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

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3493-8 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3493-8, 3464, 3519, 3522-3, 3550, 
3556, 3586 

 
Documents, Tabled: 

re Muslim Religion: details, 3498 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Finance, 3910-5 
M/Power and Renewable Energy, 3214-20 

 
Abeysekara, The Hon. Sisira Kumara, M .P.: 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 3003-4 
M/Ports and Shipping, 1626-9 
M/Transport and Civil Aviation, 1626-9 

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

of Transport and Civil Aviation: 
Petitions: 

Dasanayake, Mr. D.M., Boralesgamuwa, 3175 
 

Reference to: 
Train, Yal Devi: prevention of accident and 
 job awarding to family members, 1702 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 711-3 
M/Transport and Civil Aviation, 1697-703 

 
Debates, Adjournment: 

Hired Vehicle Drivers, Pre- Identification  
 Methodology, 2735-8 
Level Crossing Opposite Omantha MV:  
 construction, 3382-6 

 
Questions, Oral: Replies: 

Electric Train Project: progress, 424-6 
Negambo-Chilaw Bus Service:  
 route No. 907 operation, 3623-4 
SLTB Depots in Badulla District:  
 details, 3617-8 

 
Abeywardana, The Hon. Wajira, M .P., M inister of  

Home Affairs: 
Petitions: 

Ariyasena, Mr. P.K., Galle, 1296 
de Silva, Mrs. H. Jinadari, Watugedara, 1296 
de Zoysa, Mr. H.L.T. P., Akmeemana, 1296 
Guruge, Mr. M.P.G.P., Wakwella, 1296 
Jayantha, Mr. A.H., Galle, 1295  

Abeywardana, The Hon. Wajira: (Contd.) 
Petitions: (Contd.) 

Kudahetti, Mr. N.D.D., Galle, 1296 
Kumara, Mr. D.R., Galle, 1296 
Nanayakkara, Mr. N.K., Imaduwa, 1296 
Nimalee, Miss K.W. Asanka, Hikkaduwa, 1296  
Senanayake, Mr. P.R., Galle, 1296 

 
Reference to: 

LTTE and Other Remand Prisoners in Custody for 
a Long Time: release, 1314 

M/Home Affairs' Report, Tamil Version: 
 delay in printing, 1333 
Ms. Damayanthi Jayarathne  
 (Addl. Secretary, M/Home Affairs), 20 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Home Affairs, 1330-3 
M/Rural Economic Affairs, 3698-9 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 20 

 
Questions, Oral: Replies: 

Department of Registrar General, Officers  
 Recruited to Grade III and II: absorption to 

salary scale (MN 05), 417-8 
Indigenous People, Govt. Patronage for  
 Fundamental Needs of, 3613-4 

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

State Minister of Finance: 
Reference to: 

Port City Project, 3882 
 

Debates: 
Bills: Appropriation (2017): Com.: 

M/Finance, 3875-8, 3882-7, 3889 
President, Prime Minister, Parliament, etc.,  
 115-8, 143 

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

Reference to: 
Boossa Prison Land:  
 plan to construct a court complex, 379 
Land in Weligama ('Pem Uyana Watta'):  
 sale of blocks, 1361-4 
SLFP and UNP, Formation of Govt. by, 1019 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1019-31  
M/Home Affairs, 1359-65 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1019-31 
M/Plantation Industries, 1019-31  
M/Public Admin. and Mgt., 1359-65 

 
Documents, Tabled: 

Kochchikada Area:  
 illegal sand-mining activities, 1030-1 

Abd-Abe] 
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Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P., Deputy  
Chairman of Committees: 
Reference to: 

‘Japan’ Deed, 1271 
Parliament Staff, 2358 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Industry and Commerce, 2358-62 
M/Lands, 1268-71 
M/Social Empowerment and Welfare, 1876-81 

 
Agreements, Conventions, etc.: 

Finland - Sri Lanka (re Taxation, etc.): Pr., 1093-4 

 
Agricultural and Production Assistants: 

Northern and Eastern Provinces:  
 non-appointment, 1903-8 

 
Airport, Bandaranaike International: 

Development Project, 1639, 1647, 1705, 1712 

 
Airport, Mattala: 

Privatization/Lease, 1640, 1649, 1706, 1713 
 
Airport, Palali: 

Expansion Project, 1644 

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

Minister of Megapolis and Western Development: 
Committee on Public Accounts (PAC): 

Report, Interim: Pr., 626-8 
 

Reference to: 
Land Belongs to Hon. Prasanne Ranatunga,  
 Investigation on, 2693 
Provincial Council Election System, 2574 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/City Planning and Water Supply,  
 2574, 2575, 2692-6 
M/Education, 551-6  
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 551-6 
M/Provincial Council and Local Govt., 2574, 

2575, 2696 
M/Transport and Civil Aviation, 1676-80 

 
Debates, Adjournment: 

Hired Vehicle Drivers, Pre- Identification  
 Methodology, 2733-5 

 
Documents, Tabled: 

Three Wheeler, Law re:  
 gazette notification (2003), 1677 

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

Reference to: 
NSBM Haritha University, 734-5 
Pandith Amaradewa Sangeetha Ashramaya, 1570 

Alahapperuma, The Hon. Dullas: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Provincial Council Elections, 2568, 2570 
Sri Lanka Press Council and National Media  
 Center, 1572-3 
World Youth Skills Day, 733 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Higher Education and Highways, 726-37 
M/Megapolis and Western Dev., 2576-87 
M/National Dialogue, 2165-70 
M/National Integration and Reconciliation,  
 2165-70 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1569-74 
M/Provincial Council and Local Govt., 
 2568, 2570, 2576-87 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 726-37 
President, Prime Minister, Parliament, etc.,  
 70-83 

 
Documents, Tabled: 

Districts: delimitation details, 2584 
‘Derana’ TV News Bulletin re HE President's  
 Statement: explanation letter to Secretary,  
 M/Parliamentary Reforms and Mass Media, 82 

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

Petitions: 
Amarasighe, Mr. A.A.D.C., Ridigama, 5 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 494-5  
M/Higher Education and Highways, 724-6 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3705-7 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 494-5 
M/Rural Economic Affairs, 3705-7 

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

Reference to: 
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe' Statement on 

Sri Lankan Muslims and ISIS, 372-3 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Buddha Sasana, 3562-6 
M/Education, 591-3 
M/Higher Education and Highways, 782-4 
M/Justice, 372-3  
M/Law and Order and Southern Dev., 372-3 
M/Lands, 1258-61 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3562-6 
 
Documents, Tabled: 

Batticoloa - Trincomalee (A15) Highway, Eravur 
Section: letter re development, 783 

[Ada-Ali 
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Ali Zahir Moulana, The Hon. Seyed: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Teacher Trainees' Diploma Certificate:  
 effective date, 2318-20 

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

Reference to: 
'Burutha’ Plant, Branch of:  
 bringing into the parliament, 2775 
Defender Vehicle (No. 2034), 2823 
Provincial Council Elections, 2573-4 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1006-7 
M/Justice, 329-36 
M/Lands, 1187, 1188, 1189, 1190-1 
M/Law and Order and Southern Dev.,  
 323, 329-36 
M/Mahaweli Dev. and Environment,  
 1006-7, 1028 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 329-36  
M/Sports, 2773-5, 2823, 2824 

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

Reference to: 
Bond Issue, 2369 
Dr. Wickrema Weerasooriya and National Wealth 

Corp. Ltd. (NWC), 1182-4 
Finance Minister's Luxury Apartment:  
 rent paid by Mr. Arjun Aloysius, 3936 
Governor, CBSL:  
 appointment of Mr. Arjuna Mahendran, 322 
IGP's Telephone Conversation with the Minister, 

2380 
Mahapola Higher Education Scholarship Trust Fund: 

misappropriation, 1182-4 
Mihin Air and SriLankan Airlines, 2373 
'Mihin Lanka', Selling of, 2373 
Mr. Charitha Rattwatte, 2379, 3930 
Mr. Paskaralingam, 3930 
NatWealth Securities Ltd.: bond deal, 1183 
Pilgrimage Tour to India:  
 concession to Tamils, 972 
SLFP Supporters: 'political victimization', 1185-6 
SLIIT: land deal, 1182, 1184 
S-Net Freight (Holdings) Pvt. Ltd., 3934 
SriLankan Airlines, 2374-5 
'Yahapalanaya Top 10' Project, 2369, 3937 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Finance, 3929-37 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3700-5 
M/Industry and Commerce, 2368--82 
M/Justice, 320-8  
M/Lands, 1182-90 
M/Law and Order and Southern Dev., 320-8 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 304, 320-8  

Aluthgamage, The Hon. Mahindananda: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Ports and Shipping, 1654, 1657, 1659, 1661 
M/Primary Industries,  
 2368-82, 2393, 2394, 2395, 2408 

 
Documents, Tabled: 

Budget Speech: items 484, 208 
Don Cyril Rodrigo & Global Park Deals, 3935 
Dr. Wickrema Weerasooriya and His Sons:  
 company details, 1184 
Global Transportation Logistic (Pvt.) Ltd. and  
 Warehouse Deal, 3934 
Mahapola Higher Education Scholarship Trust 

Fund: Gazette notice re allocations to the  
  ministry, 1183 
NatWealth Securities Ltd.:  
 bond deal losses, 1183 
Prado Deal: details, 3934 
SAFE Holdings (Pvt.) Ltd. & Asset Trust Mgt. 

(Pvt.) Ltd.: profits, 1183 
SriLankan Airline:  
 issues (Doc. not Tendered), 2379, 2381 
 letter from Secretary to the Ministry  
  (Doc. not Tendered), 2378 
 web pages (Doc. not Tendered), 2378 
Sugar Importation: gazette notification, etc., 3934-5 

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

Petitions: 
Atukorale and Others, Miss A.N.P., Sigiriya, 1728 
Ekanayake, Mr. U.J.C., Matale, 1729 
Menike, Mrs. K.W.V.R., Inamaluwa, 1729 
Nasees, Mr. A.L.M., Ukuwela-Matale, 1728  
Ranasinghe, Mr. M.G., Galewela, 1729 

 
Reference to:  

Hon. Speaker's Chair, Used by a Parliament Staff: 
threat to 'Rivira' and 'Mawbima' jounalists,  

 438, 439 

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

Minister of Agriculture: 
Petitions: 

Riffda, Miss M.S.F., Ukuwela, 2966 
Shermin, Miss M.S. Fathima, Ukuwela, 2966 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 906-9 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 906-9 

 
Debates, Adjournment: 

Agricultural and Production Assistants:  
 non-appointment in Northern and Eastern  
 Provinces, 1905-8 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Fertilizer Subsidy for Maha Season:  
 nonpayment, 2981-3 

Ali-Alu] 
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Aluwihare, The Hon. Wasantha: (Contd.) 
Questions, Oral: Replies: 

Grain Production, Details of: 
 Kurakkan, 1911-4 
 Maize, 1920-2 
 Millet, 192-4 
 Seseme, 1731-3 

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

Reference to: 
Indian Labours in Sri Lanka Construction Industry, 

758 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Foreign Affairs, 2035-8 
M/Foreign Employment, 2035-8 
M/Higher Education and Highways, 756-9  
M/Labour and Trade Union Relations,  
 2016, 2035-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3129-31 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 756-9 

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

Tourism Development and Christian Religious  
Affairs and Minister of Lands: 
Reference to: 

Chief Minister, Northern PC, 1273 
Court Building, Wattala:  
 construction, 208, 
Insurance Scheme for MPP:  
 need to increase, 37-8 
Kalawana, Dumbara Village:  
 lands issue, 1177, 1178, 1272 
Land in Weligama ('Pem Uyana Watta'), 1362-4 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs: 

purchase of vehicles, 38 
MPs Quarters in Madiwala:  
 shortcomings, 39 
‘Shrawasthi Mandiraya’ and 'Mumthaj Mahal':  
 ownership, 38-9 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Home Affairs, 1362, 1363, 1364 
M/Lands, 1177, 1178, 1180, 1205, 1210, 1211, 

1217, 1219, 1220, 1232, 1247, 1271-5 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3423-31, 3435-6, 3442, 3443, 3445, 3552, 
3585-6 

President, Prime Minister, Parliament, etc., 37-9 
 

Documents, Tabled: 
Rest of His Speech, 3430 

 
Questions, Oral: Replies: 

Maturata Plantations Company:  
 lease to construct communication tower, 860-2 

 

Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development: 
Petitions: 

Edirimanna, Mr. R.N., Anguruwatota, 2965 
 

Reference to: 
Ceylon Fisheries Corp: retail outlets, 2111 
Microphones in the Chamber, 3827 
Ministries: allocation of money, 1848 

 
Debates: 

Bills: Appropriation , 2017: Com.: 
M/Finance, 3973-8, 2981 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 
 2988-90, 3024, 3025, 3029-33 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3728-34 
M/Rural Economic Affairs, 3728-34 

 
Debates, Adjournment: 

Fishermen Engaged in Fishing Living in  
 Temporary Houses in Iranative Island, 2108-12 
Hambantota Salt Company: operation under  
 public-private partnership, 2961-3 

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

Minister of Rural Economic Affairs: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 516-8 
M/Rural Economic Affairs, 3724-5, 3754, 3774 

 
Amunugama, The Hon. Dilum, M .P.: 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Defence, 3349-51 
M/Ports and Shipping, 1680-5 
M/Transport and Civil Aviation, 1680-5  

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

of Special Assignment: 
Reference to: 

Mahapola Fund and Dr. Wickrama Weerasooriya, 
2399 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3256-8 
M/Finance, 3853, 3856, 3857, 3858, 3895, 3897, 

3941-4, 4006 
M/Industry and Commerce, 2396-9 
M/National Policies and Economic Affairs, 220-4 
M/Public Enterprise Dev., 2396-9 
M/Special Assignment, 3692-7 

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

Reference to: 
Play Ground at Pallimunai, 2817 

 

[Alu-Ana 
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Ananthan, The Hon. Sivasakthi: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1015-9  
M/Disaster Mgt., 2257-60  
M/Education, 495-500 
M/Higher Education and Highways, 696-9 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 1015-9 
M/National Dialogue, 2257-60  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2257-60 
M/Provincial Council and Local Govt., 2697-700 

 
Annual Reports: 

Ayurveda Medical Council, (2013), 1527 
Ceylon Electricity Board, (2014), 2314 
Civil Aviation Authority of SL, (2014), 2739 
Department of Agriculture, (2015), 412 
Department of Divineguma Dev., (2015), 3605 
Department of Forest, (2015), 3605 
Department of Valuation, (2015), 1528 
District Secretariat: Gampaha, (2015), 855 
Finance Comm., (2016), 3821 
Human Rights Comm., (2016), 3821 
Lady Lochore Loan Fund, (2015), 855 
M/Agriculture, (2015), 1094 
M/Petroleum Resources Dev., (2015), 1528 
National Engineering Research and Dev. Centre of 

SL, (2014), 1527 
National Insurance Trust Fund, (2014), 3821 
Presidential Secretariat, (2015), 412 
Sri Lanka Accounting and Auditing Standards  
 Monitoring Board, (2015), 1528 
Sri Lanka Army, (2015), 2313 
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, (2014), 

3606 
Sri Lanka Cashew Corp., (2013), 625 
Sri Lanka Standards Institute, (2014), 2313 
Sri Lanka State Plantation Corp., (2011), 3822 
Thurusaviya Fund, (2014), 1528 

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

Reference to: 
Hon. Dinesh Gunawardena's Statement re 'Military 

Coup', 236 
Money Allocations under Pervious Regime:  
 policy, 232 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 2996-8 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 232-7 
M/Provincial Council and Local Govt., 2668-70 

 
Army Camp, Salawa: 

Explosion: compensation to victims, 1342, 2205 

 
Atomic Energy Authority, Sri Lanka: 

Office and Project Buildings, 422 

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

Korean Jobs, 2000, 2089 
Sri Lankan Workers in Abroad: 
 insurance scheme, 2091 
 select com. re voting rights, , 2087 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 2086-95  
M/Foreign Employment, 1983, 2000, 2066,  
 2086-95 

 
Audit Bill, National: 

Drafting and Passage, 617-24 
Proposal, 26-8, 42 

 
Audit Service Commission: 

Reference to, 25-8 
Report (2015-16), 3387 

 
Auditor General's Reports: 

For 2012:  
8th Installment (part V), 411 

For 2013:  
 8th Installment (part I), 411  
For 2014:  

1st Installment (parts IV, V), 411 
2nd Installment (part XVII), 411 
3rd Installment (part V), 411  

For 2015:  
4th Installment (parts I & II), 411 

 
Avant Garde Company:  

Bribe to Ms. Damayanthi Jayarathne, Former Addl. 
Secretary, M/Defence and Urbun Dev., 19-20 

Presidential Comm. of Inquiry into Serious 
 Financial Crimes: investigations, 34 

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

Industry and Commerce: 
Reference to: 

Irrigation Dept., Mannar, 1010 
Official Visit to Batticaloa, 723 
Rice Importation and Selling; allegation, 2347 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Agriculture, 1008-12  
M/Buddha Sasana, 3476-81 
M/City Planning and Water Supply, 2590-4 
M/Education, 563-7  
M/Higher Education and Highways, 803-9  
M/Industry and Commerce,  
 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2388, 2439-40, 

2441, 2442, 2447, 2448, 2477, 2488-97 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 563-7 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 1008-12 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1008-12  

Ana-Bad] 
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Badhiutheen, The Hon. Risad: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
 M/Megapolis and Western Dev., 2590-4 

M/Plantation Industries, 1008-12 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3476-81 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3108-12 
M/Provincial Council and Local Govt., 2590-4 
M/Science, Technology and Research, 723,  
 803-9  
M/Skills Dev. and Vocational Training, 803-9 
M/Social Empowerment and Welfare, 1882-3 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3476-81 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 92-4 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence:  Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2291-3 

 
Documents, Tabled: 

Educational Div. for Puttalam:  
 letters to M/Education, 565 
Lanka Mineral Sands Ltd.:  
 production, profit, etc., 872 
re Fowzal Akbar Mosque, 3479, 3480, 3481 
Rest of His Speech, 2489 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Lanka Mineral Sands Ltd.:  
 newspaper reports re privatization, 872-3 

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

Reference to: 
Volkswagen Company: investment in SL, 2057 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Foreign Affairs, 1958, 2056-8 
M/Tourism Development and Christian  
 Religious Affairs, 3510-5 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 62-6 

 
Bandara, The Hon. (Mrs.) Chandrani,  

M.P., Minister of Women and Child Affairs: 
Ministerial Report on Private Bills: 

Moneragala District Kantha Maha Sangamaya 
(Inc.), 857 

 
Petitions: 

Perera, Mr. W.A. Shelton, 857 
Udawela, Mr. S.C.R.Y.M. Veediyabandara, 
 Senapura, 857  
Wanasinghe, Mr. M.B. Sarath Gamini,  
 Nachchaduwa, 857 

 
Reference to: 

Kidney Disease and 'Glyphosate' Pesticide Ban, 
951 

Women Representation, 1788 

Bandara, The Hon. (Mrs.) Chandrani: (Contd.) 
Debates:  

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 950-2 
M/Women and Child Affairs, 1755, 1756, 1757, 

1758, 1786-93 
 

Debates, Adjournment: 
Family Affairs Council: establishment, 852-4 

 
Documents, Tabled: 

Information, etc. Related to her Speech, 952 
Rest of the Speech, 1791 
Sri Lanka Women's Conference (Inc.), 856 

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

Minister of Skills Development and Vocational  
Training: 
Reference to: 

Criticism/Grievances re Own Ministry (M/Skills 
Dev. and Vocational Training), 828, 830 

Mr. W.A. Ranaweera: appointment/salaries, 830 
Prof. Rajiva Wijesinha and 'Building Carrier Skills' 

Book, 829 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 827-31  
M/Ports and Shipping, 1616-20 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3044-8 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 827-31 
M/Transport and Civil Aviation, 1616-20  

 
Documents, Tabled: 

M/Skills Dev. and Vocational Training:  
 Accounts Rep, 828 

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

Minister of Housing and Construction: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Housing and Construction, 1431-6 

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

Reference to: 
Cricket Stadium, Sooriyawewa International, 1469 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 583-5 
M/Housing and Construction, 1467-70 
M/Provincial Council and Local Govt., 2675, 

2679-81 
 

Debates, Adjournment: 
Dabarella Maha Vidyalaya, Hambantota:  
 primary section, removal of, 1289-90 
Hospital, Puttalam Base:  
 take over by Central Govt., 181 

[Bad-Ban 
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Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Baddegama Weliveriya Ares Road Renovation: 
Chief Secretary's Letter, 2681 

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

Minister of Telecommunication and Digital  
Infrastructure: 
Reference to: 

Ministries: allocation of money, 1849 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/City Planning and Water Supply, 2665-8 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3781-5, 3787 
 M/Megapolis and Western Dev., 2665-8 
 M/Provincial Council and Local Govt., 2665-8 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Education, 502-6 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3738-42 
M/Regional Dev., 3738-42 
M/Rural Economic Affairs, 3738-42 
M/Special Assignment, 3738-42 
M/Women and Child Affairs, 1777-80 

 
Bills: 

Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 874-1069  
M/Buddha Sasana, 3415-590 
M/City Planning and Water Supply,  
 2543-87, 2590-728 
M/Defence, 3252-361, 3364-71 
M/Development Strategy and International Trade, 

3254-361, 3371-4 
M/Disaster Mgt., 2131-274  
M/Education, 440-611  
M/Finance, 3840-4062 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 
 2985-3033, 3158-60 
M/Foreign Affairs, 1932-2097  
M/Foreign Employment, 1932-2095, 2097-9  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 2825

-949, 2952-6 
M/Higher Education and Highways, 662-840 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3637-803 
M/Home Affairs, 1322-75, 1480-507  
M/Housing and Construction, 1375-480, 1509-14 
M/Industry and Commerce, 2336-505 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 441-616 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 874-1079 
M/Justice, 199-397  
M/Labour and Trade Union Relations,  
 1932-2095, 2099-103 
M/Lands, 1176-284 

Bills: (Contd.) 
Appropriation, 2017: Com.: (Contd.) 

M/Law and Order and Southern Dev., 199-399 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 874-1073  
M/Megapolis and Western Dev.,  
 2543-87, 2590-726 
M/National Dialogue, 2131-271, 2274-6  
M/National Integration and Reconciliation, 

  2131-271, 2276 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 199-388  
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1550-600, 1713-6 
M/Petroleum Resources Dev., 3190-251, 3363-4 
M/Plantation Industries, 874-1069 
M/Ports and Shipping, 1600-713, 1720-1 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3416-586, 3590-3 
M/Power and Renewable Energy, 3190-251,  
 3361-3 
M/Primary Industries, 2337-492, 2506-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3034-157, 3160-5 
M/Provincial Council and Local Govt., 
 2543-87, 2590-724 
M/Public Admin. and Mgt., 1322-75, 1507-9 
M/Public Enterprise Dev., 2337-492, 2505-6 
M/Regional Dev., 3637-802, 3803-5 
M/Rural Economic Affairs, 3637-802, 3805-8 
M/Science, Technology and Research, 662-842  
M/Skills Dev. and Vocational Training, 663-845 
M/Social Empowerment and Welfare,  
 1794-893, 1897-902 
M/Special Assignment, 3637-802, 3808-9 
M/Sports, 2761-824, 2949-52 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1115-75, 1275-9 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3638-802, 3809-11 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3416-586, 3593-5 
M/Transport and Civil Aviation, 1600-713,  
 1716-20  
M/Women and Child Affairs, 1746-93, 1893-7 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 15-177 

Appropriation, 2017:  
 Com. Head 240; Div., 4044 
 3R., 4062; Div. (by name), 4062-77 
‘Divineguma’ (Am.): 1R., 3414 
National Audit (Draft), 617-24 

 
Bills, Private: 

Chamber of Construction Industry of SL (Inc.):  
 1R., 1927-8 
Hand to Stand Found. (Inc.): 1R., , 3414-5 
Institute of World Life Line Yoga (Inc.): 1R., 3839 
Moneragala District Kantha Maha Sangamaya (Inc.): 

Ministerial Rep., 857 
Nations Environmental Forum (NEF) (Inc.): 
 1R., 1745-6 
Sri Lanka Women's Conference (Inc.):  
 Ministerial Rep., 856 
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Bribery Commission (CIABOC): 
Avant Garde Deal: investigations, 29 
Complaint against Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, 31 
Director-General, Mrs. Dilrukshi Dias  
 Wickramasinghe: resignation, 29-31 
Reference to, 28-31 

 
Budget (2017): 

Assessment of Fiscal, Financial and Economic  
 Assumptions: report, 412-3 

 
Budget Debates: 

Live Telecasting, 197 

 
Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 
Supplementary Allocations: Pr. (02), 1295 

 
Central Bank of Sri Lanka: 

Responsibilities and Functions:  
 privatization, 1515-26 
Treasury Bond Issue: 
 COPE Rep., 1093 
 investigation, legal action, etc,  
  231, 263, 275, 294, 299, 305, 322 

 
Chaina, People's Republic of: 

Delegation: presence, 516 

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

Reference to: 
 ‘Ranminithenna' Tele Village:  
  maintenance, 1460 

SLFP Supporters: 'political victimization', 1461 
Sooriyawewa International Cricket Stadium:  
 no matches, 1460 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Housing and Construction, 1458-62 
M/Justice, 336-40  
M/Law and Order and Southern Dev., 336-40 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 336-40  
M/Telecommunication and Digital  
 Infrastructure,, 3795-8 

 
Documents, Tabled: 

Tabs Given to Journalists:  
 bill for payment of installment, 3796 

 
Questions, Oral: 

Botanical Garden in Hambantota, Dry Zone:  
 money spent, 1925-7 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Buddha Sasana, 3572-5 
M/City Planning and Water Supply, 2621-4 

Chandrasena, The Hon. S.M.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Provincial Council and Local Govt., 2621-4 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1122-8 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3572-5 

 
Chief Justice and Judges: 

Revision of Salaries: ref. to, 3 
Special Pensionable Fixed Allowance, 4083 

 
Coal Power Plant Project, Sampur: 

Construction, 1109 

 
Code of Conduct for MPP: 3820 

 
Commission, Presidential: 

Inquiry into Serious Financial Crimes:  
 concluded cases, etc., 34-6 

 
Committee Reports, Public Finance: 

Budget (2017), Fiscal Financial and Economic  
Assumption of: ref. to, 3 

Notifications: Excise Ordinance, 2 
Orders:  
 Customs Ordinance (3), 3823 
 Excise (Sp. Prov.) Act (02), 2 
 Special Commodity Levy Act (9), 3823 
 Sri Lanka Export Dev. Act, 2 
Resolution:  
 Inland Revenue Act, 3823 
 Revision of Salary of Chief Justice, Puisne Judges,    
  et al, 2 
 Special Pensionable Fixed Allowance for CJ,  
  Pusine Judges, President and Judges of the 

 Court of Appeal, 3822 
Supplementary Allocations Given from Budgetary 

Support Services and Contingent Liabilities  
 Provisions, 3822 

 
Committee Reports, Sectoral Oversight:  

Annual Reports: 
 Atomic Energy Authority, (2014), 856 
 Department of Prisons, (2015), 856 
 Sri Lanka Sustainable Energy Authority, (2012), 

 856  
Medical Education in Sri Lanka with Private  
 Sector Participation, Adopting the SAITM as a 

Model, 628-30 
Orders: 
 University Act (03), 3822 
Regulations: 
 Judicature Act, 4 
 Rent Act, 1094 
 Sri Lanka Electricity Act, 856 

 
Committees, Parliament: 

Parliamentary Business:  
 meetings, 1909, 3175 

[Bri-Com 
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Committees, Parliament: (Contd.) 
Public Accounts (PAC): 
 Report, Interim, 626-8 
Public Enterprises:  
 report on Treasury bond issue, 1093 
Public Finance Com.:  
 report on Budget (2017), 412-3 
Public Petitions:  
 Rep. (6th): Pr., 1723-6 

 
Committees, Sectoral Oversight: 

Medical Education in Sri Lanka with the Participation 
of the Private Sector, Adopting the SAITM as a 
Model: subcom. rep., 628-30 

 
Constitutional Assembly, 

Live Telecasting of Proceedings, 197 
Meeting, 3811 

 
Constitutional Councils: 

Presentation of Quarterly Report to President, 3388 
Reports (1st, 2nd, 3rd, 4th), 3387 

 
Constitutional Reforms: 

Judicial Services Comm. and Public Services Comm.: 
Am. re accountability to Parliament, 1726 

 
Counter Terrorism Act: 

‘White Paper' on the Bill, 316 

 
CPA, IPU and SAARC Parliamentarians'  

Association: 
Joint Annual General Meeting, 3819, 4092 

 
Cricket Stadium, Sooriyawewa: 

China Harbour Engineering Co. Ltd. deal, 1604 
Matches, 1460, 1469 

 
Cuba: 

Comrade Fidel Castro, Former President:  
 votes of condolence, 2277-311 

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

Minister of Foreign Affairs: 
Parliament:  

Deputy Minister who was seated next to the  
 Minister was asked to go back to his seat if he 

wish to Speak, 1943, 1944 
 

Petitions: 
Abeygunesekara, Mr. M., Peradeniya, 3823 
Seneviratna, Mr. A. Tissa, Rajagiriya, 3823 
Sirisena, Mr. K.L.S.K., Dehiwala, 3823 

 
Reference to: 

A Packet of Rice: price, 1213, 1264 
Assistance to and Protection of Victims of Crime 

and Witnesses, 2198 
Certificate of Absence of Persons Reporting  
 Missing: cabinet approval, 2200 

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

Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearances, 2200 

Cuba President, Mr. Fidel Castro's Death: 
 representation from SL, 2083 
Hon. S. Viyalanderan's Accusation of 'racial  
 discrimination', 1997-8, 2081 
International Irrigation Mgt. Institute (IIMI):  
 agreement based on 'diplomatic (DPL) privileges' 

status, 2080 
National Involuntary Resettlement Policy (NIRP), 

1267 
Paris Agreement and 'Green Climate Fund', 1045 
Prof. Joseph Stiglitz, 371 
Victory Day' renamed as 'Remembrance Day', 2199 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Finance, 3915-24 
M/Foreign Affairs, 1936, 1943, 1944, 1946, 1997, 

2015, 2080-6 
M/Foreign Employment, 2080-6  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2892-4, 2895 
M/Lands, 1213, 1214, 1264-7 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1045 
M/Megapolis and Western Dev., 2579, 2616-20, 

2621 
M/National Dialogue, 2197-201  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2197-201 
M/National Policies and Economic Affairs, 370-2 
M/Provincial Council and Local Govt., 2579, 

2616-20, 2621 
M/Telecommunication and Digital  
 Infrastructure,, 3785-7 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 91 

 
Documents, Tabled: 

A Packet of Rice: receipt, 1264 
Emergency Service of Ambulance:  
 list of incidents, 2893 
IIRNEasia News Announcement re Network Tools 

and Business Dev., 3786 
Promote Reconciliation, Human Rights and  
 Accountability in SL: activities undertaken by the 

Govt. (2015/01-2016/09), 2201 
UDA Letter re Construction of a Apartment  
 Complex in Kotte, 2618 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Sailors (Sri Lankan) Detained at Port of Hodeida: 
release, 2978-80 

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

Reference to: 
Court Complex Building, Galle: construction, 377 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 576-83  
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de Silva, The Hon. Mohan Priyadarshana, M.P 
(Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 576-83 
M/Justice, 255-8  
M/Law and Order and Southern Dev., 374-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3135-9 
 

Debates, Adjournment: 
Sri Lankan Rupee: depreciation, 3169-70 

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

Transport and Civil Aviation: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3284-6 
M/Finance, 3967-71 
M/Transport and Civil Aviation, 1610, 1611, 

1612, 1629, 1630, 1631, 1633, 1636-42, 1647, 
1648, 1705-13 

 
Debates, Adjournment: 

Bus Service, Sub-standard, 406-10 
 

Documents, Tabled: 
Rest of the Speech, 1708 

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

Petitions: 
Susil, Mr. D.M.D., Kiriwaththuduwa, 3606 

 
Reference to: 

Blue Ocean Fisheries Company, 3005 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Buddha Sasana, 3529-32 
M/Education, 561-3 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2876-9 
M/ Fisheries and Aquatic Resources Dev., 3005-7 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3529-32 

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

Points of Order:  
Expunction of Remarks on 'Rajapaksa' re the  

Thajudeen Case, 683 
Misleading the House by Giving Incorrect Answer 

to the Oral Question by M/Agriculture, 658 
 

Privileges: 
Water and Tear Gas Attack on MPP, 2587-8 

 
Reference to: 

Mr. W.A. Ranaweera: receiving of two salaries,  
 796, 810 
Prof. Rajiva Wijesinha and 'Building Carrier Skills' 

Book, 797 

de Zoysa, The Hon. T. Ranjith: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Higher Education and Highways, 793-8, 683  
M/Primary Industries, 2423-9 
M/Public Enterprise Dev., 2353, 2423-9 
M/Regional Dev., 3760-6 
M/Rural Economic Affairs, 3760-6 
M/Skills Dev. and Vocational Training,  
 793-8, 810 
President, Prime Minister, Parliament, etc.,  
 95-100 

 
Questions, Oral: 

Department of Agrarian Dev.:  
 survey details, 3184-5 
Land in Godakawela, 'Bandara Henyaya' (LRC):  
 construction of filling station, 428-9 

 
Debates, Adjournment:  

Agricultural and Production Assistants:  
 non-appointment in Northern and Eastern  
  Provinces, 1903-8 
Bus Service, Sub-standard, 400-10 
Central Bank of SL: privatization of certain  
 responsibilities and functions, 1515-26 
Dabarella Maha Vidyalaya, Hambantota:  
 primary section, removal of, 1285-94 
Family Affairs Council: establishment, 846-54 
Fishermen Engaged in Fishing Living in Temporary 

Houses in Iranative Island, 2104-12 
Hambantota Salt Company:  
 operation under public-private partnership, 2957-64 
Hired Vehicle Drivers, Pre- Identification  
 Methodology, 2728-38 
Hospital, Puttalam Base:  
 takeover by Central Govt., 178-86 
Kokkilai Lagoon: illegal fishing, 2509-18 
Lands in North and East Provinces under Dept. of 

Wildlife Conservation: release of residential and 
agricultural land, 1077-89 

Level Crossing Opposite Omantha MV:  
 construction, 3376-86 
Namayalawila Drinking Water Project, 3812-8 
National Audit Bill, Delay in Passage of, 617-24 
Sri Lankan Rupee: depreciation, 3165-74 
Uma Oya Dev. Project:  
 relief to affected people, 3596-604 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro, Former 

President, Cuba, 2277-311 

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

Reference to: 
Hon. Mavai S. Senathirajah 's Yesterday Statement 

re a Sub-judice Matter to be Expunged, 3239 
King Ellalan's (Elara's) Statue, 486 
Sabra Finance Co. in Jaffna, 1831 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Buddha Sasana, 3460-4 
M/City Planning and Water Supply, 2645-50 

[de S-Dev 
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Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
 M/Defence, 3321-3 

M/Disaster Mgt., 2159-65  
M/Education, 481-6  
M/Finance, 3907-10 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 3000-3 
M/Foreign Affairs, 1973-7  
M/Foreign Employment, 1973-7  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2889-92 
M/Higher Education and Highways, 737-42  
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3659-63 
M/Home Affairs, 1344-7  
M/Housing and Construction, 1429-30 
M/Industry and Commerce, 2419-3 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 481-6 
M/Justice, 266-71  
M/Labour and Trade Union Relations, 1973-7 
M/Lands, 1191-3 
M/Law and Order and Southern Dev., 266-71 
M/Megapolis and Western Dev., 2645-50 
M/National Dialogue, 2159-65  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2159-65 
M/National Policies and Economic Affairs, 
 266-71  
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1576-7 
M/Ports and Shipping, 1642-5 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3460-4 
M/Power and Renewable Energy, 3237-9 
M/Primary Industries, 22419-3 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3105-8 
M/Provincial Council and Local Govt., 2645-50 
M/Public Admin. and Mgt., 1344-7 
M/Public Enterprise Dev., 2419-3 
M/Rural Economic Affairs, 3659-63 
M/Science, Technology and Research, 737-42  
M/Skills Dev. and Vocational Training, 737-42 
M/Social Empowerment and Welfare, 1827-32 
M/Sports, 2790-2 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1131-2, 1176 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3659-63 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3460-4 
M/Transport and Civil Aviation, 1642-5  
M/Women and Child Affairs, 1764-7 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 59-62 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2287-9 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 1347, 3002 

Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.) 
Questions by Private Notice: 

Limestone Miners in Jaffna District:  
 problems, 868-9 
Newly Identified Disasters: include in SL disaster 

management act, 3408-9, 3411 
Shanmugapuram Village in Vavuniya:  
 infrastructure facilities, 430-1 

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

Reference to: 
IGP's Controversial Phone Conversation re FCID 

Arrest of Devinuwara Devale Basnayake Nilame, 
2217-8 

Northern PC's Resolution re Construction of  
 Buddhist Temples in North, 2220 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 518-23 
M/National Dialogue, 2217-22  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2217-22 

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

Reference to: 
Allegation Made against a Member:  
 possible if it is true, 2370 
Arbitrary Actions of Chief Minister, Uva PC, 1742 
Architect, Mr. Muditha Jayakody, 3282 
Areca Nuts (Karunka): import, 880-1 
Audit Bill, Proposed, 26-8 
Avant Garde Co.:  
 bribe to Ms. Damayanthi Jayarathne, 19-20 
Basnayake Nilame (Former) Mr. Dishan  
 Gunesekara, and IGP, 2335-6 
Bribery and Corruption: action against, 287 
CHOGM, 'Special' Bus for: import, 2028 
Commissions, Independent: presentation of reports, 

17 
FCID, Court Ruling on, 308 
General Mahesh Senanayake, 3272 
Glyphosate Pesticide: ban, 885 
High Security Zone of Parliament, 2541 
Hon. Sagala Ratnayake's Telephone Conversation 

with IGP re an arrest, 2244 
Hon. PM's Statement re 'Daily Mirror' Editor, 1554 
Hon. Thilanga Sumathipala's Comments re Cricket 

Aid Institution, 2820, 2821 
IGP's Telephone Conversation with Regard to the 

Arrest of  Mr. Dishan Wickremaratne  
 Gunasekara  2532, 2533, 2536 
Lands Issue: 
 Kalawana, Dumbara Villege, 1177-8 
 Mahaweli  Area, 887-8 
Lion Beer Company, 3889 

 M/Agriculture: 
 Addl. Secretary: transfer, 19, 878 
 new office building, 19, 878 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs: Addl. Secretary, Asst. 
Secretary and Accountant: transfers, 17-8 

  new office building, 17-8 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs: 

accountant: transfer, 21 
 purchase of vehicles, 21 
Mr. Arjuna Mahendran:  
 reappointed to Govt. high post, 294-6 
Mr. Chandana Pelpita:  
 charges against, 878-9, 883-4 
Mr. Dishan Wickramaratna Gunesekara,  
 Complaint to FCID against, 2243 
Mr. Jayakody (Manager): suspension, 879, 883 
Mrs. Dilrukshi Dias Wickramasinghe:  
 Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne's statement, 29 

 Ms. M.A. Sumithra Silva, Dep. Chief Secretary  
(Finance): demotion, 1112 

Omanthe-Kankasanthurai: railway track, 3893 
Parliament:  
 modernization (clock and sound system), 36-7 
Personal Staff to President:  
 under previous regime, 32 
Political Victimizations Committee at 'Srikotha': 

complaints by Police officers, 22 
Port, Hambantota, 3896, 3887-96 
Presidential Comm. of Inquiry into Serious  
 Financial Crimes: concluded cases, etc., 34-6 
President's Fund:  
 payments for Ministers, et al, 32-3 
Provincial Council Elections to be conducted  
 immediately, 2564 
SAITM, Sub Com. Report re: ask for a debate, 631-2 
Secretary - Finance, Uva PC: demotion, 1742 
Treasury Bonds, CBSL:  
 deal with Perpetual Treasuries Co., 294 
Vehicles to Presidential Secretariat:  
 allocation under previous regime, 31-2 

 
Debates: 

Bills: Appropriation , 2017: Com.: 
M/Agriculture, 875-91  
M/Defence, 3270-83 
M/Finance, 3841, 3887-902, 3991, 3993 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3676-91 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 875-91 
M/Justice, 286-96, 308  
M/Lands, 1177-9 
M/Law and Order and Southern Dev., 286-96, 308 
M/National Integration and Reconciliation, 2242-4 
M/National Policies and Economic Affairs, 286-96  
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1551-8 
M/Provincial Council and Local Govt., 2563-76 
M/Rural Economic Affairs, 3676-91 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1172, 1173, 

1174 

Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation , 2017: Com.: 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3676-91 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 16-37 

Bills: Appropriation, 2017: 3R. Div. 4062. 
 

Debates, Adjournment: 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2284-6 

 
Questions by Private Notice: 

Drugs Trafficking to SL:  
 steps taken to combat, 1547-8 
Fertilizer Subsidy for Maha Season:  
 non-payment, 2980-1 
Lanka Mineral Sands Ltd.:  
 newspaper reports re privatization, 870-2 
Paddy Marketing Board Stocks:  
 issuing to private sector, 3412-3 
Rajarata Area, Paddy Cultivation:  
 non-release of Mahaweli water, 2330-2, 2334-5 
Uva Province, Chief Minister of:  
 arbitrary actions, 1111-4 

 
Questions, Oral: 

Magampura Port Mgt. Co. (Pvt.) Ltd.:  
 purchase of rejected fuel, 1099-104 
Remand Prisoners, LTTE and Other:  
 rehabilitation, detention period, etc., 1309-14 

 
Dissanayake, The Hon Duminda, M .P., M inister of  

Agriculture: 
Reference to: 

Fruit Village Programme, 1060 
Mr. Jayakody (Manager):  
 disciplinary inquiry, 883, 1057 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 881, 882, 883, 891, 904, 905, 

913, 920, 921, 932-3, 934, 1020, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1030, 1035, 1057-62 

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

Petitions: 
Karunarathna, Mr. R.H.A.M.J.P., Kiribathkumbura, 

3176 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Irrigation and Water Resources Mgt., 983-4 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 983-4  
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3714-5 
 

Documents, Tabled: 
Rest of His Speeches, 984, 3715 

[Dis-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of  
Plantation Industries: 
Reference to: 

Agalawatte Plantation Co.:  
 sale to Lanka Orix Leasing Co., 923, 924, 946 
Dr. Chris Nonis & Mackwoods (Pvt.) Ltd.,  
 924, 946 
Estate Workers: land distribution, 982 
Hon. S. Viyalanderan's Statement re 'racial  
 discrimination', 2001 
Tea Levy/Tea Promotion and Marketing Levy,  
 648-9 
Tea Research Institute:  
 employees issue, 947, 959, 971 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 2001-2 
M/Plantation Industries, 923, 924, 925, 927, 928, 

945-8, 959, 971, 981 
 

Questions, Oral: Replies: 
Tea Factories, 'Tea Shakthi': closed down, 646-8 
 

Dissanayake, The Hon. P. Weerakumara, M .P.: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Industry and Commerce, 2476-80 
M/ Public Enterprise Dev., 2476-80 

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

Petitions: 
Bisomanike, Mrs. M.A., Polgahawela, 2966 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 929-35  
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 929-35 

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

Empowerment and Welfare: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Social Empowerment and Welfare, 1813, 

1814, 1818, 1820, 1866, 1887-93 

 
Divisions: 

Appropriation Bill, 2017:  
 Com.:  
  M/ Finance (Head 240), 4044 
  M/Provincial Council and Local Govt., 2712 
 3R., 4062 
 
Electronic Voting System:  
 verification process, 3820-1, 4084 

 
Documents, Tabled: 

A Packet of Rice: receipt, 1264 
Accountant, Mr. R.E.K. Perera's letter to the  

Secretary of the M/ Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs, 3051 

Documents, Tabled: (Contd.) 
Agalawatte Plantation Co.:  
 M/Plantations, Secretary's letter re sale, 923 
Agricultural Assoc. TU, President and Secretary:  
 transfer letters, 2010 
Al - Aqsa Mosque and its Surroundings in Palestine: 

UNESCO's resolution, 1947 
All Island Samurdhi Dev. and Agriculture Research 

and Product Assistants' Assoc.: proposals re cadre, 
etc., 1807 

Aqthar Hassen's, (Superintendent of Customs) letter re 
General Bond Warehouse, 3961 

Attorney General's Report on Complaints against  
 Mr. Nimal Bopage, 3957 
Ayurvedic Corporation:  
 misconducts of officials, 2898 
Baddegama Weliveriya Ares Road Renovation:  
 Chief Secretary's Letter, 2681 
Batticoloa - Trincomalee (A15) Highway, Eravur  

Section: letter re development, 783 
Book re Sex Education by Dr. Shantha Hettiarachchi, 

457 
Bribery and Corruption, Charges re:  
 newspaper reports, 113 
Budget 2016:  
 non-implemented key proposals, 749 
Budget Estimates 2016 (Draft):  
 section re Education, 470, 472, 475 
Cellini Holdings (Pvt.) Ltd.:  
 delivery note, etc., 4018 
Comment made by Mr. Aru Ben Jen Criticizing  
 Hon. K. Kader Masthan’s Speech on budget re 

Women and Children, 3635 
Complaint against Mr. N. Karunaratna and  
 Mr.  Mangala Senadeera of CPC Kurunegala, 3245 
Complaint against Sexual Harassment in Welikada 

Prison (Doc. not Tendered), 3072 
Customs and Prado Fraud, 3871 
'Daily Mirror’ Article re Taxation by Prof. Siri  
 Hettige, 3984 
Debit Interest Rate, 3868 
Districts:  
 delimitation details of , 2584 
Department of Labour: vacancies, 1987 
‘Derana’ TV News Bulletin re HE President's  
 Statement: explanation letter to Secretary of  
 M/Parliamentary Reforms and Mass Media, 82 
Diesel and Petrol, Difficulty to Reduce Price of, 3222 
‘Divaina' Article: Ministers statement re prison guard 

recruitment (Doc. not Tendered), 3062 
‘Divi Neguma’ Community Bank, Dimbulagala:  
 name board expense, 1810 
‘Divi Neguma’ Dev. Dept.:  
 letter re employee’s issue, 1816 
Don Cyril Rodrigo & Global Park:  
 deals, 3935 
Dr. Neville Fernando Teaching (SAITM) Hospital: 

offering letter to hand over to Govt., 630 
Dr. Wickrema Weerasooriya and his Sons:  
 company details, 1184 
Driving License Scam (Smart):  
 invoice and other docs., 1616 

Dis-Doc] 



INDEX — SESSION 2016 
19th November, 2016 - 10th December, 2016 

 

Vol. 249] 

Documents, Tabled: (Contd.) 
Eastern University of SL: establishing of a Faculty of 

Hindu Civilization (several docs.), 719 
Education Sector: expenditure details  
 (Doc. not Tendered), 2413 
Education, Allocation and Expenditure on:  
 letter, charts, notes, etc. (several), 472, 477 
Educational Div. for Puttalam:  
 letters to M/Education, 565 
Elections Comm.: statement re elections, 123 
Emergency Service of Ambulance:  
 list of incidents, 2893 
Expressway Project, Kerawalapitiya Outer Circular: 

awarded to MCC Company, 813 
Expressway, Construction of:  
 'The Sunday Times' article, 814 
FCID, Fort Magistrate's Ruling on:  
 newspaper report, 353 
Forest Reserve, Kahalla, Pallekele:  
 part of the reply re elephants, etc., 1307 
Fowzal Akbar Mosque, 3479, 3480, 3481 
Galle Port Dev. Project: revaluation report, 1697 
Global Transportation Logistic (Pvt.) Ltd. and  
  Warehouse Deal, 3934 
Hadji Pilgrimage Bill (Draft), 3556 
Hatton- Dikoya Multi Purpose Co-op. Society: 
 corruptions, 2446 
History Subject School Text Books (Grades 6 -11): 

history of Sri Lankan Tamils, 536 
Hon. Prasanna Ranatunga's House at Thalawattugoda, 

Several Doc. re, 2984 
House Damaged by Elephant at Wellawaya:  
 'Divaina' paper article, 1457 
Households without Electricity by D.S. Div., 1736 
Human - Elephant Conflict:  
 suggested solution and the patent rights, 1155 
IIRNEasia News Announcement re Network Tools 

and Business Dev., 3786 
Inland Revenue Dept.: issues, 3871 
Insurance Scheme for Sri Lankan Workers in Abroad: 

allegation against SLBFE, 2064 
International Irrigation Mgt. Institute (IIMI):  
 agreement based on 'diplomatic (DPL) privilege' 

status, 1948 
Interpol Warrant on Lanka-e-News Web Editor:  
 letter, 1596 
ITN Staff, Mr. Kasun: re his job, 1580 
Journalists:  
 assassinated, disappeared, arrested, etc, 10 
Keppatipola Nilame and 19 other Declared as  
 National Heroes by the President: special decree, 

3614 
Kochchikada Area:  
 Illegal sand-mining activities, 1030-1 
Labour Laws, Proposed Contract:  
 accepted by NLAC (2010), 2029 
Labour Officers Issues, Com. on:  
 recommendation re service minute, 1987 
Lands at Punnaikkuda in Batticoloa:  
 belongs to Dr. G.Y. Landy Silva and others, 1198 
Lands Occupation by Armed Forces in Kilinochchi 

Dist.: details of 15 families, 1236 

Documents, Tabled: (Contd.) 
Lands Occupation by Armed Forces/Police in  
 Batticoloa Dist.: 10 D.S. divisions, 1202 
Lanka Mineral Sands Ltd.:  
 production, profit, etc., 872 
Liquor Outlets in Jaffna Dist., 2125 
Liquor Related Details of Northern Province, 3973 
Loans Taken from Sovereign Bonds, 3869 
LTL Holding (Pvt.) Ltd.:  
 cabinet paper presented by PM, 3194 
 CEB related Issues, 3871 
 letter to the Secretary, M/Power and Renewable  
  Energy 3193 
LTTE and Other Remand Prisoners in Custody for a 

Long Time: details, 1311 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural  
 Affairs: performance, projects, etc., 481 
M/Port and Shipping: Hon. Arjuna Ranatunga’s  

speech, 1663 
M/Skills Dev. and Vocational Training:  
 Accounts Rep, 828 
Mahapola Higher Education Scholarship Trust Fund: 

Gazette notice re allocated to the ministry, 1183 
Mahaweli/ Irrigation: Hon. Mayantha Dissanayaka’s 

Full Speech, 984 
Manthai Salt Ltd. Employees' Request: 
 not to sell the company (Doc. not Tendered), 2349 
Media Institutions: attack (2006 - 2015/01), 10 
Mr. Ahilan Kadirgamar's Article re 'Eluga Thamil 

Campaign', 2154 
Muslim People, Issues re: letter given by Muslim 

MPP, 3501 
Muslim Religion: details, 3498 
National Debit Burden, 3855 
National Payment Platform (NPP):  
 cabinet paper re establishment, 1516 
CBSL Governor's letters re, 1516, 1517 
Hon. Ravi Karunanayake's letter to Private  
 Companies, 1517 
letter by Mr. Muhunthan Canagey, CEO/ICTA, 1524 
NatWealth Securities Ltd:  
 bond deal losses, 1183 
No Private Medical College Movement (NoPMC):  

book and several docs., 685 
Northern PC's Resolution re Construction of Buddhist 

Temples in North: 'Lankadeepa' news report, 1230 
Nuwara-Eliya District Basic Issues re Education  
 Sector, 451 
Official Quarters Allocated in Colombo City:  
 President, PM, Ministers, MPs, et al, 643 
Pension, Issues re:  
 several letters, etc., 1352, 1353 
Peoples Bank: list of inactive overdrafts  
 (Doc. not Tendered), 2348 
Petroleum Storage Terminal:  
 reforms details, 3222 
Prado Deal: details, 3934 
Prado Fraud: details,  
 (Doc. not Tendered), 3963, 3964 
Press Release re IMF Complete First Review of  
 Money Approved under EFF to SL, 3167, 3168 
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Documents, Tabled: (Contd.) 
Prison Guard: appointment letter  
 (Doc. not Tendered), 3056 
Prisoner's Indian Medical Report  
 (Doc. not Tendered), 3074 
Promote Reconciliation, Human Rights and  
 Accountability in SL: activities undertaken by the 

Govt. (2015/01-2016/09), 2201 
Rainfall (Annual): report (Doc. not Tendered), 3209 
'Ratama Eliyai Adura Durelai', National Electricity 

Programme: statistics, 3205 
'Rawaya' Article on Chinese Investments, 2417 
re Seagulf UK Ltd., 2995 
re Walker Colombo Shipyard (Pvt.) Ltd., 2995 
REDA Report (Doc. not Tendered), 3200 
Reports of CBSL and M/Finance:  
 section re education (several), 476 
Retired Customs Officers , Re appointment of :  
 cabinet paper (Doc. not Tendered), 3982 
Rice Importation Expenses: list, 2343 
Rikillagaskada Bus Stand and Toilet:  
 doc. re renovation by ‘Divi Neguma’ Dev. Dept., 

1817 
SAFE Holdings (Pvt.) Ltd./Asset Trust Mgt. 
 (Pvt.) Ltd.: profits, 1183 
'Salawa' Explosion: beneficiaries of allocations, 2270 
Sampur Housing Project:  
 letter to the Minister by Hon. M.A. Sumanthiran, 

and Ministers Reply Letter, 3082 
Schools in Matara Dist., Hanford and Aningkanda: 

Southern PC, Education Director's letters re  
 reforms, 1289 
Secretary to the Ministry's Letter to Sri Lankan  
 Airline Ltd. (Doc. not Tendered), 2378 
Sectoral Oversight Sub Com. on Medical Education 

in Sri Lanka/SAITM: list of persons who gave  
 evidence, 630 
Silk Road: map, 3947 
SLIIT:  
 information from the web page, 790 
Speeches of MPP: 
 Amaratunga, Hon. John, 3430 

Badhiutheen, Hon. Risad, 2489, 2492 
Bandar, Hon. (Mrs.) Chandrani, 952, 1791 
de Silva, Hon. Nimal Siripala, 1708 
Devananda, Hon. Douglas, 1347, 3002 
Dissanayake, Hon. Mayantha,  2668, 3715 
Faizal Cassim, Hon. M., 2945 
Fawzie, Hon. A.H.M. , 2196 
Gamage, Hon.(Mrs.) (Dr.) Anoma  2007 
Hakeem, Hon. Rauff, 2606 
Maharoof, Hon. Imran, 3540 
Maheswaran, Hon. (Mrs.) Vijyakala, 1238 
Musthapha, Hon. Fiszer, 2709 
Nanayakkara, Hon. Vasudeva, 2154 
Nawinne, Hon. S.B., 525 
Premadasa, Hon. A.D.  2484 
Punchinilame, Hon. Susantha, 1353 
Ranatunga, Hon. Arjuna, 1663 
Samarasinghe, Hon. Sandith, 1008 
Samaraweera, Hon. Ravindra 2078 
Swaminathan, Hon. D.M., 3153 

Documents, Tabled: (Contd.) 
Speeches of MPP: (Contd.) 

Thilakarajah, Hon. Mylvaganam  2055 
Yapa, Hon. Anura Priyadharshana , 2232 
Zoysa, Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, 1053, 2175 

Sports Achievements, Reports re  
 (Doc. not Tendered), 2816 
Sri Lanka Economy Related Books and Other Doc., 

3871 
Sri Lanka Ports Authority:  
 profits/losses and ships arrivals, 1603 
Sri Lanka Tourism Strategic Action Plan, 3472 
Sri Lanka's Support for Palestine in UN General  
 Assembly and its Committees, 435 
SriLankan Airline:  
 web pages (Doc. not Tendered), 2378 
 Issues: doc.re (Doc. not Tendered), 2379, 2381 
Sugar Importation:  
 gazette notification, etc., 3935, 3934-5 
‘Sunday Time’ Report "Arjun Aloysius; The James 

Bond of Bond Business", 3870 
Supplementary Supplies, 3871 
Tabs Given to Journalists:  
 details, 3669 

Singer bill for payment of installment, 3713, 3796 
Tea Research Inst. and Rubber Research Inst.: 
 docs. re employees problems, 959 
Technological Inst./Teacher Training Centre at  
 Homagama, Proposed (several), 478 
Technology Labs, 3871, 3871 
Thamalini Jayakumaran’s book  
 ‘In the Shadow of a Sharp Sword,’, 2241 
 translation of some sections 
(Doc. not tendered), 3292 
Three Wheeler, Law re:  
 gazette notification (2003), 1677 
UDA Letter re Construction of a Apartment Complex 

in Kotte, 2618 
Uma Oya Dev. Project Relief: report of M/ Mahaweli 

Dev. and Environment, 3604 
UNESCO Resolution on Jerusalem Sacred Sites,  
 Director General's Stand on : Palestinian Foreign 

Ministry's statement, 446 
University of Kelaniya:  
 academic staff vacancies, 1916 
USA, Officials:  
 visit to SL (2015/01 - 2016/8), 427 
Uva Province, Chief Minister: expenditure on  
 education sector for Badulla Dist., 1316 
Vehicle Number Plats Scam:  
 deal with UTSCH/Access Group, 1615 
Water Bill: propose increase, 2627 
Water Release from Reservoirs: 
 'Maha Kannaya' time table, 2333 
‘Wayamba Ela’ Irrigation Scheme: map, 1098 
'Weekly Economic Indicator, 2nd December 2016',  
 3167 
Welikada Prison: 
 irregularities (Doc. not Tendered), 3068 
 illegal items found (Doc. not Tendered), 3071 
White Paper' on Education, 478 
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Documents, Tabled: (Contd.) 
Whole Inland Jewellery Businessmen and Pawning 

Assoc. Request (Doc. not Tendered), 3965 
World School Chess Tournament, Non Participation 

due to Lack of Funds: 'Lankadeepa' article, 2770 

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

Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha  
Sasana: 
Petitions: 

Jayawardena, Mr. W.M.Y.S.K., Avissawella, 5 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Buddha Sasana, 3541, 3583-5 
M/Justice, 279-83 

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

Lands: 
Reference to: 

Cuba President, Mr. Fidel Castro's Death:  
 condolence, 1439 
Elders' Centre at Yapahuwa, 1886 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 540-3  
M/Housing and Construction, 1436-9 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 540-3 
M/Lands, 1226-9, 1256 
M/Social Empowerment and Welfare, 1884-7 

 
Elders, Allowances to: 

Reference to, 1818, 1822, 1824-5, 1865, 1889 

 
Electricity Generation through Wind Power and  

Solar Power, 2325-9 

 
Electronic Voting System:  

Verification Process, 3820, 4084 

 
Estimates (2017), Legends of Drafts: 

Alteration, List of Proposed, 2 

 
Expunctions:  

120, 121, 147, 148, 229, 231, 232, 234, 236, 244, 245,  
246, 247, 250, 252, 254, 255, 309, 331, 334, 336, 339,  
347, 350, 355, 680, 1126, 1127, 1188, 1189, 190,1197, 
1451,1874, 1958, 2016, 2370, 2759, 2819, 2820, 2821, 
2822, 3051, 3267, 3268, 3270, 3289, 3293, 3318, 3319, 
3579, 3580, 3630, 3746, 3748, 3749, 3799 

 
Faizal Cassim, The Hon. M., M .P., Deputy M inister  

of Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 
Reference to: 

Tharapuram Tank, 996 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 2991-2 

Faizal Cassim, The Hon. M.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
 M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

 2896, 2920, 2921, 2922, 2924, 2925, 2929, 
 2938, 2940-9 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 2945 

 
Family Affairs Council: 

Establishment, 846-54 

 
Fernando, The Hon. Arundika, M .P., Deputy  

Minister of Tourism Development and Christian  
Religious Affairs: 
Reference to: 

‘Mihin’ Air and SriLankan Airlines, 2391-2 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3470-6 
M/Industry and Commerce, 2389-93 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3122-5 
M/Public Enterprise Dev., 2389-93 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3470-6 
 

Documents, Tabled: 
Sri Lanka Tourism Strategic Action Plan, 3472 

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

Telecommunication and Digital Infrastructure: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Telecommunication and Digital  
 Infrastructure, 3645-52, 3665-7, 3669, 3713-4 

 
Documents, Tabled: 

Tabs Given to Journalist: details, 3669 

 
Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini,  

M.P., State Minister of City Planning and Water  
Supply: 
Petitions: 

Amaratunga, Mrs. D.M.B.S., Negambo, 2314 
Fernando, Mr. S. Sunil Herald, Kotugoda, 1728 

 
Reference to: 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (1981), 1773 

National List: women representation, 1775 
Women's Right: draft bill (1996), 1773 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/City Planning and Water Supply, 2685-9 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2880-5, 2895 
M/Megapolis and Western Dev., 2685-9 
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Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini:  
(Contd.)  
Debates: (Contd.)  

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Provincial Council and Local Govt., 2685-9 
M/Women and Child Affairs, 1771-5 

 
Fertilizer Subsidy Programme: 

Reference to, 891, 902, 907, 913, 914, 916, 920, 934, 
945, 948, 951, 955, 958, 966, 987, 1021, 1059 

 
Flood Control Project in Colombo City: 

Progress, 863-5 

 
Fonseka, The Hon. Field Marshal Sarath, M .P.,  

Minister of Regional Development: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Defence, 3311-21, 3342, 3343 
M/ Regional Dev., 3742-7, 3755, 3757, 3797, 

3799 

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

National Integration and Reconciliation: 
Reference to: 

Darussalam M.V., Maligawatte:  
 new building project, 508 
Sri Lankan Muslims/Madrasas and Quranic 

Schools, Statement re: 'condemn', 509 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Buddha Sasana, 3523-7 
M/Education, 506-10 
M/National Dialogue, 2191-7  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2191-7 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3523-7 
 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2299-300 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2196 

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

Points of Order: 
Total Income in Budget Speech and Budget 
 Estimates: contradictory to each other, 3874 

 
Reference to: 

Stamp Fee for Legal Matters, 284 
Working Class: attacking and killing, 3879 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 913-6 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3062-6, 3103 
 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri: (Contd.) 
 Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2295-6 

 
Documents, Tabled: 

‘Divaina' Article: Ministers statement re prison 
guard recruitment (Doc. not Tendered), 3062 

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

Petitions: 
Abeyratna, Mr. P.G.P.K., Kiribathkumbura, 3389 
Bandara, Mrs. K. Malaweera, and Ms. Latha  
 Wijekoon Bandara, Ranna, 1909  
Themaris, Mr. W., Angunakolapessa, 1910 

 
Reference to: 

Houses given to Tsunami Victims:  
 deeds not given, 2231 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1140-8 

 
Debates, Adjournment: 

Bus Service, Sub-standard, 405, 408, 409 
Dabarella Maha Vidyalaya, Hambantota:  
 primary section, removal of, 1285-9, 1293-4 
Fishermen Engaged in Fishing Living in  
 Temporary Houses in Iranative Island, 2104-7 
Hambantota Salt Company: operation under  
 public-private partnership, 2957-60, 2962, 2964 
Namayalawila Drinking Water Project, 3812-4, 

3817-8 
 

Documents, Tabled: 
Schools in Matara Dist., Hanford and Aningkanda: 

Southern PC, Education Director's letters re  
 reforms, 1289 

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

Deputy Minister of Petroleum Resources  
Development: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Employment, 2006-7 
M/Petroleum Resources Dev., 3220-3 

 
Documents, Tabled: 

Diesel and Petrol, Difficulty to Reduce Price of, 
3222 

Petroleum Storage Terminal:  
 reforms details, 3222 
Rest of the Speech, 2007 

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

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Annual Reports: 

Atomic Energy Authority, (2014), 856 
Sri Lanka Sustainable Energy Authority, (2012), 

856  
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Gamage, The Hon. Chandima: (Contd.) 
Committee Reports, Sectoral Oversight: (Contd.) 

Regulations:  
Sri Lanka Electricity Act, 856 

 
Reference to: 

Solar Power: generation, 653 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Agriculture, 1040-1 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1040-1 
M/Power and Renewable Energy, 3239-40 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1133-4 

 
Debates, Adjournment: 

Bus Service, Sub-standard, 405-6 
Family Affairs Council:  
 establishment, 850 
Fishermen Engaged in Fishing Living in  
 Temporary Houses in Iranative Island, 2107-8 
Lands in North and East Provinces under Dept. of 

Wildlife Conservation: release of residential and 
agricultural land,1081-2 

Level Crossing Opposite Omantha MV:  
 construction, 3380-1 
Namayalawila Drinking Water Project, 3814-5 
Uma Oya Dev. Project: relief to affected people, 

3601-2 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2309 

 
Questions, Oral: 

Carbon Footprint in the Energy Sector:  
 measures to reduce, 649-53 
Ceylon Electricity Board:  
 disciplinary action for misuse of fund, 3394-6 
Nuclear Energy Project: progress, 418-9, 421 

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

Industries: 
Reference to: 

Office for Kilinochchi under WB Funds, 2407 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 916-9  
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 3027-8 
M/Industry and Commerce, 2362-8 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 916-9 
M/Primary Industries, 2362-8, 2362-8, 2407,  
 451-2, 2414, 2451-2, 2453, 2460 

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

Reference to: 
War against LTTE: Pakistan's role, 2046 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Foreign Affairs, 2040-7 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1003-6 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
 M/Defence, 3299-305 

President, Prime Minister, Parliament, etc., 104-9 
 

Debates, Adjournment: 
Central Bank of SL: privatization of certain  
 responsibilities and functions, 1518-20 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro, 
 Former President, Cuba, 2306 

 
Questions, Oral: 

Colombo City Flood Control Project:  
 progress, 863-4 
Human - Elephant Conflict and Construction of 

Electric Fences: details, 1535-40 
Moragahakanda Multi-Purpose Project:  
 money allocation, 656 
United States of America, Officials of:  
 visit to Sri Lanka (2015/01 - 2016/8), 427 
‘Vidulakpaya' CEB Head Office Building:  
 construction, 2116-7 

 
Ganesan, The Hon. Mano, M .P., M inister of  

National Co-existence, Dialogue and Official  
Languages: 
Reference to: 

BBS and Some Other Theros' Statements, 2177 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/National Dialogue, 2170-80  
M/National Integration and Reconciliation, 2153, 

2170-80, 2221 

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

Minister of Disaster Management: 
Reference to: 

'Salawa Camp' Explosion: relief for victims, 2270 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.:  

M/Disaster Mgt., 2268-71 
 

Documents, Tabled: 
'Salawa' Explosion:  
 beneficiaries of allocations, 2270 

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

Higher Education: 
Reference to: 

SAITM, 821 
University Non-Academic Staff:  
 money allocation for increased allowance, 831-2 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
Higher Education and Highways, 818-22, 831-2 

 
GSP Plus: Reference to, 2014, 2051, 2082 

[Gam-GSP 
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Gunaratnam, Mr. Kumar: 
Citizenship, Grant of, 2126-8 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/City Planning and Water Supply, 2633-6 
M/Education, 500-2 
M/Megapolis and Western Dev., 2633-6 
M/Provincial Council and Local Govt., 2633-6 

 
Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udhayashantha,  

M.P.: 
Petitions: 

Abesinghe, Mr. A.M. Chandana, Monaragala, 2113  
Pathirana, Mr. C.P.U.C., Okkampitiya, 2113 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3663-71 
M/Regional Dev., 3663-71 
M/Rural Economic Affairs, 3663-71 
M/Social Empowerment and Welfare, 1846-51 
M/Special Assignment, 3663-71 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1151-5 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3663-71 
 

Documents, Tabled: 
Human - Elephant Conflict:  
 suggested solution and the patent rights, 1155 

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

Reference to: 
Conduct of IGP, 2409 
FCID: HE President's statement, 1544 
Perpetual Treasuries Ltd.:  
 publishing a paper, 3867 
Provincial Council Members, Allowing to Come 

into Parliament, 2537-8 
Public Finance Com.:  
 report/recommendation, 1727-8 
Travelling to Parliament:  
 blocked by the Police, 2756, 2757 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 468-78 
M/Finance, 3850-71, 3876, 3883, 3999, 4002, 

4044 
M/Public Enterprise Dev., 2408-18 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank of SL: privatization of certain  
 responsibilities and functions, 1515-8 
Sri Lankan Rupee: depreciation, 3165-9 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2300-1 

Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Budget Estimates 2016 (Draft):  
 section re Education, 470 
Budget Estimates 2017 (Draft): charts, notes,  
 section re Education (several), 472, 475 
Custom and Prado Fraud, 3871 
Debit Interest Rate, 3868 
Education Sector:  
 expenditure details (Doc. not Tendered), 2413 
Education, Allocation and Expenditure on:  
 letter, charts, notes, etc. (several), 472, 477 
Inland Revenue Dept.: issues, 3871 
Loans Taken from Sovereign Bonds, 3869 
LTL Holdings and CEB related Issues, 3871 
National Debit Burden, 3855 
National Payment Platform (NPP):  
 cabinet paper re establishment, 1516 
 CBSL Governor's letters re, 1516, 1517 
 Hon. Ravi Karunanayake's letter to private  
 companies, 1517 
Press Release re Money Approved by IMF  
 Executive Board under EFF for SL, 3167, 3168 
'Rawaya' Article on Chinese Investments, 2417 
Reports of CBSL and M/Finance:  
 section re education (several), 476 
Sri Lanka Economy Related Books and Other Doc., 

3871 
‘Sunday Time’ Report "Arjun Aloysius:  
 The James Bond of Bond Business", 3870 
Supplementary Supplies, 3871 
Technological Institute/Teacher Training Centre at 

Homagama, Proposed (several), 478 
Technology Labs, 3871 
'Weekly Economic Indicator, 2nd December 2016', 

3167 
‘White Paper' on Education, 478 

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

Points of Order: 
Accusing an MP without Bringing a Substantive 

Motion, 4028 
 
Privileges: 

MPs' Passports are Impounded by Court, 1928-9 
 

Reference to: 
Audit Service Comm.: nomination, 1339 
Bonded Warehouses, 3983 
Colombo Port City Project, 2658 
Contributory Pension Scheme, 1340 
FCID: to be abolished, 1341 
Hambantota Port: strike, 3630 
High Security Zone of Parliament:  
 not to change regularly, 2539-40 
Hon. Speaker's Chair, Used by a Parliament Staff: 

threat to 'Rivira' and 'Mawbima' journalists,  
 439, 440 
IGP's Telephone Conversation with Regard to the 

Arrest of a Person, 2533 
Local Authorities Elections, 1744 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

 M/Home Affairs, High Posts: appointment to be  
 informed to Com. on High Posts, 1342 
MPs' Freedom to Visit and Leave Parliament  
 without Obstruction, 2752 
Provincial Councils/Districts:  
 boundaries, 1343-4 
Publics' Right to come and Meet MPP at the  
 Parliament, 2533 
SAITM, Report re, 633 
Salawa Army Camp, Explosion of:  
 compensation to victims, 1342 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/City Planning and Water Supply, 2657-61 
 M/Finance (Head 240): Div., 4044 

M/Defence, 3323-8 
M/Finance, 3978-88 
M/Home Affairs, 1338-44  
M/Megapolis and Western Dev., 2657-61 
M/Provincial Council and Local Govt., 2657-61; 

Div., 2712 
M/Public Admin. and Mgt., 1338-44 
President, Prime Minister, Parliament, etc.,  
 132-40 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2277-8 

 
Documents, Tabled: 

'Daily Mirror’ Article re Taxation by Prof. Siri  
 Hettige, 3984 
Retired Customs Officers, Re appointment of:  
 cabinet paper (Doc. not Tendered), 3982 

 
Questions by Private Notice: 

Breakingnews.lk Website: blocking by  
 Telecommunications Regulatory Comm., 
  3629, 3630 
Citizenship to Mr. Kumar Gunaratnam, Grant of, 

2126-8 
Commandant K.L.M. Sarathchandra, Former Police 

Special Task Force: arrest, 1541-2, 1545-6 
Labour Officers' Strike re Service Minute, etc., 

1317-8, 1321 
Sailors (Sri Lankan) Detained at Port of Hodeida: 

release, 2977-8 

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

Planning and Water Supply: 
Parliament: 

During the Com. Stage, the Minister and the  
 Deputy Minister can sit together, 1946 

 
Reference to: 

Provincial Council Elections, 2572-3 
 

Hakeem, The Hon. Rauff: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/City Planning and Water Supply, 2600-7, 

2623, 2624, 2627, 2657, 2624, 2572-3 
M/Finance, 3846-9 
M/Provincial Council and Local Govt., 2572-3 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 66-7 
 

Debates, Adjournment: 
Namayalawila Drinking Water Project, 3816-8 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2282-3 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 2606 

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

Reference to: 
ACP Industries Ltd., Indian Company, 2339 
Agalawatte Plantation Co.: sale, 922-3 
Alkaduwa Plantation, 2354 
Coal Tender:  
 Parliament Select Committee to Investigate, 3202 
Commissioner General, Dept. of Registration of 

Persons: transfer, 1205 
Cricket Stadium, Sooriyawewa International:  
 China Harbour Engineering Co. Ltd. deal, 1604 
Divi Neguma Community Bank:  
 Dimbulagala name board expense, 1810, 1820 
Dr. Chris Nonis and Mackwoods (Pvt.) Ltd., 922-3 
Hambantota and Manthai Salterns: 
 privatization, 2349 
Housing Project for Tsunami Victims in  
 Norochcholai (Amapara), 817 
Ja-Ela Hosing Construction Company, 2348 
JEDB, Chairman Prof. Kenedy, 2352 
JF Tours & Travels and Peoples' Bank Chairman, 

1610-1 
Kandy City Centre:  
 loan taken for construction, 2345-6 
Land Belongs to CMC in Cinnamon Garden,  
 Colombo 07, 2632-3 
Lanka Minerals Company:  
 privatization, 2351 
Letter re Assets Given to Hon. Ravi Karunayake's 

Wife and Daughter, 3989, 3990, 4016-7 
M/Foreign Affairs Activities (2010-2015):  
 need to appoint a Select Com., 1954-5 
Manthai and Hambantota Salts, 3966, 3965-6 
MBSL: reform, 2354 
MPs Salaries: Hon. PM's Statement, 1819 
‘Mr. Paint’ at Vauxhall Street, 2351-2 
Muslims Laws in SL: EU's stand, 2060 
Peoples Bank: digitization, 2349, 2337-54 
Sri Lankan Workers in Abroad, Children of: 

school/university admission in SL, 1980, 2088 
Sri Lankan Workers in Abroad:  
 duty free allowance for earnings/remittances, 

1983 
SVAT System, 3965-6 

[Gun-Han 
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Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Tea Factories, 'Tea Shakthi', 926 
Tea Levy/Cess Fund, 648 
Tea: 'deniya disease', 927 
Vocational Training Centre, Gopalapuram:  
 valuation, 1816 
Voting Rights to Sri Lankan in Abroad, Select 

Com. re, 1978 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Agriculture, 919-29  
M/City Planning and Water Supply, 2626-33 
M/Finance, 3960-7, 3989, 3990, 4016-7 
M/Foreign Affairs, 1952, 1954-5, 1977-89 
M/Foreign Employment, 1977-89, 2088, 2089, 

2090  
M/Industry and Commerce, 2337-54 
M/Labour and Trade Union Relations, 1977-89, 

2073, 2074 
M/Lands, 1205-12 
M/Petroleum Resources Dev., 3191-202 
M/Plantation Industries, 919-29 
M/Ports and Shipping, 1601-16 
M/Power and Renewable Energy, 3191-202, 

3203, 3210, 3214 
M/Provincial Council and Local Govt., 2632-3 
M/Public Enterprise Dev., 2337-54 
M/Regional Dev., 3711-4 
M/Social Empowerment and Welfare,  
 1809-21, 1825 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3711-4 
M/Transport and Civil Aviation, 1601-16  

 
Debates, Adjournment: 

Fishermen Engaged in Fishing Living in  
 Temporary Houses in ‘Iranative’ Island, 2107 

 
Documents, Tabled: 

Agalawatte Plantation Co.:  
 M/Plantations, Secretary's letter re sale, 923 
Aqthar Hassen's, (Superintendent of Customs) let-

ter re General Bond Warehouse, 3961 
Department of Labour:  
 vacancies, 1987 
Divi Neguma Community Bank, Dimbulagala: 

name board expense, 1810 
Divi Neguma Dev. Dept:  
 letter re employees issue, 1816 
Driving License Scam, Smart:  
 invoice and other docs., 1616 
Labour Officers Issues, Com. on:  
 recommendation re service minute, 1987 
LTL Holding (Pvt.) Ltd.: 
 cabinet paper presented by PM, 3194 
 letter to the Secretary, 3193 
Manthai Salt Ltd. Employees' Request: not to sell 

the company (Doc. not Tendered), 2349 
Peoples Bank: list of inactive overdrafts  
 (Doc. not Tendered), 2348 

Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 
Documents, Tabled: (Contd.) 

Prado Fraud: details,  
 (Doc. not Tendered), 3963, 3964 
REDA Report (Doc. not Tendered), 3200 
Rice Importation Expences: list, 2343 
Rikillagaskada Bus Stand and Toilet:  
 renovation by Divi Neguma Dev. Dept., 1817 
Sri Lanka Ports Authority:  
 profits/losses and ships arrivals, 1603 
Tabs for Journalists: Singer Company Bill, 3713 
Vehicle Number Plats Scam:  
 deal with UTSCH/Access Group, 1615 
Water Bill:  
 propose increase, 2627 
Whole Inland Jewellery Businessmen and Pawning 

Assoc.'s Request  (Doc. not Tendered), 3965 
 
Questions, Oral: 

Department of Registrar General, Officers recruited 
to Grade III and II: absorption to salary scale 
(MN 05), 417-8 

Sri Lanka Inland Revenue Service, Officers of 
Grade III: recruitment, 2527-8 

Tea Factories, 'Tea Shakthi': closed down, 645-8 

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

Sports: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 2060-1 
M/Foreign Employment, 2060-1 
M/Higher Education and Highways, 816-7  
M/Skills Dev. and Vocational Training, 816-7 
M/Transport and Civil Aviation, 1685-6  
M/Ports and Shipping, 1685-6 
M/Sports, 2781, 2785, 2792-5, 2797, 2799, 2801, 

2813, 2824 

 
Harrison, The Hon. P., M .P., M inister of Rural  

Economic Affairs: 
Reference to: 

iRoad Programme, 674 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 672-5 
M/Rural Economic Affairs, 3656-9, 3670, 3677, 

3686, 3720, 3721, 3752-3, 3763, 3765, 3777, 
3790, 3800-2 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Paddy Marketing Board Stocks: issuing to private 
sector, 3631-3 

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

Enterprise Development: 
Reference to: 

Elkaduwa Plantation Ltd., 2434 
Grand Height Hotel, 2433 
JEDB, Court Case re, 2353 
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Hashim, The Hon. Kabir: (Contd.) 
 Reference to: (Contd.) 

Managing Director, Mr. Kudabala, 2433 
Sri Lankan Airlines, 2431 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Public Enterprise Dev., 2352, 2353, 2411, 

2413, 2426, 2429-35, 2465, 2466 

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

Reference to: 
Accident of One Mr. Sandeep by a Minister's  
 Vehicle, 1451 
Director, Geological Survey and Mines Bureau 

(GSMB), 1038 
Divulupitiya Area:  
 illegal sand-mining activities, 1038 
ICTAD/CIDA, 1449, 1450 
M/Agriculture: new office building, 1036 
M/Housing, Com. Stage Debate:  
 absence of PM and others, 1452 
Mahapola Training Institute: 
 recruitments, 1690 
‘Mihin’ Lanka: employee’s issues, 1689 
Rajagiriya Fly Over Bridge: work, 824 
State Minister's Statement against the Minister, 

1036 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1035-9  
M/Buddha Sasana, 3540-5 
M/City Planning and Water Supply, 2674-8 
M/Disaster Mgt., 2245-7  
M/Higher Education and Highways, 823-6 
M/Housing and Construction, 1447-53 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1035-9 
M/Megapolis and Western Dev., 2674-8 
M/National Dialogue, 2245-7 
M/National Integration and Reconciliation,  
 2245-7, 2250 
M/Ports and Shipping, 1687-94 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3540-5 
M/Provincial Council and Local Govt., 2674-8 

 M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 
3540-5 

M/Transport and Civil Aviation, 1687-94  
 

Questions, Oral: 
Fisheries Industry:  
 steps taken to uplift, 3833-4 
Kidney Disease: prevention in Colombo and  
 Gampaha Dist., 2118-9 
Paddy and Other Crops Cultivation Lands, Anicuts, 

etc. in Gampaha District, 865-7 
Sports Infrastructure Dev. Project:  
 development of sports complexes, 3405-7 
Water Supply Scheme, Divulapitiya:  
 details, 1105-7 

 

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

SriLakan Airlines Ltd., 1648, 1650 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Disaster Mgt., 2266-7 
M/Ports and Shipping, 1646-51 
M/Transport and Civil Aviation, 1646-51  

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

Reference to: 
Court Buildings (Mahara, etc.): construction, 207 
District Coordination Committee: membership, 201 
Expressway Project:  
 Japanese Bank loan, tender, etc., 752-5 
MPs, Vehicle Importation for:  
 supplementary estimate, 1759 
Narcotic Drugs: sale near the schools, 1760 
'National Heroes', 574-5 
Sri Lankan Leaders, Keppetipola Nilame and  
 Others Named as Traitors to the British Crown: 

rename them as ‘National Heros’, 574-5 
Sudarshi Institute: proposal re sale to Sasakawa  
 Assoc. (Japan), 572 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3432-47 
M/Education, 571-6  
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  
 3020-6, 3027 
M/Higher Education and Highways, 750-6  
M/Home Affairs, 1323-9  
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 571-6 
M/Justice, 201-16  
M/Law and Order and Southern Dev., 201-16, 217 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 201-16  
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3432-47 
M/Provincial Council and Local Govt., 2608-16 
M/Public Admin. and Mgt., 1323-9 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 750-6 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3432-47 
M/Women and Child Affairs, 1754-61 

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

Petitions: 
Krisanthi, Mrs. S.R.G., Koggalla, 3390 

 
Reference to: 

SAITM, 764 
 

Debates: 
Bills: Appropriation (2017): Com.: 

M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 
2899-900 

M/Higher Education and Highways, 762-4 
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Hettiarachchi, The Hon. Wijepala: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
 M/Housing and Construction, 1413-6 

President, Prime Minister, Parliament, etc.,109-15 
 

Debates, Adjournment: 
Dabarella Maha Vidyalaya, Hambantota:  
 primary section, removal of, 1290-2 
Family Affairs Council: establishment, 848-9 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2308 
 

Documents, Tabled: 
Bribery and Corruption, Charges re:  
 newspaper reports, 113 

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

of Rehabilitation and Resettlement: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1012-5  
M/Buddha Sasana, 3499-504 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 1012-5 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1012-5  
M/Plantation Industries, 1012-5  
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3499-504 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3141-2, 3149-50 
 

Documents, Tabled: 
Muslim People, Issues re: letter given by Muslim 

MPP,  3501 

 
Human Rights Commission of Sri Lanka: 

Reference to, 25 

 
India: 

Votes of Condolence: 
Ms. Jaya Lalitha, 2086, 3001, 3017, 3034, 3117, 

3132, 3139, 3147, 3149, 3150 
 

Inspector General of Police (IGP):  
Controversial Phone Conversation re FCID Arrest of 

Devinuwara Devale Basnayake Nilame, 2217-8 

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

Reference to: 310 
Media Institutions: letter from Secretary, M/

Parliamentary Reforms and Mass Media, 310 
FCID: cases against, 308 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 557-60 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2894-9 
M/Justice, 307-11  
M/Law and Order and Southern Dev., 307-11 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 307-11  

 

Jayakody, The Hon. Sisira: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Aurvedic Corp.: misconducts of officials, 2898 

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

Reference to: 
Central Expressway, 744 
Coal Purchase from Nobel Company, 2525 
Coal Tender for Norochcholai, 2524 
‘Consultant Post' under Rajapakse Regime, 252 
Hon. Wimal Weerawansa, 3954, 3955 
LNG Power Project at Sampur, 1738 
Travelling to Parliament: blocked by the Police, 

2759-60 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Dev. Strategy and International Trade, 3264, 

3270, 3293, 3297 
M/Finance, 3864, 3919, 3946, 3953-9 
M/Higher Education and Highways, 742-6  
M/Housing and Construction, 1451 
M/Industry and Commerce, 2462-4, 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1041-3 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 250-4 
M/Petroleum Resources Dev., 3243-6 
M/Plantation Industries, 1041-3  
M/Power and Renewable Energy, 3243-6 
M/Public Enterprise Dev., 2462-4, 2436 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 742-6 
 

Documents, Tabled: 
Attorney General's Report on Complaints against 

Mr. Nimal Bopage, 3957 
Complaint against Mr. N. Karunaratna and  
 Mr. Mangala Senadeera of CPC Kurunegala, 

3245 
 

Questions, Oral: 
Electricity Generation through Wind Power and 

Solar Power: purchase, 2324-5 
Households without Electricity:  
 details, 1734-8 
Norochcholai Power Plant, Loans Obtained for: 

details, 2522-3 

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

Petitions: 
Ajithkumara, Mr. K.M.Priyantha, Madirigiriya, 

2966 
Senarathne, Mr. T.G. Amith, Polonnaruwa, 5 

 
Reference to: 

Mr. Anil Peiris, 1039 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/City Planning and Water Supply, 2654-6 
M/Home Affairs, 1348-9 
M/Provincial Council and Local Govt., 2654-6 
M/Public Admin. and Mgt., 1348-9 
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Jayaratne, The Hon. Anuradha, M .P., Deputy  
Minister of Mahaweli Development and  
Environment: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1046-50  
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 1046-50 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1046-50  

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Limestone Miners in Jaffna District:  
 problems, 869-70 

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

Minister of Provincial Councils and Local  
Government: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Provincial Council and Local Govt., 2651-4 

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

Sports: 
Petitions: 

Joseph, Mr. R.K.C., Kurunegala, 2740 
 

Reference to: 
Constitutional Reforms, 2026 
Devinuwara Devale Basnayake Nilame, Arrest of, 

2218 
Differently Able People:  
 access facilities to buildings, 1826 
Gymkhana Club:  
 sports administration building, 2815 
Hon. Sarath Fonseka Taken to Military Courts, 

3302 
Paralympic Games: selection from rural level, 1826 
'Save the Sports': press briefing, 2822 
Sports Diplomacy Unit, 2024 
Talent identification Programme, 2816, 2815 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 2023-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3101-5 
M/Social Empowerment and Welfare, 1822-6 
M/Sports, 2764, 2765, 2769, 2770-1, 2773, 2784, 

2804, 2805-18, 2821, 2822, 2823 
 

Documents, Tabled: 
Sports Achievements, Reports re  
 (Doc. not Tendered), 2816 

 
Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M .P.,  

Deputy Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 
Committee Reports, Sectoral Oversight: 

Regulations: Rent Act, 1094 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 
2908-12 

Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Housing and Construction, 1383-5 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1134-40 

 
Jayathilake, The Hon. Malith, M .P.: 
Committees, Sectoral Oversight: 

Annual Reports: 
Department of Prisons, (2015), 856 

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

Petitions: 
Anurasiri, Mr. R., Gonapola, 5  
Bandularathne, Mr. W.K., Embilipitiya, 6 
Herath, Miss H.M. A. Lakmali, Girandurukotte, 5  
Hewamannage, Mr. Vajira 
Jayagody, Mr. K., Kadawatha, 5  
Jeevangani, Mrs. T.A., Trincomalee, 6  
Karanduwawala, Mr. R.S.L., Moratuwa, 5 
Maddumakaluge, Mr. Chamara, Piliyandala, 5 
Methpala, Mr. J.A.D., Bandaragama, 5 
Nishantha, Pundaluoya, 6 
Ponnananthan, Mr. Karuppaiya, Old Tea Factory, 

Hopton,5  
 

Reference to: 
Disaster Management Centre (DMC), Director 

General: appointment, 2208 
ECTA, 3640 
Fisheries Harbour Development, 3030 
Kahatagaha Graphite Lanka Ltd. 2439 
SriLankan Airlines, 2443, 2443 
Salawa Army Camp, Explosion of:  
 compensation to victims, 2205-7 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Buddha Sasana, 3499, 3506-10 
M/Defence, 3252-6 
M/Dev. Strategy and International Trade, 3252-6 
M/Disaster Mgt., 2201-9  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2825-41, 2850, 2851, 2852 
M/Industry and Commerce, 2436-44 
M/National Dialogue, 2201-9  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2201-9 
M/Primary Industries, 2436-44 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3112-3 
M/Public Enterprise Dev., 2436-44, 2452 
M/Rural Economic Affairs, 3638-45 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3638-45 
President, Prime Minister, Parliament, etc.,  
 85-92 

 
Questions, Oral: 

Journalists:  
 assassinated, disappeared, arrested, etc., 8-12 
Media Institutions: attacked (2006 - 2015/01), 8-11 
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Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda: (Contd.) 
Questions, Written: 

Employees, RDA: S.D.S. Sakaraja and M.A.S.  
 Kumara; details, 1089-90 

 
Jayawardana, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan,  

M.P.: 
Reference to: 

Scholarship Scheme for School Children, 
'Subhaga', 477 

Sigiriya Electronic Ticketing System, 3182 
Teachers in North and East, Volunteer:  
 cabinet paper, 499 

 
Debates: 

Bills: Appropriation , 2017: Com.: 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2874-6 
Bills, Private: 

Hand to Stand Foundation (Inc.), 3414-5 
 

Questions, Oral: 
Iron Towers removed from SLBC Land in Ja-Ela: 

tender procedure, 3831-2 

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

Petitions: 
Dissanayake, Mr. D.M., Muruthagahamula, 1909 
Karunarathne, Mr. M.S.W., Peradeniya, 1909 
Ekanayake, Mrs. E.M.A. Hema, Kiribathkumbura, 

2966 

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

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 
Reference to: 

CITES Summit - 2019 in Sri Lanka, 661, 985, 1169 
Elephant Manace, Wild: protection, etc., 660-1 
Racism/Extremism, 1175 

 Solar Power Project, 1739 
Unavailability of Tamil Version of Ministry's  
 Performance Rep.: 'apologize', 1170 
Wildlife Comm. Report, 1171 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3528-9 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 984-6 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 984-6 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3528-9 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1117, 1118, 

1120, 1121-2, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 
1129, 1132, 1142, 1145, 1167, 1168-75 

M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 
3528-9, 3558, 3559, 3560 

 
Debates, Adjournment:  

Lands in North and East Provinces under Dept. 
of Wildlife Conservation: release of  

 residential and agricultural land, 1083-9 

Jayawickrama Perera, The Hon. Gamini: (Contd.) 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Deforestation in Wattamadu Area, Ampara:  
 problems, 660-1 

 
Questions, Oral: Replies: 

Forest Reserve, Kahalla, Pallekele:  
 land, elephants, etc.: details, 1305-8 
Human - Elephant Conflict and Construction of 

Electric Fences: details, 1536-9 

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

of Education: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
 M/ Education, 448, 449, 450, 454, 473-4, 477, 

489, 490, 491, 492, 494, 498, 499, 503, 520, 
521, 522, 554, 559, 567,-8, 573, 574, 575, 
576, 579, 580, 581, 593-602 

 
Questions, Oral: Replies: 

Temples in Eastern Province: details, 3179-81 

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

Finance: 
Ministerial Statements: 

Hon. Buddhika Pathirana's Remarks on Letter re 
Compensation for a Land, 2129-30 

 
Reference to: 

Central Bank of SL, Dep. Governors:  
 allegations against, 1523, 1525 
Chief Justice and Judges:  
 revision of salaries, 3 
Liquor Outlets in Jaffna Dist., Supplementary 

Question re: replies will be given on another day, 
2124 

Michrophones in the Chamber, 3826 
 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Finance, 3845, 3849, 3851, 3857, 3859, 3862, 

3981, 4008-26 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 120, 

124, 125 
Bills: Appropriation , 2017: 3R., 4062 

 
Debates, Adjournment: 

Central Bank of SL: privatization of certain  
 responsibilities and functions, 1520-6 

 
Documents, Tabled: 

Cellini Holdings (Pvt.) Ltd.:  
 delivery note , etc., 4018 
Estimates (2017), Legends of Drafts: 
 Alteration, List of Proposed, 2 
National Payment Platform (NPP): letter by  
 Mr. Muhunthan Canagey, CEO/ICTA, 1524 

 
Questions, Oral: Replies: 

Liquor Outlets in Kurunegala District:  
 details, 3825-7 
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Karunatileka, The Hon. Gayantha, M .P., M inister of  
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip: 
Parliament: 

Parliamentary Business: extension of time, 3575 
 

Reference to: 
Dept. of Govt. Printing: profits/losses, 1592 
Pandith Amaradewa Sangeetha Ashramaya, 1565 
Parliamentary Proceedings:  
 live telecasting/broadcasting, 1594 
Tea Factories, 'Tea Shakthi': closed down, 892 

 
Debates: 

Bills: 
Divineguma (Am.): 1R., 3414 

 Appropriation, 2017: Com.: 
 M/Agriculture, 891-3  
 M/Health, Nurition and Indigenous Medicine,  
  2915-7 
 M/Parliamentary Reforms and Mass Media, 
  1562-9, 1580, 1581-2, 1588, 1592, 1594 
 M/Plantation Industries, 891-3 
 M/Tourism Dev. and Christian Religious  
  Affairs, 3546-9 

Conventions/Agreements:  
 Finland - Sri Lanka (re Taxation, etc.):  
  Pr., 1093-4 
Orders: 
 Sri Lanka Export Dev. Act: passed, 3376 
Regulations: 
 Imports and Exports (Control ) Act: Pr., 3389 
 Sri Lanka Electricity Act: passed, 3375 
 Sri Lanka Sustainable Energy Authority: 
  passed, 3374 
 Valu Added Tax Act: Pr., 3388 
 

Debates, Adjournment: 
Dabarella Maha Vidyalaya, Hambantota:  
 primary section, removal of, 1292-3, 1294 
Hambantota Salt Company:  
 operation under public-private partnership, 2963-4 
Hospital, Puttlam Base:  
 takeover by Central Govt., 184-6 
Kokkilai Lagoon: illegal fishing, 2515, 2516, 2518 
Uma Oya Dev. Project:  
 relief to affected people, 3603-4 

 
Documents, Tabled: 

Uma Oya Dev. Project Relief:  
 report of M/ Mahaweli Dev. and Environment,  
  3604 
Water Release from Reservoirs: 
 'Maha Kannaya' time table, 2333 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Breakingnews.lk Website: blocking by  
 Telecommunications Regulatory Comm., 3837-8 
Rajarata Area, Paddy Cultivation: non-release of 

Mahaweli water, 2332-4 
 

Questions, Oral: Replies: 
A/Zahira College in Anuradhapura:  
 shortcomings, 3392-4 

Kidney Disease: 
Colombo and Gampaha Districts:  
 prevention, 2118-20 

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

Higher Education and Highways and the Leader of  
the House of Parliament: 
Budgetary Support Services and Contingency  
 Liabilities Project: Supplementary Allocations:  
 Pr. (02), 1295 
 
Parliament: 

During the Com. Stage, the Minister and the  
 Deputy Minister can sit together, 1945 

 
Reference to: 

' Manapa Kramaya', 2569 
Allegation against a Member:  
 need to bring a motion, 2369 
Commandant K.L.M. Sarathchandra, Former  
 Police STF, Arrest of: matter of subjudice, 1543 
ETCA (Agreement), 709 
Former Provincial Council Members' Press  
 Conference, 2554 
Government Policies not Made by COPE, 3196 
Hambantota Port:  
 given for longtime lease to China, 3630-1 
High Security Zone of Parliament, 2541 
Letter re Assets Given to Hon. Ravi Karunayake's 

Wife and Daughter, 3989 
LTTE and Other Remand Prisoners in Custody for 

a Long Time: release, 1313 
MPs' Passports are Impounded by Court, 1929-30 
Mr. Arjuna Mahendran:  
 discharged by SC, 295, 296 
Mr. Kumar Gunaratnam: abduction, 2129 
Parliament Surrounded by Some Protesters, 2754, 

2757 
Quarters in Colombo, Official:  
 allocation to Ministers, 644 
Requested the Chair to Allow Supplementary  
 Question at the Second Round, 3188 
SAITM (Malambe Private Medical College), 681, 

685, 6991918 
SAITM, Report re:  
 debate and a case before the SC, 631, 632 
SLIIT, Land Issue, 2766, 2767, 2768 
Universities:  
 admission and enrolment, 788-9 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
 M/Higher Education and Highways, 681, 685, 

686, 699-705, 706-7, 709, 752, 753, 754, 775, 
776-8, 782, 788-90, 814,837 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 56-9 

 Notifications: 
Excise Ordinance: passed, 4077 

Orders: 
Customs Ordinance (03), 2520: passed, 4082 
Excise (Sp. Prov.) Act (02): passed, 4078 
Special Commodity Levy (09):  
 Pr., 2519-20; passed, 4079-81 
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Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.) 
Debates: Contd.) 

Regulations: 
Judicature Act: passed, 399 

Resolutions: 
Allowance of Members of Parliament, 4084 
Inland Revenue Act: passed, 4078 
Special Pensionable Fixed Allowance for Chief 

Justice and Other Judges, 4083 

 
Questions, Oral: Replies: 

Road, Broadening of Kahathuduwa - Koralaima: 
compensation for lands, 1531-5 

University of Kelaniya:  
 academic staff vacancies, 1916-8 

 
Questions, Written: Replies: 

Employees, RDA: S.D.S. Sakaraja and M.A.S.  
 Kumara; details, 1090-2 

 
Votes of Thanks, 4087-9 

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

Reference to: 
Elephant Menace, 2134 
Motor Cycles to Field Officers:  
 Ampara Dist., 1359 
Oluvil Port, Sea Erosion due to, 2133 
Prisoner, Gunaratnam Gajadheera's Death:  
 participation of his sons at funeral, 2135 

 
 Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 1043-4  
M/Disaster Mgt., 2132-5  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2938-40, 2942-3, 2944 
M/Home Affairs, 1357-9  
M/Housing and Construction, 1444-7 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 1043-4 
M/Lands, 1261-4 
M/National Integration and Reconciliation,  
 2132-5 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1560-2 
M/Public Admin. and Mgt., 1357-9 
M/Regional Dev., 3734-6 
M/Rural Economic Affairs, 3734-6 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3734-6 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Labour and Trade Union Relations, 2016-8 
M/Primary Industries, 5471-2 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3571-2 

Kumar, The Hon. A. Aravindh: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

Hospital, Puttalam Base:  
 takeover by Central Govt., 182-3 
Uma Oya Dev. Project:  
 relief to affected people, 3600 

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

Reference to: 
Estate Workers: land distribution, salary, etc., 982 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3799-800 
M/Plantation Industries, 980-3 
M/Public Enterprise Dev., 2456-9 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3582-3 
M/Social Empowerment and Welfare, 1832-5 

 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee,  

M.P.: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Women and Child Affairs, 1783-6 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Industry and Commerce, 2418-9 
M/Primary Industries, 2418-9 
M/Public Enterprise Dev., 2418-9 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1157-9 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3504-6 
 
Lanka Mineral Sands Ltd.: 

Production, Profit, etc., 870-4 
 
Lanza, The Hon. Nimal, M .P., Deputy M inister of  

Home Affairs: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Home Affairs, 1370-2 

 
Leader of the Opposition: 

Providing of Facilities:  
house, VIP security vehicle, 357-8 

 
Lessons Learnt and Reconciliation Comm. (LLRC): 

Report: ref. to, 2184 
 
Lokuge, The Hon. Gamini, M .P., : 

Petitions: 
Karunadasa Perera, Mr. D., Dehiwala, 2521 
Piyasena, Mr. A.D., Piliyandala, 2521 

 
Reference to: 

EPF Monies:  
 investment in CBSL bond, 2011, 2013 
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Lokuge, The Hon. Gamini: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Mihin Lanka Co.:  
 employees issue, 2008 
SLTB/CTB: 'VRS' system, 2008, 2009 
Tea Research Institute and Rubber Research  
 Institute: employees issues, 2010 
Traffic Fines, 279 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 2007-16  
M/Labour and Trade Union Relations, 2007-16 
M/Public Enterprise Dev., 2462-8 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3489-93 
 

Documents, Tabled: 
Agricultural Assoc. TU, President and Secretary: 

transfer letters, 2010 

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

Minister of Public Administration and Management: 
Petitions: 

Bandara, Mr. G.M.D., Moneragala, 2740 
Dassanayake, Mr. R.A., Moneragala, 2740 
Kumarasiri, Mr. G., Sewanagala, 2740 

 
Reference to: 

Contributory Pension Scheme, 1340, 1374 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Public Admin. and Mgt., 1328, 1329, 1340, 

1372-5 
M/Social Empowerment and Welfare, 1801-4 
 

Questions, Oral: Replies: 
Public Servants, Sinhala Oral Test for:  
 specific timetable, 2975-6 

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

Petitions: 
Pushpakumara, Mr. H.M.C., Kegalle, 2740 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2912-4 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3538-40 
M/Sports, 2785-7, 2813 

 
Debates, Adjournment: 

Hired Vehicle Drivers, Pre- Identification  
 Methodology, 2732-3 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 3540 

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

Education Offices in Norther Province:  
 harassments to female staff, 538 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 536-40 
M/Lands, 1235-9 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3117-8 
 

Documents, Tabled: 
Lands Occupation by Armed Forces in Kilinochchi 

Dist.: details of 15 families, 1236 
 Rest of the Speech, 1238 

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

Reference to: 
Tharapuram Tank in Mannar: rehabilitation, 995 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Home Affairs, 1336-8  
M/Mahaweli Dev. and Environment, 995-8  
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 995-8 
M/Provincial Council and Local Govt., 2625-6 
M/Public Admin. and Mgt., 1336-8 

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

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Regulations: 

Judicature Act, 4 
 

Reference to: 
‘Bimsaviya' Programme, 1204 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Lands, 1203-5 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1582-4 
M/Power and Renewable Energy, 3226-8 

 
Questions, Oral: 

Coal-fired Power Plant in Sampur:  
 delay in construction, 1109-10 

 
Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  

Muhammad, M .P.: 
Reference to: 

Motor Cycles to Field Officers: Ampara Dist., 1367 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Agriculture, 1000-3  
M/Foreign Employment, 2058-9 
M/Home Affairs, 1366-7 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1000-3 
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Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  
Muhammad: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

Agricultural and Production Assistants:  
 non-appointment in Northern and Eastern 
 Provinces, 1903-5 

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

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
re "Medical Education in Sri Lanka with the  
 Participation of the Private Sector, Adopting the 

SAITM as a Model, 629-30 
 

Reference to: 
Atomic Energy Authority, Sri Lanka:  
 office building, 422 
SAITM, 772 
Solar Power: generation, 654 
Universities: conducting at night, 2936 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3579-81, 3582 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2934-8 
M/Higher Education and Highways, 770-3  
M/Petroleum Resources Development, 3246-8 
M/Power and Renewable Energy, 3246-8 
M/Science, Technology and Research, 770-3 

Bills, Private: 
Chamber of Construction Industry of SL (Inc.): 

1R., 1927 
 
Debates, Adjournment: 

Hired Vehicle Drivers, Pre- Identification  
 Methodology, 2728-31 
Hospital, Puttalam Base:  
 takeover by Central Govt., 181-2 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2307 

 
Documents, Tabled: 

Dr. Neville Fernando Teaching (SAITM) Hospital: 
offering letter to hand over to Govt., 630 

Sectoral Oversight Sub Com. on Medical  
 Education in Sri Lanka/ SAITM: list of persons 

who gave evidence, 630 
 

Questions, Oral: 
Electric Train Project: progress, 423-6 

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

Petitions: 
Indrajith, Mr. W.M.C.J., Pannipitiya, 2113 
Rahuman, M.H.K., Kolonnawa, 2113 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Megapolis and Western Dev., 2662-5 
M/Provincial Council and Local Govt., 2662-5 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1148-50 

Marikkar, The Hon. S.M.,: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Speech of Hon. Mayantha Dissanayake, 2668 

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

Privileges: 
Haking of His Official Facebook Account, 3635-6 

 
Reference to: 

Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe' Statement on 
Sri Lankan Muslims and International Schools, 
586-7 

Reproductive Health Study Guide - Grade 9 Book: 
to be ban, 1783 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 585-7 
M/Lands, 1193-6 
M/National Dialogue, 2226-9  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2226-9 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3576-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3146-9 
M/Rural Economic Affairs, 3775-9 
M/Women and Child Affairs, 1781-3 

 
Documents, Tabled: 

Comment made by Mr. Aru Ben Jen Criticizing his 
Speech re  on Women and Children in Budget 
Debate, 3635 

 
Questions, Oral: 

Displaced Families in Thiruwatkulam: 
 land issue, 3835-6 

  
Media Institutions: 

Attack, 8-11 
Carlton Sports Network (CSN) Television:  
 cancellation of licence, 1556, 1573, 1590, 1684 
 land deal, etc., 1555 
Derana TV News Bulletin: M/Parliamentary Reforms 

and Mass Media's letter, 1557, 1573, 1590, 1684 
Lanka-e-News, 1575, 1596, 1599, 1684 
lankanewsweb.com.today: ban, 1684 
‘Singha’ FM, Red FM and Tamil FM: ref. to, 1556 
Sports Channels: tax, 1573 

 
Media Personnel/Journalists: 

Assassinated, Disappeared, Arrested, etc, 8-11 
Cases re Prageeth Eknaligoda, et al:  
 investigations, 11-2 
Killed in Sri Lanka (1981-2014), 1584 
Killings, 1671-4 
Tabs, Free Issue of, 3664-7, 3669, 3676-7, 3713-4, 

3781-2, 3796 
Web Editor, Lanka-e-News:  
 'Interpol' warrant against, 1596, 1599, 1684 
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Medical College, Malambe Private (SAITM):  
Sectoral Oversight Com. Rep. re "Medical Education 

in Sri Lanka with the Participation of the Private 
Sector, Adopting the Institute as a Model, 628-30 

Reference to, 628, 680, 683, 695, 699, 706, 764, 772, 
815, 821 

 
Medical Education in Sri Lanka:  

Participation of Private Sector, Adopting the SAITM 
as a Model: sectoral oversight com. report, 628-30 

 
Members of Parliament: 

Allowance, 4084 
Insurance Scheme for MPP:  
 need to increase benefits, 37-8 
Madiwala Quarters: shortcomings, 39 
Obstacles Faced by Some Hon. Members While  
 Coming to Parliament, 2038-9 
Passports: impound by courts, 285, 286, 1928-31 

 
Ministerial Report on Private Bills:  

856, 857 

 
Ministerial Statements:  

Breakingnews.lk Website:  
 blocking by Telecommunications Regulatory  
  Comm., 3837-8 
Deforestation in Wattamadu Area, Amapara:  
 problems, 660-1 
Hon. Buddhika Pathirana's Remarks on Letter re 

Compensation for a Land, 2129-30 
More Time to Answer the Question re Arbitrary  
 Actions of Chief Minister, Uva PC, 1742-3 
Paddy Marketing Board Stocks:  
 issuing to private sector, 3631-3 
Shanmugapuram Village in Vavuniya:  
 infrastructure facilities, 3633-4 
United Nations Educational. Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO): 
  resolution on Jerusalem, 432-6 

 
Moragahakanda Project: 

Money Allocation, 656-7 

 
Motor Traffic, Department of: 

e-Motoring Project, 1638, 1700 

 
Museum, Railway: 

Maradana, Proposed to Construct at, 1611, 1700 

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

Provincial Councils and Local Government: 
Ministerial Statements: 

More Time to Answer the Question re Arbitrary 
Actions of Chief Minister, Uva PC, 1742-3 

 
Reference to: 

Chief Minister of Uva PC, Question re:  
 reply will be given later, 1114 
Local Authorities Elections, 1744-5 
Provincial Council Elections, 2570-1, 2573 

Musthapha, The Hon. Faiszer: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Defence, 3348-9 
M/Provincial Council and Local Govt., 
 2570-1, 2573, 2580, 2609, 2610, 2611, 2612, 

2613, 2704-12 
President, Prime Minister, Parliament, etc.,  
 75, 81, 83-5 

 
Debates, Adjournment: 

Hospital, Puttalam Base: takeover by Central Govt., 
183, 184 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 2709 

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

Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Ports and Shipping, 1694-7 

 
Documents, Tabled: 

Galle Port Dev. Project: revaluation report, 1697 

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

Petitions: 
Ranjani, Mrs. K.A. Lalitha, Maha Illuppallama, 635 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 987-9 
M/Industry and Commerce, 2459-61 
M/Primary Industries, 2459-61 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3141-4 
M/Public Enterprise Dev., 2459-61, 2365, 2366, 

2416, 2459-61 

 
Nanayakkara, The Hon. Manusha, M .P., Deputy  

Minister of Foreign Employment: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Employment, 1991-4 

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

Petitions: 
de Alwis, Mr. W.L.N.D., Boralesgamuwa, 2315 
Shriyananda, Mrs. R.N.D., Ratnapura, 2314 

 
Points of Order: 

Flashlight Directed at MPs and Making them  
 Uncomfortable from the Gallery, 2182 
Referring to the Conduct of an MP, 209 

 
Reference to: 

A Packet of Rice: price, 1213 
CBSL Bond Issue: FCID/legal action, 231 
Consultant Post held by his Wife at Presidential 

Secretariat, 255 
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Nanayakkara, The Hon. Vasudeva: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Lanka Graphite Ltd., 228 
Prof. Joseph Stiglitz, 229 
Travelling to Parliament:  
 blocked by the Police, 2754 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Lands, 1212-21 
M/National Dialogue, 2149-56  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2149-56, 2173 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 224-32, 255 

 
Debates, Adjournment: 

National Audit Bill, Delay in Passage of, 617-8, 
621, 622 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2293-4 

 
Documents, Tabled: 

Mr. Ahilan Kadirgamar's Ariticle re 'Eluga Thamil 
Campaign', 2154 

Rest of the Speech, 2154 
 

Questions, Oral: 
Estate Workers: provision of land, 3606-8 
Maturata Plantations Company:  
 lease to construct communication towers, 858-62 

 
National Anthem: 

Tamil: singing, 2153, 2171, 2179, 2199 

 
National Payment Platform (NPP): 

Establishment for Digital Commerce/Transactions, 
1515-26 

 
National Police Commission: 

Director, Mr. Saman Dissanayake: ref. to, 24 
Reference to, 22-4 

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

Reference to: 
Education Zone, Puttalam: reforms, 590 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 998-9 
M/Education, 590-1 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2924-6 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 998-9 
M/Plantation Industries, 998-9  

 
Debates, Adjournment: 

Hospital, Puttalam Base:  
 takeover by Central Govt., 178-80, 184, 185 

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

Citizenship, Dual, 525 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 
Affairs, 523-6 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 525 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Citizenship to Mr. Kumar Gunaratnam, Grant of, 

2127-8 
 
Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M .P.: 

Reference to: 
Accountants: appointments, 2976 
Irrigation Dept., Mannar, 896 
Tharapuram Tank in Mannar: rehabilitation, 897 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 893-9  
M/City Planning and Water Supply, 2544-54 
M/Defence, 3353-4 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 2985-8 
M/Industry and Commerce, 2402-8 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 893-9 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 893-9  
M/Megapolis and Western Dev., 2544-54 
M/Primary Industries, 2491, 2402-8, 2491 
M/Provincial Council and Local Govt., 2544-54 
M/Social Empowerment and Welfare, 1842-6 

 
Debates, Adjournment: 

Lands in North and East Provinces under Dept. of 
Wildlife Conservation: release of residential and 
agricultural land, 1077-9, 1085, 1086, 1088 

Kokkilai Lagoon: illegal fishing, 2509-11, 2515-6 
Level Crossing Opposite Omantha MV:  
 construction, 3376-9, 3383, 3384, 3385 

 
Non-Aligned Movement (NAM) Summit: 

Venezuela (2016):  
 non-participation of SL, 1937, 2080 

 
Nuclear Energy Project: 

Progress, etc., 418-22 

 
Office of the National Unity and Reconciliation  

(ONUR): Reference to, 2147, 2184, 2193, 2199 

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Agreements/Conventions:  
 Finland - Sri Lanka (re Taxation, etc.): Pr., 1093-4 
 
Estimates (2017), Legends of Drafts:  
 list of proposed alteration, 2 
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Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.:  
(Contd.) 
Orders: 
 Customs Ordinance (03): Pr., 2520;  

 PFC Rep., 3823; Passed, 4082 
 Diplomatic Privileges Act: Pr., 1-2 

Excise (Sp. Prov.) Act (02):  
 PFC Rep., 2; passed, 4078 

 Special Commodity Levy (09): Pr., 2519-20;  
PFC Rep., 3823; Passed, 4079-81 

Sri Lanka Export Development Act:  
 PFC Rep., 2; Passed, 3375 

 University Act (03); SOC Report, 3822 
 
Notifications: 

Excise Ordinance:  
 PFC Rep., 2; Passed, 4077 

 
Regulations: 
 Judicature Act: SOC Rep., 4; Passed, 399 
 Imports and Exports (Control) Act: Pr., 3389 
 Rent Act: passed, 1514;  SOC Rep., 1094 

Sri Lanka Electricity Act: SOC rep., 856: Passed, 
3375 

Sri Lanka Sustainable Energy Authority: 
 Passed, 3374 

 Value Added Tax Act: Pr., 3333 
 
Resolution: 
 Allowance of Members of Parliament, 4084 
 Revision of Salary of Chief Justice, Puisne  
 Judges, et al: PFC Rep., 2 
 Special Pensionable Fixed Allowance for Chief  

Justice and Other Judges, 4083 
 Inland Revenue Act: PFC Rep., 3823;  Passed, 4078 

 
Paddy Marketing Board: 

References, 3659, 3677, 3720, 3739, 3753, 3761 

 
Pakistan: 

National Assembly Delegation: presence, 265 
 

Pakistan Former PM and the Delegation:  
presence, 666 

 
Palestine:  

UNESCO Resolution on Jerusalem Sacred Sites,  
 Director General's Stand on : Palestinian Foreign 

Ministry's statement, 446 
Al - Aqsa Mosque and its Surroundings: UNESCO's 

resolution, 432-6, 445-6, 1938-41, 1947, 1961, 2057 
Sri Lanka's Support in UNO, 437 

 
Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M .P.,  

Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass  
Media: 
Reference to: 

New TV Channel 'Sanhidiyawa', 2158 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/National Dialogue, 2156-9  

Paranawithana, The Hon. Karunarathna: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/National Integration and Reconciliation,  
 2156-9 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1589-92 

 
Parliament: 

Chinese Delegation, People's Republic of:  
 presence, 516 
Code of Conduct for MPP and Final Draft of Standing 

Orders, 3820 
Constitutional Assembly: live telecasting of  
 proceedings, 197 
Decision of Party Leaders has been revoked by the 

Parliament as ' the Minister and the Deputy  
 Minister can sit together and Participate in the  
 Debate', 1945, 1946 
Electronic Voting System:  
 verification process, 3820-1, 4084 
High Security Zone, 2540, 2541, 2542 
Hon. Speaker's Chair, Used by a Parliament Staff: 

threat to journalists, 438-40 
Live Radio Broadcasting of Proceedings, 198 
Live Telecast of Parliamentary Proceedings: 
 budget debates, 197 

every sittings day, 198 
 new channel, 197-8 
 screen at Jayanthipura vehicle park:  
  not functioning, 198 
Maintaining of Dignity and Decorum of the House, 

625 
Modernization (clock and sound system), 36-7 
Pakistan Former PM and the Delegation:  
 presence, 666 
Pakistan National Assembly Delegation: 
 presence, 265 
Parliamentary Business:  
 extension of time, (beyond 6.30 p.m.), 827, 3575 
‘Shrawasthi Mandiraya and 'Mumthaj Mahal':  
 ownership, 38-9 
Sirisena, HE the President Maithripala:  
 presence in the House, 34, 886, 2876 
Wi-Fi Access Problem to Media, 1078 
World Buddhist Conference Representatives,  
 Ven. Dr. Shinkai Kori etal: welcome, 3901 

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

Petitions: 
Anura, Mr. R.K., Akuressa, 1529 
de Silva, Mr. Gamini Kumara, Anuradhapura, 2967 
Deepananda, Mr. M.G., Matara 2967 
Dharmapala, Mr. N.S.P.A., Matara, 1529  
Dinesh, Mr. H.K. Asanka, Dikwella, 1729  
Ediriweera, Mrs. Dhineesha, Ethulkotte, 1528  
Gallege, Mr. Reginald, Matara, 2967 
Gunawardena, Mr. W.A., Matara, 1729 
Gunawardena, Mr., Chairman, Sri Rahula College 

OBA, Katugastota, 1729 
Indradasa, Mr. G.H., Panadura, 1095 
Jayantha, Mr. N.P., Matara, 1296  
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Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 
Petitions: (Contd.) 

Karunapala, Mr. R.G., Matara, 1297  
Karunapala, Mr. R.J., Sulthanagoda, 2740 
Karunarathne, Mr. T.W.K., Thalpawila Gemunu 

Govi Sanwidanaya, Matara, 1297 
Kasthurimuthali, Mr. Dhammika, Pannipitiya, 1910 
Kodituwakku, Mrs. Kusuma, Matara, 3176 
Kumara, Mr. K.G. Ruwan, Matara, 1729  
Liyanage, Mr. C.K.D., Kamburupitiya, 1910 
Mabarana, Mr. D.W., Nugegoda, 1095  
Maleni, Mrs A.V., Matara, 3176 
Menike, Mrs. D.G. Anula, Devinuwara, 1910  
Mullegama, Mr. P.B.R., Kandy, 1529 
Nicholas, Mr. M.A., Deiyandera, 2740 
Niranjana, Mr. B.V.D.G., Anuradhapura, 1528  
Nishshanka, Mr. L.H.W. Ranjith, Weligama, 3176 
Pemadasa, Mr. N.A., Hakmana, 1729  
Perera, Mrs. N.G. Sriyani, Kelaniya, 1297  
Pradeep, Mr. Vithanage, Kamburugamuwa, 1095 
Prasanna, Mr. V.G. Viraj, Matara, 1910 
Prasanthi, Mrs. H.P. Unila, Matara, 1910  
Premarathne, Mr. V.G., Matara, 1910 
Priyadharshika, Mrs. W.G. G., Embilipitiya, 1095 
Rajasinghe, Mr. K.D.G., Boyagane, 2967 
Rangana, Mr. H.K.N.M., Akuressa, 1296  
Samaranayake, Mr. G.A.R., Hakmana, 2740 
Samaranayake, Mr. W.A., Peradeniya, 2740 
Sandamalee, Mrs. E.A. Anusha, Makandura, 1095  
Upul Shantha, Mr. A.G., Weligama, 2740 
Walawe Gamage, Mr. Linton, Matara, 2967 
 

Reference to: 
Armed Forces:  
 tender re food supply, etc. (question), 1096 
Batticaloa Mangalaramaya Nayaka Thero, Have a 

meeting with, 3181 
Hotels, Food Outlets, etc.: 'grading', 1300-2 
Keppatipola Nilame and 19 other: declared as  
 National Heros by the President, 3614 
Lands Acquisition for Highways:  
 letter re compensation amount, 1534 
Live Telecasting Screen at Jayanthipura Vehicle 

Park: not functioning, 198 
Public Petition Com. Recommendation:  
 Constitutional and SOs reforms, 1729 
‘Sigiriya’ Ticket Issuing Officers Conduct, 3182 

 
Debates: 

Bills, Private: 
Institute of World Life Line Yoga (Inc.):  
 1R., 3839 

 
Debates, Adjournment: 

Family Affairs Council: establishment, 846-8 
 

Documents, Tabled: 
Keppatipola Nilame and 19 others Declared as  
 National Heroes by the President: special decree, 

3614 

Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Cocoa Production: details, 2114-5 
Drugs, Raid Conducted in Connection with, 2741-2 
Food and Drug Inspectors, Recruitment of:  
 practical test: irregularities, 1297-300 
Grain Production: details 
 Kurakkan, 1910-4 
 Maize, 1919-22 
 Millet, 190-4 
 Sesame, 1730-3 
Indigenous People: Government Patronage for  
 Fundamental Needs of, 3612-3 
Liquor Raids, Illegal : details, 2968-9 
Public Institutions, Losses Incurred: details, 635-41 
Temples in Eastern Province: details, 3177-9 

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

Reference to: 
ECTA Agreement, 709, 2860 
SAITM (Private Medical College): 
 affiliate to a foreign university, 2864 
 ref. to, 700 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2858-66 
M/Higher Education and Highways, 700, 707-11  
M/Science, Technology and Research, 707-11  
M/Skills Dev. And Vocational Training, 707-11 

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

Power and Renewable Energy: 
Petitions: 

Godage, Mr. S., Panadura, 1095 
Jayarathne, Mr. W.C., Bandaragama, 1095 
Perera, Mr. H. Hemasiri, Panadura, 1094 
Perera, Mr. P. Mervyn, Bandaragama, 1095 

 
Reference to: 

Atomic Energy Authority, Sri Lanka:  
 office and project buildings, 422 
Bribery Comm. (CIABOC):  
 action against 'false allegation', 1754 
Bribery/Corruption Charges against Former  
 Ministers by Hon. Mahindananda Aluthgamage,  
  1753 
Coal Purchase for Norochcholai from Nobel  
 Company, 2524 
Commission of Bribery and Corruption has Power to 

Make Indictment against False Allegation, 2372 
Kerawalapitiya LNG Power Project and Solar  
 Power Project, 1737-40 
Parliament Electricity Bill, Increasing of, 2329 
Parliament, Solar Power System for, 2329 
Presenting Facts against a Court Case:  
 withdraw from the Hansard, 2371 
Solar Power: generation, 651-4 
‘Soorya Bala Sangramaya’ (Battle for Solar Energy), 

651-4 
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Perera, The Hon. Ajith P.: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1574-6 
M/Power and Renewable Energy, 3199, 3200-1, 

3218, 3224-5, 3230-1, 3232, 3233, 3234-7, 
M/Women and Child Affairs, 1752-4, 3244, 

3248 
 
Questions, Oral: Replies: 

Carbon Footprint in the Energy Sector:  
 measures to reduce, 650-4 
Ceylon Electricity Board:  
 disciplinary action for misuse of fund, 3396-9 
Electricity Generation through Wind Power and 

Solar Power: purchase, 2325-9 
Households without Electricity:  
 details, 1735-9 
Norochcholai Power Plant, Loans Obtained for: 

details, 2523-6 
Nuclear Energy Project: progress, 419-22 

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

Highways: 
Reference to: 

Cricket Stadium, Sooriyawewa International:  
 Hon. Chamal Rajapakse's (former speaker) stand, 

1463 
HDFC Bank, 1465 
Impeachment of Mrs. (Dr.) Shirani A.  
 Bandaranayake (Former CJ), 300-1 
iRoad Project, 694 
SAITM, 695 
Treasury Bonds, Issue of CBSL:  
 need to appoint a special comm., 299-300, 306 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 693-6 
M/Housing and Construction, 1462-7 
M/Justice, 298-306  
M/Law and Order and Southern Dev., 298-306 
M/National Dialogue, 2262-6  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2262-6 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 298-306 
M/Primary Industries, 2453-6 
M/Public Enterprise Dev., 2453-6 
M/Social Empowerment and Welfare, 1854-7 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2303-4 

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

Deputy Minister of Plantation Industries: 
Reference to: 

Tea Research Institute and Rubber Research  
 Institute: employees issues, 969-71 

Perera, The Hon. Lakshman Wasantha: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 968-74 
M/Plantation Industries, 968-74  

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

National Policies and Economic Affairs: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Dev. Strategy and International Trade, 3286-7 
M/Education, 486-7 
M/National Policies and Economic Affairs, 217-9 

 
Debates, Adjournment: 

Family Affairs Council: establishment, 851-2 
National Audit Bill, Delay in Passage of, 621-4 
Sri Lankan Rupee: depreciation, 3171-4 

 
Documents, Tabled: 

Official Quarters Allocated in Colombo City:  
 President, PM, Ministers, MPs, et al, 643 
 

Questions, Oral: Replies: 
ETF Accounts in Districts:  
 Ampara, 189 
 Kurunegala, 13-4 
 Matara, 6-8 
Quarters Situated in Colombo City, Official:  
 President, PM, Ministers, MPs, et al, 642-5 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Agriculture, 974-6 
M/Buddha Sasana, 3557-62 
M/Disaster Mgt., 2260-2 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 
 3011-6 
M/National Dialogue, 2260-2  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2260-2 
M/Rural Economic Affairs, 3747-53 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3557-62 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Tourism Dev. and Christian Religious  
 Affairs, 3532-4 

 
Personal Explanations: 

Ranatunga, Hon. Prasanna: 
re His Residence at Thalawattugoda, 2983-4 

 
Petitions:  

Abesinghe, Mr. A.M. Chandana, Monaragala, 2113 
Abeygunesekara, Mr. M., Peradeniya, 3823 
Abeykoon, Mr. R.P., Kegalle, 2314 
Abeyratna, Mr. P.G.P.K., Kiribathkumbura, 3389 
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Petitions: (Contd.) 
Abeyweera, Mr. Anurasiri, Udugampola, 3389 
Ajithkumara, Mr. K.M.Priyantha, Madirigiriya, 2966 
Amaratunga, Mrs. D.M.B.S., Negambo, 2314 
Amarasighe, Mr. A.A.D.C., Ridigama, 5 
Anura, Mr. R.K., Akuressa, 1529 
Anurasiri, Mr. R., Gonapola, 5  
Ariyasena, Mr. P.K., Galle, 1296 
Aruna Shantha, Mr. L.A.D., Dodangoda, 3824 
Atukorale and Others, Miss A.N.P., Sigiriya, 1728 
Bandara, Mr. G.M.D., Moneragala, 2740 
Bandara, Mrs. K. Malaweera, and Ms. Latha  
 Wijekoon Bandara, Ranna, 1909  
Bandularathne, Mr. W.K., Embilipitiya, 6  
Bisomanike, Mrs. M.A., Polgahawela, 2966 
Dasanayake, Mr. D.M., Boralesgamuwa, 3175 
Dassanayake, Mr. R.A., Moneragala, 2740 
de Alwis, Mr. W.L.N.D., Boralesgamuwa, 2315 
de Silva, Mr. K. H. Sisira Kumara, Dikwella, 2965 
de Silva, Mrs. H. Jinadari, Watugedara, 1296  
de Silva, Mr. Gamini Kumara, Anuradhapura, 2967 
de Zoysa, Mr. H.L.T. Pushpamal, Akmeemana, 1296  
Deepananda, Mr. M.G., Matara 2967 
Dharmapala, Mr. N.S.P.A., Matara, 1529 
Dinesh, Mr. H.K. Asanka, Dikwella, 1729  
Dissanayake, Mr. D.M., Muruthagahamula, 1909  
Edirimanna, Mr. R.N., Anguruwatota, 2965 
Ediriweera, Mrs. Dhineesha, Ethulkotte, 1528 
Ekanayake, Mr. U.J.C., Matale, 1729 
Ekanayake, Mrs. E.M.A.H., Kiribathkumbura, 2966 
Fernando, Mr. S. Sunil Herald, Kotugoda, 1728 
Gallege, Mr. Reginald, Matara, 2967 
Godage, Mr. S. Panadura,1095  
Gunawardena, Mr. W.A., Matara, 1729 
Gunawardena, Mr. Saman, Chairman, Sri Rahula 

College OBA, Katugastota, 1729 
Guruge, Mr. M.P.G.P., Wakwella, 1296  
Hemachandra, Mr. J., Morapitiya, 3823 
Herath, Miss H.M. Aasha Lakmali, Girandurukotte, 5  
Hewamannage, Mr. Vajira N., Pundaluoya, 6 
Indradasa, Mr. G.H.,Panadura, 1095  
Indrani, Mrs. T.D., Matugama, 3824 
Indrajith, Mr. W.M.C.J., Pannipitiya, 2113 
Jayagody, Mr. K., Kadawatha, 5  
Jayantha, Mr. A.H., Galle, 1295  
Jayantha, Mr. N.P., Matara, 1296  
Jayarathne, Mr. W.C., Bandaragama, 1095 
Jayawardena, Mr. W.M.Y.S.K., Avissawella, 5 
Jeevangani, Mrs. T.A., Trincomalee, 6  
Joseph, Mr. R.K.C., Kurunegala, 2740 
Karanduwawala, Mr. R.S.L., Moratuwa, 5 
Karunadasa Perera, Mr. D., Dehiwala, 2521 
Karunanayake, Mr. K.W.A.P.R., Kegalle, 2314 
Karunapala, Mr. R.G., Matara, 1297  
Karunapala, Mr. R.J., Sulthanagoda, 2740 
Karunarathna, Mr. R.H.A.M.J.P., Kiribathkumbura, 

3176 
Karunarathne, Mr. M.S.W., Peradeniya, 1909 
Karunarathne, Mr. T.W.K., Thalpawila Gemunu Govi 

Sanwidanaya, Matara, 1297 
Karunasena, Mr. K., Ampara, 414 
Kasthurimuthali, Mr.Dhammika, Pannipitiya, 1910  

Petitions: (Contd.) 
Kodituwakku, Mrs. Kusuma, Matara, 3176 
Krisanthi, Mrs. S.R.G., Koggalla, 3390 
Kudahetti, Mr. N.D.D., Galle, 1296 
Kumara, Mr. D.R., Galle, 1296  
Kumara, Mr. J.W.P.N., Kandy, 2740 
Kumara, Mr. K.G. Ruwan, Matara, 1729  
Kumarasiri, Mr. G., Sewanagala, 2740 
Kusumsiri, Mr. E.M., Tissamaharama, 1296  
Liyanage, Mr. C.K.D., Kamburupitiya, 1910 
Mabarana, Mr. D.W., Nugegoda, 1095 
Maddumakaluge, Mr. Chamara, Piliyandala, 5 
Maleni, Mrs A.V., Matara, 3176 
Menike, Mrs. D.G. Anula, Devinuwara, 1910  
Menike, Mrs. K.W.V.R., Inamaluwa, 1729 
Methpala, Mr. J.A.D., Bandaragama, 5  
Mullegama, Mr. P.B.R., Kandy, 1529  
Munis, Mr. K.V., Walallavita, 3823 
Nanayakkara, Mr. N.K., Imaduwa, 1296 
Nasees, Mr. A.L.M., Ukuwela-Matale, 1728 
Nawarathna, Mr. K.G.N.M.P.B., Kiribathkumbura, 

2966 
Nicholas, Mr. M.A., Deiyandera, 2740 
Nimalee, Miss K.W. Asanka, Hikkaduwa, 1296  
Niranjana, Mr. B.V.D.G., Anuradhapura, 1528  
Nishshanka, Mr. L.H.W.Ranjith , Weligama, 3176 
Pathirana, Mr. C.P.U.C., Okkampitiya, 2113 
Pemadasa, Mr. N.A., Hakmana, 1729  
Perera, Mr. H. Hemasiri, Panadura, 1094  
Perera, Mr. P. Mervyn, Bandaragama, 1095  
Perera, Mr. W.A. Shelton, Senapura, 857 
Perera, Mrs. I.K. Pubudu Kumuduni, BoC,  
 Metropolitan Branch, Colombo-01, 4 
Perera, Mrs. N.G. Sriyani, Kelaniya, 1297 
Piyadasa, Mr. L.A., Dodangoda, 3823 
Piyasena, Mr. A.D., Piliyandala, 2521 
Ponnananthan, Mr. Karuppaiya, Old Tea Factory, 

Hopton, 5  
Pradeep, Mr. Vithanage, Kamburugamuwa, 1095  
Prasanna, Mr. V.G. Viraj, Matara, 1910 
Prasanthi, Mrs. H.P. Unila, Matara, 1910  
Premalal, Mr. Senaka, W.G., Middeniya, 2966 
Premarathne, Mr. V.G., Matara, 1910 
Priyadharshika, Mrs. W.G. G., Embilipitiya, 1095 
Pushpakumara, Mr. H.M.C., Kegalle, 2740 
Rahuman, Mr. M.H.K., Kolonnawa, 2113  
Rajapurage, Mrs. Malhamy, Walasmulla, 2965 
Rajasinghe, Mr. K.D.G., Boyagane, 2967 
Ranasinghe, Mr. M.G., Galewela, 1729  
Ranathunga, Mr. W.M., Hali-Ela, 413 
Rangana, Mr. H.K.N.M., Akuressa, 1296  
Ranjani, Mrs. K.A. Lalitha, Mahailluppallama, 635 
Riffda, Miss M.S.F., Ukuwela, 2966 
Samantha. Mr. K.A., Avissawella, 2521 
Samaranayake, Mr. G.A.R., Hakmana, 2740 
Samaranayake, Mr. W.A., Peradeniya, 2740 
Sandamalee, Mrs. E.A. Anusha, Makandura, 1095 
Sanjeewa, Mr. Dilip L., Hikkaduwa, 2521 
Senanayake, Mr. P.R., Galle, 1296 
Senarathne, Mr. T.G. Amith, Polonnaruwa, 5 
Seneviratna, Mr. A. Tissa, Rajagiriya, 3823 
Shermin, Miss M.S.Fathima, Ukuwela, 2966 
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Petitions: (Contd.) 
Shriyananda, Mrs. R.N.D., Ratnapura, 2314 
Sirisena, Mr. K.L.S.K., Dehiwala, 3823, 3823 
Somasinghe, Mr. B.A.R., Moratuwa, 414 Sudasinghe, 

Mr. Wijerathne, Dehiattakandiya, 414 
Sunil, Mr. R., Ambalantota, 1296 
Susil, Mr. D.M.D., Kiriwaththuduwa, 3606 
Suwadaratna, Mr. S.H.Bathiya, Tangalle, 2965 
Themaris, Mr. W., Angunakolapessa, 1910 
Tilakaratne, Mr. Liyanage, Avissawella, 2521 
Udawela, Mr. S.C.R.Y.M. Veediyabandara,  
 Senapura, 857  
Upul Shantha, Mr. A.G., Weligama, 2740 
Walawe Gamage, Mr. Linton, Matara, 2967 
Wanasinghe, Mr. M.B. S. G., Nachchaduwa, 857 
Wickremage, Mr. D., Bothalagama Farmer Assoc., 

Bulathsinhala, 1095 
Wijesekara, Mr. Amarappriya, Hungama, 1296 

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

Reference to: 
Hatton-Dikoya Multi Purpose Co-operative  
 Society: election of office bearers, 2445 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3736-8 
M/Industry and Commerce, 2444-6 
M/Rural Economic Affairs, 3736-8 

 
Documents, Tabled: 

Hatton- Dikoya Multi Purpose Co-o. Society: 
 corruptions, 2446 

 
Petitions, Committee on Public: 

Report (6th): Pr., 1723-6 

 
Points of Order:  

Accusing an MP without Bringing a Substantive 
 Motion, 4028 
Can Not Speak About Former Member Mr. Duminda 

Silva as Supreme Appeal is made to SC, 3076 
Expunction of Remarks on 'Rajapakse' re the  
 Thajudeen Case, 683 
Flashlight Directed at MPs and Making them  
 Uncomfortable from the Gallery, 2182 
Minister Stating that His Allegations re Fabricated 

Houses are 'False', 3096 
Misleading the House by Giving Incorrect Answer to 

the Oral Question by M/Agriculture, 658 
Referring of Matter of Sub-judice, 297 
Referring to the Conduct of an MP, 209 
SLIIT Official Not Being Presence in the Official's 

Box, 789 
Tamil Interpretation at Parliament Chamber:  
 stopped, 3452 
Total Income in Budget Speech and Budget  
 Estimates: contradictory to each other, 3875 
Unavailability of Tamil Version of the Performance 

Rep. of M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1170 

Port, Hambantota: 
Magampura Port Management Co. (MPMC):  
 purchase of rejected fuel, 1099-104 
Sale/Privatization, 1622, 1627, 1656-9 
Strike, 3630, 3796, 3878-81 

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

Reference to: 
Dr. Lakshman Jayamanne and Dr. Malinda  
 Wanigasinghe at Welikada Prison, 3069, 3079 
Former Member, Mr. Duminda Silva, 3075 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3067-79, 3080 
M/Social Empowerment and Welfare, 1838-42 
 

Documents, Tabled: 
Welikada Prison:  
 complaint against sexual harassment 
  (Doc. not Tendered), 3072 
 irregularities  
  (Doc. not Tendered), 3068 
 prisoner's Indian medical report  
  (Doc. not Tendered), 3074 
 re illegal items found  
  (Doc. not Tendered), 3071 

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

Industry and Commerce Affairs: 
Petitions: 

Abeykoon, Mr. R.P., Kegalle, 2314 
 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Industry and Commerce, 2480-6 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 5484 

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

Housing and Construction: 
Petitions: 

Kusumsiri, Mr. E.M., Tissamaharama, 1296 
Sunil, Mr. R., Ambalantota, 1296 
Wijesekara, Mr. Amarappriya, Hungama, 1296  

 
Reference to: 

Ayagama 'Sarathpura' Housing Scheme, 1443 
ICTAD/CIDA, 1450 
Lanka Salt Ltd., Hambantota, 1478-9 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Housing and Construction, 1378, 1381, 1390-4, 

1400, 1403, 1405, 1422, 1441, 1442, 1443, 
1448, 1449, 1452, 1454,1458, 1474-80 

Regulations: 
Rent Act: passed, 1514 
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Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister  
of Science, Technology and Research: 
Reference to: 

People in Elakandiya, Kaduwela:  
 alternative lands, 2208 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Science, Technology and Research, 713-7 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 100-3 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2278-81 

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

Reference to: 
Hon. Joseph M. Perera's Remarks on Gen. Sarath 

Fonseka, 1579 
Hon. R. Dumindha Silva: medical facilities, 349 
Hon. Tissa Attanayake: case against, 348 
Mr. Pujitha Jayasundera, IGP, 345 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Employment, 2061-6, 2092 
M/Justice, 344-51  
M/Law and Order and Southern Dev., 344-51 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 344-51  
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1578-82 
 

Documents, Tabled: 
Insurance Scheme for Sri Lankan Workers in 

Abroad: allegation against SLBFE, 2064 
ITN Staff, Mr. Kasun: re his job, 1580 

 
President, PM, Ministers and Others: 

Official Quarters Allocated in Colombo City, 641-3 

 
Privileges: 

‘Daily FT' News Item re PFC Rep on Budget (2017), 
634 

Death Threats to Hon. Dr. Jayampathy  
 Wickramaratne over the Telephone, 3189 
Hacking of Hon. K. Kader Masthan’s Official Face-

book Account, 3635-6 
MPs' Passports are Impounded by Court, 1928-30 
Obstacles Faced by Some Hon. Members While 

Coming to Parliament, 2038-9 
Water and Tear Gas Attack on MPP, 2587-8 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Agriculture, 1032-4 
M/Education, 527-8  
M/Higher Education and Highways, 798-800 
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 527-8 
M/Plantation Industries, 1032-4 

Priyantha, The Hon. Ashoka: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Negambo-Chilaw Bus Service:  
 route No. 907 operation, 3621-3 

 
Provincial Council, Uva: 

Chief Minister: arbitrary actions, 1111-4 

 
Public Accounts, Committee on (PAC): 

Sub Committee on Govt. Revenue Collection:  
 interim report, 626-8 

 
Public Enterprises, Committee on (COPE): 

Report on Treasury Bond Issue, 1093 
 
Public Institutions: 

Losses Incurred (during the 2014), 635-41 
 

Public Service Commission: 
Reference to, 18-21 
Report (2016), 3387 
Secretary, Mr. Gamini Seneviratne: ref. to, 19 

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

Minister of Public Administration and Management: 
Petitions: 

Karunanayake, Mr. K.W.A.P.R., Kegalle, 2314 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Lands, 1244-7 
M/Public Admin. and Mgt., 1351-7 

 
Documents, Tabled: 

Pension, Issues re: several letters, etc., 1352, 1353 
Rest of the Speech, 1353 

 
Questions, Oral: Replies: 

Public Servants Fled the Country during War  
 Situation: relief, 3402-3 

 
Quarters Situated in Colombo City, Official: 

President, PM, Ministers, MPs, et al, 641-3 

 
Questions by Private Notice: 

Breakingnews.lk Website:  
 blocking by Telecommunications Regulatory  
 Comm., 3629 
Citizenship to Mr. Kumar Gunaratnam, Grant of, 

2126-8 
Commandant K.L.M. Sarathchandra, Former Police 

Special Task Force: arrest, 1541-2, 1545-6 
Drugs Trafficking to Sri Lanka:  
 steps taken to combat, 1547-8 
Fertilizer Subsidy for Maha Season:  
 nonpayment, 2980-1 
Labour Officers' Strike re Service Minute, etc.,  
 1317-8, 1321 
Lanka Mineral Sands Ltd.:  
 newspaper reports re privatization, 870-2 
Limestone Miners in Jaffna District: problems, 868-9 
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Questions by Private Notice: (Contd.) 
Newly Identified Disasters:  
 include in SL disaster management act, 3408-9 
Paddy Marketing Board Stocks:  
 issuing to private sector, 3412-3 
Rajarata Area, Paddy Cultivation:  
 non-release of Mahaweli water, 2330-6 
Sailors (Sri Lankan) Detained at Port of Hodeida: 

release, 2977-8 
Shanmugapuram Villege in Vavuniya:  
 infrastructure facilities, 430-1 
Uva Province, Chief Minister of:  
 arbitrary actions, 1111-4 

 
Questions by Private Notice, Replies to:, 

Breakingnews.lk Website:  
 blocking by Telecommunications Regulatory  
 Comm., 3837-8 
Citizenship to Mr. Kumar Gunaratnam, Grant of, 

2127-8 
Commandant K.L.M. Sarathchandra, Former Police 

Special Task Force: arrest, 1542-3, 1546 
Deforestation in Wattamadu Area, Ampara:  
 problems, 660-1 
Drugs Trafficking to Sri Lanka:  
 steps taken to combat, 1548-9 
Fertilizer Subsidy for Maha Season:  
 nonpayment, 2981-3 
Labour Officers' Strike re Service Minute, etc.,  
 1318-22 
Lanka Mineral Sands Ltd.:  
 newspaper reports re privatization, 872-3 
Limestone Miners in Jaffna District:  
 problems, 869-70 
Liquor Raids, Illegal: details, 2968-73Newly Identi-

fied Disasters:  
 include in SL disaster management act, 3409-11 
Paddy Marketing Board Stocks:  
 issuing to private sector, 3631-3 
Rajarata Area, Paddy Cultivation:  
 non-release of Mahaweli water, 2332-4 
Sailors (Sri Lankan) Detained at Port of Hodeida: 

release, 2978-80 
Shanmugapuram Village in Vavuniya:  
 infrastructure facilities, 3633-4 
UNESCO's Resolution on Jerusalem Sacred Sites:  
 Sri Lanka's stance, 432-6 
 

Questions, Oral:  
A/Zahira College in Anuradhapura:  
 shortcomings, 3390-4 
Agricultural Tribunals, Establishing of:  
 Northern and Eastern Provinces, 2120-2 
Botanical Garden in Hambantota, Dry Zone:  
 money spent, 1925-7 
Carbon Footprint in the Energy Sector:  
 measures to reduce, 649-54 
CEB 'Vidulakpaya' Building: construction, 2116-7 
Ceylon Electricity Board:  
 disciplinary action for misuse of fund, 3394-6 
Coal-fired Power Plant in Sampur:  
 delay in construction, 1109-10 

Questions, Oral: (Contd.) 
Cocoa Production: details, 2114-5 
Colombo City Flood Control Project: progress, 863-5 
Department of Agrarian Dev.: survey details, 3184-6 
Department of Registrar General, Officers recruited to 

Grade III and II: absorption to salary scale (MN 05), 
417-8 

Displaced Families in Thiruwatkulam:  
 land issue, 3835-7 
Drugs, Raid Conducted in Connection with, 2741-5 
Electric Train Project: progress, 424-6 
Electricity Generation through Wind Power and Solar 

Power: purchase, 2324-9 
Electricity, Households without: details, 1734-6 
Elephant-Protection Electric Fence: construction in 

Anamaduwa, Kalawewa, etc., 1535-7 
EPF Accounts in Districts:  
 Ampara, 194-6 
 Trincomalee, 414-6 
Estate Workers: provision of land, 3606-10 
ETF Accounts in Districts:  
 Ampara, 188-9 
 Kurunegala, 13-4 
 Matara, 6-8 
Fisheries Industry: steps taken to uplift, 3833-5 
Flood Control in Colombo City: project, 864-5 
Food and Drug Inspectors, Recruitment of:  
 practical test: irregularities, 1297-303 
Forest Reserve, Kahalla, Pallekele: 
 land, elephants, etc.: details, 1303-8 
Fundamental Needs of, 3612-6 
Grain Production; details: 
 Kurakkan, 1910-4 
 Maize, 1919-22 
 Millet, 190-4 
 Sesame, 1730-3 
Households without Electricity: details, 1734-40 
Human - Elephant Conflict and Construction of  
 Electric Fences: details, 1535-40 
 Iron Towers removed from SLBC Land in Ja-Ela:  
 tender procedure, 3831-2 
Irrigation Scheme, Wayamba Ela: details, 1096-8 
Journalists:  
 assassinated, disappeared, arrested, etc., 8-12 
Kidney Disease:  
 prevention in Colombo and Gampaha Dist., 2118-20 
Land in Godakawela, 'Bandara Henyaya' (LRC):  
 construction of filling station, 428-30 
Language Policy, Official:  
 loss of employment, 3186-9 
Liquor Oultlets in Districts; details: 
 Batticaloa, 2746-7 
 Jaffna, 2122-6 
 Kilinochchi, 2315-7 
 Kurunegala, 3824-30 
 Nuwara Eliya, 2529-31 
 Vavuniya, 3626-8 
LTTE and Other Remand Prisoners:  
 rehabilitated and detained in long period, 1309-14 
Magampura Port Management Co. (Pvt.) Ltd.:  
 purchase of rejected fuel, 1099-104 
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Questions, Oral: (Contd.) 
Maturata Plantations Company:  
 lease to construct communication towers, 858-62 
Media Institutions: attack (2006 - 2015/01), 8-11 
Moragahakanda Multi-Purpose Project:  
 money allocation, 656-7 
National Water Supply and Drainage Board:  
 recruitments, 1923-5 
Negambo-Chilaw Bus Service:  
 route No. 907 operation, 3621-6 
Norochcholai Power Plant, Loans Obtained for:  
 details, 2522-6 
Nuclear Energy Project: progress, 418-22 
Paddy and Other Crops Cultivation Lands, Anicuts, 

etc. in Gampaha District, 865-8 
Public Institutions, Losses Incurred: details, 635-41 
Public Servants Fled the Country During War  
 Situation: relief, 3400-4 
Public Servants from Northrn Province Unable to Sit 

Efficiency Bar Exam: relief, 2749-51 
Public Servants, Sinhala Oral Test for:  
 specific timetable, 2974-6 
Quarters Situated in Colombo City, Official:  
 President, PM, Ministers, MPs, et al, 641-5 
Remand Prisoners, LTTE and Other:  
 rehabilitation, detention period, etc., 1309-14 
Road, Broadening of Kahathuduwa - Koralaima: 

compensation for lands, 1530-4 
SLTB Depots in Badulla District: details, 3616-22 
Sports Infrastructure Development Project:  
 dev. of sports complexes, 3405-8 
Sri Lanka Inland Revenue Service,  
 Officers of Grade III: recruitment, 2527-9 
Tea Factories, 'Tea Shakthi': closed down, 645-8 
Teacher Trainees' Diploma Certificate:  
 effective date, 2318-22 
Temples in Eastern Province: details, 3177-82 
Train, Electric: project, 424-6 
United States of America, Officials of:  
 visit to Sri Lanka (2015/01 - 2016/8), 427 
University of Kelaniya; Academic Staff:  
 vacancies, 1915-8 
Uva Province, Chief Minister: expenditure on  
 education sector for Badulla Dist., 1315-6 
‘Vidulakpaya' CEB Head Office Building:  
 construction, 2116-7 
Water Supply Scheme, Divulapitiya: details, 1105-8 
Wayamba Ela Irrigation Scheme: details, 1096-8 

 
Questions, Written: 

Employees, RDA; details:  
 S.D.S. Sakaraja and M.A.S. Kumara, 1089-92 

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

of Education: 
Reference to: 

Estate Workers: salary, 954 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Agriculture, 954-6  
M/Education, 459-61, 583 

Radhakrishnan, The Hon. V.S.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.:  
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3671-6 
M/Plantation Industries, 954-6 

 
Questions, Oral: Replies: 

Teacher Trainees' Diploma Certificate:  
 effective date, 2320-2 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Education, 546-7 
M/Higher Education and Highways, 790-6 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3515-7 
M/Rural Economic Affairs, 3792-5 
 

Questions, Oral: 
A/Zahira College in Anuradhapura:  
 shortcomings, 3390-2 

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

Reference to: 
Calendar, etc.:  
 printing at Imashi Printers, 1471 
Carlton Pre-school at Maligawatta:  
 construction, 1472 
Darussalam M.V., Maligawatte:  
 new building project, 548 
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe’s Statement on 

Sri Lankan Muslims and ISIS:  
  'Daily News' news item, 549 
Money Given to LTTE to Built Houses through 

RADA, 2250 
Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Former First Lady's 

‘Siriliya Saviya' Programme, 2251 
'Rajapaksa and Company alias Sataka Wansaya', 

2250 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Education, 548-50 
M/Housing and Construction, 1470-4 
M/Law and Order and Southern Dev., 340-4 
M/National Dialogue, 2249-54  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2249-54 
M/National Policies and Economic Affairs, 340-4  
M/Provincial Council and Local Govt., 2703-4 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Finance, 3871-3 
M/National Dialogue, 2225-6 
M/National Integration and Reconciliation,  
 2225-6 
M/Social Empowerment and Welfare, 1821-2 
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Rajapaksa, The Hon. Chamal, M.P.: 
Reference to: 

Hambantota Port and Mattala Airport, 1622-3 
Irrigation Dept., Labours: termination, 899 
Money Allocation to Him under Perivous Regime: 

false allegation, 233 
Port, Hambantota: strike, 3880 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 899-906  
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 899-906 
M/Transport and Civil Aviation, 1620-6  
M/Ports and Shipping, 1620-6 

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

Debates, Adjournment: 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2286-7 

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

Reference to: 
Attack on Protesters of Hambantotal Port, 3937 
Cuba President, Mr. Fidel Castro's Death:  
 condolence, 1386 
Lanka Salt Ltd/Hambantota Saltern, 1389 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Housing and Construction, 1386-90 
M/Sports, 2787-90 

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

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 
Points of Order: 

Referring of Matter of Sub judice, 297 
 

Reference to: 
Diplomatic Mission Officers, Former Sri Lankan: 

appointment of foreign citizenship holders, 322 
Bail: procedure, 293 
Court Complex Building, Galle:  
 construction, 378 
Courts Building, Construction of:  
 money paid to State Engineering Corp., 208, 379 
Judges: attacked through social media, 380 
MP's Passports: impound by courts, 285-6 
STF Chief: vehicle misuse, 3305 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3448-60 
M/Defence, 3300, 3301, 3302, 3305-6 
M/Justice, 203-5, 207-16, 276, 277-9, 284-6, 

293, 322, 378-82 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3432-47 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3432-47, 3423, 3448-60, 3483-4, 3484-9, 
3520, 3522, 3581-2, 3586 

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

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/National Dialogue, 2180-3 
M/National Integration and Reconciliation, 2180-3 
Science, Technology and Research, 784-8 

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

Minister of Social Empowerment and Welfare: 
Reference to: 

A Female Judge Visited to Welikada Prison to Meet 
Prisoner Duminda Silva, 1597 

Lanka-e-News Case: criticism against the lady mag-
istrate, 1596 

Lawyer Hemantha Warnakulasuriya, 1597 
Minister, Justice, 1597 
MPs and Pension, 1990 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 1989-91  
M/Foreign Employment, 1989-91 
M/Justice, 351-6 
M/Law and Order and Southern Dev., 351-6 
M/National Policies and Economic Affairs, 351-6  
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1595-600 
M/Social Empowerment and Welfare,  
 1820, 1861-71 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 147-55 

 
Documents, Tabled: 

FCID, Fort Magistrate's Ruling on:  
 newspaper report, 309, 353 
Interpol Warrant on Lanka-e-News Web Editor:  
 letter, 1596 

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

Reference to: 
CBSL Bond Issue, COPE Report re: debate, 300 
Ethnic Cleansing, 3450-1 
FCID and Cabinet Sub Committee, 247 
Journalist/Photographer, Wimal S. Surendra:  
 death, 1585 
MPs' Passports are Impounded by Court, 285, 286, 

1930 
New Constitution and Centre-periphery Relations, 

3453, 3450-1, 3453 
TRI and RRI: employee’s issues, 971 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Defence, 3287-95, 3337 
M/Foreign Affairs, 1960-4 
M/Justice, 237-50, 285, 286  
M/Labour and Trade Union Relations, 1960-4, 

1968, 1984 
M/Law and Order and Southern Dev., 237-50 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 221, 237-50  

 M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1584-8 
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Rambukwella, The Hon. Keheliya: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Thamilini Jeyakumaran's Book, Some Sections of: 
translations (Doc. not tendered), 3292 

 
Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P., Minister of  

Ports and Shipping: 
Reference to: 

Cricket Aid Institution, 2804 
M/Ports and Shipping: recruitments, 1691-2 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3332-5 
M/Ports and Shipping, 1651-70, 1690-3, 1703-5 
M/Sports, 2802-5, 2822, 2823 
M/Transport and Civil Aviation, 1703-5  

 
Documents, Tabled: 

M/Port and Shipping: Docs. re his speech, 1663 
 

Questions, Oral: Replies: 
Magampura Port Management Co. (Pvt.) Ltd.:  
 purchase of rejected fuel, 1101-4 

 
Ranatunga, The Hon. Prasanna, M .P.: 

Personal Explanations: 
re His Residence at Thalawattugoda, 2983-4 

 
Reference to: 

Land Belongs to Him, Investigation on, 2638, 2639 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/City Planning and Water Supply,  
 2636-41, 2694 
M/Education, 488-94 
M/Megapolis and Western Dev., 2636-41, 2694 
M/Provincial Council and Local Govt., 2636-41 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 118-24 

 
Documents, Tabled: 

Elections Comm.: statement re elections, 123 
His House at Thalawattugoda, Several Doc. re, 2984 

 

 
Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M .P.,  

Minister of Megapolis and Western Development: 
Petitions: 

Samantha. Mr. K.A., Avissawella, 2521 
Sanjeewa, Mr. Dilip L., Hikkaduwa, 2521 
Tilakaratne, Mr. Liyanage, Avissawella, 2521 

 
Reference to: 

Land Belongs to Hon. Prasanne Ranatunga,  
 Investigation on, 2638, 2641 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Megapolis and Western Dev.,  
 2554-63, 2618-9, 2620, 2621, 2638, 2639, 

2640, 2641-2, 2678-9 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 52-5 

 

Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 811-4  
M/National Dialogue, 2254-7  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2254-7 
M/Provincial Council and Local Govt., 2690-2 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 811-4 
M/Social Empowerment and Welfare,  
 1869, 1871-6 

 
Documents, Tabled: 

Expressway Project, Kerawalapitiya Outer Circular: 
awarded to MCC company, 813 

Expressway, Construction of:  
 'The Sunday Times' article, 814 

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

Reference to: 
Glyphosate, Banning of, 2868 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 909-13  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2866-9 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 909-13 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 909-13  
M/Plantation Industries, 909-13  
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1129-31 

 
Rathnayake, The Hon. Bimal, M .P.: 

Petitions: 
Abeyweera, Mr. Anurasiri, Udugampola, 3389 

 
Points of Order: 

SLIIT Official Not Being Presence in the Official's 
Box, 789 

 
Reference to: 

Accountant, Mr. M.M.M. Maheer, 3051 
Al - Aqsa Mosque and its Surroundings in  
 Palestine, UNESCO Resolution on, 1941, 1947 
 Sri Lanka's stance, 445-6 
Ceylon Fisheries Corp: retail outlets, 2111 

 External Degree Programmes:  
 circular re enrollment, 685 

 G.C.E. (A/L):  
 Govt.'s policy re maths subject, 447-8 

 Hon. Basil Rajapakse and Mr. Gotabhaya  
 Rajapakse, 1934 
Hon. Chathura Sandeepa Senaratne and  
 Ms. Samangi Manathunga, 684 
Hon. R. Sampanthan 'Leader of the Opposition': 

recognition by the Country, 2140 
Hotels, Food Outlets, etc.:  
 'grading', 1302-3 
Houses at Gurunagar, Jaffna: deeds, 1433 
International Irrigation Mgt. Institute (IIMI):  
 Mr. Nanda Abeywickrama, Ford Foundation, 

etc., 1949 
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Rathnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

International Schools, 687 
Land to be Allocated for Women, 1247 
Liquor Outlets in Jaffna Dist.. Supplementary 

Question re: will be asked on another day, 2124 
Live Telecasting of Proceedings:  
 every sittings day, 198 
Medical Education and Private Universities:  
 reports re, 684 
Mr. C. Kalansooriya's Study on Bus Service, 407 
Mr. Vigneswaran, Chief Minister, Northern PC: 

'racism', 2144 
Names of the Places:  
 Kandy, Point Pedro, etc., 2137-8 
Palmyra Dev. Board, 3059, 3051, 3059 
Prof. Rajiva Wijesinha and 'Building Carrier Skills' 

Book, 688 
SAITM (Private Medical College): 
 ref. to, 680, 683-6 

SOC sub com. report, 684 
teaching staff from state university, 1917 

Senior Athletes in Parliament, 2816 
‘Sirasa' TV 'Lakshapathi' Programme, 2139 
UN Assessment Report on Pakistan re  
 Socio-Economic Issues (1999), 446-7 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3518-22 
M/Education, 441-58 
M/Foreign Affairs, 1933-44, 1947-50 
M/Higher Education and Highways, 676-90, 700, 

702, 705, 706, 789, 790  
M/Housing and Construction, 1394-405, 1433 
M/Labour and Trade Union Relations, 1969, 

2072, 2073, 2075 
M/Lands, 1247 
M/National Dialogue, 2136-45 
M/National Integration and Reconciliation, 
 2136-45 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3518-22 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3048-60 
M/Science, Technology and Research, 676-90 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 676-90 
M/Sports, 2761-72, 2809, 2814, 2815, 2816-7 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3518-22, 3455 
 

Debates, Adjournment: 
Bus Service, Sub-standard, 400-5, 407 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2304-5 

 
Documents, Tabled: 

Accountant, Mr. R.E.K. Perera's letter to the  
 Secretary of the M/ Prison Reforms,  
  Rehabilitation, Resettlement and Hindu  
  Religious Affairs, 3051 

Rathnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Book re Sex Education by Dr. Shantha  
 Hettiarachchi, 457 
International Irrigation Management Institute 

(IIMI): agreement based on 'diplomatic (DPL) 
privilege' status, 1948 

No Private Medical College Movement (NoPMC):  
 a book and several docs., 685 
Nuwara-Eliya District Basic Issues re Education  
 Sector, 451 
Prison Guard: appointment letter 
 (Doc. not Tendered), 3056 
SLIIT: 
 information from the web page, 790 
UNESCO Resolution on Jerusalem Sacred Sites, 

Director General's Stand on : Palestinian Foreign 
Ministry's statement, 446 

World School Chess Tournament,  
 Non Participation due to Lack of Funds: 

'Lankadeepa' article, 2770 
 
Questions, Oral: 

EPF Accounts in Districts; details:  
 Ampara , 194-6 
 Trincomalee 414-6 
ETF Accounts in Districts; details:  
 Ampara, 188-9 
 Kurunegala, 13-4 
 Matara, 6-8 
Forest Reserve, Kahalla, Pallekele:  
 land, elephants, etc.: details, 1303-8 
Liquor Oultlets in District: details 
 Batticaloa, 2746 
 Jaffna, 2122-5 
 Kilinochchi, 2315-6 
 Kurunegala, 3824-30 
 Nuwara Eliya, 2529-30 
 Vavuniya, 3626-8 
Quarters Situated in Colombo City, Official:  
 President, PM, Ministers, MPs, et al, 641-5 
Road, Broadening of Kahathuduwa - Koralaima: 

compensation for lands, 1530-3 
University of Kelaniya:  
 academic staff; vacancies, 1915-8 
Wayamba Ela Irrigation Scheme:  
 details, 1096-8 
 

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

Nawarathna, Mr. K.G.N.M.P.B., Kiribathkumbure, 
2966 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Disaster Mgt., 2239-42  
M/Higher Education and Highways, 746-50  
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3787-92 
M/National Dialogue, 2239-42  
M/National Integration and Reconciliation, 2175, 

2176, 2239-42 
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Rathnayake, The Hon. C.B.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Regional Dev., 3787-92 
M/Rural Economic Affairs, 3787-92 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 746-50 
M/Sports, 2776-80 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3787-92 

 
Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of Law  

and Order and Southern Development : 
Reference to: 

Counter Terrorism Act in Place of PTA:  
 'white paper', 316 
Political Victimizations, Committee on, 23 
University, Police and Criminal Justice, 317 
Vehicles, VIP Security: shortage in Police Dept., 

357-8 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Justice, 314-9 
M/Law and Order and Southern Dev., 
 290-1, 314-9, 357-8 
M/National Policies and Economic Affairs, 314-9  
President, Prime Minister, Parliament, etc., 23 
 

Documents, Tabled: 
Budget 2016: non-implemented key proposals, 749 
Journalists:  
 assassinated, disappeared, arrested, etc, 10 
Media Institutions: attack (2006 - 2015/01), 10 
Thamalini Jayakumaran’s book ‘In the Shadow of a 

Sharp Sword,’ 2241 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Commandant K.L.M. Sarathchandra, Former  
 Police Special Task Force: arrest, 1542-3, 1546 
Drugs Trafficking to Sri Lanka:  
 steps taken to combat, 1548-9 

 
Questions, Oral: Replies: 

Drugs, Raid Conducted in Connection with, 2742-4 
Journalists:  
 assassinated, disappeared, arrested, etc., 8-12 
Liquor Raids, Illegal: details, 2970-1 
Media Institutions: attack (2006 - 2015/01), 8-11 

 
Ratwatte, The Hon. Lohan, M .P.: 

Points of Order: 
Can Not Speak about Former Member Duminda 

Silva as Supreme Appeal is made to SC, 3076, 
3077 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Defence, 3340-4, 3348 

 
Questions, Oral: 

National Water Supply and Drainage Board:  
 recruitments, 1923-4 

Reports, Special: 
Audit Service Comm. (2015-16), 3387 
Constitutional Council, 3387 
Public Service Comm., 3387 

 
Salaries: 

Special Pensionable Fixed Allowance for CJ, Pusine 
Judges, President and Judges of the Court of  

 Appeal; PFC Rep., 3822 

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

Reference to: 
Muslim Marriages and Divorces Act, 1357 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Home Affairs, 1357 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3555-7 
 

Debates, Adjournment: 
Agricultural and Production Assistants:  
 non appointment in Northern and Eastern  
 Provinces, 1905 
Uma Oya Dev. Project:  
 relief to affected people, 3602 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech re Hadji Pilgrimage Bill, 3556 

 
Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M .P., Minister of  

Skills Development and Vocational Training: 
Petitions: 

Perera, Mrs. I.K. Pubudu Kumuduni, BoC,  
 Metropolitan Branch, Colombo-01, 4 

 
Reference to: 

Constitutional Reforms, 2052 
Economic Sanction on SL:  
 plan to move (in 2015), 2049 
Mr. W.A. Ranaweera: appointment/salaries, 809 
Prof. Rajiva Wijesinha's 'Building Carrier Skills' 

and another Book, 836 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Defence, 3335-40 
M/Foreign Affairs, 2047-53 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 729, 730, 

809-11, 834-7 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 67-70 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Mahaweli Dev. and Environment, 1007-8 
M/Public Enterprise Dev., 2394-6 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1155-7 

 
Debates, Adjournment: 

Hired Vehicle Drivers, Pre- Identification  
 Methodology, 2731 
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Samarasinghe, The Hon. Sandith: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 1008 

 
Samaraweera, The Hon. Jayantha, M .P.: 

Reference to: 
CML-MTD Construction Ltd., 1412 
Employees, NHDA: politically victimized, 2003 
Tea, 'P and M Levy' on, 957 
Tea Research Institute and Rubber Research  
 Institute: employees issues, 958, 970, 971, 2005 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 956-9  
M/Housing and Construction, 1406-12 
M/Labour and Trade Union Relations, 2003-5 
M/Plantation Industries, 956-9, 969, 970, 971 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3125-9 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 141-6 

 
Documents, Tabled: 

Tea Research Institute and Rubber Research  
 Institute: docs. re employees problems, 959 

 
Samaraweera, The Hon. Mangala, M .P., M inister of  

Foreign Affairs: 
Parliament: 

During the Com. Stage, the Minister and the  
 Deputy Minister can sit together, 1944 

 
Reference to: 

Los Angeles (USA), Sri Lankan Consul General: 
house rented for Mr. Gotabhya Rajapakse, 1952 

Anti-Muslim Activities in the Country, 436 
Hon. Sajin de Vaas Gunawardena:  
 deal with Bell Pottinger Co. (UK), etc., 1953 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 1941, 1942, 1950-66, 2028 

Orders: Diplomatic Privileges Act: Pr., 1-2 
 

Debates, Adjournment: 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2296-7 

 
Documents, Tabled: 

Sri Lanka's Support for Palestine in UN General 
Assembly and its Committees, 435 

USA, Officials: visit to Sri Lanka  
 (2015/01 - 2016/8), 427 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

UNESCO's Resolution on Jerusalem Sacred Sites: 
Sri Lanka's stance, 432-6 

 
Samaraweera, The Hon. Ravindra, M .P., State  

Minister of Labour and Trade Unions Relations: 
Petitions: 

Ranathunga, Mr. W.M., Hali-Ela, 413 

Samaraweera, The Hon. Ravindra: (Contd.) 
Reference to: 

Labour Officers' Service Minute:  
 Madihewa Com., 2070 
SLTB/CTB: 'VRS' system, 2078 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Labour and Trade Union Relations, 2070-9 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2078 
 

Questions, Oral: Replies: 
EPF Accounts in Districts; details: 
 Ampara, 196 
 Trincomalee, 416 

 
Samarawickrama, The Hon. Malik, M .P., Minister  

of Development Strategies and International Trade: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Dev. Strategy and International Trade, 3255, 

3256, 3296-9 

 
Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam., M .P.,  

Leader of the Opposition: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3089-90 
 

Debates, Adjournment: 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2281-2 
 
Vote of Thanks, 4089-90 

 
Samurdhi Programme: 

Rename as 'Janaisura', 1809-10, 1830, 1836, 1863, 
1888 

 
Saravanapavan, The Hon. E., M .P.: 

Reference to: 
Children: employment and marriage age, 1750 
Impetuous Acts' by a Buddhist Monk in Batticaloa, 

2189 
Leader of the Opposition:  
 providing of security, house, etc., 357 
 shortcomings in VIP security vehicle, 357-8 
Media Personnel/Journalists: killings, 1671-4 
Pre-Schools in Killinochchi, etc.:  
 conducting by security forces, 802 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3328-31 
M/Finance, 3925-8 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2926-9, 2934 
M/Higher Education and Highways, 800-3 
M/Justice, 356-70  
M/Law and Order and Southern Dev., 356-70 
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Saravanapavan, The Hon. E.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/National Dialogue, 2183-91 
M/National Integration and Reconciliation,  
 2183-91 
M/National Policies and Economic Affairs,  
 356-70  
M/Rural Economic Affairs, 3653-6 
M/Social Empowerment and Welfare, 1794-800 
M/Transport and Civil Aviation, 1670-6 
M/Women and Child Affairs, 1742-51 

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

Reference to: 
Treasury Bonds, Issue of CBSL, 305-6 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 773-82 
M/ Regional Dev., 3719-24 
M/Rural Economic Affairs, 3719-24, 3745 

 
Senanayake, The Hon. Vasantha, M .P., State  

Minister of Irrigation and Water Resources  
Management: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 935-7 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 935-7  

 
Senaratne, The Hon. Chathura Sandeepa, M .P.: 

Reference to: 
Sectoral Oversight Sub Com. and SAITM Issue, 

815 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Higher Education and Highways, 815-6 
 

Debates, Adjournment: 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2310 
 

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

CB Bond Robbers Publishing a News Papers, 3820 
Hotels, Food Outlets, etc.: 'grading', 1300-3 
Microphones in the Chamber, 3826 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2827, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835-6, 
2837, 2838, 2839, 2840, 2841-58, 2859,  

 2860-1, 2862, 2863, 2866, 2870, 2871, 2872, 
2882-3, 2897, 2898, 2903, 2904, 2905, 2906, 
2907, 2922-3, 2928, 2932, 2934 

 
Questions, Oral: Replies: 

Food and Drug Inspectors, Recruitment of:  
 practical test: irregularities, 1297-300 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State Minister  
of International Trade: 
Committee on Public Petitions: 

Report (6th): Pr., 1723-6 
 
Petitions: 

Kumara, Mr. J.W.P.N., Kandy, 2740 
 
Reference to: 

AirLanka, Marketinhg Plan for, 2377 
Judicial Services Comm.: Constitutional Am. re 

accountability/summoning to Parliament, 1726 
MPs' Passports are Impounded by Court, 1931 
Public Services Comm.: Constitutional Am. re  
 accountability to Parliament, 1726 
Senior Members Conduct, 2760 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3325-6, 3328 
M/Dev. Strategy and International Trade,  
 3358-61, 3358-61 
M/Finance, 3859, 3860, 3879, 3880, 3890, 3891, 

3914, 3919, 3950, 3994-4001 

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

Reference to: 
BRICS Association, 671 
Lands Occupied by Military in Walikamam North 

Area, 3429, 3430 
Loans to University Students, 705 
SAITM: student issue, 706 
Sri Lanka Accountants Service:  
 recruitment qualification, 1335 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Finance, 3841-6, 3847 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  
 3016-20, 3031 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2870-4 
M/Higher Education and Highways,  
 663-72, 705, 706  
M/Home Affairs, 1333-6  
M/Housing and Construction, 1375-82 
M/Power and Renewable Energy, 3233-4 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3132-5 
M/Public Admin. and Mgt., 1333-6 
M/Science, Technology and Research, 663-72  
M/Skills Dev. and Vocational Training, 663-72 

 
Senewiratne, The Hon. Lakshman, M .P., Mnistry of  

Science, Technology and Research : 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Higher Education and Highways, 759-61  
M/Science, Technology and Research, 759-61  
M/Skills Dev. and Vocational Training, 759-61 
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Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  
Labour and Trade Unions Relations : 
Reference to: 

Labour Tribunal/Court 'President':  
 post changed as 'Addl. Magistrate', 1971 
Port, Hambantota: incident, 3880 
SLTB/CTB: 'VRS' system, 2008, 2009 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
 M/Labour and Trade Union Relations,  
  1963, 1965-72, 2008, 2009, 2010, 2011,  
  2013-4, 2073, 2074, 2075, 2077 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Labour Officers' Strike re Service Minute, etc., 
1318-22 

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

Points of Order: 
Unavailability of Tamil Version of the  
 Performance Rep. of M/Sustainable Dev. and 

Wildlife, 1170 
 

Reference to: 
‘Arumugam' Irrigation Project, 962, 963 
Buddhist Monk in Batticoloa: conduct, 48 
Pre-Schools in North:  
 conducting by security forces, 45 
Remembrance Day ('Maaveera Naal'), 1349 

 
Debates:  
 Bills: Appropriation (2017): Com.: 

M/Agriculture, 959-66  
M/Buddha Sasana, 340-1 
M/Education, 528-36 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2901-8 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Development, 3701, 3707-11 
M/Home Affairs, 1349-51  
M/Industry and Commerce, 2468-71 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 959-66 
M/Lands, 1176 
M/Plantation Industries, 959-66  
M/Primary Industries, 2468-71, 2468-71 
M/Public Admin. and Mgt., 1349-51 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3440-1, 3440-1, 3450, 3451 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 43-8 

 
Debates, Adjournment: 

Lands in North and East Provinces under Dept. of 
Wildlife Conservation: release of residential and 
agricultural land, 1080-1 

Kokkilai Lagoon: illegal fishing, 2511-3 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2302 

 
Documents, Tabled: 

History Subject School Text Books (Grades 6 -11): 
history of Sri Lankan Tamils, 536 

Sirisena, His Excellence Maithripala, President,  
Minister of Mahaweli Development and Environment  
and Minister of Defence: 
Constitutional Council, Quarterly Report: 
 Presented to Him, 3388 
 
Reference to: 

Constitutional Council Appointment, 134 
Hon. R. Sampanthan, Leader of the Opposition, 

2215 
IGP's Controversial Phone Conversation re Arrest  
 of Basnayake Nilame: request for a explanation, 

2217-8 
Post-Tsunami Operational Management Structure 
 (P-TOMS), 2214 
Sri Lanka for a New Constitution, 2212 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3306-11 
M/Dev. Strategy and International Trade, 3306-11 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2885-9 
M/National Dialogue, 2209-17  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2209-17 
Presence in Parliament, 886, 2876 

 
Sivalingam, The Hon. Muthu, M .P.: 

Reference to: 
Plantations, State: 'PPP' programme, 2068 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 567-71 
M/Foreign Employment, 2066-70  
M/Labour and Trade Union Relations, 2066-70 

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

Reference to: 
Buddhist Monk in Batticoloa: conduct, 979 
Chronic Kidney Disease: Mullaitivu Dist., 978 
Northern PC's Resolution re Construction of  
 Buddhist Temples in North, 1242-3 
University in Mullaitivu, Fisheries Sector:  
 land allocation, 1241 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/City Planning and Water Supply, 2670-4 
M/Finance, 3938-41 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 977-80 
M/Lands, 1239-44 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 977-80 
M/Provincial Council and Local Govt., 2670-4 
M/Regional Dev., 3753-8 

 
Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M .P., Minister  

of Power and Renewable Energy: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Power and Renewable Energy, 3201, 3204-13, 

3216, 3219, 3220, 3242 
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Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Rainfall, Report re (Doc. not Tendered), 3209 
'Ratama Eliyai Adura Durelai', National Electricity 

Programme: statistics, 3205 

 
South Asian Institute of Technology and Medicine  

(SAITM): 
Sectoral Oversight Committee Report, 628-30 

 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of:  

Committee Stage, Appropriation Bill:  
 Decision of Party Leaders has been revoked by the 

 Parliament as 'the Minister and the Deputy  
  Minister can sit together and Participate in the 

 Debate', 1945, 1946 
Deputy Minister who was seated next to the  
 Minister was asked to go back to his seat if he 

wish to Speak, 1943,1944 
 
Expunctions: 
 120, 121, 147, 148, 229, 231, 232, 234, 236, 244, 

245, 246, 247, 250, 252, 254, 255, 309, 331, 334, 
336, 339, 347, 350, 355, 680, 1126, 1127, 1188, 
1189, 1190, 1197, 1451,1874, 1958, 2016, 2370, 
2759, 2819, 2820, 2821, 2822, 3051, 3267, 3268, 
3270, 3289, 3293, 3318, 3319, 3579, 3580, 3630, 
3746, 3748, 3749, 3799 

 
Flashlight Directed at MPs from the Gallery:  
 filming a documentary by ITN with the Speaker's 

approval, 2182 
 
Personal details about Hon. Lakshman Kiriella to be  
 removed from Hansard, 2371 
 
Misleading the House by Giving Incorrect Answer to 

the Oral Question by M/Agriculture: matter referred 
to the Subject minister's attention, 658 

 
MPs' Passports are Impounded by Court, Issue re: 

'Speaker's view that this matter must be handled in a 
manner that protect the honour of the MPs', 1929 

 
Privileges: 

Death Threats to Hon. Dr. Jayampathy  
 Wickramaratne over the Telephone: ‘motion may 

be moved, 3189 
 

Questions, Oral:  
allowed to ask supplementary question on  
 another day, 2124 
replies: asked to tabled the rest of the answer, 1307 
'Supplementary Question are Difficult to Allow in 

the Second Round', 3188 
 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General's Reports: 
 For 2012: 

 8th Installment (part V), 411  
 For 2013:  
  8th Installment (part I), 411 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
 (Contd.) 

Auditor General's Reports: (Contd.) 
 For 2014:  
  1st Installment (parts IV, V), 411 
  2nd Installment (part XVII), 411  
  3rd Installment (part V), 411  
 For 2015:  
  4th Installment (parts I & II), 411 
 
Comments on: 
 Allegation re Not Allowing Public Representatives 

 to Come into Parliament, 2358-9 
Answering to the Question re Chief Minister,  
 Uva PC, 1742, 1743 
Answers to Questions getting from the Ministers: 

'right of the MPs', 1115 
Com. on Public Accounts (PAC):  
 appreciation, 628 
Commissions, Independent:  
 presentation of reports, 17 
Condolence re Late Mr. Fidel Castro  
 (Former President, Cuba), 2131 
Hon. Speaker's Chair, Used by a Parliament Staff: 

threat to journalist, 438-9 
 IGP's Telephone Conversation with Regard to the 

 Arrest of a Person, 2539 
M/Home Affairs' Report:  
 Tamil version will be distributed, 1323 
Microphones in the Chamber, 3826 
MPs' Freedom to Visit and Leave Parliament  
 without Obstruction, 2753 

 Nobel Prize Winner in Sri Lanka, Dr. Mohan  
  Munasinghe, 2525 

Parliament Election:  
 70th Anniversary in November, 4092 
Petitions, Committee on Public:  
 presentation of 6th report, 1726-7 
Questions, Oral: time limit, 1529 
re Hon. Douglas Devananda's Question by Private 

Notice: 'should have been raised as a separate 
question', 3411 

 Remand Prisoners in Custody for a Long Time:  
  release, 1312, 1314 
 SAITM, Report re: debate after the SC ruling, 
  630-3 
 ‘Shrawasthi Mandiraya’ and 'Mumthaj Mahal', 38-9 
 Time Allocation for Speeches, 461 

 
Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: meeting, 1909, 3175 
Public Enterprises:  
 report on Treasury bond issue, 1093 
 

Constitutional Assembly:  
 meeting, 3811 
 
CPA, IPU and SAARC Parliamentarians'  

Association: joint annual general meeting, 3819, 
4092 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2310-1 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 
Division: 

Appropriation , 2017: Com.: 
 M/Provincial Council and Local Govt., 2712 

 New Electronic Voting System:  
  verification process, 4084 

 
Parliament: 

Chinese Delegation, People's Republic of:  
 presence, 516 
Channel for Live Telecasting of Proceedings, 197-8 
Code of Conduct for MPP and Final Draft of 

Standing Orders, 3820 
Electronic Voting System:  
 verification process, 3820-1, 4084 
Live Radio Broadcasting of Proceedings, 198 
Live Telecasting of Budget Debates, 197 
Live telecasting of whole day of Proceedings, 625 
Maintaining of Dignity and Decorum of the House, 

Since Parliamentary Proceedings are Live  
 Telecasting, 625 
Modernization (sound system), 36 

 Not to make Unreasonable Charge over High  
  Security Zone of Parliament, 2540, 2542 

Pakistan Former PM and the Delegation:  
 presence, 666 
Pakistan National Assembly Delegation:  
 presence, 265 
Parliamentary Business:  
 extension of time, 827 
World Buddhist Conference Representatives,  
 Ven. Dr. Shinkai Kori etal: welcome, 3901 
Wi-Fi Access Problem for Media Personal, 1078 

 
Reports:  

Finance Comm. Report (2016), 3821 
Human Rights Comm. (2016), 3821 
 

Vote of Thanks, 4085-7 

 
Sri Lankan Workers in Abroad:, 

Insurance Scheme, 1982, 2062-4, 2091-4 
Pension Scheme: ref. to, 1979, 1990, 2065, 2090 
Voting Rights, 1978, 2087 

 
Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M .P.: 

Reference to: 
North - East Conflict, 1424 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: 
M/Buddha Sasana, 3549-55 
M/City Planning and Water Supply, 2681-5 
M/Defence, 3344-8 
M/Education, 510-6 
M/Higher Education and Highways, 832-4  
M/Home Affairs, 1368-70  
M/Housing and Construction, 1416-25 
M/Industry and Commerce, 2382-8 
M/Justice, 255-8  
M/Lands, 1198-203 
 

Srineshan, The Hon. Gnanamuthu: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: 
M/Law and Order and Southern Dev., 255-8 
M/National Policies and Economic Affairs, 255-8  
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3549-55 
M/Primary Industries, 2382-8 
M/Provincial Council and Local Govt., 2681-5 
M/Public Admin. and Mgt., 1368-70 
M/Public Enterprise Dev., 2382-8 
M/Rural Economic Affairs, 3773-5 
M/Science, Technology and Research,  
 663, 832-4 
M/Sports, 2780-4, 2785 
M/Telecommunication and Digital  
 Infrastructure, 3773-5, 3773-5 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3549-55 
 

Debates, Adjournment: 
Hambantota Salt Company:  
 operation under public-private partnership, 

 960-1 
Kokkilai Lagoon: illegal fishing, 2513-4 
Level Crossing Opposite Omantha MV:  
 construction, 3381-2 

 
Documents, Tabled: 

Lands Occupation by Armed Forces/Police in  
 Batticaloa Dist.: 10 D.S. divisions, 1202 

 
Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M .P.: 

Reference to: 
Sri Lanka Accountant Service Exam: chance to sit 3 

times for students of northern province, 3188-9 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Buddha Sasana, 3534-8 
M/Education, 543-6 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 
 3007-10 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2931-3 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3726-8 
M/Justice, 311-4  
M/Lands, 1223-5 
M/Law and Order and Southern Dev., 201, 311-4 
M/National Policies and Economic Affairs, 201, 

311-4  
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3534-8 
M/Power and Renewable Energy, 3223-6 
M/Rural Economic Affairs, 3726-8 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3534-8 
 

Debates, Adjournment: 
Family Affairs Council: establishment, 849-50 
Level Crossing Opposite Omantha MV:  
 construction, 3379-80 
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Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Agricultural Tribunals, Establishing of:  
 Northern and Eastern Provinces, 2120-1 
Language Policy, Official:  
 loss of employment, 3186-7 
Public Servants Fled the Country during War  
 Situation: relief, 3400-2 
Public Servants from Northern Province Unable to 

Sit Efficiency Bar Exam: relief, 2749-51 
Public Servants, Sinhala Oral Test for:  
 specific timetable, 2974-5 

 
Standing Orders: final draft, 3820 

 
Statements Other than Ministerial: 

MPs Allowances to duble soon', 'Daily Mirror' Report 
of, 1549-50 

 
Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Committee Reports, Public Finance: 
Budget (2017), 412-3 
Notifications: 

Excise Ordinance, 2 
Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act (02), 2 
Sri Lanka Export Dev. Act, 2 

Resolutions under the Constitution: 
re revision of salary of chief Justice, puisne  
 judges, et al, 2 
special pensionable fixed allowance for chief 

Justice, puisne judges, President and Judges 
of the Court of Appeal, 3822 

Supplementary Allocations Given from Budgetary 
Support Services and Contingent Liabilities  

 Provisions, 3822 
 
Points of Order: 

Minister Stating that His Allegations re  
 Pre-fabricated Houses are 'False', 3096 

 
Privileges: 

‘Daily FT' News Item re PFC Rep. on Budget 
(2017), 634 

 
Reference to: 

Budget (2017), Fiscal. Financial and Economic 
Assumption of: rep. of PFC, 3 

New Constitution/Constitutional Assembly, 
 2031, 2023 
Obstacles Faced by Some Hon. Members While 

Coming to Parliament, 2039 
Orders, Regulations, etc.: gazette notice and  
 referring to Com., 3 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Foreign Affairs, 2031-5, 2040 
M/Finance, 4002-8 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3081-5, 3086, 
3087, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101 

Sumanthiran, The Hon. M.A.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Orders: 
Customs Ordinance (3): PFC Report, 3823 
Special Commodity Levy Act (9): PFC Report, 

3823 
Resolutions: 

Inland Revenue Act: PFC Report, 3823 
 

Documents, Tabled: 
Sampur Housing Project: 
 letter sent to the Minister by him,  3082 
 minister’s reply letter to him, 3082 

 
Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P., Deputy  

Speaker and Chairman of Committees: 
Reference to: 

Cricket Aid Institution, 2814, 2818-9, 2820 
Cricket Stadium, Sooriyawewa International: 

matches (during the chair), 1469 
Peoples Bank: appoint of private sector people to 

Board of Directors, 2357 
Water Mgt. Report Presented by Hon. Gayantha 

Karunatilake, 2335 

 
Supplementary Allocations: 

Budgetary Support Services and Contingent  
 Liabilities Provisions:  
  Pr. (02), 1295; PFC Report, 3822 

 
Suresh, The Hon. Vadivel, M .P.: 

SOC Reports: 
Medical Education in Sri Lanka with Private Sector 

Participation, Adopting the SAITM as a Model, 
628 

Orders: 
University Act (03), 3822 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Education, 588-90 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3758-60 
M/Plantation Industries, 1031-2 
M/Regional Dev., 3758-60 
M/Rural Economic Affairs, 3758-60 
M/Telecommunication and Digital Infrastructure, 

3758-60 

 
Swaminathan, The Hon, D.M., M .P., Minister of  

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and  
Hindu Religious Affairs: 
Reference to: 

Constitutional Assembly and New Constitution, 
4007, 4004-7 

Mr. Ravi Wettasinghe, 4004 
Pre-fabricated Houses, 4004 
 tender procedure, 3097 
Resolution re Building of Buddhist Temple, 4005 
Withdrawal of the Word 'False' He has Mentioned  
 Earlier , 3097 
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Swaminathan, The Hon, D.M.: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3036-7, 3039, 
3040, 3043, 3048, 3050,3052, 3054, 3055, 
3056, 3061-2, 3067, 3079-80, 3085-7,  

 3093-101, 3121, 3150-7 
 

Documents, Tabled: 
LTTE and Other Remand Prisoners in Custody for 

a Long Time: details, 1311 
Rest of His Speech, 3153 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Shanmugapuram Villege in Vavuniya:  
 infrastructure facilities, 3633-4 

 
Questions, Oral: Replies: 

Remand Prisoners, LTTE and Other:  
 rehabilitation, detention period, etc., 1311-4 

 
Tewarapperuma, The Hon. Palitha, M .P., Deputy  

Minister of Internal Affairs, Wayamba Development 
and cultural Affairs: 
Petitions: 

Aruna Shantha, Mr. L.A.D., Dodangoda, 3824 
Hemachandra, Mr. J., Morapitiya, 3823 
Indrani, Mrs. T.D., Matugama, 3824 
Munis, Mr. K.V., Walallavita, 3823 
Piyadasa, Mr. L.A., Dodangoda, 3823 
Pushpakumara, Mr. U., Bulathsinghala, 3824 

 
Reference to: 

Quarry at Meegahathenna (Kalutara), 953 
Read out a Poem (part of speech), 952-3 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 952-4  
M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 

Affairs, 478-81 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 952-4 

 
Documents, Tabled: 

M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and Cultural 
Affairs: performance, projects, etc., 481 

 
Thigambaram, The Hon. Palany, M .P., Minister of  

Hill Country New Villages, Infrastructure and  
Community Development: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3685, 3702, 3703, 3715-9 
 

Questions, Oral: Replies: 
Estate Workers: provision of land, 3608-11 

 
Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M .P.: 

Reference to: 
Sri Pada: bell taken away, 3458 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 

Community Dev., 3766-73 
M/Labour and Trade Union Relations, 2053-5 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3139-41 
M/Rural Economic Affairs, 3766-73 

 
Debates, Adjournment: 

Family Affairs Council:  
 establishment, 850-1 
Lands in North and East Provinces under Dept. of 

Wildlife Conservation: release of residential and 
agricultural land, 1082-3 

Uma Oya Dev. Project:  
 relief to affected people, 3601 
Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2308-9 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2055 

 
Thondaman, The Hon. Arumugan, M .P.: 

Reference to: 
Estate Workers:  
 collective agreement re salary, 938, 940 
Wattawala Plantation Co.:  
 stand re privatization, 938-9 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Plantation Industries, 937-40 

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

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Defence, 3258-60 
M/Dev. Strategy and International Trade,  
 3258-60 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 3010-1 
M/Lands, 1221-3 

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

Reference to: 
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine,  
 2801-2 
Youth Parliament, 466 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3416-22 
M/City Planning and Water Supply, 2595-600 
M/Disaster Mgt., 2222-5  
M/Education, 461-8 
M/Megapolis and Western Dev., 2595-600 
M/National Dialogue, 2222-5  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2222-5 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3416-22 
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Thurairetnasingam, The Hon. K.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Provincial Council and Local Govt., 2595-600 
M/Sports, 2795-801 
M/Tourism Development and Christian  
 Religious Affairs, 3416-22 

 
Train, Electric: 

Project, 424-6 

 
UNESCO: 

Resolution on Jerusalem Sacred Sites, 432-6, 445-6, 
1938-41, 1947, 1961, 2057 

 
UNHRC (Geneva): 

Resolution on Sri Lanka: ref. to, 1934, 2022, 2032, 
2041, 2045, 2049, 2057, 2082 

 
Uva Province, Chief Minister: 

Education Sector:  
 expenditure for Badulla Dist., 1315-6 

 
VAT: Regulation re Health Services, 3389 

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

Points of Order: 
Tamil Interpretation: stopped, 3452 

 
Reference to: 

Agricultural Research and Dev. Officers:  
 North and East Provinces, 1996 
Allegation against the Police Officers for not  
 giving due respect to him, 945 
Employments/Jobs: 'racial discrimination', 1995-7 
Korean Jobs, 1995 
Parliament Staff, Allowances to be Increased, 945 
Tea Research Institute and Rubber Research  
 Institute: employees issue, 944 
Ven. Ampitiye Sumanarathana Thero, 944 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 940-5  
M/Buddha Sasana, 3566-71 
M/Defence, 3351-3 
M/Disaster Mgt., 2247-9  
M/Foreign Affairs, 1994-2000  
M/Foreign Employment, 1994-2000  
M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 

2917-24 
M/Higher Education and Highways, 764-70  
M/Labour and Trade Union Relations, 1994-

2000 
M/National Dialogue, 2247-9  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2247-9 
M/Plantation Industries, 940-5 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3566-71 

Viyalanderan, The Hon. S.: (Contd.) 
Debates: (Contd.) 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3039, 3119-22 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 764-70 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1159-67 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3566-71, 3556-7, 3566-71 
 

Debates, Adjournment: 
Namayalawila Drinking Water Project, 3814 

 
Vote of Thanks, 4085-92 
 
Votes of Condolence: 

Comrade Fidel Castro, Former President of Cuba, 
  2277-311 

 
Wakkumbura, The Hon. Janaka, M .P.: 

Reference to: 
Asbestos Roofing Sheets:  
 used in Govt. housing project, 1443-4 
Ayagama 'Sarathpura' Housing Scheme:  
 deeds, 1440 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 948-50  
M/Housing and Construction, 1439-44 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 948-50 
M/Plantation Industries, 948-50  
M/Power and Renewable Energy, 3240-3 

 
Wanniarachchi, The Hon (Mrs.) Pavithradevi, M .P.: 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Power and Renewable Energy, 3228-33 
M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3113-7 
M/Social Empowerment and Welfare, 1835-8 

 
Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M .P., State M inister  

of Fisheries and Aquatic Resources Development: 
Petitions: 

de Silva, Mr. K. H. Sisira Kumara, Dikwella, 2965 
Premalal, Mr. Senaka, W.G., Middeniya, 2966 
Rajapurage, Mrs. Malhamy, Walasmulla, 2965 
Suwadaratna, Mr. S.H. Bathiya, Tangalle, 2965 

 
Reference to: 

Dr. G.Y. Landy Silva's Family Members:  
 killed by 'Karuna Amman', 1197 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev.,  
 2998-3000 
M/Lands, 1196-8 

 
Documents, Tabled: 

Lands at Punnaikkuda in Batticoloa:  
 belongs to Dr. G.Y. Landy Silva and others, 1198 
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Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Minister  
of Petroleum Resources Development: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ Petroleum Resources Dev., 3202-3, 3249-51 

 
Weerawansa, The Hon. Wimal, M .P.: 

Reference to: 
ECTA With India, 3264, 3265 
Port, Hambantota: alarming situation, 3878 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3260-6 
M/Dev. Strategy and International Trade,  
 3260-6, 3260-6 
M/Finance, 3944-53, 3954-5, 3956, 3959 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2289-91 

 
Documents, Tabled: 

Silk Road: map, 3947 

 
Welgama, The Hon. Kumara, M .P.: 

Reference to: 
Search of his House and Land by Police, 1634 
Train, Yal Devi: prevention of accident by a  
 disabled person, 1629 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Transport and Civil Aviation, 1629-36 

 
Documents, Tabled: 

Labour Laws, Proposed Contract:  
 accepted by NLAC (2010), 2029 

 
Wickramaratne, The Hon. Eran, M .P., Deputy  

Minister of Public Enterprise Development: 
Reference to: 

History Text Book, Grade 6:  
 remarks on King Elara, 2147 
Kandy City Centre, 2400 
Mihin Lanka , 2356, 2400 
Mr. Shamindra Rajapaksa, 2401 
SriLankan Airlines, 2401 
VIP Kit, 2402, 2400 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Finance, 3903-7 
M/Higher Education and Highways, 691-2 
M/National Dialogue, 2145-9  
M/National Integration and Reconciliation,  
 2145-9 
M/ Public Enterprise Dev., 2354-7, 2400-2 

 
Questions, Oral: Replies: 

Public Institutions, Losses Incurred: details, 637-41 

Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 
Privileges: 

Death Threats to Him over the Telephone, 3189 
 

Reference to: 
Laos: visa procedure, 2030 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Labour and Trade Union Relations, 2029-30 

Bills, Private: 
Nations Environmental Forum (NEF) (Inc.):  
 1R., 1745 

 
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M .P., Prime  

Minister, Minister of National Policies and Economic  
Affairs: 
Privileges: 

Obstacles Faced by Some Hon. Members While 
Coming to Parliament, 2038-9 

 
Reference to: 

Audit Bill, Proposed, 42 
Cabinet Sub Committee and Complaints to FCID, 

etc, 248 
Chief Justice and Judges:  
 revision of salaries, 3 
Commandant K.L.M. Sarathchandra, Former Police 

STF: arrest by Police re misuse of a vehicle,  
  1544-5 
Constitutional Assembly:  
 live telecasting of proceedings, 197 
‘Daily Mirror' Editor and Other Staff:  
 salaries, 1549 
During the Absence in the House, Looking all  
 Proceedings from the Room, 1452 
Gen. Sarath Fonseka and Others:  
 arrest, 1545 
Greek Bonds Issues, 264 
High Security Zone of Parliament, 2542 
IGP's Telephone Conversation with Regard to the 

Arrest of 'Devinuwara Devale Nilame', 2534 
Jaffna People, Development, etc., 3087-92, 3094, 

3095 
Journalist's Vehicle Permit, 41 
Judicial Divisions: issues, 208 
Live Telecasting of Budget Debates, 197 
M/Agriculture: new office building, 40 
M/Foreign Affairs:  
 Activities (2010-2015): need to appoint a Select  
  Com., 1955 
 deal with British and USA firms during the  
  pervious regime, 1953 
Member's' Right to come to Parliament without any 

Obstruction, 2534 
Monetary Policy: reforms, 262-3 
MPs to Salaries, Vehicles, etc, 40-1 
Parliament Election:  
 70th Anniversary in November, 4091 
Parliament Surrounded by Some Protesters, 2758-9 
Rathupasswala Incident, Need a Parliamentary 

Committee to Look into, 2538 
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Wickremasinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Separate Place to Conduct Protests, 2534 
Treasury Bonds of CBSL, Issues re, 263 

 
Statement: 

‘MPs Allowances to double soon', 'Daily Mirror' 
Report of, 1549-50 

 
Vote of Thanks, 4090-2 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Defence, 3267-9 
M/Foreign Affairs, 1953, 1955, 1956 
M/Justice, 208  
M/National Policies and Economic Affairs, 200, 

208, 209, 233, 242, 248, 249, 259-65 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1558-9 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 39-43 

 
Wi-Fi Connection: 

Accessing Problem at Parliament, 1078 

 
Wijayawardhana, The Hon.Ruwan, M .P., State  

Minister of Defence: 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Defence, 3355-8 
M/Finance, 3881, 3937, 3938 

 
Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M .P.: 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 
2929-31 

M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs, 3144-6 

M/Women and Child Affairs, 1761-4 

 
Wijemanne, The Hon. Lakshman Ananda, M .P.: 

Petitions: 
Wickremage, Mr. D., Bothalagama Farmer Assoc., 

Bulathsinhala, 1095 

 
Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M .P.: 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Hill Country New Villages, Infrastructure and 
Community Dev., 3779-81 

M/Social Empowerment and Welfare, 1851-4 
M/Women and Child Affairs, 1775-7 

 
Wijesekera, The Hon. Kanchana, M .P.: 

Reference to: 
FCID, etc.: investigation activities, 273-5 
Modera Fishing Harbour: leasing to Seagulf UK 

Ltd., 2994 
Treasury Bonds of CBSL, Issues re, 275 

Wijesekera, The Hon. Kanchana: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Buddha Sasana, 3464-7 
M/Fisheries and Aquatic Resources Dev., 
 2992-6, 3026, 3032 
M/Justice, 271-7  
M/Law and Order and Southern Dev., 271-7 
M/National Policies and Economic Affairs, 271-7  
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3464-70 
M/Social Empowerment and Welfare, 1804-9 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3464-70 
 

Documents, Tabled: 
All Island Samurdhi Dev. and Agriculture Research 

and Product Assistants' Assoc.:  
  proposals re cadre, etc., 1807 
re Seagulf UK Ltd., 2995 
re Walker Colombo Shipyard (Pvt.) Ltd., 2995, 

2995 
 
Wijesiri, The Hon. Chaminda, M .P.: 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Provincial Council and Local Govt., 2642-5 
M/Tourism Development and Christian Religious 

Affairs, 3578-9 
 

Debates, Adjournment: 
Uma Oya Dev. Project: 
 relief to affected people, 3596-9, 3604 

 
Questions, Oral: 

SLTB Depots in Badulla District:  
 details, 3616-7 
Uva Province, Chief Minister: expenditure on  
 education sector for Badulla Dist., 1315-6 

 
Wijetunga, The Hon. A.A., M .P.: 

Reference to: 
Kalawana, Dumbara Village: lands issue, 1179-80 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Lands, 1179-81 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 966-8 

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

Petitions: 
Karunasena, Mr. K., Ampara, 414 
Somasinghe, Mr. B.A.R., Moratuwa, 414 
Sudasinghe, Mr. Wijerathne, Dehiattakandiya, 414 

 
Reference to: 

EPF and ETF Monies: transferring to consolidated 
fund, 1455 

Police Officers, Reserve:  
 promotion interview, 1770 
Sub Post Masters: pension, 1861 

Wic-Wij] 
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Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani: (Contd.) 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/ City Planning and Water Supply, 2700-2 
M/Housing and Construction, 1453-8 
M/Lands, 1230-5 
M/Provincial Council and Local Govt., 2700-2 
M/Social Empowerment and Welfare, 1858-61 
M/Women and Child Affairs, 1767-71, 1780 

 
Debates, Adjournment: 

National Audit Bill, Delay in Passage of, 618-9 
 

Documents, Tabled: 
Northern PC's Resolution re Construction of  
 Buddhist Temples in North: 'Lankadeepa'  
  News report, 1230 
House Damaged by Elephant at Wellawaya: 

'Divaina' paper article, 1457 

 
Withanage, The Hon. Heshan, M.P.: 

Reference to: 
Hon. Wimal Weerawanse (Former Minister), 1427 
Mr. Jayantha Samaraweera (Former Chairman, 

NHDA), 1426 
 

Debates: 
Bills: Appropriation, 2017: Com.: 

M/Housing and Construction, 1425-8 

 
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M .P.,  

Minister of Disaster Management: 
Reference to: 

Disaster Management Centre (DMC), Director 
General: appointment, 2209 

Landslides in Kegalle District, 2231 
Salawa Army Camp: explosion, 2230;  
 compensation to victims, 2206-7 

 
Debates: 

Bills: Appropriation (2017): Com.: 
M/Disaster Mgt., 2206, 2207, 2209, 2229-35, 

2266 
M/Industry and Commerce, 2486-8 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media,  
 1592-5 
M/Public Enterprise Dev., 2486-8 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 49-52 

 
Debates, Adjournment: 

Votes of Condolence: Comrade Fidel Castro,  
 Former President, Cuba, 2297-8 

 
Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 2232 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Newly Identified Disasters:  
 include in SL Disaster Mgt. Act, 3409-11 

 
Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby., M.P.: 

Reference to: 
Batticoloa Dist.: new settlement from other area, 

1248-50 
 

Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Geneva Resolution on SL:  
 Sinhala diaspora's request to US President, 2022 
Land belongs to Mr. Ganapathy Weerakkutty:  
 transfer of 'permit', 1252 
Valaichchenai Paper Factory, Lands:  
 allocation to Oddamavadi DS Div.,302,  723 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Agriculture, 989-95  
M/Buddha Sasana, 3482-7 
M/Disaster Mgt., 2235-9  
M/Finance, 3971-3 
M/Foreign Affairs, 2018-23  
M/Foreign Employment, 2018-23  
M/Higher Education and Highways, 717-24  
M/Industry and Commerce, 2446-51 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 989-95 
M/Labour and Trade Union Relations, 2018-23 
M/Lands, 1247-53 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 989-95  
M/National Integration and Reconciliation, 2235-9 
M/Posts, Postal Services and Muslim Religious 

Affairs, 3482-7 
M/Primary Industries, 2446-51 
 M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 

and Hindu Religious Affairs, 3034-44 
M/Public Enterprise Dev.,2446-51 
M/Skills Dev. and Vocational Training, 717-24 
M/Sustainable Dev. and Wildlife, 1116-20 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

3482-7 
 

Documents, Tabled: 
Eastern University of SL: establishing of a Faculty 

of Hindu Civilization (several docs.), 719 
Liquor Related Details of Northern Province, 3973 

 
Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M.P.,  

Minister of Irrigation and Water Resources Mgt.: 
Reference to: 

Irrigation Dept.: change of post, 900 
Lands belongs Buddhist Temples: issues, 1256 
SLFP Supporters:  
 his stand re 'political victimization', 1186 

 
Debates: 

Bills: Appropriation, 2017: Com.: 
M/Industry and Commerce, 2472-5 
M/Irrigation and Water Resources Mgt., 897, 898, 

900, 901, 930, 931, 932, 1050-6 
M/Lands, 1253-8 
M/Mahaweli Dev. and Environment, 1050-3  
M/Primary Industries, 2472-5 
M/Public Enterprise Dev., 2472-5 
President, Prime Minister, Parliament, etc., 125-32 

 
Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 1053, 2475 
 

Questions, Oral: Replies: 
Wayamba Ela Irrigation Scheme: details, 1097-8 

 [Wij-Zoy 
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අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
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ක 
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කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19  අභාවපාප්ත විය.] 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
ෙතෞෆික්, මුහම්මදු ෂරීෆ ්(ජාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජනවාරි 22 දින සිට] 
 

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 
පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ ්චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන  (කෑගල්ල) 

 

ම 
  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ  අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂණ්න්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  
ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 

 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විජයවර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 
       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19 දින ඉල්ලා අස් විය.] 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ෙෆොන්ෙසේකා, ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2016 ෙපබරවාරි 08 දින සිට] 

  
 
  



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත  මණ්ඩලය 

අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත  -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත  සහ ඉඩම්  අමාත  - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත  -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත  - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත   - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත  - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත  - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත  - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත  සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත   - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත  - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත  - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත   - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත  - ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත   - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත   - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත  - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත  - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත  - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත  - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත  - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත  - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත  - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත  - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ  ව වසාය සංවර්ධන අමාත  - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත   - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත  හා බුද්ධ ශාසන අමාත  - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත  - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත  - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත  - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත  - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත  - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ ාපන අමාත  - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත  - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත  - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත  - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත  - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ  භාෂා  අමාත  - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත  - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත  - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත   - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත  -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත  - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත  - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත  - ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
 
 

[යම් අමාත වරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව වසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ  අමාත වරු 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ  අමාත  - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ  අමාත  - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ  අමාත  - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ  අමාත  - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ  අමාත  - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ   අමාත  - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ ාපන රාජ  ආමාත  - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂණ්න් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ  අමාත  - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ  අමාත  - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත  - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ  අමාත  - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත  - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ ාපන රාජ  අමාත  - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ  අමාත  - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ  අමාත  - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  අමාත  - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ  අමාත  - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ  අමාත  - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත  - ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

 විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ  අමාත  - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
 

නිෙයෝජ  අමාත වරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ  අමාත  - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ   අමාත  - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ  ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ  අමාත  හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 
අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 
ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා, 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, 
ගරු පාඨලී චම්පික මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

 

ගෘහ  කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු  (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද ) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,  ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ුෆ් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා. 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ගරු තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (සභාපති), ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද 
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් 
රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු (ෛවද ) ර ෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද ) 
තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් 
මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,   ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,  ගරු 
මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මහතා  

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති),ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා,  ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,    ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 

 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා,  ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 
ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා , ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,  ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු  (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහතා,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
(ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් 
මහර්ූෆ ්මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු 
අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස ්
නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය (සභාපති), ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා,  ගරු ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා, ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ෙරොෂාන් රණසිංහ 
මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු 
බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා,  ගරු පසන්න රණවීර මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,  ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු 
සුජිත් සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු  
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන්  මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා (සභාපති), ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් 
සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, ගරු 
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,  ගරු (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් 
ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු 
මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  
ෙසෞඛ  සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අනුරාධ 
ජයරත්න මහතා,  ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා,  ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු 
(ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් 
මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා,  ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 

   
ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා 
මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,  ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 



(xvi) 

 

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා, 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු 
ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 

ව ාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා,  ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන් මහතා, ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,   ගරු ඉම්රාන් 
මහරූෆ ්මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු එච්.ආර්. සාරතී 
දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එම්. 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මහතා, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,  ගරු සන්දිත් 
සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 

 

අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති),ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් 
කාසිම් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,   ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් 
මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලුකුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු තිලක් මාරපන 
මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු ෙසය්යිඩ් අලි සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු විමලවීර 
දිසානායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ ්මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් 
මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

විෙශේෂ කාරක සභා 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට 
අනුෂංගික  කරුණු විමර්ශනය කර පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට  වාර්තා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (සභාපති),  ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද ) 

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ෆයිසාල් කාසීම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල 
මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න ාය පතය පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාව  
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහරූෆ් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු එස.් 
වියාෙල්න්දිරන් මහතා 



 

 



(xix) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ  කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 
 

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ  මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ෙක්. ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සලිනි නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ න්තර විගණන කාර්යාංශය 

සහකාර අධ ක්ෂ (පරිපාලන) -  එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා 
පධාන නිලධාරි - ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ   පධාන නිලධාරි - ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා  
 

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ  ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  
ෙජ ෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක -  
 

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ ක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය (නිෙයෝජ  පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. 
ෙදහිගහලන්ද මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය, ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය, ආර්.පී.වයි.ටී. 
වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.එස.් සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය, ඩී.බී. රනධීර මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ  
නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද රත්න මහතා  (සහකාර අධ ක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ ෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ ෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

ෙජ ෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ ෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  

ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xx) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ  හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය 

ෙජ ෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස ්මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,  ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, 
එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්
මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී මහත්මිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය,  එන්. ෙක්තිසව්රන් මහතා, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය, ටී.එන්. සමරසිංහ 
මහත්මිය, ජී.එන්. රත්නසීලි මහත්මිය, එච්.ආර්.යූ.එස.් නිවර්චනා මහත්මිය 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, සි. තුෂස්ාන්තිනි 
ෙමෙනවිය 

ෙජ ෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ ක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   
(පධාන නිලධාරි); සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, 
පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරිහු); එස.්ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  
ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන්  මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය,     
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ ෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ ෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ ෂඨ් සරප් -   

ෙජ ෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ ෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xxi) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ  සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ ෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
 පරීක්ෂක (සිවිල්) -   සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ ෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
ෙජ ෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා 
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා  

 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ ක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -  
නිෙයෝජ  ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ ෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්.එස්.එස.් 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා 
 උද ාන අධීක්ෂක -   
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා,  ෙජ්.ඒ.එන්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. 

ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස්. 
පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා, එස්.සී. ෙර්ණුකා මහත්මිය 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -      
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
ෙජ ෂඨ් පධාන සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා,  ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා, 

එච්.ජී.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී. පියසිරි මහතා   

 
ව වසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ ක්ෂ (ව වසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්මහත්මිය, 
ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා (පධාන නිලධාරි);  
එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, 
ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ්මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xxii) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය,  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂවරු - පරිපාලන); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා (නි ෙයෝජ  පධාන 
නිලධාරිහු); එම්.ෙක්.එස.්ඩී. අල්විස ් මහත්මිය, බී.ෙජ්. අබ්සිංහ මහත්මිය, ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එම්.ආර්.බි. ෙසේනාරත්න මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය, ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර 
අධ ක්ෂවරු-පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. පීරිස ් මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු 
මහතා,  එච්.ආර්.සී. සිල්වා මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා 
(සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස්. කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  
නිෙයෝජ  පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 
සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  
ෙජ ෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය,  පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි 

මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ  පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ ෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය. 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ ක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  
පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           
පද්ධති  විශේල්ෂක - සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 
සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  
පද්ධති සැලසුම්කරු -   
පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  
ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  
ෙජ ෂඨ් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා 
 පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 
ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  
ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  
සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 
සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 
 පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 
ෙජ ෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය, 

එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා 
පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  ෙක්.පී.පී.එස.් ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, 

එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  
ෙජ ෂඨ් පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත ජිත් මහතා  
ෙජ ෂඨ් තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්. සුරංග මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 
அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
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குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 



(xxvii) 

 

ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

 

ேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxxii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்ச ம் த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷமந்த 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 
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தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 
ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு 
றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  
திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, 
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்,  மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக 

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, 
மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு 
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன், மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக.  
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சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, 
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 
ெபா ம க்கு  

மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் 
கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 

(கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ 
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் 
சித்தார்த்தன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன,  மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு 

த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு 

அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, 
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி. 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த 

ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க.  



(xxxv) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 

சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, 
மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ெசயிட் அ  
சாஹிர் ெமளலானா, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு 
(தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராஜா. 

 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  
மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு காமினி 

ெலாக்குேக, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன, 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் .  

 

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, 

மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் 
அ விஹாேர, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பதிரண), மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 

சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. 
அலவத் வல, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன், மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு 
ஞான த்  ேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்.  

 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் 

விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு 
சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக. 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால 
ெஹட் ஆரச்சி 



(xxxvi) 

 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த 
ெசாய்சா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்.   

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ 
ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத். 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சந்திம கமேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, 
மாண் மிகு ேராஹித்த அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்,  மாண் மிகு 
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு 
ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு 
க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா , மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன. 

 
உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, 
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா. 

 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  
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விேசட கு க்கள் 
 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 

மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு லான் 
ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் 
ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன் 

 
நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ெதாிகு  

மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா 
ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், 
மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன் 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் -  
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -  தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் -  

 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி . ஏ.எஸ். 
தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி, தி மதி பி. . ரணதீர (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்);          
தி . .ஜி. வன் மிந்த (பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா  
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       

தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் -  
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 



(xl) 

 

ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி,  ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, 
தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். 

ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, தி மதி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார, தி மதி ாி.என். சமரசிங்க, தி மதி ஜி.என். 
ரத்னசீ , தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா 
ஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த 
சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 

 



(xli) 

 

இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  -  தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,      

தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். . ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின். ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . 

டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி,  
தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். 
ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க, தி . தி . .ேஜ.பீ. 
மஹவத்த, தி . எச்.பீ.ேஜ. ெபேரரா, தி . ேக. . பியசிறி 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், 
தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எஸ்.எல். விக்கிரம (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,  தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா,  தி மதி 
வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  



(xlii) 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந்  (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்); 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன 

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி 

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  -   
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
சிேரஷ்ட கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - தி . .  பண் த 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  
 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 
 

E 
Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 
Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 
Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 
 

 
DEPUTY MINISTERS 

 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha 

Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano 
Ganesan, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 
House Committee 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 
Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan,The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 
Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, 
The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. 
Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon.Prasanna Ranatunga, The Hon.Chandima Gamage. 

  
Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera, The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha 
Aluvihare, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman 
Senewiratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara 
Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. 
Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu 
Srineshan, The Hon.Abdullah Mahroof, The Hon.Mahindananda Aluthgamage. 
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Committee on Privileges 

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. A.D. Susil Premajayantha, , The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe (Chairman), The Hon.Wajira Abeywardana, The Hon.Susantha Punchinilame, The 
Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal 
Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda 
Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. S.Sivamohan. 

 
Committee on High Posts 

The Hon.Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 
Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam 
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran. 

  
Committee on Public Finance 

The Hon. M.A. Sumanthiran (Chairman), The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The 
Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) 
Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala Hettiarachchi. 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 

Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon. Tilak Marapana(Chairman), The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

Arundika Fernando, The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. Nimal Lanza,The Hon. Bandula 
Gunawardane, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Edward Gunasekara, The 
Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. Buddhika 
Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. S.M. 
Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. 
Ajith P. Perera, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai 
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka 
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha 
Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri. 

 
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. (Mrs.)Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman 
Wasantha Perera, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena,  The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. 
Nihal Galappaththi, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector 
Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran 
Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda 
Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe. 
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Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. 
Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi, The Hon.Siripala Gamlath, The Hon. Vadivel 
Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana , The Hon. K. Thurairetnasingam, The 
Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna 
Ranaweera, The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 
Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. 
Gamini Lokuge, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. 
Wijepala Hettiarachchi. 

 
Sectoral Oversight Committee on National Security 

The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The 
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha  Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh 
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.  

 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment 

The Hon.Lucky Jayawardana (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.Duleep Wijesekera, The 
Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.H.L. Premalal Jayasekara The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Ranjith 
Aluvihare, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.(Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, 
The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 

The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Tharanath Basnayaka, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Edward Gunasekara, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon.J.C. 
Alawathuwala, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon.Lakshman 
Ananda Wijemanne, The Hon.Kanaka Herath, ,The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.A. Aravindh Kumar, 
The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The 
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DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

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

SYSTEMS ANALYST - Mr. C.J. Willoraarachchi 

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

SYSTEMS DESIGNER -  

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

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

SENIOR COMPUTER PROGRAMMER- Mr. D. Panditha, 

COMPUTER PROGRAMMER - Miss P.M.M. Chandima 

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

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

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

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

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

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

SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS-  Mr.V.R.S.J.Somaratne, Mr.W.S.Suranga 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1996 අංක 9 දරන තානාපති වරපසාද 

පනෙත් 4 වැනි වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා 
විසින් සාදනු ලදුව 2016 ඔක්ෙතෝබර් 5 දිනැති අංක 1987/23 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම නියමය ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
The List of Proposed Alteration in the Legends of Drafts Estimate - 
2017.-[The Hon. Ravi Karunanayake] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on the Resolution under Article 108(1) 
of the Constitution for the revision of salary for the 
Puisne Judges and Judges of the Court of Appeal, 
Notification under the Excise Ordinance, Order under  
the Sri  Lanka  Export  Development Act and   two 
Orders under Section 3 of Excise (Special Provisions) 
Act  referred to the said Committee. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, might I also inform the House that this 

Committee was supposed to present to this House within 
four days of the presentation of the Budget our comments 
on the fiscal, financial and economic assumptions made 
by the Hon. Minister of Finance. We have not been able 
to keep to the time limit.  The Report is ready. 
Translations are being done, and we will be able to submit 
it to the House on the 22nd.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon.  Finance Minister, do you have anything to say? 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Yes, Sir. That is perfectly understandable.  This is the 

first time they are doing it and there are certain 
rectifications that need to be done. There were some 
things wanted from our Ministry as well. So, I agree with 
that.  

Also, on the salaries of judges, I was just speaking to 
the Hon. Prime Minister, there are certain amendments 
that have to be brought in.  At what time has it to be 
brought in? Because there have been certain 
representations made with the intention that there will be 
reductions by the National Salaries and Cadre 
Commission. I just asked the Hon. Prime Minster also 
about it. He asked at what time we should intervene in 
that matter.  Since you brought this up, I thought- 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
These are Orders and Notification that have already 

been gazetted and before presentation, the Committee had 
to go through them and we did that yesterday, and we 
have approved them. I suppose the Minister will have to 
gazette any changes first, before it comes before our 
Committee.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We will give the representations to the Prime Minister, 

so that he can bring it to Parliament.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
I was with the Chief Justice yesterday. I was at the 

Junior National Law Conference and he pointed this out  
to me. Since these are matters which will come after this 
Debate is over, we can discuss them. I wanted to speak to 
the Chief Justice, but had to come here for  the  Sittings of 
the Constitutional Assembly. Maybe, we can talk this 
over, and we will come back. Anyway, we have to pass 
this after the Committee Stage.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, do you mind if I just intervene in the matter? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Hon. Minister, you may go ahead.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
This is supposed to be passed with the Budget at the 

Third Reading. -[Interruption.] So, we will bring the 
Gazette with the consultation of all concerned.  So, we 
can pass it when the Third Reading is taking place. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Committee can examine it even without the 

matter being gazetted. That is possible, we can do that.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. That is fine. Thank you.  

ඊළඟට, ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ  පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් 
සභාපති, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මැතිතුමා විසින් පිළිගැන්වීම. 
 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා 

මාධ  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන 
ලද “අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් නිෙයෝග” සම්බන්ධෙයන්, 
එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
Sir, I present a petition received from Mrs. I.K. 

Pubudu Kumuduni Perera, Bank of Ceylon, Metropolitan 
Branch, Colombo 01.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ  අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවිස්සාෙව්ල්ල, මාෙදොල, නිල්මිණි 

උයන, අංක 162/121/18 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්.වයි.එස්.ෙක්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, රිදීගම, මඩිතියාව, "අමරවිලා" යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ.ඩී.සී. අමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙලොන්නරුව, තල්ෙපොත, බී.ඕ.පී. 

317,  අංක 233 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.ජී. අමිත් ෙසේනාරත්න  
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය 

පිළිගන්වමි. 

(1)  පිළියන්දල, මාවිත්තර, කනත්ත පාර, අංක 98/6 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි චාමර මද්දුමකළුෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්, මීගහෙහේන, අංක 26 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්. ආශා ලක්මාලි ෙහේරත් ෙමනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)    බණ්ඩාරගම, අලුත්ගම, කැසබ්ෑව පාර, "කැළුම්" අංක 241 
ඒ දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.ඒ.ඩී. ෙමත්පාල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) කඩවත, රම්මුතුගල, ෙනො: 490/ඒ/9 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්. ජයෙකොඩි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   ෙහොප්ටන්, බී ෙකොටස, පරණ ෙත් කර්මාන්තශාලාව යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි කරුපයියා ෙපොන්නානන්දන් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)    ෙගෝනෙපොල, බටහිර කුඹුක, 33 කණුව පාර යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්. අනුරසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7)   ෙමොරටුව, ඉහළ ඉදිබැද්ද, එඩ්වඩ් පටුමග, අංක 13 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.එස.්එල්. කරඬුවාවල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8)    තිකුණාමලය, ධාන ගම, අංක 09 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ටී.ඒ. ජීවාංගනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) ඇඹිලිපිටිය, නව නගරය ෙනො. ඊ- 3/644 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ෙක්. බන්දුලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(10) පුණ්ඩළුඔය, කීනගහහින්න, වැවෙහේන පාර, ''රසික'' යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි වජිර නිශාන්ත ෙහේවාමාන්නෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-529/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  පිළිතුරු ෙදන්න කල් ලබා ගන්ෙන් 

නැති ෙවයි කියලා හිතාෙගන, මා ෙමම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම්: මාතර 
දිසත්ික්කය 

ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள் :மாத்தைற 
மாவட்டம் 

EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: MATARA DISTRICT 

      746/' 16 
2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(1):  

5 6 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මාතර දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ  ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

 (அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற 
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக,  

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

 கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs : 

(a) Will he inform this House separately in relation to years 
2013, 2014 and 2015 - 

(i) the number of registered Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts; and  

(ii) the number of Employees’ Trust Fund (ETF) 
accounts registered anew; 

 in the District of Matara? 

(b) Will he also inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015, the number of Employees’ 
Trust Fund (ETF) accounts registered anew and by- 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector;  

 (v) the agricultural sector;  

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

 

(අ)  

 
(ආ) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 

 ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
ඝාතනය වූ, අතුරුදහන් වූ, පහරදීමට ලක්වූ සහ 

අත්අඩංගුවට ගත් මාධ ෙව්දීන් : විසත්ර 
ப ெகாைலயான, காணாமற்ேபான, தாக்கப்பட்ட 

மற் ம் ைகதான ஊடகவியலாளர்கள்:விபரம் 
JOURNALISTS ASSASSINATED, DISAPPEARED, ASSAULTED 

AND TAKEN INTO CUSTODY: DETAILS 
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4. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය  -(1): 

(අ) (i) 2006 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා කාල 
සීමාව තුළ, ඝාතනය වූ, අතුරුදහන් වූ, පහරදීමට 
ලක්වූ සහ අත් අඩංගුවට ගත් මාධ ෙව්දීන්ෙග් 
නම් හා ඔවුන් එම සිදුවීම්වලට ලක්වූ දින ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම කාල සීමාව තුළ පහාරයට ලක්වූ ජනමාධ  
ආයතන හා එම පහාර සිදු වූ දින කවෙර්ද; 

     
වර්ෂය 

ලියා පදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් 

සංඛ ාව 

අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
සාමාජික ගිණුම් 

සංඛ ාව 

2013                58,709       14,657 

2014                56,984       15,102 

2015                54,042       13,083 
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 (iii) ඉහත සිදුවීම්වලට අදාළව පැවැත්ෙවන 
පරීක්ෂණවල පගතිය එක් එක්  පරීක්ෂණය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும்  மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2006 ஜனவாி மாதம் ெதாடக்கம் 2015 ஜனவாி 
மாதம் வைரயான காலப்பகுதியில் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட, காணாமற்ேபான, தாக்கப்பட்ட 
மற் ம் ைக  ெசய்யப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
இவர்கள் ேமற்ப  சம்பவங்க க்குள்ளான 
திகதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காலப்பகுதியில் 
தாக்குதல்க க்குள்ளான ஊடக நி வனங்கள் 
மற் ம் அத்தாக்குதல்கள் நைடெபற்ற திகதிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக 
நைடெப கின்ற விசாரைணகளின் 

ன்ேனற்றம், ஒவ்ெவா  விசாரைணக்கைமய 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of  Law and Order and Southern 
Development : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, the names of the journalists who were 
assassinated, disappeared, assaulted and the 
dates they were taken into custody during the 
period from January 2006 to January 2015; 

 (ii) the names of the media institutions that were 
attacked during the aforesaid period and the 
dates on which such attacks took place; and 

 (iii) the progress of the investigations that are being  
conducted with regard to the aforesaid  incidents 
separately? 

(b) If not, why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන් පසු ගිය රජය සමෙය් මාධ ෙව්දීන්ට සිදු 
වුණු හිරිහැර ගැනයි.  

(අ) (i) 2006 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා කාල 
සීමාව තුළ ඝාතනය වූ, අතුරුදහන් වූ, පහර දීමට 
ලක් වූ සහ අත් අඩංගුවට ගත් මාධ ෙව්දීන්ෙග් 
නම් හා ඔවුන් එම සිදුවීම්වලට ලක් වූ දින සහ 
සිදුවීම්වලට අදාළව පැවැත්ෙවන පරීක්ෂණවල 
පගතිය ඇමුණුම් ෙලස ඉදිරිපත් කරමි. ඒ අනුව, 

  ඝාතනය වූ මාධ ෙව්දීන් සංඛ ාව - 13  

  (ඇමුණුම - 01 බලන්න.) 

  අතුරුදහන් වූ මාධ ෙව්දීන් සංඛ ාව - 01  

  (ඇමුණුම - 02 බලන්න.) 

  පහර දීමට ලක් වූ මාධ ෙව්දීන් සංඛ ාව - 87 
(ඇමුණුම - 03 බලන්න.) 

  අත් අඩංගුවට ගත් මාධ ෙව්දීන් සංඛ ාව - 20 
(ඇමුණුම - 04 බලන්න.) 

 (ii) එම කාල සීමාව තුළ පහාරයට ලක් වූ ජනමාධ  
ආයතන සංඛ ාව 05ක් වන අතර, එම ජනමාධ  
ආයතන, ඒවාට පහාර සිදු වූ දින සහ එම 
සිදුවීම්වලට අදාළව පැවැත්ෙවන පරීක්ෂණවල 
පගතිය ඇමුණුම - 05 ෙලස ඉදිරිපත් කරමි. 

 (iii) ඉහත සිදුවීම්වලට අදාළව පැවැත්ෙවන 
විමර්ශනයන්හි පගතිය 01 සිට 05 දක්වා වූ 
ඇමුණුම්වල දක්වා ඇත. 

  ෙම් රජය එන්න කලින් ෙම් ෙබො ෙහෝ නඩුවල 
ෙතොරතුරු මදි කියලා සී 03 අක්ෂරගත කර 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන් ෙම් වනවිට නැවත 
ෙතොරතුරු ෙහොයලා, සාක්ෂි නැවත ෙසොයාෙගන 
ගිහිල්ලා නඩු කිහිපයක පරීක්ෂණ කටයුතු 
කරෙගන යනවා. සාක්ෂි ෙබොෙහොමයක් විනාශ 
කරලා තිබුෙණ්. ඒ නිසා එම කටයුත්ත කරන්න 
ෙබොෙහොම අමාරු වුණා. මුල ඉඳලා 
ෙගොඩනඟාෙගන යන්න වුණා. ඒ ෙපොත් පත් 
ෙහොයන්න වුණා. නමුත් එම පරීක්ෂණ කීපයක් 
දැන් ඉදිරියට කරෙගන යනවා. අෙනකුත් ඒවාෙය් 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම්  සභාගත* කරමි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් පශ්නෙය්  අතුරු පශ්න අහන්න 

මට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා දුන්නා ෙන්. 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  එෙහනම් ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත තුමනි, ෙමය බරපතළ පශ්නයක්. පසු ගිය 

ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහා මැතිවරණෙය්දීත් සමාජෙය් විශාල 
සාකච්ඡාවක් මතු වුණා, මාධ ෙව්දින් ඝාතනය, අතුරුදහන් කිරීම, 
පහර දීම, අත් අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව. නමුත් ඒ සංවාදයට සහ 
ඒ සිදුවීම්වල බරපතළකමට සාෙප්ක්ෂව පරීක්ෂණ කියාවලිෙය් 
පමාදයක් තිෙබනවා කියා ෙපෙනනවා. ෙමොකද, ෙම් වනෙකොටත් 
ජනතාවට විශ්වාසයක් තහවුරු ෙවලා නැහැ, ඒවාට අදාළ 
චූදිතයන්ට විරුද්ධව පියවර ගන්නවා කියා. විෙශේෂෙයන් රජෙය් 
අමාත වරු පසිද්ධිෙය්ම සම්බන්ධ වුණා සමහර පහර දීම්වලට. ඒ 
අයට විරුද්ධව පියවර ගත්තා කියා තහවුරුවක් ලැබී නැහැ. ඒ 
අයට දඬුවම් කෙළේ නැත්නම්, ඉදිරිෙය්දීත් ඕනෑම ආණ්ඩුවකට ඒ 
අවස්ථා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වනවා. 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙබොෙහෝ සාක්ෂි 
විනාශ කරලායි තිබුෙණ්. ෙමතැන දීර්ඝ ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. 
අපි ඒ ලැයිස්තුව ෙල්ඛනගත කළා, සාක්ෂි නැවත ෙගොඩ නඟන්න 
පහසු ඒවා, නඩුෙව් profile එක, high-profile cases ආදිය අනුව. 
විෙශේෂෙයන් ලසන්ත විකමතුංග නඩුව සහ පදීප් එක්නැලිෙගොඩ 
නඩුව පිළිබඳ පරීක්ෂණ ෙගොඩක් දුරට පවත්වාෙගන ඇවිත් ඒවා 
ෙහොඳ තැනක තිෙබනවා. උසාවිෙය් නඩු තිෙබන හින්දා මට ඒවා 
ගැන ෙමතැන කරුණු කියන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. නමුත් 
දැනට තිෙබන පමාදය වුණත් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සාක්ෂි විනාශ 
කිරීම සහ ඒවා නැවත ෙගොඩ නඟාෙගන ෙසොයාෙගන එන්න 
තිෙබන අමාරුව නිසායි. එෙහත් මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා, 
ඒ පරීක්ෂණ පමාද කිරීමක් ෙහෝ ඈලිමෑළි ගතියකින් පවත්වාෙගන 
යෑමක් ෙහෝ ෙනොවන බව. ඉතාම දක්ෂ කණ්ඩායම් ඒ පරීක්ෂණවල 
නියැළී කටයුතු කරමින් යනවා.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත තුමනි, ඒවා විනාශ කර තිෙබන්ෙන්, හූනන්, 

කැරෙපොත්තන් ෙනොෙවයි ෙන්. රජෙය් නිලධාරින් සහ 
ෙද්ශපාලනඥයන් තමයි ඒවා විනාශ කරන්නට ඇත්ෙත්.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
සාක්ෂි විනාශ කරපු අයටත් එෙරහිව අපි නඩු පවරා තිෙබනවා. 

ඒ ෙචෝදනාව පිට ඇතැම් නිලධාරින් අද රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටිනවා.  
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, සමහර චූදිතයන් 

ෙවනුෙවන් නීති සහය, නීති උපෙදස් ලබා ෙදන්ෙන් රජෙය් මුදල් 
වියදම් කරමිනුයි කියා.  

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට එය පැහැදිලි නැහැ, ගරු මන්තීතුමා.  
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වීෙම් නඩුෙව් චූදිතයන්ට නීති 

උපෙදස් සැපයීෙම්දීත් වියදම් වන්ෙන් රජෙය් මුදල් බව ඔබතුමා 
දන්නවා.  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මා ඒ සම්බන්ධව- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත තුමා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe )  
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය වැදගත් පශ්නයක්. 

මම හිතන විධියට අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඕනෑ ෙවලාවක ආපසු පශ්නයක් ෙයොමු 
කරන්න පුළුවන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-945/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Hon. Speaker, I ask for one week's time to answer this 

Question.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6-534/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම් : 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කය 

ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
கணக்குகள் :தி ேகாணமைல மாவட்டம் 

EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: KURUNEGALA 
DISTRICT  

770/’16 
7.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල තිකුණාමලය දිසත්ික්කය 
තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ  ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 
 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 
 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 

ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 
 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 

தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 
(a) Will he inform this House separately in relation to years 

2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund (ETF) 
accounts registered anew; 

 in the District of Trincomalee? 
(b) Will he also inform this House separately in relation to 

years 2013, 2014 and 2015, the number of Employees’ 
Trust Fund (ETF) accounts registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i), (ii) 

 
(ආ)    (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 

 ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් 
සංඛ ාව 

අලුෙතන් ලියාපදිංචි 
වූ සාමාජික ගිණුම් 
සංඛ ාව 

2013  9,654 3,365 

2014 10,831 5,288 

2015 10,473 4,650 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
පශ්න අංක 3-910/'16-(1), ගරු සුනිල් හඳුන ්ෙනත්ති මහතා. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 

කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී. 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில்  ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

Considered  in Committee.- [MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

2 සිට 10 ෙතක් වගන්ති උපෙල්ඛන සලකා බැලීෙමන් පසු 
ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகத்தி ந்  10ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 2 to 10 ordered to be postponed until after consideration of 
the Schedules.  
 

පළමුවන උපෙල්ඛනය  
ෙපොදු ෙසේවාවන් සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල්  

தலாம் அட்டவைண  
ெபா ச் ேசைவக க்குக் ெகா க்கத்தக்க ெதாைககள்  

FIRST SCHEDULE 
SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES 

 
1 වන ශීර්ෂය.- අතිගරු ජනාධිපති 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,951,499,000  

தைலப்  1.- அதிேமதகு சனாதிபதி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல , பா 1,951,499,000 

HEAD 01. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 1,951,499,000 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 1, 2 සහ 4-13 දක්වා සහ 16 -

25 දක්වා සලකා බැලීම - පූ.භා.  10.00 සිට අ.භා. 12.30 දක්වා 
සහ අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 6.30 දක්වා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  
 
[පූ.භා. 9.49] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 1, 2 සහ 4-13 දක්වා සහ 16 -25 දරන වැය ශීර්ෂවලින් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් සහ මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විවාදයට 
ගනු ලබන්ෙන් අෙප් රෙට් ඉතාම වැදගත් ආයතන 22ක් 
පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම, ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදා ජනවරමට 
සම්බන්ධ වූ ඒ ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉටු ෙවන ආයතන 
ගණනාවක් අද සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු 
සභාපතිතුමනි, මා කැමැතියි ෙම් එක් එක් ආයතනය පිළිබඳවත්, 
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය පිළිබඳවත් කථා 
කරන්න. අතිගරු ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට එතුමාත් සහභාගි ෙවයි 
කියලා මම හිතනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මෙග් කථාව අවසාන 
ෙවන්න කලින් ආෙවොත්, එතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව එතුමා 
ඉන්න අවස්ථාෙව්දීම කරුණු කිහිපයක් කියන්න මම අෙප්ක්ෂා 
කරනවා.  

ෙකෙසේ වුවත් ගරු සභාපතිතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හරහා අෙප් රෙට් රාජ  කියාවලියක් -ෙපොලීසිය සහ 
අධිකරණ කියාවලිය- ස්වාධීනභාවයකට ෙගන ඒම පධාන 
අරමුණක් බවට පත් වුණා කියලා අපි දන්නවා. අෙප් රෙට් රාජ  
පාලනය ෙකොමිෂන් සභාවල කියාකාරිත්වයක් හරහා සැලකිය යුතු 
ස්වාධීනත්වයකට ෙගන ආ හැකි ෙව්වි කියා ෙම්  රෙට් සිවිල් 
ජනතාවෙගන් විශාලතම උනන්දුවක් සහ මැදිහත්වීමක් තිබුණා. 
නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමය ව වස්ථා සංෙශෝධනයකින් 
පමණක් කළ හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා අපට ඒ පිළිබඳ 
නිශ්චිත අදහසක් තිබුණා. ෙම් සඳහා ව වස්ථාෙවන් යම් 
බලපෑමක් සාධනීය වශෙයන් සිදු වූවත්, සමාජෙය් සිදු වන පුළුල් 
පරිවර්තනයකින් ෙතොරව ෙම් ආයතන ස්වාධීන කළ හැකි ෙව්වි 
කියලා අපි කවදාවත් විශ්වාස කෙළේ නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනයන්ෙග් කියාකාරිත්වය ෙදස 
බැලූ කල දැන් ඉතා ෙහොඳින් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා,  
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට ෙපර ෙමම 
ආයතනයන්ෙග් කියාකාරිත්වය හා දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පසු ෙමම ආයතනයන්ෙග් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව පාෙයෝගිකව ෙවනස් අත්දැකීමක් අපට 
ෙපන්නුම් කර තිෙබනවාද කියන එක. අද ෙම් රෙට් පුරවැසියකුට 
දැෙනනවාද, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරන්න ෙපර 
තිබුණු රාජ  ෙසේවය හා එය ඇති වුණාට පසුව රාජ  ෙසේවය 
පිළිබඳ ෙවනසක්? අද ෙම් රෙට් ෙපොලිස් ෙසේවයට දැෙනනවාද, 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ඇති ෙවන්න ෙපර තිබණු 
කියාකාරිත්වය හා ෙකොමිෂන් සභාව ෙගොඩ නැඟුවාට පසුව 
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ෙපොලිස් ෙසේවෙය් කියාකාරිත්වය අතර ෙවනසක්? ජනතාව 
එදිෙනදා පාෙයෝගිකව අත්විඳින කරුණු හරහා, සිදුවීම් හරහා ඒක 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය හරහා රාජ යත් එක්ක තමන්ෙග් තිෙබන සම්බන්ධය 
වඩාත් ස්වාධීන, වඩාත් යහපත්, වඩාත් කාර්යක්ෂම කර ගැනීෙම් 
අරමුණක්, අෙප්ක්ෂාවක් ඇතිව ජනතාව දැන් වසරකට ආසන්න 
කාලයක් ගත කර තිෙබනවා. ෙම් වසර ඇතුළත නම් ඒ අරමුණු 
සාර්ථක වුණාය කියලා ෙපන්නුම් කරලා නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් එක් වගන්තියක් ඇතුළත්ව තිෙබනවා, 
වසරක කාලයක් ඇතුළත ෙමම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විසින් 
වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය කියා.  ගරු 
සභාපතිතුමනි, මම ෙයෝජනා කරනවා, -එය වඩාත් ෙලෙහසියි.- 
අඩුම තරමින් ඊළඟ වසෙර්දීවත් ෙමම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය ගැනීමට ෙපර එම 
ෙකොමිෂන් සභාවල වාර්තාවක් - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මාස තුනකට වරක් ඒ වාර්තා ඉල්ලා 

තිෙබනවා. මීට පසුව ඒවා ලැෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට ලැබිලා නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් මාස තුෙන් වාර්තාව ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරිපත් ෙව්වි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. අද අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 

පිළිබඳව විවාදය පවත්වනවා. හැබැයි, ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල 
වාර්තා අපි අතට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා වඩාත් ෙයෝග  වන්ෙන් 
එම ෙකොමිෂන් සභාවල කාර්ය භාරය සහ කරන ලද කාර්යන් 
පිළිබඳව සමාෙලෝචන වාර්තා කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට 
ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදනවා නම් එයින් අපට වඩාත් 
මඟ ෙපන්වීමක් සහ උපෙයෝගීතාවක් ලැෙබ්වි කියලා අපි කල්පනා 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මා ඒ එක් එක් ෙකොමිෂන් සභාව 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නම්.  ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති, නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශයට කුලී පදනම මත 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ගැනීමට ගිය බව. ගරු සභාපතිතුමනි, 
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශය ඔවුන්ෙග් තිෙබන සියලු 
ආයතන එක තැනකට ෙග්න්න ඕනෑ කියලා කල්පනා කළා. 
හැබැයි, ඒ සඳහා ගන්නා ලද ඉඩ පමාණය කිසිෙසේත්ම සියලු 
ආයතන එක තැනකට ෙගන ඒමට හැකි වන භූමි පමාණයක් 
ෙනොෙවයි. සමහර අයට තමන්ෙග් ෙම්ස, පුටු විකුණලා එතැනට 
යන්න සිද්ධ වුණා. ඉඩකඩ ඉතාමත් අඩු තැනකට ඒ අමාත ාංශය 
ෙගන ගියා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම දූෂිත ගනු-ෙදනුවට මැදිහත් වීමට 
ෙනොහැකි බවට අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ට  ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා, 

එම අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම් ලංකා ෙසේනාරත්න, 
සහකාර ෙල්කම් නිකරිකාන්ත්, පධාන ගණකාධිකාරි වසන්ත 
ෙපෙර්රා යන නිලධාරින් දැනුම් දුන්නා, ඒ අයට ෙම් ගනුෙදනුවට 
සහාය විය ෙනොහැකි බව. 

 ගණකාධිකාරිවරයා කිව්වා, ෙම් මුදල් ෙදන්න  බැහැ කියා. 
දැන් ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙමොකක්ද 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්? පසු ගිය කාලය පුරාවටම දකිනවා, දැන් ෙම් 
සිදු වී තිෙබන වංචා, දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන දියත් ෙවනෙකොට, 
විශාල රාජ   නිලධාරින් පමාණයක් එම වංචා දූෂණවලට හවුල් 
වුණා යයි කියා ෙමම විමර්ශනය කරන ආයතනයට කැඳවමින් 
තිෙබන බව. රාජ  නිලධාරින්ෙග් පැත්ෙතන් එන ෙචෝදනාව තමයි 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපට ඒ ෙමොෙහොෙත් හිටපු ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය විසින් බලපෑම් කළ නිසා එය අප සිදු කරනු ලැබුවා, අප 
එය ඉටු කෙළේ නැත්නම් අපි ෙකොහාට තල්ලු කරලා දමනවා; අපිව 
මාරු කරලා දමනවා; අපට නියමිත පෙමෝෂන් එක ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ;  ඒ නිසා ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් දඬු අඬුවට අපි හිර ෙවලා 
හිටියාය; ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන අපට ෙම්  කියාමාර්ග ගන්න සිද්ධ 
වුණාය; රාජ  නිලධාරින් වශෙයන් අප ඒ කාර්යය ෙනොකර සිටියා 
නම් එදා අපට මීට වඩා අසීරුතාවකට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවාය 
කියන එක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සමහර නිලධාරින් මා මුණගැහිලා කිව්වා, 
සමහර අධ ක්ෂ මණ්ඩල තීරණ ගන්නෙකොට සමහර වෘත්තීය 
සමිතිවල අය කඩු, ෙපොලු තියාෙගන ෙදොෙරන් එළිෙය් ඉන්නවා 
කියලා. අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුෙළේ භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිතයා එම 
තීරණයට එෙරහිව කටයුතු කළා නම් ඔහුට වෘත්තීය සමිති හරහා 
තර්ජනය කළා. ෙම් තත්ත්වයම ෙම් මෑතකදී ආයුර්ෙව්ද සංස්ථාෙව් 
ඇති වුණා. ඒ නිසා ස්වාධීන රාජ  ෙසේවයක් ෙසේ කටයුතු 
කරනෙකොට ඒ රාජ  නිලධාරින්ෙග් ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් වුණා.  

දැන් ෙමොකක්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? නැවත පදිංචි කිරීෙම් 
අමාත ාංශයට කුලී පදනම යටෙත් ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල 
ගන්නෙකොට ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම් එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ; 
සහකාර ෙල්කම් එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ;  පධාන ගණකාධිකාරී  
එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට එකඟ ෙනොවීම ෙහේතු ෙකොටෙගන 
එවකට රාජ  පරිපාලන ෙල්කම් දඩල්ලෙග් මහතා ඔවුන්ට ස්ථාන 
මාරු වීමට කටයුතු ෙයොදන ලද්ෙද් ඒ දූෂිත ගනු-ෙදනුවට 
නීත නුකූලභාවය ලබා ෙදමින්. ඉතින් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාවක් ෙමොකටද? රාජ  නිලධාරින් මුදල් ගනු-ෙදනුවලදී නියමිත 
පරිදි කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන් රැක ගැනීම රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරය ෙනොෙවයිද? හැබැයි ඒ ෙවනුවට 
ෙමොකක්ද කෙළේ? රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයා 
ෙමම නිලධාරින් ටික මාරු කළා. ඊට එෙරහිව අනික් නිලධාරින් 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පැමිණිලි කළද, දූෂිත ගනු-
ෙදනුවට එෙරහි වූ නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරු අවලංගු ෙකොට 
අවංක  නිලධාරින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම 
කටයුතු ෙනොකිරීෙම් ෙහේතුෙවන් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම 
කියාත්මක වන්ෙන් කවර අවශ තාවක් සඳහාද යන්න වඩාත් 
ෙහොඳින් පදර්ශනය ෙවනවා. රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම නිහඬ 
පිළිෙවතක් අනුගමනය කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් එහි පධාන 
ගණකාධිකාරී වසන්ත ෙපෙර්රා මහතාටත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
පිහිට පැතීමට සිදු විය.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මැදිහත්වීම මත ඔහුෙග් ස්ථාන මාරුවීම 
අවලංගු විය. දූෂිත ගනු-ෙදනුවලට එෙරහි වන නිලධාරින් ආරක්ෂා 
කිරීමට ෙනොහැකි සහ දූෂිත කියාවන්ට සම්බන්ධ නිලධාරින්ට 
 එෙරහිව විනය කියාමාර්ග ගත ෙනොහැකි රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම 
මහජන ධනෙයන් වැටුප් ලබමින් නිලධාරින් කිහිප ෙපොළකට 
රැකියා සලසා ඇති ස්ථානයක් ෙනොෙව්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්ක ෙන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මම තවත් උදාහරණයක් කියන්නම්. කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයට මාසික කුලිය රුපියල් මිලියන 21ක 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙගන, එම ෙගොඩනැඟිල්ල භාවිත ෙනොෙකොට 
මාස 5ක කාලයක් සඳහා රුපියල් මිලියන 21 බැගින් රුපියල් 
මිලියන 105ක් ෙගවීෙම් වවුචර් අත්සන් කිරීම දූෂිත කියාවක් 
බැවින් ඊට එකඟතාව පළ ෙනොකළ අමාත ාංශ අතිෙර්ක ෙල්කම් 
රසිකා අෙබ්ධීර මහත්මිය ස්ථාන මාරු කිරීමට අමාත ාංශ ෙල්කම් 
කටයුතු කළා. කල්පනා කරලා බලන්න ගරු සභාපතිතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය මහ ජනයාෙග් මුදල් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම පැත්ෙතන් කටයුතු කරන විට ඇයට අත් වුණු 
ඉරණම ෙමොකක්ද? ඉතින් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවක් 
ෙමොකටද අෙප් රටට, එවැනි නිලධාරින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට බැරි 
නම්?  

රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම මර නින්ෙද් පසු වුණා. දූෂිත ගනු-
ෙදනුවලට විරුද්ධව කටයුතු කරන නිලධාරින්ට රැකවරණය 
සැපයීමට රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම අෙපොෙහොසත් වුණා. පුවත් පත් 
මඟින් රාජ  ෙසේවෙය් දූෂිත නිලධාරින්ෙග් කියාකාරකම් ෙමොන 
තරම් ෙහළිදරවු කළද රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම එය තමන්ට අදාළ 
ෙනොවන්නා ෙසේ කටයුතු කිරීම ෙකතරම් හාස ජනකද කියලා අපි 
අහන්නට කැමැතියි.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළ, විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තු සහිතව, රාජ  ෙසේවකයාෙග් උසස්වීම්, මාරුවීම්, 
බඳවා ගැනීම් කියාවලිය ඉතාමත් ස්වාධීන කියාවලියක් හරහා, 
ඔවුන්ට යළි ෙකොන්ද ලබාදීෙම් අරමුණක් හරහා එන සංෙශෝධන 
තිබුණා වුණත්, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව මුළුමනින්ම 
තමන්ෙග් කාර්ය භාරය අත් හැරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසෙම් ෙල්කම් ගාමිණි 
ෙසනවිරත්න මහත්මයාට එෙරහිව මූල  වංචා සම්බන්ධෙයන් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. මුල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
සංචාරක පවර්ධන අධිකාරිෙය් සිදු වූ මූල  වංචා සම්බන්ධෙයන් 
අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණය නිෙයෝග ලබා දුන් අති ෙර්ක 
ෙල්කම්වරුන්, අධ ක්ෂ ජනරාල්වරුන් සම්බන්ධෙයන් රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිසම නිහඬ පිළිෙවතක් අනුගමනය කරනවා. 

දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්? රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසෙම් 
ෙල්කම්වරයාට එෙරහිවත් මූල  අපරාධ සම්බන්ධෙයන් 
ෙචෝදනාවක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.  ඉතින්, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් කුමක්ද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්? එම නිසා ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරය කිසිෙසේත්ම සෑහීමකට පත් විය 
ෙනොහැකි කාර්ය භාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

මම තවත් කියන්නම්. සුපසිද්ධ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය්දී 
එවකට රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් 
අතිෙර්ක ෙල්කම් දමයන්ති ජයරත්න මහත්මිය, එම සමාගම හරහා 
මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් අල්ලසක් වශෙයන් ලබා ගත් 
බවට ෙතොරතුරු ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය විමර්ශනය කළ අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව හරහා අනාවරණය 
වූ බව වාර්තා ෙවලා තිබුණා. ඇය රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය හැටියට කටයුතු 
කළා. එෙසේ අතිෙර්ක ෙල්කම් විධියට කටයුතු කරන විට ඇය 
රුපියල් ලක්ෂ 5ක මාසික දීමනාවක් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් හරහා ලබා 

ගත් බව නිශ්චිත ෙලස තහවුරු වී තිබුණා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව හමුෙව්. හැබැයි, ෙකොෙහොමද 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු කෙළේ?  

ඒ වන විට රාජ  පරිපාලන සංචිතෙය් සිටි ඇය ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් තනතුරට පත් ෙකොට 
නීත නුකූල විශාම යැවීමකට එවකට ස්වෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාත් මැදිහත් වුණා. එතුමිය නීත නුකූලව විශාම ගියා. 
විශාම ගිහිල්ලා රට අත් හැරලා ගියා.  

රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද? අද 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අධිකරණයට ගිහින් ඉල්ලනවා, දමයන්ති 
ජයරත්න මහත්මිය ලංකාවට කැඳවීම සඳහා red notice එකක් 
නිකුත් කරන්නය කියලා. අෙත් ඉන්න කිරිල්ලි අත් හැරලා අද ෙම් 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මා 
ඇමතිවරයා වුණාට පසුව එතුමිය අෙප් අමාත ාංශයට පැමිණි 
අවස්ථාෙව්දී, ඇය pool එෙක් ඉන්න ෙකොට මා එතුමිය අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරියක් වශෙයන් පත් කළා. හැබැයි, මා දන්නා විධියට 
එතුමිය විශාම ගන්වලාත් නැහැ, එතුමියට තවම විශාම වැටුපක් 
ෙගවලාත් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නැත්නම් ෙහොඳයි.  
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
එතුමියෙග් පැමිණීම සහ පිටවීම අෙප් අමාත ාංශෙය් කිසිදු 

සම්බන්ධතාවකින් ෙතොරව තමයි සිදු වුෙණ්. ඒ කියන අවස්ථාෙව්දී 
එතුමියට කිසිම ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමාට කියනවා, ඒ 

කියන අවස්ථාෙව්දීත් එතුමියට ෙචෝදනාව එල්ල වී තිබුණු බව. ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව වංචා දූෂණ පිළිබඳ විශාල වශෙයන් 
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් පළමුවැනිම ගනුෙදනුව තමයි, ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුෙව් එම නිලධාරින්ෙග් 
නාම ෙල්ඛන හා එයට සම්බන්ධ වූ අය පිළිබඳව මාධ  හරහා 
ඕනෑ තරම් වාර්තා ෙවලා තිබුණා. කට උත්තර ලබා ගැනීම සඳහා 
ඇය කැඳවා තිබුණා. ඊට පසුවයි ඔබතුමා කියූ පරිදිම, ඔබතුමා 
මුණ ගැසුණාට පසුව, ඇය ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරිය වශෙයන් පත් වුෙණ්. මා කියන්ෙන්, එතැන තමයි 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් කියලායි.  

ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, පත්වීම පිළිබඳව ඔබතුමාට වග කීමක් 
නැහැයි කියලා. හැබැයි ෙම් වගකීම අත් හැර තිෙබන්ෙන් කවුද? 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවයි. රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙම් සඳහා කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව අඳුෙර් අතපත ගාන, කාමරයකට ෙවලා සිටින සභාවක් 
බවට පත් ෙවන්න බැහැ. එම ෙකොමිෂන් සභාව සමාජෙය් 
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චලනයන් පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් සිටිය යුතුයි. ෙමොකද, තමන්ට 
පැවරී තිෙබන්ෙන් ෙමොන ජන වරමද කියා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. ජන වරමක් තිෙබන්ෙන් 
ආණ්ඩුවට පමණක් ෙනොෙවයි. තමන්ට පැවරී තිෙබන ජන වරෙම් 
හරය එම ෙකොමිෂන් සභාවත් ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. 
දූෂිතයන්ට දඬුවම් දීම සහ දූෂණ වළක්වා ගැනීම කියන කාරණා ඒ 
ජන වරම ඇතුෙළේ තිෙබනවා. එම නිසා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව තමන්ෙග් අණ පනත් සීමාව ඇතුෙළේ කටයුතු කරනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ජන වරෙම් ගුණ සුවඳත් හඳුනා ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමම කරුණුවලින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව එම ගුණ සුවඳ හඳුනා ෙගන  නැති බවයි.  

මා තවත් කාරණයක් කියන්නම්. සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  ගරු අරුන්දික 
පනාන්දු මැතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට ජීප් රථ ෙදකක් ෙගනාවා. එහි 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන පනස්ෙදකයි - රුපියල් 5,20,00,000යි-. 
සාමාන ෙයන් ඕනෑම රාජ  ආයතනයක් වාහන මිලදී ගැනීෙම්දී 
භාවිත ෙනොකරන ලද වාහන මිලදී ගැනීම තමයි පතිපත්තිය 
වන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, brand new වාහන  ෙගෙනන්න ඕනෑ. 
හැබැයි ෙම් වාහන ෙදක බදු නිදහස ් බලපත මත ෙවනත් 
පුද්ගලයින් විසින් ෙගන එන ලද ජීප් රථ ෙදකක්. ඒ ජීප් රථ ෙදක 
අමාත ාංශය විසින් මිලදී ගත්තා. එෙහම මිලදී ගන්න අයිතියක් 
අමාත ාංශයට නැහැ. අමාත ාංශය නියමිත ඒජන්තවරෙයක් 
හරහා brand new වාහන ගන්න ඕනෑ. හැබැයි එෙසේ ෙනොෙගන බදු 
නිදහස් බලපත හරහා ෙගන්වපු වාහන ෙදකක් ෙමම 
අමාත ාංශයට මිලදී ගත්තා. එතැන වියදම රුපියල් මිලියන 52යි -
රුපියල් 5,20,00,000යි-. ඊළඟට ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ආකාරයට 
වාහන ෙදකක් ගැනීමට කටයුතු කිරීෙම්දී, අදාළ මිලදී ගැනීම             
දූෂිත අයුරින් සිදු කළ බැවින්, ඊට මුදල් ෙගවීමට එකඟ ෙනොවූ 
පධාන ගණකාධිකාරිවරියට එම අමාත ාංශ ෙල්කම් විසින්    
ස්ථාන මාරුවීමක් දුන්නා. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
ගණකාධිකාරිතුමිය කියනවා, "ෙම්කට මා අත්සන් කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. හැබැයි ෙමොකක්ද 
ක රන්ෙන්? එතුමිය ස්ථාන මාරු කරනවා. දැන් එතුමිය මාරු 
කරලා අවසානයි. 

දැන් ෙමොකක්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? දූෂණයන්ට එෙරහිව රාජ  
නිලධාරින් කටයුතු කිරීෙම්දී ඒ රාජ  නිලධාරින් ආරක්ෂා කර 
ගැනීම ආණ්ඩුෙව් සහ රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය 
භාරයක්. හැබැයි දැන් ඉතා ෙහොඳින් කරුණු ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබනවා, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙහෝ ආණ්ඩුව ෙහෝ එම 
නිලධාරින් ආරක්ෂා කර ගන්න සමත් නැති බව.  

දැන් මා අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ගණකාධිකාරිවරෙයක් නැවත ෙම් තීරණය ගනියිද? 
ගණකාධිකාරිවරෙයක් දූෂිත වවුචරයකට නැවත අත්සන් ෙනොකර 
ඉඳීවිද? අමාත ාංශ අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයක් දූෂිත ගනු - ෙදනුවක් 
නැවත පතික්ෙෂේප කරයිද? පතික්ෙෂේප කළාම ඇයට ස්ථාන මාරු 
ෙවන්න සිදු ෙවනවා නම්, පතික්ෙෂේප කළාම ඇය ඒ සංචිතෙයන් 
තල්ලු කරනවා නම්, පතික්ෙෂේප කළාම ඇයට ෙවනත් දඬුවම් ලබා 
ෙදනවා නම් ෙමොකක්ද ෙම්? ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
රාජ  පාලනයත්, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාවලියත් 
දූෂිතයන් ආරක්ෂා කිරීෙම්, දූෂිතයන් දිරිගැන්වීෙම් කියාවලියක් 
බවට පත් වී තිෙබනවා. ඒ නිසා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් 
පිළිබඳව වැඩිෙයන් සැලකිල්ලට ලක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
රාජ  ෙසේවකයන්ට පැවරී තිෙබන වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කිරීෙම්දී 
ඔවුන්ෙග් ෙගෞරවයත්, ඔවුන්ෙග් අභිමානයත් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
වගකීම රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට තිෙබනවා. එම වගකීම 
අත්හැර තිෙබන බවයි ෙමම කරුණු හරහා ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මා ඔබතුමාෙග් අවධානය                 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්                     
සභාව ෙකෙරහි. අසූදහසකට අධික පිරිස් බලයක් සහිත ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි තනතුරින් ඉහළ 
තනතුරු දරන නිලධාරින් ඇතුළු හාරදහසකට අඩු පිරිසක් තමයි 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටෙත් පාලනය වන්ෙන් ය. ෙපොලීසිෙය් 
සියලුම නිලධාරින් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට ඇතුළත් 
වන්ෙන් නැහැ. අෙනක් නිලධාරින්ෙග් බඳවා ගැනීම්, මාරු කිරීම්, 
උසස් කිරීම් ෙපොලිස්පතිවරයාට පවරා තිෙබන අතර, ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව සෘජු ෙලස වග කියන්ෙන් හාරදහසකට 
ආසන්න උසස් නිලධාරින්ට විතරයි. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
සම්බන්ධෙයන් පවතින යථාර්ථයන් ද රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසමට 
ෙදවැනි වන්ෙන් නැහැ.  

ෙපොලිස් ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම්, උසස ් වීම්, විනය පරීක්ෂණ 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම සතුව පැවතියද, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශෙය් නිර්ෙද්ශ මත එනම්, එම අමාත වරයාෙග් නිර්ෙද්ශ 
මත උසස්වීම් ලබා දීෙම් නාම ෙල්ඛනයක් අමාත  මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ෙයොමු කර තිෙබනවා. මා ළඟ 
තිෙබනවා, ඒ නාමෙල්ඛනය. අපි එකක් පිළිගන්නවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් 
සිදු වුණා නම්, වැඩිම මැදිහත් වීම් පමාණයක් හැම දාමත් සිදු 
වන්ෙන් ෙපොලීසියටයි. ෙපොලීසියට එෙහම සිදු වන්ෙන් ඇයි? 
ෙද්ශපාලකයා කරන දූෂිත කියාවන් සඳහා, අපරාධ කියාවන් සඳහා 
ෙමන්ම එතුමාට ඒ පළාෙත් තමන්ෙග් අධිකාරි බලය තහවුරු කර 
ගැනීම සඳහා ෙපොලීසිය වුවමනායි. ඒ නිසා ෙද්ශපාලනය 
ෙහේතුෙකොටෙගන හැම දාමත් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙම් විශාල 
බලපෑම සහ අසාධාරණය සිදු වී තිෙබනවා. 

ඒ නිසා ලංකාෙව් නව ආණ්ඩුවක් බලයට පත් වුණු සෑම 
අවස්ථාවකටම පසුව අසාධාරණයට ලක් වූ ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් දීලා, ඔවුන්ට 
සාධාරණය ඉටු කිරීම සඳහා පයත්න දරනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් 
විෙරෝධයක් නැහැ. ෙමොකද, ෙපොලීසිය විශාල පීඩනයකට 
ලක්වනවා, විශාල තර්ජනයකට ලක්වනවා, විශාල 
අසාධාරණයකට ලක්වනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා පැවැති 
ආණ්ඩුවකින් ෙපොලිස් නිලධාරින් අසාධාරණයට, පීඩනයට ලක් 
වුණාට පසුව, ඔවුන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම අලුත් ආණ්ඩුවක් 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒක ඒ ආණ්ඩුෙව් වගකීම. අපි ඒක 
පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ කමෙව්දය ෙමොකක්ද? අපට තිෙබන 
පශ්නය ඒකයි.  

දැන් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයකුට පසු ගිය කාලෙය්දී අසාධාරණයක් සිදු වී තිෙබනවා 
නම්, අයුක්තියක් සිදු වී තිෙබනවා නම්, ඔහු ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිසමට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
අභියාචනය විභාගයට ලක් කරලා, ඔහුට අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා නිශ්චය ෙකොට ඔහුට සාධාරණය ඉටු 
කිරීෙම් හැකියාව ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමට තිෙබනවා. ඒ නිසා, 
එෙලස අසාධාරණයට ලක්වූවන් පිළිබඳව සාධාරණය ඉටු කිරීෙම් 
වගකීම තිෙබන්ෙන් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවටයි. ඒ සඳහා 
එක් එක් නිලධාරියා ෙවන ෙවනම ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාවට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. හැබැයි, ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා ෙවනුවට 
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? සිද්ධ වුෙණ්, සිරිෙකොත මූලස්ථානෙය් 
පිහිටුවා තිෙබන අසාධාරණයට ලක් වූ ෙපොලිස්  නිලධාරින්ෙග් 
පැමිණිලි විභාග කරන මධ ස්ථානයට පැමිණිලි පමාණයක් 
ඉදිරිපත් වීමයි. ෙමෙතක් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉදිරිපත් වූ අභියාචනා දැන් සිරිෙකොතට ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම්කද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රාජ  ෙසේවය පවිත කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ පැමිණිලි  සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. 
සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා, අසාධාරණයට ලක්වූවන්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනයක් හැදුවා. නම් 129ක් ඇතුළත් ඒ සම්පූර්ණ නාම 
ෙල්ඛනය මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ නාම  ෙල්ඛනෙය් සඳහන් සමහර 
අය විශාම ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ අයෙගන් සමහරුන්ට උසස් වීම් 
ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. සමහරුන්ට වැටුප් වර්ධක 
ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කර තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  ඒ කමිටුෙවන් කළ නිර්ෙද්ශ කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ෙයොමු කළා. කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ෙම් 
නිර්ෙද්ශවලට අනුමැතිය ලැබුණා. කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
අනුමැතිය ලැබුණාට පස්ෙසේ, ඒ අනුමැතිය සහිතව 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් දැන් ෙම් නිර්ෙද්ශ  ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් කියාවලිය 
සාධාරණ නැහැ. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමාෙග් අවසර ඇතිව මම ෙම් ෙද් කියන්නම්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ඒ කියාවලිෙය් ෙදෝෂයක් තිබුණා. ඒක 
සිදු වුෙණ්  එෙහම ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම්වලට 
ලක්වූවන් ඒ පිළිබඳව රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශයට දන්වා තිබුණා.  ඒ ෙල්ඛනය ගැන තමයි,  ඊට 
පස්ෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද තිපුද්ගල 
කමිටුවක් විසින් කටයුතු කෙළේ.  ඒෙක් හිටිෙය් ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරෙයක්- 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ළඟ ඒ ෙල්ඛන තිෙබනවා. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් සහ 

රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙයන් පත්කරන ලද 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන් තුන්ෙදෙනක් තමයි ඒ කමිටුෙව් කටයුතු 
කෙළේ. ෙකොයි අවස්ථාවකවත් එතැන ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන්  
හිටිෙය් නැහැ.   

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් හිටිෙය් නැහැ. නමුත් ෙම් සියලු 

අභියාචනා ඉස්ෙසල්ලාම ආෙව් සිරිෙකොතට. ෙමොකද, සිරිෙකොත 
පසිද්ධිෙය් කිව්වා, අසාධාරණයට ලක්වූ අයෙග් ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා. ඒ අනුව ගුරුවරුන්ෙග් ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
වුණා. ඒ ගුරුවරුන් සම්බන්ධ ෙල්ඛනයත් අමාත ාංශයට යැව්වා. 
මම ඔබතුමා සමඟ වාදයකට පැටෙලන්න යන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒ කරුණු කියන්න.  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ අයෙග් දුක්ගැනවිල්ලක් තිබුණා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි. දුක්ගැනවිල්ලට කමිටුවක් පත් කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ලැයිසත්ුෙව් 129ෙදෙනකුෙග් නම් 
තිබුණා. මා ළඟ ඒ ලැයිස්තුව තිෙබනවා. මම ඉතා වගකීෙමන් 
කියනවා, සමහර අය ෙද්ශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූවන් 
ෙනොෙවයි කියලා . ඒ සමහර අය විනය විෙරෝධී කියාවලට හවුල් 
ෙවච්ච අය; උසාවිෙය් නඩු තිෙබන අය. මම ඕනෑ නම් ඔබතුමාට 
ෙම් ෙල්ඛනය ෙදන්නම්.  ෙම් එක් එක් නම ෙවන ෙවනම සඳහන් 
කිරීමට මට කාලය නැහැ. ෙම් සමහර අය දූෂිත නිලධාරින්. ෙම් 
සමහර අය තමුන්නාන්ෙසේලාට දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, පැවති ආණ්ඩුෙවනුත් අනවශ  ෙපොෙමෝෂන් අරෙගන -
ඒ කියන්ෙන් වැඩි ෙපොෙමෝෂන් එකකුත් අරෙගන- ෙම් 
ආණ්ඩුෙවනුත් එකක් ගැනීමට. ඒ පැමිණිල්ෙල් ඇත්ත 
දුක්ගැනවිල්ල  තමයි  ෙපොෙමෝෂන්  එකක් දීම. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. මා ෙම්වා දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. ෙම් 129 ෙදනා 
ෙවනුෙවන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිෙයන් පසුව 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් ඒ ලැයිසත්ුව ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙවත ෙයොමු කළා. දැන් මම අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, ඔවුන් ෙවතට කැබිනට් 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ෙල්ඛනයක් ආවාම,  ඒ ෙදස 
බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට දුක්ගැනවිල්ලක් ලැබුණාම ඒක 
ගැන සාධාරණව බලලා, විභාගයට ලක් කරලා  ඒ ෙදස බලන 
ආකාරයත්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිතව 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් ෙම් නම් 129 ෙයෝජනා කළාට පසුව, ඒ 
ෙදස බලන ආකාරයත් ෙවනස්. ඒ නිසා ෙමය, සුපුරුදු පරිදි 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කියන ෙල්බලයට මුවාවී නැවතත් කරන 
අසාධාරණ කියාවක්. මා නැවතත් කියනවා, හැම 
පාලකයන්ෙගන්ම හැම දාමත් ෙපොලීසිය අයුක්තියට 
අසාධාරණයට ලක්වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට සාධාරණය 
ඉටුවිය යුතුයි. හැබැයි, සාධාරණය ඉටුවීම සඳහා ඉතාම සාධාරණ 
කමෙව්දයක් අපි අනුගමනය කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
කමෙව්දය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ කමෙව්දයක් ෙනොවන බව තමයි 
මා ෙපන්වා ෙදන්ෙන්.  ඒ නිසා ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමට මා 
අවධාරණය කරනවා,  ෙම් පිළිබඳව සාධාරණව කටයුතු කරන්න 
කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සමාෙවන්න, ෙම් පුද්ගලයන්ෙග් නම් 
පිළිබඳව මා ෙහළිදරවු කරන්ෙන් ෙම්වා  දැන ගැනීම සඳහායි. 
එෙහම නැතුව, ඒ නිලධාරින්ට ෙපෞද්ගලිකව අපහාසයක් කිරීමට 
ෙනොෙවයි. සමහර නිලධාරින් කවුද කියාවත් මා දන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් සමඟ මට ෙපෞද්ගලික ෙකෝපයක් නැහැ. නමුත් ෙම් 
ආයතන ශක්තිමත් කිරීෙම් දිසාෙවන් කල්පනා කරන නිසා මා ෙම් 
නම් සඳහන් කරන්නම්.  

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් අධ ක්ෂ සමන් දිසානායක 
කියන්ෙන්, ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ අතිෙර්ක ෙල්කම් 
වශෙයන් සිට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් නීතිවිෙරෝධී 
නිර්ෙද්ශ ලබා දුන් ෙකෙනක්. ඔහු තමයි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් නීති විෙරෝධී නිර්ෙද්ශ ලබා දුන්ෙන්. ඔහු දැන් 
ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් අධ ක්ෂවරෙයක් වශෙයන් පත්ෙවලා. 
ෙකොෙහොමද එෙහම ෙවන්ෙන්? ෙම් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇතිවුණු සාකච්ඡා, 
රාජ  ෙසේවය සහ ෙපොලිස් ෙසේවය ස්වාධීන කිරීෙම්දී ජනතාව තුළ 
තිබුණු අෙප්ක්ෂා  ඉටුකරනවා ෙවනුවට, ඒ අෙප්ක්ෂා  මුළුමනින්ම  
බිඳවැටීෙම් දිශාවට තමයි ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල කියාවලිය 
පිළිබඳත්, ෙමහි සිටින කණ්ඩායම් පිළිබඳවත් අපට හැ ෙඟමින් 
යන්ෙන්.  
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ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි,  මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අෙප් 
රෙට් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයවීම් පිළිබඳව  ශී ලංකා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව විවිධ නි ර්ෙද්ශ ලබාදී තිෙබනවා. හැබැයි, 
එය පමාණවත් නැහැ. ඒ නිර්ෙද්ශ  කිසිෙසේත්ම බලයක් සහිත 
නිර්ෙද්ශ බවට පත්ෙවලා නැහැ. ශී ලංකා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශයක් ෙකොතැනකදී ෙහෝ 
රාජ  ආයතනයකදී ෙහෝ බලවත් ලියවිල්ලක් හැටියට උපෙයෝගි 
කර ගන්ෙන් නැහැ. මානව හිමිකම් පැමිණිලි කියන්ෙන්, යම් 
ෙදයක් සිදුවුණාට පසු  මානව හිමිකම් ෙකොමිසම හමුවට ගිහිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තමන්ෙග් සිත නිවා ගැනීම සඳහා 
කටයුතු කරන ෙදයක් වාෙගයි.  අපට විශාල කරදරයක් වුණාම, 
අපි ගිහිල්ලා පන්සෙල් ෙබෝධිපූජාවක් පවත්වනවා වාෙග් එකක්.  
කාෙග් හරි මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයක් වුණාට පසුව, නිකම් 
ඔෙහේ පැමිණිලි කරලා හිත හදා ගැනීෙම් මධ ස්ථානයක් බවට    
දැන් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව පත්වී තිෙබනවා. එයින් ලබා 
ෙදන කිසිදු නිර්ෙද්ශයක් කවුරුවත් කිසිෙසේත් ඇගයීමකට භාජන 
කරන්ෙන් නැහැ.   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ෙපත්සම් ඉදිරිපත් කරපු ෙපත්සම්කරුවන් ඉන්නවා. ඒ 
ෙපත්සම්කරුවන් ඉදිරිපත් කරන ෙගොඩක් ෙපත්සම්වල සඳහන් 
වන කාරණාවක් තමයි, "ෙම් පිළිබඳව මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙමන්ද නිර්ෙද්ශයක් ලබාදී තිබියදී තමයි  මට ෙම් 
සාධාරණය ඉටු වී නැත්ෙත්" කියන එක. ඒ නිසා ශී ලංකා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම සිත නිවන තැනක් බවට පමණක් පත්වී 
තිෙබනවා. එය කිසිෙසේත්ම අසාධාරණයට ලක්වූ තැනැත්තාෙග් 
වුවමනාව ඉටු කරන මධ ස්ථානයක් බවට පත්ෙවලා නැහැ.  
නමුත්, ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට නියමිත 
කාර්යභාරයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ගම්වල සිටින සාමාන  
පුරවැසියන් ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් ඕනෑකම තිෙබනවා.  
තමන්ෙග් හිමිකමක් උල්ලංඝනය වුණාට පසුව, ඒ පිළිබඳව මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට හැකියාවක් තිෙබනවාදැයි 
කියලාවත් සාමාන  මිනිසුන්ට අවෙබෝධයක් නැහැ. 

සමහර අයිතීන් උල්ලංඝනය වුණාම ඔවුන් හිතනවා, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඒක විසඳා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. සමහර 
අයිතීන් උල්ලංඝනය වුණාම ඔවුන් හිතනවා, ෙපොලීසියට ඒක 
විසඳා ෙදන්න පුළුවන් කියලා.  

සමහර තැන්වල සමහර සිද්ධීන් වුණාම ඔවුන් හිතනවා, ගෙම් 
චණ්ඩියාට ඒක විසඳා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. සමහර ඒවා 
අධිකරණයට  විසඳා ෙදන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් හිතනවා. 
හැබැයි, ඊට වඩා වැඩිෙයන්  මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව 
හමුවට යන්න පුරවැසියන්ට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ඒ පිළිබඳ මීට වඩා 
අවෙබෝධයක් ජනතාවට  ලබා දීෙම් කියාදාමයකට අවතීර්ණ විය 
යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, සාමාන  ගම්වල 
ඉන්න පුරවැසියන්ට ඒ පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අඩු 
අවෙබෝධයක්.  

ඊළඟට, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙකෙරහි මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරවනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් සහ මහ මැතිවරණෙය් පතිපත්ති පකාශන 
අපි අවුස්සලා බැලුෙවොත් ඒ පතිපත්ති පකාශනවල විෙශේෂෙයන්ම 
සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු ෙද් තමයි, ෙම් රාජ  මුදල් විගණනය 
පිළිබඳව අපි දක්වන දායකත්වය සහ අවධානය පිළිබඳ පශ්නය. ඒ 
නිසා විශාල සාකච්ඡාවක් ෙගොඩ නැඟිලා තිබුණා, "අෙප් රෙට් 
විගණනය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් වෙගයි" කියලා. සිදු වීම 
සිද්ධ වුණාට පසුව ෙහොයලා බලලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 

සිදු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීමක් විගණන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිසිෙසේත්ම නැහැ.  ඒ නිසා මැරිච්ච ෙද් 
පිළිබඳව විගණනය කිරීමක් පමණයි එහි සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා 
ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තිබුණා.  

පසු ගිය මැතිවරණ පකාශනවල තමුන්නාන්ෙසේලා විසිනුත් 
ඇතුළත් කර තිබුණා, විගණනය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව. ඒ 
සඳහා විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීම තමයි 
වැදගත්ම කාර්ය භාරය බවට පත් වී තිබුෙණ්. හැබැයි, අද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කළා. තවමත් ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාවට කියාත්මක වීමට අවශ  පරිදි පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත ෙවලා නැහැ. දැන් පනතක් නැති ෙකොමිෂන් 
සභාවක් තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා මාසයකට රුපියල් මිලියන 2.5ක, -
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක- පිරිවැයක් දරනවා. විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පවත්වා ෙගන යෑම ෙවනුෙවන්, මසකට 
ආසන්න වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක පිරිවැයක් දරනවා. හැබැයි, 
දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 
25ක පිරිවැයක් දරමින්, මාස ගණනාවක් කිසිදු කාර්ය භාරයක් 
නැති විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබනවා. හරි නම්              
දැන් ෙමොකක්ද කරන්න තිෙබන්ෙන්? හරි නම්, දැන් 
විගණකාධිපතිතුමාට පැවරී තිෙබනවා විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව විගණනය කරන්න. ඔවුන්ෙග් මුදල්වලට ෙමොකක්ද සිදු වී 
තිෙබන්ෙන්, මුදල්වලින් ෙගන තිෙබන පතිඵලය ෙමොකක්ද කියලා 
විගණනය කරන්න.  

ඇත්තටම දැන් විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට විගණන 
විමසුමක් ඉදිරිපත් විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා. මා දන්නවා,  එහි  ඉතාමත් ෙජ ෂ්ඨ, ඒ ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව අත් දැකීම් බහුල නිලධාරින් සිටින බව. ඔවුනුත් 
අපහසුතාවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඔවුන්ට නිකම් වාඩි ෙවලා 
ඉඳලා පඩියක් ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  සමහර අය ඒකට 
කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙබොෙහොම ෙගෞරවයක් සහිතව 
රාජ  ෙසේවයට එන නිලධාරින්, පිං පඩි ගන්න කැමැති නැහැ. 
හැබැයි, අද විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින්ට පිං පඩි 
ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත ෙනොෙවයි. 
ඒක ඔවුන්ෙග් වෘත්තීෙය් ගරුත්වයටත්, ඔවුන් පිළිබඳව තිෙබන 
අභිමානයටත් කරලා තිෙබන මහා කැලලක්.   

තමුන්නාන්ෙසේලා විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? කැබිනට් 
මණ්ඩලයට අවස්ථා ෙදකකදී ඉදිරිපත් වුණා. ඒක සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා ඇතුළු අමාත වරු ඉන්න කමිටුවකට නැවත ෙයොමු 
කළා.  

ඒ කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ නැවත කැබිනට් මණ්ඩලයට ආවා. 
නැවත ඒක චරිත රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඉන්න කමිටුවට ෙයොමු 
කළා. ෙමොකක්ද ෙම් සිදුෙවමින් යන්ෙන්? ෙම් විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙක ටුම්පත සකස ් කරලා තිබුණු පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින 100 ආණ්ඩුව  
කාලෙය් සම්මත කරලා ෙදනවා කියලා කියපු පනත්  ෙකටුම්පතක්. 
හැබැයි, දින 100 ඇතුළත සම්මත කර ගන්න බැරි පශ්නයක් 
තිබුණා, අපි ඒක පිළිගන්නවා. ෙමොකද දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කිරීෙමන් පසුව තමයි විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළ යුතු 
වන්ෙන්. ඒ දින 100 ඇතුළත කර ගන්න බැරිවුණු  එක ගැන අපට 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. නමුත්, ඉන් පසුව ෙම් ගත වී තිෙබන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලය සාධාරණ කාලයක් ෙනොෙවයි. ඇයි ඒ? ඇයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන එක පමාද 
කරන්ෙන්? විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත ෙනොවීම ෙහේතුෙකොටෙගන, අද මුළුමනින්ම විගණන 
කියාවලිය අඩපණ ෙවන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමහි පධාන අරමුණ බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

ගරු සභාපතිතුමනි, පධාන ගැටලු ෙදකක් පිළිබඳව ෙමතැන 
සංවාදයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. එකක් තමයි විගණන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ෙකළින්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් ෙවන් කළ යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාවක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් වී තිෙබනවා. අපි 
කියනවා, ඒක ඉතාමත් සාධනීය ෙයෝජනාවක්ය කියලා. විගණන 
ෙකොමිෂන් සභාව සියල්ල විගණනයට ලක් කිරීමට භාජන කරනවා 
නම්, ඔවුන්ෙග් ස්වාධීනත්වය තහවුරු කරන්නත් ඕනෑකම 
තිෙබනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල්වලින් 
තමයි ඔවුන්ෙග් මූල මය සව්ාධීනත්වය තහවුරු කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව, තමුන්නාන්ෙසේලා දිගින් 
දිගටම කියනවා නම් විගණන ෙකොමිෂන් සභාව භාණ්ඩාගාරෙයන් 
සල්ලි ඉල්ලා ගත යුතුයි කියලා, භාණ්ඩාගාරයට අනියත බලයක් 
ලැෙබනවා, විගණන ෙකොමිෂන් සභාව ෙමෙහයවන්න. ඒ 
ෙකොෙහොමද?  මුදල් ලබා දීම හරහා ෙහෝ, පහසුකම් කප්පාදු කිරීම 
හරහා ෙහෝ විගණන ෙකොමිෂන් සභාව දුර්වල කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් ෙවන් කිරීම සඳහා 
තමයි විගණන ෙකොමිෂන් සභාව දිගින් දිගටම ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවක් නැති බව මා දන්නවා. 

මුදල් අමාත ාංශෙයන් නිර්ෙද්ශ ලැබිලා තිෙබන බව මා 
දන්නවා. මුදල් අමාත ාංශෙය් නිර්ෙද්ශවල තිෙබනවා, "එයට 
එකඟතාවක් පළ කරන්ෙන් නැහැ, භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා 
ගත යුතුයි" කියලා. ඇයි ඒ? ගරු සභාපතිතුමනි, වඩාත් ෙයෝග  
වන්ෙන් විගණන ෙකොමිෂන් සභාවට ඍජුවම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
මුදල් ෙවන් කිරීම ෙන්ද? ඒක ෙන් වඩාත් වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, එෙසේ කරනවා ෙවනුවට භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ෙවන් 
කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව පධාන ගැටලුවක් බවට පත් වී තිෙබනවා.  

ෙදවන ගැටලුව බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්, අධිභාරය පැනවීෙම් 
බලය පවරන්ෙන් කාටද කියන එකයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
අධිභාරය පැනවීෙම් බලය කියන්ෙන්, යම් රාජ  මුදල් 
අවභාවිතාවක් සිදු වූවා නම් එම අවභාවිතාව කරන ලද 
පුද්ගලයාෙගන් අය කිරීෙම් බලයයි. ඒ බලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද රාජ  මුදල් පිළිබඳව නිලධාරින්ට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින් රාජ  මුදල් හැසිරවීෙම්දී යම් 
අවභාවිතාවක් කර තිෙබනවා නම්, එම අවභාවිතෙයන් මුදල් 
ෙයදවීම නැවත අය කිරීමට අවශ  වන නීති පතිපාදනයන් 
සම්පාදනය විය යුතුව තිෙබනවා.  

දැනුත් ඒ අධිභාරය තිෙබනවා. 1994 සිට ෙම් අධිභාරය 
තිෙබනවා. ෙම් අධිභාරය තිෙබන්ෙන් කා අෙත්ද? අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරයා අෙත්. පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා අෙත්. 
අමාත ාංශෙය් පධාන මූල  බලධාරියා අෙත් අධිභාරය පැනවීෙම් 
බලය තිෙබනවා. ඒක ෙකොෙහොමද සාධාරණ ෙවන්ෙන්? ගරු 
සභාපතිතුමනි, මා එක කාරණයක් අහන්න කැමැතියි. රාජ  
පරිපාලන අමාත තුමා ෙමතැන ඉන්නවා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
කියන්න, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා අෙත් තිෙබන අධිභාරය 
පැනවීම හරහා රාජ  මුදල් අවභාවිතා වීම ෙහේතුෙකොටෙගන 
කවෙරකුෙගන්, කවදාද මුදලක් අයකරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. 
කවදාවත් අය කරෙගන නැහැ. ඇයි? ගරු සභාපතිතුමනි, පධාන 

ගණන් දීෙම් නිලධාරියා ඔහු නම්, මූල  පිළිබඳ පධාන බලධාරියා 
ඔහු නම්, ඒ බලධාරියාට අධිභාරය පැනවීෙම් බලය ලබාදීෙමන් 
අවභාවිතාෙව් ෙයදූ මුදල් අයකර ගැනීමට කිසිෙසේත්ම අවස්ථාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? ඒ සඳහා කළ 
යුතු වන්ෙන්, අනිවාර්යෙයන්ම එය ස්වාධීන ආයතනයක් ෙවත 
පැවරීමයි. 

ෙමන්න ෙම් කාරණය අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය පනත් 
ෙකටුම්පෙත් පධාන පශ්නයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. අපි විශ්වාස 
කරනවා, ෙමම අධිභාර පැනවීෙම් බලය විගණකාධිපතිවරයා 
හරහා ෙකොමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් ෙකොට විභාග 
කළ යුතු අවස්ථාවක් බව. විගණකාධිපතිවරයාට අවශ  නම් 
විගණන ෙකොමිසෙම් ෙජ ෂ්ඨ සාමාජිකෙයකුෙගන් සැදුම්ලත් 
තුන්ෙදෙනකුෙගන් යුත් කමිටුවකින් ෙමය නැවත අභියාචනයට 
ලක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන බව 
මා දන්නවා. ෙමොකද, අධිභාරය පැනවීෙමන් අසාධාරණයක් සිදුවී 
තිෙබනවා. එම නිසා අධිභාර පැනවීෙම් බලයත් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම සඳහා පමාද කරමින් තිෙබනවා. ඒ පමාද 
කිරීම ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙමොකක්ද සිදුවී තිෙබන්ෙන්? පරණ පුරුදු 
පරිදිම යළි-යළිත් අෙප් රට රාජ  මුදල් අවභාවිතාෙව් ෙයදීම සුලභ 
දසුනක් බවට පත් වී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 2015 ජනවාරි 
මස 8වැනිදාට ෙපර ෙදන ලද එකඟතාවට, ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනිදා ජනතාව විසින් ලබාදුන් ජනවරමට මුළුමනින්ම පටහැනිව 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කිරීෙමන් වැ ළෙකමින් වෙට් යවනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ෙදවතාවක් දැම්මා; අමුණුගම ඇමතිතුමා සිටින කමිටුවකට දැම්මා; 
චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයා සිටින කමිටුවකට දැම්මා. ඒ විධියට 
කමිටු ගාෙන් වෙට් යවමින් ෙමොකක්ද සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්? 
ෙම්ක 2003 ඉඳලා සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ෙම්ක අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි. දින 
සියෙය් ආණ්ඩුව හදපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.  2003 සිට 
අවුරුදු 13ක් මුළුල්ෙල් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පතක්. තවමත් සම්මත කරගන්න බැරිෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ  මුදල් 
විගණනයට භය නිසයි. ඒක තමයි ඇත්ත අදහස. රාජ  මුදල් 
පරිහරණය කරන ආකාරය පිළිබඳව - රාජ  මුදල් භාවිත කරන 
ආකාරය පිළිබඳව - විගණනයට තමුන්නාන්ෙසේලා භයයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විගණනයට භය නැත්නම් ජනවාරි මාසෙය් 
මුල් සතිෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න 
පුළුවන්. ෙම් අය වැය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
ජනවාරි මාසෙය්දී සම්මත කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා එය කල් දැමීෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, රාජ  
මුදල් භාවිතාව පිළිබඳ විගණනයට තමුන්නාන්ෙසේලා භයකින් 
ඉන්නවා කියන එකයි. ඒක තමයි ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. 

ඊළඟට,  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙකෙරහි මෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මා නැවත කියන්ෙන්ත්;  තමුන්නාන්ෙසේලාට 
නැවත මතක් කර ෙදන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබාදුන් 
ජනවරම ගැනයි. ලංකා ඉතිහාසෙය් වංචාව, දූෂණය පිළිබඳව 
වැඩිෙයන්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ මැතිවරණය තමයි 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා පැවැත්වූ මැතිවරණය. වංචාවන් නතර 
කිරීමත්, නාස්තිය නතර කිරීමත්, වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා 
දීමත්, ඒ ෙද්ෙපොළ යළි අත් පත් කර ගැනීමත් පිළිබඳව ජනතාවට 
විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ජනතාව තුළ ඒ සඳහා විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. දැන් ෙමොකක්ද සිදුවී තිෙබන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සඳහා ඇමතිවරයාට ෙහෝ ෙවනත් 
පුද්ගලයන්ට කරන්න තිෙබන කාර්ය භාරය අවමයි කියලා මා 
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දන්නවා. හැබැයි, ඒ සඳහා බලවත් ආයතන තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන්ම පිහිටුවන ලද මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙචෝදනාවන්ට ලක් වූවන් ෙගනගිය 
හැකි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
තිෙබනවා, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා.  

ඊළඟට, මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත තිෙබනවා, අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශණ ෙකොමිෂන් සභා පනත තිෙබනවා, අපරාධ 
පනත තිෙබනවා. අපට ආයතන තිෙබනවා;  නීති තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමතැන ආයතනවල අඩුවක් ෙහෝ නීතිවල අඩුවක් ෙහෝ 
නැහැ. ඒ නිසා වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා දීෙම්දීත්, එම ෙද්ෙපොළ 
යළි අත් පත් කර ගැනීෙම්දීත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් පැවරී තිබූ බව 
මා දන්නවා. 

ඉතාම කාර්යක්ෂම නිලධාරිවරියක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය 
හැටියට පත්වුණා. ඒ තමයි දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මහත්මිය. 
මම දන්නවා, එතුමිය ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂමයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඇය ඉතාමත් වැදගත් පරීක්ෂණ ගණනාවක් දියත් කරමින් තිබුණා. 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පරීක්ෂණය සරළ පරීක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. එය, අවි 
ආයුධ තිබුණු සමාගම්, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා, හිටපු 
නාවික හමුදාපතිවරු සම්බන්ධ ගනු-ෙදනුෙවක්. හිටපු නාවික 
හමුදාපති ෙසෝමතිලක දිසානායක මහත්මයා, හිටපු නාවික 
හමුදාපති ජයනාත් ෙකොළඹෙග් මහත්මයා, හිටපු නාවික හමුදාපති 
ජයන්ත ෙපෙර්රා මහතා, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්මයා, ඒ වාෙග්ම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම, නීති 
විෙරෝධී ගිනිඅවි, මාධ වලට බලපෑම් කරලා මාධ වල එක 
ලිපියක්වත් පළෙවන්න ෙනොදී බලපෑම් කරන්න පුළුවන් 
ආයතනයක්; අමාත වරුන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ආයතනයක්. ෙම් 
තරම් පබල ආයතනයක් තමයි ඒක. ඒ පබල වංචා දූෂණ පිළිබඳ 
ගනු-ෙදනුව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් කියාත්මක කළා. අපි ඒකට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ 
නැද්ද? අපි ඒකට ෙගෞරව කරන්න ඕනෑ නැද්ද? එවැනි පබල 
හස්තයන් ගණනාවකින් සමන්විත පරීක්ෂණයක් දියත් කළා. පසු 
ගිය මාර්තු මාසෙය් පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කළා. පරීක්ෂණ 
කටයුතු අවසන් කරලා, නැවත මාස 5කට වැඩි කාලයක්  එම 
ෙකොමිෂන් සභාව ඇතුෙළේම කණ්ඩායමක් විසින් ෙම් පිළිබඳව  
සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. 

ෙමෙහම නඩු පැවරීෙම්දී සිදු විය හැක්ෙක් ෙමොකක්ද, ෙමොන 
ආකාරෙය් තර්ක එයිද, ෙමොන ආකාරෙය් පතිතර්ක එයිද, ඒවාට 
විසඳුම් ෙමොනවාද කියා සැලකිය යුතු කාලයක් ෙකොමිෂන් සභාව 
තුළ අධ යනයක් සිදු කර ඊට පසුව තමයි, ෙමෙහම නඩුව 
පැවරුෙව්. නඩුව පවරනෙකොට, රෙට් ජනාධිපතිවරයාට ''ෙඩොං'' 
යන්ෙන් ඇයි? මම අහන්ෙන් එපමණයි. ''ෙඩොං'' යන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කාටද? ධනවත් සහ බලවත් අයට. ඒකයි ෙහේතුව. ඒ ෙගොල්ලන් 
ධනවත්; ඒ ෙගොල්ලන් බලවත්. ෙමොකක්ද, සිද්ධ වුෙණ්? අන්තිමට 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරියට තමන්ෙග් තනතුර දමා යන්න සිද්ධ වුණා.  

මම ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිෙය් කවුද කියා. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් කෙළේ 
ෙමොකක්ද? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය පට්ට ගැහුවා. කැබිනට් මාධ  
පකාශකවරයා ෙමොකක්ද කෙළේ? කැබිනට් මාධ  පකාශකවරයා 
ගිණුමක් පිළිබඳව කිව්වා. ඩුබායිවල තිෙබන ගිණුමක් පිළිබඳව 

පරීක්ෂණ පවත්වන්න දිල්රුක්ෂි මහත්මිය ගියාය; ඇය ෙතොරතුරු 
ගන්නෙකොටම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට දුරකථනෙයන් කථා 
කළාය කියා කිව්වා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ආරක්ෂා කෙළේ කවුද? ඒ පරීක්ෂණ කරපු 
නිලධාරින්ද තමුන්නාන්ෙසේලා ආරක්ෂා කෙළේ? කැබිනට් මාධ  
පකාශකවරයා -රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා- ආරක්ෂා කෙළේ 
කවුද? ෙමෙහමෙන්, ෙචෝදනා කෙළේ. ඇය ඉතා වගකීෙමන් 
පතික්ෙෂේප කර තිබුණා. ඇය විතරක්  ෙනොෙවයි, -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා,- "මම කවදාවත් වංචා, 
දූෂණ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාෙගන් අසා නැහැ" කියා. මම 
දැක්කා, ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ  අමාත වරයාෙග් පකාශය. ඒ හැම 
ෙදනාම ෙගන ගිෙය් ෙකොතැනටද? දිල්රුක්ෂි ඩයස් මහත්මිය ගල් 
ගසා මරා දැමිය යුතුයි කියන ෙචෝදනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉදිරිපත් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මාධ  වළල්ල ඒ 
ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කළා.  

වංචා, දූෂණවලට එෙරහිව කටයුතු කරන නිලධාරින් ආරක්ෂා 
කර ගැනීම ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්. හැබැයි, එය වංචා, දූෂණවලට 
එෙරහි ආණ්ඩුවක් ෙවන්න ඕනෑ. වංචා, දූෂණවල ෙයෙදන 
ආණ්ඩුවක් වංචා, දූෂණවලට එෙරහිව කටයුතු කරන නිලධාරින් 
ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්කෙන්, සිද්ධ වුෙණ්. මම 
අහනවා, ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනි දා ලබා ගත් ජනවරමට වග 
කියන එක මන්තීවරෙයක් ඇයෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙහෝ 
ඇයෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කළාද කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුද? 
ෙම් රෙට් ජනවරමට වග කියන අයද? ඇයව දඬු ක ෙඳේ ගහන්න 
කථා කරනෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ ෙමොකක්ද? කල්පනා 
කරලා බලන්න.  තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය ෙවනුෙවන්, -අපි 
දන්නවා, බලය ෙක්න්ද  ෙදකක තිෙබනවා.- ෙමම ගැටුම නිසා 
තමන්ට බලය අහිමි ෙවයි කියා ඇති වූ බියජනක සිතුවිල්ල ෙහේතු 
ෙකොටෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ; ඇයෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කවුරුවත් ඉදිරිපත් 
වුෙණ් නැහැ. ෙමතැන් සිට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් බලවත්, ධනවත් අයට එෙරහිව කියාත්මක 
ෙවන්න පටන් ගන්ෙන් කවුද කියා මම අහනවා. එහි අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමියටත් ෙගදර යන්න සිද්ධ ෙවනවා නම්, සාමාන  
නිලධාරිෙයකුට සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙහට සිට ''ෆයිල්'' 
එකක් දිග හැෙරයිද? ''ෆයිල්'' එක දිග හරිනෙකොටම දන්නවා. 
ෙමොකක්ද? ෙම්කට ආණ්ඩුෙව් පතිචාරය කුමක්ද, එය ෙහොඳද, 
නැද්ද, ''ෆයිල්'' එක වහනවාද, එය පැත්තකින් තබනවාද, දැක්ෙක් 
නැහැ වාෙග් ඉන්නවාද කියා ඔවුන් හිතනවා. ෙම්කයි, සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක හුෙදක් දිල්රුක්ෂි ඩයස් මහත්මියෙග් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමය වංචා ෙහෝ දූෂණවලට එෙරහිව 
කියාත්මක වන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් සම්මත කියාන්විතයම බිඳ වැට්ටවීෙම් කුමන්තණෙය් 
පතිඵලයක්. ෙම් කුමන්තණය දියත් කෙළේ කවුද? පසු ගිය 
රාජපක්ෂ කල්ලිෙය් ෙහොරු කණ්ඩායම ගිහිල්ලා "ඝාතකාගාරය" 
කියා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
තාප්ෙප් ගැහුවා. එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරියට 
"ඝාතන රැජින" කියා නමක් පටබැන්දා. එතෙකොට කාෙග් 
පහාරයටද එතුමිය ලක්ෙවලා තිබුෙණ්? වංචනිකයන්ෙග්, 
දූෂිතයන්ෙග් පහාරයට ලක් ෙවලා තිබුණා, එම ආයතනය සහ එම 
ආයතනෙය් නිලධාරින්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ඒ අය ආරක්ෂා 
කර ගන්න ඕනෑ. අද එම නිලධාරින් අකර්මණ  ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ෙගොල්ලන් බියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. "අපිට වැඩක් නැහැ" 
කියා ඒ ෙගොල්ලන් හිතනවා. "අපි ෙමොනවා ෙහෝ කරෙගන 
ඉන්නම්" කියා ඔවුන් හිතනවා. එෙහම ආයතනයක් අකර්මණ  
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ෙවන්ෙන් නැද්ද? රෙට් ඉහළම තැනින් පහාරයක් එල්ල 
ෙවනෙකොට, සාමාන  මන්තීව රෙයකු ෙහෝ ඇමතිවරෙයකු ඒ 
ෙවනුෙවන් -ආරක්ෂාව සඳහා- ෙපනී ෙනොසිටිනෙකොට, ඒ අය 
තවත් ෙමම කටයුතු කරයිද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මුළු කියාවලිය 
හරහා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදන විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
අකර්මණ  කළා. අද කිසිම ''ෆයිල්'' එකක් එතැන දිග හැෙරන්ෙන් 
නැහැ.  

ඇයි, ඒ? අමාත වරු තුන්ෙදෙනකුෙග් පරීක්ෂණ අවසන් 
ෙවලා තිබුණා. රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා ෙකොෙහොමද කථා 
කරන්ෙන් කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අඩුම තරෙම් රාජිත 
ෙසේනාරත්න මහත්මයා එෙහම කථා කරන එක ආචාර ධර්මවලට - 
ethicsවලට - පටහැනියි. එතුමාට පරීක්ෂණයක් තිබියදී, එතුමා 
එතුමිය ගැන කථා කරන එක වැරැදියි.  එතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට කැඳවලා එතුමාෙගන් පශ්න 
ෙකොට තිබියදී, එතුමා සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයක් දියත් කරමින් තිබියදී, 
ඒ සඳහා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය හැටියට දිල්රුක්ෂි ඩයස් මහත්මිය කටයුතු 
කරමින් තිබියදී එතුමා ඇවිත් මාධ  සාකච්ඡා තියන එක ෙමොන 
ආචාර ධර්මවලට ද යටත් ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරියත්, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවත් 
දූෂිතයන්ෙග් වළල්ෙල් ෙගොදුරක් බවට පත් වුණා.  

අද මුළුමනින්ම තමුන්නාන්ෙසේලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අකර්මණ  කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ස්වාධීන ආයතන පිළිබඳව ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ෙගොඩ 
නැ ෙඟමින් තිබුණා නම්, ආෙයත් කිසිෙසේත්ම යළි ෙගොඩනැඟිය 
ෙනොහැකි තරෙම් බාල්දුවීමකට, කඩා වැටීමකට, 
අකර්මණ වීමකට ෙමම ආයතනය පත්වී තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා ෙම් පිළිබඳව මීට වඩා විධිමත්ව හා 
ශක්තිමත්ව ෙම් කාර්ය ඉ ටු කරන්න කියලා.  

ඊළඟට මම අවධානය ෙයොමු කරනවා, ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය 
ශීර්ෂය පිළිබඳව. එහිදී ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය ගැනත් කිව 
යුතුයි. පසු ගිය රාජපක්ෂ සමෙය්දී ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය 
තමයි දූෂිත ෙමෙහයුම් කාර්යාලය බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒක 
දූෂිත ෙමෙහයුම් කාර්යාලයක්. සියලු දූෂණයන් ෙමෙහයවීෙම් 
මධ ස්ථානය බවට ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයත්, අරලියගහ 
මන්දිරයත් පත්වී තිබුණා. මා එයින් කීපයක් කියන්නම්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය සතුව එහි 
ෙල්ඛනවලට අනුව වාහන 1,200කට ආසන්න පමාණයක් තිබිලා 
තිෙබනවා. වාහන 1,200ක් ෙමොකටද ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලයට? ෙම් වාහන තමයි අපරාධ සඳහා උපෙයෝගී කරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාහන තමයි විවිධ කියාමාර්ගවලට උපෙයෝගී 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් තිබුණු ෙවඩි ෙනොවදින වාහනයක් මඩකලපුෙව් 
''ගරාජ්'' එකකින් හම්බ ෙවනවා. ෙවඩි ෙනොවදින විශාල මිල අධික 
රථයක් මඩකලපුෙව් ටයර්වලට ''පැච්'' දමන බාසුන්නැෙහේ 
ෙකෙනකුෙග් ''ගරාජ්'' එකකින් හම්බ ෙවනවා. මා දන්නා පරිදි 
ඊෙය්ත් මහනුවර පෙද්ශෙයන් එවැනි ජිප් රථයක් ෙසොයාෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම register කරලා තිෙබන්ෙන් ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙයන්. ජනාධිපති ෙල්කම්වරයා විධියට ලලිත් 

වීරතුංග මහත්මයාෙග් නමට තමයි ෙම් සියල්ලම register කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඔක්ෙකෝම වාහන වරාෙයන් නිදහස් කරෙගන 
තිෙබන්ෙන් හිටපු ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග මහත්මයා. 
වාහන 1,200ක් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට පාවිච්චි කෙළේ 
කුමන අරමුණු ෙවනුෙවන්ද? ඒ නිසා වර්තමාන ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලය ෙමෙහයවන ජනාධිපතිතුමාට සහ එහි ෙල්කම්තුමාට 
විශාල වගකීමක් තිෙබනවා, දැනට ෙමම වාහනවලින් ෙකොච්චර 
පමාණයක් තිෙබනවා, අතුරුදන් වී තිෙබන වාහන ෙමොනවාද, 
ෙමම වාහන උපෙයෝගී කර ගත්ෙත් කුමක් ෙවනුෙවන්ද, ෙමම 
වාහන උපෙයෝගී කරෙගන කරන ලද අපරාධයන් කුමක්ද කියලා 
ෙම් රටට ෙහළිදරවු කිරීමට.  ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාට එම වගකීම 
තිෙබනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා. [බාධා කිරීමක්] සුදු වෑන් 
එක්කම. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පශ්නයක් ඇහුවා. මට ෙහොඳට මතකයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මා ඇසූ 
පශ්නය. ''හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය ෙකොච්චරද?'' කියලා අහන ෙකොට, 
දීපු පිළිතුර අනුව, 1,100කට ආසන්න පමාණයක ෙපෞද්ගලික 
කාර්ය මණ්ඩලයක් හිටියා.  

සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු හිටියා, ෙල්කම්වරු හිටියා, 
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරින් හිටියා, උපෙද්ශකවරු හිටියා. 
විශාල ධනයක් ෙම්වාට නාස්ති වී තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වල තැනින් 
තැන තවමත් වාහන හංගා ෙගන තිෙබනවා කියලා මා දන්නවා. ඒ 
නිසා, ෙම් තරම් කාර්ය මණ්ඩලයක් උපෙයෝගී කර ෙගන, ෙම් 
රෙට් මහ ජනයාෙග් ධනයට කරන ලද විනාශය පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
ජනතාව දැනගන්නට ඕනෑකම තිෙබනවා. ආණ්ඩු පැරදුණාම, 
ෙද්ශපාලන බලය නැති වුණාම ෙබොෙහෝ අය උපෙද්ශකෙයෝ බවට 
පත් ෙවලා තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 ෙනොවැම්බර් සහ ෙදසැම්බර් මාස 
ෙදෙක් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ආහාර වියදම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 150ක්, -රුපියල් ෙකෝටි 15ක්, රුපියල් ලක්ෂ 
1,500ක්- ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, අෙප් රෙට් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මාස 
ෙදකක ආහාර වියදම් සඳහා. ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය තමයි 
අරලියගහ මන්දිරයට වියදම් කරන්ෙන්. 2014 ෙනොවැම්බර් සහ 
ෙදසැම්බර් මාස ෙදක ඇතුළත ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
ආහාර වියදම රුපියල් ලක්ෂ 1,500යි. ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ 
නැතිද, ''කෑෙව් ෙමොනවාද?'' කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් බිල් ෙගවලා 
තිෙබනවා හිල්ටන් එකට යි, ෙසන්සාල් එකටයි, ගල්කිස්ස 
ෙහෝටලයටයි. ෙම් ෙහෝටල් තුනට තමයි බිල් ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙසන්සාල් එකට, හිල්ටන් ෙහෝටලයට, ගල්කිස්ස ෙහෝටලයට 
2014 ෙනොවැම්බර් සහ ෙදසැම්බර් මාසවලට රුපියල් ලක්ෂ 
1,500ක බිල් ෙගවලා තිෙබනවා. එෙහනම් ෙම්ක ෙහොර ගුහාවක් 
ෙනොෙවයිද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ''ජනාධිපති අරමුදල ෙමෙහයවීම                   
සඳහා තිෙබන නිර්ණායක කවෙර්ද?'' කියලා වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් දැනගන්නට කැමැතියි. හිටපු අගමැතිතුමාට 
ෙබෙහත් ගැනීම ෙවනුෙවන් ජනාධිපති අරමුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 
219ක් වැය කරලා තිෙබනවා. හිටපු ඇමති ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මහත්මයාට ෙබෙහත් ගැනීම සඳහා ජනාධිපති 
අරමුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 109ක් වැය කරලා තිෙබනවා. ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මුදල් වැය කරලා තිෙබනවා. 
හැරිසන් ඇමතිතුමාටත් ඒ අරමුදලින් මුදල් වැය කරලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් හිටියත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ෙබෙහත් 
ගන්න සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා කල්පනා කරලා බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන්?  
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති අරමුදල පිළිබඳව ගම්වල 
මිනිසුන් තුළ විශ්වාසයක් තිබුණා. මා ඒකත් කියන්නට ඕනෑ. 
හදවත් සැත්කමක්  කර ගන්න ඕනෑ වුණාම ගරු සභාපතිතුමනි, 
රුපියල් එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසකට ආසන්න මුදලක් ජනාධිපති 
අරමුදලින් ලබා ෙදනවා. නමුත්, එය ලබා ගැනීම සඳහා විශාල 
ෙවෙහසක් දරනවා. ගාම නිලධාරිතුමාෙග් සහතිකය ඕනෑ;ෛවද  
නිලධාරින්ෙග් සහතික ඕනෑ; අදාළ operation එක කිරීම සඳහා 
ඉන්න ෙදොස්තර මහත්මයාෙග් සහතික ඕනෑ; පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාෙග් සහතික ඕනෑ. ඒ සහතික ඔක්ෙකෝම එව්වාට 
පස්ෙසේ, ඒ ෙරෝහලට රුපියල් එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් නිකුත් 
කරනවා. ෙම්ක තමයි කමෙව්දය. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
ගරු සභාපතිතුමනි, සාමාන  ගැමිෙයක් තමන්ෙග් හදවත් 
සැත්කමක්  කර ගැනීමට රුපියල් එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසක් 
ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් විශාල ෙවෙහසක් දරනවා. 

හැබැයි, මම ෙම් කාරණය අහනවා. 2016 මාර්තු මාසෙය් 01 
වැනිදා රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 2016 මාර්තු 
මාසෙය් 04 වැනිදා රුපියල් ලක්ෂ 75ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ඒ දින ෙදකට රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. මාර්තු මාසෙය් 01 වැනිදාත්, මාර්තු මාසෙය් 04 
වැනිදාත් ජනාධිපති අරමුදලින් ෙබෙහත් ගැනීම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ, කාටද? අමාත  
රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයාට. එෙහම ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙබෙහත් ගන්න අමාරු ෙකෙනකුට සල්ලි 
ෙදන්න. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, එම නිර්ණායකය 
ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද සකස් කරලා තිෙබන නිර්ණායකය? 
තමන්ෙග් සිතැඟිද නිර්ණායකය? එෙහම ෙකොෙහොමද මුදල් ෙවන් 
කරන්ෙන්?  පතල් කපලා, කුඹුරු වගා කරලා, මුහුෙද් මාළු 
අල්ලලා ජනාධිපති අරමුදලට සල්ලි එන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා 
ජනතාවෙග් සල්ලි. ෙලොතරැයි හරහා වා ෙග්ම විවිධ ආකාරෙයන් 
උපයා ගන්න ධනෙයන් තමයි එය සමන්විත ෙවන්ෙන්. ඒක 
ජනතාවෙග් භාරකාර අරමුදලක්. හැබැයි, ඒ අරමුදලින් ෙකොෙහොමද 
හිෙතන ආකාරයට මුදල් වියදම් කරන්ෙන්? ඒ නිසා ජනාධිපති 
අරමුදල පිළිබඳව මම  ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමාට 

ෙවන් කරපු කාලය තව විනාඩි තුනකින් අවසන් ෙවනවා. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මට ලැබී තිෙබන කාලය මම එතුමාට ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් ෙවලාව ලබා 

ෙදනවා. තව ෙකොච්චර ෙව්ලාවක් ඔබතුමාට අවශ ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසන් වන තුරු. 

ෙමොකද, ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
වැදගත්ම ආයතන 22ක් ගැන කියන්න තිෙබනවා.  

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මට විනාඩි 30ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ විනාඩි 30ම මම 

එතුමාට ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම විනාඩි 30ම ගන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපති විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාව ගැන මම ඊළඟට කියන්නම්. දැන් ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතා 
වැදගත්.  

 
[ෙමම අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ள் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President  Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්  ඉතා වැදගත් 
විනිසුරුවරයන් ඉන්නවා. විනිසුරුවරයන්ෙගන් සමන්විත 
ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබනවා. එම ෙකොමිෂන් සභාව මා දන්නා 
පරිදි ෙම් වන විට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව 
පරීක්ෂණෙකොට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී  දැන්වීම් පළ කිරීම පිළිබඳව අයිටීඑන් 
නාලිකාව විශාල ෙචෝදනාවකට ලක් ෙවලා තිබුණු බව අපට 
මතකයි.  ෙම් පිළිබඳව සාක්ෂි ලබා  ෙදන්න හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
අවස්ථා ගණනාවකදී ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
හමුවට ගියා මට මතකයි. එම විමර්ශනය ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් දියත් ෙවමින් තිබුණා.  

මීගමුෙව් අෙප් සරත් ගුණරත්න හිටපු නිෙයෝජ  අමාත වරයා 
සම්බන්ධව විමර්ශනයක් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් අවසන් කරලා තිෙබනවා. මා දන්නා පරිදි උතුරු මැද 
පළාත් සභාෙවන් වතුර ෆිල්ටර ෙබදා දීම පිළිබඳ පශ්නයකට එම 
පළාත් සභාෙව් හිටපු අමාත වරු - වර්තමාන අමාත වරු 
ෙනොෙවයි - වග කිව යුතුයි කියන නිර්ෙද්ශයක් සහිතව ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පරීක්ෂණයක් දියත් කරලා තිෙබනවා.  

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංව ර්ධන අමාත වරයා 
වශෙයන් හිටපු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා පිළිබඳව  
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පරීක්ෂණයක් 
දියත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් වැදගත් ආයතනයක් 
හැටියට ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක ෙවමින් 
තිෙබනවා.  

මා දන්නවා, දැනටමත් පරීක්ෂණ ගණනාවක් සිදු කරමින් 
පවතින බව. ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන පරිහරණය 
කිරීම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් දියත් ෙවමින් තිෙබනවා. වැදගත් 
සිදුවීම් ගණනාවක් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව හමුෙව් 
විභාගයට ලක් ෙවමින් තිෙබනවා. මා දන්නා පරිදි සමහර වාර්තා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසන් ෙකොට ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ලබා දී තිෙබනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳවත්, අයිටීඑන් නාලිකාෙව් දැන්වීම් පළ කිරීම පිළිබඳවත්, 
මීගමුෙව් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳවත්, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු 
සංව ර්ධන අමාත ාංශෙය් සිදු වූ ගනු-ෙදනුව පිළිබඳවත් 
අවසන්ෙකොට තිෙබන ජනාධිපති විමර්ශන වාර්තා පිළිබඳව 
ඉදිරිෙය්දී අනුගමනය කරන්න අෙප්ක්ෂා කරන කියා මාර්ග 
කවෙර්ද කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. ඉතාම ෙජ ෂ්ඨ, ෙහොඳ 
විනිසුරුවරුන් කණ්ඩායමක් ෙහොඳ සාක්ෂි විභාගයක් සහිතව ෙම් 
පරීක්ෂණ සිදු ෙවමින් තිෙබන බව මා දන්නවා. අවාසනාවකට ෙම් 
ඇතුෙළේ සිදු වන කියාදාමය අද අෙප් රෙට් මාධ ය හරහා වාර්තා 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට 
එන ෙකනා කියන ෙද් තමයි අද මාධ ය හරහා වාර්තා ෙවන්ෙන්.  

අද එවැනි අලුත් සම්පදායක් හැදිලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
ෙවනස් සම්පදායක් තිබුෙණ්. ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
ඇතුෙළේ සිදු වන ෙද් තමයි වාර්තා විය යුතු ෙවන්ෙන්. අහපු පශ්න 
ෙමොනවාද, විත්තිකරුවා ෙදන ලද උත්තර ෙමොනවාද කියන ඒවා 
තමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. හැබැයි, අද ඒ කිසිවක් වාර්තා ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඇතුෙළේ ෙමොනවා වුණත් වැඩක් නැහැ, එළියට ඇවිල්ලා 
මාධ වලට අදහස් කීම තමයි අද සම්පදාය බවට පත් වී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අභ න්තරෙය් සිදු වන කියාවලිය පිළිබඳව මීට වඩා ෙහොඳ මාධ  
වාර්තාකරණයක් ෙගෙනන්න කියලා මම මාධ වලිනුත් ඉල්ලා 
සිටිනවා. අෙප් රෙට් අපරාධ, වංචා, දූෂණ පිළිබඳව ෙගොඩක් කරුණු 
ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව හමුෙව් එළිදරවු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
එම ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අනතුරුව ඉදිරියට ගනු ලබන කියා 
මාර්ග පිළිබඳව මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 ගරු සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය 
තිබුණා. ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය පිළිබඳව අප කාටත් 
අත්දැකීම් තිෙබනවා. අපි දන්නවා ඒ ගැන. මා එෙසේ කියන්ෙන් 
ෙමොකක් නිසාද? තමන්ට හික්මවා ගන්න බැරි අය හික්මවීෙම් 
ෙමවලවක් බවට ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය ෙබොෙහෝ දුරට පත් 
කරෙගන තිබුණා. කවුරුන් ෙහෝ අමාත වරයකු, මන්තීවරයකු 
තමන්ට එකඟව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ වාෙග් දැෙනනවා නම් 
ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකෙයන් පනිනවා. ඒ නිසා කාලයක් 
මුළුල්ෙල්ම ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය උපෙයෝගි කරෙගන 
තිබුෙණ්, තමන්ට එකඟ ෙනොවන, තමන්ට යටත් ෙනොවන, තමන් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙනොවන පිරිස ෙමල්ල කිරීෙම්, හීලෑ කිරීෙම් 
මධ ස්ථානයක් ෙලසයි. ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය එවැනි 
තත්ත්වයකටයි පත් කරෙගන තිබුෙණ්. හැබැයි එහි ඉතාම වැදගත් 
නිලධාරින් සිටියා. ඒ වුවමනාවන්ට යටත් ෙනොවුණු, සැබැවින්ම 
පරීක්ෂණ කරමින් ගිය නිලධාරින් සිටියා. ඒ නිලධාරින් සැලකිය 
යුතු පරීක්ෂණ ගණනාවක් අවසන් කර තිෙබනවා. ඒවා අතරින් 
එකක් මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.  

බුත්තල පාරක් හැදීම සම්බන්ධෙයන් වන විශාල වංචාවක් 
පිළිබඳ පරීක්ෂණය ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය විසින් අවසන් 
ෙකොට තිෙබනවා. එහි පධාන චූදිතයා හැටියට මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපති ෙපේමසිරි මහතාව නම් කර තිෙබනවා. 
මා ඒ ගැන දන්නා නිසායි ෙම් කියන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටින නිසාම මා ඒවාෙයන් කීපයක් මතක් කරන්නම්. 
බුත්තල-ෙමොනරාගල පාර පුනරුත්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
මහා මාර්ග අමාත ාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් ෙපේමසිරි මහතාට 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. File අංකය, P14/320/2006. ඒ 
පිළිබඳ පරීක්ෂණය අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, නිකවැරටිය 
මාගල්ෙල් වැව රක්ෂිතෙය් ෙහෝටලයක් ඉදි කිරීම පිළිබඳව හිටපු 

අමාත වරයකුෙග් මැදිහත් වීම සහ ඔහුෙග් ෙල්කම්වරයාෙග් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණය ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය 
විසින් අවසන් කර තිෙබනවා. ඔලුවිල් වරාෙය් ඉඩම් අත් පත් 
කරගැනීෙම් කාර්යෙය්දී වන්දි මුදල් ෙගවීෙම්දී සිදුවූ වංචාව 
පිළිබඳව ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය පරීක්ෂණයක් දියත් කර 
තිබුණා; එම පරීක්ෂණය අවසන් කර තිෙබනවා. වනාතවිල්ලුව 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් ෙකොල්ලය පිළිබඳ -ෆයිල් අංකය, P14/45/2011.- 
පරීක්ෂණය කර තිෙබනවා. ඒ යටෙත් නිලධාරින්ට, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඊට අදාළ 
පරීක්ෂණය අවසන් කර තිෙබනවා, ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය. 
ඒ වාෙග්ම, තිළිණ ගමෙග් මහතා -විනිශ්චයකාරවරයා- පිළිබඳව 
ෆයිල් අංක P14/92/2006 දරන පරීක්ෂණය අවසන් කර 
තිෙබනවා. ඒ ආයතනය ඉහත කී ආකාරෙයන් ෙමෙහයවූවත් ඒ 
තුළ සිටි යම් නිලධාරින් පිරිසක් වැදගත් විමර්ශනයන් සිදු ෙකොට 
ඒවාෙයහි කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා 
ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය විසුරුවා හැරි මට්ටමට දැන් ඇවිත් 
තිෙබනවා. නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු අත ඒ ෆයිල් ඔක්ෙකෝම 
තිෙබනවා. හැබැයි මහ ජනයාෙග් ධනය වියදම් ෙකොට විශාල 
විමර්ශනයන් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමකී විමර්ශනය 
පිළිබඳවත්, අවසන් ෙකොට තිෙබන විමර්ශනයන් පිළිබඳවත් 
ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද කියා මා දැනගන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා අවධානය ෙයොමු කරවනවා, අදට 
නියමිත අෙනකුත් වැය ශීර්ෂ -විෙශේෂෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුව- 
පිළිබඳව. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාටත් ෙපොඩි අඩුවක් 
වාෙග් දැෙන්වි, ඒ ගැන කිව්ෙව් නැත්නම්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නවීකරණ කටයුතු පිළිබඳව මීට වඩා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුය කියා මම හිතනවා. ෙමොකද, සමහර කාරණා -ඔරෙලෝසු 
ෙවනස් කිරීම, ඒවාෙය් තිබුණු ලක්ෂණ- පිළිබඳව විශාල පශ්න මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. මට දැනට ෙපෙනන විධියට, ෙම් ශබ්ද විකාශන 
පද්ධතිය පවා සුදුසුය කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ 
ෙමහි තවත් වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවාද කියා. ඊෙය් රවි 
කරුණානායක අමාත තුමා පිළිතුරු ලබා ෙදන විට ඒ පිළිතුර 
අපට ඇහුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා කීප අවස්ථාවක්ම "ඇෙහන්ෙන් 
නැහැ! ඇෙහන්ෙන් නැහැ!" කියා කියන්න අපට සිදුවී තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට ෙහේතුව ෙවලා තිබුෙණ් එතුමා අත තිබූ 

ෆයිල් එෙකන් මයිෙකෝෙෆෝනය වැසී තිබීමයි. මා ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. එතුමා කථා කරද්දී ෆයිල් එකට ෛමකෙෆෝනය වැසිලායි 
තිබුෙණ්. එය සාමාන ෙයන් සිද්ධ වන ෙදයක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉස්සර නම් සභාපතිතුමනි, මයිෙකෝෙෆෝනය වැහුණත් 

ඇෙහනවා.  දැන් වැහුෙනොත් ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ඒකයි තිෙබන 
පශ්නය.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නැහැ,  එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉස්සර මයිෙකෝෙෆෝනය වැහුණත් ඇෙසන තත්ත්වයක් 

තිබුණා. මා ෙම් කියන්ෙන්, තිෙබන එක ෙහොඳ නැහැ කියන එක 
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ෙනොෙවයි. තාක්ෂණය ෙවනස් වුණාම අලුත් තාක්ෂණ ෙමවලම් 
එන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ විෙරෝධයක් නැඟීමක් ෙනොෙවයි                         
මා කරන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නවීකරණයන් සම්බන්ධෙයන් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය විෙශේෂෙයන් ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මම නතර ෙවනවා. ෙම් කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ ාපන                      
හා මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසුව කථා 

කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම් ගරු අගමැතිතුමා කථා කරනවාද, නැත්නම් පසුව 

කථා කරනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He will  speak later.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම්, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 10.45] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම මම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 

ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අලුෙතන් පත් වුණු 
සභාපතිවරයාට සුබ පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් ෙනොවන විධියට සාධාරණව, අපක්ෂපාතීව කටයුතු 
කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙදවනුව, අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් රක්ෂණය පිළිබඳව මම 
කියන්න කැමැතියි. රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක රක්ෂණාවරණයක් 
තමයි දැනට ලැෙබන්ෙන්. ඒ මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ. වැඩි 

කිරීමක් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වාවත් වැඩි කෙළේ නැත්නම් දැන් තිෙබන 
'වැට්' එකත් එක්ක ආවරණය කරගන්න පුළුවන් පමාණය 
ෙබොෙහොම අල්පයි. ඒ සඳහා ෙමොකක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම භාර්යාවන් ෙවනුෙවනුත් රක්ෂණයත් 
ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම් හුඟක් ෙහොඳයි. ෙම් මන්තීවරුන්ට 
වැඩ කරන්න පුළුවන් වන විධියට ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ  තත්ත්වය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් අවශ යි කියන එකත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙචෝදනාවක් කළා, අෙප් 
අමාත ාංශෙය් වාහන මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධෙයන්. මම           
ඒ ගැන අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගනුත්, අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමාෙගනුත් පශ්න කළා. මුදල් අමාත ාංශෙය් අනුමැතිය 
අරෙගන ඒ කටයුත්ත කළා කියලායි ඒ අය කිව්ෙව්. ඒකට මම 
සම්බන්ධ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක මෙග් 
වැඩක් ෙනොෙවයි. නමුත් අෙප් නිලධාරි මහත්වරු ඒ සඳහා 
අනුමැතිය අර ෙගන තිෙබනවා.  

ඊළඟට, 'ශාවස්තිය' පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. ඒක අෙප් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වස්තුවක්. දැන් ඒක ෙකෝ? දැන් ඒක පළාත් 
සභාෙවන් අයිති කරෙගන, අද අපට ඒ වටිනා ස්ථානය නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දීත් මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉල්ලීමක් කළා. ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ආපසු ගන්නවා නම් අෙප් 
මන්තීවරුන්ට විෙව්කාගාරයක් හැටියට ෙහෝ එෙහම නැත්නම් 
ෙවනත් කටයුතුවලට ෙහෝ පාවිච්චි කරන්න                පුළුවන්. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 'ශාවස්තිය' කියන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති ෙගොඩනැඟිල්ලක්. අද බස්නාහිර පළාත් 
සභාෙවන් අලුත් ෙගොඩනැඟිලි ගණනාවක් හදලා 
තිෙබනවා.ශාවස්තිය අපි නැවත ලබාගත්තා නම් මන්තීවරුන්ෙග් 
යහපත සඳහා වාෙග්ම හුඟක් වැඩ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන් ෙවනවා.  

ඊළඟට, මුම්ටාස්මහල් මන්දිරය ගැන කියන්න ඕනෑ. 
මුම්ටාස්මහල් මන්දිරය කියන්ෙන් කථානායක නිල නිවස. ඒක අද 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලාවත් මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක අරෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිල නිවාසයක් හැටියට වුණත් පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන්. විෙද්ශික කණ්ඩායම් ආවාම ෙහෝටල්වල නවාතැන් 
ෙදන්ෙන් නැතුව ඒවාෙය් ඉන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අවධානය ෙයොමු 

කළා. නමුත් ගරු අගාමාත තුමාෙගන් මට දැන ගන්න ලැබුණා, 
ෙකෞතුකාගාරයක් සෑදීම සඳහා ඒක හමුදාවට ෙදන්න තීරණය කර 
තිෙබනවා කියලා. නැත්නම් අපි ඒක භාර ගන්න සූදානම් ෙවලායි 
සිටිෙය්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්පළ එෙහම එක එක තැන්වලට ෙදන්න 

එපා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
We have to take it up with the Hon. Prime Minister.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් භාරකාරයා හැටියට ඔබතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ෙද්පළ භාර අරෙගන, මන්තීවරුන්ෙග් යහපත 
සඳහා පාවිච්චි කරන්න සලස්වන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ ගැන මමත් ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒක අපට ලබා 

ෙදනවා නම්, අපිත් සූදානම්, ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් නිවාස පිළිබඳවත් 

කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙමොකක්  ෙහෝ තීරණයක් ෙදන්න ඕනෑ. 
මන්තීවරු රාශියකට අද හරිහමන් නිවාසයක් නැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය්ත් අපි ඒ ගැන කල්පනා කරමින් සිටියා. දැන් ඒ නිල 
නිවාස ආසන්නෙය් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් තට්ටු නිවාස -flats- 
හදනවා. එවැනි තට්ටු ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙහෝ අරෙගන ෙම් 
මන්තීවරුන්ට ලබා ෙදනවා නම් වඩාත් ෙයෝග යි. දැනට තිෙබන 
නිවාසවල තත්ත්වය ෙබොෙහොම අසතුටුදායකයි. ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි ඒ අය ඒ ස්ථානවල වාසය කරන්ෙන්. මම ඊට 
වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරන බව මම සඳහන් 

කරන්න කැමැතියි.  

ගරු අගාමාත තුමා. 
 
[පූ.භා. 10.50] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විවාදය ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී 

ෙහොඳට කාලය ෙබදා දීලා තිෙබන බව මම මුලින්ම කියන්න 
කැමැතියි. එක අමාත ාංශයකට ඕනෑවට වඩා වැඩි කාලයක් ෙවන් 
කරලා නැහැ. එංගලන්තය ආදී අෙනක් රටවල යම් කිසි 
අමාත ාංශයක් ෙවනුෙවන් පැය ෙදක තුනක කාලයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් විෙශේෂ එකක් තිෙබනවා, Railway 
Budget කියලා. අෙනක් ඒවා සාමාන  විධියට තමයි සලකන්ෙන්.  

මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. 
අමාත ාංශවල සහ අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වාර්තා තිෙබනවා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා තිෙබනවා. ඒ 
කාරක සභාවලටත් පුළුවන්, ෙම් කාලය වන විට ඒ ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ගැන සමාෙලෝචන වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
ෙදන්න. එතෙකොට අමාත ාංශෙය් වාර්තාවයි, කාරක සභාෙව් 
වාර්තාවයි ෙදකම තිෙබනවා.  

ෙම් අතර පරස්පර විෙරෝධී බවක් තිෙබනවා නම්, කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ඇමතිවරයාට ඇවිල්ලා කරුණු 
කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල් ෙකොෙහොමද 

වියදම් කෙළේ කියලාත් ඒ අයට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් 
ෙවන් කරන ලද මුදල් ලැබුෙණ් නැද්ද, පමාද වුණාද කියලාත් 
වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒවා වැදගත්. ලබන අවුරුද්ෙද්දී අෙප් 
නිල වාර්තා සමඟ ඒ අදාළ කාරක සභාවනුත් ඒ වාර්තා අපට ලබා 
ෙදයි.   

අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, "ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්" 
ගැන කිව්වා.  අපි ඒක පසිද්ධිෙය් කිව්වා; ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් 
කිව්වා. එයට යම් කිසි කමෙව්දයක් දැම්මා. ෙමහි අවසන් තීරණය  
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවටයි තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
යම් කිසි පුද්ගලෙයක් රාජ  කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඔහුට 
එය කරන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක් වුණු අය, නැත්නම් මීට කලින් ආණ්ඩුෙව් උසස්වීම් ෙනොලැබූ 
අය ඒ සියලුෙදනාම ෙම් කාරණාවලට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒවා ෙහොයා ගත යුතු වනවා. ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් දැනට සිදු 
වුණු ෙදයක්. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක කරනවා නම්, 
අනාගතෙය් එවැනි ෙද් ෙවන්න බැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙම් ගැන 
සඳහන් කිරීම මෙග් යුතුකමක් ෙවනවා. කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවන් කර තිෙබනවා, 
කාරක සභා කාර්යාල සහ අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය ෙගනියන්න. 
ෙමතැනදී සිදු වුෙණ්, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් 
එතැනින් ඉවත් ෙවන්න කැමැති ෙනොවීමයි. ඒ අය 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙතෝරා ගත්තා. නමුත්, ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ෙතෝරා 
ගත්ත අවස්ථාෙව්දී එතැනට ෙගවිය යුතු කුලිය ගැන පශ්නයක් 
තිබුණා. එෙහත් හදිසිෙය් ගත්තා නම්, ඒ ගණන ෙගවන්න තිබුණා. 
ඉතින්, ඒ අනුව තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන තීරණය කරලා 
අපි එම මුදල් පමාණය ලබා දුන්ෙන්. නමුත්, ඒ නිලධාරින් 
එතැනින් ඉවත් ෙනොවීෙම් පමාදයක් තවමත් තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙල්කම්තුමාට කියලා එම නිලධාරින්ෙගන් 
වාර්තාවක් අරෙගන ඒ පමාදවීමට ෙහේතුව කුමක්ද කියලා බලන්න 
ඔබතුමාට භාර ෙදනවා. ෙමොකද, අෙප් කාරක සභා එකක්වත් 
කියාත්මක කරන්න බැහැ. එහි නිලධාරින් ස්වල්ප ෙදෙනක් 
 එතැනින් පිටව යන්න කැමැති නැහැ. නමුත්, ෙමය සිදු ෙවන්න 
වුවමනායි. මම නම් කියන්ෙන්, අපි ගරු මන්තීතුමන්ලාට වැඩ 
කටයුතු කරන්න පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල දීලා වැඩක් නැහැ කියලායි.  

මම ඊෙය් මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. මෙග් මතය නම්, 
මන්තීවරෙයක් නිල වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ ආණ්ඩුව 
ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුත්තක් කරනවා නම්, එතුමන්ලාට වාහන 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියන එකයි. එතුමන්ලාට ඒ 
ෙවලාවට වාහනයක් ලබා ෙදනවාද,  නැත්නම් එතුමාට වාහනයක් 
ෙදනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. අෙප් උසස් නිලධාරින්ට වාහන 
බලපත ෙදනවා. එතුමන්ලාටත් තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු කරන්න 
නිල වාහන තිෙබනවා. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ටත් 
බලපානවා. එය මෙග් මතයයි. ෙමයට ෙබොෙහෝ අය එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අද ඇමතිවරුන්ට, මන්තීතුමන්ලාට ෙගවන මුදල අඩුයි. ඒ 
මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, කටයුතු නිසියාකාරව 
කරෙගන යන්න බැහැ. ෙම් කාරණය  සත යක්. මටත් ඒ පශ්නය 
තිෙබනවා. ෙගදර ගියාම භාර්යාවෙග් පඩිය මට වඩා වැඩියි. අපි ඒ 
තත්ත්වයට පත්ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  මම නම් ෙකොෙහොම ෙහෝ 
මට ලැෙබන ෙම් මුදලින් ජීවත් ෙවන්නම්.  

අපට, පාර්ලිෙම්න්තුවට, ෙහොඳ කණ්ඩායමක් ෙතෝරා ගන්න 
වුවමනා නිසා අපි ඡන්ද කමය ෙවනස් කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. අද 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වෘත්තීය ෙව්දීන්ෙග් ආදායම් දිහා බැලුවාම, 
ඇයි අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙමතැනට එන්ෙන්  කියන එක 
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බලන්න ඕනෑ. 1977 අපි ෙද්ශපාලනයට එනෙකොට අපට 
අවස්ථාවක් තිබුණා, ෙපෞද්ගලික අංශයට යන්න වුණත්. නමුත් 
ෙවනත් ආදායම් මාර්ගයක් නැති ෙවලා ගියත්, ෙමතැනට එනවා 
කියලා අපි තීරණය කළා. අද එෙහම කාටවත් එන්න බැහැ. ඔවුන් 
තමන්ෙග් දරුවන් ගැන බලන්න තිෙබනවා; නිවාස  ගැන බලන්න 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම නම් තරෙය් කියා සිටින්ෙන්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරනවා නම් අපි මන්තීතුමන්ලාෙග් පඩි 
වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලායි. 

මට බැන්නාට කමක් නැහැ. දවසක් විද ත් මාධ ෙය් මාධ  
ෙව්දිෙයක් මට කිව්වා, "ඔබතුමන්ලා හරි පින්කාරෙයෝ ෙන්.  ෙම් 
සියල්ලම පිනට  ෙන් ගන්ෙන්" කියලා. මමත් කිව්වා,"අපි දැන් 
පිනට ෙන් ගන්ෙන්" කියලා. විද ත් මාධ යත් එෙහම ෙන්. පිනටයි 
ඒ අයට බලපත දීලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් රටවල  නාලිකා බලපත 
ෙවන්ෙද්සි කරනවා. අපි ඒ අයට පිනට දුන්නාට පසුව, ඒ අය 
අෙපන් අහනවා, අපි පිනට ගන්නවා ෙන්ද? කියලා. ඒකයි දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් පිනට අරගන්නවා; අපට 
බණිනවා. දැන්, මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

තවත් එක කාරණයක් ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් මන්තීතුමන්ලාට වැඩ කටයුතු කරන්න මීට වඩා 
පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. මම එතුමන්ලාෙග් වැටුප ගැන කියන්ෙන් 
නැහැ. මම කියන්ෙන්, ෛදනික දීමනාව තව රුපියල් 2,500ක් 
ෙදන්න ඕනෑ කියලායි, ෙමහාට එන්න. අෙනක් රටවල් ගණනාවක 
මන්තීවරුන්ට ෙකොට්ඨාසයක වැඩ කටයුතු කරන්න දීමනාවක් 
ලබා ෙදනවා. ඇෙමරිකාෙව් කාර්යාල ෙදකක් ලබා ෙදනවා. එකක් 
ෙවොෂින්ටන්වල, අෙනක තමන්ෙග් ආසනෙය්. ඉන්දියාෙව්ත් 
එෙහම කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම, ඒ රටවල මැති ඇමතිවරුන්ට 
ගුවන් යානාවලින් එන්න අවස්ථා ෙදනවා. එතුමන්ලාට ගුවන් 
බලපත ෙදනවා.  

මා හිතන්ෙන්, අෙප් උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර මන්තීවරුන් ටත් 
ඒ පෙද්ශවල වැඩ කටයුතු කරන්න ඒ පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑය 
කියලායි. ෙම්කටත් මට මාධ ෙයන් බණීවි. ඒකට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. මෙග් ෙයෝජනාව නම්, තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 
වැඩ කටයුතු කරන්න හැම මන්තීවරයකුටම රුපියල් ලක්ෂයක් 
ෙදන්න කියන එකයි. කවුරුන් ෙහෝ එයට විරුද්ධ නම් ඒ මුදල 
ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] මා ඒක දන්නවා. ෙම් ළඟදී 
මන්තීවරෙයක් ඇවිල්ලා මට කිව්වා, යම්කිසි පුද්ගලයකුට උදවු 
කරන්නය කියලා. මා කිව්වා, ඒක කරන්න අමාරුයි කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ කිව්වා, "අෙන් සර්, ෙකොෙහොම හරි කරලා ෙදන්න. ෙම් 
මනුෂ යා තමයි මෙග් කාර්යාලය පවත්වා ෙගන යන්න සල්ලි 
ෙදන්ෙන්" කියලා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. එක 
මන්තීවරයකුට ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝෙදනකුට එවැනි පශ්න 
තිෙබනවා.  

මන්තීවරුන්ට තිෙබන අමාරුකම් මා දන්නවා. මට ඒ 
අමාරුකම් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙකොළඹ හිටිෙය්. ෙකොළඹ ඉන්න 
ෙකොට යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න උත්සවවලට, එෙහම නැත්නම් මළ 
ෙගවල්වලට වාහනෙයන් යන එක විතරයි කෙළේ. නමුත් ෙබොෙහෝ 
අයට ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ෙම්ක ඇත්තක්. ෙම්වා ගැන හිතලා 
වැඩ කරන්ෙන් නැත්නම් බලය දීලා වැඩක් නැහැ. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මධ ස්ථානය වැඩි දියුණු කළාම පර්ෙය්ෂණ කටයුතු 
කරන්න අවශ  නිලධාරින් අපි ෙදමු. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ වැඩ 
කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒෙකන් රටට වාසියක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ; අවාසියක් ෙවන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව කාරණා ෙදකයි කියන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

එක කාරණයක් තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපති ගැනයි. විගණන 
ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත ඇති කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අපියි. දැන් ඒකට අධිභාරය ගැන අලුත් ෙකොන්ෙද්සියක් ඇතුළත් 
කරන්න තිෙබනවා. අධිභාරය ගැන ෙකොන්ෙද්සියක් ඇතුළත් 
කරනවාට පරිපාලන නිලධාරින් විරුද්ධයි. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. අධිභාරය කියන්ෙන් විධායක බලයක්. විධායක බලය 
තිෙබන්ෙන් විධායකයට සහ කැබිනට් මණ්ඩලයටයි. ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 52 ව වස්ථාව යටෙත් අමාත ාංශවල 
ෙල්කම්වරුන්ට ෙමෙහයවීෙම් බලය තිෙබනවා. දඩ අයකරන එක 
උසාවිෙයන් කරන්ෙන් නැත්නම්, අධිභාර දමන එක කරන්න 
තිෙබන්ෙන් විධායකයටයි. ඒ බලතල ශී ලංකා ෙර්ගුවට 
තිෙබනවා; සීමාසහිත ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන්ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගමට තිෙබනවා; ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
තිෙබනවා. ඒ බලතල, පරිපාලන විධායක බලතල. දැන් ෙම් 
ඉල්ලන්ෙන් විධායක බලතලයි.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් විගණකාධිපතිට කිසිම බලයක් 
දීලා නැහැ. ඒ බලය දීලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට විරුද්ධව පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතියක් 
සම්මත කර ගන්න බැහැ. එෙහම නම් තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් 
අවශ  ෙවනවා. අපි එතැනට යනවාද, නැද්ද? ෙම්වා පතවල 
පසිද්ධ කරන එකත් වැරැදියි. ෙහොඳ ෙවලාවට පරිපාලන 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය ඒක කෙළේ නැහැ. එෙහම නම් අපි ෙම් 
පශ්නය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව්දී සාකච්ඡා කරමු. විධායකෙයන් 
අයින් කරලා  ෙම් බලය ෙදනවාද කියලා එතැනින් තීරණයක් 
ගනිමු.එතෙකොට විගණකාධිපතිෙග් කාර්ය භාරය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් ෙවනවා. උදාහරණයක් වශෙයන්, අෙප් විගණන වැඩ 
කටයුතු කරන්න ෙවනම සමාගමකට භාර දුන්ෙනොත්, ඒ සමාගමට 
බැහැ, අෙපන් දඩ ගහන්න. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වාට පස්ෙසේ ඒ 
නිර්ෙද්ශ මත තමන් අයිති සංසථ්ාවට ෙහෝ සමාගමට පුළුවන් 
ෙවනම දඩයක් ගහන්න. ඒ පුද්ගලයාට දඩ ගහන්න බැහැ. 
ඔබතුමන්ලා වාර්තාවක් ෙදන්න, වාර්තාව අනුව තීරණය කරන්න 
පුළුවන් වැඩ කටයුතු සිදු වුණාද නැද්ද කියලා. ඒ ගැන 
අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තව එක කාරණයයි මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
පස්ෙසේ, පළමුවැනි වතාවට අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා තමන්ෙග් ජනාධිපති ධුරෙය් බලතලවලින් ෙකොටසක් 
දුන්නා. නමුත් බලතල අඩු වුණාට වැඩ කටයුතු අඩු ෙවලා නැහැ. 
ජනාධිපති තනතුරට අලුත් වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ජාතික 
සමඟිය ඇති කිරීෙම් වගකීම. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ඒක කරන්න 
වුවමනා වුණත් යුද්ධය තිෙබන කාලෙය් ඒක කරන්න බැරි වුණා. 
නමුත් 2009න් පසුව ෙම් රෙට් ජාතික  සමඟිය ඇති කරන්න ඒ 
තනතුර උපෙයෝගී කර ගත්ෙත් නැහැ. පථම වතාවට අද ජාතික 
සමඟිය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකොතරම්ද කියනවා නම්, මා 
හිතන විධියට ජනාධිපතිතුමා එෙකොෙළොස් වතාවක් උතුරට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. සමහර පෙද්ශවලට එතුමා එෙකොෙළොස් 
වතාවක් ඇවිල්ලාම නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.  

අද අපි හැම ෙකනකුටම එකට වැඩ කරන්න  පුළුවන්. ශී 
ලාංකීය අනන තාව ඇති කරන්ෙන් ජනාධිපතිවරයායි. මා හිතන 
හැටියට ඒක ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ ගත් 
විශිෂ්ට පියවරක්. ශී ලාංකීය අනන තාව ඇති කරන්න ෙම් තනතුර 
අලුත් වග කීමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද සිංහල වුණත්, 
ෙදමළ වුණත්, මුස්ලිම් වුණත් එෙහමයි. සිංහල ෙබෞද්ධ කියලා 
කියන එක මට ආඩම්බරයක්. ඒ වාෙග්ම මා ශී ලාංකිකෙයක්. අද 
මට පුළුවන්, කිස්තියානි, ඉස්ලාම්, හින්දු යන ඕනෑම ආගමකට 
අයත් ඕනෑම ෙකෙනක් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න. විපක්ෂයත් 
ඒක ෙපන්වනවා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායකතුමාත් එෙහමයි. අද එතුමා වැදගත් කාරණයක් 
කිව්වා. 

41 42 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ජනමත විචාරණයකින් 
සම්මත කරන්නය කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන්, “සිංහල 
මිනිසුන්ෙග් අනුමතිය ගන්න. අපි බල කරන්ෙන් නැහැ”යි කියන 
එකයි.  තව ෙමොනවාද ඕනෑ? අද ජනතාව එකතු ෙවනවා. එදා 
එකතු වුෙණ්, කිකට් මැච් එකක් දිනුෙවොත්, World Cup එක 
දිනුෙවොත් විතරයි. හැම දාම එකතු ෙවනෙකොට ෙම්වා කඩාකප්පල් 
කරන්නත් අන්තවාදීන්  කියා කරනවා. අන්න ඒ ගැන අපි 
බලාගන්න ඕනෑ. අන්තවාදීන් ඉන්නවා. සිංහල ෙබෞද්ධ 
අන්තවාදීන් ඉන්නවා. මුස්ලිම් අන්තවාදීන් ඉන්නවා. දවිඩ 
අන්තවාදීන් ඉන්නවා. ඒවාට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
 ෙරෝයල් එෙකන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙරෝයල්  එෙකන් ෙවන්න පුළුවන්. ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙවන්න 

පුළුවන්. අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙරෝයල් එෙකන් ෙහොරා ආවා නම් 
ඒක එෙහම කියන්න. [බාධා කිරීමක්]  අපි එතැනට යමු. අෙප් 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒක කියපු එකට මා  හුඟක් 
කැමැතියි. ෙමොකද, අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමියත් ෙදෙදනාම ෙම්ක ෙහළා දකිනවාය කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ෙදෙදනාම ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එක එක කථා තිෙබනවා. ෙපොදු විපක්ෂයට ඩෑන් 
පියසාද්ෙග් සම්බන්ධයක් තිබුණාය කියා කිව්වා. මා දන්ෙන් නැහැ. 
ඒ ෙචෝදනාව මා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙචෝදනාව කරන ෙකොට ඒක 
නැහැයි කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒකයි ෙහොඳම ෙද්. ෙමතැන ෙම් 
ෙසල්ලම ෙගනයන්න ෙදන්න බැහැ. මාධ යත් ඒ ගැන දැනගන්න 
ඕනෑ.  තමන්ට අවශ  නම් ඕනෑ ෙදයක් පළ කරන්න. ෙම්වා 
උළුප්පා පළ කරලා තමන්ෙග් පුවත් පත්වල අෙළවිය වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්ය කියා හිතනවා නම්, අපට ඒ මාධ ය ගැන ෙවනම 
බලන්න සිදු ෙවනවා.  

අපට එක යුකුමක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑම පියවරක් ගන්නවාය කියන එක අපි 
කියන්න කැමැතියි. ජාතික සමඟිය නැති කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. අපි ඒකට ඉඩ  ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකයි එදා රාතී 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි මුණ ගැහුෙණ්. නීතිය 
තුළින් කළ යුතු වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. නීතිය කියාත්මක 
කරනවා. ඒක නැති කරන්න කාටවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ජාතික සමඟිය ඇති ෙවන්ෙන්, අවුරුදු 30කට, අවුරුදු 35කට 
පසුවයි; රට ෙබදිලා, යුද්ධ කරලා, ඒ සියල්ල අවසන්  වුණාට 
පසුවයි. එම නිසා මා ෙම් සභාවට කියනවා, අපිත් ඒ යුතුකම ඉෂ්ට 
කරනවාය කියන එක. ජාතික සමඟිය නැති කරන්න ආපසු කටයුතු 
කරනවා නම්, අපි භය නැතුව මාසෙයන් මාසය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙවනම විවාද පවත්වමු. එතෙකොට ෙම්වා කරන්ෙන් කවුද කියන 
එක ෙහළි කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. 

 
[ .ப. 11.03] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

பாரா மன்றம், ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு , இலங்ைக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு , ெபா ஸ் ஆைணக்கு  ேபான்ற 
பல்ேவ பட்ட ைறகள் ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்திேல 

கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். க்கியமாக இந்த நாட் ேல மனித 
உாிைமகள் மதிக்கப்படேவண் ம், ெகளரவிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதற்காக, இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  
உ வாக்கப்பட்  மிக ம் ெவளிப்பைடத் தன்ைம டன் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், இவ்வாைணக்கு வின் 
ெசயற்பா கள் வடக்கு, கிழக்கிேல சாியான ைறயில், 
ேநர்த்தியான பாைதயில் ெகாண் ெசல்லப்படவில்ைல என்ற 
குைறபா  பரவலாகேவ இ க்கின்ற . குறிப்பாக, 
கிளிெநாச்சியிேலா, ல்ைலத்தீவிேலா உள்ள ஒ வர், மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வில் ஒ  ைறப்பாட்ைடச் 
ெசய்யேவண் ெமன்றால், அவர் யாழ்ப்பாணத் க்கு அல்ல  
வ னியா க்குச் ெசல்லேவண் ய நிைலக்குத் தள்ளப்ப கின்றார். 
இதன் ேதைவ மன்னாாி ம் உள்ள . எனி ம், அங்கும்  அந்த 
அ வலகம் இல்ைல. த்தத்தா ம் பல்ேவ பட்ட 
ெந க்க களா ம் மிகக் கூ யள  பாதிக்கப்பட்ட  மன்னார், 

ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மாவட்டங்களிேல இன் ம் நடக்கின்ற 
பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு அல்ல  அவற்ைற 
எ த் லம் சமர்ப்பிப்பதற்கு இவ்வாைணக்கு வின் ஓர் 
அ வலகம் அங்கு இல்லாமல் இ ப்ப  ேவதைனயளிப்ப டன், 
ஒ  தனிமாவட்டத்தின் தனித் வத் க்குப் பாதகமானதாக இ   
இ க்கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்த மன்றிேல பதி  
ெசய்கின்ேறன். ஆகேவ, தய ெசய் , இந்த மாவட்டங்களில் 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் அ வலகங்கைளத் திறந்  
ெசயற்ப த் ங்கள்! என்  இந்த அரசாங்கத்ைத நான் 
ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல இ க்கிற 
ெபா  ஒ சில விடயங்கைளச் ெசால்லலாெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். நாங்கள் மனித உாிைமக டன் ெதாடர் பட்ட 
விடயங்கள் பற்றி ஜனாதிபதி அவர்க க்குக் க தம் எ திவிட் , 
அக்க தத்தின் பிரதிெயான்ைற மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு க்கும் அ ப் கிேறாம். அதைனவிட, பல்ேவ  
பட்ட விடயங்கைள மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்கு 
எ த் லமாக அ ப் கிேறாம். ஆயி ம், "உங்க ைடய 
க தம் கிைடத்தி க்கிற " என் கூட, மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வி ந்  மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய எங்க க்குப் 
பதில் வ வதில்ைல என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல 
கவைல டன் பதி ெசய்ய வி ம் கிேறன். ஆகேவ, ஒ  
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மக்கள் பிரதிநிதியின் 
- பாரா மன்ற உ ப்பினாின் - எ த் லமான 
விடயங்க க்குக்கூட, பதில் அளிக்க ற்படாத நிைலயில்தான் 
இந்த நாட் ேல மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
ெசயற்பா கள் இ க்கின்றன. அ  நம்பகத்தன்ைம ெகாண்டதா? 
என்பைத இந்த இடத்தில் நான் ஒ  ேகள்வியாகக் ேகட்கின்ேறன். 
இதில் மாற்றம் வரேவண் ம் என்பைதேய நான் இங்கு 

க்கியமான விடயமாகச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  பல்ேவ பட்ட பதி கள் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றன. த்தத் க்குப் பிற்பா , கடந்த ஏ  
ஆண் களி ம் வடக்கு மாகாணத்தில் இடம்ெபற்ற பல்ேவ  
பட்ட விடயங்கள் ெதாடர்பில் மக்கள் தங்க ைடய 

ைறப்பா கைள யாழ்ப்பாணத்தி ம் வ னியாவி ம் உள்ள 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் அ வலகங்களிேல பதி  
ெசய்தி க்கிறார்கள். ேம ம், மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
ெசயற்பா கள் இ க்கின்றெபா ேத, கிராம அ வலர் 
பிாி க க்கூடாகச் ெசய்யப்ப ம் ைறப்பா களின்  
பதி கைள ம் கிராம அ வலர்கள் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு க்கு வழங்குகிறார்கள். எனி ம், மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வி ந்  அதற்குச் சாியான பதில் மக்க க்குக் 
கிைடப்பதில்ைல என்ற குைறபா  இ க்கின்ற . இந்த மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வால், எத்தைன ேப க்குத் தீர் கள் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் க்கின்றன? இ  ஒ  ேகள்விக்குாிய 
விடயம்! ஆகேவ, மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  அத ைடய 
நம்பகத்தன்ைமைய ேநர்த்தியான ைறயில் ெவளிப் 
ப த்தேவண் ம்; இதற்கான மாற்றங்கள் ெசய்யப்படேவண் ம் 
என்பைத நான் இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்கின்ேறன்.  

43 44 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර් 19 

இந்த நாட் ேல கல்வி ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ஆய் கைளத் ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு  ஜனாதிபதிக்குச் 
சமர்ப்பிக்கின்ற . கல்வி அைமச்ச க்கும் உயர்கல்வி 
அைமச்ச க்கும் அத ைடய பல்ேவ பட்ட ேகாாிக்ைககைள 
கல்வி ஆைணக்கு  ன்ைவக்கிற . இந்த நாட் ேல 

ன்பள்ளிகள் இ க்கின்றன. உலகத்திேல எந்த நாட் ம் 
தலாவ  கவனம் ெச த்தப்ப வ  ன்பள்ளிகள் 

ெதாடர்பிலாகும். ஆனால், இலங்ைகயில் மட் ம்தான் இந்த 
ன்பள்ளிகள் ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தப்ப வதில்ைல. அைவ 

கவனத்தில் எ க்கப்ப வதில்ைல. நான் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு வடக்கு மாகாணத்திேல சிவில் பா காப் ப் 
பிாிவினால் — Civil Security Division — CSD - ன்பள்ளிகள் 
நடத்தப்ப கின்ற விடயம் ெதாடர்பாகக் க தம் எ தியி ந்ேதன். 
ஆனால், இப்ெபா ம் இரா வம் அங்கு ன்பள்ளிகைள 
நடத் கின்ற . இந்த நாட் ேல ன்பள்ளிச் சிறார்க ைடய 
கல்வித் திட்டம் ெதாடர்பாக ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு வினால் 
ஏன், ஒ  திட்டத்ைத வைரய க்க யவில்ைல? இந்த நாட் ேல 
அந்த ன்பள்ளிக க்கு ஏன்,  ன் ாிைம வழங்கப்படவில்ைல? 
இ  மிகமிக க்கியமான .  

யப்பான் நாட்ைட எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ஒ  
ன்பள்ளியில் கல்வி கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர் ஒ வர், கலாநிதிப் 

பட்டம் ெபற்றி க்க ேவண் ம் என்ற நியதி இ க்கிற . உலக 
நா களில், - ஐேராப்பிய, அெமாிக்க நா கள் - ன்பள்ளி 
க க்கான கல்விச் ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்கின்ற 
ஆசிாியர்கள் கல்வியிேல அதி யர் தரத்திைனப் ெபற்றவர்களாக 
இ க்கேவண் ம். ஆனால் இலங்ைகயிேல, அவர் எ ம் 
ப க்காமல் இ க்கலாம்; O/L வைர அவர் பாடசாைல 
ெசன்றி ந்தால்கூட பரவாயில்ைல; 8ஆம் வகுப் ச் சித்தி 
ெபற்றி ந்தா ம் அவர் ன்பள்ளிகைள நடத்தலாம் என்ற 
விதி ைற இ க்கின்ற . இதைன மாற்றியைமப்பதில் கவனம் 
ெச த் வேதா , ன்பள்ளிகள் - preschools இந்த நாட் ேல 

க்கியமான ஒ  விடயமாக ம் மாற்றப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய்தால்தான்,  3 வய ைடய குழந்ைதகள் 5 வயதிேல 
பாடசாைலக்குச் ெசல் ம்வைர அவர்க க்கான கல்வியின் 
அ த்தளம் நன்றாக அைம ம். அவ்வாறி ந்தால், இந்த நாட் ேல 
கல்வி சாியான ஓாிடத்ைதப் பி க்கும். எனேவ, ன்பள்ளிகளின் 
கல்விநிைல ெசப்பனிடப்பட ேவண் ெமன்பேத என  மிகத் 
தாழ்ைமயான ேகாாிக்ைகயாகும். 

இந்த ன்பள்ளிக ைடய அதிகாரம் மாகாணங்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள . ஆனால், மாகாணங்கள் அவற்றி ைடய 
நியதிச்சட்டங்களின் அ ப்பைடயில் ன்பள்ளிகைள 
நடத்த யாமல் இ க்கின்றன. சில இடங்களிேல அவற்ைற மீறி, 
அவற்றின் கட் ப்பாட் க்கு அப்பால்தான் இந்த ன்பள்ளிகள் 
நடத்தப்ப கின்றன. உதாரணமாக, வடக்கு மாகாணத்தில் 
இரா வம் ன்பள்ளிகைள நடத் கின்ற . இ ெதாடர்பாக 
நான் ன்ன ம் பல தைடைவகள் ெசால் ள்ேளன். வடக்கு 
மாகாணத்திற்கும் அவர்க க்கும் எந்தச் சம்பந்த மில்ைல. 
ஆகேவ, இ  மாற்றப்பட ேவண் ம். இந்த நாட் ல் ன்பள்ளிச் 
சிறார்க க்கான ஒ  கல்விக் ெகாள்ைகைய ேதசிய கல்வி 
ஆைணக்கு  ன்ைவக்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் அதில் ஒ  
நல்ல நிைலைய - நல்ல மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ேம ம், இந்த நாட் ன் நீதிபதிகள் சம்பந்தமான சில 
விடயங்கைள நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ேல 
பல இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் இ க்கின்றன, எ த்  
ஊடகங்கள் இ க்கின்றன, பல க ல்கள் இ க்கின்றன. 
இவற்றில் சில நாட் ேல இ க்கின்ற பல தைலவர்கைளக் 
ெகாச்ைசப்ப த்தி ம் ேகவலப்ப த்தி ம் எ தப்ப கின்றன. 
அண்ைமயில் யாழ்ப்பாணம் ேமல்நீதிமன்ற நீதிபதி தி . 
இளஞ்ெசழியன், கிளிெநாச்சி நீதிவான் தி . ஆனந்தராஜா 
ஆகிேயாைர விமர்சித்   ஓர் இைணயத்தளம் மிகக் ேகவலமாக 
எ தியி ந்த . ஆனால், இந்த நாட் ல் அந்த இைணயத்தளத்ைதத் 

தைடெசய்வதற்கு எவ்விதமான காரணங்க ம் இல்ைலெயன்  
ெசால்வ  எந்தள க்கு நியாயமான ?  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய க ைல ஒ  மாணவன் 
hack பண்ணியி ந்தான். அவைன ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அைழத்  கிேல தட்  அவ ைடய திறைமையப் பாராட் ப்   
பாிசும் வழங்கியி ந்தார். ஜனாதிபதியின் இைணயத்தளத் க்குப் 
பாதிப்  ஏற்ப கின்றேபா  உடன யாகக் கண் பி க்க 

கின்ற ; ெபா ஸ் மாஅதிப க்குப் பாதிப்  
ஏற்ப கின்றேபா  கண் பி க்க கிற . ஆனால், இந்த 
நாட் ல் நீதிபதிக க்கு ஒ  பாதிப்  ஏற்ப கின்றேபா  ஏன், 
அதைனத் த க்க யவில்ைல? இந்த நிைலைம மிகப் 
பயங்கரமான . நீதித் ைறயி ள்ள நீதிபதிகைளக் ேகவல 
மாக ம் கல்விமான்கைளக் ேகவலமாக ம் நாட் ன் தைலவர் 
கைளக் ேகவலமாக ம் இைணயத்தளங்களில் விமர்சிக்கின்ற 
ேபா , இந்த நாட் ேல வளர்ந் வ கின்ற சின்னஞ்சிறார்கள், 
இைளஞர் வதிகள் நிைனக்கிறார்கள், "எல்ேலா ேம 
இப்ப யானவர்கள்தான்" என் . இதன் லம், "இந்த நாட் ேல 
இ ப்பவர்கள் யா ம் நல்ல மனிதர்களல்லர்; நாங்க ம் 
இேதேபான்  தவறான வழிக்குச் ெசல்லலாம்" என்ற  எண்ணம் 
அவர்க க்கு ஏற்ப கிற . ஆகேவ, இதற்குாிய சாியான சட்டம், 
நீதி இந்த நாட் ேல இ க்க ேவண் ம். அைவ ேம டத்தி ந்  
சாியான ைறயில்  ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அவ ைடய க ைல 
ஊ விய மாணவைன அைழத் ப் ேபசிய விடயங்கள், 
அவ ைடய கு ம்பத்தின டன் ேபசிய விடயங்கள் எல்லாம் 
ேநற்ைறய பத்திாிைககளில் பிரசுாிக்கப்பட் ந்தன. ேம ம், 
ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்ைனத் தாக்க வந்தவைரேய வி தைல 
ெசய்தி க்கின்றார். ஏைனய ைகதிகள் இன்ன ம் சிைறயிேல 
இ க்கிறார்கள். எனேவ, அதைன ம் கவனத்தில் எ ப்பார் என்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். அத் டன், இந்த நாட் ேல சட்டம் 
எல்ேலா க்கும் சமமாக இ ப்பதற்கு வழி ெசய்ய 
ேவண் ெமன் ம் இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

க்கியமாக, இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் சில இந்த நாட் ல் 
இடம்ெப ம் ெசயற்பா கைளக் ேகவலமாகக் காட் கின்றன. 
அதி ம் சில இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் இலங்ைக அரச 
பைடகளின்கீழ் இயங்குகின்ற உள த் ைறயினால்தான் 
நடத்தப்ப கின்றன. ஆனால், அதைனத் தைடெசய்யக்கூ ய 
வல்லைம ம் உள த் ைறயிடம் இ க்கின்ற . எனேவ,  இந்த 
நாட் ன் உள த் ைறக்கு இவ்வாறான இைணயத்தளங்கைள 
அைடயாளம் கண்  உாியவர்கள்மீ  நடவ க்ைக எ க்க 
வல்லைம இல்ைலெயன்றால், இவ்வள  பைடப் பிாி கைள ம் 
இவ்வள  உள த் ைறயினைர ம் ைவத்தி ந் , அவற்றின் 
ெசயற்பா க க்கு என்ன நியாயத்ைதக் காண்பிக்க ம்? 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  இதனால் 
பாதிக்கப்ப பவர்கள் நீதிபதிகளாகேவா, அரசியல் 
தைலவர்களாகேவா இ க்கலாம். ஆனால், நாைள ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கைளேயா ெகளரவ உ ப்பினர் ஒ வைரேயா 
மிக ேமாசமாகத் தாக்குகின்ற ஒ  விடயமாக இ  மா ம் என்பைத 
நான் இந்த இடத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

உலகம் இன்  வளர்ந்தி க்கின்ற  என்  இந்தச் சைபயிேல 
எல்ேலா ம் ேபசுகின்ேறாம். தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைறயில் - 
Information Technology இந்த நா  வளர 
ேவண் ெமன்பதற்காகப் பல திட்டங்கைளப் பற்றிெயல்லாம் 
நாங்கள் ேபசுகின்ேறாம். ஆனால், இவ்வா  ேபசும்ேபா தான் 
இந்த நாட் ேல எதிர்மைறயான விைள க ம் இடம்ெப  
கின்றன. ஆகேவ, ஒ  நா  வளர்கின்றெபா  - உலகத்தின் 
ேபாக்குக்ேகற்ப நா  தன்ைனத் தயார்ப்ப த் ம்ேபா   இந்த 
விடயங்களி ம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு 
பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  
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அ த்ததாக, கிராம அ வலர் பிாி  ாீதியாக ம் மாவட் 
டங்கள் ாீதியாக ம் மாகாணங்கள் ாீதியாக ம்  எல்ைலகள் 
நிர்ணயிக்கப்ப கின்றன. நாட் ேல 331 பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி கள் காணப்ப கின்றன; 336 உள் ராட்சி மன்றங்கள் 
இ க்கின்றன. அந்த 331 பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களி ம் சில 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க க்கு உாிய பிரேதச சைபகள் 
இ வைர உ வாக்கப்படவில்ைல. கண்டாவைள, ம , 
ஒட் சுட்டான், ம தங்ேகணி ஆகிய பிரேதசங்களி ள்ள பிரேதச 
ெசயலகங்கள் கடந்த 20 - 25 வ டங்க க்கும் ேமலாக இயங்கி 
வ கின்றன. இவற்ைறத் தனியான பிரேதச சைபகளாக 
ஆக்குமா  பல தடைவகள் விண்ணப்பித் ம் இ வைர எந்த 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. இ  மிகமிக க்கியமான 
விடயமாகும். அந்தச் ெசயற்பாடான  இன்ன ம் 
பின்தள்ளப்பட் க்ெகாண்ேட வ கின்ற . இதனால் அங்குள்ள 
மக்க க்கு நிர்வாக ாீதியான பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப கின்றன. தங்க ைடய ேதைவகைள 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கும் பல ைமல்கள் ரம் நடந்  ெசல்ல 
ேவண் ய நிைல காணப்ப கின்ற .  

இதைனவிட கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் அவசரமாக நகர சைபகள் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். இந்த மாவட்டங்களில் நகர சைபகள் இல்லாத 
காரணத்தினால் அங்கு தீயைணப் ப் பைடப்பிாி கூட 
உ வாக்கப்படவில்ைல. அதனால், தீயினால் அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப கின்றெபா  பாாிய அழி கைள அந்த மாவட்டங்கள் 
சந்திக்கின்றன. இன்ைறய கு நிைலயில் எல்ைல நிர்ணய 
ஆைணக்கு வின் விடயங்க ம் விவாதிக்கப்ப கின்றன. இந்த 
ஆைணக்கு வி டாக குறிப்பாக ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
ஆகிய மாவட்டங்க க்கான நகர சைபகள் உடன யாக 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், அப்பகுதிகளில் இரண்  கி.மீ. சுற்றள ள்ள 
இடங்களில் ஒ  கிராம அ வலர் பிாி  இ க்கின்ற 
அேதேநரத்தில், 6 கி.மீ. சுற்றள ள்ள சில இடங்களி ம் ஒ  கிராம 
அ வலர் பிாி தான் இ க்கின்ற . இந்த நாட் ேல 
ெப ம்பாலான கிராம அ வலர் பிாி கள் இரண்டாக அல்ல  

ன்றாகப்  பிாிக்கப்பட ேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற . 200 
கு ம்பங்க க்கு ஒ  கிராம அ வலர் பிாி  என்  ஏற்ெகனேவ 
ஒ  சட்டம் இ க்கின்ற . ஆனால் இங்ேக 200 கு ம்பங்கள் 
அல்ல, 2,000 கு ம்பங்கள், அ ேபால் 28,000 ேபா் ெகாண்ட 
பிரேதசங்களில்கூட ஒ  கிராம அ வலர்  பிாி தான் 
காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம். 
இவற் க்காகப் திய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட ேவண் ம். 
இவ்வா  திட்டங்கள் ெகாண் வரப்பட்டால்தான் மக்க ைடய 
ேதைவகள் நிைறேவ ம்; அவர்க க்கான அ ப்பைட 
வசதிகைளப் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். எனேவ, இந்த 
நிைலைமைய உ வாக்குவதற்கு யற்சிக்க 
ேவண் ெமன்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு  பற்றி ம் குறிப்பிட 
ேவண் ம். ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு வி டாகப் 
பல்ேவ பட்ட ெபா ப் க்கள் ெபா ஸா க்கு 
வழங்கப்ப கின்றன. 
 

 ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Aravindh Kumar, what is your point of Order?  

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ உ ப்பினா் அவர்கேள, நீங்கள் உங்கள  

உைரயிேல ெசான்னீர்கள், இரண்டாயிரம் கு ம்பங்க க்கு ஒ  
கிராம ேசவகர் பிாி  இ ப்பதாக. அங்ேக அசாதாரண 
சூழ்நிைலக்குப் பிறகு அவ்வாறானெதா  நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . ஆனால், சூழ்நிைலகள் நன்றாக இ க்கும் 

வெர யா மாவட்டத்திேல, ெபாகவந்தலாைவ பிரேதசத்தில் 
10,000 கு ம்பங்க க்கு ஒேரெயா  கிராம ேசவகர்தான் 
இ க்கின்றாெரன்பைத நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Shritharan, you may 

go ahead. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ உ ப்பினா் அவர்கேள, உங்க க்காக ம்தான் நான் 

கைதக்கின்ேறன். இவ்வா  28,000 ேபைரக் ெகாண்ட 
பிாி கள்கூட இ க்கின்றன. வத்தைளயில், ெவள்ளவத்ைதயில் 
ஒ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கீழி க்கின்ற கு ம்பங் க ைடய 
எண்ணிக்ைகையப் பா ங்கள்! அேதேபால், நீங்கள் ெசால்கின்ற 

வெர யா மாவட்டத்தின் பல்ேவ  இடங்களில் இவ்வா  
பத்தாயிரம் கு ம்பங்க க்கு ஒ  கிராம அ வலர் பிாி ம் 
இ க்கின்ற . இந்த நிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். இந்த 
ஆைணக்கு க்கள் தங்க ைடய ேவகமான ெசயற் பாட் டாக 
எல்லா மக்க க்கும் சம உாிைம கிைடக்கக்கூ ய வைகயில் 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர ேவண் ம்.  

ெபா ஸ் ஆைணக்கு வி டாகப் ெபா ஸா க்குாிய 
அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்ப கின்றன. ெபா ஸார் தங்க  
ைடய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கான ஆேலாச ைனகள் 
வழங்கப்ப கின்றன. அண்ைமயில் மாணிக்கம , 
மாயக்கல் மைலயிேல ஒ  ெபௗத்த பிக்குவின் ெசயற் 
பாட்ைட ம் அதற்குப் பிற்பா  மட்டக்களப்பிேல அந்தப் பிக்கு 
ஒ வ ைடய காணிையப் பறிக்க எ க்கின்ற யற்சிகைள ம் 
பற்றிெயல்லாம் நீங்கள் ஊடகங்களிேல - பத்திாிைககளிேல 
பார்த்தி ப்பீர்கள். ெபண் ெபா ைஸ ஒ  ெபௗத்த றவி 
அ த் க் கைலக்கிறார்! அேதேபால, ெபா ஸாைரத் தாக்குகிறார்! 
ஆனால், அந்த ெபா ஸாரால் அவைரக் ைக ெசய்ய யாமல் 
இ க்கிற . இதற்கு ஜனாதிபதி கட்டைளயிட ேவண் மா, 
அல்ல  பிரதமர் கட்டைளயிட ேவண் மா? 
ெபா ஸா க்குத்தான் அந்த அதிகாரம் இ க்கின்றேத! தம்ைமத் 
தாக்க வ பவைர அவர்கள் ைக  ெசய்ய ம்.  

கிளிெநாச்சியில் ஒ  ஹர்த்தால் நைடெபற்ற . அ  
ெதாடர்பாகப் ெபா ஸாேரா  சில இைளஞர்கள் தர்க்கப் 
பட்டார்கள். அ  மாைல ேநரம்! அப்ப  தர்க்கப்பட்டதற்காக 
ேத த்ேத  அவர்கைளக் ைக  ெசய்  பி த் ச் ெசன்றார்கள். 
ஆனால், அந்த ெபௗத்த பிக்கு இ வைர ைக  
ெசய்யப்படவில்ைல. இ  என்ன நியாயம்? இந்த நாட் ேல சட்டம் 
ஒ வ க்கு ஒ  மாதிாி ம் இன்ெனா வ க்கு ேவ  மாதிாி ம் 
இ க்கக்கூடா . எந்ெதந்தப் பகுதிகளில் சட்டம் அதற்குாிய 
அதிகாரங்கைளக் ைகயாளேவண் ேமா, அந்தந்த இடங்களில் 
அைதக் ைகயாண்  நீதிைய ம் சமநிைலைய ம் ேபணேவண் ம். 
அதைன இந்தப் ெபா ஸ் ஆைணக்கு  சாியாகச் 
ெசய்யேவண் ம் என்பைத இந்த இடத்தில் பதி ெசய் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

நன்றி. 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන තත්ත්වයන් 
අනුව ඉතාමත් වැදගත් අංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂයන් ගැන විවාද 
කිරීමට තමයි අද දිනය ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

මම එක කාරණයක් කියන්නට කැමැතියි. එක කාලයක ෙම් 
රෙට් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විධායක බලතලවලින් ඈත් කරනු 
ලැබූවා. ඉන් පසුව ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල යම් යම් අසාර්ථක 
භාවයන් ෙහෝ ෙවනත් කරුණු මත නැවත සැරයක් ඒ ෙකොමිෂන් 
සභා විධායක බලයට යටත් කරනු ලැබූවා. නැවත වාරයක් 2015 
ජනවාරි 08ෙවනි දා අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට 
පත්වීෙමන් පසු අපි සියලුෙදනාම එකතුෙවලා දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනල්ලා ෙම් ෙකොමිෂන් සභා 
පිළිබඳව පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත්තා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් තිෙබන විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලය ඒක රාශී වීෙම් පමාණය ගැන විවිධ අවස්ථාවල, 
විවිධ මැතිවරණවල, විවිධ මැතිවරණ පකාශනවල කරුණු ඉදිරිපත් 
වුණා. ඒ කරුණු ඉදිරිපත් වීමට පිළිතුරක් ෙලස ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා නැවත නිර්මාණයවීම  ෙහොඳ ෙදයක් කියලා මම හිතනවා. 
නමුත් අද ෙම් කථාවලට ඇහුම් කන් ෙදන විට මට හිතුණා, ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳවත් යම් යම් මත තිෙබන බව.  

මම හිතනවා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇති විය යුත්ෙත් අෙප් 
රෙට් විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි දීර්ඝ කාලීනව තිෙබන ඌනතාවන් 
ෙහොඳට අධ යනය කරලා ඒවා සම්බන්ධෙයන් අවශ  පිළියම් 
ෙයදීමට කියලා. එෙහම නැතිව පරිපාලන කටයුතු සඳහා පමණක් 
ෙනොෙවයි. පසුගිය අවස්ථාෙව්ත් සිද්ධ වුෙණ් පරිපාලන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් පමණක් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා කියා කරන්නට 
යාෙමන් විවිධ අංශවල ගැටුම් නිර්මාණය වීමයි.  

මම විශ්වාස කරනවා,  අද සව්ාධීන ෙකොමිෂන් සභාවල 
පරමාර්ථය විය යුත්ෙත් මූලික කටයුතුවලට බරපතළ ෙලස 
මැදිහත් ෙවනවාට වඩා පතිපත්තිමය වශෙයන් කරුණු ෙගොනු 
කිරීමට කියාත්මක වීම කියලා. අද ෙකොමිෂන් සභාවලට පත් වීම් 
කරන්ෙන් ව වස්ථාදායක සභාව හරහායි. එෙසේ පත් වන අය ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාවල අනාගතය නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් අය 
ෙවන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා දියුණු වන විට, 
ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා දියුණු ෙවන්ෙන් බලතල ෙබදීෙම් කමය 
වඩා සාර්ථක ෙලස ජනතාවට ෙපනුෙණොත්. විෙශේෂෙයන් 
ව වස්ථාදායකයට ෙපනුෙණොත්. ඒ බලතල ෙබදීම නිසි ෙලස ඉටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ඒ කියාවලිය ගැටලු 
සහගත බව ව වස්ථාදායකයට ෙපනුෙනොත් යම් දවසක නැවත ඒ 
පිළිබඳව ව වස්ථාදායකය කියා කරයි කියන එකයි මෙග් අදහස. 
ඒ නිසා  ඉදිරියට යා හැකි වැඩ පිළිෙවළක් අපට අද අවශ යි. එම 
නිසා පැහැදිලිවම ස්වාධීන  ෙකොමිෂන් සභාවන් කියාත්මක විය 
යුත්ෙත් අෙප් රෙට් ඊළඟ අනාගතය නිර්මාණය කරන විධියටයි.  

උදාහරණයක් වශෙයන් අෙප් මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, සමහර 
පෙද්ශවල විශාල පුද්ගලයින් සංඛ ාවකට එක ගාම 
නිලධාරිවරයායි ඉන්ෙන් කියලා. කවුද ෙම් පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ 

පවත්වන්ෙන්, කවුද ෙම් පිළිබඳව දත්ත එකතු කරන්ෙන්, කවුද 
ෙම් පිළිබඳ අවසන් තීන්දුව ෙයෝජනා කරන්ෙන්? මම හිතන 
හැටියට ඒ සඳහා තමයි පධාන වශෙයන් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවන්ට 
පර්ෙය්ෂණ අංශයන් තිබිය යුතුයි. ඒ පර්ෙය්ෂණ අංශයන් සඳහා 
පුද්ගලයන් ෙයොදා ගැනීම සඳහා අවශ  වන කමෙව්දයන් සහ ඒ 
සඳහා අවශ   මුදල් අපි ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඒවා 
කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඒ ෙකොමිෂන් සභාවන් 
විසින් කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව වාෙග් 
සෑම ෙකොමිෂන් සභාවකටම ෙම්ක අදාළ විය යුතුයි කියන එකයි 
මෙග් අදහස ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

එෙහම වුෙණොත් තමයි විධායකය සහ ව වස්ථාදායකය ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාවලින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අරමුණු ඉටු ෙවන 
තැනට පත් කර ගන්නට අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතිව 
නැවත වාරයක් හුදු මාරුවීම් සහ උසස්වීම් ෙවනුෙවන් පමණක් 
කියාත්මක ෙවන ආයතන බවට ෙම්වා පත් වුෙණොත්, පැහැදිලිවම 
ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලින් අෙප්ක්ෂිත පරමාර්ථය, එෙහම නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් 
ලබා ෙදන ලද කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට ෙම්වාට ෙනොහැකි 
ෙවනවා.  

 දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ජනාධිපතිවරයා  සතුව තිබූ එක වැදගත්  බලයක් ඉවත් වුණු බව 
අපි දන්නවා.  

ඒක තමයි, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් කරලා අවුරුද්දකට පසුව එය 
විසුරුවා හැරීෙම් බලය. ඒ ඇරුණාම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්  
බලතල ෙහෝ කාර්යයන් අඩුවීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. එම නිසා 
එතුමාට අද ෙලොකු වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සියලුම ආයතන කළමනාකරණය කිරීමත් 
ඒවාෙය් සියලු වැඩ කටයුතු කිරීමත් එතුමාට පැවරී තිෙබනවා. 
ජනාධිපති අරමුදල, ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව, උපාය 
මාර්ගික ව වසාය කළමනාකරණ ආයතනය සහ ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන සමහර වැඩසටහන්වලින් අද විෙශේෂ ව ාපෘති 
කියාත්මක ෙවනවා. එම නිසා අද ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්ය භාරය 
වඩා පු ළුල් ෙලස සහ ෙවනදා ෙනොතිබුණු ආකාරෙය් 
සම්බන්ධීකරණ කාර්යාවලියකට ෙයොමු  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කාර්ය ෙවනුෙවන් එතුමා සෑෙහන පමණ මැදිහත්වීමකින් කියා 
කරනවා.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ජනාධිපති කමය නිර්මාණය 
වුෙණ් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අසමත් වුණු එක කියාවක් කරන්නයි. 
1947න් පසු ලංකා ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත්, 1970-77 
කියන කාල සීමාෙවන් ෙමහා පැත්තට වුණාට පසුව රෙට් 
ස්ථාවරභාවයක් නිර්මාණය කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව අසමත් වුණා. 
ෙමොකද, අෙප් රෙට් ස්ථාවරභාවයක් නිර්මාණය ෙනොවන 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් විශාල ගැටුම්කාරී ස්වරූපයන් ඇති  ෙකරුවා. 
අපට ජාතික ඒකාගතාවන් නිර්මාණය කරන්න බැරි වුණා; ජාතීන් 
අතර සමගිය, සමාදානය නිර්මාණය කරන්න බැරි වුණා; ජාතීන් 
අතර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් සමහන් කිරීම සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළවල් නිර්මාණය කරන්න බැරි වුණා. ඒ උඩ තමයි විධායක 
ජනාධිපති කමයක් නිර්මාණය වුෙණ්. නමුත්, ඒ විධායක 
ජනාධිපති කමය නිර්මාණය වුණාට පසුව එහි බලතල 
පුද්ගලෙයක් වෙට් ඒක රාශි වුණා. ෙම් ඒක රාශි වීම ෙවනුවට 
එක්තරා විධියකට ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහෝ ෙවනත් අංශවලට 
ෙගොනු කිරීෙමන් ඒ හරහා ර ෙට් පරිපාලනය ෙගන යන්න ඒ 
ජනාධිපතිවරු කිසි ෙකෙනක් කල්පනා කෙළේ නැහැ. එම නිසා 
නිවැරදි, පජාතන්තවාදී පාලනයක් ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
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කියන එක ගැන අපට ෙලෝක ඉතිහාසෙයන් උගන්වන කරුණු 
රාශියක් තිෙබනවා. ඒ ෙගන යන අවස්ථාෙව්දී ජාතීන් අතර 
එකමුතුකම ඇති කිරීම පධාන වැදගත්කමක්. ඒක අද 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලික කාර්යක් හැටියට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  එතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙවනදාට වඩා - ෙවනත් 
අංශවලින් - පුළුල් ෙවලා තිෙබන බව අප පිළිගත යුතුයි. එම නිසා 
ඒ පුළුල් ෙවලා තිෙබන වැඩ  ෙකොටස කරගැනීම සඳහා එතුමාට 
අවශ  කරන සහාය අප සියලුෙදනාම ලබාදිය යුතුය කියන එකයි 
මෙග් අදහස.  

අද අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් 
රැසක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. එතුමා වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය 
සඳහා ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. ලංකාෙව් පළාත් 
ගණනාවක ෙහේතුව ෙසොයාගත  ෙනොහැකි; හඳුනා ගත ෙනොහැකි 
වකුගඩු ෙරෝගයක් ව ාප්ත ෙවමින් පවතින වන බව අප දන්නවා. 
ෙමම ෙරෝගය ඇතිවීමට ෙහේතු පිළිබඳව විවිධ තර්ක තිෙබනවා. 
නමුත්, තවමත් ඒ එක කාරණයක්වත් ෙම් ෙරෝගයට ෙහේතුවන 
බවට තහවුරු  ෙවලා නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් එතුමා ෙලොකු 
මහන්සියකින් වැඩ කරනවා. මම ජීවත් වන කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් යම් යම් පෙද්ශවලටත් දැන් ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය 
පැතිරිලා තිෙබනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් අන්තිම ෙකළවෙර් 
තිෙබන කටුගම්පල ආසනෙය්ත් වකුගඩු ෙරෝගීන් කිහිපෙදෙනක් 
ගැන ඊෙය් ෙපෙර්දා මට දැන ගන්න ලැබුණා. එයින් පැහැදිලි 
වන්ෙන් එම ෙරෝගය බස්නාහිර පළාත දක්වා ව ාප්ත වීෙම් 
බරපතළ පශ්නයක් තිෙබන බවයි.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, මත්දව  නිවාරණය. අෙප් රෙට් 
මත්දව  නිවාරණය සඳහා  විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි, 

මත්දව  නිවාරණය පිළිබඳ වැඩ කටයුත්ෙත්දී අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. එතුමා අද 
ජාත න්තරෙය් මත්දව  නිවාරණ වැඩ පිළිෙවළටත් සහාය 
ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම දුම් වැටි නිවාරණය  පිළිබඳව එතුමා විශාල 
ඉදිරියට  යාමක් ගිහින් තිෙබනවා. මත්දව  නිවාරණය ෙහෝ දුම් 
පානය නැවැත්වීම බලෙයන් ෙහෝ නීතිෙයන් කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් කියා අප කවුරුත් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් සඳහා යම් 
ෙපළඹවීමක් තිබිය යුතුයි; ආදර්ශයක් තිබිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙවනුෙවන් අප යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ 
සඳහා එතුමා විශාල වැඩෙකොටසක් කරන්න යන බව අප දන්නවා. 
ෙමොකද, රටක් සංවර්ධනය කරනවා නම්, රටක් ඉදිරියට ෙගන 
යනවා නම්, හුඟක් දුරට ෙම් වාෙග් කියාවලින් ජනතාව මුදාගැනීම 
අවශ යි. අප දන්නවා, අද අෙප් ගම්බද පෙද්ශවල බීමත්කම විශාල 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා  තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් කඳුකර 
පෙද්ශවල බීමත්කම විශාල ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම උතුරු පළාෙත්ත් බීමත්කම විශාල වශෙයන් දකින්න 
තිෙබනවා. ෙම් බීමත්කම නැති කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල් 
රාශියක් නිර්මාණය කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් වැය ශීර්ෂය යටෙත් ඒ සියල්ල සඳහා ඉඩ 
තිෙබනවා.  

ඒ සඳහා අෙප් සහය ලබා ෙදන බව මතක් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.28] 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන. අද දින කාරක සභා  අවස්ථාෙව්  ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාර්යාලයත්, අගාමාත තුමාෙග් කාර්යාලයත්, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ඇතුළු ආයතන 22ක් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා  
ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලික කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් නාගරීකරණ කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් 1982දී ඇති 
කරගත් වැදගත් පතිපත්තියක් තමයි බත්තරමුල්ල - ෙකෝට්ෙට් 
පෙද්ශය පරිපාලන නගරය හැටියට සංවිධානය කිරීම. එහි එක් 
පියවරක් හැටියටයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමතැන ස්ථාපිත කෙළේ; ඒ 
වාෙග්ම තවත් රාජ  ආයතන ගණනාවක් ෙම් පෙද්ශයට 
ෙගනාෙව්. අද ෙම් පෙද්ශය නාගරීකරණෙයන්  වාෙග්ම මාර්ග 
තදබදය සහ ඉඩම් වටිනාකම් පිළිබඳ තත්ත්වයන්ෙගන්  පබල 
තත්ත්වයකට ඇවිත් තිෙබනවා, ඒ නාගරීකරණ  සම්මතයන් 
අනුව. ඒ නිසා අපි දැන් ෙම් පෙද්ශය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
සැලසුමක් සකස් කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ 
නිල නිවාසය සහ කාර්යාලය ඉදි කරන්න විශාල වියදමක් දරා 
සැලසුම් හදලා ඒ ඉඩම සකස් කළා. නමුත්, ඒ ව ාපෘතිය අත්හැර 
දමනු ලැබුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් පෙද්ශයට එන්න 
අපහසු ෙවලා තිෙබනවා, තිෙබන මාර්ග තදබදයත් එක්ක.  
විෙශේෂෙයන්  ෙකොල්ලුපිටිය සිට පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා එන 
මාර්ගය තමයි රෙට් පධාන මාර්ගය හැටියට හඳුනා ෙගන 
 තිෙබන්ෙන්. නමුත්, එම මාර්ගෙය් ඒමට අද පැය එකයි කාලක්, 
පැය එකහමාරක් ගත වන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ඉදිරි කාලෙය්දී බත්තරමුල්ල පධාන පවාහන 
මධ ස්ථානයක් ඉදි කරන්නත්,  සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක්   
අධිෙව්ගී මාර්ග ජාලයට සම්බන්ධ කරන්නත් කටයුතු කරනවා.  

මා හිතනවා, අෙප් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව පටු වාද විවාදවලින් 
බැහැර ෙවලා ජනාධිපති කාර්යාලය, අගාමාත  කාර්යාලය, 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාල ආදී සියල්ලම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය අවට පිහිටුවීම සඳහා, -දැන් ඒ සැලසුෙම් 
වැඩ හුඟක් දුරට අවසන්. ඒ සඳහා කමිටුවකුත් පත් ෙකොට 
තිෙබනවා.- ඒ කියාවලිය කියාත්මක කිරීම සඳහා අපට අවසරය 
ලබා ෙද්වි කියලා. "ඒකට විශාල වියදම් යනවා,  මාළිගා හදනවා,"   
වාෙග් ෙචෝදනාවලින්  තව දුරටත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
බැහැ.  

ෙම් පෙද්ශය විධිමත් පරිපාලන නගරයක් බවට පත් කරලා 
ෙම් මාර්ග අසහනය දුරු කරලා, කලාපකරණ සැලැස්මට 
අනුකූලව ඒ කටයුතු සිදු කළ යුතු ෙවනවා. ඒ අනුව, ෙකොළඹ 
නගරය අවට පෙද්ශය පධාන වාණිජ මධ ස්ථානයක් හැටියටත්, 
පරිපාලන නගරය හැටියටත්  ෙගොඩ නැඟුවාම  දැනට ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ආදිෙයහි තිෙබන පධාන පශ්න ගණනාවකට 
විසඳුම් ලැෙබනවා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතා උනන්දුෙවන් ෙම් 
පනත් සංෙශෝධනය කළාට, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන 
ෙගනාවාට, තවමත් ඒ අදාළ ෙකොමිෂන් සභාවලට අවශ  කරන  
කාර්යාල පහසුකම්, උපකරණ පහසුකම් වාෙග්ම අෙනකුත් 
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අණපනත්වලින් ඒ ආයතන බලාත්මක කිරීෙම් වැඩ ෙකොටස සිදු 
කර නැති බව කනගාටුෙවන් වුවත් පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ඒ කටයුතු විධිමත් කිරීමට ඉදිරි කාලෙය්දී අප සියලු ෙදනාම 
කටයුතු කළ යුතු බව ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් අද අධිකරණෙය් කාරණා කටයුතු ගැනත් 
ෙකටිෙයන් කරුණු දැක්වීමක් කරන්න ඕනෑ. අධිකරණය සව්ාධීන 
විය යුතුයි කියන එක පිළිබඳ විශාල මතයක් ෙම් සමාජය තුළ ඇති 
වුණා. ඒ අනුව,  ජනවාරි 08 වැනිදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට 
පත් වුණාට පසු ස්වාධීන අධිකරණයක් පිහිටුවීම සඳහා පබල 
පියවර ගණනාවක් ගනු ලැබුවා.  අද ඒ අධිකරණෙය් සියලු පත්වීම්, 
විෙශේෂෙයන් ඉහළ අධිකරණවල පත්වීම්, සුදුසුකම් මත, කුසලතාව 
මත, ෙජ ෂ්ඨත්වය මත, අත්දැකීම මත සිදු කර තිෙබනවා. ඒ ගැන 
කිසිම ෙකනකුට විවාදයක් නැහැ. නමුත්, අධිකරණයක් ස්වාධීන වූ 
පමණින් යුක්තිය ඉටු ෙනොෙවන බව පසු ගිය කාලෙය් අප ලද 
අත්දැකීම්වලින් ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. අධිකරණයක් ස්වාධීන 
වන අතෙර් අධිකරණය අපක්ෂපාතී විය යුතුයි, කාර්යක්ෂම විය 
යුතුයි. අධිකරණෙය් යම් යම්  තීන්දු, තීරණ අපක්ෂපාතී නැහැයි 
කියලා, එක් එක් සැකකරුවන් සඳහා ෙවනස් ආකාරෙය් පමිතීන් 
කියාත්මක වනවා කියලා එළියට  ෙපෙනන්න තිෙබනවා නම් ඒ 
අධිකරණෙය් අපක්ෂපාතීත්වය කඩ ෙවනවා. උදාහරණයක් 
හැටියට රාජ  ෙද්ෙපොළ අපහරණය කළායි කියලා එක් පිරිසක්, 
එක් පුද්ගලයකු, ෙදෙදනකු මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් රිමාන්ඩ් 
බන්ධනාගාරගත කරන  අධිකරණය පෙකෝටි ගණනින් ධනය වංචා 
කළ අයට ඉතා ෙකටි කලක් ඇතුළත ඇප ලබා දීම් සිද්ධ කරන 
ෙකොට ඒ අධිකරණෙය් අපක්ෂපාතීත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි 
පශ්නාර්ථයක් අප ෙවත නැ ෙඟනවා. 

ඒ නිසා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසමටත්, අධිකරණයටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් නීති සකස් කරන පධාන ස්ථාන වශෙයන් 
අධිකරණය ස්වාධීන කරන අතෙර් අධිකරණෙය් අපක්ෂපාතීත්වය 
ස්ථාවර කරන්නත්, අධිකරණෙය් අපක්ෂපාතීත්වය සහතික 
කරන්නත් වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණෙය් 
කාර්යක්ෂමතාවත් වැඩි කළ යුතුයි. ඇතැම් නඩු අවුරුදු ගණන්, ඒ 
වාෙග්ම දශක ගණන් ඇදී යන තත්ත්වයක් අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා.  

මට එක් කාරණයක් මතක් වනවා. පින්ස් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි ෙජ ෂ්ඨ නායකෙයක්. එතුමා 
1989දී ඇති වුණු සිදුවීම් නිසා එංගලන්තයට පලා ගියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී එතුමා "ෙල්ක් හවුස්" ආයතනයට විරුද්ධව අපහාස 
නඩුවක් පැවරුවා. ඒ අපහාස නඩුව පැවරුෙව් 1990 අවුරුද්ෙද්දීයි. 
ෙම් 2016 අවුරුද්ද. ෙම් නඩුවට දැනට අවුරුදු 26ක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් එතුමාෙග් ජීවිතෙය් අවසාන කාලය. නමුත්, ඒ 
නඩුව අවසන් කරලා තීන්දුව කියාත්මක කරලා යුක්තිය ඉෂ්ටවීමක් 
තවමත් සිදු ෙවලා නැහැ.  

රාජ  ෙද්පළ අපහරණය සහ අනිකුත් කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
ඒ වාෙග් අවස්ථා ගණනාවක් අෙප් රෙට් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. 
අපට ඉදිරියට යන්න නම්, අධිකරණය පමණක්  ෙනොෙවයි,          
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලීසිය යන ෙම් හැම තැනකටම 
අපක්ෂපාතීත්වයට අමතරව කාර්යක්ෂම නඩු විභාග කමයක් 
අත වශ  ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දූෂණ, වංචා පිළිබඳ 
කාරණාවලදී ඉක්මනින් යුක්තිය ඉටු වීමක් සමාජය තුළ සිද්ධ 
ෙනොවුෙණොත්, ජනවාරි 8වැනි දා අපට ලැබුණු ඒ ජන වරමට 
පටහැනිව යෑමක් පමණක් ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් අභිලාෂයන්ට 
පටහැනිව යෑමකුත් වනවා. ජනතාවෙග් අභිලාෂ ඉෂ්ට කරන්න 
නම්, විෙශේෂ අධිකරණ කියාදාමක් තුළින් ෙහෝ පවතින අධිකරණ 
කියාදාමය තුළින් ෙහෝ ඉක්මන් කියාකාරිත්වයක් මඟින් යුක්තිය 
ඉටු වීම අත වශයයි.  

අපි ෙමහිදී අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ තවත් කරුණක් 
තිෙබනවා. ෙම් රට සැලකිය යුතු කැරලි පමාණයකට මුහුණ දුන් 
රටක්. ෙම් රට පරගැති පිරිස්වලට යටත් වූ අවස්ථාවලදී කැරලි 
ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. ෙබොෙහෝ කැරලි පිළිබඳව හරිහමන් 
වාර්තා පවා නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
1818දී කැරැල්ලක් ගැහුවා, 1848දී කැරැල්ලක් ගැහුවා කියලා 

පමණයි අපි දන්ෙන්. නමුත්, ඒ අතර තුර කාලෙය් දහතුන් වතාවක් 
එවැනි සන්නද්ධ නැඟිටීම් බිතාන යට එෙරහිව සිද්ධ වුණා.         
ඒ වාෙග්ම නිදහසින් පස්ෙසේ ෙල් බිඳක්වත් ෙනොෙසොල්වා ගත්තා 
කිව්වාට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් විශාල වශෙයන් ෙල් වැගිරීම්             
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙල් වැගිරීම්වලට, තරුණ 
කියාකාරිත්වයන්ට එක් පධාන ෙහේතුවක් හැටියට තිෙබන්ෙන් 
යුක්තිය ඉටු වන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි. ඒ නිසා අධිකරණ 
කියාදාමය තුළින් යුක්තිය ඉටු වන්ෙන් නැත්නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම තරුණ සහ අනිකුත් සමාජ ඒක කැරැල්ලකට 
මුලාරම්භය කර ගන්නා විත්තිය ෙම් සියලු ෙදනාම වග කීෙමන් 
වටහා ගත යුතුයි.  

අෙප් රෙට් සිදුවන අපරාධ සම්බන්ධෙයන් රාජ  ෙනොවන 
සංවිධානයක් කරපු එක්තරා සමීක්ෂණයකට අදාළ සංඛ ා 
ෙල්ඛනයක් අනුව ෙපෙනනවා, අපරාධවලින් සියයට 40කටයි  
නඩු පවරා තිෙබන්ෙන් කියලා. එෙලස නඩු පැවරූ සිවිල් 
අපරාධවලිනුත් සියයට 96ක්ම අවසානෙය් නිදහස් ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් අධිකරණ කියාදාමෙයහි 
කාර්යක්ෂමතාව, අපක්ෂපාතීත්වය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ජපානයත් එක්ක සන්සන්දනය කරන්න 
ඕනෑ. ජපානෙය් වාර්තා වුණු සෑම සිවිල් අපරාධයකටම එෙරහිව 
නඩු පවරා තිෙබනවා. ඒ නඩුවල වරදකරු ෙලස නම් කළ සෑම 
ෙකනාටම වරදකාරිත්වය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතා අඩු 
අපරාධ සංයුතියක් තිෙබන රටක් බවට ඒ රට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක සමාජ සංහිඳියාවට පමණක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික 
ගමනටත් අත වශ  කාරණයක් බව අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.  
ඒ අනුව අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පමණක් ෙනොෙවයි, 
අපක්ෂපාතීත්වයත්, කාර්යක්ෂමතාවත් අත වශ  බව අවධාරණය 
කරන්න ඕනෑ.  

අද කථා කරන මාතෘකාවට අදාළ ෙනොවුණත්, නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සැකසීම සඳහා වුණු අනුකමිටු හයක වාර්තා අද 
නිකුත් වුණා. ඒවා පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ලබන මාසෙය් 
වාද විවාද කරන්න නියමිතයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
අනිවාර්යෙයන්ම මහා සම්මතෙයන් සම්මත කර ගත යුතුයි. 
1972දීත්, 1978දීත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ 
අදාළ පාර්ශ්වයන්වලට; පක්ෂවලට තුෙනන් ෙදකක බලය තිබුණු 
නිසා ඒ අයට ඒ ව වස්ථාවන් සම්මත කර ගැනීෙම් හැකියාව 
ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ඒ කිසිවක් ජන මත විචාරණයකට තුඩු 
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙයෝජනාව අනුව ජන මත විචාරණයක් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පැවැත්විය යුතුයි. ඒ සඳහා මහා සම්මතයක් ඇති කර ගත යුතුයි. 
ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක වගන්ති සියයක් හමාරක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. ඔය වගන්ති සියයටම එකඟ වන්නත් පුළුවන්, එක 
වගන්තියකට හරි විරුද්ධ නම්, මුළු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවටම 
විරුද්ධ වන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවෘත 
බහුතර සම්මුතියක් ෙනොෙවයි, සමස්ත සම්මුතියක් ඇතුව නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකසා ගත යුතුයි. එතැනදි විෙශේෂෙයන්ම 
අපි අෙප් පමුඛතා හඳුනා ගත යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කර ගැනීම 
පිළිබඳව දැෙවන වුවමනාවක් ෙම් සමාජෙය් තිෙබනවා. ඒ දැෙවන 
වුවමනාව අපි විසින් සංසිඳුවිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදි අපි 
අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් මඟින් එක 
පැත්තකින් රාජ ෙය් ස්ථාවරත්වයත්, අනික් පැත්ෙතන් 
ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදයත් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියලා.  

1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව මඟින් ආර්ථික සංවර්ධනය පමුඛ 
කරගත් නිසා පජාතන්තවාදය කිසියම් දුරකට තල්ලු කරලා දාලා 
රාජ  ස්ථාවරත්වය මුල්තැනට ගත්තා.  රාජ  ස්ථාවරත්වය ආර්ථික 
ස්ථාවරත්වය ෙවන්න පුළුවන්; ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය ෙවන්න 
පුළුවන්; ආරක්ෂක ස්ථාවරත්වය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අද 
ෙවනෙකොට  ඒකට පරිසර ස්ථාවරත්වයත් එකතුෙවලා තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අනික් පැත්තට තර්කය ෙගොඩනැඟිලා 
තිෙබනවා, හැකිතාක් දුරට පජාතන්තවාදය ෙදන්න ඕනෑ; 
හැකිතාක්දුරට පහළට පජාතන්තවාදය ෙගනියන්න ඕනෑ කියලා.   

ඇතැම්විට ඒ මඟින් රාජ  ස්ථාවරත්වය අභිෙයෝගයට 
ලක්ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රාජ ෙය් ස්වභාවය පිළිබඳ 
පශ්නෙය්දී රාජ  හා ආගම අතර සම්බන්ධය පිළිබඳ තිෙබන 
පශ්නයවලදී, විධායකය, ව වස්ථාදායකය, හා අධිකරණය 
පිළිබඳව තිෙබන පශ්නවලදී සහ මැතිවරණ කමය පිළිබඳ තිෙබන 
පශ්නවලදී රාජ  ස්ථාවරත්වය කඩෙනොවන ආකාරයට අපි කියා 
කළ යුතුයි. ෙමොකද, අපි කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් අද 
ෙලෝකය ශීඝ ෙවනසකට ලක්ෙවමින් තිෙබනවා. බටහිර ෙලෝකය 
අද ශීඝ ෙවනසකට ලක්ෙවමින් තිෙබනවා. දශක තුනක් හතරක්  
තිස්ෙසේ ෙගනිච්ච නිදහස් ෙවෙළඳාම, ෙගෝලීයකරණය වැනි වදන් 
අද ඉතිහාසයට එකතුෙවමින් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට පබල 
ජාතිකත්වය සහ ආරක්ෂණවාදය ෙදසට ගමන් කරන බව මහා 
බිතාන ෙය් පවත්වපු ජනමතවිචාරණෙයනුත්, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙයනුත් ෙපනී යනවා. ඒ 
වාෙග්ම ලබන වසෙර් පවත්වන්නට නියමිත පංශ සහ ජර්මන් 
ජනාධිපතිවරණවලිනුත් සිද්ධ වන්ෙන් නිදහස් ෙවෙළඳාමත් 
ෙගෝලීයකරණයත් අවසන් හුස්ම ෙහළීම පමණයි. ඒ නිසා අපි දැන් 
අලුත් ෙලෝක තත්ත්වයට ගැලෙපන විධියට අෙප් ව වස්ථාව 
සැකසීම පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් සමාජ ආර්ථික උපාය 
මාර්ගයනුත් ෙවනස් කරගත යුතු කාලය එළඹිලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ෙවනස්වීමට සෑම සමාජ කණ්ඩායමක්ම  ලඝු විය යුතුයි.    

උතුෙර් ඇතැම් පිරිස් අතීතයට රට ෙගනියන්න උත්සාහ කරන 
බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ උත්සාහයන්ට පතිචාර දැක්වීම් දකුෙණත් 
ඇති ෙවන බව අපට ෙපෙනනවා. නමුත් ඒ අතීතයට රට ඇ දෙගන 
යාම වළක්වා, රට අනාගතයට පවිෂ්ට කරන්න නම් ෙම් නව 
තත්ත්වයන් තුළ සියලු ෙදනාට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් වන 
ගරුත්වෙයන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන ව වස්ථාවක් මිසක් 
ජනතාව ෙබදන, ජනතාව අසහනයට පත් කරන, ජනතාවෙග් 
සංහිඳියාව නැති කරන කිසිම කියාවලියකට ෙහෝ රාජ  අස්ථාවර 
කරන සුළු කිසිම කියාවලියකට ඉඩ ෙනොතැබිය යුතුයි කියන එක 
අවධාරණය කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[පූ.භා. 11.40] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තිතුමා 

ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවල තත්ත්වය ගැන එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී සඳහන් ෙකරුවා. මම පළමුෙවන්ම එතුමාට දන්වන්න 
කැමැතියි, වාර්තා හයක් තිෙබන බව. මීගමු ධීවර වරාය සංවර්ධන 
ව ාපෘතිය පිළිබඳ ෙපත්සමට අදාළ වාර්තාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
   ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට හා නීතිපතිට භාරදීලා 
තිෙබනවා. මහියංගනෙය් කඩ සියය ෙවෙළඳ සංකීර්ණය සම්බන්ධ 
ෙපත්සම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ    ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට හා  විගණකාධිපතිට භාරදීලා තිෙබනවා. ස්වාධීන 
රූපවාහිනී ෙසේවය පිළිබඳ ෙපත්සම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ    ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට  භාරදීලා තිෙබනවා. සී/ස රක්නා 
ආරක්ෂක ලංකා  සමාගම  -ඇවන් ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය - සම්බන්ධ 
පශ්නය, වැලිසර ෙවඩි ෙබෙහත් ගබඩාව, හලාවත සහ කුරුණෑගල 
වැවිලි සමාගම් සම්බන්ධව ඒ වාර්තා තුනම සති ෙදකකට උඩදී 
ලැබී ඇත. ෙම් පිළිබඳව ෙල්කම් කාර්යාලෙය් නීති අංශය මඟින් 
ඉදිරි සතිෙය්දී අවශ  ආයතනවලට ෙයොමු කරනු ඇත.  

ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය ගැන එතුමා පශ්න ෙකරුවා. 
පසුගිය කාලෙය් වාර්තා අදාළ ආයතනවලට යැවීමට කටයුතු 
කරනවා. 2015 ජනවාරි සිට ෙමම ඒකකය කියාත්මක කරලා 
නැහැ. නමුත් 2017 ජනවාරි සිට නව නිලධාරින් පත්කර 
කියාත්මක කරන බව දන්වා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කරපු කථාවක් ගැනත් එතුමා පශ්නයක් නැගුවා. 
මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිසිම 
දවසක පරීක්ෂණයක් නවත්වන්න කිව්ෙව් නැහැ කියලා.  ඒ නිසා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ස්ථානෙය් සිටින සියලු නිලධාරින්ට රජය 
ෙවනුෙවන්  දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි,  ෙනොබියව ඒ පරීක්ෂණ ඒ 
ආකාරයටම කරෙගන යන්න කියලා.  මන්තීවරුන්ෙග් පශ්න ගැන 
කථා කරනවා නම් අර රුපියල් පහට මුද්දරයක් දුන් අවස්ථාෙව්දී 
මුද්දර 7,000ක් දුන්නා. නමුත් ඒක රුපියල් 10ට වැඩිෙකරුවාට 
පසුව 3,500ක් කළා. ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු 
කරන ෙලස මන්තීවරු ෙවනුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මන්තීවරෙයකු ෙවනුෙවන් රුපියල් 17,250ක පාර්ලිෙම්න්තු 
ආරක්ෂක විදුලි පහනක් සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙගවනවා. 
එම මුදල මන්තීවරුන්ෙග් දීමනාවලට එකතු කර ෙදන්න පුළුවන්ද 
කියන එක ගැන, ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ඓතිහාසික දවසක්. ෙමොකද, නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙගන යන 
කටයුත්ෙත්දී, අද උෙද් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයට අනු 
කමිටු ගණනාව වාර්තා ඉදිරිපත් කළා. එම වාර්තා සැකසීෙම්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඊට සම්බන්ධ 
වුණා. ඒකත් ඓතිහාසික සිද්ධියක්. ෙමොකද, මීට ෙපර අෙප් රෙට් 
ව වස්ථා ෙදකක් නිර්මාණය වුණා, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ එක 
අවස්ථාවකදීවත් දවිඩ කණ්ඩායම යම් යම් ෙහේතූන් නිසා                
එම ව වස්ථා නිර්මාණය කිරීමට සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
අවස්ථාව ඓතිහාසිකයි. ෙමොකද, දවිඩ කණ්ඩායම වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු පක්ෂ අද ෙම් කියාදාමයට එක්කහු 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙමොකක්ද ෙමතැන කරන්ෙන්?  
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යුද්ධය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි 
ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව්, "දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය පමාණවත් නැහැ" කියලා. එතුමා කිව්වා, "Thirteen 
Plus" කියලා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
පමාණවත් නැහැ; පළාත් සභා බලය ෙබදීම පමාණවත් නැහැ; ඒ 
නිසා අපි  "Thirteen Plus"වලට යන්න ඕනෑ කියලා තමයි, එතුමා 
කිව්ෙව්. යුද්ධය අවසන් වුණායින් පස්ෙසේ එතුමාෙගන් ඇහුවා, දැන් 
ෙකෝ  "Thirteen Plus" කියලා. එතෙකොට එතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "මට ඒක ෙදන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් හරහා ඒ "Plus" එක අපි ෙහොයමු" කියලා. අද අපි 
කරන්ෙන් ඒකයි. රෙට් එකීයභාවය ආරක්ෂා කර ෙගන, අද ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කරලා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට වැඩි යම්කිසි බලයක් ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු 
කරනවා. අන්න ඒ නිසා ෙම්ක ඓතිහාසික අවස්ථාවක්.  

මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. 
අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, රාජ  මුදල් විගණනයට 
ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත ගැන. ඒක ෙගෙනන්න, අපි භයයි 
කිව්වා. අපි භය නැහැ. ෙමොකද, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කෙළේ 
අපි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති 2003 අෙප් ආණ්ඩුව 
යටෙත් රාජ  මුදල් විගණනය සම්බන්ධව අපි ෙකටුම්පතක් සකස් 
කළ බව. ඒ පනත ෙකටුම්පත් කර අවුරුදු ගණනාවක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට අවශ  ෙවනස්වීම් අපි කරන්න ඕනෑ. අවශ  
ෙවනස්වීම් කරලා, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවායි කියන  එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා. 

ඊළඟට, ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ගැන එතුමා 
කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා කියපු ෙද් නිවැරදියි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. Human Rights Commission එෙක් ෙයෝජනා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අෙප් වටිනා කාලය. අපි 
ෙකොමිසමක් හැදුවා. ඒක නිර්ෙද්ශ නිකුත් කරනවා. නමුත්, ඒ එක 
නිර්ෙද්ශයක්වත් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. මම හිතන්ෙන් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙම් සම්බන්ධව පියවරක් ගත යුතුයි. නිර්ෙද්ශ 
ගණනාවක් නිකුත් කර තිෙබනවා. මහජන දිනයට අෙප් ළඟටත් 
නිර්ෙද්ශ ඇතුළත් ලියුම් අරෙගන එනවා. නමුත්, ඒ එක 
නිර්ෙද්ශයක්වත් කියාත්මක කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, මැතිවරණ ගැන. මම එතුමාට ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙකොට්ඨාස 
නිර්ණය කිරීෙම්දී -delimitation- මට අද වාෙග් මතකයි මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා ඇවිල්ලා කිව්වා, "සීමා නිර්ණය කිරිම 
සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය මමවත් දන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. අද එතුමාත් සම්බන්ධ ෙවලා සීමා නිර්ණය කිරීම 
අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, අපිත් කැමැතියි 
මැතිවරණයකට යන්න. පසුගිය අවුරුද්ෙද් අපි ජාතික මැතිවරණ 
ෙදකක් දින්නා. ජනාධිපතිවරණය දිනුවා; පාර්ලිෙම්න්තු මහ 
මැතිවරණය දිනුවා. එම නිසා, ඉදිරි මැතිවරණය ජයගහණය කිරීම 
ගැන අපට පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අවශ  විධියට සීමා 
නිර්ණය කරලා, මැතිවරණ පවත්වන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, 
ලැබුණු ජනවරම අනුව අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කළාට, පිහිටවපු එම ආයතන කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනාවක් 
ෙම් රෙට් ති බුෙණ් මර්දනය. නිලධාරින් මර්දනයට  යටත් ෙවලායි 
හිටිෙය්. ඔවුන්ෙග් මනස විකෘති ෙවලා. ඔවුන්ට ස්වාධීනව හිතන්න 
බැරි ෙලස මර්දනයක් තිබුෙණ්.  

පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට අෙප් වගකීම තමයි, ඉස්ෙසල්ලාම 
නීතිය හදන එක. අපි නීති සකස් ෙකරුවා. දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරහා අපි ඒ නීති සකස් කරලා තිෙබනවා. 
නිලධාරින්ෙග් යුතුකම තමයි, ඒ නීති පාවිච්චි කරලා ජනවරෙම් 
අභිපායයන් කියාත්මක කිරීම. ෙම්ක අමාරු කාර්යයක්. ෙමොකද, 
අවුරුදු ගණනාවක් මර්දනයක් යටෙත් හිටපු නිසා. ෙරෝමෙය් හිටපු 
වහලුන් වාෙග් තත්ත්වයකට ජනතාව පත්ෙවලා සිටියා. ඒ 
කාලෙය් ෙරෝමෙය් හිටපු වහලුන් නිදහස් කළාට පස්ෙසේ සමහර 
වහලුන් මාස තුනක් පමණ නිදහස් පුද්ගලයන් හැටියට ඉඳලා 
අන්තිමට තමන්ෙග් ස්වාමියාෙග් ගාවට ඇවිල්ලා කිව්වා ලු, "මට 
නිදහස් ජීවිතයක් එපා. මම කැමැතියි, වහෙලක් ෙවලාම ඉන්න" 
කියලා. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පුරුදු ෙවලා තිබුෙණ් යම් කිසි 
අණක් කියාත්මක කරන්නයි.  

අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම ඉෂ්ට ෙකරුවා, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරහා. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
බලතල එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන්නා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
ෙම් වාෙග් සිදුවීමක් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා මීට වඩා  
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න කැමැත්ෙතනුයි හිටිෙය්. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තමයි කිව්ෙව්, ෙමච්චර ෙදන්න එපා කියලා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයයි එෙසේ කිව්ෙව්! ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හදපු ෙකටුම්පත සීමා ෙකරුෙව්. බලය ෙබදීමට 
අපි කැමැතියි. අපි රෙට් ජනතාවට බලය යනවාට කැමැතියි. මම 
හැම තැනකදීම  ෙම් කාරණය කියනවා. ඉස්ෙසල්ලාම බලය 
ෙබදීමක් ඉල්ලුෙව්, දවිඩ ජනතාව ෙනොෙවයි. ඉස්ෙසල්ලාම බලය 
ෙබදීමක් ඉල්ලුෙව්, උඩරට සිංහල ජනතාවයි. ෙඩොනෙමෝර් 
සාමිවරයා ලංකාවට ආවාම ඔවුන් තමයි ගිහිල්ලා කිව්ෙව්, "අපට 
ෙවනම ෙෆඩරල් පාලනයක් ඕනෑ" කියලා.  

ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ආවාමත් ඔවුන් තමයි ඉස්ෙසල්ලාම 
ගිහිල්ලා එෙහම කිව්ෙව්. නමුත් එදා ෙමොකක්ද වුෙණ්? එදා දවිඩ 
ජනතාව කිව්වා, "අපට බලය ෙබදීමක් එපා" කියලා. ඔවුන් එෙහම 
කිව්වා. ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ඉදිරියට ගිහිල්ලා අෙප් දවිඩ 
නායකයන් කිව්වා, "අපට බලය ෙබදීමක් එපා. අපි ෙම්                        
ශී ලංකාෙව් ෙබොෙහොම සතුටිනුයි ජීවත් ෙවන්ෙන්" කියලා. ෙම්ක 
ෙවනස් වන්ෙන් අපට නිදහස ලැබුණායින් පසුවයි. නිදහස 
ලැබුණාට පසුව බලයට පත් වුණු පක්ෂ කියා කරපු ආකාරය 
දැකලායි Federal Party එක 1950 ගණන්වල ආරම්භ වුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හැදුෙව්, නිදහස 
ලැබුණු දවෙසේ ඉඳලා අපට විසඳන්න බැරි වුණු පශ්න විසඳන්නයි. 
නිදහස ලැබුණාට පසේසේ ෙම් ජාතික පශ්නය අපි විසඳුවා නම්, අද 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි, අපි 
ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් ෙමතුමන්ලා ඉල්ලුෙව් භාෂා අයිතිය 
විතරයි; only Language Rights. ඒකටත් අපි විරුද්ධ වුණා. භාෂා 
අයිතියටත් විරුද්ධ වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඉල්ලීම් වැඩි වුණා. එම 
තත්ත්වය මඟ හරින්න තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, 
අගමැතිතුමායි ජනාධිපතිවරණයට කලින් පකාශයට පත් කෙළේ, 
මැතිවරණ පතිඵලවලින් පළමුවැනියට ආපු කණ්ඩායමයි, 
ෙදවැනියට ආපු කණ්ඩායමයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදමු කියලා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නිදහස ලැබුණු දා ඉඳලා අපට විසඳන්න බැරි වුණු පශ්න අෙප් 

දරුවන්ට ඉතුරු ෙනොකර, අපි දායාදයක් හැටියට නිදහස්, නිවහල් 
ශී ලංකාවක් අෙප් දරුවන්ට ලබා ෙදමුය කියන පාර්ථනාව මත 
තමයි ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හැදුෙව්. ස්තුතියි. 

 
[ .ப. 11.52] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2017ஆம் ஆண் க்குாிய வர  

ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாவ  வாசிப்பின்ேபா  என  
க த் க்கைள ன்ைவத்தி ந்ேதன். அந்த வைகயில், இதில் 
காணப்ப கின்ற எம  மக்க க்குப் பயன்தரக்கூ ய விடயங்கைள 
நாம் வரேவற்றி ந்ேதாம். அேதேவைள, எம  மக்களின் 
நலன்க தி ேம ம் ேசர்க்க ேவண் ய விடயங்கள் குறித் ம் 
ேதைவகள் குறித் ம் நாம் எம  க த் க்கைள 

ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். எம  இந்தக் க த் க்கைள அரசு ஏற்  
அவற்ைற நிைறேவற்ற ன்வ ெமன நாம் நம் கின்ேறாம்.  

இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் அதிேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள், பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் உள்ளடங்கலாக 25 
நி வனங்கள் சார்ந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் இங்கு 
விவாதிக்கப்ப கின்ற . இந்நிைலயில், நான் ஆைணக்கு க்கள் 
ெதாடர்பில் குறிப்பாக, ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு , இலஞ்சம் 
அல்ல  ஊழல்  பற்றிய விசாரைணகள் ஆைணக்கு , இலங்ைக 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு , ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு , நீதிச் 
ேசைவகள் ஆைணக்கு , கணக்காய் ச் ேசைவகள் ஆைணக்கு  
மற் ம் எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு  ேபான்றைவ ெதாடர்பில் 
சில ெபா வான க த் க்கைள ன்ைவக்கலாெமன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ஆைணக்கு க்கைள நியமிக்கின்றேபா  வினங்கைள ம் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற விதத்தில் அவற்றின் 
உ ப்பினர்கைள நியமிக்கேவண் ெமன்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேபால, 
அரச நி வனங்கள், அரச திைணக்களங்கள், அரச 
கூட் த்தாபனங்களில் நிர்வாகக் கட்டைமப்பி ம் 

வினங்கைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய வைகயில் 
நியமனங்கள் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன் ம் உச்ச நீதிமன்றம், 
ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றம், மாகாண ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றம், ேமல் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றி ம் வினங்கைள ம் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் நீதிபதிகைள நியமிக்க 
ேவண் ெமன் ம்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேவைள, வடக்கு, கிழக்கில் நீதிமன்ற ெமாழியாகத் தமிழ் 
ெமாழி இ ப்பதால், அங்கி ந்  ேமல் விசாரைணக்காக ேமல் 
நீதிமன்றங்க க்கு அ ப்பப்ப ம் வழக்குகள் 
காலதாமதமாகின்றன. ஏெனன்றால், தமிழ் ெமாழியில் 
பாிச்சயமில்லாதவர்கள் ேமல் நீதிமன்றங்களில் இ ப்பதனால் 
அந்த வழக்கு விசாரைணகளில் காலதாமதேமற்பட்  வழக்காளிகள் 
பல இன்னல்க க்கு உள்ளாகின்றனர். எனேவ, அந்த 
இடங்களி ம் இன விகிதாசார அ ப்பைடயில் மாத்திரமல்லா , 
ேதைவகைளக் க தி ம் தமிழ் ெமாழியில் பாிச்சய ள்ளவர்கைள 
நியமிக்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 அ த் , ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு  ெதாடர்பில் குறிப்பிட 
ேவண் ம். ேதசியப் ெபா ஸ் ஆைணக்கு ெவான்  
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள நிைலயில் நாடளாவிய ாீதியில் ெபா சாாின் 
இடமாற்றங்கள் மற் ம் பதவி யர் கள் என்பன இந்த 
ஆைணக்கு லம்தான் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்ப  பற்றி 

ஒ  ெதளிவற்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற .  ஏெனனில், 
இவ்வாறான ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் பல்ேவ  அரசியல் 
தைலயீ கள் இடம்ெப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . இ  
ெதாடர்பில் உண்ைம நிைலைம ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

அேதேநரத்தில், நான் ஏற்ெகனேவ ெதாடர்ந்  வ த்தி 
வ வைதப்ேபால் 13வ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக 
நைட ைறப்ப த்தி மாகாணப் ெபா ஸ் ஆைணக்கு க்கைள 
அைமக்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். அத டாக அந்தந்த 
மாவட்டங்களில் இன விகிதாசார அ ப்பைடயில் ெபா ஸ் 
ேசைவக்கான ஆளணி உள்வாங்கப்பட் ப் பணிகளில் 
அமர்த்தப்ப வத டாக அங்கு சட்டம் ஒ ங்ைகப் ேப வ  
இலகுவாக அைம ம். அத் டன், ேதசிய நல் ணக்கத்ைத 
வ ள்ளதாகக் கட் ெய ப் வதற்கும் 
ெதாழில்வாய்ப்பின்ைமைய ஓரளவிற்குக் குைறப்பதற்கும் ச க 
ஒ க்கங்கைளப் ேப வதற்கும் இய மாக அைம ம் 
என்பைத ம் இங்கு நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
அந்தந்தப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மக்களின் ெமாழிகளில் 
பணியாற்றக்கூ ய ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் 
அதிகமாேனாைரப் பணியில் அமர்த் வ  அவசியம் என்பைத ம் 
நான் ெதாடர்ந் ம் வ த்தி வ கின்ேறன்.   

அ த் , இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் பற்றிய விசாரைணகள் 
ஆைணக்கு  ெதாடர்பில் பார்க்கின்றேபா , இதில் 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ள பல ைறப்பா கள் குறித்த விசாரைண 
அறிக்ைககள் இன்ன ம் த்தப்படவில்ைல எனத் 
ெதாியவ கின்ற . அேதேநரம், அறிக்ைககள் சில 

ரணப்ப த்தப்பட்ட நிைலயி ம் அைவ ெதாடர்பான ேமலதிக 
நடவ க்ைககள் தாமதமாகி வ வதாக ம் கூறப்ப கின்ற . இ  
ெதாடர்பில் உண்ைமநிைல ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
ேம ம், அரசியல் காழ்ப் ணர்ச்சிகள், அரசியல் உள்ேநாக்கங்கள் 
காரணமாக ம் குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்ற 
நிைலைமகள் காணப்ப கின்றன. இவ்வாறான 
ெபாய்க்குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றேபா  குற்றம் 
சுமத்தப்ப கின்றவர் ச கத்தின் தவறான கண்ேணாட்டத்திற்கு 
ஆளாகேவண்  ஏற்ப கின்ற . எனேவ, இவ்வா  
சுமத்தப்ப கின்ற ெபாய்யான குற்றச்சாட் க்கள் ெதாடர்பில் 
உாிய விசாரைணகள் ாிதமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  உண்ைமகள் 
ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ப டன், அக்குற்றச்சாட் ப் 
ெபாய்யானெதனக் காணப்பட்டால் அக்குற்றம் 
சாட்டப்பட்டவ க்கு நிவாரணங்கைள வழங்க ம் குற்றச்சாட்ைடச் 
சுமத்தியவ க்ெகதிராகச் சட்ட நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும் நடவ க்ைககள் ேதைவெயன்பைத நான் 
இங்கு வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் 
இலஞ்ச ஊழல்கள் சட்டத்தில் ெபாய்யான குற்றச்சாட் க்கள் 
சுமத்தியவ க்ெகதிராக இ க்கும் சட்ட விதிகைளக் கண் ப்பாக 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம் என் ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இலங்ைகயில் நைடெபற்ற உள்நாட்  த்தத்தில் 
ஆரம்பகாலம் தல் இடம்ெபற்ற மனித உாிைமகள் மீறல் 
ெதாடர்பில் இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வில், 
ஆராயப்பட்  உண்ைமகள் ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  
நாம் ெதாடர்ந் ம் வ த்தி வ கின்ேறாம். அேதேநரம், 
அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்குாிய நியாயமான 
இழப்பீ க ம் வழங்கப்படேவண் ம்.  ேம ம், ெபாய்யான 
குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்ப கின்ற நிைலயில் அ  ெதாடர்பில் 
உடன யாக உாிய விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
உண்ைமகள் ெவளிப்ப த்தப்ப வ டன் குற்றச்சாட் க்கள் 
ெபாய்ெயன நி பிக்கப்ப ம் பட்சத்தில் குற்றச்சாட் க்குள்ளான 
நப க்கு உாிய நிவாரணம் வழங்க ம் குற்றம் 
சுமத்தியவ க்ெகதிராகச் சட்ட நடவ க்ைக எ க்க ம் 
ேவண் ய  அவசியம் என்பைத நான் இங்கு வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.   
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இலங்ைகயில் மனித உாிைம மீறல்கள் இன் ம் 
ெதாடர்வதாகேவ சர்வேதச ாீதியில் பிரசாரங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. இதன் உண்ைமத்தன்ைம 
ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம். மனித உாிைமகள் ெதாடர்பில் 
ெபா ஸா க்குக் கிைடத் ள்ள ைறப்பா கைளவிடப் பத்  
மடங்கு அதிகமான ைறப்பா கள் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு க்குக் கிைடத் ள்ளதாகச் ெசய்திகள் 
ெதாிவிக்கின்றன. அவ்வா  ைறப்பா கள் 
கிைடத் ள்ளெதனில், அைவ சம்பந்தமான விசாரைணகள் 
தற்ெபா  எந்தளவில் உள்ளன என்பைதத் ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். கடந்த காலங்களில் ெபா ஸா க்கு எதிராக 170 

ைறப்பா கள் கிைடத் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற . இைவ 
பற்றிய தற்ேபாைதய நிைல என்ன என்பைத ம் ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

பயங்கரவாதத் த ப் ப் பகுதியில் அதன் ெகாள்ளளைவவிட 
அதிகமாேனார் அதாவ  200 அல்ல  300 சத தமாேனார் த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ளதாக ஐக்கிய நா கள் சைபயின் சித்திரவைதக்கு 
எதிரான ெசயற்கு வின் 59வ  மாநாட் ல் 
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . அேதேநரம் ல்ைலத்தீவி ம் 
மட்டக்களப்பி ம் உள்ள சித்திரவைதக் கூடங்கள் பற்றி இலங்ைக 
அரசாங்கம் இன்ன ம் விசாாிக்கவில்ைல என் ம் இந்த 
மாநாட் ல் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . இவ்விடயங்கள் ெதாடர்பி ம் 
உண்ைமயான நிைலைமகள் பகிரங்கப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

ேமற்கூறிய ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு  மற் ம் இலஞ்சம் 
அல்ல  ஊழல் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு ைவ மாகாண 
மட்டத்தில் விஸ்தாிப்பத டாக மக்க க்கு இ க்கின்ற 
அெசளகாியங்கைளக் குைறக்கலாம் என்பைத ம் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம் 
அரசியலைமப்பின் 19வ  தி த்தத்தின்கீழ் ெகாண் வரப்பட் ள்ள 

திய கணக்காய் க் கட்டைளச் சட்டத்ைதச் ெசயற்ப த்த இந்த 
அரசு ன்வர ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த , எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு  ஒன்  
உ வாக்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் அதன  ெசயற்பா கள் எ ம் 

ன்ென க்கப்படாத நிைலேய காணப்ப வதாகத் 
ெதாியவ கின்ற . எனேவ, அதற்குாிய பணிகைள வகுத்  
அளிப்ப  அவசியமாகும். தற்ேபா  எம  நாட் ல் எல்ைல 
நிர்ணயங்கள் பல ம் பல்ேவ  அைமச்சுக்களா ம் 
திைணக்களங்களா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. 
குறிப்பாக கிராம ேசைவயாளர் பிாி களின் எல்ைலகள் 
ெபா நிர்வாக அைமச்சினா ம் உள் ராட்சிச் சைபகளின் 
எல்ைலகள் உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைப அைமச்சினா ம் 
ெபா ஸ் பிாி க க்கான எல்ைலகள் ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தினா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. 
இவ்வா  பல்ேவ  தரப் கள் எல்ைல நி்ர்ணயங்களில் 
ஈ ப கின்றெபா  ெபா மக்கள் பாாிய சிரமங்க க்கு 
உட்ப கின்ற சந்தர்ப்பங்க ம் ஏராளமாகும். இவ்வாறான 
ஏற்பா களால் பல குைறபா கள் நாட் ல் நில கின்றன.  

குறிப்பாக கிராம ேசைவயாளர் பிாி கைள 
எ த் க்ெகாண்டால், ெகா ம்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில் பத்தாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்க க்கு ஒ  பிாி ம் 
யாழ். மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் இரண்டாயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட மக்க க்கு ஒ  பிாி ம் அ ராத ரம் மற் ம் கு நாகல் 
மாவட்டங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் ஐந் க்கும் குைறவான 
மக்க க்கு ஒ  பிாி மாக இ ப்பைதக் காண கின்ற . இந்த 
நிைல மாற்றப்பட்  நாடளாவிய ாீதியில் ெபா வான நியதி 
ேபணப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ, இவ்வைனத்  எல்ைல நிர்ணயச் 
ெசயற்பா கைள ம் நிரந்தர எல்ைல நிர்ணய 
ஆைணக்கு வின்கீழ் ெகாண் வ வத டாக அவற்றின் 

விைனத்திறன் அதிகாிக்கும். அேதேவைள சுயாதீனமானதாக ம் 
ரண்பா கள் அற்றதாக ம் அைவ இயங்க ம் என் ம் நான் 

நம் கின்ேறன்.  

இன்  குறித்த சில உள் ராட்சி மன்றங்கள் கைலக்கப்பட்  
நீண்ட காலங்களாகின்றன. இதனால் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அந்தச் 
சைபகளில் இல்லாதப யினால் பிரேதச மக்கள் பல 
அெசளகாியங்க க்கு உட்பட்  வ கின்றனர். எதிர்காலத்தில் 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல்கைள நடத் வதற்குக் காலதாமதம் 
ஏற்ப மாக இ ந்தால், விேசட சட்டங்கைள ஏற்ப த்தி, அல்ல  
ஒ  விேசட ஏற்பாட் ன் அ ப்பைடயில், அந்தப் திய 
சட்டவிதிக க்கு உட்பட்ட வைகயில், ஏற்ெகனேவ இ ந்  
கைலக்கப்பட்ட சைபக க்குத் ேதர்தல் நடத் கின்ற 
காலகட்டத்திற்கு இைடயில், தற்கா கமாக ஒ  குறிப்பிட்ட கால 
அவகாசத்ைத அவற் க்குக் ெகா த் , அந்தக் காலப்பகுதியில் 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு வழிவகுக்க ேவண் ம் 
என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ேதர்தல் ஆைணக்கு  தன  எதிர்கால இலக்குத் 
ெதாடர்பான விடயங்கைள உள்ளடக்கிய ல் ஒன்ைறக் கடந்த 
16ஆம் திகதி ெவளியிட்டைமயான , மிக ம் வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாகும். இந்தப் பணிைய ேமற்ெகாண்டைம ெதாடர்பில் 
அதன் தைலவர் மஹிந்த ேதசப்பிாிய உட்பட ஆைணக்கு வின் 
அைனத்  அங்கத்தவர்க க்கும் என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரம், ஏைனய சுயாதீன 
ஆைணக்கு க்க ம் இவ்வாறான ஆக்க ர்வமான யற்சிகைள 

ன்ென க்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேதர்தல் 
ஆைணக்கு வினால் அதன  பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நிதிெயா க்கீ கள் ேபாதியதாக இல்ைலெயன்ற குற்றச்சாட் கள் 

ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இதைன ம் நிவர்த்தி ெசய்ய இந்த அரசு 
ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், ம த் வத் ேதைவக்காக ஜனாதிபதி நிதியத்தி ந்  
நாடளாவிய ாீதியில் சிறந்த ேசைவகள் ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்றன. அேதேவைள வடக்கு, கிழக்கில் த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடமி ந்  வ கின்ற விண்ணப்பங்க க்கு 
கூ ய கவனம் ெச த்தி, ஒ  விேசட ஏற்பாடாகக் க தி, 
அவர்க க்குக் கூ ய நிதி தவிகைள வழங்கேவண் ெமன்  
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கிய ெகளரவ தவிசாளர் அவர்க க்கு 
நன்றி ம் கூறி, என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 12.05] 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 

අද දිනෙය් සාකච්ඡාවට ලක් කරන ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය 
ශීර්ෂය, අගමැතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය හා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ඇතුළු වැය ශීර්ෂ 22ක් ගැන කථා කිරීමට මට විනාඩි දහයක 
වාෙග් කාලයක් දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අපි 
වාෙග් පසුෙපළ මන්තීවරුන්ට කථා කිරීම සඳහා විනාඩි හතරක-
පහක වාෙග් කාලයක් තමයි හම්බෙවන්ෙන්. අද දිනෙය් 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින එක මම හුඟක් අගය 
කරනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි 
කියලා මම හිතනවා. නමුත් එතුමා කාර්යබහුල නිසා සමහර 
ෙව්ලාවට ෙම් සභාවට එන්න නැතුව ඇති.  

ෙමම වැය ශීර්ෂවලට මුදල් වැඩි කිරීම ගැන මම වැඩිපුර කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිවරෙයකු වුණාම, එතුමාෙග් 
රාජකාරි හරියාකාරව කරන්න මුදල් තිෙබන්ෙන් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, අගමැතිවරෙයකු වුණාම එතුමාෙග් රාජකාරිය හරියාකාරව 

61 62 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න මුදල් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ෙපොඩ්ඩක් හිතට රිෙදන්ෙන්, 
ෙම් ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
''ජනාධිපතිවරයා ෙමන්න ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් වියදම් 
කරනවා''  කියලා කියපු නිසායි. ඒ නිසා අපි ආපසු ඒ තත්ත්වයටම 
යන්න හදනවාද කියන එක  තමයි මට පශ්න කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් මට නියමිත  කාලය ගන්නවා, ඊට වඩා වැදගත් කාරණාවක් 
ගැන කථා කරන්න. ඒ කාරණාව තමයි ෙම්  රජය ෙගන යන 
ආර්ථික පතිපත්තිය. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය ෙමොන වාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තියක්ද ෙගනයන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නා විධියට 
ෙම් රජය නිෙයෝ ලිබරල් පතිපත්තියක් තමයි ඉදිරියට ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. චමිපික රණවක ඇමතිතුමා මීට 
ඉස්සරෙවලා කථා කර කිව්වා, "නිෙයෝ ලිබරල් පතිපත්තිය ෙම් 
රටට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය් 
ඉන්නවා, චෑන්ග් කියලා  ෙකොරියානු ජාතික ආර්ථික විද ාඥෙයක්. 
එතුමා කියනවා, නිෙයෝ ලිබරල් පතිපත්ති මාලාව ඉදිරියට ෙගන 
යනවා කියන්ෙන්, golden straitjacket එකක් දැම්මා වාෙග්, 
එෙහම නැත්නම් රත්තරන් ෙතොණ්ඩුවක් දැම්මා වාෙග් ෙදයක්  
කියලා.  

ෙමම න ාෙය් ෙමොනවාද තිෙබන කාරණා? එහි කාරණා 
දහයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙපෞද්ගලිකකරණය කරන්නය කියන 
එක. උද්ධමනය පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න කියනවා. රාජ  ෙසේවය 
පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න කියනවා. අය වැය පරතරය  අඩු 
කරන්න - "balance the Budget" - කියනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
"Liberalize trade" කියනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හරහා 
ආර්ථික වර්ධනයක් ගන්න ඕනෑය කියනවා. ඊට අමතරව, 
deregulate foreign investment, deregulate capital markets, 
make the currency convertible, reduce corruption and 
privatize pensions වාෙග් න ාය දහයක් තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ  කියලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අද 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙනක් රටවල් ෙකොෙහොමද සංවර්ධනය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ෙම් නිෙයෝ 
ලිබරල් ආර්ථික කළමනාකරණය හරහා ෙනොෙවයි ඒ රටවල් 
සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. අපි උදාහරණයක් 
විධියට “ෙටොෙයෝටා” ෙකොම්පැනිය ගනිමු. ෙටොෙයෝටා 
ෙකොම්පැනියට අවුරුදු 25ක් යනෙතක් ජපානෙයන් ආර්ථික 
සහනයක් ලබා දුන්නා. ෙටොෙයෝටා ෙකොම්පැනිය 1958 වර්ෂෙය් 
පළමුවැනි වතාවට ඇෙමරිකාවට කාර් එකක් විකුණන්න 
හදනෙකොට, ඒක අසාර්ථක වුණා. අවුරුදු 25ක් ජපාන රජෙයන් 
ෙටොෙයෝටා ෙකොම්පැනියට සහන  දීලාත්,  අවුරුදු 25කට පසුව  
කාර් එකක් විකුණන්න හදනෙකොටත ්, ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඒ 
නිසා මම හිතන හැටියට ෙමම න ාය ඉදිරියට ෙගන ගියා නම්, අද 
ජපානෙය් වාහන නිෂ්පාදනය කරන අංශයක් නැහැ; දකුණු 
ෙකොරියාෙව් shipbuilding අංශයක් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම, චීනෙය් 
ආර්ථික වර්ධනයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නත් බැහැ.  

අෙප් ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා පැහැදිලි කළ 
අන්දමටම ඇෙමරිකාෙව් තිබුණු ජනාධිපතිවරණයත්, යුෙරෝපා 
හවුෙල් ඉන්නවාද, නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමට එංගලන්තෙය් 
පැවැති ජනමත විචාරණයත් දිහා බැලුවාම අපට ෙපනී යනවා, ඒ 
රටවල ජනතාවත් ෙම් නිෙයෝ ලිබරල්වාදය පතික්ෙෂේප කර තිෙබන 
බව. ෙමොකද, ෙම් නිෙයෝ ලිබරල්වාදෙයන් සාමාන  ජනතාවට 
සහනයක් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව් පැවැති 
ජනාධිපතිවර ණෙයන් ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් ලැබූ ඡන්ද දිහා බැලුවත්, 

එංගලන්තෙය් පැවැති ජනමත විචාරණය දිහා බැලුවත් අපට එය 
ෙපනී යනවා. නාගරික පෙද්ශවල අය විතරයි ෙම් ආර්ථික 
පතිපත්තියට ඡන්දය ෙදන්ෙන්. ගම්බද අයට ෙම් ආර්ථික 
පතිපත්තිෙයන් සහනයක් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි 
ඒෙකන් ෙපනී යන්ෙන්.    

අෙප් අගමැතිතුමා කියනවා, TPP අත්සන් කරන්න කියලා.  
TPP අත්සන් කරන්න කියලා කිව්වාට, එයින් සහනයක් 
හම්බෙවන්ෙන් නැත්නම්, අපි ෙම් න ාය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් 
ෙමොකටද කියලා  මට ෙත්රුම් ගන්න බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් ආර්ථික සැලැස්ම ෙමොකක්ද? අපි megapolis 
එකක් හදනවා කියලා කියනවා. Megapolis එකට අනුව දිස්තික්ක 
තුෙන් ලක්ෂ 80ක් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑලු. ඉතිරි දිස්තික්ක 22 තුළ 
ලක්ෂ 130යි ජීවත් ෙවන්ෙන්? එතෙකොට අෙප් කෘෂි කර්මයට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසාද දන්ෙන් නැහැ, අක්කර 1,000ක් දීලා 
ෙගොවීන්ට සහන ෙදන්න ඕනෑ කියලා ෙම් රජය කියන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම රටක ජනගහනෙයන් සියයට 40ක් පමණ 
සිටින megapolis එකක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
සමහර ෙවලාවට ෙටෝකිෙයෝ, ෙයොෙකෝහාමා, ඒ වාෙග්ම කයිෙරෝ, 
ඇෙලක්සැන්ඩියා වාෙග්  megapolis තිෙබනවා. නමුත්, ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාව ඉන්ෙන් ඔවුන්ෙග් භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුවයි. 
එෙහම නැතුව, රජෙය් පතිපත්තියක් ඉදිරියට ෙගනිහිල්ලා 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් පතිපත්තියක් අෙප් රටට 
ගැලෙපන්ෙන් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ජාතික 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැදගත්ම හා මූලික ෙදයක් වන්ෙන්  ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව - food security - ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කර 
ගන්න එක තමයි හුඟක්ම වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒක අපට 
ෙල්සිෙයන්ම කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් අෙප් වී 
නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම, බඩ ඉරිඟු 
ඉල්ලුම සියයට 100ක්ම සපුරා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. නමුත්, 
ෙමම රජෙය් පතිපත්තිය දිහා බැලුවාම ඔවුන් ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? අක්කර 10,000ක වී වගාව නවත්වලා, ඊට පස්ෙසේ  
ගර්කින් වවලා, එෙහම නැත්නම් ඕකිඩ් වවලා, ඒවා පිට රට  
යවලා, ඒ මඟින් ආදායමක් ලබලා, ඒ මුදල්වලින් වී ගන්න කියන 
න ාය පතය කියාත්මක කරනවා නම් අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. 
නමුත්,  මම ෙම් අය වැෙය් එක ෙහොඳ ලක්ෂණයක් දකිනවා. ඒ 
තමයි, තාක්ෂණය ෙවනුෙවන් ෙවන්කළ මුදල් පමාණය විශාල 
ෙලස වැඩිකර තිෙබන එක. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. තාක්ෂණය සඳහා 
වැඩි මුදල් පමාණයක් දැම්මාට, ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් 
කියලාත් ෙත්රුම් ගැනීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
ෙලස වී නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්  අපට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, 
නිෂ්පාදන වියදමින් සියයට 50ක්ම යන්ෙන් labour cost එකට. 
Labour cost ඒෙකන් සියයට 50ක් පමණ වැය ෙවන්ෙන් 
harvesting period එෙක්දී. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අපට 
ෙමොකක් ෙහෝ යන්තයක් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් වුෙණොත්, 
අපට නිෂ්පාදන වියදම - cost of production - අඩු කරෙගන යම් 
කිසි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට යන්න පුළුවන් කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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[ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා] 
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ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රජය බලයට පත්වුණාට පස්ෙසේ 

කියාමාර්ග තුනක් ගත්ත නිසා තමයි අපි ෙම් තත්ත්වයට වැටිලා 
ඉන්ෙන් කියන එකත් මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙමොනවාද? මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙගන ආ දැවැන්ත 
සංවර්ධන කටයුතු සියල්ලම නැවැත්තුවා. ඒ වාෙග්ම, රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට  රුපියල් 10,000ක  දීමනාවක් දුන්නා.  ඒ මඟින් 
රජයට දරාගන්න බැරි වියදමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා 
recurrent expenditure එක සම්පූර්ණෙයන්ම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ෙම් රජය බදු ගහලා දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් රජය බදු 
ගහලා කියනවා, ණය බර නිසා බදු ගැහුවා කියලා. ණය බර  නිසා 
බදු ගහලා තිෙබනවා නම්, දැන් ඒ ණය අඩුෙවන්න ඕනෑ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි 2015 ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් Annual Report 
එක බැලුෙවොත්, ඒ අනුව ෙම් රජය තමයි වැඩිෙයන්ම ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 1,200ක් ණය වශෙයන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් වැරදි ආර්ථික 
කළමනාකරණයක් හැටියට මම දකින්ෙන්, ෙපටල් මිල විශාල 
ෙලස අඩු කිරීමයි.  ෙපටල් මිල විශාල වශෙයන් අඩු කෙළේ 
නැත්නම්, ෙම් රජයට රුපියල් බිලියන 2.5ක මුදලක් ඉතිරි කර 
ගන්න තිබුණා. අවුරුදු ෙදකකට රුපියල් බිලියන 5ක් වාෙග් 
මුදලක් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවර අය වැයට 

ෙහොඳ graph එකක් දාලා තිෙබනවා, ඉදිරි අවුරුදු කිහිපෙය්දී අපි 
ෙකොපමණ ණය පමාණයක් ෙගවන්න ඕනෑද කියලා. 2019, 2020, 
2021, 2022 ෙවන ෙකොට එම පමාණය රුපියල් බිලියන 3 පැනලා 
තිෙබනවා. රාජ  ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා ඒ ණය 
ෙගවන්න බැරි ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. එෙහම නම් ෙමොකක්ද 
අපි කරන්න ඕනෑ? ඒකට අෙප් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න අවශ  
 ෙවනවා. එතෙකොට තමයි අපට ඒ ණය ෙගවන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ණයක් අරෙගන කඩයක් 
හදනවා නම්, මුලින්ම foundation එක දාලා බිත්ති බැඳෙගන 
යනෙකොට, ගිය වියදම් පමාණය වැඩියි කියලා වහලය ගහන්න 
එපා කියනවා නම්, අපට ඒ ණය ෙගවන්න ෙකොෙහොමටවත් බැරි 
ෙවනවා. අපි කෙඩ් හදන එක අවසන් කරලා, බිස්නස ්  එකක් 
පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ඒ ණය ෙගවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න,  ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රජය අනුගමනය කරන වැරදි ආර්ථික 
කළමනාකරණය නිසා අපි ෙම් තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමම නිෙයෝ ලිබරල් පතිපත්ති ෙවනස් කරලා, රෙට් හැම 

පැත්තකටම සංවර්ධනයක් යන පතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිය ට 
ෙගනයන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The Hon. Rauff Hakeem, please. You have five 

minutes.  
 
[අ.භා. 12.15] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

අද දින ගරු සභාවට පැමිණ සිටින ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් විධායක ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙගනුත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමාෙගනුත්, 
එතුමන්ලා යටතට අයත් වන අෙනකුත් ආයතනවල වැය ශීර්ෂයන් 
පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එයට වචන 
ස්වල්පයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු 
ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අද උෙද් ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
කථාෙව්දී  අෙප් රෙට් විධායක ජනාධිපති ධූරය ෙම් රෙට් ජාතික 
සමගිය පිළිබඳ ෙක්න්දස්ථානයක් හැටියට එතුමා විගහ කළා. ඒ 
වාෙග්ම අපෙග් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා එහි සංෙක්තයක් 
හැටියටත් විගහ කළා. ඒ වාෙග්ම මීට ෙපර සිටි විධායක 
ජනාධිපතිවරුන් සියලු ෙදනාටම වඩා එතුමන් විධායක ජනාධිපති 
ධූරයට පත්වීෙම්දී ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන්ෙගන් විශාල ඡන්ද 
පතිශතයක් ලැබුණා කියන එක පිළිබඳව කවුරුත් ආඩම්බර විය 
යුතුයි.  එතුමන්ෙග් ආණ්ඩු කාලය තුළ ෙම් රෙට් ජාතික සමගිය 
ෙගොඩනැඟීමට හැකි වාතාවරණයක් ඇති ෙවලා තිබීම අපි අගය 
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අද උෙද් ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
කථාෙව්දී ෙම් රෙට් මාධ  කියා කරන පිළිෙවත පිළිබඳවත් යම් 
විෙව්චනයක් එල්ල වුණා.  

සමහර ෙවලාවට අපි හැම ෙදයක්ම අනුමත ෙනොකළත්, එක 
ෙදයක් මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඊෙය් අෙප් අධිකරණ 
අමාත තුමා ෙම් සභාෙව්දී  ඉතාමත්ම ෙහොඳ කථාවක් කළා. එය 
හරවත් කථාවක්. විෙශේෂෙයන්ම ඊට ෙපර දින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිල නිවෙසේ රජෙය් මුල් ෙපෙළේ අමාත වරුත්, 
සුළු ජන ෙකොටස් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ නායකයනුත්, අෙප් 
තිවිධ හමුදාෙව් පධානීන් සහ බුද්ධි අංශෙය් පධානීන් කැඳවලා 
ර ෙට් වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව විගහයක් කළා;  සාකච්ඡාවක් 
කළා. ගත යුතු පියවර පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්ෙසේ අපි ඒ 
පිළිබඳව ගන්නා පියවර සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් අෙප් අධිකරණ 
අමාත තුමා   ෙහොඳ විගහයක් කළා. එතුමාෙග් කථාෙවන් තමන්ට 
වුවමනා ෙකොටස් ටිකක් අරෙගන අද මාධ  විශාල ශීර්ෂ පාඨ 
ෙයොදලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රටින් ISIS සංවිධානයට ගිය තිස් 
ෙදෙදෙනකු පිළිබඳ කථාව ගැන කියන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් දැන් 
තිෙබන භීතිකාව තවත් වැඩි කිරීෙම් පවණතාවක් තිෙබනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම වගකීමකින් යුතු මාධ  තමන් උපුටා ගන්නා 
ෙකොටස්වලට ෙදන පසිද්ධිය, විෙශේෂෙයන්ම ශීර්ෂ පාඨ හැටියට 
ෙයොදා ගන්නා ෙකොටස් දිහා බැලුවාම, ඒ පිළිබඳව අපට 
කනගාටුවක් ඇති ෙවනවා.  රෙට් කලබල වැඩි කිරීෙම් 
වුවමනාෙවන්,- ඇත්තටම එම ෙහොඳ කථාෙව් යම් යම් ෙකොටස්  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව අපටත් පශ්න තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ISIS සංවිධානයට 
එක් වුණු පවුල් 4ක සාමාජිකයන් තිස්ෙදෙදනාෙගන් විශාල පිරිසක් 
නැවත - [බාධා කිරීමක්] පැමිණ තිෙබනවාය කියන එකත් කිව 
යුතුයි.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක අවුරුද්දකට විතර උඩදී ෙවච්ච 
සිදුවීමක්. අෙප් පාන්තෙය් අෙනකුත් රටවලත් ෙම් විධියට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් කාරණය තමයි, අභ න්තරෙයන් 
ෙම්කට කිසිම ෙපළඹවීමක් ෙවලාත් නැහැ.  ෙවබ්අඩවි තුළින් 
ආකමණය කර ගත්ත පිරිසක් එෙහම ගියාට, ඒ පිළිබඳව සමස්ත 
මුස්ලිම් ජනයා පිළිබඳවත් අනවශ  භීතිකාවක් ඇති ෙවන 
ආකාරය ට මාධ  තමන්ෙග් වගකීම මඟහැරලා ෙම්වාට පසිද්ධියක් 
ලබාදීම පිළිබඳව අපි කනගාටු විය යුතුයි.  

එතුමාෙග් කථාෙව්දී තවත් කාරණයක් පිළිබඳව කියලා 
තිබුණා. මුස්ලිම් ජාත න්තර පාසල්වල සිටින විෙද්ශික ගුරුවරුන් 
ෙම් රට තසත්වාදයට ෙපොළඹවනවා කියන කථාවක් කියලා 
තිබුණා. ඒක ෙමොන ෙතොරතුරක් මත කිව්වාද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, ඒකත් විකෘති කරලා පළ කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. 
ෙමොකද, එෙහම ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, අපට අයිතියක් 
තිෙබනවා ෙනරපා දමන්න. එෙහම නැත්නම් visa ෙනොදී ඉන්න. ඒ 
ෙගොල්ලන් අල්ලලා නීතිය-  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, your time is over.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙමහිදී මාධ  වගකීමකින් යුතුව ෙම් ගැන කටයුතු කළ 

යුතුයි කියා මා අවධාරණෙයන් කියනවා. ෙම් කාරණා 
ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 12.21] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊෙය් අය වැය ෙදවන වර කියැවීෙම් 

ඡන්දය පවත්වන ෙකොට අපි දැක්කා, නැවත වරක් තුෙනන් 
ෙදකකට වඩා ඡන්ද ලබා ෙගන, ඒ ෙදවන වර කියැවීම සම්මත 
වුණාය කියා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතිහාස ගත වන 
සිද්ධියක් වුණා. ෙදවැනි වතාවට අපි දැක්කා, සියලුම සුළු ජන 
ෙකොටස් නිෙයෝජනය කරන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 
ජනාධිපතිතුමාෙග්, අගමැතිතුමාෙග් සම්මුතිවාදී රජෙයන් ඉදිරිපත් 
කළ ෙදවැනි අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා ෙදනවා. එය සුවිෙශේෂ 
ජයගහණයක් කියා මා දකිනවා. සංහිඳියාව ගැන කථා කරන 
ෙකොට, ෙබදිලා තිබුණු රටක් නැවත වරක් අපි එක් ෙසේසත් කරලා, 
රෙට් ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කිරීමට පමුඛත්වය දීලා ෙම් යන 
ගමෙන්දී, දවිඩ, මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන සියලුම මන්තීවරුන් ෙම් රජය ෙකෙරහි  
විශ්වාසයය පළ කර තිෙබනවා.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන ෙකොට, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙබොෙහොම වැදගත් ආයතන ගණනාවක් ෙම් වැය 
ශීර්ෂයට ඇතුළු ෙවන බව මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  මම ෙපොඩි 
අධ යනයක් කරලා බැලුවා, 2010 වර්ෂෙය් විතර ඉඳලා 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට කුමන ආකාරෙය් මුදලක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද  කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනවාරි 
8වැනිදායින් පස්ෙසේ  රෙට් පධානත්වය භාර අරෙගන එතුමාෙග් 
අමාත ාංශය ෙමෙහයවන්න පටන් ගත්තාට පසුව, ෙබොෙහොම අඩු 
වියදමකින් තමයි එතුමාෙග් කාර්ය භාරය කර ෙගන යන්ෙන් කියා 
අප දකිනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තාම, එතුමා මීට කලින් 
හිටිය අය වාෙග් "රජෙගදරට"  ගිෙය් නැහැ. එතුමා ඒක පතික්ෙෂේප 
කළා. එතුමා  අරලියගහ මන්දිරය භාර දුන්නා, අගමැතිවරයාට. 
ෙමවැනි ෙද්වල් කලින් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

විෙද්ශ ගමන් යන ෙකොට, එතුමා විශාල කණ්ඩායම් අරෙගන 
යන ජනාධිපතිවරෙයක් ෙනොෙවයි කියා අපි දකිනවා. එතුමා 
ෙබොෙහොම සරල ජීවිතයක් ගත කරන ජනාධිපතිවරෙයක්.  පිට රට 
සංචාරයකට යන ෙකොට එතුමා කවුරු හරි කලින් යවලා 
කියන්ෙන්  නැහැ, ''මම ඉන්න ෙහෝටලෙය් ෙලොකුම කාමරය මට 
ෙවන් කරලා ෙදන්න''යි කියලා. එතුමා හැම ෙව්ලාෙව්ම 
හිතන්ෙන්, ''නාස්තිෙයන් ෙතොරව, දූෂණෙයන් ෙතොරව ෙමොන 
ආකාරෙයන්ද රෙට් සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්'' කියන 
එකයි. ඒ වාෙග්ම, යහපාලනයට, පජාතන්තවාදයට, අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් ස්වාධීනත්වයට වගවීම පිළිබඳ විනිවිදභාවෙයන්, 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා ෙම් 
සියල්ලක්ම, වචනයට පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතිව කියාවට 
නංවපු නායකෙයක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දින සියෙය් පාලන කාලය තුළදී ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතරයකුයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  තිබුෙණ්. 
පජාතන්තවාදය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමක් හැටියට, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න එතුමා ඍජුව මැදිහත් ෙවලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
සම්බන්ධ කර ෙගන, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සම්බන්ධ කර 
ෙගන, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙවනත් පක්ෂත් 
සම්බන්ධ කර ෙගන සුවිෙශේෂ ජයගහණයක් ඒ අවස්ථාෙව්දී කළාය 
කියන එක මම පැහැදිලිව කියන්නට කැමැතියි. ෙමවැනි ෙද්වල් 
කරන ෙකොට, ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාට ලකුණු වැෙටනවා. 
ෙද්ශීය වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර වශෙයනුත් 
එතුමාට විශාල වශෙයන් ලකුණු වැෙටනවා. 

ජාත න්තරෙයන් ලකුණු ලබා ෙදන්ෙන් ඔය ෙව්දිකාවට 
ගිහිල්ලා කථා කරන කථාවලට ෙනොෙවයි. එෙලස කරන කථා 
ඇත්ත වශෙයන්ම කියාවට නංවලා තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක 
බලලා තමයි ඒ ලකුණු ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ඇත්ත 
වශෙයන්ම එතුමාට ජාත න්තර පිළිගැනීම සහ ෙද්ශීය පිළිගැනීම 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊෙය් මම එතුමාත් එක්ක අෙප් දිස්තික්කෙය් සංවර්ධන වැඩ 
කීපයකට සහභාගි වුණා. අෙප් දිස්තික්කයට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙවනත් දිස්තික්කවලටත් එතුමා පථම වතාවට යනෙකොට, ඇත්ත 
වශෙයන් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක නිෙයෝජනය කරන සියලු 
ෙදනාම එතැනට ඇවිල්ලා එතුමාව පිළිගන්න ආකාරය මම දැකලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධිෙය් තත්ත්වයක් කලින් තිබුෙණ් නැහැ.  එතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු පමණක් 
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ෙනොෙවයි, ෙවනත් පක්ෂවලට අයිති අයත් එතුමා  ෙවනුෙවන් 
ඇත්ත වශෙයන්ම banners ගහනවා; cut-outs ගහනවා; එතුමාව 
පිළිගන්න එනවා. එතුමා අගමැතිතුමා සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් 
වාෙග් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර භාවයක් අද ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කර 
තිෙබනවා. එම  ෙද්ශපාලන ස්ථාවර භාවෙයන් තමයි ආර්ථික 
ස්ථාවර භාවයක් ඇති ෙවන්ෙන්; ඒ ෙද්ශපාලන ස්ථාවර භාවෙයන් 
තමයි සමාජ සථ්ාවර භාවයක් ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවර භාවය  විෙද්ශ ආෙයෝජනය ෙගන්වා ගන්න අවශ යි. 
ජාත න්තරෙය් සහෙයෝගය ලබා ගන්න ඒ ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 
භාවය අවශ යි. ෙම් සියල්ලක්ම කරන ජනාධිපතිවරෙයක් හැටියට 
අපි ෙබදීමකින් ෙතොරව එතුමාෙග් නායකත්වය පිළිගන්න 
වුවමනායි, එෙසේ කටයුතු කළ යුතුයි කියන ෙද් මම විෙශේෂෙයන් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

එතුමාෙග් ගමන දිහා වාෙග්ම එතුමා ලබා ෙදන පැහැදිලි 
නායකත්වය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, එතුමාට විශාල 
ජාත න්තර පිළිගැනීමක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. එතුමාට ෙවනත් 
රටවලින් ආරාධනා කරනවා අපි දකිනවා. එතුමාට නායකත්වය 
ගන්න කියලා කියනවා. මෑතකදී මත් දව  නිවාරණ වැඩ 
පිළිෙවළකට රාජ  නායකයන් ෙදෙදනායි ෙතෝරා ගත්ෙත්. එක් 
ෙකෙනක් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. අනික් ෙකනා තමයි 
උරුගුවාෙව් ජනාධිපතිවරයා.  

ෙලෝකය වෙට් ගිහිල්ලා මත් දව  නිවාරණය පිළිබඳව කථා 
කරන්න කියලා එතුමාට ආරාධනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
නිකම් ලැෙබන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. එම විෂයය පිළිබඳ 
වුවමනාෙවන්, හදවතින් කියා කරන නායකෙයක් අෙප් රෙට් 
ඉන්නවාය කියලා ලංකාෙව්  තානාපති කාර්යාලවල ෙසේවය කරන 
නිලධාරින් ඒ අයෙග් අගනුවරවලට වාර්තා කළාට පස්ෙසේ මතයක් 
ඇති ෙවනවා. ඒ මතය ඇත්ත වශෙයන්ම රටට අත් වන විශාල 
වාසියක්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් මෑතකදී තමන් සතු 
බලතල ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ෙදන්න ඉදිරිපත් වුණු විධායක 
ජනාධිපතිවරයා නැත්නම් එෙහම කටයුතු කළ නායකෙයක් 
ඉන්නවා නම් ඒ  කවුද කියලා මට කියන්න. කිසිම ෙකෙනක් ඒ 
කටයුත්ත කෙළේ නැහැ. නමුත් අෙප් වර්තමාන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ කාර්යය ඉටු කළා. එතුමාෙග් අත්සනින් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර කිව්වා, මීට වඩා 
බලතල එතුමාෙගන් අයින් කරන්න කියලා. හැබැයි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන අවස්ථාෙව්දී, - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිය අවස්ථාෙව්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 

තීන්දුවක් දුන්නා, "කැබිනට් මණ්ඩලය එෙහම තීරණයක් ගත්තත් 
ජනතාවෙගන් පත් වුණු නායකෙයක් නිසා ජනමත විචාරණයකින් 
ෙතොරව ඒ බලතල ගන්න බැහැ" කියලා. හැබැයි, එතුමා ඔප්පු 
කළා එතුමාට බල තණ්හාවක් නැහැ කියන එක. එතුමා සතු 
බලතල වැඩි කිරීම පිළිබඳව හැම ෙවලාෙව්ම හිතන්ෙන් නැති 
නායකෙයක් කියන එක එතුමා ඔප්පු කර ෙපන්නුවා. ෙම් නිසා 
තමයි මම කලින් ඉඳලාම කිව්ෙව් කියාෙවන් තමයි ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ පිළිගැනීම ලැෙබන්ෙන් කියලා. අද කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් එතුමාෙග් සහ අගමැතිතුමාෙග් පදානත්වෙයන් ස්ථාපිත 
කරලා තිෙබන ෙම් රජය ෙම් රෙට් පැහැදිලි බහුතරය පිළිගන්න 
රජයක්. ඒෙක් කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඒ ස්ථාවර භාවය මත අපට 

ෙලොකු ගමනක් ඉදිරිෙය්දී යන්න පුළුවන් කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමතැනින් 
අවසන් කරනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දිවා ෙභෝජනය සඳහා ගරු සභාෙව් කටයුතු පැය භාගයකට 

අත්හිටුවනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                  
අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා]ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON.THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව සතුටු ෙවනවා ඔබතුමා 

මුලසුෙන් සිටින ෙවලාවක 2017 වර්ෂෙය් අය වැය සම්බන්ධෙයන් 
මෙග් පළමු අදහස් දැක්වීම සිදු කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. 
විෙශේෂෙයන් අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
කාර්යාලය පමුඛව ෙම් ර ෙට් වැදගත්ම ආයතන 22ක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා වන අවස්ථාවක් තමයි, ෙමය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද 
උෙද් ඉඳලා ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරමින් සිටියා. මා ඒ 
පිළිබඳව එතුමාට ෙපෞද්ගලිකවත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අංක 1 සිට 25 දක්වා වූ වැය ශීර්ෂවලින් 
ආයතන තුනක් පිළිබඳව පමණක් මෙග් කාලය තුළ අදහස් 
දක්වන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ, මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාවට, සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට සහ අවසාන 
වශෙයන් ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට අදාළවයි. ඒ මාතෘකාවට පෙව්ශ 
වන්න ඉස්සර ෙවලා අය වැය ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදයට අපට 
සහභාගි වීමට ෙනොහැකි වූ ෙහේතුවත්, ඊට අදාළ කාරණා 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙගන් කරුණු පැහැදිලි කරවාගන්න මට විනාඩි 
කීපයක් අවශ  ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තුෙනන් ෙදකක වැඩි ඡන්දෙයන් අය වැය 
සම්මත වීමත් සමඟ අය වැය පිළිබඳව විවිධ අර්ථ කථන ජන 
මාධ වලින් ඊෙය් පචාරය වනවා අපි දැක්කා. ඉතාම උද්දාමෙයන් 
සමහරුන් කථා කරනවා අපි දැක්කා. 'අය වැය තුෙනක් ෙදකක 
ඡන්දයකින් සම්මත වීම ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවෙය් සංෙක්තයක්, 
ජාතික සමඟිෙය් සංෙක්තයක්' ආදී වශෙයන් විවිධ නිර්වචන ගලා 
ආවා. ඒ දර්ශක රාශිය මැද්ෙද්  දියවන්නාව ඇතුෙළේ තුෙනන් 
ෙදකක මුදාවක් අය වැය මත තැබුවත් දියවන්නාෙවන් එළිෙය් 
මතය අය වැය සම්බන්ධෙයන් ඉහළට අත් ඔසවපු 162 ෙදනාෙග් 
මතය ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ ෙදක අතර විශාල 
පරස්පරයක් තිෙබනවා. මා ඒ ගැන ෙගොඩක් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එක් උපුටා දැක්වීමක් පමණක් 
කරන්න මම ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඡන්ද 162ක් අය වැයට පක්ෂව ලැබුණු 
ෙවලාෙව් අය වැයට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු, කෙශේරුකාවක් 
සහිත, විපක්ෂෙය් ජනතා නිෙයෝජිතයකු විධියට උද්දාමෙයනුයි මා 
ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් ෙවත ඒ ෙගෞරවය ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා ෙදන්න 
මැළි වන්ෙන් නැහැ කියා මම හිතනවා. අය වැය ඡන්ද  විමසීමට 
පැය 48කට ඉසස්ර ෙවලා තමයි අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් මතු කරපු රුපියල් ලක්ෂ 7 දීමනාව ෙපෞද්ගලිකව 
ෙචක් පත් විධියට මන්තීවරුන්ෙග් අත්වලට ලැබුෙණ්. මම ඇසින් 
දුටුවා එක් මන්තීවරයකුෙග් අතට ලැබුණු රුපියල් ලක්ෂ 5 ෙචක් 
පතක්. ඒ නිසා අත් 162 ඉහළට එසවුණු ආකාරය ගැන අප 
උද්දාමයට පත් විය යුතු නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ එළිෙය් මතය 
ෙමොකක්ද කියා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ෙගන එන්න විශාල 
වශෙයන් මාධ  භාවිතෙය් ෙයදුණු, විශාල කැප කිරීමක් කරපු ෙම් 
රෙට් ආර්ථික විශාරදෙයකු, විද ාර්ථියකු, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් 
කරන්න විශාල කැප කිරීමක් කරපු ආචාර්යවරෙයකු ඉදිරිපත් කළ 
අදහසක් පමණක් දර්ශකයක් ෙලස උපුටා දක්වන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ, ආචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් 
මහතායි. එතුමා ෙම් රටට ඉතාම අවංකව ආදරය කරන, කිසිදු 
අවස්ථාවක වංචනික කියා සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනාවක් ෙනොලැබූ 
විද්වෙතකු, රාජ  නිලධාරිෙයකු විධියට කටයුතු කරපු විශ්වවිද ාල 
ආචාර්යවරෙයක්. එතුමා ඊෙය් රෑ මට එවපු ෙකටි පණිවුඩය 
එතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම ඔබතුමාට උපුටා දක්වනවා. එතුමා 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එතුමා කියනවා, “If any kind of garbage 
can be passed there with two-thirds majority, what hope can 
we have on such a Parliament that it will protect Sri Lanka’s 
national interests?” කියා.     

ෙම්, ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් විශාල සම්මාදමක්, මතවාද 
එකතුවක් කළ විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් ඉන්න බුද්ධිමෙතකුෙග් 
නිර්වචනයක්. අන්න ඒ දර්ශක දිහායි අපි බලන්න ඕනෑ. මම 
ඔබතුමාට ආරම්භෙය්දී සඳහන් කරමින් හිටිෙය්, අපට අදහස ්
දක්වන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැති එක ගැනයි. ෙම් විවාදය වැය 
ශීර්ෂ කිහිපයකටම සම්බන්ධ නිසා ඒ පිළිබඳව ගැඹුරින් කථා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ඔබතුමා එක්ක 
සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වූවා. අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් 
විවාදෙය්දී මට අමතරව ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන ෙජ ෂ්ඨ, 
අත් දැකීම් සහිත මන්තීවරු දහතුන් ෙදෙනක් ඔවුන්ෙග් කාලය දන් 
ෙදන්න තීරණය කළා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන්. දහතුන් 
ෙදෙනක්, ගරු සභාපතිතුමනි. හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඉන් එක් ෙකෙනක්. ඊට අමතරව 1983 වසෙර් සිට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා, 
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා, ජනක බණ්ඩාර 
ෙතන්නෙකෝන් මන්තීතුමා, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, 
සාලින්ද දිසානායක මන්තීතුමා, රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, 
රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා, පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා, 
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමා, කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා, 
එස්.එම්. චන්දෙසේන මන්තීතුමා, එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා 
යන දහතුන් ෙදනාම අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදෙය්දී 
අදහස් දැක්වීෙමන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉවත් වුණා. ඇයි ඉවත් වුෙණ්? 
කාලය පිළිබඳව අපට තිබුණු පශ්නය නිසයි. ෙතවන වර කියවීෙම් 
විවාදෙය්දී ඒකට යම් උත්තරයක් ලැබී තිබුණත්, කාලය ෙවන් 
කිරීෙම් ගැටලුව නිසා අපි දැඩි පීඩාවකට, පීඩනයකට ලක් වුණා. 
අපි -ඒකාබද්ධ විපක්ෂය- විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරනවාද, නැද්ද 
කියන එක පිළිබඳව මීට මාස කිහිපයකට ෙපර ඔබතුමාට 

ගැටලුවක් තිබුණා නම්, ඒ ගැටලුවට අද වටිනාකමක් තිෙබන්න 
විධියක් නැහැ. ඒක අද ඉතාම පැහැදිලියි. නමුත් පනස් එකක් වන 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් මතය නිවැරදිව සමාජගත 
කරන්න ෙම් සභාෙව්දී අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; 
ලැෙබන්ෙන් මද වශෙයන්. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, 
සභානායකතුමාෙග් කාර්යාලෙය්, විපක්ෂ නායකතුමාෙග් 
කාර්යාලෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන නිසා, පසු ගිය 16 වනදා 
කාලය ෙබදා තිබූ ආකාරය පිළිබඳව මම ඔබතුමාට කියන්නම්. 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට විතරක් විනාඩි 20ක් ෙවන් 
කරලා තිබුණා; ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාට විනාඩි 4යි;  ඩී.වී. 
චානක මන්තීතුමාට විනාඩි 4යි; ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියට 
විනාඩි 5යි; නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමාට විනාඩි 4යි; 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාට විනාඩි 5යි; එස්. එම්. 
චන්දෙසේන මන්තීතුමාට විනාඩි 5යි. අෙප් මුළු කණ්ඩායමටම 
හම්බ ෙවලා තිබුෙණ් විනාඩි 60යි. නිල විපක්ෂය විධියට ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට, ටීඑන්ඒ එකට කිසි පශ්නයක් නැහැ. ටීඑන්ඒ 
එෙක් කථිකෙයෝ ජාතික මට්ටෙම් ගැටලු ගැන අවධානයක් ෙයොමු 
ෙනොකළත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් මිත මන්තීවරු ඒ 
කාලය නිවැරදිව ආෙයෝජනය කරනවා. අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ ගැන ඊර්ෂ ාෙවන් ෙනොෙවයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
නමුත් මන්තීවරු පනස් එ ක් ෙදෙනක් සඳහා කාලය ෙවන් කිරීෙම් 
ෙම් පිළිෙවත අපමාදව ෙවනස් කිරීම සඳහා ඔබතුමාට කාලය 
එළඹී තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. දැනට ඔබතුමා කාලය ෙවන් 
කරන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සියයට 40යි, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට සියයට 30යි, ITAK, JVP, EPDP එකට 
සියයට 30යි ආදී වශෙයන්. ෙමෙසේ කාලය ෙවන් කිරීම පිළිබඳව 
ඔබතුමා සමාෙලෝචනයක් කළ යුතුයි කියන එකයි මාෙග් අදහස. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මීට කලින් පැවැති 
පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ෙමම ඉල්ලීම කර තිබුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා සහ ගරු කථානායකතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලුම පක්ෂ නායකයන්ෙගන් මම ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි, කරුණාකර මීට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු 
සම්පදාය අනුගමනය කරන්න කියලා. එහිදී, ආණ්ඩු පක්ෂයට 
කාලය ෙවන් ෙකරුෙණ් සියයට 55යි; විපක්ෂයට සියයට 45යි. 
කාලය ෙවන් වුෙණ් සියයට 55යි; සියයට 45යි!  ඒ 55න් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට සියයට 35ක් දීලා, ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන කණ්ඩායමට සියයට 20ක් 
ෙදන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ෙම්  Committee 

Stage Discussion එෙක්දී විපක්ෂයට සියයට 60ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ, ෙම් විවාදෙය්දීයි. මම ෙම් කියන්ෙන්- 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙදවැනි වර කියවීමද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා, ඔබතුමා ෙමහිදී ෙම් පශ්නය 

විසඳයි කියලා.  

71 72 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙදවැනි වර කියවීමද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි වර කියවීෙම් සහ අෙනකුත් 

සියලුම විවාදවලදී. මම ෙම් ගැන ඉතාමත් පැහැදිලිව අවංකවම 
ඔබතුමාට කිව්වා, කාරක සභා විවාදෙය්දී පමණක් ඒ පශ්නය 
විසඳුණා කියලා. ඒ විසඳුෙණ්, අපි විපක්ෂෙය් කියලා පිළිගත්ත 
නිසා. හැබැයි ෙම් ගැටලුවක්ව තිෙබන්ෙන්, ඒ පිළිගැනීම අෙනක් 
අවස්ථාවලදී ෙනොෙදන එකයි. ගැටලුෙව් පීතෘත්වය එතැනයි 
තිෙබන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසායි මම කියන්ෙන්, මීට 
ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු සම්පදාය අනුව නම් විපක්ෂ 
නායක කාර්යාලය සහ සභානායක කාර්යාලය එකතු ෙවලා 
සියයට 55ක් ආණ්ඩුවට, සියයට 45ක් විපක්ෂයටය දීලායි තිබුෙණ්. 
අපි එතැනට යමු. ආණ්ඩු පක්ෂයට ෙවන් කරන සියයට 55න් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සියයට 35ක්  දීලා, සියයට 20ක් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩුෙව් අයට 
ෙදන්න ඕනෑ.  ටීඑන්ඒ සංවිධානය සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
ඉතිරි ෙවන සියයට 45න්, සියයට 25ක් දීලා ඉතිරි සියයට 20 අපට 
ෙදන්න කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. එතෙකොට, නිල වශෙයන් 
පිළිගන්නා විපක්ෂෙයන් සියයට 5යි අඩු ෙවන්ෙන්; එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් සියයට 5යි අඩු ෙවන්ෙන්.  

මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, ඒක ෙලොකු අසාධාරණයක් කියලා. 
එතෙකොට, අපට ලැෙබන කාලය සියයට 15යි කියන එක සියයට 
20 දක්වා වැඩි වනවා. එෙසේ කාලය ෙවන් කිරීෙමන් ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරන තරුණ මන්තීවරුන්  රාශියකට 
තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා 
බහ කරන්නත්, ඔබතුමාෙග් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නත් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ෙම් කාරණා පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන තිෙබන උනන්දුව දැන් වැඩියි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිරිහීම වැඩිවීමට සමාන්තරවම. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ෙකොෙහොමද ඒක විගහ කරන්ෙන් කියලා. ෙද්ශපාලනෙය් 
සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පිරිහීම වැඩිවීමට සමාන්තරවම ෙවන 
උනන්දුවකුත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ, ගරු සභාෙව් කටයුතු 
රූපවාහිනිෙය් සජීවීව විකාශය වීම මත.  

මන්තීවරුන් වර්ගීකරණය කරන; evaluate කරන සමහර 
ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම් 
ගරු සභාෙව් කථා කිරීමට ෙකොයි තරම් කාලයක් තිබුණාද කියලා 
ෙම් evaluation එෙක්දී ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. පතිඵල ෙල්ඛනය 
අනුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අතිබහුතරයක් ඉන්ෙන් 
වලිගය පෙද්ශෙය්. ඒ නිසා ඔවුන්ට අසාධාරණයක් සිදු වනවා. ඒ 
නිසා කරුණාකර ෙම්  පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග්ම 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම පළමුව ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් කාර්යාල පහසුකම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා 
කාර්යාලයක් දීලා තිෙබනවා. ඒකට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හැබැයි, 
කිසිම ෙසේවකෙයක් නැහැ; කිසිම උපකරණයක් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුන්වැනි මහෙල් කාමරයක් අපට දීලා 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අවම වශෙයන් තුන් ෙදෙනක්ෙගන් 
සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
පරිගණකය ෙමෙහයවන නිලධාරිෙයක්, කනිෂ්ඨ ෙසේවකෙයක්, 
කාර්යාල උපකරණ ටිකක්, අඩුම තරෙම් පෑනක්වත් අපට ලබා 
ෙදන්න කියලා කෘතෙව්දීත්වෙයන් යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි පළමුෙවනි මාස හෙය්ම රැස් වුෙණ් 
restroom එෙක්. අපට ඒ කාලෙය්  Committee Room එකක් 
ගන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. පසුව ගරු කථානායකතුමාෙග්යි, 
ඔබතුමාෙග්යි මැදිහත්වීෙමන් ඒක අපට ලැබුණා. ඒ නිසා, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අවශ  කරන ෙමම පාථමික අවශ තාවන් 
ටික ලබා දීමට පාර්ලිෙම්න්තුව, සභානායක කාර්යාලය සහ 
විපක්ෂ නායක කාර්යාලය එකතු වී ඔබතුමන්ලාත් එක්ක අත්වැල් 
බැඳ ගනියි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි කාරණාව ෙයොමු ෙවන්ෙන් 
"මැතිවරණ ෙකොමිසම සහ සීමා නිර්ණ ෙකොමිසම" 
සම්බන්ධෙයනුයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අද වන විට ෙම් රෙට් පළාත් 
පාලන මැතිවරණ ෙනොතියා අවුරුද්දකුත් මාස 7ක් ඉක්ම ෙගොස් 
තිෙබනවා කියා අපි දන්නවා.  

මැතිවරණයක් නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරයා ෙලස ඉන්න කාලෙය් ෙම්ක වුණා නම්, අවුරුදු 
එකහමාරක් මැතිවරණ ෙනොතියා හිටියා නම්, යුෙරෝපීය සංවිධාන, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය කුමන පකාශ නිකුත් කරයිද කියන 
කාරණය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා මා සමඟ එකඟ ෙවයි.  

අවසන් වරට පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වූෙය් 2011 
මාර්තු මාසෙය් 19වැනි දා. දැනට තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛනවල 
හැටියටත්, ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන පකාශ දිහා බැලුවාමත් 
ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසෙයන් ඉස්සරෙවලාවත් මැතිවරණයක් 
පවත්වන්න සූදානමක් නැහැ කියන එක අපට ෙපෙනනවා. ඒ 
කියන්ෙන් වසර ෙදකක් පළාත් පාලන ආයතනයක ධුර කාලය 
වසර 4යි. එයින් හරි අඩක් මැතිවරණයක් නැතිව, සභාවක් නැතිව 
 ෙගොඩනැඟිලි විතරක් තිෙබ!න ආයතන බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. සභාවක් කියන්ෙන් සභාවට 
නිෙයෝජිතයන් ආවාමයි. නැත්නම් තිෙබන්ෙන් හිස් සැකිලි, 
ෙගොඩනැඟිලි, උපකරණ, පාග්ධන භාණ්ඩ විතරයි.  
මන්තීවරයකුෙග් ධුර කාලය අවුරුදු ෙදකක්, -හරි අඩක්- ඒ 
ආකාරෙයන් ඉවත් ෙකොට තැබීම කිසිම සාධාරණ කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකක්ද, ෙම්කට ෙහේතුව? තමුන්නාන්ෙසේලා, -වගකිව 
යුතු ඇමතිවරු සහ ෙමහි විෂය භාර අමාත  ෆයිසර් මුස්තාපා  
මහතා - දිගින් දිගටම කිව්ෙව් සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වැඩ කටයුතු ඉවර ෙවලා නැහැ, ඒ නිසා අපට මැතිවරණය 
තියන්න බැහැ කියලායි. ඒක තමයි කිව්ෙව්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙපොඩ්ඩක් ඉතිහාසය ෙදසට ගමන් 
කරලා බලමු. ෙමොකක්ද වුෙණ්?  2012 ආරම්භ වුණු සීමා නිර්ණය 
ජයලත් රවි දිසානායක ෙකොමිසෙම් කාලය  2015 ජනවාරි 08වැනි 
දා නව ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පිවිසීෙමන් පස්ෙසේ  තවත් 
දීර්ඝ කළා. එතෙකොට විෂය භාර ඇමතිතුමා විධියට හිටිෙය් ගරු 
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා. ඒ ෙකොමිසමට නැවත පැමිණිලි ගත්තා; 
ෙයෝජනා ගත්තා; සංෙශෝධන ගත්තා. හැබැයි, පනෙත් පැහැදිලිව 
තිෙබද්දී ඒ ගැන ෙනොසැලකිලිමත්ව ඇමතිවරයාට තිෙබන පුංචි 
වගන්ති කිහිපයක් උපෙයෝගි කර ෙගන අෙශෝක පීරිස් 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් නව සමාෙලෝචන කමිටුවක් පත් 
කරලා, ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන් ඒකට සම්බන්ධ 
කළා. අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමා ධුර කාලය පුරාවටම ෙජ ෂ්ඨ 
වැදගත් නිලධාරිෙයක්. අපි එතුමාට ගරු කරනවා.   

 ගරු සභාපතිතුමනි,  විනාඩි 19ක අමතර කාලයක් තිෙබනවා. 
එයින් විනාඩි 10කට වැඩි කාලයක් ගන්න මට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ අපට ෙවන් කළ කාලය. එක් කථිකෙයක් දැන් 
නැහැ.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ගරු සභා ගර්භයට 
දුව ෙගන එනවා. ඒක ෙබොෙහොම වැදගත්. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වර්තමාන සීමා නිර්ණය ඇතුළත් ගැසට් නිෙව්දනය අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අත්සන් කෙළේ ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 21වැනි දා. එතෙකොට විෂය භාර ඇමතිතුමා  ඔබතුමා 
ෙනොෙවයි, අමාත තුමනි. ඒ  වර්තමාන කථානායක ගරු කරු 
ජයසූරියතුමායි.  අද වන විට ඒ සීමා නිර්ණය කරනු ලැබූ 
ආයතනවලින් 133ක කිසිදු ෙදෝෂයක් නැති බව තහවුරු ෙවලා 
තිෙබනවා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිසත්ුමා මාධ යට ඇවිල්ලා කිව්වා, 
සීමා නිර්ණය සමාෙලෝචන කමිටුෙව් සභාපතිතුමා මාධ යට 
ඇවිල්ලා කිව්වා,-[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න. මට ඉතාම ෙකටි ෙවලාවක් 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් දී පැහැදිලි 
කරන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාට කථා කරන්න ෙවලාවක් 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාද 
ෙවනවා ෙන්.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මට පැහැදිලි කරන්න ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෆයිසර් ඇමතිතුමා අඩු ගණෙන් ශීලාචාර ෙවන්න. මට කථා 

කරලා ඉවර කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා වැරදි කරුණු කියන්ෙන්. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හරි. ඒ කරුණු වැරදි නම් වැරැද්ද  නිවැරදි කරන්න ඔබතුමාට 

අවස්ථාව තිෙබනවා ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා මෙග් කාලය ගන්න එපාය 
කියලා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Let him speak. 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා වැදගත් විධියට ෙම් කථාව පවත්වාෙගන ආවා.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I seek a clarification on a legal issue. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You can do it later. Let him finish his submission. -

[Interruption.] 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඉදිරි දිනයකදී එතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැන 

විවාදයට ගැෙනනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි. ඒකට උත්තරය 
ෙදන්න. මෙග් කාලය ෙදන්න බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! - [Interruption.]    
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් කාලය නම් ෙදන්න බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Chairman, can I have only two minutes? There 

is a legal matter. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Will you listen to me please?  ෙම් 

මන්තීතුමා කරන්ෙන් එතුමාට නියමිත කාලය තුළ කරන 
කථාවක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කාලය අරෙගන 
ඔබතුමා කථා කරන්න. එතෙකොට ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  No, that is not a point of Order. 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මට යුතුකමක් තිෙබනවා - [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාට යුතුකම තිෙබනවා වාෙග්ම අනිත් අයටත් අයිතියක් 

තිෙබනවා. යුතුකම අයිතියට යට කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. බලන්න, ෙමතරම් 
ශීලාචාරව ෙම් කථාව පවත්වාෙගන ආවා. කිසිම පශ්නයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම් ඔබතුමා එය ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට එතුමා බාධා 
කළා; අසාධාරණ ෙලස බාධා කළා.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හැබැයි එතුමා එනෙකොට ඔබතුමාත් කිව්වා, - 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා ෙගෞරවෙයන් එතුමා පිළිගත්තා ෙන්. ඉතින් ඒක 

වැරැද්දක්ද?  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඉතා ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්]   

75 76 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) - விஞ்ஞான, ெதாழில் 

ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 
We can give him two minutes from our side. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Let the Hon. Dullas Alahapperuma finish his 

submission. He is on his feet. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සභා 133ක සීමා නීර්ණය ෙවලා 

තිෙබනවා. මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිතියම්ගත කිරීම් 
අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. සීමා නීර්ණය කිරීෙම් සමාෙලෝචන 
කමිටුෙව් සභාපතිතුමා කියනවා, ෙම් මැතිවරණ ඕනෑ ෙවලාවක 
පවත්වන්න පුළුවන්ය, මැතිවරණයට අදාළ පුංචි පුංචි කාරණා 
ටිකක් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එකතු ෙවලා සාමාන  
බහුතර ඡන්දයකින් තීරණය කරන එක විතරයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක එක පැත්තක්. අනික් පැත්ෙතන්, සභා 
366න් සභා 58ක විතරයි සිතියම්ගත කිරීම් කරන්න ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි උම ෙඟ් ෙකළවරට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. 
අපි tunnel එෙක් ෙකළවරට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් 
ආණ්ඩුවට වග කීමක් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ ෙම් සභා 133 සඳහා 
මැතිවරණ පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු. එයට තිෙබන බාධාව ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා වංගු ගහන්න හදන්න එපා. මා කියන්ෙන් 
අර්ථයක් ඇතිවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සීමා නිර්ණය සමාෙලෝචනය කිරීෙම් 
කමිටුෙව් ගරු සභාපති, අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමා, කෙශේරුකාවක් 
සහිත රජෙය් නිලධාරිෙයක් විධියට එතුමා පසු ගිය 30වැනි දා 
පුවත් පත් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මා 
ෙනොෙවයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. සීමා නිර්ණය කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමා පධාන කාරණා 5ක් කියනවා. එතුමා කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  "දැන් අපි අෙප් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරලා ඉවරයි. 
මිනුම්පති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැෙඩ් විතරයි අෙත් තිෙබන්ෙන්. 
පරිවර්තන කටයුතු විතරයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් කාර්යය 
ඉවරයි. ඒ නිසා අප දඩමීමා කරෙගන කාටවත් කල් දැමීමක් 
කරන්න අවශ  නැහැ"යි  කියලා එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියා 
තිෙබනවා. එතුමා කියා තිෙබනවා, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
පැවති එතුමන්ලාෙග්  කාර්ය භාරය දැන් ඉවරයි කියලා. අපි 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට එතුමා කියනවා, “අෙප් කාලය ෙදසැම්බර් 31වැනි දා 
වන ෙතක් දීර්ඝ කරලා තිෙබනවා. නමුත් අපි එෙහම ඉල්ලීමක් 
කරලා නැහැ”යි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, සීමා නිර්ණය 
සමාෙලෝචනය කිරීෙම් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා කියනවා, “අපි 
ඉල්ලීමක් කෙළේ නැහැ. හැබැයි ඇමතිතුමා අෙප් කාලය ෙදසැම්බර් 
31වැනි දා දක්වා දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ෙම් ගැන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් අපට කථා කරලා ඇහුවා, කල් ඉල්ලුවාද නැද්ද 
කියලා. අපි කල් ඉල්ලුෙව් නැහැ”යි කියලා. ඒ එක  කාරණයක්. 
ඊට අමතරව  එතුමා කියා තිෙබනවා,  “ෙම් කමය නිසා ජනතා 
විමුක්ති ෙප රමුණට අසාධාරණයක් ෙවනවා. සමහර විට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් කවුරුවත් ෙත්ෙරන එකක් නැහැ”යි කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 19ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  
එක්ෙකෝ අපි වහාම ෙම් සංෙශෝධන ටික කරලා, 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාමාන  බහුතර ඡන්දයකින් සීමා නිර්ණය 
අවසන් වුණු ෙකොට්ඨාසවල මැතිවරණ පවත්වමු. අපි සියලුෙදනාම 
ඒකට එකඟ ෙවමු. ෙම් නව මැතිවරණ කමය ඉතාම වැදගත් 
කමයක්. අපි ඒක ෙහළා දකින්ෙන් නැහැ. ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ 
කමය ෙවනුෙවන් දිගින්-දිගටම ෙපනී සිටි මන්තීවරෙයක්, මම. 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පැවති 
මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක සභාෙව්දී 
පළමුෙමන්ම සලකා බැලුෙව් මෙග් ෙයෝජනාවයි; මා විසින් 
ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ කමය පිළිබඳවයි. ඒකට එෙරහිව 
ෙනොෙවයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම් ෙම්  මැතිවරණ 
පවත්වන්න තව අවුරුද්දක් යයි කියලා, එෙහම නම් පැරණි 
මැතිවරණ කමය යටෙත් මැතිවරණය පවත්වමු. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමා ගිය සතිෙය් දවසක මාධ යට කිව්වා වාෙග් මහ 
ජනතාවෙග් සර්ව ජන ඡන්දෙය් අයිතියට ෙම් විධියට පහාර එල්ල 
කරන්න බැහැ. 

අෙප් රෙට් මැතිවරණ ඉතිහාසය කළු ලප රාශියකින් පිරිලා 
තිෙබනවා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි. මා නිෙයෝජනය 
කරන පක්ෂය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. එදා 1975දී 
පවත්වන්නට ඕනෑ මැතිවරණය, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
මුවා ෙවලා 1977 වන තුරු කල් දැම්මා. මෙග් ජීවිත කාලෙය්දී, 
එවකට 10ෙවනි පන්තිෙය් පාසල් ශිෂ ෙයක් විධියට මා දැකපු 
පළමුෙවනි වැරැද්ද ඒකයි. අවුරුදු 2කින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය 
දීර්ඝ කළා. ඒෙක් පති විපාකය ඒ ආණ්ඩුවට භුක්ති විඳින්නට සිද්ධ 
වුණා. මා දකිනවා, ඒක වැරැද්දක් කියලා. ඒ, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් යුගෙය්. 

ඊට පස්ෙසේ, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය් 
ජනමත විචාරණය. 1977දී ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන සිතියම 
හකුළනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා, මහා මැතිවරණයට 
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන සිතියම හකුළලා දැම්මා, ජනමත 
විචාරණෙයන්. අෙප් ජීවිත කාලය තුළදී ශිෂ යන් විධියට අපි 
දැක්කා, ලාම්පු - කළෙගඩි මැතිවරණය. ඒ, අපි දැකපු ෙදවන කළු 
ලපයයි. 

ඊළඟට, යාපනෙය් සංවර්ධන සභා මැතිවරණය. යාපනෙය් 
තරුණයන්ට ballot එක ගැන තිබුණු විශ්වාසය bullet එක දක්වා 
ෙවනස් කෙළේ යාපනෙය් සංවර්ධන සභා මැතිවරණයයි. මැරෙයෝ 
ගිහින් යාපනෙය් පුස්තකාලය ගිනි තියපු ඉතිහාසය 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ඒක අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ, අපි දැකපු තුන්ෙවනි කළු ලපයයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට පසුව අපි දැක්කා, මහර -ගරු අර්ජුන 
රණතුංග ඇමතිතුමාෙග්  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට අල්ලපු 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය- අතුරු මැතිවරණය. පළමුෙවනි වර ඡන්ද 
ගණන් කරන විට විජය කුමාරතුංග මහතා ජයගහණය කරලා 
තිබුණා. ඊට පසේසේ විදුලිය විසන්ධි ෙවලා පැය එකහමාරකට 
පසුව, Petromax එළිෙයන් ඡන්ද ගණන් කරන විට විජය 
කුමාරතුංග මහතා ඡන්ද 35කින් පරාජය ෙවලා තිබුණා. ෙම්වා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
කළු ලප.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟ කළු ලපය, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
කාලෙය් වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණයයි. විවිධ පක්ෂ නිෙයෝජනය 
කරන වයඹ පළාෙත් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක්ම ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. ෙමොන පක්ෂයද කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
ෙම්වා කළු ලප. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු කමය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය නැති කළ ෙද්වල් ෙම්වා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙශේණියටම ෙම්ක එකතු කරන්න එපා. 
ඒ ෙශේණිෙය් ඊළඟ කළු ලපය විධියට ෙම්ක එකතු කරන්න එපා. 
ඒකයි අපි කියන්ෙන්. ජයගාහකයා, පරාජිතයා කවුද කියන එක 
ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන ඉතාම 
පැහැදිලිව - 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? What is your 

point of Order? 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හැබැයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 

ෙගනැවිත් ජනාධිපති ධුරය තුන් වරක් දැරීමට අවස්ථාව ඇති කරපු 
එක ගැන ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ. ඒක විශාල කළු ලපයක්. [බාධා 
කිරීමක්] සියයට 100ක් ඔබතුමාත් එක්ක එකඟ ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්]   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙන්! සමා ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] මා point of Order එකට 

ඉඩ දුන්නා ෙන්.  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 ඔබතුමා ඒකත් මතක් කළා නම් තමයි ෙහොඳ. ඔබතුමා ඒක 

අමතක කළා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙම් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. ගරු ෆයිසර් 

මුස්තාපා අමාත තුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 
විවාදයට ගන්නා දිනය වන විට ගරු ඇමතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන පතිඥාව - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, විනාඩි 19න් ඔබතුමා 

විනාඩි 9ක් ගත්තාය කියලායි කිව්ෙව්.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපිට ඒ විනාඩි 19 තිෙබනවා. ඒ විනාඩි 19 

ඕනෑම කථිකයකුට ගන්නට පුළුවන්. තව විනාඩි 5ක් විතර මට 
ෙදන්න. මා අවසන් කරන්නම්.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් මැතිවරණය පැවැත්වීම පළාත් සහා 

හා පළාත් පාලන අමාත තුමාෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. ෙම් කළු 
ලපය ඉතිහාසයට එකතු කරන්නට ෙදන්න එපා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මැතිවරණ තියන්න ඕනෑ විධිය 1987 අංක 
24 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනෙත් ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. ඒ අනුව ඡන්දය 
තියන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද? අෙප් ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා මට 
වඩා ෙහොඳට ෙම් ගැන දන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එම පනෙත් 5. 25හි ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා:  

 "පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකයන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ සෑම මහා ඡන්ද විමසීමක් ම, ෙතෝරා පත්කර ගනු ලැබිය 
යුතු සභිකයන්ෙග් ධුර කාලය ආරම්භවීමට නියමිතව ඇත්ෙත් යම් දිනක ද 
ඒ දිනයට ඉහතින් වූ මාස හයක කාල සීමාවක් ඇතුළත පවත්වනු ලැබිය 
යුතු ය."  

එෙහමයි පනෙත් සඳහන් වන්ෙන්. එම නිසා  සීමා නිර්ණයට 
මුවා ෙවලා ෙම් මැතිවරණය කල් දමන්ෙන් නැතිව, -ජයගාහකයා, 
පරාජිතයා කවුරු ෙහෝ ෙවන්න පුළුවන්-  ෙම් තීන්දුව ගන්න. 
එෙහම  නැත්නම් ගරු සභාපතිතුමනි, විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැත්, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් 
පසුව,  ෙකොට්ඨාස කමෙය් මැතිවරණයක් එනවා නම්, පළාත් සභා 
මැතිවරණවලටත් ෙම් තර්කයම වලංගු ෙවයි, පළාත් සභා 
මැතිවරණ ෙනොතියා ඉන්නත් ෙම් රෙට්. ෙම් තර්කයම 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයටත් වලංගු ෙවයි.  දැන් මට ඒ ගැන 
සැකයකුත් තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් නැ  ෙඟනහිර, උතුරුමැද, 
සබරගමුව කියන පළාත් තුෙන් මැතිවරණ පවත්වන්න නියමිතයි.  

ඊළඟ ට, පළාත් පාලන මැතිවරණයත් තිෙබනවා. මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ඒ ෙවනුෙවන් භාණ්ඩාගාරෙයන් වැය ඇස්තෙම්න්තුවක් 
ඉල්ලනවා. කීයක්ද ඉල්ලන්ෙන්? පළාත් සභා මැතිවරණ තුන 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ඉල්ලනවා. පළාත් පාලන 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 3,500ක් ඉල්ලනවා. 
හැබැයි, ෙමවර අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල 58වැනි පිටුෙව්, 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව යටෙත් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
 රුපියල් මිලියන 3,875යි. ෙම් අනුව අපට ෙත්ෙරනවා, පළාත් සභා 
මැතිවරණයක ෙසේයාවක්වත් භාණ්ඩාගාරයට දැනිලා නැති බව; 
මුදල් ඇමතිතුමාට දැනිලා නැති බව. එම නිසා අපට සාධාරණ 
සැකයක් මතු ෙවනවා, පළාත් සභා මැතිවරණයටත් අත් වන්ෙන් 
ෙම් ඉරණමද කියලා. ඒ නිසා  සීමා නිර්ණ  ෙකොමිසමක් යටෙත්, 
අලුත් මැතිවරණ කමයටත් ෙම් ආකාරෙය්ම ෙදයක් ෙවන්න ඉඩ 
තියන්න එපා.  මම නැවතත් කියනවා, අලුත් මැතිවරණ කමයට 
අප හදවතින්ම එකඟයි කියලා. ඒකට විෙරෝධය පෑමක් ෙනොෙවයි 
ෙම් කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 
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ඔබතුමා ෙම් පශ්නය පිළිබඳව රටට නිවැරදි, නිශ්චිත පිළිතුරක් 
ෙදයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සියලු කටයුතු නිමා ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය යටෙත්, තවදුරටත් ෙම් පශ්නය ඉලාස්ටික් වාෙග් 
අදින්ෙන් නැතිව, රබර් කර ගන්ෙන් නැතිව නිශ්චිත පිළිතුරක් 
ෙදන්න, මා මිත ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි. මට දැන් 
හිෙතන විධියට ඔබතුමාෙගන් මැතිවරණ ගන්න එක ''මක්කෙමන් 
ෙබෝ ගහක් ෙග්නවා'' වාෙග් හරි අමාරු වැඩක්.  ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා කරන 
දවෙසේ ෙම්  පශ්නයට අවසාන පිළිතුර ලබාෙදයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් අවසාන පරිච්ෙඡ්දයට මා 
දැන් එන්නම්.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා  
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா ) 
(The Hon. Faiszer Musthapha ) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

"මක්කෙමන් ෙබෝ ගහක් ෙග්නවා වාෙග්" කියලා සඳහන් 
කරන එක වැරැදියි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, මම උදාහරණයක් ඒ කිව්ෙව්. ''කරන්න බැරි ෙදයක්'' 

කියන එක. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ලාංකීය චින්තනය අනුව රට යන ෙමොෙහොතක එවැනි 

කථාවක් කීම ෙයෝග  නැහැ කියලා මා හිතනවා.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, ඒක කිසිම ආකාරයක රිදවීමක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා 

මෙග් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය දන්නවා ෙන්. මම කවදාවත් එෙහම 
ෙද්වල් කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා එෙහම හිතන්න 
එපා. ඒක ෙබොෙහොම සරල, ජනපිය, කාටත් ෙත්ෙරන ෙහොඳ 
උදාහරණයක්. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් මහත්මයාත් 
කිව්ෙව්.  

අද දිනෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ගැනත් 
සාකච්ඡා ෙවන නිසා අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කිව 
යුතුයි. ෙම් ෙවලාෙව් එතුමාෙග් ගිණුමට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් බැර 
ෙවමින් යනවා. ආබාධිත රණ විරු ෙවෝ ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ආපු ෙවලාෙව්, ඒ අයට පහර දුන්නාම, එතුමාට රටට 
විවෘතව කියන්න සිද්ධ වුණා, "මම හිටියා නම් ෙම්ක වන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ඒ වචන කීපය අස්ෙසේ තිෙබන ෙද් අප කියවා 
ගන්නවා; ඒ පකාශය ඇතුෙළේ තිෙබන ෙද් අපට ෙපෙනනවා; ඒ 
වගන්ති අතෙර්, වචන අස්ෙසේ අපට දැෙනන ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට තව එක කාරණාවක් 
කියන්නම්. මාධ  නිදහස පිළිබඳව කථා කරද්දී, අද දවෙසේත් ෙම් 
ගරු සභා ෙව්දී ගරු අගමැතිතුමා ඉතා බරපතළ පහාරයක් එල්ල 
කළා. ෙම් එෙහම කරපු පළමුවැනි වතාව ෙනොෙවයි.   

දැන් "සීඑස්එන්" නාලිකාව තහනම් කර තිෙබනවා. ෙම් 
සභාෙව්දී ෙනොෙයක් විට ෙනොෙයක් ඇඟිලි දිගු කිරීම් කරලා, ෙම් 
සතිය වන ෙකොට මිනිස්සු ආදරය කරන තවත් නාලිකාවට අනතුරු 

ඇඟවීම් නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ, තමයි "ෙදරණ" නාලිකාව. 
මෙග් හිත මිත, සෙහෝදර  ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව් මට ෙම් 
කාරණය කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් 2016.10.12 දින ශී ලංකා පදනම් 
ආයතනෙය්දී කරනු ලැබූ කථාවක් විකෘති කළාය කියලා 
ජනමාධ  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ''ෙදරණ ''ට ලිපියක් 
එවනවා, වහාම අදාළ සංයුක්ත තැටි - DVD-  ටික ෙදන්න කියලා. 
ඒ අනුව, "ෙදරණ" නාලිකාව ඔක්ෙතෝබර් 2 6 වැනි දා ඒ අදාළ 
සියලු ෙතොරතුරු යවා තිෙබනවා, පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක. ඒ 
පැහැදිලි කිරීම තුළ තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මා ෙම් ලිපිය 
හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති  මාධ  අංශෙයන් නිකුත් කරපු 
නිෙව්දනෙය් 4වැනි සහ 5වැනි ෙජ්දවල සඳහන් කාරණා මා 
කියවන්නම්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"යුද, ගුවන්, නාවික තිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් ෙද්ශපාලන අතෙකොළු 
බවට පත් කර ෙනොගන්නා ෙලස ද ෙමහිදී සියලු ෙදනාෙගන් ඉල්ලා සිටි 
ජනාධිපතිතුමා සැබෑ ෙලසම රටට ආදරය කරන, ජාතික ආරක්ෂාවට ගරු 
කරන කිසිෙවකුට එෙසේ කළ ෙනොහැකි බවද කියා සිටිෙය්ය.''  

එතුමා හරි. 

''කිසිදු අවස්ථාවක ආරක්ෂක අංශ දුර්වල කිරීමට සහ රණවිරුවන් 
අපකීර්තියට පත්වන සිදුවීම් සඳහා ඉඩ තැබීමට තමා කටයුතු ෙනොකළ 
බවද පැවසූ ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය දිනවල හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා 
සහ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරු තිෙදෙනකු උසාවියට ෙගන යාෙම් සිදු 
වීමට ද රෙට් ආරක්ෂක  අමාත වරයා ෙලස තමාට එකඟ විය ෙනොහැකි 
බව කියා සිටිෙය්ය."  

ෙම් නිෙව්දනය එවා තිෙබන්ෙන් ජනාධිපති මාධ  
ඒකකෙයන්. ෙම් "ෙදර ණ" නාලිකාෙව් පවෘත්තියක් ෙනොෙවයි. 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන ඇමතිතුමා ෙම්ක දන්නවා. ෙම් 
තමයි, ජනාධිපති මාධ  ඒකකෙයන් එවා තිෙබන  ලියුම.  

නමුත්, මාධ  ෙල්කම්තුමා ඒක පාර්ශ්වීය පරීක්ෂණයක් තියලා 
ලිපියක් එවා තිෙබනවා. ඒ ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"එබැවින් ඔබ විසින් සිදු කරන ලද එකී විකෘති කිරීමට අදාළව ඉදිරි පියවර 
ගැනීමට ෙපර ඔබෙග් පාර්ශ්වෙයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු ඇත්නම් ෙමම 
ලිපිෙය් දින සිට දින 07ක් ඇතුළත කරුණු ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙමයින් 
ඔබට කාරුණිකව දන්වමි."  

ෙම් තමයි, "ෙදරණ" නාලිකාවට එල්ල ෙවලා තිෙබන 
තර්ජනය. ෙම්වා වැෙටන්ෙන් කාෙග් ගිණුමටද? වැෙටන්ෙන්, 
2015 ජනවාරි 08වැනි දා ජනමාධ  නිදහස ස්ථාපනය කරන්න 
කථා කරපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගිණුමට. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවන්නට ඕනෑ.  

ඒ අතෙර් මා තව විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා, සම්බන්ධීකරණ 
කමිටු සභාපතිවරු පත් කිරීම සම්බන්ධව. ගරු සභාපතිතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි මූල  පාලනය පිළිබඳ බලය තිෙබන්ෙන්. 
1976දී ගරු  එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා වුණාට 
පස්ෙසේ ෙම් සම්බන්ධීකරණ කමිටු කමය කියාත්මක වුණා. එදා 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඳලා හැම දා ම ජනතා නිෙයෝජිතයන් මූල  හැසිරවීෙම් අයිතිය 
අතට ගත්තා. ඒ අයිතිය පැවරුවා, හැම සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුවකටම. නමුත්, ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට ගරු 
සභාපතිතුමනි, පාෙද්ශීය සභාවකවත් නැති, පළාත් සභාෙව්ත් 
නැති, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් නැති අය පත් කරලා තිෙබනවා 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිවරු විධියට. ෙම්ක වැරදි 
තීන්දුවක්. මට විශ්වාසයි, කවදා ෙහෝ දවසක ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් ඊළඟ ෙපොත ලියන ෙකොට 
කියාවි, ෙමන්න ෙම් ෙතරපීම නිසා මට ෙම් තීන්දුව ගන්න සිද්ධ 
වුණා කියලා. ෙම්ක වැරදි තීන්දුවක්.  

පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මූල  පාලනය කිරීෙම් අයිතිය ඇයි 
ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙනොවන අයට පවරන්ෙන්? ඒක බරපතළ 
වැරැද්දක්. ඒ වැරැද්දත් නිවැරදි කළ යුතුයි කියලා ෙයෝජනා 
කරමින්, මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා  
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா ) 
(The Hon. Faiszer Musthapha ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මුලින්ම මා ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණුවල ෛනතික තත්ත්වෙය් විකෘති 
කිරීමක් තිෙබන බව  පකාශ කරනවා. 

 

 ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, do you want to speak or, are you on a 

clarification? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I have been given four minutes by the Government 

side. So, can I have that time? ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, 
මට ඔබතුමාෙගන් විනාඩි හතරක් ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

Hon. Risad Badhiutheen, then, you will not be able to 
speak for half an hour. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Chairman, this is a very important  matter. Can I 

clarify that? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, you may go ahead.  

  
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 

(සංෙශෝධන) පනත අනුව සීමා නිර්ණ කමිටුවක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ඒ කමිටුව පටන් ගත්ෙත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දීයි. එතුමාෙග් කාලෙය් පටන් ගත් 
ඒ කමිටුව අවුරුදු තුනක කාලයක් තිස්ෙසේ පවත්වා  ෙගන ගියා. 
නමුත්, ඒ කමිටුෙව් වාර්තාව භාර දුන්ෙන් 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටයි. ඒ වාර්තාව භාර දුන්නාට 
පස්ෙසේ ෛනතික පතිපාදන අනුව එය ගැසට් කළ යුතුයි. එය 
ගැසට් කළාට පස්ෙසේ විශාල ජනතා විෙරෝධතාවක් තිබුණා, ෙම් 
වාර්තාව සීතල කාමරයක සිට හදපු එකක්, ෙම්ක අදෘශ මාන 
හස්තයක් මඟින් ෙමෙහය වූ වාර්තාවක් කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කළා ෙන්. 
දැන් මෙග් අවස්ථාව. මම ෛනතික තත්ත්වයයි පැහැදිලි 
කරන්ෙන්. ගැසට් කළාට පස්ෙසේ තමයි ජනතාව දැනගන්ෙන් 
ෙම්ෙක් සීමාව සහ මායිම්. ඊට පස්ෙසේ තමයි ජනතාව සහ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් සඳහා විරුද්ධ වුෙණ්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මට උපෙදස් දුන්නා, පනෙත් පතිපාදන තිෙබනවා, 
ඒ අනුව අභියාචනා කියාදාමයකට යන්න කියලා. මම අෙශෝක 
පීරිස් මැතිතුමා සභාපති හැටියට පත් කරලා සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් 
පත් කළා.  

ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත්, මෙග්ත් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් සාලිය මැතිතුමා ඒ කමිටුෙව් 
ඉන්නවා. ඒ කමිටුෙව් කර්තව වලට මම ඇඟිලි ගැසුෙව් නැහැ. 
අෙප් රෙට් සමහර අවස්ථාවල කමිටු පත් කර තිබුණු බව අපි 
දන්නවා. ඒ කමිටු සීමා වුෙණ් අත්සනට පමණයි. අද වුණත් සීමා 
නිර්ණය කමිටුව මට වාර්තාව භාර ෙදනවා නම්, මම මැතිවරණය 
පවත්වන්න ලෑස්තියි. අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමා මට කිව්වා, ෙම් 
කර්තව  කරන්න එතුමාට යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අවශ යි 
කියලා. මට ෙහට එතුමා වාර්තාව දුන්ෙනොත් මම මැතිවරණය 
පවත්වන්න ලෑස්තියි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පත්තරවල ෙනොෙයක් ෙද්වල් පළ වනවා? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
පත්තරවල ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් පළ වනවා. අෙශෝක පීරිස් 

මැතිතුමා මට කියපු ෙද් තමයි මම කිව්ෙව්. දැන් මෙග් අවස්ථාව 
ෙන්. අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමා මට කිව්වා, ෙම් සඳහා එතුමාට කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් අවශ යි කියලා. මම ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය දුන්නා. 
ෙහට-අනිද්දා වුණත් එතුමා මට ඒ වාර්තාව දුන්නා නම්, මම 
මැතිවරණය පවත්වන්න ලෑස්තියි. කිසි විටක ෙම් ආණ්ඩුව 
මැතිවරණයට භය නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන පරිදි 
පජාතන්තවාදය හකුළා දමන්න, වංගු දමන්න ෙම් ආණ්ඩුව ලෑස්ති 
නැහැ. අපි නියම අවස්ථාවට නියම මැතිවරණය පවත්වනවා. 
ඔබතුමා ෙම් කරුණු විකෘති කිරීම ගැන මම ඉතාමත් කනගාටු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් කර්තව  සඳහා 
"මක්කෙමන් ෙබෝ ගහක් ගන්නවා වාෙග්" කථාව කිව්ෙව් මම 
මුස්ලිම් ඇමතිවරෙයකු නිසායි. සිංහල ඇමතිවරෙයකු 
සම්බන්ධෙයන් නම්  ඔබතුමා ෙම් උදාහරණය ගන්ෙන් නැහැ. 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි,  ෙම් ආණ්ඩුව නිසි අවස්ථාවට 
නිසි මැතිවරණය පවත්වන්න ලෑස්තියි කියන කාරණය 
තමුන්නාන්ෙසේ දැනගන්න.  හැබැයි, ෙපර පව් තමයි මම අද 
ෙගවන්ෙන්. කලින් ආණ්ඩුව ඒ වාර්තාව හරියාකාරව ඉදිරිපත් 
කළා නම්, අද අපට ෙම් අභියාචනා කියාදාමයට යන්න අවශ  
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ සහ මම ඒ ආණ්ඩුෙව් කරපු වැරැද්ද නිසා 
තමයි අද අපට ෙම් අභියාචනා කියාදාමයට යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියාදාමය මම හරියාකාරව කරනවා.  
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තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා කිව්වත්, මම ඒ බලපෑම්වලට 
යටත් වන්ෙන් නැහැ. මට පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
තිෙබනවා;  සුළු ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
තිෙබනවා. කලින් වාර්තාව හදලා තිෙබන්ෙන් සහමුලින්ම සුළු 
ජාතීන්ෙග් නිෙයෝජනය නැති කරන්නයි. ඒ නිසා අපි අද ලාංකික 
චින්තනෙයන් රට ෙගන යනවා. ඒ වගකීම මම හරියාකාරව ඉෂ්ට 
කරනවා. ඒ නිසා ෙමොන බලපෑම් තිබුණත්, පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කරලා තමයි ඉදිරි මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වග කීෙමන් පකාශ කරනවා.  ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි,ෙකොයි කාලෙය්ද මැතිවරණය පවත්වන්ෙන්? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I have given them time.   

මම එම කමිටුෙව් වාර්තාව ලබා ෙදන්න ෙදසැම්බර් මාසය වන 
ෙතක් කල් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වාර්තාව ලැබුණා නම්  මම 
ෙහට වුණත් මැතිවරණය පවත්වන්න ලෑස්තියි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා අහනවා 
වාෙග්ම, ෙම් කමිටුවට ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න නිශ්චිත 
කාලයක් දුන්ෙන් නැත්නම්, අපි කරන්ෙන් රෙට් තිෙබන සුළු 
ජාතික නිෙයෝජනය සහ නිසි නිෙයෝජනය නැති කරලා 
පජාතන්තවාදයට කරන ෙලොකුම අෙගෞරවය කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා පක්ෂ; සුළු ජාතීන් 
ආරක්ෂා කිරීම මෙග් යුතුකමක් හැටියට මම දකිනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 1.44] 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය ආරම්භ 

කරමින් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
දැක්වූ කරුණුවලට අමතරව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම 
කැමැතියි. ඊට කලින් ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථික මන්තීවරුන්ට කාලය ෙබදන විධිය 
පිළිබඳව යම් අවධානයක් ෙයොමු කළා.  අපට ෙවන් වන කාලය 
පිළිබඳව පක්ෂ නායක රැස්වීම්වලදී කථා බහ කරලා,  ඒ අනුව 
තමයි කාලය ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයට ෙහෝ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට හිමිෙවලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ට හිමි විය යුතු කාලයයි.  

මම කියන්න කැමැතියි, එතුමා කිව්වා දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් රෙට් ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාය, යම් යම් 
ෙවබ් අඩවි මඟින් ෙශේණිගත කිරීම් කරනවාය කියලා. ඇත්තටම ඒ 
ෙශේණිගත කිරීම් සහ ෙවන් ෙවන කාලය අතර සම්බන්ධයක් 
නැහැ. මෑතකදී www.manthri.lk කියන ෙවබ් අඩවිය මඟින් 
ෙශේණිගත කිරීමක් කළ බව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දන්නවා. ඒ 
ෙශේණිගත කිරීෙම්දී අංක එකට ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාත්, ෙදවන ස්ථානයට ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාත් පත් වුණා. එහිදී කාලය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි, 
සලකා බලා තිෛබන්ෙන්. ෙපත්සම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න 
ඉදිරිපත් කිරීම, ස්ථාවර නිෙයෝග, විවාදවලට සම්බන්ධවීම ආදී 
සියලු කාරණා ගැනයි සලකා බලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අංක එක වීමත්, ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා අංක 162 වීමත් අතර තිෙබන්ෙන් කාලය 
පිළිබඳ  පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින කාරක සභා අවස්ථාෙව්  වැය 
ශීර්ෂ ඉදිරිපත් කර තිෙබන  ආයතන 25න්  ඉස්ෙසල්ලාම  ජාතික 
අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත අවධානය ෙයොමු කරන්න මම 
කැමැතියි. ෙම් අය වැෙයනුත්, ඊට කලින් අය වැෙයනුත් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා, අධ ාපනය අෙප් රෙට් සංවර්ධන ෙය් පමුඛ 
අංගයක් බවට පත් කරගන්නවා කියලා. නෙවෝත්පාදන 
ආර්ථිකයක් කරා ගමන් කරනවා නම් අධ ාපනයට සුවිෙශේෂ 
ස්ථානයක් හිමිවිය යුතුයි. පසු ගිය ආණ්ඩුවත් ආසියාෙව් දැනුෙම් 
ෙක්න්දය බවට ෙම් රට පත් කරනවා කියලා තමයි කිව්ෙව්. ඒ 
අනුව ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසමට විශාල කාර්ය භාරයක් 
පැවෙරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසෙම් 

දැක්ම බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශී ලාංකික අනන තාව 
සුරක්ෂිත ෙකෙරන්නා වූත්, සියලු අභිෙයෝගයන්ට මුහුණදීම සඳහා 
ෙයොදාගත හැකි බව හා සාධාරණත්වය සහතික ෙකෙරන්නාවූත් 
පරිපූර්ණ අධ ාපනයක් සැමට ලබා ෙදන පෘථූල ජාතික පතිපත්ති 
රාමුවක් සකස් කිරීමයි.   ඒ අනුව ඊට ගැළෙපන ආකාරෙය් නව 
අධ ාපන පතිපත්තීන් පිළිබඳව ජනාධිපතිට උපෙදස් සැපයීම. 
නමුත් මෑත කාලෙය් සිදුවන අධ ාපනෙය් ෙවනස්කම් 
සම්බන්ධෙයන්  ෙම් ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම විසින් ලබාදී 
තිෙබන්ෙන් කවර උපෙදස්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. අෙප් 
රෙට් තිෙබන්ෙන් ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම විසින් සාකච්ඡා 
කරලා ගනු ලබන පතිපත්තිමය තීන්දු අධ ාපන අමාත ාංශයට 
ෙයොමු කිරීමද,  එෙහම නැත්නම් අධ ාපන ඇමතිවරයා හා තවත් 
කිහිප ෙදෙනක් ඔවුන්ෙග් සිතැඟියාවන් පරිදි හදන පතිපත්ති 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීමද?  

එක වතාවක අධ ාපන ඇමතිවරෙයක් පත් වුණාම ඔහු 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා, "පර්ෂද පාසල්" පිළිබඳව.  ඊළඟට 
ආණ්ඩුව ෙවනස් ෙවලා ෙවනත් අධ ාපන ඇමතිවරයකු පත් 
වුණාම ඔහු ෙගෙනනවා, "නෙවෝද ා පාසල්" ගැන ෙයෝජනාවක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවත් ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් ඊළඟට ෙගෙනනවා, "ද්විතීයික පාසල්" 
පිළිබඳව ෙයෝජනාවක්. ඒ "ද්විතීයික පාසල්" කියාත්මක කරන 
අතර, සමහර පළාත් සභා පාසල්  "ඉසුරු පාසල්"  කියන 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කරනවා.  

 ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  අධ ාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් සිටි කාලෙය් "ද්විතීයික පාසල්" සංකල්පය ෙයෝජනා 
කරනෙකොට, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසෙම් උපෙදස් අරෙගන ද 
කෙළේ? ෙම් පාථමික පාසල් 5,000ක්,  තවත් පාසල් 3,000කට 
ආසන්න පමාණයක් සම්බන්ධව ෙම් වර්ගීකරණය කරනෙකොට 
ෙමොන ෙකොමිසෙමන්ද උපෙදස් ගත්ෙත්? එෙහම උපෙදස් දුන්නා 
නම් ෙම් අලුත් ඇමතිවරයා ආවාට පසුව ඒ සංකල්පය ෙවනස් 
ෙවලා ෙකොෙහොමද, "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" බවට 
පත්ෙවන්ෙන්?  කවර සමීක්ෂණයකින්, කවර අධ ාපනඥයන්ෙග් 
උපෙදස් මත, ෙකොමිසෙම් කවර සාකච්ඡාවක් තිබිලා ද "ද්විතීයික 
පාසල" ෙවනස් ෙවලා ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල බවට 
පත්ෙවන්ෙන්? එක එක ආණ්ඩු ආවාට පස්ෙසේ, අධ ාපන 
ඇමතිවරු ෙවනස් වුණාම, පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරු ෙවනස් 
වුණාම එක එක සංකල්ප කියාත්මක කරනවා. ෙම් රෙට් පාසල් 
10,000ක් විතර තිෙබනවා. ඒ පාසල් තමයි ඒවාෙය් ෙගොදුරු බවට 
පත් ෙවන්ෙන්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් අධ ාපන ඇමති කිව්වා, "උසස් ෙපළ 
හැදෑරීම සඳහා ගණිතය ඕනෑ නැහැ," කියලා. ඒ තීරණය ගන්න 
උපෙදස් දීපු ෙකොමිසෙම් සාමාජිකෙයෝ කවුද? ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
ඇවිල්ලා අධ ාපන ඇමතිවරෙයක් පත් වුණාට පස්ෙසේ එතුමා 
කියනවා, "සාමාන  ෙපළ විභාගයට වාඩි වන ඕනෑම ෙකෙනක් 
උසස් ෙපළට ෙයොමු කරනවා" කියලා.  ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන 
විද ාත්මක පදනම? එම නිසා ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම 
තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කරනවාද කියලා සාකච්ඡාවට ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසමට විශාල කාර්ය 
භාරයක් පැවරිලා තිෙබනවා. අධ ාපනෙය් ෙවනස්කම් ෙම් විධියට 
නිකම් කරන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් පිළිගත් නිර්ණායකයන්ට 
අනුකූලව, අලුෙතන් ෙහොයාගත් විද ාත්මක කමෙව්ද පදනම් කර 
ෙගන තමයි ෙවනස්කම් කරන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, එම ෙවනස්කම් 
විසින් ඇති කරන්නා වූ පතිඵල බලා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
අවුරුදු 10ක්, 15ක් ගියාට පස්ෙසේයි. එෙහම ආවාට ගියාට 
අධ ාපනෙය් ෙවනස්කම් කරන්න බැහැ.  

මම ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසෙමන් අහනවා, අද ජාතික 
අධ ාපන ආයතනෙය් වන ෙද්වල් පිළිබඳව දන්නවාද කියලා. ෙම් 
ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ ජාතික අධ ාපන ආයතනෙය් පාලක 
සභාවට අලුත් පිරිසක් පත් වුණා. ඔවුන් අධ ාපන පතිපත්ති සකස් 
කිරීම පිළිබඳව, වැඩමුළු රාශියක් කළා; සම්මන්තණ පැවැත්වූවා; 
සාකච්ඡා වාර ෙගොඩක් තිබුණා. හැබැයි, සාකච්ඡා යන ෙකොට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එකවරම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලෙය් 
මහාචාර්ය ෙසෙනවි එපිටවත්ත ඉල්ලා අස්වනවා. ඊළඟට, මුළු 
පාලක සභාවම විසිෙරනවා. මහාචාර්ය ජයෙද්ව උයන්ෙගොඩ, 
ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි, මහාචාර්ය ජයතිලක වාෙග් අය 
 පාලක සභාෙවන් විසි ෙවලා යනවා. එතැන තිබුණු පශ්නයවත් අඩු 
ගණෙන් ෙකොමිෂන් සභාව දන්නවාද? සාකච්ඡා කළාද? නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැක්ම, ෙමෙහවර හා ඉලක්ක ගැන කථා 
කරනෙකොට මම අහන්ෙන්, ෙම් අධ ාපන පතිපත්ති සකස් කිරීම 
සම්බන්ෙයන් ජනාධිපතිවරයාට කවුද උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්ති කියාත්මක කර ගන්න බැරි 
කාරණා ෙමොනවාද, අභිෙයෝග ෙමොනවාද, බාධක ෙමොනවාද, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අනවශ  ඇඟිලි ගැසීම් ෙමොනවාද කියලා 

එළියට එන්න ඕනෑ. නැත්නම්, ෙකොමිසමක් කියලා නම් කර  ෙගන 
ඒෙකන් වරපසාද භුක්ති වින්දාට වැඩක් නැහැ. ජාතික අධ ාපන 
ෙකොමිසමට විශාල කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. අෙනක් ෙකොමිෂන් 
සභා හා සමාන කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. රෙට් අනාගතය 
හැදීෙම්දී තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙත්රුම් අරෙගන, තමන්ෙග් 
වපසරිය වැඩි කර ගැනීම සඳහා මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න. ඊට තිෙබන බාධක ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳවත් 
විටින් විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන්න 
කියලාත් මා ඉල්ලනවා. 

අද ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසම පිළිබඳව එතුමාෙග් කථාෙව්දී යම් අවධානයක් ෙයොමු 
කළා. ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම පිළිබඳව අද රෙට් 
ජනතාවෙග් අවධානයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් ජන වරම ලබා ගැනීෙම්දී වංචා, දූෂණ පිටු දැකීම කියන 
මතය ඉතා පබල කාර්ය භාරයක් කළා. ඒ නිසා එයට ජන වරමක් 
සහ ජන මතයක් තිෙබනවා. දැන් ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසෙමන් විමර්ශනයක් කළා. ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාට උත්තර ෙදමින්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ගරු ඇමතිතුමා 
විමර්ශනය කරපු සිදු වීම් හයක් පිළිබඳව කිව්වා. එතුමා සඳහන් 
කළ පළමුවැනි එක තමයි, ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
සිදු වූ අකමිකතා පිළිබඳ විමර්ශනය දැන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට භාර දීලා තිෙබනවා කියලා. 
මම කැමැතියි ඒ ගැන ඊට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපති උපාලි 
ලියනෙග්, නිෙයෝජ  සාමාන ාධිකාරි විධියට කටයුතු කරපු 
චන්දන පැල්පිට, හිටපු සාමාන ාධිකාරි පියල් අෙබ්ෙසේකර, හිටපු 
ධීවර අමාත  සරත් කුමාර ගුණරත්න, ඇමතිවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම් උපුල් චමින්ද ආදී නිලධාරින් පස්ෙදෙනකු විසින් කරන 
ලද බරපතළ වංචා පහක් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම 
අනාවරණය කර ගත්තා. ඒ ෙමොනවාද? 

1. ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාෙව් මුදල් රුපියල් 
8,950,000ක් ෙයොදවා පසම්පාදන කියාවලිෙයන් බැහැරව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් මැතිවරණ 
පචාරක රැලියක් 2014 ෙදසැම්බර් 30වැනි දින මීගමුව 
නගරෙය්දී පැවැත්වීම; 

2. ඉහත සංසථ්ාෙව් මුදල් රුපියල් 175,000ක් වියදම් කර 
ඉහත මැතිවරණ පචාරක රැසව්ීෙම් භාවිතය සඳහා LED 
තිර සහිත රූපවාහිනී යන්ත ෙයොදා ගැනීම; 

3. ඉහත සංසථ්ාෙව් මුදල් රුපියල් 1,255,000ක් වියදම් කර 
කිසිදු පසම්පාදන කියාවලියකින් ෙතොරව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් පචාරක කටයුතු සඳහා ටීෂර්ට් සහ කැප් ෙතොප්පි 
නිෂ්පාදනය කිරීම; 

4. මීගමුව අධිකරණය ඉදිරිපිට කළපුව අසල සාදා තිබූ සමරු 
ඵලකය සඳහා ඉහත සංසථ්ාෙව්ම මුදල් රුපියල් 
1,848,000ක් ෙයදවීම. 

5. පසම්පාදන කියාවලිෙයන් බැහැරව 2015 වර්ෂය සඳහා 
ඉහත සංසථ්ාෙව්ම මුදල් රුපියල් 1,090,000ක් වියදම් කර 
දිනෙපොත් මුදණය කිරීම. 

ෙමන්න ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් ෙහළිදරවු කර 
ගන්නා ලද කරුණු. ඒ ෙකොමිසම 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
06වැනි දා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට ෙපත්සම් අංක PCI/52/2015 
යන ලිපි ශීර්ෂය යටෙත් ලිපියක් යවමින් කියනවා, "ලංකා ධීවර 
වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් කියාකාරි අධ ක්ෂවරයා ෙලස කටයුතු 
කරපු චන්දන පැල්පිට ෙමෙහම දූෂණවලට සම්බන්ධයි" කියලා. 
ෙමොකද ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් දූෂණවලට 
සම්බන්ධ ෙවලා, ඔහු ඊළඟට කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට අයිති 
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ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් කියාකාරි අධ ක්ෂවරෙයක් විධියට 
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම 2015 
ෙනොවැම්බර් 6වැනි දා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට ලිපියක් එවනවා, 
"ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් වර්තමාන කියාකාරි අධ ක්ෂවරයා 
එවකට ධීවර සංස්ථාෙව් සිටියදී සිදුවී තිෙබන ෙම් සිදුවීම් පහකටම 
සෘජුවම වග කිව යුතුය. ඒ සඳහා ලිපි ෙගොනු නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ නිසා රජයට අනුබද්ධ සීමාසහිත 
ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් කියාකාරී අධ ක්ෂ ධුරයට 
ෙචෝදනාලාභී ෙමවැනි පුද්ගලෙයකු නුසුදුසු බැවින් වහාම ඔහු 
ඉවත් කරන්න." කියලා.  

ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට 
ලිපියක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, 2015 ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා. 
දැන් වසරක් ගත ෙවනවා. මම ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුලින්ම පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. හැම මාසයකම පාර්ලිෙම්න්තුව 
රැස්ෙවන පළමුවන සතිෙය් බදාදා ඇමතිවරුන්ෙගන් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් පශ්න අහන්න අපට අවස්ථාවක් තිබුණා. 

2016 මාර්තු මාසෙය් 10වැනි දා මම ෙම් පශන්ය ඇහුවා, 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන්. සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් 
කියාකාරී අධ ක්ෂවරුන් ෙලස චන්දන පැල්පිට ෙසේවය 
කරන්ෙන්ද? එෙහම නම් ඔහුෙග් වැටුප්, දීමනා, වාහන කුලිය 
කීයද? 2015 ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම් ෙලස ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිසම ලිපියක් එවලා 
තිෙබනවාද? ඒෙක් තිෙබන මූල  අවභාවිතයන් කවෙර්ද? ඒ සඳහා 
ගත්තු පරීක්ෂණයන් ෙමොනවාද? කියලා මම පශ්නයක් ඇහුවා.  

ඒ ෙවලාෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා මට එදා උෙද් කථා කරලා 
කිව්වා, "ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න එන්න විධියක් නැහැ. 
අනුරාධපුරෙය් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක රැස්වීමක ඉන්ෙන්. ඒ නිසා 
බැරිද ෙම්කට කල්ගන්න?" කියලා. මම කිව්වා, "හරි කමක් නැහැ. 
ඊළඟ සතිෙය් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න" කියලා. ඒ පශ්නයට 
උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ෙම් 
පශ්නයට එදාම උත්තරයක් ෙදන්න නියමිතව තිබුණා. ඊළඟට, මම 
ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කළා, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 
පශ්නයක් විධියට. දැන් ඒ පශ්නය අවස්ථා ෙදකකදී ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ''ෆයිල්ස්" ෙපරළ ෙපරළා ඉන්න ඕනෑ 
කාරණයක් ෙනොෙවයි. ෙහොයන්න කල් ගන්න ඕනෑ කාරණයක් 
 ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ලංකා 
ෙපොෙහොර සමාගෙම් කියාකාරි අධ ක්ෂවරෙයකුට ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබද්දී ''ඔහු ඉවත් 
කරන්න කියලා, ඔහු රජෙය් කිසිදු තනතුරකට සුදුසු නැහැ'' කියලා, 
එෙහම තිෙබද්දී දැන් ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙනොදී මඟහරිනවා.  

ජනාධිපතිවරයා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා 
විධියට තිෙබන ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශයක් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහෙල්කම්වරයා අමාත  ධුරය දරන 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙම් රෙට් 
ජනතාව ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසම දිහා කවර විශ්වාසයක් 
තබනවාද? ඒ ජනතාව ෙමොකක් හරි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්, අඩු ගණෙන් එයින් නිවැරැදි විසඳුමක් ලබා ෙදයි 
කියලා. ෙමතැන ෙද්ශපාලන පශ්නයකුත් තිෙබනවා ෙන්. 
ජනාධිපතිතුමා සභාපතිත්වය දරන පක්ෂෙය් මහෙල්කම්වරයාෙග්  
අමාත ාංශය ෙම්ක කියාත්මක කරන්ෙන් නැතුවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් ඇහුවාට පස්ෙසේ එය දිගින් 
දිගටම මඟහරිනවා නම් ෙමොකක්ද ෙම් යහ පාලනය? ෙමොකක්ද, 

වංචා - දූෂණවලට දඬුවම් කරනවා කියලා කියන්ෙන්? ෙම්ක 
ෙපොඩි එකක් තමයි. අපට ෙත්ෙරනවා, ෙමොහු ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
ඇයි කියලා. ඇයි? පසු ගිය ෙවසක් එකට -2015 ෙවසක් මාසෙය් 
ෙවසක් එකට- "මිහින්තලයට ෙවසක්" කියලා වැඩසටහනක් 
තිබුණා. ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 20ක් දුන්නා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පුද්ගලයා මැදිහත් ෙවලා තවත් මුදල් 
ආධාර දීලා තිෙබනවා. දැනුත් ෙම් පුද්ගලයා ලංකා ෙපොෙහොර 
සමාගෙම් නැති වුණත්, රාජ  මුදල් අවභාවිත කරනවා. ඔහුට 
යන්න වාහනයක් ඕනෑ කියලා හයිබිඩ් එකක් ඉල්ලුවා.  

කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙයන් - ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙමන් - 
ෙටන්ඩර් දාලා රුපියල් 60,000ක මාසික කුලියට වාහනයක් 
ගත්තා. ඒ විධියට ගත්ෙත් පියස් කාර් එකක්. ඒක ෙගනාවට 
පස්ෙසේ, ඒ වාහනය පදින්න බැහැ කියලා, නැවත ෙටන්ඩර් 
කරන්ෙන් නැතුව රුපියල් 95,000ක මාසික කුලියට ෙවසල් ජීප් 
රථයක් ගත්තා. ෙමෙහමයි හැසිෙරන්ෙන්. ගියවර අය වැය 
විවාදෙය්දී කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය විවාද කරන අවස්ථාෙව් ෙම් 
කාරණය මතු කළා. ෙම්වාට කියාමාර්ග ගන්න බැරි නම්, 
ෙකොෙහොමද ෙම් විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව ජනතාව 
විශ්වාසය තියන්ෙන්. 

ඊට අමතරව ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරන්න මම කැමැතියි. ෙම් තිෙබන්ෙන් මම පසු ගිය 
දවසක අහපු පශ්නයකට විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත වරයා 
විසින් සභාගත කරන ලද පිළිතුර. 

2005 සිට 2015 දක්වා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සමුළුවට 
සහභාගී වූ ශී ලංකා නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් පිළිබඳව මම පශ්නයක් 
ඇහුවා. මීට කලින් ෙම් සම්බන්ධව ඉතා බරපතළ විෙව්චන එල්ල 
ෙවලා තිබුණා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සමුළුවට 2005 දී 
41ෙදෙනක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට රුපියල් මිලියන 27ක 
වියදමක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
කාලෙය්. එතැන් සිට අරෙගන බැලුවාම, 2006දී 71ෙදෙනක්, 
2007දී 72ෙදෙනක්, 2008දී 41ෙදෙනක්, 2009දී 26ෙදෙනක්, 
2010දී 105ෙදෙනක්, 2011දී 98ෙදෙනක්, 2012දී 16ෙදෙනක්, 
2013දී 82ෙදෙනක්, 2014දී 92ෙදෙනක් සහ 2015දී 44ෙදෙනක් 
විධියට ඒ සඳහා සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. 2010දී 105ෙදෙනක් 
යනෙකොට, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් 8ෙදනයි 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙවනත් නිෙයෝජිතයන් 14ක් සමඟ සහභාගි 
වූ සම්පූර්ණ නිෙයෝජිතයන් සංඛ ාව 40යි. ෙවනත් සහභාගි වුවන් 
ගණන 65යි.  

2010 අවුරුද්ෙද් ඔවුන් සඳහා රුපියල් මිලියන 129.8ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් නම් ටික ෙවනම තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් 
98ෙදෙනක් සහභාගී ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් 9යි, ෙවනත් පුද්ගලයින් 68යි. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 169.1ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. එම වියදම් වැඩි 
නිසා එවකට පැවැති  ආණ්ඩුවට බරපතළ විෙව්චනයක් එල්ල 
වුණා. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් වියදම් මීට වඩා අඩුෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, 2015දී 44ෙදෙනක් සහභාගි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 44ෙදනා ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 90.3ක් 
වැය ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙයන් ෙම් පිළිතුර ලබාෙදන 
ෙකොටම කිව්වා, "විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් මැදිහත්වීමට වඩා 
එවකට ජනාධිපති කාර්යාලෙය් මැදිහත් වීෙමන් තමයි ෙම් ෙල්ඛන 
සකස් කිරීම සහ වියදම් දැරීම කෙළේ" කියලා. ඒ නිසා එම සංචාර 
සඳහා සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයන් කවුද, ඔවුන්ට නිර්ෙද්ශ ලබා 
දුන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව මීට වඩා විමර්ශන රටට 
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ෙහළිදරව් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාෙර්ම 
තමයි යන්න ඉඩකඩ තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මම උත්තර ෙදන ෙකොට 

ඔබතුමාට කිව්වා, එම වියදම් අපි විශාල ෙලස කපලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ගිය සැෙර් ජනාධිපතිතුමා එක්ක යනෙකොට එතුමාම කථා 
කරලා කිව්වා "ෙම් list එක වැඩියි, කපන්න" කියලා. ඒ නිසා අපි 
ඊෙය් ෙපෙර්දා BRICS summit එකට යනෙකොට ෙබොෙහොම අඩු 
පිරිසක් ගිෙය්. ජනාධිපතිතුමායි, මමයි, තව නිලධාරින් හතර 
පස්ෙදෙනක් පමණයි ගිෙය්. ඒ නිසා අපි එම වියදම් අතිවිශාල ෙලස 
අඩු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය 
ෙවනුෙවන් මම වග කීෙමන් යුතුව ෙමතැනදී සඳහන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි ඒ කටයුතු අගය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් වියදම් අඩු කිරීම 

විසින්, ඊට ෙපර වැඩිෙයන් වැය කරපු එක සාධාරණීකරණය 
ෙවන්ෙන් නැති නිසා ඒවා අත හරින්න බැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ සහ විමර්ශන කටයුතු කිරීම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාර්ය 
භාරයක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ මම විෙශේෂෙයන්ම 

විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. මම හිතන්ෙන් පසු ගිය බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව්දී 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් කාර්ය භාරය පිළිබඳව සමාජෙය් ඉතා 
විශාල වශෙයන් කථා බහට ලක් වුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් 
විගණකාධිපතිවරයාට එල්ල වුණු බලපෑම් පිළිබඳවත් මාධ ෙයන් 
කථා බහට ලක් වුණා. ෙම් වනවිට විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය පුළුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් 
දැනටත් ආයතන 1,500ක් පිළිබඳව විගණනය කරමින් ඉන්නවා. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඔවුන්ට ලැබුණු 
තවත් ආයතන 150ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙම් සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ධාරිතාව පුළුල් කිරීම සඳහා මීට වඩා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියා.  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලය ගැනත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තු  පුස්තකාලය ෙපරට වඩා දැන් වැඩිපුර පාවිච්චි 
කරනවාය කියන එක තමයි එහි සිටින ෙසේවකයන් පකාශයට පත් 
කෙළේ. ඒ නිසාම පුස්තකාලෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම් පිළිබඳවත් 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දැනුත් පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් අපට දැක ගන්න 
පුළුවන්, එහි පැරණි පුවත් පත් දමා තිෙබන රාක්ක ෙදකක් අතර 
ෙතෙමන බව. ඒවා, අතිශය වටිනා, ඓතිහාසික වැදගත්කමක් 
සහිත ලියකියවිලි. ඒවා නැවත සංරක්ෂණය කර ගන්න බැරි ෙවයි. 
එෙසේ අබලන් වී ඇති තැන් හදන එක මහ ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් තව ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. අපිට පුවත් පත් 
photocopy කරලා ෙදනෙකොට, ඒවා bind කර තිෙබන system 
එක අනුව පුවත් පත්වල දාරය ෙකොටස නැතුව තමයි photocopy 
එක ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා 
Documentation Section එකට අලුත් යන්ත ලබා ෙදනවා නම් 
දැනට වඩා ෙහොඳට එය කරන්න පුළුවන් කියන ෙයෝජනාවකුත් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් පුවත් 
පත්, ෙපොත-පත පුස්තකාලය තුළ පරිහරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ට යම් අවශ තාවක් ඇති වුෙණොත් පුස්තකාලය තුළදී 
පරිගණකයකට ෙයොමු ෙවන්න කමයක් නැහැ. තැන් තැන්වල 
පරිගණක තිෙබනවා. Cyber cafe එෙක් තිෙබනවා. ෙමතැන 
තිෙබනවා. නමුත් පුස්තකාලය තුළදී අත වශ  කරුණකට 
පරිගණකයක් පාවිච්චි කරන්න විධියක් නැහැ. එෙහම ෙව්ලාවට 
පාවිච්චි කරන්න ෙවන්ෙන්, එහි ෙසේවකයන් දැනට පාවිච්චි කරන 
ඒවාමයි. ඒ නිසා මන්තීවරුන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා පරිගණකයක්
- ෙදකක් එතැනට ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියාත් මම 
ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, පුස්තකාලයටත් වඩා මන්තීවරුන් ෙමහි 
ආපන ශාලාව පාවිච්චි කරනවා. මම දන්නා ආකාරයට සහ මට 
කියපු ආකාරයට මෑත අවුරුදු තිහක කාලය තුළ ආපන ශාලා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අභ න්තර උසස්වීම් ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා 
එහි ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් තුළ යම් අතෘප්තියක් තිෙබනවා. 
ඔවුනුත් කැමැතියි, තමන්ෙග් ෙසේවා කාලය ඇතුළත යම් 
උසස්වීමක් ලබාෙගන, එම උසසව්ීමට අදාළ නිල ඇඳුම ඇදෙගන 
එහි ෙසේවය කරන්න. නමුත් එම උසස්වීම් කමෙව්දය පසු ගිය 
කාලය තුළ හරියාකාරව සකස් ෙවලා නැහැ කියා කියනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා සඳහන් කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා.  
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் உட்பட 

க்கியமான 25 விடயங்க க்கான வர  ெசல த் திட்ட 
நிதிெயா க்கீ களின் மீ  நைடெப கின்ற கு நிைல 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்கு மிகக் கு கிய 
ேநரமாவ  ஒ க்கித் தந்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ல் நல்லாட்சிையக் 
ெகாண் வ வதற்காகத் தன  உயிைரேய பணயம் ைவத் ச் 
ெசயற்பட் , இனங்க க்கிைடேய நிலவிய  மிக ம் பயங்கரமான 
சூழைல மாற்றியைமத்  எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக, சமத் வமாக 
வாழ்கின்ற ஒ  நல்ல நிைலைய ஏற்ப த்தியைமக்காக ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் இந்த நாட்  மக்கள் சார்பாக குறிப்பாக 
சி பான்ைமச் ச கம் சார்பாக நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏைனய நாட்  ஜனாதிபதிகேளா  
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அல்ல  தைலவர்கேளா  ஒப்பி கின்றேபா  எங்க ைடய 
ஜனாதிபதி அவர்கள் சாதாரண ஓர் அைமச்சைரப்ேபால், சில 
இடங்களிேல அைதவிடக் குைறந்த பதவிநிைலயில் 
உள்ளவைரப்ேபால் மிக ம் வித்தியாசமாக, எளிைமயான 

ைறயில் நடந்  மற்றவர்க க்கு ன் தாரணமாக 
விளங்குவதனால், சர்வேதசத் தைலவர்கள் உட்பட ஊடகங்கள் 
எல்லாம் அவைரப் பாராட் வைத அறிந்  நாங்கள் எல்ேலா ம் 
ெப ைமயைடகின்ேறாம்.  

இன்  எங்க ைடய நாட் ேல நல்லாட்சியின்கீழ் கடந்த 
இரண்  வ டங்களாக இனங்க க்கிைடேய நல் ணக்கம் நிலவி 
வந்தா ம், அண்ைமக் காலமாக இனங்க க்கிைடயிேல மீண் ம் 
கலவரத்ைதத் ண் வதற்கான அபாயகரமான பல 
நடவ க்ைககள் நாட் ல் மிக ேமாசமாக இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. ெகளரவ அைமச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் ேநற்  இங்கு அழகான ைறயில் 
உைரயாற்றியி ந்தார். "யாராவ  இந்த நாட் ேல மதங்கைள 
இம்ைசப்ப த்தினால், அல்ல  இனங்க க்கிைடயிேல கைல 
ஏற்ப த்தத் ண் னால், அவர் யார், எந்த இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர், 
எந்த மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர் என்  பார்க்காமல் அவ க்கு எதிராக 
உச்சபட்சத் தண்டைன வழங்கப்ப ம்" என்  அவர் கூறிய விடயம் 
இந்த நாட் ேல இனவாதத்ைத விைதக்கின்ற இனவாதிக க்கு 
ஒ  ம ந்தாக இ ப்ப டன் இனவாதிக ைடய உ வாக்கத்ைதத் 
த த்  நி த்த ேவண் ம் என்ற ஏக்கத்தி க்கின்ற 
ெப ம்பாலான ெபளத்த, கத்ேதா க்க, இந் , இஸ்லாமிய 
மக்க க்குப் ெப ம் சந்ேதாஷத்ைத ம் நிம்மதிைய ம் 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . அைமச்சர் அவர்கள் உைரயாற்றியேபா  
பல விடயங்கைள ம் சுட் க்காட் யி ந்தார். "எந்த இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவராக இ ந்தா ம் குற்றமிைழத்த எல்ேலா க்கும் சமமான 

ைறயில் தண்டைன வழங்கப்ப ம். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 
நல்ல தன்ைமைய, ஜனாதிபதி அவர்க ைடய நல்ல தன்ைமைய, 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய நல்ல தன்ைமைய 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இயலாைமயாகப் பார்த் விடக்கூடா " 
என்  கூறியைதயிட்  நான் அைமச்சர் அவர்கைளப் 
பாராட் கின்ேறன்.  

இன்  'ெபா பல ேசனா' அைமப்  தன  official website 
இேல ஒ  ெசய்திைய ெவளியிட் க்கின்ற .  

" 'සිංහල ජාතිවාදීන් 5,000ක් නුවරට ෙගන යන්න පුළුවන් ද? 
එෙහම ෙගනාෙවොත් එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගන්නවා' කියලා 
රිසාඩ් බදියුදීන් challenge කරනවා; අභිෙයෝග කරනවා."   කියලා 
ෙබොදු බල ෙසේනා සංවිධානෙය් ෙවබ් අඩවියක headline එකක් 
දාලා, නිකම් වැරදි මතයක්, වැරදි පචාරයක් ෙගන යනවා. මම 
කවදාවත්, ෙකොතැනකදීවත් එෙහම කියලා නැහැ. 5,000ක් 
ෙනොෙවයි, 50,000ක් ෙගන ගියත්, ඒක මෙග් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම කෙළොත්, හමුදාව, ෙපොලීසිය ඒ අයෙග් 
රාජකාරිය ඉටු කරයි. මම ෙනොකියූ ෙද්වල් කියලා, මිනිසුන් එකතු 
කිරීමට කරන කුමන්තණයක්, ඒ.  මමත් කියන්ෙන්, ඒ වාෙග් අයට 
දඬුවමක් ෙදන්න කියලායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම අද TRC එකටත් 
ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා. ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් මෙග් වරපසාද 
කඩ වී තිෙබන නිසා, කථානායකතුමාෙගනුත් මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒකට අදාළ ෙවබ් 
අඩවිය තහනම් කරන්න; ඒකට අදාළ අයට උපරිම දඬුවමක් 
ෙදන්නය කියා.  

ඉස්ලාම් ආගම කවදාවත් ISIS සංවිධානයට support කරන 
ආගමක් ෙනොෙවයි කියලා මා කියන්නට කැමැතියි. ලංකාෙව් 
ඉන්න මුස්ලිම් සමාජය ෙබෞද්ධ ජනතාවත් එක්ක, හින්දු, 
කෙතෝලික ජනතාවත් එක්ක, නිදහස ලැබුණු දවෙසේ ඉඳලා අද 
වනතුරු සෙහෝදරත්වෙයන් ජීවත් වන්නට ඕනෑය කියා හිතලා, 
එවැනි ආකාරයට ජීවත් වුණා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය ලක්ෂයක 
ජනතාවත් එළවන අවස්ථාෙව්වත්, කවදාවත් ආයුධ අතට ගත්ෙත් 
නැහැ. ආයුධ ගැන අප තුළ විශ්වාසයක් නැහැ.  

නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, කාත්තන්කුඩි මුස්ලිම් පල්ලිෙය් ආගමික 
කටයුතු කරන ෙවලාෙව් සිය ගණනක් මුස්ලිම් ජනතාව මරලා 
දැම්මා. ඒ ෙව්ලාෙව්වත් ආයුධ ගත්ෙත් නැහැ. සමහර තරුණ ළමයි 
ඒ ෙවලාෙව් තමන්ට ෙවච්ච අසාධාරණයට, පශ්නයට මුහුණ 
ෙදන්න හමුදාව, ෙපොලීසිය එක්ක එකතු ෙවලා, ආණ්ඩුෙව් 
සංවිධානත් එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු කරලා ඇති. ඒ නිසා, ISIS 
සංවිධානය එක්ක අෙප් රෙට් මුස්ලිම් කිසිෙවක් ෙහෝ ඉන්නවා 
නම්, එෙහම නැත්නම් අෙප් සමාජෙය් අය ඉන්නවා නම්, 
ෙද්ශපාලකයින් හැටියට, එෙහම නැත්නම් අෙප් ජම්මියතුල් 
උලමා මුස්ලිම් සංවිධානය හැටියට, ලංකාවපුරා ජීවත් වන මුස්ලිම් 
සමාජය හැටියට ඒකට විරුද්ධව සටනක් ෙගන යන්නට අප 
සූදානම්. ඒ සඳහා අපෙග් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නට 
කැමැතියි.  

ேநற்  நீதி அைமச்சர் அவர்கள் ேபசியெபா , 
இலங்ைகையச் ேசர்ந்த நான்கு கு ம்பங்கள் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். 
அைமப்ேபா  ேசர்ந்தி ப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். அ  இரண்  
வ டங்க க்கு ன்னர் ெவளியான ெசய்தி என்பைதப் பின்னர் 
நான் ேகள்விப்பட்ேடன். அதன் உண்ைமத் தன்ைம பற்றி எனக்குத் 
ெதாியா . ஆனால், இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 'ஜம்மிய்ய ல் 
உலமா' ேபான்ற எந்தெவா  ஸ் ம் அைமப்ேபா, எந்தெவா  

ஸ் ம் தனி நபேரா இந்த உலகத்தில் சர்வேதசப் பயங்கரவாத 
அைமப்பாகப் பார்க்கப்ப கின்ற ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அைமப் க்கு 
ஒ ேபா ம் உடந்ைதயாக இ க்கேவா, ஆதரவளிக்கேவா 
இல்ைல. அேதேநரம் அவர்கள் அதற்கு ஒ ேபா ம் 
ஆதரவாளர்களாக மாறமாட்டார்கள் என்ற உ திெமாழிைய ம் 
நான் த கின்ேறன்.   

இந்த நாட் ேல அப்பாவிச் ச கமாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற இந்தச் ச தாயத்தின்மீ  அபாண்டங்கைளச் 
சுமத் வத டாக - இல்லாத ெபால்லாத பழிையச் 
சுமத் வத டாக, அந்தச் ச தாயத்ைதத் ண்  அவர்கைள 

ண் பழிக்கு அைழக்கின்ற சில சம்பவங்கள் அண்ைமக் 
காலமாகத் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்றன. அவ்வா  
ெதாடர்ந் வந்த அநியாயத்ைதக் கடந்தகால அரசு த த்  
நி த்தாத காரணத்தினால் அதன் விைளைவ அ  அ பவித்த . 
ஆனால், இன்ைறய ஜனாதிபதி அவர்கள்மீ  எங்க க்குப் ரண 
நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . இந்த நாட் ேல இன் ேமார் இரத்த 
ஆ  ஓ வதற்கு அவர் ஒ ேபா ேம இடம் ெகா க்கமாட்டார் 
என்பைத அவ ைடய கடந்தகால நடவ க்ைககளின் லம் 
நாங்கள் கண் க்கின்ேறாம்.  

இந்த நா  எங்கள் எல்ேலா க்கும் ெசாந்தமான . 
எங்க ைடய இந்தத் தாய்நாட்ைட நாங்கள் எல்ேலா ம் 
மதிக்கின்ேறாம். இந்த நாட்ைடப் பா காப்ப , 
இனங்க க்கிைடயிேல ஒற் ைமைய ஏற்ப த் வ  எங்கள் 
எல்ேலாாின ம் கடைம. ஆகேவ, எங்க க்கிைடயிேல 
சேகாதரத் வத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக நாங்கள் எல்ேலா ம் 
ஒன் ேசர்ந்  உைழக்க ேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எதிர்காலத்திேல இந்த நாட் ல் 
இனவாதம், மதவாதம் தைல க்காத வைகயில் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய அண்ைமக்காலச் ெசயற்பா கள் எங்க க்குப் 
ெப ம் சந்ேதாஷத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்ற  என்ற நல்ல 
ெசய்திைய ம் நான் இங்ேக கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதற்காக ஜனாதிபதி அவர்க க்கு எங்க ைடய கட்சி ரண 
ஒத் ைழப்ைப வழங்கும். அேதேநரம் இங்கி க்கின்ற அத்தைன 
அரசியல்வாதிக ம் கட்சி ேபதங்க க்கு அப்பால் ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு ஒத் ைழப்  வழங்க ேவண் ம் என்  ேகட் , 
அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் எல்லாம் நல்ல ைறயிேல அைமய 
வாழ்த் த் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.  
 
[අ.භා. 2.14] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අද දවෙසේ පළමුෙවන් සාකච්ඡාවට ගැෙනන විෂයන් 
සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් සලසාදීම පිළිබඳව 
පළමුෙවන් ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

අද දවෙසේ ''ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා'' පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 
ගැෙනනවා.  මැතිවරණ ෙකොමිසම, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම, අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය 
කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාව ආදී ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් 
පිළිබඳව අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට ගැෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට  මාෙග් අවධානය මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව ෙයොමු කිරීෙම්දී ෙපනී යනවා, රජය 
පැත්ෙතන් කුමන ආකාරෙය් පකාශ කළත්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
මූලික පජාතන්තීය අයිතිවාසිකමක් වුණු පළාත් පාලන 
මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් යාම තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවට හුරු 
වුණු, තමන්ෙග් අයිතිවාසිකමක් වුණු ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් 
අවස්ථාව මඟහැරී යාම ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොවන බව. ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය ෙදස විමර්ශනාත්මකව බලන සියලු 
ෙදනාට එය එෙසේ ෙපෙනනවා ඇති.    

විෙශේෂෙයන්ම ගම් මට්ටමින් තමන්ෙග් අවශ තා ඉෂ්ට කර 
ගැනීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවලට නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා 
පත් කර ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් එවකට 
සිටි විරුද්ධ පක්ෂය පැත්ෙතන් අපෙග් රජයට තිබුණු ෙචෝදනාවක් 
තමයි, සීට්ටු කමයට, කෑලි කමයට ඡන්ද පවත්වනවාය; එෙසේ 
ඡන්දය පැවැත්වීම නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට ඡන්ද එපා ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක. හැබැයි, අද අපට අහන්න ෙවන්ෙන්, 
මැතිවරණ ෙනොපැවැත්වීම නිසා මිනිසුන්ට ආණ්ඩුව එපා ෙවලා 
නැද්ද කියන එකයි.  

ආණ්ඩුව පිළිබඳව පසාදයක් තිෙබනවාද, රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව පශංසාවක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියා බලා ගන්න සඳහාම 
වන මිම්ම තමයි, මැතිවරණය. පළාත් පාලන මැතිවරණය දිෙනන් 
දින කල් යෑම තුළ බරපතළ ව ාකූලතාවක් ඇති ෙවමින් 
පවතිනවා. මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වීමට කලින් පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපතිවරයකු හැටියට, පළාත් සභාෙව් නිෙයෝජිතවරයකු 
හැටියට ඉඳලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතවරයකු සතුව ගම් මට්ටමින් ඉටු කිරීමට විශාල කාර්ය 
භාරයක් තිෙබන බව අප දන්නවා.  එම පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයා 
ශක්තිමත් වීම තුළ, පළාත් පාලන ආයතනය ශක්තිමත් වීම තුළ 
ගම ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතත්වයක් තිබීම තුළ ඒ අදාළ ෙද්ශපාලන පක්ෂයටත් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විශාල ශක්තියක් ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු 
මාසෙය් 14 වැනි දාට, පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත් විය යුතු 
නියමිත දිනය ඉකුත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. එෙසේ අවුරුදු 
ෙදකක් ඉක්ම යන තැන විෂය භාර ඇමතිවරයා ඇතැම් අවස්ථාවල 
කිව්වා, එය 2016 ජුනි මාසෙය් පවත්වනවාය; අෙගෝස්තුවල 

පවත්වනවාය; ෙදසැම්බර්වල පවත්වනවාය; ලබන අවුරුද්ෙද් 
අෙපේල්වල පවත්වනවාය කියා.   

පසුගිය දවසක මුදල් රාජ  ඇමතිතුමා මාධ  සාකච්ඡාවකදී 
පකාශ කළා, "2017 ෙදසැම්බර් වන තුරු පළාත් පාලන 
මැතිවරණයක් නැවත පැවැත්විය ෙනොහැක. ඒ සඳහා කටයුතු කළ 
ෙනොහැක" කියලා. රෙට් ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකමක් ෙම් 
විධියට උල්ලංඝනය කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන අයිතිය 
ෙමොකක්ද? අෙප් පජාතාන් තික අයිතිවාසිකම් දිගින්-දිගට, දිගින්-
දිගට කල් දැම්මා. එෙසේ කල් දැමීම තුළ ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටත්, 
රෙට් සාමාන  ජනතාවටත් විශාල අගතියක් සිදු වුණාය කියන 
එක මා පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් පධාන ෙපොෙරොන්දුවක් වුෙණ් 
නීතිය හා සාමය, යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා බලගන්වනවාය කියලායි. පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණාය කියන දූෂිත පාලනය ය ටෙත් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද 
මැතිවරණ පැවැත්වීමත්, යහ පාලනය යටෙත් මැතිවරණ 
ෙනොපැවැත්වීමත් කියන කාරණා ෙදක අපි සංසන්දනය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අපි මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා හමු 
ෙවන්න ගියා. එතුමා කියනවා, "මැතිවරණ පවත්වන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ෙම් මැතිවරණ පනෙත් හිල් 57ක් තිෙබනවා. ෙම් හිල් 57 
වහලා ෙදන්න. ඒ හිල් ටික වහන එක මට කරන්න බැහැ. ඒක 
රජය පැත්ෙතන් සිදු විය යුතු ෙදයක්. ඒක ඇමතිතුමාෙග් 
පැත්ෙතන් සිදු විය යුතු ෙදයක්"ය කියලා.  

අපි දිගින්- දිගටම ෙම් සම්බන්ධව ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න 
කරනෙකොට එතුමා විවිධාකාරෙය් පරස්පර පකාශ තමයි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා මැතිවරණය ෙකොයි කාලෙය් පවත්වයිද කියන 
එක සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් අපට හිතා ගන්න බැහැ. මා 
කියන්ෙන්, තමන් නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයට  ෙහෝ 
කණ්ඩායමට ලැෙබන ශක්තිය සහ බලය පිළිබඳව ෙනොසිතා, රජය 
පැත්ෙතන් රජ ය ජයගහණය කරන්න ෙහෝ විරුද්ධ පක්ෂය 
ජයගහණය කරන්න ෙහෝ  මැතිවරණය පැවැත්වීම ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදයට ඉතාම ෙයෝග  බවයි. එෙහම ෙනොවන තාක් 
කල් පජාතන්තවාදයට බරපතළ පශ්නයක් ඇති වනවාය කියන 
එකයි අෙප් හැඟීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණය කල් දමලා ලබන 
අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසයට අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. සාමාන ෙයන් 
පාෙද්ශීය සභා සභිකෙයකුෙග් සභික කාල සීමාව -ධුර කාලය- 
අවුරුදු හතරයි.  හරියට ඒ කාල සීමාෙවන් භාගයක් මැතිවරණ 
පවත්වන්ෙන් නැතිව ෙම් පළාත් පාලන ආයතන පවතිනවා. 
ඇත්තටම පළාත් පාලන ආයතනයක්, සකීය, සජීවි පළාත් පාලන 
ආයතනයක් බවට පත් ෙවන්න නම්, ඒ තුළ සභාපතිවරෙයක්, 
උපසභාපතිවරෙයක්, ආණ්ඩු පක්ෂ ෙය් සහ විපක්ෂෙය් මන්තී 
මණ්ඩලයක් සිටිය යුතුයි.  

පසුගිය කාල පරි ච්ෙඡ්දෙය් ඇති වුණු මහා ගංවතුර, නාය යෑම් 
වැනි අවස්ථාවලදී පළාත් පාලන ආයතනවලට කරන්න තිෙබන 
වගකීම ඒ අයට ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා. මහජන නිෙයෝජිතයකුට 
තිෙබන වුවමනාව නිලධාරියකුට ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් කියනවා, "නැහැ, නැහැ. ඔක්ෙකොම තිෙබනවා. ෙම් 
ඔක්ෙකොම ෙකෙරනවා"යි කියලා. හැබැයි ඒක ෙකෙරනවාය 
කියලා කිව්වාට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙහෝ විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකුට 
පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය ෙම් නිලධාරින් අතින් ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැ.  

ඇත්තටම අද ගමකට ගිහිල්ලා බලන්න. ගෙම් හතර මං 
හන්දිෙය් සවි කරලා තිෙබන වීථි ලාම්පුව පිච්චිලා තිබුණත් වීථි 
ලාම්පුව සවි කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා මිලදී ගැනීම් සඳහා අවශ  
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පතිපාදන  ෙල්කම්වරුන්ට නැහැ. පසුගිය කාලෙය් අපි ජීවත් වන 
පළාත්වල විශාල නියඟයක් තිබුණා. මීට ෙපර ඒ සභා කියාත්මක 
ෙවමින් තිබුණු කාලෙය් ඒ සභා මඟින් ජලය පවාහනය කරලා, 
මිනිසුන්ට පානීය ජලය ෙබදා දුන්නා.  

පසුගිය කාලෙය් ජලය ෙබදා හැරීමක්වත් හරියාකාරව සිදු 
වුෙණ් නැහැ. හැබැයි රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා රජය 
මඟින් ලබා දුන්නු පවාහන බවුසර් සියල්ල තිබියදීත්, ඒ කටයුතු 
හරියාකාරව සිදු ෙකරුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා ඇඟිල්ල දිග් කරලා 
වග කීමක් පවරන්න ෙහෝ වග කීමක් භාර ගන්න පුළුවන් 
ෙකෙනක් ඒ සභාවල ෙනොසිටීම තුළ පළාත් පාලන ආයතන 
සම්පුර්ණෙයන්ම අකිය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, හැකි ඉක්මනින් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නය කියලා. නීතිෙය් යම් යම් 
අඩුපාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරැදි කරන්න. "පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ඉදිරිපත් කරපු පනෙත් අඩුපාඩු තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 
තමයි ඒකට වග කියන්න ඕනෑ"යි කියලා විපක්ෂය පැත්තට අත 
දිග් කරන්ෙන් නැතිව, එහි තිෙබන අඩුපාඩු ඉතා ඉක්මනින් 
නිවැරැදි කරලා වහාම පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න. ඒක 
රටට ඉතාම හිතකර තත්ත්වයක්. පළාත් පාලන ආයතන නැවත 
බලගැන්වීම තුළ රෙට් පහළම තලෙය් ඉඳලා ජන ජීවිත සකිය වීම 
ආරම්භ ෙකෙරනවා.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පත් කිරීෙම් අරමුණ සාක්ෂාත් 
ෙවන්න නම් මැතිවරණ පැවැත්විය යුතුයි. මැතිවරණ පවත්වන්ෙන් 
නැතිව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඇති ඵලය කුමක්ද කියන 
එක අපට පශ්නයක්. ඒ ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින් නඩත්තු 
කරන්න ඉතා විශාල මුදලක් වැය වනවා. එහි පතිඵලය ගන්න නම් 
මැතිවරණ පැවැත්වීෙම් අවශ තාව ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන්න 
ඕනෑ. මැතිවරණ පවත්වන්න මැතිවරණ  ෙකොමිෂන් සභාව අවශ  
වනවා මිසක් මැතිවරණ කල් දමන්න මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
අවශ  නැහැයි කියන එකයි අෙප් අදහස, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
පිළිබඳවත් අද සාකච්ඡා කරනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පසු ගිය කාලෙය් ගත් කියා මාර්ග 
පිළිබඳව යම් යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් තිෙබනවා. 
"ෙහොරකම්වලට, වංචාවලට, දූෂණවලට සම්බන්ධ උදවියට 
සහනයක් ෙදන්න. ඒ අය නිදහස් කරන්න"යි කියලා මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට කිසිම ෙවලාවක ඉල්ලීමක් කරන්න 
බැහැ.  වැරැදි වැඩ කර තිෙබනවා නම්, වැරැදි කරපු අයට ඒ සඳහා 
දඬුවම් පැමිණවිය යුතුයි. හැබැයි එය කිරීෙම්දී නීතිය සමාකාරව 
කියාත්මක විය යුතුයි; නීතිෙය් සාධාරණත්වය හැම ෙකනාටම 
ලැබිය යුතුයි. නීතිෙය් පතිමූර්තිය, නීතිෙය් සංෙක්තය, ෙරදි 
කඩකින් දෑස බැඳෙගන, එක් අතක තුලාවත්, අෙනක් අතින් 
කගපතත් ෙගන සිටින සුපිරිසිදු කන ාවයි. ඒ සංෙක්තය මඟින් 
නීතිෙය් සර්ව සාධාරණත්වය අපට ෙපන්නුම් කරනවා. හැබැයි 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පසු ගිය 
කාල සීමාව තුළ කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව අපට ගැටලු 
තිෙබනවා.  

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින විවිධ මැති ඇමතිවරුන්ට එෙරහිව 
විවිධ අවස්ථාවල අපට ලැබුණු ෙතොරතුරු මත ඒ අයෙග් කියා 
කලාපයන් ගැන ෙසොයා බලන්න කියා මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට අපි පැමිණිලි ගණනාවක් එම ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කළා. හැබැයි ඒ පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් ෙකෙරන පරීක්ෂණවල 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට දැන ගන්නට නැහැ. 
රජය නිෙයෝජනය කරන එක්තරා ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව අප 
පැමිණිලි කළාට පසුව පුවත් පත්වලින් අපට දැනගන්න ලැබුණා, 
එෙකොෙළොස් වතාවක්, දහතුන් වතාවක් පමණ කැෙඳව්වත් එතුමා 

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරියට 
යන්ෙන් නැතිව, ෙකොමිෂන් සභාෙව් පිටුපස ෙදොරින් ගිහින් සාක්ෂි 
දීලා ආවාය කියලා. මා දන්ෙන් නැහැ, පිටුපස ෙදොරින් ගිහින් 
සාක්ෂි දීලා ආෙව් ෙමොකද කියලා. එෙහම ෙනොකර, ආදර්ශවත් 
පුද්ගලයන් හැටියට, ආදර්ශවත් නායකයන් හැටියට යහ 
පාලනෙය් සැබෑ අරුත රටට ෙපන්වීම සඳහා ඉහත කී කාරණා 
සම්බන්ධවත් ඉතා විනිවිදභාවයකින් යුක්තව කටයුතු ෙකෙරනවා 
නම් ෙහොඳයි. එෙසේ ෙනොවන නිසා එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලු ගණනාවක් අපට 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් මා විසින්ම 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සභාගත කරනු ලැබුවා, එම ෙකොමිසෙම් හිටපු 
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය දීලා තිබුණු දිවුරුම් පකාශයක් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු. අපි ඇයට එෙරහිවත් එම ෙකොමිසමට පැමිණිලි 
කරන්න තීන්දු කරලා, පැමිණිලි කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙකොමිෂන් සභා ශක්තිමත් 
වීමට නම්, ඒවාෙයහි නියම අරුත පැහැදිලි වීමට නම් ඒවාෙය් 
ෙකෙරන වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සෑහීමට පත් ෙවන්න ෙම් රටට, 
ෙලෝකයාට හැකියාවක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම නමුත්, පසු 
ගිය කාල සීමාව තුළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ගනු ලැබූ යම් 
යම් කියා මාර්ග සහ එතුමා විසින් කරන ලද පකාශ පිළිබඳව 
විවිධාකාරෙය් විෙව්චන, ෙදෝෂාෙරෝපණ යම් යම් අංශවලින් එල්ල 
ෙකරුණා. ඒ ෙකෙසේ නමුත්, ෙමම ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීෙම්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ආකාරෙය් ෙදයක් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා තුළින් 
සිද්ධ වන්ෙන් නැත්නම්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් ගනු ලැබූ 
එවැනි තීරණ, පකාශ සහ පියවර පිළිබඳව අපි ඇත්තටම සතුටු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිය අප කාටත් සාධාරණ 
විය යුතුයි. නීතිය ඉදිරිෙය් අප කවුරුත් සමාන විය යුතුයි. බලය 
ඇති ෙකනාට එක් විධියකටත්, බලය නැති ෙකනාට තවත් 
විධියකටත් ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල නීතිය කියාත්මක වනවා නම් 
යහ පාලනෙය් මූලික අරුත, ඒ කමෙව්දය ඒ ෙකොමිෂන් සභා 
තුළින් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ෙව්විද කියන එක 
පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගත් තීන්දු තීරණ, කියා 
මාර්ග පිළිබඳව අප දිගින්- දිගට, දිගින්-දිගට සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
නැති වුණත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණත්, එම ෙකොමිෂන් සභා ගත් 
ඇතැම් කියා මාර්ග පිළිබඳව බරපතළ ආකාරෙය් ගැටලු රට 
ඉදිරිෙය්, සමාජය ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ඒ ගත් කියා මාර්ගවලින් 
රජයට ෙහොඳ නාමයට වඩා නරක නාමයක් ලැබුණාය කියන එක 
තමයි අෙප් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
ඇතුළු සව්ාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇතැම් අවස්ථාවලදී, ඇතැම් 
ස්ථානවල කටයුතු කරෙගන යන ආකාරය පිළිබඳවත් මා කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් කියන කාරණාවට සම්බන්ධ ගරු අමාත තුමන්ලාෙග් 
නම් සහ එතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශ පිළිබඳව කියන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
සමහර තැන්වල කරපු කටයුතු පිළිබඳව ගැටලු මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර අමාත ාංශවල හිටපු ෙල්කම්වරුන් තමන්ට 
වලංගු නැති වන ෙකොට, තමන් කියන ෙද්ට එකඟ ෙනොවන ෙකොට 
ඒ අය ඒ අමාත ාංශ තුළම අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන් හැටියට පත් 
කරලා, ඒ අය දණ්ඩනයට ලක් කරපු අවස්ථා ගැන අපට 
දැනගන්නට තිෙබනවා.  

ස්වාධීන රාජ  ෙසේවයක් ඇති කිරීම සඳහා ගන්නා වූ කියා 
මාර්ග, ඒ සම්බන්ධව රජය දීපු බලාෙපොෙරොත්තු ඉහත කී කියාවන් 
නිසා ෙකොයි තරම් දුරට සාක්ෂාත් ෙව්විද කියන එක අපට 
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ගැටලුවක්. රෙට් මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වූ ආසන්නතම 
සිදුවීමක් තමයි, ජිනසිරි දඩල්ලෙග් ෙල්කම්තුමා සම්බන්ධෙයන් වූ 
සිදුවීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් මූල  පාලනය පිළිබඳව 
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මහත් ආන්ෙදෝලනාත්මක 
ආකාරයට අදහස්, උදහස්, විෙව්චන -ෙබොෙහොම කර්කශ විෙව්චන- 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු වඩාත් නිවැරදි කිරීම සඳහා 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිසමක් පත් කළා. විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම 
පත් කරපු කියාදාමය ෙහොඳයි. හැබැයි, විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම 
ශක්තිමත් වීම සඳහා, විගණන ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාද? ඊට අදාළ විගණන ෙසේවා පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගත්තාද? 
රාජ  අරමුදල් පිළිබඳව වඩාත් විනිවිදභාවයකින් යුක්තව කටයුතු 
කිරීෙම් අරමුණින් විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම පත් කළා වාෙග්ම, 
විගණන ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පතත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
වුණා නම් තවත් ෙහොඳයි. හැබැයි, අද ෙවනකල් විගණන ෙසේවා 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ.  

එතෙකොට රාජ  අරමුදල් පිළිබඳව හරියාකාරව විගණනය 
කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවාද? එෙසේ විගණනය ෙනොවීම තුළ විවිධ 
අකමිකතා, දූෂණ, වංචා සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා අපට 
කියන්න පුළුවන්ද? ආණ්ඩු පක්ෂෙය්වත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය්වත් 
රහත් වුණු, මාර්ග ඵල අත්පත් කර ගත්ත කිසිම පුද්ගලෙයක් 
නැහැ. විවිධ අයථා ෙද්වල්, අවිධිමත් ෙද්වල්, අකමවත් ෙද්වල් සිදු 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සියයට සියයක් බැරි වුණත්, යම් 
පමණකට ෙහෝ ඒවා වැළැක්වීම සඳහා විධිමත් කමෙව්දයක් 
අවශ යි. එෙහම කමෙව්දයක් අවශ යි කියන මතෙය් ඉඳෙගන 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම පත් කළත්, ෙම් ෙවනකල් විගණන 
ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට රජය අසමත් වීම 
තුළ ඒ කියාදාමය පිළිබදව අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැරි 
මට්ටමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ගරු 

පධාන ඇමතිතුමා ඇතුළු පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරුන් ෙලොකු 
දුක්ගැනවිල්ලක් කළා, 2017 අය වැෙයන් පළාත් සභාවලට ෙවන් 
කර  තිෙබන පතිපාදන පමාණය කිසිෙසේත්ම පමාණවත් නැහැ 
කියලා. පළාත් සභාෙව් ඉඳලා ආපු මහජන නිෙයෝජිතෙයක් 
හැටියට මාත් පිළිගන්නවා, පළාත් සභා කමය තුළ සාමාන  
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් සිදු වන බව. මහ ඇමතිතුමාට, 
ඇමතිවරෙයකුට ගිහිල්ලා කියපු සැණින් පාලමක්, පාරක්, 
ෙබෝක්කුවක්, ලයිට් කණුවක්, වීථි ලාම්පුවක් හදා ගැනීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා.  

අපි අදත් පිළිගන්නවා, අෙප් රෙට් තිෙබන පළාත් සභා තුළින් 
සාමාන  ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් සිදු වන බව. විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
හිටියත්, ආණ්ඩුවට එෙරහි මතයක හිටියත්, අපි අදත් පළාත් 
සභාවල මහ ඇමතිවරුන්ට කථා කරලා  යම් යම් අවශ තා ඉෂ්ට 
කර ගන්නවා. ෙබොෙහොම සෙහෝදරත්වෙයන් ඒ කටයුතු 

ෙකෙරනවා. හැබැයි, මුදල් ෙකොමිසම ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු ෙනොකර පළාත් සභාෙව් මුදල් පතිපාදන අඩු කිරීම, ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනය, ගෙම් සංවර්ධනය තවත් අඩාළ වීමට බලපාන 
බව අපි කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව වහාම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත්, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 2016 වසරට සමගාමීව 2017 වර්ෂය තුළ පළාත් 
සභාවලට ලබා ෙදන මුදල් පතිශතය අඩු කිරීෙමන් රෙට් සාමාන  
ජනතාවට ෙසතක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ආණ්ඩුවට ෙහොඳක් ෙනොවුණාට අපට කමක් නැහැ. හැබැයි, 

ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවට ෙහොඳක් සිදු විය යුතුයි. කරුණු 
හුඟක් සටහන් කර ෙගන ආවත් ෙවලාව සීමා ෙවලා නිසා 
කියන්න අපහසුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අද දවෙසේ 
සාකච්ඡා වන ෙම් විෂයයන් පිළිබඳව ඉදිරිපත් වූ සාධනීය විෙව්චන 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා, සාධාරණ පිළිතුරු සහිතව -මුදල් 
ඇමතිතුමා වාෙග් ෙබොෙහොම කර්කශ විධියට ෆ්ලැට් න ාෙයන් 
පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැතුව- සාධාරණ වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් 
කරයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, ெதாழில் 

ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධවත්, කිසිදු අමාත ාංශයක් ෙහෝ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් යට තට ෙනොගැෙනන ආයතනවලට අදාළ 
අංක 4 -13 දක්වා සහ 16-25 දක්වා වන වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව ත් 
තමයි අද දින අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම් සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. ඒ අතරින්, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව 
සම්බන්ධෙයන් ෛවද  නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාත් අදහස ්පළ 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මමත් යම් අදහසක් පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
1980 දශකෙය්දී ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම පිහිටවූෙව්, එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු අමාත වරයකු වූ දිවංගත ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමායි. ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව 
පිහිටවූෙව් ජාතික අධ ාපනය පිළිබඳව ජාතික පතිපත්ති රාමුවක් 
සකස් කිරීම, ජාත න්තර පමිති අනුව එය යාවත්කාලීන කිරීම, 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම හා එයින් 
නිර්ෙද්ශ කරන ජාතික අධ ාපන පතිපත්තිය අධ ාපන 
අමාත ාංශය හරහා කියාත්මක කිරීම සඳහායි.  

හැබැයි, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් කාර්යභාරයට 
ෙකොයි තරම් දුරට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියන පශ්නය 
තමයි අද වන විට මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
පාසලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී, පාසල් වර්ගීකරණය කිරීෙම්දී, 
සම්පත් ෙබදා දීෙම්දී, අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කිරීෙම්දී, ගුරුවරුන්ෙග් සුදුසුකම් තීන්දු කිරීෙම්දී,  විවිධ 

99 100 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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කාල වකවානු  තුළ විවිධ ආකාරෙය් චකෙල්ඛ නිකුත් කරලා 
කටයුතු ෙකෙරන බව අපි දකිනවා. අධ ාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මාත් අවුරුදු පහක්  හිටියා. 

ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව වසර හතරකට වතාවක් 
සිය වාර්තාවක් නිකුත් කරනවා. එහි යම් යම් නිර්ෙද්ශ තිෙබනවා. 
ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම බැඳී සිටින්ෙන්, සිය වාර්තාව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමටයි. ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන නිර්ෙද්ශ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අමාත  මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, 
ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා අධ ාපන විෂය භාර 
අමාත වරයාට පවරනවා. ඒ නිසා තමයි ඒක ස්වාධීන ආයතනයක් 
හැටියට තිෙබන්ෙන්. අද එය ස්වාධීන ආයතනයක් විධියට ෙම් වැය 
ශීර්ෂවල ෙල්ඛනගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ෙහේතුව නිසායි. 
ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධ වන්ෙන් 
ඇමතිවරයාට ෙනොෙවයි. ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව 
ජනාධිපතිතුමාටයි වගකියන්න ඕනෑ. ඒ තරම් භාරදූර කාර්යයක් 
තමයි ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසමට පවරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම, එය ස්වාධීනයි. ඒ ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීම සඳහා තමයි 
ඒ ආකාරෙයන් ඒ ආයතන බිහි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා ෙමම පනත ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
එහි තිෙබන භාරදූරභාවය, වගකීම යන සියල්ල පැහැදිලි කර දීලා 
තිෙබන හැටි ඒ  හැන්සාඩ් වාර්තාව කිෙයව්ෙවොත් වටහා ගත 
හැකියි. එෙහම නම්, ව වස්ථාදායකය අෙප්ක්ෂා කරපු ඒ 
කාර්යභාරය  ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසෙමන් ෙවනවාද කියන 
පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම 
නිසියාකාරෙයන් සිය කර්තව  ඉටු කරලා, ජනාධිපතිතුමාට ඒ 
වාර්තාව භාරදීලා, ඒ නිශ්චිත කාල සීමාව තුළදී අදාළ කාර්යයන් 
කිරීමට අධ ාපන විෂය භාර අමාත වරයාට පවරන්න කටයුතු 
කරනවා නම්, මුළු රෙට්ම අධ ාපනය කියාත්මක වන්ෙන් එක් 
ජාතික පතිපත්තියක් අනුවයි කියන කාරණය ජනතාවට ඒත්තු 
ගන්වන්න පුළුවන්. ඒ කාරණය සිදු වන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
එක එක කාලවල විවිධ ව ාපෘති තුළින් පාසල් විවිධ නමින් 
හැඳින්වූවා. අදටත් ඒක කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් ඒක එෙහම 
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා, එක්ෙකෝ අධ ාපන අමාත ාංශෙය් 
තිෙබන්න ඕනෑ,  Research and Development Unit එකක්.  
ඉතින්, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසෙමන් ෙම් කටයුතු ෙකොයිතරම් 
සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවාද කියලා අපි බලමු ෙකෝ. මට 
කියන්න බලන්න, කවදාද ඒ අය researches කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා? කවදාද, ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙද්වල් 
කරන්න තමයි ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන්. ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලය ඉන්ෙන් ඒකට.  

සාමාන ෙයන් අධ ාපනෙය් ෙපළ ෙපොත් ලිවීම අවුරුදු අෙටන් 
අටට ෙවනස් ෙවනවා; යාවත්කාලීන ෙවනවා. අද, London O/
Level විභාගයට තිෙබන විෂය නිර්ෙද්ශ අනුව ලියන ෙපළ 
ෙපොතක් අරෙගන බලන්න. ඒවා මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් 
තිබුණාට වඩා අද ෙවනස්. ඒවාෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම, 
සැකැස්ම යන ෙම් සියල්ල ෙවනස්.  මම අවස්ථා ෙදකකදී 
Cambridge විශ්වවිද ාලෙය් Testing and Evaluation Unit එකට 
ගිහිල්ලා, ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ අය ලංකාවට 
කැඳවාෙගන ඇවිල්ලා, ජාතික අධ ාපන ආයතනය සහ විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක  වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. නමුත් 
ඒක එතැනින්ම නැවතුණා. ඒක එෙහම ෙවන්න බැහැ. අධ ාපනය, 
ජාත න්තර පමිති අනුව තිෙබන්න ඕනෑ.  අෙප් O/Level 
සහතිකයට, A/Level සහතිකයට, උපාධියට ඒ තිෙබන පිළිගැනීම 
පවත්වා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් අපි ෙම් පමිති පවත්වා ෙගන 

යෑෙමන් පමණයි. මැදි ආදායම් ලබන රටක් හැටියට අෙප් රෙට් 
ෙදමව්පියන්, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අධ ාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවයයි. ගුණාත්මකභාවය කියනෙකොට, හැම අතින්ම 
ගුණාත්මකභාවය තිෙබන්න ඕනෑ. එහිදී මූලික වශෙයන් මානව 
සම්පත ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතුව සකස් කර ගැනීම වැදගත් 
ෙවනවා.  

අද පුවත් පතක් ගත්ෙතොත්  දකින්න ලැෙබනවා, "අහවල් 
පාසෙල් ගුරුවරු නැහැ කියලා ෙදමව්පිෙයෝ උද්ෙඝෝෂණයක" 
කියලා. ෙදමව්පිෙයෝ උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙතක් ඉන්න ඕනෑ 
නැහැ, පාසලට ගුරුවරු  ලබා ෙදන්න. Teacher deployment එක 
අවශ යි. නමුත්, අද ඒක සිදු ෙවනවාද කියන පශ්ණය තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ජාතික අධ ාපන 
ෙකොමිසම සෘජුවම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට වගකියන්න ඕනෑය 
කියන කාරණයට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඒ වාෙග්ම, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව 
සිය වාර්තාව වර්ෂ හතරකට වතාවක් "research and 
development"  include කරලා  භාර ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට 
තමයි ඒක ජාතික පතිපත්තියක් හැටියට එතැනින් එහාට 
කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ පිළිබඳවත් මම අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  ඒකට ෙහේතුව තමයි, ඒ කාරණය ෙම් රෙට් සමස්ත 
ජනතාවටම ඉතා වැදගත් එකක් වන නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂය යටෙත් පධාන කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. මම 
ෙමහිදී ඒවා ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 2017 වර්ෂය දිළිඳුකම 
පිටුදැකීෙම් වර්ෂය ෙලස පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා අෙප්ක්ෂිත මුදල රුපියල් මිලියන 
12,000යි. ඒ රුපියල් මිලියන 12,000න් වර්ෂය මුල සිටම 
කියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩ සටහන් සම්පාදනය ෙවලා 
තිෙබනවා. දිළිඳුකම පිටුදැකීෙම් ව ාපෘතිය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒ ව ාපෘතිය ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට යටත් කර තිෙබන්ෙන් ඇයි? 
එහි තිෙබන්නා වූ වැදගත්කම නිසායි. අපි දන්නවා, 2015 වර්ෂෙය් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 2030දී සපුරා ගත යුතු ඉලක්ක 
17ක් පකාශයට පත් කර තිෙබන බව.  

එහි සඳහන් පළමුවැනි කාරණය තමයි දිලිඳුකම පිටුදැකීම. 
හැබැයි, ෙම් අවුරුදු 15 තුළ ඒ සඳහා ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ යි. එහි වැදගත්කම වටහා ගැනීම නිසා තමයි, එය 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට ඇතුළත් කරලා, ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ සඳහා වැඩ සටහන් 
කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා මා හිතනවා, දැනට සමාජ 
සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වූ 
වැඩ සටහන් ඒකාබද්ධ කරලා, ෙම් තිරසර ඉලක්කයන් සපුරා 
ගැනීමත් එකවර කියාත්මක කර ගනිමින්, ෙම් වැඩ සටහන් 
කියාත්මක කිරීම සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවාය 
කියා. එහිදී මා විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, අෙප් 
රෙට් දිළිඳුකම පිටුදැකීෙම් වගකීම් සම්භාරයක් ෙම් ව ාපෘතියට 
යටත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය පිළිබඳව.  

ඊළඟට, සංවර්ධන හා විෙශේෂ ව ාපෘති අංශය ගත්ෙතොත් 
ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩ සටහන ඒකට සම්බන්ධයි. පරිසර 
සංරක්ෂණ ජාතික වැඩ සටහන, මත් දව  නිවාරණ ජාතික වැඩ 
සටහන, වකුගඩු  ෙරෝග නිවාරණ ජාතික වැඩ සටහන, "දරුවන් 
සුරකිමු" ජාතික වැඩ සටහන කියන ෙම් වැඩ සටහන් පහ තිරසර 
සංවර්ධන ඉලක්ක 17න් විෂයයන් පහකට වඩා අදාළ ෙවනවා. 
ෙම් පහ හරියට ගත්ෙතොත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් 
පකාශයට පත් කර තිෙබන තිරසර සංවර්ධන වැඩ  සටහෙන් 
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ඉලක්ක 17ට ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි සඳහන් ෙනොවූ 
තව කාරණයක් මා ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. 

අපි ඉංගීසි භාෂාෙවන් සඳහන් කර තිබුෙණ් "Blue-Green 
Economy" කියලායි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමන්න ෙම්ක තමයි 
අවශ තාව. අද ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම  ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
සම්බන්ධෙයන් අංක එෙක්  පමුඛතාවක් ෙදනවා. අෙප් රටටත් 
එවැනි වැඩ සටහනක් අවශ  ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව වගකීමත් 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින්  කියාත්මක කරන වැඩ 
සටහනට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. මුළු 
ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ආහාර නිෂ්පාදනය 
වැඩි කිරීම, ආහාර කල් තබා ගැනීම, නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම 
ආදී වශෙයන් ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩ සටහනට පමුඛතාව දී 
තිෙබනවා. ෙමහිදී මුහුදත්, ෙගොඩබිමත් කියන ෙදකම එකට මුසු 
වුණු ආර්ථිකයක් කරා යන්න ඕනෑය කියන කාරණය තමයි "Blue
-Green Economy" කියන එෙකන් අදහස් වන්ෙන්. පරිසර 
සංරක්ෂණ ජාතික වැඩ සටහන් ඒකට සම්බන්ධයි. ඒ සඳහා ෙම් 
වන විට 2016 - 2018  වැඩ සටහන  ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
සඳහා පාසල් දරුවන්, අදාළ සියලු ආයතන සියල්ල සම්බන්ධ කර 
ෙගන ඒ  වැඩ සටහන් කියාත්මක ෙවනවා. ෙමොකද, පළමුවැනි 
එකට ෙදවැනි එක සම්බන්ධයි.   

ඊළඟට, මත් දව  නිවාරණ ජාතික වැඩ සටහනත් ඒ 
ආකාරෙයන්මයි. පධාන වශෙයන්  වැඩ සටහන්  තුනක් 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒවා තමයි පතිපත්ති හා නීති සම්පාදන 
කියාත්මක කිරීෙම් හා වැටලීම් සිදු කිරීම, පතිකාර හා 
පුනරුත්ථාපනය, විෙශේෂෙයන් පාසල් දූ දරුවන් හා තාරුණ  මත් 
දව  භාවිතයට හසු වීම වළක්වා ගැනීම. ෙම් වන විට දිස්තික් 
පදනමින් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ සටහන් රාශියක් පවත්වලා අවසන් 
කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට,  වකුගඩු ෙරෝග නිවාරණ ජාතික වැඩ සටහන. 
විෙශේෂෙයන් උතුර, උතුරු මැද වාෙග්ම  දැන් වයඹටත් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙවනත් පෙද්ශවලත් තිෙබනවා. ෙමතැන තිෙබන 
පධාන පශ්නය මූලය හඳුනා ෙනොගැනීමයි. ෙම් වන විට විවිධ 
ආයතන මඟින්, ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානය මඟින් ඒ පිළිබඳව 
පර්ෙය්ෂණ පවත්වා ෙගන යනවා. හැබැයි, ෙමන්න ෙම් ෙහේතු 
සාධකය නිසාය වකුගඩු ෙරෝගය ඇති වන්ෙන් කියලා තවම 
අවසාන නිගමනයකට එළඹිලා නැහැ. නමුත් අනුමාන වශෙයන් 
රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අවම කිරීම, ලවණ සහිත ජලය 
පානය කිරීම අවම කර ගැනීම, පිරිසිදු ජලය භාවිතා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම සහ ෙරෝගය වැළඳුණු අයෙග් ෙරෝග නිවාරණය 
සහ වැළදීම වැළැක්වීමට ෙගන ඇති වැඩසටහන් ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන් වැදගත්ෙවනවා.  

ඊළඟ, වැඩසටහන හැටියට දරුවන්  සුරකිමු වැඩ සටහෙනහි 
වැදගත්කම අපි කවුරුත් දැක්කා.  පසුගිය  කාලය තුළ අෙප් රෙට් 
සිදු වුණු විවධ සිදුවීම් පිළිබඳව,  විශ්ෂෙයන්ම  දරු දැරියන්  
මත්දව වලට ෙපළඹීම, විවිධාකාරෙය් අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට  ලක් 
වීම් පිළිබඳව  මාධ  මඟින් අනාවරණය  වුණා. එවැනි  සිදුවීම් 
වළක්වා ගැනීම ෙමහිදී ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙම්  පධාන  
කරුණු සියල්ල  තිරසාර සංවර්ධන වැඩසටහනට අදාළයි. එහි  
තිෙබන වැදගත්කම නිසා තමයි  ජනාධිපති කාර්යාලය මඟින් 
විෙශේෂ   ජාතික වැඩසටහන් හැටියට ඒවා   කියාත්මක කරන්ෙන්. 
ඒ  පිළිබඳව  පතිපාදන ෙවන්  කර දී,  කාර්ය සාධන බලකාය 
මඟින්  සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන බව 
සඳහන් කරමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு  உதய  பிரபாத்  கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් 

නායකයන්  විපක්ෂෙය් සිටින සමෙය් දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විනාශ කළා; ෙම් 
නිසා අද රට දැවැන්ත අර්බුදයකට ගිහින් තිෙබනවාය කියමින්,  
ෙම් රෙට් හැම විනාශයකටම මුල ෙම්  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
සම්බන්ධෙයන් ෙගනා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයයි කියා අනාගත ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳ 
සුන්දර වූ සිහිනයක් ජනතාවට විකුණුවා. ජනතාවට හිෙතන්න 
පටන් ගත්තා,  හිරු නැ  ෙඟන්ෙන්; තරු දිෙලන්ෙන්; මල් 
පිෙපන්ෙන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නිසාය, ෙම්ක 
ෙනොතිබුෙණොත් රට නතර  ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවාය කියලා.   

රට  විතරක්   ෙනොෙවයි,  ෙලෝකයම නතර ෙවන්න  ඉඩ 
තිෙබනවාය;  ඒ නිසා වහාම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීමට 
එන  අයට ජනවරම ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව ජනවරම   
ලබා දුන්නා.  ෙම් ස්වාධින   ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් එදා විපක්ෂය ෙකොච්චර සකියව කටයුතු කළාද 
කියනවා නම්, ෙම්ක ජාත න්තරයටත් අරෙගන ගියා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් ශී  ලංකාව සම්බන්ධෙයන් 
ඇෙමරිකාෙව් අනුගහෙයන් එන ෙයෝජනාවල  සව්ාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා තිබිය යුතුය කියන ෙකොටස එකතු කරන්න ඇෙමරිකාව  
අමතක කෙළේ නැහැ.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට බරපතළ  පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා කියන්ෙන් ෙම්චචර 
ෙහොඳ, රටක් කරෙගන යාමට අත වශ  ෙදයක් නම්, හත් 
ෙදයියෙන්!  ඇයි අපට  කිය  කියා ඉන්න කලින් ඒ ෙගොල්ලන් ඒක  
කර ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇෙමරිකානු  ආණ්ඩුව ඇෙමරිකාවටත්  
වඩා ලංකාවට ආදෙර්ද? ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් මැතිතුමාව ඇෙමරිකාෙව් 
අලුත් ජනාධිපතිවරයා හැටියට ෙතෝරාෙගන ඉන්නවා. තනතුර 
භාර  ගත්තායින් පසුව,  එම ජනාධිපතිතුමා  ඇෙමරිකාෙව් අලුත් 
පත්වීම්  6,000ක් කරනවා. ජනාධිපති ධූර කාලෙය් සිටිනෙකොට 
තවත් පත්වීම් 8,000ක් කරනවා. ජනාධිපතිවරයා පත්වීම් 14,000 
ක් කරනවා. ඇෙමරිකාෙව් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා  නැහැ.   

මූලාසනාරූ ගරු   මන්තිතුමනි,  ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
පිහිටුවීම තුළින් ෙලෝකය පුරා තුන්වන ෙලෝකෙය් රටවල  NGO  
කියාකාරින් පුරවමින් තුන්වන ෙලෝකෙය් රාජ යන් දුර්වල කිරීම 
තමයි ඇෙමරිකාෙව් උපාය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  අන්න ඒ නිසයි,  
ඇෙමරිකාවට ෙහොඳ නැති ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ලංකාව විසින් 
කළ යුතු යයි ඇෙමරිකාව විසින් බල කරමින්  ජාත න්තරෙයන් 
ෙයෝජනා අරෙගන එන්ෙන්. ෙකොෙහොම නමුත්  දැන් අපි ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. දැන් ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  මෙග් අදහස නම් 
ජනතාව බලයක් ෙදන රාජ  නායකයාෙග් අත පය බඳින්ෙන්  
නැතිව  ජනවරම  කියාත්මක කිරීමට රාජ  නායකයාට නිදහස 
තිෙබන්න ඕනෑ කියන එකයි. හැබැයි, රාජ  නායකයා ඒ ෙදය 
හරියට කරනවාද කියලා බලන්න අධිකරණ, මැතිවරණ, අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ, විගණන  කියන ෙමන්න ෙම්  කියාවලින්  ස්වාධීන 
ෙවන්න ඕනෑ. රාජ  යන්තණය ෙමෙහයවීෙම් බලය රාජ  
නායකයාට  තිෙබන්න ඕනෑ, ඇෙමරිකාෙව් වාෙග්.  හැබැයි එයා 
වැෙඩ් හරියට කරනවාද කියා බලන්න තිෙබන අධීක්ෂණ  ආයතන 
ටික ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම හරි දැන් අපි හැරිලා 
බලන්න ඕනෑ, ජනාධිපතිවරණෙය්දී විකුණපු සිහිනය  මහ 
ෙපොෙළොෙව් සැබෑ ෙවලා තිෙබනවාද  කියලා.   
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ස්වාධීන ෙකොමිෂන්  සභා පිහිටුවන්න ජන වරමක් ලබා ගත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ෙම්  අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන 
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඔක්ෙතෝබර් 12 වැනි දා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට කියන්න සිද්ධ වුණා, "අල්ලස් ෙකොමිසම, 
ෙපොලීසිය  වැඩ කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන න ාය පතයකටයි.   ඔවුන් 
ෙද්ශපාලනෙයන් ස්වාධීන ෙවලා නැහැ" කියලා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,  එෙහම නම් ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුවට විතරක් 
ෙනොෙවයි එතුමාට ඒ ජනවරම  දුන්නු ජනතාවටත් පරම වූ 
අයිතියක්  තිෙබනවා,  ෙම්  ස්වාධීන කර ගන්න පත් කර ගත්තු 
ආයතන කාෙග් ෙද්ශපාලන න ාය පතයකට අනුව කටයුතු 
කරනවාද කියලා දැනගන්න.  එතුමා නුදුරු අනාගතෙය්දී ෙම්ක 
ෙහළි කරයි කියලා අපි හිතනවා. කාෙග් න ාය පතයක්ද ෙම්? 
එතුමාෙග් න ාය පතයක් නම් එතුමා එෙහම කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් න ාය පතයක්ද, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාෙග් 
න ාය පතයක්ද එෙහම නැත්නම් ගරු විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් න ාය පතයක් අනුවද ෙම් ආයතන කටයුතු 
කරන්ෙන් කියලා දැන ගැනීෙම් පරම අයිතියක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ඉන්න අපිට වාෙග්ම ෙම් රෙට් එතුමාට ඡන්දය දුන්නු 
සෑම ඡන්ද දායකෙයකුටම තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් යහ පාලන කියාවලිෙය් 
අතිශයින්ම වැදගත් ෙදයක් තමයි විගණනය. සව්ාධීන විගණන 
කියාවලියක් ඉටු කර ගැනීෙම් හැකියාව. ඒ නිසා තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා 2015 ෙපබරවාරි 19ෙවනි දා, ''ජාතික විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරමි'' කියලා 
පමුඛතා පදනමින් තමන්ෙග් දින 100 වැඩසටහනට ඇතුළත් 
කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දින 100 ෙනොෙවයි දින 
500 ගත ෙවලත් තවම ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා නැහැ. හදලා ඉවරයි. ඇවිල්ලා නැහැ ෙනොෙවයි, 
ෙග්න්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා දැන 
ගැනීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උත්සාහ කළ යුතුයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති 2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 
ජාතික විගණන ෙකොමිෂන් සභාව පත් කළා. අද 
ෙකොමසාරිස්වරුන්ට පඩි ෙගවනවා, කාර්යාල නඩත්තු කරනවා, 
කාර්ය මණ්ඩල නඩත්තු කරනවා. නමුත් ඒ අයට කරන්නට වැඩක් 
නැහැ. ඒ අයට වැඩ කිරීමට බලය ලබා ෙදන ජාතික විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරෙගන නැහැ. 
ෙකොෙහන්ද ෙම්ක හිර වුෙණ්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 මාර්තු මාසෙය් 24ෙවනි 
දා නීතිපතිවරයා තමන්ෙග් නිරීක්ෂණ ලබා ෙදනවා අගමැතිතුමාට. 
ඊළඟට ෙම් විගණන පනත් ෙකටුම්පත අධ යනය කරන්නට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනු කාරක සභාවක් පත් කරනවා. ඒ අනු කමිටුව 
තමන්ෙග් නිරීක්ෂණ ඉතාම ඉක්මනින් ලබා දුන්නා කියලායි අපිට 
දැන ගන්නට ලැබුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ ඊළඟ කියාවලිය ඉටු කරලා, 
පනත් ෙකටුම්පත හදලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, -
අපට ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව- ෙම් අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 
අගමැති උපෙද්ශක චරිත රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට භාර ෙවනවා.  

විගණන පනත් ෙකටුම්පත අවසාන වරට දැක ඇත්ෙත් චරිත 
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ළඟය. ඊට පසු ෙම්ක අතුරුදහන් වී ඇත. යහ 
පාලනය පිළිබඳව දිෙනන් දින, දින වකවානු නියම කරමින් ජන 
වරමක් ලබා ගත්ත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා 
අතුරුදහන් වූ ෙම් විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙසොයාෙගන ෙම් ගරු 
සභාවට එවීමට. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සැදී 
පැහැදී සිටිනවා, ෙම්ක සම්මත කරන්නට. එෙහම සම්මත කෙළොත් 
තමයි සැබෑ යහ පාලන කියාවලිය සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන්.  

අපි ෙම් රෙට් මහා ෙලොකුවට මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව ගැන 
කථා කළා. ඒ පිළිබඳව රට බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන හිටිෙය් 

COPE එක ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් COPE 
එක කියන්ෙන් ''බුරන්නට පුළුවන් නමුත් හපා කන්නට බැරි 
බල්ෙලක්'' වාෙග්. ඇයි අපි එෙහම කියන්ෙන්? COPE එකට 
දඬුවම් ලබා ෙදන්නට බැහැ, COPE එකට දඩයක් නියම කරන්න 
බැහැ. COPE එකට පුළුවන් වන්ෙන් නිර්ෙද්ශයක් ලබාදීම 
පමණයි.  COPE එක දැන් නිර්ෙද්ශ ලබාදීලා ඉවරයි. ඒ කියාවලිය 
දැන් එතැනින් නතර ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ජාතික විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා තිබුණා නම් ජාතික විගණන 
ෙකොමිසමට හැකියාව තිෙබනවා රජෙය් නිලධාරිෙයකුෙග් 
තීන්දුවකින්, දූෂණයකින්, වංචාවකින් රටට හානියක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ මුදල ගණනය කරලා නිලධාරියාෙගන් අය 
කරන්නට. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වී තිබුණා නම් බැඳුම්කර 
මගඩිය හරහා බෑනා විසින් උපයන ලද රුපියල් බිලියන ගණනක 
අයුතු ලාභය මාමාෙගන් අය කර ගැනීමට ෙහොඳටම ඉඩ කඩ 
තිබුණා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් 
ජනතාවට සැකයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් ඉන්න 
අපිවත්, රෙට් ඉන්න ජනතාවත් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සිදු වන දූෂණ 
ගැන දන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරන්නට ෙමතරම් භය, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටපත් කරමින් 
ඉන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් දූෂණ විගණන නිලධාරීන් අතින් එළිෙව්විය 
කියන භෙයන්ය කියන හැඟීමක්, අදහසක් අද සමාජගත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් කළ විගණකාධිපතිතුමා ඉතා 
ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරනවා. එතුමා තමයි නිල වශෙයන් රටට 
ඉසස්ෙල්ලාම කිව්ෙව් මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිෙයන් වංචාවක් 
සිදුෙවලා තිෙබනවා කියලා. 

එෙතක් අප කිව්ව ෙද්වල් ෙනොනිල මතයක්. එයට අවශ  
සද්භාවය, පිළිගැනීම ලැබුෙණ් විගණකාධිපතිවරයාෙග් පකාශයන් 
සමඟයි. ඒ නිලධාරියා වඩ වඩා ශක්තිමත් කරන්න අප කවුරු ෙහෝ 
භය වනවා නම්, අප අතින් ෙම් රාජ යට  බරපතළ වැරැදි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එකයි නිගමනය කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව අෙප් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභාවලටත් සාමාජිකයන් පත් කරන උත්තරීතර 
ආයතනයයි. ෙම් ආයතනය කරන පත්වීම් අද ආන්ෙදෝලනාත්මක 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් පත්වීම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් මුහුණ බලලාද, 
නැත්නම් තමන්ෙග් මන ෙදොළ සපුරන අයට පත්වීම් ලබාෙදනවාද 
කියන්න කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. තමන් පත්වීම් කරන ආකාරය 
පිළිබඳ රීති හදලා, ඒ රීති ගැසට් මඟින් පසිද්ධ කරලා, ෙම් ගරු 
සභාවටත් එවීමට අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 41උ. (3) අනු 
ව වස්ථාව යටෙත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව බැඳී සිටිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අද වන තුරු ඒ රීති ගැසට් 
කරලාත් නැහැ; ෙම් ගරු සභාවට එවලාත් නැහැ. එම නිසා ඉතාම 
ආන්ෙදෝලනාත්මක පත්වීම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙවන් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව කටයුතු කිරීමට ෙම් 
උත්තරීතර ආයතනය අසමත් වීෙම් පතිඵලය තමයි නීතිය නවන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයකුත්, නීතිය ෙකොත්තු දමන  නීතිපතිවරෙයකුත් 
ෙම් රටට පත්වීම. නිශ්චිත රීතියක් නැති තැන, නිශ්චිත නීති රීති 
හදලා නැති තැන සම්පදාය ෙවලා තිබුෙණ් ෙජ ෂ්ඨතම 
නිලධාරියාට අදාළ පත්වීම ලබාදීමයි. ෙජ ෂ්ඨතම නිලධාරියාට 
පත්වීම ෙදන්න ෙනොහැකිතාවක් තිෙබනවා නම්; විනය පශ්න, 
අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ පශ්න, දූෂණ, වංචා විමර්ශන සිදුවීම් 
වැනි කාරණා මත ඔහුට එම පත්වීම ලබාදීමට ෙනොහැකි නම්, 
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ෙජ ෂ්ඨයාට එම තනතුර ලබාෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියා ෙහේතු 
දක්වලා, ඊළඟට ඉන්න ෙකනාට එම පත්වීම ෙදන්න පුළුවන්.  

අපි ෙපොලිස්පති තනතුර ගනිමු. ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති 
එස්.එම්. විකමසිංහ මැතිතුමා තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙජ ෂ්ඨතම නිලධාරියා. එතුමාට ඒ පදවිය ෙදන්න බැරි නම්, ඇයි 
එතුමාට ෙනොෙදන්ෙන් කියන එක රටට කියලායි ඊළඟ ෙජ ෂ්ඨයා 
වන පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ෙපොලිස්පති තනතුරට පත් කළ යුතුව 
තිබුෙණ්. හැබැයි, තමන්ෙග් අඩු පාඩුවක් හදාගන්න ෙහෝ අද 
වනතුරු ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති එස්.එම්. විකමසිංහ 
මහත්මයාට ෙම් තනතුර ෙනොලැබුෙණ් ඇයි කියා එතුමා දන්ෙනත් 
නැහැ; රට දන්ෙනත් නැහැ. එෙහම නම් මුහුණ බලා, තමන්ෙග් 
මන ෙදොළ සපුරන අයට පත්වීම් දීමක් සිද්ධ ෙවනවාය කියා රෙට් 
ජනතාවට සැක කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලකෙයක් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර ගන්න ඕනෑ වුණාම 
ෙපොලිස්පතිතුමා නීතිය ඇතුළට නවන බව අද මුළු රටම දන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් ෙහන්චයිෙයක් නීතිෙයන් ෙබ්රාගන්න ඕනෑ 
නම් එතුමා නීතිය පිටතට නවනවා. එතුමා එෙහම කරන එක 
සාධාරණයි. එතුමාටත් හිෙතන්න පුළුවන්, "අෙන්, ෙවන 
ෙකෙනකුට යන්න ගිය ෙපොලිස්පති ධුරය මට ලබාදීම නිසා මමත් 
කළගුණ සැලකිය යුතුය" කියා. නීතිපති ධුරය ගත්තත්,  ඔය පශ්න 
ඔය විධියටම තිෙබනවා. ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව බැලුෙවොත්, 
ෙජ ෂ්ඨතම නිලධාරියා වී සිටිෙය් ෙසොලිසිටර් ජනරාල් සුහද 
ගම්ලත් මහතායි. එෙහමයි කියා එතුමාට එම තනතුර ෙදන්න 
අවශ  නැහැ. හැබැයි, එතුමාට ඒ තනතුර ෙනොදී ෙදවැනි ෙජ ෂ්ඨ 
නිලධාරියාට එම තනතුර ලබාදීමට ෙහේතුව,  රීති තිබුණා නම් 
ලකුණු දුන්න කමය රටම දන්නවා. රීති නැත්නම් ෙජ ෂ්ඨයාට 
ලබාෙනොදීෙම් ෙහේතුව රටත්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව වග 
කියන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් දැනගත යුතුයි. නමුත්, අද වනතුරු 
අප එය දන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙමොකද වන්ෙන්? නීතිපතිතුමා 
තමන්ට ෙනොලැබිය යුතු තනතුරක් ලබාදීම පිළිබඳව ආණ්ඩුවට 
කළගුණ සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳ මටම ෙපෞද්ගලික 
අත්දැකීම් ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට 
පසුව, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 2015 ජනවාරි 14වැනි දා 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිල්ලක් කළා. ඒක 
තමයි, හමුදා බලය ෙයොදා මැතිවරණ පතිඵල ෙවනස් කර ආණ්ඩු 
බලය බෙලන් රඳවා ගැනීෙම් කුමන්තණයක් ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දා රාතිෙය් අරලියගහ මන්දිරෙය් තිබුණාය කියන එක. එහිදී 
මමත් සැකකරුෙවක් විධියට නම් කළා. ජනවාරි මාසෙය් 21 
වැනිදා මෙගන් තමයි ඉසස්ර ෙවලාම පශ්න කෙළේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා තමන්ෙග් පැමිණිල්ෙල් සඳහන් 

කරනවා, ෙමය ජාතික ආරක්ෂාවට සහ පජාතන්තවාදයට 
අතිශයින්ම වැදගත් කරුණක් බැවින්, හැකි ඉක්මනින් පරීක්ෂණ 
පවත්වන්න කියා. කාරණය අතිශයින් වැදගත්; පැමිණිලිකරු රෙට් 
විෙද්ශ ඇමතිවරයා, ආණ්ඩුෙව් පධානිෙයක්. අද වනතුරු ඒ 

පැමිණිල්ලට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. මා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත තුමාෙගන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් පිළිබඳව පශ්න කළා.  

එතුමා කිව්වා, අපි කඩිනමින් පරීක්ෂණ කරලා ෙපබරවාරි 
මාසෙය්ම නීතිපතිතුමාට යැව්වා කියලා. නීතිපතිතුමා වසර 
ෙදකකට ආසන්න කාලයක් තමන්ෙග් උපෙදස් ලබා ෙනොෙදමින් 
ඉන්නවා. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිල් බිඳ ගත් 
ඇමති ෙකනකුෙග් ෙපළඹවීෙමන් මට එෙරහිව පැමිණිල්ලක් 
කළාට පස්ෙසේ ෙපොලීසිෙයන් ලිපිෙගොනු ගියාම ශී ලංකා 
ඉතිහාසෙය් වාර්තාවක් තබමින්, පැය 24ක් ඇතුළත  නීතිපතිවරයා 
කාර්යක්ෂමව උපෙදස ලබා ෙදනවා, වහාම මාව අත්අඩංගුවට 
ගන්න කියලා. රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය්දී මට හමු වුණා, නීතිපති 
උපෙදස් ෙනොලැබීම නිසා සමහර ෙකොටි සැකකරුවන් වසර 
දහයකට අධික කාලයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. 
නීතිපතිවරයා සමහර තැන්වලදි අතිශයින්ම අකාර්යක්ෂම 
ෙවනවා; සමහර තැන්වලදි අසාමාන  ෙලස කාර්යක්ෂම ෙවනවා. 
ඒ ෙමොකටද? කළ ගුණ සැලකීමට. ඒ නිසා දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පසු නීතිපති, ෙපොලිස්පතිෙග් හැසිරීම 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය  පැමිණීමට ෙපර ඒ 
තනතුරු දරපු අයෙග් හැසිරීමත් එක්ක සන්සන්දනාත්මකව 
බැලුෙවොත් තත්ත්වය නරක අතටයි හැරිලා තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා මා 
අවසාන වශෙයන් තව එක කාරණයක් මතක් කළ යුතුයි. පසු ගිය 
දිනවල "ෙදරණ" නාලිකාවට අපූරු ලිපියක් ඇවිල්ලා  තිෙබනවා, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 12වැනිදා ශී ලංකා 
පදනම් ආයතනෙය් පැවැති උත්සවයකදී කළ කථාවක් 
සම්බන්ධෙයන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදින කළ 
කථාෙව් කාරණා විකෘති කර තිෙබනවායි කියලා නිදහසට කරුණු 
දක්වන ෙලස පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා "ෙදරණ" නාලිකාවට නියම කර 
තිෙබනවා. "ෙදරණ" නාලිකාව පිළිතුරු විධියට කියන ෙද් 
අතිශයින්ම වැදගත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටත්. ''ෙදරණ'' 
නාලිකාෙවන් කියනවා, "අපි විකෘති කර තිෙබනවායි  කියන 
ෙකොටස ඒ  ආකාරෙයන්ම,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මාධ  
අංශය විසින් ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරපු මාධ  
නිෙව්දනෙය් 4වන ෙජ්දෙය් තිෙබනවා" කියලා. මාධ  
නාලිකාවකට ජනාධිපතිතුමා ෙග් කථාව විකෘති කිරීෙම් දුෂ්ට 
ෙච්තනාවක් තිබුණාය කියමුෙකෝ. ජනාධිපති මාධ  අංශෙය් 
ඉන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාට අතිශයින්ම හිතවත් එතුමාෙග් නියමය 
අනුව කටයුතු කරන නිලධාරින්.   

අපි දන්නවා, මාධ  කටයුතුවලදි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ෙකතරම් වැඩි කාලයක් ෙවන් කළත්, පවෘත්තිවලදී එතුමාෙග් 
සම්පූර්ණ කථාව ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ කියලා. අනිවාර්යෙයන් 
සංස්කරණය කළ යුතුයි. හැබැයි, සංස්කරණය කරද්දී හරයට 
හානියක් ෙවන්න බැහැ. ඒක අපි හැෙමෝම පිළිගත යුතු 
කාරණයක්. නමුත්,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපති 
මාධ  අංශය විසින් ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව සාරාංශ කරද්දී, පද 
ෙයදූ විධියටමයි "ෙදරණ" නාලිකාවත් වචන පාවිච්චි කර 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, "ෙදරණ" නාලිකාව ෙම් අවස්ථාෙව් 

107 108 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර් 19 

ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව විකෘති කළායි කියලා ෙචෝදනා කරමින් 
නිදහසට කරුණු විමසනවා. ලියුෙම් සඳහන් දිනය 2016 
ෙනොවැම්බර් 11. හැබැයි, ලිපිය ලැෙබන්ෙන් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
17වැනිදා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ලිපිෙය් දින සිට දින 7ක් 

ඇතුළත නිදහසට කරුණු දක්වන්න කියද්දී, පැය 24ක්වත් ඉතිරි 
කර නැහැ. ලිපිය ලැබුෙණ් 17වැනිදා නිසා, එදින සිට දින 7ක් 
ඇතුළත කරුණු දක්වන්නම් කියලා නීති උපෙදස් මත ඒ අය දැනුම් 
ෙදනවා. ෙම් වන ෙකොට "සීඑස්එන්" නාලිකාෙව්  බලපතය 
අත්හිටුවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "හිරු" ටීවී නාලිකාවටත් ෙම් 
ආකාරෙයන්ම තර්ජනය කරපු ලිපියක් එවා තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් මඩකලපුෙව් ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ නමකෙග් හැසිරීම විකාශනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
ආකාරෙයන්ම තර්ජනය කරලා ජනමාධ  අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ලිපියක් එව්වා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, එක්තරා වඳුෙරකු රජතුමාෙග් ඇ ෙඟ් 
මැස්ෙසෝ වහලා ඉඳිද්දි රජතුමා මැසස්න්ෙගන් ෙබ්රා ගන්න 
කඩුෙවන් ෙකටුවා ලු. හැබැයි, අවසානෙය්දී සිද්ධ වුෙණ් රජතුමා 
මිය යෑම පමණයි. ඒ නිසා ෙමවැනි නිලධාරින්ෙගන් ඔබතුමා 
පෙව්ශම් වන්න කියන එක සිහිපත් කරමින්, ලකුණු දමා ගැනීමට 
කෑ ගසන මන්තීවරුන්ට වැඩි වැඩිෙයන් වරපසාද දීමට ඔබතුමාට 
කාරුණික වන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වනවා.  

සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මී ළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.03] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත  කාර්යාලය පමුඛ 
ෙකොමිෂන් සභා සහ අධිකරණ කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් වූ වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳවත්, තවත් වැය ශීර්ෂ කිහිපයක් පිළිබඳවත් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වනවා.  

මම ෙම් පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න කලින් අෙප් ගරු උදය 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමා මට පථමෙයන් කථා කරලා ෙබොෙහෝ 
මැසිවිලි නැඟුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමන්ට 
ලජ්ජාවක් තිෙබනවා නම්, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව වැනි 
ස්වාධීන  ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව අද එතුමාට කථා කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. විධායක ජනාධිපති කමය සින්නක්කරයට 
ලියා ගන්න කියලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට 
අත උස්සපු කණ්ඩායම අද ලජ්ජා නැතිව ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත 
කිරීම පිළිබඳව කථා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාෙග් කාලය තුළ ෙම්වා නිකම් 
ෙබෝඩ් ලෑල්ලට පමණක් සීමා ෙවලායි තිබුෙණ්. යම් යම් අඩු පාඩු 
තිබුණත්, අද සාධාරණ සහ යුක්තිසහගත ෙලස ෙම් ආයතන 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නිදහස අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත තුමාත් ලබා දීලා තිෙබනවා. වර්තමානෙය් ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් -COPE එෙක්- සභාපති විධියට 
පත් ෙවලා ඉන්ෙන් කවුද? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය 
කරන ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයායි. අපට ඕනෑ විධියට 
ෙහොරකම් කරන්න, අපට ඕනෑ විධියට තක්කඩිකම් කරන්න, අපට 
ඕනෑ විධියට නීතිය පැත්තකට දමා කටයුතු කරන්න ඕනෑ නම්, 
ෙම් කාරක සභාෙව් සභාපති ධුරයට පත් කරන්න ඕනෑ තරම් අෙප් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු සිටියා. ඊෙය් අය වැය 
ෙදවන වර කියවීම සම්මත කරන්න මන්තීවරු 162කෙග් ඡන්දය 
අපට ලැබුණා. ඒ සඳහාත් අපි තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබා 
ගත්තා.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් වනෙකොට සම්මත ෙවලා අවසන්. අවුරුදු 
ගණනාවකට ෙපර අද කථානායකතුමා වන ගරු කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා හිටපු මන්තීතුෙමකු විධියට ෙපෞද්ගලික මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනාව එදා කුණු කූඩයට දැම්මා. ඒ 
විධියට වැඩ කළ අය තමයි අද සාධාරණත්වය පිළිබඳව, යුක්තිය 
පිළිබඳව, ඒ එක්කම පජාතන්තවාදය පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්. 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා කථා කරනවා, මාධ  නිදහස ගැන. 
මට පුදුමයි.  

ඒ දවස්වල "රාවය" පුවත් පතට එතුමා ලියූ ලිපි මම බැලුවා. 
ෙමොන තරම් යුක්තිසහගත ෙලස, ෙමොන තරම් සාධාරණ ෙලස 
එතුමා කථා කළාද? හැබැයි, පගීත් එක්නැළිෙගොඩ අරෙගන 
යනෙකොට; අතුරුදහන් කරන ෙකොට, ලසන්ත විකමතුංග මහ 
පාෙර් මරා දමන ෙකොට, අෙප් ගම් පෙද්ශවල සිටි ෙපෝද්දල 
ජයන්ත මහත්තයාෙග් අත පය කඩා දමන ෙකොට අද 
සානුකම්පිතව මාධ ෙව්දින් ගැන හිතන, මාධ  ආයතන පිළිබඳව 
කිඹුල් කඳුළු ෙහලන අය වැඩ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
බලන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 මම විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයත්, 
අගමාත  කාර්යාලය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂයත් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එම වැය ශීර්ෂ ෙදකට ෙමපමණ මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කෙළේ ඇයි කියලා ෙමතුමන්ලා දැන් අහනවා. 
ෙදොඩම් ෙගොඩ බදාෙගන සිටියා වාෙග් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා අනික් ආයතනවලට ශත පහක්වත් 
ෙදන්ෙන් නැතිව අය වැෙයන් සියයට 62ක් තමන්ට ෙවන් කර 
ගත්තා. අනික් ඒවාට දුන්ෙන් නිකම් නාමිකවයි.  

දැන් ෙමතැන කථා කළ ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා 
පළාත් සභාවලට සල්ලි දීලා නැහැයි කියලා කිව්වා. පළාත් 
සභාෙව් බලය විමධ ගත කිරීම හරියටම කියාත්මක කරලා පළාත් 
අධ ාපන අමාත ාංශවලට  රුපියල් මිලියන 200ක් ඉතිහාසෙය් 
පළමුෙවනි වතාවට නිශ්චිතව ලබා දුන්නා කියලා මම දන්නවා. 
2016දී පළාත් සභාවකට අධ ාපනය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 
742ක් දුන්නා. ඒ අනුව අධ ාපනය ෙවනුෙවන් සියලුම පළාත් 
සභාවලට රුපියල් මිලියන 5,200ක් දුන්නා. ඒ "ළඟම පාසල - 
ෙහොඳම පාසල" කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහායි. ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් නැති විධියට එවැනි මුදල් සම්භාරයක් අධ ාපනයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, අනික් ඒවාටත් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙසෞන්දර්ය ඒකක, අවන් හල් සඳහා ෙදමහල්, 
ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිලි පවා හැදුණා. වර්තමානෙය්ත් එවැනි 
ෙගොඩනැඟිලි හැෙදනවා. 
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ෙවනත් පාථමික අධ ාපන ඉෙගනුම් මධ ස්ථාන හැෙදනවා. 
ඒවා සඳහා ෙම්  අවුරුද්ෙද් මුදල් දීලා, ලබන අවුරුද්දටත් ඒ වාෙග් 
තට්ටු ෙදෙක් තුෙන් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒවාට අවශ  පහසුකම් දීලා තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් 
බලලා,  අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් අපි ලැහැසත්ියි ඊළඟ වතාෙව් 
එනම්, 2018දී තවත් ඒ වාෙග් මුදලක් ෙදන්න.  

ෙම්වා ගැන එකින් එක කියන්න ගිෙයොත් මට පුළුවන් 2011  
සිට දීපු  මුදල් ෙමොනවාද  කියා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න. ඒ 
ෙවනුෙවන් කාලය ගත කරන්න මම ලැහැස්ති නැහැ. ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා පකාශ කළා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කටයුතු පිළිබඳව. එතුමා  ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් අද විශාල 
වගකීමක් අතට අරෙගන තිෙබනවා. අර කලින් පකාශ කළා වාෙග් 
වකුගඩු ෙරෝගය, ඒ වාෙග්ම ළමා අපචාර, අපෙයෝජනයන් පිළිබඳව 
නිතර කථා ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට අලුත් සංස්කෘතියක්  
හඳුන්වා ෙදන්න අවශ යි. දහජරා ෙවච්ච, ගඳ ගහන ආර්ථික 
කමයක් එක්ක, ගඳ ගහන සමාජ කමයක් එක්ක  මත්දව  සහ කුඩු 
තුළින් ෙම් රට විනාශ මුඛයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙගොඩගන්න බැහැ. ඒ මඩ ෙගොෙහොරුෙව් එරි එරී ඉන්නෙකොට  
ඉතාමත් පැහැදිලි වැඩපිළිෙවළක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙපෞද්ගලිකව අධීක්ෂණය කරනවා. ගාල්ල දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපති හැටියට  මම ඒ පිළිබඳව 
දන්නවා.  ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන, ඒ වාෙග්ම ජාතික 
මත්දව  නිවාරණ වැඩ පිළිෙවළ, ඒ වාෙග්ම පරිසරය පිළිබඳව අද 
කටයුතු කරනවා.  

පසු ගිය දවස්වල හැමතැනම ඇළ ෙදොළ ෙගොඩෙවලා, කඳු නාය 
ගිහින් ෙනොෙයක් ෙද්වල් සිද්ධ වුණා. ඒ තුළින් ජනතාව අසීරුවට 
පත් වුණා. හදාගත් ෙගවල් හිටිගමන් නාය ගිහින් විනාශ වුණා. පස් 
කැපීම, වැලි ෙගොඩ දැමීම සහ පවාහනය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙදොස් කිව්වා. නමුත් අද එහි යම් තැනකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

අද අෙප් ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා කිව්වා, 
ජනාධිපතිවරුන් විෙද්ශගතවීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග් අවස්ථාවකට 
මටත් සහභාගීවීමට පුළුවන්කම ලැබුණා. ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා සහ අපි කිහිප ෙදෙනක් තමයි ගිෙය්. මැති 
ඇමතිවරුන් හැටියට හත් අට ෙදෙනක් තමයි ගිෙය්. අපි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහා සමුළුවට ගියා. අපි දැක්කා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ගැන, ලංකාව ගැන ඔවුන්ෙග් තිබුණු ආදරය  සහ ෙගෞරවය. එදා 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ළඟ 
උද්ෙඝෝෂණ කරලා, picket කරලා ෙනොෙයක් විධිෙය් නාඩගම් 
නැටුවා. නමුත් අපි දැක්කා බැන් කී මූන් වාෙග් අය ෙම් රටට 
ෙකොච්චර ආදරයක් තිබුණාද කියලා. අපට ෙමොන පිළිගැනීමක් 
තිබුණාද කියලා. 

තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳව අමාත ාංශයක් කියාත්මක 
කරන්නට ෙලෝකෙය් පළමු වතාවට අවස්ථාවක් ළඟා කර ගත්ෙත් 
අපියි.  වැය ගැන කථා කරන නිසායි මම ෙම්වා ගැන කියන්ෙන්; 
වියදම්, දූෂණ ගැන කථා කරන නිසායි කියන්ෙන්. අපි සියලු ෙදනා 
එක ගුවන් යානෙය්  තමයි ගිෙය්.  එක ෙහෝටලෙය් තමයි නැවතිලා 
හිටිෙය්. අපි එකට ඇවිද්ෙද්. මම දැක්කා, පැය භාගයක්වත් විෙව්ක 
ගන්න කාලයක් තිබුෙණ් නැති බව. ඒ අවශ  කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ ෙවලා දින හතෙරන් පෙහන් අපි ආවා. ඒ නිසා ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනස අද ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

එදා හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන, ඒ එක්කම කීඩාංගණය ගැන 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් පකාශ කරනෙකොට ෙවන ෙකෙනක් නම්  
ෙම්වා මහින්ද රාජපක්ෂ හදපුවා, ඒ නිසා හම්බන්ෙතොටට ෙමොකුත් 
ඕනෑ නැහැ; ඕවා හරක් ගාල් බවට පත්ෙව්වි; ඕවා නිකම් වවුලන්, 
වඳුරන් නඟින, රිලව් නඟින තත්ත්වයට පත්ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
අත්හරියි. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ඒවා අත්හැරිෙය් නැහැ. ලබන වසෙර් ජනාධිපති පදවිපාප්තියට 
අවුරුදු ෙදක සම්පූර්ණ ෙවනෙකොට අපි හම්බන්ෙතොටින් තමයි ෙම් 
රෙට්  අලුතින්  වැඩපිළිෙවළ පටන් ගන්ෙන් කියන එක ඉතාමත් 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  යම් යම් ආෙයෝජනයන්  නිසා රෙට් 
ණය බර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා නිකම් සුදු අලියන් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබද්දී, ඒවා නැති කරන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ. ඒවා 
විකුණනවා කියලා දැන් ෙබොරුවට කියනවා;  ෙබොරු ෙචෝදනා 
කරලා ෙනොෙයක් කටයුතු කරපු හැටි මම පකාශ කරන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අක්කර 15,000ක 
පමාණයක නව කර්මාන්ත ඇති කරලා, නව නිපයුම් ඇති කරලා, 
ෙතල් පිරිපහදු ඇති කරලා ඒ තුළින් වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුෙපොළ 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න සියලු  කටයුතු සූදානම් කරලා ඉවරයි. නමුත් දැන් ෙවන 
කියන්න ෙදයක් නැති නිසා කියනවා, අගමැති  ෙහොරාලු; රවි 
කරුණානායක ෙහොරාලු; අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ   ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට යනවාලු; ෙනොෙයක් ෙද්වල් කරනවාලු.  

ෙකෝප් එක  ගැන මාෙග් මිත ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමනි, මතක තියා ගන්න. මමත්  පළාත් අරමුදල් පිළිබඳ 
ගිණුම් කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් හිටියා. අවශ  නම් 
ඒවාෙය් නිර්ෙද්ශ ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අය කර ගන්න 
පුළුවන්. ඇයි, විගණකාධිපතිට බලය නැද්ද? අය කර ගැනීෙම් 
බලය තිෙබනවා. ඒ සඳහා නි ර්ෙද්ශ නිකුත් කරලා කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්. අපි පළාත් සභාවල කටයුතු කෙළේ  ජාතික 
විගණන පනත තිබිලා ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි ජාතික විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත ෙහට අනිද්දා ෙගෙනනවා. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට 
බය නැති ෙවච්ච අපට ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙගන 
ඒම ෙමොන කජ්ජක්ද කියලා ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාෙගන් මම අහනවා. අපි ඒවාට භය නැහැ. අපි 
විනිවිදභාවෙයනුයි කටයුතු කරන්ෙන්.   

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාෙව් හිටියා නම් මම ඒ ගැන  කියනවා.  මට මතකයි,  එදා 
2004 ෙපරවාරි 12වැනි දා එතුමා මහ ෙලොකුවට ගියා, 
ඇමතිවරුන්ට එෙරහිව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරන්න. 2004.02.13 "ලක්බිම" 
පත්තෙර් ඒ සම්බන්ධව පළ වූ විස්තරය මා ළඟ තිෙබනවා. එම 
පින්තූෙර් ඉන්නවා, ජනක බණ්ඩාර ෙතන්ෙකෝන් මන්තීතුමාත්, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත්. එතුමන්ලා ගිහින් 
පැමිණිලි කළා. ෙම් සිද්ධිය ගැන ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මන්තීතුමා 2016 අෙපේල් 06වැනි දා ෙම් ගරු සභාෙව්දී පශ්න කළා. 
එතුමාත් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමා 
නැඟූ පශ්නයට ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 
2016.06.10වැනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පිළිතුරු දුන්නා. 
2016.06.10 හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. එම හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තීරු අංක 915හි සඳහන් පරිදි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා ෙමෙසේ කියනවා: 

"2002 වර්ෂෙය් පැමිණිලි 4ක් තිෙබනවා. ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මැතිතුමා සහ ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා සම්බන්ධව. එම පැමිණිලි 4 
සම්බන්ධ ලිපිෙගොනු වසා තිෙබනවා. ෙතොරතුරු අවශ  පරිදි ඉදිරිපත් 
ෙනොකිරීම නිසා." 
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දැනුත් මාධ  සංදර්ශනය පවත්වමින් මහ ෙලොකුවට කයිවාරු 
ගහනවා. මා ළඟ තිෙබනවා 2016.11.10 "මව්බිම" පුවත් පත. එහි 
ෙමෙසේ පළ වී තිෙබනවා: 

"යහපාලන ආණ්ඩුෙව් 'TOP 10' ෙහළි කිරීම අරඹයි 

පළමු ෙචෝදනාව මුදල් ඇමති රවිට"  

මහ ෙලොකුවට මාධ  සංදර්ශන පවත්වන්න, පත්තර පිටු 
සරසන්න 2004 කරපු ෙකංෙගඩියක් නැහැ.  අදත් ඒ වාෙග්ම රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාට, අගමැතිතුමාට ෙබොරුවට ෙචෝදනා 
එල්ල කරනවා. ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ නඩුවක් පවරලා ෙම්වාට 
විරුද්ධව යන්න බැරි ඇයි? ෙකොමිෂන් සභා කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැත්නම්, නීතිපති කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම් රෙට් ජනතාව 
හැටියට  අධිකරණයට යන්න පුළුවන් අවස්ථාව තිෙබනවා. නමුත් 
ඒවා කරන්ෙන් නැතුව, අද මඩ ව ාපාර ෙගන යනවා. ඒවාට ෙහොඳ 
කෙන් පහරක් ඊෙය් හම්බ වුණා. ඒ අය වැය ෙදවැනි වර කියැවීෙම් 
ඡන්දෙය්දී. පක්ෂව ඡන්ද 162ක් ලැබිලා තුෙනන් ෙදකක බලයකින් 
ෙදවැනි වර කියැවීම සම්මත වුණා. ඔබතුමන්ලා මතක තබා 
ගන්න, අපි අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට ෙම් පමාණය වැඩි කර 
ගන්නවා. ඔබතුමන්ලා හැම දාම කථා කර කර ඉඳියි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණුවලට අදාළ පුවත් පත් වාර්තා සියල්ල 
මා සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් ගාල්ෙලන්ම 

ෙදනවා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙමතුමන්ලාට පැහැදිලිවම 

පකාශ කරනවා, ෙම් වාෙග් අසත , ජරාජීර්ණ ෙද්වල් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න එපා කියලා. ෙගෙනනවා නම් 
ෙකොන්දක් ඇතිව පිළිගන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙගෙනන්න. 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමන්ලා වාෙග් අය ෙම්වාට අත් උදවු දීම ගැන 
අපට ලජ්ජයි. මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහලා, පැය ෙදක-තුන 
මාධ  සංදර්ශන පවත්වමින් නාඩගම් නැටුවාට  මතක තබා ගන්න, 
ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් අගමැතිතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය කඩන්න 
බැහැ කියන එක. 

ජාතිවාදය ඇවිස්සුවා. ජාතිවාදය අවුස්සලා ඉවර ෙවලා, ෙම් 
රෙට් යම් ෙවනසක් ඇති කරන්න බැලුවා. අපිත් එක්ක එකතු 
ෙවන්න, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙහට එනවා කියලා  

කිව්වා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් එක්කයි පළාත් 
සභා සියල්ෙල්ම මහ ඇමතිවරු ඉන්ෙන්. ෙකොටින්ම කියනවා නම්, 
උතුරු පළාෙත් මහ ඇමතිත් ඉන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක. 

මතක තබා ගන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය සිහින කවදාවත් සැබෑ 
වන ඒවා ෙනොවන වග. ෙමවර ජාතිවාදයට ෙහොඳ පහරක් දුන්නා. 
සම්පන්දන් විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු දවිඩ සන්ධානය අය වැෙය් 
ජයගහණය ෙවනුෙවන් අපත් එක්ක එක ෙකොඩියක් යටට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා; ඉතාමත් ෙහොඳ මූල  පාලනයක් එක්ක ෙම් රට 
තවත් අවුරුද්දක් ඉදිරියට ෙගන යන්න  2017 අය වැය සම්මත 
කර ගන්න අපට උදවු කරනවා. ඒ නිසා මම ඉතාමත් පැහැදිලිව 
කියනවා, අපි වැඩ පටන් ගත්තා විතරයි. අපි ෙගවුණු අවුරුද්දක් 
වැනි ෙකටි කාලය තුළ යම් යම් ෙද්වල් කළා; අඩු පාඩු තිබුණා. 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. ෙහට අනිද්දා විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභා පනත ෙගෙනනවා, ඔබතුමන්ලා භය ෙවන්න 
එපා. තව ඕනෑ තරම් නිර්ෙද්ශ ඇතුළත් කරලා 'ෙකෝප්' වාර්තා 
ෙගෙනන්න. අපි භය ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ලෑස්තියි. 
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා; අගමැතිතුමා කියලා තිෙබනවා, 
"නීත නුකූලව අවශ  කටයුතු කරන්න" කියලා. අපට එෙහම 
වහන්න, ෙහෝදන්න, රකින්න ෙකෙනක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා 
තමන්ෙග් වර්ගයා රකින්ෙන් නැහැ. එතුමා තම වර්ගයා පිළිබඳ, 
ජීවිතය පිළිබඳ බලාෙපොෙරොත්තු අත හැරලා, මරණ සහතිකය 
ෙගදර ලියා තබලයි පාරට බැස්ෙසේ. අගමැතිතුමාට රකින්න 
ෙකෙනක් නැහැ. අගමැතිතුමාට පරපුරක් නැහැ. එතුමාට  එක එක 
නෑදෑෙයෝ තනතුරුලට දමා ගන්න ඕනෑ නැහැ.  

අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් සිද්ධියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට 
ඇඟිල්ල දිග් කළා. හැබැයි, උදයංග වීරතුංගලාට ෙමොකද වුෙණ්? 
එයාලා පත් කළා කියලා අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ෙදසට අත දිගු 
කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් තානාපති 
ෙලස එදා ජාලිය විකමසූරියව පත් කෙළේ කවුද කියලාත් අපි 
දන්නවා. ඔහු පත් කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා අපි ඇඟිල්ල දිග් 
කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා පත් කළ ෙකනා කවුද කියන එක ෙනොෙවයි 
වැදගත්. යම් ෙදයක් සිදු වුණා නම් ඒ ෙද් පිළිබඳව සාධාරණ සහ 
යුක්ති සහගතව බැලිය යුතුයි. ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වනවා. 
නීතිෙය් ආධිපත  තිෙබනවා. අධිකරණ ෙසේවාවට අවශ  පහසුකම් 
ටික අද හැෙදනවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට අවශ  
පහසුකම් ටික ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අවසාන වශෙයන් 
මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
තැපැල් මුද්දරය රුපියල් 5ක්ව තිබුණු යුගෙය් මන්තීවරෙයකුට 

මුද්දර ගාස්තු ෙවනුෙවන් කාර්තුවකට රුපියල් 7,000ක් ලැබුණා. 
දැන් මුද්දරය රුපියල් 10ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙම් කරුණ ෙකෙරහි ෙයොමු කර, 
ෙමය හැම මන්තීවරෙයකුටම බලපාන පශ්නයක් වන ෙහයින් ඒ 
මුදල වැඩි කරන්න අවශ  කටයුතු කරන්න කියලා  මා ඉල්ලා  
සිටිනවා. 

රුපියල් 17,250ක මුදලක් වියදම් කරලා මන්තීවරුන්ෙග් 
ෙගවල් ඉදිරිෙය් flashlights සවි කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණයත් 
අරෙගන ආණ්ඩුවට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරාවිද දන්ෙන් නැහැ. 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්වා උදය ගම්මන්පිල මහත්තයාෙග් ෙගදරත් පාවිච්චි කරනවා. 
ෙම්වා ලබා ෙදනවා ෙවනුවට සූර්ය බල ශක්තිෙයන් කියාත්මක 
වන විදුලි පහන් පද්ධතියක් ලබා දුන්ෙනොත් මන්තීවරුන්ට එයින් 
ලාභයක් ෙවනවා කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙබොෙහෝ ෙද්  කථා කරන්න තිබුණා. ඒ සඳහා අවකාශ 

ෙනොලැබුණත් ෙම් කාරණාව පමණක් අවසාන වශෙයන් කියන්න 
කැමැතියි. අපි නිරන්තරෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරෙගන 
ඉදිරියට යනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් 
සුසංෙයෝගෙයන් ෙම් යන ගමන නැති කරන්න කිසිෙකෙනකුට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මතක් කරමින් සියලුෙදනාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ  ඇමතිතුමා. 
ඊට පථම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

[අ.භා. 3.18] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉතාමත්ම වැදගත් වැය 

ශීර්ෂ කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවක්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය සමඟම අංක2 සහ 4 සිට 25 දක්වා 
-14,15 හැර- කිසිදු අමාත ාංශයකට  අයත් ෙනොවන වැය ශීර්ෂ 
රාශියක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ඉතිහාස ෙය්  සිට එනම් 
1978  සිට ෙම් දක්වා සංසන්දනය කළාම අපට ෙපෙනනවා, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාට ෙවන් ෙවලා තිෙබන වැය ශීර්ෂෙය් මිලියන 
6,455න්  ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් වියදම සඳහා සියයට 
11ක් පමණයි භාවිත කෙළේ කියන කාරණය. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම 
ආදර්ශයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමාට ෙවන් කරපු මිලියන 

6,455න් ජනාධිපති කාර්යාලෙය් වියදම් සඳහා සියයට 11යි 
සම්පූර්ණෙයන් වැය කරන්ෙන්. අෙනක් සියයට 89ම ෙම් රෙට් 
පධානම කළ යුතු කාර්යන් රාශියක් සඳහා ෙම් වැය ශීර්ෂය තුළින් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් වැඩසටහන් තුළින් අද ජනාධිපති කාර්යාලය ෙමරට 
සංවර්ධනෙය් පධානතම ආයතනයක් බවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින්, විධායකය 
සතු බලතල උසාවි නිෙයෝගයට අනුව කරන්න පුළුවන් උපරිම 
පමාණය අඩු කරෙගන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ඇති ආයතන රෙට් 
සංවර්ධනයට ෙයොමු කිරීම සඳහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
කාර්යාලය තුළ කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් වනවිට ජනාධිපති 
කාර්යාලය ෙම් සංවර්ධනෙය් පධානතම ආයතනයක් වී තිෙබනවා. 
පරිපාලන කටයුතුවලට අමතරව විශාල ව ාපෘති රාශියක් 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා සිදු ෙවනවා. පසු ගිය වසර 
ෙදකක කාලයක් ෙම් ව ාපෘති තුළින් විශාල පගතියක් ලබා 
තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය තුළ කියාත්මක වුණු ව ාපෘතින් 2017 
වර්ෂෙය්දී ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ  කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වස විෙසන් ෙතොර ගුණාත්මක හා ෙපෝෂ දායී 
ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන ෙමරට ෙගොවි ජනතාවට ෙයොමු 
කිරීෙම් අරමුණින් ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් කියාත්මක කරනවා.  

කෘෂි රසායනික හා රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් ෙතොරව 
ගුණාත්මක ආහාර රටාවක් ජනතාවට හුරුපුරුදු කිරීෙම් විෙශේෂ  
වැඩසටහනක් ෙමම කාර්යාලය තුළින් කියාත්මක කරනවා. ඒකට 
පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය ඇතුෙළේ ජනාධිපතිතුමා ඍජු මැදිහත් 
වීමක් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක් සංවර්ධනය කරා ගමන් 
කරන ෙකොට මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ 
ගැටලු කිහිපය අනාගතයට උරුම කරන්න බැහැ. රටක 
ජනාධිපතිවරෙයක්, අනාගතයට මුහුණ ෙදන පාරිසරික ගැටලු 
අවම කරලා, අනාගතෙය්දී සමාජයක් මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් 
පශ්න ෙත්රුම් අරෙගන වැඩ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට "පුනරුදය" 
නමින් පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා. ෙම් 
"පුනරුදය" වැඩසටහන තුළින් දිස්තික්ක මට්ටමින් පරිසර සමුළු 
පවත්වලා පාසල් දරුවන්ෙග් හා සිවිල් සමාජවල අවධානය 
ෙම්කට ෙයොමු කරෙගන 2017 වර්ෂෙය්දී විෙශේෂ වැඩපිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරන්නට කටයුතු සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

ඇළ ෙදොළ, ගංගා ෙපෝෂණය කරන පෙද්ශ 3,000ක් ෙම් 
වැඩසටහන යටෙත් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ජනාධිපති 
කාර්යාලය යටෙත් මූලික වශෙයන් රෙට් අනාගතයට බලපාන 
සමාජයීය පශ්න රාශියක් ෙතෝරාෙගන ඒ පශ්නවලට මූලිකව 
මුහුණ ෙදන වපසරියක් හදා ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට "පුනරුදය" වැඩසටහන, 2014 
වර්ෂෙය්දී කසළ කළමනාකාරිත්ව වැඩසටහනට තවත් ශක්තියක් 
ලබා දී තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම මුදල් වැය කිරීෙම්දී ඉතාමත් 
වැදගත් අංශ කිහිපයකට ෙම් කාර්යාලෙය් වැඩසටහන්වලින් 
නායකත්වය ලබා ෙදන බව අපට ෙපෙනනවා. ශී ලාංකීය 
සංස්කෘතිෙයන් ෙපොෙහොසත්, ආගමානුකූල දිවි ෙපෙවතක් ෙගවන 
ජාතියක් දශක ගණනාවක් රටක් ෙලස, ජාතියක් ෙලස මුහුණ 
ෙදන බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. එනම්, ජනගහනෙයන් වැඩි 
පතිශතයක් මත් දව  භාවිතයට ෙයොමු වී තිබීමයි.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලික කාර්යයක් වශෙයන් පසුගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ජනාධිපතිතුමා කළ සෑම කථාවක් තුළින්ම මත් දව  
පිළිබඳව විශාල අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. මත්පැන් සහ 
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මත් දව  සම්බන්ධෙයන් ෙම් රට ඉතාමත් අධික වියදමක් දරනවා. 
අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ආ දායෙමන් තුෙනන් එකක් මද සාර සහ 
දුම්වැටි සඳහා වියදම් කරනවා. ෙසෞඛ  සඳහා ෙවන් කරන මුදලින් 
සියයට 22කට වඩා වැඩි මුදලක්  මත්පැන් හා දුම්වැටි භාවිතෙයන් 
ඇති වන ෙරෝග සඳහා වැය කරනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩසටහන 
ඉතාමත්ම වැදගත්. ෙම් කාර්යාලයට ෙවන්කළ මුදල් ඉතාමත්ම 
වැදගත් වැඩසටහන් කිහිපයකට ෙයදෙවනවා. "මතින් නිදහස් 
රටක්" වැඩ පිළිෙවළට ජනාධිපතිතුමා දැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරලා තිබුණා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් එතුමා කළ 
පකාශවලින් එය පැහැදිලි වුණා. එම වැඩසටහන් එතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක කරනවා. 
ජනාධිපතිතුමා මත් දව වලට එෙරහිව මුළු ෙලෝකයාම අමතලා 
එක කථාවක් කළා.  

ශී ලංකාෙව් අපි මෑතක සිට මුහුණ ෙදන ඊළඟ පධානම 
ගැටලුව තමයි වකුගඩු ෙරෝගය. වගුගඩු ෙරෝගයට සම්බන්ධ රජරට 
පෙද්ශෙය් තිබුණු යම් යම් ගැටලු පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
විශාල වශෙයන් සාකච්ඡා වුණා. නමුත් ඒ සඳහා මූල මය ෙවන් 
කිරීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ. වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන පවුල්වල 
දරුවන්ට ශිෂ ත්ව ලබාදීම, ජල ෙපරණ උපකරණ ලබාදීම වැනි 
විවිධ සුබසාධන වැඩසටහන් රාශියක් ෙම් සැලසුම යටෙත් 
කියාත්මක ෙවනවා.  

2016 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කරලා, 2017 වර්ෂෙය්දී කියාත්මක 
කරන වැඩසටහන් පිළිබඳව ෙම් සභාවට මා සුළු හැඳින්වීමක් 
කරනවා. 2017 වර්ෂෙය්දී නව ජාතික වැඩසටහන් කිහිපයක් 
හඳුන්වා දීමට ෙමම කාර්යාලය කටයුතු කර තිෙබනවා. එනම්, 
දිලිඳුකම පිටු දැකීෙම් උපාය මාර්ග ජාතික වැඩසටහන,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිලිඳුකම පිටු දැකීම සඳහා ෙම් 

අවුරුද්ෙද් ෙමම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන 
එක ෙම් අය වැෙය් පධානම අංගයක් වුණා. ඒ නිසා 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අදහසක් අනුව ෙම් අය වැෙයන් මතයක් 
ඉදිරිපත් කළා, ෙම් වසර "දිලිඳුකම පිටු දැකීෙම් වසර" හැටියට නම් 
කරමුයි කියලා. එම නිසා රුපියල් මිලියන 6,455ක් වන ෙම් වැය 
ශිර්ෂෙයන් රුපියල් මිලියන 2,500ක් වැය ෙවන්ෙන් පරිසර 
වැඩසටහනටයි. රුපියල් මිලියන 800ක් වැය ෙවන්ෙන් ජාතික 
කෘෂි ව ාපාර සභාව ජනාධිපති කාර්යාලයත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ 
මඟින් කියාත්මක කරන වැඩසටහන්වල ටයි. 2015 වසරට ෙපර 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් ගිවිසුම්ගත වුණු වාහන සඳහා 2014 වර්ෂය 
තුළ රුපියල් මිලියන 120ක් වැය කරනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමන්ලා ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 42.3ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා.  

2017 දිලිඳුකම පිටු දැකීෙම් උපාය මාර්ග වැඩසටහෙන් මාර්ග 
ආරක්ෂණ ජාතික වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපති කාර්යාලෙය් සාමාන  පරිපාලනය 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,061ක් ෙවන් කරන ෙකොට, විෙශේෂ 
ආයතන සඳහා රුපියල් මිලියන 1,100ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමන්න ෙම් කාරණයත් මතක් කරනවා. අපි 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන 
අවස්ථාෙව්දී ආයතන කිහිපයක් ස්ථාපිත කළා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කළ 

යුතුයි. ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙහොඳයි. ඒ ආයතනවල විශ්වාසය ෙගොඩනැඟිය යුතුයි. 

ෙමොකද, ෙම් සභාව තුළ කථා කෙළේ ඒ විශ්වාසය 
ෙගොඩනැ ෙඟන්නයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ අනිකුත් 
අමාත වරුන්ෙග් ආයතනවල විශ්වාසයක් ෙනොමැති නිසා 
ස්වාධීනව ආයතනයක් පිහිටුවන්න කියලා කිව්වා. ඒ ආයතනය 
ස්වාධීන නම්, ඒ ආයතනයට සහ ඒ ආයතනය පිහිටු වන ලද 
පුද්ගලයන්ට අපහාස ෙනොවන ආකාරයට ෙම් ස්වාධීන ආයතන 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ 
නිසා ආයතනවලට බැණීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ආයතන 
කියාත්මක කරන උදවිය කල්පනා කරන්න ඕනෑ, අෙනක් 
පැත්තට අත දිගු කළ ෙනොහැකි ආකාරයට තමන්ෙග් වගකීම ඉෂ්ට 
කරන්න. ඉදිරි අවුරුද්ෙද්දී ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම් 
සාර්ථකත්වයක් ඇති ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
15ක කාලයක් ෙවන්වී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.28] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු 

ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් සභා ගැෙබ් සිටින අවස්ථාවක,  2017 අය 
වැය විවාදෙය් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී වැය ශීර්ෂ අංක එෙක් සිට 
විසිපහ දක්වා වන ආයතන පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න මට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් 2016 අය 
වැය විවාදෙය්දී ගරු මන්තීවරුන් ෙම් සභා ගර්භය තුළ කරපු කථා 
ෙකෙරහි ෙම් සභාෙව් අවධානය නැවත ෙයොමු කරනවා. එදා, ෙමම 
ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි අය වැය විවාදය තමයි පැවැත්වුෙණ්. එම 
විවාදයට සම්බන්ධ වූ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති-ඇමතිවරුන් හැෙමෝම 
සඳහන් කෙළේ, “සරල ජනාධිපතිවරෙයක්, සරල අගමැතිවරෙයක්, 
දූෂණෙයන් ෙතොර ආණ්ඩුවක්” කියලායි. ඒ වාෙග්ම, නාස්තිය පිටු 
දැක ජනතාවට සහන ෙදන අය වැයක්  ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 
කර තිෙබනවාය කියන කරුණු-කාරණා එදා සඳහන් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කථාවල ගැබ් වුණු තවත් 
ෙදයක් තමයි, ඊට ෙපර පැවැති ආණ්ඩුෙව් හිටපු ගරු 
ජනාධිපතිවරයාට ෙවන් කර තිබුණු මුදල, ඒ ඒ ආයතනවලට, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට අදාළව ගණනය කරලා, ඒ මුදල දවස් 
365න් ෙබදලා, ෙහොරා කන්න ෙමච්චර මුදල් පමාණයක් නාස්ති 
කළාය කියපු එක. එෙහම කියන්න ෙම් ආණ්ඩුව  එදා ෙලොකු 
උත්සාහයක ෙයදුණා. 2016 අය වැෙය්දී ගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ඉතා අඩු මුදලක් ෙවන් කරලා, සරල ජනාධිපතිවරෙයකු නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතරම් මුදල් අවශ  නැහැ, ඒ නිසායි එම මුදල් පමාණය අඩුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණාව රටට ෙපන්වූවා. එය ෙම් 
ජනාධිපතිතුමා ෙනොමඟ යැවීමක් කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, 
විධායක ජනාධිපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කරනෙකොට, එතුමාට 
කරන්න තිෙබන කාර්යභාරය කරන්න මුදල් අවශ යි. මුදල් 
ෙනොමැතිව ඒ කාර්යභාරය කරන්න බැහැ. නමුත් ෙමම ආණ්ඩුෙව් 
පසු ගිය අය වැෙය්දී ජනාධිපතිතුමාට ඉතාම අඩුෙවන් තමයි මුදල් 
ෙවන් කර තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙහෝ ඒ මුදල වැඩිෙයන් 
ලබා දීම ගැන අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාත් පැහැදිලි කළ විධියට, විධායක 
ජනාධිපතිවරයකු හැටියට ෙමතුමා කළ යුතු කාර්යභාරයට ෙම් 
මුදල අවශ යි. හැබැයි, අපි කියන්න යන්ෙන් නැහැ, ෙමවර වැඩි 
කර තිෙබන ගණන ෙමච්චරයි,  ඒ මුදල දින 365න් ෙබදුවාම 
දවසකට එන ගණන ෙමච්චරයි,  ඒ මුදල ෙහොරා කන්න ගන්නවා 
කියලා. ජනාධිපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කිරීමට එතුමාට එවැනි 
මුදල් පමාණයක් අවශ  නිසා අපි එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, දූෂණය හා නාස්තිය පිටු දකින්නත් කටයුතු කරනවා 
කියලාත් ෙමතුමන්ලා එදා කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් අය වැය සම්බන්ධව 
මුදල් අමාත ාංශය TVවල advertisements  දමන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. VAT එක සාධාරණීකරණය කරන්න එෙසේ කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ෙම්වාට වැය වුණු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද 
කියලා අපි දැනුවත් විය යුතුයි. අද ඒකට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පසු 
ගිය රජෙයන් ගත්ත ණය පියවන්න අවශ  නිසා තමයි 
ජනතාවෙගන් VAT  අය කරන්ෙන්  කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුෙවන් ලබා ගත් 
වාර්තාවක් මා සතුව තිෙබනවා. එහි සඳහන් ආකාරයට 1977 
වර්ෂය ෙවනෙකොට ණය බර ජාතික ආදායෙමන් සියයට 68.6යි. 
1977 වර්ෂෙය් සිට 1994 වර්ෂය දක්වා වූ කාල වකවානුව රාජ  
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරමින් තිබුණු කාලයක්. 1994 වර්ෂය 
ෙවනෙකොට ණය බර ජාතික ආදායෙමන් සියයට 95ක් දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිබුණා. 2002 වර්ෂය ෙවනෙකොට එය සියයට 100 පන්නා 
තිබුණා. 2002 වර්ෂෙය් සිට 2004 වර්ෂය ෙවනෙකොට සියයට 
102යි. ඒ වකවානුවත් රාජ  ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරමින් 
තිබුණු වකවානුවක්. හැබැයි, 2005 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය 
දක්වා කාලෙය් ෙපෞද්ගලීකරණයට තිත තියලා තිබුණා. ඒ අනුව 
2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි ෙවනෙකොට ණය බර සියයට 70.7යි. ණය 
බර අඩුවීමක් අපි එතැන දකිනවා. ඒ වාෙග්ම, 2015 වර්ෂෙය් 
ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් පමණක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3.6ක ණය පමාණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2014 වර්ෂය 
අවසානෙය්දී ණය පමාණය බිලියන 7,391යි. 2015 වර්ෂය 
අවසානෙය්දී 8,503යි. 2016 වර්ෂෙය් ජුනි මාසය ෙවනෙකොට 
9,062යි.  එෙහම නම්, ෙම් ණය බර  වැඩිවීමත් එක්ක, ෙම් ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් පසු ගිය රජෙයන් ගත්ත ණය ෙබ්රීමට 
ෙනොෙවයි කියන එක සනාථ ෙවන්න ඕනෑ.   

 
ගරුරවිකරුණානායකමහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසන්න රණතුංග මැතිතුමා 

ෙම් කථා කරන විෂය ෙමම වැය ශීර්ෂවලට අදාළ ෙනොවුණත්, ඒ 
ගැන යමක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙමතුමා ෙම් කියන ෙද්වල් 
අමූලික අසත . අපි ඊෙය් කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් 
කරපු අනවශ  වියදම්වල පතිවිපාකය තමයි 2015 වර්ෂෙය් අපට 
ෙගවන්න තිබුෙණ් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒවා දැන දැනත් 
ෙමෙසේ ෙනොමඟ යන පකාශ සිදු කරනවා.   [බාධා කිරීමක්]  

ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ක පළාත් සභාව ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්] මම point of Order. එකක ඉන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 
ෙම්ක පළාත් සභාවක් ෙනොෙවයි.  මම වගකීමකින් කියනවා, 
කරුණාකරලා සැබෑ තත්ත්වය කථා කරන්න. අපි ඊෙය් 
ෙපන්නුවා,  මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොරකම් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා අපට ලැබිලා තිෙබන 
පතිවිපාකය ෙමොකක්ද කියලාත් ෙපන්නුවා.  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙමතුමා මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොරකම් ගැන කථා කරනවා. රවි කරුණානායක 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්මයාෙග් ෙහොරකම් ගැන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා කිව්වා. ඒවා කියලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ගැන අහගන්න. 
[බාධා කිරීම්] කථා ෙනොකර ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කියන ෙද් 
අහගන්න. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න 

එපා. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙහොරු කවුද කියන එක විගණකාධිපතිතුමා පැහැදිලි කර දීලා 

තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරිෙය්දී ගනීවි. "Top Ten" ගැන ඉදිරිෙය්දී 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙකොට ඒ ගැන 
කථා කරන්න. ඔබතුමන්ලා බලයට ආෙව් ෙහොරකම් කරන්ෙන් 
නැහැයි කියලා ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වියදම් අඩු කරනවා 
කියාෙගනයි ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්. එදා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
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මූලිකත්වෙයන් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පත්වීම් ලබාදීෙම් උත්සවයට 
රුපියල් ලක්ෂ 160ක් වියදම් කරන්න කටයුතු කරලා තිබුණා.  
  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, point of Order. එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රුපියල් මිලියන 65ක ඉඩම් ගනු-

ෙදනුවක් සම්බන්ධව,- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. ගරු පසන්න රණතුංග 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතුෙව් පිස්ෙසෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්ෙන් අංෙගොඩ විතරයි කියලායි.  තවත් පිස්ෙසෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්න බව දැනගත්ෙත් දැන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්න 
නිසා මම ෙම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, විධායක බලතල තිෙබන 
ජනාධිපතිවරයකු හැටියට ෙමතුමාට ෙම් මුදල් පතිපාදන අවශ යි 
කියන එක අපි පිළිගන්නවා.  

පසු ගිය දවස්වල ෙමතුමා පකාශයක් කළා, ආණ්ඩුව ආබාධිත 
රණවිරුවන්ට පහරදීම සම්බන්ධව. ෙමතුමා හිටියා නම්, ඒ පහරදීම 
සිද්ධ ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා ෙමතුමා කිව්වා. ෙමතුමා 
ලංකාෙව් හිටිෙය් නැත්නම්, ඊළඟට ඉන්ෙන් අගමැතිවරයා. එෙහම 
නම්, ඒකට වගකියන්න ඕනෑ අගමැතිවරයාද කියන ගැටලුව අපට 
තිෙබනවා. එයට උපෙදස් දුන්ෙන් අගමැතිවරයාද කියන ගැටලුව 
අපට තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ආබාධිත පුද්ගලෙයකුට 
පහරදීමක් සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ. ඒක කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ෙපොලීසිය විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණ විරුවන් රැකීම, ඔවුන් 
ආරක්ෂා කිරීම, ඔවුන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සියලුම 
රජයන්වල වගකීමක්. LTTE තස්තවාදීන් සමඟ අවුරුදු 30ක් 
පැවැති යුද්ධය අවසන් කරලා, අත් පා අහිමි ෙවච්ච ඒ රණ විරුවන් 
ෙවනුෙවන් අපි විසින් ගත යුතු පියවර ගන්න ඕනෑ. ඒ රණවිරුවන් 

ෙවනුෙවන් මා ෙම් කරුණු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. රණ විරුවන්ට පසු ගිය කාලෙය්දී සලකපු තරම් 
ෙවනත් ආණ්ඩුවක් සලකලා නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් අය වැෙයන් දැන් රුපියල් 3,500ක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ඒ වාෙග්ම එල්ටීටීඊකාරයන්ටත් ෙගවනවා. [බාධා කිරීම්] 

පභාකරන් කියන මිනීමරුවාටත්,- [බාධා කිරීම්]  පසු ගිය දවස්වල 
විෙද්ශ ඇමතිවරයා පුවත් පත් සාකච්ඡාවකදී කියලා        
තිෙබනවා, අතුරුදහන්වූවන්ෙග් කාර්යාංශය පිළිබඳව. අපි එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒක නවත්වන්න උත්සාහ ගත්තා. නමුත් අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
කියනවා, ඒක ජනාධිපතිවරයාෙග් අත්සනට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමනි, ඒකට අත්සන් කෙළොත් 
ඔබතුමා ඉතිහාසගත ෙවනවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
තිෙබන ආකාරයට ෙපොලිස් බලතල ෙදන්න, හිටපු ජනාධිපති 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාවත්, රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාවත්, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාවත්, ඔබතුමාවත් අද වනතුරු අත්සන් කරලා නැහැ. 
ඔබතුමා ෙම් රටට ආදරය කරන නායකෙයක්. ඒ නිසා 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් කාර්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරද්දී, 
ඔබතුමා ෙම්  රට පාවා ෙදන මිනිසුන්ෙගන් ෙනොෙවයි, ෙම් රටට 
ආදරය කරන මිනිසුන්ෙගන් උපෙදස්  ගන්න. එෙහම උපෙදස් 
අරෙගන ෙම් කාර්යාංශය සම්බන්ධ ලියැවිල්ලට අත්සන් කරනවාද  
නැද්ද කියන තීන්දුව ගන්න. ඔබතුමා කවදා හරි ෙම් ලියැවිල්ලට 
අත්සන් කෙළොත්, රණ විරුවන් දඩයම් කරපු, රණ විරුවන් 
පාවාදීපු නායකයකු හැටියට ඔබතුමා ඉතිහාසගත ෙවනවා. ඒ 
''ෙබෝලය'' ඔබතුමාෙග් ෙම්සය උඩට දාලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ස්වාධීනද කියන එක අද අපි 
හැෙමෝටම තිෙබන ගැටලුවක්. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව 
ජනාධිපතිතුමා කරපු පකාශයකුත් මම දැක්කා.  මම නැවත නැවත 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ, ඒ කරුණු  ෙම් සභාෙව් කියැවුණ නිසා. 
අද ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව එක එක අයෙග්, එක එක 
මත තිෙබනවා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා හරියට කියාත්මක 
ෙවනවා නම්, රටට ෙහොඳක් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන් කියන 
කාරණාව මම විශ්වාස කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව වස්ථාදායක සභාෙවන් ෙම් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවලට නිලධාරින් පත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ව වස්ථාදායක සභාෙව් සිටින්ෙන් කවුද? 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා ජනාධිපතිතුමා පත් කරන්න උදව් කරපු සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන්ෙග් කණ්ඩායමකුයි ඉන්ෙන්. 
සිවිල් සමාජවලින් තුන්ෙදනයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පත් කරන 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සාධාරණයක් ඉටු ෙවයිද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා.  

උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා, සිල් බිඳගත්  
ඇමතිවරෙයක් ගැන. ෙපොලිස්පතිවරයා පත් කරන ෙකොට, එතුමා 
එතැන යම් බලපෑමක් ඇති කරන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වාෙග් කරුණු-
කාරණා පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවන්නට 
ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව. මැතිවරණ ෙකොමිසම සම්බන්ධවත් අද එම 
ෙකොමිසෙම්  නිෙයෝජිතයන් කියන කරුණු-කාරණා පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි.  මා ළඟ 
තිෙබන ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන්ව තිෙබනවා, ''මැතිවරණ 
ෙනොපවත්වන ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමක්" කියලා.  
"ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන් මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්වාධීන....'' 
කියලා තිෙබනවා.   ඒ කියන්ෙන්  ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිතුමා සහ  එහි නිෙයෝජිතයන්ටත් ෙම් මැතිවරණ ෙකොමිසම 
ස්වාධීනද  කියන  එක ගැටලුවක් බව ෙමහි පැහැදිලි කර 
තිෙබනවා.  ෙම් ෙල්ඛන මා සභාගත* කරනවා.  

මට ලැබී ඇති කාලය ෙකටි නිසා මම දිගටම කථාව කර ෙගන 
යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම, මුදල් 
ෙකොමිසම සම්බන්ධවත් ෙමහි පැහැදිලි කරනවා. මුදල් ෙකොමිසෙම් 
වගකීම ෙමොකක්ද කියන එක ගැන. ''මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශ හා උපෙදස් මත පළාත් අවශ තා සපුරාලීමට පමාණවත් 
අරමුදල් රජය විසින් වාර්ෂිකව පළාත්වලට ෙවන් කරනු ඇත. රජය 
මඟින් වාර්ෂිකව පළාත්වලට පදානය කරනු ලබන අරමුදල් හා 
ඒවා ෙබදා ෙවන් කිරීම පිළිබඳව පළාත් මූල කරණය පිළිබඳ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙයොමු කරනු 
ලබන ඕනෑම ෙවනත් කරුණක් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම'' කියලා 
ෙමහි තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුදල් 
ෙකොමිසම කියාත්මක ෙවන ෙකොට පළාත් සභාෙව් අවශ තාව ෙම් 
මුදල් ෙකොමිසම හරහා ඉටු ෙවලා තිෙබනවාද කියන කාරණාව 
ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් පසු ගිය 
අවුරුද්දට වඩා,  ෙම් අවුරුද්ෙද්  පළාත් සභාවලට විශාල වශෙයන් 
මුදල් අඩු කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ''පළාත් සභාවලට බලය 
ෙදන්න ඕනෑ'' කියලා ෙම් ආණ්ඩුව කථා කරනවා.  2016 වර්ෂෙය් 
දී බස්නාහිර පළාෙත්  මූලධන වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 
4,100ක් ලබා දීලා තිබුණා. හැබැයි, 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන්  
ෙවන් කර තිෙබන මුදල  රුපියල් මිලියන 1,646ක් දක්වා අඩු 
ෙවලා  තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලධන වියදම් කියන්ෙන්,  සංවර්ධනය සඳහා ෙයොමු කරන 

මුදල්.  ෙම් මුදල් නැති වුණාම පළාත් සභා නැවත වතාවක් ''සුදු 
අලිෙයක්'' බවට පත් ෙවනවා.  පුනරාවර්තන වියදමත් එෙහමයි. 
2016 වර්ෂෙය් පුනරාවර්තන වියදම් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 
21ක් ෙවන් කර තිබුණා. 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන  
පමාණය රුපියල් මිලියන 14ක්  දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
නිලධාරින්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි පළාත් සභාවලට ''සුදු අලිෙයක්'' කියලා හංවඩුවක් 
ගහන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. පළාත් සභාවලින් විශාල කාර්ය 
භාරයක් ෙකෙරනවා. ඒ නිසා ෙම් මුදල් ෙකොමිසම මැදිහත් ෙවලා 
පළාත් සභාවලට අවශ  පතිපාදන ලබා දීම සදහා  පියවර 
ගන්නවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා.  

අපි වැදගත් ෙද්ශපාලන කාරණාවක් ෙමහිදී මතු කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. උතුෙර් පළාත් සභාවට විතරක් 
සම්පූර්ණ මුදල් ලබා දීලා, අෙනක් පළාත් අෙට්ම මුදල් අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරලා 
පළාත් පාලන දුර්වල කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පළාත් සභා 
තිෙබන්ෙන් ජනධිපතිතුමා නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මහ ඇමතිවරුන් ඉන්න තැන. ඒ තැන තිෙබන මුදල් ටික 
අඩු කිරීම හරහා පළාත් සභාවට මුදල් වැඩි කරන්න බැරි වුණාම,  
අපකීර්තියට පත් වන්ෙන් ජනාධිපතිතුමායි. ඒ නිසා ෙම් මුදල් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ.  

ඒෙකන් පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, ජනාධිපතිවරයා 
ෙනොදැනුවත්වම ෙම් මුදල් ලබා දීම පිළිබඳව.  පසුගිය දවස්වල 
පළාත් සභාවල පධාන ඇමතිවරුන් ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරයා මුණ 
ගැහිලා තිෙබනවා, මා දැක්කා. ෙම් අය වැෙය්දී ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරු අය වැයට පක්ෂව අත ඔසවන ඒක ගැන 
අපට ගැටලුවක් නැහැ,  ඔවුන්ට අවශ  මුදල් පමාණය ලැෙබන 
අතර, ඔවුන්ෙග් අවශ තා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙකෙරන නිසා. නමුත් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වය දරන ජනාධිපතිවරයා 
සිටින, එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් පධාන ඇමතිවරුන් සිටින 
පළාත් සභාවලටයි ෙම් ෙකනහිලිකම කරන්ෙන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සිටින ඇමතිවරුන් ෙම් අය වැෙය්දී ෙම්කට පක්ෂව අත 
ඔසවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ගැටලුව අපට තිෙබනවා. 

ඒ නිසා ඇමතිවරු මැදිහත් ෙවලා ෙම් මුදල් පමාණය වැඩි 
කරන්න කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිස වනමින් මට නියමිත කාලය 
අවසන් බව අඟවනවා. එම නිසා ඔබතුමාට ගරු කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු පසන්න රණතුංග 

මන්තීතුමා අවසාන වශෙයන් කිව්ෙව් මුදල් දීලා නැහැයි කියලයි. 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවටයි, 2015දී හා 2016දී සියයට 
සියයක් පළාත් සභාවලට මුදල් දුන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ෙම්ක සියයට 75ක් දක්වා අඩු 
කරන්න කටයුතු කෙළේ. ෙමතුමන්ලා ෙම්  පිළිබඳව දැන දැන කථා 
කරනවාද, ෙනොදැන කථා කරනවාද කියන එකයි මට තිෙබන 
පශ්නය. පළමුවැනි වතාවට සියයට සියයක් පළාත් සභාවලට මුදල් 
දීලා තිෙබනවා. ෙම්කයි ෙවනස. ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙනොදන්නා 
කරුණු ගැන අසත  කථා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාව නිසා  ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීම අගය කරනවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි,  
ලැෙබන අවස්ථාවකදී සංඛ ා ෙල්ඛන එක්ක  ෙතොරතුරු  ඉදිරිපත් 
කරනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි. එතෙකොට ෙම් සභාෙව් සහ රෙට් 
අවධානයට එය ලක් කරන්න පුළුවන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාෙග් මැදිහත්වීම අගය කරනවා.  

123 124 

[ගරු පසන්න රණතුංග මහතා] 

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 

ෙල්ඛනෙය් ඇමුණුම් 4හි ඒ විසත්ර ඇතුළත් ෙකොට තිෙබනවා. 
පළමුවැනි වතාවට පළාත් සභාවලට සියයට සියයක් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.44] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පසන්න රණතුංග ගරු 

මන්තීතුමා,  ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර පළාෙත් හිටපු මහ ඇමතිතුමා 
කථා කළාට පසුව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. මා 
එතුමාෙග් පියා එක්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. 
එතුමා ෙහොඳ  ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයක්. ෙමතුමාෙග් පියායි, 
මමයි එකම දවෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොනවත්වා කථා 
කරලා, ගරු මූලාසනෙයන් ලද නිෙයෝගය මත අප ෙදෙදනා 
ඔසවාෙගන ගිහිල්ලා, අර ඉසස්රහ තිෙබන පඩිෙපෙළේ වාඩි 
ෙකෙරව්වා.  විපක්ෂෙය් සිටියදී ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීම සඳහා 
එෙහම අරගල කරපු පවුලක පුරුකක් වශෙයන් එතුමාව 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමා කවදාවත් ඍජුව ෙහෝ වකව පක්ෂය 
කඩන්න කටයුතු කෙළේ  නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් 
ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන් රණවිරුවන් විධියට තිස්වසරක් පුරා 
පැවැති යුද්ධෙය්දී තමන්ෙග් ඇස්, මස්, ඉස්, ෙල්, ඇට, නහර, ජිවිත 
පූජා කරලා තිෙබනවා. රණවිරුවන්ෙග් ෙබොෙහෝ භාර්යාවන් 
වැන්දඹුවන් බවට පත් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම ෙදමවුපියන්ට දරුවන් අහිමි වුණා; දහස් ගණනක් 
ආබාධිතයන් බවට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම නිවස්නවල දහස් 
ගණනක් ආබාධිතයන් ෙසේ ජීවත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිස්වසරක් පුරා පැවැති 
යුද්ධෙය් උච්චතම අවස්ථාෙව් දී ෙම් රෙට් වැඩ බලන ආරක්ෂක 
ඇමති ධුරෙය් සිටිෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමා කියන එක මම පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
බන්ධනාගාර ගතෙවලා සිටි කාලෙය්දී මම පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ  අමාත වරයා විධියටයි 
කටයුතු කෙළේ. ඒ කාලෙය්දී අෙප් රෙට් එක්ෙකෙනක් මෙගන් දවස 
ගාෙණ් අහන්න වුණා,  අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමාෙග් සැප සනීප 
ෙකොෙහොමද කියලා. අධිකරණෙයන් නිෙයෝග ලැබුණා, එතුමාට 
ඇඳක් ෙදන්න කියලා. මම නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා විධියට 
බන්ධනාගාර නිලධාරින්ට එදා කථා කරලා කිව්වා, කරුණාකරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා බිම වාඩි ෙවලා නැඟිටින්න කියලා. ෙමතුමා  
මරාෙගන මැෙරන තස්තවාදී පහාරයකින් තමන්ෙග්  බඩවැල් ටික 
එළියට එන තරෙම් අනතුරකට ලක් වුණු,  ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
ෙම් රට ෙවනුෙවන් සටන් කරපු යුද හමුදාෙව් නායකයා; අණෙදන 

නිලධාරියා. ඒ නිසා ෙමතුමාට බිම නිදාගන්න ෙදන්න එපා,  
එතුමාට ඇඳක්, පුටුවක්, ෙම්සයක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා.  

 ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා  හිර ෙගදර සිටින අවස්ථාෙව් දී,  
ඔහු ෙද්ශපාලන සිරකරුෙවක් හැටියට ඔහුටත්  පුටුවක්, ෙම්සයක්, 
ෙකොළ ටිකක්, ඇඳක් ෙදන්න අපි එදා කටයුතු කළා. අපි 
සාධාරණය  ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 1988, 1989 භිෂණ කාලෙය් 
ආණ්ඩු බලය ගන්න පසන්න රණතුංග මැතිතුමාෙග් පියා එක්ක 
අපි එදා ෙද්ශපාලනය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ ෙද්ශපාලන 
සටන්වලට නායක්තවය දුන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන වත්මන් 
ජනාධිපතිතුමායි. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, අෙප්  සෙහෝදර එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමන්ලා සහ අපි එදා කරපු අරගල ගැන. ඒ නිසා 
සාමය ෙවනුෙවන්, සමෘද්ධිය ෙවනුෙවන් හැමදාම ෙපනී හිටපු 
නායකෙයක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ බව අපි දන්නවා. අපි 
ඒක නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ ෙකොටස පිළිබඳව ෙගෞරවය 
එතුමාට හිමි ෙවනවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. නමුත් එතුමාට බැරි 
වුණා,  යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති කරන්න. ෙම් 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච ෙද්ශපාලන, සමාජ, 
ආර්ථික පරිවර්තනය නිසි ෙලස ඉෂ්ට කරන්න එතුමාට බැරි වුණා. 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව 
සමගිෙයන්, සාමෙයන් ජීවත් වීෙම් අවස්ථාව උදාවන ෙතක් 
බලාෙගන හිටියා. නමුත් ඒ අවස්ථාව උදා වුෙණ් නැහැ. ඒ 
අවස්ථාව උදා ෙනොකෙළේ ඇයි?  

අර ගම්මන්පිල මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් එතුමා ළඟ ෙමෝඩ 
වඳුෙරෝ ටිකක් හිටියා. එතුමා කිව්වා, රජ්ජුරුවන්ෙග් ඇ ෙඟ් මැස්සා 
වැහුවාම කඩුෙවන් ගහනවා කියලා. ඒ ෙමෝඩ වඳුෙරෝ ටික තමයි 
ෙම්වා කෙළේ. එක් ෙකෙනක් ෙබ්රුවල ගිනි තියනවා. තව 
ෙකෙනක් තව තැනක ගිනි තියනවා. තව හාමුදුරු නමක් තව 
ෙමොනවා ෙහෝ කරනවා. ෙම්වාට රාජ  අනුගහය ලැබුණා. බුද්ධ 
ශාසනයට, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරපු නිර්මල ධර්මයට 
අෙගෞරව වන ආකාරයට ෙම් රෙට් සමහර භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා 
හැසුරුණා. ඒ නිසා ජාතික සමගිය නැති වුණා. ඒ ලබා ගත් ෙශේෂ්ඨ 
ජයගහණය ඉදිරියට ෙගනි යන්න  එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අන්න  ඒ ෙවලාෙව් 
තමයි  අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා - ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා - බිත්තියට ෙහේත්තු කෙළේ. එතුමාෙග් දෑසට කඳුළු 
නැඟුණා. එතුමා බිත්තියට ෙහේත්තු කළා ඒ ඇමති මණ්ඩලය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ 
කාලෙය් මහ ඇමති, පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා. ඒ ඇමති 
මණ්ඩලය බිත්තියට ෙහේත්තු කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බිත්තියට ෙහේත්තු කළාම 
අඩුම ගණෙන් අත් ෙදක ෙහෝ දිග හරිනවා. එෙහම දිග ඇරිල්ලක් 
තමයි  ෙම් දිග ඇරුෙණ්. ඒ දිග ඇරිල්ල ෙල්සි නැහැ. ඒ දිග 
ඇරිල්ල මුළු ඡන්දවලින් සියයට 52.28ක්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට ඡන්ද ෙකොපමණ පමාණයක් ලැබුණාද? ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට 6,217,162ක් ඡන්ද ලබා දුන්නා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ඒ තරම් පමාණයක් ඡන්ද ලබා දුන්ෙන් 
ෙම් රට නිවැරැදි මාවතකට ෙයොමු කරන්නයි. ෙම් රෙට් සංහිඳියාව 
ඇති කරන්න;  ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ඇති කරන්න; මානව 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න;  නිදහස් ආයතන පවත්වාෙගන 
ගිහිල්ලා,-[බාධා කිරීමක්] දැන් කිව්වා, හිටපු PSOට 
ෙපොලිස්පතිකම දුන්ෙන් නැහැ කියලා. හරි දුකින් කිව්ෙව්.                    
කවුද එෙහම කිව්ෙව්? උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  PSO විකමසිංහ මහත්මයාට ෙපොලිස්පතිකම 
දුන්ෙන් නැහැ කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම සාධාරණ විධියට, 
ඉතාම නිහතමානීව ව වස්ථාදායක සභාවට අවශ  පුද්ගලයා 
ෙතෝරන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අයිතිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ගිය අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් අඩු මුදලක් තමයි ෙවන් 
කෙළේ. ගිය අවුරුද්ෙද් තිබුණු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යයන් 20ට 
අමතරව තව විෙශේෂ ව ාපෘති පහක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ 
විෙශේෂ ව ාපෘති පහ ෙමොකක්ද? එකක්  තමයි, වකුගඩු ෙරෝගීන් 
සඳහා ඇති කර තිෙබන ව ාපෘතිය.  

ඒ වි ෙශේෂ ව ාපෘති පහට ෙවනම මුදල් අවශ යි. මම මහ ඇමති 
කාලෙය්  මට අරමුදල් පහක් තිබුණා. මහ ඇමතිතුමා හැටියට හිටපු 
අෙප් පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ අරමුදල් 
පහ ෙමොනවාද? ගාමීය සංචාරක අරමුදල තිබුණා; සංස්කෘතික 
අරමුදල තිබුණා; පධාන අමාත  අරමුදල තිබුණා.  නම ශීලී 
අරමුදල - "flexible fund"-  කියලා එකක් මමම හදා ගත්තා, 
ෙත්රුණාද?  

ගාමීය සංචාරක අරමුදල කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  මහ ඇමති 
හැටියට ඉල්ලුවාම ෙදයක් ෙදන්න. ෙම් රෙට් ජනතාව හැට 
ෙදලක්ෂයක් ඡන්දය දීලා, දිනුවාට පස්ෙසේ ඔක්ෙකොම 
ජනාධිපතිතුමාට ෙහේත්තු වනවාෙන්. එෙහමෙන් කමය. එෙහම 
ෙන්ද? බලය තිෙබන ෙකොට එෙහම තමයි. ඒ නිසා හැෙමෝම  
ජනාධිපතිතුමාව ඉල්ලනවා. ෙත්රුණාද? ෙහොෙරන් ෙපොඩි ෙපොඩි 
deal ගහනවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. ෙත්රුණාද? එෙහම තමයි.  

හැම ෙදනාම මුදල් ඉල්ලන ෙකොට ජනාධිපතිතුමා ෙවස්සන්තර 
වාෙග් ෙදන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාට ෙවන් කළ මුදල් පමාණය 
වැඩියක් නැහැ. මම නම් හිතන්ෙන් ෙම් ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය 
මදි කියලායි. අෙප් පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාත් ඒ කාරණය 
කිව්වා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා කතා කරන්න. 

 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா ) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa )  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව ාපෘති ගැන මම 

කියන්න යන්ෙන් නැහැ. මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි.  නියම 
පරිසරය බිහිවුණාට පස්ෙසේ නියම නායකයා බිහි ෙවනවා. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ෙදවැනි රාජසිංහ රජතුමාෙග් කාලෙය් ෙරොබට් 
ෙනොක්ස් ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියලා අපි දන්නවා. "මඩ ෙසෝදා ගත් 
කළ ෙගොවියා රජකමට සුදුසුයි" කියලා කිව්වා. අෙප් ඉතිහාසෙය් 
නම් මඩ ෙසෝදා ගත් ෙගොවිෙයක් රජ වුෙණ්ම නැහැ. මම දන්නා 
විධියට ෙලෝක ඉතිහාසෙය් ඉන්ෙන් සින්සිනාටස ්විතරයි. ෙමොකද, 
ෙරෝමය ෙම් වා ෙග් ආරාජිකෙවලා, විනාශෙවලා, කඩා වැටුණු 
ෙවලාෙව් සින්සිනාටස් රෙට් රජ්ජුරු ෙවෝ හැටියට පත් වුණා. ඔහු 
නඟුලත්, උදැල්ලත් අරෙගන ඇවිල්ලා, භාණ්ඩාගාරෙය් තියලා රට 
පාලනය කළා; රට සශීක කළා; රෙට් ආරාජිකභාවය නැති කළා; 
රෙට් සංහිඳියාව ඇති කළා. නැවත සින්සිනාටස් උදැල්ලයි, නගුලයි 
අරෙගන තමන්ෙග් ගමට - ෙගොවි ෙපොළට - යනෙකොට මුළු රටම 
ඔල්වරසන් දුන්නා; හැඬුවා; හඬා වැළපුණා. මම විශ්වාස කරනවා, 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන්ත් ෙල්සි පහසු 
ෙකෙනකු ෙනොෙවයි කියා. මම සතුටු ෙවනවා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ සිටීම 
ගැන.  

නිකමට වාෙග් මම බැලුවා, ෙමතුමාට සමාන කරන්න පුළුවන් 
නායකයකු ගැන. ෙමතුමාට සමාන කරන්න පුළුවන්ද, ඩ්ඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා, ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා, අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා? ඒ අය ෙශේෂ්ඨ නායකෙයෝයි. ඒ අයෙග් චරිත 
ලක්ෂණ ෙවනස්. ඒ අයෙග් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස්. හැබැයි, ඒ 
සියලු ෙදනා අතරින් ෙමතුමාට සමාන කරන්න පුළුවන් 
නායකෙයක්, ශරීරෙයනුත්, හැඩ රුවිනුත් ෙමතුමාට සමානකමක් 
තිෙබන එක නායකෙයක් මම දැක්කා. ඒ නායකයා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමායි. ෙබෝතල් අඩි 
කණ්ණාඩි ෙදකක් දැම්මා නම් හරියටම බණ්ඩාරනායක පිළිරුවට 
සමාන ෙවනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා රවුම් 
කණ්ණාඩි ෙදකක් දැම්මා නම් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාර 
මැතිතුමාට සමාන ෙවනවා. ඒ, රූපෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි. වැඩ 
පිළිෙවළ අතිනුත් එෙහමයි. සංහිඳියාව ඇති කරන්න, සාමුහිකව 
වැඩ කරන්න, පජාතන්තවාදි බව රකින්න, මිතුරු සතුරු 
පතිවාදින්ෙග් සියලු ෙද් උෙප්ක්ෂාසහගතව විඳ දරාගන්න පුළුවන් 
නායකත්වයක් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට 
තිබුණා. සංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජාතික පශ්නය විසඳන්න තිබුණු 
මහඟු අවස්ථාව තමයි එදා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාත්, ෙචල්වනායගම් මැතිතුමාත් ඇති කරගත් 
"බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම." එම ගිවිසුම කියාත්මක 
වුණා  නම් අද අපි තිස් අවුරුදු යුද්ධයකට ෙගොදුරු වන්ෙන් නැහැ; 
පැවැති තිස් අවුරුදු යුද්ධෙය් ශාපෙයන් අෙප් රෙට් ජීවිත, ෙද්පළ 
විනාශ වන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණා නම් අෙප් රට මීට වඩා 
ඉදිරියට ගිහින් ෙම් ආසියාකරෙය් ඉහළටම ගිය රට බවට පත් 
ෙවනවා. ෙමතුමා තුළ තිෙබන, බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට සමාන 
කරන්න පුළුවන් සංහි ඳියාව පිළිබඳ ආකල්ප අපි ඉතාම අගය 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ ආර්. ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාට, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට. 
අවුරුද්දට දවස් 365යි; එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් 366ක්ම වර්ජන කියා අප අසා 
තිෙබනවා මට මතකයි. අදත් එෙහමයි. වර්ජන කරනවා; 
ෙපළපාළි යනවා; පිකටිං කරනවා. අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙමච්චරයි. ඒ 
වර්ජන, ෙපළපාළි, පිකටිං අස්ෙසේ අෙප් අහිංසක රණ විරුවන් 
බිල්ලට ෙදන්න එපා. ජාතිෙය් නාමෙයනුයි ඉල්ලන්ෙන්. ඒ 
අහිංසක රණ විරුවන් ෙගන්වා පාෙර් වාඩි කරවන්න එපා. 
ඔවුන්ෙගන් අයුතු පෙයෝජන ගන්න එපා.  

කරුණාකර ඒ අහිංසක රණ විරුවන්ට ඉන්න ෙදන්න. ඒ  රණ 
විරුවන්ෙග් අවශ තාව මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් ඉෂ්ට වුෙණ් 
නැහැ. ඒ අවශ තාව ඉෂ්ට කරන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා, එය ඉටු කර තිබියදීත් තමයි ඒ 
පශ්නය ඇති කෙළේ. ෙදයක් ෙදන ෙකොට ෙව්ලාසනින් මැදට 
පැනලා "ඔව්, ඔව්, මමත් ඔතැන සිටියා! මම තමයි ඕක කෙළේ." 
කියන අය ඉන්නවා. අපි ඔය ෙද්ශපාලනය ගෙම්දි කරමු. රෙට් 
ජාතික ෙද්ශපාලනයට ඒ අහිංසක රණ විරුවන් ඈඳාෙගන, 
ගාවාෙගන කරන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනුමත කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙන්, ෙම් නායකයාට ෙම් රට කරන්න 
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ෙදන්න. අප ඉල්ලන්ෙන් එයයි. අගමැතිතුමාටයි, 
ජනාධිපතිතුමාටයි අවුරුදු 5කට ෙන් බලය ගත්ෙත්. ෙපොඩ්ඩක් 
ඉවසන්න. විපක්ෂෙය්ත් ටිකක් ඉන්න. අපි හැෙමෝම ආණ්ඩුෙව් 
සිටියා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාත්, අපිත් දින 100 ආණ්ඩුෙව්දි ෙම් 
සම්මුතිවාදයට එකතු වුණා. ෙමතුමා අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති 
වුණාට පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සම්මුතිවාදි පරිවර්තන වැඩ 
පිළිෙවළට අපි සම්බන්ධ වුණා; එකතු වුණා. ඒ නිසා අපට ඊර්ෂ ා 
කරන්නත් එපා; ආණ්ඩුවට ඊර්ෂ ා කරන්නත් එපා. ෙම් වැඩ ටික 
කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. පව් ෙන්! අගාමාත තුමාත් අවුරුදු 
20ක් විතර විපක්ෂෙය් ඉඳලායි බලයට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
ෙන්ද මුදල් අමාත තුමා? අෙප් ෙම් ජනාධිපතිතුමා නම් ඇමතිකම් 
කළා. ෙමතුමා අගමැතිකමයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. හත් 
ඉළව්ෙව්, ෙමතුමාට ජනාධිපතිකමයි දුන්ෙන්, රෙට් ජනතාව. 
ෙමතුමාට ජනාධිපතිකම දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් ජනාධිපතිතුමාට ෙම් 
රට කරන්න ෙදන්න. අප විපක්ෂෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, අප විපක්ෂයට 
කියන්ෙන් 'අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ජාතික ගැටලුව විසඳා 
අෙප් අනාගත පරපුරට යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන තැනට ෙම් රට පත් 
කිරීමට මැදිහත් ෙවමු. අපි එයට දායකත්වය ෙදමු' කියායි. දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටිනවා, රණතුංග පවුෙල් ඉතාම ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලනඥයන්. ඔබතුමන්ලාට ඉතිහාසෙය් දැවැන්ත කාර්ය 
භාරයක් පැවරී තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාව අපට ආෙය් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙමය, ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්. -ඒ ගැන මතක් කරන ෙකොටම අෙප් 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට එනවා.- ෙම් 
අවස්ථාව අපට විරල අවස්ථාවක්. ෙම් අවස්ථාෙව් නිසි පෙයෝජනය 
ෙගන අපි ෙම් රට නිසි තැනට, නිසි ෙලසට, නිසි මාවතකට ෙයොමු 
කරලා ෙම් රට ආසියාෙව් ෙහොඳම රටක් බවට පත් කරන්න කටයුතු 
කරමු.       

මට තව ෙදයක් ගැන කියන්න තිෙබනවා. පසුගිය දවස්වල මම 
පවෘත්ති බැලුවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා හිටියා, 'රාවය' 
පත් තෙර්ට වසර තිහක් පිරීම නිමිත්ෙතන් පැවැති උත්සවයට. 
එතැනදී අෙප් වික්ටර් අයිවන් මහත්මයා කිව්වා, "2015 ජනවාරි 8 
වනදා සිදු වූ ෙද්ශපාලන පරිවර්තනෙයන් පසුව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් මුරුගසන් වරුසාවක්, නමුත් ෙපොද වැස්සක් තමයි වැස්ෙසේ" 
කියලා. එතෙකොට අෙප් ජනාධිපතිතුමා මුවගට සිනාවක් නඟලා 
කිව්වා, "ඒක ෙපොද වැස්සක් ෙනොෙවයි, මල් වැස්සක්" කියලා. ඒක 
"මල් වැස්සක්" වුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂයට තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් තිෙබද්දී එතුමා ඉතා විශාල -දැවැන්ත- කාර්ය භාරයක් 
ඉෂ්ට කළා.  අපි එදා විපක්ෂෙය් වාඩි වුණා. නමුත් දින සියෙය් 
ආණ්ඩුවට අපි විතරක්  ෙනොෙවයි එකතු වුෙණ්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා, තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් හිටපු අපි ඔක්ෙකෝම වාෙග් එදා 'දින 
සියෙය් විප්ලවයට' අත ඉස්සුවා; අතුරු අය වැය සම්මත කරලා 
ෙහොඳ පෙව්ශයක් ලබා දුන්නා. ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවට අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු වුණා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, 
අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පමුඛ සුළුතරයක් සමඟ 
එකතු වුණා.  

අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, විපක්ෂෙය් ඉන්න දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට, පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාට. අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
බලාත්මක කරන්න. එදා මූල  බලතල තිබුෙණ් කවුරුන් සතුවද? 
ෙම් රෙට් එක පවුලක් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 70ක් 
කළමනාකරණය කළා. කැසිෙනෝ ෙම්සෙය් තිෙබන සල්ලි 
ෙර්ක්කෙයන් ගන්නවා වාෙග් අෙප් අමාත ාංශවලට ලැබුණු 

මුදලුත් -ඔක්ෙකෝම ටික- බැසිල් මහත්මයා එකතු කර ගත්තා. මට 
වාහන ගන්න සල්ලි ෙවන් වුණාම, ඒවා ෙගනාෙව් බැසිල් 
මහත්මයා. අලි වැ ට ගහන්න මට සල්ලි හම්බ වුණාම, අලි වැට 
ගහන්ෙන් බැසිල් මහත්මයා.  

අෙප් ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා; 
ඒ කාලෙය් එතුමාෙග් උපෙද්ශක. ඒ විධියට ෙම් රෙට් තිබුණු 
සියලුම මුදල් කළමනාකරණය කළා, පාලනය කළා. විධායක 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට තමන් සතුව තිබුණු මූල  පාලනය 
පිළිබඳ බලය -ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මල්ලයි, ෙපට්ටියයි- 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
කියන එක මම මතක් කරනවා. මල්ෙල්, ෙපට්ටිෙය් අයිතිය ජනතා 
නිෙයෝජිතයින්ට දුන්නා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ඉතාම ආඩම්බර ලීලාෙවන් 'අය වැය' ඉදිරිපත් කළා ෙන්ද? මම 
'අය වැය' ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, තව ෙදයක් ගැන කියන්න තිෙබනවා. වික්ටර් අයිවන් 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති ඒ උත්සවයට ගිහිල්ලා 
ජනාධිපතිතුමා කරපු කථාව මම ඇහුවා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට අපි කිව්ෙව්, 'ආසියාෙව් රිදී සීනුව' 
කියා. අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන්, ෙබොෙහොම ආදරෙයන් යුතුවයි 
එෙහම කිව්ෙව්. අටුවා, ටීකා-ටිප්පනි, ගැට පද, විවරණ, සන්න, 
භාව ඔක්ෙකෝම ඇතුව, උක්ත-ආඛ ාත, අක්ෂර වින ාසය, මුල-
මැද-අග අන්තර් සම්බන්ධතාවය ඇතුව හරියට ගළපා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා තිතට කථා කරනවා. ෙකොළ බලන්ෙන් 
නැහැ; screen බලන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒවා නැහැ. 
ඒ ගැජට්-බැජට් ෙමොකුත් නැහැ. තිතට කථා කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්. ෙමොන ගැජට් එකක්වත් නැහැ. හරියට කථා 
කරනවා. ඉතාම පැහැදිලි ස්වරෙයන්, ජනතාවට කාවදින විධියට, 
හරියට කථා කරනවා. ඒ නිසා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා 'ආසියාෙව් රන් සීනුව' හැටියට මම හඳුන්වනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, ෙමොනවා කළත් අප තුළ 
කුහකකම තිෙබනවා, විජය කුමාරයාෙගන් බිහි වුණු නිසාද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. ඊර්ෂ ාව, ෙකෝධය, ෛවරය අප තුළ 
තිෙබනවා. මට බැරි නම් නුඹටත් බැහැ කියලා තමයි හිතන්ෙන්. 
ෙතොපි නැෙසත්වා! කියලා තමයි වැෙඩ් පටන් ගන්ෙන්, මම 
රැෙකම්වා! කියලා ෙනොෙවයි. ෙතොපි නැෙසත්වා! කියලායි වැෙඩ් 
පටන් ගන්ෙන්. මට බැරි ෙද් කාටවත් කරන්න බැහැ කියලායි 
හිතන්ෙන්. 

අෙප් පළාෙතත් විදුහල්පතිවරෙයක් හිටියා. එතුමා කිව්වා, 
"ඔව්. මම ගියාට පසුව ෙම් ඉස්ෙකෝෙල් වැෙහනවා" කියලා. මම 
ඇහුවා, "ඇයි විදුහල්පතිතුමනි, එෙහම කියන්ෙන්?" කියලා. 
එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "මෙගන් පසුව ෙම්ක කරන්න කවුරුවත් 
නැහැ ෙන්" කියලා. මම කිව්වා, "එෙහම කියන්න එපා. කවුරු හරි 
විදුහල්පති ෙකෙනක් ෙයොදවලා ෙම් පාසල අපි ෙගනියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම්ක ජාතික පාසලක්" කියලා.  සමහරු  විශ්වාස 
කරනවා, සමහර කුමාරවරු ඔටුණු පලඳනකම් සිටිය යුතුයි කියලා. 
ඒක සත යි. එෙතක්, ෙම් රට අරාජික ෙවලා, විනාශ ෙවලා, 
එකිෙනකා ඇන ෙකොටා ෙගන, රෙට් ජාතික සමඟිය නැතිව, 
ආර්ථිකය කඩා වැටිලා මහා දැවැන්ත අර්බුදයක් දක්වා ෙමය 
ගමන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය එෙසේ ෙනොවිය යුතුයි. 
එෙසේ ෙනොවීමට නම්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න එතුමාට අවශ  
කාලය ෙදන්න ඕනෑ; ආශිර්වාදය ෙදන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රෙට් 
සිංහල-ෙබෞද්ධ, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් හැම ජාතියකින්ම 
ඉල්ලනවා, ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති කරන්න එකතු ෙවන්න 
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කියලා. එය ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්, පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකතු වුණාමයි. එදා, යුඑන්පී එක විරුද්ධ ෙවනෙකොට අපි පටන් 
ගන්නවා, අපි පටන් ගන්නෙකොට යූඑන්පී එක විරුද්ධ ෙවනවා. 
ෙම්ක තිබුෙණ් ෙමෙහම ෙන්. දැන්, පධාන පක්ෂ ෙදකම එකතු 
කරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාරු කාර්ය කරලා 
තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, ඊළඟ ආණ්ඩුව පත් වන විට ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ ආණ්ඩුව පත් වන විටම ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු 
කරනවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
තිබුණා. දැනුත් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කරන්න හදනවා. 
ෙපොලීසියටත් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්. ෙම් රෙට් ජනතාව ඇන 
ෙකොටා ෙගන, ගහෙගන-මරාෙගන, පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන්, ජාති 
ෙභ්දෙයන් ෙවන් ෙවලා, කුල ෙභ්දෙයන් ෙවන් ෙවලා, ෙමවැනි 
හැම ෙදයකින්ම ෙවන් ෙවලා මහා විනාශයක් අනාදිමත් කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රටට ළඟා ෙවලා තිබුණා. අද ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදක 
අතර සංහිඳියාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද, පධාන පක්ෂ ෙදක 
එකට  එකතු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ආයාචනා 
කරන්ෙන්, අපි ෙගෞරවෙයන් ආරාධනා කරන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්] 

ඔව්. කලින් ගිවිසුම් ගැහුවා. ඒ වුණාට ෙම් මූලික කාරණාවන් 
තිෙබනවා. අපි කියනවා අර අමාත ාංශ යට, ෙම් අමාත ාංශයට 
ජාතික පතිපත්තියක් අවශ යි කියලා. එෙහම නම්, ෙම් රට 
පාලනය කරන්න ජාතික පතිපත්තියක් අවශ යි. අද එවැනි ජාතික 
පතිපත්තියක් හදන වැඩ පිළිෙවෙළේ එක් පියවරක් ෙලස අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අප රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදක එකතු කරලා තිෙබනවා. දැන් මෙග් ආසනය 
ගත්ෙතොත්, රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමායි, මමයි නයයි-
ෙපොළඟයි වාෙග්යි. දැන්, එක ෙකෙහල් ෙකොෙට් නැඟලා ඉන්නවා. 
ෙත්රුණාද? ඒ ගංවතුර නිසා. ෙත්රුණාද? දැන් ෙම් රෙට් තිෙබන 
අවශ තාව අනුව අපට එකට ගමන් කරන්න බැරි ඇයි? අපට එක්ව 
වැඩ කරන්න බැරි ඇයි?  අපට එක්ව සංවර්ධනය ෙගන යන්න බැරි 
ඇයි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි. එෙහම නම්, අපි අෙප් අනාගත 
පරපුරට දායාද කරන්න ඕනෑ නිර්මල පිරිසිදු රටක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඇත්ත වශෙයන්ම, ෙම් ඇති වූ සංහිඳියාව තුළින් සම්මුතිවාදී 

ආණ්ඩුව නියම කාලය අවසන් වන ෙතක් ෙගනියන්න කියලා 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත් මම ඉතා 
කරුණාෙවන් මතක් කරනවා. එහිදී රෙට් අනාගත ඉලක්ක 
සම්පූර්ණ කර ගන්න ජාතික වගකීමක්, මහා දැවැන්ත කාර්ය 
භාරයක් ඔබ ෙදපළෙග් කර මත, උර මත පැටවිලා තිෙබනවා. කර 
මත, උර මත පැටවිලා තිෙබන ජාතික කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන්න 
අවශ  කාල වකවානු ෙම් කටයුත්ත සම්පූර්ණ කරන්න ෙම්ක 
ජාතියට, රටට භාර ෙදන්න ඔබතුමාට කටයුතු කරන්න හැකියාව 
ලැෙබ්වා කියලාත් පාර්ථනා කරනවා. හැබැයි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, මම ෙමෙහම කියනවාට ඔබතුමා මා ගැන 
ෙමොනවාවත් හිතන්න එපා. මට ෙලොකු සැකයක්, බියක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එදා විනාශ 
කෙළේ, එතුමාව ඝාතනය කෙළේ එතුමාෙග් හතුෙරෝ ෙනොෙවයි. 
එතුමාෙග් පක්ෂය; එතුමාෙග් කණ්ඩායම විසිනුයි. තල්දූෙව් 
ෙසෝමාරාම, බුද්ධ රක්ඛිත, විමලා විජයවර්ධනලා ඒ ෙද්වල් කෙළේ. 
ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයක් මම පාර්ථනා කරනවා- 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
උදා ෙනොෙව්වා! කියලා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔව්. උදා ෙනොෙව්වා! කියලා.  [බාධා කිරීමක්]  ඔව්. සිඩ්නි 

ෙසොයිසලා හිටියා. ඒක නිසා ෙම් රෙට් එවැනි ෙඛ්දවාචකයක් සිදු 
ෙනොෙව්වා කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, අෙනකුත් 
සියලු ෙදනාටමත් ආයු වර්ණ, සැප, බල, පඥාව ලැෙබ්වා! කියලා 
මම පාර්ථනා කරනවා.  

ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් ෙවලා, සම්මුතිවාදය තුළ ෙම් 
රෙට් සංහිඳියාව ඇති කරලා උතුෙර්, දකුෙණ්, නැ ෙඟනහිර, 
බසන්ාහිර ෙම් හැම තැනකම ඕනෑම පුරවැසියකුට ගිහිල්ලා ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් පරිසරය ඇති කරලා, සියලු ජාතීන්ට සමාන 
අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව 
ලැෙබන්න කියලා නැවත වරක් අපි පාර්ථනා කරනවා. 
තීරණාත්මක අවස්ථාෙව්දී රට ෙවනුෙවන් තීරණ  ගන්න අෙප් 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාටත් ආරාධනා කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.09] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මට ආරාධනාවක් කළ නිසා ෙම් 

අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීමත් ඉතාම ෙහොඳයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා 
ගර්භෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී, ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය අතුළු 
වැය ශීර්ෂ රාශියක් පිළිබඳව කථා කරන්නට ලැබීම ඉතාම 
වැදගත්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලය 
තවම පවතිනවා. එය හීන ෙවලා තිෙබන බවට සමහර අය තර්ක 
කළත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා හවුල් ආණ්ඩුව ඉවත් කරන්න 
හදපු ඒ සියලු බලතල ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉවත් ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල කියාත්මක කිරීම සඳහා 
තිෙබන බරපතළ වගකීම අපි ෙම් අවස්ථාෙව් යළිත් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා.  

අෙප් රෙට් එක වැදගත්ම කාරණයක් තමයි ජනාධිපතිතුමා 
තිවිධ හමුදාංකවල පධාන අණ ෙදන නිලධාරියා වීම. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට යම්කිසි 
බැඳීමක් පවතිනවා. ෙමොකද, එතුමා දීර්ඝ කාලයක් යුද්ධය 
පිළිබඳව ලැබූ අත්දැකීම් සම්භාරයකින් යුක්තයි. ඒ නිසා ෙම් රට 
ෙබ්රා ගන්න ගිය ගමන නිසා අෙප් රෙට් රණ විරුවන්ට කිසිම 
දඬුවමක් අත් ෙනොවීමට කටයුතු කිරීම ෙම් රටම අෙප්ක්ෂා කරන 
ෙදයක්. ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශවල ඒ ගැන සඳහන් වුණා 
වාෙග්ම අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ සුවිෙශේෂී බලය කියාත්මක කිරීම 
තුළින් අෙප් රට ෙබ්රා ගත් රණ විරුවන් සැම ෙදනාම ආරක්ෂා 
කර ගනීවිය කියලා. ඔවුන් දිවි හිමිෙයනුයි දිවි දුන්ෙන්. ඔවුන් 
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ආපසු හැරිලා බැලුෙව් නැහැ, රට ෙබ්රා ගන්නවාද, තමාෙග් ජීවිතය 
ෙබ්රා ගන්නවාද කියලා. ඒක ජනාධිපතිතුමා දන්නවා. ෙලෝකෙය් 
හැම රටකම යුද්ධයට ගිය රණ විරුවන්ෙගන් අඩුපාඩුකම් සිද්ධ 
ෙවලා ඇති. ඒ අඩු පාඩුකම් සිදු වුණාට ඔවුන් තම රාජ යන් 
ආරක්ෂා කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, රණ 
විරුවන් කිසිවකු දඩයම් කිරීමට උත්සාහ දරන කිසි ෙදයකට ඉඩ 
පස්තාවක් තියන්න එපා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවනුව ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
අෙප් සංවිධායකතුමා පැහැදිලිව සඳහන් කළ ආකාරයට ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 51 ෙදෙනක් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන 
ඉන්නවා; ආණ්ඩුවට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරනවා; ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ඉදිරිපත් කළ සමහර 
කරුණු නිසා රජය යන්න ගිය වැරදි පාරවල යන්ෙන් නැතුව, 
කරන්න හදපු වැරදි ෙද්වල්, මගඩි ෙද්වල් කරන්ෙන් නැතුව ඒවා 
ඇනහිටවන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා.  දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන 
කථා කරන නිසා පශ්නයක් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට හිමි තැන ලබා දීලා නැහැ. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට හිමි කාලය ලබා දීලා නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තී කණ්ඩායම ෙම් රෙට් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්දිකාෙව් කටයුතු කිරී ෙම්දී අෙප් වරපසාද යටපත් 
කර තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවලින් 
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විතරයි ෙමවැනි කණ්ඩායමකින් 
සමන්විත විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමකට ෙම් විධියට අයිතිවාසිකම් 
නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි ජනාධිපතිතුමාට ෙම්ක කියලා හරියන්ෙන් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය තිෙබන තැනැත්තා 
ෙනොෙවයි. අද පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන සාකච්ඡා වන නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු නිලධාරින් ෙම්වා 
ගැන සැලකිල්ල දැක්වුෙවොත් තමයි යහ පාලනය කියන 
වචනයටයි, පජාතන්තවාදය කියන වචනයටයි රට තුළ යහපත් 
අදහසක් ඇති වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් එය අබ්බගාත වූ 
පජාතන්තවාදයක්; අබ්බගාත වූ යහ පාලනයක් බවට පත් ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හා රට ෙවනුෙවන් අපි වගකීෙමන් අෙප් 
කටයුතු  ඉෂ්ට  කර තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] කලින් කථාවල්  
වැඩක් නැහැ. ෙනොදන්න ෙද්වල් ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න තරමට 
ෙහොඳයි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්න අවස්ථාෙව්දී  මම  විෙශේෂෙයන් මතු 
කරන්නට කැමැතියි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහනව වන 
සංෙශෝධනය ගැන. ඔව්, අපිත් ඡන්දය දුන්නා, දහනව වන 
සංෙශෝධනය සම්මත කරන්න.  දහනව වන සංෙශෝධනෙය්දී Audit 
Service Commission එකක් ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා.  The 
Audit Service Commission has not been appointed. But, it is 
a part of the Constitution. So, the Constitution is being 
violated by the Constitutional Council. If the Constitution 
provides for the appointment of an Audit Service 
Commission, why is it not being appointed? It is a violation 
of the Constitution.    

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන ෙලස මම ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ඔබතුමාට පමණයි  
ව වස්ථාෙව් යම්කිසි  පීල්ලක් පනිනවා නම්  මැදිහත් ෙවන  
වගන්තියක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ජාතික විගණන පනත 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. කාව ෙබ්රන්නද එම පනත ඉදිරිපත් 
ෙනොකරන්ෙන් කියා අපි අහනවා. ජාතික විගණන පනත ඉදිරිපත් 
කෙළොත් Audit Service Commission එෙක් සභාපතිවරයා  
ෙවන්ෙන් මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයා  වුණා  වාෙග්ම 

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා හැටියට අන්තිමට හිටපු පුද්ගලයායි.   
The Auditor-General becomes the Chairman of the Audit 
Service Commission. That is what it states. I do not want to 
read the relevant Articles of the Constitution. But, it is very 
clear in Article 153 (A) and all the subparagraphs that are 
being violated today by the Constitutional Council. Who 
chairs the Constitutional Council? The Hon. Speaker chairs 
the Constitutional Council. Why is the Hon. Speaker 
violating the Constitution? This is my question before this 
House. 

 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත තුමා සහ ආරක්ෂක 
අමාත තුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ජනවාරි මාසයට කලින් පත් කරනවා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ජනාධිපතිතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, ජනවාරි 

මාසයට කලින් පත්කරනවාය කියපු එක ගැන. නමුත්  ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, අවුරුදු එක හමාරක්, එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 
ෙදකක් ගත ෙවනවා ඔබතුමා පත් ෙවලා. ජනවාරි මාසය 
වනෙකොට, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය  
සම්මත කරලා  අවුරුදු  එක හමාරක් ගත ෙවනවා. අෙප් අලුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවුරුද්දකුත් මාස පහක් ෙවනවා. නමුත්  දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සඳහන් ෙම් කටයුත්ත 
Constitutional Council එෙකන් තවම ඉෂ්ට කරලා නැහැ.  

මම කැමැතියි, මහ ෙල්කම්තුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාෙව් හිටියා නම්. මහ ෙල්කම්තුමන්ලා තමයි ෙම්වාට වග 
කියන්න ඕනෑ. මහ ෙල්කම්තුමන්ලාෙගන් අපි අහනවා, ෙකෝ  
Constitutional Council එෙක් වාර්තාව කියලා.  It has to be 
submitted to Parliament. It has to be laid before Parliament.  
එක වතාවක් අපි ඇහුවාම කිව්වා, “We shall present.” කියලා. 
Where is that pledge that has been honoured before this 
House? It has not been honoured before this House. So, it 
has to be submitted to His Excellency the President and also 
a copy of that has to be given to Parliament to know what 
the Constitutional Council is doing. I mean, this is - 

  
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
My time should not be taken on this. ෙම්ක වැදගත් 

කාරණාවක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වැදගත් නිසා තමයි කියන්ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කරලා තිබුණත්, ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කාලෙය්දී  
කිසිම පත්වීමක් ෙනොකර ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
පිටුපස්ෙසේ හිටියා.  දැන්  අවුරුද්දක් ගත ෙවද්දි අපි ෙකොමිෂන් 8ක් 
පත් කර තිෙයද්දී දැන්  ඔබතුමා අහනවා, අෙනක් ෙකොමිෂන් සභාව 
පත් කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම රහස් කියන්න වැඩිය කැමැති නැහැ. මම දන්නවා, මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙහොෙරන් හම්බ ෙවච්ච අය කවුද කියලා.  ඒ 
නිසා අහගන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ 
කාරණය තමයි, - [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හැමදාම මම නැගිට්ෙටොත් ඔබතුමා බාධා කරනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක? 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් 

සාමාජිකෙයක් විධියට ඉඳෙගන ඇයි ඒ ව වස්ථා සභාෙව්දී ෙම්ක 
කථා කර ගන්න බැරි වුෙණ්?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව්දී කථා කර  ගන්න බැරි  වුෙණ් 

ඇයි කියා දන්ෙන් නැත්නම් අගමැතිතුමාෙගන් අහන්න.  මෙගන් 
අහන්න එපා. එතුමා තමයි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව ෙවනුෙවන්  
Steering Committee  එෙක් සභාපති.  මම ෙනොෙවයි.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
You are a Member. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, I am a Member. You go and ask the Chairman 

whether I have raised it or not. Do not ask me. Do not 
waste the time of this House. He is just trying to create 
obstacles to my speech. That is all.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඡන්ද ෙකොමිසම ගැන 
කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට 
වඩා බලතල එන නිසායි වඩාත් ස්වාධීන ෙවන්නට Commission 
එකක් හැදුෙව්. නමුත් අද මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? It has become the biggest joke, I am sorry to 
say. But, I have to say this on behalf of the sovereign people 
of our country. Sovereignty lies in the people and not in a 
few individuals. You are not holding elections.                        
- [Interruption.] No, you are not holding elections. Why? 
You said over and over again, every three months, that the 
work of the Delimitation Commission will be over. But, it 
has been extended. Finally, අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් ඒක 
ඉවරයි. දැන් කියනවා, මිනින්ෙදෝරු සිතියම නැතිව මැතිවරණය 
පවත්වන්නට බැහැයි කියලා. දැන් ෙලෝකෙය් හඳට යන කාලයයි. 
GIS facility එක උපෙයෝගී කරෙගන සුමානයකින් මායිම් ලකුණු 
කරන්නට පුළුවන්. කාව රවටන්නද ෙම් කථාන්දර කියන්ෙන්?  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ඡන්ද දායකෙයෝ බලාෙගන 
ඉන්නවා, පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වා, පළාත් පාලන 
ආයතනවලට නිෙයෝජිතයන් පත් කරෙගන, තමන් ෙගවන 
බදුවලින් එකතු වන මුදල් පිළිෙවළකට සංවර්ධනයට 
ෙයදෙවනවාද, නිවැරැදිව වැඩ ෙකෙරනවාද කියා බලා ගන්නට. 
ඒක තමයි නීතිය. ඒ කියන්ෙන් බදු ෙගවනවා නම් නිෙයෝජනයක් 
අවශ යි කියන එෙකන් තමයි මූල ධර්මෙය් පජාතන්තවාදී රාමුව, 
-ෙම් රෙට් සහ ෙලෝකෙය්, විෙශේෂෙයන් ඇෙමරිකාෙව්- වර්ධනය 
වීමට පටන් ගත්ෙත්. අද මිනිස්සු බදු ෙගවනවා, මැතිවරණයක් 
නැතිව. පත් කරන නිෙයෝජිතයින්, ෙකොමසාරිස්වරුන් වැනි අයට, 
කිසි ෙකෙනකුෙග් ෙහෝ කිසිම සභාවක -council එකක- 
අවසරයක් නැතිව, රුපියල් ලක්ෂ ගණන්, රුපියල් ෙකෝටි ගණන් 
මුදල් වියදම් කරන්නට බලය දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
පජාතන්තවාදයද? ෙම් යහ පාලනයද? ෙම් නාස්තිය නවත්වන 
හැටිද? ෙම් අකමිකතා නවත්වන හැටිද? නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය අවධානයට ෙයොමු කරන්න කියලා මා 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. අෙනක් ෙකොමිෂන් සභා ගැන 
කියන්නට ෙවලාවක් නැහැ. අෙප් අෙනක් මන්තීතුමන්ලා ඒ ගැන 
සඳහන් කළා.  

මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, මැතිවරණ 
ෙකොමිසම අද වන තුරු ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි පතිඥාවක් රටට දීලා 
නැහැයි කියලා. මැතිවරණ පවත්වන්ෙන් නැති රටක 
පජාතන්තවාදය නැති බව ෙලොව පජාතන්තවාදී රටවල් සාකච්ඡා 
ෙවනවා. අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, දැන් සම්මත කර 
තිෙබන, කියාත්මක වන නීතිය යටෙත් 2017 වර්ෂය ආරම්භෙය්දී 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නය කියලා. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන විටත් කිව්වා මිශ 
ඡන්ද කමයකට රට පරිවර්තනය කරනවාය කියලා. එෙහම නම් 
මිශ ඡන්ද කමය යටෙත් පළමුෙවනි පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන අවස්ථාව ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව කාරණයක් අහන්නට 
කැමැතියි. අෙප් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයට අපි 
ගරු කරනවා. අපි එතුමන්ලාට සහෙයෝගය දක්වනවා. නමුත් 
එතුමන්ලාෙගන් සිදු වන අඩු පාඩු ගැන කියන්නත් අපි පසුබට 
ෙවන්නට ෙහොඳ නැහැ. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව 
COPE වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න සිදු වු ෙණ් ෙමොකද? රටකට 
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තිෙබන්ෙන් එක මහ බැංකුවයි. මෑත කාලෙය් ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඇතුෙළේ සිදු වුණු ෙලොකුම වංචාව තමයි භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
වංචාව. වංචාෙව් ඉතිරි ෙකොටස තවම ෙසොයලා නැහැ. ඒක ෙසොයපු 
දවසට ෙත්ෙරයි අපි දැක්ෙක් "only the tip of the iceberg" 
කියලා. මුහුද යට මීට වඩා තව විශාලයි. ෙම් වංචාව 
සම්බන්ධෙයන් COPE එක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. අද වන තුරු 
ඒ COPE වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුව මුදණය කරලා නැහැ, 
මන්තීවරුන්ට දැන ගන්නට. ෙම්කට පිළිතුරක් ෙදන්නට පුළුවන්ද? 
මුදණාලයක් නැද්ද? සල්ලි නැද්ද? ෙවනත් වාර්තා මුදණය කර 
ෙදන්නා ෙසේ COPE වාර්තාව මුදණය කරලා මන්තීතුමන්ලාෙග් 
අතට එය ලබා දීලා නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්කට පිළිතුරක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද? දැන් ෙමොනවා ෙහෝ ෙනොමඟ යන පිළිතුරක් 
කථානායකතුමාට ලියලා ෙදයි. ෙම් වාර්තාව ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින මන්තීවරුන් 225ෙදනාටත් යටපත් කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
බරපතළ තත්ත්වයට මහ ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලෙය් සිටින 
සියලු නිලධාරින් වග කියන්නට ඕනෑ. 

ඊෙය්-ෙපෙර්දා දවසක "ලක්බිම" පතෙය් මුල් පිටුෙව් පළ 
කරලා තිබුණා, -ඒක අපි කවුරුත් දැක්කා- කථානායකතුමාෙග් 
පුටුෙව් ඉංජිෙන්රු මහත්මෙයක් ඉඳ ගත්තාය කියලා. එය අපි 
දකින්ෙන් පතෙයන්. කවුද වග කියන්නට ඕනෑ? කවුද ෙම්වාට වග 
කියන්නට ඕනෑ? ෙම්, පාර්ලිෙම්න්තුව පරිවර්තනය ෙවන හැටි 
බලන්න. ඒවා ෙසොයා බලන්නට වග කිව යුත්තන් පත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
හරියාකාරව සිදු ෙවයි කියලා අපට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
පුළුවන්ද ? ෙජ ෂ්ඨතම මන්තීවරෙයක් හැටියට මා ෙබොෙහොම 
කනගාටුෙවන් යළිත් කියන්ෙන්, අලුත් මන්තීවරුන්ට ෙමවැනි 
අයිතිවාසිකම් ෙනොමැති වී යෑෙම් ෙසෝදා පාළුවට පාර්ලිෙම්න්තුව 
පත් කරන්නට එපාය කියන කාරණයයි. 

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපට සහාය වන පරිවර්තකයන්, හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අය, විවිධ කාර්යාංශවල අය, පුස්තකාලෙය් 
අය ඇතුළු සියලුෙදනා ෙම් අමාරු තත්ත්වයන් තුළ ඉටු කර ඇති 
ෙමෙහය අප අගය කරනවා. ඒ අයට සමහර විට වාර්තා ෙදන්න 
ෙබොෙහෝ අමාරු තත්ත්වයන් තිෙබනවා. අගමැතිතුමා දැන් කමිටු 
ගණනාවක් පත් කර තිෙබනවා. “Sectoral Oversight 
Committees will function. Sectoral Oversight Committees 
will solve, expedite, discuss issues and help us to have good 
governance” කියා අගමැතිතුමා අප ට ෙපොෙරොන්දු වුණා. Now 
what has happened? මන්තීවරෙයකුට තමන්ෙග් ආසනෙය් 
පශ්නයක් අරෙගන Sectoral Oversight Committee එකට යන්න 
තිබුණු අයිතියත් දැන් නැහැ. උපෙද්ශක කාරක සභා දැන් නැහැ, 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභා ෙව් ඉන්න නිසායි මට 
"ජනාධිපතිතුමනි" කියා කියැෙවන්ෙන්. ෙම්ක අපට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන් හැමෙදනාටම 
නැති වුණු අයිතියක්. එම අවස්ථාව නැති වන්ෙන් මන්තීවරයාට 
ෙනොෙවයි, මහ ජනයාටයි. පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු 
අයිතිය දැන් නැහැ. Sectoral Oversight Committees රැස ්
ෙවනවා. සමහර Sectoral Oversight Committeesවලට ඉඩ 
නැහැයි කියා තිෙබනවා.  දැන් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ඉඩ ෙහොයනවා. 
Sectoral Oversight Committeesවලට අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ඉඩ 
ෙහොයනවා. ෙම් සභාෙව් ෙව්ලාව මදි නිසා, ඉස්සර මන්තීවරුන් 
ඇමතිතුමන්ලා එක්ක උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී කථා කරලා 
තමයි පශ්න විසඳා  ගත්ෙත්. ෙම් අයිතිවාසිකම යළි ලබාෙදන්න. 
සභානායකතුමා නැඟිටලා ඉල්ලුෙව්, රුපියල් 100ක්, රුපියල් 
500ක් වැඩි කරන්න කියන එකයි. ඊට වඩා වැදගත් අෙප් 
අයිතිවාසිකම් අපට ලබාෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උපෙද්ශක කාරක සභා ඇති කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී අපි කැමැත්ත පළ කළා. ඒ සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළ හදා ගන්න ඕනෑ. We agreed to start the 
Consultative Committees. You know that.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, but as we agreed, it has not been implemented. 

Those who are in charge should be responsible for 
implementing what we decide. Otherwise, the Hon. 
Members have no other platform or no other way of 
canvassing their issues which is a very - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Things are happening. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You say so. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 

ගැන කියන්න ඕනෑ. අපි කවුරුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගරු 
කරනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගරු කරන්න අප බැඳී සිටිනවා. 
ෙමහිදී මා එක කාරණයක් ෙකටිෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි.  

Sir, I would like to quote from an article in "The 
Sunday Times"of 03rd July, 2016 written by Namini 
Wijedasa. It states,  

“Chief Justice K. Sripavan held that some events which took place 
in the award of the coal tender to Swiss Singapore Overseas 
Enterprises Pte. Ltd. ‘shocks the conscience of the Court’.” 

වැරැදි කියාමාර්ගෙය් ෙටන්ඩරයක් ලබාදීම ගැන උසාවිය 
තිගැස්සිලා විමතියකට පත් වුණු බවයි පකාශ කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙමම තීන්දුව සම්පූර්ණෙයන් කියවන්න 
යන්ෙන් නැහැ. It further states,  

“ ‘Having given my anxious consideration to the contentions raised 
on behalf of the parties, I consider the act or decision made by the 
SCAPC was outside its jurisdiction and therefore becomes null and 
void  for all purposes’, Justice Sripavan asserts.”  
That is the Chief Justice of Sri Lanka. ආණ්ඩුව දැන් 

ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? කැබිනට් මණ්ඩලය රැස ් ෙවලා, 
"නැහැ, ෙම්ක කරෙගන යනවා"යි කියා තීන්දු කර තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙගෞරවයක් හිමි වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අනුගමනය කළා 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "ෙම් ෙද්වල්වලට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ, 
දූෂණය නැහැ, නාස්තිය නැහැ, there is good governance" කියා 
ඔක්ෙකොම ගැන අද කථා ෙවනවා. This is a glaring example 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

where you have violated a decision of the Supreme Court. 
And you are not dealing with local companies; you are 
dealing with international companies. All over the world, this 
has gone as a violation of the Order of the Supreme Court. -
[Interruption.] මා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ගරු 
සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිකම් කියවන්ෙන් 
නැතිව ඉඳෙගන ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. We know you 
have a brief. Everyone knows what your brief is. You do not 
have to expose yourself. -[Interruption.] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම් 
විධියට කටයුතු කිරීම ෙයෝග  නැහැ කියන එකයි මා කියන්ෙන්. 
අප ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට සලකනවා නම්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
යම්කිසි ෙගෞරවයක් ෙහෝ තිෙබනවා නම් පාලන තන්තය ෙගන 
යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාම ගැන කල්පනා කර 
බැලිය යුතුයි.  
   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙදන තීරණය එෙසේ අවලංගු බවට 

පරිවර්තනය ෙවනවා නම්, කිසිම රජෙය් නිලධාරිෙයකුට ස්වාධීනව 
ෙහෝ ඒ වෘත්තීයමය විෙශේෂඥයන්ට ස්වාධීනව කටයුතු කරලා 
තීරණයක් ෙදන්න බැරි ෙවනවා. ඒ, එක පැත්තක්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙකෝටි ගණනින් මහජන  මුදල් ෙම් තුළින් අපෙත් යන 
අසාධාරණයට ලක් ෙවන බවයි අපි කවුරුත් දන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ තව කාරණයක් තිෙබනවා. අද ෙකොමිෂන් රාශියක් 
පත් කර තිෙබනවා. ෙම් පත් කරපු ෙකොමිෂන් සභාවල කියාවලිය 
ෙකෙසේද ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන විශාල පශ්න දිනපතා 
මතු ෙවනවා. FCID එක සම්බන්ධ කාරණාව එක කාරණාවක්.   
FCID එක ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවලට ෙකළින්ම අයිති නැති වුණාට, 
ෙපොලීසියට සම්බන්ධ නීති යටෙත් FCID එක ඇති කළාට,  FCID 
එෙකන් ගන්නා වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා ඒවා කියාත්මක කරන්න 
උත්සාහ දරන කියාවලිය පජාතන්තවාදීද?   FCID එකට අදාළ 
ගැසට් එෙක් පජාතන්තවාදී රටක තිබිය යුතු වගන්ති ඇතුළු කරලා 
තිෙබනවා.  අගාමාත තුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඇති වන කමිටුව 
මඟින් ෙදන උපෙදස් පරිදි යම් යම් තීරණ කියාත්මක කළ යුතුයි. 
එතෙකොට අපරාධයක් ෙහෝ ඕනෑම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් කරන 
පරීක්ෂණයක සව්ාධීනත්වයක් තිෙයන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක 
ෙද්ශපාලන කියා තීරණය කරන තැනක් බවට පරිවර්තනය 
ෙවන්ෙන් නැද්ද? අගමැතිතුමා ෙකොච්චර ස්වාධීන වුණත්, 
ජනාධිපතිතුමා ෙකොච්චර ස්වාධීන වුණත්, ෙම් වාෙග් ගැසට් 
නිෙව්දනයක් යටෙත් කටයුතු කරන ෙකොට ෙම් FCID එෙක් 
කියාමාර්ගෙය් වලංගු භාවයක් නැති, භයානක මර්දනකාරී 
යාන්තණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව තමයි අද අපට 
කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමටයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මා විශ්වාස කරනවා, ජනාධිපතිතුමා 
අෙප් රට ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් මුහුණ දුන්නු 
බරපතළ අවාසිදායක තත්ත්වය පිළිබඳව, අෙප් රෙට් අභ න්තරය 
පිළිබඳව, අෙප් රෙට් ආරක්ෂක ෙසේනාංක පිළිබඳව, අෙප් රෙට් 
සියලු- [බාධා කිරීම්] මට ෙවලාව ෙදනවා නම් මා කථා කරන්නම්. 
මට ෙවලාව නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන්- 

 ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. [බාධා 

කිරීම්] එතුමාට බාධා කරන්න එපා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බාධා කරන්න එපා. අපට කථා කරන්න ෙවලාව ෙදන්ෙන්ත් 

නැහැ. ෙම් ටික කියනෙකොට ජනාධිපතිතුමා ඉන්න එක ෙහොඳයි.   
අපට කථා කරන්න ෙවලාව ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. අෙප් මන්තී 
කණ්ඩායෙම් ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරන්ෙන්ත් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය ෙම්ක නම්, දැන් භයානක තත්ත්වයකට 
පරිවර්තනය ෙවමින් ඉන්ෙන්. විපක්ෂෙය් ෙමවැනි අදහස්  
මර්දනයකට පත් කරලා නම් පජාතන්තවාදය ෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය භයානක 
තර්ජනයකට ලක් ෙවනවා.  

මා විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා කියාපු කථාව කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. මා හිතන්ෙන් නැහැ, අපි කිසිවකු පාර්ථනය 
කරනවා කියලා ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ කිසි ෙකනකුට  ජීවිතයට 
අනතුරක්  ෙවයි කියලා. නමුත් ජනාධිපතිතුමනි, පජාතන්තවාදය 
ෙම් විධියට මර්දනයට ලක් ෙවමින් ගිෙයොත් හමුදා කුමන්තණයක 
අනතුරු ෙවන්න පුළුවන් කියන එක මා ඔබතුමාට සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
බළලා මල්ෙලන් එළියට පැන්නා. [බාධා කිරීම්] 

  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ඒවාට අපි භය නැහැ. එන්න කියන්න.   [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථාව 
ආරම්භ කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා කථා කරනවාද? 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කථා කරනවාද? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
කවුද, මම ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, ඔබතුමා තමයි. [බාධා කිරීම්]  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත.     
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව කර ෙගන යන්න. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකරලා අනික් මන්තීවරු නිශ්ශබ්ද වන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් 

ෙවන් ෙවලා තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 15යි. 

 
[අ.භා. 4.34] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව අද  ෙම් ගරු සභාෙව් අදහස් පළ කරන්න ලැබීම ගැන මා 
ඉතා සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි 8වැනි 
දා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
වශෙයන් බලයට පත් වුණා. එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
ඡන්දය පාවිච්චි කළ ඡන්ද දායකයන් පධාන වශෙයන්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්,  ෙම් රෙට් ''යහ පාලනය'' ඇති ෙවයි 
කියලායි. අද වනෙකොට  ඒ ජන වරම පකාශ  ෙවලා අවුරුදු 
ෙදකකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ජන වරම ලබා දීපු ජනයාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු, අභිලාෂ ඒ ආකාරෙයන් ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවාද, 
නැද්ද කියන කාරණය බලන්න තිෙබන ඉතාම වැදගත් විවාදය අද 
දින ඉදිරිපත් වන වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධ විවාදය කියලායි මම 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනයක් ඇති කරන්න නම්, සැබෑ  යහ 
පාලනයක් නිර්මාණය වන්න නම්, රාජ  මුදල්, රාජ  සම්පත්, 
ජනතාවෙග් අභිලාෂ අනුව, නිවැරදිව, කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායීව 
නිසි ආකාරෙයන් ෙයදෙවනවාද කියලා ෙසොයා බැලීම ඉතාම 
වැදගත්. ඒ සඳහා තමයි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148ෙවනි 
ව වසථ්ාව අනුව රාජ  මුදල්වල වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරා 
තිෙබන්ෙන්. රාජ  මුදල්  නිසි පරිදි ජනතාවෙග් අභිලාෂ 
ෙවනුෙවන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ෙයදෙවනවාද කියා    
ෙසොයා බැලීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 154වන ව වස්ථාවට  
අනුව විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවලා, 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් කාර්යය හා කර්තව  සඳහන් කර 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 154වන ව වස්ථාව අනුව විගණකාධිපතිවරයාට 
පැවරුණු කාර්යය හා කර්තව   ඉෂ්ට කරන්න යෑෙම්දී  අද ගැටලු 

සහගත තත්ත්ව  මතු ෙවලා තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
ගැටලු අත් විඳීෙම් පතිඵලයක් හැටියට තමයි, 2002 සිට ජාතික 
විගණන පනතක් පිළිබඳ සංවාදය ෙම් රෙට්ත්, ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඇතිවන්න පටන් ගත්ෙත්.  

ජාත න්තර මට්ටෙමන් විගණක ආයතන අෙප් රෙට් බිහි 
කිරීම සඳහාත් ෙම් පනෙත් අවශ තාව පැන නැඟුණා. ෙලෝකෙය් 
පවතින වර්තමාන තත්ත්වයට අනුව අෙප් රෙට් විගණන කාර්යය  
යාවත්කාලීන කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පතිසංවිධානය කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා වූ බලපෑමක පතිඵලයකුත්  විගණන පනතක 
අවශ තාව ෙකෙරහි බලපෑවා. ෙම් රෙට් මුදල් නිසි පරිදි, ඵලදායීව 
සහ කාර්යක්ෂමව ෙයදෙවනවාද කියලා ෙසොයා බැලීමට,  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 154වන ව වස්ථාෙවන් ලබා දී තිෙබන 
බලයට වඩා වැඩි බලයක් -බලසම්පන්න- විගණකයන්ට ලබා 
ගැනීම සඳහා වන පනතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ලවා සම්මත 
කරලා, ඒ පනත අනුව කියාත්මක වීෙම් අවශ තාව 2002 
අවුරුද්ෙද් සිට පැන නැඟුණා. 

ෙම් නිසා තමයි 2002 සිට ජාතික විගණන පනතක අවශ තාව  
විටින් විට පැන නැගුෙණ්. ෙම් අවශ තාව පැන නගිනවා;  
අවධාරණය ෙවනවා.   නමුත් ටිෙකන් ටික හැමදාම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගන ඒම කල්ගියා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

යහ පාලනයක් උදා කිරීෙම් පරම පවිත අකලංක 
ෙච්තනාෙවන්  බලයට එනවා කියපු තමුන්නාන්ෙසේලා, ගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් "ෙවනසකට 
එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක්, 100දිනකින් අලුත් රටක්" කියන 
වැඩපිළිෙවෙළේ සඳහන් කළා, 2015 මාර්තු මාසෙය් 19 ෙවනිදාට 
ෙපර ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා සම්මත කරන බව. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ආවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ඒකමතිකව සම්මත කළා. ඒ පගතිශීලි 
ෙයෝජනාව මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම පිළිගත්තා. ඒ යහ පාලනය ඕනෑ 
නිසායි.  ෙම් රෙට් ජනයාෙග් මුදල්   දූෂිතයන්ෙග්, වංචනිකයන්ෙග් 
අතට  ගිහිල්ලා තිෙබනවා නම්, ඒවා  ගැන ෙසොයා බලා  ඒ අය 
කවුරු වුණත් කමක් නැහැ ඔවුන්ට නිසි දඬුවම් දීමට ඕනෑ නිසා 
තමයි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරනු ලැබුෙව්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය අනුව වඩාම වැදගත් ෙකොමිසම වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වඩාම වැදගත් පනත වන්ෙන් 
කවර පනතක්ද?  ඒ අන්කිසිවක් ෙනොෙවයි. අපි නම් විශ්වාස 
කරන්ෙන්,  වඩාම වැදගත් ෙකොමිසම වන්ෙන් විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිසම හැර අන් කිසිවක් ෙනොවන බව. විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිසම පත් කරන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්  
154 ව වස්ථාව අනුව විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය හරිහැටි 
ඉෂ්ට කරන්න බැරි නිසා එහි ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම රජෙය් නිලධාරියකු 
කැඳවා පශ්න කරන්න විගණකාධිපතිතුමාට පුළුවන් බව                  
අපි දන්නවා. නමුත් ෙම් බලය එෙහම තිබුණත්, 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් කැඳවීමට යම් නිලධාරිෙයක් ආෙව් 
නැත්නම් ඊට පසුව කරන්න පුළුවන් කියාමාර්ගයක් පිළිබඳව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් නිසි පරිදි සඳහන් ෙවන්ෙන් නැති බව 
තමයි කියන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඕනෑම රාජ  ආයතනයක, 
ඕනෑම ගනුෙදනුවක් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ලියවිල්ලක් කැඳවා 
ගන්න විගණකාධිපතිතුමාට පුළුවන්. නමුත් එෙහම ඕනෑම 
ලියවිල්ලක් කැඳවා ගැනීෙම් බලය විගණකාධිපතිතුමාට තිබුණාද? 
ඒක ෙනොදුන්ෙනොත් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ගැන නිසි පරිදි 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සඳහන් ෙනොවන බව තමයි කියන්ෙන්. 
ඒක එෙහම වුණා.  
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ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳ පශ්නෙය්දී විගණකාධිපතිතුමා  මහ බැංකුෙවන් ඇතැම් 
ලියවිලි ඉල්ලද්දී, ඒ ලියවිලි ෙදන්න මැළිවුණා; ඒ ලියවිලි නිසි 
පරිදි ෙදන්න බැහැ කිව්වා; ලියවිලි ෙදන්න බැඳිලා නැහැ කිව්වා. 
ෙම් වාෙග් ගැටලු ගණනාවක් මතු වුණා. මීට ෙපරත් ෙම් වාෙග් 
පූර්ව අත්දැකීම් තිෙබන නිසා තමයි විගණකාධිපතිතුමාෙග් බලය 
නිසි පරිදි කියාත්මක කර ගැනීම සඳහා බලපැවැත්ෙවන ජාතික 
විගණන පනත අවශ යි කියන අවධානය ෙයොමු වුෙණ්.  පසු ගිය 
කාලෙය් ඒක කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත  2015  මාර්තු 
19 ෙවනිදාට  ෙපර සම්මත කරලා ෙම් රෙට් පාරදෘෂ භාවෙයන් 
යුක්ත විගණන කියාවලියක් සිද්ධ කරන්න ඕනෑ බව කිව්ෙව්. දැන් 
2015 මාර්තු මාසෙය් 19 වැනිදාත් පසුවුණා; 2016 මාර්තු 19 
ෙවනිදාත් පසුවුණා;   2017 මාර්තු මාසෙය් 19 ෙවනිදාත් එනවා. 
ඒක ෙගෙනනවාද? අපට ෙපෙනන විධියට නම් එෙහම ෙගෙනන 
පාටක් නැහැ.  එෙහම ෙගෙනන පාටක් නැහැ කියලා අපි 
කියන්ෙන් ඇයි? විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  විගණකයන් 
සහ ඊට අදාළ වෘත්තිකයන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හදලා නීති 
ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැව්වා, ඒෙක් ෙදෝෂ තිෙබනවාද 
කියලා බලන්න. එෙහම බලලා ඒක නීතිපතිතුමාට යැව්වා, 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුකූලද අනනුකූලද කියලා බලන්න. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ගැන ෙසොයා බලලා අගමැතිතුමාට 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට සහ අෙනකුත් අණපනත්වලට අනුකූලයි;  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකද, වුෙණ්? 
අගමැතිතුමාට සැබෑ යහ පාලනය ෙගෙනන්න ඕනෑ නම්,  ඒ සඳහා 
දිරි ෙදන ෙම් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත, යහ පාලනෙය් පධාන 
මූලධර්මයක් වන  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  කැබිනට් එකට දාලා 
අනුමත කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි කරන්න 
තිබුෙණ්.  එෙහම නම්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරුවත් ඒකට අත 
උස්සන්ෙන් නැතිව ඉන්ෙන් නැහැ.  

ඒක ඒ තරම් පගතිශීලි පනත් ෙකටුම්පතක්. මහා සමාජපති 
සංවිධානයක්. රාජ  මුදල් නිසි පරිදි ජනතා අභිලාෂවලට 
ෙයදෙවනවාද කියලා ෙහොයලා බලන්න ෛධර්ය ෙදන මහා පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ෙමොකද වුෙණ්? අගමැතිතුමා ඒක කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. පත් කළා, කැබිනට් අනු කාරක 
සභාවක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ  අමාත තුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමා, සමා ෙවන්න. විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් 

සභාව පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගැනීම සඳහා ෙගන ඒෙම් පමාදයක් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමාට ස්තුතියි. මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න. මම ඒ ගැන 

කියන්නම්.  

එම පනත් ෙකටුම්පතට අගමැතිතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, ඒක අනුමත කර ෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව් නැහැ. එෙහම කරන්ෙන් නැතුව එතුමා 
ෙමොකද කෙළේ? මට මතක හැටියට සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමායි, 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමායි, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමායි, රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමයි ඇතුළු තවත් ඇමතිවරු කීපෙදෙනක් 
දාලා කැබිනට් අනු කමිටුවක් පත් කළා. එතුමන්ලා අනු කමිටුෙව්දී 
පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලුවා. එතුමන්ලාට සාධනීය ෙයෝජනා 
තිබුණා. විගණකාධිපතිතුමා ඉල්ලුවා, පරිපාලන ස්වාධීනත්වය. 
ෙමොකක්ද? කවුරු ෙහෝ රාජ  මුදල් අවභාවිත කර තිෙබනවා නම්, 
දූෂණයට ලක් කර තිෙබනවා නම්, ෙහොරකම් කර තිෙබනවා නම්, 
වංචා කර තිෙබනවා නම්,  එෙසේ කරපු රාජ  නිලධාරියාෙගන් එම 
මුදල් නැවත අය කර ගැනීෙම් අධිභාර බලය. ඒක ෙයෝජිත පනත් 
ෙකටුම්පතට දැම්මා. ආන්න ඒකට කැබිනට් අනු කමිටුව විරුද්ධ 
වුණා. කැබිනට් අනු කමිටුව කිව්වා, - [බාධා කිරීම්] අෙන් මට 
කථා කරන්න ෙදන්න. අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. මම තනිෙයන් 
ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැබිනට් අනු කමිටුව 
කිව්වා, "ඒක ස්වාධීන ස්වාභාවික යුක්තියට පටහැනියි" කියලා. 
කැබිනට් අනු කමිටුව කිව්වා, "පනත් ෙකටුම්පතින් ඉල්ලා සිටින 
අධිභාරය පැන වීෙම් බලය ස්වාභාවික නීතියට පටහැනියි" කියලා. 
හැබැයි, නීතිපතිතුමා කියනවා, "ඒක ස්වාභාවික නීතියට පටහැනි 
නැහැ. ඒක ස්වාභාවික නීතියට එකඟයි; යුක්ති යුක්තයි" කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙයෝජනා කර තිබුණා, "විගණන අරමුදලක් හදන්න ඕනෑ" 
කියලා. කැබිනට් අනු කමිටුව කිව්වා, "එෙහම ඕනෑ නැහැ" 
කියලා. නීතිපතිතුමා ඒකට එකඟ වුණා. ෙම් විධියට කැබිනට් අනු 
කමිටුව ඉදිරිපත් කළ සාධනීය ෙයෝජනා පිළිෙගන, පිළිගත 
ෙනොහැකි ෙයෝජනා නිෙෂේධනය කර නැවතත් නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සකස් කර, නීතිපතිතුමා අනුමත කරපු ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත අගමැතිතුමාට එව්වා. දැන් අගමැතිතුමා 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනැ? ෙදවැනි වතාවටත් එතුමාට එව්වා. දැන් 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ගරු ජනාධිපතිතුමනි, එම පනත් 
ෙකටුම්පත ඔබතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් තිෙබන කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත 
කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා නම් ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරන්න අපි කවුරුත් බැඳී ඉන්නවා; ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳි ඉන්නවා. 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාටත් යහ පාලනය ඕනෑ. යහ පාලනය 
ඕනෑ නැති අයටත්, ඕනෑ නැහැ කියලා හිතන අයටත් ඒෙකන් කර 
අරින්න බැරි වනවා; මඟ හරින්න බැරි වනවා. ෙමොකද, වුෙණ්? 
අගමැතිතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? එම පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළාද? පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්වාද? අෙන්! 
නැහැ. අගමැතිතුමා එම පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. අගමැතිතුමා ඒක අධ යනය කරන්න චරිත 
රත්වත්ෙත් මහතාව පත් කළා. පත් කරලා, දැන් ෙකොච්චර 
කාලයක් වනවාද? මාස හයයි. දැන් ෙදවතාවක් නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හදලා නීතිපතිතුමා අනුමත කරලා පනත් 
ෙකටුම්පත අගමැතිතුමාට එව්වා. පළමුවැනි සැෙර් එතුමා එම 
පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් අනු කමිටුවකට දාලා ඒක 
නැවැත්තුවා; එතැනදී බාධා කළා. ෙදවැනි සැෙර් නැවත වතාවක් 
අධ යනය කරන්න චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයාට දැම්මා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැබිනට් අනු කමිටුව විශ්වාස 
නැහැ. කැබිනට් අනු කමිටුවට වැඩිය චරිත රත්වත්ෙත් මහතා 
තමයි විශ්වාස කියලා ඒෙකන් ෙපෙනනවා. දැන් ෙමොකද 
කරන්ෙන්?  
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ගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් මාස හයක් ගත ෙවලා. චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්මයාෙග් ෙගදර හමස් ෙපට්ටිෙය් තිෙබනවා, ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ  
ඇමතිතුමා කිව්වා, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පත් කළා 
කියලා. විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම පත් කළාට වැඩක් නැහැ. ඔරුව 
නැතුව ෙකොල්ලෑව වැඩක් නැහැ. විගණන ෙසේවා ෙකොමිසමට බලය 
පැවෙරන්ෙන්, විගණන ෙසේවා පනත තිබ්ෙබොත් විතරයි. විගණන 
ෙසේවා පනත නැති විගණන ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් වැඩක් නැහැ. එම 
නිසා ෙම් පත් කර තිෙබන විගණන ෙසේවා ෙකොමිසම ව වස්ථාවට 
පටහැනියි කියලා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා. 
ෙබොරැල්ෙල් කාර්යාලයකුත් අරෙගන, මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 
30-40ක් වියදම් කර කර, ෙබොරුවට විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පත් කර ෙගන තියා ෙගන ඉන්නවා, විගණන ෙසේවා 
පනතක් නැතුව. 

විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන් නැතුව ඒකට 
"ෙකෝඳුරු ෙතල් හත්පට්ටයකුත් තවත් ටිකක් ඕනෑ"ය කිය කියා 
ඉන්නවා. 2002 ඉඳන් ෙම් රෙට් හැම අදුෂ්ට බලෙව්ගයක්ම 
ඉල්ලන, හැම පගතිශීලි බලෙව්ගයක්ම ඉල්ලන, ෙහොරකමට, 
වංචාවට, නාස්තියට විරුද්ධ ජනතාව ඉල්ලන ඒ පගතිශීලි පනත් 
ෙකටුම්පත -විගණන පනත් ෙකටුම්පත- යහ පාලන ආණ්ඩුව තවම 
ෙගනාෙව් නැහැ. මාර්තු 19වැනි දා ෙග්නවා කියලා කිව්වා. එෙහම 
කියලා ඡන්ද ටික ගසා කා ගත්තා. යහ පාලනයට ඡන්ද ගසා 
කන්න විතරයි, ඡන්ද pick-pocket ගහ ගන්න විතරයි විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනනවා කියලා කිව්ෙව්. ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනාෙව් නැහැ. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අපි කියනවා, වහාම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ෙම් රෙට් යහ 

පාලනය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ජනතාවට වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ, දූෂිතෙයෝ රකින්න ඕනෑ නිසා තමයි ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එන්ෙන් නැත්ෙත්. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න. 

[බාධා කිරීමක්] රීති පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා අහෙගන ඉන්න. 
[බාධා කිරීම්] තමුන්නා න්ෙසේට mike එක දීලා නැහැ. අහෙගන 
ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Point of Order එකක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ 

ෙමතුමන්ලා බුදියාෙගන ඉඳලා, අපි දැන් ආණ්ඩු කරන ෙකොට 
තමයි ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙබරිහන්  ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙමොකක්ද? අවුරුදු 

දහයක් බැරි ෙවච්ච හින්දා තමයි, යහ පාලනෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න කියලා 
අවස්ථාව දුන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකකර ගගා 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඒ මහා පගතිශීලි පනත් ෙකටුම්පත -
මහජන මුදල් නිසි පරිදි ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ෙවනුෙවන් 
ෙයදෙවනවාද, නැද්ද කියලා ෙහොයලා බලන්න තිෙබන ඒ මහා 
පගතිශීලි පනත් ෙකටුම්පත- ඉක්මනට ෙගෙනන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනට 

ෙගෙනන්න. ඒක මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම සම්මත කරයි. එදාට 
බැඳුම්කර වංචාකාරෙයෝ, මහ ෙමොළකාරෙයෝ, මහ දවල් මහ 
බැංකුව බිඳපු මහ මංෙකොල්ලෙය් මහා ෙහොරු ෙම් රෙට් ජනතාව 
හරිය ට ෙසොයා ගනීවි. [බාධා කිරීම්] ඔවුන්ව අල්ලා ගනීවි; දඬුවම් 
කරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන කාලය දැන් හුඟක් ගත 

ෙවලා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අගමැතිතුමාටත් අධිභාර ෙගවන්න ෙව්වි. ෙම් මහා පනත් 

ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව නතර 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.50] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් අද දින වැය ශීර්ෂ ගණනාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරනවා. මෙග් පියතම මාතෘකාවක් වන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැන කථා කරන්නට ෙපර 
ෙම් කාරණය මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.  

අෙප් ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

"ව ාඝා" අධිමාතාව  අරෙගනද දන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් ගුරා 
ෙලස- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමතුමා ගන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමාෙග් ෙබොස් තමයි ඒවා 

ගන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අධිමාතාව ගන්න එපා. අධිමාතාව ගත්තාම ෙම් විධියට 

ෙක්න්ති යනවා. මම ඔබතුමාට කියනවා, ගුරාෙගන් උපෙදස් 
අරෙගන අධිමාතාව ගන්න එපා කියලා. අන්න, දුවනවා. ගන්නවා 
නම්, ෛවද  උපෙදස් මත ෙපත්ෙතන් භාගයක් ගන්න. එතෙකොට 
වැඩිෙයන් ෙක්න්ති යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් සභාෙව්දී විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් කථා ටික දිගටම අහෙගන හිටියා. ඒ කථාවලින් 
කියවුෙණ්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමත්, ෙම් 
ෙහොරු අල්ලන වැඩ පිළිෙවළත් හරියට සිදු වුෙණ් නැහැ කියන 
එකයි. ඒක තමයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් මතය 
වුෙණ්. නමුත් රෙට් ජනතාවෙග් මතය වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයි.  

රෙට් ජනතාව 2015 ජනවාරි 8වැනිදා ලක්ෂ හැටෙදකහමාරක 
ඡන්ද සංඛ ාවක් දීලා අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාව පත් කර ගත්ෙත්, ඒ ෙහොරුන්ව අල්ලන්නයි. එදා 
ඒ ෙව්දිකාෙව් ඒ ජයගහණයට උරදුන් සියලු ෙදනාම ෙපොෙරොන්දු 
වුණු විධියට, ෙව්දිකාෙව් කියපු විධියට airports වහලා හරි, ෙම් 
දූෂිතෙයෝ අල්ලනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව දුන් නිසා තමයි අපට 
ජනතාව විශාල ඡන්ද සංඛ ාවක් දුන්ෙන්. නමුත්, පිෙපන ෙනළුමක් 
වාෙග් තිබුණු ඒ පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායකවරයා -කැඳවුම්කරු- 
9වැනි දා උෙද් පාන්දරම  සාටකයත් නැතුව අමුතුම ඇඳුමක් 
දාෙගන තමුන්ෙග් බිරිඳත් එක්ක airport එෙකන් පැනලා ගියා.  
අපට ඔහුව අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. එතුමා නැවත ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. එතුමා නැවත ඇවිල්ලා. අර මල් ෙපොට්ටුව පිෙපනවා 
කියමින්, අනාථ වූ ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයාත් එක්ක පක්ෂයක් 
පිහිටුවාෙගන තවත් විගඩමක් නටන්න හදනවා. ෙම්වාට ජනතාව 
රැවෙටන්ෙන් නැහැ.  

අද "Top Ten" කියමින් ෙහොරු අල්ලන සංගාමෙය් නියමුවා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් භයානක ෙසොෙරක්. කවුද? මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්මයා. ෙසොර කල්ලිෙය් නායකයා. ඒ කියන්ෙන්, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්මයා ෙහොරු අල්ලන්න ගිහිල්ලා ඉන්නවා. එතුමාෙග්ම බිරිඳ 
තමයි කඩුෙවල උසාවිෙය් නඩුවක් පවරලා තිෙබන්ෙන්, "මෙග් 
මිනිහා ෙලෝක ෙහොෙරක්" කියලා. අපි ෙනෙමයි කියලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි මඩ ගහලා නැහැ. ඔහුට මඩ ගහලා තිෙබන්ෙන් 
එතුමාෙග්ම ෙනෝනා; ආශා අලුත්ගමෙග්. එතුමියම තමයි "මෙග් 
මිනිහා ෙහොරා" කියලා ෙගදරට ෙගනැල්ලා තමන්ෙග්ම සැමියාෙග් 
file එක මට දුන්ෙන්. දැන් එතුමා කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නාමල් කියනවා, "මාව අල්ලන්න එන්ෙන් මට වැඩිය 

ෙහොෙරක්" කියලා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
"කට ෙබොරු කිව්වත් දිව ෙබොරු කියන්ෙන් නැහැ," වාෙග් 

නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා, "මාව අල්ලන්න ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් මට වඩා ෙහොෙරක්" කියලා. ඒ කියන්ෙන් එතුමා 
ෙනොකියා කියනවා, තමන් ෙහොෙරක් කියලා. ෙවන කිසිම රටක 
දකින්ෙන් නැති ෙද්වල් අද අපි ෙමෙහේ දකිනවා. අද අපි දකිනවා, 
කිෂ් ගනු-ෙදනුෙව් ගුප්තා කියන මහත්මයා නාමල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

account එකට රුපියල් ෙකෝටි 7ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
700ක් දාපුවාම ඒක අෙත් මාට්ටු ෙවලා - අහුෙවලා-  එතුමා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොෙරක් වුණාම, වාහෙන් තිෙබන hood rack එක ඇරෙගන 
එතුමා එළියට එනවා. ඒක ඇරෙගන, කෑ ගහෙගන මාධ ෙව්දීන් 
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එතුමා මාධ  සන්දර්ශන පවත්වනවා. ෙම් 
වෙග් ෙහොරු නිදහස් ෙවලා එන එකම රටයි ෙලෝකෙය් 
තිෙබන්ෙන්. මෙග් මාමා - විජය කුමාරණතුංග මහත්මයා - මාංචු 
දමාෙගන "ජය අපටයි," චිතපටෙය් එන විධියට, ෙලොකු වීරකමක් 
කළා වාෙග් ෙහොෙරක් නිදහස් ෙවලා එනවා. 

දැන් ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ කියනවා. ෙහොරුමයි 
කියන්ෙන්, ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ කියලා. ජීවිත 
පරිත ාගෙයන් ෙහොරු අල්ලන කණ්ඩායමට, ඒ කියන්ෙන් FCID 
එෙක්, CID එෙක් SIU එෙක්, Commission to investigate 
Allegations of Bribery or Corruption  එෙක් නිලධාරින්ට, 
බරපතළ වංචා පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් 
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නිලධාරින්ට කරන ෙලොකු අපකීර්තියක්, අෛධර්යයක් ඒක. ඒ අය 
ජීවිත පරිත ාගෙයන් තමයි ෙම් පර්ෙය්ෂණ කරන්ෙන්; ෙම් 
investigations කරන්ෙන්. ඒෙක් ෙසේවය කරන ශානි අෙබ්ෙසේකර, 
රවි ෙසෙනවිරත්න, රවි විද ාලංකාර ඇතුළු, ෙමකී ෙනොකී සියලුම 
නිලධාරින් තමන්ෙග් ජීවිත පරිත ාගෙයනුයි ඒ investigations 
කරන්ෙන්. ඒ අය අෛධර්යයට පත් කරන්න එපා කියන පණිවුඩය 
මාධ ෙයනුයි, මන්තීවරුන්ෙගනුයි, මැති ඇමතිවරුන්ෙගනුයි 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් රෙට් එක ඇමතිවරෙයක් සඳහන් කරලා 
තිබුණා, "මම FCID එකට ඕන විධියට වැඩ කරන්න ඉඩ 
තියන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒවා කියන එක ෙහොඳ මදි. එෙහම 
කිව්වාම අර ෙහොරු තවත් ෛධර්යවත් ෙවනවා. මම කියන්ෙන් 
ෙම්කයි. ෙහොරු අල්ලන්න තමයි රෙට් ජනතාව අපව බලයට පත් 
කෙළේ. ෙම් ෙහොරුම තමයි අද අපට චරිත සහතික ෙදන්ෙන්. "අෙන් 
ෙම් රජය ආවට පස්ෙසේ ෙහොරු අල්ලනවා, ෙම් කියාවලිය ෙහොඳට 
යනවා, ෙහොරු එක එකා අල්ලනවා" කියන සහතිකය ෙහොරුන් 
විසින් ලබාෙදයි කියලා අපට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්ද?  

1948 ෙම් රටට නිදහස ලැබුණාට පස්ෙසේ හැම රජයක්ම, හැම 
ජනාධිපතිවරෙයක්ම පසු ගිය කාලෙය් ආෙව්, "ෙහොරු අල්ලනවා, 
ඊට පස්ෙසේ ෙගෝල්ෙෆේස් පිට්ටනියට ෙගනැල්ලා ඉෙහේ ඉඳන් පට්ට 
ගහනවා" කියලායි. අපට මතකයි, පාඨලී චම්පික රණවක 
අමාත තුමා තමයි ෙම් කථාව කිව්ෙව්. නමුත්, අවසානෙය්දී අල්ල ස ්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අල්ලන්න 
පුළුවන් වුෙණ් කාවද? අනුලා විද ාලෙය් විදුහල්පතිනියව අත් 
අඩංගුවට ගත්තා, දරුෙවකු පාසලට ඇතුළු කරගන්න අම්මා 
ෙකෙනකුයි, තාත්තා ෙකෙනකුයි පීරිසි කූට්ටම් වගයක් අල්ලසක් 
හැටියට දුන්නා කියලා. අපි දන්න කියන විධියට ඔන්න ඔච්චරයි 
ඇල්ලුෙව්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පසු ගිය රජය කාලෙය් 
ෙකොෙහොමද වුෙණ්? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට ජගත් බාලපටබැඳි 
මහත්මයා සිටියා. එතුමා ෙමොනවාද කෙළේ? ෙකොෙරොල්ලා කාර් 
එකක් ගැනීම සම්බන්ධෙයන් එතුමාටත් දූෂණ ෙචෝදනාවක් 
තිබුණා. කලුතර පැත්ෙත් ඉන්න ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහත්මයා වත්කම් හැංගුවා, ෙහොරකම් කළා කියන ෙචෝදනාවලට 
කැ  ෙඳව්වාම පසු ගිය කාලෙය් එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ''අද මට 
ණෙයක් ගැහුවා'' කියනවා, ''අද මට කුණකටුෙවක් ගැහුවා'' 
කියනවා, ''අද මට ෙපොළ ෙඟක් ගැහුවා'' කියනවා. එෙහම කියමින් 
මඟ හැරපු කාලයක් තමයි තිබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්ක අහෙගන සිටින ජනතාවටයි මම කියන්ෙන්, 
සමහර විට ෙලොකු casesවලින්, ෙලොකු ෙචෝදනාවලින් ෙහොරු 
අල්ලන්නට බැහැ. 

ඇෙමරිකාෙව් චිකාෙගෝවල ඇල් කැෙපෝන් කියා මහා මාෆියා 
leader ෙකෙනක්, පාතාල නායකෙයක් හිටියා. ෙම් කථාව කිව්ෙව්, 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහත්මයා. ෙමම පාතාල නායකයාෙග් 
ෙහොරකම්, prostitution, ඔහු සිදු කර තිබුණු මිනී මැරුම් 
එකකටවත් සාක්ෂි නැහැ. ඔහු ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ෙහොඳම highest
-paid lawyersලා අල්ලා සාක්ෂි නැතුව තමයි, සියලුම මිනී මැරුම් 
කර තිබුෙණ්. ඒ නිසා ඔහුව අල්ලා ගන්න ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුවට 
බැරි වුණා. නමුත් එක්තරා ෙපොඩි tax වංචාවකට ඔහු හසු වුණා. 
ඒක විතරයි අල්ලා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ හරහා තමයි 
ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුව ඔහුව අල්ලාෙගන සිරගත කෙළේ. එෙසේ 
සිරගත කළ ඇල් කැෙපෝන් අන්තිමට සිරගත වී සිටියදී මිය ගිෙය්, 
ආතතිය හැදිලායි. එෙසේ ආතතිය හැදී මිය ගිෙය්, tax වංචාව නිසායි. 
නමුත් ඔහු මිනී මැරුම් රාශියක් කර තිෙබනවා, ෙහොරකම් රාශියක් 
කර තිෙබනවා. ඒ විධියට අපටත් සමහර විට අල්ලා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්, ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු මැති-ඇමතිවරුන් කරපු කැරම් 
ෙබෝඩ් වංචාවක් ෙවන්න පුළුවන්; බට වංචාවක් ෙවන්න පුළුවන්. 

එෙහම නැත්නම් ෙබෝඩ් ගහපු එකක් ෙවන්න පුළුවන්. අන්න 
ඒවාෙයන් තමයි මුලක් අල්ලා ගන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් පාතාල 
නායකයන්, ෙම් මිනී මරුවන් සාක්ෂි ඇතුව ෙනොෙවයි, වැරදි 
කරන්ෙන්.  

වසීම් තාජුඩීන් කියන වයස අවුරුදු තිස් ගණනක් වුණු රගර් 
කීඩකයා මැරුෙණ් දියවැඩියාව හැදිලා ෙනොෙවයි කියන එක මුළු 
ලංකාෙව්ම ඉන්නා ජනතාව දන්නා ෙදයක්ෙන්. ඔහු මිය ගිෙය්, 
ෙකොෙලස්ටෙරෝල් හැදී, heart attack හැදී ෙනොෙවයි. ඔහු මැරූ බව 
කවුරුත් දන්නවා. එතැන ඝාතනයක් සිදු වුණා. නමුත් අපිට තවම 
එය ඔප්පු කර ගන්න බැහැ. එෙසේ ඔප්පු කරන්න බැරි ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය්දී අපි ෙම් වාෙග්ම නඩුවක් විභාග 
කළා. ඒ කවුරු ගැනද?  

ෙකොටෙදණියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනය ගැනයි 
එෙසේ සිදු කෙළේ. එම දැරියෙග් මිනීමරුවා -ෙකොණ්ඩයා- සුමාන 
ෙදකක් ඇතුළත අල්ලා ගැනීමට අපට පුළුවන් වුණා. එෙසේ පුළුවන් 
වුෙණ්, සියලු වාර්තා ගැළපුණු නිසායි. එම දැරියෙග් ශරීරය මත 
ෙරෝම කූපයක් තිබුණා. ඒ නිසා යම් යම් ෙදවල් මඟින් DNA 
වාර්තා ගැළපුණා. ඒ තුළින් මිනී මරුවා හසු වුණා. දැන් ජනතාව 
අෙපන් අසනවා, එම දැරිය මැරූ ෙකොණ්ඩයා අල්ලා ගන්න 
පුළුවන් වුණා නම්, වසීම් තාජුඩීන්ෙග් මිනී මරුවා අල්ලාගන්න 
බැරි ඇයි? කියා. ඒකට උත්තරය මම කියන්නම්. ෙම්ක රජයක 
වරදක් ෙනොෙවයි. අන්න, රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කර සිටිනවා. 
කවුද? “මාෙග් කිරිල්ලී”- අනුර ෙසේනානායක. ෙම්ක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියා ඒ මනුස්සයා දන්නවා; අපිත් දන්නවා. කවුද 
ගැහුෙව්, ෙකොෙහොමද ෙගන ගිෙය් කියා අපත් දන්නවා. 
Towersවලින්  location ෙසොයා ගත් විධියට dialog phonesවලින්  
ෙකොතැනින්ද telephone call එක ගිෙය් කියා අප දන්නවා. ෙමොන 
Defender එෙකන්ද ඉස්සුෙව් කියාත් අප දන්නවා. "සිරිලිය"ට 
අයිති Defender එක. ඒක දුන්ෙන් Sri Lanka Red Cross 
එෙකන්. ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා හිටපු ඇමතිතුමා ඉස්සරහ පිට ඒක 
දුන්ෙන්. මම ගිහිල්ලා ඒ සියලු ෙද්වල් ඡායාරූප මඟින් ෙපන්වූවා. 
නමුත් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් සිටින කිරුළපන OIC සහ අනුර 
ෙසේනානායක ෙම් ගැන කියන්ෙන් නැහැ. එෙසේ කියන්ෙන් නැති 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඒ අය විශාල මුදල් පමාණයකට විකිණිලා 
කියන ෙචෝදනාව මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, it is said. 
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා කිව්වා වාෙග්, “එෙසේ කියනු 
ලබනවා.”ඒ වාෙග් තමයි ආරංචි වී තිෙබන්ෙන්. ඔහු සිරගත ෙවලා 
ඉන්නවා, hospital එෙක් ඉන්නවා. එෙසේ ඉඳිමින් කියන්ෙන් 
නැතුව ඉන්නවා. ඔහු මුදලට විකිණිලා. වසීම් තාජුඩීන්ෙග් මරණය 
සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා කවුරුත් දන්නවා. ස්වාධීන 
අධිකරණ ෙකොමිසම පිහිෙටව්වාට පසුව, ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම පිහිෙටව්වාට පසුව අපට ෙම්වාට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. 
නමුත් ඒ කාලෙය් ෙමොනවාද වුෙණ්? ඒ කාලෙය් අධිකරණය තුළ 
ෙමොකක්ද වුෙණ්?  

දැන් ෙමතැන හිටියා මම ෙම් තරම් කාලයක් ගරු කරපු අෙප් 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. එතුමා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? 
“ඉදිරිෙය්දී හමුදා කුමන්තණයක් එන්න ඉඩ තිෙබනවා” කියා 
එතුමා කිව්වා. ඒ කියපු කථාෙවන් පසුව මට එතුමා ගැන තිබුණු 
ෙගෞරවය එෙහම පිටින්ම නැති වුණා. මට එතුමා ෙපෙනන්ෙන්, 
හරියට "ෙසෝමාරාම ගුණවර්ධන" වාෙගයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙසෝමාරාම ගුණවර්ධන වාෙගයි මට එතුමා 
ෙපෙනන්ෙන්. නිකම් හිතන්න, එතුමා ෙමොන තරම් දුර්ජන, කැත 
කථාවක්ද ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් තබා ෙගන කිව්ෙව් කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය 2015 ජනවාරි 08 
වැනි දා රාතිෙය්දීත් ඔය ෙද් කරන්න උත්සාහ කළා. අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා රෑ ගිහිල්ලා ඒ වැෙඩ් settle කළා.  කරුණාරත්න 
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හඟවත්ත, උදය ෙගොම්මන්පිල, ෙමොහාන් පීරිස් කියන කට්ටියම 
එතැන හිටියා. දයා රත්නායක කියන හිටපු හමුදාපතිවරයා 
කුරුණෑගලින් ඡන්දය ඉල්ලන්න නියමිත ෙවලා හිටිෙය්. ඔහුත් 
ඒක ඇතුෙළේ -අරලියගහ මන්දිරෙය්- හිටියා. 

ෙම් ෙගොල්ලන් හමුදා කුමන්තණයක් කරන්න තැන තැන plan 
කරමින් හිටියා. අෙප් හමුදාෙව් අය plan කරලා හිටියා. නමුත් අෙප් 
රණ විරුෙවෝ ඒකට අහු වුෙණ් නැහැ. ඔය ආකාරෙය් 
කුමන්තණවලට අෙප් බුද්ධිමත් රණ විරුෙවෝ අහු ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ෙම් අය කුලප්පු 
කරන්න හැදුවාට, අෙප් රණ විරුෙවෝ ෙම්වාට අහු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්වා බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන තර්ක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය ෙමච්චර කල් 
ෙහොරකම් කරලා, ජනවාරි අටවැනිදාට ෙපර ෙම් අයට උල්පතක් 
වාෙග් මුදල් ගලා ෙගන ආවා. මීට කලින් කථා කළ හිටපු මහ 
ඇමතිතුමාටත් ෙචෝදනා තිෙබනවා. මා ළඟ තිෙබනවා, file එක. 
ෙම් file එෙක් තිෙබනවා එතුමන්ට තිෙබන ෙචෝදනා. ඒ අනුව, 
එතුමා කප්පමක් හැටියට රුපියල් මිලියන 1.5ක් අරෙගන 
තිෙබනවා. නිවාස හා ඉදිකිරීෙම් අමාත ාංශෙයන් ෙගවල් 
ෙහොරකම් කළාට සහ තමුන්ෙග් බිරිඳෙග් නමට වාහනවලට 
ඉන්ධන ගත්තාට, මට ඉස්සරලා කථා කළ ජයන්ත මන්තීතුමාටත් 
ෙචෝදනා තිෙබනවා. මුසම්මිල් මහත්මයාටත් ෙචෝදනා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා, ''ෙහොරු ඇල්ලුෙව් නැහැ.'' කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ෙදයියෙන්!  බැසිල් ඉන්ෙන් ඇප පිට. සරණ ගුණවර්ධන, ටිරාන් 
අලස්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්, නාමල් රාජපක්ෂ, ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂ සියලු ෙදනාම ඇප පිටයි ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ෙපෙර්දා 
ඇල්ලුවා මහ ෙහොෙරක්, ජාලිය විකමසූරිය කියන ඇෙමරිකාෙව් 
හිටපු තානාපති.  ෙහොරු අල්ලන්න, අල්ලන්න, එළියට එන ෙහොරා 
ඇවිල්ලා කියනවා, ''ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ෙහොරාව 
අල්ලලා තිෙබනවා. ෙහොරා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත ෙවලා 
එළියට ඇවිල්ලා කියනවා, ''ෙකෝ, ෙහොරු ඇල්ලුවාද? හූ, හූ'' 
කියලා.  

හිතලා බලන්න, CSN නාලිකාෙව්  රුපියල් මිලියන 157ක් අහු 
වුණා. ඒකට අයිතිකාරෙයක් නැහැ. අර, මාතර ''බවුන්හිල් ඉඩම'' 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වටිනවා. මල්වාෙන් බැසිල් රාජපක්ෂෙග් 
ඉඩම. ඒක අහු ෙවලා රාජසන්තක කරලා තිෙබනවා. ෙඩ්සි 
ආච්චිෙග් මැණික් මල්ල, ඉඩම් 16ක් තිෙබනවා. ෙම් ෙසේරම 
දැනෙගන ලංකාෙව් මාධ යයි, ෙම් ෙපොදු ෙහොර ෙපොල් විපක්ෂයයි 
කියනවා, ''ෙහොරු ඇල්ලුෙව් නැහැ'' කියලා. ෙම් රෙට් තිෙබන පුදුම 
විහිළුවක් ෙම්ක.  

මම දකිනවා, බන්ධනාගාර රිෙයන් ෙම් සභා ගැබට ෙහොෙරක් 
එනවා.  ඇවිල්ලා කියනවා, ''ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැහැ'' කියලා. 
මම දැකලා තිෙබනවා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් බන්ධනාගාර 
රිෙයන් බැහැලා එනවා. එෙහම ඇවිල්ලා එයා අෙපන් අහනවා, 
''ෙකෝ, ෙහොරු ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ඒ ෙව්ලාවට මට හිෙතනවා, 
මෙග් ඇස්වල ෙදෝෂයක්ද කියලා. ෙහොරා මෙගන් අහනවා, ''ෙහොරු 
ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ෙම්ක තමයි ජනතාව අතරට යන්ෙන්. 
ඇත්තටම, මට නම් නාලිකාවල පශ්නයක් නැහැ; මම තනි 
මිනිෙහක්; මට නැති ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.  

පසු ගිය දිනවල සරත් නන්ද සිල්වා මහත්තයලා අධිකරණෙය් 
ෙමොනවාද කෙළේ? සරත් නන්ද සිල්වා මහත්තයා කිව්වා, 
අධිකරණය ගැන. ''අධිකරණයට අපි බලපෑම් කරනවා''ය කිව්වා. 
පසු ගිය කාලෙය් සරත් නන්ද සිල්වා මහත්තයා දියවන්නාවට යාර 
කිහිපයකට දුරින්, කලිසම නැතිව, අඩනිරුවතින් හිටියා. එදා 

නිර්වස්තව හිටිය මනුස්සයා ෙන්, අද අධිකරණය ගැන කථා 
කරන්ෙන්. එයාම  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙපන්වලා 
කිව්වා, ''හිර ෙගදර යන්න ඕනෑ ෙකනාව මම රජෙගදර යැව්වා'' 
කියලා. එෙහම කිව්වා ෙන්ද? ''මට සමාෙවන්න, සමාෙවන්න'' 
කියලා තුන්පාරක් කිව්වා. අද ඒ මනුස්සයා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙව්දිකාෙව් ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් ලජ්ජාවක් නැහැ, මිනිහාව තියාෙගන 
ඉන්නවා. මිනිහාට මතක නැහැ ඒක කිව්වා කියලා. මිනිහාත් බීලා 
ඉන්ෙන්.  

ඇත්තටම අද ෙමතැන ව ාඝා පශ්නයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
අෙප් නැසීගිය අඳ ගායක ෙහන්රි කල්ෙද්රා මහත්තයාෙග් ගීතයක් 
තිෙබනවා, 

''මිදුෙල් සුදු වැලි තලෙය් මිරිවැඩි සඟලක සලකුණු" කියා. මම 
කියනවා,  මිදුෙල් සුදු වැලි තලෙය් - ව ාඝෙයකුෙග් සලකුණු...." 
කියලා. 

ෙහෝකන්දර ෙගදරක ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අය අද අධිමාතාවක් අරෙගන තිෙබනවා. 
ඇත්ෙතන්ම ලංකාෙව් ජනතාව අනුකම්පා කරන්න ඕනෑ. අද ෙපොදු 
ෙහොර ෙපොල් විපක්ෂෙය් අය ව ාඝා අධිමාතාවක්  අරෙගන 
තිෙබනවා. ''ෙම්ක ඇෙමරිකන් කුමන්තණයක්'' කියලා ෙම් අය 
කියන එක ඇත්ත. ෙමොකද, ව ාඝා හදන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව්. ෙම්ක 
ජාත න්තර කුමන්තණයක්.  

ඇත්තටම ෙමතැන ජාත න්තර කුමන්තණයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, “ව ාඝා” ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයක් ෙනොෙවයි. ඒ හින්දා විමල් 
වීරවංශ මහත්මයා කියන ෙද් සම්පූර්ණ ඇත්ත. ෙමතැන ෙලොකු 
ජාත න්තර කුමන්තණයක් තිෙබනවා. ෙම් අය අධි මාතාව 
පාවිච්චි කරනවා. ඒ හින්දා තමයි ෙම් රජෙයන් කරන ෙහොඳ 
ෙපෙනන්ෙන් නැත්ෙත්. අෙප් වර්තමාන ගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්ත 
risk එක, ෙම් ගත්ත අවදානම මම හිතන්ෙන් නැහැ, ලංකා 
ෙද්ශාපාලන ඉතිහාසෙය් කවුරුවත් ගත්තා කියලා. ෙවන කවුද ඒ 
risk එක ගත්ෙත්? ෙමොකද, අෙප් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
2010දී ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා 
පැරදුණාම එතුමාට සිද්ධ වුණු ෙද් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ඇස් ෙදකින්ම දැක්කා. ෙම් රට ෙවනස් කරන්න, ෙම් ෙද්ශය 
ෙවනස් කරන්න, පජාතන්තවාදය සුරකින්න තමයි ලක්ෂ 
හැටෙදකහමාරක ජනතාවක් ඡන්දය දීලා අපව පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ හින්දා අපි ෙම් කියන ෙද්වලට සැෙලන්ෙන් නැහැ. 
අපි ජනතාවට ඒ බව ෙබොෙහොම අවධාරණෙයන් කියනවා.  

ඒ වාෙග්ම, අපි ෙහොරුන්ෙගන් චරිත සහතික ඉල්ලන්ෙනත් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙහොරුන්ෙග් චරිත සහතික අපට වැඩක් නැති 
නිසා. ෙහොරු ෙකොෙහොමත් කියන්ෙන්, "ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොරු 
අල්ලන්ෙන් නැහැ" කියන එක තමයි. ඒ හින්දා අපි අෙප් ෙම් 
කියාදාමය දිගටම කරෙගන යනවා. බරපතළ වංචා දූෂණ විමර්ශන 
ජනාධිපති ෙකොමිසම, FCID එක, CID එක, Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption එක ෙම් 
සියලු ආයතන තවත් ශක්තිමත් කරලා අපි ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරදී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, අෙප් 
අය ෙහොරකමක් කෙළොත්, අෙනක් අයට වඩා දඬුවම වැඩියි 
කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙම් ෙම් ෙද්වල් කළා කියමින් ඒවා 
compare කරමින් justify  කරන්න, යුක්ති සහගත කරන්න අපට 
බැහැ. "ඒ කාලෙය් COPE එෙක් files 34ක් හැංගුවා. ඒ හින්දා 
ෙම්ෙක් file එක හංගන්න" කියලා අපට කියන්න බැහැ. COPE 
එෙක් සභාපති ධුරය ගැන කථා කරද්දී ගරු අගමැතිතුමා මට 
දුරකථනෙයන් කථා කරලා කිව්ෙව් “රන්ජන්, COPE එෙක් 
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සභාපතිවරයා හැටියට සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා පත් 
කරගන්න” කියලායි. නමුත්, අද උෙද් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මහත්මයා විනාඩි 50ක් තිස්ෙසේ කිව්ෙව් “ෙම් රජෙයන් 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ; දූෂිතෙයෝ අල්ලන්ෙන් නැහැ; ෙහොරු 
අල්ලන්ෙන් නැහැ” කියලායි. නමුත්, එතුමාෙග් පක්ෂෙය් වසන්ත 
සමරසිංහ මහත්මයා තමයි ෙහොරු අල්ලන්න වැඩිපුරම අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යන්ෙන්. 
වසන්ත සමරසිංහ මහත්මයා තමයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට වැඩිපුරම files දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙහොරු අල්ලන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වැඩිෙයන්ම යන්ෙන් 
මමයි. ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත්, "මමයි ෙම් ෙහොරාව 
ඇල්ලුෙව්" කියලා මම ලකුණු දාගන්න යන්ෙන් නැහැ. සමහර 
ෙහොරකම්වලට මූලිකවම දායක ෙවලා සියලු ෙතොරතුරු දීලා 
තිෙබන්ෙන් මමයි. නමුත්, මට ඒ ගැන එළියට ඇවිල්ලා කියන්න 
බැහැ. එළියට ඇවිල්ලා කියන්න බැරි, පරීක්ෂණවලට - 
investigationsවලට -  ඒක කරදරයක්, බාධාවක් ෙවන නිසායි. ඒ 
හින්දා මට ඒවා ගැන කියන්න විධියක් නැහැ. නමුත් සියලු ෙද් 
ඉවර ෙවලා, ෙහොරාව අල්ලලා  රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කළාට 
පස්ෙසේ, අෙප් හිතවත් ෙජ්වීපී එෙක් මන්තීවරු කියනවා, “අපි තමයි 
ෙහොරාව ඇල්ලුෙව්, ඔන්න එයා ඇප පිට ඉන්ෙන්, අන්න 
බන්ධනාගාරගත වුණා” කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා 
කියනවා, “ෙම් රජෙයන් කිසි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මහා 
මුරුගසං වර්ෂාවක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, නමුත් ආෙව් ෙපොද 
වැස්සක් විතරයි. ෙම් ආණ්ඩුව වැඩක් නැහැ” කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම කියන්ෙන්, ෙම් තත්ත්වය හෑල්ලුවට ලක් කරන්න එපා 

කියලායි. ෙමවැනි තත්ත්වයක් මම දන්න ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් 
ලංකාෙව් ෙමෙතක් සිදු වී නැහැ. අද ආණ්ඩුව කරන්ෙන් පක්ෂ 
ෙදකක එකමුතුවක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් 
ආණ්ඩුව දකින්ෙන්, සැමියා සහ බිරිඳ දමන ලද  joint account 
එකක් විධියටයි. ෙමොන ගිණුමක් කියලාද ඒකට කියන්ෙන්?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බද්ධ ගිණුමක් කියලා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
බද්ධ ගිණුමක් වාෙගයි. ෙම් ආණ්ඩුව හරියට බිරිඳ සහ සැමියා 

දාපු බද්ධ ගිණුමක් වාෙගයි. බිරිඳටත් සල්ලි ෙහොෙරන් අදින්න 
බැහැ, සැමියාටත් සල්ලි ෙහොෙරන් අදින්න බැහැ. සැමියා සල්ලි 
ෙවනම වියදම් කෙළොත් බිරිඳ බණිනවා. Make-upවලට ෙහෝ 
ෙෂොපින් යන්න බිරිඳ joint account එෙකන් සල්ලි ඇද්ෙදොත් 
සැමියා බණිනවා. සැමියා ෙහොෙරන් girlfriend ෙකනකුට සල්ලි 
වියදම් කරන්න හැදුෙවොත් බිරිඳ බණිනවා.  

මම හිතන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුවත් ඒ වාෙග් කියලායි. ෙමොකද, ෙම් 
ආණ්ඩුව පක්ෂ ෙදකක එකතුවක්. එක පක්ෂයක් අතින් වරදක් 
වුෙණොත්, අෙනක් පක්ෂය ඒක අතහරින්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් 
benefit එක කාටද; පතිලාභය කාටද; පතිඵලය කාටද? 

ජනතාවටයි. ඒ කාලෙය් එෙහම වුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් හිටපු 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ඒකාධිපතියා "stand up," කිව්ෙවොත් සිට 
ගත්තා; "sit down," කිව්ෙවොත් ඉඳ ගත්තා;  "shut up," කියලා 
කිව්ෙවොත් කට වහ ගත්තා. වන් ෙෂොට් එෙකන්ම ඉවරයි. දැන් ඒවා 
නැහැ.  

දැන් ඒවා කරන්න බැහැ. දැන් ලස්සනට බලය ෙබදිලා 
තිෙබනවා. සියලු ෙදනා එක විධියට බලය භුක්ති විඳිනවා. 
කාටවත් ෙහොරකම් කරන්න බැහැ; ඕනෑවට වඩා උඩ පනින්න 
බැහැ; ඕනෑවට වඩා ඉදිෙමන්න බැහැ. ගණනකට ඉන්න ෙවනවා. 
ඒෙක් පතිඵලය කාටද? ඒෙක් පතිඵලය ලක්ෂ හැටෙදකහමාරක් වූ 
ෙපොදු ජනතාවටයි. ෙමෙහම පජාතන්තවාදයක් අපි කවදාවත් 
දැක්ෙක් නැහැ. අපි මාධ  ආයතන එකකටවත් පහර දීලා නැහැ. 
මම අද දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇවිල්ලා කියනවා, 
"ෙදරණ මාධ යට තර්ජනය කළා" කියලා. දැන් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් කිව්වා, "ෙදරණ මාධ  ආයතනයට  
තර්ජනය කළා" කියලා.  

"මාතර සුනිල්" කියලා මම "ෙදරණ" මාධ  ආයතනයට 
ෙකෝල් එකක් දුන්නා කියලා එහි ෙසේවය කරන ශිරාන් මාස 
ෙදකක් අයින් කරලා තිබුණා. ඒ කා ලෙය් එෙහමයි වැඩ කෙළේ. 
"සියත" මාධ  ආයතනයට ගිනි තැබුවා, "සිරස" මාධ  
ආයතනයට ගිනි තැබුවා. මාධ ෙව්දීන් කී ෙදෙනක් මැරුවාද? දැන් 
කියනවා, මාධ  නිදහස නැහැ කියලා. ෙම් අය කියනවා, "අද 
මාධ  නිදහසක් නැහැ" කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! දැන් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම නැවත නැවතත් කියන්ෙන්, අපි ෙම් 

ආණ්ඩුව රැක ගත යුතුයි කියලායි. පජාතන්තවාදී, පක්ෂවල 
එකමුතුවක් තිෙබන ෙමවැනි ආණ්ඩුවක්,  clean history එකක් 
තිෙබන, ෙපර පැවැත්ම සහ ඉතිහාසය ෙහොඳ ෙදපළක් අගමැති හා 
ජනාධිපති ෙවලා සිටින අවස්ථාවක් ෙමෙතක් අපට ලැබිලා නැහැ. 
සුජාත ඉතිහාසයක් තිෙබන අගමැතිවරෙයක්, ජනාධිපතිවරෙයක් 
අපට මීට කලින් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු 
ෙවලා ෙම් රජය සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට 
සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අවශ යි. අෙප් විජිත් විජයමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමා වාෙග්ම තවත් ඇමතිවරු ගණනාවක් අෙප් 
ෙපොදු විපක්ෂෙය් අයට ආරාධනා කළා, තමුන්ෙග් වැරැදි 
පා ෙපෝච්චාරණය කරලා, ඒ වැරැදි හදාෙගන අපට  සහෙයෝගය 
ෙදන්න එන්න කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොරකම් කරලා ඉන්න අය කරුණාකරලා ඒවා රාජ  
භාණ්ඩාගාරයට භාර දීලා, හිෙර් ගිහිල්ලා, දඬුවම් විඳලා එන්න 
කියලා කියනවා. ඇත්ෙතන්ම ඒක තමයි ෙහොඳම වැෙඩ්. කරුණා 
අම්මාන් වාෙග් සමූල ඝාතනය කරපු අයට, "අපි ඒ නඩු අයින් 
කරන්නම්, එන්න" කියලා කිව්වා වාෙග් අපි කියන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ  
අමාත තුමියත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමියෙග් සැමියාෙග් 
ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් ඒ හංගපු නඩුව පවා අද එළියට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙහළිදරවු ෙවයි, කවුද ඒ ඝාතනය කෙළේ 
කියලාත්. ඒ ඝාතන හැංගුණා. ඒ කාල ෙය් ඝාතන හැංගුණා. පසු 
ගිය රජය කාලෙය් සිදු වුණු ඝාතනවලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා 
අපි දැක්කා. "හිරු" නාලිකාෙව් අධිපතිවරයාෙග් සෙහෝදරයා -
දුමින්ද සිල්වා මහත්තයා- සම්බන්ධෙයන් සිද්ධිය ගැන අපි 
කවුරුත් දන්නවා. තිලංග සුමතිපාල මහත්තයා ෙම් සිද්ධිය ගැන 
ෙහොඳටම දන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙබොරැල්ල 
ආසනෙය් සංවිධායකවරයා හැටියට  එදින වුණු සිද්ධිය ගැන 
දන්නවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට ඒ ගැන කථා කරන්න විනාඩියක් ෙදන්න.  

මහ පාෙර් හතර ෙදෙනක් ඝාතනය වුණා. විනාඩියක්වත් 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වුෙණ් නැහැ. Air ambulance එකකින් 
ෙකොහාටද ෙගනිච්ෙච්? සිංගප්පූරුෙව් Mount Elizabeth Hospital 
එකට ෙගනිච්චා. ෙම් ගැන කවුරුත් කථා කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, 
නාලිකාෙව් විකාශන කාලය හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන බයට; 
නැවත බලයට එන එකක් නැහැයි කියන බයට; ඒවා නැති ෙවයි 
කියන බයට. අෙප් ෙජ්වීපී එෙක් නායකයන් පවා ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, publicity එක නැති ෙවයි කියන බයට. 
මට නම් එෙහම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් සියලු ෙද්වල් සිදු වුෙණ් පසු 
ගිය ආණ්ඩුව යටෙත්යි. ජනතාව හිතුවා, "ෙම් අය කවදාවත් හිෙර් 
යන්ෙන් නැහැ. නීතිය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ වැරැදිවලට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව ආවා විතරයි, ඒ අවශ  ෙද්වල් සිදු 
වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එක ෙදයක් කියලා මෙග් කථාව 
නවත්වන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒ පැමිණිල්ල -ඒ complaint එක- දාපු 
හිරුණිකාට පවා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අධිෙචෝදනා 26ක් දානවා, 
Defender එකකින් ෙකනකු පැහැර ගත්තා කියලා. එච්චර ෙහොඳ 
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. එෙහමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් හැටි! පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු වුණාද? පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් හැංගුවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙමවැනි පජාතන්තවාදි 
ආණ්ඩුවක්, අධිකරණයට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැති, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවපු, ජනාධිපතිවරයාෙග් බලය අයින් කරගත් 
ෙමවැනි ආණ්ඩුවක් අපට නැවත හම්බ වන්ෙන් නැහැ කියායි. 'ඒ 
ආණ්ඩුව රැක ගනිමු' කියන පණිවුඩය ෙදමින් මම නවතිනවා. 

"1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.1,951,499,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.1,751,180,000  

 
"1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,751,180,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.2,750,000,000  
 

"1  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,750,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

1 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
  

2 වන ශීර්ෂය.- අගාමාත  කාර්යාලය 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.770,471,000  
 

"2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.770,471,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.484,800,000 
 

"2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                    
රු 484,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
4 වන ශීර්ෂය.- උපරිමාධිකරණවල විනිශච්යකාරවරු  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු.100,443,000 
 

"4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.100,443,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග                  
කරන ලදී.   
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.31,300,000 

 
"4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.31,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

5 වන ශීර්ෂය.- අමාත  මණ්ඩල කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.78,085,000 

 
"5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 

රු.78,085,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.12,200,000 
 

"5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.12,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

6 වන ශීර්ෂය.- රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.188,713,000 

 

"6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 
රු.188,713,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.254,200,000 
 

"6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.254,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී.   

 
7 වන ශීර්ෂය.- අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව  

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.40,594,000 

 

"7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 
රු.40,594,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.7,700,000   

 

"7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.7,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

8 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාව  
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.71,896,000 
 

"8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.71,896,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.1,530,000 

 

"8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.1,530,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

9 වන ශීර්ෂය.- පරිපාලන අභියාචන විනිශච්ය අධිකාරිය   
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.22,455,000 
 

"9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.22,455,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.850,000 

 

"9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

10 වන ශීර්ෂය.- අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.297,256,000 
 

"10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.297,256,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.15,600,000 

 
"10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.15,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

11 වන ශීර්ෂය.- මුදල් ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලය  
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.44,086,000 

 

"11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.44,086,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.102,900,000 

 

"11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.102,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

12 වන ශීර්ෂය.- ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.35,502,000 

 

"12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.35,502,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.4,150,000 

 

"12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.4,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

13 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව  
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.186,046,000 
 

"13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.186,046,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.6,100,000 

 
"13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.6,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

16 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,923,267,000 

 
"16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,923,267,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.130,800,000 

 

"16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.130,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

17 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාෙග් 
කාර්යාලය 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.34,978,000 
 

"17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.34,978,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.1,300,000 

 

"17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.1,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

18 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් කාර්යාලය 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.40,643,000 
 

"18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.40,643,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
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01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.1,600,000 

 
"18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

19 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් 
කාර්යාලය 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.79,588,000 
 

"19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.79,588,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.4,500,000 

 

"19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.4,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

20 වන ශීර්ෂය.- මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.4,473,446,000 

 
"20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.4,473,446,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.56,500,000 

  
"20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.56,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

21 වන ශීර්ෂය.- විගණකාධිපති 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,377,691,000 

 

"21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.1,377,691,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.106,800,000 

 

"21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.106,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

22 වන ශීර්ෂය.- පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙකොමසාරිසත්ුමාෙග් කාර්යාලය 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.20,146,000 
 

"22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.20,146,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.800,000 

  

"22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

23 වන ශීර්ෂය.- විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.52,234,000 

 

"23 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.52,234,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
23 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,800,000 

 

"23 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
23 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග 
කරන ලදී.  

 
24 වන ශීර්ෂය.- ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.43,562,000 
 

"24 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.43,562,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
24 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.6,500,000 

 
"24 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.6,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
24 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
25 වන ශීර්ෂය.- සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.10,427,000 
 

"25 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.10,427,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
25 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.1,200,000 
 

"25 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.1,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
25 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 1,951,499,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,751,180,000 
 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,751,180,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,750,000,000 
 
“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,750,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  2.- பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 770,471,000  
 

“தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 770,471,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 484,800,000 
 

“தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  484,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  4.- உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 100,443,000  

 
“தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 100,443,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  

தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 31,300,000 
 

“தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 31,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்  5.- அைமச்சரைவ அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 78,085,000 

 

“தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 78,085,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 12,200,000 
 

“தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  6.- அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 188,713,000 

 

“தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 188,713,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 254,200,000 

 

“தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 254,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைண யின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  7.- நீதிச்ேசைவகள் ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 40,594,000  

 
“தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 40,594,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 7,700,000 

 

“தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 7,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  8.- ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 71,896,000  

 

“தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 71,896,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,530,000 

 

“தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 1,530,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  9.- நி வாக ேமன் ைறயீட்  நியாயசைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 22,455,000  

 

“தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 22,455,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 850,000 

 

“தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  10.- இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய 
சார்த் தல்கைளப் லனாய்  ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 297,256,000 
 

“தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 297,256,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 15,600,000 

 

“தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 15,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  11.- நிதி ஆைணக்கு  அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 44,086,000  

 

“தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 44,086,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 102,900,000 

 

“தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 102,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  12.- ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 35,502,000  

 

“தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 35,502,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,150,000 

 

“தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 4,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  13.- இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 186,046,000 

  

“தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 186,046,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,100,000 

 

“தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 6,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  16.-  பாரா மன்றம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,923,267,000 

  

“தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,923,267,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 130,800,000 

 

“தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 130,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  17.- பாரா மன்ற தல்வாின் அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 34,978,000 

 
“தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 34,978,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,300,000 

 

“தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  18.- பாரா மன்ற பிரதம அரசாங்க ெகாறடாவின் 
அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 40,643,000 
 

“தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 40,643,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,600,000 

 

“தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  19.-  பாரா மன்ற எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 79,588,000 

 
“தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 79,588,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  

தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,500,000 

 

“தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 4,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

167 168 



2016  ෙනොවැම්බර් 19  

தைலப்  20.-  ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 4,473,446,000 

 
“தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 4,473,446,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 56,500,000 

 

“தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 56,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  21.-  கணக்காய்வாளர் அதிபதி 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,377,691,000  

 

“தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,377,691,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 106,800,000 

 
“தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 106,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  22.-  நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாளர் 
அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 20,146,000 
 

“தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 20,146,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 800,000 

 

“தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  23.-  கணக்காய் ச் ேசைவகள் ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 52,234,000 

 
“தைலப்  23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 52,234,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,800,000 

 

“தைலப்  23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்  24.-  ேதசிய ெகாள்வன  ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 43,562,000 

 
“தைலப்  24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 43,562,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,500,000 

 

“தைலப்  24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  6,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்  25.-  எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 10,427,000 

 

“தைலப்  25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 10,427,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,200,000 

 

“தைலப்  25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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Question, "That the sum of Rs. 1,951,499,000, for Head 1, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.1,751,180,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.1,751,180,000, for Head 1, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 2,750,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,750,000,000, for Head 1, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 770,471,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 770,471,000, for Head 2, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                         
Rs. 484,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 484,800,000, for Head 2, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 100,443,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 100,443,000, for Head 4, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 31,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 31,300,000, for Head 4, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  
Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

HEAD 5.- OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 78,085,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 78,085,000, for Head 5, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

 

Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 12,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,200,000, for Head 5, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  
Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 6.- PUBLIC SERVICE COMMISSION    
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 188,713,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 188,713,000, for Head 6, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 254,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 254,200,000, for Head 6, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 40,594,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 40,594,000, for Head 7, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to. 

 

Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 7,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 7,700,000, for Head 7, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 7, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 71,896,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 71,896,000, for Head 8, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 1,530,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,530,000, for Head 8, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 22,455,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,455,000, for Head 9, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                         
Rs. 850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 9, Programme 01, 

Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF 
BRIBERY OR CORRUPTION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 297,256,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 297,256,000, for Head 10, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 15,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 15,600,000, for Head 10, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 44,086,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 44,086,000, for Head 11, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,                          
Rs. 102,900,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 102,900,000, for Head 11, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

HEAD 12.- NATIONAL EDUCATION COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 35,502,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 35,502,000, for Head 12, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 12, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 4,150,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 4,150,000, for Head 12, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 12, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 186,046,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 186,046,000, for Head 13, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 6,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 6,100,000, for Head 13, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 16.- PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs 1,923,267,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,923,267,000, for Head 16, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 130,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 130,800,000, for Head 16, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 
PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 34,978,000   
 

Question, "That the sum of  Rs. 34,978,000, for Head 17, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 1,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,300,000, for Head 17, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

 
HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVT. WHIP OF  

PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 40,643,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 40,643,000, for Head 18, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 1,600,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,600,000, for Head 18, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 19.- OFFICE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION OF  
PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 79,588,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 79,588,000, for Head 19, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 4,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 4,500,000, for Head 19, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

 

HEAD 20.- ELECTIONS COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 4,473,446,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. . 4,473,446,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 56,500,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 56,500,000, for Head 19, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 

HEAD 21.- AUDITOR GENERAL  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,377,691,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,377,691,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 106,800,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 106,800,000, for Head 19, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 22. - OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER 
FOR ADMINISTRATION 

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure                
Rs. 20,146,000 

 

  
Question, "That the sum of Rs. Rs. 20,146,000, for Head 22,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure                    
Rs. 800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 800,000 for Head 22,  Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 23. - AUDIT SERVICE COMMISSION 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure                   
Rs. 52,234,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 52,234,000, for Head 23,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 23, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure                       
Rs. 2,800,000 

  
Question, "That the sum of Rs. 2,800,000, for Head 23,  Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 23, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 24. - NATIONAL PROCUREMENT COMMISSION 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure                  
Rs. 43,562,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 43,562,000, for Head 23, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 24, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure 
Rs.6,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs.6,500,000, for Head 24  Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 24, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 25. - DELIMITATION COMMISSION  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure                  
Rs. 10,427,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 10,427,000, for Head 25, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 25, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure 

Rs.1,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs.1,200,000, for Head 25,  Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

 
Head 25, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය" යි ද මම ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අ. භා. 5.20ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙනොවැම්බර් 21 වන සඳුදා. 
 

பி.ப. 5.20க்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் ெபா ட்  
தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி ந்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீ்ண் ம் கூ வ   
2016 நவம்பர் 21, திங்கட்கிழைம. 
 

At 5.20 p.m. the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Monday,  21st 

November, 2016. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That Parliament do now adjourn." 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயக அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ෙමොෙහොමඩ් 

නවවි මන්තීතුමා. 
 

 

පුත්තලම මූලික ෙරෝහල මධ ම රජය පවරා ගැනීම 
த்தளம் ஆதார ைவத்தியசாைலைய மத்திய அரசு 

ெபா ப்ேபற்றல் 
 TAKEOVER OF PUTTALAM BASE HOSPITAL BY CENTRAL 

GOVERNMENT  
 

[5.21p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, thank you very much for giving me this 

opportunity to move the following Adjournment Motion:  
"Puttalam District has only one National Hospital based in Chilaw. 
The Puttalam Hospital, which is a Base Hospital, is functioning 
under the Provincial Council and is undergoing so many difficulties 
due to shortage of almost all facilities required for a hospital 
including doctors, nurses, other staff and many other physical 
resources. People in Puttalam residing at a radius of some 20 km are 
getting treatment from this hospital and, due to lack of said 
resources, are often transferred to the other hospitals in Chilaw. 

Therefore, considering the difficulties the people in Puttalam area 
have encountered in getting treatment to their illnesses and also in 
view of the lack of resources in the Puttalam Hospital as well as the 
vast area covered by this hospital in rendering its services to the 
public due to lack of other hospitals at its close proximity, the Hon. 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine is requested 
to take necessary action to take over the Puttalam Base Hospital to 
the Central Government and provide it with all human and physical 
resources required to treat the vast number of patients seeking daily 
treatment from it." 

This is regarding the Base Hospital in the Puttalam 
Electorate. This particular hospital is a type A Base 
Hospital covering a vast area of a minimum radius of 20 
kilometres including places like Kalpitiya, 
Wanathawilluwa, a part of  Anamaduwa and the islands. 
This hospital renders its services to so many Army, Navy 
and Air Force camps and also cater to the needs of almost 
500,000 people and another 40,000 to 50,000 displaced 
people from Mannar. However, for the last so many 
years, patients coming to this hospital for treatment have 
been suffering due to a lot of shortcomings. There are 
four major hospitals 30 miles away from Puttalam in 
areas like Chilaw, Marawila, Kuliyapitiya and Negombo 
treating the people of those areas. But, this particular Base 
Hospital is the only hospital that covers this vast area.  

There are so many shortcomings in this hospital. We 
have been trying to address those shortcomings, but 
unfortunately we have not succeeded. In fact, there are 
only 65 doctors; that is 50 per cent of the requirement. 
The hospital should have 230 to 250 nurses, but only 140 
nurses are there; that is  50 per cent of the requirement. 
Whenever a new batch of nurses come, they stay there for 
a few months and get transferred to Kurunegala. Talking 
about the minor staff, it has become a major problem for 
us. Seventy five per cent of the minor staff employed at 
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the hospital are from Kurunegala. They come in the 
morning and by about 2.30 p.m. or 3.00 p.m., they go 
back.  Sometimes, in the night, even to transfer patients 
from the Puttalam Hospital to another hospital, we do not 
have minor staff. When we request for staff from the 
Provincial Council, they send people from Kurunegala 
and after a few months they go back. Therefore, this 
shortage of staff has been there right throughout and they 
are unable to treat or look after the patients because of 
this staff shortage.   

As you know, the kidney disease and other diseases 
are more common in our area. Very unfortunately, we do 
not have dialysis machines to treat those patients and we 
do not have a CT Scanner too. The adjoining hospitals are 
getting all those equipment, but we do not. I would also 
like to refer to the operating theatre there. For the last 15 
years, we have not had a good operating theatre. When I 
was the Provincial Minister of Health in the North-
Western Province, I was able to supply the hospital an 
operating theatre and even after 15 years, they are still 
managing  with that. Then, I will come on to the ICU. 
That too was started when I was the Provincial Minister 
of Health. I am sure the Director is here. To date, after 15 
years, only two patients can be treated in that unit as there 
are only two beds. But, we need more - at least 10 to 15 
beds. This too, we are unable to get. However much we 
tell the North-Western Provincial Council, we have not 
got anything from them.  

Therefore, I have a request. I would like to mention 
that our Electorate gave the maximum support to the 
present Government. At the Presidential Election, we won 
that Electorate by 35,000 votes and at the  the 
Parliamentary Election by 30,000 votes.  Our Electorate 
was mostly responsible for forming this Government by 
winning that District at both these elections. Now, the 
people are questioning us, “What is being done?" and we 
have to reply them.  

When the patients go to the Puttalam Base Hospital, 
they come back empty-handed. There are two maternity 
wards there, out of which the latest one was constructed 
when I was the Provincial Minister of Health. Six 
hundred births take place in this hospital per month. 
When you go there, you would see that three expectant 
mothers occupy one bed. This is the situation today in the 
Puttalam Base Hospital.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have to wind up now.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, just give me five more minutes, please.  

Then, I move on to the OPD where more than 750 
patients per day go for treatment; but they come back 
empty-handed. These are the things that are happening 
there. The Central Government is sending money to the 
North-Western Provincial Council, but unfortunately, 
after I left the Provincial Council, for the last 10 to 15 
years, nothing had been spent on this hospital and this has 
become a major issue.  

Therefore, I request the Hon. Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine to take this hospital 
under the Central Government.  The Hon. Minister should 
not say, "No, we cannot". I want a team of officials from 
the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine of the Central Government to go into this 
matter. I am also prepared to help them. You cannot say 
that it cannot be taken over by the Central Government. 
We have to think of the people who are living there, the 
suffering they are undergoing and the number of deaths 
that have taken place.   

Sir, there is an accident ward and you would not 
believe, there is only one wheel chair. So, for them to get 
an x-ray, they have to wait for one patient to be taken in 
the only wheel chair and brought back. This is the 
situation there. So, I request the Hon. Minister not to give 
the answer, "We are not prepared to take over this 
hospital".  I request the Hon. Minister to send a team to 
go into the difficulties and the problems faced by the 
people there. I am prepared to help them. As a former 
Minister of Health of the North-Western Provincial 
Council,  I am proud to say that I did what I could. 

Once again, I want to mention that this Electorate 
gave the maximum support to form this Government by 
winning the Electorate by 35,000 votes at the Presidential 
Election and by 30,000 votes at the Parliamentary 
Election. Therefore, I beg of you to go into this matter, 
have an inquiry, and help us.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
So, who is at fault? 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Definitely, I know that the North-Western Provincial 

Council will not help us. Whatever money that you send 
from here to the Provincial Council is made use of by 
them. There is a shortage of  50 per cent of doctors and 50 
per cent of nurses.  And 70 per cent of the minor staff is 
from Kurunegala. That is the position there. Therefore, 
once again, I request the Hon. Minister - in fact, he should 
have been here today - to take over this hospital. I would 
not take "No" for an answer. The minimum you can do is 
to send a team of officials there - I am prepared to help 
them - and please be good enough to take a decision only 
after that.  Please, do not say, “We are not going to take it 
over.” 

Thank you.  

179 180 

[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර් 19  

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.29] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතය 

සම්බන්ධෙයන් අපි ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන වැඩ පිළිෙවළ තුළින්, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා 
විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වුණු කරුණු පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් 
කියාමාර්ග ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා 
සතුටට පත් ෙවනවා.  

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා සඳහන් කළ පශ්නය 
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් විතරක් තිෙබන එකක් ෙනොෙවයි. 
ෛවද වරුන්ෙග් හිඟයත් එක්ක ලංකාෙව් ෙනොෙයකුත් පළාත්වල 
ඒ පශ්නය උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. පතිකාර ගන්න 
බලාෙපො ෙරොත්තුෙවන් ෙරෝහල්වලට යන දුෂ්කර පළාත්වල 
ෙරෝගීන්ට නියමිත අයුරින් ඒ ෙසේවාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක 
බරපතළ පශ්නයක්. ඒ බරපතළ පශ්නයට එක ෙහේතුවක් තමයි, 
ෙදොස්තරවරුන්ෙග් හිඟය. ෛවද වරු 17,000ක් පමණ තමයි 
ලංකාෙව් ඉන්ෙන්. නමුත් ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙය් -WHO 
එෙක්- නිර්ණායක අනුව ෛවද වරු 40,000ක් පමණ ලංකාෙව් 
සිටිය යුතුයි. අෙප් රෙට් ෛවද  විද ාලවලට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් 
අවුරුද්දකට 1,250ක පමණ ශිෂ  සංඛ ාවක් පමණයි. දුෂ්කර 
පළාත්වල ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන ෛවද වරුන් ගත්තාම, 
ඔවුන්ෙග් නම් විතරයි ඔවුන් ෙසේවය කරන ස්ථානෙය් තිෙබන්ෙන්. 
නියමිත ෙසේවාව ලබා ෙදනවා ෙවනුවට ඔවුන ් ඉන්ෙන් ෙකොළඹ. 
ඒකට පධාන වශෙයන් වගකිව යුතුයි, රජෙය් ෛවද  
නිලධාරින්ෙග් සංගමය. ඔවුන්ෙග් ඡන්ද පදනම හදා ගන්න ඒ අය 
පෙයෝජනයට අරෙගන, එවැනි අඩු පාඩු ෙකෙරහි ඔවුන්ෙග් ඇස් 
ෙයොමු කරන්ෙන් නැතුව කියා කරන ආකාරය අපි දකිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ  

ක්ෙෂේතය වැඩිදියුණු කරන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න වත්මන් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා; විප්ලවීය 
ෙවනසක් ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ යටෙත් 
අපි කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන එක ෙදයක් තමයි 
'ෙසෞඛ  රක්ෂණ කමය'.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ 
ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න මම ඔබතුමාෙගන් අවසර 
ඉල්ලනවා. 'ෙසෞඛ  රක්ෂණ කමය' කියන්ෙන් ඉතාම ෙහොඳ 
ෙදයක්. ඒ හරහා අවුරුදු 5-19 දක්වා කාණ්ඩෙය් පසුවන මිලියන 
4.5ක් වන පාසල් දරුවන් සඳහා එක් අෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකක් බැගින් වටිනා රක්ෂණාවරණයක් ලැෙබනවා.  

මෙග් අත්දැකීම අනුව  ෙබොෙහෝ රටවල පාසල් සිසුන් සඳහා 
රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා. දරුෙවක් අසනීප වන විටම රක්ෂණ 
කමයක් තිෙබන බව මතක් වුණාම බියක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
බිය නැති වීම තුළ, ෙදමව්පියන් ෙලොකු පීඩනයකින් නිදහස් 
ෙවනවා. ඒ නිසා අසනීප වුණු ගමන් ළඟම තිෙබන 
ඩිස්ෙපන්සරියකට ගිහිල්ලා, ළඟම ඉන්න ෙදොස්තර මහත්මයා හමු 
ෙවලා ෙබෙහත් ටික ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ 
රක්ෂණාවරණය තුළින් දරුවන්ට ෙසෞඛ  පතිලාභ ලැෙබනවා 
වාෙග්ම, ඒ දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට මානසික පතිලාභයකුත් 
ලැෙබනවා. ඒ ෙදමව්පියන්ට ෙලොකු ශක්තියක් ලැ ෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙලඩ හැෙදන එකත් අඩු ෙවනවා; මානසිකව ෙලඩ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ හරහා ඒ සියලු කාරණාවලට විසඳුම් ලබා ගත හැකි 
ෙවනවා.  

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා කළ ෙයෝජනාව අනුව 
අනාගතෙය්දී ෛවද  විද ාලවලට වැඩි වැඩිෙයන් සිසුන් බඳවා 
ගනිමින්, ෛවද  අධ ාපනය වැඩිදියුණු කරමින්, රජෙය් ෛවද  
අධ ාපනය වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ෛවද  අධ ාපනයත් රජෙය් 
පතිපත්තියක් හැටියට ඉදිරියට ෙගන යමින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
අපට හැකියාව ලැෙබයි කියලා මා පාර්ථනා කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar.  

You have to wind up within a few minutes because the 
Hon. Gayantha Karunatileka  has to  reply on behalf of 
the Minister. And before him, the Hon. Faiszer 
Musthapha will also speak a few words.  

 
[பி.ப. 5.32] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த ஒத்திைவப் ப் 

பிேரரைணைய ன்ைவத்த ெகௗரவ உ ப்பினர் நவவி 
அவர்க க்கும் எனக்குப் ேபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்க க்கும் நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , 
இந்தப் பிேரரைண மீ  என  க த் க்கைளக் கூறக் கிைடத்த 
வாய்ப்ைபயிட் ம் மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.  

ைவத்தியசாைலகளில் நில ம் குைறபா கள் பற்றி நா ம் 
ஒ சில விடயங்கைள இங்ேக சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
அவர் கூறியப  அவ ைடய பிரேதசத்திேல எவ்வாறான 
குைறபா கள் இ க்கின்றேதா, அதற்கு நிகரான குைறபா கள் 
மைலயகத்தி ம் இ க்கின்றன. ன்ெபல்லாம் 
ேதாட்டப் றங்களிேல ைவத்தியசாைலகள் அல்ல  dispensary 
எனச் ெசால்லப்ப ம் ம த் வ நிைலயங்கள் ேதாட்ட 
நி வாகத்தின் கீழ்தான் நிர்வகிக்கப்பட்  வந்தன. ன்  அங்ேக 
இ ந்த ஒ  நி வாக ைற இன்  மாறிப்ேபாயி க்கிற . 
காரணம், பல ைவத்தியசாைலகள் ேதசிய 
மயமாக்கப்பட் க்கின்றன. அரசாங்கத்தினால் அைவ 
ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட பின்  நாங்கள் அைனவ ம் 
மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். ேதாட்ட மக்க க்கு இந்த 
ைவத்தியசாைலகளி டாக நல்ல ேசைவகள் கிைடக்குெமன்ற ஓர் 
எதிர்பார்ப்  எமக்கு இ ந்த . ஆனால், இன்  அந்த எதிர்பார்ப்  
தைலகீழாக மாறியி க்கிற . இவ்வா  ேதசியமயமாக்கப்பட்ட 
ைவத்தியசாைலகள் பல இன்  டப்பட் க்கின்றன. எவ்வித 
ைவத்திய நடவ க்ைகக ம் இல்லாத ஒ  நிைலைம 
ேதாட்டப் றங்களில் காணப்ப கின்ற . ன்  ஏேதா ஒ  
வைகயிேல அவர்க க்கு கிைடத் வந்த அந்தச் ேசைவ 
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இப்ெபா  பல ேதாட்டங்களிேல ற்றாக 
இைடநி த்தப்பட் க்கிற .  

அதற்குப் றம்பாக இன்ெனா  வைகயான நிைலைம ம் 
காணப்ப கின்ற . ஒ  சில ைவத்தியசாைலகளிேல ைவத்திய 
அதிகாாிகள் இ க்கின்றார்கள்; ேசைவயாளர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கள் பக ல் தம  கடைம ேநரம் 

ந்தபின் ைவத்தியசாைலைய விட் ச் ெசன் வி வார்கள்.  
ேதாட்டப் ற மக்கள் காைல தல் மாைல வைர ேதாட்டங்களிேல 
ேவைல ெசய் விட் , அதன் பிறகுதான் தங்கள  ேநாய்க க்காக 
ம த் வைர நா ச் ெசல்லேவண் யி க்கிற . அதனால், 
அவர்கள் ைவத்தியசாைலக்குச் ெசல்கின்ற ேநரத்தில் அ  

டப்பட் க்கும். அரசாங்க ைவத்தியசாைலகள் இயங்கும் 
காலவைரயைறக்குள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களால் வந் ேசர 

யாத நிைல காரணமாக ைவத்தியசாைலயின் ேசைவகைள 
அவர்களால் ெபற் க்ெகாள்ள யாத அவலகரமான நிைலைம 
மைலயகத்திேல காணப்ப கின்ற . இ  ஒ றமி க்க, இன் ம் 
பல இடங்களில் ைவத்தியசாைலகள் இயங்கிக்ெகாண் ந்தா ம் 
அங்கு ைவத்தியர்கள் இல்ைல. 

மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல அ  மிக ம் 
றந்தள்ளப்பட்ட, பின்தங்கிய ஒ  பிரேதசமாகும்.  அந்த வைகயில் 

அங்ேக அதிக காலம் எந்த  ைவத்தியர்க ம் ேசைவயில் 
இ ப்பதில்ைல. அவர்கள் சிறி  காலம் அங்ேக 
ேசைவயாற்றிவிட்  அதன் பிறகு இடமாற்றத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாண்  ேவ  இடங்க க்குச் ெசன் வி வார்கள். 
அவர்களின் அந்த இடத்ைதப்  ர்த்தி ெசய்வதற்கு ேவ  எவ ம் 

ன்வ வதில்ைல. இவ்வாறான அவலகரமான நிைலைம 
ேதாட்டப் றங்களில் இ க்கின்ற . ஆகேவ, இதற்கு நாங்கள் 

ற் ப் ள்ளி ைவப்பதாயின், அதற்குாிய பாிகாரம் ேதடேவண் ம். 
இந்த நாட் ேல வா ம் அைனத்  மக்க க்கும் சமமான 
ேசைவகைள  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  சுகாதார 
அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . அந்த வைகயிேல, ேதாட்டப் ற 
மக்கைள ஒ க்கிவிட யா . ேதாட்டப் ற மக்க க்கு மிக 
அதிகளவான ேசைவகைள வழங்க ேவண் ம். ஏெனனில், க ம் 
குளிாி ம் ெவய்யி ம் மிக ம் கஷ்டமான நிைலயில் ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள்தான் அந்த மக்கள். ஆகேவ, அவர்க க்கு அந்தச் 
ேசைவ ேபாய்ச் ேச ம்வண்ணம் சுகாதார அைமச்சு தன  
ேசைவகைள விஸ்தாிக்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 

[5.36p.m.] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Deputy Speaker, after listening to the Hon. 

Navavi, I thought I should say this.  I think, today,  at a 
time when we are dealing with devolution of power, 
taking a hospital from the periphery and giving it to the 
Centre is not a solution. He has done a great job as a 
Health Minister.   His Excellency Maithripala Sirisena's  
mandate is to serve the Centre and the periphery. So, I 
would invite the  Hon. Navavi to work together with the 
Health Ministry and  the Provincial Councils Ministry to 
take this hospital forward. I do not see taking the hospital  
back to the Centre as a solution as we have to develop the 
periphery as well as the Centre. 

Thank you, Sir.  

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
We must think of the suffering of the people. Please 

come there. You know the place. In fact, your father was 
responsible for putting up the Kuwait Hospital because of 
this problem. There is no excuse. Please give me a team. 
Let them come with me.  I will show them what we can 
do.   

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I will request the Hon. Minister to assist you in taking 

this hospital forward.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
When Hon. Fowzie was the Minister of Health -  

 
[අ.භා. 537] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ෙමොහමඩ් නවවි 

මන්තීතුමා  පුත්තලම ෙරෝහෙල් තිෙබන අඩු පාඩුකම්, ෙරෝහෙලන් 
පතිකාර ගන්නට එන ෙරෝගීන්ට මුහුණපාන්නට සිදු වන පශ්න 
අවෙබෝධ කරෙගන, පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා හැටියට  
ෙම් ෙරෝහල සමඟ තිබුණු සමීප සම්බන්ධතාව ගැනත් කල්පනා 
කරලා, ඉතාම ෙහොඳ අවෙබෝධයකින්, ෙලොකු හැඟීමකින්, ඒ 
ෙරෝහෙල් තත්ත්වය ගැන ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරමින් අද දින 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාට අද දින ෙම් අවස්ථාවට සහභාගි 
වීමට ෙනොහැකි නිසා එතුමා ෙම් පිළිතුර සභාවට දැනුම් ෙදන්න 
කියලා මා දැනුවත්  කළා. එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් 
ෙනොසිටියත්,  ෙමම සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව අධ යනය කරලා,  එතුමා ඒ ගැන  අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා.  

පුත්තලම ෙරෝහෙල් සම්පත් හිඟකමත්, අවට ෙවනත් ෙරෝහල් 
ෙනොමැතිකමත් නිසා විශාල බල පෙද්ශයකට ෙසේවය සලසන 
තැනක් හැටියට ෙම් ෙරෝහෙල් තිෙබන වටිනාකම ගැනත් එතුමා 
සඳහන් කර තිෙබනවා.  අද වන විට එම ෙරෝහෙල් තිෙබන මානව 
හා ෙභෞතික සම්පත්වල අඩුපාඩුකම් පිළිබඳවත් එතුමා අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහල පළාත් සභා ෙරෝහලක් හැටියට 
තියන්ෙන් නැතිව මධ ම රජය යටතට අර ෙගන මූලික ෙරෝහලක් 
හැටියට දිනපතා පතිකාර ගන්න එන ෙරෝගීන්ට පෙයෝජනවත් 
තැනක් බවට පත් කරන්නය කියන ඉල්ලීම තමයි ගරු ෙමොහමඩ් 
නවවි මන්තීතුමා සඳහන් කරන්ෙන්.  
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[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා] 
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නමුත්  පළාත් සභා සඳහා තව තවත් බලය ෙබදා ෙදන්න ඕනෑ 
කියන මතෙය් තමයි ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා පතිපත්තිමය වශෙයන් 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා පළාත් සභාව සතු ෙරෝහලක් මධ ම රජයට පවරා 
ගැනීම ගැන එතුමාෙග් කිසිම එකඟතාවක් නැති බවත් සඳහන් 
කරන්නය කියලා කිව්වා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් එතුමා මධ ම රජෙය් 
ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා හැටියට, පළාත් සභාව විසින් පාලනය කරන 
ෙම් ෙරෝහල සම්බන්ධෙයන් ඇති සියලුම අඩුපාඩුකම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ සඳහා අවශ  සියලු පහසුකම් මධ ම 
රජෙයන් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියන එක ගැන 
සභාව දැනුවත් කරන්නය කිව්වා. මා නිෙයෝජනය කරන  
පෙද්ශෙය් ඇල්පිටිය ෙරෝහෙල් පාලනය තිෙබන්ෙන්ත් පළාත් 
සභාවටයි. නමුත් මා එහි අඩු පාඩු පිළිබඳව  ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාට 
කිව්ව ගමන්ම එතුමා  දිනයක් ෙයොදාෙගන එහි ආවා.  සියලුම 
ෛවද වරුන් කැඳවලා; පළාත් සභාෙව් නිලධාරින් කැ ඳවලා,  
අඩුපාඩුකම් සියල්ලටම සවන් දුන්නා. ලබන අවුරුද්ෙද් එම 
ෙරෝහලට තට්ටු හතක ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙදන්නත්, අෙනකුත්  
අඩු පාඩුකම් සියල්ල සම්පූර්ණ කිරීමටත්  අවශ  පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පළාත් සභාව මඟින්ද, මධ ම රජය මඟින්ද 
පාලනය වන්ෙන් කියන එක අදාළ වුෙණ් නැහැ.  එතුමා ඒ ගැන 
පැහැදිලිවම කියන්න කිව්වා.  ඔබතුමාට  අවශ  නම් ෙසෞඛ  
ඇමතිතුමාත් එක්ක ෙම් ගැන  කථා කරලා,  දිනයක් ෙයොදාෙගන 
එතුමාව එම  ෙරෝහලට එක්ක ෙගන යන්න කියලා මා ෙයෝජනා 
කරනවා. එතුමා අදාළ නිලධාරිනුත් එක්කයි එන්ෙන්. පළාත් 
සභාෙව් නිලධාරිනුත් එනවා. එතුමා තිෙබන අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා,  ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ ාව අනුව අවශ  සියලු පහසුකම් 
මධ ම රජෙයන් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරයි.  

ෙමවර අය වැෙයන් ෙසෞඛ යට විශාල මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම විෂය ගැන පාෙයෝගිකවත් ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙහොඳ අවෙබෝධයක්  තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් 
පශ්නයට පිළිතුර හැටියට අඩු පාඩුකම් අතරින් මානව හා ෙභෞතික 
සම්පත් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් කිසිම ගැටලුවක් පැන නඟින්ෙන් 
නැහැ. ඒවා ලබා ෙදන්නට එතුමා එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, පළාත් සභාෙව් පාලනය යටෙත් තිෙබන   ෙරෝහලක්,  
මධ ම රජය යටතට ලබා ගැනීම පිළිබඳව පතිපත්තිමය වශෙයන් 
එතුමා කිසි ෙලසකින්වත් එකඟතාවක් නැහැ. රජෙය් පතිපත්තියත් 
ඒකයි. ඒ නිසා- 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
When His Excellency the President was the Minister 

of Health about three years ago, the Chilaw Hospital was 
taken over by the Central Government. Why can we not 
follow the same thing? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම කිව්ෙව්,  වර්තමාන ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා විසින් මට සඳහන් 

කරන්න කියපු පිළිතුරයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
නැවත ඒ බලය ගන්න ගිහිල්ලා ෙන් වරද්දා ගත්ෙත්. එෙහම 

කරන්න ෙනොෙවයි ෙන්, ෙම් රජය ආෙව්.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඕව්. ඒ නිසා ඒ කාලෙය් තිබුණු පතිපත්තිවලට වඩා දැන් 

පතිපත්තිවල ෙවනස්කමක් තිෙබනවා. තවදුරටත් බලය විමධ ගත 
කිරීම ගැන තමයි දැන් බලන්ෙන්. එෙහම නම් මම හිතනවා, 
ඔබතුමාට ෙම් පිළිතුර ගැන සෑහීමට පත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා.  
ෙම් ෙරෝහෙල් අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ කරලා දියුණු ෙරෝහලක් 
බවට පත් කිරීමට ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු 
කරන බව සඳහන් කරන්නය කියලා එතුමා මට පුන පුනා කිව්වා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navavi,  it was a  very genuine effort by you. 

You have been working wonderfully when you were the 
Provincial  Minister of Health. So, Parliament recognizes 
your emotional feelings. As the Hon. Gayantha  
Karunatileka said the Hon. Minister is very concerned 
about this. Therefore,  he will support you. He will make 
sure to come to your electorate and support the hospital.  

Thank you very much.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.45ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙනොවැම්බර් මස 21 වන සඳුදා 
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பாரா மன்றம் பி.ப. 5.45 மணிக்கு, அதன  2016 
நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 நவம்பர் 21, 
திங்கட்கிழைம . ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 5.45 p.m. until  9.30  a.m.  on 
Monday, 21st November, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 16th November, 2016.  
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
විසර්ඡන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 - [අටවන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 104, 237, 239, 252, 280 (ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු); ශීර්ෂ 110, 

205, 228 – 231,  233-235 (අධිකරණ); ශීර්ෂ 192, 225 (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන)]- කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

 
අධිකරණ සංවිධාන පනත: 
 නිෙයෝග 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 පමිතිෙයන් ෙතොර බස්රථ ෙසේවය  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
APPROPRIATION BILL, 2017 – [Eighth Allotted Day]: 
   Considered in Committee – [Heads 104, 237,239, 252, 280 (National Policies 

and Economic Affairs); Heads 110, 205, 228-231, 233-235 (Justice); 
Heads 192, 225 (Law and Order and Southern Development)] 

 
JUDICATURE ACT: 
 Regulations 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Sub-standard Bus Service 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட எட்டாம் நாள்] :  
 [தைலப் கள் 104, 237, 239, 252, 280 (ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள்); தைலப் கள் 110, 205, 228-231, 233-235 
(நீதி); தைலப் கள் 192, 225 (சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  

 
நீதித் ைறச் சட்டம்:  
 ஒ ங்குவிதிகள் 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 தரக்குைறவான ேப ந் ச் ேசைவ 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-537/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම් : අම්පාර 
දිසත්ික්කය 

ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள் :அம்பாைற 
மாவட்டம் 

EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: AMPARA DISTRICT  
 

772/’16 
2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අම්පාර දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් 
සංඛ ාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ  ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊழியர் நம்பிக்ைக 
நிதியக் (ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக்  (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs : 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
the years 2013, 2014 and 2015- 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts; and 

 (ii)  the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Ampara? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to the years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 
 (ii) semi-Government institutions; 
 (iii) the private sector; 
 (iv) the industrial sector; 
 (v) the agricultural sector; and 
 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) හා (ii) 

(ආ) (i)  (ii)  (iii) (iv) (v) (vi) ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු 
ෙනොලැෙබ්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබනවා ද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3-901/'16-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති හයක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, සති හයක් නම් කල් වැඩියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නය අසන්ෙන්, පළමුවන වතාවටද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමය සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් හා සම්බන්ධ පශ්නයක්. අය වැය 

කාලය තුළදී වත් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කියන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. සති හයක් ගන්න ෙකොට අය වැයත් අවසානයි. 
ලබන අවුරුද්දත් එළෙඹ්වි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ගරු අමාත තුමා 

සමඟ ෙම් ගැන කථා කර බලන්න.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මා එතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ෙමෙන්රි නිෂප්ාදනය :විසත්ර 

திைன உற்பத்தி : விபரம் 
MILLET PRODUCTION: DETAILS 

538/’16 
5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ  පශ්නය- (1); 

189 190 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් සංඛ ාව 

අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
සාමාජික ගිණුම් සංඛ ාව 

2013 20,112 5,054 

2014 17,474 4,406 

2015 12,160 4,795 
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(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශ  ී ලංකාෙව් ෙමෙන්රි වගා 
කරනු ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ ෙමෙන්රි 
නිෂ්පාදනය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම ෙමෙන්රි මිලදී 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසුගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් ෙමෙන්රි ප මාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමෙන්රි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i )   2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் திைன 

பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  எவ்வள ; 
 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 

காலப்பகுதியில் திைன உற்பத்தி ஆண் வாாி 
யாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன கிேலாகிராம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
திைனைய ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில்  
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
திைனயின் அள  ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவ 
றாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  திைன உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) the extent of land in which millet has been 

grown in Sri Lanka by the year 2015; 
 (ii) the millet production in each year during the 

five years from the year 2010 up to 2015 
separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
millet from farmers; and 

 (iv)  if so, the quantity of millet purchased by the 
Government in each year during the last 
five years separately ? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) whether steps will be taken by the 

Government to enhance millet production; 
and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා  ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)   ෙහක්ටයාර් 57කි. 

       (ii)   2010 දී  කිෙලෝ ගෑම් 17,000කි. 

               2011 දී කිෙලෝ ගෑම්  18,000 කි. 

  2012 දී කිෙලෝ ගෑම්  26,000කි. 

               2013 දී කිෙලෝ ගෑම්  33,000කි. 

  2014 දී  කිෙලෝ ගෑම්  37,000කි.   

           2015 දී කිෙලෝ ගෑම්  43,000කි.  

            (iii)   නැත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i)   ඔව්. 

    (ii)   ශී ලංකාෙව්  ෙමෙන්රි  වගාව ව ාප්ත  වී ඇත්ෙත්  
පෙද්ශ  කිහිපයක පමණි. එෙමන්ම  ෙමෙන්රි 
සදහා  නිර්ෙද්ශිත  පෙභ්ද නැත.  එබැවින්  ෙහොඳ 
ගුණාත්මක  බවින්  යුක්ත  ෙමෙන්රි  පෙභ්දයන්  
නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් අරමුණින්  විෙද්ශයන්ෙගන්  
ලබා  ගත් ජාන ප්ලාසම්  ෙයොදාෙගන පර්ෙය්ෂණ 
සිදු කරමින් පවතී. 

  දැනට ෙගොවීන්ෙගන් ලැෙබන ඉල්ලුමට අනුව 
ෙගොවීන් ෙවත අවශ  ෙමෙන්රි බීජ සැපයීම සිදු 
කරයි. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ  ඇමතිතුමා ලබා දුන් පිළිතුර අනුව පැහැදිලියි, 2010 
වර්ෂෙය් සිට  ලංකාෙව් ෙමෙන්රි නිෂ්පදානෙය් කමික වැඩි වීමක් 
තිෙබන බව. 2010 වර්ෂෙය්  කිෙලෝ ගෑම්  දහහත් දාහයි. 
පිළිෙවළින්  කිෙලෝ ගෑම්  දහඅට දාහයි, විසිහය දාහයි, තිස්තුන් 
දාහයි, තිස් හත්දාහයි.  පසුගිය වසර ෙවනෙකොට කිෙලෝ ගෑම් 
හතළිස්තුන් දාහයි. හැබැයි වගා කර තිෙබන්ෙන්  ෙහක්ටයාර් 
57යි. ශි ලංකාෙව් පරිෙභෝජනයට ෙකොපමණ ෙමෙන්රි  
පමාණයක්  අවශ ද,  අපනයනය තුළින්  ආදායම් ලබා ගන්නට  
ෙකොපමණ ෙමෙන්රි පමාණයක් වගා  කෙළොත් උචිතද කියලා  
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය හා අදාළ ආයතන  යම් කිසි  
සමීක්ෂණයක් කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පිළිතුරට අදාළ පසු බිම් 

වාර්තාෙව් එය පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන්, 
ඒ පසු බිම් වාර්තාව ෙමතුමාෙග් ඉතිරි අතුරු පශ්න ෙදකටම 
පිළිතුරු සපයා ගැනීමට පහසු ෙවයි කියලායි. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම නිසා   පසු බිම් වාර්තාෙව් ඇතුළත් කරුණු 
මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

නැ ෙඟනහිර ආසියාෙව් චීනය, රුසියාව සහ ඇෙමරිකාව 
ආශිතව ෙමෙන්රි බහුලව වගා කරනු ලබන අතර, ෙමය ඈත 
අතීතෙය්දී පළමුෙවන්ම මිනිසා විසින් වගාවන් කළ ෙබෝගවලින් 
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එකකි. ෙමෙන්රි යනු, අඩි 1ක්, අඩි 3ක් පමණ උසට වැෙඩන වී 
ගසට මදක් සමාන නමුත්, ඊට වඩා කුඩා වන පඳුරු සහිත තෘණ 
කුලෙය් ශාඛයකි. ෙකටි කාලීන ෙබෝගයක් ෙලස අස්වනු ෙනළීමට 
දින 60 -75ක් අතර කාලයක් ගත වන ෙමෙන්රි ශාඛය වියළි සහ 
නියං ෙද්ශගුණික ලක්ෂණ ෙපන්වන පරිසරයකට හා අඩු ෙපෝෂණ 
සහිත පෙසහි වර්ධනය සඳහා ෙහොඳින් අනුවර්තිත බවක් ෙපන්වයි. 
එෙමන්ම, ශී ලංකාෙව් වියළි සහ අතරමැදි කලාපවල ෙමෙන්රි 
ෙහොඳින් වගා කළ හැකි අතර, දැනට වගා කරනු ලබන වර්ගවලින් 
අස්වැන්න ෙලස ෙහක්ෙටයාරයකට කිෙලෝ ෙදදාහක් අක්කරයකට 
800ක් පමණ ලබා ගත හැකි වූවත්, ෙමම ෙභෝගය අධික ෙලස 
කුරුල්ලන්ෙගන් හානියට පාත වන නිසා ෙගොවීන් විසින් ඒ සඳහා 
අමතර ෙවෙහසක් දැරිය යුතු ෙව්. ඉන්දියාව, චීනය සහ  අෙනකුත් 
ආසියාව ආශිත මිනිස් ආහාරය ෙලස භාවිතා කරන ෙමෙන්රි,   
ඇෙමරිකාව, රුසියාව හා අෙනකුත් ඇෙමරිකානු රටවල සත්ව 
ආහාරයක් ෙලස -විෙශේෂෙයන්ම කුකුළන්, ඌරන් හා ගවයන් 
ෙපෝෂණය සඳහා- භාවිත කරයි. එෙමන්ම, දියුණු රටවල 
ෙමෙන්රිවල ෙපෝෂිත වටිනාකම නිසා පාන් හා අෙනකුත් 
ආහාරවලට අගය එකතු කිරීම සඳහා භාවිත කර එම ආහාර වැඩි 
මිලකට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙළවි කරනු ලබයි.  

ශී ලංකාෙව්  ෙමෙන්රි වගාව  විෙශේෂෙයන්ම වියළි කලාපයට 
අයත් ෙමොනරාගල හා   අනුරාධපුර දිස්තික්කවල දක්නට  ලැෙබන 
අතර  නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මුළු අස්වැන්නම සැකසීෙමන් පසු    
නගරාශිත  පෙද්ශවලට  පවාහනය කරයි.  ෙමෙන්රිවලින් සකසා 
ගන්නා ආහාර ෙලස කැඳ හා  ෙම ෙන්රි බත් හඳුනාගත හැකි අතර 
සහල් භාවිත  කරමින් සකසා ගන්නා ෙබොෙහෝ ආහාර සඳහා 
ෙමෙන්රි භාවිත කිරීෙම් හැකියාවක්ද පවතී. ෙවනත් රටවල ඉතා 
සුලබ  ධාන  ෙභෝගයක්  වුවත් ලංකාෙව්දී සකසන ලද ෙමෙන්රි 
කිෙලෝවක්   රුපියල් 500 - 600  අතර මිලකට  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අෙළවි ෙව්. ෙමෙන්රිවල  ෙපෝෂණීය අගය සැලකූ විට අප  සුලබව 
ආහාරයට ගන්නා බත්  හා තිරිඟුවලට වඩා වැඩි ෙපෝටීන 
පමාණයක් අඩංගු වන අතරම ගුණාත්මක භාවයද ඉහළ ෙව්. 
එෙමන්ම, මුතාශය ආශිත ෙරෝගවලට ඉතා ගුණදායක  ආහාරයක් 
ෙමන්ම ඖෂධයක් ෙලස ද හඳුනාගත හැක. නවතම 
ෙසොයාගැනීම්වලට අනුව ෙමෙන්රි  ධාන ය ඉතා අධික 
පතිඔක්සිකාරක පවතින බවට සාක්ෂි පවතී. කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වගාව සඳහා ෙමෙන්රි පෙභ්ද නිර්ෙද්ශ 
කර ඇති  අතර ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ෙදන ගුණාත්මක වර්ග 
පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණවල ෙයෙදමින්  සිටී. එෙමන්ම ෙගොවීන්ෙගන් 
හා අනිකුත් ආයතනවලින් ලැෙබන ඉල්ලීම් අනුව දැනට 
පර්ෙය්ෂණ මට්ටෙම් පවතින වර්ගවලින් බීජ සැපයීම සඳහා 
කටයුතු කරයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඉතාම  දීර්ඝ එෙහත් 

ඉතා ගැඹුරු පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව. ෙම් පිළිතුෙරහි කාරණා 
ෙදකක් සඳහන් වුණා. එකක් තමයි වියළි  අතරමැදි කලාපෙය් වගා 
කරන්න පුළුවන්ය කියා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල හා 
අනුරාධපුර  පෙද්ශවල ෙගොවීන් වගා කරන සෑෙහන රජෙය් ඉඩම් 
පමාණයක්  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නිසරු පෙසහි වගා කරන්න 
පුළුවන්ය කියන කාරණය සඳහන් වුණා. රටක් විධියට ඒකම අපට 
පහසුවක්. 

ඔබතුමා සඳහන් කළ අෙනක් කාරණය තමයි පතිඔක්සිකාරක 
ගුණය සහ මුතා ආසාදිත ෙරෝග සඳහා ෙමෙන්රි ගුණයි කියන එක. 
පතිඔක්සිකාරක -an t i ox i d an t -  තිෙබනවා කියන්ෙන් 

අනිවාර්යෙයන්ම පිළිකා ෛශල විනාශ කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා කියන එකයි. ඒකයි ෛවද  විද ාත්මකව 
පතිඔක්සිකාරකවල තිෙබන වටිනාකම. ෙම් සියල්ල සලකා බැලිය 
යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් සිගරට් කවුරුත් ෙබොන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් සිගරට් නිෂ්පාදකයා හැමදාම ෙපෙහොසත්. අරක්කු කවුරුත් 
ෙබොන්ෙන් නැහැ. නමුත් අරක්කු නිෂ්පාදකයා හැමදාම 
ෙපොෙහොසත්. නමුත් කෘෂි නිෂ්පාදකයා වුණු ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන 
මුළු සමාජෙය් කවුරුත් අනුභව කරනවා. නමුත් ෙගොවියා දුප්පත්. 
ෙම්ක හරි විකාරයක් ෙන්. එම නිසා ෙමෙන්රි ෙගොවියා ශක්තිමත් 
කරන්නට 2017 වසෙර්දී ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශයට ලැෙබන 
මුදලින් යම්කිසි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්නට පුළුවන්ද? 
දැන් ඔබතුමාම කිව්වා සාමාන  පාන්වලට වඩා ෙමෙන්රි ආශිත 
පාන්වල මිල වැඩියි කියලා. එම නිසා යම්කිසි සහෙයෝගයක් ලබා 
ගන්නට පුළුවන්ද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
පිළිතුෙර්ත් සඳහන් ෙවලා තිෙබන පරිදි අමාත ාංශය ෙම් වන 

විට පර්ෙය්ෂණ මට්ටමින් ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අපි ෙත් නිෂ්පාදකයා ගැන කථා කරනවා, රබර් නිෂ්පාදකයා ගැන 
කථා කරනවා, වී නිෂ්පාදකයා ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම, වී 
පර්ෙය්ෂණායතන, ෙත් පර්ෙය්ෂණායතන, රබර් පර්ෙය්ෂණායතන 
තිෙබනවා. ෙමෙන්රි, කවුපි, උඳු, තල වැනි ෙබෝග සම්බන්ධෙයන් 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයත්, ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවල තිෙබන කෘෂි 
පීඨත් සෙමෝධානිකව විෙශේෂිත පර්ෙය්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීම ගැන යහ පාලන රජයට අවම වශෙයන් යම්කිසි 
දැක්මක්වත් තිෙබනවාද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර සඳහන් කළ විධියටම ෙම් වන 

විට පර්ෙය්ෂණ මට්ටමින් ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. 
ඉන් පසුව අපට පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්නට. 

 
 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම්: අම්පාර 
දිසත්ික්කය 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் :அம்பாைற 
மாவட்டம் 

EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ACCOUNTS: AMPARA 
DISTRICT 

773/’16 
6. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අම්පාර දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ ාව; 
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 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ ාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ ාව,  

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ  ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊழியர் நம்பிக்ைக 
நிதியக் (EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
the years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 (iii) in the District of Ampara? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to the years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Provident Fund (EPF) 
accounts registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 
 (ii) semi-Government institutions; 
 (iii) the private sector; 
 (iv) the industrial sector; 
 (v) the agricultural sector; 
 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  (i)   

 (ii)  

(ආ)  පශන්ෙය් (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) පරිදි වර්ගීකරණය 
කරන ලද පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල 
සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන 
කලාපයන්ට අනුකූලව ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියාපදිංචි 
කරන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එෙලස 
ලියාපදිංචි වූ ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු 
ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවාෙයෝජකයාට 
හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියාපදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 4 -931/'16- (1), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
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වර්ෂය 
ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ ාව 

2013 14,050 

2014 11,158 

2015 12,412 

වර්ෂය අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ ාව 

2013 5,697 

2014 4,478 

2015 5,122 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ෙපර, ෙමම කාරණය 

සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න මා කැමැතියි. ෙමම 
අය වැය විවාදය පිළිබඳව සජීව විකාශනයක් ලබාදීම සුදුසුය කියා 
ඊෙය් පැවති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී 
අප තීරණය කළා. ඒ අනුව මම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි, වහාම කියාත්මක වන පරිදි අද සිට, එනම් ෙනොවැම්බර් 
21වන දා  සිට ෙදසැම්බර් 10වැනි දා දක්වා -ෙනොවැම්බර් 21, 23, 
25 දින හැර- ෙපර වරු 9.30 සිට පස් වරු 6.30 දක්වා ෙමම අය 
වැය විවාදය "Eye" නාලිකාව ඔස්ෙසේ සජීව ෙලස විකාශනය 
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබන බව. ශී ලංකාව,  සිම්බාබ්ෙව් සහ 
බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව් දූපත් අතර කිකට් තරගාවලිය 
ෙනොවැම්බර් 21, 23, 25 යන දිනවල දහවල් 12.00 සිට රාති 8.45 
දක්වා "Eye" නාලිකාෙව් විකාශනය කිරීමට ගිවිස ෙගන ඇති 
බැවින්, එම දිනවල පමණක් අය වැය විවාදෙය් සජීව විකාශය ෙපර 
වරු 9.30ට සිට දහවල් 12.30 දක්වා "Eye" නාලිකාෙව්ද, පස් වරු 
1.00 සිට පස් වරු 6.30 දක්වා රූපවාහිනී පළමු නාලිකාෙව්ද 
විකාශනය කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

ෙම් දවස්වල අපි ෙයෙදන ෙම් උත්සාහය තුළින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මුළු රටටම ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
ලබා ෙදන්නයි. ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැදගත් කාරණයක්. ෙමොකද, 

අපි හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලුෙව් ෙම් සභාෙව් කටයුතු 
පිළිබඳව සජීව විකාශනයක් ලබා ෙදන්න කියලායි. ඒ නිසා අද 
මුදල් ඇමතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අය වැ ය විවාදෙය් සජීව විකාශනය ලබා ෙදන්න. ෙම් සඳහා 
දරන්න සිදුවන වියදම ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
සාකච්ඡා කරලා බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සජීව 
විකාශනය ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ෙගන යන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. 
ෙකෙසේ ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් වැඩ කටයුතු 
පිළිබඳව අපි රටට සජීව විකාශනයක් කරන්න වුවමනායි. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් මුළු ජීවිතයටම බලපාන ලියවිල්ල 
තමයි එතැනදි අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් ෙයෝජනාවක්, ගරු අගමැතිතුමනි. ඒ 

වාෙග්ම ඊෙය් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ෙම් සඳහා තව 

මාස තුනකින් ෙවනම නාලිකාවක් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා කියලා. ගරු අගමැතිතුමනි, මම හිතන්ෙන් ඒ තුළින් 
ඔබතුමා කිව්ව ෙද්ත් අපට ඉටු කරන්න පුළුවන්. ඒක ජනතාවට 
විශාල සහනයක් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වැඩ පිළිෙවළ අපි අගය කරන 

අතරම, ඔබතුමන්ලා සහ අප සිටි හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව පැවැති 
කාලෙය්දී ජයන්තිපුර වාහන park එෙක් ෙමොබිෙටල් ආයතනයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා විශාල වියදමක් දරා දැවැන්ත තිරයක් සවි කර 
එතැන සජීව විකාශනයක් ෙගන ගියා. ඇත්තටම අෙප් ආරක්ෂක 
නිලධාරින් සහ ඇමති ආරක්ෂක නිලධාරින් සහ තවත් ෙබොෙහෝ 
අය එතැනට ඇවිල්ලා සෑෙහන ෙවලාවක් නිකරුෙණ් ඉන්නවා. 
දැන් එතැන ඒ විකාශනය සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා එහි යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, තාක්ෂණික ගැටලුවක් 
තිෙබනවා නම්, ඒවා විසඳා එම විකාශනය නැවත කියාත්මක 
කරන්න. නැත්නම් එතැනට දරපු වියදම අපරාධයක් වනවා. ඒ 
තිරය දැන් ෙකෞතුක වස්තුවක් විධියට තිෙබනවා. ඒ විකාශනය 
නැවත වතාවක් පකෘති තත්ත්වයට පත් කෙළොත්, එතැන රැදී සිටින 
ආරක්ෂක නිලධාරින් ඇතුළු අෙප් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ රියදුරු 
මහත්වරුන්ට පෙයෝජනයක් ෙවයි. එතෙකොට ඒ අයටත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදුවන කටයුතු ඒ විධියට දකින්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කර බලන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සජීව විකාශනය සඳහා පියවර ගැනීම කියන කාරණය 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

පක්ෂ නායකයන්, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා අය වැය විවාදය පමණක් ෙනොව  ජනවාරි මාසෙය් 
සිට සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාර සම්පූර්ණ දවසම සජීව  
විකාශනය කිරීමට අවශ  පියවර ගන්න කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවත්, ෙම් ෙයෝජනාවත් ගැන අපි 

අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග්ම මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි, ගුවන් විදුලිය හරහා පූර්ණකාලීනව ෙමය විකාශනය 
ෙවන බව.  

මීළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017. කාරක සභා 
අවස්ථාව. 
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විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  ] පගතිය: 
ෙනොවැම්බර් 19] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.[ 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி :நவம்பர் 19] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
Considered further in Committee - [Progress:  19th November ] 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

104 වන ශීර්ෂය.- ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු.  3 02,704,000 

 

தைலப்  104.- ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 302,704,000 

 

HEAD 104.- MINISTER OF NATIONAL POLICIES AND 
ECONOMIC AFFAIRS  

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 302,704,000  
 

110 වන ශීර්ෂය.-  අධිකරණ  අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු.788,447,000 

 
தைலப்  110.-  நீதி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 788,447,000 

 

HEAD 110.- MINISTER OF JUSTICE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 788,447,000 

 

192 වන ශීර්ෂය.-  නීතිය හා සාමය  සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 6,962,436,000 
 

தைலப்  192.- சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 6,962,436,000 

 

HEAD 192.- MINISTER OF  LAW AND ORDER AND 
SOURTHERN DEVELOPMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 6,962,436,000 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ශීර්ෂ 104, 237, 239, 252, 280, 110, 205, 228, 229, 230, 

231, 233, 234, 235,192 සහ 225 සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 
සිට අපර භාග 12.30 සහ අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 
දක්වා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අනික් ඇමතිවරු එන්ෙන් දවල් වරුෙව් බව කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා, වැය ශීර්ෂ ඔක්ෙකෝම එකට ගන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නමුත් අනික් ඇමතිවරුන්ට එෙසේ කියලා තිෙබන බව 

කියනවා. ඒ ඇමතිවරු ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. අපට කිව්ෙව් 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳ විවාදය  උෙද් වරුෙව් ගන්නවා කියලායි; අධිකරණ 
අමාත ාංශය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳ විවාදය දවල් වරුෙව් 
සාකච්ඡාවට ගන්නවා කියලායි. ෙමොකද, නීතිය හා සාමය සහ 
අධිකරණය කියන්ෙන් එකම ක්ෙෂේතයක් නිසා-  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමනි, කාරක සභා අවස්ථාෙව් වැඩසටහෙන් 

print ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ විධියටයි. කමක් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමොකද, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු සහ ෙම් 

ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පශ්න ෙවනස්. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
So, we will do it that way. That is all right.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will do it that way, because I will not be available 

in the afternoon.   
  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
All right. අපි එෙහම කරමු. The Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa to move the cut. 
 
[9.45 a.m.] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Hon. Chairman, I move, "That a sum of Rs. 10 be 

traditionally cut from all the Recurrent and Capital 
Expenditures of each programme of the Heads of 
Expenditure bearing Nos. 104, 237, 239. 252, 280, 110, 
205, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 192 and  225 
related to the Ministries, Departments and other 
Institutions coming  under such Ministries scheduled to 
be taken  up for Debate today, Monday, 21st  November,  
2016 at the Committee Stage Debate of the Appropriation 
Bill, 2017.  

 
[අ.භා. 9.48] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කලින් ෙයොදා ෙගන තිබුෙණ් ෙමම 

අමාත ාංශ තුනම එකට විවාදයට ගන්නයි. එම නිසා, ෙමම 
අමාත ාංශ තුනටම අදාළව කරුණු දැක්වීම සිදු කරන්න මම  
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මා පළමුෙවන්ම අදහස් දක්වන්න කැමැතියි, ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් විෂය සම්බන්ධෙයන්.  ගරු අගාමාත තුමනි, 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශය ඔබතුමාටයි 
අයත් වන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු සහ පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලින් 
ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සැලසුම් කියාත්මක කිරීෙම් යන්තණය 
සිදු ෙවනවා.   

1997 සැලසුම් කියාත්මක කිරීම් හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත ාංශය නිකුත් කරපු චක ෙල්ඛයක් තිෙබනවා. ඒ චක 
ෙල්ඛයට අනුව දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවල සභාපතිවරුන් සහ 
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිවරුන් විධියට පත් 
කළ යුතු වන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන්. ඒක ඉතා පැහැදිලිව ඒ 
චක ෙල්ඛෙය් තිෙබනවා. එහි ෙල්කම්වරයා වන්ෙන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්. ෙමෙතක් කල් ඒ කමෙව්දය අනුගමනය කළා. නමුත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
ෙම් චක ෙල්ඛයත් සම්පූර්ණෙයන්ම උල්ලංඝනය කරලා, 
පවත්වාෙගන ආපු සම්පදාය හා කමෙව්දයත් සම්පූර්ණෙයන් 
උල්ලංඝනය කරලා, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති 
ධුරයටත්, පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති ධුරයටත් 
සමහර මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙනොවන ආසන සංවිධායකවරු ඒ 
වාෙග්ම විවිධ පුද්ගලයන් පත් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක යහ 
පාලන මූලධර්මයට සම්පූර්ණෙයන්ම පටහැනියි. යහ පාලන මූල 
ධර්මයට විතරක් ෙනොෙවයි, කලින් කියූ 1997 නිකුත් කරපු චක 
ෙල්ඛයටත් පටහැනියි. අඩුම ගණෙන් රාජපක්ෂ පාලන 
කාලෙය්වත් එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ.  

බැසිල් රාජපක්ෂෙග් බිරිඳ පුෂ්පා රාජපක්ෂ ෙම් කමිටුවල වාඩි 
ෙවන්න හැදුවා. අපි ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඒක ෙපොදුෙව් 
තිෙබන මූලික චක ෙල්ඛනවලට පටහැනි නිසා. එහි සභාපතිවරයා 
අනිවාර්යෙයන්ම මහජන නිෙයෝජිතෙයක් විය යුතුයි. බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් බිරිඳ වූ පමණින් ඇය ෙකොෙහොමද මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් ෙවන්ෙන්?   

අද එෙහම අය සමහර ආසනවල සංවිධායකවරුන් කියලා 
සභාපති ධුරයක් දරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ආසන සංවිධායකවරුන් ෙම් කමිටුවල සභාපතිධුර දරනවා. ඊට 
පස්ෙසේ කියනවා, "පත් කරපු නිෙයෝජිතයා" කියලා. ෙකොෙහොමද, 
එෙහම පත්ෙවන්ෙන්? එම කමිටුවල සභාපති ධුරයක් දරන්න අඩුම 
ගණෙන් ඡන්දෙයන් බලයට පත්ෙවන්න ඕනෑ; නැත්නම් පාෙද්ශීය 
සභාවක සභාපතිවරයකුවත් ෙවන්න ඕනෑ; නැත්නම් අඩුම තරමින් 
හිටපු මන්තීවරයකුවත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් අය හිටපු 
මන්තීවරෙයක්වත් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා පක්ෂය ඇතුෙළේ 
සංවිධායකවරු කියලා පත්කරන එක ෙවනම එකක්. හැබැයි, ඒක 
මහ ජනතාවට අදාළ නැහැ.  

මහ ජනතාවට සම්බන්ධයක් තිෙබන්ෙන් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් එක්ක. ඒ ආසනයට මන්තීවරයකු නැත්නම්, 
ෙවනත් ආසනයක මන්තීවරයකු ෙහෝ ඒකට පත් කරනවා. ඒක 
තමයි ෙමෙතක් කල් අනුගමනය කරපු කමෙව්දය. ඒ ආසනයට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු නැත්නම්, ඒ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන ෙවනත් මන්තීවරෙයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
කිහිපයක - ආසන ෙදක තුනක - සභාපතිධුර දැරුවා. එෙහමත් 
නැත්නම්, පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් ෙහෝ මන්තීවරියක් එම 
සභාපතිධුරය දැරුවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා අනුගමනය කරන කමය 
තුළ, කිසිදු ෙදයක් ෙසොයා බලන්ෙන් නැතුව නිකම්ම නිකම් 
ෙකොෙහේවත් සිටින ආසන සංවිධායකවරුන්  පත් කරලා තිෙබනවා. 
සමහරු බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබන අය. උදාහරණයක් ෙලස 
කිව්ෙවොත්, මිනී මැරුම් ෙචෝදනා තිෙබන ආසන 
සංවිධායකවරෙයක් ෙම් කමිටුෙව් සභාපති විධියට පත් කර 
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙකොෙහොමද යහ පාලනය ෙවන්ෙන්? ෙම්ක යහ 
පාලන මූලධර්මවලට සම්පූර්ණෙයන්ම පටහැනියි. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න; 1997 
චකෙල්ඛයට අනුව කටයුතු කරන්න. එම චකෙල්ඛය ඉක්මවා 
ෙගොස් ඔබතුමන්ලා සැලසුම් කියාත්මක කිරීෙම් අමාත ාංශය 
මඟින් අලුත් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා නම් ඒක ෙම් 
සභාවට සභාගත කරලා මන්තීවරුන්ට සහ රෙට් ජනතාවට 
දැනගන්න ඉඩ හරින්න. එෙහම චකෙල්ඛන ෙකොයි විධියට නිකුත් 
වුෙණ්? කවුද ඒ චකෙල්ඛන ගැහුෙව්? ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන්ද, 
ඒ විධිෙය් විෙශේෂ නිෙයෝජිතෙයෝ පත් කරන්න? ජනාධිපතිවරයාත් 
තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් කියලා අය පත් කරනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ෙනොවන අය ෙකොෙහොමද ඒ විධියට පත් ෙවන්ෙන්? 

ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්, මහජන නිෙයෝජිතයකු වන ෙකනකු 
පත් කරන්න. එෙහම වුෙණොත් මහින්ද රාපක්ෂ මහත්මයාත් 
ගිහිල්ලා දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක සභාපති ෙවයි. බැසිල් 
රාජපක්ෂටත් ඕනෑ ෙව්ලාවක එෙහම එන්න පුළුවන්. එදා ඔහුෙග් 
බිරිඳ ෙම් කමිටුවකට ඇවිල්ලා වාඩි ෙවන්න හැදුවා වාෙග්ම, අදත් 
සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් බිරින්දෑවරුන් ඇවිල්ලා වාඩි වුෙණොත්, අපි 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, රාජ  නිලධාරින් 
එතැනදී අසරණයි. දිස්තික් ෙල්කම්වරයා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා 
අසරණයි. එතුමන්ලා ෙහමිහිට, රහසින් අපට කියනවා, "අපට 
කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. මන්තීතුමන්ලා කථා කරලා, ෙම්කට 
ෙමොකක් හරි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න" කියා. ෙමොකද, එතුමන්ලා 
දන්නවා,  ෙම්ක නීතියට පටහැනියි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු 
සදාචාරයට, සම්පදායයටත් පටහැනියි. නමුත් ඒක ෙවනස් කරන්න 
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රාජ  නිලධාරින් විධියට ඔවුන්ට හැකියාවක්, බලයක් නැහැ. 
ෙමතැනට තමයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් බලය තිෙබන්ෙන්,  ගරු 
අගමැතිතුමාට තමයි බලය තිෙබන්ෙන්. ජනාධිපතිවරයා ඒ වැරැද්ද 
කරනවා නම් ඒ වැරැද්දත් නිවැරදි විය යුතුයි. ෙවනත් කවුරු හරි 
එෙහම කරනවා නම් එතැනත් නිවැරදි විය යුතුයි.  

දැන් ෙබොෙහෝ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල "සම සභාපතිවරු" 
කියා ෙදෙදෙනක් -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෙනක් හා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකෙනක්- ඉන්නවා. අපිට ඒක පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුව ෙන්. ඔබතුමන්ලා දැන් කියනවා ෙන්, ඊනියා 
ජාතික ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා කියා. ඒ "ජාතික ආණ්ඩුව" කියන 
අර්ථෙයන් ෙහෝ කමක් නැහැ කියමු. හැබැයි, ඔවුන් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ෙවන්න ඕනෑ. මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙගන් පිට අය 
ෙමම සභාපති ධුරවලට පත් කරන එක වහාම නතර කළ යුතුයි 
කියන එක මම මුලින්ම අවධාරණය කරනවා.  

ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, මම කැමැතියි, අධිකරණ 
අමාත ාංශය ෙවත ෙයොමු ෙවන්න. අධිකරණ අමාත ාංශය 
පිළිබඳව සාකච්ඡාව ආරම්භ කරද්දී, පසු ගිය කාලෙය් 
බන්ධනාගාරය තුළ සිද්ධ වුණු පහර දීම සම්බන්ධවත් අපට මතක් 
ෙවනවා. බන්ධනාගාරෙය් සිදු වූ එම පහර දීම සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ ෙකොමිෂන් සභා ෙදකක් පත් කළා. පළමුවැනි ෙකොමිසම, 
"අතපත්තු ෙකොමිසම". එම ෙකොමිසම මඟින් යම් වාර්තාවක් 
දුන්නා. හැබැයි, එම වාර්තාව පිළිගන්න බැහැ කියා ඊට පසුව තව 
ෙකොමිසමක් පත් කළා. බන්ධනාගාරෙය් සිද්ධ වුණු එම ඝාතනයන් 
-ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒවා ඝාතනයන්.- ඉතා පැහැදිලිව, සැලසුම් 
සහගතව බන්ධනාගාරය ඇතුළට කඩා වැදිලා, ෙවඩි තබායි එම 
සිරකරුවන් ඝාතනය කෙළේ. 

බන්ධනාගාරවල තාප්පවල ලියා තිෙබනවා, "සිරකරුෙවෝද 
මනුෂ ෙයෝය" කියලා. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කළ 
යුතුයි. හැබැයි එෙහම තිබුණාට ජාත න්තර මූලික මානව හිමිකම් 
නීතින් පවා උල්ලංඝනය කරමින් පසු ගිය කාලෙය් බන්ධනාගාර 
සිරකරුවන්ට ෙවඩි තබා ඝාතනය කළ බව අපට මතකයි. ඒ 
පිළිබඳව පත් කරපු ෙකොමිෂන් සභාවල වාර්තා ෙකෝ? ඒවා අද වන 
කල් ෙහළිදරවු ෙවලා නැහැ. රෙට් ජනතාව ඒ වාර්තාෙව් අඩංගු ෙද් 
පිළිබඳව දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාර්තාෙව් අඩංගු ෙද් ෙමොනවාද, 
ඒවාෙය් නිරීක්ෂණ ෙමොනවද, නිගමන ෙමොනවාද කියන එක 
පිළිබඳව රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නිවැරැදි දැනුවත් කිරීමක් කරන්ෙන් කවදාද කියලා 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත  සහ බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා නඟන්ෙන් 

වැදගත් කාරණයක්. ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට ෙපර සිද්ධ වුණු 

ෙම් සිද්ධියට අදාළව එදා මහාධිකරණ විනිසුරුතුෙමකුෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුතුව කමිටුවක් පත් කරලා, පරීක්ෂණයක් 
කරලා තිබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපිත් ඒක අධ යනය කරලා 
බැලුවා. ඒ වාර්තාෙව් ගත යුතු හරයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මා 
ඒ පිළිබඳව මහාධිකරණ විනිසුරුතුෙමකුෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
යුතුව තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටු වාර්තාෙව් ඉතා 
සංෙව්දී කාරණා තිෙබනවා. එහි නිර්ෙද්ශෙය් තිෙබනවා, 
පරීක්ෂණය කරලා ෙම් පිළිබඳව නීති පියවර ගත යුතු ආකාරය 
පිළිබඳව. ඒ අනුව ජනතාවට ෙහළිදරවු කරන්න පුළුවන් කරුණු 
සියල්ල ඇතුළත් කරලා අපි මාධ යටත්, රෙට් ජනතාවටත් 
සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලබා දුන්නා. ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ  
පරීක්ෂණ පවත්වන්නට ෙපොලිස්පතිතුමාට අපි ෙයොමු කළා. ඒ 
පිළිබඳව සිහි කැඳවීමකුත් අපි කරලා තිෙබනවා. වර්ත මානෙය් 
ෙමම අමාත ාංශය ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා යටෙත් 
පවතිනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා කියනවා නම් ෙම් වාර්තාව පිළිගන්න බැහැයි කියලා, 

අපි දැනගන්න කැමැතියි, ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද 
කියලා. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට දැනගන්නට 
කරුණාකරලා ඒ වාර්තා සභාගත කරන්න.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් වාර්තාව ෙනොෙවයි, ඊට ෙපර වාර්තාව. ඊට ෙපර වාර්තාව 

පිළිගන්න බැරි නිසා අපි අලුතින් කමිටුවක් පත් කළා. අපි විශ්වාස 
කරනවා, ඒ කමිටුව සාධාරණ, සාර්ථක පදනමක් මත තිෙබනවාය 
කියා. ඒ මත ඉදිරි පියවර ගන්න කියලායි අප ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත්ත පියවර 

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ 
වාර්තා ෙදකම table කරන්න. එතෙකොට අපට, ජනතාවට 
දැනගන්න පුළුවන්, ඒ සිදු වුණු ෙද් වහන්න හදපු අය කවුද, ඒ 
කමිටුව පත් කරලා ඒ පරීක්ෂණ යට ගහන්න හැදුෙව් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ඒ ගැන ජනතාව දැනගන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එහිදී ''ෙහළිදරව් ෙනොකළ යුතු කරුණු'' 

කියා අප තීරණය කෙළේ ඒවා ජනතාවට හංගන්නවත්, 
ඔබතුමන්ලාට ඒක වසන් කරන්නවත් ෙනොෙවයි. ඒ කරුණු 
ෙහළිදරව් වුෙණොත්, ඉදිරිෙය්දී කරන ෙපොලිස් පරීක්ෂණ කටයුතු 
කර ෙගන යන්නට බැරි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සාක්ෂිකාරයින්ෙග් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව පශ්න මතු ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ 
සංෙව්දී කරුණු ටික විතරක් ෙහළිදරවු ෙනොකර ඉතිරි කරලා, ''ෙම් 
පරීක්ෂණ කටයුතු ඉවර කරලා නීතිමය පියවර ගන්න. එතෙකොට 
ෙම් සියල්ල එළියට ඒවි''යි කියා ෙපොලිස්පතිතුමාට නිර්ෙද්ශ 
කෙළේ.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙවනම 

පනතක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ පනතට අනුව අපි ඒ සාක්ෂිකරුවන් 
ආරක්ෂා කරමු. ඕනෑ නම් ඒකට නීති තිෙබනවා. වෙට් වංගු 
ගහන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ජනතාව දැනගන්නට 
වුවමනාමයි. ඒ සාක්ෂි ෙදන අයෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙම් 
අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙවනම පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
කළා. ඒ පනතට අනුව අපිට ඒ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කරන්නට 
පුළුවන්. ඔබතුමා කියනවා නම්, ''තවත් එහාට ගිය සංෙව්දී කරුණු 
තිෙබනවා''යි කියා, ඒ කරුණු ටික එෙහමම තියන්න ෙකෝ. එවැනි 
වාර්තා දීලා තිෙබනවා ෙන්. ෙමතැනට දීලා තිෙබනවා, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්මයායි, ඇෙමරිකානු තානාපතිවරයායි අත්සන් කළ 
ආරක්ෂක ෙසේවා ගිවිසුම. ඒෙක් සමහර ඒවා tipex කරලා තිබුණා. 
Tipex කරලා ඉතිරි ටික දුන්නා. ඒකට කමක් නැහැ. ඔය කියන 
සංෙව්දී කරුණු ටිකට ෙමොනවා ෙහෝ කරලා, ඉතිරි ටික ෙදන්න; 
නිර්ෙද්ශ ටික ෙදන්න; නිගමන ටික ෙදන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අපි ඒ වාර්තා සියලුම මාධ වලට නිකුත් කළා. ඒවා ෙම් රෙට් 

සියලුම මාධ වල පළ වුණා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවා මහජන නිෙයෝජිතයින්ට ෙදන්න. පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ෙදන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අපට ෙදන්න පුළුවන්. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ පිටපත 

ඔබතුමාට සපයන්නම්.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එෙහම නම් ඉතින් අර කලින් කියපු උත්තරය ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
  
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙදන්න පුළුවන් ටික අපි දුන්නා. ඒ ටික නැවත ඔබතුමාට 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා කියනවා නම් ඒවා ෙදන එක පශ්නයක් 

කියලා, මා ඒක පිළිගන්නවා. ඔබතුමා කියන විධියට edit කරලා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අලුත් කමෙව්දය අනුව ඕනෑනම් footnote 
එකකුත් දමලා ඒ වාර්තාව සභාගත කරන්න. මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ට, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ ගැන දැන ගන්න 
අත වශ යි. 

ෙරොෙෂන් චානකට පහර දීපු සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පත් කරපු 
ෙකොමිසමත් ඒ වාෙග්ම තමයි. ෙරොෙෂන් චානක ඇතුළු පිරිසට 
පහර දීලා, ෙරොෙෂන් චානකට ෙවඩි තියලා මරා දැම්මා. එතැනත් 

ඝාතනයක් තමයි සිදු වුෙණ්. ඒ පිළිබඳව සති ෙදකක් ඇතුළත 
පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියලා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම කිව්වා. 
ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති විෙශේෂ විමර්ශන ෙකොමිසමක් පත් කළා, 
මහානාම තිලකරත්න විනිසුරුවරයාෙග් මූලිකත්වෙයන්. ඒ 
වා ර්තාව ෙකෝ? ඒ වාර්තාව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කිසි බාධාවක් නැහැ. එතැන සංෙව්දී පශ්න නැහැ. 
ඒ නිසා ඒ වාර්තාවත් ඉදිරිපත් කරන්න. බන්ධනාගාරෙය්දී ෙවඩි 
තබා සිරකරුවන් ඝාතනය කිරීෙම් සිද්ධියට අදාළ වාර්තාව 
පිළිබඳවත් ජනතාවට දැන ගන්න ඉඩ සලස්වන්න කියලා මා 
ආරම්භයක් විධියට ඔබතුමාට කියනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය 
කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රතුපස්වල පහර දීම සහ ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කිරීම පිළිබඳ සිද්ධිය. ඒ පිළිබඳවත් කමිටුවක් පත් කළා. 
ඒ වාර්තාවත් තවම ලැබුෙණ් නැහැ. නිල ෙනොවන විධියට එෙහන් 
ෙමෙහන් වාර්තා ලැබුණා. එෙහම ෙනොෙවයි, ඒ වාර්තා නිල 
වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට තමයි 
විනිවිදභාවයක් තිෙබන්ෙන්; වුෙණ් ෙමොකක්ද, වැරැද්ද ෙමොකක්ද 
කියලා ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්; අනාගතෙය්දී එවැනි 
වරදක් කරන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙපොලීසියත්, 
හමුදාවත් -ඒ ෙදපැත්තම- සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
ෙදපැත්තම ෙයොදවා ගත්ෙත් කවුද? ඒ අයට නිෙයෝග දුන්ෙන් 
කවුද? වැදගත් වන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] ෙගෝඨාභය නම්, 
හරි පැහැදිලිව ඒක ඒ වාර්තාෙවන් කියන්න. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතා පැහැදිලිව, ඊට සම්බන්ධ ෙගෝඨාභය 
කියලා කථාවක් තිබුණා. ඒ හමුදා ෙම්ජර්වරයා,  ''එතැනින් එහාට 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් නිෙයෝග'' කියපු එක පැහැදිලිව 
තිබුණා. ඉතින්, ඒ වාර්තාව ෙකෝ? අපි ඒවා දැන ගන්න කැමැතියි. 
ඒ ෙද් සිද්ධ වුෙණ් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා නිෙයෝග දීලා ද? ෙමොකද, එදා ආණ්ඩුෙව්ම හිටපු 
ඇමතිවරු  එෙහම කිව්වා. ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා, එදා ඒ 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු සමහර ඇමතිවරු කිව්වා, "ෙම් ඕනෑ නැති වැ ඩක් 
කෙළේ, ෙම් පහර දීම වැරදියි, ෙම් ගැන පරීක්ෂණ තියන්න ඕනෑ" 
කියලා. මට මතකයි, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිවරයා එෙහම 
කිව්වා. ඒවාට සම්බන්ධ වුණු අය කවුද කියලා විවෘතවත් කිව්වා; 
ෙම්  ෙලොබිෙයදීත් සමහර ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් ඒවා ෙම් රෙට් 
ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා, රතුපස්වලදී ඒ තරුණයන්ට ෙවඩි 
තබා ඝාතනය කිරීෙම් නිෙයෝගය දුන්ෙන් කවුද කියන එකට අදාළ 
වාර්තාව වහාම ෙම් රෙට් ජනතාව ඉදිරියට පමුණුවන්න කියන 
එකත් ඔබතුමාට මතක් කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණ ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්, 
විනිශ්චයකාරවරුන් මාරු කිරීම සහ ඔවුන්ෙග් කටයුතු  අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් කියාත්මක වන බව ඇත්ත.  නමුත් 
ඒවාෙය්  තිෙබන පරිපාලන ගැටලුවලට, අධිකරණ අමාත ාංශෙය් 
තිෙබන විවිධ මූල මය තත්ත්ව  පිළිබඳව යම් යම් මැදිහත්වීම් 
කරන්න අධිකරණ ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට බලයක් 
තිෙබනවා; වගකීමක් තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එතැනදී දැනට තිෙබන පධාන පශ්නයක් 
තමයි අධිකරණ කලාප නම් කිරීෙම් දී ඇති වී තිෙබන පශ්නය. අද 
අධිකරණ කලාප නම් කිරීම පිළිබඳ  විශාල ෙදෝෂයක් තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් අධිකරණ කලාප නම් කිරීම සිදු විය යුත්ෙත් 
ජනගහනය සහ භූෙගෝලීය සාධක මත. නමුත් ෙබොෙහෝ තැන්වල 
අධිකරණ කලාප නම් කිරීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනඥයන් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරනවා වාෙගයි. 
පක්ෂයට දිනන්න පුළුවන් ඡන්ද ටික එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක අනුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් මායිම් හදනවා ෙන්.  

අධිකරණ කලාප පිහිටුවීමත් එවැනි තත්ත්වයට පත් වීම ඉතාම 
කනගාටුදායකයි. අධිකරණ කලාප පිහිටුවීෙම්දී වඩාත් විද ාත්මක 
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පදනමක් මත ඒවා පිහිටුවීම සහ ගැසට් කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. 
නමුත් දැන් ඒ පිළිබඳ ගැටලු මතු වූ ෙබොෙහෝ තැන් තිෙබනවා. 
අවශ  buildings නම් හදලා තිෙබනවා. ෙකෝටි ගණන් වියදම් 
කරලා buildings හදනවා. Buildings හැදුවාට මදි. අධිකරණ 
කටයුතු සඳහා අවශ  කරන විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කර ගැනීෙම්, 
cadre එක සම්පූර්ණ කරගැනීෙම් යාන්තණය විධිමත්ව සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා විනිශ්චයකාරවරුන් අඩු ෙබොෙහෝ තැන් අද 
තිෙබනවා. උතුර සහ නැෙඟනහිර පළාත් ගත්ෙතොත්, ෙදමළ 
භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් විශාල 
ඌනතාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමන්ලාට 
පුළුවන් ඒ බඳවාගැනීම් කරන්න. ඒ සඳහා සුදුසු නීතිඥවරු 
ඉන්නවා.  අවශ  කරන විභාග පවත්වා ඒ අය බඳවා ගැනීෙම් 
කටයුත්ත කඩිනම් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කියන 

කාරණය සත යක්. අෙප් අධිකරණ කලාප කැඩීම, පසු ගිය 
කාලවල පළාත් පාලන ඡන්දයට ෙකොට්ඨාස කඩපු ආකාරයට 
ෙද්ශපාලනඥයන් තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් කටයුතු පවත්වාෙගන යන්න බැරි මට්ටමට ෙම් 
තත්ත්වය උග ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ නිසා මා  
මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුෙමකු පත් කරලා, ඒ පිළිබඳව 
වාර්තාවක් අරෙගන, ඒ තත්ත්වය නිවැරැදි කරන්න දැන් සියලු 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා 
වාෙග්, දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට ලංකාෙව්ම තිෙබන ෙම් 
ගැටලු ඉදිරි මාස කීපෙය්දී විසඳන්න අපි කටයුතු කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්, ගම්පහ පෙද්ශෙයන් තමයි අප එය ආරම්භ 
කරන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා පශ්නය හඳුනාෙගන තිබීම 

වැදගත්. එෙහත් ඒ පශ්නයට පිළිතුර පමාද වීම කනගාටුදායකයි. ඒ 
නිසා ඒ කටයුත්ත ඉක්මන් කිරීම අත වශ  ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
අමාත තුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙම් 
තත්ත්වය බරපතළ බව. ඔබතුමාත් එය සඳහන් කළා. ගම්පහ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොළඹ ගත්තත්, අෙනක් දිස්තික්ක ගත්තත් 
ෙම් පශ්නය තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහර අලුතින් අධිකරණයක් පිහිටුවූවා. 
2012දී තමයි ඒ අධිකරණය පිහිටුවූෙය්. ඊට පසුව, 2014දී විෙශේෂ 
ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, මහර දිස්තික් අධිකරණයක් 
පිහිටුවනවා කියලා. නමුත් අද වන තුරු මහර දිස්තික් 
අධිකරණයක් පිහිටුවා නැහැ. ගම්පහ, නඩු ෙගොඩක් ෙගොඩ ගැහිලා 
තිෙබනවා. අලුතින් අධිකරණ ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැදුවා.  
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැදුවාට-    

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කියන එක ඇත්ත, ගරු 

සභාපතිතුමනි. අපි ගම්පහ, මහර ෙගොඩනැඟිල්ල හදා තිෙබනවා 
දිසා අධිකරණයටත් එක්ක. ඒ අතරතුර වත්තල අධිකරණය 
කඩාෙගන වැටුණා. ඒ නිසා වත්තල අධිකරණය දැන් කියාත්මක 
වන්ෙන් මහර අධිකරණ ස්ථානෙය් එක ෙකොටසක. වත්තල 
අධිකරණය අපි දැන් හදලායි තිෙබන්ෙන්. තවත් මාස කීපයක් 
යනවා, ඒ වැඩ සම්පූර්ණ කරන්න. මහරින් වත්තලට  එම 
අධිකරණය  ෙගන ගියාම  මහර දිසා අධිකරණය අපට එතැන 
පටන් ගන්න පුළුවන්, ගරු සභාපතිතුමනි.   

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  වත්තල අධිකරණය  ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව 

බලයට පත්ෙවන්නටත් කලින්  ෙබොෙහෝ වැඩ අවසන් කරලායි 
තිබුෙණ්. තව ෙපොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න තිෙබන්ෙන්.  දැනට 
අවුරුදු ෙදකක් ගතෙවලා තිබුණත් තවම ඒ වැඩ ෙකොටස අවසන් 
ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
දැන් අවුරුදු  තුනකට වැඩි කාලයක් ගතෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 

ෙගොඩනැඟිල්ල හදලා භාර ෙදන්න.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙම්  කියන්ෙන්.  සාක්ෂි තිෙබනවා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා අමාත තුමාටත් ෙම් ගැන ෙයෝජනා 

කළා. අනාගතෙය් අධිකරණ කළාප ෙබදුවාම, ෙයෝජනා 
ලබාෙගන  ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙකොට 
මුළු සභාෙව්ම අදහස් අරෙගන කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන්.   
ෙම්ක මහ අවුලක් ෙවලා තිෙබනවා.   හැම  ෙකනාටම  ඕනෑ 
විධියට කටයුතු කරන්න ගිහින් දැන් අවුල  ලිහන එකත් ෙල්සි 
එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි වත්තල අධිකරණයටයි, ගාල්ෙල් 

අලුත් අධිකරණයටයි, මට මතක විධියට රුපියල්  මිලියන 150 
කට වැඩි  මුදලක්  රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට ෙගවා තිෙබනවා.   
රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ෙම්  කටයුත්ත පමාද කළා. අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ව ෙගන්වලා ඒ ගැන  විමසුවාම කිව්ෙව්, අපි අධිකරණ 
හදන්න දීපු මුදල්  ඒ කාලෙය් රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව භාරව සිටි  
ඇමතිවරයා,  ජනාධිපතිවරණෙය්දී  හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඡන්ෙදට වියදම් කරලා කියා.  ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒකට 
සාක්ෂි තිෙයනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කවුද වියදම් කර තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
හිටපු නිවාස හා ඉදිකිරිම් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන්, සජිත්  ෙපේමදාස මැතිතුමා?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
නැහැ,  නැහැ. කලින් ආණ්ඩුෙව් හිටපු  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

ඇමතිතුමා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන්  කවුද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා  තමයි  අධිකරණය වුෙණ්.   ඉතින් 

එතුමාට  දිනන්න ඒ සල්ලි  වියදම්  කරන්න පුළුවන්.  
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එෙහම කරපු ෙකනාව ෙන්,  ෙම්චචර  passport  සම්බන්ධව  

වැරැදි කරලා  තිබියදීත්  ඔබතුමන්ලා රකින්ෙන්.  එෙහම කළාය 
කියලා දැන් කිව්වාට,  ඒ ඔක්ෙකොම ෙචෝදනා තිෙබන;  passport  
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබන; උප්පැන්න සහතික 
සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබන ෙකනාව රකින්ෙන්ත්  
ඔබතුමන්ලා ෙන්.  ඒක ෙන් අපට තිෙබන පශ්නය.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Vasudeva Nanayakkara, what is your point of 

Order? 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු ගැනයි ෙම් ෙචෝදනාව 

නඟන්ෙන්.  ඔහුෙග්  සාවද  කියාකලාපය  ආදී ෙද්වල් පදනම් 
කරෙගනයි.   සථ්ාවර නිෙයෝගවල තිෙබන  ආකාරයට  එවැනි 
ෙචෝදනාවක් කරනෙකොට,  ඒක යම්කිසි  ෙයෝජනාවක් අනුවයි 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකුට ෙචෝදනාවක් 
කරනෙකොට,  සිටි ගමන් එෙහම  නිකම් අපවාද ෙචෝදනා කරන්න 
බැහැ.  

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි.  ගරු අමාත තුමා පිළිතුරු ෙදනවාද?  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මා කාටවත් ෙචෝදනා කිරීමක් ෙනොෙවයි 

කෙළේ.  ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය අහද්දී  මා 
එතුමාට   උත්තර ෙනොදී,   අදාළ මන්තීවරයා කවදා ෙහෝ එනතුරු 
මට බලාෙගන ඉන්න කියලාද ෙමතුමා කියන්ෙන්? එෙහම 
සම්පදායක්, එෙහම රීතියක්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය් තබා 

ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. එතුමා  පශ්නයක්  අහන ෙකොට,   ඒ 
පිළිතුරට අදාළ කරුණ ගැන පැහැදිලි කිරීම මෙග් යුතුකමක්; මෙග් 
වග කීමක්.  ඒකට මම අරයා - ෙමයා එනතුරු බලාෙගන ඉන්ෙන් 
නැහැ.  

  
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  මා  අධිකරණ අමාත  ගරු විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට  ෙචෝදනා කළා,  ඇයි ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල 
හදලා  ඉවර කරන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, 
ඒ සඳහා ලබා දුන් මුදල්  කවුද මංෙකොල්ල කාලාය කියලා. දැන් 
ඔය මංෙකොල්ල කාරයා ගැන තමයි කිව්ෙව්. ඒ ගැනයි එතුමා 
කිව්ෙව්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි යම් සාධාරණත්වය මත වැඩ කරන්න 

ඕනෑ.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර ඔබතුමන්ලාෙග් ආසනවලට 

ගිහිල්ලා වාඩි ෙවන්න. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපට ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා නම්, ෙම් විධියට ඒ ෙචෝදනාව 

ගැන කියන්ෙන් නැතිව, ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් කියන්න 
තිබුණා. අෙපත් යම් සංෙව්දී කරුණු තිෙබනවා. ඒ සංෙව්දී කරුණු 
ගැන  මට ෙමතැන කියන්න බැහැ. ඒක මම පසුව කියන්නම්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කරුණු වටහා ගත්තා. ගරු විජිත ෙහේරත් 

මන්තීතුමනි, please, go ahead. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැන කිසිම මන්තීවරයකුෙග් නමක් 

සඳහන් වුෙණ් නැහැ.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා 
ෙතොප්පිය දා ගත්තාට - එතුමා හිටියාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ඇමතිතුමා කවුද කියලා දැන ගන්නත් කැමැතියි.  
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අනුන්ව රකින්න යන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙහොරු රකින්න යන්න එපා. ෙහොරු රකින්න 
ගිහිල්ලා ඔබතුමා අමාරුෙව් වැෙටන්න එපා. ඔබතුමාෙග් ආත්ම 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහර ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස 6ක් තිෙබනවා. 
ඒ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස 6න්,  අපරාධ නඩුවලින් ෙකොටසක්  මහර 
උසාවියට යනවා. සිවිල් නඩු සියල්ල ගම්පහ උසාවියට යනවා. 
සමහර තැන්වල එකම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසය ෙදකට ෙබදිලා 
ඒ නඩුවලින් ෙකොටසක් ගම්පහ උසාවියට යනවා; අෙනක් ෙකොටස 
මහර උසාවියට යනවා. සමහර ෙවලාවට නීතිඥවරුන්ටත් 
වරදිනවා,  ෙම්ක අදාළ ෙවන්ෙන් ෙකොයි උසාවියටද  කියලා.  
ෙමොකද, ගාම ෙසේවා වසම තුළත් තිෙබන නඩු පමාණය ෙදකට 
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ෙබදිලා නිසා. ඉන්පසු, උසාවියට ගියාම තමයි විනිසුරුවරයා 
කියන්ෙන්, "ෙම්ක ෙමෙහට අදාළ නැහැ" කියලා. ඒ  වන විට, 
ෙසේවා දායකයා නීතිඥ ගාස්තුවත් ෙගවලා, රස්තියාදුත් ෙවලා, 
නඩුවත් කල් ගිහිල්ලා. අවසානෙය් දී, ඔහු පශ්න ෙගොඩකට 
පැටෙලනවා.  දැනට, ෙම් විධියට භූමිය ෙවන් කිරීම පිළිබඳව  
බරපතළ ෙලස පරිපාලනමය පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  
අධිකරණ කලාප සහ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස ෙවන් කිරීම පිළිබඳ  
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එහිදී, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ඇති වී 
තිෙබන පශ්නය ගැන විෙශේෂෙයන් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහර පෙද්ශෙය් අලුෙතන් ඉදි කරපු 
අධිකරණ භූමිෙය් තිෙබන ඉඩ පහසුකම් පමාණවත් නැහැ. ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  ඒ බව පිළිගත්තා.  ඒ සම්බන්ධ 
සාකච්ඡාවලට ඔබතුමා සම්බන්ධ වුණා.  මහර අධිකරණය ඉදි කළ 
භූමියට ආසන්නෙය්ම තිෙබන ඉඩම අධිකරණ අමාත ාංශයට 
පවරා ෙගන, අවශ  අධිකරණ ෙගොඩනැඟිලි සහ නීතීඥවරුන්ට 
අවශ  කරන කාර්යාලය ඉදි කරන්න එකඟයි කියලා ඔබතුමා 
පිළිගත්තා. එම ඉඩම පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් යටෙත්යි 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත්,  අද ඒ භූමිය  අත්පත් කරෙගන තිෙබන්ෙන් 
කවුද කියන එකයි පශ්නය  තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයකුෙග් පදනමක් 
තිෙබනවා. ඒ පදනමට තමයි ෙමම ඉඩම බදු අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  
ඒ පදනෙමන් තමයි දැන් එක එක අයඓම ඉඩම කුලියට 
ෙදන්ෙන්. අධිකරණෙය් නීතීඥවරුන්ට කුලියට ෙදන්ෙනත් 
පදනෙමන්. ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්  ඉඩමක්.  පළාත් ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස්වරයා සතු, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා භාරෙය් තිෙබන 
ඉඩමක්.  

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරයකුෙග් නමින් පදනමක් හදලා,  ඒ  
පදනම මඟින් තවත් අයට  අතුරු බදු ෙදනවා. ආරම්භක ගාස්තු 
විධියට පහළ තට්ටුවට රුපියල් ලක්ෂ හතරක් ගත්තා. උඩ 
තට්ටුවට රුපියල්  ලක්ෂ ෙදක හමාරක් ගත්තා. මාසික  කුලිය 
පහළ තට්ටුවට රුපියල් 15,000යි,   උඩ තට්ටුවට රුපියල් 7,500යි. 
හැබැයි කිසිම  රිසිට් එකක් නැහැ. නමුත් ෙම්ක රජෙය් ඉඩමක්. 
එෙහම නම් ෙපෞද්ගලික පදනමකට පවරලා, ෙපෞද්ගලික පදනමක් 
මඟින් එක එක ආයතනවලට කුලියට ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම්ක රජය සතු ඉඩමක්.   ෙහක්ෙටයාර් දශම නවයක්  පමණ 
විශාල ඉඩමක්. ෙම්කට අගමැතිතුමාත් මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනාධිපතිතුමාත් එකඟයි. මහර ආසනය නිෙයෝජනය කරන 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් පැහැදිලිව එකඟ 
වුණාය කියා ලිඛිත සාක්ෂි තිෙබනවා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා, "ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා සහ මහානගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමා සමඟ කළ සාකච්ඡාෙව්දී මහර දිසා අධිකරණය ආරම්භ 
කිරීම සඳහා මහර අධිකරණය ඉදිරිපිට ඇති හිස්  ඉඩම අධිකරණ 
අමාත ාංශයට ලබා දීම සඳහා එකඟතාවය ලබා දී ඇත" කියලා.  
එතුමාත් එකඟතාව ලබා දී තිෙබනවාය කියා ෙම්  ලිපිෙය් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මා නම් සම්බන්ධ නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.   හැබැයි ඔබතුමා 

කියන ඒ  කාරණය මා භාර  ගන්නම්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කාරණය භාර ගන්නවා නම් ඇති.  සාකච්ඡා පිළිබඳ  සියලුම 

minutes  මා ළඟ තිෙබනවා.  මට ඒවා ඉදිරිපත්  කරන්න ෙවලාව 

මදි.  එතුමාත් කැමැති නම් කවුරුවත් විරුද්ධ ෙවන්න විධියක් 
නැහැ ෙන්. එෙහම නම් ඒ ඉඩම  වහාම  පවරාෙගන  
නීතීඥවරුන්ට අවශ  ඉඩ පහසුකම් ලබා ෙදන්නත්,  අධිකරණ 
ෙගොඩනැඟිල්ල  හදන්න  අවශ  කටයුතු කරන්නත්  කඩිනම් 
පියවර ගත යුතුය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම්ක කාලයක් 
තිස්ෙසේ ඇෙදමින්  පවතින ෙදයක්.  පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට ෙම් 
පිළිබඳව දැනුම් දුන්නාම  පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ඒෙකන් 
මඟහරිනවා.  දිසත්ික් ෙල්කම්වරයා ලිපියක් එවා තිෙබනවා, ෙමහි 
මැනුම් කටයුතු  ආරම්භ කළාය; මැනුම් කටයුතු අවසන් වුණු පසුව 
තීන්දුවක් ගන්නවාය කියා. පට්ටපල් ෙබොරුවක්. ෙජ ෂ්ඨ මිනුම් 
නිලධාරිවරයා ලිපියක් එවා තිෙබනවා, "මට එෙහම කිසිදු ලිපියක් 
එවා නැහැ;  මැනුම් කටයුතු කරන්න මට දැනුම් දීලා නැහැ" 
කියලා. ඒ ලිපිය එවා තිෙබන්ෙන්  ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි 
දායි.  අද අපි කථා කරන්ෙන් 21 වැනි දා. ෙජ ෂ්ඨ  මිනුම්   
නිලධාරියා පළමු වැනි දා එම ලිපිය යවා තිෙබන්ෙන්,  එවැනි  
තීන්දුවක්  මට දීලා නැහැ කියලායි.    එහාට, ෙමහාට ෙබෝලය පාස් 
කරමින් ෙමය මඟහරිනවා. එය රජය  සතු භූමියක්. ඒ නිසා එය 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට  සහ එම කටයුතු සඳහා ෙයොදාගන්නය 
කියන කාරණයත් මා  මතක් කරන්න  කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  අධිකරණවල  තිෙබන පහසුකම්  
ෙනොමැතිකම පිළිබඳවත්  ෙබොෙහෝ මැසිවිලි එනවා.  විෙශේෂෙයන්ම 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට, නීතිඥවරුන්ට පමාණවත් පහසුකම් නැහැ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන  ජනතාවට අවශ  කරන 
පහසුකම්වත් නැහැ. 

ඔබතුමාම දන්නවා, අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් විනිසුරුවරුන්ෙග් 
වාහන ටික නවත්වන්නට පමාණවත් විධියට රථ ගාලක් 
තිෙබනවාද කියා.   එෙහම නැහැ. එතැන් සිට වැසිකිළි, කැසිකිළි 
පහසුකම්වලත් බරපතළ අඩුවක් තිෙබනවා. අපි ෙමතැන ෙකෝටි 
ගණනක් මුදල් එහාට ෙමහාට නාස්ති කරනවා, වියදම් කරනවා. 
නමුත් සාමාන  ජනතාවට ෙබොෙහෝ උසාවිවලට ගියාම ඉන්න 
තිෙබන්ෙන් දහඩිය දමමින්, පුංචි ඉඩ ෙකොටසක. ඒවාෙය් ඉන්න 
බැහැ. නඩුව අවසන් ෙවනකනුත් දහඩිය දාලා රත් ෙවලා ඉන්ෙන්, 
නඩු තීන්දුව ෙකොයි වාෙග්ද කියලා. ඒ වාෙග් ෙවලාවට 
වැසිකිළියට යන්න පහසුකම නැත්නම් සාමාන  ජනතාව ඒ 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එවැනි අඩු පාඩුකම් 
ෙගොඩක් තිෙබනවා. අපි ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා buildings 
හදලා තිෙබනවා. සමහර buildings නිකම් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මීගමුෙව් ෙලොකු 
building එකක් හදලා තිෙබනවා. එහි Civil Appeal Court එක 
පිහිටුවනවා කියලා ෙගොඩක් කල් ඉඳන් කියනවා. නමුත් අද 
ෙවනකම් මීගමුෙව් Civil Appeal Court එක පිහිටුවලා නැහැ. එම 
නිසා උසාවිවල තිෙබන තදබදය අඩු කරන්නට ෙයෝජනාවක් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා. උසාවිවල නඩු ෙගොඩ 
ගැහිලා, ඒවා අහන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා 
ෙයෝජනා කරනවා නඩු පවරන සාමාන  පුරවැසියන්ෙගන් නඩු 
ගාස්තුවක් ගන්නට. ඇත්තටම බැලුෙවොත් ෙම්ක දඩ ගාස්තුවක් 
වාෙග්; දඩයක් වාෙග්. අපි යම්කිසි පශ්නයක් ෙවලා නඩුවක් 
දමන්න උසාවියට ගියාම, උසාවියට යන පුද්ගලයාට සල්ලි 
ෙගවන්න කියනවා. ඒකට ෙහේතුව විධියට ඔබතුමන්ලා දක්වලා 
තිෙබන්ෙන් නඩු ෙගොඩ ගැහිලා, නඩු අහලා ඉවර කරන්න බැහැ 
කියලා. ෙම් අය වැය වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි, වාක ෙය් 
තිෙබන්ෙන් එෙහමයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අද ඊෙය් ෙනොෙවයි උසාවි පටන් ගත්ත දා ඉඳලා 

පාර්ශ්වකාරයින්ෙගන් ගාස්තු අය කිරීමක් ෙකරිලා නැහැ, අදටත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. නමුත් ඒ ඉදිරිපත් කරන ෙල්ඛන අනුව එක ෙල්ඛනයකට, -
උපරිම ගණන ෙල්ඛන 10යි- රුපියල් 1,000ක සීමාවකට යටත්ව 
මුද්දර ගාස්තුවක් ෙගවීෙම් අවශ තාව  තිෙබනවා. ඒක හැම 
නඩුවටම නැහැ. ෙබදුම් නඩු, දික්කසාද නඩු වාෙග් ඒවාට නැහැ. 
මූල  වටිනාකම් තිෙබන නඩුවලට පමණක් තිෙබන කමයක් ගරු 
මන්තීතුමා. ඒක, අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක දිගටම තිබුණු 
කමයක්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එෙහම නම් ඇයි අලුෙතන් දැම්ෙම්? අය වැය කථාවට 

අලුෙතන් දැම්ෙම් ඇයි? ඔබතුමා කියන විධියට සිවිල් නඩු සඳහා 
දැනටමත් මුද්දර ගාස්තු අය කිරීමක් ෙවනවා නම් අලුෙතන් අය 
වැය ෙයෝජනාවක් විධියට දාන්ෙන් ෙමොකටද? උසාවිවල නඩු 
ෙගොඩ හැගිලා, නඩු පමාද ෙවනවා; ෙම් පමාදය වැළැක්වීම සඳහා 
උසාවිය ෙවත නඩුවක් ඉදිරිපත් කරන සෑම පුද්ගලයකුෙගන්ම 
ගාසත්ුවක් අය කරනු ලැෙබ්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ෙයෝජනාව තිෙබනවා. මම දැනට පවතින 

කමයයි ඔබතුමාට පැහැදිලි කෙළේ, ඒක නිවැරදි කරන්නට.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය හදන විට ඔබතුමා ෙම්ක 

දැක්ෙක් නැද්ද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මුදල් ඇමතිතුමා ඒක පැහැදිලි කළා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්, ෙමොකක්ද ඒෙක් ඇත්ත කථාව? අය වැෙය් 

සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙමෙහමෙන්, මට කියන්න ෙකෝ ෙම්කට 
උත්තරය.  

"නඩු විශාල සංඛ ාවක් විභාගයට ගැනීම සඳහා ඒක රාශී වි තිබීම සමස්ත 
අධිකරණ පද්ධතියම මුහුණ පාන විශාල ගැටලුවක්. නඩු විශාල පමාණයක් 
පැවතීම අධිකරණ කියාවලිය පමාද වීමට ද, යුක්තිය පසිඳලීම පමාද  වීමට 
ද ෙහේතු ෙව්. එෙමන්ම, එය රජයට ද විශාල ගැටලුවක් වී ඇත. ඒ නිසා, 
ඕනෑම පුද්ගලෙයක් උසාවිෙය් නඩුවක් ෙගොනු කිරීෙම් දී ඒ සඳහා නඩු 
ගාස්තුවක් අය කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා." 

ෙමොකක්ද ෙම්? තවම ඒ ගැන හරි පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ. 
ඔබතුමා ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නෙකෝ. මම ෙව්ලාව ෙදන්නම්. 
ෙම් නඩු ගාස්තුවක් අය කරනවා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, නඩු තදබදයක්, පමාදයක් තිෙබනවා කියන 

එක ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා ෙන්.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක හරි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
දැන් අවුරුදු 50ක්, 60ක් තිස්ෙසේ -අධිකරණ අමාත ාංශෙය් වැය 

ශීර්ෂය දවෙසේදී හැම දාම- ෙම් ගැන තමයි අප කථා කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අප දැන් පියවර ගණනාවක් අරෙගන 
තිෙබනවා. සමථ මණ්ඩලෙය් සීමාව ලක්ෂ ෙදකහමාරක්ව තිබුණු 
එක ලක්ෂ පහක් කරලා සුළු නඩු යන එක ලක්ෂයක පමාණයකින් 
අඩුකරගන්න බලනවා. 

 ඊළඟට, ෙමෝටර් රථ පවාහන ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරලා, 
එමඟින් නඩු විශාල සංඛ ාවක් අධිකරණයට යාම වළක්වාගන්න 
බලනවා. ඒ තුළ කාලය ගත යුතු නඩු සඳහා සාධාරණ කාලයක් 
අධිකරණයට ලබාදීමට අදහස ්කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, තිෙබන 
නඩු පමාණය සහ වියදම් ආදී සියල්ලම බලා මුදල් අමාත ාංශය 
විසින් කරපු ෙයෝජනාව තමයි ඒක. ඒ ෙයෝජනාෙව් ෙහොඳ නරක, 
ගුණ අගුණ විෙව්චනය කරන්න ඔබතුමන්ලාට සාධාරණ අයිතියක් 
තිෙබනවා. අප ඒක පිළිගන්නවා. නමුත්, රජයට මුදල් අය කර 
ගැනීෙම් කම ෙව්දයක් විධියට මූල  විෙශේෂඥෙයෝ තමයි ඒ 
කාරණය තීරණය කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඕනෑම පුද්ගලෙයක් උසාවියකට ගිහින් 

අපරාධ නඩුවක් ෙහෝ සිවිල් නඩුවක් දමද්දි අනිවාර්යෙයන්ම නඩු 
ගාස්තුවක් ෙගවිය යුතුයි කියන එකද ෙම් ෙයෝජනාෙව් අදහස?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අපරාධ නඩුවලදී ඒ කාරණය කිසිෙසේත්ම බලපාන්ෙන් නැහැ. 

ෙමොකද, අපරාධ නඩු ෙගොනු කරන්ෙන් ෙපොලීසිය, එක්ෙකෝ 
නීතිපති ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව,-  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
යම් පුද්ගලයිනුත් නඩු ෙගොනු කරනවා ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Privately කරන ඒවා තිෙබනවා. නමුත්, අපරාධ නඩුවලට 

ගාස්තු අයකිරීමක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම අය කරන්න 
කමෙව්දයක් නැහැ. ගාස්තු අය කිරීෙම් කමෙව්දය තිෙබන්ෙන් 
සිවිල් නඩුවලයි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා කියන කාරණය මට පැහැදිලියි.  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  
අපට ඉතා පැහැදිලියි, අධිකරණ ඇමතිතුමා ඉන්ෙන් ෙවන 

මතයක,  මුදල් ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන් තවත් ෙදයක් 
බව. ඒෙකන්ම පැහැදිලියි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙමම අය වැය පිළිබඳව 
තිෙබන පරස්පරය. ඒක තමයි ෙම් ඔප්පු වුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙව්ලාව මදි නිසා මම අවසාන වශෙයන් 
විනිසුරුවරුන්ෙග් වැටුප් පශ්නය පිළිබඳව කථා කරන්නම්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා, විනිසුරුවරුන් සඳහා 
ෙවනම වැටුප් ව හයක් හදනවා කියා. ඒ පිළිබඳව සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 16වැනි දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් සම්බන්ධ වුණු 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. නමුත්, අද වන තුරු විනිසුරුවරුන් 
සඳහා වුණු වැටුප් ව හයක් සකස් කර නැහැ.  "අභියාචනාධිකරණ, 
මහාධිකරණ සහ අනිකුත් අධිකරණ සාමාජිකයන්ෙග් වැටුප් 
විෂමතා 2016 වර්ෂෙය් දී නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන ලදී" කියා 
ඔබතුමන්ලා ෙම් අය වැය කථාෙව් කියා තිෙබනවා. නමුත්, එය 
නිවැරදි කර නැහැ. මම ඉතා වගකීෙමන් ෙම් කියන්ෙන්. 66/2008 
යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් තිබුණා. එම නඩු තීන්දුෙවන් 
ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, විනිශ්චයකාරවරුන් සඳහා ෙවනම වැටුප් 
ව හයක් සකස් කරන්න කියා. නමුත්, ඒ වැටුප් ව හය අනුව 
ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලා 5/2016 කියන රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛය 
නිකුත් කෙළේ. රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් ඒ 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට අදාළ වැටුප් ව හ සකස් කරලා නැහැයි 
කියලා ජනාධිපතිවරයාත්, අධිකරණ ඇමතිවරයාත් ඇතුළු ඒ 
සියලුම නිලධාරි පිළිගත්තා. ඒ අනුව ෙම් චකෙල්ඛෙයන් 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලා සඳහා වූ ෙවනම වැටුප් ව හයක් සකස් 
කරලා නැහැයි කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? ඒ වැටුප් ව හය 
යථා කාලෙය්දී ඉක්මනින් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරනවාය කියලා 
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔය කාරණය මතු කිරීම පිළිබඳව ගරු 

විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඇත්තටම 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ගත කරන්ෙන් ඉතාමත් කටුක ජීවිතයක්. 
රාජ  ෙසේවෙය් නියුතු අනිකුත් ඉහළ නිලධාරින්ෙග් වැටුප් තල 
බැලුවාම විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග් වැටුප් තලය ඉතා පහළ 
මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලාෙග් රැකියාව පැය අ ෙට් 
රැකියාවක් ෙනොෙවයි. සාමාන ෙයන් ෛවද වරු නම්, උෙද් 
ඉස්පිරිතාලෙය් වැඩ කරලා තමන්ෙග් පඩිය අරෙගන හවසට 
ගිහිල්ලා private practice එෙකන් මුදල් ෙහොයනවා.  

විනිශ්චයකාරවරු කියන්ෙන් එවැනි කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. 
අඩුම පහසුකම් යටෙත්, අඩුම වැටුපකට ඉතා විශාල බරක් අදින 
කණ්ඩායමක් තමයි, විනිශ්චයකාරතුමන්ලා. එතුමන්ලා 
වර්තමානෙය් තිෙබන වැටුප් කමය යටෙත් ෙසේවය කරමින් විශාල 
වශෙයන් තාඩන-පීඩන, අවලාද-අපහාස විඳිමින් ඉතාමත්ම කැප 
වීෙමන් අෙප් රෙට් අධිකරණය ස්වාධීනව පවත්වා ෙගන යනවා. 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කියපු කාරණය පිළිබඳව මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත තුමාත් දැනුවත් කරන්නම්. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය 

මාස කීපය තුළ සාකච්ඡා වට කීපයක් පැවැත්වූවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී අපි විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට විෙශේෂ 
 වැටුප් කමයක් ෙයෝජනා කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාට ඒකට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලාත් මම මතක් 
කරනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඉතා පැහැදිලිව. නමුත්, ෙම් අය වැෙය් සඳහන් කරලා තිෙබන 

වාක  සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි. ෙමොකද, ඒ වාක ෙය් කියා 
තිෙබනවා, "වැටුප් විෂමතාව අෙහෝසි කරන ලදී" කියලා. ඒක 
වැරදියි කියන එක දැන් ඔබතුමා කළ එම පකාශෙයන්ම ඔප්පු 
වනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මහාධිකරණ සහ මෙහස්තාත් 
අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඇත්තටම ගත්ෙතොත් පමාණවත් 
වැටුප් තලයක් නැහැ. සාමාන ෙයන් ගත්ෙතොත්, මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරෙයකුට රුපියල් 32,000ක් පමණ 
තමයි හම්බ වන්ෙන්. තවත් රුපියල් 10,000ක් ලැබුෙණොත් 
රුපියල් 40,000ක් වනවා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම මූලික වැටුපට 
එකතු වන්ෙන් නැහැ. එතුමන්ලාට දීමනා නම්, එල්ලා තිෙබනවා. 
නමුත්, දීමනා එල්ලා තිබුණාට මූලික වැටුප පමාණවත් ෙලස 
නැහැ. ඒ නිසා එතුමන්ලාෙග් ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න 
එතුමන්ලාට ෙවනම වැටුප් ව හයක් සකස් කළ යුතුයි කියන එක 
මා අවධාරණය කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් තව විනාඩියක් 

කාලයක්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් ෙරජිස්ටාර්වරු 

බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයනුත් මම කියන්න ඕනෑ. අද උෙද් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයා තුන්වන ෙශේණිෙය් ෙරජිස්ටාර්වරු 
ෙදවන ෙශේණියට අනුයුක්ත කිරීම සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
ඇහුවා. ඉතා පැහැදිලිව ඒ ෙසේවා ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා, කඩඉම් 
විභාගයකින් පස්ෙසේ තමයි ඒ බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරන්ෙන් 
කියලා. නමුත්, ඒකට පටහැනිව සති ෙදකකට කලින් විවිධ 
පුද්ගලයින් ෙරජිස්ටාර් තනතුෙර් ෙදෙවනි ෙශේණිය සඳහා බඳවා 
ගත්තා. ඒ නිසා ලිපිකරුවන් සහ ඊට පහළ සිටි විශාල පිරිසක් එක් 
වරම  ෙදෙවනි ෙශේණියට බඳවා ගැනීමක් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ විෂයය අයිති නැති වන්න පුළුවන්. එය 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් විෂයයක් වන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අධිකරණ ඇමතිවරයා විධියට එතැන යම් 
වැරැද්දක් සිදු වනවා නම්, එය නිවැරදි කිරීම සඳහා ඔබතුමාට යම් 
මැදිහත්වීමක් කරන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඔය ෙකොයි ෙකොමිෂන් සභාවත් වග කියන්න 
ඕනෑ නිසා ෙමයත් වහාම නිවැරදි කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් 
මම නතර වනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ  අමාත තුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 10.24] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට එක්වීමට අවස්ථාවක් 
ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම පතිපත්ති,  
ආර්ථික කටයුතු ඒ වාෙග්ම තරුණ සංවර්ධනය යන ඉතා වැදගත් 
අංශ සමඟ ඉදිරියට යන ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත ාංශයට  අද ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා  
නායකත්වය  දීලා කටයුතු කරනවා. අෙප් රටට ඒ අංශ තුළින්  
විශාල ෙවනසක් කරලා  ඉදිරියට යන ෙමොෙහොෙත් ෙම් අය වැය 
තුළිනුත් ඒ අංශ නඟා සිටුවීම සඳහා විශාල වශෙයන් පතිපාදන 
ෙවන් කිරීම සහ ඒ අවශ  කටයුතු  කරලා තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා සඳහන් කළා, 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිවරුන් පත්කිරීෙම්දී යම් 
ගැටලුවක් තිෙබන බව එතුමා දැක්කා කියලා.  නමුත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ජාතික ලැයිස්තුවක් ගත්ෙතොත්,  පක්ෂ වලින් තමයි 
ඒ ජාතික ලැයිස්තුවට නම් කරන්ෙන් කියන එක. ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට  ඒ ජාතික ලැයිස්තුෙව් මන්තීවරු වශෙයන් පත්වන්ෙන් 
ඡන්දය ෙනොඉල්ලූ මන්තීවරුයි. නමුත්  ෙම් මහ මැතිවරණෙය්දී අපි 
දැක්කා, පරාජය වුණු මන්තීවරුනුත් එක් එක් පක්ෂවල ජාතික 
ලැයිස්තුවලට නම් කරලා තිබුණු බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
විධියට අපි එෙහම නම් කෙළේ නැහැ. නමුත් සමහරක් පක්ෂවලට 
එෙහම නම් කරලා තිබුණා. මම හිතන හැටියට සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවලා සංවර්ධන කියාදාමයට යනෙකොට ඒ පරිපාලනය සඳහා 
ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ෙදන්න තමයි එෙහම නම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉදිරියට යනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පෙය් ඉදිරියට යනෙකොට එෙහම යම් යම් ෙවනස්කම් සිද්ධ 
ෙවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත අරමුදල- 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ජාතික ලැයිස්තුවට එෙහම පත් කරන්න බැහැයි කියලා 

නීතියක් නැහැ.  එෙහම පත් කරන්න නීති ඉඩකඩ තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙමතැන එෙහම බැහැ. ෙමතැන  1997 නිකුත් කරන ලද 
චකෙල්ඛයක් පැහැදිලිව තිෙබනවා. ඒක උල්ලංඝනය කරන්න 
බැහැ. ජාතික ලැයිස්තුවට පත් කිරීෙම්දී නීතියක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තර්කයක් මතු කළා, සමහරක් 

ෙවලාවට පැරදුණු මන්තීවරුන් ෙම්වාට පත් කළා කියලා. මම  
ඔබතුමන්ලාට ෙපොඩ්ඩක් මතක් කර දුන්ෙන් ජාතික 
ලැයිස්තුවලටත් සමහර ෙවලාවට පැරදුණු මන්තීවරුන් ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා කියන එකයි. එච්චරයි.  

 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත අරමුදල ගැන කථා 
කරනවා නම් අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි,  අපි විපක්ෂෙය් 
ඉන්නෙකොට දවසින් දවස  සංවර්ධනය සඳහා වන වියදම් වැඩි 
වුණත්, පසුගිය රජය ෙම් විමධ ගත අරමුදල් වැඩි කෙළේ නැහැ 
කියන කාරණය. එදා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට අප 

දිස්තික්කයක් ආවරණය කරනෙකොට අපට ලැෙබන විමධ ගත 
අරමුදල්වලින් ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්, පුටු සහ තවත් ෙපොඩි ෙපොඩි 
භාණ්ඩ විතරයි. නමුත්, ගරු අගාමාත තුමා විමධ ගත අරමුදල 
විශාල පමාණයකින් වැඩි කිරීම නිසා, අද වන ෙකොට ගරු 
මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් ආසනයට ගිහිල්ලා ජනතාවෙග් ඉල්ලීම 
පරිදි වැඩ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් සලසා දී තිෙබනවා. 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද්දී රුපියල් මිලියන 3,375ක් අපි විමධ ගත 
අරමුදලට ෙවන් කළා. ෙම් අවුරුද්ද අවසාන ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා 
එහි සියයට 90ක පගතියක් අපි ලබා ගන්නවාය කියලා මා ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට මතක් කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, රජෙය් "ලක්ෂ 10 සංවර්ධන වැඩසටහන" 
ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට ඉතා වැදගත් වුණා. 
ෙමොකද, ලංකාෙව් ගම්මාන විශාල පමාණයක් තිබුණත්, ඒ සෑම 
ගමකටම සමාන සංවර්ධනයක් පසු ගිය කාලෙය් ගලා ෙගන 
ගිහින් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා අපි තීරණය කළා රුපියල් මිලියන 
13,300ක් ෙවන් කරලා, එම ජනතාවෙග් අදහස් උදහස් අරෙගන 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් නායකත්වය යටෙත් ෙමම වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන්න. ඒ සඳහා අෙප් දිස්තික්කවල රජෙය් 
නිලධාරින් විශාල කැප කිරීමක් කළා. අද වන ෙකොට "ලක්ෂ 10 
සංවර්ධන වැඩසටහන" ඉතාම සාර්ථකත්වෙයන් ඉදිරියට යනවා.  

අවුරුද්ද අවසාන ෙවද්දී එම වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක 
කරන සංවර්ධන කටයුතුත් සියයට 90ට වඩා නිම කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා ගරු අගාමාත තුමා ඓතිහාසික 
තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තමයි, සංවර්ධන කටයුතුවලදී සියලුෙදනාටම 
සහභාගී ෙවන්න පුළුවන් විධියට ෙටන්ඩර් කමය අනුගමනය 
කරලා, විනිවිදභාවෙයන් එම කටයුත්ත කියාත්මක කරන ෙලසට. 
එම නිසා සංවර්ධන වැඩකටයුතු කිරීෙම්දී විශාල මුදලක් අපට 
ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වකවානුෙව් විවිධ රටවල් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයත් එක්ක බද්ධ වුණා. අෙප් ආර්ථිකයත් අද ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය සමඟ බද්ධ කරන්න ඕනෑ. අෙප් ආර්ථිකය ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයත් එක්ක බද්ධ කරන ෙකොට ෙගෝලීය ආර්ථිකයත් 
සමඟ බද්ධ වුණු රටවලින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන, එහි ෙහොඳ සහ 
නරක ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කරගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
පිහිටීම අනුව අපට තිෙබනවා ශක්තිය. ඒ වාෙග්ම අෙප් මානව 
සම්පතත් උපෙයෝගී කර ෙගන, ඉදිරියට යන්න පුළුවන් පතිපත්ති 
සැලසුමක් තමයි අද අෙප් රජය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හරහා අපි විශාල ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල්  විවෘත කරෙගන, ඒ තුළින් ආර්ථිකය තව තවත් 
කාර්යක්ෂම කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ තුළින් අපට 
සාධාරණ වන පරිදි, සම්පත් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තරුණ පරපුරට වැඩි ආදායමක් ලබා දීමටත් 
ඒ වාෙග්ම සමානතාෙවන්, තමන්ෙග් හැකියාෙවන් ෙම් සමාජය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදන්නටත් අෙප් 
රජය කැප ෙවලා තිෙබනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් තමයි ජාතික තරුණ 

ෙසේවා සභාව තිෙබන්ෙන්; ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය 
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තිෙබන්ෙන්. අපි ඉතාම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලෙය් තරුණ සංවර්ධන දර්ශකෙය්   31වැනි ස්ථානය දක්වා 
අපි අද ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා. අද අපි ඉතාලිය පවා 
අභිභවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තරුණ 
තරුණියන් සංවර්ධන කියාදාමයට ඒ වාෙග්ම සමාජයට එකතු 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් අපි නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා විශාල මුදලක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාවටත්, ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකයටත් 
මිලියන 4,000ක් එන වර්ෂයට ෙවන් කරලා වෘත්තීය පුහුණුව 
සඳහා අෙප් තරුණ තරුණියන් ෙයොමු කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි තරුණ තරුණියන් සඳහා ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙයොවුන් පුරය වැනි වැඩසටහන් කියාත්මක 
කරනවා. ඉස්සර තිබුණු එවැනි වැදගත් සංකල්ප සමහර කාලවලදී 
නවත්වලා තිබුණා. අපි ඒවා නැවතත් සකීයව ඉස්සරහට ෙගන 
ගිහින් තරුණ තරුණියන් සංවර්ධනයට දායක කර ගන්න ඕනෑ. 
අපි රටක් හැටියට දකුෙණ් කැරලි ෙදකකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
උතුෙර් කැරැල්ලකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. නැවත අපට 
කැරැල්ලකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුෙණොත් අෙප් රටට විශාල 
හානියක් ෙවනවා. ඒ හින්දා ගරු අගාමාත තුමා ෙම් ගැන ෙහොඳින් 
හිතලා ඒ තරුණ තරුණියන් සංවර්ධනයට ෙයොමු කරලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් උපරිම දායකත්වය සංවර්ධනයට ගන්න පුළුවන් 
ෙවන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අමාත ාංශ තුළින් කරෙගන 
යනවා. එෙහම කිරීෙම්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙදයක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙගෝලීය ආර්ථිකයට එකතු ෙවන 
ෙකොට ඒ සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව අවශ යි; ඒ සඳහා අධ ාපනය 
අවශ යි; ඒ සඳහා ෙහොඳ නායකත්වයක් අවශ යි; ඒ සඳහා ෙහොඳ 
ෙපෞරුෂයක් අවශ යි. ඒ නිසා තමයි අපි සියලුම අංග ඇතුළත් වන 
විධියට ෙම් කටයුතු සිදු කරන්ෙන්. 

අෙප් අධ ාපන පද්ධතිෙයන් එළියට එන තරුණ තරුණියන්ට 
පංගුවක් ෙවලාවට විශ්වවිද ාවලට යන්න බැහැ. විශ්වවිද ාලවලට 
යන්න බැරි ඒ තරුණ තරුණියන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම නවීන කර්මාන්ත ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් අපි 
ඉදිරියට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හම්බන්ෙතොට වරායට 
නැව් ආෙව් නැහැ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගුවන් යානා ආෙව් 
නැහැ. නමුත් ඒ පෙද්ශෙය් කර්මාන්තපුර ඇති කරලා, ඒ 
කර්මාන්තපුර තුළින් රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම් වැඩසටහන 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

අවුරුදු පහක් ඇතුළත අපි රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහි කරලා, ඒ 
තුළින් අෙප් තරුණ පරපුරට ඉහළ ආදායමක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපට නායකත්වය දීලා ෙම් කටයුතු 
කිරීමට ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ශක්තිය, 
ෛධර්ය ලැෙබ්වා! අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඒ 
සියලුම නිලධාරින්ට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීම ගැන සියලුම 
මන්තීවරුන්ටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම අමාත තුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[පූ.භා. 10.33] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம - விேசட பணிப் 
ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා යටෙත් පවතින ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශය ෙමරට සංවර්ධන 
වැඩසටහෙන් මූලික නියාමක අමාත ාංශය හැටියට අපට 
සලකන්න පුළුවන්. මට මතකයි 1972 වර්ෂෙය් නව ආණ්ඩුව හදපු 
ෙවලාෙව් ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එවකට මුදල් 
අමාත ාංශය යටෙත් තිබුණු සැලසුම් අමාත ාංශය ෙවනම 
අමාත ාංශයක් හැටියට සකස් කරලා එතුමිය යටතට අරෙගන, 
අර්ථ ශාස්තය පිළිබඳ මහාචාර්ය එච්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා යටෙත් නව අමාත ාංශයක් හැටියට පත්කළා. එම නිසා 
ඒ උපාය මාර්ගය, ඒ කියාමාර්ගය ෙහොඳ එකක් කියා මා හිතනවා. 

අද අපි ෙමම අය වැය දිහා බැලුවාම, පධාන ලක්ෂණයක් 
ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා අඩුයි කියා මා 
කල්පනා කරනවා. ෙමොකද, අය වැයකින් අපි ෙවන ෙවන කරුණු 
විගහ කරන අතර, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා පාග්ධනය විධියට ඒ 
අය වැෙයන් ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන්කර තිෙබනවාද කියලා අපි 
බලන්න ඕනෑ. පාග්ධනය ෙයොදාගැනීම තුළ තමයි අපට සංවර්ධන 
කටයුතු ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙබොෙහෝ දුරට 
වර්තන වියදම්, ඒ කියන්ෙන් පඩි-නඩි ෙගවීම්, ඒ වාෙග්ම විශාම 
වැටුප් ෙගවීම්, ණය ආපසු ෙගවීම් ආදී ෙද්වල් ආර්ථිකය ෙකෙරහි 
ෙකළින්ම බලපාන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ආර්ථිකය ෙකෙරහි වකව 
බලපානවා. පාග්ධනය සඳහා අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදල් 
පමාණය තමයි පධාන වශෙයන්ම බලපාන්ෙන්.  

2016 වර්ෂෙය් අය වැෙයන් පාග්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 
500ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. ෙම් අවුරුද්ද ෙවනෙකොට එහි 
සැලකිය යුතු සුවිෙශේෂ වැඩිවීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
සංවර්ධනය සඳහා වන පාග්ධනය රුපියල් බිලියන 708ක් දක්වා 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 50කට ආසන්න වැඩි 
කිරීමක්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි තව කරුණක් ගැන කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. මීට ඉස්සර ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණු කාලෙය් ෙබොෙහෝ විට 
පාග්ධනය ෙයදවූෙය්, ආරක්ෂක කටයුතුවලටයි. ඒක සාධාරණයි.  
එෙසේ ෙනොවිය යුතුයි කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. රෙට් යුද්ධයක් 
තිෙබන ෙව්ලාවක රජයකට උඩ බලා ෙගන ඉන්න බැහැ. ෙමොන 
තරම් වියදම් කරන්න සිද්ධ වුණත්, ඒකට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඒ කාලෙය්දී රෙට් පාග්ධන වියදම්වලින් සැලකිය යුතු 
ෙකොටසක්- විශාල ෙකොටසක්- යුද්ධය සඳහා කැප කරන්න අපට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒක යුද්ධෙය් තිෙබන භයානකකම පිළිබඳ එක 
ලකුණක්. ෙමොකද, රෙට් දියුණුවට සල්ලි ෙයොමු කරන්න බැහැ. 
ෙබොෙහෝ විට අපි සල්ලි ෙයොමු කරන්ෙන්, යුද උපකරණ, යුද ටැංකි, 
අහස් යාතා ගන්නයි. එතෙකොට එෙසේ කපා ගන්ෙන්, නැති කර 
ගන්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා මුදල්.  

ෙම් ෙව්ලාෙව් අය වැෙයන් එක පැත්තකින් සංවර්ධනය සඳහා 
ෙයොදවන මුදල් පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන්, ආරක්ෂක කටයුතු, යුද කටයුතු සඳහා ඉස්සර විශාල 
වශෙයන් ෙයදවූ පතිශතය දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ලබන වර්ෂය  -2017- තුළ නියම සංවර්ධනය සඳහා කවරදාටත් 
වඩා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනදී අපි පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව පිළිගත යුතු කාරණාවක් තිෙබනවා. ෙකොපමණ 
සල්ලි ෙවන් කළත්,  එහි delivery system එක පිළිබඳව, එම මුදල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උපෙයෝගි කර ගැනීම පිළිබඳව අෙප් රෙට් අර්බුදයක් තිෙබනවා. 
ඒක පසු ගිය රජෙය්ත් තිබුණා;  අෙප් රජෙය්ත් තිෙබනවා. 
අනාගතෙය් එය නැති ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. නමුත් 
එෙසේ විශ්වාස කිරීම පමණක් පමාණවත් නැහැ. අපි ඒකට සැලසුම් 
හදන්න ඕනෑ. පසු ගිය වර්ෂය සඳහා ෙවන් කර තිබුණු රුපියල් 
බිලියන 500න් සියයට 50ක්, 60ක්වත් වියදම් කරලා නැහැ.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
The point is, now the  Finance Ministry is well aware 

of the utilization process. So, they will always make the 
allowance, but they know at least 30 - 40 per cent  will be 
left out. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා කියන ෙදය නිවැරදියි. නමුත් එතෙකොට ෙවන්ෙන් 

අවුරුද්ද තුළ වැය කරන්න හිතපු පමාණය වැය කරන්න බැරි ෙවන 
එකයි. ඒ නිසා අපි ෙමොන පැත්ෙත් හිටියත්, අපි පිළිගන්න ඕනෑ, 
ෙම් delivery system එක, එහි පරිපාලන කමය සකස් කරන්න 
ඕනෑය කියන එක. ෙමොකද, එම පාලන කමය 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් ෙහෝ ෙම් පැත්ෙතන් ෙහෝ  
හරියාකාරව කියාත්මක කෙළේ නැත්නම්, අපි ෙමෙසේ සල්ලි ෙවන් 
කළත්, ඒෙකන් නියම පෙයෝජනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

අද බලන්න, අෙප් පරිපාලන ක්ෙෂේතය ෙදස. එහි විශාල 
අර්බුදයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, සාමාන  පරිපාලනයට, එදිෙනදා 
වැඩවලට පුහුණු වුණු පරිපාලනයකට අපි කියනවා, 
සංවර්ධනයකට විශාල මුදල් පමාණයක් වැයකර කටයුතු 
කරන්නය කියා. ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බඳවා 
ගැනීෙම් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද, පුහුණුව ෙමොකක්ද? ඒ නිසා තමයි 
ෙමොන රජය හිටියත් වර්ෂය අවසානෙය්දී සැලකිය යුතු මුදල් 
පමාණයක් ආපසු භාණ්ඩාගාරයට යන්ෙන්. අපිත් සමහර විට 
අනවශ  උත්සව පවත්වනවා; අනවශ  රැස්වීම් පවත්වනවා; 
අනවශ  සම්මන්තණ පවත්වනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, රජෙය් 
නිලධාරිෙයකුට කථා කෙළොත් ඔහු සම්මන්තණයකට ගිහිල්ලා; 
 නැත්නම් විෙද්ශ ගමනකට ගිහිල්ලා; එෙහමත් නැත්නම්  
උත්සවයකට ගිහිල්ලා. මම රාජ  පරිපාලන අමාත ාංශයට 
ෙයෝජනා කරනවා, කරුණාකරලා work study එකක්, 
පර්ෙය්ෂණයක් කරන්න කියලා ෙම් රජෙය් නිලධාරින්ෙග් 
කාලෙයන් ෙකොයිතරම් ෙව්ලාවක් අනවශ  සංෙක්තාත්මක 
වැඩවලට ෙයොදවනවාද, ඒ වාෙග්ම, ෙකොයිතරම් ෙව්ලාවක් 
කියාත්මක ෙවන සංවර්ධන වැඩවලට ෙයොදවනවාද කියලා. 
කරුණාකරලා එෙසේ විගහ කරන්න කියලා මා  ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඉතා වැදගත් ෙදයක් වන සංකල්පීය පශ්නයක් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය රජය පැරදුෙණ් 
ඇයි? ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. එය ගැඹුරට විගහ කෙළොත්, කවුද 
පසු ගිය රජෙය් ආර්ථික සැලැස්මට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙන්? 
විගහ කරෙගන ගියාම අර්ථ ශාසත්ය අනුව අපට ෙප්නවා, ෙකොයි 
තරම් සංවර්ධනය කළත් ඒ රෙට් යම් යම් ෙශේණි තිෙබන බව. යම් 
යම් ජන ෙකොටස් තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ සංවර්ධන 
ව ාපෘතියට සහභාගි ෙවලා සැලකිය යුතු ආර්ථික සංවර්ධනයක් 
ලබාගන්න බැහැ. ඒකට තමයි  කුටුම්බ ආදායම -household 
income- කියන එක ෙයොදා ගන්ෙන්. අපි නිකම් කියනවා, සියයට 
6ක සංවර්ධනයක් තිබුණා; සියයට 7ක සංවර්ධනයක් තිබුණා; 
සියයට 5ක සංවර්ධනයක් තිබුණා කියලා. ඒක ෙහොඳයි.  

මම ඒක ෙහොඳ නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. ඒක අත වශ යි. අපි 
යටිතල පහසුකම්වලට මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ. නමුත් අපි 
කුටුම්බ ආදායම විගහ කරලා බැලුවාම අපට ෙප්නවා, ඒ රට තුළ 
එක්තරා අර්බුදයක් තිෙබන බව. සංවර්ධනය තිබුණාට ඒ රට තුළ 
ෙවන ෙවනම දූපත් තිෙබනවා. ඒ තමයි දුප්පත්කෙම් දූපත් -
"Pockets of Poverty". ඒ ෙගොල්ලන් අනිවාර්ෙයන් ඒ 
පරිපාලනයට, රජයට විරුද්ධ ෙවනවා. සංවර්ධනයට ෙකොයිතරම් 
මුදල් වියදම් කළත්, යටිතල පහසුකම්වලට ෙකොයි තරම් මුදල් 
වියදම් කළත්, ෙම් "Pockets of Poverty" වැඩි ෙවනවා නම්, ඒ 
ආණ්ඩුවට ඉතාම නරක සංඥාවක් තමයි ලැෙබන්ෙන්. දැන් අපට 
ෙම්ක බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Trickle-down has - 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes, I am coming to that. අර්ථ ශාස්තෙය් ෙම්කට 

කියන්ෙන් "Kuznets Curve" කියලායි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
"Kuznets" කියන රුසියානු අර්ථ ශාස්තඥයා පස්තාරයක් හැදුවා. 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා නැති නිසා පස්තාර ගැන කථා 
කරන්නත් බයයි. ඒ පස්තාරයට අනුව ෙපෙනනවා, එක 
පැත්තකින් සංවර්ධනය ඉහළට යන ගමන් ඒ රෙට් දුප්පත්කම 
ෙවන ඉසව්වකට යන්නට පුළුවන් බව. අනිවාර්ෙයන් ඒ ෙදකම 
එකට යන්ෙන් නැහැ. එෙහම යනවා නම් ෙහොඳයි. එෙහම ගිෙය් 
නැත්නම් යම් යම් අර්බුද ඇති ෙවනවා.  

අපි බලමු, Kuznetsෙග් න ාය අනුව,  ඔහුෙග් පස්තාරය අනුව 
ලංකාෙව් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.   Rostow කියන 
තාර්කිකයා ගැන අපි ෙහොඳට දන්නවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු  
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමතැනදී සිදුවන එක කාරණයක්  
තිෙබනවා. ඇෙමරිකන් ධනවාදය අනුව Rostowෙග් තර්කය 
ෙවලා තිබුෙණ්ත් ඒක. ''ශීඝ සංවර්ධනයක් ෙවන ෙකොට 
අනිවාර්ෙයන්  trickle down එකක් ෙවනවා. ඒෙක් කෑලි පහළට 
කඩා ෙගන එනවා'' කිව්වා. ඒක අනිවාර්ෙයන් සිද්ධ ෙවන ෙදයක් 
කියලාත් කිව්වා. ඒත් සමඟම තව ෙදයක් කිව්වා. ''විෙශේෂෙයන් 
පචාරය තුළින්, ධනවාදී සමාජෙය් පහළ මට්ටම්වල තිෙබන 
aspirations, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන ආශාවන් වැඩි කරන්න 
ඕනෑ''ය කියා. එක පැත්තකින් සංවර්ධනය ෙකරී ෙගන යන 
ෙකොට, එහි ෙව්ගය වැඩි ෙවන ෙකොට තවත් පැත්තකින් මාධ ය 
වැනි ෙද්වල් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු   - hopes or aspirations - 
වැඩි ෙවන නිසා ඒ අයත් ඉදිරියට යන්න මහන්සි ෙවනවා කියා 
කිව්වා. ඒ කියන්ෙන්, ''පැය හයක් වැඩ කරන මිනිහා පැය අටක් 
වැඩ කරයි. පැය අටක් වැඩ කරන මිනිහා පැය දහයක් වැඩ කරයි. 
අතිෙර්ක රැකියාවක් කරයි. ඒ නිසා එයා ෙම් පඩිෙපෙළේ නඟින්න 
ලැහැස්ති ෙවනවා'' කියලා තමයි ඒ තර්කය තිබුෙණ්. නමුත් ඒ 
තර්කය අද කවුරුත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක නිකම්ම අයාෙල් 
යන කමයක් හැටියට හිතන්ෙන් නැතිව, රජයකට සිද්ධ ෙවනවා, 
මැදිහත් ෙවන්නට. අන්න එතැනදී ලාංකිකයන් හැටියට අපි 
ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ සඳහා අෙප් රජය මැදිහත් 
ෙවනවා. Cash transfer programmes තිෙබනවා, ෙම් රෙට්. 
විෙශේෂෙයන්, සමෘද්ධි ව ාපාරය තුළින් රජය තීරණය කරලා 
තිෙබනවා, ඒ ෙකොටස්වලට  යම් cash transfer එකක්, මුදල් 
ෙගවීමක් කරන්නට. නමුත් අපට පර්ෙය්ෂණවලින් ෙපෙනන්ෙන්, 
ඒ කමය හරියට වැඩ කරන්ෙන් නැති බවයි.  I quote from "Sri 
Lanka - State of the Economy 2016" which states: 

"In contrast to recurrent expenditures, there has been a significant 
change in Sri Lanka's capital invesment profile."   
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ගරු අගමැතිතුමනි, නමුත් විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙගොල්ලන් 
කියනවා, වැරැදී ෙත්රීම් නිසා ෙම් රෙට් තිෙබන දිවි නැඟුම, එෙහම 
නැත්නම් සමෘද්ධි වැඩසටහනට ඉතා දුප්පත් අය ඇතුළත් 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් "pockets of poverty" 
කියන එක දවසින්-දවස වැඩි ෙවනවා. ෙබොෙහෝ විට ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
තමයි රජයකට විරුද්ධව කටයුතු කරන්ෙන්. සමෘද්ධි වැනි 
වැඩසටහන්වලට ඇතුළු විය යුතු  ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඇතුළු ෙවලා 
නැහැ, ඇතුළු ෙනොවිය යුතු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඇතුළු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කමය තුළ විකෘති -distortions- ඇති ෙවනවා. ඒ 
නිසා හිත නරක් වුණු මිනිසුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ගම්බද ඉන්නවා. 
එතෙකොට ඒ පශ්න දවසින්-දවස වැඩි ෙවනවා. Pockets of 
poverty කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒ පශ්න වැඩිෙයන්ම උද්ගත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? අෙප් රජය ඒ සඳහා ෙකොතැනටද 
පිළියම් ෙයොදන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙගොල්ලන් ෙතෝරා ෙගන තිෙබන 
පළමුවන ෙකොටස තමයි, landless agricultural labourers. ඒ 
ගැටලුව ගම්බද පළාත්වල විශාල වශෙයන් ව ාප්ත ෙවනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට කිසිම ඉඩමක් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පියතුමා ෙගනා කුඹුරු පනතවත් 
හරියාකාරව කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. අඳ ෙගොවියාට හරි ගණන 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මුඩු ඉඩම් -වගාවට ලක් ෙනොවුණු, 
විෙශේෂෙයන් ෙගොවිතැනට ලක් ෙනොවුණු ඉඩ කඩම්- විශාල 
පමාණයක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමා දන්නවා, අෙප් මහනුවර දිස්තික්කෙය් යන යන තැන 
පුරන් වුණු කුඹුරු -හිස් ඉඩම්- තිෙබන බව. කෘෂිකාර්මික 
වටිනාකමක් නැති ඉඩම් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ අතිනුත් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට පාඩුයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන ෛදනික ෙගවීම් 
තමයි අඩුම ෙගවීම ෙවන්ෙන්. කම්කරුවන්ට පඩි මදියි කියලා අපි 
කිව්වාට, විෙශේෂෙයන් රැකියා විරහිත ගම්බද තරුණයින්ට, කෘෂි 
කර්මාන්තවල කාලීනව වැඩ කරන අයට ෛදනිකව ෙගවන 
ගණන ඉතාම අඩුයි. සාමාන ෙයන් දිනකට ෙඩොලර් එකක 
ආදායම තමයි ඉස්සර අපි දුප්පත්කෙම් සීමාව හැටියට ගත්ෙත්. ඊට 
පසුව ඒක ෙඩොලර් 1.50ක් වුණා; ෙඩොලර් 2ක් වුණා. ෙමොනවා 
වුණත් ෙඩොලර් ෙදෙක් සීමාවට පහළින් ඉන්න ගණන දවසින්-දවස 
වැඩි ෙවනවා.  

ශාස්තඥෙයෝ ෙපන්වා ෙදනවා, ෙම්ක අවසාන නිගමනය 
හැටියට කියන්න බැහැයි කියලා. ඉස්සර ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් 
කිව්වා, ෙමපමණ ගණනක් දුප්පත්කෙමන් ගැලවුණාය කියලා. 
නමුත් ෙඩොලර් 1.99 සීමාෙව් ඉන්න ෙකනා දුප්පතකු හැටියට 
ගණන ් ගන්නවා. ෙඩොලර් 2 සීමාෙව් ඉන්න ෙකනා ෙපොෙහොසතකු 
හැටියට ගණන් ගන්නවා. එෙහම කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ සංඛ ා  
ෙල්ඛන මත පමණක් අපට කියන්න බැහැ, අපි එපමණ කළාය, 
ෙමපමණ කළාය කියලා. ඊට වඩා ගැඹුරින් අපි ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ.  

මට ෙවලාව නැති නිසා මා ෙම් කරුණ විතරක් කියන්නම්. මා 
හිතන විධියට අෙප් රජය ඉතාම ඥානාන්විතව ෙම් පශ්නයට මුහුණ 
ෙදනවා. පළමුවැනි කාරණය තමයි, ඉඩම් පිළිබඳව විප්ලවකාරී 
ෙවනසක් කිරීම. ෙදවැනි කාරණාව තමයි කෘෂිකර්මයට 
තාක්ෂණය ලබා දීම. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය තුළ තාක්ෂණයට යන්න ඕනෑ අයට 
සියයට 50ක ණයක් ෙදනවා. ඒෙකන් තරුණ අයට ෙම්කට ඇතුළු 
ෙවන්න පුළුවන්. තුන්වැනි කාරණාව තමයි කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින අයට, විෙශේෂෙයන් ඒ අයෙග් දරුවන්ට අවශ  
තාක්ෂණික අධ ාපනය ලබා දීම.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අද අෙප් අධ ාපන කමය විහිළුවක්. එෙහම 
ෙන්ද, ගරු අගමැතිතුමනි? ෙමොකද, තරුණෙයෝ වැඩියි. 
ඒෙගොල්ලන්ට රක්ෂාවක් ගන්න පුළුවන් විධියට අධ ාපනය තුළින් 
කිසිම පුහුණුවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අධ ාපනය විහිළුවක් ෙවලා කියලාද කියන්ෙන්? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
විහිළුවක් කියන්ෙන්, අකාර්යක්ෂම ෙවලා. කාෙග්වත් වරදක් 

ෙනොෙවයි. පතිඵලයක් නැහැ. ෙම් දුප්පත් ළමයින්ට කලා විෂයයන් 
හදාරලා ඉදිරියට ගිහින් රක්ෂාවක් ගන්න බැහැ. දැන් ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් අෙප් රජය ෙම් පතිපත්ති ෙවනස් කර 
තිෙබනවා. එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ෙචෝදනා කළා, 
අධ ාපනය සඳහා හැම ෙදනාටම සල්ලි ෙදන්න යනවාය කියලා. 
ඔව්, ෙම් ළමයි ෙකොෙහේ ෙහෝ ගිහිල්ලා ඉෙගන ෙගන -අධ ාපනය 
ලබා ෙගන- තාක්ෂණ දැනුම ලබා ෙගන ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් ඒෙගොල්ෙලෝ රක්ෂාවක් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
ෙගොල්ලන්ට පාසල් ගිහිල්ලා විතරක් කවදාවත් රක්ෂාවක් ගන්න 
පුළුවන් අධ ාපනයක් ලබා ගන්න බැහැ. විශ්වවිද ාලයට ෙතෝරා 
ගන්නා පමාණය අඩුයි.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, පාසල්වල විද ාව උගන්වන්න, ඉංගීසි 
උගන්වන්න, ගණිතය උගන්වන්න ගුරුවරු කවුරුවත් නැහැ. 
එෙහම නම් විශ්වවිද ාලයට යන්න බැරි වුණු, හැකියාවන් තිෙබන 
ළමයකු ෙකොෙහන් ෙහෝ ඉෙගන ගන්න එක වැරැදිද? අපි ඒ අයට 
උදවු කරනවා. අද ෙම් රෙට් 48,000ක ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. 
SSC පාස් වුෙණ් නැතිව ඉදිරියට යන්න බැරි වුණාය කියලා අපි ඒ 
ෙගොල්ලන් සීමා කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  

අෙප් තරුණ අයට රාජ  අංශෙයන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්, 
සමූහ අංශෙයන්, PP අංශෙයන්, P අංශෙයන්, ඕනෑම අංශයකින් 
අධ ාපනය ලබා ගන්න අපි ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් 
කූපන් කමය, හැම තැනම අධ ාපන විකාශනය, විෙශේෂෙයන්ම 
පැරණි කමෙය් අධ ාපනය කාර්මික සහ තාක්ෂණික අධ ාපනයට 
ෙවනස් කිරීම කළ යුතුයි. එෙහම නැතිව අපට වග කීෙමන් 
අනාගතයට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. ෙම් අය වැය තුළින් සංවර්ධනය 
සඳහා වැඩිෙයන් සල්ලි දීලා තිෙබනවා. අසරණ ෙකොටස්වලට 
වැඩිෙයන් සල්ලි දීලා තිෙබනවා. නමුත් හැම දාම සල්ලි දීලා - 
cash transferring තුළින්- මිනිසුන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත 
කරන්න බැහැ. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද වැඩි ෙවලා ඒක 
භාණ්ඩාගාරයට එන ෙද් තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. 

ඊට වඩා ෙහොඳයි, අධ ාපනය පුළුල් කරලා ඕනෑම විධියකින් 
ඉෙගන ගන්න ඉඩ සලසන එක. ඒ දරුවන්ට නව තාක්ෂණ 
පහසුකම් ලබා දීලා, නව ගණිතය, නව භාෂා ආදී සියලු ෙදයම 
උගන්වන්න ඕනෑ. අද අෙප් ගම්බද පාසල්වල ඉංගීසි උගන්වන්න 
කවුරුත් නැහැ; ගණිතය උගන්වන්න කවුරුත් නැහැ; විද ාව 
උගන්වන්න කවුරුත් නැහැ. එෙහම නම්, ෙම් රජය කාලය තුළම 
ඒ ඇබෑර්තු පුරවන්න අලුත් කණ්ඩායම් -  new corps of science-
educated young people - තමයි ඒ තැන්වලට යවන්න ඕනෑ. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.52] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමාෙග් 

කථාෙවන් පසුව මට අවස්ථාව ලැබීම ෙහොඳයි. එතුමා, ඉතා දක්ෂ 
ෙලස විශ්ෙල්ෂණය කරන ෙකෙනක්. ෙරෝග විනිශ්චය ඉතාම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොඳින් කරනවා. නමුත් පතිකාරයට එතුමා ළඟ ෙබෙහත් නැහැ. 
ඒක තමයි ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද මා මෙග් කථාව ෙයොමු කරන්ෙන් අෙප් 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තිෙබන ආර්ථික කටයුතු 
හා ජාතික සැලසුම් අංශයටයි. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැනත් අද ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවනවා. 
මා පළමුෙවන්ම මතු කරන්න කැමැතියි, ජාතික සැලසුමයි, අය 
වැයයි අතර තිෙබන සම්බන්ධය අපට ෙසොයා ගන්න බැහැයි කියන 
කාරණය. ගරු අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඇතුළු ජාතික 
සැලසුම් සම්පාදන මණ්ඩලය ලබා ෙදන්නා වූ සැලසුමට ගැළෙපන 
ෙලසයි ෙම් අය වැය සකස් කරන්න ඕනෑ. නමුත් බලාෙගන ගියාම, 
අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමා කියපු ඒවාටවත් 
ගැළෙපන්න ෙම් අය වැය සකස් කර නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා උදාහරණයකට ගන්නවා, සුළු හා මධ  
පරිමාණ ව වසායකයන්. තවත් ෙකොටසක් ඉන්නවා, කුඩා, සුළු හා 
මධ ම පරිමාණ ව වසායකයන් කියා. ඒ අය රුපියල් 
පන්ලක්ෂයකට වඩා ණය ලබා ෙගන, ෙගවන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ අයෙග් නම් CRIB එෙකන් අයින් කරනවා ලු. 
CRIB එෙකන් නම අයින් කරනවාය කියා කිව්වාම, ඊට පසුව ණය 
ඉල්ලන හැම ෙකනකු පිළිබඳව බැංකුවල බුද්ධි අංශ දිගින්-දිගට 
ෙසොයාෙගන යනවා. CRIB එෙකන් නම අයින් කළාය කියා 
බැංකුව ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. CRIB එෙකන් නම අයින් කිරීෙමන් 
ෙවන්ෙන්, යෙමකු ණය පැහැර හැරි අයකු බව ෙපෙනන්ෙන් 
නැතිකම පමණයි. එය හරියට අනතුරක් හඟවන්න දල්වන බල්බය 
ගලවා දමනවා වාෙග් වැඩක්. බල්බය ගලවා දැම්මාය කියා අනතුර 
පිළිබඳ බිය පහෙවලා යන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා බැංකු සුළු හා මධ  
පරිමාණ ණය ඉල්ලන්නන්ට වඩාත් වැඩි අපහසුවක් ඇති කරනවා, 
ඒ අයෙග් පසු බිම ගැන ෙසොයා බලන්නට උත්සාහ කරලා.  

සුළු හා මධ  පරිමාණ ව ාපාරිකයන්ට ණය ලබාදීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවාද? ඒ 
අයට සියයට 50 ෙපොලියට ණය ගන්න පුළුවන්. කී ෙදෙනකුටද 
මුදල් ෙවන් කෙළේ? ෙකොපමණ මුදලක්ද ෙවන් කෙළේ? රුපියල් 
මිලියන 500ක් තමයි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. සුළු හා මධ  
පරිමාණ ව වසායකයින් රුපියල් 1,00,000 ගණෙන් ණය 
ඉල්ලන්න ඉදිරිපත් වුෙණොත්, 5,000කට පමණයි ණය ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. සියයට 60ක් - [බාධා කිරීමක්] මා එය දන්නවා. 
බැංකුවලට කියා තිෙබනවා, සුළු හා මධ ම පරිමාණ ව ාපාර 
සඳහා සියයට 10ක් ණය ෙදන්නය කියා. ෙද්වි! ෙනොවැරැදීම ෙද්වි!! 
අපි දන්නවා, කෘෂි කර්මයට දුන්නු හැටි. එදා ඉඳලාම බැංකුවලට 
කියනවා. බැංකු කියන්ෙන්, "අෙප් ලාභය, අෙප් වියදම, අෙප් 
පිරිවැය අනුවයි අප කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්" කියලායි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera ) 
ගරු මන්තීතුමා,- 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට තිෙබන විනාඩි ගණන නැති ෙවනවා. ඒකයි සිදු වන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] රුපියල් මිලියන 500යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. මා 
උෙද් ෙපොත බලලායි ආෙව්. [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න. මා කථා 
කළාට පසුව - [බාධා කිරීමක්] උත්තර ෙදන්න ෙකෝ පස්ෙසේ. [බාධා 

කිරීමක්] උත්තර ෙදන්න පස්ෙසේ. [බාධා කිරීමක්] දැන් බැහැ. 
ෙම්ක, මා කථා කරන ෙවලාව. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
සභාපතිතුමනි, කරුණාකර මෙග් කාලය කන්ෙන් නැතිව එතුමාට 
වාඩි ෙවන්න කියන්න. ඊට පස්ෙසේ කථා කරන ෙකෙනකුට ඕක 
ෙගන ගිහින් ෙපන්වන්න.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙනොමඟ යවනවා ෙනොෙවයි.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා දැන් කියාෙගන යන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්] මට බාධා කර 

තමුන්නාන්ෙසේ ගැලෙවන්න හැදුවාට ගැලෙවන්නඉඩ ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අඩු ෙපොලියට ණය ෙදනවා නම්, ඒ සඳහා ෙවන් කරපු 
මුදලින් කී ෙදෙනකුට ඒ ණය ෙදන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 500ක් බව ෙපොෙත් 
තිෙබනවා කියලා මා කියනවා. තවත් ගරු අමාත තුෙමක් 
නැඟිටලා කියනවා, "නැහැ, නැහැ. රුපියල් මිලියන 7,000ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා"යි කියලා. ෙහොඳයි, රුපියල් මිලියන 7,000යි 
කියා අපි ගනිමු ෙකෝ, කථාවට. මූල  සමාගම් ෙගොඩ ගන්න 
රුපියල් මිලියන කීයක් ෙවන් කර තිෙබනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා  
මුල  සමාගම් ෙගොඩ නඟන්න මිලියන 10,000ක් ෙවන් කරලා,  
සුළු හා මධ  පරිමාණ ව වසායකයන්ට ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ඒ අයට ෙදන්ෙන් සියයට පණෙහේ ෙපොලියක්. සියයට 
පණෙහේ ෙපොලියට ණය ගැනීමට ලැෙබන පහසුකම තුළ,  සුළු හා 
මධ  පරිමාණ ව ාපාර ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්ද?  ඔය ෙවන් 
කරපු මුදලින්  -තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ගණනින් වුණත්- අපට 
පුළුවන්ද ෙම් අය ෙගොඩගන්න?   

තමුන්නාන්ෙසේලා මූල  සමාගම් ෙගොඩ නඟන්න මිලියන 
දහදාහක් ෙවන් කරනවා වාෙග්,  කුඩා හා මධ  පරිමාණ 
ව වසායකයන් වැෙටනෙකොට ඒ අය ෙගොඩ ගන්න අරමුදලක් 
ෙගොඩ නඟන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි ?  එෙහම ෙනොකරන්ෙන්  
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවන පතිපත්තියක් තිෙබන නිසා. ඒ තමයි 
යූඇන්පී පතිපත්තිය. ඒ පතිපත්තිය තමයි, කඩා වැෙටන එවුන් 
කඩා වැෙටන්න   ඕනෑ;  පවතින  එවුන් පවතින්න  ඕනෑ; ඉතිරි 
ෙවන  එවුන් ඉතිරි ෙවන්න ඕනෑය කියන එක. ඒක තමයි ෙවෙළඳ 
ෙපොළ නීතිය. නමුත් ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ නීතිය තමුන්නාන්ෙසේලා 
කවදාවත් කියත්මක කරන්ෙන් නැහැ, ෙලොකු බැංකු කඩාෙගන 
වැෙටනෙකොට; ෙලොකු මූල  සමාගම් කඩාෙගන වැෙටනෙකොට. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඒවා ෙලොකු වැඩියි කඩා 
වැෙටන්න කියලා! They are too big to collapse! [බාධා 
කිරීමක්]  අෙන්! ඔය ෙනොදන්නා ඒවා කථා කරන්න එන්න එපා. 
මම කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේ හමුදාව ගැන 
දන්නවා.  තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්වා ගැන ඒ තරම් දන්ෙන් නැහැ.  ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්වා අහෙගන ඉන්න. අහෙගන ඉඳලා, 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී උත්තරයක් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
හරි.  
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ඔබතුමා කියන ගණනම දුන්නත්, ෙම් රෙට් සියයට 60ක් 
තිෙබන්ෙන්  සුළු හා මධ  පරිමාණ ව ාපාර. ඉතින් ෙම් මිනිස්සු කී 
ෙදෙනකුට ෙම් කියන ණය ෙදන්න පුළුවන්ද? ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ඒකට උත්තරය තිෙබන්ෙන්  බැංකුවල කියලා. 
බැංකුවලට කියනවා, සුළු ෙහෝ මධ   ව වසායකයන්ෙග් ණය 
ෙවනුෙවන් සියයට 10ක් ෙවන් කරපන් කියලා. නමුත් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්.  අපි කෘෂිකර්මය ගැනත් ඒ 
විධියට කිව්වා. නමුත් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසායි මම කියන්ෙන්, 
ෙම් ව ාපාරවලට ඒ විධියට ණය දීලා පිරිමහන්න බැහැ කියලා. ඒ 
සඳහා  මීට වඩා බලවත් හා ශක්තිමත් අරමුදලක් අවශ යි. 

ඊළඟට, අධ ාපන ඇමතිතුමා කිව්වා ෙන් ඇත්ත කථාව. සල්ලි 
ෙවන් කළාට එවන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා කිව්වාෙන්. එතුමා 
එළිපිටම ඒක කියලා තිබුණා. අධ ාපන  ඇමතිතුමා කියලා 
තිබුණා, "සල්ලි ෙවන් කළාට අපට එවන්ෙන් නැහැ, ඉතින් 
ෙකොෙහොමද මම වියදම් කරන්ෙන්?" කියලා.  ඇයි එතුමා එෙහම 
කිව්ෙව්?   එතුමාට ෙචෝදනා කළා, "දීපු මුදල් වියදම් කරලා නැහැ,  
වියදම්  කරපු නැති නිසා ෙම් වර අඩු කළා''  කියලා.  නමුත් එතුමා 
කියා තිෙබනවා, "ෙකොෙහොමද මම වියදම් කරන්ෙන්, මට 
භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි එවා නැහැ'' කියලා. එතුමාට විතරක් 
ෙනොෙවයි සල්ලි එවන්ෙන් නැත්ෙත්. හැම  තැනකටම එෙහමයි.  
අන්තිමට බස්නාහිර පළාෙත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහ 
ඇමතිතුමාත් කියනවා, "මෙග්ත් මිලියන අටක් කපලා" කියලා.  
එතුමා විවෘතවම පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා, "මෙග්ත් මිලියන 
අටක් කපලා" කියලා. ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ෙම්කයි. 
තමුන්නාන ්ෙසේලා අතනින් මුදල් කපලා, ෙමතැනින් මුදල් කපලා,  
අය  වැය  හිඟය පියවලා, IMF  එෙක් tranche  එක ගන්න තමයි 
බලන්ෙන්. IMF එකට ගැ ලෙපන විධියට අය වැය හිඟය පියවන්න 
ෙකොෙහන් ෙහෝ මුදල් කපන්න ඕනෑ. ගිය අවුරුද්ෙද් අය  
වැයෙයන් ෙකොච්චර මුදල් කැපිලා තිෙබනවාද? බිලියන 800ට 
කිට්ටු  ගණනක්  වියදම් කරපු  නැති මුදල් පසු ගිය අය වැෙය් 
තිෙබනවා. ෙම් මුදල්වලින් අඩු ෙවලා තමයි ෙම්  අය වැය 
පියැෙවන්ෙන්.   

ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය වැය පියැවීෙම් කමෙව්දය ගැන මම  මතක් 
කෙළේ, අෙප් සබරගමුව පළාතට ඒක බලපා තිෙබන නිසායි.   
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් අය වැය අදයි ඉදිරිපත් කරන්න 
තිබුෙණ්. නමුත් අද ඒක ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? මුදල් 
ෙකොමිසෙමන් දන්වලා නැහැ, ඒ අයට පාග්ධන මුදල් ෙකොච්චර 
එවනවාද කියලා. වර්තන වියදම් නම් දන්නවා. ඒක සාමාන ෙයන්  
එදාට වඩා සියයට 10ක්  වැඩියි.  නමුත් පාග්ධන වියදම් ගැන 
කිසිම ෙහෝඩුවාවක් නැහැ.  ඒ නිසා අද සබරගමුව පළාත් සභාෙව්  
අය වැය විවාදය කල් දමලා තිෙබනවා. ඒ කාරණයත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. ඒ අය මට 
කියලා තිෙබන විධියට, නඩත්තුවට ඉල්ලන වියදම්වලින් 
කවදාවත් සියයට පණහක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ඒ 
ෙරෝහල්වල, පාසල්වල තත්ත්වය අඩාල ෙවනවා. ඒ පළාත් 
සභාෙව් තිෙබන නඩත්තු වියදම්වල ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙහෝ මුදල් 
ෙකොමිසෙමන්  පසු ගිය කාලෙය් දිගටම ලබා දුන්ෙන් ඉල්ලන 
පමාණයට වඩා සියයට පණහක් පමණ අඩුෙවන්.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ  ආයතන බැහැර කරන්න 
යනවා. ඒවා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට දමලා  විකුණන්න යනවා. 
එතෙකොට, ඒවාෙය් ආදායම රජයට එන්ෙන් නැහැ ෙන්. දැන් 
බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව තුට්ටු 
ෙදකට වික්කා. එතැනදී ෙහොර මගඩියක් කරලා, ඒ ෙහොරකම 
අහුවුණාට, පස්ෙසේ අධිකරණයට ෙගනිහිල්ලා ඒ ගනුෙදනුව 
අන්තිම වංචාවක් කියලා ඔප්පු කළා. ඊට පස්ෙසේ,  රක්ෂණ 
සංස්ථාව ෙපෞද්ගලිකකරණය කිරීම අවලංගු කළා. අද ඒ රක්ෂණ 
සංස්ථාව රජයට විශාල ලාභ ලබා ෙදනවා. හරි නම්, රක්ෂණ 

සංසථ්ාව ෙවනුෙවන් ෙපත්සම්කරු වුණාට මට bonus එකක් 
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත්, රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් අපට එවැනි bonus 
එකක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, ඒ වාෙග් ආදායම් 
මාර්ග වැඩි කර ගන්න ඕනෑ කියලායි.  

විෙද්ශ මුදල් ආෙයෝජන එනෙතක් කට ඇරෙගන බලාෙගන 
ඉන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් සිටින ව වසායකයන්ෙග් දක්ෂතා වැඩි 
කරෙගන, ඒවා තව තවත් අංශවලට ව ාප්ත කරලා අෙප් රජයට 
ආදායම් එන මාර්ග හදමු. රජයට වැඩිෙයන් ආදායම් ලැෙබන 
මාර්ග හදන්න පුළුවන් බදු ෙනොවන මාර්ගවලට අපි ෙයොමු ෙවමු. ඒ 
විධියට කියා ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා මම ආෙයමත් කියන්නම්. 
යූඑන්පී පතිපත්තිය අනුව, ආදායම් ලැබිය හැකි මාර්ග ඔක්ෙකෝම 
අයිති ෙපෞද්ගලික අංශයටයි; ෙවෙළඳාම, ව වසාය රජයට අයිතිය 
නැහැ; ආෙයෝජන රජයට අයිති නැහැ. ඒ පතිපත්තිය අනුව ඒවා 
ඔක්ෙකෝම ෙදන්න ඕනෑ ෙපෞද්ගලික අංශයට. ඒ නිසා සමහර 
අවස්ථාවල ඒ ව ාපාර තුට්ටු ෙදකට ගජ මිතුරන්ට පවරා ෙදනවා; 
පාවා ෙදනවා. එතෙකොට රජයට ආලාභයි; රෙට් ආදායමට අලාභයි. 
නමුත්, ෙකොම්පැනිකාරයන් ඒවායින් ෙපොෙහොසත් ෙවනවා. ඒ 
ආයතනවලින් ෙකොමිස් එකක් ඒ ආයතන දුන්නු අයෙග් අතට 
එනවා. ඒ විධියට තමයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ජාවාරම වුෙණ්.  
ලාභ උපයන ව වසාය ෙම් විධියට විකුණනඑක ෙහණ ගහන 
අපරාධයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ලාභ උපයන ෙමවැනි ව වසායන් අපි 
තවත් ලාභ උපයන තැනකට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ලාභ 
උපයන්ෙන් නැති ව වසායන් ලාභ උපයන තැනට ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා ෙසේවක සභා පනත කියලා පනතක් 
තිෙබනවා. ඒ පනත අරෙගන කියවලා බලන්න. ඒ පනතට අනුව 
කටයුතු කරන්න. ෙසේවක සභා පනත අනුව, සෑම තරාතිරමකම 
ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්දෙයන් ඒ ආයතනවලට 
මණ්ඩලයක් පත් කරනවා. එවැනි මණ්ඩලයක් පත් කරන්ෙන්, ඒ 
ආයතනෙය් සුබසිද්ධිය, කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායිතාව, ඒ ආයතන 
දියුණු කිරීෙම් මාර්ගය සඳහා ෙසේවකයන්ෙග් දැනුම එකතු 
කරන්නයි; පහළ ඉඳලා ඉහළට සිටින ෙසේවකයන්ෙග් දැනුම ඒ 
ආයතනයට එකතු කරන්නයි. අද ෙම් කමය උග ධනපති රටවලත් 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙසේවකයන් සහභාගි කර ගන්ෙන් නැතිව, 
ආයතනයක ඵලදායිතාව වැඩි කර ගන්න බැහැ. ඒ නිසා, ෙසේවක 
සභා පනත අනුව කියා කරලා, ඡන්දෙයන් පත්වන ෙසේවක සභා 
ඇති කරලා,  ඒ ෙසේවකයන් ආයතනවල කළමනාකරණෙය් 
හවුල්කරුවන් කර ගැනීමට කටයුතු කෙළොත්, ෙම් ආයතන 
ෙබොෙහොමයක් කාර්යක්ෂම කර ගන්න පුළුවන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී Lanka Graphite Limited  ගැන කියන්න 
මම කැමැතියි. ෙමම සමාගම ෙපෞද්ගලිකකරණය කරලා වහලා 
දාලා තිබුෙණ්. 2005 වසෙර් ෙමම සමාගම ඉතා සුළු මුදලක් දීලා 
නැවත ආරම්භ කළා. අද වන විට එහි තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? අද ඒ සමාගෙම් නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කරලා ලාභයක් 
ඇති කරෙගන, තිබුණු සියලු ණය ෙගවලා,  භාණ්ඩාගාරයටත් 
මුදල් ෙදනවා. දැන් ඒ සමාගමත් විකුණන්නයි හදන්ෙන්. ෙම් 
වාෙග් ආයතන වැඩිදියුණු කරනෙකොට, මීටත් වඩා දියුණු 
තාක්ෂණයකට යන්න අපට ඇත්තටම විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයක් 
අවශ  නම්, එන්න කියන්න. -ඒක අර තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
Volkswagen factory එක වාෙග් එකක් ෙනොෙවන්න ඕනෑ- 
ඇත්තටම, අවශ  නම් එවැනි ආෙයෝජකෙයක් එක්කෙගන එන්න. 
ඒ විෙද්ශ ආෙයෝජකයා ආවාට පසු අපි ඔහුට කියමු, "අපි මිනිරන් 
ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන වැඩිදියුණු 
කරපු භාණ්ඩ හදන්න. එවැනි භාණ්ඩ හදලා, ඒවා අපනයනය 
කරලා ආදායමක් ලබන්න. එයින් ලාභයකුත් ලබන්න. ඒ ලැෙබන 
ලාභෙයන් අපටත් ෙකොටසක් ෙදන්න'' කියලා. එතෙකොට අෙප් 
පතලත් ෙබ්රිලා; පතෙල් අයිතියත් ෙබ්රිලා; පතෙලන් එන 
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ලාභයත් ලැබිලා. ඒ හරහා අපට පුළුවනි,  ඔය  PPP කියන එකට 
අලුත් අර්ථකථනයක් ෙදන්න. PPP කියන්ෙන්, අපි වැද්ද ගන්න 
ඕනෑ එකක් නම් ෙනොෙවයි.  

ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් ලංකාවට ඇවිල්ලා යන ගමන් කියලා ගිය 
ෙද් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ. ඔහු කිව්ෙව්, " 
ෙම් තිෙබන තත්ත්වයට පතිකර්මයක් හැටියට Public-Private 
Partnership - PPP- කියන එක මන්තරයක් ෙහෝ සූතයක් 
ෙනොෙවයි" කියන එකයි. ෙමොකද, ඒ මහා ආෙයෝජකයන් 
ඇවිල්ලා, රජයත් එක්ක යම් එකතුවකට ආවාට පස්ෙසේ අපට 
වඩාත් බලපෑම් කරන්ෙන්, ඒ ආෙයෝජකයන් විසින්. ඒවා මහා 
පරිමාණෙයන් සිදු වන ජාත න්තර ආෙයෝජන. අන්තිෙම්දී, ඒ අයට 
අවාසිදායක තත්ත්ව එන විට, ඒ ෙකොන්ෙද්සි ෙවනස් කරන්න 
කියලා අපට බලපෑම් කරනවා.  

එතෙකොට, ඒ බලපෑම්වලට අෙප් ආණ්ඩුව යටත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ජාත න්තරෙය්  ඒ මහා ආෙයෝජකයන්ෙග් බලයත් එක්ක 
අපට ෙහට්ටු කරන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා, ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් 
ලංකාෙවන් පිටවන විට අවවාදයක් කළා, "ෙම් තිෙබන පශ්නයට 
PPP කියන එක උත්තරයක් ෙනොෙවයි. උත්තරයක් ෙලස ඒ ගැන 
හිතන්න එපා" කියලා.  ඇත්තටම,  යූඑන්පී එක ඒක ෙනොදැන ෙම් 
ෙද්වල් කරනවා ෙනොෙවයි.  

යූඑන්පී එෙක් පතිපත්තිය නැවතත් අද  රජයට අයත්ව තිෙබන 
ෙම්  පධාන ආයතන ෙකොම්පැනිකාරයින්ට පාවා දීමයි. ඒක එදත් 
එෙහමයි; අදත් එෙහමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනස් ෙවලා නැහැ.  
කැෙල් මාරු වුණාට ෙකොටියෙග පුල්ලි ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියනවා වාෙග්. ෙම් ණය ෙගවීමට බැරි නිසා ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අපරාධය කරන්ෙන්. ණය ෙගවන්න බැරි 
වුණාම ණය කාරයාට අෙප් ගෑණි ෙදනවද? අෙප් දරුවන්ව බැල 
ෙමෙහවර කරන්න ෙදනවාද? කරුණාකරලා ඒ විධියට පවුලක් 
හැටියට ෙම් රට ගැන හිතන්න. ෙම් රෙට් සම්පත් හා වත්කම් ගැන 
හිතන්න.  ෙම්වා ෙම් රෙට්  ජනතාවට හිමිකම්  තිෙබන ෙද්වල්.  
ෙම්වා නැති වන තරමට ෙම් රෙට් ජනතාව  දුප්පත්. ඒකත්  මතක 
තියා ගන්න.  [බාධා කිරීමක්] මෙගන්  කුණුහරුප අහගන්ෙන් 
නැතිව වාඩිෙවනවා,  - බම්බු ගහන්න.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පාර්ලිෙම්න්තු භාෂාව ගැන - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ෙමන්න බැල ෙමෙහවර කරන ෙකෙනක්.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
වාසුෙද්ව මන්තීතුමාෙග් කථාවට ඉඩ ෙදන්න.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමන්න බැල ෙමෙහවර කරන ෙකෙනක්. අෙප්  රෙට් භූමිය 

තුළත් කෙමෝපායිකව වැදගත්, අෙප් වත්කම් විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට පාවා ෙදන  තරමට ෙම් රට ෙවනුෙවන් එදා සිට දිවි 
පිදූ වීරයන්ෙග් -  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera ) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

පශ්නය?  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙම් ගරු මන්තීතුමා නැවතත් ඉස්ෙකෝෙල යවන්න ෙවනවා. 

ෙමතුමාට අමතක ෙවනවා. ඒකයි ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 Order, please!  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙප් ගුවන් ෙතොටුපළ ඇතුළු  අෙප් ර ෙට් වත්කම්  විෙද්ශීය 

සමාගමකට පාවා දීෙමන් ෙම් රෙට් ආදි විරුවන්ෙග් 
ෙසොෙහොන්වලට ෙමොන තරම් නිගහයක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  
කරන්ෙන්? මව්බිම ෙබ්රා ගන්න සටන්  වැදිලා මිය ගිය මිනිස්සු 
අද මිනී වෙළේ ඉඳන් තමුන්නාන්ෙසේලාට සාප කරනවා ඇති. ඒ 
ගැන සැකයක්  නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] කවුරුත් නැගිටින්න ඕනෑ, 
අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන්. මා ඒක දන්නවා.  

ඊළගට, ෙම් වරාය නැව් එන්ෙන් නැති වරායක් කියලා කිව්වා.  
හැබැයි,  යූඑන්පී එකට ආණ්ඩුව ආපු හැටිෙය් වරායට නැව් එනවා.  
ෙම් ගුවන් ෙතොටුපළ අහස් යාතා එන්ෙන් නැති ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක්. යූඑන්පී එකට ආණ්ඩුව  මාරු  වුණු හැටිෙය්,  
ඔන්න ගුවන් යානාත් එනවා. ෙම්  වාෙග් පිස්සු, බයි කථා කියන්න 
එපා.  [බාධා කිරීමක්]  මම ෙම් බයි කථා කියන්න එපාය කිව්ෙව්, 
ඔබතුමා දිහා බලලයි. අගමැතිතුමා දිහා බලා ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා 
මම කියන්ෙන්  ෙම්  වාෙග් පිස්සු  කථා කියන්න එපා කියලායි.  
අද තමුන්නාන්ෙසේ අද ඇත්ත කථාවට  බැහැලා තිෙබනවා. අන්න 
නියම සැලසුම.  වරාය, ගුවන් ෙතොටුපළ, ඒ  පෙද්ශය ෙක්න්ද කර 
ගත් සංවර්ධනය තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පධාන සංවර්ධන 
උපාය මාර්ගය. වරාය නගරය තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පධාන උපාය මාර්ගය. ඒවා ඔක්ෙකොම  අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් 
උපාය මාර්ගය කරන්න පුළුවන්  ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  අවුරුදු 
100කට පසුව ෙම් රෙට් අෙප් ආණ්ඩුව ඒවා හදපු නිසයි. ඒකත් 
මතක තියා ගන්න.  

229 230 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ඊළඟට,   අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා  කිව්වා,  ලාභ ලබන 
ආයතන නම් විකුණන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.  ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ හරහා ෙකොටස්  බවට පරිවර්තනය කරලා  විකුණුවත්, 
ඒකත් විකිණීමක්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජනාධිපතිතුමා බැහැර කරලාද දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් 

පාලනය ෙගන යන්ෙන්? එතුමා ගැන  පශස්ති වාක  කියලා,  
ජනාධිපතිතුමා පධානත්වෙය් ලා සලකන බව කියලා, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ජනාධිපතිතුමාෙග් ස්ථාවරයන්ට විරුද්ධව 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලාභ ලබන ආයතන පවා ෙම් විධියට  
විකුණන්නට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුවලට ඇතුළු 
කරන්න ලෑස්ති ෙවනවාද   කියන එක ජනාධිපතිතුමාෙගන්  විමසා 
දැන ගන්නට වුවමනායි.  එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා මම ඒ 
පශ්නය එතුමාට ෙයොමු කරනවා.  

ඊළඟට,  මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර ෙම් කාරණයත්  
මා කියන්න කැමැතියි.  ඔබතුමා, අගමැතිතුමා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

හැටියට ඉන්න තුරු ෙම් බැඳුම්කර වංචාව පරීක්ෂණයට ලක්  
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා අගමැතිතුමා හැටියට  ඉන්න තුරු ෙම් 
කටයුත්ත ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ කියා මම කියන්ෙන් ඇයි?  ඔබතුමා 
ඒක නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කර තිෙබනවා. නමුත් නීතිපතිතුමා කියා 
කරන්ෙනත්, අල්ලස් ෙකොමිසම කියා කරන්ෙනත්, ඒවාෙය් 
අධ ක්ෂ ජනරාල්ලා, FCID එක  කියා කරන්ෙනත් ඔබතුමා 
යටෙත්යි.  ඔබතුමා විසින් තමයි ඒ ඔක්ෙකොම ෙමෙහයවන්ෙන්. 
ඔබතුමා ෙම් බැඳුම්කර ජාවාරෙම්, ෙම් බැඳුම්කර අලාභෙය්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර 

දී තිබූ ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් අගමැතිතුමා  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්න තුරු ෙම් බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ පරීක්ෂණය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, එතුමා ඒ බැඳුම්කර වංචාෙව් 
හවුල්කාරෙයක්. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] එතුමාට විරුද්ධව එතුමා පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසා එතුමා අගමැති ධුරෙයන් අයින් ෙවන්නට ඕනෑ, ෙම් 
පරීක්ෂණයට ඉඩ දීලා. [බාධා කිරීම්] එෙසේ ෙනොවන තාක් කල් 
අගමැතිතුමා - [බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් ෙලොකුම- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
 වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] වට්ටක්ෙක් වාඩි 

ෙවනවා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[පූ.භා. 11.11] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා වැනි  

හිටපු ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරෙයකුෙග් කථාෙවන් පසුව මට  කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනයට ගෙමන් ආපු ෙකෙනක් හැටියට මම  
අද පළමුවැනි වතාවට තමයි  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී දැක්ෙක්,  
හිටපු ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් අඬ අඬා කථා කරනවා.  තමුන් 
කරපු වැරදි මතක් කරමින් කථා කළා. දූෂිත ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ඇමතිවරයකු හැටියට එතුමා පකාශ කළා, අෙප් තරුණයන්ට, 
ගාමීය ව වසායකයන්ට බැංකුවලින් ණය ටික අරෙගන ෙදන්න 
එතුමාට බැරිව ගියා කියලා.  එතුමා කථා කළ හැම ෙදයකම අඩංගු 
ෙවලා තිබුෙණ්, තමුන්නාන්ෙසේලා එදා කළ සියලුම ෙද්වල් 
අසාර්ථකයි කියන පණිවුඩයයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත ාංශය පිළිබඳව, ගරු අගාමාත තුමාෙග් අමාත ාංශය 
පිළිබඳව කථා කරන්නට ලැබීම  සතුටට කාරණයක් හැටියට  මා 
සලකනවා. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශය 
ගැන කථා කරන විට අපි රෙට් පතිපත්ති ගැන කථා කරන්නට 
ඕනෑ. එදා ආණ්ඩුෙව් ෙමොනවාද පතිපත්ති හැටියට තිබුෙණ්? එදා 
ආණ්ඩුෙව් තිබුණු පධාන පතිපත්තිය තමයි දූෂණය. එදා අය 
වැෙයන් සියයට 70ක් ෙවන් කෙළේ කාටද? සියයට 70ක් ෙවන් කර 
ගත්ෙත් මහින්ද, චමල්, බැසිල්, ෙගෝඨාභය කියන ෙම් හතර 
ෙදනාට. සියයට 30යි දුන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් හිටපු තමන්ෙග් අෙනක් 
ෙහංචයි ඇමතිවරුන්ට. ෙම් හතර ෙදනාට තමයි සියයට 70ක් 
ෙවන් කෙළේ. 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

231 232 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මා ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් සල්ලි ෙවන් කිරීම සම්බන්ධව 

පමණයි.  
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
මන්තීතුමන්ලා කථා කරන විට මන්තීවරුන්ෙග් නම් සඳහන් 

කරනවා නම් ඉතාමත්ම පරිස්සමින් එය කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා කමෙව්දයක් තිෙබනවා. නිකම් ෙචෝදනා කළාට,  ෙමොනවාද 
මට ෙවන් කරලා තිබුෙණ් කියලා තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නට 
පුළුවන්ද?  එෙහම නම්  ගරු කථානායකතුමාටත් ෙවන් කර ගන්න 
පුළුවන් ෙන්. නිකම් ෙබොරු කථා කියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා, කථා කරන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  එෙහම නම් - [බාධා කිරීම්] ෙහක්ටර් 

අප්පුහාමි මන්තීතුමාට ෙනොෙවයි,  ඉස්ෙසල්ලාම බණින්නට ඕනෑ 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටයි. එතුමා කිසිදු සාක්ෂියක් 
නැතිව ෙමතැන කරපු ෙචෝදනාව ගැන. [බාධා කිරීම්] මම තව 
ටිකකින් කියන්නම්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹரன் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் 

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure)  
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමාෙග් 

වයසට පැලිලා මැෙරයි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සාක්ෂි ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිව්ෙව් ඒක ෙමතුමාටත් අදාළයි කියලා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභාපතිතුමනි- [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] Hon. Vasudeva Nanayakkara, please sit 
down. [බාධා කිරීම්]  I order you to sit down! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එපමණයි මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්. නාකි වවුලාට 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
"ව ාඝා" හම්බ වුණා කියලා මම ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඕක තමයි -  [බාධා කිරීම්]  වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. කරුණාකරලා 

කථා කරන්න ෙදන්න.  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙජ ේෂ්ඨයන්  හැටියට 
ෙමතුමන්ලා කරන වැරැද්ද? [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. ෙම් රටටම ෙදන ආදර්ශය 
දිහා බලන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සජීවී විකාශය 
ජනතාව දකිනවා. ෙජ ෂ්ඨයන්ෙගන් යමක් ඉෙගන ගන්නයි අපි 
ෙම් සභාවට අෙව්. අපි ෙම් ෙජ ෂ්ඨයන්ෙගන් කුණුහරුප  ඉෙගන 
ගන්නට ෙම් සභාවට ආෙව් නැහැ. අද අපි කල්පනා කරනවා 
ෙමවැනි නායකෙයෝද ෙම් රට පාලනය කෙළේ කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කුණුහරුප - [බාධා කිරීම්]   

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා 
කරන ෙවලාෙව් බාධා කරන්න මම ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
අනික් මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලටත් බාධා කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. ඒක සාධාරණ නැහැ.  

  
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිටපු 

කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට යම්කිසි කනගාටුවක් 
දැෙනනවා නම් මමත් ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. මුදල් ෙවන් 
කිරීම සම්බන්ධව ෙම් හතරෙදනාෙග්ම නම් කියලා, "ඒ 
මන්තීවරු" කියා මම කිව්වා. ඒ හතරෙදනාට මුදල් ෙවන් කිරීම 
සම්බන්ධව පමණයි මම කිව්ෙව්.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, එදා  තිබුණු අනික් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? 
පධානියා ෙහොරකම් කරන ෙකොට පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන ෙම් සියල්ලම ෙහොරකම් කරන්න පටන් 
ගත්තා. ඒක තමයි පතිපත්තිය හැටියට තිබුෙණ්. එදා සංවර්ධනය 
මුවාෙවන් ෙහොරකම් කරපු හැටි ෙම් රෙට් හැමෙදනාම දැක්කා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු අගාමාත තුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙම් රෙට් තිබුණු ඒ පතිපත්ති 
ෙවනස් කරන්න, ජනතා හිතවාදී පතිපත්ති හදන්න පළමුෙවන්ම 
කරපු ෙදය තමයි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ෙම් ර ෙට් 
ජනාධිපති කරවන්න  ෙතෝරා ගැනීම. එය ෙම් රටට ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සමහර ෙකොටසුත්, ඒ වාෙග්ම අනික් පක්ෂවල සියලු 
ෙදනාත් ඒක රාශි කරෙගන ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති පුටුෙව් ඉන්දවන්න, එතුමා ෙම් රෙට් නායකයා හැටියට 
පත් කරන්න ගත්ත වෑයම තමයි ෙම් රෙට් ෙම් නව පතිපත්ති 
හදන්න,  ෙවනසක් ඇතිකරන්න එතුමා දැමූ මූලික අඩිතාලම.  

ඒ පළමුවැනි ෙවඩි මුරය අෙප් ගරු අගාමාත තුමා හරියට 
තිබ්බා.  ගරු අගාමාත තුමා පත් වුණාට පසුව ෙම් අය වැය,  ෙම් 
වැඩසටහන් හදද්දි විෙශේෂෙයන්ම එතුමා පතිපත්තිය හැටියට 
කියාත්මක කෙළේ ෙමොකක්ද? එතුමා කියාත්මක කෙළේ රට 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ පතිපත්ති ටිකයි. එතුමා ඒ පතිපත්ති 
කියාත්මක කරද්දි ෙම් රටට අලුත් වැඩසටහන් රාශියක් හඳුන්වා 
දුන්නා. එතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම තරුණ 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, ෙලෝක ආහාර වැඩසටහන, ගාමීය යටිතල 
පහසුකම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න එතුමා ඒ පතිපත්ති 
යටෙත් සැලසුම් හැදුවා. එහි පතිඵලයක් ෙලස සංවර්ධන කටයුතු 
කරන්න ගිය අවුරුද්ෙද් හැම ගමකටම රුපියල් ලක්ෂ 10ක් 
ලැබුණා.   

ඔබතුමන්ලා මතක තබාගන්න, ඊළඟට අෙප් පතිපත්තිෙය් 
ෙවනස ෙමොකක්ද? ගිය ෙහොර ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකක්ද කෙළේ?  ෙම් 
රුපියල් ලක්ෂ දහය ලබා ෙදන ෙකොට එය ලබාදුන්ෙන් පෙද්ශීය 
සභා මන්තීවරයාටයි. ගෙම් ඉන්න ෙද්ශපාලන ෙහංචයියාට තමයි 
ෙම් මුදල ලබා දුන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොන්තාත් ටිකත් 
ලබා දුන්ෙන් එයාටයි. ඒෙකන් භාගයක් ෙහොරකම් කරලා, ඉතිරි 
සල්ලිවලින් තමයි ගෙම් අනික් වැඩ ටික කෙළේ. ඒ බූරුකාරෙයෝ, 
කසිප්පුකාරෙයෝ, කුඩුකාරෙයෝ, ගංජාකාරෙයෝ ටික එකතු ෙවලා 
තමයි එදා ගෙම් ෙම් වැඩ ෙකොටස කෙළේ. හැබැයි, අප ෙමොකක්ද 
කෙළේ? අෙප් ගරු අගාමාත තුමා ඇවිත් පටන් ගත්ත පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද? එතුමා කිව්වා, ෙම් ලක්ෂ දහය ගමට යන ෙකොට 
ෙටන්ඩර් කරලා, විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඒ ව ාපෘති කියාත්මක 
විය යුතුය කියා. "අෙප් සමිති සමාගම් තිෙබනවා, ඒ අයට ෙම්ක 
ෙදන්න" කියා අෙප් සමහර අය කියද්දි, ගරු අගාමාත තුමා 
ෙකළින්ම කිව්වා, පතිපත්තියක් හැටියට ෙටන්ඩර් කමය 
කියාත්මක කරලා, විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ඒ වැඩකටයුතු 
කරන්නය කියා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

එෙහම කියලා තමයි එදා එතුමා අපට ඒ මුදල් ලබා දුන්ෙන්. 

සමහර ෙවලාවට ඔබතුමන්ලා ෙනොදකින ෙද්වල් තිෙබනවා. 
අෙප් ගරු අගාමාත තුමා කරන ඉදිරි වැඩ ෙකොටස ෙමොකක්ද කියා 
ෙම් ඔබතුමන්ලාත්, රෙට් ජනතාවත් දැනගන්න ඕනෑ. ෙමම අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළත් ගාමීය රාජ  සංකල්පය ගැන කියැෙවනවා. 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ණය අරෙගන වැඩ 
කරද්දි  ෙමොනවාද කෙළේ? ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව සිද්ධ ෙවද්දි 
අෙප් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සල්ලි ටික අරෙගන බාල් නැටුවා. හැබැයි, 
අප ණය ෙවලා ඒ ණය ටික ෙගවාගන්න බැරිව අදත් දඟලවා. අද 
ණය ගන්න ෙකොට අප අනුගමනය කරන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? 
ගරු අගාමාත තුමා ෙමොකක්ද අපට කියා දීලා තිෙබන්ෙන්?  
ගන්න ණය රෙට් ඵලදායීතාව මත වියදම් කරන්න කියන එක.  
ගෙම් සංවර්ධන කටයුතු කරද්දි, ආර්ථික වශෙයන් රට ශක්තිමක් 
කළ හැකි ඵලදායී වැඩසටහන්වලට මුදල් ෙවන් කරන්න කියා 
තමයි ගරු අගමැතිතුමා අපට උපෙදස් දී තිෙබන්ෙන්. ඒ 
 වැඩෙකොටස සංවිධානය කරලා, ඒවා කරන්න අපට අවස්ථාව 
ලබාදීම සම්බන්ධව ගරු අගාමාත තුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා එදා හමුදාව 
ගැන කළ පකාශය ඉතාම ම්ෙල්ච්ඡ පකාශයක්. අප එය ෙහළා 
දකිනවා. අපට ඉන්ෙන් ෙහොඳ විනයක් තිෙබන හමුදාවක්. එවන්  
ෙහොඳ විනයක් තිෙබන අෙප් හමුදාෙව් නම කැත කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. අපට ෙහොඳ සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. අෙප් ජාතියට, 
ශී ලාංකිකයන්ට අනන තාවක් තිෙබනවා. ෙලෝකය අප 
හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් ම්ෙල්ච්ඡෙයෝ හැටියට ෙනොෙවයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි එවැනි ම්ෙල්ච්ඡ ජාතියක් ෙනොෙවයි 

කියලා ෙලෝකයට කියන්න හදන ෙකොට, ෙම් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙබොරලුෙගොඩ ෙහොඳ නමකින්; ෙපළපතකින් පැමිණි ෙකෙනක්. 
හැබැයි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
පකාශයට පස්ෙසේ ෙබොරලුෙගොඩ කෑල්ලට අර හූ කියන සතාෙග් 
නම 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දමන්න ෙවයිද කියලා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් 
හමුදාවට කරපු- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කියපු ෙද්ශපාලන සිද්ධාන්තය පිළිබඳව අවෙබෝධයක් 

නැති අය එය පටු ෙලස හිතා අර්ථ නිරූපණය කරනවා. ඒ 
ෙද්ශපාලන සිද්ධාන්තය ෙමොකක්ද කියලා ගිහිල්ලා ඉෙගන ෙගන 
ඇවිල්ලා කථා කළා නම් වඩා ෙහොඳයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසානයි. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න. 
නැත්නම් අද ෙවලාව ෙවන් කර ගන්න අමාරු වනවා. 

235 236 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
අවසන් කරන්න මිනිත්තුවක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අවසානෙය් මට කියන්න තිෙබන ෙදය ෙමයයි. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ඕක ෙනොෙවයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
යම් කිසි අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, ඒවා හරියට හඳුන්වා දීලා අපට 
යන්න නිවැරදි මඟ කියා ෙදන එකයි. හැබැයි, දැන් ඔබතුමාට මට 
කියන්න ඕනෑ ෙම්කයි. අපි බීරන් ෙනොෙවයි, අපි අන්ධයන් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කියපු කථාව අපි අහෙගන හිටියා; අපි 
බලාෙගන හිටියා. අපි තමුන්නාන්ෙසේ දිහා බලාෙගන යමක් ඉෙගන 
ගන්නයි හිටිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් කුමන්තණ කරනවා 
නම්, අපි නවක මන්තීතුමන්ලා හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු 
ෙද් ෙහළා දකිනවා පමණක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහට-
අනිද්දා පාෙර් යනෙකොට මිනිස්සු ගල් ගසා මරා දමයි කියලා 
පකාශ කරමින් මම නිහඩ වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මී ළඟට, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා. 

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
[පූ.භා. 11.22] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත ාංශය, අධිකරණ අමාත ාංශය, නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය කියන අමාත ාංශවල 104, 110 
සහ 192 කියන වැය ශීර්ෂයන් යටෙත් ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ 
වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට මම පථමෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, "අය වැය" කියන ෙල්ඛනය 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිෙබන, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
වැදගත්ම ෙයෝජනාව හැටියට අපි සලකන්න ඕනෑ. 1948 සිට ෙම් 
දක්වා අය වැය ෙයෝජනාවට තිබුණු උනන්දුව, අය වැය ෙයෝජනාව 
ෙවනුෙවන් තිබුණු දැක්ම, අය වැය දිහා උෙප්ක්ෂාෙවන් රෙට් 
ජනතාව බලාෙගන සිටීම වැනි කාරණා අද ඒ ආකාරෙයන්ම, ඒ 

විධියටම සිදුවනවාද කියන පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව ඇසිය යුතුයි. ෙමොකද ෙහේතුව, පසු ගිය වසර 2, 3 
තුළ දින සියය, ඊට පසුව 2016, 2017 වර්ෂවලට ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය සම්බන්ධව නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් නැති බව ෙම් 
විවාදෙයන්ම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  

අද උෙද් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුෙමකු ඇසූ 
පශ්නවලට විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා දීපු පිළිතුරු අනුව 
දැවැන්ත පරස්පරයක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙමන්න ෙම් 
පරස්පරය ගැන තමයි අපි නිරන්තරෙයන්ම කථා කරන්ෙන්. අය 
වැයට එවැනි පරස්පරයක් එන්න බැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙම්කට දැන් අලුත් වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වචනය තමයි, 
'අපි දැවැන්ත පජාතන්තවාදයක් කියාත්මක කරනවා' කියන එක. 
ෙමොකක්ද පජාතන්තවාදය? අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනවා, ඒකට 
සියයට 98ක් සංෙශෝධන ෙග්නවා. ෙම්ක නම් ෙම් කියන දැවැන්ත 
පජාතන්තවාදය අය වැය ගැන ෙවනම අර්ථ කථනයක් සහ 
ෙවනම න ායක් අපට ඉදිරිෙය්දී ෙග්න්න වනවා. කඩදාසියක් 
ෙගනැල්ලා ඒකට ඉලක්කම් ටිකක් දමා ඊට පස්ෙසේ කියනවා, 
ෙමතැන සිටින 225ෙදනාටම ෙම් සම්බන්ධව ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා. හැබැයි, අපි දන්නා විධියට ෙම් කමය යම් 
මට්ටමින් කියාත්මක වනවා. විෙශේෂෙයන්ම එය කියාත්මක 
වන්ෙන් අය වැයට ෙපරයි. අය වැයට ෙපර යම් සාකච්ඡාවන් 
පවත්වනවා. ඒ අනුව විවිධ ක්ෙෂේතවල අය ෙග්නවා, ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී රෙට් අවශ තාවන් සහ 
තිෙබන මුදල් තත්ත්වය විශ්ෙල්ෂණය කරනවා. ඒ අනුව තමයි ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ දිගින් දිගටම සකස් කරන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය, 
රෙට් ජනතාවට බදු සහ බදු ෙගන එන අය වැයක් කියලා අපි 
කිව්ෙවොත් එය නිවැරදියි. මම ෙම්  සාධක, කරුණු කාරණා ෙම් අය 
වැෙය් කථාෙව් ගැබ් ෙවලා තිෙබන කරුණුත් එක්ක කථා 
කරන්නම්. 2016 වර්ෂෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය රුපියල් බිලියන 
12,280යි. 2017 දළ ජාතික නිෂ්පාදනය රුපියල් බිලියන 
13,530යි. 2016 වර්ෂෙය් රාජ  ආදායම රුපියල් බිලියන 1,658යි. 
2017 රාජ  ආදායම රුපියල් බිලියන 2,098යි. 2016 වර්තන 
වියදම් සියයට 15.0ක් ෙවනවා. ඒත් එක්කම 2016 රාජ  වියදම 
රුපියල් බිලියන 2,328යි. එය සියයට 18.9ක් ෙවනවා. 2017 
රාජ  වියදම රුපියල් බිලියන 2,723යි. ෙම් අනුව අය වැය 
පරතරය සියයට 4.6ට තියාෙගන තිෙබනවා.  

රාජ  ආදායම උපයාගත් ආකාරය ගත්ෙතොත්  2016 බදු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,432යි. 2017  බදු ආදායම රුපියල් 
බිලියන 1,821යි.  2016 වර්ෂෙය් බදු ෙනොවන ආදායම රුපියල් 
බිලියන 144 යි. 2017 වර්ෂෙය් බදු ෙනොවන ආදායම රුපියල් 
බිලියන 189යි.  2014 ආදායම් බදු  ආදායම රුපියල් බිලියන 
1,050යි. 2017 ආදායම් බදු ආදායම 1,821යි.  ඒ අනුව 2014-2017 
කාලය තුළ යහ පාලනය අපි  පිට පැවරු බදු වැඩි  මුදල රුපියල් 
ෙකෝටි 77,100ක් ෙවනවා.  ෙම් අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්දට 
සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත්, රුපියල් ෙකෝටි 77,100ක  බදු ආදායමක් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් රට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
විධියට බලනෙකොට 2016ට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 38,900ක් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනස ෙමොකක්ද? ලංකාෙව් 
ආදායම උපයන ජනතාව මිලියන 8.5ක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. 
මිලියන 8.5 හැටියට ගත්ෙතොත් අපට කිව හැක්ෙක් යහ පාලනය, 
ආදායම උපයන සෑම අෙයකුටම වසරකට රුපියල් 90,700 බැගින් 
වූ බදු බරක් ඇතුළු කළ බවයි. ෙමපමණක් ෙනොව නව රජය 
අසීමිතව ණය ගැනීම නිසා පසු ගිය මාස 22 තුළ ෙම් රෙට් 
ජීවත්වන මිලියන 20.9ක් පමණ ජනතාවෙගන්  සෑම දරුෙවකුටම, 
තරුණෙයකුටම, වැඩිහිටිෙයකුටම රුපියල් 80,000කින් ෙලෝකයට 
අලුත් ණය බරක් ඇති කර තිෙබනවා. දැන් ෙමය ණය උගුල 
කියලා කථා කරනවා.  
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ෙමය විශ්ෙල්ෂණය කළා නම් තම තමන් දැන ගන්නවා 
සැබැවින්ම ෙම් කියන්ෙන් අවංකභාවෙයන්ද, නැත්නම් කිවයුතු 
නිසා ෙම්ක කියනවාද කියන කාරණය.  අය වැෙය් විශ්වාසය ගැන 
කථා කරනෙකොට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඒ 
විශ්වාසය තහවුරු ෙවන්ෙන් ඊට ෙපර වසරවලදී අය වැය ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට කියපු කථාවලින් අඩුම තරමින් සියයට 75ක්වත් 
කියාවට නැංවූවා නම් පමණයි කියා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කිසිම ආණ්ඩුවක් ඉදිරිපත් කරන අය 
වැෙයන් සියයට සියයක්ම කියාත්මක ෙවනවා කියා මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. සියයට 75ක්, 80ක් කියාත්මක වු ෙණොත් අපට 
සතුටුදායකයි කියලා කියන්නට පුළුවන්. ඉතුරු එක ඊළඟ වසරට 
follow-up එකක් හැටියට ෙගනියන්න පුළුවන්. හැබැයි, අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් බලන්න, පසු ගිය කාලෙය් දීපු 
ෙපොෙරොන්දු පතිකා ෙදස. නව රැකියා දස ලක්ෂයක්; වසරකට 
ලක්ෂ ෙදකක්. එතෙකොට දවසකට රැකියා 500ක් 600ක් ෙදන්නට 
ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ෙපොෙරොන්දුව. අධ ාපන යට දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක්. අධ ාපනයට  සියයට 6ක් ෙවන් 
කරන බව  කිව්ෙව් ෙම් රෙට් ජනතාව සතුටු කරන්න ෙන්ද? 
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සමිති සම්ෙම්ලනෙය් සභාපති 
ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි සහ විශ්වවිද ාල ආචාර්ය 
මණ්ඩලෙය් අය පිෙට් 6ක් ගහෙගන ෙප්රාෙදණිෙය් ඉඳන් 
ෙකොළඹට ආවා. ඒ අය තමයි ආණ්ඩු ෙපරළීෙම් පධාන සිවිල් 
සංවිධානවල නායකයන් වුෙණ්. අද ඒ අයට ෙමොකක්ද, කියන්න 
තිෙබන්ෙන්? අධ ාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරන බව කිව්වා. 
රුපියල් බිලියන 127ක් එෙහම නැත්නම් ෙකෝටි 12,700ක් ගිය අය 
වැෙය් අධ ාපනෙය් තිබුණු බිම් පමාණයට වටිනාකමක් ඇතුළු 
කරලා සියයට 6 ෙවනුවට සියයට 4.1ක හැකියාවක් ෙපන්වන්න 
ලැබුණා. හැබැයි, ඒක අමූලික ෙබොරුවක්; මුසාවක්. ගණිත 
ශාස්තය දන්නා සාමාන  ෙකෙනකුට වුණත් එය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙදයක්.  

අධ ාපන ඇමතිතුමාව ෙදෝෂාෙරෝපණයට ලක් කරනවා, ඊෙය් 
පුවත් පතක පැහැදිලිව තිෙබනවා මම දැක්කා. අධ ාපන 
ඇමතිතුමා කියනවා, "මම මුදල් වියදම් කෙළේ නැහැ කියා මට 
  ෙචෝදනාවක් කරනවා. හැබැයි, මට ෙම්   ෙචෝදනාව කරනෙකොට මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් මම ඉල්ලපු මුදල් මට දුන්ෙන් නැහැයි" 
කියලා. එෙහම කියන්ෙන් අධ ාපන ඇමතිතුමා. ෙම්ක තමයි 
යථාර්ථය. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, 
අපි ෙම්වා කියාත්මක කරන හැටි බලන්නට ඕනෑ කියලා. හැබැයි, 
ෙම් කියාත්මක කිරීෙම්දී මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
දන්නවා ෙම් ෙදන allocations  පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැයි කියලා.  

රනිල් විකමසිංහ අගමැතිවරයා රෙට් ආර්ථික කටයුතු 
සමාෙලෝචනය කරනෙකොට බැලුෙව්, utilization; දීලා තිෙබන 
සල්ලි ෙකොච්චරද පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන් කියලා. හැබැයි, ෙවන් 
කළ මුදල් පාවිච්චි කරලා නැති විට ගන්නා වූ කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියලා  මුදල් ඇමතිවරයා සැබැවින්ම පිළිතුරක් දිය 
යුතුයි. මුදල් ඇමතිවරයා ඒ ෙදන පිළිතුර ෙම් රෙට් ජනතාව 
දැනගත යුතුයි. එය සාධනීය පිළිතුරක් විය යුතුයි. ෙමොකද, 
අවසානෙය් ෙම් රෙට් මිලියන 20.9ක් වන ජනතාවට එය ඍජුවම 
බලපානවා. 

ෙසෞඛ යට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3ක් ලබා දී 
තිෙබනවා. මම කියන්නට ඕනෑ ගරු සභාපතිතුමනි, ෙසෞඛ යට 

ලබා ෙදන සියයට 3න් ෙම් වන විට සියයට 7½ක් කපලා 

තිෙබනවා; මුළු ගණනින් සියයට 7½ක් අඩුයි. බිලියන ගානක් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ  ගැන කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනැ, ළඟදි ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් ඇතැම් 

ෙබෙහත් වර්ගවල මිල අඩු කළා. මම වග කීමකින් සහ ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා, එදා ෙගනාපු ෙබෙහත් අද ෙකොම්පැනි re-
export කරන බව. එම ෙබෙහත් පති නැව්ගත කරනවා. ෙමොකද, 
නිල වශෙයන් ෙගනාපු මිල සීමා කිරීෙම් දර්ශකය තුළ එම 
ෙබෙහෙත්ම ෙදවැනි, තුන්වැනි මට්ටෙම් ෙබෙහත් නැවත 
ෙගන්වන්න අපනයනකරුවන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එය 
සම්පූර්ණ සත  සිද්ධියක්. ෙරෝගීන්ෙග් ජීවිතත් එක්කයි ෙම් 
ෙසල්ලම කරන්ෙන්. ඖෂධ 40කද, 45කද මිල අඩු කළාය කියන 
එක ඇත්ත. එම මිල අඩු කර තිෙබන කමය මට එකින් එකට 
ෙදන්න පුළුවන්; දහයක විතර. අද ෙම් රෙට් වැඩිපුරම භාවිත වන 
ෙබෙහත් වර්ග සියල්ලම තුන්වන තත්ත්වයට, හතරවැනි 
තත්ත්වයට බාල කරලා; තිබුණු stocks අරෙගන re-export කරලා; 
අලුෙතන් ෙගෙනන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන ෙකොට කියාත්මක 
වනවා. ෙම්ක ජනතාවට කරන ෙලොකු අසාධාරණයක්. මුදල් 
ෙගවලා ගන්න පුළුවන් ෙකෙනකුටවත් එම ෙබෙහත ගන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව අදාළ 
අමාත වරයා පිළිතුරු දිය යුතු වනවා. 

පසු ගිය අය වැෙය්දී, "ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලුම 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,500ක පඩි වැඩි වීමක්" ෙයෝජනා කළා. 
මම දන්න තරමට ෙපෞද්ගලික ආයතන කීපයක හැර බහුතරයක් 
තැන්වල එම ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ෙම්වායින් තමයි 
අය වැයක විශ්වාස තහවුරු කරන්ෙන්.  

ඊළඟට, සියලු පාසල් දරුවන්ට රජෙය් වියදමින් රුපියල් 
250ක ළමා ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුමක් විවෘත කරන්න ෙයෝජනා කළා. 
රෙට් ලක්ෂ 45ක් පාසල් ශිෂ  ශිෂ ාෙවෝ ඉන්නවා. ඒක ෙහොඳ 
වැඩක්. එදා ෙම් ෙයෝජනාවට අපිත් අත්පුඩි ගැහුවා. ෙහොඳ ෙදයට, 
ෙහොඳයි කියන්න ඕනැ. හැබැයි, ඒක කියාත්මක ෙවලා නැහැ. අද 
ඒ ෙවනුවට Tabs ෙදන්න යනවා. ලක්ෂ 45කට රුපියල් 250 
ගණෙන් ෙදන මුදල සමානයි 175,000කට Tabs ලබා ෙදන එක. 
රුපියල් 250 තැන්පතුව ලබා දීම සිද්ධ වුෙණ් නැත්නම්, ෙම් ගැන 
විශ්වාසයක් තබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අය වැය කියන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම විශ්වාසය උඩ මතු වන ෙදයක්. එදා දරුෙවකුෙග් 
ගිණුමට රුපියල් 250 දැම්මා නම්, අන්න අපට කියන්න පුළුවන් 
Tabs ෙදන එක ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා කියලා. හැබැයි, 
මිලියන 4.5ක් වන දරුවන්ට රුපියල් 250 ගාෙන් calculate කරලා 
බැලුෙවොත්, ඒ වැය වන මුදල හා සමානයි ගරු ඇමතිතුමනි, 
175,000ක් වන උසස් ෙපළ දරුවන්ට සහ 28,000ක් වන 
ගුරුවරුන්ට ෙදන්න යන Tabs ෙවනුෙවන් වැය වන මුදල. 
Wholesale එෙකන් ගත්ෙතොත් ඒ ගණනට සමානයි. නැත්නම් 
ඊටත් වැඩි මුදලක් යනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙගන යන කියාදාමෙය් 
විශ්වාසය සම්බන්ධව රෙට් ජනතාවට සාධාරණ සැකයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, හන්දියට ගිෙයොත්, ෙපොළට ගිෙයොත්, 
පන්සලට ගිෙයොත්, පල්ලියට ගිෙයොත් ෙකෝවිලට ගිෙයොත්, අය වැය 
ගැන අහන ෙකොට, "ෙම් අය වැය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ 
මහත්තෙයෝ. අමතක කරලා දාන්න" කියන්ෙන්. ඒ තත්ත්වයට 
රටක් පත් වන එක මුළු රෙට්ම ආර්ථිකය පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු 
රෙට් පැවැත්ම ගැනම මහ දැවැන්ත සැකයක් ඇති වනවා.  

අද කියනවා,  "ෙපොලියට ගන්න; බැංකු ෙපොලිය කපාහැරලායි" 
කියලා. අවංකව කියන්න ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් බැංකු 
ෙපොලිය කපාහැරියා කියන්ෙන්? සියයට 8-9ට තිබුණු ෙපොලිය 
සියයට 16 කළා. ෙපොලිය කපාහැරියා කියන්ෙන්, ආපහු කලින් 
ෙපොලි මට්ටෙම්මයි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, කපාහැරියත් නැවත වරක් 
සියයට 8ක්, 9ක් ෙගවන්න වනවා. එම ෙපොලී අනුපාතය තමයි මීට 
අවුරුදු තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ෙගව්ෙව්. අද ෙපොලී අනුපාතය 14ක් 
ෙවලා. Leasing companiesවල ෙපොලිය සියයට 18 ෙවලා. දැන් 
ෙපොලිය ෙගවන ෙකොට ෙගවන්ෙන්ත් මීට අවුරුදු 5කට ඉස්සර 
ෙගවපු ගණන්මයි. වි ශ්වාසය තමයි ෙමතැනදී පලුදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  
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විශ්වවිද ාල සිසුන්ට පරිගණක මිලදී ගැනීමට ෙපොලී රහිත 
ණය ලබා ෙදනවා කිව්වා. ලබා දුන්නාද? ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනත් කමයකට ෙදනවා කිව්වා. මම දන්න විධියට එම කමය 
සාර්ථක නැහැ. දැනට නම් ඉතාම දැඩි අසාර්ථකත්වයකුයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි බලමු, ඉදිරිෙය්දී එය සාර්ථක වනවාද කියලා. මම 
හිතන්ෙන් ෙපොෙළොන්නරුව නිෙයෝජනය කරන සිඩ්නි ජයරත්න 
මන්තීතුමා ෙමයට සාක්ෂි දරයි.  2002දී හා 2003දී ෙමතුමා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් සණ්ඩු කළා. ෙමතුමා 
ෙපොළෙව් හැපි හැපි සණ්ඩු කරපු මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා ගරු 
සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව් ෙම් ගැන කියන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු 
වනවා. සියලු ෙගොවි ණයවලින් සියයට 50ක් කපාහරිනවා කිව්වා. 
රුපියලක්වත් කපාහැරිෙය් නැහැ. පසු ගිය අය වැෙය් තිබුණු 
කතන්දරයක් මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙකොෙහොමද විශ්වාසය 
ෙගොඩනඟන්ෙන්?  

ඊළඟට, යතුරුපැදි සඳහා රුපියල් 50,000ක් ෙගවු සියලුම 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් එම මුදල් ආපසු ෙදනවා කිව්වා වාෙග්ම 
ඉතිරි රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් යතුරුපැදි ලබාෙදනවා කිව්වා. එක 
ෙකරුණාද? ෙකෝ විශ්වාසය? ෙකෝ ඒ දීපු ෙපොෙරොන්දු? ඒත් 
එක්කම රජෙය් බැංකුවල ලක්ෂ 2කට අඩු ස්වර්ණාභරණ උකස් 
කිරීම්වල ෙපොලිය කපා හරිනවා කිව්වා.  ෙකොෙහේද කපා හැරිෙය්? 
කාටද කිව්ෙව්? එදා අය වැය කියන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා 
අත්පුඩි ගහමින් ෙම්වා අහෙගන හිටියා ෙන්ද? අහන්න සුන්දරයි. 
කියාවට නැංවූවාද? නැහැ. ඒ නිසා නැවත වරක් විශ්වාසය පළුදු 
කරපු අය වැයක් හැටියට ෙම් අය වැය  සලකන්නට ඕනෑ. 

ඒත් එක්කම සෑම ගැබිනි මවකටම රුපියල් 20,000ක ෙපෝෂණ 
මල්ලක් ෙදනවා කිව්වා. ඒ අය වැය ෙබොෙහොම ලස්සනයි. ඒවා 
කියන ෙකොට ෙමතැන හිටපු අය උඩ පැන-පැන අත්පුඩි ගැහුවා. 
හැබැයි, ඒවා සිද්ධ වුණාද? නැහැ. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමන්න අහගන්න. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමියෙග් ෙවලාෙව් කථා කරන්න ෙකෝ. ෙමතැන point of 

Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒත් එක්කම තිෙරෝද රථ හිමියන්ට රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක,- 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමිය, ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා රුපියල් 20,000ක 

ෙපෝෂණ මල්ලක් ලබාෙදන වැඩ පිළිෙවළ සැම දිස්තික්කයකම 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමා සභාව ෙනොමඟ 
යවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
හරි, හරි. නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමාට ෙමොකක් ෙහෝ පුංචි 

ෙදයක් හම්බ වුණාම ඒක ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒ ගැන මට 
ඔබතුමාත් එක්ක වාදයකට පැටෙලන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් කියපු ෙද්වල් ගැන බලන්න.  

තිවීල් රියැදුරන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10ක රක්ෂණයක් 
ලබාෙදනවා කිව්වා. කාටද දුන්ෙන්? ඒ නිසා මම ෙම් කියන්න 
හදන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් කරුණුත් එක්ක ෙගොඩනැඟුණු විශ්වාසය 
ෙමොකක්ද? ෙම් බලන්න,  2016 ෙනොවැම්බර් 20 වන ඉරිදා දින 
"ලංකාදීප" පුවත්පෙත් පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා: 

"ජනපීඩක තීරණවලට ජනපති වැට බඳි" 

ඒ යටෙත් කරුණු 10ක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒක 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමා කියනවා. 
පත්තෙර් මුල් පිටුෙව්ම ඒක සඳහන් ෙවනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක අපි කියපු එකක් ෙනෙමයි. ඒක පත්තෙර් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඒක පත්තෙර් තිෙබනවා නම්, ඒක නිවැරදි 

කරන්න ජනාධිපති මාධ  අංශයට යුතුකමක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ජනාධිපතිතුමාටයි, මටයි ඒවා නිවැරදි කර කර ඉන්න ෙවලාව 

නැහැ. පත්තෙර් තිෙබන ඒවා පත්තෙර්ටම සීමා කරන්න. 
පත්තරකාරෙයෝ දන්ෙන් නැහැ, ෙමොනවාද ලියන්ෙන් කියලා. 
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[ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා] 
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ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමාෙග් මාමාෙග් පත්තෙර් ෙන්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මාමාෙග් වුණත්, "ලංකාදීප" පත්තෙර්ත් විපක්ෂෙය් පැත්තට 

ලිව්ෙව්. ඒක මිනිස්සු දන්නවා. ෙහොඳ ෙවලාවට මාමා ඒ මිනිසුන් 
අයින් කරලා නැහැ. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
තුෂාර ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා මමත් දන්නවා. උපුල් ෙජෝශප් 

ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා මමත් දන්නවා. මට ඒවා කියන්න ඉඩ 
තියන්න එපා. ඒක සදාචාර සම්පන්න නැහැ. මම කියන්නම් 
ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ගිෙයොත් 
මම ඉතිහාසයම කියන්නම්. ඒ අය ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා 
කියන්නම්. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් මම ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න 
කැමැති නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වයන් යටෙත් විශ්වාසය කියන 
එක පළුදු ෙවච්ච අය වැයක් තුළ තව දුරටත් ෙම් සම්බන්ධව වාද 
විවාද කරන එක කාලය කා දැමීමක් පමණයි, ෙම් අය වැෙයන් 
සියයට 90ක්ම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම්. පසුගිය අය වැය 
කථාව "ගරු කථානායකතුමනි" කියන වචන ෙදකට පමණක් සීමා 
වුණා නම්, ෙමවර අය වැය ගැනත් ඒ සීමාව තුළ ඉඳෙගනම අපට 
කථා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සීමාව තුළ ඉඳෙගන අය වැය ගැන 
කථා කරන ෙකොට, "ෙම්ක වැඩක් නැති අය වැයක්" කියන එකයි 
අද හැම තැනම ඇති ජනතා මතය. ඒක සාධාරණයි. ෙමොකද, 
ලබාෙදන ෙපොෙරොන්දු කියාෙවන් ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නට ඕනෑ. 
ෙම් දක්වා ඒ ෙපොෙරොන්දු කියාෙවන් ඔප්පුකර ෙපන්වන්න 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 

පිළිබඳවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්නට ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධව 
 යම් යම් සාධනීය කටයුතු කියාත්මක වන අතරතුර, ඊට පටහැනිව 
කටයුතු විශාල වශෙයන් සිදු වන බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම හිරකරුවන්ෙග් නිදහස සම්බන්ධව සහ 
හිරකරුවන්ට තිෙබන අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව කථා කළා. මම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කියයි, 
අපි කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් ෙවනුෙවන් හඬක් නඟන්නට උත්සාහ 
කරනවා කියලා. හිරකාරෙයක් ෙබෙහත් ගන්න ඉස්පිරිතාෙලකට 
ගියාම, ඒ ඉස්පිරිතාෙලන් හිරකාරයා ආපසු හරවා එවීම සාධාරණද 
කියන එක ෙලොකු පශ්නයක්. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
මට ෙබෙහත් ගන්න දුන්ෙන්ම නැහැ. 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒක හරි. ඔබතුමාට ෙබෙහත් දුන්ෙන් නැති එක ෙවනම 

කථාවක්. ඔබතුමාට ෙබෙහත් දුන්ෙන් නැති එක ෙහොඳ ෙදයක්. 
ඔබතුමාට ෙලඩක් තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා හැමතැනම 
ෙගනිච්චා ෙන්. ඔබතුමාෙග් ෙලෙඩ්ට ෙබෙහත් දුන්ෙන් රාජපක්ෂ 
මහත්මයා. ඔබතුමාට ෙවන ෙලඩක් තිබුණා, ඒකට ෙබෙහත් 
නැහැ. ඔබතුමාට තිබුණු ෙලෙඩ්ට ෙබෙහත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තවම සනීප නැහැ. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කලවැද්දන් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික බැඳ දමන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, 
කලවැද්දන්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

බැඳ දමන්න. [බාධා කිරීම්] ඒත් එක්කම, විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට අදාළ - [බාධා 
කිරීම්] ෙම් කලවැද්දන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ටික බැඳ දමන්නෙකෝ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
කලවැද්ෙදෝ  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ටික කූඩුවට දමන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] මුන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
හැම තැනම රිංගනවාෙන්. කානු අස්ෙසේත් රිංගනවා.  [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
කලවැද්දන්ෙග්  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පුරුද්දම ඒකයි. කානු අස්ෙසේ රිංගපු, ෙබෝක්කු අස්ෙසේ රිංගපු 
පුරුද්ද.  [බාධා කිරීම්] ආ! කලවැද්දා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කට වහ ගන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, මට මෙග් මිනිත්තු ෙදක ලබා 
ෙදන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා - 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! What is your point of Order? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එතුමා ඕසේට්ලියාෙව්දී 

ෙකොටු පනින්න 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගිහිල්ලා ලක්ෂ- [බාධා කිරීම්] - ජනාධිපති අරමුදෙලන් ෙගව්වා. 
[බාධා කිරීම්] ඒවාට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාට මයිකෙෆෝනය ලබා 

ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] Order, please! 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගෑනු  ගහලා  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නුවරඑළිෙය්දී.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙක් බහුතරයකට ෙකොටුවක්වත් පැන 

ගන්න 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පණ නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඉතින්, ඒකට අෙනක් එවුන්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඊර්ෂ ා කරලා වැඩක් තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] ඒක ඇත්ත. 
ඔබතුමන්ලාට හිෙත් අමාරුව.  [බාධා කිරීම්] අපි ඒකට ෙමොනවා 
කරන්නද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසාන කරන්නට 
මත්ෙතන්,- 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාට ලබා දී තිෙබන 

ෙව්ලාෙවන් විනාඩි ෙදකක් - 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඊට පසුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී කථා කරන්න 
කියන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise again to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?  
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොටු පැන්නාට 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කමක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒ සඳහා ජනතා මුදල්වලින් ලක්ෂ 109ක් 
වියදම් කරන එක වැරදියි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒක ෙහොඳයි. පිරිමි ගණිකාවන් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ෙවනවාට වඩා ඒක ෙහොඳයි.  [බාධා කිරීම්] ඔය කථා කරන 
ඔක්ෙකෝම රුදාව තිෙබන අයයි. ඔය ඔක්ෙකෝටම තිෙබන්ෙන් 
"විළි රුදාව". ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා වයසක 
ෙපොරවල් ෙදතුන් ෙදෙනක් ෙසොයා ෙදන්නම්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] සල්ලි තිෙබන වයසක කාන්තාවන් ටික ෙදෙනකු 
ෙසොයා ෙදන්නම්. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එතෙකොට ඔය ෙරෝගය සනීප ෙවයි.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! දැන් ෙමතැනදී ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 

මැතිතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාවට වඩා වැඩිපුර  විනාඩි ෙදකක් 
ඉකුත් වුණා. ෙමෙසේ බාධා කරන්න ගියාම තවත් කාලය නාස්ති 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]  

  
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී සඳහන් වුණා, 

ෙමම නීතිමය තත්ත්වයන් තුළ බලපෑම් ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කියපු ෙද්ට ගරු අගමැතිතුමා 
නැඟිටලා පිළිතුරු දුන්නා, "එෙහම බලපෑමක් ෙවන්ෙන් නැහැ" 
කියා. හැබැයි, මම කියන්න කැමැතියි, FCID  එක සම්බන්ධෙයන් 
නිකුත් කළ ගැසට් පතෙය් හතරවැනි වගන්තිෙය් පැහැදිලිව 
තිෙබනවා, "අමාත  මණ්ඩල තීරණය අනුව පිහිටුවා ඇති 
අගාමාත වරයාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කැබිනට් අනු කමිටුව 
මගින් ස්ථාපිත කර ඇති ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් ෙමම පැමිණිලි 
විමර්ශනය කිරීම සඳහා ෙපොලිස්පතිවරයාට ෙයොමු කරන අතර, ඊට  
අමතරව විෙශේෂ පැමිණිලි කැබිනට් අනු කමිටුව මගින් ඍජුවම 
ෙමම ෙකොට්ඨාස භාර නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයාට ලබා ෙදනවා" 
කියා. ෙම්ක ෙදන්ෙන් කවුද? අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් 
අනු කමිටුව.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එම කමිටුව අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් රැස් ෙවලාවත් නැහැ. 

එදා ලැබුණු පැමිණිලි ටික අපි ෙපොලීසියට භාර දුන්නා. පසුව අලුත් 
පැමිණිලි ඇවිත් තිෙබනවා, FCID එකටයි, CID එකටයි, 
ෙකොමිසමටයි. ඊට අමතරව කාර්යාංශය ඇති කළා. එය ෙවනම 
කටයුතු කරන්ෙන්. කාර්යාංශයට එන පැමිණිලි සියල්ලම 
ෙපොලීසියට යවනවා කියා අපට දැනුම් දී තිෙබනවා. නමුත් ෙමම 
කමිටුව රැස් ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔව්. ඒ කතාව ඇත්ත. එතුමා කියන්ෙන් ඇත්ත. ෙකොමිටිය දැන් 

නැහැ. එතුමා තමයි, උපෙදස් ෙදන්ෙන්. ෙකොමිටිය දැන් නැහැ. 
එතුමාෙග් කාර්යාලෙයන් තමයි උපෙදස් ෙදන්ෙන්. ඇත්ත, එතුමා 
කියපු කථාව ඇත්ත. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙකොමිටිය රැස් ෙවලාත් නැහැ; මම උපෙදස් දීලාත් නැහැ.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔය කාර්යාලය පිටු පස ඉන්නා -[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොරකම් කළා නම් ෙහොරු හසු ෙවන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔය කාර්යාලෙය් පිටුපස ඉන්න ෙකනා තමයි කථා කරලා 

කියන්ෙන්. ඒ නිසා කමක් නැහැ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුද කාර්යාලය පිටි පස්ෙසේ ඉන්ෙන්? ඒ කවුද කියලා නම් 

කරන්න? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. එෙහම නම්, ෙම් ගැසට් පතය 

නිකුත් කෙළේ ඇයි? ෙම් ගැසට් පතය නිකුත් කෙළේ ඇයි, ගරු 
අගමැතිතුමනි? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගැසට් පතෙයන් ඉඩ දුන්නා තිබුණු පැමිණිලි ගණනාවක් 

ෙපොලීසියට ගිහින් භාර ෙදන්න. ඒවා දැන් ෙපොලීසියට භාර දීලා 
ඉවරයි. ඒවා ගිය අවුරුද්ෙද් භාර දුන්ෙන්. සමහර පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා තිෙබනවා. අෙනක් පැමිණිලි ගැන 
තවම  ෙසොයා බලලා නැහැ. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න ෙවලාව ෙදන්න.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have already taken two additional 

minutes. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සමහර පැමිණිලි ෙකොමිසමට ගිහින් තිෙබනවා. ඊට වඩා 

කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ මමවත් එයට මැදිහත් ෙවලා 
නැහැ. ෙකොමිටිය රැස් ෙවලාත් නැහැ. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු අගමැතිතුමනි, එෙහම නම් ෙම් ගැසට් පතය අෙහෝසි 

කරන්න.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි. අෙහෝසි කරන්නම්. පශ්නයක් නැහැ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙල්කම් කාර්යාංශය තිබියදී, ෙකොමිටිය අෙහෝසි කරන්නම්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙකොමිටිය ෙනොෙවයි, ගැසට් පතය withdraw කරන්න. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය හුඟක් ගතවුණා.  

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තව විනාඩියක් ෙදන්න. මා අවසාන 

කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්]    ෙබො ෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා, 
ෙකොමිටිය රැස ් වුණාය කියලා. ඒ ගැන අපි ෙවනම කථා කරමු. 
නමුත් ෙම්ක තමයි නීතිෙය් සාධාරණත්වය කියන තැන තිෙබන 
සැකය. ඒක සාධාරණ සැකයක්. ඒ සාධාරණ සැකය ඉවත් කිරීෙම් 
වගකීම එහි පධානියා හැටියට ගරු අගමැතිතුමාෙග් වග කීමක්ය 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage 
ගරු සභාපතිතුමනි, point of Order එකක් මතු කරන්න 

තිෙබනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අෙප් දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක්. 

මා ආධුනික මන්තීවරෙයක් විධියට ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි, ෙදොර තිබියදී, ජෙන්ලෙයන් පැනලා කකුල කඩා 
ගත්ෙත් ෙමොකටද  කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මට උත්තර ෙදන්න ඉ ඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඉවරද දැන්? 

මට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීවරයාටයි. 
ෙමතුමාට නැති හදිස්සියක් මට තිබුණා. ෙමොකද, ෙමතුමාට 
වැෙඩ්ට පැය තුන-හතරක් ලෑස්ති ෙවන්න ඕනෑ. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ඒකයි. ෙම් ඔක්ෙකෝම ව ාඝා කණ්ඩායම. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 

 
[පූ.භා. 11.48] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කලින් කරපු මන්තීතුමාෙග් කථාවත් 

එක්ක මෙග් මතකය පූර්ව ශිලා යුගයට ගියා. පූර්ව ශිලා යුගෙය් 
හිටිෙය් පරිණාමය ෙවමින් පැවතුණු ජනතාවක්. මස් මාංස පමණක් 
ෙනොෙවයි, සමහර විට මිනී මස් පවා අනුභව කරපු මිනිස්සු ඒ 

249 250 
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කාලෙය් හිටියා. ඒ වාෙග් කාලයක සිට අෙප් මිනිස්සු ටිකින් ටික 
වර්ධනය ෙවලා දියුණු වුණා. හැබැයි තවදුරටත් පරිණාමය ෙනොවූ 
මිනිසුන්, පරිණාමය ෙනොවූ මන්තීවරුන් ඉන්නවාය කියන 
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් 
ශුද්ධවන්තයන් වාෙග් කථා කරන අයෙග් පැටිකිරිය ඒ අයම 
පිළිගනිමින් තමයි කථා කෙළේ. ෙමොන ෙකොටුව පැන්නත් අපට 
පශ්නයක් නැහැ. තට්ටු ෙදකකින් ෙනොෙවයි, තට්ටු 10කින් පැනලා 
මැරුණත් අපට පශ්නයක් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ජනාධිපති 
අරමුදෙල් සල්ලි රුපියල් ලක්ෂ 250ක් ලබා ගැනීමයි.  

අෙප් ගම්වල ඉන්න අසරණ වකුගඩු ෙරෝගියකුට, එෙහම 
නැත්නම් පිළිකා ෙරෝගියකුට ෛවද  පතිකාර අවශ  වුණාම මුදල් 
ෙසොයා ගන්න යන්න තිෙබන එකම තැන තමයි ජනාධිපති 
අරමුදල. අපි දන්නවා, මහජන දිනයට ෙකොපමණ මිනිසුන් 
ඇවිල්ලා අෙපන් ලියුම් අරෙගන, ෙල්කම්වරයා ළඟට ගිහින්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඍජු මැදිහත්වීම යටෙත් ෙකොපමණ ඖෂධ 
පතිකාර ගන්නවාද කියන කාරණය.  

රුපියල් ලක්ෂ 250ක් කියන්ෙන් විශාල මුදලක්. සාමාන ෙයන් 
ෙරෝගියකුට උපරිම වශෙයන් ෙදන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5යි. 
එතෙකොට ෙරෝගින් 50ෙදෙනකුට ඖෂධ පතිකාර සඳහා ෙදන්න 
තිබුණු සල්ලි, එෙහම නැත්නම් ඔපෙර්ෂන් සඳහා ෙදන්න තිබුණු 
සල්ලි තමයි, මහ ෙලොකු උජාරුෙවන් ඔය කියන ජාතිෙය් ෙකොටුව 
පැනලා නැති කෙළේ. ඒ අතින් අපි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙකොටු 
පැනිල්ල ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, අපි තව ෙද්වල් ගැන දන්නවා. 
මා  මීට කලින් පූර්ව ශිලා යුගය ගැන කිව්වා. මා දඩ මස් ගැන 
කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් "නිළි මස්" ගැනත් කථා වුණා. ITN 
එෙක්, රූපවාහිනිෙය් නාට යක් පචාරය කරගන්න ගියාම එක 
දවසක එක ෙකොටසකට රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
රුපියල් 50,000ට අමතරව අධ ක්ෂවරුන්ෙගන් "නිළි මස්" පවා 
ගත්තා; "නිළි මස්" වන්දි ගත්තා. එෙහම ගත්ත අය තමයි දැන් 
ශුද්ධවන්තෙයෝ ෙවලා ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා, පැටිකිරිය.  

පසු ගිය කාලෙය් මහා මැතිවරණයට කලින් එතුමා 
අගමැතිතුමා ළඟට ඇවිල්ලා, "අෙන්! මට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් nomination ෙදන්න"යි කියලා පිංෙසණ්ඩු වුණා. කී 
වතාවක් ආවාද කියලා අගමැතිතුමා දන්නවා. ඒ වුණාට 
අගමැතිතුමාෙගන් මා ඒ ගැන අහන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නා විධියට 
නම් හතර වතාවක් ආවා. ඒ, ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, තවමත් 
පරිණාමය ෙවමින් පවතින රැවුල වවා ගත් මිනිසා. හතර වතාවක් 
ආවා nomination ඉල්ලා ගන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙහොරුන්ට nominations ෙදන තැනක් ෙනොෙවයි; ෙහොරු රකින 
තැනක් ෙනොෙවයි. ඒකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් කාටූන් ශිල්පිෙයෝ ෙරදි 
අපුල්ලන චරිතයට කාවද ඇන්ෙද් කියලා. පසු ගිය මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙරදි අපුල්ලන චරිතය කවුද? ඒ 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, අර රැවුල වවාගත්, පරිණාමය ෙනොවූ 
මිනිසා තමයි පසු ගිය කාලෙය් ෙරදි අපුල්ලන චරිතයට පණ 
ෙපව්ෙව්.  

අපි දැක්කා, ඒ දවස්වල ITN එකට, ශී ලංකා රූපවාහිනී 
සංස්ථාවට පත්කරෙගන හිටිෙය් කවුද කියලා. ශී ලංකා රූපවාහිනී 
සංස්ථාෙව් සිටියා, චන්දපාල ලියනෙග්, ෙමොහාන් සමරනායක යන 
අය. ITN එෙක් හිටියා, අනුර සිරිවර්ධන. ඒ වාෙග්ම තව ෙහොඳට 
ෙරදි අපුල්ලන හාදෙයක් හිටියා සුදර්මන් රදළියෙගොඩ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම, ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් හිටියා, මුළු ලංකාවම ගඳ 
ගස්වපු ෙකෙනක්; හඩ්ඩා. නමත් ඒකටම ගැළෙපනවා. ඒ අය 
පත්කරෙගන තමයි ෙම් ෙරදි අපුල්ලන රාජකාරිය ෙහොඳට ඉෂ්ට 
කෙළේ. හිටපු ජනාධිපතිවරයා පරාජය වුණාට පස්ෙසේ අන්තිමට 

ලජ්ජා නැතිව යූඑන්පී එකට ෙහේත්තු ෙවන්න උත්සාහ කෙළේ 
එෙහම ෙකෙනක් තමයි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන් 
ඇහුෙවොත් කියයි, nomination ලබා ගන්න කී වතාවක් ආවාද, 
නැද්ද කියන එක. ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කරලා, ෙම් දූෂිතයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙහේත්තු ෙනොකර ගැනීමට දැඩි සටනක් 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව අෙප් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අපි දැක්කා, අෙප් රෙට් මහා සමාජවාදිෙයක් විධියට ෙපනී 
හිටපු, 1970-1980 දශකෙය් අප කවුරුත් ආදරය කරපු ෙකෙනක්, 
ෙකොෙහොමද රාජපක්ෂ යුගෙය් තමන්ෙග් කට -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ආ! ඔබතුමාද? ෙතොප්පිය දමා ගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] විමල් 

වීරවංශ මන්තීතුමා ගැනයි මා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය් කට වහෙගන හිටියා. අපි අද ෙසොයා ගත්තා, 
ඒකට ෙහේතුවන කාරණය ෙමොකක්ද කියලා. අවුරුදු දහයක් පඩි 
ලබාෙගන, වාහන ලබාෙගන, තමන්ෙග් ෙනෝනා රාජපක්ෂ යුගෙය් 
උපෙද්ශක තනතුරක් දැරුවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නිමල්කා කිව්ෙව්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියනවා, ''නිමල්කා 

කිව්ෙව්'' කියලා. මටත් කිව්ෙව් අෙප් රෙට් නීතිඥවරියක්. මම 
එතුමියෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ කවුරු කිව්වත්, වරපසාද, 
වරදානවලට මුවා ෙවලා තමයි, රාජපක්ෂ යුගෙය් කළ සියලුම 
ෙහොරකම්, දූෂණ, භීෂණ, ජඩකම්, මිනී මැරුම් ගැන එතුමා කට 
වහෙගන හිටිෙය්. එතුමාෙග් කට ශී මුඛයක් විධියට තමයි අපි 
තරුණයන් වශෙයන් දැක්ෙක්. හැබැයි පසු ගිය කාලෙය් ඒ ශී 
මුඛෙයන් දුගඳ වහනය වනවා අපි දැක්කා. එවැනි චරිතයක් තමයි, 
අද ෙම් මහා වීරයා වාෙග් කථා කරන්න උත්සාහ කරමින්, තමන්ට 
අහිමි වූ ඒ ශී විභූතිය නැවතත් ලබා ගන්න හදන්ෙන්. එතුමාට 
නැවතත් ඒ ශී විභූතිය ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා පුස ්
වට්ටක්කයක්.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ වාෙග්ම ව ාඝා පාවිච්චි කරන වවුෙලක්  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
බවටයි අද එතුමා පත් ෙවලා ඉන්ෙන්.  

අද ෙම් රට යහපාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක ගත්ත ෙලොකුම 
ජයගහණය ෙමොකක්ද? අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
අගමැතිවරෙයක් හිටිෙය් නැහැ. පුළුවන් නම් කියන්න, ''කවුද හිටපු 
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අගමැතිවරයා'' කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන යුගෙය් තමන්ට 
අවනත, සුවච කීකරු, නාමික අගමැතිවරෙයක් පත් කර ෙගන, 
බුද්ධ ශාසන ඇමතිකම එතුමාට ලබා දීලා පැත්තකට කරලා 
තිබුණා. අපට මතක තිෙබන කාලයක කියාකාරී අගමැතිවරෙයක් 
හිටිෙය් නැහැ. නමුත් අද අපට කියාකාරී අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. 
ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක උෙරන් උර ගැටිලා වැඩ කරන්න 
පුළුවන්, ෙම් රටට නායකත්වයක් ෙදන්න පුළුවන්, පැය 
විසිහතෙර්ම වැඩ කරන අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමා වැඩි 
කාලයක් ගත කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙමවැනි අගමැතිවරු හිටියාද කියලා මා අහනවා. අපි දන්නා 
ඉතිහාසෙය් ෙමවැනි අගමැතිවරු හිටිෙය් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරපු, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පුළුවන් තරම් 
ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධියට පාවිච්චි කරපු, වැඩ කරන 
අගමැතිවරෙයක් හිටිෙය් නැහැ. එෙහම අගමැතිවරෙයක් අද 
ඉන්නවා.  

අද බලන්න, එතුමාෙග් අමාත ාංශය. එතුමාෙග් අමාත ාංශය 
ඉදිරි දැක්මක් ඇතිව ෙකොපමණ කටයුතු කරනවාද කියන කාරණය 
බලන්න. අසරණ අයට ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ණය 
ලබා ෙදන්නට එතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් රුපියල් මිලියන 
7,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ණය ෙදන එක ගැන කථා 
කරද්දී, ෙමතුමන්ලා මහා ෙලොකුවට ගිරිය පුම්බාෙගන කෑ ගැහුවා. 
2014 වර්ෂෙය් කුඩා හා මධ  පරිමාණෙය් ව වසායකයින්ට ලංකා 
බැංකුෙවන් ණය ලබා දී තිබුෙණ් 9ෙදනකුටයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 
හැබැයි මහා පරිමාණ ෙකෝටිපතියන්ට බදු විරාමයක් දීලා, අඩු 
ෙපොලියට ණයක් දුන්නා. ඒ කාලෙය් ඔය මහා ජාතිකවාදී, මහා 
සමාජවාදී චරිත කට වහෙගන, විසි කරපු මස් කට්ටක් සූප්පු කර-
කර හිටියා මිසක්, ඉන් එහාට ෙදයක් කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග් චරිත 
තමයි ඒ දවස්වල හිටිෙය්.  

ගරු අගමැතිතුමා අද ෙම් රට සංවර්ධනෙය් දිශානතියට ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් අමාත ාංශය ෙමොන වාෙග් පතිපත්තිද 
සකස් කරලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය බලන්න. අෙප් රෙට් 
අනාගතය තීරණය කරන තීන්දුවක් එතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ තමයි, ශී ලංකාෙව් ආනයන අපනයන 
බැංකුවක් පිහිටුවීම. එහි රජෙය් මූලික පාග්ධන දායකත්වය ෙලස 
රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
අෙප් ගම්වල කුඩා ව වසායකෙයෝ ඉන්නවා. බැංකුවකට ගිහිල්ලා 
විෙද්ශ රටක් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න බැරි, ෙහොඳ නිෂ්පාදනයක් 
තිබුණත් ඒකට ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙහොයා ගන්න බැරි අය ඉන්නවා. 
අන්න ඒ සඳහා අවශ  කරන වටපිටාව හදන්න පුළුවන් බැංකුවක් 
තමයි ෙම් එක්සිම් බැංකුව. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒවා හදන්ෙන් මිනිසුන්ට ෙහොරා කන්න 
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් ෙහංචයියන්ට ෙහොරා කන්න ෙනොෙවයි. 

ගරු අගමැතිතුමා පතිපත්තියක් විධියට ෙගනාවා, රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදක දක්වා වන සෑම ව ාපෘතියක්ම ෙටන්ඩර් කරන්න 
ඕනෑය කියන කාරණය. ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ඒක අපට 
අවාසියි තමයි. අෙප් ගම්වල ඉන්න පාක්ෂිකෙයෝ අෙපන් අහනවා, 
''අපට ෙටන්ඩරයක්වත් ගන්න බැරිද?'' කියලා. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ වාෙග් පුරුද්දක් තිබුණා ෙන්. සෑම ව ාපෘතියකම 
ෙටන්ඩර්වලින් ටිකක්  ගෙම් හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීට හම්බ 
වුණා, ඊට වඩා ෙලොකු ඒවා ටික පළාත් සභා මන්තීට හම්බ වුණා. 
 ෙලොකුම ඒවා ටික රාජපක්ෂ පවුෙල් අය  ගත්තා. නමුත් ඒවා 
ෙනොෙවන්න අද ෙම් රෙට් නීති හදලා තිෙබනවා, පතිපත්ති හදලා 
තිෙබනවා, ෙකොමිෂන් සභා ටික හදලා තිෙබනවා. ඒවා හදලා 
තිෙබන්ෙන් අද-ෙහටට ගැළෙපන විධියට විතරක් ෙනොෙවයි, තව 
අවුරුදු ගණනාවකට ගැළෙපන විධියටයි. එවන් අගමැතිවරෙයක් 
ලැබූ ෙම් රට වාසනාවන්ත රටක්  විධියට අපි දකිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
    

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අගමැතිවරෙයක් ෙනොහිටි රටකට අගමැතිවරෙයක් බිහි කිරීම 

සම්බන්ධව රෙට් සමස්ත ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න 
කැපවීම් කරපු සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අපි එවැනි 
රටක් තමයි හැදුෙව්.  

අද ෙහොරකම ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද කථා 
කරනවා, ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව පිළිබඳව. ශී ලංකන් 
ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව සමාන කරන්න පුළුවන්, ෙකොළඹ-
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වටිනාකම වාෙග් අට ගුණයකට; 
ෙනලුම් කුලුෙන් වටිනාකම වාෙග් විසිතුන් ගුණයකට; 
හම්බන්ෙතොට වරාය ව ාපෘතිෙය් වටිනාකමට. ඒවා කරලා ෙම් රට 
දැවැන්ත ණය උගුලක හිර කරන්න පසු ගිය කාලෙය්දී වැඩ 
කටයුතු කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම bonds ගැන කථා කරනවා. 
ගීසිය කියන්ෙන් කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් තිබුණු යුෙරෝපීය රටක්. 
එදා ඒ රෙට් bondsවලට රුපියල් මිලියන 8,000ක් දැම්මා. ඒ 
සල්ලිවලට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග් අසාර්ථක වැඩ කරපු 
අය  තමයි එදා හිටිෙය්.  

මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 
අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාට මම අභිෙයෝග කරනවා, 
එතුමාෙග් ෙනෝනා අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ පිං පඩියක් ගත්තාද, නැද්ද 
කියලා ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම් නැඟිටලා කියන්න කියලා. 

දැන් ෙම් තිෙබන්ෙන් යහපාලන ආණඩුවක්. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා තමයි ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙව් 
ජනාධිපතිතුමා. මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබෞද්ධ සාහිත ෙය් එන 
ෙමන්න ෙම් කවිය මතක් ෙවනවා:  

ඉඳ ඉඳ එක ෙවෙහර  - විඳ විඳ දහම් මනහර 

සිඳ බිඳ දුක් සසර   - අෙහෝ ෙදව්දත් ෙනොදුටි ෙමොක්පුර 

ෙම් 'යහපාලන' මල් වට්ටියට අත ගහන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙම් කල්ලිෙය් අයට පිනක් නැහැ.  ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා හදපු 
ෙම් 'යහපාලන' මල් වට්ටියට අත ගහලා පිනක් කර ගන්න ඒ අයට 
අයිතියක් නැහැ. රාජපක්ෂ යුගෙය් ෙහොරකම් කරපු, ෙම් රෙට් 
ෙහොරකමට එකතු වූ පිරිස ෙහොඳ පාරට ගන්න විධියක් නැහැ. 
එයින් එක පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙහොඳ පාෙර් යනවා. 
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාත් පිනක් කර ගන්න. ඒ කල්ලිෙය් ඉන්ෙන් 
ෙම් 'යහපාලන' මල් වට්ටියට අත ගහන්න පිනක් නැති 
කරුමක්කාරෙයෝ පිරිසක් බව මතක් කරමින්, ෙම් මහල්ලාට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 දැන්වත් බුද්ධිය පහළ ෙව්වා!යි පාර්ථනා කරමින්, මාෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

253 254 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 12 minutes.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මන්තීවරෙයක් මට අභිෙයෝග කළා. මෙග් 

බිරිඳ උපෙද්ශිකාවක් හැටියට ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් ඒ 
කාලෙය් හිටියා කියලා.  පුළුවන් නම් නැඟිටලා ඒක කියන්න 
කියලා මට අභිෙයෝග කළා. ඇයට එවැනි තනතුරක් ලබන්න 
සුදුසුකම් තිබුණා. ඒ නිසා ඇය උපෙද්ශිකාවක් හැටියට හිටියා. 
හැබැයි, මට එක ෙදයයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඇය උපෙද්ශිකාවක් 
හැටියට හිටිෙය් මා නිසායි.   මට ඇමතිකමක් දීපු එක ඊට වඩා 
ෙලොකු ෙදයක් ෙන්. එතෙකොට,  ෙනෝනාෙග් කථාව ඇදලා ගත්ෙත් 
තිෙබන කුපාඩිකමට ෙන්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, சட்ட ம் ஒ ங்கும், ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள், நீதி ஆகிய 
க்கிய அைமச்சுக்க க்குாிய நிதி ஒ க்கீ களின் மீதான 

கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி 
யைடகின்ேறன். சட்டம், ஒ ங்குக்குப் ெபா ப்பான ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்க ம் சைபயில் இ க்கின்றார். அந்த 
வைகயில், தலாவதாக சட்டம், ஒ ங்ைக எ த் ப் 
பார்ப்ேபாம்!  

சட்டம் ஒ ங்கு என்ப  இலங்ைகயில் எல்லா 
இடங்களி ம் சமமாகப் பிரேயாகிக்கப்பட ேவண் ம். இனம், 
மதம், சாதி, பால், வர்க்கம், பிரேதசம் என்ற ேவ பா கள் 
இல்லாமல் எல்லா இடங்களி ம் ஒ ங்காகப் பிரேயாகிக்கப் 
பட ேவண் ம். உண்ைமயில் "சட்டத்தின் ன்னிைலயில் 
யாவ ம் சமம்; சமமான பா காப்  எல்ேலா க்கும் உண் ; 
சட்டப்ப யன்றி எவ ம் ைக  ெசய்யப்படக்கூடா " 
என்ெறல்லாம் அ ப்பைட மனித உாிைமகள் பற்றி வியாக்கி 
யானங்கள் அளிக்கப்ப கின்றன. ஆனால், அண்ைமக் 
காலத்தில் இந்தச் சட்டம், ஒ ங்ைகக் குழப் வதற்காகச் சில 
சக்திகள் திட்டமிட்  ெசயற்ப கின்ற ேபாக்குகைள 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந்த . குறிப்பாக, மட்டக்களப்பில் 

நடந் ெகாண் க்கின்ற சம்பவங்கைளப் பார்க்கின்றெபா  
மிக ம் கவைலயளிப்பதாக இ க்கின்ற . ெபௗத்த மதத்ைதப் 
ேபாதிக்க ேவண் ய அம்ேபபிட் ய சுமணரத்ன ேதரர் 
என்பவர் மிக ம் அடாவ த்தனமான ைறயில் ெசயற்ப  
கின்றார்; அங்கு நில கின்ற அைமதிையக் குழப் கின்ற 
விதத்தில் அவ ைடய ெசயற்பா கள் அைமந்தி க்கின்றன. 
அவர் சி பான்ைமச் ச கத்தினர்மீ  மிக ம் ேமாசமான, 
ெகட்ட வார்த்ைதகைள சிக்ெகாண் க்கின்றார். நா ம் 
ெபா ம் அவர் ஒவ்ேவார் இடத்தி ம் கேளபரங்கைள 
உ வாக்கிக்ெகாண் க்கின்றார். அரச உத்திேயாகத்தர்கள் 
பணி ெசய்ய யாதள க்கு அவர்கைள மிக ம் திட் த் 
தீர்க்கின்றார். ஆனால், அவ க்கு எதிராகச் சட்ட நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்குப் ெபா ஸார் ஏேனா, தாமதித் வ கின்றார்கள்; 
தயங்குகிறார்கள்.  

ெபளத்த மதம் னிதமான  என்  எனக்குத் ெதாி ம். அ  
நல்ல ேபாதைனகைளத் த கின்ற . மக்கைளச் ெச ைமயான 
பாைதயில் ெசல்லக்கூ ய விதத்தில் வழிகாட் கின்ற அந்த 
மதத்ைதச் சாியான ைறயில் பிரேயாகித்தவர்களாக 
இலங்ைகயில் மா வாேவ ேசாபித ேதரர் ேபான்றவர்க ம் 
இந்தியாவில் உபகுப்தர் ேபான்றவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். 
இப்ப ப்பட்ட ேதரர்கள் ெபளத்த மதத்திற்கு, அதன் 

னிதத் வத்திற்கு மிக ம் மாியாைதையப் ெபற் க் 
ெகா த்தார்கள் - ெகளரவத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தார்கள். 
ஆனால், மட்டக்களப்பில் இ க்கின்ற அந்த விகாராதிபதி 
ெபளத்த மதத்தின் னிதத் வத்ைத ம் அதன் தாற்பாியத் 
ைத ம் அதன் மகத் வத்ைத ம் மீறக்கூ ய விதத்தில் 
பகிரங்கமான இடங்களில் ெகட்ட ஷைண வார்த்ைதகைளச் 
ெசால் த் ஷித் க்ெகாண் க்கின்றார். ெபளத்த மக்கள் 
வாழாத இடங்களில் த்தாின் சிைலகைள ைவக்கின்ற 
பிரயத்தனங்களில் அவர் ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றார். 
இன்ைறய 'நல்லாட்சி'க்குக் கைறகைள ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் அவ ைடய ெசயற்பா கள் அைமந்தி க்கின்றன. 
இவ ைடய ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்த ேவண் ய 
அவசியமி க்கின்ற . எனேவ, சட்டம் ஒ ங்ைகப் ேப கின்ற 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் காலதாமதம் ெசய்யாமல் 
இதற்குாிய நடவ க்ைகைய உடன யாக எ க்கேவண்  
ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

சட்டத்தின் ன்னிைலயில் யாவ ம் சமமாக இ ந்தால் 
அைனத்  மக்க ம் சமமாக ேநாக்கப்படேவண் ம். சிலந்தி 
வைல ேபான்  சட்டம் இ க்குமாக இ ந்தால், அதில் 
எளிைமயான ஜந் க்கள் சிக்கிக்ெகாள்வ ம் வ ைமயான 
குளவிகள் தப்பிக்ெகாள்வ ம் ஒ  சர்வசாதாரணமான நிகழ் 
வாக மாறிவி ம். எனேவ,  இதற்குாிய நடவ க்ைக என்ன 
என்பைதச் சட்டம் ஒ ங்குக்கான ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
எங்க க்குக் கூறேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேவைள, இன்ைறய காலகட்டத்தில் மாண் மிகு 
எதிர்க்கட்சி்த் தைலவர் அவர்க க்கு ஒ  பா காப்பான 
வதிவிடத்ைதக் ெகா க்கேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . 
அவர் பல சிரமங்களின் மத்தியில் தற்ேபா ள்ள வதிவிடத்தில் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார். அவ க்கு வழங்கப்பட் க் 
கின்ற வாகன ம்கூட எந்த இடத்தில் திடீெரன ப தைடந்  
நிற்குேமா என்  எண்ணக்கூ ய விதத்தில் குைறபா க ள்ள 
நிைலயில் காணப்ப கிற . எனேவ, ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர் அவர்க க்கு ஒ ங்கான, பா காப்பான ஒ  

ட் ைன வழங்குவேதா , உாிய வாகனத்ைத ம் 
வழங்கேவண் ம். ஏெனன்றால், இன்ைறய காலகட்டத்தில் 
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கூ க்குக் ெகாைல ெசய்கின்ற ஒ  கலாசாரம் பைழயப  
ெதாடங்கியி க்கின்றேதா என்  எண்ணத் ேதான் கின்ற . 
ேநற்றிர  ெதாைலக்காட்சிச் ெசய்திெயான்றில் கண் யி ள்ள 
ஒ  பிரேதசத்தில் காாில் ெசன் ெகாண் க்கின்ற ஒ வர் 
அந்தக் காைரப் பின்ேனாக்கி நகர்த்திவந்  நி த்தி, இ வைரச் 
சுட் த்தீர்த் விட் ச் ெசன்ற காட்சிைய நான் பார்த்ேதன். 
எனேவ, இப்ப யான ஒ  ேமாசமான கலாசாரம் இன் ம் 
ெதாடரக்கூ ய ஒ  நிைலைம இ க்கின்றப யால், ெகளரவ 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்க க்குாிய பா காப்ைப 
உ திப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் அவ க்குாிய வாசஸ் 
தலத்திைன வழங்கேவண் ெமன்  நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அத்ேதா , இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  அதாவ , ேதசியக் ெகாள்ைக மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் சம்பந்தமான விடயங்கள் கடந்த 
காலத்தில் வகுக்கப்பட்டன. அவற்றில் சில விடயங்கள் 
பாரபட்சமாக - பக்கச் சார்பாக அைமந்தி க்கின்றன. இந்த 
'நல்லாட்சி' அரசாங்கம் வகுத் க்ெகாள்கின்ற இந்தத் ேதசியக் 
ெகாள்ைக என்ப  எல்லா மக்க க்கும் சமத் வமான, 
நியாயத்ைத வழங்கக்கூ ய விதத்தில் அைமந்தி க்க 
ேவண் ம். இனம், மதம், சாதி, வர்க்கம், பிரேதசம் என அைவ 
எ வாக இ ந்தா ம் நாங்கள் வகுத் க்ெகாள்கின்ற அந்த 
நியாயத் வம் என்ப  சமத் வமாக இ க்கேவண் ம் அல்ல  
சமத் வமான அ ப்பைடயில் இந்த நியாயத் வங்கள் 
வழங்கப்படேவண் ம்.   

இதற்கு உதாரணமாக நான் அ க்க  இந்தியாைவச் 
சுட் க்காட் வ ண் . அந்த நா  ஒ  மதச் சார்பற்ற நாடாக 
இ க்கின்ற . அங்கு சகல மதத்தவர்க க்கும் சமத் வமான 
உாிைமகள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. அந்த வைகயில் 
இலங்ைகயி ம் ஒ  மதச் சார்பற்ற தன்ைம இ க்கேவண் ம். 
எல்லா மதங்க க்கும் எல்லா இனங்க க்கும் எல்லாச் 
ச கங்க க்கும் சமத் வமான உாிைமகள் கிைடக்கின்ற 
ேபா தான் ஒவ்ேவார் இனத்தவ ம் இந்த நாட் ன்மீ  
கூ தலான பற்றிைனச் ெச த்தி நாட்ைட அபிவி த்தி 
ெசய்வதில் பங்குதாாிகளாக இ ப்பார்கள். மக்கைள அவர்கள் 
இரண்டாந்தரப் பிரைஜகள், ன்றாந்தரப் பிரைஜகள் என் , 
எ தப்படாத சட்ட விதிகளி டாக ஆளப்பட்ட காலெமான்  
இ ந்த . ெமாழிக்கு ன் ாிைம ெகா ப்ப , மதத்திற்கு 

ன் ாிைம ெகா ப்ப  ேபான்ற விடயங்கெளல்லாம் 
"சட்டத்தின் ன்னிைலயில் எல்ேலா ம் சமம்" என்  
ெசால்கின்ற அந்த வியாக்கியானத்திற்கு ரண்பாடான ஒ  
ெசய்திைய மைற கமாக எ த் க்காட் கின்றன.   

நாங்கள் வகுக்கப்ேபாகின்ற அரசியலைமப்ெபன்ப  
இன் மின் ம் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்கின்ற ஒ  யாப்பாக 
இ க்கக்கூடா . கடந்த காலத்தில் - 1956ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதியில் தனிச் சிங்கள அரச க மெமாழிச் சட்டம் 
ெகாண் வரப்பட்டேபா , டாக்டர் ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா 
அவர்கள் "ஒ  ெமாழிெயன்றால் இ  நா ; இ  
ெமாழிகெளன்றால் ஒ  நா " என்  அ த்தம் தி த்தமாகச் 
ெசால் யி ந்தார். அந்தக் க த்  அந்த ேநரத்தில் இ ந்த 
ஆட்சியாளர்கள  கா களில் வி ந்தி ந்தால், இந்த நா  30 
ஆண் கள் ஒ  வன் ைறயான கலாசாரத்திைன, இரத்த 
ஆற்றிைனக் கண் க்க யா .  

ஆகேவ, இனிவ கின்ற காலத்தில் நாங்கள் ற்ேபாக்கான 
சிந்தைனயின் அ ப்பைடயில் வகுக்கின்ற யாப்பான , 
ேம ம் தி த்தம் ெசய்ய யாத அள க்கு அைமந்தி க்க 
ேவண் ம். 1978ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்பட்ட யாப்பில் 
நாங்கள் இ வைர 19 தி த்தங்கைளச் ெசய்தி க்கின்ேறாம். 
அத்தி த்தங்களில் சில பிற்ேபாக்குத்தனமான தி த்தங்களாக 
அைமந்தி க்கின்றன. 18ஆவ  தி த்தமான , ஆ கின்ற 
ஜனாதிபதிகள் - ஆ கின்ற அதிகார வர்க்கத்தினர் - 
தங்க ைடய அதிகாரத்திைன மிைகப்ப த்திக் ெகாள்வதற் 
காக ம் ஒ  காட்டாட்சி ேபான்ற ஆட்சிைய ஆ வதற் 
காக ம் சுயநல அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அதன் 
பின்னர், ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கைள மட் ப்ப த்தி, ஒ  
ஜனநாயக நல்லாட்சிையக் காணக்கூ ய விதத்தில், 19ஆவ  
தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அன்  அந்தப் 18ஆவ  
தி த்தம் ெகாண் வரப்பட்டேபா , அதற்கு ஆதரவாக 163 
ேபர் ைககைள உயர்த்தினார்கள். அப்ேபா , நியாயத் வ 
அ ப்பைடயில் யார் ெசயற்பட் க்கின்றார்கள்? இன்  
அ ெதாடர்பில் பல விமர்சனங்கைளச் ெசய் ெகாண் க் 
கின்றவ ம் பல நியாயத் வங்கைளப் பற்றிப் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்றவ ம் ன்னாள் பாரா மன்ற 
உ ப்பின ம் இந்நாளில் 'சக்தி' ெதாைலக்காட்சியில் 
பணியாற்றிக் ெகாண் ப்பவ மான அந்த நபர், அன்  அந்த 
ேமாசமான அரசியல் யாப் த் தி த்தத் க்கு ைக யர்த்திய 
வர்களில் ஒ வராக இ ந்தார். ஆகேவ, இனிேமல் 
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற யாப்பான , ெமன்ேம ம் 
தி த்தங்கைளச் ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் இ க்காமல், சகல 
மக்க க்கும் சமமான உாிைமைய ம் சமத் வத்ைத ம் 
ெகாண்டதாக ம் நியாயத் வ ேபாக்குகைளக் கைடப்பி க்கக் 
கூ ய விதத்தி ம் அைமந்தி க்க ேவண் ம்.  

ேதசியக் ெகாள்ைககைள வகுக்கின்றேபா , அ  எல்லா 
மக்க க்கும் சமமான நீதிைய, சமமான ெபா ளாதாரத் 
தன்ைமைய, சமமான கல்விைய, சமமான வாழ்வாதார 
வி த்திைய ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் இ க்கேவண் ம். 
சில ேவைளகளில் ெகாள்ைககள் அழகாக இ ந்தா ம், 
அவற்ைற நைட ைறப்ப த் கின்றேபா , சில இடர்பா கள் 
ஏற்ப கின்றன. இங்கு எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம 
மந்திாி அவர்க ம், சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். 
தற்ேபா  வகுக்கப்ப கின்ற அரசியல் யாப்பான , 
நியாயத் வத்ைத ம் சமத் வத்ைத ம் ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் அைமய ேவண் ம் என்பதில் அவர்கள் அக்கைற 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, ஒ  மதச் சார்பற்ற, இனச் சார்பற்ற, 
ெமாழி சார்பற்ற, எல்ேலா க்கும் சமத் வம் வழங்குகின்ற 
நா  என்ற அ ப்பைடயில் சி பான்ைம மக்க ம் நம்பிக்ைக 

டன் ஆ ம் கட்சிேயா  இைணந்  பணியாற்றக்கூ ய 
விதத்தில் அைமந்த ஒ  ைமயான யாப்பாக 
இ க்கேவண் ம். அத் டன், இந்த யாப்பான  
எதிர்காலத்தில் ற்ேபாக்கான ஓர் ஆட்சி நைடெப வதற்கும் 
ெவளிநாட் ல் லம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற மக்கள் நம்பிக்ைக 
ேயா  வந் , இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் 
பங்குதாரர்களாக மா வதற்கு ஏற்ற விதத்தி ம் 
இ க்கேவண் ம் என்  கூறி, அமர்கின்ேறன். நன்றி!  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගාමාත තුමා. 
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[අ.භා. 12.11] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද උෙද් වරුෙව් අෙප් 

අමාත ාංශය ගැන කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලාට මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අපි පළමුෙවන්ම මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා සඳහන් කළා, අෙප් දිස්තික් 
සංවර්ධන කමිටු  හා පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටු කියාත්මක කිරීම 
ගැන. අපි ඇති කර තිෙබන්ෙන්  ජාතික ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා අද 
අෙප් කමය අනුව  දිස්තික්කය ගැන බලන්නත් ඕනෑ, තමන්ෙග් 
ෙකොට්ඨාසය ගැන බලන්නත් ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලින් පත් කළ නිෙයෝජිතයන්; ඡන්ද ලබා ෙගන  පත් වුණු 
නිෙයෝජිතයන් ඉන්නවා. ඒ අනුව ෙමවර අත්හදා බැලීමක් හැටියට 
අපි පක්ෂ ෙදෙකන්ම සභාපතිවරු පත් කර තිෙබනවා. අෙනක් 
මන්තීතුමන්ලාත් ඒවාට සහභාගි ෙවනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ගැන ෙමහිදී සඳහන් කරපු නිසා මම ෙම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඒ 
නම් කර තිෙබන අය ඡන්දයට ඉදිරිපත් ෙවලා යම් කිසි මනාප 
සංඛ ාවක් ලබා ගත් අයයි. ඒ නිසා  පෙද්ශය ගැන දැනුමක් 
තිෙබන කණ්ඩායම් තමයි ඉන්ෙන්. ෙම් පක්ෂ ෙදක හැර, අෙනක් 
පක්ෂ ඉවත් කරලා නැහැ. සියලුම පක්ෂවල අය ෙම්වාට සහභාගි 
ෙවනවා. අෙප් දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවලත්, පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
කමිටුවලත් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම්  හැම ෙකනාටම සහභාගි 
ෙවන්න පුළුවන් විධියට, තමන්ෙග් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න 
පුළුවන් ආකාරයට අපි ඒවා සකස් කරමු.  ලබන අවුරුද්ෙද්  
 විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩ කටයුත්තට මන්තීවරුන් සහභාගි වන්ෙන්  
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන පක්ෂ නායකයන් ඇතුළු අදාළ 
මන්තීවරුන් එක්ක  ෙවනම  සාකච්ඡා පවත්වන්න අපි ලැහැස්තියි.    

අලුතින් ඉදිරිපත් කරන "ආර්ථික සංවර්ධන (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත" අපි දැන් සකස් කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව කලාපීය ඇමතිවරුන්ටත්, 
මන්තීවරුන් මුණගැසීෙම් වගකීමත්, ඒ එක්කම කලාපීය සංවර්ධන 
මණ්ඩලය මාර්ගෙයන් ඒ ඒ දිස්තික්කවලට තිෙබන සියලුම 
ව ාපෘති;  රජෙය් ෙවන්න පුළුවන්, විමධ ගත අය වැෙයන් 
ෙවන්න පුළුවන්, පළාත් සභාෙවන් ෙවන්න පුළුවන් ඒ ව ාපෘති 
සියල්ලම එකතු කරලා අවුරුදු තුනක සැලැස්මක් හදලා, 
සමාෙලෝචන රැස්වීම්වලදී සාකච්ඡා කරන්න අපට පුළුවන්. 
විෙශේෂෙයන්ම  තමන් නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය ගැන  
සංවර්ධන සැලැසුම් හදන අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාම ඒකට 
සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම  වයඹ සංවර්ධනය ගැනත්, කළුතර සංවර්ධනය 
ගැනත්, හම්බන්ෙතොට සංවර්ධනය ගැනත්, අදාළ මන්තීවරුන් 
සමඟ අපි සාකච්ඡා කරනවා.  බස්නාහිර පළාෙත් ඒ අදාළ 
කර්මාන්ත කලාපවලට වුවමනා කළුතර,  අවිස්සාෙව්ල්ල ආදී 
පෙද්ශ ෙතෝරා ගන්න  අපි දැන් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ සියලු මන්තීතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගෙයන් ඒ වැඩ කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් අමාත ාංශයට කාර්යයන් ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි 
ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් කිරීම. එකක් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
කරන ජාතික පතිපත්තිවලට අමතරව එක අමාත ාංශයකට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකීමක් තිෙබනවා. අෙනක් ඇමතිතුමන්ලාත් 
ඉන්නවා. ඉස්සර ජාතික පතිපත්තිය ගැන කවුරුවත් වගකිව්ෙව් 
නැහැ.  දහනවවැනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සං ෙශෝධනෙයන් පස්ෙසේ 

ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කරලා, විධායක බලතල අඩු කරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාවට වගකියන 
ෙක්න්දස්ථානයක් තිෙබනවා. එතැනින් තමයි ජාතික පතිපත්ති 
ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  

ෙදවනුව තිෙබන්ෙන්,  ආර්ථික කටයුතු ගැනයි. අෙප් ආර්ථික  
කටයුතු ගැන  ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා  ෙහොඳ විගහයක් 
කළා. අද තිෙබන පශ්න දිහා බැලුවාම, එක පැත්තකින් -
ඔබතුමන්ලාත් ඒ ගැන කථා කරනවා. අපට විශාල ණයක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා. දැන් විතරක් ෙනොෙවයි, 2019, 2020, 2021, 
2022 වන විට මීටත් වඩා විශාල ණයක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
අන්න ඒ ණය ෙගවන මාර්ගය තමයි බලන්න ඕනෑ.  ෙම් 
අමාත ාංශයට අමතරව අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලයක් තිෙබනවා, 
ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලය.  අෙප් 
ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු ගණනාවක් එතැන ඉන්නවා. විෂය භාර 
ඇමතිවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. සතියකට වරක් අපි රැස් ෙවනවා. 
අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොම ද ෙම් ණය 
ෙගවන්ෙන් කියන එක ගැනයි. ණය ඇති වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි දන්නවා. ඒකට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න පුළුවන්. එෙහත් 
ඒක විතරක්  කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.  

අප ජනතාවට කිව්ෙව්, ඔවුන් ෙම් ණය උගුෙලන් ෙබ්රනවා 
කියලායි. ඒ වගකීම අපට තිෙබනවා. ඒකයි ෙම් පක්ෂ ෙදක එකතු 
වුෙණ්. ඒ ණය උගුෙලන් ජනතාව ෙබ්රන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
අප බලන්න ඕනෑ. "කවුද කෙළේ? ෙමොනවාද වුෙණ්?" කියන එක 
ගැන සියලු ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
එෙහත් අන්තිමට, ඒ ගැන විතරක් කථා කරලා මදි. අප එතැනින් 
එන්න ඕනෑ, ණය උගුෙලන් ෙම් රට ෙබ්රාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන තැනටයි. අන්න ඒ කාරණා ගැන අපි ෙමතැන වාද විවාද 
කරමු. මම හිතනවා එයට අප ඔක්ෙකෝම එකඟ වනවා කියා.  

ෙම් ගරු සභාවටයි බලය තිෙයන්ෙන්. අපි ෙම් ගරු සභාව 
ශක්තිමත් කර තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුව කරන වැඩ කටයුතුවලට 
අමතරව, මුදල් අමාත තුමා කරන වැඩ කටයුතුවලට අමතරව, 
ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව කරන වැඩ කටයුතුවලට අමතරව 
කටයුතු කරන තවත් ඒවා තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්ම තිෙබනවා 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව. ඒ 
වාෙග්ම තිෙබනවා, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව. ඒ කාරක 
සභා ෙදෙකන්ම වැඩ කටයුතු ෙකෙරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ 
ආයතන ගැන කියා කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් ආදි බලතල තිෙබනවා. අපි 
එකඟ වූ හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය කාර්යාලයක් ඇති 
කිරීම සඳහා ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සහ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මධ ස්ථානයට වුවමනා ෙසේවා ලබා දීම සඳහා අවශ  කටයුතුත් 
කළ යුතුයි. ඒ අනුව එන අවුරුද්ෙද් මැද වන ෙකොට සම්පූර්ණ 
බලයක් ෙම් ගරු සභාවට ලැෙබනවා. ඒ අනුව කියා කරෙගන 
යන්න අපට පුළුවන් කියායි මා හිතන්ෙන්. අප කරන වැඩ 
කටයුතුවලත් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. අඩු පාඩු නැතුවා ෙනොෙවයි.  

අෙප් විශාල සංවර්ධන වැඩසටහනක් තිෙබනවා. නුවර නගරය 
දියුණු කරන එක ඒවාෙයන් එකක්. එතැන ඉඳන් ෙමොනරාගලට 
යන කල් දියුණු කරන්න තිෙබනවා. එයට පසු ගිය ආණ්ඩුව කරපු 
ඒවාත් අපි ඇතුළත් කළා. ඒවා අයින් කර දමන්නද කියන්ෙන්? අපි 
හදන්ෙන් ෙකොළඹ මහ නගරයක් කරන්නයි. අප ඒ කාලෙය් කථා 
කළා එහි මූල  නගරයක් - offshore service centre එකක් - 
පිහිටුවන්න. ඒ කාලෙය් අපි බැලුෙව් එය කරන්ෙන් රත්මලාෙන්ද, 
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වැලිකඩද කියලායි.  නමුත් වරාය නගරය  තිබුණු නිසා අපි ඒ 
සඳහා එතැන ෙතෝරා ගත්තා. ආපසු මිනිසුන් ඉවත් කරන්න අවශ  
නැහැ. චයිනා හාබර් සමාගමත් ඒකට උඩ පැනලා කැමැති වුණා. ඒ 
නිසා ඒ ස්ථානය ෙතොරා ගත්තා.  එතැනදී වටින්ෙන් වරාය 
නගරයකට වඩා අප එතැන මූල  නගරයක් ඇති කරන නිසායි. ෙම් 
කාරණා ෙදකම එකතු කරෙගන යමු. එහි තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
ෙමොනවාද කියා බලා ඒවා  හදාෙගන අපි ඒ කටයුත්ත ඉදිරියට 
ෙගන යනවා.  

අපි ෙමහිදී කථා කළා, වයඹ කර්මාන්ත ඇති කිරීම ගැන, 
හලාවත පැත්ෙත් සංචාරක වැඩසටහන ගැන. කෑගල්ලට 
ෙපොතුහැර ඉඳලා පාර හදනවා.  බස්නාහිර පළාත දියුණු කරන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒ එක්කම, දකුෙණ් සංචාරක අංශය දියුණු 
කරන්න කටයුතු කරනවා. අනික, හම්බන්ෙතොට දියුණු කිරීම. 
හම්බන්ෙතොට වරාය; මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ තිෙබනවා තමයි. 
ඒ ෙදෙකන්ම කිසිම පෙයෝජනයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, නැව් 
තිබුෙණ් නැති නිසා සහ ගුවන් යානා තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒකයි 
තිබුණු පශ්නය. අෙප් ෙපොෙරොන්දුව වුෙණ් ෙමොකක්ද? එදා මම 
හම්බන්ෙතොටදී කිව්වා මට මතකයි, "මම බියගමට වඩා 
කර්මාන්තශාලා හම්බන්ෙතොටට ෙගනැවිත් ෙදන්නම්" කියා. ෙම් 
පක්ෂ ඔක්ෙකෝම -අපි- එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන නිසා ඒක 
කරන්න පුළුවන්.  

පළමුෙවන් තිෙබන්ෙන් වරාය දියුණු කරන එකයි. වරාය දියුණු 
කරන්න අපි අලුත් විධියට සිතුවා. මීට ඉස්සර ඇයි එය ෙනොකෙළේ 
කියන එක ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. ගිහින් ඒ ගැන අහගන්න, 
කණ්ඩායම මුණ ගැෙහන අවස්ථාෙව්දී. ඒ ගැන මෙගන් අහන්න 
එපා. මා කියන්ෙන්, දැන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලායි. එවිට 
අෙප් ඇමතිවරුන්ට මන්තීතුමන්ලාට අමතරව, නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාටත් එතැනට ගිහින්, සහභාගි ෙවලා වැඩ කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්. මම චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කර තිෙබනවා, ඒ පෙද්ශෙය් කරන දියුණුව ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන. ඒ ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒ දියුණුව ඇති කරන්න ඕනෑ 
පෙද්ශෙය් මන්තීවරුන් සහභාගි ෙවලායි. විශාල සංවර්ධන තීරුවක් 
ඇති කරගන්නයි ඕනෑ. තිකුණාමලය දියුණු කරනවා නම්, 
තිකුණාමලය වරාය වටාද ඒ වාෙග්ම දියුණු කරන්න ඕනෑ. එය, 
අනුරාධපුරය, තිකුණාමලය, ෙපොෙළොන්නරුව කියන පෙද්ශවලට 
ලැෙබන දියුණුවක්. ෙම් සැලැස්ම දැන් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳහා ආෙයෝජකයන් ෙමෙහේට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් 
ආෙයෝජකයන් ඉන්න පුළුවන්; විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ඉන්න 
පුළුවන්.  

 අන්තිමට අපට අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7ක් දක්වා ෙගන යෑමයි. ඒකයි අෙප් 
කැබිනට් එක සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙකොෙහොමද අප ඒ තැනට 
යන්ෙන්? මහ බැංකුව කියනවා, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
6ක් දක්වා ෙගන යනවා කියා. අපි ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7ක් 
දක්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙමොන ෙකොට්ඨාසවලද සංවර්ධනය ඇති 
වන්න ඕනෑ? සංචාරක ව ාපාර, අලුත් කර්මාන්ත, ඩිජිටල් අංශය 
ආදි ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ එක්කම තවත් පශ්න තිෙබනවා. 
අෙප් දුප්පත්කම ඉන් එකක්. එයට විසඳුමක් ෙලසයි අධ ාපනය 
අවුරුදු 13ක් දක්වා අනිවාර්ය කෙළේ. කවුද අවුරුදු 13ක් පාසෙල් 
අධ ාපනය ෙනොකරන්ෙන්? ඒ, දුප්පත්ම ෙකොටසයි. අෙනක් අතට, 
අෙප් ඇමතිතුමා කියපු හැටියට අෙපොස (උසස ් ෙපළ) -එනම් 
පාසල් අධ ාපනෙය් අවසාන අවුරුදු ෙදක වන 12 සහ 13 
ෙශේණිවල- විෂය මාලා ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.  

අපි ඉස්සර ෙවලාම ෙමය ආරම්භ කරමු. අපි ශිෂ  ශිෂ ාවන් 
පාසල්වලට ෙයොමු කරමු. එෙහම කළාට පසුව තිෙබන පශ්නය 

විසඳමු. ඒ එක්කම තිෙබන්ෙන් අෙප් රැකියා ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
තිෙබන පශ්නයයි. අෙප් අධ ාපන සුදුසුකම් සහ රැකියා ෙවළඳ 
ෙපොළ අතර කිසිම ගැළපීමක් නැහැ. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 
මන්තීතුමන්ලා එක්ක  අපිට  ඒවායි  කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පශ්නය  විසඳා ගත්ෙතොත්  අවුරුදු   දහතුනක අධ ාපනයයි, රැකියා 
පුහුණුවයි එකට එකතු ෙවනවා. එතෙකොට  අපි කරන්න ඕනෑ 
කටයුත්ත තමයි, ෙම් රටට වුවමනා කර්මාන්ත හා අෙනක් ව ාපාර 
ෙගෙනන එක. ගිය සුමානෙය් මලික් සමරවිකම මැතිතුමායි, මමයි  
ෙවෙළඳ සංගම්වල පිරිස  හමු  වුණා.  ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා,  -
විෙශේෂෙයන් ඉදිකිරීම් අංශෙය්- ෙම් සංවර්ධන වැඩ ආවාම 
ඒෙගොල්ලන්ට ලක්ෂ දහයක ෙසේවක පිරිසක්  වුවමනාය කියා. අද 
ලංකාෙව් ෙසේවය කරන්ෙන් ලක්ෂ 6යි. ෙකොෙහන්ද ඉතිරි ලක්ෂ 4 
ෙසොයා ගන්ෙන්? ෙකොෙහොමද එතැනට ෙග්න්ෙන්? ෙමතැන අපට 
විශාල පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. ගරු අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්ෙව් 
ඒක. එකක් ගාමීය ණය; අෙනක ගාමීය දිලිඳුකම - දුප්පත්කම; 
rural poverty and rural debt.  ඔය ෙදකම තිෙබනවා; ඒ ගැන අපි 
බලන්න ඕනෑ. අපි 2017 අවුරුද්ෙදන් පටන් ෙගන ඊළඟ අවුරුදු 
කිහිපෙය්දී ඒ පශ්නය අවසාන කරන්න බලමු. ඒකට මම කැමතියි, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම කණ්ඩායමකම අදහස් අර ගන්න. අපි 
ෙමොකක්ද ගාමීය ජනතාවෙග් ණය ගැන කරන්ෙන්, අපි ෙමොකක්ද  
ගාමීය දුප්පත්කම ගැන කරන්ෙන් කියන එක ගැන අදහස් 
අවශ යි.  

ඒ එක්කම, කෘෂිකර්ම හා ධීවර කර්මාන්තෙය් නවීකරණයක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ නවීකරණය ඇති කරන්නයි අෙප් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්. අලුත් ෙකටුම්පෙත්දී ඒ වැඩකටයුතු 
කරන්න ගාමීය නවීකරණ මණ්ඩලයක් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන්  අපි ඇති කරනවා,  මහ ඇමතිවරු සියලු ෙදනාම 
එකතු කරෙගන ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න. ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
බැරි නම් හැම ෙකනාම නගරයට එයි. ඒකත්අවාසියක්. ගාමීය 
ආර්ථිකය දියුණුවට පත්කරන්න තිෙබනවා. 

අෙනක් කාරණය තමයි, බැංකු ණය දීම. මමත් පිළිගන්නවා. 
බැංකු ණය ෙදන එක ගැන මා සෑහීමකට පත්ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
බිලියන 12ක් ෙවන් කරනවා, කුඩා ණය සඳහා.  අපි ඒ බැංකුත් 
කැඳවා දැන් ණය ෙදන කමය ගැන අහනවා. අපි විතරක් 
ෙනොෙවයි.  ජාත න්තර සංවිධානත් අෙප් බැංකුවල ණය ෙදන එක  
ගැන පශ්න  මතු කර  තිෙබනවා. එක කණ්ඩායමකට විතරයි ණය 
ෙදන්ෙන්. සාමාන  අයට ෙකොෙහොමද ඒ මුදල් ලබාෙදන්ෙන්?  
ෙකොෙහොමද ඒ අය දියුණු ෙවන්ෙන්? ඒ අනුව තමයි අෙප් වැඩ 
කටයුතු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන් මම තවත් කාරණාවක් කියන්න 
කැමතියි. ෙමතැන ෙනොසිටියාට පත්තරවල පළ වූ  කාරණාවක් මා 
දැක්කා. දැන් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අපි සාකච්ඡා කරනවා, 
ෙගවීම් හා ෙබ්රුම් කිරීෙම් පද්ධතියක් ඇතිකිරීම ගැන. ඒ ගැන 
දැනට සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. ඒකට මහ බැංකුවත්, ICTA 
එකත් -ඒකත් රජෙය් ආයතනයක්- ෙදකම අයිතියි. ඒ වාර්තාව 
ආවායින් පස්ෙසේ අපි තීරණය කරන්නම්, ෙමොකක්ද අපි ගතයුතු 
පියවර කියා. එක මතයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් හැම රටක් 
වාෙග්ම ඒ පද්ධතිය රජෙයන් පාලනය කරන්නට වුවමනායි. ඒ 
ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙකොෙහන්ද ඒක පාලනය කරන්ෙන් 
කියා විවිධ මත ඇවිත් තිෙබනවා. අපි  ඒ ගැන බලන්නම්. 
විෙශේෂෙයන්ම රටවල් ගණනාවක ෙම්ක ෙවනම පාලනය 
කරනවා. මහ බැංකුෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් ෙම් පනත 
ෙගනාෙව් 2005 වර්ෂෙය්.    

ෙමතැන  එක කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම මහ 
බැංකුවට ආවායින් පස්ෙසේ ෙම් ෙතොරතුරු ඔක්ෙකොම ලැබුණා. ඒ 
අයට පුළුවන් වුණා, තමන්ෙග් යහළුවන්ට කියලා ෙපෞද්ගලික 
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ආෙයෝජනෙය් ෙවනසක් ඇති කර ගන්න. තමන්ට ඕනෑ තැනට 
ෙතොරතුරු ෙදනවා. සමහර අය කියනවා, ඒක ආරක්ෂා කර ෙගන 
ෙවනම අංශයක් ඇති කරන්න කියා. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න  
ඕනෑ. අෙනක මහ බැංකුෙව් ශක්තිය තිෙයන්ෙන්, මූල  පාලනය 
උඩ.  බැංකු ෙනොවන මූල  ආයතන පාලනෙය් විශාල පශ්න 
තිෙබනවා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
With regard to monetary policy. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes, monetary policy.  Non-banking financial institutions 

ගැන බලන්න; අෙප් නැති වුණු fiance companies ගණන 
බලන්න. ඒ නිසා ෙම්ක ෙකොතැනින්ද කරන්ෙන් කියන එක ගැන 
අපි ඔක්ෙකොම අයෙග් අදහස් අරෙගනයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙකොෙහොමත් ඒක කරන්න ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පනෙත්ත් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. අලුත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා කියා මම කියන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් ණය විශාල ෙලස තිෙබන නිසා  අපිත්, IMF එකත් 
සියලු ෙදනාම එකඟ වුණා, මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත් එකඟ 
වුණා, ණය   ෙගවන  එකට ෙවනම කාර්යාලයක් ඇති කරන්න; 
ඒක මුදල් අමාත ාංශයට ෙදන්න. එහි සාමාජිකයන් 
ව වස්ථාදායක මණ්ඩලෙය් අනුමැතියත් එක්ක තමයි පත් කරන්න 
යන්ෙන්. ණය වැඩියි. ෙම්ක මහ බැංකුවට  කරන්න බැහැ. මහ 
බැංකුව තිෙබන්ෙන් ණය මුදල් එකතු කර ෙදන්න. ෙගවන එක 
තිෙබන්න ඕනෑ ෙවනත් තැනකින් කරන්න. ඒක, හුඟක් රටවල් 
කරන එකක්. අපිත් ඒක සාකච්ඡා කරලා කරනවා.  

තුන්වැනිව, බැඳුම්කර පශ්නය  ගැන කිව්වා. අපි පත් වුණායින් 
පස්ෙසේ පළමුවන වතාවට,  අවුරුද්දක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ ගැන 
පියවර  අර ගත්තා. අපි ෙකොච්චර ඉල්ලුවාද අෙනක් ඒවා ගැන? 
Hedging  ගැන පරීක්ෂණ කරන්න ඉල්ලුවා; Greek bonds ගැන 
ඉල්ලුවා. ඔක්ෙකොම ගැන ඉල්ලුවා. නැහැ. ඉස්ෙසල්ලා මම පිටිපන 
ෙකොමිටිය දැම්මා. පිටිපන ෙකොමිටිෙය් වාර්තාව ආවා. ඩිව් 
ගුණෙසේකර සභාපතිතුමා කිව්වා, ෙම්ක පිළිගන්න බැහැ, UNP 
වාර්තාවක්ය කියා. ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට  මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාර්තාව පිළිගත්තා. එතැනදී කිව්වා, "ෙම් 
ගැන තව විභාග කරන්න." කියලා. අලුත් කමිටුවක් ආවා. අපි 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්ව එම කමිටුෙව් සභාපති ෙලස පත් 
කළා. එහිදී ෙම් නිර්ෙද්ශය දීලා තිෙබන්ෙන්, සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවලායි. එතැනදී, සමහර කරුණු ගැන විවිධ අදහස් දුන්නා. 
එෙහත් නිර්ෙද්ශ එකයි. ඉතින්, ඒ නිර්ෙද්ශ ආවාම මම කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එම නිර්ෙද්ශ මෙග් ළඟ තියා ෙගන ඉන්න බැහැ. 
ෙමතැනදී කිව්වා, ඒ සඳහා නීති කියාත්මක කරන්න පුද්ගලෙයක්ට 
ෙදන්න කියලා.  ෙම් ආණ්ඩුවට උපෙදස් ෙදන්න නීතිපතිතුමාට 
පුළුවන්. අෙප් වරපසාද පශ්න හැර, අපි අෙනක් පශ්න අහන්ෙන්ත් 
නීතිපතිතුමාෙගන්. මම දන්නා ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥෙයක් එක්ක ෙම් 
ගැන කථා කරලා,  මෙගන් ෙනොෙවයි ෙම් සඳහා 
කථානායකතුමාෙග් උපෙදස් අ රෙගන වැඩ කටයුතු කරන්න 
කියලා මම නීතිපතිතුමාට එය භාර දුන්නා.  

 මට නීතිපතිතුමා කිව්වා, "කථානායකතුමා මුණ ගැසුණා" 
කියලා. කථානායකතුමාත් කිව්වා. එතැනට භාර දීලයි තිෙබන්ෙන්. 
නීතිපතිතුමා අපට කියලා තිබුණා, public auction සහ private 
placement ගැන විෙශේෂ දැනුම ලබා ගන්න කියලා. මම IMF 
එකට, ෙලෝක බැංකුවට ලිව්වා. ෙමොකද, ෙවන කාටවත් ලියලා 

වැඩක් නැහැ. මට බණියි, මට ඕනෑ ෙකෙනක් දැම්මා කියලා. ෙම් 
වගකීම මෙග ෙනොෙවයි. මෙග් වගකීම ෙවලා තිබුෙණ්, ඒ 
නිර්ෙද්ශය ෙම් ගරු සභාවට භාර ෙදන්නයි.  

ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Committee එකක්. අෙප් 
අමාත ාංශයට අයිති නැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Committee 
එකක් නිසා, ෙම් Committee එෙක් නිර්ෙද්ශය ගරු සභාවට භාර 
දුන්නාම ෙම් සභාවටයි එහි අයිතිය තිෙබන්ෙන්. නීතිපතිතුමා 
නැතිව ෙපෞද්ගලික නීතිඥෙයක් ඕනෑ නම්, ඒක පක්ෂ නායකයන් 
එකතු ෙවලා කරයි. ඒක  මට කමක් නැහැ. මෙග් වගකීම මම ඉෂ්ට 
කරලා අවසානයි. ඔබතුමන්ලා කිව්ෙවොත් ෙපෞද්ගලික නීතිඥයන් 
ඕනෑ කියලා- ෙපෞද්ගලික නීතිඥවරුන්ට දුන්නත්, එංගලන්තෙය් 
නීතිඥයන්ට දුන්නත්, එංගලන්ත ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
අගවිනිශ්චයකාරවරයාට දුන්නත් අන්තිමට ෙම් නඩුව දාන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්, -දැනට නීති ෙවනස් කරන්ෙන් නැත්නම්- 
නීතිපතිතුමාට විතරයි. ඒ නිසා මම පක්ෂ නායකයන්ට කියන්ෙන්, 
ඔබතුමන්ලාට නීතිපතිතුමා එපා නම් ෙවන කාට හරි කියලා ඒ 
කටයුත්ත කර ගන්න කියලායි. අන්න ඒක නිසා මම එය 
කථානායකතුමාට භාරදීලා තිෙබනවා. ඊට පසුව මට වගකීමක් 
නැහැ. පළමුෙවනි වතාවටයි ෙමතරම් ෙදයක් කියන්ෙන්. COPE 
එෙක් වාර්තා 37ක් තිෙබනවා. ෙම් වාර්තා ඔක්ෙකෝම අරෙගන 
ෙම්වා කල් දාන්නද? මම කිව්වා, නැහැ. මෙග් අමාත ාංශයට 
විරුද්ධව තිෙබන කරුණු ඉස්ෙසල්ලාම අපි ෙහොයා ගන්නම් 
කියලා. ඒෙක් කිව්ෙවොත්, කාට හරි නඩු දාන්න කියලා, ඉතින් නඩු 
දාන්න. මට පශ්නයක් නැහැ. එෙහත් ඒක තීරණය කරන්ෙන්, මම 
ෙනොෙවයි. මම ඒ නිර්ෙද්ශයන් නීතිපතිතුමාට දුන්නා.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
නීතිපතිතුමා ෙහොඳ නැත්නම්, එෙහමනම් කවුරු හරි ෙහොයා ෙගන 
ඒ වගකීම භාර ෙදන්න. සියලුම පක්ෂ නායකයන් එකඟ නම්, 
සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමාට ඒක ෙදන්න. මට කමක් නැහැ. 
පක්ෂ නායකයින් එකඟ නම්, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට ෙදන්න. 
මට කමක් නැහැ.  කාටද ෙදන්ෙන් කියලා මට නම් කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ආර්ථික කටයුතු ඇමතිතුමා හැටියට, අගමැතිතුමා 
හැටියට මෙග් යුතුකම මම ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, දැන් ඒ 
ගැන ෙමම ගරු සභාවට භාරයි. ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර කුමක්ද 
කියලා, පක්ෂ නායකවරු තීරණය කරන්න. ඒ තීරණය ලැෙබන 
ෙතක් නීතිපතිතුමා සහ ගරු කථානායකතුමා දිගටම ෙමහි වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යාවි. මමත් හිතන්ෙන්, ෙම් කටයුත්තට 
නීතිෙයන් වගකියන්ෙන් කවුද කියලා  ඉක්මනින් තීරණය කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියලායි. නැත්නම් කියයි, මම ෙම්ක පමාද කරනවා 
කියලා. නීතිෙය් වගකීමක්  තිෙබනවාද, නැද්ද? කවුද එෙහනම් 
වගකියන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එච්චරයි මම අහන්ෙන්. 
ඉතින්, ෙමතැන කෑ ගහනවා.  

බලන්න,  COPE එෙක් වාර්තා 37ක් තිෙබනවා. දැන් අපි 
ෙහොයා ෙගන යනවා Greek bonds ගැන, hedging ගැන. ෙම් 
සමහර ෙපෞද්ගලික බැඳුම්කර දීලා තිෙබන්ෙන්, එහි තිෙබන 
නීතියට පටහැනිවයි. අෙප් මූල  නීතිය අනුව, කවුරු හරි මිලදී 
ගන්නවා නම් ඒ බැඳුම්කරය නීත නුකූලයි.  A bond in the hands 
of a bona fide buyer is valid even if the process is invalid. 
ෙමය සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න. ෙමෙහම පශ්න 
ගණනාවක් ෙහොයා ෙගන යන්න තිෙබනවා. ඇයි, ෙම්ක විතරක් 
ෙහොයා ගත්ෙත්, ෙම්වා ගැන ෙහොයා ගත්ෙත් නැද්ද කියලා ඒවා 
ගැ න කථා කරනෙකොට තමයි තරු ෙපෙනන්ෙන්. ෙමතැන වුෙණ් 
ෙමොකක්ද  කියලා, ඒ ගැන හැම ෙදයක්ම ෙසොයා ගත්තාම ෙමම 
ගරු සභාවටත්, නීතිපතිතුමාටත් මම එම කරුණු ටික ෙදන්නම්. අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා අපි කිව්වා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට විෙද්ශ අරමුදල්වල මුදල් ෙගෙනන්න එපා කියලා. ඒක 
එන්ෙන්, ෙම් දවස්වල ඇෙමරිකාෙව් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
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ෙපොලිය අඩු නිසා. එහි ෙපොලිය වැඩි වුණ දවසට අත වනලා යනවා 
කියලා. ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපති වශෙයන් ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් 
මැතිතුමා පත් ෙවනවා. එතුමාෙග් වැඩ කටයුතු කරන්න මුදල් ඕනෑ 
ෙවනවා. ඉතින්, ෙපොලිය වැඩි ෙවනවා. දැන් අපි  කිව්ව හැටියට, ඒ 
ෙගොල්ලන් දැන් අපට අත වනලා යනවා.  

එදා, ෙම් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගනැල්ලා කර්මාන්තශාලා 
ඇති කළා නම්, හම්බන්ෙතොට පිෙරව්වා නම් අද ෙම් තත්ත්වය ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. හම්බන්ෙතොට පුරවන්නයි, වයඹ පුරවන්නයි, 
අෙනක් තැනුත් පුරවලා ෙමම වැඩ කටයුතු  කරෙගන යන්න අපට 
ෙපොඩි කාලයක් ඕනෑ ෙවනවා. එච්චරයි අහන්ෙන්. එෙහමනම්, 
ඇයි ඒක කෙළේ කියලාත් අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් ගරු සභාවට 
ෙනොකියා තමයි ෙමම වැඩ කටයුතු කෙළේ.  මට ඕනෑ ෙම් ගරු 
සභාෙව් මූල  පාලනය ඇති කරන්න. අපි ඒ ටික කරෙගන යනවා. 
ඒ නිසා ෙම් කාරණාව ගැන ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම කාරණයක් ගැන 
කටයුතු කරන්න ෙමම ගරු සභාවට බලයක් තිෙබනවා. අපි 
ඉන්ෙන්, ෙමම ගරු සභාෙව් වගකීම අනුව කියා කරන්නයි. අෙප් 
වගකීම ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් සිදු 
ෙවලා තිෙබන ෙහොරකම් ෙමොනවාද කියලා මට ආපහු කියන්න 
වැඩක් නැහැ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක වහන්නයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපට 
ෙම්ක ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  ඒවාෙය් කරුණු, ෙගවන්න තිෙබන 
ණය දිහා බැලුවාම ඒ ගැන ෙවනම හිතන්න ෙවනවා. ෙම් 
බැඳුම්කර පාඩුව ෙනොව, ඒ ණය ෙගවන්න නම් Central Bank 
1000ක් විකුණන්න ෙව්වි.   ෙමතැන ඇති  ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වෙයන් අපි ෙගොඩ එන්න ඕනෑ.  අඩුම ගණෙන් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකට එකතු ෙවලා 
තිෙයන්ෙනත් ඒ හින්දයි.  ඔබතුමන්ලා ෙමතැන  ඉඳෙගන නිකම් 
කෑ ගහනවා.  ෙම්ෙකන් ෙගොඩ එන්න ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියා මම අහනවා.  එතෙකොට ඒ වාසියත් එනවා ෙන්. 
ඒකයි මම  ෙම් සභාෙව් අහන්ෙන්.  රට ෙගොඩ ගන්න විපක්ෂ 
කණ්ඩායෙම් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියා මම අහනවා. එෙහම නම් 
අපට ඒක කියන්න. ඒකාබද්ධ එකත් ෙදකට ෙබදිලයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒක මම කියලා  වැඩක් නැහැ.  ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම් ෙදකක් ද 
තුනක්ද තිෙබනවා.  ඒකටත් කමක් නැහැ. ඒකාබද්ධ කිව්වත් 
කමක්  නැහැ. මම ෙම් ගරු සභාවට  ස්තුති කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! This House would like to warmly 

welcome and recognize the presence of Dr. (Mrs.) 
Fehmida Mirza, Member of Parliament and former 
Speaker of the Pakistan National Assembly and the 
Delegation who are present at the Speaker’s Gallery. 

The Sitting is suspended till 1.00 p.m. for lunch.   
 

රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 
1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப. 1.00 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till  1.00 p.m.  and then resumed. 
 

නිෙයෝජ  මහ ෙල්කම් 
(பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Deputy Secretary-General) 
Will an Hon. Member propose the Hon. Edward 

Gunasekara to the Chair?  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair.   
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the 

Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Next speaker is Hon Douglas 

Devananda. 
 

[பி.ப. 1.00]  
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  

நாட் ல் மக்கள  நலன்கள் சார்ந்த, அவதானம் ெச த்த 
ேவண் ய, பல விடயங்கள் நீண்ட காலமாக 
இ ந் வ கின்றன. அந்த வைகயில் இன்ைறய தினம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சு, 
நீதி அைமச்சு, சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் சில விடயங்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

த ல், நான் ஏற்ெகனேவ மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்களின் அவதானத் க்குக் ெகாண் வந்த 
ஒ  விடயத்ைத இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 

ப்பைடகள், காவல் ைற மற் ம் சிைறச்சாைலக க்ெகன 
ஆளணிகைள இைணத் க்ெகாள் ம்ேபா , இன 
விகிதாசாரத்ைதப் ேப ம் வைகயிலான ஏற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ேதசியக் ெகாள்ைக ஒன்ைற 
வகுக்கேவண் ம் என் ம் ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் அதன் 
சனத்ெதாைகயின ம் இன விகிதாசாரத்தின ம் 
அ ப்பைடயில், ேதைவக்கு ஏற்ப ப்பைடயின ம் 
காவல் ைறயின ம் பணியில் அமர்த்தப்படேவண் ம் 
என் ம், அந்தந்த மாவட்டங்களில் வசிக்கின்ற மக்கள  
ெமாழிகளில் பணிகைள ேமற்ெகாள்ளத்தக்க அதிகாாிகள் 
ேபாதிய அளவில் நியமிக்கப்படேவண் ம் என் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில், இவ்வாறான 
ெசயற்பா களின் லேம நாட் ல் சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் 
ேதசிய பா காப்ைப ம் இலகுவாகப் ேபண வ டன், 
ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ம் பய ள்ள வைகயில் 
கட் ெய ப்ப ம். ெதாழில் வாய்ப்பின்ைமப் 
பிரச்சிைனக க்கு ஓரள  தீர்  காண்பதற்கும் ச க, ஒ க்க 
வி மியங்கைளப் ேப வதற்கும் இ  ஒ  வாய்ப்பாக 
அைம ம் என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தம் 
காரணமாக அவயவங்கைள இழந்  மாற் த்திறனாளிகளாக 
ஆக்கப்பட்ேடாாின் எண்ணிக்ைக ம் ெபண் தைலைமத் வங் 
கைளக் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ம் மிக ம் 
அதிகமாகும். அத் டன் னர்வாழ்  அளிக்கப்பட்ட ன்னாள் 
ேபாராளிக ம் அதிகளவில் ெபா த்தமான வாழ்வாதாரங்கள் 
அற்ற நிைலயில் மிக ம் கஷ்டமானெதா  வாழ்க்ைகைய 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். எனேவ, இவர்கைள 
இனங்கண்  இவர்க க்கான வாழ்வாதாரங்கைள 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ன்ென க் கத்தக்க வைகயில் ைறயான ெகாள்ைகத்திட்டம் 
ஒன்  அவசியமாகும். தற்ெபா  நாட் ல் 
நைட ைறயி ள்ள ெபா வான நிவாரணத் திட்டங்களால் 
எம்மக்களின் பிரச்சிைனகைள ைமயாகத் தீர்க்க யா  
என்பைத ம் இங்கு நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
இைவ எம  மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனகள் 
மாத்திரமன்றி உணர்  ாீதியான பிரச்சிைனகளாக ம் 
உ ெவ த் ள்ளன. எனேவ, இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  
ைவப்பதற்கு உடன யாக ஏற்பா கள் ேதைவ என்பைத இங்கு 
நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

த்தம் க்கு வந்த காலம் தல் நான் வ த்தி 
வ கின்ற பல விடயங்க ள், த்தம் நடந்த பகுதிகளில் த்த 
வ க்களாகக் காணப்ப கின்ற ெபா ட்கள் மற் ம் 
கட் டங்கள் ேபான்ற அழி கள் த்தச் சின்னங்களாக் 
கப்பட் க் காட்சிப்ப த்தப்ப கின்ற ெசயற்பா கைள நி த்த 
ேவண் ம் என்ப  க்கியமான ஒன்றாகும். அப்பகுதிக்குள் 
ெசல்கின்ற எம  மக்கள் மத்தியில் கடந்தகாலக் 
கசப் ணர் கைள மீண் ம் மீண் ம் ஞாபகப்ப த் ம் 
வைகயில் இைவ காட்சிக்கு ைவக்கப்பட் ப்பதன் 
காரணமாக ம் உல்லாசப் பிரயாணத் தலங்களாக அைவ 
மாற்றப்பட்  வ வதன் காரணமாக ம் அைவ மக்களிைடேய 
உளாீதியான பல்ேவ  தாக்கங்கைள ஏற்ப த் கின்றன. 
குறிப்பாகத் தமிழ் மக்களிைடேய தாம் ேதாற்க க்கப்பட்ட ஒ  
மக்கள் ச கம் என்ற தாழ் ணர்  ேமற்ப  ெசயற்பா கள் 
காரணமாக ஏற்ப கின்ற . இதைனத் தவிர்க்க 
இயலா ள்ள .  

கடந்தகாலத் தமிழ்த் தைலைமகளின் தவறான வழி 
ைறகள் ேதாற்க க்கப்பட்டனேவ தவிர, தமிழ் மக்கள் 

ேதாற்க க்கப்படவில்ைல என்ற உணர் கைள எம  மக்கள் 
மத்தியில் ஏற்ப த்த ேவண் ள்ள . அவ்வா  ஏற்ப த்தாமல் 
ேதசிய நல் ணக்கம் குறித்  நாம் கைதத் க் ெகாண் ப் 
பைதச் சாத்தியமற்ற ஒன்றாகேவ நான் க கின்ேறன். 
எனேவ, எம  மக்களின் இவ்வாறான உணர் ர்வமான 
விடயங்களில் அதிக அவதானத்ைதச் ெச த்தி, ேதசிய 
நல் ணக்கம் ெதாடர்பிலான பற் தைல எம  மக்கள் 
மத்தியில் உளப் ர்வமாகக் கட் ெய ப்பி அத டாக எம  
மக்கள் ேதசிய பா காப்ைப உ திப்ப த் கின்ற ஓர் 
ஆேராக்கியமான நிைலைமைய நாம் ேதாற் விக்க ேவண் ம் 
என்பைத இங்கு நான் வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
எனேவ, கடந்தகாலக் கசப்பான சம்பவங்கைள எம  
மக்க க்கு மீள நிைன ப த்தாத வைகயி ம் மீண் ம் 
அவ்வாறான ஒ  காலகட்டத் க்குள் மக்கைளத் தள்ளிவிட 
எண்ணாத வைகயி ம் அவற்ைற அகற் வதற்கான 
ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். இவ்வாறான ெசயற்பா கள் லேம 
எம்மால் இந்நாட் ல் இ  இனங்க க்கு மத்தியி ம் 
உணர் ர்வமான ேதசிய நல் ணக்கத்ைத வ ள்ளதாகக் 
கட் ெய ப்ப ம் என்பைத ம் இங்கு நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ் மக்கள் தமிழர்களாக வாழ ேவண் ம் என்பதற்காகத் 
தாம் இலங்ைகயர் என்ற அைடயாளத்ைத இழக்கேவா, 
அேதேநரம் இலங்ைகயர்களாக வாழ ேவண் ம் என்பதற்காகத் 
தமிழர்கள் என்ற அைடயாளத்ைத இழக்கேவா வி ம்ப 
வில்ைல. தமிழ் மக்கள் தமிழர்களாக ம் அேதேநரம் 
இலங்ைகயர்களாக ேம வாழ வி ம் கின்றனர் என்பைத 
நான் மீண் ம் மீண் ம் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 
அத் டன், இனப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்ப  ெதாடர்பிலான 
அரசியல் தீர்  குறித்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் எ த்  வ கின்ற யற்சிகைள ம் 
அ  ெதாடர்பில் காட் கின்ற அக்கைறைய ம் நான் 
வரேவற்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், எம  மக்களின் காணிகள் பல இன்ன ம் 
அம்மக்க க்கு வழங்கப்படாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
இந்த நாட் ல் தற்ேபா  ேதசிய பா காப் க்குப் பாாிய 
அச்சு த்தல் இல்லாத நிைலயில், அத்ேதைவக க்காக அரச 
காணிகைளப் பயன்ப த்திக்ெகாள்வதில் எவ்வித தவ  
மில்ைல. அதனால், எம  மக்களின் வாழ்விடங்கைள ம் 
வளமான விவசாய மற் ம் கடற்ெறாழில் சார்ந்த 
நிலங்கைள ம் வி வித் , எம  மக்க க்கு அைவ 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்  இங்கு நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , நீதி அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் ஒ சில விடயங் 
கைள நான் கூற வி ம் கின்ேறன். ஏற்ெகனேவ இந்த நாட் ல் 
சுயாதீன ஆைணக்கு க்கள் உ வாக்கப்பட்டேபா ம் இந்த 
வர  ெசல த் திட்ட இரண்டாம் வாசிப்பின்ேபா  நான் 
வ த்திய  ேபான் , உயர் நீதிமன்றம், மத்திய மற் ம் 
மாகாண ேமல் நீதிமன்றங்களி ம் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றங்களி ம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் ெதாடர்பான 
வழக்குகள் பல நி ைவயில் இ ப்பதன் காரணமாக ம் தமிழ் 
ேபசும் மக்க க்கு இலகுவானேதார் ஏற்பா  என்ற 
வைகயி ம் நீதிமன்ற அமர் களின்ேபா  தமிழ்ெமாழி 

லமான நீதிபதிகைள அமர்த்த ேவண் ெமன்ற விடயத்ைத 
இங்கு மீண் ம் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இ  
இனாீதியான ேகாாிக்ைகயல்ல. எம  மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
சிரமங்கைளக் க திேய இந்தக் ேகாாிக்ைக ன்ைவக்கப் 
பட்ட  என்பைத அவதானத்தில் ெகாள்ளேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நாட் ல் ஏற்ெகனேவ ேதான்றியி ந்த இனங்க க் 
கிைடயிலான ரண்பா கள் தணிந் வ ம் நிைலயில், 
தற்ேபா  ஒ சில தீய சக்திகளால் மீண் ம் அவற்ைற 

ன்ென ப்பதற்கான யற்சிகள் ஆங்காங்ேக ெதன்ப வ 
தாகத் ெதாிய வ கின்ற . அந்தவைகயில், அண்ைமக் 
காலமாக சேகாதர இன மக்களாகிய சிங்கள மக்க க்கும் 

ஸ் ம் மக்க க்குமிைடேய ேமாதைல ஏற்ப த் கின்ற 
வைகயில் சில ெசயற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வைத 
அவதானிக்க கின்ற . அவ்வாேற கிழக்கில் சிங்கள 
மக்க க்கும் தமிழ் மக்க க்குமிைடேய ேமாதல்கைள 
ஏற்ப த்த சில தீய சக்திகள் ைனந்  வ வதாக 
அறிய கின்ற . இப்ப யான ெசயற்பா கைள நான் 
வன்ைமயாகக் கண் ப்ப டன், அவற்ைற உடன யாக 

க்குக் ெகாண் வரக்கூ ய ஏற்பா கள் அவசியமாகும் 
என்பைத ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

இனவாதம் என்ப  ஒ  நச்சு விைதயாகும். அ  எந்தத் 
தரப்பி ந்  ன்ென க்கப்பட்டா ம் அதைன இ ம் க் 
கரம் ெகாண்ேட நாம் அடக்க ேவண் ம். தவிர, நியாயமான 
ேகாாிக்ைககள் என்  வ ம்ேபா  அ  ெதாடர்பில் நாம் 
மனிதாபிமான ாீதியிலான ெசயற்பா கைள ன்ென க்க 

ம் என்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

யாழ்ப்பாணம், கு நகர், பைழய ங்கா தியில் 
அைமந் ள்ள 5ஆம் வட்டாரப் பகுதியில், ேஜ/67ஆம் இலக்க 
கிராம ேசவகர் பிாிவில் அைமந் ள்ள காணியில் 1985ஆம் 
ஆண் ந்  சுமார் 68 கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  வ கின்றன. 
இவர்கள் 1991ஆம் ஆண்  தல் அரசுக்கு நில வாிப்பணம் 
ெச த்தி வ வதாக ம்  கூ கின்றனர். த்தம் காரணமாக 
1992ஆம் ஆண்  இடம்ெபயர்ந் ள்ள இம்மக்கள்  2009ஆம் 
ஆண்  மீண் ம் அேத காணியில் மீள்கு ேயறி, ேசதமாகிப் 
ேபாயி ந்த இ ப்பிடங்கைளத் தங்கள  பாாிய ெபா ளாதார 
ெந க்க க க்கு மத்தியி ம் தங்கள  வசதிக்கு 
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ஏற்றவைகயில் மீளப் னரைமத்  வ கின்றனர். 
இந்நிைலயில், இந்தக் காணி நீதி அைமச்சுக்குாிய  என்  
கூறப்பட்  அம்மக்கைள அங்கி ந்  ெவளிேய மா  
ேகாரப்பட்  வ வதாக ம் அம்மக்கள் ெதாிவிக்கின்றனர். 
எனேவ, இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ெகளரவ நீதியைமச்சர் 
அவர்கள் மனிதாபிமான ாீதியில் அவதானம் ெச த்தி 
அம்மக்களின் தற்ேபாைதய நிைலயிைனக் க த்திற்ெகாண் , 
அக்காணிைய அம்மக்க க்கு வழங்குவதற்கு உாிய 
நடவ க்ைகெய த்  உத மா  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நீதிமன்றத்திற்கான ேதைவகள் 
ஏற்ப ம்ேபா  அதற்குப் ெபா த்தமான ேவ  அரச காணிைய 
இனங்காட்ட இய ம் என்பைத ம் இங்கு நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு 
அபிவி த்தி அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் சில க த் க்கைள 
இங்கு நான் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். "மைழ விட் ம் 

வானம் நிற்காத ேபால", ஆ தம் ஏந்திய ெசயற்பா கள் 
க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட நிைலயி ம் யாழ். 

குடாநாட் ல் தற்ெபா  வாள் ெவட்   வன் ைறகள் 
ெதாடர்ந்த வண்ணேம இ க்கின்றன. இதைன ைமயாகத் 
த த்  நி த் வதற்கு ெவ ம் சட்டம், ஒ ங்கினால் மாத்திரம் 
இயலாெதன நான் க கின்ேறன். ஏெனனில், சுமார் 30 
வ டங்களாகப் பாாியெதா  த்தம் நிலவி ள்ள நிைலயில் 
எம  இைளஞர்க க்கான சாியான வழிகாட்டல்கள் 
இல்லாைம காரணமாகேவ இவ்வாறான நிைலைமகள் 
ஏற்பட் ள்ளன. இதற்காக நாம் அந்த இைளஞர்கைளேயா 
ெபா சாைரேயா மாத்திரம் குைற கூற யா . அதற்கு 
அரசியல்வாதிகள் என்ற வைகயில் நாங்க ம் மத 
அைமப் க்கள், ச க, கலாசார அைமப் க்கள் ேபான்ற ெபா  
அைமப் க்க ம் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். இைளஞர்கைள 
இவ்வாறான ெசயற்பா களின்பால் தள்ளிவிடாத 
வைகயிலான விழிப் ணர்விைன நாம் அவர்க க்கு 
வழங்கேவண் ம். அந்தவைகயில், காவல் ைறயின ம் 
இதைன அவதானத்தில் எ த் க்ெகாள்வார்கள் என நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  அேதேநரம் காவல் ைறயினர் 
இவ்வாறான ெசயற்பா கைள நி த் வதற்கு   நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்கின்றேபா , மிக அவதானமாக ம் 
கவனமாக ம் அ கேவண் ய  அவசியமாகும். ஏற்ெகனேவ 
அரசியல் உாிைமக க்காக ஜனநாயக ைறயிலான 
ேபாராட்டங்கள் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காலகட்டத்தில், 
அதைன ஒ க்குவதாகக் கூறி வன் ைறகைளப் பிரேயாகித்த 
தன் பயன் ள்ளிவாய்க்கால் வைர எங்கைள இட் ச்ெசல்ல 
வழிேகா ய  என்ப  நாங்கள் அ பவப்பட்ட பாடமாகும். 
அதைனக் க த்திற்ெகாண்ேட உாிய ெசயற்பா கைள 

ன்ென க்கேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன்.   

சமகால இைளஞர்கேள அ த் வ ம் எம  
சந்ததியின க்கான தீர்க்கமான எதிர்காலத்ைதப் பைடக்கக் 
கூ யவர்கள். எம  இைளஞர்க க்கு எதிர்காலம் பற்றிய 
விழிப் ணர்  இ ந்தால் மட் ம் ேபாதா . கடந்தகால 
அ பவங்கைளப் ப ப்பிைனகளாகக்ெகாண் ம் அவர்கள் 
விழிப் ணர்  ெபறேவண் ம். எம  இைளஞர்கள் எ ப்பார் 
ைகப்பிள்ைளகள் அல்ல. அவர்கள் தமிழ் அரசியல் 
தைலைமக க்ேக அறி ட் ம் ஆற்றைலக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம்.  மாறாக, தமிழ் ேபசும் இைளஞர்கள் அர்த்தமற்ற 
வன் ைறக க்குத் பமி ேவாாின் பின்னால் ெசல் ம் 
நிைலைமக க்கு இந்த அரசாங்கம் வழிவகுக்கக் கூடா  

என்பேத எம  வி ப்பமாகும். உண்ைமயாகேவ அரசியல் 
உாிைமகள் குறித்  இலட்சியக் கன கேளா  வா ம் எம  
இைளஞர்களின் கன கள் விைரவாக நிைறேவற்றப்பட 
ேவண் ம். இேதேவைள தைகைம ள்ளவர்க க்கு அரச 
ேவைலவாய்ப் ம் ெதாழில் தைகைம ள்ள ஏைனேயா க்குத் 
ெதாழிற் ைறகைள நி வி அதன் லம் ேவைலவாய்ப் ம் 
வழங்கப்படேவண் ம். இதன் லம் எம  இைளஞர்கைள 
நாம் சாியான திைசவழி ேநாக்கிக் ெகாண் வர ம்.   

ேம ம், ெபா மக்கள் தங்கள  உணர் கைள 
ெவளிப்ப த் வதற்காக ேமற்ெகாள்கின்ற ஊர்வலங்கள், 
ேபாராட்டங்கள் ேபான்றவற்ைறக் கட் ப்ப த் வதற்குப் 
ெபா சார் ேமற்ெகாள்கின்ற நடவ க்ைககள், அம்மக்கள் 
நாட் ன் சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் மீறா  பா காக்கின்ற 
வைகயி ம் அம்மக்கள  உணர் கைளப் ாிந் ெகாண்  
அவற்ைற மதிக்கின்ற ெசயற்பா களாக ம் அைமய 
ேவண் ெமன இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வ த்திக்கூற 
வி ம் கின்ேறன்.   

1990-1993 வைரயான காலகட்டங்களில் ெதாடரணி என்ற 
ாீதியில் ெபா ஸ் ேசைவயில் இைணக்கப்பட்ட சுமார் 4000 
ேபர் அக்காலகட்டம் தல் த்தம் க்கு வ ம்வைரயில் 

த்தம் நிலவிய பகுதிகளில் கடைமகளில் ஈ பட் ள்ளனர்.  
எனி ம், இவர்கள் சுமார் 25 வ டங்களாகப் பதவி யர் கள் 
எ மின்றி police constables ஆகேவ ெதாடர்ந் ம் 
பணியாற்றி வ வதாகத் ெதாியவ கின்ற .  அேதேநரம் 
இவர்களில் பலர் த்த காலகட்டத்தில் பலத்த 
காயங்க க்குள்ளான நிைலயில் மாற் த்திறனாளிகளாக 
ஆக்கப்பட்டனர். அந்த ேவைளயில் அவர்க க்கு ஒ  ெதாைக 
நஷ்டஈ  வழங்கப்பட்ட . எனி ம், ேவ  எவ்வித 
ச ைகக ம் வழங்கப்படவில்ைலெயன்  ெதாியவ கின்ற . 
தற்ேபா ள்ள நைட ைறக்கிணங்க 2000ஆம் ஆண் ல் 
ெபா ஸ் ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்ட ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்க க்ேக அவர்களின் 15 வ ட ேசைவக் 
காலத்திைனக் க த்திற்ெகாண்  பதவி யர் கள் உட்பட 
இதர ச ைகக ம் வழங்கப்ப வதாகத் ெதாியவ கின்ற .  
எனேவ, இவ்விடயம் ெதாடர்பில் அவதானம் ெச த்தப்பட்  
ேமற்ப  ெபா ஸா க்கு உாிய பதவி உயர் கைள 
வழங்குவதற்ேகற்ற ெகாள்ைகத்திட்டம் ஒன்றிைன ம் 
வகுக்கேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் னரைமப் ப் 
பணிகள் ெதாடர்பில் நான்  ஏற்ெகனேவ மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்களின் அவதானத் க்குக் ெகாண் வந்தேபா , ெகௗரவ 
அைமச்சர் சாகல ரத்நாயக்க அவர்களின் தைலைமயில் கா க் 
ேகாட்ைட னரைமப்  ெதாடர்பில் ஓர் அறக்கட்டைள 
அைமக்கப்பட் ள்ளதாக ம் அத டன் இைணந்  யாழ். 
ேகாட்ைடப் னரைமப்  பணிகைள ேமற்ெகாள்ள 

ெமன் ம் பிரதமர் அவர்கள் ெதாிவித்தார். அதைன ம் 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்தகால த்தம் காரணமாக உயிாிழந்த எம  மக்கைள 
நிைன கூரத்தக்க வைகயி ம் மாியாைத ெச த்தக்கூ ய 
வைகயி ம் ஒ  ெபா  நிைன  தினத்ைதப் பிரகடனப் 
ப த் மா ம் உயிாிழந்த உற க க்குச் சமய ாீதியிலான 
அ ஷ்டானங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏ வாக ஒ  ெபா  
நிைன த் பிைய அைமக்க நடவ க்ைக எ க்குமா ம் இந்த 
சைபயில் ேபசக் கிைடக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் நான் மீண் ம் 
மீண் ம் வ த்தி வந்தி க்கிேறன். இவ்வாறான 
ஏற்பா கைள நாம் ேமற்ெகாள்கின்றெபா  மக்கள் மத்தியில் 
அநாவசியமாகத் ேதாற் விக்கப்ப ம் பல்ேவ  சர்ச்ைசகள் 
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இனவாத ாீதியாக ன்ென க்கப்ப வைத தவிர்த் க்ெகாள்ள 
ெமன்  நான் க கின்ேறன். குறிப்பாக, ஒவ்ெவா  

வ ட ம் கார்த்திைக மாதம் ஆரம்பமான டேனேய ஒ  
விடயம் எம  நாட் ல் பாாியெதா  பிரச்சிைனயாக உ வாக் 
கப்ப கிற . அதாவ , "மா ரர்கள் தினக் 
ெகாண்டாட்டத்திற்கு கள் தயார்!" என்  ஒ  பிரசாரம் 
ெதன்பகுதியில் ன்ென க்கப்பட்  வ கின்ற . 
அேதேநரத்தில், உயிாிழந்த உற க க்கு அஞ்ச  
ெச த்தக்கூட, எமக்கு உாிைம இல்ைல என்ற நிைலப்பா  
எம  மக்களிடத்தில் ஏற்ப த்தப்ப கின்ற . இந்த 
நிைலப்பாடான , நல்லாட்சி அரசாங்கம் ெதாடர்பிலான எம  
நம்பிக்ைகையச் சிைதத் வ வதாகத் ெதன்ப கின்ற . இ , 
மக்கள் மத்தியில் ேதசிய நல் ணக்கம் பற்றிய சிந்தைனகைளப் 

றந்தள் ம் வைகயிேல அைமகின்ற . எனேவ, நான் 
ஏற்ெகனேவ வ த்தி ள்ளைமக்கு அைமவாக த்தத்தால் 
உயிாிழந்த அைனத்  மக்கைள ம் நிைன கூரத்தக்க 
வைகயில், ஒ  ெபா வான நிைன  தினத்ைத ம் மத 
அ ஷ்டானங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ஒ  ெபா  நிைன த் 

பிைய ம் அைமக்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாண் , இந்த சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்த ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு நன்றிகூறி, என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 1.21] 
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ අමාත ාංශෙය් සහ 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ  
පිළිබඳවත්, සමස්ත අය වැය ෙයෝජනාවලිය පිළිබඳවත් කථා 
කරන්න මම ෙම් අය වැය කාරක සභා විවාදය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අමාත ාංශ ෙදක  නිෙයෝජනය කරන 
ගරු අමාත තුමන්ලා ෙදපළම ෙපෞද්ගලිකව  මා ඉතා ෙහොඳින්  
දන්නා හඳුනන අමාත වරු ෙදෙදෙනක්.  

පසුගිය අවුරුදු ෙදක  තුළ  එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට 
පත් වීෙම්දී, එෙහම  නැත්නම් ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
බලයට පත්  වීෙම්දී ලබා දීපු  ෙපොෙරොන්දුවලින් ෙකොපමණ 
පමාණයක් අද ෙම් අමාත ාංශ ෙදක තුළින් ඉටු කර තිෙබනවාද 
කියන එක පිළිබඳව අපට විෙව්චන  තිෙබනවා. මා  නිෙයෝජනය 
කරන මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන  ගරු සාගල 
රත්නායක අමාත තුමා, දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමා හැටියට 
පත් වීෙම්දී අපට විශ්වාසයක් තිබුණා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙයන් ආරම්භ කළ, මාතර දිස්තික්කය 
ආවරණය වන ව ාපෘති  අවසන් කරන්න යම් කිසි මුදල් ෙවන් 
කිරීමක්,  යම් කිසි කියාමාර්ගයක් ගනීවි කියලා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාතර දිසත්ික්කෙය් 2014 
අවුරුද්ෙද් ආරම්භ  කරපු, 2015 අවුරුද්ෙද් අවසන් කරන්න 
නියමිතව තිබුණ ව ාපෘති පවා අද වනෙකොටත් අවසන් කර ගන්න 
බැරි  තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා  තිෙබන එක ගැන අපි කනගාටු 
ෙවනවා.    

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොටවිල  පෙද්ශෙය් ආරම්භ කරපු  ''දැයට 
කිරුළ'' වැඩසටහෙන් කටයුතු සියල්ල අවසන් ෙවන්න නියමිතව  
තිබුෙණ් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී. ෙකොටවිල  පෙද්ශය  තමයි 
මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදවන නගරය හැටියට ෙයෝජනා කෙළේ. 
මාතර  නගරෙය් තිෙබන තදබදය ඉවත් ෙවලා, නගරෙයන් 
ෙපොඩ්ඩක්  ඈතින් තිෙබන වැලිගම ආසනෙය්, ෙකොටවිල ෙක්න්ද 
කරෙගන  පධාන ෙරෝහල, උසාවි  සංකීර්ණය, බන්ධනාගාරය, 

කීඩා සංකීර්ණය වැනි ව ාපෘති ගණනක් හදන්න  මුදල් ෙවන් 
කරලා,  2015 අවුරුද්ෙද්  ඒ ව ාපෘති අවසන්  කරන්න  නියමිතව 
තිබුණා. ඒ හැම ව ාපෘතියක්ම ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් 2015 
අවුරුද්ෙද් ඒ ව ාපෘතිවලින් සියයට 70ක්වත් අවසන් කරන්න 
නියමිතව තිබුණා.  

  මා නිෙයෝජනය  කරන ෙදවිනුවර ආසනෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ විද ාලය ෙක්න්ද කර ගනිමින්, එම විද ාලෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි, එම විද ාලෙය් කීඩාංගනය, එම  විද ාලෙය් 
ශවනාගාරය, ෙදවිනුවර රාජමහා විහාරෙය් සංඝාවාසය වැනි  
ව ාපෘති ගණනාවක් ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා, මාතර දිස්තික්කෙය් 
සංවර්ධන කටයුතු හැටියට.  නමුත්  ගරු ඇමතිතුමනි, අද වන විට 
ඒ  සමහර ව ාපෘති නැවතුණ තැනින්  නැවතආරම්භ කරන්න  බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ සමහර ව ාපෘතිවල පගතිය අද ඉතාම සුළු මට්ටමක 
තිෙබන්ෙන්. වැඩ අවසන් කළ ව ාපෘති ගත්තාම, මට මතක 
විධියට එක ව ාපෘතියයි අවසන් කර තිබුෙණ්.  ඒ කීඩාගාරය හා 
කීඩාංගණෙය් වැඩ පමණයි. නමුත්, ඒ සියල්ල 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දාට ෙපර අවසන් ෙවලා තිබුණු ව ාපෘති. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමම අය වැය තුළින් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා මා දැක්කා. 
දක්ෂිණ පෙද්ශය භාර, ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන අමාත වරයකු හැටියට ඔබතුමා ෙමවර අය වැය තුළින් 
ෙවන් කර තිෙබන ඒ මුදලින් අඩුම තරමින් ආරම්භ කරපු -
අතරමඟ නැවතිලා තිෙබන- ඒ  ව ාපෘතිවලට පමුඛතාව ලබාෙදයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම කනගාටුයි කියන්න, පිටු 120ක් 
පමණ තිෙබන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් දක්ෂිණ පෙද්ශය ගැන 
සඳහන් ෙවන්ෙන් වචන කීපයක් පමණයි. පසුගිය කාලෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය නිෙයෝජනය පළාත් සභා 
මන්තීවරයකු හැටියටයි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. අපි මාතර 
දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනය ට විශාල මුදලක් ෙවන් කළා. එදා මාතර 
දිස්තික්කයත් හම්බන්ෙතොට හා ගාල්ල දිස්තික්කයට සමාන්තරව 
සංවර්ධනය වුණු දිස්තික්කයක් බවට පත් වුණා. අද ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් ෙචෝදනා කරනවා,"සියලු ෙදය හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයටයි ෙගන ගිෙය්" කියලා.   වරාය,  ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
හම්බන්ෙතොටට ෙගන ගියාය කියනවා. නමුත්, මා නිෙයෝජනය 
කරන ෙදවිනුවර ආසනෙය් නිල්වැල්ල වරාෙය් වැඩ රුපියල් 
මිලියන 350ක මුදලකින්, සුදුවැල්ල, ෙකෝට්ටෙගොඩ වරාෙය් වැඩ 
රුපියල් මිලියන 450ක මුදලකින් අවුරුදු තුනකදී අවසන් කරන්න 
අපට හැකියාව ලැබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා දකුණට 
-මාතර දිස්තික්කයට- ලබා දීපු මුදලින් තමයි අපි ඒ කටයුතු කෙළේ. 
ගන්දර වරාෙය් වැඩ ආරම්භ කරන්න 2014 අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 1,200ක මුදලක් ෙවන් කළා. නමුත්, ෙමවර අය වැෙයන් 
ගන්දර වරාෙය් වැඩට  කරන්න ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 100ක මුදලක් පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රුපියල් මිලියන 100ක 
මුදලකින් වරායක වැඩ ආරම්භ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ගන්දර වරාය ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුණු 
මුදල රුපියල් මිලියන 1,200යි. ඒ රුපියල් මිලියන 1,200 ෙවනුවට 
මිලියන 100ක් ෙවන් කරනවා ෙම් වරාෙය් වැඩ ආරම්භ කරන්න 
කියලා. ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය්   දක්ෂිණ පෙද්ශය ගැන වචන 
කීපයක් පමණයි සඳහන් ෙවන්ෙන්. දකුණු පළාත නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරයකු වශෙයන් ඒ ගැන මා ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. 
ෙමොන ෙමොන ව ාපෘති ෙවනුෙවන්ද ඒ මුදල් ෙවන් වන්ෙන් කියාත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එහි නිශ්චිත වශෙයන් සඳහන් කර නැහැ. දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශය පිළිබඳව කථා කරන්න මම මීට වැඩි කාලය ගන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාත්, නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න 
මන්තීතුමාත් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කථා කරන්න බලාෙගන 
ඉන්නවා.  

අධිකරණය සහ නීතිය, සාමය කියන්ෙන් අද ෙම් රෙට් විශාල 
කථාබහක් ඇති ෙවලා තිෙබන විෂයන් ෙදකක්. විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම පැවසූ ෙද් තමයි, 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනභාවය හා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ස්වාධීනභාවය ආරක්ෂා කරනවාය කියන එක. නමුත්, අද අපට 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම්වා ස්වාධීන ආයතන ෙදකක් නම්, පසු 
ගිය අවුරුදු ෙදෙක් වුණු සිදුවීම් දිහා බලද්දී, ෙමම ආයතන ෙදක 
ස්වාධීනව කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක පිළිබඳව අප  තුළ 
සාධාරණ ගැටලුවක් තිෙබනවා; විෙව්චනයක් තිෙබනවා.  

ෙම් රජය බලයට පත් ෙවලා, "Mega Deal Boss" ගැන 
සඳහන් කළා. ෙම් රජය බලයට පත් වුෙණ්, "යහ පාලනය ඇති 
කරනවා, දූෂණය, නාස්තිය නවත්වනවා, වංචාකාරයන් 
අත්අඩංගුවට ගන්නවා" කියන ෙත්මා පාඨත් එක්කයි. ෙම් ෙත්මා 
පාඨ යටෙත් බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුව ෙදස අවුරුදු ෙදකකට 
පස්ෙසේ හැරිලා බලන ෙකොට අපට ෙපෙනනවා, ෙචෝදනා එල්ල 
වුණු විශාල පිරිසක් සිටියදී, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
පිරිස පමණමයි අද අධිකරණය ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ අය අධිකරණය ඉදිරිය ට ෙගන යන්න 
කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳවත් අපට සාධාරණ විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා. මම අධිකරණය ගැන විෙව්චනයක් කරනවා ෙනොෙවයි. 
නමුත්, අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරද්දී අපට සාධාරණ 
ගැටලුක් තිෙබනවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ''නීතිය නවන'' 
ෙපොලිස්පතිවරයා නීතිය නවලාද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරු අධිකරණයට ෙගන යන්ෙන් කියලා. ෙපොලීසිය 
අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන ආකාරයට තමයි ඒ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඒ අවශ  තීන්දුව ෙදන්න වන්ෙන්. නමුත්, 
ඔවුන් අධිකරණයට ෙගන යද්දී, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, FCID 
එක, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම, ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා, CID එක වැනි ආයතන ස්වාධීනව 
කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක ගැන අපට සාධාරණ සැකයක් 
මතු ෙවනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ෙමන්න ෙම් කාරණය මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට අපි  ෙම් රජෙය් ඉන්න පධාන අමාත වරු ගණනාවකට 
විරුද්ධව ෙම් වන විට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට, CID එකට පැමිණිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. නමුත්, කනගාටුයි කියන්න, අඩුම තරමින් ෙම් එක 
පැමිණිල්ලක්  ෙවනුෙවන් පකාශයක් සටහන් කරගන්නවත් ඒ 
අමාත වරු ෙගන්වන්න අද ෙම් ආයතන අෙපොෙහොසත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

පසුගිය 2014 ආණ්ඩුෙව් හිටපු, මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය් ඉඳලා 
ෙචෝදනාවලට ලක් වුණු පිරිස ආණ්ඩු පක්ෂයට ගිහිල්ලා ඇමතිකම් 
ගන්නා විට ඔවුන්ෙගන් ෙචෝදනා ටිෙකන් ටික ඈත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නම් ඉන්ෙන්, ආණ්ඩු 
විෙරෝධී කියාවලියක නම් සිටින්ෙන් ඔවුන්ව දඩයම් කරන කමය 
ෙව්ගවත් කරලා තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාව කැරම්  ෙබෝඩ් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් 

අත් අඩංගුවට ගත්තා. කැරම්  ෙබෝඩ් සිද්ධියක් ගැන අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා නිවාස 
ලබා දුන්නා කියලා එතුමාව අත් අඩංගුවට ගන්නට සූදානම් කළා. 
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මැතිතුමාව නියඟය ෙවලාෙව්දී සෙතොස 
ආයතනෙයන් සහල් ලබා දුන්නාට, අෙනකුත් භාණ්ඩ ලබා 
දුන්නාට අත් අඩංගුවට අරෙගන බණ්ධනාගාරගත කළා. ෙම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා. ඔවුන්ෙග් 
අමාත ාංශවල කාර්ය භාරය කරන විට, ඔවුන්ෙග් අමාත ාංශවල 
කාර්ය භාරය කිරීම ෙවනුෙවන් ඔවුන්ව අත් අඩංගුවට ගත්තා. 

දැන් මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව තිෙබනවා. බැඳුම්කර 
වංචාවට අදාළ අමාත ාංශය භාරව ඉන්ෙන් අගමැතිතුමා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට විරුද්ධව කැරම්  ෙබෝඩ් 
සිද්ධියට අදාළව නඩු දමන්නට පුළුවන් නම්, ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු 
මැතිතුමාව සෙතොෙසන් භාණ්ඩ ලබාදීම සම්බන්ධව අත් අඩංගුවට 
ගන්නට පුළුවන් නම්,  අගමැතිතුමාත්  බැඳුම්කර වංචාවට වග කිව 
යුතුයි කියන කාරණය අපි තරෙය් මතක් කර සිටිනවා. එම නිසා 
අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නීතිය කියාත්මක 
කරනවා නම්, යහ පාලනය කියන එක ඔබතුමන්ලාෙග් ෙත්මාව 
නම්, ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න නම් එය සිදු විය යුත්ෙත් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, FCID එක සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව කියන ෙම් සියලු ආයතන 
ස්වාධීනව කටයුතු කිරීෙමන්. 

අද අපට FCID එක පිළිබඳව, එම ආයතනය පිහිටුවා තිෙබන 
ආකාරය පිළිබඳව විෙව්චන තිෙබනවා. ෙපොලිස් ආඥා පනෙත් 
55ෙවනි වගන්තිය අනුව ෙපොලිස්පතිවරයාට පුළුවන්කමක් නැහැ, 
අලුෙතන් එවැනි ආයතනයක් පිහිටුවන්නට. ඒ ආයතනය 
පිහිටුවීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිවරයාට. කැබිනට් 
මණ්ඩලයට පුළුවන්කමක් නැහැ, එවැනි ආයතනයක් 
පිහිටුවන්නට. ඒ ආයතනයට ලැෙබන පැමිණිලි යන කැබිනට් අනු 
කමිටුවක් තිෙබනවා. අද ෙම් පශ්නය මතු ෙවද්දී අගමැතිතුමා 
කිව්වා,  ඕනෑ නම් කැබිනට් අනු කමිටුව අෙහෝසි කරන්න පුළුවන් 
කියලා. එතුමා පිළිගත්තා, ෙමෙතක් කල් කැබිනට් අනු කමිටුවක් 
තිබුණා කියලා. ඒ පැමිණිලි යන්ෙන් එතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
තිෙබන අනු කමිටුවකට. ඒ අනු කමිටුෙවන් තමයි  පැමිණිලි ටික 
ෙතෝරලා  FCID එකට යවන්ෙන්. 

ෙම් රජෙය් සිටින ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් 
ආෙවොත්, ඕනෑ  නම් ඒ පැමිණිල්ල පැත්තකින් තියන්නත් පුළුවන්. 
ඒක තමයි සිදු වන කියාදාමය. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු ට, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුට, එෙහම නැත්නම් 
ආණ්ඩු විෙරෝධී කාට හරි විරුද්ධව නිර්ණාමික පැමිණිල්ලක් ආවා 
නම්,  ඒ පැමිණිල්ල විභාග කරන්නට පසුගිය අවුරුදු ෙදෙක් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන් ගණනාවක් සම්බන්ධ නිර්ණාමික පැමිණිලි  FCID 
 එෙකන් විභාග කරලා තිෙබනවා. 

අධිකරණ ඇමතිතුමා ගැන අපට විශාල ෙගෞරවයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට ෙකොතරම් උත්සාහ කළත් ෙපොලීසිය විසින් කරුණු 
වාර්තා කරන ආකාරයට තමයි විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට ඒ තීන්දු 
ගන්න ෙවන්ෙන්; ඇප ලබා ෙදනවාද නැද්ද කියන තීන්දු ගන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කළාම, ඇප ෙදනවාද නැද්ද කියන තීන්දුව විනිශ්චයකාරතුමාට 
ගන්න ෙවන්ෙන් ෙපොලීසිය ලබා ෙදන කරුණු උඩයි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඕනෑම මන්තීවරයකුට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් 
තිෙබනවා නම්, ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා නම්, නිසි ආකාරයට  
පරීක්ෂණ කරලා,   නිවැරදි  කමෙව්දය අනුගමනය කරනවා නම්  
අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි පසුගිය කාලය තුළ 
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දැක්ෙක්,  පරීක්ෂණය පවත්වන්නට කලින් අත් අඩංගුවට ෙගන 
බන්ධනාගාරගත කරන ආකාරයයි.  ඉන් පසුව තමයි පරීක්ෂණය 
කරෙගන යන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහෝ ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ සිටින ඇමතිවරෙයකුට ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා 
නම් කටයුතු කරන්ෙන් එෙසේ ෙනොෙවයි.  

රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට විරුද්ධව අපි අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 7ක් භාර 
දුන්නා. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට විරුද්ධව පැමිණිලි 
ගණනාවක් තිෙබනවා. මම ෙපෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් 
භාර දුන්නා,  රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට විරුද්ධව, ෙමෝදර 
වරාය බදුදීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ පැමිණිල්ල සම්බන්ධව අද දවස 
වනතුරුත් පකාශයක් ලබාෙගන නැහැ. නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට කැඳවලා එක වතාවක් යන්න බැරි වුණා කියලා, එදාට 
පසුවදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අපහාස කළා කියලා නඩුවක් දැම්මා. 
දහතුන් වතාවක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී ෙනොසිටි රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට 
විරුද්ධව අද  නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ඔබතුමන්ලා  කියන ෙම් යහ පාලනය ෙකොතරම් දුරට 

කියාත්මක කරනවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඉක්මනින් කථාව අවසන් කරන්නම්.   

විෙශේෂෙයන්ම   දක්ෂිණ සංවර්ධනය භාර ඇමතිතුමාෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්  ආරම්භ කරලා තිෙබන ව ාපෘති 
සම්බන්ධෙයන්. මහින්ද රාජපක්ෂ නම තිබුණාට ඒ පළිගැනීම 
කරන්නට එපා, මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලෙය් ළමයින්ෙගන්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ නම තිබුණාට, එතුමා ආරම්භ කළ ව ාපෘති 
වුණාට, එතුමාෙගන් කරන  පළි ගැනීම මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙගන් කරන්න එපා. ඒ නිසා ඒ ව ාපෘති කඩිනමින් අවසන් 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මා අවසාන වශෙයන් මහ බැංකු වංචාව සම්බන්ධෙයනුත් කථා 
කරන්න ඕනෑ. එම වංචාෙවන් ගැලෙවන්න අගමැතිවරයාට 
ෙකොෙහොමටත් පුළුවන්කමක් නැහැ. එතුමා විෂය භාර ඇමතිවරයා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න නම්, යහ 
පාලනය කියාත්මක වනවා කියලා ෙපන්වන්න නම්, අඩුම තරෙම් 
ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ඒ කටයුත්තට නිසි සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්න විෂය භාර ඇමතිවරයාට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  
නීතිපතිවරයාට file එක යවන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. 
නීතිපතිවරයාට file එක යවනවා කියන්ෙන් තව අවුරුදු 2ක්, 3ක් 
ෙම්ක ඇදෙගන යන්න කියන පණිවුඩයයි ෙදන්ෙන් කියලා අපි 
දන්නවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ට විරුද්ධව තිෙබන file එක, 
නාමල් රාජපක්ෂට විරුද්ධව තිෙබන file එක නීතිපතිවරයාට 
ෙනොෙවයි යැව්ෙව්.  

 ෙම් අවස්ථාෙව් දී අධිකරණ ඇමතිවරයාටත් යම්  කරුණක් 
ගැන  මතක් කරන්න මා කැමැතියි.    ඔබතුමන්ලා මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩ වන පනතක් ෙගෙනන්න සූදානම් වනවා.  යම් 
කිසි විත්තිකරුෙවකු ෙවනුෙවන්,  එෙහම  නැත්නම් යම් කිසි 

පුද්ගලයකුට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් තිෙබන අවස්ථාවක, ඒ සඳහා 
නීතිඥ සහාය ලබා ගන්න ෙනොහැකි වන අන්දෙම් පනතක් ඉදිරි 
කාලෙය් දී  ෙගෙනන්න හදනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්.  අෙප් රෙට් තිෙබන කිසිම නීතියකින් යම් පුද්ගලයකු 
ෙවනුෙවන් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා නීතිඥ සහාය ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් නැහැ. නමුත්, 2012 වකවානුෙව්දී 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මතු වුණු යම් කාරණයක් මත 
ෙපොලිස්පතිතුමා,  නීතිපතිතුමා සමඟ යම් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
ෙපොලිස් චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කළා, ෙම් සහාය ලබා ෙදන්න 
කියලා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් එය කියාත්මක වනවා. දැනට අපි 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන පනෙතන් කරන්ෙන් තිෙබන අයිතියක් 
නැති කිරීම ෙනොෙවයි. චකෙල්ඛනයක් මඟින් ලබා දීලා තිෙබන 
අයිතිය අපි පනතක් මඟින් ලබා ෙදමින් එය තහවුරු කිරීමක් මිස 
එය අඩු කිරීමක් ෙහෝ ඉවත් කිරීමක් ෙනොෙවයි. ෙම් පිළිබඳව වැරැදි 
පුවත් මවා අෙප් ර ෙට් මාධ ය විසින් විශාල වශෙයන් රෙට් 
ජනතාව ෙනොමඟ යැව්වා.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිබඳව අපට විශ්වාසයක් 

තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට අපි මතක් 
කරන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. පකාශයක් ලබා ෙදන්න තිෙබන 
අවස්ථාෙව්දී නීතිඥ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ පනත සංෙශෝධනය කරලා ඉදිරිපත් 
කරන්න කියන ඉල්ලීම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.  

ෙම් රජය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැෙය් ආදායම් වශෙයන් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් බදු, දඩ, ඒ වාෙග්ම නඩුවලින් 
ලැෙබන මුදල්. ඒ අනුව නඩුවලින් ලැෙබන මුදල්වලින් 
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 7,500ක ආදායමක් ලබා ගන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආදායම් වාර්තාව ගත්තාම ෙමහි 
ආදායම් වර්ග 17ක් තිෙබනවා. ඒ 17න්, 6ෙවනි තැනට 
තිෙබන්ෙන් නඩුවලින් ලැෙබන ආදායම.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please, wind up.  
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව ෙමොෙහොතකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා.  

යම් කිසි පුද්ගලෙයකුට විරුද්ධව යම් කිසි වැරැදි නඩුවක් 
ඉදිරිපත් වනවා නම්, ඒ පුද්ගලයාට අඩුම තරෙම් FR නඩුවකට 
යන්න තිෙබන අවස්ථාවත් ඇහිරීමක් තමයි ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන්. 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට නඩුවකට යන්න මුදල් නැහැ. නීතිඥ සහාය 
ලබා ගන්න මුදල් නැහැ. ෙපොලීසියට ගියාම සමහර ෙවලාවට 
කියනවා, ෙම් නඩුවට ෙමපමණ වියදම් ෙවයි, ෙමපමණ කාලයක් 
ගත ෙවයි, ඒක නිසා ඕක සමථයකට පත් කර ගන්න, නඩුව ඉවත් 
කර ගන්න කියලා. ඒ නිසා ෙම් පනත ෙගන ඒෙමන් යම් කිසි 
ෙචෝදනාවකට ලක් වූ පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය 
ඔප්පු කරන්න තිෙබන අවස්ථාවත් ඇහිෙරනවා කියන එක මම 
මතක් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය අය වැය ෙමන් ෙනොව ෙමවර අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ෙයෝජනාවලින් අඩුම තරෙම් සියයට 20ක, 30ක හරි 
වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙව්වා කියන පාර්ථනාව 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් අනිකුත් හැම රටක්මත්, අෙප් රටත් අය 
වැය පියවීම සඳහා ආදායම් ලබා ගන්ෙන් බදු ආදායෙමන්. දඩ 
නියම කිරීම අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ නීතිවල සඳහන්ව තිෙබනවා. යම් 
කිසි නීතියක් උල්ලංඝනය කළාම දඩ ෙගවීෙම් කමය තිෙබනවා. ඒ 
දඩ ෙගවීම තුළ රජයට ආදායමක් ලැෙබන එක ඇත්ත. හැබැයි, දඩ 
නියම කිරීම සිදු කරන්ෙන් ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවලුත්, අෙප් 
රටත් ආණ්ඩුෙව් වියදම් පියවා ගන්න ආදායම ලබා ගැනීෙම් 
අරමුෙණන් ෙනොෙවයි. වකානුකූලව ඒක සිදු වුණත්, අරමුණ ඒක 
ෙනොෙවයි. දඩ නියම කිරීෙම් අරමුණ තමයි, රෙට් සාමය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් යුද්ධය 
තිබුණු කාලයට වැඩිය ෙම් වනෙකොට මහ මඟ අනතුරු නිසා 
මිනිස්සු මැෙරනවා. එෙහම නම්, දඩ ගහලා හරි මහ මඟ තිෙබන 
විනය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. අපට ෙවන කමෙව්දයක් නැහැ. ඒක 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැරැදි අර්ථ නිරූපණ ෙදන එක ෙහොඳ 
නැහැ. දඩ මඟින් අය වැය හිඟය පියවීෙම් වුවමනාවක් අපට නැහැ. 
හැබැයි, ර ෙට්  අසරණ ජනතාවෙග් ජීවිතවලට, ෙද්පළවලට 
නීතිෙයන් ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ නිසා තමයි දඩ නියම 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගාස්තු නියම කරන්න ඕනෑ කියන ඒ 

නිර්ණායකය හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද ? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා උදෑසන 

ෙම් කාරණය මතු කළා.  

 සෑම නඩුවකටම ගාස්තුවක් ෙගවන්න ඕනෑ කියන අදහසක් 
තිබුණා. නමුත් ඔබතුමා මට වඩා  ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක් විධියට 
දන්නවා, අපරාධ සම්බන්ධව නඩු පැවරීම කරන්ෙන් පුද්ගලයන් 
විසින් ෙනොවන බව. ඉඳලා හිටලා පුද්ගලික නඩුත් කීපයක් 
පැවෙරනවා. ඒවාට ගාස්තු ෙගවීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. අනිත් එක 
සිවිල් නඩුවක් පවරනෙකොට ෙල්ඛන 10ක උපරිමයකට යටත්ව, 
එක ෙල්ඛනයක උපරිම සීමාව රුපියල් 1,000කට යටත්ව මුද්දර 
ගාස්තු ෙගවීෙම් කමයක් තිෙබනවා. ඊට අමතරව අය වැෙයන් 
ගාස්තුවක් අය කරන්න ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒක අපරාධ නඩුවලට අදාළ කර ගන්න බැහැ. සිවිල් 
නඩුවලට අදාළ ෙවන්න පුළුවන්. ෙමහි සත  අවශ තාව ෙමොකක්ද 
කියා ෙසොයා බැලීමට ඒ පිළිබඳව  ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ අපි 
තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා.   

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නඩුවක් පවරනෙකොට මුද්දර ගාස්තු, නීතිඥ ගාස්තු ෙගවා 

ෙගන තමයි යන්ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, 
කම්කරු නඩු සම්බන්ධෙයන් ෙකොෙහොමද කියා කරන්ෙන් 
කියලා? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
කම්කරු නඩු ගැන ෙමොකක්ද, පශ්නය? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු අමාත තුමනි, කම්කරු නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් 

පැමිණිල්ලක් කරනෙකොට ඒකට ගාස්තුවක් අය කරනවාද? 

  
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Labour Tribunal නඩු ගැන. ඒ කාරණය මට ෙපෙනන 

විධියට ෙමහි ඇතුළත් ෙවලා නැහැ.  මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් පිළිබඳව යම් සංෙශෝධනයක් කර ගන්න 
අපිත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ  අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
ගරු මන්තීතුමා ඔය කාරණා පැහැදිලි කිරීෙම්දී අහගන්න. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
රුපියල් 2,500 අවම දඩය අය කරන්ෙන් ෙමොන මාර්ග නීති 

කැඩුවාමද? දැන් ඒ කාරණය සමාජෙය් විවාදයකට ලක් ෙවනවා.  
Licences නැතුව ගියාම සහ තව එක එක කාරණා කියනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න ෙකෝ. මාර්ග නීති කැඩුවාම 
අවම දඩය රුපියල් 2,500ක් කියන්ෙන් ෙමොන මාර්ග නීති 
කැඩුවාමද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම්කිසි අපහැදිලිතාවක් 

තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. හැබැයි, මම පැහැදිලිව කියනවා, 
ෙම් වනෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, 
ෙම් අය වැයට ෙපර මාර්ග නීති සම්බන්ධව විශාල සංෙශෝධන 
ටිකක් කරන්න. එකක් තමයි කුඩා නඩු අධිකරණයට එන පමාණය 
අඩු කර ගැනීම සඳහා spot fine කමයට තවත් වැරැදි ගණනාවක් 
ඇතුළු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අනික් එක මාර්ග විනය 
රකින්න ඕනෑ; ජීවිත රකින්න ඕනෑ නිසා මාර්ග විනය උල්ලංඝනය 
කිරීම සම්බන්ධ වැරැදිවලට තිෙබන දඩය වර්තමානෙය් 
තිෙබනවාට වඩා විශාල පමාණයකින් අපි වැඩි කරනවා. ඒක ෙම් 
අය වැෙයන් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනැල්ලා ඒක කරනවා. 

  
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 ෙමොන ෙමොන කාරණාවලටද රුපියල් 2,500 අය කරන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක තමයි මම පැහැදිලි කෙළේ.  ෙම් බදු වැඩි කිරීම ෙමෝටර් රථ 

ආඥාපනෙත් වැරැදි සම්බන්ධවයි. ඒ වැරැදි 30, 40කට වඩා වැඩියි. 
ඒ හැම එකක් සම්බන්ධවම දඩ මුදල් අපි වැඩි කරනවා. හැබැයි, 
ෙම් අය වැෙයන් ෙනොෙවයි, එය පනතට සංෙශෝධනයක් මඟින්  අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙගෙනනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 

[අ.භා. 1.43] 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   රෙට් පජාතන්තවාදය පිළිබඳ 

මූලික කාරණා ගැන කථාබහ කරනෙකොට වැදගත්ම ආයතන 
එකතුවක වැය ශීර්ෂ තමයි අද කථාබහ ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන්  විධායක 
බලතල ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නියම කළ පරිදි 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් කප්පාදු කළා. ඒ වාෙග්ම  නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් පිළිබඳ මූලික කටයුතු සිද්ධ ෙවන ෙමොෙහොතක අපි 
විශ්වාස කරනවා, අවසාන වශෙයන් අපි සියලු ෙදනා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් මහජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට 

සිද්ධ කිරීම බව. ඒ නිසා රටක අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, 
නීතිෙය් ආධිපත  ගැන කථා ෙනොකර අපට රෙට් අෙනකුත් අංශ  
ගැන කථා කරන්න බැහැ. සමාජීය පැත්ත ෙව්වා; ෙද්ශපාලන 
පැත්ත ෙව්වා ෙමොන ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳවත් අපට කථා බහ 
කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වසර ෙදස අපි ආපහු 
හැරිලා බැලු ෙවොතින්, නීතිෙය් ආධිපත  පිළිබඳව වැදගත්ම තීන්දු 
තීරණ ගන්නා ආයතනයක් හැටියට අපි මූලික වශෙයන්ම මහ 
ජනතාවෙග් විශ්වාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරලා, රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය ෙවනුෙවන් සියලුෙදනාටම සතුටු ෙවන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් අෙප් අධිකරණ අමාත ාංශෙය් ෙමෙහය වීම මත ඇති 
කර තිෙබනවා.  

2009දී තස්තවාදය අවසාන කළාට පස්ෙසේ අද උතුර - දකුණ 
සහජීවනය පිළිබඳව ෙකොයි කවුරුත් වැඩිපුර කථා බහ කරන 
යුගයක් ෙවලා තිෙබනවා. තස්තවාදී කියාකාරකම් 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඇති වී තිෙබන පශ්න, ගැටලු විසඳාලීම සඳහා 
අපට ෙම් වසෙර්දී කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. වසර 30කට 
අධික කාලයක් ෙද්පළ, ඉඩ-කඩම් පිළිබඳව ජනතාවට නැති ෙවලා 
ගිය අයිතිවාසිකම ෙමමඟින් ලබා ෙදන්න පුළුවන් වනවා. උතුෙර් 
ෙව්වා, සමස්ත රට තුළ ෙව්වා, කියා ගන්න බැරිව මහත් වූ 
අසහනෙයන් යුතුව ජනතාව ගත කළ කාලය අවසාන කරන්නට 
ෙමම පනත යටෙත් අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එහි මූලික 
කටයුතු සියල්ල අවසාන කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. රෙට් 
සහජීවනය ගැන කථා කරන ෙමොෙහොතක අපි විශ්වාස කරනවා, 
නැති ෙවලා ගිය අයිතිවාසිකම් ෙමම පනත තුළින් ඉදිරි කාලය තුළ 
ආරක්ෂා කර ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබ්විය කියලා.  

අද අධිකරණ පද්ධතියක් එක්ක ගැට ගැහුණු, ෙබොෙහොම 
ඉක්මනට විසඳිය යුතු කරුණු කාරණා තිෙබනවා. එහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, නඩු පමාදය. අද ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කථා ෙවන්ෙන නඩු පමාදය පිළිබඳවයි. නඩුව පමාද 
ෙවන්ෙන් ඇයි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් file එක හිර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි, ඒ file එක උඩට එන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියලායි. ෙම් සියල්ලටම බලපාන පාෙයෝගික කරුණු කාරණා 
විසඳන්න අවශ  කරන අණපනත්, විධිවිධාන සහ පහසුකම් 
සැලසීම රජයක් හැටියට කරන්ෙන් නැතුව අපට පුළුවන්ද නඩු 
පමාදය පිළිබඳව සාර්ථක විසඳුමක් මහ ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
කියන කාරණාව සැබැවින්ම ෙමහිදී පැන නඟිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම නඩු පමාදයත් එක්කලා, යුක්තිය සහ 
සාධාරණය අෙප්ක්ෂාෙවන් පැමිෙණන ජනතාව යුක්තියට, 
සාධාරණයට පෙව්ශ ෙවන්න තිෙබන මාර්ගවලට එන්න -නඩු 
කටයුත්තකට එළඹීමටත්- සමහර ෙවලාවට මැළිකමක් දක්වනවා. 
රෙට් ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත් එය අපට දක්නට ලැෙබන 
කාරණාවක්. ඒ සියලු කාරණා එක්තැන් කරලා, ඒවාට අවශ  
කරන විසඳුම් ලබා දීම තමයි අධිකරණ අමාත ාංශය හැටියට සිදු 
කරන්ෙන්. අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීෙම් 
කටයුත්ෙත්දී අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නත් 
අනුකමිටුවක් පත් කළා. එම කමිටුෙව් වාර්තාව දැන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලයට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, නඩු කටයුතුවල පමාදය සිදු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහේද, ඒ පමාදයට බලපාන කරුණු කාරණා ෙමොනවාද කියලා 
සාකච්ඡා කරලා, අෙප් තවත් සංෙශෝධන තිෙබනවා නම් ඒ සියල්ල 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න. එමඟින් ජනතාව මූලික වශෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන, "සාධාරණය ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීම" අපට 
ඉදිරි කාලය තුළ ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ කර ෙදන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාර්ග අනතුරුවලදී අය කරන දඩය ගැන මීට ටික ෙවලාවකට 
කලින් ෙපොඩි විවාදයක් ගියා. රෙට් සිදු වන වාහන අනතුරු නිසා 
අය වැෙයන් ෙයෝජිත අලුත් වැඩ පිළිෙවළ එක්ක නඩු කටයුතු වැඩි 
වන බව තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා දන්නවා. ෙම් කමෙව්දය 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමෝටර් රථ ආඥා පනත සංෙශෝධනය 
කිරීෙමන්, විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණෙය් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබන නඩු 
පමාණය අපට යම්තාක් දුරකට අඩු කරන්නට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. පසු ගිය දිනක අපි සමථ මණ්ඩල පනතට 
සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා. සමථ මණ්ඩල සඳහා ෙයොමු කරන 

ආරවුලක වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 2½ක්ව තිබුණු එක අපි 
රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා වැඩි කළා. ඒ තුළින් බැංකු කටයුතුවලදී 
ෙමන්ම, ඇති වන commercial matters අධිකරණයට ෙනොගිහින් 
විසඳා ගන්න තිෙබන අවස්ථා වැඩි වුණා.  

සමථ මණ්ඩල කියාදාමය තුළින් අපි මූලිකවම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අධිකරණයට ෙනොෙගොස් ෙදපැත්තම 
තෘප්තිමත් වන ආකාරයට තීන්දු තීරණවලට එළඹීමයි. මම විශ්වාස 
කරනවා, සමථ මණ්ඩල විසින් ගත්තා වූ තීන්දු තීරණ නිසා 
අධිකරණයට පැටවුණු අනවශ  බර පමාණය විශාල වශෙයන් පසු 
ගිය කාල සීමාව තුළ අපට ඉවත් කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා 
කියලා.  ඒත් එක්කම අපරාධ නඩු විධාන සංගහය පනෙත් 431, 
432 වගන්ති අපි සංෙශෝධනයට ලක් කළා. අධිකරණවල විශාල 
වශෙයන් ෙගොඩ ගැහිලා තිබුණු නඩු භාණ්ඩ ඉවත් කරන්නට 
නඩුකාරතුමන්ලාට, විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට අවශ  කරන බලය 
ලබා දීමත්, පරාසය පුළුල් කිරීමත් අපි පසු ගිය කාල සීමාව තුළ 
ඉෂ්ට සිද්ධ කළා.   

අපි හැම දාම ෙම්වා ගැන කථා කළා. නමුත් පසු ගිය වසරක 
වාෙග් කාලය ඇතුළත අමාත ාංශය හැටියට ෙගනා අණපනත් 
පිළිබඳව අපි සියලුෙදනාටම සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීෙම් අධිකාරියක් අපි 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාදාමෙය්දී 
වින්දිතයන්ට හා සාක්ෂිකරුවන්ට ෙපොලීසිය සම්බන්ධ කරෙගන ඒ 
ලබාෙදන සහෙයෝගය තුළ බියක් සැකක් නැතුව සාක්ෂි ෙදන්න, 
නඩු කටයුතුවලට සම්බන්ධ  ෙවන්න තිෙබන පුළුල් වූ පරාසයක් 
දක්වා අපට ඒ කටයුතු වැඩි කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමවැනි 
ගතහැකිව තිබුණු සුළු සුළු කියාමාර්ග අමාත ාංශය හැටියට පසු 
ගිය වසරක වාෙග් කාලය ඇතුළත අපට ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  

අද විශාල වශෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු තුළ කතිකාවතක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
විධායකය යටෙත් තිබුණු නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2015දී 
අධිකරණ අමාත ාංශය යටතට ෙගන එන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන ආයතනයක්. අපි 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවසාන වශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, කාෙග්වත් ඕනෑඑපාකම්වලට, වුවමනාවන්වලට තීන්දු 
තීරණ ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි. අධිකරණ අමාත ාංශය හැටියට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන එකයි. ඒක තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි මහජනතාවත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අධිකරණෙය් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබන 
නඩු පමාණය අවසානයක් කරා ෙගන යන්නට අද නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ  කරන නීතිඥවරු බඳවා ගැනීෙම් ඉඳලා 
අෙනකුත් කෙමෝපායන්ද කියාත්මක කරනවා. නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හැදීම සඳහා පත් කර තිෙබන අනුකමිටුෙව්ත් අපි ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. විෙශේෂ අධීක්ෂණයක් යටෙත් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යක්ෂමතාව බැලීම සඳහා අපි 

අනුකමිටුවක් පිහිටුවලා ඒ අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
කියාත්මක කරෙගන යනවා. තනි තනි ආයතන හැටියට අරෙගන 
විෙව්චනය කළාට මදි. අපි රජයක් හැටියට ඒ ආයතනවලට ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් සහෙයෝගය පිළිබඳවත් නිරන්ත රෙයන්ම 
කල්පනා කර බැලිය යුතුයි.  

ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලයත් එක්ක එකතු ෙවලා අධිකරණ 
අමාත ාංශය තුළින් නීති පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් පිහිටුවූවා. අෙප් 
භූමිකාවට අයත්වන නීති පතිසංස්කරණ වාෙග්ම ෙගෝලීය 
උන්නතීන්ට අනුකූලවන පතිසංස්කරණවලට අමතරව යුක්තිය 
පසිඳලීෙම් කියාදාමය සඳහා අපි ෙම් ෙවන ෙකොට අමාත ාංශයක් 
හැටියට අෙප් වැඩ පිළි ෙවළ ඉදිරියට කියාත්මක කරෙගන යනවා 
කියන කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි විෙශේෂ 
මහාධිකරණයක් පිහිටුවූවා. එදා එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් හැටියට 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙනොකර අවුරුදු හත, අට, නවය නඩු 
දමන්ෙන් නැතුව බන්ධනාගාරගත කරලා ඉන්න පරිසරයක් 
තිබුණා. ඒ නඩු කටයුතුවලින් සියලු ෙදනාටම සාධාරණත්වය 
ලැෙබන පරිදි අපි විෙශේෂ මහාධිකරණයක් පිහිටුවලා ඒ කියාදාමය 
අපි ඉදිරියට ෙගන යනවා. උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් පශ්න වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් තිෙබන ආර්ථික පශ්න ඇතුළු සියලු ෙද්වල්වලට විසඳුම් 
ෙදන්න නම්, ෙලෝකයා හමුෙව් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමට 
අවශ  නම් නීතිෙය් ආධිපත  වාෙග්ම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
අප සියලු ෙදනාටම අමතක කරලා ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
තුළිනුත්, ෙම් ලබා දීලා තිෙබන අනුකමිටුවලිනුත් අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබ්විය කියලා මහජන සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට සිද්ධ 
ෙවන ආකාරයට ෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න. අද ෙවන 
ෙකොට අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් කාරණයක් තිෙබනවා. උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල අධිකරණ සංකීර්ණ රාශියක් පිහිටුවලා 
අවසාන කරලා තිෙබනවා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ විනාශ ෙවලා, 
ජනතාවට නීතිය හමුවට එන්න බැරිව තිබුණු යුගයක් අවසාන 
වුණාට පස්ෙසේ අද නීතියට පෙව්ශ ෙවන්න තිෙබන අවස්ථාවන් අපි 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. සියයට සියයකට ආසන්න පමාණයකට අද 
උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වල අධිකරණ කියාදාමය කියාත්මක 
කරන්න; අධිකරණ ෙගොඩනැඟිලි පද්ධතීන්හි වැඩ කටයුතු අවසන් 
කරන්න ෙම් වන විට කථා බහ ෙවමින් යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන යමක් කියන්න ඕනෑ. අද රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාර්ථකත්වය සියයට සියයක් විතර 
තිෙබනවා. ඒ අවුරුද්ෙද් ලැෙබන හැම පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව ඒ 
අවුරුද්ෙද්ම ඒ පරීක්ෂ ණෙය් වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට ෙම් අවුරුද්ෙද් පරීක්ෂණ 25,000ක් ආවා 
නම්, ෙම් ෙවන ෙකොට 24,000ක පරික්ෂණ අවසන් කරලා 
තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලෙය් අපි මාධ වලින් දැක්කා, සමහර පරීක්ෂණ 
අවසන් ෙවලා නැහැයි කියලා රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
විශාල ෙචෝදනාවක් තිබුණ බව. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. 
අපි ඒ කියාදාමය පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. අද රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු පිළිබඳව අපට සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙම්වා රට පුරා ව ාප්ත කරන්න පුළුවන් නම්, විමධ ගත 
කරන්න පුළුවන් නම් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ කාර්යක්ෂමතාව 
තවදුරටත් අපට ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ  කරන පසුබිම 
අනිවාර්යෙයන්ම සැකෙසනවා කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අද අපි රට පුරා අධිකරණ පද්ධති නිර්මාණය කරෙගන යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම නගරබද තිෙබන ෙබොෙහොම වටිනාකම් සහිත 
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ඉඩම්වලින් අධිකරණ පද්ධතීන් ඉවත් කිරීෙම් සැලසුමක් 
තිෙබනවා. දැනට අධිකරණ පද්ධතීන් තිෙබන ස්ථානවලින් ඒවා 
ඉවත් කරලා මහ ජනතාවට පෙව්ශ ෙවන්නට පහසු, ඔවුන්ට 
ආසන්න, ඒ වාෙග්ම නිසි පරිදි, නිදහෙසේ අධිකරණ කටයුතු 
කරෙගන යාහැකි පරිසරයක් සහිත භූමි පෙද්ශයක් ෙතෝරාෙගන, 
අධිකරණ පද්ධති එම ස්ථානවල පිහිටුවන්න අවශ  කරන වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරෙගන යනවා.  ඉදිරි කාලය තුළ අධිකරණ 
අමාත ාංශය මඟින් අපට තවත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව නඩු විභාග කටයුතු පිළිබඳව අපි විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරෙගන යනවා. නඩුවක් විභාග ෙවන්න 
පථමෙයන් අනවශ  කියාකාරකම්වලින් වැළකිලා, ලිපි ෙල්ඛන 
ඇතුළු සියලුම කියාදාමයන් සමඟ නඩු කටයුත්ත සාර්ථකව හා 
කඩිනමින් ඉදිරියට කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධව අද ෙවන ෙකොට සාකච්ඡා ඇති 
වී තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් සියලුම පද්ධතීන් තුළ ඇතිවන 
නිර්මාණයක් තුළ පමණයි නීතිෙය් කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව සහ 
ජනතාවට යුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව 
අපට කථා කරන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඉදිරි 
කාලය තුළ තව දුරටත් අණ පනත් සහ සංෙශෝධන ෙගන එන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අද ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිය කියාත්මක 
ෙවනවා. අෙප් ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතියට යටත්ව අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය, ඒ වාෙග්ම සිවිල් නඩු විධාන සංගහය කාලයට ගැළෙපන 
පරිදි - කාලානුරූපීව - සහ සමාජයට ගැළෙපන  පරිදි ෙවනස ්
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අපි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුතුමන්ලාෙග් පධානත්වෙයන් දැන් අනු 
කමිටු පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙවන ෙවන රටවල නීති 
පද්ධතීන් පිටුපස යනවාට වැඩිය අෙප් සමාජයට ගැළෙපන පරිදි, 
අෙප් රටට ගැළෙපන පරිදි අෙප්ම නීති පද්ධතියක් ඉදිරි කාලය 
තුළදී ෙගන ඒම තුළින් ෙම් නඩු කටයුතුවල අනවශ  පමාදය 
අවසන් කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

පසුගිය වසරක වෙග් කාලය ගත්තාම, අධිකරණ අමාත ාංශය 
හැටියට අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවත්, 
නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවත් එක්ක බැඳුණු කාරණාවලදී 
අධිකරණ අමාත ාංශය හැටියට අප සංෙශෝධන සමඟ සාධනීය 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළා. ඒවා සැලකිල්ලට ලක් වුණා. ඒ 
නිසා සමස්ත නීතිෙය් ආධිපත  ආරක්ෂාවීම තුළ, විෙශේෂෙයන්ම 
සමාජයීය සහ අෙනකුත් කරුණු කාරණාවල ස්ථාවරභාවය රට 
තුළ ඇතිකර ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව අපි ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට 
කරෙගන යනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින් මම නවතිනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා පසු ගිය 

කාලෙය් සෑෙහන වැඩ ෙකොටසක් සාර්ථකව කරෙගන ගියා. නමුත් 
ඔබතුමාෙග් උත්තරය අනුව, ඔබතුමන්ලාෙග් අයිතිවාසිකම් සහ 
ස්වාධිපත  මුදල් අමාත ාංශය විසින් අරෙගන තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. දඩ පතිපත්තිය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම පැමිණිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මුද්දර ගාස්තු පිළිබඳව කියා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා දන්ෙනත් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, 
මුදල් ඇමතිතුමා එක්ක කථා කරන්නම් කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒකට උත්තර ෙදන්න 

පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම ෙයෝජනාවක් කරනවා, පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් 

අඩුම තරමින් පජා පාදක විෙශෝධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශය යටතට ගන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්. අවශ  නම් මට ෙවන්කර තිෙබන කාලෙයන් ෙම් 
ෙවලාව අඩු කළත් කමක් නැහැ. ෙමතුමා පකාශ කරපු විධියට 
අධිකරණ අමාත ාංශය වාෙග්ම අෙනකුත් අමාත ාංශවලත් 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුෙවලා නැහැ. හැබැයි, මූල  
කාරණාවලට එනෙකොට කිසිම අමාත ාංශයකට ඒ විධිෙය් 
ස්වාධීනකමක් නැහැ. ෙමොකද, මූල  කාරණා පිළිබඳ තීන්දු තීරණ 
ගන්ෙන් අදාළ අමාත ාංශෙයන් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොමත් ඒ 
අධිකාරිය තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශයටයි. ඒක මුදල් 
අමාත ාංශයට තිබුණාට, අවසාන වශෙයන් ඒ අධිකාරිය 
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව හැම 
සතයක් සම්බන්ධවම නීති සම්මත කිරීෙම්, බදු පැනවීෙම්, ගාස්තු 
අය කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 

එවැනි ෙදයක් ෙවලා තිබුණා වුණත්, එය මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ඒකාධිකාරයක් ෙනොෙවයි. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
ඒකාධිකාරි බලයක්. අන්සතු කළ ෙනොහැකි ඒකාධිකාරි බලයක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. ඒ කියාදාමය තමයි සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර 
මන්තීතුමා මතු කළ කාරණය පිළිබඳවත් ජනතාවෙග් විශාල 
උනන්දුවක් තිෙබනවාඑ; ෙම් දිනවල ඒ ගැන මාධ ෙයන් ෙබොෙහෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේ කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ පිළිබඳ 
තත්ත්වය ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්නම්.  

2012 මැයි 18 වැනි දින නිකුත් කරන ලද අංක 1758/36 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය, ෙපොලිස් ආඥාපනෙත් අංක 55 වගන්තිය 
යටෙත්යි නිකුත් කෙළේ. මම නීතීඥ සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
විධියට කටයුතු කළ වකවානුෙව් තමයි ෙම් සඳහා මූලිකත්වය 
ෙගන කටයුතු කරලා ෙමම ෙපොලිස් චකෙල්ඛනය නිකුත් කෙළේ.  

I quote: 
 
"Every Attorney-at-Law, who enters the precincts of a police station 
established under the Police Ordinance (Chapter 53) situated in any 
part of Sri Lanka, in his capacity of an Attorney-at-Law for the 
purpose of representing and watching the interests of a person who 
is the client of such Attorney-at-Law, shall  be treated cordially and 
courteously and given a fair and patient hearing by the police 
officers attached to such Police Station, whatever their rank." 

නීතිඥවරෙයකු තමන්ෙග් ෙසේවාදායකෙයකු නිෙයෝජනය 
කරන්න ෙපොලීසියකට ගියාම, එම ෙපොලිස් නිලධාරින් එම 
නීතිඥවරයාට නිසි ෙගෞරවය ලබා ෙදමින් ඔවුන්ෙග් ෙසේවා 
දායකයා ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති අයිතිය 
පිළිෙගන කටයුතු කළ යුතුය කියන නීතිය තමයි ෙමහි 
තිෙබන්ෙන්. වර්තමානෙය්ත් එය කියාත්මක ෙවනවා.  

ෙපොදු විපක්ෂය -ඒකාබද්ධ විපක්ෂය- දඩයම් කරනවාය කියාත් 
ඔබතුමන්ලා අපට  ෙචෝදනා කළා. අපි ඒ ගැන දන්නවා. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ඇහුම්කන් දුන්නා. ගරු කථානායකතුමා 
ඔබතුමන්ලාට ඇහුම්කන් දුන්නා. අපිත් දැක්කා, ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට ෙපොඩි ෙචෝදනාවක් තිබුණත්, සමහර අවස්ථාවලදී 
සීමාව ඉක්මවා ෙගොස් අධිකරණවලින් ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ ගමන් 
බලපත තහනම් කිරීම් යනාදිය සිද්ධ වුණු බව. ඒ නිසා අපි ගරු 
කථානායකතුමා මගින්ම අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
අසා සිටියා, ෙම් වාෙග් කාරණාවලදී, ගරු මන්තීතුමන්ලා විෙද්ශීය 
රටකට ගියත් ඔවුන් යළිත් ලංකාවට ෙනොපැමිණීෙම් පවණතාවක් 
තිෙබන බවට සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැත්නම්, ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ 
ගමන් බලපත තහනමට ලක් කරන්ෙන් ඇයි කියා. එෙසේ ගමන් 
කිරීම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් තහවුරු කරපු මූලික අයිතියක්. ඒ 
අනුව එම අයිතිය උල්ලංඝනය ෙනොකරන්නය කියා අප විසින්ම 
ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා, ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු කථානායකතුමා සමඟ මමත් 

ෙපෞද්ගලිකවම එම සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එතුමා ඒක භාර ගත්තා. හැබැයි, එදා සිට ෙම් වනතුරු තිෙබන නඩු 
ගැන ඔබතුමා බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි, ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම passports 
ලබා ගත්තාය කියන එක. ඒ, පළමුවැනි කරුණ. ෙදවැනි කරුණ, 
ඔබතුමා කියන ෙම් අයිතිවාසිකමම FCID එකට නැති ෙවන්ෙන් 
ඇයි? ඒකත්, එක විමර්ශන ආයතනයක්. එම විමර්ශන ආයතනයට 
යන්න කිසිම -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී විවාදයකට යන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න ගිෙයොත් කාලය මදි ෙවනවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අධිකරණ 

අමාත ාංශයට සම්බන්ධ [බාධා කිරීම්] - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම එතුමාෙග් කථාව සිදු 

කරනෙකොට, ඔබතුමාට දැන ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 

විනාඩියකින් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය කරන්ෙන්, අපරාධයක් 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි සැක කටයුත්තක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
නම් පරීක්ෂණ පවත්වා වාර්තා කරන එකයි. විෙද්ශ ගමන් බලපත 
තහනම් කිරීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් අධිකර ණෙයන්. අධිකරණය 
ස්වාධීනයි. අපට අධිකරණයට - 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන මෙග් 

කිසිම සැකයක් නැහැ. නමුත් මන්තීතුමා කියපු විධියට ෙපොලීසිය 
“B” report එක දමා කියනවා, "ෙමොහු ගිෙයොත් නඩුවට අගතියක් 
ෙවනවා" කියා. අන්න එතැනයි ෙමම පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එෙහම හුෙදකලා සිද්ධියක්, ෙදකක් ෙවන්න පුළුවන්.  [බාධා 

කිරීමක්] ඒ නිසා තමයි, අපි අගවිනිසුරුතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
තිෙබන ෙකොමිසමට දැනුම් දුන්ෙන්, ෙම් පිළිබඳව 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලා දැනුවත් කරලා ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
අයිතියට හානියක් ෙනොවන විධියට කටයුතු කරන්නය කියා. 
නිෙයෝග ෙදන්න බලයක් අපට නැහැ. අපි බලපෑම් කරන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, අපි ඉල්ලීමක් විධියට එය අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.04] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශය, අධිකරණ අමාත ාංශය, නීතිය 
හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය කියන වැදගත්ම 
අමාත ාංශය කිහිපයක් ගැන තමයි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි 
දා ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා ෙදන ලද ජන වරෙම් පධාන හරයක් 
තිබුණු බව අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට 
දඬුවම් පැනවීමත්, එම වංචා, දූෂණ කරන ලද ෙද්පළ යළි 
මහජනයා ෙවත පවරා ගැනීමත් තමයි එහි පධාන හරය බවට පත් 
ෙවලා තිබුෙණ්. එය, එදා ජනවරෙම් පධානම ෙකොටසක්. මම 
හිතනවා, එම පධානම ෙකොටස ඉටු කිරීෙම්දී නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත ාංශයටත්, අධිකරණ අමාත ාංශයටත් එහි සුවිෙශේෂී 
කාර්ය භාරයක් පැවරී තිෙබනවා කියලා.  

අපි දන්නවා, මීට කලින් තිබුණු ෙපොලීසිය ෙමොකක්ද කියලා. 
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු කප්පමට මිනී මරපු ඉතිහාසයක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කප්පම් ගැනීම සඳහා 
මිනී මැරීම් ෙහේතුෙකොටෙගන නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් අද 
සිර භාරෙය් ඉන්න බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ වාෙග්ම සිදු වූ 
ඝාතනයන්, සිදු කළ අපරාධයන් ෙහළිදරවු වීම වැළැක්වීම සඳහා 
කටයුතු කළා යැයි සැක කරමින් ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමාට මතක ඇති, මත් දව  පිළිබඳව පධාන 
කාර්ය භාරයක් එතුමාට පැවරූ අවස්ථාවක, -මා දන්නා විධියට 
එවකට ෙපොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයායි.-  එතෙකොට  
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් විධියට සිටි එතුමා කළ පකාශයක්. 
'ෙවෙල් සුදා' කියන පධාන කුඩු ජාවාරම්කරුවාෙගන් නිවාසයක් 
සහ මුදල් අරෙගන තිෙබන බවට ඒ පරීක්ෂණය ෙමෙහය වූ එතුමා 
එවකට නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් හැටියට සිටියදී පකාශ 
කළා. ෙමය වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමාම මීට ෙපර සභාවක 
සාකච්ඡාවකදී මා ඉදිරිපිටදීම කරපු පකාශයක්. ෙපොලිස්පතිතුමා 
සහ මම ෙපෞද්ගලිකව මුණගැසුණු සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි. හිටපු 
ෙපොලිස්පතිවරයා කුඩු ජාවාරම්කරුවන්ෙගන් කප්පම් අරෙගන 
තිෙබනවා නම්, නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු කප්පම් සඳහා අපරාධ 
කරලා තිෙබනවා නම්, නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු සිදු වූ අපරාධ 
ෙහළිදරව්වීම වළක්වා තිෙබනවා නම්, අෙප් රෙට් ෙපොලීසියට 
අත්පත් වී තිබුණ ඉරණම පිළිබඳ ඉතා ෙහොඳ චිතයක් අපට මවා 
ගන්න පුළුවන්.  

ෙමවැනි ෙපොලීසියකින්ද, අපි ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය 
ස්ථාපිත කිරීම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ඒ නිසා ෙපොලීසිය භාර 
අමාත වරයාටත්, වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමාටත්,- එතුමා ටිකක් 
අඩුෙවන් කථා කළාට නම් කමක් නැහැ කියලා මට හිෙතනවා.- 
නීතිෙය් සාමය යළි තහවුරු කිරීම සඳහා ෙපොලීසිය තුළ ඇති කර 
ගත යුතු ෙවනස්කම් ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂී කාර්ය 
භාරයක් පැවරී තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, 
එය සරල කරුණක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
වංචා දූෂණ පිළිබඳ තත්ත්වය හුදකලා ආයතනයකින් තව කවුරු 
ෙහෝ පුද්ගලෙයක් ෙහොරකම් කිරීමක් ෙනොෙවයි. ෙමය අෙප් රෙට් 
පබල දූෂිත වළල්ලක්. ෙම්කට සම්බන්ධ ලංකාෙව් පධාන 
ෙද්ශපාලකයන් ඉන්නවා. 84,000ක් වන ෙපොලීසිෙයන් 50කට 
ආසන්න පිරිසක් ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවනවා. 190,000ක් වන 
හමුදාෙවන් 100කටත් වඩා අඩු පිරිසක් ෙම් සඳහා දායක ෙවලා 
තිෙබනවා. 2,400ක් වන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙගන් 
50කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් දූෂිත වළල්ෙල් ඉන්නවා. අෙප් 
රෙට් ව ාපාරිකයන් යැයි කියා ගන්නා ඩීල්කරුවන් ෙම් දූෂිත 
වළල්ෙල් ඉන්නවා. පැහැදිලිවම අධිකරණෙය් ෙකොටසකුත් ෙම් 
දූෂිත වළල්ෙල් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් දූෂිත වළල්ල හමුදාෙවන් 
පිරිසක්, ෙපොලීසිෙයන් පිරිසක්, රාජ  නිලධාරින් ෙකොටසක්, 
ෙද්ශපාලකයන් ෙකොටසක් සහ අධිකරණෙයන් ෙකොටසකින් ද  
සමන්විත වූ දූෂිත වළල්ලක්. ෙමොවුන්ට නීති විෙරෝධී ගිනි අවි 
තිෙබනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් වැනි ආයතනවල. ඔවුන්ට පාතාලෙය් 
සබඳකම් තිෙබනවා. ඔවුන් ෙම් රෙට් අපරාධවලට හවුල් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් දූෂිත වළල්ලට එෙරහිව තමයි ෙම් 

කියාමාර්ග දියත් ෙවන්න තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් දූෂිත වළල්ලට 
එෙරහිව කියාමාර්ගය හුදු FCID එෙක් පැමිණිල්ලකින්, අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පැමිණිල්ලකින් 
ෙහෝ මාධ  සාකච්ඡාවකින් වළක්වා ගත හැකි ෙව්වි කියලා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙමහි සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවෙරන බව අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් දූෂිත වළල්ලට එෙරහිව, ෙම් දූෂිත වළල්ල ෙපොඩි පට්ටම් 
කිරීම සඳහා කියාමාර්ග ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන්ම වූ 
මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙගොඩක් 
පැන නැඟුණු බව මා දැක්කා.  

එහිදී පධාන වශෙයන්ම මතු වුෙණ් ෙමහි තිෙබන 
නීත නුකූලභාවය පිළිබඳව සහ නීත නුකූල ෙනොවන තත්ත්වය 
පිළිබඳවයි. නමුත්, පසුගියදා ෙකොළඹ මෙහස්තාත්තුමාම 
අධිකරණෙයන් තීන්දුවක් ලබා දී තිෙබනවා, මූල  අපරාධ 
විමර්ශනය ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීම නීත නුකූල වන බවට. ඒ නිසා 
තවදුරටත් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එය නීති විෙරෝධී ද, නැද්ද කියන 
සාධකය සාකච්ඡා කිරීෙමන් පලක් නැහැ. නමුත්, ෙම් මූල  
අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙවත පැමිණිලි 350කට ආසන්න සංඛ ාවක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම දැක්කා, ජනාධිපතිතුමා කියා තිබුණා, "FCID එක ෙපොඩි 
ඒවායි කරන්ෙන්, ෙලොකු ඒවා කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා එවැනි පකාශයක් කිරීම බරපතළ  ෙදයක්. ෙපොලිස් 
මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත පරීක්ෂණ සඳහා අවශ  
ලිපිෙගොනු ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් ෙපොලිස්පතිවරයා විසින්. 
ෙපොලිස්පතිතුමා විසින් තමයි අදාළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධව 
පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට නිෙයෝගයක් නිකුත් කරනු ලබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට අයිතියක් නැහැ, 
'ෙලොකු-ෙපොඩි' ඒවා ෙතෝරන්න. එෙහම අයිතියක් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
දීලා නැහැ. ලැෙබන සෑම පැමිණිල්ලක්ම පරීක්ෂාවට භාජන 
ෙකොට, අධිකරණයට වාර්තා ෙකොට, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සහාය ලබා ෙගන, නඩු පැවරීෙම් කියාවලිය දියත් කළ යුතුව 
තිෙබනවා, ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය.  

ඒකට ෙකොෙහන්ද අයිතියක් දීලා තිෙබන්ෙන්, අපරාධ 
ෙතෝරන්න? ෙලොකු ඒවා තියාෙගන, ෙපොඩි ඒවා අත් හරින්න 
බලයක් දීලා නැහැ. පැමිණිලි ෙත්රීෙම් බලය, දූෂණය ෙලොකුද, 
ෙපොඩිද කියලා ෙත්රීෙම් බලය, ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට නැහැ. ඒ නිසා ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට ලැබී තිෙබන සියලු පැමිණිලි විභාගයට ලක් කළ 
යුතුයි. පැරණි ආණ්ඩුව පිළිබඳවද, අලුත් ආණ්ඩුව පිළිබඳවද, අලුත් 
ආණ්ඩුෙව් පැරණි ඇමතිවරුන් පිළිබඳවද කියලා ෙනොබලා, කිසිදු 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව පරීක්ෂණ කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. 
හැබැයි මම ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, අද සමහර ෙල්ඛන යටපත් 
කිරීම සඳහා වූ බලපෑමක් සහ මැදිහත්වීමක් ෙපොලිස් මූල  අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට තිෙබන බව.  

ආණ්ඩුවක් හැටියට ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් ගත යුතුව 
තිෙබනවා, ඔබතුමන්ලාට ලැබී තිෙබන ජන වරෙම් හරය 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙම්ක විෙශේෂ ආණ්ඩුවක්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 1994 වසෙර්දී ජනතාව ෙපළ ගැසුෙණ්, චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපති පුටුෙව් වාඩි කරවන්නයි. 2005 
වසෙර්දී ජනතාව ඡන්ද ෙපොළට ගිෙය්, එක්ෙකෝ රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ජනාධිපති කරන්න, එක්ෙකෝ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ජනාධිපති කරන්න. හැබැයි පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව ඡන්ද ෙපොළට ගිෙය්, නාය කෙයක් 
ෙතෝරා ගන්නවාට වඩා ඉන්න නායකයා ඉවත් කරන්නයි. එහි 
අතුරු පතිඵලයක් හැටියට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
ෙගොඩ නැඟුෙණ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති කිරීෙම් පරමාර්ථෙයන් 
ෙහෝ ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමාට ඒ ඇමති ධුරය ලබා දීෙම් 
පරමාර්ථෙයන් ෙහෝ බහුතරයක් ජනතාව ඡන්ද ෙපොළට ගිෙය් 
නැහැ. එෙහම ගිය අයත් ඇති. නමුත් බහුතරයක් ඡන්ද ෙපොළට 
ගිෙය්, ඒ කළු දශකයට නායකත්වය දුන් දූෂිත පාලනය බිඳ 
වැට්ටීෙම් අරමුෙණනුයි. ඒ නිසා අන් කවරදාටත් වඩා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ජන ව රෙම් හරය ෙත්රුම් ගත යුතුව 
තිෙබනවා. නමුත් දැන් සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ජන 
ව රෙම් හරයට මුළුමනින්ම පතිපක්ෂ ෙමෙහයවීමක් අද සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි වංචා, දූෂණවලට අදාළ දූෂිතයන් 
නිදැල්ෙල් කරක් ගහමින් ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අයිතිකරුවන් නැති ෙද්පළ හම්බ ෙවනවා. එෙහම එකක් අපි 
දැකලා තිබුණාද? ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන්. ඔරුෙතොට පාෙරන් 
රුපියල් මිලියන සිය ගණනක් වටිනා නිවසක් හම්බ වුණා. මාතර 
බවුන්ස්හිල් පෙද්ශෙයන් අක්කර ගණනක ඉඩමක් හම්බ වුණා. 
ෙම් පැත්ෙතන් ගත්තාම මල්වාෙනන් රුපියල් මිලියන සිය 
ගණන්වල ෙද්පළ හම්බ වුණා. හැබැයි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිතිකරුවා ෙසොයා ගන්න බැහැ. ඒ 
කියන්ෙන් ඒවා මහා බහ්මයා මවපු ඒවාද? අපට හිතා ගන්න 
ෙවන්ෙන් එච්චරයි. අයිතිකරුවන් නැති ෙද්පළ හම්බ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අයිතිකරුවන් ගැලෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය වංචා කරන, දූෂණය කරන ලද 
අයට දඬුවම් පැමිණවීම ෙකෙරහි පමණක් ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙද්පළ යළි අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳව 
දක්වා තිෙබන්ෙන්ත් අඩු අවධානයක්. කළයුතු ෙද් එය තමයි, එයයි 
ජනවරම. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වාඩි වූ පළියට 
හිතු-හිතු ෙද් කිරීමට ආණ්ඩුවකට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. 
ආණ්ඩුව නැවත-නැවත සිහි ගන්වා ගත යුතුව තිෙබනවා, තමන්ට 
ආණ්ඩු බලය ෙහබවීම සඳහා ෙදන ලද ජනවරෙම් හරය කුමක්ද 
කියලා. හැබැයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරමින් තිෙබන්ෙන් 
ඒ ජනවරමට මුළුමනින්ම පතිපක්ෂ ෙලස හිට ගනිමිනුයි. ඒ නිසා ඒ 
වංචා, දූෂණ පිළිබඳව සිදු ෙවමින් තිෙබන විමර්ශන මීට වඩා 
ෙව්ගවත් කිරීමත්, ෙමෙහයවීමත් අත වශ යි. ෙම් ස්වල්ප ධනයක් 
ෙනොෙවයි. ෙගයක් හදා ගන්න සල්ලි නැති නිසා ෙගයක් හදා 
ගන්න ගණනක් එකතු කළා වාෙග්, ෙගයක් හදා ගන්න ඉඩමක් 
නැති නිසා පර්චස් 20ක් අල්ලා ගත්තා වාෙග් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක දැවැන්ත දූෂිත වළල්ලක්. ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය 
 ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණන් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා; නාස්ති 
කරලා තිෙබනවා; එක්රැස් කරලා තිෙබනවා. ඒවාට දඬුවම් ලබා 
දීම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වගකීමක් ෙනොෙවයිද? හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් අඩු 
අවධානයක් විතරක් ෙනොෙවයි, එය ෙනොසලකා හැරීමට තරම් 
වටිනාකමක් සහිත ෙදයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. 

 මා ෙපොලීසිය භාරව ඉන්න නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන  අමාත වරයාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි,  ඒ පිළිබඳව 
අත්පත් කර ෙගන තිෙබන අවසන් ජයගහණ ෙමොනවාද;  
ෙකොතැනටද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්; ෙකොතැනද නතර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්; නතර ෙවන්න තිෙබන බාධා ෙමොනවාද කියලා. 
ඔබතුමා කථා කරන ෙවලාෙව්දී ඒ ගැන කියන්න. පැමිණිලි 
සියල්ල මා ළඟ තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් හැම පැමිණිල්ලක්ම නතර ෙවන්න බාධා කළ 
ස්ථාන පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කරනවා. ෙම්වා 
පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද; බාධා කෙළේ කවුද; කවුද කථා කෙළේ කියන 
ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ. වංචා, දූෂණ කළා 
වාෙග්ම වංචනිකයන්, දූෂිතයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
තිෙබන ෙමෙහයුමත් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහළිදරවු විය යුතුයි 
කියලා අපි කල්පනා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
බලමු, ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම.   

වංචා දූෂණ පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කළු දශකය මහා 
අපරාධවලින් පිරුණ දශකයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. මිනිස්සු 
භීතියට පත් කරලා තිබුණා. දුරකථනයකින් තවත් දුරකථනයකට 
කථා කරන්න භය තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ඒක 
ෙන්, ඇත්ත. ඇමතිවරෙයක් තව ඇමතිවරයකුට දුරකථනෙයන් 
කථා කරන්න බැරි විධිෙය් භීතිමය තත්ත්වයක් නිර්මාණය  කර 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලි සාධක සහ සමාජෙය් 
එළියට ආපු පධාන කරුණු  තුනක් ගත්ෙතොත් තාජුඩීන් ඝාතනය, 
ලසන්ත විකමතුංග මහත්මයාෙග් ඝාතනය සහ එක්නැලිෙගොඩ 
අතුරුදහන් වීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ෙම්වා පබලයි. ෙම්වා 
පබල බවට පත් වී තිබන්ෙන් අෙනක් ඒවා ගැන ෙනොසැලකීම 
නිසා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒවා පබලයි. හැබැයි, දැන් සිදු ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තාජුඩීන් ඝාතනය තවදුරටත් විකට 
නාටකයක් බවට පත් වන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා  ඉඩ ෙදනවාද?  
තමුන්නාන්ෙසේලා  එක් එක් ෙමොෙහොෙත්දී රඟ දක්වන නාට  
මාලාවක ෙකොටස්කරුෙවක් බවට  පත් වී තිෙබනවා.  නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් දීර්ඝ කාලයක් අත් අඩංගුෙව් සිටිනවා. එෙහම 
ෙකොෙහොමද, පරීක්ෂණ සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් 
පරීක්ෂණවල රිද්මය එක් එක් ෙද්ශපාලන වුවමනාකම්වල 
රිද්මයට අනුව තීරණය කරනවාද කියන සාධාරණ සැකය පැන 
නඟිමින් තිෙබනවා. ෙම් පරීක්ෂණවල රිද්මය, ෙද්ශපාලන 
රිද්මයත් එක්ක සම්බන්ධ කරමින් තමයි කියාත්මක ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  තාජුඩීන් ඝාතනය, 
ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය සහ එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන්වීම 
එක් අදියරකදී ෙද්ශපාලන කරලියට එනවා; ෙද්ශපාලනෙය් තවත් 
රිද්මයකින් නැවත යටට යනවා.   

ඒක සාධාරණ නැහැ. ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒවා 
සඳහා යුක්තිය ඉටු වීමයි. හැබැයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තවමත් ඒ සඳහා යුක්තිය, සාධාරණය ඉටු කිරීමට සමත් වී නැති 
බව තමයි මා හිතන්ෙන්.  අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
භාර ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති රවි ෙසෙනවිරත්න මහත්මයා 
කවදා ෙහෝ විශාම ගිහිල්ලා ෙම් ඉතිහාසය ලියන්න පුළුවන් නම් 
ෙගොඩක් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ඔහු කවදා හරි විශාම ගිය දවසක ෙම් දශකය - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට සුළු කාලයයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන 

ෙම් කරුණු සියල්ලම අධිකරණය ඉදිරිෙය් විභාග වන නඩුවලට 
අදාළයි. ඒ නිසා මට ෙමතැන ඒ නම්, ගම් විස්තර කියන්න බැහැ. 
නමුත් ඔය කියන පධාන ගණෙය් නඩු සියල්ල විමර්ශනය ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒවාෙය් පගතියක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ආරම්භ කළ තැන සිට දීර්ඝ ගමනක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව්, ඒවා ආරම්භ කරන්න සිදු වුෙණ් සාක්ෂි - 
evidence - සියල්ල destroy කර තිබුණු අවස්ථාවකයි. එතැන සිට 
පටන් ෙගන ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

ඔබතුමා තව ඉඩමක් සම්බන්ධ නඩුවක් ගැන කිව්වා. මූල  
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට අවකාශය දී තිෙබන්ෙන් 
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අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නයි. අධිකරණෙයන් තමයි 
තීන්දුව ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව ඉඩෙම් අයිතිකාරයා ගැන තිබුණු 
ෙතොරතුරු සියල්ල අපි දක්වා තිෙබනවා. අධිකරණය තීන්දු කරලා 
කියන්න ඕනෑ, ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ඒ වාෙග්ම අද වන විට ඒ ඉඩම් අධිකරණෙයන්  තහනම් 
කර තිෙබනවා. ඒවා ෙවන්ෙද්සි කරලා ඒ මුදල් උසාවිෙය් තැන්පත් 
කරන්න කියලා දැනුම් දී තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම්, ෙම්  ෙද්ෙපොළ මහා බහ්මයා මවන 

ලද ෙද්ෙපොළ බවට පත් ෙනොවී, ජනතාවෙග් ධනෙයන්  ෙසොරකම් 
ෙකොට එක් රැස් කර ගන්නා ලද ෙද්ෙපොළ බවත්, ඒවා වංචා කළ 
පුද්ගලයන් කවුද කියලා සමාජයට ෙහළිදරවු  කරයි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] මට කථාව අවසන් 
කරන්න තිෙබනවා, කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබන නිසා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවශ  නම් පැහැදිලි කිරීමකට  ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමාට ෙවලාව 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට ෙවලාව ෙදනවාද? ෙහොඳයි.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමාට වාෙග්ම ඒ වුවමනාව  ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, 

රජයටත් තිෙබනවා. ඒ තිෙබන සාක්ෂි අනුව, ෙතොරතුරු අනුව 
උසාවියට කරුණු  ඉදිරිපත් කරලා තමයි අපටත් කටයුතු කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. පළිගැනීම් ස්වරුපෙයන් ෙනොෙවයි, අපි කටයුතු 
කරන්න යන ්ෙන්. ඒ  කරුණු  හරියට උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම, අපි ෙපොදුෙව්  හැම එකක්ම බදාෙගනත් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ඒ සම්බන්ධ  විවාදයකට යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාත් ජීවත් 

ෙවනවා; මාත් ජීවත් ෙවනවා.  අපි බලමු අනාගතෙය් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා.  හැබැයි, මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ගත කර 
තිෙබන අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න කාලය පිළිබඳවයි. අපට 
කියන්නට  පුළුවන්, ''ෙහට ෙම්වා  ෙව්වි, අනිද්දා ෙම්වා ෙව්වි'' 
කියලා. අනියමාර්ථෙය් අසම්භාව  කියා ඕනෑ තරම් කියන්න 
පුළුවන්. හැබැයි,  මා කථා කරන්ෙන් සිදු වී ඇති ෙද් පිළිබඳවයි. 
ඒවා තමයි, අපි ඉදිරිපිට තිෙබන සාක්ෂි. ඒවා තමයි, අපි කථාවට 
පදනම් කර ගත්ත කරුණු. අපි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන විට  පදනම් 
කර ගත යුතු කරුණු. නමුත්, ෙහට සිදුවන ෙද්  අනියමාර්ථෙය් 
අසම්භාව  කරුණු. ෙහට වැස්ෙසොත් කුඩයක් නැතිව යන 
එකෙහොඳ නැති ෙව්වි කියනවා වාෙග්.  නමුත් ඒවා වැඩක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්]  මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න  යන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්]  මා ඒකට පැටෙලන්නට යන්ෙන් නැහැ. මා නැවත 
කියන්ෙන් ෙමයයි.  

ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී මා ඉතා පැහැදිලිව කරුණු කිව්වා,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙහොඳයි, අපි  තවත් කාලයක් 

බලමු. ඒත් අවශ  කටයුතු සිද්ධ වුෙණ් නැත්නම් ෙම් කටයුතුවලට  
බාධා කෙළේ කවුද කියලා අපි නම් ගම් ඇතිව කියන්නම්. ඒක මම 
කිව්වා. දැනටමත් ඒ විස්තර  දන්නා නිසායි මා එෙහම කියන්ෙන්. 
ඒ නිසා තමයි මා ඉල්ලන්ෙන්, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමා කවදා ෙහෝ විශාම 
ගිය දවසක, ගත වුණ ෙම් අවුරුදු  එකහමාෙර්  ඉතිහාසය ලියන්න 
කියලා.  අපරාධකරුවන් සහ  අපරාධ ෙබ්රා ගැනීම සඳහා ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලකයන් හරහා දියත්ෙවන ෙමෙහයුම කවර 
ආකාරදැයි  යන්න එතුමා ෙහළිදරවු කරයි කියලා මා හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම, FCID එෙක් නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයාත්,  ෙජ ෂ්ඨ 
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයාත් කවදා ෙහෝ ෙම් අවුරුදු එකහමාරක 
කාලය ෙකොෙහොමද ගතවුෙණ් කියලා ලියනවා නම් මම සතුටු 
ෙවනවා.  මා දන්ෙන් නැහැ, එතුමන්ලා ඒවා ලියයිද කියලා. 
එතෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්, අපරාධකරුවන් ෙබ්රා ගැනීම 
සඳහා තිෙබන ෙමෙහයුම් ජාලෙය් පමාණය.  ඒකයි මා ෙම් 
කියන්ෙන් ඒ නිසා ෙම් අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දීම  පිළිබඳව 
දියත් ෙවමින් තිෙබන පරීක්ෂණ මීට වඩා  ෙව්ගවත් කිරීම සහ  ඒ 
පරීක්ෂණ යටපත් කර ගැනීම සඳහා දරන පයත්න 
අනිවාර්යෙයන්ම වැළැක්විය යුතුයි කියලා මා හිතනවා. ඒ සඳහා 
ෙපොලිස්පතිතුමා කටයුතු කරයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව විශාල සාකච්ඡාවක් සිදු වුණු නිසා  මා ෙම් 
කාරණය  කියන්න ඕනෑ. අපට මතකයි, දකුණු පළාෙත් 
ෙද්ශපාලකෙයක්  මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව 
එක ෙවලාවකදී  කිව්වා, ඔවුන් බලයට පැමිණි වහාම මූල  
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයා 
ගල්ගසා මරා දමන බව. එෙහමයි ඔහු පකාශ කෙළේ. ඒ තමයි 
දූෂිතයන්ෙග් රැකවලුන්. ඔවුන් අද තර්ජනය කරමින් තිෙබනවා,  
ෙම් ආයතනවල නිලධාරින්ට ගල් ගසා මරා දමනවා කියලා. ඒත්, 
ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න, ඒ ආයතනවල නිලධාරින් රජෙය් 
නිලධාරින් බව.  ඔබ - මා ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. ඔබටත් පක්ෂයක් 
තිෙබනවා.  මටත් පක්ෂයක් තිෙබනවා. අපි ෙද්ශපාලඥෙයෝ. 
හැබැයි ඔවුන් නිලධාරින්. ඔවුන් රාජකාරි අවසාන ෙවලා යන්ෙන්  
ෙගදර.   ඔවුන්ට සාමාන  පවුල් ජීවිතයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
නිලධාරින්ට එල්ල වී තිෙබන ෙම් පබල තර්ජනය  පිළිබඳවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු  විය  යුතුව තිෙබනවා.  
ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව සහ ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය  ඇගැයීම 
පිළිබඳවත් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි,  ඉන් පසු ෙම් රෙට්  අධිකරණ   
කියාවලිය ගැන කරුණක් කියන්න ඕනෑ. එහිදී අධිකරණය 
පිළිබඳව සමාජෙය් මහා සාකච්ඡාවක් හදලා,  අධිකරණය  
පිළිබඳව  ෙමොනවා ෙහෝ  විශ්වාසයක්  ති ෙබනවා නම් ඒක සුණු 
විසුණු කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් මට නැහැ. නමුත් සාධාරණ 
සැකයක් තිෙබනවා.  

 මා එක උදාහරණයක් කියන්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දී  ෙපොෙළොන්නරුෙව්දී 
ගැටුමක් ඇති වුණා. ඒ ගැටුෙම් එක පාර්ශ්වයක හිටිෙය් වර්තමාන 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා, ෙපොෙළොන්නරු 
දිස්තික් නායකයා හැටියට. අෙනක් පාර්ශ්වෙය් සිටියා, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වර්තමාන  මන්තී, එවකට  මැදිරිගිරිෙය් ආසන 
සංවිධයක, වර්තමාන සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීවරයා සහ 
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් අෙප්  පක්ෂෙය් සංවිධායක, සුබසිංහ 
සෙහෝදරයා.  ඡන්ද ගැටුමක් ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ ෙවලාෙව් 
මහවැලි ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාෙග් කාර්  එකට  හානියක් සිද්ධ  වුණා.  ඒ ෙවනුෙවන් 
නඩුවක් දැම්මා, ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත්. ඒ නඩුව යටෙත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිඩ්නි ජයරත්න මහත්මයා  මාස හතක් රිමාන්ඩ් භාරෙය් හිටියා. 
සුබසිංහ සෙහෝදරයා මාස නවයක් රිමාන්ඩ්  භාරෙය් හිටියා.  ඒ 
ෙමොකක් ෙහේතුෙකොටෙගනද?  අමාත වරයාෙග්  වාහනයට 
අලාභහානි කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන, එක්  අෙයක් මාස හතක් 
රිමාන්ඩ් භාරෙය්. තව අෙයක් මාස නවයක් රිමාන්ඩ් භාරෙය්. 
නමුත්, අද ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණන් ෙහොරකම් කරපු අය 
ෙකොෙහොමද සතිෙයන් නිදහස් ෙවලා එන්ෙන්? මම අහන්ෙන්, 
එච්චරයි. එතෙකොට, අධිකරණෙය් සමබරතාවක් ගැන අපට 
විශ්වාස කළ හැකිද? ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඒක ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන් දැනගන්නයි. රජෙය් වාහනයකට අලාභ හානි කළාය 
කියන ෙහේතුව මත ෙකෙනක් මාස 7ක්, තව ෙකෙනක් මාස 9ක් 
රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නෙකොට, මහා ධනයක් ෙහොරකම් කරපු අය 
සතිෙයන්-ෙදෙකන් එළියට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක අධිකරණ 
ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ඒක අධිකරණයට- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉපැරණි ඇප නීතිය ෙනොෙවයි 

දැන් අෙප් රෙට් කියාත්මක වන්ෙන්. වර්තමානෙය් කියාත්මක වන 
ඇප පනෙත් රීතිය අනුව ඇප ලබා දිය යුතුයි. ව තිෙර්කය අනුව, 
පිළිගත හැකි සාධාරණ ෙහේතුවක් තිෙබනවා නම් පමණක් ඇප 
පතික්ෙෂේප කළ හැකියි. එය තිෙබන්ෙන්ත් පූර්ණ අභිමතයක් මත. 
එය සිදු වන්ෙන්, අදාළ විනිශ්චයාසනෙය් සිටින 
විනිශ්චයාකාරතුමාෙග් පූර්ණ අභිමතය මත. එතෙකොට, ඇප ලබා 
ෙනොදිය යුත්ෙත් කුමන පදනමකින්ද කියන එක පිළිබඳව නීතිෙය් 
අර්ථ නිරූපණ තිෙබනවා. එකක් තමයි, ඇප ලබා දුන්ෙනොත් ඔහු 
අධිකරණය මඟ හැර යයිද කියන කාරණය.  

ෙදවැනි එක තමයි, ඇප ලබා දුන්ෙනොත් පරීක්ෂණ 
කටයුතුවලට බාධාවක් ෙවයිද කියන කාරණය. තුන්වැනි එක 
තමයි, ඇප ලබා දීම තුළ ඔහු සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් කරයිද 
කියන කාරණය. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන බවට 
විනිශ්චයකාරතුෙමක් සෑහීමකට පත් වුෙණොත්, ඇප ලබා දීම 
පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි; නැතෙහොත් ඇප ලබා දිය යුතුයි කියන 
රීතිය තමයි අප රෙට් කියාත්මක වන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, මම  
ඔබතුමාට පැහැදිලි කෙළේ, ෙපොදුෙව් පවතින නීතිය පිළිබඳවයි. ඒ 
ඇප ලබා දීම අධිකරණෙය් පූර්ණ අභිමතය නිසා, ඒ ගැන 
ආණ්ඩුවට වගකීමක් ගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම, ආණ්ඩුවට ඒ 
පිළිබඳව මැදිහත් ෙවන්නත් බැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඒක හරි. ඒ නිසාම තමයි මම උදාහරණ ෙදකක් 

ෙගනැල්ලා ඒ කරුණු සංසන්දනය කෙළේ. ඒ සංසන්දනෙයන් තමයි 
ෙත්රුම් ගන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් අස්ෙසේ සිදු ෙවන්ෙන් කවරාකාර 
කියාවලියක්ද කියලා. ඒ නිසා තමයි මම එවැනි සංසන්දනයක් 
කෙළේ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් කියාදාමය පිළිබඳව අපි මීට වඩා 
විමසිලිමත්ව බැලිය යුතුයි කියලා මා කල්පනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් එක් රැස්වන ධනය, 
ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් අතට යන, ඔවුන්ට ඒවාෙයන් ඕනෑ තරම් 
පමාණයකින් දූ ෙකළීමට හැකි වන ආර්ථික රටාවක් අපි තවදුරටත් 
පවත්වා ගත යුතුද කියන කාරණයත් ඊ ළඟට පැන නඟිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා මහ බැංකුව පිළිබඳ 
කරුණු කිහිපයක් ගැන මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම, ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී තිෙබන මහ බැංකුෙව් 
බැඳුම්කර ගනුෙදනුව පිළිබඳව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
ගනුෙදනුව අෙනක් ගනු-ෙදනුවලට වඩා හරි පැහැදිලි 
ගනුෙදනුවක්. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා 
බැඳුම් කර නිකුත් කිරීෙම්දී සිදු වූ ගනුෙදනුව පිළිබඳව මහ බැංකුව 
විසින් විමර්ශනය කරලා බලනෙකොට, හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාෙග් මැදිහත්වීමක් ෙහෝ බලපෑමක් අනිවාර්යය ෙලස  
එම බැඳුම්කර ගනුෙදනුවට සිදු වූ බව ෙකෝප් වාර්තාෙව් ස්ථිරව 
සඳහන් වී තිෙබනවා. එවැනි අකමිකතාවක් සහිත ගනු-ෙදනුවක් 
සිදු ෙවන්න මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් මැදිහත්වීමක් ෙහෝ 
බලපෑමක් ඇති වී තිෙබන බවට, ෙකෝප් වාර්තාව නිර්ෙද්ශයක් 
කරලා තිෙබනවා. ෙමම මුදල් වංචාවට හවුල් වූ අය ෙම් කඳවුෙර් 
ඉන්නවා. දැන්, අෙප් රෙට් තිෙබන පශ්නයක් තමයි,  ෙහොරකම 
ෙපෙනනවා, ෙහොරා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, ෙහොරකම් 
කරපු ධනය ෙපෙනනවා, ෙහොරා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අෙනක, 
ෙහොරා ෙපෙනනවා, ෙහොරකම් කරපු ධනය ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය එෙහම ෙනොෙවයි. මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා හරහා ෙහොරකම් කරපු කියාවලියක් ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ධනය තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද කියලාත් ෙපන්නුම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම  
2015 වසෙර්  උපයා ගත්  ලාභය සමාගෙම් ගිණුම් වාර්තා හරහා 
රුපියල් බිලියන 5.2ක් -රුපියල් ෙකෝටි 520යි- කියලා ෙපන්නුම් 
කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් එක පැත්තක ඉන්ෙන් කවුද? එක පැත්තක 
ඉන්නවා, ෙම් වංචාවලට හවුල් වූ ෙකනා. අෙනක් පැත්ෙත් 
ඉන්ෙන් කවුද? අෙනක් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්, වංචා කරන ලද ධනය 
තිෙබන ෙකනා.  ෙමම මුදල් පමාණය පිළිබඳව අපට විවාදයක් 
තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ ගැන එක් එක් අය විවිධ අදහස් කියනවා. 
නමුත්, ෙකෝප් වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලි ෙලස සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා, ෙම් පමාණය රුපියල් බිලියන 1.67යි කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 167යි, ගනුෙදනුව සිද්ද වුණ ඒ 
ෙමොෙහොෙත් කළ ගණනය අනුව, පාඩුව. විමර්ශනය කරන ලද 
ගනුෙදනුව සිදු වූ ෙමොෙහොෙත් -ෙපබරවාරි  මස 27වන දා-  සිදු වූ 
පාඩුව. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කරන ලද කාලය දැන් හමාරයි. නමුත්, 

අධිකරණ ඇමතිතුමා ගත්ත කාලය ෙවනුෙවන් තවත් විනාඩි 
ෙදකක්  ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැන අවුරුදු 30කට උපකල්පනය කරලා  විවිධ ගණන් 

කියන්න එපා. ඒ උපකල්පනෙන්. මා කියන්ෙන්, ෙමම බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව සිදු වූ ෙමොෙහොෙත් -ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා-   
අවාසිය රුපියල් ෙකෝටි 167ක් බව සඳහන් කර තිෙබනවා.  

එම නිසා දැන්  ෙම්  ගනු-ෙදනුෙව්  ෙහොරාත් ඉන්නවා,  බඩුත්   
තිෙබනවා. බඩු තිෙබන තැනත් දන්නවා. එම නිසා  ෙම්ක 
කිසිෙසේත්ම යටපත් කළ  හැකි එකක් ෙනොෙවයි. යටපත් කිරීමට 
ඉඩ දිය යුතු නැහැ. එෙහම නම් පළමුෙවන්ම කළ යුතු වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?   

මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මෙහේන්දන්ව තවදුරටත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා විශ්වාසවන්ත නිලධාරියකු හැටියට ආණ්ඩුෙව් 
කියාවලින්ට සම්බන්ධ කර ගැනීම සදාචාරාත්මකද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන පණිවුඩය කුමක්ද? එහි විමර්ශන 

293 294 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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නිලධාරින්ට  ෙවන්න පුළුවන්; අධිකරණයට   ෙවන්න  පුළුවන්; 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන්න පුළුවන්.  අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා  ඔහු තවත් තැනක රජෙය් තනතුරක් දරමින් සිටියදී ඔහු 
ඉන්දියාවට ගිෙය් ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින්;  ඔහු   මැෙල්සියාවට 
ගිෙය් ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින්.  ඔහු තවමත් රජෙය් නිලධාරිෙයක්  
හැටියට  කටයුතු කරමින් සිටියදී -  [බාධා කිරීමක්] හරියටම 
උත්තරය ආෙව් නැහැ. ෙම් කෑල්ල කිව්ෙව් නැහැ. ඒකයි තිෙබන 
පශ්නය. 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාව අහෙගන හිටියා නම් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අහෙගන සිටියා.  ඔබතුමා තමයි නිදාෙගන සිටිෙය්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අගමැතිතුමා ෙම්කට පැහැදිලි උත්තරයක්  දුන්නා.    

අනික් කාරණය තමයි,   ඇත්ත වශෙයන්ම -  ෙමතුමා ඒ 
ෙවලාෙව් සභාෙව් සිටියාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.    

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම සිටියා. මම ෙම් අහන  පශ්නයට අගමැතිතුමා උත්තරයක් 

දුන්ෙන් නැහැ. මම දැන් නිශ්චිත ෙලස පශ්නය අහනවා. 
ෙමොකක්ද?  ෙම් දූෂිත  ගනු-ෙදනුවට හවුල් වූවා යයි කියා ෙචෝදනා 
ලබා තිෙබන අර්ජුන මෙහේන්දන්ව තවදුරටත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුෙව් පමුඛ කාර්යකට තියාෙගන ඉන්න  ඇයි?  අගමැතිවරයා  
අන්න ඒකට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔහු තවම වැරදිකාරයා ෙවලා නැහැ ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔහු තවම වැරදිකාරයා ෙවලා නැහැ. ඒක තමයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්ජුන මෙහේන්දන් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිදහස් කරලා තීන්දුවකුත් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක වැරදියි, ඒක වැරැදියි.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
  කලබල  ෙවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් වාඩි  ෙවන්න ෙකෝ. [බාධා 

කිරීම්] ෙබොරු ෙනොෙවයි. There is a Supreme Court judgment 
where Mr. Arjuna Mahendran was discharged.  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩුවකින් අර්ජුන මෙහේන්දන්   නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක පිළිගන්න  තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
  සභානායකතුමා නැඟිටිනෙකොටම එතුමා ෙග් mike එක on 

ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක  මැජික් එකක්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 සභානායකතුමාට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. සභානායකතුමාට ඒ 

වරපසාදය තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම 

ෙමච්චරයි කියන්ෙන්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුව මූලික 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩුවක්.   ඒක කිසිෙසේත්ම වංචාවක් සිදු වීම 
පිළිබඳව  නඩුවක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාම දන්නවා,  වංචාවක් 
පිළිබඳ නඩුවක් යන්න ඕනෑ, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙනොෙවයි කියන 
එක.  මෙහස්තාත් අධිකරණයට 'බී '  වාර්තාවක් ෙගොනු කරලා 
ඉහළ අධිකරණෙය් විභාගයට ලක් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  නඩුව මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩුවක්. ඒ 
අයට මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩුවක් පවරන්න බැහැ කියලා 
තමයි ඒක ඉවත් කෙළේ.   කිසිෙසේත්ම ෙමතැන වංචාවක් පිළිබඳව  
නැහැ. ෙම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවට මුවා ෙවන්න එපා. 
එතැනදි  කිසිෙසේත්ම  වංචාවක්  සිදු ෙවලා නැහැ;  වංචාවකට ඔහු 
වරදකරු ෙවක්  වුණාය කියා එතැන සඳහනක් නැහැ.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  COPE  සභාව  විසින් නිශ්චිත ෙලස ෙම් ගනු 
ෙදනුවට අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් මැදිහත් වීමක් සහ බලපෑමක් 
තිෙබන බව තහවුරු වී ඇති බව වාර්තා කර තිෙබනවා. එෙසේ 
තිබියදී, -  තමුන්නාන්ෙසේට ඕනැ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. තියා 
ගන්න ඕනැ නම්  අපට කමක් නැහැ.   හැබැයි, එෙහම  තියා 
ගන්න එක වැරැදියි කියලයි මම කියන්ෙන්. එෙසේ තිබියදී අර්ජුන 
මෙහේන්දන් තවදුරටත් ජාත න්තර ආෙයෝජනයන් කැඳවීෙම් 
පුමඛෙයක්  හැටියට  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කටයුතු කිරීම  
කිසිෙසේත් සදාචාර සම්පන්න නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
හරහා  ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමහි තිෙබන බරපතළකම 
පිළිබඳවයි.  

ආණ්ඩුෙව් පබලම තනතුරක්  දරන ඔහු ෙමවැනි 
ෙචෝදනාවකට ලක් ෙවලා තිබියදී  එෙසේ හැසිරීෙමන් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් ආණ්ඩුව එවැනි ෙචෝදනාවක් පිළිෙනොගන්නා බවයි. 
ෙදවන  කරුණ තමයි, ඒවා පරීක්ෂණ කරන්න තිෙබන 
ආයතනවලට අනියමින් බලපෑමක් කරනවා, "තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොනවා කළත්, අපට ඔහු  විශ්වාසවන්ත සගෙයක්"  බවට. ඒකයි 
ෙමතැන තිෙබන බරපතළ තත්ත්වය. ඒ නිසා වහාම ඔහු  දරන 
රජෙය්  සියලු තනතුරුවලින් ඔහු ඉවත් කළ  යුතයි කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  මහ බැංකු අධිපතිවරයා විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙමම 
ගනු - ෙදනුවට සම්බන්ධ තවත් නිලධාරින් පිළිබඳව  විශාල 
සාකච්ඡාවක් සහ මතු වීමක් තිෙබනවා. අඩුම තරමින් 
පරීක්ෂණයක් කර අවසන් වනෙතක්  බැඳුම්කර  ගනු-ෙදනු  සඳහා  
එම නිලධාරින් සම්බන්ධ කර ෙනොගැනීෙම් කියාවලියක් ආරම්භ 
කළ යුතු යයි ෙයෝජනා කරමින් මා නවතිනවා. ස්තුතියි.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට,  ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්]   
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ  ඇමතිතුමා,  රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කවුරුවත් විසින් කළ 

කථාවක් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි, ෙපොදුෙව් ඔබතුමාෙග්  
අවධානයට ෙයොමු කරවන කාරණයක්. ගරු  කථානායකතුමා ෙහෝ 
මූලාසනෙය් සිටින මන්තීවරයාෙග් වගකීම විධියට අෙප් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල 84  ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  එහි 
සඳහන් ෙවනවා,  

"පාර්ලිෙම්න්තුව සලකා බලන යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කිරීෙම්දී මතු පළවන රීති එෙසේම පිළිපැදිය  යුතු ය:" 

84(vi) හි  සඳහන් ෙවනවා, 

"අධිකරණ විනිශ්චයට භාජනව ඇති ෙහෝ අධිකරණෙය් තීන්දුව දීමට ඇති 
කිසිම කරුණක් ගැන කවර මන්තීවරයකු  විසින් ෙහෝ සඳහන් ෙනොකළ 
යුතු ය." 

එම ස්ථාවර නිෙයෝගය පැනවීෙම්  පරමාර්ථය තමයි,   
අධිකරණෙය් විනිශ්චයට භාජනව ඇති කරුණක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කිරීම  තුළින්,  අධිකරණය සාධාරණ විනිශ්චයකට  
ඒෙම්දී එයින් බලපෑමක් සිද්ධ වීම වැළැක්වීම.    මා ෙගෞරවෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  මූලාසනෙය් සිටින මන්තීතුමා ෙහෝ 
කථානායකතුමා ඒ පිළිබඳව වගකීෙමන් යුතුව කටයුතු කරාවි 
කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ  ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් ලබා දී 

තිෙබනවාද?  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Dilan Perera, you have 18 minutes.  

 
[අ.භා. 2.35 ] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගරු අගමැතිතුමා යටෙත් 

තිෙබන අමාත ාංශත්, ඒ වාෙග්ම විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන අමාත ාංශයත්, සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශයත් එකට විවාද කිරීම ඉතාම වැදගත් කියා මා 
හිතනවා. ජාතික පතිපත්ති සෑදීම, ජාතික පතිපත්ති හදන ෙකොට 
ඒවා කියාත්මක කරන රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සහ ඒ නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වර්තමානෙය් 
අධිකරණ පද්ධතිය සහ අපි අලුතින් හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සෑදීෙම්දී, කවුරු ෙකොයි විධියට කථා 
කළත්, අවසානෙය් අධිකරණ ඇමතිතුමා තමයි ව වස්ථාව 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ කාරණා අරෙගන බැලුවාම,  අපි අද දිනෙය් 
ඉතා වැදගත් විවාදයකටයි සහභාගි ෙවලා සිටින්ෙන්.  

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා,  -විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා-  එතුමාට ෙපෙනන විධියට කාරණා කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණා. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, යම් කිසි 
වැරැදිකරුෙවක් පැමිණිල්ල විසින් වැරැදිකරු හැටියට ඔප්පු කරන 
තුරු ''නිවැරදිකරුයි'' කියන සංකල්පය තිෙබන නිසා, සමහර  
ෙව්ලාවට අපට සමහර නඩු ඉක්මනට ඇෙහනවා වාෙග් 
දැෙනන්ෙන් නැති බවයි. ඒ නිසා අප හිතන විධියටම ඉක්මනට 
වැරැදිකරුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ, අර කියනවා වාෙග්  ''මන්දිරය 
ෙපෙනන්නට තිබුණත්.'' 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ළඟදි චිතපටියක් බැලුවා. 
ඒෙක් සිංදුවක තිබුණා,''මට මෙග්ම ෙනොවන ආදරයක් තිබුණා'' 
කියලා. සමහර තැන්වල, ''මට මෙග්ම ෙනොවන මන්දිර 
තිෙබනවා''. ඒක මෙග් ෙනොෙවයි, හැබැයි මන්දිරය තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග් මන්දිර මාතරත් තිෙබනවා; මල්වාෙන්ත් තිෙබනවා. ඒවා 
මෙග් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම් රෙට් තිෙබන නීති පද්ධතිය තුළ, අර 
තිෙබන පූර්ව නිගමන අතරින්, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් තිෙබන 
ෙසේවාදායකයන්ට නීතිඥ මහත්වරුන් මාර්ගෙයන්  ඒවායින් ෙගොඩ 
ඒෙම්, ඇප ලැබීෙම් කියාදාම තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇප ෙනොලැබුෙණොත්  ෙකොළඹ මහ 
ෙරෝහෙල් Merchant Ward එකට යාෙම් කියාදාමත් තිෙබනවා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්ත් සමහර අය Merchant Ward එකට 
යනවා, සමහර අය Merchant Ward එකට යන්ෙන් නැහැ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙම් කථා කරපු සමහර මන්තීතුමන්ලාටත් 
එෙහම අකරතැබ්බ ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  මම 
කියන්ෙන් හැම පැත්තටම. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාටත් 
එෙහමයි.  

ඊළඟට, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා මතු ෙනොකළාට, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්ම සමහර මන්තීතුමන්ලාෙග් passport 
නඩුවලට ෙමොනවත්ම ෙවන්ෙන්  නැහැ. හැබැයි, කුමාර් 
ගුණරත්නම් මහත්මයා තවම හිෙර්. වැරදිලාවත් ගරාජ් එෙක් 
ඉඳලා ව ාඝා ෙහෝ ෙමොනවා හරි ගහලා මෙග් ෙගදර ෙකෙනක් 
මැරුණා නම්, මළ ෙකළියක් ෙවන්ෙන්. එෙහනම් facebookවල 
ගිහිල්ලා, මම ඉවරයි. එෙහම වුණා නම්, මාව හක්ෙක් තියලා 
ෙසම අරියි. හැබැයි, දැන් එෙහම ෙමොනවත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
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ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කථා කරන්ෙන්ත් නැහැ; ඔබතුමන්ලා 
කථා කෙළේත් නැහැ. ඒ නිසා, අප ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ,  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් දැන් තීන්දුවක්  දීලා 
තිෙබනවා. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ගැන  ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග්  ෙපොත කිෙයව්ෙවොත්, ෙපොදු ව ාපාර 
කාරක සභාවයි, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා block කරපු කාලයයි, 
පක්ෂ කඩපු හැටියි, ෙවනත් තැන්වලට කෙඩ් ගිය හැටියි සෑම 
ෙදයක්ම ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව තුළ ගන්නා වූ තීන්දුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමා අද උෙද් කිව්වා, footnotes  තිබුණත්, ඒ 
footnotes  සම්බන්ධෙයන් අත් සන් කළ මන්තීතුමන්ලාත් 
නිර්ෙද්ශවලට එකඟයි කියලා.  

ඒෙක් තිෙබන නිර්ෙද්ශ තමයි මාමායි, බෑනායි ෙදන්නම 
වැරදිකාරෙයෝ කියන එක, මෙග් භාෂාෙවන් කියන විධියට. දැන් 
මුලින්ම කරන්නට ඕනෑ වන්ෙන්, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දවසක් 
ෙයොදාෙගන, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙම් වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාදයට ගැනීමයි. එතෙකොට එක එක්ෙකනාට 
කියන්නට බැහැ, ''පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවාද ෙනොකළ නිසා 
ෙමෙහම කළා, ෙමෙහම කළා'' කියලා. එතෙකොට ෙම් වාර්තා 
පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය් රාක්කෙය් ෙහෝ නීතිපතිතුමාෙග් 
රාක්කෙය් ෙහෝ නවතින්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපත් ෙවලා 
විවාදයක් කරලා තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ, "ෙම්ෙක් බඩුත් තිෙබනවා, 
ෙහොරුත් අහුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව ෙම්කයි ගත යුතු 
කියාමාර්ගය" කියලා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් විජයදාස 
රාජක්ෂ මැතිතුමා සභාපතිත්තවය දැරූ COPE එෙක් අපි හිටියා. 
එහිදී අපි කළ සමහර විමර්ශන නිසා තමයි විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට ආණ්ඩුෙවන් විරුද්ධ පක්ෂයට යන්න වුෙණ්. ඒකයි 
ඇත්ත කථාන්තරය. එතුමාට ආණ්ඩුෙවන් විරුද්ධ පක්ෂයට යන්න 
වුණා. එතුමා එහිදී නම් කළ සමහර අය, ඇමතිවරු. ඒ ඇමතිවරු ඒ 
ෙවලාෙව් අෙප් පැත්තට එකතු ෙවන්න හිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්. ඒ නිසා තමයි යන්න වුෙණ්. ඒ COPE වාර්තාව, ෙම් COPE 
වාර්තාවට වඩා සමහර විට බලවත්. නමුත් එතුමා ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන ඊට පස්ෙසේ සටන් කෙළේ මම විතරයි. එම නිසා 
මට ආපහු COPE එකට යන්නත් බැරි වුණා. මාව මාරු කළා 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට, විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහත්මයා සමඟ COPE එෙක් හිටියාට.  

එම නිසා ෙම් COPE එකට, එදා සිදු වුණු ෙද් ෙවන්නට ඉඩ 
ෙදන්න එපා. අඩුම තරමින්, - ඒ COPE එෙක් Subcommittee 
එෙක් Chairman මම- ඒ වාර්තාව අරෙගන වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහත්මයා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිය නිසා පී.බී. 
ජයසුන්දර මහත්මයාව තාවකාලිකව ෙගදර යවන්නට පුළුවන් 
වුණා. නමුත් ඊට පසුව ආව අගවිනිශ්චයකාරතුමා එතුමාට ආපහු 
එන්න ඉඩ දුන්නා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් ආදරණීය මිතයන්ට 
ඕනෑ විධියට ෙම් මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිෙය් ඉන්න මාමායි, 
බෑනායි පැත්තකින් තියලා අනුබල ෙදන අය ගැන විතරක් කථා 
කරන්නට ගිෙයොත්, ඒෙකන් ෙද්ශපාලන වාසියක් විතරයි එන්ෙන්, 
වැරදිකාරයන්ට දඬුවම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මාමාව ''ෙෂේප්'' 
කරන්න හදනවා වාෙග්ම, බෑනාව ''ෙෂේප්'' කරන අයත් 
ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්නවා. බෑනාෙග් තිෙබන සම්බන්ධකම්, බෑනාෙග් 
තිෙබන යාළුකම් මම විතරක් ෙනොෙවයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ඉන්න මන්තීවරුනුත් ෙහොඳට දන්නවා ෙන්. ඒවා ඇත්ත ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම්ක යට ගහන්නට බැහැ. මාමා අර්ජුන මෙහේන්දන්; ඔහුව 
''ෙෂේප්'' කළත් වැරදියි. බෑනා අර්ජුන ඇෙලෝසියස්. යාළුකම්වලට, 
Stock Exchange එෙක්දී එකතුෙවලා කළ මගඩි නිසා බෑනාව 

''ෙෂේප්'' කළත් වැරදියි. මහ බැංකු බැඳුම්කර සම්බන්ධ සිද්ධිය එක 
එක්ෙකනා ෙද්ශපාලන වශෙයන් හරවා ගන්න ගිෙයොත් මාමයි, 
බෑනයි ෙදන්නම ෙගොඩ යනවා. එම නිසා කළ යුතු වන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම්ක ගැන විවාද කරලා තීන්දුවක් ගැනීමයි, 
"ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම්ෙගොල්ල වැරදිකාරෙයෝ ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා වහාම ෙම් ගැන කියාත්මක විය යුතුයි" කියලා. 

ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්නට. 
විජයදාස රාජක්ෂ මහත්මයා ෙම් ගැන පැහැදිලි කරයි. මම දන්නා 
විධියට, විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා වැඩක් 
වන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, ඒෙකන් පුළුවන් fact-findings කරන්න 
විතරයි. විෙශේෂ ෙනොවන ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් 
කෙළොත්, -බලතල සහිතව- දඬුවම් කරන්නට පුළුවන්. එවැනි 
තීන්දුවලට යමු. එෙහම නැතිව අපි ෙම්ක ගැන ''මෙඩ් දම දමා 
ෙහෝදනවා වාෙග්'' තර්ක කරන්නට ගිෙයොත් අවසානෙය් ෙවන්ෙන් 
ෙම්ෙකන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙදපැත්තම වාසි ලබා ගැනීමට 
උත්සාහ කිරීම මිස වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් කිරීම ෙනොෙවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තීන්දු කරලා කරන පරීක්ෂණෙය්දී වැරදිකරු 
කවුද, සල්ලි හම්බ කෙළේ කවුද, අනුබල දුන්ෙන් කවුද කියන ඒ 
සියලු ෙදනා පිළිබඳවම ෙහළි දරවු ෙවයි. නමුත් දැන් ෙම් 
සම්බන්ධව යන කියාදාමය තුළ සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් එකිෙනකාට මඩ එල්ල කර ගැනීම විනා COPE එක 
අමාරුෙවන් බඩුත් සමඟ අල්ලා ගත් වැරදිකාරයාට දඬුවම් නියම 
කිරීම පිළිබඳ කියාමාර්ග ගැනීම ෙනොෙවයි. පළමුව COPE එෙක් 
සභාපතිතුමා ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
COPE වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාද කරලා අපි තීන්දුවක් 
ගනිමු, ෙමන්න ෙම්ක කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අතරතුර 
නීතිපතිතුමාට යවන කටයුතු, ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීම් වාෙග් 
ෙද්වල් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව තීන්දුවක් ගනිමු 
කියලායි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අය වැයට ෙපර අපි කථානායකතුමාව මුණ ගැහිලා ඉල්ලීමක් 

කළා, ෙම්ක විවාද කරන්නට දිනයක් ෙහෝ ෙදකක් ෙවන් කරන්න 
කියලා. ඒක ලැබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තු පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් 

ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ 
නායකෙයෝත් ඉන්නවා. එම නිසා ඒ පක්ෂ නායකයින්ට කියන්න, 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්දී ඔබතුමා කියන ෙද්ම පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දීත් කියන්න කියලා. එතෙකොට වැෙඩ් හරි. [බාධා 
කිරීමක්] කිව්වා නම් ඒක ලැෙබයි. මම ෙම් කියන්නට හදන්ෙන් 
ෙම්ක ෙවන්න ඕනෑ කමය. 

අපි නිකම් ෙබොරු කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලාත් 
දන්නවා, අපත් දන්නවා; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය ෙව්වා, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අය ෙව්වා, සමහර අය මාමා "ෙෂේප්" කරන්න හදනවා. 
සමහර අය බෑනා "ෙෂේප්" කරන්න හදනවා. ෙම්ක ඇත්තයි. අපි 
ෙම් ඇත්ත පිළිගනිමු. නිකම් ෙබොරුවට ෙතොත්ත බබාලා වාෙග් 
හැසිරීෙමන් වැඩක් වන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අධිකරණය පිළිබඳව කථා 
කරන නිසා මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කාරණෙය්දී ශිරානි බණ් ඩාරනායක 
මැතිනිය ගැන නිරන්තරෙයන් කථා කරනවා ෙන්. ශිරානි 

299 300 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නඩු තීන්දුව ගත්ත එක වැරැදියි කියා 
ෙමෝස්තරයට කියන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි මම. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙගන එන්න ෙහේතු 
වුණු තව යටි අරමුණු තිෙයන්න ඇති. හැබැයි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ම ෙජ ෂ්ඨ විනිසුරුවරියක් වුණු ශිරානි 
තිලකවර්ධන මැතිනියෙග්ම සාක්ෂියම පමාණවත්, ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් ඉන්නවාද 
නැද්ද කියන එක ගැන තීන්දුවක් ගන්න. මම ඒ කමිටුෙව් හිටියා 
ෙන්. ෙවන අයෙග් සාක්ෂි ඕනෑ නැහැ. එම ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙගන 
ඒම පිටුපස ෙවන ෙවන යටි මගඩි, අරමුණු තිෙයන්න ඇති; දිවි 
නැගුම පනත, ෙවන අනන්මනන් එෙහම තිෙයන්න ඇති. හැබැයි, 
සාමාන  විනිශ්චයකාරවරෙයක් ෙනොෙවයි, අග 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් හැටියට එතුමියෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව 
ශිරානි තිලකවර්ධන කියන ෙජ ෂ්ඨතම විනිසුරුවරියෙග් සාක්ෂිම 
පමාණවත්, එතුමිය ඒ ෙවලාෙව් තනතුෙර් කටයුතු කිරීම ගැන 
තීන්දුවක් ගන්න. මම ෙම් කාරණය කිව්ෙව් ෙවන ෙමොකක්වත් 
නිසා ෙනොෙවයි. සමහර අය ෙමෝස්තරයට දැන් කියනවා ෙන්, 
"නැහැ, ඒ ගත්ත තීන්දුව වැරැදියි," කියා. මම තීන්දුව ගත්ෙත් හිතට 
එකඟවයි. වර්තමාන අග විනිශ්චයකාරතුමාත්  ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
තීන්දු කීපයක් දුන්නා ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ගල් අඟුරු සිද්ධිය, ඊළඟට "වැට්" සිද්ධිය, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන එතුමා තීන්දු 
දුන්නා ෙන්. හැබැයි, මමත් සහෙයෝගය ෙනොදී පත් වුණු 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුව ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙදෝෂා භිෙයෝගයක් ෙග්න්න කල්පනා කෙළේ නැහැ. අප ඒක 
කියන්න එපා යැ.   

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ශිරාන් ගුණරත්නෙග් telephones tap කෙළේ කවුද? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ශිරාන් ගුණරත්නෙග් telephones tap කිරීම පිළිබඳව 

පැමිණිල්ල කරපු ජනාධිපති නීතිඥතුමාම දැන් කියන්ෙන් ෙවන 
කථාවක් ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ෙහේමන්ත වර්ණකුලසූරිය 
මහත්මයා. එතුමා කියනවා, "මම ෙම් පැමිණිල්ල කෙළේ මට 
ලැබුණු ෙතොරතුරක් අනුවයි, එෙහම නැතිව මට ශිරාන් ගුණරත්න 
කියලා ෙනොෙවයි" කියා. මම ෙම් කියන්ෙන් එතුමා කියන ෙද්යි. 
ෙහේමන්ත වර්ණකුලසූරිය මහත්මයා කියන ෙද් විශ්වාස නැත්නම් 
බුද්ධික මන්තීතුමාෙගන් අහන්න. ඒ එතුමාෙග් මාමණ්ඩි ෙන්.  

ෙමොහාන්  ද සිල්වා මන්තීතුමනි,  telephones tap කිරීම ගැන 
ඔබතුමායි, මමයි ෙහොඳට කරුණු දන්නවා ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මීට අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර, අය වැය විවාදයක් 
ෙවලාෙව් පියංකර ජයරත්න මන්තීතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, 
"අපි හැන්දෑෙව් ෙසට් ෙවමු" කියා. එතෙකොට මම වරාෙය් 
නිෙයෝජ  ඇමති. ඉතින් එදා -1994දී- මෙග් යාළුවන්ටත් එන්න 
කියලා හැන්දෑෙව් අපි ''ෙසට්'' වුණා.  ඇමතිවරු හතරෙදනකුටත් 
මම එන්න කිව්වා. නමුත්, ඇමතිවරු හතරෙදනා party එකට ආෙව් 
නැහැ. බලන ෙකොට කැබිනට් එෙක්දී වැෙඩ් ෙවලා. Telephones 
tap කිරීම ෙහෝ ෙවන කමයක් හරහා ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා, 
 චන්දිකාෙග් කල්ලිය එකතු ෙවලා -ෙසට් ෙවලා- ෙලොකු party 
එකක් කියලා. අවසානෙය් ඒ ඇමතිවරු හතරෙදනා party එකට 
ආෙවත් නැහැ. ඊට අවුරුදු දහයකට පසුවවත් අප නිකම් Chinese 
restaurant එකකටවත් ගිහින් කෑම කෑෙව් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප නිකම් උගුරට ෙහොරා 
ෙබෙහත් කන්න ඕනෑ නැහැ. අප සත  වශෙයන්ම පිළිගන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් හැම ෙදයක් ෙදසම අප 
සන්සන්දනාත්මකව බලන්න ඕනෑ. ඒ බැලීෙම්දී සමහර ෙහොඳ 
කාරණා, වැරැදි කාරණා ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුෙණ් නැත්නම් තස්තවාදය 
පරාජය වන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත. ඒක කියන්න එපා යැ. එතුමා 
ෙසේනාධිනායකයා ෙනොෙවන්න ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමාට 
ෙපර හිටපු ෙසේනාධිනායකයාටත් හිටිෙය් ෙම් හමුදා නිලධාරින්ම 
ෙන්. හැබැයි එෙහමයි කියලා, අද ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ගැන 
ෙපොතක් ලියලා, ඒ ෙපොෙත් මුදණ දහයක් පිට වුණා කියා ෙවන 
ෙවන තැන්වලට ගිහින් පකාශ කරන්න කමල් ගුණරත්න 
මහත්මයාට පුළුවන්ද? බැහැ. කමල් ගුණරත්න මහත්මයා යුද්ධය 
කළා. අප"ෙබොෙහොම ස්තුතියි" කිව්වා. එච්චරයි. දැන් එයාෙග් 
ෙපොතක් ගහලා, ඒක මුදණ දහයක් විතර නිකුත් වුණා කියා ඊෙය් 
තැන් තැන්වලට ගිහින් උතුරු නැ ෙඟනහිර ආරක්ෂාව ගැන පකාශ 
කරනවා. ඒ ගැන කියන්න එතුමාට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? 
ෙම් රෙට් ජනතාව යුද්ධෙය් දක්ෂ මිනිහාට ඒ ෙගෞරවය දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, යුද්ධෙය් දක්ෂ වූ පමණින් ෙම් රෙට් පාලනයට 
එන්න බැහැ කියාත් තීන්දු කළා ෙන්. ඡන්ද ලක්ෂ 16කින් 
පැරැද්දුවා ෙන්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාව. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයනුත් පැරදිලා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙන්, එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. කමල් 
ගුණරත්නලා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා යුද්ධෙය් 
දක්ෂයන් බව ඇත්තයි.  

මිනිස්සු ඒ ෙගෞරවය ලබාෙදයි. හැබැයි, ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙනොවී ජනාධිපති වුණා කියලා ඒ සිද්ධියම 
ෙමෙහේ ෙවන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය කළ පළියට ෙද්ශපාලනයට සුදුසු 
නැහැයි කියලා මිනිස්සු තීන්දුවක් දීලා අවසන්. ඒ නිසා ෙඩොනල්ඩ් 
ටම්ප්ට ෙම් සාටකය දමා "ටම්ප්පප්පච්චි" කිව්වාට වැඩය හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්න යන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] කිසි 
භයක් නැහැ. 

මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහත්තයා කියන එකමයි. මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ඩිව් 
ගුණෙසේකර මහත්තයා කියන එකමයි. ඒ ඔක්ෙකෝම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් කට්ටිය ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන්ත් ෙම් කථාවමයි. 
කිසි භයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට ෙපර ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ හම්බ වන්න එතුමාෙග් 
ෙගදරට ගිෙය් මම. ඒක ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් 
දන්නවා. ඒ නිසා කිසි භයක් නැහැ. මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් 
ෙම්කයි. ෙම් ර ෙට් යම් කිසි සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් වුණු වැරදි, 
අඩු පාඩු අපි ෙවන ෙවනම හඳුනා ගනිමු. 

මෙග් මිතයා වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාවට පැමිණියා. එතුමා මෙග් ෙහොඳම යාළුවා. 
එතුමාට විරුද්ධව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට මුලින්ම පැමිණිලි කෙළේ කවුද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා මෙග් 
ෙහොඳම මිතයා. එතුමා ෙම් වතාෙව් බන්ධනාගාරගත වුණාම මම 
බලන්නත් ගියා. එතුමා ෙහට බන්ධනාගාරයට දැම්මත්, මම 
බලන්න යනවා. ෙහටත් එතුමා මෙග් යාළුවා. ඒ යාළුකම 
තිෙබනවා, මම ඒ යාළුකම නවත්වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එතුමාට 
මුලින්ම ඒ අසාධාරණය සිද්ධ වුෙණ් පසු ගිය අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් 
එතුමා ඇමතිවරෙයකු හැටියට ඉන්න ෙකොට අෙප්ම ආණ්ඩුෙව් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දීයි. ඒකයි ඇත්ත. [බාධා කිරීම්] 
එතුමාට විරුද්ධවත් පැමිණිලි දැම්මා, ෙරෝහිතට විරුද්ධවත් 
පැමිණිලි දැම්මා. පරීක්ෂණෙයන් නිදහස් වුණු එක ගැන ෙනොෙවයි 
මම කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. පැමිණිල්ල දැම්ෙම් කවුද? 
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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[බාධා කිරීම්] ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක 
කියන්න ඕනෑ නැහැ. මමයි, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්නයි වාෙග්ම 
ඔබතුමායි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමායි රණ්ඩු වුණු 
කාලයක් තිබුණා ෙන්. මමයි, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්නයි රණ්ඩු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාත්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා සමඟ රණ්ඩු වුණා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාට ඔබතුමා ඒ ෙද්වල් කියන්න කියලා කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. එතුමා ඒ ෙද්වල් දන්නවා; එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය 
දන්නවා. එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය වාෙග්ම මෙග් හෘදය සාක්ෂියත් 
ඒ ෙද්වල් දන්නවා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් මානසිකව වින්ද වධය මම 
ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා මිතවරුනි, අපි ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් 
බැඳුම්කර සිද්ධිය වාෙග්ම අනික් හැම සිද්ධියකටමත් ෙද්ශපාලන 
මුහුණක් දමන්න යෑම වැරදියි. ෙම් සිද්ධිය විෙශේෂෙයන්ම අය වැය 
විවාදයට සුදුසු නැහැයි කියලා මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. කවුද 
කියන්ෙන්? ෙමවැනි සිද්ධීන් අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දී 
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ කර ගන්න එපාය කියලා කියන්ෙන් මම 
ෙනොෙවයි, අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. 
එතුමා 2013 ෙදසැම්බර් 20 අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවමින් 
මුදල් ඇමතිවරයා විධියට ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා. 

2013 ෙදසැම්බර් 20 හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 3311 
එතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා: 

".... විකල්ප වැඩ පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. මඩ ගසා 
ගන්නවාට වඩා ඒක ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඳෙගන ෙනොෙවයි, පිට ඉඳලාත් මඩ ගසා ගත හැකියි. 

බලන්න, ෙකොළඹ නගර සභාව. රජෙය් වැඩ පිළිෙවළට අනුව 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා වැඩ කරනවා. ඒ ගැන අපට ආඩම්බර වන්නට 
පුළුවන්. ෙමොන තරම් ලස්සන ද කියලා බලන්න, ෙකොළඹ නගර සභාෙව් 
වැඩ පිළිෙවළ. ඒ නිසා ෙකොළඹ නගර සභාෙව් අය වැයට පක්ෂව ෙමවර 
විපක්ෂෙයනුත් ඡන්දය දුන්නා." 

එවකට ෙකොළඹ නගර සභාෙව් නගරාධිපති මුසම්මිල් මහතායි. 
එතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් යූඑන්පී එක. 

එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් 
ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා: 

"ෙම් වැඩ පිළිෙවළට සියලු ෙදනාම එකමුතු ෙවමු. ආඩම්බර විය 
හැකි රටක් හදමු. අපි එය ෙගොඩනඟා ගැනීම සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාටම 
ආරාධනා කරනවා." 

අය වැය විවාදයක් ෙවලාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගනයි 
ෙමෙහම කියලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ නගර සභාෙව් පාලන බලය 
යූඑන්පී එකට තිබුණත්, එකතු ෙවලා ලස්සනට වැඩ කරන්න අපි 
අත් උස්සා සහෙයෝගය ෙදනවා, ඒ නිසා ෙම් අය වැෙය්දී එකතු 
ෙවලා වැඩ කරමු කියලා තමයි එතුමා කියන්ෙන්. ෙම්ක කියන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාමයි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට එදා පාවිච්චි කළ වචනයි ෙම්.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ලස්සනයි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඒකටත් උත්තරයක් තිෙබනවා. 

ඊට ෙපර එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
ෙමෙසේත් සඳහන් කරනවා: 

 
"... සියඹලා ෙගෝනිෙය් සියඹලාවල බර, එම පෙද්ශෙය් සිටින 

ෙවෙළන්දා අඩු කෙළේ ඒවාෙය් ඇටවලට, ෙතතමනයට, ෙගෝනියට හා 
ෙපොතුවල -ඒ හැම එකකම- බරටයි." 

තව දුරටත් එතුමා ෙමෙසේ අහනවා: 

"ෙම්  ෙගෝනිෙය් සියඹලා ඇත්ෙත්ම නැද්ද?"  

ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාෙග්ම මන්තීවරු 
මෑත අය වැය විවාදය ගැන රූපවාහිනිෙය් කියලා තිෙබනවා, ෙම් 
විවාදෙය් ෙහොඳ ඒවාත් කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ විනාඩි 18 අවසන්. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව ෙමොෙහොතකින් මම මෙග් 

කථාව අවසාන කරනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට ෙවන් කරන ලද කාලය අවසානයි. පැහැදිලි කිරීමට 

කාලය ෙකොෙහොමද, ෙදන්ෙන්?  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම කැන්ටිෙම් තමයි හිටිෙය්. ඔබතුමාෙග් කථාවට සම්බන්ධ 

ෙවන්න බැරි වුණා. නමුත් ඔබතුමා කියපු කාරණා මම අහෙගන 
හිටියා. බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අගමැතිතුමා සම්බන්ධ 
කර ගන්න එපා; ඒක අවාසියක් කියන මතයක් ඔබතුමා පකාශ 
කළාද?  

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම නම් මම ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නැහැ. මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. මම පැහැදිලිව කිව්වා. ඒ 

ඔක්ෙකෝම එතුමා අහෙගන හිටියා.   

මම ෙපෙර්දා කරපු කථාව විපක්ෂෙය් එක්තරා මන්තීවරෙයක් 
වැරැදියට සභාව ඇතුෙළේම අර්ථ නිරූපණය කරලා තිබුණා. මට 
එතුමාටත් කියන්න තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමා අරවා ෙම්වා විකුණුවා 
කිව්ෙව්. එයත් සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙග් ෙකෙනක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා අවසන් කරන්න. 

 
 ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න, කාෙග් ෙවලාෙවන්ද ගන්ෙන් 

කියන එකයි පශ්නය. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා හරි අසාධාරණයි. අනික් අයට වාෙග් සාධාරණ 

ෙවන්න. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ. ෙමතුමාෙග් කාලය ඉවර නිසායි මම කියන්ෙන්.[බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු  ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ෙමොකද, එතුමා ගිය සුමානෙය් 
ඔතන ඉඳෙගන ගරු ලසන්ත අලගියවන්න අමාත තුමාෙග් 
කාලෙයන් විනාඩි ෙදකක් කැපුවා. ඒ නිසා එතුමාට අවස්ථාවක් 
ෙදන්න. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඩිලාන් ඇමතිතුමා, මම ඔබතුමාෙග් සම්පූර්ණ කථාව අහෙගන 

හිටියා. ඔබතුමා කිව්වා, "අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වගකියන්න ඕනෑ. හිටපු මහ බැංකු අධිපතිතුමා වගකියන්න ඕනෑ." 

කියලා. ඒ අයට වගකීමක් තිෙබනවා. හැබැයි, අර අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  අගමැතිතුමාට ෙම්ෙක්දී 
වගකීමක් තිෙබන බව ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ. හැබැයි, අපි 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම් ෙදන්නාට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ගනුෙදනුෙව්දී අගමැතිතුමාටත් වගකීමක් තිෙබනවා කියලායි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙත්රුෙණ් නැහැ. අගමැතිතුමා 

සම්බන්ධෙයන් - [බාධා කිරීම්] මම කියනතුරු ඉන්න. මම ෙම් 
උත්තරය ෙදන්නයි හදන්ෙන්. වර්තමාන ගරු සුනිල්  
හඳුන්ෙනත්ති මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතු ෙකෝප් එක තුළ 
ගරු අගමැතිතුමා ගැන කියෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ගැන කිය 
ෙවන්ෙන් මම ෙම් refer කරන්න කිව්ව ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර 
මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් ෙකෝප් එෙක්යි. වර්තමාන ෙකෝප් 
එෙක් කියෙවන්ෙන් නැහැ. මම ඒකයි කියන්ෙන් - [බාධා කිරීම්] 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා තීන්දුවක් අරෙගන පරීක්ෂණය කෙළොත් 
මාමයි බෑනයි, මාමා ෙෂේප් කරන අයයි, බෑනාව ෙෂේප් කරන අයයි 
කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම අහුෙවනවා. [බාධා කිරීම්] තව ෙමොනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන් අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
 ඒ නිසා මට තමුන්නාන්ෙසේලාට වාෙග් අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ව 

ෙෂේප් කරන්න ඕනෑත් නැහැ; අර්ජුන මෙහේන්දන් ෙෂේප් කරන්න 
ඕනෑත් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකු මගඩිය 
ෙවච්ච ෙවලාෙව් පැය 24කින්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තියන්න හදපු 
මාධ  සාකච්ඡාව  නැවැත්තුෙව් මම ෙනොෙවයි. ඒක නැවැත්තුෙව් 
අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් බෑනා ෙෂේප් කරන්න හදන ඒ පැත්ෙත් අය. 
[බාධා කිරීම්] කඩාෙගන ආවා, press conference  එකක් තියන්න. 
නැවැත්තුවා.[බාධා කිරීම්] තියන්න දුන්ෙන් නැහැ. අපි ෙනොෙවයි, 
තියන්න දුන්ෙන් නැත්ෙත් බෑනාව ෙෂේප් කරන අයයි. අපට ඒ 
දවස්වල අරලියගහ මන්දිරෙය්දී කී වතාවක් ඔය බෑනාව 
මුණගැහිලා තිෙබනවාද?[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැන ෙනොෙවයි. මම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අයට කියනවා, නැවත වරක් ෙම්කට ෙද්ශපාලනය 
සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් වාර්තා ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රාක්කයකවත්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාක්කයකවත් පල්ෙවන්න තියන්න 
එපා කියලා. ඔය කරන්න හදන්ෙන් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බැඳුම්කර සිද්ධය ෙව්වා, 
ෙවනත් සිද්ධියක් ෙව්වා ඉතිහාසය පුරාම වුණා වාෙග් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් යම් යම් ෙද්වල් සම්බන්ධ කරෙගන ෙහොරුන්ට පනින්න 
ඉඩ තියන්න එපා. දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව මාෙග් මිතයන් 
කරන්ෙන් ඒකයි. මහබැංකු බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධව මහ 
බැංකු අධිපතිතුමාට විරුද්ධව පැමිණිල්ල අරෙගන ගිෙයත් අෙප් 
සන්ධානෙය් මහෙල්කම්තුමා වන ගරු මහින්ද අමරවීර 
මැතිතුමායි. එතුමාෙග් කාලෙය්දී ඒවාට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ඉතුරු ටිකත් හරියට කරන්න. ෙද්ශපාලන වශෙයන් වැඩ කරන 
අයට මුවා ෙවලා කටයුතු කරන්න එපාය කියා ඉල්ලා සිටිමින් අර 
press conference එක හරියට තියන්න කියලා ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් 

ෙවන් වී තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මෙගන් විනාඩි 10ක් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමාට ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 15න් 10ක් දුන්නාම, ඔබතුමාට ඉතුරු ෙවන්ෙන් විනාඩි 

5යි. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
තව විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාට විනාඩි 20ක් ෙවන් ෙවලා තිබුණා ෙන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමාට ෙවන් කළා. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමාට දුන්නු ෙවලාව මට 

ෙදන්න. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
එතුමාට ෙදන්න. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගන්ෙන් 

අතිශයින් වැදගත් අමාත ාංශ තුනක්. අධිකරණය ගැන කථා 
කරද්දී මුලින්ම විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමතුමා මූල  
අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් නීත නුකූලභාවය පිළිබඳව තහවුරු 
කිරීමක් කරන්න යනවා. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා ෙලස 
ෙමතුමා එම කටයුත්ත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙමතුමා ෙනොදන්නා නීතිය ගැන කථා කරනවා. FCID 
ආයතනෙය් නීති විෙරෝධීභාවය පිළිබඳ පශ්න කරමින් ඇල්ෙල් 
ගුණවංශ නාහිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සම විභාගයට 
ගැනීම ෙම් වන විට අභියාචනා අධිකරණය කල් තබා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් නම කියපු නිසා 

ෙමය කිව යුතුයි.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මෙග් නිර්වචනයක් ෙනොෙවයි. 
මෙහස්තාත් අධිකරණෙයන් මෙහස්තාත්තුමා විසින් ෙවන නඩුවක් 
විභාග කරන අවස්ථාෙව්දී ඉතා පැහැදිලි ෙලස සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා, "ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
නීත නුකූල වන බව". මම ඒකයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමාෙග් නඩුව තියා ගන්න. මම කිව්ෙව්,-[බාධා කිරීම්] ඒක 
ෙවනම ෙදයක්. ඒක දැනට තිෙබන නඩුව. මම කිව්ෙව්, 
මෙහස්තාත්තුමා විසින් කරන ලද පකාශය. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඒ ගැන මම පසුව කියන්නම්. ඔබතුමා හමු ෙවලා මම 

කියන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටුව මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් මෙහස්තාත්තුමිය එම පකාශය කෙළේ, ඇප දීෙම් 
නඩුවකදී. එය ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකට්ඨාසය 
පිළිබඳව විමර්ශනයකර දීපු නඩු තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. ඒක දන්ෙන් 
නැතුව අද ආණ්ඩුවට කෙඩ් යමින් කරුණු විභාග කරන්න යනවා 
නම්, ඉතාම කනගාටුදායකයි. ඇප දීම සම්බන්ධ පශ්නයකදී 
මෙහස්තාත්තුමිය කිව්වා, "FCID එක නීත නුකූලයි" කියලා. 
හැබැයි, අද මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු තුනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විභාග වනවා. ඒ, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්, බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් හා ටිරාන් අලස් මැතිතුමාෙග් නඩු තුනක්. 
ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් නීත නුකූලභාවය 
පිළිබඳව ෙම් වන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විභාග ෙවමින් 
පවතිනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මෙහස්තාත්තුමිය ඒ 
කාරණය විතරක් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. පස් වරු 5න් පසුව 
සැකකරුවන් අධිකරණයට ෙගෙනන එක, යතුරු ලියනය කරන 
අය උසාවිෙයන් ගියාට පස්ෙසේ FCID එක විසින් සැකකරුවන්ව 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට පමුණුවන එක, උසාවි වහලා තිෙබන 
දවස්වල මෙහස්තාත් අධිකරණයට සැකකරුවන් ෙයොමු කරන එක 
කියන ෙම්වාත් සදාචාර විෙරෝධී බව තමයි මෙහස්තාත්තුමිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පකාශ කෙළේ. ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන්න එක පකාශයක් උපුටා 
ගන්න එපා. ෙමය අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් විභාගයට ලක් වන 
නඩු කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සංවර්ධන ෙව්ගය 
 එන්න එන්න අඩාල වන බව අපි දන්නවා. මහ බැංකු 
වාර්තාෙවන්ම කියනවා, 2016 වර්ෂෙය් පළමු මාස හෙය් සංවර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 3.8 කියලා.  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පාලන කාලෙය් සියයට 7.8ක් තිබුණු සංවර්ධන ෙව්ගය තමයි, 
2015 වර්ෂෙය්දී සියයට 5 දක්වා අඩු වුෙණ්. දැන් සියයට 3 දක්වා 
අඩු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් ආර්ථික වර්ධනය ඍණ අගයක් ගන්න රටක් බවට අප 
පත් වනවා. ඒ වාෙග්ම මතක තබා ගන්න ඕනෑ, සියයට 37.2කින් 
ලංකාෙව් විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු වනවා. දරිදතාවෙයන් වැඩිම රට 
බවට ලංකාව- 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order. ගරු රන්ජන් රාමනායක 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, ඒකට තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාව ෙයොදා ගන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රීති පශ්නයක් ලු. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මව්බිම" පත්තෙර් පළ වූ 

වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. මට එය සභාගත කරන්න ඕනැ. 
ඒෙක් තිෙබනවා, "F C I D  නීත නුකූලයි. ෙකොටුව 
මෙහස්තාත්ෙගන් තීන්දුවක්" කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
පිස්ෙසෝ  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාඩි කරවන්න. 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් සංවර්ධන ෙව්ගය අඩු 

වනවා; උද්ධමනය වැඩි වනවා; ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ කඩා 
වැෙටනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ රටින් පිට වනවා. ඒ නිසා රාජ  
මර්දන යන්තණය කියාත්මක කිරීම හැර ෙවන විකල්පයක් 
ඇත්ෙත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අද කඩා 
වැටී ෙගනයි යන්ෙන්. ඒ නිසා මර්දනය හැර ෙවන විකල්පයක් ෙම් 
ආණ්ඩුවට නැහැ. විකල්ප මත දරන අය මර්දනය කරන්න, ෙම් 
ආර්ථිකය කඩා වැටීමත් එක්ක ඇතිවන මහජන නැඟිටීම 
වළක්වන්න ෙපොලීසිය සහ අෙනකුත් ආයතන ශක්තිමත් කිරීම 
හැර ආණ්ඩුවට ෙවනත් විකල්පයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි ආයතනවලට තමන්ෙග් ෙහංචයියන් පත් කරන්ෙන්. 
ෙපොලීසිෙය් ඉඳන් පරිපාලන නිලධාරින් දක්වා රාජ  යන්තණයට 
හවුල්කරුවන් පත් කරන්ෙන් ඒ විධියටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද සමහර ආයතනවලට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
මැතිවරණවලින් පැරදුණු අෙප්ක්ෂකයන්.  

ජනමාධ  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා මා සමඟ ෙකොළඹ 
විශ්වවිද ාලෙය් නීති පීඨෙය් අධ ාපනය ලැබුවා. එතුමා මාත් 
එක්ක 2009 වර්ෂෙය් බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයට ඡන්දය 
ඉල්ලුවා. බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් මම ඡන්ද 
50,000 ගනිද්දී එතුමා ඡන්ද හයදහස් ගණනයි ගත්ෙත්; ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අන්තිමයා. ඒ පැරදුණු අෙප්ක්ෂකයා තමයි ජනමාධ  
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා බවට පත් කරන්ෙන්. දැන්, එතුමා 
ෙම් ආණ්ඩුව පිනවන්න යනවා. තමුන්ෙග් ෛවරී ෙද්ශපාලන 
අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න, අද ෙම් රෙට් මාධ  ආයතන මර්දනය 
කිරීෙම් ලිපි යවනවා. "ෙදරණ" නාලිකාවට ලිපි යවනවා. ෙහට 
අනිද්දා ෙවන ෙකොට "හිරු" නාලිකාවටත් ලිපි යවයි. "දිවයින" 
පුවත් පත ඇතුළු පුවත් පත්වලට ලිපි යවනවා. ෙම් පැරදුණු 
ෙද්ශපාලන අෙප්ක්ෂකයනුයි තනතුරුවලට පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

එය තමයි ෙපොලීසියට කරන්ෙන්ත්. එයම තමයි රෙට් 
අෙනකුත් නීතිය කියාත්මක කරන ආයතනවලට කරන්ෙන්ත්. ඒ 
නිසා පරාදීන ෙද්ශපාලන ෙහංචයියලා ටික පත් කරන්ෙන් ෙම් 
රෙට් කියාත්මක ෙවන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක වැඩි ෙවන 
පීඩනයට ෙම් ආණ්ඩුවට විසඳුම් නැති නිසායි. ඒ නිසා ඔවුන් 
අවසාන වශෙයන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අද ෙද්පළ උපලබ්ධි කිරීෙම් පාග්ධන බද්දක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. සෑම නිශ්චල ෙද්පළක් විකිණීෙම්දී සියයට 10ක බද්දක් 
අය කරනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා එක්ක 
මුදල් ඇමතිතුමා සාකච්ඡා කළාද කියලා. නිශච්ල ෙද්පළක් 
පවරද්දී සියයට 10ක බද්දක් අය කරනවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දයට වඩා නිශ්චල ෙද්පළ විකිණීෙම් කමෙව්දය අද 
ෙවනස්. අද තක්ෙසේරු වටිනාකම ගණන් ගන්නවා. එදා මුද්දර 
ගාස්තු ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයක වටිනාකමක් සහතික කරපු 
ඉඩමක් අද ලක්ෂ 40ටයි ෙවෙළඳ ෙපොළ අගය අනුව තක්ෙසේරු 
ෙවන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් ලක්ෂ 39ක උපලබ්ධි ලාභයක් 
ලැෙබනවා. ඒ උපලබ්ධි ලාභයට 390,000ක අතිෙර්ක ගාස්තුවක් 
රජයට ෙගවන්න ෙවනවා. නීතිඥ ගාස්තුවලට, මුද්දර ගාස්තුවලට 
අමතරව තමයි ෙම් ගාස්තු නියම කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට ෙගයක් ගන්න, ඉඩමක් ගන්න, නිශ්චල ෙද්පළක් 
විකුණලා ලාභයක් ලබා ගන්න තිෙබන අවස්ථාව තමයි ෙම් රජය 
අහිමි කරන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට අද තවත් අලුත් නඩු ගාස්තුවක් නියම 
කරනවා. අධිකරණ ඇමතිතුමා කිහිප විටක්ම පැහැදිලි කළා, 
එතුමාට ෙම් ගැන පැහැදිලිකිරීමක් නැහැ කියලා.  

309 310 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර්  21  

අද සිවිල් නඩුවලට ෙවන්න පුළුවන්, වන්දි නඩුවලට ෙවන්න 
පුළුවන් අලුත් නඩු ගාස්තුවක් ෙගවන්න ෙවනවා. ඔබතුමා 
දන්නවා, නඩත්තු නඩු තිෙබන්ෙන් මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් බව. 
අද නඩුවක් පැවරීෙම් අලුත් ගාස්තුවක් හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ 
කමෙව්දය සහතික කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඉතා පීඩාවට පත් 
ෙවච්ච, වන්දියක් ඉල්ලන, නඩත්තුවක් ඉල්ලන, ෙද්පළකට 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන තැනැත්තන්ට පවා නඩු ගාස්තු 
ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව හූරාෙගන කන රජයක් බවට ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් ෙවලා ඉවරයි. ඒ නිසා ලජ්ජා තිෙබන මිනිස්සුන්ට 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂව අත ඔසවන්න බැහැයි කියන 
කාරණය මා කියනවා.  

දැන් ස්ථානීය දඩ නියම කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
සාමාන  තැනැත්ෙතකුට දරා ගන්න බැරි විධිෙය් ස්ථානීය ගාසත්ු 
තමයි නියම කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, වාහනයක් 
ඉස්සර කරද්දී කමෙව්ද කිහිපයක් තිෙබන බව. වාහනයක් ඉස්සර 
කරද්දී බාධා පැමුණුෙවොත්, වැරැදි ෙලස ඉස්සර කෙළොත්, ඉස්සර 
කිරීමට ඉඩ ෙනොදුන්ෙනොත් ෙම් හැම එකකටම දඩ නියම ෙවනවා. 
අවම දඩය රුපියල් 500යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අනුපාතිකව ෙම් දඩය වැඩි කෙළොත් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
වාහනයක් පැදවීෙම් හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් ඉතා 
නින්දිත බදු පතිපත්තියක් තමයි ෙම් රජය අනුගමනය කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් බදු පතිපත්තිය අකුළා ගන්න බලපෑම් කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள், 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி,  நீதி ஆகிய 

ன்  அைமச்சுக க்குாிய நிதி ஒ க்கீ களின் மீ  
நைடெப ம் கு நிைல விவாதத்தில் பங்குபற் வதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு த ல் நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 
இந்த நாட் ேல இதற்கு ன்  ஆட்சி ெசய்தவர்கள் 
வரன் ைறக்கப்பாற்பட்ட எவ்வாறான ேவைலகைளச் 
ெசய்தார்கள்? அல்ல  இப்ெபா  ஆட்சி ெசய்  
ெகாண் ப்பவர்கள் சட்டத்திற்குப் றம்பான, நீதிக்குப் 

றம்பான எவ்வாறான ேவைலகைளச் ெசய் ெகாண் க் 
கின்றார்கள்? என்பன பற்றிய எந்தவிதமான க த் க்கைள ம் 
நான் ன்ைவக்க வி ம்பவில்ைல.  த்தத்தி ந்  
மீண்ெட ந்த வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் சட்டம், ஒ ங்கு, நீதி 
ெதாடர்பாக எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகள் என்ன? 
என்பதைனேய இன்  நான் ன்ைவக்க விைழகின்ேறன்.   

த்த காலத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல இந்த 
ஒ ங்கு, ஒ க்கம் என்பன மிக ம் உன்னதமாகப் 
ேபாற்றப்பட்டன. அங்கு வாழ்கின்ற மக்க க்கு அப்ேபா  
ஒ க்கம் ெதாடர்பிேலா அல்ல  ஒ ங்கு ெதாடர்பிேலா ெபாிய 
அச்சு த்தல் எ ேமயி க்கவில்ைல. ஆனால், இந்த த்தம் 

க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதன் பின்  சட்டம், நீதி, ஒ ங்கு 
என்பன எவ்வாறான ஒ  நிைலப்பாட் ல் உள்ளன என்பதைன 
நாம் சீர் க்கிப் பார்க்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
கடந்த 7 வ ட காலத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல 
இந்தச் சட்டம், நீதி என்பன எைத நிைலநாட் யி க்கின்றன? 
எைதச் ெசய்யத் தவறியி க்கின்றன? இதனாேல இந்த மக்கள் 
எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகள் என்ன? என்பவற்ைற நாம் 
கூர்ந்  ஆராயேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

அங்கு வாழ்கின்ற மக்கள் சட்ட அ சரைண, நீதி, நியாயம் 
என்பன கிைடக்கா  ஏமாற்றப்பட்டவர்களாகேவ இன் ம் 
வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். அவர்க க்கான ஓர் இயல்பான 
வாழ்க்ைக நிைல, ஒ  நிம்மதியான வாழ்க்ைக ைற என்பன 
அைமத் க்ெகா க்கப்படாத நிைலயிேலேய அவர்கள் 
வாழ்கின்றார்கள். இதற்குப் பல்ேவ  விதமான 
உதாரணங்கைளக் கூறலாம். ஆைனயிறவி ம் மன்னாாி  

ள்ள உப்பளங்கள் தனியா க்கு விற்பைன ெசய்யப்படப் 
ேபாகின்றன என்ற ெசய்தி ம், அைதத் ெதாடர்ந்  அவற்ைறக் 
காப்பாற் வதற்காக அந்த மக்கள் ஓர் எதிர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்த விைழவைத ம் நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த உப்பளங்கள் அங்கு 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்கின்ற, 
வ மானத்ைதக் ெகா ்க்கின்ற ஒ  ல வளங்களாக 
இ க்கின்றன. இவற்ைற இந்த அரசு ஏன், தனியா க்கு 
விற்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கின்ற ? என்பைத நான் அந்த 
மக்கள் சார்பாக இந்த உயாிய சைபயில் ஒ  ேகள்வியாக 

ன்ைவக்கின்ேறன். தய ெசய்  இந்த த்தத்திேல 
ேதாற் ப்ேபான மக்கைள மீண் ம் மிதிக்கின்ற- வ த் கின்ற 
வைகயில், எந்தவிதமான நடவ க்ைககளி ம் ஈ படாதீர்கள்! 
நாம் உங்களிடம் எதைன ம் ேகட்கவில்ைல. எம  மக்கள் ஓர் 
இயல்பான, சு கமான, பா காப்பான வாழ்க்ைக வாழ்வதற்கு 
வழிவகுத் க் ெகா ங்கள்! என் தான் ேகட்கின்ேறாம்.  

இன்  வட பகுதியிேல ஒன்றைர இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட 
இரா வம் குவிக்கப்பட் க்கின்ற . 2017ஆம் 
ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்திேல பா காப்  
அைமச்சுக்காக 28,000 ேகா  பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், இந்தச் சட்டம், பா காப் க்கு 
அங்கு என்ன உ திப்பா  இ க்கின்ற ? என்ப  
ேகள்விக்குறியாகேவ உள்ள . கஞ்சா கடத்தைல இரா வம், 
ெபா ஸ் ஆகிேயாாினால் ஏன், கட் ப்ப த்த யவில்ைல? 
இதைனவிட, அங்கு இ க்கின்ற நிர்வாகங்களினால் அங்கு 
வாழ்கின்ற மக்கள் ெதாடர்ந்  பல சிக்கல்கைள எதிர்ெகாண்  
வ கின்றார்கள். இவற்ைற ஒ  கணம் சீர் க்கிப் பா ங்கள்! 
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல சட்டம், நீதி, ஒ ங்கு என்பன 
எவ்வாறான ைறயில் உள்ளன? இவற் க்கு ஏன், 
அச்சு த்தல் வ கின்ற ? இவற்ைற இங்கு ஏன், நிைலநாட்ட 

யாமல் இ க்கின்ற ? என்பதைன நாம் சீர் க்கிப் 
பார்க்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

இன்  பாதிக்கப்பட் ப்ப , த்தத்தில் ேதாற் ப்ேபான 
சாதாரண மக்கள் மட் மல்ல, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
தைலவ ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார். நாட் ன் எட்டாவ  
பாரா மன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தைலவரான ெகளரவ இரா. 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்களின் எதிர்க்கட்சித் தைலவ க்குாிய 
பதவிக் காலத்தில் ஒ  வ டம் வைடந் ம் அவ க்குாிய 
உத்திேயாக ர்வ வாசஸ்தலம் இ வைர வழங்கப்படவில்ைல. 
எம  தைலவ க்ேக இந்த நிைல என்றால் எம  மக்களின் 
நிைல எவ்வா  இ க்கும் என்பைத ஒ  கணம் சிந்தித் ப் 
பா ங்கள்! இங்கி க்கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
வசிக்கின்ற உத்திேயாக ர்வ இல்லங்கள் வசதியாக இல்ைல 
என்ற ஒ  க த்ைதக் கடந்த வாரம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்ைவத்தார். பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
க ைடய இல்லங்களின் வசதிவாய்ப் க்கள் பற்றி 
ேநாக்குகின்ற நீங்கள் ஏன், எங்க ைடய தைலவர  
வாசஸ்தலம் பற்றிக் கவனிக்கவில்ைல? அவ ைடய 

ைமயான வயதி ம் வசதியற்ற ஒ  வாசஸ்தலத்திேலேய 
அவர் ெதாடர்ந் ம் வசித் வ கின்றார். அ மட் மல்ல, 
அவர  பா காப் க்கு வழங்கப்பட் ள்ள வாகனங்க ம் 
ஏறக்குைறய 25 வ டகாலம் பைழைமயானைவ. அவ்வாறான 
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ஒ  வாகனத்ைதக் ெகாண்  எவ்வா  உாிய பா காப்  
வழங்க ம்? என்பைத ம் நான் இங்கு ேகள்வியாகக் 
ேகட்க விைழகின்ேறன்.  

இ  மட் மல்ல, இன்  ேவைலவாய்ப்  வழங்குவதில் 
எம  வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற மக்கள் ஏமாற்றப் 
ப கின்றார்கள்; எம  மக்கள் ெதாடர்ந்  றந்தள்ளப்ப  
கின்றார்கள். அதாவ  சுற் நி பங்கள் ெவளியிடப்ப  
கின்றன; எ த் ப் பாீட்ைசகள் மற் ம் ேநர் கப் பாீட்ைசகள் 
நடத்தப்ப கின்றன. ஆனால், அதில் பங்குபற்றாதவர்க க்ேக 
ேவைலக்கான நியமனக் க தங்கள் வழங்கப்ப கின்ற நிைல 
ெதாடர்கின்ற . இந்த நிைலைம மாற ேவண் ம்.  

இன்  இந்த வர  ெசல த் திட்டம் பற்றிய பல 
குைறகைள அல்ல  தி ப்தியின்ைமகைள நாம் ெதாடர்ந் ம் 
வாதங்களின்ேபா  ன்ைவத்  வந்தா ம், இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்திற்கும் அரசுக்கும் நாம் ஆதர  வழங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம் என்றால், அ  எம  மக்கைள 
நல் ணக்கத்ேதா , நல்லெதா  சூழ ல் நல்ல மன 
நிைலைமேயா  வாழைவக்க ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். 
எம  மக்கள் இன்  தி ப்தியற்ற, நிம்மதியற்ற வாழ்க்ைக 
வாழ்ந்தா ம் அவர்க க்கு அரசாங்கத்தினாேல ஒ  
சு கமான வாழ்க்ைக ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்படாவிட்டா ம், 
அரங்ேகறிக்ெகாண் க்கின்ற அரசியல் தீர் க்கான 
வழிகாட்டைல அல்ல  நைட ைறைய ேதாற்க க்கக்கூடா ; 
அதைனக் குழப்பக்கூடா  என்பதற்காகத்தான் அரசுக்கு 
ஒட் ெமாத்தமாக நாம் ஆதர  வழங்குகின்ேறாம். இதைனக் 
க த்திற்ெகாண்  எம  மக்கள் மத்தியில் சட்டம், ஒ ங்கு, 
நீதிைய நிைலநாட் ம் வைகயில் ஒ  சு கமான நிைலைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

இன்  ெகாக்கிளாயில் தனியா க்குச் ெசாந்தமான ஓர் 
உ திக் காணியிேல த்தர் சிைல அைமக்கப்பட்  
வ கின்ற . நீதிமன்றங்க க்ேகா ெபா ஸ் நிைலயங் 
க க்ேகா ெசன்  பழக்கப்படாத, ப ப்பறிவற்ற எம  மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாத் க்கைள ம் மற் ம் உாிைமகைள ம் 
ெபற் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பாக இன்  நீதிமன்றங்க க்கும் 
ெபா ஸ் நிைலயங்க க்கும் ெசன்  வர நிர்ப்பந்திக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள்.  

த்த காலத்திேல அங்கு ெபண்க க்கு எந்தவிதமான 
அச்சு த்த ம் இ க்கவில்ைல. ஆனால், த்தம் வைடந்த 
தன் பின்னர் சி  குழந்ைதக க்குக்கூடப் பா காப்  இல்லாத 
ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலைய வளரவிடக் 
கூடா . சட்டம், நீதி, ஒ ங்கு என்பவற்ைற ெவ மேன 
எ த்திேலா அல்ல  த்தக வ விேலா ைவக்கா  அவற்ைறச் 
சாியாக அ ல்ப த்த ேவண் ம். நிதி ஒ க்கீ  ெசய்  குறித்த 
அதிகாாிகைள நியமிப்ப ேபான்ற ெசயல்க க்கு அப்பால், 
எம  மக்கள் ஓர் இயல்பான வாழ்க்ைக வாழக்கூ ய சூழைல 
ஏற்ப த்தித் தா ங்கள்!  

எம  பிரேதசங்களில் பணி ாி ம் அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள் த்த காலத்திேல பல பாதிப் க்கைளச் 
சந்தித்தி க்கின்றார்கள்; தம  ஊதியங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாதி ந்தார்கள். அங்கு ஓர் இயல்பான 
சூழல் இல்லாத நிைலயில் இரா வத்தினாின், பயங்கரவாதி 
களின் பல அச்சு த்தல்க க்கு மத்தியில் எம  மக்கள் 
தமக்கான அரச ேசைவகைள இழந்தி க்கின்றார்கள். 
அ குறித்  இன் ம் பல்ேவ  வைகயான நடவ க்ைககளில் 

அல்ல  அதற்கு நியாயம் ேகட்கின்ற வைகயில் அைலந்  
திாிகின்றார்கள். த்த காலத்திேல பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு, 
பாதிக்கப்பட்ட அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கு நியாயம் 
வழங்குகின்ற வைகயில் விேசட ஆைணக்கு க்கைள 
நியமித்  அவர்க க்குச் சாியான வழிசைமத் க் 
ெகா க்கின்றேபா தான் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியிேல 
சட்டத்ைத ம் நீதிைய ம்   நிைலநாட்ட ம்.   

த்த காலங்களில் எம  பகுதிகளிேல கு ேபாைதேயா 
அல்ல  கு ேபாைதயினால் ஏற்ப கின்ற கு ம்ப 

ரண்பா கேளா, பிள்ைளகளிைடேய கு ேபாைதப் 
பழக்கங்கேளா, பாடசாைல மாணவர்களிேடேய ரண்பா  
கேளா எ ம் இ க்கவில்ைல. இன்  இவ்வள  
ெதாைகயான இரா வத்தினர், ெபா ஸார் இ ந்  
நிர்வாகம், அதற்கான பல அதிகாாிகள், அதற்கான 
விழிப் ணர் க் க த்தரங்குகள் நடத் கின்றேபா ம் ஏன், 
அதற்குாிய நீதிைய, சட்டத்ைத, ஒ க்கத்ைத அங்கு 
நிைலநாட்ட யாமல் இ க்கின்ற ? இத ைடய 
உட்க த்  - உட்ெபா ள் என்ன? அங்கு ெபா ஸ் 
அதிகாாிகள் எம  மக்கைளக் குழப்பிவி கின்ற வைகயில் 
அல்ல  சட்டவிேராத ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க க்கு 
ஒத் ைழக்கின்ற வைகயில் நடந் ெகாள்வ  ேபான்ற 
விடயங்கள் ெதாடர்ந்  காணப்ப கின்றன.  

த்தத்திேல தன  கணவைன ம் பிள்ைளைய ம் இழந் , 
பாதிக்கப்பட்ட ஒ  தாய், ெடான்ைறக் கட் வதற்காக ஒ  
load மணைலப் ெப வதற்கு எவ்வளேவா பா ப கின்றார். 
அவர் அதற்கு  கிராம அ வலைரச் சந்தித் , பிரேதச 
ெசயலாளைரச் சந்தித்  அ மதிகள் ெபற ேவண் ம். 
அவ்வா  அ மதிகள் ெபற்றா ம் மணைலப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு அவர் மிக ம் கஷ்டப்படேவண் யி க்கிற . 
ஆனால், எம  மாவட்டங்களி ந்  எவ்வா  tipper களிேல 
அதிகள  மணல் அகழ்ந்  ெசல்லப்ப கின்ற ? இதற்கு 
எங்கி ந்  அ மதி கிைடக்கின்ற ? இ ெதாடர்பாக 
நாங்கள் எம  பிரேதச மட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு வின் 
கூட்டங்களின்ேபா  பிரேதச ெசயலாளர்களிட ம் 
அதிகாாிகளிட ம் வினவியேபா , "இதற்குாிய அ மதிகள் 
ேம டத்தி ந்  வ கின்றன" என்   அவர்கள்  
கூ கின்றார்கள். அங்கு இவ்வாறான குழப்பமான ஒ  
சூழ ல், சாியான ைறயிேல நிர்வாகத்ைத ேமற்ெகாள்ள 

யாத  நிைலயில், இந்த நீதி, சட்டம்  ஒ ங்கு என்பவற்ைற 
நாம் எவ்வா  எதிர்பார்க்க ம்?  

ஆகேவ, இவற் க்கு அப்பால், அங்கு மக்கள் ஓர் இயல்  
வாழ்க்ைகைய -  சமாதானமான வாழ்க்ைகைய வாழக்கூ ய 
வைகயி ம் எதிர்கால இைளஞர்கள்  நல்ல ஒ  ச கமாக 
வாழக்கூ ய வைகயி மான ஒ  சூழைல ஏற்ப த்தி, சட்டம், 
ஒ ங்கு, நீதி என்பவற்ைற நிைலநி த் வதற்கு நீங்கள் 
அைனவ ம் ன்வரேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயிேல 
ேகாாிக்ைக வி த் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
[අ.භා. 3.23] 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
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අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාද වන අවස්ථාෙව් අදහස් දක්වන්න 
ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. 

ශී ලංකා ෙපොලීසිය, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, අන්තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය, දක්ෂිණ සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ 
ගාලු උරුමය පදනම යන ආයතන පසු ගිය වසර තුළ ලබාගත් 
පගතිය, ඒ වාෙග්ම අපි ඉදිරි වසෙර් කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු වන 
වැඩ පිළිබඳව මට තිෙබන කාල සීමාව තුළ පුළුවන් පමණින් ෙම් 
සභාෙව්දී විගහ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මුලින්ම ස්තුති කරන්න ඕනෑ, අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට 
සහ නිලධාරින්ට, ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට සහ 
අෙනකුත් සියලුම ආයතනවල නිලධාරින්ට.  ඔවුන් ෙම් 
කටයුතුවලදී දක්වන උනන්දුව පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 
ඒ ස්තුති කිරීම පසුවට කරන්න තැබුෙවොත් ඔබතුමා මට කියයි, 
"දැන් වාඩි ෙවන්න, ෙවලාව අවසන්" කියලා.  

අය වැය ෙදවනවර කියවන අවස්ථාෙව් මම කථා කරද්දී අෙප් 
රජය බලයට පත්වීෙම්දී අපට තිබුණු පධාන අභිෙයෝග ෙමොනවාද 
කියලා මා සඳහන් කළා. රට තුළ පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීම, ඒ 
වාෙග්ම නීතිෙය් ආධිපත  ශක්තිමත් කිරීම, කඩා වැටී තිබුණු 
ආර්ථිකය ෙගොඩනැඟීම, ජාත න්තරය තුළ පිළිගැනීම ඇති කිරීම, 
ඒ වාෙග්ම සංහිඳියාව ෙගොඩනැඟීම වාෙග් ඒවා තමයි අෙප් පධාන 
අභිෙයෝග ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ අභිෙයෝගවලින් පධානම අභිෙයෝග 
කිහිපයක් ජයගහණය කිරීමට රජය  යන ගමනට මෙග් 
අමාත ාංශයට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිෙබන බව කියන්ෙන් 
ආඩම්බරෙයන්. 

මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ඇති පධානම ආයතනය වන්ෙන් ශී 
ලංකා ෙපොලීසියයි. එය අවුරුදු 150ක ඉතිහාසයක් තිෙබන 
ආයතනයක්; පාලන තන්තයක එදිෙනදා කටයුතුවල වැදගත්ම 
රාජකාරියක් තිෙබන ආයතනයක්. ෙම් ෙවන ෙකොට පශ්චාත් යුද 
අවධිය පහුකරලා ජාතික සහ ජාත න්තර වශෙයන් සංහිඳියාව 
ෙගොඩනඟමින් සිටින අතර, ඒ සඳහා ඵලදායී සහ වඩාත් 
කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙපොලීසිෙය් දායකත්වය 
ඉතා වැදගත් ෙවනවා. යුද්ධය කාලෙය්දී ෙපොලීසියටත් විෙශේෂ 
රාජකාරියක් පැවරී තිබුණා. ඒ කාලෙය් වි ශිෂ්ට ෙසේවාවක් ඉටු 
කළා.  යුද්ධය කාලෙය් ෙපොලීසිය කරපු ෙසේවාව, ඒ කාලෙය් 
ෙගොඩනැඟුණු රාජකාරි මානසිකත්වය යුද්ධෙයන් පසු ෙවනස් 
කිරීම සඳහා එවකට තිබුණු රජය ෙබොෙහොම අඩු අවධානයක් තමයි 
ෙයොමු කෙළේ. සම්පත් ලබාදීෙම්දීත් ඉතාම අඩු අවධානයක් තමයි 
ෙයොමු කෙළේ. අන්න එතන ඉඳලා තමයි අපට පටන් ගන්න  වුෙණ්. 

ෙපොලීසිය වර්තමාන යුගයටත්, ඉදිරි කාලයටත් මුහුණ ෙදන්න 
අවශ  විධියට සකස් කරන්න දැන් කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි 
තවත් පමාද වුෙණොත්, අෙප් රෙට් ජනතාවට වන අවාසිය වාෙග්ම, 
ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබාදීම තවත් පමාද කිරීමක් ෙවනවා. ඒ 
නිසා තමයි අපි මූලික කාරණා කිහිපයක් ඔස්ෙසේ ෙපොලීසිෙය් 
දියුණුව ඇති කරන්න කටයුතු කරන්ෙන්. නවීකරණය එහි පධාන 
තැනක් ගන්නවා, පුහුණුව පධාන තැනක් ගන්නවා, නව කමෙව්ද 
ඇතුළු කිරීම පධාන තැනක් ගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් දියුණුව, ඔවුන්ෙග් ෙසේවාෙව් දියුණුව, ඔවුන්ට 
ඉදිරියට ගමන් කරන්න තිෙබන හැකියාව යන ෙම් හැම ෙදයක් 
ගැනම අපි අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

ෙපොලීසිෙය් නවීකරණය ගැන කථා කෙළොත්, ෙපොලීසිය 
කටයුතු කරන්ෙන් සිදු වුණු අපරාධ ගැනයි. ඒවා සිදුවීම් හැටියට 
ගන්නවා. ෙපොලීසිෙය් කටයුතුවල දක්ෂතා ෙපන්වන්ෙන් ඒවා 
විසඳන්න කටයුතු කරපු පතිශතය අනුවයි.  අපරාධ සිදුවීමත්, 
පරීක්ෂණ සිදුකර ඒවා විසඳීමත් එක්ක බලන ෙකොට අද ෙපොලීසිය 
ෙහොඳ පගතියක් ලබන්න පටන් අරෙගන තිෙබන බව මම සතුටින් 

කියනවා. නමුත් ෙදයක් සිදු වුණාට පසුව එය විසඳනවාට වඩා 
එෙසේ සිදුවීම වළක්වන එක තමයි අප කළ යුත්ෙත්.  

අපි ඒ සඳහා තමයි දැන් වැඩිපුර අවධානය ෙයොමු කරන්න 
පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අපි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තුළ විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ සඳහා අවශ  
තාක්ෂණය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. කාලයකින් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එවැනි ආෙයෝජනයක් සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. අපි පසු ගිය වර්ෂ ෙදක තුළදී එම ආෙයෝජනය සිදු කරන්න 
පටන් ගත්තා.  

ලංකාෙව් සම්පත් උපෙයෝගී කරෙගන, අෙප් විශ්වවිද ාල 
දරුවන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙගන අපි ඇඟිලි සලකුණු - finger 
prints - ඉතාම ෙව්ගෙයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් පද්ධතියක් ඇති 
කළා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ වාර්තා ඉතාම ඉක්මනින් සංසන්දනය 
කරන්න පුළුවන් විධියට අෙප් ෙපොලිස් ස්ථාන 467ම එකට 
සම්බන්ධ කරලා, එක ෙපොලීසියක් තුළ සිදු වන අපරාධ 
පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධව අෙනක් සියලු ෙපොලිස් ස්ථානවලටත් 
දැන ගන්න පුළුවන් කමයක්, නම් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් 
කමයක් අපි හඳුන්වා දුන්නා. නමුත් අපිට ෙමතැනින් එහාට යන්න 
තිෙබනවා. බටහිර ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල මීට වඩා ෙහොඳ 
තාක්ෂණය ෙපොලීසියට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. අපිටත් එම 
තාක්ෂණයට අදාළ උපකරණ හා  software අවශ  ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මම ඉතාම සතුටින් කියනවා, එම කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
5,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන බව. අපිට එක අවුරුද්දකින් 
ෙම් සියලු ෙද්වල් කරන්න බැහැ. නමුත් අපි එතැනින් ආරම්භ 
කරලා, එම පද්ධතිය ෙගොඩනඟාෙගන අපරාධ වළක්වන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ ෙපොලිස් ෙසේවාවක් බිහි කිරීමට අවශ  එම 
වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. 

නීතිෙය් නවීකරණයකුත් සිදු කරන්න ෙවනවා. ඒ ගැන අෙප් 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි. අපි ඒ 
සම්බන්ධවත් විශාල පගතියක් ලබන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත -  Prevention of Terrorism Act - 
PTA එක-   සම්බන්ධෙයන් වූ කමිටුෙව් මමත් සභාපතිත්වය 
දැරුවා. එය සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා අපි කමිටුවක් මඟින් අදහස් 
දක්වා තිෙබනවා. එම අදහස ් කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා White 
Paper එකක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Oversight 
Committeesවලට අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, එම කමිටුවල 
අදහස් දක්වන්නය කියලා. Counter Terrorism Act කියලා තමයි 
අපි ඒක නම් කරලා තිෙබන්ෙන්. එය ජාත න්තර මට්ටමට මුහුණ 
ෙදන්න පුළුවන් එකක් වාෙග්ම අෙප් රෙට්ත් ජාති, ආගම්, කුල-
ෙභ්ද නැතුව හැෙමෝෙග්ම අයිතිවාසිකම් සුරකින පනතක් ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර තස්තවාදය, අෙප් රෙට් තස්තවාදය කියන 
ෙම් හැම ෙද්කටම මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් පනතක්. ඒෙක් පශ්න 
නැතුව ෙනොෙවයි. කථා කරන්න තවත් ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත් 
දැනට එය White Paper  එකක් පමණයි. ඊළඟ පියවර හැටියට 
ඉදිරිෙය් දී එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පුහුණුව ගැනත් අපි විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඊෙය් කළුතර ශී 
ලංකා ෙපොලිස් විද ාලෙය්දී ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් විසිර යාෙම් උත්සවයක් පවත්වනු ලැබුවා. එහිදී 
පුහුණුව ලැබූ ෙපොලිස් නිලධාරින් 112 ෙදෙනකු එළියට ආවා. 
ඔවුන් දීර්ඝ පුහුණුවක් ලැබුවා. ඔවුන්ට මාස ෙදොළෙහේ සිට දහඅට 
අතර පුහුණු කාලයක් ලබා දී තිබුණා. ඒ අතර කාන්තා ෙපොලිස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරිනියන් සියයට 30ක පමාණයක් සිටියා. ඒ වාෙග්ම දවිඩ 
ෙපොලිස් නිලධාරින් හැටෙදෙදෙනකු සිටියා. එහිදී අපි කැමැති වුණු 
පතිශතයට යන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි ඊළඟ වතාෙව්දී එම 
පතිශතය තවත් වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා.  

අපි පසු ගිය වර්ෂ ෙදක තුළ, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල  
නිලධාරින් 1,965 ෙදෙනකු පුහුණු කර තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය් දී 
අපි එය ෙදගුණ කරනවා. වර්ෂයකට ෙපොලිස් නිලධාරින් 1,000ක් 
විතර පුහුණු කරන්න පුළුවන්ව තිබුණු ධාරිතාව අපි 2,000ක් දක්වා 
වැඩි කරනවා. අපි එෙසේ ධාරිතාව වැඩි කරන්ෙන් අෙප් ෙපොලිස් 
ෙසේවයට අවශ  හිඟ නිලධාරින් පුහුණු කිරීමට හා ෙපොලිස් 
ෙසේවයට බැඳී සිටින නමුත් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පුහුණුවක් 
ෙනොලැබූ නිලධාරින්ට අවශ  re-training එකක් ලබා දීම සඳහායි. 
ඒ වාෙග්ම අපි ෙපොලිස් ඇකඩමිය දියුණු කරනවා. අලුත් ෙපොලිස් 
විශ්වවිද ාලයක් -Police and Criminal Justice University එකක්
-  ස්ථාපිත කරන්න අපි මූලික රාමුව හදා තිෙබනවා. හිටපු 
ෙපොලිස්පති ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් එම 
කමිටුෙව් වාර්තා අපට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි එය කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා එම විශ්වවිද ාලය ස්ථාපිත කරන්න 
කටයුතු කරනවා. ෙම් හැම ෙදයක්ම කරන්ෙන් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් 
නිලධාරින්ෙග් පුහුණුව ඇති කරන්නයි. ඒ තුළින් මහජනතාවට 
ෙවන ෙසේවය උපරිම මට්ටමකට ෙගෙනන්නයි. ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට දවිඩ භාෂාව ගැන දැනුමක් ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
මම කථා කළා. ගරු අගමැතිතුමා මට කිව්වා, යාපනයට ගිහිල්ලා 
ඒ තිෙබන පශ්න කථා කරන්න කියලා. අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
බීට්  එෙක් ඉන්නවා; පාෙර් ඉන්නවා; කඩමණ්ඩිෙය් ඉන්නවා. 
නමුත්, ඔවුන්ට ෙදමළ භාෂාව හැසිරවීෙම් දුර්වලතා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අෙප් නිලධාරින්ට තිෙබන මූලික පශ්නය. පසු ගිය වතාවල් 
කිහිපෙය්දීම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච පමාණයට දවිඩ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් බඳවා ගන්න බැරි වුණා. අපි ඉල්ලුම් පත කැ ෙඳවුවත් ඒ 
පමාණය ආෙව් නැහැ. එම නිසා 2017 වර්ෂෙය් බඳවා ගැනීම්වලදී 
අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. මාධ  හරහාත්, ඒ වාෙග්ම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහාත්, සිවිල් සමාජය හරහාත්, ඒ 
පෙද්ශෙය් සිටින මන්තීවරුන් - මහජන නිෙයෝජිතයින් - හරහාත් 
දැනුවත් කිරීම් කරලා අපි තවත් පමාණයක් වැඩි කරගන්න 
උනන්දු ෙවනවා. ඒ හරහා දවිඩ භාෂාව හසුරුවන්න පුළුවන් 
ෙපොලිස් නිලධාරින් බඳවා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා. "නව 
කමෙව්ද" අෙනක් අවශ තාවයි. ෙම්ක අපි අලුතින් අධ යනය 
කරන්න අවශ  ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

අද ෙලෝකය පිළිගත්ත නව කමෙව්ද තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පජා ෙපොලිස් ෙසේවාව අද ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල්වල වුණත් 
ඉතාම අවශ  වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් 
ගම්වල තිබුණා, සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු. ඒවා නැවත පතිසංවිධානය 
කරලා පජා ෙපොලිස් ඒකක හැටියට පිහිටුවන්නත්, විෙශේෂෙයන්ම 
පජා ෙපොලිස් ඒකකෙයන් ඉටු කරගන්න ඕනෑ අරමුණු ඉලක්ක 
කරෙගන ඒවා නැවත පතිසංවිධානය කරන්නත් අවශ  කටයුතු 
කරනවා. ඒෙක්ම වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට තමයි, ෙපොලිස් ස්ථාන 
පමාණය අපි වැඩි කරගන්න යන්ෙන්.  විශාල ෙපොලිස් ස්ථාන  
දුරින්, දුරින් තිෙබනවාට වඩා, - ෙපොලිස් ස්ථාන පමාණය වැඩි 
කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.    

අපි පසුගිය අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළා,  434ක් ව තිබුණු 
ෙපොලිස් ස්ථාන  පමාණය 600ක් දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. ෙම් 
වන විට එය 468ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂය 
අවසාන වන විට එම සංඛ ාව 477ක් දක්වා වැඩි කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ලබන වර්ෂෙය්දී තවත් ෙපොලිස් 
ස්ථාන 50ක් ඇති කරන්නට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. ලබන 

වර්ෂෙය්දී අපි ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නවා. 
පධානම ෙද් තමයි ෙපොලීසිය තුළ සිටින නිලධාරින්ට ෙසේවා 
තෘප්තිය තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙපොලීසිය තුළ ගමන් 
මාර්ගයක් ෙපෙනන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් රාජකාරි කරද්දී 
ඔවුන්ට අවශ  වන මම කියපු නව තාක්ෂණ කමෙව්දයන් සියලු 
ෙදයක්ම තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි වර්ෂය තුළ 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා.  

පසුගිය අය වැෙය්දී අපි ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙපො ෙරොන්දු වුණා 
සියයට 20ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් ගැන. 2016 වර්ෂෙය්ත්, 2017 
වර්ෂෙය්ත් සියයට 40ක සමස්ත වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරනවා 
කියලා අපි කිව්වා. 2016දී අපට සියයට 17කින් වැටුප් වැඩි 
කරන්න පුළුවන් වුණා. 2017 දී ඒක සියයට 23කින් තව වැඩි 
කරලා සියයට 40ක වැටුප් වැඩි කිරීෙම් ඉලක්කයට යනවා. ඒ 
වැටුප් වැඩි කිරීම කරනවාත් එක්කම අපි ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් 
කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක්, ජනතාවට යහපත් ෙසේවාවක් ඉටු කරයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔවුන් පුහුණු කටයුතුවලට 
ඕනෑකමින් සම්බන්ධ ෙවලා,  එයින් යම් ෙදයක් ඉෙගන ෙගන 
ඇවිල්ලා ඒක තම ෙසේවාෙව්දී දක්වන්නත්, ඒ වාෙග්ම  ඔවුන් ලබා 
ගන්නා දැනුම අෙනක් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ලබා  ෙදන්න පුළුවන් 
මට්ටෙමන් එම පුහුණුව ඔවුන් ලබා ගනීවි කියලාත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, 
මුදල් ඇමතිතුමාටත්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත් ෙම් වැටුප් වැඩි කිරීම කරන්න එතුමන්ලා දීපු 
සහායට මම වි ෙශේෂෙයන් ස්තුති කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න තව ෙකොච්චර කාලයක් 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කථා කරන්න නම් ෙබොෙහෝමයක් ෙද් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් නිල ඇඳුම 
සම්බන්ධෙයන් මම යමක් කියන්න කැමැතියි. ඒක විවාදයකට 
ලක් ෙවන කාරණයක්. ෙම් නිල ඇඳුම මාරු කරනවාට ෙපොලිස් 
නිලධාරින් කැමැති නැහැ. නමුත්, මහජනතාව කියන්ෙන් ෙපොලිස් 
නිල ඇඳුම මාරු කරන්න කියලයි. එම නිසා ෙම් පශ්නය ගැන අපි 
ඉතා ඕනෑකමින් බලනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහමත් කාලයක් 
තිබුණා, ගරු මන්තීතුමා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ  විධියට, 
අවශ  තැනදී සුදුසු විධියට කටයුතු කරන්නම්. අපි ඒ ගැන අද 
අධ යනයක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙගනුත් විමසා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මහජනතාවෙගනුත් 
විමසන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ සම්බන්ධව සුදුසු ෙලස අප කටයුතු  කරනවා. ඒ වාෙග්ම, 
උසස්වීම් පටිපාටිය, මාරුවීම් පටිපාටිය අප යම් තැනකට 
ෙගනැල්ලා, ඒ සඳහා ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් අනුමැතියත් අද ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් කියාවලිෙය්දී පශ්න  නැතිවා ෙනොෙවයි. 
සමහර තැන්වල අප ඉදිරිපත් කළ ඒවාෙය්ත්  පශ්න තිෙබනවා. 
ඒවා ගැන අපි නැවත අධ යනය කරලා, ඒවා නිවැරදි කරන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, අද ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ තැන්වල 
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[ගරු සාගල රත්නායක මහතා] 
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මත්දව  ව ාප්ත ෙවන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒක ගැන 
අපි විශාල අවධානයක් ෙයොමු කරලා, එයට විරුද්ධව සටන් කර 
දැනුම තිෙබන රටවල උදවු -උපකාර අරෙගන කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂ කාර්ය බල කාය පතිසංවිධානය 
කරන්නටත් අදහස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපොලීසිය ගැන විතරක් 
කථා කරලා පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ කියා මා හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී මා දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශය ගැනත් කථා කරන්නට ඕනෑ. එයින් කරන්නට යන 
වැඩ ෙකොටස ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් මම කියන්නම්. 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ඇති කළ ''සුදු අලි'' ෙදෙදනා ෙවන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට වරාය සහ මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළයි. අප අද ෙම් 
ආයතන ඵලදායී ආයතන ෙදකක් -[බාධා කිරීමක්] අෙප් හර්ෂ ද 
සිල්වා ඇමතිතුමා කියනවා, ''ෙකොළ අලි'' කරනවාය කියලා. 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ආයතන ඵලදායී ආයතන ෙදකක් 
බවට පත් කරන්නට යනවා. සමහර අය කියනවා, අප ඒ ආයතන 
විකුණනවාය කියා. නමුත් අප ඒවා විකුණන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
ජනතාවෙග් බදු බර වැඩි වුණු ආයතන ෙදකක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවට තිෙබන ඒ බදු බර අයින් කරලා, 
ජනතාවට ආදායම් ෙගනැල්ලා ෙදන ආයතන ෙදකක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳින් ෙගොඩනඟන්නටයි. විෙශේෂෙයන්, 
සියල්ලන්ෙග්ම අතට සල්ලි එන කාලයක් ඇති කරන්නයි අවශ  
වන්ෙන්; කිහිප ෙදෙනක් හැෙදන කාලයක් ඇති කරන්න 
ෙනොෙවයි. ගෙම් ෙපොඩිම ෙකනාට වුණත් ඒ ආදායම තිෙබන්නට 
ඕනෑ. අන්න ඒකයි අපට වුවමනා කරන්ෙන්. ඒ ඉලක්කය කරා අප 
යනවා. ඒ ඉලක්කය කරා යද්දී, අද එන්න එන්නම ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් ෙවන ලකුණු දකින ෙකොට, ෙබොෙහෝ ෙදනා අෙප් 
කකුෙලන් අදින්නයි බලන්ෙන්. ෙම්කට ඉතා ෙහොඳම ෙද් තමයි, 
ජාතිවාදය ඇවිස්සීම. ජාතිවාදය අවුස්සලා, පශන් ඇති කරලා 
නැවත ෙම් රෙට් ජනතාව අතර අසමගිය ඇති කරන්නට උත්සාහ 
කරනවා. මූලික ෙද්, අෙප් රෙට් ජනතාව අතර සමගිය ආරක්ෂා 
කිරීමයි. ඕනෑම ෙදයකට මූලික පදනම ෙවන්ෙන් සමගියයි. 
ෙබොෙහෝ ෙසයින් අෙප් රට පසුපසට යන්නට ෙහේතුව වුෙණ් සමගිය 
නැතිවීමයි. සංහිඳියාව ෙනොමැතිකම නිසා ෙමෙතක් කල් අෙප් 
ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්නට අමාරු වුණා. අද පධාන පක්ෂ ෙදකක් 
ආණ්ඩු කරන්න එකතු ෙවලා, ඒ කටයුතු ෙහොඳින් කර ෙගන යන 
අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, පටු 
ෙද්ශපාලන වාසිවලට ෙම් රෙට් ජාතිවාදී පශ්න ඇති කරන්න 
එපාය කියායි. හැෙමෝම එකතු ෙවන්න. අප ෙගොඩනඟාගත් ෙම් 
සංහිඳියාව ආරක්ෂා කරන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟන්න අප යන මාර්ගය ආරක්ෂා කර ෙගන ඉදිරියට 
යන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ආර්ථිකය දියුණු කර ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇති කර ගන්නට හැෙමෝටම අයිතියක් 
තිෙබනවා. එහි ඉඩ අප ඇති කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය වැය අවස්ථාෙව්දී ෙම් කටයුතුවලට උදව් 
කළ සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 3.41] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනයට අදාළ අමාත ාංශ 

තුන විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව්දී  කථා කරන්නට මා කලින් 
බලාෙපොෙරොත්තුව හිටිෙය් නැහැ. නමුත්, රජය විසින් අදහස් පකාශ 
කිරීෙම්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දරන මතයට පටහැනි මතයක් 
ආණ්ඩුව දරපු නිසාත්, ඒ පිළිබඳව රෙට් ජනතාව දැනුවත් විය යුතු 
නිසාත් ඒ පිළිබඳ අදහස් පකාශ කළ යුතුය කියා  අෙප් 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් විනාඩි දහයක කාලයක් ලබා ෙගන ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්නට මම තීරණය කළා. 

විෙශේෂෙයන් අගමැතිතුමාෙග් විෂයයක්, මාතෘකාවක් ගැන මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා, 
එතුමා සභා ෙව් සිටීම ගැන ෙබොෙහොම සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම, 
පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව එතුමා අදහස් දක්වයි කියා; ඒකට 
පිළිතුරක් ෙදයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කෙළේ අෙප්- 
[බාධා කිරීමක්]  කමක් නැහැ. එෙහම නම් ෙවනත් දවසක හරි 
මෙග් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. මට කලින් කථා 
කෙළේ සාගල රත්නායක ඇමතිතුමායි. එතුමා ෙපොලීසිය භාර 
ඇමතිතුමායි. එතුමාට මම ගරු කරනවා. ෙම් රෙට් පහළ ෙවච්ච 
ෙපොලීසිය භාර අමාත වරු අතරින්, එතුමා තමන්ෙග් ෙගෞරවය 
තවම තියාෙගන ඉන්නවා. හරක් ෙලොරිවලට කථා කරන්ෙන් 
නැතිව, ගණිකා නිවාසවලට කථා කරන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් 
අමාත  ධුරෙය් ෙගෞරවය ෙබොෙහොම ෙහොඳින් තියා ෙගන, කිසිම 
බලපෑමක් ෙනොකරන ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ ඔය 
කටයුත්ත කරනවාය කියන ඒ ෙගෞරවය ඔබතුමන් ෙකෙරහි මා 
තුළ තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා ඇමතිවරයා වුණාට, ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය් වැඩ කරන්ෙන් ඔබතුමා ෙනොෙවයි. ඒක තමයි 
පශ්නය.  ඔබතුමාෙග් ඔය ෙගෞරවනීයත්වය රැෙකන පරිදි 
ෙපොලීසිය කටයුතු කරනවා නම්, ඒ වෙග් ෙද්වල් සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉන් එහාට ඒ ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

ගරු අගමැතිතුමනි, මම අද මූලික අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන මහ බැංකුව 
සම්න්ධෙයනුයි. ලැබී තිෙබන කාලය අනුව මහ බැංකුෙව් 
බැඳුම්කර ගනු ෙදනුව පිළිබඳව දිගින් දිගටම පැහැදිලි කරන්න මට 
ෙවලාවක් නැහැ. නමුත් මුළු රටම දන්නවා, බැඳුම්කර ගනු ෙදනුව 
හරහා වංචාවක් සිදු වුණා කියලා. ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
සභාපතිත්වය දැරූ COPE එෙක් වාර්තාව, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා සභාපතිත්වය දරන COPE එෙක් වාර්තාව, 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව හා මහ බැංකුව ඇතුළත කරන 
ලද පරීක්ෂණ වාර්තා ආදී සියලු වාර්තාවලින් ෙහළි ෙවලා 
තිෙබනවා, බැඳුම්කර ගනු ෙදනුෙව්දී වංචාවක් සිදු වී තිෙබන බව. 
එක්තරා සමාගමක් මාස 15ක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළ රුපියල් 
බිලියන 15ක් ලාභ උපයා තිෙබනවා. ඒ බැඳුම්කර ගනු - ෙදනුව 
නිසා රටක් හැටියට අවුරුදු 30ක් ඇතුළත අප ලබන පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 145ක්. බැඳුම්කර ගනු - ෙදනුව නිසා රෙට් ෙපොලී 
අනුපාතය ඉහළ යාම නිසා ෙම් රෙට් ව ාපාරිකයින්ට ෙවලා 
තිෙබන අවාසිය ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් ව ාපාර කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. ඒවාෙය් ගණන් හිලව් ගැන ෙවන ෙවනම කථා 
කරන්න බැහැ. බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට 
COPE එක පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිෙබනවා.  

319 320 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ආණ්ඩුවට කියනවා, ඉතාම ඉක්මනින් ඒක විවාදයට 
ගන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබුණා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නීතිය උපරිම ෙලස කියාත්මක කරනවා කියලා. 
අගමැතිතුමනි, ඒ වාර්තාව print කරන්න කලින් නීතිපතිතුමාට 
යවන්න කියලාත් කියලා තිබුණා. ඒ නිසා බැඳුම්කර වංචාව 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම ඉක්මනින් සාධාරණය ඉටු ෙවයි කියලා මුළු 
රටම බලාෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක නීතිය කාටත් එකයි. 
නීතිය මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ටත් එකයි, නීතිය රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාටත් එකයි. නීතිය - [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] හරි. ඒ කාලෙය් වුණු අඩු පාඩුකම් නිසා 
ෙන් අපි අද විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. ඒක 
පිළිගන්නවා ෙන්. ඒ වාෙග් යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණු නිසා ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට ෙබොරු කියලා අපිව ෙගදර යැව්ෙව්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම - [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීවරුනි, ෙපොඩ්ඩක් මට බාධා ෙනොකර ඉන්න කියලා මම 
ඔබතුමන්ලාට ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය විධියට කියනවා. ෙම්ක 
attack එෙකන් කරන්න ඕනෑ නම්, attack  එෙකන් කරමු. 
සාමෙයන් කරන්න ඕනෑ නම්, සාමෙයන් කරමු. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  කලින් කියපු ආකාරයට 
බැඳුම්කර ගනු ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට මම දිගින් 
දිගටම කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැන් ඒ වංචාව පිළිබඳ 
සියල්ල ෙහළි වී තිෙබන නිසා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි 
කියනවා, බැඳුම්කර ගනු ෙදනුවට අගමැතිතුමා වග කියන්න 
ඕනෑය කියලා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි ඒ ස්ථාවරෙය් 
ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිය කාටත් එකයි කියලා 
මම කිව්වා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ට විරුද්ධව අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් නඩුවක් පැවරුවා, carrom 
boards ආනයනය කිරීෙම් සිද්ධියක් සම්බන්ධව. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග්ට විරුද්ධව නඩුවක් පවරලා මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් හිෙර් දමන්න හැදුවා, ලංකාවට carrom boards 
ෙගනාවාය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, carrom 
boards ෙගනාෙව් සෙතොස; මුදල් ෙගව්ෙව් සෙතොස; ෙබදුෙව් 
සෙතොස. කීඩා ඇමතිවරයාෙග් කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ, 
carrom boards ෙගන්වීමට. කීඩා අමාත ාංශෙය් හිටපු 
ෙල්කම්වරයා පමණක් ලියුමක් දීලා තිෙබනවා, මුදල් තිෙබනවා 
නම් අපි මුදල් ෙදනවා කියලා. එච්චරයි, කීඩා අමාත ාංශය 
පැත්ෙතන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සෙතොස ඇණවුම් කළා, සෙතොස 
මුදල් ෙගව්වා, සෙතොස ෙගන්වූවා; සෙතොස ෙබදුවා. 
පරීක්ෂණවලින් ඒ සියල්ල ෙහළි වුණා. නමුත් නඩුව පැවරුවා, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ට විරුද්ධව. ඒ ගැන ඇහුවාම ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? Corruption එකක් කියලා කිව්වා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම කිව්වා, corruption එකක් නිසා 
අල්ලස් පනෙත් 70 වන වගන්තිය යටෙත් නඩු පැවරුවා කියලා. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට මම කියනවා, 
අල්ලස් පනෙත් 70 වන වගන්තිය යටෙත්ම අගමැතිතුමාට 
විරුද්ධවත් නඩු පවරන්න කියලා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ට 
විරුද්ධව ඒ යටෙත් නඩු පවරන්න පුළුවන් වුණා නම්, ඒ නීතියම 
තමයි දැනුත් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. නීතිය නවන්න ඕනෑ 
නැහැ. නීතිය ෙකළින් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අනුව මට නඩු 
පැවරුවා නම්, එතුමාටත් නඩු පවරන්න ඕනෑ. ඇයි අපි කියන්ෙන්, 
බැඳුම්කර සිද්ධියට අගමැතිතුමා වග කියන්න ඕනෑය කියලා? ඒ 
සඳහා අපි කාරණා 14ක් කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් රජය යටෙත් 'මහ බැංකු 
අධිපති' තනතුර තිබුෙණ් අගවිනිසුරුවරයාට පසුවයි. ඒක එෙහන් 

ෙමෙහන් පහළට ෙගනාවා. ඒක වැරදියි. 'මහ බැංකු අධිපති' 
තනතුර කියන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන උත්තරීතර තනතුරක්. හරි 
නම් යහපාලන ආණ්ඩුව ඒ තනතුරට ෙකෙනක් පත් කරන්න ඕනෑ 
ව වස්ථාදායක සභාෙවනුයි. ඒක තමයි 'මහ බැංකු අධිපති' 
තනතුරට හිමි විය යුතු ස්ථානය. හැබැයි මුලින්ම ඒක එතැනින් 
ඉවත් කර ගත්තා.  

ෙදවන කාරණය ෙමොකක්ද? ලංකා ඉතිහාසෙය් හැමදාම මහ 
බැංකුව තිබුෙණ් මුදල් ඇමතිවරයා යටෙත්. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කිසිම දවසක මහ බැංකුව මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් ඉවත් කරලා 
නැහැ.  

පළමුවැනි වතාවට අගමැතිතුමා මහ බැංකුව එතුමාෙග් විෂය 
පථයට ගන්නවා. එතුමාෙග් විෂය පථයට අර ෙගන ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොකළ විධියට එවැනි උත්තරීතර 
තනතුරකට ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයක් ෙනොවන පුද්ගලෙයක් පත් 
කරනවා. ඒක තුන්වැනි වැරැද්ද. මම ඔබතුමාට පළමුවැනි වැරැද්ද 
හැටියට කිව්වා ව වස්ථා සභාවට පත් ෙනොකිරීම. ෙදවන වැරැද්ද,  
එක මහ බැංකුව අගාමාත වරයා යටතට පත් කර ගැනීම.  
තුන්වන වැරැද්ද, මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ෙලස  රෙට් 
පුරවැසිෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් පත් කිරීම. එවැනි තනතුරක් 
සඳහා පත් කරන ඕනෑම ෙකෙනක් දිවුරුම් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්  
පුද්ගලයා දිවුරුම් දීලාත් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

 පුරවැසිෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් පත් කරනවා නම් අඩු 
ගණෙන් ඔහුට work permit එකක් ගන්න පුළුවන්. අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මහත්තයා ඒ work permit  එක අර ෙගනත් නැහැ. 
ඔබතුමා කළ තුන්වැනි වැරැද්ද තමයි ඒ පුද්ගලයා ඒ තනතුරට පත් 
කිරීම. ඊළඟට, ෙපබරවාරි මාසෙය් 26වැනිදා පළමුවැනි බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව සිදු ෙවනවා, ගරු අගමැතිතුමනි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ ගනු-ෙදනුව ගැන ෙනොෙවයි මම කථා කරන්ෙන්. 

පුරවැසිෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා වීම 
පිළිබඳවයි මම කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ලංකාෙව් පුරවැසිෙයක් ෙනොෙවයි. 
අෙප් විෙද්ශ තානාපති කාර්යාල විසිගණනක හිටපු තානාපතිවරු 
ලංකාෙව් පුරවැසිෙයෝ ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒක වැරදියි. ඒ අයට විරුද්ධව අද යම් ෙචෝදනා තිෙබනවාද? 

අපට තිෙබන පශ්නය වැරදි පුද්ගලෙයක් අර ෙගන ෙම් රටට කළ 
ෙහොරකම පිළිබඳවයි.  පැහැදිලිවම ඒ පත් කිරීම් වැරදියි. මම 
කියන්ෙන් ෙම් පුද්ගලයා පත් කරලා එවැනි වැරදි - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, එවැනි පුද්ගලයන් 
පත් කරලා තිබුණා නම් වැරදියි. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් තර්කය 
වැරදි ෙකෙනක් පත් කරලා අපි කාපු පරිප්පුව පිළිබඳවයි. ඒකයි 
මෙග් පශ්නය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපබරවාරි මාසෙය් 
26වැනිදා- [බාධා කිරීමක්] මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවාන්විතව ෙම් 
පශ්නය ගරු අගමැතිතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ananda Aluthgamage. 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
අහගන්න හදිස්සිද? [බාධා කිරීම්] අහගන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ෙබොෙහොම ඔර්ජිනල් 

අලුත්ගමෙග්. මම එක ෙදයක් අහන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව-  [බාධා 

කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී 
ෙමතුමා ෙරදි ඇඳ ෙගනද කථා කරන්ෙන්. එතුමාට කථා කරන්න 
අයිතියක් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙ◌යි.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා හරිම නිර්ෙදෝෂී 

ෙකෙනක්. ආධුනික මන්තීවරෙයක් හැටියට මම එතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, ෙම් ඔර්ජිනල් කියන එක්ෙකනාෙග් කවුරු හරි 
ෙහොර සල්ලි අච්චු ගහලා එල්ලිලා මැරිලා තිෙබනවාද කියලා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මාතෘකාෙවන් පිට යන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මම දන්නවා, ෙවන ෙදයකට 
අවධානය ෙයොමු කරවන බව. මම හතරවැනි පශ්නයට 
අගමැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මම එතුමාෙගන් 
පශ්න තුනක් ඇහුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හතරවැනි 
පශ්නය ෙපබරවාරි මාසෙය් 26වැනිදා ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන්- 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා නඩුවක් පිළිබඳව 

දැන් කථා කළා. ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් නීති - රීතිවලට පටහැනියි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකෙනක් ඔබතුමාෙග් පියාට විරුද්ධව කථා කළාම ඒ 

ෙව්දනාව ඇතිව ඔබතුමා නැගිට්ටා. මට විරුද්ධව ෙබොරුවට නඩු 
දැම්මාම  ඒ ෙව්දනාෙවන් මට කථා කරන්න නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් තාත්තාද ෙමතැන ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්] 

ඒ ෙව්දනාව මටද, එෙහම නැත්නම් ඔබටද තිෙබන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කථා කරන මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපොඩි 
කාරණයක් කියනවා. නාවලපිටිය ආසනෙය් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් විපක්ෂ නායක හර්ෂ කුලතිලකට ෙවඩි තැබීම 
සම්බන්ධෙයන් ගම්ෙපොළ අධිකරණෙය් නඩුව තිෙබන්ෙන් කාටද? 
[බාධා කිරීම්] මට කියන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තී 
ජයරත්නට ෙවඩි තැබීම සම්බන්ධ නඩුව තිෙබන්ෙන් කාටද කියා. 
[බාධා කිරීම්] මට කියන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සභාපති 
සිසිරෙග් ෙගදරට ෙබෝම්බ ගැසීම සම්බන්ධ නඩුව තිෙබන්ෙන් 
කාටද කියා. යූඑන්පීකාරයන්ට ෙබෝම්බ ගහපු, යූඑන්පීකාරයන්ට 
ෙවඩි තබපු, යූඑන්පීකාරයන් එල්ලපු, යූඑන්පීකාරයන්ෙග් ෙරදි 
ගලවපු, යූඑන්පීකාරයන්ෙග් ෙගවල් ගිනි තබපු මිනිෙහක් කථා 
කරනවා අද- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත  කාලය අවසානයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව්-  

323 324 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අගමැතිතුමාෙගන් 

අහනවා- [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් ගරු සභාව පාලනය 
කරගන්න බැහැ ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාලය අවසාන වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙවලාව ගත්තාට පසුව- 

[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පශ්න තුනක් ඇහුවා; මම 

කාරණා තුනක් කිව්වා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත  කාලය අවසානයි. විනාඩි 

15ක් ගත වුණා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් හතරවන පශ්නය-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. විනාඩි 

15ක් ගත වුණා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ. මෙග් කාලය අවසන් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද 

කියන්ෙන්?  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාලය අවසාන නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 10යි තිබුෙණ්. විනාඩි 15ක් ගත වුණා. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර ඇහුම් කන් ෙදන්න. විනාඩි 10යි තිබුෙණ්. විනාඩි 15ක් 
ගත වුණා.  

ගරු ඩී.වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
විනාඩි 5ක් ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් 

කාලය විනාඩි 10යි. දැන් විනාඩි 15ක් ගත ෙවලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
චානක මන්තීතුමා කාලය ෙදනවා. ඔබතුමා මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉක්මනින් කථා 
කරන්නම්. මම කාරණා තුනක් කිව්වා. [බාධා කිරීම්] හතරවන 
කාරණය- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හැබැයි, මෙග් කාලෙයන් ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මූලාසනයට 

තර්ජනයක් කළා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනයට එෙහම තර්ජනය 
කරන්න කාටවත් බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියූ පළමුවැනි එක තමයි, 

ව වස්ථාදායක සභාවට පත් ෙනොකිරීම. ෙදවන එක තමයි, 
අගමැතිතුමා විසින් මහ බැංකුව එතුමා යටතට පත් කර ගැනීම. 
තුන්වන එක තමයි, පුරවැසියකු ෙනොවන ෙකෙනකු ඒ සඳහා පත් 
කිරීම. හතරවන එක තමයි- [බාධා කිරීමක්] ෙපබරවාරි මාසෙය් 
26වන දා ෙම් ගනු ෙදනුව සිදු වුණාට පසුව එදා විපක්ෂෙය් සිටි 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හිටපු ඇමතිතුමන්ලා ඇතුළු අපි 
ඔක්ෙකෝම මහ බැංකුව ඉදිරියට ගිහින් එයට විරුද්ධව 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. උද්ෙඝෝෂණය කරන්න ගිය ෙවලාෙව්, 
රෙට් ජනාධිපතිතුමා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ගියා. ඒ පරීක්ෂණය 
පවත්වන්න ගියාම ජනාධිපතිතුමා පරීක්ෂණය පවත්වන්න කලින් 
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අගමැතිතුමා කමිටුවක් පත් කළා. කවුද ඒ කමිටුෙව් ඉන්ෙන්? ඒ 
කමිටුවට පත් කරපු තුන්ෙදනාම සිරිෙකොෙත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නීති සංගමෙය් සිටින තුන් ෙදෙනක්. අද සිටින, ලංකා 
බැංකුෙව්- [බාධා කිරීම්] කවුද ඒ තුන් ෙදනා? ඒ තුන්ෙදනාම, 
අගමැතිතුමාට හිතවත් තුන්ෙදෙනක්. ෙම් රෙට් අගමැතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය් තිෙබන වංචාවක් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයන ෙකොට ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් 
තුන්ෙදෙනකු පත් කරන එක සදාචාරාත්මකද කියන එක අපි 
අහනවා, ගරු අගමැතිතුමා.  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ඒ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා. පරීක්ෂණය පවත්වා ඒ කමිටුව කිව්වා, 
"ඒ පිළිබඳව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් තියන්න" කියා. ඒ කමිටුව 
ඔබතුමාට වාර්තාව බාර දීලා මාස 15ක් යන කල් ඔබතුමා 
පරීක්ෂණ කමිටුව පත් කෙළේ නැහැ, ගරු අගමැතිතුමා. COPE 
එෙක් සභාපතිවරුන් ෙදෙදෙනකු ඒ මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
වංචාකාරෙයක්, වැරැදිකාරෙයක්, ඔහුට විරුද්ධව ෙචෝදනා 
තිෙබනවා කියන පණිවිඩය දිගින් දිගට ඔබතුමාට කියද්දීත්, 
ෙතොරතුරු සභාගත කරද්දීත් ඔබතුමා ඒ පුද්ගලයා ඉවත් කරන්න 
කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා ඉවත් කරන්න කටයුතු 
ෙනොකිරීම තුළින් අගමැතිතුමා- ෙපබරවාරි මාසෙය් 26වන දා 
විතරක් ෙනොෙවයි, මාර්තු මාසෙය් 16වන දා කරපු ගනු-ෙදනුව ෙම් 
වාෙග් පස්ගුණයක එකක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ 
පුද්ගලයා ඉවත් ෙනොකිරීම නිසා ෙම් රටට වූ අවාසිය, හානිය අපට 
කියන්න බැහැ, ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අගමැතිතුමා. ඊට පසුව ෙම් පිළිබඳව 

දිගින් දිගට පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. පරීක්ෂණ පැවැත්වූවාට පසුව 
ඔබතුමාට තිබුණා ඔහුව ඉවත් කරන්න. විගණකාධිපති වාර්තාව දී 
තිෙයද්දීත්, COPE එෙක් සභාපති වාර්තා ෙදකක් දීලා තිබියදීත් 
ඔහු ඉවත් කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කෙළේ නැහැ, ජනාධිපතිතුමා 
ඔහු ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන ෙතක්. අවසානෙය්දී 
ජනාධිපතිතුමා ඒ පුද්ගලයා ඉවත් කළාට පසුව ෙමවැනි විශාල 
ෙචෝදනාවක් තිෙබන පුද්ගලෙයකු ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් 
උපෙද්ශකවරයා හැටියට පත් කළා. ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එක් පැත්තකින්, ෙසොරකම් කරන්න අනුබල දීම, එවැනි 

පුද්ගලයකුට තවත් තනතුරක් ලබා දීම ආදි සියල්ල සම්පූර්ණෙයන් 
වැරැදියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ නිසා අගමැතිතුමා, ෙම් රෙට් නීතිය අනුව අපි ඔබතුමාට 

කියනවා- [බාධා කිරීම්] ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් -
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්- හිෙර් දමනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තිතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එම නිසා අපි ඔබතුමාට කියනවා, නීතිය කාටත් එකයි කියා 

අගමැතිතුමනි. එම නිසා පැහැදිලිව-[බාධා කිරීම්] ෙම් රටට ෙවච්ච 
ෙම් වංචාව  පිළිබඳව රෙට් පවතින නීතිය අනුව ෙම් නිලධාරි 
මණ්ඩලය වග කිය යුතු වනවා වෙග්ම ඔබතුමාත් ෙම්කට වග 
කියන්න ඕනෑ කියමින් මම කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූලාසානරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමිණී පිටිපන වාර්තාව, 

මෑතකදී ඉදිරිපත් කළ 'ෙකෝප්' වාර්තාෙව් 10 ෙවනි පිටුෙව් 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  2015 ජනවාරි මාසෙය් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් උපන් දිනය. මම 
එතුමාට සුබ පාර්ථනා කරනවා. 

එතුමා ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ  ඇමතිතුමාට කිව්වා,  
එතුමාෙග් පියාට විරුද්ධව කථා කළ ෙව්දනාවට කථා කළාය 
කියා.  ඒ වාෙග්ම කිව්වා, "මට විරුද්ධව නඩු දැම්මාට, ඒ 
ෙව්දනාවට මම කථා කරනවා" කියා. ඊට වඩා කියන්න ෙදයක් 
නැහැ ෙන්. ෙව්දනාවට කථා කරනවා. හරි. [බාධා කිරීම්] මම 
ෙනොෙවයි, නඩු දැම්ෙම්. ඒ නිසා කමක් නැහැ, ෙව්දනාවට කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීම්]"මට ගහනවා" කියලා, රජතුමාටත් 
ගහන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද, රීති පශ්නය?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමනි, - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිසිම ෙචෝදනාවක් කෙළේ නැහැ. මම එතුමා කිව්ව එක 

කිව්වා විතරයි. මම කිව්වා,  මම  ඒ  ෙව්දනාව දන්නවා කියා.- 
[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එච්චරයි කිව්ෙව්. තව ෙමොනවා කරන්නද, ඊට වඩා?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට  

වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ෙදන්න එපා. රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරද්දී  මඩ 
ගහන්න ඉඩ ෙදන්න එපා, රීති පශ්නය මුවාෙවන්.[බාධා කිරීම්]
ඔබතුමා රීතිය ෙමොකක්ද කියලා අහලා ඒකට ඉඩ ෙදන්න. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.01] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් 

දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි අද  ඉතා සාරවත් කථා කිහිපයකට 
ඇහුම්කන් දුන්නා. ඇත්ෙතන්ම මම ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, අද  
ගරු ජනාධිපතිවරෙයක්, ගරු අගමැතිවරෙයක් ෙම් රට  ෙහොඳින් 
පාලනය කරන බව පැහැදිලිව ෙපෙනන නිසා. ඒකට  ෙහොඳම 
උදාහරණය, ගම්ෙපොළ ආසනය නිෙයෝජනය කරන හිටපු 
අගමැතිවරයාෙග් පුත රත්නය අද අෙප් පැත්තට ඇවිල්ලා  යහ 
පාලනය පිළිෙගන තිබීමයි. එතුමා පිළිෙගන තිෙබනවා, එතුමාෙග්   
තාත්තාට  අගාමත  ධුරෙය් කටයුතු  නිවැරදිව කරන්නට ෙනොදුන් 
බව. අද එය දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාෙග් පුතයා  පිළිෙගන 
තිෙබනවා. අද එතුමන්ලා යහ පාලනය පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒක 
තමයි ෙහොඳම උදාහරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා  
පැවති විවාදෙය් ෙබොෙහොම සාධාරණ, යුක්ති සහගත  නීතියක් ෙම් 
රෙට් කියාත්මක කළ යුතු බවට කාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු වුණා. 
විපක්ෂෙය් කථාවලට අෙප් ඇමතිවරු ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය 
විධියට ආචාර සමාචාර දක්වමින්  උත්තර දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර අෙනක් අය වාඩිෙවලා  point of Order එක 

නඟන මන්තීතුමා විතරක් නැඟී සිටින්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙද්පළ වංචා කරපු, ෙහොරකම් කරපු, ටයිෙකෝට් ගහෙගන අද 

සුදනා වාෙග් ෙමතැන වාඩි ෙවලා කථා කරන, දහජරා වැඩ ෙම් 
ෙලෝකයට ෙපන්වූ ෙම් මිනිස්සු- [බාධා කිරීම්] අද ෙම් රෙට් සියලු 
ජනතාව [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නාවලපිටිය ආසනෙය්  රෑට  

වල් ඌෙරෝ- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 නාවලපිටිෙය් ආසනෙය් මම දිනුම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

නාවලපිටි ෙය් ආසනෙය් මම ඡන්ද 12,900කින් දිනුම්.[බාධා 
කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථාව කර ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙඝෝෂා 

කරන්න  එපා. 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමා හදපු ව වස්ථාවට පින් සිද්ධ ෙවන්න. ආසන මට්ටෙමන් 
ඡන්දය තිබ්බා නම් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ෙගදර; ආනන්ද 
අලුත්ග මෙග්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ඒකයි ජනතාවෙග් උත්තරය.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මම එතුමාෙගන් අහනවා, අපිද 
උසාවියට ගිහින්  "ෙහොරා " කියලා කිව්ෙව් කියලා. මමද කිව්ෙව්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය 
පවුලකින් ඇවිත් ෙද්ශපාලනය කරන ෙකෙනක්. අෙප් පවුෙල් 
කවුරුවත් ෙහොරකම් කරලා නැහැ; මංෙකොල්ල කාලා නැහැ; ෙහොර 
සල්ලි අච්චු ගහලා බැංකුවලට දාලා සිය දිවි හානි කරෙගන නැහැ. 
මම ෙකළින්ම කියන්නම්. එතුමාෙග් මාමා මනුකුලරත්න සිය දිවි 
හානි කර ගත්ෙත්,  ෙහොර සල්ලි අච්චු ගහලා බැංකුවට දමලා. 
නැත්නම් "නෑ" කියන්න, ඇත්ත නම් 'ඔව්' කියන්න.  මෙග් කාලය 
ගන්න එපා. ෙම්කයි සත  කථාව.[බාධා කිරීම්]  ඔය පිහිය ඉෙණ් 
ගහෙගන බූරු ෙකළපු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කැලණිෙය් ෙපෝරිසාදයාත් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එක්ක අපට කථා කරලා වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  පිහිය ඉෙණ් 
ගහ ෙගන  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කැලණිෙය් බූරුවා ගහපු ෙපෝරිසාදයාෙග් 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කථා අපට වැඩක් නැහැ. මම කියන්ෙන් සත  කථාව. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කියනෙකොට අමාරුව 
හැෙදනවා.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගරු සභාෙව් කථා 

කරනෙකොට අෙනක් කිසිම මන්තීවරයකුට පරිභව ෙවන විධියට 
කථා කරන්න බැහැ.  කරුණාකර ෙම්ක නවත්වන්න. ෙමතුමාට 
කථා කරන හැටි කියලා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  කථා කරන්න 
කියලා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහම කථා කරන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් නම කියලායි කථා කෙළේ. 

අගමැතිතුමාටයි පරිභව කෙළේ. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරෙගන යන්න. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් 

කරන්නයි හදන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් ඉන්නා ගරු මන්තීවරුන්ෙග් අත 
උස්සලා ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්න යන්ෙන්. ව වස්ථාව ෙවනස් 
කරලා, ආසන මට්ටෙම් ඡන්දය ආෙවොත් ෙම් ෙපොදු විපක්ෂෙය් අය 
සියලුෙදනාම ෙගදර කියන එක මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා. ඔය කාටවත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස එන්න 
බැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඔය මල් කැකුළු කවදාවත් පිෙපන්ෙනත් 
නැහැ. ඔය ෙහොර, වංචාකාර කණ්ඩායමට නැවත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වාඩි ෙවන්න අවස්ථාව කවදාවත් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙනොෙවයි, තමාෙග් ෙගදර අවුරුදු 22ක් තිස්ෙසේ හිටපු 
ෙනෝනා මහත්තයායි ගිහිල්ලා කිව්ෙව්, "මහත්තයා ෙහොරා" 
කියලා. මම ද, කිව්ෙව්? ෙහොරකම් කළා කියලා අපට ෙකොෙහේවත් 
පැමිණිලි නැහැ. එතුමා තමයි ෙකෙහළිය ඇමතිතුමාෙග් 
ෙදන්ෙනකුට ෙවඩි තිබ්ෙබ්. ෙදන්ෙනක් කුරුඳුවත්ෙත් මැරිලා 
වැටුණා. මම එතැන හිටියා. අසත  කියන්න එපා; පට්ටපල් අසත  
කියන්න එපා. ෙම්කයි සත  කථාව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,- 

 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝග 77 යටෙත් සඳහන් වනවා, ගරු සභාෙව්දී කථා කිරීෙම්දී 
විනයක් තිෙබන බව. ඒ විනය රකින එක ඔබතුමාෙග් වගකීමයි.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කියලා ඒ විනය කඩ කරන්න ඔබතුමා 
ඉඩ ෙදන්න එපා. ඒ නිසා කරුණාකරලා සියලුෙදනාට සාධාරණය 
ඉටු කරන්න. ඔබතුමාටම ෙත්ෙරනවා ෙන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 

කරන්න ලැබීම ගැන මම ෙබොෙහොම සතුටු වනවා. ෙමොකද, 
නාවලපිටිෙය් මිනිසුන් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව්, ආසනෙයන්ම 
ඡන්ද  12,900කින් දිනවලායි, ෙම් ෙකරුම්කාරෙයක් පරදවලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත්  
එක්ක ගිහිල්ලා ගම්ෙපොලෙවල පාරට මුල්ගල් හතරක් තැබුවා. 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා තමයි ඒ පාර විවෘත කරලා ඒ පාරට බස් එක 
දැම්ෙම්. අපි ඒවා විවෘත කරන්න යනවා. එතුමාට කරන්න බැරි 
වුණු ෙද්වල් අපි කරනවා. ෙම්කයි සත  කථාව. එතුමන්ලාට ගරු 
අගමැතිතුමා ෙපන්වන්න බැහැ. ෙමොකද, එතුමා අගමැති තනතුෙර් 
ෙගෞරවය නිසි ෙලස  රැකෙගන, එතුමාෙග් ආත්ම ෙගෞරවය තියා 
ෙගන සිටිනවා ෙන්. එතුමා අගමැති තනතුෙර් සිට, සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට හැසිෙරන්න 
පුළුවන් ආකාරයක් හදලා තිෙබනවා. ඉස්සර ෙම් විවාදවලදී 
රූපවාහිනිෙයන්, ජනමාධ වලින් අපි දැකලා තිෙබනවා, රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා ඇවිල්ලා ෙකොළයක් කියවනවා. කාටවත් විරුද්ධ 
ෙවන්න බැහැ,  සියලු ෙදනාම අත උස්සන්න ඕනෑ. අත ඉස්සුෙව් 
නැති එකාට කාමරයට ගිහිල්ලා, කනට පහරක් ගහලා, හිනාෙවලා 
'පලයන්' කියලායි එදා උත්තරය දුන්ෙන්. අද අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කාටත් ෙබොෙහොම සාධාරණව ජීවත් ෙවන්න අවසර 
ලබා දීලා තිෙබනවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගමැතිවරෙයක් 
ඉන්නවා කියලා  ෙපෙනනවා. එතුමා උෙද් ඉඳලා රෑ ෙවනකල් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන, අහන  පශ්නවලට පිළිතුරු දීෙගන 
ෙබොෙහොම ගරු විධියට හැසිෙරනවා.  

එතුමාට මඩ ගහන්න අපි කවුරුවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා පරාජය කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුෙවෝ හැරමිටිෙයන් යනකල් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය අපි  ෙගනියනවා කියලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පසන්න රණවීර  ගරු මන්තීතුමා ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නීතිය හා සාමය  පිළිබඳව 

තමයි අද  කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙමොන වැය ශීර්ෂයක් 
යටෙත්ද  කථා කරන්ෙන්?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මහින්දානන්ද මන්තීතුමා කථා කෙළේ ඒවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  කරුණාකර විෂයයට අදාළව කථා කරන්න.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමාට 

ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනෙකොට එතුමා රැක ගන්ෙන් අපි.  අපි හැම 

දාම අගමැතිතුමා රැක ගන්න හිටියා. ෙම් ෙගොල්ලන්  ඔක්ෙකොම 
ව ාඝා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගහලායි ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. ඇයි, ඒ? අද ෙකොම්පැනිෙය් ෙලොක්කා 
නැහැ. ව ාඝා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගහලායි ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. ෙකොම්පැනිෙය් ෙලොක්කා  විතරයි 
ෙමතැන නැත්ෙත්.  [බාධා කිරීම්]  අර  කැලණිෙය්  බූරු කාරයා.  
බූරුෙපොෙළේ වාඩි ෙවලා හිටපු බූරු කාරයා. පිහිය ඉෙන් ගහෙගන 
බූරු ෙපොෙළේ වාඩිෙවලා හිටපු බූරුකාරයා. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම රීති පශ්නයක් මතු කරනවා. 
  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෂයට අදාළව කථා කරන්න 

කියලා එතුමාට කියන්න. ෙම් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විෂයට අදාළව කථා කරන්න  කියලා මම  එතුමාට දැනුම් 

දුන්නා.  
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  ඔක්ෙකෝටම අඳු කැවිලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  
බැඳුණු දාට  පහුව දා ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා මෙග් 
රැස්වීමට එන්න හිටියා. මහින්දානන්ද මන්තීතුමා ,  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

0777662775 ෙෆෝන් එෙකන් පුෂ්පකුමාරට කථා කරලා කිව්වා,  
''උඹ රැස්වීම තිබ්ෙබොත් අඬු කඩනවා, ගහනවා  කියලා. එදාම 
හවස ෙගදරට  ෙබෝම්බ ගැහුවා. එදා ෙපොලීසියක් තිබුෙණ් නැහැ.  
එදා ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් නාවලපිටිෙය් හිටිෙය්, -  [බාධා කිරීමක්]  
මම ෙපොලීසිය ගැන කථා කරන්ෙන්. එදා කිසි නීතියක් කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ.  නව කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිෙය ඕඅයිසී මහත්මයා 
තවම ඉන්නවා. අෙප් ආණ්ඩුවක් ආවා කියලා අපි කිසිම බලපෑමක් 

333 334 
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කරලා නැහැ. මෙග්  සින්නක්කර වත්ෙත් තිබුණු ෙකොස් ගහක් 
ෙහොෙරන් කපාෙගන ගිය එක ගැන මම ෙපොලීසියට පැමිණිලි 
කළා. තවම ඒකට උත්තරයක් නැහැ.   මහින්දානන්දෙග් ෙපොලීසිය 
-  ඒ  ෙපොලීසිය තියාෙගන ඔක්ෙකොම පාට් දමද්දී තමයි,  ඡන්ද  
12,900 කින් මම ආසනය දිනලා මහින්දානන්ද ෙගදර ඇරිෙය් 
කියන එක  මම ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලිව කියනවා. අද එතුමන්ලා 
අගමැතිතුමාට කෑ ගහනවා.  ඔය කෑ  ගැහිල්ල කරන්න තිබුෙණ්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අය වැය ෙගෙනනෙකොටයි. එදා කවුද  
කථා කෙළේ?  නාවලපිටිෙය් රගර් කී ඩාංගනයක් ගැහුවා. කවුද 
නාවලපිටිෙය් රගර් ගහන්ෙන්?  ළමයි ෙසල්ලම් කරන 
පිට්ෙටනිෙය් ෙගවල් හැදුෙව් කවුද?  

මම   කවදාවත් ෙපොලීසියට බලපෑම් කරලා නැහැ. මම නීතිය 
ගැන තමයි ෙම්  කථා කරන්ෙන්. රංජන් රාමනායක මැතිතුමායි, 
මමයි  ඩිෙෆන්ඩර් එකක් අල්ලා දුන්නා.  මම ෙපොලිස්පතිතුමාට 
පැමිණිල්ලක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, නඩුව දමද්දී  පස්සට 
යන්ෙන් නැතිව උත්තර ෙදන්න, නඩුවට එන්න  කියන එක මම 
කියනවා. එතුමාෙග්  ෙනෝනාට ෙකෝටි 50ක් ෙගව්වාට මට 
ෙගවන්න ෙහොර සල්ලි නැහැ. ෙහොරකම් කරපුවා මෙග් ළඟ නැහැ. 
මෙග් කවුරුවත්, ෙදමව්පිෙයෝවත්  ෙහොර සල්ලි  අච්චු ගහලා   
බැංකුවට දමලා  නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග මාමා 
තමයි ෙහොර සල්ලි අච්චු ගහලා සිය දිවි හානි කර ගත්ෙත්. ඒකයි 
ඇත්ත කථාව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය අවශ යි. ෙමොකද, 

මට බාධා කළා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. [බාධා කිරීම්]   
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කෑ ගහන්න.   ඔක්ෙකෝම නැඟිටින්න.  අපි ෙහොඳට ජාතක 

කරලා තිෙබනවා. අපට ෙහොඳට කිරි ෙපොවලා තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකෝම නැඟිටින්න. අෙප් කට හයිය තිෙබනවා. අපි ෙහොරකම් 
කරලා නැහැ. මංෙකොල්ල කාලා නැහැ. කාෙග්වත් ෙදයක් කඩා 
වඩාෙගන නැහැ.  අපට  ෙහොඳින් කථා කරන්න පුළුවන්.  ඇයි  වාඩි 
ෙවලා ඉන්ෙන්, නැඟිටින්න.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.   

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
අප්පා දැනගන්න ඕනෑ, පුතා හදාගන්න. පුතාට වයස අවුරුදු 

22යි.  පුතා කුඩු ගහලා -[බාධා කිරීම්] හත්දහස් පන්සියයක් දඩ 
ගැහුවා.  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථාව නතර කරන්ෙන් 
නැතිව දිගින් දිගටම ෙවලාව ෙදනවා. ෙමොකක්ද ෙම් වැෙඩ් 
ෙත්රුම? [බාධා කිරීම්] ෙම් සභාව ෙකෝලම් මඩුවක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේට බැරි නම් නැඟිටලා යන්න ඔතැනින්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා අගමැතිතුමා  හදන්න 

යනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
කාලය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම ගරු කරන 

අමාත වරුන් කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. 
එයින් ෙදෙදෙනක් තමයි, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ සාගල 
රත්නායක මැතිතුමා. ඒ ඇමතිවරුන්ෙග් අමාත ාංශවලට අදාළ 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අද මට විශාල දුකක් 
තිෙබනවා. එදා  අය වැය කථාව පැය 4ක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් කළත්, 
දකුණු පළාෙත් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් එක විනාඩියක්වත් ෙවන් 
කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම, දක්ෂිණ සංවර්ධනය භාර අමාත තුමා 
කථා කරද්දීත්   දකුණ පළාත ෙවනුෙවන් විනාඩියක් ෙවන් 
කෙළේත් නැහැ. එතුමාත් ඒ ගැන තත්ත්පර 45යි කථා කෙළේ. ඒක 
තමයි අද දකුණට ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රට භාර ගන්න විට 
දකුණු පළාෙත්, විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ඉතාම  
දුෂ්කර තත්ත්වයක තිබුෙණ්.  එෙහේ විදුලිය නැහැ, වතුර නැහැ, 
සංවර්ධනයක් නැහැ, පාරවල් හදලා නැහැ. අෙප් සජිත් ෙපේමදාස 
ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය අන්ත දුගී දුප්පත් 
දිස්තික්කයක් කියලා. එෙහම තිබුණු දිස්තික්කයක් ඉතාම  
ශීඝෙයන් සංවර්ධනය කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. මහා මාර්ග  
දියුණු කරලා, ධීවර වරායන් හදලා, විදුලිය ලබා දීලා, -සියයට 
30ක තිබුණු විදුලිය ලබාදීම සියයට 98 දක්වා වැඩි කළා- වතුර 
ලබාදීලා, සංවර්ධන ව ාපෘති විශාල සංඛ ාවක් කියාත්මක කරලා 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ඇතුළු සමස්ත රට ශීඝෙයන් සංවර්ධනය 
කරන්න එදා පටන් ගත්තා. හම්බන්ෙතොට විතරක් ෙනොෙවයි, 
සියයට 28ක්  විදුලිය තිබුණු ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට සියයට 98 
දක්වා විදුලිය ලබාදීමට අපි කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එෙහම නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුව කරන ෙලොකුම 
ෙචෝදනාවලින් එකක් තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
හම්බන්ෙතොට swimming pool  එකක් හැදුවාය කියන එක. ඒ 
වාෙග්ම, වී ගබඩාවක් හැදුවාය කියනවා. හැබැයි, මම එතුමන්ලාට 
මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
swimming pool එෙකන් 2012 වන විට රුපියල් මිලියන 135ක 
ආදායමක් ලැබුණු බව. ඒක හදලා ෙපොඩි කාලයක් ඇතුළත, 2012 
වන විට රුපියල් මිලියන 135ක ආදායමක් ලැබුවා. 2014 වන විට 
-තව අවුරුදු 2ක් යන විට- තවත් ෙයෝධ පිම්මක් පැනලා,  එහි 
ආදායම රුපියල් බිලියන 5.3 දක්වා වැඩි කරෙගන, ඉතාම  
ශීඝෙයන් සංවර්ධනය වන වරායක් බවට  හම්බන්ෙතොට වරාය පත් 
කර ගන්නට  මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් ලැබුණා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ගිෙය්  බිලියන 200යි. 
හම්බන්ෙතොට වරාය සහ මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ යන ෙදකම 
හදන්න ගිෙය් බිලියන 200යි. නමුත්, අගමැතිතුමා මීට දින 
කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා මාධ යට ගිහින් අහනවා, ෙම් වරායයි, 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි ෙදකම  ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට  
විකුණන්නද කියලා.  හැබැයි, අෙප් සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා 
කියනවා, "නැහැ. විකුණන්ෙන් නැහැ" කියලා.   අගමැතිතුමා 
මාධ ය ඔස්ෙසේ අහනවා මම ෙම්ක ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට 
විකුණන්නද කියලා. [බාධා කිරීම්] Business Today Top 30 
Awards Ceremony  එකට ගිහිල්ලා  ෙඩොලර් බිලියන 2කට ෙම්ක 
විකුණන්නද කියලා අගමැතිතුමා අහනවා. [බාධා කිරීම්] එතෙකොට 
ෙම් අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ  බිලියන 200ක් වියදම් කළ 
වරායට, -අද වන විට- වටිනාකමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළටයි, වරායටයි ෙදකම හදන්න ගිෙය් රුපියල් බිලියන 
200යි. අද වන විට ඒක විකුණන්න  හදනවා  බිලියන 360කට.  ඒ 
වරාය ෙහොඳ නැත්නම්, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙහොඳ නැත්නම් 
ෙකොෙහොමද ඒවා චීනයට ෙහොඳ ෙවන්ෙන්?  බිලියන 200ක් වියදම් 
කරලා හදපු වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අවුරුදු කිහිපයකට 
පස්ෙසේ බිලියන 360කට විකුණන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා 
නම්, ඒ කියන්ෙන් ඒෙක් වටිනාකමක් තිෙබන බවයි. චීන රජයට 
ෙපෙනන ෙද්, ඉන්දීය රජයට ෙපෙනන ෙද් අෙප් අගමැතිතුමාට, 
ජනාධිපතිතුමාට, ෙම් අමාත වරුන්ට ෙපෙනන්ෙන් නැති එක 
අපට ෙලොකු කනගාටුවක්.  

තව ෙලොකු ෙචෝදනාවක් ආවා.  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
highways හැදුෙව් රත්තරන්වලින්ද කියලා ඇහුවා. කඩුෙවල සිට 
කඩවත දක්වා හදපු highway  එ ෙක් කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 
මිලියන 5,541යි ගිෙය්. ඒ වාෙග්ම ෙකොට්ටාව-කඩුෙවල අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් මිලියන 2,723යි ගිෙය්. 

කඩවත-ෙකරවළපිටිය මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටරයකට මිලියන 
7,172යි ගිෙය්. හැබැයි, ෙම් මුදල් ෙවන් කරන ෙවලාෙව් දැන් 
ඉන්න ඔය අමාත වරු -ඒ කාලෙය් මන්තීවරු- කෑ ගහලා ඇහුවා, 
"ඉන්දියාෙව්, Mumbai Nashik  highway  එක හදන්න මිලියන 
642යි ගිෙය්, ලංකාෙව් මිලියන 2,000ක් ගිෙය් ෙකොෙහොමද?" 
කියලා.  ෙකන්යාෙව්  highway  එක හදන්න ගිෙය් මිලියන 936යි 
නම්, ලංකාෙව් highway එක හදන්න මිලියන 5,000ක් ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඇහුවා. මමත් අද ඒ පශ්නයම අහන්න 
කැමැතියි, මහාමාර්ග ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා.  
Kadawatha-Kerawalapitiya Highway  එකට මිලියන,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මහා මාර්ග ගැන පැහැදිලි කරන්න මීට දවස් කීපයකට කලින් 

මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපැත්ෙත්ම අයට රැසව්ීමකට එන්න 
කිව්වා.  එදා චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඇවිත් හිටියා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ රැස්වීමට ආවා නම්, ෙම් මහා මාර්ගවල 
නියම තත්ත්වය දැන ගන්න තිබුණා. ඔබතුමා ආෙව් නැහැ. මම 
ෙදපැත්ෙත්ම අයට එන්න කිව්වා.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු අමාත තුමනි, මම පශ්නය අහනතුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න 

ෙකෝ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙදපැත්ෙත්ම අයට ඒ රැස්වීමට එන්න කිව්වා.  
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ඒ ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට වැඩ තිබුණා; කථා 

තිබුණා. ඒ නිසා අපට එන්න වුෙණ් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඒ රැස්වීමට ආෙව් නැතිව දැන් වැරැදි පකාශ කරනවා. 

ඔබතුමාට එන්න තිබුණා. ඇයි, එදා ආෙව් නැත්ෙන්?  
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ රැස්වීමට ආවා නම් ඔය ෙද්වල්වලට උත්තර හම්බ ෙවනවා. 

ඔබතුමා ආෙව් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා.  

මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. දැන් ෙම් මාර්ගයක කිෙලෝමීටරයක් 
හදන්න රුපියල් මිලියන 8,229ක් යනවා. හැබැයි, දැන් ආණ්ඩුව 
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පැත්ෙත් ඉන්න කට්ටිය එදා ඇහුවා, මුම්බායිවල කිෙලෝමීටරයක් 
මිලියන 642න් හැදුවා නම්, ලංකාෙව් මිලියන 1,000කින්වත් 
හදන්න බැරි ඇයි කියලා. ඔය අමාත වරු තමයි එදා එෙහම 
ඇහුෙව්. ඒ වාෙග්ම ඇහුවා, ෙකන්යාෙව් මිලියන 936ට හදන්න 
පුළුවන් නම් ලංකාෙව් එෙහම හදන්න බැරි ඇයි කියලා. ඊළඟට 
ඔබතුමන්ලා ඇහුවා, ෙම් මාර්ග හැදුෙව් රත්තරන්වලින්ද කියලා. 
හැබැයි, එදාටත් වඩා බිලියන 12ක් වැඩි කරලා තමයි අද 
ඔබතුමන්ලා highways හදන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. 
ඒක තමයි ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා අපට  
එල්ල කෙළේ ෙබොරු ෙචෝදනා. 2015 මැතිවරණය එන ෙකොට අපට 
ෙබොරු, මඩ ෙචෝදනා එල්ල කළා; highway එෙකන් ගැහුවාය 
කිව්වා. හැබැයි, අද සම්පූර්ණෙයන්ම ඒෙක් අනික් පැත්තයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් මන්තීවරු ඔක්ෙකොම බලාෙගන ඉන්නවා, අර කලින් 
කථා කළ මන්තීතුමාට මම උත්තරයක් ෙදයිද කියලා. හැබැයි, මම 
කල්පනා කළා එතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න තරම් එතුමා වටිනවාද 
කියලා. අද ලංකා ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙලොකුම 
සංවර්ධන ව ාපෘතිය තමයි Megapolis. ඒක ගැන ඇහුවාම ඒ 
මන්තීතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙලොකු ෙපොලීසියක් හැදුවාය කිව්වා; 
ෙලොකු වංචා ලංකාෙව් තිෙබනවාය කිව්වා; ඒවා අල්ලන්න තමයි 
Megapolis  හදනවා කිව්ෙව්. අෙන්, ගරු මන්තීතුමනි ෙම්වා 
කියන්න කලින් ෙපොඩ්ඩක් ඔබතුමන්ලාෙග් නායකතුමන්ලා හමු 
ෙවලා අහන්න.  ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැත්නම් ගිහින් අහගන්න 
Megapolis කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. අගමැතිතුමාෙගනුත් මම 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලාෙග් පධාන 
අමාත වරෙයකුට ෙහෝ  senior මන්තීවරෙයකුට එෙහම 
පශ්නයකට උත්තර ෙදන්න බැරි නම්, අඩුම ගණෙන් පසු ෙපෙළේ 
ඉන්න කාවින්ද ජයවර්ධන වැනි ෙදොස්තර මහත්මෙයකුටවත් ඒ 
උත්තර ෙදන්න කියන්න.   Megapolis ගැන, රට ගැන දන්ෙන් 
නැතිව කථා කරන්න එපා කියන්න. ෙම් මන්තීවරු බීලා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇවිත්ද ෙමතැන කියවන්ෙන් කියලා අපට ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එවැනි මන්තීවරුන්ට අදහස් පළ කරන්න ෙදන්න එපා. 
ඒක අගමැතිතුමාෙග් නමටත් එච්චර ෙහොඳ නැහැ. හැබැයි, 
අගමැතිතුමාෙග් නෙම් නම් නැතිෙවන්න ෙදයකුත් නැහැ දැන්.  අපි 
දන්නවා, ලංකාෙව් ෙලොකුම වංචාව කෙළේ එතුමා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

බව. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, රුපියල් බිලියන 145ක වංචාවට 
සම්පූර්ණෙයන් වග කියන්න ඕනෑ අගමැතිතුමායි. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එතුමා තමයි මහ බැංකුව තමන් යටතට ගත්ෙත්. එතුමා Bar 
Association එෙක් තුන්ෙදෙනක් දමලා තමයි ඒෙක් පරීක්ෂණ 
කෙළේ. එතුමා ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අංක එකට තිෙබන වැඩ 

පිළිෙවළක් වන රැකියා දස ලක්ෂෙය් ව ාපෘතිය ගැන බලන්න 
දුන්ෙන්ත් අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමාට ෙන්.  අගමැතිතුමාට 
සාගල රත්නායක වැනි ෙහොඳ යාළුෙවෝත් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් 
වාෙග්  ෙහොරුත් ඉන්නවා. ඔය ෙදෙගොල්ලන් එකතු ෙවලා තමයි 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන්.  

 මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට රුපියල් මිලියන 250ක් -
බිලියන 25ක් - ගියා කිව්වාම කාටත් රිෙදනවා. හැබැයි, ෙම් 
අවුරුද්ද තුළ බිලියන 15ක් යනවා මහ බැංකු වංචාෙවන්. බිලියන 
10ක් යනවා පාෙඩෝ ගනු-ෙදනුෙවන්. ෙම් ෙදක එකතු කළා නම්, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හදන්න ගත්ත සම්පූර්ණ මුදල 
ෙගවන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කමක් තිබුණා. අඩුම ගණ ෙන් 
ඔබතුමන්ලාට විකුණා ගන්නවත් අද මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
එෙහේ තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම තවත් 

කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තුෙනන් ෙදකක බලයක් අරෙගන අය වැය සම්මත කරන්න 
පුළුවන්. ඒ වුණාට ලංකාෙව් සමස්ත ජනතාවෙගන්  තුෙනන් 
ෙදකක් ෙම් අය වැයට විරුද්ධයි. ඒ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු වශෙයන් අපි අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් අය වැයට විරුද්ධව 
ඡන්දය ෙදනවා.  

ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.23] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරු දිගින් දිගටම කථා කරන්ෙන් එක 
මාතෘකාවයි. ඒක තමයි COPE එක. දැන් එතුමන්ලාට ෙවන 
මාතෘකාවක් නැහැ. දැන් ෙම් COPE එක ගැන කථා කරලා, කථා 
කරලා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම බයිස්ෙකෝප් එකක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  එතුමන්ලාට ඊට එහා කියන්න ෙදයක් නැහැ.  

දැන් එතුමන්ලා මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය අල්ලා ෙගන ඒ පිළිබඳව 
කථා කර කර, මහින්ද රාජපක්ෂ  යළි උපද්දන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලනවා. ඒක තමයි ෙම් පිටුපස තිෙබන ෙද්ශපාලනය. ඒ සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් අගමැතිතුමා අද උෙද්ත් පසිද්ධිෙය් පකාශයක් 
කළා, "දැන් මම ෙම් කරුණ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා,  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ  නම්, පක්ෂ නායකයන් 
කැඳවා තීරණයක් ගන්න පුළුවන්, තවත් ෙකොෙහේටද ෙම් කරුණ 
ෙගනියන්න ඕනෑ'' කියලා. එතුමා  ඉතා විනිවිදභාවයකින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් දුන්නා. එවැනි උත්තරයක් දීලාත් ෙම් 
මන්තීවරු සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ෙම් කාරණය 
පිටුපස තිෙබනවා ෙද්ශපාලනයක්. ෙම් මන්තීවරු හිතනවා, ෙම් 
COPE එෙක් වාර්තාව  වෙට් අරෙගන ගිහිල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හරහා මහින්ද රාජපක්ෂ නැවත 
උපද්දන්න පුළුවන්ද කියලා ෙමතුමන්ලාෙග් හිෙත් අදහසක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමතුමන්ලාෙග් කාලෙය්ත් 
COPE එක තිබුණා. ෙම් අවස්ථාෙව්  ෙම් සභාෙව් ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඉන්නවා. 2007දී එතුමා  COPE එෙක් 
සභාපති විධියට පත් කළා.  එතුමා COPE එෙකන් ආණ්ඩුෙව් 
තිබුණු හැම ෙහොරකමක්ම ඇල්ලුවා. ඒ ෙහොරකම් ඇල්ලුවාම 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙමතුමාට බලපෑම් කළා,  ඒ 
කමිටුෙවන් ඉවත් ෙවන්න කියලා. ඒත්, ෙමතුමා ඉවත් වුෙණ් 
නැහැ. ඊට පසේසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? 2008 මැයි මාසෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය අවසන් කරලා දැම්මා. එෙහමයි 
ෙමතුමන්ලා COPE එකට සැලකුෙව්. එෙහමයි COPE  වාර්තා  
යට ගැහුෙව්.  

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා යන්න එපා. 
ෙම් කථාවත් අහගන්න ෙකෝ. මට තව කියන්න තිෙබනවා. ෙම් 
ෙද්වල් ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉඳලා යන්න.  

ඔබතුමන්ලා ඒ සිද්ධි යට ගැහුවා. ඒවා යට ගහලා, 2008 ජුනි 
මාසෙය් නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවලා ඩිව් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා  COPE එෙක් සභාපති විධියට පත් කළා. ඔබතුමන්ලා 
එෙහමයි ෙහොරු හැංගුෙව්. ඔබතුමන්ලා එෙහමයි ෙහොරු  
බලාගත්ෙත්. ඔබතුමන්ලා එෙහමයි ෆයිල්   යට ගැහුෙව්. එෙහම 
කරලා දැන් අපට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියනවා. අපට කවුරුවත් 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා අද ඇවිල්ලා කථා 
කරනවා, මාධ  නිදහස පිළිබඳව. මාධ  නිදහස කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමතුමන්ලා මාධ  නිදහස  පිළිබඳව අපට කියනවා. 
අෙප් ජනමාධ  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ලියුමක් යැව්වා ලු. 
ඔව්, අපි ලියුමක් යැව්වා. එදා ඔබතුමන්ලා කවුද යැව්ෙව්? 
ඔබතුමන්ලා සුදු වෑන් යැව්වා; හමුදාව යැව්වා. එදා ලසන්ත 
විකමතුංගට ෙවඩි තියලා මැරුවා. පදීප් එක්නැළිෙගොඩ අරෙගන 
ගිහිල්ලා මහ මුහුෙද් ගිල්ලුවා. ''සිරසට'' ගැහුවා; ''සියතට'' ගැහුවා; 
කීත් ෙනොයාර්ට ගැහුවා;    ''Lanka-e-News'' එක ගිනි තිබ්බා. 
ඔබතුමන්ලා කෙළේ ඒවායි. දැන් අපි යවපු එක ලියුමක් ගැන 
ඔබතුමන්ලා දඟලනවා. ඔබතුමන්ලා කරපු ෙද්වල්, කරපු අපරාධ, 
ගිනි තියපු ඒවා ඒවා ගැන අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් 
එක ලියුමක් ගිය ගමන්ම ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙබරිහන් ෙදනවා. 
අපි ෙමතුමන්ලා කරපු ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, 
ෙබරිහන් දීලා පමණක් ෙනොෙවයි,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උඩු 
යටිකුරු කරන්න ඕනෑ. ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලා මාධ යට සලකපු 
හැටි අපි දන්නවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
පැවැති කාලෙය් විශාල ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න  mega 
projects කළා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, හම්බන්ෙතොට වරාය 
හැදුවා කියලා අපි දන්නවා. ඒවාෙයන් අපට ශත පහක ආදායමක් 
නැහැ. හදපු airport එෙක් ගුවන් යානා ෙවනුවට අලි ඉන්ෙන්. මුහුද 

හෑරුවා. මුහුද හාරලා ෙලොකු වළක් හැදුවා. ඒක ෙමොකක්ද? ඒක 
harbour එකක් ද? අගමැතිතුමාට පින් සිද්ධ වන්න චීනයට 
ගිහිල්ලා, චීනයත් එක්ක කථා කරලා ඒ ණය ටික පියවන්න, ඒ 
පෙද්ශෙය් ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරන්න නවීන කර්මාන්ත 
ඇති කරන ෙකොට ෙමතුමන්ලා අපට කියනවා, චීනයට අපි ඉඩම් 
විකුණන්න හදනවා කියලා. ඔබතුමන්ලා ෙන් ඉඩම් වික්ෙක්. 
Galle Face එෙක් අක්කර 500ක් සින්නක්කරම වික්කා. ෙකොළඹ  
හමුදා කඳවුර තිබුණු ඉඩම චීනයට වික්කා. දැන් ඒවා ගැන කථා 
නැහැ.  කිසිම ලාභයක් එන්ෙන් නැති; කිසිම ආදායමක් එන්ෙන් 
නැති ඒ mega projectවලට ෙමතුමන්ලා ගත් ණය ටික පියවන්න 
අපි චීනයත් එක්ක යම් කිසි එකඟත්වයකට එනෙකොට 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, අපි ඉඩ කඩම් විකුණනවා කියලා. 

අපි කරන්ෙන් ඉඩ කඩම් විකුණන එක ෙනොෙවයි. ෙම් 
ෙගොල්ලන්  හම්බන්ෙතොට හෑරුෙව් වළක්.  අගමැතිතුමා චීනයට 
ගිහින් ඒ වළ ෙගොඩදමා ගන්න කටයුතු කෙළේ  නැත්නම්, ණය 
ෙගවා ගන්න බැරුව අපි ඔක්ෙකෝටම ඒ වළට වැටිලා මැෙරන්නයි 
ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි අපට අන්තිමට කරන්න ෙවන්ෙන්.  

ගරු අගමැතිතුමාට පින් සිදුෙවන්න ඒ වළට වැටිලා මැෙරන්න 
යන  අපිව  එතුමා ෙබ්රාගත්තා. නැත්නම් අපි ඔක්ෙකෝටම ඒ වළට 
පනින්න තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, harbour එකක් ෙනොෙවයි 
හැදුෙව්. හම්බන්ෙතොට වළක් හෑරුෙව්. ඒකට නැව් එන්ෙන් නැහැ. 
ඒ හදපු වළ සහ  ඒ පෙද්ශය සංවර්ධනය කරන්න ගරු 
අගමැතිතුමා චීනයට ගිහිල්ලා කටයුතු කරනෙකොට,   ෙම් අය 
ෙද්ශෙපේමීන්  ෙවලා.  අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් 
චීන තානාපති කාර්යාලයත් එක්ක  චීනෙයන් ගන්න loan  ගැන 
ෙපොඩි වාදයක් ගියා. අපි කිව්වා, සියයට 2යි කියලා. එතුමන්ලාත් 
කිව්වා සියයට 2ට ෙදනවා කියලා. ණය ගන්න හදනෙකොට කිව්වා 
සියයට තුනහමාරයි  කියලා. එෙහම වාදයට ගියාම දැන් කට්ටිය 
කෑ ගහනවා, චීනයට අපහාස කරන්න එපා; චීනයට අරියාදු 
කරන්න එපා; චීනය තමයි අපිව ෙබ්රාගත්ෙත් කියලා.  

මම බැලුවා,  චීන්නු කෑ ගහනවාද කියලා. ෙමොකද, ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා චීනයට සැර වචනවලින් බණිනෙකොට  චීන්නු ටිකක් 
කෑ ගහනවාද, කියලා අපි බැලුවා. බලනෙකොට කවුද ෙම් 
කෑගහන්ෙන්? බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සහ  අෙප් මහා 
ෙද්ශෙපේමීයකු වන උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමායි ෙම් කෑ 
ගහන්ෙන්. ෙම් අය දැන් චීන ෙද්ශෙපේමීන් ෙවලා. කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න පුළුවන්ද බැලුවා.   දැන් අපි  
චීනයත් එක්ක යම් යම් වාද විවාද කරනෙකොට ඒ ෙද්ශෙපේමීන් ටික 
චීනය ආරක්ෂා කර ගන්න චීන ෙද්ශෙපේමිෙයෝ ෙවලා. ඒ අනුව 
තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ගමන් ම ඟ තිෙයන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට කියන්න ඕනෑ, අද අපි ෙම් ලබා ගත් නිදහස  යටපත් 
කරන්න කාටවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව.  

මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබනවා 
"Rajapaksa and Company" කියලා ෙපොතක්.  "Rajapaksa and 
Company"  ෙහවත් සාටක වංශය. ඒ ෙපොෙත්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් කාලෙය්  ෙවච්ච ඒ ගනු-ෙදනු ඔක්ෙකෝම 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
ගැනත් ඒ ෙපොෙත් හුඟක් ෙද්වල් කියලා තිෙබනවා. ඒ ෙපොත 
අරෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් රෙට් ජාතික සම්පත්, ෙම් 
රෙට් මුදල්  ෙකොයිතරම්දුරට අවභාවිත කරලා තිෙබනවාද, ඒවා 
ෙකොයිතරම් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවාද  කියලා අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්න කැමැතියි, වීදුරු 
ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල්ගහන්න එපා කියලා. එෙහම ගහනෙකොට 
ඒවා නැවත තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවතම හැරිලා එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෝප් එක ගැනත් දිගින් 
දිගටම වාද විවාද යනවා.  මීට කලිනුත් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 
වංචාව පිළිබඳව, ඒ තිෙයන විමර්ශන පිළිබඳව මානව හිමිකම් 
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නඩුවක්  සුපීම් උසාවිෙය් තිබුණු බව අපි දන්නවා. ඒ නඩුෙව් දී  
හිටපු මහ බැංකු අධිපතිතුමාව ඒෙකන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. 
එෙහම නිදහස් කරපු උසාවි නිෙයෝගයක් තිෙබද්දී, ගරු 
අගමැතිතුමා අද පැහැදිලිවම පකාශ කළා, ඒ නිර්ෙද්ශ ටික 
කියාත්මක කරන්න නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එම වාර්තාව 
ෙයොමු කර තිෙබන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂය merry-go-round 
එකක් වාෙග් උෙද් ඉඳන් හවස් ෙවන  තුරු එකම ෙද්,  එනම් ෙකෝප් 
මන්තය තමයි මතුරන්ෙන්. ෙවනත් ෙදයක් නැහැ. අද අපි ෙම් රෙට් 
ස්ථාවරභාවයක් හදාගන්න ඕනෑ. ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති 
කරනවා නම්, ෙම් රෙට් ස්ථාවරභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ; ෙම් රෙට් 
ජාතික පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ; ජාතික සමගිය ෙගොඩනඟන්න 
ඕනෑ. ඒවා තමයි ෙම් රටට තිෙබන පධානම අභිෙයෝග.  ඒ 
අභිෙයෝග ජයගත්ෙතොත් විතරයි අපට නූතනවාදයත් එක්ක, නවීන 
තාක්ෂණයත් එක්ක ෙම් රෙට් ඉදිරි පරම්පරාවට ෙලෝකයත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා යන්න පුළුවන් ගමනක්  හදලා ෙදන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. අන්න ඒ ගමන හදන්න තමයි  ඊළඟ වර්ෂය පුරා ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කිරීමත් එක්ක ඒ ගමන යන්න අපි 
ලැහැස්තිෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ ගමනට බාධා කරන්න, ෙම් ගමන 
නවත්වන්න අද ෙනොෙයකුත් බලෙව්ග කියාත්මක ෙවනවා.  
ජාතික සමගියට, ජාතික සංහිඳියාවට විරුද්ධ ඇයි? ෙම් රටම එකට 
එකතු ෙවලා සංවර්ධනය ෙවන ආර්ථිකයත් එක්ක යන ගමනට 
විරුද්ධ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිසට වුවමනා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රට නැවතත් ම්ෙල්ච්ඡත්වයට ෙගන යන්නයි. 
නැවත අෙප් ගමන අඩාළ කරන්නයි.  

 ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නය ඇති කරලා,  ජාතීන් අතර කුලල් කා 
ගැනීම් ඇති කරලා,  එකිෙනකා අතර ෛවරය ඇති කරලා,  නැවත 
ෙම් ර ට ම්ෙල්ච්ඡත්වයට ෙගන යන වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක 
ෙවනවා.  රජයක් හැටියට අපි ලබා ගත් ජයගහණ රාශියක් 
තිෙබනවා; අපි ලබා ගත් නිදහසක් තිෙබනවා.   2015 ජනවාරි 08 
ෙවනිදා අපි  ලබා ගත් ඒ නිදහස සහ අපි ලබා ගත් ජයගහණ,  
ආපසු හරවන්න  ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව  එම විරුද්ධවාදී 
බලෙව්ගවලට  අපි කියන්න කැමැතියි. 

ඒ ලබාගත් ජයගහණ ආපසු හරවන්නත්, පටු ෙද්ශපාලනය 
ෙවනුෙවන් නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදයට හිස ඔසවන්නත් ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක සියලු ෙදනාම මතක තබා ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අපි ලබා ගත්ෙත් එෙසේ ෙමෙසේ ජයගහණයක් 
ෙනොෙවයි. 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා අපි ෙම් රෙට්  පජාතන්තවාදී 
ජයගහණ රාශියක් ලබා ගත්තා. ෙම් රෙට් ජනතාව එදා පැවැති 
ඒකාධිපති බලය ෙපරළලා, ඒකාධිපති වියරුව  පරාජය කරලා, 
පවුල් බලය කඩලා, ඒ සියලු  ෙද්වල් විනාශ කරලා ඒ ලබා දුන් 
ජයගහණය ආරක්ෂා කරන එක ෙම් රෙට් ජනතා ව ාපාරවල වග 
කීමක් කියලා අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද විපක්ෂය උත්සාහ කරනවා අපි ආපු ෙම්  ගමන 
නවත්වන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසාන කරන්න. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන කරනවා.  

අෙප් ගමන නවත්වන්න අපි කිසි විෙටකත් ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. අපි ලබා ගත් ජයගහණත් එක්ක අපි ඉදිරියටම  යනවා. අපි 

ලබාගත් ජයගහණ ආපසු හරවන්න පුළුවන් කියලා කවුරු ෙහෝ 
හිතනවා නම් අපි කියනවා, "ඒක මුළාවක්" කියලා. ෙමොකද, අෙප් 
රට ෙලෝකයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ශක්තිමත් පදනමක් 
අද අපි දාලා තිෙබනවා. ෙම් ෙලෝකය දිනා ගන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. පසු ගිය කාලෙය් මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන, 
ම්ෙල්ච්ඡ රටක් හැටියට අපව හඳුන්වපු ජාත න්තරය, අද අපිත් 
එක්ක එකතු ෙවලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන එක පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට අලුත් ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපට 
අලුත් රටක් හදන්න පුළුවන්. අපි සියලු ෙදනාටම එකට ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් රටක් හදන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අප සතුව 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි නැවත ෙම් රට ම්ෙල්ච්ඡත්වයට යන්න 
ෙනොදී, නැවත ෙම් රට ජාතිවාදයට යට ෙවන්න ෙනොදී, අලුත් 
බලාෙපොෙරොත්තුත් එක්ක අපි පටන් ගත් ගමන ඉදිරියටම යනවා. 
අෙප් ඉදිරි පරම්පරාවට ෙලෝකයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා අලුත් 
ගමනක් යන්නට පුළුවන්.  අලුත් රටක් හදන ගමනට අවශ  
ශක්තිය ආණ්ඩුවට තිෙබනවාය කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
මීළඟට ගරු එස්. ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. ඊට පථම, ගරු 

මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව කරන්න. 
 
[අ.භා. 4.35] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා මටත් අදහස් දක්වන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් වනවා. එයට එක ෙහේතුවක් 
තමයි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය භාරව 
ඉන්ෙන් මෙග් දිස්තික්කෙය්, ෙදනියාය ආසනෙය් ඇමතිවරෙයක්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ෙගන්වා 
ගත්තා "අෙප්ක්ෂිත පතිඵල" කියලා ෙල්ඛනයක්. ඒෙක් 
තිෙබන්ෙන්, "නීතිගරුක සාමජයක් සඳහා නීතිය හා සාමය 
පවත්වා ෙගන යාම සහ දකුණු පළාෙත් සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම" 
කියලායි. ඔබතුමාෙගන් මට මුලින්ම අහන්න තිෙබන පශ්නය 
තමයි, නීතිගරුක සමාජයක් හදන්න තිෙබන ෙපොලීසිය අද 
ආදායම් උපදවා ගන්නා පධාන ආයතනයක් බවට පත් කර 
තිෙබනවා ෙන්ද කියන පශ්නය.  ෙම් රෙට් අය වැය පරතරය අවම 
කර ගැනීම සඳහා රුපියල්  මිලියන ගණනක් ආදායම් උපදවා 
ගන්නා තැනක්  බවට ෙපොලීසිය පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒකට 
කමක් නැහැ. මම ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට ගරු 
කරනවා. ෙහේතුව තමයි, ඔබතුමා මාතර දිස්තික් ෙද්ශපාලනෙය්දී 
මහත්මෙයක් හැටියට කටයුතු කරන ෙකෙනක්. ඒක මම කියන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ. හැබැයි සාමාන  ජීවිතෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේ මහත්මෙයක් 
වුණාට, තමුන්නාන්ෙසේට පැවරිලා තිෙබන විෂය යටෙත් 
තමුන්නාන්ෙසේට මහත්මෙයක් ෙවන්න පුළුවන්කම ලැබිලා නැහැ. 
ඒක තමයි ඇත්ත.  

ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමනි, එයට ෙහේතු වූ කාරණ 
ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේ ඡන්දය පටන් ගත්ත කාලෙය් ෙදනියාය හා 
පල්ෙල්ගම ෙකොෙන් ඉඳලා ෙදවුන්දර දක්වා posters ගහලා 
තිබුණා, "ෙත් දල්ලට ඉහළ මිලක් - සාගල රත්නායක" කියලා. ඒ 
posters ටික ගැහුෙව් තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. 
මාතරට එන ෙකොට මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා, එතුමාෙග් poster  
එෙක් ගහලා තිබුෙණ්, "රැකියා සපයන මංගල" කියලායි.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, එෙහම බලද්දී නම් දකුණට තරම් පශ්න අඩු තැනක් 
දැන් ලංකාෙව් ෙකොෙහේවත් නැති වන්නට ඕනෑ. දකුණ තමයි  
සියලුම පශ්න විසඳුණු  තැන.  දකුෙණ් මිනිසුන් - [බාධා කිරීමක්] 
ඇ ෙඬනවා, ගරු මන්තීතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද මුළු දවස තුළම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම කථා කළ ෙද්වල් මම ෙම් ෙකොෙන් ඉඳලා 
අහෙගන හිටියා. ඒවා අහෙගන ඉන්න ෙකොට මට ෙත්රුණු ෙදයක් 
තමයි, අධ ාපනය හා නීතිය කියන ෙදකම එකක් බව. මම විශ්වාස 
කරන්ෙන්, රටක් හදනවා නම් අධ ාපනය ඉහළට ෙගෙනන්න 
ඕනෑ කියලායි.  රටක් නිවැරදි මාවතකට ෙගනියනවා නම්, නීතිය 
පධානයි.  

දැන් කෑ ගහපු තමුන්නාන්ෙසේලා අද නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධනය අමාත ාංශය ගැන කථා කරපු ෙද්වල් මම 
අහෙගන හිටියා. ඒ නිසා තවත් ඇ ෙඬන ෙද්වල් මෙගන් අහගන්න 
එපා. සද්ද නැතුව ඉන්න. අගමැතිතුමා ඉස්සරහා ෙම් කියන්ෙන්.  
ඕනෑ නම්  1977 ඉඳලා කියන්නම්. 

ඕනෑ නම් 1977 ඉඳන් කියන්නම්. මට ඔය සද්ද බද්ද කිසි 
පශ්නයකුත් නැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න. කෙනත් උපකරණයක් 
ගහෙගන, දුරකථනෙයන් කුණුහරුප කියන මිනිහාත් එක්කත් 
කථා කරපු මිනිෙහක්, මම. ඒ නිසා මට ඒවා පිළිබඳව පශ්නයක් 
නැහැ කියලා මුලින්ම කියනවා. 

ගරු අමාත තුමනි, මම මුලින්ම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න 
කැමැතියි. යහ පාලන ආණ්ඩුව ජනවාරි 8වැනි දා හදන ෙකොට, 
යහපාලන ආණ්ඩුෙව් පධානම අරමුණක් වුෙණ් රෙට්  යහපත් 
සමාජයක් හදන එකයි. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
කැමැතියි, 2014 වාර්තා වුණු සහ 2015 වාර්තා වුණු අපරාධ  
සම්බන්ධ වාර්තාව ගැන. 2014 අවුරුද්ෙද් රෙට් බරපතළ අපරාධ 
50,962ක් වාර්තා ෙවනවා. ඒෙකන් විසඳනවා, 29,396ක්. පතිශතය 
සියයට 57යි. 2015 අවුරුද්ෙද් බරපතළ අපරාධ 40,188යි. විසඳපු 
පමාණය 13,049යි. පතිශතය සියයට 32යි. සියයට 25කින් 
බරපතළ අපරාධ විසඳා ගන්න පූජිත ජයසුන්දර ෙපොලිස්පතිතුමාට 
බැරි ෙවනවා.  

පූජිත ජයසුන්දර ෙපොලිස්පතිතුමා ගැන මම යමක් කියන්න 
ඕනෑ. මම මාධ  ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ෙකොට මම කැමැතිම නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරයා එතුමායි. රෑ 12ට පවෘත්තියක් තිබුණා, ස්වාධීන 
රූපවාහිනිෙය්. රෑ එෙකොළහමාරට කථා කළත් පූජිත ජයසුන්දර 
අවදිෙයන්. ඒක තමයි ඇත්ත. උෙද් පාන්දර හයට පවෘත්තියක් 
තිබුණා. උෙද් හතරහමාර ෙවන ෙකොට පූජිත ජයසුන්දර 
අවදිෙයන්. මම හරියට සතුටු වුණා, "අපි කැමති  මිනිෙහක් 
ෙපොලිස්පති ෙවනවා. සිවිල් කමිටු හදලා අමුතු වැඩ පිළිෙවළකට  
ගිය මිනිෙහක් ෙපොලිස්පති ෙවන ෙකොට, ෙමන්න රටට අවශ  
කරන මිනිහා ෙපොලිස්පති ෙවනවා" කියලා. පූජිත ජයසුන්දර 
මැතිතුමා පළමුවැනි මාධ  සාකච්ඡාව තියන ෙකොටම මම දැන 

ගත්තා, ලණුව කඩා ගන්නවා, කඩා ගන්නවාමයි කියලා. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක. එතුමා ෙම් රෙට් 
බරපතළ අපරාධ විසඳලා තිෙබන්ෙන් සියයට 32යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 අවුරුද්ෙද් පුද්ගලයන්ට 
එෙරහි සුළු අපරාධ සිදු ෙවනවා, 43,362ක්. සියයට 72ක් 
විස ඳනවා. 2015 අවුරුද්ෙද් සුළු අපරාධ 43,870ක් සිදු ෙවනවා. 
විසඳන්ෙන් 30,292යි. පුද්ගලයන්ට එෙරහි සුළු වරදවල් සියයට 
69යි විසඳන්ෙන්. මම ෙම් ගණන් ටික ඔක්ෙකෝම කියා ෙගන 
ගිෙයෝතින් මම ෙම් කියන කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි 
ෙව්වි. බලාෙගන යද්දී පූජිත ජයසුන්දර මහත්තයා වැඩ කරලා 
නැහැ. නීතිය නවලා, පනින්න පුළුවන් තැන් ටික ෙහොයලා දීලා 
විතරයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොෙව් හිටපු හැම 
මිනිෙහක්ම හිතුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා හිටපු 
කාලයටත් වඩා ෙහොඳ රටක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙව්විය කියලා. 
හැබැයි, ඒක පුස්සක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒක 
පුස්සක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම් කාරණය ෙම් 
ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අහන්න කැමැතියි. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට පාලනය කරන ෙකොටත් 
ලංකාෙව් කුඩු තිබුණා. හැබැයි, ගරු අගමැතිතුමනි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉන්න කාලෙය් කුඩු පැකට් එකක මිල 
රුපියල් 1,500යි. අද කුඩු පැකට් එකක මිල රුපියල් 500යි. [බාධා 
කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු අගමැතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේෙග්- [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ලන් ගණන් දන්ෙන් 
නැහැ ලු. [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] අහෙගන 
ඉන්න.  

ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් රුපියල් 500යි කුඩු පැකට් එක. 
හැබැයි, අද කුඩු මිල අඩු වීම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් කාරණය ෙපොලීසිය භාර 
ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා. ෙපොලීසිෙය් හැම නිලධාරිෙයකුටම 
පවරලා තිෙබනවා, නඩු අටක් ෙදන්න කියලා. තලවතුෙගොඩ 
ඉන්නවා "ෙපන්සා" කියලා මනුස්සෙයක්. කඩුෙවල උසාවිෙය් 
හැම දාම ෙපන්සාට නඩු තිෙබනවා. "ෙපේමදාස" කියන ෙකොට 
උසාවිෙය් විත්ති කූඩුවට නඟිනවා. ආපහු එළියට බහිනවා. ආපහු, 
"ෙපේමදාස" කියනවා. ආපහු විත්ති කූඩුවට නඟිනවා. ආපසු එළියට 
එනවා. ආපසු "ෙපේමදාස" කියන ෙකොට උසාවිෙය් විත්ති කූඩුවට 
නඟිනවා. දවසකට අට සැෙර්කට වඩා නඩු ෙවනුෙවන් විත්ති 
කූඩුවට නඟිනවා. ඔහු කසිප්පුයි විකුණන්ෙන්. හැබැයි, ඒ 
මනුස්සයාට දරුෙවෝ හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙපේමදාසෙග් 
දරුවන්ට කන් ඇෙහන්ෙන් නැහැ; ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ; කථා 
කරන්න බැහැ, ගරු අගමැතිතුමනි. හැබැයි, ඒ මිනිහාට කසිප්පු 
විකුණනවා ඇෙරන්න ෙවන ෙදයක් කරන්න විධියක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙපොලීසියට කියනවා, "නඩු අටක් අරෙගන වෙරන්" 
කියලා. ගරු අගමැතිතුමනි, නඩු අටක් අරෙගන එන්න නම් නඩු 
නිර්මාණය කරන්න ෙවනවා. කසිප්පු විකුණන මිනිෙහක් 
හිටිෙයොත් තමයි නඩු අටක් ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අගමැතිතුමනි, යහපත් රටක් හදන්න නම් අපි කරන්න ඕනෑ 
අපරාධ විසඳන විධිය වැඩි කරන එක ෙනොෙවයි, අපරාධ සිදු ෙවන 
එක නවත්වන්න පුළුවන් විධිය ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා ගන්න 
එකයි.  

ෙපොලිස්පතිතුමා යම් යට සීමාවක ඉඳන් උඩට ආපු ෙකෙනක් 
බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒක ෙකොෙහොම වුණාද කියලා කියන්න 
දන්ෙන් නැහැ. උඩට ආවාට පස්ෙසේ යට මිනිස්සු අමතක වුණා. 
ඕක තමයි සාමාන  සිද්ධිය. සමහර ෙපොලීසිවල වැඩ කරන්න 

345 346 

[ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර්  21  

විධියක් නැහැ. ඇත්ත ඒක. ගරු අගමැතිතුමනි, නඩුවලට හරි 
ෙවනත් කටයුතුවලට හරි අවශ  ලියකියවිලි තවම ටයිප් කරන්ෙන් 
පරණ ටයිප් රයිටරෙයන්. ඒෙකන් චක චක ගගා ගහනවා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් 2020දි අමුතු රටක් ගැනයි. 
ෙමන්න, ඒ රට කියලා කියනවා. කථාෙවන් නම් රවුම් කරලායි 
ෙදන්ෙන්. රවුම් කරලා කථා කළාට තමුන්නාන්ෙසේලා හදන 
යහපත් රට ඇතුළට ෙපොලීසිය ෙගෙනන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට 
බැරි වුණා. ෙම්ක තමයි තිෙබන තත්ත්වය. [බාධා කිරීම්] 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි FCID එක සම්බන්ධ 
කාරණය. [බාධා කිරීම්] FCID එක ගැන මම ෙමතැනදී ෙමොකුත් 
කියන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි, හැබැයි මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. මිනිසුන්ෙග් අදහස් 
දැනගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සමාජෙය් යටට බැස්ෙසේ නැති 
වුණාට කමක් නැහැ. මිනිසුන්ෙග් අදහස් දැනගන්න අපි යටට 
බැහැලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සමහර මිනිස්සු මෙග් 
කන් ෙදකට ඇෙහන්න කියලා තිෙබනවා, "ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් දරුවන්ටත් ෙහණ ගහන්න ඕනෑ" කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න. ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ මහා 
බුද්ධිමත් මනුස්සයාෙන්. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගමැතිතුමා 
ඉස්සරහා ''ෙගොන් පාට්''  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දාන්න එපා. එච්චරයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ කාරණය,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මූලාසනෙයන් ෙම් කෑ ගහන එක නවත්වලා ෙදන්න. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ඊළඟට කාරණය ෙම්කයි. මම FCID එක ගැන කථා 

කරන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව, කවුරුත් ඒ ගැන ෙබොරුවට කථා කළා. 
නමුත්, යමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම දන්නවා. FCID 
එක සම්බන්ධව ෙමොනවා කථා කළත්, යමක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා මම දන්නවා. ෙහේතුව, දැන් ෙගොඩක් ෙදෙනකුට තිෙබන්ෙන් 
2020 පශ්නය. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කථා කරද්දී 
කිව්වා. ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? යුද්ධය කරපු නායකයා වුණත් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා ඡන්ද 14,000ක් පමණක් අරෙගන පරාද 
වුණා කියලා කිව්වා. ගිය සැෙර් ඡන්ද 7,000යි කිව්වා ගත්ෙත්. දැන් 
ඇමතිවරෙයක් ෙවලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා කිව්වා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
ෙමොකද කිව්ෙව්? එතුමා සම්පූර්ණෙයන් කිව්ෙව්, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් වුණු පශ්න ටික. හැබැයි, එල්ල කෙළේ ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂෙග් සීමාවට. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
දවස් 4ක් ඉස්සරහට හිතන්න පුළුවන් vision එකක් තිෙබන 
මිනිස්සු ෙම් අතෙර් නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ, තමුන්නාන්ෙසේ හිතන විධිය. 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
හිතන විධිය ෙනොෙවයි, ඒක ඇත්ත. මතක තියාගන්න, 

අගමැතිතුමා කථා කරන ෙකොට අගමැතිතුමාෙග් පස්ෙසේ 
වාඩිෙවලා හිටියා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බුද්ධිමත් මිනිස්සු 
විධියට ෙම් රටට ෙප්න්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අෙනක් කාරණය තමයි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මට විනාඩි 15ක් ෙවන්ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා තව විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙවලාව බලලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
තව ෙවලාව තිෙබනවා. අසත  කියන්න එපා. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනිත් කාරණය ෙම්කයි. ගරු 

අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අග 
මිතයා - තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා - තමුන්නාන්ෙසේෙග් ළඟ 
හිටපු ඇත්ත මිතයා එතුමා. හැබැයි, පශ්න වුණා, ගියා. [බාධා 
කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න, පනින්න එපා. හැබැයි, කූට ෙල්ඛන 
හැදීෙම් පතිඵලයක් විධියට තමයි එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් 
බන්ධනාගාරගතෙවලා ඉන්ෙන්. ගරු අගමැතිතුමනි, එෙහම 
බලද්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඉන්න ජාතික ෙහළ උරුමෙය් 
පාඨලී චම්පික රණවකලා ඇයි එෙහම ඉන්ෙන්? ඒක මෙග් එක 
පශ්නයක්. අනිත් එක තමයි ගරු අගමැතිතුමනි, එතුමා FCID 
එකට අරෙගන ගියා. මමත් රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයාට 
විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් භාරදුන්නා. මම කියන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේට උපරිම වශෙයන් තව අවුරුදු 15යි ෙම් 
ෙපොෙළොෙව් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් වයස අවුරුදු 70යි. අවුරුදු 15යි කියලා 
කියන්ෙන් ගරු අගමැතිතුමනි, තව ෙවසක් ෙපොෙහොයවල් 15යි. 
හැම ෙවසක් ෙපොෙහොයටම දන්සලක් දුන්නත්, තමුන්නාන්ෙසේට 
දන්සල් 15යි ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත. 
[බාධා කිරීම්]  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙමතැනදී මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා 
කිව්වා, අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට නැවත පණ ෙදන්න 
හදනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] මම එකම එක ෙදයක් කියනවා. 
සමහර මිනිස්සු ජීවත් වුණත් මැරුණා වාෙග් ජීවත් ෙවනවා. 
සමහර මිනිස්සු මැරුණත් ජීවත් ෙවනවා  වෙග් දැෙනනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැරුණත් මිනිස්සුන්ෙග් පපුෙව් ජීවත් ෙවනවා කියන 
එක මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. ඒක තමයි ඇත්ත 
කාරණය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි ගරු අගමැතිතුමනි. දුමින්ද සිල්වා 
කියන්ෙන් ගිය ආණ්ඩුෙව් මුල් කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පැත්ෙත් හිටපු මන්තීවරෙයක්. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න, 
පනින්න එපා. දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමාෙගන් වරදක් වුණා නම්, ඒ 
වරද සම්බන්ධව මම කථා කෙළේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිම මිනිෙහක් සුද්ද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
ඒක තමයි ඇත්ත. ෙහේතුව, මහ ජනතාව අපට ඡන්දය දීලා 
තිෙබන්ෙන් අෙපන් අවංක ෙච්තනාවක් අරෙගන. නමුත්, දුමින්ද 
සිල්වාට පතිකාර ගැනීමට ෙරෝහලකට යෑෙම් පශ්නයක් නැහැ. 
"සිරකරුෙවෝත් මනුෂ ෙයෝය" කියලා තමයි ෙබෝඩ් එෙක් ගහලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි අගමැතිතුමනි, ඇතුළට යන්න ඕනෑ 
අගමැතිවරයා විධියට ෙනොෙවයි. සාමාන  මිනිෙහක් විධියට 
ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන සමහර පශ්න ගැන මම කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව, මට ෙව්ලාව නැහැ. යම් දවසක් ආෙවොත් 
ඒවාෙය් ෙවන ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියලා ෙදන්නම්. 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙම් ෙවන ෙකොට 
රට පුරාම අපරාධ රැල්ල වැඩිෙවලා තිෙබනවා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේ අවංකවම 
උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුනාන්ෙසේට ලබාදුන් කාලය දැන් අවසන්. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මට විනාඩි 15ක් තිබුණා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, විනාඩි 12යි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මෙග් කාලය විනාඩි 15යි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම පැහැදිලි කරන්නම්. පැහැදිලි කරනකල් 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා විනාඩි 18ක් කථා කරලා තිෙබනවා. එතුමා විනාඩි 8ක් 
වැඩිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාට විනාඩි 
12ක කාලයක් ලබාදී තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාටත් විනාඩි 2ක් වැඩිපුර 
ලබාෙදනවා. ඒ නිසා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
අවසාන වශෙයන් මට විනාඩි 2ක් ලබා ෙදන්න කියලා මම 

තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලනවා. ගරු අගාමාත තුමනි, පළමුවැනි 
කාරණය ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේෙගන් එකම එක ෙදයක්  

බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේට නැවත අගමැති 
ෙවන්න පුළුවන්ද, ජනාධිපති ෙවන්න පුළුවන්ද, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න පුළුවන්ද කියලාවත් මම දන්ෙන් නැහැ. මම ඒක 
ෙහොයන්ෙනත් නැහැ. හැබැයි, ඇත්ත කාරණය තමයි,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ බුද්ධිමත් ෙකෙනක් කියලා 

මම දන්නවා. ඉස්සර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටිෙය් 
තමුනාන්ෙසේ වාෙග් යම් මට්ටමක ෙවනස් විධිෙය් මිනිස්සු ටිකක්. 
ෙම් වාෙග් අය හිටිෙය් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
හරක් හිටිෙය් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. අපි කියන ෙද්වල් 

අහෙගන ඉන්න තරම් තමුන්නාන්ෙසේ නිහතමානියි. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේ නිහතමානියි. ෙම් හරක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නිහතමානි නැහැ.  [බාධා කිරීම්] මන්තීවරුන් නම් නිහඬතාවක් 
ඇති ෙවයි.  

අවසාන වශෙයන් මම එක ෙදයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමනි, මෙග් අවසාන ඉල්ලීම ෙමයයි. 
දකුණු පළාත භාර ඇමතිවරයා වන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේයි. දකුෙණ් 
මිනිසුන් සතුව මහා බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. දකුණු 
පළාෙත් එක පැත්තකින් වලෙව් ගඟ ගලනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ගිං ගඟ ගලනවා. මැදින් නිල්වලා ගඟ ගලනවා. හතර ෙකො නින් 
එක ෙකොනක මුහුදු සීමාව තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, දකුෙණ් 
සිටින්ෙන් තමන්ෙග් නිෂ්පාදන - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් වැඩිපුර ලබා දීලා තිෙබනවා.  
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[ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා] 
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ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි තුනක් වැඩිපුර ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔවුන් තමන්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණා 

ස්වාධීනව ජීවත් ෙවන මිනිස්සු.  [බාධා කිරීම්] ඒ මිනිසුන්ෙග් 
ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. හරි දැක්මක් 
තිෙබනවා නම් හදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
අප්පුහාමි, මතක තබා ගන්න. අප්පුහාමි සභාෙව් පිටුපස ඉඳෙගන 
ඕනෑ ෙදයක් කියන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අවසාන කරන්න ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා 

කිරීම්] - 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
අගමැතිතුමා දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් -  [බාධා කිරීම්] 

අගමැතිතුමා දන්නවා, - [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් ඔය විධියට 
පිටුපසින් වාඩි කරවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 4.49] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාම 

ෙකටි කාලයක් නිසා මම ෙකළින්ම මාතෘකාවට ෙයොමු ෙවන්නම්. 
මම කථා කරන්න ෙතෝරා ගත්ෙත්, අධිකරණ අමාත ාංශයයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ජනාධිපතිවරෙයකුට, 
අගමැතිවරෙයකුට සහ නව ආණ්ඩුවකට 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි 8 
වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ඓතිහාසික ජයගහණයක් ලබා දුන්නා. 
පසුගිය ආණ්ඩුවට රට තුළ පාලනය ෙගන යන්න තවත් අවුරුදු 
ෙදකක කාලයක් තිබියදී, ජනතාව ඔවුන් එළවා දැමුෙව්, 
පති ක්ෙෂේප කෙළේ ඇයිද කියන කාරණය කවුරු කවුරුත් තම-
තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය අනුව වටහා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. අෙප් 
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව පත් වුණු අගවිනිසුරුවරයා වූෙය් ෙක්. ශී 
පවන් මහත්මයායි.  

අපි දැක්කා, පසුගිය යුගෙය් හිටපු රජය හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය 
වන ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට සිදු කළ ෙදය. පසු ගිය රජය 

දිවි නැගුම පනත ෙගෙනද්දී, එතුමිය එයට විරුද්ධව යම් යම් තීන්දු 
දුන්නා. එතෙකොට පසුගිය ආණ්ඩුව කෙළේ ෙමොකක්ද? අපි ෙම් ගැන 
සංසන්දනාත්මකව හිතන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්වා අසා ෙගන 
සිටින ෙපොදු ජනතාව අහනවා, "ෙම් අධිකරණෙය් ෙවනස සැපද?" 
කියා. ෙමම ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව අධිකරණය තුළ වූ 
ෙවනස්කම් "සැපද, චූන්ද, සතුටුදායකද?" කියා අසනවා. නමුත් ඒ 
කාලෙය් සිදු වුෙණ් එෙහමයි. ඒ කාලෙය් දිවි නැගුම පනත 
සම්බන්ධව රජයට විරුද්ධ යම් යම් මත පකාශ ෙවද්දී, හිටපු රජය 
එතුමියට කෙළේ ෙමොකක්ද? එතුමියෙග් ෙග් ඉදිරිපිටට ගිහින් "හූ" 
කියා, කෑ ගසා, එතැන සින්දු දමා ෙගන නටා, කිරි බත් කාලා 
එතුමිය එෙළව්වා. එෙහමයි වැඩ කෙළේ.  

නමුත් ශී පවන් මහත්මයා -දැන් සිටින අගවිනිසුරුතුමා- ෙම් 
රජයට  විරුද්ධව තීන්දු කීයක් දුන්නාද? ගල් අඟුරු වංචාවක් සිදු 
කළාය කියා ෙචෝදනාවක් ආවා. එතුමා කෙළේ ෙමොකක්ද? එතුමා 
ෙම් රජයට විරුද්ධව තමයි තීන්දුව දුන්ෙන්. ඊළඟට, වැට් පශ්නය 
එද්දී රජයට පක්ෂපාත තීන්දුවක් ෙනොෙවයි, දුන්ෙන්. ඊට පසුව 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමාෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
ෙපත්සම උසාවියට ඉදිරිපත් කළ ෙව්ලාෙව් එතුමාට පක්ෂව තමයි 
තීන්දුව දුන්ෙන්. ෙම් විධියට තමයි අද අධිකරණය කියා කරන්ෙන්. 
එෙසේ කියා කරද්දීත්, ෙම් අයට හිතට එකඟව කියන්න පුළුවන්ද, 
අ ෙප් රෙට් අධිකරණය අද ස්වාධීන නැහැ කියා? එදා, එෙහම 
කළා. නමුත් අපට තවම බැරි වුණා, ශී පවන් මහත්මයාෙග් ෙග් 
ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා එතැන කිරි බත් කාලා, ගෑ ගසා, "හූ" කියා එම 
අගවිනිසුරුවරයා එළවීමට. අපිට තවම එෙහම කරන්න බැරි වුණා. 
අපි ඒකට අසාර්ථකයි. අන්න, ඒක තමයි ෙවනස. ඒක තමයි 
සනීපය. ඒක තමයි චූන් එක. දැන් ජනතාව අහනවාෙන්, ෙම් 
ෙවනස සැපද කියා. අන්න ඒක තමයි ෙම් ෙවනස. 

එදා, ෙමොහාන් පීරිස්ලා කෙළේ ෙමොනවාද? පගීත් 
එක්නැළිෙගොඩ අතුරුදහන් වුණු එක - අෙප් සිටින නිෙයෝජ  
ඇමතිවරෙයකු වන අරුන්දික පනාන්දු වුණත් "ඉතාලිෙය් 
ෙමෙහම සිටියාය" කියා කියනෙකොට ෙමොහාන් පීරිස් හිටපු 
අගවිනිසුරුතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? එතුමා කිව්වා, "ෙදයිෙයෝ 
තමයි දන්ෙන්" කියා. "එක්නැළිෙගොඩ ගැන මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙදයිෙයෝ තමයි දන්ෙන්" කියා එතුමා කිව්වා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
හිටපු අගවිනිසුරුවරයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඔහුෙග් නම සරත් 
නන්ද සිල්වා. එතුමා ෙමතැන ඉඳලා හූවක දුරින් තිෙබන 
දියවන්නා ව අසළ කලිසමත් නැතුව underwear එක පිටින් ඉඳලා 
හසු වුණා.   

වික්ටර් අයිවන් මහත්මයා තමයි ලිව්ෙව්. ඇඳිවත නැතිව, 
underwear එක පිටින් නීතිඥවරියක් සමඟ හිටියා. සරත් නන්ද 
සිල්වා මහත්මයා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? මම ෙනොෙවයි ෙම්ක කිව්ෙව්. 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් රුපියල් මිලියන 
82ක සුනාමි වංචාව ගැන කථා කරද්දී එතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
“හිර ෙගදර යවන්න ඕනෑ ෙකනාව මම රජ ෙගදර යැව්වා. මට 
සමා ෙවන්න; මට සමාෙවන්න; මට සමාෙවන්න.” කියලා ඒ 
කාලෙය් හිටිය අග විනිසුරුවරයා තුන් පාරක් කිව්වා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා අද කිසිම ලජ්ජාවක්, හිරිකිතයක් 
නැතිව තමුන්ෙග් ෙව්දිකාෙව් පධාන කථිකෙයක් හැටියට ඒ 
විනිසුරුවරයාම තියා ෙගන ඉන්නවා. ලජ්ජා නැතුව එතැනටම 
ගිහිල්ලා අද ෙවන එකක් කියනවා. ෙමෙහමයි, ඒ කාලෙය් 
අගවිනිසුරුවරු හැසිරුෙණ්.  

දැන් උසාවිය ෙවනස් ෙවලා. ෙම් ෙවනස එක පාරටම 
ජනතාවට දරා ගන්න අමාරුයි. දැන් ඉන්න විනිසුරුවරු රජයට 
විරුද්ධවයි  තීන්දු ෙදන්ෙන්. නමුත්, රජය ඒකට හිරිහැර කරන්ෙන් 
නැහැ;  හූ කියන්ෙන් නැහැ;  කෑ ගහන්ෙන් නැහැ. අපි හිස නමා 
ආචාර කරනවා. අධිකරණයට ගරු කරනවා. සියලු ෙද්වල් ඉවසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දරා ෙගන අපි නඩු හරියාකාරව කියාත්මක කරනවා. විපක්ෂෙය් 
ඉන්න අෙප් ගරු මන්තීවරෙයක් අද තමන්ෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, 
FCID එක නීත නුකූල නැහැ කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබන ෙම් ලියවිල්ල මම සභාගත* 
කරනවා. 

FCID එක නීත නුකූලයි. ෙකොටුව මෙහස්තාත්ෙගන් 
තීන්දුවක්. දිනය 2016.10.25. ෙදවැනි පිටුව. ආනන්ද වීරසූරිය 
මහත්මයා එහි ලියා තිෙබනවා, “ෙපොලිස් මූල  අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසය, ෙපොලිස් ආඥාපනතට අනුව පිහිටවූ නීත නුකූල 
ආයතනයක් බව ෙකොටුව මෙහස්තාත් ලංකා ජයරත්න ෙමෙනවිය 
ඊෙය් පකාශ කර සිටියාය. ඇය එෙසේ පකාශ කෙළේ ෙපොලිස් මූල  
අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙපොලිස් සථ්ානයක් ෙනොවන බැවින්, එහි 
කටයුතු නීත නුකූල ෙනොවන බවට නීතිඥයකු විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිබූ ෙපත්සමක් පතික්ෙෂේප කරමිනි” කියලා. දැන් ෙම්ක කියලා 
තිෙබන්ෙන් ලංකා ජයරත්න ෙමෙනවියයි. එතුමිය විනිසුරුවරියක්. 
එතුමිය ටත් වඩා ඉහළ මන්තීවරු ෙමතැන ඉන්න බැහැ. මම නම 
කියන්න කැමැති නැහැ.  

ෙමතැන ඉන්න අෙප් මන්තීවරෙයකුෙග් පියා කිව්වා, "FCID 
එෙක් ෙපොලිස් කට්ටාෙග් ඉඳන් DIG දක්වා ගල් ගහලා මරනවා" 
කියලා. දැන් ඒ ෙවනුෙවන් පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ඒක විභාග 
ෙවන නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 
එතුමා කිව්වා, "මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ" කියලා. නමුත්, අපි 
අන්තර්ජාලය හරහා ඔහුෙග් මුහුණ, ඔහුෙග් රුව, ඔහු තර්ජනය 
කරන හැටි, එතැන නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්න හැටි, 
ඔහුෙග් පුතයා වන වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ඉන්න හැටි, 
ඒ සියලු ෙද් දැක්කා. ඒක දැන් "නැහැ" කියන්න බැහැ. වීරයා 
වාෙග් කිව්වා නම්, වීරයා වෙග් උසාවියට යන්නත් ඕනෑ. කිව්වා 
නම් කිව්වා කියන්න ඕනෑ. ෙමොකටද භය ෙවන්ෙන්? එතැන විශාල 
තර්ජනයක් තිෙබනවා. ඔහු කියනවා, "FCID එෙක් DIG සිට 
ෙපොලිස් කට්ටා දක්වා ගල් ගහලා මරනවා" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, 
මැද ෙපරදිග - Sharia law - එක වාෙග්යි. ශරියා නීතියට තමයි 
අෙප් රිසානා නාෆික් ෙගොදුරු වුෙණ්. අපි "කන්දිරා පාලම" යට, 
සවුදි අරාබිෙය් "ඔෙලයියා කඳවුර" ගැන කථා කළාම අපි කිව්වා, 
ෙමෙහම ගල් ගහලා මරන්න බැහැ කියලා. දැන් ෙම් අය කියනවා, 
නීතිය කියාත්මක කරන අයව ගල් ගහලා මරන්න ඕනෑ කියලා.  

බලන්න, "ෙදරණ" රූපවාහිනිෙය් විකාශනය ෙවන "සිදූ" 
කියන ෙටලි නාට ෙය් කියන ෙම් ෙද් ගැන. ඒ නාට ෙය් එක් 
තැනක කියනවා, "ෙහොරකම් කරපු අය, මිනී මරපු අය සන්සුන් 
නැහැ" කියලා. ෙසෝරත හාමුදුරුෙවෝ කියන ෙපොඩි හාමුදුරුෙවෝ 
එෙහම කියනවා. ඒ කථාව ඇත්ත. ඇත්ෙතන්ම ෙහොරකම් කරපු 
එකාට නින්ද යන්ෙන් නැහැ; මිනී මරපු එකාට නින්ද යන්ෙන් 
නැහැ; කුඩු ෙග්න එකාට නින්ද යන්ෙන් නැහැ; එතෙනෝල් ෙග්න 
එකාට නින්ද යන්ෙන් නැහැ; ගංජා ෙග්න එකාට නින්ද යන්ෙන් 
නැහැ; මහජන ෙද්පළ  -public property- ෙහොරකම් කරපු එකාට 
peace of mind නැහැ. සැනසීමක් නැහැ. ඌ කෑ ගහනවා; ෙපරළි 
කරනවා; හූ කියනවා; ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කරනවා. අපි body 
language එෙකන් හඳුනා ගන්න ඕනෑ, ෙම් හාදයා ෙමච්චර ෙම් 
කුලප්පු ෙවලා ඉන්ෙන් ඔහු පස්ෙසේ ෙපොලීසිය එන හින්දා කියලා. 
අපි ෙම් ෙපොලීසියට, ෙම් FCID එකට, ෙම් Bribery Commission 
එකට, ෙම් බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති ෙකොමිසමට, CID 
එකට සහ ෙම් නිලධාරින්ට ෙම් ෙහොරුන්ෙගන්, තක්කඩින්ෙගන් 
චරිත සහතික බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැත.  

අපි ෙකොෙහොමද ෙහොරුන්ෙගන් චරිත සහතික ඉල්ලන්ෙන්, 
අල්ලන්න ඉන්න එකා ගැන. ෙම් කථාව අහෙගන ඉන්න ජනතාව 
ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න, ෙහොරු කියයි ද, "අෙන්! ෙම් ආණ්ඩුව 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා බලයට ඇවිල්ලා ෙෂෝක් එකට ෙහොරු අල්ලනවා. 
අෙන්! ෙෂෝක් එකට - investigations - කරනවා. ෙෂෝක් එකට 
විමර්ශන කරනවා. ෙම් අය ෙෂෝක් එකට අපිව හිෙර් දානවා. 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කරනවා" කියලා. සමහර ෙවලාවට අත් 
ෙදකට මාංචු දමා ෙගන හිටපු ඇමතිවරු, මන්තීවරු බන්ධනාගාර 
රිෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා.  

ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඔහු කෑ ගහනවා, ''හූ, හූ, ෙකෝ, ෙහොරු 
ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ෙහොරා ආෙව් බන්ධනාගාර රිෙයන්. ඇවිල්ලා 
අහනවා, ''ෙහොරා ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙහොරකම් ගැන ෙබොෙහොම විනිවිද ෙපෙනන 
තත්ත්වයක් අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන 
භයක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.  

අද අධිකරණ අමාත ාංශය ගැන කථා කරද්දී, විෙශේෂෙයන් 
එක කරුණක් ගැන කියන්නට ඕනෑ. අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි පහක කාලයක් 

වැඩිපුර තිබුණු බව කිව්වා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි දහයක කාලයක් තමයි ලබා දුන්ෙන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අධිකරණ ඉතිහාසෙය් නිර්භීතම නඩු තීන්දුව දුන්ෙන් කවුද? 

පද්මිනී එන්. රණවක ගුණතිලක කියන ඒ ෙශේෂ්ඨ කාන්තාවයි. 
සියලු ෙදනාෙග් මැර තර්ජන තිබියදී එතුමිය ඒ තීන්දුව දුන්නා. අද  
එතුමිය පානදුර අධිකරණයට මාරු කර තිෙබනවා. පිලපිටිය 
මහත්තයා අනුරාධපුරයට මාරු කරලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් 
පසු ගිය ටිෙක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ 
කවුද? පසුගිය කාලෙය් සරත් ආබෲ මහතා, විනිසුරුවරියකට 
තර්ජනය කරලා තිබුණා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම්වා ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ.  

අධිකරණ ඇමතිතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් ෙමම ඉල්ලීම කරනවා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, 
ෙම් විනිසුරුවරුන් ෙගවන්ෙන් සැප පහසු ජීවිත ෙනොෙවයි. ෙම් 
විනිසුරුවරුන් උෙද් ඉඳලා හැන්දෑ ෙවනකල් අහන්ෙන් මිනී මරපු, 
ගංජා ෙගනාපු, කුඩු ෙගනාපු, ෙපොඩි ළමයින් දූෂණය කරපු නඩුයි. 
ඒ අයට ආතතිය තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අයෙග් වැටුප් වැඩි 
කරන්න; ෙහොඳ නිල නිවාස ලබා ෙදන්න; ඒ අයට ආරක්ෂාව ලබා 
ෙදන්න. ෙමොකද, පසු ගිය යුගෙය් කුඩුකාරයකුට විරුද්ධව නඩු 
තීන්දුවක් දුන් නිසා, සරත් අෙඹ්පිටිය මැතිතුමා එතුමාෙග් නිවෙසේ 
ෙපෝටිෙකෝව ඉදිරිපිටදී ඔළුවට ෙවඩි තබා මරා දැම්මා. එෙහමයි ඒ 
කාලෙය් සිද්ධීන් වුෙණ්.  

353 354 

[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා] 

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ෙපොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහත්මයා අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් ඇති. එතුමා ගැන 
මන්තීවරුන් කථා කළා. ඒ අය එතුමාට යම් යම් ෙද්වල් කිව්වා. 
නමුත්, පසුගිය කාලෙය් හිටිය බාලසූරිය මහත්තයලා ෙමොනවාද 
කෙළේ? ඒ කාලෙය් ලාම්පු ෙතල්වල මිල ගැන කථා කළාය කියා 
ධීවරෙයක් වන ඇන්තනි ෙග් ඔළුවට ෙවඩි තියන්න order එක 
දුන්නු මනුස්සයා; ෙරොෙෂේන් චානුකලා මරන්න order එක දුන්නු 
මනුස්සයා. ෙම් වාෙග් වැඩ තමයි ඒ කාලෙය් වුෙණ්. ඒ නිසා 
ෙමවර පත්වූ ෙපොලිස්පතිතුමාට අප ගරු කරනවා. එතුමා ෙකෙසේ 
ෙහෝ වැරදි කළ හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරුන් පවා රිමාන්ඩ් 
බන්ධනාගාරගත කරන්න අද මූලික ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම 
කළාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම් සංස්කෘතිය දැක්කාම ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අෙප් පැත්ෙත් ඉන්නවා ෙන්ද, ෙහොරකම් කරන්න 
සිහින මව මවා ඉන්න අය. අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා, ඊළඟට 
ෙහොරකම් කරන්න, යටි මඩි ගහන්න සිහින මව මවා ඉන්න අය. 
දැන් නීතිය කියාත්මක ෙවන නිසා, දැන් ඒ අයත් භය ෙවනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ආ! -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අගමැතිතුමා භය ෙවලාද? 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අගමැතිතුමා ගැන කියන එක- මමත් COPE  එෙක් හිටිය 

සාමාජිකෙයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා -[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න ෙදන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද, අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් ෙහොඳම 
යාළුවා කවුද කියලා? නාමල් රාජපක්ෂ.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පල් ෙහොරා. පරණ ෙහොරා.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ව 

අල්ලන්න ෙම් අයට වඩා අපට උනන්දුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ 
තමයි නාමල් රාජපක්ෂෙග් ෙහොඳම ෙගෝලයා. අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ෙග්  සල්ලිවලින් වැඩි හරියක් තිෙබන්ෙන් නාමල් 
රාජපක්ෂෙග් ඩුබායි accountsවල. ඒක ඉදිරිෙය්දී ෙහළි ෙවයි.  
[බාධා කිරීම්] ඒක තමයි ඇත්ත.  [බාධා කිරීම්] නාමල් රාජපක්ෂ, 
අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ට බණින්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? නාමල් 
රාජපක්ෂයට මම අභිෙයෝග කරනවා, ''පුළුවන් නම් අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ට බණින්න'' කියලා. ඇයි, බණින්ෙන් නැත්ෙත්? 
බණින්ෙන් නැත්ෙත්, එයා අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉන්න කාලෙය් 
දිගටම ඇසුරු කරපු යහළුවා නිසායි. ඒක තමයි තත්ත්වය. ඒක 
තමයි ඇත්ත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය 

අවසානයි. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ නිසා COPE  එෙක් ෙද්වල්වත්, ෙම් දූෂණවත් කවදාවත් 

වහන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් කවුද? Perpetual 
Treasuries කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? Perpetual Treasuries එෙක් 
Director Board එෙක් හිටිෙය් කවුද? අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
ෙමොනවාද කෙළේ? අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් ෙසොෙහොයුරිය හිටිෙය් 
Perpetual Treasuries සමාගෙම් Director Board එෙක්. ෙම්වා 
ෙසේරම ඉදිරිෙය්දී ලස්සනට එළියට එයි. ඒ නිසා, බැඳුම්කර වංචාව 
හංගන්නවත්, යට ගහන්නවත් කිසි දිෙනක අපට වුවමනාවක් 
නැහැ. බැඳුම්කර වංචාව එළියට ෙගෙනන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
එක වරක් වුවමනා නම්, අපට සිය වාරයක් ඕනෑ. ෙමොකද, නාමල් 
රාජපක්ෂෙගයි, බැසිල් රාජපක්ෂෙගයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙගයි ඩුබායි accounts handle  කෙළේ ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, අර්ජුන් ඇෙලෝසියස් කියන එක අපට ෙහොයා ගන්න 
ඕනෑ. ඒවා ඉදිරිෙය්දී ලස්සනට එළියට එයි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් 
තිෙයද්දී ෙම් අය ෙබොරුවට කියන්න හදනවා, ''දැන් ෙම් තිෙබන 
ආණ්ඩුව පක්ෂගාහීයි'' කියලා. පසු ගිය කාලෙය් ෙකොෙහොමද - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එෙහමනම්, මම කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සරවනපවන් මන්තීතුමා. 

 

[5.03 p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

Before I commence my speech on the Votes of the 
Ministry of National Policies and Economic Affairs, 
since the Hon. Minister of Law and Order and Southern 
Development is here, I would like to bring this to his 
knowledge.  

Sir, I would like to highlight a grave concern of the 
minority community regarding the callous disregard in 
providing security to the Leader of the Opposition and 
the shabby manner in which the Leader of the Opposition 
is being treated. The security personnel of  the Hon. R. 
Sampanthan has been provided with an old vehicle - the 
condition of which is untrustworthy - that will not be able 
to assure his personal safety.  

At a time when there is obviously orchestrated 
campaign to instigate violence and unrest for political 
interest, the welfare and the security of our Leader of the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Opposition has been disregarded. This is under the Good 
Governance Government which is seeking understanding 
and wants to reach out for reconciliation.  

Even the police forces needed to be given specific 
orders this week by His Excellency the President to do 
their job, and in this environment not providing effective 
security to the Leader of the Opposition is unimaginable.  
We are entitled to expect that the Leader of the 
Opposition be given the basic courtesy. He has still not 
been provided with a house and now the situation has 
worsened by denying him with effective security.  

Last week, the Hon. Prime Minister requested from all 
concerned to offer all the support and help to the former 
President for his trip overseas, whereas the Leader of the 
Opposition is being treated in such a disrespectful way.  

We are at a loss to understand the basis for such 
decisions and I ask, on behalf of the minority community, 
not to keep on sending wrong signals and expect sacrifice 
to support the Government’s initiatives when you are at a 
great risk.  

Sir, I must bring this to the knowledge of this House. 
On 3rd September, 2015, a vehicle 15 years old, bearing 
number GB-8470, was provided to the Leader of the 
Opposition. On the 20th December, in lieu of that vehicle, 
another vehicle bearing number PA-2910, which had 
some technical problems was provided to him and it was 
sent back. Again, on the 12th May, 2016, a Defender 
bearing number KH-0996 was given to him. I understand 
that it was purchased on 7th September, 2008, but it too 
had some technical problems and it was sent back on 9th 
June, 2016. Subsequently, another old vehicle bearing 
number GC-0334 was provided. It was called back and in 
lieu of that, a vehicle bearing number 61-7065 was given. 
It is a vehicle 22 years old. It was reported to the IGP. 
The Hon. Sampanthan travels very long distances and by 
the time his vehicle reaches one place, this old vehicle 
bearing number 61-7065 is far behind. It cannot keep up 
with the speed of the vehicle in which he travels. 
Therefore, I think, immediate action be taken by the 
Inspector General of Police in regard to this.  

Thank you.  
2017இல் நாட்ைட ெபா ளாதாரப் பாைதயில் வழி 

நடத் ம் வர  ெசல த் திட்டம் விவாதிக்கப்பட்  அதன் 
இரண்டாம் வாசிப்  ெப ம்பான்ைம வாக்குகளால் நிைறேவற் 
றப்பட் ள்ள . இந்த வர  ெசல த் திட்டம் ெதாடர்பாக 
நாடா மன்றில் காரசாரமான விவாதம் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் ந்த . -  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Hon. Member, if I may respond, this is the first time 

that this matter is being brought to my notice.  But the 
Police have a shortage of vehicles.  All the vehicles we 
have are old.  You mentioned a Defender bearing  a "KH" 

number.  Those are some of the newest vehicles that the 
Police have got.  But Defenders are Defenders.  They are 
four-wheel drive vehicles.  I think they are proved to be 
good for the use of police officers in VIP security.  Of 
course, everybody likes to have a Defender.   That is the 
best vehicle we have as well.   

Anyway, I will have this looked at and no sooner the 
Police Department gets new vehicles, most certainly the 
Opposition Leader will have a new vehicle.  But in the 
meantime, we will try to find him one that does not break 
down and that can keep up with his vehicle.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Minister, he is the Leader of the Opposition and 

the fifth in the protocol list.  He has to be - 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I am not doubting whether to find him a new vehicle.  

I hope you understand that. 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
I am not asking for a Defender for him.  My argument 

is, not about the Defender but giving him a vehicle 22 
years old by the IGP.  How will you justify it when all the 
other Ministers and MPs are having the latest vehicles?  
They do not experience any breakdowns.  How can the 
vehicle of the Leader of the Opposition experience 
breakdowns on several occasions?   

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I also have a Defender and mine also breaks down.  

Anyway, I hope you understand - 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
The system is breaking down.   
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I hope you understand that this is the first time this 

matter is being brought to my notice.  I said, I would 
resolve it.  I hope you understand that.   

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you, Hon. Minister, for the courtesy extended.   

That is why I took this matter up when you are present 
here, in the House.  Otherwise, I would have taken it up 
at a later stage.   
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[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා] 
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இந்தத் திட்டம் ெதாடர்பாக நாடா மன்றில் காரசாரமான 
விவாதம் இடம்ெபற் க்ெகாண் ந்த அேத சமயத்தில் 
சர்வேதச நாணய நிதியம் இலங்ைகக்கு ேம ெமா  ெதாகுதிக் 
கடைன வழங்கிய . இந்த கடன் வழங்கைல, இலங்ைக 
அ ெய த்  ைவத் ள்ள ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
நடவ க்ைகக க்கு வழங்கப்பட்ட ஓர் அங்கீகாரமாகேவ நாம் 
க கின்ேறாம். எனி ம் இந்தத் திட்டத்தின் லம் மக்களின் 
மீ  சுமத்தப்பட் ள்ள ேநர , மைற க வாிக டன் எம்மால் 
உடன்பட யா ள்ள . கடந்த அரசு ெபற்ற கடன்கைள ம் 
கட க்கான வட் ைய ம் ஈ ெசய்யேவ அதிகாிக்கப்பட்ட 
வாி விதிப்  எனக் கூறப்ப கிற . சில ெபா ப்பற்ற 
அரசியல்வாதிகளால் நாட் க்கு ஏற்பட்ட சுைமைய ற்  
தாகப் ெபா மக்கள் தைலயிேல சுமத் வ  ெபா த்தமான 
நடவ க்ைகெயன நாம் க தவில்ைல.  

அேதேவைள ேபாரால் ெப ம் பாதிப் க்குள்ளான வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகள் சகல விதங்களி ம் மிக ம் பின்தங்கி 

ள்ளன என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். வடக்கும் கிழக்கும் 
இந்த நாட் ன்  பகுதிகள் என்ற வைகயில் ஏைனய 
பகுதிக க்குச் சமாந்தரமாக அவற்ைற ம் அபிவி த்தி 
ெசய்வ  இந்த அரசின் தவிர்க்க யாத கடைமயாகும். 
ஆனால் அதற்கான சிறப்  ேவைலத்திட்டங்கேளா, நிதி 
ஒ க்கீ கேளா இதில் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத 
நான் இங்கு சுட் க்காட்டாமல் இ க்க யா .  

இன்ைறய உலகமயமாக்கல் நிைலயில் ஏற் மதிப் 
ெபா ளாதாரத்தில் கூ ய கவனம்  ெச த்தேவண் ம் 
என்பைத நாம் ம க்கவில்ைல. ஆனால் சுயேதைவப் 

ர்த்திைய ேநாக்கிய உள் ர் ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
லேம எம  நா  ெசாந்தக்கா ல் நிற்கக்கூ ய ஒ  

நிைலைமைய உ வாக்க ம். அதற்கு நாட் ன் சகல இன 
மக்களின் பங்களிப் ம் அவசியமாகும். வடக்கு, கிழக்கு 

றெமா க்கப்ப மானால் அந்த ேநாக்கத்ைதச் சாியாக 
நிைறேவற்ற யா . விவசாயம், கால்நைட வளர்ப் , 
சி ைகத்ெதாழில் உற்பத்தி என்பன ஊக்குவிக்கப்ப வதன் 

லேம இப்ப யானெதா  சுபிட்சம் ேநாக்கி ன்ேனற 
ம். நாட் ல் ன்றிெலா  பகுதியினரான தமிழ்ேபசும் 

மக்களின் மனித உைழப்ைப நிராகாித் , அவர்கைள 
வ ைமயில் வாடவிட்  நாட்ைடக் கட் ெய ப்பிவிட 

யா  என்பைத மறந் விடக்கூடா .  

இன்  நாம் எம  மக்களின் ேதைவக்காகப் பால்மாைவ 
ேகா க்கணக்கான அந்நியச்ெசலாவணிையச் ெச த்தி 
இறக்குமதி ெசய்கின்ேறாம். மட்டக்களப்  பால் உற்பத்தியில் 

ன்னணி வகிக்கும் பிரேதசம் என்பைத நாம் அறிேவாம். 
அங்கு ப வான்கைரயி ள்ள ேமய்ச்சல் தைரகைள சிங்கள 
விவசாயிகள் ஆக்கிரமித் ள்ளனர். அ மதிப்பத்திரம் வழங்கி 
அவற்ைற அவர்க க்கு உாிைமயாக்கேவண் ெமன மங்கள 
ராமய விகாராதிபதி தைலைமயில் ேபாராட்டம் நடத்தப் 
பட்ட . இப்ப யான இனவாத நில ஆக்கிரமிப் லம் அந்தப் 
பகுதியில் கால்நைட வளர்ப்ேப அழி ம் நிைல ஏற்பட் ள்ள . 
இ  ஒ  சம்பவம்தான்! காலாகாலமாகேவ இனவாதம் எம  
நாட் ன் ேதசிய அபிவி த்திக்கு விேராதமாக விளங்கி 
வந் ள்ளைமைய நாம் அறிேவாம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
நாம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் எல்லா அம்சங்க 

ட ம் உடன்படவில்ைல. இ  வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்தி 
ெதாடர்பாகத் தி ப்தியளிக்கும் அம்சங்கைளக் ெகாண் க்க 
வில்ைல. ஆனால், ஒ  ேதசிய நல் ணக்கத்தின் லம் திய 
அரசியலைமப்பி டாகத் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  
தீர்  எட்டப்பட ெமன்ற அ ப்பைடயில் சில விட் க் 
ெகா ப் க டன் வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு நாம் எம  
ஆதரைவ வழங்கி ள்ேளாம். ஆனால் சில இனவாத சக்திகள் 
ேதசிய ெபா ளாதார அபிவி த்திக்குப் பங்கம் ஏற்ப வைதக் 
கூடப் ெபா ட்ப த்தா  இன ஒ க்கு ைற நடவ க்ைககளில் 
ஈ பட்  வ கின்றன. இன ரண்பா கைள ம் இன 
ேமாதல்கைள ம் ண் விட்  இனப்பிரச்சிைனைய என் ம் 
தீர்க்கப்படாத பிரச்சிைனயாகத் தக்கைவத்  அதில் அரசியல் 
இலாபம்ேதட ய கின்றனர். அண்ைமயில் ல்ைலத்தீ ப் 
பகுதியில் ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
உைரயாற் ம்ேபா  " திய அரசியலைமப்பின் லம் தமிழர் 
க க்ெகன ஒ  தனி இராச்சியம் அைமக்க அ த்தளம் 
அைமக்கப்ப கிற " என ஓர் இனவாத விைதைய சிெயறிந் 

ள்ளார். அவ ம் அவர  சகாக்க ம் அைத நீ ற்றி 
வளர்த் , ெப ம் வி ட்சமாக்கி இனப்பிரச்சிைனக்கு 
அரசியலைமப்பின் லம் ஒ  நிரந்தர தீர்  எட்டப்ப வைதத் 
த ப்பதற்காக வன் ைறகள், அத் மீறல்கள் உட்படத் 
ேதைவயற்ற அைனத் ைத ம் பல ைனகளி ம் ேமற் 
ெகாள்வார்கள் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.  

இன்  இலங்ைகயில் எவ ேம தனிநா  ேகாரவில்ைல. 
தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினராகிய நாம், ஒன்றிைணந்த இலங்ைகயில் 
சமஷ்  ைறயிலான அதிகாரப் பரவலாக்கங்ெகாண்ட ஒ  
தீர்ைவேய ேகாாி நிற்கின்ேறாம். இங்கு பிாிவிைன என்ற 
ேபச்சுக்ேக இடமில்ைல. சிங்களவர்கள் சிங்களவர்களாக ம் 
தமிழர்கள் தமிழர்களா ம் ஸ் ம்கள் ஸ் ம்களாக ம் 
ஒ வாின் உாிைமகைள மற்றவர்கள் பறிக்கா , 
ஒன்றிைணந்  ஒ  ேதசத்தின் மக்களாகேவ வாழ 
வி ம் கின்ேறாம். இதைன அரசியல் சாசனம் லம் 
உ திப்ப த்தி, 60 வ டங்களாக நிைலத் நின் , 
ேபரழி க க்குக் காரணமாக இ ந்த இனப் பிரச்சிைனக்கு 
நிரந்தரத் தீர்ைவ எட்டேவண் ம் என்பேத எம  
வி ப்பமாகும்.  

ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெப ல் 
ராஜபக்ஷ ம் அரசியலைமப் த் ெதாடர்பாக அச்சமைட ம் 
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சூழ்நிைல ஏற்பட் ள்ளதாக சிங்கள மக்க க்குக் கூறி, 
அவர்கைளப் பய த்தி ள்ளார். காலாகாலமாக இலங்ைக 
யில் இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்படக்கூ ய வாய்ப் 

க்கள் உ வாகி வ ம்ேபாெதல்லாம் வன் ைறகைளக் 
கட்டவிழ்த் விட் ம் சிங்கள மக்கைளப் பிைழயான வழியில் 
வழிநடத்தி ம் பிாிவிைனவாதம், பயங்கரவாதம் என்ற 
ேகாஷங்கைள உரக்க எ ப்பி ம் இனவாத சக்திகள் 
குழப்பிய த் ள்ளன என்பைத நாம் மறந் விடவில்ைல.  

1957இல் உ வாக்கப்பட்ட பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்தம் 
இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்ைவ எட் வதற்கான அாிய 
வாய்ப்பாக அைமந்தி ந்த . அன்  இலங்ைக பிள ப த்தப் 
பட்ட  எனக் கூறப்பட்  நடத்தப்பட்ட கண்  யாத்திைர, 
பிரதமர் வாசஸ்தலத்தின் ன்னால் ெபளத்த பிக்குமார் 
நடத்திய சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டம்  என்பன காரணமாக 
அந்த ஒப்பந்தம் கிழித்ெதறியப்பட்ட . அ மட் மன்றி, அந்த 
இனவாத சக்திகள் 1958இல் ஒ  ெப ம் இனவழிப் க் 
கலவரத்ைத நடத்தி, ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கைளக் 
ெகான்றனர், கு யி ப் க்கைள எாி ட் னர், ெசாத் க்கைளச் 
சூைறயா னர். ஜனநாயக வழியிலான உாிைம ேகாாிய 
தமிழர்க க்கு, இரத்தக் களாி டனான வன் ைற ம் 
ேபரழி ேம பதிலாகக் கிைடத்தன.  

1965இல் இனப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்  கா ம்ெபா ட்  
டட்  - ெசல்வா ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அதன ப் 
பைடயில் ன்ைவக்கப்பட்ட நியாயமான தமிழ் உபேயாகம் 
என்ற சட்டத் தி த்தத்திற்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட 
ஆர்ப்பாட்டப் ேபரணிமீ  ெபா சார் நடத்திய ப்பாக்கிச் 
சூட் ல் ெபளத்த பிக்கு ஒ வர் உயிாிழந்தார். அதைனத் 
ெதாடர்ந்  நான்கைர வ டங்களின் பின்னர் டட்  - ெசல்வா 
ஒப்பந்த ம் நிைறேவற்றப்படா  ைகவிடப்பட்ட . தமிழ் 
மக்களால் ன்ைவக்கப்ப ம் நியாயமான ேகாாிக்ைககளின் 
அ ப்பைடயில் இனப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத்தீர்  காண 

யற்சிகள் எ க்கப்ப கின்ற ேபாெதல்லாம் இனவாத 
சக்திகளால் அைவ த த்  நி த்தப்பட்டன. தமிழ் மக்கள் தம  
நியாயமான ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்த ேநரங்களில் 
அவற் க்கு இன வன் ைறகளாேலேய பதில் வழங்கப்பட்ட . 
அதனால்தான் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஆ தப் ேபாராட்டம் 
உ வாகிய ;  பிரபாகரன்க ம் உ வானார்கள். நாட் ல் 
வா ம் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் மக்களிைடேய ேபரழி கைள 
ஏற்ப த்தி உயிர்கைளப் ப ெகாண்ட, ேதசத்தின் ஸ்திர 
நிைலையேய தள்ளாடைவத்த ேபா க்குப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் யவர்கள் இந்த இனவாதிகேள! அேத சக்திகள் இன்  

தியேதார் அரசியலைமப்பின் லம் இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  
நிரந்தரத்தீர்  எட்ட யற்சிகள் எ க்கப்ப ம்ேபா  
குழப்பங்கள் ஏற்ப த்த ம் த த்  நி த்த ம் இனவாதத்ைதக் 
ைகயிெல த் ள்ளனர். சில இனெவறிெகாண்ட 
மதபீடங்கைள ம் களத்தில் இறக்கி ள்ளனர்.  

இப்ேபா  அரசியலைமப் த் ெதாடர்பான ஆேலாசைனக் 
கு க்களின் வைர கேள பிரதமாிடம் ன்ைவக்கப் 
பட் ள்ளன. இ  பிரதமாின் பாிசீலைனயின்பின் அைமச் 
சரைவயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் , அங்கீகாிக்கப்பட்  நாடா  
மன்றத்தில் ன்றி ரண்  ெப ம்பான்ைமயால் நிைறேவற் 
றப்பட ேவண் ம். அ மட் மன்றி ேமதகு ஜனாதிபதி, 
ெகௗரவ பிரதமர், ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ஆகிேயார் 
இந்த அரசியலைமப் ச்சட்டம் சர்வஜன வாக்ெக ப்பின் 
பின்ேப நிைறேவற்றப்பட ேவண் ெமன வ த்தி 

ள்ளனர். இவ்வள  ப ைறகைளத் தாண் ேய 

அரசியலைமப் ச்சட்டம் நிைறேவற்றப்பட ேவண் யி க்கும். 
ஆனால், இப்ேபாேத அதற்ெகதிராக ன்னாள் ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ம் அவாின் சகாக்க ம் 
ேபார்க்ெகா  க்கிவிட்டார்கள் என்றால்,  என்ன அர்த்தம்? 

இங்கு எவரா ம் ேகாரப்படாத அல்ல  ன்ைவக்கப் 
படாத பிாிவிைன என்ப  ன்ைவக்கப்பட் , அதற்ெகதிரான 
ேபார் என்ற அ ப்பைடயில், தமிழ் மக்க க்கும் இந்த 
அரசாங்கத் க்கும் இந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சியிேலற்றிய 
மக்க க்கும் எதிராக அவர்களால் ேபார் ெதா க்கப் 
பட் ள்ள . சேகாதர நாடா மன்ற உ ப்பினர்கேள! நாம் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  இனவாத சக்திக க்கு எதிராகப் 
ேபார் ெதா க்கேவண் ய காலம் வந் விட்ட . நாம் 
ெதாடர்ந் ம் இனக்குேராதங்கைள ம் இனேமாதல்கைள ம் 

க்கிப்பி த் , எம  ேதசியப் ெபா ளாதாரத்ைதப் 
பாதாளத்தில் தள்ள யா .  

இலங்ைகப் ெபா ளாதாரமான , 2017இல் 6.3% 
வளர்ச்சியைடயேவண் ம். பண க்கம் 4.0% ஆக ம் 
உள்நாட் ச் ேசமிப்  24.6% ஆக ம் அைம ம் அேதேவைள, 
வியத்தகு ெபா ளாதார நிைலைய நா  எட்  வ வதாகப் 
பலரா ம் ேபசப்பட்  வ கின்ற . அேதேநரம், ேதசிய 
அரசாங்கமான  வர்த்தகம், சுற் லா, தலீட் த் ைற, 
ைகத்ெதாழில், மீன்பி  மற் ம் விவசாயம் - கமத்ெதாழில் 
ஆகியவற்றில் வியத்தகு வளர்ச்சிெபற்  வ கின்ற  எனக் 
குறிப்பிடப்பட்  வ கின்றேபாதி ம், வடக்கு மாகாணமான  
1983 காலப் பகுதியிேல இலங்ைகயின் GDP வளர்ச்சி 

தத்தில் இரண்டாவ  இடத்தி ந்தைத நாங்கள் மறக்க 
யா . ஆனால், இன்  அ  9ஆவ  இடத் க்குப் 

பின்தள்ளப்பட் , கைடசி நிைலைய அைடந்தி க்கின்ற . 
அதற்கு என்ன காரணம், இன்ைறய காலகட்டத்தில் வடக்கு 
மாகாணத்தின் க்கிய ைறகளான கமத்ெதாழில் - 
விவசாயத் ைற, மீன்பி த் ைற, ைகத்ெதாழில் ைற என்பன 
அன்ைறய காலகட்டத்தில் இலங்ைகப் ெபா ளாதாரத்தின் 
இயங்குநிைலக்கு 50 தமான பங்களிப்ைப வழங்கி 
யி க்கின்றன. இன்  இவற்றில் ஒ  கணிசமான 
பங்களிப்ைபக்கூட ெசய்ய யாத நிைலயில், கைடசி 
மாகாணமாக GDPயில் 3 - 4%பங்களிப்ைப மட் ம் 
ஆற் கின்ற நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள . அேனகமாக 
அங்குள்ள வளங்கள் த்தத்தா ம் திட்டமிட்ட சதிகளா ம் 
அழிக்கப்பட்டேபாதி ம், இன் ம் இைவ னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படாமல் உள்ளைம கவைலக்குாிய விடயமாகும். 

வட மாகாணத்ைதப் ெபா த்தமட் ல், நாட் ன் 
ஜீவேனாபாய விவசாயத் ைறயான , 1983களில் 60% மான 
பங்களிப்ைப ஆற்றியேதா , மிளகாய் மற் ம் ெவங்காய 
ஏற் மதியில் மதிப்பிட யாத உயர் நிைலயில் இ ந்த . 
இவற் க்கு நீர்த் ேதைவைய வழங்கிய குளங்கள் இன்  ெநல் 
உற்பத்தித் ேதைவக்காக மாற்றப்பட்ட டன், குைறந்த 
விைலயில் இறக்குமதி ம் ெசய்யப்ப கின்றன. அத்ேதா , 
சாியான உட்கட்டைமப்  வசதிகள் ெசய்யப்படவில்ைல. 

க்கியமாக A-9 தி, நகாி தி, ல்ைலத்தீ  தி ஆகிய 
பிரதான திகள் மட் ேம ெசப்பனிடப்பட் ள்ளன. 
உள் திகள் ெசப்பனிடப்பட ேவண் ய ேதைவ ள்ள . 
அத்ேதா , சந்ைதப்ப த்தல் வசதிகள் மிகக் குைறவாகேவ 

ள்ள . அங்கு 400 ச ர அ கைளக்ெகாண்ட கேள 
அதிகம் காணப்ப வதால், உற்பத்திகைளக் களஞ்சியப்ப த்த 

யாமல் உள்ள . அத் டன், 1,800 க்கும் ேமற்பட்ட உழ  
இயந்திரங்கள் காணப்பட்ட இடத்தில், இன்  'லீசிங்' 
வசதியினால் வழங்கப்பட்ட எத்தைனேயா இயந்திரங்கள் 
பறிக்கப்பட் ள்ளன. சாியான மண் பாிேசாதைனகள் இல்ைல. 
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நீர்ப்பாசனக் குளங்களான இரைணம , த்ைதயன்கட்  
ஆகிய பாாிய குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்ப கின்றேத 
ஒழிய, ந த்தரக் குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. 
நீர்ப்பாசன வாய்க்கால்க ம் இன்ன ம் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படவில்ைல.  

த்தம் காரணமாகத் தீ ப் பிரேதசங்களில் 5,000க்கும் 
ேமற்பட்ட மா கள் கட்டாக்கா களாக உள்ளன. ஆனால், 
இங்கு ெப ம்பாலானவர்களின் மா கள் 2-3 லீற்றர் பால் 
ெகா ப்பைவயாக மட் ேம உள்ளன. 16 லீற்றர் வைர பால் 
ெகா க்கக்கூ ய மா கள் அாிதாகேவ உள்ளேதா , Nestle 
நி வனம் மட் ேம பால் ேசகாித் க்ெகாண்  ெசல் ம் 
நிைல ம் காணப்ப கின்ற . இவற்ைற நிவர்த்திக்க இம் ைற 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் வழிவைக ெசய்யப்படல்ேவண் ம்.  

விவசாய - கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு உண ப் 
பா காப்ைப உ திப்ப த் வதற்கான விேசட நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் ெபா ட் , 2,000 பில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . அத்ேதா , ேசதனப் பசைள உற்பத்திப் 
பாவைனக்கு 100 பில் ய ம் சிறிய குளம் மற் ம் கால்வாய்ப் 

னரைமப் க்ெகன 720 பில் ய ம் களஞ்சியப்ப த்தல், 
வளமாக்கிக க்காக 50 பில் ய ம் சிறிய நீர்ப்பாசன 
ெநற்காணி சீர்தி த்தம் ஆகியவற் க்ெகன 1,500 பில் ய ம் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இவ்வர  ெசல த்  திட்ட 

ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், எம  வட மாகாண மக்களின் 
ேதைவகள் நிைற  ெசய்யப்ப மா?  

உள்நாட்  விைத கிழங்கின் ேமம்பாட் க்காக 60 
பில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட்டைம வரேவற்கத்தக்க . 
ஆனால், இந்நாட் ல் வெர யா, ெவ மைட, கிளிெநாச்சி 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் உ ைளக்கிழங்கு அ வைட 
ெசய்யப்ப கின்ற காலத்தில், பாகிஸ்தான் மற் ம் இந்தியாவி 

ந்  அதைன இறக்குமதி ெசய்வைத அரசாங்கம் ற்றாகத் 
தைடெசய்யேவண் ெமன நான் இச்சைபயில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

வட மாகாணத்தின் மீன்பி த் ைற ம் பல பிரச் 
சிைனகைள எதிர்ெகாண்  வ கின்ற . அன்  47 தமான 
பங்களிப்ைப வழங்கிய மீன்பி த் ைறயான , இன்  
ெவ மேன 17 - 18 தமான பங்களிப்ைப மட் ேம 
வழங்குகின்ற . இவ்வா  அ  குைறவைடந்தைமக்கு 
அத் மீறிய இந்திய இ ைவப் படகுக ம் உள்நாட்  
இ ைவப் படகுக ேம பிரதான காரணமாக இ க்கின்றன. 
இைவ உடன யாகத் த த்  நி த்தப்படேவண் ம். 
இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் இந்திய அரசினால் 
மீன்பி த் ைறக்கு 207 பில் யன் பாய் ெகா ப்பதாக 
கூறப்பட் ள்ள . இ  ேதைவயில்ைல; எம  கடல் வளத்ைதப் 
ேபணக்கூ ய விதத்தில், அவர்கள  இ ைவப் படகுகள் எம  
எல்ைலக்குள் வராமல்வி வேத சிறந்த உதவியாகும். 
ஒ தடைவ வ ம் அவர்கள  இ ைவப்படகு, 1 kg மீைனப் 
பி ப்பதற்காக 18 kg மீன்கைள அழிக்கின்ற ரதி ஷ்டநிைல 
காணப்ப வ டன், அதனால் ஒ  வ டத் க்கு 1,000 
பில் யன் பாய் நஷ்ட ம் ஏற்ப கின்ற .  

ஜனவாி மாத தல் பகுதியில் வடக்கு மாகாணக் கட ல் 
இ ைவப் படகுகள் வந்தால், அங்கு அதிகமான கடல் 
வளங்கள் அழி க்குள்ளாகின்ற ஆபத்தான நிைல ஏற்ப  
கின்ற . தற்கட்டமாக உள் ர் இ ைவப் படகுகள் 

க்கியமாகத் தைடெசய்யப்பட ேவண் ம். எம  மீனவர்களின் 
கட்டாயத் ேதைவயான  multi-day படகுகைளக் ெகா க்க 
அரசாங்கம் உத்ேதசித் ள்ள . Multi-day boat ஐத் 

ைற கத்தில் கட் ப் பா காக்கும் வைகயில் ைற க வசதி 
ஏற்ப த்தப்ப வ டன், இந்தப் படைகப் பயன்ப த்  
வதற்கான பயிற்சி மற் ம் ந ன ெதாழில் ட்பங்கைளக் 
ைகயா ம் திறன்கைள வளர்ப்பதற்கும் வழிவைக ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ இங்குள்ள 2 - 3 படகுகள் தி த்த 
ேவைலக க்காக நீர்ெகா ம் க்கு எ த் ச்ெசல்லப்பட 
ேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலயில்  காணப்ப கின்றன. 

வட மாகாணத்தில் ைற க வசதி ஏற்ப த்தப்ப வ டன் 
இரா வத்தின் ைகயகத்தி ள்ள ைற கங்கள், குறிப்பாக 
காங்ேகசன் ைற, மயி ட் , ப த்தித் ைற ஆகிய 

ைற கங்கைள மக்கள் பயன்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில், 
வல்ெவட் த் ைற கம் என மாறி நிதி ஒ க்கம் 
காட்டப்பட் ள்ள ப த்தித் ைறத் ைற கமான , எம  
மக்க க்கு நன்ைம பயக்கும் வைகயில் ெவகுவிைரவாகப் 

னரைமப் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அத்ேதா  வட மாகாண 
நிைலயான மீன்பி  அபிவி த்திக்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 232 
பில் யன் பா ம் சாியான ைறயில் அந்ேநாக்கத்திற்காகச் 
ெசன்றைடய ேவண் ம்.  

ேம ம், தீவகற்ப இறங்கு ைறக்கு ஒ க்கிய 35 மில் யன் 
பா ம் உாிய வைகயில் எம்மக்கைளச் ெசன்றைடய 

ேவண் ம். அத் டன், கட ல் மரணித்தவர்க க்கும் 
அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவக் கு ம்பங்க க்கும் 
இழப்பீ கள் ெகா க்கப்படல் ேவண் ம். இன்  இந்த 
இழப்பீ கள் இம்மக்க க்கு கூட் ற ச் சங்கம் ஊடாக 
மட் ம் அ ம் சிறிய அளவிேலேய கிைடக்கின்ற நிைல 
காணப்ப கின்ற .  

த்தத்தின் பின்னர் வடக்கு மாகாணத்தில் 
ைகத்ெதாழில் ைற ற்றாக அழிவைடந் ள்ள . அதாவ  
காங்ேகசன் ைற சீெமந்  ைகத்ெதாழில், ெநச த்ெதாழில், 

ம் க் ைகத்ெதாழில், கு நகர் வைல உற்பத்திக் 
ைகத்ெதாழில், காைரநகர் படகுக் ைகத்ெதாழில் ேபான்ற சிறிய 
மற் ம் ந த்தரக் ைகத்ெதாழில்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் 

ற்றாகப் பாதிப்பைடந் ள்ளன. இன்  ஒ சில ஆைடக் 
ைகத்ெதாழில்க ம் அச்சுேவ  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட ம் 
ஓரள  இயங்கி வ கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . இைவ 

னரைமப் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ம். இங்குள்ள கனிய மணல் 
வளம் இந்தியா க்குக் ெகாண்  ெசல்லப்பட் க் கணினிப் 
பாகங்கள் தயாாிப்பதற்குப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற . ஏைனய 
நீர் மற் ம் கல் வளங்கள் பயன்ப த்தப்படாமல் சூைறயாடப் 
ப கின்றன. இந்நிைலைம உடன யாக நீக்கப்பட ேவண் ம். 

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் ைகத்ெதாழில்களின் 
தர யர்த்தல் மற் ம் ந ன மயப்ப த்த க்காக ெநச க் 
ைகத்ெதாழி க்கு 110 மில் யன் பா ம் சிறிய ரக 
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகைள நிர்மாணிக்க மீள்வர  ெசல த் 
திட்டம் 2016 இல் 150 பில் யன் பா ம் ைகத்ெதாழில் 
மகளிர் யற்சியாண்ைமக்கு 40 பில் யன் பா ம் 
ஒ க்கப்பட்டைமயான  வரேவற்கத்தக்க விடயமாக 
இ ப்பி ம் இவற்றின் நன்ைமகள் எம  வட மாகாண 
மக்க க்கும் கிைடக்க வழி ெசய்யப்படல் ேவண் ம். 
அத் டன், அச்சுேவ  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடக்கு வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ஒ க்கப்பட்ட 10 மில் யன் பா ம் 
யாழ்ப்பாணத்தில் ைகப்பணிக் கிராமங்கைளத் 
தாபிப்பதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 23 பில் யன் பா ம் 
உடன யாக எம  மக்க க்கு நன்ைம கிைடக்கக்கூ ய 
விதத்தில் பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  
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இன்  வடக்கு மாகாணத்திேல சிறிய ைகத்ெதாழில்கைள 
ஊக்குவிக்கும் வைகயி ம் விவசாய ஊக்குவிப் க்குெமனச் 
சாியான ைறயில் கடன் வழங்கப்ப வதில்ைல அேதேநரம் 
நிதி நி வனங்கள் அறா வட்  விதித்  எம்மக்கைளக் 
ெகால் கின்றன. அத்ேதா  'பிரமிட்' ைற மக்கைள 
ஏமாற் கின்ற . வர  ெசல த் திட்ட உைரயில் ெகௗரவ ரவி 
க ணாநாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால இைவ 
தைடெசய்யப்படல் ேவண் ம்.  

GDP இல் ெவ மேன 4 தமான பங்களிப்ைப 
வழங்குகின்ற வடக்கு மாகாணத்தில் 26.1 தமான வங்கிக் 
கிைளகள் இ க்கின்ற அேதேவைள, GDP இல் 46 தமான 
பங்களிப்ைப வழங்குகின்ற ேமல்மாகாணத்தி ம் 26.46 

தமான வங்கிக் கிைளகேள காணப்ப கின்றன. வடக்கு 
மாகாணத்தில் இத்தைன வங்கிக் கிைளகள் இ ப்பதற்கு என்ன 
ேதைவ இ க்கின்ற ? இ ந்தேபாதி ம் அங்கு அவர்கள் 
சாியான கடன் ஊக்குவிப் கைள மற் ம் கடன் திட்டங்கைள 
வழங்க ம க்கின்றார்கள். இந்நிைல மாற்றப்பட்  ஏைனய 
மாகாணங்கைளப்ேபால எம  வட மாகாண ம் 
கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம். வங்கிகள் வட மாகாணத் 
தி ள்ள மக்க க்குச் சாியான ைறயில் உதவி ெசய்ய 
வில்ைல. ஆனால், அங்கி ந்  நிைலயான ைவப் க்கைளப் 
ெப வதற்காக மட் ேம ேமல் மாகாணத்தி க்கும் 
வங்கிகளின் தைலைமக் காாியாலயங்கள், அங்கு கிைளகைள 
நி கின்றன என்ப ம் நான் இந்த இடத்தில் ெசால்ல 
ேவண் ய ஒ  விடயமாகும். இந்தக் கிைளகள் லம் 
நிைலயான ைவப் க்கைளப் ெப வதற்கு மட் ம்தான் 
அவர்கள் அங்ேக ேவைல ெசய்கிறார்கள். விவசாயிக க்ேகா 
அல்ல  ேவ  எவ க்குேமா கடன் வசதிகள் 
ெசய் ெகா ப்பதற்கு அங்கு அவர்கள் தயாரான நிைலயில் 
இல்ைல. அதற்காக ஏதாவ  உ திப்பத்திரங்கள் அல்ல  
அதற்குாிய collateral  ெகா த்தால்தான் கடன் ெகா க்க 

ெமன்  ெசால்கிறார்கள்.  Small and Medium Enterprises 
க்கு வழங்கப்ப ம் project loans க்குக்கூட அதற்கான collateral 
நிச்சயமாகக் ெகா க்கப்பட ேவண் ெமன்  அவர்களால்  
நிர்ப்பந்திக்கப்ப கிற . இந்த நைட ைற நல்லதல்ல 
என்பைத ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் ஏற் க் 
ெகாள்வார் என்  நம் கின்ேறன்.  

Hon. Presiding Member, we recognize that there is 
improvement in the people of the war-affected areas in 
engaging and participating in economic development 
activities. The security forces related challenges imposed 
by the previous administration are slowly but surely 
diminishing. The Government’s efforts to create an 
enabling environment for small business to prosper is 
encouraging and the eagerness of the people of the war-
affected areas to get back on their feet again is becoming 
compelling as the overcrowded actors engaged in 
providing humanitarian needs, subsistence and assistance 
are increasingly realizing the futility of such programmes. 
Year 2020 has been targeted by the Government for the 
lowest-GDP provinces to be in par with the rest of the 
provinces - this offers hope. 

The environment must be capitalized and 
opportunities must be converted to a reality to benefit the 
entire country. We view this as a critical juncture that we 
all must participate for the sake of these most vulnerable 
people and chart a new and promising course. 

Social and economic justice for the war-affected is 
fundamentally important as they are yearning for some 
hope for their future. We recognize that we, as political 
leaders, must convey that there is a ray of hope for them 
to get back on their feet. We will call them to embrace, 
engage and exert themselves for a better future for all. 

We must also recognize that simply having the right 
environment will not be sufficient to get the results. 
There is a gap between their capacity to engage and the 
benefits that this conducive environment can offer. A lot 
of work must be done. We need to map how this gap 
could be bridged. We need to carefully chart a course, 
monitor and support the progress all the way to 2020. 

The skill and confidence level of the people is low, 
village infrastructures are inadequate and the 
communities are not restored so that they are unable to 
work in a cohesive manner. The village-level producers 
are home garden operators and the vested interests of the 
intermediaries continue to prevent fair market price for 
their produce. They need to be assisted to become 
commercial farmers. There is a total lack of 
understanding as to what value chain gives them  the best 
price for their labour. 

In the year of “Social Inclusion”, these vulnerable 
people must be supported and encouraged to gradually 
progress to become entrepreneurs. We need an action 
plan created which makes available to the local people. 
There should be a road map to get there and it will not 
happen if  you leave it to the autopilot mode. Everyone 
wants results: we want the regions to grow; we want the 
country to grow. 

There is a complex maze in Government departments 
and in the financial institutions.  There are various  types 
their incentives, allowances and concessions which are all 
confusing even for the best  financial and business 
professionals. How would a war-affected individual or 
community will understand and get the benefit from 
them? Every single person will have his unique 
circumstances, aptitude and desire.  So, how will all these 
get reconciled with this  Budget and other positive 
measures to get the real benefit of it? 

The Public-Private Partnership and engagement of  
professional civil society organizations must be urgently 
enlisted to bridge this gap. 

Sir, we would like to point out that in 1983, the 
Northern Province was second in GDP rank, but now it is 
the lowest just after the Eastern Province. The Northern 
Province contributed 60 per cent of the GDP from 
agriculture and industries and 47 per cent from fisheries.  

Since the 1983 disturbance, it has now been pushed to 
the bottom on each count.  In addition to all the 
discrimination and marginalization that the war-affected 
Provinces suffered, we are now faced with the problem of 
the illegal fishing done by the Indian poachers.  They 
destroy the environment and deny our fishermen their 
livelihood.  Therefore, these fishermen must be helped 
and supported, if the country needs to get the benefits 
from our fisheries resource.   
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I would like to provide one example for the types of 
problems faced by the fishermen in the war-affected 
zones.  A handful of multi-day boats are made available 
to them, but those boats are certainly not enough for the 
full potential of the Northern fishermen.  There is no 
repair facility provided.  These fishermen are not given 
proper training to improve their capacity.  Moreover, 
harbours are controlled by the security forces and access 
is denied.   The type of diesel they want is not commonly 
available.  So, further offering of multi-day boats for them 
would not be beneficial.  Hence, the improvement of the 
livelihood of the fishermen will be affected.  We need 
results.  If we are to achieve results, we need to 
understand the ground situation and tailor the 
programmes to suit the ground situation. 

The business ventures such as Cey-Nor fish net 
making,  boat manufacturing in Karainagar, tyre 
manufacturing facility in Kaithady, Palmyra Arrack in 
Varani,  coconut fiber making in Sankanai and handloom 
industry in Point Pedro have ceased to operate. Even the 
other ventures are struggling to survive and they cannot 
be deemed being able to provide sustainable jobs.  A 
complete analysis needs to be done to find out as to why 
these business ventures have failed, so that we can learn 
from them and avoid making the same mistakes again.  
We cannot fail anymore and cause further 
disappointments to the people there.  These are areas 
where productivity needs to be immediately improved and 
supported. 

In Sambalthurai in Jaffna District we still have 
security forces controlling fishing and daily registration 
with the security forces is required to go fishing.  There 
are a large number of  areas in the Northern Province 
where fishing is still being restricted.  Also, except for 
one light house, no other light houses are there in the 
Northern Province. The number of ice factories is 
insufficient to fulfil the current requirements and increase 
in such facilities is needed to achieve growth.  

Muththayankaddu in Mullaitivu District once 
produced the majority of dry chilli in Sri Lanka, but they 
are unable to re-engage in it because water supply is 
restricted to chilli farming.  This issue must be 
reconsidered.  

Importation of potatoes and the timing of such imports 
to coincide with the harvest season has a devastating 
impact on our farmers. 

The local cattle stock of the Northern Province is far 
below national standards and they have not been 
improved over the years due to the war. This situation 
needs to be improved to unleash the full potential of the 
Province. There are no value addition capabilities of milk 
production. Provision of new facilities to improve the 
value and create employment opportunities in the 
Province are urgently required.  

Hon. Presiding Member, to my knowledge, we have 
been speaking on this subject over and over again - not 
only myself, but all the Members of Parliament from the 
Tamil National Alliance. This is my second term since the 

year 2010. The same policy that was adopted by the Hon. 
Mahinda Rajapaksa, former President, I think, is 
continuing.  Up to now, why has the actual figure or the 
GDP not grown up? Why can you not analyze this? I 
think there are so many institutions which can easily visit 
the North, speak to the people and ask them their desires 
as to what they could do.  Nothing is provided yet. That is 
a fact.  

In my speech, which I made at the time of last year's 
Budget, I told the Government that it had not allocated 
sufficient funds to the North and East.  They were 
depending on donor countries. The Hon. Ravi 
Karunanayake, Minister of Finance, in his Budget Speech 
last year, mentioned that they were going to convene a 
Donor Conference in 2016.  But, it never took place.  So, 
there is no money, no development.  Are you going to tell 
the same thing this year?  Okay, forget about the previous 
regime. We did not trust that regime.  That is why we 
supported you. We gave you our fullest support.  But, 
where is the growth in our area?  How many years have 
passed now?  When do you plan to do these things?  We 
do not have proper skills; we do not have any industry 
functioning there properly to create employment. 
Honestly, I am the only large-scale businessman there 
who created 300 employment. That is all. I think, I am 
the largest employer because there is no other large-scale 
businessmen.  

You have to look into this matter seriously. The 
Government has to give more consideration towards that. 
Do you not think that everybody is having in their minds 
that there is partiality? You must accept that fact.  If you 
speak to any person in Jaffna, they will tell, “We are 
being discriminated."  I would like to tell you that as long 
as they have that feeling in their minds, the reconciliation 
process will be very difficult.  I have been running a 
newspaper for the last thirty years. I know the set-up of 
the people; I know the mindset of the people. Last time 
we all - everybody - fully supported you.  But, in return 
what did we get? Nothing!  

Please, consider this.  You are very much aware of the 
community in the North and East. What do you expect? 
Even if you spend billions of rupees from Colombo 
towards reconciliation, it will be a herculean task unless 
you genuinely come forward and give the Northern 
Province and the Eastern Province equal status like the 
other provinces. The 42nd National Sports Festival was 
held in Jaffna and the Northern Province was the last!  It 
was in the ninth place.  How can it be?  Something is 
wrong somewhere.  

His Excellency the President comes there and makes 
promises, but he is unable to fulfil those promises.  When 
you make a promise, you have to fulfil it within the 
stipulated time. Only 2,800 families have been resettled. 
There are another 10,000 families to be resettled.  So, 
what are you going to do for those 10,000 families? They 
are still living outside their lands. Why can you not give 
them their lands back?  Can you kindly tell me how can 
you start the reconciliation process without settling them 
and without letting them have their day-to-day lives on 
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their own land?  As I told you, firstly the people should be 
settled down. Thereafter, they will appreciate everything 
this Government is doing for them; but not at present. 

Now you are going to introduce a 65,000 housing 
programme for war-affected families.  You have 
disturbed the entire community by telling them that you 
are going to give them prefabricated houses.  
Unfortunately, even the Government will not give a loan 
for such a house; the banks will not give a loan.  We have 
a dowry system involved.  But, no one will take that 
house for a dowry.  So, our women may not get married. 
You must understand this. All their houses have got 
destroyed. They do not have proper houses today.  

You have abolished the Rehabilitation Authority and 
you have reduced its money allocation by Rs. 30 billion. 
Why? Have you resettled the displaced people who are to 
be resettled?  No, it has not been done.  Then, how can 
you reduce the money? What are you going to do? 
Somebody should answer this.  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
The Hon. Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs is not here. He 
is in Jaffna. 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
The Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs is frequently 
visiting Jaffna.  Kindly tell the Minister that there is no 
point in visiting Jaffna.  He is a good Friend of mine.  I 
have known him for the last 30 years. He was a Rotarian 
governor.  There is no point. First he has to settle the 
issues that are there. There are so many issues.   

See the issue of fishermen there.  For how long have 
they been asking for the Myliddy Harbour? I think His 
Excellency the President, the Hon. Prime Minister and the 
Government are willing to help them.  But, I cannot 
understand what prevents them.  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
It is only two years.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Two years, Yes.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, how many more minutes do you want? 

There are four more speakers including two Ministers and 
we have to stop at 6.30 p.m. 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you. There are so many things to be explained.  
I strongly feel that the Hon. Ministers, Hon. Members 

and all those in the Government have to have a proper 
understanding of these problems.  This has to be 
explained to them. Then, they will understand.   

I think our former Minister of Higher Higher 
Education would have understood the situation in the past 
as to what happened in the University of Jaffna. There 
were so many things that happened. I think, you all are 
much aware of it, but we have got to give you the right 
picture. There is no point in repeating the same thing. 
Next time also I may have to bring this up.  So, please 
make sure that we will not have to repeat the same thing 
next time. Kindly look into our problems.  We are there 
for you. We supported you. I must tell you that there was 
so much pressure on us not to support you. There were all 
sorts of heated arguments in this regard. But we 
supported you. We want everything to go smoothly. 
Unfortunately, in the North, the Hon. Rajapaksa has 
disturbed the entire community there. He is answerable 
for that. Where is the law? You are punishing all others 
for discrimination. Why can you not punish him? He 
cannot speak like that.  

Thank you very much. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please. 

You have only four minutes.      
 
[5.50p.m.]          
                                                                                                   
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for the four 

minutes given.  
Sir, the Hon. Saravanapavan made many allegations 

that the Government has not done sufficiently for the 
Northern Province. He, in fact, asked the question 
whether we are following the same policies of the 
previous Government. The Hon. Prime Minister’s policy 
has been very clear, Hon. Saravanapavan. You know that. 
This Unity Government has been doing so much for the 
people of the North. In fact, as you rightly pointed out, it 
is reconciliation, that must come first. See how much 
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reconciliation has been happening. You know for a fact, 
Hon. Saravanapavan,that we are on a process of four-
pillar reconciliation programme. We are talking about 
finding the truth. We have set up the truth seeking 
mechanism. You know that the Office of Missing Persons 
has already been set up. You know that the accountability 
process is moving forward. You know that consultations 
have happened right around the country and all kinds of 
stakeholders have voiced their opinions and you also 
know, at the next point of reparations which we are 
talking about, how we are going to deal with it.  

Hon. Saravanapavan, you and I sit in the same 
Subcommittee on Finance of the Constitutional Assembly 
headed by the Hon. Bandula Gunawardane as the 
Chairman. You, me and the Hon. Bandula Gunawardane, 
discussed how financial allocations should be managed. 
We discussed how much of decision-making power that 
the Provincial Council should have in terms of Budgetary 
allocations. You presented your arguments; I presented 
my arguments. We discussed and we submitted the 
Report of the Subcommittee on Finance to the 
Constitutional Assembly the other day.  

So, I think it is a little bit unfair to say, Hon. Member, 
that we are following the same path of the previous 
Government. We are not. We are conscious of the fact 
that reconciliation is primary and that through 
reconciliation only we can develop this country. That is 
the foundation and therefore, it is a little bit unfair to be 
making such remarks, Hon. Member.  

However, I must tell you that development is for all 
people. It is not just for the Northern Province, not for the 
Southern Province or not for the Central Province, but for 
all people in the country. If you look around the world, 
you will see what is happening. Why is neoliberalism 
failing?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් ෙම් රටට 
ආවා ෙනොෙබල් ත ාගය දිනූ ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිස් මැතිතුමා; ආර්ථික 
විෙශේෂඥයා. මට එදා වාසනාව තිබුණා, අගාමාත තුමා එක් 
පැත්තකිනුත්, ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිස් මැතිතුමා අෙනක් පැත්ෙතනුත් 
සිටියදී අෙප් රටට සුදුසු ආර්ථික කමෙව්දයක් ගැන කථා කරන්න.  
ෙම් අමාත ාංශයට අදාළව තුන්වන පරම්පරාෙව් පතිසංස්කරණ -
third generation reforms - ගැන අෙප් ගරු අගාමාත තුමා කථා 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? නව ලිබරල්වාදය කඩා වැෙටන බව එදා ඉඳන් 
කිව්වා. "නව ලිබරල්වාදින්" කියා අපට ෙබෝඩ් ගැහුවාට අප 
ජනතාවට ඉදිරිපත් කෙළේ සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික 
කමෙව්දයක් කියා ඔබතුමා දන්නවාද?  ෙනෝර්ෙව් ඇතුළු 
ස්කැන්ඩිෙන්වියානු රටවල් සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික 
කමෙව්දය තමයි ෙබොෙහෝ සාර්ථක විධියට ෙයොදාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. There is a social contract that people are part of 
the decision-making process and labour must be recognized. 
වැඩ කරන ජනතාවෙග් අයිතීන් සුරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි 
සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියා අප ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක 
තමයි ඡන්දයට යන විට අප කිව්ෙව්.  ඒක තමයි ගරු 
අගාමාත තුමා දිගින් දිගටම කියන්ෙන්. අප ෙම් රෙට් ෙගොඩ 
නඟන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, දැනුම මත පදනම් වූ, ඉහළ 

තරගකාරිත්වයක් ඇති සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක්. සමාජ 
ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තුළ උතුෙර් ජනතාව වාෙග්ම දකුෙණ් 
ජනතාවත් -සියලු ජනතාව- ශී ලාංකිකයන් හැටියට එක විධියට 
සලකමින් ගරු අගාමාත තුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් අපි අෙප් 
ආර්ථික පතිපත්තිය කියාත්මක කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි!  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා.  

මීළඟට, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්තීතුමා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිතව තිෙබන්ෙන්ත් විනාඩි 4ක 
කාලයක්.  

 
[பி.ப. 5.55] 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீதி 
அைமச்சு, சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சு ஆகியவற் க்கான நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பில் 
ேபசும் த வாயில், குறிப்பாக நீதி அைமச்சாின் கூற் த் 
ெதாடர்பில் ஒ  க்கியமான விடயத்ைதக் கூ வதற்காக 
எ ந்தி க்கின்ேறன். கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம இந்தக் ெகளரவ 
சைபயிேல நீதியைமச்சர் ெகளரவ விேஜதாச ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் தன  உைரயில் எங்கள  மனைதப் ண்ப த் ம் 
வைகயில் சில விஷயங்கைளக் குறிப்பிட் ந்தார். குறிப்பாக 
எம  ஸ் ம் ச தாயம் ற் தாகச் சாந்தி 
சமாதானத் டன் அைனத் ச் ச கங்க ட ம் சமாதான சக 
வாழ்  வாழ்கின்ற இந்தச் சூழ ேல, சர்வேதச ாீதியாக உள்ள 
ஒ  பயங்கரவாத இயக்கத் டன் எம  ச கத் 
தி ள்ளவர்க க்குத் ெதாடர் ள்ளதாகச் ெசான்ன அந்த 
வார்த்ைதக ம், அவர் அதைனக் கூறிய ைற ம் எங்கள  
மனைத மிக ம் ண்ப த்தியி க்கின்ற . அைத நாம் 
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறாம். காரணம் என்னெவன்றால், 
இலங்ைகயி ள்ள ஜம்மியத் ல் உலமா, ெதளஹீத் ஜமாஅத், 
தப்லீக் ஜமாஅத், சுன்னத் வல் ஜமாஅத் மற் ம் 
தாீக்காக்களான அலவியத் ல் காதிாிய்யா, சா யா 
ேபான்ற, எங்கள் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட அைமப் க்களில் 
உள்ேளார், நல்ல ைறயிேல எம  ச கத்ைத வழிநடத்திக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ ேபா ம் அவர்கள் வன் ைற 
கைளத் ண் பவர்களாக இ ப்பதில்ைல என்ப  இந்த 
நாட் ேல ள்ள அைனவ க்கும் ெதாி ம். இப்ப யான ஒ  
சூழ்நிைலயிேல அைமச்சரவர்கள் ெவள்ளிக்கிழைம ஆற்றிய 
உைர இப்ேபா  நாட் ல் இன கல்கைள ஏற்ப த்த 

ைனகின்ற விஷமிக க்குத் தீனி ேபா வ  ேபான்  
அைமந்தி ப்பைதயிட் , அைத நாங்கள் வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ேறாம். 

The statements that have been made by the Hon. 
Minister of Justice last Friday in this House, have caused 
significant hurt to the Muslim community. The 
statements have renewed and created unnecessary further 
incitement of already prevalent ethnic tensions.  Also, 
they have created a sense of hostility and alienation 
towards all minority ethnic communities in Sri Lanka, not 
necessarily just for the Muslims.  
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Hon. Presiding Member, his statements have also 
caused a sense of agitation and discomfort amongst 
Muslims, fearing retaliation from other ethnic 
communities who have been excessively stirred up by the 
Hon. Minister’s comments. I want to mention here that in 
the latter part of the 1980s and early 1990s when we were 
facing terrorism in our area, in the North and the East, the 
difficulties that we underwent have to be reminded for the 
sake of Hon.Wijeyadasa Rajapakshe's consideration.  
That will be apt at this moment.  

For example, I come from the area called Eravur in the 
Batticaloa District, and 121 people were killed by the 
LTTE in the midnight of 12th August, 1990. The elderly 
people, those people who were ailing with various 
sicknesses, pregnant women, children and all were killed 
without any discrimination while they were sleeping. 
Further, early in the same month, on the 3rd of August, 
1990 people in the Kattankudy Mosque were killed while 
they were praying. At that time, the then Minister of State 
for Defence, the Hon. Ranjan Wijeratne told in the 
presence of the then IGP and the then Commander of the 
Army that he can arm the Muslim community to protect 
themselves.  We said, “No”. Even at the time when we 
were attacked we did not want to take up arms. We 
wanted to continue to live peacefully with other 
communities and we said, “If you want to recruit our 
youth, take them into the regular police service or absorb 
them into the army to safeguard our country and our 
people".  That is how we stood for the sake of our united 
Sri Lanka. Sir, we have paid a heavy price towards a 
united Sri Lanka. So, in any kind of situation, we have 
never ever wanted to associate with any kind of 
undesirable activities or any terrorist organization. 
Instead, we really condemn them and denounce them.   

Even if you find that those 32 people have any 
connection with ISIS, we will cooperate with you to find 
them. We do not promote that kind of activities. This has 
to be emphasized in this House that we do not cooperate 
or associate with this kind of undesirable and unwanted 
activities. I want you all to understand the reality and I am 
telling this with the good intention on behalf of our 
community - our community is in fact a peace-loving and 
a patriotic community working towards a united Sri 
Lanka - and also on behalf of some Muslim organizations 
like Jamiyyathul Ulama, Thableeg Jamaath, Sunnathul 
Jamaath, Shoora Council and Thareekas and several other 
social service organizations including Thowheed Jamaath, 
who are leading us in the proper way to conduct ourselves 
in a peaceful manner and to coexist  with the rest of the 
communities in this country.   

Thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට,  ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා. 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් 

තිෙබනවාද?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා. පුළුවන් නම් 

විනාඩි 10කින් කතාව නවත්වන්න.  
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 15ක කාලයක් 

ෙවන් කර තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එය අඩු වුණා, එක එක කාරණා නිසා.  
 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අද අප කථා කරන අමාත ාංශ ෙදකම අෙප් රෙට් ජන 
ජීවිතයට ඉතාම වැදගත්. එක පැත්තකින් උසාවිය ගැනත්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙපොලීසිය ගැනත් අද මන්තීවරුන් කථා කළා. ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනා කියවාෙගන යන විට ෙපෙනනවා, ෙම් ආයතන 
ශක්තිමත් කරන්න ගරු මුදල් අමාත තුමා ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. හැබැයි තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? ගරු මුදල් අමාත තුමා 2016 අවුරුද්ද ෙවනුෙවනුත් 
අය වැය කථාවක් කළා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අය 
වැය කථාෙව්ත් ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබුණා. 
නමුත් තිෙබන පශ්නය තමයි, "ගරු මුදල් අමාත තුමා ඉදිරිපත් 
කරපු ෙයෝජනා කියාත්මක වුණාද?" කියන එක. එතුමා ෙපොලීසිය 
ගැන කිව්වා. එතුමා පසු ගිය අය වැෙය්දී කිව්වා, ෙපොලිස් ස්ථාන 
සංඛ ාව 428 ඉඳලා 600 දක්වා වැඩි කරන්න රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කළා කියා. ජාතික ෙපොලිස් පුහුණු ඇකඩමිය 
ශක්තිමත් කරන්න රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කළා කියා 
කිව්වා. ජාලගත සන්නිෙව්දන පහසුකම් හරහා හදිසි අවස්ථාවලදී 
රාජ  ආයතන හා මහ ජනතාව අතර සම්බන්ධීකරණය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කළා කිව්වා. ෙපොලිස් ෙසේවෙය් 
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන්න රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් 
කළා කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම්වාෙයන් කීයද 
කියාත්මක වුෙණ්? ෙම්වාෙයන් කිසිවක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
එෙහම නම්, ගරු මුදල් අමාත තුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනාත් නිකම්ම නිකම් ෙකොළයකට සීමා ෙව්විද කියන 
පශ්නය අපට තිෙබනවා. ඒක තමයි තිෙබන ගැටලුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය භාර අමාත තුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා දැන් සිටියා නම් ෙහොඳයි. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, අද ෙපොලීසිය සිදු 
කරන කාර්ය භාරය සහ ෙපොලිස් නිලධාරින් තෘප්තිමත්ව තබන්න 

373 374 

[ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා] 
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ඕනෑ කියන කාරණය. ඒක නිවැරදියි. අපට මතකයි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සහ මහ මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමන්ලා 
ෙපොලීසියට ෙපොෙරොන්දු විශාල පමාණයක් දුන්න බව. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
50,000කට යතුරු පැදි දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, "රුපියල් 
50,000ක් ෙනොෙවයි, ශත පහක්වත් ගන්ෙන් නැතිව ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ෙදනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් අය කරගත් රුපියල් 50,000ත් ආපසු ෙදනවා " කියා.       

තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, සියයට 40කින් වැටුප් වැඩි 
කරනවාය කියලා. ඒවා අහලා, ෙම් රෙට් ෙපොලීසිෙය් හිටපු 
සාමාජිකයන්ෙගන් සියයට 80කට වැඩි පිරිසක් පසු ගිය 
මැතිවරණවලදී අපට ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැ. පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් සියයට 80කට වැඩි 
පිරිසක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය කරවන්න 
තමයි උදවු කෙළේ. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදනවාය කියපු යතුරු පැදි දුන්නාද? කරනවාය 
කියපු සියය 40 වැටුප් වැඩි කිරීම කළාද? නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කළාද? නැහැ. අද 

තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්රුම් ගිහිල්ලා තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා 
එදා දීපු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් ෙපොලීසිය විධිමත් කරන්න 
තවමත් නිසි කියා මාර්ගයක් අරෙගන නැති බව අපි පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අද විධිමත් උසස්වීම්  කියා 
පටිපාටියක් නැහැ. ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයාෙග් සිට පධාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා දක්වා විධිමත් උසස්වීම් කියා පටිපාටියක් 
නැහැ. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාෙග් සිට ඉහළට නම් යම් 
පමාණයක සාධාරණත්වයක් තිෙබනවා. ෙපොලිස්පතිතුමා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය තුළ ඉන්නවාද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ඉස්සර ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් වශෙයන් අවුරුදු 
16ක් පමණ ෙසේවය කළාම ඔහුට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර 
ලැබුණා. අද අවුරුදු 25ක්, 26ක් තිස්ෙසේ ෙසේවය කරන ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරුන් ඉන්නවා. ඔවුන්ට කිසිම උසස්වීමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් ෙපොලිස් සැරයන් තනතුෙර් වැඩ 
කරන නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අයට කිසිම උසස්වීමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් අපි ඉල්ලීමක් 
කරනවා, කරුණාකරලා ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා විධිමත් 
උසස්වීෙම් කියා පටිපාටියක් ඇති කරලා, ඔවුන්ට යම් සහනයක් 
ලබා ෙදන්න කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් යුද හමුදා ෙසබෙළක් 
අවුරුදු 22ක පූර්ණ ෙසේවා කාලයකින් පසුව විශාම ගියාම රුපියල් 
35,000ක විතර විශාම වැටුපක් ලැෙබනවා. නමුත් අවුරුදු 60  විතර 
ෙවනකල් ෙසේවය කරලා විශාම යන ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට -

ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකුට, සාජන්වරෙයකුට- තවමත් 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 20,000කට ආසන්න විශාම වැටුපක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද සියයට 17කින් වැටුප් වැඩි කළාට, ඒක 
මූලික වැටුපට එකතු කෙළේ නැහැ.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෝඩාකාරී වැඩ පිළිෙවළක් තමයි කර 
ෙගන යන්ෙන්. ෙපොලීසිය සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. 2006 වසෙර්දී පධාන ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක ධුරයට පත් වූ, තවමත් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි 
තනතුරුවලට පත් ෙනොකළ නිලධාරින් ගණනාවක් ඉන්නවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ලැබී තිෙබන ආරංචිවලට අනුව ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් තමන්ට හිතවත් උදවිය කිහිප ෙදෙනක් -60ක් පමණ- 
ෙතෝරා ෙගන, ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වුණාය කියලා ඒ 
උදවියට සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි පත්වීම් දීම සඳහා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 'යහ 
පාලන ආණ්ඩුව' නම්, කරුණාකරලා ඒවා කරන්න එපා කියලා 
අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. නීත නුකූලව, නිසි ආකාරයට 
කටයුතු කරන්න.  

 1999 වසෙර්දී ෙපොලිස් සැරයන්වරු 445 ෙදෙනක් අදාළ 
විභාගෙයන් සමත් ෙවලා උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු හැටියට පත් 
වුණා. තරග විභාගයකින් සමත් වුණාට පස්ෙසේ බඳවා ගැනීම් සඳහා 
පුහුණු කිරීම්වලට ගන්ෙන් කාණ්ඩ කිහිපයකට. ඒ බඳවා ගැනීෙම් 
කාලය ෙවනස් වීම නිසා යම් යම් ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා ෙපොලිස්පතිතුමා කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුව දැන් 
නිර්ෙද්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ, බදුල්ල දිසාපතිතුමාෙග් සහ වාස් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පත් කළ කමිටුව. අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා ඒ කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන්න කියලා. අද වන විට සිදු කර තිෙබන ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් ගැනත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ. 

 ගරු සභාපතිතුමනි, අංක 25/2016 කියලා ෙපොලිස්පතිතුමා 
අලුතින් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. එහි තිෙබන සමහර 
කාරණා ගැන අපට එකඟ ෙවන්න බැහැ. අවුරුදු 12ක් එකම 
police region එෙක් වැඩ කළා නම් ඒ අයෙග් උපරිම කාලය 
අවුරුදු 12යි. එතැනින් එහාට යන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම එක ෙපොලිස් 
ස්ථානයක වැඩ කරන්න පුළුවන් උපරිම කාලය අවුරුදු 4යි. 
ෙම්වාෙය් යම් යම් පාෙයෝගික ගැටලු ඇති. නමුත් මම කියන්න 
ඕනෑ, එක ෙපොලිස් ස්ථානයක වැඩ කරන්න පුළුවන් උපරිම කාල 
සීමාවක් ෙම් චකෙල්ඛෙය් තිබුණාට ඒ චකෙල්ඛය කියාත්මක 
වුෙණ් මාතර සහ ගාල්ල දිසත්ික්කවල ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
විතරයි කියලා. ඒ නිසා අද මාතර සහ ගාල්ල දිස්තික්කවල 
ෙපොලිස් නිලධාරින් බරපතළ අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමක් කරන්න 
කියලා.  

අද වන විට ෙපොලීසියට තවත් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  
මුදල් ඇමතිතුමා එතුමාෙග් අලුත් අය වැය ෙයෝජනාවකින් 
රථවාහන වැරදි සම්බන්ධ අවම දඩය වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම්ක 
කෙළේ යම් විනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ නිසාය කියලා අෙප් ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමා කිව්වා. එක පැත්තකින් ඒක නිවැරදියි. 
ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක් හැටියට අධිකරණ ඇමතිතුමාට අපි ගරු 
කරනවා. නමුත් අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, 
සමාජෙය් ඉන්න මිනිසුන් දඬුවම් දීලා හදන්න බැහැයි කියන එක.  
ඇත්තටම ෙම්ක හරිම පශ්නකාරී ෙයෝජනාවක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් රථ ආඥාපනත යටෙත් තිෙබන 
අවම දඩය රුපියල් 20යි. ඒ, වාහනය පසුපසට පැදවීම ෙහෝ 
ඉන්ධන ලබා ගැනීෙම් දී අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග 
කඩකිරීම  සම්බන්ධෙයන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් දඩය රුපියල් 
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2,500 කළාම 125 ගුණයකින් වැඩි ෙවනවා. මුදල් ඇමතිතුමා 
කියනවා, ඊට සමානුපාතිකව අෙනක් දඩත් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
කථා කරලා ෙම්ක ෙබ්රුමක් කරලා ෙදන්න. ඒ අතර අෙප් තවත් 
ඇමතිවරු කියනවා, ෙම් දඩය රුපියල් 25,000 කරන්න ඕනෑ 
කියලා. එෙහම රුපියල් 25,000ක් දඩ ෙගවන්න පුළුවන් ඇමතිවරු 
ඇති. නමුත් අද සාමාන  මිනිසුන්ට 'පාන්' කියා ගන්න බැරිවයි 
ඉන්ෙන්. ඉතින් ෙම් 'පාන්' කියා ගන්න බැරිව ඉන්න මිනිසුන්ට ෙම් 
වාෙග් දඩයක් නියම කෙළොත් ඒක ඉතාම බරපතළ කාරණයක්. අපි 
විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට යහපතක් 
කරන්න ආපු උදවිය බව. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් කටයුත්ත 
පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලු 
ෙදනාම සාකච්ඡා කරලා නිසි විසඳුමක් ෙදන්නය කියන කාරණය 
අපි කියනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාමත්ම ෙඛ්දනීය තත්ත්වය තමයි, 
ෙකොෙහේවත් නැති විධියට නඩු දමනවාටත් ඔබතුමන්ලා බද්දක් අය 
කරන්න යන එක. උසාවිවල වැඩ කරන මිනිසුන් හැටියට අපි 
දන්නවා, ගරු සභාපතිතුමනි, කවුරුවත් කැමැත්ෙතන් නඩු 
කියන්න එන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඉතා අකැමැත්ෙතන් තමයි 
මිනිසුන් උසාවියට එන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ කාරණයත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා 
ඉන්න නිසා ගාල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදි කිරීම පිළිබඳ 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා මම අහනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, 
ෙබලිගහහන්දිෙය් අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදි කිරීම ගරු අමරසිරි 
ෙදොඩන්ෙගොඩ හිටපු ඇමතිතුමාෙග් සිහිනයක්. චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
ඇමතිතුමන්ලා උදවු කරලා අපි ෙබලිගහහන්දිෙය් ඒ අධිකරණය 
ඉදි කරන්න පටන් ගත්තා. දැනට තිෙබන ආරංචිය තමයි ඒ 
අධිකරණය බූස්සට ෙගන යනවාය කියන එක. බූස්සට ෙගන යන 
එක ගැන මම ෙපෞද්ගලිකව කැමැති ෙවනවා. ෙමොකද, ඒක 
තිෙබන්ෙන් මම නිෙයෝජනය කරන රත්ගම ආසනෙය් නිසා. නමුත් 
ගරු ඇමතිතුමනි, පාෙයෝගික තත්ත්වය ඒක ෙනොෙවයි. ඔබතුමා 
දන්නවා, ඇති  ෙනළුව, තවලම පෙද්ශවල සිටින මිනිස්සුත් ගාල්ල 
මහාධිකරණයට  එන්න ඕනෑ බව. එතෙකොට ඒ මිනිස්සු ගාල්ලට 
ඇවිල්ලා, තව හැතැප්ම 7ක් 8ක් දුර ෙගවා ෙගන බූස්සට එන්න 
ඕනෑ. අද සිවිල් අභියාචනාධිකරණ කියාත්මක ෙවනවා. එතෙකොට 
ෙම් සඳහා මිනිසුන්ට තිෙබන පිළිසරණ ෙමොකක්ද? ගාල්ල තිෙබන 
උසාවිය බූස්සට  ෙගන ගියාම නීතිඥ මහත්වරුන්ට ගාස්තු වැඩි 
කර ගන්න තවත් ෙලෙහසියි.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ කතන්දර කියනවා. ඔබතුමා සමහර 
විට ෙම් ගැන උසාවිෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් එක්ක කථා කළාය,  
නීතිඥ මහත්වරු එක්ක කථා කළාය කියනවා. මම හිතන විධියට 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ඔබතුමන්ලා වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ උසාවිෙය් වැඩ කරන නීතිඥ මහත්වරු ගැන ෙහෝ 
විනිශ්චයකාරවරුන් ගැන ෙනොෙවයි. නඩු කියන්න යන මිනිස්සු 
පිළිබඳව තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්. ෙනළුව කියන්ෙන් අෙප් දිස්තික්කෙය් එහා ෙකොන. 
ලංකාගම කියන්ෙන්ත් එහා ෙකොණ. ෙනළුෙව් ඉඳන් එන  
මනුස්සයා ගාල්ලට එන්න උෙද් 4.00ට නැඟිටලා එනවා නම්, 
බූස්සට උසාවිය ෙගන ගිෙයොත් ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මනුස්සයාට 
ඊට කලින් දවෙසේ ඇවිල්ලා ගාල්ෙල් ඉන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ක 
ඉතාම බරපතළ කාරණයක්.  ඔබතුමන්ලා අෙප් ආණ්ඩුෙව් හිටියාට 
වඩා ෙබොෙහොම සංෙව්දී ඇමතිවරු. ඔබතුමන්ලා ජනතාව ගැන 
ෙලොකු දුකක් තිෙබන ඇමතිවරු. ඒ නිසා ෙම් කාරණය දිහා විධිමත් 
ආකාරයට බලලා ජනතාවට සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 

කරන්න කියලා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඔබතුමන්ලා ෙමෙහම වැඩ  කෙළොත් ඉදිරි මැතිවරණෙය්දී 
අපිට වාසියි. අපිට ගිහින් අෙප් දිස්තික්කවල මිනිසුන්ට කියන්නට 
පුළුවන්, "එදා  ඔබතුමන්ලාට අඩු වියදමක් ගිය උසාවිය  අද 
බූස්සට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා" කියා. ෙම්  කාරණා ෙකෙරහි 
ඔබතුමන්ලා ෙග්   අවධානය ෙයොමු කරනවා.  ෙකෙසේ  නමුත් ෙම් 
අය වැය කථාව ෙදස බැලුවාම, - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 

මුදල් ඇමතිතුමා  කිසිම පදනමක් නැතිව, සමහර විට කවුරු ෙහෝ 
ලියා දීපු කථාවක් ෙවන්නට ඇති ෙම් කරන්නට ඇත්ෙත්. අපි 
ඉතාම පිළිකුෙලන් යුක්තව ෙමවර අයවැය ෙල්ඛනය ෙහළා දකින 
බව පකාශ කරමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත  සහ බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම අෙප් ගරු මන්තීතුමා නගපු 

කාරණය පිළිබඳව උත්තරයක් ෙදමින් මෙග් අදහස් පකාශ 
කරන්නට කැමතියි.  ගාල්ල අධිකරණය  දැනට ගාල්ල ෙකොටුෙව් 
පවතිනවා.   ගාල්ල ෙකොටුව වාණිජ කලාපයක්  වන ෙහයින් මීට  
ෙපර  ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් ෙමම අධිකරණය ෙවන 
ස්ථානයකට ෙගනියන්න ෙබලිගහ හන්දිෙය් ෙගොඩනැඟිලි 
ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ගිහින් ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කළා.  
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ පරීක්ෂා කළා. 
ඔබතුමා දන්නවා, ගාල්ෙල් සිට ෙබලිගහ  හන්දිය ආශෙයන් 
කරාපිටිය මහ ෙරෝහලට යන්න ඉතාමත්ම  පටු  මාර්ගයක්  
තිෙබන බව.   ෙම් ආසන්නෙය් ඉතා කුඩා බිම් පමාණයක ෙම් 
අධිකරණ ශාලාව බාෙගට ඉදි කර තිෙබනවා. නීතිඥවරුන්ට 
කාර්යාලය හදන්න, නීතිඥවරුන්ට රථවාහන ගාල් කරන්න, 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට නිල නිවාස, ඒ අයට  රථ ගාල් කරන්න 
කිසිම පහසුකමක් නැහැ. අපි යන අවස්ථාවලත් දැක්කා, ෙමය 
ඉතා කුඩා වර්ෂාවකටත් යට ෙවන තැනක්  බව. ඔබතුමන්ලා  
කල්පනා කරන්නට  ඕනෑ, අධිකරණයකට  ෙම් ස්ථානය සුදුසුද 
නැද්ද  කියා. ෙමොකද, මම ගාල්ල අධිකරණෙය් ෙසේවෙය් 
ෙයෙදන්න යන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ.  

අෙප් ෙච්තනාව තමයි, ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න ජනතාවට වඩාත්ම  
පහසු තැනක අධිකරණය පිහිටුවන එක.  ගාල්ල නගරෙය් ඉඩම් 
පශ්නයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  එම නිසා ගාල්ල   නගරයට 
ළඟින්ම අපිට ෙසොයා ගන්නට පුළුවන්  ඉඩම නිසා තමයි අපි  
බූස්ස පෙද්ශය ෙතෝරා ගත්ෙත්. ඔබතුමා කියනවා නම් ගාල්ල 

377 378 

[ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා] 
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නගරෙය් මීට වඩා ෙහොඳ සුදුසු තැනක් තිෙබනවාය කියා  අපි 
සුදානම් එතැන හදන්න.  අපි තවම ෙගොඩනැඟිලි හදන්න ආරම්භ 
කර නැහැ. ඒ අධිකරණය හදන එක පමාද වීම ගැනත්  කියන්නට 
ඕනෑ. රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට තමයි ඒ ඉදිකිරීම් 
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දී තිෙබන්ෙන්.  එය දිගින් දිගටම 
අතපසුෙවමින් තිබුණා. අපි කරුණු ෙසොයා බැලුවා. රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් අපට ලැබුණු  උත්තරය තමයි  පසුගිය 
ජනාධිතිවරණයට  අෙප් අමාත ාංශෙයන් ලබාගත් මුදල්  වියදම් 
කළ නිසා  අධිකරණ ශාලාව ඉදිකරන්න බැරි වුණාය කියන 
කාරණය. අපිට ෙම් පශ්නයම වත්තල අධිකරණය සම්බන්ධවත්  
තිෙබනවා. ඒ එක්කම අධිකරණ  ශාලාවල පශ්න පිළිබඳව ගත්තාම 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අලුත්කෙඩ් දිසා අධිකරණ,  
මහාධිකරණය - [බාධා කිරීම්] 

ඔබතුමන්ලා එක ඉදිරිපත් කරන්න. අපට අවශ   අපි කැමැති 
තැනකට ෙගනියන්න ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ගාල්ෙල් ජනතාවට 
වඩාම පහසු තැනකට ෙගනියන්න. [බාධා කිරීම්] අපි  ඕනෑ නම් 
සාකච්ඡා කරමු. [බාධා කිරීම්]  ගරු මන්තීතුමා, මට ෙබොෙහොම 
සීමිත කාලයයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අපි තීරණයක් ගත්තා.  මම පධාන අමාත වරයා ෙවලා  ඉන්න 

කාලෙය් රිචර්ඩ් පතිරණ අමාත තුමාත් එදා අපි කවුරුත්  තීරණය  
කළා, හිර  ෙගදර ෙවන තැනකට ෙගනියන්න. එතැන අධිකරණ 
සංකිර්ණය  හදන්න.   [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ ගැන අපි කථා කරලා බලමු. 

 ඊළඟට, අෙප් අලුත්කෙඩ් අධිකරණය ගත්තත් ගරු 
සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 150කට වඩා පැරණි ෙගොඩනැඟිල්ලක්. ඒ 
මහාධිකරණයත් මීට අවුරුදු පහ හයකට කලින්  වැස්ස දවසක 
කඩා වැටුණා. ඒක දවාලක  වුණා නම් ජීවිත  තුන් හාර සියයක් 
විනාශ ෙවන්නට ඉඩ තිබුණා. දැන්  ඒක  නඩත්තු කර ෙගන 
යනවා. නමුත් අෙනක් අධිකරණ ශාලාවලත් ඒ පශ්නය තිෙබනවා.  
එම නිසා  අලුත්කෙඩ් අධිකරණයට යාබදව තිෙබන BCC  ඉඩෙම් 
අක්කර හයක පමාණයක් ෙම් ෙවනෙකොට  අපි අධිකරණ 
අමාත ාංශයට  පවරා ෙගන තිෙබනවා. අධිකරණ ශාලා 
හතළිහකින් යුත් අධිකරණ සංකීර්ණයක් අපි එතැන ඉදි කරන්නයි   
කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග්  පශ්න පිළිබඳව  
ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී දිගින් දිගටම කරුණු ඉදිරිපත් කළා. [බාධා 
කිරීම්] කරුණාරත්න පරණවිතාන  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
ෙපොඩ්ඩක්  නිහඬ වුෙණොත් ෙහොඳයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග් පශ්නය ගැන 

අපි අද දිනය පුරාම කථා කළා. අෙප් රෙට් අධිකරණය  පිළිබඳව  
පසු ගිය කාලෙය් බරපතළ විෙව්චන තිබුණා. ඒ ෙකොච්චර විෙව්චන 

තිබුණත්, ෙම් වන විට අධිකරණය පිළිබඳව  රට තුළත්, ෙලෝකය 
තුළත් ඉතාමත් ෙහොඳ පතිරූපයක් මැවී  තිෙබනවා.  

ෙමොන තරම් විෙව්චන තිබුණත් ආසියානු කලාපෙය්  ඉතාමත්ම 
ඉහළ ඝනෙය් අධිකරණ පද්ධතියක් තිෙබන රටක් විධියට අපට 
තවමත් ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන් බව අපි පිළිගන්නට 
ඕනෑ. ඒ වුණාට, අධිකරණවල විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ගත 
කරන්ෙන්, ඉතාමත්ම කටුක ජීවිතයක්. අෙනකුත් වෘත්තිකයන් 
වාෙග් ෙවනත් ආකාරෙය් ලාභ පෙයෝජන, වරපසාද ලබන 
කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන්, සාමාන  වැටුපක්. 
එම වැටුප ඔවුන්ෙග් ෙසේවයට සරිලන වැටුපක් කියලා අද කාලය 
හැටියට අපට පිළිගන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඔවුන් පැය අටක ෙසේවා 
කාලයකට සීමා වුණු උදවිය ෙනොෙවයි. ඔවුන් සමහර ෙවලාවට 
දවෙසේ පූර්ණ කාලීනව -පැය 24ම-  තම රාජකාරිෙය් - duty එෙක් 
- ෙයදිලා ඉන්න නිලධාරින්.  

 ෛවද වරුන්, එෙහමත් නැත්නම් ඉංජිෙන්රුවරුන් ගත්තාම, 
ඔවුන් රාජකාරිය කරනවා. වැටුප් ලබනවා. සමහර ෙවලාවට 
අෙනකුත් ෙවලාවන්වලට ඔවුන් ෙපෞද්ගලික වෘත්තීය කටයුතුත් 
කරනවා. එමඟින්, යම් යම් ආදායම් ලබනවා. නමුත්, 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට එෙහම කරන්න බැහැ, එවැනි හැකියාවකුත් 
නැහැ. ඔවුන්ට ෙම් සියලු කටයුතු කරන්න සිදු වන්ෙන්, ඉතා සීමිත 
පරිසරයක් තුළයි. ඒ වාෙග්ම, අවුරුදු තුෙනන්-තුනට ස්ථාන මාරු 
ලැෙබනවා. තමන්ෙග් ළමයිනුත් අරෙගන ඔවුන්ෙග් අධ ාපන 
කටයුතු සඳහා අලුත් ඉස්ෙකෝල ෙසොයමින් තැනින් තැනට ගමන් 
කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ හැම අතින්ම ගත්තාම ඔවුන් ඉතාමත්ම 
විශාල ෙසේවයක් කරන, අඩු පහසුකම්වලින් යුක්තව කටයුතු කරන 
කණ්ඩායමක් විධියට අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  ෙම් පිළිබඳව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරලා අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම් වන විට 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට විෙශේෂිත වූ පඩි කමයක් -වැටුප් කමයක්- 
සකස් කරන්නට අදහස් කරලා තිෙබනවා. අද කාලයට ගැළෙපන 
විධියට ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා වන ආකාරයට ෙම් 
කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෑත කාලෙය් පටන් විනිශ්චයකාරවරුන්ට 
තිෙබන බරපතළම පශ්නය තමයි,  විෙශේෂෙයන්ම සමාජ ෙවබ් 
අඩවි යනාදිෙයන් එල්ල වන පහාරය. මම මීට කලිනුත් ෙම් 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව්දී අදහස් පකාශ කළා. 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට ෙහට දිනෙය්  නඩු තීන්දුවක් පකාශයට 
පත් කරන එක ඉතා අසීරු කාරණයක්. ෙමොකද, නඩු තීන්දුව 
ෙදන්න දවසකට-ෙදකකට කලින් ෙවබ් අඩවිවලින් දානවා, "ෙම් 
අහවල් නඩුෙව් නඩු තීන්දුව ෙමන්න. අහවල් විනිශ්චයකාරතුමා 
අහවල් තැනට ගිහිල්ලා අහවලුත් එක්ක ආහාර ගත්තා. 
අහවලුන්ෙගන් අල්ලස් ගත්තා" කියලා. මම සියයට-සියයක්ම 
පැහැදිලිව කියනවා, සියයට-සියයක්ම අසත  පකාශ කරමින් 
ස්වාධීනව අධිකරණෙය්  ෙගන යන ෙමම කියාදාමය අඩපණ 
කරන්න; ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත  විනාශ කරන්න ඒ සමාජ 
ෙවබ් අඩවි කියා කරමින් පවතිනවා කියලා. මම ඒ පිළිබඳව කලින් 
අදහස් පකාශ කළා. අපි සෑෙහන කාලයක් බලාෙගන හිටියා. යහ 
පාලනය කියලා ඉවසමින් හිටියා. අපි මින් ඉදිරියට ඒ උදවියට 
එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
අපිට පැකිළීමක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණ අමාත ාංශය යටෙත් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ෙග් තත්ත්වයත් අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් 
වාෙග්යි. ඔවුනුත් පැය අෙට් ෙසේවාවන් කරන උදවිය ෙනොෙවයි. 
ඔවුන් ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්, ෙමම නඩු ෙගොනු ෙගදර පවා ෙගන 
ගිහින් මහ රෑ 10, 11, 12 වනෙතක් අධ යනය කරමින් බව අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දන්නවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතීඥවරුන් 170ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි ඉන්ෙන්. නමුත්, අද තිෙබන නඩු පමාණය 
ෙමෙතකැයි කියලා කියන්න බැහැ. රට වෙට්ම ලක්ෂ ගණනක් 
නඩු තිෙබනවා. ෙම් සීමිත නීතීඥවරු සංඛ ාවකෙගන් ලක්ෂ 
ගණනාවක නඩු කටයුතු ෙමෙහයවීම, ඒ සඳහා උපෙදස් ලබා දීම 
යනාදී ෙම් සියල්ලම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් යනාදී සියලු ෙදනාම පමාණාත්මකව ඉතා සුවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ වැඩ කටයුතු සියල්ල ඉහළ 
ගුණාත්මක මට්ටමකට  ෙගන එන්න ජනතාවට අවශ  බව අපි 
දන්නවා. එම නිසා අපි ඔවුන්ට අවශ  පහසුකම් සපයා ඔවුන්ෙග් 
වැටුප් වර්ධක පිළිබඳව ෙසොයා බලා යම් පතිසංස්කරණයක් 
ඉදිරිෙය්දී කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගත්තත්, ෙම් වන විට අණපනත් තුන්-හාරසියයකට  වැඩිය ෙගොඩ 
ගැහිලා තිෙබනවා. නමුත්,  නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉතා සුළු පිරිසක් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා, ඔවුන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් 
නැති වැඩ පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ එක්කම, ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳ 
දැනීම සහ පළපුරුද්ද ඇති අය ෙසොයා ගැනීමත් ඉතාමත්ම 
ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.    

නඩු ෙගොනු පරිවර්තන කටයුතු පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාත් ඒ ගැන පශ්න 
මතු කළා. අභියාචනාධිකරණෙය්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දවිඩ 
භාෂාෙවන් තිෙබන නඩු ෙගොනු පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ 
පශ්නයක් එතුමා මතු කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ඒ සියලු නඩු ෙගොනු -දවිඩ භාෂාෙවන් තිෙබන නඩු 
ෙගොනු- ඉංගීසි ෙහෝ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය  කරන්න ෙවනම 
ඒකකයක් අෙප් අධිකරණ අමාත ාංශෙය් ෙමෙහයවීම තුළ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලය ෙම් වන විට ආරම්භ 
කර තිෙබන බව. එම නිසා ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කිරීම පිළිබඳව 
අපට පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රජෙය් රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳවත් සඳහන් ෙකරුණා. අපි දන්නවා මීට ෙපර 
අධිකරණවලට ගියාම -විෙශේෂෙයන් අපරාධ අධිකරණවලට ගියාම
- සමහර නඩු රස පරීක්ෂක වාර්තා පැමිෙණන ෙතක් දහ වතාව, 
විසි වතාව, තිස් වතාව පවා කල් දමා තිෙබන බව.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි තුනක විතර 

කාලයක් තිෙබනවා. තවත් ටිකක් කාලය ඕනෑ නම් අපට ගරු 
සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කරගන්න ෙවනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තවත් විනාඩි 5ක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අද පස් වරු 6.30ට අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් කටයුතු 

අවසන් කෙළේ නැත්නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත කැඳවා තමයි කල් 
ගන්න ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩි තුෙනන් අවසන් 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම සඳහන් කරනවා, රජෙය් රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියාශීලි බව අද සියයට 100ක් තිෙබන බව. 
මාසයක්, ෙදකක් ඇතුළත සියලු වාර්තා ලබා ෙදමින් ඒ නඩු 
කටයුතු අවසන් කිරීෙම් හැකියාව අද අපි උදා කරෙගන තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සමථ මණ්ඩල ගැනත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. අද සමථ මණ්ඩල තුන්සියයකට වැඩි පමාණයක් රට තුළ 
ඉතාම සාර්ථකව කියාත්මක වනවා. සමථ මණ්ඩල නඩුවල මූල  
වටිනාකම් සීමාව රුපියල් 250,000 සිට රුපියල් 500,000 දක්වා 
වැඩි කිරීම තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අධිකරණයට ගලා 
එන සාමාන  සුළු නඩු පමාණය අඩු කරගන්න.  

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය අප විසින් පිහිටුවනු ලැබුවා.  
අධිකරණයකින් යුක්තිය, සාධාරණය බලාෙපොෙරොත්තු වන්න නම්, 
වින්දිතයන්ට සහ සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා දීම කළ යුතු 
ෙවනවා. එම කාර්යය ෙමම අධිකාරිය තුළින් ඉෂ්ට කරගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා සඳහන් කළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා. අපි සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා; 
ව ාපෘති ගැන කථා කරනවා. ෙම් ෙමොනවා කථා කළත්, රටක් 
විධියට අපට ඉදිරියට යන්න ලැෙබන්ෙන් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත ය 
ආරක්ෂා වුෙණොත් විතරයි. රෙට් නීතිෙය් ආධිපත ය ආරක්ෂා 
වන්ෙන් රටක ස්වාධීන අධිකරණයක් පවතිනවා නම් පමණයි. අද 
ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් ෙම් රට තුළ කියාත්මක වීම ගැන 
අපට සතුටු වන්න පුළුවන්.   මුළු ෙලෝකයම එය පිළිෙගන 
තිෙබනවා.   අපි ඒ අධිකරණ කියාවලිය, අධිකරණ පද්ධතිය 
පමාණාත්මකව පමණක් ෙනොව ගුණාත්මකවත් ඉතා ඉහළ 
මට්ටමට ෙගන යා යුතු ෙවනවා. අෙප් රෙට් අපට අහිමි වූ ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් දිනා ගැනීම සඳහා, පජාතන්තවාදි නිදහස ස්ථාපිත 
කරගැනීම සඳහා, පජාතන්තවාදි රටක ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂා මල් 
පල ගැන්වීම සඳහා අවශ  මූලිකම කටයුත්ත තමයි ඒ රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත ය ආරක්ෂා කරගැනීම. නීතිෙය් ආධිපත ය 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට අප අසමත් වුෙණොත්, රටක සාමය නැති 
වුෙණොත්, රටක ජන ෙකොටස් අතර ගැටුම් ඇති වුෙණොත් අෙප් ෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තු ඔක්ෙකෝම හීන බවට පත් ෙවනවා. නීතිෙය් 
ආධිපත ය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා අපි පාෙයෝගිකව වැඩ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒවා සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ සඳහා ෙමම අය වැෙයන් අපට පමාණවත් ෙලස 
මුදල් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. අෙප් නිලධාරින් ෙම් කටයුතු 
සඳහා ඉතාම මහන්සිෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ආයත පධානින් සියලු 
ෙදනාටත්, ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවෙහස මහන්සි වූ සියලු 
ෙදනාටත්, මුදල් අමාත ාංශයටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්, ෙම්  
විෂයය පිළිබඳව පක්ෂව ෙමන්ම විපක්ෂව අදහස් දැක්වූ සියලු ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාට සහ ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මෙග් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් 
කරනවා. 

"104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.302,704,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.225,514,000 
  
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.225,514,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  
   

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,789,594,000 

  
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,789,594,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම, 

රු.8,517,700,000 
  
"104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.8,517,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
237 වන ශීර්ෂය.-  ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.86,145,000 
 
"237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.86,145,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.9,300,000 
 
"237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.9,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

237 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
239 වන ශීර්ෂය.- විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.437,867,000   
 

"239 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.437,867,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  

රු.9,050,000 
  

"239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.9,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
239 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
252 වන ශීර්ෂය.- ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.939,052,000 

  
"252 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.939,052,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.114,231,000 
  
"252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.114,231,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
280 වන ශීර්ෂය.- ව ාපෘති කළමනාකරණ සහ අධීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.97,577,000 

  
"280 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.97,577,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.14,463,000 
  
"280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.14,463,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

383 384 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 302,704,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 225,514,000 

 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 225,514,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.-அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,789,594,000 
 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,789,594,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 8,517,700,,000 

 

“தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  8,517,700,,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  237.-  ேதசிய திட்டமிடல் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 86,145,000 

 
“தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 86,145,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 9,300,000 

 

“தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  9,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  239.- ெவளிநாட்  வளங்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 437,867,000 

“தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 437,867,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 9,050,000 

 

“தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  9,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  252.-  ெதாைக மதிப்  ள்ளிவிபரவியல் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 939,052,000 

 
“தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 939,052,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 114,231,000 

 
“தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 114,231,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
தைலப்  280.-  க த்திட்ட காைமத் வ மற் ம் கண்காணிப் த் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 97,577,000 

 
“தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 97,577,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 14,463,000 

 
“தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 14,463,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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Question, "That the sum of Rs. 302,704,000, for Head 104, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 225,514,000 

 
Question, "That the sum of Rs.225,514,000, for Head 104, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,789,594,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,789,594,000, for Head 104, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 104, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 8,517,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 8,517,700,000, for Head 104, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 237.- DEPARTMENT OF NATIONAL PLANNING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 86,145,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 86,145,000, for Head 237, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 237, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 9,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 9,300,000, for Head 237, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 237, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 239.- DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 437,867,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 437,867,000, for Head 239, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 239, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,050,000, for Head 239, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 239, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 252.- DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 939,052,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 939,052,000, for Head 252, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 114,231,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 114,231,000, for Head 252, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 280.- DEPARTMENT OF PROJECT MANAGEMENT AND 
MONITORING  

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 97,577,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 97,577,000, for Head 280, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.   

 
Head 280, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 14,463,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,463,000, for Head 280, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 280, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු.788,447,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.227,950,000 
 
"110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.227,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
205 වන ශීර්ෂය .- මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන 

වියදම, රු.49,372,000 
  
"205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.49,372,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

387 388 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම, 

රු.2,280,000 
 
 "205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,280,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

228 වන ශීර්ෂය.- අධිකරණ පරිපාලනය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.5,381,756,000 

 
"228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.5,381,756,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.1,842,550,000 
 
"228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,842,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

229 වන ශීර්ෂය.- නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.664,644,000 

 
"229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.664,644,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.608,500,000 
 
"229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.608,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

230 වන ශීර්ෂය.-  නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.107,262,000 

 
"230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.107,262,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.15,200,000 
 
"230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.15,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

231 වන ශීර්ෂය.-  ණය සහනදායක මණ්ඩලීය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.18,468,000 
 
"231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.18,468,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.850,000 
 
"231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
233 වන ශීර්ෂය.-  රජෙය් රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.241,209,000 
 
"233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.241,209,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  
රු.93,600,000 

 
"233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.93,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

389 390 
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தைலப்  205.- ெபா  நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 49,372,000 

 
“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 49,372,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 2,280,000 

 

“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 2,280,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  228.- நீதிமன்ற நி வாகம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 5,381,756,000 
 
“தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 5,381,756,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 1,842,550,000 
 

“தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,842,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  229.- சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 664,644,000 

 
“தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 664,644,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 608,500,000 

391 392 

234 වන ශීර්ෂය.-  ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් ෙරජිසට්ාර් 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.159,867,000 

 
"234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.159,867,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.11,655,000 
 
"234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.11,655,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
235 වන ශීර්ෂය.-  නීති ෙකොමිෂන් සභා ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.15,335,000 
 
"235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.15,335,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම, 

රු.1,950,000 
 
"235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ெசயல் ைறச் 
மீண் வ ஞ் ெசல க்கான பா 788,447,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 227,950,000 

 

“தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 227,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 608,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  230.- சட்டவைரஞர் திைணக்களம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 107,262,000 
 

“தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 107,262,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 15,200,000 

 

“தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 15,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  231.-  கடன் இணக்க சைபத் திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 18,468,000 
 

“தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 18,468,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 850,000 

 

“தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  233.-  அரசாங்க இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளர் 

திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 241,209,000 

 
“தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 241,209,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 93,600,000 

 

“தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 93,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  234.- உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளர் அ வலகம்    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 159,867,000 

 
“தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 159,867,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 11,655,000 

 
“தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 11,655,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  235.-  சட்ட ஆைணக்கு  திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 15,335,000 
 

“தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 15,335,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,950,000 

 

“தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 1,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 788,447,000, for Head 110, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 110 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 227,950,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 227,950,000, for Head 110, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 110, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 205.- DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE 

 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 49,372,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 49,372,000, for Head 205, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,280,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 2,280,000, for Head 205, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 228.- COURTS ADMINISTRATION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 5,381,756,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,381,756,000, for Head 228, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 228, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,842,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,842,550,000, for Head 228, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 228, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 229.- DEPARTMENT OF ATTORNEY GENERAL  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 664,644,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 664,644,000, for Head 229, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 229, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 608,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 608,500,000, for Head 229, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 229, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 230.- DEPARTMENT OF LEGAL DRAFTSMAN  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 107,262,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 107,262,000, for Head 230, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 230, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 15,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,200,000, for Head 230, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 230, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 231.- DEPARTMENT OF DEBT CONCILIATION BOARD  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 18,468,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 18,468,000, for Head 231, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 231, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 231, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 231, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 233.- DEPARTMENT OF GOVERNMENT ANALYST  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 241,209,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 241,209,000, for Head 233, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 233, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 93,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 93,600,000, for Head 233, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 233, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 234.- REGISTRAR OF THE SUPREME COURT  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 159,867,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 159,867,000, for Head 234, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 234, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 11,655,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 11,655,000, for Head 234, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 234, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 235.- DEPARTMENT OF LAW COMMISSION  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 15,335,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,335,000, for Head 235, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 235, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,950,000, for Head 235, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 235, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
"192 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු.6,962,436,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
192 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.863,490,000 

 
"192 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.863,490,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
192 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

225 වන ශීර්ෂය.- ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.56,203,957,000 

 
"225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.56,203,957,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන වියදම, 
රු.4,365,000,000 

 
"225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.4,365,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

“தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 6,962,436,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 863,490,000 

 

“தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 863,490,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  225.-  ெபா ஸ்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 56,203,957,000 

 

  “தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 56,203,957,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,365,000,000 

 
 “தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,365,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 6,962,436,000, for Head 192, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 192, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 863,490,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 863,490,000, for Head 192, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 192, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 225.- DEPARTMENT OF POLICE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 56,203,957,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 56,203,957,000, for Head 225, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

397 398 



2016  ෙනොවැම්බර්  21  

 

Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs 4,365,000,000 
 
Question,"That the sum of Rs. 4,365,000,000 for Head 225, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යැයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය" යි ද මම ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.23ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙනොවැම්බර් 22 වන අඟහරුවාදා. 
 
பி.ப. 6.23க்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட் த் 

தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி ந்  அகன்றார்கள்.  
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீ்ண் ம் கூ வ  2016 

நவம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம. 
 
At 6.23 p.m. the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 22nd 

November, 2016 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න ාය පතෙය් විෂය අංක 02, ගරු සභානායකතුමා. 

 

 
අධිකරණ සංවිධාන පනත: නිෙයෝග 
நீதித் ைறச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

JUDICATURE ACT: REGULATIONS 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Justice and Minister 

of Buddhasasana, I move,  
 
"That the Regulations made by the Minister of Justice with the 
concurrence of the Chief Justice, under Section 61 of the Judicature 
Act, No. 2 of 1978 read with Section 60 of that Act and published in 
Gazette Extraordinary No. 1967/7 of  16th May 2016, which were 
presented on 26.10.2016, be approved. 
 

(Cabinet  approval  signified.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය'' යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

  
 පමිතිෙයන් ෙතොර බස ්රථ ෙසේවය 
தரக்குைறவான ேப ந் ச் ேசைவ 

SUB-STANDARD BUS SERVICE 
 
[අ.භා. 6.28] 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
 "අප රෙට් මගී පවාහනෙය් පධානම ආකාරයක් වන්ෙන් බස්රථ 

මගින්, මගී  පවාහනයයි. එෙසේ වුවද ෙමම ෙසේවාව සපයන මගී බස් රථවල 
පවතින දුර්වල ෙසේවා තත්ත්වය හා මිතිෙයන් ෙතොර තත්ත්වය නිසා ලක්ෂ 
සංඛ ාත ෙපොදු ජනතාව විශාල ගැටලුවලට මුහුණ ෙදයි. ෙමම ගැටලු 
අතර, 

 

1. අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවා නමින් හඳුන්වමින් සාමාන  ගාසත්ුවට 
වඩා ගාසත්ුවක් අය කරන බස් රථ රාශියක් ඇති අතර ෙමම බස්රථවල 
පහසුකම් ෙහෝ ගමනාගමනය ෙහෝ සාමාන  බස් රථයකට වඩා කිසිදු 
ෙවනසක් ෙනොමැති අතර ෙමය  මගින්, මගීන් ගසා කන තත්ත්වයකට   
පත්ව තිබීම. 

2. සියලුම බස් රථවල ආසනයක පළල, ආසන ෙදකක් අතර තිබිය යුතු 
පරතරය ආදිය පිළිබඳව පමිතියක් ඇතත් ඒවා අනුගමනය කරන 
තත්ත්වයක් කිසිෙසේත්ම ෙනොමැති නිසා  දුර ගමන් බස් රථවල 
ජනතාව අතිශය විශාල පීඩාවකට මුහුණ දී තිබීම. 

3. දුර ගමන් බස් රථ මගීන්ට ෙත් පානය සඳහා නතර කරන ආපන 
ශාලාවල ඇති අතිශය අපිරිසිදු, අධික මිෙලන් යුතු, ඉතාම අපසන්න 
හා මගීන් තලා, ෙපළන තත්ත්වය ඇතුළු කරුණු රාශියක් ෙමහි ලා 
සඳහන් කළ හැක. එම නිසා ෙමම ගැටලු විසඳීම සඳහා පවාහන 
අමාත ාංශය වහාම මැදිහත් වී කටයුතු කළ යුතුයයි  ෙමම සභාවට 
ෙයෝජනා කර සිටිමි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලිකව මාත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙම්  රෙට් ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසක් ෛදනිකව මුහුණ 
ෙදන විශාල පීඩාවක් ගැන ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නත්, අමාත වරයාෙග් මැදිහත් වීම  මත  ෙම් ගැටලුවලට 
යම් කිසි සහනයක් ලබා  ගන්නත් කටයුතු කිරීම සඳහා තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා සතුව තිෙබනවා ජාතික 
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් වරින් වර නිකුත් කරන ලද 
විවිධාකාර දත්ත, සංඛ ා  අඩංගු ෙල්ඛන.  මාර්ග අනුව ගමන් 
ගන්නා මගීන් පමාණය, මාර්ගයක ධාවනය වන බස් රථ පමාණය, 
එක් බස් රථයකින් දවසකට ගමන් කරන  මගීන් පමාණය යනාදී 
වැදගත් දත්ත රාශියක් ඒ ෙල්ඛනවල  තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුලින්ම ගත්ෙතොත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මගී 
පවාහනය සම්බන්ධ  සුවිශාල ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා. මා මුලින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද  කරුණු තුනට අමතරව තවත් එක කරුණක් 
පමණයි මා සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ තමයි, බස් රථවල ගීත පචාරය 
හා VCD, DVD පට දර්ශන යන කරුණ. ඒ කරුණු  හතර තමයි 
අද  දිනෙය් අමාත වරයාෙග් හා නිෙයෝජ  අමාත වරයාෙග් 
අවධානයට මා ෙයොමු කරන්ෙන්.  

ඔබතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා, අර්ධ  සුෙඛෝපෙභෝගි  නමින් 
බස් රථ ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යනවාය කියලා. ඒවාෙය් මිල 
සාමාන  බස් ගාස්තුව වාෙග් එකහමාරක් ෙවනවා. ෙම් බස්වල සහ 
සාමාන  බස ් රථවල ෙවනස කුමක්ද? ෙම්වායින් සපයන 
ෙසේවාවන්වල ෙවනස ෙමොකක්ද?   

සාමාන  බස් රථයකට වඩා කිසිදු ෙවනසක් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  බස් එෙක් board එෙක් පාට නිල් 
පාට වීම හැෙරන්නට. එම බස් රථවලට permit ලබාදීම සඳහා 
ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් බස් රථ හිමියන්ෙගන් 
වැඩිපුර ගාස්තුවක් අය කර ගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් නීත නුකූලව අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ 
ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යෑමට තිෙබන අවශ තාව ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ජාතික පවාහන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තා අනුව  සාමාන ෙයන් ලංගම ගැන 
විතරක් කථා කරනවා නම්,   2014 අවුරුද්දට අදාළව මා සතුව 
තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව  දිනකට මගීන් ලක්ෂ 25කට 
ආසන්න පමාණයක් ෙගන යනවා.  ෙම් වාර්තාවට අනුව 
ලංගමෙයන් පමණක් දිනකට 2,452,969කට පවාහන පහසුකම් 
සපයනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි දළ වශෙයන් ෙම් ගණන 
ලක්ෂ 25යි කියලා හිතමු. ඒ අනුව එක බස් රථයකින් ෙගන යන 
මගීන් පමාණය සහ බස් රථයක තිෙබන seats පමාණය ගැන 
බලන්නට ෙවනවා. ඔබතුමා දන්නවා, seats 42 බස් තිෙබනවා, 
seats 54 බස ්තිෙබනවා. ෙම් විධියට බස් රථ පමාණය සහ seats 
පමාණය අනුව ගණන් හදලා බැලුවාම ටිකක් දිගු සංඛ ා ෙල්ඛන 
පමාණයක් තිෙබනවා. මම ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

සාමාන ෙයන් ෙම් ලක්ෂ 25න් වැඩි පමාණයක්, සියයට 
55කට 60ක ආසන්න පමාණයක් -වර්ෂ අනුව ෙවනස් ෙවනවා- 
ෙම් බස් රථවල හිටෙගන තමයි යන්ෙන්. ලංගම බස් රථවලට වඩා 
ෙපෞද්ගලික බස් රථවල ෙම් තත්ත්වය දරුණුයි. අපි දන්නවා ලංගම 
බස් රථවල ෙබොෙහෝ විට තිෙබන තත්ත්වයට වඩා ෙපෞද්ගලික බස් 
රථවල හිටෙගන යන මගීන් පමාණය වැඩියි. අපි ෙම් පමාණය 
සියයට 50යි කියලා හිතුවත්, ඒ කියන්ෙන් බස් රථවල වාඩි ෙවලා 
යන පමාණය ලක්ෂ 12,1/2ක් සහ බස් රථවල හිටෙගන යන 
පමාණය ලක්ෂ 12,1/2ක් ෙවනවා. නමුත් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව 
මට ෙපන්වන්නට පුළුවන් හිටෙගන යන පමාණය වැඩියි කියලා.  

එෙහම තිබියදී ලංගම බස් රථවලින් අර්ධ සුෙඛෝපෙභොගී 
ෙසේවාවක් සැපයීෙම් තර්කය කුමක්ද? ආසන පහසුකම්වල කිසිම 
ෙවනසක් නැහැ. අපි හිතමු, කිෙලෝමීටර් 100ක දුරක් යනවා 
කියලා. ෙකොළඹ ඉඳලා බදුල්ලට යනවා, එෙහම නැත්නම් පවාහන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙග් දිස්තික්කය වන කුරුණෑගලට යනවා 
කියලා හිතමු. ෙමොකක්ද සපයන ෙවනස?  යන කාලය ගත්තත්, 
ලබා ෙදන ෙසේවය ගත්තත්, පහසුකම් ගත්තත් , 
ෙකොන්ෙදොස්තරලාෙග් හැසිරීම ගත්තත් ෙවනසක් නැහැ.  

මෙග් දැනීෙම් හැටියට ලංගම මඟින් අර්ධ සුෙඛෝපෙභොගී බස් 
රථ ෙසේවා ගණනාවක් පවත්වාෙගන යනවා. දැන් ඒ පමාණ  වැඩි 
ෙවලාද දන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් දත්ත උපුටා ගන්නා කාලය වන 
විට සැලකිය යුතු පමාණයක් පවත්වාෙගන ගියා. මම ඒ සංඛ ා 
ෙල්ඛන පසුව ඉදිරිපත් කරන්නම්. සමහර මාර්ගවල, 
උදාහරණයක් විධියට ෙකොළඹ - වවුනියාව කියන මාර්ග අංක 87හි 
යන්ෙන් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් පමණමයි. ෙකොළඹ - වවුනියාව 
සාමාන  බස් රථයක් ඇත්ෙත්ම නැහැ. ඒ නිසා අපි පළමුෙවන්ම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි.  ෙම්ෙකන් මගීන් ගසා 
කන්නට උදවු කරනවා හැෙරන්නට, අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී කියන 
එෙක් නිර්වචනය ෙමොකක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  රජයට මඟ ෙපන්වන 
පනතක් තිෙබනවා. 1981 අංක 21 දරන ෙමෝටර් වාහන 
ගමනාගමනය (සංෙශෝධන) පනත ඇතුළුව අදාළ වන තවත් පනත් 
රාශියක් තිෙබනවා. ඇත්ත සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවයක් ලබා ෙදනවා 
නම් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම්ෙකන් සිදු වන්ෙන් ගසා කෑමක් 
පමණයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊළඟට මා වැඩිපුරම 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමම 
කාරණය ගැනයි. ෙදෙවනි කාරණය තමයි,  බස් රථවල ආසනවල 
පළල සහ ආසන අතර ඉඩ. 1981 අංක 21 දරන ෙමෝටර් වාහන 
ගමනාගමනය (සංෙශෝධන) පනත අනුව බස් රථයක seat එකක 
තිබිය යුතු පළල නීත නුකූලව සඳහන් කරලා තිෙබනවා, මිලිමීටර් 
382යි කියලා. ෙම්ක සාමාන ෙයන් ෙත්ෙරන විධියට කිව්ෙවොත්, 
ෙසන්ටිමීටර් 38යි.  ඒ කියන්ෙන්,  අඩියයි අඟල් 4යි.  

පවාහන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය අහන්න 
කැමැතියි. මට හිෙතන විධියට අෙප් අෙශෝක් අෙබ්සිංහ පවාහන 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත් තිෙබන්ෙන් මෙග් උස මහතම තමයි. 
ෙම් කථාවට ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑ නිසා මම ඊෙය් මෙග් 
උරහිෙසේ පමාණය ෙකොපමණද කියා බැලුවා. බස් එෙක් සීට්  
එකක පමාණය මිලිමීටර් 382යි කියන්ෙන්, අඩියයි අඟල් හතරයි 
ෙන්. මෙග් උරහිස ෙසන්ටිමීටර් 47ක් -අඩි එකහමාරක් විතර- 
පළලයි.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අප දන්නා ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක ජීව විද ාත්මක කාරණයක්. පිරිමි අයෙග් උරහිස් 
පළලයි. කාන්තාවන්ෙග් උරහිස් ඊට වඩා අඩුයි. පිරිමි අයෙග් 
උකුල පෙද්ශය පළලින් අඩුයි. කාන්තාවන්ෙග් එම පෙද්ශය 
පළලින් වැඩියි. ඒක අපට ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒක මිනිසුන් 
හැදිලා තිෙබන විධියයි. නමුත්, තිස්තුන් අවුරුද්දක් පරණ ෙම් 
පනතට අනුව සීට්  එකක පළල මිලිමීටර් 382යි.  ෙම් මිලිමීටර් 
382 පළෙල් ඇමතිතුමායි, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමායි ෙදෙදනාට 
පුළුවන් නම් වාඩි ෙවලා ගිහින් ෙපන්වන්න කියා මම අභිෙයෝග 
කරනවා. මම ෙම් ෙපෞද්ගලිකව  ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනා ගැන 
විෙව්චනයක් කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම්වා කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන 
ෙද්වල්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම යන්න බැහැ. නමුත් 
ෙම්  මිලිමීටර් 382ක්  කියන ඉඩ පමාණෙය්  සීට්  සමඟ අවුරුදු 
33ක් තිස්ෙසේ  බස් රථ ෙසේවය පවත්වා ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 
අන්තර්ජාතික පමිතිය ගත්තාම ෙලෝකය පුරා පිළිගත් ෙදයක් 
තමයි, අඩුම ගණෙන් එක මගිෙයකුට මිලිමීටර් 482ක -
ෙසන්ටිමීටර් 48ක-  හරියට කියනවා නම් අඩි එකහමාරක ඉඩක් 
තිබිය යුතුයි කියන එක. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මම විශාල 
උස මහතක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. සාමාන  මට්ටෙම් 
ශරීරයක් තිෙබන ෙකෙනක්. මෙග් උරහිස් ෙදෙක් පමාණයත් 
එක්ක බැලුවාම මට ෙසන්ටිමීටර් 47ක්, ඒ කියන්ෙන් හරියටම 
ගත්ෙතොත් මිලිමීටර් 470ක ඉඩක් ඕනෑ.  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න ෙවනවා. සභාව කල් තැබීෙම් විවාදය අප පැය 
භාගෙයන් අවසන් කරන්න ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට විනාඩි පහක් විතර 

ෙදන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව යටෙත් කථා කරන්න කථිකෙයෝ වැඩි 

ෙවලා. දැන් ෙගොඩක් අය ඉල්ලීම් කරනවා.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 මට ෙපෙනන්න නම් නැහැ. නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග් 

ෙවලාෙවන් ෙහෝ මට විනාඩි කීපයක් ෙදන්න.  

එම නිසා ෙම් උරහිස්වල පමාණ ගත්තාම ෙම් මිලිමීටර් 382 
කියන ඉඩ ෙකොෙහත්ම පාෙයෝගික නැහැ. අෙනක්  කාරණය තමයි 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මිනිසුන් කිෙලෝමීටර් 100ක, 150ක ගමනක්  -
බදුල්ලට, කුරුණෑගලට- යන ෙකොට අපහසුෙවන් වාඩි ෙවලා 
යන්න බැහැ. ඒ අයෙග් ඉරියව් ෙවනස් කර කර යන්න ඕනෑ. ඒවා 
ගැන කිසිම තැකීමකින් ෙතොරව තමයි ෙම් සීට්වල   පමිතිය 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. බස් එෙක් සීට් ෙදකක් අතර දණහිස් ෙදක 
තියාගන්න තිෙබන ඉඩ පරතරයටත් අන්තර්ජාතික පමිතියක් 
තිෙබනවා. ඒක කිසිම බස් රථයක් කිසිෙසේත්ම පිළිපදින්ෙන් නැහැ.  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙමෝටර් රථ පවාහන පනත 
අනුව බස් එකක පළල මිලිමීටර් 2,500යි. බස ්එකක සීට් ෙද ෙක් 
ෙප්ළි ෙදකක් තමයි එන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ෙම් පනෙත් 
කියනවා, ඔබතුමන්ලා හිටෙගන යන මඟිෙයකුට වර්ග මීටරයකින් 
සීෙයන් 16ක් ෙදන්න ඕනෑය කියා. සරලව කිව්ෙවොත්, එක 
පුද්ගලෙයකුට ෙසන්ටිමීටර් 40ක් දිග 40ක් පළල ෙකොටුවක් 
ෙදන්න ඕනෑය කියලා කියනවා. මම දැන් අභිෙයෝග කර කියනවා, 
සීට්  තුෙන් ෙප්ළි ගහපු කිසිම බස් එකක සීට් ෙප්ළි ෙදක අතර 
පරතරය -මැද්ෙද් තිෙබන ඉඩ- මිලිමීටර් 320ට වඩා අඩු බව. නීතිය 
අනුව සීට් ෙප්ළි ෙදක අතර ෙසන්ටිමීටර් 40ක ඉඩක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, මුළු එෙක්ම තිෙබන්ෙන් ෙසන්ටිමීටර් 32යි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්ක මැද්ෙද් මිනිසුන් 
ෙදන්ෙනකුත් දමලා, මැද්ෙදන් ෙකොන්ෙදොස්තර උන්නැෙහේත් 
යනවා. එම නිසා බස්වල සීට් පැනවීම ගත්ෙතොත්, එහි පළල 
පැහැදිලිවම වැරැදියි. ෙම්ක ඉතාම කෲර වධ හිංසාවට ලක් කරන, 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් අපචාරයට ලක් වන ෙදයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හිටෙගන ගියාම ආරක්ෂාෙව් පශ්නයකුත් තිෙබනවා ෙන්, 

ෙන්ද? 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හිටෙගන යන එක ෙහොඳ මදියි තමයි. අප ෙයෝජනා කරන්ෙන් 

ෙම්කයි. නීතිය අනුව තුෙන් ෙප්ළි ගහන්න බැහැ. එෙහම නම් බස ්
එෙක් පළල වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම තමයි seat එෙක් පළල. මිලිමීටර් 382ක් කියලා 
ඔබතුමන්ලා කියන ඒ පමාණය නීති විෙරෝධියි. දැන් අෙප් රෙට් 
තිෙබන ෙපොදු පශ්නයක් තමයි ස්ථූලභාවය. 1980 අවුරුද්ෙද් සිටි 
මිනිස්සුන්ෙග් ශරීර පමාණ ෙනොෙවයි අද සිටින මිනිස්සුන්ට 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අනිවාර්ය ය වශෙයන්ම seat එකක පළල 
අන්තර්ජාතික පමිතිය වන මිලිමීටර් 480ට ෙගන යා යුතුම වනවා. 
ඒ වාෙග්ම seats ෙදකක් අතර පරතරයටත් නියමිත පමාණයක් 
තිෙබනවා. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම වංචනික ආකාරයට 
මගීන් ගසා කෑමයි. මට ඒක පැහැදිලි කරන්න ෙවලාවක් නැහැ, 
ෙවලාව ෙකටි නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊ ළඟ කරුණ තමයි, ආපන 
ශාලා සම්බන්ධ තත්ත්වය. ෙම්ක පවාහන අමාත ාංශයට සෘජුව 
අදාළ නැහැ කියලා මම දන්නවා. නමුත්, අෙප් රෙට් දීර්ඝ කාලයක් 
ෙසෞඛ  ඇමති ධුරය දරපු ඇමතිවරෙයකු තමයි අද පවාහන 
අමාත  ධුරය දරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, අද දිගු දුර බස් නතර 
කරන ආපන ශාලා ගත්ෙතොත් ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම වැසිකිළි 
වාෙග්යි. ගාලු පාෙර් ෙකොස්ෙගොඩ සිට අම්බලන්ෙගොඩ දක්වාත්, 
නුවර පාර ගත්ෙතොත් වරකාෙපොල සිට අලව්ව දක්වාත්, ඊට පස්ෙසේ 
මැල්සිරිපුරත්, පුත්තලම පාෙර් තව තැන් ෙදක, තුනකත්, 
රත්නපුරය පාෙර් ඇහැලියෙගොඩින් පස්ෙසේත් දිගු දුර බස් නතර 
කරන ආපන ශාලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙමොනවාද? ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම්වා සම්පූර්ණ වශෙයන් මහ ජනතාව 
තිරිසනුන් ෙලස සලකා කටයුතු කරන ස්ථාන. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ස්ථානවල ආහාරවල පමිතිය අන්තිම පහළ මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. 
ඒවාට අධික මිලක් ෙගවන්නත් වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇමතිතුමාටත් විනාඩි 15ක කාලයක් ෙදන්න තිෙබනවා. 

ඔබතුමාට තව විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්. තව කථිකෙයෝ 
තුන්ෙදෙනක් ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ආපන ශාලාවල පමිතිය සම්බන්ධෙයනුත් 
තමුන්නාන්ෙසේට මැදිහත් වීමක් කරන්නය කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අවසාන වශෙයන් මම ෙම් 
කරුණ කියන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම බස්වල පචාරය කරන 
ගීත ෙමොනවාද කියලා බලන්න. ඒ වාෙග්ම VCD මඟින් සංගීත 
සන්දර්ශන තමයි බස්වල ෙගොඩක් ෙවලාවට දමා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා කිසිම ෙකෙනකුට අහෙගන ඉන්න පුළුවන් ෙද්වලුත් 
ෙනොෙවයි. සදාචාරාත්මක පැත්ෙතන් පමණක් ෙනොෙවයි, ඒවා 
කිසිම ෙකෙනකුට ඇහුම් කන් ෙදන්නත් බැහැ. එකම ෙද් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව දන්නවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
බස් රථවලදී ඉතාමත්ම කෲර වධ හිංසාවකට ෙම් රෙට් ජනතාව 
පත් කරනවා. ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් බස් ගාස්තු පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඔබතුමා ෙම් 
සඳහා  මැදිහත් ෙවලා බස්වල seat පශ්නය ඇතුළු මා ඉදිරිපත් කළ 
පශ්න විසඳන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙමෝටර් රථ ආඥාපනත අනුව කියලා ෙලොරි චැසි ෙගනැල්ලා 
බස් බවට පත් කරන කමය ෙවනස් කරලා ෙම් රෙට් බස ්රථ සඳහා 

403 404 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනම පනතක් ෙග්න්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම සඳහා ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩියක්වත් නැහැ. 

 
[අ.භා. 6.44] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව වශෙයන් ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාව මා සථ්ිර කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මැතිතුමා.  
 
[අ.භා. 6.45] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

අෙප් බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙසේවා ගැන 
සඳහන් වුණා. අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථවල පමණක් ෙනොෙවයි, 
අපි නගරාන්තර - intercity -  බස ්රථ ෙසේවා පිළිබඳව කථා කළත් 
තත්ත්වය එෙහමමයි. මයිෙකෝ බස් තමයි ෙම් සඳහා ෙයොදා 
ගන්ෙන්. මයිෙකෝ බස්වල seatsවල පමිතිය පිළිබඳ ඒ විධියටම 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මයිෙකෝ බස්වල වායු සමීකරණ 
යන්ත තිෙබනවා කිව්වාට ඒවා ෙබොෙහෝ දුරට කියාත්මක වන්ෙන් 
නැහැ. කියාත්මක වුණත්, ජනතාවට ඒෙකන් රස්නය අඩු වීමක් 
වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් හා සම්බන්ධ නීති පසු ගිය කාලෙය් වල් වැදිලා තිබුෙණ්. 
පසු ගිය කාලෙය්ත් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සුෙඛෝපෙභෝගී බස් 
රථ ධාවනය සිදු වුණා. ඒ කාලෙය් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් බස ්
රථ ධාවනය කිරීමට අවසර දුන්ෙන් ඒ කාලෙය් සිටි රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් හිතවතුන්ටයි. ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කිරීෙම් කමයක් -
පසම්පාදන කියාවලියක්- කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ෙම්ක රජයට 
ෙහොඳට ලාභ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වුණත් ඒවා එෙහම වුෙණ් 
නැහැ. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එකල ධාවනය වුෙණ් 
අනුරාධපුරෙය් එක්තරා බස් ව ාපාරිකෙයකුෙග් බස්. අද එතුමා 
තමයි රාජපක්ෂ මහත්තයා අනුරාධපුරයට ආවාම කන්න ෙබොන්න 
දීලා, නවාතැන් දීලා රැස්වීම් ටික කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් ෙද්ශපාලන 
පසු බිමක් තමයි ෙම්වාෙය් තිබුෙණ්. ඒ නිසා මම ඇමතිතුමාෙගන් 
සහ නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමෙලස 

ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු ෙද්වල් ඉදිරිෙය්දී ඉවත් කරලා පවාහන 
ෙසේවය තුළින් උසස් ෙසේවයක් සපයන ගමන්ම ලාභ ගන්න 
පුළුවන් පසු බිමක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් ව ාපාරය  දක්ෂ විධියට කරෙගන 

යනවා. එතුමා ෙහොඳ ව ාපාරිකෙයක්. 

මීළඟට, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ඉතාම කාෙලෝචිත  සභාව 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු සභාවට ෙගනැල්ලා, අෙප් 
පවාහන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන සුවිෙශේෂ අඩු පාඩු ගණනාවක් 
ෙපන්වා දීම ගැන මම පළමුෙවන්ම ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම මම ගරු චන්දිම 
ගමෙග් මන්තීතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
ආණ්ඩු කාලෙය් ෙවච්ච ඒ අඩු පාඩුකම් දැන් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් සහ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙගන් මට විශාල ෙලස බලපෑම් තිෙබනවා. එතුමන්ලා 
හැමදාම bus permits ෙදන්න කියලා මට ලියුම් එවනවා. මම කියා 
තිෙබනවා, ෙම් යහ පාලනය යටෙත් එදා දුන්නා වාෙග් bus 
permits ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැති බව.  කැබිනට් තීරණයක් 
අනුව ඒ සියලු ෙද්ම ෙටන්ඩර් කරන්න අපි කටයුතු  කරලා 
තිෙබනවා. ඒ තීරණයට එෙරහිව බස් හිමියන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩු 8ක් file කරලා තිෙබනවා. ඒ නඩු 8 අවසන් වුණු වහාම ඒ 
නඩු අෙටන් ලැෙබන තීන්දු අනුව ඉතාම පාරදෘෂ භාවයකින් යුතුව 
ෙම් කටයුත්ත කරන බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාෙග් ෙම් සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් ෙවනවා. 
පළමුෙවනි කාරණය තමයි අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙසේවා 
පිළිබඳව. අෙප් ෙකොමිසෙමන් ෙමවැනි බස් රථ 459කට අවසර පත 
දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අන්තර් පළාත් අතර දුවන ඒවා විතරයි 
අපට එන්ෙන්. නමුත් ඒ ඒ පළාත්වල මාර්ග අධිකාරීන් විසින් 
ෙමොනවා කරලා තිෙබනවාද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
අන්තර් පළාත් අතර තමයි ෙම් බස් ධාවනය වන්ෙන්. ෙම් බස ්රථ 
459 ලබාදීෙම් නිර්ණායක ගණනාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඇහුවා, 
ෙම්ෙක් තිෙබන ෙවනස ෙමොකක්ද  කියලා. අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී 
රථයක් ෙවන්න නම් එෙක් tinted glasses  තිෙබන්න ඕනෑ; 
curtains  දාලා තිෙබන්න ඕනෑ; headrest එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
එවැනි පහසුකම් ගණනාවක් නියාමනය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී රථවල මගීන්ට හිටෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. සියලු ෙදනාම වාඩි ෙවලා යන්න  ඕනෑ.  ඒ 
දවස්වල අෙප් ගමනාගමන ෙකොමිසෙම් නිලධාරින් සහ  ෙමොරටුව 
විශ්වවිද ාලෙය් මහාචාර්යවරු ගණනාවක් එකතු ෙවලා  
නිර්ණායක හැදුවා. ඒ අනුව තමයි තවම යන්ෙන්.  

මම දැන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ නිර්ණායක ෙවනස් කිරීම 
සඳහා කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අර්ධ 
සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථවල මගීන් හිටෙගන ගිෙයොත් 

405 406 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ෙකොන්ෙදොස්තරට එන්න කියලා පන්තියකට යන්න කියනවා;  
ඔහුට ෙපොඩි දඩයක් ගහනවා. ෙම් වාෙග් සරල දඬුවම් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙකොච්චර checkersලා දාලා ඇල්ලුවත් ෙම් 
වාෙග් ගැටලු රාශියක් තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී  ෙම් පිළිබඳව මීට වඩා දැඩි නීති  අපි ෙගන එනවා. ඒ 
වාෙග්ම ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් - SLTB - බස් රථ 12යි 
දුවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙකොළඹ,  යාපනය සහ වවුනියාව අතර 
බස් රථ 8කුත්, ෙකොළඹ - බදුල්ල අතර බස් රථ 4කුත් පමණයි. එහි 
සිටින අෙප් සභාපතිතුමා අපට වාර්තා කරලා තිෙබනවා, ලංකා 
ගමනා ගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථවල ෙම් විධියට හිටෙගන 
මගීන් ෙගන යෑම තහනම් කරලා ඒ අවශ  පමිතියට බස් රථ සකස් 
කරන්න කියලා එතුමා හැමවිටම උ පෙදස් ලබා ෙදන බව. 

ෙම් බස් රථවල seats  පිළිබඳව හදලා තිෙබන නිර්ණායක 
ඉතාම යල් පැන ගිය නිර්ණායක වනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් බලන්න 
මම විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. දැනට ඒ කමිටුව 
මඟින් ෙම් නිර්ණායක විශ්ෙල්ෂණය කරලා, අන්තර් ජාතික 
පමිතිය  ගැනත් කල්පනා කරලා අලුෙතන් නිර්ණායක සකස් කිරීම 
සඳහා - 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් අතපසුවීමක් සිද්ධ වුණා. 

ඇත්තටම ෙම් කාරණය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  Members’ 
Service Office එෙක් කටයුතු කරන සහකාර අධ ක්ෂ සී. 
කලංසූරිය මැතිතුමා සුවිශාල ෙවෙහසක් දරා තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
තමයි ෙම් අධ යනය. ඒ කමිටුවට එතුමාවත් කැඳවන්න කියලා 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඔව්. අපට එතුමාවත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එපමණක් 

ෙනොෙවයි, ෙම් කමිටුෙව් වාර්තාව ලැබුණාට පසුව  මම අෙප් 
අධීක්ෂණ සභාවට ඒ කමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොන 
ෙමොන නිර්ණායක ෙවනස් කළ යුතුද, අලුෙතන් එකතු කළ යුතුද 
කියන කාරණා පිළිබඳව අපි මන්තීතුමන්ලාෙග්ත් අදහස් අරෙගන 
අපි ඒ වැරැදි නිවැරදි කිරීමට සූදානම් බව මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

තවත් ෙදයක් කියන්නට කැමැතියි.   අපට තිෙබන එක 
පශ්නයක් තමයි පළාත් මගී පවාහන ෙසේවාවල තිෙබන පශ්නය. 
පළාත් මගී පවාහන ෙසේවෙය් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග 
දීමට, ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට මධ ම රජය හැටියට අපට කිසිම 
බලයක් නැහැ. ඒ ඒ පළාත් සභාව විසින් සකස් කරන ලද  පඥප්ති 
අනුව, ඒ ඒ පළාතට ආෙව්ණික වුණු පළාත් මගී පවාහන ෙසේවා 

තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ගස්ථ මගී පවාහන ෙසේවා තිෙබනවා. 
අපි අද භාණ්ඩාගාරෙය්දී විෙශේෂ රැස්වීමකුත් පැවැත්වූවා. එහිදී 
අපට ෙපනුණ කාරණය තමයි, පළාත් මගී පවාහන ෙසේවාවල අය 
බස් රථවලට දිගට හරහට බලපත ෙදනවා. සමහර ෙවලාවට එක 
මාර්ගයක බස් රථ විශාල පමාණයක් ධාවනය වනවා.  

දැන් ඔබතුමා කිව්වා, සමහර බස් රථවල මිනිසුන් හිටෙගන 
ගමන් කරනවා කියලා. ෙකොච්චර බලපත දුන්නත් පශ්නය විසඳිලා 
නැහැ. නමුත්, බස් හිමිෙයෝ කියන්ෙන්, "බස් වැඩියි. සමහර 
tripsවලට ෙසනග නැහැ. අපට පාඩුයි." කියලා. අන්තර් පළාත්වල 
අපි නියාමනය කරන්ෙන්, බස් රථ 3,200යි. ඒ පමාණය වැඩි 
කරන්න අපි කැමැති නැහැ. ෙමොකද, බස් කර්මාන්තය තිෙයන්නට 
ඕනෑ. බස ් කර්මාන්තය මරා දමා අපට ෙම්ෙක් පගතියක් 
ෙපන්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පතිව හගත කිරීෙම් 
කියාවලිය සිදු කරන ගමන්ම අපි වඩා ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලබා දීම 
සඳහා අවශ  කටයුතු කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම 
වැදගත් කාරණයක් කිව්වා, දුර ගමන්වල ෙයෙදන බස් රථ 
රියැදුරන් මගීන්ට ෙත් පානය සඳහා නතර කරන තැන් පිළිබඳව. 
එහි ඇත්ත තත්ත්වය අපි දන්නවා ෙන්. රියැදුරා ෙකොෙහේද ගිහිල්ලා 
බස් රථය නවත්වන්ෙන්? තමන්ට යම් ආකාරයක වාසියක් 
ලැෙබන ෙභෝජනාගාරයක. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ කමෙව්දය 
ෙවනස් විය යුතුයි. එය නියාමනය කරන්න පළමුව, අපි ඒ සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. මම ෙම් සම්බන්ධව ගරු 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමාටත් කියා සිටියා.  

අපි පිට රටවලට ගිෙයොත් දකිනවා, වාහන නවත්වන තැන්වල 
ඉතා ෙහොඳ මට්ටෙම්  ෙභෝජනශාලා, වැසිකිළි හා කැසිකිළි 
පහසුකම් තිෙබන බව. නමුත්, එවැනි ස්ථාන අෙප් රෙට් නැහැ. ඒ 
නිසා නාගරික සංවර්ධනයත් සමඟ නගර ආසන්නෙය් ඇති 
routesවල ෙමවැනි මධ ස්ථාන කීපයක් සකස් කරන්න අෙප් 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශයත් සමඟ දැන් 
සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. එම ස්ථාන සකස් කරලා අපි රීතියක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ, "බස් රථ නැවැත්විය යුත්ෙත්, පමිතියකින් යුතු 
තැන්වල පමණයි." කියලා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
බස් රථ හිමිෙයෝ කුණු කන්න දීලා, double  අය කරනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
Double අය කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. රියැදුරාට ගානකුත් 

ලැෙබනවා ෙන්. අපි ෙම් පශ්නය දන්නවා. අෙප් පවාහන ක්ෙෂේතය 
දියුණු වීමත් සමඟම අපි අවශ  පිළියම් ෙයොදනවා. 

අෙප් highwaysවල දැන් ඉතා ෙහොඳ ෙභෝජනාගාර හදලා 
තිෙබනවා. ඒක අපට ආඩම්බරයට කාරණයක්. නමුත්, අෙප් 
අෙනක් මාර්ගවල එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. එම මාර්ගවලත් 
ෙමවැනි ෙභෝජනාගාර ඇති කිරීම සඳහා අවශ  කමෙව්දය 
අනිවාර්යෙයන්ම අප විසින් සකස් කළ යුතුයි. Highwaysවල 
එවැනි පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ  පිළියම් 
ෙයොදා තිෙබනවා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ගීත පචාරය සහ DVD පටි නැරඹීමට 
සැලැස්වීම පිළිබඳව ඔබතුමා කිව්වා. අද ෙම් රෙට් ෙගොඩක් මාධ  
ආයතන අහවල් බස් රථය පිටු පස ගිහින්, ඔන්න රුපියල් 
10,000ක් දුන්නා; 5,000ක් දුන්නා; 6,000ක් දුන්නා කියලා පචාරය 

407 408 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා. වැඩිෙයන් සද්ෙද දාපු තරමට සල්ලි ෙදනවා.  බස් රථ 
තමන්ෙග් පචාරක මාධ යක් බවට පත් කර ගැනීමට අද ෙගොඩක් 
මාධ  ආයතන කටයුතු කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
නිසා බස් රථෙය් ගමන් කරන ජනතාවෙග් මූලික පජා අයිතීන් 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. තමන්ට නිදා ගන්න ඕනෑ නම්, නිදා ගන්න 
බැහැ. පිය ෙනොවන සංගීතයට සවන් ෙදන්න සිදු වනවා. ෙමහි  
පමිතියක් නැති බව අපි පිළිගන්නවා. ෙමය ටිකක් සංකීර්ණ 
පශ්නයක්. එවැනි ෙද්වල් නතර කිරීම පිළිබඳව නීත නුකූල 
තත්ත්වයත් බලලා, ඒ පිළිබඳව අපට ගන්න පුළුවන් කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියලා කල්පනා කරලා, නීති පද්ධතියක් ෙගන ඒම 
ඉතාම ෙහොඳයි. ඒක අනිවාර්යෙයන්ම අපි කළ යුතුයි. ඒ සඳහාත්  
සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපි බලෙපොෙරොත්තු වනවා. ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි.  

බස් රථවල ආසනවල පළල, ආසනවල පරතරය ගැන අෙප් 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් නව 
ගමනාගමන පතිපත්තිය අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවන්ෙන් 
ෙකොළඹ සහ ඒ තදාසන්න පෙද්ශ අතර ෙම් කටයුතු කියාත්මක 
කරන්නයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා පශ්නයකුත් තිෙබනවා. 
දැනට තිෙබන බස් ටික ඔක්ෙකෝම අයින් කරලා දාන්න කිව්ෙවොත්, 
ඒක පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය 
කරපු අෙප් ෙද්ශීය ව ාපාරිකෙයෝ ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ අය බස් 
රථවල දැනට තිෙබන seats  ගලවලා ඒ අයට එක පාරටම ෙලොකු 
seats සවි කරන්න බැහැ. බස් fleet එක කලින් කලට ෙවනස් 
ෙවනවා. බස් එකක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරන ෙකොට අපි 
අලුෙතන් බස් එකක් ෙගෙනන්න ඉඩ ෙදනවා. ඒ ෙගෙනන්න ඉඩ 
ෙදන ෙකොට ෙම් අලුත් නිර්ණායකයන් අපි ඇතුළත් කරනවා. එය 
පියවෙරන් පියවර කියාත්මක කර ඔබතුමා කියන ආකාරයට 
ජනතාවට සුවපහසුෙවන් ගමන්බිමන් යන්නට පුළුවන් විධියට 
අවශ  පහසුකම් අපි ලබා ෙදනවා. හැබැයි, තව කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. බස් එෙක් විතරක් ෙනොෙවයි, දුම්රිෙය්ත් මඟීන් 
එල්ලිලා යනවා. අපි විශාල පරිශමයක් ගන්නවා, දුම්රිෙයන් ෙගන 
යන ජනතා පමාණය වැඩි කරන්න.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දුම්රිය ෙපට්ටි ගණන වැඩි කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපට එන්ජින් අවශ යි. එපමණක් ෙනොෙවයි, අපට ඉක්මනින් 

යන්න ශක්තිමත් track  එකක් අවශ යි. ෙකොෙහොමද, track  එක 
ශක්තිමත් ෙවන්ෙන්? සමහර තැන්වල ෙවලාව අඩු කර ගන්න 
double lines අවශ යි. ඒ වාෙග් තැන්වල අනවසර පදිංචිකරුවන් 
පිරිලා. කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සඳහා අපට මිලියන 2,000ක් 

ලබා දුන්නා. නමුත් අපට තවමත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
ඉන්න අනවසර පදිංචිකරුවන් ඉවත් කරලා double lines දා 
ගන්න. අපට පවාහන ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව 
කියාමාර්ග රාශියක් ගන්නට සිදු ෙවනවා. එෙසේ කරන විට අපි 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතනුත් කල්පනා කරන්න අවශ  ෙවනවා. ඒ 
අසරණ මිනිසුන් දවසින් ෙදකින් එළවලා දාලා ෙම් railway lines  
හදලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ටත් අපි යම් විකල්ප කමයක් 
සකස් කරලා දීලා  දුම්රිය මාර්ගවල ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වාහන තදබදය පිළිබඳ 
පශ්න තිෙබනවා. වාහන තදබදය ඇති වීමට ෙහේතුෙවන කාරණා 
පිළිබඳව අපි ෙහොයන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. අපි මහා මාර්ගෙය් බඩු 
පවාහනය ගැනත් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඒ බඩු ටික 
දුම්රිෙයන් පවාහනය කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
තිකුණාමලෙය් සිට දවසකට ටක් 86කින් පුත්තලමට ගල් අඟුරු 
ෙගනාවා. නමුත් මම අමාත වරයා වුණායින් පස්ෙසේ ඒ සඳහා 
ෙවනමම බඩු ෙගනයන දුම්රියක් - flatbed - ලබා දීලා දැන් ටක් 
86ම යන්ෙන් නැහැ. පරිසරයත් රැෙකනවා. දුම්රියටත් ආදායමක් 
ලැෙබනවා. දැන් දුම්රිෙයන් තමයි ඒවා ෙගන යන්ෙන්. පීමා පිටි ඒ 
ආකාරෙයන්ම ෙගන යාම සඳහා අපි ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමට 
කටයුතු කරනවා. අපි පවාහන ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දැක්මකින් යුතුව 
කටයුතු කරනවා. නමුත්, "ෙකොත්තු ෙරොටි හදනවා වාෙග්" අද 
හදලා, "ෙමන්න ගත්තා, ෙමන්න දැම්මා, ෙමන්න කෑවා" කියලා 
කරනවා වාෙග් ෙම්වා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ එකතු වුණු සමාජයීය පශ්න රාශියක් 
තිෙබන රටක ඉතාම පරිස්සෙමන්, ජනතාවට දැඩි හානියක් 
ෙනොවන ආකාරෙයන් ෙම් පවාහන ක්ෙෂේතය අපි සකස් කිරීම 
සදහා කටයුතු කරන බව පකාශ කරමින් ෙම් කාරණා පිළිබඳව 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීමට ගරු බිමල් රත්නායක පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා ගත් උත්සාහයට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 7.00  වුෙයන්  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 ෙනොවැම්බර් 16 වන දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙනොවැම්බර් මස 22 වන අඟහරුවාදා 
පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

  
அப்ெபா  பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2016 நவம்பர் 16ஆம் திகதிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 நவம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 
9.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 7.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 

adjourned Parliament without Question put. 
 Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on  

Tuesday, 22nd November, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
     වවුනියාව ශන්මුගපුරම් පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් 
 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් අධ්යාපනික, විද්යාත්මක සහ සංසක්ෘතික 

සංවිධානෙය් නියමය: 
     විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 -[නවවන ෙවන් කළ දිනය]: 

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 

Infrastructure Facilities in Shanmugapuram, Vavuniya 

RESOLUTION BY UNITED NATIONS 
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION: 

 

Statement by Minister of Foreign Affairs 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வ னியா சண் க ரம் கிராமத்திற்கான அ ப்பைட 

வசதிகள் 
 
ஐக்கிய நா களின் கல்வி, அறிவியல் மற் ம் கலாசார 

அைமப்பின் தீர்மானம்: 
 ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின் கூற்  
 

 [ශීර්ෂ 126, 207, 209, 212, 213 (අධ්යාපන); ශීර්ෂ 163, 
206, 208, 226, 227 (අභ්යන්තර කටයුතු වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු)]- කාරක සභාෙව්දී 
සලකා බලන ලදී. 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ජාතික විගණන ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙම් 

පමාදය 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட ஒன்பதாம் 
நாள்] :  

 [தைலப் கள் 126, 207, 209, 212, 213 (கல்வி); 
தைலப் கள் 163, 206, 208, 226, 227 (உள்ளக 
அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார 
அ வல்கள்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 ேதசிய கணக்காய் ச் சட்ட லத்ைத நிைறேவற்  

வதிலான தாமதம் 

APPROPRIATION BILL, 2017 - [Ninth Allotted Day]: 
 

Considered in Committee - [ Heads 126, 207, 209,  
212, 213 (Education); Heads 163, 206, 208, 226,      
227 (Internal Affairs, Wayamba Development and  
Cultural Affairs)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 

Delay in Passage of National Audit Bill 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [ மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව-  

 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 

 අටවැනි කාණ්ඩෙය් V ෙකොටස; 

2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
අටවැනි කාණ්ඩෙය් I ෙකොටස;  

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් IV හා V ෙකොටස,් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් 
XVII ෙකොටස හා තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් V ෙකොටස; සහ 

2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
සිව්වැනි කාණ්ඩෙය් I සහ II ෙකොටස ්මම ඉදිරිපත් කරමි. 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය"යි 

මම ෙයෝජනා කරමි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்   தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 2015 වර්ෂය 
සඳහා ජනාධිපති කාර්යාල ෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  

2015 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.  
 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக  

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I am pleased to present the Report of 

the Committee on Public Finance on Assessment of the 
Fiscal, Financial and Economic Assumptions of the 
Budget 2017. The Report has been tabled, Sir.  I wish to 
say a few words with regard to this Report since this is 
the first Report this Committee is presenting. 

We were mandated by the Resolution to present this 
Report within four days of the presentation of the Budget. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Although the Committee worked without a Parliamentary 
Budget Office this year, we are indebted to the service 
rendered to us by a few individuals - Dr. (Mrs.) Anila 
Dias Bandaranaike, Mrs. Rose Cooray, Mr. Themiya 
Hurulle, Mr. Sarath Mayadunne and a team of economists 
working through Verité Research headed by Dr. Nishan 
de Mel - who gave their invaluable input and assistance 
without any remuneration.  

I have highlighted one or two matters in the 
introduction. We were given a set of figures on the 2nd of 
November, which later turned out to be not the basis on 
which the Minister of Finance presented his Budget. 
Thereafter, on the 12th of November, another set of 
figures were given to us, and now we have based our 
Report on that new set of figures that have been given to 
us. We have recommended to the Government to 
distribute the second set of figures that were given to us 
on the 12th of November to the Members, which is not 
published as yet. We find that the Estimates in the Red 
Books do not accord with the actual figures by which the 
Ministry of Finance is working. Therefore, we have 
recommended that those figures, which we have called 
“figures of 12th of November, 2016” be circulated to all 
Members of Parliament at least during the Committee 
Stage Discussion.  

Thank you.  
 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, හාලිඇල, නුගෙසවනගම, 

ෙකොබ්බෑකඩුව මාවත, අංක 04 ඒ දරන ස්ථානෙය් පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්. රණතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්  තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙමොරටුව, රාවතාවත්ත පාර, අංක 102/2 ඒ දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි බී.ඒ.ආර්.  ෙසෝමසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) අම්පාර, නාමල්ඔය, අංක 2 බී/33 ඒ දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
ෙක්. කරුණාෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, බක්මීෙදණිය අංක 320 දරන 
සථ්ානෙය් පදිංචි විෙජ්රත්න සුදසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-535/'16 (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම් : තිකුණාමලය 
දිසත්ික්කය 

 ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் : 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் 

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: TRINCOMALEE 
DISTRICT 

 

771/’16 
2.   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල තිකුණාමලය දිසත්ික්කය 
තුළ, 

 (i)  ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 
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[ගරු  එ ම්.ඒ. සුමන්තිරන්  මහතා] 
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 (ii)  අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

  එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

  අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014  மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

  ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித் 
தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Trincomalee? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 
 (ii) semi-Government institutions; 
 (iii) the private sector; 
 (iv) the industrial sector; 
 (v) the agricultural sector; and 
 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 
(අ) (i)  

 

 

 

 

 

 (ii)  
   

 

 

 

 

 

(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන 
කලාපයන්ට අනුකූලව ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියාපදිංචි 
කරන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එෙලස 
ලියාපදිංචි වූ ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු 
ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවාෙයෝජකයාට 
හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියාපදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) 
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 10,283 

2014 10,763 

2015 10,885 

වර්ෂය අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) 
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 4,007 

2014 5,120 

2015 4,558 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙරජිසට්ාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා 
බඳවාගත්  III  සහ II  පංතිෙය් නිලධාරින්: MN 05 
වැටුප් පරිමාණයට අන්තර්ගහණය ෙනොකිරීම 

பதிவாளர் நாயகத் திைணக்களத்திற்கு ஆட்ேசர் க்கப் 
பட்ட IIIஆம், IIஆம் வகுப்   ஊழியர்கள்: MN 05 

சம்பளத்திட்டத்தில் உள்வாங்காைம 
OFFICERS RECRUITED TO GRADE III AND II OF DEPARTMENT 

OF REGISTRAR GENERAL: NON-ABSORPTION TO SALARY 
SCALE MN 05 

905/’16 
3.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
    (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
      (The Hon. Sunil Handunnetti) 
 ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 
 

(අ) (i) 2005 වර්ෂෙය්දී ෙරජිසට්ාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සඳහා III වන පංතිෙය් සහ II වන පංතිෙය් නිලධාරින් 
350ක කණ්ඩායමක් සහ පසුව නිලධාරින් 180ක  
කණ්ඩායමක් බඳවාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) 2005 වර්ෂෙය්දී බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරින් 350, 
MN 05  වැටුප් පරිමාණයට අන්තර්ගහණය කරන 
ෙලස හිටපු ෙරජිසට්ාර් ජනරාල්වරයා නිර්ෙද්ශ කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, අංක 6/2006 රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛයට 
අනුව MN 05 වැටුප් පරිමාණයට අන්තර්ගහණය 
ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 (iv) ෙමම ගැටලුව විසඳීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   
 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண் ல் பதிவாளர் நாயகத் திைணக் 
களத்திற்கு III ஆம் வகுப்ைப ம் IIஆம் வகுப் 
ைப ம் ேசர்ந்த 350 ஊழியர்கள் ெகாண்டெதா  
கு ம் பின்னர் 180 ேபைரக் ெகாண்டெதா  
கு ம் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) 2005ஆம் ஆண் ல் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப்பட்ட 
350 உத்திேயாகத்தர்கைள MN 05 சம்பளத் 
திட்டத்திற்கு உள்வாங்குமா  ன்னாள் 
பதிவாளர் நாயகம் விதப் ைர ெசய் ள்ளாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், 6/2006ஆம் இலக்க ெபா  நிர்வாகச் 
சுற்றறிக்ைகக்ேகற்ப M N  0 5  சம்பளத் 
திட்டத்திற்கு உள்வாங்காைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a group of 350 officers of Grade III 
and II and later another group of 180 

officers have been recruited to the 
Department of Registrar General in the year 
2005 ; 

 (ii) whether it has been recommended by the 
former Registrar General that the 350 
officers recruited in the year 2005 be 
absorbed to the Salary Scale MN 05; 

 (iii) if so, as to why they are not absorbed to the 
Salary Scale MN 05 as per the Public 
Administration Circular No. 6/2006; and 

 (iv) whether action will be taken to solve this 
issue? 

(b) If not, why? 
 

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) ඔව්. 
 (iii) අන්තර්ගහණය කර ඇත. 
 (iv) පැන ෙනොනඟී. 
(ආ)   පැන ෙනොනඟී. 

 

න්යෂට්ික බලශක්ති ව්යාපෘතිය : පගතිය 
அ சக்திக் க த்திட்டம் : ன்ேனற்றம்  

NUCLEAR ENERGY PROJECT: PROGRESS  
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4.  ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
    (மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
      (The Hon. Chandima Gamage) 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) විදුලි උත්පාදනය සඳහා න්යෂ්ටික බලශක්තිය 
භාවිතා කිරීමට අදාළ ව්යාපෘතිෙය් පගතිය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ශී ලංකාවට ආසන්නව ඉන්දියාෙව් පිහිටා ඇති 
න්යෂ්ටික බලාගාරවල කියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය 
කිරීමට ශී ලංකාවට හැකියාව තිෙබ්ද; 

 (iii) එකී බලාගාරවල කියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කළ 
ෙනොහැකි නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம்  ப்பிக்கத்தக்க  சக்தி  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மின்சார உற்பத்திக்கு அ சக்திையப் பயன் 
ப த் வ  ெதாடர்பான  க த்திட்டத்தின் 

ன்ேனற்றம் யா ; 

 (ii) இந்தியாவில் அைமந் ள்ள இலங்ைகக்கு 
அண்மித்த அ சக்தி நிைலயங்களின் ெசயற் 
பாட்ைட அவதானிப்பதற்கான இய ைம 
இலங்ைகக்கு உள்ளதா; 
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 (iii) ேமற்ப  அ சக்தி நிைலயங்களின் ெசயற் 
பாட்ைட அவதானிக்க யாவி ன், அதற்கான 
காரணம் யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked  the  Minister  of  Power and Renewable 
Energy: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the progress of the project relating to the 
using of nuclear power to generate 
electricity; 

 (ii) whether Sri Lanka has the ability to observe 
the functioning of the nuclear power plants, 
which have been located in India close to 
Sri Lanka; and 

 (iii) if the functioning of those power plants 
cannot be observed, the reasons for that? 

(b) If not, why?  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ) (i) 2010.09.08 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
අනුව ශී ලංකාෙව් න්යෂ්ටික බලශක්ති 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
රජය විසින් ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති 
ඒජන්සිය (IAEA) ෙවතින් ඉල්ලීමක් කරන ලදී. 
TC PROJECT - SRL/2/008 දරන තාක්ෂණික 
සහෙයෝගීතා ව්යාපෘතිය යටෙත් 2012 වසෙර්දී 
"බලශක්ති සැලසුම් කිරීම හා සුදුසු සථ්ානයක් 
ෙතෝරා ගැනීම." සඳහා ජාත්යන්තර පරමාණුක 
බලශක්ති ඒජන්සිය මඟින් සහෙයෝගීතාව 
ලබාදීමට එකඟ වී ඇත. ෙම් යටෙත් ශී ලංකාව තුළ 
න්යෂ්ටික විදුලිබල ව්යාපෘතියක් ඉදි කිරීෙම් 
ශක්යතාව සහ ඒ සඳහා සුදුසු සථ්ානයක් තිෙබ් දැයි 
යන්න අධ්යයනය කිරීමට කමිටුවක් පත් කර ඇත. 
ෙමය තමයි අපට තිෙබන විශාලම අභිෙයෝගය. 
ෙමවැනි බලාගාරයක් සඳහා ගැළෙපන සථ්ානයක් 
තිෙබනවා ද කියන කාරණය තමයි අපට තිෙබන 
විශාල අභිෙයෝගය, ගරු මන්තීතුමනි.  

 (ii) ඔව්. 

   මම කලින් පිළිතුරු දුන්නා වාෙග්, අපට එය 
නිරීක්ෂණය කරන්න හැකියාව තිෙබනවා.  

 (iii) ඉන්දියාව ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති 
ඒජන්සිය සමඟ අත්සන් තබා ඇති ආරක්ෂණ 
ගිවිසුම අනුව, ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති 
ඒජන්සියට ඒවා පරීක්ෂා කර බැලීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දියාව, ශී ලංකාව සහ 
ෙවනත් සාමාජික රාජ්යයන් ජාත්යන්තර 
පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය සමඟ අත්සන් කර 

ඇති න්යෂ්ටික ආරක්ෂණ සම්මුතියට - 
Convention on Nuclear Safery - අනුව එක එක 
රෙටහි න්යෂ්ටික බලාගාරවල පවතින තත්ත්වය 
සහ ඒවාෙය් කියාකාරිත්වය සම්බන්ධ විසත්ර, 
ඒවා පාලනය වන කමෙව්දය අවුරුදු තුනකට 
වරක් ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති 
ඒජන්සියට ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. එම වාර්තා 
ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිෙය් 
ආරක්ෂිත ෙවබ් අඩවියක පළ කරනවා. ඒ 
ෙතොරතුරු සෑම රාජ්යයකටම ලබා ගන්න පුළුවන්. 
ඒ වාෙග්ම, එම රාජ්යෙය් සම්මුතිෙය් පධාන 
සම්බන්ධිකාරක නිලධාරියාට එම ෙතොරතුරු 
ෙවත පෙව්ශවීමට විෙශේෂ හැකියාවක් තිෙබනවා. 

  ෙමම වාර්තා අවුරුදු තුනකට වරක් අදාළ 
රාජ්යයන් සමඟ පවත්වනු ලබන රැසව්ීම්වලදී 
සාකච්ඡාවට භාජනය කරනවා. ඊට අදාළව යම් 
පශන් තිෙබනවා නම්, ඒ අදාළ රටවලට ඒ පශන් 
නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකියාව තිෙබනවා, 
ගරු මන්තීතුමනි. 

  ෙකෙසේ ෙවතත්, න්යෂ්ටික අනතුරක් සිදුවූ 
අවසථ්ාවකදී ඉන්දියාව ජාත්යන්තර පරමාණුක 
බලශක්ති ඒජන්සිය සමඟ දැනට අත්සන් තබා 
ඇති න්යෂ්ටික අනතුරකදී දැනුම් දීෙම් සම්මුතියට 
- Convention on Notification in Case of 
Nuclear Accident - අනුව එම අනතුර සම්බන්ධව 
විසත්ර ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති 
ඒජන්සියට වහාම දැනුම් දිය යුතුව තිෙබනවා. 

  එෙසේම, එම සම්මුතිය අත්සන් කර ඇති ෙවනත් 
රටවලට ජාත්යන්තර පරමාණුක බලශක්ති 
ඒජන්සිය මඟින් එම විසත්ර සම්මුතියට අනුව 
ෙනොකඩවා ලබා දිය යුතු වන අතර, විකිරණ 
අනතුරු සිදුවූ රාජ්යෙයන් ද එහි බලපෑම් සිදු විය 
හැකි අෙනක් රටවලටද එම විසත්ර ලබා ෙදන්නට 
අවශ්යයි. ශී ලංකාව ද ෙමම සම්මුතියට අත්සන් 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ශී ලංකාවටත් ඒ සියලු 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට අයිතියක් තිෙබනවා.  

  ශී ලාංකික ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම 
සඳහා ෙවනත් රාජ්යයක ආධාරයක් ෙනොමැතිව 
විකිරණ ආපදාවක් මුලදී දැන ගැනීම සඳහා අෙප් 
රාජ්යය අවශ්ය කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ශී ලංකාව 
තුළ යම් යම් පෙද්ශවල සව්යංකිය විකිරණ 
මැනීෙම් උපකරණ සහිත විකිරණ අනතුරු 
හැඟවීෙම් පද්ධති සවි කරලා තිෙබනවා. ඒවායින් 
නිරතුරුව පාරිසරික විකිරණ පමාණය මනිනවා. ඒ 
උපකරණ ආධාරෙයන් යම් කිසි විකීරණ 
ආපදාවකින් -ඉන්දියාෙව් බලාගාරයක් නිසා 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් බලාගාරයක් නිසා 
ෙවන්න පුළුවන්- ලංකාවට යම් බලපෑමක් ඇති 
ෙවනවා නම්, එය ඉතාම පහසුෙවන් හඳුනා ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ මැනීෙම් මධ්යසථ්ාන 
ෙකොළඹ, පුත්තලම, මන්නාරම, ෙඩල්ෆ ් දූපත, 
කන්කසන්තුරය, තිකුණාමලය, ගාල්ල සහ  
මහනුවර යන පෙද්ශවල පිහිටා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒවා පිහිටා තිෙබන්ෙන් ඒ පෙද්ශවල 
තිෙබන නාවික කඳවුරු ෙහෝ විශව්විද්යාලවලයි. ශී 
ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය ඒ වගකීම් 
දරමින් තමයි ඒ සෑම සථ්ානයකම ඒ උපකරණ 
සථ්ාපනය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

419 420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන් ඉතාම වටිනා පශ්නයක් 
නැඟීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඉන්දියාෙව් පිහිටා තිෙබන න්යෂ්ටික විදුලි බලාගාර ෙහේතුෙවන් 
ලංකාවට යම් අනතුරක් සිදු ෙවන්න පුළුවන් කියලා ලංකාව තුළ 
යම් අදහසක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩු 
පාන්තෙය්, තිරුෙනල්ෙවලි දිස්තික්කෙය්, කුඩන්කුලම් කියන 
පෙද්ශෙය් තමයි අපට ආසන්නම න්යෂ්ටික විදුලි බලාගාරය පිහිටා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ බලාගාරය දැන් කියාත්මක  ෙවනවා. එයින් විදුලිය 
උත්පාදනය ෙවනවා. කල්පිටිෙය් ඉඳලා බැලුෙවොත් එෙහම අපට 
කිෙලෝ මීටර 220ක් දුරින් තමයි එය පිහිටා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
අපට තිෙබන ෙතොරුතුරු අනුව කිෙලෝ මීටර 100කට වඩා දුරින් 
පිහිටා තිෙබන න්යෂ්ටික බලාගාරයක යම් අනතුරක් සිදු වුණත්- 
එවැනි අනතුරක් සිදු වීෙම් හැකියාව ඉතාම අඩුයි.-  ඊට  පතිචාර 
දැක්වීෙම් හැකියාවක් සහ සූදානමක් ශී ලංකා රාජ්යයට තිෙබනවා.  
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු 

පශ්නයක් අහන්න අවශ්යයි. විදුලි සහ බලශක්ති අර්බුදයට 
විසඳුමක් විධියට කලාපෙය් අෙනක් රටවල න්යෂ්ටික බලාගාර ඉදි 
කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ගණනය කරන විධියට අෙප් රෙට් 
න්යෂ්ටික බලාගාරයක් ඇති කරන්න ෙකොපමණ කාලයක් ගත 
ෙවයිද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දිගුකාලීන ජනන සැලැස්ෙම් option 

එකක් හැටියට; ෙතෝරා ගත හැකි විකල්පයක් හැටියට අපි 
න්යෂ්ටික බලාගාරයක් අන්තර්ගත කර තිෙබනවා. අෙප් දිගුකාලීන 
සැලැස්ෙමන් තවමත් ඒක ඉවත් කරලා නැහැ. නමුත් අද රෙට් 
තිෙබන සමහර සංෙව්දී කාරණාත්, ඉඩම් පිළිබදව තිෙබන හිඟයත්, 
වඩාත් පරිසර හිතකාමී සුළං සහ සූර්ය බලශක්තිය ෙවත අෙප් 
තිෙබන ෙයොමු වීමත්, වඩා පහසුෙවන් කළමනාකරණය කරන්න 
පුළුවන් LNG ෙක ෙරහි අෙප් තිෙබන ෙයොමු වීමත් නිසා න්යෂ්ටික  
බලාගාරයක් ඉදි කරන්න තවමත් අපි ස්ථිරසාර තීරණයක් අර 
ෙගන නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් අනාගතෙය් අපට එවැනි න්යෂ්ටික 
බලාගාරයක් ඇති කරන්න සිදු වුෙණොත් නිසි කමෙව්දය අනුව ඒ 
සඳහා වසර 15ක් 20ක් වෙග් කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ නිසා අපි  
මූලික කටයුතු කරලා ඒ පිළිබඳව සූදානමක් තිෙබනවා. රාජ්ය  
පතිපත්තිය අනුව ස්ථිරසාරව ඒ සඳහා ෙයොමු විය යුතු බවට 
නිගමනයක් ලැෙබන තුරු අපට ෙයොමු වීෙම් හැකියාවක් නැහැ.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, යම් කිසි ආපදාවක් 

සම්බන්ධෙයන් බලපෑමක් ඇති වුණාම හඳුනා ගැනීම සඳහා නගර 
කිහිපයක නම් ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා. මම එතැනදී 
විෙශේෂෙයන් බැලුෙව් ෙකොළඹ සිට දකුණ හරහා උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත ගැනයි. ෙකොළඹ එකක් තිෙබනවා.  ගාල්ෙල් 
එකක් තිෙබනවා. තිකුණාමලෙය් එකක් තිෙබනවා. ෙම් පිළිතුෙර් 
විධියට, ෙම් අතර ස්ථානයක හඳුනා ගැනීෙම් උපකරණ ෙහෝ 
හඳුනාගැනීෙම් මධ්යස්ථානයක් නම් කරලා නැහැ. ඔබතුමා 
හිතන්ෙන් නැද්ද, ෙකොළඹ, ගාල්ල, තිකුණාමලය අතර තව 
ස්ථානයක් ෙහෝ ෙදකක් තිබුෙණොත් ෙහොඳයි කියලා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙකොළඹ,පුත්තලම, මන්නාරම, ෙඩල්ෆ් දූපත, කන්කසන්තුෙර්, 
තිකුණාමලය, ගාල්ල, මහනුවර කියන පෙද්ශවල දැනට පිහිටුවලා 
තිෙබනවා. දැනට අපට කිට්ටුම බලාගාරය තිෙබන්ෙන් 
කූඩන්කුලම් හින්දා, උතුර සහ බස්නාහිර ෙවරළත් ඒ වාෙග්ම 
නැ ෙඟනහිර තිකුණාමලයත් තමයි අපි ආවරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඔබතුමාෙග් අදහස අනුව, තවත් නිරීක්ෂණ 
මධ්යස්ථාන පිහිටුවිය යුතුද කියලා ෙසොයලා බලන්නම්. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි, ඒ පශ්නය ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න අවසරද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට  පුළුවන්ද? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පුළුවන්. 
 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයටම අදාළ කාරණයක් 

තමයි මම අහන්ෙන්. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කියාත්මක ෙවන එක. නමුත් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
අධිකාරිෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල ෙකොෙලොන්නාව ආසනෙය්යි 
ඉදිෙවන්ෙන්. ඒක සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
දුර්මත නැති කරන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද?  

 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 

අධිකාරිෙය් පධාන කාර්යාලය සහ එහි රසායනාගාරය ඉදිකිරීම ට 
ෙයෝජිත ෙගොඩනැඟිල්ෙල් දැනටමත් අත්තිවාරම් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව භූමිය අවට ජනතාවෙග් විෙරෝධයක් 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය තාක්ෂණය පිළිබඳව තිෙබන 
ෙනොදැනුවත්කම නිසා ඇති වුණු තත්ත්වයක්. දැනට සාකච්ඡා වට 
ගණනාවක් පවත්වලා තිෙබනවා. දැන් අෙප් අෙප්ක්ෂාව ෙවන්ෙන් 
පරිපාලන ෙගොඩනැඟිලි ෙවනමත්, පරීක්ෂණාගාර ෙවනමත් ස්ථාන 
ෙදකක පිහිටුවන්නයි. ඒක තමයි දැනට තිෙබන තත්ත්වය 
වන්ෙන්.  

ෙමය ටිකක් සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. ෙම් නිසා තවත් සංවර්ධන 
කටයුතු ගණනාවක් අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. අපට ඇත්තටම 
ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. පරමාණු බලෙයන් -න්යෂ්ටික 
බලෙයන්- විදුලිය උත්පාදනය කිරීම කියන කටයුත්තට යෑමට 
කලින්, 'න්යෂ්ටික බලය සාමකාමි භාවිතය' මහ ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්යය, කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත ෙකෙරහි ඉතා පහසුෙවන් 
ෙයොදා ගත හැකි සුදුසු තාක්ෂණයක් බව ජනතාවට අවෙබෝධ කර 
දිය යුතු තත්ත්වයක් අද පවතිනවා. අදාළ මූලසථ්ානය ඉදි කිරීම 
වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව වඩාත් වැඩි අධ්යයනයකට අවස්ථාවක් 
පාසල් මට්ටෙම්දී ලබා දිය යුතු තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නය මතු කළාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි 
ඉක්මනින්ම ඒ පශ්නය විසඳනවා.  
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[ගරු  අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය ඇසීමට පථම මා කාරණයක් කියන්නම්. අපට 

තිෙබන කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි. ෙපර වරු 10.00 වන ෙකොට 
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය ආරම්භ කරන්නත් 
තිෙබනවා. Ministerial Statements කීපයකුත් තිෙබනවා.  

 
විදුලි දුම්රිය ව්යාපෘතිය: පගතිය 

மின்சக்திப் ைகயிரதக் க த்திட்டம் : ன்ேனற்றம் 
 ELECTRIC TRAIN PROJECT: PROGRESS  

936/’16 
 

5.  ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
 (மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
 (The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

පවාහන සහ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                
පශන්ය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් විදුලි බලෙයන් කියා කරන දුම්රිය 
භාවිතය පිළිබඳව රජය විසින් ෙදන ලද 
ෙපොෙරොන්දුව පකාරව එම කටයුතු ඉටු කරනු 
ලබන්ෙන් කවදාද; 

 (ii) විදුලි බලෙයන් දුම්රිය ධාවනය කිරීම සඳහා වූ 
ව්යාපෘතිය සැලසුම් කර අවසන් වී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ව්යාපෘතිෙය් පගතිය කවෙර්ද; 

 (iv) එම ව්යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා 
ආෙයෝජනය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) එම මුදල් පමාණය ෙසොයා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා 
කරන කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (vi) එම ව්යාපෘතිය අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா:  
 

(அ) (i) இலங்ைகயில் மின்சக்தியில் இயங்கும் ைகயிர 
தப்பாவைன குறித்  அரசாங்கத்தினால் வழங்கப் 
பட் ள்ள வாக்கு திக்கைமய இந்த நடவ க் 
ைககள் நிைறேவற்றப்ப வ  எப்ேபா ; 

 (ii) மின்சக்தியின் லம் ைகயிரதத்ைத இயக்கு 
விக்கும் க த்திட்டத்தின் திட்டமிடல் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் ன்ேனற் 
றம் யா ; 

 (iv) இக்க த்திட்டத்ைத ெவற்றிெபறச் ெசய்வதற்காக 
தலீ  ெசய்ய எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள பணத் 

ெதாைக யா ; 

 (v) ேமற்ப  பணத்ெதாைகையப் ெபற் க்ெகாள் 
வதற்கு எதிர்பார்க்கும் ைறைம யா ; 

 (vi) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கு 
எதிர்பார்க்கும் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 
 

(a) Will he inform this House -  

 (i) as to when the actions would be fulfilled as 
per the promise given by the government in 
connection with the operation of electric 
trains in Sri Lanka; 

 (ii) whether the plan of the project of running 
electric trains has been completed; 

 (iii) if so, what the progress of that project is; 

 (iv) the amount of money expected to be 
invested to make that project a success; 

 (v) the methodology through which that 
amount of money is expected to be raised; 
and 

 (vi) the date the project is expected to be 
completed? 

(b) If not, why?  
 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)   ශී ලංකාෙව් විදුලි දුම්රිය භාවිතාව ඇති කිරීම 
සඳහා සථ්ාපිත කරන ලද "ෙකොළඹ තදාසන්න 
දුම්රිය ව්යාපෘතිය" 2016.07.07 දින ආරම්භ වූ 
අතර, පධාන අදියර 5ක් යටෙත් වසර 5ක 
ව්යාපෘතියක් ෙසේ කියාත්මක වනු ඇත.  

  දැනට ෙමහි ශක්යතා අධ්යයනය සිදු ෙකරිමින් 
පවතින අතර, ෙමමඟින්: 

 1.  විදුලි දුම්රිය පද්ධතිය කියාත්මක කිරීමට 
සුදුසුම දුම්රිය මාර්ග ෙකොට්ඨාසය හඳුනා 
ගැනීම. 

 2.  විදුලි දුම්රිය ධාවනයට සුදුසු තත්ත්වයට දැනට 
පවතින දුම්රිය මාර්ග, සංඥා පද්ධති, දුම්රිය 
සථ්ාන, දුම්රිය හරස ්මාර්ග ආදිය පත් කිරීමට 
කළ යුතු කාර්යයන් හඳුනා ගැනීම සහ කළ 
යුතු ෙද් ෙයෝජනා කිරීම.  

 3. 2030දී ගමනාගමනය සඳහා දුම්රිය ෙයොදා 
ගැනීමට මහ ජනතාවෙග් නැඹුරුතාව 
පරිගණක කමෙව්ද භාවිතෙයන් හා දත්ත 
එකතු කිරීම මඟින් ෙසොයා බැලීම හා ගණනය 
කිරීම. 

 4. ඉහත නැඹුරුතා ගණනය කිරීම් භාවිතෙයන්, 
2030දී ඇති වන මගී සංඛ්යාව ගැන සහ 
2030දී මගී ජනතාවෙග් අවශ්යතා ගැන 
අධ්යයනය කිරීම සහ එම අවශ්යතා සැපිරීම 
සඳහා ෙකොපමණ දුම්රිය පමාණයක් ධාවනය 
කළ යුතුද, කිනම් පහසුකම් වැඩි දියුණු කළ 
යුතුද යන්න අධ්යයනය කර හඳුනා ගැනීම.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 5.  කැලණිවැලි මාර්ගය සඳහා විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කර අධ්යයනය කිරීම. 

 6.  ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් සහ සමාජ 
ආරක්ෂණ කමෙව්ද පිළිබඳ අධ්යයනය කර 
කමෙව්ද ෙයෝජනා කිරීම. 

 7.  විදුලි දුම්රිය ධාවනෙය්දී, මහා මාර්ග පාලම්වල 
උස වැඩි කර ගැනීමට අවශ්ය ෙයෝජනා 
සැකසීම. 

 8.  විදුලි දුම්රිය කියාත්මක කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
දුම්රිය ෙසේවෙයහි දැනට ඇති හැකියාවන් සහ 
වැඩි දියුණු කර ගත යුතු අංශ ෙසොයා බලා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ආදිය අධ්යයනය 
කරනු ඇත. 

              (ii)   

 ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම් මූලිකම 
සැලසුම් අවසන් කර ඇත. 

 ව්යාපෘති Steering Committee (ආයතන 
28කින් සමන්විත) පත් කර රැසව්ීම් තබා ඇත. 

 ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය පිහිටුවා 
ඇත. ෙම් සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ෙගන 
ඇත. 

 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් සහ සමාජ 
ආරක්ෂණ කටයුතුවලට අදාළ කාර්ය 
මණ්ඩලය ඉදිරි මාසය තුළ බඳවා ගැනීමට 
නියමිතය. 

 දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විදුලි බල 
මණ්ඩලය, LECO ආයතනය, පවාහන හා 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය, විදුලි බල හා 
පුනර්ජනීය බලශක්ති අමාත්යාංශ 
නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත තාක්ෂණ 
කමිටුවක් පත් කර ඇත. 

  විදුලි දුම්රිය ධාවනය කිරීම සඳහා සැලසුම් 
(designs) සකස ් කිරීම, ෙමම ශක්යතා 
අධ්යයනෙයන් පසුව (ශක්යතා අධ්යයනය 
අවසන්වීමට පළමුව) සිදු කිරීමට නියමිතය. ඒ 
සඳහා සුදුසු උපෙද්ශනාත්මක ෙසේවා ආයතනයක් 
ෙතෝරා ගැනීම සඳහා මිලදී ගැනීම් කටයුතු ෙම් වන 
විට සිදු කරමින් පවතී. 

 (iii) ව්යාපෘතිෙය් පගතිය. 

 1.  ව්යාපෘති ෙමෙහයුම් කමිටුව සහ ව්යාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකය පත් කර ඇත. 

 2.  ශක්යතා අධ්යයන  ආයතනය ෙතෝරාෙගන, 
දැනට ශක්යතා අධ්යයනය සිදුෙවමින් පවතී. 
ෙමම ශක්යතා අධ්යයන  වාර්තාෙව් අතුරු 
වාර්තාව 2016.11.15 දින ලබා  දීමට නියමිත 
වූ අතර 2016.11.30  දින ෙම් පිළිබඳ 
වැඩමුළුවක්  පැවැත්වීමට නියමිතය.  

 3.  දැනට දුම්රිය භාවිත කරන දුම්රිය මගී 
සංඛ්යාව සහ දුම්රිය භාවිතෙයන් 
ගමනාගමන පහසුකම් ඉටු කර ගැනීමට 
මහජනයාෙග් නැඹුරුතාව මැන බැලීම 
සඳහා සමීක්ෂණ ෙදකක් පවත්වා ඇත.   

 4. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් හා 
බල සැපයුම් පිළිබඳව කටයුතු ෙකෙරන 

ආයතන (විදුලි බල මණ්ඩලය,  LECO 
ආයතනය) සමඟ තාක්ෂණ මට්ටෙම් 
සාකච්ඡා   දිගින් දිගටම සිදුෙවමින් පවතී. 

 5. විදුලි දුම්රිය පද්ධතිය සථ්ාපිත කිරීමට අවශ්ය 
වන උස ලබා  ගැනීම සඳහා ෙකොළඹ 
නගරය තුළ මහාමාර්ග පාලම් අවශ්ය 
පමාණයකින් ඉසස්ීමට සාකච්ඡා 
පැවැත්ෙවමින් ඇත. 

 6. මීළඟ උපෙද්ශනාත්මක ෙසේවාව (Design 
and Procurement Support Consultancy)  
ලබා ගැනීම සඳහා පසම්පාදන කටයුතු 
සිදුෙවමින් පවතී. 

 (iv)  ව්යාපෘතිෙයහි අදියර 5 සඳහා ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව හරහා ආෙයෝජනය වන මුදල පහත 
දැක්ෙව්. 

   * ශක්යතා අධ්යයනයට  -  ඇ.ෙඩො.මි. 1.0යි. 

    එය ලබා දී තිෙයනවා.  

   * සැලසුම් හා මිල දී ගැනීම් සහෙයෝගිතාව 
සඳහා උපෙද්ශාත්මක ෙසේවා - 
ඇ.ෙඩො.මි.10.0 

    එහි ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබනවා. 

   * ආයතන හැකියා වර්ධනය (Capacity 
building )   - ඇ.ෙඩො.මි.   1.0 

   * ව්යාපෘති  කියාත්මක කිරීම සඳහා   අදියර  I    -  
ඇ.ෙඩො.මි.  300 

         අදියර  II    -    ඇ.ෙඩො.මි.  300 
 (v)   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් මුදල් ලබා  ෙද්. 

 (vi) 2016-07-07 දින ආරම්භ වූ අතර ව්යාපෘති  කාල 
සීමාව වසර 5කි. 

 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.  
 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කාලෙව්ලාව පිළිබඳ පශ්නය තිෙබන 

නිසා එක අතුරු පශ්නයක් අහනවා ගරු කථානායකතුමනි.  ෙම් 
ශක්යතා අධ්යයනය සඳහා  ෙතෝරා ගත් සමාගම කුමක්ද? ඒ 
සමාගෙම් අත්දැකීම් අපි භාවිත කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ පිළිබඳව තවම ආයතනයක් ෙතෝරාෙගන නැහැ. දැන් ෙම් 

පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරමින් පවතිනවා. පළමු සාකච්ඡාව 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට 
මමත්, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්,  විෙශේෂෙයන්ම  ජාතික පතිපත්ති 
හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්  
එක් වී සාකච්ඡා කළා. දැන් සාකච්ඡා වට කිහිපයක්  ගිහින් 
තිෙබනවා. තවම ෙතෝරාෙගන නැහැ. ඉදිරිෙය්දී  ෙතෝරා ගැනීමට 
නියමිතයි.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටය.  
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[ගරු   අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] 
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ශී ලංකාවට පැමිණි ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද 
රජෙය් නිලධාරින්: විසත්ර 

இலங்ைகக்கு வ ைகதந்த ஐக்கிய அெமாிக்க அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள் : விபரம்  

OFFICIALS OF UNITED STATES OF AMERICA VISITING SRI 
LANKA: DETAILS    

940/’16 
 

 

6. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) 2015 ජනවාරි 09 දින සිට 2016 අ ෙගෝසත්ු 31 දින දක්වා 
කාලය තුළ ශී ලංකාවට පැමිණි ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද 
රජෙය් නිලධාරින්ෙග් නම්, පැමිණි දින සහ පැමිණීමට 
ෙහේතු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2015 சனவாி 09ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2016 ஆகஸ்ட் 
31ஆம் திகதி வைரயிலான காலத்தி ள் இலங்ைகக்கு 
வ ைக தந்த ஐக்கிய அெமாிக்காவின் அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள்,  ச கமளித்த 
திகதிகள், ச கமளித்தைமக்கான காரணங்கள் தனித் 
தனிேய யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House of the names of the 
officials of the United States of America who 
visited Sri Lanka during the period from 09th 
January, 2015 to 31 st August, 2016 dates on 
which they arrived and the reasons for their visits, 
separately? 

(b) If not, why?  
 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Sir, I table* the Answer.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) Yes. Please see the Annex. I table** the Annex. 

(b) Does not arise. 

ෙගොඩකෙවල "බණ්ඩාර ෙහේන්යාය" නමැති ඉඩම: 
ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ඉදිකිරීම 

ெகாடகெவலவி ள்ள "பண்டார ேஹன்யாய" எ ம் 
காணி: எாிெபா ள் நிரப்  நிைலய நிர்மாணம் 

LAND NAMED "BANDARA HENYAYA" IN 
GODAKAWELA:CONSTRUCTION OF FILLING STATION    

  947/’16 
 

7.  ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த 
ெசாய்சா சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
බලවින්න නැෙඟනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්, 
ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
බණ්ඩාර ෙහේන්යාය නමැති ඉඩමක් තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම ඉඩෙම් මුළු භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට එම ඉඩම මුඩු ඉඩමක්ද; නැතෙහොත් 
වගාවන් සහිත ඉඩමක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ඉඩ ෙම් ෙකොටසක් ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් ඉන්ධන පිරවුම්හලක් සඳහා ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අමාත්යවරයාෙග් අනුමතිය 
ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iii) අනුමතිය ලබා දී ඇති පදනම කවෙර්ද; 

 (iv) ඉඩම ලබා ෙගන ඇති පුද්ගලයාෙග් නම හා 
ලිපිනය කවෙර්ද; 

 (v) එම ඉඩම සඳහා ලබා දී ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (vi) ලබා දී ඇති ඉඩම් ෙකොටෙසේ පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමෙලස රජය සතු වටිනා ඉඩම් විකිණීම ෙහෝ බදු 
දීම රජෙය් පතිපත්තියද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) ெகாடகெவல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், 

பலவின்ன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவில், 
காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு விற்கு உாித் 
தான பண்டார ேஹன்யாய எ ம் ெபயாிலான 
காணிெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  காணியின் ெமாத்த 
நிலப்பரப்  யா  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  ேமற்ப  காணி ஒ  தாிசு நிலமா 
அல்ல  பயிர்ெசய்ைகக டன் கூ ய காணியா 
என்பைத ம்;அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப் 
பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணியின் ஒ  பகுதி ஆைணக்கு  
வினால் எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயெமான் 

க்காக வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு அைமச்சாின் அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள அ ப்பைட யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) காணிையப் ெபற் க்ெகாண்ட ஆளின் ெபயர் 
மற் ம் கவாி யா  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  காணிக்கு வழங்கப்பட் ள்ள பணத் 
ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) வழங்கப்பட் ள்ள காணித் ண் ன் அள  யா  
என்பைத ம்; 

 (vii) இவ்வா  அரசுக்கு உாித்தான ெப மதிமிக்க 
காணிகைள விற்பைன ெசய்தல் அல்ல  
குத்தைகக்கு வழங்குதல் அரசின் ெகாள்ைகயா 
என்பைத ம்; 

 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether there is a land named "Bandara 

Henyaya" belonging to the Land Reform 
Commission in Balavinna East Grama 
Niladhari Division in Godakawela 
Divisional Seceretary’s Division;  

 (ii) if so, the total extent of the aforesaid land; 
and 

 (iii) whether the aforesaid land is a barren land 
or is cultivated at present? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) whether a part of the aforesaid land has 

been given by the Commission for the 
construction of a filling station;  

 (ii) if so, whether the approval of the Minister 
has been given for that; 

 (iii) the basis on which such approval has been 
given;  

 (iv) the name and the address of the person who 
has obtained the land; 

 (v) the amount at which the land was granted; 
 (vi) the extent of the plot of land that has been 

granted; and 

 (vii) whether it is the policy of the Government 
to grant in this manner the valuable lands 
that belong to the State?  

(c) If not, why? 

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Sir, I table* the Answer. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) Yes. 

 (ii) Twenty acres, 03 roods, 17 perches. 

 (iii) It is a bare land at present. (It will be granted for 
development purposes in future.) 

(b) (i) No. 
 (ii) Not relevant. 
 (iii) Not relevant. 
 (iv) Not relevant. 
 (v) Not relevant. 
 (vi) Not relevant. 

 (vii) Not relevant. 

(c) Since requests have already been made to grant the allotments 
of this land for various projects, further relevant measures will 
be taken following due procedures.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාලය ගතෙවලා තිෙබනවා, තව සීමිත ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්.  

Next, the Hon. Douglas Devananda to raise the Question 
under Standing Order 23 (2). 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
වවුනියාව ශන්මුගපුරම් පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම්  
வ னியா, சண் க ரம் கிராமத்திற்கான அ ப்பைட 

வசதிகள்  
INFRASTRUCTURE FACILITIES IN SHANMUGAPURAM, 

VAVUNIYA 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 

23/2 இன் கீழ் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ் 
வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் 
அைமச்சர் ெகௗரவ .எம். சுவாமிநாதன் அவர்களிடம் இந்தக் 
ேகள்விையக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி ெதாிவிக் 
கின்ேறன்.  

வடக்கில் த்தம் நிலவிய 1990ஆம் ஆண்  காலகட்டங் 
களில் ம , ல்ைலத்தீ , காங்ேகசன் ைற, இரைண இ ப் 
ைபக்குளம், ங்கு தீ  ேபான்ற பகுதிகளி ந்  பல்ேவ  
இடங்க க்கு இடம்ெபயர்ந்த நிைலயில் இ தியாக 

ந்ேதாட்டம் மற் ம் வாாிக்குட் ர் காம்களில் அகதிக 
ளாகத் தங்கியி ந்த 83 கு ம்பங்கைளச் ேசா்ந்த மக்கள் 
வ னியா, ெசட் க்குளம் பிரேதச ெசயலாளா் பிாி க்குட்பட்ட 
கங்கன்குளம் கிராம ேசைவயாளர் பிாிவி ள்ள சண் க ரம் 
கிராமத்தில் 2007ஆம் ஆண்  மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப் 
பட்டனர். தற்கா க கள் வழங்கப்பட்டா ம் அ ப்பைட 
வசதிகள் ைமயாக ேமற்ெகாள்ளப்படாத நிைலயிேலேய 
இம்மக்கள் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்டனெரன் ம் 
இவர்கள  கு ம்பத்திற்கு வாழ்வாதாரத்ைத ேமற்ெகாள்வதற் 
காக  ஓர் ஏக்கர் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கான நிலம் தரப்ப ெமனக் 
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கூறப்பட்ட நிைலயில் உவர்த் தன்ைம ம் கற்பாைறக ம் 
ெகாண்டதான நிலத்தில் கால் ஏக்கர் தேம ஒவ்ெவா  
கு ம்பத்திற்கும் வழங்கப்பட்டதாக ம் அந்த மக்கள் கூ கின் 
றனர். வடக்கில் ஏைனய பகுதிகளில் ட் த் திட்டங்கள் பல 
வழங்கப்பட்டேபாதி ம் இம்மக்க க்கு இ வைரயில் எவ்வித 

ட் த் திட்டங்க ம் வழங்கப்படவில்ைலெயன் ம் இங்குள்ள 
பாைதகள் மிக ம் பாதிப்பைடந் ள்ள நிைலயில் மைழக் 
காலங்களில் ேபாக்குவரத் ச் ெசய்வதில் மாணவர்கள், 
ேநாயாளிகள், கர்ப்பிணிகள் ேபான்ேறார் பாாிய சிரமங்க க்கு 
உள்ளாகி வ வதாக ம் சுத்தமான கு நீாின்ைம காரணமாகப் 
பலர் சி நீரகப் பாதிப் க்க க்கு உள்ளாகி வ வதாக ம் 
அவர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர்.  

இம்மக்க க்கு நிரந்தர ட் த் திட்டம் மற் ம் அ ப்பைட 
வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்க தங்கள  அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைதப் பற்றிக் கூற மா?  

தற்ேபா  மைழக்காலம் ஆரம்பமாகியி ப்பதனால் இக் 
கிராமத்திற்கான உட்கட்டைமப்  வசதிகைள உடன யாக 
ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய சாத்தியங்கள் உள்ளனவா?  

ேம ம், இம்மக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளில் 
விவசாயச் ெசய்ைகயிைன ேமற்ெகாள்ள யா ள்ள நிைல 
யில் இம்மக்கள  வாழ்வாதாரம் க தி எ க்கப்படக்கூ ய 
மாற்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் கூற மா?  

ேமற்ப , என  ேகள்விக க்கு ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் பதில் கூ வாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ෙම්කට මම දවස් තුනක් තිස්ෙසේ ලැහැස්ති ෙවලායි හිටිෙය්. 

ඔබතුමා හිටිෙය් නැහැ. Tomorrow, I will reply to that. අද 
කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් ෙවනවා ෙන්. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இ  மீள்கு ேயற்ற அைமச்ச க்கான ேகள்வியாகும். 

That was not referred to you. That was referred to the 
Hon. Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
But, it was referred to me.  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
But, it is wrong. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay, we will sort it out when I answer tomorrow.  

එක්සත් ජාතීන්ෙග් අධ්යාපනික, විද්යාත්මක 
සහ සංස්කෘතික සංවිධානෙය් නියමය : 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ஐக்கிய நா களின் கல்வி, அறிவியல் 
மற் ம் கலாசார  அைமப்பின் தீர்மானம்: 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின் கூற்    
RESOLUTION BY UNITED NATIONS 

EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION:  STATEMENT BY MINISTER OF 

FOREIGN AFFAIRS 
  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign Affairs) 
Hon. Speaker, this in response to the Question raised 

by the Hon. Dinesh Gunawardena on 28th October, under 
Standing Order No. 23 (2). 

Sir, Sri Lanka is a Member of the Executive Board of 
UNESCO along with 57 other member countries. On 
13th October, 2016, among the proposals placed before 
the Executive Board was one that was introduced by 
seven sponsors - Algeria, Egypt, Lebanon, Morocco, 
Oman, Qatar and Sudan. These proposals which deal with 
the Al-Aqsa Mosque/Al-Haram al-Sharif and its 
surroundings, the Ascent to the Mughrabi Gate in Al-
Aqsa Mosque/Al-Haram ash-Sharif and so on were 
considered to contain contentious and controversial 
elements, on which the 58 Members of the Executive 
Board of UNESCO could not reach consensus.  

We are very aware of the position taken by the State 
of Palestine in this matter. However, there were concerns 
pertaining to the nature of the language that was used, 
including concerns that the sites were referred to only in 
their Arabic names. These reasons meant that there were 
divisions in the positions of the Members of the 
Executive Board.  As you are aware, Sir, even the 
Director-General of UNESCO, Madam Irina Bokova 
expressed concerns stating that, I quote, “Jerusalem is the 
sacred city of the three monotheistic religions - Judaism, 
Christianity and Islam. To deny, conceal or erase any of 
the Jewish, Christian or Muslim traditions undermines the 
integrity of the site...” 

Sir, we in Sri Lanka, the Sri Lankan people, know 
very well the destruction, the loss and the pain caused by 
conflict. Just as much as we want to try to ensure that 
such violence does not recur in our country, this is the 
message that we want to give to the world. We yearn and 
strive today to build a nation that respects all cultures, all 
religions and all beliefs, not a nation that merely tolerates 
diversity, but a nation that truly respects all cultures, all 
regions, all beliefs and upholds everyone’s dignity.  

Having seen the devastation of conflict, Sri Lanka 
stands firmly for dialogue as the means for resolution of 
conflict. Therefore, Sir, Sri Lanka’s position is that issues 
pertaining to Palestine and Israel too, should be resolved 
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through dialogue. Resolutions of this nature that relate to 
the preservation of cultural and religious heritage too, 
therefore, should be framed and formulated in a manner 
that helps resolve problems and not in a manner that 
could cause further stress and strain to the communities 
concerned or to already complex issues through divisive 
action and positioning.  

Sir, as you know, UNESCO is an organization that 
stands for peace and understanding in the world, an 
organization which promotes understanding and respect 
for each other’s cultures, traditions, religions and beliefs. 
The Constitution of UNESCO states,  “Since wars begin 
in the minds of men, it is in the minds of men that the 
defences of peace must be constructed.” 

A Resolution of this nature, to us, did not seem to help 
find a solution to the issues concerned. This is why Sri 
Lanka decided to abstain on this particular vote. It must 
be noted, Sir, that Sri Lanka did not vote against the 
Resolution. There are allegations that Sri Lanka 
succumbed to the pressures exerted by the United States 
and Israel. That is absolutely incorrect. In fact, no country 
has lobbied us to adopt the position that we did on this 
particular issue in UNESCO. UNESCO stands for peace 
and the promotion of peace, understanding and respect for 
each other’s ways, cultures, traditions and religions. 
Accordingly, Sir, Sri Lanka wants to see UNESCO being 
used as a forum for the promotion of peace and 
understanding and for approaching issues in a manner that 
helps resolve them through peaceful means and not 
through divisive means that can add to already complex 
situations. Reaffirming our commitment to the principles 
of UNESCO, we, in fact, received the Director-General of 
UNESCO, Madam Irina Bokova in Sri Lanka this year.  

The Hon. Dinesh Gunawardena has also asked 
whether our decision to abstain means that the 
Government has abandoned or reversed Sri Lanka’s long-
standing policy of support for the legitimate rights of the 
Palestinian people or whether the Government has 
abandoned or reversed Sri Lanka’s long-standing Non-
Aligned foreign policy.                                               

First of all, let me assure this House that Sri Lanka has 
not changed, reversed or abandoned this country’s long-
held position of support for Palestine.  

Along with Sri Lanka, 13 other Non-Aligned 
Movement Members in the Executive Board abstained on 
the said Resolution. This includes India and Nepal in our 
region. As this House is aware, India is a founding 
member of the Non-Aligned Movement, and India is also 
home to the third largest Muslim population in the world.  
In fact, more members of the Executive Board of 
UNESCO abstained than supporting this particular 
Resolution. 

This issue has nothing to do with NAM. Sri Lanka 
remains a member of NAM and Sri Lanka has not 

abandoned its Non-Aligned stance. In fact, I believe that a 
strong policy of Non-Aligned Movement is to refrain 
from action that would further aggravate already complex 
issues, but to strive to resolve such issues in a manner that 
is peaceful, and in a manner that would ensure a durable 
solution.  

Hon. Speaker, Sri Lanka stands firm in its support for 
the Palestinian cause. Successive Governments of Sri 
Lanka have maintained support for the just cause of 
Palestine and solidarity with the Palestinian people for 
their struggle. As this House is aware, the Palestinian 
Declaration of Independence proclaimed the 
establishment of the State of Palestine on the 15th of 
November, 1988  and Sri Lanka, almost immediately after 
that - three days later, on the 18th  of November, 1988 -  
recognized the State of Palestine  

The cause of the Palestinian people and commitment 
to the Palestinian cause has been a consistent and core 
feature of Sri Lanka’s Foreign Policy, maintained by all 
Governments since then. The National Unity Government 
under the leadership of President Maithripala Sirisena and 
Prime Minister Ranil Wickremesinghe upholds and 
continues this policy.  

The Embassy of the PLO was established in Sri Lanka 
in 1975. In 1976, the Palestine-Sri Lanka Solidarity 
Committee was founded. With formal recognition of the 
State of Palestine in 1988, the Embassy was renamed the 
Embassy of the State of Palestine on the 6th of February 
1989. 

Mr. Yasser Arafat visited Sri Lanka during the tenure 
of President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga and 
he was honoured as a Head of State. President Mahmoud 
Abbas visited Sri Lanka at the invitation of President 
Mahinda Rajapaksa in 2008 and once again in 2012, and 
President Rajapaksa visited Palestine in January 2014. 

In 2007, Sri Lanka established a Representative Office 
in Ramallah and appointed a Resident Representative to 
the State of Palestine and this Office continues to function 
there even today. 

A Sri Lankan Parliamentary delegation headed by the 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, 
Hon. Rajitha Senaratne, visited Palestine from 10 - 13 
October this year.  

In fact, our friendship is as strong as ever. Just last 
week on the sidelines of the Climate Change Conference 
in Marrakech, Morocco, I had the honour of having 
discussions with the Prime Minister of Palestine, Hon. 
Rami Hamdallah and Palestine's Ambassador to the 
United Nations in New York, Dr. Riyad Mansour. We 
had the most cordial and friendly discussions. I can assure 
you that the relations between Palestine and Sri Lanka is 
as strong as ever.  

Mr. Speaker, Sri Lanka has always supported 
Palestine in multilateral fora through successive 
Governments.  
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Sri Lanka has chaired the UN Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights 
of the Palestinian People and other Arabs of the Occupied 
Territories for over three decades since its inception in 
1968. Sri Lanka has chaired this Committee without a 
break, through successive Governments. In fact, when I 
met Prime Minister Hamdallah he again thanked Sri 
Lanka for our support by chairing this Committee. Sri 
Lanka has thus been a significant voice in the UN 
consistently on the violation of human rights in the 
occupied territories.  

In 2011, Sri Lanka in fact supported Palestine joining 
UNESCO as a full-fledged member. In 2012, at the UN, 
Sri Lanka supported the Resolution granting Palestine non
-member Observer Status in the UN. Sri Lanka continues 
to support full membership for Palestine in the UN. 

In September 2015, Sri Lanka voted for the Palestine-
sponsored Resolution in the United Nations in support of 
non-member Observer States being allowed to raise their 
flags at the United Nations Headquarters, alongside the 
flags of member States of the United Nations, thereby 
supporting Palestine to raise its flag at the United Nations 
Headquarters.  

In fact, ලංකාෙව් ඡන්දයත් ඇතිව තමයි ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවට පලස්තීනෙය් ජාතික ෙකොඩිය අද එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මූලස්ථානෙය් ෙලළ ෙදන්ෙන්. ඒ ඡන්දෙය් දී ශී ලංකාව ෙබොෙහොම 
සකීයව  සහෙයෝගය ලබා දුන්නා.    

Every year, Sri Lanka supports approximately 15 
Resolutions in the United Nations related to Palestine.  
පසුගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් අපි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
විවිධ රැස්වීම්වලදී, පලස්තීන රාජ්යයට සහෙයෝගය පළ කරපු  
ෙයෝජනා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා  මා  සභාගත* 
කරන්න කැමැතියි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන ගැනීම සඳහා.  

Additionally, this year, Sri Lanka also expressed 
support for Palestine's membership in the World Trade 
Organization - WTO - and INTERPOL.  

Mr. Speaker, Sri Lanka's principled support for the 
Palestinian cause remains, as you can see, steadfast and 
unchanged. Sri Lanka has consistently called for a 
negotiated solution resulting in a sovereign, independent, 
viable and united State of Palestine, with East Jerusalem 
as its capital, living within secure and recognized borders, 
side by side, and at peace with Israel, as endorsed in the 
Quartet roadmap and relevant UN Security Council 
Resolutions.  

The decision to abstain on this particular vote in the 
UNESCO Executive Board is by no means a change of 
Sri Lanka's position on Palestine. In fact, as stated earlier, 
Sri Lanka wholeheartedly supported Palestine obtaining 
membership in UNESCO and we have done so ever since. 

As you are aware, Hon. Speaker, the former President 
and current Member of Parliament of this House, Hon. 

Mahinda Rajapaksa was the first Head of State of this 
country to visit Israel. He visited Israel on 8th and 9th of 
January 2014. 

This did not mean that Sri Lanka abandoned its 
position on Palestine. This Government too will not 
abandon Sri Lanka’s support for Palestine and the 
Palestinian people.  

The visit to Israel undertaken by the former President 
Mahinda Rajapaksa is considered as a high point in Sri 
Lanka-Israel relations. President Rajapaksa’s visit 
contributed to strengthening relations between Sri Lanka 
and Israel too. The National Unity Government continues 
to build on this relationship. As recognized by former 
President Mahinda Rajapaksa as well, Israel is an 
important country in the world, with advanced 
technological knowledge and expertise in areas that can 
be helpful to the people of Sri Lanka and in our journey 
towards economic progress.  There are many areas of 
cooperation such as agriculture, agricultural research, 
solar energy, water management and horticulture that can 
be explored. In fact there is ongoing defence cooperation 
between the two countries, and over 6000 Sri Lankans are 
currently working in Israel with more employment 
opportunities in the future.  

As this House is aware, the President of Israel just 
concluded a very successful State visit to India, a country 
that is home, as I said earlier, to the third largest Muslim 
population in the world, from 14 to 21 November.  

Maintaining good relations with Israel does not mean 
in any way that Sri Lanka has abandoned Palestine or the 
Palestinian cause. Sri Lanka cannot have enemies. Sri 
Lanka cannot afford to quarrel with other countries. We 
should position ourselves in this world as a nation that 
stands for peace, reconciliation, democracy, human rights 
and the preservation of a rules based international order.  

It is very unfortunate that some sections with hidden 
agendas try to use and manipulate issues of this nature to 
drive wedges between people and communities in our 
country. They try to arouse emotions and fear, misleading 
and misguiding people, and thereby attempting to create 
situations to militate against the Government.  

Hon. Speaker, I urge my Colleagues in this House to 
refrain from engaging in cheap theatrics when it concerns 
Sri Lanka’s relations with the world. We are today 
seeking peace and reconciliation, and we must embody 
that spirit of peace, and that spirit of reconciliation, in 
word and deed when dealing with the international 
community as well.  This is what we seek to do and we 
will, at all times, act in the best interest of the people that 
we represent.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙමන්න ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ජනතාව ෙනොමඟ යවන ෙමවැනි 
පකාශ කරලා, අප සහ ජාත්යන්තර පජාව අතර තිෙබන ෙහොඳ හිත 
නැති කරන්නට, කප්පාදු කරන්නට බංෙකොෙලොත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් අද කුමන්තණය කරනවා. ඒ 
කුමන්තණකා රෙයෝ එෙසේ කරද්දී, විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු දහස් 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉතාමත්ම ෙහොඳින් ෙම් රට තුළ සහජීවනෙයන් 
ජීවත් වුණු මුස්ලිම් සහ සිංහල ජනතාව අතර විවිධාකාරෙය් 
හැප්පිලි ඇති කරන්නටත් කුමන්තණය කරනවා.  

පසුගියදා මහනුවරදී අපි ඒක දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා සිදු 
ෙවන්ෙන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් කණ්ඩායෙම් 
සිටින මන්තීවරෙයකුෙග් නායකත්වෙයන් කියලා මම කියනවා. 
පසුගියදා මහනුවර පල්ලිය පාෙර් තිෙබන නාම ෙල්ඛනය පවා 
විනාශ කර තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒවා විනාශ කර මුස්ලිම් 
ජනතාවට ෙම් රට තුළ ජීවත් ෙවන්නට අයිතියක් නැහැයි කියන 
භයානක පණිවුඩය ෙදන්න අද පටන් අරෙගන තිෙබනවා. නිල් 
බලකාෙය් සිටින නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් පබල 
පාක්ෂිකෙයකු මුස්ලිම් විෙරෝධී ඉතාමත්ම කාලකණ්ණි 
බලෙව්ගයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කිරීම නිසා ඔහු සිර භාරයට 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් අන්තවාදය නිෙයෝජනය 
කරන යම් පිරිසකුත් සිර භාරයට අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම නම් 
මධ්යස්ථ ජනතාව හැටියට; ජාතික සමඟියට වගකිව යුතු 
පුද්ගලයන් හැටියට ෙමෙතක් ෙම් රට තුළ ආරක්ෂා කරෙගන ආපු 
ජනවාර්ගික සමඟිය තව දුරටත් පලුදු ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු 
කරන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය : 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற்  : 
  Statement tabled: 

 
 

“Sri Lanka's support for Palestine  
 

Sri Lanka supports the following resolutions that are tabled every 
year in the General Assembly and the respective Committees of the UN: 

 
· 2nd Committee and General Assembly (annual): 
 Resolution titled  ‘Permanent Sovereignty of the Palestinian 

People on the Occupied Palestinian Territory, including East 
Jerusalem,  and of the Arab population in the occupied 
Syrian Golan over their natural resources’ 

 

· 3rd Committee and General Assembly (annual):  
 Resolution titled ‘The right of the Palestinian people to self-

determination’ 
 

· 4th Committee and General Assembly (annual):  
 Resolutions titled 

 
-  Palestine refugees’ properties and their revenues  

-  Operations of the united Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East  

-  Assistance to Palestine refugees 

-  Palestine refugees’ properties and their revenues  

-  Israeli practices affecting the human rights of the 
Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, 
including East Jerusalem  

-  Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, 
including East Jerusalem, and the Occupied Syrian Golan  

-  Applicability of the Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War,  of 12 
August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, 
including East Jerusalem, and the other occupied Arab 
Territories.  

-  Work of the Special Committee to investigate Israeli 
Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian 
People and other Arabs of the Occupied Territories  

· General Assembly (annual): 

-  Peaceful settlement of the question of Palestine 

-  Division for Palestinian Rights of the Secretariat 

-  Special information programme on the question of 
Palestine of the Department of Public Information of the 
Secretariat.  

-  Assistance to the Palestinian people 

-  Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of 
the Palestinian People  

· Additionally, Sri Lanka has supported the following  
Resolutions related to Palestine in the UN and its 
agencies  

-  Resolution granting Palestine non-member Observer 
Status in the UN -2012. 

 Sri Lanka continues to support full membership for 
Palestine in the UN.  

-  Palestine-sponsored resolution in the UN in support of 
non-member Observer States being allowed to raise their 
flags at the UN Headquarters - September 2015.  

-  Resolution titled “Human rights violations emanating 
from Israeli military attacks and incursions in the 
Occupied Palestinian Territory, particularly in the 
occupied  Gaza strip” at the 6th Special Session of the 
Human Rights Council in Geneva (Human rights 
violations emanating from Israeli military attacks and 
incursions in the Occupied Palestinian)- 2008 

-  Palestine’s full  membership in UNESCO - 2011                  
Sri Lanka has expressed support for Palestine and 
pledged to vote in support in the event of a vote for the 
following: 

-  Palestine’s membership in the World Trade 
Organization (WTO) in 2016. If the matter fails to be 
considered this year in the WTO, Sri Lanka has 
pledged support at any future date/session when the 
matter would be taken up for consideration. 

-  Palestine’s membership in INTERPOL in 2016. If  
the matter fails to be considered this year in 
INTERPOL, Sri Lanka has pledged support at any 
future date/session when the matter would be taken up 
for consideration.  

· Sri Lanka chairs the UN Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human 
Rights of the Palestinian People and Other Arabs of 
the Occupied Territories. Sri Lanka has been chairing 
this Committee for over 3 decades since its inception 
in 1968 and continues to do so.”  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා. 

437 438 

[ගරු මංගල සමරවීර   මහතා] 
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ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 

වාෙග්ම එහි පිටපතක් මා ජනමාධ්යටත් ලබා දුන්නා.  ඔබතුමාෙග් 
අසුන  - කථානායක පුටුව- ගැන - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඒ පිළිබඳව  අවධානය ෙයොමු කරලා 

තිෙබනවා. ඒ නිසා මට ෙපොඩ්ඩක් කල් ෙදන්න. 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
එම ජනමාධ්යෙව්දීන්ට තර්ජනය කරලා තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජනමාධ්යෙව්දීන්ට තර්ජනය කෙළේ කවුද කියලා මට ලිඛිතව 

දන්වන්න කියන්න. මම පරීක්ෂා කරලා බලන්නම්. හැබැයි, මෙග් 
පුටුෙව් වාඩිවීෙම් කාරණය ඔය තරම්ම පසිද්ධ ෙවන්න ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ගැන භය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. මෙග් පුටුව ගැන මටයි 
වගකීම තිෙබන්ෙන්. ෙම් පුටුව ගැන හිතනවාට වඩා ෙම් රෙට් 
දැෙවන පශ්න ෙබොෙහෝ ගණනක් තිෙබනවා.  එම කාරණය ගැන 
මා  පරීක්ෂණයක් කරලා ෙසොයා බලන්නම්. 

 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
"රිවිර" පත්තෙර්ත්, "මව්බිම" පත්තෙර්ත් මාධ්යෙව්දීන්ට 

තර්ජනය කර තිෙබනවා. එම පරීක්ෂණය සඳහා පිටස්තර 
ෙකෙනක් පත් කරනවා නම් ෙහොඳයි. නිහාල් ෙසෙනවිරත්න 
මහත්මයා පත් කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ පාලනය මම ෙහොඳ විධියට කරන්නම්, 

ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
මා ඔබතුමාට එෙහම  ෙයෝජනා කරනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ඒක කරන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. මීට 

වැඩිය රෙට් දැෙවන පශ්න  තිෙබනවා.  ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. මෙග් පුටුව සම්බන්ධෙයන් ඔය කියන කාරණය මට 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මම ෙම් පුටුව ඕනෑම ෙවලාවක 
ෙදන්න ලැහැස්තියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාෙග් පුටුෙව් වාඩිවූවා යැයි කියන කාරණාව සම්බන්ධව 

දැනට ෙචෝදනාවට ලක්ව සිටින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් 
ඊෙය් දිනෙය් "රිවිර" පත්තරෙය් සහ "ලක්බිම" පත්තරෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තාකරුවන් ෙදෙදනාට තර්ජනය කර තිෙබනවා. 
ජනමාධ්ය මර්දනය කිරීමට ෙමවැනි තර්ජනයක් කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිම නිලධාරිෙයකුට අයිතියක් නැහැ. එෙහම 
නම් කථානායකතුමාට පැමිණිල්ලක් කරලා, කථානායකතුමා 
කැඳවලා එය කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවිධ කරුණු පිළිබඳව වාර්තා කරන 
ජනමාධ්යෙව්දීන්ට තර්ජනය කරමින් සහ ඔවුන්ට පවරා තිෙබන 
කටයුතුවලට බාධා කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙමෙසේ 
හැසිෙරනවා නම්, ජනමාධ්යෙව්දීන් හැටියට ඔවුන් ඉතාම භයානක 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදනවා. ඔබතුමාට ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ගැන 
බලන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට එය වාර්තා කෙළේ නැහැ. මා  පරීක්ෂා කරන්නම්, ඒ ගැන. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා අදම ඒ අය කැඳවා ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් නිදහස ෙම් 

දඩබ්බර නිලධාරින්ෙගන් ආරක්ෂා කර ෙදන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාට ඔය 

තිෙබන කැක්කුම ඒ කාලෙය්ත් තිබුණා නම් ෙකොච්චර ෙහොඳද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017. කාරක සභා 

අවස්ථාව. 
  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  ]
පගතිය:  ෙනොවැම්බර් 21] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.[ 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 21] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee- [Progress: 21st 
November] 

[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

439 440 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

126 වන ශීර්ෂය.- අධ්යාපන අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  1 ,525,004,000 
 

தைலப்  126.-  கல்வி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 1,525,004,000 

 

HEAD 126.-  MINISTER OF EDUCATION 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,525,004,000 
 

163 වන ශීර්ෂය.- අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 249,063,000 

 

தைலப்  163.- உள்ளக அ வல்கள், வடேமற்கு  அபிவி த்தி 
மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 249,063,000 

HEAD 163.- MINISTER OF  INTERNAL AFFAIRS, WAYAMBA  
DEVELOPMENT AND CULTURAL AFFAIRS  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 249,063,000 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 ශීර්ෂ අංක 126, 207, 209, 212, 213 සහ 163, 206, 208, 

226, 227 සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට 12.30 දක්වාත් අපර 
භාග 1.00 සිට 6.30 දක්වාත්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 35ක් 
තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 10.18] 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින -2016 ෙනොවැම්බර් 22 අඟහරුවාදා
- විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 126, 207, 209, 
212, 213 සහ 163, 206, 208, 226, 227 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය විවාදෙය් අද දින කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් පථමෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්  වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව  කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

එයට ෙහේතුව වන්ෙන් තනි විෂයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් අෙප් 
රෙට් අනාගතයට වැඩිම බලපෑමක් කරන අමාත්යාංශය, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය වීමයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් මිනිසුන් 
ෙකෝටියක් තමන්ෙග් අනාගතය භාර දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමම 
අමාත්යාංශයට; ෙමම අමාත්යවරයාට. ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. 
ෙමොකද, දරුවන් ලක්ෂ 43ක් පාසල්වල අධ්යාපනය ලබනවා. 
ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන් ලක්ෂ 65කට ආසන්න පමාණයක් සිටිනවා. 

එතෙකොට ජනතාවෙගන් ෙකෝටියකට ආසන්න පමාණයක් 
තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අනාගතය භාර දී තිෙබන්ෙන්, ෙමම 
අමාත්යාංශයටයි. ඒ නිසා ෙමම අමාත්යාංශයට තිෙබන බලපෑම 
විශාලයි; ඒ වාෙග්ම වගකීමත් විශාලයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය කරන ෙහොඳ ෙදය ෙකටි 
කාලීනව ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අධ්යාපනය කරන විනාශයත් ෙකටි 
කාලීනව ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. සරලව කිව්ෙවොත්, ළිං කැපුවාම වළ 
ෙපෙනනවා. හැබැයි, අධ්යාපනයට කරන විනාශෙය් පතිඵල 
එෙහම අපට අද ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙපෙනන්ෙන්, අවුරුදු 
දහයක්, පහෙළොවක් පසු ෙවලායි. අෙප් රෙට් අධ්යාපන 
ඇමතිවරුන් රාශියක් සිටියා. නමුත් ෙම් රෙට් ජනතාව ගරු කරන, 
ජනතාවට මතක හිටින අධ්යාපන ඇමතිවරුන් ෙදෙදනායි සිටිෙය්. 
එක්ෙකෙනක්, අපි කවුරුත් දන්නා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා. අෙනක් ෙකනා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා. තව 
ෙබොෙහොමයක් අධ්යාපන ඇමතිවරු  ෙම් රෙට් ඉඳලා තිෙබනවා. 
ඔවුන් මතක සුළු පිරිසකටයි. ෙම් රෙට් විධායක 
ජනාධිපතිවරෙයකුත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය දැරුවා. නමුත් 
කාටවත් මතක නැහැ, අධ්යාපනයට කෙළේ ෙමොනවාද කියා. මම 
ඒකයි කිව්ෙව්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අධ්යාපන ඇමතිවරයාට ආයතන 10,000ක් බලන්න 
තිෙබනවා. හැම පාසලක්ම ආයතනයක්. හරියාකාරව එම කටයුතු 
ඉටු කරනවා නම් ෙම් රෙට් වැඩිම ජන පජාවක් සම්බන්ධ, 
සංවිධාන ව හයක් තිෙබන, හැම ගමකටම තමන්ෙග් 
සම්බන්ධතාවක් තිෙබන එකම අමාත්යාංශය අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයයි. අධ්යාපන ඇමතිවරයාටත්, එම අමාත්යාංශයටත් 
එවැනි සුවිශාල හැකියාවක් තිබුණත්, මා මුලින් සඳහන් කළ 
අධ්යාපන ඇමතිවරුන් ෙදෙදනා විතරක් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
මතක තිෙබන්ෙන් ඇයි? සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා 
නිදහස් අධ්යාපන පනත ෙගෙනනෙකොට, එතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයකු ෙනොෙවයි. එතුමා පසුව තමයි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සාමාජිකත්වය ගත්ෙත්. ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමාෙග් විවිධාකාර පතිපත්ති පිළිබඳව අපට විශාල විෙව්චන 
තිබුණත්, මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර කමය හඳුන්වා දුන් නිසා එතුමා 
අගය කිරීමට ලක් ෙවනවා. කන්නන්ගර මැතිතුමා ජාතික 
වීරෙයකු වශෙයන් අෙප් රෙට් undisputedly පිළිගන්නවා.  අෙප් 
රෙට් "ජාතිෙය් පියා" වශෙයන් ඩී.එස්. ෙසේනානයක මැතිතුමා 
හැඳින්වූවාට, සමහර අය එය පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

ඇත්තටම ගැටලු තිෙබනවා. එතුමා නිදහස් අධ්යාපනයට 
විරුද්ධ ෙවච්ච අගමැතිවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම විවිධ වීරයන් 
සම්බන්ධ ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන විවාද තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන 
විවාද නැති, නූතන පරම්පරාෙව් ජාතික වීරෙයක් වශෙයන් 
හඳුන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන් සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා විතරයි.  ෙද්ශපාලන විවාදයක් නැහැ. උතුෙර් සිට දකුණ 
දක්වා ෙද්ශපාලන වශෙයන් කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව එතුමා 
ජාතික වීරෙයක් වශෙයන් අගය කරනු ලබනවා. ඒ වාෙග්ම ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාටත් එම ගරුත්වය තිෙබනවා. ඒ ඇයි?  ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙදෙදනාම ෙපොදු ජනතාවට පමාණාත්මකව 
අධ්යාපන අවස්ථා වැඩි කරපු අය; ෙම් ෙදෙදනාම අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරපු අය; ඒ නිසා තමයි ෙම් ෙදෙදනා 
ඉතිහාස ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් අය ඉතිහාස ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ධවල පතිකා ෙගනා අය; අධ්යාපනය විකුණන්න 
හදපු කට්ටිය; විකුණාෙගන කාපු කට්ටිය යනාදී වශෙයනුයි. 
වර්තමාන අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙම් පැති ෙදෙකන් එකක් ෙතෝරා 
ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා අධ්යාපන අමාත්යාංශය බාරෙගන තවමත් 
අවුරුදු එකහමාරයි ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාට අර ෙදෙදනාෙග් ෙගොඩට 
යන්නත් පුළුවන්; නැත්නම් අමතක ෙවච්ච ෙගොඩට එන්නත් 
පුළුවන්. ඒක තීරණය ෙවන්ෙන්  ඔබතුමා අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ෙමෙහයවන විධියට අනුවයි. ඒ නිසා අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්, අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය 
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වැඩි කරන එක, ජනතාවෙග් දරුවන්ට අධ්යාපන අවස්ථා වැඩි  
කරන එක, ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන අධ්යාපනය පුළුල් කරන එක සහ 
ගුරුවරුන්ෙග් සහ සිසුන්ෙග් සුභ සාධනය වැඩි කරන එකයි. මා 
දකින විධියට අධ්යාපන ඇමතිවරයාට කරන්න තිෙබන මූලික 
කාරණා එච්චරයි.  

පමාණාත්මකව අධ්යාපන අවස්ථා වැඩි කිරීම, අධ්යාපනෙය් 
ගුණය වැඩි කිරීම, ගුරුවරුන්ෙග් හා සිසුන්ෙග් සුභ සාධනය දියුණු 
කිරීම; ෙම්වා කෙළොත් රෙට් සුභ සාධනයත් ඇති ෙවනවා; 
ඔබතුමාෙග් සුභ සාධනයත් ඒ ගමන්ම සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා 
අධ්යාපනය සම්බන්ධව ඔය කියන කරුණු පදනම් කර ෙගන මම 
කැමැතියි ෙම් විෂයට එන්න. ඒ නිසා අධ්යාපනය පුද්ගලීකරණය 
කරපු අය, ධවල පතිකා ෙගනා අය, විකුණන්න එක එක theories 
දාපු කට්ටිය ඔක්ෙකොම ෙද්ශපාලනික වශෙයනුත් අසාර්ථක  ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනතාවෙග් මනෙසේ කළු ලප ඇති කරපු කට්ටිය. ඒ 
නිසා එවැනි අධ්යාපන ඇමතිවරු අපට අවශ්ය නැහැ. එවැනි 
ආකාරෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශයක් වැදගත් නැහැ.  

ඉතා ඉක්මනින් ෙපොදු කරුණු කිහිපයක් ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අය වැය ඇස්තෙම්න්තු 
ෙපොත - Budget Estimates - බැලුෙවොත් එතරම් ව්යාපෘති 
සංඛ්යාවක්, එතරම් ඒකක පමාණයක් තිෙබන ෙවනත් 
අමාත්යාංශයක් නැති තරම්. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් අවංකව 
කටයුතු කරන, කැප වී වැඩ කරන නිලධාරි මහත්වරුන්ට, 
ගුරුවරුන්ට නිසි ෙගෞරව ඇතිවයි ෙම් ෙද් මා කියන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා විශ්වාස කරන ආකාරයට සංවිධානමය වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් තිෙබන සුවිශාලම, අසංවිධානාත්මක 
අමාත්යාංශවලින් එකක් තමයි අධ්යාපන අමාත්යාංශය.  

ඔබතුමා බලන්න, ෙකොපමණ ඒකක පමාණයක්, ෙකොපමණ 
ව්යාපෘති පමාණයක්, ෙකොපමණ වැඩසටහන් පමාණයක් මධ්යම 
අමාත්යාංශෙය් ෙම් ආකාරයට තිරස්ව තිෙබනවා ද කියලා. 
ඔබතුමාට කරන්නට තිෙබන්ෙන්, ෙපොදු ජනතාව තුළ ෙනොමිෙල් 
අධ්යාපනය පචලිත කිරීම; ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම; 
ගුරුවරුන්ෙග් සහ සිසුන්ෙග් සුභසාධනය සැලසීම. නමුත්, දැන් 
ඒක බිම් මට්ටමට යන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් 
ෙබොෙහොමයක් ඔබතුමා පටන් ගත්ත ෙද්වල් ෙනොෙවයි. කාලයක් 
තිස්ෙසේ  පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් නැති ෙවන ෙකොට, පශ්න එෙහන් 
ෙමෙහන් එන ෙකොට, එක එක ව්යාපෘතිවලින්, එක එක 
unitsවලින් අර පශ්නයට, ෙම් පශ්නයට කියලා දමා තිෙබනවා. 
සාක්ෂරතාව වැඩි කරන්න ෙවනම project එකක් තිෙබනවා; 
ඉංගීසි අධ්යාපනයට තව එකක් තිෙබනවා; ගණිතයට තව එකක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් අය වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙපොෙත් ඇතුළත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් සුළු පමාණයයි. ෙම් අමාත්යාංශය කැලයක් 
වාෙග්යි තිෙබන්ෙන්. 

ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, අවසානෙය් ෙම් හැම ෙදයක්ම දරුවන්ට 
පාසෙල්දී ලැෙබන්නට ඕනෑ. ඒකයි විය යුත්ෙත්. ඒක කරන්නට 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා; පාසල් පද්ධතියක් තිෙබනවා. 
නමුත්, සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ෙම් සුවිශාල 
අසාර්ථකභාවය නිසා පසු ගිය කාලෙය්- ඔබතුමා දන්නවා, 
දරුෙවක් අවුරුදු එෙකොළහක් ඉෙගන ගත්තත්, අධ්යයන ෙපොදු 
සහතික පත (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙයන් ගණිතය pass ෙවන්ෙන් 
සියයට 50යි කියලා. ඒක අකිල විරාජ් ඇමතිතුමාෙග් පශ්නයක් 
කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ඒ පශ්නයට ලබන 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා විෙව්චන එන්න පටන් ගනියි. ෙමොකද, ඔබතුමා 
ෙම් තනතුර භාර අරෙගන දැනට අවුරුදු එකහමාරයි ෙන්. නමුත් 
අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 
එෙකොළහක් දරුෙවක් ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා, අධ්යයන ෙපොදු 
සහතික පත (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙය්දී එයාට ගණන්වලට 
ලකුණු තිස්පහක් ගන්න බැරි නම්, ඒක දරුවාෙග් වැරැද්දක් 
ෙවන්න බැහැ කියා. අසමත් ෙවන්ෙන් දරුවන්ෙගන් සියයට පහක් 
නම්, ''ඒ සියයට පහක් වූ දරුවන්ෙග් සමහර මානසික ව්යාකූලතා 
නිසා එෙහම ෙවනවා''ය කියා අපට කියන්නට පුළුවන්. 

 අපි ෙමොන සැලසුම්, ෙමොන ව්යාපෘති, ෙමොන unit හැදුවත්, 
දරුවන්ෙගන් සියයට 45ක් අසමත් ෙවන ෙකොට, ''ෙම්ක දරුවන්ට 
ලැබිලා නැහැ'' කියලා අවසානෙය් ගරු ඇමතිතුමාට ෙපෙනනවා. 
ඒ නිසා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙනොමිෙල් 
ලබා ෙදන අධ්යාපන කමය රැෙකන පරිදි, අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවය රැෙකන පරිදි ෙම් අමාත්යාංශය කටයුතු 
කරන්නය කියා.  ෙම්ක කැලයක් වාෙග් අමාත්යාංශයක්. විෂයයන් 
ෙකොෙහේ තිෙබනවාද කියා ඔබතුමා ෙහොයා ෙගන තිෙබනවාද 
කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්වා විධිමත් කරන්න. ෙමොකද, 
එක එක ව්යාපෘතිවලින් පමණක් අධ්යාපන පතිලාභය පහළට 
යන්ෙන් නැහැ.  

අද දින අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදෙය්දී ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කරුණු ෙයොමු කරන්නට 
කැමැතියි. ෙකටි කරුණු ෙදක, තුනක් කියනවාය කියා මම 
ඔබතුමාට කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම, දරුවන් අතරත්, ෙපොදුෙව් රෙට්ත්  
විද්යාත්මක වශෙයන් සනාථ ෙනොෙකරුණු විවිධ මිථ්යාවන් 
සුවිශාල වශෙයන් ෙබෝ කරන, ෙබෝෙවන යුගයක අප ඉන්ෙන් 
කියා ඔබතුමා දන්නවා. 

ඔබතුමා තමයි විද්යාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා දීම සම්බන්ධව 
රෙට් ඉන්න භාරකරු. දරුවන්ට ෙවන ෙවන ෙද්වල් ඉෙගන ගන්න 
අවශ්ය නම්, ඔවුන්ට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් පාසල් පද්ධතිය 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් පනතක් මඟින් කියාත්මක වන ෙදයක්. 
විද්යාත්මක කරුණු මත තමයි ඒ ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් ෙපෞද්ගලික විශ්වාස, ෙපෞද්ගලික චර්යා, ෙපෞද්ගලික 
ඇවතුම්-පැවතුම් එයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපට අයිතියක් 
නැහැ. නමුත් මම කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් විභාග කාල සටහන 
හැදුෙව්ත් රාහු කාලය බලලා. ෙම් සැෙර්ත් එෙහමද කෙළේ කියලා 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර පාසල්වල දරුවන් අෙපොස (සාමාන්ය 
ෙපළ), (උසස් ෙපළ) admission card එක අත්සන් කරන්ෙන්ත් 
රාහු කාලය බලලා. ෙමොනවාද ෙම්? රාහු කාලය බලන්න කැමති 
වැඩිහිටියන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න. අපට ඒක තහනම් 
කරන්න බැහැ ෙන්. නමුත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය විද්යාත්මකව 
හරි, නීත්යනුකූලව හරි 'රාහු කාලය' නිශ්චිත වශෙයන් පිළිෙගන 
තිෙබනවාද? එෙහම නම් ඒක ෙමොන අච්චු ෙපොෙත්ද තිෙබන්ෙන්? 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් කවුරු ගැනද? 21 වන 
සියවෙසේ දශක එකහමාරක් පසු කරලා අනාගතයට එන්න ඉන්න 
දරුවන් ගැන. 1970, 1980, 1990 ගණන්වල අෙප් ඔළුවල තිබුණු 
මනස්ගාත, විද්යාත්මක වශෙයන් සනාථ ෙනොවුණු -ෙබොෙහෝ විට 
ෙබොරු බව ඔප්පු වුණු- කරුණු ඔවුන් මත පැටවීමට අපට තිෙබන 
අයිතිය කුමක්ද? 'කලීල් ජිබ්රාන්' කියා තිෙබනවා, "දරුවන් අපි 
තුළින් ආවාට, අපි වාෙග් ෙනොෙවයි" කියලා. ඒක අපි කවුරුත් 
දන්නවා. හැම පරම්පරාවක්ම ඊට කලින් පරම්පරාවට වඩා 
ඉස්සරහින් ඉන්නවා.  

ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් ෙවලා එෙහම කරනවාද, නැද්ද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැනුවත්ව මිථ්යාව ආයතනගත 
කරන්න ෙදන්න එපා කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙගවල්වල එෙහම කරනවා නම් ඒ දරුවන්ට ඒක කරන්න ෙදන්න. 
ඒකට ඔබතුමාට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, දරුවන් ට විද්යාත්මක අවෙබෝධය 
ලබා දීම සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශය තුළින්ම තවත් කරුණු 
ගණනාවක් කියාත්මක කරන්න කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොදු කරුණක් වශෙයන් මා ෙම් පිළිබඳව 
මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා තමයි ෙම් රෙට් ඉන්න සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් ඇතුළු සියලුම දරුවන් භාර අධ්යාපන ඇමතිතුමා. 
අපට ජාතිකත්ව පදනමින් ඇමතිවරු නැති වීම අපි ඉතාම අගය 
කරනවා. මම ෙම් පිළිබඳව විවාදයකට පැටෙලන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුස්ලිම් විවාහ නීතිය පිළිබඳව ෙම් රෙට් සාකච්ඡාවක් තිෙබන බව. 
ඒක මුස්ලිම් ජනතාවෙග් සංස්කෘතික අයිතියක්.  ෙවනත් 
සංස්කෘතික අයිතීන්ට අපි ගරු කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් 
ඕනෑම දරුෙවක් මුස්ලිම් ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ සිංහල ෙවන්ෙන් 
ඉපදුණාට පසුවයි. ඔබතුමන්ලෙග් අය වැය ෙයෝජනාවලත් අවුරුදු 
13ක අනිවාර්ය අධ්යාපනයක් ගැන සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
අෙප් රෙට් තිෙබන මුස්ලිම් විවාහ නීතිය අවුරුදු ගණනාවක් පරණ 
එකක්.  

අද ඒකට ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ මැදිහත්ෙවලා, 
විෙශේෂෙයන්ම උගත්  මුස්ලිම් කාන්තාවන් සුවිශාල පමාණයකෙග් 
දායකත්වෙයන් මුස්ලිම් විවාහ නීතිය සංෙශෝධනය කිරීමට විවිධ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒක තවම සාකච්ඡා මට්ටෙම් 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් දැනට තිෙබන නීතිය අනුව අවුරුදු 12ට වැඩි 
මුස්ලිම් ගැහැනු දරුවන්ට විවාහ වීමට පුළුවන්. ඔබතුමා කාෙග්ත් 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා. මුස්ලිම් දරුවන්ෙග්ත් දැරිවියන්ෙග්ත් 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා ඔබතුමායි.  ෙම් අවුරුදු 12 නීතිය,  
සංස්කෘතිකමය වශෙයන් හිමි ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම හිමි 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මට තිෙබනවා.  අවුරුදු 18 
දක්වා සෑම දරුවකුම දරුවකු ෙලස සලකා ඔවුන්ට අධ්යාපනය 
ලබා දී ෙම් වගකීම ඔබතුමාට  තිෙබනවා. ඒෙකන් බැහැරව කටයුතු 
කිරීම අෙප් රෙට් තිෙබන නීතිය අනුව  වැරදියි. අද   දරුවන් පාසල් 
ෙනොයැවීම වැරැද්දක්. ඒ නීති සංෙශෝධනෙය්දී අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සෑම මුසල්ිම් ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ ඕනෑම 
ජාතිකත්වයක - එදා බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා පුත්තලම 
පැත්ෙත් ඉන්න කෆී කියන ජන වර්ගය ගැන.- අවුරුදු 18 දක්වා 
දරුවන් සියලු ෙදනාටම අධ්යාපනය ලැබීෙම් අයිතිය පිළිබඳව 
නිරීක්ෂණ ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක තමයි 
අංක එක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම්වා ආගමික පශ්න බවටත්, 
සංස්කෘතික පශ්න බවටත් පත් වී තිෙබනවා. අපි ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ, ෙම් හැම සංස්කෘතියක්ම, හැම ආගමක්ම  කාලානුරූපව 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබන බව. මම අෙප් රෙට්  සිංහල අයට බලපාන 
නීතිය  පිළිබඳව නීතිෙව්දීන්ෙගන් ඇහුවා. මීට අවුරුදු 100කට 
කලින් සිංහල කාන්තාවන්ට වයස සීමාව අවුරුදු 17ද ෙකොෙහේද 
තිබිලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද ඒක ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකොම  ආර්ථික පශ්න, යුද්ධ  මැද්ෙද් ලංකා ව මානව සංවර්ධන 
දර්ශකවලින් ෙලෝකෙය් ඉහළ තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා නම් 
ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි ෙනොමිලෙය් අධ්යාපනය. ෙනොමිලෙය් 
අධ්යාපනය දීෙමන් ලැබුණු ෙලොකුම පතිඵලය තමයි අෙප් රෙට් 
ගැහැනු ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් ගිය එක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගැහැනු ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් යවන එෙකන් 
ෙදොස්තර ෙනෝනා ෙකෙනක් හදන එක; ඉංජිෙන්රු ෙනෝනා 
ෙකෙනක් හදන එක වාෙග් සරල ෙදයක් ෙනොෙවයි, උගත් 
කාන්තාවන්ට පමණයි; උගත් අම්මලාට පමණයි උගත් පුතුන් 
හදන්න පුළුවන්. දියුණු අම්මලාට විතරයි දියුණු පිරිමි හදන්න; 
දියුණු පුතුන් හදන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
මුස්ලිම් සමාජය සංස්කෘතික වශෙයන් ඉස්සරහට ගන්නවා නම් ඒ 
සංස්කෘතිකමය ආරක්ෂාව තිබිය යුතුයි. අද විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිවරයා පලස්තීනෙය් අල්-අක්සා පල්ලිය සම්බන්ධෙයන්  
ආණ්ඩුව ඡන්ද ෙනොදුන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන ආණ්ඩුෙව් 
ස්ථාවරය පකාශ කළා. ඒක වැරදියි. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, what is your point of Order? 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනට ෙකොමිටියක් පත් 

කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අවශ්ය 
නැහැයි කියලා මම හිතනවා. ඒක ෙවනස් කරන්න අපි දැනටමත් 
සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, එතුමා ඒකට පිළිතුරු ෙදයි.  That is not a point of 

Order. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම මුස්ලිම් මන්තීවරුන්ට ඒ ගරුත්වය ලබා ෙදමින් තමයි 

කථා කෙළේ.   

අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, මම ඉතාමත් වගකීෙමන් ෙම් කාරණය 
කියනවා. ෙම් දරුවන් පමුඛ අපි කවුරුත් එක රටකයි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් දැරිවියන්ට අවුරුදු 18 දක්වා ඉෙගන ගන්න 
අවස්ථාව තිබිය යුතුයි. ඒක ෙවනස් කරන්න ෙහොඳ නැහැ. අපි 
ජාතිකත්වයක් ඉස්සරහට ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු 
වන්ෙන් ඔවුන්ට අධ්යාපනය ලබා ෙදන එකයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 1999දී ෙකොෆී අනන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් මහෙල්කම්වරයා විධියට ඉන්න ෙකොට ඉදිරිපත් 
කරපු පරීක්ෂණ වාර්තාවක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්, ඒ මුස්ලිම් 
සංස්කෘතියට නිසි ගරුත්වයක් ඇතුව. අපට එෙහම පශ්නයක් 
නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒකයි. පලස්තීන පශ්නයත් එක්ක මෙග් කථාව 
සම්බන්ධ කරන්න හැදුෙව් ඒකයි.  

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා කිව්වා, අල්-අක්සා පල්ලිය 
සම්බන්ධ Resolution එකට යුෙනස්ෙකෝ එෙක්දී සහෙයෝගය ලබා 
ෙනොදුන්නු ෙහේතුව. ඒක වැරැදියි, ගරු සභාපතිතුමනි. පලස්තීනයට 
ඒක අයිතිය කියලා ශී ලංකාව පිළිෙගන තිෙබනවා. එතුමාත් 
කිව්වා, "East Jerusalem" කියන ෙජරුසලෙම් නැ ෙඟනහිර 
ෙකොටස පලස්තීනයට අයිතියි කියලා ශී ලංකා රාජ්ය පිළිෙගන 
තිෙබනවා කියලා. ෙම් කථා කරන මුස්ලිම් පල්ලිය තිෙබන්ෙන් 
එතැනයි. ඒක මුස්ලිම් බැතිමතුන්ෙග් වැදගත්ම පල්ලියක්. ඒක 
තිෙබන්ෙන් East Jerusalemවල. අද ඊශායලය ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් නැති ෙවච්ච පල්ලියක් ෙහොයන්න ඒ මහා 
වැදගත් සිද්ධස්ථානය යට උමං 100ක් විතර කැණලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක සරලව ෙත්රුම් ගන්න මම ෙම් 
කාරණය කියන්නම්. දළ ඳා මාලිගාව ෙබෞද්ධයන්ෙග් 
සිද්ධස්ථානයක්. ඒක යට තවත් සිද්ධස්ථානයක් මීට කලින් 
තිබුණා කියලා ෙහොයන්න දළ ඳා මාලිගාව යට උමං මාර්ග හදනවා 
වාෙගයි ෙම් සිදුවීමත්. ශී ලංකා රජය East Jerusalem පිළිගන්නවා 
නම් පලස්තීනෙය් අගනුවර කියලා, ෙම් කියන කථාව විහිළුවක්. 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා සතුව දැනට තිෙබනවා, ඒ යුෙනස්ෙකෝ 
අධ්යක්ෂවරයාෙග් පක්ෂගාහී කියාකාරිත්වයට විරුද්ධව පලස්තීන 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කරපු නිෙව්දනය. එම 
නිෙව්දනය මා සභාගත* කරනවා. 

445 446 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් කාරණය ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානෙය් ෙයෝජනාව ජාතීන්ෙග් 
සංගමෙය් සිට -එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ආරම්භ කිරීමටත් 
ෙපර සිට-  ෙලෝකයා සම්මත කරපු ෙයෝජනාවක්. ෙමවරත් ඒක 
දින්නා. ඒ නිසා මුස්ලිම් ජනතාවෙග් සංස්කෘතික අයිතීන් 
සම්බන්ධෙයන් අපි ගරු කරනවා. හැබැයි, දරුවන්ෙග් අධ්යාපන 
අයිතියටත් අපි ඒ හා සමානව ගරු කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාට කියන්නම්. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මැදිහත් වීෙමන් පාකිස්තානෙය් 
එක්තරා පරීක්ෂණයක් කළා. එකම සමාජ, ආර්ථික මට්ටමක් 
තිෙබන දැරිවියන් කණ්ඩායම් ෙදකක් ෙහොයා ගත්තා. එකම සමාජ, 
ආර්ථික මට්ටමක් තිෙබන හය වසර දක්වා අධ්යාපනය ලබලා 
පාසල් හැර ගිය දැරිවියන් දාහකෙග්ත්, හත වසර දක්වා අධ්යාපනය 
ලබලා පාසල් හැර ගිය දැරිවියන් දාහකෙග්ත් අනාගත ජීවිතය 
කුමන ආකාරෙයන්ද කියලා බැලුවා. එක වසරක අධ්යාපනෙය් 
ෙවනස ජීවිතයට ෙකොපමණ බලපානවාද? කට්ටියක් හය වසෙරන් 
පාසල හැර ගියා. ඉතුරු කට්ටිය හත වසෙරන් පාසල හැර ගියා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අවුරුදු පහෙළොවක් තිස්ෙසේ ෙම් 
දැරිවියන් ෙදදාහ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කළා.  

ඔවුන් හඳුනාගත්ෙත් ෙමොකක්ද? ඔවුන් හඳුනාගත් ෙද් තමයි 
එක් වසරක අධ්යාපනෙය් ෙවනෙසහි බලපෑෙම් තරම. ඒ දැරියන් 
අම්මලා වුණාට පසුව ඒ අයෙග් දරුවන් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා වූ 
ළමා මරණ අනුපාතිකය අනුව හඳුනාෙගන තිෙබනවා, හය වසරින් 
ඉස්ෙකෝලය හැර දා ගිය දැරියන් අම්මලා වුණාට පසුව වාර්තා වූ 
ළමා මරණ අනුපාතය හත වසරින් ඉස්ෙකෝලෙයන් එළියට යන්න 
සිද්ධ වූ දැරියන් අම්මලා වුණාට පසුව වාර්තා වූ ළමා මරණ 
අනුපාතිකයට වඩා 32කින් වැඩියි කියන එක. එක් වසරක 
අධ්යාපනෙය් ෙවනසක් නිසා 1,000ක් ෙදනා අතර ළමා මරණ 
අනුපාතිකය 32කින් වැඩි ෙවලා. එෙහම නම්, ගෑනු ළමයින්ට 
උගන්වනවා කියන එක පිරිමින්ට උගන්වනවාට වඩා ෙගොඩක් 
ෙවනස් ෙදයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් එන්නත්කරණෙයහි 
සාර්ථකත්වය ෙමතරම් සාක්ෂාත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  කැපිලි, 
ෙකටිලි ඔක්ෙකෝම අස්ෙසේ අෙප් රට ෙසෞඛ්ය අතින් ඉස්සරහට 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ, අෙප් දැරියන් ඉස්ෙකෝෙල් යන නිසායි. 
මෙග් ආත්තම්මා ඉස්ෙකෝලෙය් ගිය ෙකෙනක්. මෙග් අම්මා 
ඉස්ෙකෝෙල් ගිය ෙකෙනක්. මෙග් දරුවා අද ඉස්ෙකෝෙල් යනවා. 
අෙප් රට, පරම්පරා හතරක් ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය ලැබූ රටක්. ඒ 
නිසායි අප සංසක්ෘතික වශෙයන් ෙම් පමාණයට ඉස්සරහට ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසායි අප කියන්ෙන්, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් 
සංස්කෘතිය ඉහළට ගන්න නම් මුස්ලිම් දැරියන් ඉෙගන ගත යුතුය 
කියා. එතෙකොට තමයි උගත් පුතුන් හදන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, ඒ ෙපොදු කරුණු කීපය 
ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවමින් මා දැන් 
එන්න කැමැතියි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ 
විවාදයට.  

ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය -ඔබතුමා
- යම් යම් අවස්ථාවලදී විවිධ පකාශ කරනවා. ඒ අතරින් විෙශේෂම 
කරුණ තමයි, O/Level ගණිතය සමත් නැතිව අෙපොස (උසස් 
ෙපළ) කරන්න ෙදනවා කියන එක. ඔබතුමන්ලා එය කරන්ෙන් 
කුමන පදනමකින්ද කියන එක අපට පැහැදිලි නැහැ. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා මෑතකදී කියා තිබුණා, O/Level ගණිතය 
සමත් නැතිව අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) කරන්න ෙදනවා; ගණිතය 
සමත් වීම අවශ්ය නැහැ, අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළට) යන්න ෙදනවා 
කියා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගණිතය කියන්ෙන්-  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කමක් නැහැ. ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට ඔබතුමා එය වැරැදියට 

ෙත්රුම් අරෙගන. සමහර විෂයයන් තිෙබනවා, අෙපොස (උසස් 
ෙපළ) කිරීමට ගණිතය  අවශ්ය. අපි අලුතින් විෂයයන් 24ක් 
හඳුන්වා ෙදනවා, වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්යාපනය ලබා දීමට. එහිදී 
ෙබොෙහෝ විෂයයන්වලට ගණිතය අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
විද්යාව, ගණිතය, වාණිජ ආදි ගණිතය විෂයය අත්යවශ්ය අංශවලට 
ෙවනදා වාෙග්ම ගණිතය ඕනෑ. ළමයින් අධ්යාපනෙයන් හැලීමකට 
ලක් කරන්ෙන් නැතිව ලබා ෙදන වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් Robotics ෙහෝ වැඩ ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි 
හඳුන්වා ෙදන්න යන  අෙනක් විෂයයන්වලට ෙහෝ ගණිතය අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, ඕක තමයි අපට සුලභව ඇෙසන 

කාරණය. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්යතුමාෙග් 
කාලෙය්ත් ඔය තර්කය ඉදිරිපත් වුණා. එතුමා දුන් උත්තරයත් 
ඕකයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ගණිතය කියන්ෙන්, විෂයයක් 
ෙනොෙවයි. Periodsවලට ෙබදා ගණිතය ඉස්ෙකෝෙල් උගන්වන 
බව ඇත්ත. ෙහොඳ ව්යාපාරිකයකු වන්නත් ගණිතය දැනුම අවශ්යයි. 
ෙහොඳ ෙදොස්තර මහත්මයකු වන්නත් ගණිතය දැනුම අවශ්යයි.  

ඔබතුමාට  මතක ඇති, ෙම් ළඟදී ජාතිෙයන් සමුගත් අමරෙද්ව 
මැතිතුමා එක්තරා රූපවාහිනි සකච්ඡාවකදී කිව්වා, සංගීතය හරියට 
කරන්නත් ගණිත දැනුම අවශ්යයි කියා. ඇමතිතුමනි, මම සරලව 
කියන්නම්, ගණිත දැනුෙමන් තමයි අපට වියුක්ත චින්තනය 
උගන්වන්ෙන්. එළෙදනුන්  ෙදන්නයි, එළෙදනුන් ෙදන්නයි එකතු 
කළාම එළෙදනුන් හතර ෙදනායි කියන්න ගණිත දැනුමක් අවශ්ය 
නැහැ. හැබැයි, 2ට 2ක් එකතු කළාම 4යි කියන්න අපට අවශ්යයි, 
වියුක්ත චින්තනය. අතැන එළෙදනුන් ෙප්නවා. එළෙදනුන් 
ෙදන්නයි, එළෙදනුන් ෙදන්නයි එකතු කළාම එළෙදනුන් 
හතරෙදනායි කියන්න විෙශේෂ තර්ක ඥානයක් අවශ්ය නැහැ. 2යි, 
2යි කිව්වාම ගණිතෙයන් තමයි අපට ඒක කියන්ෙන්. නැත්නම් අපි 
එෙහම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ. ගණිතෙයන් තමයි අපට සංකල්ප 
ෙදන්ෙන්. මම ගණිතය උගන්වන්න හදනවා ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමාවත්, මමවත් ගණිතඥෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි ෙද්ශපාලනය 
කරන අය. අපි  ඔබතුමාට කියන්ෙන් ගණිත දැනුම නැතිව දරුෙවෝ 
ඉහළට ගිහින් වැඩක් නැහැ කියන එකයි. ව්යාපාර ෙවන්නට 
පුළුවන්, කීඩා ෙවන්නට පුළුවන්, fashion designing  ෙවන්නට 
පුළුවන්, ඒ ඕනෑ ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් හිතන්න බැරි නම් 
ෙමොනවාද, කරන්න  පුළුවන් ගරු ඇමතිතුමනි?  දැන් ඒෙකන් 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?  අද පාසල්වල දහෙය් පන්තිෙය් දරුවන්ට 
ෙකොෙහොම  ෙහෝ ලකුණු 35ක් අරෙගන ෙදන්න මහන්සි ෙවනවා. 
ෙම් දවස්වල ඉස්ෙකෝලවල අවංක ගුරුවරුන් මහන්සි ෙවන්ෙන්, 
දුර්වල දරුවන්ට ලකුණු  35ක් අරෙගන දීලා “S” Pass  එකක් 
අරෙගන ෙදන්නයි. ඒෙකන් තමයි නතර ෙවන්ෙන්. අවුරුදු 11ක් 
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ඉස්ෙකෝලෙය් ගිහින් ලකුණු 35කට වඩා ගන්න බැරි දරුෙවෝ ලක්ෂ 
ෙදකකට ආසන්න  සංඛ්යාවක් එන  එකට උත්තරයක් ෙවන්න 
ඕනෑ, ගණිතය ඉගැන්වීම අනිවාර්ය ෙනොකරන එක ෙනොෙවයි.  

කලා උපාධිධාරින් කියන්ෙන් කවුද? මා දන්නා තරමින් 
ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් හමුදා පධානීන්, බැංකුවල 
පධානීන් කලා අධ්යාපනය හැදෑරූ අය ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් 
රටවලට ගිහින් බලන්න. ෙපප්සිෙකෝ සමාගෙම් CEO  කවුද? 
එතුමාට කලා උපාධියක්  තිෙබන්ෙන්. කලා උපාධිය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒකට තමයි සමාජෙය්  වැඩි දැනුමක් අවශ්ය වන්ෙන්. 
ඉංජිෙන්රු අංශෙය්දී ගණිතමය කරුණු ටිකක් විතරයි; ෙබොෙහොම 
යාන්තිකයි. මා ගණිතය ගැන විවාද කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
රෙට් අධ්යාපන මට්ටම රැකිලා තිෙබන්ෙන් ගණිතයයි, සිංහලයි, 
ෙදමළයි උගන්වන නිසා. අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔය 
ෙදය කරන්න එපා කියලා. එය අධ්යාපනයට ගහන මරු පහරක්. 
ඔබතුමා සල්ලි ෙවන් කරලා  පුහුණුවීම් ඇති කරන්න, ෙකොෙහොමද  
දරුවන්ට ෙහොඳට ගණන් උගන්වන්ෙන් කියා. ඔබතුමා 2020 
ෙවනතුරු අධ්යාපන ඇමති ධුරය දරනවා නම්, එතැනදී ෙපන්වන්න 
"ෙම් අවුරුද්ෙද් ගණිතය සමත් අය ෙමච්චරයි,  මම ෙම් සංඛ්යාව 
සියයට 60ට,70ට  ෙගනාවා "කියා. ඒකයි ජයගහණය ඇමතිතුමනි. 
නැතිව මෙග් කාලෙය්දී ගණන් නැතිව Advanced Level  දක්වා 
ඉගැන්නුවා කියා කිව්වාට ඔබතුමාට නිසි උත්තරයක් හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු දහයකට පසුව ඔබතුමාට ෙත්ෙර්වි, 
ඔබතුමා ෙනොදැනුවත්ව ෙහෝ අධ්යාපනයට වළක් කපායි 
තිෙබන්ෙන් කියන එක. එම නිසා ඔය සමහර ගණිතඥයන් කියන 
අය ෙදන ලණු කන්න එපා. මම ඔබතුමාෙගන් කරුණාෙවන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර, ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ඉන්න ගණිතඥයන් පමණක් ෙනොව ගණිත මහාචාර්යවරුන්ද 
කැඳවා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කියලා.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම් තීන්දු තීරණ ගනු ලබන්ෙන් අපි ෙම් ආවාට ගියාට 

ෙනොෙවයි. ඒ විෂයන් පිළිබඳ පරිචය තිෙබන පුද්ගලයන් සහ 
ෙලෝකෙය් දියුණු අධ්යාපන කම හැම ෙදයක්ම සැලකිල්ලට ෙගන 
තමයි ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. එම නිසා මා ෙහෝ අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් කිහිප ෙදෙනක් එකතුෙවලා තීන්දු තීරණ  ගන්නවා 
ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳ විෙශේෂඥයනුත් එක්ක එකතුෙවලා තමයි ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක ගැන ඔබතුමාත් එකඟ ෙවනවා ඇති. 
ඒ අනුවයි ෙම් තීන්දු තීරණ ගනිමින් යන්ෙන්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ විෙශේෂඥයන් ගැන කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. මා 

කියන්ෙන් ගණිතය සම්බන්ධව ෙලෝකය පිළිගත් සිද්ධාන්තය. එම 
නිසා කරුණාකර ගණිතය නැතිව ඉස්සරහට යවන්න එපා. කිකට් 
ගස්සවන්නවත් යවන්න එපා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට මට කියන්න තිෙබන පධානම 
කරුණ තමයි, ෙම් සුවිශාල මුදල් කප්පාදුව. ෙම් රෙට් අධ්යාපනයට 

මුදල් ෙවන් කිරීෙම් පශ්නය ෙද්ශපාලන පශ්නයක් වුණා. ඔබතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, අධ්යාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 6ක් ෙවන් කරනවා කියා. පසු ගිය අය වැෙය්දී  
අධ්යාපනයට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.72ක් ෙවන් 
කළා.  කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සිට තිබුණු buildings 
වල අගයත් එකතු කර -රුපියල් බිලියන 121 ක්  එකතු කර- රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා, අධ්යාපන අමාත්යාංශයට රුපියල් 
බිලියන 250ක්  ගිය වර  ෙවන් කළායි කියා ගණන් හැදුවා. නමුත් 
අපි ඒ රුපියල්  බිලියන 121 ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. ඒක 
ෙබොරුවක්. ඒ බිලියන 121 අයින්කර හැදුවාට පස්ෙසේ  ෙපොදුෙව් 
අධ්යාපනයට - ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට පමණක් ෙනොෙවයි.-  
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 2.72ක්  ගිය වසෙර් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වසෙර් අය වැය වාර්තාවට අනුව ඒ සඳහා 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.2යි 
කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, 
buildingsවලට එකතු කරපු රුපියල් බිලියන 121 අයින් කළාම 
ගිය වසෙර් ඔබතුමාට නිශ්චිතව ලැබුෙණ් රුපියල් බිලියන 129යි 
කියලා හිතුෙවොත්, ෙම් වතාෙව් ලැබී තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
96යි. ඒ රුපියල් බිලියන 96 එන්ෙන් අය වැය කථාෙව්දී එකතු 
කරපු රුපියල් බිලියන 20ත් එකතුවයි. ෙම් වසෙර් ෙවන්කර 
තිෙබන්ෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.2යි. මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ෙමෙහම 
කියනවා: 

"...2014 වසෙර්දී ෙමන් තුන් ගුණයක පතිපාදන අප 2016 වර්ෂෙය්දී ෙවන් 
කරනු ලැබුවා. එෙහත්, 2016 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුව අවසන් වන විට 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට භාවිත කිරීමට හැකි වී ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 
38,850ක් පමණයි. එම නිසා, ෙමම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් 2017 
වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 90,000ක පමණ පතිපාදන ෙවන් කර 
තිෙබනවා."  

ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරනු ලැබූ පතිපාදන අඩු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න ඕනෑ කවුද? මුදල් ඇමතිවරයා 
ෙකළින්ම කියනවා, "ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය"යි කියලා. ඒ නිසා අපි 
අහන පශ්නය තමයි - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙමෙහම කියන නිසා මම 

ෙකටිෙයන් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට කියන්න කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 වසෙර්දී  පාග්ධන වියදම් වශෙයන් 

ෙවන් කරලා තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 17යි. 2014 පැවැති 
ආණ්ඩුෙවන් දීලා තිෙබන්ෙන්, ඒ රුපියල් බිලියන 17නුත් 
ෙකොටසක් පමණයි. අෙප් ආණ්ඩුව බලයට පත්වුණාම පාග්ධන 
වියදම් ෙවනුෙවන් ආසන්න වශෙයන් රුපියල් බිලියන 84ක් ෙවන් 
කළා. ගරු මන්තීතුමනි, “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” ව්යාපෘතිය 
යටෙත් පාසල් හත්දහස් ගණනක ෙගොඩනැඟිලි හා අත්යවශ්ය 
පහසුකම් ලබාදීම සඳහා පළාත් සභා සම්බන්ධ කරෙගන කටයුතු 
කරලාත් අපට කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ යන්තණය නිසා දැනටත් 
විශාල පමාණයක් commit ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන 
වටපිටාව තුළ ඒ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හදන්න 
පටන් ගත් ෙගොඩනැඟිලි ලබන අවුරුද්ෙද්ත් හැෙදන නිසා, ඒ 
කටයුතු අවසන් කළාම ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ෙම් ෙගොඩනැඟිලිවලට 
නැවතත් මුදල් ෙවන් කරන්න පුළුවන්.  

449 450 

[ගරු  බිමල් රත්නායක  මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර්  22  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තර්කය මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

ඔබතුමාෙග් රාජ්ය ඇමතිතුමාට නම් මට දැන් ෙවලාව ෙදන්න 
බැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, "නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධ මූලික ගැටලු" ඇතුළත් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් අධ්යාපන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් මා 
කරුණු ලබා ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය අය වැෙයන් ෙවන් 
කරන ලද මුදල් වියදම් කර ගන්න බැරි වුණාය කියා ඔබතුමා 
කිව්වා. ඔබතුමා දන්නවා, ගුරුවරුන්ට හිඟ වැටුප් ෙනොෙගවීෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව පසුගිය දවස්වල පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා වුණු 
බව. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙකොත්මෙල් ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු හිඟ 
වැටුප් ෙගවන්න රුපියල් හත්ෙකෝටියක් අවශ්යයි, හඟුරන්ෙකත 
ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු හිඟ වැටුප් ෙගවන්න රුපියල් හත්ෙකෝටියක් 
අවශ්යයි, වලපෙන් ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු හිඟ වැටුප් ෙගවන්න 
රුපියල් එක්ෙකෝටි තිස්හත්ලක්ෂයක් අවශ්යයි, නුවරඑළිය 
ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු හිඟ වැටුප් ෙගවන්න රුපියල් ෙදෙකෝටි 
පනස්ලක්ෂයක් අවශ්යයි. ෙම්, අද පවතින තත්ත්වයයි. ෙම් ගුරු 
හිඟ වැටුප් ෙගවීම සඳහා මුදල් ලැබිලා නැහැ.   

අවුරුදු 30කට, 40කට කලිනුත් අපි අහපු පශ්නයක් තමයි 
ෙඩස්ක්, පුටු හිඟය සම්බන්ධ පශ්නය. 2016 වසෙර්දී නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් පාසල්වල පැවති ෙඩස්ක්, පුටු හිඟය සම්බන්ධෙයන් 
විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා. 

සමස්තයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
පාසල් දරුවන්ට ෙම්ස 26,411ක් හා පුටු 23,433ක් අඩුයි කියලා 
කලාප මට්ටෙමන් මට වාර්තා ලැබී තිෙබනවා. කලාප වශෙයන් 
 ගත්ෙතොත්, නුවරඑළිය, හැටන්,  හඟුරන්ෙකත, ෙකොත්මෙල් 
කලාපවල හිඟ ෙම්ස, පුටු සම්බන්ධෙයන් එකතුව මට කියන්න 
පුළුවන්.  [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් මට 
ඔබතුමාෙගන්  ෙවලාව ෙදන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙඩස්ක්, බංකු ගන්න රුපියල් බිලියන 4ක් ෙවන් කරලා, ෙම් 

අවුරුද්ෙද්ම දැන් procurement අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩසක්්, 
බංකු ගන්න ලබන අවුරුද්දටත් රුපියල් මිලියන 5,000ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් පශ්නය නිරාකරණය ෙවයි 
කියා මා හිතනවා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් මිලියන 5,000 කියන්ෙන් ෙලොකු 

ගණනක් බව ඇත්තයි, නමුත් ඔබතුමාට පාසල් 10,000ක් 
තිෙබනවාය, ළමයින් ලක්ෂ 43ක් ඉන්නවාය කියලා මා ඉතා 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. එතෙකොට ඒ මුදල ෙලොකු නැහැ. 
අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රාජ්ය ඇමතිවරයාත් ඒ 
දිස්තික්කෙය් සිටියදී, ඔබතුමා අවුරුදු එකහමාරක් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කළත්, ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත පාසල් 
සඳහා පුටු ගන්න බැරි වුණාය කියන එකද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  ඒ 

නිසා මා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ඔබතුමාට “ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල” කරන්න බැහැයි කියලා. අධ්යාපනයට ෙවන්කරන 
මුදල් කප්පාදු කරලා “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  
 
අපි කියන්ෙන්, මුදල් නාස්ති කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. 

පාසල්වල ෙඩස්ක්, පුටු නැති එක ඉතාම පැරණි, සුලබ පශ්නයක්. 
අද කථා කරන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස්  පශ්න පිළිබඳවයි. ඔබතුමාෙග්  
රාජ්ය ඇමතිවරයා ඉන්න  දිස්තික්කෙය් තත්ත්වය ෙමෙහම නම් 
යුද්ධයට මුහුණ දුන්නු උතුරු පළාෙත් ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක් 
ඇද්ද? ලංකාෙව් දුප්පත්ම දිස්තික්කය වශෙයන් සලකන 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක් ඇද්ද? [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙකොළඹ ඉන්න නිසා 
දන්ෙන් නැතිව ඇති.  

ඔබතුමිය යාපනයට ගිහින්  TNA  එෙක් මන්තීතුමන්ලා මුණ 
ගැෙහන්න. මා ගරු ඇමතිතුමාට කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් අසාර්ථකභාවය නිසා, එෙහම නැත්නම් 
සංවිධානාත්මක බවක් නැති නිසා ඒ ෙවන් කළ මුදල වියදම් 
කරගන්න බැරි වුණු එක, ෙකොෙහොමටත් මුදල් කපන්න බලාෙගන 
ඉන්න මුදල් ඇමතිවරයාට "ඉබ්බා දිෙය් දමන්නද?" ඇහුවාම 
"ඇන්නෑෙව්"යි කියනවා වාෙග්" තත්ත්වයක් ඇති කරලා  
තිෙබනවා. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් ෙවන්කළ මුදල් ටික 
පෙයෝජනවත් ෙලස වියදම් කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න. මට අද උෙද්  ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල  
දිස්තික්කෙය් ව්යාපාරිකයන් කණ්ඩායමක් -ඉදිකිරීම් සංගමෙය් 
පධානින්- මට කථා කරලා කිව්වා, සල්ලි වැඩි වුණාය කිව්වට, ඒ 
ෙගොල්ලන් හදපු buildingsවලට රුපියල් ෙකෝටි 100ක් විතර 
ෙගවලාත් නැහැයි කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් ෙලොකුම 
බලෙව්ගය තමයි ගුරුවරු. ඒ ගුරුවරුන්ට අදාළව කථා කරනවා 
නම්, සුවිශාල වැටුප් විෂමතාවන් පිළිබඳව ඔවුන් සාකච්ඡා කරමින් 
ඉන්නවා. විවිධ කමිටු පත් කරලා තිෙබනවා. මට ලැබී තිෙබන 
කාලය ඇතුළතදී, ඒ ගැටලු පිළිබඳවත් මූලික ෙල්ඛන කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. අධ්යාපනෙය් පධාන ගියර් එක  
ෙවන්ෙන් ගුරුවරුයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දැනුමයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
තෘප්තියයි නැතිව ඔබතුමාට ෙමොනවත් කරන්න බැහැ.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උෙද් ඉඳන් රෑ වන කල් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශ ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණාට, -අපි අහලා තිෙබනවා 
ඔබතුමා එෙහම කරනවාය කියලා- ෙම් කණ්ඩායම ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාට deliver  කරන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ට අනවශ්ය සුවිශාල - 

 
 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. 

451 452 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාෙගන් ෙමතුමාට ෙවලාව 

ෙදනවා.      
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman 
ෙකොපමණද? 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන කල්. 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කථාව යන විධියට බලමු. මෙග් කථාව ට ඇමතිතුමා මැදිහත් 

ෙවනවා ෙන්. 

අද ගුරුවරුන්ට forms රාශියක් පුරවන්නට තිෙබනවාය කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්, ඔවුන් ඇමතිතුමාත් සමඟ කරන හැම 
සාකච්ඡාවකදීම සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 
සඳහා විවිධාකාර ෙද්වල් ෙබදා හැරීෙම්දී අද එහි පධාන වගකීම 
පැවරී තිෙබන්ෙන් ගුරුවරුන්ටයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා, අද ෙම් ගුරුවරුන් පාසල්වල අමතර විෂයයන් සුවිශාල 
පමාණයක් උගන්වන බව. වැටුප් විෂමතා තිබියදී, හිඟ මුදල් 
ෙගවන්න තිබියදී තමයි ඔවුන් ෙම් ෙසේවාව කරන්ෙන්.  

ඔබතුමා එදා කිව්වා, ගුරුවරුන්ෙග් හිඟ මුදල් ෙගවීම සඳහා 
මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් පළාත්වලට මුදල් යැව්වාය කියලා. රටට 
ඉන්ෙන් එක අධ්යාපන ඇමතිවරයායි. පළාත් සභා ඇමතිවරු ෙම් 
සභාවට එන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමාෙගන් තමයි අහන්නට 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාට වග කීමකුත් තිෙබනවා, ඒ පළාතට සල්ලි 
යැව්වාට පස්ෙසේ ඒවා අදාළ කලාපවලට ලැබී තිෙබනවාද කියා 
ෙසොයා බලන්නට. එක පැත්තකින්, වැටුප් හරියාකාරව 
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ, වැටුප් විෂමතාත් තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, ඔවුන්ට අමතර වැඩ රාජකාරි රාශියකුත් 
තිෙබනවා. එෙහම වන විට අධ්යාපනෙය් පතිලාභ අඩුයි. ඔවුන් 
දරුවන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. සමහර ගුරුවරුන් 
තුළත් අඩු පාඩුකම් නැතුවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් පධානම 
කණ්ඩායම ගුරුවරුන්. ඒ නිසා ෙම් ගුරුවරුන්ෙග් ගැටලු 
සම්බන්ධව මීට වඩා මැදිහත් ෙවන්නය කියා ඉල්ලා සිටින අතර ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සහ ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් මා කියන්න 
ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න මා වැඩි කාලයක් ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙදක තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත්යි. ඒ ආයතනවලට කාලයක් තිස්ෙසේම ලැෙබන්ෙන් 
කුඩම්මාෙග්ත් කුඩම්මාෙග් සැලකිලියි. දැන් ෙමවර අය වැෙයන් 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 2016දී පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
රුපියල් මිලියන 1,030ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. ෙමවර රුපියල් 
මිලියන 923 දක්වා අඩු කරලා, රුපියල් මිලියන 107කින් 
කපලා තිෙබනවා. පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් සුවිශාල හිස්තැන් පිළිබඳව ගෙව්ෂණය කරමින් 
පුරාවිද්යා පරීක්ෂණ රාශියක් සිදු කරමින් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අප වැනි කුඩා රටකට ෙලෝකෙය් පවතින්න පුළුවන් 
එකම විධිය සංස්කෘතියට invest කිරීෙමන් විතරයි. අපි රටක් 

වශෙයන් පවතිනවා නම් අධ්යාපනයට, කලා කටයුතුවලට සහ 
කීඩාවට ආෙයෝජනය කරන්නට ඕනෑ.  එෙහම නැත්නම් අපට 
ෙලෝකයත් සමඟ පවතින්නට බැහැ. අපට ඇෙමරිකාෙව්, චීනෙය්, 
ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකය සමඟ කවදාවත් හැප්ෙපන්නට බැහැ. රටක් 
වශෙයන් අෙප් අනන්යතාව ඉතිරි ෙවන්ෙන් සංස්කෘතිෙයන්.   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)! 
ගරු සභාපතිතුමනි, මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදලින් මුදල් 

ෙකොටසක් පුරාවිද්යා අවශ්යතාවලට ෙදනවා. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් කාලය ගන්න. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ෙහොඳයි. මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදලින් මුදල් ෙකොටසක් 

පුරාවිද්යා අවශ්යතාවලට ෙදනවා. මට මතක හැටියට ෙම් වසෙර් 
මධ්යම සංස්කෘතිය අරමුදෙල් ආදායම රුපියල් මිලියන 7,000කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මධ්යම සංස්කෘතික 

අරමුදල හැම දාමත් තිබුණාය, මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදල හැම 
දාමත් ෙම් කටයුතු කළාය කියලා. එෙසේ තිබියදී තමයි  පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පතිපාදන කපලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් මට්ටමිනුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කල්පනා කරන්න. රටක සංසක්ෘතියට -මා කියන්ෙන් ගල් 
කණුවලට ෙනොෙවයි- ආෙයෝජනය කරන එක රෙට් අනන්යතාව 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කරන ෙදයක්. ඒක තිවිධ හමුදාවට 
සල්ලි ෙවන් කරනවාටත් වඩා වැදගත්. රටක් වශෙයන් අප නැති 
කරන්න ආයුධවලින්ම ගහන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා මා 
කියන්ෙන්, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හා ජාතික 
ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මුදල් ෙවන් කිරීමත් ඒ 
වාෙග්ම වැදගත් බවයි.  

අද අමාත්යාංශයත් ජංජාලයක් කරලා තිෙබනවා. අද 
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබනවා. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙල් ආදායම ෙම් වසෙර් රුපියල් 

මිලියන 700කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සල්ලි උපරිම විධියට 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මධ්යාම සංස්කෘතික අරමුදල? ඒක තිෙබන්ෙන් අගමැතිතුමා 

යටෙත්යි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදලත්, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඒ ගැන ෙලොකු සාකච්ඡාවක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අද ෙම් අමාත්යාංශයත් ෙදකට කඩලා අද 
විශාල පටලැවිල්ලක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය 
කාලෙය් රාජ්ය නාට්ය උෙළල කර ගන්නත් බැරි වුණා. ෙමවර 
මුදල් පමාණයත් අඩු කර තිෙබන නිසා, විෙශේෂෙයන්ම සංස්කෘතික 
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා 
මැදිහත්වීමක් කරන්න කියලා  ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට තවත් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා  කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදෙය්දී වැඩිපුර සාකච්ඡා 
වන්ෙන් පාසල්වල ගැටලු. ඒවා ගැන අෙනක් මන්තීතුමන්ලාත්  
කථා කරයි කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා  මා හිතුවා, මුලින් කියපු 
කරුණු වාෙග්ම,   තවත් කරුණු ෙදක තුනක් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සහ ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් උදවු නැතිව ෙම් රෙට් ලක්ෂ 75ක් පමණ   
ෙදමව්පියන්ට තමන්ෙග් දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න බැහැ. 
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
උදව්ව නැතිව අපට අෙප් දරුවන් හදාගන්න ගන්න බැහැ.  ඒ  නිසා 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ෙමන්න ෙම් කරුණු පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා  කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. 
ඒවා ෙනොකිරීම සම්බන්ධ විෙව්චනයක් කරනවාට වඩා, මා ඒ 
ඉල්ලීම කරනවා.    

ඉතා ඉක්මනින් ඒ  කරුණු ෙදක තුනක් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ළමා 
අපෙයෝජනය කියන එක අෙප් රෙට් තිෙබන සුවිශාල ගැටලුවක් 
බව ඔබතුමා දන්නවා.  අපෙයෝජනයට ලක් වන සියලුම දරුවන් 
ඉන්ෙන් ඔබතුමා ළඟ; ඔබතුමාෙග් පාසල්වල. පාසල් තුළත් ඒක 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙගදරින් සිද්ධ ෙවලා ආවත් ඒක බලපාන්ෙන් 
පාසෙල්දී.  ඉතාම කනගාටුදායක කාරණය ෙම්කයි. ෙමවර 
කාන්තා කටයුතු අමාත්යාංශයට, කාන්තා හිංසනය සහ ළමා 
අප ෙයෝජන කටයුතු සඳහා කියා කරන්න ෙවන් කර තිෙබන මුදල 
හරියටම සියයට 150කින් කපා හැර තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, 
අපචාර කරන කට්ටියද ෙම් සල්ලි ෙවන් කෙළේ කියලා. අපි 
කවුරුත් පිළිගන්නා ෙද්ශපාලන ෙනොවන සමාජ සත්යයක් තමයි, 
ලංකාෙව් ළමා අපචාර වැඩියි කියන එක. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද, රාජ්ය ඇමතිතුමියනි? 

 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ගිය ආණ්ඩුවට වඩා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඒ මුදල් වැඩි කරලා 

තිෙබනවා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමිය විද්යා සිවෙලෝගනාදන්ෙග් මළ ෙගදර ගියා ෙන්ද? ඒ 

අම්මාට ෙබොරු කිව්වා ෙන්ද? ෙම්ක ෙවෙළන්දන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමියනි, කරුණාකර ගරු ඇමතිතුමා 
එක්ක කථා කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම් ළමා අපෙයෝජන වැඩි ෙවනවා. 
නමුත් ෙමවර කාන්තා කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙවන් කරන මුදල 

අඩු කර තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, අද ෙම්ක 
සුවිශාල ගැටලුවක්. නමුත්, ෙම්ක ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැඩි 
අවධානයට ලක් ෙනොවන අංශයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, මඟ 
ෙපන්වීම සහ උපෙද්ශනයට ෙමවර ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 4යි. අපෙයෝජනයට ලක් වන දරුවන් සඳහා 
පමණක් ෙනොෙවයි,   ෙමවැනි විවිධාකර පශ්නවලට මුහුණ ෙදන 
ලංකාෙව්ම දරුවන්ෙග් ඒ counselling කටයුතු සඳහා ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 4යි. මීට කලින් එච්චර ෙවන් ෙවලා 
තිබුණාද, නැද්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම්ක සුවිශාල 
ගැටලුවක්. ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන දරුවන් පමාණය ඉන්ෙන් 
ඔබතුමා ළඟ. ෙම් රෙට් ෙදමව්පියන්  පර්චස් දහයක ඉඩමක් 
අරෙගන, ෙගයක් හදාෙගන, ඒක වෙට් තාප්පයක් දමාගත්තාට 
දරුවන් හදාගන්න බැහැ; දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න බැහැ, 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය උදවු කරන්ෙන් නැත්නම්. දරුවන්ට 
උගන්වන එක වාෙග්ම, ෙම් දරුවන් ටික පරිස්සම් කරලා හදලා 
දීෙම් වගකීමත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට තිෙබනවා. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් උපෙද්ශනය 
සම්බන්ධව දිස්තික් මට්ටමින් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
කියලා. ෙම් විෂයය සම්බන්ධව ඉතාම දක්ෂ අධ්යක්ෂවරියන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න බව මා දන්නවා. ශී ලංකා 
සුමිතෙයෝ සංවිධානෙය් වැඩසටහනකදී ඒ මහත්මියක් කථා 
කරනවා මා දැක්කා. දිස් තික් මට්ටමින් එවැනි වැඩ පිළිෙවළවල් 
හදන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

අෙප් රෙට් අධ්යාපනය හදලා දියුණු කරයි කියලා අපි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
මා ඔබතුමාෙගන් බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන්, අ ඩු ගණෙන් ෙම් 
සිද්ධ වන විනාශය වළක්වාගන්න ෙම් අවුරුදු ෙදක තුෙන්දී 
ෙමොනවා ෙහෝ උත්තරයක් ෙහොයලා ෙදන්න කියන එකයි. මා 
ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, annual survey of 
school-based child abuse ආරම්භ කරන්න කියලා. මම ගිය වරත් 
ඔබතුමාට ෙම් ගැන කිව්වා. ඒක, විද්යා සිවෙලෝගනාදන් දැරියෙග් 
අපෙයෝජන සිද්ධිෙය්දී ෙම් රෙට් මතුවුණු පධාන අවශ්යතාවක්. 
පාසල් මට්ටමින් ෙම් වැඩසටහන කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. ඒක 
රහසිගතව කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙම් සඳහා මෙග් ෙනොෙවයි, 
විද්වතුන්ෙග් උදවු ගන්න.  ඔබතුමා - අපි  හිතනවාට වඩා සුවිශාල 
ෙඛ්දවාචකයක් ෙම්ක. 

ළමා අපෙයෝජන සම්බන්ධව දිස්තික් මට්ටමින් උපෙදස් ෙදන 
උපෙද්ශක අංශයක් හදලා, එම කටයුතු වාර්ෂිකව අධීක්ෂණය 
කරන්න. ඒක ඇෙමරිකාෙව්ත් කරනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ෙගොඩක් ගුරුහරුකම් ගන්නා 
රටක් ෙන්.  ෙමෙහම abuse ෙකොයි තරම් ෙවනවාද කියලා 
බලන්න ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වාර්ෂිකව සෑම පාසලකම 
රහසිගතව සමීක්ෂණයක් කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මත පදනම් ෙවලා ඔබතුමාට පුළුවන් ඊ 
ළඟ කියාමාර්ගවලට යන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කරුණ කියන්ෙන් තාත්තා 
ෙකෙනකු වශෙයන්. අෙප් දරුෙවෝ හදාගන්න බැහැ, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් උදව් නැතිව. ඒක වග කීෙමන් යුතුවයි මම 
කියන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් දරුවන්ට Tabs ෙදන්න යනවා. 
ෙම් Tabs ෙදන්න හදනෙකොටම සමහරු ඒ  ගැන සෘණාත්මක 
තර්කයක් ඉදිරිපත් කරනවා,  ෙම්ෙකන් ළමයි තව තවත් අසභ්ය 
චිතපටි බලන්න පුරුදු ෙවයි කියලා. ඒකට  ඔබතුමා Tabs ෙදන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා Tabs නුදුන්නත්, ඔක්ෙකොම කට්ටිය දැන් 
ඒවා බලලා ඉවරයි. දැන්  ළමෙයක් අවුරුදු 11 වනෙකොට ෙම් 
ඔක්ෙකෝම බලලා ඉවරයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි Tabs ෙදන එකට 
පක්ෂපාතී පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. ඒ Tabs ෙදන්න. නමුත්, Tabs 
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ෙදනවාට වඩා වැදගත් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් දරුෙවෝ වැඩි 
පමාණයක් පාථමික පන්තිෙයන් එළියට යනෙකොට ෙගදරදී හරි, 
ඉස්ෙකෝලෙය්දී හරි blue films බලලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. නිකම් ෙබොරුවට ''අෙප් දරුෙවෝ නම් එෙහම 
නැහැ'' කියලා අපි හිතාෙගන ඉන්නවා. නමුත්, ඒක  එෙහම නැහැ. 
දැන් ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි අෙප් රෙට් 
හැම ෙදයක්ම හංගා ෙගන ඉන්න නිසා ෙම් ඇත්ත පශ්නයට 
උත්තර ෙහොයන්ෙන් නැහැ. අපි ශක්තිමත් ජාතියක් හදනවා නම් 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? අපි ඒ virus එකට ඔෙරොත්තු ෙදන විධිය 
උගන්වන්න ඕනෑ. ''ෙම් virus එක නැහැ, නැහැ'' කියලා වැඩක් 
නැහැ. අද ෙම් phonography කියන virus එක තිෙබනවා. ඒකට 
අෙප් දරුෙවෝ ලක් ෙවලා ඉන්නවා; වැඩිහිටිෙයෝත් ලක් ෙවලා 
ඉන්නවා. කුඩා දරුෙවෝ -අවුරුදු 18 වුණත් කුඩා දරුෙවෝ ෙන්- නිල් 
චිතපටි -blue films- වැනි ෙද්වල්වලට ඇබ්බැහි වීෙමන්, ඒවා 
බලන්න ෙපලඹවීෙමන් දරුවන්ට වන හානිය නැති කරන්න 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය හරහා ඔබතුමන්ලා කුමක්ද කරන්න 
යන්ෙන්? අධ්යාපන අමාත්යාංශය කියන්ෙන් නැණ වාෙග්ම ගුණත් 
ඇති කරන්න බලයක් තිෙබන අමාත්යාංශයක්.  ෙකොෙහොමද 
ෙම්වාෙයන් දරුවන්ට වන හානිය නිවැරදි කරන්න ඔබතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා 
සිටිනවා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා.  

ෙලෝකෙය් රටවල් රාශියක් ෙම් ගැටලු විසඳන්න විවිධාකාර 
කමෙව්ද හදලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙම් තත්ත්වය පාලනය කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, දැන් ෙම් තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් පාලනය කරන්න බැරි 
නිසා. සමහර විට  නීති දමලා තරමක් දුරට පාලනය කරන්න 
පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමාෙග් අවසර ඇතුව එක්සත් රාජධානිෙය්ත්, 
එක්සත් ජනපදෙය්ත් ෙම් සම්බන්ධව කරන ලද පර්ෙය්ෂණ 
වාර්තාවල ෙතොරතුරු පමාණයක් මම  මීට කලින් ඉදිරිපත් කළා.  
මම ඇමතිතුමාට කියන්ෙන් ඒ වාර්තා ෙදෙකන්ම අවශ්ය ෙතොරතුරු 
ඒ සඳහා ගන්න එපා, ආසියාෙව් තිෙබන ෙතොරතුරු ගන්න 
කියලායි. ෙම් ගැටලුවට තිෙබන එක විසඳුමක් තමයි, ෙම් කියා 
නතර කරන එක. නැත්නම් පුළුවන් තරම් පාලනය කරන එක. 
අෙනක් විසඳුම තමයි, ෙම් blue filmsවල ෙපන්නුම් කරන ෙද්වල් 
ෙබොරු කියන එක දරුවන්ට ෙත්රුම් කරලා ෙදන එක.  

ලිංගික අධ්යාපනය සම්බන්ධ පශ්නයත් ෙම්  එක්ක ගැට 
ගැෙහනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. අධ්යාපන අමාත්යාංශය පසු ගිය 
කාලෙය් ලිංගික අධ්යාපනය කියන විෂයය පිළිබඳව යම් තාක් දුරට 
සාකච්ඡා කළා. ඒ විෂයය පිළිබඳව ෛවද්ය ශාන්ත ෙහට්ටිආරච්චි 
මහතා ෙපොතක් ලියා තිෙබනවා. ෙම් විෂයය සම්බන්ධෙයන් එතුමා 
වැනි තවත් විද්වතුන්  ඉන්න පුළුවන්. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
අනුමත කරපු එවැනි ෙපොත් තිෙබනවා. මම හිතනවා, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට ෙම් ෙපොත සුදුසුයි කියලා. මම ෙම් ෙපොත සභාගත* 
කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ෙපොත ඔබතුමාට ලබා ෙදනවා. ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දරුවන්ට උගන්වන්න කලින් ගුරුවරුන්ට 
ෙම් විෂයය සම්බන්ධෙයන් කියලා ෙදන්න කියලා මම 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ලිංගික අධ්යාපනය ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ගුරුවරුන්  පුහුණු කරන වැඩසටහනක් 
හදන්න. ෙමොකද, අද  අපචාරයට ලක් වූ දරුවන්ෙගන්, ෙම් 
කටයුතුවලට ඇබ්බැහි වුණු දරුවන්ෙගන් රටට වන හානිය අවම 
කර ගන්න නම්, අනිවාර්යෙයන්ම අපි දරුවන්ට ෙම් විෂයය 
සම්බන්ධෙයන් යම් අවෙබෝධයක් ලබා දිය යුතුයි. ඒක 
ඇෙමරිකාෙව් කමයට කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඒක ආසියාෙව් 
කමයට කරන්න. එෙහම ෙනොකර, අපි  ෙම්වා හංගා ෙගන 
සිටිෙයොත් අපට කවදාවත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් මුලින්ම ඒ 
ගැන දරුවන්ට උගන්වන්න කියලා ෙනොෙවයි.  ලිංගික කරුණු 
පිළිබඳව දරුවන්ට අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම ගුරුවරුන්ට යම් කිසි 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න කියලායි 
අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. දැනටත් ෙම් විෂයය 
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙගොඩක් පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා ෙම් Tabs හඳුන්වා ෙදනවා. 
ෙම් Tabs එක්ක ෙලෝකෙය් තිෙබන එක පශ්නයක් තමයි, smart 
phone addiction කියන එක. ෙම් කරුණ මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙරහිත් ෙයොමු කරන්න කියලා 
ඉල්ලමින්. ෙම්වාට සම්බන්ධ ගැන අවෙබෝධයකින් ෙතොරව Tabs 
හඳුන්වා දීෙමන් අෙප් රටට ඇතිවන විෙශේෂ ෙහොඳක් නැහැ, 
නරකක් මිසක්.  

ආණ්ඩුව අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල ගිය වසරට වඩා 
රුපියල් බිලියන 33කින් කප්පාදු කරලා, ර ෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් 
දරුවන්ට අධ්යාපනය ලැබීමට තිෙබන අයිතිය අහිමි කරන බවක් 
අපට ෙපෙනනවා, විෙශේෂෙයන්ම උසස් අධ්යාපනය පැත්ෙතන්. 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ෙහට අපි විවාදයට 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. උසස් අධ්යාපනය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරමින් යන ගමන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
වශෙයන් අපි ෙහළා දකින ගමන්, අධ්යාපනය පැත්ෙතන් දරුවන් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අපි ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා 
ටිකවත් සැලකිල්ලට අරෙගන කියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අමතරව විනාඩි කීපයකුත් අරෙගන 

තිෙබනවා.  

මී ළඟට, ගරු රාධකිෂ්නන් රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

கல்வி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  அரச தரப்பி ந்  ஆரம்ப 
உைர நிகழ்த் வதில் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்  
கல்வி அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி பற்றி ேபசப்பட்ட . 
விேசடமாக 2016ஆம் ஆண் க்ெகனக் கல்வி அைமச்சுக்கு 
கிட்டத்தட்ட 63 பில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் , அதிேல 10 
பில் யன் பாய் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கும் 53 
பில் யன் பாய் நிர்மாண ேவைலகள்- கட் டங்கள் - 
ேமற்ெகாள்வதற்கும் பயன்ப த்தப்பட்ட . இன்  இந்த 
நாட் ேல அ ல் இ க்கின்ற "அ கி ள்ள பாடசாைல 
நல்ல பாடசாைல" திட்டத்தின்கீழ் கிட்டத்தட்ட 16,593 
திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. இந்தப் 
பாடசாைலகளில் அதிகமான கட் ட ேவைலகள் வைட 
யாத நிைலயிேல இ ப்பதன் காரணமாக குறித்த ேவைலத் 
திட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கின்ற . அந்த வைகயில் இந்தப் 
பாடசாைலகள் A, B, C, D என்  நான்கு வைகயாகப் 
பிாிக்கப்பட்  அவற்றின் அபிவி த்தி ேவைலகள் ன்  - 
நான்கு வ டங்க க்குத் ெதாடர்ந்  நைடெபறவி க்கின்றன 
என்பைத இந்தச் சைபக்குத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்வி அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி குைறவாக இ க்கின்ற  என்  கூறப் 
பட்ட . இ ந்தா ம், 2016ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியி ந்  அதிகமான பணத்ைதச் ெசலவழிக்க ேவண் ய 
சூழ்நிைல ஏற்பட் ந்த . எனேவ, விேசடமாக கல்வி 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளப் பற்றிச் சற் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில் ஆசிாியர்க க்கான கல்வி 
வசதிகைள வழங்குத க்கு 1,000 மில் யன் பா ம் 
அேதேபால கிராமிய மற் ம் கஷ்டப் பாடசாைலகளில் 
ஆசிாியர் இல்லம், ஆசிாியர் ஓய்வைறகள் ேபான்றைவ 
நிர்மாணிப்பதற்கு 2,000 மில் யன் பா ம் அத்தியாவசியத் 
ேதைவயான நீர் மற் ம் சுத்திகாிப்  வசதிகைள அதிகாிப் 
பதற்கும் மின்சார வசதிைய வழங்குவதற்கும் கிட்டத்தட்ட 
6,000 மில் யன் பா ம் ஒ க்கப்பட் ள்ள . அத் டன் 
3,577 ஆரம்பப் பாடசாைலகளின் அ ப்பைட வசதிகைள 
வி த்தி ெசய்வதற்கு 10,000 மில் யன் பாய், இைடநிைலப் 
பாடசாைலகளின் வசதிகைள வி த்தி ெசய்வதற்கு 15,000 
மில் யன் பாய், எ விதத் திட்டங்க க்கும் சமகாலத்தில் 
உள்ளடக்கப்படாத க.ெபா.த. சாதாரண தரம் ெகாண்ட 1,360 
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 30 ஆயிரம் 
மில் யன் பாய், 25 ேதாட்டப் பாடசாைலகைள இைடநிைல 
மட்டத் க்குத் தர யர்த் வதற்கு 250 மில் யன் பாய், 
விஞ்ஞான ஆய் கூடம் மற் ம் 3,000 இைடநிைலப் 
பாடசாைலக க்கு நடமா ம் விஞ்ஞான ஆய் கூடத் 
ெதாகுதிகள் வழங்குவதற்கு 450 மில் யன் பாய், 
பாடசாைலப் பற் சுகாதாரப் பிாிவிைன வி த்தி ெசய்வதற்கு 
250 மில் யன் பாய் என்  பல்ேவ  நிதி ஏற்பா கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்   பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப  
கின்றன.   

இன்  விேசடமாக, கல்வி அைமச்சின் கீழ் இராஜாங்க 
அைமச்ெசான்  உ வாக்கப்பட் ப்பதால்,  தமிழ்ெமாழி 

லமான பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சு லமாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட்  
வ வைத நான் இந்த ேநரத்திேல சந்ேதாஷத் டன் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இன்  இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற 10,044 பாடசாைலகளில் 3,500 பாடசாைலகள் 
தமிழ்ப் பாடசாைலகளாக இ க்கின்றன. அதாவ , வடக்கு, 
கிழக்குப் பாடசாைலகள், நாட் ேல ஏைனய பகுதிகளில் 
இ க்கின்ற தமிழ்ப் பாடசாைலகள், மற் ம் ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதியிேல இ க்கின்ற பாடசாைலகள் என்  எல்லா 
வற்ைற ம் ஒன் ேசர்த்தால் நாட் ள்ள பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைகயில் ன்றில் ஒ  பகுதி தமிழ்ப் பாடசாைலகளாக 
இ ப்பைத அவதானிக்கலாம். இன்  இந்தத் தமிழ்ப் 
பாடசாைலகளின் ெபா வான அபிவி த்தி ேவைலகள் கல்வி 
அைமச்சர் ெகளரவ அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
அவர்களின ம் ெசயலாளர் தி . சுனில் ெஹட் யாராச்சி 
அவர்களின ம் மற் ம் அைமச்சின் ஊழியர்கள் எல்ேலா 
ாின ம் உதவிேயா   இடம்ெபற்  வ கின்றன என்பைத 
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இப்ெபா  வடக்கு, கிழக்குப் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கள் ேநாில் வந்  எங்க டன் ேபசித் தங்க ைடய 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் 
உ வாக்கப்பட் ள்ள .  

ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் ேபசியேபா , நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வெர யா மாவட்டத்தி க் 
கின்ற பாடசாைலகளின் குைறபா கைள இங்கு சுட் க் 
காட் னார்; அ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க . என் ைடய 
பிரேதசத்தின் குைறகைள அவர் சுட் க்காட் ய  மிக ம் 
சந்ேதாஷமளிக்கின்ற . இந்தக் குைறகைள நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககள் இப்ெபா  எ க்கப்பட்  
வ கின்றன. ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளின் அபிவி த்திக் 
கான ஒ க்கீ  2016ஆம் ஆண் க்கு 250 மில் ய ம் 
2017ஆம் ஆண் க்கு 250 மில் ய மாக ெமாத்தம் 500 
மில் யன் பாயாகும். அதன் லம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ைடய ஆேலாசைனக்கிணங்க அந்தப் 
பாடசாைலகளின் கணித, விஞ்ஞான பகுதிகைளத் தர யர்த்  
வதற்கான நடவ க்ைககள்  எ க்கப்பட்  வ கின்றன.  

அேதேபால, வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற volunteer 
teachers - ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கு ஆசிாிய நியமனங்கள் 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன. 
இப்ெபா  அதற்கான அைமச்சரைவப் பத்திரம் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இன் ம் 2 - 3 மாதங்களில் நிச்சய 
மாக அவர்கைள நியமிப்பதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் 
என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபால, மைலயகப் பகுதிகளிேல ஆசிாிய உதவியாளர் 
களாக இ ப்பவர்க க்கு-  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள  

உைரைய த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
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ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
எனக்கு இன் ம் 2 நிமிடங்கள் தா ங்கள்! எனக்கு 6 

நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட்ட .  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
இல்ைல. உங்க க்கு 4 நிமிடங்கள்! இப்ேபா  அந்த ேநரம் 
ந் விட்ட .  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
எதிர்காலத்திேல ஒட் ெமாத்தமாகத் தமிழ்ப் பாடசாைல 

க க்கு என்ெனன்ன உதவிகள் ெசய்ய ேமா, அைவ 
நிச்சயமாக எம  இராஜாங்க அைமச்சின் லமாக எங்க  
ைடய அைமச்சர் அவர்களின் உதவி ட ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்களின் உதவி ட ம் ெசய்ய ெமன்பைத 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எனக்குத் தரப்பட்ட 4 நிமிடங்களில் எைதப் ேபசுவெதன்  
எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கேள, நீங்க ம் ஓர் உ ப்பினர் என்ற வைகயில் 
உங்க க்கு  4 நிமிடங்கள் ெகா த்தால் அந்த நிைலைம 
எப்ப யி க்கும் என்பைதச் சிந்தித்  எங்க க்கு ேநரம் 
ஒ க்கும்ப  ேகட் , என  உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, நாங்கள் ேநரம் 

ஒ க்குவதில்ைல. அரசாங்கக் கட்சியினால்தான் ஒ க்கப் 
ப கிற . அதற்கு நாங்கள் ெபா ப்பல்ல.  

அ த் , ெகளரவ ைரெரட்ணசிங்கம் அவர்கள். 

 
[ .ப. 11.12] 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, உள்ளக 

அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார 
அ வல்கள் அைமச்சு மற் ம் கல்வி அைமச்சு ஆகியவற்றின் 
நிதிெயா க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந்  
ெகாண்  சில க த் கைளக் கூ வதற்கு வாய்ப்பளித் 
தைமக்கு த ல் நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல, 
இலங்ைகப் பாரா மன்ற வரலாற்றில்  இதைன க்கியமான 
ஒ  வர  ெசல த் திட்டமாக நான் க கின்ேறன். ஏெனனில், 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ஒ வர் வர  ெசல த் திட்டத்திைன 
அங்கீகாித்  வாக்களித்தி ப்ப  இந்த நாட் ல் மிக ம் 

ன்ேனா யான ஒ  ெசயற்பாடாகும். அரசியல் ைகதிகளின் 
வி தைல, காணாமற்ேபாேனா ைடய விடயங்கள், மீள்கு  
ேயற்றம், வாழ்வாதாரம், வடக்கு, கிழக்கின் அபிவி த்தி 
விடயங்கள், இைளஞர், வதிக க்கான ேவைலவாய்ப்  
விடயங்கள் என இவ்வா  பலவிதமான பிரச்சிைனகள் 

இ ந்தா ம்கூட, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்க டன் இைணந்  நாங்க ம் 
ஆதரவாக வாக்களித்தி ந்ேதாம். அந்த வைகயில், 2/3 
ெப ம்பான்ைம டன் இதன் இரண்டாம் வாசிப்  நிைறேவறி 
யி க்கின்ற .  

இன்  கல்வி அைமச்சின் கு நிைல விவாதம் நைடெப  
கின்ற ேவைளயிேல ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். அதாவ , 5ஆவ , 6ஆவ  பாரா மன்றங்களிேல 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
அவர்க டன் நா ம் ஒன்றாக இ ந்தவன். அந்தப் 
பாரா மன்ற அமர் களில் அவர் அ க்க  கல்விையப் பற்றி 
மிக ம் ப்ேபா  ேபசுவார். கல்விப் லத்தி ந்  
வந்தவன் என்ற ாீதியிேல அவ ைடய ேபச்ைச நான் மிக ம் 

க்கமாகச் ெசவிம த்தி க்கிேறன். அவர் கல்வியிேல 
காட் ய அக்கைறயின் காரணமாக இந்த 8ஆவ  பாரா  
மன்றத்திேல கல்வி அைமச்சராகத் ெதாி  ெசய்யப் 
பட் ப்ப  எங்க க்கு மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . அேதேபான்  
அவ க்கு உதவியாக, அவேரா  இைணந்  இந்தப் பாாிய 
ெபா ப்ைப ஏற்  நடத்தக்கூ ய, அ பவ திர்ச்சி ைடய 
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ஒ வர் ெதாி  ெசய்யப் 
பட் ப்ப ம் எங்க க்கு மிக்க மகிழ்ச்சிையத் த கின்ற .  

நாட் ல் எந்த அபிவி த்திைய எ த் க்ெகாண்டா ம், 
க்கியமாகக் கல்வியிேல இந்த நாட் ன் எதிர்காலம் 

தங்கியி க்கின்ற  என்பைத எவ ம் ம க்க யா . 
இதற்காக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் பாய் 90,000 
மில் யன் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . இந்த நா  பாாிய கடன் 
சுைமயில், - எங்கைள ம் எங்க ைடய சந்ததிகைள ம் 
ேவதைனயில் ஆழ்த்தி ைவத்தி க்கின்ற கடன் சுைமயில் - 
இ க்கும்ெபா ம் கல்விக்காக ஒ க்கப்பட் க்கும் 90,000 
மில் யன் பாைய நாங்கள் ஒ  ெபாிய நிதியாகத்தான் 
பார்க்கேவண் ம். ஆனா ம், இந்த நிதி ெசலவிடப்ப கின்ற 
தன்ைமயிேலதான் கல்வியின் ன்ேனற்றேமா அல்ல  

ன்ேனற்றமின்ைமேயா தங்கியி க்கின்ற . வளங்கள் எப் 
ெபா ம் சமமாக வி த்தியைடய ேவண் ம். நாங்கள் 
தனிேய ெபளதிக வளத்ைத - கட் டங்கள், உபகரணங்கைள - 
ெகாண்  கல்வி வளர்ச்சி அைடந் ள்ள  என்  
க த யா . கல்வியில் மனித வளம் க்கிய இடம் பி க் 
கின்ற . குறிப்பாக, ஆசிாியர் வளம் மிக க்கிய இடத்ைதப் 
பி க்கின்ற . அேதேபால, கல்விக் கூடங்களி ள்ள ஏைனய 
கல்விசாரா ஊழியர் வள ம் க்கிய இடம் பி க்கின்ற . 
நாங்கள் இந்த இரண்  வளங்ைள ம் சமமாகப் ேபணிக் 
ெகாண்  ெசன்றால்தான், கல்வியிேல ஒ  காத்திரமான 
வளர்ச்சிைய அைடய ம். தனிேய கட் டங்கைள 
அைமத் , ெபளதிக வளங்கைள வி த்திெசய்  அழகு 
பார்ப்பதில் எந்தவிதமான அர்த்த மில்ைல. அந்த வளங்க 
ேளா  ஆளணி வள ம் - மனித வள ம் - சமமாக 
வளர்க்கப்படல்ேவண் ம்.  

அைதவிட, இப்ெபா  நாங்கள் பார்க்கின்ற ஒ  பாாிய 
குைறபா  என்னெவன்றால், ெபளதிக வளங்கள், ஆளணி 
வளங்கள் இ ந்தா ம், கல்விக் கூடங்களில் ஆசிாியர்கள் 
மனநிைறேவா  கற்பிக்கக்கூ ய ஒ  சூழேலா, மாணவர்கள் 
மனநிைறேவா  கற்கக்கூ ய சூழ்நிைலேயா - கவின் 
நிைலேயா - இல்லாமல், பல பாடசாைலகள் இயங்குவதாகும். 
ஏெனன்றால், நாங்கள் ஆளணி, ெபளதிக வளங்கைள வி த்தி 
ெசய்வதற்குப் பணத்ைத ஒ க்கினா ம், பாடசாைலயில் 
இ க்கின்ற கவின் நிைல மிக ம் க்கியம். கல்விக் கூடங் 
களில் ஆசிாியர்கள் ேவதைனேயா  கடைம ாிவ , 
மாணவர்கள் விரக்தி மனப்பான்ைமயில் ேவண்டாெவ ப் 
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ேபா  பாடசாைலக்கு வந்  கல்விையத் ெதாடர்வ  என்பன 
ெவல்லாம் நாட் ன் கல்வி நிைலயில் பாாிய பின்னைடைவேய 
ஏற்ப த் ம். இதைன நாங்கள் மிக க்கிய விடயமாகக் 
க த்தில் ெகாள்ளேவண் ம்.   

இங்கு ஆசிாியர்க ைடய சம்பளம் பற்றிப் ேபசப்பட்ட . 
இ  க்கியமான . ஏெனன்றால், இ  மனதினாேல ெசய்யப் 
படேவண் ய ேவைல. ஏைனய கூ த் ெதாழிலாளிகளிடம் 
ேவைல வாங்குவ ேபால், நாங்கள் ஆசிாியர்களிடம் ேவைல 
வாங்க யா . ஆசிாியர்கள் மனதினால் உணர்ந்  
கற்பிக்கின்ற ேநரத்தில்தான், உண்ைமயான கல்வியிைனப் 
பிள்ைளகள் ெபறக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப ம். எனேவ, 
ஆசிாியர்களின் மனைதத் தி ப்திப்ப த்தக்கூ ய வைகயில், 
அவர்க ைடய மனக்குைறகள் - சம்பளம், கிராமப் றப் 
பாடசாைலகளிேல ஆசிாியர் வி திகள்,  பாடசாைலக்கு 
ேவண் ய மலசலகூட, நீர், மின்சார வசதிகள் எல்லாம் - ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் , ஆசிாியர்கள் மனநிைறேவா  கடைமயாற்றக் 
கூ ய ஒ  சூழைல ஏற்ப த்தேவண் ய  மிக க்கியம். 
அேதேபான்  மாணவர்கள் பாடசாைலக்கு வந் , 
தங்க ைடய ஏைனய விடயங்கைள மறந்  பாடசாைலயில் 
இ ந்  தங்க ைடய கல்வி நடவ க்ைககைளப் ரணமாக 
ேமற்ெகாள்வதற்கு உாிய சூழைல ஏற்ப த் வதில் கல்வி 
அைமச்சு கூ ய கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் ெமன்  நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 13 
வ ட கட்டாய பாடசாைலக் கல்விக் ெகாள்ைகயான  
வரேவற்கக்கூ ய . இப்ெபா , எல்லாப் பாடசாைல 
களி ம் மாணவர் இைடவிலகல் இ க்கின்ற . நகரத்தி ள்ள 
சில ன்ேனா யான பாடசாைலகைளத் தவிர, கிராமப் 

றங்களி ள்ள பாடசாைலகளில் நாளாந்தம் இைடவிலகல் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இ  ெதாடர்பில் நாங்கள் 
மாணவர்களிடம் விசாாித்தால், அவர்க ைடய வ ைமநிைல 
இதற்கு க்கிய காரணமாக இ ப்பைத அவதானிக்க 

கின்ற . எத்தைனேயா ஏைழ மாணவர்கள் ெபா ளாதார 
வசதிகள் இல்லாைமயால் தங்க ைடய இடத்தி ந்  
பாடசாைலக்குச் ெசல்வதற்கு ஒ  விச்சக்கரவண் கூட 
இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, கல்வி அைமச்சான , 
இவ்வா  மாணவர் இைடவிலகைல நி த் வதற்கான 
உத்திகைளக் ைகயாண்  ஒ  காத்திரமான ெசயல்திட்டத்ைத 
வகுத் , 13ஆம் ஆண் வைர ம் பிள்ைளகள் ப க்கக்கூ ய 
ஒ  சூழ்நிைலைய ஏற்ப த்தேவண் ம்.  

சில பாடசாைலகளில் மாணவர்கள் பாடசாைலக்கு 
வந்தா ம், அந்த நாைளப் பிரேயாசனமான ைறயில் பயன் 
ப த்த யாத - கற்பித்தல் இல்லாத - சூழ்நிைல ம் 
இ க்கின்ற . ஒ  பாடசாைலயில் கணித, விஞ்ஞான, ஆங்கில 
பாடங்கைளக் கற்பிப்பதற்குாிய ஆசிாியர்கள் இல்லாவிட்டால் 
மாணவர்கள் அங்கு ெசல்வதில் எந்தவிதமான பிரேயாசன 

மில்ைல. இவ்வாறான சூழ்நிைலகளா ம் பாடசாைலகளில் 
இைடவிலகல்கள் நைடெப கின்றன. ஆகேவ, 13ஆம் தரம் 
வைர ம் கட்டாயக் கல்வி என்ெறா  சட்டத்ைத 
அ ல்ப த் வதான  மாணவர்க க்குத்  தண்டைன 
வழங்குவதாக ம் அைமயக்கூடா . ஆனப யால், இந்தக் 
கட்டாயக் கல்விைய நாங்கள் நைட ைறப்ப த்த விைழகின்ற 
ேவைளயிேல, அந்த மாணவ ைடய கஷ்ட நஷ்டங்கைள, 
அதாவ  மாணவர்க ைடய ட் ச் சூழ்நிைலகள், 
ெபற்ேறார், பா காவலர்கள் ேபான்ேறாாின் கஷ்டங்கள் 
ேபான்றவற்ைறப் ாிந் ெகாண் , அவர்கள் கற்பதற்குாிய ஒ  
சூழ்நிைலைய ஏற்ப த்தேவண் ய  மிக க்கியெமன நான் 
க கின்ேறன்.   

அ த்   "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" அதாவ , "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" என்ற 
திட்டம் மிக ம் வரேவற்கக்கூ ய . நான் இம் ைற இந்த 
எட்டாவ  பாரா மன்றத்திற்குத் ெதாிவாகி வந்தேபா , 
என் ைடய தலாவ  உைரயிேல ன்ேனா ப் பாடசாைல 
களில் மாணவர்க க்கான அ மதிையப் ெப வதில் உள்ள 
கஷ்டங்கள் ெதாடர்பாகப் ேபசியி ந்ேதன். அைவ ெதாடர்பில் 
நடவ க்ைக எ க்குமா  நான் இங்ேக ஓர் உ க்கமான 
ேவண் ேகாைள ம் வி த்தி ந்ேதன். அதன் பிற்பா  
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ெறா  
திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தேபா  நான் சந்ேதாசப்பட்ேடன்.  
அந்தவைகயில், பாரா மன்றத்திேல நான் ஆற்றிய 
உைரையக் கல்வியைமச்சர் அவர்கள் ெசவிம த்த ம் 
இதற்ெகா  காரணமாக இ க்கலாெமன்  க திேனன். 
எப்ப ேயா, அந்தத் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட் க் 
கின்ற . இ  ெதாடர்பான ஆரம்பக் கூட்டத்திற்கு எங்கைள 
ெயல்லாம் அைழத்  அந்தந்தப் பகுதிகளிேல ெதாி ெசய்யப் 
பட்ட பாடசாைலகளின் விபரங்கள் எங்க க்குக் கூறப்பட்  
அைவ ெதாடர்பில் எங்க ைடய அபிப்பிராயங்கள் 
ேகட்கப்பட்டன.  ஆனால், அதன் பிற்பா  தற்ேபா  பல 
ெசயற்றிட்டங்கள் நைடெப கின்றன.  அவற்ைறப்பற்றி 
எங்க க்கு ஒன் ம் விளங்காதி க்கின்ற .   

பாடசாைலகள் 5 - 6 தரங்களாக வகுக்கப்பட் , 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
திட்டத்தின்கீழ் ெகாண் வரப்ப வைத நாங்கள் வரேவற் 
கின்ேறாம்; அைதயிட் ச் சந்ேதாசப்ப கின்ேறாம். அ  
மிக ம் க்கியமான . ஏெனன்றால், பாடசாைலக ைடய 
ஏற்றத்தாழ் களினால்தான் இன்  சில மாணவர்கள் அவற்றில் 
அ மதிையப் ெப வதில் கஷ்டப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கிற .  இ  ஒ  பாாிய பிரச்சிைன.  சின்னப் 
பிள்ைளகைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்கள் சிறியவர்களாக 
இ ந்தா ம் தலாம் தரம், இரண்டாம் தரம் ப க்கும்ேபாேத 
தாம் ஐந்தாம் தரம் சித்தியைடந்ததன் பிற்பா  ஒ  குறிப்பிட்ட 

ன்ேனா ப் பாடசாைலயிேல ேசர்ந்  ப க்கேவண் ம்; 
அந்தப் பாடசாைலயில் ப த்  நல்ல ெப ேப கைளப் 
ெபறேவண் ம்; தாம் ஓர் உயர்ந்த நிைலக்கு வரேவண் ம் 
என்ெறல்லாம் கன  காண்கின்றார்கள். அந்த அ மதி 
ம க்கப்ப கின்றேபா  அந்தப் பிஞ்சு உள்ளங்கள் மிக ம் 
பாதிக்கப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற .   

நான் ேநற்  ன்தினம் ஒ  பிரச்சிைனைய அறிந்ேதன். 
அதாவ , மட்டக்களப்பி ள்ள ஒ  ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர் ஓர் உயர்தரக் கல் ாியிேல தன் ைடய 
இரண்  பிள்ைளகைள ம் ேசர்த் க் கற்பித் க் 
ெகாண் ந்தார். அவ க்குத் திடீெரனத் தி ேகாணமைலக்கு 
இடமாற்ற உத்தர  வந்த . எனேவ, அவர் அங்கு 
ெசன்றதனால் அவ ைடய பிள்ைளகள் தி ேகாணமைலப் 
பாடசாைலெயான்றில் இரண்  வ டங்கள் ப த்தார்கள். 
அதன் பிற்பா  இந்த வ டம் அவ க்கு மீண் ம் 
மட்டக்களப்பிற்கு இடமாற்றம் கிைடத்தி க்கின்ற .  எனேவ, 
அவர் மீண் ம் தான் தரம் ஒன்றி ந்  பிள்ைளகைளக் 
கற்பித்த அந்தக் கல் ாிக்கு வந்  தன் ைடய பிள்ைளகைளச் 
ேசர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட்டேபா  ஒ  
பிள்ைளக்கு அ மதி கிைடத்தி க்கின்ற . ஆனால், தரம் 
ஐந்தில் கற்கின்ற பிள்ைளக்கு அ மதி ம க்கப் 
பட் க்கின்ற . அரசாங்கம் இடமாற்றம் ெகா ப்ப  அந்தப் 
பிள்ைளயி ைடய குற்றமல்ல. அந்தப் பிள்ைள தான் ப த்த 
ஒ  பள்ளிக்கூடம், தான் அறிந்த அதிபர், தான் அறிந்த 
ஆசிாியர் குழாம் என்ற ாீதியிேல அங்கு வ கின்றேபா , 
சட்டதிட்டங்கைள விதித்  அவ ைடய அ மதிைய ம ப்ப  
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எவ்வள  நியாயமானெதன்  எனக்குத் ெதாியவில்ைல. 
எனேவ, நாங்கள் க்கியமாக இளம் மாணவர்களின் 
உள்ளங்கைளக் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  சி வயதில் 
அவர்க ைடய உள்ளத்தில் இந்த விடயங்கள் பதிவதன் லம் 
அ  அவர்க க்கு நீண்டகாலத்திற்குப் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி, 
ேவ விதமான பிரச்சிைனகைளக் ெகாண் வரக்கூ ம். 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" என்ற 
திட்டம் ெவற்றிகரமாக நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் வைர ம் 
இந்தப் பாடசாைலக க்கான அ மதி விடயத்திேல சில 
கஷ்டங்கள் இ க்கத்தான் ெசய் ம். ஆகேவ, பிள்ைளகைளப் 
பாதிக்காத வைகயில் திட்டங்கைள வகுத் , அந்தப் 
பாடசாைலகளிேல மாணவர்கைள அ மதிப்பதற்கான 
ெசயற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமன்  நான் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், இம் ைற கல்வி ெதாடர்பான விடயங்களிேல 
"ஆயிரம் பாடசாைலத் திட்டம்", "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல" திட்டம் ேபான்ற பல திட்டங்களின் லம் 
இலங்ைகயி ள்ள பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப  
கின்றன. இ  ஒ  நல்ல விடயம். ஆனால், இவ்வாறான எந்தத் 
திட்டத்தி ம் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படாத கிட்டத்தட்ட 1,200 
பாடசாைலகள் இனங்காணப்பட் , அவற்ைற ம் அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு எ க்கின்ற யற்சிகைள நாங்கள் மிக ம் 
வரேவற்கின்ேறாம்; அைதயிட் ச் சந்ேதாசப்ப கின்ேறாம்.   

ேதாட்டப் பாடசாைலகைளப் ெபா த்தளவிேல, அவற்ைற 
இைடநிைலப் பாடசாைலயாக தர யர்த் வதற்கும் இைட 
நிைலப் பாடசாைலகைள உயர்தரப் பாடசாைலகளாகத் 
தர யர்த் வதற்கும் எ த்த யற்சிகைள நாங்கள் ெவகுவாக 
வரேவற்கின்ேறாம். அ  க்கியமான ஒன்றாகும். 
ஏெனன்றால், மைலயகம் கல்வியிேல  பின்தங்கியி க்கின்ற . 
அைதப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அந்தப் பிரேதச 
மக்க ம் குறிப்பி வ  நாங்கள் அறிந்த விடயமாகும். ஆகேவ, 
அந்த மைலயக மக்க ைடய கல்வியிேல காத்திரமான சில 

கைள எ த்தி ப்ப  வரேவற்கக்கூ ய . அதற்காக 
நாங்கள் கல்வி அைமச்ச க்கு நன்றிய கூறிக்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ஆரம்பக் கல்வி, விஞ்ஞானம், கணிதம், ெதாழில் ட்பம் 
ஆகிய விடயங்களிேல சில ெசயற்றிட்டங்கைள வகுத்  அந்த 
கல்விைய வளர்ப்பதற்காகப் பல யற்சிகைள எ த்தி ப்ப  
சந்ேதாசத்திற்குாிய . அேதேபான்  விைளயாட் த் ைற, 
தகவல் ெதாழில் ட்பம் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன விடயங் 
கைள ம் கல்வியிேல ேசாத்்  அைத வளர்ப்பதற்கு 
எ த்தி க்கும் யற்சிக ம் நல்ல யற்சிகளாகும்.  

ேம ம், கல்வி கற்கின்ற மாணவர்கள் அரசின் பாடத்திட் 
டங்க டாக - curriculum - ெபற் க்ெகாள் ம் அறிைவவிட, 
பாடத்திட்டத்திற்கு ேமலாக  நாளாந்தம் ேவ  எத்தைனேயா 
பல விடயங்கைள ம் அறிந் ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற . அவற்ைற அறியாவிட்டால் இந்த உலகத்திேல 
வாழ யா . மிக ேவகமாக மாறி வ கின்ற இந்த 
உலகத்திற்கு கங்ெகா க்கக்கூ ய விதத்திேல மாணவர்கள் 
வளர்க்கப்பட ேவண் ய  மிக க்கியமாகும். அந்த விடயத் 
தி ம் கவனம் எ க்க ேவண் ம். இப்ெபா  நாங்கள் 
பாடசாைலகளிேல பாடாீதியாக ஒ  விடயத்ைத  அவதானிக் 
கின்ேறாம். அதாவ , காைலயிேல ஆசிாியர்கள் பாடெம க்க 
ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஒ  நாைளக்கு கிட்டத்தட்ட எட்  பாட 
ேநரங்கள் அவர்க க்கு இ க்கின்றன. பாட ஆசிாியர்கள் 

அந்தப் பாடத்திட்டத்ைத க்கும் விடயத்தி ம், அவற்ைற 
மாணவர்க க்குச் சாியாகப் ாியைவக்கின்ற விடயங்களி ம் 
மிக ம் அக்கைறேயா  ெசயற்ப கின்றார்கள். அ  
வரேவற்கக்கூ ய . ஆனால், ெபா வாக சன்மார்க்கம், மனித 
வி மியங்கள், பண்பா கள், கைல, கலாசாரம் என்பன பற்றி 
மாணவர்கள் அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய சந்தர்ப்பங்கள் மிகக் 
குைறவாக இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் அவற் க்ெகன ம் 
சில ெசயற்றிட்டங்கைள வகுத்  அவற்ைறப் பாடசாைலகளில் 
ேபாதிக்க ேவண் ம்.  

இப்ெபா  மாணவர்களாக இ க்கின்றவர்கள்தான் 
எதிர்காலத்தில் எங்க ைடய நாட் ேல ெபா ப் ள்ள ெபாிய 
வர்களாக, அரசியல்வாதிகளாக, ைறசார் நி ணர்களாக 
வரப்ேபாகிறார்கள். இவர்க க்கு மத்தியில் பாடசாைல 
மட்டத்தி ந்ேத இன ஒற் ைம வளர்க்கப்பட ேவண் ம். 
எல்லாச் சமயங்கைள ம் சமமாக மதித்தல், மற்றவர்கள  
ெமாழிகைள ம் மதிக்கின்ற தன்ைம, சேகாதரத் வ 
மனப்பான்ைம, ாிந் ணர்  ேபான்ற தன்ைமகேளா  வாழக் 
கூ ய நிைலப்பாட்ைட ஏற்ப த்தக்கூ ய ெபா த்தமான 
ஓாிடம் பாடசாைலயாகும். எனேவ, அதற்கான எதிர்காலத் 
திட்டத்ைத மிகக் கவனமாகக் க த்திேலெகாண்  அந்த 
விடயத்தி ம் கல்வி அைமச்சு கூ தலாகக் கவனெம க்க 
ேவண் ம். அப்ேபா தான் எங்க ைடய நாட் ன் எதிர்காலம் 
சிறப்பாகும். அப்ப யான ஒ  நிைலயிேல எங்க ைடய 

ன்ேனார்கள் எங்கைள வளர்க்காத ம் இன்  நாங்கள் 
அ பவிக்கும் ன்ப யரங்க க்கு ஒ  காரணமாக 
இ க்கலாம்! 

அண்ைமயிேல ேதசிய இைளஞா் ேசைவகள் மன்றத் 
தி ைடய இைளஞர் பாரா மன்ற அமர்ைவப் பார்க்கக்கூ ய 
ஒ  சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்ட . அன்  அந்த அமர்விேல 
நான் 2-3 மணித்தியாலங்கள் அவர்கேளா  உட்கார்ந் 
தி ந்ேதன். அப்ேபா  சில விடயங்கைள அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ ந்த . இைளஞர்களாக இ ந்தா ம் அந்த 
இைளஞர் பாரா மன்றத்திேல அவர்கள் நடந் ெகாண்ட 
விதம், மற்றவர்க ைடய க த் க்க க்குப் பதில் உைரத்த 
விதம் என்பன என்ைனக் கவர்ந்தன. மிக ம் ாிந் ணர்ேவா  
அவர்கள் இ ப்பைதப் பார்த்  மிக ம் சந்ேதாசப்பட்ேடன். 
எதிர்கால அரசியல் தைலவர்களாக மிக ம் ெசம்ைமயான 

ைறயிேல அவர்கள் வளர்க்கப்ப கின்ற ைறைம மிக ம் 
சிறப்பாகும். அதற்காக அந்த நி வனத்தி ைடய பணிப்பாளர் 
நாயகம் அவர்க க்கும் ஏைனய உத்திேயாகத்தர்க க்கும் 
மற் ம் அைதச் சார்ந்த அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாயி க்கின்ற 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் அதற்கு 
உ ைணயாக இ க்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
நாங்கள் நன்றி பாராட்ட ேவண் ம். ேதசிய இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்ைத ஊக்குவித் , அங்கு என்ெனன்ன 
குைறபா கள் இ க்கின்றன என்பைத அறிந்  அதற்குத் 
ேதைவயான நிதிையைய ம் ெகா க்க ேவண் ம். அந்த 
ாீதியிேல இலங்ைகயின் சுபிட்சத் க்கு உண்ைமயாகத் 
ேதைவப்ப கின்ற இன ஒற் ைமைய, கைல, கலாசாரத்ைத  
வளர்த்ெத ப்பதி ம் மற் ம் ஏைனய அபிவி த்திகைளப் 
பற்றி ம் கவனெம க்க ேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  ஆசிாிய வளத்திேல கணிதம், விஞ்ஞானம், 
ஆங்கிலம் ஆகிய ன்  பாடங்க க்குமான ஆசிாியர்களின் 
ேதைவ மிக ம் அதிகமாக இ க்கிற . ஆனால், அேனகமான 
பாடசாைலகளில் அவற் க்குப் பற்றாக்குைற நில கின்ற . 
சாதாரணமாக GCE (O/L) வைர வகுப் கள் நைடெப கின்ற 
பல பாடசாைலகளில்கூட கணித, விஞ்ஞான ஆசிாியர்கள் 
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இல்ைல. இப்ப யாக வ டக்கணக்கில் இயங்குகின்ற 
பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. பாீட்ைசகைளப் ெபா த் 
தளவிேல, அந்தப் பாடங்க க்கு ஆசிாியர்கள் இல்லா 
விட்டா ம் எல்லா மாணவர்க க்கும் அைவ ஒன்றாகத்தான் 
நைடெப கின்றன.  ஆகேவ, அந்த மாணவர்க ைடய 
நிைலைமையப் பற்றி ம் நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். 
அவர்களின் ெபற்ேறார் ப கின்ற மனக்கஷ்டங்கைள ம் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

ஐந்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
அந்த வைகயில், கணித மற் ம் விஞ்ஞான ஆசிாியர்கைள 

நியமிக்கின்ற விடயத்திேல சில ெசயற்றிட்டங்கைள கல்வி 
அைமச்சு ன்ென த்தி ப்பைதயிட்  சந்ேதாசப்ப கின்ேறன். 
ஆங்கில ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதிேல சில கஷ்டங்கள் 
இ ப்பைத நாங்கள் உணர்கிேறாம். இப்ெபா  ஆங்கில 
ெமாழியில் HNDE கல்விெநறியிைனப் ர்த்தி ெசய்த பலர் 
இ க்கின்றார்கள். அதாவ , உயர்ெதாழில் நி வனங்களில் 
பயின்ற அவர்கள் ெவளியிேல இ க்கின்றார்கள். அவர்கைளப் 
பிரேயாசனப்ப த்தலாம்! அதற்காக ஒ  நீண்டகாலத் 
திட்டத்ைத  வகுத் க்ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம். ஆங்கில 
ஆசிாியர்கள் இல்லாததனால் மாணவர்கள் அந்தப் பாட 
ேநரத்ைத ெவ மேன கழிப்பைதத் ெதாடரவிடாமல் ாிதமாக 
ஒ  திட்டத்ைத வகுக்க ேவண் ம். இன்  எங்க க்கி க்கின்ற 
மனித வளத்ைதப் பிரேயாசனப்ப த்தி, ஆங்கில, கணித, 
விஞ்ஞான ஆசிாியர்கைள உடன யாக நியமிப்பதற்குாிய 
ேவைலகைளச்  ெசய்யேவண் ெமன்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ஐந்தாம் தர லைமப்பாிசில் பாீட்ைசையப் ெபா த் 
தளவிேல, அ  வறிய பிள்ைளகள் தங்கள  உயர் கல்விையத் 
ெதாடர்வதற்கான ஒ  பாீ்ட்ைசயாகும். ஆனால்,  அத ைடய 
ேநாக்கம் இன்  மா பட் க் காணப்ப கின்ற .  வசதி கூ ய 
ெபற்ேறா ம் பிரசித்தி ெபற்ற பாடசாைலகளில் அ மதிையப் 
ெப வதற்காகத் தங்க ைடய  பிள்ைளகள் அந்தப் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற ேவண் ெமன்  வி ம் கின்றார்கள்; 
பாடசாைலக ம் அதைன அ மதிக்கின்றன. இதன் 
காரணமாக இன்  அந்தப் பாீட்ைச ேவெறா  ேகாணத்தில் 
இ க்கின்ற . ஒவ்ெவா  ெபற்ேறா ம் தங்க ைடய பிள்ைள 
மாவட்டத்திேல அதிக ள்ளிகைளப் ெபறேவண் ம், அகில 
இலங்ைகயிேல கூ தலான ள்ளிகைளப் ெபறேவண் ெமன்ற  
ேநாக்கத்ேதா  ெசயற்ப வைத நாங்கள் காண்கின்ேறாம். 
அேதேபால் பாடசாைல அதிபர், ஆசிாியர்க ம் அந்தப் 
பாீட்ைசயிேல தங்க ைடய பாடசாைல அந்த மாவட்டத்திேல, 
அகில இலங்ைகயிேல சிறந்த பாடசாைலயாகக் கணிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  வி ம் கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . இதனால் உண்ைமயில் வசதி குைறந்த மாணவர்கள் 
அந்தப் பாீட்ைசயில் ேதாற்றி  உயர் கல்விையத் 
ெதாடர்வதற்குாிய சந்தர்ப்பங்கள் இல்லாமற்ேபாவதாக நான் 
உணர்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்தப் பாீட்ைச ெதாடர்பாக ஒ  
மீளாய்  ெசய்யப்பட  ேவண் ம்.  

ஆனால், இந்தப் பாீட்ைச ெதாடர்பாகப் பலவிதமான 
க த் கள் நில வைத ம் அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க் 
கின்ற . 5ஆம் தர லைமப்பாிசில் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்  

கின்ற மாணவர்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல, அவர்க ைடய 
வய , சக்தி, மற் ம் அவர்க ைடய வி ப்  ெவ ப் கைளக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இந்தப் பாீட்ைசக்கு அவர்கள் 
பயிற்றப்ப வதில்ைல. அவர்கள் ெபற்ேறார்களா ம் 
ஆசிாியர்களா ம் மிக ம் கஷ்டப்ப த்தப்பட்  வழிநடத்தப் 
ப கிறார்கள். இந்தப் பாீட்ைசையக் கண்  பயந்த 
மாணவர்க ம் இ க்கிறார்கள். 1990ஆம் ஆண்  நான் ேதசிய 
கல்வி நி வகத்திேல இ ந்தேபா  ல்ேலாியா ைவத்திய 
சாைலக்குச் ெசன்  5ஆம் தர லைமப்பாிசில் பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற்றிய சில  மாணவர்கைளப்   பார்க்கக்கூ ய சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைம எனக்கு நன்றாக ஞாபகமி க்கிற . அவர்களின் 
அந்த நிைலைமக்கு காரணம், அவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட்ட 
ேமலதிக அ த்தங்க ம் ேவைலப்ப ம்தான் என நான் 
க கின்ேறன். ஆைகயால், இந்தப் பாீட்ைசக்கு 
வழிகாட் ம்ேபா  - அவர்கைளத் தயார்ப்ப த் ம்ேபா  
அந்தப் பிஞ்சு உள்ளங்க ைடய மேனாநிைல, வி ப்  
ெவ ப் கள், அவர்க ைடய இய ைம ஆகியவற்ைறக் 
க த்திற்ெகாண்  வழிநடத்த ேவண் ெமன் ம் அதற்கான 
ஒ  திட்டத்ைதக் ெகாண் வர ேவண் ெமன் ம் இச்சந்தர்ப் 
பத்திேல வ த்திக் கூறவி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய நாட் ேல கல்விக்குச் ேசைவயாற்றிய 
அைமச்சர்கள் இ வ ைடய ெபயர்கைளக் ெகளரவ 
உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்டார். 
அ ேபால், ஏைனய கல்வி அைமச்சர்க ம் எங்க ைடய 
மனங்களிேல இ க்கிறார்கள். தற்ேபா ள்ள கல்வி அைமச்சர் 
அவர்கள் ஓர் இைளஞனாக இ க்கின்றார். அவாிடம் 
இ க்கின்ற ஆற்றல்கைள அவர் ைமயாகப் பிரேயாசனப் 
ப த்த ேவண் ம். அவ க்கு உதவியாக இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்கள் இ க்கிறார். எனேவ, இ வ ம் ேசர்ந்  இந்த 
நாட் ேல கல்வியில் ஒ  ரட்சிகரமான மாற்றத்ைத ஏற்ப த்  
வதன் லமாக மாறிவ கின்ற உலகத் க்கு எங்க ைடய 
பிள்ைளகள் சகல ம் கங்ெகா க்கக்கூ ய நிைலைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். அதன் லமாக எம  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க ம் இந்த நாட் ேல ஒ  சிறந்த கல்வி அைமச்சர் என்ற 
இடத்ைதப் பி க்கேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாண் , 
அவைர வாழ்த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane. 

You have 25 minutes. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත 

දරුවන්ෙග් ජීවිත ඉරණම තීරණය කිරීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මම හිටපු අධ්යාපන 
අමාත්යවරයා වශෙයන් අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්ය ධුරය ඉතාම 
අභිෙයෝගාත්මක, නිතර විෙව්චන, විචාර, ගැරහුම් යනාදියට ලක් 
වන අමාත්ය ධුරයක්. සාමාන්යෙයන් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය් ඔහු ජනපිය වුෙණොත්, ෙහොඳ 
වුෙණොත්, හැෙමෝම පශස්ති කිව්ෙවොත්, මුරුංගා අත්ෙත් තිබ්ෙබොත් 
ඔහු මිය ගියාට පස්ෙසේ ශාප ලබන ෙකනකු බවට පත් ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි, ඉන්න කාලෙය් ෙහොඳට බැණුම් අසමින් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කෙළොත් ඔහු මළාට පසේසේ ඉතිහාසෙය් 
සදාකාලිකව සමරනවා. එෙහම ෙකෙනක් තමයි ජාතික 
අධ්යාපනෙය් පියා වන අනගාරික ධර්මපාලතුමා. අනගාරික 
ධර්මපාලතුමා තමයි බිතාන්යෙය් යටත් විජිත යුගෙයන් පස්ෙසේ 
ලංකාවට අධ්යාපන දර්ශනය දුන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා තමයි කිව්ෙව්, විභාග ෙක්න්දීය 
අධ්යාපන කමය අවජාතක අධ්යාපන කමයක්, ඒ ෙවනුවට ගුණ, 
නැණ, බල, සුව සපිරි, විශ්වයට සම්පතක් විය හැකි නිපුණතා 
සංවර්ධන අධ්යාපනයක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ කියලායි. එතුමා පාසල් 
122ක් හැදුවා; ෙබෞද්ධ අධ්යාපන අරමුදල පිහිෙටව්වා; ෙකොළඹ 
ආනන්ද විදුහල, ගාල්ල මහින්ද විදුහල,  මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල 
කියන ෙම් සියලු ෙබෞද්ධ පාසල් හැදුෙව් අනගාරික 
ධර්මපාලතුමායි. එතුමා ඉන්නතුරුම ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
ගහලා පන්නන්න හැදුවා. අවසානෙය් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලායි 
මැරුෙණ්. හැබැයි, අද ජනාධිපතිතුමාත් අෙනක් සියලුම අයත් 
කියනවා, අනගාරික ධර්මපාලතුමාෙග් ආදර්ශය ගන්නය කියලා. 
අද එතුමාෙග් පිළිරූ ඉදි කරලා තිෙබනවා. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස් අධ්යාපනය ෙගනාවා. එතුමාටත් 
ඉන්න තුරු ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ගැහුවා. අවසානෙය් එතුමා 
ෙබොෙහොම අසරණ ෙලස පානදුර ෙරෝහෙල්දී මිය ගියා. ඒ නිසා 
ඉන්න කාලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට පස්ෙසේත් ජීවත් ෙවන 
අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් ෙවන්න ගරු අකිල විරාජ්  කාරියවසම් 
ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ලැෙබ්වා!යි කියලා මා පාර්ථනා කරන්නට 
කැමැතියි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්ය ධුරෙය් 
කටයුතු කරන ෙකොට පාසල්වලට දරුවන් දමන්න නිතරම ඉල්ලීම් 
එනවා. එෙලස ඉල්ලීම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
කියනවා; පළාත් සභා මන්තීවරු කියනවා; පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන් කියනවා. පාසල්වලට දරුවන් දමන්න ඇමතිවරයා 
මැදිහත් වුෙණ් නැත්නම් අම්මා ෙමෝ නැතිව බැණුම් අහන්න 
ෙවනවා. දුෂ්කර පළාතකට පත්වීම දීපු ගුරුවරයාෙග් මාරුවීමට 
වෙග්ම, තමන්ෙග් ඥාති හිත මිතාදී ළමයා අවශ්ය පළාතකට මාරු 
කරලා දුන්ෙන් නැත්නම් ඒකටත් අධ්යාපන ඇමතිවරයාට අම්මා 
ෙමෝ නැතිව බැණුම් අහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඉල්ලන සම්පත් ලබා 
ෙදන්න බැරි වුණාම ඒකටත් අධ්යාපන ඇමතිවරයා බැණුම් 
අහන්න ෙවනවා.  

මා කියන්න යන්ෙන් අධ්යාපන ඇමතිවරයාෙග් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රජය බලයට පත් ෙවන්න කලින් හදා ගත්ත 
ෙද්ශපාලන සටන් පාඨයක් නිසා ඉතාම විශාල අභිෙයෝගයකට, 
අර්බුදයකට හා අපහාසයකට අද දවෙසේ අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි මැතිවරණයට කලින් 
කිව්වා, අෙප් කාලෙය් වාෙග්  නැතුව, "අධ්යාපනයට  දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් කළ යුතුයි" කියලා. ටීෂර්ට් වල 
පිටුපස සියයට 6 ගැහුවා, පාද යාතා ගියා,  පයින් ගමන් කළා, 
ෙපළපාළි ගියා, උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒ ගිෙය් නිකම් අය ෙනොෙවයි. 
"යහ පාලනය සඳහා", "සාධාරණ සමාජයක් සඳහා" කියමින් 
විද්වතුන්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් සියලු 
ෙදනා ෙපළපාළි ගියා. ආණ්ඩුවට රාජ්ය බලය ලබා ගැනීම අවශ්ය 
වුණා. "බුදු හාමුදුරුවන් පල්ලා! අපි ආපු ගමන් අධ්යාපනයට 
සියයට 6ක් ෙවන් කරනවා" කියලා කිව්වා. කවුරුවත් හදලා 
බැලුෙව් නැහැ, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් කියන්ෙන් 
කීයද කියලා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් කියන්ෙන් 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රුපියල් බිලියන 800ක්. අද දවෙසේ 
ජාතිෙය් නිෂ්පාදනය අනුව අධ්යාපනයට රුපියල් බිලියන 800ක් 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ,  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් 

ෙවන්න නම්.  ෙසෞඛ්යයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3යි 
කිව්වා. එෙහනම් රුපියල් බිලියන 400ක් ෙවන්  කරන්න ඕනෑ. 
අධ්යාපනයටයි, ෙසෞඛ්යයටයි විතරක් රුපියල් බිලියන 1,200ක් 
ෙවන් කළාම මුළු බදු ආදායම ෙම්ෙකන් ඉවර ෙවලා යනවා.  

VAT ඇතුළු සියලු බර ජනතාව මත පටවලා ගන්න මුදල් 
සියල්ල ඉවර ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ක මහ ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථයක් 
ෙනොෙවයි. දැන ගත යුතු ෙද් ෙම්කයි. හැම දාම ෙමවැනි ඉල්ලීම් 
ඉතිහාසය පුරාම ෙම් ගරු සභාවල කථා ෙවලා තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් අධ්යාපන අමාත්යවරෙයක් වූත්, ෙම් පශ්න ඉතා 
පබුද්ධව, බුද්ධිමත්ව දැකපු අෙයකු වූත් දිවංගත ගරු ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා  -මහෙපොළ නිර්මාතෘතුමා- ෙම් ගරු 
සභාවට 1990 ෙදසැම්බර් 06 වැනි දා කියා තිෙබන ෙද් එදින 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 855 තීරුෙව් සඳහන් ෙවනවා.  

දිවංගත ආචාර්ය කමල් කරුණානායක මහතා එහි ෙමෙසේ 
කියනවා: 

 "මම හිතන්ෙන ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ කියලයි ඇමතිතුමනි."  

ඊට පිළිතුරු වශෙයන් ගරු ලලිත් ඇතුලත් මුදලි මහතා 
අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල ගැන ෙමෙසේ කියනවා: 

 "ෙහොඳයි, මම කියන්නම් සංඛ්යාෙල්ඛන. 

1960 දී 4.26යි, 1963 දී 4.41යි, 1965 දී 4.54යි,  1968 දී 3.74යි, 1971දී 
4.27යි. 1974 දී 2.64යි, 

1977 දී 2.62යි, 1980 දී 2.75යි, 1983 දී  2.43යි, 1986 දී  2.86යි, 1988 දී 
2.58යි, 1989 දී 2.96යි, 1991 දී 2.99යි. දැන් යාන්තම් තුන ළඟට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒක නිසා අපට ෙපෙනනවා ෙනොෙයක් ආණ්ඩු යටෙත් ඒක 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා, අඩුෙවලත් තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්ක 
කළා කියා නිකම් පෙයෝජනයක් නැති කතාවල අපි දැන් ෙයෙදන්නට 
ඕනෑ නැහැ. අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ෙම්ක තව ටිකක් වැඩි කර 
ගන්නට උත්සාහ ගනිමු." 

ෙමෙලස ගරු ලලිත් ඇතුලත් මුදලි මහතා බුද්ධිමෙතක් ෙලස, 
වියෙතක් ෙලස, ජාත්යන්තරව පිළිගත් විද්වෙතක් ෙලස, මහෙපොළ 
නිර්මාතෘ ෙලස  1990 ෙදසැම්බර් 06ෙවනි දා ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවල විද්වතුන්ටත් ඉෙගන ගන්න - 
මහෙපොළෙව් පැළ ෙවන්ෙන් නැති යථාර්ථයක් ෙනොවන සටන්පාඨ 
ඉදිරිපත් කරන්න එපාය කියන එක පිළිබඳව - එතුමා පැහැදිලි  
පකාශයක් කරලා තිෙබනවා.  

මුදල් අමාත්යවරයා ගිය වර්ෂෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේයි, 
අගමැතිතුමායි, ජනාධිපතිතුමායි, පාර්ලිෙම්න්තුවයි, ගරු 
කථානායකතුමායි ෙම් සියලු ෙදනාම රවට්ටලා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පුම්බලා ෙපන්නුවා. ෙකොෙහොමද 
පිම්බුෙව්? ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 
(ෙකටුම්පත) 2016 ෙල්ඛනෙය් 2වන ෙවළුමහි අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් සඳහන්ව ඇති 217 ෙවනි පිටුව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

ෙම් ෙල්ඛනය ලංකාෙව් ව්යවස්ථාදායකයට ඉතා වැදගත් 
වනවා. 2016 අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය, ෙසේවා 
යටෙත්, රාජ්ය ආෙයෝජන පවත්වාෙගන යාෙම් පිරිවැය ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල - පුනරාවර්තන වියදම- 
රුපියල් මිලියන 121,352,000යි.   

469 470 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මහවැලි ගඟ උතුරට හරවන්න 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට වැය වුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 
5,000යි. ෙම් මුදල රුපියල් ෙකෝටි 12,100ක්! මහවැලි ගඟ උතුරට 
හරවන්න වැය කළ මුදලට වඩා ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩිමුදලක් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන වියදම කියලා අච්චු ගහලා 
ෙම් ගරු සභාවට පිළිගැන්නුවා. ෙම් මන්තීවරු 225ම බබ්බු කියලා 
හිතලා ෙමය ඉදිරිපත් කළා.  

මම ෙම් කාරණය ඉතා පැහැදිලිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට කිව්වා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකතුමා වන ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, මම සහ මන්තී කණ්ඩායම ගරු 
කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාෙග් කාමරයට ගියා. ගිහිල්ලා, 
පැමිණිල්ලක් කළා. මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ නිසා ෙමෙහම ෙබොරුවක් කරන්න එපා, ෙම් 
අධ්යාපන ඇමතිවරයාට පසු දවසක උත්තර ෙදන්න බැරි ෙවනවා,  
කරන්ෙන් නැති වියදමක් තමයි ෙම් ව්යාජයක් ෙලස දක්වා 
තිෙබන්ෙන් කියලා කිව්වා. ගරු කථානායකතුමා විභාගයක් සඳහා 
කැ ෙඳව්වා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ගියා, මම ගියා,  
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා ගියා, රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිවරයා ආවා, මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ආවා, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ආවා. මම ෙම් කාරණය ෙපන්වා 
දුන්නාම එතුමා කිව්වා, "ෙම්ක අලුත් accounting system එකක්,  
ෙම් කමයට ලංකාෙව් සියලුම පාසල්වල වත්කම් ගණනය 
කරනවා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයත් කරනවා, අපි අමාත්යාංශ 
ෙදකකින් පටන් ගත්ෙත්, ඒ අධ්යාපනය හා ෙසෞඛ්ය, අනික් ඒවාට 
ඊළඟ අවුරුද්ෙද් එනවා. මට පුදුමයි, බන්දුල ගුණවර්ධන වාෙග් 
ෙකෙනකුටත් ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැති එක" කියලා.  එතුමා අපි 
බබාලාට අන්දලා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. රුපියල් 
බිලියන 121ක්!  විපක්ෂයට ෙම්  පිළිබඳව ඇත්ත වුවමනාවක් 
තිබුණා නම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත කරන එක එදා නිවැරදි 
කරන්න තිබුණා. නමුත් කරන්න බැරි වුණා.  

ෙමන්න බලන්න ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එම 
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන අන්දම: 

රාජ්ය ආෙයෝජන පවත්වාෙගන යාෙම් පිරිවැය - ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි 2016 රුපියල් බිලියන 121.3යි. 2017 පුෙරෝකථනය 
රුපියල් බිලියන 121.3යි. 2018 පුෙරෝකථනය  රුපියල් බිලියන 
121.3යි.  2015-2018 එකතුව රුපියල් බිලියන 364යි. මුදණය 
කරලා ෙම් ගරු සභාවට පිළිගන්වපු එක. හරි නම් ෙම්කට ෙත්රිම් 
කාරක සභාවක් දාන්න ඕනෑ.  

ෙමන්න බලන්න, ෙමවර ඇස්තෙම්න්තුව. ෙමවර  2017 අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තුෙව් රාජ්ය ආෙයෝජන වියදම් පවත්වාෙගන 
යාෙම් පිරිවැය - ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිලි සඳහා  2016දී රුපියල් 
බිලියන 121.3යි;   2017 ශතයක්වත් නැහැ; 2018 ශතයක්වත් 
නැහ; 2019 ශතයක්වත් නැහැ. 2016-2019 එකතුව රුපියල්  
බිලියන 121.3යි කියලා කියනවා. ෙම් අච්චු ගහලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන ෙබොරු.  මමත් 1989 සිට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා.  මෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසෙය් හැටියට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කිසිම මුදල් ඇමතිවරෙයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙලසින් ෙනොමඟ යවලා නැහැ.  

අවාසනාවට ෙම් කරුෙමට කර දුන්ෙන්, අධ්යාපන ඇමතිතුමා. 
එදා අධ්යාපන ඇමතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාම  
කිව්වා, "ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදලක් අධ්යාපනයට ෙවන් 
කෙළේ, 2015 වර්ෂෙය්"යි කියලා. ෙම් කාරණය කිව්වාට පස්ෙසේ, 
රුපියල් බිලියන 250ක් ෙවන් කළා. ඇත්තටම ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
ඇත්ත කථාව මා කියන්නම්.  

2014 අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන හා පාග්ධන 
වියදම සියයට 43.5යි. අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වියදම 
සියයට 8.3යි. එකතුව සියයට 51.8යි. එතෙකොට 2014 සමස්ත 
අධ්යාපනෙය් වියදම රුපියල් බිලියන 52යි. 2015 ෙමොකද වුෙණ්? 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වියදම සියයට 47.6යි. අධ්යාපන ෙසේවා 
අමාත්යාංශෙය් වියදම සියයට 7.8යි. එකතුව සියයට 55.4යි. 
2014ට වඩා 2015දී සත්ය වශෙයන් අධ්යාපනයට වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 3.6යි. රුපියල් බිලියන 3.6 
වැඩි වුණු ආකාරය පිළිබඳව දැක්ෙවන රාජ්ය අය වැ ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු සංඛ්යා දත්ත සටහන් මා ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා.  

 2015දී අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ඇත්තටම කරපු වියදම කීයද 
කියා දැන ගන්න රාජ්ය අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙල්කම් 
ෙවත එවන ලද ලිපිය ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා මා සභාගත* 
කරනවා.  

රුපියල් බිලියන 3.6කින් වියදම වැඩි වුෙණ් ඇයි? රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කළා. තුන්ලක්ෂයකට ආසන්න 
ගුරුවරු පිරිසක් රෙට් ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩිවීම තමයි 
වියදම. ඒ නිසා 2015 වර්ෂෙය්දී අධ්යාපනයට කරන පාග්ධන 
වියදම අඩු වුණා. පාග්ධන වියදම අඩු වීම පිළිබඳ පස්තාර සටහන 
අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙව් ෙවනම මුදණය කර තිෙබනවා. මා ඒ 
පස්තාර සටහන සභාගත* කරනවා. 

එහි අමාත්යාංශෙය් අෙප්ක්ෂිත පතිඵලය යටෙත්, ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයක් උෙදසා පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශය තුළින් 
ගුණගරුකභාවය ෙපෞරුෂත්වය හා යහ පැවැත්ම යනාදිෙයන් 
පරිපූර්ණ මානව සම්පත් බිහි කිරීම කියා විස්තර කරලා තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේ සම්පත් ෙවන් කිරීම යටෙත් පාග්ධන වියදම් ෙබෙදන 
ආකාරය දක්වා තිෙබනවා. ඊට අමතරව පුනරාවර්තන වියදම සහ 
පාග්ධන වියදම දක්වා තිෙබනවා. පාග්ධන වියදම රතු පාටින් 
දක්වා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 වර්ෂෙය් පාග්ධන 
වියදම අඩු වුණු හැටි 2017 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 2 
වන ෙවළුම ෙපොෙත් 216වන පිටුෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දක්වා 
තිෙබනවා. එතෙකොට අපි එක නිගමනයකට එනවා, 2014 වර්ෂෙය් 
අධ්යාපනෙය් වියදම අනුව බලන විට 2015 වර්ෂෙය් අධ්යාපනයට 
දරන වියදම කපා හැරුණාය; මුදල් ඇමතිවරයා විසින් වියදම කපා 
හැරියාය කියලා. ඒ සඳහා අදාළ පස්තාර සටහන මා සභාගත* 
කරනවා. 

ඊළඟට, 2016 වර්ෂයට එනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය රුපියල් බිලියන 250යි. ෙමවර 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතන් රුපියල් බිලියන 175ක් කැපුවා. 
රුපියල් බිලියන 175ක් කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 17,500ක්. 
අන්න දැන් ෙබොරුව පුපුරලා ගියා. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් අය 
වැය ෙයෝජනා ටික මා ෙවනම ඉල්ලුවා. ඒ ෙයෝජනා ටික ෙම් 
වතාෙව්ත් දැම්මා. ඒ ෙයෝජනා ෙමෙසේයි: 

Ministry of Education - Budget Proposal No. 306 - 
Capacity building of teacher educators and administrators 
in education sector through NIE සඳහා  ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 1,000යි. නමුත් වියදම් කර තිෙබන්ෙන් - actual 
expenditure - රුපියල් මිලියන 35යි. Progress එක සියයට 30යි.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Ministry of Education - Budget Proposal No. 307 - 
Infrastructure for rural and regional schools - Teacher 
quarters, teacher rest rooms et cetera සඳහා ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,000යි. Progress එක සියයට 15යි.  

Ministry of Education - Budget Proposal No. 308 - 
Sanitary and water facilities in all schools සඳහා ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 4,000යි. නමුත් වියදම් කර 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 717යි. Progress එක සියයට 30යි. 

Ministry of Education - Budget Proposal No. 309 - 
Electricity for all schools සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 2,000යි. නමුත් වියදම් කර තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 
520යි. Progress එක සියයට 20යි. 

Ministry of Education - Budget Proposal No. 310 - 
Develop basic facilities of 3,577 primary schools within 
the medium-term budgetary framework 2016-2018 සඳහා 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 10,000යි. නමුත් වියදම් 
කර තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 798යි. පගතිය සියයට 20යි. 

Ministry of Education - Budget Proposal No. 311 - 
Facilities to 1000 secondary schools සඳහා ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 15,000යි. නමුත් වියදම් කර 
තිෙබන්ෙන්, සියයට 10යි.  

Ministry of Education - Budget Proposal No. 312 - 
Improve facilities of 1,360 schools . ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්, 
රුපියල් මිලියන 30,000යි. නමුත් වියදම් කර තිෙබන්ෙන්, 
රුපියල් මිලියන 1,725යි. Progress එක සියයට 10යි. 

ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය ෙයෝජනා අංක 313 - Upgrade 
plantation schools to secondary level - සඳහා රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 41යි.  

ඊළඟට, අය වැය ෙයෝජනා අංක 314 - Provision of mobile 
science kits to 3,000 schools which have no permanent labs - 
සඳහා කිසිම මුදලක් වියදම් කරලා නැහැ. නමුත් රුපියල් මිලියන 
450ක් ෙවන්කරලා තිෙබනවා. 

අය වැය ෙයෝජනා අංක 315 - Dental health facilities in 
schools - සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. 
Progress එක සියයට 4.8යි. ෙම්, කාරක සභාවට ලබාදුන් 
වාර්තාව. සම්පූර්ණ වාර්තාවක් වශෙයන් මා ෙමය,- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අධ්යාපන අමාත්යවරයකු වශෙයන් 

කටයුතු කර තිෙබන නිසා ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමාෙග් කාලෙය් 

පාග්ධන වියදම් වශෙයන් රුපියල් බිලියන 17යි ෙවන්කරලා 
තිබුෙණ් කියලා. අපි පාග්ධන වියදම් වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
63කට එහා වියදම් කළා. ඒ වාෙග්ම පාසල් හත්දහස් ගණනක් පුරා 
හැම තැනකටම විශාල ව්යාපෘති ෙගන ගියා. ෙකොටින්ම කියනවා 
නම්, පළාත් සභාව හරහාවත් කර ගන්න අපට තිබුණු යන්තණය 
පමාණවත් නැහැ. දැන් ඔබතුමා කිව්වා, පාසල්වලට විදුලිය 
ලබාදීම සම්බන්ධෙයන්. ෙම් වන විට ෙම් රෙට් පාසල්වලින් 
සියයට 95කටම විදුලිය දීලා අවසන් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, this is very unfair. 

ඇමතිතුමාට එතුමාෙග් කථාෙව්දී,- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කාරක සභා අවස්ථාව නිසායි, මා ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් 

කෙළේ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කාරක සභා අවස්ථාව නිසායි, මමත් කියන්ෙන්. මුදල් පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව්දී අප විසින් පශ්න කරලා මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගන්වාගත්, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් සපයන ලද දත්ත පිළිබඳව 
ඔබතුමා ඉතා දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර බලලා, මුදල් 
අමාත්යාංශය ඔබතුමාට ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක 
ෙත්රුම් ගන්න කියලායි මා ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමාට ෙදෝෂයක් 
කියනවා ෙනොෙවයි. මා මුදල් අමාත්යාංශය ගැන දන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවර ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙමවර මුදල් ෙවන් කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා අත්පුඩි 
ගැහුවා. පාථමික පාසල් 3,577ක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
මුළු ඇස්තෙම්න්තු පිරිවැය රුපියල් මිලියන 10,000යි. නමුත් අය 
වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙපොෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, පාසල් 
500ක් සඳහා 2017 පතිපාදන රුපියල් මිලියන 6,500යි කියලා. 
පාථමික පාසල් 3,577ක් කියලා ඔබතුමා හිතාෙගන හිටියාට, 
2017 වර්ෂෙය්දී ඔබතුමාට මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් 
ලැෙබන්ෙන් පාසල් 500ක් සඳහා පමණයි. ඒක අච්චු ගහලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අධ්යාපන අංශෙය් සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා මුළු 
ඇස්තෙම්න්තු පිරිවැය රුපියල් මිලියන 6,275යි. 2017 වර්ෂෙය් 
පතිපාදන වශෙයන් ඔබතුමාට ලබාෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
2,000යි. පාසල් 50ක් සඳහා පමණයි ඒ මුදල් ලබාෙදන්ෙන්. 
ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය කරනවාය කියලා කිව්වා. ඒ 
සඳහා මුළු ඇසත්ෙම්න්තු පිරිවැය රුපියල් මිලියන 15,000යි. 
නමුත් 2017 වර්ෂෙය්දී ලබාෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 7,170යි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have five more minutes. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යාපනය පෙද්ශය ගැනත් කියන 

නිසා මට ඔබතුමා ගාෙන් තව ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න.  
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2017 වර්ෂෙය් ද්විතීයික පාසල් සංවර්ධනය කිරීෙම් ඉලක්කය 
පාසල් 250යි. මැත කාලීන ව්යාපෘතිවලට ඇතුළත් ෙනොවූ පාසල් 
1,360ක පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා මුළු ඇසත්ෙම්න්තු පිරිවැය 
රුපියල් මිලියන 30,000යි. නමුත් පාසල් 200ක් සඳහා 2017 
වර්ෂෙය් පතිපාදන වශෙයන් ලබා ෙදන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
9,980යි. මා ෙමම ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. ෙමය තිෙබන්ෙන්, 
2017 අයවැය ඇස්තෙම්න්තුව 2 වන ෙවළුම ෙපොෙත් 216වන 
පිටුෙව්යි.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙකෙනක් ෙලස අත් දැකීෙමන් සහ 
පළපුරුද්ෙදන් මා දන්නවා, අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා අය වැය 
ෙයෝජනා කියවනවා මිසක්, කිසිම මන්තීවරෙයක් අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුව ඇතුෙළේ තිෙබන වැය ශිර්ෂ පිළිබඳව එකින් එක 
ෙසොයන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ නිසා අය වැය සම්මත කිරීම සඳහා 
අය වැය ෙයෝජනා ටික පමණක් කියවලා, අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ තාක්ෂණික සටහන්වල විස්තර සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා 
ඇමතිතුමාත් අමාරුෙව්, අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත් අමාරුෙව්. 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ෙම් මුදල් ෙවන් කරන ආකාරය හා 
වියදම් කරන ආකාරය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට වැරැදි ඉලක්කම් 
සැපයීම සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න විෙශේෂ කාරක සභාවක් 
පත් කරන්නය කියලා මා ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ඊළඟට, මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරනවා. 2014 ශී ලංකා 
මහ බැංකු වාර්තාෙව් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එහි ෙම් විධියට සඳහන් 
ෙවනවා. 

"අධ්යාපන ෙසේවාවන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා වසර තුළ දී අධ්යාපන පතිපත්ති රාමුව සවිමත් කරන ලදී. 
'අධ්යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව හා වැඩසටහන' ආරම්භ 
ෙකරුණි. 2013 වසෙර් දී විෙශේෂ පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක් විසින් 
'නව අධ්යාපන පතිපත්ති සහ ශී ලංකාෙව් සාමාන්ය අධ්යාපනය 
සඳහා වූ ෙයෝජනා' නම් වූ වාර්තාවක් සකස් කිරීෙමන් අනතුරුව, 
ශම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අවශ්යතාවන්වලට ගැළෙපන අධ්යාපනයක් 
ලබා දීෙම් අරමුණින් විස්තීර්ණ අධ්යාපන පතිපත්තියක් සකස් 
කිරීම සඳහා අදාළ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරුන්ෙගන් 
සැදුම්ලත් නිල කමිටුවක් අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලදී. 

ෙම් අතර අධ්යයන කටයුතුවල අන්තර්ගතය, පෘථුල බව, කාල 
පමාණය හා දැඩි බව සුදුසු මට්ටමක පවතින බව සහතික කිරීමට 
සහ එක් එක් මට්ටම්වලදී අවශ්ය වන අවම දැනුම හිමි වන බව 
සහතික කිරීමට ෙමන්ම පතිඵල පාදක කරගත් අධ්යාපනය හා 
ශිෂ්ය ෙක්න්දීය ඉෙගනීම දිරි ගැන්වීම සඳහා 2012 වසෙර්දී 
පකාශයට පත් කළ, 'ශී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව' එහි ෙකටුම්පත්, 
පමිති හා කියාවලි ඇතුළත් කරමින් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිසම විසින් අඛණ්ඩව සමාෙලෝචනය කරන ලදී."  

ෙම් ඉවර කරපු කටයුත්තක්. ඒ කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා; කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවනෙකොට ෙවනස් ෙවන්ෙන් 
නැති ජාතික අධ්යාපන පතිපත්ති ෙමයට අදාළව සකස් කරන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට,  ෙම් විධියට සඳහන් වනවා : 

 "විෙශේෂෙයන්ම, අලුතින් හඳුන්වා දුන් තාක්ෂණෙව්දය විෂය 
ධාරාව සම්බන්ධෙයන් ඇති වූ ගුරු අවශ්යතාවට පිළියමක් ෙලස 
2014 වසෙර්දී රජය විසින් ගුරුවරුන් 5,441ක් බඳවා ගන්නා ලදී."    

ඒ වාෙග්ම, "ඒ අනුව ද්විතීයික පාසල් දහසක් සංවර්ධන කිරීෙම් 
වැඩසටහන යටෙත් පාසල් 948ක තාක්ෂණික විද්යාගාර ඉදි 
කරන ලදී. අ.ෙපො.ස උසස් ෙපළ සඳහා තාක්ෂණෙව්දය විෂය 
ධාරාව ඉගැන්වීම සිදු කරන පාසල් නවයක මහින්ෙදෝදය 
තාක්ෂණික පීඨ ඉදි කිරීෙම් කටයුතු අවසන් කළ අතර, 2014 
වසර අවසානය වන විට තවත් පීඨ 242ක් ඉදි ෙකෙරමින් 
පැවතුණි. උතුරු පළාෙත් ද්විතීයික පාසල් 100ක් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන ගිය අතර, පාසල් 
17ක කටයුතු නිම ෙකරිණි." යනුෙවන් ද සඳහන් ෙවනවා.  

මහ බැංකු වාර්තාෙව් අධ්යාපනය පිළිබ සඳහන් ෙකොටස 
ඇතුළත් පිටුව මෙග් කථාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා  සභාගත* 
කරනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පැමිණි පසු, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් අමාත්යවරයා කියා 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි : 

"නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර්පත් ලබා දීෙම් කමෙව්දය 2015 
වසෙර් සිට ආරම්භ කළ අතර, ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 
2,260ක් වියදම් කර ඇත. ෙමය 2014 වසෙර් දරන ලද රුපියල් 
මිලියන 3,574 හා සැසඳීෙම්දී රුපියල් මිලියන 1,134ක සැලකිය 
යුතු ඉතිරියක් ෙව්.  

සම්පත් ෙබදී යෑෙම් විෂමතාව අවම කිරී මට හා අධ්යාපනය 
සඳහා සම අවස්ථා ලබා දීම තහවුරු කිරීමට 2012 වසෙර්දී 
ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන ආරම්භ 
කරන ලදී. ඒ අනුව, 2015 වස ර තුළ තාක්ෂණික විද්යාගාර 46ක 
ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇති අතර, විද්යාගාර 12ක ඉදිකිරීම් වැඩ 
කටයුතු සියයට 75ක් පමණ අවසන් කර, මුළු එකතුව 982ක් වූ 
විද්යාගාර පමාණයක වැඩ නිම කර ඇත.  

2013 වසෙර් සි ට අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 
යටෙත් අධ්යාපනය හැදෑරූ ශිෂ්යයින් පථම වරට -ලංකා 
ඉතිහාසෙය්- 2015 වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී විභාගයට ෙපනී 
සිටීෙමන් අධ්යාපන අංශෙය් විප්ලවීය සන්ධිස්ථානයක් අත්කර 
ෙගන ඇත."  

මුදල් ඇමතිතුමා ෙමෙහම කියන්ෙන්, මුදල් අමාත්යාංශය 
මඟින් 2015 වර්ෂයට අදාළව නිකුත් කළ වාර්ෂික වාර්තාෙව්. ඒ 
වාර්තාෙව් තව දුරටත් ෙමෙහම කියනවා :  

"ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටෙත් හා ෛජව පද්ධති 
තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටෙත් පිළිෙවළින් අයදුම්කරුවන් 7,882ක් 
හා 4,815ක් අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටි අතර, 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටෙත් සියයට 50ක් වූ 
අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාවක් හා ජීව පද්ධති තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 
යටෙත් සියයට 60ක් වූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාවක් විශ්වවිද්යාල 
පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත. සමස්තයක් ෙලස අ.ෙපො.ස 
උ.ෙපළ විභාගය සඳහා ෙපනී සිටි 255,191ක් වූ මුළු 
අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාෙවන් සියයට 61ක් 2016 වසෙර් 
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත."  

මම  ෙම් ෙකොටස ඇතුළත් පිටුවත්  සභාගත* කරනවා. ඒ 
අනුව අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් විශ්වවිද්යාලවලට - 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අපි තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සඳහා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශෙයන් මසකට රුපියල් 10,000ක් දීලා ගුරුවරුන් ලබා 
ගත්තා. අද ඒ වැඩසටහන නතර ෙවලා තිෙබනවා. වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර එය නැවත ආරම්භ කළ යුතු 
වනවා. ෙමොකද, අද ෙම් අංශෙයන් නව නිපැයුම්කරුවන් බිහි ෙවන 
නිසා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් දරුෙවක් 
ෙලෝකෙය් දරුවන් අතරින් වඩාම විශිෂ්ට නිර්මාණය කළ දරුවාට 
හිමි රන් පදක්කම  ඉන්දුනීසියාෙව්දී ලබා ගත්තා. ඔහු ලංකාවට ඒ 
රන් පදක්කම ෙගනාවා. අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමා 
ෙමවැනි දරුවන්ෙග් දක්ෂතා, කුසලතා අගයන්න, ඔවුන්ව දිරි 
ගන්වන්න, එයින් රටට ආදර්ශයක් ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ෙද් කරන්න අපි කටයුතු 

කරනවා. විෙශේෂ නිපැයුම් කරන, විෙශේෂ ෙසොයා ගැනීම් කරන 
ළමයින් 1,000කට "සුභග" ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන මඟින් ශිෂ්යත්ව 
පදානයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව, ලබන වසෙර් සිට 
එවැනි හැකියා ඇති හයවන වසරින් ඉහළ ශිෂ්යයන් සඳහා එක් 
ශිෂ්යෙයකුට මසකට රුපියල් 2,500 බැගින් වන ශිෂ්යත්ව මුදලක් 
ලබා දීමට අපි මුදල් පතිපාදන අනුමත කර ගත්තා. 

 
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. එෙහම කරන්න. ඊළඟට, මම ජාතික අය 

වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවක් සභාගත* කරනවා. 

අපි තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ආරම්භ කළා. මම ෙකොරියාවට 
ගිහිල්ලා, ෙකොරියාෙව් අධ්යාපන ඇමතිතුමා හමු ෙවලා, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් හමු ෙවලා, "ෙකොයිකා" ආයතනයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා  ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් තාක්ෂණ විද්යා පීඨය 
ඉදි කරන්න කිව්වා. ඒ පෙද්ශෙය් තමයි නැෙනෝ තාක්ෂණික 
විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් තමයි ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් තාක්ෂණ පීඨය තිෙබන්ෙන්. එතැන තමයි - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම තව විනාඩියකින් කථාව 

අවසන් කරනවා.  

ඒ සියල්ල තිෙබන ස්ථානෙය් ෙම් තාක්ෂණ පීඨයත් 
ඉදිකරන්න කියපු එකට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන -තාක්ෂණ පීඨය 
පිළිබඳව ෙකොරියාව සමඟ සාකච්ඡා කරපු ෙල්ඛන- සියල්ල මා 
සභාගත* කරනවා.  

ඊට අතිෙර්කව මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් දැනගැනීම පිණිස 
කියනවා, අධ්යාපන පතිසංස්කරණ කියලා, 1961 අධ්යාපන  
උපකෘත පාඨශාලා පනෙත් 27වැනි වගන්තිය ඉවත් කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොදැනුවත්වම නිලධාරින් පිරිසක් විසින් මහා 
පරිමාණ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යන බව. ඒක ක ෙළොත්, ඒක 
අධ්යාපන ධවල පතිකාවට සමාන ෙවනවා. අධ්යාපන ධවල 
පතිකාව හුඟ ෙදෙනක් ළඟ නැති නිසා මම අධ්යාපන ධවල 
පතිකාවත් සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා, නිදහස් අධ්යාපනය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඒ පනෙත් 

27වැනි වගන්තිය ඉවත් කරන්න ඔබතුමා එකඟ ෙවන්න එපා 
කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Palitha Tewarapperuma. You have six minutes.  
 

[අ.භා. 12.01] 
 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් සහ 

අභ්යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව්, 
අභ්යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. මට ලබාදී තිෙබන කාලය ඉතාම  සීමිතයි.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සංස්කෘතික අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කරන්න ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ෙමොකද, සංසක්ෘතිය කියන එක  අෙප් ජීවිතයට 
බැඳුණු ෙදයක් නිසා. නමුත් මට ෙවනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. මම ෙද්ශපාලනය පටන් 
ගත්ෙත් 2002 වර්ෂෙය්දී. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් මම 
සංස්කෘතික අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට වැඩ භාර 
ගත් දවෙසේ, විපක්ෂෙය් එක්තරා මන්තීවරෙයක් මා ගැන පකාශයක් 
කරලා තිබුණා. ඒ මන්තීවරයා කියලා තිබුණා, "තමුන්ෙග් 
සංස්කෘතියවත් හදා ගන්න බැරි අෙයකුට තමයි සංස්කෘතික 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම ලබා දුන්ෙන්" කියලා.  

ෙම් පකාශය කරපු අය 1988-89 භීෂණ කාලෙය් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනය කරපු වරදට අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් 11,000ක් මරලා දැම්මා. ඒ ෙද්වල් කෙළේ මෙග් 
සංස්කෘතිය ගැන කථා කරන අයයි. මෙග් දිස්තික්කෙය් හිටපු මහා 
ගුණවත්, නැණවත් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක් තමයි 
ෙපොෙහොද්දරමුල්ෙල් හාමුදුරුෙවෝ. උන්වහන්ෙසේ ෙලඩ ෙවලා ලණු 
ඇ ෙඳේ සිටියදී බඩට ෙවඩි තියලා මරලා දැම්මා. එතුමන්ලා එෙහම 
තමයි සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කෙළේ. ඒ වාෙග්ම, විජය කුමාරණතුංග 
කියන ෙම් රෙට් හිටපු මහා කලාකරුවා ෙද්ශපාලනය කරන 
අතෙර්දී මරා දමපු හැටි අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් රෙට් ඉතා 
අහිංසක විධියට ජීවත් ෙවන වතු ජනතාව ෙසේවය කරපු වටිනා 
කර්මාන්තශාලා විනාශ කළා.  

ෙමොෙහොම්මදි වතුයාය කියලා කර්මාන්තශාලාවක් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් තිබුණා. ඒ කර්මාන්තශාලාෙව් මිල නියම කරන්න 
බැහැ. ඒ කර්මාන්තශාලාව ඇතුළු ෙම් රෙට් තිබුණු මහා විශාල 
කර්මාන්තශාලා ගිනි තියලා, අද වන විට ඒ වතුවල ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකය එෙහම පිටින්ම බිමට ඇදලා දැම්ෙම් අෙප් සංස්කෘතිය 
ගැන කථා කරපු ඒ විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය. පවාහන ව්යාපාරයට අත් 
වුෙණ්ත් ඒ තත්ත්වයමයි. අද වන විට පවාහන ව්යාපාරය උස්සන්න 
බැරි තත්ත්වයකට වැටිලා තිෙබන්ෙන්, 1988-89 භීෂණ කාලෙය් 
ෙම් රෙට් දහස් ගණන් බස් රථ මහ පාරවල්වල ගිනි තියලා දමපු 
පතිඵලයක් විධියටයි. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි අද අපි භුක්ති 
විඳින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, පාසල් ගිනි තියලා දැම්මා.   

මාතර පෙද්ශෙය් එක්තරා ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් තමුන්ෙග් 
රාජකාරිය අවසන් කරලා ෙගදර එන ෙවලාෙව්, ෙම් රෙට් නීතිය හා 
සාමය ආරක්ෂා කරපු වරදට, ෙවලක් මැද්ෙද්දී ෙවඩි තියලා මරලා, 
ඒ නිලධාරියාෙග් කලවා කපලා ඔහුෙග් අම්මටයි, තාත්තටයි 
කන්න දීපු අය තමයි අද මෙග් සංස්කෘතිය ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒ 
ගැන මම දන්නවා. මම හිතනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා ඇති 
කියලා. ඒ  අම්මයි, තාත්තයි මානසික ෙලඩ්ඩු බවට පත් ෙවලා 
මැරිලා ගියා. එදා එෙහම යුගයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ කාලෙය් උසාවි 
ගිනි තියලා දැම්මා; ටාන්ස්ෙෆෝමර්වලට ගිනි තිබ්බා. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය එෙහම් පිටින්ම විනාශ කරලා දාපු  අය තමයි  මෙග් 
සංස්කෘතිය ගැන කථා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. මම ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්ෙත්, 2002 වර්ෂෙය්දී මතුගම 
පාෙද්ශීය සභාෙවන්. පාෙද්ශීය සභාෙවන් කියලා මම ඇල්වතුර 
වීදුරුවක්වත් බීපු පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. මම අවුරුදු ෙදකක් 
පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙසේවය කළා. මතුගම පාෙද්ශීය සභාවට විතරක් 
ෙනොෙවයි, කළුතර දිස්තික්කෙය් සියලු පාෙද්ශීය සභාවලට විශාල 
ෙසේවයක් කරලා, ඊට අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ කළුතර 
දිස්තික්කෙයන් ෙදවැනි ස්ථානය ලබා ෙගන පළාත් සභා 
මන්තීවරයකු හැටියට පත් වුණා. එතැනිනුත් මම ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් කිසි ෙදයක් ගත්ත පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. 

තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, මා පළාත් සභා මන්තීවරයකු  
හැටියට සිටි කාලෙය් අෙප් දිස්තික්කෙය් හිටපු අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකෙයෝ, මානව හිමිකම් පබලෙයෝ වැනි විවිධ අය අෙප් 
පාක්ෂිකයන්ට පස්ස ෙපන්නලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ඔෙඩොක්කුවට ගියා. ඒ ෙව්ලාෙව් කළුතර දිස්තික්කෙය් නායකයා 
විධියට පක්ෂෙයන් කවුරුවත් ෙනොසිටි ෙව්ලාවක පළාත් සභාෙවන් 
ඉවත් ෙවලා, නැවත පාෙද්ශීය සභාවට තරග කරලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ගරුත්වය මම ආරක්ෂා කළා.  

අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙපොදු 
අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත් වුණු ෙව්ලාෙව් සිදු වුණු සිද්ධියක් 
නිසා පැමිණිලිකාරයා වුණු මාව දින 400ක් සිරගත කළා. ඒ දින 
400 ඇතුළත මම සිරෙග් තුළ ඉඳෙගනයි පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට තරග කෙළේ, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. මම ෙම් 
රෙට් සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කළ නිසා; එවැන්නකට ඉදිරිපත් වුණු 
නිසා; පරිසරය ආරක්ෂා කළ නිසා; මිනිස්සුන්ෙග් මහ ජන පීඩාව 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු නිසා තමයි පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය් දී හිරෙගදර ඉඳලාත් කළුතර දිස්තික්කෙයන් 
පළමුවැනි ස්ථානය ලැබුෙණ්.   මම මුදල් හම්බ කළ පුද්ගලෙයක් 
ෙනොෙවයි. සත විසිපහක්වත් අෙත් නැතිවයි මම ෙද්ශපාලනය 
ක ෙළේ.  නමුත් මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන්, දවිඩ ජනතාව 
ෙවනුෙවන්, සිංහල ජනතාවෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු 
නිසා, කළුතර දිස්තික්කෙය් ජනතාව මා ෙවනුෙවන් ඡන්ද 
එක්ලක්ෂ දහඅටදහසක් ලබා දීලා, එම දිස්තික්කෙයන් තුන්වැනියා 
බවට මාව පත් කළා. එෙහමයි මම ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්ෙත්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. මම නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුරයට පත් 
වුණාම - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
අමාත්යාංශෙයන් ලබා දුන් ලක්ෂ ගණනක් වටිනා සංගහ 

ෙම්සයවත් ගත්ෙත් නැති පුද්ගලෙයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාතිතුමනි.  ඒ වාෙග්ම, අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මට ලබා දුන් වාහනයත් කලාකරුවන්ෙග් යහපත 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ පුද්ගලෙයක්. මම, මෙග් ෙගවලුත් විකුණා 
ගත් පුද්ගලෙයක්. ඊෙය් -ෙපෙර්දා මම චීනයට ගියා. මෙග් 
වියදමින් රුපියල් ලක්ෂයක් සංස්කෘතික අමාත්යාංශෙය් කිකට් 
කණ්ඩායමට ඉන්දියාෙව් සංචාරය සඳහා යන්න ලබා දුන් 
පුද්ගලෙයක්.  මම එවැනි ආකාරයට කටයුතු කරපු පුද්ගලෙයක්. ඒ 
නිසා, අෙප් ඉතිහාසය ගැන නිවැරැදි අවෙබෝධයක් නැතිව එෙහම 
කථා කරන එක වැරදියි. තමන් සංස්කෘතියක් ආරක්ෂා කළා නම්, 
තමන් ෙම් රෙට් සදාචාරයක් ආරක්ෂා කළා නම්, තමන් ෙම් රෙට් 
ආගමික නායකෙයක් හැටියට කටයුතු කළා නම්, තමන් ෙම් රෙට් 
මහ ජන ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කළා නම්, තමන්ට එෙහම කථා 
කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. එෙහම අයිතියක් නැති අය තමයි  අද 
ඒ විධියට කථා කරන්ෙන්.  ඒ කාලෙය් කරපු අපරාධවල පතිඵල 
තමයි අද රෙට් ජනතාවට විඳින්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අප 
එෙහම පුද්ගලයන් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The  Hon. Deputy Chairman ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය 

අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සංස්කෘතික අමාත්යාංශය ගැන 

කථාවක් මා සතුව තිෙබනවා. සංස්කෘතිය ෙවනුෙවන් අප කළ 
පගතිය ෙමහි තිෙබනවා; අප විසින් කරන ලද ව්යාපෘති ගැන 
විස්තර තිෙබනවා. මම ෙම් ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතියි. 

 
 

[பி.ப. 12.08] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 2017ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தின் கு  நிைல விவாதத் 
தில் கலந் ெகாண்  கல்வி அைமச்சு, உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகிய அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பான என  க த் க்கைள 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

நம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் இலவசக் கல்வி 
யான  எம  நாட் க்குப் ெப ைம ேசாக்்கும் வைகயில் 
அைமந்தி ப்ப  குறிப்பிடத்தக்க . எனி ம் தற்ேபா  இந்த 
இலவசக் கல்வியான  வியாபார மயமாக்கப்பட் ள்ளதாகக் 
கூறி, கடந்த 20ஆம் திகதி வெர யா, ஹற்றன், நா ஓயா 
ஆகிய பகுதிகளில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களில் 
ஈ பட்டனர். அ த்த ஆண் க்கான கல்வி அைமச்சின் நிதி 
ஒ க்கீடான  கடந்த ஆண்ைடவிட குைறக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயி ம், தனியார் ைறக் கல்விக்கு இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் வழங்கப்பட் ள்ள ச ைககைளப் பார்க்கின்ற 
ேபா  நம் நாட் ல் இலவசக் கல்வியான  இல்லாமலாக் 
கப்பட் வி ேமா என்ற சந்ேதசம் எம  மக்களிைடேய 
ஏற்பட் ள்ளைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

 
அ த்ததாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வி 

நிைலைய எ த் க்ெகாண்டால், தற்ேபாைதய நிைலயில் அ  
மிக ம் ழ்ச்சியைடந்த ேபாக்கிைனேய காட் வதாக 
ெப ேபற் ப் பகுப்பாய் கள் சுட் க்காட் கின்றன. 
குறிப்பாக, 2015ஆம் ஆண்  கல்விப் ெபா த் தராதர 
சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்  உயர்தரம் கற்கத் 
தகுதிெபற்ற மாணவர்களின் நிைலைய ைவத் ப் பார்க்கும் 
ெபா   இந்த நிைலைம ெதளிவாகப் லனாகின்ற . இந்த 
வைகயில் பார்க்கும்ெபா , 2013ஆம் வ டம் 8 ஆவ  
இடத்தி ந்த யாழ். மாவட்டமான  2014இல் 20ஆவ  
இடத் க்கும், 2015இல் 21ஆவ  இடத் க்கும் 
பின்தள்ளப்பட் க்கின்ற . அேதேநரம் 2014இல் 2ஆவ  
இடத்தி ந்த மன்னார் மாவட்டம் 2015ஆம் ஆண் ல் 
10ஆவ  இடத் க்கும், 2014இல் 7ஆவ  இடத்தி ந்த 
வ னியா மாவட்டம் 2015ஆம் ஆண் ல் 16ஆவ  
இடத் க்கும், 2014ஆம் ஆண் ல் 15ஆவ  இடத்தி ந்த 
மட்டக்களப்  மாவட்டம் 2015ஆம் ஆண் ல் 17ஆவ  
இடத் க்கும், 2014ஆம் ஆண் ல் 21ஆவ  இடத்தி ந்த 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் 2015இல் 23ஆவ  இடத் க்கும் 
தள்ளப்பட் ள்ள . அம்பாைற, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி 
ஆகிய மாவட்டங்கள் 2015ஆம் ஆண் ல் ைறேய 16ஆம், 
24ஆம், 25ஆம் இடங்க க்குத் ேதசிய ாீதியில் பின்தள்ளப் 
பட் ந்தைம குறிப்பிட்டத்தக்க .  

 
அத் டன், கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  ஆகிய 

மாவட்டங்கள் ெதாடர்ந் ம் பல வ டங்களாகக் கல்வி 
நிைலயில், ேதசிய ாீதியில் பார்க்கும்ெபா , இ தி இடங் 

கைளேய வகித்  வ கின்றன. ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தமட் ல், ல்ைலத்தீ  மற் ம் க்காய் கல்வி 
வலயங்களின் கீழ் 27,970 மாணவர்கள் 126 பாடசாைலகளில் 
கல்வி கற்  வ கின்றேபாதி ம், இந்த 126 பாடசாைல 
களி ம் வளப் பற்றாக்குைறகள் காணப்ப வதாகத் ெதாியவ  
கின்றன. அந்த வைகயில் பார்க்கின்றெபா , கல்வி 
நிைலயில் பாாிய பின்னைடைவக் கண் வ கின்ற வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வி நிைல ெதாடர்பில் 
மாகாண சைபகள் மிகுந்த ெபா ப் டன் ெசயற்படேவண் ம் 
என நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், கடந்த த்த காலப் பகுதியில் மிகுந்த சிரமங்கள் 
மற் ம் அ ப்பைட வசதிகள் ேபாதியள  இல்லாத நிைல 
யி ம் கடைம நிைறேவற்  அதிபர்களாக ம் கடைம நிைற 
ேவற்  உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களாக ம் கடைம 
யாற்றி, இன் ம் தங்கள  பணிகைள நீ த் க்ெகாண்  
இ ப்பவர்கள் ெதாடர்பில் உாிய அவதானம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் 
காணப்ப கின்ற கணித, விஞ்ஞான, ஆங்கில மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப பாடங்க க்கான ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்கு உகந்த நடவ க்ைக எ க்கப்ப வ டன், 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்களாகப் பணியாற்றி வ ேவா க்கு 
அவர்கள  தைகைமக க்கு ஏற்ற நிரந்தர நியமனங்கள் 
வழங்க ம் நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம்.  

"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 
என் ம் திட்டத்தின்கீழ் உள்வாங்கப்பட் ள்ள வடக்கு 
மாகாணப் பாடசாைலக க்கு நிதி ஒ க்கீ கள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் , அவற்றின் அபிவி த்தி ன்ென க்கப் 
படேவண் ம். அ ேபால், வடக்கு மாகாணத்தில் 
ெசயல்ப கின்ற 12 வலயக் கல்விப் பணிமைனகளி ம் 
காணப்ப கின்ற ஆளணி ெவற்றிடங்கைள நிரப் தவற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம். ேம ம், அைனத்  
இைடநிைலப் பாடசாைலக க்கும் ஆகக்குைறந்த  ந ன 
விஞ்ஞானகூடம் ஒன்றிைனேய ம் வழங்க ம், உயர் தரத்தில் 
ெதாழில் ட்பப் பாடங்கள் ேபாதிக்கப்ப கின்ற அைனத் ப் 
பாடசாைலக க்கும் ெதாழில் ட்ப பீடக் கட்டடத் 
ெதாகுதிகைள வழங்க ம் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், மைலயகம் மற் ம் நாட் ன் ஏைனய 
மாவட்டங்களி ம் தமிழ் ெமாழி லக் கல்வித் ைறயில் பாாிய 

ழ்ச்சி நிைல ஏற்பட் ள்ளதாகப் ள்ளிவிபரங்களி ந்  
அறிய கிற . மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 5 

தமான மாணவர்கள் பல்கைலக்கழகம் ெசல்லக்கூ ய 
வாய்ப்  இ ந் ம், ஆசிாியர்கள் உட்பட உாிய வளப் 
பற்றாக்குைற காரணமாகத் தற்ேபா  0.2 தமானவர்கேள 
பல்கைலக்கழகம் ெசல்லக்கூ ய நிைல இ ப்பதாக அறிய 

கின்ற . இவற் க்கு அ ப்பைடக் காரணங்கள் பல 
இ ப்பி ம், குறிப்பாக, ைறயற்ற ஆசிாியர் நியமனங்கள், 

ைறயற்ற வைகயிலான அதிகாாிகளின் இடமாற்றங்கள், 
கல்வித் ைறயில் அநாவசிய அரசியல் தைலயீகள், 
ெவளியாாின் தைலயீ கள், கல்வி அதிகாாிகளின ம் 
பாடசாைல அதிபர்களின ம் ஆசிாியர்களின ம் சுயமான 
சிந்தைனக்கு ஏற்ப த்தப்ப கின்ற ட் க்கட்ைடகள் என்பன 
பிரதான காரணங்களாக அைமவதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
எனேவ, இ  ெதாடர்பில் ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் 
தன  அவதானத்ைதச் ெச த் வார் என நம் கின்ேறன்.  

ெகா ம்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், தமிழ்ப் 
பாடசாைலக க்குாிய வளங்கள் பறிக்கப்ப கின்ற ஒ  
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நிைலைமேய காணப்ப வதாக அறிய கின்ற . குறிப்பாக, 
ெதமட்டெகாைட, வி லானந்த தமிழ் மகா வித்தியாலயத் 

க்குாிய 320 ேபர்ச்சஸ் காணியில் சுமார் 200 ேபர்ச்சஸ் காணி 
ெவளியாரால் பறிக்கப்பட் ள்ளதாக ம், ெதஹிவைள தமிழ் 
மகா வித்தியாலயத் க்குாிய 60 ேபர்ச்சஸ் காணியில் 20 
ேபர்ச்சஸ் காணி ெவளியாரால் பறிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . அேதேநரம், நாராேஹன்பிட் யில் சுமார் 
80 வ டங்களாக இயங்கிவந்த மஹவத்த, அரசினர் தமிழ்ப் 
பாடசாைல டப்பட்டதன் காரணமாக நாராேஹன்பிட் , 
நாவல, கி ல, ெடாாிங்டன் ஆகிய பகுதிகளில் வா ம் தமிழ் 
மாணவர்க க்குத் தமிழ் ெமாழி லக் கல்விைய ேமற்ெகாள்ள 
இயலாதநிைல ேதாற் விக்கப்பட் ள்ளதாக ம் ெதாியவ  
கின்ற . அைதவிட, பாமன்கைட, இராமகி ஷ்ணன் மகா 
வித்தியாலயக் காணி, மற் ம் இரத்மலாைன இந் க் கல் ாி 
காணி சம்பந்தமாக ம் பல பிரச்சிைனகள் இ ப்பதாகச் 
ெசால்லப்ப கின்ற . கி லப்பைனயில் தமிழ்ப் பாடசாைல 
ஒன்  ஏற்ப த்தப்பட்டதன் விைளவாக, ேகெகாட தமிழ் 
மகா வித்தியாலயத் க்கும் பாமன்கைட இராமகி ஷ்ண 
மிஷன் மகா வித்தியாலயத் க்கும் வ ைகத ம் மாணவர் 
களின் எண்ணிக்ைகயில் ழ்ச்சி நிைல ஏற்பட் ள்ளதாகத் 
ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .  

சப்ரக வ மாகாணத் தமிழ்ப் பாடசாைலகளின ம் கல்வித் 
தர ம் பாாிய ழ்ச்சி நிைலயிேல காணப்ப கின்ற . 
அேதேபான்  ெதன் மற் ம் வட ேமல் மாகாணங்களி ள்ள 
தமிழ்ப் பாடசாைலகளின் நிைல ம் இேதேபான்றதாகத்தான் 
இ க்கின்ற . எனேவ இவ்விடயங்கள் ெதாடர்பில் கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள் தன  உடன  அவதானத்ைதச் ெச த்த 
ேவண் ம் என்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

வடக்கு, கிழக்கு, மைலயகம், ெகா ம்  தவிர்ந்த, தமிழ் 
மக்கள் பரவலாக வாழ்ந்  வ ம் ஏைனய மாவட்டங்களில் 
தமிழ் அரசியல்வாதிகள் தமக்கான பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெபற 
இயலா  என எண் ம் நிைலயில், ஏைனய விடயங்கைளப் 
ேபான்ேற கல்வியி ம் இப்பகுதிகள் தமிழ் அரசியல்வாதி 
களால் றக்கணிக்கப்பட்  வ வதாகப் ெபா வான ஓர் 
அபிப்பிராயம் இம்மாவட்டங்களி ள்ள மக்கள் மத்தியில் 
ஏற்பட் க்கின்ற . இ  நியாயமானதாகும். எனேவ, இந்த 
நிைலப்பாட் ைனப் ேபாக்கக்கூ ய ஏற்பா கைளக் கல்வி 
அைமச்சு ன்ென க்க ன்வர ேவண் ம் என்  வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். இ  ெதாடர்பில் நான் ஏற்கனேவ இந்தச் 
சைபயில் ேகள்வி எ ப்பியி ந்ேதன். அப்ேபா  இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் அவதானம் ெச த்தப்ப ம் எனக் கூறப்பட்ட 
ெபா தி ம் இன் ம் அவதானம் ெச த்தப்படாத நிைலேய 
காணப்ப கின்ற .  

நாடளாவிய ாீதியில் ன்பள்ளிகளில் ஆசிாியர் பணியில் 
ஈ ப பவர்கள  வாழ்க்ைக நிைலைமகைள அவதானத்தில் 
ெகாண் ம் அவர்கைள ஊக்குவிக்கும் வைகயி ம் ஒ  
திட்டத்ைத நாம் ன்ென க்க ேவண் ள்ள . சிறார்கைளக் 
கல்வியின்பால் ஈர்க்கின்ற அதி க்கியத் வம்வாய்ந்த பணியில் 
ஈ பட் ள்ள இந்த ன்பள்ளி ஆசிாிையகள் பலர் 
ெபா ளாதார ாீதியில் மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயிேலேய 
வாழ்ந்  வ கின்றனர். எனேவ, இவர்க க்ெகனப் 
ேபா மானவள  ஓர் ஊதியத் ெதாைக நிர்ணயிக்கப்பட்  
வழங்கப்ப வ  அவசியமாகும். அேதேநரம் வடக்கு மாகாணத் 
ைதப் ெபா த்தவைரயில், மாகாண சைபயின் நிர்வாகத்தின் 
கீழ் வராத சில ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு மாத ஊதியமாக 

ப்பதாயிரம் பாய் வழங்கப்ப கின்ற  என்பைத ம் நான் 
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , தமிழ் ெமாழி ல வரலாற் ப் பாடங்களில் 
இலங்ைகத் தமிழ் மக்கள ம் தமிழ் மன்னர்கள ம் வரலா கள் 

திாி ப த்தப்பட் ள்ளதாக ம் மைறக்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
நான் ஏற்கனேவ ெதாிவித்தி ந்ேதன். அதற்குக் கல்வி 
அைமச்சர் சார்பில் பதிலளித்தி ந்த கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கள், அப்ப  இல்ைல என ம் தமிழர்கள  
வரலா கள் பாட ல்களில் உள்வாங்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
ெதாிவித்தி ந்தார். எனி ம் உண்ைம அ வல்ல என்ற 
விடயத்ைத இங்கு நான் மீண் ம் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் 6ஆம் தரம் தற்ெகாண்  
11ஆம் தரம் வைரயிலான தமிழ் ெமாழி லமான வரலாற் ப் 
பாட ல்கைளப் பார்க்கின்றெபா  இந்த உண்ைமையக் 
கண் ெகாள்ள ம். கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள் இதைன உணர்ந்  ெகாள்வார் 
என நான் நம் கின்ேறன். அைத நி பிக்கின்ற வைகயில் அந்த 
வரலாற் ப் பாடப் த்தகங்கைள ம் இங்கு நான் ெகாண்  
வந்தி க்கின்ேறன். ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் இ  
குறித்  ஓர் உயர்மட்டக் கலந் ைரயாடல் ஒன்ைற ஏற்ப த்தித் 
த வதாகக் குறிப்பிட் க்கின்றார். அந்த வைகயில் இந்த 
வர  ெசல த் திட்ட விவாதங்கள் வைடவதற்குள் 
அற்கான ேநரத்ைத அவர் ஒ க்கித் த வாராக இ ந்தால் அ  
எங்க க்கு உதவியாக இ க்கும் என்  நான் கூறிக் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

குறிப்பாக, இந்த வரலாற் ப் பாட ல்களில் இலங்ைக 
மன்னர்கள் எனப் பலைரப் பற்றிக் கூறப்ப கின்றேபாதி ம் 
அவற்றில் ஒ  தமிழ் மன்னைரப் பற்றிக்கூட தனியான 
விளக்கங்கள் ெகா க்கப்படவில்ைல. 7 ஆம் தரப் பாட ல் 
யாழ்ப்பாண இராஜ்ஜியம் பற்றிய ஒ  சி  குறிப்  
ேவண்டாெவ ப் டன் பிரசுாிக்கப்பட் ப்ப  ேபான்  
இடம்ெபற்றி ப்பைதேய காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இந்த ல்களில் ட்டைக  மன்னர் பற்றிப் பல ைற 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற நிைலயில், எல்லாள மன்னர் 
ெதாடர்பில் தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக வரலா கள் குறிப்பிடப் 
படவில்ைல என்பைத நான் இங்கு கவைலேயா  சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 10ஆம் தரத் தமிழ்ெமாழி ல வரலாற் ப் 
பாட ல் ட்டைக  பற்றிய பகுதியில் எல்லாளன் 
மன்னைனப் பற்றிக் குறிப்பி ம்ேபா , ஒ  மிகச் சிறிய 
குறிப்பில் " ட்டைக  மன்னன் ேதால்வி ற்ற தன  
எதிராளியின் கல்லைறக்கு உாிய ைறயில் மாியாைத 
ெச த் ம்ப  ஆைணயிட்டான். இதன் லம் தன  இராஜ 
தந்திரச் ெசயற்பாட்ைட ெவளிப்ப த்தினான்" எனக் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . எனேவ, இந்த வரலாற்  ல்கைளக் 
கற்கின்ற எம  மாணவர்கள் மத்தியில் அவர்க க்கான 
வரலா கள் எ ம் இங்கு காணப்படாத நிைலயில், இந்த 
நா  ெதாடர்பில் ஒ வித அந்நிய மனப்பான்ைமேய 
ஏற்ப கின்ற .  

பாடசாைல மாணவர்க க்கு வரலாற் ப் பாடங்கள் 
கட்டப்ப வதாயின் இலங்ைகயின் உண்ைமயான 

வரலாற்ைற உள்ளப  கட்டேவண் ம். இவ்வா  
ஒ சாராாின் வரலாற்ைற மைறத்  அல்ல  திாி ப த்தி 
இன்ெனா  சாராாின் வரலாற்ைற மாத்திரம் கட் வதனால் 
இந்த நாட் ன் அ த்தளத்தி ந்  தமிழ் ேபசும் 
மக்களிைடேய ேதசிய நல் ணக்கம் ஏற்ப ெமன்ப  
பகற்கனவாகேவ அைம ம் என்பைத ம் நான் இங்கு 
வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். எனேவ, தமிழ் ெமாழி 

லமான வரலாற் ப் பாடத்திட்டங்கைள வகுப்பதற்குத் தமிழ் 
ெமாழி லமான வரலாற் ப் ேபராசிாியர்கைளக் ெகாண்ட ஒ  
கு ைவ ஏற்ப த் ங்கள்! அந்தக் கு விற்குப் ரண 
சுதந்திரத்ைத வழங்குங்கள்! ெவ ம் எ த் ப் பிைழகைள 
மாத்திரம் தி த் கின்றவர்களாக ம் ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 
களாக ம் தமிழ் வரலாற் ப் ேபராசிாியர்கைள இந்தப் 
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பாட ல் தயாாிப்  விடயத்தில் பயன்ப த்திக் ெகாள்வைதத் 
தவிர்த் க்ெகாள் ங்கள்! என் ம நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம், பாடசாைலகளில் மாணவர்களிடமி ந்  நிதி 
வசூ க்கின்ற நடவ க்ைககைள நி த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ேபாவதாகக் கல்வியைமச்சர் அண்ைமயில்  ெதாிவித் 
தி ந்தார்.  இ  நல்லெதா  விடயம். இன் கூட நாட் ல் பல 
பகுதிகளில் ெசயற்பட்  வ கின்ற பாடசாைலகளில் பல்ேவ  
காரணங்கள் கூறப்பட்  நிதி வசூ ப்  நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்ந் ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. எனேவ, 
இந்தச் ெசயற்பா கைள நி த் வதற்குக் க ைமயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத ம் நான் 
இங்கு வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம், நாட் ல் பல பகுதிகளில் வாழ்ந் வ கின்ற 
மாணவர்கள் பலர் கு ம்பப் ெபா ளாதார ெந க்க  நிைலைம 
காரணமாகப் பாதணிகள்கூட இன்றிய நிைலயிேலேய 
பாடசாைல ெசல்கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இதனால் தனிப்பட்ட சிலர் க ல்கள் வழியாக இம்மாணவர் 
க க்கான பாதணிகைளச் ேசகாித்  வழங்கும் நிைல ம் 
உ வாகி ள்ள  என்ற விடயத்ைத ம் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 3 

நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ேம ம், உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி 

மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பாக ம் நான் 
என  க த் க்கைளப் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். தமிழ் 
ெமாழி லமான கைல இலக்கிய நிகழ் க க்கு க்கியத் வம் 
ெகா த் , ெகளரவ உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் 
அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் எஸ்.பி. 
நாவின்ன அவர்கள் பல்ேவ  நிகழ் கைள நடத்திவ வைத 
யிட்  அவ க்கு எம  மக்கள் சார்பாக என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரம், த்தம் காரணமாக இலங்ைகயி ந்  
இடம்ெபயர்ந்  தமிழ் நாட் ேல அகதி காம்களில் 
அகதிகளாக இ ந் வ ம் இலங்ைகத் தமிழ் மக்கைள 
இலங்ைகக்குத் தி ப்பியைழக்கும் வைகயில் உள்ளக 
அ வல்கள் அைமச்சு ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமைன 
நான் ஏற்கனேவ ேகாாியி ந்த நிைலயில் அதற்கைமவாகச் சில 
ஏற்பா கள் இடம்ெபற்றி ப்ப  மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயமாகும்.  
எனி ம், தற்ேபா  நா  தி ம் கின்ற அந்த மக்க க்கான 
அ ப்பைட வசதிகள் தல் ஏற்கனேவ உ தியளித்தி ந்த 
எந்தெவா  வாக்கு திகைள ம் நிைறேவற்றாதி ப்பதைன 
நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நிைன கூர வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம், கடந்த கால த்த அனர்த்தங்கள் காரணமாக 
ந வைடந் ள்ள வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்த 
கைலஞர்கைள ம் இலக்கியவாதிகைள ம் ெகளரவிக்கும் ஒ  
விேசட ஏற்பாடாக அவர்க க்கான ஓர் ஓய் தியத் திட்டத் 
ைதச் ெசயற்ப த்த ம் ஏற்கனேவ சில இடங்களில் 

அைமக்கப்பட்ட ேபால் அைனத் ப் பிரேதச ெசயலகங்கள் 
ேதா ம் கலாசார நிைலயங்கள் அைமத் , அதற்குாிய ஆளணி 
வசதிகைள ஏற்ப த்த ம் பாரம்பாிய கைலகைள ேமம் 
ப த்த ம் பாரம்பாிய கைலஞர்கைளக் ெகளரவித்  
ஊக்குவிக்க ம் ெகளரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. நாவின்ன 
அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, இந்த நாட் ல் அ ராத ர இராஜதானிைய 
சுமார் 44 ஆண் களாக ஒ க்க வி மியங்கேளா  ஆட்சி 

ாிந்த எல்லாளன் மன்ன க்கு உாிய மாியாைத ெச த்  
கமாகத் ட்டைக  மன்னனால் கட்டப்பட்ட சமாதிைய 

இனங்கண்  மீளப் னரைமத்  அதைன மாியாைதக்குாிய 
இடமாகப் பிரகடனப்ப த் ம்ப  நான் ஏற்கனேவ ேகாாிக்ைக 
வி த்தி ந்ேதன். ஆனால், அதற்குாிய ெசயற்பா கள் எ ம் 
இன் ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல என்பைத ம் இங்ேக 
கவைலேயா  ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனனில், எல்லாளன் - ட்டைக  த்தம் என்ப  ஓர் 
இராஜதானிக்காக இ  மன்னர்க க்கிைடயில் ஏற்பட்ட 

த்தமல்ல என் ம் இ  தமிழர்க க்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட த்தம் என் ம் இனவாதப் ேபாக்காளர்கள் சிலரால் 
சுட் க்காட்டப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த நிைலைமைய 
மாற்றி அந்தச் சமாதிக்குத் ட்டைக  மன்னன் எதிர்பார்த்த 
மாியாைதையச் ெச த் கமாக நான் ேமற்கூறிய 
ஏற்பாட் ைனச் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத வ ள்ளதாக 
எல்லாத் தரப்பினர் மத்தியி ம் கட் ெய ப்ப ேவண் மாயின் 
இவ்வாறான ஏற்பா கைளச் ெசய்தாகேவண் ய கடைமப் 
பா  இ க்கின்றெதன்பைத ம் இனங்க க் கிைடயில் 
ஐக்கியத்ைத வி ம் கின்ற அைனவ ம் இதைன ஏற் க் 
ெகாள்வார்கள் என்பைத ம் எதிர்பார்த் , என  உைரைய 

த் க்ெகாள் கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
[අ.භා. 12.26] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අප රෙට් අනාගතය රඳා පවතින 

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම තාරුණ්ය ගත්ෙතොත්, අෙප් රෙට් අනාගතය 
තාරුණ්යයයි. ඒ තාරුණ්ය අෙප් රෙට් නායකත්වය, ආර්ථිකය 
ෙමන්ම සමාජය භාර ගැනීම සඳහා ෙයොමු කිරීෙම්දී අධ්යාපන 
කමය තුළින්  විෙශේෂ කාර්ය භාරයක්  කරන්නට අවශ්ය ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම නිදහස් අධ්යාපනය කියාත්මක වන රටක් හැටියට 
අෙප් තරුණ තරුණියන්ට හරි හැටි අධ්යාපනය ලබා දීමට රජෙය් 
මැදිහත් වීමක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා අපි  අධ්යාපන අමාත්ය ගරු 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාටත්, රාජ්ය අමාත්යතුමාටත් 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් නිදහස් අධ්යාපන කමෙය් 
අර්ථය අෙප් තරුණ තරුණියන් ෙවත ලබා දීම සඳහා විෙශේෂ 
කමයක් ඇති කිරීම සහ ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කිරීම ගැන. 
නමුත් අපට ගැටලුවක් තිෙබන්ෙන්, අෙප් මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් 
අධ්යාපනය ගැන ෙකොතරම් සැලසුම් හැදුවත් ඒවා පළාත් 
සභාවලින් කියාත්මක වීමයි. පළාත් සභා තුළින් පාලනය වන 

485 486 

[ගරු  ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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පාසල්වල අධ්යාපනය කියාත්මක කිරීෙම්දී සමහර පළාත් සභා 
පැරණි කමෙව්දයම ඉදිරියටත් කියාත්මක කරන්න හදන බව අපි 
දැක්කා.  

පාසල්වල ගුරු හිඟය ගත්තත් එෙහමයි.  පාසල්වලට ගුරුවරු 
ෙයොමු කිරීෙම්දී  ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත සමහර පාසල් වට්ටන්න 
කටයුතු කළ ආකාරය ඉතිහාසෙය් අප දැක්කා. ඒ වාෙග්ම 
විදුහල්පතිවරු ගත්තාම, වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු දමා ෙගන  
පාසල්වල පමිතිය අඩු කරලා, ඒ පාසල් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාව  කර ගන්නට කටයුතු කළ අවස්ථාත්  අප දැක්කා. ෙම් 
ෙද්ශපාලන කමෙය්දී පාසල්වල ඉන්න සිසුන් වාෙග්ම ෙදමව්පියන් 
සහ ගුරුවරුන් පාසල් භූමිය තුළට එක්රැස් කරලා එතැන තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන කථා පවත්වන ෙව්දිකාවක් බවට පත් කර ෙගන,  
නිදහස් අධ්යාපනය විනාශ කරලා; නිදහස් අධ්යාපනය කඩා දමලා 
ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය විනාශ කරන්නට කටයුතු කළ කාලයක් 
තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යම්කිසි පමිතියකින් යුත් 
ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු පාසල්වලට ලබා දිය යුතුය කියන 
කාරණය  ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා. විදුහල්පතිතුමා ෙහෝ විදුහල්පතිතුමිය තමයි 
පාසල්වල විනය,  පමිතිය රැක ගැනීම සඳහා පධාන කාර්ය භාරයක් 
කරන්ෙන්.  පසුගිය කාලෙය් විදුහල්පතිවරු පත් කිරීෙම්දී කිසිම 
කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. විභාග තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් දවස්වල ඒ 
සඳහා විභාග තිබ්බත්, පළාත් සභාවලින් පාලනය වන පාසල් 
විශාල සංඛ්යාවක තවමත් ඉන්ෙන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුයි. ඒ 
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් පමිතියත්, ගුරුවරුන්ෙග් පමිතියත් ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් පවත්වා ෙගන යන්නට  අප කටයුතු කරන්න ඕනෑය 
කියා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. State Minister, please wind up. 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Okay. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි තරුණ අසහන කිහිපයකට 
මුහුණ දුන්න රටක්. අෙප් අධ්යාපන කමය තුළින් දරුවන්ට හරිහැටි 
අධ්යාපනය කාවැද්දුෙව් නැත්නම්, දරුවන් තුළ විනය ඇති කෙළේ 
නැත්නම් අපට අනාගතයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.    
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The Sitting is suspended till 

1.00 p.m. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා 
1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி. ப. 1.00 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till  1.00 p.m.  and then resumed. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Prasanna Ranatunga please. 

[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රෙට් අනාගතයට ඉතාමත්ම 

වැදගත් විෂයක් වන අධ්යාපන විෂය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් 
පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. 

දරුෙවකුට ලබා ෙදන අධ්යාපනය රෙට් වැදගත් අනාගත 
ආෙයෝජනයක් වශෙයන් තමයි හඳුන්වන්ෙන්. යමක් පරිහරණය 
කරලා එයින් පතිඵල ලබා ගන්නවා වාෙග් ෙම් කරන ආෙයෝජනය 
තුළින්  අධ්යාපනෙය් පතිඵල ලබා ගන්නට බැහැ. දරුෙවකුට ෙදන 
අධ්යාපනෙය් පතිඵල ලබා ගැනීමට සමහරවිට අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 
15ක්, අවුරුදු 20ක් ගත ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් නිසා අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් රජයකට වගකීමක් තිෙබන අතර, ෙම් සඳහා 
රජෙය් නියාමනය  අත්යවශ්ය කාරණාවක් බව ෙමහිදී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. බස්නාහිර පළාෙත් හිටපු පධාන ඇමතිවරයා 
හැටියට මා යටෙත් අධ්යාපන විෂය තිබුණු නිසා, අධ්යාපනෙව්දීන් 
එක්ක ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දී මට අත්දැකීම් රාශියක් ලබා 
ගන්නට පුළුවන් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2017 වසෙර් අය වැය ගැන 
කථා කරන ෙකොට, රෙට් ෙම් තරම් වැදගත් අමාත්යාංශයකට මුදල් 
අඩු කිරීම පිළිබඳව ෙපොඩි කනගාටුවක් ඇති වනවා. 2016 වසෙර්දී 
රුපියල් බිලියන 185.97ක් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිබුණා. නමුත්, 2017 වසර ෙවන ෙකොට ඒ මුදල 
රුපියල් බිලියන 76.94 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ඒ විධියට අඩු 
වුණු මුදල් පමාණය, ආසන්න වශෙයන් රුපියල් බිලියන 108ක් 
ෙවනවා. 

පසුගිය කාලෙය්, ෙම් රජය බලයට පත් කරන්න ආචාර්ය 
නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි මහත්මයා වාෙග් උදවිය, මහාචාර්යවරු 
මහ පාරවල් දිෙග් 'පිකටිං' කළා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ලබා දිය යුතුයි කියලා. එදා විපක්ෂෙය් 
හිටපු මන්තීවරුන් ඒකට සම්බන්ධ ෙවලා මාධ්ය ඉදිරිෙය් පකාශ 
කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටෙත් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ලබා ෙදනවා කියලා.  

2015 ජනවාරි 08 වන දාට ඉස්සර ෙවලා ෙව්දිකාවල ඒ ගැන 
කථා වුණා. නමුත් අද වන විට අධ්යාපනයට ලබා ෙදන මුදල් 
කමානුකූලව කප්පාදුවක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධව ආචාර්ය 
නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි මහත්මයා මුහුණු ෙපොෙත් සටහනක් 
දමලා තිෙබනවා, "ෙමවර අය වැය නිසා දිවි නසා ගන්ෙන් නැහැ. 
දිවි නසා ගන්න මීට වඩා ෙහොඳ අවස්ථාවක් ඉදිරිෙය්දී උදා ෙවයි" 
කියලා. ඒ එතුමා එතුමාෙග් වචනවලින් මුහුණු ෙපොෙත් දමපු 
සටහනක්. "ෙම් අය වැය නිසා දිවි නසා ගන්ෙන් නැහැ, ඊට වඩා 
භයානක තත්ත්වයක් අනාගතෙය්දී ඇති ෙවයි, ඒ ෙවලාවට මම 
සිය දිවි නසා ගන්නවා" කියලා තමයි ඒ කියා තිෙබන්ෙන් කියලායි 
මට නම් හැ ඟන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
සහෙයෝගය දීපු ඒ අයට අද සිය දිවි නසා ගන්න තමයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒෙකන් රටට යහපතක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ '2017 අය වැය 
ෙල්ඛනෙය්' 18 වන පිටුෙව් 87 වන කරුණ යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
වී තිෙබනවා: 

"...2016 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුව අවසන් වන විට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට භාවිතා කිරීමට හැකි වී ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 38,850ක් 
පමණයි. එම නිසා ෙමම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් 2017 වසර සඳහා 
රුපියල් මිලියන 90,000ක් පමණ පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා."  

487 488 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලබන වසර සඳහා මුදල් අඩු කිරීමට ෙහේතුව, පසු ගිය වර්ෂෙය් 
ෙවන් කළ මුදල් වියදම් කිරීමට ෙනොහැකි වීම කියන එක තමයි 
මුදල් ඇමතිතුමා කියා තිෙබන්ෙන්. එය අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ෙනොහැකියාවද, දුර්වලකමද කියන කාරණාව සම්බන්ධෙයන් අපට 
ගැටලුවක් මතු ෙවනවා, පාසල්වල ෙමතරම් අවශ්යතාවන් තිෙබද්දී 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදල් පාවිච්චියට ෙනොෙගන 
අවිච්ෙඡ්ද ෙවන්න හැරීම නිසා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කරද්දී පමුඛතාව, අවශ්යතාව 
කාෙලෝචිතව බලලා, අවශ්යතාව හඳුනාෙගන, පමුඛතාව අනුව 
මුදල් ෙවන් කිරීම අවශ්යයි.  

ෙමවර අය වැෙයන් 2017 වසෙර්දී උසස් ෙපළ පන්තිවලට 
ඇතුළත් වන ශිෂ්යයින් 175,000කට හා 28,000ක් ගුරුවරුන්ට 
Tab එකක් බැගින් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියලා කියා 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. 2017 අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
19 වන පිටුෙව් 92 වන කාරණාව යටෙත් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා, සිසුන් 175,000කට හා ගුරුවරු 28,000කට -ලක්ෂ 
ෙදකකට වැඩි පමාණයකට- Tab යන්ත ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන බව. නමුත් ඒ සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 5,000යි. ඒ මුදල ගුරුවරුන් හා ශිෂ්යයින් සංඛාෙවන් 
ෙබදුවාම, Tab යන්තයකට රුපියල් 2,500ක් වැනි මුදලක් තමයි 
වැය කරන්න ෙවන්ෙන්. සමහර විට ඒ වාෙග් මුදලකට මිලදී 
ගන්නා Tab යන්තයක් දරුෙවකුට පමාණවත්ද කියන එක 
පිළිබඳවත් ගැටලුවත් තිෙබනවා. නමුත් මහා පරිමාණෙයන් 
ගන්නා නිසා ඒ මුදලට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. ෙකෙසේ වුවත් දරුවන්ට Tab යන්තයක් ලබා දීම අපි 
අගය කරනවා. නමුත් එතැනදී අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට 
පාෙයෝගික ගැටලු කිහිපයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවයි. ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනා අනුව ඒ Tab යන්තය ලබා ගත්තාට පසුව Wi-Fi 
connection එක ගන්න රුපියල් 2,000ක පමණ මුදලක් ආණ්ඩුවට 
ෙගවන්නත් ඒ අයට සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒකට සියයට 15ක 
'වැට්' එකත්- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ගණන් හදලා බැලුවා. සාමාන්යෙයන් 

Tab යන්තයක් සඳහා රුපියල් විසිපන්දහස් ගණනක් ෙවන් 
ෙවනවා. වැඩි සංඛ්යාවක් ගන්න නිසා ඒ සියල්ලටම සල්ලි 
තිෙබනවා. බය ෙවන්න එපා. Wi-Fi connection එකත් දීලා, 
නියෙමට වැෙඩ් කරන්නම්. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මම ඒක විශ්වාස කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒකයි මම කිව්ෙව් 

ඒක ඉතාම වැදගත් කියලා. ඒක විය යුතු ෙදයක්. හැබැයි ගණන් 
හදලා බැලුවාම Tab යන්තයක් ෙවන්ෙන් රුපියල් 2,500ක් වැනි 
මුදලක්. ඒ මුදල පමාණවත්ද කියන කාරණාවයි බලන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමා ගණන් හදලා බලන්න. උසස් ෙපළ පන්තිවලට ඇතුළත් 
වන දරුවන් 175,000කට සහ ගුරුවරු 28,000කට -ලක්ෂ 
ෙදකකට- Tab යන්ත ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5,000යි 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  මිලියන පන්දාහ, ලක්ෂ ෙදෙකන් 
ෙබදුවාම එන මුදල් පමාණය බලන්න. මට වැරැදීමක් සිදු ෙවන්න 
පුළුවන්. ඔබතුමා කියපු කාරණයත් එක්ක මටත් ෙම්ෙක් ගැටලුවක් 
ආවා. සමහර විට ගණනය කිරීෙම් ගැටලුවක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් ෙමතැනදී ෙවනත් කාරණාවක් සිදු ෙවනවා. ඒකට 
connection feesවලට අමතරව Wi-Fi පාවිච්චි කරද්දී සියයට 
15ක 'වැට්' එකක් හා dataවලට සියයට 25ක් ෙගවන්න ෙවනවා. 

ෙම් අය වැෙයන් dataවලට සියයට 25ක බද්දක් දාලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට සියයට 40ක් ෙගවන්න ෙවනවා. රුපියල් දාහක Wi-Fi 
පාවිච්චි කෙළොත් ෙම් දරුෙවකුට රුපියල් 400ක් ෙවනමම දරන්න  
සිදු ෙවනවා. ෙම්වා සඳහා, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන්ද මුදල් 
ෙවන් කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙයන්ද මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් කියන පශ්නය අපට 
තිෙබනවා. 

මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛන ෙපොෙත් විදුලිය හා 
වැසිකිළි සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
පාසල් දහදාහක් වාෙග් සංඛ්යාවකින් ෙම් මුදල ෙබදුෙවොත් රුපියල් 
20,000ක් වාෙග් මුදලක් තමයි එක පාසලකට ෙවන් වන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් පාසල් හඳුනා ගැනීෙම්දී සියලු  පාසල්වලට ඒ මුදල ලබා 
ෙදන්න බැරි නම් පමුඛතාව හඳුනාෙගන ෙම් මුදල් ෙබදා දීම සිදු 
ෙවන්න ඕනෑය කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම පළාත් සභාෙව්දී අධ්යාපන 
විෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කරද්දී අපි මුහුණ දීපු 
ගැටලු තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය්දී පාසල් දරුවන්ට ලක්ෂ ෙදකක 
රක්ෂණයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක්. අද රජෙය් ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා ෛවද්යවරයා මුණ 
ගැෙහන එක විතරයි සාමාන්ය ෙකෙනකුට කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ෙබෙහත් ෙහේත් ගන්න ෙවන්ෙන් ෆාමසිෙයන්. ෙබෙහත් 
ෙහේත්වලට විශාල මුදලක් දරන්න සිදු ෙවනවා. සාමාන්ය දුප්පත් 
පවුලක අයට ෙම්ක දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඒක නිසා ෙම් 
රක්ෂණ කමය ෙහොඳයි. ෙමොකද ෙම් රක්ෂණ කමය හරහා ඒ 
සහනය ලැෙබන නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි බස්නාහිර පළාෙත් සියලු ගුරුවරුන්ට 
රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වලා දුන්නා. රජෙය් අගහාර රක්ෂණ කමය 
තිෙබනවා, ඒකට මුදල් කැෙපනවා. නමුත් ඒ මුදල් ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්, ඉස්පිරිතා ලගත ෙවලා මාස ගණනකට පස්ෙසේයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා කිව්වා, එක Tab එකක් සඳහා රුපියල් 2,500ක් 

යනවා කියලා. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ඒක 25,000ද ෙවන්න ඕනෑ? 
 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුපියල් 25,000ක් ෙවන් ෙවනවා, එක Tab එකකට. 
 
 

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ඒක මම ඔබතුමාට ගණනය කරලා කියන්නම්. ඒකයි මම 

ඔබතුමාට කිව්ෙව් වරදින්න පුළුවන් කියලා. 
 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මිලියන 5,000යි කියලා කියන්ෙන් ෙකෝටි 500 ෙන්.  

489 490 

[ගරු  පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ලක්ෂ ෙදකක් ඉන්නවා ෙන්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙකෝටි 500ක් ලක්ෂ ෙදකකින් ෙබෙද න්න ඕනෑ. එතෙකොට 

එක Tab එකකට රුපියල් 25,000ක් එනවා.  
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
හරි. රුපියල් 25,000කට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා නම් 

ඒක වැදගත් ෙවනවා. මම ඒකයි කිව්ෙව්, ඒ ගණන් සම්බන්ධෙයන් 
මට වැරෙදන්න පුළුවන් කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි රක්ෂණ සංස්ථාවත් එක්ක එකතු ෙවලා 
බස්නාහිර පළාෙත් සෑම ගුරුවරෙයකු සඳහාම රක්ෂණ කමයක් 
හඳුන්වලා දුන්නා. රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් පධාන ෙරෝග 25කට විතර 
හඳුනා ගත්තු ගමන්ම ලක්ෂ පහක් ගුරුවරයාට ෙගව්වා. අපි 
උදාහරණයකට ගනිමු, cancer එකක් තිෙබනවා කියලා. Cancer 
එක diagnose කරපු ගමන්ම ලක්ෂ පහක් ෙදනවා. ගුරුවරයා ඒ 
cancer එෙකන් මිය ගිෙයොත් තව ලක්ෂ පහක් ෙගවනවා. ඒ වාෙග් 
විශාල ගුරුවරු  සංඛ්යාවකට ෙම් මුදල් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කළා. ෙම්කට - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා කියලායි ඔබතුමා කිව්ෙව්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔව්. දැන් විනාඩි 10ක කාලයක් අවසන්. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
වාරිකය රුපියල් 800යි. රුපියල් 400ක් ගුරුවරෙයකුෙගන් 

ගත්තා. රුපියල් 400ක් පළාත් සභාෙවන් දාලා ෙම් කමය 
කියාත්මක කළා. ඒ නිසා දරුවන්ට වාෙග්ම රක්ෂණ සංස්ථාවත් 
එක්ක කථා කරලා ගුරුවරුන්ටත් ෙම් සහනය ලබා ෙදන්න කියලා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අධ්යාපන ගැන කථා කරන ෙකොට ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. 
එකක් යටිතල පහසුකම් ලබා දීම, අෙනක් එක මානව සම්පත. 
යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්න අද ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවා. 

අපි හැෙමෝම කියනවා, පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී 
සල්ලි ගන්න එපා කියලා. පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම තහනම් 
කරලා තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාෙත් සියලුම පාසල් සඳහා, වර්ග 
කිරීමකින් ෙතොරව, රුපියල් 75,000ත් 150,000ත් අතර මුදලක් 
නඩත්තු මුදල් වශෙයන් වාර්ෂිකව ෙගව්වා.  ඒ වාෙග් වැඩ 

පිළිෙවළක් ෙම් පාසල්වලට ෙදන්න ඕනෑ. දුප්පත් පාසල්වලට 
රුපියල් 50,000ක් ලැබුණාම ෙපොඩි ෙපොඩි නඩත්තු වියදම් ඒ අයට 
දරා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එක පාසල් ෙකොට්ඨාසයක් 
ෙතෝරාෙගන ඒවා නඩත්තු කරනවා. අෙනක් පාසල් වැෙහන 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන 
ෙකොට වැසිකිළි - කැසිකිළි පහසුකම්, විද්යාගාර පහසුකම් ඇතුළු 
සියලුම ෙද්වල් ඒ පාසල්වලට ලැෙබන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා කියනවා, ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් ළමයින්ට මින් පස්ෙසේ 
ජනපිය පාසල් ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා. මා ඒකට 
ෙපෞද්ගලිකව විරුද්ධයි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister? 
 

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මෙග් ෙවලාව- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් 

විවාදෙය්දී අපට ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා 
කියපු ඒ කාරණයත් වැරැදියි, ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම එකක් 
කියලා නැහැ. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
පුවත් පතක තිබුණු ෙදයක් තමයි, මා ඔබතුමාට කිව්ෙව්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අප කියා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාම 

දන්නවා, අද ශිෂ්යත්ව විභාගය අම්මාවරුන්ෙග් විභාගයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියා. අපි ෙම් දවස්වල ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරමින් යනවා. ඒ ශිෂ්යත්ව විභාගය පවත්වාෙගන යන්ෙන්, 
ශිෂ්යාධාරය සඳහා පමණක්ද, එෙහම නැත්නම් ඇතුළත් වීෙම් 
විභාගයක් පවත්වා, එක දරුෙවකුට අවස්ථා තුනක් දීලා, ජනපිය 
පාසල් පවා ඉල්ලන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළි ෙවළක් හදනවාද 
යනාදී කරුණු සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් දවස්වල සාකච්ඡා කරමින් 
යනවා. අපි "ෙහොඳම පාසල  ළඟම පාසල" කියන ව්යාපෘතිය 
ෙගෙනන්ෙන් හැම පාසලකටම සමානව ෙභෞතික හා මානව 
සම්පත් දීලා ඒවා දියුණු කරන්නයි.  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මා කිව්ෙව්, පුවත් පතක පළ වූ කාරණාවක්. ගම්බද දරුවකුට 

ෙකොළඹ ෙහොඳ පාසලකට ඇවිල්ලා ජනපිය පාසලක අධ්යාපනය 
ලබන්න අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් වීම 

491 492 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හරහා පමණයි. ඒ නිසා ෙම් ශිෂ්යත්වය ලබා ෙදන ෙකොට ෙම් 
කාරණය ගැන සලකා බලන්න. දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව -ශිෂ්යත්වය 
හා ජනපිය පාසල්- ලැෙබන පරිදි කටයුතු කරන්න.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල කරන 
වැඩසටහන ඉතාමත් ෙහොඳයි. උදාහරණයක් වශෙයන් 
මිනුවන්ෙගොඩ ආසනය ගනිමු. මිනුවන්ෙගොඩ ආසනයට ජාතික 
පාසල් ෙදකක් තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, දරුවන් හැම 
ෙදනාටම ඉංජිෙන්රුවන්, ෛවද්යවරුන් ෙවන්න බැහැ. ඒ 
දරුවන්ෙග් සහජ කුසලතා තිෙබනවා. ඒවා හඳුනා ගැනීම පාසෙල් 
විදුහල්පතිතුමාෙග් සහ ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් වග කීමක්. එතෙකොට 
ඒ දරුවන් නිසි මාර්ගයට ෙයොමු කරලා ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය 
සාර්ථක කර ගැනීම පාසල් අධ්යාපන මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් 
ෙවනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කියා තිබුණා, පාසෙල් එක් 
පන්තියක ශිෂ්ය සංඛ්යාව 35 දක්වා අඩු කරනවාය කියා. ඒක විය 
යුතුම ෙදයක්, ගරු අමාත්යතුමනි. ඒක ෙවන්නම ඕනෑ ෙදයක්. 
ෙමොකද, අද ගුරුවරුන්ෙග් මානසික ආතතියට ෙහේතුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔය කාරණාවමයි. ඒ නිසා එය කඩිනමින් 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න. එෙසේ කරන්න කියා අප 
කිව්වාට, ෙම් වන කල් -තවම- එය ෙවලා නැහැ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් උසාවි නිෙයෝගයකුත් තිෙබනවා. ගුරුවරුන්ට 
පාසෙල් පන්ති කාමර ය තුළ ෙහොඳ මානසිකත්වයකින් යුතුව 
දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන් පසු බිමක් පන්තියක ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
සීමා කිරීම හරහා නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගුරුවරුන්ට විෂයානුබද්ධ පුහුණුව ලබා 
දීමත් ඉතාම වැදගත්. අද අධ්යාපන පතිඵල අඩු වන්නත්, පාසල් 
දරුවන් ටියුෂන් ගුරුවරුන් ළඟට යන්නත් ෙහේතුව පාසෙල් 
ගුරුවරුන්ට විෂය දැනුම ෙනොමැතිකමයි. ඒ නිසා ගුරුවරුන්ෙග් 
දැනුම යාවත්කාලීන කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක වන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවලට ඒ 
පුහුණුවීම් කරන්න බැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා පළාත් නවෙයහිම අධ්යාපන 
ඇමතිවරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකම වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න. පළාත් සභාෙව් සිටියදී මමත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරුන් -අපව- 
කැඳවා වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියා අපට කියයි කියලා. ෙමයට 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දයක් නැහැ. දරුවන්ට නිසි 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න නම්, අධ්යාපන අමාත්යතුමාත්, පළාත් 
අධ්යාපන අමාත්යවරුත් එකතු ෙවලා එක වැඩ පිළිෙවළක් 
සහෙයෝගෙයන් කරෙගන යන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, ගුරු 
පුහුණුව ඉතාම වැදගත්. සමහර පරණ ගුරුවරු කැමැති නැහැ, 
පුහුණුවීම් කරන්න එනවාට. ඔවුන් වෘත්තීය කියාමාර්ග ගනීවි. ඒ 
වාෙග් ෙද්වලට අපි මුහුණ දුන්නා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித்தவிசாளர்அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන්කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් තවත් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. දැන් පළාත් සභා පාසල්වල ගුරුවරුන් අවුරුදු පෙහන් 
පහට මාරු කරනවා. නමුත් ජාතික පාසල්වල අවුරුදු ගණන් එක 

තැන පල්වුණු ගුරුවරු ඉන්නවා. ඔබතුමා දැන් ඒ අය මාරු 
කරන්න ගියත්, එය කරන්න අමාරු ෙවනවා. අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 
15ක්, අවුරුදු 20ක් එකම පාසෙල් සිටින ගුරුවරු ඉන්නවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහාත් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත්කර 

තිෙබනවා. අපි ගිය සතිෙය් සියලුම පළාත් සභා ඇමතිවරුන්, 
අධ්යක්ෂවරුන් ෙගන්වා සාකච්ඡා කළා. ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ කටයුතු 
සියල්ලම කරන්නයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමනි. මා ෙමය කියන්ෙන් 

ඔබතුමාට උදව්වක් හැටියටයි. ෙම් කටයුතුවලදී අපි ඔබතුමාට 
සහෙයෝගය ෙදනවා.  

ගුරුවරුන් පුහුණු කරන බව කියනවා වාෙග්ම ගුරුවරුන් 
පුහුණු කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරන්නත් ෙමහිදී කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. පළාත් සභා සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් පුහුණු කිරීම් 
කියාත්මක වන්න ඕනෑ. එවිට තමයි එහි පතිඵල ළඟා කර ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ගරු අමාත්යතුමනි, ජාතික පාසල් පරිපාලනය 
කලාප මට්ටමට භාර ෙදන්න. කලාප මට්ටෙම් ගුරු මාරුවීම්වලට 
ඉඩ ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජාතික පාසල් 
අධ්යක්ෂවරයා මාරුවීම් කරන්න යනවා. නමුත් පළාත් පාසල්වල 
මාරුවීම් ෙකෙරන ෙකොට ජාතික පාසල්වල ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

මිනුවන්ෙගොඩ ජාතික පාසල් ෙදෙක්ම පතිඵල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් තිෙබන ජාතික පාසල් 
ෙදක -මිනුවන්ෙගොඩ නාලන්දා පිරිමි විද්යාලය සහ උඩුගම්ෙපොළ 
ෙසනරත් පරණවිතාණ විද්යාලය- සංවර්ධනය කරන්න, ඒවාෙයහි 
අධ්යාපන පතිඵල නඟා සිටුවන්න, ශිෂ්යත්ව පතිඵලවලින් දරුවන් 
ඇතුළත් කරෙගන ඒ පාසල් ෙදක නඟා සිටුවන්න ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 1.16] 
 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයත් ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ 
ෙදකක්.  

විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන විට, 
ඊරියෙගොල්ල අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ, වයඹ පළාෙත් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමා අධ්යාපන අමාත්යවරයා හැටියට පත්වීම ගැන මා 
ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙවනස් කම් 
ගණනාවක් සිදු කිරීම තුළින් එතුමා අද අෙප් රටට ගැළෙපන, 
ෙලෝකයට ගැළෙපන අධ්යාපන කමයක් ඇති කරන්න ෙගනයන 
වැඩ පිළිෙවළ ගැන අෙප් සතුට පකාශ කරනවා.  

අධ්යාපනය ගැන කථා කරනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
හිටපු අධ්යාපන අමාත්යවරෙයක් වූ සි.ඩබලිව්.ඩබලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා අමතක කරන්න බැහැ. එෙසේම ලලිත් ඇතුලත්මුදලි  
මැතිතුමාත් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට 

493 494 

[ගරු පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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කළ අමාත්යවරෙයක්. අපි එයත් සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ. එදා 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කළා වාෙග්ම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ 
නායකෙයක්. අපි ඒ ගැනත් සිහිපත් කරනවා. ෙමොකද, එතුමා 
තමයි විද්යාපීඨ ඇති කෙළේ. විද්යාපීඨවලින් එළියට එන ගුරු 
මහත්ම මහත්මීන් තමයි අද පාසල්වල ඉන්න පුහුණුව ලත් ෙහොඳම 
ගුරුවරුන් බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග් ෙසේවය අද අපට 
ලබාගන්නට අවස්ථාව උදා කර දුන්ෙන්, අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට කටයුතු කළ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. ඒ වාෙග්ම 
විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විෙශේෂ පුහුණුවක් එතුමා ලබා දුන්නා. ඒ 
විදුහල්පතිවරුන් තමයි අද පධාන පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් 
හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්. එයත් අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ. 
අධ්යාපන අමාත්යවරෙයක් හැටියට සිටියදී එතුමාත් විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කළා.  

වර්තමාන අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරනෙකොට අප 
සතුටු වන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම "ෙහොදම පාසල ළඟම පාසල" 
වැඩසටහන අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, පාසල් යන 
දරුවාට ඇත්තටම ළඟම පාසල තමයි ෙහඳම පාසල ෙවන්න ඕනෑ. 
එම කමෙව්දය තුළ විෙශේෂෙයන් අෙප් පෙද්ශෙය්ත් ෙම් ව්යාපෘතිය 
යටෙත් පාසල් ගණනාවක අත්යාවශ්ය කාරණා ගණනාවකට  මුදල් 
ෙවන් කරලා පසු ගිය වසෙර්ත් ඒ කටයුතු කියාත්මක කළා. ෙම් 
අය වැය ෙයෝජනා අනුව ලබන වර්ෂෙය්ත් එම ව්යාපෘති ඉදිරියට 
ෙගන යෑම අෙප් රෙට් අධ්යාපනෙය් තිෙබන ගැටලු ගණනාවක් 
විසඳා ගන්නට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම 
අය වැය ෙයෝජනා තුළ තිෙබන පාසල් දරුවන්ෙග් රක්ෂණ කමය 
අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම උසස් ෙපළ දරුවන්ට 
පරිගණක යන්ත ලබා දීෙම් ෙයෝජනාවත් අපි ඉහළින්ම අගය 
කරන්නට  ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙව්ලාව පමාණවත් ෙනොවුණත්, 
මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අධ්යාප නෙය් දියුණුව සඳහා ගරු 
අධ්යාපන අමාත්යවරයා දරන උත්සාහය, විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටවල් සමඟ එකතුෙවලා අෙප් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් 
කරන  ෙම් ආෙයෝජනය අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් රජය සහ අෙප් අධ්යාපන අමාත්යතුතුමා ෙගනයන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ අපි ඉතාමත් අගය කරනවා.  

අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් වයඹ සංවර්ධනය ගැනත් 
ෙකටිෙයන් ෙහෝ වචන ස්වල්පයක් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ගරු 
එස්. බී . නාවින්න ඇමතිතුමා අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 
හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යවරයා හැටියට අෙප් වයඹ පළාෙත් 
සෑම ආසනයක ටම විෙශේෂෙයන් අප නිෙයෝජනය කරන ආසනවල 
ජනතාවෙග් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2500ක් 
ලබා දිම ගැන සත්ුතිවන්ත වන අතර, ලබන වර්ෂෙය්ත් ඒ කාර්යය 
කරන්නට එතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වා!යි පාර්ථනා කරමින් මෙග්  
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත් 
ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 1.20] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

கல்வி அைமச்சுத் ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்திேல நான் 
சார்ந்தி க்கின்ற வன்னித் ேதர்தல் மாவட்டத்தில், குறிப்பாக 
வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய இந்த ன்   

மாவட்டங்களி மி க்கின்ற மாகாண, மற் ம் ேதசியப் 
பாடசாைலகளின் க்கியமான சில ேதைவகள் குறித் க் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண்  
வரலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Kanaka Herath will now take 

the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கனக ேஹரத் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 
       Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. KANAKA HERATH  
took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, carry on, please. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி 

ெதாடர்பாக ஒ  சமச்சீர் நிைல ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
அதற்கு திய கல்விக் ெகாள்ைகெயான்  அவசியமாகின்ற . 
எதிர்காலச் சந்ததியினைர வளம் மிக்கவர்களாக ம் திறைம 
மிக்கவர்களாக ம் சவால்க க்கு கங்ெகா க்கக்கூ ய 
வர்களாக ம் மாற்றியைமக்கேவண் ய ேதைவ ள்ள . 
இதற்குப் பாடசாைலகளில் நில ம் ஏற்றத்தாழ் கள் 
அகற்றப்பட ேவண் ம். த்தத்தால் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்ட 
வன்னித் ேதர்தல் மாவட்டத்தில் பாடசாைலக க்கிைடயில் 
காணப்ப ம்  ேவற் ைமகள், உதாரணமாக, ஆசிாிய 
வளப்பங்கீட் ல் காணப்ப ம் பாரபட்சம் நீக்கப்பட ேவண் ம். 
வ ங்காலச் சந்ததியினேர எதிர்காலச் சிற்பிகள். ஆகேவ, 
அவர்கள  எதிர்காலத்ைத ன்ேனற்றப் பாைதயிேல 
ெகாண் ெசல்வதற்கு இைவ ெப ம் இைட களாக  
இ க்கின்றன. வன்னி வாழ் மக்களில் ெப மளவாேனார் 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்றவர்களாக ச தியிேல 
மாற்றப்பட் ள்ளார்கள். அவர்கள் கு கிய காலத்தில் தம  
கு ம்பத்தின் ெபௗதிக வளங்கைள ம் மனித வளங்கைள ம் 
இழந்  தவிக்கின்றார்கள். அவர்கள  வாழ்ைவ மீட்ெட ப் 
பதற்கு எல்லா மாணவர்க க்கும் சமத் வமான கல்வி 
வழங்குவெதான்ேற தற்ேபாைதய சூழ ல் மிகச் சிறந்த 
ெதான்றாக இ க்குெமன்  ெகௗரவ கல்வி அைமச்சர் 
அவர்க க்குக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ேம ம், இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கு மிக க்கிய பங்குதாரர் 
களாக வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த தமிழ்ேபசும் மக்கள் 
இ ந்தார்கள். குறிப்பாக, நாங்கள் ஒ  க்கிய காரணகர்த்தா 
வாக இ ந்ேதாம். ஆனால் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
கல்வி அைமச்சு மற் ம் ஏைனய அைமச்சுகள் ெதாடர்பாக, 
வடக்கு, கிழக்கின் அபிவி த்திக்கும், மீள்கு ேயற்றத் க்கும், 
மற் ம் விடயங்க க்கும் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி என்ப  மிகக் 
குைறவாகேவ ள்ள . கல்விெயன்ப  மிக க்கியமான 
ெதான்றாகும். அந்த வைகயில் சில விடங்கைள அைமச்சர் 
அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
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க்கியமாக எங்க ைடய மாவட்டத்திேல, குறிப்பாக 
மாகாண சைபக்குக் கீழான பாடசாைலகளில் திய கட்  
டங்கள், விஞ்ஞான ஆய் கூடம், கணினிக் கற்ைக ைமயம், 

லகம், அதிபர், ஆசிாியர்க க்கான வி தி வசதிகள், மலசல 
கூடங்கள், ேகட்ேபார்கூடங்கள் ேபான்றைவ க்கியமான 
ேதைவகளாக இ க்கின்றன. இதற்கு ேமலதிகமாக வ னியா 
வில் இ க்கின்ற நான்கு ேதசியப் பாடசாைலகளி ம் க்கிய 
மான சில ேதைவகள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, வ னியா 
இறம்ைபக்குளம் மகளிர் கல் ாியின் விைளயாட்  ைமதானம் 
நீண்டகாலமாக வ னியா விமானப் பைடயினாின் கட் ப் 
பாட் க்குள் இ ந்  வ கின்ற . அண்ைமயிேல அந்த 
ைமதானம் வி விக்கப்பட்டதாக விமானப்பைட டாக எ த்  

லமாக வ னியா அரசாங்க அதிபர் அவர்க க்குத் ெதாிவிக் 
கப்பட்டதற்குப் பிற்பா , அந்த விைளயாட்  ைமதானத்ைதப் 

னரைமப் ச் ெசய்வதற்காக அங்கு அள  ெசய்யச் ெசன்ற 
அதிகாாிகள் விமானப் பைடயினரால் தி ப்பி அ ப்பப் 
பட் க்கிறார்கள். ஆகேவ, தய ெசய்  3,000க்கும் ேமற்பட்ட 
மாணவர்கைளக் ெகாண்ட வ னியா இறம்ைபக்குளம் மகளிர் 
கல் ாியி ைடய அந்த விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
விமானப் பைடயினாிடமி ந்  வி வித் , அந்த மாணவர் 
களின் பயன்பாட் க்கு அ மதிக்க ேவண் ெமன்ற ஒ  
ேகாாிக்ைகைய இந்த இடத்தில் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேபால, வடக்கு மாகாணத்தில் பலா  ஆசிாியர் 
பயிற்சிக் கலாசாைலைய வி விக்க ேவண் ள்ள . வடக்கு 
மாகாணத்திேல மிக நீண்ட காலமாக ஆசிாியர்க க்குப் 
பயிற்சி வழங்கிய ெபய ம் க ம் மிக்க ஒ  கலாசாைலயாக 
அ  இ ந்த . ஆனால் இன்  த்தம் வைடந்  7 
வ டங்கள் கடந்தி ந் ம்கூட அதைன இரா வத்தினர் 
இன்ன ம் தம   கட் ப்பாட் க்குள்தான் ைவத்தி க் 
கிறார்கள். ஆகேவ அைத வி வித்  அங்கு ஆசிாியர்க க் 
கான பயிற்சிைய வழங்குவதற்கு அ மதிக்க ேவண் ம். 

அ த் , க்கியமாக வ னியா மாவட்டத்திேல 
இ க்கின்ற வி லானந்தாக் கல் ாி கிட்டத்தட்ட 2,300 
மாணவர்கைளக் ெகாண்ட . அங்கு நைடெபற்ற க்கியமான 
ெவா  நிகழ்வில் அைமச்சர் அவர்க ம் கலந்  
ெகாண் ந்தார். அவ்ேவைளயில் அைமச்சர் அவர்களிட ம் 
அந்தக் ேகாாிக்ைகைய அவர்கள் ன்ைவத்தி க்கிறார்கள். 
2,300 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற அந்த வி லானந்த 
கல் ாிக்கு இ வைர ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் இல்லாத  
ெப ம் குைறபாடாக இ க்கின்ற . அங்கு ெசல்கின்ற 
அைமச்சர்கள் மற் ம் பாரா மன்ற, மாகாண சைப 
உ ப்பினர்களிடம் அவர்கள் ெதாடர்ச்சியாக அந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய வி த்  வ கிறார்கள். இதற்கப்பால், அங்ேக 
நைடெப கின்ற அபிவி த்தி இைணப் க் கு க் கூட்டங் 
களி ம் ெதாடர்ச்சியாக அந்தக் ேகாாிக்ைக ன்ைவக்கப் 
ப கின்ற . இ ந்தா ம் அ  நிராகாிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . அந்தப் பாடசாைலக்கு அ காைமயில் 30 
பரப் க்ெகாண்ட தனியார் காணிெயான்  இ க்கின்ற . 
அந்தக் காணிைய விைல ெகா த்  வாங்குவதற்கு 21 
மில் யன் பாய் பணம் ேதைவப்ப வதாக அவர்கள் 
ெதாிவிக்கிறார்கள். அந்த வைகயில், நீண்டகாலமாக 
எல்ேலாாிட ம் ன்ைவக்கப்ப கின்ற அந்த ேகாாிக்ைகைய 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் நிைறேவற்றித் த ம் வைகயில் 
30 பரப் க் காணிைய 2,300 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற 
வி லானந்த கல் ாிக்குப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். இ  
நீண்ட காலமாக அந்த மக்களால் ன்ைவக்கப்ப கின்ற 

ேகாாிக்ைகயாகும். அந்த வைகயில், அைத நிைறேவற்றித்தர 
ேவண் ம்.  

அேதேபால் வ னியா மாவட்டத்தின் ெக ம்பாக 
இ க்கின்ற பாடசாைலதான் வ னியா ேதசிய மகா 
வித்தியாலயம்! இந்த மகா வித்தியாலயத்தில் கிட்டத்தட்ட 
3,100 மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்றார்கள். இந்தப் 
பாடசாைலக்கு ஒ  ேகட்ேபார்கூடம் இல்ைல. சி  மைழ 
ெபய்தால்கூட அங்குள்ள ைமதானத்திேல மாணவர்களால் 
விைளயாட யாத நிைலைம இ க்கின்ற . கணிணி 
வசதி ம் பற்றாக்குைறயாக இ க்கின்ற . ேம ம், 31 
சிற் ழியர்கள் இ க்கேவண் ய அந்த ேதசிய பாடசாைலயில் 
12 ேபா்தான் சிற் ழியர்களாகக் கடைமயாற் கின்றார்கள். 
அத் டன் அங்ேக இன் ம் பல்ேவ பட்ட ேதைவகள் 
இ க்கின்றன. எனேவ, அதிகளவான மாணவர்கள் கல்வி 
கற்கின்ற அந்தத் ேதசிய பாடசாைலயி க்கின்ற க்கிய 
மான பிரச்சிைனகள் பற்றி ம் ெகௗரவ அைமச்சா் அவர்கள் 
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்தப யாக, "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" என்ற க த்திட்டம் உங்கள் அைமச்சி டாகச் 
ெசயற்ப த்தப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற . இந்தப் 
பாடசாைலகைளத் ெதாி ெசய் ம்ேபா  மாகாண கல்வி 
அைமச்சு மற் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ைடய 
ஆேலாசைனகைள ம் ெபற்  அைதச் ெசயற்ப த்தினால் 
நன்றாக இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன். மின்சாரத் 
ேதைவக க்காக 15 இலட்சம் பாய் பாடசாைலக க் 
ெகன்  ஒ க்கப்பட் க்கிற . இ வர் அல்ல  வர் கல்வி 
கற்கின்ற சில பாடசாைலக ம் இந்த நாட் ல் இ ப்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். அத்தைகய பாடசாைலக க்குக்கூட 
இந்த 15 இலட்சம் பாய் நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற . ஆனால், 

ற் க்கணக்கான மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற சில 
பாடசாைலகளில் மலசலகூட வசதிகள் இல்லாத, ஆசிாியர் 
மற் ம் அதிபர்க க்கான வி தி வசதிகள் இல்லாத நிைலைம 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், ‘அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல’ என்ற க த்திட்டத்ைதச் ெசயல்ப த் ம் 
விடயத்தில் எங்கேளா ம், மாகாணக் கல்வி அைமச்ேசா ம் 
கலந்தாேலாசித்  ெசயற்பாட்டால் சாியான ைறயிேல உாிய 
பாடசாைலக க்கு பணம் வழங்க ெமன்ப தான் 
எங்க ைடய அவாவாகும். ஆகேவ, இப்ப யான விடயங் 
கைள எங்கேளா  கலந்தாேலாசித்  ெசய்யேவண் ெமன்  
மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල ව්යාපෘතිය අපි 

ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව් සියලුම පළාත් අධ්යක්ෂවරු, කලාප 
අධ්යක්ෂවරු, ඒ වාෙග්ම කලාපවල හිටපු සහකාර සැලසුම් 
අධ්යක්ෂවරු මාර්ගෙයන් ඔවුන්ෙග් නිර්ණායක මතයි.  එෙහම 
නැතිව, ෙවනත් පදනමක් මත ෙනොෙවයි ෙතෝරා ගත්ෙත්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුන් 225 ෙදනාමත් කැඳවලා, මම  
මුලින් සඳහන් කළ නිලධාරින් සියලු ෙදනාත් කැඳවලා, එහි අඩු 
පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවා ගැනත් සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව දීලා 
තමයි අපි ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කෙළේ. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் என்ன 

ெசால்கின்ேறன் என்றால், உதாரணத் க்கு வர் - நால்வர் 
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ெகாண்ட ஒ  பாடசாைலக்கு 15 இலட்சம் பாய் நிதி மின்சார 
ேவைலக்காக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அேதேநரத்தில் 
அதற்கு அ காைமயில் இ க்கக்கூ ய பாடசாைலகைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ற் க்கணக்கானவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். அந்தப் பாடசாைலகளில் கு நீர் வசதி 
இல்ைல, மலசலகூட வசதி இல்ைல, ஆசிாியர்க க்கான 
வி திகள் இல்ைல. ஆகேவ, நீங்கள் ன் ாிைமப்ப த்தி 
சிலவற்ைறச் ெசய்யேவண் ம் என்ப தான் என் ைடய 
ேகாாிக்ைகயாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் இதற்கான 
ெதாி கைளச் ெசய் ம்ேபா , அ ெதாடர்பில் எங்கேளா ம் 
அல்ல  மாகாண சைப உ ப்பினர்கேளா ம் கலந்தா 
ேலாசித் ச் ெசய்யேவண் ம் என்பைதேய நான் இந்த 
ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபான் , கல்வி நிர்வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய் ம்ேபா , தமிழ் ெமாழி லம் இ க்கக்கூ ய 
ெவற்றிடங்க க்கு - அதாவ , வடக்கு மாகாணத்தி ம் சாி, 
கிழக்கு மாகாணத்தி ம் சாி, - நீங்கள் இன ாீதியாக 
ஆட்கைளச் ேசர்ப்பதன் லம் எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 
இ க்கக்கூ ய பிரச்சிைனகைளச் சு கமாகத் தீர்க்கக்கூ ய 
தாயி க்கும். ஏெனன்  ெசான்னால், சில மாவட்டங்களில் 
கல்வி வலயங்க க்கு வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கைள 
நியமிக்க யாத ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
நீங்கள் இதைனக் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ம்.  

அேதேபான் , ேபார்க் காலத்திேல ஆசிாியர் பற்றாக்குைற, 
ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைனகள் உட்பட பல்ேவ  
ெந க்க க க்கு மத்தியில் நீண்டகாலமாக - கிட்டத்தட்ட 15 
வ டங்க க்கு ேமலாக - ெதாண்டர் ஆசிாியர்களாகப் 
பணியாற்றிவர்க க்கு நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப் 
படேவண் ம்.  
 
 
 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු නැෙඟනහිර ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන්ෙග් 

පශ්නය විසඳීම සම්බන්ධෙයනුත් දැන් කැබිනට් පතිකාවක් සකස් 
කර තිෙබනවා. 
 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி! ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! 

அேதேபான் , நாட் ன் எதிர்காலத் க்கு ன்பள்ளி 
மாணவர்கள் என்ப  க்கியமானவர்கள். அந்த வைகயில் 

ன்பள்ளிச் சிறார்க க்கான கல்வி என்ப  மிகமிக க்கிய 
மான . இன்  வடக்கி ம் கிழக்கி ம் உள்ள ன்பள்ளிச் 
சிறார்க க்குக் கல்வி கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர்கள் மிகக் குைறந்த 
ஊதியத்ைதேய ெப கின்றார்கள். ஆகேவ, இவர்க க்ெகன 
நிரந்தமான ஒ  திட்டத்ைத வகுக்கேவண் யி க்கின்ற . 
ஏெனன்றால், இந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் இல்லாமல் - ைசக்கிள் வசதிகள்கூட இல்லாமல் - 
கஷ்டப்ப கின்ற ேநரத்தில், அவர்க க்ெகன அரசாங்கம் ஒ  
நிரந்தர சம்பள அள த்திட்டத்ைத வகுக்கேவண் ெமன்  
நான் இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அ த்தப யாக, கல்வி நிர்வாக ேசைவ தரம் IIIக்கு ேசைவ 

ப்பின் அ ப்பைடயில், பதவிகள் வழங்கப்பட ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தப் பாீட்ைசயிேல 
சித்திெபற்ற தரம் I அதிபர்க க்கு நியமனம் வழங்குவதற்கான 
ஏற்பா கள் நைடெப கின்றன. இதன் லம் கடைம 
நிைறேவற்  உத்திேயாகத்தர்களாகக் கடைமயாற் ம் 
ேகாட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், உதவிக் கல்விப் பணிப் 
பாளர்க க்கு ன் ாிைம அல்ல  ச ைக வழங்கேவண் ம் 
என்  நான் இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன் ம் சில விடயங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட ேவண்  
யி ந் ம் எனக்கு ேநரம் ேபாதாத காரணத்தினால் அவற்ைற 
இப்ேபா  எ த் க்கூற யவில்ைல. ஆகேவ, ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, நான் இங்கு குறிப்பிட்ட க்கியமான 
சில விடயங்கைள - பண்டாாிகுளம் வி லானந்த கல் ாியின் 
ைமதானம் பற்றிய விடயம், அேதேபான்  விமானப் 
பைடயின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் இ க்கின்ற இறம்ைபக்குளம் 
மகளிர் கல் ாியின் ைமதானத்ைத வி வித்தல், பலா  
ஆசிாியர் கலாசாைலைய இரா வத்திடமி ந்  வி வித்தல் 
ேபான்றவற்ைற - நீங்கள் ெசய் ெகா ப்பதன் ஊடாகத்தான் 
வடக்கு மாகாணத்திேல கல்விையச் சீராகக் ெகாண் ெசல்ல 

ம் என்  கூறிக்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 
 

[අ.භා. 1.33] 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් වැදගත්ම විෂයක 

අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී   කථා කරන  ෙම් ෙමොෙහොෙත්  
විනාඩි 4ක් ෙහෝ 5ක් වුණත් කථා කළ යුතුය කියන අදහසින් තමයි 
මම ඉදිරිපත් වුෙණ්.  විෙශේෂෙයන්ම යහපාලන රජය තුළින් පත් 
වුණු අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමා,  ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සහ අගාමාත්ය රනිල්   විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්  උපෙදස් 
මත ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්,  අවුරුදු සිය  දහසකට 
ගැළෙපන  විධියට අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් යම්කිසි ආරම්භයක්  
කර තිෙබනවා.  එයට දායකත්වයක් ෙදන ෙකෙනක් හැටියට ඒ 
ගැන යම්කිසි කැමැත්තක් තිෙබන  නිසා තමයි මම කථා 
කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව කථා කරන්න 
ගිෙයොත් කාලය මදි ෙවනවා. ෙකොයි හැටි ෙවතත් අය වැය  
ෙපොෙත් තිෙබන,  අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙදන ෙද්වල්, කරන 
ෙද්වල් ගැන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා. මට තිෙබන කාලය 
අඩු නිසා මා ඒ ගැන විස්තර කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.  ඒ සියල්ල 
ඉතා වැදගත් ෙද්වල් හැටියට  මා මතක් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ළඟම පාසල ෙහොඳම 

පාසල" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් පළාත් සභා ෙහෝ ජාතික පාසල්ය  
කියා  ෙවන්  කිරීමක්  නැතිව ෙම් වනෙකොට එම පාසල්වල 
කටයුතු ෙකෙරමින් පවතිනවා.   අෙප් මිනුවන්ෙගොඩ අධ්යාපන 
කලාපෙය් සෑම පාසලකටම ගරු ඇමතිතුමා විසින්  මධ්යම 
රජය විසින් විවිධ කාර්යන් සඳහා ලබා ෙදන  මුදල් සියල්ලක්ම 
ලබා දී තිෙබන නිසා  ෙබොෙහෝ පාසල්වල ඉදි කිරීම් සහ 
ෙභෞතික සම්පත්වල  කටයුතු දැන්  ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. 
අප ෙමෙතක් කල් අධ්යාපනය ගැන කථා කළත්,  කාෙගත්  
ඇඟට වදින විධියට අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් යම් කිසි ෙදයක් 
කරන්නට ෙම් අය වැෙයන්  මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙවනදාට අධ්යාපනය ගැන කථා කෙළේ එක්තරා පිරිසක් 
විතරයි. අද ෙම් වන  විට ෙබොෙහෝ පිරිසක්  අධ්යාපනය  
සම්බන්ධෙයන් කථා කර තිෙබනවා.   

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීවරෙයකුට විනාඩි 4 බැගින් ෙවන් වුෙණත්  ෙබොෙහෝ අය 
කථා කරන්න ෙවලාව ඉල්ලපු නිසයි. ඒ තරමට ෙම් රටට, 
ෙලෝකයට ගැළෙපන විෂයක් තමයි අධ්යාපනය  කියන්ෙන්.   සෑම 
මහජන  නිෙයෝජිතයකුම  අද එය ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. එම 
නිසා ෙම් රෙට්  ෙදමවුපියන්,  ෙදෙකෝටියක් ෙවච්ච් ෙම් රෙට්  
මහජනතාව  සියලු ෙදනාම සූදානම් ෙවන්න ෙවනවා, ෙම්ක 
අමාත්යාංශයකට, රටකට , ආණ්ඩුවකට භාර ෙනොදී ෙම්ක හරි  
හැටියට ඉදිරියට අරෙගන යන්න.   ෙමොකද, ෙම් රට  පපාතකයට 
වැටිලා තිෙබන ෙමොෙහොතකදී අෙප් රට ෙගොඩනඟා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්,  ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය දියුණු  කෙළොත් 
විතරයි.  ඒ නිසා රජයක්  හැටියට ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ෙවනුෙවන් 
කර තිෙබන කැප කිරීම,  අෙප් රෙට් නායකයින් ෙදෙදනා කර 
තිෙබන කැප වීෙම් පතිඵලෙය්   අස්වැන්න ෙනළා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙදමව්පියන් සහ  දුවා දරුවන්  සියලු ෙදනාම 
එකතු වුෙණොත් විතරයි.  එෙහම  නැතිව  විවිධ ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණවලින් බලමින්,  විවිධ අවශ්යතාවන්වලට අනුව  පාසල්වල 
කඩා කප්පල්කාරි වැඩවල ෙනොෙයදිය යුතුයි.    අද වනෙකොටත්  
ෙබොෙහෝ පාසල් වල තවමත් කල්ලි වාද තිෙබනවා.   

පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා - බස්නාහිර පළාෙත් හිටපු   මහ 
ඇමතිතුමා - මට කලින් කථා කළා.  ඇත්තම කියනවා නම් 
මිනුවන්ෙගොඩ කලාපෙය් ජාතික  පාසල් ෙදකක්  තිෙබනවා.  
ඒවාෙය් අධ්යාපන මට්ටම පිළිබඳව බැලුෙවොත්,   පතිඵල ඉතාම  
පහළ  මට්ටමකයි  තිෙබන්ෙන්.  අප ඒ පෙද්ශවල  මන්තීවරුන් 
වශෙයන් කටයුතු කරද්දි  අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
අපහාසයක්, අපවාදයක් විඳින්නට සිදු ෙවනවා.  නමුත් අපි 
පාසල්වල උගන්වන අය ෙනොෙවයි. අපට තිෙබන්ෙන් ඒවා ගැන 
ෙසොයා බලන එකයි.   ගරු  ඇමතිතුමනි,  ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
කරන  කැප කිරීම,  මුදල් ෙවන් කිරීම,  පරිත්යාගය  සහ 
ඔබතුමාෙග්  දර්ශනය  තුළින් ෙලොකු පතිඵලයක් ගන්න නම් පාසල් 
තුළ ෙකෙරන  වැරැදි කියා  ගැනත් ෙසොයා බැලිය යුතු වනවා.  අද 
ඔබතුමාට පමණක් ෙනොෙවයි  ෙම්ක  ඇෙහන්ෙන්. අද  අෙප් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින්  පිරිසක් ෙම් ගැලරිෙය් නිලධාරි 
කුටියට   පැමිණ සිටිනවා. මා ඉෙගන ගත්ෙත් මිනුවන්ෙගොඩ 
පෙද්ශෙය් පාසල්වලයි. ඒ නිසා මට රටම  හදන්න බැරි වුණත් අප 
ජීවත් ෙවන  පෙද්ශෙය්වත්  පාසල්වල තත්ත්වය දියුණු කර එහි  
පතිඵල ගත්ෙතොත් -   

  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  

 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අපට ඒ කැප කිරීම කරන්නට සිදු වනවා. එතැනින් එහාට 
ඔබතුමාට අදාළ නැතත් තවත් කරුණක් ගැන කියන්නට ඕනෑ.  
පිරිෙවන් අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.  සියලු ෙද්වල් 
කැප කරලා ෙකෝටියක් සීලය ආරක්ෂා කරන්න ආපු ස්වාමින් 
වහන්ෙසේලා විශ්ව විද්යාලවලට යවනවාට වඩා පිරිෙවන්වලම 
යැවීම  වැඩි කර ගත්ෙතොත් අෙප් ෙබෞද්ධාගම ආරක්ෂා  කර ගන්න  
පුළුවන්  ෙව්වි කියලා මා හිතනවා. විශ්වවිද්යාලවලට ගිය 
හාමුදුරුවරුන් ෙගොඩගහෙගන, ලිප්ටන් වට  රවුෙමයි, ෙකොටුෙව් 
ස්ෙට්ෂන් එක ළඟයි  සිවුරු පැත්තක දමලා කරන උද්ෙඝෝෂණ අප 
දැකලා තිෙබනවා. එවැනි ෙද්වලින් හාමුදුරුවන්ට තිෙබන 

තත්ත්වය නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙබෞද්ධයන් හැටියට අපට එයින්  
ෙලොකු අපහාසයක්, අපවාදයක් මුළු ෙලෝකෙයන්ම  ලැෙබනවා. 
ඒක  නැති කරන්න   වැඩ  පිළිෙවළක් ෙයොදා ගන්නවා නම් ඉතා 
ෙහොඳයි.   

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ.  
පාසල් ශිෂ්යයන්ට Tab පරිගණක ෙදන එක ඉතා ෙහොඳයි. 
ෙලෝකෙය් දියුණුවත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමු ෙණ් මන්තීතුෙමක් කිව්වා,  අපි අද Tab උපකරණය 
block කළත්,  අෙත් තිෙබන දුරකථනෙයන් දරුෙවො ඕනෑ තරම් 
අනවශ්ය ෙද්වල්  දකිනවාය කියා.  ඒ නිසා අප එයින් එහාට ඒ 
ගැනත් කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙවබ් අඩවියට පාසල් ශිෂ්යයකු ඇතුළු  ෙවලා 
තිබුණා.   දක්ෂකම් තිබුණත් අනවශ්ය විධියට ඒවා පාවිච්චි කරන  
දරුවන් පාලනය කරන්නත් කමයක් අපි  හදා ගන්න ඕනැය කියන 
එකත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. කාලය පිළිබඳ පශ්නයක්  
කිබුණත්,  මට ෙම් වචන ටික හරි කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා 
දීම  පිළිබඳව ස්තිතුවන්ත  ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
දරන ෙවෙහස මම ඉතාම අගය ෙකොට සලකනවා. ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය ආරම්භ කළ කාලෙය් සිට ෙමෙතක් කල් කියැවුණු, 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා වැනි අය අතරට  වර්තමාන අධ්යාපන ඇමැති අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් කියන නමත්  තව අවුරුදු පහමාරක් පමණ ගත 
වන විට ඇතුළත් කර ගන්නය කියන විෙශේෂ ඉල්ලීම කරමින්, 
ඔබතුමාට සුබ පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
13ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 

[අ.භා. 1.39] 
      

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට, ෙම් සමාජයට, ෙම් 

ෙද්ශයට බලපාන ඉතා වැදගත් විෂයක් වන, "අධ්යාපනය" පිළිබඳ 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිහිපයක් එකතු කරන්න ලැබීම 
ගැන මා සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා අධ්යාපනය පිළිබඳව වටිනා අදහස් 
හා ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. ෙකොෙහොම වුණත්,  
අධ්යාපනය දියුණු වන තරමට, අධ්යාපනයට වැඩි වැඩිෙයන් 
ආෙයෝජනය කරන තරමට, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි 
වැඩිෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන තරමට තමයි රටක 
අනාගතය, රටක සංවර්ධනය, රටක දියුණුව අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් කියලා අපි 
දන්නවා. පසු ගිය කාලෙය්, -දැනට අවුරුදු ෙදකකට විතර කලින්-  
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල පමාණවත් නැහැ, ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, අනාගතය ෙවනුෙවන්, අනාගත 
ආෙයෝජනය ෙවනුෙවන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6 
දක්වා පමාණයක් ෙවන් කරන්න කියලා සමාජෙය් කතිකාවතක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා. ෙම් සංවාදය මතුවීෙම්දී අප රෙට් පජාව 
-විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්යවරුන්, සිවිල් ජනතාව, රාජ්ය ෙනොවන 

501 502 

[ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා] 
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සංවිධාන - ඉදිරිෙයන් හිටියා. හැබැයි, යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තියක් විධියට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක  
මුදලක් ෙවන් කරලා එකඟතාව පළ කළා. නමුත්, 2016  අය 
වැෙයන් අධ්යාපනය සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී  රුපියල් බිලියන 
250ක් ෙවන් කළා කියලා කිව්වාට, එම ගණන් හදලා තිෙබන්ෙන් 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් යුගෙය් ඉඳලා 
පාග්ධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීමට ෙවන් වූ මුදලත් එක්කයි 
කියලා අපි ෙහොඳාකාරවම දැක්කා.  

ෙකෙසේ නමුත්, පසු ගිය වසෙර් රුපියල් බිලියන 185.97ක් 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළත්, ආසන්න වශෙයන් වියදම් කිරීමට 
හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 40කට ආසන්න මුදල් 
පමාණයක් කියලා සඳහන් වනවා. ෙකොෙහොම නමුත්, මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය කථාව ආරම්භෙය්දීම අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගැන 
කථා කළා. අධ්යාපනය සඳහා පසු ගිය අය වැෙයන් ෙම් වසරට 
ෙවන් කරපු සම්පූර්ණ මුදල  භාවිතයට ෙනොගත්ත නිසා, 2017 
වසරට අධ්යාපනය සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
90,000යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව, 2016 වසරට 
සාෙප්ක්ෂව, 2017 වසරට අඩුෙවන් පතිපාදන ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, එතුමා සඳහන් කළා රුපියල් මිලියන 17,480ක් 
අතිෙර්ක මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරනවා කියලා. ෙම් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් දරුවන් ෙවනුෙවන් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාට විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න තිෙබනවා.  ෙමොකද,  
2016 වර්ෂෙය් දී අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කරපු මුදල් වියදම් 
කරන්න එතුමා අසමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව සම්පූර්ණෙයන්ම 

වැරදියි. මම ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්ෙන් නැහැ.  අපි 
ෙමොකක්ද කෙළේ, ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් කියලා මම මෙග් 
කථාෙව්දී පැහැදිලි විස්තරයක් කරන්නම්.  
 
 

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ඒක ඉදිරිපත් 

කරන්න.  

අපි දන්නවා අධ්යාපනය සඳහා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය වාෙග්ම 
පළාත් අමාත්යාංශ 9ක් තිෙබන බව. අධ්යාපන අමාත්යතුමාට 
අමතරව පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරුන් 9 ෙදෙනකු සිටිනවා. ඒ 
වාෙග්ම පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම්වරුන්, -ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා හැරුණාම- පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, කළාප 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, 
විෂයයන් සම්බන්ධ විෂය පධාන සහකාර අධ්යක්ෂවරුන්, ගුරු 
උපෙද්ශක මහත්වරුන් සහ ලක්ෂ 2කට වැඩි පමාණයක් 
ගුරුවරුන් ඉන්නවා. ඒ අනුව ෙම් ක්ෙෂේතෙය් විශාල සම්පත් 
පමාණයක් තිෙබනවා, විශාල සම්පත් දායකයින් පිරිසක් ඉන්නවා. 
සැලසුම් සහගතව, ඉලක්ක සහගතව ලැෙබන පතිපාදන වියදම් 
කරලා අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්නට 
ඔබතුමාට හැකි ෙවන්නට ඕනෑ.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, සමහර කරුණු කාරණාවලදී ඔබතුමා 
එඩිතරව යම් යම් තීන්දු තීරණ අ රෙගන තිෙබනවා. ස්ථාන මාරුවීම් 
ලැබ එන ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුවන් පළමු ෙශේණියට දරුවන් 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී  සුපිරි විදුහල්වලට ඇතුළත් කිරීමට 
අවස්ථාව ෙදන ෙලස කරන ලද ඉල්ලීම හරි ෙහෝ වැරදි වුණත් 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පශ්නෙය්දී එඩිතරව යම් තීන්දුවක සිටියා. අපි 
එය අගය කරනවා. අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් මතු වන 

ගැටලුවලදී, පශන්වලදී, අභිෙයෝගවලදී ඒ විධියට ඍජුව සිටීම 
වැදගත් කියන කාරණය මම ෙම් ෙවලාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.  

අපි දන්නවා, පාසලක් කියලා කියන්ෙන් සමාජ පගමනෙය් 
ෙක්න්දස්ථානය  බව. අධ්යාපනය කියන්ෙන් දැනුම විතරක් 
ෙනොෙවයි. දැනුමට අමතරව සාරධර්ම, සදාචාරාත්මක ඇවතුම් 
පැවතුම්, ආකල්ප පරිවර්තනයන් වාෙග්ම කියාශීලී හැකියාවන් 
කියන ෙම් සියල්ලම අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් අද සමාජය ගමන් කරන්ෙන්, ෙදමවුපියන් 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට පාසල වැඩි අවධානය 
ෙයොමු කරන්ෙන් දැනුම ලබා ෙදන්නයි. දැනුම ලබාදීම වැදගත්. 
දැනුම අවශ්යයි. නමුත් දරුවන් මතකය වර්ධනය කරෙගන ෙහෝ 
කට පාඩම් කරෙගන විභාගය සමත්වීමට තමයි උත්සාහ ගන්ෙන්. 
අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය ෙපළ, අධ්යයන ෙපොදු 
සහතික පත උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
ලබලා ඉහළ රැකියා ලබා ගැනීම දරුවන්ෙග් අෙප්ක්ෂාව වුණත්, 
අධ්යාපනෙය් පධාන අරමුණ විෂය කරුණු මත පදනම් වුණු දැනුම 
පමණක් ෙනොෙවයි, ආකල්ප පරිවර්තනය සහ කියාශීලී, 
නිර්මාණශීලී චින්තනයක් සහිත දරුවන් බිහි කිරීමයි. එම නිසා 
අධ්යාපනෙය් ෙබොෙහෝ ෙවනස්වීම් සිදු විය යුතු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  ෙලෝක රටාව අනුව දරුවන්ෙග් දැනුම අලුත් 
ෙවන්නට ඕනෑ, දැනුම ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. ජාත්යන්තර 
පවණතා, අනාගත ෙලෝකෙය්දී ඇති වන අභිෙයෝග පිළිබඳව 
අවධානයකින් සහ අවෙබෝධයකින් ඒවාට විසඳුම් සපයන්නට 
පුළුවන් අධ්යාපන කමයක් අපි සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

සන්නිෙව්දනෙය් සහ පරිගණක තාක්ෂණෙය් උච්චතම 
අවස්ථාවට, ඉහළම අවස්ථාවට වර්තමාන ෙලෝකය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා දරුවන්ට සජීවීව පන්ති කාමරය තුළ අත් 
දැකීම් ලබන්නට නම්, නිරීක්ෂණ, පරීක්ෂණ, නිගමන තුළින්, 
තමන්ෙග් අත් හදා බැලීම් තුළින් දැනුම උකහා ගන්නට නම් නවීන 
තාක්ෂණ ෙමවලම්, උපකරණ පිළිබඳව දැනුම අවෙබෝධය වාෙග්ම 
පරිහරණය පිළිබඳව අවෙබෝධය තිබිය යුතුයි.  

ඒ අනුව බලන විට, ෙමවර අය වැෙයන් දරුවන්ට සහ 
ගුරුවරුන්ට Tabs ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5,000ක් ෙවන් 
කිරීම ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවක් විධියට අපි දකිනවා. නමුත් 
එයින් අහිතකර පතිවිපාක මතු ෙවන්නත් පුළුවන්. දරුවන්ව 
දැනුවත් කිරීම හරහා අවෙබෝධයකින් යුතුව අධ්යාපනෙය් 
පෙයෝජනය සඳහා ෙම්වා භාවිත කිරීමට උපෙදස් දීම වැදගත් 
ෙවනවා.  

අෙප් ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා සඳහන් කළ විධියට 
දරුවන්ට Tabs ලබා දීම විතරක් පමාණවත් නැහැ, ඊට අමතරව ඒ 
අයට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දිය යුතු ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ෙහෝ ෙවනත් ෙසේවා සපයන්නන්ට ඒ සඳහා ආරාධනා 
කළාට ඒ අය ෙනොමිලෙය් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ෙදයි කියා 
අපට හිතන්නට අමාරුයි. ඒ සඳහා රජෙය් අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. අන්තර්ජාල පහසුකම් සඳහා බදු සියයට 25 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ''වැට්'' බදුත් වැඩි වුණා. මීට ෙපර 
සඳහන් කළ විධියට බදු සියයට 40කින් වැඩි වුෙණොත් දරුවන්ට 
ෙම් උපකරණවලින් පෙයෝජන ලබා ගැනීමට තිෙබන අවකාශය 
සීමා ෙවන්නට ඉඩ කඩ තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම අපි දරුවන්ෙග් පාෙයෝගික කියාකාරකම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අධ්යාපනය 
කියන්ෙන් දැනුම පදනම් කර ගැනීම විතරක් ෙනොෙවයි, 
පාෙයෝගික කියාකාරකම් තුළ ඒවා අත්හදා බැලීම් සිදු කරන්නටත් 
අවශ්ය ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 අද ෙලෝකෙය් සාක්ෂරතාව අතින් ලංකාව ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම 
ඉහළම තැනකයි. ඒ අතින් අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් දරුවන් හතළිස් ලක්ෂයකට අධික 
පමාණයක් ඉන්නවා. ගුරුවරු ෙදලක්ෂයකට වැඩි පමාණයක් 
ඉන්නවා. ෙම් ගුරුවරුන්ෙගන් ලබාගන්න පුළුවන් ෙසේවය තව 
තවත් ඉහළින් ලබාගැනීම අවශ්යයි. ගුරු වෘත්තියට ෙගෞරවනීය 
තත්ත්වයක් ලබාෙදන්න ගුරු ෙසේවා ව්යවස්ථාව කියාත්මක කරලා, 
ෙශේණි කමයක් ආරම්භ කරලා, ගුරුවරුන්ට වැටුප් කමයක් සකස් 
කෙළේ 1994න් පසුවයි. අප අද ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 
ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් විෂමතා තිෙබනවා නම් ඒවා ඉවත් කරලා, ඒ 
අයෙග් වෘත්තියට, වෘත්තිෙය් වටිනාකමට ගැළෙපන විධිෙය් වැටුප් 
කමයක් සකස් කරන්න කියා ෙයෝජනා කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ගුරුවරයාෙග් ෙගෞරවය හා 
සමාජ වටිනාකම් වැඩි වුෙණොත් තමයි, ඔහුට තෘප්තිමත්ව 
තමන්ෙග් අධ්යාපනය, තමන්ෙග් මඟ ෙපන්වීම දරුවන්ට 
ලබාෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විභාග පතිඵල දිහා 
බැලුවාම දැනටමත් ඒ ගුරුවරු කැපවීමකින් සහ ඕනෑකමින් වැඩ 
කරන බව අපට ෙප්නවා.  එක්දහස්නවසිය අනූ ගණන්වල සියයට 
20ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගය 
සමත් වුෙණ්. ෙම් වන විට පළාත් මට්ටමින්, කලාප මට්ටමින්, 
පාසල් මට්ටමින් සියයට 60, 65, 70 දක්වා අධ්යයන ෙපොදු සහතික 
පත (සාමාන්ය ෙපළ) විභාග පතිඵල ඉහළ නැංවිලා තිෙබනවා. 
අනාගතෙය්දී ෙම් පතිඵල තව තවත් -සියයට සියය දක්වා වුණත්-  
ඉහළ නංවන්න ගුරුවරුන්ට හැකියාව ලැෙබයි. අෙපොස (උසස් 
ෙපළ) විභාග පතිඵල දිහා බැලුවාමත් අපට ෙපෙනනවා සියයට 
50කට ආසන්න පමාණයක් එම විභාගය සමත් වන බව. හැබැයි, 
විශ්වවිද්යාලවලට ගැනීම නම් සීමා ෙවනවා. 25,000ක් පමණ  
තමයි වර්ෂයකට විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කරගන්ෙන්. නමුත්, 
ද්විතීයික සහ පාථමික අධ්යාපනය පුළුල් වන තරමට උසස ්
අධ්යාපනය -විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය- පුළුල් වීම ෙබොෙහොම 
වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අධ්යාපනය තුළින් සහතික 
ලබාගැනීම විතරක්  පමාණවත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
      

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි. 

සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ විභාග සහතික, උසස් අධ්යාපනය 
තුළින් උපාධි සහතික ලබාගැනීම විතරක් සෑෙහන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ලබා ගන්නා දැනුම පාෙයෝගික දැනුමක් ෙවන්න ඕනෑ. කට පාඩම් 
කිරීම මත, දැනුම ෙසොයාෙගන ටියුෂන් පන්ති ගණෙන් රස්තියාදු 
ෙවලා ඒ දැනුම ෙකෙසේ ෙහෝ ලබාෙගන විභාග සමත් ෙවලා පතිඵල 
ලබා ගත්තත් ඒක පාෙයෝගික ෙවන්න ඕනෑ. න්යාය විතරක් 
ඉෙගන ගත්තාට පෙයෝජනයක් වන්ෙන් නැහැ, රටක් සංව ර්ධනය 
ෙවන ෙකොට, ඉස්සරහට යන ෙකොට පාෙයෝගික දැනුම හා 
න්යායාත්මක දැනුම කියන කාරණා ෙදකම සම්පූර්ණ ෙවන්න 
ඕනෑය කියන කාරණය අප සිහිපත් කරනවා.  

හැම වර්ෂයකම අය වැෙයන් අධ්යාපනයට මුදල් ෙවන් 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙභෞතික සම්පත්, යටිතල පහසුකම් 
ලබාෙදන්න මුදල් ෙවන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගුරුවරුන්ෙග් 

පුහුණුව සඳහා මුදල් ෙවන් කරනවා. ෙම් විධියට දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය සඳහා විවිධාකාරෙයන් මුදල් ෙවන් කළත්, ෙම් 
මුදල්වලින් සෑබෑ විධියටම පෙයෝජනයක් ගන්නවාද කියන එක 
ගැන අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙදමව්පියන් තම දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ගණෙන් රස්තියාදු ෙවන 
ෙකොට, ඒ සඳහා කාලය, මුදල් වැය කරන ෙකොට පාසල ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? "පාසල ඉගැන්වීෙම් කාර්යය හැරුණාම අනික් සියලුම 
ෙද්වල් කරනවා" කියා පුවත් පතක සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා මා 
දැක්කා. එෙහම කියා තිෙබන්ෙන් ෙම් විධියට ෙපෞද්ගලික 
පන්තිවලට, ටියුෂන් පන්තිවලට ඒ තරම් පමාණයකට ළමයි 
ඇෙදන නිසායි. ටියුෂන් පන්තිවලට ළමයි ඇෙදන එක අපට 
වළක්වා ගන්න අමාරුයි. ෙදමව්පියන්ෙග් අෙප්ක්ෂාව පාසෙලන් 
ලබා ගන්න බැරි දැනුම, අවෙබෝධය ෙපෞද්ගලික උපකාරක 
පන්තිවලින් ෙහෝ ලබා ෙගන තමන්ෙග් දරුවාට තමන්ට වඩා 
ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබාදීමයි. ඒක ෙදමව්පියන්ෙග් සැබෑ 
පාර්ථනාවයි. නමුත්, අධ්යාපනය සර්ව සම්පූර්ණෙයන්ම පාසලින් 
ලබාෙදන්න අවශ්ය කමෙව්දයක් සකස් කරන්න රජයක් විධියට 
ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන්ම කල්පනා කළ යුතු ෙවනවා; ඒ සඳහා 
වැඩ කළ යුතු ෙවනවා.  

 පසුගිය වසෙර් පුහුණු වැඩසටහන්වලට රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කර තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ගුරුවරුන් සඳහා වන 
නිපුණතා වැඩසටහන්වලට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර 
තිබුණා. ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම වාෙග්ම, ඔවුන්ෙග් සමාජ 
වටිනාකම වැඩිදියුණු කරලා, ඒ අයෙග් උපරිම කැපවීම පාසල 
තුළට ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම රජය පැත්ෙතන්  -
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටමින්- අධීක්ෂණ 
කටයුතු පුළුල් කරලා, පන්ති කාමරෙය් ඉෙගන ගන්නා ශිෂ්යයාට 
ශිෂ්ය ෙක්න්දීයව අධ්යාපනය ලබන්න පුළුවන් විධියට ඒ සියලු 
ෙද්වල් කළමනාකරණය කරලා, ශිෂ්යයා අරමුණු කරෙගන 
දැවැන්ත ෙමෙහයුමක් දියත් කළ යුතුය කියන කාරණයත් සිහිපත් 
කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

 

 

[1.54p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம்  நல் ணக்க  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Mr. Presiding Member, it is my privilege today to 

participate in the Committee Stage Discussion on the 
Votes of  the Ministry of Education.  I am happy to note 
that the Hon. Minister of Finance has allocated in the 
Budget almost three times the allocation made in 2014, 
but this allocation of Rs. 90,000 million for 2017 reflects 
a reduction of the sum allocated in 2016. As the Hon. 
Minister says, the reason is that the Ministry of Education 
had underspent the full amount allocated last year.  But 
the response of the Hon. Minister of Education was that 
the Treasury had failed to release the total amount of 
money on the due date.  In view of this, I think the 
Ministry of Education should not be penalized since in 
the overall situation it will be tantamount to punishing 
school-going children. I would propose that the Hon. 
Minister of Finance move a Supplementary Estimate with 
a view to allocating the full amount requested by the 
Minister of Education.   
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I am happy to note that Rs. 5,000 million has been 
allocated to provide basic facilities to 1,000 schools in the 
country.  What about the rest of the schools?  They might 
feel discriminated.  Therefore, please extend such basic 
facilities to all the schools irrespective of linguistic 
differences.    

The allocation of Rs. 5,000 million to rent a maximum 
of 50 computers each to strengthen IT facilities in 3,500 
schools is also commendable as much as providing Tabs 
to Advanced Level students and teachers.   

The existence of 100 private schools including 
international schools will help boost education among 
150,000 students.  Although this would help lessen the 
burden that the Government has to shoulder in the field of 
education, I must also emphasize that charging of 
exorbitant fees from students by these international 
schools must be monitored and regulated.  

I observe that Rs.250 million has been allocated to 
upgrade 25 schools in the plantation sector, but there must 
be a rationale adopted to upgrade all other estate schools 
as well so that they too would enjoy the benefits.  The 
concept of this is that education facilities must be 
provided equally to all school-going children.   

As a senior Member of this House representing the 
Colombo District for nearly 23 years, I would now like to 
turn my attention to the educational facilities provided to 
schools in the Colombo District. While pointing out the 
shortcomings in the facilities for education in all schools 
in Colombo District, I would particularly pinpoint the 
shortcomings prevailing in Muslim schools.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  The Hon. Shehan Semasinghe will 

now take the Chair. 
 
අනතුරුව ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු  ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு கனக ேஹரத் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க        
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. KANAKA HERATH  left the Chair, and 
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you may continue. 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
As per the recent surveys conducted by All Ceylon 

Muslim Educational Conference, All Ceylon Federation 
of Muslim League Youth Fronts and other educational 
bodies, the standard of education and facilities provided 

to Muslim Schools in Colombo leave much to be desired.  
As a result, the educational attainment of children in 
these Muslim schools falls far below the standard 
achieved by students in other schools in the Province.   

Nevertheless, philanthropists like Al Haj Z.A.M. 
Refai, Chairman of Zam Gems, Haji Elyas Kareem, 
Chairman of EAM Maliban Textile (Pvt) Ltd and Dr. 
Fazli Nizar of All Ceylon Moors' Association, the World 
Memon Organization and the Serendib School 
Development Foundation have from time to time come 
forward to help Government to ease its burden by 
providing school buildings, laboratories, libraries et 
cetera for a few selected schools.   

Schools which have served the community for 50 or 
100 years, like the Muslim Ladies' College, Fathima 
Girls’ College, Khairiya Muslim Girls’ College, Hameed 
Al-Husseini College and Al-Hidaya Maha Vidyalaya 
have been beneficiaries of such benevolence in the recent 
past. 

The Darus Salam Muslim Maha Vidyalaya which was 
originally named as "Denham School" is located in the 
highly populated Maligawatta area. As one who began 
the political career as a Member of Maligawatta Ward 
representing the Colombo Municipal Council, I am 
committed to provide every facility to this important 
educational institution as it would help the poor and the 
underprivileged in the area to keep abreast with the 
educational facilities enjoyed by the rest of the children 
in Colombo. 

With this laudable objective in view, I took great pain 
to mobilize the well-to-do in the community to raise the 
standard of educational and curricular activities of this 
school. The response had been very encouraging. The 
World Memon Organization and the Serendib School 
Development Foundation have agreed to donate Rs. 250 
million for the development of this school. We have 
drawn up a master plan with the approval of the Ministry 
of Education of the Western Provincial Council. The 
whole project is programmed in keeping with the 
requirements of the regional engineers, the School 
Development Society as well as the Old Boys’ 
Association. I too have allocated a sum of Rs. 1 million 
from my personal funds to make this project a reality. I 
put up a four-storeyed building in Muslim Ladies' 
College at my expense. 

These two organizations have helped the College by 
spending Rs. 14 million for a new building with a 
computer training centre, a fully-fledged teachers’ resting 
room and with the payment of monthly allowances to 
seven voluntary teachers. Apart from these, conducting of 
extra classes to help the Ordinary and Advanced Level 
students and providing facilities for the development of 
sports activities were also included in this project. 

507 508 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

I speak at this moment with a heavy heart, deep 
sorrow and with emotion. Should someone sabotage our 
well-intended project? I was born and bred in this place. I 
have a duty by the people of this area. I have a passion to 
provide the best facilities to the poor children of 
Maligawatta and raise the standard of education so that 
they would be equal to any other students coming out of 
more advanced schools in the capital city. I could not 
develop this school due to underworld interference in the 
school. Even the building that was constructed by me and 
former MP, Mr. M.M. Zuhair was not even officially 
opened by us. Now, I have got the chance of bringing this 
school to a very high standard with the help of the World 
Memon Association and the Serendib School 
Development Foundation. 

When the above project was to be executed, a certain 
politician in order to gain undue popularity had suddenly 
descended in the area to sabotage my scheme of work. 
Attempts have been made to suddenly bring this school 
under the new scheme "Langama Pasala, Hondama 
Pasala".  I strongly objected to this move. There are 
various other schools like Al-Hidaya Maha Vidyalaya 
which could be brought and improved under the 
"Langama Pasala, Hondama Pasala" Concept. Hon. 
Minister, I brought this to your notice and you could not 
help me because of the pressure brought upon you by 
your Party member. So, I do not blame you. 

I raise this important matter and appeal to you to 
reconsider your decision and spend that money to a 
school like, Al-Hidaya Maha Vidyalaya, so that the girls 
in Colombo Central will have a fully-fledged first class 
school. I sincerely hope that the Minister of Education 
would take serious note of this problem and allow us to 
implement our proposals for the welfare of Darus Salam 
Muslim Maha Vidyalaya, Maligawatta.  We are prepared 
to even deposit in advance a sum of Rs. 100 million with 
the Department of Education in the Western Province to 
be spent for this project. 

I must also point out at this stage of the existing 
vacancies for Moulavi teachers throughout the island. 
This matter is greatly agitating the Muslim community. 
Without proper religious guidance, no community could 
attain educational standard. There are a large number of 
Moulavis and Moulavias in the country who are waiting 
to fill these vacancies. From the time our Government 
came into power, we have been requesting the Minister of 
Education to fill these vacancies. 

Sir, an ugly situation was created recently as a result 
of some misguided elements accusing that Madrasas and 
Quranic schools are spreading extremism. 

This is completely a twist of the real situation that 
deliberately intended to spread hatred and 
misunderstanding among our sister communities. Like 

Pirivenas, Dhamma Schools, these Quranic Schools and 
Madrasas teach the Muslim children nothing but pure 
Islam based on the Holy Quran and the Sunnahs of the 
Holy Prophet. I know for certain that learned men from 
abroad have been invited from time to time to lecture at 
these institutions and  nowhere it is recorded that they are 
propagandists of extremism. At a time when our 
"Yahapalayanaya" is making a steady progress in the 
path of reconciliation to build up a strong society based 
on goodwill and brotherhood, I strongly condemn the 
most irresponsible statement by these quarters who are 
definitely trying to sabotage the well-intended 
governance of this administration.  

Therefore, I urge the Government to take firm action 
to put a stop to propaganda made by these anti-social 
elements and dispel the fears that are currently engulfing 
the Muslim community in various parts of the country.  

Thank you.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon.Gnanamuthu Srineshan. 

You have 19 minutes.  
 
 

[பி.ப. 2.05] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி 

அைமச்சுக்குாிய நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவா 
தத்தில் கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எம  
நாட் ன் கல்வித் ைறையப் பற்றிப் பார்க்கின்றேபா , அ  

ன்பள்ளி சார்ந்த கல்வி, ஆரம்பக் கல்வி, இைடநிைலக் கல்வி 
என் ம் இைடநிைலக் கல்வியில் கனிஷ்ட இைடநிைல, 
சிேரஷ்ட இைடநிைல என் ம் வைகப்ப த்தப்பட் ப்பைதக் 
காணலாம். எம  அரசியலைமப்பில் ெகாண் வரப்பட்ட 
13வ  தி த்தத்தின் பிரகாரம் மாகாணப் பாடசாைலகள், 
ேதசியப் பாடசாைலகள் என்ற வைகப்ப த்த ம் காணப்ப  
கின்ற . அேதேவைள, அாிஸ்ேராட் ல் என்பவர், " ரட் 
சிக்குக் காரணம் சமத் வமின்ைம" என்ெறா  க த்ைதக் 
கூறியி க்கின்றார். அதாவ , கல்வியிேலா, ெபா ளா 
தாரத்திேலா, அரசிய ேலா, ேவ  வாய்ப் க்களிேலா சமத் 

வம் அற் ப்ேபாகின்றேபா தான் நாட் ல் ரட்சி ஏற்ப  
கின்ற  என்ப   அவ ைடய க த்தாகும். அேதேவைள 
ெநல்சன் மண்ேடலா அவர்கள், "ச கத்ைத மாற்றியைமப் 
பதற்கான வ ைமயான ஓர் ஆ தம் கல்வியாகத்தான் இ க்க 

ம்" என்ெறா  க த்திைனக் கூறியி க்கின்றார்.  

இன்ைறய நிைலயில் இந்த வர  ெசல த் திட்ட ஒ க் 
கீட் ைனப் பார்க்கின்றேபா , அண்ணளவாகக் குறிப்பி வ 
தாக இ ந்தால் ெசன்ற ைற கல்விக்காக 187 ஆயிரம் 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ந்த ; இம் ைற அண்ணள 
வாக 77 ஆயிரம் மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . 
எனேவ, ெசன்ற ைறையவிட இம் ைற ஒ க்கிய ெதாைக 
அண்ணளவாக இரண்டைர மடங்கால்  குைறக்கப்பட் க் 
கின்ற . நாங்கள் ஒன்ைற விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். கல்வி 
என்ப  உண்ைமயில் மனித வள அபிவி த்திைய அ ப்பைட 
யாகக் ெகாண்ட . மனிதைன உச்சமான, ெப மதி ள்ள ஒ  
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வளமாக மாற் வதற்குக் கல்வி க்கியமான பங்காற்  
கின்ற . அேதேபான் தான் சுகாதார ம் பங்காற் கின்ற . 
எனேவ, ஒ  நாட் ல் மனிதைனச் ெச ைமப்ப த்தி 
எ ப்பதற்கு, அவைன உச்சமான பய ள்ள மனிதனாக்கு 
வதற்குக் கல்வி க்கியமாக இ க்கின்றப யால் கல்விக்கான 
நிதி ஒ க்கீட் ல் ைகைவப்ப  என்ப  மனித வள 
அபிவி த்திையக் குைறப்ப  ேபான்ற ஒ  யற்சியாகத்தான் 
அைமய ம். எனேவ, கல்விக்காக ஒ க்கப்ப கின்ற 
நிதிையக் குைறக்கின்ற ஒ  ேபாக்கு மனித வள அபிவி த்தி 
ையக் குைறக்கின்ற ஒ  ேபாக்காகத்தான் இ க்கும். மனித வள 
அபிவி த்திையக் குைறக்கின்றேபா  உச்சமான ஓர் 
அபிவி த்திைய அைடய யா .  

ஒ  நாட் ல் பல்ேவ பட்ட வளங்கள் இ க்கின்றன. 
அதாவ , மனித வளம், ெபளதிக வளம், நிதி வளம், கால 
வளம், தகவல் வளம் என்  எல்லாம் வளங்கைள நாங்கள் 
வைகப்ப த் கின்ேறாம். இந்த வளங்களில் க்கியமான 
வளமான மனித வளத்திைன வி த்தி ெசய்வதற்குக் கல்விக் 
கான நிதி ஒ க்கீ  அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், 
ெசன்ற ைற ஒ க்கப்பட்ட நிதிையவிட இரண்டைர மடங்கு 
குைறக்கப்பட் ப்ப ேபான்  இம் ைற இந்த நிதி ஒ க்கீ  
அைமந்தி க்கின்ற . இதைன என்னால் ஏற் க்ெகாள்ள 

யாமல் இ க்கின்ற . அேதேவைள கல்வியில் ஒ  
சமத் வமான அபிவி த்திைய, சமச்சீரான அபிவி த்திைய 
ஏற்ப த்த ேவண் மாக இ ந்தால் அபிவி த்தியைடந்த 
பாடசாைலக க்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற நிதி வளத்ைதவிட 
அபிவி த்தியைடயாத நிைலயில் காணப்ப கின்ற பாடசாைல 
க க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி வளத்திைன அதிகாித் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ  ேமடாக இ க்கின்ற இடத்தில் 
ெமன்ேம ம் ெகாட்  ேமடாக்கிக் ெகாள்வைதவிட 
பள்ளங்களாக இ க்கின்ற இடங்களில்தான் ெமன்ேம ம் 
ெகாட் ப் பள்ளங்கைளச் சமப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இன்ைறய நிைலயில் பாடசாைலகைள நகைர ைமயமாகக் 
ெகாண்ட பாடசாைல, அபிவி த்தியைடந்த கிராமங்கைள 
ைமயமாகக் ெகாண்ட பாடசாைல, கஷ்ட, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசப் பாடசாைல என்  வைகப்ப த்திக்ெகாண்  
ெசல்லலாம். இன்  கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்தியில் கல்வி அைமச்சு கூ தலான கவனத்திைனச் 
ெச த்த ேவண் யி க்கின்ற . நான் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்றவன் என்ற 
வைகயில் மட்டக்களப் ப் பிராந்தியம் இரண்  வைகயாகத்  

ண் க்கப்பட் ப்ப  எனக்குத் ெதாி ம். ஒன் , வாவிக்குக் 
கிழக்குப் றமாக இ க்கின்ற பிரேதசம்; மற்ைறய  வாவிக்கு 
ேமற்குப் றமாக இ க்கின்ற பிரேதசம். வாவிக்கு ேமற்குப் 

றமாக இ க்கின்ற பிரேதசங்கள் ெப ம்பா ம் கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசப் பாடசாைலகைளக் ெகாண் க்கின்றன. 
அேதேபான்  வாகைரப் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் 
அங்கும் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசப் பாடசாைலகள் 
காணப்ப கின்றன. கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசப் பாடசாைல 
களில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தாமல், வளர்ச்சிைய ஏற்ப த் 
தாமல் நாங்கள் கல்வியில் அபிவி த்திையக் காண யா .  
காயப்பட்ட இடங்க க்குத்தான் ம ந்  தடவேவண் ேம 
ெயாழிய, காயமில்லாத இடங்களில் ம ந் கைளத் 
தட வதால் நாங்கள் அந்தக் காயங்கைளக் குணப்ப த்த  

யா . தற்ேபா  இங்கு எமக்க கில் கிழக்கு மாகாண 
ன்னாள் கல்வியைமச்சர் ெகளரவ விமல ர திசாநாயக்க 

அவர்கள் அமர்ந்தி க்கின்றார். அவர் அங்கு கல்வியைமச்சராக 
இ ந்தேபா  கணிசமானள  அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தியவர் 
என்பைத நாங்கள் மறக்கவில்ைல; ம க்கவில்ைல.  
அேதேநரத்தில், இந்த த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வி அபிவி த்தியான  
மிக ம் பின்தங்கிய  நிைலயில் இ ப்பைத அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  எனேவ, கல்விைய வளர்த்ெத ப்பதாக 
இ ந்தால் இந்தக் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசப் பாடசாைல 
கைள விேசட ெசயற்றிட்டங்கள் லமாக நாங்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற .   

அத் டன், நான் இங்கு இன் ெமா  விடயத்ைதக் 
கூறேவண் ம். அதாவ  ன்பள்ளிகள் என்ற விடயமான  
மாகாண சைபக க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்தா ம் அதி ம் 
ஒ  பாரபட்சமான நிைலைம காணப்ப கின்ற . நகரத்ைத 
ைமயமாகக் ெகாண்ட ன்பள்ளி மாணவர்கள் வசதிவாய்ப் க் 
கேளா  கற் க்ெகாள்கின்ற ஒ  நிைலைமைய ம் இந்தக் 
கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் ெபயரளவில் ன்பள்ளிகள் 
என்  இ க்கின்ற அல்ல  ன்பள்ளிகள் இல்லாத நிைலயில் 
மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற அல்ல  கற்காத ஒ  
நிைலைமைய ம் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, 
ேதசிய கல்விக் ெகாள்ைகயிைன வகுக்கின்றேபா  ன்பள்ளி 
என்ற விடயத்ைத ம் பலப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெகாள்ைக 
கைள வகுத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், குழந்ைதப் 
ப வத்தில் ன்பள்ளிக் கல்வி ஆரம்பிக்கின்ற . இந்தப் 
ப வத்தில் உளவியல் ாீதியாக அந்த மாணவர்கைள அ கிச் 
சாியாக வழிப்ப த்தா  விட்டால், அவர்கள் ஆரம்பக் 
கல்விக்குப் ெபா த்தமற்றவர்களாகக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 
நிரந்தர நியமனம் ெகா க்கக்கூ ய விதத்தி ம் நிைலயான 
சம்பளத்ைதக் ெகா க்கக்கூ ய விதத்தி ம் கவனம் ெச த்தி, 
மாகாண சைபகைள மத்திய அரசு ஆற் ப்ப த்தேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .   

அேதேவைள, ஆரம்பக் கல்வியில் ெப மளவில் ஆசிாியர் 
தட் ப்பா  நில கின்ற . இன்  மட்டக்களப் , தி ேகாண 
மைல மாவட்டங்களி ம் மற் ம் மைலயகப் பிரேதசங்களி ம் 
ஆசிாியர் தட் ப்பா  காணப்ப கின்ற . அேதேபால், 
ெதன்பகுதியில் சில இடங்களி ம் இப்ப யான நிைலைம 
இ க்குேமா என நான் சந்ேதகிக்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த 
ஆசிாியர் தட் ப்பாட்ைடச் சாியான நியமனங்கள் லமாகப் 

ர்த்தி ெசய்யேவண் யி க்கின்ற . அண்ைமயில் ேதசியக் 
கல்வியியல் கல் ாியில் ப ப்ைப த் வந்தவர்க க்கு 
ஆசிாியர்க க்கான நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ந்தன. 
மட்டக்களப்பில் கூ தலான ெவற்றிடங்கள் இ ந் ம்கூட 
அந்தப் பிரேதசத்ைதச் சார்ந்த ஆசிாியர்கள் ெவவ்ேவ  
மாவட்டங்க க்கு அ ப்பப்பட் ந்தார்கள். இதனால், 
இன் ம் பல பாடசாைலகள் ெவற்றிடங்கேளா  இயங்கிக் 
ெகாண் ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ம். க.ெபா.த. சாதாரண தரப் - G.C.E. Ordinary Level - 
பாீட்ைச எ த இ க்கின்றவர்க க்கு கணித பாடம் மிக 

க்கியமாகும். ஆனால், கணித, விஞ்ஞான, ஆங்கில, 
ெதாழில் ட்பப் பாடங்கைளக் கற்பிப்பதற்குப் ேபா மானள  
ஆசிாியர்கள் இல்ைல. குறிப்பாக, கணித பாடம் கற்பிக்கின்ற 
ஆசிாியேர இல்லாத நிைலயில் சில மாணவர்கள் G.C.E. 
Ordinary Level பாீட்ைசக்குத் ேதாற் கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம அவதானிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, கல்வியைமச்சர் 
அவர்கள் கணித, விஞ்ஞான, ஆங்கில, ெதாழில் ட்பப் 
பாடங்க க்குாிய ேபா மான ஆசிாியர்கைள கஷ்ட, 
அதிகஷ்டப் பிரேதசங்க க்கு நியமனம் ெசய்வதில் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம்.   
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அேதேநரத்தில், ஐந்தாம் தரப் லைமப்பாிசில் பாீட்ைச 
ெதாடர்பில் நான் சில க த் க்கைளக் கூறேவண் ம். இந்தப் 
பாீட்ைச மாணவர்க க்கு ஒ  விஷப் பாீட்ைசயாக உள்ள 
ெதன ம் அேதேவைள ெபற்ேறார்க க்கு ஒ  ெகளரவப் 
பாீட்ைசயாக உள்ளெதன ம் கல்வியாளர்கள் அல்ல  

த்திஜீவிகள் கூ கின்றார்கள். குறிப்பாக, இந்த scholarships 
பாீட்ைசக்காக நகரப் பகுதிகளில் இ க்கின்ற ெபற்ேறார் 
தங்களிடமி க்கின்ற வசதிவாய்ப் க்கள் அைனத்ைத ம் 
பயன்ப த்தி ற் க்கு  தம் அல்ல  80 -90 தம் 
பிள்ைளகைளப் பயிற் வித் , அதற்குாிய ெவட் ப் ள்ளிைய 
அதிகாிப்பதற்குப் பா ப கிறார்கள். அேதேவைள, கஷ்டப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற மாணவர்க க்குச் சாதாரணமாகக் 
கற்பிப்பதற்குக்கூட ஆசிாியர்கள் இல்லாத நிைலயில் அவர்கள் 
இந்தப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் கின்றார்கள்.  இதைனப் பற்றி 
ஒ  கல்வியாளர் குறிப்பி ைகயில், "10 தமான பிள்ைள 
கைள ெவற்றிெபறச் ெசய்யேவண் ம் என்பதற்காக 90 

தமான பிள்ைளகைளத் ேதாற்க க்கின்ற ஒ  பாீட்ைசயாக, 
ஒ  விஷமத்தனமான பாீட்ைசயாக இ  அைமந்தி க்கின்ற " 
என்  ெதாிவித்தார். இன் ம் ெசால்லப்ேபானால், மாணவர் 
க க்குத் தாங்க யாத சுைமயிைன அல்ல  அ த்தங் 
கைளப் பிரேயாகிக்கின்ற ஒ  பாீட்ைசயாகக்கூட இ  
அைமந் வி கின்ற . குறிப்பாக, ெபற்ேறார்கள் ஒ பக்க 
மாக ம் ஆசிாியர்கள் மற் ம் பிரத்திேயக வகுப்  
எ ப்பவர்கள் இன்ெனா  பக்கமாக ம் மாணவர்கைள மிக ம் 
அ த்தத்திற்கு உள்ளாக்குகின்றார்கள்.  என்ன 
ெவன்றால், 10 சத தமான மாணவர்கள் ெவற்றி ெப கின் 
றார்கள்; 90 சத தமான மாணவர்கள் ேதால்வி அைடகின் 
றார்கள். இளம் ப வத்திேலேய அவர்கள்மீ  உளவியல் 
ாீதியாகப் பாாிய தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி, தாங்கள் இயலாத 
வர்கள் என்  எண்ணக்கூ ய அள க்கு இ  ஒ  ேதால்வி 
மனப்பாங்ைக ஏற்ப த் கின்ற . இவ்வா  இந்தப் பாீட்ைச 
அவர்க க்கு ஒ  தாக்கத்ைத ஏற்ப த் வதனால் அ  பற்றி 
மீளாய்  ெசய்யேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற .  

உண்ைமயில் இந்தப் லைமப்பாிசில் பாீட்ைச ஏற்ப த்தப் 
பட்ட  எதற்ெகன்றால், வறிய மாணவர்கள் இந்தப் பாீட்ைச 
யில் சித்தியைடந்  அதன் லமாகக் கிைடக்கின்ற நிதியிைனக் 
ெகாண்  தங்க ைடய கல்வியிைன ேம ம் வி த்திெசய்  
ெகாள்வதற்காகத்தான். இன்  ப த்த ெபற்ேறார் அல்ல  
மத்திய தர, உயர்தர வர்க்கத்ைதச் ேசா்ந்த ெபற்ேறார் 
தங்க ைடய பிள்ைளகள் கூ தலான ள்ளிகைளப் ெபறக் 
கூ ய விதத்தில் பிரத்திேயகமான வகுப் க்கைள ம், தனிப் 
பட்ட வகுப் க்கைள ம் ைவத்  அந்தந்த மாவட்டங்களில் 
ெவட் ப் ள்ளிகைள உயர்த்தி வி கின்றார்கள். இதனால்  
ெதாைலவி ள்ள மாணவர்க க்கு அந்த ெவட் ப் ள்ளிைய 
எட் வ  சாத்தியமற்றதாகி வி கின்ற . ஏைழப் பிள்ைள 
க க்காக உ வாக்கப்பட்ட இந்த scholarships பாீட்ைச 
யான  இப்ேபா  அவர்க க்கு எட்டாக்கனியாக மாறிக் 
ெகாண் க்கின்ற .  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
பாவற்ெகா ச்ேசைன, தன்ேசைன, இ வில், நாற்ப  
வட்ைட ேபான்ற இடங்களில் சில பாடசாைலகள் காணப்ப  
கின்றன. அந்தப் பாடசாைலக க்குச் ெசல்வதற்குச் சாியான 
வழிகூட இல்லாத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . ெவள்ளம் 
ஏற்ப கின்றேபா  அந்த ெவள்ளத்தில் நீச்சல த் த்தான் 
ஆசிாியர்கள் ெசல்லேவண் ய நிைலைம இ க்கின்ற . இந்தப் 
பாடசாைலகளில் ப க்கின்ற பிள்ைளக ம் ெபா வாக ேதசிய 
மட்டத்தில் நடத்தப்ப கின்ற பாீட்ைசக க்குத்தான் ேதாற்  
கின்றார்கள். அேதேவைள மட்டக்களப்பி க்கும் வின்சன்ட் 

ேதசிய பாடசாைல, னித ைமக்கல் பாடசாைல ேபான்ற 
வளர்ச்சியைடந்த, வசதியான பாடசாைலக க்கு வகுக்கப்ப  
கின்ற அேத ெவட் ப் ள்ளிதான் இந்த அதிகஷ்ட பிரேதசத் 
தில், அவர்க க்குாிய ஆசிாியர்க ம் இல்லா  வசதிவாய்ப் 

க்க ம் இல்லா  கற்கின்ற   மாணவர்க க்கும் வகுக்கப்ப  
கின்ற . அதனால் அங்கு நடத்தப்ப ம் இந்தப் 
பாீட்ைசயான  அவர்க க்குப் பாரபட்சத்ைத ஏற்ப த்  
கின்ற, விஷமத் தனமான பாீட்ைசயாகும்.  

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 

අනතුරුව ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman)                                                                                        
Hon. Member, you may continue.  

 
 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
எனேவ, தரம் 5 லைமப்பாிசில் பாீட்ைச எந்த ேநாக்கத் 

திற்காகக் ெகாண் வரப்பட்டேதா, அந்த ேநாக்கம் நிைறேவற் 
றப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் வறிய மாணவர்கள் 
அப்பாீட்ைசயின் லமாகப் பயன்ெபறக்கூ ய விதத்தில் 
மாவட்ட ாீதியான ெவட் ப் ள்ளிகைளத் தவிர்த்  கஷ்ட, 
அதிகஷ்ட பிரேதசங்களி ள்ள பிரேதச ெசயலக மட்டங்க க் 
கைமய ெவட் ப் ள்ளிகைள மாற்றியைமக்க ேவண் ம். 
அப்ேபா தான் வறிய மாணவர்கள் லைமப்பாிசில் பாீட்ைச 

லமாகப் பயனைடயக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப ம். அ தான் 
யதார்த்தமான  என்பைத நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, எங்க ைடய கிராமப் றங்கைள எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு உயர்தர வகுப்பில் விஞ்ஞானத்ைத, 
கணிதத்ைத கற்கக்கூ ய வைகயில் 1AB தரப் பாடசாைலகள் 
இல்லாத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால் 
ெப ம்பாலான மாணவர்கள் நகரப் பாடசாைலகைள ேநாக்கிப் 
பைடெய க்கின்றார்கள். அேதேவைள, வசதி குைறந்த ஏைழ 
மாணவர்கள் நகரப் றத்தி க்கின்ற பிரசித்தி ெபற்ற 
பாடசாைலகளில் கற்கும் வாய்ப்ைப இழக்கிறார்கள். அதனால், 
எதிர்காலத்தில் டாக்டராக, ெபாறியியலாளராக வரேவண் ய 
அந்த ஏைழ மாணவர்கள் சாதாரண கைலத் ைறப் 
பட்டதாாிகளாகேவ வரேவண் ய ஒ  நிைல ஏற்ப கின்ற . 
எனேவ, கிராமிய மட்டத்தில் காணப்ப கின்ற 1AB 
பாடசாைலகளின் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்கின்ற 
அேதேவைள, விஞ்ஞான, ெபௗதிக பட்டதாாி ஆசிாியர்களின் 
ெவற்றிடங்கைள ம் ர்த்தி ெசய்யேவண் ம். அந்த வைகயில், 
பின்தங்கிக் காணப்ப கின்ற கல்வி வலயங்களில் குைறந்த  
ஓாிரண்  பாடசாைலகைளயாவ  வசதிகேளா  கூ ய 1AB 
பாடசாைலகளாக உ வாக்க ேவண் ம். உங்க ைடய 1000 
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[ගරු  ඥානමුත්තු ශීෙන්සන්  මහතා] 
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பாடசாைலத் திட்டத்தில்கூட இந்தத் திட்டம் இ க்கின்ற . 
ஆனால், இந்தத் திட்டம் இன்ன ம் அந்தப் பகுதிக க்குச் 
ெசன்றைடயவில்ைல. குறிப்பாக, நான் மட்டக்களப்  ேமற்கு 
கல்வி வலயத்தில் ஒ  பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளராக 
இ ந்தவன் என்ற வைகயில், அந்த பிரேதசங்களில் இன்ன ம் 
1AB பாடசாைலகள் உ வாக்கப்படவில்ைல என்பைத 
என்னால் கூற ம். மைலயகத்தில்கூட இந்த நிைலைம 
தான் காணப்ப கின்ற .  

"அைனவ க்கும் கல்வி - Education for All"- என்  
ெசால் கின்ேறாம்; "எல்ேலா க்கும் இலவசக் கல்வி, 
எல்ேலா க்கும் தரமான கல்வி" என்  ெசால் கின்ேறாம். 
ஆனால், இைவ ேகாட்பாட்  ாீதியாக இ க்கின்றனேவ தவிர, 
இன் ம் ெசயற்பாட்  வ வம் ெபறவில்ைல. ஏெனன்றால், 
கிராமங்களில் கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதச மாணவர்க க்கு 
இந்த வாய்ப் கள் என்ப  எட்டாக்கனியாகத்தான் இன் ம் 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன என்பைத இங்கு நான் ெவளிப் 
ப த்த வி ம் கின்ேறன். 

அேதேவைள, கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் நீண்ட 
காலமாகத் ெதாண்டராசிாியராகப் பணியாற்றிக் ெகாண் க் 
கின்ற ஆசிாியர்கள் நிரந்தர நியமனம் ேகாாிப் பல ேபாராட் 
டங்கைள நடத்தியி க்கிறார்கள். அண்ைமயில் கல் ைன 
யி ந்  ெதாண்டராசிாியர் சங்கத் தைலவர், ெசயலாளர் 
ஆகிேயார் வந்  எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கைள ம் 
ெகளரவ கல்வி அைமச்சரான உங்கைள ம் சந்தித்தி ந் 
தார்கள். அச்சந்திப்பில் நா ம் கலந் ெகாண்ேடன். 
அப்ெபா , இன் ம் இரண்  கிழைமக்குள் இந்தத் ெதாண்ட 
ராசிாியர்கள் ெதாடர்பான விடயத்திைனக் ைகயாண்  
அவர்க க்குாிய நியமனங்கைள வழங்குவ  பற்றிக் 
குறிப்பிட் ந்தீர்கள்.  எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள்  
இந்த விடயத்ைத ஞாபகத்திற்ெகாண்  தய ெசய்  அதைனத் 
தீர்த்  ைவப்பதற்குாிய நடவ க்ைகையத் ாிதமாக எ க்க 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

 

ேம ம்,  கடைம நிைறேவற்  அதிபர்கள் - performing 
principals பற்றிய விடயம் ெதாடர்பாக ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். இவர்கள் நீண்டகாலமாகக் கடைம 
நிைறேவற்  அதிபர்களாகப் பணியாற்றி வ கிறார்கள். த்த 
காலத்தின்ேபா ம் பணியாற்றி வந்த அவர்கள், இன்  ைகய  
நிைலயில் காணப்ப கிறார்கள். இந்தப் பதவியில் ெதாடர்ந் ம் 
இ ப்பதா? அல்ல  மீண் ம் ஆசிாியர்களாகச் ெசன்  
பாடசாைலயில் கல்வி கற்பிப்பதா? என்ற ெதளிவற்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த கடைம 
நிைறேவற்  அதிபர்க க்கும் சாியான பதில் கிைடக்கக்கூ ய 
விதத்தில் தங்கள  ெசயற்பா கள் அைமய ேவண் ெமன் 
பைத ம் நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, இந்த "Type 2 பாடசாைலகள்" என்  ெசால்லப் 
ப கின்ற க.ெபா.த. சாதாரண தரம் மற் ம் தரம் 9 வைர ள்ள 
பாடசாைலகளில் கணித, விஞ்ஞான ஆசிாியர்கள் மிக ம் 
பற்றாக்குைறயாக இ க்கிறார்கள் என்பைத நான் மீண் ம் 
மீண் ம் வ த்திக் கூ கிேறன். இந்தப் பாடங்கைள அந்தப் 
பாடத் ைற சாராத ஆசிாியர்கள் லம் கற்பிக்கின்றேபா  
அதன் சாியான எண்ணக்க ைவ ம் விளக்கங்கைள ம் 
அவர்க க்குக் ெகா க்கக்கூ ய வாய்ப் கள் இல்லாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்தி ம் 
நீங்கள் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். கிராமப் றங்களில், கஷ்ட, 
அதிகஷ்ட பிரேதசங்களில் கடைமயாற் கின்ற ஆசிாியர் 
க க்குச் ச ைககைள வழங்கியாவ  அந்த ெவற்றிடங்கைள 
நிரப்ப ேவண் ம். குறிப்பாக, பிரேதச ெசயலாளர் மட்டத்தில் 
கஷ்ட, அதிகஷ்டப் பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற GCE உயர்தரப் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்தவர்க க்கு உாிய வசதி 

வாய்ப் கைள வழங்கி, அவர்க க்கு நியமனங்கைள 
வழங்குகின்றேபா  அந்தப் பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்ற 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பிக்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . 

அண்ைமயில் பல்ேவ பட்ட சிற் ழியர் நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்டன. இவ்வாறான நியமனங்கள் வழங்குகின்ற 
ேபா  அைவ த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களி 

ள்ளவர்க க்கும் வ ைமயால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களி 
ள்ளவர்க க்கும் பரவலாக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ஒ  

ேவண் ேகாைள உங்களிடம் வி க்கின்ேறாம். இந்த 
நியமனங்கள் உண்ைமயில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட, த்தத் 
தால் வஞ்சிக்கப்பட்ட, ெபற்ேறார்கைள இழந்தி க்கின்ற, 
விதைவகள் தைலைமதாங்குகின்ற கு ம்பங்களில் உள்ளவர் 
க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ம். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ 
இ சம்பந்தமாக உத்தரவாதமளித்தி க்கிறீர்கள். 

 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Please, wind up.  

 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
எனேவ, தய ெசய்  இந்த ஆண் லாவ  பல்ேவ பட்ட 

ெந க்குவாரங்க க்கு உட்பட் க்கின்ற நசுக்கப்பட்ட 
மக்கள் மத்தியில் உள்ளவர்க க்கு இந்த நியமனங்கைள 
வழங்கி அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ஓரள க்ேக ம் 
உயர்த்  வதற்கு உங்க ைடய அைமச்சுக்கூடாக நடவ க் 
ைககைள எ ப்பீர்கெளன்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம். 

ெதாழில்வாய்ப்  விடயத்தில் எங்க ைடய பிரேதசங்கள் 
கூ தலாகப்  றக்கணிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த விடயத் 
தில் பல்ேவ பட்ட அைமச்சுகளில் - நான் உங்க ைடய 
அைமச்ைசச் ெசால்லவில்ைல - இைடத்தரகர்கள் சிலர் 
இ ந் ெகாண் , வ ைமப்பட்ட அல்ல  ெபா ளாதாரத்தில் 
தாழ்ந்த நிைலயில் வா க்ெகாண் க்கின்ற மக்கள் மத்தியில் 
சில விசமத்தனமான ெசயல்களில் ஈ ப கின்ற ேபாக்குக ம் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, இந்த நல்லாட்சியில் நியாயமான 
அ ப்பைடயில் ெதாழில் நியமனங்கைள வழங்க ேவண் ம். 
அதற்ேகற்ற விதத்தில் உங்க ைடய ெசயற்பா கைள ன் 
ென க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தின் லமாக 
கல்வியில் ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். ஆனால், 
இதில் கல்விக்காக ஒ க்கப்பட்ட நிதி ேபாதாத நிைலைம 
ெயான்  காணப்ப கின்ற . ஆயி ம், ஒ க்கப்பட்ட இந்த 
நிதியிைனக்ெகாண்  மனிதவள அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தக் 
கூ ய விதத்தில் உங்க ைடய ாிதமான ெசயற்பாட் ைன 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங் 
க க்குக் கூ தலான வசதி வாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு 
விேசட ெசயற்றிட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் மா  ேகட் , 
அைமகின்ேறன். நன்றி. 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Parliamentary Delegation from 
the People's Republic of China led by Mr. Mu Xinhai, 
Director General,  Department of Foreign and Overseas 
Chinese Affairs of Sichuan Provincial People's 
Government, now present at the Speaker's Gallery.  
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நைடெப கின்ற 
கல்வி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  சம்பந்தமான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்கு நான்கு 
நிமிடங்கள் மாத்திரம் ஒ க்கியி ப்ப  கவைலக்குாிய 
விடயமாக இ க்கின்ற . என்றா ம், இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் கல்வி 
விடயத்தில் அதிகள  நாட்டத்ைதக் காட் யி க்கிறார். அந்த 
வைகயில், கல்வி பற்றி அதிகம் ேபசுகின்ற ஓர் அரசியல்வாதி 
என்ற ாீதியில் கல்வி அைமச்ச க்கும் நிதி அைமச்ச க்கும் 
இந்த நாட் ன் பிரதமர் அவர்க க்கும் ஜனாதிபதி அவர் 
க க்கும் த ேல என் ைடய நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

பாடசாைல மாணவர்க க்கு ம க் கணினி ெகா ப்ப  
என்ப ம் ஓாி  ள்ளிகளால் பல்கைலக்கழக அ மதி தவறிப் 
ேபான 15,000 மாணவர்க க்குப் பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு வினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பட்டப்ப ப்பிைன 
வழங்கும் நி வனங்களில் கற்ைகெநறிகைளப் பின்பற் வதற் 
காக எட்  இலட்சம் பாய் வட் யில்லாக் கடன் ெகா ப்ப  
என்ப ம் ஆரம்பப் பிாி  மாணவர்கைள ஒவ்ெவா  
பாடசாைலத் தவைணயி ம் - ன்  மாதத் க்கு ஒ ைற - 
ம த் வப் பாிேசாதைனக்கு உட்ப த் வ  என்ப ம் 
உண்ைமயிேல பாராட்டப்பட ேவண் ய ன்ெமாழி  
களாகும். ஒ  தகப்பன்கூட ெசய்யாத ஒ  விடயத்ைத இந்த 
அரசாங்கம் ெசய்தி க்கிற . நாங்கள் யா ேம எங்க ைடய 
பிள்ைளகைள ன்  மாதத் க்கு ஒ  தடைவ ம த் வப் 
பாிேசாதைனக்கு உட்ப த் வ  கிைடயா . ஏதாவ , ஒ  
ேநாய் வந்தால் மாத்திரேம, நாங்கள் ைவத்தியசாைலக்குக் 
ெகாண்  ஓ கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . இவ் 
வாறான நிைலைமயில், ன்  மாதங்க க்கு ஒ  தடைவ 
சின்னஞ்சிறிசுகைள - ஆரம்பப் பிாி  மாணவர்கைள - 
அரசாங்கம் ம த் வப் பாிேசாதைனக்கு உட்ப த் வ  
என்ப , உண்ைமயிேல இந்த நாட் ல் கஷ்டப்ப கின்ற 
மக்க க்கு ஒ  வரப்பிரசாதமாகும். அதி ம் குறிப்பாக, 
வடக்கு, கிழக்கிேல பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க க்குக் 
கிைடத்த ெபாிய வரப்பிரசாதம் என்ப  என் ைடய 
க த்தாகும். அந்த வைகயிேல, நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெகளரவ அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்க க்கு நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட்டவனாக இ க்கின்ேறன்.  

அண்ைமக்காலமாக கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள், வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற 

ைல க்குக க்ெகல்லாம் விஜயம்ெசய்  அங்குள்ள 
பாடசாைலகளில் நில ம் குைறபா கைளக் கண்டறிந் , 
அவற்ைறச் சாதி, மத, ேபதம் பாராமல் நிவர்த்தி ெசய்  
ெகா க்கின்ற ஒ வராக இ க்கின்றார். அவ ைடய இந்தப் 
பண்ைபப் பற்றி நான் இந்தச் சைபயிேல ஞாபக ட்ட 
ேவண் ம்.  

அ ேபான்  கிழக்கு மாகாணத்தின் ன்னாள் கல்வி 
அைமச்ச ம் நண்ப மான ெகளரவ விமல ர திசாநாயக்க 
அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்றார். அவர் அந்த 
நாட்களில் சிறந்த ைறயில் பணி ெசய்தைமக்காக நான் 
அவ க்கு இந்த இடத்திேல நன்றிகூறக் கடைமப் 

பட் க்கிேறன். அவர், அந்த நாட்களில் ஒ  ேநர்ைமயான 
அரசியல்வாதியாக இ ந்தார்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 10 ேதசிய பாடசாைலகள் 
இ க்கின்றன. அந்தப் பாடசாைலக க்கு ெகளரவ கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் வ ைகதந்  பார்ைவ 
யிட்டார். அைவ எல்லாவற்றி ம் குைறபா கள் இ க்கத்தான் 
ெசய்கிற . அவற்ைறப் ப ப்ப யாக நிவர்த்திெசய்  
த வதாக இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்க ம் கல்வி அைமச்சர் 
அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்க ம் எங்க க்கு 
நம்பிக்ைக ட்  இ ப்ப  என்ப , இந்த நல்லாட்சியிேல ஒ  
சிறந்த ன் தாரணமாகும். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற 10 ேதசியப் பாடசாைலகளில் குைறந்த  ஐந்  
பாடசாைலகைளயாவ , எல்லா வசதி வாய்ப் க ம் 
ெகாண்ட பாடசாைலகளாக உ வாக்கித் தரேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நாங்கள் உங்களிடத்திேல ன்ைவக் 
கின்ேறாம். அத் டன், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள 
ேதசியப் பாடசாைலகளில் காணப்ப கின்ற பிரச்சிைன 
கைள ம் ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் தீர்த் த் 
தரேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

என் ைடய பிரேதசத்திேல இ க்கிற ஓட்டமாவ  
ேதசியப் பாடசாைல வ கின்ற மார்ச் மாதம் அதன  

ற்றாண்  விழாைவக்  ெகாண்டா கிற . இதற்கு  நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய் தந்த ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அக்கில 
விராஜ் காாியவசம் அவர்க க்கும் ெகளரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க க்கும் நான் இந்த 
இடத்திேல நன்றி கூறக் கடைமப்பட்டவனாக இ க்கிேறன்.  
அ ேபான் , வாைழச்ேசைன அந் ர் ேதசியப் பாடசாைல 

ம் 2023ஆம் ஆண்  அதன  ற்றாண்  விழாைவக் 
ெகாண்டாடவி க்கின்ற .  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay, thank you. You have to wind up now.  
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Please, allow me one more minute.  
இ தியாக, ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர் 

க க்கும் கல்வி அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்க 
க்கும் தங்க ைடய பணிகைளச் சிறப்பாகச் ெசய்  

ெகாண் க்கின்ற அவர்க ைடய ெசயலாளர் உட்பட 
அைமச்சின் அைனத்  அதிகாாிக க்கும் ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 

You have 14 minutes. ඊට පථම, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
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[අ.භා. 2.30] 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය යනු රටක 

වැදගත්ම ආෙයෝජනයයි; කියා පද්ධතියයි. එම විෂය ගැන කථා 
කරන්න අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්යතුමාට හම්බ වුෙණ් විනාඩි 4ක 
කාලයක්. ඒ ගැන අපි කනගාටු වනවා. [බාධා කිරීමක්] දුකයි. අපට 
ෙවන් කළ කාලෙයන්ද කථා කරන්න හදන්ෙන්? මම ෙලඩක් 
ඇද්දා ෙනොෙවයි. ෙපොඩි මතක් කිරීමකුයි කෙළේ. 

අධ්යාපනය යනු කුමක්ද, කියන කාරණෙය් දී අපි ෙම් ගරු 
සභාෙව් වැඩිෙයන්ම කාලය වැය කරන්ෙන් අධ්යාපනෙය් ෙභෞතික 
පදනම පිළිබඳවයි. අධ්යාපනය යනු, ජීවත් වීමට ඉෙගනීමයි. 
නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා වන සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා එදා -1944දී- නිදහස් අධ්යාපන පනත ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව් දී කිව්ෙව්, "අධ්යාපනය එක් පන්තියක වරපසාදිත 
උපකරණයක් වනවා ෙවනුවට, සමස්ත ජාතියක මානව අයිතියක් 
විය යුතුයි" කියලා. හැබැයි, අද ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන 
සමහර ෙයෝජනා දිහා බැලුවාම, ඒ උත්තුංග මනුස්සයාෙග් යහපත් 
අරමුණ ඉෂ්ට වනවාද කියන පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ෙමතැන කථා කරපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කීප ෙදෙනක්ම උත්සාහ 
කළා, නිදහස් අධ්යාපන පනතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කර 
ගන්න. නිදහස් අධ්යාපන පනත රාජ්ය මන්තණ සභා යුගෙය්, 
ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිහිටුවලා 
තිබුෙණත් නැහැ. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස් 
අධ්යාපන පනත ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, 1947 මැතිවරණෙය් දී 
එතුමාව පරාජයට පත් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා නැවත 
ජයගහණය කළාම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව එතුමාට 
අධ්යාපන ඇමතිකම ආපහු දුන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා එතුමාෙග් 
අයිතිය, නිදහස් අධ්යාපන පනෙත් අයිතිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම ඇතුළු ෙමතැන ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් දරුෙවෝ. ෙහෝටල්වල පිඟන් ෙහෝදපු, උසස් ෙපළ 
විභාගයට රුපියල් 80 බඳින්න කුලියට ෙගොයම් කපපු මිනිෙහක් 
මම. මම වාෙග් මිනිෙහකුට ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය්ත්, 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය්ත් උපාධි ෙදකක් ගන්න පුළුවන් තරමට 
ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කරපු ඒ උත්තුංග 
මනුස්සයාට, නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියාට මම ෙම් ෙගෞරවනීය 
සභාෙව් ඉඳලා හිස නමා ආචාර කරනවා. හැබැයි, අද ෙම් ගරු 
සභාව අනවශ්ය තරමට මූල්යමය කාරණා පිළිබඳව, ෙභෞතික 
කාරණා පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ වුණත් මට ෙපෙනන විධියට 
ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්ත්, ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් පිටතත් හැම 
ෙකෙනක්ම කථා කරන්ෙන් අධ්යාපනය ලබා දීමට වඩා,  
ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, Tabs ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ෙඩස් පුටු ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. හැබැයි, අධ්යාපනයට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ කාරණය තමයි අවධාරණයට 
ගන්ෙන්ම නැති කාරණය. අපි ඔක්ෙකෝම හිෙත් තබා ෙගන 
ඉන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලි හැදුවාම, ෙඩස් පුටු දුන්නාම, computers 
දුන්නාම, laboratory එකක් හැදුවාම අධ්යාපනයත් ලැබුණා 
කියලායි.  

මම මීට කලිනුත් ෙම් සභාෙව් බක්මිටියාව විද්යාලය පිළිබඳව 
කියලා තිෙබනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් කැලය මැද්ෙද් පිහිටි 
ගමක් ඇතුෙළේ තිෙබන විද්යාලයක් තමයි බක්මිටියාව විද්යාලය.  
ඊෙය්ත් මම ඒ විද්යාලෙය් සිටියා. ඒ විද්යාලෙය් සිට රාජකීය 
විද්යාලය දක්වා ෙම් රෙට් කිසිම විද්යාලයක අද අධ්යාපනයක් 
නැහැ. අතිශයින් බිහිසුණු, නරුම, පපු කැහුතු ෙකොන්කීට් කරන 
විභාග තරගයක් පමණයි ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ෙම් රෙට් 

දරුෙවෝ ගලවා ගන්න; අධ්යාපනය ගලවා ගන්න ෙමවර අය වැෙය් 
තිෙබන ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද? මට නම්, එෙහම අදහසක්වත් 
තිෙබනවා කියලා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ගිය ආණ්ඩුවට 
තිබුෙණ්ත් නැහැ; ඊට කලින් ආණ්ඩුවට තිබුෙණ්ත් නැහැ;  ෙම් 
ආණ්ඩුවටත් නැහැ. ඒක පැහැදිලිව මම කියන්න ඕනෑ. කිසිම 
ආණ්ඩුවකට ෙම් ගැන නිවැරදි දර්ශනයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

ෙම් වනෙකොට අෙප් රෙට් පාසල් 32ක් වසා තිෙබනවා. පසු 
ගිය මාස 22 තුළ බාර් 52ක් විවෘත කරලා තිෙබනවා. උසස් ෙපළ 
සමත් ශිෂ්යෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ අටක ණය මුදලක් දීලා 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයකින් උපාධියක් ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදනවා කියලා අය වැය ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙමොන විශ්වවිද්යාලෙයන්ද ෙම් රුපියල් ලක්ෂ අට ෙගවා උපාධිය 
ගන්ෙන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ෙම් ආණ්ඩුව එෙහම 
ස්ථාන හදන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ඒ අනුව අධ්යාපනය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ආණ්ඩුෙව් දර්ශනයක් තිෙබනවා. 
ෙම්ක අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාව 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විධියට ගත්තාම 
අධ්යාපනෙව්දී උපාධිය ගන්න ණය මුදලක් ෙදනවා කියලා ෙම් 
ආණ්ඩුව කියනවා. ෙපෞද්ගලිකව මුදල් ෙගවා ඒ උපාධිය ගන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද? අද ලංකාෙව් අධ්යාපනෙව්දී උපාධිය සඳහා 
අභ්යන්තර උපාධියක් කරන්න පුළුවන් විශ්වවිද්යාලයකට 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය පමණයි. ඒ අනුව ෙම් උපාධිය 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ඒ සඳහා එක්ෙකෝ අලුෙතන් විශ්වවිද්යාල 
හදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන් ෙහෝ 
ෙවනත් විශ්වවිද්යාලයකින් මුදලට ෙම් උපාධිය ෙදන්න සූදානම් 
කරන්න ඕනෑ. අද උපාධිධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් එළිෙය් 
ඉන්නවා.  ඒ අයට පුහුණුවක් ෙදන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. දහස් ගණනක් උපාධිධාරි දරුෙවෝ මහ පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඔවුන්ෙග් උපාධිය පදනම් කර ෙගන ෙහෝ  
පුහුණුවක් ලබා දීලා ඒ අය ගුරු ෙසේවයට ගන්න ෙම් ආණ්ඩුවට 
පුළුවන්. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් හදන්ෙන් නැතිව ෙපෞද්ගලික 
අංශයට අධ්යාපනය විකුණන්න හදනවා. ෙම් තුළින් නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් පියාෙග් උතුම් අරමුණ විනාශයට පත් කරන්නයි ෙම් 
උත්සාහ දරන්ෙන්.  

ඇමතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් පකාශයක් කරලා තිබුණා, පහ 
වසෙර් ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් පතිඵල මත ෙම් රෙට් පධාන 
විද්යාලවලට ඇතුළු වන්න ඉඩ තබන්ෙන් නැහැයි කියලා. මම 
හිතනවා, ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් කියලා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, ඇමතිතුමා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක පත්තරෙය් වැරදියට පළ ෙවලා 

තිබුෙණ්. මම ඉස්ෙසල්ලාත් ඔය පශ්නයට උත්තරය දුන්නා. ඒ 
සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් අපි හදනවා. පහ වසර ශිෂ්යත්වය නිසා 
දරුවන්ට තිෙබන පීඩනයත් වළක්වන අලුත් කමෙව්දයක් අපි 
හදනවා. 

519 520 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ෙම් 

අනවශ්ය, බිහිසුණු, නරුම තරගය උෙදසා ෙදමවුපියන් ඔවුන්ෙග් 
පටු පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ෙම් දරුෙවෝ බිල්ලට  ෙදනවා. 
ෙම් තරගකාරී, අනවශ්ය, පීඩාකාරී විභාගෙයන් දරුෙවෝ මුදා ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේ ෛධර්යයක් ඇති කර ගන්න; අධිෂ්ඨානයක් ඇති 
කර ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පකාශය ෙකරුවාට මෙග්  
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. මම ෙම් රෙට් හිටපු පළාත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරෙයකු විධියටයි එය කියන්ෙන්. ඒ සඳහා මෙග් කිසිම 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි, දරුවාෙග් ළමා කාලය උදුරා 
ගන්නා, දරුවාෙග් ෙමොළය මරණ ෙම් විභාගය කවුරු හරි නතර 
කරන්න ඕනෑ.  

ලංකාෙව් සුපසිද්ධ ළමා චිත ශිල්පිනියක් වුණු සිබිල් 
ෙවත්තසිංහ මැතිනිය ෙම් ළඟදි පකාශයක් කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ඇහුවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් සභාෙව් සිටින 
අෙනක් මන්තීවරු ඒක ඇහුවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. අද ඉන්න 
දරුවන්ට ඉර බලන්න ෙවලාවක් නැහැ; සඳ බලන්න ෙවලාවක් 
නැහැ; තරු බැබෙළනවා බලන්න ෙවලාවක් නැහැ;  සමනලෙයෝ 
පස්ෙසේ යන්න ෙවලාවක් නැහැ; ෙවල් එළිෙය් ෙසල්ලම් කරන්න 
ෙවලාවක් නැහැ. ෙමෙහම කියන්ෙන් කවුද? ෙම් රෙට් සුපසිද්ධ 
ළමා චිත ශිල්පිනියක් වුණු; ළමා ෙපොත් කර්තෘවරියක් වුණු සිබිල් 
ෙවත්තසිංහ මැතිනියයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

කුසට දරුෙවකු ආ දවෙසේ සිටත්, ඒ දරුවාට අවුරුදු ෙදෙක්දීත්, 
තුෙන්දීත්, හෙය්දීත්, හෙත්දීත් කල්පනා කරන්ෙන් ඒ දරුවා පහ 
වසර ශිෂ්යත්වය සමත් කරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. එෙහම 
කරලා ෙකොළඹ විශාකා විද්යාලයට ගියත්, රාජකීය විද්යාලයට 
ගියත්, ආනන්ද විද්යාලයට ගියත්, නාලන්ද විද්යාලයට ගියත් ඒ 
ළමයින් යන්ෙන් ටියුෂන් කඩවලට කියලා මතක තබාගන්න. 
ෙකොළඹ ආනන්දයට ආවාම, රාජකීයයට ආවාම ෙකොළඹ ටියුෂන් 
යන්න පුළුවන්. අම්පාෙර් ඉෙගන ගත්තාම අම්පාෙර් ටියුෂන් යන්න 
පුළුවන්. එෙහම නම්, ෙම් ෙලොකු විද්යාලවලින් ෙහොඳ අධ්යාපනයක් 
ලබා ෙදනවා නම්, ෙමොන ෙකංෙගඩියටද ටියුෂන් යන්ෙන්? ෙම් 
ටියුෂන් මාෆියාව නිසා අධ්යාපනය පාසෙලන් බැහැරට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා.  

මම තවත් ෙදයක් අහන්න කැමැතියි. අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න. ඉරිදා දහම් පාසල් පැවැත්ෙවන 
ෙව්ලාෙව්දී ටියුෂන් කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා හැම 
ආණ්ඩුවක්ම කිව්වා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අයත් කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේ 
ඒකට ගන්නා තීන්දුව ෙමොකක්ද?  

මට ෙවන් වූ  කාලය තමයි තමුන්නාන්ෙසේ උත්තර ෙදන්න 
ගන්ෙන්. කමක් නැහැ, උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් සිටම ගුරු හිඟය විශාල 

වශෙයන් දරුණු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. දැන් ෙමොන ෙද්වාලයට හරි 
ගිහින් ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් දරුවන්ට උගන්වනවා. එෙහම 
නැත්නම් සිසුන් ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්නවා. අපි ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් 
අවුරුදු ෙදක තුන ඇතුළත ෙම් රෙට් තිෙබන  ගුරු හිඟය  පුරවලා 
අවසන් කරනවා. ඊට පසුව ඔය කාරණය සම්බන්ධව අපි 
තීරණයක් ගනිමු. 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තව අවුරුදු කීයක්ද ඇමතිතුමා? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පසුගිය දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුතු කරලා නැහැ 

ෙන්. ෙම් වසෙර් ඉඳලා ගුරුවරු බඳවා ගැනීම වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. විද්යාපීඨවලටත් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම 1,500කින් 
වැඩි කළා. ෙහට අනිද්දා කීඩා ගුරුවරු 3,500ක් ගන්නවා. ඒ 
සඳහා කැබිනට් පතිකාව හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව මුළු රෙට්ම 
පවතින කීඩා ගුරු හිඟය පියවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ඒ විෂයයන් 
අනුව ඉතිරි ගුරු හිඟය පිරවීමට අවශ්ය ගුරුවරු පිරිස අපි බඳවා 
ගන්නවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි. මම බලාෙගන ඉන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේ ලබන අය 

වැයටත් ඇවිල්ලා ඔය උත්තරයම ෙදන්න එපා.  ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් ඉන්න හැෙමෝටම, සියලුම පක්ෂවල අයට  යහපත් රටක්, 
යහපත් සමාජයක් හදන්න ඕනෑකම තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ෙම් උත්තුංග අරමුණ ඉෂ්ට කර ගැනීමට නම් අන්තවාදී, ආගම්වාදී, 
වර්ගවාදී මානසික ෙරෝගීන් හැෙදන එක වළක්වන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා අධ්යාපනෙය් අධ්යාත්මය හදන්න ඕනෑ. ඒකට අපි විප්ලවීය 
ෙවනසකට යන්න ඕනෑ. හැෙමෝම හිෙත් තියාෙගන ඉන්ෙන් 
ෙගොඩනැඟිලි හදලා ඒක කරන්න පුළුවන්; ගුරුවරු වැඩි කරලා 
ඒක කරන්න පුළුවන් කියලායි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කළාය කියලා, වැය කළාය කියලා කිසි 
දවසක ෙම් උත්තුංග අරමුණට ළඟා ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය අවුරුදු 25 තුළ ෙමරට උසාවි 
ගණන වැඩි වුණා; ෙපොලීසි ගණන වැඩි වුණා; හිරෙගවල් ගණන 
වැඩි වුණා. අද හැම තැනම චිකාෙගෝ කමයට මිනී මරනවා. අවුරුදු 
20ක ළමෙයක් අවුරුදු 76ක් වූ ෙපර පාසල් ගුරුවරියව  දූෂණය 
කළා. අද පසිද්ධ මතයක් තිෙබනවා. අම්මා නම් බලු කූඩුවට; 
තාත්තා නම් කුකුල් කූඩුවට කියලා. එක තාත්තා ෙකෙනක් 
දුවෙගන් අහනවාලු,  "දුෙව් මම වයසට ගියාම උඹ මාව කුකුල් 
කූඩුවට දානවාද" කියලා;  අම්මා  පුතාෙගන් අහනවාලු, "පුෙත් 
මාව බලු කූඩුවට දානවාද" කියලා.  ඒ නිසා ෙම් විද්යාල ගණන 
වැඩි කරලා, ශිෂ්යයන් ගණන වැඩි කරලා, ''ටැබ්'' එකක් අතට දීලා 
කවදාවත් යහපත් උත්තුංග රටක් හදන්න බැහැ.  පුංචි කාලෙය් 
"ෙරෝස මෙල් නටුෙව් කටු" ගීතය කියපු දරුවා එෙහම නැත්නම් 
"හා හා හරි හාවා"  කවිය කියූ දරුවා අද  musical show එකට 
අරක්කු භාගයක් සාක්කුෙව් දාෙගන ගිහිල්ලා, දැළි පිහියක් 
සාක්කුෙව් දාෙගන ගිහිල්ලා ඉස්ෙසල්ලාම කරන්ෙන් ඇඳෙගන 
ඉන්න කමිසය ගලවා විසි කරන එකයි. ඊට පස්ෙසේ බැනියම 
ගලවනවා; ඊට පස්ෙසේ කෑ ගහනවා; උඩ පනිනවා. කිසි ෙකෙනක් 
ගීත රස විඳින්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් රෙට් රසික ජනතාව දිහා 
බලන්න.  අලුත් ගීත ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? Love lettersවලටත් 
තනු දාලා ගායනා කරනවා. ගද්ය කණ්ඩ. රසවිඳීම පවා ෙවනස් 
ෙවලා.  වෘත්තීය පුහුණු ආයතන බවට පාසල්  පත් කරන්න එපා; 
පාසල් කම්හල් බවට පත් කරන්න එපා. පන්සල් කම්හල් බවට 
පත් කරලායි  තිෙබන්ෙන්. කරාෙට් පන්තියත් පන්සල ඇතුෙළේ; 
ටයිපින් පන්තියත් පන්සල ඇතුෙළේ; ටියුෂන් පන්තියත් පන්සල 
ඇතුෙළේ. ඒ නිසා පන්සල් කම්හල් ෙකරුවා වාෙග් පාසල් කම්හල් 
කරන්න ලැහැස්ති ෙවන්න එපා.  ෙම් දරුවන්ට හිතන්න ඉඩ 
ෙදන්න. ෙම් රෙට් ඉන්නවා, three wheeler රථ රියදුරන් දස 
ලක්ෂයක්. අධ්යාපනෙය් අවසාන අරමුණ  three wheeler රථ 
රියදුරන් හදන එකද? ෙම්ක ෙම් ආණ්ඩුවට විතරක් නගන 
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ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි, අපි ඔක්ෙකෝම වගකියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ෙම්ක නිවැරදි දිශාවට කවුරුහරි අරෙගන යන්න ඕනෑ.  Three 
wheeler රථ රියදුරන් හැටියට three wheelers දස ලක්ෂයක් 
ඇතුෙළේ ලක්ෂ සංඛ්යාත තරුණ ශමය ෙකොටු කරපු ෙම් අධ්යාපන 
කමය අපි ෙවනස් කරන්ෙන් නැද්ද කියලා මම ෙම් ගරු සභාෙවන් 
අහන්න කැමැතියි. Three wheeler රථ රියදුෙරක් ෙවන්න 
නිර්මාණශීලිත්වයක් ඕනෑ නැහැ; බුද්ධිමහිමයක් ඕනෑ නැහැ; 
පඥාසම්පන්න බවක් ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා ෙම්  "A" - 3,   "A"- 9 
එෙහම නැත්නම් ශිෂ්යත්ව විභාග පතිඵලවලින් ෙම් රට හදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මීට අවුරුදු එකහමාරකට ෙදකකට විතර ඉස්ෙසල්ලා, 2014 
අෙපේල් මාසෙය් 22 උෙද් 8.30ට මෙග් නංගී ෙකොළඹ මහ 
ෙරෝහෙල් 30 වාට්ටුෙව්දී මෙග් ඉස්සරහා අවසන් සුසුම්ෙපොද 
ෙහළුවා.  ඇය අවසන් ෙමොෙහොෙත් ''අයිෙය් මාව ෙබ්රාගන්න 
පුළුවන්ද'' කියලා ඇහුවා. මට ෙදන්න උත්තරයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
කලින් දවෙසේ රාතිෙය්  ඉඳලා  එළිෙවනතුරු ඇයෙග් තුවාලයකින්  
ෙල් ගියා. වාට්ටු භාර ෛවද්යවරිය ඇයට ෙල් දුන්ෙනත් නැහැ; ෙල් 
නතර ෙකරුෙවත් නැහැ. මම උෙද් ගිහින් කෑ ගැහුවාම තමයි ෙල් 
ටිකක් ෙගනැත් දුන්ෙන්. ෙල් ටික භාෙගට ෙදනෙකොට නංගි මෙග් 
ඉස්සරහ මිය ගියා.  ඒ නිසා ''A''  තුෙන් Bioscience සත්තු හදන,  
''A'' තුෙන් ෙරොෙබෝවරුන් හදන,  හිතන්න බැරි,  
නිර්මාණශීලිත්වය ෙමොට කරන, පාසල් පන්ති කාමරය ඇතුෙළේ 
දරුවාෙග ෙමොෙළේ මරන, ෙම් අධ්යාපනය ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව 
ෙගොඩනැඟිලි හදලා, ෙකොන්කිට්වලින්, ලී දඬුවලින් ෙම් රට හදන්න 
බැහැ කියලා මම කෑ ගහලා කියන්න කැමැතියි. මට පක්ෂ වැඩක් 
නැහැ; ආණ්ඩු වැඩක් නැහැ; මූලධර්ම  වැඩක් නැහැ. ෙම්ක තමයි 
සත්ය කථාව.  ඒ නිසා  ෙබොරුවට කථා කරලා  ෙහොරකම නතර 
කළා ද?  දූෂණය   නතර කළා ද?  පහුගිය කාලෙය් මිනී 
මරනෙකොට ''රාජපක්ෂලාෙග  ආණ්ඩුව'' කියා කිව්වා. එතෙකොට 
කිව්ෙව් එෙහමයි. හැබැයි, අද ඒ සියල්ල සිදු ෙවනවා. ආණ්ඩුව ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න නම්  කරුණාකර අධ්යාපනෙයන් පන්ති 
කාමරය ෙවනස් කරන්න ලෑස්ති ෙවන්න. කුෙසේ ඉන්න දරුවෙග 
ෙමොෙළේ හදන්න, පපුෙව් ෙතතමනයක්  ඇති, අනුන්ෙග් දුෙක්දී 
ඇහැට කඳුළක් උනන, උණහපුළු පැටවුන් ෙනොවන  මිනිසුන් හදන 
අධ්යාපනයක්    හදන තාක් කල් ෙම්  රටට අනාගතයක්   නැහැ 
කියා මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ   
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට  අවස්ථාවක් ලැබීම 
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් පහුගිය කාලය තුළ 
අත්පත් කර ගත් ජයගහණ කිහිපයක් ගැන සඳහන් කරන්නට මම 
කැමැතියි. ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා පුද්ගලයින් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව රජයට අයත් බත්තරමුල්ෙල් 
පිහිටි   ''සුහුරුපාය''   ෙගොඩනැඟිල්ල තුළ දැන් ස්ථාපිත කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන් 
වූ වර්ග අඩි 75000 ෙවනුවට වර්ග අඩි 240,000 දක්වා ද, 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වර්ග අඩි 
41510  සිට වර්ග අඩි  125000 දක්වා ද  තුන් ගුණයකින් පමණ 
ඉඩකඩ වැඩි කර ගැනීම තුළින් ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් 
ෙසේවය  ලබා ගැනීමට  පැමිෙණන ජනතාවට විශාල සහනයක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වඩාත් ඉහළ මට්ටෙම් නූතන 

තාක්ෂණික උපකරණ ''සුහුරුපාය'' ෙගොඩනැඟිල්ල තුළ              
ස්ථාපිත කරලා  තිෙබනවා.  ෙමම තත්ත්වය ආගමන හා විගමන 
සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල 
කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීමට ඉවහල් වී තිෙබනවා.  දසකයක  
පමණ කාලයක සිට ෙයෝජනාවක් වශෙයන් පවතින ෛජවමිතිකව 
හැඳුනුම් පත් නිකුත්  කිරීම සඳහා අත්යවශ්යෙයන්ම සම්පූර්ණ කළ 
යුතු කරුණක් වන 1968අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනත ෙම් වසර තුළ සංෙශෝධනය කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සම්මත කර ගන්නට හැකි වීම විශාල ජයගහණයක් වශෙයන් 
සලකනවා. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 15ට වැඩි සියලුම ශී ලාංකික  
පුරවැසියන්ෙග් ජීවමිතික දත්ත ෙලස  ඇඟිලි සලකුණු ද ඇතුළත්ව 
ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛනය ස්ථාපිත කර  ඒ මත  විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීමට  නියමිතව තිෙබනවා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල 331ක, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒකක පිහිටුවා තිෙබනවා.  

ෙමම වසර අවසානෙය්දී සියලුම ඒකක, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ ජාලගත කිරීමට කටයුතු 
කරනවා. පරිගණක තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ හැඳුනුම් පත්  නිකුත් 
කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරන අතර, ඒ  තුළින් ගුණාත්මක ෙසේවාවක් 
අප රෙට් පුරවැසියන්ට  ලබා දීමට   හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
විමධ්යගත කිරීමට අප තීරණය කර ඇති අතර දැනටමත් උතුර සහ 
නැෙඟනහිර පළාත්  කාර්යාල ෙදක පිහිටුවා තිෙබනවා.  

2017  ජනවාරි මාසෙය් වයඹ පළාෙත් කාර්යාලය ද ආරම්භ 
කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා. ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු ද ඉතාම කාර්යක්ෂමතාවකින්  යුතුව  
ඉටු වන බව ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නා කරුණක්.  එම තත්ත්වය 
තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා  2016 වර්ෂය තුළදී විෙශේෂ  
වැඩසටහක් රාශියක්  කියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව  විෙද්ශ 
ගමන් බල පත් නිකුත් කරන පුද්ගලයන්ෙග් ඡායාරූප මාර්ගගත 
කමයට ලබාගැනීමටත්, ඔවුන්ෙග් ඇඟිලි සලකුණු පරිගණක 
පද්ධතියට ඇතුළත් කර ගැනීමටත් පියවර ෙගන තිෙබනවා. එහි 
ෙදවන අදියර ෙලස නව ගමන් බල පත් නිකුත් කිරීෙම්දී  
පරිගණක පද්ධතිෙය් ඇතුළත් ඇඟිලි සලකුණ සමඟ සසඳා  ව්යාජ 
ෙතොරතුරු  ඉදිරිපත් කරමින් ගමන් බල පත ලබා ගැනීම වළක්වා 
ගැනීමට පරිගණක පද්ධතිය වැඩිදියුණු කරනු ලැබුවා.  තවද, 
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරෙගන ෛජවමිතික ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් විෙද්ශ ගමන් බල පතයක් නිකුත් කිරීමට  අවශ්ය කටයුතු 
ෙම් දිනවල සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා.  

2017 වර්ෂය අවසාන වන විට,  ෛජවමිතික ෙතොරතුරු  
ඇතුළත් නව විෙද්ශ ගමන් බල පතය නිකුත් කිරීමට හැකි වනු 
ඇතැයි මා  අෙප්ක්ෂා කරනවා. ශී ලාංකික වීසාව ජාත්යන්තර 
පමිතියට ගැළෙපන ආකාරයට නවීන තාක්ෂණෙයන් යුත් 
ස්ටිකරයක් බවට පත් කිරීමට 2016 වර්ෂෙය්දී හැකි වුණා. මීට 
අමතරව පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩ ෙසේවාවක් ලබා  ෙදන ගුවන් 
ෙතොටුපළ බලය ලත් නිලධාරින්ෙග් ෙසේවෙය් පහසුකම්  වැඩිදියුණු 
කිරීම  ෙපරදැරි  කර  ෙගන දැනට පවතින ෙන්වාසිකාගාරයට 
අමතරව නවීන පහසුකම් සහිත ෙතමහල් ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි 
කිරීමට පියවර  ගැනීමට  හැකි වීම පිළීබඳව මම අතිශයින් සතුටු 
ෙවනවා. 

එෙසේම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සපයනු ලබන ෙසේවාවල 
ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
වශෙයන් පුහුණු වැඩසටහන් ගණනාවකට එම නිලධාරින්ව ෙයොමු 
කිරීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. 

නව රජෙය් පතිපත්ති කියාත්මක කිරීමත් සමඟ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ මගී නිෂ්කාසන කටයුතුවල පැහැදිලි වර්ධනයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දක්නට ලැෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් මිලියන 5.8ක් වූ මගී 
නිෂ්කාසනය 2015 වර්ෂෙය්දී මිලියන 6.5 දක්වා වැඩි වූ අතර 
2016 වර්ෂෙය්දී ෙමම අගය මිලියන 7.5 දක්වා වැඩි ෙව් යැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් ජාතික ආර්ථිකයට දායක කර 
ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීෙම් කටයුතු 
වඩාත් කාර්යක්ෂමව නව කමෙව්දයක් යටෙත්, 2015 මාර්තු 
මාසෙය්දී නැවත ආරම්භ කරන ලද අතර, ෙම් වන විට දහඅටදහස් 
හත්සිය පණහකට ද්විත්ව පුරවැසි සහතික පත් පදානය කිරීමට 
මවිසින් පියවර ගනු ලැබුවා. එමඟින් රුපියල් මිලියන තුන්දහස් 
පන්සිය හතළිස්ෙදකක් රාජ්ය ආදායමට එකතු කිරීමට ෙමම වසෙර් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමස්ත කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම 
මඟින් 2014 වර්ෂෙය් බිලියන 8ක්ව පැවති ආදායම 2015 
වර්ෂෙය්දී බිලියන 10 දක්වා වැඩි කර ගැනීමට හැකි වූ අතර ෙමම 
වර්ෂෙය්දී බිලියන 15 දක්වා වැඩි කර ගත හැකි වන බව ඔබට 
පවසන්ෙන් ඉතාමත් සතුටින්. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 
 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මෙග් කථාෙව් ඉතිරි 

ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

"මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1877 ෙකොළඹ ජාතික ෙකෞතුකාගාරය 
ස්ථාපිත කිරීෙමන් පසුව මෑත ඉතිහාසෙය් සිදු කළ විශාලතම පතිසංස්කරණය 
රුපියල් මිලියන එකසිය අසූඑකක වියදමක් දරා සිදු කර තිෙබනවා. එම 
පතිසංස්කරණ කටයුතු දැන් සාර්ථකව අවසන් වී තිෙබනවා. පථම වතාවට ශී 
ලංකාෙව් ෙකෞතුකාගාර පද්ධතියට අස්ථික විද්යාව පිළිබඳ අධ්යයන කටයුතු 
සඳහා ජාතික ස්වාභාවික විද්යා ෙකෞතුකාගාරය තුළ අස්ථික විද්යා මැදිරියක් 
නිර්මාණය කිරීමටත්, මහනුවර ජාතික ෙකෞතුකාගාරෙය් පතිසංස්කරණ 
කටයුතු අවසන් කිරීමටත් ෙම් වසෙර්දී හැකි වුණා. 2016 වර්ෂය තුළදී ෙකෞතුක 
භාණ්ඩ 180ක් අලුතින් අෙප් ෙකෞතුකාගාර පද්ධතියට එකතු වී තිෙබන බව 
සතුටින් පකාශ කිරීමට කැමැතියි. නවීකරණය කරන ලද ෙකොළඹ ජාතික 
ෙකෞතුකාගාරය සඳහා පැමිෙණන මහජනතාවෙග් පහසුව පිණිස නවීන 
තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ගනිමින් අවශ්ය පැහැදිලි කර ගැනීම් සහ දත්ත ලබා 
ගැනීමට අවශ්ය "ජංගම දුරකථන සඳහා ශී ලංකාෙව් ෙකෞතුකාගාර" නමින් 

විද ත් භාවිතයක් හඳුන්වා දීමට හැකි වූ අතර ඒ සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
සම්මාන කිහිපයක්ද ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙම් වසෙර් 
ලැබී තිෙබන බව සතුටින් දන්වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයඹ ෙල්කම් කාර්යාලය ස්ථාපිත කර 
මුළු වයඹ පළාෙත්ම සංවර්ධනෙය් නියමු බලෙව්ගයක් බවට මෙග් 
අමාත්යාංශය පත්වී තිෙබනවා. කුඩා වැව් පතිසංස්කරණ, ගාමීය මාර්ග 
සංවර්ධනය හා පානීය ජල අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීම වැනි ජන ජීවිතයට වඩාත් 
සමීප ව්යාපෘති සිය ගණනක් දැන් වයඹ පළාත තුළ සාර්ථකව කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් මඟින් කුඩා වැව් 349ක්, පානීය ජල ව්යාපෘති 37ක්, 
ගාමීය මාර්ග 164ක් වයඹ ෙල්කම් කාර්යාලය මැදිහත් වීෙමන් වයඹ පළාත 
තුළ කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන ෙදදහස් 
පන්සියයක් ෙයොදවා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලාෙව් ආරක්ෂාව හා උන්නතිය සඳහා 
කලාකරුවන්ෙග් සුභසාධනය ඉතාම අත්යවශ්ය සාධකයක් වශෙයන් අෙප් 
රජය කල්පනා කරනවා. එම නිසා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට දායකත්ව විශාම 
වැටුපක් කලාකරුවන්ට ලබා දීමට 2016 වර්ෂෙය්දී අපිට හැකියාව ලැබුණා. 
ආරම්භක පියවරක් වශෙයන් 2016 වර්ෂෙය්දී ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 
හතළිස් හතරක් මෙග් අමාත්යාංශය විසින් දායකත්ව විශාම වැටුප සඳහා ෙයොදා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙමම විශාම වැටුප් කමයට දායක වන ෙලස මම අෙප් 
සමස්ත කලාකරුවන්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
තවත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යාමට ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙග් සහාය 
තවදුරටත් අෙප්ක්ෂා කරනවා. කලා ක්ෙෂේතය ඉතා විශාල පරාසයක විහිදී 
පවතිනවා. එම ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි සියලු කලාකරුවන් ඇගයීම පිණිස 
ජාතික මට්ටෙම් සම්මාන උෙළල 15ක් 2016 වර්ෂය තුළදී සංස්කෘතික 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සංවිධානය  කරනු ලැබුවා. ෙමම සම්මාන පදාන වැඩ 
පිළිෙවළට 2016 වර්ෂෙය්දී අලුත්ම ක්ෙෂේත තුනක් එකතු කිරීමට හැකිවීම අප 
ලද ජයගහණයක්. රාජ්ය ගුවන් විදුලි සම්මාන උෙළල, රාජ්ය ඡායා රූප 
සම්මාන උෙළල සහ රාජ්ය රූකඩ සම්මාන උෙළල එම අලුත් සම්මාන 
උෙළලවල් තුනයි. ඒ වාෙග්ම තමයි රාජ්ය සාහිත්ය සම්මාන උෙළෙල් ෙහොඳම 
නවකථාවට ලබා ෙදන රුපියල් පණස් දහෙසේ ත්යාග මුදල  රුපියල් ලක්ෂය 
දක්වා වැඩි කිරීමට අපිට හැකි වුණා. රාජ්ය සාහිත්ය සම්මාන  උෙළෙල් 
ජයගහණ ලබන කෘති අමාත්යාංශය විසින් මිලදී ගැනීම මඟින් සම්මානනීය 
ෙල්ඛකයින් දිරිගැන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ද කියාත්මකව පවතිනවා. සෑම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම "ෙදොෙළොස් මෙහේ පහන" නමින් නව 
නිර්මාණාත්මක වැඩසටහන් ෙදොළහක් වසර පුරා කියාත්මක කළා. ජාතික 
සමඟිය හා සංහිඳියාව ඇති කිරීම උෙදසා කලාව මඟින් සුවිශාල කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කළ හැකි යැයි අෙප් රජය කල්පනා කරනවා. ජාතීන් අතර සංහිඳියාව 
උද්දීපනය කිරීම සඳහා අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් පාෙද්ශීය මට්ටෙමන් 
කියාත්මක වන සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 185ක් ෙම් වන විට පවතිනවා. ෙමම 
කටයුතු වඩාත් පුළුල් කිරීම පිණිස 2016 වසෙර්දී තවත් පාෙද්ශීය සංස්කෘතික 
මධ්යස්ථාන ගණනාවක් ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කර විවෘත කිරීමට මෙග් 
අමාත්යාංශය සංවිධාන කටයුතු සිදු කරනවා. 2016 වසෙර් ජනගත ෙකරුණු 
වැඩසටහන් අතරින් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජන ගී පදනම් කරෙගන සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් දරුවන් තුන් සියයකෙග් පමණ සහභාගිත්වෙයන් නිර්මාණය 
කළ "නාද නදී" ඔෙපරාව විශාල ජන පසාදයක් දිනා ගත්තා. 

සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයන්හි ෙසේවය ලබන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් දරු 
දැරියන් සිය ගණනකෙග් සහභාගිත්වෙයන් දින හතරක් පුරා පසු ගියදා 
අනුරාධපුරෙය් පැවැත්වු "සංස්කෘතික කඳවුර" තවත් විෙශේෂ වැදගත්කමක් 
ඉසිලූ වැඩසටහනක්. සංස්කෘතික ක්ෙෂේතෙය් පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් 
ස්ථාපනය කිරීම පිණිස ෙම් වන විට විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ කියාත්මක වන 
අෙප් සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන ඔස්ෙසේ 2016 වසෙර් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ දහයක් 
පදනම් කර ගත් "විචක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ සමුළුව" නුදුරු දිනක පැවැත්වීමට 
සියලු කටයුතු සංවිධානය කර අවසන්. ෙම් ආකාරයට සිංහල, ෙදමළ හා 
මුස්ලිම් ජනවර්ග අතර සංහිඳියාවක් ෙගොඩ නැ ෙඟන ආකාරෙය් වැඩසටහන් 
රාශියක් ෙමම වර්ෂය තුළදී ජනගත කිරීමට අෙප් අමාත්යාංශයට හැකියාව 
ලැබුණා. 

ලාංකීය ජන සමාජය සිරිත් විරිත් හා චාරිතවලින් ඉතා ෙපොෙහොසත් 
සංස්කෘතියක් සහිත ජන සමාජයක් බැව් මුළු ෙලෝකයම පිළිගන්නවා. එවැනි 
ආඩම්බර විය හැකි අෙප් ෙද්ශීය ජීවන රටාව තවත් ශක්තිමත් කිරීම උෙදසා 
"ජීවත්වීෙම් කලාව" සහ "අෙප් ෙසොඳුරු පවුල" යන වැඩසටහන් ජාතික 
වැඩසටහන් ෙලස 2017 වර්ෂෙය්දී කියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා. 
උතුෙර් සහ දකුෙණ් කලාකරුවන්ට එකම ෙසවණක් යටෙත් සිය නිර්මාණ බිහි 
කිරීමට අවස්ථාව උදා කරමින් ෙගොඩනඟන උතුරු දකුණු මිතුරු ෙසවණ තව 
ෙනොෙබෝ දිනකින් ජනගත කළ හැකියි. එෙමන්ම ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු 
රඟහල නවීකරණය කිරීෙම් පළමු අදියෙර් කටයුතු රුපියල් මිලියන ෙදසියයක් 
වැය කර අවසන් කර තිෙබනවා. ෙන්වාසික පහසුකම් සහිතව ඉදි කරන 
මහනුවර කුණ්ඩසාෙල් ජාතික කලා නිෙක්තනෙය් ඉදි කිරීම් ද ෙම් වර්ෂෙය්දී 
අවසන් කරනු ලැබුවා." 
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ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   2017 අය වැෙය් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා.  

ලැබී තිෙබන කාලය පිළිබඳව බැලුවාම, අපි වාෙග් තරුණ 
නවක මන්තීවරුන්ට ඒ කාලය හසුරවා ගන්න අපහසුයි. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ලැබුණු කාලෙයන් පෙයෝජනය ගන්න ඕනෑය කියන 
විශ්වාසය මත මා කථා කරන්න පටන් ගන්නවා. අද දවෙසේ මා 
විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරෙයක් විධියට අධ්යාපන අමාත්යාංශය භාර ගරු ඇමතිතුමා 
ඉදිරිෙය් මට කතා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. 

එතුමා එදා කුලියාපිටිය ආසනෙය් තරුණ බල මණ්ඩලෙයන් 
ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා අද ලංකාෙව් අධ්යාපන ඇමතිවරයා බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික 
ෙයොවුන් ෙපරමුෙණ් සභාපතිවරයා විධියට පත් ෙවද්දී, මා 
නාත්තණ්ඩිය පාෙද්ශීය සභාෙව් ජාතික ෙයොවුන් ෙපරමුෙණ් 
සභාපතිවරයා. ඒ නිසා මෙග් ගුරු පියාණන් ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා බවට පත් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, එතුමාෙග් 
ෙගෝලෙයකු විධියට අධ්යාපන අමාත්යාංශය පිළිබඳව ෙම් අදහස් 
පකාශ කරන්ෙන් ඉතාමත් සතුටින්. අද අධ්යාපන අමාත්යාංශය නව 
මාවතකට ගන්න උත්සාහ කරන ෙමොෙහොතක ෙබොෙහෝ අය 
කියනවා, වසර ගණනාවක් තුළ  අධ්යාපනයට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ 
කියලා. ඒෙක් වගකීම භාර කරන්න ෙවන්ෙනත් ඒ කථා කරන 
අයටම තමයි.  

පසු ගිය වසර 20 තුළ රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් 
කළ යුතු ෙද් ෙනොකිරීෙම් පතිඵලයයි අද අපට අත්විඳින්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගුරුවරුන්ෙග් පශ්නය වාෙග්ම ෙදමාපියන් දරුවන්ව 
 අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් විවිධ ක්ෙෂේත හරහා තරගකාරීත්වයට ෙයොමු 
කරන්න ගත්තා වූ උත්සාහෙය් පතිඵලය දවසින් ෙදෙකන් ෙවනස් 
කරන්න බැහැ. අෙප් නව රජෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් දැඩි විශ්වාසයක් ඇතිවයි අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ෙම් තරුණ නායකයාට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙහෝ 
ජනතාව තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරලා පටු ෙද්ශපාලන 
වාසි, බලාෙපොෙරොත්තු, අභිමත ඉෂ්ට කර ගන්ෙන් නැතිව රෙට් 
සමස්ත ජනතාවෙග් අධ්යාපනය ඉහළ නංවන්න ගත යුතු 
කියාමාර්ග ගන්නය කියන ඉල්ලීම මතයි එතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය 
භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු කරපු අයට මා 
කාරුණිකව කියනවා, තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දයි, 
ඉතිරි අවුරුදු 5ත් බලාෙගන ඉන්න, පපුෙව් ෙතතමනය තිෙබන 
ගුණගරුක සහ වැදගත් මිනිෙසක් බිහි කරන්න අවශ්ය කරන 
අධ්යාපනය අපි හදලා ෙදන්නම් කියන එක.  

අද දවස වයඹ පළාතට වැදගත් දවසක්. අෙප් ගරු එස්.බී. 
නාවින්න ඇමතිතුමා වයඹ පළාත සංවර්ධනය කරන්න ඒ 
අමාත්යාංශය භාර ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව වයඹ පළාත තුළ 
දැවැන්ත සංවර්ධන කටයුතු ගණනාවක් කරන්නට එතුමාට නව 
රජය යටෙත් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් භාර දීලා තිෙබනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  පළාත් සභාව තුළ පධාන අමාත්යාංශෙය් 
වගකීම ඉසිලූ බුද්ධිමත් සහ ජනතාවෙග් දැඩි කීර්තියට ලක් වුණු 
ජනතා නායකයා අද දවස වන විට, වයඹට කැකිරි - ෙකොළඹට 
පමණක් කිරි ෙවලා තිබුණු යුගය ෙවනස් කරලා, වයඹටත් කිරි 
ෙගෙනන්න වැඩකටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන බව ෙම් සභාවට 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඒ නිසා එම කාරණාවත් එක්ක මට ලැබී තිෙබන කාලය 

අවසන් නිසා මට කථාව අවසන් කරන්න ෙවනවා. ෙම් 
කාරණාවත් එක්ක මම එක පණිවුඩයක් මතක් කරනවා. 

සමාජෙය් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවනස් කරන්න, දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ මිනිසුන්ෙග් ඇට මිදුළුවල තිෙබන ෙද්වල් ෙවනස් කරන්න 
දවසකින් ෙදකකින් බැහැ. එම නිසා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් රට 
දැවැන්ත විනාශයකට, දැවැන්ත අගාධයකට ඇද දැමූ එදා 
ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟ ෙවනස් 
කරන්න, එෙහම නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟට මඩ 
ගහන්න අද විපක්ෂෙය් ඉඳලා උත්සාහ කරනවා. පළමුවැනි වසර 
අවසන් ෙවලා ෙදවැනි වසරටයි අපි පියමං කරන්ෙන්. රෙට් 
ජනතාවෙග් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා ෙම් වසර 
අවසන් ෙවද්දී අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළින් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
ඇති කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ෙදස නිහඬව බලාෙගන ඉන්නය කියා 
ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

 
[பி.ப. 2.56] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி 

அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல 
எனக்கு உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்காக 
நன்றி. க்கியமாக, இலங்ைகயின் கல்வி நிைலைம பற்றிப் 
பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் இங்கு ேபசப்பட்டா ம் ெகளரவ 
கல்வி அைமச்சர் அவர்க ம் ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்க ம் சைபயிேல இ க்கின்ற நிைலயில் ன்பள்ளிக் 
கல்வி ெதாடர்பான சில விடயங்கைளப் ேபசலாெமன 
நிைனக்கின்ேறன். இைதப்பற்றிப் பல தடைவகள் நான் இந்த 
மன்றிேல ேபசியி க்கின்ேறன். இ ந்தா ம், இந்த 

ன்பள்ளிக் கல்வியான , இலங்ைகயில் கவனத்திெல க்கப் 
படாத ஒ  கல்வித் ைறயாகேவ காணப்ப கின்ற .  

நாட் ேல தரம் ஒன்றி ந்  தரம் 13 வைர கல்வித் 
தரத்ைத விாி ப த்த ேவண் ம்; O/L ஐ அதாவ  க.ெபா.த. 
சாதாரண தரத்ைத ஒ  தைடதாண்டற் பகுதியாக இல்லாமற் 
ெசய் , 13ஆம் தரம் வைர மாணவர்கள் ெதாடர்ச்சியாகக் 
கற்கலாம் என்ற நிைல இன்  காணப்ப கிற . ஆனால், 
இலங்ைகயிேல தரம் ஒன் க்கு பாடசாைலகளில் அ மதிக்கப் 
ப கின்ற மாணவர்களின், 3 வயதி ந்  5 வய  
வைர மான ன்பள்ளிக் காலத்திற்ெகன ஒ  கல்விக் 
ெகாள்ைக இல்ைல என்பைத ஏன் இ வைர கால ம் 
கல்வியைமச்சு கவனத்திெல க்கவில்ைல? என்ற ேகள்விைய 
நான் இந்த மன்றிேல ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். "ஐந்திேல 
வைளயாத  ஐம்பதில் வைள மா?" என்  தமிழிேல ஒ  
பழெமாழி இ க்கின்ற . ஆகேவ, ன்றில் வைளயாதைதப் 
பதினாறில் வைளக்கலாமா என்பைத நீங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், 3 வய க் குழந்ைதகள் பாடசாைலக் 
குச் ெசல்கின்றேபா  அவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற 
வசதிகள் என்ன? அந்தப் பிள்ைளக க்கு வழங்கப்ப கின்ற 
உதவிகள் என்ன? அவர்க க்காகத் திட்டமிடப்பட்ட 
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கல்வியின் வைககள் என்ன? என்பவற்ைற த ேல இலங்ைக 
யின் கல்வியாளர்கள் சிந்திக்கேவண் ம்.   

இங்கு பல்ேவ பட்ட கல்விச் சிந்தைனகள் ன்ைவக்கப் 
ப கின்றன. இலங்ைகயிேல ேதசியக் கல்வி நி வகம் 
இ க்கின்ற . கல்விச் ேசைவகள் ஆைணக்கு  இ க்கின்ற . 
இதைனவிட 17க்கும் ேமற்பட்ட பல்கைலக்கழகங்கள் இ க் 
கின்றன. இைவெயல்லாம் கல்வி பற்றிய ஆய் கைளச் 
ெசய்கின்றன. ஆனால், இலங்ைகயிேல இன் ம் ன்பள்ளிக் 
கல்விக்கான ஒ  சாியான திட்டம் வகுக்கப்படவில்ைல. 
இதைனத் தய ெசய்  கவனத்திெல க்க ேவண் ம். இந்த 

ன்பள்ளிக் கல்விக்கான திட்டம் வகுக்கப்ப ம்வைர 
நாட் ேல சாியான வழிக்கு கல்வித் ைறையக் ெகாண் வர 

யா .  

நாட் ேல இ க்கின்ற 97இற்கு ேமற்பட்ட கல்வி வலயங் 
களிேல ஒவ்ெவா  வலயத்தி ம் ன்பள்ளிக க்கான உதவிக் 
கல்விப் பணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்கள். ஆனால், 
அந்தந்த மாவட்டங்களி ள்ள வலயங்க க்கு அவர்கள் 
ெசன்  ன்பள்ளிக க்கான கல்வி நிைலப்பா கைள 
அறிவதற்கு வசதியாக அவர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள்கூட 
வழங்கப்படவில்ைல. இந்த நிைலயில் எவ்வா  ன்பள்ளிப் 
பிள்ைளக ைடய ஆரம்பக் கல்வி வளர்ச்சியைட ம்? 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல கிட்டத்தட்ட 370 ன்பள்ளிகள் 
இ க்கின்றன. ஒ  ன்பள்ளி உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர், 
அவ க்கு எந்தவித வாகன வசதி மில்லா  எவ்வா  
மாவட்டம் த விய ள்பள்ளிக் கல்விைய வளர்க்க ம்? 
இ  இந்த நா  ரா ம் இ க்கின்ற குைறபாடாகும்.   

ெகளரவ கல்வியைமச்சர் அவர்கேள, நான் ெசால்கின்ற 
இந்த விடயத்ைதத் தய ெசய்  கவனத்திெல ங்கள்! 
அதாவ , வடக்கிேல சில மாவட்டங்களில் இரா வம் 

ன்பள்ளிகைள நடத் கின்ற . இ  ெதாடர்பில் பல 
தடைவகள் நாங்கள் சைபயிேல ெசால் யி க்கின்ேறாம். 
"ஆதாரங்கைளக் காட் ங்கள்!" என்  கூறினார்கள். ெகளரவ 
இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, நான் கடந்த 16ஆம் 
திகதி ம் இந்தச் சைபயிேல, இரா வம் ன்பள்ளிகைள 
நடத்திக்ெகாண் ப்பதற்கான ஆதாரங்கைளக் காட்  
யி ந்ேதன். இரா வத்திற்குப் பணம் வழங்குவ  அரசாங்கம். 
ஆகேவ, அரசாங்கம் கல்வியைமச்சி டாக அந்தப் பணத்ைத 
வழங்கி, இந்த ன்பள்ளிகைளக் அத டாக நடத் வதற்கு 
ஏன் ஒ ங்கு ெசய்ய யா ? ஆகேவ, இ  இந்த நாட் ேல 
கவனிப்பாரற்  அல்ல  கவனத்திெல க்கப்படாமல் தள்ளிப் 
ேபா கின்ற ஒ  விடயமாகேவ பார்க்கப்ப கின்ற . 
உதாரணமாக, கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்க க்குக் 
கூட இங்கு ேபசுவதற்கு இன்  நான்கு நிமிடங்கள்தான் 
ஒ க்கப்பட் ந்தன. அதனால், அவேர கவைலப்பட் க் 
ெகாண்  அமர்ந்தார். இந்த நிைலைமயில், அவரால் ெபாிதாக 
எைதச் ெசய்ய ம்? ஆகேவ, இந்த நா  எங்ேக ேபாய்க் 
ெகாண் க்கின்ற ? சைபயிேல கைதக்கின்ற விடயங்கள் 
நல் ணக்கமான ைறயில் நைடெப கின்றனவா? ேபான்ற 
ேகள்விகள் இங்ேக எ கின்றன.   

அேதேபால், தமிழ்ப் பாட ல்களிேல வரலா கள் மாற்றி 
யைமக்கப்ப கின்றன. தரம் 6 தல் 11 வைரயான வகுப் க் 
களில் ப க்கின்ற மாணவர்களின் வரலாற் ப் பாட ல்களில் 
தமிழர்க ைடய வரலா கள் இல்லாமற் ெசய்யப்பட் க் 
கின்றன. உதாரணமாக, தமிழ் மன்னன் எல்லாளன் இரைண 
ம க் குளத்ைதக் கட் வித்தான்; அவேன பாவற்குளத்ைத ம் 

வ னிக்குளத்ைத ம் கட் வித்தான்; மாத்தைளயிேல ரத்வத்த 
திசாவ என்பவர் ஆங்கிேலயர்கள் வந்த காலத்தில் ஒப்பந் 
தத்திேல தமிழில் ைகெயாப்பம் இட்டார் என்  ெசால்லப்ப  
கின்ற . ஆனால், இைவெயல்லாம் பாடப் த்தகங்களி ந்  
நீக்கப்பட் விட்டன. இப்ெபா ம்கூட சித்திரப்பாட ைல 
எ த் ப் பார்த்தால், அதி க்கின்ற சந்திரவட்டக் கல்லாக 
இ க்கலாம் அல்ல  கைல வ வங்களாக இ க்கலாம், 
எல்லாேம ைமயாகச் சிங்கள மர கைளேய ெசால்வைதக் 
காணலாம். தமிழர்க ைடய கைல வ வங்கள், மர கள், 
வரலா கள் என்பன அதிேல இல்லாமற் ெசய்யப்பட் க் 
கின்றன.  

இலங்ைகயிேல பரராஜேசகரன், சங்கி யன், பண்டார 
வன்னியன், கயிைல வன்னியன், எல்லாளன், அக்கராயன், 
பல்லவராயன் எனப் பல்ேவ பட்ட தமிழ் மன்னர்கள்  ஆட்சி 
ெசய்தி க்கின்றார்கள். சிங்கள மக்கள் இங்கு ேதான் வதற்கு 

தல், அவர்கள் இங்ேக ஆாியர்களாக வந்  கு ேய வதற்கு 
தல், நாகர்கள், இயக்கர்கள் என்ற அ ப்பைடயில் தமிழர்கள் 

இரண்  இனங்களாக வாழ்ந்தி க்கிறார்கள். இந்த 
வரலாற்ைற ஏன் மைறக்கிறீர்கள்? வரலாற்ைற மைறப்பதன் 

லம் இந்த நாட் ல் என்ன நைடெபறப்ேபாகின்ற ? 
தமிழர்க ைடய வரலாற்ைற இல்லாமற்ெசய் , சிங்கள 
வரலா தான் இங்கு இ ப்பதாக காட்ட ைனந்தால் அ  
இனங்க க்கிைடயில் ஒற் ைமையக் ெகாண் வ மா? 
வரலாற்  ாீதியாக அ  பலத்ைதத் த மா?வரலா கைளத் 
திணிக்கக்கூடா . ஆனால் இங்ேக வரலா  திணிக்கப் 
ப கின்ற .  

ஆங்கிேலயர்க க்கு எதிராகத் தனிேய சிங்களவர்கள் 
மட் ம் ேபாராடவில்ைல. அநகாாிக தர்மபால த்த 
ம மலர்ச்சி இயக்கத்தி டாக இலங்ைகயிேல ேபாரா னார். 
அேதேபால, நாவலர் ெப மான் இந்  சமய ம மலர்ச்சி 
இயக்கத்தி டாகப் ேபாரா னார். அறிஞர் சித்திெலப்ைப 
இஸ்லாமிய ம மலர்ச்சியி டாகப் ேபாரா னார். அறிஞர் 
சித்திெலப்ைபக்குப் பின்னர் டாக்டர் ாி.பி. ஜாயா அவர்க ம் 
கூட ேபாரா னார். அதைன ம்விட ேசா.் ெபான். 
இராமநாதன், ேசர். ெபான். அ ணாசலம் ேபான்றவர்க ம் 
இந்த மண்ணிேல பல்ேவ பட்ட காலங்களில் இன 
ஒற் ைமக்காகப் ேபாரா னார்கள். ேசா.் ெபான். இராமநாதன் 
அவர்கள்தான் இலங்ைகயிேல தன் தல் இந் , ெபௗத்த  
பாடசாைலகைள உ வாக்கியவர். இங்கு இந் , ெபௗத்த 
பாடசாைலகள் இ க்க ேவண் ெமன்ற நிைலப்பாட்ைடக் 
ெகாண் வந்தேத அவர்தான்! அதற்காக அவர் தன  ெசாந்தப் 
பணத்ைதக்கூட ெசலவழித்தார். அந்தக் காலத்தில் இ ந்த 
வர்கள் அதைனச் சாியாக அ கிக்ெகாள்ளவில்ைல. ெவசாக் 
ேபாயா தினத்ைத வி ைற தினமாக அறிவித்தவர் ேசா் 
ெபான். இராமநாதன் அவர்கள்தான். இ  எந்தெவா  
சிங்களத் தைலவரா ம் ெகாண் வரப்படவில்ைல.  

ெபௗத்த மதத் க்கும் ெபௗத்த கலாசாரத் க்கும் தமிழர்கள் 
பல வழிகளில் பங்களிப் ச் ெசய்தி க்கிறார்கள். கலாேயாகி 
ஆனந்தக் குமாரசாமி அவர்கள்தான் சிங்கள கைல வ வத்ைத 
இங்ேக வ வைமத்தார். அந்த வைகயில் இந்த நாட் ன் 
வி தைலயிேல பல்ேவ  தரப் க்கைளச் ேசா்ந்தவர்க ம் 
தங்க ைடய பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆனால், 
இங்கு வரலா  எ தப்ப கின்றெபா  இைவெயல்லாம் 
எவ்வா  மாற்றப்ப கின்ற  என்  பா ங்கள்! தமிழர்கேளா 
அல்ல  ஸ் ம்கேளா எ ம் ெசய்யாதவர்கள் ேபான்  
ேபசப்ப கின்ற . ஆயிரம் ஆண் க க்கு ற்பட்ட வரலாற் 
ைறக் ெகாண்ட ஸ் ம் மக்க ைடய வரலா  பற்றிப் பாடப் 

த்தகத்தில் ஒ  சத தம்கூடச் ெசால்லப்படவில்ைல. எந்த 
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இடத்தி ம் ஸ் ம் மக்க ைடய வரலா  பற்றிக் கூறப்பட 
வில்ைல. ர் கமான வரலாற்  அைடயாளங்கைளக் 
ெகாண்ட தமிழர்க ைடய வரலா  ெமல்ல ெமல்ல அழிக்கப் 
ப கின்ற . அவர்க ைடய ஆரம்ப வரலா கள் இல்லாமேல 
ெசய்யப்ப கின்றன.  

ெகௗரவ அைமச்சா் அவர்கேள, இதற்காக ஒ  கு ைவ 
அைம ங்கள்! அந்தக் கு வி டாக தமிழர்க ைடய 
வரலாற்ைற வரலாற் ப் பாட ல்களில் தய ெசய்  
இடம்ெபறச் ெசய் ங்கள்! இந்த விடயங்கைள விாிவாகச் 
ெசால்வதற்கு எனக்கு ேநரம் ேபாதா . எனேவ, வரலா  
மாற்றப்ப வைத, வரலாற்ைற இல்லாமற்ெசய்வைத, வரலா  
திணிக்கப்ப வைத த ல் நி த்த ேவண் ம். இனங்க க்கு 
உாிய அந்தஸ்  வழங்கப்ப ம் வைகயில் பாடப் த்தகங்களில் 
பக்கங்கள் ஒ க்கப்பட ேவண் ம். அப்ெபா தான் இந்த 
நாட் ல் அைமதி ம், இன ஒற் ைம ம், தாராள மனப் 
பக்குவ ம் ஏற்ப ம். இதைனத் தவறவிட் ச் ெசன்றால் 
சாியான வரலாற்ைற மக்க க்குச் ெசால்ல யாமற்ேபாகும்.  

வரலாற் ப் பாடங்கைளப் ப க்கின்ற மாணவர்கள் 
இலங்ைக வரலாற்ைறப் ப க்கிறார்கள்; இந்திய வரலாற்ைறப் 
ப க்கிறார்கள்; ஐேராப்பிய வரலா  பற்றிப் ப க்கிறார்கள். 
ஆனால், இலங்ைக வரலாற்றில் அவர்களால் தமிழ் மக்களின் 
வரலா  பற்றி எைத ம் ப க்க வதில்ைல. எனேவ, பாடப் 

த்தகங்களில் ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வா ங்கள்! 
வரலாற்ைறப் ப க்கின்ற மாணவன் இலங்ைக வரலாற்ைறப் 
ப க்கின்றேபா  ‘தமிழர் வரலா ’ என்ற பகுதிையப் 
ப க்கட் ம்! அதற்கான ஓர் அத்தியாயம் இ க்கட் ம்! தமிழர் 
வரலாற்ைற தமிழ் மாணவர்கள் எ தட் ம்! சிங்களவர் 
வரலாற்ைற சிங்கள மாணவர்கள் எ தட் ம்! வரலாற்  
ாீதியான பாரம்பாிய அம்சங்கைளக் ெகாண்ட ஓாினம் 
தன் ைடய வரலாற்  அைடயாளங்கைளச் ெசால்வதற்கு 
அ  ஓர் உந் சக்தியாக அைம ம். அந்த வைகயில், 
பாட ல்களில் தமிழர்க ைடய வரலா க ம் இடம்ெபறக் 
கூ ய வைகயில் திய அத்தியாயங்கைளக் ெகாண் வர 
ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல ன்ெமாழிகின்ேறன். 
இ  கல்விேயா  சம்பந்தப்பட்ட க்கிய விடயமாகும். 
நாங்கள் ெவ மேன ேபசிவிட் ப் ேபாகிேறாெமன்  நீங்கள் 
நிைனக்கக்கூ ம். ஆனால், உண்ைமயாகேவ, வரலா கள் 
மாற்றப்ப கின்றன; திாி ப த்தப்ப கின்றன. அவ்வா  
நிகழக்கூடா  என்பைத மீண் ம் மீண் ம் இந்தச் சைபயில் 
நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , தீவகக் கல்வி வலயத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
குறிப்பாக, ெந ந்தீவில் 8 பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. 
ெந ந்தீ  ஒ  தனியான ேகாட்டம்; அேதேபால் ேவலைண ம் 
ஊர்காவற் ைற ம் தனித்தனியான ேகாட்டமாக உள்ளன. 
இந்தத் தீவக வலயத்தில் இ க்கின்ற பாடசாைலகளில் 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற, தகுந்த அதிபர்கள் நியமிக்கப்படாைம, 
மாணவர்க க்கான கல்வி வசதிகள் ஏற்ப த்தப்படாைம 
ேபான்ற குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. இங்குள்ள 
மாணவர்கள்தான் இலங்ைகயிேல மிகக்கூ ய ன்பத்ைதச் 
சந்திக்கின்றவர்களாக இ க்கிறார்கள். உங்க ைடய அைமச் 
சினால் ெவளியிடப்பட்ட ன்ேனற்ற அறிக்ைகயிேல, 
இலங்ைகயில் Type 2 இேல உள்ள இரண்  பாடசாைலகள் 
ேதசியப் பாடசாைலகளாக ம் Type 3 இல்கூட ஒ  
பாடசாைல ேதசியப் பாடசாைலயாக ம் இ ப்பைத  நான் 
பார்த்ேதன். இவ்வாறான நிைலயில் தீவக வலயத்திேல ஒ  
பாடசாைலேய ம் ேதசியப் பாடசாைலயாக  இல்ைல. 
ேவலைண மத்திய கல் ாிையத்  ேதசியப் பாடசாைலயாக் 
குங்கள் என்  எ த் லமாகக் ேகாாி ம் அதைனயிட் , 

சற்  ேயாசிக்கிேறாம்; சிந்திக்கிேறாம் என்  கூறிப்  
பின்தள்ளிவ கின்றீர்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
இலங்ைகயில் ஒ  ேதசிய பாடசாைலகூட இல்லாத 
வலயமாகத் தீவக வலயேம  இ க்கின்ற  என்பைத 
எ த்திேல குறிக்காவிட்டா ம் தய ெசய்  உங்க ைடய 

ைளயிலாவ  குறித் க்ெகாள் ங்கள்! 

ெந ந்தீ  யாழ்ப்பாணத்தி ந்  எத்தைனேயா கடல் 
ைமல்க க்கு அப்பா க்கின்ற ஒ  தனித் தீவாகும். 
அங்கி க்கின்ற ெந ந்தீ  மகா வித்தியாலயத்தில் கைல, 
வர்த்தகப் பிாி கைளத் தவிர, கணித, விஞ்ஞானப் பிாி கள் 
இல்ைல. அங்குள்ள மாணவர்கள் அப்பிாி களில் கற்பதானால் 
யாழ்ப்பாணத்திற்கு  வரேவண் ம். அதற்கு அவர்கள் கடல் 
வழியாக கிட்டத்தட்ட 12 கடல் ைமல்கள் ரத்ைத ம் 
தைரவழியாக  21 கிேலாமீற்றர் ரத்ைத ம் கடந்  
வரேவண் ம். அவ்வா  யாழ்ப்பாணத் க்கு வந்  கணித, 
விஞ்ஞானப் பிாி களில் கற் க்ெகாள்வெதன்ப  எவ்வள  
க னமான ? அத்ேதா , இப்ெபா  வந்தி க்கின்ற தகவல் 
ெதாழில் ட்பப் பிாி கூட ெந ந்தீ க்கு வழங்கப்படவில்ைல.  

அனைலதீ , நயினாதீ , எ ைவதீ  ேபான்றைவ தனித் 
தீ களாகக் காணப்ப கின்றன. இந்தப் பகுதிகளி க்கின்ற 
சில பாடசாைலக க்கு நிரந்தர அதிபர்கேள இல்ைல; கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்கள்தான் இ க்கிறார்கள். இப்ெபா  
அந்த இடங்க க்கு அதிபர்க க்கான விண்ணப்பம் ேகாரப் 
பட்டெபா  அதிபர் பாீட்ைசயில் சித்திெபற்ற யா ேம 
அதற்கு விண்ணப்பிக்கவில்ைல. காரணம், அவர்கள் அங்ேக 
ேபாவதற்கு வி ம்பவில்ைல. இந்நிைலயில், "அங்ேக கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக இ ப்பவர்க க்கு நியமனம் 
வழங்குங்கள்" என்றால், அதற்கு "சட்டத்திேல இடமில்ைல, 
பிரச்சிைன" என்கிறீர்கள். கடைம நிைறேவற் ம் 
அதிபர்களாக 3 தல் 5 வ டங்களாகக் கடைமயாற் ம் 
அவர்கள், தம  நியமனத் க்காகக் காத்தி க்கிறார்கள். 
இலங்ைகயில் 2,000க்கு  ேமற்பட்டவர்கள் இவ்வா  கடைம 
நிைறேவற் ம் அதிபர்களாக இ க்கிறார்கள். ஏற்ெகனேவ 
அவர்க க்கு அந்தக் கடைம நிைறேவற் ம் அதிபராக 
நியமனம் வழங்காமல் இ ந்தி ந்தால் பிரச்சிைனயில்ைல. 
அவர்க க்கு அவ்வா  நியமனத்ைத வழங்கி, 3 - 4 ஆண் கள் 
அவர்கள் பாடசாைல நிர்வாகத்ைத நடத்திய பிற்பா , 
இப்ெபா  அவர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் இல்ைல 
ெயன்றால் இ  எங்ேக ேபாய் யப்ேபாகின்ற ? சித்தி 
ெபற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கிறார்கள் இல்ைல. யார், இந்தப் 
பாடசாைலகைள நடத் வார்கள்? தீவகப் பகுதிகளிேல 
இ தான் மிகக் ெகா ைமயான . தீவகப் பாடசாைல 
க ைடய கல்வித் தரம் ழ்ந் ெசல்வதற்கு இ  மிகமிக 

க்கியமான காரணமாகும். 

இலங்ைகயிேல 2,00,497 ஆசிாியர்க ம் 41,00,000 
மாணவர்க ம் இ க்கிறார்கள்; 10,000க்கு ேமற்பட்ட 
பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. இ  கிட்டத்தட்ட 20 - 22 
மாணவர்க க்கு ஓர் ஆசிாியர் என்ற அ ப்பைடயில் உள்ள . 
ஆனால், கணித,  விஞ்ஞான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நா  
த விய ாீதியில் இ க்கின்ற . குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கிேல 
இ  பாாியளவில் காணப்ப கின்ற . கணிதத் ைறயில், 
விஞ்ஞானத் ைறயில் கற்கின்ற மாணவர்க க்கு அந்தத் 

ைறயில் கற்பிப்பதற்கு உாிய ஆசிாியர்கள் இல்ைல. ஆனால், 
நிர்வாகத் ைறக க்குத் ெதாி  ெசய்யப்ப கின்றேபா ம் 
பட்டதாாிப் பயி நர்கள் நியமிக்கப்ப கின்றேபா ம் கணித, 
விஞ்ஞானப் பட்டதாாிகள் இவ்வா  அந்தத் ைறக க்குள் 
ெசல்கிறார்கள். அவர்கள் 4 - 5 வ டங்கள் அங்ேக 
பணியாற்றிவிட்டால் தி ம்ப ேவ  ைறக்கு வ வதற்கு 
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வி ம் வதில்ைல. ஆகேவ, கணித, விஞ்ஞானத் ைறைய 
வளர்க்கேவண் மானால் நிர்வாகத் ைறயில், ஏைனய 

ைறகளில் இ ப்பவர்கைள மீண் ம் ஆசிாியத் ெதாழி க்கு 
உள்வாங்க ேவண் ம்.  

உதாரணமாக, யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ைவத்திய 
சாைலயில் விஞ்ஞானத் ைறையச் ேசர்ந்த 24 பட்டதாாிகள் 
ெவ ம் நிர்வாக எ நர்களாக இ க்கிறார்கள். ஆனால், 
யாழ்ப்பாணத்தில் கணித, விஞ்ஞானத் ைறக்கு ஆசிாியர்கள் 
இல்ைல. எனேவ, இவர்க க்கு  நிதி ாீதியான ஓர் ஊக்குவிப்  
வழங்கி, அதாவ  ஓர் allowance ஐ வழங்கி,  இவர்கள்  
ஆசிாியர்களாகக் கடைம ாியக் கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்க  ேவண் ம். அப்ேபா தான் இந்தக் கணித, விஞ்ஞானத் 

ைறயில் நாட் ல் மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ம். 
ேம ம், கணித விஞ்ஞானத் ைறயில் ப க்கின்றவர்கள் 
ஆசிாியத் ெதாழிைலவிட தாங்கள் ேவ  ைறக க்குள் 
ெசல்வைத அல்ல  ேவ  நி வனங்களில் ேவைல ெசய்வைத  
மிகக் ெகௗரவமாகக் க கிறார்கள். இந்த ஆசிாியத் 
ெதாழி க்கு இப்ெபா  கணித, விஞ்ஞானத் ைறையச் 
ேசர்ந்தவர்கள் வ வ  குைறவாகேவ ள்ள . ஆகேவ, 
இ பற்றிச் சிந்தித்  அதற்கான மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரக் 
கூ ய வைகயில் ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண் ம்.  

மாணவர்க க்குக் கணனிகைள வழங்குவ  நல்ல விடயம்; 
அ  ஒ  வைகயிேல ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய . நா  ரா ம் 
Wi-Fi வசதிையத் திறந் விட் , கணனிைய ம் வழங்கி 
விட்டால் மாணவர்கள் ப ப்பார்கள் என்  க கின்ேறாம். 
ஆனால், அ  நல்லதா, ெகட்டதா என்ப  ஆய் க்குட்ப த்தப் 
பட ேவண் ம். அேதேநரம் த ல் மாணவர்க க்குக் கணினி 
வழங்குவைதவிட ஆசிாியர்க க்குக் கணினி வழங்கப்படல் 
ேவண் ம். ஆசிாியர்கள் கணினித் ைறயிேல பயிற்சிெபற 
ேவண் ம்; ஜிட்டல் ைறயிேல பயிற்சிெபற ேவண் ம். ஒ  
கணினித் ைற ஆசிாியர் பாடசாைலயிேல கற்பிக்கின்ற 
ெபா  ஆசிாியர் ேகள்வி ேகட்க தல், வகுப்பிேல 
இ க்கின்ற மாணவன் தானாகக் கணினி பற்றிக் 
கைதக்கின்றான். அவ்வள க்கு மாணவனிடம் ஆக்க ம் 
ஊக்க ம் இ க்கின்ற . ஆனால், கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர் 
க க்குச் சாியான பயிற்சியில்ைல. த ல் நா  த விய 
ாீதியில் ஆசிாியர்க க்கான ம க் கணினிகள் வழங்கப்பட் ப் 
பயிற்சி வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  ஆசிாியர்க க்குக் கற்பிக்கின்ற ேசைவக்கால 
ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள் மற் ம் ேமலதிகாாிகளிடம் 
கணினிையப் பற்றிய என்ன அறி  இ க்கின்ற ? பாரா  
மன்றத்தில் இ க்கின்ற எங்களில்கூட கணினியிேல ேதர்ச்சி 
ெபற்றவர்கள் எத்தைன ேபர்  இ க்கின்றார்கள்? உதாரணமாக 
ஒ  க தத்ைத type ெசய்யக்கூ ய அள  ஆற்ற ள்ளவர்கள் 
எத்தைன ேபர் இ க்கின்றார்கள்? என்  ேகட்கின்ேறன். 
ெவளியி ள்ளவர்களிடம் எவ்வள ரம் இந்த அறி  
இ க்கின்ற  என்பைத எங்கைளப் பார்த்ேத நாங்கள் 
அறியலாம். கணினி மாணவர்க க்குத் ேதைவதான். ஆனால், 
அ  த ல் ஆசிாியர்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ஆசிாியர்க க்குக் கணினிகள் வழங்கப்ப ம்ெபா தான் 
மாணவர்க க்கு அவர்கள் சாியான கணினிக் கல்விைய 
வழங்குவார்கள்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
கல்விக்குப் பணம் ஒ க்குவதால் மட் ம் கல்வி வளரா ; கல்வி 
யிேல மாற்றங்கைளக் ெகாண் வ வதற்கான ச ைககள் 

அறிவிக்கப்பட ேவண் ம். பலா  ஆசிாியர் பயிற்சிக் 
கலாசாைல டப்பட்ேட இ க்கின்ற . 1990ஆம் ஆண்  
மக்கள் இடம்ெபய ம்ேபா  அந்தக் கலாசாைல ம் 
இடம்ெபயர்ந் தான் யாழ்ப்பாணத்திேல இயங்கிய . இந்தக் 
கலாசாைல சம்பந்தமாகப் பல தடைவகள் சைபயிேல ேகள்வி 
ேகட்கப்பட் க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் நாங்கள் 
ேகட்கின்ற ேகள்விகள் சைபயிேல அங்கீகாிக்கப்ப வதில்ைல 
அல்ல  ேபசப்ப வ  ெவ ம் ேபச்சுக்களாகேவ ேபாகின்றன. 
இன்  பலா  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கலாசாைலக்கு என்ன 
நடக்கின்ற ? ெசன்ற வாரம்கூட ேகாப்பாய் ஆசிாியர் 
பயிற்சிக் கலாசாைலயின் அைறயின் ஒ  ைலயிேல 
அங்குள்ளவர்கள் விடப்பட் ந்தார்கள். எத்தைனேயா 
ஆங்கில ஆசிாியர்கைள, விவசாய ஆசிாியர்கைள மற் ம் 
பல்ேவ பட்ட பாட ஆசிாியர்கைள உ வாக்கிய பலா  
ஆசிாியர் பயிற்சிக் கலாசாைல இன்  இயங்க யாமல் 
இ க்கின்ற . ஒ  தன்ைமயான ஆசிாியர் பயிற்சிக் 
கலாசாைல ஒ  நாட் ேல இவ்வா  இன் ம் டப்பட் க் 
கின்ற  என்றால் அ குறித்  ஏன், ஒ  நல்ல ைவ எ க்க 

யா ள்ள ? அதைன ஏன் இயங்க ைவக்க யா ?  

இன்  ஆசிாியர்கள் பல க்கும் பயிற்சிகைள வழங்கு 
வ டன் மாணவர்க க்கும் தைலைமத் வப் பயிற்சிகள் 
வழங்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற . எம  நாட் ேல 
நடக்கின்ற பல கலாசாரச் சீரழி கள், மாணவர்கள்மீ  
ேமாதல்கைள ேமற்ெகாள் கின்றைம, மாணவர்கள் 
திைசதி ப்பப்ப கின்றைம ேபான்ற விடயங்க க்கு எல்லாம் 
தீர்  காண்பதற்கு இந்தக் கலாசாைலகள் நல்ல ஒ  மத்திய 
நிைலயமாக இ ந்  ெசயற்பட ம். இ  மாணவர் 
க க்கும் ஆசிாியர்க க்கும் நல்லெதா  வள நிைலயமாக 
ஏன், அைமயக்கூடா ? ஆகேவ, இந்தக் கலாசாைலைய 
மீண் ம் இயங்கைவக்க உடன யாக நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

ெகளரவ மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்கள் இ க்கின்ற 
இவ்ேவைளயில் நான் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , பலா  ஆசிாியர் கலாசாைலக்கு 
இ க்கின்ற 50 ஏக்கர் காணிைய இரா வம் இ வைர 
வி விக்கவில்ைல. ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றத் க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் என்ற வைகயில் அந்தக் கலாசாைலக்குாிய 
காணிைய வி வித் க் கலாசாைலையச் ெசாந்த இடத்தில் 
இயங்க வி ங்கள்! அப்ெபா தான் இந்த நாட் ேல 
மாற்றங்கள் கிைடக்கும். ேபசுவதால் மட் ம் மாற்றங்கைளக் 
ெகாண் வர யா . அைவ ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
இன்  எத்தைனேயா காணிகள் வி விக்கப்பட்டதாகச் 
ெசால்லப்ப கின்றேபாதி ம் இந்த உயர் கல்வி நி வனம் 
இன்ன ம் வி விக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, தய ெசய்  
அதைன நீங்கள் கவனத்தில் எ ங்கள்!  

இலங்ைகயிேல யாராக இ ந்தா ம் ைசவ சமயம் 
கற்பிக்கலாம் என்ற நிைல இன்  காணப்ப கின்ற . 
உதாரணமாக மரேவைலப் பாடத் க்கு நியமனம் ெபற்ற 
ஆசிாியர் ஒ வர்  சமய பாடத்ைதக் கற்பிக்குமா  ேகட்கப் 
ப கின்றார். இ  ஒ  ேமாசமான நிைலைம! ஆனால், 
இஸ்லாம் சமயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ெமளலவிகளாகப் 
பயிற்றப்பட்ட நிைலயிேலேய இஸ்லாம் சமய ஆசிாியர்களாக 
வ கின்றார்கள்; கிறிஸ்தவ நி வனங்க க்கு ஊடாகக் 
கிறிஸ்தவ ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள்; பிாிேவனா 
நிைலயங்க க்கு ஊடாக ெபளத்த ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப் 
ப கின்றார்கள். ைசவசமய ஆசிாியர்கள் மட் ம் அவ்வா  
நியமிக்கப்ப வதில்ைல. அந்த வைகயில் எப்ப யானவர்க ம் 
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அந்தப் பாடத்ைதக் கற்பிக்கலாம் என்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . உதாரணமாக சம்பந்தப்பட்ட பாடசாைல 
யில் யாராவ  வய  திர்ந்த ஓர் ஆசிாியர் இ ந்தால் 
அவைரேய ைசவசமய பாடத்ைதக் கற்பிக்க வி கின்றார்கள். 
இ  ைசவ சமயக் கல்வியின்மீ  பாாிய தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த்தி ள்ள .   

இப்ெபா  இந்த நாட் ல் சாியான தமிழ்ெமாழி 
ஆசிாியர்கள் இல்ைல; சாியான ைசவசமய ஆசிாியர்கள் 
நியமிக்கப்ப வதில்ைல. அைதவிட கல்வி அைமச்சிேல ைசவ 
சமயத் க்கான பாடத் ைற சம்பந்தமான விடயங்கைளக் 
கிறிஸ்தவர்கள்தான் தீர்மானிக்கின்றார்கள் என்ற ஒ  
கவைலயான ெசய்தி ம் இ க்கின்ற . ெகளரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கள் தய ெசய்  இதைனக் கவனத்தில் எ க்க 
ேவண் ம். ைசவ சமய பாடத்ைதத் தீர்மானிக்கின்ற கு வில் 
தமிழ்ப் ெபயர்கேளா , சமயம் சார்ந்தவர்கள் எத்தைன ேபர் 
இ க்கின்றார்கள் என்  பா ங்கள்! யார், யார் என்ன 
நிைலயிேல இ க்கின்றார்கள், எத்தைன ேபர் ைசவ சமய  
பாடத்ைதத் தீர்மானிக்கின்றார்கள் என்ப  ெதாி ம். இ கூட 
ஒ  பாாிய குைறபா . இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் கல்வியிேல மாற்றங்கைளக் 
ெகாண் வரலாம்.  

கல்விக்காகக் காசுகைள ஒ க்குவ ம் அல்ல  காசி  
டாக மட் ம்தான் கல்வியிேல மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர 
எதிர்பார்ப்ப ம் மாணவர் மத்தியில் அல்ல  நாட் ன் 
கல்வியில் எந்த அளவி ம் ன்ேனற்றத்ைதத் தரா . இந்த 
நாட் ேல ஒ  காலத்தில் ெசட் குளம், நகாி ேபான்ற சில 
பிரேதசங்க க்கு விேசட ச ைககள் அறிவிக்கப்பட் ந்தன. 
சில ெவட் ப் ள்ளிகளில்கூட வித்தியாசங்கள் காண்பிக்கப் 
பட் ந்த . அேதேபால, தீவகப் பகுதிகளில் இ க்கின்ற 
பாடசாைலகளில் ப க்கின்ற மாணவர்க க்கு தரம் ஐந்  

லைமப்பாிசில் பாீட்ைச, பல்கைலக்கழக அ மதி 
ஆகியவற்றில் சில ச ைககள் அறிவிக்கப்படேவண் ம். 
அவ்வா  அறிவிக்கப்ப கின்றெபா தான், அந்தந்த இடங் 
கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்கள் - ெந ந்தீ  மாணவன் 
ெந ந்தீவி ம் நயினாதீ  மாணவன் நயினாதீவி ம் 
எ ைவதீ  மாணவன் எ ைவதீவி ம் - இ ந்  ப க்க 

ம். எ ைவதீவில் இ க்கின்ற ஒ  மாணவன், 
அவ ைடய ெசாந்த ஊாிேல க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைச 
எ த யாததால், பாீட்ைசக் காலத்தில் ஊர்காவற் ைறக்கு 
வந்  ஒ   எ த்  தங்கியி ந் தான் அதைன 
எ தேவண் ம். இல்ைலேயல், தின ம் க்கால் மணித் 
தியாலம் வள்ளத்தில் கடல் கடந்  வந்  எ தேவண் ம். இ  
மிக ம் ேமாசமான நிைலைம. ஆகேவ, அவரவர் ப த்த 
இடங்களில் பாீட்ைச எ தக்கூ ய வைகயில் பாீட்ைச 
நிைலயங்கள் அைமந்தால், எ ைவதீ  மாணவர்க ைடய 
ேதைவ ம் ர்த்தி ெசய்யப்ப ம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அேதேபால, அனைல தீவிேல க.ெபா.த. உயர்தரம் 

ப க்கின்ற மாணவர்க க்குப் பிரச்சிைன! ஆகேவ, பல்கைலக் 
கழகம் ெசல்வதற்ெகனத் தீவக மாணவர்க க்கான ெவட் ப் 

ள்ளியிேல ஒ  வித்தியாசத்ைத இந்த அரசாங்கம் ெகாண்  
வரேவண் ம். அவ்வா  ெகாண் வந்தால்தான், அந்தந்தப் 

பகுதிகைளச் ேசர்ந்த மக்கள் அந்த இடங்களிேலேய 
கு வாழ்வார்கள்; மாணவர்கள் நம்பிக்ைகேயா  கல்வி 
கற்பார்கள்; அவர்க ைடய கல்வியிேல ஒ  மாற்றம் வ ம். 
அந்த மாற்றத் க்கு இந்த ெவட் ப் ள்ளி க்கியமானதாக 
அைம ம் என்பைத நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், நாட் ேல இவ்வள  பற்றாக்குைற - ேதைவகள் 
இ ந்தா ம் கல்விக்குச் சில ன் ாிைமகள் அளிக்கப்பட 
ேவண் ம். சுவிஸ் நாட் ல் ஒ  மணிக்கூட்  வியாபாாியாக 
இ ந்த ேசா, கால்நைடயாகச் ெசல்கின்றெபா  இஸ்ேரல் 
நாட் ல் ைகதியாகப் பி க்கப்பட்  சிைறயிேல அைடக்கப் 
பட்டார். அவர் சிைறயிேல இ க்கின்றெபா , அந்தப் 
பாைலவனப் பாைதயி டாகக் குழந்ைதகள் ெசல்வைதப் 
பார்த்  ஏன், இந்தக் குழந்ைதகள் ஓர் இயற்ைகயான சூழ ேல 
கல்வி கற்கக்கூடா ? ஏன், இவர்கள் இயற்ைகச் சூழ ல் 
வாழக்கூடா ? என்  நிைனத்தார். அவ்வா  நிைனத்த 

ேசா, பின்னாளில் கல்விச் சிந்தைனயில் ஒ  மகானாக 
வந்தார். அேதேபால்தான், ன்பள்ளிக் குழந்ைதக ைடய 
மனதிேல கல்வி பற்றிய நல்ல சிந்தைனகைளக் ெகாண் வர 
ஒ  திய திட்டம் வகுக்கப்படல் ேவண் ெமன நான் மீண் ம் 
குறிப்பிட வி ம் கிேறன்.  

அேதேபால், கடைம நிைறேவற்  அதிபர்கள், கடைம 
நிைறேவற் ம் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் ெதாடர்பில் 
இந்த அரசாங்கம் ஒ  ைவ எ க்கேவண் ம். ஒன்றில் 
"இல்ைல" அல்ல  "ஆம்" எனக் குறிப்பிட ேவண் ம். 
இவர்களின் இந்த விடயத்தில் இ த்த ப் ச் ெசய்யக்கூடா . 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற் 
குாிய நடவ க்ைக Cabinet Paper வைரக்கும் ெசன்றி ப்ப 
தாக, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். 
நாங்கள் அதற்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறாம். அேதேபான்  
இந்த விடயங்க ம் ெதாடர்ந்  கவனத்திேல எ க்கப்பட 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
க்கியமாக பாடசாைலயில் தரம் 6, 7 ,8 ,9, 10, 11ஆம் தர 

வரலாற் ப் பாடப் த்தகங்களில் தமிழ் வரலா  அழிக்கப் 
பட்ட விதத்ைத நான் எ தியி க்கிேறன். தய ெசய்  இதைன 
*ஹன்சாட் ல் பதி மா   ேகட் , என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி. 

அ த் , ெகளரவ விஜயகலா மேகஸ்வரன் அவர்கள்! 
 
[பி.ப. 3.18] 

 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்வி 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 
தற்கண் உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாண் , எங்க  

ைடய வடக்கு, கிழக்கு உட்பட மைலயகப் பிரேதசங்களில் 
காணப்ப கின்ற கல்வி ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள நான் 
இங்கு எ த் க்கூற வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த வ டம் நாங்கள்  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத் 
தி டாக வடக்கு, கிழக்கிேல சில ேவைலத்திட்டங்கைளச்  
ெசய்தி க்கின்ேறாம். எங்க ைடய இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கமான , இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் இ ந்த 
நிலங்களில் அைரவாசி நிலத்ைத எங்க க்கு வி வித் த் 
தந்தி க்கின்ற . அத டாகச்  சில பாடசாைலகள் வ . 
வடக்கிேல வி விக்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 16 கற்ைக 
ெநறிகைளக்ெகாண்ட பலா  ஆசிாியர் கலாசாைல இன்ன ம் 
இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ன்கீழ்தான் இ ந்  வ கின்ற . 
நாங்கள் இதைன வி வித் க்ெகாள்வதற்குாிய விண்ணப்பப் 
பத்திரத்ைதப் பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாள க்கு அ ப்பி 
யி க்கின்ேறாம். அவர்கள் இந்த ஆசிாியர் கலாசாைலைய 
வி விப்பதற்கு அ மதித்தா ம், அங்குள்ள இரா வம் அைத 
அ மதிப்பதாக இல்ைல. கடந்த மாதம் ெகளரவ கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள் வடக்குக்கு விஜயம் ெசய்தேவைள, 
இவ்விடயம் அவ ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட . 
அந்தேவைள, அங்கு நடந்த சிறிய கூட்டத்தில் நா ம் 
கலந் ெகாண் ந்ேதன். அப்ேபா , அங்கி ந்த இரா வ 
அதிகாாி ஒ வர் கூறினார், "இந்த ஆசிாியர் கலாசாைல 
அைமந்தி க்கின்ற காணியான  வ னியா பல்கைலக் 
கழகத் க்குச் ெசாந்தமான " என் . அ  எந்தப் பல்கைலக் 
கழகத்திற்குச் ெசாந்தமாக இ ந்தா ம் அந்த நிலத்ைத ம் 
கட் டத்ைத ம் வி வித்  அங்கு கற்பிக்கப்பட்ட 16 
கற்ைகெநறிகைள ம் மீள ஆரம்பிப்பதற்குக் கல்வி அைமச்சு 
கட்டாயம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். இந்த 16 
கற்ைகெநறிக ம் அங்கு கற்பிக்கப்படாத நிைலயில் இன்  
எங்க ைடய மாணவர்கள் பாதிப்பைடந்தி க்கின்றார்கள்.  

ஒவ்ெவா  வ ட ம் பல்ேவ பட்ட விடயங்க க்கு வர  
ெசல த் திட்டத்திேல நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பல்ேவ  பிரேதசங்களில் 

டப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்ற இப்ப யான எத்தைனேயா 
கல்வி நிைலயங்கள், பாடசாைலகள் மற் ம் ஆலயங்கள் 
சம்பந்தமாக வர  ெசல த் திட்டத்திேல நிதி ஒ க்கப் 
படாததால் வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் மைலயகம் ேபான்ற 
பகுதிகளில் வாழ்கின்ற எம  மக்கள்தான் பாதிக்கப் 
ப கின்றார்கள்.   

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்கு 
குைறந்தள  நிதி ஒ க்கப்பட் ந்தா ம் எம  பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கு அதி ந்  அதிகள  நிதி வழங்கப்பட 
ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்ைக எ த் க்ெகாண்டால், அந்தப் 
பிரேதசம் 30 வ ட கால த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப் 
பட்டதாகும். இ ந்தேபாதி ம் சில பாடசாைலகள் அங்கு 
இன்ன ேம ன த்தாரணம் ெசய்யப்படாத நிைலயில் 
இ க்கின்றன. குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 
இன்ன ம் எத்தைனேயா பாடசாைலகளில் ஓைலக் கு ைச 
க க்குள்ேள இ ந் தான் மாணவர்கள் கல்வி கற்  
வ கின்றார்கள். அங்கு உாிய தளபாடங்கள் இல்ைல; 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . எத்தைனேயா 
பாடசாைலகள் கட் டங்களின்றி இ க்கின்றன. மாணவர்கள் 
சப்பாத் க்கள் இல்லாத நிைலயில் ெவ ம் கால்க டன் 
பாடசாைல ெசல்கின்றார்கள். இவ்வாறான நிைலைமதான் 

எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்குப் பாடசாைலகளில் 
நில கின்ற . எனேவ, கல்விக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் 
வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் மைலயகப் பாடசாைலக க்கு கூ த 
லான நிதிைய வழங்க ேவண் ம். எந்ெதந்தப் பிரேதசத்தில் 
எந்ெதந்தப் பாடசாைல பாதிக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைத 
இனங்கண்  குறித்த பாடசாைலக க்குக் கூ தலான 
நிதிையக் கட்டாயம் வழங்க ேவண் ம் என்  இந்த உயர் 
சைபயிேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேதசிய ாீதியில் உள்ள 97 கல்வி வலயங்களில் 
எங்க ைடய தீவகக் கல்வி வலயம் கைடசி நிைலயில் 
இ க்கின்ற . அங்குள்ள பாடசாைலகள் Kayts, ேவலைண, 
காைரநகர், Delft ேபான்ற பிரேதச ெசயலகப் பிாி களின்கீழ் 
இயங்குகின்றன. ஆனால், அந்தப் பிரேதசங்களிேல கல்வி 
நிைல 20 வ ட காலமாக மந்தமாகக் காணப்ப கின்ற . 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் த்தத்திற்கு ன்னர் கல்வியில் 

ன்னிைல வகித்தன. த்தத்திற்குப் பின்னர் ேவ  
பிரேதசங்கேளா  ஒப்பி கின்றேபா  நான் நிைனக் 
கின்ேறன், அைவ பாாிய பின்னைடைவக் கண் க்கின்றன 
என் . 97வ  நிைலயி க்கின்ற இந்தத் தீவகக் கல்வி 
வலயமான , 20 வ ட காலமாக குறித்த ஓர் ஆ தக் கு வின் 
கட் ப்பாட் ல் இ ந்தப யால் அந்தப் பிரேதசங்க க்குட் 
பட்ட மாணவர்கள் கல்வியில் பின்தங்கிய நிைலயிேலேய 
காணப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, இப்ப யான பிரேதசங்கைள 
இனங்கண்  அங்குள்ள பாடசாைலக க்கு இம் ைற வர  
ெசல த் திட்டத்திேல கூ தலான நிதிைய ஒ க்க ேவண் ம்.  

அேதேநரம் அங்கு கூ தலான ஆசிாியர்கைள நியமிக்க 
ேவண் ம். உண்ைமயிேல கடலால் சூழப்பட்ட தீவகப் 
பிரேதசங்க க்கு ஆசிாியர்கள் கடைமக்குச் ெசல்லத் தயங்கு 
கின்றார்கள். அங்கு நியமனம் ெப கின்றவர்கள் ஏேதா ஒ  
காரணத்ைதக் காட்  ேவ  பிரேதசங்க க்கு மாற்றலாகிச் 
ெசல்கின்றார்கள். இவ்வாறான காரணங்களால் எங்க ைடய 
தீவகக் கல்வி வலயம் ற் தாகப் பாதிப்பைடந்த 
நிைலயில் காணப்ப கின்ற .    

வட மாகாணத்தி ள்ள மாவட்டங்களின் சில கல்வி 
வலயக் காாியாலயங்க க்குப் ெபண்கள் ேவைலக்குச் 
ெசல்வ  க ம் கஷ்டமாக இ க்கின்ற . அங்குள்ள சில 
வலயங்களிேல tinted கண்ணா கள் ெபா த்தப்பட்ட காாியா 
லயங்கள் காணப்ப கின்றன. அப்ப யான காாியாலயங்களில் 
ேவைல ெசய்கின்ற ெபண்க க்கு இன்  பா காப்  வழங்க 
ேவண் ய நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . இப்ப யான கல்வி 
வலயங்கைள இனங்கண்  அந்த tinted கண்ணா கைள 
அகற் வதற்குக் கல்வி அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் அப்ப யான அ வலகங்களில் 
ெபண்கைளத் ன் த் வ  இன்  கூ தலாக இடம்ெபற்  
வ கின்ற . கடந்த மாத ம் ேநற்  ன்தின ம் இப்ப யான 
பிரச்சிைனகள் ஏற்பட் க்கின்றன. இப்ப யான நிகழ் கள் 
அந்தப் பிரேதசங்களில் நைடெப வதனால் எங்க ைடய 
மக்கள் பாதிப்பைடகின்றார்கள். அதற்கும் ேமலாக அங்கு 
அழகான ெபண்கள் ேவைலக்குச் ெசன்றால் அவர்க ம் 
ெப ம் பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க்க ேவண் ய நிைல 
ஏற்ப கின்ற . கல்விச் ச கத்தி ள்ள ஒ சில ப த்தவர்கள் 
கண் த்தனமான ைறயில் வி கின்ற பிைழ எங்க ைடய 
நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு அவமானத்ைதத் ேத க் ெகா க் 
கின்ற . ஆைகயால் சம்பந்தப்பட்டவர்கைள இனங்கண்  
கட்டாயம் தண்டைன வழங்க ேவண் ம். ெகளரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் அவர்கள் இப்ெபா  சைபயில் இ க்கின்ற 
ப யால், இந்த விடயத்ைத அவ ம் கவனத்தில் எ த்தி ப் 
பாெரன நிைனக்கின்ேறன். இதற்குக் கட்டாயம் நடவ க்ைக 
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எ க்கேவண் ய  கல்வி இராஜாங்க அைமச்சாின் ெபா ப் 
பாக இ க்கின்ற . அதற்கும் ேமலாக கல்வியைமச்சு வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்கைள அவர  ெபா ப்பில் விட் க்கிற . 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, you have two more minutes. 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
I have nine minute. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, you  were given eleven minutes. Now you are left 

with two minutes. 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Okay. Thank you.   

ஆைகயால், இந்தப் பிரேதசங்களி ள்ள பிரச்சிைனக க் 
குக் கட்டாயம் கங்ெகா க்கேவண் ய ஒ  நிைல ஏற்ப  
கின்ற . எனேவ, இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் இடம்ெப  
வதற்கு அவர் இடமளிக்கக்கூடாெதன்  ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன்.   

எங்க ைடய தமிழ்ெமாழி லப் பாடசாைலகளில் ற்  
க்கு எ பத்ைதந்  தமானவற்றில் ைமதானமில்லாத நிைல 
காணப்ப கின்ற . ெகா ம்  மாவட்டத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், ைசவ மங்ைகயர் கழகத்திேல 3,500இற்கு 
ேமற்பட்ட ெபண் பிள்ைளகள் ப க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அங்கு ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் இல்லாத நிைல 
காணப்ப கின்ற .  எங்க ைடய இரத்மலாைன Hindu 
College ஐ எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக கிட்டத்தட்ட 1,000 
மாணவர்கள் ப க்கின்றார்கள்.  த்தம் வைடவதற்கு 

ன்னர் அங்ேக 3,000இற்கு ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி 
கற்றார்கள்.  இன்  அந்தப் பாடசாைல ஒ  மாகாண சைபக்கு 
உட்பட்ட சிறிய பாடசாைலயாக இயங்குகின்ற . ேம ம், 
வடக்கு, கிழக்கு, மைலயகம் உட்பட எம  பிரேதசங்களில் 
அைனத்  Sports வசதிகைள ம் ெகாண்ட பாடசாைல என்  
ெசால்லக்கூ யவா  ஒ  பாடசாைலகூட இல்ைல. ஆனால், 
ேவ  மாவட்டங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக 
அைனத்  விைளயாட் க்க க்கு ாிய வசதிகைளக் ெகாண்ட 
பாடசாைலகள் பல இ க்கின்றன.  எனேவ, எங்க ைடய 
வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் மைலயகப் பிரேதசங்களில் கட்டாயம் 
ஒ  மாவட்டத்தில் ஒ  பாடசாைலையயாவ  அைனத்  
விைளயாட் க்க க்கு ாிய வசதிகைளக் ெகாண்ட 
பாடசாைலயாக உ வாக்கித் தரேவண் ெமன்  இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா  எங்க ைடய ெதாண்டராசிாியர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனத்ைத வழங்குவதற்காக அைமச்சரைவப் பத்திரம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்பதாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ கின்றார். எங்க ைடய ெதாண்டராசிாியர்கள் 25 வ ட 
காலமாகத் தங்க ைடய நிரந்தர நியமனத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக அைலந்  திாிந்தி க்கின்றார்கள். இந்த 
விடயம் ெதாடர்பாகக் கடந்த வ ட வர  ெசல த்திட்ட 

விவாதத்தின்ேபா ம் எங்களால் எ த் க்கூறப்பட்ட .  இந்த 
வ ட ம் எ த் க் கூ கின்ேறாம்.  எனேவ, அ த்த வ ட 
வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு ன்னராவ  அவர்க க்கு 
நிரந்தர நியமனத்ைத வழங்கேவண் ம்.  

அத்ேதா  இலங்ைக வ ேம 30,000இற்கு ேமற்பட்ட 
ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் கல்வி கற்பித்  வ கின்றார்கள். 

அவர்க க்கு அ ப்பைடச் சம்பளம் 4000-7000 வைரயில்தான் 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற . சில ேவைளகளில் அைத ம் 
வழங்க யாத நிைல ஏற்ப கின்ற . ஆைகயால், ஒவ்ெவா  
வ ட ம் வர  ெசல த் திட்டத்திேல திய ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்கைள உள்வாங்குவதற்கான அ மதிைய ம் வழங்க 
ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாண்  இங்கு ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
 

[අ.භා. 3.27] 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාරණා කීපයක් සඳහන් 

කිරීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා ගන්නවා. එම කාරණා 
පිළිබඳව කථා කිරීම අෙප් වගකීමක්. විෙශේෂෙයන් අභ්යන්තර 
කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය 
තුළින් වයඹ පළාත ඉලක්ක කර ගනිමින් කියාත්මක වන 
සංවර්ධන කාර්යෙය්දී, වැව් අමුණු ගණනාවක් වැඩිදියුණු කරන 
වැඩසටහන් කියාත්මක වන බව අපට ෙපනුණා. ඒ වාෙග්ම, ණය 
ආධාර ලබා දීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. ෙමම 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී, එක කණ්ඩායමකට විතරක් 
මුදල් පතිපාදන ලැෙබන විධියට තමයි කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
කියන කාරණය අපි ගරු ඇමතිතුමාට හා එම නිලධාරින්ට 
කියන්න කැමැතියි. නමුත් රජයක් විධියට, රජෙය් මුදල් -
අමාත්යාංශයක මුදල්- වැය කිරීෙම්දී ෙපොදුෙව් හැම මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකුටම එම මුදල් ලැෙබන කමෙව්දයක් කියාත්මක 
කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ගෙම් සංවර්ධනය ගැන නිරන්තර අවදිෙයන් ඉන්නා ෙමොෙහොතක, 
අප නිෙයෝජනය කරන වයඹ පළාෙත් ගල්ගමුව, නිකවැරටිය හා 
යාපහුව වාෙග් දුෂ්කර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට මුදල් ලබා 
දීෙම්දී කිසිම සම්බන්ධීකරණයක් අප හරහා කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක ෙවනත් කණ්ඩායමක් ඔස්ෙසේ පමණක් කියාත්මක වීම 
ගැළෙපන්ෙන් නැති කාර්යයක් විධියට තමයි අපට ෙපන්වා 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අඩුම වශෙයන් 2017 
වසෙර්දීවත් ෙමම කාර්යයන් කිරීෙම්දී අෙනක් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ගැනත් කල්පනා කරලා, ෙමම මුදල් ලබා දීෙම් 
කමයත්, වැව් අමුණු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පතිපාදන ලබා දීෙම් 
කමයත්, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වූ, එෙහත් මග 
නැවතී තිෙබන ව්යාපෘතිවලට මුදල් ලබා දීෙම් කමයත් සකස් 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට 
කටයුතු කරන අප හරහා ෙපොදුෙව් එවැනි වැඩසටහන් කියාත්මක 
කිරීම වැදගත් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලි කරන්නට 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන ආයතනයක් වන මධ්යම සංසක්ෘතික අරමුදල 
ආරම්භ කරලා, ඒ  අරමුදලත් එක්ක ෙවනම කැබිනට් 
පතිකාවකින් යාපහුව, දඹෙදණිය, පඬුවස්නුවර හා කුරුණෑගල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන රාජධාරි හතර ඉලක්කගතව අපි වයඹ සංස්කෘතික චතුරශය 
ආරම්භ කළා. නමුත් අද ඒක වැඩ ෙනොකරන තැනක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා ගත්ත 
290 ෙදෙනකුෙග් රැකියා  අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමාට හා ගරු ඇමතිතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් 
කළා. එෙසේ රැකියා නැති වුණු අය කම්කරු උසාවි ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒත්, අඩු වශෙයන් කම්කරු උසාවිෙය් කැඳවීමකටවත් 
මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙල් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් සහභාගි ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් කම්කරු නීතියක් 
තිෙබනවා. ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව, ෙසේවකයන් ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳව පරිපාටියක් තිෙබනවා. එම පරිපාටිය අනුව කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒ වුණත්, අත්දැකීම් බහුල, අවුරුදු ෙදකහමාරක්-තුනක් 
එහි ෙසේවය කරපු එම ෙසේවකයන්ට අද රැකියා නැති වී තිෙබනවා.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පගතිය පිළිබඳව දන්වා තිෙබන 
ෙපොෙතහි මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදල පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් එක 
ෙඡ්දයක් විතරයි. ෙවන කිසිම ෙඡ්දයක ඒ ගැන සඳහන් ෙවලා 
නැහැ. පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මුදල් ෙනොමැති 
ෙමොෙහොෙත්දී, විහාරස්ථාන, දාගැබ්, පුරා විද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණය 
සඳහා මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් විශාල වශෙයන් මුදල් ලබා 
දීලා අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කළා.  

ඒත් එක්ක ම අපි ෙදමළ මහා සෑය ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි. 
අද වනවිට කඩා වැටී තිෙබන ෙපොෙළොන්නරුෙව්, "ෙදමළ මහා 
සෑය" ජාතීන් අතර මිතත්වය ෙගොඩ නැඟීමක් විධියට පවතින්නක්. 
විෙශේෂෙයන්ම දමිළ කාර්මික ශිල්පීන්, දමිළ වඩු ශිල්පීන් කරපු 
මහා දැවැන්ත දාගැබක් ෙලස ෙදමළ මහා සෑය හැඳින්විය හැකියි.  

ඒක අද කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් පතිසංස්කරණ කටයුත සියල්ල කියාත්මක 
කරලා, අනුරාධපුරෙය් අභයගිරිය ඇතුළු ෛචත්ය පතිසංස්කරණය 
සඳහා ආරම්භ කළ වැඩසටහනත් එක්ක, අපි වයඹ පළාෙත් 
ආරම්භ කළ වයඹ චතුරශ වැඩ පිළිෙවළ තවත් සකිය ෙලස 
කියාත්මක කරන්න අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
නාට්යකරුවන් ඇතුළු කලාකරුවන්ට තමන්ෙග් නාට්යයක් ඉතා 
අඩු මුදලට ෙපන්වන්න පුළුවන් විධියට ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු 
රඟහල තට්ටු තුනක දැවැන්ත ශාලාවක් විධියට සම්පූර්ණෙයන්ම 
පතිනිර්මාණය කරන්න අමාත්යවරයා විධියට මම මුදල් ලබාදීලා 
දැන් ඒ කටයුතු සිදුකර තිෙබනවා.  

එහි තිබුණු සියලුම අඩු පාඩු විසඳලා ඇඳුම් කාමර, ආපනශාලා, 
නාට්යශාලා, පුහුණුවීෙම් ශාලා, ඒ වාෙග්ම නව තාක්ෂණික ශබ්ද 
තරංග සහිත ශලාවන් ඇතුළු සියලුම අවශ්යතා අන්තර්ගත කරලා 
තිෙබනවා. නමුත්, මුදල් පශ්නය නිසා ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු 
රඟහෙල් වැඩ කටයුතු දැන් ටිකක් නතරෙවලා තිෙබනවා. 
නාට්යකරුවන් ෙවනුෙවන් - කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් - එම රංග 
ශාලාෙව් කටයුතු ඉතාමත්ම කඩිනමින් කියාත්මක කිරීම වැදගත් 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. 

 අපි දකුෙණ් ආරම්භ කළ සුනාමි ෙකෞතුකාගාරෙය් පහළ 
මහෙල් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලායි තිබුෙණ්. එය 
යළිත් විෙද්ශිකයන්ට සහ ෙද්ශීය මහ ජනතාවට විවෘත ෙකොට, ඒ 
මඟින් ඔවුන්ට ෙලොකු අත් දැකීමක් ලබාගන්න පුළුවන් වන 
ආකාරෙයන් ජාත්යන්තරය හරහා  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

 මාතර නාවිමෙන් සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්යස්ථානෙය් කටයුතු 
සෑෙහන ෙකොටසක් අපි අවසන් කරලායි තිබුෙණ්.  ආසියානු 
කලාපෙය් හැම සාර්ක් රටකම සංස්කෘතික කටයුතු ඒකාබද්ධ වන, 
හුවමාරු වන ස්ථානයක් විධියට නිර්මාණය වන එහි කටයුතු  දැන් 
ඉතාමත් මන්දගාමීවයි සිදු ෙවන්ෙන්. මා හිතන විධියට සාර්ක් 
කලාපීය රටවල් විෙශේෂ උනන්දුවකින් ෙම් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් රෙට් පැරණිම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විධියට පුරාවිද්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැඳින්විය හැකියි.  ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් අෙප් 
අයිතිය සුරකින ලක්ෂ සංඛ්යාත පමාණයක් වන ෙම් රෙට් පුරා 
වස්තූන් සංරක්ෂණය කරන මධ්යස්ථාන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
වැඩි වැඩිෙයන් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දක්ෂ 
නිලධාරිෙයක් වන පුරාවිද්ය ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා ඇතුළු 
අෙනකුත් නිලධාරින් ෙම් පිළිබඳව වැඩි ඕනෑකමකින් සහ රට 
පිළිබඳ විශාල හැඟීමකින් කටයුතු කරනවා. ඒත් එක්කම අෙප් 
රෙට් පුරාවිද්යා මධ්යස්ථාන අභාවයට යමින් පවතින බව අපට 
මාධ්ය ඔස්ෙසේ දකින්න ලැෙබනවා. ඒවා සංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ 
සහ ඒවා නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළ මීට වඩා ගුණාත්මක 
ෙලස කියාත්මක කළ යුතුයි කියන එක තමයි රෙට් මහා 
සංඝරත්නෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම පුරාවිද්යාව පිළිබඳව, අෙප් උරුමය 
පිළිබඳව හැඟීමක් තිෙබන හැම ෙදනාෙග්ත් හැඟීම වන්ෙන්.           
ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක කරන වැඩසටහන්වලදී 
අපි මීට වඩා වැඩි උනන්දුවකින් කියා කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, 
ගාල්ල  ෙකොටුවට සමගාමීව මුහුදු පුරාවිද්යා අංශයක් අපි ආරම්භ 
කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල සංචාරකයින් දකුණු දිග මුහුදු 

තීරෙය්  -අපි ඉස්සර කිව්ව ෙසේද මාර්ගෙය්- වැඩිපුරම එන්ෙන් 
මුහුදුබත් ෙවලා තිෙබන නැව්, ෙමවලම් සහ ෙවනත් ෙද්වල් 
කිමිදිලා බලන්න ෙලොකු ඕනෑකමක්, හැඟීමක් ඔවුන්ට තිෙබන 
නිසායි. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම අංශයක් ආරම්භ කරලා, 
චීන රජෙය් දායකත්වය යටෙත්  මුහුදු පුරාවිද්යා ෙකෞතුකාගාරය 
නිර්මාණය කරලා,  පුහුණු කළ ශිල්පීන් ගාල්ල මධ්යස්ථානෙය් 
කටයුතු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙයොමු කර තිෙබනවා. නමුත් එහි 
පවර්ධනයක්, අලුතින් ශක්තිමත් ෙවලා කියාත්මක ෙවන බවක් 
අපට ෙපෙනන්නට නැහැ.  මුහුදු පුරාවිද්යාව නැරඹීම හරහා 
ලංකාවට විශාල මුදලක් ලැෙබනවා. මුහුෙද් තැන්පත් වී තිෙබන 
පුරාවිද්යා ස්මාරක උඩට ගැනීම අනතුරුදායකයි. උඩට ගන්න 
ගිෙයොත් ඒවා විනාශ ෙවනවා. මුහුදු පතුෙළේ තිබියදී තමයි ෙම්වා 
ආරක්ෂා ෙවන්ෙන්. මුහුදු පතුෙළේ ෙම් විධියට ආරක්ෂා ෙවලා 
තිෙබන ඒවා මුහුදු පතුෙළේ කිමිදිලා නැරඹීම සඳහා සංචාරකයන්ට 
අවස්ථාව ලබා ෙදමින්  ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල්වල ඒක 
සංචාරක ව්යාපාරය සඳහා පෙයෝජනයට ගන්නවා. ඒ නිසා චීනෙය් 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ ගාල්ල ෙකොටුෙව් මුහුදු 
පුරාවිද්යා අංශය ඒකාබද්ධ කරලා අපි ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා 
තිබුණා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත්ම ශක්තිමත්ව කියාත්මක 
කරන්න. ඒ නිසා චීනෙය් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක 
යළි ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ෙම් කටයුතු තවත් මීට වඩා 
පුළුල් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙනොෙයක් ෙහේතු 
නිසා මුහුදුබත් ෙවච්ච අතිවිශාල නැව් 48ක් අෙප් මුහුදු සීමාෙව් 
තිෙබනවා.   

541 542 

[ගරු  ටී. බී. ඒකනායක  මහතා] 
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තිකුණාමලය මුහුදු සීමාෙව් තිෙබනවා; මන්නාරම් මුහුදු 
සීමාෙව් තිෙබනවා; දකුණු මුහුදු සීමාෙව් තිෙබනවා; කල්පිටිය මුහුදු 
සීමාෙව් තිෙබනවා. විවිධ රටවල්වල ඒ කාලෙය් තිබුණු 
කාලතුවක්කුවක් නරඹන්න; කාසි නැවක් නරඹන්න සංචාරකයන් 
කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අෙප් පැත්ෙතන් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා මුහුදු 
පුරාවිද්යා අංශය මීට වඩා පවර්ධනය කිරීමත් එක්ක  අලුත් 
ෙවනසකට යන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
කරුණු කාරණා රාශියක් ගැන කථා කරන්න තිබුණත්, ඒ 

සඳහා මට කාලය නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අංශ කිහිපය පිළිබඳව 
මීට වඩා පළල් අවෙබෝධයක් අපි ඇති කරගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
අෙප් උරුමය ෙමච්චරයි. ෙලෝකෙය් වැඩිම ඉතිහාසගත උරුමයක් 
තිෙබන්ෙන් අපටයි. ඇමරිකාවට ඒ උරුමය නැහැ; එංගලන්තයට 
ඒ උරුමය නැහැ. අෙප් උරුමය තවත් ශක්තිමත් කරන්න මීට වඩා 
ෙම් ක්ෙෂේත පවර්ධනය කරන්නය කියන ඉල්ලීම විෂය භාර 
අමාත්යතුමාෙගනුත්, නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමිය. ඊට පථම, 
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair and 
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
 
[பி.ப. 3.39] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இன்  கல்வி அைமச்சு மற் ம் உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு 
ெதாடர்பான கு நிைல விவாதத்திேல உைரயாற் வதற்கு 

சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  கல்வி ெதாடர்பாக இ வைர 
உைரயாற்றிய ெகௗரவ உ ப்பினர்கள் அத் ைற ெதாடர் 
பான பல்ேவ  வைகயான ெபௗதிக வளங்களின் குைறகைள 
எ த் க் கூறினார்கள். உண்ைமயிேலேய கல்வி ம் 
கலாசார ம் ஒ  நாணயத்தின் இரண்  பக்கங்கள் ேபான்றன. 
ஒ  மனிதன், ஒ  ச கம், ஒ  நா  கல்வியிேல எவ்வள  

ரம் உயர்ந்  நின்றா ம் அங்கு கலாசாரம் என்ப  சீரழிந்  
ேபாகுமானால் அந்த நாேடா, அந்த ச கேமா அல்ல  அந்த 
மனிதேனா உ ப்பட யா . இதனால்தான்,   
 

 "ஒ க்கம் வி ப்பந் தரலான் ஒ க்கம்  
 உயிாி ம் ஓம்பப் ப ம்"  

என்  தி வள் வர் கூறியி க்கின்றார். அந்தவைகயில், 
எங்கள  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைளப் ெபா த்தவைரயிேல, 
இந்தக் கல்விேயா  இைணந்த கலாசாரம் என்ப  இன்  எந்த 
நிைலயில் உள்ள  என்பதைன நாம் ஒ  கணம் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். த்தம் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்  7 வ ட காலங்கள் நிைறவைடந்த 
நிைலயிேல, குறிப்பாக எம  இளம் சந்ததியினைர இலக்கு 
ைவத்  எம  தமிழ் இனத்தின் கைல, கலாசாரம், 
பண்பா கைளச்  சீரழிக்கின்ற வைகயிேல பல்ேவ  விதமான 
நடவ க்ைககள் திைரமைறவிேல அரங்ேகற்றப்பட்  
வ கின்றன. அந்த வைகயில் ம பானசாைலகைளத் திறத்தல், 
கஞ்சாக் கடத்தல்கைள ேமற்ெகாள்ளல் ேபான்றவற்ைற இங்கு 
உதாரணமாகக் குறிப்பிட ம். 

2017ஆம் ஆண் க்கான இ்ந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
'பிாிேவனா' கல்விக்காக ம் அங்கு கல்வி கற்பவர்க க்கு 
ஊக்குவிப் ப் பணம் வழங்குவதற்காக ம் நிதிெயா க்கீ  
ெசய்தி க்கின்ற அேதேவைளயில், இந்  மத கலாசாரங் 
கைளப் பா காப்பதற்காக அைத வளர்த்ெத க்கின்ற 
வைகயி ம் ஊக்குவிக்கின்ற வைகயி ம் நிதிெயா க்கீ கள் 
ெசய்யப்படாைம ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும். 

இதி ம் ேமலாக இன்  பாடசாைலகளில் கற்றல், 
கற்பித்தல் நிைலைமகள் எவ்வா  இ க்கின்றன என்பைத 
பார்த்தால், நாம் கல்வி கற்ற காலத்திேல ஆசிாியர்கள்மீ  -
கு வின் மீ  மாணவர்க க்கி ந்த மாியாைத இன்ைறய 
நிைலயில் இல்ைல. இன்ைறய சட்டங்கள், சுற் நி பங் 
களின்ப  ஆசிாியர் மாணவைரக் கண் க்க யா ; மாணவ 

க்கு அ க்க யா . இவ்வாறான சூழ ேல கீழ்ப்ப , 
ஒ க்கம், விட் க்ெகா ப் , ாிந் ணர்  என்பைவ இல்லாத 
நிைலயிேலேய அவர்கள் வளர்கிறார்கள். இதனால்தான் 
இன்  இந்த மாணவர் - இைளஞர் ச கத்திைடேய கு ச் 
சண்ைடகள், கள்ளக் கடத்தல், ேகாஷ்  ேமாதல்கள் 
ேபான்றைவ வளர்ந் ெகாண்  ெசல்கின்றன. எனேவ, 
ெபௗதிக வளங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு எவ்வள  
நிதிைய ஒ க்குகின்ேறாேமா, அதில் எவ்வள  கவனத்ைதச் 
ெச த் கின்ேறாேமா அேதேபால் இந்த இளம் ச கத்தின 
ாிைடேய ஓர் ஒ க்கமான கலாசாரத்ைதக் கட் ெய ப்  
வதற்குாிய ெசயற்பா கைள ம் அதற்குாிய நிதிெயா க்கீ  
கைள ம் ேமற்ெகாள்ள ம் கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்ற 
ஒ  ேகாாிக்ைகைய நான் இங்கு ன்ைவக்க வி ம்  
கின்ேறன்.  

எனக்கு ன்னர் உைரயாற்றிய உ ப்பினர்கள் பல ம் 
இந்த வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளிேல பல வ ட காலமாகச் 
ேசைவயாற் கின்ற ெதாண்டராசிாியர்களின் நியமனம் பற்றி 
எ த் ைரத்தார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதற்கான 
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அைமச்சரைவப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
ெதாண்டராசிாியர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதாக ம் 2 வார காலத்திற்குள் 
இவர்க க்குாிய நியமனங்கள் வழங்கப்ப ெமன் ம் கூறி 
யி ந்தார். இதைனயிட்  நான் என் ைடய மகிழ்ைவத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தத் ெதாண்டராசிாியர்கள் 

த்த காலத்தி ந்  எ வித ெகா ப்பன மில்லாமல் அர்ப் 
பணிப் டன் ஒ  நல்ல கல்விையப் கட் யி க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இவர்கள் சார்பாக நான் ஒ  விண்ணப்பத்ைத 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , இந்தத் ெதாண்ட 
ராசிாியர்க க்குப் பாீட்ைசயின் லமாகத்தான் நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கப்ப ம் என்ற ஒ  ெசய்தி ம் பரவி 
வ கின்ற . இ  கட் க்கைதேயா உண்ைமக் கைதேயா 
ெதாியா . ஆனால், அவ்வாறான ஓர் அச்ச ம் இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த விடயத்ைத மிக ம் உன்னிப்பாகக் கவனித் , 
எதிர்வ கின்ற ைத மாதத்தில் பாடாசாைல ஆரம்பிக்கின்ற 
ெபா தாவ  இந்தத் ெதாண்டராசிாியர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்குகின்ற நடவ க்ைகைய ன்ென க்குமா  
மிக ம் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இங்ேக எங்க ைடய கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் 
இராதாகி ஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அமர்ந்தி க்கின்றார். எம  
வட பகுதியிேல காணப்ப கின்ற கல்வி ெதாடர்பான 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பில் எந்த ேநரத்தில் நான் ெதாைலேபசி 

லம் அவேரா  ெதாடர் ெகாண்டா ம் உடன யாக அந்தத் 
ெதாைலேபசி அைழப் க்குப் பதிலளித் , அந்தப் பிரச் 
சிைனகைள உாிய ைறயிேல தீர்த் ைவக்கின்ற ஒேர 
அைமச்சராக அவர் காணப்ப கின்றார். அந்த வைகயில் 
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல வாழ்கின்றவர்க க்கு ஏற்ப  
கின்ற கல்வி ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள அவர் தீர்த்  
ைவப்பைதயிட்  இந்தச் சைபயிேல நான் அவ க்கு என  
நன்றிையக் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

இேதேவைள 2012.02.08 அன்  மிைக ஊழியர் ஆளணி 
அ ப்பைடயில் அதிபர் ேசைவயில் தரம் ன்றில் நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்டன. அன்றி ந்  அந்த அதிபர்கள் ஒவ்ெவா  
பாடசாைலகளி ம் தங்க ைடய அதிபர் ேசைவக்குாிய 
கடைமகைளச் ெசவ்வேன ஆற்றிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், தற்ெபா  இந்த அதிபர் ேசைவைய ஆளணியாகக் 
க தேவண்டாம் என ம் திய ேசைவப் பிரமாணக் 
குறிப்பிற்கைமய உள்ளீர்ப் ச் ெசய்யேவண்டாம் என ம் 
சுற் நி பம் அ ப்பப்பட் ள்ளதாக அறியக்கிைடக்கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த அதிபர்கள் இதனால் மிக ம் பாதிக்கப் 
ப கின்றார்கள். இவர்கள் வழங்கிய ேசைவகைளக் க த்திற் 
ெகாண்  இந்த அதிபர்க க்குாிய நியமனங்கைள வழங்கி, 
அவர்கைளத் தர யர்த்தி, ெதாடர்ந் ம் ேசைவ ெசய்வதற்கு 
அ மதிக்க ேவண் ெமன ம் ெகளரவ கல்வியைமச்சர் 
அவர்களிடம் நான் அந்த அதிபர்கள் சார்பாக இந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய இங்ேக ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், கல்விக்ெகன ஒ க்கப்ப கின்ற நிதியில், 30 
வ டகால த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் கல்வி 
நிைலையக் கட் ெய ப் கின்ற வைகயில் விேசட நிதி 
ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கின்ேறன். வட பகுதியிேல ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
மான  இ தி த்தத்ைத சந்தித்த மாவட்டமாகும். அதி ம் 
குறிப்பாக இன்  சர்வேதச ாீதியாகப்  பிரசித்தம் ெபற்றி க் 
கின்ற மாத்தளன், அம்பலவன்ெபாக்கைன ேபான்ற பகுதிகளில் 
இ க்கின்ற பாடசாைலகளில் இன் ம் அ ப்பைடத் 

ேதைவகள் நிைற  ெசய்யப்படவில்ைல. அங்கு கல்வி 
கற்கின்ற மாணவர்க க்குச் சுத்தமான கு நீைர வழங்கு 
வதற்குக்கூட நடவ க்ைக எ க்கப்படாைம மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
எங்கள  பாதிக்கப்பட்ட பாடசாைலப் பிள்ைளகைள நீங்கள் 
வந்  சந்திக்க ேவண் ம். அந்தப் பாடசாைலகளி ள்ள 
குைறபா கைள  ேநர யாகப் பார்ைவயிட ேவண் ம். நிதி 
கைள ஒ க்குகின்றெபா  எல்லா இடங்க க்கும் ஒேர 
மாதிாியாக நிதிகைள ஒ க்கீ  ெசய்யக்கூடா . நாட் ள்ள 
ஏைனயவர்கள் ெபற் க்ெகாள்கின்ற வசதி, வாய்ப் க்கைள 30 
வ டகால த்தத்திேல சிைதந் ேபா ள்ள எம  பிரேதசங் 
களி ள்ள மாணவர்க க்கும் சாியான ைறயில் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Thank you.  

அ மட் மல்ல, எம  மாவட்டப் பாடசாைலகளில் கல்வி 
கற்பிப்பதற்காக ெவளி மாட்டங்களி ந்  பல ஆசிாியர்கள் 
வ கின்றார்கள். அவர்கள், அதி ம் குறிப்பாகப் ெபண் 
ஆசிாியர்கள் தங்கியி ப்பதற்குச் சிறந்த ஆசிாிய வி திகள் 
எம  பகுதிகளில் அைமக்கப்படவில்ைல. அங்கு ேபாக்கு 
வரத்  வசதிகள் இல்ைல; கைட வசதிகள் இல்ைல. 
ஆசிாியர்கள் தங்கியி ப்பதற்குக்கூட சாியான சூழல் இல்ைல 
ெயன்றால் எவ்வா  அவர்களால் கல்விையக் கற்பிக்க 

ம்?ஆகேவ, எங்க ைடய  பிரேதசங்களின் பின்தங்கிய 
நிைலையக் கவனத்திெல த்  கற்றல் மற் ம் கற்பித்த க் 
குாிய சிறந்த சூழைல அங்கு மாணவர்க க்கும் ஆசிாியர் 
க க்கும் ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  கூறி, என  உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.49] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන 

කථා කිරීමට ලැබීම මට විශාල සතුටක්. අධ්යාපනය ගැන කථා 
කරන ෙකොට විදුලිය නැති, පානීය ජලය නැති, වැසිකිළි නැති 
අධ්යාපන යුගයක් තමයි සමස්ත රෙට්ම ඇති ෙවලා තිබුෙණ්. ඒක 
ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑය කියා ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත්, අෙප් හිතවත් අකිල විරාජ් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්, 
''ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල'' වැඩසටහන, ඒ වාෙග්ම ජාතික 
පාසල් වැඩසටහන ඇති කරමින්, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ෙගන යන බව අප සියලු ෙදනාම 
දන්නවා.  

545 546 

[ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය ] 
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මහවැලි ව්යාපාරය ගැන මතක් කරන විට, ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමා අපට මතකයට එනවා. ඒ වාෙග්ම, නිවාස ගැන කථා 
කරන විට, හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස මහත්මයා අපට මතකයට 
එනවා. නිදහස් අධ්යාපනය ගැන මතක් කරන විට 1931 
වකවානුෙව් සිටි, ''නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා'' හැටියට නම් දැරූ, 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ගැන අෙප් මතකයට 
එනවා. එතුමා අෙප් රෙට් සමස්ත අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විශාල 
විප්ලවයක් ඇති කළ අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
අගමැතිතුමාෙග්ත් සංකල්පය අනුව, ෙමවර අවුරුදු හතරක 
වැඩසටහනක් හරහා අධ්යාපනය තුළින් විශාල ෙපරළියක් ෙම් 
රෙට් ඇති කිරීමට ගරු අධ්යාපන ඇමති අකිල විරාජ් මැතිතුමා 
ෙලොකු මහන්සියක් දරනවා.  

කවුරු ෙමොනවා කථා කළත්, එදා මහවැලි ව්යාපාරය පටන් 
ගන්න ෙකොට ඒ වැඩ කටයුතු අවුරුදු පෙහන් අවසන් කරනවා 
කිව්වාම, ''දවල් සිහිනයක් දකිනවා'' කියලා තමයි එදා විපක්ෂෙය් 
හිටපු අය ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමාට කිව්ෙව්. අදත් එවැනි 
ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 1931දී කන්නන්ගර මැතිතුමා 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් විප්ලවයක් ඇති කළා වාෙග්ම, අද ගරු අකිල 
විරාජ් ඇමතිතුමාත් දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් හැටියට, දූෂණය, 
භීෂණය, වංචාෙවන් ෙතොරව ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
ඔබතුමාට පාසල් නිල ඇඳුම්වලින් විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 
විසිපහක් අයථා ෙලස ලබා ගන්න තිබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
පාසල්වලට ලබා ෙදන ෙඩස්ක් , පුටුවලින් විතරක් රුපියල් ෙකෝටි-
පෙකෝටි ගණනක් අයථා ෙලස ලබා ගන්න තිබුණා. ඔබතුමා 
විශාල ෙපරළියක් ඇති කරන්න පුළුවන්, දක්ෂ ඇමති ෙකෙනක්. 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා අද නැති වුණත්, 
එතුමාෙග් නම නැති ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
අවුරුදු හතරක් ඇතුළතදී පැහැදිලිවම අකිල විරාජ් 

ඇමතිතුමාෙග් නාමය රන් අකුරින් ලියැෙවන ආකාරෙයන් ඉතිහාස 
ගත ෙවනවාය කියා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මම කියා සිටිනවා. ෙමතුමා 
දක්ෂ ඇමති ෙකෙනක්. එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් ඉතා දක්ෂ අයයි. ඒ නිසායි ෙමතුමාට ෙම් 
වැඩසටහන් සාර්ථකව කර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඇමතිවරයා දක්ෂෙයක් ෙවන ෙකොට, නිලධාරින්ද 
දක්ෂ ෙවනවා. ඒ නිසා, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාෙග් නාමය ෙමන් ෙමතුමාෙග් නම රන් අකුරින් 
ලියැෙවනවාය කියමින්, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම සමුගන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
11ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.53] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

විෙශේෂෙයන්ම අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කිරීමට ලැබීම ගැන 
සන්ෙතෝෂයි. ඒ වාෙග්ම අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත් ෙම් සමඟ 
විවාදයට ලක් ෙවනවා. අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා විශාල 
අභිෙයෝග රාශියක් මැද අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් පතිසංස්කරණ 
ඇති කරලා, නැවත ෙම් රෙට් ජාතික අධ්යාපන පතිපත්තියක් හදා 
ගැනීම ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා.  

 පසුගිය අවුරුද්ෙද් 'ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල' 
වැඩසටහන යටෙත් බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, 
මුළු ලංකාෙව්ම තිෙබන පළාත් සභා පාසල් රාශියක ෙගොඩනැඟිලි 
හදන්න, යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න, ඒ වාෙග්ම ඒවාට 
අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත් ලබා ෙදන්න අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා, විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
මා නිෙයෝජනය කරන 'මැද ෙකොළඹ' ආසනය තුළ පාසල් දියුණු 
කිරීම සඳහා එතුමා ලබා ෙදන සහෙයෝගය නවත්වන්න යම් යම් 
බලෙව්ග කියා කරද්දීත් එතුමා නිර්භීතව ඒවාට මුහුණ දීලා අෙප් 
ආසනය තුළ ඉන්න දුප්පත් ළමයින්ෙග් අධ්යාපනය නඟා 
සිටුවන්න අපට විශාල මුදලක් ලබා දුන්නා. මම ඒ පිළිබඳව 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අභි ෙයෝග මැද්ෙද් තමයි එතුමා අද ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන යන්ෙන්. සමහර කාරණාවලදී එතුමාෙග් 
දරදඬු පතිපත්ති එක්ක අපිත් ගැෙටන අවස්ථා තිෙබනවා, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු වුණත්. නමුත් එතුමා ඒ අරගළය දියත් 
කරන්ෙන් සියලු ෙදනාටම සාධාරණත්වය ඉටු කළ හැකි අධ්යාපන 
පතිපත්තියක් සෑදීම ෙවනුෙවන් බව අපට පැහැදිලියි. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි එතුමාට සුබ පතනවා.  

මීට කලින් කථා කළ අෙප් රාජ්ය අමාත්ය ෆවුසි මැතිතුමා ෙම් 
සභාවට වැරදි පණිවුඩයක් ලබා දුන්නා, මාලිගාවත්ත දරුස්සලාම් 
මුස්ලිම් මහා විද්යාලයට ලැෙබන්න තිබුණු විශාල මුදලක් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් නැවැත්වූවා කියලා. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය කිසි විෙටකත් ෙපෞද්ගලික සංවිධාන, දානපතියන් 
ලබා ෙදන කිසිම මුදලක් නවත්වලා නැහැ. 2016 ජනවාරි 
මාසෙය්දී ජනාධිපතිතුමාෙග් අතින් මුල්ගල් තියලා 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න පටන් ගත්තා. මාස නවයක් තිස්ෙසේ ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වැඩ පටන් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ මුල්ගල තවම 
එතැන තිෙබනවා. එෙහම තිෙබද්දී 2016 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී 
අපි ඒ පාසල 'ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල' වැඩසටහනට ඇතුළත් 
කළා. ඒ අනුව අපි ෙයෝජනා කළ තට්ටු හතෙර් ෙගොඩනැඟිල්ල 
ඉදිකිරීම සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් අපට මුදල් ලැබුණා. 
ව්යාපාරිකයින් එක්ක එකතු ෙවලා ලියුම් දීලා ඒ රුපියල් මිලියන 
58ක මුදල් පතිපාදනය නවත්වන්න රජෙය් ඇමතිවරෙයක් 
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ඉතාම කනගාටු 
ෙවනවා.  

'ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල' කියන්ෙන් ජාතික වැඩසටහනක්. 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයින් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ ජාතික 
වැඩසටහන කඩාකප්පල් කරන්න එතුමා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව 
අපි ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ෙකොෙහොම නමුත් අද  ඒ වැඩසටහන 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. දරුස්සලාම් මුස්ලිම් මහා විද්යාලයට 
රජෙයන් ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 58ක ව්යාපෘතිය අද පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. රජෙය් පාසල්වලට ආධාර කරන්න, උදවු 
කරන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන් කියලා අපි කියනවා. නමුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකක් මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ පාසල් ෙපන්වලා, දුප්පත් 
දරුවන් ෙපන්වලා ෙවෙළඳාම් කරන්න, සල්ලි හම්බ කරන්න 
කාටවත් ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එක එක පාසල් ෙපන්වලා මුස්ලිම් 
ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයින්ෙගන් මුදල් හම්බ කරෙගන ජීවත් වන 
තත්ත්වයක් අද තිෙබනවා. අපි ඒවා ෙහළා දකිනවා. ඒවාට ඉඩ 
ලබා ෙදන්න අපට බැහැ. අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. එක එක ව්යාපාරිකයින්ට පාසල් 
ෙපන්වලා, දුප්පත් ළමයි ෙපන්වලා, පැල්පත් ෙපන්වලා මුදල් 
හම්බ කර ෙගන මඩිය තර කර ගන්නා ව්යාපාරයක් අද කියාත්මක 
ෙවනවා. අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා මම කියනවා. රජෙය් පාසල් ෙපන්වලා කාටවත් මුදල් 
හම්බ කරන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ.  

ෙවලාව සීමිත නිසා මම ඊළඟට අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි, අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා මීට දවස් 
කිහිපයකට කලින් සඳහන් කළ කාරණයක් සම්බන්ධව. 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවත් අද දින සාකච්ඡාවට භාජන 
වන නිසා මම ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එතුමා 
කිව්වා, ISIS සංවිධානයට ලංකාෙව් තිස් ෙදෙදෙනක් සම්බන්ධයි 
කියලා. එතුමාට කවුරු ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා දුන්නා ද කියන්න 
මම දන්ෙන් නැහැ. මම එතුමාට කියන්න ඕනෑ, ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
නිවැරදි නැහැ කියලා. මීට අවුරුදු එකහමාරකට කලින් බුද්ධි අංශ 
වාර්තා කළා, ලංකාෙව් හතරෙදෙනක් ISIS සංවිධානයත් එක්ක 
සම්බන්ධකම් පවත්වලා, ෙම් රටින් පිට ෙවලා ගියා කියලා. ඒක 
අවුරුදු එකහමාරකට කලින් වුණු සිද්ධියක්. හතර ෙදෙනක් කියලා 
තමයි කිව්ෙව්. ඒකත් සැක කරනවා කියලා පමණයි බුද්ධි අංශ 
වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව ඇති කර ෙගන 
යන ෙම් ෙවලාෙව් අපි යම් යම් ෙද්වල් කියන ෙකොට ඉතා 
වගකිෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන්නයි අපි ෙම් රජයක් හැටියට 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්නයි 
අපි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. රජෙය් අදහස් පළ කරන ෙඩ්ලි නිව්ස් 
පුවත්පත ඊළඟ දවෙසේ -2016 ෙනොවැම්බර් 19 වන ෙසනසුරාදා- 
පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් ඒ පිළිබඳව ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"Thirty Two Lankans Join Islamic State Movement"  

ෙඩ්ලි නිව්ස් පුවත්පෙතන් මම අහනවා, "සංහිඳියාව ඇති 
කරන්නද එෙහම කෙළේ?" කියලා.  

ෙම් රජෙය් අදහස, රජෙය් මතය නිෙයෝජනය කරන 'ෙඩ්ලි 
නිව්ස්' පුවත්පත ෙමෙහම කරන්ෙන් රට තුළ ජාතික සංහිඳියාව 
ඇති කරන්නද, එෙහම නැත්නම් නැවත ෙම් රට වට්ටන්නද කියලා 
මම අහනවා. 'ෙඩ්ලි නිව්ස්'  පතය ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇති කරන, 
ආගම්වාදය ඇති කරන ෙකොන්තාත් එක කරනවාද කියන සැකය 
අපට ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය කාලය 
තුළම ෙම් ෙචෝදනා තිබුණා; මුසල්ිම් ජනතාවට එෙරහිව  ෙචෝදනා 
තිබුණා. එතුමා කිව්වා, පිට රටවලින් ෙද්ශකෙයෝ ආවා කියලා.  
කිසිම ආගමික සිද්ධස්ථානයකවත්, ජාත්යන්තර පාසල්වලවත් 
කිසිම රටකින් ෙද්ශකෙයෝ ඇවිල්ලා උගන්වන්ෙන් නැහැ. 
සංචාරක වීසාවලින් ඇවිල්ලා කවුරුවත් ආගමික කටයුතුවල 
ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමා පළ කළ ඒ ෙචෝදනා සියල්ල පසු ගිය 
කාලෙය් මුස්ලිම් - සිංහල ගැටුම් ඇති කරන්න කටයුතු කළ 
සංවිධානවලින් කිව්ව ෙද්වල්. ඒවා තමයි එතුමා පකාශ කෙළේ. 
එතුමා එෙසේ පකාශ කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ජාතික සංහිඳියාව ගැන 
කථා කරනවා. අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙම් රට හදන්න; ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට ෙග්න්න; ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟන්න 

ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රෙට් සුළු ජන ෙකොටස් විශාල කාර්ය 
භාරයක් කළ බව. සුළු ජන ෙකොටස්  එවැනි කාර්ය භාරයක් කෙළේ  
ඔවුන්ට ෙම් රෙට් නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ නිසායි.  

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂෙග් පාලන කාලෙය් ජාතිවාදයට ඉඩ 
දීලා, ආගම්වාදයට ඉඩ දීලා ෙම් රට ම්ෙල්ච්ඡත්වය කරා ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ඒකට විරුද්ධව ෙම් රෙට් සියලු 
බලෙව්ග එකතු ෙවලා  2015 ජනවාරි 08වැනිදා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කළා. ඒකට ෙහේතු වූ කාරණා 
ගණනාවක් තිබුණා. එකක් දූෂණයට විරුද්ධව, අෙනක භීෂණයට 
විරුද්ධව.  

ඊළඟට, ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පරාජය කරලා, ජාතික සමගිය 
ෙගොඩ නඟන්න තමයි, ෙම් රෙට් ඒ ජන ෙකොටස් ටික ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය දුන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සුළු ජන ෙකොටස් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් අපට නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න අවස්ථාව තිෙයන්න ඕනෑ; අෙප් ආගම, ධර්මය අදහා 
ෙගන, සංස්කෘතිය රැක ෙගන, ෙම් රෙට් අෙනකුත් පුරවැසියන් 
එක්ක සමාදානෙයන් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒක  ෙම් 
රෙට් සුළු ජන ෙකොටස්වල එකම බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවලා තමයි 
ෙම් ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙහොරු 
අල්ලන්නවත්, බඩු මිල අඩු කරන්නවත්, අර කියන ෙකොමිෂන් 
සභා ටික ස්ථාපිත කරන්නවත් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් මුස්ලිම් 
ජනතාවත්, ෙදමළ ජනතාවත් ඡන්දය දුන්ෙන්. මුස්ලිම් සහ ෙදමළ 
ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් එක ෙදයක් ෙවනුෙවන්.  ෙම් රෙට් 
අෙනකුත් ජන ෙකොටස් එක්ක සමාදානෙයන් ජීවත් ෙවන්න 
පරිසරය හදලා ෙදන එක තමයි  ඒ අයෙග් එකම ඉල්ලීම බවට පත් 
වුෙණ්.  නමුත් ඒ සමාදානය කඩන්න, ඒක නැති කරන්න, නැවත 
ෛවරය ඇති කරන්න අද ෙනොෙයකුත් බලෙව්ග කියාත්මක 
ෙවනවා.  

අපි  දැක්කා, පසුගිය සතිෙය්ම ඒ බලෙව්ග නැවත එළියට 
ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ඒ බලෙව්ග නැවත ෛවරක්කාරී විධියට, 
ජාතීන් ඇන ෙකොටා ගන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න අද වැඩ කර 
ෙගන යනවා. ඒක නවත්වන්න අපි මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැති වුෙණොත් සංවර්ධනය, නූතනවාදය, ආසියාෙව් දියුණුම රට, 
ආසියාෙව් තිෙබන ෙහොඳම රට බවට පත්  කිරීම වැනි  අපි කථා 
කරන ෙද්වල් අන්තිමට ෙම් ගරු සභාවට විතරක් සීමා ෙවනවාය 
කියන එක මතක තියා ගන්න. ඒක නවත්වන්න ෙද්ශපාලන 
නායකයන් හැටියට පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අප සියලු 
ෙදනාටම වගකීමක් තිෙබනවා.  

ජාතිවාදී ගිනිදැල්වලින් අපි අවුරුදු 30ක් දුක් වින්දා. උතුෙර් 
ජනතාව, දකුෙණ් ජනතාව, නැ ෙඟනහිර ජනතාව අප සියලු 
ෙදනාම ඒ ජාතිවාදී ගිනි දැල්වලින්, ඒ යුද්ධෙය් විපාකෙයන් තවම 
එකතු ෙවන්න බැරිව එක තැන ළ තැෙවනවා. ඒ මතකය අෙපන් 
ගිලිහී යන්න කලින්, අපට ඒක අමතක ෙවන්න කලින් අපි අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  නැවතත් ෙම් ලංකාෙව් ජාතිවාදීන් එළියට 
ඇවිල්ලා  පිණුම් ගහන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට 
ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා අපි රජයට කියනවා.  

ඒක සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා කවුරු කළත් 
ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි    
ශී ලාංකිකයන් හැටියට ෙම් රෙට් ෙදමළ-සිංහල සමගිය ෙගොඩ 
නඟන්න ඕනැ. අපි ජාතික ගීය කියනවා, "එක මවකෙග් දරු 
කැල" කියලා. අපි යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟුෙව් අන්න ඒ 
"එක මවකෙග දරු කැල" කියන වචන, ඒ ෙත්මාව  යථාර්ථයක් 
කරන්නයි  කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 22ක කාලයක් තිෙබනවා.    
 
 

[අ.භා. 4.03]          
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාමත් වටිනා වැදගත් 

අමාත්යාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂ විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතා සතුටු ෙවනවා.  

මම වැඩිෙයන්ම අධ්යාපන අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වයඹ සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත්ත් අෙප් රටට විශාල කාර්ය භාරයක්, ෙසේවයක්  සිද්ධ 
ෙවනවා.   

ඒ යටෙත් තිෙබන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීකරණයකට ලක් ෙවමින් පවතින 
ෙමොෙහොතක ඉදිරි කාලෙය්දී සෑම පුරවැසිෙයකුටම නව 
හැඳුනුම්පතක් ලබා දීෙම් කියාවලිය ෙම් දිනවල ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් කාරක සභාවලටත් ෙම් 
සම්බන්ධව ලිපි ගණනාවක් ලැබී තිෙබනවා. එම නිසා මම 
අමාත්යතුමාෙග්ත්, ෙල්කම්තුමාෙග්ත්, අමාත්යාංශෙය්ත් අවධානය 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කරනවා. ඉතාම ඉහළ 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු හැඳුනුම්පතක් ලබා දීම පිළිබඳව 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ඉතාමත් ඕනෑකමින් ෙයොමු කරන්න 
කියන ඉල්ලීම මම පථමෙයන් කරනවා. ඒ පිළිබඳව ලිපි, අදහස්, 
ෙයෝජනා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබී තිෙබනවා. මම ඒවා 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කිරීමටත් කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ජාතික 
ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් නිහඬ විශාල ෙසේවයක් කරන 
ආයතන ෙදකක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගිණුම් කාරක සභාවට ෙම් 
ආයතන ෙදකම සහභාගි වුණා. අෙප් රට ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවලට වඩා ෙවනස් ෙවන එක කරුණක් තමයි අෙප් රටට දීර්ඝ 
ලිඛිත ඉතිහාසයක් තිබීම. දීර්ඝ ලිඛිත ඉතිහාසයක් තිෙබන රටක් 
විධියට, අෙප් රට අෙනක් රටවලට වඩා ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. එම 
නිසා අපට යුතුකමක්, වගකීමක් පැවෙරනවා. අෙනක් රටවලට ඒ 
රෙට් ඉතිහාසය, අතීතෙය් යම් යම් ෙද්වල් රැක බලා ගැනීෙම් 
වගකීම අඩුයි. නමුත් අෙප් රටට අෙනක් රටවලට වඩා දීර්ඝ 
ඉතිහාසයක් තිෙබන නිසා අපට රැක ගත යුතු ෙද්වල් වැඩියි.  

නිදහෙසන් පස්ෙසේ සෑම රජයක් විසින්ම ෙම් සඳහා විවිධ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරමින්  විවිධ උත්සාහයන් ෙයොදාෙගන 
තිබුණත්, දැනට වඩා වැඩි අවධානයක් අය වැය තුළිනුත් ෙම් සඳහා 
ෙයොමු කිරීෙම් කාෙලෝචිත අවශ්යතාවක් තිෙබන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඉතිහාසෙය් තිබුණු අය වැයවලදීත් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලබා දී තිෙබන පතිපාදන පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් විධියට 
මා දන්නවා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් පමණක් පුරාවිද්යාත්මක 
සිද්ධස්ථාන දාහකට ආසන්න පමාණයක් ගැසට් පතෙය් පළ 
කරලා තිෙබන බව. ඒවා, විවිධ යුගවලට අයත් විවිධ ස්ථානයි. 
ෙම්වා අඛණ්ඩව සුරක්ෂිතව පවත්වාෙගන යාම පිළිබඳව 
පශ්නකාරී තත්ත්වයන්වලට මුහුණ පාලා තිෙබනවා. අෙප් 
යුතුකමක් හා වගකීමක් ෙවනවා, ෙම්වා රැක බලා ගැනීම හා 
අනාගත පරපුරට ඒවා ආරක්ෂා කර දීම. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයනුත්, ජාතික 
ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයනුත් අපි දැනට 
වඩා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියන ඒ කරුණ ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශය අෙප් රෙට් ඉතාම වැදගත් 
අමාත්යාංශයක්; වැදගත් වගකීමක් ඉටු කරන්න තිෙබන 
අමාත්යාංශයක්. මම හිතනවා, ඒ කාර්ය වර්තමාන අමාත්යතුමාට 
ඉටු කරන්න ලැෙබයි කියලා. අෙප් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව තුළිනුත් ඒ අවශ්ය සහෙයෝගය සහ දායකත්වය ෙනොඅඩුව 
ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ, අතීතෙය් ඉඳන් ෙම් දක්වාම අෙප් රෙට් 
අධ්යාපනෙය් පගතියක් ලබා තිෙබනවාය කියා. ඒක නැහැයි 
කියලා කියන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ.  

පැවැති සියලුම රජයන් ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ පමුඛතාවකින් 
යුතුව කටයුතු කර තිෙබනවා. -මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මට කථාව කරෙගන යන්න බැහැ, ෙම් අවට සාකච්ඡා 
පැවැත්ෙවන නිසා.- වර්තමානෙය් අපට තිෙබන අභිෙයෝග 
හඳුනාෙගන, අප ළඟා කරෙගන ආ ඒ දියුණුව එතැනින් එහාට 
ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් කාර්ය භාරෙය් වගකීම තමයි අද අපට පැවරී 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රටට ෙම් දියුණුව ළඟා 
කර ගැනීම සඳහා විෙශේෂෙයන් අෙප් ගුරු පරපුර, විදුහල්පතිවරු, 
නිලධාරින් ඉතාමත් කැප වීමකින් යුතුව කටයුතු කර තිෙබනවා. 
යම් විදුහල්පතිවරයකු, යම් ගුරුවරයකු යම් නීති විෙරෝධි වැඩක් 
ෙහෝ වැරැදි වැඩක් ෙහෝ කෙළොත්, ඒ ෙද් තමයි අද ජනමාධ්ය තුළින් 
-පවෘත්ති මඟින් ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ආකාරයකින් ෙවන්නත් 
පුළුවන්- ෙබොෙහෝ විට අපට දකින්න, අහන්න ලැෙබන්ෙන්. නමුත් 
පාන්දර හයට පාසලට ගිහිල්ලා පන්ති කාමරෙය් දරුවන්ට 
උගන්වන ගුරුවරු අෙප් පාසල් පද්ධතිය තුළ ඉන්නවා. පාසල් 
ෙවලාෙවන් පසුව පාසල්වල වැඩ කරන ගුරුවරු ඉන්නවා. විවිධ 
ආර්ථික අපහසුතාවන් තිෙබන දරුවන්ෙග් අවශ්යතා පවා 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලින් ඉටු කරන විදුහල්පතිවරු, ගුරුවරු 
අෙප් පාසල් පද්ධතිය තුළ ඉන්නවා.  

අෙප් රෙට් විදුහල්පතිවරුන්ෙගන්, ගුරුවරුන්ෙගන් අතිමහත් 
බහුතරය ෙම් ආකාරෙයනුයි සිය අධ්යාපන කටයුතු කරන්ෙන් 
කියන තැන ඉඳෙගන අපි ෙම් කාර්ය භාරය ඉටු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එම ගුරුවරුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට, නිලධාරින්ට අෙප් 
ෙගෞරවය පිරිනමන්න ඕනෑ. ගුරු දිනය ළං වුණාම, පාසලක ත්යාග 
පදාෙනෝත්සවයක් පැවැත්ෙවන ෙකොට එවැනි අය අගය කරනවා. 
නමුත් මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්, ඒ ඇගැයීෙම් කියාවලිය 
ෙකෙරහි මීට වඩා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කිරීම කාෙලෝචිත 
අවශ්යතාවක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි.  

තමන්ෙග් විෂයට අමතරව විෂය බාහිර කියාකාරකම් කරන 
ගුරුවරු විශාල පිරිසක් පාසල් පද්ධතිය තුළ ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙහොඳ පතිඵල ෙපන්වන ගුරුවරු විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. 
එවැනි ආකාරෙයන් ශුභවාදිව කටයුතු කරන නිලධාරින්, 
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විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් ඇගැයීම පිළිබඳව රජයක් විධියට 
දැනට වඩා වැඩි අවධානයක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එෙහම වුෙණොත්, අඩු පාඩු තිෙබන අයත් නිවැරැදි ෙව්වි 
කියා මා හිතනවා.  

දිනපතාම පාසලට පැමිෙණන ගුරුවරයාටත්, ෙහොඳම පතිඵල 
ෙපන්වන ගුරුවරයාටත්, තමන්ෙග් විෂයට අමතරව විෂය බාහිර 
කියාකාරකම්වලට දායක වන ගුරුවරයාටත් ලැෙබන වැටුප ම 
තමයි, ලැෙබන උසස්වීම ම තමයි, හැම දාම වාෙග් පාසල් එන්ෙන් 
නැති ගුරුවරයාටත්, තමන්ෙග් විෂය පිළිබඳ වගකීමවත් 
හරියාකාරව ඉටු කරන්ෙන් නැති ගුරුවරයාටත් ලැෙබන්ෙන්. අප 
ෙමය නිවැරැදි කර ගත යුතුයි. එම නිසා අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙම් 
ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, අපි දන්නවා, ඔබතුමා විදුහල්පතිවරුන් 
විෙද්ශ සංචාරවලට සහභාගි කරවමින් එවැනි ඵලදායි වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරන බව.  නමුත් ෙම්වා වාර්ෂිකව පළාත් පට්ටමින්, 
කලාප මට්ටමින්, ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කියාත්මක කර, අය වැය 
මඟින් ෙහෝ වැඩි පතිපාදන ෙයොදවා එවැනි අය ඇගැයීම පිළිබඳව 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  අධ්යාපනෙය් දියුණුවක් තිෙබනවාය කියා අප කිව්ෙව්, 
ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව නිසායි. අපට මතකයි, 1980 දශකෙය් මුල් 
භාගය පමණ වනවිට අෙප් රෙට් සාමාන්ය ෙපළ විභාගය සමත් 
වුෙණ් සියයට 17යි, උසස් ෙපළ විභාගය සමත් වුෙණ් සියයට 26යි 
කියලා. නමුත් ෙම් වනවිට එය සියයට 60කට කිට්ටු කර 
තිෙබනවා. දැන් අපිට කථා කරන්නට පුළුවන්, සියයට 40ක් 
අසමත් කියා. අද ඒක තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අද කියනවා, සියයට 
40ක් අසමත්ය කියා. හැබැයි අර සියයට 17 සිට සියයට 60 දක්වා 
ආපු ගමන ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒක වැරැදියි. 
එෙහම කරලා අපට සියයට 60 සිට සියයට 90 දක්වා යන්නට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සියයට 17 හා සියයට 26 සිට 
සියයට 60 දක්වා එන්නට දායක වුණු අය අගයලා, ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ ගමෙන්දී සිදු වුණු අඩුපාඩුකම් 
හඳුනාෙගන, ෙමතැන සිට ඉදිරියට යාමට අපි කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතුව, අද අධ්යාපනය පිරිහිලාය, සියයට 40ක් උසස් 
ෙපළ අසමත්ය, ගණිතය, විද්යාව, ඉංගීසි විෂයයන් සියයට 50කට 
කිට්ටුෙවන්න අසමත්ය කියන තැන ඉඳෙගන ෙම් කාර්ය භාරය 
කරන්නට ෙකොෙහත්ම පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට්, ෙලෝකෙය් ඇතිවන වර්තමාන 
අභිෙයෝගවලට අනුව පාසෙල් විෂය මාලාවන් ෙවනස් විය යුතුයි. 
ඒක ෙම් දශක කිහිපය තුළම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය රජය තුළින් තාක්ෂණ විෂයය හඳුන්වා දීම 
ඉතාමත්ම ෙහොඳ ඵලදායී වැඩක්. අධ්යාපනය කලා, වාණිජ, විද්යාව 
යන විෂය ධාරාවලට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණා. ෙම් අතරින්  
සියයට 50කටත් වඩා වැඩි පමාණයක් කලා  විෂයය හදාරන්ෙන්; 
කලා උපාධිධාරින්. ගණිත විද්යාව හදාරන සිසුන්ෙග් පතිශතය අඩු 
ෙවලා තිබුණා. ඒ අනුව නව විෂය ධාරාවන් හඳුන්වා දුන්නා. ෙම් 
හඳුන්වා දුන් විෂය ධාරාවල තිෙබන පගතිය, අඩුපාඩුකම් 
හඳුනාෙගන අඛණ්ඩව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යා යුතුව 
තිෙබනවා. අද ඒ කාර්ය භාරය වර්තමාන රජය කරනවා.    

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් පියවරක් තබා තිෙබනවා. ඒ 
පියවර ෙමොකක්ද? වසර 13ක පාසල් අධ්යාපනය අනිවාර්ය 
කිරීමයි. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් මිට ෙපර දශකවල පාසල් 
යන්ෙන්ම නැති  දරුවන්ෙග් පමාණය වැඩියි. පසව්ැනි පන්තිෙය්දී 
පාසල් හැර යන පමාණය වැඩියි. සාමාන්ය ෙපළ, උසස ් ෙපළ 
පන්තිවලදී පාසල් හැර යන පමාණය වැඩියි. නමුත් දැන් ඒ 

පමාණය කම-කමෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. වර්තමානෙය් 
තිෙබන විභාග කමය අනුවත් සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් පසු 
පාසල් හැර යන පමාණය යම් සැලකිය යුතු පමාණයක් ෙවනවා. 
එම නිසා වර්තමාන රජය ෙම් අයටත් වසර 13ක අනිවාර්ය පාසල් 
අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා පාෙයෝගිකව යම් යම් වෘත්තීන්වලට 
සම්බන්ධ වීමට හැකිවන පරිදි ඒ පාසල් පද්ධතියට නව විෂය 
මාලා විසි හතරක් සකස් කරමින් පවතිනවා. ෙමයයි කළ යුතු 
කාර්ය භාරය බවට පත්ෙවන්ෙන්.  

 අධ්යාපන අමාත්යාංශය දැඩි ෙලස අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
කරුණක් මා ෙපෞද්ගලිකව දකිනවා. අප පාසල්වල ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය ඉගැන්වීෙම් කටයුතු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. හැබැයි පාසල්වල ඒ ඉගැන්වීෙම් කටයුතු පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කිරීමට ෙපර අෙප් අධ්යාපන අමාත්යාංශය, 
පළාත් සභා සහ පරිපාලනයට සම්බන්ධ සියලුම ආයතනය 
ෙකොතරම් දුරට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවාද කියන 
එක අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි. අෙප් පරිපාලනයට ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැයි කියා අපට කියන්නට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. අපි අන් අයට ආදර්ශයක් දීම තුළින් 
තමයි ෙම් සෑම කටයුත්තක්ම සාර්ථකව ඉටු කරන්නට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ රාජ්ය ආයතන ෙම් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය  පරිපාලනයට පාවිච්චි කළත්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශ්ය  ඒ පිළිබඳව ලබාෙගන තිෙබන පගතිය පමාණවත් 
නැහැ. 

අපි ඒ ගැන අෙප් කාරක සභාෙව්දීත් කථා කළා. එම නිසා 
ඉතාම කඩිනමින් අධ්යාපනෙය් තිෙබන පශ්න සඳහා ඵලදායි තීන්දු
-තීරණ ගැනීමට, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පරිපාලන කටයුතුවලට 
ෙයොදා ගැනීම කාෙලෝචිත අවශ්යතාවක් විධියටයි මා ෙපෞද්ගලිකව 
දකින්ෙන්. දැන් ඒ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා කියලා 
කියනවා. නමුත්, අධ්යාපන ඇමතිතුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා, 
ඉලක්ක සහගතව, දින වකවානු ඇතිව ෙම් පිළිබඳ වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කිරීම අනිවාර්ෙයන්ම සිදු විය යුතුයි කියලා. අද 
අෙප් රෙට් තිෙබන පාසල්වල ඉන්න ගුරුවරුන් කවුද, ෙමොනවාද 
ඒ අයට තිෙබන සුදුසුකම්, පුහුණු ගුරුවරු ඉන්ෙන් කී ෙදෙනක්ද, 
ඒ ඒ විෂයන්වලට  ගුරුවරුන් ඉන්නවා ද, ලබන අවුරුද්ෙද්  විශාම 
යන්ෙන් කවුද යනාදී වශෙයන් ෙතොරතුරු ගන්න අද පාෙයෝගිකව 
අපහසුයි. ඒකට ෙහේතුව, නිවැරදි ෙතොරතුරු ෙනොමැතිකමයි. ඒ 
නිසා, ගුරුවරෙයක් විශාම ගියාට පසුව තමයි, ඒ පුරප්පාඩුවට 
ගුරුවරු ෙහොයන්ෙන්. විදුහල්පතිවරෙයක් විශාම ගියාට පසුව 
තමයි-  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මම ෙම් කියන්ෙන් ඔබතුමා  

දැනුවත් කරන්නයි. අපි දැන් database එකක් හදලා තිෙබනවා. 
දැන් අපි ළඟ ඒ සියලු ෙතොරතුරු තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මීට 
ෙපර ඒ ෙතොරතුරු තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, දැන් අපි පවත්වා ෙගන 
යන දත්ත පද්ධතිය තුළින් තමයි ඉදිරිෙය්දී ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීම සහ අෙනක් සියල්ල තීරණය වන්ෙන්. උදාහරණයක් 
විධියට කිව්ෙවොත්, අපි දැන් විද්යා පීඨවලට සිසුන් බඳවා ගන්ෙන්ත් 
තව වසර තුනකින් විශාම යන ගුරුවරුන් ගැනත් සලකා  බලලා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ විධියට  දත්ත පද්ධතියක් තිෙබනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි 

ගරු ඇමතිතුමා.  මීට මාස හතරකට පමණ ෙපර  රජෙය් ගිණුම් 
කාරක සභාවට අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සහභාගි වූ අවස්ථාෙව්දී 

553 554 

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න  මහතා] 
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දැනගන්න ලැබුණා, එෙහම දත්ත පද්ධතියක් තිබුෙණ් නැති බව. 
අපි  ඒ ෙවලාෙව්දී එය අඩු-පාඩුවක් ෙලස ෙපන්වා දුන්නා.  ෙපන්වා 
දීලා, මාස හතරකට පස්ෙසේ අද ඒ දත්ත පද්ධතිය තිෙබනවා නම් 
අපිත් සතුටු වනවා.  ෙමොකද, එය විය යුතු ෙදයක් නිසා. හැබැයි, ෙම් 
කටයුත්ත අනිවාර්ෙයන්ම අඛණ්ඩව සිදු විය යුතුයි. යම් 
ගුරුවරෙයක් යම් පාසලකින් මාරු වුණා නම්, ඒ ෙතොරතුර ඒ දත්ත 
පද්ධතියට ඇතුළත් විය යුතුයි. ඒ  කියාවලිය එෙසේ සිද්ධ විය යුතුයි.  

අපි සමහර පාසල්වලට ගිහිල්ලා අහනවා, ඇයි, ෙමවර පෙහේ 
ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් පතිඵල අඩු,  ඇයි, අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගෙය් පතිඵල අඩු, ඇයි, අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාගෙය් 
පතිඵල අඩු කියලා. එතෙකොට, සමහර පාසල්වලින් කියන එකක් 
තමයි, වර්ෂය මැද දී අදාළ විෂය ඉගැන්වූ ගුරුවරයා මාරු වුණා, 
එෙහමත් නැත්නම් ඒ ගුරුවරයා විශාම ගියා කියලා. ඉතින්, ඒක ඒ 
ඉෙගනුම් කියාවලිය සඳහා සෘජුවම බලපානවා. අපි ඒ නිසා තමයි 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, අධ්යාපන පරිපාලන පද්ධතියට ෙම් 
ආකාරෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මට විනාඩි 23ක් ති  ෙබනවා ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කාලෙයන් තමයි   විනාඩි 3ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්,  අනිවාර්ෙයන්ම ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 

කියාත්මක කළ යුතු බවයි.  

අෙනක් පධානතම කරුණ වන්ෙන්, අධ්යාපනෙය් සංවර්ධන 
කියාවලිය පිළිබඳව දැනට වඩා වැඩි අවධානයක් අනිවාර්ෙයන්ම 
ෙයොමු විය යුතු වීමයි. අද විදුහල්පතිවරෙයකුට, කලාප 
අධ්යක්ෂවරෙයකුට, ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරෙයකුට  
අධ්යාපනෙය් සංවර්ධන කියාවලිය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරන්න තිෙබන කාලය අඩුයි. ඒ නිසා තමයි, විදුහල්පති රැස්වීමක් 
තිබ්බත් චකෙල්ඛ ෙදසට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගුරු නිවාඩු කියයි, වැටුප් වර්ධක කියයි, 
inventory  තියා ගන්න ඕනෑ කියයි, ළමයි ඇතුළත් කිරීම කියයි. 
ෙමවැනි කටයුතු රාශියත් තිෙබන නිසා අපි අධ්යාපනය සංවර්ධන 
පැත්තට අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  මම ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්, සෑම පාසලකටම අධ්යාපන පරිපාලන කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිවරෙයක් පත් කරලා, 
විදුහල්පතිවරයා සහ තවත් නිෙයෝජ්ය විදුහල්පතිවරෙයකුට 
අධ්යාපන සංවර්ධන කියාවලිෙය් වගකීම අනිවාර්ෙයන්ම භාරදිය 
යුතු බවයි. අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගය, අෙපොස (උසස ්ෙපළ) 
විභාගය අවසාන වුණාම, එම විභාගවලදී අෙප් දරුවන් පශ්නෙයන්
-පශ්නයට පිළිතුරු සපයා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා සලකා 

බැලීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. එය විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සෑම පාසලකටම යවනවා.  නමුත් ෙම්වා භාවිතයට ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්වා භාවිතයට ගැනීම පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අපි ෙම් අධ්යාපන සංවර්ධන කියාවලිය 
පිළිබඳව, දැඩි අවධානයක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

 විදුහල්පතිවරුන්ෙග් පශ්න සහ අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් පවතින 
ෙසේවා ව්යවස්ථා සම්බන්ධෙයන් දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ආපු 
පශ්නවලට අද මුහුණ ෙදන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
සියලුම ෙසේවා ව්යවස්ථාවලට බලපාන පශ්න කඩිනමින් 
නිරාකරණය කර දීම සඳහා වැඩි අවධානයක් අනිවාර්යෙයන් 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  අපි ඒ ෙසේවා ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

විදුහල්පතිවරුන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා පවත්වන තරග 
විභාගෙය්දී පශ්න පත තුනක් සඳහා ලකුණු 300ක් ලබා ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙම් ලිඛිත විභාගෙයන් පමණක් සමත් වන අයට 
පාසලක විදුහල්පතිකමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද 
කියන පාෙයෝගික පශ්නය ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. දැනට තිෙබන  ඒ කමෙව්දය හරි. විදුහල්පතිවරුන් 
බඳවා ගැනීමට පවත්වපු ලිඛිත විභාගයට 19,000ක් විතර වාඩි 
වුණා. ෙම් අයෙගන් ලකුණු 120ට වඩා වැඩිෙයන් ගත්ත අය තමයි 
ෙතෝරා ගත්ෙත්. නමුත්,  ෙම් 19,000 අතුරින් ලකුණු 120ට වඩා 
ලබා ගත් 2,500 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් විදුහල්පති විභාගය 
සමත්වීමට නම් ඒ එක පශ්න පතයකින් ලකුණු 40ක් ලබාගත 
යුතුයි. සාමාන්ය දැනුම, පාෙයෝගික සිද්ධි අධ්යයනය යනාදී කරුණු 
සම්බන්ධවයි ඒ විභාගය පවත්වන්ෙන්. ෙමවැනි  ලිඛිත 
පරීක්ෂණයකින් පමණක් පාසලකට විදුහල්පතිවරෙයක් පත් කිරීම 
ෙවනුවට, අපි මීට වඩා පාෙයෝගික කමයක් අනුගමනය කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

පසුගිය දා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්තණ ශාලාෙව්දී 
ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවති වාර්ෂික ඇගැයීම් 
උත්සවෙය්දී,  සබරගමු පළාෙත් සහ වයඹ පළාෙත් වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන්ට තමයි වැඩිම ජනාධිපති සම්මාන ගණනක් 
ලැබුෙණ්. ඒ අය කියාෙවන් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, පාසලක 
විදුහල්පති භූමිකාව කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එම නිසා ෙම් 
කරුණු පිළිබඳව අවධානය  ෙයොමු කළ යුතුයි.  

 ෙම් වන විට ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් 
කටයුතු අවසාන අදියෙර් තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියලුම ෙසේවා 
ව්යාවස්ථා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු, වර්තමාන රජෙය් 
පශ්නයක් විධියට, වර්තමාන අධ්යාපන අමාත්යවරයාට අසාධාරණ 
විධියට අපි  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, පසු ගිය දශක 
කිහිපයක සිට තිෙබන ෙම් පශ්න නිරාකරණය කිරීමකින් ෙතොරව 
අපට ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ ඵලදායී විධියට ෙගන යන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැයි කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය.  

ගරු අමාත්යතුමාට ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතුවලදී අෙප් 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා ෙදනවාය කියන 
පණිවුඩය පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 13ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

555 556 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 [අ.භා. 4.27] 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දවස් කිහිපය තුළ  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව නිරීක්ෂණය කිරීෙම්දී අපට ෙපනී ගිෙය්, ෙමය 
ශාස්තීය විද්වත් කථිකාවලින් ඈත් ෙවලා බවයි. මඩ ගැසීම්, 
අවලාද, අ  ෙඳෝනා, ශාප කිරීම්වලින් පිරුණු ස්ථානයක් බවට ෙම් 
උත්තරීතර සභාව පත් ෙවලා තිබුණු බව ෙනොරහසක්. ශාස්තීය 
අධ්යාපන කමෙයන් වියුක්ත ෙවන සමාජයක් තුළ ඉතිරි වන 
ඵලවල නෂ් ටාවෙශේෂ තමයි ඒ ෙපන්නුම් කෙළේ. උසස් 
ආධ්යාත්මයක් සහිත මිනිෙසක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා කරුණු පැහැදිලි කළා.  

අෙප් අධ්යාපන කමය ආසියාෙව් ඉහළම සාක්ෂරතාව සහිත, 
උසස් අධ්යාපනයක් සහිත එකක් බවට සමස්ත ෙලෝකයම 
පිළිගන්නවා. ඒ උසස් තත්ත්වයට පත් වුෙණ්, නිදහස් අධ්යාපනයට 
පින් සිද්ධ ෙවන්නට. ඒ නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත්ත ගුරු 
භවතුන් ෙම් රෙට් දරුවන්ට ඒ නිදහස් අධ්යාපනෙය් ඵලය ලබා 
ෙදනවා. ඔවුන් ගුරු භූමිකාව, උත්තරීතර ගුරු  ෙගෞරවය තුළ 
ඉඳෙගන ශිල්ප ලබා ෙදමින් තමයි, ශාස්තීයව සහ අධ්යාත්මිකව 
දරුවා සංවර්ධනය කරන්න ෙවෙහසුෙණ්. 

එම නිසා අෙප් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය කිසියම් ආකාරයකින් 
මූල්යමය කරුණුවලට තල්ලු ෙවනවා නම්, යම් විධියකින් 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන් අතට යනවා නම්, ෙම් රජය හැම විටම 
අනුගමනය කරන විකුණා දැමීෙම් පතිපත්තිය සහ ලාභ ලබාගැනීම 
සඳහා  කම ෙසොයා ගැනීම සඳහා වූ පතිපත්තිය අධ්යාපන කෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයනුත් ආෙද්ශ කරනවා නම්, එය අෙප් රෙට් උසස් 
අධ්යාත්මයක් සහිත දරුවන් නිර්මාණය කිරීම පිළිබද සැබෑ 
පශ්නයට අප ෙයොමු කරවනවා. මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් අධ්යාපනය මුදලට තල්ලු කිරීෙම් එවැනි 
උත්සාහයක් තිෙබන බව මට ඔප්පු කර ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒක 
පිටු මාරු කරලා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා සිද්ධ කරන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණා. 
උපාධිධාරින් ගුරු ෙසේවයට බඳවා ගත්තා. විද්යා පීඨ ගුරුවරුන් 
බඳවා ගත්තා. ඇතැම් අවස්ථාවල ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන්ට අවස්ථා 
සැලසුණා. ඉතා දුෂ්කර පෙද්ශවල සුවිෙශේෂ කරුණු මත බඳවා 
ගැනීම් සිද්ධ කළා. හැබැයි, එම කමෙව්දයට අතිෙර්ක කමෙව්දයක් 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 118වැනි ෙඡ්දය යටෙත් මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක අධ්යාපන ක්ෙෂේතයටයි එන්න ඕනෑ. 
නමුත්, මුදල් ඇමතිතුමා එය උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට අදාළ 
කරලා, ෙකොළය වහලා තමයි වැෙඩ් දීලා තිෙබන්ෙන්. මම එම 
විස්තරය දැන් කියවන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
118 වන ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

  "...ගාමීය පාසල්වල විද්යාව, ගණිතය, තාක්ෂණය සහ ඉංගීසි වැනි 
විෂයන්වලට ඉහළ දක්ෂතා ඇති ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය පිරවීමට කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂම මගින් අනුමත 
කරන ලද රාජ්ය ෙනොවන විද්යායතනවල ගණිතය, විද්යාව, තාක්ෂණය සහ 
ඉංගීසි යන විෂයන්ට අදාළව අධ්යාපනෙව්දී උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට 
සිසුන් සඳහා රුපියල් 500,000 ක සියයට 100 ක ෙපොලී සහන ණය 
ෙයෝජනා කමයක් ඇති කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා...." 

කැමැති කට්ටිය තමයි ඒ ණය ගන්ෙන්.  එම විද්යායතනවල  
මුදල් ෙගවා  ඉෙගන ගන්න දරුවන්ට අවස්ථාව සැලෙසනවා. ඒ 
වාෙග්ම මුදල් ඇමතිවරයා ව්යංගෙයන් සහතිකයක් ෙදනවා, ඒ 

අයව ගුරු ෙසේවයට බඳවා ගන්නවා කියලා. ඒ ඊළඟ වාක්යයයි. 
ෙමන්න, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් ඊළඟ 
වාක්යය. ඒක ෙකොළය වහලා ලියා තිෙබන්ෙන්.  

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"...ගාමීය පාසල්වල අවම වශෙයන් වසර 3 ක් ෙසේවය කළ යුතුයි. ඔවුන් 
වසර තුන සම්පූර්ණවීමට ෙපර එම පාසල්වලින් ඉවත් වන්ෙන් නම් එෙසේ 
ඉවත්වන අවස්ථාෙව්දීම අදාළ ණය මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම ආපසු ෙගවීමට 
ඔවුන්ට සිදුවනු ඇත...." 

විශ්වවිද්යාල ෙනොවන ෙවනත් විද්යායතන පිහිටුවලා, ඒ 
විද්යායතනවලින් අධ්යාපනය ලබන තැනැත්තන් ගුරු ෙසේවයට 
බඳවා ගන්නවාය කියන සහතිකය තමයි ෙම් ලබා ෙදන්ෙන්. 
එෙහම නම් එය අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමක් 
ෙනොෙවයිද? එම නිසා ෙම්ක අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් 
සාකච්ඡා කළ යුතු පශ්නයක්. උසස් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට විශාල 
සහනයක්, දිරි දීමනාවක් ෙදන්න යනවා කියා තමයි ෙම් 
ෙපන්වන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙමෙතක් අෙප් රෙට් පැවති 
උපාධිධාරින්, විද්යා පීඨ ගුරු භවතුන් සහ ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කර තිෙබන බව සහ එය මුදල් මත, 
මූල්යමය කරුණු මත බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටියකට අවතීර්ණ 
වන බව තමයි ෙම් අය වැෙයන් පකාශ කර තිෙබන්ෙන්. මම 
කියන ෙමම කාරණාව ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් -මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් මූල්ය පකාශෙය්- 118වැනි ෙඡ්දය යටෙත් සඳහන්ව 
තිෙබනවා.  

අප දන්නවා විද්යාව, ගණිතය සහ තාක්ෂණය කියන 
විෂයන්වලට ගුරුවරු හිඟ බව. එම ගුරුවරු හිඟ නම් ඔවුන් දිරිමත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙයන්න ඕනෑ. අද නිලධාරින්ෙග් 
කුටියට පැමිණි සිටින අධ්යාපන නිලධාරිනුත් දන්නවා ඇති, පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දවල ගුරු ෙසේවයට උපාධිධාරින් බඳවා ගනිද්දි, 
රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක් වැනි ඉහළ වැටුප් තලවල සිටි 
ගණකාධිකාරිවරු, ගණකාධිකාරිවරියන් තම ෙසේවය අත්හැරලා -
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  රැකියාව අත්හැරලා- ගුරු ෙසේවයට පැමිණි 
බව. අනිකුත් තාක්ෂණික විෂයන්වලට සම්බන්ධ අයත්  එෙහමයි. 
රසායන විද්යා උපාධිධාරිනුත් එෙහමයි. තමුන් කරමින් සිටි 
ෙපෞද්ගලික  අංශ ෙය් රැකියාෙවන්  ඈත් ෙවලා රාජ්ය අංශෙය් ගුරු 
ෙසේවයට එනවා. ඒ අෙප් ගුරු ෙසේවය පිළිබඳව ෙගොඩනැඟුණු  
අභිමානය නිසායි.  

විශාම වැටුප් කමය අෙහෝසි කරලා දායක විශාම වැටුප් 
කමයක් ෙයෝජනා කරනවා කියලා ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දී  
මුදල් ඇමතිතුමා පකාශ කළා.  ගිය අවුරුද්ෙද් කිව්වාට වඩා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් එය පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා. දායක විශාම 
වැටුප් කමයක් ෙයෝජනා කරනවා නම්, අෙප් ගුරු ෙසේවයට කුමක් 
ෙවයිද? අෙප් ගුරු මව්වරු, ගුරු පියවරු තමන්ෙග් සැඳෑ සමය 
සතුෙටන් ගත කෙළේ ඒ විශාම වැටුප නිසායි. ඔවුන් ගුරු ෙසේවයට 
ආකර්ෂණය වුෙණ් ඒ විශාම වැටුප නිසායි. එය අෙහෝසි වනවා 
නම්, ෙම් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට එන්ෙන් කවුද? අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් උසස් ෙපළ විෂයන් සඳහා ගුරුවරු ඇතුළු වන එක 
නවතිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක නිසා ෙම් ගැටලුවට ඔබතුමා ලක් වන 
එක අහන්න ෙදයක්  ෙනොෙවයි. 

අධ්යාපන ඇමතිතුමා තාක්ෂණික විෂයයන් ෙකෙරහි 
උනන්දුවක් දක්වනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒක අපි අගය 
කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තාක්ෂණික 
විද්යා පීඨ ෙමෙලස ආරම්භ වුණා. දිස්තික්ක මට්ටෙමන් එවැනි 
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තාක්ෂණික විද්යා පීඨ ඇති වීම සහ අෙනකුත් තාක්ෂණාගාර ඇති 
වීම අද වන ෙකොට නැවතිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අධ්යාපන 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ඒ දිරි ගැන්වීම මූලික කාරණයක් වනවා. 
දරුෙවකුට Tab එකක් දුන්නා කියලා ඒ දරුවා තාක්ෂණික 
විප්ලවකාරෙයකු ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒක විසඳුමක් 
ෙනොෙවයි. මම හිතන්ෙන් ඒක ෙබොෙහොම සරල සුන්දර සටන් 
පාඨයක්.  

ෙමොකද, පසුගිය 2016 වර්ෂෙය්  මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය වැය 
පකාශෙය් 331 ෙයෝජනාෙව්ත් ෙමවැනිම ෙදයක් තිෙබනවා. 
විශ්වවිද්යාල සඳහා free Wi-Fi කලාප ඇති කරනවා, විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යෙයෝ සියලු ෙදනාටම laptop ලබා ෙදනවා, ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 300ක් ලබා ෙදනවා කියලා මුදල් ඇමතිතුමා පසු ගිය අය 
වැය ෙල්ඛනෙයනුත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය අය 
වැය ෙල්ඛනයත් ෙබොෙහොම සුන්දරයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයත් ඒ 
වාෙග්ම සුන්දර ෙවයි. අය වැය ෙල්ඛනයකින් ෙමවැනි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි එක ෙදයක් කියනවා. අෙප් 
සමහර පාසල්වලින් ඉල්ලන්ෙන් laptop ෙනොෙවයි, "ෙටොප් ලැට්" 
එකක් ඉල්ලන්ෙන්.  ෙහොඳ වැසිකිළියක් ඉල්ලන්ෙන්.    

මම සංඛ්යා ෙල්ඛන කියන්න යන්ෙන් නැහැ; මම සංඛ්යා 
ෙල්ඛන මත ගැෙටන්න යන්ෙන් නැහැ. මා ළඟ වාර්තා තිෙබනවා. 
ෙමවරත්, මීට ෙපර වර්ෂවල පැවැති අෙප් ආණ්ඩුවත් ඉතා විශාල 
මුදලක් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා ෙවන් කළා කියලා අපි 
දන්නවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් 200ක් තිබුණා. අපි 2015දී ඒ සංඛ්යාව 
74 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය අවසන් වනෙකොට 
සියලුම පාසල්වලට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයන්න අවශ්ය 
සියලුම පියවර අපි අරෙගන තිෙබනවා. ඊ ළඟ වර්ෂෙය් ඉඳලා 
ජාත්යන්තර පමිතීන් අනුව ළමයින් 50කට එක වැසිකිළියක් බැගින් 
ඉදිකරනවා කියන ඒ නිර්ණායකය මත අපි  කටයුතු අපි කරනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳයි. මෙග් අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. අපි 

ඔබතුමාව අගය කරනනවා.  

මා සංඛ්යා ෙල්ඛන කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැයි 
කියලා කිව්වා. ඔබතුමා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා ෙවන් කළ 
මුදෙලන් ෙකොපමණ පමාණයක්ද වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ගණන් හදලා බලන්න. මම සංඛ්යා 
ෙල්ඛන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා අවශ්ය සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සම්පූර්ණ කරලා ඇති. ඔබතුමා ෙවන් කළ මුදල සහ 
පාෙයෝගිකව වැය කළ මුදල අතර පැහැදිලි පරතරයක් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු වැඩිවීම තුළ  ඔබතුමන්ලා 
ලබා ෙදන Tabs, පරිගණක ඇතුළු නව තාක්ෂණික උපකරණ  
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක්  තිෙබනවාද කියන කාරණයයි මම 
අහන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
දුරකථන සඳහා අය කරන බදු දවසින් දවස වැඩි ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙම් මාස 22 ඇතුෙළේ සියයට 46කින් දුරකථන ගාස්තුව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් මාස 22 
ඇතුෙළේ අන්තර්ජාල පහසුකම් සඳහා ෙගවන ෙසේවා ගාස්තු සියයට 
31කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අන්තර්ජාල පහසුකම් කියාත්මක 
කරන්න වැය වන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ඔබතුමන්ලා බදු 
වශෙයන් ජනතාවෙගන් උදුරා ගන්නවා; ශිෂ්යයන්ෙගන් උදුරා 
ගන්නවා. ඊට අමතරව අන්තර්ජාල පහසුකම් භාවිත කිරීම සඳහා 
සියයට 25ක අතිෙර්ක ගාස්තුවක් ෙමවර අය වැ ය ෙයෝජනාවල 
ආදායම් ලබා ගැනීෙම් මාර්ගයක් වශෙයන් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද වැඩය? එදා ෙව්ල කන්න නැති දරුවන් 
එක්ක නව තාක්ෂණයට යන්න ඔබතුමා උත්සාහ කරනවා නම්, 
ඒක පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියා මම අහනවා.   

අෙප් ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මෙග් 
කථාෙව් අවසාන විනාඩි කිහිපෙය් මම ඉතාම අවධානෙයන් 
ඔබතුමාට කියනවා, අෙප් අධ්යාත්මය උසස ්කරන්න; නමුත් අෙප් 
ඉතිහාසය මකන්න යන්න එපාය කියා. අද විවිධ කුමන්තණ, විවිධ 
බටහිර කුමන්තණ  තිෙබන බව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් කථා 
ෙවනවා මම අහෙගන හිටියා. ඉතිහාසය විකෘති කරනවා. 
ඉතිහාසය උතුරට එකක්, දකුණට එකක්, නැ ෙඟනහිරට එකක් 
ෙවන්න බැහැ. ඉතිහාසය එකයි. ඒ නිසා ඉතිහාසය ෙවනස් 
කරන්න හදන කුමන්තණවලට රැවෙටන්න එපා. රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානවල, ආයතනවල පුහුණුව ලැබුවාට කමක් නැහැ. 
අධ්යාපන විෙශේෂඥයන් ෙනෝර්ෙව්වල ඉෙගන ෙගන ආවාට කමක් 
නැහැ. හැබැයි, ඉතිහාසය ෙවනස් කරන්න යන්න එපා; අෙප් 
සංස්කෘතිය ෙවනස් කරන්න යන්න එපා; අෙප් අධ්යාත්මය ෙවනස් 
කරන්න යන්න එපා.  

අෙප් පැරණි ගීත, අපට රසාස්වාදය ෙගනැත් දුන් ගීත, සාහිත්ය 
විචාර විෂය නිර්ෙද්ශවලින් ඉවත් කරන්න යන්න එපා. ඒවා නැවත 
ඇති කරන්න. උසස් රස වින්දනයක් ඇති කිරීම සඳහා 
අමරෙද්වයන්ෙග් ගීත සාහිත්ය නැවත විචාරය කරන්න. ඒ සඳහා 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෂය නිර්ෙද්ශයට ''අමරෙද්වයන්'' 
නමින් අලුත් පරිච්ෙඡ්දයක් එක් කරන්න. ඒ තුළින් තමයි අපට 
උසස් අධ්යාත්මයක් සහිත ෙහොඳ දරුෙවක් නිර්මාණය කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

11ක කාලයක් තිෙබනවා. 

ඊට ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්,  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර   මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.40] 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ  කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මම පථමෙයන් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. "ජාතිෙය් ඉරණම දරුවන්ට ෙදන 
අධ්යාපනෙයන් තීරණය ෙව්."   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්ක මම කියන කථාවක් ෙනොෙවයි. ලුවී ෙකොසුත් කියන 
දාර්ශනිකයා කියපු කථාවක්. ඒ නිසා අපට අධ්යාපනය ගැන තීන්දු 
තීරණ ගැනීෙම්දී ඉතාමත්ම පෙව්ශෙමන් එම තීන්දු තීරණ ගන්න 
සිද්ධ වනවා.  

මට මතකයි, 2015 ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව දින 100 
වැඩසටහන තුළ අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් දරුවන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ 
ෙම් සියලු ෙදනාට ලබාදුන්නු  සුන්දර ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද 
කියලා.  2016 අය වැෙය්දීත් ඒ වාෙග්ම සුන්දර ෙපොෙරොන්දු අපට 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  2017දීත් ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය ෙපොෙරොන්දු 
රාශියක් අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. මම අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම ආඩම්බර ෙවනවා. අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් යමක් 
කරන්නට දැඩි උත්සාහයක් ගන්නා ෙකෙනක් බව.  හැබැයි,  මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය නිර්මාණය කරනෙකොට ෙම් වාෙග් සුන්දර 
ෙපොෙරොන්දු ලබා දීලා තිබුණත්  ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කළාද කියන 
එක පිළිබඳව තමයි අපට සිතන්න ෙවන්ෙන්? මූලාසානරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සිටින අය  කථා කරනවා, 
ෙමවරත් ෙබොෙහොම ෙහොඳ ලස්සන ෙපොෙරොන්දු ටිකක් ලබා දීලා 
තිෙබන බව. නමුත් ෙම් ෙපොෙරොන්දු ඉටුෙවයි ද කියන සැකයත් 
එක්ක තමයි  ෙම් අය වැය පිළිබඳව අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් නියුතු 
අය අද කථා කරන්ෙන්.  අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙම් අය වැෙයන් 
ෙවන්වුණු පතිපාදන තුළින්  2017 වර්ෂෙය්දී ෙම් ෙපොෙරොන්දු ටික 
ඉටු කරන්නට හැකියාව ලැෙබ්වි කියා අපි විශ්වාස කරනවා; ඒ 
වාෙග්ම හැකියාව ලැෙබ්වා! කියා අපි පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, අධ්යාපනය ගැන කථා 
කරනෙකොට,  විධිමත් පාසලට අෙප් දරුවා ඇතුළත් කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා අපි පූර්ව ළමා විය එෙහම නැත්නම් ෙපර පාසලට 
තමයි දරුවා ඇතුළත් කරන්ෙන් කියන කාරණය ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් අය වැෙයන්  ෙපර 
පාසල් සඳහා ෙගෙනන ලද අලුත් ෙයෝජනා ෙමොනවාද?  

විධිමත් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ෙපර පාසල් දරුවා පිළිබඳව, 
ෙපර පාසල් ගුරුවරයා පිළිබඳව අද වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
ෙනොකිරීම ඉතාම කනගාටුවට කරුණක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අධ්යාපන කමෙව්දයත් එක්ක ෙපර පාසල පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමවර අය වැෙය්දී 
 විෙශේෂෙයන්ම මතු කර තිෙබනවා, ෙසේවකෙයෝ 500ක් සිටින 
ආයතනවල දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට. එය පමණක් 
ෙයෝජනා කරලා ෙමම වග කීෙමන් ඉවත් ෙවන්න බැහැ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රජයට ෙපර පාසල් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. මුළු ලංකාෙව්ම ෙපර 
පාසල් 12,353ක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, ෙපර පාසල් 
සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා අපි කියන්ෙන්.  

මට මතකයි, අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙපර පාසල් අධ්යාපනය පිළිබඳව පළාත් 
මට්ටෙම් ඉඳලා විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කළ බව. ඒ වාෙග්ම 
ෙපර පාසල් ගුරුවරියට රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ලබා දීමට 

එතුමා ෙයෝජනා කළා. අපි හිතුවා ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙහෝ ඒ අහිංසක 
ෙපර පාසල් ගුරුවරියට යමක් කරන්න ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරයි කියලා. නමුත්, ඒ කටයුත්ත ඉටු කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු පාසල් පිළිබඳව කථා 
කෙළොත් බස්නාහිර පළාෙත් වතු පාසල් 43ක් තිෙබනවා. ඒ 43න් 
38ක්ම තිෙබන්ෙන්, මා නිෙයෝජනය කරන කළුතර දිස්තික්කෙය්. 
කළුතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන වතු පාසල් සඳහා විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් තවමත් කියාත්මක කර නැහැ. හැබැයි, අපි හැම දාම 
කථා කරනවා, වතුවල දුක් විඳින අහිංසක ෙසේවකයා පිළිබඳව; 
වතුවල ඉන්න දරුවන් පිළිබඳව. ඒ අය පිළිබඳව කථා කළාට, 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා නැහැ. ලංකාෙව්ම වතු 
පාසල් 843ක් තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් වතු පාසල් 25ක් 
සංවර්ධනයට කිරීමට රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කිරීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"අපෙග් රජෙය් සියලු අංශ ඇතුළත් සංවර්ධන කෙමෝපායන්ට අනුව 
දැනටමත් උසස් තත්ත්වයට පත් කර ඇති විෙශේෂෙයන්ම කෑගල්ල සහ 
බදුල්ල දිස්තික්කවල වතු පාසල් 25ට අමතරව තවත් වතු පාසල් 25ක 
තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කිරීමට මා 
ෙයෝජනා කරනවා." 

ෙම් 2017 අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව. ෙම් 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල එම කාර්යය සඳහා පමාණවත් නැහැ 
කියන එකයි මෙග් අදහස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් දරුවන්ට Tabs ෙදන්න 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ කටයුත්තක්. දරුවන්ට 
ෙමවැනි ෙදයක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, ෙමම ෙයෝජනාව කරපු යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
නායකයින්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි, ෙමය අය වැය 
ෙයෝජනාවක් හැටියට තිබුණාට මදි. කියාත්මක වනවා නම් තමයි 
ෙහොඳ. එතැනදීත් ෙපොඩි ගැටලුවත් තිෙබනවා. සිසුන් 175,000කට 
තමයි Tabs ෙදන්න තීරණය කර තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
2015දී දරුෙවෝ 210,340ක් උසස් ෙපළ පන්තිවලට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දරුෙවෝ 175,000කට Tabs ලබා දුන්ෙනොත් ඉතුරු 
50,000ට ෙමොනවාද ලබා ෙදන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව මම ෙම් 
ගරු සභාෙවන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පළාත් සභාවලට ෙවන් 
කරන මුදල්වල කප්පාදුවක් කර තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාත් 
සභාව නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරෙයක් හැටියට මා දන්නවා, 
පළාත් සභාවල මුදල් කප්පාදුවත් එක්ක විශාල ගැටලුවක් ඇති 
වනවා. 

අපි පැහැදිලිවම දන්නවා,  පළාත් සභාෙවන් තමයි පළාත් සභා 
පාසල්වල සංවර්ධන කටයුත්ත ඉටු කෙළේ. ඒ පාසල්වල ෙභෞතික 
සංවර්ධනය ඇති කෙළේ, ගුරු පුහුණුව ලබා දුන්ෙන්, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ අංශවලට ඒ අවශ්ය ෙද්වල් ලබා දුන්ෙන් පළාත් 
සභාෙව් මුදල්වලිනුයි.  අද ඒ මුදල් කප්පාදු කර තිෙබන නිසා   
බස්නාහිර පළාත් සභා පධාන අමාත්ය, ඉසුර ෙද්වපිය මැතිතුමා 
වාෙග්ම මධ්යම පළාත් සභා පධාන අමාත්ය සරත් ඒකනායක 
මැතිතුමා සහ සියලු ෙදනාම දැඩි කනස්සල්ලකින් කථා කරනවා, 
ෙම් අය වැය සම්බන්ධව.  

අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු 
හැෙමෝම කථා කරනවා, ෙම් අය වැය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා. 
හැබැයි, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙව්ම ඉන්න මහ ඇමතිවරු සහ 
මන්තීවරු අද දැඩි කලකිරීමකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි 
විශ්වාස කරනවා, ෙම් අය වැය විවාදයත් එක්ක ඉදිරිෙය්දී පළාත් 
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සභාවට මුදල් ලබා දීලා  පළාත් සභා පාසල්වල ඉන්න අහිංසක 
දරුවන් ෙවනුෙවන් යමක් කරාවි කියලා. ෙමොකද, ලංකාෙව් 
පාසල්වලින් සියයට 95.5ක්ම පළාත් සභාවට අයිති පාසල්. ඒ 
නිසයි ෙමය විෙශේෂෙයන්ම කියන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  ෙම් වන විට විදුහල්පතිවරුන් මුහුණ ෙදන ගැටලු 
රාශියක් තිෙබනවා.  2000 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් 
1 ෙශේණිෙය්  හිටපු අයට වාහන බලපතයක් ලබා දුන්නා, ගරු 
ඇමතිතුමාට මතක ඇති. ඒ වාහන බලපතය ලබා දීෙම් කටයුත්ත 
අද කියාත්මක ෙනොවීම නිසා විදුහල්පතිවරු දැඩි කලකිරීෙමන් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අධ්යාපන සංවර්ධනය දරුවන්ට නිවැරදිව ලබා 
ෙදන්න නම්, තෘප්තිමත් ගුරු පරපුරක් ඇති කරන්න, තෘප්තිමත් 
විදුහල්පති පරපුරක් ඇති කරන්න දායකත්වය ලබා ෙදන්න අෙප් 
යුතුකමක් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ජාතික පාසල්වල ගුරුවරුන්ට අද හිඟ 
වැටුප්   ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. මධ්යම 
රජෙයන් ඒ මුදල් පතිපාදන ලබා දීලා නැහැ.  ගුරුවරුන්ට ආපදා 
ණය ලබා ගැනීමට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ගුරුවරුන්ෙග් 
වැටුප් විෂමතාව විසඳන්න කටයුතු කරලා නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මීට ෙපර අගහාර රක්ෂණයට රුපියල් 125යි ගුරුවරයකුෙගන් 

කපා ගත්ෙත්. දැන් රුපියල් 600ක් කපා  ගැනීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  ෙමවැනි ගුරු ගැටලු රාශියක් තිෙබන ෙම් ක්ෙෂේතය  
ඉහළට ඔසවා තියන්න ඕනෑ නම්,  දරුවන්ට නිවැරදි අධ්යාපනයක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ නම් අපි ගාව නිවැරදි වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළට දායකත්වය ෙදන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිමින්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කරන 
සෑම ෙහොඳ  කියාකාරකමක් ෙවනුෙවන්ම අෙප් දායකත්වය ලබා 
ෙදන බවට ගුරුවරයකු හැටියට පතිඥා  ෙදමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.51] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 
இந்த ேநரத்ைத ஒ க்கித் தந்தைமக்காக உங்க க்கும் தங்க  
ைடய ேநரத்திேல ஒ  பகுதிையத் தந்தைமக்காக ெகளரவ 

நவவி அவர்க க்கும் அண்ணன் ெகளரவ சிவ ங்கம் 
அவர்க க்கும் என  நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 
கல்வி அைமச்சு, உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் மாகாண 
அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இந்தக் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் பல ம் பல்ேவ  க த் க்கைளக் 
கூறினார்கள். மிகுந்த ஆற்ற ள்ள கல்வி அைமச்சர் அக்கில 
விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் இந்த அைமச்சுப் பதவிேயற்ற 
கு கிய காலத்தில் - இரண்  வ ட காலத்தில் அதைன மிகச் 
சிறந்த ைறயில் இயக்கி வ கின்றார். ஆகேவ, அைமச்சர் 
அவர்களின் பணிகுறித்  நான் இந்த உயாிய சைபயில் 
என் ைடய கட்சியின் சார்பில் அவ க்குப் பாராட் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரம் மிகுந்த அ பவ 

ள்ள ஒ  த்த அைமச்சரான நாவின்ன அவர்கைள வயம்ப 
அபிவி த்திக்குப் ெபா ப்பாக நியமித்தி ப்ப  ஒ  சிறந்த 
ெதாிவாகும். ஆகேவ, இந்த அைமச்சு மக்க க்குப் பிரேயாசன 

ள்ளதாக அைம ம் என்பதில் நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .  

கல்வி அைமச்ைசப் ெபா த்தவைரயிேல ெகளரவ 
அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் மிக ம் 
ேநர்ைமயாகச் ெசயற்ப பவர். அண்ைமயில் அதிபர் 
பதவிக க்கான பாீட்ைச நடத்தப்பட்  அதில் சித்திெயய்தி 
யவர்க க்கு க ம் சிரமங்க க்கு மத்தியில் நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்டன. அேதேநரம் மாகாண சைப குறித்த 
நிமயனங்கைளச் சாியான ைறயில் வழங்காைமயால் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கஷ்டப்பட்  வ வதாக நாம் 
அறிகின்ேறாம். எனேவ, அைமச்சர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். அ மட் மல்ல, இந்தப் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் ேதாற் வதற்குச் சில  அதிபர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கப்படவில்ைல. ஆனால், அவர்கள் சிறந்த நிர்வாகிகள். 
வயதின் அ ப்பைடயிேலேய அவர்கள் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத 
இழந்தார்கள். ஆகேவ, இன் ம் அவர்கள் சாதாரண ஆசிாியர் 
தரத்திேலேய இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ள  என்பைத நீங்க ம் உணர் ர்கள். அ  
சம்பந்தமாக நான் ஏற்ெகனேவ உங்களிடம் ேபசியி க் 
கின்ேறன். எனேவ, நீண்டகாலம் அதிபர்களாக இ ந் வந்த, 
வய  காரணமாக அதிபர் பாீட்ைசைய எ த வாய்ப் க் 
கிைடக்காத அவ்வாறான ஆசிாியர்க க்கு ஒ  சந்தர்ப்பம் 
வழங்குமா  நான் அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்குக்கு ெவளிேய சில பிரேதசங்களிேல 
ஸ் ம் கல்விப் பிாி க ம் அேதேபால தமிழ்க் கல்விப் 

பிாி க ம் இயங்குவைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அவற் க்குப் ெபா ப்பாக ஓர் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் 
அல்ல  பிரதிப் பணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட் க்கின்றார். 
ஆனால், குறித்த பாடசாைல ைடய நலைன அல்ல  கல்விச் 
ெசயற்பா கைளக் கண்காணிக்கின்ற எந்த அதிகார ம் 
அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல.  இதனால் அவர்களிட 
மி ந்  எந்தப் பிரேயாசன ம் கிைடப்பதில்ைல. எனேவ, 
அவர்க க்கு அதிகாரம் வழங்கி அப்பாடசாைலகள் பயனைட 
கின்ற வைகயில் ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம் என்  
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அ த்  ெமளலவி ஆசிாியர் நியமனம் பற்றிய விடயம். 
கடந்த காலங்களிேல அைமச்சர் சுசில் பிேரமஜயந்த அவர்கள் 
கல்வி அைமச்சராக இ ந்தேபா  ெமளலவி ஆசிாியர் 
நியமனத் க்கான பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட . அதில் சித்திெயய் 
தியவர்க க்குக் கட்டம் கட்டமாக நியமனம் வழங்குவதாகச் 
ெசால்லப்பட்  தற்கட்ட நியமனம் வழங்கப்பட்டா ம் 
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ஏைனயவர்க க்கு அந்த நியமனம் கிைடக்கவில்ைல. ெபளத்த 
மதமாக இ க்கலாம், கத்ேதா க்க மதமாக இ க்கலாம், இந்  
மதமாக இ க்கலாம், இஸ்லாமிய மதமாக இ க்கலாம், எந்த 
மதமாக இ ந்தா ம் சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் அந்த 
மதத்ைதக் கற்க ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
இன்  பல பாடசாைலகளி ம் ெமளலவி ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்கள் இ ப்பதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். எனேவ, 
அந்த ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கான ஓர் ஏற்பாட்ைடச் 
ெசய்  தா ங்கள் என்  உங்களிடம் அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வட ேமல் மாகாணத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், த்தளம் மாவட்டத்தி ள்ள ஆனம வ 
ெதாகுதியிேல 203 பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. ஆனம வ 
ெதாகுதியில் ஒேரெயா  கல்வி வலயத்தின் கீழ் வ ம் 203 
பாடசாைலகைள ம் இரண்  ெதாகுதிகளாகப் பிாித் , 
ஆனம வ ெதாகுதிக்கு ஒ  தனிக் கல்வி வலயத்ைத ம் 

த்தளம் ெதாகுதிக்கு ஒ  தனிக் கல்வி வலயத்ைத ம் 
உ வாக்கித்த மா  ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். இ  
சம்பந்தமாக உங்கேளா  ஏற்ெகனேவ ேபசியி க்கின்ேறன். 
இ பற்றி நா ம் ெகளரவ உ ப்பினர் நவவி அவர்க ம் 
உங்க க்கு எ திய க தங்களின் பிரதிகைள ஹன்சாட் ல் 
உள்ளடக்குவதற்காகச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

அேதேநரம் அம்பாைறயிேல, ெபாத் வில் ெதாகுதி 
தனியான ஒ  கல்வி வலயமாக இ க்க ேவண் ம் என்  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பல தசாப்தங்களாகக் ேகட்  வ கின் 
றார்கள். அ  சம்பந்தமாக அண்ைமயிேல நான் உங்கைள 
வந்  சந்தித்தேபா  ெப ந்தன்ைம டன் அைதச் ெசய்  
த வதாக உ தியளித்தி ந்தீர்கள். அதற்கு உங்க க்கு 
நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, now wind up please. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
தற்ெபா  நீங்கள் ஒ  திய கு ைவ அைமத் ப் 

திதாகக் கல்வி வலயங்கைளப் பிாிப்பதற்கான system 
ஒன்ைறக் ெகாண் வந்தி க்கின்றீர்கள். அதற்கு நான் 
உங்க க்கு த ேல நன்றி கூ கின்ேறன். நான் குறிப்பிட்ட 
இந்த இரண்  ெதாகுதிகைள ம் அதிேல நீங்கள் கட்டாயம் 
உள்வாங்க ேவண் ம் என்  அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  "  ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" திட்டத்ைத மிகச் 
சிறப்பாக ேமற்ெகாண்  வ வைதயிட் ம் நான் உங்கைளப் 
பாராட் கின்ேறன்.   

பாடசாைலகளில் மலசலகூடங்கள் அைமப்ப  மற் ம் 
laptop வழங்குவ  சம்பந்தமாக எல்லாம் இங்கு குறிப்பிடப் 
பட்ட . அதற்காகப் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கு எங்க  
ைடய பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා  , දැන් ක ථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
විනාඩියක කාලයක් ලබාෙදන්න. 

குறிப்பாக, வட மாகாணத்திேல த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட்ட தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மாணவர்கள் பல கஷ்டங் 
கேளா  கல்விையத் ெதாடர்கிறார்கள். பல பிரச்சிைனகள் 
அங்ேக இ க்கின்றன. ஒவ்ெவா  பாடசாைலயாக நான் 
அைதக் குறிப்பிட் ச் ெசால்லாவிட்டா ம் அந்தப் பிரேதசத் 
திேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள வட மாகாண சைப டன் 
இைணந்  நீங்கள் தீர்க்க ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
அப்ப யான பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. வடக்கு, 
கிழக்குக்கு  ெவளிேய 900க்கும் ேமற்பட்ட தமிழ்ெமாழி 

லமான இஸ்லாமியப் பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. 
அவற்றி ம் நிைறயப் பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன.  

இலங்ைக நி வாக ேசைவ, ெவளிநாட் ச் ேசைவ, 
திட்டமிடல் ேசைவ, கல்விச் ேசைவ, கணக்காளர் ேசைவ என 
இவ்வாறான ேசைவகைளப் பார்க்கின்றெபா  எங்க  
ைடய ச கத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் அவற்றில் மிகக் குைற 
வாகேவ இ ப்பைதக் காணலாம். அதாவ , ன்  
சத தமானவர்கள்தான் அச்ேசைவகளில் இ க்கின்றார்கள். 
ஆனால், பத்  சத தமான ஸ் ம் ச கம் இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, wind up please. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அந்த வைகயில், அவர்கைள ம் கல்வியிேல உயர்த்த 

ேவண் ெமன்  உங்களிடத்தில் அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல சமத் வமாக, சேகாதரத் வ 
மாக எல்ேலா ட ம் ேசா்ந்  வாழ்கின்ற நல்ல பக்குவ ள்ள 
கல்விச் ச கமாக அவர்கள் வ வதற்கு நீங்கள் ஒத் ைழக்க 
ேவண் ம்.  

ேம ம், ெகளரவ அைமச்சர் நாவின்ன அவர்க ைடய 
அைமச்சுக்குக் கீேழ பல விடயங்கள் வ கின்றன. வடேமல் 
மாகாணத்திற்கான அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் உள்ள 
டங்கிய “2017 - 2021” என்ற ஐந்தாண் த் திட்டம் தயாாிக்கப் 
பட் ப்பதாக அைமச்சின் ன்ேனற்ற அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிடப்பட் க்கிற . அந்த வைகயில் த்தளம், கற்பிட் , 

ைரச்ேசாைல, ளிச்சாக்குளம் ேபான்ற பிரேதசங்க ம் 
அபிவி த்தியைடய இ க்கின்றன. த்தளம் ெதாகுதிெயன்ப  

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சுமார் ஓாிலட்சம் ஸ் ம் 
அகதிகைளத் தாங்கிய, பல ன்பங்கைள அ பவித்த, நிைறய 
ேதைவக ள்ள ஒ  ெதாகுதியாகும். அந்த ெதாகுதிைய ம் 
உங்க ைடய ஐந்தாண் த் திட்டத்தில் உள்வாங்க ேவண் ம். 

தலைமச்சராக இ ந்த காலத்தில் சிறந்தெதா  தலைமச் 
சராகச் நீங்கள் ெசயற்பட்டீர்கள். அந்தக் காலகட்டத்தில் 
எவ்வா  நீங்கள் உங்க ைடய பணிையச் சிறப்பாக 
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[ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ெசய்தீர்கேளா, அேதேபால எதிர்காலத்தி ம் அந்தப் பிரேதசத் 
திற்கு உதவி ெசய்ய ேவண் ம். டாக்டர் சாபி அவர்கள் 
கு நாக ல் இ க்கின்றார் சேகாதரர்  நவவி அவர்கள் 

த்தளத்திேல இ க்கின்றார். அபிவி த்திப் பணியிேல 
அவர்கைள ம் இைணத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். உங்க ைடய 
எதிர்கால ஒ க்கீ களிேல அந்தப் பிரேதசத்திற்கு நிைறய 
உதவி ெசய்ய ேவண் ெமன்  அன்பாக  ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அக்கில விராஜ் 
காாியவசம் அவர்கள் வயதிேல குைறந்தவராக இ ந்தா ம் 
இவ்வாறான பாாிய ெபா ப் ள்ள அைமச்ைச சிறப்பாகச் 
ெசய்கின்றார். அவ ைடய பணி ெதாடர எங்க ைடய வாழ்த் 

க்கைளக் கூறிக்ெகாள்வேதா , உங்கள் எல்ேலா ைடய 
எதிர்காலச் ெசயற்பா க க்கு எங்க ைடய ஒத் ைழப் ம் 
இ க்குெமன்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

[பி.ப. 4.59] 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கல்வி 

அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  சம்பந்தமான கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்கும் சிறி  ேநரத்ைத 
ஒ க்கித் தந்தைமக்கு நன்றி கூ கின்ேறன். இவ்வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல ஏற்ெகனேவ, தர யர்த்தப்பட்ட ேககாைல மற் ம் 
ப ைள மாவட்டங்களி ள்ள 25 ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
க க்கு ேமலதிகமாக ேம ம் 25 ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
கைளத் தர யர்த் ம் ேநாக்குடன் பாய் 250 மில் யன் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . இவ்வா  ஒ க்கப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம், இன் ம் கூ தலான நிதிைய ஒ க்கி, 
இரத்தின ாி, க த் ைற ேபான்ற பகுதிகளி ள்ள பாடசாைல 
கைள ம் தர யர்த் மா  நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

21ஆம் ற்றாண்  அறி ப் ெபா ளாதாரத்ைத ேநாக்கிய 
தாக அைமந் ள்ள . இதனால் கல்வி ம் அறி ப் ெபா ளா 
தாரச் சவால்க க்கு கங்ெகா க்கக்கூ யதாக இ த்தல் 
ேவண் ம். இந்நிைலயில் நாம் பாடசாைலக் கல்வியில் 
அதிகாித்த அக்கைறையச் ெச த்தேவண் யவர்களாக 
உள்ேளாம். இலவசக் கல்வியின் தந்ைதயாகப் ேபாற்றப் 
ப கின்ற கலாநிதி சி.டபிள் .டபிள் . கன்னங்கர அவர்கள   
1945ஆம் வ ட - 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, කෑගල්ෙල් සහ බදුල්ෙල් වතු පාසල්වලට 

විතරයි මුදල් ෙවන්කර තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඒක 
ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලත් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් රෙට් තිෙබන 

සියලුම වතු පාසල්වලට බලපැවැත්ෙවන පරිදි එය කියාත්මක 
කරනවා කියලා අපි සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
කෑගල්ෙල්යි, බදුල්ෙල්යි වතු පාසල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
මුදල අෙප් රෙට් සියලුම වතු පාසල්වලට- 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
සුළු මුදලයි ෙන් ෙවන්කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල පමාණවත්ද 

දන්ෙන් නැහැ? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි දැනට මුදලක් ෙවන්කරලා තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද්ත් 

මුදල් ෙවන්කළා. තවත් ෙමොනවාට ෙහෝ අවශ්යතාවක් තිෙබනවා 
නම් අපට ෙම් පතිපාදනවලින්  මුදල් මාරුකර ගන්න පුළුවන් ගරු 
මන්තීතුමා. 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Thank you.  

இலவசக் கல்வியின் தந்ைதயாகப் ேபாற்றப்ப கின்ற 
கலாநிதி சீ.டபிள் .டபிள் . கன்னங்கர அவர்கள  1945ஆம் 
வ ட "பாலர் பாடசாைல தல் பல்கைலக்கழகம் வைர 
இலவசக் கல்வி" என்ற சித்தாந்த ம், அைத ேநாக்கிய  
நாட் ன ம் நடவ க்ைகக ம் ெப ந்ேதாட்டங்கைள ம் 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகைள ம் ெசன்றைடயவில்ைல. 
1977ஆம் ஆண் ந்ேத ெப மள  ேதாட்டப் பாட 
சாைலகள் அரசினால் சு காிக்கப்பட்  வந்தன. இதன் 
பின்னேர ேதாட்டப் பாடசாைலகள் ேதசிய நீேராட்டத்தில் 
இைணயத் ெதாடங்கின. இதனால், ெப ந்ேதாட்டக் கல்வி 
யான   நாட் ன  கல்வியி ம் ஏறத்தாழ 30ஆண் கள் 
பின்தங்கியதாகேவ காணப்ப கின்ற . கல்வியி ம் சாதைன 
களி ம் இந்தக் குைறபாட்ைட நிவர்த்திெசய்ய நடவ க்ைக 
எ க்கப்படல் ேவண் ம்.  

அறி ப் ெபா ளாதாரத் ேதைவக க்ேகற்ப நாம் 
பாடசாைலகளிேல விஞ்ஞானக் கல்விைய  அளவில் 
ெவற்றிகரமாகக் கட் ெய ப்ப ேவண் ள்ள . ெப ந் 
ேதாட்டப் பாடசாைலகளி ம் விஞ்ஞானக் கல்வி ஊக்குவிக்கப் 
பட ேவண் ம். இதற்காக ஏறத்தாழ 500 விஞ்ஞானப் பட்டதாாி 
ஆசிாியர்கைள ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் ேவண்  
நிற்கின்றன. பட்டதாாி ஆசிாியர் நியமனங்கள் மாகாண 
சைபக க்கு உாித்தாக்கப்பட் க்கின்றன. இ ந்தேபாதி ம், 
மாகாண சைபகள் அந்தந்த மாகாணங்களில் குைறந்தபட்சம் 
03 வ ட வதிவிடத்ைதக் கட்டாயப்ப த் வதால், தமிழ் 
ெமாழி லம் கல்வி கற்பிக்கக்கூ ய விஞ்ஞானப் பட்டதாாி 
கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்ய யா ள்ள . இ  ெதாடர்பில் 
கல்வி அைமச்சு அக்கைற ெச த்தி, ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகளில் விஞ்ஞானக் கல்விைய வி த்திெசய்ய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.  

ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளில் நிலவிய ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்கைள உதவி ஆசிாியர் நியமனங்கள் ஓரள  
ஈ ெசய் ள்ள . இந்த உதவி ஆசிாியர்கள் மாதாந்தக் ெகா ப் 
பனவாக பாய் 6,000 ெபற்  வ கின்றனர் என்ப  
ேவதைன அளிப்பதாக ள்ள . இவர்களில் பலர் இரண் , 

ன்  பஸ்கள் லம் ட் ந்  தம  பாடசாைலக க்குச் 
ெசல்லேவண் யவர்களாக இ க்கின்றனர். இன் ம் சிலர், 

567 568 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

பயிற்சியின் ெபா ட்  ஆசிாியர் பயிற்சிக் கலாசாைலக க்குச் 
ெசல்கின்றனர். இன்ைறய காலகட்டத்தில் இவர்கள  
ெபா ளாதாரச் சுைமையக் குைறக்கும் வைகயில், மாதாந்த 
ேவதனத்ைத அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம் என நான் அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளால் - technical collegeகளால் - 
வழங்கப்ப கின்ற ஆங்கிலெமாழி ேதர்ச்சிக்கான “உயர் ேதசிய 

ப்ேளாமா” - Higher National Diploma - சான்றிதைழ 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண் , பட்டதாாி ஆசிாியர் நியமனங் 
க க்குச் சமமாக மாகாண சைபகளால் ஆங்கில ஆசிாியர் 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட்  வ கின்றன. ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகளில் க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைசயில் சித்தி 
ெபற் ,  பல்கைலக்கழக அ மதி கிைடக்காத ெப மள  
மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாிகளில் தமிழ்ெமாழி லம் உயர் ேதசிய ப்ேளாமா 
ெபற் க்ெகாள்ள வெர யா மாவட்டத்தில் மட் மல்லாமல் 
கண் , இரத்தின ாி, ப ைள ேபான்ற மாவட்டங்களி ம் 
வசதிகைள அைமச்சு ஏற்ப த்தித்தரேவண் ம்.  

ஆங்கிலம், தகவல் ெதாழில் ட்பம் - Information 
Technology, கணக்கியல்  ஆகிய பாடெநறிகளில் தமிழ் 
மாணவர்கள் கல்வி பயில வசதிகள் ஏற்ப த்தித்தரேவண் ம். 
இதற்கான ேபா மானள  விழிப் ணர்  நடவ க்ைககள் 
ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதசங்களி ள்ள பாடசாைலகளில் 
ஏற்ப த்தப்படேவண் ம்.  

"ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" “அயற் பாடசாைலேய சிறந்த 
பாடசாைல” என்ற அரசின் ேவைலத்திட்டம் வரேவற்கத்தக்க . 
இ ந்தா ம் இதன் லம் கூ ய எண்ணிக்ைகயிலான 
பாடசாைலகளில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமற்ெகாள்ள 

யா ள்ள . வ டத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 20-25 பாடசாைல 
க க்ேக இத்திட்டத்தின்கீழ் உதவிகள் வழங்கப்பட்  
வ கின்றன. எம  ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகள் இன்ன ம் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ம் ஆய் கூடம், விவசாயகூடம், 
அழகியற்கூடம், லகம் ஆகிய வசதிகைள ம் ேவண்  
நிற்கின்றன. ஆகேவ பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ேமம்ப த் வதில் ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
கைளக் க த்திற்ெகாண்  நடவ க்ைககைளத் ாிதகதியில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகைள அபிவி த்திெசய்ய 
யற்சிக்கின்றேபா  ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் ேதைவயானள  

நிலத்ைதத் தரம த்  வ கின்றன. இதனால் பாடசாைல 
க க்கு ேவண் ய கட்டட வசதிகைள ம் பிற வசதிகைள ம் 
ெபற யா ள்ள . 1987இல் இ ந்  1998 வைர SIDA 
நிதி தவி டன் அ லாக்கிய ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைல 
களின் கல்வி அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டம் நாட் ள்ள 833 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளிேலேய அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள யற்சித்த . அப்ேபா  
பிரதமராக இ ந்த ேஜ.ஆர்.ஜயவர்தன அவர்க க்கும் எம  
மைறந்த தைலவர் அமரர் ெசௗமிய ர்த்தி ெதாண்டமான் 
அவர்க க்குமிைடேய ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளப்பட்ட உடன்பா  
காரணமாக ஒவ்ெவா  ேதாட்டப் பாடசாைலக்கும் அபிவி த் 
திக்ெகன 2 ஏக்கர் நிலம் த வதாக ஏற்பா கள் ெசய்யப் 
பட் ந்தன. இப்ேபா  பல ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் ேதாட்டப் 
பாடசாைலகள் அபிவி த்திக்ெகன 2 ஏக்கர் நிலத்ைத வழங்க 
ம த்  வ கின்றன. நிலத்ைதத் த வதில் இ த்த ப்பி ம் 
ஈ பட்டன. இ ந்தா ம் எம  யற்சியால் ேதாட்டக் 

கம்பனிகள் ேதைவயான நிலத்ைதத் தர ன்வந்தன. ஆனால், 
எல்லாப் பாடசாைலகைள ம் தர யர்த்த யா  ேபாய் 
விட்ட . இந்த அரசாங்கம் ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் ேதாட்டப் 
பாடசாைல அபிவி த்திக்ெகன 2 ஏக்கர் நிலத்ைதத் த வைத 
உ திெசய்ய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் அக்கைற காட் னால் 
நன்றாக இ க்கும்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகளின் அபிவி த்தியில் 
பாடசாைலக் கட்டடங்க டன் ஆசிாியர்க க்கான வி தி 
கைள ம் உள்ளடக்க ேவண் ம்.  ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
ெதாைல ரப் பாடசாைலகளி ம் நகரப் பாடசாைலகளி ம் 
ஆசிாியர் வி திகள் அைமக்கப்படேவண் ம். இதனால் 
தரமான ஆசிாியர்களின் ேசைவைய நாம் ெதாடர்ந் ம் 
ெபற் க்ெகாள்ள வழிேயற்ப ம்.  பாடசாைலச் சூழ ேலேய 
வி திகள் அைமவதால் பாடசாைல ேநரத்திற்கும் அப்பால் 
பிள்ைளகள் கற் க்ெகாள்வதற்கான வசதிகைள ம் நாம் 
ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ம்.  

ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகைளப் ெபா த்தவைரயில் 
ஆரம்பக் கல்வியின் தரம் தி ப்திகரமானதாக இ க்கின்ற . 
ஏறத்தாழ 90 தமாேனார் ஆரம்பக் கல்வியில் அதாவ  தரம் 1 

தல் தரம் 5 வைர கல்வி கற்  வ கின்றனர். கல்வியின் 
தரத்ைத நாம் ெதாடர்ந் ம் உ திெசய்  ெகாள்வதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் யதாக ள்ள . அங்கு 
கல்வி வளர்ச்சிக்காகப் பா பட்ட ஆசிாியப் ெப மக்கள், 
பாடசாைல அதிபர்கள், கல்வி அதிகாாிகள், ெபற்ேறார்கள், 
பைழய மாணவர்கள், நலன்வி ம்பிகள் என அைனவைர ம் 
பாராட் கின்ேறன். 

இப்ேபா  நாம் இைடநிைலக் கல்வியில் அதிகாித்த 
கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் யவர்களாக உள்ேளாம். 
இப்ேபா தான் ேதசியப் பாீட்ைசகளான க.ெபா.த. சாதாரண 
தரத்தி ம் க.ெபா.த. உயர் தரத்தி ம் ெப மள  மாணவர்கள் 
ேதர்ச்சிெபறச் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட் ள்ள . பாடசாைலகள் தம  
வசதிகைள நல்ல நிைலயில் பராமாிப்பதற்குாிய நடவ க்ைக 
கைள அைமச்சு ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். ஒவ்ெவா  பாட 
சாைலக்கும் பராமாிப் க்ெகன நிதி ஒ க்கீ கள் வழங்கப் 
படேவண் ம். 2005ஆம் ஆண்  எஞ்சி ள்ள ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகைள SIDA நிதி தவி டன் அபிவி த்தி 
ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்ேடாம். அப் 
ேபாைதய ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சு லம் அந்த 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Sir, please give me only one more minute.   

569 570 

[ගරු මුතු සිවලිංගම්  මහතා] 
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அப்ேபா  ஏற்கனேவ SIDA நிதி தவி டன் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
உாிய பராமாிப்  இல்லாமல் சீரழி ம் நிைலயில் 
காணப்ப கின்றன. அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகள் 
பராமாிப்பின்றிச் சீரழி ம் நிைலைமையத் த த்  நி த்தி 
அவற்ைற அபிவி த்திைய ேநாக்கி நகரச்ெசய்வ  அவசிய 
மாகும். இதனால் எந்தவித அபிவி த்தி ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாதி ந்த ஏறத்தாழ 400 ேதாட்டப் பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய் ம் எம  யற்சி, ஏற்கனேவ அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகளின் பராமாிப்பில் கவனஞ்ெச த்த 
ேவண் யதாக மாறிவிட்ட . 

அத் டன் இைடக்கால நடவ க்ைகயாக இப்பிரேதசங் 
களி ந்  கல்விப் ெபா த் தராதர உயர்தரத்தில் விஞ்ஞான, 
கணித பிாி களில் பாடசாைலகைளக் ேகா ம் மாணவர் 
க க்கு உத ம்ெபா ட்  மத்திய மாகாணப் பாடசாைலகள் 
உதவ அைமச்சு வசதி ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ம். இல்ைலேயல், 
இப்பிள்ைளகள் ெபாி ம் பாதிக்கப்ப வார்கள். அவ்வாறான 
வசதிைய ஏற்ப த்தா  நாம் கல்வியில் பின்தங்கியி க் 
கின்ேறாம் என ஆதங்கப்ப வதில் அர்த்தமில்ைலெயன்  
கூறிக்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  வணக்கம். 

 
[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුෙව් අමාත්ය 

මණ්ඩලය හදන්න කලින් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, නව අමාත්ය 
මණ්ඩලය හදන්ෙන් විද්යාත්මක පදනමක් මත කියා. විද්යාත්මක 
පදනමක් මත අමාත්ය මණ්ඩලය පත් වුණා නම් අධ්යාපන, 
සංස්කෘතික හා ජනමාධ්යය කියන විෂයන් තුන තමයි එක 
අමාත්යාංශයක් යටතට ආ යුතුව තිබුෙණ්. නමුත් ෙමතැන කිසිදු 
විද්යාවක් නැහැ. වයඹ සංවර්ධනය සහ සංසක්ෘතිය එකට 
ඇමුණුවාම ෙමොකක්ද තිෙබන විද්යාව? කළුතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමා තමයි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ෙම්ෙක් 
ඇති විද්යාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා පදනෙමන්ම බරපතළ 
වැරැද්දක් කළා.  

එම වැරැද්ද නිසා තමයි පසුගිය කාලෙය් කලා මණ්ඩලය 
බරපතළ පශ්නයකට මුහුණ දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශ 
විෂයයන් ෙවන් කිරීෙම් බරපතළ අවිද්යාත්මක පදනම නිසා නාට්ය 
අනු මණ්ඩලයට නාට්ය ෙපන්වා ගන්න විධියක් නැතුව, කලා අනු 
මණ්ඩලයට අනුබද්ධ අෙනකුත් අනු මණ්ඩලවලට නාට්ය ෙපන්වා 
ගන්න විධියක් නැතුව, තමන්ෙග් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කර ගන්න 
විධියක් නැතුව, මුදල් නැතුව ඔවුන් පශ්න ගණනාවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු පහම ෙම් විධියට යන්න එපා. තව 
අවුරුදු හතරක් තිෙබනවා ෙන්. අඩුම ගණෙන් දැන්වත් ෙම්ක 
ෙවනස් කරන්න. ෙම්ක ෙවනස් කරලා ෙම් විෂයයන් එකිෙනකට 
සම්බන්ධ වන ආකාරයට ෙමය අනුබද්ධ කරන්න. ෙමොකද, ෙමම 
ගැටලුව කලාකරුවන් පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන එකක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

සංස්කෘතිය කියන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලි කියා ඔබතුමන්ලා 
හිතනවා නම් ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් සංස්කෘතිය කියන්ෙන් 
ෙගොඩනැඟිලි ෙනොෙවයි. ඊට එහා ගිය, ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය 
පැත්ෙතන් විශාල ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් තමයි 
සංස්කෘතිය කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් අනාගතෙය්දීවත් 
මැදිහත් ෙවන්නය කියන කාරණය මුලින්ම ඉදිරිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, ඊට අමතරව කරුණු කිහිපයක් 
ෙකටිෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. එයින් පළමුවැනි 
කාරණය ෙමයයි. සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භ 
කරන්නත් කලින් තමයි, අෙප් රෙට් සාහිත්ය කලා ක්ෙෂේතයට 
විශාල ෙමෙහවරක් කරපු පණීභාරත, මහගමෙසේකර, සුගතපාල ද 
සිල්වා වැනි අයෙග් සිට නූතන පරම්පරාෙව් කලාකරුවන් වන 
ජයන්ත චනදසිරි, ජීවන් කුමාරණතුංග, රන්ජන් රාමනායක වැනි 
සියලු කලාකරුවන් බිහි වන්ෙන්. සාහිත්ය ක්ෙෂේතය, නැටුම් 
ක්ෙෂේතය, නාට්ය ක්ෙෂේතය වැනි සියලු කලා ක්ෙෂේතවලින් බිහි වූ 
කලාකරුවන්ෙග් නිජ භූමිය තමයි, සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය. 
සිංහල සංස්කෘතික ආයතනය ෙම් සියලු කලාකරුවන් බිහි කරපු 
ආයතනයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙලෝ පතළ නිර්මාණයන් බිහි කරපු 
ආයතනයක් තමයි සිංහල සංසක්ෘතික ආයතනය. අපි කවුරුත් 
සාමාන්ය නාමකරණෙයන් එය හඳුන්වන්ෙන්, "සුදර්ශි ආයතනය" 
කියායි. සුදර්ශිෙයන් ඉෙගන ගත්ෙත් නැති, සුදර්ශිෙය් නුග ෙසවණ 
යට කලා කටයුතු ෙනොකළ කලාකරුවකු අෙප් රට තුළ ෙසොයා 
ගන්න නැහැ. ඒ තරමට සුදර්ශිෙය් නුග ෙසවණ තමන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් -අම්මා, තාත්තා- වාෙග් තමයි අෙප් රෙට් පවීණ, 
ෙශේෂ්ඨ කලාකරුවන් සලකන්ෙන්. නමුත් අද ඔබතුමන්ලා ඒ 
ආයතනය මුළුමනින්ම ජපානෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට -
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානයකට- විකුණන්න හදනවා.  

ඔබතුමන්ලා දැන් එම කටයුත්ත දිගට කරෙගන යනවා. එය 
පටන් ගත්ෙත්, 2009 මැයි මාසෙය් 09 වැනි දා රාජපක්ෂ පාලනය 
කාලෙය්දීයි. රාජපක්ෂ පාලනය කාලෙය් එවකට හිටපු සංස්කෘතික 
ඇමතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එම කැබිනට් පතිකාව අනුව සුදර්ශි 
ආයතනය ජපනෙය් "සසකාවා" ආයතනයට විකුණන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා -[බාධා කිරීමක්] 
කැබිනට් පතිකාව ෙමතැන තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් කැබිනට් 
පතිකාව. ඒක වැරදියි කියන්න බැහැ. මා එය ඔප්පු කරලා 
ෙපන්වන්නම්. මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන් එම කැබිනට් පතිකාවයි. 
එය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිෙබනවා.  

එෙසේ අනුමත කළත්, පසුව පැමිණි විෙරෝධතා නිසා 
ඔබතුමන්ලා එය හකුළා ගත්තා. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
එය සම්මත වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒක පටන් ගත්ෙත් එදායි. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත වුණු එකත් තිෙබනවා. එම 
සටහන් සියල්ල තිෙබනවා. එය අනුමත ෙවලා කියාත්මක 
කරන්න යද්දී, කලාකරුවන් විරුද්ධ වුණාට පසුව තමයි 
අවසානෙය්දී එය හකුළා ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාත් එදා ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටියා. 
එම කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තමයි ෙම්වා අනුමත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි විරුද්ධ වුණා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව දැක් වූ අදහස් මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 

කැබිනට් මණ්ඩලය සාමූහිකව ඒක අනුමත කරලා තිෙබනවා. 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි ෙශේෂ්ඨ 
කලාකරුවන් බිහි කරපු සුදර්ශි ආයතනය විකිණීෙම් කටයුතු, ඒ 
නතර කරපු තැනින් නැවත පටන් ෙගන, සසකාවා ආයතනයට 
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ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ලෑස්ති ෙවනවා. ඒ නිසා ඉතා බරපතළ 
පශ්නයක් විෙශේෂෙයන්ම කලාකරුවන්ෙග් පැත්ෙතන් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. සුදර්ශිය කියන්ෙන්, ෙද්ශීය සිනමාෙව් ඉඳලා, ෙගොක් 
ෙකොළ කලාව දක්වා විවිධ නිර්මාණයන් බිහි කරපු ආයතනයයි; 
කලාකරුවන්ෙග් නිජ භූමියයි. එම නිජ භූමිය විකුණන්න එපා. 
සුදර්ශි ආයතනය, අෙප් රෙට් සංස්කෘතිෙය් ආධ්යාත්මයයි; සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් යන සියලු කලා ක්ෙෂේතයන් පවර්ධනය කිරීම 
සඳහා තිෙබන පධාන මධ්යස්ථානයයි. එදා නමින් "සිංහල 
සංස්කෘතික ආයතනය" කියා හැඳින්වූවාට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සංස්ථාගත ආයතනයක් විධියට ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ  
තිබියදීත් ඔබතුමන්ලා ෙම් ආයතනය සසකාවා ආයතනයට 
විකුණන්න ලෑස්ති ෙවනවා. වහාම එය නතර කරන්න. එය නතර 
කෙළේ නැත්නම් කලාකරුවන් එයට විරුද්ධව ෙපළ ගැෙහනවා. 
ෙම් රෙට් සියලු ක්ෙෂේතවල කලාකරුවන් ෙමයට විරුද්ධව අද 
ෙපළ ගැසී ඉවරයි. 

අද එහි වර්තමාන සභාපතිවරයා තමයි ජීවන් කුමාරණතුංග. 
ජීවන් කුමාරණතුංග කියන්ෙන් කලින් ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමන්ලාෙග් වර්තමාන හවුල් ආණ්ඩුෙව් 
පධාන උදවුකාරෙයක්. ඔහු සභාපතිධුරය දරන සුදර්ශි ආයතනය 
දැන් ජපානෙය් සසකාවා ආයතනයට විකුණන්න ලෑස්ති ෙවනවා 
නම් ඒක බරපතළ වැරැද්දක්. ජාත්යන්තර සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 
ඉදිකරන්න ඕනෑ. ඒවා පිළිබඳ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ජාත්යන්තර 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන ඉදිකරනවා නම්, ඒ සඳහා ෙකොළඹ ඕනෑ 
තරම් තැන් තිෙබනවා. සුදර්ශි ආයතනය කියන්ෙන් 
කලාකරුවන්ෙග් ආධ්යාත්මය එක්ක බැඳුණු තැනක්. ඒ නිසා එම 
ආයතනය විකුණන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. කරුණාකර එම 
කටයුත්ත නතර කරන්නය කියන එක මා පළමුවැනි කාරණාව 
විධියට මතු කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණාව විධියට 
පුරාවිද්යා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. පුරාවිද්යාඥයින් බඳවා 
ගැනීම සහ පුරාවිද්යාඥයින්ෙග් ෙසේවා උසසව්ීම් ලබාදීෙම්දී 
අනුගමනය කරන කමෙව්දය, පසු ගිය කාලෙය් පුරාවිද්යා ක්ෙෂේතය 
තුළ විශාල ආන්ෙදෝලනයකට ලක් වුණු කරුණක් වුණා. ඒ සඳහා 
වන නිවැරදි කමෙව්දයක් නැහැ. මට මතකයි, ඒ දවස්වල අපි අපි 
පුරාවිද්යා ජාතික පතිපත්තිය සම්මත කළ බව. දැන් එතැනින් එහාට 
ඉදිරි පියවරක් ගත යුතුව තිෙබනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි සුදර්ශි ආයතනය සසකාවා ආයතනයට 

ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් වන විට අපි ඒ ගැන තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙකොයි දවස්වලද? කැබිනට් තීන්දුවක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවකින් ෙම් වන විට 

තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර 
ගනීවි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන්, විකුණන එක නතර කරනවා කියලාද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පළමුවැනි කාරණාව ෙහොඳයි. 

ෙදවැනි කාරණාව තමයි පුරාවිද්යාඥයන්ෙග් පශන්ය. පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ ඉන් බාහිරව වැඩ කරන පුරාවිද්යාඥයන් 
සඳහා ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් සම්මත කිරීෙම් කටයුත්ත කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් සකස් කළා. ඒ කටයුත්ත කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙකෙරන්ෙන් නැතුව නතර වී තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත 
පඹගාලක පැටලිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර 
පුරාවිද්යාඥයන් සඳහා වන ෙසේවා ව්යවස්ථාව වහාම සම්මත කර 
කියාවට නැඟීම සඳහා මැදිහත් වීමක් කරන්නය කියන එකත් ඉතා 
කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මෙග් තුන්වැනි 
කාරණාව ෙමයයි. මට මතකයි, 2004 දී මා සංස්කෘතික 
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම 1817 දී, ඒ වාෙග්ම 1848 දී ඉංගීසීන්ට විරුද්ධව 
ලංකාෙව් නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් කරපු අෙප් රෙට් ජාතික 
වීරයන්, සර් ෙරොබට් බවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් කාලෙය්දී 
විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනයකින් රාජෙදෝහීන් බවට නම් කරලා 
තිබුණා. රාජෙදෝහීන් විධියට නම් කරපු, විෙශේෂෙයන්ම 
කැප්ෙපටිෙපොළ නිලෙම් ඇතුළු සියලු සටන්කාමීන් ෙම් රෙට් 
ජාතික වීරයන් විධියට නම් කළ යුතුයි කියන එක, මා ඉදිරිපත් 
කළ කැබිනට් පතිකාවට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. 
එදා ගත්  පියවර එතැනින් එහාට ගිහින් නැහැ. ඒ කටයුත්ත 
ඉස්සරහට ගිෙය් නැහැයි කියලා අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා ඊෙය් 
ෙපෙර්දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තරයක් දීලා තිෙබනවා.  

අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, කැප්ෙපටිෙපොළ 
නිලෙම්තුමා සම්බන්ධෙයන් අද පාසල් ෙපළෙපොත්වල ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. එතුමා "ජාතික වීරෙයක්" කියලා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. කැප්ෙපටිෙපොළ ජාතික වීරෙයක් කියලා අපට 
උගන්වනවා. හැබැයි හරියට ගත්ෙතොත් තවමත් ඔහුව නම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ජාතිෙදෝහිෙයක් විධියටයි. ඒක ෙවනස් කරලා නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් සඳහා අවශ්ය කරන නීතිමය පියවර ගත යුතුයි. 
ඒක අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග් විෂය පථයට අයිති කාරණයක්. 

573 574 

[ගරු  විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමැතිය දුන්නාට පස්ෙසේ එතැනින් 

එහාට නීතිමය කටයුත්ත කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාටයි. 2004 දී ලබාදුන් ඒ කැබිනට් අනුමැතිය, එෙහම 
නැත්නම් ඔවුන්ව ජාතික වීරයන් බවට පත් කිරීෙම් තීන්දුව තවමත් 
කියාවට නඟලා නැහැයි කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා. ඒ නිසා 
වහාම එය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය මැදිහත්වීම කරන්නය කියන 
එකත් මා මතක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව එක කරුණක් පමණක් මා කියන්නම්. ෙදමළ වතු පාසල් 
පිළිබඳ පශ්නය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ දිගින්දිගටම තිෙබන 
පශ්නයක්. 

අඩුම ගණෙන් කෑගල්ල, බදුල්ල, නුවරඑළිය, මාතෙල්, 
මහනුවර වාෙග් දිස්තික්කවල විද්යාව, වාණිජෙව්දය, කලා විෂයන් 
වැනි විෂයන් සහිත උසස් ෙපළ පන්ති තිෙබන එක පාසලක්වත් 
පිහිටුවන්න. අඩුම ගණෙන්  ඒ එක දිස්තික්කයකට ඒ වාෙග් එක 
පාසලක් නිර්මාණය කරන්න; ඒ පාසලට අවශ්ය කරන පහසුකම් 
ටික ෙදන්න. වතු පාසල්වලටත් පහසුකම් සපයන්න ඕනෑ.  
ෙමොකද, බදුල්ෙල් ළමයි තමයි හැටන් පාසල්වලට එන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් වසෙර් විතරක් වතු 

පාසල් 25ක් සම්පූර්ණෙයන් දියුණු කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන 
යටෙත් පාසල් 155ක් දියුණු කිරීමට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. 
අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් පාසල් 25ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් වතාෙව්ත් මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දියානු රජෙයන් සහ ෙවනත් 
ආයතනවලින් ෙම් පාසල් සංවර්ධනය කරන්න අපට අරමුදල් 
ලැබිලා තිෙබනවා. අෙනක් පාසල් සඳහා පළාත් මට්ටමිනුත් 
පතිපාදන ලැබිලා තිෙබනවා. සෑෙහන වැඩ ෙකොටසක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් වතු පාසල්වලට පතිපාදන 

සපයන එක ගැන ෙනොෙවයි. අඩුම ගණෙන් උසස ් ෙපළ විද්යා 
විෂයයන් හදාරන්න පුළුවන් එක පාසලක්වත් ඒ පෙද්ශයක ඇති 
කරන්න. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
උසස් ෙපළ විද්යාව හා ගණිතය  විෂය හදාරන්න පුළුවන් 

පාසල් 25ක් අපි ෙම් වසෙර්,-[බාධා කිරීමක්] 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ, තවම නැහැ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්, බදුල්ල 

දිස්තික්කෙය් උසස් ෙපළ විද්යාව තිෙබන,-[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි ගැසට් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක රාධකිෂ්නන් රාජ්ය 

ඇමතිතුමාත් දන්නවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගැසට් කරලා ඇති. නමුත්, තවම මහ ෙපොෙළොෙව් ඒවා 

කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ෙම් කියන්ෙන්. අඩුම ගණෙන් 
එක දිස්තික්කයක එක පාසලක් හරියට දියුණු කරලා, පළමුවැනි 
පියවර විධියට පටන් ගන්න. ඒක ඔය දිස්තික්කවල පටන් ගත්තාට 
පසුව පුළුල් කරෙගන යන්න පුළුවන්. අඩුම ගණෙන් එතැනින් 
පටන් ගන්න කියන  ඉල්ලීම කරමින් මම නතර ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 5.19] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතා වැදගත් අමාත්යාංශ 

ෙදකක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්න අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න 
කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරු අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන තමයි අදහස් 
දක්වන්නට ෙයදුෙණ්. සංසක්ෘතික කටයුතු භාර ගරු 
අමාත්යතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් ෙදෙදනාම ඉන්න 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරන්න ඕනෑ   කාරණයක් තිෙබනවා. 
සංස්කෘතික කටයුතු භාර ගරු අමාත්යතුමාට මම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අද දවාෙල්ත් මතක් කළා. ගරු අමාත්යතුමනි, ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා අමාත්ය ධුරය දරපු කාලෙය් අෙප් 
ආසනෙය්, හික්කඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, පැරෑලිය 
සුනාමි ෙකෞතුකාගාරෙය් වැඩ පටන් ගත්තා. සංස්කෘතික කටයුතු 
භාර ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් එහි වැඩ අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා ඉතා ඉක්මනින්ම ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා ඒ ෙකෞතුකාගාරය 
ජනතා අයිතියට පවරන්න කියන ඉල්ලීම ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
කරනවා.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරු උෙද් ඉඳන්ම කථා කෙළේ හිටපු අධ්යාපන 
ඇමතිවරු ගැනයි. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා වන 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා වාෙග්ම, “මහෙපොළ” 
නිර්මාතෘ ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා වාෙග්ම, ෙම් රෙට් 
බහුතරයක් ගුරුවරුන්ට ගුරු ව්යවස්ථාව ෙගනැල්ලා සහනයක් 
ලබා දුන්ෙන්, ගරු රිචර්ඩ් පතිරණ හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමායි. 
එම නිසා එතුමාත් ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
ලැබීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. අපි ඒක කිසිෙසේත්ම බැහැර 
කරන්ෙන් නැහැ. එතැනදී අපි යම් යම් ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලට 
හිර ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. අපි හැම අවස්ථාෙව්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙහොඳ 
වැඩ සාර්ථක කරගන්න අපි අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා කියලායි. එම නිසා ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, ඔබතුමා ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
යම් ෙහොඳ වැඩ ෙකොටසක් කරනවා නම්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට එයට අෙප් සම්පුර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය්දී ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
කිසිම ෙදයක් සිදු ෙනොවුණු විධියටයි ෙම් සභාෙව්දී යම් යම් උදවිය 
කථා කෙළේ. ෙම් සභාෙව්දී කළ කථා අහෙගන ඉන්න ෙකොට අපට 
හැඟිච්ච කාරණය ඒකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පැහැදිලිවම කියන්න 
ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට රෙට් ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් ෙවන් 
කළාය කියලා ඉරි ගහලා ෙනොෙපන්නුවාට, අපි විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළ බව. තවමත් තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි  කරපු වැඩ 
ෙකොටස් කියාත්මක කරගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ෙදෝදය 
විද්යාගාර, මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ පීඨ ආදී විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
අපි කළා. මෙග් ආසනෙය් තිෙබන මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර තුනක් 
තවමත් සිසු අයිතියට පවරා නැහැ. රත්ගම ෙද්වපතිරාජ විද්යාලෙය් 
සහ හික්කඩුව සුමංගල විද්යාලෙය් ඉදි කරපු මහින්ෙදෝදය 
තාක්ෂණ පීඨ ෙදකක් තවමත් සිසු අයිතියට පවරා නැහැ. ඒ නිසා 
අපි ඉතා ඕනෑකමින් ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, කරුණාකරලා 
ෙම්වාට අවශ්ය සම්පත් දීලා, ඉතා ඉක්මනට ඒවා සිසු අයිතියට 
පවරන්න කියලා.  

මට මතකයි, බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යංශය යටෙත්  පාසල්වල වැසිකිළි-කැසිකිළි 
පහසුකම් සහ පන්ති කාමරවල තත්ත්ව වැඩි දියුණු කරන්න අපි 
විශාල මුදලක් ෙවන් කළ බව. අපි පාථමික පාසල් ආශිතව සපිරි 
පාසල් 5,000ක් වැඩි දියුණු කරන්න විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
ඒ නිසා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දී ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනයට කරපු වැඩ ෙකොටස කිසිෙසේත්ම බැහැර කරන්න 
බැහැ කියන කාරණය අපි කියන්න ඕනෑ. මම ෙබොෙහොම 
වගකීෙමන් කියනවා, අෙප් ආණ්ඩුව කරපු වැඩ ෙකොටෙසන් 
දාෙහන් එකක්වත් තමුන්නාන්ෙසේලා තවම කරලා නැහැ කියලා. 
ඒක තමයි ඇත්ත කාරණය. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, එෙහම 
කරලා තිෙබනවා නම්, ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, දැන් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 
මම එතැනටත් එන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය කථාව අරෙගන 
බලන ෙකොට, ෙමහි ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනා තිෙබනවා. ෙම් අය 
වැෙය්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමා අධ්යාපන ඇමතිතුමා එක්ක 
තරහක් තිෙබනවාද කියලා. ෙමහි 87වැනි ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, 
2016 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුව අවසන් වන විට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට භාවිත කිරීමට හැකි වී ඇත්ෙත්, රුපියල් මිලියන 
38,850ක් පමණයි. ඒ තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරෙගන එතුමා ෙම් 
අය වැෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද් මුදල් පමාණය අඩු කරනවා කියලා 
තිෙබනවා.  එතුමා ෙමොන කාරණයක් නිසා එෙහම කිව්වාද කියලා 
අපි දන්ෙන් නැහැ. 

පසුගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙයෝජනා විශාල පමාණයක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, ඒවායින් ඉටු කරපු 
පමාණය ෙබොෙහොම අඩුයි. ඒක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. 
එෙහම  තත්ත්වයක් යටෙත් අද තමුන්නාන්ෙසේලා- [බාධා කිරීමක්] 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්] - 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව  

ෙදන්න. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒක කියන්න.  

ෙමවර අය වැෙය් ආකර්ෂණීය ෙයෝජනා කිහිපයක් තිෙබනවා. 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, ''2017 වර්ෂෙය් උසස් ෙපළ  පන්තිවලට 
ඇතුළත් වන ළමයි එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසකට Tabs ලබා 
ෙදනවාය කියලා. ඒ ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. බැලුවාම, ඒක ෙබොෙහොම 
ආකර්ෂණීය ෙයෝජනාවක්.  ඔබතුමන්ලාෙග් තවත් ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා, ''අවුරුදු දහතුනක පාසල් අධ්යාපනය අනිවාර්යයි'' 
කියලා. ඔය කියන විධියට, අධ්යාපන ෙපොදු සහතික පත සාමාන්ය 
ෙපළ අසමත් වුණත්, ලබන අවුරුද්ෙද් ළමයි එක්ලක්ෂ 
හැත්තෑපන්දහසක් ෙනොෙවයි, තුන්ලක්ෂ විසිපන්දහසකට ආසන්න 
පමාණයක් උසස් ෙපළ පන්තියට ඇතුළත් ෙවනවා.  

ෙදවැනි වර විභාගයට මුහුණ දීලා ඇතුළත් වන පිරිසත් එක්ක 
ඒ පමාණය තුන්ලක්ෂ පනස්දහසක් පමණ ෙවනවා. නමුත් 
ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහසකට Tabs  
ෙදනවා කියලායි. එතෙකොට, ඒ ගණන පමාණවත් නැහැ ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඒ ගැන කරුණාකරලා ෙහොයා බලන්න. ඒ 
වාෙග්ම, තමුන්නාන්ෙසේලා Wi-Fi පහසුකම් ලබා ෙදන බවත් 
කිව්වා. ෙම් ගැන -[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
ෙව්ලාෙව්දී කරුණාකරලා කථා කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙව්ලාව ලබා ෙදන්නම්. ෙම් 

කාරණය පැහැදිලි කර ගන්න ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා දිගටම වැරදි කාරණා 

ෙම් සභාෙව් කියනවා. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වැරදි කාරණාවලට ඔබතුමාෙග් 

ෙව්ලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මෙග් 
ෙව්ලාව ගන්න එපා. මම කියන ෙද් වැරදි නම්, අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ඒක නිවැරැදි කරන්න.  [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම්ක කාරක සභා අවස්ථාව. ඒ නිසා පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.   

577 578 

[ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා  මහතා] 
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ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම කරන්න එපා. ඔබතුමාෙග් 

ෙව්ලාෙව්දී කථා කරන්න. අපි ෙම්වා  කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට 
වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරැදි කර ගන්නයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, Wi-Fi සම්බන්ධතා ෙදනවාය කිව්වත්, ෙම් අය 
වැෙයන්ම අන්තර්ජාල පහසුකම්වලට තිබුණු බද්ද සියයට 25 
දක්වා වැඩි කළා. ඉතින් ෙම්ක ෙපොෙළොෙව් පිහිටලා කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි. ඒවාෙග් බරපතළ 
කාරණා තව ෙබොෙහොමයක්  තිෙබනවා. ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
ගැන කථා කරන්න කලින්, ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න පසු ගිය වතාෙව් ඔබතුමන්ලාෙග් අය 
වැය ෙයෝජනා ගැනත් අපට කථා කරන්න ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද්  අය වැය ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, ''පූර්ණකාලීන 
ගුරු වැඩසටහන් සඳහා රුපියල් මිලියන දහසක් ෙදනවා'' කියලා. 
ඒවා ෙහොඳයි. ඒවා බැලූ බැල්මට ආකර්ෂණීය ෙයෝජනා. හැබැයි, ඒ 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා වැය කරපු මුදල රුපියල් මිලියන 35යි. 
ඒක පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත් සියයට 3.5යි. තව 
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, "පාෙද්ශීය සහ ගාමීය පාසල්වලට ගුරු 
නිවාස සහ ගුරු විෙව්කාගාර ලබා ෙදනවා''  කියලා. ඔබතුමන්ලා ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන ෙදදහසක් ෙදනවාය කිව්වා. හැබැයි, ෙම් 
අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසය ෙවන කල් ෙම් ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
සත පහක් වියදම් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] - ගරු ඇමතිතුමනි, 
කරුණාකරලා ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගුරු නිවාස, විදුහල්පති නිවාස 

විශාල පමාණයක් හදලා දැන් වැඩ කටයුතු අවසන් ෙව්ෙගන එන 
ඒවාත් තිෙබනවා. ඒවාට සත පහක්වත් වියදම් කරලා නැත්ෙත් 
නැහැ. අපි ඒවාට බැඳුම් ඇති කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්; commit 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ වැඩ ෙකරී ෙගන යනවා. ෙම් 
සභාෙව්දී  ගරු මන්තීතුමා දිගින් දිගට  ෙබොරු ෙන් කියන්ෙන්.  
 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මට අයිතියක් තිෙබනවා,  ෙබොරු කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ඇයි, මට අයිතියක් නැද්ද ෙබොරු කියන්න? මම කියන්ෙන් ෙබොරු 
නම්, ඔබතුමා ඒක ෙබොරු කියලා ෙපන්වන්න. ඔබතුමා මෙග් 
කාලය ගන්න එපා. මම ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ලබා 
දුන් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවයි කථා කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාට කවුරු හරි ලණුවක් 

දීලා. 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා කිව්වා එතුමාට 
අයිතියක් තිෙබනවා කියලා ෙබොරු කියන්න. නමුත් ෙම් සභාෙව් 
ෙබොරු කියන්න එතුමාට අයිතියක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් සභාෙව්දී  ෙබොරු කියන්න අයිතියක් නැහැ.  [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
අමාත්යතුමා කිව්වා මම ෙබොරු කියනවා කියලා. [බාධා 

කිරීමක්] මම ෙබොරු කියන්ෙන් නැහැ. කරුණාකරලා මම කියන 
එක අහෙගන ඉන්න.  [බාධා කිරීමක්] මම ෙබොරුවක් කියනවා 
නම්, ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන් ඒකට උත්තර ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්]  ද්විතීයික පාසල්වල විධිමත් සනීපාරක්ෂක කටයුතුවලට 
ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන හාරදහසක් පසු ගිය වතාෙව්   දීලා 
තිෙබනවා.  නමුත්, ඒවාට  ඔබතුමන්ලා වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
රුපියල් මිලියන 717යි. -සියයට 17.93යි- [බාධා කිරීමක්] - 
කරුණාකරලා ඔබතුමා මෙග් අයිතියට බාධා කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්]- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා වැරදි සංඛ්යාෙල්ඛන 

ඉදිරිපත් කරනවා. මම කිව්වා, 2014 වර්ෂෙය් සනීපාරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් වැසිකිළි 200ක් තිබුණාය කියලා. නමුත්, 2015 වර්ෂය 
වන විට එය 74ක් දක්වා අඩු වුණා.  [බාධා කිරීමක්] - 2016 
වසෙර්දී ෙම් සියල්ලම අවසන් කරන්න අප පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා.  

 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා ෙන්,  වියදම් කෙළේ නැහැ කියලා. 

[බාධා කිරීමක්] 2016 වසර සඳහා වියදම් කරලා අවසන් ෙවන්ෙන්  
ඉදිරිෙය්දී. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඔබතුමන්ලා පසුගිය අවුරුද්ෙද් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? දළ ෙද්ශීය 

නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරනවා කියා 
කිව්වා. ෙවන් කළා ද? නැහැ. ඔබතුමන්ලා මහ ෙබොරුවක් ෙන් 
කෙළේ. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ෙවන් කළා. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ෙකොෙහේද ෙවන් කෙළේ? දැන් බලන්න, ඔබතුමන්ලා කිව්වා 

රෙට් අධ්යාපනයට-  

579 580 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය අවුරුද්ෙද් ෙහෝ ඊට 

ෙපර ෙහෝ අපි කිසි  විෙටක-  
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි කිසි විෙටක කිව්ෙව් නැහැ, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 

සියයට හයක් එකවර අධ්යාපනයට වියදම් කරනවා කියලා. 
පියවෙරන් පියවර තමයි අපි සියයට හෙය් මට්ටමට යන්න ඕනෑ. 
ෙමතුමන්ලාෙග් කාලෙය්දී තමයි කප්පාදු කෙළේ. දැන් අපි 
පියවෙරන් පියවර සියයට හය කරා යනවා. පසුගිය වසරට වඩා 
විශාල වැඩිවීමක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා 
ෙමතැන ෙබොරු කියන්න එපා.  

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මම ෙනොෙවයි ෙබොරු කියන්ෙන්. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන 

ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්තීවරෙයක් කථා කරන 

ෙකොට ඒ කරුණුවල සත්ය ෙහෝ අසත්යභාවය සම්බන්ධෙයන් 
ඇමතිතුමාට යම් පිළිතුරක් ෙදන්න අවශ්ය නම්, ඒ සඳහා එතුමාට 
ෙවලාව තිෙබනවා. ෙමතුමාෙග් කාලය ගන්න එක සුදුසු නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් Committee Stage නිසා- 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒ ගැන 

කියන්න. ඔබතුමන්ලාෙග්  ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් කරන්න ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමය ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පිළිගන්ෙන් නැද්ද?  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පිළිගන්නවා. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු කඩ කරලා තිෙබනවා. ඒක මම 

කියන කාරණයක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
"ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු කඩනවා - විශ්වවිද්යාල ආචාර්ය සමිති 
සම්ෙම්ලනෙය් සභාපති කියයි" යනුෙවන් 2016 ෙනොවැම්බර් මස 
14 වන දින "ලංකාදීප"  පුවත් පෙත් පළ වී තිෙබන ෙමම ලිපිය මා 
සභාගත* කරනවා. දැන් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කිරීම් නිසා ඔබතුමාට සිදු වූ පාඩුව 

ෙවනුෙවන්  ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
විනාඩියක්? අෙන්! විනාඩියකින් ෙමොනවා කරන්නද? 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම කරන්න එපා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය ඉවරයි ෙන්. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සමිති සම්ෙම්ලනෙය් සභාපති 

ෙමොකක්ද කියා තිෙබන්ෙන්? "අධ්යාපනය සඳහා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් කිරීම ඇතුළු ෙපොෙරොන්දු, 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වීමට ෙපර හා පසුව අවස්ථා ගණනාවකදී 
ලබා දී තිෙබන බවද..." ෙමොකක්වත් කරලා නැහැ කියලා තමයි 
ෙමහි කියා තිෙබන්ෙන්. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොමද, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
හයක් අධ්යාපනයට දීලා තිෙබනවා කියලා කියන්ෙන්? නැවතත් 
එතුමා කියා තිෙබනවා, "2016 අය වැෙයන් වංචාවක් කරමින් 
පාග්ධන හා යටිතල පහසුකම් සඳහා ෙයදවූ මුදල්ද එකතු කර 
ෙබොරු අගයක් ෙපන්නුවා" කියලායි කියන්ෙන්. ෙම්වා අපි කියන 
කාරණා ෙනොෙවයි. ෙම්වා කියා තිෙබන්ෙන් ආචාර්ය නිර්මාල් 
රංජිත් ෙද්වසිරි මහත්මයා. මම නැවතත් මෙග් කථාවට එන්නම්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒවා ෙබොරු නම් ඒක  ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කියන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අල්ලපු ආසනෙය් ඉන්නවා, 
අධ්යාපන රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම වතු පාසල් 
ගැන කථා කළා. ඔබතුමා කිව්වා, ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා කියලා. පසුගිය අවුරුද්ෙද්දීත් 
ඔබතුමන්ලා කිව්වා, රුපියල් මිලියන 250ක් ෙදනවා කියලා. 
හැබැයි ෙම් අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසය ෙවනකල් ඔබතුමන්ලා 
වතු පාසල් ෙවනුෙවන් ෙමොකක්වත් කරලා නැහැ. ඒක තමයි 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඇත්ත කාරණය. කිසිම ඵලදායක ෙදයක් තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් යහපාලනය නමැති ෙරද්ද ෙපොරවා ෙගන 
ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල හානියක් සිදු කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
හරියට 'බැටළු හම ෙපොරවා ගත් වෘකෙයෝ' වාෙගයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට 

නියමිත කාලයට වඩා ෙබොෙහෝ කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
කරුණාකරලා ඒ ආකාරයට වැඩ කටයුතු කරන්න එපා. 

ඔබතුමන්ලාට දීපු  ෙපොෙරොන්දු හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න. එෙහම 
නැති වුෙණොත් ෙහට-අනිද්දා වන විට ෙම්  රෙට් මිනිස්සු 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විරුද්ධව පාරට බහීවි කියන කාරණයත් මතක් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
2016 අවුරුද්ෙද් වතු පාසල් සඳහා වියදම් කිරීමට රුපියල් 

මිලියන 250ක් අපට ලැබී තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ද සඳහා වියදම් 
කරන්නත් තවත් රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි, ඒක තමයි සත්යය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. 

 
[අ.භා. 5.33] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
වත්තක් තිෙබන කිට්ටුවකවත් නැහැ. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් 

කථාව කරන්න. 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 

සිල්වා මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන මම වඩාත් සතුටු ෙවනවා. එතුමා සහ එතුමාෙග් 

කණ්ඩායෙම් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙමතැන කරපු කථාවල හරය 
ෙමොකක්ද කියලා එතුමාෙග් කටින්ම කියැවුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, "කට ෙබොරු කිව්වත් දිව ෙබොරු කියන්ෙන් 
නැහැ" කියලා කථාවක් තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා, "මම කියන්ෙන් 
ෙබොරු. මට ෙබොරු කියන්න අයිතියක් තිෙබනවා" කියලා. ඉතින් 
එතැනින් එහාට ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි?  

සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කනනන්ගර මහත්මයාෙගන් පසුව,  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා  අධ්යාපනෙය්  විප්ලවයක් ඇති කළා. එයින් 
පසුව දැන් නැවත ෙම් ගමන් කරන්ෙන් අධ්යාපනෙය් විප්ලවකාරී 
යුගයකටයි කියලා ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනක්ම දන්නවා.  අර 
මන්තීතුමන්ලාට කියන්න අමතක වුණු කාරණයක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ඒ කාරණය තමයි, එතුමන්ලා අපට භාර දීලා ගිෙය් පාසල් 
60කට විතර දරුෙවෝ ඇතුළත් කරන තරගයක් ඉතිරි කරලා බව 
එතුමන්ලාට අමතකයි.  අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ජනපිය පාසල් 
ගණනාවකට  ලක්ෂ ගණන් අල්ලස් ෙදන්ෙන් නැත්නම් දරුවකු 
ඇතුළත් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක්  නිර්මාණය වුණා.  මුදලින් 
විතරක් ෙනොෙවයි, අල්ලස් ලබා ගත්ෙත්.   සමහර අම්මලාට ෙවන 
ෙවන ෙද්වලුත් විදුහල්පතිවරුන්ට ෙදන්න සිදු වුණා. ඒක ෙම් 
රෙට් මිනිස්සුන්ට රහසක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාවත්, ෙවනත් කිසිම ෙද්ශපාලනඥයකුවත් පළමුවැනි 
ෙශේණියට, හතර වැනි ෙශේණියට, පස්වැනි ෙශේණියට, හයවැනි 
ෙශේණියට  ෙද්ශපාලන ලැයිස්තු  මත දරුවන් ඇතුළත් කළාය 
කියන ෙචෝදනාව කරන්න  කිසිම මන්තීවරයකුට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි, අද ෙමවැනි පටු ෙචෝදනා ෙම් සභාව තුළ 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
අයිෙයෝ! කථා කරන්න පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්.  

 මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  "ළඟම පාසල ෙහොඳම 
පාසල" වැඩසටහන යටෙත් අද ගමට විශාල සම්පත් පමාණයක් 
ලැබී තිෙබන එක ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  ෙම් සභාෙව් සඳහන් 
වුණු  වැසිකිළි, කැසිකිළි පහසුකම් අද අෙප් ගම්බද පාසල්වලට 
ලැෙබමින් තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට තව එක කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් වැඩ සටහන කියාත්මක කිරීෙම් දී දකුණු 
පළාෙත් සමහර තැන්වල ෙලොකු දුර්වලකම්  ඇතිෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක අපිම කථා කළ යුතු ෙදයක්.  ඔබතුමා ෙම් වැඩ සටහන 
කියාත්මක කෙළේ ඉතාම සද්භාවෙයනුයි. ෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක කර ෙගන යද්දී,  පාර්ලිෙම්න්තුවට අපව ෙගන්වලා ඒ 
ගැන අප දැනුවත් කළා.  

මම උදාහරණයකට කියන්නම්,  වැලිවිටිය - දිවිතුර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙතෝරා ගත් 'ඒ' කාණ්ඩෙය් පාසල් 
ෙදකකට ෙම් වන ෙතක් කිසිම  සම්පතක් ලැබිලා නැති බව. ඒක 
කියාත්මක කිරීෙම් දී පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සිදු 
වුණු අඩුපාඩුවක්. මම දහ වතාවකට, පහෙළොස් වතාවකට වඩා 
පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කථා කර තිෙබනවා. බැරිම 
තැන තමයි, අද ෙම් සභාෙව් කියන්න ඕනෑ කියලා කල්පනා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙළේ.  ඒ පාසල් ෙදක ජනපියව  තිබුණු පාසල් ෙදකක්. නගරෙය් 
පාසල්වලට දරුෙවෝ ඇෙදන පවණතාව නැති කරන්නයි ගරු 
ඇමතිතුමා "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" වැඩ සටහන පටන් 
ගත්ෙත්. එම සංකල්පය නිසා අද ගම්බද පාසල්වල පළමුවැනි 
ෙශේණියට අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන පමාණය වැඩි ෙවමින් 
පවතිනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ ෙවනුෙවන් මුළුමහත් ජාතිෙය්ම 
ෙගෞරවය ඔබතුමාට හිමි ෙවන්නට ඕනෑ. තව අවුරුද්දක් යන 
ෙකොට තාක්ෂණික ෙලෝකයට අෙප් දරුවන් අර ෙගන යන්න, අෙප් 
රට අර ෙගන යන්න නව අධ්යාපනය තුළින් මංෙපත් විවර ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු කාදර් මස්තාන් මන්තීතුමා.  
 
[பி.ப. 5.37] 

 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அதிேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின ம் 
தைலைமயிலான ேதசிய அரசு கல்வியில் பாாிய பசுைமப் 

ரட்சிைய ஏற்ப த் கமாகப் பல சவால்மிகு ெசயற்றிட் 
டங்கைள அ ல்ப த் வைதயிட் ப் ெப மிதம் 
ெகாள்கின்ேறன். "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" எ ம் க த்திட்டத்தின் அ ப்பைடயில், பிரசித்தி 
ெபற்ற நகர்ப் றப் பாடசாைலகளில் கல்விகற்கும் மாணவர் 
க க்குக் கிைடக்கும் வசதிகைளப்ேபான்ற ெபௗதிக வளங்கள் 
மற் ம் ஆளணி வளங்க ட்படச் சகல வசதிக ட ம்கூ ய 
பாடசாைலகைள நாட் ன் கிராமப் ற வறிய மாணவர் 
க க்காக ம் ஸ்தாபிப்ப  இலங்ைகயின் கல்வித் ைற 
வரலாற்றில் பாாிய வளர்ச்சிப் பாைதயின் ன்ேனா  
நடவ க்ைகயாகும்.  

வட மாகாணத்தின் வன்னி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில், ஆரம்ப காலங்களில்  இலங்ைகயி ம் கல்வி 

ன்ேனற்றத்தில் ன்ேனா யாக இ ந்த மாவட்டங்களில் 
ஒன்றாக அ  இ ந்தெதன்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
இ ந்தா ம் ெதாடர்ச்சியான 30 வ ட த்தத்தின் காரணமாக 
இன்  அம்மாவட்டம்  ஒ  ேதக்கநிைலைய அைடந் ள்ள . 
எனேவ, இப்பிரேதச ச க ேமம்பாட் ன் அ த்தளமாக 
விளங்கும் அைனத் ப் பாடசாைலக ம் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்படேவண் ய ேதைவ ள்ள . இங்கு க்கியமாக 
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், ெதாழில் ட்பம் மற் ம் 
ெதாடர்பாடல் ேபான்ற விடயங்க க்கு ஆசிாியர் பற்றாக் 
குைற நில கின்ற . அத் டன், விைளயாட்  ைமதானம், 
விஞ்ஞான ஆய் கூடம், வாசிகசாைல வசதிகள், கணனி 
அைறகள் மற் ம் உபகரணங்கள் என்பன உடன யாக 
வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

ெபா வாக ஆசிாியர் பற்றாக்குைறெயன்ப  கல்வியில் 
சமத் வமற்ற தன்ைமயின் ெவளிப்பாடாகும். ஆகேவ, ேதசியப் 

பாடசாைலகளில் மிைகயாக ள்ள ஆசிாியர்கள் கிராமியப் 
பாடசாைலக க்கு மாற்றப்படேவண் ம். குறிப்பாக, வன்னிப் 
பகுதியின் எல்ைலப் பிரேதச சிங்களக் கிராமங்களில் பாாிய 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . ரப்பகுதிகளி ந்  
ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்பட்டா ம் அவர்கள் மிகக் கு கிய 
காலத்திேலேய மாற்றலாகிச் ெசல்கின்றனர். இ  
உடன யாகத் தீர்க்கப்படல் ேவண் ம்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வ னியா, இறம்ைபக்குளம் மகளிர் ேதசியப் பாடசாைலக்கு 
நீண்டகாலமாக ஒ  நிரந்தர விைளயாட்  ைமதானம் 
இல்லாம ந்த  ஒ  பாாிய குைறபாடாகும். ஆனால், எம  
அரசாங்கத்தின் நல்ெலண்ணத்தின் ெவளிப்பாடாக இன்  
அ  கிைடக்கச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பதைன இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கிேறன். அேதேபால, நீண்டகாலமாக 
பதில் அதிபர்களாகக் கடைமபார்க்கும், அந்தந்தப் பாடசாைல 
களின் அபிவி த்திக்கு அயரா  உைழக்கும் அைனத் ப் பதில் 
அதிபர்க க்குமான பதவி உயர்  வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ேம ம், வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள  வசதிக ம் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ெமன்பைத ம் ெகௗரவ அைமச்சாின் 
கவனத் க்குக்ெகாண்  வ கின்ேறன்.  

கல்விேய ஒ  ச கத்தின் உயிர்நா ! "கற்றவ ம் கல்லாத 
வ ம் சமமற்றவர்கள்" என இஸ்லாம் கூ கின்றேதயன்றி, 
"ெபண்கள் கல்வி கற்கக்கூடா " என்  எங்கும் 
கூறப்படவில்ைல. கல்வி அைமச்சின் வர  ெசல த் திட்டக் 
கு நிைல விவாதத்ைத எதிர்க்கட்சி சார்பாக ஆரம்பித்  
ைவத்த ேஜ.வி.பீ.யின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகௗரவ 
பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள், இஸ்லாமிய கலாசாரம் மற் ம் 
தனியார் சட்டம் ஸ் ம் ெபண்களின் கல்விக்குத் 
தைடயாக ள்ளெதன்ற ஒ  தவறான க த்ைத ன்ைவத்தார். 
அதைன நான் ற்றாக ம க்கிேறன். ஆண். ெபண் 
ேவ பா ன்றி அைனவ ம் கட்டாயம் கல்வி கற்கேவண்  
ெமன்பைதேய இஸ்லாம் வ த் கின்ற . பாகிஸ்தான் 

ஸ் ம்கள் பற்றிய அறிக்ைககைள இலங்ைக ஸ் ம் 
ெபண்க டன் ெதாடர் ப த்த அவர் எ த்த யற்சி 
ெபா த்தமற்றதாகும்.  

அ ேபால, கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம ெகௗரவ நீதி 
அைமச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்க ம் இப்பாரா  
மன்றத்தில் ஸ் ம்கள் சம்பந்தமாக ெதாிவித்த க த் க்கள் 
உண்ைமத்தன்ைம அற்றைவ. இதற்காக இலங்ைக வாழ் 

ஸ் ம்கள் சார்பாக என  அதி ப்திையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, சுமார் 2,000 வ டங்களாக இலங்ைகயில் 
வாழ்ந் வ ம் ஸ் ம்கள் இந்நாட் ன் அைனத் ச் ச கங் 
கேளா ம் ஒற் ைமயாக ம் சமாதானமாக ம் வாழ்ந்  
வ வ  யாவ ம் அறிந்த விடயேம. காலத் க்குக் காலம் இந்த 
நாட் ல் அரசியல் இலாபம் க தி இனவாதக் கட்சிக ம், 
ேஜ.வி.பீ. ேபான்ற அைமப் க்க ம் ஆ தேமந்தியி ந்தா ம் 
ஒ ேபா ம் இலங்ைக ஸ் ம்கள் அரசாங்கத் க்ேகா 
அல்ல  சக இனக்கு க்க க்ேகா எதிராகப் ேபாரா யவர்கள் 
அல்லர்; எதிர்காலத்தி ம் வன் ைறைய அவர்கள் ஒ  
ெதாிவாக எ க்கமாட்டார்கெளன்பைத இந்தச் சைபயில் 
உ தியாகக் குறிப்பி கின்ேறன். ேதசப்பற் மிக்க இலங்ைக 

ஸ் ம்கள் நாட் ல் சமாதானத்ைதேய வி ம் கின்றனர். 
அதற்காகேவ அவர்கள் இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கும் ரண 
ஆதரைவ வழங்கினர் என்பைத ம் நான் உங்க க்கு 
ஞாபகப்ப த்திக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

சுமார் 4 வ ட காலமாக இனவாதிகள் இட் க்கட் ய 
விடயங்கைள இந்தச் சைபயில் நீதி அைமச்சர் அவர்கள் 
நியாயப்ப த்த யற்சித்ததன் பின்னணி மர்மமான . 

585 586 

[ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ  මහතා] 
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ஸ் ம்களின் க்கிய கல்வி நி வனங்கள் அைமயப் 
ெபற் ள்ள ேப வைள, கல்எ யா, கல் ைன, கு நாகல் 
ேபான்ற பகுதிகளில் உல்லாசப்பயணி 'விசா'வில் ெவளிநா  
களி ந்  வ ைகத ம் கணிசமாேனார் அ ப்பைட 
வாதத்ைதப் ேபாதிக்கின்றனர் என்ப  மிக ம் ேமாசமான 
குற்றச்சாட்டாகும். இந்த அைனத்  இஸ்லாமிய அைமப் க் 
க ம் உ வாக்கிய பல்லாயிரக்கணக்கான சிறந்த ேமைதகள் 
இன்  நாட் ன் அபிவி த்திக்கும் ேமம்பாட் க்கும் பாாிய 
ேசைவயாற்றி வ வைதப் பட் ய ட் க்கூற ம். 
ஆனால், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களால் அங்கு உ வாக்கப் 
பட்ட ஒ  தீவிரவாதியின் ெபயைரேய ம்  கூற  மா? 
எனக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள் குறிப்பி வ ேபால, 
சர்வேதசப் பாடசாைலகளில் தீவிரவாதம் ேபாதிக்கப் 
ப வதாயின் ஏன், அரசு இங்குள்ள 104 சர்வேதசப் 
பாடசாைலகைள ம் தைடெசய் விட்  அங்கு கற்கும் 
ஓாிலட்சத் க்கும் அதிகமான மாணவர்கைள உடன யாக 
அரச பாடசாைலகளில் இைணத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
எ க்கவில்ைல? அவ்வா  ெசய்வதாயின் நாம் எம  ரண 
ஆதரைவ வழங்குேவாம்.  

ெகா ம்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், வ டாந்தம் 
5,000 ஸ் ம் மாணவர்கள் பாடசாைலக்கான திய அ மதி 
ேவண்  நிற்கின்றனர். ஆனால், ர்ப்பாக்கியவசமாக 
அவர்களில் 2,000 ேபர் மாத்திரேம அரச பாடசாைலகளில் 
இைணத் க் ெகாள்ளப்ப கின்றனர். ஏைனேயார் அவர்க 
ளாகேவ வி ம்பி இந்தச் சர்வேதசப் பாடசாைலக க்குச் 
ெசல்லவில்ைல. மாறாக, இவர்கள் நிர்ப்பந்தத்தின் அ ப்பைட 
யிேலேய அப்பாடசாைலக க்குச் ெசல்கின்றனர்.  

பாடசாைலகளில் கற்கும் காலத்ைத நீ ப்ப  
ஒ றமி க்க, ஆரம்பக் கல்விையக்கூடக் கற்க பாடசாைல 
களின்றி ஏங்கும் சிறார்க க்கு உாிய பாடசாைலகைள நி வி 
அவர்கைள அதில்   இைணப்பதற்கு  அரசு நடவ க்ைக 
ெய க்க ேவண் ம்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

வளம்மிக்க ச கங்க க்கு பாடசாைலக் கால நீ ப்  ஒ  
க்கியமான விடயமாக இ ப்பி ம், பாடசாைல அ மதி 

ையப் ெபற யாம க்கும் ெகா ம் ப் பிரேதசத்தி ம் 
ேபாதிய ஆசிாியர் மற் ம் வளங்கள் அற்ற கிராமப் 

றங்களி ம் இதன் சாத்தியப்பா  பற்றி நாம் தீவிரமாக 
சிந்திக்க ேவண் ம். ேமற்கத்ேதயத்ைத தி ப்திப்ப த் வைத 
அரசு வி ம்பினா ம் அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகைள நாம் 
சாியாகப் ாிந்  பணியாற்ற ேவண் ம்.  

கல்வி என்ப  அைனத் ச் ச கங்களின ம் அ ப்பைட 
உாிைமயாகும். எனேவ, குக்கிராமங்கள் ெதாடக்கம் நகர்ப் 
பிரேதசங்களி ள்ள ேசாிகள் மற் ம் ெகாட் ல்களில் வா ம் 
அைனத் ப் பிள்ைளகளின ம் உாிைமகள் பா காக்கப்பட 
ேவண் ம். சமத் வமற்ற கல்வி ைறைய ஒ  பாாிய ேமாச  
அல்ல  ேராகம் என்  கூடக் குறிப்பிடலாம். நன்றி.  

[பி.ப. 5.43] 
 

 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

2017ஆம் ஆண் க்குாிய வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்வி 
அைமச்சுக்கான நிதிெயா க்கீ  மீதான  கு நிைல விவாதத் 
திேல ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைதயிட்  
மைலயக மக்கள் சார்பாக நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  காைலயி ந்  இந்தக் கல்வி 
அைமச்சு சம்பந்தமாகப் ேபசும்ேபா , விேசடமாக வடக்கு, 
கிழக்கு உ ப்பினர்கள், ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
உ ப்பினர்கள், அைமச்சர்கள் எல்ேலா ம் மைலயகக் 
கல்வியின் குைறநிைறகள் சம்பந்தமாகப் ேபசிய  எமக்கு 
மிக ம் மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . அந்த வைகயில் இன்  
அைனவர  பார்ைவ ம் மைலயக மக்கள் சார்பாகத் 
தி ம்பியி ப்பைதயிட்  நான் ெப மிதமைடகின்ேறன். கடந்த 
காலங்களில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாக ம் இந்தச் சைபயில் அைனவ ம் தம  
கவனத்ைதச் ெச த்தியைதயிட் ம் நான் சந்ேதாஷ 
மைடகின்ேறன்.  

சற் ன் ேபசிய உ ப்பினர் ஒ வர், மைலயகக் கல்வி 
சம்பந்தமாகக் குறிப்பி ம்ேபா , ெப ந்ேதாட்டப் பாட 
சாைலகள் அபிவி த்தியைடயவில்ைலெயன் ம் கடந்த 
வ டம் அங்கு கல்வி ெதாடர்பாக நிதிெயா க்கப் படவில்ைல 
ெயன ம் குறிப்பிட்டார். அதைன நான் வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ேறன். அவ க்குத் ேதாட்டத்ைதப் பற்றி சாியாகத் 
ெதாிந்தி க்கா  என்  நிைனக்கின்ேறன். அங்கு குைற 
நிைறகள் இ க்கத்தான் ெசய்கின்றன. ஆனால், ஒன் ேம 
ெசய்யவில்ைல என்  ெசால்வைத ஏற் க்ெகாள்ள யா . 
அவர் ேதாட்டப் றங்க க்கு விஜயம் ெசய்தி ந்தால் 
அ பற்றிக் குறிப்பிடலாம். தற்ேபா  கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர் ெகளரவ இராதாகி ஷ்ணன் அவர்களின் தைலைம 
யிேல மைலயகத்தில் கல்வியில் பாாிய ஒ  ன்ேனற்றம் 
ஏற்பட் ப்பைத எவ ம் ம க்க யா .  

இன்  மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல விஞ்ஞானம் 
மற் ம் கணித பாடங்க க்கு  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
இ க்கிற . ெகளரவ அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் 
ஒ  ப்பான இைளஞர்; ஒ  சட்டத்தரணி. இந்த நாட் ன் 
ெகளரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் இவாிடம் 
கல்வி அைமச்ைச ஒப்பைடத்தி க்கின்றார். இவர், கு கிய 
காலத்தில் இந்த நாட் ன் கல்வித் ைறயிேல ந ன 

ைற டன்கூ ய ஒ  பாாிய மாற்றத்ைத  ஏற்ப த்தி 
வ வைத நாம் வரேவற்கின்ேறாம்.  

விேசடமாக மைலயகக் கல்வி சம்பந்தமாகப் பார்க்கும் 
ேபா , நான் ஊவா மாகாணத்தின் கல்வி அைமச்சராக இ ந்த 
அ பவத்ைதக்ெகாண்  ேபசுகின்ேறன், மைலயகக் கல்வி 
யிேல ஒ  மாற்றம் ேதைவ;  ஒ  ரட்சி ேதைவ என்பதிேல 
நாம் உ தியாக இ க்கின்ேறாம். இதற்கு இந்தப் பாரா  
மன்றத்தின் ைமயான ஒத் ைழப்  எங்க க்குத் ேதைவப் 
ப கின்ற . மக்கள் எங்களிடம் அதைன எதிர்பார்க்கின் 
றார்கள். எங்க க்குப் பாாிய ெபா ப்ெபான்  இ க்கின்ற . 
நாம் கடந்த காலங்களில் இச்சைபயிேல மைலயகப் 
ெப ந்ேதாட்டம் சம்பந்தமாக, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
சம்பந்தமாகக் குரல் எ ப்பிேனாம். ஆனால், இன்  ற்  

தாக மைலயக மக்க ைடய வாழ்வாதாரம், ெபா ளா 
தாரம் என்பன மாற்றப்பட் க்கின்றன. இந்நிைலயில், இன்  
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நாங்கள் மைலயகத்தின் கல்வியிேல ஒ  ரட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்கு கங்கணம்கட் ச் ெசயற்பட் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இந்த அரசாங்கம் லமாகேவா, பாரா மன்றம் 

லமாகேவ எந்த நிதி ஒ க்கப்பட்டா ம், எவ்வாறான 
ஆசிாியர் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டா ம், எவ்வாறான 
வளங்கள் வழங்கப்பட்டா ம், எங்க ைடய பங்கு - மைலயக 
மக்க ைடய பங்கு எங்க க்குக் கிைடக்கப்ெபற் , மைலயகத் 
திேல ள்ள பாடசாைலகளின் ேதைவகள் நிவர்த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என்பதிேல நாம் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம். 
ெதாடர்ந் ம் எவ்விதமான குைறபா க ம் அங்கு 
இ க்க யா .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Presiding Member, I have been given six 

minutes. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes. You have been allotted six minutes.   

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
I think I have spoken only three minutes. Anyway, 

give me one more minute.  

ஆகேவ, நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் வ  
என்னெவனில், மைலயகத்தின் பங்கு எங்க க்கு அவசியம். 
ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய தைலைமயிேல 
இ க்கின்ற இந்த அரசாங்கம் லமாகத்தான், எங்களால் 
மைலயகத்திேல ஒ  பாாிய கல்விப் ரட்சிைய ஏற்ப த்த 

ம். நாங்கள் கல்வி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீட் ன் லமாக 
"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" என்ற திட்டத்தின் அ ப்பைடயில், 
என் ைடய பிரேதசமான ம ல்சீைம, கைல, பசைற, 
ஹப் த்தைள, பண்டாவைள மற் ம் ஹா எல பகுதியிேல ஒ  
பாாிய மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம். அதற்கு 
உ ைணயாக ெகளரவ இராஜாங்க கல்வி அைமச்சர் 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள் எம்ேமா  இ க்கின்றார். 
ெகளரவ அக்கில விராிஜ் காாியவசம் அவா்கள் ஒ  கல்விமான் 
என்றவைகயிேல, எங்க ைடய மைலயகக் கல்விக்குப் பாாிய 
பங்களிப்ைப வழங்கியி க்கின்றார். அவ ைடய தைலைமயில் 
ேதசிய ாீதியில் ஒ  பாாிய மாற்றத்ைத நாம் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

இ ந்தா ம்கூட, மாகாண சைபக க்குக் கீழ் 
இயங்குகின்ற சில பாடசாைலகளில் அநாகாிகமான ெசயற் 
பா கள் நைடெப கின்றன. ஊவா மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயிேல, இடமாற்றங்கள் இவ்வாறான ெசயற் 
பா கள் லம் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. ஊவா 
மாகாணப் பாடசாைலகளில் அரசியல் ைமயாக உள் 
வாங்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அக்கில 

விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் அதைனத் த த்  நி த் வதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள அைமச்சு லமாக 

ன்ென க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මන්තීවරෙයක් වතුකරය ගැන කථා කළා. එතුමාෙග් ෙගදර 

ළඟ තිෙබන වත්ත ෙමොකක්ද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.  
වතුකරෙය් අඩු පාඩු සම්බන්ධව  මන්තීතුෙමක් කථා කළා. 
වතුකරෙය් පශ්න ගැන දන්ෙන්, අපි. ඌව පළාත් සභාෙව් 
අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් විධියට හිටිෙය් මම. ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා වතුකරයට ෙවනම රාජ්ය ඇමති 
ෙකෙනක් පත් කරලා තිෙබනවා. නීතිඥවරෙයක් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා හැටියට පත් කරලා ෙම් ෙකටි කාලෙය්දී සම්පූර්ණ 
ෙවනසක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වතුකරෙය් තිෙබන 
අඩුපාඩු ගැන අපි කථා කරන්නම්. වතුකරෙය් ළමයින්ට ෙම් කාල 
සීමාෙව් තමයි ජාතිවාදය නැත්ෙත්. පසු ගිය කාලෙය් ජාතිවාදයයි 
තිබුෙණ්. දැන් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අපි ෙලොකු ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 2020 වන විට වතුකර ක්ෙෂේතෙය් 
අධ්යාපනය පැත්ෙතන් අපි විශාල ෙවනසක් කරන බව සත්යයි 
කියමින් ෙම් අවස්ථාව දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 

නිහඬ ෙවනවා. நன்றி, வணக்கம்! 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Mohamed 

Navavi. You have only two minutes. Please try to finish 
your speech in two minutes.  

 
[5.50 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Actually, I must thank the Minister, Hon. S.B. 

Nawinne, for the work that his Ministry has done in the 
Puttalam District. Similarly, I must thank the Hon. 
Minister of Education and the Hon. State Minister of 
Education for the wonderful work that they have been 
doing. I can remember, during the previous Government, 
under the programme for development of 1,000 
secondary schools, we got only five schools. But after the 
present Minister took over, under " the closest school is 
the best school" concept this time we have got 39 
schools, out of which we have started developing 13 
schools.  This shows the improvement in education in our 
area.  

Especially I want to mention about  the Puttalam 
Zone, where we have 203 schools. I think this is one of 
the biggest education zones in the whole country. My 
leader, the Hon. Risad Badhiutheen, has already made a 
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request in this regard. Sir, we get the same facilities as 
other smaller zones, because the facilities given to this 
zone are divided among 203 schools. Therefore, I have 
given a proposal to take four AGA divisions in the 
Puttalam Electorate - Puttalam, Vanathawilluwa, 
Mundalama and Kalpitiya -  under one zone and the 
balance to go under Anamaduwa. Especially, Puttalam 
and Anamaduwa are backward areas. Actually you have 
given us more than what we require. We are very happy.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me one more minute.   

Last time I spoke about the shortage of teachers. I am 
very happy to say that you have filled 75 per cent of the 
vacancies. I remember I spoke about the Advanced Level 
teachers. Of course, you have promised that you would 
look into that.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, please give me half a minute.   

In the morning, the Hon. Bimal Rathnayake spoke 
about the education of Muslim ladies. I assure you that 
they are being educated. In fact, when you go to most of 
the offices, you can see Muslim girls, wearing fardha, 
working in many offices . Therefore, in no way,  can their 
education be stopped.  
Thank you.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. The nest speaker is the Hon. 

Seyed Ali Zahir Moulana. You too have only four 
minutes.  

 
[5.52p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Thank you, Sir. First and foremost let me commend 

the Hon. Akila Viraj Kariyawasam and the Hon. 
Radhakrishnan for introducing reforms that are targeted at 
ensuring zero dropouts, mandatory education for 13 years 
and expanding the options for students to continue their 

higher education with focus on science and technology, 
based education creating an abundance of multi-faceted 
and skilled individuals ready to take on tomorrow.  

Secondly, let me commend the proposal to introduce a 
regulatory body towards monitoring and overseeing 
private and international schools to ensure that their 
curricular and standards are aligned with the 
government’s expectations to ensure that our children 
receive the very best.  

எங்கள  பகுதிகளிேல பல பாடசாைலகளில் உயர்தரக் 
கல்விக்கான ெதாழில் ட்ப ஆய் கூடங்கள்  - Technical 
Laboratory - ஆரம்பித்  ைவக்கப்பட் ள்ளன. ஆனால், 
மாணவர்க க்கு ஏற்ற அ ப்பைடயில் அவர்கள் பயனைடயக் 
கூ ய அள க்கு அவற் க்கான உபகரணஙகள் இன்ன ம் 
ெகா க்கப்படவில்ைல. ேம ம், ேபாட் ப் பாீட்ைச லமாகப் 

திதாக பாடசாைல அதிபர் ேசைவக்கு நியமனம் 
ெபற்றவர்க க்கு பாடசாைலப் ெபா ப் க்கைள வழங்கும் 
அேதேநரத்தில், பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர் பதவிகள் 
ெவற்றிடமாகவி ந்த சூழ்நிைலயில் நிைறேவற்  அதிபர் 
களாக நியமிக்கப்பட்  பல வ டங்களாகப் பணியில் இ க்கும் 
ஆசிாியர்க க்கு அநீதி ஏற்படாதவைகயில் அவர்கள  
தகுதியிைன ம் ேசைவக் காலத்ைத ம் க த்திற்ெகாண்  
அவர்கைள ம் நிரந்தர அதிபர் ேசைவக்குள் உள்வாங்க 
அைமச்சரைவ நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

கிழக்கு மாகாணத்தில் ைறயான ஆசிாியர், அதிபர் 
இடமாற்றத் திட்டம் பின்பற்றப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல. 
மிக ம் கஷ்டப் பிரேதசங்களில் கடைமயாற் ம் அதிபர், 
ஆசிாியர்கள் ெதாடர்ந் ம் கஷ்டப் பிரேதசங்க க்ேக இட 
மாற்றம் ெசய்யப்ப கின்றனர். அேதேவைள, சில ஆசிாியர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் நகரப் றப் பாடசாைலகளிேல கடைமயாற் ம் 
நிைல ம் காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலைம மாற்றியைமக் 
கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  எங்கள  கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் இராதா 
கி ஷ்ணன் அவர்கைள நான் பாராட்டக் கடைமப் 
பட் க்கிேறன். ஏெனனில், நீண்டகாலமாமகேவ தீர்க்கப் 
படாமல் இ ந்  வ கின்ற கிழக்கு மாகாணத் ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்கள  பிரச்சிைனக்கு நல்லெதா  தீர்ைவக் காண 
அவர் யன் வ கின்றார்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please, wind up now.  
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
அந்த வைகயில், கஷ்டமான காலங்களி ம், ேபார்ச் 

சூழ ம் எவ்வித பலைன ம் எதிர்பாரா  அர்ப்பணிப் டன் 
பணியாற்றி மாணவர்க க்குக் கல்வி கட் ய அைனத் த் 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்க க்கும் நீதியான ைறயில் நிரந்தர 
நியமனத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

கைடசியாக, ஏறா ர் அ கார் ேதசியப் பாடசாைலயில் 
ICT, Engineering Technology ேபான்ற பாடங்கைளக் கற்பிப் 

591 592 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

பதற்கு ஆசிாியர்கள் இல்ைல. 1,000 பாடசாைலத் திட்டத்தின் 
கீழ் 'கிாிக்ெகட்' விைளயாட் த் ைறைய அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு வர  ெசல த்  திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள 
ஆேலாசைன மிக ம் வரேவற்கத்தக்க . இேதேநரம், 
மட்டக்களப்  மத்தி கல்வி வலயத்தில் அ கார் ேதசியப் 
பாடசாைல, ஏறா ர் றகுமானியா மகா வித்தியாலயம், 
மாக்கான் மாக்கார் வித்தியாலயம் ஆகிய பாடசாைலகள் 
மிக ம் குைறந்த விைளயாட்  வளங்க டன் இயங்கி 
வ கின்றன. அப்ப யி ந் ம் 'கிாிக்ெகட்', உைதப்பந் , 
எறிபந்  ஆகிய கு  விைளயாட் க்களில் வ டாந்தம் ேதசிய 
மட்டச் சாதைனகைள அப்பாடசாைலகள் நிகழ்த்திவ வ  
பாராட்டத்தக்க . அப்பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்ய 
அைமச்சு விேசட கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாண் , சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, அமர்கின்ேறன். 
 

[අ.භා. 5.56] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම පක්ෂ, 

විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අද විවාදයට සහභාගී වුණු සියලු 
ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. අෙප් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට ෙමතරම් මූලධන පමාණයක් ලබා දුන්නු අෙප් මුදල් 
අමාත්යතුමාට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට මම 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට තිෙබන කනගාටුව ෙමයයි. ෙම් විවාදෙය්දී 
විපක්ෂයට අඩුම ගණෙන් හරි මතයක් ෙගොඩ නඟා ගන්න ෙහෝ 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් ෙවච්ච වැය ශීර්ෂය ෙවනුෙවන්, හරි 
තර්කයක් ෙගොඩ නඟා ගන්න ෙහෝ පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇත්ත වශෙයන්ම පිළිතුරු ෙදන්නවත් ෙදයක් නැහැ. මම වර්තන 
වියදම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. මූලධන වියදම් නැත්නම් 
පාග්ධන වියදම් කපා හැරීමක් ගැන විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා 
කථා කළා. "2016 වසෙර් කපා හැරියා" ආදී වශෙයන් විවිධ කථා 
කිව්වා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට ෙම් 
කාරණය මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලාෙග් කාලෙය් 
අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරලා තිබුණු මුදල් පමාණයත් එක්ක 
තමයි ෙමතුමන්ලා අෙප් ආණ්ඩුව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙගන්වා ෙගන බැලුවා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව  2014දී පාග්ධන වියදම් 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්, බිලියන 15.1යි. ඒ කියන්ෙන්, 
මිලියන 15,000යි. 2015දී ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්, බිලියන 
17.8යි. ඒෙකනුත් මුදල් දීලා තිෙබන්ෙන්, බිලියන 15.8ක් විතරයි. 
ෙම්ක තමයි එතුමන්ලාෙග් පාග්ධන ෙවන් කිරීම්. අපි 2016දී ෙවන් 
කළා, මූලධන වියදම් බිලියන 82.5ක්. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පාග්ධන 
වියදම් විධියට ෙවන් කෙළේ, බිලියන 15.8යි. අපි බිලියන 82.5ක් 
ෙවන් කළා. ෙම් ෙවන් කරපු මුදලින් ඉදිකිරීම් සඳහා බිලියන 
64කුත්, භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් සඳහා බිලියන 17.6කුත් තමයි ෙවන් 
කෙළේ. දැන් ෙමතුමන්ලා කියනවා, "ෙම්ක කපා හැරලා. ෙමතැනින් 
ෙමච්චරයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා නැහැ" කියලා. මම කියන්න 
කැමැතියි, හරියට ෙතොරතුරු ෙහොයන්ෙන් නැතුවයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන් කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, කාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අරෙගනද ෙමහාට ආෙව් කියලා. ෙමතුමන්ලා වැරැදි ෙතොරතුරුයි 
ෙහොයාෙගන තිෙබන්ෙන්. එක්ෙකෝ, කවුරු හරි ලණුවක් දීලා. ෙම් 
ෙවන ෙකොට ඉදිකිරීම් සඳහා අපි විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. "ළඟම පාසල - ෙහොදම පාසල" ව්යාපෘතිය දැන් 
කියාත්මක කරනවා. ෙම් රෙට් පාසල් 10,161ක් තිෙබනවා.  

එයින් අපි පාසල් 7,000ක්  ෙතෝරා ෙගන "ළඟම පාසල - 
ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහනට ඇතුළත් කර ෙගන ඒ පාසල් 
7,000ට එක එක මට්ටමින් අවශ්ය විද්යාගාර ෙවන්න පුළුවන්, 
වැසිකිළි කැසිකිළි ෙවන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරෙය් ව්යාපෘතිවලට 
විතරක් අපි රුපියල් මිලියන 40,000ක - රුපියල් බිලියන 40ක- 
බැඳීම්  ඇති කර ෙගන තිෙබනවා.  ඊට අමතරව අපි ඉතිරි රුපියල් 
බිලියන 24 සඳහා ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරලා ෙටන්ඩර් කර 
තිෙබනවා. අපට ඒවා නවත්වන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා අපි රුපියල් 
බිලියන 64ටම commit කර තිෙබනවා, එෙහම නැත්නම් අෙනක් 
ෙකොටස සඳහා ඇස්ත ෙම්න්තු හදලා ෙටන්ඩර් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙම්වා ඔක්ෙකොම කියාත්මක කරනවා. ෙම්වා සඳහා 
පියවෙරන් පියවර තමයි සල්ලි ෙදන්ෙන්. දැන් පමාදය ගැන 
අහනවා. පමාදයක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුවකුත් තිෙබනවා.   

පසුගිය ආණ්ඩුව වාෙග් මිතෙයෝ ටික කැඳවලා ෙටන්ඩර් 
දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙටන්ඩර් කෙළේ නැහැ. ඔක්ෙකොම 
ටික කැඳවලා ෙමන්න ෙම්වා කරන්න කියලා ෙබදලා දුන්නා. අපි 
නව රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ  හැම එකක්ම ෙටන්ඩර් 
දැම්මා. ඒක තමයි අෙප් පමාදයට ෙහේතුව. ෙටන්ඩර් දමන්න ගියාම 
ඒ සඳහා ගත වන අවම කාලයක් තිෙබනවා. එෙහම අවම කාලය 
ගත වුණත් අපි ෙටන්ඩර් දමලා commit කරලා, නැත්නම් බැඳීම් 
ඇති කර ෙගන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ 
නිසා  වැඩිම මුදල් පමාණයකින් වැඩ කරන වසර ෙලස ෙම් වසර 
ඉතිහාසගත ෙවනවා. ඒක කාටවත් නවත්වන්න බැහැ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ 
මුදල් ගැන කථා කළා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් පරිගණක 
60,000ක් අර ෙගන තිබුණ බව මම දැක්කා. ඒවා අර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් එක එක ගණන්වලට. සමහර ඒවා එක පරිගණකයක් 
රුපියල් 1,10,000යි, රුපියල් 90,000යි. මම හැම ෙවලාෙව්ම 
කියන ෙදයක් තමයි ෙගොඩක් ගන්න ෙකොට ගණන අඩු ෙවන්න 
ඕනෑ කියන එක. ෙම් අය පරිගණක 60,000ක් අර ෙගන 
ෙකොම්පැනි ෙපොෙහොසත් කළා. ගත්ත දවෙස ඉඳලා විවිධ උපාංග 
නැහැයි කියලා විදුහල්පතිවරු ඒවා එක එක තැන්වලට විසි කරලා 
තිබුණා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා විධියට මම කිව්වා, 
"පරිගණක මිලදී ගන්න එපා. අප ට ෙදන්න, අපි rent එකට 
ගන්නම්" කියලා.   

ගුරු මධ්යස්ථාන හතළිහක්! මුළු රෙට්ම අධ්යාපන කලාප 
කාර්යාල තිෙයන්ෙන් 98යි. ඒ අනූ අෙටන්  හතළිහක ෙම් වන විට 
ගුරු මධ්යස්ථාන හදන්නට පියවර ෙගන තිෙබනවාය කියන එක 
මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ. පාසල්වල විද්යා අධ්යාපනය 
තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා උපකරණ ඇතුළත් ජංගම 
විද්යාගාර කට්ටල තුන්දාහක් පහසුකම් ෙනොලද දුෂ්කර පාසල්වලට 
ලබා දීමට පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථානයක් හදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ෙම් ආදී වශෙයන් මට පැය ගණනක් කියවන්නට පුළුවන්, අපි කළ 
ෙසේවා සහ ෙම් වනවිට ෙගන තිෙබන පියවර ගැන. කාලය අඩු 
නිසා ඉතා ෙකටිෙයන් ෙම්වා ගැන කියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 
පාසල" ව්යාපෘතිය යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, 
ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රෙට් පාසල් දසදහස් එකසිය 
හැටඑ ෙක්ම පහසුකම්, ෙභෞතික සම්පත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ගුණාත්මක අධ්යාපනය දියුණු කරන්න අවශ්ය හැම පියවරක්ම 
ගැනීමටයි.  

වැඩබලන විදුහල්පතිවරු පාසල්වලට දමා ෙගන පසුගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය්  පාසල් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණා. 
අෙප් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ, කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව තුන්වැනි 

593 594 
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ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරුන්ෙග් විභාගය පැවැත්වූවා. අපි ෙම් වන 
විට එයින් 3,901ෙදෙනක් ෙගන, මාස එකහමාරක පුහුණුවක් ලබා 
දී  තමන්ෙග් කාර්ය සාධනය ෙපන්වූ ෙහොඳම වැඩිම ලකුණු 
පමාණය ගත් අයට විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව ලබා දී මැෙල්සියාෙව් 
ෙනොටින්හම්  විශ්වවිද්යාලෙය් දැන් ෙකොටසක් පුහුණුව ලබනවා. 
අපට වුවමනා කරන්ෙන් අධ්යාපන පද්ධතිය ගුණාත්මක වශෙයන් 
දියුණු කරන්නයි. ඒ සඳහා අප පියවර ෙගන තිෙබනවා. අවශ්ය 
විදුහලිපතිවරු ටික රැෙගන ඉවරයි. කනගාටුවට කරුණ නම් ෙම් 
ගත් විදුහල්පතිවරු විදුහල්පතිවරුන් විධියටම දාන්න සමහර 
පළාත් සභාවලින් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා  කැබිනට් 
පතිකාවකුත් දමා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ.  

අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට කාලයකින් අරෙගන තිබුෙණ් 
නැහැ. අපි ෙද්ශපාලනය බින්දුවක්වත් නැතිව 852 ෙදෙනක් 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට ගන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙහට 
අනිද්දා ඒ අය පුහුණු කරන්න ඒ වැඩකටයුතු සියල්ලම අපි ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව,  ගුරු අධ්යාපන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 
1,190ක ් තිබුණා. අපි ගැසට් නිෙව්දනයක් දාලා, විභාග පවත්වා, 
ෙම් සියලුම පුරප්පාඩු පුරවන්න කටයුතු කරනවා. ෙම්වා අපි 
පියවෙරන් පියවර කර ෙගන යනවා.  

අපට තිෙබන අෙනක් පශ්නය ගුරු පශ්නයයි. අෙප් රෙට් ගුරු 
පශ්නයට එක ෙහේතුවක් වන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයන් එක එක විධියට, නියමිත පතිපත්තියක් නැතිව 
ගුරුමාරු  සිදුකිරීමයි. නියම පතිපත්තියක් නැති නිසා අෙප් රෙට් 
ගුරු හිඟය 60,000යි; ගුරු අතිරික්තය 40,000යි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ගුරු හිඟය තිෙබන්ෙන් විසිදාහයි. එක 
පාසලක අවරුදු තිහක් ෙසේවය කළ සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා. 
සමහර ගම්බද පෙද්ශවලට ගුරුවරුන් නැහැ. මාත් අෙප් 
ෙල්කම්වරයාත්, ෙබොෙහොම කැපවීෙමන් කටයුතු කරන අෙප් 
අමාත්යංශෙය් කණ්ඩායමත්, අපි හැමෙදනාම එකතුෙවලා පළාත් 
සභා එක්ක කථා කළා; ආණ්ඩුකාරවරු ෙගන්වූවා; පළාත් 
ඇමතිවරු ෙගන්වූවා; පළාත් අධ්යක්ෂවරු ෙගන්වූවා; පළාත් 
ෙල්කම්වරු ෙගන්වුවා. ෙම් සියලු ෙදනාම ෙගන්වා අපි ෙම්කට 
ස්ථිරසාර විසඳුමක් ගැන කථා කළා. එෙහම සාකච්ඡා කර අපි 
තීරණයක් ගත්තා, ගුරු තුලනය පුළුවන් තරම් උපරිමෙයන් 
කරන්න. එහිදී ජාතික පාසල් ද, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් පඩි 
ෙගව්වාද කියන ෙම් කිසි ෙදයක් බලන්ෙන් නැතිව ගුරු තුලනය 
කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරමුය කියා තීරණය කළා. ඊට 
අමතරව, ඒ ඒ විෂයයන් අනුව හිඟ ගුරුවරු ටික ෙතෝරාෙගන, 
අලුත් විෂයයන්වලට එන ගුරුවරුත් සමඟ හතළිස්අටදාහක් පමණ 
ගුරුවරුන් අවුරුදු ෙදක තුනක් ඇතුළත බඳවා ගන්න කටයුතු 
කරන්න තීරණය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්න විසඳන්න අපි 
පියවෙරන් පියවර යනවා. අපි අඩුපාඩු ෙහොඳින් හඳුනාෙගනයි 
කටයුතු කරන්ෙන්. අෙප් අමාත්යාංශෙය් සියලුම දත්ත දැන් 
පරිගණකගත කර - computerize කර - තිෙබනවා.  අපි දන්නවා, 
පාසල් 10,161ක් තිෙබනවා; ඒ ඒ විෂයයන් අනුව  ඉන්න ගුරුවරු 
ඉන්නවා කියලා. විදුහල්පතිවරු, අෙනකුත් ෙසේවක ෙසේවිකාෙවෝ, 
ෙභෞතික සම්පත්, වැසිකිළි,  කැසිකිළි, වතුර ෙම් සියලු ෙදයක්ම 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් පරිගණකගත කර තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත. 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair 
and MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව අෙප් අධ්යාපන ආයතනය 

අවුරුදු පණහක්,  සියයක් අනාගතය දැකලා, වැඩ ෙලෝකයට 
ගැළෙපන විධියට, අනාගත රැකියාවලට ගැළෙපන විධියට විෂය 
මාලාවල දැවැන්ත ෙවනසක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරමින් යනවා. අඩු 
පාඩු  තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙම් තිෙබන යන්තණය තුළ ෙම් 
සියල්ලම කරන්න ගියාම සියයට 100ක්ම සාර්ථක පතිඵල 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණත් අපට යන්නට පුළුවන් උපරිම 
පතිඵලය කරා අපි ළඟාෙවමින් පවතිනවා.  

පසුගිය දවස්වල ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඇති 
කරන කමිටුවකින් අධ්යාපන පතිසංස්කරණ පිළිබඳව අෙප් 
අධ්යාපනඥයන්, අෙප් ජාතික අධ්යාපන ආයතනය, විෙශේෂඥයන් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන දියුණුම අධ්යාපන කම පිළිබඳව 
සම්පූර්ණෙයන් අධ්යයනය කර, ෙනොෙබෝ දිනකින් අලුෙතන් 
අධ්යාපන පතිසංස්කරණ ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා.  
හරියට බැලුෙවොත්, අන්තර් කාලය හැරුණාම, අපට ජනතා 
සහෙයෝගය ලැබිලා, ජනතාවෙග් ඡන්දය මත පත් ෙවලා වසරක් 
ගතෙවලා අවසානයි. අපට තව අවුරුදු 4ක් තිෙබනවා.  

අය වැය ෙල්ඛන ෙය් තිෙබන්ෙන්, වසරක් තුළ ගන්නා පියවර 
සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ යටෙත් වසර 13ක අනිවාර්ය පාසල් 
අධ්යාපනය තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් රෙට් ඉන්න  
සියලුම දරුවන් අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙයන් සමත් වුවද, 
අසමත් වුවද ඔවුන් අෙපොස (උසස් ෙපළ) කරා ෙගන යන්න. අපි 
අලුතින් විෂයයන් 24ක් හඳුන්වා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
වැඩ ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි, තව අවුරුදු 25කින්, අවුරුදු 
50කින් අනාගතෙය් දී ඇති වන රැකියා පිළිබඳව දැන් තියාම 
තුන්කල් දැක්ෙමන් බලලා ඒ විෂයයන් හඳුන්වා ෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ විෂයයන් robotics ෙවන්න පුළුවන්, ඒ 
විෂයයන්  designersලා බිහි කරන විෂයයන්  ෙවන්න පුළුවන්, ඒ 
විෂයයන් සංචාරක ව්යාපාරයට අවශ්ය කරන විෂයයන් ෙවන්න 
පුළුවන්, ඒ විෂයයන් විවිධ ක්ෙෂේත ඔස්ෙසේ යන ගණිත, විද්යා, 
වාණිජ, කලා විෂයයන් ෙවන්න පුළුවන්. අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගෙයන් අසමත් වන එක්ලක්ෂ විසිදහසක් පමණ වන සිසුන්ට, 
ඒ විෂයයන් 24 තුළින් තමන් කැමැති කුමන ෙහෝ විෂයයන් 
පමාණයක් ෙතෝරාෙගන උසස් අධ්යාපනය කරා යන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 
ඕනෑ. අප හැමෙදනාම දන්නවා, ඉස්සර පාසල්වලට හිටපු ගමන් 
පාසල් පරීක්ෂකවරුන් කඩා පනිනවාය කියලා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගිය වතාෙව් නිල ඇඳුම් සඳහා 

කූපන් පත් ලබා දීම ඉතා සාර්ථකව නිම කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක තමයි. ඔබතුමා දැක්කා, ඒකටත් -  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් වතාෙව් ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ, ෙහොඳට සවන් 

 ෙදනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම් වතාෙව්දී අපි ඒවා යවන්ෙන් පාසෙල් නම සඳහන් 

කරලායි.  

අනික් කාරණය, ගිය වර අය වැෙයන් ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,700ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙමවර අෙප් 
ෙල්කම්තුමන්ලා සියලුම ෙදනා සමඟ එකතු ෙවලා සාකච්ඡා 
කළාම, රුපියල් මිලියන 2,450යි වැය වන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් එය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, රක්ෂණ කමය ගැනත් කියන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කියනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. මට කාලය ෙදනවා නම්, මා ඒ 

සියල්ලම කියන්නම්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කාලය හදලා ෙහෝ ෙදන්නම්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමා දන්නවා, කූපන් ලබා දීෙම් 

කාර්යය. ඒක අපට විධිමත්ව කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊට 
අමතරව, පාසල් පරීක්ෂණ කමයක් තිබුෙණ් නැහැයි  කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. සමහර විට පාසල් අයාෙල් ගියා. 
ෙබොෙහෝ පාසල්වල ගුරුවරුන්ෙග් පමිතිය, කාර්ය සාධනය යනාදී 
සියල්ලම අඩපණ ෙවලා තිබුණා. සමහර පළාත්වල නිවැරදිව 
කළා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්වාධීන සුපරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් ඇති 
කරන්න සියලු පිඹුරු පත් සකස ්කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඔස්ෙසේ 
ජාතික පාසලක් ද, පළාත් සභා පාසලක් ද, ෙපෞද්ගලික පාසලක්ද 
කියා බලන්ෙන් නැතුව, ඒ හැම පාසලකම ඉගැන්වීම් කටයුතු, 
ෙභෞතික සම්පත්, එහි පමිතිය යනාදී  සෑම ෙදයක් ගැනම 
සුපරීක්ෂණය කරන්න ෙනොෙබෝ දිනකින් ඉතා ශක්තිමත් 
සුපරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් ඇති කරනවාය කියන එක කියන්න 
ඕනෑ.  

ඊට අමතරව, ඉදිරිෙය්දී පාසල් මණ්ඩල -school boards- ඇති 
කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒක අෙප් පනෙත් තිෙබනවා. ස්වාධීන 
තීන්දු තීරණ ගනිමින් ෙම් පාසල්වලට ඒ මණ්ඩල ඔස්ෙසේ යන්න 
ෙදන්න ඕනෑ. දැන් බලන්න, Trinity College එක ෙවන්න 
පුළුවන්, St. Thomas' College එක ෙවන්න පුළුවන්, Musaeus 

College එක ෙවන්න පුළුවන්, එෙහමත් නැත්නම් ඒ මණ්ඩල 
මඟින් කියාත්මක වන තවත් පාසල් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
මණ්ඩලයට අවශ්ය කරන සියලුම මුදල් රජය ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි පාසල් මණ්ඩලයට මුදල් ෙදනවා.  

පාසල්වල අවශ්යතා ෙවනුෙවන් වියදම් කිරීම පිළිබඳව 
මණ්ඩලය තීරණය කරන්න ඕනෑ. ඒ මණ්ඩලය තමයි ඉදිරිෙය්දී 
තීන්දු තීරණ සම්පූර්ණෙයන් කියාත්මක කරන්ෙන්. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. අපි ෙමවැනි කරුණු කාරණා රාශියක් කියාත්මක කරනවා. 
පාසල් පරීක්ෂක කමය, පාසල් මණ්ඩල ඇති කිරීම, වසර 13ක 
අනිවාර්ය පාසල් අධ්යාපනය වැනි අලුත් ෙවනස් කිරීම් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා ෙමොනවාද කියා 
අපි බලමු. ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා තුළින් විද්යාගාර උපකරණ 
හා ලී බඩු ගැනීම ෙවනුෙවන් තවත් රුපියල් මිලියන 5,000ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව දිවයිෙන් පාසල් 1,000ක් 
සඳහා මූලික පහසුකම් වන ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් ෙවනුෙවන් දැනටමත් රුපියල්  මිලියන 3000ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙම් වතාෙව් තවත් රුපියල් මිලියන 
2,000ක් ෙවන් කරනවා. දැන් සමහර අය අහනවා, ෙම්වා පමාද 
වන්ෙන් ඇයි කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමවැනි ඉදි කිරීම් කෙළේ 
කවදාද? ගිය වතාෙව් අය වැෙයන් පාග්ධන වියදම් කියලා රුපියල් 
බිලියන 15ක් වැනි ෙසොච්චමක් දුන්නා. ඒකත් කෑලි කෑලිවලට 
කැපුවා. ෙමතරම් වැඩ විෂයයන් පමාණයක් තිබුෙණ් කවදාද? වැඩ 
විෂයයන් දසදහස් ගණන් ලංකාෙව්ම කියාත්මක ෙවද්දී ෙටන්ඩර් 
කැ ෙඳව්වත්, ෙටන්ඩර් ඉල්ලුම් කරන්නත් කවුරුවත් නැහැ. 
ඉදිකිරීම්කරුවන් කියන්ෙන් ඔවුන්ට වැඩ වැඩියි, ඇති ෙවන්න 
වැඩ තිෙබනවාය කියලායි. ඒ නිසා දැන් අපි  තීරණය කර 
තිෙබනවා, ෙම් කටයුතු ටික ඉවර කරන කල් ෙවනත් පැත්තකට 
ෙයොමු ෙවන්න. ඒ අනුව තමයි අපි තීරණය කෙළේ අලුතින් ෙමවැනි 
කටයුතු කරන්න.  

සාමාන්ය ෙපළ පන්තිවලින් උසස් ෙපළ පන්තිවලට යන 
සිසුන් 1,75,000කට අපි Tab පරිගණක යන්ත ෙදනවා. මා හිතන 
හැටියට ෙම්ක විප්ලවීය ෙවනසක්. පරිගණක යන්ත ෙදන එක 
ගැන එක එක කථා කියනවා. අපි ඒවා හරියාකාරව හදන්නම්,  
අනවශ්ය ඒවා block  කරලා software එක හදන්නම්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි විෙශේෂඥ කමිටු පත්කර තිෙබනවා. 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය වැඩ කරනවා. අපි ඒක 
ලස්සණට design  කරලා, සියල්ලම කරලා, දරුවන්ට පෙයෝජන 
ගන්න පුළුවන් විධියට, අවුරුදු 50ක ඉදි රි අනාගතයට 
පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් විධියට ඒ Tab හදලා, අපි ඒ Tab 
පරිගණක ඒ සිසුන්ට ලබා ෙදන්නම්. සිසුන් 1,75,000කට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගුරුවරුන් 28,000කටත් අපි Tab පරිගණක ලබා 
ෙදනවා.  අද බලන්න, අපි රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කළා. ෙපටල්, ඩීසල්, භූමිෙතල් මිල අඩු කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අනික් වැදගත්ම කාරණය තමයි ෙසෞඛ්ය 
රක්ෂණය. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ඖෂධ වර්ගවල 
මිල සියයට 40කින් අඩු කර තිෙබනවා. දැන් ෙදමවුපියන්ට 
තිෙබන බර ෙමොකක්ද? දරුවන් අසනීප වුණාම, දරුවන් 
ෙරෝහල්වලට ෙගන ගිහින් ෙබ්ත් ෙහේත් ගන්න ෙදමවුපියන්ට මිල 
මුදල් නැහැ. ෙම් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය තුළින් ෙදමවුපියන්ට 
අස්වැසිල්ලක් ලැෙබනවා. ෙම් ර ෙට් අවුරුදු 5 සිට 19 දක්වා වයස් 
කාණ්ඩෙය් පසුවන පාසල් සිසුන් ලක්ෂ 45කට රුපියල් ලක්ෂ 
ෙදකක් වටිනා රක්ෂණ ආවරණයක් ලැෙබනවා. එතෙකොට 
දරුවන් පස්ෙදෙනක් සිටින පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක 
රක්ෂණාවරණ ලැෙබනවා. ෙමම රක්ෂණ ආවරණය මඟින්, 
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රජෙය් ෙරෝහලකින් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් 
ෙන්වාසික පතිකාර ලබා ගත්තත් රුපියල් 1,00,000ක ෙගවීමක් 
කරනවා. බාහිර පතිකාර සඳහා රුපියල් 10,000ක් ෙගවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් 
කළා. තායිලන්තෙය් ෙහොඳ රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා. ඒ 
කමිටුෙවන් තායිලන්තෙය් රක්ෂණ කමය ගැන අධ්යයනය කරලා 
බැලුවා. අපට ඉන්ෂුවරන්ස් එකක් තිබුණත්, මන්තීවරුන්, 
ඇමතිවරුන් හැටියට අපි ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක නතර ෙවලා එක 
දවසක් හිටියත්, මුළු දවසටම රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක බිලක් 
හදනවා.  

ඇත්ත කථාව ඒක ෙන්. ෛවද්යවරුන් සියලුෙදනාෙග්ම නම් 
සඳහන් කරලා මුළු දවසටම බිල හදනවා. තායිලන්තෙය් 
තිෙබනවා, එක එක ෙරෝග වර්ගවලට ෙගවිය යුතු මුදල් පමාණයන් 
සඳහන් කරලා. උදාහරණයක් වශෙයන්, appendicitis නම් ඒ 
සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල -අපි හිතමු, මුදල් ඒකකය රුපියල් කියලා- 
රුපියල් 500 නම්, එයට ෙගවන්න පුළුවන් රුපියල් 500යි. ඊට වැඩි 
මුදලක් රක්ෂණෙයන් කපා ගන්න බැහැ. සියලුම ෙරෝග, විෙශේෂඥ 
කමිටුවක් මඟින් හඳුනාෙගන, ඒ ෙදන රක්ෂණෙයන් උපරිම 
පෙයෝජන ෙගන ඒ රක්ෂණය තුළින් දරුවන්ට නියම ඵල 
පෙයෝජන ගන්න පුළුවන් විධියට ඒ රක්ෂණය ලබාෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා කලින් කිව්වා වාෙග් දරුවන් 
පස්ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක රක්ෂණ 
ලැෙබද්දී ෙදමවුපියන්ට ෙබ්ත් ෙහේත්වලට යන වියදම ෙකොපමණ 
අඩු ෙවනවාද? ෙම් ගැන සතුටු ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි ? ෙම් දිහා 
කුහකත්වෙයන් බලන්ෙන් ඇයි? ෙම් ගැන ෙද්ශපාලන 
මානසිකත්වෙයන් හිතන්ෙන් ඇයි? මා කියනවා, ෙම් රෙට් 
ජනතාව බුද්ධිමත්ය කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය 
පළාත් සභාව ෙනොෙවයි, කවුරු කළත්, ඒක අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, අධ්යාපන ඇමති 
වශෙයන් මමත් එකතු ෙවලා තමයි ෙම් ව්යාපෘතිය ෙගනා ෙව්. අපි 
තමයි ෙම් ව්යාපෘතිය හැදුෙව්. කවුරු කළත් ෙම් ව්යාපෘතිය එකින් 
එක පරීක්ෂා කෙළේ අෙප් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයයි. එකින් එක 
පරීක්ෂණ කරලා අධීක්ෂණය කරන්ෙන් ෙම් නව රජෙය් ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශයයි. ඒක කාටවත් අයිති නැහැ. ඒක අපි සියලුෙදනාටම 
අයිති වන එකක්.  ඒක අපට වැඩක් නැහැ. නමුත් කවදා ෙහෝ 
ඒෙක් පතිඵලය ගමට යද්දි ගෙම් ජනතාව දැනගන්නවා, ෙම්ක 
අලුත් ආණ්ඩුෙව් අපි ගත්ත ෙහොඳ සාධනීය කියාමාර්ගයක්ය 
කියලා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව මා කිව්වා, පාසල් 3,500ක් 
සඳහා rent එකට පරිගණක ලබා ගැනීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවාය කියලා. අපි පරිගණක 50ක් එක පාසලකට ෙදනවා. 
ඒවා හැම දාම කැෙඩනවා ෙන්. ෙකොම්පැනි ෙපොෙහොසත් ෙවන්න 
ඒවා කඩනවා ෙන්. පරිගණක 50 ගණෙන් පාසල් 3,500කට 
දුන්නාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? පරිගණක කැඩුණාද, අරක වුණාද, 
ෙම්ක වුණාද, connectionවලට ෙමොනවා වුණාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් විදුහල්පතිවරුන්ට ෙහෝ කාටවත් පරිපාලන පශ්න 
නැහැ. පරිගණක සපයන්නා තමයි ඒ සියල්ල ගැනම බලා ගන්න 
ඕනැ. අපි මාසිකව rent  එක ෙගවනවා විතරයි. එතෙකොට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? තවත් රැකියා උත්පාදනය ෙවනවා. තවත් ෙකෙනකුට 
පුළුවන්, computers 50ක් දමලා ඒෙකන් හම්බ කර ගන්න.  

නිල ඇඳුම් සඳහා ලබා දුන් වවුචර් එක සම්බන්ෙධයනුත් ඒක 
ෙන් වුෙණ්. එදා  ෙද්ශපාලකයන් කිහිපෙදෙනක් හම්බ කර ගත්තා, 
නිලධාරින් කිහිපෙදෙනක් හම්බ කර  ගත්තා, ව්යාපාරිකයින් 
කිහිපෙදෙනක් හම්බ කර ගත්තා ෙවන්න  පුළුවන්. අද ෙමොකක්ද 

ෙවන්ෙන්? අද ලක්ෂ 45ක් ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහින් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ෙරදි මිල දී ගන්නවා. එතෙකොට තරගයක් ඇති 
ෙවනවා, මිල අඩු ෙවනවා, ෙහොඳ quality එෙක් ෙරදි මිල දී 
ගන්නවා. බලන්න, ෙම් ගැන ෙපොඩියට හිතුවාට, macro level 
එෙකන් ගත්තාම ෙම්ෙක් තිෙබන output එක වැඩියි. ඒ නිසා අපි 
ෙම් හැම එකක්ම කෙළේ ෙහොඳින් හිතා බලලයි. පාසල් 3,500කට 
කුලී පදනම මත පරිගණක ලබා ගැනීමත් එෙහමයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විවිධ දක්ෂකම් තිෙබන අය, විවිධ ෙසොයා 
ගැනීම් කරපු අය, කීඩා අංශෙය් අතිවිශිෂ්ටයින්, කලා අංශෙය් අය 
අපි මුණ ගැෙහන්න අමාත්යාංශයට එනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් අමරෙද්වයන් ගනිමු. එතුමාට එතැනට එන්න උදවු 
 කෙළේ ජනතාව ෙන්. ජනතාව ෙන් එතුමා නඩත්තු කරලා 
තිෙබන්ෙන්.    

ෙම් වාෙග් විශිෂ්ටයන් අපි ළඟට එනවා. ෙම් වාෙග් විශිෂ්ටයන් 
ආවාම අපට ෙදන්නට ෙදයක් නැහැ. ෙදන්න ශිෂ්යත්වයක් නැහැ; 
අරමුදලක් නැහැ. අපි මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් 
වාෙග් විශිෂ්ටයන්ට ශිෂ්යත්වයක් ලබා ෙදන්න මුදල් ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට. 
එතුමා අපිට ඒ මුදල් ලබා දුන්නා. විවිධ ක්ෙෂේතවල විශිෂ්ට ළමුන් 
දහසකට මාසිකව රුපියල් 2,500 ගණෙන් ලබා ෙදන්නට තීරණය 
කරලා, ඒ සඳහා නිර්ණායක හදලා ඉදිරි කාලෙය්දී "සුබග" නමින් 
ශිෂ්යත්වයක් හඳුන්වා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. මම දන්නවා, 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් ශිෂ්යත්වය මහෙපොළ ශිෂ්යත්වයටත් වඩා ජනපිය 
ෙවයි කියලා. අති විශිෂ්ටයන්ට, -gifted children - තමයි ෙම් මුදල් 
පතිපාදනය ලැෙබන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි.  

අපට පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා, විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති 
දරුවන්ෙග් ෛදනික දීමනාව රුපියල් 50 සිට රුපියල් 150 දක්වා 
වැඩි කරන්නට. අෙප් සමහර වැය ශීර්ෂ ෙවන ෙවන 
අමාත්යාංශවලටත් ගිහින් තිෙබනවා. පාසල් කීඩා දියුණු කරන්න, 
පාසල් කිකට් කීඩාව දියුණු කරන්න මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙවන ෙවන අමාත්යාංශ හරහා ආවාට ඒවාත් අෙප් පාසල්වලට එන 
සම්පත්; පාසල් දරුවන්ට එන සම්පත්. ෙම් සියලු ෙද්වල් 
කියාත්මක වුණාම අපට අධ්යාපනෙය් විශාල ෙවනසක් කරන්න 
පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට  කථා කරන්න තව විනාඩි ගණනයි 
තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපනය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි මම සඳහන් කළ 
යුතු වන්ෙන්. මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තවත් ආයතන 
ගණනාවක් තිෙබනවා. අෙප් සංස්කෘතික උරුමයන් ගැනත් මම 
සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් "අෙප් ගම" 
ආයතනය යම් යම් කඩාවැටීම්වලට ලක් ෙවලා තිබුණා. මධ්යම 
සංස්කෘතික අරමුදල ඒක අරෙගන, නවීකරණය කරලා,  විෙද්ශීය 
සංචාරකයන්ට අෙප් සංස්කෘතිය ගැන ආකර්ෂණයක් ඇති ෙවන 
විධියට අෙප් ගම නඩත්තු කරෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ශී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලෙයන්, -ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
අමාත්යතුමාෙගන්- ලබා ගත් ණය සහ හිඟ ෙලස තිෙබන රුපියල් 
මිලියන 220ක මුදල, අෙප් ආදායම වැඩි කරෙගන පියවරින් 
පියවර ෙගවීමටත් අපි භාර අරෙගන තිෙබනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කළා, 
අමරෙද්ව මැතිතුමා ෙවනුෙවන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරමු 
කියලා.  පසුගිය කාලෙය් මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදල ෙහොර 
ගුහාවක් ෙවලා තිබුණා. ඒෙක් ෙකොමිස් ගැහිලි, ෙහොරකම් ෙකරිලි 
විශාල වශෙයන් තිබුණා. අපි ෙම් වන විට මධ්යම සංස ්කෘතික 
අරමුදෙල් ආදායම විශාල වශෙයන් වැඩි කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 

599 600 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සඳහා කමෙව්ද හදලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම විද ත් පෙව්ශ 
ෙදොරටු හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරමින් යනවා. ෙම් වන විට සීගිරිෙය් 
ATM යන්තයක් සවි කරලා තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුව පූජා 
නගරෙය් සංරක්ෂණ කටයුතු විධිමත් කිරීමට ෙමන්ම, පුරාවිද්යා 
ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමටත් අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මධ්යම 
සංස්කෘතික අරමුදල හරහා ෙමවැනි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්නට 
අපි ෙම් වන විට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසුගිය කාලෙය් සීගිරිෙය්  බිතු සිතුවම්වල 
පශ්න තිබුණා. පසුගිය රජය  ෙම්වාට අත ගහලා තිබුෙණ් නැහැ. 
සීගිරිය ෙලෝක උරුමයක්. සීගිරිය නැරඹීමට සංචාරකයන් 
ෙකොච්චර එනවාද? අපි විෙද්ශීය විෙශේෂඥයන් ෙගනැල්ලා විධිමත් 
කම හදලා, දැන්  ඒ ස්ථාන ආරක්ෂා කරන්නට, සංරක්ෂණය 
කරන්නට අවශ්ය පියවර ගනිමින් සිටිනවාය කියන කාරණයත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් යමක් 
කියන්නට ඕනෑ. ෙමහි විධායක ගණෙය් නිලධාරින් බඳවා ගැනීම 
වසර ගණනාවකින් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ සඳහා කමෙව්දයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් අපි ඒ බඳවා ගැනීම් පටිපාටි හදලා අවසන් 
කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී එය අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

පසුගිය දිනක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කිව්වා. අෙප් රෙට් තිෙබන ඉතාම වටිනා ෙල්ඛන සියල්ලම 
ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා digitalize කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා අවශ්ය අතිනවීන උපකරණ 
මිලදී ගන්නට අපි Cabinet Paper එකක් දානවා. 

පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටතට වැෙටන නීලගිරි සෑය, 
දීඝවාපී දාගැබ, යුදගනාව දාගැබ සහ තිවංක පිළිමෙගය සංරක්ෂණ 
ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයන් අපි පධාන වශෙයන් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් අපි කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සියලුම වැඩ ගැන මට ලැබී ඇති ෙකටි 
කාලය තුළ කියන්න  බැහැ.  

පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය ගැනත් යමක් කිව යුතුයි. එහි 
ඩිජිටල් පක්ෙෂේපණ යන්තයක් ස්ථාපනය ෙකොට කුඩා සිනමා 
ශාලාව නවීකරණය කිරීමට අපි පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් වසෙර් අලුත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහාත් 
අපට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනම අයත් ෙවන්ෙන්ත් මෙග් 
අමාත්යාංශය යටතටයි. "මනෙම්" නාට්ය සහ "ෙර්ඛාව" චිතපටයට  
60 වසරක් පිරීම නිමිත්ෙතන් ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම් 
සම්මන්තණ සහ පදර්ශන පැවැත්වීමට විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, නවීකරණය කරන ලද 
රුක්මණීෙද්වී රඟහල විවෘත කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම්, ජනකලා ෙක්න්දෙය්, ෙසෞන්දර්යය 
හා නාට්ය කලා පාඨමාලා පැවැත්වීමට අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් අනුව, ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනම ෙදවර්ෂ පූර්ණ 
කාලීන නාට්ය හා රංග කලා ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා සඳහා සිසුන් 
40ක්ද, ජනකලා ෙක්න්දය, නර්තන, සංගීත, චිත සහ මූර්ති 
පාඨමාලා සඳහා සිසුන් 76ක්ද බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

ශී ලංකා කලා මණ්ඩලය අනු මණ්ඩල සමඟ දෘශ්ය කලා, 
නර්තන, සංගීත, අස්පර්ශ උරුම සාහිත්ය යන අංශවල කටයුතු 
පමිතිකරණය සඳහා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් විධියට අ පඅ ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. අධ්යාපනය විධිමත් කරන්න, අධ්යාපනය 
ගුණාත්මකව වර්ධනය කරන්න අපි  කටයුතු කර තිෙබනවා. අපි 
කවදාවත් අධ්යාපන පතිඵල ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. ඉස්සර 
වාෙග් ලකුණු අඩු කරලා විභාග පාස් කරන කමයක් අෙප් නැහැ.  

ඊළඟට, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. 
ඉස්සර විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ෙනොෙයක් කථා කිව්වා. ෙම් 
සභා ගැෙබ්දී දී අපි ඒවා ෙකොයි තරම් විෙව්චනය කරලා තිෙබනවා 
ද? නමුත්, පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ ඒ වාෙග් කිසිම බරපතළ 
පශ්නයක් ආෙව් නැහැ. ඒ සියලු කටයුතු අපි විධිමත් කර 
තිෙබනවා. ගැටලු විසඳලා, ඒ ෙද්වල්වලට අපි නිසි ෙලස 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය දුන්නා. ඉතිහාසෙය් වුෙණ්, වැරැදි කළා 
නම්, අඩු පාඩුවක් වුණා නම් ඒවා සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ 
ගත්ෙත් නැති එක.  නමුත් අපි ඒ හැම පශ්නයකටම තීන්දු තීරණ 
අරෙගන, ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් අද ඒෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විධිමත් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් digitalize කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු, 
ෙකොමසාරිස්වරු ඇතුළු අෙප් අමාත්යාංශෙය් සිටින සියලුම 
නිලධාරින්  ෙබොෙහොම අවංකව, කැපවීෙමන් සහ පුළුවන් උපරිම 
ශක්තිෙයන් වැඩ කරනවා. එතුමන්ලා සියලුෙදනාටම විෂය භාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.   
 

"126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.  1,525,004,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු.  731,250,000  
 

"126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  731,2 50,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
126 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 30,580,455,000 
  

"126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු. 30,580,455,000  , ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  38,794,000,000  

 
"126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  38,794,000,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

126 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

601 602 

[ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 
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207 වන ශීර්ෂය.- පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 132,065,000 
 

“207 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 132,065,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.7,500,000 

 
“207 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 7,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 725,366,000 
 

“207 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 725,366,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  

රු. 58,600,000 
 
“207 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 58,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

209 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 51,545,000 
 

“209 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 51,545,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.14,700,000 

 
“209 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 14,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 59,674,000 

 
“209 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 59,674,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.233,100,000 

 
“209 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 233,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
212 වන ශීර්ෂය.- විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව   

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,112,245,000 

 
“212 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 3,112,245,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
212 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 

රු.778,000,000 
 

 

“212 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 778,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 

212 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

213 වන ශීර්ෂය.- අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 56,715,000 

 
 

“213 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 56,715,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 

213 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,  

රු. 83,500,000 
 

“213 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 83,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

213 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,525,004,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 731,250,000 

 

“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 731,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 30,580,455,000 
 

“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 30,580,455,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 38,794,000,000 

 
“தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 38,794,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  126, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  207.-  ெதால்ெபா ள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   132,065,000 

 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 132,065,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   7,500,000 

 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 7,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   725,366,000   

 
“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 725,366,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   58,600,000 

 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 58,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  209.-  ேதசிய சுவ க்காப் த் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   51,545,000 

 
“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 51,545,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   14,700,000 

 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 14,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   59,674,000 

 
“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 59,674,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா   233,100,000 
 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 233,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  212.- பாீட்ைசகள் திைணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 3,112,245,000 

 
“தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 3,112,245,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 778,000,000 

 

“தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 778,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  212, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  213.- கல்வி ெவளியீட் த் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 56,715,000 

 

“தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 56,715,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 83,500,000 

 

“தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 83,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  213, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,525,004,000, for Head 126, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 126, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 731,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 731,250,000, for Head 126, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the   Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 126, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 30,580,455,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 30,580,455,000, for Head 126, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 126, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 38,794,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 38,794,000,000, for Head 126, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 126, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 207. - DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 132,065,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 132,065,000, for Head 207, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,500,000, for Head 207, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 207, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 725,366,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 725,366,000, for Head 207, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 58,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 58,600,000 for Head 207, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
HEAD 209. - DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 51,545,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 51,545,000, for Head 209, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 209, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 14,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,700,000, for Head 209, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 209, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 59,674,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 59,674,000, for Head 209, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 209, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 233,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 233,100,000, for Head 209, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 209, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
 

HEAD 212. - DEPARTMENT OF EXAMINATIONS 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 3,112,245,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,112,245,000, for Head 212, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 212, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 778,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 778,000,000, for Head 212, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
  

Head 212, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 
 
HEAD 213. - DEPARTMENT OF EDUCATIONAL PUBLICATIONS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 56,715,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 56,715,000, for Head 213, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 213, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 83,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 83,500,000, for Head 213, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 213, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

  
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 249,063,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 1,016,505,000 

 
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 1,016,505,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
163 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 623,225,000 

 
"163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා  රු. 623,225,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 2,179,350,000 
 

"163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු. 2,179,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
163 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

206 වන ශීර්ෂය.- සංසක්ෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 107,496,000 
 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 107,496,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 15,700,000 

 
"206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 15,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 454,081,000 
 
 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 454,081,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 196,660,000 

 
"206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 196,660,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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208 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.33,712,000 
 

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 33,712,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 4,750,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 4,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 142,856,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.142,856,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   
රු. 46,090,000 

 

 "208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු. 46,090,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

226 වන ශීර්ෂය.- ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,240,533,000 
 
 

“226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු. 1,240,533,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 875,700,000 

 

“226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 875,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
226 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

227 වන ශීර්ෂය.- පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 672,035,000 
 

“227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු. 672,035,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 70,700,000 
 

“227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 70,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

227 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 249,063,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,016,505,000 

 

“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,016,505,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 623,225,000 
 

“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 623,225,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,179,350,000 

 
“தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,179,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  163, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

611 612 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தைலப்  206.-  கலாசார அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 107,496,000 

 

“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 107,496,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 15,700,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 15,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 454,081,000 

 
 

“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 454,081,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 196,660,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 196,660,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  208.-  ேதசிய தனசாைலகள் திைணக்களம் 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 33,712,000 

 

“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 33,712,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,750,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 4,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 142,856,000 

 

“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 142,856,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 46,090,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 46,090,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  226.-  கு வர , கு யகல் த்  திைணக்களம் 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,240,533,000 

 
“தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 1,240,533,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 875,700,000 

 

“தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 875,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  227.-  ஆட்கைளப் பதி ெசய் ம் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 672,035,000 

 

“தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 672,035,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 70,700,000 

 
“தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 70,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

613 614 



2016  ෙනොවැම්බර්  22  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 196,660,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 196,660,000, for Head 206, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 208. - DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUMS 
  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 33,712,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 33,712,000, for Head 208, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 4,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,750,000, for Head 208, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 208, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 142,856,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 142,856,000, for Head 208, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 46,090,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 46,090,000, for Head 208, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 208, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
HEAD  226. - DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND 

EMIGRATION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,240,533,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,240,533,000, for Head 226, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 226, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 875,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 875,700,000, for Head 226, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 226, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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Question, "That the sum of Rs. 249,063,000, for Head 163, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 163, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,016,505,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,016,505,000, for Head 163, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
 
Head 163, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

  Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 623,225,000 

 
 
Question, "That the sum of Rs. 623,225,000, for Head 163, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 163, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,179,350,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,179,350,000, for Head 163, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 163, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
HEAD 206.- DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 107,496,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 107,496,000, for Head 206, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 15,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 15,700,000, for Head 206, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 454,081,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 454,081,000, for Head 206, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

HEAD 227.- DEPARTMENT OF REGISTRATION OF PERSONS 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 672,035,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 672,035,000, for Head 227, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 227, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 70,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 70,700,000 for Head 227, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 227, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

  

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු  පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2016 
ෙනොවැම්බර් 23 වන බදාදා.  
 

ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 
அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2016 நவம்பர் 23, தன்கிழைம. 
 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 23rd 

November, 2016 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ජාතික විගණන ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කිරීෙම් පමාදය 

ேதசிய கணக்காய்   சட்ட லத்ைத 
நிைறேவற் வதிலான தாமதம் 

 

DELAY IN PASSAGE OF NATIONAL AUDIT BILL 
 
 

[අ.භා. 6.28] 
 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් පත් කළ විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු නිසියාකාරව ඉටු කළ ෙනොහැකිව 
ඇත්ෙත් විගණන ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත ෙමෙතක් පාර්ලි ෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර සම්මත කර නැති ෙහයින් බව කියනු කැමැත්ෙතමි. ෙමකී 
පනත් ෙකටුම්පත නීති සම්පාදන අංශෙයන් සම්පාදනය කරනු ලැබ, 
නීතිපතිතුමාෙග් අනුමැතිය ලැබ කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවත එවනු ලැබ 
ඇත. එෙහත් එම පනත් ෙකටුම්පත දැන් මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ පමාද 
ෙවමින් තිෙබ්. එම නිසා ෙමකී විගණන  ෙසේවා පනත් ෙකටුම්පත වහාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කළ යුතු යයි ෙමම සභාවට 
ෙයෝජනා කරයි."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාව අනුව මුදල් 
කටයුතු පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී 
තිෙබනවා. මූල්ය කටයුතුවල ගිණුම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව විසින් පත් කළ විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාවටත්, පත් කරනු ලෑබූ විගණකාධිපතිවරයාටත් 
පැවරී තිෙබනවා. මුදල් ෙවන් කිරීම ෙකොයි තරම් වැදගත්ද,  
ගිණුම්කරණය ඊටත් වඩා වැදගත්.   

ෙම් ෙවන් කරන මුදල් වියපැහැදම් වන ආකාරය පිළිබඳව 
ගිණුම් තැබීම  සහ ඒ පිළිබඳ විස්තරය ෙහෝ පතිඵලය  
විගණකාධිපතිවරයා හා විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීෙම් කියාදාමයක් තිෙබනවා. ෙම් වන 
විට විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු නිසියාකාරව කර 
ෙගන යෑමට වුවමනා කරන විධිවිධාන ඇතුළත් විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙකටුම්පත සම්පාදනය කර තිෙබනවා. මා 
කලිනුත් කිව්වා වාෙග් නීතිපතිතුමාෙගන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. දැන් ෙමය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත 
කළ යුතු නැහැ. ෙම්ක ෙවනත් පනතක් වාෙග් ෙනොෙවයි.  

ෙමොකද, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින හැම ඇමතිවරෙයකුටම 
අදාළ හැම අමාත්යාංශයක්ම ෙම් විගණන කාර්යට එක්තරා 
විධියකට බඳුන්වනවා. විගණන කාර්යකට බඳුන් වන විධායකය 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කිසියම් බලාධිකාරයක් පවත්වා 
ෙගන එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එනු ලැබීම පමාද කිරීමට 
කැබිනට් මණ්ඩලයට කිසිම බලයක් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව, 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් ස්වාධීන කියාකාරීත්වය කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සියලුම අමාත්යවරුන්ට හා රජෙය් සියලුම 
ආයතනවලට එක වාෙග් බලපැවැත්වීමයි. එහි ස්වාධීනත්වය 
රැෙකන්නට නම්, විගණන ෙසේවා ෙකොමිසෙම් කටයුතුත්, 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් කටයුතුත් පිළිබඳව ෙසොයා බලන; විමසන 
එකම තැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පමණක් විය යුතුයි. ඒ නිසා ෙමය 
වහාම පාර්ලිෙම්න්තුවට එවීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට බැඳීමක් 
තිෙබනවා. එෙසේ එවන්ෙන් නැති තාක් කල් විගණකාධිපතිතුමාට 
හා විගණන ෙකොමිසමට සැබැවින්ම ඇවිදින්නට ෙදපයක් නැහැ. 
ෙම් නිසා අද විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට යම්  පමාණයකින් භාර ෙදන්නට සිදු වී 
තිෙබන බව අපට රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් දී 
අසන්නට ලැබී තිෙබනවා. මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ.  

මෙග් ෙයෝජනාෙව් ඇති පධානම කාරණය ෙමයයි. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පමාද කරන්ෙන් ඇයි? 
එය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ වා ෙග්ම 
එය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමත් අනවශ්ය ෙදයක්; එය 
ෙනොකළ යුතු ෙදයක්. විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරලා, ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන 
කරුණු යම් ආකාරයකට සංෙශෝධනය විය යුතු නම්, ඒ සංෙශෝධන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින ඕනෑම ඇමතිවරෙයකුට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මක්නිසාද, 
නීතිපතිතුමා අනුමත කළාට පස්ෙසේ එය ෙකළින්ම එන්න ඕනෑ, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ තමයි කැබිනට් 
මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරන උදවියත් ඉන්ෙන්. ෙම් පනත් 
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ෙකටුම්පෙත් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, යම් සංෙශෝධනයක් කළ 
යුතු නම්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට අපට ඒ පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව වග කිව යුතු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
වහාම ෙම් සභාව ඉදිරියට ෙගනැවිත් සම්මත කර ගනිමුය කියන 
අදහස ෙම් සභාව දරන බව පළ කරමින් මෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය. 

 
[අ.භා. 6.34] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් වචන කීපයක් කථා කරන්නට මම 
කැමැතියි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මුදල් සම්බන්ධ බලය 
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. විගණකාධිපතිවරයා ඇතුළු 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින්  කරනු ලබන්ෙන් රෙට් 
මුදල් පරිපාලනය හා මුදල් ගනුෙදනු සම්බන්ධ කටයුතුයි. එක 
පැත්තකින් බලනෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලයත්,  විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාවත් එකිෙනකට පතිවිරුද්ධ දිශාවන් ෙදකක 
කටයුතු කරන ආකාරය අපට බැලූ බැල්මට ෙපෙනනවා. 

අෙප් රෙට් යම් යම් ෙද්වල්  කියාත්මක වන ආකාරය  අනුව 
අපට එෙහම කියන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල 
ෙකෝප් එෙක්දීත් අපට අහන්නට ලැබුණා,  විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාව,  වැරැදි වාර්තාවක් බවට තහවුරු කරන්නට ආණ්ඩු 
පක්ෂය විසින් ෙකතරම් බලපෑම් කළාද කියලා.  
විගණකාධිපතිවරයා, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියන ෙම් 
සියලු ආයතන ස්වාධීන විය යුතුයි.  ස්වාධීන ආයතන විධියට මුදල් 
සම්බන්ධෙයන්  විගණන කටයුතු කරලා,  නිසියාකාරව වාර්තා 
සැපයීම, ඒ ඒ රාජකාරීන් ඉටු කිරීම ඒ ආයතන සතු වගකීමක් සහ 
ඒ ආයතන සතු බලතල වනවා. ඒ නිසා විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභා පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට හැකි ඉක්මනින් 
ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුයි. අපි දන්නවා,  ෙමොන ආණ්ඩු තිබුණත් 
ෙම් රට මුදල් සම්බන්ධෙයන් වැරැදි සිද්ධ ෙවන රටක් බව. පසු ගිය 
දවස්වල මහා ආන්ෙදෝලනයට ලක්ෙවච්ච මහබැංකු  බැඳුම්කර 
නිකුතුෙව්දී සිදුවුණු මුල්ය වංචාවත්  විගණනයට බලපාන ෙදයක්. 
ඒ නිසා කවුරුත් කැමැතියි, විගණනය ෙනොවී ෙම්වා පාලනය 
ෙවනවා දකින්න. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන්, 
ෙම් රට නිවැරදි මඟට ෙයොමු කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් රටට විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින් සම්මත කරලා 
ෙදන එක  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විධියට ෙම් රට ජාතිය 
ෙවනුෙවන් අෙපන් ෙකෙරන්නට ඕනෑ යුතුකමක් සහ වගකීමක් 
විධියට අපි දකිනවා.  ආණ්ඩු බලය ගන්න කලින් නම්, ආණ්ඩුව 
ෙම් ගැන සෑෙහන්න කථා කළා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
උනන්දු වුණා.  විපක්ෂෙය් සිටිද්දී කථා කරපු අය ආණ්ඩු බලය 
ගත්තාට පසුව  දැන් නිහඬ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා තවදුරටත්  
පමාද ෙනොකර ඉක්මනින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා නීතිගත කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  විෙශේෂෙයන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර අෙප් හිටපු 
අමාත්යතුමා  ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් රට ජාතිය ෙවනුෙවන් 
ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.39] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ඉදිරිපත් වුණු විගණන ෙසේවා ෙකොමිසමක් පත්කිරීම සඳහා ජාතික 
විගණන  පනත් ෙකටුම්පත  ෙමෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කර  ෙනොමැති බවත්, එකී පනත් ෙකටුම්පත  නීතිපතිතුමා 
අනුමතෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිෙබන බවත් 
පකාශ කරමින් අද ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා  
සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා.  ෙම් වාෙග් 
ෙයෝජනා ෙගෙනන එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පත් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා ෙගෙනන්න අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන යහ පාලන ආණ්ඩුවට එතුමා ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභා ඉවත් කළාම  යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් ෙකොමිෂන් 
සභා 11ක් ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කරපු කියාවට 
මුලින්ම එතුමා යහ පාලන ආණ්ඩුවට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට කියන්න ඕනෑ, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් 
තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් පරිපාලන ෙසේවයට අදාළ නිලධාරින්ට 
අධිභාර පැනවීම සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිවරයාට බලය 
පැවරීම පිළිබඳව විෙරෝධතාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, එය විධායකයට අයත් කාර්යක්. ඒ කාර්ය 
විගණකාධිපතිට පැවරුවා කියලා පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා  ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා ෙම් වනෙකොට 
අදාළ පාර්ශ්වයන් එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා,  
ඉදිරිෙය් දී එය ෙවනස් කර ඉදිරිපත් කරන්නට කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙදයක් සිදු වුණා නම්, ෙම් 
විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ව  
සුදුවෑන්වලින් උසස්ාෙගන යනවා. සමහරවිට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙනොකරන කමෙව්දයක් ෙවන්න ඇති ඒ 
කාලෙය් තිබුෙණ්. හැබැයි, අපි එෙහම නැහැ. අදාළ නිලධාරින් 
ෙගන්වලා, ඒ නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා  එතුමන්ලාෙග් 
අදහස්වලට සවන්දීලා තමයි අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්.  

ෙමතුමා ෙවන් කරන මුදල් වියපැහැදම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
කිව්වා. ෙමතුමන්ලා හැම දාම මහ බැංකු වාර්තාවක් උස්සා ෙගන 
ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. එදා අගමැතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "මහ 
බැංකු වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ඕනෑ තැනකට ගිහින් පරීක්ෂා කර 
බලලා, ඕනෑ නම් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කරන්න" කියලා. 
අගමැතිතුමා අදාළ තැන්වලට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. "ෙම් 
සම්බන්ධව ඕනෑ ෙදයක් කරන්න" කියලා, ඒ ගැන කිසිම 
හැඟීමකින් ෙතොරව එතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
කාලෙය් වාෙග් ෙකෝප් වාර්තා 30ක් යට ගහලා, හංගලා, ෙකෝප් 
කමිටුෙව් සභාපතිව ෙගදර යවලා නැහැ. හැම ෙදයම පැහැදිලිව 
තිෙබද්දී ෙබොරුවට කෑ ගහනවා. 

අෙනක් එක තමයි, ෙමතුමන්ලා අද ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ගැන කථා කරනවා. එදා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා එපා, ඒවා 
cancel කරන්න කියලා අත ඔසවපු කට්ටිය ෙරදි ඇඳෙගන ද 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් කියලා 
ඔක්ෙකෝටම ඉස්ෙසල්ලා අහන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
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කාලෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි දැන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් 
මුදල් පරිහරණය කරපු හැටි අපි දන්නවා. සියලුම ෙද්වල් එක 
තැනකින් තමයි පාලනය වුෙණ්. බලධාරින් 4ෙදෙනක් හිටියා. ඒ 
කාලෙය් මුදල් සම්බන්ධෙයන් කවුරුත් කථා කරන්න ආෙව් නැහැ. 
කථා කරන්න ආපු කට්ටියට ෙමොකද වුෙණ් කියලාත් අපි දන්නවා.  

ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අපට 
හංගන්න ෙදයක් නැහැ. එය පමාද කරන්න ෙහේතුවක් නැහැ. 
පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින්ෙග් හඬට සවන් දීමක් විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඉතා ඉක්මනින් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, 
විසඳුණාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. එතකම් 
ඉවසන්න. රටට ෙලෝකයට ෙපෙනන්න ෙම් වාෙග් ෙබොරුවට 
ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා, සංදර්ශන පවත්වන්න විතරක් ලෑස්ති 
ෙවන්න එපා කියලා පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් 

ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා පිළිතුර ෙදන්නයි යන්ෙන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොඩි කාරණයක් තිෙබනවා 

නිවැරදි කරන්නට.  

අපි කියා සිටින කාරණය තමයි, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 
අංශෙයන් පනත් ෙකටුම්පත් සම්පාදනය කරලා නීතිපතිතුමාෙග් 
අනුමැතිය ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒක ෙවනස් කිරීමට කාටවත් 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. එය ෙවනස් කිරීමට 
පුළුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විතරයි. ෙමොකද, අෙනක් 
හැමෙදනාම විධායකයට අයිතියි. විධායකයත් ෙම් විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිසෙම් කටයුතුවලට බඳුන් වන ආයතන. ඒ නිසා 
අගමැතිවරයා ඇතුළු කාටවත් ඒක ෙවනස් කරන්න බැහැ. එය 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණයි. ෙමොන යම් 
ෙහෝ ෙවනස් කිරීමක් තිෙබනවා නම්, එය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
සාකච්ඡාවට ගත යුතුයි කියන එකයි මෙග් තර්කණය. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
 

 
[අ.භා. 6.43] 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ගරු 

අගාමාත්යතුමා ෙනොවැම්බර් 19වැනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

අදහස් පකාශ කළා. එදා ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශ කරපු අදහස් 
පදනම් කර ෙගන ගරු  වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට මම 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ජාතික විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව පිහිටුවන ලදී. ශී ලංකා රාජ්ය විගණන ෙසේවයට අයත් 
නිලධාරින්ෙග් පත්වීම්, උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම්, විනය පාලනය 
හා ෙසේවෙයන් පහ කිරීෙම් බලය ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇත. ඒ 
අනුව දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක 
වීෙමන් අනතුරුව ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාතික විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
පත් කරන ලදී. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 153ආ. (2) ව්යවස්ථාව අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙකොමිෂන් සභාෙව් රැස්වීම් පැවැත්වීම 
සඳහාද, ශී ලංකා රාජ්ය විගණන ෙසේවයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහාද, 
ඒ සම්බන්ධ ෙවනත් කාරණා සඳහාද විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු 
බව දක්වා ඇත. 

ඒ අනුව, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් ෙකටුම්පත් කරන 
ලද ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමටද රජය විසින් කටයුතු කරන ලදී. නීතිපතිවරයාෙග් 
අනුමැතියට යටත්ව ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ 
අතර, ඒ අනුව එම පනත් ෙකටුම්පත නීතිපතිවරයා ෙවත ෙයොමු 
කරන ලදී. නීතිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ අනුව නැවත එහි යම් 
සංෙශෝධන කිරීමට සිදු වූ අතර එම සංෙශෝධන නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදක විසින් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන  ලදී. 

ෙම් අතර, ෙමම ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතා එල්ල වූ අතර විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා 
පරිපාලන ෙසේවා සංගමය ෙම් සම්බන්ධව ජනාධිපතිවරයා ෙවතත් 
අගාමාත්යවරයා ෙවතත් තම විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
විෙශේෂයන්ම, රාජ්ය නිලධාරින්ට අධිභාරයක් පැනවීමට 
විගණකාධිපතිවරයාට බලය පැවෙරන බවට ඇතුළත් කරන ලද 
නව ෙකොන්ෙද්සිය සම්බන්ධව ඔවුන් විෙරෝධතාව පළ කරන ලදී. 

ඔවුන් සඳහන් කරන ලද පධානම කාරණය වූෙය් අධිභාරය 
පැනවීම -surcharge- විධායක කියාවක් බැවින් එය 
විගණකාධිපතිවරයා ෙවත පැවරීම නුසුදුසු බවයි.  

ෙම් කරුණු සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව, ගරු අගාමාත්යතුමා 
විසින් ෙමම පනත්  ෙකටුම්පත සම්බන්ධව තව දුරටත් අදාළ 
පාර්ශ්ව  සමඟ සාකච්ඡා කර අවශ්ය සංෙශෝධන සිදු කිරීම සඳහා 
පහත නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුවා. 
චරිත රත්වත්ෙත් මහතා, අගාමාත්ය ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශක 
(සභාපති),  ජී.ෙක්.ඩී. අමරවර්ධන මහතා, ෙල්කම්, පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය,   ජනාධිපති නීතිඥ බිම්බා තිලකරත්න 
මිය, අගාමාත්ය අතිෙර්ක ෙල්කම් (නීති කටයුතු),  රංජිත් 
ආරියරත්න මහතා, අතිෙර්ක ෙල්කම්, සමාජ සවිබලගැන්වීෙම් හා 
සුභසාධන අමාත්යාංශය,  එස්.ඒ.සී. කුලතිලක මහත්මිය, අධ්යක්ෂ 
ෙජනරාල්, කළමනාකරණ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ෙමම 
කමිටුව විසින් දැනට අදාළ පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කර අවසන් 
තීරණයකට එළැෙඹමින්  සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම විගණන පනත් 
ෙකටුම්පත සකස් කිරීමට මූලික වූෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙනොකිරීමට රජය කිසිදු 
තීරණයක් ෙගන නැහැ. නමුත්, දැනට ඉතිරිව ඇති පධානම 
පශ්නය වන්ෙන්, අධිභාරය පැනවීෙම් බලය විගණකාධිපතිවරයාට 
පැවරීම පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව 
විධායක හා පරිපාලන බලතල පැවරී තිෙබන්ෙන්, අමාත්ය 

621 622 

[ගරු  චන්දිම ගමෙග් මහතා] 



2016  ෙනොවැම්බර්  22  

මණ්ඩලය පමුඛ විධායකයටයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 52 වන 
ව්යවස්ථාව යටෙත් අමාත්යවරයාෙග් විධානයට හා පාලනයට 
යටත්ව, එම අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තු හා 
ආයතන ෙමෙහයවීෙම් බලතල ඇත්ෙත් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාටයි. ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡා අවසන් වූ පසුව අවසන් 
තීරණයක් ගැනීෙමන් අනතුරුව, සියලු ෙදනාටම පිළිගත හැකි 
ආකාරෙය් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා අකීය කර තිබුණු 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා යහපාලන රජයක් යටෙත් අපි අද පත් 
කරෙගන යනවා. අපිට ෙම්වා පරක්කු කරන්න කිසිම වුවමනාවක් 
නැහැ. නමුත්, ෙම්වා නිසි කමෙව්දයකට අනුව සිදු කළ යුතුයි.  යම් 
කිසි පාර්ශ්ව අතර මතෙභ්දයකට තුඩු ෙදන අන්දමින් අපි කටයුතු 
කරෙගන ගිෙයොත්, ඒක අෙප් රෙට් අනාගතයට බලපානවා. ඒ 
තුළින් අෙප් රෙට් පරිපාලනය අස්ථාවර ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව, ෙම් කාරණාව ගැන ෙහොඳින් ෙහොයා බලා, 
සියලුම පාර්ශ්ව එක්ක කතා කරලා, ඒ පාර්ශ්ව එකඟ කර ෙගන 
අනිවාර්යෙයන්ම ඉදිරිෙය්දී ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා  
කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විගණනයට යටත් වන අය, 

ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කළ යුතු ආකාරය 
සංවාදයකට ලක් කිරීම විගණන ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වයට වදින 
පහරක්. ඒකයි මෙග් කරුණ. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එහි ස්වාධීනත්වයට කිසිම 

හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමහි මත ෙභ්දයට තුඩු දී තිෙබන යම් 
කරුණක් සාකච්ඡා කර විසඳනවා මිස, ෙම්ක ඒ අයුරින්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා  අසාර්ථක කරන්නට අෙප් රජය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙම්ක ෙගනාෙව් අෙප් පක්ෂයයි -එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි- කියන 
එක.   ඔබතුමන්ලා එදා විරුද්ධ වුණු ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා දැන් 
අපි පිහිටුවා ෙගන යනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් කාර්යභාරය ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්ක කරනවා. ඒක ගැන කිසිම සැකයක් ඔබතුමන්ලා තබා 
ගන්න එපා. ඒක අපි  ජනතාවට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවක්.  
ඔබතුමන්ලාට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවක් ෙනොෙවයි.  අපි ජනතාවට 
දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවක්. අෙප් රජය ෙමොනවා ෙහෝ කිව්ෙවොත් ඒ ෙද් 
ඉටු කරනවා. 

විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ජනාධිපති ධුරෙය් 
බලතල අඩු කරනවා කියලා. එතුමා කවදාවත් ඔබතුමන්ලාෙග් 
ජනාධිපතිතුමා වාෙග් කටයුතු කෙළේ නැහැ. එදා නුවර ගිහිල්ලා -
[බාධා කිරීමක්]ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ.  හිටපු ජනාධිපතිතුමා, 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවායි කියලා ජනාධිපති 
ධුරෙය් වාර ෙදකක් ඉඳලා, ඊට පස්ෙසේ තුන්වැනි වාරයටත් 
අවස්ථාව ගන්න ගියා වාෙග් අෙප් ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වැදගත් පුද්ගලෙයක් හැටියට එදා 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් බලතල ලබා දුන්නා. ඒක මතක 
තියාගන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙන් බලය තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමන්ලා එදා පාර්ලිෙම්න්තුව නැති කරන්නයි ගිෙය්. 

ඔබතුමා ඒක දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. Thank you very much. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.51ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16 වන දින සභා සම්මතිය අනුව 2016 ෙනොවැම්බර් 23 වන බදාදා 
පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.51 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கு இணங்க, 2016 நவம்பர் 23, 

தன்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.51 p.m. until 9.30 a.m. on 
Wednesday 23rd November, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th of November, 2016. 
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கூற்த 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2017 - [දශලන නලන් කෂ දිනය]: 
 [ශීර් 117, 214 (උස අධයහඳන වහ භවහ භහර්); ශීර්ඹ 

196 (විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ); ශීර් 197, 215 
(නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු)]- හය 
බහමේදී රහ ඵරන රදී. 

 

කල් තෆබීනම් නයෝජනළල: 
 ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ වුන්සිරඹෂණ පිහිටුවීභ 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட தத்ரம் ரள்] :  

 [ஷனப்தைகள் 117, 214 (உர் கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள்); ஷனப்தை 196 (றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற); ஷனப்தைகள் 197, 215 

(றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் வரறற்தறற்சற)] –  

குலறல் ஆரப்தட்டது.  
 
எத்றஷப்தைப் தறஶஷ:  

      குடும்த அலுல்கள் தற்நற ஶதஷஷ உதரக்கல்    

APPROPRIATION BILL, 2017 - [Tenth Allotted Day]: 

 Considered in Committee - [Heads 117, 214 (Higher 

Education and Highways); Head 196 (Science,               

Technology and Research); Heads 197, 215 (Skills 

Development and Vocational Training)] 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

 Establishment of Family Affairs Council 
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ප.භළ. 9.30   ඳළර්ලිනම්න්තුල රැවහවීය. 

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ]   

මූළවනළරඪ විය. 
தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற) ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

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

 

 

නිනේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳළර්ලිනම්න්තුනේ විලළද වජීවී විකළනය 
தரரலன்ந றரங்கபறன் ஶடி எபறதப்தை 

LIVE TELECAST OF   PARLIAMENTARY DEBATES  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ටයුතු මුළු හරඹ තුශභ ජීවී විහලනඹ 

මමයන මවයින් එභ හරඹ තුශ එකිමනහට අඳවහ ය 

ළනීේ, මචෝදනහ ය ළනීේ වහ චරිත කහතන සිදු කිරීේ ළනි 

මේරට ඉඩ මනොතඵන මර සිඹලුභ රු භන්ත්රීතුභන්රහමන් 

ඉල්රහ සිටිමි. 

එළනි ක්රිඹහ මවුතුමන් භවජනඹහ ඳහර්ලිමේන්තු මමයහි 

තඵහ ඇති විලසහඹ වහ මෞයඹ බි ළටීභට ඉඩ ඇති ඵ 

ඔඵතුභන්රහම  අධහනඹට මඹොමු යනු ළභළත්මතමි.  
 

 
ලිපි නල්ඛනළදිය පිළිගෆන්වීම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්තුනේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சதம் தரரலன்நச் சஷத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

රු ථහනහඹතුභනි, යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ  

මනුමන් 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ ජු ංසථහමේ හර්ක 

හර්තහ ව ගිණුේ භභ ඉදිරිඳත් යමි. මභභ හර්තහ ආර්ථි 

ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අධීෂණණ හය බහට මඹොමු ශ 

යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.   
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 යජමණ ගිණුේ පිළිඵ හය බහමේ අතුරු හර්තහ එභ 

හය බහමේ බහඳති රු  රන්ත අරගිඹන්න  අභහතයතුභහ 

විසින් පිළිළන්වීභ. 
 

රජනේ ගිණුම් පිළිබ කළරක වභළනේ අතුරු 
ලළර්තළල 

அசரங்கக் கக்குகள் தற்நற குலறன் 

இஷடக்கரன அநறக்ஷக 
INTERIM REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC 

ACCOUNTS 
 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ (මශළනගර ශළ බවහනළහිර 

වංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்தம் ஶல் 

ரகர அதறறதத்ற தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Megapolis and Western Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, අටළනි ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳශමුළනි 

බහහයඹ වහ යජමණ ගිණුේ පිළිඵ හය බහමේ අතුරු 

හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යනහ. 

මභභ හර්තහ ස ය තිමඵන්මන්,  පරදහයිතහ මතොයතුරු 

වහ න්නිමේදන  තහෂණණ ඳේධතින් උඳමඹෝගී ය නිමින්. 

යජමණ ආදහඹභ එතු කිරීභ වහ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ 

ඳහර්ලසරුන් විසින් ව ඳහර්ලසරුන් අතය ත යුතු  

පිඹයඹන්  නීතිත කිරීභ වහ වු යජමණ ගිණුේ හය බහමේ  

අතුරු හර්තහ ස ය තිමඵනහ.  

යජමණ ගිණුේ පිළිඵ හය බහ විසින් මභභ ටයුත්ත 

මනුමන් එභ ගිණුේ හය බහමේ හභහජිඹන් අතුරින් රු 

ඉයහන් වික්රභයත්න නිමඹෝජය අභහතයතුභහම  බහඳතිත්මඹන් 

යුතු රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, රු මණයිේ අලී 

හහීර් භවුරහනහ භන්ත්රීතුභහ, රු (වදය) නලින්ද ජඹතිස 

භන්ත්රීතුභහ, රු  (වදය) වින්ද මවුහන් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

ඹන භන්ත්රීරුන්මන් භන්විත මිටුෂණ ඳත් ශහ. 2016 භළයි 

භ 03 ළනි දින ඳශමුළනි මිටු රැසවීභ ඳළළත්වහ. මේ 

ේඵන්ධිත ආඹතන 20ෂණ ළහ රැසවීේ හය අටෂණ ඳළළත් ව එභ 

මිටුමේ මභභ හර්තහ යජමණ ගිණුේ පිළිඵ හය බහ විසින් 

අද ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යනු රඵනහ.  

භහ ්රථභමඹන්භ මභභ අනු හය බහමේ බහඳති, රු 

ඉයහන් වික්රභයත්න නිමඹෝජය ඇභතිතුභහටත්, මිටුමේ සිඹලුභ 

හභහජිඹන්ටත්, ඒ හම භ භවමල්ේතුභහම  හර්ඹහරමණ  

මභඹට වමඹෝඹ වහ දහඹත්ඹ දළෂණව සිඹලුභ මදනහටත් 

යජමණ ගිණුේ පිළිඵ හය බහමේ බහඳතියඹහ විධිඹට භහම  

සතුතිඹ ්රහල යන්න ඕනෆ. මභභ ර්මණදී යජමණ ගිණුේ 

පිළිඵ හය බහට අමේ යමේ යහජය ආදහඹමභන් සිඹඹට 80 

625 626 



ඳහර්ලිමේන්තු 

දහඹත්ඹෂණ රඵහ මදන ශ්රී රංහ මර්ගු මදඳහර්තමේන්තු, මේශීඹ 

ආදහඹේ මදඳහර්තමේන්තු වහ ශ්රී රංහ සුයහඵදු මදඳහර්තමේන්තු 

ළමේහ. ඒ අසථහමේ දී විමලුමඹන්භ අනහයණඹ වුණහ,  

දළනට ඳනහ තිමඵන ඵදු සීභහන් අනු එභ ආඹතනලින් මීට 

ඩහ විලහර ආදහඹභෂණ රඵහ ළනීමේ වළකිඹහ තිමඵන ඵ. නමුත් 

විවිධ මවුතන් නිහ රඵහ ත වළකි තිමඵන ආදහඹේ විලහර 

්රභහණඹෂණ අහිමි මනහ. එභ නිහ හය බහ තීයණඹ ශහ, 

ඉදිරි ර්රදීත් මේ ආඹතන ළරහ මේ සිේධීන් පිළිඵ 

ඳලසචහත් ඳරීෂණණ යනහට ඩහ ඒ වහ සථීයහය විඳුේ රඵහ 

දීභට. ඒ වහ ඹේකිසි ආහයඹ ක්රභමේදඹෂණ ස කිරීභ 

හමරෝචිත අලයතහෂණ විධිඹට හය බහ වඳුනහ මන තභයි 

මභභ අතුරු හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්මන්.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, දළන් අන් යන්න, රු නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ. 
 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රු ථහනහඹතුභනි, භට ත විනහඩි මදෂණ මදන්න. භභ 

අන් යන්නේ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඳට අද හරඹ සීභහ යන්න සිදුමරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහ ඉතහ මටිමඹන් ඳළවළදිලි යරහ අන් යන්න. දළනට 

භභ විනහඩි මදෂණ ඔඵතුභහට රඵහදී තිමඵනහ. 
 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

විමලුමඹන්භ මභභ ඳහර්ලිමේන්තුමනුත්  භභ ඉල්ලීභෂණ 

යනහ. මභභ අතුරු හර්තහමන් අපි මුදල් අභහතයහංලඹට 

ේපූර්ණ කීභ ඵහයදීරහ තිමඵනහ. මුදල් අභහතයහංලඹ භ් න් 

අඳට භහඹෂණ ඇතුශත මේ පිළිඵ ක්රිඹහහරී ළරළසභෂණ ඉදිරිඳත් 

ශ යුතුයි. ඊට ඳසමු භහ තුනට ළයඹෂණ මභභ ක්රිඹහලිඹ 

ේඵන්ධ ්රතිඹ පිළිඵ යජමණ ගිණුේ හය බහට හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කිරීමේ අලයතහ මභභ අතුරු හර්තහ තුළින් මඳන්හ දී 

තිමඵනහ. අපි ඉතහභත් කීභකින් යුතු ඒ සිඹලුභ 

ආඹතනලින් ඉල්ලීභෂණ යනහ.  මභභ නිර්මේලඹන් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ අනිහර්ඹයි කිඹරහ අපි කිඹන්මන් නළවළ. මමු මවෝ මේ 

තිමඵන අඩු ඳහඩුේ නිළයදි යළනීභ මනුමන් මනත් 

ක්රභමේදඹන් තිමඵනහ නේ එභ ආඹතනරට අයිතිඹෂණ 

තිමඵනහ, ඒ ක්රභමේදඹන් ක්රිඹහත්භ යන්න. එමවභ නළත්නේ, 

මේ හය බහමේ නිර්මේලඹන් අනිහර්මඹන්භ ක්රිඹහත්භ ශ 

යුතුයි.  

එමවභ ක්රිඹහත්භ යරහ, මේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ ්රතිඹ  

ඔෂණමතෝඵර් භහමණ 17ළනිදහ මන මොට විණහධිඳතියඹහ 

විසින් අමේ හය බහ මත දළනුේ දිඹ යුතුයි. එළනි ළඩ 

පිළිමශෂණ  ක්රිඹහත්භ යන්න අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

අමේ යමේ යහජය ආදහඹමභන් සිඹඹට අස දහඹත්ඹෂණ රඵහ 

මදන මේශීඹ ආදහඹේ මදඳහර්තමේන්තු, මර්ගු මදඳහර්තමේන්තු, 

සුයහඵදු මදඳහර්තමේන්තු ඹන ආඹතනලින් මේ ඉරෂණත 

ආදහඹභට ඩහ ළඩි ආදහඹභෂණ රඵහ ළනීමේ අයමුණෂණ ඇතියි 

මභභ අනු හය බහමේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්න අඳ ටයුතු 

මශු. එභ නිහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ සිඹලුභ මදනහම ත් 

වමඹෝඹ, දහඹත්ඹ අමේ හය බහට රඵහ මදන මර 

ඉල්ලීභෂණ යමින්, ඔඵ සිඹලු මදනහටභ සතුතින්ත මමින් භභ 

නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ''එකී හර්තහ මුද්රණඹ ශ යුතු ඹ''යි 

භභ මඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිනයෝග කරන ී. 
அநறக்ஷக அச்சறடப்தடக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

මභභ ළඩ ටයුතු ේඵන්ධමඹන් ඔඵම  මිටු ඉතහභත්භ 

හර්ඹෂණභ මර ක්රිඹහ කිරීභ ළන ඳහර්ලිමේන්තුමේ අඳ ළමොභ 

අඹ යනහ. 

ඊශඟට, අධයහඳනඹ වහ භහන ංර්ධනඹ පිළිඵ ආංශි 

අධීෂණණ හය බහමේ හර්තහ, එභ හය බහමේ බහඳති 

රු ඩිමේල් සුමර්ස භවතහ විසින් පිළිළන්වීභ. 

 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
துஷநசரர் ஶற்தரர்ஷக் குல அநறக்ஷககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු ලඩිනේල් සුනර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிஶல் சுஶஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 

Resources Development regarding "Medical Education in 

Sri Lanka with the Participation of the Private Sector: 

Adopting the South Asian Institute of Technology and 

Medicine (SAITM) as a model."   
 
වභළනම්වය මත ි බිය ුතතුයි  නිනයෝග කරන ී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලඩිනේල් සුනර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிஶல் சுஶஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

Hon. Speaker, I  would also like to kindly request you 

to grant two minutes to the Hon. (Prof.) Ashu 

Marasinghe, the Chairman of my Subcommittee to 

explain it to the House for further information.  
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes. Hon. (Prof.) Marasinghe, it should be a short 

presentation.  
 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, උස අධයහඳන අනු මිටු විසින් 

SAITM ්රලසනඹ ේඵන්ධමඹන් අධයඹනඹ ශහ. මේ 

ේඵන්ධමඹන් හය ඳවෂණ ඳභණ අඳ රැසවුණහ. තිසඳස 

මදමනකුමන් ඳභණ හෂණක ළ මේහ. ඊට අදහශ සිඹලුභ 

ආඹතනලින් හෂණක ළ මේහ. ඒ අනු අපි අමේ නිරීෂණණ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ කිඹරහ ල්ඳනහ ශහ. ඒ 

නිරීෂණණ ඉදිරිඳත් යන්න මවතුු ව හයණහ මභොනහද කිඹරහ 

මටිමඹන් දෂණන්න භහ ළභළතියි.  

රංහමේ දළනට ඉන්මන් වදයරු 17,129ෂණ ඳභණ. නමුත් 

මරෝ මෞය ංවිධහනමණ නිර්ණහඹ අනු වදයරු 

40,000ෂණ ඳභණ සිටිඹ යුතුයි. ඒ අනු වදයරු 25,000 

ඳභණ හිඟඹෂණ තිමඵනහ. යජමණ වදය විදයහරරට අභතය 

රංහමේ දළනට තිමඵන එභ මඳෞේලි වදය විදයහරඹ 

න්මන් SAITM එ. එමු වුත් එභ සිසුන්ට ලිඹහඳදිංචිඹ රඵහ 

දීභ ශ්රී රංහ වදය බහ ්රති සමුඳ ය තිමඵනහ. තභ සිසුන් 

වට ්රභහණත් හඹනි පුහුණුවීේ තිමඵන ඵ SAITM එ 

්රහල ශත්, ඒ වහ ශ්රී රංහ වදය බහ එඟ මරහ 

නළවළ. ශ්රී රංහ වදය බහ ඉල්රහ සිටින ඳරිදි විහලීභට 

ඉතිරි ඇති එභ ළටලු න්මන් ්රභහණත් හඹනි අසථහ 

ඇති යලීභයි. ශ්රී රංහ  වදය බහ කිසිදු මොන්මේසිඹකින් 

මතොය පිළිනු රඵන විමේශීඹ වදය විදයහරර සිසුන් රඵන 

හඹනි පුහුණුට ඩහ ළඩි හඹනි පුහුණුෂණ SAITM සිසුන් 

රඵහ න්නහ ඵ අඳට මඳනී ගිඹහ. ඒ අනු ඳවත දළෂණමන 

නි ර්මේල භ් න් එභ ්රලසනඹ විහ ත වළකි ඹයි අපි මඹෝජනහ 

යනහ.  

1.  යහජය-මඳෞේලි වවුල් ආඹතනඹෂණ මර SAITM 
ආඹතනමණ වදය සිසුන්ම  හඹනි අසථහ ළඩි 
කිරීභ; 

2.  අධීෂණණ ආඹතනඹෂණ - monitoring body එෂණ - ඇති 
යරහ SAITM හි වදය උඳහධිමණ ්රමිතිඹ ඳත්හ මන 
ඹහභ;  

3.  දිගු හලීන පිඹය - ශ්රී රංහමේ මඳෞේලි වදය 
අධයහඳනමණ අනහත යහඳෘතිඹ වහ අදහශ මඹෝජනහ.  

ඒ ඹටමත් ්රධහන ලමඹන් මනවිල් ්රනහන්දු ශිෂණණ මයෝවර 

යජඹට ඳයහ ත යුතු ඹළයි අපි මඹෝජනහ යනහ. එඹ යජඹට 

ඳයහ මන යජමණ  මයෝවරෂණ මර ඳත්හ මන ඹහ යුතුයි. මේ 

මයෝවමල් ඇති ඇන් 1000න් ඇන් 100ෂණ මුදල් අඹ යනු රඵන 

අංලඹෂණ මර මන් ශ යුතුයි. ඒ අනු SAITM එමහි සිසුන් 

වහ හඹනි පුහුණු ළඳයීභට අදහශ හසතුෂණ, විමලුමඹන් 

SAITM ආඹතනඹ විසින් මෞය අභහතයහංලඹට මවිඹ යුතුයි. ඒ 

හම භ අතඳසු ව ළඩ මොටස ඉෂණභනින් අන් ශ යුතු 

මනහ. ඒ වහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ උස අධයහඳන අනු 

මිටුමේදී මෞය අභහතයහංලඹ එඟ ව ඳරිදි ඖධ, ළත්ේ, 

නහරිමේද වහ ්ර, භහනසි චිකිත්හ ව අනු විමලුතහ ඇති 

මනත් ්රධහන විමලු මයෝගී තත්ත්ඹන් වහ  අවිසහමේල්ර 

මයෝවර බහවිත කිරීභට මෞය අභහතයහංලඹ අය දිඹ යුතුයි. 

SAITM  සිසුන් මේ න විට භමනෝ චිකිත්හ ව අමනකුත් 

කිහිඳඹෂණ ඳභණෂණ වහ අවිසහමේල්ර මයෝවර මඹොදහ න්මන් 

වුද, අෂණක වහ ENT  ළනි උඳහංල රැෂණ එභ මයෝවමල් ඇත. තද 

ඳශහමත් භව මයෝවල් වහ මලි මයෝවල් කිහිඳඹට ද  එභ ශිය 

ණ්ඩහඹේ මඹොමු කිරීභ ේඵන්ධ ශ වළකිඹ කිඹරහ අපි 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

අහන ලමඹන්, වදය උඳහධි ළඩ ටවමන් ්රමිතිඹ 

ආයෂණහ කිරීභ ඉතහභත් ළදත්. ඒ භ් න් මඳෞේලි වදය 

විදයහරර අනහතඹ තීයණඹ මනහ. එහි ්රමිතිඹ ආයෂණහ 

කිරීභ වහ   නිරීෂණණ ආඹතනඹෂණ - monitoring body එෂණ - 

ඳත් ශ යුතුඹ කිඹරහ මඹෝජනහ යනහ. SAITM ුවඹ 

ක්රිඹහත්භ යන මතෂණ ්රධහන අධිහරිඹ මර ඒ monitoring 

body එ ඳළතිඹ යුතුඹ කිඹරහ අපි මඹෝජනහ යනහ. ඒ  

හම භ සිසුන්ම  වදය උඳහධිමණ අන් විබහඹ යජමණ 

වදය ීඨ  වහ විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමිභ භ් න් නිඹභ 

ය ඇති භහර්මෝඳමේල වහ ්රමිතිරට අනු ඳළළත් විඹ යුතුයි. ඒ 

හම භ SAITM ආඹතනඹට ඇතුශත් ය න්නහ සිසුන් 

්රභහණමඹන්  සිඹඹට 20ෂණ පූර්ණ හලීන ශියත් -ඒ කිඹන්මන් 

මනොමිරමණ අධයහඳනඹ- රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹහ මඹෝජනහ යනහ. 

ඒ වහ SAITM ආඹතනඹ එඟ මරහ තිමඵනහ. දළනට 

SAITM ආඹතනඹ විසින් උස අධයහඳන අභහතයහංලඹට මඹොමු 

ය තිමඵනහ, මයෝවර යජඹට ඳයහ මදන්න ළභළතියි කිඹරහ. 

එභ ලිපිඹ භභ වභළගත* යනහ.  

මේ හෂණක ළව 33මදනහම  නහභ මල්නඹත් වභළගත* 

යනහ.  

අහන ලමඹන්, මේ හයණඹ කිඹන්න ළභළතියි. මේ 

හර්ඹ හර්ථ ය න්න වමඹෝඹ දළෂණව සිඹලුමදනහටභත් 

විමලුමඹන්භ හය බහ හර්ඹ භඬුල්රටත් භහ සතුතින්ත 

මනහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුතියි. මේ දීර්ක හලීන ්රලසනඹට 

විඳුභෂණ රඵහ ත්මතොත් ඔඵතුභහම  ආංශි අධීෂණණ හය 

බහට විලහර මෞයඹෂණ හිමි මනහ.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඳට මේ විහදඹෂණ ය න්න අභහරුයි, රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විහදඹෂණ මනොමයි, රු ථහනහඹතුභනි. 
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————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදවෂණ ්රහල යන්නද  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ මිටුමේ අඹම  බිරි මේ   

"යිටේ" ආඹතනමණ අධයහඳනඹ රඵනහ. භවය අඹ "යිටේ" 

ආඹතනඹ මනුමන් මඳනී සිටින ේභන්ත්රණරට වබහගී 

මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ මේ මිටු හර්තහ පිළිඵ ඉදිරිඹට 

ක්රිඹහභහර් ළනීභට මඳය මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ පූර්ණ විහදඹෂණ 

ඳළළත්විඹ යුතුයි. මභොද, මේ මිටු තුශභ භතු මච්ච ළටලු 

ණනහෂණ තිමඵනහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ ේඵන්ධමඹන් අධියණමණ 

නඩුෂණ තිමඵනහ. ඒ නඩුමේ තීන්දු අනු මභඹ තීයණඹ මයි. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අධියණමණ නඩුෂණ තිමඵේදී මභමවභ හර්තහෂණ ඉදිරිඳත් 

මශු මොමවොභද  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හර්තහ අපි පිළින්නහ නේ, අඳට මේ හර්තහ ළන විහද 

යන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] වරි. ඒ අසථහ මදන්නේ. රු 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,  දළන් මභතළනදී රු බහනහඹතුභහ 

ඳළසුහ, මේ පිළිඵ අධියණමණ නඩුෂණ තිමඵන ඵ. වළඵළයි, 

එමු නඩුෂණ තිබිඹදී ඒ පිළිඵ ඳහර්ලිමේන්තුට හර්තහෂණ 

ඉදිරිඳත් යනහ. එමවභ නේ දළන් තිමඵන්මන්, නඩු අහ 

අහන මන මතෂණ මේ හර්තහ ඳළත්තකින් තිඹන එයි. නඩු 

අන් වුණහට ඳසමු බහමේදී හච්ඡහ යමු. නළත්නේ මේ 

නඩුට අනිඹේ ඵරඳෆභෂණ මනහ. ඳහර්ලිමේන්තුමේ නිර්මේලඹෂණ 

තිමඵනහ, නඩුෂණ ේඵන්ධ හයණඹෂණ හච්ඡහ මනොයන්න. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තුමේ ළඩ සහධීනයි. 

ඔඵතුභහ දන්නහ, අනුය ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහ දුන්නු තීන්දු 

අනුත් ඳහර්ලිමේන්තුමේ ටයුතු සහධීනයි. මේ අදවෂණ 

විතයයි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තභයි භභත් අදවස යන්මන්.  

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේ අදවෂණ විතයයි. වළඵළයි, මභතුභහ කිඹනහ, නඩුෂණ 

තිමඵන මොට අමේ ළඩ නත්න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. භභ නේ 

ඒ ලින් අවරහ නළවළ.  අමනෂණ එ, මරුස හධියණඹ අර්ජුන 

භමවුන්ද්රන් භවතහ නිර්මදෝකයි කිඹහ තීන්දුෂණ දුන්නහභ, COPE  

එ මොමවොභද- [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි මේ හයණඹ මභතළනින් නත්මු.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ, භට හරඹ පිළිඵ 

්රලසනඹෂණ තිමඵනහ. ඳහර්ලිමේන්තුමේ විහදඹෂණ ත්තහට ඳසු 

තභයි මේ ළන රහ ඵරන්මන්.   
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ පිළිඵ අධියණමණ නඩුෂණ 

විබහඹට ඳත් මමින් තිමඵනහ. එමු නඩුෂණ විබහඹට ඳත් 

මමින් තිබිඹදී මිටුට ඵළවළ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ හර්තහෂණ 

බහත යන්න. එඹ මුළුභනින් ළරැදියි.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එමවභ නළවළ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එමවභ යන්න ඵළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. මේ, 

ඳහර්ලිමේන්තු අදව ඉදිරිඳත් යනහ.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තුමේ ළඩ අධියණඹට 

නත්න්න ඵළවළ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ නීතිඹ පිළිත්තහ. ක්රිඹහත්භ කිරීභ නඩු තීන්දුමන් ඳසු 

යන්න පුළුන්. මඳත්ේ පිළිළන්වීභ. 
 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අපි උස අධයහඳන අභහතයතුභහමන් 

මේ පිළිඵ -SAITM ආඹතනඹ ළන- කීඳ තහෂණභ ඇහුහ. 

උස අධයහඳන ඇභතිතුභහ ඒ ්රලසනරට දුන් උත්තයඹ තභයි, 

"උහවිමණ නඩුෂණ තිමඵන නිහ ඒ ළන තීයණඹෂණ මදන්න ඵළවළ" 

කිඹන එ. ඒහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ වළන්හේ හර්තහමේ වන් වී 

තිමඵනහ. එමවභ උත්තය දුන් බහනහඹතුභහ දළන් මොමවොභද 

කිඹන්මන්, ඒ පිළිඵ මනත් නිභන නිර්මේල යන්න පුළුන් 

කිඹහ   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අලය වුමණොත්, මභඹ විහදඹට න්මන්, අධියණ තීන්දු 

රළබුණහට ඳසුයි.  

 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ මනොමයි මන් හයණඹ. මභඹ අධියණඹට මන 

ඹනහ. මේ හර්තහ අධියණඹට මන ගිහින් produce  

යනහ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ Report එෂණ වළටිඹට.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ.  

 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ තභයි, ඔඵතුභහ දළනන්න ඕනෆ ඵයඳතශ කුභන්ත්රණඹ, 

රු ථහනහඹතුභනි. ඒයි, බඹහනභ.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, අමේ ආශු භහයසිංව භන්ත්රීතුභහ ්රහල 

මශු, ඒ මිටුමේ හච්ඡහ යරහ ත් තීයණඹයි. ඒ භතඹෂණ 

ඳභණයි.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ. අපි ටිෂණ ඉෂණභන් යමු. අඳට 

හරඹ ේඵන්ධමඹන් ්රලසනඹෂණ තිමඵනහ.  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is not on this matter, Sir.  It is on a Question of 

Privilege.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is that? 
 

 

ලරප්රවළද: 2016 නනොලෆම්බර් 23 දින ඩනඩ්ලි 

එසහටීඩ ලළර්තළල 
சறநப்தைரறஷ: 2016 ம்தர் 23ஆந் ஶற 

'வடறலி வ்ரற' அநறக்ஷக 
PRIVILEGE: "DAILY FT" REPORT OF 23RD 

NOVEMBER, 2016  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්ි රන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I presented a Report yesterday of the Committee on 

Public Finance. I find this morning that the "Daily FT" 

newspaper of today has led with the story, “Budget 

bungled?” and the first paragraph is misleading. It is 

actually the opposite of what has been said in this Report. 

It states, I quote: 
 

“Committee on Public Finance Chairman and Opposition 
lawmaker, M.A. Sumanthiran yesterday charged in Parliament that 

2017 Budget presented by Finance Minister Ravi Karunanayake 

didn’t tally with the actual figures by which the Ministry was 
working on.” 

That is totally false because I have explained in the 

introduction itself that the Minister relied on actual 

figures but those figures are not the figures that have been 

distributed in those three volumes; the red books and we 

have recommended that the actual figures be distributed 

at least during the Committee Stage Debate. So, this news 

item is totally misleading and mischievous and I urge the 

Hon. Speaker to take action on this. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. I will ask the Secretary-General to bring this to 

the notice of that Newspaper. 

 

නඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු චන්ද්රහනි ඵණ්ඩහය භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඒ.ඩී. ම්රුභදහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු රකී ජඹර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවඉලුේඳල්රභ, කුඹුෂණඇන්ද, අං 39 

දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි මෂණ.ඒ. රලිතහ යංජනී භවත්මිඹමන් 

රළබුණු මඳත්භෂණ පිළින්මි.  
 
ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම්  මශජන නඳත්වම් පිළිබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය ුතතු යි  නිනයෝග කරන  ී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கஷபப் வதரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றஷடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

 

අළභ ෆබ රළජය ආයතන: විවහතර 
ட்டஷடந் அச றதணங்கள்: றதம்  

LOSSES INCURRED BY PUBLIC INSTITUTIONS: DETAILS 

142/’15 

1.  ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහමන් ඇස ්රලසනඹ,- (4) 

(අ) (i) 2014 මුදල් ර්ඹ තුශ අරහබ රළබ යහජය ආඹතන 
මර්ද;   

 (ii) එභ ආඹතනඹන්හි අරහබඹ මන් මන් ලමඹන් 
මොඳභණද;  

 (iii) ඉවත (i) හි වන් ආඹතනඹන්මන් මනත් 
යහජය ආඹතනඹන්ට මවීභට ඇති මුදල් ්රභහණඹ 
මන් මන් ලමඹන් මොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද  

(ආ) (i) අරහබ පිඹවීභ වහ උෂණත ආඹතනඹන්ට භවහ 
බහණ්ඩහහයඹ භ් න් නිකුත් ශ මුදල් ්රභහණඹ, 
මන් මන් ලමඹන් මොඳභණද;  

 (ii) උෂණත අරහබඹන්ට මවතුු පිළිඵ මොඹහ ඵළලීභෂණ 
ය තිමේද; 

 (iii) එම ුනේ, එභ මවතුු එෂණ එෂණ ආඹතනඹට, මන් 
මන් ලමඹන් මර්ද;  

 (iv) උෂණත ආඹතන රහබදහයී ආඹතන ඵට ඳත්කිරීභට 
පිඹය න්මන්ද;  

 (v) එම ුනේ, ඒ ය ආහයමඹන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනහිද  

(ඇ) මනො එම ුනේ, ඒ භන්ද  
 

அச வரறல்தொற்சறகள் அதறறதத்ற அஷச்சஷக் ஶகட்ட 

றணர:  

( அ) (i) 2014ஆம் றறரண்டில் ட்டஷடந் அச 

றதணங்கபறன் ண்றக்ஷக ரஷ 

ன்தஷத்ம்; 

 (ii) அந் றதணங்கள் அஷடந் ட்டம் 

ணறத்ணறரக ரவன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்தடி (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

றதணங்கள் தறந அச றதணங்கலக்குச் 

வசலுத் ஶண்டி தத்வரஷக ணறத் 

ணறரக ரவன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ட்டத்ஷ ஈடுவசய்ற்கரக ஶற்தடி 

றதணங்கலக்கு வதரதுத் றஷநஶசரற தோனம் 

ங்கப்தட்ட தத்வரஷக எவ்வரத 

றதண ரலறரக ணறத்ணறரக ரவன்த 

ஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி ட்டத்துக்கரண கரங்கள் தற்நற 

ஆரப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஆவணறல், அக்கரங்கள் எவ்வரத றதண 

ரலறரக ணறத்ணறரக ரவன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஶற்தடி றதணங்கஷப இனரதலட்டும் 

றதணங்கபரக ரற்நறஷக்க டடிக்ஷக 

டுப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 (v) ஆவணறல், அது வ்ரத ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the public institutions which incurred losses 

during the financial year 2014 ; 

 (ii) the  losses incurred by the aforesaid 

institutions, separately; and 

 (iii) the amount of money to be paid to other 

public institutions by the institutions 

mentioned in (i) above, separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the amount of money issued by the General 

Treasury to each of the aforesaid 

institutions to settle the losses, separately; 

 (ii) whether an inquiry has been conducted in 

regard to the reasons for the aforesaid  

losses;  

 (iii) if so, the reasons relevant to each  

institution, separately; 

 (iv) whether steps will be taken to make the 

aforesaid institutions profit-making 

ventures; and 

 (v) if so, the manner in which it will be done? 

(c)    If not, why? 

 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තුමේ හරඹ ඉතිරි ය 

න්න ඕනෆ නිහ,  පිළිතුය බහත ය, අදහශ ංයහ ඳභණෂණ 

කිේමොත් ්රභහණත්ඹ කිඹහ භභ කිඹනහ. ඒ මිෂණ ඒහමණ නේ, 

ේ කිඹන්න අලය නළවළ. 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඒ මවො මදඹෂණ. දළනටභත් ෆමවන හරඹෂණ ත මරහ 

තිමඵනහ. එතුභහ ඉතහභත්භ හධහයණයි. බුේධි ඳතියණ 

භන්ත්රීතුභහ භභ එඹ ඉතහ අඹ යනහ. 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 

නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச வரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற தறற அஷச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

රු ථහනහඹතුභනි, යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

මනුමන්  භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය  වභළගත* යනහ. 
 

* වභළනම්වය මත තබන ද පිළිතුර: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 
  
(අ) 
 
  

 
 

   (ආ) (i) අරහබ පිඹවීභ වහ මන් මන් ලමඹන් අරහබ රළබ 
ආඹතනඹන්ට බහණ්ඩහහයඹ විසින් මුදල් රඵහ දීභෂණ සිදු ය 
මනොභළත. 

 (ii)  මභභ අභහතයහංලඹ ඹටමත් ඳතින ආඹතනර ඳසු ගිඹ 
ර්රදී සිදු ව අරහබඹන් පිළිඵ මොඹහ ඵළලීේ ය ඇත. 

  (iii)  මභකී අරහබඹන් වහ විවිධ ව මවතුු ආඹතනි භේටමින් 
ඵරඳහ ඇති ඵ නිරීෂණණඹ  

   මමර්. ඒ අතුරින් මඳොදුමේ ආඹතනර අරහබඹන්ට මවතුු 
ව රුණු ඳවත ඳරිදි  මේ. 

  * ආඹතන තුශ ඳතින දුර්ර ශභනහහරිත්ඹ.  

  * ආඹතනි ටයුතු මමයහි මේලඳහරනභඹ ලමඹන් 
සිදුන ඵරඳෆේ.  

  * මේ නවිටත්  ආඹතන තුශ ඳතින මරය අර්බුදඹන් 
මවතුුමන් ළටුේ වහ දිරිදීභනහ මවීමේදී ඇති න 
මු ළටලු නිහ නිසඳහදන ටයුතු අඩඳණ වීභ. 

  * ආඹතනර විඹදේරට රිරන ආදහඹභෂණ රඵහ 
ළනීභට ටයුතු මනොකිරීභ. 

 (iv)  ඔේ.    

 (v) *  අරහබ රඵන යහජය  ආඹතන ්රතිුවත කිරීභ. 

  * 2016 අඹ ළඹ මඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

  * අරහබ රඵන ආඹතනඹන්හි හර්ඹෂණභතහ ඉවශ 
නළංවීභට ටයුතු කිරීභ. 

(ඇ) අදහශ මනොමේ. 

 
ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රු ඇභතිතුභනි, ආඹතන ංයහ කිඹන්න.  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ආඹතන ංයහ 250ට අධියි. 

(i) (ii) (iii) 

ආඹතනමණ නභ අරහබඹ     
රු.මිලිඹන 

මනත් 
ආඹතනඹන්ට 
මවීභට ඇති  
මුදල්  ්රභහණඹ     
රු. මිලිඹන 

මොඩනළගිලි ද්රය ංසථහ              
2              - 

මුඳහය මතො මමශ 
ංසථහ 

         
293              - 

සී/ රංහ           
1.2              - 

රංහ සිමභන්ති භහභ            
15              - 

රංහ සිමභන්ති ංසථහ            
14    - 

සී/ මඳොලිේමටෝ රංහ            
16              - 

ල්ඔඹ ළවිලි භහභ          
234              - 

ශ්රී රංහ   භහධය පුහුණු 
ආඹතනඹ 

             
3              - 

ශ්රී රංහ ඵරලෂණති පුේලි 
භහභ 

           
15              - 

ශ්රී රංහ ඳයභහණු 
ඵරලෂණති භණ්ඩරඹ 

           
25              - 

637 638 

(i) (ii) (iii) 

ආඹතනමණ නභ අරහබඹ     
රු.මිලිඹන 

මනත් 
ආඹතනඹන්ට 
මවීභට ඇති  

මුදල්  
්රභහණඹ     
රු. මිලිඹන 

ෘකහර්මි වහ මොවිජන මුහ 
යෂණණ භණ්ඩරඹ     1,941           - 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ   13,303       54,791 

ශ්රී රන්න් ගුන් භහභ   16,181        55,822 

මිහින් රංහ ගුන් භහභ     1,187             164 

ශ්රී රංහ භනහභන භණ්ඩරඹ     9,407             745 

ශ්රී රංහ යහජය ළවිලි ංසථහ       69               24 

ජනතහ තු ංර්ධන භණ්ඩරඹ        237               34 

ශ්රී රංහ රඳහහිනී ංසථහ        182              135 

ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ          51             - 

රංහ ධීය ංසථහ          56                97 

රංහ ධීය යහඹ ංසථහ          20              - 

රංහ සීනි (පුේලි) භහභ        31               
584 

ඇල්ඩු ළවිලි භහභ          30               - 

ළරසිනි රඳහහිනී            1               - 

ශ්රී රංහ සුරැකුේඳත් වහ විනිභඹ 
මොමින් බහ          13               - 

තල් ංර්ධන භණ්ඩරඹ          10               - 

නිපුණතහ ංර්ධන ඳදනභ       56               - 

ර්භහන්ත ංර්ධන භණ්ඩරඹ            1               - 

මනෝර්ත් සී ආඹතනඹ          29               - 

රෂණදි ඉංජිමන්රු පුේලි 
භහභ            4               - 

රංහ පිඟන් ර්භහන්ත ංයුෂණත 
භණ්ඩරඹ          13 177 

ජහති ඩදහසි පුේලි භහභ        209              - 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

භසත අරහබ මුදර-[ඵහධහ කිරීභෂණ] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ ඊශඟ ්රලසනඹටත් ඹනහ මන්. භෂණ නළවළ.  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

2014දී භසත අරහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 600ට ළඩියි.  

 
ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ත එ අතුරු ්රලසනඹෂණ අවන්න තිමඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  අලය  ්රලසන එෂණ, මදෂණ තභයි 

භභ අවන්මන්.  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඳසු ගිඹ ය කිහිඳමණ අරහබඹ පිළිඵ අපි මොඹහ ඵරනහ.  

 
ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
භභ අතුරු ්රලසන අවන්මන් නළවළ කිඹහ කිේමේ නළවළ, රු 

ථහනහඹතුභනි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉෂණභනින් අවන්න. 

 
ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භම  ඳශමු න අතුරු ්රලසනඹ මභඹයි.  මේ ආහයමණ 

අරහබඹෂණ දිගින් දිටභ  සිේධ මේදි, මේ අරහබඹ අභ ය 

න්න මවෝ නළති ය න්න යජමණ උඳහඹභහර්ගි  ක්රිඹහ භහර්ඹ 

මභොෂණද  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඇත්ත ලමඹන්භ ංසථහ 250ෂණ තිමඵනමොට එඹට  දිඹ 

වළකි මඳොදු පිළිතුයෂණ නළවළ. මභොද, ඒහ මනත් මනත් 

හර්ඹඹන්ර තභයි මඹදී සිටින්මන්. ගුන් මුහ, ඵළංකු, 

ළවිලි ර්භහන්ත ලමඹන් තිමඵනහ. වළඵළයි,  මඳොදුමේ පිළිතුයෂණ 

දුන්මනොත් මභතළන තිමඵන විලහර ළටලුලින් එෂණ                   

තභයි, මේලඳහරනීයණඹ. අනිෂණ ළටලු තභයි දුර්ර 

ශභනහයණඹ.  

එභ නිහ මේමෂණ ුවඹ මනස යන්නට අපි 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඳනත් මටුේඳතෂණ ඉදිරිඳත් කිරීභට 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. රඵන මර්දී අපි ඒ "යජය යහඹ 

භණ්ඩර ඳනත" මන ඒභට ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. එහි මලි 
හයණඹ තභයි, අපි එ භණ්ඩරඹෂණ විතයෂණ ඳත් කිරීභ. ඒ 

භණ්ඩරඹ අමනෂණ යහජය යහඹන්ර අධයෂණ භණ්ඩර ඳත් 
යනහ. ඕනෆභ මමනකුට නභෂණ මඹෝජනහ යන්නට පුළුන්, 

ඇභතිතුභහටත් මඹෝජනහ යන්නට පුළුන්. සුදුසු -fit and proper- 

පුේරඹහ ඒ භණ්ඩරඹ වයවහ ඳත් යනහ. යසථහදහඹ බහ 
සහධීන මොමින් බහ ඳත් යනහ හම  ක්රිඹහලිඹෂණ       

තභයි අපි මේට ඇතුළු කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන්. භභ 
හිතන විධිඹට ඒ තුළින් ශභනහයණමණ ්රලසනඹත්, 

මේලඳහරනීයණමණ ්රලසනඹත් අභ ය ළනීභට පුළුන් මයි. 
ඒ වයවහ තභයි අරහබ අඩු ය ළනීභට වළකි මන්මන්. 

 

ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භහම  මදමනි අතුරු ්රලසනඹ මභඹයි. 

දළන් නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි මශු අනහතමණ සිදු මන 

මදඹ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ හනුමේ සිදු වුණු මේලඳහරනීයණඹත් 

භඟ මේ ආඹතනර මුදල් විලහර ලමඹන් විවිධ අඹථහ 

ටයුතුරට මඹදවහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් තභත් ඔඵතුභහම  

අභහතයහංලඹ භළදිවත්මරහ අලය නීතිභඹ ක්රිඹහභහර්රට ගිහින් 

නළති නිහ අඳයහධහයමඹෝ ඹළයි ළ යන අඹ නිදළල්මල් 

ඉන්නහ. ඔඵතුභහ එඹ පිළින්නහද, එමවභ නේ ඒ 

ේඵන්ධමඹන් න්නහ ක්රිඹහභහර්ඹ මභොෂණද  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අභළත්මතන් මවෝ ඒ භට පිළින්නට සිදු මනහ. භවය 

මරහට ඒට මවුතු නීති යහමුමේ අඩු ඳහඩුයි. භභ එඹ එ 

උදහවයණඹකින් විසතය යන්නේ. අපි දන්නහ, 2016 ජනහරි 26 

සිට 2016 අම්රුල් 08 දෂණහ COPE හර්තහෂණ ඉදිරිඳත් ශහ. එහි 

49මනි පිටුමේද මොමවද විණහධිඳති වන් යනහ, 

එතළන අහසිඹෂණ වුණහ නේ, ඒ මදටභ ඒ අහසිඹ රුපිඹල් 

බිලිඹන 1.6ෂණ විතය ඇති කිඹරහ. අපි දන්නහ, ශ්රීරන්න් ගුන් 

මුඹට ඳසුගිඹ භහඹ තුශ අවස ඹහත්රහ තුන ගිවිසුේ අරංගු 

යන්නට ඳභණෂණ ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 98ෂණ, ත 

විධිඹට කිේමොත් රුපිඹල් බිලිඹන 14.5ෂණ මන්නට සිදු මරහ 

තිමඵනහ කිඹරහ. 

ඒ ළන මඳොේඩෂණ හිතහ ඵරන්න. ඒට  කිඹන්මන් වුද; 

හටද නඩු දභන්මන්  ඒ ඳළවළදිලි නළවළ. මභතළන නීතිමණ යහමු 

ළනත් ළටලු, ්රලසන තිමඵනහ. මේහට තභ ේපූර්ණ පිළිතුරු 

මොඹහමන නළවළ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන අතුරු ්රලසනඹ.  

 

ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ, රු ථහනහඹතුභනි, භම  අහන අතුරු ්රලසනඹ 

මභඹයි.  

රු නිමඹෝජය ඇභතිතුභනි, මඩොරර් මිලිඹන ණනෂණ 

අඳවයණඹ මේදි, හටද නඩු දභන්මන්, මභොෂණද යන්මන් 
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කිඹහ හිතහන්න ඵළරි උබමතෝමෝටි ්රලසනඹ නේ අඳ 

ඉන්මන්, ඒ යහජය මුදල්රට, ජනතහම  ඵදු ල්ලිරට, 

නළත්නේ ජනතහ ණඹ යරහ න්න ණඹ ආධහයරට යන 

අඳයහධඹෂණ. එඹ ණඹ අයමන ණඹ මන යට මේදහචඹෂණ. 

එභ නිහ, ඒ අලය ක්රිඹහභහර් න්නට වළකි න ඳරිදි  මේ වදන  

නීතිඹ ඒ අතීතඹටත් ඵරඳහන විධිඹටද වදන්මන්    
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 නීති වදන මොට ඒ නීති අතීතඹට මඹොමු යන එ 
්රතිඳත්තිඹෂණ වළටිඹට සුදුසු නළවළඹ කිඹන භතඹ තුශයි භභ 

සිටින්මන්. ඒ හම  මදඹෂණ තභයි ඳසුගිඹ යජඹ මශු. ගිඹ 
ඳහර්ලිමේන්තු තුශදී අහර්ඹෂණභ ආඹතන න්න අසථහමේදී 

හර්ඹෂණභ ආඹතනත් ත්තහ. ්රතිඳත්තිඹෂණ වළටිඹට ඒට භභ 

විරුේධයි. නමුත්, එමවභ ශ යුතුඹ කිඹහ ඳහර්ලිමේන්තු තීයණඹ 
මශොත්, අපි රළවළසතියි එඹ යන්න. වළභ එටභ යන්න 

රළවළසතියි. එඹ ඵළඳුේය සිේධිඹටත් යන්න අපි රළවළසතියි 
කිඹන හ යණඹ භහ කිඹන්න ඕනෆ.  
 

 නි නිලළව නලන් කිරීම: ඳටිඳළටිය 
உத்றஶரகதர் இல்னங்கபறன் எதுக்கலடு: 

ஷடதொஷந 
 ALLOCATION OF OFFICIAL QUARTERS: PROCEDURE 

672/‟16 

2.  ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහමන් ඇස ්රලසනඹ - (3): 

(අ) (i) ජනහධිඳතියඹහ, අග්රහභහතයයඹහ, අභහතයයඹන්, 
භන්ත්රීයඹන් ව හිටපු ජනහධිඳතියඹන් වහ 
මන් ය ඇති මොශම නයඹ තුශ පිහිටි මුළු 
නිර නිහ ංයහ මොඳභණද; 

 (ii) මභභ නිර නිහ දළනට බහවිත යන 
පුේරඹන්ම  නහභමල්නඹෂණ ඉදිරිඳත් 
යන්මන්ද; 

 (iii) මභභ නිර නිහ  මන් කිරීභ වහ අනුභනඹ 
යන මයගුරහසි වන් චක්රමල්ඹෂණ මවෝ 
මල්නඹෂණ තිමේද; 

 (iv) එම ුනේ, එඹ බහත යන්මන්ද; 

 (v) මයගුරහසි මල්නඹෂණ මනොභළති නේ, නිහ මන් 
යනු රඵන ඳටිඳහටිඹ මර්ද; 

 (vi) නිහ මන් යනු රඵන මයගුරහසි මවෝ 
ඳටිඳහටිඹට අනු සුදුසුේ පුයහ මනොභළති 
නිහර  රැඳී සිටින්නන් ංයහ මොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද  

(ආ) මනො එම ුනේ, ඒ භන්ද  
 

தற அஷச்சதம் ஶசற வகரள்ஷககள் ற்தம் 

வதரதபரர அலுல்கள் அஷச்சதரணஷக் ஶகட்ட 
றணர:  

( அ) (i )  சணரறதற, தற அஷச்சர், அஷச்சர்கள், 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள், தொன்ணரள் 

சணரறதறகள் ஆகறஶரதக்வகண எதுக்கப் 

தட்டுள்ப, வகரலம்தை கரறல் அஷந்துள்ப 

வரத் உத்றஶரகதர் இல்னங்கபறன் 

ண்றக்ஷக வ்பவன்தஷத்ம்; 

 ( i i )  ஶற்தடி உத்றஶரகதர் இல்னங்கஷப 

ற்ஶதரது உதஶரகறப்தர்கபறன் வதர் 

தட்டிவனரன்ஷந சர்ப்தறப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 ( i ii )  ஶற்தடி உத்றஶரகதர் இல்னங்கஷப 

எதுக்குற்கரக தறன்தற்நப்தடும் எலங்கு 

றறகள் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப சுற்நநறக்ஷக 

அல்னது ஆவரன்த உள்பர 

ன்தஷத்ம்; 

 ( i v )  ஆவணறன், அஷண சஷதறல் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தஷத்ம்; 

 ( v )  எலங்குறறகள் அடங்கற ஆவரன்த 

இல்னரறடின், உத்றஶரகதர் இல்னங்கள் 

எதுக்கப்தடும் ஷடதொஷந ன்ணவன் 

தஷத்ம்; 

 ( v i )  உத்றஶரகதர் இல்னங்கள் எதுக்கப்தடும் 

எலங்குறறகள் அல்னது ஷடதொஷநக்கு 

அஷரக ஷகஷகஷப தர்த்ற வசய்ரது 

இல்னங்கபறல் ங்கறறதப்தர்கபறன் ண்றக் 

ஷக வ்பவன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total  number of official quarters 

situated in the City of Colombo which have 

been allocated for the President, Prime 

Minister, Ministers, Members of 

Parliament and former Presidents;  

 (ii) whether a register of the current occupants 

of these quarters will be submitted; 

 (iii) whether a circular or a register including 

the regulations which are adopted to 

allocate these official quarters is available; 

 (iv) if so, whether it will be tabled; 

 (v) the procedure adopted to allocate houses, if 

a register of regulations is not available; 

and 

 (vi) the number of persons residing in these 

houses without having fulfilled the 

qualifications as per the regulations or the 

procedure for allocating houses? 

(b) If not, why? 

 
ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ (ජළි ක ප්රි ඳත්ි  ශළ 
ආර්ථික ක ුතතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர - ஶசற வகரள்ஷககள் 

ற்தம் வதரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அஷச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

ව ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ්රලසනඹට 

පිළිතුරු මදනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

(අ)  (i)   නිර නිහ 57යි. 

      (ii)  ඔේ. ඇමුණුභ 01 මර ඉදිරිඳත් යමි.  

     (iii)   ඔේ. 

     (iv)   ඔේ. ඇමුණුභ 02 මර ඉදිරිඳත් යමි. 

     (v)  අදහශ මනොමේ.  

     (vi)  දළනට සුදුසුේ මනොභළති 02මදමනකු නිර 
නිහර රැඳී සිටින අතය, ඔවුන්ට එමයහි 
අධියණ ක්රිඹහභහර් නු රළඵ ඇත. 

(ආ)  අදහශ මනොමේ.  

ඇමුණුේ වභළගත* යමි. 
 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහට අතුරු ්රලසන තිමඵනහද  

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ ලමඹන් භහ 
යහජය ඇභතිතුභහමන් අවන්න ළභළතියි, සුදුසුේ මනොභළති 
සිටින මදමදනහම  නේ මභොනහද කිඹරහ. 

 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුමනි පුේරඹහ චන්ද්රසිරි 

සරිඹආයච්චි භළතිතුභහ. එතුභහට විරුේධ අධියණ ක්රිඹහභහර්ඹෂණ 

අයමන තිමඵනහ. මදමනි පුේරඹහ, ම්රුභරහල් ජඹමුය 

භළතිතුභහ. එතුභහට විරුේධත් අධියණ ක්රිඹහභහර්ඹෂණ අය මන 

තිමඵනහ. 

        

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, මදමනි අතුරු ්රලසනඹ මභඹයි. රු 

යහජය ඇභතිතුභහ භම  (අ) (ii) ්රලසනඹට පිළිතුයෂණ මර නහභ 

මල්නඹෂණ ඉදිරිඳත් යනහඹ කිඹරහ කිේහ. ජනහධිඳති ව 

අභළති කිඹන මදමදනහම  නිර නිහ ළන කිඹන්න අතයලය 

නළවළ. මොශම දිසත්රිෂණමඹන් ඳත් ව, මොශම දිසත්රිෂණමණ 

නිහ තිමඵන, මේ නිර නිහ බහවිත යන අභහතයරු 

ඉන්නහද  

 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ මතොයතුරු ඇතුශත් රළයිසතුෂණ 

තභයි භට රළබී තිමඵන්මන්. රු භන්ත්රීතුභහම  ්රලසනඹට පිළිතුය 

මදන්න නේ, භට  ඒ රළයිසතු ඵරන්න සිේධ නහ. මේ 

අසථහමේදී ඒ වහ මඳොේඩෂණ මරහ තමයි.  

     

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු යහජය ඇභතිතුභනි, භම  තුන්න අතුරු ්රලසනඹ අවන්න 

ඹන මරහත් අයමන, තත්ඳය 30ෂණ ඵරහ භම  ්රලසනඹට 

පිළිතුරු මදන්න.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Speed-reading යනහ නේ මිෂණ ඒ රළයිසතු තත්ඳය 

30කින් කිඹන්න පුළුන්ද   
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Have you got the list with you?  
 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Yes. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ table මශොත්  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නිර නිහ ේඵන්ධමඹන් මොශම දිසත්රිෂණමණ 

භන්ත්රීරුන් පිළිඵ මනභ ්රලසනඹෂණ අවරහ නළවළ. ඒ රළයිසතු 

මේ මරහමේ ඵරන්න අභහරුයි. It is unfair to ask that question 

now.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ්රලසනඹෂණ නිහ එඹ බහත මශොත්, you can check 

on that, Hon. Bimal Rathnayake.   
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We can answer that, but – 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට උත්තය මදන්න පුළුන්ද  

643 644 

[රු නිමයෝන් මඳමර්යහ  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera)   

රු ථහනහඹතුභනි, භට මේ මල්නඹ ඵරන්න මනහ. 

මේ නිර නිහ බහවිත යන මොශම දිසත්රිෂණමණ 

ඇභතිරුන්ම  රළයිසතුෂණ භට න්න මනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඉදිරි දිනඹ පිළිතුරු දීභ වහ අපි එතුභහට අපි අසථහෂණ 

මදමු.  

 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු බහනහඹතුභහම  තර්ඹ පිළිමන මනොමයි. යහජය 

ඇභතිතුභහට ඒ ඵරහන්න අභහරු නේ - 

 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ හම  ්රලසන අවනමොට, ්රධහන 

්රලසනඹ තුළින් ඳළන න් න අතුරු ්රලසන ඇහුමොත් අඳට උත්තය 

මදන්න මල්සියි. 

    
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යහජය අභහතයතුභනි, ඒ පිළිතුය ඳසු රඵහ මදන්න.  

 
 
ලවළ දමළ ඇි  ඩනත් ක්ි ඩ නත් කම්ශල් : විවහතර 

தோடப்தட்டுள்ப `ஶ சக்ற' ஶறஷனத் 

வரறற்சரஷனகள்: றதம்  
CLOSED DOWN "TEA SHAKTHI" TEA FACTORIES: DETAILS 
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3.  ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහමන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) රංහමේ ඳතින `මත් ලෂණති' මත් ේවල්ලින් 
මේ නවිට හ දභහ ඇති ේවල් ංයහ 
මොඳභණද; 

 (ii) එම ුහ දභහ ඇති ේවල් මර්ද; 

 (iii) හ දළමේවල්ර මුඹ ශ මුඹන්ට 
රැකිඹහ අහිමි න්මන්ද;  

 (iv) ඉවත (iii) හි වන් මුඹන්ට වහ දළනට 
ඳතින ේවල්ර මුඹන්ට ළටුේ මවීභ 
නිසි ඳරිදි සිදුන්මන්ද; 

 (v) දළනට ක්රිඹහත්භ ේවල් වහ දළු 
ඳඹන්නන්ට, දළු ළඳයීභ මනුමන් නිසි ඳරිදි  
මුදල් මන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද  

(ආ) මනො එම ුනේ, ඒ භන්ද  

வததந்ஶரட்டக் ஷகத்வரறல் அஷச்சஷக் ஶகட்ட 
றணர:  

(அ) (i) இனங்ஷகறல் கரப்தடும் `ஶ சக்ற' 

ஶறஷனத் வரறற்சரஷனகபறல் ற்ஶதரது 

தோடப்தட்டுள்ப வரறற்சரஷனகபறன் 

ண்றக்ஷக த்ஷணவன்தஷத்ம்; 

 (ii) அவ்ரத தோடப்தட்டுள்ப வரறற்சரஷனகள் 

ரஷவன்தஷத்ம்; 

 (iii) தோடப்தட்டுள்ப வரறற்சரஷனகபறல் ஶசஷ 

ரற்நற ஊறர்கள் வரறல்கஷப 

இப்தரர்கபர ன்தஷத்ம்; 

 (iv) ஶற்தடி (iii)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

ஊறர்கலக்கும் ற்ஶதரது இங்கற தகறன்ந 

வரறற்சரஷனகபறன் ஊறர்கலக்கும் சம்தபம் 

ங்கப்தடுல் உரறரத இடம்வததகறன்நர 

ன்தஷத்ம்; 

 (v) ற்ஶதரது இங்கறதகறன்ந வரறற்சரஷன 

கலக்கு வகரலந்துகஷபப் வதற்தக்வகரடுக்கும் 

ங்குணர்கலக்கு, வகரலந்து ங்கப் 

தடுற்கரக உரறரத தம் வசலுத்ப் 

தடுகறன்நர ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Minster of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of tea factories which have 

been closed down by now, out of the "Tea 

Shakthi" tea factories in Sri Lanka; 

 (ii) the factories that have been closed down as 

mentioned above; 

 (iii) whether the employees who worked in the 

factories that have been closed down will 

lose their jobs; 

 (iv) whether salaries are duly paid to the 

employees mentioned in (iii) above and to 

the employees in the factories which are 

currently functioning; and 

 (v) whether the suppliers of tea leaves for the 

currently functioning factories are duly 

given their payments for supplying tea 

leaves? 

(b) If not, why? 
 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - வததந்ஶரட்டக் 

ஷகத்வரறல் அஷச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට පිළිතුය මභමුඹ. 

(අ) (i) මේ ර්භහන්තලහරහ ්රතිුවතයණඹට 
රෂණන නිහ කිසිදු මත් ර්භහන්තලහරහෂණ මේ 
නවිට හ දභහ මනොභළත. තහහලි 
ක්රිඹහහරිත්ඹ අත්හිටුහ ඇත. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii) එම ුතහහලි ක්රිඹහහරිත්ඹ අත්හිටුහ ඇති 
ේවල් ඳවත වන් ඳරිදි මේ: 

  ඳසය 

   ළේමඳටිමඳොශ 

  භවළලි 

  භහයර 

  මොත්භමල් 

   මදනිඹහඹ 

  රවන්ද 

  දළයණිඹර 

  ඇල්පිටිඹ 

  ඵරංමොඩ 

  ගිලීභමල් 

 (iii) නළත. 

  මත් ලෂණති අයමුදර ්රතිුවත කිරීමේ ටයුතු 
මේ න විට සිදු යමින් ඳතින අතය එහි මුඹ 
යනු රඵන මුයින්ම  රැකිඹහ 
සුයෂණකතබහඹ ඇති කිරීභ වහ ඳවත ඳරිදි ක්රිඹහ 
කිරීභට නිඹමිත මේ. 

  1.   මත් ලෂණති අයමුදර ්රතිුවත කිරීභ 
ේඵන්ධමඹන් න 2016.08.09 දිනළති 
අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි  මත් ලෂණති 
අයමුදර ඹටමත් ඳතින ර්භහන්තලහරහ ඵදු 
දීමේ ටයුතු දළනට සිදු මමින් ඳතින 
අතය, ර්භහන්තලහරහ ඵදු මදන අසථහමේදී 
එෂණ එෂණ ර්භහන්තලහරහර මුඹ යනු 
රඵන ේරුන්ද මුමණ මඹොදහ 
ළනීභට ඵදු ළනුේරුන් එඟ යහ 
ළනීභ. 

  2. උෂණත අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ ඳරිදි ්රධහන 
හර්ඹහරමණ මුඹ යනු රඵන 
මුයින්ම  සුදුසුේ ඳරීෂණහ ය ඵරහ 
අභහතයහංලඹ ඹටමත් ඳතින මනත් 
ආඹතන මත අනුයුෂණත කිරීභ. 

  3.  ඉවත 1 ව 2 ක්රිඹහත්භ කිරීමභන් 
අනතුරු ඉතිරි න මුයින් ව 
ර්භහන්තලහරහර අමනකුත් හර්ඹ 
භණ්ඩරඹ වහ සුදුසු න්දි ක්රභඹෂණ 

ක්රිඹහත්භ කිරිභ. PED/2/2016 චක්රමල්ඹ 
ඹටමත් අපි ඒ න්දි ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ 
යනහ. 

 (iv) ඔේ. 

 (v) සිඹලු ර්භහන්තලහරහර ක්රිඹහහරිත්ඹ දළනට 
අත්හිටුහ ඇති ඵළවින් එභ ර්භහන්තලහරහ භ් න් 
දළු මිරදී ළනීභෂණ සිදු මනොමේ. ඊට අභතය, දළු 
වහ මවීභට නිඹමිත තිබ හිඟ මුදල් මේ න 
විට මවීභට ටයුතු ය ඇති අතය සිඹඹට 80 
ඳභණ ්රතිලතඹකින් මභභ ක්රිඹහලිඹ අන් ය 
ඇත. 

 

(ආ) අදහශ මනොමේ. 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, භම  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ මභඹයි. 
විමලුමඹන්භ විසතයහත්භ පිළිතුයෂණ රඵහ දීභ ළන රු 

අභහතයතුභහට සතුතින්ත මමිනුයි භම  අතුරු ්රලසන භතු 
යන්මන්.  

දළන් ඔඵතුභහ කිඹපු ආහයඹට ්රතිුවත යනහඹ කිඹන 

එමන් ඳළවළදිලි මන්මන්, ඇත්තටභ factories ඵදු දීභට ටයුතු 
යනහඹ කිඹන එයි. භහ මවොටභ දන්නහ, භහයර වහ 

මදනිඹහඹ factoriesර මුයින්ට භහ කිහිඳඹකින් ඳඩි 
මරහත් නළවළයි කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, මභතළන ්රධහනභ 

්රලසනඹ තිමඵන්මන්, එභ මුයින්ට මනත් ජීන භහර්ඹෂණ, 
මනත් ආදහඹේ භහර්ඹෂණ නළතිභයි. ඒ මොල්රන්ට ළටුේ 

මනොමවීභ පිළිඵ ්රලසනඹට මභොෂණද තිමඵන උත්තයඹ  
 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, මත් ලෂණති අයමුදර ේඵන්ධමඹන් දශ 

ලමඹන් ඔඵතුභහට කි යුතුයි.  

කුඩහ මත් තු හිමිඹන් මනුමන් රුපිඹල් මිලිඹන 209කුත්, 
භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 437.5කුත් මඹොමු ය 
තිමඵනහ. මේ එ ලතඹටත්  කිඹන්න හටත් ඵළවළ. මේ 
මුදල් මොමවුටද ගිහින් තිමඵන්මන් කිඹරහ අපි දන්මන් නළවළ. මත් 
ලෂණති අයමුදර ේඵන්ධ අඳට නයහඹහත්භ ්රලසන තිමඵනහ. 
ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ ංචහෂණ කිඹරහත් කිඹන්න පුළුන්. දළන් 
අපි මේ ළන ඳරීෂණණ ඳත්නහ.  

අපි මේ මත් ේවල්  12 ඵදු දීරහ, රඵන භහමණදී ඉතහභ 
හර්ඹෂණභතහකින් ඒ මත් ේවල්ර ළඩ ඳටන් න්න  
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ හම භ, ඒ මුඹන්ම  ළටුේ 
මවීභ වහ දළනට භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 
142ෂණ රළබී තිමඵනහ. භභ හිතන විධිඹට දළන් එ භහඹ ළටුඳ 
මරහ තිමඵනහ. අපි ඉතිරි භහ මදමෂණ ළටුඳත් මන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි, භම  මදළනි අතුරු ්රලසනඹ මභඹයි.  

මභළනි අර්බුදඹෂණ ආපු මරහ තභයි මත් ර්භහන්තමණ 
මස අයමුදර ඳහවිච්චි යන්න තිමඵන්මන්, මත් ර්භහන්තමණ 
උන්නතිඹ මනුමන්. දළන් අඹ ළමඹන් මඹෝජනහෂණ ඉදිරිඳත් 
මරහ තිමඵනහ,  මස අයමුදල් සිඹල්රභ භවහ බහණ්ඩහහයඹට  
ළනහ කිඹරහ. මීට ලින් අසථහදීත් එළනි ්රලසනඹදී 
මත් ර්භහන්තඹ මනුමන් රු ඇභතිතුභහ භළදිවත් වුණහ. මත් 
මස අයමුදර භවහ බහණ්ඩහහයඹට න්නහ නේ, ඒ 
ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහම  සථහයඹ කුභෂණද  

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මේ ්රලසනඹට අදහශ නළති වුණත්, භහ ඔඵතුභහට පිළිතුයෂණ 
මදන්නේ. මේ මස අයමුදර මනොමයි , භන්ත්රීතුභහ. මස 
අයමුදර මළින්භ භවහ බහණ්ඩහහයඹට න්න ටී.බී. ජඹසුන්දය 
භළතිතුභහම  හරමණ ඳටන් ත්තහ. 2002දී භභ රු රෂණසභන් 
කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහම  නිමඹෝජය ඇභතියඹහ ලමඹන් ටයුතු 
යන මොට, මස අයමුදර භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් මළින්භ 
අඳට රළබුණහ. නමුත් දළන් ඒ මළින්භ භවහ බහණ්ඩහහයඹට 
ඹනහ.  

647 648 

[රු නවින් දිහනහඹ භවතහ] 
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දළන් ඔඵතුභහ ථහ යන්මන් Tea Promotion and Marketing 
Levy එ ළන. අඳට රළමඵන එභ මුදමල් මේ මන මොට 
ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 50ෂණ ඳභණ තිමඵනහ. ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහමේ 149.(1) යසථහ ඹටමත් Consolidated Fund 
එට න්න පුළුන් මන්මන් මළින්භ ඵදුලින් වහ යජඹට 
ේඵන්ධ අමනකුත් අයමුදල්ලින් රළමඵන මුදල් කිඹන එයි 
භම  භතඹ. භභ මේ හයණඹ අභළතිතුභහටත් දළඩි මර කිඹරහ 
තිමඵනහ. නමුත්, මේ මුදල් යජමණ මුදල්රට ේඵන්ධ නළවළ. ඒ 
නිහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 149.(1) යසථහ ඹටමත් 
අභහතයයඹහ ලමඹන්  භට  කීභකින් යුතු එභ මුදල් ටි භවහ 
බහණ්ඩහහයඹට රඵහ මදන්න ඵළවළ. ඒ යසථහ මනස මශොත් 
භට ඒ යන්න පුළුන්. 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
කළබන් ඳළද ව ශන අඩු කිරීම : ක්රියළමළර්ග 

கரறறன டப் தறஷக் குஷநத்ல்:டடிக்ஷக 
REDUCTION OF CARBON FOOTPRINT: STEPS TAKEN 
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4. ගරු චන්දිම ගමනේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති අභහතයතුභහමන් ඇස 

්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ර් 2015 - 2025 වහ න ශ්රී රංහමේ 
ඵරලෂණති ංර්ධන ළරළසභට අනු, 2025 
නවිට ශ්රී රංහමේ ඵරලෂණති මෂුත්රමණ හඵන් 
ඳහද ටවන සිඹඹට 5 කින් අඩු යන ඵ වන් 
ය තිමේද; 

 (ii) එභ ඉරෂණඹ ජඹ ළනීභ වහ යජඹ විසින් මන 
ඇති ක්රිඹහභහර් මර්ද; 

 (iii) 2015 ඳළරිස මුළුමේදී ඇතියන්නහ රද 
එඟතහ  භඟ ඉවත කී ඉරෂණමඹහි ළරීඨභෂණ 
තිමේද; 

 (iv) මනොඑම ුනේ, ශ්රී රංහමේ ඵරලෂණති ෂණමතු්රමණ 
හඵන් ඳහද ටවන වහ ේඵන්ධ ්රතිඳත්ති 
ජහතයන්තය ්රමිතිරට අනුකර ංමලෝධනඹ 
කිරීභට පිඹය න්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මන්ද  

(ආ) මනො එම ුනේ, ඒ භන්ද  

 

றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அஷச்சஷக் 

ஶகட்ட றணர:  

( அ) (i )  2015 - 2025 ஆண்டுக்கரண இனங்ஷகறன் சக்ற 

அதறறதத்றத் றட்டத்றற்கு அஷரக, 2025 

ஆம் ஆண்டபறல் இனங்ஷகறன் சக்றத் 

துஷநறல் "கரறறன டப் தறஷ" 5% ஆல் 

குஷநப்தரகக் குநறப்தறடப்தட்டுள்பர 

ன்தஷத்ம்; 

 ( i i )  ஶற்தடி இனக்ஷக அஷடற்கு அசரங் 

கத்றணரல் ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக் 

ஷககள் ரஷ ன்தஷத்ம்; 

 ( i ii )  2015 இல் தரரறஸ் ரரட்டில் ற்தடுத்ப்தட்ட 

இக்கப்தரடுகலடன் ஶற்கூநப்தட்ட இனக் 

குகள் வதரதந்துகறன்நணர ன்தஷத்ம்; 

 ( i v )  இன்ஶநல், இனங்ஷகறன் சக்றத் துஷநறல் 

"கரறறன டப் தறவுடன்" இஷந் 

வகரள்ஷககஷப சர்ஶச ங்கலக்கு 

இங்குகறன்நரத றதத்துற்கு டடிக்ஷக 

ஶற்வகரள்ரர ன்தஷத்ம்; 

 அர் இச்சஷதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

  

asked  the Minister  of  Power  and  Renewable 

Energy:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether it has been stated that the carbon 

footprint of the energy sector in Sri Lanka 

would be reduced by 5 per cent by 2025 
according to the Energy Development Plan 

of  Sri Lanka for 2015 - 2025; 

 (ii) the measures taken by Sri Lanka to reach 

that target; 

 (iii) whether the aforementioned target is in 

conformity with the agreements entered 

into at the 2015 Paris Summit; and 

 (iv) if not, whether steps will be taken to amend 

the policies relating to the carbon footprint 

of the energy sector in Sri Lanka to fall in 

line with the international standards? 

(b)  If not, why? 

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ි  නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති 

අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළනම්වය මත තබන ද පිළිතුර: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 2020දී 1895 GWh, එනේ ර්තභහන ඳරිමබෝජනමඹන් 
16% විදුලිඹ ඉතිරි ය ළනීභ වහ ඉල්ලුේ 
ශභනහයණ මභමවයුේ වහ ජහති පුනර්ජනනීඹ 
ඵරලෂණති ංර්ධන ළරළසභ ඹන විඹ ෂණමුත්ර ේවිත්ඹ 
ඹටමත් මභභ ඉරෂණඹට දහඹවීභට අමේෂණහ මමර්. 

  ඵරලෂණති ෂණමුත්රඹට අදහශ ්රධහන ළඩටවන් මදෂණ 
ඹටමත් මභභ ඉරෂණඹ පුයහ ළනීභට යජඹ භ් න් ක්රිඹහ 
භහර් නිමින් සිටියි. 

  විදුලිඵර ංයෂණණඹ ව හර්ඹෂණභ බහවිතඹ 

  මභභ ළඩටවන ඹටමත් මේ නවිට පුළුල් ඵරතර හිත 
ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹෂණ පිහිටුහ ඇති අතය, 
එභ් න් ජහති විදුලිඵර ංයෂණණඹ වහ හර්ඹෂණභ 
බහවිත කිරීමේ ළඩටවන ක්රිඹහහරී ළරළසභට අනු 
ක්රිඹහත්භ මේ. මේ ඹටමත් එෂණ එෂණ විදුලි ඳහරිමබෝගි 
හණ්ඩඹන් වහ වඳුනහත් යහඳෘතීන් ක්රිඹහත්භ 
මමර්. 

  ඵරලෂණති හර්ඹෂණභතහ මයගුරහසි ක්රිඹහත්භ කිරීභ, විදුලි 
උඳයණ වහ ඵරලෂණති හර්ඹෂණභතහ ේභත 

649 650 



ඳහර්ලිමේන්තු 

(Standards) වඳුන්හදීභ, අහර්ඹෂණභ විදුලි උඳයණ 
බහවිතඹ ළශළෂණවීභ, ඳහල් ශිය ශියහන් ඵරලෂණති 
ංයෂණණඹ වහ හර්ඹෂණභ බහවිතඹ මමයහි නළඹුරු 
මොට, අනහත ඳයපුයට එහි ඇති ටිනහභ ව 
ළදත්භ වඳුන්හදීභට ඳහල් තුශ ඵරලෂණති ංේ 
සථහපිත කිරීභ වහ දළනුත් කිරීභ වහ ළඩටවන් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ, මඳෞේලි වහ යහජය ආඹතන වහ 
ඵරලෂණති ශභනහයණ ළඩටවන් වඳුන්හදීභ, න 
මොඩනළ් ලි ඉදිකිරීභ වහ වරිත මොඩනළ් ලි ක්රභමේදඹ 
වඳුන්හදීභ ළනි විවිධ ව අංල ඔසම ුයහඳෘති ක්රිඹහත්භ 
මමර්. මේ ළඩටවන භ් න් ර් 2020දී ගිහමොේ ඳළඹ 
1,895ෂණ ඉතිරි කිරීභට අමේෂණකතඹ. ය 2025 න විට න 
තහෂණණඹන්ද උඳමඹෝගී ය නිමින් විදුලි ඉල්ලුමභන් 
20% ්රභහණඹෂණ හර්ක අඩු ය ළනීභට ඉරෂණ 
තමේ. 

  මභඹට අභතය, දළනට 10.5% ඳභණ න ඳේධති ඵරලෂණති 
වහනිවීේ ර් 2025 න විට ඳේධතිමණ ළඩි දියුණු කිරීේ සිදු 
ය 10%ට ඩහ අඩු ය ළනීභට අමේෂණකතඹ. 

  පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති ්රබ විදුලි ජනනඹ වහ මඹොදහ 
ළනීභ. 

   විදුලිඵර ජනනඹ ේඵන්ධ පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති ්රබ 
උඳමඹෝගී ය ළනීභ තුන් ආහයඹකින් ක්රිඹහත්භ  මේ. 

I විලහර ඳරිභහණ පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති උදයහන 
සථහඳනඹ කිරීභ. 

 මේ ඹටමත් මභ.මො. 375 සුශං ඵර උදයහනඹෂණ 
භන්නහයභ ්රමේලමණ සථහඳනඹ කිරීභට මඹෝජිත 
අතය, එහි මුල් අදිඹය මර මභ.මො. 100 සුරං 
ඵරහහයඹෂණ 2019 ර්ඹ මුල් බහඹ න විට 
භන්නහයභ ්රමේලමණ ඉදිකිරීභ සිදුනු ඇත. 
එමභන්භ 2025 න විට ඉතිරි මභ.මො. 275හි ද 
ඉදිකිරීේ අන් ය හණිජ මභමවයුේ ක්රිඹහත්භ 
යනු රළමේ. 

 එමභන්භ, මභ.මො. 100 ඵළගින් න සර්ඹඵර 
උදයහන තුනෂණද ඉදිකිරීභට අමේෂණකත අතය, එහි 
ඳශමු අදිඹය මර මභ.මො. 100 සර්ඹඵර 
උදයහනඹෂණ මභොණයහර, සිඹමරහණ්ඩු ්රමේලමණ 
ර් 2021 න විට ඉදිකිරීභට අලය අධයඹනඹන් 
මේන විට සිදු මේ. 

II එමභන්භ මේ න විට මභ.මො. 10 මවෝ ඊට අඩු 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති යහඳෘති මඳෞේලි 
අංලමණ ආමඹෝජන භ් න් ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ඉවත මදර්මණභ පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති 
යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අලය න 
ේම්ුරණ ඳේධතිඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ රැවළන් 
භහර් ඉදිකිරීමේ ටයුතු සිදු නු ඇත. 

 දිගුහලීන ජනන ළරළසභ ඹටමත් මභභ 
ළඩටවන භ් න් ර් 2030 න විට කුඩහ 
ඳරිභහණ ජරවිදුලි ඵරහහයර භසත ධහරිතහ 
මභ.මො. 650ෂණ, සුශං ඵරහහයර ධහරිතහ  
මභ.මො. 650ෂණද, මඩන්මරෝ/වජ සන්ධ 
ඵරහහයර ධහරිතහ මභ.මො. 200ෂණද, සර්ඹ 
ඵරහහයර ධහරිතහ මභ.මො.200ෂණ දෂණහද ඉවශ 
නංහ ළනීභට ඉරෂණ තමේ. 

III යමේ විදුලි ඳහරිමබෝගිඹන් විදුලි නිසඳහදඹන් 
ඵට ඳත් යන ''සර්ඹඵර ංග්රහභඹ'' ළඩටවන 

 ඳසු ගිඹ ළේතළේඵර් 06 න දින අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහම  නිර නිම ු සර්ඹ ඵරලෂණති 
ජනන උඳයණ ඳේධතිඹට එෂණ යමින් ආයේබ 
ශ සර්ඹඵර ංග්රහභඹ විදුලි යහඳෘතිඹ ඹටමත් 
මභ.මො. 200ෂණ ර් 2020 න විටත් ර් 2025 
න විට එභ ්රභහණඹ මභ.මො. 1,000ෂණ දෂණහ 
ඉවශ නංහ ළනීභටත් ඉරෂණ ය ඇත. 

 (iii)  ළශීඨභෂණ තිමේ. 

 (iv)  අදහශ මනොමේ. 

(ආ) අදහශ මනොමේ. 

මභභ ්රලසනමඹන් අවරහ තිමඵන්මන් ර් 2015 - 2025 වහ 

න ශ්රී රංහමේ ඵරලෂණති ළරළසභට අනු, හඵන් ඳහද ටවන 

සිඹඹට 5කින් අඩු යන හයණඹ පිළිඵයි. එතමොට ඒ carbon 

footprint -[බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ''ඳාද සටහන්" 

කිඹන මොට භවරුන්ට  කිති ළමනහ හම .  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ  පිළිතුය මදන්න. 

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නමුත් මේට කිඹන්මන්, carbon footprint කිඹරහයි, රු 

අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභනි.  [ඵහධහ කිරීභෂණ] ඒ තයේ හිතට 

දළමනනහ මන්ද   

හඵන් ඳහද ටවන සිඹඹට 5 සීභහමේ තිඹහ න්න තිමඵන 

ක්රභමේද මභොනහද  2020දී ගිහමොේ ඳළඹ1895ෂණ එනේ, 

ර්තභහන ඳරිමබෝජනමඹන් සිඹඹට 16 ්රභහණඹෂණ ඉතිරි ය 

ළනීභ වහ අමේ අභහතයහංලඹ ක්රභ ණනහෂණ අනුභනඹ ය 

තිමඵනහ. විමලුමඹන්භ පුළුල් ඵරතර හිත ජනහධිඳති 

හර්ඹහධන ඵශහඹෂණ පිහිටුහ තිමඵනහ, ඵරලෂණති 

ශභනහයණඹට අදහශ, ඉල්ලුේ ශභනහයණඹ පිළිඵ. ඒ 

පිළිඵ විධිභත් ළරළසභෂණ ස ය තිමඵනහ. ඒ පිළිඵ 

මනභ ඵහ ළනීේ සිදු යරහ ඉදිරි ටයුතු යමන ඹනහ. ඒ 

වයවහ අමේ ඳරිය දණඹ අභ කිරීභ වහ අපි ළඩ පිළිමශෂණ 

ස යනහ.  ඒ වහ අලය මයගුරහසි ස කිරීභට හම භ, 

ඵරලෂණතිඹ ඉතිරි යන ඹන්මත්රෝඳයණ, හයු මීයණ ඹන්ත්ර, 

fans, විදුලි ඵල්ඵ යටට මන්වීභ වහ අලය ළඩ පිළිශෂණ අපි 

ස යනහ.  ඒ ටයුතු හර්ථ ආයේබ ය තිමඵනහ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් මේ අසථහමේදී ශ්රී රංහ සුනිතය ඵරලෂණති 

අධිහරිඹට භම  සතුතිඹ පිරිනභන්න අලයයි.  

රු භන්ත්රීතුභනි, ඒත් එෂණභ අපි මේ යමේ ඳරියඹට 

හඵන්ඩමඹොෂණයිේ ළඩිමඹන් දහඹ යන මඳොසිර ඉන්ධන 

බහවිතඹ අභ කිරීභට පිඹය න්නහ. ල් අඟුරු බහවිතඹ අභ 

යන්න, ඒ හම භ ඩීල් ව මනත් මඳොසිර ඉන්ධන බහවිතඹ 

අභ යන්න අපි ටයුතු යනහ. ඒ අනු මභමොේ 375 

ධහරිතහෂණ රඵහ ත වළකි සුශං විදුලිඵර උදයහනඹෂණ භන්නහයභ 

්රමේලමණ පිහිටුවීභට අපි ටයුතු යනහ. එයින් ඳශමුමනි 

මභහමොේ 100 ධහරිතහෂණ රඵහ ළනීමේ ටයුතු අපි  ආයේබ 

යරහ තිමඵනහ. අපි විලසහ යනහ, 2025 ර්ඹ මනමොට 

මභමොේ 375 ්රභහණඹට එඹ ංර්ධනඹ යන්න පුළුන් 

මයි කිඹරහ. ඒ හම භ ඹහඳනඹ ්රමේලමණත් ඉතහභ ටිනහ, ඉවශ 

මඳමශු පරදහයීතහෂණ හිත සුශං ඵර මරහර තිමඵනහ. ඒහ 

බහවිත යන්න පුළුන්. ඒහ අමේ ්රධහන උඳහඹ භහර්ඹෂණ 

මනහ, රු ථහනහඹතුභනි.  

ඊට අභතය මභමොේ 100 ඵළගින් ව සර්ඹ ඵර උදයහන 

තුනෂණ අමේ යමේ ඉදි මනහ. එයින් ඳශමු ළනි සර්ඹ ඵර 

උදයහනඹ මභොණයහර, සිඹමරහණ්ඩු ්රමේලමණ ඉදි කිරීභට අඳ 

ටයුතු යනහ. අපි ඒ ේඵන්ධමඹන් ළබිනේ අනුභළතිඹ රඵහ 

මන තිමඵනහ. අපි ඉතහභ තුටින් කිඹන්න ළභළතියි, අමේ 

යමේ සර්ඹ ඵර බහවිතඹ පිළිඵ ඉතහ සුවිමලුක ළඩටවනෂණ අපි 

ක්රිඹහත්භ යන ඵ. ඒට කිඹන්මන්, "සර්ඹ ඵර ංග්රහභඹ" 

කිඹහයි.   ඒ අනු ඔෂණමතෝඵර් භහමණ 06 ළනි දහ  ඒ වහ වන 

ණඹ ක්රභඹෂණ ක්රිඹහත්භ කිරීමේ ළඩ පිළිමශ ්රහමඹෝගි 

ආයේබ ශහ.  ඒ හම භ මභභ අඹ ළමඹන් අඳට විලහර වන 

651 652 

[රු අජිත් ීඨ. මඳමර්යහ භවතහ] 
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රළබී තිමඵනහ, පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති ෂණමුත්රඹ වහ. ඒ වයවහ 

මේ යමේ හභහනය ඳහරිමබෝගිඹන්ම  විදුලිඵර අලයතහ ඉටු 

ය ළනීභ වහ සුශං ඵරඹ, සර්ඹ ඵරඹ හම භ වජ සන්ධ 

බහවිත කිරීභ වහ අපි ඔවුන් මඳොරමනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, අපි සර්ඹ ඵරඹ බහවිතඹ පිළිඵ 

යහඳහරි ෂණමුත්රමණ ඳත්නහ උනන්දු රහ, මභමොේ එ 

ඵළගින් ව සර්ඹ ඵරහහය 60ෂණ රංහ පුයහභ විසිරී ඹන ආහයඹට 

පිහිටුවීභට ටයුතු යනහ. ඒ වහ ළබිනේ අනුභළතිඹ රළබුණු 

වි අපි එභ ටයුතු ආයේබ යනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

මභහිදී ඉතහභ ළදත් මදඹ න්මන් ංචහ, දණඹ ළශළෂණවීභ 

වහ මේ ෆභ එෂණභ ඉතහභ විනිවිදබහමඹන් යුතු ක්රිඹහත්භ 

කිරීභයි. ඒ හම භ තයහරී මිර ණන් අනුයි අපි ටයුතු 

යන්මන්. ඒ අනු  ඳසු ගිඹ භළයි භහමණ ඳශමුළනි තහට 

පුනර්ජනනීඹ ඵර ෂණමුත්රමණ තයහරී මිර ණන්රට - 

competitive biddingරට - ගිහිල්රහ රුපිඹල් 19ෂණ මරහ තිබුණු 

සුශං ඵරඹ මිරදී ළනීමේ ටිනහභ රුපිඹල් 12.29ට අඩු ය 

න්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ. එඹ විලහර -සිඹඹට 40 විතය- 

අඩුවීභෂණ. ඒ නිහ මේ ඵරලෂණති ෂණමුත්රමණ හඵන් ඳහද ටවන 

අඩු යරහ හඵන්ඩමඹොෂණයිේ විමභෝචනඹ අඩු යන භන්භ, 

මෝලීඹ උසණත්ඹ ඉවශ ඹෆභ පිළිඵ තිමඵන එභ 

අභිමඹෝරටත් හර්ථ මුහුණ මදන භන්භ, රු 

ජනහධිඳතිතුභහම  වහ රු අභළතිතුභහම  උඳමදස ඳරිදි අපි 

ඉතහභ ඉවශ, ඳරිය හිතහමී ළඩ පිළිමශෂණ ක්රිඹහත්භ 

යනහ. භභ රු චන්දිභ භම  භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත 

මනහ, මභභ ්රලසනඹ මඹොමු කිරීභ ළන. 

 
ගරු චන්දිම ගමනේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු ථහනහඹතුභනි, භට මේ ේඵන්ධමඹන් මටිමඹන් 

ඳළවළදිලි ය ළනීභෂණ අලයයි. රු ඇභතිතුභනි, සර්ඹ 

ඵරලෂණතිඹ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහ අදවස ්රහල ශහ. ඒ 

හම භ භභ දළනන්න ළභළතියි,  2020 න විට මොතයේ 

විදුලිඹ ්රභහණඹෂණ සර්ඹ ඵරලෂණතිඹ භ් න් උත්ඳහදනඹ යන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහද කිඹන එ පිළිඵ. ඒ හම භ විදුලිඹ 

ඉතිරි යන air conditioners, fans ආදී විදුලි උඳයණ 

ේඵන්ධමඹනුත් ඔඵතුභහ අදවස ්රහල ශහ. මේහයින් විදුලිඹ 

අඩු ය ළනීභට අභතය පුනර්ජනනීඹ ඵරලෂණති යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භ කිරීමේදී විමලුමඹන්භ විදුලිඵර භණ්ඩරමණ 

වමඹෝඹ රඵහ ළනීභට මභොෂණද ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් යන 

ක්රභමේදඹ කිඹරහ මටිමඹන් දළනන්න ළභළතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඉතහභ ටිනහ ්රලසන කිහිඳඹෂණ තභයි ඔඵතුභහ 

ඉදිරිඳත් මශු. ඳශමුළනි ්රලසනඹට පිළිතුය තභයි, 2020 න විට 

සර්ඹ ඵරමඹන් මභහමොේ 200කුත්, ඒ හම භ 2025 න විට 

මභහමොේ 1,000කුත් රඵහන්න අපි අමේෂණහ යනහ. 

මරෝමණ විල්ඳ ඵරලෂණති මරහර ඇසුරින් ඉතහභ ළදත්, ඒ 

හම භ ්රහමඹෝගි සුළු ඳරිභහණමණ සිට භවහ ඳරිභහණඹ දෂණහ 

යහේත න ආහයඹට බහවිත යන්න පුළුන් අනතුරු අභ, ඒ 

හම භ ්රහ ධනඹ ඳළත්මතන් හිතුත් අභ ්රහ ධනඹෂණ අලය 

න ෂණමුත්රඹ තභයි සර්ඹ ඵරඹ. ඒ නිහ අමේ යමේ ්රධහන 

අධහනඹ සර්ඹ ඵරලෂණතිඹ ේඵන්ධමඹන් මඹොමු මනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, 2050 න විට අමේ යමේ ඵරලෂණති ෂණමුත්රඹ  

සිඹඹට සිඹඹෂණභ සුශං ඵරමඹන් ව සර්ඹ ඵරමඹන් පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලෂණතිරට මඹොමු මන්න අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ආශු භහයසිංව භන්ත්රීතුභනි,  අඳට දළනටභත් විනහඩි 10 

ඳභණ හරඹෂණ ්රභහද මරහ තිමඵනහ. අද දමුදී ළදත් 

අභහතයහංල තුනෂණ ේඵන්ධයි විහදඹ තිමඵන්මන්.  

 
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භවහචහර්ඹතුභනි, මටිමඹන් අවන්න.  භභ ඉෂණභනින් පිළිතුරු 

මදන්නේ.  
 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ඇභතිතුභනි, අහන අතුරු ්රලසනඹ විධිඹට භභ 

ඔඵතුභහමන් දළනන්න ළභළතියි, ඔඵතුභහ 2025දී රඵහ න්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මන මභොහමොේ 1,000 කිඹන ථහයි, 

විදුලිඵර භණ්ඩරමණ බහඳතිතුභහම  භතඹයි කිඹන්මන් මදෂණ 

මන්ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට මභහමොේ 200යි, 

මභහමොේ 1,000යි කිඹන ඉරෂණරට ඹන්න විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට පුළුන් ද කිඹන ්රලසනඹ තිමඵනහ. ඒ විවිධ 

හච්ඡහරදී ඳළනනළගුණු ්රලසනඹෂණ. ඒ නිහ මේ ළටලු විහ 

ළනීභ ේඵන්ධමඹන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඔඵතුභහම  භතඹත් 

එෂණ භඳහත යන්මන් මොමවොභද කිඹරහ අභිමඹෝඹෂණ 

තිමඵනහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් භහ ඔඵතුභහමන් ඳළවළදිලි ය 

න්න ළභළතියි. 
 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, මේ භම  මඳෞේලි භතඹ 

මනොමයි. මේ අභහතයහංලමණ භතඹයි. 2020දී මභහමොේ 

200කුත්, 2025දී මභහමොේ 1,000ෂණ කිඹන ඉරෂණඹ ළබිනේ 

භණ්ඩර තීයණඹෂණ භ් න් අනුභත යපු ඉරෂණඹෂණ. ඒ නිහ 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹත්, භසත යජඹත්, අභහතයහංලඹත් ඒ 

ළබිනේ භණ්ඩර ්රතිඳත්තිඹ භත ඉදිරිඹට ඹනහ. ඒ ළන 

ළඹෂණ හිතන්න එඳහ. රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ වහ අඳට ළඩ 

පිළිමශෂණ තිමඵනහ. අද සර්ඹඵර ංග්රහභඹට තිමඵන උනන්දු 

අනු භභ ඔඵතුභහට කීමභන් කිඹනහ, මේ ඉරෂණ අඳට 

පුයහ න්න පුළුන් කිඹරහ.  

එෂණ එෂණ නිරධහරිඹහම  මඳෞේලි භතඹ මනොමයි, යජමණ 

භතඹයි ක්රිඹහත්භ න්මන්. 2015 ඳළරිස ේමුතිමණ තිමඵන 

ඉරෂණඹන් පුයහ ළනීභට අපි ළඳ මරහ ඉන්නහ. රු 

ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අභළතිතුභහත්, අභහතයහංලඹත් -අඳ සිඹලු 

මදනහභ- ඒ ළඳවීභ භතයි ඉන්මන්. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මභොෂණද, භවහචහර්ඹතුභහ  ඔඵතුභහ එ ්රලසනඹයි අවනහ 

කිේමේ.  

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳසළනි ්රලසනඹ භභ අවනහ. 

වතයළනි ්රලසනඹට අදහශ අතුරු ්රලසනඹකුයි භභ මීට මඳය 

ඇහුමේ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ ඇහුමේ ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ මන්ද  

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ වතයළනි ්රලසනඹට අදහශ අතුරු 

්රලසනඹෂණ ඇහුමේ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 5-937/'16-(1), රු (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයසිංව 

භවතහ. 

 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, මභඹ ඉතහභ ටිනහ ්රලසනඹෂණ. මේ 

වහ දීර්ක උත්තයඹෂණ තිමඵනහ. මේ ්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහ දීභ 

වහ භට මනත් දිනඹෂණ රඵහ මදන මර ඉල්රහ සිටිනහ. එඹට 

රු (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයසිංව භළතිතුභහ අතුටු මන එෂණ 

නළවළ.  ඊශඟ දමු භභ මේ ්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහ මදන්නේ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 7-948/'16(1), රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භළතිතුභහ. 

ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළි ක මශතළ (ඳළර්ලිනම්න්තු 

ප්රි වංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ඩු ඳක්නේ 

ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலஷப்தை ற்தம் வகுசண ஊடக அஷச்சதம் 

அசரங்கக் கட்சறறன் தொற்ஶகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ල් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මදන ටඹ. 

 

නමොරගශකන්ද  බහුකළර්ය  ලයළඳිි ය:  නලන් කෂ මුද  
 வரகயகந்  தனஶரக்குக்  கதத்றட்டம்:  எதுக்கற  தம் 
MORAGAHAKANDA   MULTI-PURPOSE   PROJECT:   MONEY  ALLOCATED 

941/‟16 

6. ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ගරු උදය ප්රභළත් 

ගම්මන්පි මශතළ නලනුල ) 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண - உ தறதரத் 

கம்ன்தறன சரர்தரக) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 

Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහමන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) 2008 මර් සිට 2016 දෂණහ මභොයවන්ද ඵහුහර්ඹ 
යහඳෘතිඹට හර්ක යජමඹන් මන් ශ මුදර, ර්ඹ 
අනු මන් මන් ලමඹන් මොඳභණද ඹන්න එතුභහ 
මභභ බහට දන්න්මනහිද  

(ආ) මනො එම ුනේ, ඒ භන්ද  
 

தற அஷச்சதம், ஶசற வகரள்ஷககள் ற்தம் 

வதரதபரர அலுல்கள் அஷச்சதரணஷக் ஶகட்ட 

றணர:  

(அ) 2008 ஆம் ஆண்டு தொல் 2016 ஷ வரகயகந் 

தனஶரக்குக் கதத்றட்டத்றற்கு தடரந்ம் 

அசரங்கம் எதுக்கறத்ள்ப றறத் வரஷக, தடரந் 

ரலறரக ணறத்ணறஶ ரது ன்தஷ அர் 

இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House of the amounts of 

money allocated annually by the Government for 

655 656 



2016 මනොළේඵර් 23  

the Moragahakanda Multi-Purpose Project from 

2008 to 2016 separately in respect of each year? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අනුරළධ ජයරත්න මශතළ (මශලෆලි වංලර්ධන ශළ 

ඳරිවර නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண - கரலி  அதறறதத்ற ற்தம் 

சுற்நரடல் தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 

Mahaweli Development and Environment) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ්රලසනඹට 

පිළිතුය වභළගත* යනහ. 
 

* වභළනම්වය මත තබන ද පිළිතුර: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) 2008 මර් සිට 2016 දෂණහ මභොයවන්ද ඵහුහර්ඹ යහඳෘතිඹට 
හර්ක යජමඹන් මන් ශ මුදර, ර්ඹ අනු මන් මන් 
ලමඹන් ඳවත වන් ඳරිදි මේ. 

(ආ) ඳළන මනොනඟී. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ සථහය නිමඹෝ 23(2) ඹටමත් රු ඩ රස 
මේහනන්දහ භළතිතුභහත්, රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භළතිතුභහත් 
්රලසන අහ තිමඵනහ. ඊට ඳසු අඳට තිමඵනහ තියය ංර්ධන 
වහ නජීවී අභහතයතුභහම  අභහතයහංලමණ නිමේදනඹ. දළනටභත් 
විනහඩි මදොශවෂණ ඉෂණභ මොස තිමඵනහ. අද දිනමණදී ළදත් 
අභහතයහංල කිහිඳඹ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹ ඳළළත්වීභට 
තිමඵනහ. ඒ නිහ, භභ ළභළතියි ඔඵතුභන්රහමන් අදවස 
විභන්න. 23(2) ඹටමත් විභසීභට ඇති ්රලසන අද දිනමණ 
අවනහද, ල් දළමීභට ළභළතිද  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, මවට දිනමණ එභ ්රලසන ඉදිරිඳත් 

කිරීභට ළභළතියි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එමු ල් දළමීභ මවොයි කිඹහ භභත් හිතනහ.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහම   point of Order එ 

මභොෂණද  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඊමණ දිනමණ ඉඩේ අභහතයතුභහට 
්රලසනඹෂණ මඹොමු ශහ. ඒ ්රලසනඹට රු ඉඩේ අභහතයතුභහ පිළිතුය 
බහත ය තිබුණහ. භහ හිතන විධිඹට, ඉඩේ ඇභතිතුභහට 
අභහතයහංලමණ නිරධහරින් විසින් රඵහ මදන හර්තහ අනුයි පිළිතුය 
බහත යන්මන්. නමුත්, එමු රඵහ දීරහ තිමඵන පිළිතුය 
ේපූර්ණ අතයඹෂණ කිඹහ භහ මඳෞේලි දන්නහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන අපි අධහනඹ මඹොමු යන්නේ.  ඔඵතුභහ දළනුත් 

කිරීභෂණ යන්න.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඊමණ දිනමණ භහ විසින් අන රද 
වත්ළනි ්රලසනඹ මනුමන් බහත ශ පිළිතුය අතයයි. එඹ 
අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහයි රඵහ දීරහ තිමඵන්මන්. ඒ නිහ රු 
ඇභතිතුභහත් අඳවසුට රෂණ මනහ. මභළනි තත්ත්ඹෂණ 
ඇතිවීමභන් මුළු ඳහර්ලිමේන්තුභ මනොභඟ ඹනහ. මභභ තත්ත්ඹ 
නියහයණඹ ය, නළත එභ ්රලසනඹට භට අර්ථ නිරඳණඹෂණ, 
එමවභ නළත්නේ පිළිතුයෂණ භහ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ හයණඹ ඉඩේ 

අභහතයතුභහම  අධහනඹට මඹොමු යන්න. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ පිළිඵ රු ඉඩේ අභහතයතුභහට දළනුේ මදන්නේ, රු 

ථහනහඹතුභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මවොයි, මඵොමවොභ සතුතියි. 

රු ඩ රස මේහනන්දහ භළතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ළභළතිද  
Shall we postpone your Question also for tomorrow?  
 

ගරු ඩේවහ නශලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay, Sir. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We have a time constraint. There are very important 

Ministries to be discussed today. Hon. Gamini 

Jayawickrama Perera, do you want to go ahead with your 

Ministerial Statement today or do you want to reply 

tomorrow?  Can you do it tomorrow? 

657 658 

        ර්ඹ     මන් ශ මුදර රු. මිලිඹන 

       2008                  826.82 

       2009                2388.00 

       2010                2047.00 

       2011                2280.00 

       2012              13414.62 

       2013              12392.00 

       2014                7500.00 

       2015               11130.36 

       2016               20600.00 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Minister, you can table it. 

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ (ි රවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் வதஶர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அஷச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

I can table it, but it is a very important issue. I came 

five days with the file. But the Hon. Member was not 

here.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can table it now. 
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் வதஶர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

What do you want? Shall I table it or answer it?  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, already fifteen minutes have gone.  
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் வதஶர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

I will take only five minutes.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

If you like you can answer it because it is your right. 

You can decide on that. 
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் வதஶர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Sir, I will take only five minutes. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I do not want to infringe on your right. But fifteen 

minutes have already gone. Hon. Doglas Devananda, 

what do you want him to do?  
 

ගරු ඩේවහ නශලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, let him answer. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, that is your right. So, I do not want to obstruct 

that. Hon. Minister, answer the Question within five 

minutes.    

ලට් මඩු ප්රනශනේ ලන විනළය නිවළ 
ඇි ලන ගෆ ලු : ි රවර වංලර්ධන ශළ 

ලනජීවි අමළතයතුමළනේ ප්රකළය 
ட்டடுப் தறஶசத்றல் கரடறப்தறணரல் 

உதரகும் தறச்சறஷணகள்:லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் 

அஷச்சரறன் கூற்த 
PROBLEMS ARISEN DUE TO DEFORESTATION 

IN WATTAMADU AREA: STATEMENT BY 

MINISTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

AND WILDLIFE 

 
ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ (ි රවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் வதஶர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அஷச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

රු භන්ත්රීතුභනි, සිංවර බහහමන් පිළිතුය දුන්නහට භෂණ 

නළවළ මන්ද  මවොට මත්මයනහ මන්. රු ථහනහඹතුභනි, 

2016.10.05 න දින සථහය නිමඹෝ 23(2) ඹටමත් රු ඩ රස 

මේහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ විසින් අන රද ්රලසනඹට භහ පිළිතුය රඵහ 

මදනහ. 

1.  මභඹ න ංයෂණණ මදඳහර්තමේන්තුට අඹත් 
්රමේලඹෂණ ඵළවින් අදහශ වහනිරට එමයහි ටයුතු කිරීභ 
න ංයෂණණ මදඳහර්තමේන්තු තුඹ. 

2.  අේඳහය දිසත්රිෂණමණ ඵෂණමිටිඹහ, තිරිරිඹමොල්ර න 
යෂණකතඹ න ංයෂණණ මදඳහර්තමේන්තු විසින් 
්රහලඹට ඳත් ය ඇති න යෂණකතඹෂණ න අතය, එභ 
යෂණකතඹ තුශ සිදුන නීති විමයෝධී ක්රිඹහ ේඵන්ධ 
නීතිභඹ පිඹය ළනීභ න ංයෂණණ මදඳහර්තමේන්තුට 
අඹත් හර්ඹබහයඹකි. එඵළවින් නජීවී ංයෂණණ 
මදඳහර්තමේන්තු භ් න් එභ ක්රිඹහන් නතය කිරීභට 
ටයුතු ශ මනොවළකි ඵ හරුණි දන්මි. 

3.  උෂණත ක්රිඹහභහර්ඹ න ංයෂණණ මදඳහර්තමේන්තු 
භ් න් ත යුතුඹ. 

4.  න ංයෂණණ මදඳහර්තමේන්තු තු යෂණකතර සිටින 
න තුන් ආයෂණහ කිරීභ න ංයෂණණ 
මදඳහර්තමේන්තු භඟ එෂණ සිදු ශ යුතු අතය, ඒ වහ 
ටයුතු කිරීභට අදහශ මලි පිඹය මන ඇත.  

එභ මදඳහර්තමේන්තු ේබි ළටල් වන්මන් නළවළ. No 

electric fences are put up by them.  The jungle remains as it 

is.  So, we have a problem. Today we are going to discuss 

this with His Excellency the President. We are trying to 

meet him prior to tomorrow's Debate.  

න අලි-මිනිස ළටුභ ඳහරනඹ කිරීමේ එෂණ ක්රමභෝඳහඹෂණ 

මර විදුලි ළට ඉදිකිරීභ සිදුයන අතය, 2015 ර්ඹ අන් 

න විට ඉදිය තිබ විදුලි ළට ්රභහණඹ කිමරෝමීටර් 2,900කි. 

රංහමේ දළනට ඉදියරහ තිමඵන්මන් කිමරෝමීටර් 1,700යි. ඒ 

හම  ත මදගුණඹෂණ ඉදියන්න තිමඵනහ. 2016 ර්මණදී 

ඉදිකිරීභට මඹෝජිත විදුලි ළට ්රභහණඹ කිමරෝමීටර් 550ෂණ මේ. 

මභභ ර්ඹ අන් න විට -මදළේඵර් භහඹ න විට- අපි 

කිමරෝමීටර් 200ට ආන්න ්රභහණඹෂණ ඉදිය අන් 

යනහ.  

659 660 
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තද, නජීවී රහඳ මත අලි මඩි රඵහදීභ සිදුය ඇති 

ඵළවින්, න අලින්ම  ආයෂණහ මභන්භ මිනිහම  ආයෂණහද 

රහ ළනීභට එඹ උඳහය න ඵ දන්නු ළභළත්මතමි. ඒ 

අනු 2016 ර්මණ ළේතළේඵර් භ අන් න විට ගිඟුේ මඩි 

(මරොකු) 185,595ෂණ, -ඒහ වරහ දළන් අලින්ම  න් අඩි 

පුපුයරහයි තිමඵන්මන්. දළන් අලින්ම  න් ඇමවන්මන් නළවළ. 

මෝච්චිමණත් වළේමඳනහ- ගිඟුේ මඩි (කුඩහ) 68,900ෂණ, ංඥහ 

දඟය 138,130ෂණ ආදී ලමඹන් එතු 392,625ෂණ න ඳරිදි අලි 

මඩි මඵදහවළය තිමඵනහ. ඊට අභතය ලමඹන් න අලි 

මභමවයුේ ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ීඨඩහහරී න අලි අල්රහ 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ මවොමයොේඳතහන න අලි රැවුේ 

භධයසථහනඹ මත නිදවස කිරීභද සිදු යනු රළමේ. අපි දරුණු 

අලි -මිනීභරු අලි- මනිහිල්රහ අෂණය තුන්දවට ආන්න භූමි 

්රභහණඹෂණ හිත මවොමයොේමඳොතහන strict security zone එට 

දභනහ.  

තද, න අලි වහනි මවුතුමන් විනහල න මිනිස ජීවිත වහ 

මේඳශරට මභන්භ පුේර ලහරීරි වහනි වහ න්දි ක්රභඹෂණ 

ක්රිඹහත්භ ය තිමඵනහ. එභ න්දි ක්රභඹ ඹටමත් ඳසුගිඹ ර් 

3දී මන රද න්දි ්රභහණඹ භභ කිඹන්නේ. 2013 මර් 

ජීවිත වහනිඹ රුපිඹල් මිලිඹන 7.7යි, මේඳශ වහනිඹ රුපිඹල් 

මිලිඹන 21.03යි, ලහරීරි වහනිඹ රුපිඹල් මිලිඹන 0.84යි. එතු 

රුපිඹල් මිලිඹන 29.57යි. 2014 මුළු එතු රුපිඹල් මිලිඹන 

30.04යි. 2015 රුපිඹල් මිලිඹන 25.46යි. අවුරුදු තුමන්භ මුළු 

එතු රුපිඹල් මිලිඹන 85.07යි.  රු ථහනහඹතුභනි, තද 

අමේ යජඹ විසින් න්දි ක්රභඹ ංමලෝධනඹ ශහ. ඒත්  කිඹන්න 

ඕනෆ. මභභ න්දි ක්රභඹ 23/2016 අභහතය භණ්ඩර ංමේලඹ 

භ් න් වහනිඹට ඳත් න පුේරයින්ට ළඩි ්රතිරහබ රළමඵන ඳරිදි 

ළබිනේ භණ්ඩරඹ විසින් ංමලෝධනඹ ය ඇති අතය, එභ 

ංමලෝධිත න්දි ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභට මේ න විට පිඹය 

මන ඇත. ඒ අනු ජීවිත වහනි වහ රුපිඹල් 100,000ෂණ  ව න්දි 

මුදර රුපිඹල් 200,000 දෂණහ ළඩි ශහ. මේමඳොශ වහනි වහ 

මනු රළබ රුපිඹල් 50,000 මුදර, රුපිඹල් 100,000 දෂණහ ළඩි 

ශහ. ලහරීරි වහනි වහ මනු රළබ රුපිඹල් 30,000 මුදර 

රුපිඹල් 75,000 දෂණහ ළඩි ශහ.  

භභ නේ නිර්මේල යන්මන්  අහිං මිනිමවෂණ භළරුමණොත් 

රුපිඹල් 500,000ෂණ මන්න ඕනෆ කිඹරහයි. ඒ හම භ 

අලිභංඩල් නිදවස කිරීමේදී මේලඳහරන ලමඹන් ඇ් ලි 

වන්න එඳහ කිඹරහ භභ ඉල්ලීභෂණ යනහ.  අලිඹහ ඹන ඳහමර්භ 

තභයි වළභදහභ ඹන්මන්. කුල් මදමෂණ මිනිසසුන්ට "උඔරහ 

මභතළනින් ේබිඹ වඳල්රහ" කිඹරහ මඳොලීසිමඹන් කිේහභ, ඒ 

යන්න පුළුන්. නමුත් අලිඹහ ඹන ඳහමර් දහල්භ ඹනහ. ඒ 

නිහ මේ යන්න නේ  අඳට මේලඳහරන වහඹ ඕනෆ. නළත්නේ 

මේ ්රලසනඹ වින්න ඵළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අපි මිනිසසුන්ට න්දි මනහ. 2019 

CITES මුළු  රංහමේ ඳත්නහ. යටල්  182කින් 5000ෂණ 

ඳභණ එඹට වබහගි මනහ. Rights of the animals ළන එහිදී 

හච්ඡහ යනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, අන් යන්න. 

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் வதஶர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මඵොමවොභ සතුතියි.  

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කළරක වභළනේී තලදුර ත් වකළ බන ී.  

[ප්රගි ය: නනොලෆම්බර් 22] 

[කථළනළයකතුමළ මූළවනළරඪ විය.] 

 
குலறல் ஶலும் ஆரப்வதற்நது.- [ஶர்ச்சற : ம்தர் 22] 

[சதரரகர் அர்கள் ஷனஷ கறத்ரர்கள்] 

 

Considered further in Committee- [Progress: 22nd November] 

[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අපි දළනටභත් විනහඩි 19ෂණ ්රභහද වී සිටිනහ. දිහ විමේඹ 

මනොභළති බහමේ ටයුතු යමන ඹහභ වහ බහ එඟද  

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර් 117, 214, 196, 197 ව 215 රහ ඵළලීභ, අද දින දිහ 

විමේඹ නළති පූර් බහ පූර් බහ 10.00 සිට  අඳය බහ 6.30 

දෂණහ. 

 
117 ලන ශීර්ය.- උවවහ අධයළඳන ශළ මශළමළර්ග 

අමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 461,458,000 

 
ஷனப்தை 117.-  உர் கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் 

அஷச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01. -  வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள்- 

லண்டுதஞ் வசனவு தௐதர 461,458,000 

 
HEAD 117.-  MINISTER OF HIGHER EDUCATION AND 

HIGHWAYS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 461,458,000 

 
196 ලන ශීර්ය.- විදයළ, තළක්ණ ශළ ඳර්නේණ 

අමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 219, 366,000 

661 662 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ஷனப்தை 196.- றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற  

அஷச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் வசனவு தௐதர 219,366,000 

 

HEAD 196.-  MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND  

RESEARCH 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 219,366,000 

 

197 ලන ශීර්ය.- නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ ලිත්තීය පුහුණු 

අමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු.3,809,015,000 

 

ஷனப்தை 197.-  றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் வரறல் 

தற்சற அஷச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் வசனவு தௐதர 3,809,015,000 
 

HEAD 197.-  MINISTER OF SKILLS DEVELOPMENT AND 

VOCATIONAL TRAINING 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 3,809,015,000 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඳහ වළරීභ - රු ඥහනමුත්තු ශ්රීමන්න් භවතහ. 

 
[10.19 a.m.] 
 

ගරු ඥළනමුත්තු ශ්රීනන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஶசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Hon. Chairman,  I move,  “That a sum of Rs. 10 be 

traditionally cut from all the Recurrent and Capital 

Expenditures of each Programme of the Heads of 

Expenditure bearing Nos. 117, 214, 196, 197 and  215 

related to the Ministries, Departments and other 

Institutions which come under such Ministries scheduled 

to be taken up for debate today, Wednesday, 23rd  

November,  2016 at the  Committee Stage Discussion of  

the Appropriation Bill, 2017.”  

       

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. Mavai S. Senathirajah. 

You have 30 minutes.    

 

[தொ.த. 10.21] 
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
வகப றசரபர் அர்கஶப, இன்த இடம்வததம் உர் 

கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சுக்குரற றற எதுக் 

கலடுகள்லரண குலறஷன றரத்றல் தங்குவகரள்ஷறட்டு 

ரன் கறழ்ச்சறஷடஶரடு, அஶணரடு இஷந் 

றடங்கள் சம்தந்ரகச் சறன ரர்த்ஷகள் ஶதசுற்கு 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  தொனரரக இந் உர் கல்றக்குப் 

வதரதப்தரண அஷச்ஷச ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன 

அர்கலக்கு ங்கறஷறட்டும் அர் அந் அஷச்ஷசப் 

வதரதப்ஶதற்நஷறட்டும் ரங்கள் ஆதனஷடனரம். அர் 

டக்கு, கறக்குப் தறஶசங்கபறலும் ஷண தறஶசங்கபறலும் 

இதக்கறன்ந ஶஷகஷப றஷநஶற்தகறன்ந றடத்றல் 

றகவும் ஆற்நல் றக்கரகவும் ஆலஷ றக்கரகவும் 

வசற்தட்டு க்கள் ணறல் ன்றப்ஷதப் 

வதற்நறதக்கறன்நரர்.  அதஷட தொற்சறகலக்கு ரங்கள் 

எத்துஷக்கஶண்டும்.  

அடுத்ரக, தல்கஷனக்கக ரணறங்கள் ஆஷக்குல- 

UGC - ஷனர் அர்கள் றகவும் எத்துஷப்ஶதரடு 

ங்கஶபரடு ஶஷன வசய்துதஷறட்டு அதக்கு து 

ன்நறஷத் வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன். தொக்கறரக ணக்கு 

எத சம்தம் றஷணறதக்கறன்நது. அரது ரண்தைறகு 

அஷச்சர் கறரறல்ன அர்கலம் UGC ஷனர் அர்கலம் 

ஷண துஷ அஷச்சர்கலம் ரழ். தல்கஷனக்ககத்றற்கு 

தஷகந்து, அற்குப் தறன்ணர் கறபறவரச்சறறஶன வதரநறறல் 

தேடத்ஷ -  Engineering Faculty - றநந்ஶதரது அந் 

றகழ்ச்சறறஶன ரதம் தங்குவகரண்டஷ றஷணவுகூதகறஶநன். 

அந் றகழ்றல், தல்கஷனக்ககங்கபறல் றர்கரனத்றல் 

ரர்கலஷட அதற  வரடர்தரகவும் தரடங்கஷப 

அறகரறக்கஶண்டி தொக்கறத்துத்ஷப் தற்நறத்ம் ரன் 

ஶதசறறட்டு ஶஷடறலிதந்து இநங்கறஶதரது, ஆற்நல்றகு 

UGC Chairman ந்து ணக்குக் ஷகனரகு வகரடுத்து 

"இஷத்ரன் ரங்கள் வசய்ஶண்டும்" ன்த வசரன்ணரர்.  

உர் கல்ற அஷச்சறல் றகவும் வதரதத்ரண இந் 

இததம் - வகப அஷச்சர் அர்கலம் UGC ஷனர் 

அர்கலம் - இஷந்து இங்குகறன்ந இந்ச் சந்ர்ப்தத்ஷ 

ரங்கள் தன்தடுத்க் கடஷப்தட்டிதக்கறன்ஶநரம். 

உர் கல்ற அஷச்சு றக லண்ட கரனரகஶ தன 

ரற்நங்கஷப அஷடந்து ந்றதக்கறன்நது. இந் ரட்டிஶன 

தல்கஷனக்ககங்கலக்கு ரர்கள் அதறக்கப்தடுறல் 

எத வகரள்ஷகத்றட்டம் இதக்கஶண்டும். உரரக 

ரர்கள் வதரநறறல் தேடங்கலக்கு அல்னது வரறல் 

தட்தப் தேடங்கலக்கு அதறக்கப்தட்டரல், அந் 

ரர்கள் அறல் சறத்றஷடந்தும் ஶஷன ரய்ப்தை 

ங்கக்கூடி அபவுக்கு அந்த் றட்டத்ஷ ரங்கள் 

குக்கஶண்டும்.  இப்வதரலது ங்கலஷட 

தறஶசங்கபறஶன அறகரண ரர்கள் உர் த்றல் 

கஷனத்துஷநறஶன தடிப்தணரல் அங்கறதக்கறன்ந 

தல்கஷனக்ககங்கபறலும் ஷண தல்கஷனக்ககங்கபறலும் 

60 தொல் 65 வீரண ரர்கள் கஷனப் 

தேடங்கலக்குத்ரன் வரறவுவசய்ப்தடுகறன்நரர்கள். இது 

ஆய்வுக்கு டுக்கப்தடஶண்டி எத தொக்கறரண 

றடரகும்.   

ரன் அன்த அந் றகழ்றல் ஶதசற றடம் 

ன்ணவன்நரல், உனக ரடுகபறல் தைகழ்ரய்ந் தல்கஷனக் 

ககங்கபறஶன வதரதபரரம் பர்ச்சற வதற்நறதக்கறன்ந 

ரடுகபறலுள்ப தல்கஷனக்ககங்கபறல் ர்த்கத்துஷநறல் 

ட்டும் 23 - 24 தரடங்கள் கற்தறக்கப்தடுகறன்நண. இன்ஷந 

உனகறஶன கடந் 15 - 20 ஆண்டுகபரக உனகரக்கல் 

ற்தம் சந்ஷப் வதரதபரரம் - globalization and market 

economy - ன்ந அடிப்தஷடறல், அந்ப் தரடங்கள் 

ஶஷரக இதக்கறன்நண. உரரக, உனகத்றஶன 

வதரதபரர ரலறரக ஆஷடத் வரறலில் அல்னது ற்தறத் 

663 664 
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வரறற்தஷநகபறல் தட்டப்தடிப்ஷத ஶற்வகரள்கறன்நரர்கள். 

உஷட ரரறப்தற்கு, அஷண டிஷப்தறல் - designing, 

சறத்றறடுலில் - embroidering and designing- றகவும் உச்சக் 

கல்றஷ அரது doctorate - கனரறறப் தட்டம் ஷ 

தடிக்கறன்நரர்கள். ஆகஶ, உனகப் வதரதபரரத்ஷப் 

வதரதத்ஷறல், அவ்ரநரண துஷநகபறல்கூட வரறல் 

தட்த ஆற்நல் ஶஷப்தடுகறன்நது.  

ங்கலஷட தல்கஷனக்ககங்கபறல் தத்துத் 

துஷநறஶன MBBS சம்தந்ரண தரடங்கள் கற்தறக்கப் 

தடுகறன்நண. ஆணரல், றஞ்ஞரண உனகறல் பர்ச்சறஷடந் 

ரடுகபறல் அந் தத்துத் துஷநத்டன் வரடர்தைதட்ட ட்டுக் 

கற்ஷகவநறகள் கற்தறக்கப்தட்டு தகறன்நண. இந்றரறஶன 

இற்ஷநக்கு ரன்கு - ந்து ஆண்டுகலக்கு தொன் அஷணத் 

வரடங்கறறட்டரர்கள். அரது, தத்துத் துஷநத்டன் 

இஷந் - related courses with MBBS - துஷநகள்ரன் 

அறகரண ஶஷனரய்ப்ஷதப் வதற்தக் வகரடுக்கறன்நண. 

ஆணரல், இங்கு இவ்ரநரண கற்ஷகவநறகள் இல்ஷன.    

இன்த இங்கு கஷனத்துஷந ரர்கள் ன்ண 

தடித்ரர்கள், ன்ண தரடத்றல் சறத்றஷடந்ரர்கள் ன்த 

அநறந்து அற்கு ற்நரநரண ஶஷனரய்ப்தைகள் ங்கப் 

தடுறல்ஷன. உரரக தட்டரரறகலக்கு ஶஷன 

ங்குகறன்ஶநரம் ன்ந அடிப்தஷடறல் அர்கள் 

ங்வகங்ஶகர ல்னரம் றறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். இந் 

றஷனஷரணது அர்கபறன் றர்கரனத்றல் தொன்ஶணற்நத்ஷ 

ற்தடுத்துறல்ஷன.  

உனக ரடுகபறலுள்ப தன தல்கஷனக்ககங்கலக்கு ரன் 

வசன்நறதக்கறன்ஶநன். குநறப்தரக இந்றரவுக்குச் வசன்நறதக் 

கறன்ஶநன். அங்கு தல்கஷனக்கங்கலக்குத் வரறரகும் 

தொன்ணஶ சம்தந்ப்தட்ட ரர்கபறன் றர்கரனம் 

லர்ரணறக்கப்தடுகறன்நது. அரது, அர்கள் ந்த் துஷநறல் 

தல்கஷனக்ககக் கல்ற கற்க ஶண்டும், அன் தோனம் ந்த் 

துஷநறல் ஶஷனரய்ப்தைப் வதந தொடித்ம் ன்தது தற்நறச் 

சறந்றத்து அர்கள் உனகத்ஶரடு எட்டி உர்ற்கரண 

றட்டங்கள் குக்கப்தடுகறன்நண. அந் ஷகறல் 

தல்கஷனக்ககத்றதஷட ஆம்த றகழ்ச்சறத்றட்டம் தத்ரம் 

குப்தறல் ஆம்தரகறன்நது. ந்க் கல்றஷ ந்த் 

றட்டத்றன் அடிப்தஷடறல் வரட ஶண்டும் ன்த 

தரடசரஷனகபறல் ஆசறரறர்கள் ற்தம் வதற்ஶநரர் லர்ரணறக் 

கறன்நணர். அரது, ரர்கள் ந்த் துஷநறஶன ஆர்ம் 

வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள், ந்த் துஷநறஶன கூடுனரண 

தைள்பறகஷபப் வததகறன்நரர்கள் ன்தது கறக்கப்தட்டு, அன் 

அடிப்தஷடறல் தல்கஷனக்ககங்கபறல் அதற ங்கப் 

தடுகறன்நது. அது எத தொக்கறரண ஶஷரகும். து 

ரட்டில் அறகரண ரர்கலக்கு இவ்ரநரண 

றகரட்டல் கறஷடப்தறல்ஷன. இந் றடங்கபறல் தல்கஷனக் 

கக ரணறங்கள் ஆஷக்குல ஆஶனரசஷண கூந ஶண்டும்; 

கட்டஷபஷப் தறநப்தறக்க ஶண்டும் ன்த ரன் 

றஷணக்கறன்ஶநன். இறல் counselling system ஷடதொஷநப் 

தடுத்ப்தட ஶண்டும். தத்ரம் குப்தைக்கு ஶல் அரது 

தல்கஷனக்ககங்கலக்குத் வரறவுவசய்ற்கு தொன்ணர் ந் 

அடிப்தஷடறல் ந்த் துஷநக்குத் ஶர்ந்வடுக்கப்தட 

ஶண்டும் ன்ந றகரட்டல் இதக்க ஶண்டும்; வரறல் 

ரய்ப்தை உதறப்தடுத்ப்தட ஶண்டும். அது றகவும் 

தொக்கறரணது. அந் தொஷந ஷடதொஷநறல் இல்னரதடிரல் 

ரன் வததம்தரனரண ரர்கள் தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள்.  

ரன் இங்கு குநறப்தறட்டதுஶதரல், ங்கள் தறஶசங்கபறஶன 

60 - 65 வீரணர்கள் கஷனப் தேடத்றற்கு ட்டும் 

வரறவுவசய்ப்தடுகறன்நரர்கள் ன்தது றகவும் கஷனக்குரற 

றடம். அதஷட றஷபவு தற்நறச் சறத உரம் 

என்ஷநக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்ஶநன். கடந் சறன கரனங்கபரக 

ங்கலஷட தறஶசங்கபறலிதந்து ரறகள் - nurses தறக்கு 

ஆட்கள் றண்ப்தறப்தறல்ஷன ன்த அஷச்சர்கள் 

வசரல்கறன்நரர்கள். ஆணரல், தத்துஷணகபறல் அந்த் 

துஷநக்கு றஷந வற்நறடங்கள் இதக்கறன்நண. அதுதற்நற 

ஆரய்ந்து தரர்த்ஶதரது, அர்கள் றஞ்ஞரண தரடங்கபறல் 

சறத்றஷடரஷரன் கரம் ன்ந வததம் அறர்ச்சறரண 

தறல் கறஷடத்து.  
     

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcome Hon. (Dr.) Raja Pervaiz Ashraf, 

former Prime Minister of Pakistan, accompanied by 

Madam Ashraf and the Delegation, now present at the 

Speaker's Gallery.    
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Shall I proceed, Sir? 

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Yes, you may go ahead.  
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ங்கலஷட தறள்ஷபகள் கற்க தொடிரர்கள் அல்னர். 

ஆணரல், அர்கலக்குச் சரறரண றகரட்டல் ங்கப் 

தடுறல்ஷன. இதுகுநறத்துப் ஶதச  ரன் அறக ஶம் டுக்க 

றல்ஷன. ஆணரல், அஷச்சர் அர்கள், தல்கஷனக்கக 

ரணறங்கள் ஆஷக்குல, தல்கஷனக்ககப் தேடரறதறகள், 

தல்கஷனக்கக கவுன்சறல் உதப்தறணர்கள் ல்ஶனரதம் கூடி 

ஆரய்ந்து, றகரட்டல் குலக்கஷப அஷத்து, அர்கலடரக 

ரர்கலக்கு றகரட்ட ஶண்டும் ன்த ரன் 

லித்தத் றதம்தைகறன்ஶநன்.  

ரர்கள் தல்கஷனக்ககங்கலக்குத் வரறவுவசய்ப் 

தடுற்கு தொன்ணர் 10ஆம், 11ஆம், 12ஆம் ஆண்டுகபறல் 

அந்ப் தறள்ஷபகபறல் த்ஷண ஶதர், றஞ்ஞரணத்துஷந, 

வதரதபறல்துஷந, ர்த்கத்துஷந ஶதரன்நற்நறல் ந்வந்த் 

துஷநகலக்குத் வரறவுவசய்ப்தடுரர்கள் ன்தது வரடர்தறல் 

அர்கலக்கு றபக்கபறக்க ஶண்டும். ரங்கள் உனகத்ஶரடு 

எட்டி உர்ற்கும் வதரதபரரத்ஷக் கட்டிவலப்தை 

ற்கும் அர்கள் ங்கலஷட வசரந் ரழ்க்ஷகறல் 

தொன்ஶணதற்கும் இது றகவும் தொக்கறரணது. இப்வதரலது, 

60-65 வீ ரர்கள் கஷனப்தேடத்றல் இதக்கறன்ந றஷனஷ 

ரநற, 60-65 வீரண ரர்கள் றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த,  

ர்த்க தேடங்கலக்குச் வசல்லும் றஷன ற்தடஶண்டும். 

அத்துடன், ஷண தரடங்கலடன் வரடர்தைஷட 

கற்ஷகவநறகள் இதக்கறன்ந Medical Faculty, Engineering 

Facultyக்குச் வசல்னஶண்டும். இது றகவும் தொக்கறரணது.  

இப்வதரலது உர்கல்ற அஷச்சுக்குக் கலழ் இதக்கறன்ந 

தல்கஷனக்கக ரணறங்கள் ஆஷக்குல தைறரக 27 

கற்ஷகவநறகஷப அநறதொகப்தடுத்றறதக்கறன்நது ண ரன் 

றஷணக்கறன்ஶநன். இது கறழ்ச்சறரக ற்தக்வகரள்பக்கூடி 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

எத றடம். ஆணரல், ரங்கள் ர்த்கத்துஷந, றஞ்ஞரணத் 

துஷந, வரறல்தட்தத்துஷந ஆகறற்நறல் அறகபவு 

ரர்கஷப ஈடுதடுத்றணரலும் அர்கள் சறத்றஷடந்து 

வரறல் வததற்கும் எத றட்டம் ஶண்டும். அற்கரண 

வரறல்துஷநகள் இப்வதரலது றகக் குஷநரகக் கரப்தடு 

கறன்நண. ங்கலஷட வகரள்ஷகத் றட்டறடலிஶன 

இதக்கறன்ந தறச்சறஷண கரரக, து ரட்டிலுள்ப 

தல்கஷனக்ககங்கபறல் இதந்து தட்டப்தடிப்ஷத தொடித்து 

வபறஶ தகறன்நர்கலக்கு ஶஷனரய்ப்தை ங்குற் 

கரண வரறல் துஷநகள் றகவும் அரறரகஶ இதக்கறன்நண. 

அதுவும் டக்கு, கறக்குப் தறஶசங்கபறஶன றகவும் 

அதஷரக இதக்கறன்நது;  இல்ஷனவன்தம்கூட ரன் 

வசரல்ஶன். அணரல், இன்ஷந வீண வரறல்தட்த, 

றஞ்ஞரண, கணற த்கத்றஶன வதரதபரர ரலறரகவும் 

ணறகுன ரலறரகவும் அறந்துஶதரறதக்கறன்ந டக்கு, 

கறக்குப் தறஶசங்கலக்கு இந் ஆண்டிலிதந்து அடுத் 

தோன்த - ந்து ஆண்டுகபறல் தொலீடுகள் தகறன்நஶதரது, 

உனகத்ஶரடு எட்டி பர்ந்றதக்கறன்ந வரறல்தட்தத் 

துஷநறன் உற்தத்றகஷப ஶற்வகரள்ற்குப் வதரதத்ரண 

ரர்கள் அங்கு இதக்கரட்டரர்கள்; அல்னது அற்நறல் 

சறத்றஷடரர்கபரக இதப்தரர்கள்; அல்னது வரறவு 

வசய்ப்தடரல் இதப்தரர்கள். அப்தடிரணரல், ப்தடிப் 

வதரதபரரத்ஷக் கட்டிவலப்த தொடித்ம்? இது றக 

தொக்கறரண றடம்.  

அடுத்ரக, ரன் தன தல்கஷனக்ககங்கள் வரடர்தறல் 

ஆரய்ந்து தரர்த்ஶன். இன்த உனகறஶன பர்ச்சறஷடந் 

ரடுகபறலுள்ப தல்கஷனக்ககங்கபறன் ஆற்நல், அநறவு, 

கண்டுதறடிப்தைக்கஷப ங்கலஷட தல்கஷனக்ககங்கபறன் 

தொன்ஶணற்நத்துக்கரகவும் உர்ச்சறக்கரகவும் தகறர்ந்துவகரள்ப 

ஶண்டுரணரல், ரங்கள் அந்ப் தல்கஷனக்ககங்கஷப 

ங்கலஷட தல்கஷனக்ககங்கஶபரடு இஷக்கஶண்டும். 

They have to be affiliated with foreign universities in 

developed countries. இந்றரறஶன, IIT ற்தம் றசரத் 

துஷநறல் தொன்ணறஷனறல் இதக்கறன்ந தல்கஷனக்ககங்கள் 

உனகறஶன பர்ச்சறஷடந் ரடுகலடன் ஶடிரகஶ 

இஷந்து, அநறவு ரலறரக பர்ச்சறஷடந் அங்குள்ப 

தல்கஷனக்ககங்கபறன் அநறஷத்ம் ஆய்வுகஷபத்ம் வதற்த, 

றர்கரன உனகறல் இந்றரஷக் கட்டிவலப்தைற்கு 

தொன்தவகரண்டிதக்கறன்நண. இப்தடிப் தன ரடுகபறல் 

இதக்கறன்நண. அர்கள் ங்கலஷட தல்கஷனக் 

ககங்கஶபரடு இஷந்து தரடத்றட்டத்ஷக் கற்தறப்தஷ - 

தறற்தறப்தஷ ரங்கள் தரர்த்றதக்கறன்ஶநரம். வதரதபர 

ரத்றஶன பர்ச்சறஷடர, கடன் சுஷறல் இதக்கறன்ந, 

ங்கஷபப் ஶதரன்ந தறன்ங்கற ரடுகலக்கு இது சறநந் 

றகரட்டிரக இதக்கும்.  

வசன்ந 2 - 3 ஆண்டுகலக்கு தொன்ணர், ரன் உர் கல்ற 

தற்நற தரரலன்நக் குலறஶன அங்கம் கறத்ன்தோனம் 

அவுஸ்றஶலிர ரட்டுக்குச் வசன்நறதந்ஶன். அற்கு 

தொன்ணதம் ஶத சந்ர்ப்தங்கபறல் அங்கு வசன்நறதக்கறன்ஶநன். 

இந்ப் தத்றல் வகௌ றல் சறநறதரன  சறல்ர 

அர்கபறன் ஷனஷறல் வசன்ந குலறணஶரடு, ரங்கலம் 

தங்குதற்நறஶணரம். அங்கு சறட்ணற தல்கஷனக்ககத்றலும் 

Western Australia றல் ஶதர்த் கரறலுள்ப தல்கஷனக் 

ககத்றலும் கனந்துஷரடல் இடம்வதற்நது. அங்கு, அர்கள் 

ங்கஶபரடு கனந்துஷரடி, ஆய்வுகஷபச் வசய் றகழ்ச்சறத் 

றட்டவரன்நறல் ரதம் கனந்துவகரண்டு ஶதசறஶணன். அறல் 

ங்கள் குலறணரறல் தனர் ஶதசறணரர்கள். அன்தோனம், 

வ்பவுதூம் எத தல்கஷனக்ககம் உனஶகரடு எட்டி 

ஆய்வுகஷப - research work - வசய்கறன்நது ன்தஷ 

அநறக்கூடிரக இதந்து. அர்கபது வதரதபரர 

ரலறரண கண்டுதறடிப்தை - ஆய்வு இப்வதரலதும் ன்ணறடம் 

இதக்கறன்நது. எவ்வரத ரதொம் எவ்ஶரர் ஆண்டும் 

அர்கள் அவுஸ்றஶலிர உட்தட ஷண ரடுகபறன் 

வதரதபரர பர்ச்சறஷ எப்தறட்டுப் தரர்க்கறநரர்கள். 

அறஶன, உற்தத்றறலும் தொலீடுகஷபச் வசய்றலும் றகழ் 

கரனத்றல் சலணர எத தொக்கறத்தும் ரய்ந் ரடரக 

இதந்ரலும் றர்கரனத்றல் இந்றர அற்நறல் றக 

தொக்கறத்தும் ரய்ந் இடத்ஷப் வததம் - " even though 
China is the power in economic development but India will be the 
superpower in future" ன்த அர்கள் அஷடரபம் 

கரட்டுகறநரர்கள். 

அந் ரட்டின்  அஷச்சஷ அல்னது  றட்டறடல் 

துஷநறணர் றட்டங்கஷப குப்தற்கு உறரக அங்குள்ப 

தல்கஷனக்ககங்கபறல் ஆய்வுகஷப டத்ற அன்தோனரகத் 

லர்ரணங்கஷப டுக்கறன்நணர். அந்த் லர்ரணங்கஷப 

ங்கலஷட ரட்டின் றர்கரனத்றற்கரக ஷடதொஷநப் 

தடுத்துது ட்டுன்நற, அற்ஷந ஆஶனரசஷணகபரகவும் 

றட்டங்கபரகவும் உனக ரடுகலக்கு அநறறக்கறநரர்கள். இது 

தொக்கறரக ன்ஷண றறப்தஷடச் வசய்து. ணஶ, 

ங்கலஷட தறஶசங்கபறலுள்ப தல்கஷனக்ககங்கபறலும் 

ஆய்வுப் தேடங்கள் -Research Faculties உதரக்கப்தட 

ஶண்டும்; அற்கரண றற எதுக்கப்தட ஶண்டும். எவ்வரத 

தல்கஷனக்ககத்றலும் அஷணத்துத் துஷநகபறலும் - அது 

வரல்வதரதபறனரக இதக்கனரம், தைறறனரக இதக்கனரம், 

றர்கரன பர்ச்சறத் றட்டங்கபரக இதக்கனரம் - ஆய்வு 

வசய்ற்கு அஷச்சு றறஷ எதுக்க ஶண்டும் ன்த ரன் 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்ஶநன்.  

ஶலும், து தல்கஷனக்ககங்கபறல் தரரற குஷந 

தரடுகள் கரப்தடுகறன்நண. தல்கஷனக்ககங்கபறன் ஶஷ 

கலக்கு எதுக்கப்தடுகறன்ந றற  ஶதரரவன்த 

வசரல்கறநரர்கள். தன ரடுகபறஶன, குநறப்தரக, அவரறக் 

கரறஶன 'ரசர' ஶதரன்ந றதணங்கபறல் ரர்கள் தன 

கண்டுதறடிப்தைகஷபச் வசய்கறநரர்கள். இங்குள்ப ரர்கள் 

சறனதம் தல்கஷனக்ககத்றற்குச் வசல்ற்கு தொன்ணஶ சறன 

கண்டுதறடிப்தைகஷபச் வசய்துள்பரர்கள். ணஶ, இவ்ரநரண 

ர்கஷப அஷடரபம் கண்டு அற்கரண எத றட்டத்றன் 

தோனம் அர்கஷப ஊக்குறப்தற்கரக உரற றறவரதுக் 

கலடுகஷப உர் கல்ற அஷச்சு ங்கஶண்டும்.  

வகப உர் கல்ற அஷச்சர் அர்கஶப, இந் ரட்டில் 

தொன்ணரள் தறர் தண்டரரக்க உட்தட கண்டித் 

ஷனர்கபரக இதந்ர்கள் "இங்ஶக அறகரங்கஷபப் 

தரகப் தகறர்ந்து, எத சஷ்டி அடிப்தஷடறல்ரன் 

இணப்தறச்சறஷணக்கரண லர்ஷக் கரனரம்" ன்த வசரல்லி 

த்ள்பரர்கள்.   வடரணதோர் ஆஷக்குலவுக்கு தொன்ணரலும் 

ஶசரல்தரற ஆஷக்குலவுக்கு தொன்ணரலும் உங்கலஷட 

ஷனர்கள் தொன்ஷத்ஷவல்னரம் லங்கள் இப்வதரலது 

ஶதசறதது ங்கலக்கு உற்சரகரகவுள்பது. ணஶ, 

உங்கஷபப் ஶதரன்ந ல்ன அஷச்சர்கபரக இதப்தர்கள் 

இந் ரட்டின் இணப்தறச்சறஷணஷத் லர்ப்தற்கு சஷ்டிக் 

ஶகரட்தரட்டின் அடிப்தஷடறல்  டடிக்ஷக டுக்க 

ஶண்டும்.  

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ஶதரர்க் 

கரனங்கபறல்கூட வீழ்ச்சறஷடரறதந் கல்ற இப்வதரலது 

வீழ்ச்சறஷடந்றதப்தரகப் தனர் வசரல்கறநரர்கள். இந் 

றஷனஷஷ ரற்நறஷக்க ஶண்டும். ரன் வசரல்து 
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ணறஶ உர் கல்றக்குரற றடல்ன; இறல் கல்ற 

அஷச்சும் றட்டறடல் அஷச்சும்  சம்தந்ப்தட்டிதக்கறன்நண. 

அத்துடன், எத ரட்டின் வகரள்ஷகத் றட்டறடலில் 

வ்பவுதூம் ரர்கலம் வரறனரபர் ர்க்கத்றணதம் 

வசல்ரக்குச் வசலுத்துகறன்நணர் ன்தஷத்ம் கணறக்க 

ஶண்டும்.  ங்கலஷட தறஶசங்கபறஶன கட்டிடம் கட்டு 

ற்குப் தறற்சற வதற்ந, றநன்றக்க வரறனரபர்கள்கூட  - 

skilled labourers இல்ஷன. ஆகஶ, வீழ்ச்சறஷடந்றதக்கும் 

கல்ற றஷனஷ ஶவனச் வசய்ற்கு ரட்டின் கல்றக் 

வகரள்ஷகத்டன்  றட்டறடல் வகரள்ஷகத்ம் இஷக்கப்தட 

ஶண்டும்.  

இப்வதரலது ஶதணர தறடித்து லதுகறன்ந கரனல்ன. 

ல்னரஶ கறணற  - computer ரகறறட்டண. எத 

ஶசரஷணறஶன சறத்றஷடந்ரல் அடுத்ரள் அர்கலக்கு 

இடம் - placement   கறஷடக்கறன்நது. இந்றரறஶன IIT  

வ்பவு பர்ச்சற வதற்ந வரறல்தட்தத் துஷநரக 

இதக்கறன்நது! ஆஷகரல் ரன் இன்தவரத கதத்வரன்ஷந 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றஶன தொன்ஷக்க றதம்தைகறன்ஶநன். 

ங்கலஷட தல்கஷனக்ககங்கள் ஶதரறபவு ஆய்ரற்நல் 

அற்நஷரக இதக்கறன்நண. அஷறட, இனங்ஷக 

தொலறலுதொள்ப தல்கஷனக்ககங்கஷபத் ஶசற அபறல் 

றப்தேடு வசய்ரல், ஶதரஷணப் தல்கஷனக்ககத்ஷத்ம் 

வகரலம்தைப் தல்கஷனக்ககத்ஷத்ம் வரறல்தட்தத் துஷந 

றஶன வரநட்டு தல்கஷனக்ககத்ஷத்ம் தொன்ணறஷனறல் 

உள்ப தல்கஷனக்ககங்கள் ணக் குநறப்தறடனரம். இஷ 

வபறரடுகபறல் பர்ச்சறவதற்ந தல்கஷனக்ககக் கட்டஷப்தை 

கஶபரடு இஷக்கப்தட்டு  இன்தம் தொன்ஶணற்நப்தட  

ஶண்டும். 

தல்கஷனக்கக அதறறல், merits அடிப்தஷடறலும் 

அற்குப் தறன் ரட்ட அடிப்தஷடறலும் ரர்கஷபச் 

ஶசர்க்கறன்ந எத தொஷந இப்வதரலதும் இதக்கறன்நது. 13ஆது 

றதத்ச் சட்டத்றலும் எத ரகரத்றற்கு தல்கஷனக்ககம் 

என்நறஷணத் வரடக்கனரம், அஷணப் தரரறக்கனரம் ன்ந 

அபவுக்கு அறகரங்கள் ங்கப்தட்டண; ஆணரல் ஷடதொஷந 

றஶன கறஷடரது. ஆகஶ, வகப அஷச்சர் அர்கஶப, 

எவ்வரத தறரந்றத்றலும் - எவ்வரத ரகரத்றலும் 

merits அடிப்தஷடறல் ரர்கள் ஶசறப் தல்கஷனக் 

ககங்கலக்கு அதறக்கப்தடுஷண அஷச்சு லர்ரணறத் 

ரலும், ஷண 70 - 75 வீரண ரர்கஷப அந்ந்ப் 

தறரந்றங்கபறலுள்ப தல்கஷனக்ககங்கலக்கு  எவ்வரத 

துஷநக்கும் வரறவுவசய் ஶண்டும்; அற்குப் வதரதத்ரகத் 

துஷநகலம் றதப்தட ஶண்டுு்ம். அவ்ரவநணறல், இது 

தனறரண சறக்கல்கலக்குத் லர்ரக அஷ தொடித்ம்.  

ஶலும், றர்கரனத்றல் தல்கஷனக்கக ரர் 

அதறஷ அறகரறத்து 50,000க்கு ஶற்தட்ட ரர்கஷப 

உள்ரங்கத்   லர்ரணறத்றதப்தது ஶற்கத்க்க எத றட 

ரகும். ரன் இங்கு குநறப்தறடுஷ றஷநஶற்தது ரர் 

கஷப ஶனறகரக அதறப்தஷ இனகுதடுத்துரக 

அஷத்ம். அப்ஶதரது ணறரர் கல்ற றதணங்கலக்கு ஶதரக 

ஶண்டுர, இல்ஷனரவன்தஷ அர்கள் லர்ரணறத்துக் 

வகரள்ரர்கள்.  

உனக ரடுகபறஶன 70 - 90 சவீரஷ கற்நர்கள் 

றஷநந் ரடுகபரக இதக்கறன்நண. உனக ரடுகபறஶன 

அந்ந்த் துஷநகலக்கு ற்நரத ஶஷனரய்ப்தைக்கஷபப் 

வதற்தக்வகரள்துஶதரன ங்கலஷட ரர்கஷபத்ம் 

உதரக்குது றக அசறரக இதக்கறன்நது. அது ந்ப் 

தல்கஷனக்ககரக இதந்ரலும் தரறல்ஷன. ஆணதடிரல், 

இஷ லங்கள் தரறசலலிக்க ஶண்டும். குநறப்தரக ரகர, 

ரட்டத் வரறவுகலக்கப்தரல் ங்கலஷட தறஶசங்கபற 

லுள்ப தல்கஷனக்ககங்கபறல் 70 - 75 சவீரண 

ரர்கள் அந்ப் தறஶசத்ஷச் ஶசர்ந்ர்கபரக 

இதப்தரர்கள். அந்ந் தல்கஷனக்ககங்கபறஶன அந்ந்ப் 

தறஶசங்கஷபச் ஶசரு்ந்  75 சவீரணர்கஷப எவ்வரத 

துஷநக்கும் வரறவுவசய்த்ம் ஷகறல் தைட்சறகரண எத 

சறந்ஷணஷ - றட்டத்ஷக் வகரண்டுந்ரல், ன்நரக 

இதக்கும். ரங்கள் இற்ஷநவல்னரம் இண ரலறரகக் 

கததுகறன்ஶநரம் ன்தது கதத்ல்ன. அங்கு ல்ஶனரதம்  

தடிக்கனரம். ஆணரல், அந்ந் தறரந்றங்கபறல் இதக்கறன்ந 

தல்கஷனக்ககங்கலக்கு அந்ந்ப்  தறரந்றங்கஷபச் ஶசரு்ந் 

அறகரண ரர்கஷப அஷணத்துத் துஷநகலக்கும் 

ஶரு்ந்வடுக்கும் அந் அடகல் தொஷநரணது, அர்கலஷட 

ஷடதொஷநப் தறச்சறஷணகஷபத் லர்ப்தற்கரண ரய்ப்தரக 

அஷத்ம். அணரல் கண்டிப்தரக அந் றட்டத்ஷக் வகரண்டு 

ந்ரல், ரங்கலம்  உங்கலக்கு எத்துஷப்தரக இதப்ஶதரம். 

அந்ந்ப் தல்கஷனக்கக ட்டத்றல் ஆற்நல், அநறவு 

வகரண்டர்கஶபரடு ஶசரு்ந்து ரங்கலம் உங்கலடன் 

ஶதசனரம் ன்தரல், அஷச் வசய்ஶண்டுவன்த ரன் 

ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

அடுத்ரக, ரர்கள் வரறந்வடுக்கஶண்டி 

தரடங்கள் தற்நறச் சறன கதத்துக்கஷப தொன்ஷக்க றதம்தை 

கறன்ஶநன். ரன் ற்வகணஶ குநறப்தறட்டஷப்ஶதரல் 

ங்கலஷட வதரதபரர ஶம்தரட்டுத் றட்டங்கலக் 

கஷத் ஶஷரண தரடங்கள் உள்படக்கப்தட ஶண்டும். 

உனகத்றலுள்ப  பர்ச்சறஷடந் தல்கஷனக்ககங்கபறஶன 

ஷண அஷணத்துத் துஷநகபறலும் தரர்க்க ர்த்க 

துஷநறஶன 24 க்கும் ஶற்தட்ட தரடங்கள் இதக்கறன்நண. 

அர்கள் தைறதுதைறரகப் தரடங்கஷப ஆம்தறத்து 

வரறனரபர்கஷப,  வதரநறறனரபர்கஷப, றஞ்ஞரணறகஷப 

உதரக்குகறநரர்கள். வதரதபரர ரலறரக உனகத்ஶரடு 

ரங்கள் எட்டி ப ஶண்டுரணரல் அந்த் குறத்டன் 

ரங்கலம் இதக்க ஶண்டும். து ரடு வரடர்ச்சறரக 

கடஷணப் வதற்தக்வகரண்டிதக்கறன்ந எத ரடு, வதற்ந 

கடஷணத் றதப்தறக் கட்ட தொடிரறதக்கறன்ந எத ரடு, க்கள் 

த்றறஶன ரறச் சுஷஷ ற்தடுத்துகறன்ந எத ரடு! அதுவும் 

டக்கு, கறக்குப் தறஶசங்கபறஶன தொகரம்கபறலும் ண்தர் 

கலஷட  வீடுகபறலும் ற்தம் இந்றர ஶதரன்ந ரடுகபறலும் 

து க்கள் அகறகபரக இதந்துவகரண்டிதக்கறநரர்கள். 

அர்கள் உஷப்தற்நர்கபரக, உற்தத்றற்நர்கபரக, 

ரழ்ரரம் அற்நர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள். "எத 

ரத்றற்கு கறட்டத்ட்ட 40,000/- தௐதரய் உஷக்கக்கூடி 

உஷப்தரபர்கபரக அர்கஷப ரற்தஶரம் அல்னது 4,000 

அவரறக்க வடரனர் ஷ அர்கலஷட தரணத்ஷ 

உர்த்துற்கு டடிக்ஷக டுப்ஶதரம்" ன்வநல்னரம் 

சறத்ரந்ம் வசரல்கறநலர்கள். அது வதஶண எத தைள்பறறதம் 

ட்டுந்ரன். ங்கலஷட தறஶசத்றஶன ரவபரன்தக்கு எத 

தௐதரய்கூட உஷக்க தொடிர அகறகள்கூட இதக்கறநரர்கள். 

இனட்சக்கக்கரஶணரரறன் றஷன அப்தடித்ரன் இதக்கறன்நது. 

தறன்ங்கற தறஶசங்கள், உஷப்தற்நறதக்கறன்ந 

தறஶசங்கள், ஶதரரறணரல் தரறக்கப்தட்டு ஷக, கரல்கஷப 

இந்றதக்கறன்ந ஆட்கஷபக்வகரண்ட தறஶசங்கஷபக்  

கதத்றற்வகரள்பரல் வதஶண வதரதபரர சறத்ரந் 

த்ஷ ஷத்துக்வகரண்டு றப்தேடு வசய்ரல் அந் றப்தேடு 

நரகத்ரன் இதக்கும்.  

ஆணதடிரல், ங்கலஷட தல்கஷனக்ககக் கல்றறஶன 

ணற உரறஷகலக்கு தொக்கறத்தும் அபறப்தது ட்டு 

ல்னரல், ணறரதறரணத்துக்கும் தொக்கறத்தும் வகரடுக்க 

669 670 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ஶண்டும். உனகத்றஶன வீண தொனரபறத்துப் வதரதபர 

ரம் இதக்கறன்நது; ஶசரசலிசப் வதரதபரரம் இதக்கறன்நது. 

அஷறட Mixed Economy, Globalization and Market Economy 

ன்வநல்னரம் இப்வதரலது இதக்கறன்நண. வீண 

தொனரபறத்து தொஷநக்கு ரநரக றறஷத்ம் வதரதபரரத் 

ஷத்ம் ஷகரலகறன்ந BRICS கட்டஷப்ஷத உதரக்கற 

றதக்கறநரர்கள். அதுதற்நற ரரடு இந் ஆண்டிலும் 

ஷடவதற்நறதக்கறநது. அறஶன அங்கம் கறக்கறன்ந தறஶசறல், 

ஷ்ர, இந்றர, சலணர, வன்ணரதறரறக்கர  ஆகற ரடுகள் 

அஷ உதரக்கறது ன்? அவரறக்க றறரண்ஷஷத் 

றர்த்து அற்குப் தறனரக இந் ந்து வதரற ரடுகலம் 

BRICS கட்டஷப்ஷத உதரக்கறறதக்கறன்நண. 
அஷப்ஶதரன்ந றறக் கட்டஷப்தைக்கள் ற்தம் ர 

றறங்கள் ன்தண ன், உதரக்கப்தடுகறன்நண? ன்தஷப் 

தற்நறவல்னரம் தல்கஷனக்ககக் கல்றறஶன ரர்கள் 

தடிக்கக்கூடிரக அஷ தரடத்றட்டங்கபறல் ஶசரு்க்கப்தட 

ஶண்டும். அது றக தொக்கறரணது.  வன்ணரதறரறக்கர, ஷ்ர, 

சலணர, இந்றர, தறஶநசறல் ஶதரன்ந என்தக்வகரன்த 

தொண்தரடுகள் வகரண்ட ரடுகள்கூட என்ததட்டு உனக றறப் 

ஶதரக்குக்கு ரநரக றறஷக் ஷகரள்ற்கு எத றறத் 

றட்டத்ஷ வகரண்டுந்றதக்கறன்நண. வதரதபரரத் 

துஷநறஶன றற்தன்ணர்கபரக, ஆற்நல் ற்தம் அநறவுள்பர் 

கபரக ங்கலஷட ரர்கலம் தற்கு இப்வதரலற 

லிதந்ஶ அப்தடிரண றட்டங்கஷபப் தடிக்கத் வரடங்க 

ஶண்டும். கல்றத் றட்டத்றல் அந்ப் தரடங்கள் ஶசரு்க்கப்தட 

ஶண்டும். இஷ றக தொக்கறரணஷரகும்.  

டக்கு, கறக்குப் தறஶசங்கபறலுள்ப தல்கஷனக் 

ககங்கபறல் ரடிக் கட்டிடங்கஷபக் கட்டுற்கு அஷச்சர் 

அர்கள் ரரபரக உறறதக்கறன்நரர். அஶஶதரன 

சுகரர அஷச்சர் அர்கள் சுகரரத் துஷநக்கு உறறதக் 

கறன்நரர். ரழ். தல்கஷனக்ககத்றல் தத்து தேடத்துக்கரக - 

Medical Faculty -  8 ரடிக் கட்டிடம் என்ஷநக் கட்டுற்கு 

அஷச்சர் அர்கள் றற எதுக்கறஷக்கு அதக்கு ன்நற 

கூதஶரடு, ரன் இங்கு குநறப்தறட்ட றடங்கபறல் அஷச்சர் 

அர்கள் ஆரகக் கணம் வசலுத்துரர் ன்தம் 

ம்தைகறன்ஶநன்.  

இன்த தல்கஷனக்கக ரணறங்கள் ஆஷக்குல றகவும் 

ல்ன தொஷநறல் இங்கற தகறன்நது. அந் ஷகறல் 

அண்ஷக் கரனத்றஶன தல்கஷனக்ககக் கல்றறல் 27 

தரடவநறகஷபச் ஶசர்த்ஷ தொற்ஶதரற்கரண, தொன்ஶணற்ந 

கரண றடரகும். தங்கரனத்றல் அடுத் தோன்த - ந்து 

ஆண்டுகபறல் தறரந்றங்கபறலிதந்து தல்கஷனக்ககங் 

கலக்குக் கூடுனரண ரர்கஷப - 50 ஆறம் ரர் 

கஷப அதறப்தது ன்ந உங்கபது லர்ரணத்றன்தடி 

அந்ந்ப் தறரந்றங்கபறலிதந்து 70 - 75 வீரணர்கஷப 

தல்கஷனக்ககங்கலக்குத் வரறவுவசய்து, றர்கரனத்றல் 

ல்லிக்கத்துக்கும் உவும். தல்கஷனக்ககங்கபறல் அதற 

வததகறன்ந ரர்கபறன் வரஷகஷ அறகரறக்கறன்ந 

அஶஶம், குநறத் தல்கஷனக்ககங்கபறல் அஷணத்துத் 

துஷநகபறலும் அந்ந்ப் தறரந்றங்கபறலுள்ப 75 வீ 

ரர்கள் ஶசர்க்கப்தட ஶண்டும் ன்தது றகவும் 

அசறரணது.   

இதறரக, ங்கலஷட தறஶசங்கபறன் கல்ற பர்ச்சறக் 

கரக அங்கு ஆய்வுகூடங்கலம் றதப்தட ஶண்டும்; அன் 

அடிப்தஷடறல் வதரதபரரத் றட்டங்கலம் வரறல்துஷந 

கலம் றதப்தட ஶண்டும். அப்வதரலதுரன் ஶஷன 

ரய்ப்தைகள் உதரகும் ன்த கூநறக்வகரள்ஶரடு, 

அந்ந்ப் தறஶசங்கபறல் தல்கஷனக்ககங்கள் சுரலணரக 

இங்கு ற்கரண ஷகறல் குநறத் சட்டறட்டங்கஷபத்  

றதத்றஷத்து அற்ஷந தொன்ஶணற்ந டடிக்ஷக 

டுக்கஶண்டும் ன்தம் ஶகட்டு, றஷடவததகறன்ஶநன். 

ன்நற, க்கம். 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ීඨ. වළරින් අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට මිනිත්තු 5 හරඹෂණ 

තිමඵනහ. 

 
[පූ.බහ. 10.48] 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ (ග්රළමීය ය ආර්ථික ක ුතතු පිළිබ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன் - கிராமியப் ப ாருளாதார 

அலுல்கள் தற்நற அஷச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

රු බහඳතිතුභනි, උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ ඹටමත් චන සල්ඳඹෂණ ථහ කිරීභට අසථහ 

රළබීභ ළන භහ තුටු නහ. අපි අද ඉන්මන්, උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර් ඹන ෂණමුත්ර මදමෂණභ විේරවීඹ මනෂණ ඇති යන්න 

අලය න හරඹයි කිඹරහ අපි දන්නහ. අධයහඳනඹ ළන ථහ 

යන විට ඉතිවහමඹන් ඹභෂණ භතෂණ ය මදන්න ඕනෆ. නිදවස 

අධයහඳනමණ පිඹහ න සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. න්නන්ය 

භළතිතුභහමන් ඳසු, මේ.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ 

දරුන්ම  අධයහඳනඹ ක්රභත් විධිඹට මන ඹන්න මඹෝධ 

පිේභෂණ ත්තහ. මේ යමේ වළභමදනහටභ අධයහඳනමණ භඵයතහ 

ආයෂණහ න විධිඹට මනොමිමල් මඳොත්ඳත් ටි රඵහ දුන්නහ. ඒ 

තුළින් අධයහඳන ෂණමුත්රමණ මරොකු විේරඳඹෂණ ඇති ශහ. ඒ 

හම භ, දිංත යණසිංව ම්රුභදහ භළතිතුභහ ඒ දරුන් 

මනුමන් මනොමිමල් නිර ඇඳුභෂණ රඵහ දීමේ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ ශහ. එඹ, ේඵද ්රමේලර සිටින දුේඳත් දරුන්ට 

විලහර පිටිවරෂණ වුණහඹ කිඹන එ භහ මේ අසථහමේදී භතෂණ 

යන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි. ර්තභහන ජනහධිඳති අතිරු වභත්රීඳහර 

සිරිමුන භළතිතුභහත්, රු අග්රහභහතය යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහත් 

මභභ අධයහඳන ෂණමුත්රඹ මනුමන් තත් විේරවීඹ පිඹයෂණ 

ඉදිරිඹට තළබුහ. මේ යමේ ඉන්න වතලිසතුන්රෂණඹෂණ න ද 

දරුන්ම  අධයහඳනඹ නිසිඹහහය යමන ඹන්න ඔවුන්ම  

මෞය මනුමන් ත්ත විලහර පිඹයෂණ ලමඹන් අඳට වන් 

වන් යන්න පුළුන්, එභ දරුන් මනුමන් 

යෂණණහයණඹෂණ රඵහ දීභ.  

රු බහඳතිතුභනි, ඹභෂණ භෂණ තිමඵන ඳවුල්රට මේහ 

්රලසන මනොමන්න පුළුන්. එමවත් ේඵ ්රමේලර දුේඳත් 

දරුන්ම  මදභවුපිඹන්ට මේ යෂණහයණඹ විලහර පිටිවරෂණ 

නහ. ඒ දරුන්ට මඳොඩි අනීඳඹෂණ මවෝ යදයඹෂණ වුණහභ, 

තභ දරුහට මේත් මවුත් ටිෂණ න්න ඒ මදභවුපිඹන්ට දෂණභ 

ත යන්න නහ. වළඵළයි, අද ඒ දරුහම  අධයහඳනඹ 

යමන ඹන්න අඳවසුෂණ මනොන ආහයමඹන්, මේ තිමඵන 

dispensary එට ගිහිල්රහ මේත් මවුත් ටිෂණ න්න ඒ 

යෂණණහයණඹ මරොකු පිටිවරෂණ නහ. මේ පුරුේද ඇති කිරීභ 

ඉතහභත් ්රහමඹෝගි හම භ, යමේ අධයහඳනඹ මනුමන් ත් 

ළදත් පිඹයෂණ වළටිඹටයි අපි දකින්මන්.  
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රු බහඳතිතුභනි, අමේ රු ඇභතිතුභහත්, යහජය 

ඇභතිතුභහත් උස අධයහඳනඹ මනුමන් විලහර මමවෂණ 

දයනහ. විලසවිදයහරරට ඇතුශත් යන්නහ සිසුන් ංයහ 

ළඩි යන්න යජඹ විලහර උනන්දුෂණ ව පිඹයෂණ මන 

තිමඵනහ. ඒ ළන තුටු මන්න පුළුන්. 2020 ය න විට - 
 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි මද හරඹෂණ 

තිමඵනහ. 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භට මඳොඩි හරඹෂණ රඵහ මදනහ කිඹරහ කිේහ, රු 

බහඳතිතුභනි.  
 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ වහ රු බහනහඹතුභහ අය රඵහ මදනහද  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අය මදනහ, රු බහඳතිතුභනි. 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
රු බහනහඹතුභනි, මොඳභණ හරඹෂණ රඵහ මදනහද  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු බහඳතිතුභනි, විනහඩි මද හරඹෂණ මදන්නේ. 

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට අභතය ත විනහඩි මද හරඹෂණ රඵහ මදනහ.  
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු බහඳතිතුභනි, මභභ විේරවීඹ ම න තුළින් 

වි මලුමඹන්භ විලසවිදයහරරට ඇතුශත් න දරුන්ම  ංයහ 

මදගුණඹෂණ යන්න අලය මලි ඳවසුේ ටි රඵහ දීභට පිඹය 

මන තිමඵනහ. රුහුණු විලසවිදයහරමණ වදය ීඨ ඹට ඵහ 

න්නහ සිසුන් ංයහ 160 සිට ළඩි යන්න විලහර පිඹයෂණ 

මන තිමඵනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, භහ මේ අසථහමේදී ඔඵතුභහට එ 

හයණඹෂණ භතෂණ යන්න ඕනෆ. අවුරුදු ණනහෂණ තිසම ු

විලසවිදයහරර තිබුණු විලහරභ ්රලසනඹ තභයි, ඒ දරුන්ම  

මන්හසිහහය ්රලසනඹ.  

මේ අසථහේදී රු එස.බී දිහනහඹ භළතිතුභහ මේ රු 

බහමේ මනොසිටිඹත්, මන්හසිහහය ළඩටවන එතුභහ ආයේබ 

ශ ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ. එතුභහ ආයේබ ශ ඒ ළඩටවන 

තුළින් මන්හසිහහය ඳවසුේ ්රභහණඹ සිඹඹට 85ෂණ දෂණහ 

ඉවශ නංන්න රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ විලහර 

උත්හවඹෂණ ත්තහ. ඒ මනුමන් අලය ්රතිඳහදන රඵහ දීරහ 

තිමඵනහ. ඒ නිහ 2018  ය න විට විලසවිදයහර දරුන්ට, 

මන්හසිහහය ඳවසුේ ්රලසනඹ ළන කිඹමින් නළතත් 

මොටුමේ දුේරිඹ මඳොශ ශඟ මඵෝර්ේ අල්රහමන ඉන්න ඕනෆ 

නළවළ,  ඒ අඹට විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමිභ ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ 

මඵෝර්ේ අල්රහමන නළතත් උේමකෝණ යන්න අලය 

න්මන් නළවළ. 2018 ය නවිට ඒ මන්හසිහහය ්රලසනඹ 

ේපූර්ණමඹන්භ වින්න අලය ක්රිඹහභහර් මන තිමඵනහඹ 

කිඹන එ භහ ඉතහභත් තුටින් ඔඵතුභහට භතෂණ යන්න 

ළභළතියි. 

ඒ විතයෂණ මනොමයි, රු බහඳතිතුභනි. භම  හර මේරහ 

මඵොමවොභ මටි වුණත්, භහ විමලුමඹන් මේ හයණඹ ළනත් 

භතෂණ යන්න ඕනෆ. එ ඳළත්තකින් අධිමේගී භහර් ළඩටවන 

පුළුල් යනහ හම භ, අනිෂණ ඳළත්මතන් මොශම නයඹ තුශ 

හවන තදඵදඹ අභ ය ළනීභ වහ මොශම නයමණ භහර් 

ඳේධතිඹ ස කිරීමේ ටයුතුත් දළන් සිදු මමයනහ.  "භහර් 

තිඹ" ළඩටවන ඹටමත්, ග්රහමීඹ ්රමේලර භහර් ළඩිදියුණු 

යන්න ළඩ පිළිමශෂණ ස ය තිමඵනහඹ කිඹන එ භහ 

ඉතහභත් තුටින් භතෂණ යන අතය ඒ ේඵන්ධමඹන් 

විමලුමඹන්භ භවහභහර් අභහතයහංලඹට භහ සතුති යන්න ඕනෆ.  

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි මදෂණ තිමඵනහ. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු බහඳතිතුභනි, භහ නිමඹෝජනඹ යන දිසත්රිෂණමණ භම  

්රහමේශීඹ මල්ේ මොේ හ මදමහි -විමලුමඹන්භ විරච්චිමණ 

ව භධයභ නුයේ ඳශහමත්- භහර් ංර්ධන අධිහරිමණ 

වමඹෝඹ ඇතු, "භහර් තිඹ" ළඩටවන ඹටමත් ඳහයල් 

132 ේපූර්ණ ළඩ අන් යන්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ. 

ඒ වහ අලය ්රතිඳහදන භවහභහර් අභහතයහංලමඹන් රළබුණහ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යන්න මවො බහඳතියමඹෂණ ඉන්නහ. 

එතුභහම  උඳමදස ඳරිදි ති මදෂණ, ති තුනෂණ ඇතුශත මේ 

හර්ඹ බහයඹ ක්රිඹහත්භ යන්න අඳට පුළුන් වුණහ.  

රු බහඳතිතුභනි, මේ හයණඹත් භහ භතෂණ යන්න 

ළභළතියි. අමේ ේඵද මිනිසසු වළභ දහභ මඵොයළු ඳහමර්යි භන් 

බිභන් ගිමණ. වරිවළටි භනෂණ බිභනෂණ ඹන්න ඵළරි තත්ත්මණ 

තිබුණු ඳහයල් අද ංර්ධනඹ මනහ. විමලුමඹන්භ නයමණ 

භහර්ර දියුණුත් එෂණ ේඵද ්රමේලර භහර් දියුණු යන්න 

iRoad Programme එ ඹටමත් විලහර ළඩ පිළිමශෂණ ආයේබ 

ය තිමඵනහ. 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහම  හරඹ අහන මමින් ඳතිනහ, රු 

ඇභතිතුභනි. 
 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු බහඳතිතුභනි, iRoad Programme එ ඹටමත් 

අනුයහධපුය දිසත්රිෂණමණ කිමරෝමීටර් 60 භහර්ඹෂණ ඉදියන්න 

673 674 



ඳහර්ලිමේන්තු 

දළන් ළඩ ටයුතු ආයේබ යරහ තිමඵනහ. ඒ වහ             

රුපිඹල් බිලිඹන 6.5ෂණ මන් යරහ තිමඵනහ. ඒ හම භ 

මඳොමශොන්නරු දිසත්රිෂණමණ, iRoad Programme එ ඹටමත් 

කිමරෝමීටර් 170 භහර්ඹ ඉදියන්න දළන් ළඩ පිළිමශෂණ 

ආයේබ යරහ, ඒ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 5.5ෂණ මන් යරහ 

තිමඵනහ. උතුරු භළද ඳශහත මනුමන් එළනි මුදල් ්රභහණඹෂණ 

මන් යරහ ඒ ්රමේලමණ ජනතහම  භහර් ඳවසුේ ළඩිදියුණු 

යන්න විමලු උනන්දුකින් ටයුතු යරහ තිමඵනහඹ කිඹන 

එත් භහ තුටින් භතෂණ යන්න ඕනෆ. 

රු බහඳතිතුභනි, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ රඵන දරුන්ම  

මන්හසි ඳවසුේ ළඩි යන්න ටයුතු යනහ හම භ -  

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට මන් ය තිමඵන හරඹ අහනයි, රු 

ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහම  ථහ ඉෂණභනින් අන් යන්න. 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු බහඳතිතුභනි, භභ ථහ අන් යන්නේ.  

මරෝඹට ළශමඳන ආහයඹට විඹ නිර්මේල මනස යරහ 

ඒ තුළින් යටට ළශමඳන, මරෝඹත් එෂණ ඹන්න පුළුන් සිසු 

ඳයපුයෂණ බිහි යන්න, ඒ හම භ මඳෞේලි විලසවිදයහරරට 

අලය ගුණහත්භබහඹ -ආණ්ඩුමේ විලසවිදයහරර හම භ 

මඳෞේලි විලසවිදයහරර තත්ත්ඹත්- ඉවශ නංන්න ළඩ 

පිළිමශෂණ මේ අභහතයහංලඹ භ් න් ආයේබ ය තිමඵනහඹ 

කිඹන එ භහ විමලුමඹන් භතෂණ යනහ. එමු භතෂණ යමින්, 

රු අභහතයතුභහටත්, රු නිමඹෝජය අභහතයතුභහටත්, 

අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහ ඇතුළු සිඹලුමදනහටත් සතුති යමින් 

භභ නතිනහ.   

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මඵොමවොභ සතුතියි, රු අභහතයතුභහ.  

මීශඟට රු බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ. රු භන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහට විනහඩි 35 හරඹෂණ තිමඵනහ. 

 ඊට ්රථභ රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනඹට 

ඳළමිමණනහ ඇති.  

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් වනයන්, 

නිනයෝජය කළරක වභළඳි තුමළ [ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් 

මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  [ரண்தைறகு வசல்ம் அஷடக்கனரன்]  ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER  left the Chair, and  DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

[පූ.බහ. 10.57] 
      

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ ඇතුළු අභහතයහංල තුන ළඹ ශීර් පිළිඵ 

මමයන මේ විහදමණදී, විමලුමඹන්භ උස අධයහඳනඹ 

පිළිඵ ව ෘත්තීඹ පුහුණු නිපුණතහ පිළිඵ රුණු 

ණනහෂණ ඉදිරිඳත් යන්න භහ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ ඹටමත් මුලින්භ කිඹන්න 

ළභළතියි, අඹ ළඹ මල්නඹ තුශ උස අධයහඳනඹ ේඵන්ධ 

වන් මරහ තිමඵන රුණු අතය ඉතහ ඳළවළදිලි තිමඵන 

රුණෂණ ළන. ඒ තභයි, මනොමිමල් අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහ -

යහජය අධයහඳනඹ වහ- තිමඵන මුදල් ඔඵතුභන්රහ රුපිඹල් 

මෝටි 1,350කින් ඳහ තිමඵන රුණ. ඒ මුදර ඳසු ගිඹ යට 

ඩහ රුපිඹල් මෝටි 1,350කින් ඳහ තිමඵනහ. ඒහ මභොනහද 

කිඹරහ භහ ඳසු වරිඹටභ කිඹන්නේ. මේ යමේ හභහනය මිනිසුන්ට 

රළමඵන මනොමිමල් අධයහඳනඹ වහ තිමඵන මුදර, රුපිඹල් 

මෝටි 1,350කින් ඳන භන් ඔඵතුභන්රහ ය තිමඵන්මන්, 

මඳෞේලි අධයහඳන භහේ ආයේබ කිරීභ වහ, මඳෞේලි 

අධයහඳන යහඳහය ආයේබ කිරීභ වහ, උඳරිභ අයුරින්, මුළු 

වදතින්භ වමඹෝඹ මදන්න උත්හව යමින් සිටින එයි. 

ඒ තභයි උස අධයහඳනඹ ේඵන්ධ ආණ්ඩුමේ ්රතිඳත්තිමණ 

වයඹ ඵට ඳත් වී තිමඵන්මන්.  

රු බහඳතිතුභනි, ෘත්තීඹ නිපුණතහ ේඵන්ධ ත්තත් 

එමවභයි. ඒ ේඵන්ධමඹනුත් එ එ මේල් කිඹනහ. භභ 

දන්මන් නළවළ, ඒ ළන ථහ යන්මන් මභොන තර්ඹෂණ ඇතිද 

කිඹරහ. ඒ ළන එෂණ එෂණ මේල් කිඹනහ. "මරෝඹ දිනන්න 

ඕනෆ" කිඹනහ. "21 න සිඹ" කිඹනහ. "ේලමටෝ" කිඹනහ. 

"මනේචූන්" කිඹනහ. ඒ විධිමණ එ එ ඒහ කිඹනහ. ඊට ඳසු 

කිඹනහ, "රහ උඳහධිඹ මවො නළවළ", "විදයහට ඹන්න ඕනෆ", 

"skills develop යන්න ඕනෆ" කිඹරහ. මේ ආහයඹට, තිමඵන 

චන ඔෂණමෝභ කිඹනහ. එමවභ කිඹරහ, නිපුණතහ ංර්ධනඹ 

වහ ේඵන්ධ අභහතයහංලමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 3,150ෂණ ඳනහ. 

භහ එදහත් කිේමේ ඒයි.  තමුන්නහන්මුරහ තයභ ඹනහ කිඹහ 

මඵෝේ එ දහරහ අන්දභන් දඳත් ඳළත්මත් තභයි ඹන්මන්.   

තමුන්නහන්මුරහ යටට මඵොරුෂණ යමින්, ජනතහට 

මඵොරුෂණ යනහ. ඒටභ වරිඹන, හරඹෂණ තිසමු වළදිච්ච 

නිරධහරින් ණ්ඩහඹභකුත් ඉන්නහ.  ඒ ඔෂණමෝභ එතුමරහ 

මේ මඵොරු නඩත්තු යනහ.  Skills development  ආදී අනේ 

භනේ ඔෂණමෝභ කිඹරහ ඒ ෂණමුත්රමඹන් මිලිඹන 3150ෂණ 

ඳනහ. 21න සිඹමු දරුන්ට උස අධයහඳනඹ මදනහඹ 

කිඹනහ. 2050දී තත් මභොනහද යන්න ඹනහඹ කිඹනහ. ඒ 

හම  මොඩෂණ සුයංනහ ථහ කිඹරහ විලසවිදයහරරට මන් 

යන මුදලින් මෝටි 1350ෂණ ඳනහ.  

භභ මේ ළන  රුණු හයණහ හිත කිඹන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ, රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි. භට 

අභත මන්න ලින්,  මුලින්භ  එ හයණඹෂණ  කිඹන්න 

ළභළතියි.  විලසවිදයහර බහය ඇභතියඹහ න රු උස අධයහඳන 

ඇභතිතුභහට භභ අභිමඹෝඹෂණ යනහ. ආසිඹහනු රහඳමණ 

යටල් අතරින් අමේ යට, අඩුභ සිසුන් ්රතිලතඹෂණ 

විලසවිදයහරරට ඇතුශත් ය න්නහ යටෂණ. ඔඵතුභහත් 

විලසවිදයහරඹට ගිඹ මමනෂණ.  මේ යමේ උස අධයහඳන 

අභහතයහංලමණ ටයුතු මභමවඹවීභ වහ, විලසවිදයහරර 

ටයුතු මභමවඹවීභ වහ තිමඵන්මන් විලසවිදයහර ්රතිඳහදන 

මොමිභ. 

675 676 

[රු ීඨ. වළරින් භවතහ] 
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රු  ඇභතිතුභනි, මුදල්ඇභතිතුභහ වන් ය තිමඵනහ, මේ 

මර්දී  විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ය න්නහ ශිය ංයහ  

26,000ෂණ යනහඹ, 2020 මනමොට  50,000ෂණ යනහඹ 

කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහට අභිමඹෝඹෂණ යනහ. මේ නමොට  

ඔඵතුභහ ළඩ බහයමන අවුරුදු එ වභහයෂණ මනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඇභතියඹහ ලමඹන්  සිටිඹදී මදතහෂණ 

විලසවිදයහරරට  ශිය ණ්ඩහඹේ  ඵහමන  තිමඵනහ. ඒත්, 

විලසවිදයහරර ඳතින පුයේඳහඩු ංයහට, විලස විදයහර ්රහල 

යන පුයේඳහඩු ංයහට වරිඹන විධිඹට සිසුන් ඵහ න්න ඵළරි 

UGC එෂණ මන් ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහට තිමඵන්මන්.  

භභ මේ සයමඹන් ථහ යන්මන් රු ඇභතිතුභනි, 

විලසවිදයහර  ්රතිඳහදන මොමිමේ නිරධහරින්ට අපි දව තහෂණ 

ඳභණ ණ්ඩහඹභෂණ ලමඹන් ගිහින් මේ  ්රලසනඹ මඳන්හ දී  

තිමඵන නිහයි.  විලසවිදයහරර සිසුන් 24,000ට ඉඩ  තිමඵේදී, 

22,000 නේ ඇතුශත් යන්මන්, මේ අඹට ඳඩි න්න රේජහ 

නළේද  විලසවිදයහර ීඨ හධිඳතිරු කිඹනහ, සුදුසුේ තිමඵන 

දරුන්ට ඉඩ තිමඵනහ කිඹරහ. නමුත් මභතළන තිමඵන 

දකතබහඹයි, අහර්ඹෂණභබහඹයි, ඔඵතුභහටත් මේ ළන  කිසිභ  

වළඟීභෂණ නළති නිහයි,  වළභ අවුරුේදභ  විලසවිදයහරරට 

සුදුසුේ රඵන දරුන් 2000ෂණ මල්ර නතිනහ. මභොෂණද 

ඇභතිතුභනි  මේ තත්ත්ඹ  ඔඵතුභහ අවුරුදු ඳවෂණ මේ ඇභතිභ 

දළරුමොත්, විලසවිදයහරඹට සුදුේ රඵපු දරුන් 10,000ෂණ 

මදය මන්. නමුත් ඔඵතුභන්රහ ථහ යන්මන් 50,000ෂණ ඇතුශත් 

ය න්න! ඔඵතුභහ දන්නහ, අමේ යමේ දරුමෝ මොඳභණ 

ීඨඩහට මුහුණ මදනහද කිඹරහ මේ යවි මදොයටු කිඹන 

ඉදිටු භමරන් රිංන්න.   

භභ ඔඵතුභහට අභිමඹෝ යනහ, පුළුන් නේ ඳසු ගිඹ ය 

මදමෂණදී විලසවිදයහරරට ඵහ ළනීභට වළකි ඵට ්රහලඹට 

ඳත් ශ ්රභහණඹයි, ඵහ ත් ්රභහණඹයි මේ ඳහර්ලිමේන්තුට 

හර්තහෂණ ලමඹන් ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. ඒ හම භ භභ 

ඔඵතුභහට කිඹනහ  ඔඵතුභහම  නිරධහරින්ට නිමඹෝඹෂණ මදන්න 

කිඹරහ,  වළභ අවුරුේමේභ විලසවිදයහරඹට ශභයි ඵහ ත්තහට 

ඳසමු,  ඊට භහඹට ඳසු  මේ ඳහර්ලිමේන්තුට  ඒ පිළිඵ 

හර්තහෂණ ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ.  මේ මේ ීඨ ර තිබුණු ඉඩ 

ඩ මභඳභණයි, අපි ඵහමන තිමඵන්මන් මභඳභණයි කිඹන 

විසතය ඇති. භභ මදභවුපිඹන්මන් ඉල්රහ සිටිනහ cut-off 

points නිකුත් ශහට ඳසමු විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් 

බහ ටරන්න කිඹරහ. ටරරහ, ඒ බහඳති ඇතුළු 

නිරධහරින්මන් ඉල්රහ න්න, ඒ ඒ ීඨ ර දරුන් 

මොඳභණට ඉඩ ඩ තිමඵනහද, මොඳභණ ඵහ න්නහද 

කිඹන විසතය. නිදවස අධයහඳනමඹන් ඉමන මන, 

භළදච්චිමඹන්, මඳොමශොන්නරුමන්, අයමවන් මභමවන්  ආපු 

ඳණ්ඩිතමඹෝ ටිෂණ අද විලසවිදයහර  මොමින් බහමේ ඉන්නහ. 

 භභ  ඒ බහඳතිතුභහ ළන මනොමයි මේ කිඹන්මන්. 

බහඳතිතුභහට තිමඵන ්රලසනඹ තභයි, එතුභහ අධයහඳනඥඹහම ,  

භවහචහර්ඹයඹහම  භහනසිත්මණ සිට ''අමු භළමන්ජර්''  
මමනකුම  භහනසිත්ඹට ඳත් මරහ තිමඵන එ. 

විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් බහමේ බහඳතියඹහ 

අධයහඳනඥමඹකු විඹ යුතුයි; ඳශල් දළෂණභෂණ හිත පුේරඹකු විඹ 

යුතුයි. ඔහුට යන්න තිමඵන්මන් මේ දීරහ තිමඵන ළකිල්ර 

නඩත්තු කිරීභ මනොමයි. අද ඔහු ඉතහභ දයදඬු ශභනහරුමකු 

ඵට ඳත්මරහ තිමඵනහ. ඒ යන්න  පුළුන් එතළනට "මඳේසි 

මෝරහ" විකුණන මිනිමවෂණ දළේභත්. භභ මභමවභ කිඹන්මන් 

්රලසන යහශිඹට  විඳුේ දීමේදී විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් 

බහ අනුභනඹ ය තිමඵන දකත, අභමනෝඥ, අහර්ථ 

ක්රිඹහලිඹ නිහයි. ඒ භවහචහර්ඹ බහඳතියඹහට නිසි මෞයඹෂණ 

ඇතියි භභ මේ කිඹන්මන්. ඔඵතුභහම  තනතුමර් හර්ඹ ඒ 

මනොමයි. ඔඵතුභහ ශ යුතු මේ ඒ මනොමයි. මඳොඩි 

ශභමඹකුටත් යන්න පුළුන්, ඔඵතුභහ දළන් යන මේ. 

ඔඵතුභහම  උත්භට නිසි මෞයඹ ඇතියි භභ එමවභ 

කිඹන්මන්. 

භභ රු ඇභතිතුභහට අභිමඹෝ යනහ, වළභ අවුරුේමේභ 

cut-off points  නිකුත් ශහට ඳසු මේ ඳහර්ලිමේන්තුට 

හර්තහෂණ මදන්න කිඹරහ, විලසවිදයහරරට ඵහ න්නහ සිසුන් 

ළන. ඔඵතුභහ කීභෂණ හිත ඇභතියමඹෂණ නේ, ඒ ේපූර්ණ 

පුයේඳහඩු ංයහට සිසුන් ඵහ ත්තහද කිඹරහ හර්තහ යන්න. 

එමවභ නළති, මඵොරුට 50,000ෂණ ඵහ න්නහ කිඹරහ 

කිඹන්න එඳහ රු ඇභතිතුභහ. 

රු ඇභතිතුභනි, දළන් ඵරමු ඔඵතුභහම  අභහතයහංලමණ මුදල් 

ේඳහදු මොඳභණද කිඹරහ. දළන් ඔඵතුභහම  අභහතයහංලඹ මේ 

ළඹ ශීර්ර මොඹහ න්නත් අභහරුයි, භවහ භහර්යි, 

විලසවිදයහරයි ඳටරරහ නිහ. මොඹහ න්න ෆමවන්න අභහරුයි. 

භභ හිතන වළටිඹට සෂණභ ල්ඳනහ යරහ තභයි ඒ යරහ 

තිමඵන්මන්. නමුත් අපි මඵොමවොභ අභහරුමන් මොඹහමන මේ  

ණන් වදරහ තිමඵනහ. නමුත් භභ දළන් භවහභහර් ළන ථහ 

යන්මන් නළවළ.  

2015 අවුරුේමේ ඔඵතුභහම  උස අධයහඳන අභහතයහංලඹට 

රුපිඹල් බිලිඹන 44ෂණ මන් ශහ.  2016දී ඒ රුපිඹල් බිලිඹන 

62ෂණ වුණහ. නමුත් මභය ඔඵතුභහට මන්ය තිමඵන්මන් අඹ 

ළඹ ථහමේදී එතු ශ ්රභහණඹත් භඟ රුපිඹල් බිලිඹන 

වතළිසඅට වභහයයි. භභ ඒයි ලින්භ කිේමේ, 2016ට ඩහ 

රුපිඹල් මෝටි 1,350ෂණ විලසවිදයහරලින් ඳරහ තිමඵනහ 

කිඹරහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, මේ විලසවිදයහර ඳළත්මතන් 

ත්තහභ මොමවොභද  විලසවිදයහර භේටමින් ත්තහභ මොමවොභද 

මන්මන් කිඹරහ භභ ඉතහ ඉෂණභනින් කිඹන්නේ. මේයහමදනිඹ 

විලසවිදයහරඹට 2016දී රුපිඹල් මිලිඹන 5,600ෂණ මන් ශහ. 

නමුත්, මේ අවුරුේමේ රුපිඹල් මිලිඹන 4,900යි මන් ය 

තිමඵන්මන්. ඒ මුදලින් මිලිඹන 700ෂණ ඳහ තිමඵනහ. මොශම 

විලසවිදයහරඹට ගිඹ අවුරුේමේ රුපිඹල් මිලිඹන 3,100ෂණ මන් 

ශහ. මේ ළමර් මන් ය තිමඵන්මන් මිලිඹන 2,900යි. එභ 

මුදලිනුත් මිලිඹන 200ෂණ ඳහ තිමඵනහ.   

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, උේධභනඹ ණන් වළදුහට ඳසු මේ 

ළීඨේ මීට ඩහ ළඩි ඵ. ජඹර්ධනපුය යවිඹට 2016දී රුපිඹල් 

මිලිඹන 3,700ෂණ මන් ශහ. මභය 3,500යි මන් ය 

තිමඵන්මන්. ළරණිඹ යවිඹට ගිඹය රුපිඹල් මිලිඹන 3,300ෂණ 

මන් ශහ.  මභය මිලිඹන 3,250යි මන් මරහ තිමඵන්මන්. 

මභොයටු යවිඹට 2016දී රුපිඹල් මිලිඹන 3,200ෂණ මන් ශහ. 

මභය එඹ මිලිඹන 2,750ෂණ මරහ තිමඵනහ. එයිනුත් මිලිඹන 

450ෂණ ඳහ තිමඵනහ.   

ඊශඟට, අපි ඹහඳනඹ යවිඹ අයමන ඵරමු. මේ 

යුේධමඹන් ඵළට හපු යවිඹෂණ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 

ඹහඳනඹට ගිඹහ මන්. ඔඵතුභහ දන්නහ, ඹහඳනඹ යවිමණ 

අතිවිලහර මන්හසිහහය ්රලසනඹෂණ තිමඵන ඵ. ඒ හම භ තුය 

්රලසනඹෂණ තිමඵනහ. ඹහඳනඹ යවිමණ ශභයි තුය න්මන් 

ල්ලිරටයි. ඒ ළන්ටින් එමෂණ ෆභ එෂණ රුපිඹල් 80යි. 

රංහමේ විලසවිදයහරර තිමඵන වළභ ළන්ටින් එභ -න්න 

ඵළරි වුණත්- ෆභ එෂණ රුපිඹල් 30යි, නළත්නේ 20යි. ඹහඳනඹ 

යවිමණ ළන්ටින් එමෂණ ෆභ එෂණ රුපිඹල් 80යි. ඒ ශභයි 

තුය න්මනත් ල්ලිරටයි. මේ යුේධමඹන් ඵළට හපු දරුන් 

සිටින විලසවිදයහරඹෂණ.  

677 678 



ඳහර්ලිමේන්තු 

දළන් නේ සිංවර, මුසලිේ දරුනුත් ළඩිපුය ඉන්නහ. ඔඵතුභහ 

ඒ මුදලිනුත් මිලිඹන 500ෂණ ඳනහ. මුදල් ඳරහ කිඹනහ, 

ජහති භගිඹ වදනහඹ කිඹහ. මේහ ළන රේජහ මන්න ඕනෆ. 

ඔඵතුභන්රහ  ළඩිපුය ල්ලි මදන්න ඕනෆ, ඹහඳනඹ යවිඹට. ඳසු 

ගිඹ ජහතිහදී ්රලසනරදී  භවය ශිය නහඹ මඹෝ අන්ත අයණ 

වුණහ. යුේධමඹන් ඵළට හපු, අේභහ තහත්තහ මදන්නහභ නළති වුණු 

දරුන් ඒ විලසවිදයහරමණ ඉන්මන්. එතළන ජහතිහදඹ අවුළුන්න 

වරි මරමවසියි. ඔඵතුභන්රහ ඹහඳනඹ යවිඹට මදන මුදලින් 

රුපිඹල් මිලිඹන 500ෂණ ඳරහ, මභතළනට ඇවිත් ේඳන්දන් 

විඳෂණ නහඹතුභහට කිඹනහ ංහිඳිඹහ ඇති යනහඹ කිඹරහ. 

එ තමොට තභයි එතුභන්රහට හිමතන්මන්,  යට මඵදරහ අයමන 

මවෝ ළඩිපුය ල්ලි ටිෂණ න්න ඕනෆඹ කිඹරහ.  

ඊශඟට, රුහුණ යවිඹ න්න. ගිඹ අවුරුේමේ රුහුණ 

යවිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 3,300ෂණ මන් ය තිබුණහ. මේ 

අවුරුේමේ මිලිඹන 2,900යි මන්ය තිමඵන්මන්, රු 

ඇභතිතුභනි. නළ මඟනහිය යවිඹට ගිඹ අවුරුේමේ රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,600ෂණ මන් ය තිබුණහ. මේ අවුරුේමේ මිලිඹන 

1,400යි මන් ය තිමඵන්මන්. 

 ඊශඟට ඵරන්න,  යජයට යවිඹ. තුය නළති ඒ 

විලසවිදයහරඹ වනහ. රු ඇභතිතුභනි, මේ මේල් ළන රේජහ 

මන්න ඕනෆ නළේද  මඳෞේලි මනොමයි භහ කිඹන්මන්. මේ 

යමේ උස අධයහඳන අභහතයරු මොඩෂණ හිටිඹහ. ඒ සිඹලුමදනහභ 

මේ ළන රේජහ මන්න ඕනෆ. තුය නළති විලසවිදයහර වනහ. 

ඳටන් ත්ත විධිඹ මවො නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. වළඵළයි, 

ඳ ටන් අයමන දළන් අවුරුදු 20ට ළඩියි මන්. ශියමඹෝ වමන 

යවිඹ ළහුහභ  -ඒත් අඳ අනුභත යන්මන් නළවළ.-  

එතමොට ශියමඹෝ ළරැදියි. වළඵළයි, තුය නළති යවිඹ 

ළහුහභ  ඒ කීභ ඇභතිතුභහ බහය න්න එඳහ ඹළ. තුය නළති 

නිහ හ දභන මරෝමණ එභ විලසවිදයහරඹ තිමඵන්මන් 

රංහමේයි. ඔඵතුභන්රහ රේජහ මන්න ඕනෆ මන්. එමවභ 

තත්ත්ඹෂණ තිමඵන යජයට යවිඹට මන් යන මුදලිනුත් 

ඔඵතුභන්රහ රුපිඹල් මිලිඹන 250ෂණ ඳනහ. ඵයමු 

යවිමඹනුත් රුපිඹල් මිලිඹන 200ෂණ ඳහ තිමඵනහ. ඳලසචහත් 

උඳහධි ආඹතනරට මඳොඩි ණනෂණ ළඩි ය තිමඵනහ. නමුත් 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ භදි. මභොද, ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතන තභයි 

අමේ ඊශඟ ථිහචහර්ඹරු, ඳරීෂණමඹෝ ටි බිහියන්මන්. 

ඳලසචහත් උඳහ ධි ආඹතන යහශිඹකින් භෆත බහමණ රංහමේ 

මොඩෂණ ළදත් ඳරීෂණණ සිදු ය තිමඵන ඵ අඳ දළෂණහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, එ හයණඹෂණ භභ නිලසචිත 

කිඹන්නේ. මේ අඳට මත්මයන මදඹෂණ. වදය විදයහමේ ථහ 

අඳට එච්චය මත්මයන්මන් නළවළ.  

විමලුමඹන්භ පුයහ විදයහ ේඵන්ධ ත්මතොත් පුයහවිදයහ 

ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනමණ ්රධහනීන් විසින් රංහ ඉතිවහමණ 

මනොවිඳී තිබුණු ඳරිච්මේදඹෂණ විඳුහ. ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහත් 

දන්නහ ඇති. අඳට  අපි වළභදහභ කිේමේ, අපි කුමේණිමන්, 

විජඹමන් ඳළත එනහ කිඹරහයි. ඵරන්මොඩ භහනඹහම  

ථහෂණ මනභ තිමඵනහ. විජඹ-කුමේණි ථහ මනභ 

තිමඵනහ. ඳලසචහත් උඳහධි ඳරීෂණණරදී මවළි ව විදයහත්භ 

හෂණකලින් අවුරුදු 125,000ෂණ තිසමු ඳළළති ශ්රී රංහමේ භහන 

ජනහහයණඹ අද දෂණහ මළින්භ connect යරහ තිමඵනහ. 

එභ ඳරීෂණණ ටයුතු සිදු යන ආඹතනරට ඔඵතුභන්රහ 

මදන්මන් මොඳභණ මොච්චේ මුදරෂණද  මේහ අධයහඳන ළඩ 

ටයුතුරට ඩහ ජහති යුතුේ.  

රු ඇභතිතුභනි, මේ ඳහයල් වදනහට ඩහ මරොකු 

මදඹෂණ. නමුත්, මේ ආඹතනරට යරහ තිමඵන ේඳහදු 

ත්මතොත් සුවිලහරයි. ඔඵතුභන්රහ යහජය අධයහඳනඹට මන් 

යන මුදර ඳරහ ඉය මරහ මභොෂණද යරහ තිමඵන්මන්  

මඳෞේලීයණඹ ඳළත්තට ව මඳෞේලි අධයහඳන මොේඳළනි 

ඇති කිරීභ වහ ඔඵතුභන්රහ wholehearted ළඩ පිළිමශෂණ මේ 

අඹ ළමඹන් මඹෝජනහ යරහ තිමඵනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ජනතහ විමුෂණති මඳයමුමණ් අඳට මේ යමේ 

වළභ දරුමකුභ ඉමන ළනීභ පිළිඵ මඹොමු කිරීමේ ඉතහභ 

ළදත් වුභනහෂණ තිමඵනහඹ කිඹන එ අපි කිඹන්න 

ළභළතියි. අධයහඳනඹ මඳෞේලීයණඹටත්, මඳෞේලි 

ළරසුභටත් අපි විරුේධ න්මන් අඳට තිමඵන මඳෞේලි 

ඊර්යහෂණ නිහ මනොමයි. ජනතහ විමුෂණති මඳයමුමණ් මභතළන 

සිටින සිඹලුභ භන්ත්රීරු ත්මතොත් අඳ සිඹලු මදනහභ 

විලසවිදයහරරට ගිඹ අඹ. වදය ීඨ ඹ, ඉංජිමන්රු ීඨ ඹ, විදයහ 

ීඨ ඹ, ශභනහයණ ීඨ ඹ ඹන සිඹලුභ ීඨ රට ගිඹ අඹ 

මභතළන සිටිනහ. ඒ හම භ අමේ ඳෂණමණ වළභ දිසත්රිෂණ 

නහඹඹකුභ විලසවිදයහරඹට ගිඹ මමනෂණ. ඵසනහහිය ඳශහත, 

දකුණු ඳශහත, ඹම ඳශහත, භධයභ ඳශහත, ඌ ඳශහත, උතුරු-

භළද ඳශහත ඹන මේ වළභ ඳශහතභ අමේ ඳෂණමණ දිසත්රිෂණ 

නහඹඹහ විලසවිදයහරඹට ගිඹ මමනෂණ. අඳට ඊර්යහෂණ නළවළ.  

අපි ළඩ ඵළරි අඹ මනොමයි, ඇභතිතුභනි. අඳට ඒ හීනභහනඹ 

දහත් දළනිරහ නළවළ. වළඵළයි, මේ යමේ ඳහරඹන්ට 

විලසවිදයහර ම ේටු මරොකු යන්න ඵළරි වුණු නිහ අපිත් එෂණ 

එට එ ඳන්තිමණ සිටි අපි තයේභ දෂණ ශභයි -භවය විට 

අඳටත් ඩහ දෂණ බුේධිඹෂණ තිබුණු ශභයි- ඳන්ති හභයර නතය 

යරහ අපි university ගිඹහ. දළන් අධයහඳනඹ මඳෞේලීයණඹ 

කිරීභ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභන්රහ දයන භතඹ මභොෂණද  මේ අඹ 

ළඹ මල්නමණ ඳරිච්මේද ණනහෂණ තිමඵනහ. භභ ඒහ 

කිඹන්න ඹන්මන් නළවළ. මභොෂණද භභ දන්මන් නළවළ, එ 

උඳහධිඹෂණ යන්න ඔඵතුභන්රහ ණඹෂණ විධිඹට රුපිඹල් රෂණ 

අටෂණ මදන්න වදනහ. ඔඵතුභන්රහ මොතරහර ආයෂණ විදයහ 

ීඨ ඹ පිළිඵ මනභ වන් යරහ තිමඵනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට භභ ්රලසනඹෂණ මඹොමු යනහ. 

මභන්න මේ ්රලසනඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ල්ඳනහ යන්න. මුදල් 

නළති සිසුමකුට SLIIT එට, NSBM එට, KDU එට ඹන්න 

ඵළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. භභ අය මවොය උඳහධි ඩඹ                    

-SAITM මුදරහලි- ළන ථහ යන්මන් නළවළ. ඒ ංචහෂණ. 

ඒ විලසවිදයහරඹෂණ මනොමයි. ඒහ SLIIT හම  ඒහත් එෂණ 

එට තඵන්න එඳහ. ඒ මන ංචහෂණ. ඒ දකත, කු්රට 

නුමදනුමෂණ. ඒට කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ අද ය වරහ 

තිබුණහට, යහජඳෂණ ඳහරනමණ අන්ත දකත අධයහඳන project එ 

එඹයි. ඒ යහජඳෂණරහ තර්ජනහත්භ, මේලඳහරන වයිමඹන් 

මන ගිඹ නීති විමයෝධී ආඹතනඹෂණ. ඒ මොඳභණ තෂණඩි 

ආඹතනඹෂණද කිඹනහ නේ, උඳහධි ආඹතනඹෂණ කිඹරහ කිඹන ඒ 

ආඹතනමණ ඳරීෂණණරට යහජඳෂණරහ  
 
[මූළවනනේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டஷபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භයහ දභපු තහජුඩීන් ක්රීඩඹහම  ඇ ට ළකිල්ර මන ඹනහ. 

   
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තභ ඔේපු මරහ නළවළ. 
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ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ඔේපු මයි. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මචෝදනහෂණ ඳභණයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔේ. මචෝදනහ මන්. රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ඔයිට ඩහ 

ළදත් මදඹට භහත් එෂණ ඳළටමරන්න. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 මචෝදනහෂණ ඳභණයි. අමනෂණ හයණඹ SAITM එ ඳටන් 

ත්මත් අපි මනොමයි, ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුමන්. ඒ ශභයින්  අතයභං 

යන්න අඳට ඵළවළ.  

      
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිතුභහ, භට අසථහ මදන්න මෝ.  භභ කිඹන්මන් ඒ 

කුණු මේ ඳළත්ත තිඹන්න. ඒ ශභයි බිල්රට දීරහ තිමඵන්මන් 

යහජඳෂණරහ. භභ කිඹන්න වදන්මන් මේයි. SLIIT, NSBM 

හම  තළන්රට මුදල් නළති ශියමඹකුට සුදුසුේ තිබුණත් 

ඹන්න ඵළවළ.  මුදල් නළත්නේ ඹන්න ඵළවළ මන්, ඇභතිතුභහ. 

එ තමොට  ඒ වළඟීභ ශභඹහට දළමනන විධිඹ මභොෂණද  ඔහුට මුදල් 

නළති නිහ  ඒ අසථහ න්න ඵළවළ. මභමවභ තීයණඹෂණ න්නහ 

කිඹහ හිතමු.  A/L විබහමඹන් ළඩි රකුණු අයමන මභොයටුට 

විලසවිදයහරමණ ඉංජිමන්රු ීඨ ඹට, මොශම විලසවිදයහරමණ 

වදය ීඨ ඹට මත්මයන ශභයින්ට කිඹනහ, ඔඹ මොල්රන්ම  

අේභහ තහත්තහම  ආර්ථි භේටභ භහඹට මඩොරර් 2,000ට ළඩි 

නේ ඔඹ මොල්රන් විලසවිදයහරඹට න්මන් නළවළ කිඹරහ. 

යර හිතන්න මෝ.  Z-Score එමන් මභොයටු Engineering 

Faculty එට මත්මයනහ. Z-Score එමන් මොශම Medical 

Faculty එට සුදුසුයි;  Law Faculty එට සුදුසුයි. නමුත් අපි  

නීතිඹෂණ දහනහ, අේභහට ව තහත්තහට ල්ලි ළඩි නිහ ඔඹ 

මොල්රන්ට උස අධයහඳනඹ මනත් තළනකින් න්න පුළුන්; 

ඒ නිහ ඔඹමොල්රන් න්මන් නළවළ කිඹරහ. ඒ දරුහට 

මොමවොභද හිමතන්මන්  ඒ දරුහට මභොෂණද, හිමතන්මන්  

තභන්ට මුදල් තිබීභ නිහ තභන් න්මන් නළවළ කිඹරහ 

හිමතනහ.  ඳසු ගිඹ හරමණ ගුරුරු ඵහ න්නමොට  ඔළනිභ 

ක්රභඹෂණ - භෘේධිඹට රකුණු රඵහ දීමේ ක්රභඹෂණ - තිබුණහ.  

රු ඇභතිතුභනි,  ල්ලි තිමඵන ශභඹහට දළමනන  මේදනහට 

ඩහ  ල්ලි නළති ශභඹහට  විලසවිදයහරඹට ඹන්න අසථහ නළති 

වුණහභ  දළමනන මේදනහ ළඩියි. මභොද, ල්ලි තිමඹන ශභඹහ 

හිතනහ, ආණ්ඩුමේ විලසවිදයහරඹට  භහ න්මන් නළවළ; වළඵළයි, 

අේභහට ව තහත්තහට ල්ලි තිමඵන නිහ මරෝමණ මොමවු වරි 

ඹරහ භට උන්න්න පුළුන් කිඹරහ.  ඒ වළඟීභ තිමඵනහ. රු 

නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ල්ලි තිමඹන ශභඹහට දළනුභ 

අහිමි මන්න තිමඵන අසථහ අඩුයි. නමුත් ල්ලි නළති ශභඹහට 

දළනුභ අහිමි යනහ. මනොමිරමණ අධයහඳන ක්රභඹ කිඹන්මන් 

මභොෂණද  "මුදල් නළතත් දළනුභ හිමියි" කිඹන එයි. රු 

ඇභතිතුභනි, ඒ අර්ථමඹන් මත්රුේ න්න. මුදල් තිබීභ නිහ 

දරුමකුට විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළරි යනහ නේ,  සුදුසුේ 

තිබුණත් මුදල් මනොභළතිවීභ නිහ විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළරිවීභ 

කිඹන්මන් ඊට ඩහ මරොකු මේදනහෂණ. ඔඵතුභන්රහ යහජය 

අධයහඳනඹට මුදල් මන් යන්මන් නළති මඳෞේලි අධයහඳන 

මොේඳළනි ඇති කිරීමභන් මේ යමේ අධයහඳනඹ අඟරකින්ත් 

ඉසයවට න්න ඵළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, ආණ්ඩු ඳෂණමණ ව විඳෂණමණ රු 

භන්ත්රීතුභන්රහට මත්රුේ න්න භභ තත් උදහවයණඹෂණ 

කිඹන්නේ.  

අපි දන්නහ, එෂණත් ජහති ඳෂණමණ වහ ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳෂණමණ ඇතළේ භන්ත්රීරු ේර භශ මල්, භඟුල් මල්ර 

ගිහිල්රහ, දුෂණ මේදනහ විමන, ීඨඩහ දයහමන ආනමණ ංවිධහන 

ටයුතු යන ඵ. ඒ මරොකු ඳවුල්ර අඹ මනොමයි, හභහනය 

ඳවුල්ර භන්ත්රීරු. ඡන්දඹ කිේටු වුණහභ මභොද මන්මන්  

ඡන්මද කිේටු වුණහභ මෝටි සිඹ ණනෂණ තිමඵන සුපිරි ධන 

කුමේයමඹෂණ ඵහිනහ ඒ ආනඹට. ඒ පුේරඹහ භශ මදය 

ගිහිල්රහත් නළවළ; භඟුල් මදය ගිහිල්රහත් නළවළ. ඒ 

තමුන්නහන්මුරහ අභහරුමන් වදහ මන තිමඵන ආනඹ. ඒ 

පුේරඹහ මභොද යන්මන්  භහ මදමෂණ campaign එමන් ඒ 

ආනඹ ල්ලිරට න්නහ. ඒ පුේරඹහ ඳහර්ලිමේන්තුට 

එනහ. අය පුේරඹහ මදය නතය මනහ. එතමොට 

තමුන්නහන්මුරහට දළමනන ීඨඩහභ තභයි, උත්භ භහන 

මරහ, ල්ලි නළති නිහ විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළරි වුණහභ 

දළමනන ීඨඩහ. භභ ඩහත් මවොඳින් ඔඵතුභහට මත්මයන්නයි එභ 

උදහවයණ ඉදිරිඳත් මශු.  

රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට කිඹහ සිටින්මන්, මේ 

්රතිඳත්තිඹ ඳයහජඹ මනහ. මේ ්රතිඳත්තිමඹන් දහත් 

දිනන්න ඵළවළ රු ඇභතිතුභහ. භත තඵහ න්න.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ අමේ යමේ අධයහඳනඹට 

මරෝමණ ඹේකිසි පිළිළනීභෂණ තිමඵන ඵ. අපි මොච්චය 

විමේචන ශත් ආසිඹහනු භේටමභන් අමේ අධයහඳනඹ ටිෂණ 

මවොයි. මභොද, උන්න ගුරුරු ළඩි ්රභහණඹෂණ 

උඳහධිධහරින්. අවුරුදු 75 සිට මනොමිමල් අධයහඳන ක්රභඹෂණ 

තිමඵනහ. ඔෂණමෝභ අේභරහ, තහත්තරහ ඉසමෝමල් ගිහින් 

තිමඵනහ. එළනි භේටභෂණ තිමඵන්මන්. ඒ නිහ අමේ අධයහඳනඹ 

brand එෂණ. “Sri Lanka education” කිඹන එ, “Ceylon Tea” 

හම , "Sri Lanka Cricket" හම  brand එෂණ. අමේ 

විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ආසිඹහනු භේටමභන් ත්මතොත් - 

ඇමභරිහ ඇතුළු දියුණු යටල් එෂණ ංන්දනඹ යරහ 

මත්රුභෂණ නළවළ. - ඒට තිමඵන්මන්, blue-chip brand එෂණ.  

ඔඵතුභන්රහ දෂණඹන්ට විලසවිදයහර උඳහධි ්රදහනඹ යන 

ආඹතන වදන්මන් නළතු, මුදල් ටිෂණ තිමඵන, ඹහන්තේ Z - 

Score එ දහ න්න ේටිඹට අධයහඳනඹ දීභට උත්හව 

කිරීමභන් මභොෂණද ඇභතිතුභහ මේ යන්න වදන්මන්  මේ 

මභොන හම ද  වරිඹට නිේ - 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Yes, the Hon. T. Ranjith De Zoysa? 
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ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, රු බිභල් යත්නහඹ 

භන්ත්රීතුභහ අදවස දළෂණවීමේදී ්රහල ශහ, "යහජඳෂණරහ විසින් 

භයහ දභපු තහජුඩීන්ම  මොටස තිමඵන SAITM" කිඹරහ. මභඹ 

කුභන අධියණඹ ඔේපු යරහ තිමඵනහද කිඹන ළටලු 

තිමඵනහ. තභන්ට මඳෞේලි වයඹෂණ, ේමේඹෂණ, මක්රෝධඹෂණ 

තිමඵන්න පුළුන්. නමුත්, ඒ වහ ඳහර්ලිමේන්තු උඳමඹෝගී ය 

මන මභළනි අතය ්රහල යන්න එඳහ කිඹන ඉල්ලීභත්, එභ 

්රහලඹ වළන්හේ හර්තහමන් ඉත් යන්න කිඹන ඉල්ලීභත් 

භභ යනහ. 

මභළනි ්රහල යන්න එඳහ. එමවභ නේ මභතුභන්රහ 

ේඵන්ධ අඳටත් කිඹන්න පුළුන්. තභන්ම   මඳෞේලි 

වයඹ, මක්රෝධඹ ්රහල යන්න මේ ඳහර්ලිමේන්තු මඹොදහත 

යුතු නළවළ. ඒ ්රහලඹ වළන්හේ හර්තහමන් ඉත් යන්න 

කිඹන ඉල්ලීභ භහ නළත යනහ. දළන් රු බහනහඹතුභහ 

පිළිතුයෂණ දුන්නහ. එභ පිළිතුය මේ වහ ්රභහණත් නළවළ කිඹන 

එයි භම  වළඟීභ.  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, I will consider this matter.  Hon. Bimal 

Rathnayake, you continue with your speech. 

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මවොයි. භභ ඒ ථහමේ ඳළටමරන්මන් නළවළ. අලය වුමණොත් 

භභ ඳසු උත්තය මදන්නේ. ඒ භඟභ භභ මේ හයණඹත් 

ඔඵතුභහට කිඹනහ. 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, අපි ඔඵතුභන්රහමන් 

අවන්මන් මේ හයණඹයි. අමේ අධයහඳනඹ ව උස අධයහඳනඹ 

ඹේ කිසි ඉවශ භේටභෂණ රැමන තිබිඹදී, Z - Score එ 

ඹහන්තේ දහන්න අඹට මඳෞේලි අධයහඳනඹ රඵහන්න 

ආඹතන ඇති කිරීමභන් ඔඵතුභන්රහ මභොෂණද යන්න 

වදන්මන්  මේ වරිඹට අයමන ඵළලුමොත්, මටොමඹෝටහ හම  

මවො brands වදන ජඳහනඹ නිේ භරුටි හම  ශ brands 

වදන තත්ත්ඹට ඳත්මනහ  හම  ළඩෂණ. බීඑේඩේලිේ, 

භර්සිඩීස මඵන්ස හම  brands වදන ජර්භනිඹ ම  යටෂණ ඵජහේ 

හම  three wheelers වදන භේටභට ඳත්මනහ හම  මදඹෂණ. 

ත යර කිඹනහ නේ, “Ceylon Tea”රට "ශ මත්" එතු 

යනහ මයි. මේ මභෝඩ ළමේ යන්න එඳහ. මේ යමේ 

දරුන්ට උන්රහ ඒ අඹ මරෝමණ ඉසයවට ඹන්න. ඒ 

මොල්රන්ම  ඳෂණඹ, ඳහට අඳට ළදත් නළවළ, ඳන්තිඹ ළදත් 

නළවළ. රු ඇභතිතුභනි, අධයහඳනඹ මඳෞේලීයණමඹන් අමේ 

යටට කිසිභ මතෂණ අත්මන්මන් නළවළ කිඹන එ භභ ඔඵතුභහට 

ඉතහභ  කීමභන් කිඹනහ. 

SAITM ආඹතනඹ පිළිඵ භභ ළඩිදුය ථහ යන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන් නළවළ. SAITM කිඹන්මන් ේපූර්ණ 

ංචහෂණ. භභ ඔඵතුභහට මේ හර්තහ එන්නේ. ඔඵතුභන්රහ දළන් 

අධයහඳන ආඹතන විධිභත් යන්න, නිඹහභනඹ යන්න 

මඳෞේලි අධයහඳන ආඹතනඹෂණ පිහිටුනහ කිඹරහ වන් 

යරහ තිමඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, අඳට 

මඳෞේලි ඵසයථ ටි නිඹහභනඹ ය න්න ඵළරු ඉන්න ඵ. 

අමේ යමේ මඳෞේලි dispensaries ටි නිඹහභනඹ ය න්න 

ඵළරු ඉන්නහ. මඳෞේලි මයෝවල් ළරකිඹ යුතු ්රභහණඹෂණ, 

විමලුමඹන්භ මොශරින් පිට ඒහ නිඹහභනඹ යන්න ඵළරු 

ඉන්නහ. අපි දන්නහ, සීමිත තළන් කිහිඳඹෂණ වළරුණහභ මරෝඹ 

පුයහභ මඳෞේලි අධයහඳනඹ හර්ථ මරහ නළවළ කිඹරහ. 

විමලුමඹන්භ දකුණු ආසිඹහමේ මඳෞේලි අධයහඳනඹ හර්ථ 

මරහ නළවළ. ේපූර්ණ ලමඹන්භ දකුණු ආසිඹහමේ යටර 

මඳෞේලි අධයහඳනඹ අහර්ථ මරහ තිමඵන්මන්. 

ඔඵතුභන්රහ success stories ලමඹන් න්මන් කිහිඳඹයි. භභ 

මේ ේඵන්ධමඹන් බහත ශ මභභ හර්තහමේ පිටඳතෂණ 

ඔඵතුභහට එන්නේ.  It states, "Private universities damage 

education quality: President of India." ඔඵතුභහ දන්නහ, 

ඉන්දිඹහමේ මරොෂණ බහ ව යහජය බහමේ, Parliamentary 

Standing Committee on Human Resource Development 

විසින් ඉන්දිඹහමේ වදය අධයහඳනමණ ඩහ ළටීභ පිළිඵ 

ඉදිරිඳත් ය තිමඵන හර්තහ; “Parliamentary committee 

report an eye-opener for MHRD,” භභ මීට ලින් බහත 

ශහ. ඉන්දිඹහමේ වදය අධයහඳනඹ අන්ත දකතබහඹට 

ඳත්මරහ තිමඵන්මන්. මේ පිළිඵ BBC ව Reuters 

documentaries යහශිඹෂණ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ රු ඇභතිතුභහට 

මේ සිඹලුභ මතොයතුරු ඉදිරිඳත් යනහ.  

භභ දළෂණහ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ මභොෂණද මිටුෂණ ඳත්යරහ 

තිමඵනහලු SAITM  එ ළන නිර්මේල මදන්න. ඒ නිර්මේල 

මදන මිටුමේ හර්තහෂණ බහත යරහ තිමඵනහ. අපි උමේ ඒ 

ළන ්රලසන ශහ. නමුත්, රු ඇභතිතුභනි, ඒ පුදුභ මිටුෂණ. ඒ 

මිටුමේ ඉන්නහ, එෂණතයහ භන්ත්රීයමඹෂණ. භහ නිලසචිත ලමඹන් 

දන්නහ නියි කිඹන්මන්. ඒ, රු චතුය ංදීඳ මුනහයත්න 

භළතිතුභහ. එතුභහ ඳරීෂණහට රෂණ යනහ SAITM ආඹතනඹ. භහ 

දළන න්න ළභළතියි, SAITM ආඹතනමණ මභන්න මේ 

MF121F006MD77 අංඹට අනු - එන්153/72/72 කිඹරහ 

passport number එකුත් තිමඵනහ -  6 ළනි batch  එමෂණ 

භන්ගී භණතුං කිඹන ශියහ ඒ රු භන්ත්රීතුභහම  වුද 

කිඹරහ.  අඳට රළබී තිමඵන මතොයතුරු අනු, ඒ ශියහ එතුභහම  

බිරි. එතුභහම  බිරි ඉන්න SAITM එ ේඵන්ධමඹන් ඳත් 

ය තිමඵන මිටු එතුභහ  හඩි මරහ හර්තහෂණ මදනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්මු හිතන්මන් අපි වුරු කිඹරහ 

ද  මේ යමේ විලසවිදයහර ශිය යහඳහයඹ යන්මන් වුරු 

කිඹරහද  අපි ඔඵතුභන්රහට කිඹනහ, මේ දකත, මේ යමේ වදය 

බහ පිළින්මන් නළති, භවහචහර්ඹ හමරෝ මෂොන්මුහ හම  - 

[ඵහධහ කිරීභෂණ] විවිධ භතරදි මනසේ තිමඵනහ. නමුත්, මේ 

භතමණදී සථිය අදවෂණ තිමඵනහ. බහඳතිතුභහ කිඹනහ, 

SAITM එට අනුභළතිඹ මදන්න වුමණොත් භහ ඉල්රහ අස 

මනහයි කිඹරහ. වදය බහ මඳෞේලීයණඹට විරුේධ 

නළවළ. අපි ඒ මවොටභ දන්නහ. වදය බහ කිඹන්මන් 

SAITM එ දකතයි කිඹරහයි. අමේ ඳදනමින් මනොමයි, වදය 

බහ ථහ යන්මන්. ඒ නිහ  SAITM එ අද ඔඵතුභන්රහ 

අනුභත ශත්, භත තිඹහ න්න 2020 ආණ්ඩු මනමුදී 

අනිහර්ඹමඹන්භ ඔඹ දකත ආඹතනඹ හ දභන ඵ.  

අද ඔඵතුභන්රහ නඩු හර්තහ එනේ කිඹ කිඹහ ඉන්නහ. 

හටත් පිළින්න ඵළරි අතය හර්තහ දභනහ. මේහ 

ඳහර්ලිමේන්තු හර්තහද  තභන්ම  බිරි ඉන්න SAITM එ 

ේඵන්ධමඹන් ඳත් ය තිමඵන මිටුමේ හඩි මරහ හර්තහ 

මදන්න රේජහ නළේද  මේහ ඳහර්ලිමේන්තු හර්තහ ද  අඩු හමන් 

මවොය ළඩෂණ යන්නත් දන්මන් නළවළමන්. මේ යමේ 

ජනතහටත් අපි කිඹනහ, මේ SAITM මවොය ගුවහ අනුභත 

යන්න ඉඩ මදන්න එඳහ කිඹරහ.   
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රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, "ජන ජීවිත බිල්රට දී 

වදයරු තනන මඳෞේලි වදය විදයහර ජහහයභ" නමින් 

මඳෞේලි වදය විදයහර විමයෝධී භධයසථහනඹ විසින් නිකුත් 

යපු සිඹලුභ ලිපිමල්න හිත මඳොත භහ වළන්හේ හර්තහ ත 

කිරීභ වහ වභළගත* යරහ ඇභතිතුභහට පිටඳතෂණ අයමන 

මදනහ. ඔඵතුභහ නුය - මොශම ඹන එන මොට කිඹන්න. 

කිඹරහ ඇත්ත තීන්දුරට එන්න, වරි තීන්දුරට එන්න. රණු 

න්න එඳහ.  

ඔඵතුභහ SAITM  එ ේඵන්ධමඹන් ඹේ කිසි ඵරඳෆභට 

ඹටත් මරහ ටයුතු යහවි කිඹරහ භහ හිතන්මන් නළවළ.   එමවභ 

ඵරඳෆේරට රෂණ වුණු අඹ ඉන්නහ. මනවිල් ්රනහන්දු 

භවත්භඹහම  මයෝවර ආණ්ඩුට බහයමන මනවිල් ්රනහන්දු 

භවත්භඹහට business එ වදරහ මදන්න කිඹරහ මඹෝජනහෂණ 

දහරහ තිමඵනහ.  මනවිල් ්රනහන්දු භවත්භඹහ ල්ලි විඹදේ යරහ 

hospital එෂණ ඳත්හ මන ඹනහ, උඳහධි මේ - faculty එ 

- ඳලත්ලාගගන යන්න ඕනෑ නිසා.  දැන් එතුමාටත් ලඩා ඉස්සරහට 

ගිහිල්රහ  මේ අමේ භන්ත්රී ණ්ඩහඹභ කිඹනහ, ඒ hospital  එට 

ආණ්ඩුමන් විඹදේ යන්න, අයඹහ මේ යනහ කිඹරහ. ඕහ 

ඒත්තු න්න්න පුළුන් හටද  ඕහ ඳළපුහනිේගිනිඹහ මවෝ 

සහසිරන්තඹට වරි ගිහිල්රහ කිඹන්න. මභමවු ඵළවළ.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිමඹෝජය  බහඳතිතුභනි, එභ මඳෞේලි මයෝවර 

ආණ්ඩුට  මනොමිමල් ඳයහ  මදන්න එතුභහ එඟ මරහ 

තිමඵනහ. එතුභහ වදපු මයෝවර.  

     

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතමොට, අය මේ ේටිඹ practice ඹනහ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වුද මයෝවරෂණ වදරහ ආණ්ඩුට නිේ තෆගි මදන්මන්   

 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒභ තභයි අඳටත් තිමඵන ්රලසනඹ. වුද මයෝවරෂණ වදරහ 

ආණ්ඩුට නිේ තෆගි මදන්මන්  අඳටත් තිමඹන ්රලසනඹ ඒභ 

තභයි.  රු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ අපි කිඹන්මන්, රුණහය 

මේ යන්න එඳහ. ආණ්ඩු මදය ඹන ටන් ඳහ රට  දළන් 

එෂණ -ඵළඳුේය සිේධිඹ- දභහ ත්තහමන්. ඊටත් උඩින්  SAITM   

එ  එනහ. මේ යන්න එඳහ; මේ අනුභත යන්න  එඳහ.  

රු  නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භම  ථහමේ  ඊශ මොටට 

භහ ඹන්න ළභතියි. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, යජමණ 

විලසවිදයහරරට ඹහ මනොවළකි න අමේ යමේ හභහනය ඳන්තිමණ  

දරුන්ට   උඳහධිඹෂණ න්න  තිමඵන   ්රධහන අසථහ තභයි 

ඵහහිය උඳහධිඹ රඵහ ළනීභ. 2016/13 චක්රමල්ඹ භගින් 

විලසවිදයහරඹට ඵහ න්නහ අබයන්තය  ශිය ්රභහණඹට භහන 

ශිය ්රභහණඹෂණ ඵහහිය උඳහධිඹ වහ ඵහ න්නහ  මර  

ඔඵතුභහ නිමඹෝඹෂණ දුන්නහ. මඵොමවෝ විලසවිදයහරර මේ විධිඹට  

ශියයින් ඵහන්න ළභළතියි. මඵොමවෝ විලසවිදයහරලින්  

ඵහහිය උඳහධි ඳහ භහරහ  ඳත්හ මන ඹන්න ළභතියි. නමුත් 

මේ මුලින්භ වයස මශු  එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ. එතුභහ 

අවුරුදු මදෂණ ඵහහිය උඳහධි ශියයින් ඵහ ත්මත් නළවළ. ඊට 

ඳසමු  SAITM එට භයහ මන භළරිරහ ළේ වන භන්  

හිටපු උස අධයහඳන ඇභතියඹහ - එස.බී.දිහනහඹ භවතහ -  

ශියමඹෝ දවස මදනහ රිභහන්ේ යන අතමර් ඵහහිය උඳහධි වහ 

ශියඹන් ඵහ ත්මත් නළවළ.   
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, you have only five more minutes. 
      

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Okay, Sir. 

ඊට ඳසමු ඔඵතුභන්රහ ආණ්ඩු ත්තහ. ඔඵතුභන්රහ 

ආණ්ඩුෂණ අයමන මභොද යන්මන්  ඔඵතුභහ චක්රමල්ඹෂණ 

වනහ, අබයන්තය  සිසුන් ්රභහණඹට භහන සිසුන් ්රභහණඹෂණ 

ඵහහිය උඳහධි වහ  ඵහ න්න ඕනෆ කිඹහ. මභොෂණද තිමඹන 

්රලසනඹ ගුරුරු රළවළසති නේ  ඔඵතුභන්රහ ඒට විඹදභෂණ 

දයනහද  ඔඵතුභන්රහම  වුභනහ වරිභ තියසථීනයිමන්. 

ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ, අධයහඳනඹට විඹදේ යන්න  ආණ්ඩුට 

ල්ලි නළවළ කිඹහ. අපි පිළින්මන් නළවළ. නමුත් ඒ  ඔඵතුභන්රහ 

පිළින්නහ නිහ මන් කිඹන්මන්. එතමොට ශභයි කිඹනහ,  

''ආණ්ඩුමේ ල්ලි එඳහ,  අපි ල්ලි දීරහ ඵහහිය උඳහධිඹට ඉමන 

න්නේ'' කිඹහ. හභහනය ඳන්තිමණ ශභයින්ම  මදභේපිඹන්ට  මේ 

වහ ඹේ ්රභහණඹෂණ දළරිඹ වළකි තිබුණහ. වළඵළයි,  

එස.බී.දිහනහඹ භවත්භඹහ උස අධයහඳන ඇභතියඹහ 

ලමඹන් ඉන්න හරමණ රුපිඹල් 6,500ට තිබුණු හසතු රුපිඹල් 

65,000  ශහ. දළන්  රුපිඹල් 80,000, 90,000 යරහ තිමඵනහ. 

අවුරුදු  තුන වතයදී මන නිහ  මදභේපිමඹෝ අභහරුමන් මවෝ 

රුපිඹල් තිස  වතළිස දහව ම, මහ දරුන්ට මොමවොභ වරි ඒ 

අසථහ රඵහ මදනහ. ශභයි තනිඹභ විඹදේ ය ඵහහිය උඳහධිඹට 

 ඉමන න්න වදනමොට ඔඵතුභන්රහ ඒ එඳහඹ කිඹනහ. 

මභොෂණද ඇභතිතුභහ   ඇයි සීභහ යන්මන්  සීභහ යන එට භට 

නීති චන එඳහ ඇභතිතුභහ. භට මරහෂණ නළවළ. ඔඵතුභහ භම   

්රලසනඹට උත්තය මදන්න.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශභයි ඵහ න්න අලය යි. නමුත්  ඵහහිය උඳහධිමණ කිසිභ 

ගුණහත්භ ටිනහභෂණ නළවළ කිඹහ ඔඵතුභන්රහභ පිළින්නහ 

මන්. 
     

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි පිළින්මන් නළවළ. ඵහහිය උඳහධිඹ රඵහත් ේටිඹ තභයි 

ඳහල්ර, විලසවිදයහරර උන්න්මන්.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ tuition ඳන්ති ගිහිල්රහ රඵහ න්නහ උඳහධිඹෂණ. කිසිභ 

ගුණහත්භ ටිනහභෂණ නළවළ. අපි නත්න්මන් නළවළ. අපි සීභහ 

යරහ තිමඵනහ. 

685 686 

———————————- 

* ලියවිලි ඉදිරිඳත් නනොකරන ී. 
*   ஆங்கள் சர்ப்தறக்கப்தடறல்ஷன. 

*   Documents not tendered. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ SAITM එට මේ ඹනහ. ඒ 

උඳහධිඹ රඵහ න්මන්ත් ල්ලිරට මන්. වුද, ඒමෂණ උන්න 

භවහචහර්ඹරුන්  වුද, ඒමෂණ උන්න ආචහර්ඹරුන්  NSBM 

එ ළන භභ කිඹන්මන් නළවළ. මරෝඹ පුයහභ තිමඵන මොඩහෂණ 

මඳෞේලි උඳහධි ආඹතනර යහජය විලසවිදයහර භේටභ නළවළ. 

ඒයි ඇත්ත. ඔඹ එ මඳෞේලි විලසවිදයහරඹ මවෝ එ 

විමේශීඹ භවහචහර්ඹයමඹකු ඉන්නහද  දළන් "international, 

international" කිඹනහ. අපි international  ඳහල් ටිත් 

ඳහර්ලිමේන්තුට මන්වහ මන්. රු රන්ත අරගිඹන්න 

භළතිතුභහයි, රු මර්ණුහ මවුයත් භළතිනිඹයි, භභයි, රු බීර් 

වහෂීේ භළතිතුභහ උස අධයහඳන ඇභති ලමඹන් ටයුතු යපු 

හරමණ international schools ේඵන්ධ ඳහර්ලිමේන්තුමේ  

subcommittee එෂණ දළේභහ. අපි  international schools 

ඔෂණමෝභ මන්වහ. ඒමන් ඔේපු වුමණ් මභොනහද  

ජහතයන්තය ඳහල් වතය වළය අමනෂණ ඒහමණ උඳහධිධහරි 

ගුරුරුන් නළවළ. ඹේතේ ඉංග්රීසි ථහ යන එ විතයයි 

යන්මන්. ඒට  කි යුත්මත් මදභේපිඹන් මනොමයි. 

තමුන්නහන්මුරහ අවුරුදු 68කින් මවො ඉසමෝර ටිෂණ වදරහ 

නළවළ. ඒ ජහතයන්තය ඳහල් ළන අපිට හිනහ ඹනහ.  

අනිත් එ, international school එ උන්න 

ගුරුයමඹකුම  ඳඩිඹ කීඹද  Teacher මමනකුම  ඳඩිඹ 

රුපිඹල් 15,000යි. රුපිඹල් 15,000ට මිනිසුන් ඳහය අතු හන්නත් 

ඹනහද  ඒහට මඵොරු මරොකු නේ වරහ, දළන් තමුන්නහන්මුරහ 

ඒහමන් accredit යන්න ඹන්මන්. අපි රංහමේ තිමඵන CIS 

එමෂණ ඉරහ, Elizabeth Moir එමෂණ ඉරහ  ඔෂණමෝභ ජහතයන්තය 

ඳහල් එදහ මන්වහ. ඒහමණ ඇත්ත තත්ත්ඹ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

verbatim reportsර තිමඵනහ. භභ මේ විඹ ළන 

ඉමනමනයි ථහ යන්මන්. මඵොමවොභ නිවතභහනී තභයි භභ 

කිඹන්මන්. ඔඵතුභන්රහ ඵහහිය උඳහධිඹ වුත්තු යරහ ථහ 

යනහ. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ මඳෞේලි අධයහඳන ඩරට, 

companyරට මුඹ යනහ. අනුයහධපුය, මඳොමශොන්නරු, 

භහතය, වේඵන්මතොට, ඵදුල්ර හම  දිසත්රිෂණර දරුන් තභයි 

ඵහහිය උඳහධිඹ වදහයන්මන්. ඔවුන් අභහරුමන් ඉමන න්මන්. 

රු ඇභතිතුභනි, අමනෂණ හයණඹ මභඹයි. ඵහහිය උඳහධිඹ 

වදහයන අඹමන් සිඹඹට 70ෂණභ රැකිඹහ යන අඹයි. ඒ අඹට 

රැකිඹහමේ උසවීේ වහත්, රැකිඹහමේ ගුණහත්භබහඹ වහත් 

මේ උඳහධිඹ අලයයි. ඔඵතුභහ වන්මන්, ෘත්තිඹන්ම  

මදොයටුෂණ. ඔඵතුභන්රහ ඳයසඳයයිමන්. ඔඵතුභන්රහ එ 

ඳළත්තකින් කිඹනහ, මඳෞේලි අධයහඳනඹට දිරි මදනහ කිඹහ. 

අමනෂණ ඳළත්මතන් ඵහහිය උඳහධි ඳනහ. ඒ කිඹන්මන් 

ඔඵතුභන්රහට ඕනෆ මරහ තිමඵන්මන් මභොෂණද  ඔඵතුභන්රහට 

ඕනෆ මරහ තිමඵන්මන්, හභහනය ඳන්තිමණ අඹම  අධයහඳනමණ 

මදොය වන්නයි. රුණහය මේ හම  ළයදි තීන්දු ක්රිඹහත්භ 

යන්න එඳහඹ කිඹහ අපි ඔඵතුභහමන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

අද ඵහහිය උඳහධි ශියමඹෝ ශිය ංේ වදහ මන උේමකෝණ 

යනහ. ඒහමණ උන්න්මන් විලසවිදයහර ආචහර්ඹරුන්. 

"ඵහහිය උඳහධිඹ සුදුසු නළවළ" කිඹහ ඔඵතුභහ කිඹපු ථහට, ඳසු 

ඔඵතුභහ  කිඹන්න. භට දළන් ඒ ළන කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. අපි 

ඔඵතුභහමන් ඉල්රහ සිටින්මන්, ඵහහිය උඳහධි ේඳහදු නතය 

යන්න කිඹහයි. මභොද, ශියමඹෝ ලිඹහ ඳදිංචි මන තයභටභ 

විබහ ලිඹන්න එන්මන් නළවළ. ඒ නිහ ීඨ හධිඳතිරුන් ළභළති 

නේ මේ යන්න මදන්න. ඵහහිය උඳහධි රඵන අඹමන් රහ 

විඹට අදහශ උඳහධි රඵහ න්නහ ්රභහණඹ ළඩි නේ ඔඵතුභන්රහ 

මනත් ඳහ භහරහ වඳුන්හ මදන්න. භභ දන්නහ, මොශම 

විලසවිදයහරමණ ඵහහිය වළදෆරිඹ වළකි course එෂණ තිමඵනහ - 

භට මවොඳින්භ එහි නභ භත නළවළ.- ඵහහිය වදහයරහ computer-

related BSc එෂණ න්න පුළුන්. එළනි ඳහ භහරහ වඳුන්හ 

මදන්න. අනලය මේල් තිමඵනහ නේ, සුදුසු නළති ඒහ 

තිමඵනහ නේ එභ course සීභහ යන්න; වළඵළයි, ්රභහණඹ සීභහ 

යන්න එඳහ.  
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

      
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ අමේ ඊශඟ ථිඹහම  

මේරහමන් විනහඩි ඳවෂණ රඵහ න්නහ. 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මවොයි. 

      
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, අමේ නිපුණතහ ංර්ධන වහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ ළනත් ථහ මනොමශොත් මවො 

නළවළ. විලසවිදයහරර ළටලු යහශිඹෂණ තිමඵනහ. ඒ ළන -

විලසවිදයහර මුහුණ දී තිමඵන ළටලු ළන- අමේ ඊශඟ ථිඹහ 

ථහ කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තුමන් සිටිනහ. නිපුණතහ ංර්ධන 

වහ ෘත්තීඹ පුහුණු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඹටමත් ආඹතන 

මොඩහෂණ තිමඵනහ. භභ හිතන විධිඹට ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අධිහරිඹ තිමඵන්මන්ත් රු භහින්ද භයසිංව භළතිතුභහම  

අභහතයහංලඹ ඹටමත්යි. රු ඇභතිතුභනි, මේහට රඵහ දී තිමඵන 

මුදල් ්රතිඳහදන ළපුහට ඳසු ෘත්තීඹ පුහුණුකිරීේ සිදු කිරීභට 

ඔඵතුභහ ල්ලි මමනන්මන් මොමවන්ද, කිඹහ භභ දළන න්න 

ළභළතියි. ඔඵතුභහම  ජහතයන්තය මඳෞේලි ේඵන්ධේ 

වයවහ ල්ලි මමනනහද, නළත්නේ ආණ්ඩුමන් මේ වහ 

ල්ලි ඉල්රහ න්නහද  ඔඵතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී කිේහ, 

"මේහ මනොමිමල් යන්න ඹනහ" කිඹහ. නමුත් මරහ 

තිමඵන්මන් මභොෂණද  අහනමණ ්රතිඳහදන ඳහ තිමඵනහ.  

ඊශඟට, ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ අලුත් මඳොතෂණ 
මුද්රණඹ ය තිමඵනහ, "Building Career Skills" කිඹහ. එඹ 

ශියඹන් අතය විමලු අධහනඹට රෂණ මරහ තිමඵනහ. භම  
දළනීමේ වළටිඹට මභභ මඳොත රුපිඹල් 200ට වළභ ශියමඹකුටභ 

රඵහ දීභ වහ මඳොත් රෂණ ණනෂණ මුද්රණඹ ය තිමඵනහ. මේ 
මඳොතෂණ කීඹද, මඳොත් කීඹෂණ මුද්රණඹ ශහද, මේහමණ මුද්රණ 

විඹදභ කීඹද, මේමන් ර්තෘ බහඹෂණ මනත් පුේරමඹකුට 
ඹනහද කිඹහ භභ දළන න්න ළභළතියි. මභොද, මභඹ ෘත්තීඹ 

පුහුණු අධිහරිඹ භේටමින් තිමඵන්මන්. නමුත් මේමන් ර්තෘ 

බහඹෂණ මනත් පුේරමඹකුට ඹන විධිඹටද මභඹ සිදු මන්මන් 
කිඹන එත් භභ දළන න්න ළභළතියි. රු ඇභතිතුභනි, 

ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹට ගිඹ තහමේ දීපු ල්ලි ටිත් විඹදේ 
යරහ නළවළමන්.  

ඒ තභයි, රු යවි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ල්ලි ඳන්න 
මඹොදහ න්මන්. එතුභහ මොමවොභත් ඵරහමන ඉන්මන්  ල්ලි 

ඳන්න, expenditure ඳළත්ත ඳන්න. ඵරන්න, Ocean 
University න උඳහධි වඳුන්හ දීභට 2016 ර්මණදී මිලිඹන 

300ෂණ එනහ;  මරය ්රතිඹ බිංදුයි. "ජර්භන් මටෂණ" එට ශිය 
ඵහ ළනීේ වහ 2016 ර්මණදී රුපිඹල් මිලිඹන 500ෂණ 

මදනහ; මරය ්රතිඹ බිංදුයි. පුහුණුරුන් පුහුණු යන්න 

687 688 
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රුපිඹල් මිලිඹන 50ෂණ මන් යනහ; මරය ්රතිඹ 29යි. 

ඔමටෝමභොඵයිල් අලුත්ළඩිඹහ වහ නඩත්තු අංලඹ ඒහඵේධ 
ආයේබ  යන්න  හල්ර, බසමු මරය ්රතිඹ බිංදුයි. 

රු භහින්ද භයසිංව ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහම  ආඹතනර 
ඉන්න ්රධහනීන් වුද? මේ අඹ ථහ හේපුද? ළඩෂණ යන ේටිඹ 

නළේද? මභොද, දළන් ඔඵතුභහට තභයි මේ ආණ්ඩු කිඹන්මන් 
මරෝඹ දිනන්න ඔෂණමොභ schemes වදරහ මදන්න කිඹරහ. 

ල්ලිත් ඳරහ; දුන්නු ල්ලිත් විඹදේ යන්න ඵළරි ේටිඹෂණ මන් 

ඉන්මන්. භහින්ද භයසිංව ඇභතිතුභහ ේඵන්ධමඹන් අඳට ලින් 
තිමඵන අත් දළකීේ මීට ඩහ මනස.  වළඵළයි, දළන්නේ ළමවන්න 

ඹන යහේ එෂණ විධිඹට ඔඵතුභහම  අභහතයහංලඹ ඳත් මමින් 
තිමඵනහ කිඹරහයි අඳට හිමතන්මන්.  

ඊශඟට, "ජර්භන් මටෂණ" ආඹතනඹ නිමු. දළන් මේ ආණ්ඩු 
විලහර ඵයෂණ දහරහ තිමඵනහ, "ජර්භන් මටෂණ" එ ළන ථහ 

යන්න. කිලිමනොච්චි ්රමේලමණ "ජර්භන් මටෂණ"  ආඹතනඹෂණ 

ඳටන් න්නහ. අපි පිළින්නහ, ඒ මවො මදඹෂණ කිඹරහ. භහතය 
එෂණ ඳටන් න්න ඹනහ, ඒ මවො මදඹෂණ. රු ඇභතිතුභනි, 

යත්භරහමන් තභයි "ජර්භන් මටෂණ" එමෂණ මරසථහනඹ තිමඵන්මන්. 
ඒමෂණ සුවිලහර ළටලු ්රභහණඹෂණ තිමඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ඒමෂණ 

ශිය ංයහ ළඩි යරහ තිමඵනහ. වළඵළයි, ශියඹන්ට අලය 
යන working desks 226ෂණ අඩුයි. ඒ ශභයින්ට අලය යන 

ඳවසුේ නළති මොමවොභද ෘත්තීඹ පුහුණුෂණ මදන්මන්? 

මන්හසිහහයඹෂණ නළවළ. "ජර්භන් මටෂණ" එ කිඹරහ කිඹන්මන් 
මරෝඹ පිළිත් අමේ යමේ තිමඵන එෂණ technical college 

එෂණ. නමුත්, ඒට වරි ඳරිඳහරනඹෂණ නළවළ. එහි තිමඵන ළටලු 
ේඵන්ධමඹන් අඳට ලියුේ ණනහෂණ ඇවිල්රහ තිමඵනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, භභ හිතන විධිඹට ඔඵතුභහටත් එළනි ලිපි ඇවිල්රහ 
ඇති. මේ ආඹතනමණ  සුදුසු වරිඹහහය ඳරිඳහරනඹෂණ නළවළ 

කිඹරහ, ජනහධිඳතිතුභහට මඹොමු යපු ලිපි තිමඵනහ. මේමෂණ 

්රධහන තනතුරු මවො භත් උමතකුට බහය මදන්න. අපි 
හිතනහ, ඔඵතුභහ තු එමවභ නිරධහරින් ඇති කිඹරහ. ඒ හම භ 

කිලිමනොච්චිඹ, භහතය, මොශම තිමඵන "ජර්භන් මටෂණ" ටි එට 
න්න. අපි ආණ්ඩුට කිඹනහ, ඊශඟ අවුරුදු තුමන්දී ත "ජර්භන් 

මටෂණ" මද තුනෂණ යමේ පිහිටුන්න කිඹරහ.  

ඵදුල්ර දිසත්රිෂණමණත් එෂණ ඇති යන්න. මභොද, ඌ 

ඳශහත තභයි රංහමේ දුේඳත්භ දිසත්රිෂණඹ ලමඹන් දළන් 

ළරමන්මන්. ඒ ඳශහතට "ජර්භන් මටෂණ" එෂණ ඹහ යුතුයි. ඒ 
නිහ මේ සිඹල්ර එ තළනට න්න කිඹන ඉල්ලීභ අපි 

ඔඵතුභන්මන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ රුණු ්රභහණඹ ඉදිරිඳත් 
යන භන් අහන ලමඹන් භහ රු ඇභතිතුභහමන් ඉල්රහ 

සිටිනහ, මේ ආඹතනඹ ේඵන්ධත් ඔඵතුභහම  අධහනඹ 
මඹොමු යන්න කිඹරහ. රු භහින්ද භයසිංව ඇභතිතුභනි, භම  

දළනීමේ වළටිඹට ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ ඹටතට තභයි HNDE 

ඳහ භහරහ ඳත්න ආඹතනඹ එන්මන්.  

 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලිත්තීය පුහුණු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் வரறல்தறற்சற அஷச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

භම  අභහතයහංලඹට මනොමයි, රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහටයි එඹ අඹත් මන්මන්. 
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වරි, HNDE ඳහ භහරහ ඳත්න ආඹතනඹ අයිති මන්මන් 

ඔඵතුභහට මනොමයි, රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහටයි. HNDE 

ඳහ භහරහ ළන චන මද තුනෂණ කිඹරහ භම  ථහ අන් 

යන්නේ. රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, HNDE 

ඳහ භහරහමන් රංහමේ භධයභ භේටමේ ඉංජිමන්රුන්, 

නළත්නේ තහෂණණ ශිල්ීඨන් ේඳහදනඹ යන ඵ ඔඵතුභහ 

දන්නහ. අද ඒ ආඹතනඹ පුදුභහහය ළටලුරට මුහුණ දීරහ 

තිමඵනහ. ඒ HNDE ශියඹන්ම  ළටලු එෂණ, මදෂණ භභ ඉතහ 

ඉෂණභනින් කිඹන්නේ. එෂණ තභයි, ඔවුන්ට අලය යන 

මේලරු ්රභහණඹ නළවළ. භහ මේ මීට ලිනුත් කිඹහ 

තිමඵනහ. අවුරුේදෂණ ගිහිල්රත් ඔඵතුභහට ඒ විහන්න ඵළරි 

මරහ තිමඵනහ.  

ඊට ඳසමු, ළඩවල් ව විදයහහය වහ අලය ශිල්ඳ 

්රදර්ලරු -demonstrators රහ-  27ෂණ ඕනෆ. නමුත්, ඉන්මන් 

13යි. මේමෂණ ලහහෂණ ඹහඳනමණ තිමඵනහ; ඒමෂණ වුරුත් 

නළවළ. ඊශඟට ත්මතොත්, විදයහහය වහඹරු අඩුයි. මේ 

ශභයින්ට මදන භවමඳොශ ශියහධහය මුදර දිවහ ඵරන්න. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ මේ දරුන්ට ඳවසුේ ඳඹන්න; මේහ 

යරහ මදන්න. ඒට මන් ඔඵතුභහ ඇභතිභෂණ දයන්මන්. දළන් 

NDT ඳහ භහරහ අවුරුදු තුනෂණ ඉමන න්න ශියඹන්ට 

භවමඳොශ ශියහධහයඹ රුපිඹල් 5,000ෂණ මදනහ. 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි, රු භන්ත්රීතුභහ. 

      
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ ත විනහඩිඹකින් අන් 

යන්නේ. HNDE ඳහ භහරහ වදහයන ශියමඹෝ අවුරුදු වතයෂණ 

ඉමන න්නහ. ඔවුන්ට රුපිඹල් 1,250යි මන්මන්. මේ 

තර්ඹ මභොෂණද ඇභතිතුභහ  ඇයි මේහ වින්මන් නළත්මත්  

අවුරුදු ණන් අපි ඳහර්ලිමේන්තුමේ මේ ළන කිඹ කිඹහ ඉන්නද 

කිඹන්මන්  ශියඹන්ම  හසතු ළඩි යරහ තිමඵනහ. ශිය 

හර්තහ මඳොත රුපිඹල් 25ට තිබුමණ්. ඒ එ ඳහයටභ රුපිඹල් 

500ෂණ යනහ. භභ දන්මන් නළවළ, යවි රුණහනහඹ 

ඇභතිතුභහද මේ ණන් දුන්මන් කිඹරහ. රුපිඹල් 25ට තිබුණු එ 

රුපිඹල් 30ෂණ, 40ෂණ යන එ මත්රුේ න්න පුළුන්. නමුත්, 

රුපිඹල් 25ට තිබුණු ශිය හර්තහ මඳොත රුපිඹල් 500 යනහ. 

රුපිඹල් 100 තිබුණු ID card එ රුපිඹල් 500 යනහ. ජහති 

වළඳුනුේඳත වදන්න ආණ්ඩුමන් න්මනත් නළති ඇති එච්චය 

මුදරෂණ.  ලින් results sheet එ න්න තිබුමණ් රුපිඹල් 100ට. 

දළන් ඒ රුපිඹල් 500 යනහ. ශභයින් results sheet එ 

න්නහ විට ල්ලි බහය න්න ආඹතනඹෂණ වදරහ තිමඵනහ. ඒට 

මවුතු, ඒ ආඹතනමණ ල්ලි නළති වීභ මන්න පුළුන්. ඒ නිහ 

HNDE ශියඹන් අද මභොෂණද යන්මන්  මේ ්රලසනරදී 

උේමකෝණඹ යනහ. ඒ මොල්රන් ේටන්න ඵළවළ. අවුරුදු 

25ෂණ තිසමු HNDE ශියමඹෝ ටන් යනහ. ඔඵතුභහ මේ ්රලසන 

වින්න. ේඳත් දීරහ, මවො ඳරිඳහරනඹෂණ දීරහ, ඒ ලෂණතිභත් 

තළනට මනළල්රහ ඇභතිතුභහ මේ ්රලසන ඉය යන්න. ඒහ 

මශොත් තභයි ඔඵතුභහ උස අධයහඳන ඇභතිතුභහ ලමඹන් යටට  

මදඹෂණ ශහ මන්මන්. ඒ නිහ මේ රුණු ්රභහණඹට අපි පිළිතුරු 

ඵරහමඳොමයොත්තුමන් භම  ථහ අන් යනහ. මඵොමවොභ 

සතුතියි.  
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne.  

You have five minutes.  
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ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 

නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச வரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற தறற அஷச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, මඳෞේලි අධයහඳනඹට ව 

මඳෞේලි විලසවිදයහරරට අද ඇතිවී තිමඵන විරුේධත්ඹ අද-

ඊමණ ඇතිවුණු එෂණ මනොමයි. දල තුන, වතයට මඳයත් මේ 

අදවස ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵනහ. එමු අදවස ඉදිරිඳත් යන 

අඹම  අංබහඹ ළන නේ  කිසිදින භභ ්රලසන යන්මන් 

නළවළ. ඔවුන්ම  තර්ඹ අවිදයහත්භයි කිඹරහයි භභ හිතන්මන්.  

2015 මර්දී මදරෂණ දදව ඳභණ සිසුන් ංයහෂණ 

අධයහඳන මඳොදු වති ඳත්ර (උස මඳශ) විබහඹට මඳනී සිටිඹහ. 

ඒ අඹමන් එෂණරෂණ තිසඑෂණදව පිරිට විලසවිදයහරඹට 

ඇතුළු මන්නට අලය රකුණු රළබුණහ; සුදුසුේ තිබුණහ. නමුත්, 

එයින් විසිවඹදව ඳභණ පිරිෂණ තභයි රංහමේ යහජය 

විලසවිදයහරරට ඇතුළු ය ත්මත්. වදය අංලඹ ත්මතොත්, 

විලසවිදයහර සිඹල්රටභ දවෂණ, එෂණදවස මදසීඹෂණ ඳභණ පිරිෂණ 

ඇතුළු ය ත්තහ. ''වදයරුන්ම  හිඟඹෂණ තිමඵනහද '' 

කිඹරහ යමේ ජනතහමන් අපි ඇහුමොත් හුඟෂණ අඹ කිඹනහ, 

''සිඹඹට 75 විතය හිඟඹෂණ තිමඵනහ''ඹ කිඹරහ. නමුත්, 

වදයරුන්මන් ඇහුමොත් ඒ අඹ කිඹන්මන්, ''එමවභ හිඟඹෂණ 

නළවළ'' කිඹහයි. එතමොට මේ ළටලු, ්රලසනඹ තිමඵනහ. මේ 

හිඟඹ මොමවොභද අපි පුයන්මන්  අමේ විලසවිදයහරඹට 

තිමඵන්මන් ඇතුළු කිරීමේ, නළත්නේ ළනීමේ දෘසටිහදඹෂණ 

මනොමයි, පිට කිරීමේ දෘසටිහදඹෂණ. භභ SAITM එ ළන 

විසතයහත්භ ථහ යන්නට ඹන්මන් නළවළ. ඒ ්රලසනරට 

පිළිතුරු රඵහ මදන්නත් අද  භට මේරහෂණ නළවළ. නමුත් භභ 

කිඹන්න ළභළතියි, මේ විලසවිදයහරරට ඇතුළුවීභට, ඒහට 

සිසුන් ඵහ ළනීභට තිමඵන අහලඹ මභළනි විදයහරලින් 

ළඩි මන ඵ.  

අධයහඳනඹ මඵොමවොභ ළදත්. අපි දන්නහ, අේභරහ 

තහත්තරහ මල්-මදොයල් විකුණරහ දරුන්ට අධයහඳනඹ රඵහ 

මදන ඵ. මල්-මදොයල් විකුණරහ අධයහඳනඹ රඵහන්නත් 

ඵළරි මන අසථහර එ එ යටර, එ එ ක්රභමේද අනු 

ඵළංකු වයවහ මුදල් ණඹට න්න සිදු මනහ. භවය යටර එළනි 

ආහයඹට මුදල් ණඹට න්මන් අේභහ, තහත්තහ මනොමයි. 

ශියඹහභ ණඹ අයමන, අනහත ආදහඹමභන් ඒ ණඹ පිඹනහ. 

මභොද, ''අධයහඳනඹ'' එතයේභ ළදත්.  

භම  හභහංශි මවෝදයඹන්ට භභ කිඹන්නට ළභළතියි, අඳ 

හභහංශිඹන් මනොවුණත්, අඳත් ''භහජහදීන්'' කිඹරහ. අපි 

මමශ මඳොශ භහජ ආර්ථිඹකුයි මොඩනඟන්මන්. 

වදයරුන් ණන ළඩි මන මොට, වදයරුන්ම  ආදහඹභ 

ව යමේ ඒපුේර ආදහඹභ අතය තිමඵන ඳයතයඹ අඩු මනහ. 

බ්රිතහනයමණ වදයරුන්ම  ආදහඹභයි, ඒ යමේ ඒපුේර 

ආදහඹභයි අතය මඵොමවොභ හීන ඳයතයඹකුයි තිමඵන්මන්. නමුත්, 

රංහමේ විලහර ඳයතයඹෂණ තිමඵනහ. ඒ නිහ ''වදයරුන්ම  

්රභහණඹ ළඩි කිරීමභන් මීට ඩහ හධහයණ භහජඹෂණ නිර්භහණඹ 

මන්මන් නළතිද '' කිඹන ්රලසනඹ භභ අවන්නට ළභළතියි.  

වදය අධයහඳනමණ ්රමිතිඹ ළන ්රලසන තිමඵනහ; හධහයණ 

ළඹකුත් තිමඵනහ. නමුත්, රුසිඹහමන්, චීනමඹන් ඉමන 

මන, Act 16 විබහඹ යමින් මේ යමේ වදය මුඹට ඇතුළු 

මන අඹම  ්රමිතිඹ ළන අඳට ෆහීභට ඳත් මන්න පුළුන්ද, 

ඵළරිද කිඹන ්රලසනඹත් තිමඵනහ. මඳෞේලි වදය විදයහරර 

ශමුන්ට යජමණ මයෝවල්ර පුහුණු රඵහ ළනීභට ඇති අයිතිඹ 

ඇයි අපි ශෂණන්මන්  ඒ අඹටත් යජමණ මයෝවල්ර පුහුණු 

රඵහ න්නට අයිතිඹෂණ තිමඵන්නට ඕනෆ.  

මේ යමේ වදය ෂණමුත්රමණ ්රමිතිඹ ළන ථහ යන මොට, 

ේ කුර මනුට දකුණු කුර ළපූ වදයරු සිටිනහ. ඒ 

හම භ, කුඩු ජහහයේරට අසුවුණු වදයරුන් සිටිනහ. 

''මේ වදයරුත් බිහි වුමණ් රංහමේ යජමණ විලසවිදයහරලින් 

මනොමයිද '' කිඹන ්රලසනඹ භභ අවන්නට ළභළතියි. ඒ නිහ 

මභහි ්රමිතිඹ ආයෂණහ යන්නට ඕනෆ. ඒ භඟභ, ුවහත්භ 

ඵරඳෆේ හිත නිඹහභන ළඩ පිළිමශෂණ ඇති යන්නට ඕනෆ. 

ඒමෂණ මදෂණ නළවළ.  

1984 මර් ජහතයන්තය ඵළංකුට ඇතුළු වුණු අසථහමේ 

පුහුණුරුමකු වළටිඹට භහ සිංේපූරුට ඹළේහ. සිංේපූරුමේ 

මුඹ යන අසථහමේ, ඒ පුහුණු වහ එභ  යමේ සිවිල් 

භහජමණ මුඹනුත් ආහ. ඔවුන් යජඹටයි මුඹ යන්මන්. 

නමුත්, පුහුණු වුමණ් මඳෞේලි ආඹතනඹ. ඵළංකුයි 

පුහුණු රළබුමේ. මභහිදී ''මොතළනින්ද පුහුණු රඵන්මන් '' 

කිඹන එ මනොමයි ළදත්. පුහුණුයි ළදත් මන්මන්. 

ෆභ දරුකුටභ උස අධයහඳනඹ රඵහ මදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ 

අමේ යජඹ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ, ෆභ දරුකුටභ අවුරුදු 

13 අධයහඳනඹ අයිතිඹෂණ වළටිඹට රඵහ දීභ වහ න ඳනත් 

මටුේඳතෂණ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න. ඒ 

අධයහඳනඹ විලසවිදයහරයීඹ අධයහඳනඹෂණ මන්න පුළුන්; 

තහෂණණි අධයහඳනඹෂණ මන්න පුළුන්; හර්මි 

අධයහඳනඹෂණ මන්න පුළුන්; ෘත්තීඹ අධයහඳනඹෂණ මන්න 

පුළුන්. අධයහඳනඹ ඳඹන්මන් වුද කිඹන එ ළදත් නළවළ. 

නමුත් ්රමිතිමඹන් යුත් අධයහඳනඹෂණ රඵහ මදන්න ඕනෆ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද මේ බහ ර්බඹට එන්න 

භභ විදුලි මෝඳහනඹට නළ හ. විදුලි මෝඳහන මදඳළත්මත්භ 

තිමඵනහ එෂණ ඳළත්තෂණ භන්ත්රීරුන්ට, අමනෂණ ඳළත්ත මු 

පිරිට. භභ මු පිරි වහ තිමඵන විදුලි මෝඳහනඹට 

නළ හ. නළ හභ මුමඹෂණ භමන් ඇහුහ, "ඔඵතුභහ මේ 

 විදුලි මෝඳහනඹට නළ ම  ඇයි " කිඹරහ. භභ කිේහ, 

"මෝඳහනඹ මනොමයි ළදත්, භනයි ළදත්" කිඹරහ. ඒ 

හම භ අධයහඳනඹයි ළදත්, අධයහඳනඹ රළමඵන්මන් 

මොමවන්ද කිඹන එ මනොමයි.  

භම  ථහ අන් කිරීභට මඳය භභ අහන ලමඹන් රු 

ඇභතිතුභහට මඹෝජනහෂණ යනහ. මඳෞේලි විලසවිදයහර 

විතයෂණ මනොමයි, යජමණ මනොන විලසවිදයහරත් මේ යටට 

අලයයි. රහබඹ මනොමඵදන, භහජඹට මුඹෂණ යන, යජමණ 

මනොන විලසවිදයහර අලයයි. ඒ නිහ ඒ වහ අලුත් ඳනත් 

මටුේඳතෂණ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට මමනන්න කිඹරහත් 

මඹෝජනහ යමින් භභ නිවඬ මනහ. සතුතියි. 

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Dilan Perera.  You have 

10 minutes.  

691 692 



2016 මනොළේඵර් 23  

[පූ.බහ. 11.42] 

 

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ (මශළමළර්ග රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர - வடுஞ்சரஷனகள் 

இரஜரங்க அஷச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, රු ඉයහන් වික්රභයත්න 

නිමඹෝජය ඇභතිතුභහම  භහජහදඹ පිළිඵ තර්ඹ 

ේඵන්ධමඹන් අදවස දළෂණවීභ දින ණනෂණ ඉදිරිඹට ල් තඵමින් 

භවහභහර් අභහතයහංලඹ පිළිඵ ථහ යන්න භභ 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. අද දමු හච්ඡහට ඵඳුන් න 

විඹඹන්ට අදහශ අභහතයහංල ත්තහභ මනොළශමඳන චනඹ 

ඹටින් ඉයෂණ අඳින්න කිේමොත් ඉය අඳින්න මන්මන් 'භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ' ඹටිනුයි. මභොද, උස අධයහඳන, ෘත්තීඹ පුහුණු, 

විදයහ වහ තහෂණණ ඹන සිඹල්රභ එට හච්ඡහ ශ වළකි 

විඹඹන්.  'භවහභහර්' විතයයි ඒ විඹඹන් එෂණ එට හච්ඡහ 

ශ මනොවළකි විඹඹ. මනොළශමඳන චනඹ ඹටින් ඉයෂණ 

ඇන්දහභ ඊට අදහශ විඹ බහය යහජය අභහතයයඹහ වළටිඹට භහ 

තභයි වසු මන්මන්. මමු මතත් ජීවිතමණ ළඩි හරඹෂණ 

භවඳහමර් හිටපු මමනෂණ වළටිඹට භට ඒ අභහතයහංලඹ සුදුසුයි 

කිඹරහ භහ හිතනහ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇයි, මදරින් එමශේහද  
 

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මල් ණනකින් එමශේහ. ඒ, මමවළිඹ යඹුෂණළල්ර 

භන්ත්රීතුභහට හම  දෂණේ ඳහන්න භට ඵළරි වුණු නිහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, මේ යමේ භවහභහර් ෂණමුත්රමණ 

ආයේබ ශ භවය ළඩ නළතුණහ කිඹන මචෝදනහත්, අලුමතන් 

ආයේබ යන රද භවය ළඩ ඳටන් න්මන් නළවළ කිඹන 

මචෝදනහත් ඳසු ගිඹ  අඹ ළඹ විහදමණදී අඳට අවන්න රළබුණහ. ඒ 

මචෝදනහට මඵොමවොභ ්රමේලමභන් මුහුණ මදමින් භවහභහර් 

ෂණමුත්රඹ වයවහ ජනතහම  ්රලසනරට මවොඳින් මුහුණ මදන 

අභහතයහංලඹෂණ වළටිඹට මේ අභහතයහංලඹ ඉසයවට මමනන්න 

අඳට වළකිඹහ රළබී තිමඵනහ. මේ ේමුතිහදී යජඹ තුශ 

භවහභහර් අභහතයහංලඹට ළඩ පිළිමශෂණ නළති වුණහ නේ භවය 

විට ඳසු ගිඹ අවුරුේද පුයහ භවය භන්ත්රීරුන්ට මේ ේමුතිහදී 

ආණ්ඩු තුශ මේ භවය ්රලසනරට මුහුණ මදන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹෂණ ඇති මන්නත් ඉඩ තිබුණහ. ඒ අනු භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ ේමුතිහදී යජඹ තුශ ඹේ ්රභහණඹ ළඩ මොටෂණ 

ඉදිරිඹට යමන ඹන ඵ අඳට මඳමනන්න තිමඵනහ. ඳහයල් 

මොච්චය වළදුත් ඡන්දඹ දිනන්න ඵළවළ කිඹරහ එෂණත් ජනතහ 

නිදවස න්ධහන යජමණ හිටපු ඇභතියමඹෂණ වළටිඹට භහ දන්නහ. 

ඳහයල් ළඩිමඹන් වදපු නිහ ඳහයල් ළන මඳන්රහභ තභයි 

අහනමණ අඳට භළතියණ ඳයහජඹකුත් අත්ය දුන්මන්. ඒ නිහ 

ඳහයල් මවොට වදන්න ඕනෆ. වළඵළයි ඳහයල් අධිමේමඹන් 

ඹන්නත් වදන්න ඕනෆ,  ්රමේලමභන් වදන්නත් ඕනෆ. එමවභ 

නළත්නේ ඡන්දඹ ඳයදිනහ. භවහභහර් යහජය ඇභතියඹහ වළටිඹට 

විමලුමඹන්භ ඌ ඳශහත තුශ- බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ 

කිේහ හම  අද යමේ තිමඵන දුේඳත්භ ඳශහත තභයි ඌ ඳශහත.- 

භහර් ෂණමුත්රමණ මනසේ යහශිඹට මුර පුයන්න අඳට 

වළකිඹහ රළබී තිමඵනහ. මේයහමදණිඹ-මචන්ල්අඩි භහර්ඹ 

ත්තහභ, ඵදුල්මල් සිට මචන්ල්අඩි දෂණහ මොට වදන්න මේ 

න විට මටන්ඩර් ළරහ තිමඵනහ.  

පිඹය මද මඵොමවෝ ළඳයුේරුන්ම  මටන්ඩර් ටයුතු 

අන් යරහ, තුන්ළනි පිඹමර්ත් ඹේ ්රතිඹෂණ එෂණ, හටත් 

මඵොමවෝ ්රමඹෝජනත් න ඒ ඳහමර් ටයුතු 2017 අවුරුේමේ ඩහ 

ළඩි ඵරහමඳොමයොත්තු ඇති ජනතහ මනුමන් ඉටු යන්න 

වළකිඹහ රළමඵයි කිඹරහ අපි ල්ඳනහ යනහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, iRoad යහඳෘතිඹ ළනත් 

කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරමණ රංහමේ ෆභ 

ඳශහතටභ හම  iRoad  යහඳෘතිඹ හිමි වුණහට, උතුරු 

ඳශහතටත්, නළ මඟනහිය ඳශහතටත්, භහ ජීත්න ඌ ඳශහතටත්  

iRoad  යහඳෘතිඹ රළබුමණ් නළවළ. ඵසනහහිය ඳශහමත් දිසත්රිෂණ 

මදටත් iRoad  යහඳෘතිඹ රළබුමණ් නළවළ. ඒ නිහභ උතුරු, 

නළ මඟනහිය ව ඌ ඳශහත්රටත්, ඵසනහහිය ඳශහමත් දිසත්රිෂණ 

මදටත් iRoad  යහඳෘතිඹ රඵහ දීභ පිළිඵ ඉතහභ හර්ථ 

මර හච්ඡහ යන්න අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. මේ නමොට 

iRoad  යහඳෘතිඹ ේඵන්ධමඹන් ඌ ඳශහමත්ත්, නළ මඟනහිය 

ඳශහමත්ත්, උතුරු ඳශහමත්ත් ඳශහත් බහ භඟ ගිවිසුේත 

යමින්, ඊශඟ අවුරුේමේ සිංවර හින්දු අලුත් අවුරුේද අන් 

මනහත් එෂණභ iRoad  යහඳෘතිමණ  ටයුතු  ආයේබ යන්න 

අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ එෂණභ iRoad  යහඳෘතිඹ 

ඹටමත් අමනෂණ ඳශහත්රට රළබුණු ඹටිතර ඳවසුේර වනඹ 

අමේ ඌ ඳශහතටත් -ඵදුල්ර දිසත්රිෂණඹට වහ මභොනයහර 

දිසත්රිෂණඹට- රළබීභ පිළිඵ අපි තුටු මනහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ විතයෂණ මනොමයි. රු 

රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහම  ංල්ඳඹෂණ අනු ඇති ශ 

"භහර් තිඹ" ළඩටවන රංහ පුයහභ ඉතහභ මවොඳින් 

ක්රිඹහත්භ මනහ. භම  භළතියණ මොේ හමණ "භහර් 

තිඹ" ළඩ ටවන, "භහර් භහඹෂණ" දෂණහ ටයුතු යරහ යහජය 

ඇභතිතුභහ ව ළබිනේ ඇභතිතුභහ අතය සුංමඹෝඹ ඩහත් 

ර්ධනඹ ය ළනීභට ටයුතු කිරීභ ේඵන්ධ භහ එතුභහට 

විමලු සතුතිඹෂණ පුද යන්න ඕනෆ. 

 ඳසුගිඹ අඹ ළඹ විහදමණදී භහ භතු ශ හයණඹෂණ තිබුණහ. 

ේමුතිහදී යජඹෂණ තුශ විමලුමඹන් භවහභහර් අභහතයහංලඹ ළනි 

අභහතයහංලඹෂණ ටයුතු යන මොට, භවය මරහට 

නිරධහරින්ට මේ ේමුතිහදඹ මනොමත්මයන නිහ ඒ ටයුතු ඒ 

විධිඹටභ හර්ථ යමන ඹන්න ඵළරි මනහ. වළඵළයි භහ 

තුටින් කිඹන්න ඕනෆ, ඳසු ගිඹ ර්ඹ තුශ අමේ අභහතයහංලමණ 

මල්ේතුභහත්, යහජය අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහත්, භහර් 

ංර්ධන අධිහරිමණ බහඳතිතුභහත්, භඟ නළගුභ බහඳතිතුභහත් 

මේ සිඹලු මදනහභ ේමුතිහදඹ තුශ ළඩ කිරීමේ ක්රභමේදඹ ඉතහභ 

මවොඳින් මත්රුේ මන ටයුතු යන ඵ.  

ළබිනේ ඇභතිතුභහ ව යහජය ඇභතිතුභහත් මේලඳහරන ඳෂණ 

මදෂණ මන් නිමඹෝජනඹ යන්මන්. භවය මරහට ඉවශ 

නිරධහරින් තුශ ේමුතිහදඹ තිබුණත්, විමලුමඹන්භ භවහභහර් 

ෂණමුත්රමණ ටයුතු යන ේර ඉන්න ංවිධහඹරුන් තභ  

ේමුතිහදඹට ගිහිල්රහ නළවළ. ඒ ්රලසනඹ මත්රුේ මන, ඉතහභ 

ඉසීමභන්, ඳමයසමින් ටයුතු යමින්, ේමුතිහදී යජඹ තුශ 

වුරුත් ඵරහමඳොමයොත්තු න තළනට ඹන්නට ඉවශ නිරධහරින් 

ඉතහභ මවොඳින් ටයුතු යන ඵ, ඒ නිරධහරින්ට යන 

්රලංහෂණ වළටිඹට කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිරධහරි භවත්රුන් ළඩ 

යන විධිඹට RDA එමෂණ මනෝනරහත් ළඩ යන්න ඉමන 

ත්මතොත්, ඉදිරිමණදී ඩහත් මවොඳින් ටයුතු යන්න වළකිඹහ 

රළමඵයි කිඹහ භහ හිතනහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] නළවළ, රු දිමන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි. ඒ මමවළිඹ යඹුෂණළල්ර භන්ත්රීතුභහ 

බහය ත්තහ. ඊමණ ඔඵතුභන්රහම  ණ්ඩහඹමේ අත් මඳොශන් 

නහදඹ භළේමේ එතුභහ යටටභ ඇමවන්න කිඹරහ සමේච්ඡහමන්භ 

ඒ බහය ත්තහ.  

693 694 



ඳහර්ලිමේන්තු 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, මේ ර්ඹ තුශ භධයභ අධිමේගී 

භහර්මණ තුන්ළනි අදිඹය පිළිඵ ආන්මදෝරනහත්භ 
තත්ත්ඹෂණ තිබුණත්, මදන අදිඹය වහ  ශ්රී රහංකීඹ -මේශීඹ- 

ළඳයුේරුන් ේඵන්ධ ය ළනීභ පිළිඵ ඔවුන් භඟ 
හච්ඡහ ඳළළත්වීමභන් ඳසු ඉතිවහමණ ්රථභ තහට ශ්රී 

රහංකීඹ ළඳයුේරුන් අධිමේගී භහර් ෂණමුත්රඹට තනියභ 

ඇතුශත් න භේටභට මමනන්න වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ නිහ අපි 
ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ, 2017 අවුරුේමේ භවහභහර් ෂණමුත්රඹ 

තුශ ටයුතු යහශිඹෂණ යන්න වළකිඹහ රළමඵයි කිඹරහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඳසුගිඹ අවුරුදු 10ෂණ තිසමු අඹ ළඹ 

විහදරදී භහ ථහ යන විඹඹෂණ තිබුණහ. ඒ තභයි ඵදුල්ර - 

භවනුය යජ භහත. භහ හිතුහ, භවහභහර් යහජය ඇභතියඹහ 
වළටිඹට භට ඒ ළන ථහ යන්න අසථහෂණ රළමඵන එෂණ 

නළවළයි කිඹරහ. නමුත් භට මභයත් ඒ ළන ථහ යන්න 
සිේධමරහ තිමඵනහ. ඵදුල්ර - භවනුය යජ භහමත් ළඩ 

ටයුතු ආයේබ යරහ අතය භඟ ඇන හිටරහ තිමඵනහ. 2017 

අවුරුේමේ ඒ පිළිඵ ටයුතු යමු. ඒ තුළින් මඳෞේලි භට 
මේලඳහරන හසිඹෂණ රළමඵනහට ඩහ ඌ ඳශහමත් මමන 

ජනතහටත්, ඔඵතුභහම  ඳශහමත් ජනතහට විලහර වනඹෂණ 
රළමඵයි.      

2018 අවුරුේද කිඹරහ කිඹන්මන්, රෂණසභන් මමනවියත්න 

යහජය ඇභතිතුභහ, අපි ථහ යන ඌමේ විමුෂණති අයශඹ භයන 
සුවිමලු යෂණ. අමේ ඳශහමතන් පිට අඹ ඒට කිඹන්මන්, "1818 

ළරැල්ර" කිඹරහයි. අපි කිඹන්මන්, "1818 විමුෂණති අයශඹ" 
කිඹරහයි. විමුෂණති අයශඹ ඇතිමරහ දළනට අවුරුදු 200ට 

ආන්න මමින් තිමඵනහ. යජ භහත ඹන්මන් ඓතිවහසි 

ඌමේ ඉරහ නුයටයි. ඒ විමුෂණති අයශඹ භයන මේ 
මභොමවොමත් -2018 අන් නමොටත්- මේ යජ භහමත් 

ටයුතු අහන ය න්න අඳට පුළුන් වුමණොත්, ඒ විමුෂණති 
අයශඹට නහඹත්ඹ දුන්නු ඒ සිඹලුභ විරුන්ට යන භවත් ව 

මෞයඹෂණ මේවි.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භවහභහර් අභහතයහංලමඹන් 

පිට, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ පිළිඵත් ථහ යන්න භහ 

විනහඩිඹ හරඹෂණ න්නහ. භම  එභ ඉල්ලීභෂණ තිමඵනහ. 

SAITM ළනි ආඹතනඹෂණ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන මොට ඒ 
ආඹතනමණ ඉන්න ශියඹන් පිළිඵ අපි හිතන්න ඕනෆ. එමවභ 

හිතන මොටභ අමනෂණ ඳළත්මතනුත් මභමවභ හිතන්න ඕනෆ. 
මේලඳහරනඥඹන් මොයි විධිඹට SAITM එ දිවහ ඵළලුත්, 

SAITM ආඹතනමණ ඒ උඳහධිඹ ේඵන්ධමඹන් ඹේ ළටලුෂණ 
තිමඵනහඹ කිඹරහ වදය බහ කිඹනහ නේ, අපි වදය 

බහ කිඹන එට ඇහුේන් මදන්නට ඕනෆ. එමවභ වුමණ් 

නළත්නේ මභොද මන්මන්  අමේ යමේ වදය ෘත්තිඹ 
ේඵන්ධමඹන් තිමඵන තත්ත්ඹ එහි ඉන්න ශියඹන්ට 

ඵරඳහනහ. ඒ නිහ SAITM එ අයිතිහය භවත්රුන් යන 
මවොය ළඩ, ජඩ ළඩ නිහ ඒ ශියයින්මන් ඳළින්න මවො 

නළවළ.  

අමනෂණ ඳළත්තට, වදය බහ කිඹන හයණඹෂණ නිහ 

රංහමේ ඉන්න සිඹලුභ වදයරුන් එෂණ යුේධ යන්න 
ඹන්න ඕනෆත් නළවළ. ඒ නිහ වදය බහ කිඹන ඒ ්රමිතිඹ ඇති 

යමන ටයුතු මශොත් භහ හිතනහ, SAITM ආඹතනමණ 
්රලසනඹ විහ න්න වළකිඹහ රළමඵයි කිඹරහ.  

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Minister, please wind up now.  

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, අහන ලමඹන් භහ මේ 

හයණඹ කිඹන්න ළභළතියි. විමේල යටර ඉන්න ශියඹන්ට 

ල්ලි මරහ රංහමේ මඳෞේලි ආඹතනර ඉමන න්න 

මවෝ  රංහමේ අඹට විමේල යටරට ගිහින් ඉමන න්න මවෝ 

ණඹ මුදල් ්රභහණඹෂණ මදනහ. රු ඇභතිතුභනි, භම  ඉල්ලීභ 

න්මන් මභඹයි. මේ යමේ විලහර ්රභහණඹෂණ පිට යට රැකිඹහල් 

යනහ. ඒ රැකිඹහන් යන මඵොමවෝ උදවිඹම  ල්ලි 

එමවභපිටින්භ ඹන්මන්, භළමල්සිඹහ, සිංේපූරු, ඕසමේලිඹහ 

ළනි යටර ඉමන න්නහ ඔවුන්ම  දරුන්ට උන්න්නයි.  

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  வதஶர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Sir, I am winding up my speech. 

අපි "යට විරුමෝ" නමින් වළඳින්ව, මේ යමේ ඉඳදිරහ පිට යට 

ගිහින් යෂණහ යන අඹ ළභළතියි, ඒ මොල්රන්ම  දරුනුත් 

මේ භේ යමේභ විලසවිදයහරරට ඹරහ උන්න්න. අන්න ඒ 

අඹටත් විමලු ඳවසුභෂණ දුන්මනොත් ඒ අඹම  දරුමෝ නළත 

මේ යටට ඒවි. පිට යටරට බුේධි රනඹ වුණහ. එමවභ 

ඳවසුභෂණ දුන්මනොත්, ඒ අඹ නළත ළහ න්න පුළුන් මයි. 

පිට යට ගිහින් ළඩ යන අමේ ශ්රී රහංකියින්ම  දරුන්ට මේ 

අඹ ළමඹන් දීරහ තිමඵන වනඹන් රඵහ මදන්න ටයුතු 

මශොත්, brain drain වුණු එ brain gain ය න්න අඳට 

වළකිඹහ රළමඵයි.  

අහන ලමඹන් රු ඇභතිතුභහටත්, ළබිනේ 

අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහටත්, යහජය අභහතයහංලමණ 

මල්ේතුභහටත්, භහර් ංර්ධන අධිහරිමණ බහඳතිතුභහ ඇතුළු 

නිරධහරි භණ්ඩරඹටත්, භඟ නළඟුභ හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් භම  

සතුතිඹ පුද යමින් භහ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

[தொ.த. 11.54] 
 

ගරු සලක්ි  ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
வகௌ தறறத் றசரபர் அர்கஶப, இன்ஷந இந் 

குலறஷன றரத்றல் உர் கல்ற அஷச்சு வரடர்தரண 

சறன கதத்துக்கஷபக் கூந றஷகறன்ஶநன். ன்ணறப் தல்கஷனக் 

ககத்ஷத் தொர்த்துது வரடர்தரக ற்வகணஶ இந்ச் 

சஷதறதஷட கணத்துக்கும் வகௌ அஷச்சர் னக்ஷ்ன் 

கறரறல்ன அர்கலஷட கணத்துக்கும் வகரண்டு 

ந்றதந்ஶன். ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்ககத்றன் வுணறர 

பரகத்றஷண ன்ணறப் தல்கஷனக்ககரகத் தொர்த்துல் 

வரடர்தரண அந் றடத்ஷ இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் ரன் 

இங்ஶக அஷச்சர் அர்கலஷட கணத்துக்கு லண்டும் 

வகரண்டுதகறஶநன்.  

தரரலன்நத்றல் தல்கஷனக்கக றதத்ச் சட்டதோன 

றரம் 2016ஆம் ஆண்டு தைட்டரற ரம் 22ஆம் றகற 

இடம்வதற்ந ஶஷபறல், ரழ்ப்தர தல்கஷனக்ககத்றன் 

கலழ் இங்கும் வுணறர பரகத்றஷண தொலஷவதற்ந 

695 696 

[රු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ] 
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தல்கஷனக்ககரகத் தொர்த் ஶண்டின் அசறதொம், 

ஶஷத்ம் ன்ணரல் லித்தத்ப்தட்டது. அது வரடர்தரக 

உரற டடிக்ஷககள் தொன்வணடுக்கப்தடுவன்த அஷச்சர் 

அர்கள் - லங்கள் - ரக்குதற அபறத்றதந்றதந்லர்கள். 

அற்கரக ரங்கள் ன்நறகூநக் கடஷப்தட்டிதக்கறஶநரம். 

தறன்ணர், வுணறர பரகத்ஷப் தல்கஷனக்ககரக 

தொர்த்துற்கரண றண்ப்தத்றஷணத்ம், ஶகரரறக்ஷக 

ஷத்ம் தொஷநப்தடி சர்ப்தறக்குரத தல்கஷனக்கக 

ரணறங்கள் ஆஷக்குலறன் ஷனதௐடரக வுணறர 

பரக தொல்ர் ற்தம் ரழ்ப்தர தல்கஷனக்கக 

உதஶந்தக்கு வகௌ அஷச்சர் அர்கபரல் தறப்தைஷ 

ங்கப்தட்டது. துரற டடிக்ஷகவடுத்து அந்ப் தறப் 

தைஷஷ ங்கறஷக்கரகவும் உங்கலக்கு ணது 

ணரர்ந் ன்நறஷத்ம் தரரட்டுக்கஷபத்ம் இச்சந்ர்ப் 

தத்றல் வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன். வுணறர பரகரணது 

உடணடிரகஶ தல்கஷனக்ககரகத் தொர்த்ப்தடுற் 

கரண றண்ப்தத்றஷண றஷநவுவசய்து ரழ்ப்தரப் 

தல்கஷனக்ககப் ஶதஷறன் அதறக்கரக அதப்தற 

ஷத்துள்பது. ஶலும், வரறல்தட்தப் கற்ஷககள் 

தேடத்றஷணப் தைறரக ஆம்தறப்தற்கரண றண்ப்ததொம் 

ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்கக தோஷரல் அதறக்கரக 

அதப்தற ஷக்கப்தட்டுள்பது.  

இவ்ஶஷபறல் 2017ஆம் ஆண்டிற்கரண வு வசனவுத் 

றட்ட தொன்வரறவுகஷபச் சர்ப்தறத் றற அஷச்சர் 

அர்கள், 2020ஆம் ஆண்டில் தல்கஷனக்ககங்கலக்கரண 

ரர் அதறஷ இட்டிப்தரக, அரது, 50,000 ஷ 

அறகரறக்கும் தொன்வரறஷப் தறஶரறத்துள்பரர். ரர் 

கபறன் தல்கஷனக்கக அதறஷ அறகரறக்கும் றடத்றல் 

தல்கஷனக்ககங்கபறன் றரறரக்கதொம் தைற தேடங்கஷப 

ஸ்ரதறப்தன் அசறதொம் கணத்றல் வகரள்பப்தடஶண்டி 

தொக்கற கரறகபரகறன்நண. அந் ஷகறல் ன்ணறப் 

தல்கஷனக்ககத்றன் உதரக்கதொம், தைற தேடங்கஷப 

ஸ்ரதறத்லும், ரர்கபறன் அதறஷ அறகரறக்கும் 

அசறன் இந் ண்க்கதவுக்கு உந்துசக்கறரக அஷத்ம். 

வுணறர பரகத்றணரல் அணது வசற்நறட்ட 

தொன்வரறவுகபறல், 2017ஆம் ற்தம் 2018ஆம் ஆண்டுகபறல் 

கல்றல், வரறறலும் சதோக றஞ்ஞரணதொம், ற்தம் 

ணறலும் கரடு பர்ப்தைம் ஆகற துஷநகபறல் தைற 

தேடங்கஷப ஸ்ரதறப்தற்குப் தறஶரறக்கப்தட்டுள்பஷத்ம் 

இங்கு சுட்டிக்கரட்டப்தட ஶண்டிவரன்நரகும். இற்நற 

தெடரக ரர்கபறன் அதறஷ அறகரறப்தற்கு ரய்ப் 

தைக்கள் ற்தடுத்ப்தடனரம். 

இவ்ஶஷபறல் வுணறர பரகரணது ணது 25ஆது 

தட றஷநறஷண இம்ரம் 20ஆம் றகற தர்த்ற 

வசய்துள்பதுடன் ணது வள்பற றரறஷணக் வகரண்டரடி 

தகறன்நஷஷத்ம் இங்கு சுட்டிக்கரட்டி, லண்டுவரததொஷந 

றகச் சுதக்கரக வுணறர பரகம் தற்நற சறத குநறப்தறஷண 

டுத்துக்கரட்ட றதம்தைகறன்ஶநன். 1990கபறல் அறகரறத்து ந் 

உர் கல்றத் ஶஷகஷபப் தர்த்ற வசய்ற்கரக 

ரகரங்கள் ஶரதம் 9 இஷந் தல்கஷனக்ககக் 

கல்லூரறகள் ஆம்தறக்கப்தட்டண. தறன்ணர் அசறணரல் சறன 

இஷந் தல்கஷனக்ககக் கல்லூரறகள் ஆம்தறக்கப்தட்டண. 

அன் தறன்ணர் அசறணரல் சறன இஷந் தல்கஷனக்ககக் 

கல்லூரறகள் என்நறஷக்கப்தட்டு, 1996 இல் ஜட்ட ற்தம் 

சப்கதொ தல்கஷனக்ககங்கலம் வன்கறக்கு தல்கஷனக் 

ககதொம் 1997இல் ம்த தல்கஷனக்ககதொம் ஶசற 

தல்கஷனக்ககங்கபரகத் தொர்த்ப்தட்டண. 1997இல் 

இதந்து வுணறர ற்தம் றதஶகரஷன இஷந் 

தல்கஷனக்ககக் கல்லூரறகள் பரகங்கபரகத் தொர்த் 

ப்தட்டு இன்தஷ ரழ்ப்தரம் ற்தம் கறக்குப் 

தல்கஷனக்ககங்கலடன் இஷந் பரகங்கபரகத் 

வரடர்ந்தும் இங்கற தகறன்நண. 

ன்ணற ரட்டரணது 30 தடங்கபரக த்த்த்றணரலும் 

இற்ஷகச் சலற்நங்கபரலும் தரறக்கப்தட்டு ந்து ரத்ற 

ன்நற, இதறக்கட்ட த்த் டடிக்ஷககபரல் றகவும் 

கடுஷரகப் தரறக்கப்தட்ட எத தறஶசரகும். இந்ப் 

தறஶசம் அல்னது இங்குள்ப க்கள் வததம்தரலும் சகன 

றங்கபறலும் றகக் கடுஷரகப் தரறப்தைக்குள்பரண 

றஷனஷறல், அங்கு சகன பங்கலம் லபஷப்தை, 

தைணஷப்தை, தைணர்ரழ்வு வசய்ப்தட ஶண்டி ஶஷஷ 

ற்ஶதரது லித்தத்ற றற்கறன்நணர். இத்ஷக ஶஷகஷப 

றஷநஶற்தற்குப் தல்கஷனக்ககவரன்நறன் ஶஷத்ம் 

அறகம் உப்தடுதுடன் தல்கஷனக்ககவரன்நறதெடரக 

ணற ப அதறறதத்ற ற்தம் தறஶச அதறறதத்றஷ 

ற்தடுத்ற ரட்டிணது அதறறதத்றக்கும் தங்கபறப்தை ங்க 

தொடித்ரனரல் வுணறர பரகத்ஷ தொலஷவதற்ந 

தல்கஷனக்ககரக உடணடிரகத் தொர்த் டடிக்ஷக 

டுக்கஶண்டுவணக் ஶகட்டுக் வகரள்கறன்ஶநன். 

ஶலும் வுணறர பரகரணது றந்ரண அஷ 

றடரண தம்ஷதடுறல் வசனரற்தற்வகண எதுக்கப் 

தட்டுள்ப 160 க்கர் கரறறல் ஶஷரண வதபறக 

பங்கள் ற்தம் ஆபற பங்கள் ன்தண கடந் 30 தட 

கரனப் ஶதரர்ச் சூழ்றஷனகபரல் பர்ச்சறஷட தொடிர 

றஷனறலுள்பஷஷத்ம் அற்தக்கரண துரற டடிக்ஷகத் 

றட்டங்கள் ஷத்ம் ஆம்தறக்கப்தடரலுள்பஷஷத்ம் 

சுட்டிக்கரட்டுதுடன், அந்ப் வதபறக பங்கஷப ற்தடுத்து 

ற்குத் ஶஷரண றற சறகள் அசறணரல் எதுக்கலடு 

வசய்ப்தடுற்கு டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டுவணவும் 

லித்தத் றதம்தைகறன்ஶநன். வுணறர பரகத்றற்கரண 

தரண வதௌறக பங்கஷப ற்தடுத்துற்கரக 

2014ஆம் ற்தம் 2016ஆம் ஆண்டுகபறல் தொன்ஷக்கப்தட்ட 

தறன்தம் வசற்நறட்ட தொன்வரறவுகள் ஶசறத் றட்டறடல் 

சஷதரல் றஷநஶசரறக்குப் தரறந்துஷக்கப்தட்டஶதரதும் 

இற்ஷநஷ றற எதுக்கலடுகள் அச றறறலிதந்து எதுக்கப் 

தடறல்ஷன ன்தஷத்ம் அஷச்சர் அர்கபறன் கணத் 

றற்குக் வகரண்டு றதம்தைகறன்ஶநன்.  

கட்டட றரறரக்கத்றற்கரண றப்தேட்டுத் வரஷகரக, 

அரது இத ரடிகள் வகரண்ட றர்ரகக் கட்டடத் 

வரகுறக்கு தௐதரய் 333 றல்லிதம், 1,000 தரர்ஷரபர்கள் 

அக்கூடி ண்டதத்றற்கு தௐதரய் 198 றல்லிதம், தோன்த 

ரடிகள் வகரண்ட தனகக் கட்டிடத்வரகுறக்கு தௐதரய் 250 

றல்லிதம், தோன்த ரடிகள் வகரண்ட ஊறர்கள் ங்குறட 

கட்டிடத்வரகுறக்கு தௐதரய் 178 றல்லிதம், தோன்த ரடிகள் 

வகரண்ட கல் வரடர்தரடல் வரறல்தட்தக் 

கட்டடத்வரகுறக்கு தௐதரய் 167 றல்லிதம், றரதரக் 

கற்ஷககள் தேடத்றற்கரண தொலஷரண கட்டடத்வரகுறக்கு 

தௐதரய் 895 றல்லிதரக, வரத்ரக 2,021 றல்லின் 

தௐதரய் ஶஷப்தடுகறன்நது. 

உனகரக்கல் ற்தம் தல்ஶத துஷநகபறணதும் துரற 

அதறறதத்ற பர்ச்சறப் தரஷறல் தறப்தற்கும் ன்ணற 

ரட்ட க்கபறன் அதறனரஷசகஷபப் தர்த்ற வசய்வுவண 

வுணறர பரகத்றஷணப் தல்கஷனக்ககரகத் தொர்த் 

ஶண்டின் அசறத்ஷ லண்டும் லண்டும் லித்தத்து 

துடன், அந் பரகம் 25ஆது தட தர்த்றஷக் 

வகரண்டரடிதம் இச்சந்ர்ப்தத்றல், இவ்தடத்றஶனஶ 
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அஷண ன்ணறப் தல்கஷனக்ககரகத் தொர்த்துன் 

தோனம் ன்ணற ரட்ட க்கபறன் லண்டகரன அதறனரஷச 

கஷபப் தர்த்றவசய்துடன், ல்னரட்சற அசரங்கத்றன் 

அறகரப் தனரக்கலின் ன்ஷஷ ன்ணற ரட்ட தோறண 

க்கலம் வதற்தக்வகரள்பக்கூடி ரய்ப்தறஷண ற்தடுத்து 

ற்கு அசரங்கம் இச்சந்ர்ப்தத்றஷணப் தன்தடுத்றக் 

வகரள்ப ஶண்டுவணக் ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநன். அஷச்சர் 

அர்கஶப, லங்கள் ற்கணஶ ங்கலக்கு இவ்ரநரண எத 

அதறஷத் ந்றதக்கறன்நலர்கள். ங்கலஷட ரட்டத்ற 

லிதக்கறன்ந கல்ற சரர்ந் தைத்றஜலறகள், வதரதுக்கள் 

ல்ஶனரதக்கும் எத கறழ்ச்சறரண வசய்றஷச் வசரல்லிறதக் 

கறன்நலர்கள். அஶஶதரன்த குநறப்தறட்ட இந் பரகத்ஷ 

ன்ணறப் தல்கஷனக்ககரகத் தொர்த்துற்கரண றறஷ 

த்ம் எதுக்கறத் ஶண்டுவன்த இந்ச் சந்ர்ப்தத்றஶன 

ஶகட்டுக்வகரண்டு றஷடவததகறன்ஶநன்.  ன்நற. 

 
[අ.භළ. 12.04] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්තුනේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் வடுஞ் 

சரஷனகள் அஷச்சதம் தரரலன்நச் சஷத தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 
රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි,භහ ්රථභමඹන්භ  අමේ හිතත්  

රු   බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීභහට  SAITM  .ළන උත්තයඹෂණ 

මදන්න ළභළතියි.  ඔඵතුභහ දන්නහ, මේ අපි ඳටන් ත් එෂණ 

මනොමයි කිඹන එ. මේ ඳසු ගිඹ  යජමඹන් ඳටන් ත්මත්. 

තමුන්නහන්මුරහ කිඹන්මන් මේ ශභයි අතයභං යන්න කිඹරහද   

මභොෂණද විඳුභ  අපි මදමොල්මරොභ එෂණහසු මරහ මේට  

විඳුභෂණ මොඹමු.  
    

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මේ වරහ, ශභයින් ළන ථහ යන්න එඟයි.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේ වන්න ඵළවළ මන්, එමවභ. 

 
ගරු (වලදය) රනම්හ ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Yes, Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, you can speak.  

ගරු (වලදය) රනම්හ ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, අපි මඳෞේලි වදය 

විදයහරඹට විරුේධ  නළවළ. නමුත් මේ SAITM  ආඹතනඹ  ආයේබ 

ශ විධිඹට -  දළන් වුණත්  පුළුන්,  විමේල විලස විදයහරඹට 

අනුඵේධ යරහ,  Act 16  විබහඹට මේ දරුන් හඩි ය න්න.  

මේ තභයි දරුන්ට රඵහ මදන්නට පුළුන් මවොභ විඳුභ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 මේ ශභයින්ට Act 16  විබහඹට හඩි මන්න දීරහ,  ඒ අඹ 

භත් මනතුරු යජමණ වදයරුන් වළටිඹට ළඩ යනහට 

ඔඵතුභන්රහ ළභළතිද   

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

The Hon. Bimal Rathnayak 
මභමවභයි, රු ඇභතිතුභනි. ශභයින්ම  ්රලසනඹ මනභ 

න්න අපි එඟයි. ශභයින්ම  ්රලසනඹ මනභ න්න අපි සිඹඹට 

සිඹඹෂණ එඟයි.  ඉසමල්රහභ කිඹන්න,  ඩඹ  වන්න එඟද 

කිඹරහ.     

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඩඹ වපුහභ ඒ අඹට නීතයනුකරබහඹෂණ නළති ඹනහ 

මන්.  

      

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ළන අපිට interim arrangement එට එන්න  

පුළුන්. ඩඹ තිඹහ න්නයි, ශභයින්ම  ්රලසනඹ වින්නයි 

මදභ යන්න ඵළවළ මන්. ඔඵතුභහ මභතළනදී ශභයින්ම  ්රලසනඹ 

මඹොදහ න්නහ,  human shield   එෂණ  විධිඹට.   

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ කිඹන්මන් මේ 

මේලඳහරන - 
    

 ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඩඹ වමු. ඊශඟට, දරුන් ළන ථහ යමු. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේ මේලඳහරන ්රලසනඹෂණ මනොමයි.  SAITM   එ ඳටන් 

ත්මත් ඳසුගිඹ ආණ්ඩු හරමණ. උස අධයහඳන ඇභතියඹහ 

ලමඹන් හිටපු  එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ ඒට ේපූර්ණ  

ආශිර්හදඹ රඵහ දුන්නහ. අපිටත් මේට උත්තය මදන්නට 

සිදුමරහ තිමඵනහ. මභොද, අමේ ආණ්ඩු හරමණ තභයි 

අහන විබහමඹන් භත් මරහ  ශභයින් එළිඹට ආමේ.  එභ 

නිහ භහ විඳෂණමඹන් ඉල්ලීභෂණ යනහ, මේ ්රලසනඹ ළන 

මේලඳහරන දෘසටි මෝණමඹන් ඵරන්මන් නළති අපි 

මදමොමරෝභ එෂණහසු මරහ මේ ශභයින්ට අපි විඳුභෂණ 

699 700 

[රු සිලෂණති ආනන්දන් භවතහ] 
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රඵහමදමු කිඹරහ. මේ ජහති අඳයහධඹෂණ. මදඳළත්මත්භ අඹ 

මඳශඳහළි ඹනහ. වදය විදයහරමණ අඹ මඳශඳහළි ඹනහ;  

SAITM එමෂණ  අඹත්  මඳශඳහළි ඹනහ.  විලසවිදයහරර ෘත්තිඹ 

මිති මඳශඳහළි  ඹනහ.  ඒ නිහ මේට අපි විඳුභෂණ මදමු. මේ 

වින්න තමුන්නහන්මුරහම  වමඹෝඹ මදන්න.  

අමනෂණ හයණඹ, අමේ ශභයින්ට විමේල යටරට  ගිහින් 

ඉමන න්න අද  රුපිඹල් මිලිඹන  වත් දහවෂණ  ළඹ මනහ, රු 

බහඳතිතුභනි.  We spend, every year, Rs. 7,000 million. ඇයි 

මභමවභ ඹන්මන්  ශභයින් ගිහිල්රහ දුෂණ විරහ ඒ යටර ඉමන 

න්මන්. ඇයි අපි මේ ශභයි පිටයට ඹන්මන්  අමේ  යමේ 

මඳෞේලි විලසවිදයහර අරින්න පුළුන් නේ,   මේ ශභයින් සිඹලු 

මදනහභ අමේ යමේ ඉමන  න්නහ. විලහර මුදරකුත් අපිට ඉතිරි 

මනහ. 

 භහ කිඹන්නට ළභතියි,  SAITM   ආඹතනඹට පිළිළනීභෂණ 

රළබුමණොත් වදය විදයහර ඳවෂණ රංහට එන්න  ළභළත්ත දීරහ 

තිමඵන ඵ.  තමුන්නහමන්මුරහ මේ එඳහඹ කිේහට,  ඹහඳනමණ 

භන්ත්රීරු භට කිඹනහ, SAITM එෂණ මනොමයි, ඒ මොල්රන්ට 

මදෂණ  ඕනෆඹ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභෂණ]  ඹහඳනමණ භන්ත්රිරු.  භට 

කිඹරහ තිමඵනහ.  ඹහඳනමණ අඹ  ඉමන න්න ළභළතියි. අමේ 

අඹ මභොෂණද යන්මන්  ඉමන න්මන් නළති මඳශඳහළි   

ඹනහ. මේ ජහති  ්රලසනඹෂණ. මේ ජහති ්රලසනඹෂණ වළටිඹට 

රහ  අපි මේ ්රලසනඹට අහනඹෂණ රඵහ මදමු. භහ ලින් කිේහ 

හම   අමේ ශභයින් පිට යටර ගිහින් දුෂණ විඳිනහ.  ආණ්ඩුමේ  

මුදල් ළඹ මනහ.  ඒ නිහ අපි මේ ්රලසනඹට තිතෂණ තඵමු;  

අහනඹෂණ රඵහ මදමු.  

මේ හයණඹ ළනත් භභ කිඹන්නට ඕනෆ.  එෂණත් ජහති 

ඳෂණඹ  තභයි  නිදවස අධයහඳනඹ ආයේබ මශු.    ඉතින් අපි  ඒ 

විනහල යන්නට  ඉඩ මදන්මන් නළවළ.  මඳොත් ඳත් රඵහ දීරහ,  නිර 

ඇඳුේ රඵහ දීරහ,  අපි තභයි නිදවස අධයඳනඹ ආයේබ මශු.  ඒ 

නිහ  අපි  දහත් එඹ  විනහල න්නට ඉඩ වරින්මන් නළවළ. අපි 

මේ මඳෝණඹ යනහ. වළඵළයි  හරඹ අනු, හනු අනු 

අපි මනස මන්නට  ඕනෆ.  සිංේපූරුට නිදව   රළමඵනමොට  

සිංේපුරුමේ විලසවිදයහරඹෂණ තිබුමණ් නළවළ,  රු  නිමඹෝජය 

බහඳතිතුභනි.  Singapore did not have a university when they 

got their Independence.  

අද සිංේපුරුමේ විලසවිදයහරඹ මරෝමණ වතයන 

විලසවිදයහරඹයි.  වහේ, ඔෂණසෂේ, මෂණේරේ වහ න්න්දනඹ 

යන්නට පුළුන් විලසවිදයහරඹෂණ. අමේ මොශම විලසවිදයහරඹ 

අවුරුදු සිඹඹෂණ ඳළරැණියි. අපි මොමවුද ඉන්මන්  අපි ඉතිවහඹ 

ළන ථහ ය ය,   ංලඹ ඵල් හ ඉන්නහ.  අපි එ තළන 

ඳල් මරහ තිමඵනහ.  නිදව  රළමඵනමොට අමේ යට තභයි 

ආසිඹහමේ දියුණුතභ යට.  සිංේපූරු, භළමල්සිඹහ හම  යටල්  

අපිට පිටිඳසමන් හිටිමණ. සිංේපූරුමේ අභළතිතුභහම   ථහ 

අපි අවරහ තිමඵනහ.  එතුභහ කිේමේ, "භට ඕනෆ ශ්රී රංහ  හම   

සිංේපූරු දිඹණු යන්න" කිඹරහයි.   
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වුද ඒ තත්ත්ඹ නළති මශු  ඒ නළති මශු අපිද   
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සිඹලු මදනහභ ඒට   කිඹන්න ඕනෆ. මේ යට ඳහරනඹ 

යපු සිඹලු මදනහභ ඒට  කිඹන්න ඕනෆ. ඒට උත්තයඹෂණ 

වළටිඹටයි, අමේ ජනහධිඳතිතුභහ ව අභළතිතුභහ එතු මරහ 

ජහති ආණ්ඩුෂණ වළදුමේ. [ඵහධහ කිරීභෂණ]   මේලඳහරන දෘසටි 

මෝණමඹන් ඵරන්මන් නළති, අවුරුදු 68ෂණ තිසමු මොඩ 

නළඟුණු ්රලසන වින්න තභයි අපි ජහති ආණ්ඩුෂණ වළදුමේ. ඒ 

ළන අඳට මනත් මරහ ථහ යන්න පුළුන්.  

ත ව ය තුශ විමලුමඹන්භ අමේ අභහතයහංලඹ ශ ළඩ 

පිළිඵ භහ වන් යන්නේ.  රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ත 

ව ය තුශ භහම  අභහතයහංලඹට අඹත් විඹන්රට අදහශ 

උස අධයහඳන ෂණමුත්රමණ වහ භවහ භහර් ෂණමුත්රමණ සුවිමලුකත 

ව ංර්ධන ක්රිඹහලිඹෂණ මභමවඹවීභට භහම  අභහතයහංලඹට 

වළකිවුණහ. 2016 ර්මණ යජඹ භ් න් භහම  අභහතයහංලඹට මන් 

යනු රළබ ්රතිඳහදනලින් සිඹඹට 81ෂණ අපි ඳහවිච්චි ය 

තිමඵනහ.  අවුරුේද අහනඹ න විට  සිඹඹට 86 මුදරෂණ ළඹ 

මනහ. මභඹ මුදල් ලමඹන් තමවොත් රුපිඹල් බිලිඹන 166.3 

්රභහණඹෂණ මනහ. ඒ හම භ  මභභ මර් ඉතිරි භහ මද 

ඇතුශත අභහතයහංලඹට මන් වී ඇති ්රතිඳහදන ේපූර්ණමඹන් -

එනේ සිඹඹට සිඹඹෂණභ- අදහශ ංර්ධන ටයුතු වහ මඹදවීභට 

අපි ළරසුේ ය තිමඵනහ. මභඹ භහම  අභහතයහංලමණ හර්ඹ 

හධනඹ ඉවළින්භ පිළිබිඹු යන රුණෂණ ලමඹන් ්රථභමඹන් 

වන් කිරීභට ළභළතියි.  2017 ර්ඹ මනුමන්  අභහතයහංලඹ 

වහ අඹ ළඹ ්රතිඳහදන තුළින් රුපිඹල් බිලිඹන 173.4ෂණ මන් වී 

ඇති අතය, මභභ ේපූර්ණ මුදල් ්රභහණඹ අදහශ ඉරෂණත 

ංර්ධන ටයුතු වහ මඹොදහ ළනීභට දළනටභත් ළරසුේ මොට 

ඇති ඵ ඉතහ තුටින් ්රහල යනහ. යමේ ආර්ථි වහ භහජයීඹ 

ංර්ධනඹ උමදහ උස අධයහඳන ෂණමුත්රමණ මභන්භ භවහ 

භහර් ෂණමුත්රමණ ළීඨ මඳමනන ළඩටවන් යහශිඹෂණ ඳසු ගිඹ 

ය තුශ අඳ දිඹත් යනු රළබ අතය, එභ ළඩටවන් පිළිඵ භහ 

මභහිදී මටිමඹන් වන් යන්නට ළභළතියි.   

ර්තභහන යජඹ ඵරඹට ඳත් වීමභන් ඳසු උස අධයහඳන 

ෂණමුත්රමණ උන්නතිඹ වහ ළඩ පිළිමශ යහශිඹෂණ දිඹත් ය ඇති 

අතය,  විමලුමඹන්භ උස අධයහඳන අංලඹ වහ යජඹ භ් න් 

ළරස ්රතිඳහදන  2015 ර්මණ රුපිඹල් බිලිඹන 42ෂණ ව අතය, 

එභ ්රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන 61 දෂණහ 2016 මර්දී ළඩි යනු 

රළබුහ.  2016 මර් විලසවිදයහරරට ඇතුශත් යනු රළබ ශිය 

ංයහ, 2070කින් ළඩි ය ඇති අතය එමභන්භ 

විලසවිදයහරරට ඇතුශත් යනු රඵන සිසුන් ංයහ 

හර්ක සිඹඹට 10කින් ළඩි ය තිමඵනහ.  
     

 ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු අභහතයතුභනි,  මේ පිළිඵ භහ විසින් ඔඵතුභහමන් 

ඉල්ලීභෂණ යනු රළබුහ. ඔඵතුභහ කිේහ,  විලසවිදයහරරට ඵහ 

න්නහ ශභයින් ණන ළඩි යන ඵ.  එමු ඵහ ළනීමේදී 

තිමඵන මඳොඩි මඳොඩි ළටලු නිහ 1,000ෂණ 2,000ෂණ ඳභණ 

ඵහන්න ඵළරි න අසථහ තිමඵනහ මන්. අන්න ඒ තත්ත්ඹ 

පිළිඵ ඔඵතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුට හර්තහ කිරීභට එඟ නහද  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ එඹට උත්තයඹෂණ මදන්නේ. භභ මඳොමයොන්දු මනහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි,  සිඹලුභ  විලසවිදයහර සිසුන් වට 

රළේමටොේ ඳරිණඹෂණ ඵළගින් මිර දී ළනීභ පිණි රුපිඹල් 

75,000 මඳොලී යහිත ණඹ මුදරෂණ රඵහ දීභ වහ ඒ ේඵන්ධ 

ඳවසුේ ළරසීමේ ළඩ පිළිමශෂණ දිඹත් ය ඇති අතය, 

දළනටභත් සිසුන් 12,000ෂණ ඳභණ මභභ ඳරිණ ඳවසුේ රඵහ 

මන තිමඵනහ. සිඹලුභ විලසවිදයහරඹන්හි න අධයහඳන ීඨ  

701 702 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ආයේබ කිරීභට ක්රිඹහ ය තිමඵනහ. විමලුමඹන්භ මභභ ීඨ ඹන් 

වහ විදයහ, ඉංජිමන්රු වහ තහෂණණි ඹන විඹ ෂණමුත්රඹන් 

අදහශ නහ. ඹම විලසවිදයහරඹ මනුමන් න විදයහ ීඨ ඹෂණ 

ආයේබ යනු රඵනහ. ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරමණද 

ඉංජිමන්රු ීඨ ඹෂණ ආයේබ ය තිමඵනහ.  විලසවිදයහරර දළනට 

ඳත්නහ ඹල් ඳළන ගිඹ ඳහ භහරහ අන්තර්තඹන් න 

අලයතහන්ට ළශමඳන ඳරිදි ංමලෝධනඹ කිරීභට ක්රිඹහ ය 

තිමඵනහ.  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Minister, your time is over. Do you want to 

continue? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, I will take some time. විලසවිදයහර ඳේධතිමණ 

ආචහර්ඹරුන්ම  ළඩිදුය අධයහඳන ටයුතු ව සුදුසුේ ඉවශ 

නළංවීභ වහ ක්රිඹහ භහර් මන ඇති අතය, අනධයඹන 

මුඹන් ව ආචහර්ඹරුන් වහ අලය න පුහුණු ටයුතු 

මනුමන් මනභ ආඹතනඹෂණ පිහිටුවීභට ක්රිඹහ යමන ඹනු 

රඵනහ.  

විලසවිදයහරර මේලන ලහරහ, පුසතහර, විදයහහය, ශිය 

සුඵහධ භධයසථහන, ඳරිඳහරන භධයසථහන, ක්රීඩහ ඳවසුේ 

දියුණු කිරීභ වහ විමලුකත ඹටිතර ඳවසුේ ළඩි දියුණු කිරීමේ 

යහඳෘති ෆභ විලසවිදයහරඹභ ක්රිඹහත්භ මේ.  ඒ හම භ 

සිසුන්ම  මන්හසිහහය ඳවසුේ ළරසීමේ ්රතිලතඹ සිඹඹට 

80යි. අපි 2018 ය න විට සිඹලුභ විලසවිදයහරර 

මන්හසිහහය ්රලසන විනහ. ඉදිරිමණදී මන්හසිහහය 24ෂණ 

ඉදි කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. සිසුන් වහ මදනු රඵන 

භවමඳොශ වහ ශියධහය හරිඹ පිළිමළින් රුපිඹල් 5,000 වහ 

4,000 දෂණහ ළඩි ය ඇත. මඳෞේලි අංලඹ ද වබහගි ය 

නිමින් උස අධයහඳන අසථහ පුළුල් කිරීභ වහ විමලු 

ළඩටවනෂණ ද දිඹත් ය ඇත. අනධයඹන මුඹන්ම  ව 

ආචහර්ඹරුන්ම  මුහ තත්ත්ඹ ර්ධනඹ වහ අධයඹන ව 

අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩර දීභනහ ළඩි කිරීභ, හවන ඵරඳත්ර 

නිකුත් කිරීභ ව නිර නිහ ඇතුළු ඳවසුේ ළඩි කිරීභට ටයුතු 

ය ඇත.  

දළනට ඵහහිය උඳහධිඹ අමේෂණකත ශියඹන්ම  ්රලසනඹ විඳීභ 

වහ ක්රිඹහභහර් මන ඇති අතය, ඉදිරිමණදී විෘත විලසවිදයහරඹ 

වයවහ ළඩි පිරිට දුයසථ අධයහඳනඹ ඹටමත් උඳහධි රඵහ 

ළනීභට අලය ළඩ පිළිමශෂණ ළරසුේ යමින් ඳතී.  

රු නි මඹෝජය බහඳතිතුභනි, භවහ භහර් ෂණමුත්රමණ දිඹත් 

යනු රළබ ළඩටවන් ළනත් භහ කි යුතුයි. භධයභ අධිමේගී 

භහර්ඹ ඩත සිට රමදය දෂණහ වහ දඹුල්ර දෂණහ කි.මී. 172 

දිගින් යුතු නිර්භහණඹ කිරීභට ටයුතු යමන ඹනු රළමේ.  

භසත ලමඹන් ඉඩේ අත්ඳත් ය ළනීමේ ටයුතුර සිඹඹට 

40 ්රතිඹෂණ රඵහ ඇත. ඒ අනු, 1 න මොට,  එනේ  

ඩත සිට මීරිභ දෂණහ, සිවිල් ළඩ ආයේබ ය ඇත. කි.මී.3.5 

මුහ භහර් ඉදි ය ඇත. 2 න මොට, එනේ මීරිභ සිට 

කුරුණෆර දෂණහ, සිවිල් ළඩ මොන්ත්රහත්තු පිරිනභහ ඇත. මේශීඹ 

මොන්ත්රහත්රුන් ඉදි කිරීේ ආයේබ කිරීභට සදහනේඹ. 

රු නිමඹෝජය  බහඳතිතුභනි, අමේ ඉතිවහමණ ්රථභ තහට 

අධිමේගී භහර් ස කිරීමේදී අපි මේශීඹ මොන්ත්රහත්රුන්ට 

මොටෂණ දුන්නහ. ලින් ඒ අඹ මශු අතුරු මොන්ත්රහත් - 

subcontracts.  නමුත්, මේශීඹ මොන්ත්රහත්රුන්ට අපි කිමරෝ 

මීටර් 40ෂණ දුන්නහ. මභොද, ඔවුන්ට ඹේ කිසි ඳශපුරුේදෂණ රඵහ 

න්න. 3 න මොට, එනේ  මඳොතුවළය සිට රමදය දෂණහ, 

රංසු ළහ ඇත. 4 න මොට, කුරුණෆර සිට දඹුල්ර දෂණහ, 

රංසුරුන් භඟ මිර ණන් ව මොන්ත්රහත් මොන්මේසි 

පිළිඵ හච්ඡහ ඳත්මින් සිටී. 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, රුන්පුය අධිමේගී භහර්ඹ 

කිමරෝ මීටර් 74ෂණ දිගින් යුත් මේ භහර්මණ ඳශමු මොටමු 

ංර්ධන ටයුතු ආයේබ කිරීභ වහ ඉඩේ අත්ඳත් ය නිමින් 

සිටී. ඒ හම භ, ඵදුල්ර-මචන්රඩි දෂණහ භහර්ඹ කිමරෝ මීටර් 

147 දිගින් යුතු භහර්ඹ පුළුල් කිරීභ වහ න මොන්ත්රහත්තු 

පිරිනළමීමේ සිඹලු ටයුතු සදහනේ ය ඇත. මේ වහ යජඹ 

මඩොරර් මිලිඹන 120ෂණ ඳභණ ආමඹෝජනඹ මමර්.  

රු නිමඹෝජය  බහඳතිතුභනි, මොශම අට භහර් ංර්ධන 

පිළිඵ වන් ශ යුතු නහ. ඒ අනු, මුද්රහන්න භහර්ඹ 

මදහිර දෂණහ දීර්ක කිරීභ, මේසරයින් ඳහය කිරුශඳන සිට 

මොහුර දෂණහ දීර්ක කිරීභ, Low Level භහර්ඹ 

ඔරුමොඩත්මත් සිට අමතමල් දෂණහ දීර්ක ය ංර්ධනඹ 

කිරීභ, භහර් අං 120 මොශම - මවොයණ භහර්ඹ ළසඵෆ 

දෂණහ පුළුල් ය ංර්ධනඹ කිරීභ සිදු යනු රඵනහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භවනුය නයමණ භහර් පුළුල් 

කිරීභ ේඵන්ධමඹනුත් වන් ශ යුතු නහ. භවනුය 

නයමණ තදඵදඹ අඩු කිරීභ වහ තළන්මන්කුඹුය සිට 

නුයමරට, නුයමර සිට මඵෝේඵයට, මඵෝේඵය සිට 

ළට මේට උභං භහර්ඹෂණ ෆදීභට අදවස ය තිමඵනහ. එහි 

ටයුතු 2018 ජනහරි භහමණ ආයේබ යන්න අපි 

ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ 

දඹුල්මරන් ඔේඵට ංර්ධනඹ කිරීභ පිළිඵ ලයතහ 

අධයඹනඹෂණ කිරීභ ව ශ්රී රංහමේ මනත් භහර් අලයතහ 

පිළිඵ ලයතහ අධයඹනඹෂණ සිදු කිරීභට අපි ඵරහමඳොමයොත්තු 

නහ.  
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Minister, you have only three more minutes. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Okay.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශ්රී රංහ ඉතිවහමණ ඳශමුමනි 

තහට න ළරණි ඳහරමේ සිට යහජගිරිඹ දෂණහ කුලුනු භතින් 

දිමන භහර් ඳේධතිඹෂණ - elevated highway එෂණ - ඉදි කිරීභට 

අපි ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. භභ හිතන්මන්, ඒ මටන්ඩයමණ 

අන් දිනඹ න්මන් මවටයි. අපි එඹ ආයේබ යන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් BOT ක්රභඹටයි. එමවභ නළති, අපි 

මුදල් විඹදේ යරහ මනොමයි. එභ මටන්ඩයමණ  අහන දිනඹ 

මවටයි. අපි ත භහ තුන, වතයකින් ඒ ළඩ ටයුතු ආයේබ 

යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  

ඳසුගිඹ අවුරුේද තුශ අපි උස අධයහඳන  වහ භවහ භහර් 

අභහතයහංලමණ හර්ථ ළඩ මොටෂණ ය තිමඵනහ.   

703 704 

[රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර  භවතහ] 
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අන් ලමඹන්, අමේ අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහට, 
අතිමර් මල්ේතුභහට, භහර් ංර්ධන අධිහරිමණ  
බහඳතිතුභහට, හභහනයහධිහරිතුභහට,  ඉංජිමන්රු භවත්රුන්ට, 
UGC එමෂණ බහඳතිතුභහට, උඳ බහඳතිතුභහට සතුති යනහ.   

 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Yes, Hon. Mavai S. Senathirajah. 
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

Hon. Minister, I am not going to take up much of your 

time - 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You can ask any question.  
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

This is regarding the students who enter the 

universities from the war-affected areas. They are from 

poor families.  So, in order to help them, can you give 

them loans? Once they get employment, they can settle 

those. Because hundreds of students are suffering. Even, 

sometimes, they will not have their meals in the morning. 

So, can you consider giving them loans during their 

period of study? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

What you say is to give every student a loan and once 

they get employment, let them repay. Is it not? 
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Yes, that is right and that is for those who suffer.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභන්රහ ඒට ළභළතිද  
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

විලසවිදයහරඹට ඹන දරුන්ට ණඹ මදන එට අපි 

ේපූර්ණමඹන් එඟයි. ඔඵතුභන්රහ ඒ මනුට යරහ 

තිමඵන්මන් එළිමණ ඉන්න ේටිඹට ණඹ මදන්න මන්.  ්රහමේශීඹ 

විලසවිදයහරර දරුන්ට ණඹ  මදන්න. මඵොමවොභ මවොයි. 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will consider that seriously. 
 

ගරු මළවල නවෝ. නවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஷ.  ஶசர.  ஶசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
They will settle it. And also, I will give you a promise 

that we all take the responsibility and settle the  SAITM 

issue. I do not want to comment on SAITM.  But, the 

students’ issue there should be settled. We will support 

that.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

The MPs in the North want two SAITMs, not one. 

They have told me privately.  
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
He is concerned about the students. That is how we 

also feel. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

He said, “Settle it.” So, let us settle it. Help us settle it.  
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
But, you said that they are demanding for another 

SAITM. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Without creating problems, help us. අඳට උදවු යන්න, 

භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි උදවු යනහ, ඇභතිතුභනි.  මේ වරහ එන්න. 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමිමේ බහඳතිතුභහට, උඳ 

බහඳතිතුභහට, භ නළගුමේ බහඳතිතුභහට ඒ හම භ මේ 

අභහතයහංලමණ මුඹ යන සිඹලුභ නිරධහරින්ට භභ සතුති 

යනහ. ඳසුගිඹ අවුරුේමේ ඒ අඹ විලහර ලමඹන් භවන්සි  වුණහ. 

අඳට මවො, අං නිරධහරින් පිරිෂණ ඉන්නහ. ලින් 

අවුරුදුරට  හමේෂණ අමේ  විඹදේ සිඹඹට 20කින් අඩු ය 

තිමඵනහ - 20 per cent less. ඒ නිරධහරින් සිඹලු මද නහටභ භම  

සතුතිඹ පුද යනහ. භභ ්රහර්ථනහ යනහ, රඵන අවුරුේමදත් ඒ 
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නිරධහරීන්ම  වමඹෝඹ ඒ ආහයමඹන්භ රළමේවිඹ කිඹහ. - 

[Interruption.]  I will be speaking at the end for another five 

minutes.   
 

 ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Are you going to speak in the afternoon? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I have divided my time. I spoke for ten minutes and I 

will speak for another five minutes later.  

 

Thank you.  
 

[අ.බහ. 12.22] 
 

ගරු (වලදය) රනම්හ ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඉතහභ ළදත් අභහතයහංලඹ 
ළඹ ශීර් හච්ඡහට ඵඳුන් න මේ අසථහමේදී  අපි වන් 
යන්නට ළභළතියි අමේ යමේ  දරුන්ම  අනහතඹ පිළිඵ,  
අධයහඳන ෂණමුත්රඹ පිළිඵ. භෆත ඉතිවහඹ තුශ මේ යට භළදි 
ආදහඹේ රඵන යටෂණ ඵට ඳත් නමොට,  ඹටිතර ඳවසුේ 
ඇතුළු අංලලින් විලහර දියුණුෂණ රඵහමන මේ යට ඉදිරිඹට 
එනමොට,  මේ ංර්ධනඹ තුළින් ඉදිරි හරමණදී භතු න ළටලු 
යහශිඹෂණ පිළිඵ අපි සිඹලු මදනහභ හච්ඡහ යනහ.    

ඇත්මතන්භ  මේලඳහරන ්රලසනඹෂණ වළටිඹට මනොමයි, මේ 
යට ඳහරනඹ යන සථහනමණ ඉමන මේ යමේ දරුන්ම  
අනහතඹ  පිළිඵ ඳෂණ මේදමඹන් මතොය තීන්දු තීයණ ත 
යුතු හනුට අපි ඇවිල්රහ තිමඵනහ.  එහිදී ්රධහනභ 
හයණඹෂණ වළටිඹට භෆත ඉතිවහඹ තුශ  අපි දළෂණහ, ඳසුගිඹ ය 
දවඹ ඳභණ හරඹ  තුශ අමේ  ජීවිත හරමණදී මනොදළපු 
ආහයමණ දළළන්ත විධිඹට අමේ යමේ  භවහ භහර් ංර්ධනඹ 
මනහ; අධිමේගී භහර් වළමදනහ; යහඹ ගුන් මතොටුඳශ 
වළමදනහ. ඒ එෂණභ මේ යමේ ඹටිතර ඳවසුේ ඳේධතිමණ 
දළළන්ත ංර්ධනඹෂණ මනහ. ඒ ංර්ධනඹට  භහමී අඳට  
තත් ළටලුෂණ භතු මනහ.   එහිදී අමේ අයමුණු මනුමන් 
භළදි  ආදහඹේ රඵන යට ඉරහ ඉවශ ආදහඹේ රඵන යට 
තත්ත්ඹට ඳත් මන්නට අලය  භහන ේඳමත් ංර්ධනඹ 
වුණහද කිඹන ළටලු අඳ  ඉදිරිපිට තිමඵනහ.  ඒ නිහ අපි ෆභ 
මමනකුටභ යුතුභෂණ තිමඵනහ. ඉදිරි හරමණදී මේ අධයහඳන 
ෂණමුත්රමණ න ්රණතහ පිළිඵ දළනුත් මරහ, අමේ 
දරුන්ම  අනහතඹ  ඹවඳත් තෂණත්ඹට ඳත් යන්නට අලය 
තීන්දු තීයණ න්නට. 

Mr. Deputy Chairman, I would like to reveal certain 

facts that were recently unveiled by the Ministry of 

Education. We are very proud of the fact that successive 

governments of this country have paved the way for free 

education. As a result of that, the nett enrolment rate at 

primary education has gone up to about 98 per cent. Even 

though it is a good rate in relation to the regional 

countries like India and Pakistan, we still have 2 per cent 

of young children not attending a school at all. So, we 

will have to look into this serious matter.  

Sir, this is also very important. There are about 
100,000 students who drop out at the GCE Ordinary 
Level Examination. Unfortunately, 50 per cent of those 
100,000 students who drop out from schools every year 
do not possess even the GCE Ordinary Level 
qualification or do not enter any form of vocational 
training institution in this country. So, 100,000 students 
are idling without following any vocational training 
programme. Furthermore, out of  the 200,000 students 
who sit for the GCE Advanced Level Examination, only 
25,000 to 26,000  are selected to enter the universities. 
Out of the 25,000 graduates that we produce annually, 
only 40 per cent are readily employable. Sixty per cent of 
the graduates that we produce are not employable as they 
do not match the market trends in this country.  

We educate our children through so much of pressure 
and stress during primary and secondary education; we 
bombard them with a lot of information, theoretical 
knowledge and we get them to memorize subjects.  But, 
after 10 years of education, they drop out of schools - 
100,000 students are idling  and another 100,000 do not 
possess any tertiary educational qualification. So, this is a 
serious matter that we have to look into.  

If our education system does not produce a person 
who has a decent personality, social capability and who is 
readily employable, then we have to look into that matter 
seriously. We feel that the foundation of education in this 
country has been gradually weakening over a period of 
time. So, it is not a political matter. We will have to get 
together and teach students at schools about the trends in 
the marketplace, about global trends and change their 
attitudes.   

So, what are the areas that we should be talking 
about? Even though parents traditionally wanted their 
children to become doctors, lawyers or government 
servants, now the trend is rapidly changing. We talk 
about the Sri Lankan tourism industry. We want to get 
about 2.5 million tourists by 2020. If we are to cater to 
2.5 million tourists in this country, we need to have 
another 600,000 to 700,000 skilled workforce in 
hospitality management - it is not a small number, it is a 
large number. Are we prepared to provide that to the 
tourism industry?  

Sir, in the field of health, the private sector is largely 
expanding. We have a severe shortage of paramedics, 
medical laboratory technicians, nurses and doctors. We 
know that certain private hospitals in this country have 
their own nursing schools which give diplomas. But, 
unfortunately, these nurses and paramedics cannot go to 
other countries and work with the professional 
qualification they possess. We know that NAITA and 
some of the Government institutions are working towards 
this.  We request the Hon. Minister to look into this 
matter and provide them with a qualification that is 
internationally acceptable.  

We talk about logistics. The Colombo Port is amongst 

the first 50 harbours in the world. The Hambantota Port 
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has become increasingly viable with a revenue generation 

of Rs. 2.1 billion in the year 2015. There are about 45,000 

ships sailing near our maritime line. But, we have a 

severe dearth in the field of logistics. We will have to 

encourage students to get into this field of study and we 

have to introduce new programmes for these students.   

We cannot forget the IT sector also. The Information 

Technology sector in Sri Lanka has seen a robust growth 

during the last decade or so. We need about 1,000 

graduates annually in the field of  IT management. But, at 

the moment, we produce only 450 to 500 graduates out of 

which we lose a significant number to the international 

markets in the other countries.  

I must also mention the fact that IT professionals are 

worried about the Economic and Technology Cooperation 

Agreement - ETCA - that the Government is willing to go 

ahead with. If this is signed, they will lose all 

opportunities in the Sri Lankan market to the Indians. 

They are really worried about it . So, we must be very 

careful about that and we should  support- [Interruption.]  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Yes, Hon. Leader of the House. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are not allowing a single professional to come and 

work in Sri Lanka under that Agreement.  

 
ගරු (වලදය) රනම්හ ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Hon. Minister, almost all professionals including 

doctors, accountants and IT professionals are vehemently 

opposing this move. So, we must be very serious about 

this. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will not allow. ETCA ඹටමත් ෘත්තියින්ට රංහට 

ඇවිල්රහ ළඩ යන්නට කිසිභ අසථහෂණ නළවළ. 

 
ගරු (වලදය) රනම්හ ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඔඵතුභහ එමවභ යනහ නේ මවොයි.  

We have a lot of IT professionals in this country who 

have obtained even patents for their products. Since this is 

a very important area, I hope that the Government would 

not deprive them of their opportunities.  

Also, the banking sector as well as the 

telecommunication sector have expanded significantly. At 

this moment, we cannot forget the garment sector which 

has brought in so much of foreign exchange to Sri Lanka. 

As per the experts, there are about 200,000 vacancies in 

the garment sector as of today. But Sri Lankan youth are 

not attracted to the garment sector any more. We talk 

about value addition in the garment sector. We know that 

the garment sector in Sri Lanka has gone ahead in 

branding their products, but Sri Lankan youth are not 

interested. Therefore, we have to have some form of 

strategy to ensure that profits come down to the lower 

levels and  the salary structures of the workers are 

revisited. Otherwise we will lose this significant market 

to countries like Vietnam and Cambodia.  

We will have to have a plan to ensure that we develop 

the skills of our youth. Otherwise we cannot come out 

from the middle-income trap. In this regard, I would like 

to quote two important indicators that the world has 

recognized. One is the Global Competitiveness Index 

where Sri Lanka has been positioned at the 68th place. 

Competitiveness-wise, it is not a bad place. But, they 

categorically state that Sri Lanka has a skills constraint. 

Unless we come out of that situation, Sri Lanka’s position 

in competitiveness is not going to reach 50s or 40s of that 

Index.  

The other indicator is the Knowledge Economy Index. 

We have been repeatedly talking about this globally 

accepted phenomenon. The Knowledge Economy Index 

has placed Sri Lanka at the 82nd position. The parameters 

that they have taken into consideration are, education, IT, 

research and innovation.  

Thanks to the efforts of the successive governments, 

we have free education. We have primary education, 

secondary education and tertiary education free, though it 

is not up to the level that Sri Lankan people expect. We 

get decent marks for that. But, what is happening in the 

IT sector? We have been talking about that. During the 

last decade, we have seen an increase in computer literacy 

and usage of internet. It is said that it has gone up to about 

40 per cent. But the truth is only 15 per cent to 18 per 

cent of the Sri Lankans can use a computer.  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, you have only five more minutes. 

 
ගරු (වලදය) රනම්හ ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஷத்ற கனரறற) ஶஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Okay. So, in that regard, we welcome the move by the 

Government to give Tabs free to Advanced Level 

students and also to teachers. The Government is trying to 

do something good, but on the other hand, they are trying 

to curtail the use by increasing the levy or the tariff on the 

usage of internet. We would like to tell the Government 

that it is good to give Tabs but, at the same time try to 
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reduce the levy on internet usage. I have to state that 

giving Tabs is a good move by the Government.  

Then, the most important factor in the Knowledge 

Economy Index is research and innovation. Sir, we know 

that least attention has been paid to this area over a long 

period of time. I know the Hon. Minister who is in charge 

of this is very keen about this. He has travelled the world 

over. We hope that he would take necessary initiatives to 

ensure that we do more research in all the fields. It could 

be in the garment sector, plantation sector, motor 

mechanic or IT sector. We have to encourage research 

and innovation. Unless we have our own products we 

would be falling behind the developed countries. So 

research and innovation is not an area that we have visited 

or invested in significantly. If we are to go ahead as a 

developed country, I have to state categorically that we 

will have to put more effort into research and innovation.  

All these are linked to one key factor, which is the 

English language. Even though English has been taught as 

a subject in schools in Sri Lanka for five or six decades 

since Independence, most students are not fluent in 

English and cannot use English properly. Recently, 

according to a survey conducted by the private sector, 

most of the employers in private sector organizations 

wanted 80 per cent of their skilled workforce to know 

English. When it comes to the middle-level skilled 

workforce, employers wanted 40 per cent of them to 

know English. But we have not reached the required 

level. So, educationists and academics need to ensure that 

English is taught in schools in a way that students can 

grab it. I personally feel that the methodology of teaching 

English has to be redesigned because English is a key 

component for knowledge.  

Hon. Deputy Chairman, we are going towards the 

fourth industrial revolution. We have seen the changes 

that took place in the developed world starting from the 

steam engine, production of steel, developing rail roads, 

electrification, telegraphs and from there to atomic energy 

development. All that has happened all over the world 

and from there, IT era has come where coding, software 

and automation has taken place. Unless we show our 

students the way forward, come together despite political 

differences and design a policy framework, our children, 

our youngsters would be falling behind. It is high time 

that we get together and develop such work and show the 

way forward for the Sri Lankan youth. 

Thank you, very much.   

       
ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Ashok Abeysinghe.  You 

have five minutes; විනහඩි 5ෂණ තිමඵනහ. 

[අ.බහ. 12.34] 
 

ගරු අනෝක් අනේසංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සවිල් ගුලන් 

නවේලළ නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஶசரக் அஶதசறங்க - ஶதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் ஶசஷகள் தறற அஷச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport and Civil Aviation) 

විනහඩි 5ද තිමඵන්මන්   

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මඵොමවොභ සතුතියි. භම  
මිත්ර, ඉතහභ දෂණ ථි රු (වදය)  යමේස ඳතියණ 

භළතිතුභහම  ථහමන් ඳසු ථහ කිරීභට රළබීභ ළන භභ 
න්මතෝ මනහ. උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලමණ 

ළඹ ශීර් පිළිඵ හය බහ අසථහමේ විහදඹට ේඵන්ධ 
මමින් භභ අද විමලුමඹන් ථහ යන්නට ඵරහමඳොමයොත්තු 

න්මන් භවහභහර් පිළිඵයි. උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයහංලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 163,400ෂණ මභය අඹ ළමඹන් 

මන් මරහ තිමඵනහ. උස අධයහඳනට මන් ශ මුදරට 

අභතය, මභය අඹ ළමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 1,510ෂණ මන් 
යරහ තිමඵනහ.  රුපිඹල් මිලිඹන 120,000ට ළඩි ්රභහණඹෂණ 

භවහ භහර් වහ මභය අඹ ළමඹන් මන් යරහ තිමඵනහ. 

අමේ යමේ භහර් ඳේධතිඹ කිමරෝමීටර් 117,000ෂණ ඳභණ 

තිමඵනහ. මභයින් ජහති භහර් ඳේධතිඹ කිමරෝමීටර් 12,350ෂණ 
ඳභණ නහ. දළනට අමේ යමේ අධිමේගී භහර් තිමඵන්මන් 

කිමරෝමීටර් 170යි. "A" මරණුිමණ භහර් කිමරෝමීටර් 4,300ෂණ 
ඳභණ ව "B" මරණුිමණ භහර් කිමරෝමීටර් 8,000ෂණ ඳභණ 

තිමඵනහ. 

විමලුමඹන්භ අමේ යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහභ මේ භහර් 

ඳේධතිඹ පිළිඵ විමලු අධහනඹෂණ මඹොමු යරහ තිමඵනහ. 
ඳසු ගිඹ ය 20 තුශ මේ  යමේ භහර් ඳේධතිමණ ඹේකිසි 

දියුණුෂණ ශත්, ජහති යළු බහඹ භළනීමේ දර්ලඹ - IRI 
දර්ලඹ - අනු අමේ යමේ ජහති භහර් ඳේධතිමඹන් ඉතහභ 

මවො තත්ත්මණ භහර් තිමඵන්මන් සිඹඹට 27ෂණ ඳභණයි. 
සිඹඹට 28ෂණ මවො තත්ත්මණ භහර් තිමඵනහ. එමවභ ඵරන 

විට භහර් ඳේධතිමඹන් සිඹඹට 55ෂණ තභයි මවො තත්ත්මණ 

භහර් තිමඵන්මන්. අඳට තභත් අඳවසු මරහ තිමඵනහ මේ 
භහර් ඳේධතිඹ මවො භහර් ඵට ඳත් යන්නට. එභ නිහ අමේ 

භවහභහර් අභහතයයඹහ විමලු උනන්දුෂණ දෂණනහ, මේ භහර් 
ඳේධතිඹ මවො භහර් ඵට ඳත් යන්නට. 

අමේ යමේ ග්රහමීඹ භහර් කිමරෝමීටර් 85,000ෂණ ඳභණ 
තිමඵනහ; ඳශහත් භහර් කිමරෝමීටර් 19,000ෂණ ඳභණ තිමඵනහ. 

ඳසු ගිඹ මර් අපි මේ ග්රහමීඹ භහර් කිමරෝමීටර් 1,100ෂණ ඳභණ 
ළඩිදියුණු ශහ. මභයත් ග්රහමීඹ භහර් කිමරෝමීටර් 1,000ෂණ ළඩි 

දියුණු කිරීභ වහ මුදල් අභහතයහංලමඹන් මනභ මුදල් මන් 
යරහ තිමඵනහ. 

විමලුමඹන්භ අධිමේගී භහර් ළන ථහ යන විට 
කුරුණෆර දිසත්රිෂණමණ භන්ත්රීයමඹෂණ ලමඹන් භභ ල්ඳනහ 

යනහ, භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ අතයලය භහර්ඹෂණ ඵ. මභහි 
ටයුතු අදිඹය 4කින් ඉටු මන ඵ අපි දන්නහ. විමලුමඹන්භ 

මීරිභ සිට කුරුණෆර දෂණහ තිමඵන මදමනි මොට රහංකීඹ 
ඉංජිමන්රුන්ම  වහමඹන්, රහංකීඹ මොන්ත්රහත්රුන්ට 

රඵහදීභ පිළිඵ භභ විමලුමඹන්භ සතුතින්ත මනහ. 2020 

න විට මභහි ළඩ ටයුතු අන් කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු න 
ඵ අමේ අභහතයයඹහ කිඹරහ තිමඵනහ. එභ ්රමේල දියුණු වීභට 

මේ අධිමේගී භහර්ඹ ඉවල් මයි කිඹරහ භභ ඵරහමඳොමයොත්තු 
නහ. ඒ හම භ මේ භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ  ඉදිරිමණදී 

දඹුල්මල් සිට ඹහඳනඹ දෂණහ දීර්ක යන ඵ එතුභහ ්රහල ශහ. 
ඒ හම භ දෂණකණ අධිමේගී භහර්ඹ වේඵන්මතොට දෂණහ දීර්ක 

711 712 

[රු (වදය) යමේස ඳතියණ භවතහ] 
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මනහ. ඳසු එඹ වේන්මතොට සිට භඩශපු දෂණහ දීර්ක මන 

ඵත් ්රහල යරහ තිමඵනහ. ඒ හම භ පිටත අධිමේගී 
භහර්මණ ඉතිරි මොට දළන් ංර්ධනඹ මමින් ඳතිනහ. ඒ 

හම භ විමලු අධිමේගී භහර්ඹෂණ ඉදි යමින් යහඹ ව ගුන් 
මතොටුමඳොශ ේඵන්ධ යන ඵ ්රහල ශහ. රුන්පුය අධිමේගී 

භහර්ඹත් ඉදි යනහ. මභළනි අධිමේගී භහර් තුළින් අමේ යමේ 
භහර් ඳේධතිඹ ඉතහ ශීඝ්රමඹන් ර්ධනඹ න ඵ අපි දන්නහ.  

විමලු ්රලසනඹෂණ මරහ තිබුමණ්, මේ භහර් ඳේධතිඹ ස 

ශහට ඳසු ජර නශ එළීභ වහ ජර ේඳහදන ව ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹත්, විදුලිඵර භණ්ඩරඹත්, මටලිමොේ ආඹතනඹෂණ මේ 

භහර් නළත ළණීේ කිරීභයි. එභ නිහ රු ඇභතිතුභහ තීන්දුෂණ 

අයමන තිමඵනහ, ඒ විධිඹට භහර්ඹෂණ නවීයණඹ ශහට ඳසු 

භහර් නළත ළඩීභට ඉඩ මදන්මන් නළවළ කිඹරහ. එඹ මවො 

තීන්දුෂණ ඵ භභ මේ අසථහමේදී විමලුමඹන් ්රහල යනහ.  

 ඳහරේ යහඳෘතිඹ තුළින් දළනට යහජගිරිඹ, මඳොල්වමර ව 

මන්මුල්මල් ඳහරේ ඉදි මමින් ඳතිනහ. කුරුණෆර 

මුත්මතේටුර දුේරිඹ වයස භහර්ඹ වයවහ සඳහඤසඤ යජමණ ආධහය 

ඹටමත් විමලු ඳහරභෂණ ඉදි කිරීභ වහ මුදල්- [ඵහධහ කිරීභෂණ] 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
රු නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ, දළන් අන් යන්න. 
 

ගරු අනෝක් අනේසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஶசரக் அஶதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, අහන ලමඹන් භට ත එ 

හයණඹෂණ කිඹන්නට ඕනෆ. මේ විමලුමඹන්භ කි යුතුයි. භභ 

දළෂණහ, අද ඳත්තයඹට හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ තිමඵනහ, 

"භේ බිමේ ේඳත් මනොවිකුණහ ඕනෆභ යටකින් ආමඹෝජනඹ 

ම න්න" කිඹරහ. මේ ළන අනිහර්ඹමඹන් අධහනඹ මඹොමු 

යන්නට ඕනෆ. අමේ යජඹ දහත් භේ බිමේ ේඳත් විකුණරහ 

නළවළ. ඳසු ගිඹ යජඹ තභයි මොශම යුද වමුදහ පිටිඹ චීනඹට රඵහ 

දීරහ තිමඵන්මන්. ඳසුගිඹ යජඹ එයින් අෂණය 7ෂණ සින්නෂණය 

රඵහ දීරහ තිමඵනහ.  හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට භභ අභිමඹෝ 

යනහ, අමේ යජඹ මොමවුත් ඉඩභෂණ විකුණරහ තිමඵනහ නේ 

එඹ ඔේපු යන්න කිඹරහ. 

ඳසුගිඹ යජඹ තභයි අමේ යමේ ඉඩේ විකුණරහ තිබුමණ්. රු 

නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට ත මඵොමවෝ හයණහ කිඹන්න 

තිමඵනහ. නමුත්, හරඹ අන් නිහ භම  ථහ අන් 

යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman)  

The next speaker is the Hon. A.D. Susil 

Premajayantha. You have 15 minutes. 
 

[අ.බහ. 12.39] 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසල් නප්රේමජයන්ත මශතළ (විදයළ, තළක්ණ ශළ 

ඳර්නේණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறஶஜந் - றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற அஷச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 

Technology and Research) 
රු නි මඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද අභහතයහංල තුනට අදහශ 

ළඹ ශීර් තුනෂණ ළන හච්ඡහ මනහ. ඒ ළඹ ශීර් තුමනන් 

196න ළඹ ශීර්ඹ තභයි විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ 

අභහතයහංලඹට අදහශ න්මන්. අද මඳය රුමේ සිට මභමතෂණ 

මදඳහර්ලසමඹන්භ ථහ ශ කිසිභ ථිමඹෂණ මේ විඹඹ ළන 

ථහ මශු නළවළ. එභ නිහ භට තභයි අද ඳශමුමන්භ මේ 

විඹඹ ළන ථහ යන්න සිදු මන්මන්.  

විදයහ වහ තහෂණණඹ කිඹන විඹන් මදට ඳර්මණණත් 

ේඵන්ධ ය තභයි මභය මේ අභහතයහංලඹ ස ය 

තිමඵන්මන්. මේ අභහතයහංලමණ ්රධහනභ හර්ඹ බහයඹ න්මන් 

විදයහ ව තහෂණණඹ වහ අලය ඳර්මණණ, න 

මොඹහළනීේ වහ අලය න්නහ ව තහෂණණි දළනුභ, ෘත්තීඹ 

දළනුභ ව අලය ්රතිඳහදන ේඳහදනඹ කිරීභයි. මභභ හර්ඹඹන් 

කිරීභ වහ මේ අභහතයහංලඹ ඹටමත් ආඹතන 12ෂණ තිමඵනහ. 

මේ ආඹතන මදොශව අඳට විවිධ අංල ඹටමත් ර්ගීයණඹ 

යන්න පුළුන්. මුලින්භ ඳර්මණණ සිදු යන ආඹතන 

තිමඵනහ. ඊට උදහවයණඹෂණ තභයි, භවනුය වන්තහමන් තිමඵන 

මලි අධයඹන ආඹතනඹ.  

ඊශඟට, ජහති විදයහ ඳදනභ - National Science Foundation 

එ - තිමඵනහ. ජහති ඳර්මණණ බහ - National Research 

Council එ - තිමඵනහ. අභහතයහංලඹ වහ ව ්රතිඳත්ති යහමු 

ස කිරීභ ව එඹ අධීෂණණඹ න්මන් NASTEC එ. අඳ 

අභහතයහංලඹ ඹටමත් තත් ආඹතන කිහිඳඹෂණ තිමඵනහ. ඉන් 

එෂණ තභයි, ජහති ්රමිති ආඹතනඹ. ඊශඟට, accreditations සිදු 

යන SLAB එ තිමඵනහ. මේ විධිඹට ්රමිතිඹ පිළිඵ මොඹහ 

ඵරන ආඹතන තිමඵනහ. ඊශඟට තහෂණණ ඳළරුේ ව 

ඳර්මණණ යන්න 'නර්ේ' ආඹතනඹ, ITI එ ව ආතර් සී. 

ෂණරහෂණ ආඹතනඹ තිමඵනහ. ඊට අභතය "විදහතහ" කිඹන 

ආඹතනඹ මනභ විඹඹෂණ වළටිඹට ඳත්හමන ඹනහ. ඒහ 

ළන අමේ යහජය ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි යයි.  

දළනට ්රහමේශීඹ මල්ේ මොේ හ භේටමින් විදහතහ 

භධයසථහන 266ෂණ පිහිටුහ තිමඵනහ. ඒ ෆභ ආඹතනඹටභ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹෂණ සිටිනහ. විදයහ පිළිඵ උඳහධිඹෂණ තිමඵන 

උඳහධිධහරිමඹෂණ ඒ ෆභ ආඹතනඹභ සිටිනහ. විදයහ වහ 

තහෂණණඹ ග්රහමීඹ ්රමේලර ්රචලිත යරහ, එභ දළනුභ උඳමඹෝගි 

යමන සඹං රැකිඹහ යහඳෘතීන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ඳරිණ 

ඳහ භහරහ ඳළළත්වීභ ව විදයහ විඹඹ ්රචලිත කිරීභ ඹනහදී 

මුහන් මභභ භධයසථහන භ් න් සිදු මනහ. ඒහමණ ඉදිරි 

ළරසුේ වහ ්රතිඹ අමේ යහජය ඇභතිතුභහම  ථහමේදී ඉදිරිඳත් 

යහවි.   

2016 ය වහ අඳට රඵහදුන් ්රතිඳහදනලින් සිඹඹට 

70ට ළඩි ්රභහණඹෂණ මේ න විට ළඹ ය තිමඵනහ. මේ 

ර්ඹ අන් න විට එහි ්රතිඹ ේපූර්ණමඹන්භ රඵහන්න 

මේ ර්ඹට මන් ශ මුදල් ේපූර්ණමඹන් ළඹ යන්න අඳ 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 2017 ර්ඹ වහ විර්ජන ඳනත් 

මටුේඳත ඉදිරිඳත් යන අසථහමේ තිබ ඇසතමේන්තුරට 

අතිමර් තත් රුපිඹල් මිලිඹන 700ට ළඩි ්රභහණඹෂණ මන් 

කිරීභට මුදල් අභහතයතුභහ ටයුතු ය තිමඵනහ.  

විමලුමඹන්භ මේ අසථහමේදී භභ මේ හයණඹ කිඹන්න 

ඕනෆ. අඳ විදයහ, තහෂණණඹ ව ඳර්මණණ අංල වහ දශ 

මේශීඹ නිසඳහදිතමඹන් -GDP එමන්- සිඹඹට 0.16ෂණ ළඹ 

යනහ. නමුත්, මරෝමණ දියුණු ව යටල් ව දියුණු මමින් 

ඳතින යටල් මභභ ෂණමුත්ර වහ -විමලුමඹන්භ research and 

development  වහ- දශ මේශීඹ නිසඳහදිතමඹන් මීට ඩහ ළඩි 

්රතිලතඹෂණ මන් යනහ. ඒ නිහ අපි මභහි ආයේබඹෂණ ඇති 

ශ යුතු තිමඵනහ. ඒ නිහ අපි ඉදිරිඳත් ය තිමඵන 

ළරසුේරට ක්රභහනුකර මේ ්රතිඳහදන මන් කිරීභ සිදු යනු 

රළමඵනහ.  

713 714 



ඳහර්ලිමේන්තු 

අපි 2016 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් ය තිබුණු ළඩටවන් ව 

ඳසු ගිඹ අඹ ළමඹන් 2016 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් ශ 

ළඩටවන්ර හභහනයමඹන් සිදුන ටයුතුරට අතිමර්, 

ළේතළේඵර් භහමණ 7මනි දහ සිට 10මනි දහ දෂණහ විදයහ වහ 

තහෂණණඹ, භහජ ්රභනඹ මනුමන් මඹොදහ න්මන් මමුද 

කිඹන මත්භහ ඹටමත් මේශීඹ වි දයහඥයින් 600ට ළඩි 

්රභහණඹකුත්, ඒ හම භ විමේශීඹ යටල් 24කින් ඳළමිණි තත් 

විදයහඥඹන් 100ම ත් ඳභණ වබහගිත්මඹන් මලි ළසි 5ෂණ 

ව තහෂණණි ළසි 23ෂණ ඳත්හ ්රධහන විඹඹ ෂණමුත්රඹන් 5ෂණ 

ඹටමත් මේ මුළු ඳළළත්වහ. එහි ්රතිපර වළටිඹට අපි ඒ වහ 

ේපූර්ණ හර්තහෂණ ස යරහ තිමඵනහ. ඒ වහ ගිඹ 

විඹහිඹදේ පිළිඵ අබයන්තය විණනඹෂණ සිදු යරහ ඒ වහත් 

හර්තහ ස යරහ තිමඵනහ. අපි රඵන තිඹ නමොට 

අභහතය භණ්ඩරඹට මේ සිඹලු රුණු හර්තහ යනහ. මභහි 

්රතිපරඹෂණ වළටිඹට අඳට පුළුන්භ රළබී තිමඵනහ, ්රතිරහබ 

යහශිඹෂණ මේ න විට මේ ෂණමුත්රඹ තුශ අත් යන්නට. 

උදහවයණඹෂණ වළටිඹට ත්මතොත්, උස මඳශ විදයහ විඹඹ 

වදහයන සිසුන් 10මදමනකුට ජඳහනමණ ංචහයඹ කිරීභ වහ 2016 

ර්මණදී අසථහ දීරහ තිබුණහ. 2017 ර්ඹට ඒ ංයහ 100 

දෂණහ ළඩි යන්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ. උස මඳශ විදයහ 

විඹඹ වදහයන සිසුන් 100ට රඵන අවුරුේමේ ණ්ඩහඹේ 

වළටිඹට ජඳහනඹට ගිහිල්රහ විදයහහයරට ඹන්න, තහෂණණ 

ෂණමුත්රරට ඹන්න, ඒහ නයමන්න, හච්ඡහ යන්න, ඒහමණ 

අත් දළකීේ රඵන්න අසථහ රළමඵනහ. විමලුමඹන් මබෞති 

විදයහ අංලමණ දළනුභ රඵහ දීභ වහ සවිේර්රන්තමණ ජිනීහර 

තිමඵන CERN විදයහහයඹට අමේ යමේ උස මඳශ විදයහ විඹඹ 

උන්න ගුරුරු 25 ණ්ඩහඹභෂණ ඹළවීභට අසථහ උදහ 

යන්න පුළුන්භ රළබිරහ තිමඵනහ. ඒ හම භ අමේ 

උඳහධිධහරින් 4මදමනකුට ශියත්රහීනන් වළටිඹට භහ 3 

හරඹෂණ ඳහ භහරහ වළදෆරීභ වහ විමේලත න්නත් අසථහ 

උදහ ය න්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ.  

අපි රඵන අවුරුේමේ මඳඵයහරි භහමණ අලුත් අමඵෝධතහ 
ගිවිසුභෂණ අත්න් කිරීභට මේ න විට ටයුතු ය මන ඹනහ. 

ඒ හම භ අපි මදළේඵර් භහමණ භළද නවිට ඇමභරිහමේ 
Texas ්රහන්තමණ Baylor College of Medicine කිඹන වදය 

විදයහරඹ භඟ ේඵන්ධ මරහ, ඒ හම භ Houstonර Rice 
University එ භඟ ේඵන්ධ මරහ වදත් මයෝ ව 

විමලුමඹන්භ පිළිහ මයෝ පිළිඵ ්රධහන ලමඹන්භ 
ඳර්මණණ සිදුන ඒ ආඹතනරට අමේ යමේ යජමණ මයෝවල්ර 

මුඹ යන, මේ ෂණමුත්රඹ වහ ේඵන්ධ ්රධහන මඳමශු 

වදයරු 6මදමනකු ඹළවීභ වහ මේ නමොට සිඹලු ටයුතු 
ේඳහදනඹ යරහ තිමඵනහ. මේ අයුරින් අපි ඒ ආඹතනත් එෂණ 

මීඳ ේඵන්ධතහෂණ ඳත්හමන ඹනහ.  

වදය යමේස ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ දන්නහ ඇති, අමේ යමේ 

යජමණ මයෝවල්ර research units තභ ඳටන්මන නළවළයි 

කිඹරහ.  Cancer research institute එෂණ භවයභ තිමඵනහ. 

මේ ංචහයඹට එභ ආඹතනමඹනුත් වදයරු මදමදමනකු 

ඹනහ.  ඒ හම භ මොශම භව මයෝවමල් වෘදඹ මයෝ අංලමණ 

්රධහන ලරය වදය නිරධහරිතුභහත් මේ ංචහයඹට එතු නහ. 

ඊශඟට, ජහන විදයහ - genetics - පිළිඵ විදයහහයඹෂණ 

ආයේබ කිරීභ වහ අවුරුදු වතයදී රුපිඹල් බිලිඹනඹෂණ මන් 

කිරීභ වහ ්රතිඳත්තිභඹ එඟතහට ඳළමිණි අතය ඊමණ 

අභහතය භණ්ඩරමණදී එඹ අනුභත වුණහ. ඒ අනු අපි 2017 

ර්මණ රුපිඹල් මිලිඹන 250 විඹදභකින් මේ විදයහහයමණ 

ටයුතු ආයේබ යරහ, ය වතයෂණ තුශදී මේ හර්ඹඹ නිභ 

යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. මේ තුළින් digital health කිඹන 

ංයහන ක්රභඹ වඳුන්හ දීරහ, ඊශඟ අවුරුදු වතමර්දී අමේ යට 

එතළනට මමනන්න අපි ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.   

මභහි අහන අදිඹය මනමොට යජමණ මලි ්රහ ධන 
මඹදවීමභන් ඳසු මඳෞේලි අංලඹටත් එඹට ේඵන්ධ මරහ 

මේ ටයුත්ත ඉදිරිඹට මනඹන්න පුළුන්. ඒ හම භ මේ 
නවිට  චීනඹ, ජඳහනඹ,  ඳහකිසතහනඹ ව ඉන්දිඹහ භඟ අපි 

ේවිඳහර්ලසවි අමඵෝධතහ ගිවිසුේ කිහිඳඹෂණ ඇති යමන 
තිමඵනහ. මේ භෆතදී අඳට පුළුන්භ රළබුණහ, කියුඵහමේ 

විදයහ තහෂණණ වහ නමෝත්ඳහදන අභහතයහංලඹත් භඟ 

අමඵෝධතහ ගිවිසුභෂණ ඇති ය න්න. කියුඵහ ජී තහෂණණඹ -
biotechnology - පිළිඵ ඉතහභ ඉදිරිමඹන් සිටිනහ. ඒ අඹ 

ඖධ නිසඳහදනමණදී ඳහ ඉතහභ ඉවශ භේටභ සිටිඹහ. නමුත් 
තිබුණු ේඵහධ නිහ ඒහ ජහතයන්තය මමශ  මඳොශට එන්න 

ඵළරිභෂණ තිබුණහ. මමු මතත්, අපි ඒ අඹත් භඟ දළන් ඒ 
ේඵන්ධතහ ඇති යමන තිමඵනහ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි. නසමටෂණ -NASTEC- ආඹතනඹ 
්රතිඳත්ති ස යරහ තිමඵනහ. නමෝත්ඳහදන ේඵන්ධමඹන් 

මේ න විට ජහතයන්තය ේභහන රඵහමන තිමඵනහ. ඒ 
හම භ ත ති කිහිඳඹකින් වල්ඵයහ ITI එමෂණ න 

විදයහහයඹට නවීන උඳයණ හිත ත මොටෂණ මනඹන්න 

අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ හම භ ්රමිති ආඹතනමණ ්රමිති 
්රතිඳත්තිඹ ඊමණ ළබිනේ භණ්ඩරමණදී අනුභත ශහ.  

 අමේ යමේ නිජ ේඳත්ලින් අඹ එතු යරහ අමේ 
ආදහඹභ ළඩි ය න්මන් මොමවොභද කිඹන හයණඹ 
ේඵන්ධ මේ න විට ්රතිඳත්ති ස යරහ තිමඵනහ. ඒ 

හම භ රඵන අවුරුේදට මන් ය තිමඵන මුදල්ලින් පිටිඳන 

භහමවුන ්රමේලමණ Nanotechnology and Science Park එමෂණ 
biotechnology laboratory එ ඳටන් න්න අපි 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ අනු මඳෞේලි අංලඹට අසථහ 
දීරහ තිමඵනහ, විලසවිදයහර ඳේධතිඹට අසථහ මදනහ, 

ඇවිල්රහ ඳර්මණණරට ේඵන්ධ මන්න කිඹරහ. ඒ හම භ 
ඊමණ දිනමණදී ජහති ඳර්මණණ බහ භ් න් හර්ක යන 

ළඩටවන තුළින් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අතින් එසිඹ 

වළටමදමදමනකුට  ේභහන රඵහ දුන්නහ.   

ඒ විතයෂණ මනොමයි, රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි. 2017-

2020 වහ emerging technologies ේඵන්ධමඹන් 
විමලුමඹන්භ නළමනෝ තහෂණණඹ, ජී තහෂණණඹ, robotics 

කිඹන මේ අංල තුන මුල් යමන අපි ළරළසභෂණ ඉදිරිඳත් යරහ 
තිමඵනහ. ඒ ළරළසභ අනු ඊශඟ අවුරුදු වතමර්දී මරෝමණ 

තිමඵන නවීන විදයහ, තහෂණණඹ අමේ යටට මනළවිත් අමේ 

විලසවිදයහර ඳේධතිඹ ෘත්තියින්, ඳර්මණයින් ඹන 
සිඹලුමදනහභ ේඵන්ධ යමන ඹන හමුහි ළඩටවනෂණ 

ක්රිඹහත්භ යන්නත් අපි ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  

රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ හිතන වළටිඹට භට ත 

මිනිත්තු මද විතය හරඹෂණ තභයි ඉතිරි ඇත්මත්. භම  

ථහ අහන යන්නයි වදන්මන්. අද මභතළනදී හච්ඡහ 
මනහ, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ළනත්, තෘතීයි 

අධයහඳනඹ ළනත්. රු නිමඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ ය 
20ට, ය 25ට ලින් අමේ යමටන් බිහිව විදයහඥයින් අද 

මරෝමණ යටල් ණනහ ්රමු මඳමශු විදයහඥඹන් වළටිඹට 

ටයුතු යනහ. ඒ අඹම  වමඹෝඹ අඳට රළමඵනහ. නමුත් 
දළන් ්රලසනඹ මරහ තිමඵන්මන්, ර්තභහන විලසවිදයහර ඳේධතිඹ 

තුශ මේ ළඩටවන් මභමවඹමන ආහයඹට එළනි පුේරයින් 
බිහි මන්න පුළුන්ද කිඹන එයි.    

හභහනය අධයහඳනඹ ත්මතොත්, 6 ය සිට උස මඳශ 

දෂණහ විදයහ විඹඹ ෂණමුත්රමණ මඳශමඳොත ඳහ අද මීට ඩහ 

මනස මන්න ඕනෆ. භහ අධයහඳන ඇභති ලමඹන් සිටින 
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හරමණ  එංරන්තමණ මෂණේබ්රිේ විලසවිදයහරඹට මදතහෂණ 

ගිඹහ. Research and Evaluation Division එත් එෂණ භහ 
මදතහෂණ හච්ඡහ යරහ, ඒ ්රමිතිඹ මනඹහභ වහ අලය 

ළඩපිළිමශ ස යන්න තභයි එතළනින් ඉත් වුමණ්.  

උස අධයහඳනඹ ත්තහභ, අද උමේ රු බිභල් යත්නහඹ 

භන්ත්රීතුභහ කිේ හයණඹ ඇත්තයි. විලසවිදයහරර විදයහ විඹඹ 
උන්න ීඨ  ටි ත්මතොත්, ඒ ීඨ  වහ සිසුන් ඇතුශත් ය 

න්නහ ඹේ ්රභහණඹෂණ තිමඵනහ. නමුත් භහ තුනෂණ ඹනමොට ඒ 

පිරි නළවළ. සිඹඹට 20ෂණ, සිඹඹට 25ෂණ අඩුනහ. එමවභ නේ, 
ඊශඟ Z-score එ තිමඵන ශියයින්ට ඒ අසථහ මදන්න 

තිබුණහ. ඒ නිහ  විදයහ විඹඹ ්රචලිත කිරීමේදී විලහර ්රලසනඹෂණ 
තිමඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුේමේ හභහනය මඳශ විබහමණ ්රතිපර 

අනු "A" 9 හභහර්ථ රඵහත් සිසුන් 6,200ෂණ ඉන්නහ. අධයහඳන 
අභහතයහංලමඹන් භහ ඉල්ලීභෂණ යනහ, මේ 6,200න් කීමදමනෂණ 

විදයහ විඹඹ ධහයහ වදහයන්න ඇතුශත් මරහ ඉන්නහද කිඹහ 

මොඹහ ඵරන්නඹ කිඹරහ.  

ඊශඟට, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ේඵන්ධමඹන් අපි ජනතහ 

දළනුත් යන්න ඕනෆ; දරුන් දළනුත් යන්න ඕනෆ. ඔවුන් 
විලසවිදයහර ඳේධතිඹට ේඵන්ධ ය න්න ඕනෆ.   

විදයහ වහ තහෂණණ විඹඹ ෂණමුත්රඹ තුශ තභයි, අද මරෝමණ 
ඉදිරි භන යහ ඳතින්මන්. රංහ ළනි යටරට හේ්රදහයි 

අඳනඹන භත තදුයටත් රැඳී සිටීමභන් මේ ආර්ථි ්රලසනඹ 

වින්න පුළුන්භෂණ නළවළ. ඒ වහ අලය න්නහ ව ඳදනභ 
ස යන්මන් විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ ෂණමුත්රඹ 

තුළිනුයි. මේ විඹඹ තනිය අයමන ඵළවළ. අධයහඳනඹත්, 
තෘතීයි අධයහඳනඹත්, උස අධයහඳනඹත් ඹන  ෂණමුත්ර තුන 

ඒහඵේධ වුණු ජහති ්රතිඳත්තිඹෂණ ව ළඩ පිළිමශෂණ තුළින් 
ඳභණයි අඳට මේ ෂණමුත්රඹ දියුණු යන්න පුළුන්භ 

රළමඵන්මන් කිඹන හයණඹ වන් යමින්, ඒ පිළිඵත් 

අධහනඹ මඹොමු යනහ. ඒ මමු වුත්, අපි ඊශඟ අවුරුදු වතය 
ඇතුශත මරෝමණ තිමඵන නවීන විදයහ වහ තහෂණණ ෂණමුත්රඹන් 

අමේ යටට වඳුන්හ දීභ වහ අලය ටයුතු යනහඹ කිඹන 
හයණඹත් වන් යමින් භම  ථහ අන් යනහ. 

 

[தற.த. 12.55] 
 

ගරු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ஶரஶகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
வகப தறறத் றசரபர் அர்கஶப, உர் கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சு, ற்தம் கனரசர அலுல்கள் 

அஷச்சு, றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற 

அஷச்சு, றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் வரறற்தறற்சற 

அஷச்சு ஆகறண வரடர்தரண றரத்றல் கனந்து 

வகரள்ஷறட்டு தொலில் ணது கறழ்ச்சறஷத் வரறறத்துக் 

வகரள்கறன்ஶநன். 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳි තුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Order, please! The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

will now take the Chair.   
 

අනතුරුල ගරු නිනයෝජය කළරක වභළඳි තුමළ මූළවනනයන් 
ඉලත් වුනයන්, ගරු ශ්රියළනි විනිවික්රම මශත්මිය මුළවනළරඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற 
றஶஜறக்கற அர்கள்  ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. (MRS.) SRIYANI 
WIJEWICKRAMA took the Chair. 

ගරු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ஶரஶகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன்த 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண வு வசனவுத் றட்டத்றல் 

உர் கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சுக்கு எதுக்கப் 

தட்ட வரஷக 1,63,405 றல்லின். ஆணரல், 2016ஆம் 

ஆண்டுக்கரண வு வசனவுத் றட்டத்றல் 1,71,420 றல்லின் 

எதுக்கப்தட்டிதந்து. ஆகஶ, 2017ஆம் ஆண்டுக்குக் கடந் 

ஆண்ஷடறட 8,015 றல்லின் குஷநரகஶ எதுக்கப் 

தட்டுள்பது. உண்ஷறஶன தன ஶஷனத்றட்டங்கள் இந் 

உர் கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சறணரல் 

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டிறதக்கறன்நஶதரதும் எதுக்கலடு 

குஷநரகஶ கரப்தடுகறன்நது. ரங்கள் இந் உர் கல்ற 

ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சு வரடர்தரண தன 

றடங்கஷபச் சுட்டிக்கரட்டஶண்டி றஷனறலிதக் 

கறன்ஶநரம். அறல் தொக்கறரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்ற 

லிதக்கறன்ந கறக்குப் தல்கஷனக்ககம் சரர்தரக ரன் இந் 

இடத்றஶன கூநஶண்டிணரக இதக்கறன்ஶநன்.  

ரன் கடந் தரரலன்ந அர்வுகபறலும் இந்க் கறக்குப் 

தல்கஷனக்ககத்றல் இந்து ச தேடவரன்ஷந ஆம்தறப்தது 

வரடர்தரகப் தன டஷகள் உஷரற்நறறதக்கறன்ஶநன். 

அண்ஷறல் வகப அஷச்சர் அர்கள் தொன்ணறஷனறலும் 

இங்கு ரன் அது வரடர்தறல் உஷரற்நறறதக்கறன்ஶநன். 

அத்துடன், 2012ஆம் ஆண்டு வு வசனவுத் றட்ட றர 

உஷறலும் ரன் கறக்குப் தல்கஷனக் ககத்றல்  இந்துச 

தேடத்ஷ ஆம்தறப்தது தற்நற றடத்ஷ 

லித்தத்றறதக்கறன்ஶநன். ஆணரல், இன்தஷ அது 

ஆம்தறக்கப்தடரலிதப்தது ஶஷணக்குரறது. இனங்ஷக எத 

இந்து தற ன்தஷணத்ம் இன் தர்வீக ம் இந்து ம் 

ன்தஷத்ம் ட ரகர ஆலர் வகப வஜறஶணரல்ட் 

குஶ அர்கள்கூட அண்ஷறல் ரனர் றரறல் 

கனந்துவகரண்டஶதரது வபறரகச் சுட்டிக் 

கரட்டிறதக்கறன்நரர். ஆணரல், இந்ப் தறறல் இந்துக்கலக் 

கரண ஏர் இந்து ச தேடம் ந்ப் தல்கஷனக்ககத்றலும் 

இதுஷ ஆம்தறக்கப்தடறல்ஷன. இந்து ச தேடத்றல் 

கற்ஷகவநறஷப் தர்த்ற வசய்தர்கலக்கு ஶஷனரய்ப்தை 

அஷத்ர ன்ந சந்ஶகம் சறனதக்கு னரம். ஆணரல், இறல் 

வரறல் ரய்ப்தைக்கு றஷநச் சந்ர்ப்தங்கள் இதக்கறன்நண. 

இந்க் கல்றத் றட்டத்றஶன இந்து றஞ்ஞரணம் ஶதரறக்கப்தட 

இதக்கறன்நது.  

அதுற, உடல், உப ஆஶரக்கறக் கல்ற ஊட்டப்தட 

இதக்கறன்நது. கனரசரப் தரம்தரறங்கஷபப் தரதுகரத்ல், 

ஶதடல் ஶதரன்நண தரடத்றட்டத்றல் உட்தைகுத்ப்தட்டிதக் 

கறன்நண. கனரசர சுற்தனர தரடத்றட்டத்றல் இஷக்கப் 

தட்டுள்பது. அதங்கரட்சறகதொம் றஷணவுச் சறன்ணங்கலம் 

தற்நற றடங்கள் அறல் உள்படக்கப்தட்டுள்பண. ஶரகர 

தரடத்றட்டம் லத்து டிறலும், வசற்தரட்டு டிறலும் 

கற்தறக்கப்தடறதக்கறன்நது. அத்துடன், "இந்து உபறலும் 

ண னதொம்" ன்ந றடதொம் இறல் அடங்கறறதக்கறன்நது. 

இவ்ரத தனப்தட்ட உடல், உப, ஆன்லக ஶம்தரட்டு 

றடங்கள் இப்தரடத்றட்டத்றல் அஷந்றதப்தரலும், 

இன்த கறக்குப் தல்கஷனக்ககத்றல் 400க்கும் ஶற்தட்ட 

ரர்கள் இந்து ச துஷநறல் கல்ற தறன்த 

தணரலும், இந்து ரகரறகத் துஷநஷ எத தேடரக 

ரற்நஶண்டுவன்த ரன் ரண்தைறகு அஷச்சர் 

அர்கஷபக் ஶகட்டுக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன்.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

கணடர, வகரஸ்ஶகரடிர ற்தம் வன்ணரதறரறக்கர ஶதரன்ந 
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ரடுகபறலுள்ப தல்கஷனக்ககங்கபறல் இந்துரகரறக தேடம் 

இதக்கறன்நது. ஆணரல், இங்கு இல்ஷன. அங்கு இந்துக்கள் 

குஷநரக இதந்ஶதரறலும், இந்துரகரறக தேடம் 

இதக்கறன்நது. ஆணரல், இங்கு ரங்கள் வததந்வரஷகரக 

இதந்ஶதரறலும், ங்கலக்கு அது தக்கப்தட்ட 

றஷனஷஶ கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரஶந, எக்ஸ்ஶதரட் 

தல்கஷனக்ககத்றலும் இந்துரகரறக தேடம் உண்டு. 

அஶஶதரல், அவரறக்கரறலுள்ப தன தல்கஷனக்ககங்கபறல் 

இந்துரகரறகம், ஶரகர, சறத் தத்தும் ன்தண 

வபறரட்டர்கபரல் ஶதரறக்கப்தடுகறன்நண. இற்ஷந 

அங்கு PhD தட்டம் ஷகூட கற்தறக்கறன்நரர்கள். ணஶ, 

கறக்குப் தல்கஷனக்ககத்றல் இந்துரகரறக தேடத்ஷ 

ஆம்தறப்தற்கு வகப அஷச்சர் அர்கள் தொன் 

ஶண்டும். அது சரர்தரக ரங்கள் தன றடங்கஷப 

தொன்ஷத்றதக்கறன்ஶநரம். இந்துரகரறக தேடத்றன் அசறம் 

வரடர்தறல் தன தொன்வரறவுகள் கடந் கரனங்கபறல் 

தனரலும் தொன்ஷக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. தல்கஷனக்கக 

ரணறங்கள் ஆஷக்குலகூட, கறக்குப் தல்கஷனக் 

ககத்துக்கு டல் அதப்தறறதந்து. தொன்ணரள் சணரறதற 

அர்கள்கூட, அன் அசறத்ஷ உர்ந்து டல் அதப்தற 

றதக்கறன்நரர். ஆகஶ, அற்நறன் தறறகஷப ல்னரம் ரன் 

இன்த இந்ச் சஷதக்குக் வகரண்டுந்ஶன். இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

அர் இங்ஶக இதப்தரர் ன்த ரன் றர்தரர்த்ஶன், 

அதக்கு இஷணத் வபறரகக் கூதற்கரக. வகப 

அஷச்சர் அர்கள் இப்ஶதரது சஷதறல் இல்னரதடிரல், 

ன்ணரல் இற்ஷந அரறடம் சர்ப்தறக்க தொடிரல் 

இதக்கறன்நது. ஆணரலும், இற்ஷந ரன் சதரதேடத்றல் 

*சர்ப்தறக்கறன்ஶநன்.  

அடுத்து,  வடுஞ்சரஷன தற்நற றடத்ஷ டுத்துக் 

வகரண்டரல், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் தன தரனங்கள் 

அஷக்கப்தடஶண்டி றஷனறல் உள்பண. தொன்ஷண 

அசரங்கக் கரனத்றல் தன தரனங்கள் ரதறக்கப்தட்டண. 

ஆணரல், ற்ஶதரஷ ல்னரட்சற அசரங்கத்றல் இவ்ரநரண 

அசறரண தரனங்கள் துவும் அஷக்கப்தட்டரகத் 

வரறறல்ஷன. ஆணரலும், இந்ற அசரங்கத்றன் உற 

தோனம் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் குதண்வபற - ண்டூர் 

இஷப்தைப் தரனம், அம்தறனரந்துஷந - குதக்கள் டம் 

இஷப்தைப் தரனம் ஆகற இண்டும் ரதறக்கப்தட 

டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டுள்பரக அநறகறன்ஶநன். அற்கரக 

இச்சஷதறல் ன்நற வரறறக்கறன்ஶநன்.  

இவ்ஶஷப ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ஶகரநஷபப்தற்த 

தறஶசத்றல் உள்ப தொதக்கன் லவு, கறண்ஷடி இஷப்தைப் 

தரனம் ரதறக்கப்தடஶண்டும். இற்கு 1,000 றல்லின் 

ஶஷரக உள்பது. வடுஞ்சரஷன அஷச்சறன் RDA தரனம் 

அஷப்தைப் தகுறறணர் ஶடிரகச் வசன்த தரர்ஷறட்டு 

அற்கரண வசனறணத்ஷ றப்தேடு வசய்துள்பது. அந் 

ஷகறல் ஶகரநஷபப்தற்த வற்குப் தறஶசத்றலுள்ப 

சந்றவபற - றகறலிவட்ஷட இஷப்தைப் தரனம் ரதறக்க 

ஶண்டி அசறம் உள்பது. அற்கு 1,200 றல்லின் 

ஶஷரக உள்பது. அஶஶதரல், தங்குடரவபற - ரறப்தைல் 

ஶரட்ட இஷப்தைப் தரனத்துக்கு 850 றல்லிதம், ண்டூர்- 

ரடு இஷப்தைப் தரனத்துக்கு 650 றல்லிதம் 

ஶஷரக உள்பது. ஶலும் கடந் 2011ஆம் ஆண்டு 

வரடக்கம் றக அசறரக ற்தடுத்ப்தடஶண்டிரகப் 

ஶதசப்தட்ட கறரன் தரனம் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் 

கல்குடர வரகுறறன் வள்பப்வததக்கறன் அறஷ 

கட்டுப்தடுத்துறல் தொக்கறரணரக உள்பது. 2012ஆம் 

ஆண்டு இற்கரண றப்தேடு 1000 றல்லிணரக கக்கறடப் 

தட்டு, இற்கரக கறட்டத்ட்ட 8 ஶகரடி தௐதர ஆம்த றறரக 

ங்கப்தட்டும், இற்கரண ஷதடம் ஷப்தட்டுள்பஶ 

ற, ந் டடிக்ஷகத்ம் வரடப்தடறல்ஷன. இது 

ஶகரநஷபப்தற்த வற்கு தறஶச க்கபறன் றக அசற 

ஶஷரக இதப்தஷ இந் இடத்றல் சுட்டிக் 

கரட்டுகறன்ஶநன். இந் ந்து தரனங்கஷபத்ம் உடணடிரகத் 

ரதறப்தற்கு வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சு டடிக்ஷக 

டுக்கஶண்டுவன்த இந்ச் சஷதறஶன ஶண்டுஶகரள் 

றடுக்கறன்ஶநன்.   

ஶலும், ரஷச்ஶசஷண - ரசறன்லவு இஷப்தைப் 

தரனம், ஶகரநஷபப்தற்த டக்கறல் ட்டுதொஷண —  

கட்டுதொநறவு இஷப்தைப் தரனம் ன்தண ரதறக்கப்தட 

ஶண்டுவண ரன் இங்கு லித்தத்துகறன்ஶநன். வகப 

உர் கல்ற வடுஞ் சரஷனகள் அஷச்சர் அர்கள் இந் 

ல்னரட்சற அசறல் றழ் ஶசறக் கூட்டஷப்ஷத றத்து, 

எவ்வரத தரரலன்ந உதப்தறணதக்கும் வீறகஷப 

அஷப்தற்கு 6 றல்லின் தௐதரய் றறஷ எதுக்கறத் 

ந்றதக்கறன்நரர். அற்கரக அதக்கு ரன் இந்ச் சஷதறஶன 

ன்நற வரறறக்கறன்ஶநன். அர் இந் இடத்றல் 

இல்னரறட்டரலும், ரன் அதக்கு ன்நற வரறறக்க 

கடஷப்தட்டிதக்கறன்ஶநன்.  

றக தொக்கறரண றடவரன்ஷநத்ம் ரன் இச்சஷதறல் 

கூநஶண்டிணரக இதக்கறன்ஶநன். இவ்ஷச்சு சரர்தரக 

ரன் அஷணச் சுட்டிக்கரட்டஶண்டும். 2015 ஜணரற 09ஆம் 

றகற க்கள் ரக்குகபரல் னர்ந் இந் அசரங்கத்றன் 

'தத ரள் ஶஷனத்றட்டம்' வரடர்தரக ங்கள் 

ரட்டத்றற்கு தஷகந் ரண்தைறகு றற அஷச்சர் ற 

கதரரக்க அர்கள், கறக்கு ரகர தொன்ணரள் 

தொனஷச்சரக இதந் சற. சந்றகரந்ணரல் றட்டறட்டு 

றரகரறக்கப்தட்ட ந்ரததோஷன - கலங்ஶகற வீறஷ 

றஷரக தைணஷத்துத் தரக ரக்கபறத்துச் 

வசன்தள்பரர். இந் வீற அஷப்ஷத ம்தற கடந் ஶர்லில் 

இப்தகுற க்கபறல் தனர் க்கற ஶசறக் கட்சறக்கு 

ரக்கபறத்துள்பணர் ன்தஷத்ம் ங்கபரல் அநற 

தொடிகறன்நது. அன் தறன் இவ்றடத்ஷ ஞரதகப்தடுத்ற 

இற்கரக ட்டக்கபப்தை ரட்ட வீற அதறறதத்ற 

அறகரசஷதரல் ங்கப்தட்ட வசனறண றட்ட றத 

அநறக்ஷகஷ வகப றற அஷச்சர் அர்கபறடம் ரன் 

தரரலன்நத்றல் சர்ப்தறத்ஶஷப, அர் ணது 

தொன்ணறஷனறல் இஷண ரண்தைறகு தற அஷச்சர் 

அர்கபறன் கணத்துக்கு வகரண்டுந்ஶதரது, அர் 

உடணடிரக இஷண ஶற்வகரள்ப அதற ங்கற, 

ன்ணறடதொம் அஷண வபறப்தடுத்றணரர்.  

இன் தறகரம் ரண்தைறகு றற அஷச்சர் அர்கள் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சறன் வசனரபதக்கு 04.04.2016இல் 

இற்கரண றட்ட அநறக்ஷகஷ டடிக்ஷகக்கரக அதப்தற 

றதந்ரர். அன் தறற ணக்கும் அதப்தப்தட்டது. ஆணரல் 

தன ரட்கள் வசன்தம் அற்கரண தறஶனர, டடிக்ஷகஶர 

இல்னரரல் அரல் ணக்கு அதப்தப்தட்ட டல் தறறஷ 

ரண்தைறகு உர்கல்ற, வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சர் 

அர்கபறன் கணத்றற்கு ரன் வகரண்டு வசன்நஶஷப, 

அர் உடணடிரக வீற அதறறதத்ற அறகரசஷதறன் 

றசரபதக்குக் குநறப்வதலற, ன்ணறடம் அஷண ங்கு 

ற்குக் ஷகபறத்ரர்.  அஷண அஷச்சறன் வசனரபர் 
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[රු සීනිතේබි මඹෝමවුසයන් භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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அர்கலக்கும் வீற அதறறதத்ற அறகர சஷதறன் றசரபர் 

அர்கலக்கும் ரன் ங்கறறதந்ஶன். ஆறதம், இதுஷ 

அதுவரடர்தரக ந் டடிக்ஷகத்ம் இல்ஷன; தன 

டஷகள் அஷச்சுக்குச் வசன்த அஷனந்துரன் றச்சம். 

அஷச்சு உ டடிக்ஷகவடுத்ரலும் அஷச்சறன் 

அறகரரறகபறன் தைநக்கறப்தைச் வசற்தரடு வரடர்கறன்நது. 

இவ்றடம் வரடர்தரக அஷச்சறன் வசனரபர் ற்தம் RDA 
றசரபர் ஆகறஶரஷ அஷச்சர் அர்கள் றசரஷக் 

குட்தடுத்துல் ல்னரட்சறறல் அசறரகும். அத்ஶரடு, 

இவ்வீறஷப் தைணஷக்க உடணடி டடிக்ஷக டுப்ததும் 

அசறரகும். இவ்வீறறல் கறட்டத்ட்ட 4 ½ கறஶனரலற்நர் 

தூம் தைணஷக்க ஶண்டுவன்தஷத்ம் இற்கரக 75 

றல்லின் தௐதரய் ஶஷரகவுள்பது ன்தஷத்ம் இந்ச் 

சஷதறல் வரறறத்துக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன்.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, இந் 

இடத்றஶன இன்தவரன்ஷநத்ம் கூநஶண்டித்ள்பது. 

ங்கபது கறக்குப் தல்கஷனக்ககத்றஶன தன தரடங்கள் 

ஶதரறக்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல் தொக்கறரண சறன தரடத் 

துஷநகள் அங்கு ஆம்தறக்கப்தடறல்ஷன. குநறப்தரக, சட்டத் 

துஷந, கடற்வநரறல்சரர் துஷந ன்தண அங்கு அஷக்கப்தட 

ஶண்டும். கறக்கு ரகரம் வதரதுரக கடஷன ஷரகக் 

வகரண்ட தகுறரகும். ஆகஶ, அஷணச் சரறரகப் 

தன்தடுத்தும் ஷகறல் கடற்வநரறல்சரர் துஷநஷ அந்ப் 

தல்கஷனக்ககத்றல் ஆம்தறத்து றடத் ஶண்டுவன்த 

இந் இடத்றஶன ரன் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, றநன் 

அதறறதத்ற வரறற்தறற்சற அஷச்சறன் எதுக்கலடு 

வரடர்தரகவும் இந் ஶஷபறஶன சறன றடங்கஷபக் கூந 

றதம்தைகறன்ஶநன். ற்ஶதரது ஶசற வரறல்சரர் ஷகஷ 

ன்தம் NVQ சரன்நறழ் வததற்கு ட்டக்கபப்தை 

ஞ்சந்வரடுரய், சம்ரந்துஷந ஆகற வரறல்தட்தக் 

கல்லூரறகபறல் ட்டம் 5 ஷஶ கற்தறக்கப்தடுகறநது. இணரல் 

அந்ப் தட்டச் சரன்நறஷ ட்டம் 5 ஷஶ அங்கு 

வதநதொடிகறநது. ஆணரல், ரழ்ப்தரம், அதரதைம், கண்டி, 

ததுஷப, அம்தரஷந ஆகற இடங்கபறல் NVQ  level  6, 7 ஷ 

கற்க தொடித்ம். இணரல் ட்டக்கபப்தை, சம்ரந்துஷந 

தறஶசங்கஷபச் ஶசர்ந் ரர்கள் level 6, 7 க் கற்தற்கு 

றகத் தூ இடங்கலக்குச் வசல்னஶண்டித்ள்பது. இற்கு 

தொக்கற கரம், 48 தடங்கலக்கு தொன் ஆம்தறக்கப்தட்ட 

சம்ரந்துஷந வரறல்தட்தக் கல்லூரற, 40 தடங்கலக்கு தொன் 

ஆம்தறக்கப்தட்ட ட்டக்கபப்தை ஞ்சந்வரடுரய் வரறல் 

தட்தக் கல்லுரற ஆகற இண்டும் இதுஷ வரறல்தட்தக் 

கல்றறற் கல்லூரறரகஶர அல்னது தல்கஷனக்ககக் 

கல்லூரறரகஶர தொர்த்ப்தடறல்ஷன ன்ததுரன். 

ணஶ இவ்றத வரறல்தட்தக் கல்லூரறகஷபத்ம் தொர்த்ற  

NVQ   level 6, 7  ஷ அங்கு ரர்கள் கற்தற்கு  

டடிக்ஷகவடுக்க ஶண்டுவன்த அன்தரகக் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

ட்டக்கபப்தை வரறல்தட்தக் கல்லூரறஷ தல்கஷனக் 

ககக் கல்லூரறரக ரற்நற, ட்டக்கபப்தை வஜறவன்ஷண 

தகுறறல் அஷண அஷப்தற்கரண றட்டங்கள் லட்டப் 

தட்டிதக்கறன்நண. ஆணரல், அது வதரனன்ணதஷ ரட்ட 

ல்ஷனறல் உள்பது. இணரல் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் 

தன தகுறறலுள்ப  ரர்கலம் தூ இடத்றற்குச் 

வசல்னஶண்டி றஷன ற்தடும். இஷண ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றன் டுப்தகுறறல் அஷத்ரல் வதரறதும் 

தறஶரசணரக அஷந்றதக்கும். ணஶ, ற்ஶதரஷ இடம் 

வதரதத்ற்நரகக் கரப்தடுகறநது ன்தஷச் சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

இனங்ஷக ஷகத்வரறற்தறற்சற அறகரசஷத, இனங்ஷக 

வரறற்தறற்சற அறகரசஷத ன்தண VTA, VTC, NAITA 

ஶதரன்ந றநந் றஷனங்கஷப கடந் த்த் சூனரல் 

வதரறதும் தரறக்கப்தட்ட ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் 

தடுரன்கஷ தறஶசரண வல்னரவபற, தட்டிப்தஷப, 

வுலவு, நரவூர், கறரன், ரகஷ ஆகற தறஶசங்கபறல் 

ஆம்தறக்க தொன் ஶண்டும். அங்கு இப்தகுற இஷபஞர், 

த்றகலக்கு அத்றரசறரண வரறற்தறற்சறகள் 

ற்தடுத்ப்தட ஶண்டும். றன்ணறல், இனத்றணறல், 

குடிசரர் வதரநறறல், கறணற இக்குர், கல் 

வரறல்தட்தம், தைடஷக் ஷகத்வரறல், றன்சர 

வதரநறறல், ஶரட்டரர் ரகண வதரநறறல், லர்க்குரய் 

வதரதத்துர், ஆஷடக் ஷகத்வரறல், ர்த்கம், 

தொகரஷத்தும் ஶதரன்ந துஷநகள் அங்கு கற்தறக்கப்தட 

ஶண்டும். இற்கு சம்தந்ப்தட்ட அஷச்சர் டடிக்ஷக 

ஶற்வகரள்ப தொன் ஶண்டும்.  

ட்டக்கபப்தை எந்ரச்சறடத்றல் அஷக்கப்தட்ட VTC க்கு 

இந்ற அசரங்கத்ரல் தன இனட்சம் தௐதரய் வததறரண 

இந்றங்கலம், பதரடங்கலம் ங்கப்தட்டண. ஆணரல், 

இன்தஷ அது எலங்கரண வரறற்தறற்சற றஷனரக 

இங்கர றஷனறஶனஶ கரப்தடுகறன்நது. அதுஶதரன்த 

ரன் கலரஞ்சறக்குடி வரறற்தறற்சற றஷனதொம் கரப்தடு 

கறன்நது. அஷச்சர் அர்கள் இவ்றடரக ஆரய்ந்து, இந் 

இண்டு வரறற்தறற்சற றஷனங்கஷபத்ம் இங்கச் 

வசய்ற்கு டடிக்ஷக டுக்கஶண்டும். வதரதுரக 

வரறல் தட்தக் கல்லூரறக் கல்றஷ ஊக்குறக்கும்ஷகறல், 

அர்கள் அங்கு தறற்சறஷ தொடித்ன் தறன்ணர் ஶசற லர் 

ங்கல் டிகரனஷப்தைச் சஷத, இனங்ஷக றன்சர சஷத, 

வரஷனத் வரடர்தகம், கட்டடத் றஷக்கபம், வீற 

அதறறதத்ற அறகரசஷத, வீற அதறறதத்றத் றஷக்கபம், 

இனங்ஷக ஶதரக்குத்துச் சஷத ஶதரன்நற்நறல் உடணடிரக 

வரறல்ரய்ப்தைகஷப ங்கக்கூடி ஷகறல் டடிக்ஷக 

டுக்க ஶண்டும். அவ்ரத ஶற்வகரண்டரல் வரறல்தட்தக் 

கல்லூரறறன் வசற்தரடு வற்நறகரக அஷத்ம். வணணறல், 

தறற்சற தொடிந்தும் துற வரறலும் கறஷடக்கர கரத் 

றணரல் அம்ரர்கள் அன்நரடம் கூலித் வரறல்கலக்கரக 

அஷனத்ம் றஷன கரப்தடுகறன்நது.  

ஶலும், லண்டகரனரக கல்தொஷணப் தறஶசத்ஷப் 

தறறறறத்துப்தடுத்ற த்ஷணஶர அஷச்சர்கள், தறற 

அஷச்சர்கள், தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் இதந்தும்கூட 

இன்தம் எத வரறற்தறற்சற றஷனஶர, வரறல்தட்தக் 

கல்லூரறஶர அங்கு ஆம்தறக்கப்தடறல்ஷன. இணரல் இப் 

தறற்சறகஷபப் வததற்கரக இங்கறதந்து தூ இடங்கலக்கு  

ரர்கள்  வசல்கறன்நணர்.   
 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ුතතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ஷகத்வரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள் அஷச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
ர, லங்கள் இணரத்ஷக் கக்குதுஶதரன்த 

ஶதசுகறநலர்கள்.  
 

ගරු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ஶரஶகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இது இணரல்ன. கல்தொஷணறல் ணறஶ தொஸ்லிம் 

க்கள் ரத்றல்ன, றழ் க்கலம் இதக்கறன்நரர்கள். றழ் 

க்கள் சரர்தரகவும் கஷக்கஶண்டி அசறத்றல் ரன் 

இதக்கறன்ஶநன். இங்கு ந் இணரதொம் தரர்க்கப்தட 
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றல்ஷன. உங்கள் ணம் எவ்வரத ஶஷபறலும் இணரப் 

ஶதரக்குடன் ண்றக்வகரண்டிதப்தணரல்ரன் இந் 

றடத்ஷத்ம்  கூட லங்கள் இணரரகப் தரர்க்கறநலர்கள்.   
 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ர, லங்கள் ல்ன ணறர். ஆணரல், ன்ணஶர 

வரறறல்ஷன, ரன் ட்டக்கபப்தைக்கு தது தற்நற 

வல்னரம் றடங்கள் தற்நற வபறறல்னரல் ஶதசுகறன் 

நலர்கள். லங்கள் வசரல்துஶதரன்த ந் றரண ஶஷ 

கலம் ணக்குக் கறஷடரது.  
 

ගරු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ஶரஶகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
லங்கள் அது சம்தந்ரகப் தறநகு ன்ஶணரடு ஶதசுங்கள்! 

இப்ஶதரது ணது ஶத்ஷ வீடிக்க ஶண்டரம்.  
 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
லங்கள் அஷத் வபறரக றபங்கறக்வகரள்ப ஶண்டும். 

ட்டக்கபப்தறலுள்ப ஷகத்வரறல்கஷப ஶம்தடுத்துற்கரக 

ஜணரறதற அர்கள்ரன் அந் ரட்டத்துக்குப் ஶதரய் 

உங்கஷபப் ஶதரன்நர்கலடன் ஶதசற தொடிவடுக்கச் 

வசரன்ணரர். ற, அங்கு ஶஷறல்னரல் ரன் வரடர்ந்து 

றல்ஷன. அஷ லங்கள் வபறரகப் தைரறந்து 

வகரள்பரல்ரன் ன்லது ஏர் அதரண்டத்ஷச் 

சுத்றறதந்லர்கள். லங்கள் வசரன்ணலர்கள், உங்கலஷட 

ந்ஷரர் எத ஷகத்வரறலில் ஈடுதட்டிதந்வன்தம் 

அஷப் தைணஷத்துத் தரதம் ஶகட்டிதந்லர்கள். றர் 

கரனத்றல் அற்கு உற வசய்ற்கரக எத ல்வனண் 

த்றல்ரன் அவ்ரநரண எத கடிம் ஜணரறதற 

வசனகத்றன்  தோனம் அதப்தப்தட்டது. 
 

ගරු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ஶரஶகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
வகப உதப்தறணர் அர்கள் ரஷச்ஶசஷண ஶசற  

கடரசறக் கம்தணற தற்நற றடத்ஷஶ சுட்டிக்கரட்டிணரர். 

ஶசற கடரசறக் கம்தணறக்குரற அந்  ரலு க்கர்  கரறஷ 

வ்ரத ஏட்டரடி தறஶச வசனகத்துக்கு எதுக்க தொடித்ம்? 

லங்கள்ரன் அந்க் கடித்ஷக் வகரடுத்றதக்கறன்நலர்கள். 

கம்தணறச் சட்டத்றன்கலழ் இதக்கறன்ந எத கரறஷ அவ்ரத 

எதுக்கறறதக்கறன்நலர்கள்! அதுகூடப் தறஷரணது. ரன் அது 

சம்தந்ரகக் கரற அஷச்சரறடம் றதம் 

ஶகட்டிதக்கறன்ஶநன். அந்க் கரற ங்கப்தட தொடிரது. 

அந் ஷகறல் தறஷரண றடங்கலக்கு ரங்கள் ஆவு 

 தொடிரது ன்தறல் ரங்கள் றகக் கணரக 

இதக்கறன்ஶநரம். 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගරු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ஶரஶகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

சம்ரந்துஷந வரறல்தட்தக் கல்லூரறறல் றசரக் கப 

உறரபர் தரடம் கற்தறக்கப்தடுதுண்டு. அங்கு இந்த் 

துஷநறல் கற்த ந்து டஷகபறல் இதுஷ 200 

ரர்கள் வபறஶநறத்ள்பணர். ஆணரல், இர்கள் 

வரடர்ந்து டிப்ஶபரர ற்தம் உர் டிப்ஶபரரஷக் கற்த 

தொடிக்க தொடிர றஷனறலுள்பணர். வணணறல் அற்கரக 

அர்கள் தூ இடங்கலக்ஶக வசல்ன ஶண்டித்ள்பது. 

ஆணரல், இங்கு தோன்நஷ க்கர் றசரப் தண்ஷ உண்டு. 

ணஶ, இங்கு அந் டிப்ஶபரர தரடவநறஷ ஆம்தறப் 

தற்கு டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும் ன்தம் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

ரன் இங்ஶக கூநறரத கல்தொஷணறல் வரறல்தட்தக் 

கல்லூரற என்ஷந ஆம்தறத்து அங்கறதக்கும் ரர்கலக்கு 

ற்ந வரறல்ரய்ப்தைகஷபப் வததற்கு உற ல்க 

ஶண்டும் ன்தம் இந்ச் சஷதறல் ரன் ஶகட்டுக் 

வகரள்ஶரடு இதறரக இன்தவரத றடத்ஷத்ம் கூந 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

கறக்குப் தல்கஷனக்ககத்றன் ரதறப்தை அந்ப் தறஶச 

க்கபறன் னஷண ஷரகக் வகரண்ஶட கடந் கரனத்றல் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டது. ஆணரல், கடந் அசரங்க கரனத்றஶன 

அங்கு றட்டறட்டுப் வததம்தரன்ஷச் சதொகத்ஷச் ஶசர்ந் 

சஶகரர்கஷபக் கூடுனரக உள்ரங்கறறதக்கறன்நரர்கள். 

ஆகஶ, ல்னரட்சற ன்த கூதகறன்ந இந் அசரங்கம் 

இஷணக் கணத்றல் வகரண்டு, கறக்கு ரகரத்றலிதக் 

கறன்ந அந் இண்டு றழ், தொஸ்லிம் ஶசற இண 

ரர்கஷப அந்க் கறக்குப் தல்கஷனக்ககத்றஶன கூடு 

னரக ற்தக்வகரள்ற்கு டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும்; 

வததம்தரன்ஷச் சஶகரர்கஷப அங்கு கூடுனரக அதப்தை 

ஷ றதத் ஶண்டும் ன்த ஶகரரற, ணது உஷஷ 

றஷநவுவசய்கறன்ஶநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. මීශඟට, රු රිහේ ඵදියුදීන් 

අභහතයතුභහ. 

 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen) 

භට ඳසු අසථහ මදන්න. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු මේ.සී. අරතුර භන්ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ. 1.14] 
 

ගරු නි. සී. අලතුල මශතළ 
(ரண்தைறகு ஶஜ.சல. அனத்துன) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඉතහභ ළදත් ළඹ 

ශීර්ඹන් න උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලමණ ළඹ 

ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන මේ අසථහමේ විමලුමඹන්භ රු 

රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ මේ අභහතයහංලමණ ළඩ ටයුතු 

ඉතහභත් ඉවශ භේටමින් සිදු කිරීභ ේඵන්ධමඹන් අමේ තුට 

්රහල යනහ. 

විමලුමඹන්භ මේ අභහතයහංලඹ වයවහ අමේ ේඵද ්රමේර 

ඳහයල් ළඩිදියුණු යන්න, භවහභහර් අධිහරිඹට අඹත් මනොන 

ඳහයල් ංර්ධනඹ යන්න ෆභ භන්ත්රීයමඹකුටභ රුපිඹල් 
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මිලිඹන 60 ඵළගින් රඵහදීරහ, මේ අපි ඒ ළඩටයුතු ක්රිඹහත්භ 

යමන ඹන අසථහෂණ. ඒ ඉතහභත්භ ළදත්. මභොද, ඒහ 

අඳට අතයලය තිබුණු භහර්. විමලුමඹන්භ භවය ඳශහත් බහ 

භහර් -iRoad- යහඳෘතිඹට ඇතුළු වුණත්, ඊට ඇතුළු මනොවුණු 

භහර් ණනහෂණ තිමඵනහ. එභ ග්රහමීඹ භහර් ංර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 60 මුදර මඹොදහන්න අඳට අසථහ 

උදහ වුණහ. ඒ පිළිඵ රු ඇභතිතුභහට අමේ සතුතිඹ පුද යන්න 

ඕනෆ. 

එතුභහ භහර් ති ළඩටවන නළත ආයේබ ය තිමඵනහ. 
ඒ ඉතහභ ළදත්. මභොද, ජනතහත් එෂණ එතු මරහ භහර් 
ති ළඩ පිළිමශ තුළින් ග්රහමිඹ භහර් - ්රහමේශීඹ බහ භේටමේ 
භහර්- විලහර ලමඹන් ංර්ධනඹ යන්න අසථහ රළමඵනහ. 
භට භතයි, භම  පිඹහ භවහභහර් නිමඹෝජය අභහතයයඹහ 
ලමඹන් ටයුතු ශ හරමණ භහර් ති ළඩටවන ඉතහභත් 
උනන්දුමන් ක්රිඹහත්භ ශහ. රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර 
ඇභතිතුභහ ඒ ළඩ පිළිමශ නළත තහෂණ ආයේබ යරහ 
තිමඵනහ. 

විමලුමඹන්භ ්රහමේශීඹ බහ භහර් ආන භේටමින් 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ යන භහර් ති ළඩටවන 
අපි ඉතහභ අඹ මොට රන්න ඕනෆ. භවහභහර් 
අභහතයහංලමඹන් මුදල් ්රතිඳහදන මන්යරහ භහර් ති 
ළඩටවන ෆභ ආනඹභ ක්රිඹහත්භ යන්න අලය 
වමඹෝඹ රඵහදී තිමඵනහ. එභ නිහ යමන ආ මභභ ළඩ 
පිළිමශ ත දුයටත් ලෂණතිභත් යරහ  ඉදිරිඹටත් ක්රිඹහත්භ 
යන්න කිඹරහ භභ රු ඇභතිතුභහට මඹෝජනහ යන්න 
ළභළතියි. 

උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ළන ථහ යන මොට, මභහිදී 
ථහ ශ මඵොමවෝ භන්ත්රීරුන්ම  ථහලින් අඳට වළඟී ගිඹ 
හයණඹෂණ තභයි, අද උස මඳශ භත් දරුන් විලහර පිරිෂණ 
විලසවිදයහරඹට ඇතුළු වීභ වහ සුදුසුේ රඵනහඹ කිඹන 
හයණඹ. සුදුසුේ රළබුත්, 25,000ෂණ, 26,000ෂණ ම  සුළු 
පිරිට තභයි රඵහන්නහ රකුණු භේටභ අනු විලසවිදයහරඹට 
ඇතුළු වීභට අසථහ රළමඵන්මන්. නමුත් එෂණ යදී ශියඹන් 
රෂණ එවභහයට ළඩි ්රභහණඹෂණ උස අධයහඳනඹ වහ 
සුදුසුේ රඵනහ. විමලුමඹන්භ අද මේ යජඹ භ් න් ක්රිඹහත්භ 
යන විලසවිදයහර ඳේධතිඹට අභතය යහජය මනොන 
විලසවිදයහර වහ අලය වමඹෝඹ රඵහදීරහ ඒ දරුන්ටත් 
රුපිඹල් රෂණ 8 ආධහයඹෂණ රඵහදීභ ඉතහභත්භ ළදත්. 
විලසවිදයහරඹට ඹන්න මනොවළකි න දරුන්ටත් උස 
අධයහඳනඹ රඵහළනීභ වහ ඒ උඳහයඹ ඉතහභත්භ ළදත් 
මනහ. මභොද, විලසවිදයහරඹ ඇතුශට ඹන ශියඹන්ට යජඹ 
භ් න් මනොමිරමණ අධයහඳනඹ රඵහ මදනහ. 

රු ඇභතිතුභහ තත් ඉතහභ මවො මඹෝජනහෂණ ඉදිරිඳත් ය 
තිබුණහ. විලසවිදයහර ශියඹන්ට laptop  රඵහ ළනීභ වහ මඳොලී 
යහිත ණඹ මුදරෂණ රඵහමදනහ. ඒ ඉතහභත් ළදත් 
මඹෝජනහෂණ. මභොද, අද විලසවිදයහරර උස අධයහඳනඹ 
රඵන ශිය ශියහන් විලහර ්රභහණඹට ඳරිණ ඹන්ත්ර 
අතයලය මරහ තිමඵනහ. එභ නිහ මුදල් අඳවසුේ තිමඵන 
උදවිඹට මභඹ ඉතහභ වනදහයී ව ඉතහභ මවො ළඩටවනෂණ 
වළටිඹට අපි දකිනහ. ඒ හම භ එතුභහට සතුති ශ යුතු තත් 
හයණඹෂණ තිමඵනහ. විමලුමඹන්භ ඹම ඳශහමත් කුලිඹහපිටිඹ 
්රමේලමණ වදය විදයහරඹෂණ ආයේබ කිරීභ වහ එතුභහ භහ 
තුනට ඉසමල්රහ ඇවිල්රහ මුල්ර තළබුහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ත විනහඩිඹ හරඹෂණ ඳභණයි 

තිමඵන්මන්. 

ගරු නි. සී. අලතුල මශතළ 
(ரண்தைறகு ஶஜ.சல. அனத்துன) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

අධයහඳන අභහතය අකිර වියහේ හරිඹේ භළතිතුභහම  

ඉල්ලීභ අනු, විමලුමඹන්භ අග්රහභහතයතුභහම  ඉල්ලීභ අනු 

එඹ ඩිනේ වුණහ. අඳට භතයි, මීට අවුරුදු මදට 

ඉසමල්රහ අපි ඳශහත් බහ නිමඹෝජනඹ යන හරමණ ඹමට 

වදය විදයහරඹෂණ අතයලයයි කිඹරහ මඹෝජනහ ශහ. 

අපි ඉතහභ තුටු මනහ, අද න මොට ඒ මඹෝජනහ 

භල්පර ළන්වී එහි මලි ළඩ ටයුතු මේ අවුරුේමේ ආයේබ 

යන්න වළකි වීභ ළන. රඵන අවුරුේද අ න විට මේ 

ළඩටයුත්ත ේපූර්ණ වීභත් භඟ අමේ ්රමේලමණ, අමේ යමේ 

දරුන් විලහර ්රභහණඹට වදය විදයහරඹට ඇතුළු වීභට 

අසථහ උදහ න ඵ භතෂණ යමින් ඒ පිළිඵ අමේ රු 

ඇභතිතුභහට සතුතිඹ පුද යනහ. ඒ විතයෂණ මනොමයි,  

භවහභහර් අභහතයහංලඹ ේඵන්ධමඹන් ත්මතොත්, අද න විට 

අධිමේගී භහර්ඹ මොශම, ඩත සිට කුරුණෆර වයවහ දඹුල්ර 

දෂණහ ඹන ළඩ ටයුතු ක්රිඹහත්භ නහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දළන් අන් යන්න,රු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු නි. සී. අලතුල මශතළ 
(ரண்தைறகு ஶஜ.சல. அனத்துன) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ඒ ටයුතුත් 2020 න මොට ඉතහභත් හර්ථ අන් 

යන්න වළකි මේහ,යි ්රහර්ථනහ යමින් භම  චන සල්ඳඹ 

අන් යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟට, රු ඩරස අරවේමඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 1.20] 

 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, බහමේ ජනතහ 

නිමඹෝජිතයින්ම  ංයහ අඩු වුණත්, ඉතහ ළදත් විඹන් 

තුනෂණ පිළිඵ හච්ඡහ යන මේ අසථහමේ,  එයින් එෂණ 

විඹට අදහශ අභහතයහංලඹෂණ බහය මීට ය මදට මඳය  

ටයුතු යපු මමනකු විධිඹට භහ ඉතහ උේමඹෝමඹන් යුතුයි 

මේ විහදඹට වබහගි න්මන්.   

ඳශමුමන් භහ සුබ ඳළතුේ එතු යන්න ළභළතියි, අමේ 

මිතුරු රු ඇභතිරුන් තිමදනහ මත.  එනේ, මවෝදය රු 

සුසිල් ම්රුභජඹන්ත ඇභතිතුභහ, රු භහින්ද භයසිංව මවෝදය 

ඇභතිතුභහ ව රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ මත 

ඳශමුමන් අමේ සුබ ඳළතුේ එෂණ යන්න ළභළතියි. මේ 

අභහතයහංල මද යහජය ඇභතිරුන් විධිඹට ටයුතු යනහ, 

භහ එෂණ භහලීන ඳහර්ලිමේන්තුට ආපු රු ඩිරහන් මඳමර්යහ 

ඇභතිතුභහ ව භම  මබෞති විදයහ විඹ ගුරුයඹහ න රු 

මභොවහන් රහල් මග්රුරු භළතිතුභහ. එතුභන්රහටත් රු ඳහලිත යංම 

ඵණ්ඩහය   යහජය ඇභතිතුභහටත් අමේ සුබඳළතුේ එෂණ යන්න 

ළභළතියි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, මේ අසථහ මභභ 

අභහතයහංල තුන ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ මමයන හය 

බහ අසථහමේ විහදඹ මි අභංර උත් බහෂණ 

මනොමයි. හභහනයමඹන් අපි අභංර උත් බහදී තභයි 

සිඹලු මවො භතු යන්න උත්හව න්මන්. මේ, අඹ ළඹ හය 

බහ අසථහමේ විහදඹ. ඒ නිහ  රළබුණු මටි මරහ ඇතුශත 

රුණු කිහිඳඹෂණ ළන ථහ යන්නට භහ ඵරහමඳොමයොත්තු 

මනහ. මලි ෘත්තීඹ පුහුණු වහ නිපුණතහ ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ මෂණන්ද්ර යමන , උස අධයහඳන ව භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ ේඵන්ධමඹනුත් හයණහ කිහිඳඹෂණ මටිමඹන්  

වන් යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

මභහිදී භවහභහර් විඹඹ ේඵන්ධමඹන් ත්මතොත්, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට භත ඇති, ඳසු ගිඹ 

භළතියණ යහශිඹදීභ  එනේ ජනහධිඳතියණඹ, භව භළතියණඹ, 

මේ වළභ භළතියණඹදීභ ්රධහන ලමඹන් ඉරෂණ වුණු, මෂණන්ද්ර 

වුණු ටන් ඳහ  තිබුණහ, භවහභහර් අභහතයහංලඹ ඉරෂණ මොට 

ත්.  එයිනුත් අධිමේගී භහර් ළන. අධිමේගී භහර් 

ේඵන්ධමඹන් එදහ මේ යමේ භතු වුණු ජනප්රිඹ භතඹ මභොෂණද  

මේ අධිමේගී භහර් වදන්මන් ළඵෆ විඹදභට ඩහ සිඹඹට 80ෂණ 

ළඩිමඹනුයි කිඹන එයි. භළතියණ මේදිහමේ කිඹළවුමණ්, "අපි 

ආමොත් මේ ඹන මුදමල්  සිඹඹට 20කින් මේ වදන්න පුළුන්" 

කිඹරහයි. භවය මරහට රඳහහිනී විහදරදී, මේ අධිමේගී 

භහර් වදන්මන් යත්තයන්ලින්ද කිඹරහත් ඇහුහ.  

භහ තහ යන්මන් ඒ ළන මනොමයි.  භළතියණ මේදිහමේ, 

රඳහහිනී විහද අසමු අධිමේගී භහර්ර දණ ළන ථහ යන 

මොට ්රධහන මචෝදනහ ඳවෂණ ඉදිරිඳත් වුණහ භහජඹට. ඒ මචෝදනහ 

05 මභොනහද  ඳශමුළනි එ, මේ අධිමේගී භහර් වදන්න 

මදන්මන් මටන්ඩර් ළවීභකින් මතොය, unsolicited proposals 

විධිඹටයි කිඹන එ. ඒ එ මචෝදනහෂණ. මදළනි එ, මේ 

අධිමේගී භහර් වදන්න මදන්මන් චීනඹටයි කිඹන එ. තුන් ළනි 

මචෝදනහ, ඒට අලය ්රතිඳහදන න්මන් අධි මඳොලිඹට 

චීනමණ එෂණසිේ ඵළංකුමන්ඹ කිඹන එ. මදන්මන්  චීනඹට, මුදල් 

න්මන් අධි මඳොලිඹට, මොන්ත්රහත්තු මදන්මන් මටන්ඩර් 

ළවීභකින් මතොය, unsolicited  විධිඹට.  

ඊශඟට  කිේහ, "කිමරෝමිටයඹට ඹන මුදර  රුපිඹල් බිලිඹන 

වඹට ළඩියි" කිඹහ. ඒ මොශම නයඹ. අමේ රු 

බහනහඹතුභහත් දළන් මේ රු බහමේ ඉන්නහ. ඔඵතුභන්රහම  

ආණ්ඩු  මේ ත ව මටි හර සීභහ තුශදී ක්රිඹහත්භ ශ 

යහඳෘති  ළන කිඹන්නට පුළුන්. ඩත සිට මීරිභ. ඊමණ 

මඳමර්දහ දුන්නහ මීරිභ සිට  මඵෝරරහන,  නහකුළුමු, 

කුරුණෆර දෂණහ භහර්ඹ.   

ඊශඟට  මදන්නට ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ,  කුරුණෆර සිට 

දඹුල්ර; ඒ හම භ  රමදය දෂණහ. ඒ ඔඵතුභහම  ේ ්රමේලඹ.  

මේ දීපු ඒහ මොමවොභද වුමණ්  එ උදහවයණඹෂණ ත්මතොත් 

ඩත සිට මීරිභට කිමරෝමීටය 38යි. හටද මේ දුන්මන්  චීන 

භහභට  දුන්මන් මටන්ඩර් ළරහද  නළවළ. Unsolicited.  

මුදල් මොමවන්ද  චීනමණ එෂණසීේ ඵළංකුමන්.  කිමරෝමිටයඹට 

ඹන විඹදභ  කිඹද  බිලිඹන 6.4යි. Lanes වතයට. එභ නිහ ඳසු 

ගිඹ භළතියණ මේදිහ ඇතුමශු කිඹපු සිඹලුභ හයණහ  

මුළුභනින්භ උල්රංකනඹ ය තිමඵනහ. 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහ ඉතහභ ආචහයශීලි 

අභහතයයමඹකු මර භභ රු යනහ. ඔඵතුභහට භහ ආයහධනහ 

යනහ  ජනහධිඳතියණ මේදිහ මේ, රඳහහිනී විහද තුශ මේ 

පිළිඵ ථහ ශ බුේධිභමතෂණ න භවහචහර්ඹ අභල් කුභහයම  

භළතිතුභහ ඳසු ගිඹ “The Sunday Times”  පුත් ඳතට - [ඵහධහ 

කිරීභෂණ] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මීරිභ මොටට ඔඵතුභහ කිේහ, බිලිඹන වඹයි දලභ 

ණනෂණ කිඹහ. බිලිඹන 4.26යි.  

 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන  භහ තුටු 

මනහ. භහ මේ ළන ඳහර්ලිමේන්තුමේ ්රලසනඹෂණ ඇහුහ. ඒ 

්රලසනඹට රු ඇභතිතුභහ දුන් උත්තයඹ භහ ශ  තිමඵනහ. භහ 

ඳහද ය ත්මත් එභ උත්තයඹයි. [ඵහධහ කිරීේ]   

භට ඵහධහ යන්න එඳහ. මටි මරහෂණ තිමඵන්මන්. භහ මේ 

චරිත කහතනඹෂණ  මනොමයි යන්මන්. ඳවය ළසීභෂණ මනොමයි 

යන්මන්.  භහ ඔඵතුභහට ආයහධනහෂණ තභයි යන්මන්. රු 

නලින් ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ භහ කිඹන මදඹ පිළින්න එඳහ. භහ 

කිඹන මදඹ ළයදි   නේ  අයින් යන්න.   

ඳසු ගිඹ භළතියණ යහඳහයඹ තුශ තමුන්නහන්මුරහට ඉවශභ 

දහඹත්ඹ දුන්න භවහචහර්ඹ අභල් කුභහයම  භළතිතුභහ  ගිඹ ඉරිදහ  

“The Sunday Times”  පුත් ඳමත්  මේ ළන ඳළවළදිලි විග්රවඹෂණ 

යනහ. එතුභහ  තමුන්නහන්මුරහම  ඳළත්මත් තභයි ඉන්මන්. 

මේ මරහමේ එතුභහම  ලිපිඹ කිඹන්න. භහ කිඹන මදඹ ඵළවළය 

ය  නලින් ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ එතුභහම  ලිපිඹ කිඹන්න. 

එතුභහ ඳළවළදිලි කිඹනහ, එදහට ඩහ ඵයඳතශ හයණහ  දළන් භතු 

මනහඹ කිඹහ. ඒ මමු මතත්  භහ ඒ ළන දීර්ක ථහ 

යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන් නළවළ. අමේ භන්ත්රීතුභන්රහ  

දිගින් දිටභ ඒ ළන ථහ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මන නිහ.   

ඊශඟට, භහ විමලු අධහනඹ  මඹොමු යන්නට ළභතියි,  

ෘත්තීඹ පුහුණු වහ නිපුණතහ ංර්ධන ෂණමුත්රඹට. අභහතයහංලමණ 

ඇභතිතුභහ, යහජය ඇභතිතුභහ ඒ ආඹතනර ්රතිඹ 

ක්රිඹහහරීත්ඹ භනින මිමි මභොනහද  මොමවොභද අපි 

භනින්මන්  අපිත් මේ බහමේ අභහතයරු විධිඹට හිටිඹහ. 

මොමවොභද  භනින්මන්  ඳත්න ථහලින්ද  නළත්නේ මේ 

මඳොත ඇතුශත තිමඹන  මදයින්ද  ්රසතහයලින්ද   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි,  ඳසු ගිඹ අවුරුේමේ අදහශ 

අභහතයහංලමණ  හර්ක දහඹත්ඹ මභොෂණද   අඹ ළඹ තුළින්,  

බහණ්ඩහහයඹ තුළින් ඒ අභහතයහංලඹට දුන් ේභහදභ මභොෂණද  

ඒ ෂණමුත්රඹ ඇතුශත මච්ච ංර්ධනඹ මභොෂණද  ඒ හම භ 

ඊශඟ ය කිහිඳඹ වහ තිමඵන  ළරළසභ  මභොෂණද   මේහ 

තභයි ්රධහන දර්ල. මේහ තභයි මිමි. මේහ තභයි මෝදු. 

මේහයින් තභයි අදහශ අභහතයහංලඹ භනින්මන්. අපි මේ  

අභහතයහංලඹ ඒ මිමිලින් භළන්නහභ මභොෂණද මන්මන්.   

එමවභ භනින්න ඉසමල්රහ ත හයණඹෂණ තිමඵනහ. 

නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලමණ ්රතිඹ 

පිළිඵ වන් හර්ඹ හධන හර්තහ තිමඵනහ; CD එෂණ 

තිමඵනහ. වළඵළයි, මරහනමණ සිටින රු භන්ත්රීතුමිඹනි, මභභ 

හර්ඹ හධන හර්තහමේ මරය හර්ඹ හධනඹ පිළිඵ වන් 

මරහ නළවළ. රු ඇභතිතුභහ සිටිඹහ නේ භභ ඒ ළන අවනහ. 

රු ඇභතිතුභහ දළන් බහ ර්බඹට ඳළමිමණනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහම  අභහතයහංලමඹන් ඳහර්ලිමේන්තුට 

727 728 

[රු ඩරස අරවේමඳරුභ භවතහ] 
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ඉදිරිඳත් ය  තිමඵන මභභ හර්ඹ හධන හර්තහමේ මරය හර්ඹ 

හධනඹ පිළිඵ වනෂණ නළවළ. ඒ අභතවීභකින් වුණු 

මදඹෂණද  එමවභ නළත්නේ ඒ වුමණ් මොමවොභද   

විමලුමඹන්භ මභභ හච්ඡහ දි වළමයන්මන්, මභභ 

හර්තහ ඳදනේ ය මනයි. අත්ළරැේදෂණද, අභතවීභෂණද, 

ළඟවීභෂණද, එමවභ නළත්නේ භවළය ඹහභෂණද   නිතළතින්භ 

මභළනි ්රලසන භතු මනහ. ඔඵතුභහ ළන මඳෞේලි තිමඵන 

අභළත්තට මනොමයි. ඇයි, මරය හර්ඹ හධන හර්තහ  

මභතළන නළත්මත්  නිතළතින්භ මභළනි ්රලසන භතු මනහ. ඒ 

හම භ, මේ රු බහට රු මුදල් ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යපු අඹ 

ළඹ ඇසතමේන්තු දිවහ ඵළලුහභ, ඒහ ඇතුමශුත් ඵයඳතශ 

ළටලුෂණ තිමඵන ඵ අඳට මත්මයනහ. එභ ළටලු මභොෂණද  

එතුභහම  හර්තහමේ SSDP - Skills Sector Development 

Programme එමෂණ- මරය ්රතිඹ ඹටමත් දෂණහ තිමඵනහ, 2014 

ර්මණ සිඹඹට 100යි;  2015 ර්මණ සිඹඹට 57යි; 2016 

ර්මණ සිඹඹට 24යි කිඹහ.  

ඒ හරමණ ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ඒ හම භ මරෝ 

ඵළංකු භඟ ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 300න්  200ට 

අදහශ මඹෝජනහ ක්රභඹෂණ අනුභත වුණහ. එඹ අවුරුදු වඹට 

අනුභත වුණු යහඳෘතිඹෂණ. දළන් මේ ත මන්මන්, ඒමන් 

තුන්ළනි අවුරුේදයි. රු ඇභතිතුභනි, රුපිඹල්ලින් ත්මතොත්, 

රුපිඹල් මිලිඹන 30,000ෂණ. මේ ෂණමුත්රඹට ඉතිවහමණ මඹොමු වුණු 

දළළන්තභ මුදල් න්දයහ මභඹයි. රුපිඹල් මිලිඹන 30,000ෂණ. 

රු ඇභතිතුභනි, මුදල් ඇභතිතුභහම  හර්තහ ඇතුමශු -මේ අඹ 

ළඹ ඇසතමේන්තු ඇතුමශු- වන් ආහයඹට අවුරුදු තුනෂණ ත 

මනමොට එයින් විඹදේ මරහ තිමඵන්මන්, රුපිඹල් මිලිඹන 

5,000ෂණ විතයයි. ඉතුරු රුපිඹල් මිලිඹන 25,000 අවුරුදු තුනෂණ 

ඇතුශත - [ඵහධහ කිරීභෂණ] මේ අභිමඹෝඹෂණ. ඉසට ය න්න 

අභහරු අභිමඹෝඹෂණ. Skills Sector Development Programme 

එ ළන අභහතයහංලඹ විධිඹට මඳොදුමේ ත්මතොත් මරහ 

තිමඵන්මන් මභොෂණද  DTET එ වළරුණහභ, 2014 ර්මණ 

capital expenditure ්රතිඹ සිඹඹට 80යි. Recurrent 

expenditure ළන මනොමයි, භභ ථහ යන්මන්.- 2015 ර්මණ 

සිඹඹට 61යි. 2016 ර්මණ සිඹඹට 15යි. එභ හර්තහ ඇතුමශ ු

භවය ෂණමුත්ර තිමඵනහ. උදහවයණඹෂණ විධිඹට හය 

විලසවිදයහරඹට අලුත් උඳහධි ඳහ භහරහ ඇතුශත් යන්න මිලිඹන 

300ෂණ මන් ශහභ, ්රතිඹ - 

 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 
නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ඇභතිතුභනි, මේ භම  මේරහ. ඔඵතුභහම  මේරහමේදී 

අදවස දෂණන්න.  

 
ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කිරීභෂණ යන්නයි, භභ 

නළ් ේමේ. ඇත්ත ලමඹන්භ, මරය ආමඹෝජනඹ පිළිඵ ථහ 

යනමොට, භභ අමේෂණහ යපු ්රතිඹ මභමතෂණ භට රඵහ 

න්න ඵළරි මරහ තිමඵනහ කිඹන එ භභ පිළින්නහ. වළඵළයි, 

ඔඹ හර්තහට ඇතුශත් ය තිමඵන ංයහ මල්නර ටවන් 

මන්මන් ළේතළේඵර් භහඹ දෂණහ ව ංයහ දත්තඹන් ඳභණයි.  

 
ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ඇභතිතුභනි, මභභ හර්තහ තිමඵන්මන්, ඔෂණමතෝඵර් 30 

දෂණහයි. ඒ කිඹන්මන් මනොළේඵර් භහමඹන් ඉයයි.  

 
ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔඹ හර්තහට අහන හර්තු ඇතුශත් යරහ නළවළ.  

 
ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒ double වුණත් සිඹඹට තිවයි. 

 
ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

එතළන තභයි, ඇත්තලමඹන්භ ළඩිපුය මවීේ තිමඵන්මන්. 

මේ අවුරුේද අන් මනමොට ඔයිට ඩහ ්රතිඹෂණ අඳට - 

 
ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මීට ඩහ ළඩි මයි. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහට උඳරිභඹ ලමඹන් 

සිඹඹට තිවට එන්න පුළුන් මයි.  

 
ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි, භසතඹෂණ වළටිඹට සිඹඹට ඳනවට ඩහ 

න්න පුළුන් මයි කිඹහ භභ හිතනහ. වළඵළයි, භදි. භභ ඒ 

පිළින්නහ. 

 
ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔඵතුභහම  ශීරහචහයභ භභ අඹ යනහ. මඵොමවොභ 

සතුතියි.  

රු ඇභතිතුභනි, ඒ අතමර් ඔඵතුභහ අධහනඹ මඹොමු ශ යුතු 

විමලු හයණහ කිහිඳඹෂණ තිමඵනහ. භභ ඒයි උපුටහ දළෂණවමණ. 

හය විලසවිදයහරඹ වහ ගිඹ අඹ ළමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 

300ෂණ මන් යනහ. වළඵළයි, ්රතිඹ බින්දුයි.  

රංහ - ජර්භහනු හර්මි අබයහ ආඹතනමණ -CGTTI එමෂණ

- intake එ ළඩි යන්න කිඹරහ මිලිඹන 500ෂණ මන් යනහ; 

්රතිඹ බිංදුයි. තමුන්නහන්මුරහම  හර්ක ්රතිඹ මේ 

ආහයමඹන් න මොට, මභය අඹ ළමඹන් රු මුදල් 

ඇභතිතුභහ මුදල් මන් යන්මන් මොමවොභද  2016 අඹ ළඹට 

හමේෂණ ඔඵතුභහම  අභහතයහංලඹට සිඹඹට 51ෂණ මුදල් 

්රතිඳහදන අඩු මනහ. සිඹඹට 51ෂණ අඩු මනහ!  එතමොට 

අඳට ඇ මන පින්තයඹ මභොෂණද  බහණ්ඩහහයමඹන් මදන 

මුදල්ලින් සිඹඹට 51ෂණ අඩු මරහ තිමඵනහ. ඒ එ 

ඳළත්තකින්.  

729 730 



ඳහර්ලිමේන්තු 

අමනෂණ ඳළත්මතන් ්රතිඹ පිළිඵ, skills sector 

development එමෂණ progress එ  පිළිඵ, මරොකු අර්බුදඹෂණ 

භතුමරහ තිමඵනහ. ඒ හම භ මේ හර්ඹ හධන හර්තහමේ 

තිමඵනහ, තමුන්නහන්මුරහ ඳසු ගිඹ හරසීභහ තුශදී අලුතින් 

්රතීතනඹ ය තිමඵන්මන් ඳහ භහරහ 455යි කිඹරහ. ඔඵතුභහ 

අභහතයහංලමඹන් අවන්න රු ඇභතිතුභනි, අපි 2014 මදළේඵර් 

මනමොට ඳහ භහරහලින් සිඹඹට 80ෂණත් ්රතීතනඹ යන්න 

ඕනෆ කිඹරහ ඉරෂණඹෂණ වමහමන ගිඹහ. අඳට ශං මන්න 

පුළුන් වුමණ් සිඹඹට 58ට විතයයි. අපි අභහතයහංලමණ කීභ 

ඵහය න්න මොට සිඹඹට 28, 30 ඳභණ ්රතීතනඹ මච්ච 

ඳහ භහරහ ංයහෂණ තභයි තිබුමණ්. වළඵළයි, 2015 ඉරෂණඹෂණ 

ත්තහ, ඒ අතයභදී නතය මන්න ඇති. වළඵළයි, දළන් 

ඔඵතුභන්රහ ්රතීතනඹ මච්ච ඳහ භහරහ ංයහමේ ඉන්මන් 

සිඹඹට 58, එනේ 60ට අඩු ඉරෂණඹයි. ඒ ළටලුෂණ. ඒ 

නිහ මේ NVQ ්රතීතනඹ කිරීභ ශිය ්රජහට ම භ අමේ 

භහජඹටත් ඉතහභ ළදත් මනහ. ඒ නිහ මභන්න මේ හයණහ 

භභ මේ ඉදිරිඳත් යන්මන් රු ඇභතිතුභහට ළදත් මන 

නිහයි.  

ගිඹ අඹ ළමඹන් මුදල් මන් කිරීභ ළන විමලුමඹන්භ භභ 

කිේහ, Ocean University එට රුපිඹල් මිලිඹන 300ෂණ මන් 

යපු හයණඹ progress එෂණ නළවළ කිඹරහ. ඊට අභතය 

මිලිඹන 500ෂණ CGTTI එට මන් ශහ; progress එෂණ නළවළ. 

ඒ හම භ තත් රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ෂණ අභතය මුදල්. මීට 

අභතය මභය අඹ ළඹ මල්නමණදී මුදල් ඇභතිතුභහ කිඹනහ, 

මිලිඹන 300ෂණ ශියත් ්රදහනඹෂණ වහ -scholarshipsරට-  

මන් යනහ කිඹරහ. ඒ මවො ළඩෂණ. ඒ මනොමිරමණ 

මදන්න මනොමයි. එතුභහ ඉරෂණ යනහ, industries 4ෂණ. ඒ 

තභයි, tourism, textile, construction and cinnamon industry. 

මේ ර්භහන්ත වතය ඳහද යත්ත අමේ යටට අතයලය 

හයණහන් නිහමන් මිලිඹන 300ෂණ ශියත් මදන්න මන් 

යනහ. වළඵළයි, රු ඇභතිතුභනි, භභ ඊමණ මවෝ මඳමර්දහ පුත් 

ඳත දළෂණහ, මේ ඳදනේ මරහ මනොමිරමණ අධයහඳනඹ රඵහ 

මදන්න ටයුතු යනහ කිඹරහ. නමුත්, භභ හිතන වළටිඹට මුදල් 

අභහතයහංලමණ බහණ්ඩහහයඹ මේ දළපු දළෂණභ මවොයි. වළඵළයි, ඒ 

ෂණමුත්රර විලහර ඌනතහෂණ තිමඵනහ. ඒ ෂණමුත්ර ඉරෂණ 

යත්ත ශියත් යහඳෘතිඹෂණ ඹනහ නේ තභයි මේමෂණ 

ළදත්භ රළමඵන්මන්.  

ඊට අභතය, ඒ ඇතුමශු තත් ඉතහ මවො හයණහෂණ 

තිබුණහ. ශියඹන්ට භහ තුනට රුපිඹල් 10,000 දීභනහෂණ 

මදන්න. ඒ මවො ළඩෂණ. වළඵළයි, අය ෂණමුත්ර ඉරෂණ 

යන්නට ඕනෆ. IT යන දරුමෝ විලහර ්රභහණඹෂණ ඉන්නහ. 

ඒ ්රභහණඹ ංයහත්භ ළඩියි. එඹහරහට මනොමිරමණ ඉළන්වීභ 

ඒට උත්තයඹෂණ මනොමයි. ඒ හම භ භහතය, Ceylon -German 

Technical Training Institute එෂණ පිහිටුන්න ටයුතු 

යනහ. ඒ වහ අද ඉඩභෂණ මන් මරහයි තිමඵන්මන්. ඒ 

මවො මදඹෂණ. විරැකිඹහ ළඩිභ දිසත්රිෂණඹ විධිඹට භහතය 

දිසත්රිෂණඹ වඳුන්න්න පුළුන්. එළනි ආඹතනඹෂණ භහතය 

දිසත්රිෂණඹට මන ඒභ ේඵන්ධමඹන් අපි සතුතින්ත මනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, භට ත මොච්චය මරහෂණ 

තිමඵනහද   

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහට ත විනහඩි මදෂණ තිමඵනහ. 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, භට ත විනහඩි 10ෂණ ඳභණ 

අලයයි.  

ඊට අභතය භභ ළභළතියි, භභ මඵොමවෝ ආදයඹ යපු ත 
හයණහ මදෂණ ළන භතෂණ යන්න. රු ඇභතිතුභනි, මේ 
හයණහමේදී university collegesර තහෂණණමේදඹ විඹ 
ධහයහ මේ මභොමවොත න විට භට හිමතනහ, මරොකු අර්බුදඹ 
තිමඵන්මන් කිඹරහ. ඔඵතුභහ ශඟ ඒ ේඵන්ධමඹන් රුණු 
තිමඵන්මන්. ඔඵතුභහම  ථහමේදී ඔඵතුභහ ඒ ළන ඳළවළදිලි 
යහවි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳෂණ භළතිතුභහම  නහඹත්මඹන් 2013 ජලි භහමණ 
15ළනි දහ අපි තහෂණණමේදඹ න විඹඹ ධහයහ මේ යටට 
වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ ළන අපි සිඹලු මදනහභ තුටු නහ. ඳෂණ 
මේදඹෂණ නළතු මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ සිඹලු මදනහභ ඒට 
ඳළසුේ ශහ. 2015 අහනමණ අපි දළෂණහ, මභභ විඹඹ ධහය 
වළදෆර ඳශමුළනි ණ්ඩහඹභ -ඉසමෝර 252 දරුන් 
15,000ෂණමදනහ- උස මඳශ භතුන් විධිඹට භහජත මනහ. 
ඒ නිහ ෘත්තීඹ තහෂණණ විලසවිදයහරඹ -UNIVOTEC- වයවහ 
උඳහධිඹට ඹන්න- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහට මන් ව හරඹ අහනයි. 
 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භට රු න මවුයත් භන්ත්රීතුභහට මන් ශ හරමඹන් 

අලය ්රභහණඹෂණ න්න අය රළබිරහ තිමඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහම  මරහමන් භට මදන්න.  

ෘත්තීඹ තහෂණණ විලසවිදයහරඹ වයවහ උඳහධි ඳහ භහරහට 
ඹන අතමර් අපි විලසවිදයහර විදයහඹතන -university collages- 
25ෂණ යට පුයහ නිර්භහණඹ යන්න ළරසුේ ශහ. ඒ 25න් 2014 
අ න මොට ඹහඳනඹ, කුලිඹහපිටිඹ, යත්භරහන, භහතය 
නිර්භහණඹ මරහයි තිබුමණ්. ඵටංර විලසවිදයහර විදයහඹතනඹ 
අහන අදිඹමර් තිබුමණ්. රු ඇභතිතුභනි, මීට භහඹට මවෝ 
මදට මඳය ඔඵතුභහ ඒ විෘත යනු රළබුහ භභ දළෂණහ. ඒ 
හම භයි, Ceylon - German Technical Training Institute 
එත්. අපි විලසවිදයහර විදයහඹතන 25න් 5ෂණ මඳෞේලි අංලමණ 
ඉදිකිරීේ ආඹතනත් එෂණ එතු මරහ ඉසබුල්රහ භළතිතුභහම  
නහඹත්මඹන් භඩරපුමේ නිර්භහණඹ යන්න හිටිමණ. ඒ 
ඉතහභ හර්ථ මේ මභොමවොමත්ත් ජඹර්ධනපුය මයෝවමල් 
ක්රිඹහත්භ නහ. නමුත් මේ මභොමවොත න මොට  එඹ ඵයඳතශ 
අභිමඹෝඹට රෂණ මරහ තිමඵනහ. භභ දන්න තයමින්, මේ 
ඉන්න ණ්ඩහඹමභන් ඳසමු එභ ඳහ භහරහ නතය යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු මරහ ඉන්නහ. භභ ළයදි නේ ඔඵතුභහ නිළයදි 
යන්න. Biomedical technology ඳහ භහරහට රුපිඹල් 
250,000ෂණ අඹ ශහ. ඉන්දිඹහමේ ගිඹත් මේ ඳහ භහරහ වදහයන්න 
රෂණ 16ෂණ ඕනෆ. දරුන්ට විලහර උනන්දුෂණ තිබුණහ. මන 
මවුතුෂණ නිහ එභ ඳහ භහරහ නතය මනහ නේ, ඒ 
හධහයණයි කිඹරහ භභ හිතන්මන් නළවළ.  

 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භන්ත්රීතුභහ,- 

731 732 

[රු ඩරස අරවේමඳරුභ භවතහ] 
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ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහම  මරහමන් භට මදනහ නේ, 

ථහ යන්න. නළත්නේ ඔඵතුභහම  මරහමේදී ඳළවළදිලි යන්න. 

මඳෞේලි අංලමණ ඉදිකිරීේ ආඹතනත් භඟ අපි ඉතහභ 

මවොඳින් එභ ටයුත්ත ඉටු ශහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් අපි එභ 

ආඹතනරට සතුතින්ත න්න ඕනෆ. වළඵළයි, අය විලසවිදයහර 

විදයහඹතන ඳව විතයභයි මේ මභොමවොත න විට ක්රිඹහත්භ 

මරහයි තිමඵන්මන්. දළන් මභොද මන්මන් දරුන්ට  රු 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ අධයහඳන අභහතයයඹහ මර 

සිටිඹදී අධයහඳන අභහතයහංලඹත්, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹත්, 

අමේ අභහතයහංලඹත් එට ඉමන තීන්දු ත්මත්. එතමොට 

උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ අඳට කිේහ, "උඳහධිඹට ඹන්න 

2017 න මොට අපි දරුන් 3,000ෂණ බහය න්නහ" කිඹරහ. අපි 

හිතුහ, 2020 න මොට university colleges වයවහ අභ 

ලමඹන් අඳට දරුන් 6,000ෂණ ඇතුළු යන්න රළමේවි කිඹරහ. 

වළඵළයි, ඒ ඵරහමඳොමයොත්තු අද ඩහ ළටිරහ තිමඵනහ. භවය 

දරුන් එපු ලියුේ බහත යන්න භට පුළුන්. 

රු ඇභතිතුභනි, ශ්රී රංහමන් ඉදිරිඳත් වුණු මඹෝජනහ 

අතමර්, ඉතිවහඹ පුයහ හර්ක එෂණත් ජහතීන්ම  ංවිධහනඹ 

ජහතයන්තය ළරළන්ඩයඹට අයමන තිමඵන්මන් අමේ එ 

මඹෝජනහෂණ විතයයි. ම්රුභදහ අභළතිතුභහ මඹෝජනහ ශහ, 

ජහතයන්තය නිහ ර්ඹ. ඒ ර්ඹට පිළිත්තහ, ඒ. උස 

මඳශ තහෂණණමේදඹ විඹ ධහයහ ඉදිරිඳත් යපු ද, ජනි 15 

දිනඹත් ජහතයන්තය දිනඹෂණ මර භහින්ද යහජඳෂණ හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ 63ළනි මුළු අභතමින් මඹෝජනහ ශහ.  

භභ 2014දී විමලු මුළුට ඒ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යමින් 

එඹ තදුයටත් ඉදිරිඹට මන ගිඹහ. යටල් 168 දහඹත්මඹන් 

මරෝ තරුණ මුළු රංහමේ ඳළළත්වහ. මුළු මරෝමණභ 

තරුණමඹෝ වඬ හරහ කිේහ, ''ඒ මවො මඹෝජනහෂණ'' කිඹරහ. 

එෂණත් ජහතීන්ම  ංවිධහනඹ තභන්ම  ළරළන්ඩයඹට 'නිපුණතහ 

දිනඹ' විධිඹට, ''ජලි 15 ජහතයන්තය තරුණ දිනඹ'' -World Youth 

Skills Day-එතු ය ත්තහ. ඒ මනුමන් මවො භනෂණ 

ළරසුේ මරහ තිබුණහ. රුණු මනොදන්නහ නිහ මන්න ඇති රු 

ඇභතිතුභනි, ඒ ළන භවය තළන්රදී භට නහටුෂණ ඇති 

මනහ. ඔඵතුභහ ජහතයන්තය අත්දළකීේ හිත 

මේලඳහරනඥමඹෂණ. යහජය ඇභතිතුභහ ්රහමඹෝගි 

මේලඳහරනඥමඹෂණ. [ඵහධහ කිරීභෂණ] භභ ඒ ළන ථහ යන්න 

ඹන්මන් නළවළ. ඒ නිහ භභ හිතුහ, මේ මේමඹන් ඉවශට එයි 

කිඹරහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  නිපුණතහ ංර්ධනඹ ළන 

නියන්තයමඹන්භ ථහ යනහ. අමේ යමේ විතයෂණ මනොමයි 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, මරෝමණභ අනහතඹ 

තිමඵන්මන් මභතළනයි. එමවභ නළත්නේ, තරුණඹන්ම  සිහිනඹ 

මරහ තිබුමණ් මභොෂණද  මභෝමයකුම  පිමේ නළඟරහ වරි භෂණ 

නළවළ, ඕසමේලිඹහට ඳළන න්න. රුල් ඔරු, වඵල් ඔරු 

නළඟරහ වරි භෂණ නළවළ ඉතහලිඹට ඳළන න්න. එමවභයි, 

''මඹෞනමණ මඳොපිඹන සිහිනඹ'' තිබුමණ්.  

අමේ යමේ අධයහඳන ක්රභඹ, අමේ යමේ ආර්ථි ක්රභඹ, අමේ 

යමේ මේලඳහරන ක්රභඹ ස මරහ තිබුමණ් මොමවොභද  

විලසවිදයහරඹට ඹන දරුන් විසිවතයදවෂණ දිවහ 

අනිමිමරෝචනමඹන් ඵරහ මන ඉන්න. භසත ආර්ථිඹ, 

මේලඳහරනඹ මොඩනළඟුමණ් මේ විසිවතයදව ඉරෂණ 

යමනයි. එමවභ නළති, විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළරි මරහ 

ඉන්න තුන්රෂණ ණනෂණ ළන හිතරහ මනොමයි. ඒ නිහයි මේ 

ළදත් වුමණ්.  

භභ සතුතින්ත මන්නට ඕනෆ, භහින්ද යහජඳෂණ හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ ආයේබ යරහ; 

UNIVOTEC විලසවිදයහරඹ ආයේබ යරහ ඒට ළදත් 

පිඹයෂණ තළබීභ ළන. ඒ භහර්ඹ මවො භහර්ඹෂණ. ඒ භහර්මණ 

අඩු ඳහඩු තිමඵනහ නේ ඒහ වදහමන ඉදිරිඹට මන ඹන්න. ඒ 

තභයි අද දමු යන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, අහන ලමඹන් භට ත 

එ හයණඹෂණ භතෂණ යන්නට ඕනෆ. තමුන්නහන්මුරහ ඉතහභ 

උත්ශ්රීමඹන් NSBM වරිත යවිඹ විෘත ශහ, රු 

ඇභතිතුභනි. ඒ ළන භට තුටුයි. රු භහින්ද භයසිංව 

භළතිතුභනි, භට මඳෞේලි අය මදන්න NSBM වරිත 

යවිඹ පිළිඵ ඹභෂණ ්රහල යන්න. එමවභ මඳෞේලි 

සිහින තිමඵනහ මන්.  අමෝසතු 18ළනිදහ භව භළතියණමණදී 

භභ මඳෝසටයඹෂණ ළහුමේ නළවළ; දළන්වීභෂණ තිබුමණ් නළවළ. පුංචි 

අත් ඳත්රිහෂණ විතයයි තිබුමණ්. ඒ අත් ඳත්රිහමේ භභ මභමවභ 

ටවනෂණ ශහ: ''දකුණු ආසිඹහමේ ඳශමු වරිත යවිඹ මර ඉදි 

ම රුණු NSBM යවිඹ, විරහමි දිවිමණද භහ තු හඩේඵය 

සිහිනඹෂණ නහ ඇත'' කිඹරහ. මේ යටභ දළපු සිහිනඹෂණ. 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ මවෝ වුරුන් මවෝ භට භතයි,  NSBM 

විෘත කිරීමේ භංර දිනමණ කිඹරහ තිබුණහ, - භභ එදහ රංහමේ 

හිටිමණ නළවළ. - ''දින දවකින් මේ වළදුමේ. එයින් දින 

වත්සිඹඳනවෂණ මේ වවුල් ආණ්ඩු හරඹ ඹටමත්'' කිඹරහ. භභ 

ඒ ඉරෂණ ය මන ඳවය මදන්න මනොමයි වදන්මන්. ඒ නිහ 

යදහ මත්රුේ න්න එඳහ. නමුත්, භභ ළභළතියි, ඇත්ත 

ඉතිවහඹ මභොෂණද කිඹරහ කිඹන්න. ඔඵතුභන්රහ විලහර ළඳ 

කිරීභෂණ යරහ, ඒ විෘත කිරීභ උත්ශ්රීමඹන් යනු රළබුහ. ඒ 

ළන තුටුයි. අහිතකින් මනොමයි, දුසටභකින් මනොමයි මේ 

කිඹන්මන්.  

මේ ේඵන්ධමඹන් භභ ළබිනේ ඳත්රිහ ඳවෂණ ඉදිරිඳත් 

යරහ තිමඵනහ. භහින්ද භයසිංව ඇභතිතුභනි, ළබිනේ 

භණ්ඩරමණ ඔඵතුභහත් හිටිඹහ, ඩිරහන් ඇභතිතුභහ හිටිඹහ. 

රෂණසභන් ඇභතිතුභහ හිටිඹහ. ළබිනේ ඳත්රිහ ඳවෂණ ඉදිරිඳත් 

යරහ තිමඵනහ. ඳශමුළනි ළබිනේ ඳත්රිහමන් තභයි  ඳටන් 

න්මන් රු ඇභතිතුභනි, 30.12.2010, ''ංල්ඳ ඳත්රිහ.''  

ආචහර්ඹ වීයසිංව, භවහචහර්ඹ රෂණසභන් ජඹතිර ඇතුළු ඒ 

team එ එතු මරහ ථහ යරහ, ඒ අලයතහ මඳන්හ 

දුන්නහට ඳසමු ඒ භහර් යහඳෘතිඹට අදහශ ඳශමුන ංල්ඳ 

ළබිනේ ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් ශහ. මදන ළබිනේ ඳත්රිහ 

ඉදිරිඳත් ශහ, 2012.02.28න දින. ESL කිඹන උඳමේලන 

භහභ මතෝයහ ත්මත් එමවභයි. එඹ ළදත් භහභෂණ. ඉඩේ 

ටි න්න, BOI ඳවසුේ ටි න්න 2012.02.28න දහ 

ළබිනේ ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් ශහ. රු ඇභතිතුභනි, ති මදෂණ 

ඇතුශත අඳට ඒ ඉඩභ දුන්නහ. ඒ ළන යහජය ආයෂණ වහ 

නහරි ංර්ධන අභහතයහංලමණ හිටපු මල්ේතුභහට භහ මේ 

අසථහමේදී සතුතින්ත මනහ. ති මදයි ත වුමණ්, UDA 

එමෂණ ඉඩභ අඳට දුන්නහ. එඹ තභයි, මේමඹන්භ සිදු වුණු ඳයහ 

දීභ. අලය නේ NSBM එමෂණ හර්ඹ භණ් ඩරමඹන් ඒ ළන 

අවරහ ඵරන්න.  

ඊශඟට, ඒ වහ විමේල ණඹෂණ ඉල්රහ 2012.07.12න දින 

තුන්න ළබිනේ ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් ශහ. 2012.11.30න දහ 

China Development Bank එමන් ණඹෂණ ඉල්ලුහ. ඒ වහ 

project estimate එත් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ revise යරහ 

2012.12.19න දහ ඹළේහ. 2013.08.22න දහ ඊශඟ ළබිනේ 

733 734 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් ශහ. චීන භහභ -ළටිෂණ භහභ- දීපු 

ඇසතමේන්තු රුපිඹල් බිලිඹන 18ෂණ. මභඹ මේ බහ දළන 

න්න ඕනෆ හයණඹෂණ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි. ඒ 

පිළිඵ ළබිනේ භණ්ඩරඹ හච්ඡහ යරහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ දළනුත් ශහ.  

ESL භහභ අඳට කිේහ, ර් අඩිඹට 14,000ෂණ 

කිඹන්මන් කිසිමුත්භ ළශමඳන්මන් නළති විඹදභෂණ, ඒ 

හධහයණ නළවළයි කිඹරහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, 

රුණහයරහ ඒ භහභ මන්රහ හච්ඡහ යන්නඹ, එමවභ 

ඵළරි නේ local fundsලින් යන්නඹ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, 

ආචහර්ඹ ීඨ.බී. ජඹසුන්දය භවතහ අමේ අභහතයහංලඹට ආමේ එදහ 

උමේ වතටයි. එදහ ඒ ආපු නිරධහරින්, අතිමර් මල්ේරුන් අද 

මේ නිරධහරි කුටිමණ ඇති. උමේ වතට රැසවීභෂණ ඳත්රහ, ඒ 

අඹට ඒ ළන ඳළවළදිලි ශ නමුත් ඒ අඹ එඟ වුමණ් නළවළ. ඊට 

ඳසමු අපි මේශීඹ භහේලින් මිර ණන් ළන්න තීයණඹ 

ශහ. එමවභයි ඒ යහඳෘතිඹ රුපිඹල් බිලිඹන 8.4ට MAGA 

ආඹතනඹට දුන්මන්. MAGA ආඹතනඹ විශිසට මුහෂණ යරහ 

තිමඵනහ. උඳමේලන භහභ විශිසට මුහෂණ යරහ 

තිමඵනහ. NSBM, NIBM නිරධහරින්, එදහ අභහතයහංලමණ හිටපු 

අපි සිඹලුමදනහ, මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහංලමණ හිටපු 

මල්ේතුභහ ඇතුළු සිඹලුමදනහභ එතු මරහ මේ යටට රුපිඹල් 

බිලිඹන 10ෂණ ඉතුරු කිරීභ ළන භහ  තුටු මනහ. රුපිඹල් 

බිලිඹන 10ෂණ! දන්නහ මවෝ මනොදන්නහ යට, දන්නහ මවෝ 

මනොදන්නහ ගිණුභ තළන්ඳත් යන්න තිබුණු රුපිඹල් බිලිඹන 

10ෂණ! මේ තභයි ඉතිවහඹ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි. ඒ වහ අපි මුල් ල් තළබුමේ 2012 ජලි 

භහමණ 25න දහයි. එඹට 'වරිත යවිඹ' කිඹරහ නභ තළබුමේත් 

භභයි. තභ වුරුත් මඳොතෂණ ලිඹරහ කිඹරහ නළවළ, ඒ නභ 

තළබුමේ භභ මනොමයි කිඹරහ. මන හම ත් නභෂණ එඹට දීරහ 

නළවළ. එඹට NSBM - National School of Business 

Management- කිඹරහ නභ තළබුමේ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන 

අභහතයහංලමණ හිටපු මල්ේ ආචහර්ඹ ීඨ.බී. ජඹසුන්දය 

භවත්භඹහයි. මන නභෂණ එතුභන්රහ මඹෝජනහ යරහ තිබුණහ. ඒ 

නිහ භහ මේ අසථහ ඳහවිච්චි යනහ, ඒ සිඹලු මදනහටභ 

ෘතමේදීත්ඹ ඳශ යන්න.  

රු ඇභතිතුභනි, ආචහර්ඹ වීයසිංව භළතිතුභහ -එතුභහ තභත් 

ඔඵතුභහම  නිරධහරිමඹෂණ විධිඹට ටයුතු යනහ- නහඹත්ඹ 

දුන් ඒ ණ්ඩහඹභ ඒ මනුමන් විලහර ළඳ කිරීභෂණ ශහ. NIBM 

ආඹතනඹ මලි ්රහ ධනඹ ලමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 800ෂණ 

දුන්නහ. අද මරෝමණ තිමඵන දර්ලනීඹ විලසවිදයහරඹෂණ විධිඹට 

දකුණු ආසිඹහමේ ඳශමුන වරිත යවිඹ නිර්භහණඹ මරහ 

තිමඵනහ. රු ඇභතිතභනි, ඔඵතුභහට ඒ ළන ආඩේඵය මන්න 

පුළුන්. ඔඵතුභහට යෂණහල් ටිකුත් වේඵ වුණහ. ඒහ යහජය 

ඇභතිතුභහත් එෂණ මඵදහ න්න ඇති.  

ඒ  මමු මතත්, එඹට අදහශ පුංචි හයණහ මදෂණ ඔඵතුභහට 

කිඹන්නයි භහ අදවස යන්මන්. මීට දස කිහිඳඹට මඳය ඒ 

council  එට ඳත්රිහෂණ රළබුණහ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ ඳත්රිහමේ 

තිබුමණ් බහඳතිතුභහට මරය ඳහරනමණ ඵරතර ඉල්රරහයි. 

NIBM එ නිර්භහණඹ මරහ තිමඵන්මන් ඳහර්ලිමේන්තු 

ඳනතකින්. එහි මරය ඳහරනඹ පිළිඵ ඵරතර බහඳතිතුභහට 

මදන්න ඵළවළ. එඹ DG - Director General - අමත් තිමඵන්න 

ඕනෆ. මේ බහඳතියඹහ මේලඳහරන ඳත්වීභෂණ රඵහ ඳළමිණි 

මමනෂණ. මරය ඳහරනඹ, ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ ඵරතර තිමඵන්න 

ඕනෆ, Director General අමත්. රු ඇභතිතුභනි, ඒ වහ 

මොඳභණ සුදුසුේ අලයද කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති. ඒ 

තනතුය වහ a Bachelor's Degree in Science, Management, 

Business Administration and PhD in Science කිඹන සුදුසුේ 

අලයයි.   

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභනි, රු න මවුයත් භන්ත්රීතුභහම  

හරමඹන් රඵහ ත් මරහමන් ත විනහඩි මදයි ඉතුරු මරහ 

තිමඵන්මන්.  

 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்வதத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භට ඒ විනහඩි මද මදන්න.  

DG තනතුයට මභළනි සුදුසුේ තභයි ඉල්රන්මන්. ඔහුට මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳනතකින් තභයි මරය ඵරතර දීරහ තිමඵන්මන්. 

ඒ නිහ මොයිභ මරහත් බහඳතිතුභහට ඒ ඵරතර මදන්න 

උත්හව න්න එඳහ, රු ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභහ ඒ යයි කිඹරහ 

භහ හිතන්මන් නළවළ. ඒ යන්න එඳහඹ කිඹරහ භහ ඉල්ලීභෂණ 

යනහ. මභොද,  Prof. W.D. Lakshman, Prof. Lakshman 

Jayathilake, Dr. Karunasena Kodituwakku  ළනි ළදත් චරිත 

මේ ආඹතනමණ නහඹඹන් විධිඹට ටයුතු යරහ තිමඵනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, රැසවීභදී මඹෝජනහ මරහ තිමඵනහ, 

NSBM  වරිත යවිඹ public-private partnership එෂණ 

විධිඹට මන ඹන්න. පුයළසිඹකු විධිඹට, මේලඳහරනඥඹකු 

විධිඹට භහ දකින්මන් නළවළ, එමු කිරීමේ අලයතහෂණ 

තිමඵනහඹ කිඹරහ. මභොද, ඒ ආඹතනමණ විලහර මරය රහබඹෂණ 

තිමඵනහ. භට ඩහ මවොඳින් ඔඵතුභහ දන්නහ, මේ අවුරුේමේ 

intake එ දරුන් 1,200ෂණ කිඹරහ. මේ මන මොට දරුමෝ 

11,000ෂණ ඉන්නහ. එංරන්තමණ Plymouth University  එ 

ළනි මරෝමණ දියුණු විලසවිදයහරඹට ගිහින්, course fee එට 

විතයෂණ රුපිඹල් රෂණ 60ෂණ විඹදේ යන මොට, ඒ දරුහ 

රංහමේ ඉ මන රුපිඹල් රෂණ 16කින් ඒ ඳහ භහරහ නිභ 

යනහ. රු අභළතිතුභහ කිඹන විධිඹට public-private 

partnership එට ඹන්න නේ, එෂණමෝ අරහබඹෂණ තිමඵන්නට 

ඕනෆ, එමවභ නළත්නේ මරය වහනිඹෂණ තිමඵන්නට ඕනෆ. ඒ 

මභොනත් නළති ඵට මේ සිඹලු හර්තහ තිමඵනහ. ඒ ආඹතනඹට 

Business Excellence Award එත් වේඵ මරහ තිමඵනහ. භහ 

දළෂණහ, මභයත් Business Excellence Award  එ NSBM 

වරිත යවිඹට රළබී තිමඵනහ. ඒ මදන්මන් මඳෞේලි 

අංලමඹන්. භහ හිතනහ, මේ යමේ අහිං දරුන් මනුමන්, 

ඹේ භේටභ වළකිඹහෂණ, ක්රඹ ලෂණතිඹෂණ තිමඵන ඳවුල්ර 

දරුන් මනුමන් තිමඵන මේ අසථහට ඒමන් ඵයඳතශ 

වහනිඹෂණ මේවිඹ කිඹහ. ඒ නිහ රුණහයරහ ඒ මනස 

යන්න උත්හව න්න එඳහ.  

භහ මීට ඩහ ථහ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි, භට ළඩිපුය මේරහ රඵහ දීභ 

ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුමිඹට සතුතින්ත මනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, මේ ෂණමුත්රඹ තභයි අඳට තිමඵන පිවිසුේ 

භහර්ඹ. තිමඵන්මන් මභොන ආණ්ඩුද, ඒ ආණ්ඩු මොශද, 

නිල්ද, යතුද කිඹන එ මනොමයි ළදත් න්මන්. මේ යට 

ආසිඹහමේ මනොමයි, මරෝමණ දිදුරන යහජයඹෂණ වීභට නේ, 

ඉතහභ මවො නිපුණතහ හිත තරුණ ඳයේඳයහෂණ අඳට අලය 

මනහ. විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් න සිසුන් 24,000 විතයෂණ 

735 736 

[රු ඩරස අරවේමඳරුභ භවතහ] 
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ඉරෂණ ය මන ඒ ටයුතු යන්න ඵළවළ. ඒ හයණඹ මේ 

ඇතුමශු තිමඵනහ. අපි උතුරු ඳශහමත් ඹහඳනමණ Ceylon - 

German Technical Training Institute එ ඳටන් ත්මත් උතුමර් 

දරුන්ට ඒ අසථහ දීමේ අයමුණින්. ඔඵතුභන්රහ ගිහින් ඒ 

විෘත යනහ භහ දළෂණහ. භභයි, එඹට මුල් ර තළබුමේ. අමේ 

මරොකු ඵරහමඳොමයොත්තුෂණ තිබුණහ, උතුමර් දමිශ තරුණඹන්ට ඒ 

අසථහ මදන්න. මභොද, Ceylon - German Technical 

Training Institute එමෂණ මදභශ භහධයමඹන් ඳහ භහරහෂණ 

තිබුමණ් නළවළ. මේ සිඹලු හයණහ මොනු යන්මන් ඩහත් 

හධහයණ ව, ඩහත් විධිභත් ව ළරළසභෂණ තුශ මේ යමේ අනහත 

ඳයේඳයහ මනුමන් ඔවුන්ම  නිපුණතහ ංර්ධනඹ 

යන්නයි. නිපුණතහ තුළින් තභයි, අමේ අනහත භහර්ඹ ළටී 

තිමඵන්මන්. ඒ තභයි යන් මදොයටු. ඒ මනුමන් 

තමුන්නහන්මුරහ න්නහ ඕනෆභ මවො පිඹයට අපි මොන්මේසි 

වියහිත වමඹෝඹ මදනහ. ඒ හම භ අපි යන විමේචන 

හධහයණ නේ ඒහ පිළිමන, තිමඵන ළයදි නිළයදි ය න්නඹ 

කිඹන ඉල්ලීභත් යමින් භහ නිවඬ මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.    

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමිය 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මඵොමවොභ සතුතියි, රු භන්ත්රීතුභනි.  

මීශඟට රු ඩ රස මේහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. ඊට ්රථභ රු 

මලවහන් මුභසිංව භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 

අනතුරුල ගරු ශ්රියළනි විනිවික්රම මශත්මිය මූළවනනයන් ඉලත් 
වුනයන්, ගරු  නශළන් නවේමසංශ මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

    அன்தறநகு, ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றஶஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு வசயரன் 

ஶசசறங்க அர்கள்  ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 

[தற.த. 1.56] 
 

ගරු ඩේවහ නශලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

இன்ஷந குலறஷனறல் றரத்றற்கு டுக்கப்தட்டிதக் 

கறன்ந அஷச்சுக்கள் வரடர்தரக ன்தஷட கதத்துக்கஷபக் 

கூந றதம்தைகறன்ஶநன். தொலில் உர் கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்ஷச டுத்துக்வகரண்டரல், இன்த 

து ரட்டில் கல்ற கற்கும் ரர்கபறல் சுரர் 0.8 

வீரணர்கள் ட்டுஶ தல்கஷனக்ககத்றற்கரண அதற 

ஷப் வதநக்கூடி எத றஷன கரப்தடுகறன்நது. இர்கபறல் 

வதரநறறல், தத்துப் தறரறவுகலக்குத் ஶர்ரகும் 

வரஷகறணர் றகக் குஷநரக, அரது 0.12 வீரகஶ, 

உள்பணர். இன்ஷந றஷனறல் தரடசரஷனகபறல் உர் 

த்றல் 41 வீரணர்கள் சறத்றஷடந்ஶதரறலும், அறல் 

சுரர் 4.7 வீத்றணஶ தல்கஷனக்கக அதறஷப் வதநக் 

கூடிரண எத றஷனஷ கரப்தடுரகத் 

வரறதகறன்நது. அந் ஷகறல் உர் ம் ஷறல் 

கல்றகற்த, தல்கஷனக்கக அதற கறஷடக்கர ரர்கள் 

தனர் டுத்வதறல் ஷகறடப்தடும் றஷனஶ கரப்தடு 

கறன்நது. ணஶ, இந் ரர்கள் வரடர்தறல் டுக்கக் 

கூடி டடிக்ஷககள் ன்ண? ன்தஷண அஷச்சர் 

அர்கபறடம் றண றதம்தைகறன்ஶநன். அத்துடன், து 

இஷபஞர்கள் தனர் தல்ஶத சதோகச் சலர்ஶகடுகஷப ஶரக்கறச் 

வசல்ற்கும் இந் றஷனஷ கரரக அஷகறன்நது 

ன்தஷணத்ம் தக்கதொடிரது. ணஶ, கூடிஷறல் 

வீண வரறல்துஷநஶரடு என்நறஷந் கல்ற தொஷநஷ 

து கல்றத்துஷநறல் வன்ஶலும் உள்படக்க ஶண்டி 

ஶஷஷ உர்ந்து அற்கரண டடிக்ஷககபறல் இநங்க 

ஶண்டித்ள்பஷஷ இங்கு லித்தத் றதம்தைகறன்ஶநன்.  

து ரட்டிலுள்ப தல்கஷனக்ககங்கபறன் பப் தற்நரக் 

குஷநகள் வரடர்தறல் இச்சஷதறல் அடிக்கடி தறஸ்ரதறக் 

கப்தட்டுு் தஷ அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

உரரக, ரர்கலக்கரண றடுறகள் தற்நரக் 

குஷநரகக் கரப்தடுகறன்நண. ஶலும், அங்கு றர்ரக 

ரலறறனரண தறச்சறஷணகலம் கற்தறத்ல் தறறல் ஈடுதடுஶரர் 

சரர்ந் தறச்சறஷணகலம் இல்னரல் இல்ஷன. அந்ஷகறல், 

இற்ஷநப் தடிப்தடிரகஶதம் லர்க்கக்கூடி டடிக்ஷக 

கஷப இந் அஷச்சு டுக்குவண ரன் றர்தரர்க்கறன்ஶநன். 

வணணறல், இவ்ரநரண தறச்சறஷணகள் வரடர்தறல் லர்வுகள் 

ட்டப்தடர றஷனறல், அணரல் றக்றத்தம் ரர்கள் 

ங்கபது உர்ச்சறகஷப வபறக்கரட்ட தொற்தடுகறன்நஶதரது, 

அர்கள்லது ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந சறன டடிக்ஷககள் 

அந் ரர்கஷப கல்றத்துஷந சரர்ந் ஈடுதரட்ஷட 

றடுத்து ஶத றகபறஶன வசல்னத் தூண்டக்கூடும் ண ரன் 

இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ஶநன்.  

இன்த ங்கலஷட ரட்டில் ஶசற ல்லிக்கம் 

வரடர்தறல் றக அறகரக அரணம் வசலுத்ப்தடுரகக் 

கூநப்தடுகறன்நது. ஶகு ஜணரறதற ஷத்றரறதரன சறநறஶசண 

அர்கலம் ரண்தைறகு தற அஷச்சர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கலம்  து ரட்டில் ஶசற 

ல்லிக்கத்ஷ ற்தடுத்துற்கு உர்வுதர்ரண 

வசற்தரடுகஷப ஶற்வகரண்டு தகறன்நணர். அந் 

ஷகறல், இனங்ஷகறல் இணங்கலக்கறஷடறனரண 

க்கறத்ஷத்ம் ஶசற ல்லிக்கத்ஷத்ம் 

கட்டிவலப்தைறல் தல்கஷனக்ககங்கலக்கும் தரரற 

வதரதப்தறதக்கறன்நது. இணங்கலக்கறஷடறல் வரடர்தைகலக் 

கரண ரய்ப்தைகள் துவுஶ இல்னர தகுறகபறலிதந்து தம் 

ரர்கள் ங்கபது ரழ்க்ஷகறல் தொல் டஷரக 

இந்ப் தல்கஷனக்ககங்கபறஶனஶ தறந இணத்ர்கலடன் 

என்தகூடுகறன்நணர்; றடுறகபறல் ங்கற ங்கள் ரழ்க்ஷகறல் 

சறநறது கரனத்ஷக் கறக்கறன்நணர். ணஶ, இந் 

ரர்கலக்கறஷடறல் இண க்கறத்ஷத்ம் ஶசற 

ல்லிக்கத்ஷத்ம் லுரகக் கட்டிவலப்தக்கூடி 

ஷகறனரண றர்ரகம் சரர்ந் சலர்றதத்ங்கஷப ஶற் 

வகரள்ற்கு உரற டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்லரத 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் வகப உர் கல்ற அஷச்சர் 

அர்கபறடம் எத ஶகரரறக்ஷகஷ தொன்ஷக்க 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

ஶலும், டக்கு ரகரத்றல் ன்ணறப் தகுறஷ 

ஷரகக்வகரண்டு ஶலுவரத தல்கஷனக்ககத்ஷ 

றதவுது வரடர்தறல் வகப அஷச்சர் அர்கள் ணது 

அரணத்ஷச் வசலுத் ஶண்டுவணவும் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன். இற்கரண பங்கள் அங்கு ரரபரகக் 

கரப்தடும் றஷனறல், ரர்கஷப ஶலும் அறகபறல் 

தல்கஷனக்ககங்கபறல் உள்ரங்குற்கு இது சறரக 

அஷக்கூடும் ன்தது ணது ண்ரகும். அஶஶம் 

ஷனகத்றலும் எத தல்கஷனக்கத்துக்கரண ஶஷ 

வரடர்தறல் தன தட கரனங்கபரகக் ஶகரரறக்ஷக என்த 

தொன்ஷக்கப்தட்டு ந்துள்பது. ற்ஶதரது இனங்ஷகறலுள்ப 

தல்கஷனக்ககங்கபறல் தடத்துக்குச் சுரர் 28,900 

ரர்கள் உள்ரங்கப்தடுகறன்ந றஷனறல், அர்கலள் 

சுரர் 150 வரடக்கம் 200 ஷனக ரர்கஶப 

உள்ரங்கப்தடும் றஷன இதப்தரகத் வரறறக்கப்தட்ஶட 
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இந்க் ஶகரரறக்ஷக தொன்ஷக்கப்தட்டரகத் வரற 

தகறன்நது. ணஶ, இந் றடம் வரடர்தறல் வகப 

அஷச்சர் அர்கள் ணது அரணத்ஷச் வசலுத்துரர் ண 

ரன் ம்தைகறன்ஶநன்.  

அத்துடன், து ரட்ஷடப் வதரதத்ட்டில் இந்துக் 

கற்ஷககள் உர் ட்டத்றலும் சதோக ட்டங்கபறலும் 

கற்தறக்கப்தடுற்கும் அணது சறநப்தம்சம்கஷப டுத்துக் 

கூதற்கும் இந்து க் கற்ஷககஷபப் தடித்ர்கபது 

ண்றக்ஷக றகவும் குஷநரக இதப்ததுடன், கரனக் 

கறத்றல் இது ஶலும் குஷநந்து வசல்கறன்ந றஷனஷஷஶ 

ரம் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. குநறப்தரக இந்து சச் 

சறரச்சரரறரர்கஷபப் வதரதத்ட்டில் அர்கள் ஶகரறல் 

தஷசகபறலும் தைஶரகறத்றலும் ஈடுதட்டு தரல், ச 

அநறஷ து சதொரத்றற்கு ங்க அர்கபரல் இனரல் 

உள்பது. அஶஶம் எலங்கஷக்கப்தட்ட இந்து சக் 

கற்ஷக றதணம் என்த இல்னரஷ கரரக க்கள் 

த்றறல் சம் சரர்ந் அநறவு றகவும் குஷநரகஶ 

கரப்தடுகறன்நது. அத்துடன் இந்து ச அநறஷக் 

கற்தறப்தற்குப் ஶதரற தறற்நப்தட்ட ஆபறத்ம் இந்து 

க்கள் த்றறல் இல்ஷன ன்தஷத்ம் வகப உர் கல்ற 

அஷச்சர் அர்கபறன் அரணத்துக்குக் வகரண்டுத 

துடன், இந்ப் தரரற குஷநதரட்டிஷண லக்கும் ஷகறல் அச 

தல்கஷனக்ககம் என்நறல் இந்துக் கற்ஷககள் சரர்ந் தேடம் 

என்ஷந உதரக்க உரற டடிக்ஷக டுக்குரதம் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன். 

அத்துடன், ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்ககத்றல் கரப்தடு 

கறன்ந கல்றசரர் ற்தம் கல்றசரர ஆபற வற்நறடங்கள் 

அஷணத்ஷத்ம் றப்தைற்கும் டடிக்ஷக டுக்கப்தட 

ஶண்டும் ன்த ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன். ஶலும், 

தல்கஷனக்ககங்கஷப அண்றத்ரகப் 'தல்கஷனக்கக 

கம்' ன்ந வதரறல் அஷணத்து சறகஷபத்ம் வகரண்டரண 

கங்கஷப அஷக்கும் றட்டவரன்த கடந் கரனத்றல் 

வகரண்டுப்தட்டது. அது ரர்கலக்கும் க்கலக்கும் 

றகவும் ததள்ப றட்டரகக் கரப்தட்டது. அந்த் 

றட்டத்றஷண ஶற்வகரள்லம் டடிக்ஷககள் துவும் 

ற்ஶதரது தொன்வணடுக்கப்தடுகறன்நணர ன்தது வரடர்தறலும் 

அநற றதம்தைகறன்ஶநன்.   

அடுத்து வடுஞ்சரஷனகள் வரடர்தறல் தரர்க்கறன்நஶதரது, 

வகரலம்தறலிதந்து ரழ்ப்தரத்றற்கரண அறஶக வடுஞ் 

சரஷனஷ அஷக்கும் றட்டம் தற்நற தொன்தை தறஸ்ரதறக் 

கப்தட்டிதந்து. அவ்ரநரண றட்டம் துவும் தொன்வணடுக் 

கப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம் அநறறதம்தைகறன்ஶநன். 

அத்துடன் தொல்ஷனத்லவு னரத வரடக்கம் வடுங்ஶகற 

ஷறனரண வடுஞ்சரஷனப் தறகள் ப்ஶதரது 

ஆம்தறக்கப்தடும் ன்தஷத்ம் அநற றதம்தைகறன்ஶநன்.  

அஶஶம், ரழ். ரட்டத்ஷப் வதரதத்ஷறல் அரலி - 

ஶனஷப் தரஷ அஷப்தை, ஶனஷ - குநறகட்டுரன் 

தரஷ தைணஷப்தை, ற்தம் குநறகட்டுரன் - றணரலவுப் 

தரஷப் தைணஷப்தை ஶதரன்நஷ ஶற்வகரள்பப்தட 

ஶண்டித்ள்பண. வன்தகுறறலிதந்து றணதொம் தக்ர்கள் 

வததந்றபரக றணரலவு ஶரக்கற தஷக தகறன்ந 

றஷனறல் இந்ப் தரஷஷப்தை ற்தரடுகள் இன்நறஷ 

ரரகும் ன்தஷ இங்கு வகப அஷச்சரறன் 

கணத்றற்குக் வகரண்டு றதம்தைகறன்ஶநன்.   

ஶலும், கடந் கரனங்கபறல் டக்கு ரகரத்றல் தன 

தறரண தரஷகள் தைணஷப்தைச் வசய்ப்தட்டு வீண 

ரக்கப்தட்டுள்ப றஷனறல் இன்தம் சறன தரனங்கள், 

வீறகள் தைணஷப்தைச் வசய்ப்தடஶண்டி றஷனறலுள்பண. 

அந்ஷகறல், ரழ். ரட்டத்ஷப் வதரதத்ஷறல் 

ததத்றத்துஷந - தங்ஶகற தறரண வீற, ஶசன்தற்த - 

ரஷடி வீற, தைத்தூர் - கந்ஶரஷட வீற, தைஶனரலி - கச்சரய் 

வீற, ரழ்ப்தரம் - ரணறப்தரய், கரஷகர் வீற, கரஷகர் 

சுற்தட்ட வீற, ரழ்ப்தரம் - வதரன்ணரஷன, 

ததத்றத்துஷந வீற ஶதரன்நண  தைணஷக்கப்தட 

ஶண்டித்ள்பண.   

அஶஶம் து தகுறகபறல் வடுஞ்சரஷனகள் 

அஷக்கப்தடுகறன்நஶதரது ற்தடுகறன்ந ஶடுகஷபத் ரண்டி 

ஷலர் றந்ஶரடக்கூடி ற்தரடுகள் ஶற்வகரள்பப் 

தடரஷ கரரக க்கள் தரரற தரறப்தைக்கலக்கு 

உட்தட்டு தகறன்நணர். இந் றஷனஷஷ டக்கறல் தன 

தகுறகபறல் கரக்கூடிரக உள்பது. ணஶ, இவ்ரநரண 

இடங்கபறல் உரற டிகரனஷப்தைக்கஷப அஷக்க 

டடிக்ஷககள் டுக்கப்தடஶண்டும். அத்துடன் இணறதம் 

கரனங்கபறல் வடுஞ்சரஷனகஷப அஷக்கும்ஶதரது 

இவ்ரநரண றஷனஷகள் ற்தடர ஷகறல் 

டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ன்தஷத்ம் 

இங்கு ரன் வரறறக்க றதம்தைகறன்ஶநன்.   

அத்துடன், ட ரகர சஷதறன் கலலள்ப உள்லரட்சற 

ன்நத்றற்குட்தட்ட வீறகபரக இதக்கனரம், அல்னது வீற 

அதறறதத்றத் றஷக்கபத்றற்கு உட்தட்ட வீறகபரக 

இதக்கனரம்,  இஷ லண்டகரனரகப் தைணஷக்கப்தடரல்  

இதக்கறன்நண. அற்கு, "த்ற அசரங்கம் ஶதரறபவு 

றறதப்தறல்ஷன" ன்த கரம்  வசரல்னப்தடுகறன்நது. 

ஆணரல், ட ரகர சஷதக்கு அதப்தப்தடுகறன்ந றற 

வசனறக்கப்தடரல் றதம்தறச் வசல்ரகவும் வசய்றகள் 

கறஷடக்கறன்நண.  ஆணதடிரல், வகப அஷச்சர் அர்கள் 

ட ரகர சஷதஷத் வரடர்தைவகரண்டு ட ரகர 

சஷதக்குக் கலழ் தகறன்ந வீறகஷப றஷரகப் 

தைணஷப்தற்கு ற்தரடு வசய்ஶண்டும் ணவும் இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றல் ரன் ஶகட்டுக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன்.   

அடுத்து றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற 

அஷச்சு வரடர்தறல் தரர்க்கறன்நஶதரது, றஞ்ஞரண, வரறல் 

தட்தத் துஷநவன்தது இன்ஷந உனகறல் இன்நறஷர 

எத றடரக ரற்நம் வதற்தள்பது. இஷண ரம் 

தரடசரஷன ட்டங்கபறலிதந்து றகுந் தட்தத்துடன் 

கற்தறப்தற்கு டடிக்ஷக டுக்கஶண்டும். அந் ஷகறல் 

இற்கரண டடிக்ஷககஷப இந் அஷச்சு ஶற்வகரள்லம் 

ண றர்தரர்க்கறன்ஶநன். குநறப்தரக, இன்ஷந றஷனறல் 

து ரட்டில் றஞ்ஞரண, வரறல்தட்தப் தரடங்கஷபக் 

கற்தறப்தற்குப் தறற்தறக்கப்தட்ட ஆசறரறர்கபறன் தற்நரக் 

குஷந றனவுஷ ரங்கள் ன்கநறஶரம். இந் றஷனஷத் 

வரடர்ந்து லடிக்கறடரல், இப்ஶதரறதந்ஶ அற்கரண 

அடித்பரக தரடசரஷன ட்டத்றலிதந்து றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்தப் தரடங்கஷப தறற்தறக்கக்கூடி றட்டங் 

கஷப கல்ற அஷச்சுடன் இஷந்து வகப அஷச்சர் 

சுசறல் தறஶஜந் அர்கள் இந் அஷச்சறதெடரக 

ஶற்வகரள்ற்கு டடிக்ஷககஷப தொன்வணடுப்தரர் ண 

ரன் ம்தைகறன்ஶநன். இற்கு சறரகப் தன 

தரடசரஷனகபறல் றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த தேடங்கள் 

அஷக்கப்தட்டுள்பண. இந் சறகஷபக் வகரண்டிர 

தரடசரஷனகலக்கு அந் சறகஷப கல்ற அஷச்சு 

ற்தடுத்றக்வகரடுக்க தொன்தது அசறரகும். அஶஶம், 

ரர்கஷப றஞ்ஞரணம் ற்தம் வரறல்தட்தப் 

தரடங்கபறன்தரல் ஈர்ப்தற்கரண ஊக்குறப்தை 

டடிக்ஷககஷபத்ம் சறநந் அநறவும் ஆற்நலும் 

அக்கஷநத்தொள்ப அஷச்சர் சுசறல் தறஶஜந் அர்கள் 

ஶற்வகரள்ரர் ண ம்தைகறன்ஶநன்.  
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அஶஶம், தல்கஷனக்கக ட்டத்றலும் இந் றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்த ஆய்வுப் தறகஷப ஶற்வகரள்ற்கரண 

ரய்ப்தைகஷபப் தனரக்க தொடித்வண ரன் ம்தைகறன்ஶநன். 

அற்கரண பங்கஷபத்ம் றற எதுக்கலடுகஷபத்ம் ங்கும் 

தட்சத்றல் தல்கஷனக்கக ட்டத்றல் இந் தொற்சறகஷப 

தொன்வணடுக்க தொடித்ம் ண ரன் றர்தரர்க்கறன்ஶநன். 

ற்ஶதரது, ரட்டில் 'றரர' ப றஷனங்கள் தனரக 

அஷக்கப்தட்டுள்பஶதரறலும், அற்நறன் தோனரண 

தன்தரடுகள் து க்கலக்கு உரற ஷகறலும் ஶதரதுரண 

ரகவும் கறஷடக்கறன்நணர? ன்தது வரடர்தறல் வரடர் 

கண்கரறப்தைகஷப ஶற்வகரள்து அசறரகும். அத்துடன், 

'றரர' ப றஷனங்கபறல் தறரற்தகறன்ந அறகரரறகஷப 

ரநறரநற தகறன்ந, உனகறல் அடிக்கடி ரற்நங்கலக்கு 

உள்பரகறதம் வீண வரறல்தட்தங்கலக்கு ற்த 

தறற்தறக்க ஶண்டும் ன்ந ஶகரரறக்ஷகஷத்ம் இங்கு 

வதற்தக்வகரள்பக்கூடி தன்தரடுகள் வரடர்தறல் 

க்கலக்குப் ஶதரறபவு வபறஷ உண்டுதண்க்கூடி 

ஷகறல் தனரண றறப்தைர்வு டடிக்ஷககஷப 

ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ன்ந ஶகரரறக்ஷகஷத்ம்  இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றல் ரன் இங்கு தொன்ஷக்க றதம்தைகறன்ஶநன். 

அத்துடன், 'றரர' ன்ந வசரற்தத்ஷ, றழ் வரறஷத் 

ரய் வரறரகக் வகரண்டர்கள் த்றறல் றறல் 

ங்கப்தட டடிக்ஷக டுக்கப்தட ஶண்டும். வரற 

தைரறர கரங்கலக்கரக து க்கள் த்றறல் 

இவ்ரநரண ததள்ப றட்டங்கள் வசன்நஷடறல் ஷடகள் 

ற்தடுத்ப்தடுகறன்நண. இஷண வகப அஷச்சர் அர்கள் 

தைரறந்துவகரள்ரர் ண றர்தரர்க்கறன்ஶநன்.  

அத்துடன், றஞ்ஞரணத்துஷந சரர்ந் அஷணத்து 

றடங்கஷபத்ம் எஶ இடத்றல் அநறந்துவகரள்பக்கூடி 

ஷகறல், எத றஞ்ஞரண றஷனம் அஷக்கப்தட 

ஶண்டித்ள்பது. இறல் றஞ்ஞரணம் சரர்ந் அஷணத்து 

றடங்கள் உட்தட றஞ்ஞரண ஶடிச் வசய்தொஷந 

கண்கரட்சறகலம் உள்படக்கப்தடஶண்டும். அத்துடன், இந் 

றஷனத்ரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்ந றபக்கங்கள் வதரது 

வரற ன்ந ஷகறல், ஆங்கறனத்றல் அஷப்வதற்நரலும், 

சறங்கபம் ற்தம் றழ் வரற தோனம் - அர்கபறன் ரய் 

வரற தோனம் - அந்ந் றபக்கங்கள் ஶற்வகரள்பப்தட 

ஶண்டும் ன்ந ணது ஆஶனரசஷணஷத்ம் இங்கு 

தொன்ஷக்க றதம்தைதுடன், இந் றஷனத்ஷ அஷக்க 

இந் அஷச்சு டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ரக எத கல் 

இதந்துதம் றஷனறல், அது வரடர்தறனரண தொற்சறகள் 

ற்ஶதரது ந்பறல் இதக்கறன்நது ன்தஷத்ம் அநற 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

அத்துடன், ரட்டில் றசரத்துஷந சரர்ந் தல்ஶத 

வீண வரறல்தட்த அநறறஷண ங்குஷண இந் 

அஷச்சு ஶலும் றரறவுதடுத்ஶண்டும். அதெடரக, து 

ரட்டின் றசரத்துஷந உற்தத்றகஷப ஶலும் அறகரறப் 

தற்கும் பப் தன்தரடுகள் ற்தம் உற்தத்றச் 

வசனறணங்கஷபக் குஷநப்தற்கும் துரக அஷத்வண 

ம்தைகறன்ஶநன். அஶஶம், தைற கண்டுதறடிப்தைகள் 

வரடர்தறல் து ரர்கபறஷடஶ ல்ன றநஷகள் 

கரப்தடுகறன்நண. ரர்கள் ட்டத்றல் ட்டுல்னரது, 

தன ப்தறணர் த்றறலும் இந்த் றநஷகஷப ரம் கண்டு 

தகறன்ஶநரம். அந்ஷகறல், இவ்ரநரணர்கஷப 

ஊக்குறத்து அர்கலக்குக் கபம் அஷத்துக்வகரடுக்கும் 

ஷகறல், லுவுள்ப றட்டங்கஷப தொன்வணடுப்தற்கு இந் 

அஷச்சு அறக அக்கஷந வகரள்பஶண்டுவணக் 

ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

அடுத்து, றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் வரறற்தற்சற 

அஷச்சு வரடர்தறல் சறன றடங்கஷப தொன்ஷக்க 

றதம்தைகறன்ஶநன். டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் றர்ந், 

ரட்டின் ஷண தகுறகபறலுள்ப அச வரறற் தறற்சற 

றஷனங்கபறல் றழ் வரறதோனரண கற்ஷககள் 

ஶதரறபறல் இல்ஷன ன்ந றடம் குநறத்து, ரன் 

ற்வகணஶ இந்ச் சஷதறல் வகப அஷச்சர் யறந் 

சசறங்ய அர்கபறடம் ஶகள்றகஷபக் ஶகட்டிதந்ஶன். 

அற்கு தறனபறத் வகப அஷச்சர் அர்கள், "றழ் 

வரறதோனப் தரடவநறகள் கற்தறக்கப்தடுகறன்நண" ன்த 

கூநறறதந்ரர். அஶஶம், "றழ் வரறதோனப் தரடவநற 

கஷபக் கற்தறப்தற்கரண ஆசறரறர்கள் ற்தம் ஆஶனரசகர்கள் 

ஶதரறபறல்  இல்ஷன" ன்தம் அர் குநறப்தறட்டிதந்ரர். 

அது கூற்நறன் அடிப்தஷடறல் தரர்க்கும்வதரலது, இந்த் 

வரறற்தறற்சற றஷனங்கபறல் றழ் வரறதோனப் 

தரடவநறகள் எலங்குந  தொன்வணடுக்கப்தடுறல்ஷன ன்ஶந 

கதஶண்டித்ள்பது. ணஶ, இந் றடம் வரடர்தறல் 

அக்கஷநவடுத்து, உரற ற்தரடுகஷப வகௌ அஷச்சர் 

யறந் சசறங்க அர்கள் ஶற்வகரள்ரவண 

றர்தரர்க்கறன்ஶநன்.  

அத்துடன், ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் ஆத அச 

வரறற்தறற்சற றஷனங்கள் உள்பஶதரறலும் அற்நறல் 

ரர்கபது  தஷக றகவும் குஷநந் றஷனறஶனஶ 

கரப்தடுகறன்நது. இற்கு இந்த் வரறற்தறற்சறகள் 

வரடர்தறல் உரற தொஷநறனரண தனரண தறசரங்கள் 

ஶற்வகரள்பப்தடரஷஶ கரரக இதக்கனரவண ரன் 

றஷணக்கறன்ஶநன். ணஶ, அங்கு ங்கப்தடுகறன்ந வரறற் 

தறற்சறகள் வரடர்தறல் உரற றறப்தைர்வுகஷப 

இஷபஞர்கள் த்றறல் ற்தடுத்ஶண்டின் அசறத்ஷ 

ரன் இங்கு லித்தத் றதம்தைகறன்ஶநன்.  

து ரட்ஷடப் வதரதத்ட்டில் தரரற சறஷனகஷப 

டிஷக்கறன்நஶதரது - அது வதௌத் ம் சரர்ந் 

சறஷனகபரகட்டும், இந்து ம் சரர்ந் சறஷனகபரகட்டும், - 

வபறரடுகபறலிதந்து, குநறப்தரக இந்றரறலிதந்து, 

அற்குரற சறற்தறகஷப இங்கு ஷக்கஶண்டி 

றஷனறல்  உள்ஶபரம். ணறதம் து ரட்டில் றநஷ 

ரய்ந் சறற்தறகள் இல்னரலில்ஷன. ணஶ, அர்கஷப 

ஊக்குறப்தற்கு ரம் தொன்ஶண்டுவன்ந கதத்ஷ ரன் 

இங்கு தொன்ஷக்கறன்ஶநன். அத்துடன்  து றர்கரனச் 

சந்றறணதம் இந்க் கஷனஷப் தறனக்கூடி ஷகறல் 

து வரறற்தறற்சற றஷனங்கபறல் இற்கரண 

ற்தரடுகஷப ஶற்வகரள்ப ஶண்டுவன்ந ஶகரரறக்ஷக 

ஷத்ம் ரன்  இங்கு தொன்ஷத்து, ணது உஷஷ 

தொடித்துக்வகரள்கறன்ஶநன். ன்நற.  

 
[අ.බහ. 2.13] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ථහ යන්න අසථහ 

රඵහ දීභ ේඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත මනහ. ඇත්තටභ 

කිඹනහ නේ, විඳෂණඹ ඳළත්මත් ඉන්න ඩරස අරවේමඳරුභ 

භන්ත්රීතුභහ විනහඩි 35ෂණ විතය ථහ ශහ. ඊට ඳසමු, ආණ්ඩු 

ඳෂණඹ මනුමන් ථහ යන්න භටයි අසථහ තිමඵන්මන් 

කිඹරහ ආඳහු විඳෂණමණ මමනකුටභ ථහ දුන්නහ. මේ ළන 

ඔඵතුභන්රහම  අධහනඹ මඹොමු යන්න. ආණ්ඩු ඳෂණඹටත්, 

විඳෂණඹටත් භහරුමන් භහරුට ථහ යන්න අසථහ රඵහ 

මදන්න ඕනෆ.  මභොද, අඳට විනහඩි කිහිඳඹයි ථහ යන්න 

තිමඵන්මන්.  

741 742 



ඳහර්ලිමේන්තු 

විමලුමඹන්භ ඩරස අරවේමඳරුභ භන්ත්රීතුභහ මේ රු 

බහමේ සිටිේදී ථහ යන්න තිබුණහ නේ මවොයි. මභොද, 

එතුභහට උත්තය දිඹ යුතු තිබුණු නිහ. එතුභහ මඵොමවොභ 

සුේදන්තමඹෂණ විධිඹට ථහ ශහ. භභ හිතන්මන් නළවළ, එතුභහ 

මවොමයෂණ කිඹරහ. නමුත් ඳසු ගිඹ යහජඳෂණ අදිමණ මවොයේ 

කිරීභත් ළරැදියි; ඒ හම භ මවොරු මවොයේ යන ල් 

ටවමන ේද නළතු බිභ ඵරහමන, උඩ ඵරහමන හිටපු 

එත් ළරැදියි. රු ඩරස අරවේමඳරුභ භළතිතුභහ මොච්චය 

සුේදන්තමඹෂණ විධිඹට මඳන්න්න වළදුත්, ේඳයෂණ මවොරු භළද 

ඉමන, ඒ අඹට ඕනෆ මදඹෂණ යන්න දීමන, ට වමන, 

බිභ ඵරහමන හිටපු මමනෂණ විධිඹට තභයි භභ එතුභහ දකින්මන්. 

භහර් ංර්ධන යහඳෘතිඹ ළන ථහ යේදී එතුභහ ථහ 

ශහ, unsolicited bids පිළිඵ.  ඒ කිඹන්මන්, unsolicited 

මඹෝජනහ භත භහර් යහඳෘති රඵහ දීභ පිළිඵ ථහ මරුහ. 

භහින්ද යහජඳෂණ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ තභයි ඒ අදිමණ භවහ 

භහර් ඇභතියඹහ විධිඹටත් හිටිමණ. භවහ භහර් ඇභතියඹහ 

ඹටමත් අධිමේගී භහර් මනොන ්රධහන භහර් 72ෂණ මේ ක්රභඹට 

රඵහ දීරහ තිබුණහ. මොභර්ල් ඵළංකුමන් 5ෂණ, රංහ ඵළංකුමන් 

14ෂණ, People's Bank එමන් 4ෂණ, NSB එමන් 28ෂණ, HNB 

එමන් 14ෂණ, Development Finance Corporation of Ceylon 

Bank එමන් 2ෂණ ව NDB එමන් 5ෂණ විධිඹට ්රධහන භහර් 

72ෂණ රඵහ දුන්නහ. මේහ මටන්ඩර් ක්රභමේදඹකින්  මතොයයි රඵහ 

දුන්මන්. එමවභ රඵහ දුන්නත් භෂණ නළවළ, මේහමණ මිර ණන් 

ළන ඵරන්න. මේ තභයි, ථහ ශ යුතුභ භහතෘහ. මේහ 

දළන් මිනිසුන්ට අභත මරහයි තිමඵන්මන්. මේ ආණ්ඩු යන 

ළඩ මිනිසසු දන්මන් නළවළ. රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභන්රහ මේ යටට ඉතිරි යරහ තිමඵන මුදල් ්රභහණඹ ළන 

මිනිසසු දන්මන් නළවළ. අභහතයහංලමණ මල්ේතුභන්රහ, RDA 

එමෂණ බහඳති නිවහල් සරිඹආයච්චි භළතිතුභන්රහ මොච්චය මුදල් 

්රභහණඹෂණ ඉතුරු යරහ තිමඵනහද කිඹරහ මිනිසසු දන්මන් 

නළවළ. භභ ඒට උදහවයණ කිහිඳඹෂණ කිඹන්නේ.  

2015ට ඳසමු GOSL funds මඹොදහමන, ඒ කිඹන්මන් 

යජමණ මුදල් මඹොදහමන යපු යහඳෘතිත්, 2015ට ලින් මේශීඹ 

ඵළංකු ණඹ ඹටමත් යපු යහඳෘතිත්, යජමණ අයමුදල් ඹටමත් යපු 

යහඳෘතිත් අතය ඒ ලමඹන් භභ ංන්දනඹෂණ යරහ 

මඳන්න්නේ. Dense Graded Aggregate Base:  න යජඹ 

ඹටමත් ක්රිඹහත්භ යන භහර් යහඳෘතිර ඒ එෂණ 

ංන්දනඹ යන මොට, ඳසු ගිඹ යජඹ ඹටමත් මේශීඹ ඵළංකු 

ණඹ ආධහය ඹටමත් ශ ඒහ සිඹඹට 89ෂණ මිර ළඩියි. ඊශඟට, 

යජමණ අයමුදල් ඹටමත් ශ යහඳෘතිර සිඹඹට 42ෂණ මිර ළඩියි. 

Asphalt Concrete Binder Course - තහය හඳේ එ ඇතියවීභ; 

මේශීඹ ඵළංකු ණඹ ආධහය ඹටමත්  ශ මේ ටයුත්ත වහ ළඹ 

වුණු මුදර අදට ඩහ සිඹඹට 46ෂණ ඒ දසර ළඩියි. සිඹඹට 40ෂණ 

ළඩියි, යජමණ අයමුදල් භ් න් ශ ඒහ.  

ඊශඟට, Asphalt Concrete Surfacing (Wearing Course) - 

උඩින් අතුයන හඳේ එ; මේශීඹ ඵළංකු ණඹ ආධහය භ් න් ශ 

ඒහ, අදට ඩහ ඒ දසර සිඹඹට 79ෂණ ළඩියි. යජමණ 

අයමුදල්ලින් ශ ඒහ, සිඹඹට 50ෂණ ළඩියි. මොච්චය මුදල් 

්රභහණෂණ හ හරහ, මවොයේ යරහ තිමඵනහද කිඹරහ වදරහ 

ඵරන්න මනහ. භභ RDA එට කිඹනහ, මේ අවුරුදු ණන 

තුශ මේ ළඩි වීභ වයවහ මොච්චය මුදල් ්රභහණඹෂණ යටට අහිමි 

යරහ තිමඵනහද කිඹරහ ණන් වදරහ කිඹන්න කිඹරහ. 

ඊශඟට, Roadway Excavation: මේශීඹ ඵළංකු ණඹ ආධහය 

ඹටමත් ශ යහඳෘති වහ ළඹ වුණු මුදර, අදට ඩහ සිඹඹට 

203ෂණ ළඩියි. මේශීඹ අයමුදල් භ් න් ශ යහඳෘති වහ ළඹ 

යපු මුදර, අදට ඩහ සිඹඹට 68ෂණ ළඩියි. මොච්චය මවොයේ 

යරහ තිමඵනහද? ඩරස අරවේමඳරුභ භවත්තඹරහ මේහ ළන 

අව ඵරහමන හිටපු රුභඹ මොච්චයද, ඒ ඳහඳඹ මොච්චයද 

කිඹරහ හිතහ න්න පුළුන්.  

ඊශඟට, highways වදන්න ගිඹ මුදර ංන්දනඹ යරහ 

කිඹන්නේ. ඊමණ, මඳමර්දහ ළදත් තීන්දුෂණ ත්තහ. මේශීඹ 

භහේරට මීරිභ ඉන් කුරුණෆර මොට වදන්න බහය 

දුන්නහ. භහේ දවඹෂණ මවෝ දවතුනෂණ එතු යරහ packages 

තුනෂණ විධිඹට දුන්නහ. අමේ ඉතහභ දෂණ මේශීඹ භහේ 

තිමඵනහ. මේ අත්දළකීභත් එෂණ, මේ ඳශපුරුේදත් එෂණ ඒ 

භහේරට මරෝමණ ඕනෆභ යටට ගිහිල්රහ highway tender 

එෂණ න්න පුළුන් සුදුසුභ මේ තුළින් රළමඵනහ. ඒ දළළන්ත 

තීන්දු ත්ත රු කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහටත්, මල්ේතුභහටත්, 

බහඳතිතුභහ ඇතුළු සිඹලු නිරධහරින්ටත්, අමේ යජමණ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහටත්, අභළතිතුභහටත් භහ සතුතින්ත මනහ.  

මේ තීන්දු න්නහත් එෂණභ භවරු මේ මිර ණන් 

පිළිඵ මචෝදනහ යනහ. ඒ ළනත් භභ කිඹන්නේ. භභ 

ළභළතියි, ඒ මටන්ඩයමණ මිර ණන් යහඳෘති තුනෂණ එෂණ 

ංන්දනඹ යන්න. Sub-Base Course for Flexible 

Pavement: දකුණු අධිමේගී භහර්මණ භත්තර-වේඵන්මතොට 

කිමරෝමීටර් 25 මොටමු මුදලුත්, භහතය-මඵලිඅත්ත මොටත්, 

ඩත-මයරපිටිඹ ටයවුේ භහර්මණ යහඳෘතිඹත් එෂණ 

ංන්දනඹ යන්න භභ ළභළතියි.  අපි ඊමණ, මඳමර්දහ දුන්නු 

මිර ණන් එෂණ ඵරන විට, භත්තර-වේඵන්මතොට මොටමහි 

විඹදභ සිඹඹට 89ෂණ ළඩියි. එඹ දළනට ඹන යහඳෘතිඹෂණ. භහතය - 

මඵලිඅත්ත සිඹඹට 66ෂණ ළඩියි. ඩත-මයරපිටිඹ සිඹඹට 

101ෂණ ළඩියි. මොමවොභද ළහිල්ර  ඊශඟට, Sub base Course 

for Rigid Pavement: භත්තර-වේඵන්මතොට විඹදභ සිඹඹට          

86ෂණ ළඩියි. භහතය-මඵලිඅත්ත සිඹඹට 66ෂණ ළ ඩියි.                    

ඩත-මයරපිටිඹ සිඹඹට 189ෂණ ළඩියි. ඊශඟට, Prime            

Coat එ: භත්තර-වේඵන්මතොට සිඹඹට 30ෂණ ළඩියි.                  

භහතය-මඵලිඅත්ත සිඹඹට 45ෂණ ළඩියි. ඩත-මයරපිටිඹ 

සිඹඹට 44ෂණ ළඩියි. 

ඊශඟට, තත් එෂණ ළන කිඹන්නේ. Asphalt Concrete 

Binder Course: භත්තර-වේඵන්මතොට, සිඹඹට 30ෂණ ළඩියි. 

භහතය-මඵලිඅත්ත, සිඹඹට 25ෂණ ළඩියි. ඩත-මයරපිටිඹ, 

සිඹඹට 22ෂණ ළඩියි. ඊශඟට නිමු, Asphalt Concrete Wearing 

Course: භත්තර-වේඵන්මතොට, සිඹඹට තුනෂණ ළඩියි. භහතය-

මඵලිඅත්ත, සිඹඹට 25ෂණ ළඩියි. ඩත-මයරපිටිඹ, සිඹඹට 

22ෂණ ළඩියි. මේ හම  ණනහෂණ තිමඵනහ. Reinforcement 

steel ත්තත් එමවභයි. යහඳෘති මද, සිඹඹට 32ෂණ ව 

සිඹඹට 22ෂණ ළඩියි. තත් එෂණ තභයි, Gabion Box: භත්තර-

වේඵන්මතොට, සිඹඹට 111ෂණ ළඩියි. මේ විධිඹට ණනහෂණභ 

තිමඵනහ. මේ ආහයඹට මුදල් විලහර ්රභහණඹෂණ ළඩිපුය ඉතිරි 

ය තිමඵනහ, රු අභහතයතුභහ ඇතුළු නිරධහරි භණ්ඩරඹ. මේ 

විධිඹට මේ යටට ඉතිරි ය දුන් මුදල් ්රභහණඹ මොමතෂණද කිඹහ 

අඳට කිඹහ නිභ යන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු ඩරස අරවේමඳරුභ 

භන්ත්රීතුභහ ල් ඳළමශන මඵොරුෂණ කිේහ. The Central 

Expressway එමෂණ ඩත-මීරිභ මොටට අදහශ බිලිඹන 6යි 

දලභ ණනෂණ කිේහ. එඹ, අමලි ඳේටඳල් මඵොරුෂණ. Outer 

Circular Highway Section - 3 ේඵන්ධමඹන් තභයි, බිලිඹන 

6.93. එතුභහට මොශ ඳළටලිරහ; ඹර් භහරු මරහ. මේ අයමුදර, 

බිලිඹන 4.26යි.  
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉංජිමන්රු ඇසතමේන්තුත් 

එෂණ ංන්දනඹ යමින් Central Expressway යහඳෘතිඹ - 2 

ළන කිඹන්න ඕනෆ. මේශීඹ භහේරට දුන් යහඳෘතිඹට අදහශ 

ඉංජිමන්රු ඇසතමේන්තුට හමේෂණ මිර ළඩි, සිඹඹට 8යි. 

Outer Circular Highway 3න අදිඹමර්, සිඹඹට 15.67ෂණ ළඩියි. 

දළනට ක්රිඹහත්භ න භහතය-මඵලිඅත්ත මොට -ඳසු ගිඹ යජඹ 

විසින් මදන රද එ-, සිඹඹට 20.7ෂණ ළඩියි. මඵලිඅත්ත-ළටිඹ 

මොට, සිඹඹට 19.4ෂණ ළඩියි. ළටිඹ-අන්දයළ මොට සිඹඹට 

32.4ෂණ ළඩියි. හභහනයමඹන් ඉංජිමන්රු ඇසතමේන්තුමන් 

සිඹඹට 30ට ඩහ එවහට ඹන්න ඵළවළ. මභහිදී, සිඹඹට 32.4ෂණ 

දෂණහ ගිහින් තිමඵනහ. මේහ තභයි මවොයේ. භත්තර-

වේඵන්මතොට මොට, සිඹඹට 17ෂණ ළඩියි. මභන්න මේ විධිඹට 

තභයි යහජඳෂණ යුමණ මේ යමේ ංර්ධනඹ වුමණ්. මේ යට ණඹ 

යපු ංර්ධනමණ ්රතිපර තභයි අඳ මේ කිඹන්මන්. ඒ නිහ අපි 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහට, අමේ යහජය අභහතය 

ඩිරහන් මඳමර්යහ භළතිතුභහට අමේ නිරධහරින්ට සතුතින්ත 

මනහ, මේ යහඳෘතිරට විලහර මුදල් ්රභහණඹෂණ මේ විධිඹට 

ඉතිරි ය දීරහ මේ යටට රඵහ දීභ ේඵන්ධ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට තත් මිනිත්තු මද හරඹකුයි 

තිමඵන්මන්. 

 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විලසවිදයහර ළනත් ථහ 

යන්න ඕනෆ. විලසවිදයහර ළන ථහ යේදී, භහ කිඹනහ, අමේ 

යමේ අධයහඳනමණ සුවිමලු මඳයළිඹෂණ ඇති ව යුඹ මේයි කිඹහ 

භභ කිඹනහ. අමේ උස අධයහඳන අභහතයතුභහ ඉන්නහ; යහජය 

අභහතයතුභහ ඉන්නහ. හිටපු අධයහඳන ඇභතියඹහ ව අමේ යනිල් 

වික්රභසිංව භළතිතුභහ ඉන්නහ. එතුභන්රහ විලහර මඳයළිඹෂණ මේ 

යට තුශ ඇති ය තිමඵනහ. විලසවිදයහර ඳේධතිඹ වහ 

්රතිඳහදන බිලිඹන 62 මුදරෂණ දෂණහ ළඩි ය තිමඵනහ. එඹ, 

සිඹඹට 41 ර්ධනඹෂණ. අපි දන්නහ මභොයටු විලසවිදයහරමණ 

ජහති තහෂණණ ආඹතනඹ දිඹභ ්රතිස හඳනඹ කිරීභ වහ 

මේශීඹ ණඹ අයමුදල් භ් න් රුපිඹල් බිලිඹන 10.3 

ආමඹෝජනඹෂණ  ය ඇති ඵ. ඒ හම භ මේශීඹ අයමුදල් 

බහවිතමඹන් ඩිනේ ශිය මන්හසිහහය ඉදි කිරීභ ඹටමත් 2016 

යට අදහශ මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 2,945ෂණ මනහ. මේ විධිඹට 

අධයහඳන ෂණමුත්රමණ විලහර මඳයළිඹෂණ ය තිමඵනහ. ඒ හම භ 

අපි ඹම විලසවිදයහරමණ වදය ීඨ ඹ කුලිඹහපිටිමණ ආයේබ ය 

තිමඵනහ. මේ අනු ත්තහභ, අධයහඳනට සුවිමලු දහඹත්ඹෂණ 

දෂණපු මේ හම  ආණ්ඩුෂණ දහත් වමු මරහ නළවළ කිඹහයි 

භහ හිතන්මන්.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථහ අන් යන්න, රු භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු භන්ත්රීතුභනි, භට තත් විනහඩිඹෂණ මදන්න. ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත මනහ.  

ඇත්තටභ මේ මන තභයි අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු වුමණ්. යමේ 

ජනතහ ඵරහමඳොමයොත්තු වුමණ් මේ මනයි. ඳහයල් 72 ඉදි 

කිරීේ ටයුතු හිතු හිත ණන්රට තභන්ම  ජ මිතුයන්ට, 

තභන්ම  හිතතුන්ට දුන් අධිඹෂණ තභයි අඳ මනස ය 

තිමඵන්මන්. ඒ මන තුශ අඳ මොච්චය මුදල් ්රභහණඹෂණ ඉතිරි 

ය තිමඵනහද කිඹහ ඵරන්න. ඒ නිහ අපි ඒහඵේධ ල්ලිමණ 

අඹට කිඹනහ, -භතෂණ යනහ- "මඵොරු පුයහමේරු ඕනෆ නළවළ. 

වරිඹහය තර්ඹෂණ අයමන එන්න. වරිඹහහය තර්ඹෂණ මන 

ඇවිත් අඳත් එෂණ විහද යන්න එන්න" කිඹහ. අමේ මේ අඹ ළඹ 

තුළින් මේ යමේ ංර්ධනමණ ඉදිරි දළෂණභ මඳමනනහ. 2017 

ය, අනිහර්ඹමඹන් මේ යට ංර්ධනඹ යහ ඹන ය මර 

වඳුන්මින්, භට හරඹ රඵහ දීභ ේඵන්ධ සතුතින්ත මමින් 

භභ නතිනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.     
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතිතිඹ.  

මීශඟට රු සී.බී. යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ.  

 
[අ.බහ. 2.24] 

 

ගරු සී.බී. රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද භහ සතුතින්ත මනහ 

මේ අඹ ළඹ විහදමණදී උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලමණත්, විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ 

අභහතයහංලමණත්, නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයහංලමණත්  ළඹ ශීර් ඹටමත් චන සල්ඳඹෂණ ථහ 

යන්න අසථහ රළබීභ පිළිඵ.   

යටට ළශමඳන, යටට උචිත ඒ හම භ අනහත ඳයපුය 

නිර්භහණඹ කිරීමේ දළළන්ත ර්තයඹට අත  වන අභහතයහංල 

තුනෂණ මේ.  එ ඳළත්තකින් මභොන්ටිමෝරි  එමෂණ ඉරහ  නළත්නේ 

ශදරු ඳහමල් ඉරහ විලසවිදයහරඹට එන දරුහම  අහන 

ඩඉමේදී විඹබහය අභහතයයඹහ වළටිඹටත්; අමඳො (හභහනය 

මඳශ), අමඳො (උස මඳශ) විබහමඹන් අතවළරුණු දරුන් 

ඳහල් වළය ගිඹහභ, වළකිඹහට අනු රැකිඹහෂණ මතෝයහ ළනීමේදී 

නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ වළටිඹටත් 

ඔවුන්ට ඒ අසථහ රහ දීභ  ඉටු යනු රඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හම භ දරුන්ම  

දෂණතහන්, කුරතහන්, වළකිඹහන් යටට මරෝඹට වඳුන්හ 

මදනහ විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ අභහතයහංලඹ. මේ 

සිඹල්රටභ භහර් ඳේධතිඹ අලය නහ. භවහ භහර් 

අභහතයයඹහ වළටිඹට රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභනි, භභ 

ඳශමුමන්භ ්රහල යන්න ඕනෆ භධයභ ඳශහමත් නුයඑළිඹ 

දිසත්රිෂණඹ ඉතහභ ග්රහමීඹ භේටමේ මනොදියුණු ඳශහතෂණ ඵ. ඒ 

ේඵන්ධ තු ෂණමුත්රමණ භහර් පිළිඵ විමලු අධයඹනඹෂණ 

යපු මමනෂණ වළටිඹටත් ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති.   

භභ 1992 මර් රඳමන් ආන ංවිධහඹ ධුයඹ න්න 

මොට,  ඔඵතුභහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂණ හභහජිමඹකු මර ඒ 

තු ෘත්තීඹ මිති බහය  භන්ත්රීතුභහ වළටිඹටත්, එහි බහඳති 

වළටිඹටත් ටයුතු ශහ භට භතයි. එදහ අපි  ථහ මශු, ඒ දිළිඳු 

ජනතහ; ේරු ජනතහ වහ භහර් ඳවසුේ රහ දීභ 

වහ නිලසචිත ළඩ පිළිමශෂණ අලයයි කිඹරහයි. භයි-ත්තයි 

ඹහ යන තළන ඉරහ ංහිඳිඹහ ඳටන් මන ඉසයවට ඹමු 

කිඹන එයි. ඉන්දීඹ ේබඹෂණ තිමඵන ජනතහ ඒ යහශී 

යමින්; ග්රහමීඹ භේටමභන් ජනතහත් ඒයහශී යමින් ඒ 

ඵළඳිඹහ එතු යමන ඹන්න පුළුන් කිඹන එයි. 

745 746 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඳසුගිඹ 2005 මයන් ඳසු අඳට ඒ අසථහ ළරසුණහ. භඩ 

මොමේ එරි එරී ගිඹ භහර්ඹන් මොන්ක්රීේ භහර්ඹන් ඵට 

ඳරිර්තනඹ යරහ, එදහ තිබුණු යත්ත ඳහය මනුට හඳේ 

භහර් ළසුහ. රංහමේ අමනෂණ ඳළතිර භහර් හම භ, ඉතහ 

ඉෂණභනින් ්රමේල මන්න පුළුන් විධිඹට මොශම-නුයඑළිඹ 

භහර් ඳේධතිඹ ස කිරීභ ආයේබ ශහ. භහ නිමඹෝජනඹ යන 

නුයඑළිඹ, රඳමන් ආනමණ  දරිද්රතහමන් මවබි මිනිසුන් ජීත් 

නහ. 1815 මර් සිටභ අධියහජයහදීන්ට විරුේධ ළයලි 

මෝරහවර යපු නිහභ ඔවුන් හුදරහ ශහ. ඔවුන්ම  භහර් 

ඳේධතිඹ ස මනොවුණු නිහ, ඔවුන්ම  ආර්ථිඹ මොඩනඟහ 

න්න ඵළරි විධිඹටභ ඳවතට ළටිරහ තිබුණහ. මේ හර 

හනුමේදී ඒ තරේ යුඹ අන් යන්න පුළුන්භ 

රළබුණහ.  

රු අභහතයතුභනි, එදහ මඹෝජනහ යපු iRoad  Project එමෂණ 

භහර්ඹන් නළත ස කිරීභ වහ "භහර් තිඹ" ළඩටවන 

ඹටමත් අලය ටයුතු නිසිඹහහයමඹන් කිරීභ පිළිඵ භභ 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. ඒ නිහ, ඒ ඵළඳීභ තිමඵනහ. ඳවශ 

ඵදුල්ර භහර්මණ රඳමන් ව ඌ ඹහ යන උභහ ඔඹ ඳහරභ ව 

වඟුයන්මත භවඔඹ ඳහරභ ව ඳදිඹඳළරළල්ර ඳහරභ ලෂණතිභත් 

වහ අභිභහනත් විධිඹට මන ඹන්න පුළුන් අසථහ රහ දීභ 

මඹෝජනහෂණ වළටිඹට ඔඵතුභහට භභ මේ අසථහමේදී භතෂණ යරහ 

මදනහ. රු ඇභතිතුභනි, iRoad Project  එමෂණ භහර් 7ෂණ 

තිබුණහ.  

රු ඇභතිතුභනි, මේ භහර් 7භ තිබුණු සීභහන් අඩු යරහ 

තිමඵනහ. ඒ සීභහ අඩු යරහ, ඳශල් ව ්රභහණඹ අඩු යරහ තිබුණු 

ආහයමඹන්භ බහවිතඹට ළනීභ වහ එහි ළඩ බහමට නතය 

මනහ හම  ආයංචිඹෂණ තිමඵනහ. ඒ ආයංචිමණ ළඵෆ තතු 

මවොඹහ ඵරහ තභයි භභ මේ ථහ යන්මන්. ංචහය රහඳඹෂණ 

ඵට ඳරිර්තනඹ යන්න පුළුන්   වඟුයන්මත, රඳමන්, 

මොත්භමල් ්රමේලර භහර් ංර්ධනඹ රඵහ මදන්න. එවිටයි  

යමේ ංර්ධනඹ ක්රිඹහත්භ න්මන්.  

භභ නුයඑළිඹ දිසත්රිෂණඹ නිමඹෝජනඹ යන භවජන 

නිමඹෝජිතමඹෂණ වළටිඹට, 1994 ර්මණ සිට මේ දෂණහ 

ඳහර්ලිමේන්තුට එන්න අයඹ රඵහ දුන්න නුයඑළිඹ 

දිසත්රිෂණමණ ජනතහම  එභ අලයතහ ළපිරීභ වහ අලය 

ටයුතු ය මදන මභන් භභ විමලුමඹන්  ඉල්රහ සිටිනහ. මේ 

අසථහමේදී එභ අලයතහ වහ ඩිනේ ටයුතු මශොත්, 

එභ් න් විලහර ළඩ මොටෂණ ය ළනීභට වළකිඹහ රළමඵනහ.  

විලසවිදයහරඹට ්රමේල මන දරුන්ට භහර් ඳවසුේ  

අලය මනහ. ඒ  හම භ   ඳහුගිඹ හරඹ තුශදී   ක්රිඹහත්භ 

ශ ඔවුන්ම  මන්හසිහහය ඳවසුේ   ළඩිදියුණු යනහඹ 

කිඹන මඹෝජනහ මභහි වන් මනහ.  ඒ වන ඉතහ ළදත්.    

අමේ  ේදනේර ඉන්න මොවිඹහම , ේරුහම , තු 

ේරුහම  දරුහ  එදහ එතළනට එනමොට ඔවුන්ට ඉන්න 

අලය ඳසු බිභෂණ තිබුමණ් නළවළ. ඒ නිහභ ඔවුන් ඳහල් ජීවිතඹට, 

විලසවිදයහර ජීවිතඹට ආයුමඵෝන්  කිඹපු අසථහත් තිමඵනහ.  

ඔවුන් එතළනින් ශහමන යමේ අනහත ඳයපුය වළටිඹට දහඹහද  

යන අසථහ, අහලඹ රහ න්න පුළුන්භ රළබී 

තිමඵනහ. ඒ නිහ මවට දමු අමේ යට බහය න්නහ 

වදයරුන්ට, ඉංජිමන්රුරුන්ට  ඒ වහ ඳවසුේ ළරසීභ 

අතයලය මනහ. උේමකෝණ,  තර්ජන, ර්ජන මේ  සිඹල්ර 

එනහ.    

අටයුතුේ, අහධහයණේ ඉදිරිමණ ඒහටත් ඇහුේන් 

මදමින් අලය  ටයුතු කිරීමේදී   අනහත ඳයපුය මනුමන් ඹේ 

මදඹෂණ යන්නටයි අඳ සදහනේ මන්මන්. ඒ යපු මදඹ ළන  

අඳට ථහ යන්න පුළුන්. අද අපි මේ ඳහර්ලිමේන්තු ළන ථහ 

යනහ.  එමු ථහ කිරීමේදී අඳට දහත් අභත යන්න 

පුළුන්භෂණ නළවළ, දිංත මේ.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ. ඒ හම භ අඳට දහත් අභත යන්න 

පුළුන්භෂණ නළවළ, එදහ දිළිඳු ජනතහ නහ සිටුවීභ වහ  

ටයුතු ශ දිංත ආර්.  ම්රුභදහ භළතිතුභහ. ඒ හම භ මේ 

යමේ යුේධඹ අන් යරහ, මෝටි මදෂණ මච්ච ජනතහම  

භයණ මයන්තු තභන්ට රඵහමන මේ යට  නිදවස යරහ, යට 

ංර්ධනඹ යන භහර් ඳේධතිඹ ස කිරීමේ දී භහින්ද 

යහජඳෂණ භළතිතුභහම  නභ ඉතිවහත මරහ තිමඵනහ. 

මේලඳහරනඥයින් වළටිඹට අඳට කීභෂණ තිමඵනහ,  අපි භවජන 

ඡන්දමඹන් ඳත් වුණහ නේ අපි මඳෞේලි එකිමනහට භඩ ව 

න්නහට ඩහ, අය මවොයේ ශහඹ, මේ මවොයේ ශහඹ 

කිඹනහට ඩහ- නලින් ඵණ්ඩහය භන් ත්රීතුභහට  වුණත් මේ මවො 

මඹෝජනහෂණ.- වළභ  මභොමවොතභ  ථහ මරුමොත් භහින්ද 

යහජඳෂණ මවොරු, මවොරු කිඹන්න ඳටන් ත්තහ; යහජඳෂණ 

ඳයේඳයහ මවොරු, මවොරු කිඹන්න ඳටන් ත්තහ, ේමේඹ ව 

වයඹත් එෂණ. අපි ශ මභමවය ළන ථහ යන්න සදහනේ 

නළවළ. අපි ආයේබඹෂණ දීරහ තිබුණහ. ඒ ආයේබඹත් එෂණ  

ඉසයවට ඹන්න පුළුන් අසථහ රහ දී තිමඵනහ. එඹ  

ඇදමන ඹන්න ටයුතු යරහ තිමඵනහ. එදහ චීනඹ මවො නළවළ  

කිේහ. චීනමඹන් මුදල්  න්නහඹ  කිේහ.  චීනමඹන් මුදල් 

අයමන  ටයුතු යනහඹ කිඹනමොට භට භතයි රෂණසභන් 

කිරිඇල්ර භළතිතුභහ කිේහ, "මභොන තවංචි තිබුණත් යුමයෝීඨඹ 

යටලින් අඳට ණඹ මදනහඹ කිේමොත් AR, FR  හම  

මේල්ලින් න්නමොට අඳට ඒ ක්රිඹහත්භ යන්න  ඵළරි 

මන තළන් තිමඵනහ" කිඹහ. නමුත් චීනමඹන් මදනහඹ කිඹපු 

ණඹ මුදරත් අයමන මේ ඩිනමින්  යපු නිහභ ඒ අසථහ 

රහ න්න  පුළුන් මයි කිඹහ එදහ විරුේධ ඳෂණමණ ඉේදි  

තමුන්නහන්මු ඒ භතමණ හිටිඹහඹ කිඹන එ භම  තුටට  

හයණඹෂණ.  

අඳට අලය වුණහ, භවනුයට ඹන්න අධිමේගී භහර්ඹ. අඳට 

අලය වුණහ, භවනුය නයමණ තදඵදඹ අන්  ය න්න. භභ 

හිතනහ, අමේ දරුන්ට වරි එතළනින් ඉසයවට  ඹන්න අසථහ 

රහ න්න, තමුන්නහන්මු  තය ලමඹන් ඒ හර්ඹඹ නිභ  

යරහ  මේවිඹ කිඹහ. ඒ නිහ භන්දහමී ඹනමොට  හිතතුන්ට 

දුන්නහඹ, මඳෞේලි දුන්නහඹ; ඒමන් මුදරෂණ මවොයහ ෆහඹ; 

ඳහයල් යත්තයන්ලින් වදන්න තිබුණහඹ කිඹ කිඹහ උදේ 

අනන්මන් නළති, මවෝද මවෝද භමේ දභන්මන් නළති අඳට 

රළබුණු අසථහමේදී අපි ඒ හර්ඹ බහයඹ යමු.  අද තමුන්නහන්මු 

අපි කිඹපු ථහෂණ අයමන ඒ ළන කිඹනහ.   

ඳහුගිඹ දසර යුේධඹ යනමොට ඕනෆ මොමනකුට  

යුේධඹ යන්න පුළුන් ඵ කිේහඹ කිඹහ ඇභතිතුභහට මචෝදනහ 

තිමඵනහ. ඒ හම භ  ඒ මවෝද භමේ දභනහට ඩහ යුේධඹ 

අන් යරහ නිදවස ය ත්තු මේ යට  ංර්ධනඹ යන්න 

පුළුන් අහලඹ, අසථහ රහ දී තිමඵනහ.  මභන්න මේ 

තත්ත්ඹ ඹටමත් ඳශහත් බහමේද, ්රහමේශීඹ බහමේද කිඹහ 

මොඹන්මන් නළති ග්රහමීඹ භේටමේ භහර් ටි ස කිරීභ වහ  

භහර් තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිළිඵ භභ රු ඇභතිතුභහට 

සතුතින්ත මනහ, ඒ තුළින් අමේ හම  දුසය ේභහනර 

තිමඵන අඩුඳහඩු පුයහමන ඉසයවට ඹන්න පුළුන්භ තිමඵන 

නිහ. මවො මදඹ මවොයි කිඹන්නත්, ළයදි මදඹ ළයදියි 

කිඹන්නත් කිසි මරහ අපි ඳළකිමරන්මන් නළවළ. ළයදි මදඹ 

ළයදියි කිඹන එ තභයි අඳට අලය මන්මන්. රු ඇභතිතුභනි, 

අඳ සිඹලු මදනහභ එ අයමුණෂණ යහ ඹමු. ඒ අයමුණ 

මභොෂණත් මනොමයි මේ යමේ  ජහති  මේලඳහරනඹ හම භ 

ජහති ්රතිඳත්තිඹෂණ තිමඵන්න ඕනෆ. ඇභතිරු, යජඹඹන් භහරු 

747 748 

[රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ] 



2016 මනොළේඵර් 23  

මනහට ඩහ ජහති ්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ අලය 

මනහ. අපි එකිමනහට ඇ් ල්ර දිෂණ යරහ, එකිමනහට 

මචෝදනහ යරහ,එකිමනහ යපු විමේචනඹන් දිවහ ඵරහමන 

ඉන්නහට ඩහ ජහති ්රතිඳත්තිඹ ඉදිරිඹට මන ඹහමේ අයමුණ 

යහ අඳ ඹහ යුතු මනහ.  යට ංර්ධනඹ කිරීමේ කීභ   අඳ 

සිඹලු මදනහම භ -මේ 225 මදනහභ- තු හර්ඹ බහයඹෂණ මනහ. 

ඵහුතයඹෂණ ආණ්ඩුෂණ වළටිඹට ඉන්නමොට සුළුතයඹෂණ  

වළටිඹට අපි ඉන්නමොට ඒහඵේධ විඳෂණඹ  මචෝදනහට රෂණ 

මන විඳෂණඹෂණ වළටිඹට ටයුතු යනහ නේ තය මර   මේ 

යටට, මේ ජහතිඹට ඒ  හම භ මේ භහතෘ භූමිඹ මනුමන් එඹ  

ළයදියි කිඹන්න කිසි මරහ ඳළකිමරන්මන් නළවළ.  

අපි වරී මේලඳහරනඹෂණ යනහ මනොමයි, හමන්ත් 

මදඹෂණ උදුයහ ත්ත විධිඹට ථහ යනහත් මනොමයි. නිළයදි මේ 

නිළයදියි කිඹරහ කිඹන්න අපි සදහනේ ඵත් විමලුමඹන් භතෂණ 

යන්නට ඕනෆ.  

ඳසු ගිඹ අඹ ළමණදී දුන්නු මඳොමයොන්දු ණනහෂණ තිමඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "2016 අඹළමඹහි ඉටු මනොව 

්රධහන  මඹෝජනහ" ඹන ශීර්ඹ ඹටමත් රුණු 30ෂණ ඇතුශත් 

මල්නඹෂණ භභ වභළගත* යනහ.  

අද රුපිඹර ඵහල්දු මරහ තිමඵනහ, එමවභ නළත්නේ ඳවශ 

ඵළවළරහ තිමඵනහ. එදහ රුපිඹල් 130ට තිබුණු  ඇමභරිහනු 

මඩොරයඹ අද රුපිඹල් 150 දෂණහ ඉවශට ඹන විට, අමේ ජීන 

විඹදභ තත් ඉවශ ඹන තත්ත්ඹෂණ ඇති මනහ. කිසි 

මමනකුට ඒ ශෂණන්නට පුළුන්භෂණ නළවළ. ඒ  මවුතු 

නිහ අඳට අලය බහණ්ඩ මිරදී ළනීමේදී, අපිට අලය ආවහය 

මිරදී ළනීමේදී ළඩි මුදරෂණ ළඹ යන්නට සිදු මනහ. මේ 

විධිඹට ජීන විඹදභ ළඩි න විට, භව ජනතහම  අලයතහ 

පුයන්නට මනොවළකි න විට යජඹ අ්රහදඹට ඳත්වීභ ශෂණහ 

න්නට එකිමනහට ඇ් ල්ර දිගු යනහට ඩහ ඒ වහ 

ඳවසුේ ඳඹහ දීභ, ඒ වහ උත්තය ඳඹහ දීභ තභයි අමේ 

කීභ මන්මන්. එභ නිහ භභ කිඹන්නට ළභළතියි, අපි 

නියන්තයමඹන්භ භව ජනතහම  සුඵ සිේධිඹ වහ සුඵහදී 

හිතරහ, සුඵහදී ටයුතු යන්නට රළවළසති ඵ. යජමණ නිරධහරි 

භවත්භ භවත්මීන්ට, ජහති ලමඹන් න්නහ තීන්දු නතය මනොය 

ඉසයවහට මන ඹහමේ කීභෂණ තිමඵනහ. මභොද, ආණ්ඩු 

එනහ, ආණ්ඩු ඹනහ.  අයඹහම  මඵෝේ එද, මභඹහම  මඵෝේ 

එද, අයඹහම  නභද, මභඹහම  නභද කිඹන එ මනොමයි 

නිරධහරින් ඵළලිඹ යුත්මත්. තනතුරු, තහනහන්තයරට ඩහ අපි 

ශ මභමවය අනුයි අපි ළන හිතන්නට පුළුන් මන්මන්. 

දහ මවෝ ඔඹ නිරධහරි භවත්භ භවත්මීනුත් විරහභ ඹනහ. එදහට 

ඔඵට තිමඵන ආත්භ තෘේතිඹ මන මභොෂණත් මනොමයි, ඔමේ 

මුහ හරඹ තුශදී ඔඵ ශ මභමවයයි. එදහට ඔඵ ශ මුඹ 

ළන මභමන හි යන්නට පුළුන් අසථහ ළරමනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, නිරධහරින්ට මවොරු, ංචහහයමඹෝ කිඹරහ කිේහභ ඒ 

අඹ අසීරුතහට ඳත් මනහ, ඒ අඹට ළඩ කිරීභට අඳවසු 

තත්ත්ෂණ ඇති මනහ. ඒ අසීරුතහ භත AR එමන්, FR 

එමන් පිට කිසිභ මදඹෂණ යන්නට නිරධහරින් සදහනේ නළවළ.  ඒ 

නිහ ඉතිවහත මන ළඩ මොට කිරීභට පුළුන්භෂණ නළති 

මන ඵ තමුන්නහන්මුරහ ඳළවළදිලි දන්නහ. ්රහමේශීඹ මල්ේ 

හර්ඹහරඹ, දිහඳති හර්ඹහරමණ ඉරහ අභහතයහංලඹ දෂණහ සිටින 

නිරධහරින් තභන්ම  විරහභ ළටුඳට ්රලසනඹෂණ ඇති මයි කිඹන 

බඹ නිහ  නීතිඹට අනු  ක්රිඹහත්භ මන්න ඳභණයි ඵරන්මන්.  

රු ඇභතිතුභනි, අපි ්රහමඹෝගි හිතරහ ඵළලුමොත් භවය 

මරහට මොශමට වරිඹන චක්රමල්ඹ භව නුයට වරිඹන්මන් 

නළවළ. භවනුයට වරිඹන චක්රමල්ඹ නුයඑළිඹට වරිඹන්මන් 

නළවළ. භූමෝලීඹ පිහිටීභත් භඟ ඹේ ඹේ තීන්දු න්නට මනහ. 

ආඳදහෂණ එන විට තීන්දුෂණ න්න මනහ.  භවය තීන්දු 

ළනීමේදී AR එයි, FR එයි භඟ  ට යවුමේ ගිහින් එන විට 

කිසිභ ්රමඹෝජනඹෂණ නළති මන්නට පුළුන්. එළනි අසථහර 

අපි ඒ නිරධහරින්ට ඵළණරහ ළඩෂණ නළවළ. ඔවුන්ට ඒ ඳවසුේ 

ඳඹහ දීභට තභයි ළබිනේ භණ්ඩරඹෂණ, ඳහර්ලිමේන්තුෂණ, 

විධහඹඹෂණ, යසථහදහඹඹෂණ තිමඵන්මන්. ඒ තීන්දු තීයණ 

න්නයි ඒ ආඹතන තිමඵන්මන්. ඒ තීන්දු ේඵන්ධ තභයි 

අධියණඹට ඹන්මන්. මේ තභයි ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 

්රහමඹෝගි බහවිතඹ. අපි ආණ්ඩුක්රභ යසථහත් භඟ ඉදිරිඹට 

ඹහමේදී ඒ තීන්දු ළනීභට අලය ඳවසුේ මදන්නට ඕනෆ. ඒ අනු 

තභයි අපි ඉතිවහඹට එතු මන ඹේ මදඹෂණ ශහ කිඹරහ 

කිඹන්න පුළුන්භ රළමඵන්මන්.  
 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් අන් යන්න. 

 
ගරු සී.බී. රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹෂණ මදන්න.  

භභ විමලුමඹන් නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයහංලඹ ළනත් ඹභෂණ කි යුතු තිමඵනහ. තරුණ 

තරුණිඹන්ට වළකිඹහට අනු රැකිඹහෂණ රඵහ ළනීභ වහ 

පුහුණු රඵහ මදන ආඹතන ආර්ණීඹ තළන් ඵට ඳරිර්තනඹ 

යන්නට නේ ඒ වහ ඳවසුේ ළඳයිඹ යුතුයි කිඹන එත් භභ 

විමලුමඹන් වන් යනහ. ්රහමේශීඹ මල්ේ හර්ඹහරරට 

විදයහ වහ තහෂණණ නිරධහරින්, -විදහතහ නිරධහරින්- ඳත් ය, 

වළකිඹහ හිත දෂණ දරුන් මතෝයහ මේයහමන ඒ 

භධයසථහනරට මඹොමු ය ළනීභත්, අලය ඳවසුේ 

රහදීභත් අමේ කිභෂණ ඵ ්රහල යමින්, අසථහ 

රහදීභ පිළිඵ භම  මෞයනීඹ සතුතිඹ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභහට පුද යනහ. භභ අභහතයරුන් සිඹලු මදනහටත් 

සතුතින්ත මනහ. රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, අපි 

අමේ කීභ ඉසට කිරීමේදී මීට ඩහ ්රහමඹෝගි, මීට ඩහ 

මවොඳින් හිතරහ ඵරරහ ක්රිඹහ ශ යුතු ඵ ්රහල යමින් භම  

ථහ අන් යනහ. සතුතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු විජිත මවුයත් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට මිනිත්තු 

15 හරඹෂණ තිමඵනහ. 

 
 [අ.බහ. 2.39] 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ஶயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අධිමේගී භහර් ඉදිකිරීමේදී 

භතු න ්රධහන ළටලු තභයි, ඉඩේ අහිමි න ජනතහට න්දි 

රඵහදීභ. රු ඇභතිතුභනි,  මීට මඳය අසථහදී මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේදීභ භභ මේ ්රලසනඹ භතු ශ මරහමේ, "ඒ 
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————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

්රමේලමණ ජනතහත් එෂණ වදිසි හච්ඡහෂණ ඳත්නහ, 

තිමඵන ළටලු එභ හච්ඡහමේදී නියහයණඹ යනහ, 

ඔෂණමතෝඵර් භහමණ 10ළනි දහ  2ට ඒ හච්ඡහට භහ  

ේඵන්ධ මනහ" කිඹහ ඒ මරහමේ ඔඵතුභහ මඳොමයොන්දුෂණ 

දුන්නහ; එඟතහ ඳශ ශහ. නමුත්, එමවභ හච්ඡහෂණ 

ඳළළත්වුමණ් නළවළ, රු ඇභතිතුභනි. මේ න මතෂණ එළනි 

හච්ඡහෂණ ඳළළත්විරහ නළවළ. මේ නිහ එභ ්රමේලමණ ජනතහ 

විලහර ්රලසනඹට මුහුණ දී සිටිනහ. මන්මුල්ර, මිනුන්මොඩ, 

මීරිභ, මේඹන්මොඩ, ගිරිඋල්ර දෂණහ ්රමේලර ජනතහට  මේ 

භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ නිහ ඉඩේ අහිමි මනහ. තභන්ම  

ඉඩේ පිළිඵ නිළයදි තෂණමුරුෂණ ඒ අඹට මේ න මතෂණ රළබී 

නළවළ. නමුත්, ්රහමේශීඹ මල්ේ හර්ඹහරඹ භ් න් ඉඩේ ඳළරුේ 

ටයුතු සිේධ යනහ. දළනටත් ඇවිත් ත ඳවෂණත් න්දි 

මන්මන් නළති, ත ඳවත් න්දි මුදරෂණ ළන වන් 

යන්මන් නළති, භුෂණතිඹ ඳයහ දීමේ ලිපිමල්නරට අත්න් 

න්නහ.  

භවය තළන්රදී ටිෂණ තර්ජනහත්භ සරඳමඹන් තභයි 

මේ ලිපිමල්නරට ජනතහමන් අත්න් න්මන්. මේ 

මල්නරට අත්න් මශු නළත්නේ, "ඉඩභ ේපූර්ණමඹන් 

ඳයහ න්නහ, න්දි මුදල් කීඹෂණත් වේඵ න්මන් නළවළ, එභ 

නිහ අනිහර්ඹමඹන්භ මේට අත්න් යන්න" කිඹහ  ඔවුන් බිඹ 

ේදනහ. හේ්රදහයි ඳත්හ මන ආපු ඒ ඉඩඩේ අහිමි න 

ඒ අහිං, අයණ ජනතහ මේ නිහ අද විලහර ීඨඩහට ඳත් 

මරහ සිටිනහ. මේ පිළිඵ ඳළවළදිලි, නියවුල් ක්රභමේදඹෂණ ස 

විඹ යුතුයි. අදහශ තෂණමුරු නිරධහරින්, ්රහමේශීඹ මල්ේ 

හර්ඹහරමණ නිරධහරින්, ඳරිය නිරධහරින්, භහර් ංර්ධන 

අධිහරිමණ නිරධහරින් ලමඹන් සිඹලු ආඹතනර නිරධහරින් 

එතු යරහ, ඒහඵේධ හච්ඡහෂණ ඳළළත්වහ නේ මේ ළටලු 

ඳවසුමන්භ නියහයණඹ යන්න පුළුන්.  

තෂණමුරු කිරීමේ ක්රභමේදඹ පිළිඵයි මභතළන ්රධහන 

්රලසනඹ තිමඵන්මන්. විවිධ විධිඹට තෂණමුරු යනහ. ඔඵතුභහ  

පිළිත්තහ. ඒ තෂණමුරු කිඹන එ වරිඹට දන්මන් නළති, 

තභන්ම  ඉඩභ ඳයහ මදන්මන් මොමවොභද   

"යජමණ ංර්ධන ටයුත්තෂණ වහ ඉඩේ ඳයහ ත වළකියි, 

වළඵළයි, ඳයහ ත වළකි න්මන් මමශ මඳොශ ටිනහභ භත ඒ 

න්දි මුදල් රඵහදීමභනුයි" කිඹහ අදහශ ඳනමත් 38 (අ) 

උඳන්තිමණ ඉතහ ඳළවළදිලි වන් මනහ. ඒ මමශ මඳොශ 

ටිනහභ භත මභන්න මේ මුදර තභන්ට රළමඵනහ කිඹහ ඉඩේ 

හිමිඹහට, නිහ හිමිඹහට, කුඹුරු ඉඩේ හිමිඹහට දළනන්න රළබිඹ 

යුතුයි. ඒ මලි අයිතිහසිභෂණ. ඒ අයිතිඹට ඉඩ මදන්මන් 

නළති, ඒ තෂණමුරු වන් යන්මන් නළති ඉඩේ ඳයහ 

ළනීභ ේපූර්ණමඹන්භ ළරැදියි. එභ නිහ එභ හයණඹ මමයහි 

ඔඵතුභහම  අධහනඹ මඹොමු යන්න කිඹහ භභ නළතත් 

ඔඵතුභහමන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

අද මභඹ  ්රධහන ජනතහ ්රලසනඹෂණ ඵට මරහ තිමඵනහ. මේ 

අධිමේගී භහර් ඉදිමන ඒ සිඹලු ්රමේලර ජනතහ විවිධ 

අසථහරදී තභන්ම  මඳෞේලි රැකීයෂණහ ඳළත්තට දභරහ, 

දිවි ඳයදුට තිඹරහ, දළන් මේ ්රලසනඹ මනුමන් උේමකෝණ 

ක්රිඹහභහර්රට ඹනහ; හච්ඡහරට ඹනහ. විවිධ හච්ඡහ 

මිති තිේඵත්, ඒහට උත්තයඹෂණ රළබී නළවළ. එභ නිහ වහභ ඒ 

ජනතහ ම  දුෂණළනවිල්රට ඇහුේන් දීරහ, ඒ ්රලසනඹ 

නියහයණඹ යරහ, හධහයණ න්දි මුදරෂණ රඵහමදන්න කිඹහ භභ 

ඔඵතුභහමන් නළත ඉල්ලීභෂණ යනහ.  

මදළනි හයණඹ මභඹයි. මේ අධිමේගී භහර් ඉදිකිරීමේදී 

ඉතිවහමණ සිට තිබුණු මරොකු ්රලසනඹෂණ තභයි, මභභ 

ටයුතුරට විනිවිදබහඹෂණ මනොභළතිභ ව මේහමණ ඇතින 

ඹේ ඹේ අක්රමිතහ. නමුත්, ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් මන්න ලින් 

ඔඵතුභන්රහභ කිේහ, "විෘත මටන්ඩර් දළන්වීභකින් තභයි මේ 

අධිමේගී භහර් ඉදි කිරීභ වහ මොන්ත්රහත්රුන් මතෝයහ 

න්මන්" කිඹහ. නමුත්, ඔඵතුභහභ පිළින්නහ, මභහි Section 3 

මොට  ජඳන් ඵළංකු ණඹ ආධහය භතයි  ඉදින්මන් කිඹහ. 

 ජඳන් ඵළංකුමන් ණඹ  න්නහ කිඹන්මන් ජඳන් ආණ්ඩු 

මදන ආධහයඹෂණ මනොමයි.  මේ ේපූර්ණමඹන්භ හණිජභඹ 

ණඹෂණ. හණිජභඹ ණඹ න්න මොට අඳ එඹහරහම  

මොන්මේසිරට එමවභ ඵළ මන්න ඕනෆ නළවළ. නමුත් 

ඔඵතුභන්රහ මුණ ළහුණු මරහමේ, ජඳහන අභළතියඹහම  

ඳළත්මතන් ඉල්ලීභෂණ ය තිබුණහ, මේ හර්ඹඹ ජඳහන 

මොන්ත්රහත්රුමකුට මදන්නඹ කිඹහ. ඒ හධහයණ මන්න 

පුළුන්. ඔවුන්ම  ඵළංකුකින් ණඹ මදන මොට -හණිජ ණඹෂණ 

වුණත්-  ඒ යහඳෘතිඹ ඉදිකිරීභත් ඔවුන්ට මදන්න කිඹහ ඔවුන්ම  

ඳළත්මතන් ඉල්ලීභෂණ යන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඒ ඉල්ලීභ ඉ ටු 

යන්න අඳ අනිහර්ඹමඹන් ඵළඳිරහ නළවළ. වළඵළයි, 

ඔඵතුභන්රහම  ඳළත්මතන් ශ්රී රංහමේ ජඳන් තහනහඳති 

හර්ඹහරඹට කිඹහ ඹනහ, ඒ වහ මොන්ත්රහත්රුන් නේ 

ය එන්නඹ කිඹහ.  

ලියුමේ ඳළවළදිලිභ වන් මරහ තිමඵන්මන්,  

"තුන්මදමනෂණ මවෝ ළඩි ණනෂණ" කිඹහයි. Taisei Corporation 

එ, Penta-Ocean Construction Co. Ltd. එ, Wakachiku 

Construction Co. Ltd.  එ කිඹන ආඹතන තුන තභයි Embassy 

එමන් එපු ලියුමේ ඳළවළදිලිභ වන් ය තිමඵන්මන්. මේ 

bid  යපු එමෂණදි  Penta-Ocean Construction Co. Ltd.  එ 

ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹහ තිමඵනහ, marine works ව land 

reclamation විතයයි අඳ යන්මන් කිඹහ. අපි ඳහයල් වදන්මන් 

නළවළ, අපි මේ ටයුතුරට ඳභණයි භළදිවත් න්මන් කිඹරහ 

කිඹනහ. එතමොට Wakachiku Construction Co. Ltd. 

කිඹනහ, “අපි ඳහරේ ඳභණයි වදන්මන්” කිඹරහ. ඵරන්න, ටිෂණ 

ළ හිත හයණහෂණ මභතළන තිමඵනහ. ආඹතන තුනෂණ නේ 

යනහ, ඒ ආඹතන තුමනන් මදෂණභ කිඹනහ, “අපි නේ 

ඳහයල් වදන්මන් නළවළ, අපි ඳහරේ වදන්මන්, marine works 

තභයි යන්මන්, ඉඩේ ටයුතු යන්මන්”යි කිඹරහ. එතමොට 

එ ආඹතනඹෂණ තභයි ඉතිරි න්මන්. ඒ කිඹන්මන් Taisei 

Corporation එ. Taisei Corporation එමෂණ අඹදුේ ඳමත්ත් bid 

bond එ නළවළ. එතමොට ඔවුන්ම  ඳළත්මතන් කිඹනහ, “අඳට 

ඒ භහර් ඉදිකිරීේ පිළිඵ ේපූර්ණමඹන්භ drawings මදන්මන් 

නළති අඳට  bond එෂණ මදන්න ඵළවළ”යි කිඹරහ. එතමොට 

එතළන ්රලසනඹෂණ තිමඵනහ. එමවභ නේ, අපි ඒ drawings 

සිඹල්රභ දුන්මන් නළත්මත් ඇයි  ඒ අඩු ඳහඩු තිමඵන්මන් 

මොතළනද  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ මොල්මරෝ bid bond එ දුන්මන් නළවළ. ඒ ඒ 

මොල්රන්ම  ළරැේද. අඳට ඒ tender එ cancel  යන්න සිේධ 

වුණහ. අපි දළන් නළත යෂණ tenders ළහ තිමඵනහ. භහ හිතන 

වළටිඹට අද -23rd- අන් දිනඹ.  
 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ஶயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභන්රහ නළත දීපු එමෂණ තිමඵන්මන් ති මදෂණ. 
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ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. මභොද, අඳට ඒ ඳහමර් ළඩ ඉෂණභනට ඳටන් න්න ඕනෆ. 

දළනටභත් අවුරුදු එවභහයෂණ, අවුරුදු මදෂණ තමරහ 

තිමඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මොටින්භ කිඹනහ 

නේ, මේ ඳහයල් වදන්න අඳට ල්ලි නළවළ. ඒ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු 

හරමණත් සිේධ වුණු මදඹෂණ. ජඳන් ඵළංකුකින් මුදල් මදනහඹ 

කිේහභ, අපි තහනහඳති හර්ඹහරඹට කිේහ, ඒ මොල්රන්ට මේ 

වහ තුන්මදනකු මඹෝජනහ යන්නඹ කිඹරහ. ඒ තභයි වරි 

ක්රභඹ. අපි මඹෝජනහ මශු නළවළ. ඒ මොල්රන් තභයි මඹෝජනහ 

මශු. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ஶயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ඇභතිතුභනි, ඒ ේඵන්ධමඹන් තභයි භහ මේ ්රලසනඹ භතු 

යන්මන්. ඊට ඳසමු ඔඵතුභන්රහ හරඹෂණ මදනහ, ති මද 

හරඹෂණ තුශ bid bonds මදන්නඹ කිඹරහ. එතමොට මඩොරර් 

බිලිඹනඹ යහඳෘතිඹට ති මදෂණ ඇතුශත bid bond එෂණ 

මදන්න පුළුන්ද  ඒ වදන්මන් මොමවොභද  ඇත්තටභ 

ත්මතොත්, මභඹ විලහර යහඳෘතිඹෂණ. ති මදකින් ඒ යහඳෘතිඹ 

වහ bid bond එෂණ මදන්මන් මොමවොභද කිඹන ්රලසනඹ 

තිමඵනහ. මොමවොභ වුණත් ඔඵතුභන්රහ ති මදෂණ මන් දීරහ 

තිමඵන්මන්. ජඳහනමණ ඵළංකුකින් ණඹෂණ නිේදී, අමේ යට තුශ 

ක්රිඹහත්භ න ්රේඳහදන ක්රභමේදඹෂණ අඳට තිමඵනහ මන්. අපි 

ඒ වහ සහධීන ්රේඳහදන මොමිභෂණ ඳත් යරහ තිමඵනහ 

මන්. ඒ මොමිභ වයවහ මන් මේ ්රේඳහදන ටයුතු සිේධ න්න 

ඕනෆ. එමවභ තිබිඹදී, තුන්මදනකු නේ යන්නඹ කිඹරහ ඒ 

මොල්රන්ට කිඹන්මන් ඇයි  එතළන ්රලසනඹෂණ තිමඵනහ මන්. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි මේ වළභ තීයණඹෂණභ ක්රිඹහත්භ යන්මන් ළබිනේ 

භණ්ඩරමණ අනුභළතිඹ රැමනයි. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ஶயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මන්න පුළුන්. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අඳට ජඳහනමඹන් ණඹ වේඵ වුණහ. ඊට ඳසමු අපි ළබිනේ 

භණ්ඩරඹට එඹ මඹොමු ශහ. ළබිනේ භණ්ඩරමණ අනුභළතිඹ 

රළබුණහ, තහනහඳති හර්ඹහරඹ වයවහ තුන්මදනකු ළන්නඹ 

කිඹරහ. වළභ පිඹයෂණභ ළබිනේ තීයණ අනු තභයි අපි 

ක්රිඹහත්භ යන්මන්.  
 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ஶயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ පිළිඵ අභළතියඹහ ළබිනේ භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ශ 

ළබිනේ ඳත්රිහ, සරිඹහයච්චි භවත්තඹහ එපු ලියුභ, ජඳන් 

තහනහඳතියඹහ මනුට එහි මදමනිඹහ එපු ලියුභ ආදී ඒ 

සිඹල්රභ භහ ශඟ තිමඵනහ. ඒ මේල් පිළිඵ ්රලසනඹෂණ නළවළ. 

වළඵළයි ්රලසනඹ තිමඵන්මන් මභතළනයි. මේ ක්රභඹ තභයි යහජඳෂණ 

ඳහරනඹත් මන ගිමණ. Tenders ළ මේමේ නළවළ. මතෝයහ ත් 

මොන්ත්රහත්රුකු අයමන ළබිනේ භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් 

යරහ අනුභත යහ න්නහ. ඳසු ගිඹ හරමණ ඵළසිල් යහජඳෂණ 

භවත්තඹහත් මශු මේ තභයි. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අමේ මුදල්ලින් මේ මේල් 

යනහ නේ, අඳට tenders ළන්න පුළුන්. That is, if it is 

our money. But, this is not our money; this money is from a 

Japanese bank. When a Japanese bank gives us money, we 

have to select the contractor from among the Japanese 

contractors.  If we have money to build these roads, then we 

can call for tenders from anybody. For example, ඳසු ගිඹ 

ආණ්ඩු හරමණ චීන ආණ්ඩුමන් තභයි මේ මේල්රට මුදල් 

දුන්මන්. එතමොට චීන මොන්ත්රහත්රුකුටයි ඒ මොන්ත්රහත්තු 

ගිමණ. ඒ තභයි ක්රභඹ. අඳට මුදල් තිමඵනහ නේ, - if we have 

money to build the roads, then we should call for tenders. I 

agree. But, when we do not have money, when we have to 

borrow it from Japan or China, we have to give the contract 

to a Japanese or a Chinese  contractor.   

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ஶயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

If it is a donation or a loan from the Japanese 

Government, that is okay. But, this is not a loan given by 

the Japanese Government. මේ ඵළංකුකින් න්නහ ණඹෂණ. 
මේ ණඹ න්මන් මඳොලිඹට. එතමොට ඒ වහ මොන්මේසි 
තිමඵනහ මන්  එතමොට අඳට අමේ ්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹට 
ඹන්න පුළුන්. එමවභ අනිහර්ඹඹ කිරීභෂණ නළවළ. එමවභ ඵළඳීභෂණ 
නළවළ. ජඳහනමණ මොන්ත්රහත්රුකුට මේ මොන්ත්රහත්තු 

මදන්න කිඹරහ ජඳන් අභළතියඹහ යරහ තිමඵන්මන් courtesy 

appeal එෂණ. ඒ නිහ මේ වහ open tenders ළන්න 

ඔඵතුභන්රහට අසථහ තිබුණහ. ඔඵතුභන්රහ open tenders 

ළන්මන් නළති, nominated tender procedure එෂණ තභයි 
මේ ටයුත්මත්දී අනුභනඹ යරහ තිමඵන්මන්. මේට කිඹන්න 
ඵළවළ, විෘතබහඹෂණ තිමඵන නිළයදි ්රේඳහදන ක්රභමේදඹෂණ 
අනුභනඹ ශහඹ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ හරමණ තිබුණු මචෝදනහ 
ේඵන්ධමඹන් ශ ඵයඳතශ විමේචනඹ මේහයි. මේ මුදල් 
ජඳහනමඹන් ත්තහට, ජඳහනඹ නිේ මදන්මන් නළවළ මන්. මේහ 
ණඹ මුදල් මන්. මඳොලිඹ  මනහ මන්. මේහ අමේ යමේ 
ජනතහ මන්න එඳහ ඹළ.  ඒ නිහ ඒ අයිතිඹ අමේ යටට තිබිඹ 
යුතුයි. ඒ ඔඵතුභන්රහට වරිවළටි ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්. 
මභතළන ඒ ඳහවිච්චි මරහ නළවළ.  

“අපි ණඹ මදනහ. පුළුන් නේ මේ මදන්න මෝ” කිඹරහ 

හභහනයමඹන්  එමවභ කිඹනහ. ඒ වුණහට අපි ඒට ඵළඳිරහ 

නළවළ. මභොද, අපි න්මන් ණඹෂණ. මඳොලිඹත් එෂණ අපි ඒ ණඹ 

මුදර මනහ. ඒ වහ මොන්මේසිත් තිමඵනහ. මභතළනදී 

අනුභනඹ ය තිමඵන ක්රභමේදඹ අනු ඵළලුමොත්, අපි ජහති 

්රේඳහදන මොමිභ පිහිටුවීමේ කිසිදු පරඹෂණ නළවළ. මභොද, 

අපි ජහති ්රේඳහදන මොමිභ කිඹහ ආඹතනඹෂණ පිහිටුවමණභ 

ඳසුගිඹ හරමණ මභළනි මොන්ත්රහත් පිළිඵ තිබුණු ඵයඳතශ 

විමේචන නිහයි. ඒ නිහ තභයි ජහති ්රේඳහදන මොමිභ කිඹහ 

 මොමිභෂණ අලුමතන්භ පිහිටුන්න තීයණඹ යන්න සිදු වුමණ්. 

මභමතෂණ ල් එළනි ආඹතනඹෂණ තිබුමණ් නළවළ මන්.  එමවභ 

නේ, මභොන යහඳෘතිඹ ශත් ජහති ්රේඳහදන මොමිමේ 

්රේඳහදන ඳටිඳහටිරට අනුකර තභයි යන්න ඕනෆ. එඹට 

ජඳහනමඹන්ද, චීනමඹන්ද, එංරන්තමඹන්ද මොමවන්ද ල්ලි 

එන්මන් කිඹන එ මනොමයි ළදත් න්මන්. ආධහය මදනහ 

නේ, ඒ මොල්රන්ට පුළුන්, ඹේ ඹේ මේල්  කිඹන්න.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මභහිදී විමලුමඹන්භ ඵළංකුකින් තභයි ණඹ න්මන්. එහි 

තිමඵන මිේසුයි ඵළංකුමන් ණඹ න්මන්. එතමොට ඒ 

ඵළංකුමන් ණඹ ළනීමේදී, ්රේඳහදන ක්රිඹහලිමඹන් ඵළවළය 

ටයුතු කිරීභ ළරැදියි, රු ඇභතිතුභනි. ඒ නිහ ඒ හයණඹ 

මමයහිත් ඔඵතුභහම  අධහනඹ මඹොමු යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, තුන්මනි හයණඹ මභඹයි. විමලුමඹන් 

අධයහඳන ෂණමුත්රඹ තුශ  මඵොමවෝ රුණු ළන අද උමේ 

හච්ඡහට රෂණ වුණහ. නමුත් ශියඹන්ම  ඳළත්මතන් තිමඵන 

ළටලු පිළිඵ ථහ යන්න ඕනෆ. 2016 යට 

විලසවිදයහරරට සිසුන් මතෝයහ ළනීමේදී, විමලුමඹන්භ 

භවමඳොශ ශියහධහය රඵහදීමේදී ඔඵතුභන්රහ ඒ මදභවුපිඹන්මන් 

ඉල්රහ තිමඵන්මන්, 2014 අවුරුේමේ ආදහඹේ හර්තහයි. මඵොමවෝ 

මදභවුපිඹන් ආණ්ඩුමේ පුංචි යසහෂණ යරහ, 2015 අවුරුේමේ 

විරහභ ගිහින් ඉන්න පුළුන්. විරහභ ගිඹහභ මලි ළටුඳ කිඹන්මන් 

ඉතහභ මොච්චභෂණ. ඇත්තටභ මඵොමවෝ යහජය මුඹන්ට මලි 

ළටුඳ ලමඹන් විලහර මුදරෂණ රළමඵන්මන් නළවළ. විවිධ දීභනහ 

එතු වුණහභ තභයි ළටුඳ ලමඹන් ළඩි මුදරෂණ රළමඵන්මන්. 

එතමොට 2015 අවුරුේමේ විරහභ ගිඹ මදභවුපිඹන්ම  දරුන්ට 

ඵරත් අහධහයණඹෂණ සිේධ මනහ. ඔවුන්ට භවමඳොශ 

ශියහධහයඹ රළමඵන්මන් නළවළ. ඒ නිහ මේ තත්ත්ඹ මනස 

යරහ, 2016 ය වහ විලසවිදයහරඹට ඵහ න්නහ සිසුන්ට 

භවමඳොශ ශියහධහය රඵහ දීමේදී, 2015 මර් ආදහඹේ තත්ත්ඹ 

රහ ඵරන්න. ඒ ක්රභමේදඹ තුළින් ශියඹන්ට හධහයණඹ ඉටු 

යන්න කිඹන එ භහ භතෂණ යනහ.  

 විලසවිදයහරර අඩු ඳහඩු විලහර ්රභහණඹෂණ තිමඵනහ. 

ඹහඳනඹ විලසවිදයහරමණ තිමඵන අඩු ඳහඩු ළන ථහ වුණහ. 

නළ මඟනහිය විලසවිදයහරමණ තිමඵන මන්හසි ්රලසනඹ ඵයඳතශ 

්රලසනඹෂණ. ඳශමුමනි ය ව අන් ය සිසුන්ට ඳභණයි 

මන්හසි ඳවසුේ මදන්මන්. ඒ ්රමේලමණ, විමලුමඹන් 

භඩශපු ඳළත්මත්  මඵෝඩිභෂණ මොඹහ න්න එ මරමවසි ඳවසු 

ළඩෂණ මනොමයි. ඒ නිහ මේ මන්හසි ්රලසනඹ වින්න 

ඩිනේ භළදිවත්වීභෂණ අලය නහ. අමනකුත් විලසවිදයහරරත් 

මන්හසිහහය ්රලසනඹ ඵයඳතශ විධිඹට තිමඵනහ. ඵයමු 

විලසවිදයහරමණ ්රධහන ්රලසනඹ තුය ්රලසනඹයි. මඵොන්න තුය 

නළවළ. න්දෂණ මුදුමන් ඉරහ ඵවුයඹකින් ඳවශට තුය අයමන 

එන, මරෝමණ තිමඵන එභ විලසවිදයහරඹ ඵයමු 

විලසවිදයහරඹයි.  මභමවභ එෂණ මරෝමණ මොමවුත් නළතු 

ඇති. න්ද මුදුමන් ඉරහ ඵවුර්ලින් න්ද ඳවශට තුය 

මමනන එභ විලසවිදයහරඹ රු ඇභතිතුභහ ඹටමත් තිමඵන 

ඵයමු විලසවිදයහරඹයි. මේ තත්ත්ඹන් මනස කිරීභ වහ 

ඩිනේ පිඹය න්නඹ කිඹහ ඔඵතුභහට අධහයණඹ යනහ. 

රුපිඹල් බිලිඹන ණන් මුදල් මන් ශහඹ කිඹරහ කිේත්, 

මඵොන්න පිරිසිදු තුය ටිෂණ වුනිඹහ විලසවිදයහරමණ නළවළ. 

තුය ඉල්ල ශියඹන්ම  ඳන්ති තවනේ ශහ.  

අමනෂණ ඳළත්මතන්, මභොයටු විලසවිදයහරමණ IT Faculty 

එෂණ තිමඵනහ. IT Faculty එෂණ තිබුණහට, එහි 

භවහචහර්ඹයමඹෂණ නළවළ. භවහචහර්ඹයමඹෂණ නළති එභ IT 

Faculty එ මභොයටු විලසවිදයහරමණ තිමඵනහ. 

ඩිජිටල්යණඹට, නවීන තහෂණණඹට ඹන්න අපි ථහ යනහ. 

මභොයටු විලසවිදයහරමණ -ඉංජිමන්රු විලසවිදයහරමණ- IT Faculty 

එට භවහචහර්ඹයඹකු නළති IT තහෂණණමඹන් මේ කිඹන 

ඩිජිටල්යණඹට ඹන්මන් මොමවොභද  මේහ ඵයඳතශ ්රලසන 

විධිඹට තිමඵනහ. ්රලසන විලහර ්රභහණඹෂණ විලසවිදයහර තුශ 

තිමඵනහ.  

අන් ලමඹන්, ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ පිළිඵ 

එ හයණඹෂණ භතෂණ යන්න ළභළතියි. නිඹමිත ඵහ ළනීමේ 

ඳටිඳහටිඹට ඳටවළනි ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිමණ ්රධහන 

තනතුරු කිහිඳඹට, අධයෂණ ජනයහල් ඇතුළු අධයෂණරුන් 

වතයමදනකු ඵහ ත්තහඹ කිඹහ භවහධියණ විනිසුරුයමඹෂණ 

ව ඒ පිළිඵ ඳත් යන රද මිටුමන් ඉතහ ඳළවළදිලි තීයණඹ 

ය තිමඵනහ. නමුත් අදත් ඒ පිළිඵ කිසිදු ක්රිඹහභහර්ඹෂණ මන 

නළවළ. ඒ නිහ මේ ඵහ ළනීමේ ළරැදි ක්රභමේදඹ මනස කිරීභ 

අදහශ ඇභතියඹහම   කීභෂණ මනහ. නීති විමයෝධී ඵහ 

ත්තහඹ කිඹන එ මිටු විසින් නිර්මේල ය තිබිඹදීත්, ඒ 

පිළිඵ තභත් තීන්දුෂණ මන නළවළ. ඒ පිළිඵත් වහභ 

තීන්දුෂණ ත යුතුයි කිඹහ මඹෝජනහ යමින් භම  ථහ අන් 

යනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි. මීශඟට, රු තුහය ඉඳුනිල් අභයමුන 

භන්ත්රීතුභහ. 
 

ඊ  නඳර, ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මන්ත්රීතුමළ මූළවනය  
ඳෆමිනණනලළ ඇි . 

අනතුරුල ගරු නශළන් නවේමසංශ මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 
වුනයන්,  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර  මශතළ මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு ட்ட் குஶசக அர்கள் 

ஷனஷ கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

[අ.බහ. 2.54] 
 

ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉතහභ ළදත් අභහතයහංල 

තුන ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන අසථහමේ භට රළබිරහ 

තිමඵන හරඹ නේ, ඉතහභ සීමිතයි. ඒ නිහ ඉතහභ මටිමඹන් 

අදවස දෂණන්න සිේධ නහ. 

අමේ රෂණසභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහට ව එතුභහම  

අභහතයහංලමණ මල්ේතුභන්රහ, එ ආඹතනර බහඳතිතුභන්රහ 

ඇතුළු  හර්ඹ භණ්ඩරමණ සිඹලුමදනහට ඳශමු සතුතින්ත 

න්න ඕනෆ, මේ ටයුතු මඵොමවොභ විනිවිදබහඹකින් වහ 

හර්ඹෂණභතහකින් ඉටු කිරීභ පිළිඵ. භහර් ංර්ධන 

යහඳෘති මනුමන් ළඹ ව මිර ණන් පිළිඵ දීර්ක විසතයඹෂණ 

අමේ රු නලින් ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ නිහ නළත 

භභ ඒ ළන කිඹන එ මත්රුභෂණ නළවළ. භහර් ඉදිකිරීභ වහ ඒ 

හරමණ ළඹ ශ මිර ණන් ව අද අපි ළඹ යන මිර ණන් 

හ ඵරන මොට, යටෂණ වළටිඹට අඳට ඉතුරු වී තිමඵන මුදල් 

්රභහණමණ විලහර මනෂණ අපි දකිනහ. නමුත්, අමේ විඳෂණමණ 

භන්ත්රීතුභන්රහ නේ මේහ පිළින්මන් නළවළ.  

දළන් වළභ ආනඹටභ භහර් දියුණු යන්න මිලිඹන 60 

්රතිඳහදන රළමඵේදී අපි ්රහමඹෝගි දකින මදඹෂණ තභයි, ඒ 

ටයුතු ය න්න අඳට මොන්ත්රහත්රුන් පිටුඳ ඹන්න 

මරහ තිමඵන එ. අපි මොන්ත්රහත්රුන්මන් ඒට මවුතු 

ඇහුහභ කිඹන්මන්, "දළන් මේහ ශහට ළඩෂණ නළවළ. ලින් 

හම  රහබ නළවළ. මභමරෝ යවෂණ නළවළ" කිඹරහයි. මභමරෝ යවෂණ 

නළවළ කිඹන්මන්, ''භස'' නළවළ කිඹන එ. ඒ ය තිමඵන මොට 

තභයි දළන් මේ අයින් යරහ ංර්ධනඹට මඹොදහ තිමඵන්මන්. 

අමේ යමේ සිඹලුභ ජනතහමන් ේභහදන් න මුදල් 

755 756 

[රු විජිත මවයුත් භවතහ] 



2016 මනොළේඵර් 23  

මොන්ත්රහත්රුන්ට දුන්නහට ඳසමු, ඒමන් සිඹඹට 28ෂණ, 

30ෂණ, 35ෂණ, භවය මරහට සිඹඹට 50ෂණ මේලඳහරනඥඹන් 

ඇතුළු අතයභළදිඹන්ට ගිහිල්රහ තභයි, ඉතිරි ටි යමේ 

ඳහයල්රට මන්  මන්මන්. මන් යන ඒ මුදලින් සුළු 

මොටෂණ තභයි ංර්ධනඹට  මඹොදන්මන්. අද එළනි 

ටයුතුරට ඉඩ මනොතළබීභ ේඵන්ධමඹන් අමේ ඹව ඳහරන 

යජඹට, අමේ අභහතයරුන්ට භහ සතුතින්ත නහ. ඒ ඉතහභ 

මවො තත්ත්ඹෂණ.  

ඳසුගිඹ හරමණ, හිමතනමොට භහර් වදනහ. -ඒභ නළත 

වදන්න ඕනෆ වුමණොත්, වදනහ.- හිමතනමොට නළත ඒහ  

ඩනහ. මේ ළඩර ඒහඵේධතහෂණ තිබුමණ් නළවළ. විදුලි 

රැවළන්, දුයථන රැවළන් හම  ඳේධති සථහපිත ශහට ඳසමු, 

නළත ඒහ මනුමන් මේ භහර් ඩහ බි දභන්මන් නළති විධිමණ 

ඒහඵේධ ළඩටවනෂණ පිළිඵත් අමේ යජඹ අධහනඹ මඹොමු 

ය තිමඵනහ. ඒත් ඉතහභ ළදත්. 

කුරුණෆර පුයළසිඹකු වළටිඹට භහත් ඉතහභ න්මතෝඹට 

ඳත් න හයණඹෂණ තිමඵනහ. අමේ යමේ වළමදන්න ඕනෆ 

භහර්ඹෂණ දළන් වළමදනහ. අනුය ඉරහ, යමේ භධය 

ඳුයඹටත්, එතළනින් මඳොමශොන්නරුටත් ඹන්න පුළුන් 

භහර්ඹෂණ වදන්නට අපි දළන් ටයුතු ආයේබ යරහ තිමඵනහ. ඒ 

තභයි, භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ. භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ අඳට 

රඵහ දීභ පිළිඵ අමේ යජඹට  විමලුමඹන්භ භහ සතුතින්ත 

නහ. ඳසු ගිඹ හරමණ අධිමේගී භහර් ළන භව මරොකුට 

ඳේමඳෝරි ළහුහ. භභ අධිමේගී භහර් මවශහ දකිනහ මනොමයි. 

නමුත්, යමේ එ මොට, මුහුදු සීභහ, භහයිභ අධිමේගී 

භහර්ඹෂණ වළදුහ. මඵොමවොභ ආඩේඵයමඹන් ඒ ළන පුයහමේරු 

කිඹනහ. වළඵළයි, යමේ එ මොට, භහයිභ, මුහුද අයිමනන් 

ඒ වදපු අධිමේගී භහර්මණ තිමඵන පරදහයිතහ ව දළන් වදන්නට 

ඹන අධිමේගී භහර්මණ තිමඵන පරදහයිතහ මොච්චයද කිඹන එ 

අපි වළභ මමනකුටභ මත්රුේ න්න පුළුන්.  

ඳසුගිඹ යජමණ ඳහරතුභහට අලය මරහ තිබුණහ, එතුභහම  

ේභහනඹට මොඩින් ඹන්න භහර්ඹෂණ,  දිමඹන් ඹන්න භහර්ඹෂණ, 

අවසින් ඹන්න භහර්ඹෂණ. ඒ වහ ගුන්  මතොටුමඳොශෂණ වදරහ, 

යහඹෂණ වදරහ, අධිමේගී භහර්ඹෂණ වදරහ එතුභහට අලය වුණු, 

උඩින්, මොඩින්, දිමඹන් ඹන්න අලය ්රහවන ඳවසුභ රහ 

ත්තහ මිෂණ, විධිභත් ළඩටවනෂණ ක්රිඹහත්භ මනොකිරීභ ළන 

අඳ නහටු මනහ.  

උස අධයහඳන ෂණමුත්රඹ ළනත් භහ ඉතහභ මටිමඹන් මවෝ 

කිඹන්න ඕනෆ. දළන් අමේ කුලිඹහපිටිඹ ආනමණ වදය ීඨ ඹෂණ 

සථහපිත යන්න ඹනහ.  අමේ යමේ මදයරුන්ම  විලහර 

හිඟඹෂණ තිමඵනහ. ඒ නිහ අමේ යටට වදයරු ළඩි ළඩිමඹන් 

අලයයි. පිරිෂණ ෆ වනහ, "වදයරු එඳහ" කිඹරහ. නමුත් 

භභ විමලුමඹන්භ මේ රු බහට  කිඹන්න ඕනෆ, වදයරු 

ළඩි න තයභට ඒ  හසිඹ රළමඵන්මන් අමේ අහිං මයෝගීන්ට 

ඵ. අමේ යමේ වදයරු ළඩි න තයභට විමේල යටරට ඹන 

අමේ විනිභඹ විලහර ්රභහණඹෂණ ඉතුරු ය න්න පුළුන්. 

අමේ යමේ ශියඹන් 14,000ෂණ ඳභණ ළඩිදුය අධයහඳනඹ 

වහ පිට යටල්රට ඹනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ 

වළභ මමනෂණභ අමේ යමේ ල්ලි රුපිඹල් රෂණ 40ෂණ, 50ෂණ, 

100ෂණ පිට යටට අයමන ඹනහ. ඉතින් මේ තත්ත්ඹ මනස 

මන්න ඕනෆ. අලුත් විලසවිදයහර, විලසවිදයහරර තිමඵන 

ධහරිතහ, ඒ ඳේධති ඇතුළු සිඹල්ර අමේ යට තුශ ළඩි මන්න 

ඕනෆ. 2015 මර් ඳහ භහරහ වළදෆරීභ වහ මේ යටට ආ විමේශීඹ 

ශියයින් 613මදමනකුමන් රුපිඹල් මිලිඹන 217ෂණ අපි 

උඳඹහමන තිමඵනහ. ඒ ළන අඳට න්මතෝයි. 2016 ර්මණ 

අපි විමේශීඹ ශියයින් 686මදමනකු වහ මේ යමේ ඳහ භහරහ  

වළදෆරීභ වහ ඉඩ දීරහ රුපිඹල් මිලිඹන 183ෂණ උඳඹහමන 

තිමඵනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ මටි යන්න. 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු න්දිත් භයසිංව 

භන්ත්රීතුභහමන් භට විනහඩි මදෂණ රළමඵනහ.  

විමේශීඹ ශියඹන්ට අධයහඳන ඳහ භහරහ රඵහදීභ මනුමන් 

අපි 2016 මර් රුපිඹල් මිලිඹන 183ෂණ උඳඹහමන තිමඵනහ. 

අඳට මේ තත්ත්ඹ තත් දියුණු යන්න පුළුන් නේ, අමේ යටින් 

පිටට රහමන ඹන ල්ලි ටි නත්න්න පුළුන් නේ, 

විමේශීඹ ශියයින්ටත් මේ යට තුශ අධයහඳනඹ රඵහමදන ළඩ 

පිළිමශ තත් සථහපිත යන්න පුළුන් නේ අඳට විලහර 

ධනසන්ධඹෂණ උඳඹහ ළනීමේ වළකිඹහ රළමඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹ හරඹෂණ 

රඵහ මදන්න. මභොද, භභ නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයහංලඹ ළනත් චනඹෂණ කිඹන්න ඕනෆ. ආණ්ඩු ඳෂණමණ 

භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ඇත්තටභ භභ ඒ ළන ෆහීභට 

ඳත්මන්මන් නළවළ. ඇත්ත ලමඹන්භ ඳසු ගිඹ ය වහ රඵහ 

දුන් මුදල්ලින් අභහතයහංලඹ තුශ බහවිත මරහ තිමඵන්මන් 

සිඹඹට 15ෂණ, 16ෂණ හම  මොටෂණ.  

විමලුමඹන්භ අමේ හර්මි විදයහරර තිමඵන  ඳහ භහරහ 

ව ඒහයින් බිහින ෘත්තියින් පිළිඵත් භභ ෆහීභට 

ඳත්මන්මන් නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ මන 

මොට අමේ යටට මේන් ඵහසරු 15,000ෂණ අලය මරහ 

තිමඵනහ. නිහ දරෂණමණ ළඩටවන, අධිමේගී භහර්, විවිධ 

ංර්ධන යහඳෘති  සිඹල්ර වහ අඳට මේන්රු 15,000 

හිඟඹෂණ තිමඵනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න. 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அஶசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

භට ත තත්ත්ඳය 30 හරඹෂණ රඵහ මදන්න.  

ඉන්දිඹන් භහභෂණ ේබි ඵඳින්නන් 1,200ෂණ ඉන්දිඹහමන් 

මන්න්න අය ඉල්රනහ. ඒ පිළිඵ ෘත්තියින්, ඒ පිළිඵ 

පුහුණු අඹ අමේ යමේ නළවළ. එමවභ 1,200 මදමනෂණ මේ යටට 

මන්න්න ඉල්රේදී, ඵළරිභ තළන BOI එ විසින් 100මදමනෂණ 

මන්න්න අය  දීරහ තිමඵනහ. ඇයි මභමවභ මන්මන්  එභ 

ෘත්තිඹන්ට අමේ යට තුශ තිමඵන පුහුණු භදිභ තභයි ඒට 

මවුතු. විමලුමඹන්භ භභ ඒත් කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හම භ, 

Walkers CML කිඹන භහභ මේන් ඵහසරු 300ෂණ 

ඉන්දිඹහමන් මන්න්න අය ඉල්රනහ. නමුත් අපි ෆ 

වනහ, අමේ යමේ යසහ ටි ඉන්දිඹහට මදනහ, ETCA 

757 758 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ආහභ ඒහ තභයි මන්මන් කිඹරහ. නමුත්, අමේ යමේ තිමඵන 

රැකිඹහ අසථහ වහ න ෘත්තියින් තභත් බිහිය ළනීභට 

මනොවළකිවීභ තුශ අපි විලහර අයණබහඹට ඳත්මරහ ඉන්නහ. 

මභන්න මේ තත්ත් පිළිඵත් ළරකිල්ර මඹොමු යන මර 

ඉල්රහ සිටිමින්, භට හරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ තමුන්නහන්මුටත් 

සතුතින්ත මමින් භම  චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු  රෂණසභන් මමනවියත්න යහජය අභහතයතුභහ. 
 

ගරු ක්හමන් නවනනවිරත්න මශතළ (විදයළ, තළක්ණ ශළ 

ඳර්නේණ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் வசவணறத்ண) - றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற இரஜரங்க அஷச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  

Science, Technology and Research) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට මිනිත්තු කීඹෂණ 

තිමඵනහද  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

You have ten minutes. 
 

[අ.බහ. 3.02] 
 

ගරු ක්හමන් නවනනවිරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் வசவணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මරහ මන් යන භටත් මන් යමන තිමඵන්මන් 

මිනිත්තු 10යි. ඒමනුත් භභ විනහඩි මදෂණ ඉතිරි යරහ, ඒ 

අංජන් යහභනහදන් භන්ත්රීතුභහට රඵහ දීභට තීන්දු යරහ තිමඵන 

ඵළවින්, අමේ අභහතයහංලඹ ඹටමත් ඇති විදහතහ භධයසථහන 

පිළිඵ ඳභණෂණ ඉතහභ මටිමඹන් ථහ යන්න  

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

භට විදයහ, භට තහෂණණඹ අයමන ඹෆභ පිණි අමේ 

අභහතයහංලඹ,  සිඹඹට 80ෂණ ඳභණ  පිරිෂණ නිමඹෝජනඹ යමින් 

මේ අසථහ න විට විදහතහ භධයසථහන 266ෂණ මුළු යට පුයහභ 

යහේත යරහ තිමඵනහ. එහිදී අපි විමලුමඹන්භ ග්රහමීඹ 

ආර්ථිඹ නඟහ සිටුවීභ පිණි බිේ භේටමින් යහඹඹන් බිහි 

යනහ ඳභණෂණ මනො,  ඔවුන්ම  ආර්ථි ලෂණතිඹ නඟහ සිටුවීභ 

වහ ව නමෝත්ඳහදන පිළිඵ ඔවුන් දළනුත් කිරීමේ 

ළඩටවනෂණ මුළු යට පුයහභ ක්රිඹහත්භ යමන ඹනහ. භභ මේ 

අභහතයහංලඹ බහයමන මඵොමවොභ මටි හරඹයි මන්මන්. අපි, 

අමේ ඉරෂණ යහ ඹනමොට මඳොඩි අඳවසුතහරට මුහුණ මදන්න 

සිේධ වුණහ. භහ කිහිඳඹට මඳය අඳට අලුත් යහජය 

මල්ේයමඹෂණ රළබුණහ. එතුභහ මඵොමවොභ දෂණ මඹෂණ. රඵන 

අවුරුේමේ අමේ විදහතහ ළඩ පිළිමශ මඵොමවොභ හර්ථ මේ 

යමේ ක්රිඹහත්භ යමන ඹන්න පුළුන් මයි කිඹරහ භභ 

විලසහ යනහ. විදහතහ භධයසථහන වයවහ ක්රිඹහත්භ න 

ඳරිණ පුහුණු ළඩටවන පිළිඵ භභ විලසමඹන්භ කිඹන්න  

ඕනෆ. අපි තෘතියි වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන මොමින් බහ භඟ 

හච්ඡහ යරහ,  ඒ ළඩටවන 2017 ර්මණදී NVQ තත්ත්ඹ 

දෂණහ ර්ධනඹ කිරීභට මේ මභොමවොත මේදී තීයණඹට 

එශළරිරහ තිමඵනහ. ඒ ඳරිණ පුහුණු ළඩටවමන් වතිඹ 

න්න දරුහට NVQ වතිඹෂණ රළමඵනහ. ඒ විමලු ළඩ 

පිළිමශෂණ.  

ඊශඟට, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහම  මල්ේ හර්ඹහරඹ භ් න් 

ජහති ආවහය ළඩටවනෂණ ක්රිඹහත්භ නහ.   විමන් 

මතොය ආවහය රඵහ දීභ වහ අපි ළඩ පිළිමශෂණ ආයේබ යරහ 

තිමඵනහ.  එහි ඳශමුළනි ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

අපි මතෝයහ ත්තහ විඹලුමේ, මීවකිවුර ්රහමේශීඹ මල්ේ 

මොේ හඹ. එහි සිඹලුභ කුඹුරුර රඵන න්නමණ සිට  

විමන් මතොය ආවහය නිසඳහදනඹ යන්න අපි ඳටන් න්නහ.  

තත් යහජය මනොන ආඹතන ණනහෂණ මභඹට ේඵන්ධ 

මරහ තිමඵනහ. ඔවුන් ළඩ පිළිමශල් යහශිඹෂණ මේ යමේ 

ක්රිඹහත්භ ය තිමඵනහ. අවුරුදු කිහිඳඹෂණ ඹේදී, මේ යමේ 

සිඹලුභ අභහතයහංල, සිඹලුභ ජන මොේ හ ේඵන්ධ යමන 

ජනහධිඳතිතුභහ නහඹත්ඹ මදන  විමන් මතොය ආවහය 

නිසඳහදනඹ යන ළඩ පිළිමමශු  ඉරෂණඹන් යහ ඹන්න  

පුළුන් මේවිඹ කිඹන විලසහඹ අඳට තිමඵනහ.   
 

ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු යහජය ඇභතිතුභනි, ෘකර්භ අභහතයහංලමඹන් 

මනොමයිද, - 
 

ගරු ක්හමන් නවනනවිරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் வசவணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ෘකර්භ අභහතයහංලමඹනුත් ළඩ පිළිමශෂණ මමයනහ. 

විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ අභහතයහංලමඹනුත් මමයනහ. 

මොමවන් මරුත් මේ මන්න ඕනෆ මදඹෂණ මන්, රු 

භන්ත්රීතුභනි.  විමන් මතොය ආවහය නිසඳහදනඹයි සිදු මන්න 

ඕනෆ.  ඒට එඟ නහ මන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] නළවළ, ඒ 

්රලසනඹෂණ මන්මන් නළවළ. මේ ජනහධිඳතිතුභහම  

්රධහනත්මඹන් ජනහධිඳති මල්ේ හර්ඹහරමඹන් ක්රිඹහත්භ 

න ළඩටවනෂණ. අමේ අතට අයමන යමන ඹන 

ළඩටවනෂණ; මවො මදඹෂණ.   "හමන් හරහ වරි භට අේඳහ 

කිඹහඳන්" කිේහ හම  මොමවන් වරි ළමේ මනහ නේ එච්චය 

මන් රු භන්ත්රීතුභහ. ඉතින් අපි එතළනට ඹමු.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට ්රහමේශීඹ මල්ේ 

මොේ හ අනුඵේධිත ඒ එෂණ එෂණ ්රමේලරට ආමේණි ව 

භහන වහ සහබහවි ේඳත් වහ අමනකුත් ේඳත්රට 

මලිත්ඹ මදමින් අපි ඒහමණ විබඹන් වඳුනහ නිමින් අමේ 

අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන අමනකුත් යහජය ආඹතනලින් 

තහෂණණි දළනුභ ව මරයභඹ වනහධහය, උඳමදස අමශවි 

යන අසථහ රඵහ මදන්න ටයුතු රෆසති යමන ඹනහ. මේ 

වහ අලය තහෂණණඹ අමේ හර්මි තහෂණණි ආඹතනඹ,  

ජහති ඉංජිමන්රු ඳර්මණණ ව ංර්ධන භධයසථහනඹ, ශ්රී 

රංහ ්රමිති ආඹතනඹ කිඹන ආඹතන ේඵන්ධ යමනයි, මේ 

විදහතහ භධයසථහනලින් ඒ ්රමේලමණ සිටින යහඹඹන් 

ේඵන්ධ යමන ඔවුන්ට අලය දළනුභ ව අලය සිඹලු 

මේල් රඵහ මදන්න ටයුතු යමන ඹන්මන්.  

මභඳභණ හරඹෂණ, අවුරුදු ණනෂණ තිසමු මවො ළඩ 

මොටෂණ විදහතහ භධයසථහනර සිදු යරහ තිබුණහ, අපි දළෂණහ. 

වළඵළයි, තහහලි ඳසුඵෆභට රෂණ මරහ භහ කිහිඳඹෂණ තුශ, 

එමවභ නළත්නේ අවුරුදු එවභහයෂණ මදෂණ තුශ මඳොඩි නතය 

වීභෂණ සිේධ මරහ තිබුණහ. අපි ඒ  පිළින්නට ඕනෆ. නමුත්, 

දළන් ඉදිරිඹට ඹන්න ඳටන් මන තිමඵනහ.  

ඊශඟට,  අමේ ඵදුල්ර දිසත්රිෂණඹ ත්මතොත්, විසිතුරු භල් වහ 

ඳළශෆටි පිළිඵ ඉවශ විබඹෂණ දෂණනට රළමඵන ්රමේලඹෂණ. අපි 

මේ මනුමන් ළඩටවන් රෆසති ය තිමඵනහ. එභ 

යහඹඹන් මතෝයහ මන, ඔවුන් ඒ පිළිඵ දළනුත් 

759 760 

[රු තුහය ඉඳුනිල් අභයමුන භවතහ] 
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යමින් ටයුතු යමන ඹනහ. සහබහවි භල්ර ර්ණඹ 

මනස මනොවී දීර්ක හරඹෂණ තිඹහ න්නහ ආහයඹ පිළිඵ අමේ 

තහෂණණ අංලඹ භ් න් ඔවුන් දළනුත් යරහ, ඒ ළඩටවන් 

තුළින් ඔවුන්ට මමශ මඳොශ වඳුන්හ දී තිමඵනහ. ඉදිරි හරමණ 

දී ත තත් වඳුන්හ මදන්නට ඹනහ.  

ඊශඟට,  යහඹඹන්ම  නිසඳහදන වහ අමශවියණ 

අසථහ රඵහ දීභට ටයුතු ය තිමඵනහ.  ඒ විතයෂණ මනොමයි, 

එභ යහඹඹන් ඳටන් ත් යහඳෘතිරට අදහශ මමශ 

බහණ්ඩ ්රදර්ලනඹ යන "වරිත ඩ භණ්ඩි"  ඉදිරි ති කිහිඳඹ 

තුශ මේ යමේ දිසත්රිෂණ ණනහ ඳටන් න්නහ.  ඒ මීට 

මඳයත් යපු මදඹෂණ. මවො ළඩ ටවනෂණ; මවො ළඩ 

පිළිමශෂණ. අඳට මේට වමඹෝඹ රඵහ මදන්න කිඹරහ, අමේ 

රු භන්ත්රීතුභන්රහමන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

ඊශඟට, 2016 ර්ඹ වහ  අපි දීඳ යහේත තහෂණණ 

ඳළරුේ ළඩටවන් 2,477ෂණ ව දළනුත් කිරීමේ ළඩටවන් 

1,453ෂණ සිදු ය තිමඵනහ. එභ් න් ග්රහමීඹ ජනතහට යහඳහරි 

අදවස ව යඳහරි අසථහ වඳුනහ ළනීභටත්, ඳත්නහ යහඳහය 

න තහෂණණි ංල්ඳ වහ උඳමඹෝගිතහන් ඔසමු ළඩිදියුණු 

ය ළනීභටත් අසථහ රඵහ දී තිබුණහඹ කිඹන එ 

න්මතෝමඹන් භතෂණ යන්න ඕනෆ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට රළබී තිබුණු හරඹ දළන් අන් මරහ තිමඵනහ. 

 

ගරු ක්හමන් නවනනවිරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் வசவணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මවොයි. එමවභ නේ ඒ ඉතුරු මිනිත්තු මද රු අංජන් 

යහභනහදන් භන්ත්රීතුභහට රඵහ මදන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ යනහ.  

අමේ අභහතයහංලමණ මල්ේතුමිඹ ඇතුළු නිරධහරින්ටත්, ඒ 

හම භ යහජය අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහ ඇතුළු එභ නිරධහරින් 

අඳට රඵහ මදන වමඹෝඹට එතුභන්රහට  සතුති කිරීභටත් භහ 

මභඹ අසථහෂණ ය න්නහ,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  

අහන ලමඹන් භවහභහර් පිළිඵත්  චන මද, තුනෂණ 

භහ ථහ යන්නට ඕනෆ,  විමලුමඹන්භ මොශම-භවනුය 

අධිමේගී භහර්ඹ -highway එ- ඉදි කිරීභ තුළින් භභ හම  

උදවිඹට,  අමේ භහිඹංනඹ ඡන්ද මොේ හඹ ළනි ්රමේලරට 

ඉතහභ ඳවසුමන් ඹන්නට පුළුන් මනහ. ඒ හම භ SAITM 

ආඹතනඹ හම  ආඹතන එෂණ මනොමයි, ගුණහත්භබහමඹන් 

යුතු මභළනි වදය විලසවිදයහර මේ යමේ තත් ඇති විඹ යුතුයි 

කිඹන භතමණ අපි සිඹලු මදනහභ ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත තේඳයඹෂණ මදන්න. 

1984 ර්මණ දී රු මේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ යහභ 

මඳෞේලි වදය විදයහරඹ ඇති යේදී, මේ යමේ මභොන තයේ 

උේමකෝණ ඇති වුණහද කිඹරහ හමිණී මරොකුම  භළතිතුභහටත් 

භත ඇති. අහනහට එ හයඹට ඳසු එභ විලසවිදයහරඹ 

හ දභන්න සිේධ වුණහ. ඒමන් සිදු වුමණ් භවහ විලහර 

අඳයහධඹෂණ. ඒහ ඉතිවහමඹන් අඳට රළබුණු ඳහඩේ. ඒ නිහ අපි 

කිඹන්මන්,  මඳෞේලි විලසවිදයහර මේ යමේ ඇති මන්න ඕනෆ 

කිඹරහයි.  අමේ යමේ මඳෞේලි විලසවිදයහර එෂණ මනොමයි, 

ඳවෂණ වුණත් අනිහර්ඹමඹන්භ ඇති මන්නට ඕනෆ.  අමේ යමේ  

දරුන් මභොන තයේ ්රභහණඹෂණ, මභොන තයේ මුදල් න්දයහෂණ 

විඹදේ යරහ පිට යටරට ගිහිල්රහ ඉමන න්නහද  ඒ 

මනුමන් අලය වමඹෝඹ අපි රඵහ මදනහඹ කිඹන 

හයණඹත් වන් යමින් භහ නිවඬ මනහ.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු විමේඳහර මවේටිආයච්චි භන්ත්රීතුභහ. 

 

[අ.බහ. 3.12] 

 

ගරු විනිඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2017 අඹ ළඹ හය බහ 

අසථහමේදී උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ 

ේඵන්ධත්, නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයහංලඹ ේඵන්ධත් රුණු කිහිඳඹෂණ ථහ කිරීභට රළබීභ 

ළන භභ ඉතහභ තුටු මනහ. ඔඵතුභහ රඵහ දුන් ඉතහභ මටි 

හරඹ තුශ ථහ කිරීමේ මරොකු අභිමඹෝඹට භභ මුහුණ දීරහ 

සිටිනහ. ඒ නිහ දීර්ක ලමඹන් ංයහ මල්න ඉදිරිඳත් කිරීභට 

භභ ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්මේදමණදී 

ජනතහ විමුෂණති මඳයමුමණ් වහ ඒහඵේධ විඳෂණමණ භන්ත්රීරුන් 

භවහ මරොකුට මේ යමේ උස අධයහඳනඹ පිළිඵ මනොමඹකුත් 

අරහද නළඟ ඵ අඳ දන්නහ. රු මේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහමන් ඳසු - 1984 ර්මඹන් ඳසු -  ඉතිවහමණ 

ඳශමුළනි තහට මේ යජමඹන් තභයි  මිලිඹන 500ෂණ ටිනහ 

මදොමශොස භවල් මොඩනළ් ල්රෂණ රුහුණ විලසවිදයහරමණ වදය 

ීඨ ඹට රඵහ දුන්මන්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භම  ආනමණ තභයි රුහුණ 

විලසවිදයහරමණ වදය ීඨ ඹ පිහිටහ තිමඵන්මන්. ඒ හම භ ඳසු 

ගිඹ දසර දින 52ෂණ භ-මෞය ශිය-ශියහන් වුරු 

ඵළමන, භළහි වමන, උඳහමණ මඹදී සිටිඹහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අග්රහභහතයතුභහටත්, රු උස අධයහඳන 

අභහතයතුභහටත් ඒ හම භ රු මුදල් ඇභතිතුභහටත් භහ 

සතුතින්ත මනහ, 2017 මර්දී භ-මෞය විලසවිදයහරඹෂණ 

ආයේබ යන්න මේ මනමොටත් මිලිඹන 200 මුදරෂණ රඵහ දී 

තිබීභ ළන. මේහ තභයි අඳ රඵන විලහර ජඹග්රවණඹන්.   

දිංත ආචහර්ඹ රිචර්ේ ඳතියණ භළතිතුභහ අධයහඳන වහ උස 

අධයහඳන අභහතයයඹහ ලමඹන් ටයුතු ශ හරමණ 

විලසවිදයහර අධයහඳනඹට විලහර ළඩ මොටෂණ ශ ආහයඹ 

භට භතයි. ඒ හරමණ එතුභහම  ේඵන්ධීයණ මල්ේයඹහ 

වළටිඹට භභ ටයුතු ශහ.  ඒ හරමණ විලසවිදයහර සිසුන් මභොන 

මභොන ආහයඹට තභන්ම  ඉල්ලීේ පිළිඵ ථහ ශහද කිඹරහ 

අපි දන්නහ. භභ කිඹන්මන්, මේ හම  ඳවසුේ රුහුණු 

විලසවිදයහරඹට විතයෂණ මනොමයි, රංහමේ තිමඵන ෆභ 

විලසවිදයහරඹටභ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහයි.  

රු රිචර්ේ ඳතියණ භළතිතුභහම  පුත්රඹහත් මේ රු බහමේ 

සිටිනහ. රු (වදය) යමේස ඳතියණ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් 

මවොට අවන්න. ඔඵතුභන්රහ අද කිඹන්මන් මභොනහද  "ළඩ 

යන්මන් නළවළ; ඳහයල් වදන්මන් නළවළ; අපි යපු ඒහ තභයි 

තිමඵන්මන්; ඒහමඹන් තභයි අද රකුණු දභහ න්මන්" කිඹරහ 

කිඹනහ. අපි අනුන්ම  දරුන්ට උේඳළන්න වති මදන්න 

ඹනහ කිඹරහයි අඳට කිඹන්මන්. නමුත් භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, අපි විලහර ළඩ පිළිමශෂණ ක්රිඹහත්භ කිරීභට ටයුතු 

ය තිමඵන ඵ. රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභනි, එහි 

මෞයඹ උස අධයහඳන ඇභතියඹහ ලමඹන් ටයුතු යන 

ඔඵතුභහටත්, යහජය ඇභතිතුභහ න රු මභොවහන් රහල් මග්රුරු 

761 762 



ඳහර්ලිමේන්තු 

භළතිතුභහටත් හිමි නහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් භහ ඔඵ මදමඳොශට 

සතුතින්ත මනහ.  

2016 ර්මණ දී යහජය විලසවිදයහර ඳේධතිඹ වහ ්රතිඳහදන 

මර රුපිඹල් බිලිඹන 62ෂණ මන් ය තිමඵනහ. 2015 ර්මණ 

මන් ය තිබුමණ්, රුපිඹල් බිලිඹන 44ෂණ ඳභණයි. ඒ අනු 2015 

ර්ඹට හමේෂණ ළඩිපුය සිඹඹට 41 ්රභහණඹෂණ 2016 ර්ඹ 

වහ රඵහ දීරහ තිමඵනහ. ඒ හම භ 2016 ර්ඹ වහ මන් 

යන රද මුළු ්රහ ධන විඹදමින් රුපිඹල් මිලිඹන 19,081ෂණ මන් 

ය ඇත්මත් ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ වහයි. නමුත් 

වළභවිටභ  විලසවිදයහර දරුන් කිඹන්මන්, "අපිට ළසිකිළි නළවළ, 

අපිට ඳහනීඹ ජරඹ නළවළ" කිඹරහයි.  

අමේ රු විජිත මවුයත් භන්ත්රීතුභහත් ඉතහභ ේමදන් ථහ 

යපු ආහයඹ භභ දළෂණහ. මභොනහ ශත්,  කිඹන්මන් එමවභ 

තභයි. වළභ මේභ ශත් අන්තිභට ළසිකිළිඹට තුය රඵහ ළනීභට 

ටින් එෂණ නළවළ කිඹරහත්   විලසවිදයහර දරුන් කිඹනහ. අපි 

පුළුන් භේටමින් ඒ වහ ටයුතු ය තිමඵනහ.  

භසතඹෂණ වළටිඹට මුළු යමේභ විලසවිදයහර ඳේධතිඹට යපු 

අනඳමේඹ මුඹ ඉතහ විලහරයි.  2018 අවුරුේද මනමොට 

මේහ ේපූර්ණ යන්න පුළුන්. රුහුණු විලසවිදයහරමණ විතයෂණ, 

එදහ  වදය සිසුන් 160යි ඵහ ත්මත්.  2020දී මේ ංයහ 

300 දෂණහ ළඩි යන්න ටයුතු යරහ තිමඵනහ. භසත 

විලසවිදයහරරට ඇතුශත් යන්නහ ංයහ 26,000 සිට 

50,000 දෂණහ ළඩි යන්නත් ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හම භ භභ කිඹන්න ඕනෆ, 

ඳසුගිඹ හරඹ තුශ අපි ංර්ධනඹ ශ භහර් ඳේධතිඹ ළන. 

යමේස ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ හෂණකඹට ඉන්නහ. අද හල්ර, 

යහපිටිඹ ඳළත්තට ගිඹහභ ඔඵතුභන්රහට අවුරුදු 20ෂණ තිසම ු

වදන්න ඵළරි මච්ච යහපිටිඹ මයෝවර අට ඳහයල් හඳේ යරහ 

තිමඵනහ දළ න්න පුළුන්. ඒ හල්ර නය බහට අඹත් 

ඳහයල්. ඔඵතුභන්රහත් යරහ තිමඵනහ. අපි iRoad projects  

ශහ. අමේ රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ ඇවිල්රහ ඒ 

භහර් ඳේධතිඹ එදහ විෘත යන ආහයඹ අපි දළෂණහ. එතුභහ 

භම  ආනඹට ඇවිල්රහ දෂණ ත ශහ. රෂණ 10,000 

භහර් ඳේධතිඹෂණ අපි ංර්ධනඹ ශහ. භවය භහර් භහ 

මදමන් අන් යරහ හඳේ යන්න පුළුන්භෂණ අඳට 

රළබුණහ. භභ සතුතින්ත මනහ, එතුභහම  අභහතයහංලමණ 

බහඳතිතුභහ, අධයෂණ ජනයහල්තුභහ, මල්ේතුභහ ඇතුළු වළභ 

මදනහටභ මේ ටයුතු හර්ථ යළනීභ වහ දෂණපු 

වමඹෝඹට.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹෂණ තිමඵන්මන්, රු 

භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු විනිඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

දකුණු අධිමේගී භහර්ඹ වේඵන්මතොට දෂණහ දීර්ක යරහ 

2018 න විට එහි ළඩ අන් යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

ඒ එෂණභ උතුරු අධිමේගී භහර්ඹට පිවිමන්න අපි ළඩ ටයුතු 

යරහ තිමඵනහ. භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ අද ඳටන් මන 

තිමඵනහ. ඒ විතයෂණ මනොමයි, ඔඵතුභන්රහ කිේහ, ඔඵතුභන්රහ 

විසින් යමන ආපු ළට ල් අල්රන යහඳෘති හම  මනොමඹෂණ 

මේල් අද සිේධ මන්මන් නළවළයි කිඹරහ. අද න විට වළභ 

ආනඹටභ ඒත් රඵහ දීරහ තිමඵනහ. ඉදිරි හරඹ තුශ හල්ර 

නයමණ ඵසනළතුේ මඳොමශු ඉරහ මදට දෂණහ අධිමේගී 

භහර්ඹට පිවිමන්න අලය භහර් ඳේධතිඹ භංතීරු 4කින් 

වදන්න ටයුතු යරහ තිමඵනහ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි යමේස ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ, අපි හල්ර 

නයමණ ඉරහ ෂණළල්ර භහර්ඹ ඔසමු හල්ර ංකමිත්තහ 

විදයහරඹ, රිච්භන්ේ විදයහරඹ, රිඳන් විදයහරඹ, භහින්ද විදයහරඹ, 

ඇතුළු විදයහරර දරුන් මනුමන් පුළුල් ඳදිඹෂණ වදරහ, ඒ 

දරුන්ට හල්ර ඵස නළතුේමඳොමශු ඉරහ තභන්ම  ඳහර 

දෂණහ ඹන්න පුළුන් විධිඹට ඳවසුේ වදන්න ළඩ පිළිමශෂණ 

අපි ආයේබ යනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් මටිඹන් අන් යන්න, රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු විනිඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

අහන ලමඹන් භට විනහඩිඹෂණ මදන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. අඳට හල්ර දිසත්රිෂණඹට යන්න ත විලහර ළඩ 

මොටෂණ තිමඵනහ. රු අභහතයතුභනි,  ංඥහ පුරු තිමඵන 

විදුලිමඹන් ක්රිඹහ යන colour light signals නළත්නේ, traffic 

lights අඳට ඳසු ගිඹ අවුරුදු 20ෂණ විතය තිසමු රළබුමණ් නළවළ. 

භභ අවනහ, හල්රට මේහ අළඳද කිඹරහ. මේහ ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු 20ෂණ තිසමු තිබුමණ් නළවළ. ඒ නිහ භභ ඉල්ලීභෂණ 

යනහ, මේ භහර් ඳේධතිඹ වදන මොට, මේ භංන්ධි ටයවුේ 

වදන මොට අමන්! රුණහය හල්රටත් මේ ංඥහ ඳේධති රඵහ 

මදන්න කිඹරහ. මොශමට විතයෂණ මනොමයි, මේහ අමේ 

දිසත්රිෂණඹටත් රඵහ මදන්න. 

විමලුමඹන්භ කිඹන්න හයණහ මොඩහෂණ තිමඵනහ. 

විලසවිදයහර භේටමින් ත්මතොත්, අද අඳට තිමඵන විලහරභ 

්රලසනඹ SAITM ්රලසනඹයි. අපි අලුත් අවුරුේදට මුහුණ 

මදනමොට ඒ SAITM ්රලසනඹත් අන් යන්න උස අධයහඳන 

ඇභතිතුභහ එෂණ ටයුතු යනහ කිඹන එත් භතෂණ යන්න 

ඕනෆ. ඳේට ඳතුරු ඹන්න අඳ විමේචනඹ යන, විරහඳ, අ මෝනහ 

නඟන අඹමන් භභ ඉල්ලීභෂණ යනහ, හල්රට ඇවිල්රහ අමේ 

්රමේලමණ ංර්ධනඹ මද ඵරන්න කිඹරහ. ඕනෆ නේ ඒ 

සුඵහධන ඳවසුේ අපි රඵහ මදනහ කිඹන එත් භතෂණ යමින් 

භම  ථහ අන් යනහ. ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතුතියි.  
 

[தற.த. 3.18] 
 

ගරු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரஶந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, உர் 

கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் 

லரண இன்ஷந குலறஷன றரத்றஶன கனந்து 

வகரள்ஷறட்டு கறழ்ச்சறஷடகறன்ஶநன். உண்ஷறஶன 

எத ரட்டின் பர்ச்சறறல் றக தொக்கறரண இடத்ஷ 

கறப்தது கல்றத்துஷந. அறலும் குநறப்தரக பர்தொக 

ரடுகபறன் பர்ச்சறறல் றக தொக்கறரண கரறரக 

அஷந்றதப்தது உர் கல்ற - Higher Education. அந் 

ஷகறல் இன்த உர் கல்றத்துஷநறஶன ரங்கள் றக 

தொக்கற கணம் வசலுத்ஶண்டி எத றஷனறல் 

இதக்கறன்ஶநரம். ஆகஶ, இன்ஷந கரனகட்டத்றல் உர் 
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கல்ற வரடர்தரண கரறசஷணத்ம் அது வரடர்தரண 

றட்டங்கலம் வகரள்ஷக குத்லும் தொஷநரக 

தொன்வணடுக்கப்தட ஶண்டும். 21ஆம் தற்நரண்டிலுள்ப 

க்கு ரஷப உனகறன் சரல்கலக்கு 

தொகங்வகரடுக்கக்கூடி உனகத் த்றனரண தட்டரரறகஷப 

உதரக்கஶண்டி றகப்வதரற கடப்தரடிதக்கறன்நது.   

து ரட்டிஶன இன்த கறட்டத்ட்ட ந்து இனட்சம் 

ரர்கள் எவ்வரத தடதொம் க.வதர.. சரர ப் 

தரலட்ஷசக்குத் ஶரற்தகறன்நரர்கள். இந் ந்து இனட்சம் 

ரர்கபறஶன கறட்டத்ட்ட 2,26,000 ரர்கள் க.வதர.. 

உர் த்றற்குத் குற வததகறன்நரர்கள். கறட்டத்ட்ட 

2,74,000 ரர்கள் க.வதர.. சரர ப் தரலட்ஷசறல் 

சறத்றஷடத் தகறன்நரர்கள்.  இந் ந்து இனட்சம் 

ரர்கள் ம் 1 இலிதந்து ம் 11 ஷத்ம் கல்ற 

கற்தந்து, 11 தடங்கலக்குப் தறன்ணர் அர்கபறல் 

கறட்டத்ட்ட 2,75,000 ரர்கள் ங்கலஷட உர் கல்ற 

ரய்ப்ஷத இந்து க.வதர.. சரர த்ஶரடு 

வபறஶதகறன்ந றஷனரன் இந் ரட்டிஶன வரடர்ச்சறரக 

இதந்துதகறன்நது. அவ்ரத க.வதர.. சரர த்றஶன 

சறத்றஷடரலிதக்கறன்ந ரர்கள் இந் ரட்டிஶன உர் 

கல்றஷத் வரடர்ற்கரண ந்றரண வகரள்ஷக 

குத்ல்கஶபர, றட்டங்கஶபர கடந் கரனத்றலும் சரற, 

றகழ்கரனத்றலும் சரற இல்ஷனவன்தரன் கூநஶண்டும். 

ஆணரல், க்குப் தக்கத்றலிதக்கறன்ந இந்றர ஶதரன்ந 

ரடுகள் அல்னது ஶரப்தற பர்தொக ரடுகள் தனற்ஷந 

டுத்துப்தரர்த்ரல் அங்கு சறநந் கல்றத் றட்டங்கள் 

இதப்தஷக் கரனரம். குநறப்தரக இந்றரறல் ம் 11இல் 

சறத்றஷடத் ததர்கள் வரடர்ச்சறரக ஶனறகரகச் 

சறன கற்ஷககஷப ஶற்வகரண்டு, உர் கல்றஷப் 

வததற்கரண கல்றத் றட்டக் வகரள்ஷககள் அங்ஶக 

தொஷநரக குக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆணரல், ங்கலஷட 

ரட்டிஶன அது இல்ஷனவன்தரன் கூநஶண்டும்.   

க.வதர.. சரர ப் தரலட்ஷசக்குத் ஶரற்நற இந் 

ந்து இனட்சம் ரர்கபறல், க.வதர.. உர் த்றற்கு 

ந் கறட்டத்ட்ட 2,25,000 ஶதரறல் 2015 - 2016ஆம் 

ஆண்டுகபறல் 26,000 ரர்கள்ரன் தல்கஷனக்கக 

அதறஷப் வதநக்கூடிரக இதந்து. 1995ஆம் ஆண்டு 

9,245 ரர்கள் இனங்ஷகறஶன தல்கஷனக்கக 

அதறஷ உள்ரரறரகப் வதநக்கூடி சூல் இதந்து.  

1995 இலிதந்து 2015ஷரண 20 தடங்கபறஶன 

கறட்டத்ட்ட 16,000 ரர்கள் அறகரறக்கப்தட்டிதக் 

கறன்நரர்கள். எத தடத்றற்கு கறட்டத்ட்ட 800 ரர்கள் 

ன்ந வீத்றஶன அறகரறக்கப்தட்டு உர் கல்ற வரடர்ற்கு 

ரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தட்டுள்பண.  இஷ உண்ஷறஶனஶ 

எத கஷனக்கறடரண றடரகத்ரன் ரன் தரர்க்கறன்ஶநன். 

கரம், 2,25,000 ரர்கபறஶன கறட்டத்ட்ட 

1,50,000இற்கு ஶற்தட்ட ரர்கள் க.வதர.. உர் 

த்றஶன சறத்றஷடகறன்நஶதரதும், அர்கபறல் றகவும் 

குஷநந்பறனரண ரர்கள்ரன் தல்கஷனக்ககத்றற்கு 

அதறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், இந் 'ல்னரட்சற' 

அசறன் ற்ஶதரஷ இந் வு வசனவுத் றட்டத்றஶன 

றறஷச்சர் அர்கள் தகறன்ந 2020ஆம் ஆண்டிஶன உர் 

கல்றஷத் வரடர்ற்கு 50,000 ரர்கஷபப் 

தல்கஷனக்ககங்கலக்கு உள்ரரறரக அதறக்கறதப்த 

ரகக் கூநறறதக்கறன்நரர். அவ்ரநறதந்ரலும்கூட, 2020ஆம் 

ஆண்டு தம்வதரலது ரட்டிஶன உர்ப் தரலட்ஷசக்குத் 

ஶரற்நறப் தல்கஷனக்கக அதறஷ இக்கறன்நர்கபறன் 

ண்றக்ஷக கறட்டத்ட்ட 1,50,000க்கு ஶல்ரன் இதக்கும் 

ன்தஷக் கூநறக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன். அந் ஷகறல் 

தல்கஷனக்ககங்கலக்கரண உள்ரரற அதறஷத் ந 

றடுகறன்ந ரர்கபறன் ண்றக்ஷக றகவும் 

அறகபரகஶ இதக்கும்.   

அந் அடிப்தஷடறஶன, இன்வணரத றட்டத்ஷத்ம் இந் 

வு வசனவுத் றட்டத்றஶன றறஷச்சர் அர்கள் 

தொன்ஷத்றதக்கறன்நரர். குநறப்தரக, உள்ரரறரண தல்கஷனக் 

கக அதறஷத் நறடுகறன்ந 15,000 ரர்கலக்கு 

ரத்றம் உர் கல்றஷத் வரடர்ற்கரக 8 இனட்சம் 

தௐதரய் ஷரண ட்டிறல்னரக் கடன் வகரடுப்தரக அர் 

கூநறறதக்கறன்நரர். ட்டு இனட்சம் தௐதரய் வீம் 15,000 

ரர்கலக்குக் கடன் ங்குற்கரக 2017ஆம் ஆண்டு 

வு வசனவுத் றட்டத்றஶன கறட்டத்ட்ட 300 றல்லின் 

தௐதரய் எதுக்கலடு வசய்ப்தட்டிதக்கறன்நது. உண்ஷறல் 

அந்த் றட்டத்ஷ ரன் ஶற்கறன்ஶநன். அந் 15,000 

ரர்கலம் 'இமட்' தைள்பற அடிப்தஷடறஶன வரறவு 

வசய்ப்தட இதக்கறநரர்கள். அத்ஷக ரர்கலக்ஶக 

அந் 8 இனட்சம் தௐதரய் தம் ட்டிறல்னரக் கடணரகக் 

வகரடுக்கப்தட இதக்கறநது. இவ்ரநரண வரறஷ ஶற் 

வகரள்லம்ஶதரது 'இமட்' தைள்பறஶரடு அந் ரர் 

கலஷட குடும்த றஷனஷ ற்தம் தரண றஷனஷ 

ன்தற்ஷநத்ம் கதத்றற்வகரள்ப ஶண்டும். தஷ 

றஷனறல் இதக்கும் ரர்கலம் ட்டிறல்னரக் கடஷணப் 

வதற்தக்வகரண்டு தடிப்ஷதத் வரடர்ற்கரக இந்த் 

றட்டத்றல் அர்கஷபத்ம் உள்ரங்கும் ஷகறல் றஷக 

கஷபச் வசய் ஶண்டும்.  

குநறப்தரக ங்கலஷட இனங்ஷக ஶசத்றல், ரன் இங்கு 

குநறப்தறட்டரத, க.வதர. சரர த்றஶன கறட்டத்ட்ட 

2,75,000 ரர்கள் உர்த்துக்குத் ஶர்ந்வடுக்கப் 

தடரல் றடுதடுகறன்நரர்கள்; க.வதர.. உர்த்றஶன 

தல்கஷனக்கக அதறஷப் வதநரல் கறட்டத்ட்ட 150,000 

ரர்கள் றடுதடுகறநரர்கள். அன் தறன்ணர் உர் 

கல்றஷத் வரடர்ற்கரண சரறரண றட்டங்கலம் 

வகரள்ஷககலம் இல்னர கரத்றணரல் க.வதர. சரர 

, உர்த் ஷகஷகஶபரடு வததம்தரனரஶணரர் த்ற 

கறக்கு ரடுகலக்குக் கூலி ஶஷன வசய்ற்கரகச் 

வசன்தறடுகறநரர்கள். வதண்கபரக இதந்ரல் தறப்வதண் 

கபரகவும்  ஆண்கபரக இதந்ரல் சரர தறரட் 

கபரகவும் அங்கு வசன்த ஶஷன வசய்த்ம் றஷனரன் 

இதக்கறன்நது. வன்ணரசறரறஶனஶ து ரடுரன் த்ற 

கறக்கு ரடுகலக்குக் கூடுனரணர்கஷபப் தறப் 

வதண்கபரகவும் தறரட்கபரகவும்  அதப்தைகறன்நது. சணத் 

வரஷகறஶன ங்கஷபறட அறகரக கறட்டத்ட்ட 128 

ஶகரடி க்கஷபக் வகரண்ட இந்ற ஶசத்றன் ஶகபர 

தகுறஷச் ஶசர்ந்ர்கள்ரம் இன்த த்ற கறக்கு 

ரடுகபறல் றகவும் உர் தறகபறஶன இதக்கறன்நரர்கள். 

த்ற கறக்கு ரடுகபறல் ந் ரட்ஷட டுத்ரலும் ஶகபர 

தகுறஷச் ஶசர்ந்ர்கள்ரம் எவ்வரத துஷநறலும் ல்ன 

இடத்றஶன றகப் வதரற தறகபறஶன இதக்கறன்நரர்கள். 

இற்குக் கரம் அங்கு தல்கஷனக்கக அதற வதநத் 

தகறன்நர்கள் ஶர எத றறஶன உர் கல்றஷப் 

தடித்து குநறப்தறட்ட எத துஷநறஶன ஶர்ச்சற வததற்கரண 

சற ரய்ப்தைக்கள் அந் ரட்டின் கல்றக் வகரள்ஷகறஶன 

றகச் சறநப்தரக உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நஷரகும்.  

இந் ரட்டிஶன து இஷபஞர்கள் ஶஷனரய்ப்ஷதப் 

வதந தொடிரறட்டரல் த்ற கறக்கு ரடுகலக்குச் 

வசல்கறன்நரர்கள். ஆணரல், ங்கலஷட ரச் 

வசல்ங்கலம் எத குநறப்தறட்ட துஷநறல் உர் கல்ற கற்த, 

ரம் வதற்த த்ற கறக்கு ரடுகலக்குச் வசன்நரல், 
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இந் ரட்டிலிதந்து தறப் வதண்கபரகவும் தறரட் 

கபரகவும் அந் ரடுகலக்கு ஆட்கஷப அதப்தறச் 

சம்தரறக்கறன்ந றஷன றச்சரக ரநற, ம்ர்கள் 

ரரண எத ரழ்க்ஷகத் வரறஷனப் வதற்தக் 

வகரள்கறன்ந ரய்ப்தை ற்தடும். இந் ஷகறல் இன்த உர் 

கல்றத் துஷநறல் கூடுனரண கணத்ஷச் வசலுத் 

ஶண்டிறதக்கறன்நது. இற்கரண றட்டங்கஷப தகறன்ந 

கரனங்கபறனரது அசு றச்சம் தொன்வரற ஶண்டும் 

ன்த கூநறக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன்.  

வகப றறஷச்சர் அர்கள் வு வசனவுத் றட்ட 

உஷறஶன, "து கனந்துஷரடல்கபறன்ஶதரது வரறு்ற் 

தஷநறணரறடறதந்து ரம் வதற்தக்வகரண்ட தறன்தெட்ட 

னரணது து கல்றதொஷந ற்தம் வரறற்சந்ஷ இண்டுக்கு 

றஷடறல் வ்றத் வரடர்தைறல்ஷன ன்தஷத் வபறவு 

தடுத்துகறன்நது" ன்த வசரன்ணரர். உண்ஷறஶன இது 

றகவும் உன்ணறப்தரக அரணறக்க ஶண்டி எத றடம். 

அசு இன்த இஷ உர்ந்றதக்கறன்நது. இன்த கல்றதொஷந 

ற்தம் வரறற்சந்ஷ இண்டுக்குறஷடறல் சம்தந்ம் 

இதப்தறல்ஷன. அரது தடிக்கறன்ந தடிப்தைக்கும் வசய்கறன்ந 

வரறலுக்கும் இஷடறஶன ந்றரண சம்தந்தொறல்னர 

எத றஷனரன் உதரகறறதக்கறன்நது. குநறப்தரக உர் 

கல்றறல் தட்டம் வதற்நர்கள் த்றறல் கரப்தடும் இந் 

றஷனஷ றச்சம் ரற்நப்தடல் ஶண்டும்.  

இனங்ஷகறல் க.வதர.. உர்ப் தரலட்ஷசக்குத் 

ஶரற்தகறன்ந இண்டு இனட்சத்து இததத்ரநரறம் 

ரர்கபறல் குநறப்தறட்ட அபவு ரர்கள் - சுரர் 

இததத்ரநரறம் ஶதர் - றகுந் ஶதரட்டிக்கு த்றறல் றகவும் 

கஷ்டப்தட்டுப் தடித்துப் தல்கஷனக்ககத்றற்கு உள்ரரறரகத்  

வரறரகற, - அது கஷனத்துஷநரக இதக்கனரம், றஞ்ஞரணத் 

துஷநரக இதக்கனரம், ந்த் துஷநரணரலும் - சுரர் 

தோன்த தடங்கள் வதரதுக் கற்ஷக கற்நற்கு அப்தரல் 

ரன்கரது தடம் றஶசட கற்ஷக - Special degree 

கற்கறன்நரர்கள். அரது றஶசட கஷனரறப்தட்டத்துக் 

கரண கற்ஷகரக இதக்கனரம், தொகரஷத் துத்துஷந 

சரர்ந்ரக இதக்கனரம், றஞ்ஞரணத் துஷந சரர்ந்ரக 

இதக்கனரம். ந்த் துஷநரக இதந்ரலும் அர்கள் B.A., 

B.Sc., Special degree துஷநகபறல் ஆய்வு வசய்கறன்நர்கள். 

இதந்ஶதரறலும் அந்த்துஷந சரர்ந் வரறல்கபறல் 

றச்சரக அர்கள் அர்த்ப்தடுறல்ஷன. உரரக, 

டணத் துஷநறஶன, சங்கலப் தரடத்றஶன ரன்கு தடங்கள் 

றஶசட கற்ஷகவநறஷ ஶற்வகரண்ட எதர் தறஶச 

வசனகத்றஶன அந்ப் தரடத் துஷநக்குச் சம்தந்றல்னர 

வரறஷனச் வசய்கறன்நரர். அஶஶம் டணத்துஷநறஶன, 

சங்கலத் துஷநறஶன குநறப்தரக அகறல் தரடங்கபறஶன 

தல்கஷனக்ககத்றஶன சறநப்தைப் தட்டம் வதநர எதஶ 

தரடசரஷனகபறஶன அந்ப் தரடங்கஷபப் தறற்தறக்கறன்நரர். 

தைறறல் துஷநறஶன சறநப்தைக் கஷனரறப் தட்டம் வதற்ந 

எதர் தறஶச சஷதறஶன தொகரஷத்து உறரபரகப் 

தறரற்தகறன்நரர்; க.வதர.. உர்ப் தரலட்ஷசறல் 

தைறறல் தரடத்றல் ஶரற்நற தைறறல் துஷநறஶன சறநப்தைப் 

தட்டம் வதநர எதஶ தரடசரஷனகபறஶன அந்ப் 

தரடத்ஷக் கற்தறக்கறன்நரர். ஆகஶ, தல்கஷனக்ககங்கபறஶன 

சறநப்தைக் கற்ஷகவநறகஷபக் கற்நர்கள் துஷநசரர்ந் 

வரறல்கபறல் உள்ரங்கப்தடுகறன்நஶதரதுரன் அந்த் 

துஷநசரர்ந்து அர்கள்  ஶலும் ங்கஷபத் பர்த்துக்வகரள்ப 

தொடித்ம்; அந்த் துஷநசரர்ந் றற்தன்ணர்கபறடம் - றஶசட 

கற்ஷகவநற ஶற்வகரண்டர்கபறடம் தடிக்கறன்ந ரர் 

கலம் எத சறநப்தரண கற்நஷனப் வதற்தப் தணஷட தொடித்ம். 

இந் றஷனஷஷ றச்சரகக் கணத்றற்வகரள்ப 

ஶண்டும்.  

இன்த கஷனத்துஷந சரர்ந் தரடங்கபறஶனஶ 

ரர்கள் கூடுனரகப் தல்கஷனக்ககங்கலக்கு 

உள்ரங்கப்தடுகறன்ந றஷனஷ இதக்கறன்நது. இதந்ரலும், 

இனங்ஷகஷப் வதரதத்பறல், தல்கஷனக்ககங்கபறஶன 

கற்தறக்கப்தடும் கஷனத்துஷந சரர்ந் தரடங்கஷபத்  

வரறற்சந்ஷக்கு ற்நரத டிஷக்க ஶண்டும்; 

கஷனத்துஷந சரர்ந் தரடங்கலக்குள் வரறல்ரய்ப்தைக்கு 

ற்நரத ஶனறகரண தரடங்கள் உள்ரங்கப்தட 

ஶண்டும். அரது, கஷனத்துஷந சரர்ந் தட்டப் தடிப்தைக்குள் 

கல் வரறல்தட்தம், ஆங்கறனம் ஶதரன்ந தரடங்கஷப 

ஶனறகரக உள்ரங்குகறன்நஶதரது கஷனத்துஷந சரர்ந் 

தட்டரரறகலம் றச்சரக ஶஷன ரய்ப்தைச் சந்ஷறஶன 

குநறத் துஷநறல் ஶஷனரய்ப்தைக்கஷபப் வதற்தக்வகரள்ப 

தொடித்ம். ஆகஶ, இணறதம் கரனங்கபறனரது றச்சரகப் 

தல்கஷனக்ககங்கபறஶன கஷனத்துஷந சரர்ந் தட்டப் 

தடிப்தைக்குள் கறம், கல் வரறல்தட்தம், ஆங்கறனம் 

ஶதரன்ந தரடங்கள் கூடுனரக இஷக்கப்தடல் ஶண்டும் 

ன்தஷ ரன் இந் ஶத்றஶன கூநறக்வகரள்ப 

றதம்தைகறன்ஶநன்.  

அதுரத்றல்ன, இன்த து தல்கஷனக்ககங்கபறஶன 

உள்ரரறரக இதந்ரலும் சரற, வபறரரறரக இதந்ரலும் 

சரற, ங்கலஷட தட்டப்தடிப்ஷத தொடித்து வபறஶதகறன்ந 

தட்டரரறகள், ணறரர் துஷநறஶன ஶஷனரய்ப்தைக்கஷபப் 

வதற்தக்வகரள்ப தொடிர றஷனஷ இதக்கறன்நது. அறகப 

ரண ஶஷனரய்ப்தைக்கஷப ங்குகறன்ந ணறரர் 

துஷநறணர், ங்கலஷட அச தல்கஷனக்ககங்கபறஶன 

உள்ரரறரகவும் வபறரரறரகவும் தட்டப்தடிப்தைக்கஷப 

ஶற்வகரண்டு வபறஶதகறன்நர்கஷபத் ங்கபது 

றதணங்கலக்கு உள்ரங்குரக இல்ஷன. கரம், 

ணறரர் துஷநறணர் றர்தரர்க்கறன்ந ஷகஷகள் - 

qualifications - ங்கலஷட அச தல்கஷனக்ககங்கபறணரல் 

உதரக்கப்தடுகறன்ந தட்டரரறகபறடம் இதப்தறல்ஷன. இங்கு 

ற்வகணஶ வசரல்னப்தட்டது, இந் ரட்டிஶன 15 ஶததக்கு 

ஏர் அச ஊறர் - கறட்டத்ட்ட 1.4 றல்லின் அச 

ஊறர்கள் - இதக்கறன்நரர்கள் ன்த. ஆணரல், இன்த 

தல்கஷனக்ககங்கபறணரல் உதரக்கப்தடுகறன்ந தட்டரரறகள் 

ல்ஶனரதம், ங்கலக்கு அச துஷநறல்ரன் ஶஷனரய்ப்தை 

ஶண்டுவன்த வீறறல் இநங்கற ஆர்ப்தரட்டம் வசய்கறன் 

நரர்கள். கரம் ன்ணவன்நரல், இன்த இதக்கறன்ந 

அஶகரண தட்டரரறகபறடம் ணறரர் துஷநறணர் 

ஶகட்கறன்ந ஷகஷகள் இல்னரல் இதப்ததுரன். இணரல், 

இர்கபரல் ணறரர் துஷநறல் இஷந்துவகரள்ப 

தொடிரல் இதக்கறன்நது. அணரல்ரன் அர்கள் அசரங் 

கத்றடம் ங்கலக்கரண ஶஷனரய்ப்தைக்கஷப ஶகரரற 

றற்கறன்நரர்கள். ஆகஶ, ரங்கள் ணறரர் துஷநறணரறட 

றதந்து அறகபரண ஶஷனரய்ப்தைக்கஷபப் வதற்தக் 

வகரள்பத்க்க ஷகறல், அர்கள் றர்தரர்க்கறன்ந றடங் 

கஷப ங்கலஷட உர் கல்றப் தரடத்றட்டத்துக்குள் 

தைகுத்ற, அற்கு ற்நரத தட்டரரறகஷபத் ரர் வசய்ரல், 

இந் ரட்டிஶன அசரங்கத் துஷநறல் வரறல் ஶடுகறன்ந 

றஷனஷ ரநற, அர்கள் ணறரர் துஷநறஶன அறகபவு 

ஶஷனரய்ப்தைக்கஷபப் வதற்தக்வகரள்பக்கூடி றஷனஷ 

ற்தடும்.  

அண்ஷறஶன ரன் வடன்ரர்க் ரட்டுக்குச் வசன்நற 

தந்ஶன். அங்கு ரர்கள் 9ஆம் ஆண்டிலிதந்து ங்கலக் 

767 768 

[රු එස. විඹහමල්න්දියන් භවතහ] 
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குரற துஷநசரர்ந் தரடத்ஷத் வரறவுவசய்து கற்தணரல், 

அர்கள் 16-17 ஷ அஷடத்ம்வதரலது - தல்கஷனக்ககம் 

ஶதரற்கு தொன்ணரண இஷடப்தட்ட கரனத்றல் - ணறரர் 

துஷநறஶன ஶஷனவசய்கறன்நரர்கள். இவ்ரநரண 

தொஷநஷஷ ங்கலஷட ரட்டிலும் ஶற்வகரள்ப 

ஶண்டும். இன்த உனகத் ப்தடுத்லில் உர் கல்றத் 

துஷநறல் தறன்னரந்து ஶதரன்ந ரடுகள் தொன்ணற 

கறக்கறன்நண. இங்கறதக்கறன்ந கல்றத் துஷநசரர்ந் 

றற்தன்ணர்கள் அந் ரடுகபறன் கல்றக் வகரள்ஷககஷபச் 

சரறரண தொஷநறல் ஆரய்ந்து, அற்ஷந ங்கலஷட 

கல்றத் றட்டத்துக்குள் வகரண்டுஶண்டும். அவ்ரத 

வகரண்டுந்ரல்ரன் ரங்கள் ரஷப உனகறல் பர்தொக 

ரடுகலடன் ஶதரட்டிறட தொடித்ம்.  

அத்துடன், கறக்குப் தல்கஷனக்ககம் வரடர்தரண 

றடங்கஷபத்ம் ரன் இந் இடத்றல் கூநனரம் ன்த 

றஷணக்கறன்ஶநன். ங்கலஷட கறக்குப் தல்கஷனக்ககம் 

1981ஆம் ஆண்டு உதரக்கப்தட்ட றகப் தம்வததம் 

கல்றக்கூடரகும். 1981ஆம் ஆண்டு உதரக்கப்தட்டு 30 

தடங்கஷபக் கடந்றதக்கறன்ந இப்தல்கஷனக்ககத்றஶன 

இன்ணதொம் தல்ஶத குஷநதரடுகள் இதக்கத்ரன் 

வசய்கறன்நண. இப்தல்கஷனக்ககரணது, தோன்த சரப் 

கரனரக த்த்த்றணரல் ஶடிரண தரறப்தைக்கஷபச் 

சந்றத்து. இந்ப் தல்கஷனக்ககத்றஶன கல்ற சரர்ந் 

ஊறர்கபரக - academic staff - சறஶஷ்ட றரறவுஷரபர்கள், 

றரறவுஷரபர்கள் ன்த இன்தம் 213 ஶதர் ஶஷரக 

உள்பணர். அது ரத்றல்ன, Technical Officers, Clerks, 

ஷண தறறணர், ஊறர்கள் ன்த கல்றசரர 

ஊறர்கபரக - non-academic staff - இன்தம் 237 ஶதர் 

ஶஷரக இதக்கறன்நரர்கள். கடந் 2015ஆம் ஆண்டு ரர்ச் 

ரம் றஷநஶசரறறலிதந்து ந் குலறணர், கறக்குப் 

தல்கஷனக்ககத்றஶன வசரன்ண றடம் ன்ணவன்நரல், - 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Please wind up now.   
 

ගරු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரஶந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Sir, give me one more minute, please.  

-"ரங்கள் இந் வற்நறடங்கஷப ஏரறத ரங்கபறஶன 

தர்த்றவசய்ஶரம்" ன்தரகும். இவ்ரதகூநற, இன்த எத 

தடத்துக்கும் ஶனரகறறட்டது. ணறதம், ந்றரண 

டடிக்ஷககலம் ஶற்வகரள்பப்தடறல்ஷன. இன்த கறக்குப் 

தல்கஷனக்ககத்றஶன BSc ( S pecial )  தரடவநறஷக் 

கற்தறப்தற்கு சறஶஷ்ட றரறவுஷரபர்கள் இல்னர றஷனஷ 

கரப்தடுகறன்நது. இப்வதரலது, கறக்குப் தல்கஷனக் 

ககத்றல் வரறல்தட்தத்துஷந சரர்ந் கற்ஷகவநறகஷபக் 

கற்தற்கு வரறல்தட்த தேடவரன்த இதந்ரலும்கூட, 

தைறரக அநறதொகம் வசய்ப்தட்டிதக்கறன்ந வரறல்தட்தத் 

துஷந சரர்ந் கற்ஷகவநறகஷபக் கற்தற்கு தல்கஷனக்கக 

அதறஷப் வதற்த  இதக்கறன்ந ரர்கஷப 

றடத்க்கூடி ஆய்வுகூட சறகஶபர, கட்டிட சறகஶபர, 

றரறவுஷரபர்கஶபர, அறலும் குநறப்தரக, சறஶஷ்ட 

றரறவுஷரபர்கஶபர அங்கு இல்னர றஷனஷ 

இதக்கறன்நது. ஆகஶ, தொனரது டஷரக 

வரறல்தட்தத்துஷந சரர்ந் கற்ஷகவநறகலக்வகணப் 

தல்கஷனக்ககத்துக்குத் வரறவுவசய்ப்தடுகறன்ந உள்ரரற 

ரர்கலஷட றர்தரர்ப்ஷதக் கணத்றற்வகரண்டு, 

இக்குஷநதரடுகஷப உர் கல்ற அஷச்சர் அர்கள் 

றச்சரகத் லர்த்துத் ஶண்டும். அர் ங்கலஷட 

குஷநகஷபச் சரறரண தொஷநறஶன கணறத்து உரறரத 

வசற்தடுகறன்ந எத சறநந் அஷச்சர். றச்சரக அர் 

இவ்ரநரண குஷநதரடுகஷப றஷரக றர்த்ற 

வசய்துதரர் ன்த றஷணக்கறன்ஶநன். ரன் இவ்றரம் 

ஆம்தறப்தற்குச் சற்த தொன்ணர் அதடன் ணறப்தட்ட ரலறறல் 

கஷத்ஶதரதுகூட அற்ஷந றச்சரக றர்த்ற 

வசய்துதரகக் கூநறறதந்ரர். அற்கரக இந் ஶத்றஶன 

வகப உர்கல்ற அஷச்சர் அர்கஷப ரம் தரரட்டரல் 

இதக்க தொடிரது.  

ஶலும், கறக்கு ரகரத்றல் இதக்கறன்ந வன்கறக்குப் 

தல்கஷனக்ககத்றல் கட்டிட சறகஷபத்ம் ஆய்வுகூட சற 

கஷபத்ம் ற்தடுத்றத் ஶண்டும். அத்துடன், ங்கலஷட 

கறக்குப் தல்கஷனக்ககத்றல் சட்ட தேடம், றஷபரட்டுத் 

துஷந சரர்ந் கற்ஷககள், சுற்தனரத்துஷந சரர்ந் கற்ஷககள், 

கடற்வநரறல் சரர்ந் கற்ஷககள்  ன்தண ஆம்தறக்கப்தட 

ஶண்டும் ன்தம் அஷச்சர் அர்கபறடம் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.   

ற்வதரலது கரல்ஷட அதறறதத்ற சரர்ந் கற்ஷகஷ 

ஶற்வகரள்ற்கரக ண்தொஷண ஶற்கறஶன 25 க்கர் றனம் 

வதநப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகஶ, வகப உர்கல்ற 

அஷச்சர் அர்கள் அற்கரண அதறஷத்ம் கட்டிட 

சறகஷபத்ம் ற்தம் உறகஷபத்ம் ங்க ஶண்டு 

வன்த ஶகட்டுக்வகரண்டு, ஶதசுற்கு அதற ந்ற்கு 

ன்நற வரறறத்து, றஷடவததகறன்ஶநன்.  

 
[අ.බහ. 3.35] 

 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රළබී ඇති ඉතහ සීමිත හරඹ 

තුශ ඉතහ ළදත් අභහතයහංල තුනට අදහශ ළඹ ශීර් පිළිඵ 

අඹ ළඹ හය බහ අසථහමේදී ථහ කිරීභට රළබීභ ළන භහ 

න්මතෝ නහ.  

භභ මුලින්භ උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹ ළන 

ථහ යන්න ළභළතියි. ඊශඟට විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ 

අභහතයහංලඹ ළනත් ථහ කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි, අද විලසවිදයහර ළන ථහ යන 

මොට කිඹන්න ඕනෆ, උස මඳශ විබහඹ භත් ශිය 

ශියහන්මන් සිඹඹට 83ෂණ විලසවිදයහර යේ මනොරඵන ඵ. 

අපි වළමභෝභ ථහ යන්මන් ඒ සිඹඹට 83 ළන මනොමයි; 

අමනෂණ මොට ළනයි. නමුත් ඒ සිඹඹට 83 ළනත් ථහ 

යන්න ඕනෆ. ඒ වහ අපි මභය අඹ ළමඹනුත් ළඩිපුය මුදරෂණ 

මන් යරහ තිමඵනහ. විලසවිදයහර යේ මනොරඵන, යජමණ 

විලසවිදයහරරට ඇතුශත් විඹ මනොවළකි, මනොමිමල් අධයහඳනඹ 

රඵහ ත මනොවළකි දරු දළරිඹන් වහ මුදල් අඹ යන 

ඳහ භහරහරට අලය ණඹ ඳවසුේ රඵහ දීභ වහ ්රමුතහෂණ 

දෂණහ තිමඵනහ.  

භවය අඹ මඳෞේලි විලසවිදයහර ළන ඉතහභ වයමඹන්, 

මක්රෝධමඹන් ථහ ශහ. අද උමේ එ භන්ත්රීයමඹෂණ ඉතහභ ළයදි 

්රහලඹෂණ ශහ, මරෝමණ යටර තිමඵන මඳෞේලි 

විලසවිදයහර තිමඵන්මන් ඉතහභ ඳවශ භේටභයි කිඹරහ. 

මරෝමණ තිමඵන විලසවිදයහර අතරින් ්රධහන විලසවිදයහරඹෂණ 

වළටිඹට රන MIT විලසවිදයහරඹ, ජඳහනමණ සීඩහ 

769 770 



ඳහර්ලිමේන්තු 

විලසවිදයහරඹ ආදී විලසවිදයහර ඉවශ භේටමේ තිමඵන 

මඳෞේලි විලසවිදයහර වහ උදහවයණ ලමඹන් දෂණන්න 

පුළුන්. ඒ ආදී ලමඹන් මඳෞේලි විලසවිදයහර අද මරෝමණ 

තිමඵන ්රධහන මඳමශු විලසවිදයහර ඵට ඳත් මරහ තිමඵනහ. 

මරෝමණ කිසිභ යටට යහජය විලසවිදයහරලින් ඳභණෂණ 

දරුන්ම  උස අධයහඳන ්රලසනඹ විහ තවළකි මරහ නළවළ. 

ඒ නිහ තභයි උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඒ වහ භළදිවත් 

මරහ, යහජය විලසවිදයහරරට අභතය මඳෞේලි විලසවිදයහර 

නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ඳනත් මටුේඳතෂණ මනළල්රහ, ඒ 

ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යමින් තිමඵන්මන්.  

වදය විදයහර ළන ථහ යන මොට අපි දන්නහ, වදය 

විදයහරරට ඇතුශත් ය න්නහ සිසුන් ංයහ යමේ 

අලයතහට රිරන්මන් නළති ඵ. මභොද, වදය විදයහරරට 

ඇතුශත් ය න්මන් යට සිසුන් 1,250ෂණ ඳභණයි. නමුත් 

අඳට අලය වදයරුන් ංයහමන් බහඹෂණත් තභත් 

රංහමේ නළවළ. ඒ නිහ මඳෞේලි වදය විදයහර මේ යටට 

අලයයි. ඒ විතයෂණ මනොමයි. අඳට වළකිඹහෂණ තිමඵනහ නේ 

මොශම, මේයහමදණිඹ හම  වදය විදයහර ආරිත foreign 

studentsරහට එන්න පුළුන් විධිමණ වදය විදයහරත් අපි ආයේබ 

ශ යුතුයි. උදහවයණඹෂණ විධිඹට University of Colombo ර  

International School of Medicine හම  වදය ීඨ  ආයේබ 

යරහ, ඒ ීඨ  වයවහ රළමඵන ආදහඹමභන් මොශම 

විලසවිදයහරමණ වදය ීඨ ඹ දියුණු යන්න අඳට පුළුන්. ඒ ආදී 

ලමඹන් අලුත්   මරෝඹත් එෂණ ඹන අලුත් ංල්ඳ එෂණ 

විලසවිදයහර ්රලසනඹ විහ න්න අලය මනහ. ඒ වයවහ 

විතයයි, ශියඹන්ට අලය ඉඩ ඳවසුේ රහ දිඹ වළකි න්මන්. 

උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඒ ළන අධහනඹ මඹොමු යනු 

ඇතළයි අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. විමේශීඹ ශියඹන් ඳළමිණිභ 

වයවහ විලසවිදයහර තුශ තයහරිත්ඹ, ඳර්මණණ වහ තිමඵන 

දළෂණභ ව කුරතහ ර්ධනඹ මනහ.  

විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ අභහතයහංලඹ වයවහ මේ යටට 

අලුත් ංසෘතිඹෂණ වඳුන්හ මදන්න උත්හව යනහ. ඒ 

ඉතහභත් අඹමොට ළරකිඹ යුතු මදඹෂණ. විලසවිදයහර ඳේධතිඹ 

තුශ න තහෂණණමඹන් යුත් විදයහහය ඳවසුේ, නතන 

මරෝඹට ළශමඳන නතන තහෂණණමඹන් යුත් විදයහහය 

ඳවසුේ ඇති කිරීභ වහ තහෂණණඹ වහ විදයහ වහ ව 

ආසිඹහනු ආඹතනඹ -ආසිඹහනු තහෂණණ විලසවිදයහරඹෂණ- සථහපිත 

යන්න විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ ඇභතිතුභහ ඳසු ගිඹ භළයි 

භහමණදී ළබිනේ ඳත්රිහෂණ ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණහ, අපි දළෂණහ. 

ඒ ඹටමත් ජඳහනමණ විලසවිදයහර 30 ංදඹෂණ වයවහ විදයහ වහ 

තහෂණණ ඳර්මණණ වහ ළඳ ව මරෝමණ අං එමෂණ 

විලසවිදයහරඹෂණ ශ්රී රංහට රළමඵනහ. මේ  ආහයඹට 

අනහතමණදී විලසවිදයහර ඳේධතිඹ දියුණු මනහ.  

අද උමේ මේ රු බහමේදී විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් 

බහමේ බහඳතියඹහ දළඩි මර විමේචනඹට රෂණ වුණහ. භභ ඒ 

දත්ත මොඹහ ත්තහ. ඒ අනු භභ ඉතහභ කීමභන් ්රහල 

යනහ, බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ ළයදි දත්ත, අතීත දත්ත භත 

ඳදනේ මරහ තභයි එම ු මචෝදනහ මශු කිඹරහ. ර් වළටිඹට 

ත්මතොත් අපි විලසවිදයහරඹට සිසුන් ඇතුශත් ය න්මන් 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ආදී ලමඹනුයි. 2013/2014 

ර්මණ මඹෝජිත ශිය ංයහ 24,540යි. නමුත් විලසවිදයහර 

ටයුතු ආයේබ ශ ශිය ංයහ 22,556යි. විසිමදදවස ථහ 

එන්මන් 2013/2014 ර්මණයි. තිබුණු ක්රභමේදමණ යදින් තභයි 

ඒ ආදී ලමඹන් විලසවිදයහරරට ඇතුශත් වීභට නිඹමිත 

්රභහණඹට ඩහ අඩුමන් ඇතුශත්  මන්මන්. ඒට ඹේ මවුතු 

තිමඵනහ. භවය ඳහ භහරහ වහ ශියඹන් ඇතුශත් වුණහට ඒ 

අඹ විලසවිදයහරඹට ඹන්මන් නළවළ; ලිඹහඳදිංචි මන්මන් නළවළ. ඒ 

නිහ එභ ඳහ භහරහ ර්ගීයණඹ යරහ අලුත් ඳහ භහරහ ෆදිඹ 

යුතුයි කිඹරහ අපි ල්ඳනහ යනහ. 

2015/2016 ත්තහභ, මඹෝජිත ශිය ංයහ 27,603යි; 

හභහනය ්රමේලඹ ඹටමත් දළනට ඵහ මන තිමඵන ශිය 

ංයහ 26,541යි. මේ කිඹන ්රභහදඹට, ළටලුට විලසවිදයහර 

්රතිඳහදන මොමිමේ බහඳතියඹහ න භවහචහර්ඹ මභොවහන් ද 

සිල්හ භළතිතුභහ ඉතහභත් මවො විඳුභෂණ රඵහ දීරහ තිමඵනහ. 

එතුභහ ඉතහභත් දෂණ විධිඹට විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් 

බහ මභමවඹමින්, දළනට තිමඵන ්රලසන අභ යමින් 

සිටිනහ. ඒ අනු, ඳළයණි දත්ත භත ඳදනේ මරහ යන මභළනි 

මචෝදනහ, ඉතහභත් නය මචෝදනහ අඳ මවශහ දළකිඹ යුතුයි. 

ර්තභහනමණ විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමිභ අලුත් ළඩටවන් 

වයවහ මේ හරඹ අභ යමන, සිඹලුභ ශියඹන්ට 

විලසවිදයහරඹට ඇතුශත්වීමේ අසථහ රහ දීරහ තිමඵනහ. 

අඳ ඒ ඉතහභත් අඹ යන්නට ඕනෆ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹෂණ රඵහ 

මදන්නේ. 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (ஶதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
2020 න විට විලසවිදයහර යේ රඵන  ංයහ 50,000 

දෂණහ ළඩි යන්නට උස අධයහඳන ඇභතිතුභහ විමලු 

භළදිවත්වීභෂණ යනහ අඳ දළෂණහ. මේ ආදී ලමඹන් හධනීඹ 

මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් මන විට මේ සිඹලු මේල් වහ අඳම  

වමඹෝඹ රඵහ දිඹ යුතුයි. උස අධයහඳන අනු මිටුමේදී අපි 

SAITM ්රලසනඹ ළන ථහ යන මොට, ''මේ ්රලසනඹ විඳිඹ 

යුතුයි'' කිඹරහ විඳෂණමණ භවය භන්ත්රීරු මඵොමවොභ 

වමඹෝමඹන් අඳත් එෂණ ටයුතු ශහ. ඒ ළන අඳ 

එතුභන්රහට සතුතින්ත නහ.  

විමලුමඹන් හමිණී මරොකුම  භන්ත්රීතුභහ, ''මභළනි ංල්ඳ 

යටට අලයයි, අඳ රඵහ මදන නිදවස අධයහඳනමඹන් මනොමිමල් 

අධයහඳනඹ රඵහදීභ විතයෂණ මනොමයි, මඳෞේලි විලසවිදයහරත් 

යටට අලයයි'' කිඹන භතමණ ඉමන අඳට වමඹෝඹ දළෂණවහ. 

මභළනි හධනීඹ හයණහ වයවහ මේ යමේ උස අධයහඳනඹට 

තිමඵන ළටලු විමින්, ඒ භඟභ උස අධයහඳනඹට තිමඵන 

ඉඩ ඩ ළඩි යමින් ඉදිරිඹට ඹහමේ අලයතහ දළඩි මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විලසවිදයහර තුශ තිමඵන 

අධයහඳන ටයුතු ළඩි දියුණු කිරීභ වහ, දළනට අධයහඳනඹ රඵහ 

මදන හර සීභහ න උමේ අමේ සිට  ඳව දෂණහ තිමඵන 

ක්රභමඹන් ඔේඵට ගිහිල්රහ, අඩුභ තයමින් ඳළඹ විසිවතයභ ළඩ 

යන විලසවිදයහර කිහිඳඹෂණත් මේ යමේ නිර්භහණඹ විඹ යුතුයි 

කිඹහ අඳ විටින් විට ්රහල ශහ. එමවභ වුමණොත් ඳභණයි මේ 

්රලසනඹට විඳුේ මොඹන්න පුළුන් න්මන්. ඳර්මණණ 

ංසෘතිඹෂණ ළන ථහ යනහ නේ, ඳළඹ විසිවතය හරඹෂණ 

ළඩ යන විලසවිදයහර යටට අලය මනහ. මේ අලයතහ භත 

ඳභණයි මරෝමණ දියුණු තහෂණණඹත් එෂණ ඵේධ මච්ච 

ඳර්මණණ ංසෘතිඹට ඹහ වළකි න්මන්. එළනි ංල්ඳත් 

එෂණ අමේ යජඹ ඉදිරිඹට ඹන දළෂණභ ළන දකින්නට අළභළති, 

ඊර්යහමන්, කුවමින් මඳමශන කිහිඳ මදමනෂණ යන අභූත 

මචෝදනහරට මනොළලී ඉදිරිඹට ඹහමේ ලෂණතිඹ අමේ ඇභතිරුන් 

771 772 

[රු (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයසිංව  භවතහ] 
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තිමදනහටභ තිමඵනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  භහ ඉතහභත් 

න්මතෝඹට ඳත් මනහ, අනහත ළඩ පිළිමශෂණ මනුමන් 

දළෂණභෂණ ඇති මේ අඹ ළමණදී  ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන. ඔඵතුභහට 

මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු මවහන් මුභසිංව භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.43] 

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ, විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ අභහතයහංලඹ වහ 

නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයංලඹ ඹන 

අභහතයහංලර ළඹ ශීර් පිළිඵ ථහ යන මේ අසථහමේදී ඒ 

පිළිඵ අදවස දළෂණවීභට රළබීභ ළන භහ තුටු මනහ.   

විමලුමඹන්භ අධයහඳනඹ මනුමන් සිඹඹට 6 

්රතිඳහදනඹෂණ මන් යනහඹ කිඹරහ මඳොමයොන්දු මරහ තභයි 

අමේ යමේ ඹව ඳහරන ආණ්ඩු ඵරඹට ආමේ. මේ මනුමන් 

විලසවිදයහර ආචහර්ඹරුන්ම  ංභඹ, හධහයණ භහජඹෂණ 

වහ ව යහඳහයඹ හ ම භ අමනකුත් සිවිල් ංවිධහන එතු 

යමන භවහ දළළන්ත භතඹෂණ වළදුහ, මේ යමේ ඹව ඳහරන 

යජඹෂණ බිහි වීභ තුශ අධයහඳනඹ වහ සිඹඹට 6 ්රතිඳහදන මන් 

යනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි, ඵරඹට ඳත්වුණහට ඳසු ඳශමුළනි 

ර්මණ යජඹට ඒ මඳොමයොන්දු ඉටු යන්න ඵළරි වීභ ළන අපි 

නහටු මනහ. ආණ්ඩු විවිධ උඳක්රභ මඹොදරහ ඒ සිඹඹට 6 

ංයහට ශඟහ මන්න උත්හව යරහ, සිඹඹට 6ට ආන්න 

ංයහෂණ මඳන්නුේ ශහට, අධයහඳනඹ වහ සිඹඹට 0.6ෂණ 

මන් යරහ තභයි මදළනි අඹ ළඹ මල්නඹ යටට ඉදිරිඳත් 

මශු. ඒ ේඵන්ධමඹනුත් අපි නහටු මනහ.  

අමනෂණ ඳළත්මතන්, උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලඹ මනුමන් මන් ය තිමඵන මුදල් ්රභහණඹත් ඳසු 

ගිඹ ර්ඹට ඩහ අඩු කිරීභ ළන අපි නහටු මනහ. 

අධයහඳනඹ ව උස අධයහඳනඹ කිඹන විඹඹන් මද භහමී 

භන් යන විඹඹන් මදෂණ. එහිදී අධයහඳනඹට සිඹඹට 6ෂණ 

මන් යන ඵට මඳොමයොන්දු මරහ ඵරඹට ආපු ආණ්ඩු, ඒ 

මඳොමයොන්දු වුණු ංයහ මනොදී අධයහඳනඹට සිඹඹට 0.6ෂණ 

මදනහ. 2016 ර්මණ මන්ශ ්රතිඳහදනරට ඩහ සිඹඹට 

46ෂණ අඩුමන් තභයි, 2017 ර්මණ උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර් අභහතයහංලඹට මන් ය තිමඵන්මන්. අමනෂණ 

ඳළත්මතන්  නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹට 

සිඹඹට 30 මුදරෂණ අඩු යනහ. එතමොට යහජය අධයහඳනඹ 

මනුමන් මේ යමේ ආණ්ඩු ක්රිඹහ යන ආහයඹ පිළිඵ ඊට 

ඩහ ඳළවළදිලි කිරීභෂණ ශ යුතු නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භසතඹෂණ ලමඹන් 

ඵරනවිට මේ සිඹලුභ අඩු වීේ මරහ තිමඵන්මන් විමලුමඹන්භ 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයහංලඹටයි. මේ අසථහමේ 

බහනහඹතුභහත් මේ රු බහමේ ඉන්නහ. රු 

බහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ එෂණ මඳෞේලි අභනහඳඹට 

මනොමයි, මේ කිඹන්මන්. මොමවොභත්භ මේ අභහතයහංල 

මදට එට භන් යන්න ඵළවළ. මරෝමණ කිසිභ යට උස 

අධයහඳනඹ ව භවහභහර් කිඹන විඹඹන් මද එතු යරහ 

නළවළ. ඒමන් අමේ යමේ උස අධයහඳනඹට ය තිමඵන්මන් 

විලහර අහධහයණඹෂණ. ඒ නිහ යජඹ මීට ඩහ ංමේදී ල්ඳනහ 

යරහ, එෂණමෝ උස අධයහඳන විඹඹ ඒ වහ භහමී මනත් 

අභහතයහංලඹට මඹොමු යන්න. එමවභ නළත්නේ භවහභහර් 

විඹඹ ඒ වහ භහමී මනත් අභහතයහංලඹට මඹොමු යන්න. 

එමවභ මශොත් උස අධයහඳනඹ වහ තභන්ම  අධහනඹ මීට 

ඩහ මඹොමු යන්න පුළුන්.   

අමේ යමේ විලසවිදයහර ඳේධතිඹ ත්මතොත්, තිබුණු 

තත්ත්ඹට ඩහ ඳසු ගිඹ අවුරුදු මද හරඹ තුශ ඳවශට 

ළටිරහයි තිමඵන්මන්. මභොද, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

තිබුණහට විලසවිදයහර ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යන 

අභහතයයමඹෂණ මනොභළති තළනට අද ශ්රී රංහ ඳත් මරහ 

තිමඵනහ. රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ පූර්ණ අධහනඹ 

මඹොමු යන්මන් භවහභහර් අභහතයහංලඹටයි. එතුභහ විලසවිදයහර 

ේඵන්ධමඹන්, උස අධයහඳනඹ මනුමන් ටයුතු කිරීභ 

වහ ඉතහභ අල්ඳ හරඹෂණ තයන්මන්. ඒ නිහ අද 

විලසවිදයහර ඳේධතිඹ ත්මතොත්,  විමලුමඹන්භ ආචහර්ඹරු, 

භවහචහර්ඹරු ව ශියමඹෝ අද විලහර ළටලු යහශිඹට මුහුණ 

දීරහ තිමඵනහ. මභොද, ඔවුන්ට ඔවුන්ම  ළටලු ේඵන්ධමඹන් 

හච්ඡහ යන්න අසථහෂණ රළමඵන්මන් නළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, මේ අවුරුදු මදට ඔඵතුභහ කී යෂණ 

විලසවිදයහර උඳකුරඳතිරුන් වමු මරහ තිමඵනහද, මේ අවුරුදු 

මදට කී යෂණ විලසවිදයහර ඳහර බහ වමු මරහ තිමඵනහද, 

කී යෂණ ආචහර්ඹරුන්ම  ංේ ව ශිය ංේ වමු මරහ 

තිමඵනහද  ඒ ටයුතු සිදු මනොන නිහ තභයි අද - 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ.  
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු ඇභතිතුභනි, භම  හරඹ නේ න්න එඳහ. අහනමණ 

ඔඵතුභහට ථහ යන්න හරඹෂණ තිමඵනහ. ඒ මරහමේ 

ඔඵතුභහ උත්තය මදන්න. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

You can answer during your time.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උත්තය මදන්න අසථහ මදන්න ඵළරි නේ, ්රලසන අවන්මන් 

මභොටද  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

You have seven minutes more to speak. Since you 

have time, you speak during that time. Please, do not take 

my time. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මේ Committee Stage Discussion එ නිහ එතුභහට 

ඳළවළදිලි කිරීභට ඹන්න පුළුන්.  

 
ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

වළඵළයි ඔඵතුභහ භම  හරඹ අඩු යන්න එඳහ.  

 
 ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උත්තය මදනහට අභළති නේ ්රලසන අවන්න එඳහ.  

 
ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

අඳට එමවභ තර්ජනඹ යන්න ඔඵතුභහට ඵළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ ඳහර්ලිමේන්තු ේ්රදහඹ ඉමන න්න. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඹේකිසි ඳළවළදිලි ය ළනීභෂණ ඉල්ලුහභ, ඇභතියඹහ වළටිඹට 

එඹ ඳළවළදිලි කිරීභ තමුන්නහන්මුම  යුතුභෂණ. තමුන්නහන්මුට 

එමවභ ඵරඳෆේ යන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්මු භහධයඹට යන 

ඵරඳෆේ අඳට යන්න එන්න එඳහ. ඔඵතුභහ මේ ේඵන්ධමඹන් 

ත් ක්රිඹහ භහර්ඹ මභොෂණද කිඹන එ ළන, ඔඵතුභහම  ථහ 

යන අසථහමේදී ඉතහභ හධහයණ ඳළවළදිලි කිරීභෂණ භහ 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.   
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, he should learn the Standing Orders. You are a 

Member of the Chairman’s Panel chairing the Committee. 
ඔඵතුභහ මරහනමණත් ඉන්නහ. නමුත් සථහය නිමඹෝ ළන 
දන්මන් නළවළ.  

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මේ ඹව ඳහරනඹ මනොමයි. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ සථහය නිමඹෝ ළන දන්මන් නළවළ. 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මේ ඹව ඳහරනඹ මනොමයි. තමුන්නහන්මු ඇභතියඹහ 

නේ තමුන්නහන්මු ඒ කීභ න්න.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ. 

 
ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තමුන්නහන්මු තමුන්නහන්මුම  කීභ ඉටු යන්මන් 

නළති - 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභතුභහ භමන් ඇහුහ -[ඵහධහ කිරීභෂණ]  You just shut up! 

 
ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Why should I stop? Who are you to stop me? You 

cannot do that. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභතුභහ භමන් ්රලසනඹෂණ ඇහුහ, භහ අහනඹට 

විලසවිදයහර උඳකුරඳතිරුන් වේඵ වුමණ් දහද කිඹරහ. 

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

භහ ඇහුමේ, අහන ලමඹන් වේඵ වුමණ් දහද කිඹරහ 

මනොමයි. ඔඵතුභහ ළරැදි විධිඹට උත්තය මදන්න එඳහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You just listen! භහ මභතුභහට කිඹන්න ළභළතියි, භහ 

එවභහයට ලින් විලසවිදයහරර සිඹලුභ උඳකුරඳතිරුන් 

UGC එමෂණදි වමු වුණහඹ කිඹරහ. අමනෂණ එ, - [ඵහධහ කිරීභෂණ] 

මඳොේඩෂණ ඉන්න, please. තමුන්නහන්මුරහම  ආණ්ඩු මේ හිටපු 

ඇභතිරු විලසවිදයහරඹ ඳහරනඹ යපු විධිඹට මනොමයි, අපි 

විලසවිදයහරඹ ඳහරනඹ යන්මන්. අපි විලසවිදයහරමණ 

උඳකුරඳතිතුභහට, ඳහර බහට ේපූර්ණ නිදව දීරහ 

තිමඵනහ, ඒ විලසවිදයහරර ටයුතු යන්න. We have given 

the freedom to the Vice Chancellors and the councils to 

manage their own affairs. තමුන්නහන්මුරහම  ආණ්ඩුමේ               

හිටපු ඇභතිරු තභයි උඳ කුරඳතිරුන් ඳත් මරුමේ; 

ථිහචහර්ඹරුන් ඳත් මරුමේ; වළභ මදඹටභ ඇ් ලි ළහුමේ. 
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ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ථහ යන්න අසථහ 

මදන්මන් නළේද  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභතුභහ දන්මන් නළවළ, autonomy කිඹන්මන් මභොෂණද 

කිඹරහ. He does not know what autonomy is. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ 

උස අධයහඳන ඇභති ලමඹන් සිටි හර ඳරිච්මේදමණදී සිදු ව 

මදඹෂණ ේඵන්ධමඹන් - [ඵහධහ කිරීභෂණ] භට භයිෂණ එ දීරහ 

තිමඵනහ. ඔඵතුභහට භයිෂණ එ දීරහ නළවළ. ඒ නිහ භම  ථහ 

යන්න අසථහ මදන්න. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Then, do not ask questions.  
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Who are you to threaten me? You cannot do that. If 

you do not want to answer, you do not have to answer.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ සථහය නිමඹෝ ළන දන්මන් නළවළ; චහරිත්ර 

ළන දන්මන් නළවළ. From where are you?  
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

If you do not want to answer, do not answer. Please, do 

not be unreasonable, Hon. Minister. Be decent! නිවතභහනී 

මන්න. - [ඵහධහ කිරීභෂණ] ඔඵතුභහ මනොශ මදඹෂණ, මනොශහඹ 

කිඹහ පිළින්න සදහනේ මන්න. ඔඵතුභහ මනොශ මදඹෂණ ශහඹ 

කිඹහ කිඹන්න එඳහ.   
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අමේ දළෂණභ -අමේ දර්ලනඹ- 

මනස. ලින් ආණ්ඩුමේ ඇභතිරු හම  භහ විලසවිදයහරඹ 

ඵදහමන ඉන්මන් නළවළ.  
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ භට හරඹ මදනහ 

නේ, මභතුභහට ථහ යන්න ඉඩ මදන්න. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට හරඹ තිමඵනහ. ඔඵතුභහ අවපු ්රලසනඹටයි උත්තය 

දුන්මන්. 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ, භම  හරඹත් 

රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට දීරහ නිේ ඉන්නහ. මභන්න, 

ඹව ඳහරනඹ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ලින් ආණ්ඩුමේ ඇභතිරු විලසවිදයහර ඵදහමනයි හිටිමණ. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඵහධහ කිරීභට සීභහෂණ තිමඵන්න ඕනෆ මන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි, ඇභතිතුභහ.  
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

භට ථහ යන්න මදන්මන් නළවළ මන්.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න 

මදන්මන් නළවළ මන්.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ මජයස  අභහතයයඹකු වළටිඹට 

ඔඵතුභහම  ථහමේදී ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ යන්න.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එමවභ නේ ්රලසන අවන්මන් ඇයි  
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

එමවභ නේ, ඔඵතුභහ ඇභතියඹහ විධිඹට ඉන්මන් ඇයි  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. දළන් ථහ යමන ඹන්න, රු භන්ත්රීතුභනි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

"ඕනෆ මොමනකුට යුේධ යන්න පුළුන්"ඹ කිඹරහ කිේහට, 

ඕනෆ මොමනකුට අභහතයහංල යන්න ඵළවළ, රු අභහතයතුභනි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහම  ථහ යමන ඹන්න. 

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ මේ විධිඹට ටයුතු යන්න එඳහ; 

මේ විධිඹට අහධහයණ මන්න එඳහ ; මේ විධිඹට අහධහයණේ 

යන්න එඳහ. ඔඵතුභහ මජයස  අභහතයයඹකු වළටිඹට අඳට 

ආදර්ලඹෂණ මන්න. ඔඵතුභහ බහනහඹතුභහ වළටිඹට අඳට 

ආදර්ලඹෂණ මන්න.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

If you ask a question, I have the right to reply to that. 

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Yes, you have the right to answer, but please answer it 

the correct way. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

What is the correct way? Is it the way you want it 

answered? 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

No, I do not want you to answer the way I want. But, 

you cannot claim to have done what you have not done. 

You have not done that.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහම  ථහ යමන ඹන්න. 

දළන් ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි කිරීභ ශහ. රු භන්ත්රීතුභනි, 

රුණහය ඉදිරිඹට ථහ යමන ඹන්න. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

That is why the university system is collapsing and the 

students are protesting on the roads. You are putting pressure 

on lecturers. මේලඳහරන ලමඹන් - [ඵහධහ කිරීභෂණ] මභොෂණද  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යමන ඹන්න. 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඇභතිතුභහට ඳළවළදිලි කිරීේ යන්න කිඹරහ හරඹ දුන්නහට 

ඳසමු, ඒ හරඹ අයමන භට තර්ජනඹ යන්න ඵළවළ.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Autonomy ළන මභතුභහ දන්මන් නළවළ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භහ ඒ ඳළවළදිලි ශහ, රු ඇභතිතුභනි. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මභතුභහ මේ ආහයඹටභ, 

මභතුභහ දළන් තර්ජනහත්භ ථහ යපු විධිඹටභ අද 

විලසවිදයහර ආචහර්ඹරුන්ටත් තර්ජනඹ යනහ. එතුභහ 

දන්නහ, හටද තර්ජනඹ ය තිමඵන්මන් කිඹරහ. වළඵළයි 

ඔඵතුභහ අභත යන්න එඳහ, අද ඔඵතුභහ බහනහඹ පුටුමේ 

හඩි යන්නත්, ඔඵතුභහ උස අධයහඳන අභහතයහංල බහය 

අභහතයයඹහ වළටිඹට ඳත් යන්නත් මේ යමේ විලසවිදයහර 

ආචහර්ඹරුන් දළළන්ත හර්ඹ බහයඹෂණ ඉටු ශ ඵ. ඒ දළළන්ත 

හර්ඹ බහයඹ නිහ තභයි මේ යමේ ඹව ඳහරන ආණ්ඩුෂණ බිහි 

වුමණ්. ඒ ඹව ඳහරනඹ මවොද, නයද කිඹන එ ඊශඟ 

භළතියණඹදී අපි ඵරහ නිමු.  

උස අධයහඳන අභහතයතුභහ මේ ආහයඹට තර්ජනහත්භ, 

කිසිභ ංමේදීබහඹෂණ නළතු ටයුතු කිරීභ අද අමේ යමේ 

විලසවිදයහර ඳේධතිඹ ඩහ ළටීභට මවුතුෂණ මරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භම  හරමඹන් ළරකිඹ යුතු 

හරඹෂණ එතුභහ ත්තහ. අමනෂණ ඳළත්මතන්, භහ විසතය යන්න 

ඕනෆ, ඵහහිය උඳහධි ේඵන්ධමඹන් මේ යජඹ මන තිමඵන 

තීයණඹ ළන. අපි හිතනහ, යජඹ මීට ඩහ අමේ ශියඹන්ට 

ංමේදී මයි කිඹරහ. 2,50,000ෂණ සිසුන් උස අධයහඳනඹට 

සුදුසුේ රඵන්න විබහඹට හඩි මේදී, එයින් 1,50,000ෂණ සිසුන් 

මේ යමේ විලසවිදයහර යේ රඵේදී, යහජය විලසවිදයහර ඳේධතිඹට 

ඇතුශත් මන්න පුළුන් න්මන් සිසුන් 25,000ට ඳභණයි. ඒ 

ණනිනුත් සිසුන් 2,000ෂණ ළඩි වුමණ් ඳසු ගිඹ යජඹ හරමණ  

තහෂණණඹ විඹ වඳුන්හදීමේ ්රතිපරඹෂණ වළටිඹටයි. ඵහහිය උඳහධි 

ඳහ භහරහ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභන්රහ මේ න්නහ ක්රිඹහභහර්ඹ 

මේ යමේ අහිං දුේඳත් අේභරහ, තහත්තරහම  දරුන්ට දින 

ඳවයෂණ. ඒ නිහ ඵහහිය උඳහධි ේඵන්ධමඹන් මන තිමඵන මේ 

තීයණඹ නළතත් රහ ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහම  මේ තීයණඹ 

නයඹටත්, එමවභ නළත්නේ මුදල් වදල් තිමඵන ඹේ කිසි 

ණ්ඩහඹභටත් ඵරඳහන්මන් නළවළ. වළඵළයි මේ තීයණඹ, අමේ 

දිසත්රිෂණඹ ළනි දිසත්රිෂණර ජීත්න දුේඳත්, අහිං 

ජනතහට ඵරඳහනහ. ළරණිඹ විලසවිදයහරමණ තභයි ළඩිභ 

ඵහහිය උඳහධි අමේෂණඹන් ්රභහණඹෂණ ඉන්මන්. 14,000ෂණ 

අමේෂණඹන් ඉන්නහ. මේ තිමඵන තත්ත්ඹ භත 12,000ට 

ඵහහිය උඳහධි යේ අහිමි මනහ.  

අමනෂණ ඳළත්මතන් ඔඵතුභන්රහ, විලසවිදයහර පිවිසුේරට 

සුදුසුේ රඵන, නමුත් යහජය විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් න්න 

ඵළරි ණ්ඩහඹේරට ණඹෂණ දීරහ මඳෞේලි අධයහඳන 

ආඹතනර උස අධයහඳනඹ වදහයන්න ඒ අඹට ඉඩ මදනහ. 
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එතමොට මභොෂණද ඒමන් මත්රුේ ඹන්මන්  

තමුන්නහන්මුරහම  ්රතිඳත්තිඹ මභොෂණද  මඳෞේලි 

විලසවිදයහර පිහිටුවීභ පිළිඵ අපි විරුේධ නළවළ. මඳෞේලි 

විලසවිදයහර පිහිටුනහ නේ, ඒහ ගුණහත්භබහමඹන් ඉවශ 

භේටමින්, තමුන්නහන්මුරහම  ඳහරනඹ ඹටමත්, විමලුමඹන්භ 

විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් බහමේ ඳහරනඹ ඹටමත් ආයේබ 

යන්න ඕනෆ. එමවභ ආයේබ කිරීභ ළන අඳට ළටලුෂණ නළවළ. 

වළඵළයි, තමුන්නහන්මුරහ ඒහ ආයේබ කිරීමේ මුහමන් යහජය 

විලසවිදයහරරට අමේ අහිං නංගිරහ භල්ලිරහ, මවෝදය 

මවෝදරිඹන් ඇතුශත් වීභ ේඳහදු යන එ අපි මවශහ දකිනහ. 

ඵහහිය උඳහධි ඳහ භහරහ මනුමන් තමුන්නහන්මුරහ මන 

තිමඵන මේ ක්රිඹහ භහර්ඹ ඉතහභ අහධහයණ ක්රිඹහ භහර්ඹෂණ 

හම භ, එඹ මේ යමේ උස අධයහඳනඹ ක්රභක්රභමඹන් 

මඳෞේලියණඹට මඹොමු කිරීභෂණ වළටිඹටයි අඳ දකින්මන්.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ දළන් අහනයි.  

තත් විනහඩිඹෂණ ඳභණ මදන්න පුළුන්.  

 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට අලය රුණු සිඹල්ර 

කිඹන්න ඵළරි වුණහ.  

ඒ මමු මතත්, භභ රෂණසභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහට 

සතුතින්ත මනහ. විජිත මවුයත් භන්ත්රීතුභහ ථහ යේදී ්රලසන 

ශහ, අධිමේගී භහර්මණ මොන්ත්රහත්තු ජඳන් මොේඳළනිඹට 

රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන්. එහිදී භවහභහර් අභහතයතුභහ කිේහ, ඒ 

ජඳන් යජමඹන් රඵහ න්නහ මුදරෂණ, ජඳන් ඵළංකුකින් න්නහ 

මුදරෂණ, ඒ හින්දහ ඒ ඵළංකුමේ ඉල්ලීභ ඳරිදි ජඳන් 

මොන්ත්රහත්රුමකු මත එඹ රඵහ මදන්න ඔවුන්ට සිදු නහ, 

ඒ තභයි හභහනය ේ්රදහඹ කිඹරහ. වළඵළයි භභ මේ හයණඹ 

තමුන්නහන්මුමන් අවනහ. ඳසු ගිඹ භහින්ද යහජඳෂණ ආණ්ඩු 

මේ ආහයඹට ටයුතු යේදී ඔඹ විධිඹට ථහ යපු 

අභහතයතුභහභ තභයි දළඩි විමේචනඹෂණ එල්ර මශු. ඒ වයවහ 

තභයි, "මවොයහ! මවොයහ! මවොයහ!  මවොයහ!" කිඹන භතඹ මේ යට 

තුශ වළදුමේ. ඒ තත්ත්ඹ නිළරැදි යරහ, ඳසුගිඹ ආණ්ඩු ත් 

ක්රිඹහ භහර්ඹ වරි කිඹන  තර්ඹ මොඩ නළඟීභ ේඵන්ධමඹන් 

භභ රෂණසභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහට සතුතින්ත මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට තත් තත්ඳය 30ෂණ 

මදන්න. භභ මුරදී කිේහ, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹත්,  

භවහභහර් අභහතයහංලඹත් එභ අභහතයයඹකු බහයමණ තිමඵන 

මරෝමණ මනත් කිසිභ යටෂණ නළවළ කිඹරහ. ඉතින්, මේ 

අංවිර ආණ්ඩුෂණ. ඵරන්න, මුදල් අභහතයහංලඹ තිමඵනහ. 

වළඵළයි, භව ඵළංකු ඒ මුදල් අභහතයහංලඹට අයිති න්මන් නළවළ.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් අන් යන්න, රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තුන් මරෝමණ කිසිභ යට නළති විධිඹට තභයි ඹව ඳහරන 

ආණ්ඩුමේ අභහතයහංල මඵදරහ තිමඵන්මන්. මේ අහර්ඹෂණභ 

මඵදීභ වයවහ තභයි, අමේ යමේ භසත ඳේධතිඹ ඩහ ළමටන්න 

ඳටන් මන තිමඵන්මන්. ඒ හින්දහ අපි ඉතහභ මෞයමඹන් මේ 

ආණ්ඩුමන් ඉල්රනහ, මේ යට පිළිඵ මීට ඩහ ංමේදි න්න 

කිඹරහ. ඒ එෂණභ, රෂණසභන් කිරිඇල්ර අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහ 

අමනෂණ අඹට දභන තර්ජන අඳට දභන්න එන්න එඳහ. 

තමුන්නහන්මුම  තර්ජනරට අපි ඵඹ නළවළ කිඹන ්රහලඹත් 

යමින් භභ නිවඬ මනහ.  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ්රථභමඹන් කිඹන්න ඕනෆ 

අභහතය ධුය ඳත් යන්මන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵ. ඒ රු 

භන්ත්රීතුභහ ජනහධිඳති ව දට ඳශමුමන්භ ඒ තීයණඹ න්න 

පුළුන්.  

අමනෂණ හයණඹ මේයි. අමේ ආණ්ඩුමේත්, ඳසු ගිඹ 

ආණ්ඩුමේත් දළෂණභ මනස. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු තභයි විලසවිදයහර 

ඔෂණමෝභ ඇභතිරුන්ම  ේපූර්ණ ග්රවණඹට රෂණ යමන 

සිටිමණ. උදහවයණඹෂණ ලමඹන් උඳකුරඳතිරුන් ඳත් කිරීභ 

න්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභෂණ] භවනුය මේයහමදණිඹ 

විලසවිදයහරමණ උඳකුරඳතිරුන් ඳත් මශු මොමවොභද  

භවහචහර්ඹ උපුල් දිහනහඹ භවත්භඹහ තුන් තහෂණ ඒ ඡන්දඹ 

දිනුහ. නමුත් එතුභහ ඳත් මශු නළවළ. ජනහධිතුභහට ඕනෆ මනහයි 

- ඡන්දගයන් තුන්ලැනියා වූ ගකනායි- ඳත් කගළේ. හැම 

විලසවිදයහරමණභ ඡන්දමඹන් දිනපු මනහ ඳත් මශු නළවළ, හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ. නමුත් අපි එමවභ යන්මන් නළවළ. අපි විලසහ 

යනහ විලසවිදයහරරට සහධීනත්ඹ - autonomy - අලයයි 

කිඹරහ. Autonomy කිඹරහ එෂණ තිමඵනහ. එතුභහ ඒ ළන 

දන්නහද කිඹහ භහ දන්මන් නළවළ. Autonomy කිඹරහ එෂණ 

තිමඵනහ. පිට යට විලසවිදයහරරට ඒ autonomy එ 

ේපූර්ණමඹන් දීරහ තිමඵනහ. ඇභතියඹහ විලසවිදයහරර 

ටයුතුරට භළදිවත් න්මන් නළවළ. විලසවිදයහරඹ ඳත්හමන 

ඹන්මන් උඳකුරඳතිතුභහයි, ඳහර බහයි. අපි යන්මන් 

්රතිඳත්තිඹ වදන එ විතයයි. We only make policies. That 

Hon. Member does not know even that. Where do you come 

from?     
 

ගරු නශළන්  නවේමසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු අභහතයතුභහ, රුණහය උත්භ ඵහල්දු යන්න එඳහ. 

උතුන් ඵහල්දු යන්න එඳහ. ඔඵතුභන්රහම  ඳළත්මත් උත් අඹ 

නළති වුණහට අමේ ඳළත්මත්  උත් අඹ ඉන්නහ.   

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Ali Zahir Moulana, please.  

 

[4.00 p.m.] 

 

ගරු නවේි ඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு வசறட் அலி மரயறர் வௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Chair, today, on the Votes of the Ministry of 

Higher Education and Highways, I wish to make a special 

mention about the very astute Leader of the House and 

the Minister of Higher Education and Highways, the Hon. 

Lakshman Kiriella. I have known the Hon. Minister for 
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many years and his unflinching professionalism coupled 

with steadfastness and dedication to his office has 

allowed for a very productive and comprehensive outlook 

for the development of the  key components in our 

country : higher education system and  the road network.  

 Sir, I wish to bring to  the attention of this House  the 

issues pertaining specifically to the road network in the 

Batticaloa District.  Over the years, especially due to the 

ravages of civil war, the Batticaloa District has been 

plagued by an unfortunate abundance of neglected 

roadways and poor overall accessibility. I wish to table* 

a copy of the letter in which the Hon. Lakshman Kiriella 

endorsed  my request to reconstruct and expand the 

Batticaloa-Trincomalee A15 Highway in the  Eravur 

Urban Council  jurisdiction. This has been a long-felt 

need of the people of Eravur. Although the highway has 

been reconstructed and expanded to accommodate four 

lanes in the other townships of Oddamavadi, Batticaloa 

and Kattankudi, the portion of the  road that passes 

through Eravur has been unknowingly neglected in the 

past creating a highly inconvenient and dangerous 

bottleneck situation in Eravur Town due to heavy traffic. 

As the Hon. Minister has already given his approval to 

my request, on behalf of my constituency, I shall request 

and greatly appreciate if this request is given the highest 

priority for early implementation during the upcoming 

fiscal year. 

Hon. Chair, further, the recent allocation of Rs. 60 

million to Members of Parliament for development work 

has allowed for development of several roads which we 

have been proposed through the Ministry of Higher 

Education and Highways for the Batticaloa District. 

However, I wish to point out an important issue that the 

scope of work allowed for within this Rs. 60 million 

allocation only permits just metalling and tarring of the 

nominated roads. Owing to the intermittent weather 

patterns in the Eastern Province, a majority of these roads 

are subjected to detriment in due course and will turn into 

their former dilapidated state quite quickly.  I, therefore, 

request that the Ministry allows for a special allocation to 

ensure that some of the more important roads are 

asphalted or concreted to maintain its intended integral 

state and  it will also provide significant cost savings to 

the paymasters over the long term. 

As mentioned earlier, the Batticaloa District is 

subjected to several bouts of severe weather throughout 

the course of every year, and the lack of a proper drainage 

system alongside roadways creates several issues for the 

populace leading to heavy flooding and making the roads 

impassable. Therefore, I request that additional money be 

appropriated to local authorities to implement a drainage 

system, so that these problems can be alleviated. Most 

local authorities, especially, Eravur Urban Council during 

my tenure as its Chairman, developed a comprehensive 

master plan that includes a drainage system alongside its 

roadways, and is due to be developed only when the 

requisite financing is allocated from the Central 

Government. 

Further, I am ashamed to bring to the notice of this 

House the shabby construction of the A15 highway 

between Trincomalee and Navalady Junction, which was 

constructed during the last regime around 2011, with 

financial assistance of AFD of France, by China Harbour 

Engineering Company Limited and other subcontractors. 

The road is presently in a deplorable state. This road 

includes six important bridges namely, Panichchankerni, 

Kayankerni, Verugal, Upparu, Gangei and another bridge 

along the  byroad, all of which were ceremonially opened 

with much fanfare by the previous regime. 

However, this road, which is the main conduit of 

transport between Batticaloa and Trincomalee Districts 

for tourism, commerce and administration, is in such a 

bad condition that some resort to travel along alternative 

routes. I understand that the DBST technology has to be 

done properly along this road and it has to be properly 

asphalted. I request the Hon. Minister to direct his 

officials to look into this matter urgently as this road is a 

key component of our Government’s view towards the 

development and upliftment of the Eastern Province.    

Finally, I wish to bring to the attention of this House 

that the Batticaloa District is considered by many to be 

the granary of the entire country. Most of the paddy fields 

in the District are in Paduwankarai area - which is called 

"Hinder Land"- where the Mandur Bridge is due to be 

constructed, and the entire community including its 

farming community is highly depending on these paddy 

fields. Further, Paduwankarai makes up for 60 per cent of 

the land in the District and Mandur is considered by 

many as “Small Katharagama” with several ancient 

important kovils and other important religious sites 

present in the area. I also request the Hon. Minister to 

look into the development of the Kiran Bridge as well, 

which requires immediate attention to ensure accessibility 

for the farming community, who traverse the proposed 

bridge area heavily.   

In the meantime, I must thank the Hon. Minister for 

allocating Rs. 255 million for the Faculty of Agriculture 

of the Eastern University.  Also, you have planed to 

improve the South Eastern University through the Kuwait 

Fund. And you have allocated money to improve the 

sports activities of the students who come from remote 

areas.   

Thank you.  
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[රු මණයිේ අලී හහීර් භවුරහනහ  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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[4.08 p.m.]     
  

ගරු අංගජන් රළමනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அங்கஜன் இரரன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 

Hon. Presiding Member, though I have talked many a 

time in this Parliament about the fourth industrial 

revolution and its importance to Sri Lanka and our 

economy, I decided to start again with it today, but on 

another aspect of it, in order to form a basis and present 

my proposals to the Hon. Minister of Science, 

Technology and Research, as I believe the new 

technological possibilities present us a universe of new 

possibilities and potential to generate foreign revenue 

from global markets.  

I would like to start by explaining my thoughts on 
why industrial revolutions are so important to countries 
such as ours. As I understand, industrial revolutions start 
with new technologies that lead to new innovations. 
Sometimes, those innovations can change business 
models enabling people to do things differently or things 
that they were previously unable to do. Such innovations 
and innovation models can sometimes grow onto create 
an impact at a global scale. Those innovative revolutions 
may start even with a simple tool. 

If you look at the first industrial revolution, it created 
a manufacturing transition from hand production methods 
to machines powered by steam or water and they vastly 
increased the output of an individual worker. The first 
industrial revolution empowered individual workers to 
produce multiple units at a time instead of single units at a 
time and it created the "scale effect". 

The second industrial revolution was a period of rapid 
industrial development, generally the period between 
1870 and 1914, up to the start of the World War I, mainly 
in Britain, Germany, United States, France, Italy and 
Japan. The highlights were the build of railroads, large-
scale iron and steel production, widespread use of 
machinery in manufacturing, use of petroleum and the 
beginning of electrification. There were improvements in 
productivity advancements in industrial engineering, 
manufacturing engineering and business management. As 
I understand, we, as a country did not gain much during 
the first or the second revolutions as we were not in 
control and we were under the colonial rule.     

The third industrial revolution from the 70’s onward 
was mostly about computers, automation, digital cellular 
phones, and the internet. It is the change from mechanical 
and analogue electronic technology to digital electronics. 
I am not going into details of that as we all are very 
familiar with it since we have lived with it. But in my 
opinion, we missed that bus as well - again, for the third 
time.  

One could argue that we could have ridden the waves 
during the third industrial revolution, had it not been for 
the war.  I partly agree with that. The surpluses that we 
could have made during that time, the lost economic 

opportunities during that period, all that could have well 
been invested on new technologies and skills 
development.  We could have become a part of the 
revolution and we may not be in this present situation.  
So, in my opinion, the cost of war for us has been much 
higher than what we see in actual numbers. We have all 
paid a heavy price with lives, blood, opportunities and 
also another industrial revolution.  The opportunity cost 
is very high and much of the Western world has moved 
way past ahead of us and we are here today with a 
balance of payment crisis.  

Now, a whole new revolution has started.  It is the 
fourth industrial revolution, which is about the 
combination of cyber-physical systems; Internet of 
Things, cognitive computing and the Internet of Systems.  
In this fourth revolution, we are facing a range of new 
technologies that combine the physical, digital and 
biological worlds. These new technologies will impact 
many disciplines, economies and industries. We now 
have yet another opportunity.  

I would like to thank the Hon. Minister for allocating 
funds to start up a Centre of Excellence for Genomics, 
which is such a forward looking decision.  But, Sir, I do 
not believe that Rs. 50 million is sufficient for that. I 
believe that it may require much more than that.  Also, I 
believe that a properly funded project may have the 
potential to earn billions of rupees in foreign income. I 
can give you a very good example to rationalize my 
argument.  The US Dollars 2.7 billion invested by the US 
in the Human Genome Project from 1988 to 2003 helped 
drive over US Dollars 700 billion in economic impact 
and the generation of nearly Dollars 200 billion in total 
personal income over the years.  I believe that it can be 
considered as a great return on investment by a 
government. Is that not a good indication of possibilities?  

Sir, most importantly, what cost billions of dollars 
back in 2003, after only 13 years, is now available at a 
retail price of around US Dollars 1000. With the 
application of digital technology, the Moore’s law, which 
talks about cost reduction and increase of computational 
power over time, has become applicable to Genomics and 
genome sequencing. I believe that the digital technology 
is also about equality and democratization of economic 
power.  We no longer have to be the first country in the 
world with billions of dollars to invest to conduct 
research, innovate products and to take them to the global 
markets.  Tools, equipment and knowledge are available 
at lower costs. I believe that a Genomics institute that can 
create an open platform for Sri Lankan innovators may 
create multiple business opportunities and it may well be 
an incubator for biotech companies of Sri Lankan origin. 

There is another critical aspect that I would like to 
mention here which is also relevant to the Ministry of 
Health, Nutrition and Indigenous Medicine.  The world of 
healthcare is changing rapidly.  It is moving away from 
being  provider centric to patient centric care. I believe 
that Genomics has the potential and the promise to drive 
the charge to revolutionize healthcare delivery through 
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personalized medicine instead of “sick-care”.  We must 
think about models to predict and prevent diseases when 
diseases strike.  We need to be able to fight them with 
more knowledge about the diseases. We live in an age 
where non-communicable diseases are accounting for 
more than 70 per cent of the deaths in the country. The 
rates of cancer and related complications are also 
increasing. I personally believe that a Centre for 
Excellence for Genomics, through research development, 
collaboration and private-public partnerships with 
providers and payers, may generate multiple opportunities 
and benefits to the society in a sustainable manner.  

I remember that after the elections in January 2015, 

many people said that it was the Facebook that led the 

change.  Maybe it is true; maybe it is not. We do not 

know.  But, what I know for sure is that a lot of people 

freely shared a lot of their ideas, views, opinions, 

thoughts and analysis with millions of others through 

Facebook, freely and free of charge for publishing.  The 

relevance of that story with today’s Discussion on the 

Votes of the Ministry Science, Technology and Research 

is not based on the election result, but the virtual, 

technical product that may have helped the outcome of 

the election. Facebook empowered anyone with a suitable 

device and an internet connection to create contents to 

share them with a global audience.  Arguably, Facebook 

is considered the largest media company in the world and 

interestingly, unlike the traditional media companies, it 

does not even have to create its own companies, to create 

its own contents and its users are creating them for them 

and bring in more users. What a fantastic business model! 

What is stopping our youth with knowledge and access to 

technology creating the next Facebook? Is that not the 

promise and potential of the fourth industrial revolution?  

I believe, Hon. Presiding Member, that our youth 

coming out of the traditional education system are not 

properly groomed to become entrepreneurs.  Most of 

them are just not ready especially to become true 

beneficiaries of these possibilities.  Estonia, the birthplace 

of Skype, is a good example that I can mention here.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 

(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  
 

ගරු අංගජන් රළමනළදන් මශතළ  

(ரண்தைறகு அங்கஜன் இரரன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 

Sir, please give me two more minutes.  

Sometime back, Estonia decided to equip school 
children with knowledge to code and they took up many 
initiatives to equip their students with technical 
knowledge. Fast forward today, it is considered the 
startup capital of the world.  

Every year in our Budget, we invest billions of rupees 
into free education, but it is a fact that most the best of 
the best are migrating from this country. Most of those 
bright people end up working for foreign companies 
without getting an opportunity to realize their true 
potential. We invest money to produce great brains, but it 
is the western countries where they migrate to become 
the real beneficiaries of our investments. We need to 
change the system today. We need to break the silos, 
connect the pipelines and create an integrated platform 
from the primary school to university to startup 
incubators and I propose that the Ministry of Science, 
Technology and Research to be enabled and empowered 
in that system, the right amount of funding, support and 
connectivity to create nationwide startup incubators and 
accelerators.  

Sir, I believe that the Internet is the gateway to all 
these possibilities and we must make it available like the 
air that we breathe. I am principally against increasing the 
cost of the Internet access and data usage. To create 
capacity, we must open the possibilities. When the 
knowledge workers are trying to harvest the fruits of their 
knowledge, we must not impose taxes on service exports, 
but we must encourage them. The Internet should be 
made available free of charge and let us consider that as 
an investment for the future of this country.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු අංගජන් රළමනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு அங்கஜன் இரரன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 

Okay, Sir.  

As I have mentioned many a time in this Parliament 
before, we keep talking about Singapore, becoming like 
them and growing up like them. I agree that it is a great 
country. They have achieved so much.  But, I do not 
believe that we could become the next Singapore by 
doing what they did. The next Facebook will not be 
another Facebook, but something completely different. 
Technology startups, well equipped laboratories that are 
in line with the "Maker Movement," guidance to willing 
people who want to innovate and funding to start up the 
right ideas, may give us an opportunity to create another 
Singapore, but in our own way. I personally believe that 
the Ministry of Science, Technology and Research is the 
place to lead the change for this and I believe that we 
have the right Minister, a capable gentleman, a person 
who understands the education system and the country’s 
strengths. This is the right place to start. Thank you very 
much.  

   

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I want to answer a question raised by the Hon. 

Bimal Rathnayake in the morning.  I take time from the 

time allocated to me.   
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු බිභල් යත්නහඹ 

භන්ත්රීතුභහ  උමේ භමන්  ්රලසනඹෂණ ඇහුහ.  එතුභහ  ඉන්න 

මරහමේ භහ එභ ්රලසනඹට  උත්තයඹෂණ  මදන්න  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2013-2014  අධයඹන ර්ඹ 

ව 2014-2015 අධයඹන ර්ඹ  වහ රුණු මන් මන්  

ලමඹන් ඉදිරිඳත් කිරීභට ළභතියි. 

2013-2014  ර්ඹ- විලසවිදයහරඹට ඇතුශත්ය ළනීභට 

මඹෝජිත ව ශිය ංයහ  24,540යි. පුයේඳහඩු පියවීභ ට අට 

අහන මණදී  ලිඹහඳදිංචි වී විලසවිදයහර ටයුතු අයේබ  ශ ශිය 

ංයහ - 22,556යි. එතළන මනෂණ තිමඵනහ. මන1984යි.  

මවුතු, එ යවුභෂණ අහනමණදී දරුන් ලිඹහඳදිංචි වහද 

නළේද  ඹන දත්ත රඵහත් ඳසු  මදන  පුයේඳහඩු පියවීමේ ටඹ  

ඳරිණ භගින් සිදු යනු  රඵන්මන්ඹ. පුයේඳහඩු ංයහ 

වඳුනහමන  මදන ටමණදී දරුන්ට ලිඹහඳදිංචි වීභට  ආයහධනහ 

යනු රඵයි. මභඹ නඩු භහර්ඹට ඹහ වළකි ටයුත්තෂණ ඵළවින්  

ඉතහ සුඳරිෂණහහරී ශ යුතුඹ.   

ට අටෂණ - eight rounds - අහන න විට  විලසවිදයහරරට 

එෂණ අධයඹන හර්තුෂණ - semester එෂණ - අන් න ඵළවින් 

ඉන්ඳසු  දරුන් ඵහ ළනීභට   ීඨ හධිඳතිරුන්   ඳළවළදිලිභ 

අභළත්ත ්රහල යති. මභමු  පුයේඳහඩු ඉතිරි න්මන් ඉල්ලුභ 

අඩු ඳහ භහරහ වහ මේ. ඔඵතුභහ කිඹපු හයණඹ  ඇත්ත. 2014-

2015 ර්මණ ඔඹ තත්ත්ඹ තිබුණහ. දළන් අපි ඒ අඩු  ය 

තිමඵනහ, රු භන්ත්රීතුභහ. 2014-2015 මඹෝජිත ශිය ංයහ 

25,395යි. පුයේඳහඩු පියවීමේ  ට වඹකින් ඳසු  ලිඹහඳදිංචි ව 

ශිය ංයහ  23,981යි. මන 1414යි. මේ ්රභහණඹ  පුළුන් 

තයභෂණ අඩු යන්නටයි අඳ උත්හව යන්මන්. මේ අවුරුේදමේත් 

මන 1000 දෂණහ අඩු ය තිමඵනහ. ට ේපූර්ණ වුණහභ  අපි 

මඳොමයොන්දු මච්ච ණනභ අපිට ඵහ න්නට පුළුන්ඹ කිඹහ 

්රහල යන්නට ළභළතියි.   

     
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Bimal Rathnayake.  

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, සථහය නිමඹෝ 18 ඹටමත්යි 

භහ මේ රුණ ඉදිරිඳත් අවන්මන්. ඒ අතයභ භහ ඇස ්රලසනඹට  

උත්තය දීභ ළන රු  ඇභතිතුභහට සතුතින්ත මනහ.   සථහය 

නිමඹෝ 18 ඹටමත් භහ දළනන්නට ළභතියි,  රු ඇභතිතුභනි, 

SLIIT   ආඹතනමණ නිරධහරි භවත්රු  අද දින මේ විහදඹට 

ඳළමිණ තිමඵනහද කිඹහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will have to verify that.  Why?  Is there a problem?  

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ මේ  ්රලසනඹ භතුයන්මන්  

18 න සථහය නිමඹෝඹ ඹටමත්යි.  Sri Lanka Institute of 

Information Technology - SLIIT එ - අඳ දන්නහ ඳරිදි,  
භවමඳොශ අයමුදමල් ඉඩභ,  භවමඳොශ අයමුදමරන්   මිලිඹන 

500ෂණ මඹොදහ  ආයේබ යන රද යජඹට අඹත් "government 

owned higher education and degree granting institute" කිඹහ 
තභයි විකිීඨඩිඹහ එමෂණ තිමඵන්මන්. නමුත්  ඔවුන්ම  මේ 

අඩවිමණ  යජමණ නිමඹෝජිතමඹෂණ මවෝ  ඔඵතුභහම   අධයෂණ 
භණ්ඩර හභහජිමඹෂණ මවෝ trade ේඵන්ධ  Ministry එමෂණ 

මවෝ  වුරුත් ඇත්මත් නළවළ. ඒ අධයෂණ භණ්ඩරඹ ඵළලුහභ,  
ේපූර්ණ මඳෞේලි අංලමණ අධයෂණ භණ්ඩරඹෂණ තිමඵන්මන්. 

එභ නිහ, මවොය යවමුභ SLLIT  ආඹතනඹ  යහජය අංලමඹන් 

මනස මරහ මඳෞේලි අංලඹට හිමි මරහද නළේද කිඹහ  භහ 
දළන න්නට ළභතියි.  ඔඵතුභහ මඹහ ඵරන්න.  ඒ ේඵන්ධ 

විසතය භහ වළන්හේ හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ වභළගත* 
යනහ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I will answer that question in due course. I fully 

agree with what the Hon. Bimal Rathnayake states. The 

Government has a stake in it; the Government gets an 

interest from it. If they have quietly declared themselves 

as a private institution without our knowledge, then, we 

will have to look into it.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මේ අසථහමේදී වුරුන් මවෝ රු භන්ත්රීතුමභෂණ මරහනඹ 

වහ  රු බිභල් යත්නහඹ භවතහම  නභ මඹෝජනහ යන්න. 

 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ 

දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
   

අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 
වුනයන්, ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குஶசக அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

ஷனஷ கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Ishak Rahuman, you can commence your 

speech. 
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————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

[අ.බහ. 4.24] 
 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අද දිනමණ උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර් අභහතයහංලමණ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ ථහ යන්නට 

රළබීභ ළන භභ තුටු මනහ. අපි සිඹලු මදනහභ දන්නහ, 2030 

නමොට අමේ රු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අභළතිතුභහත්, මුදල් 

ඇභතිතුභහත් ඒ හම භ භවහභහර්  ඇභති රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

භළතිතුභහත් එතුභහම  අභහතයහංලමණ සිඹලුභ නිරධහරින් එතු 

මරහ මේ යමේ විේරඹෂණ කිරීමේ ළඩ ටයුත්තෂණ යමන 

ඹන ඵ. ඒ අනු අද මේ භසත යමේ  GOSL fundsලින් 

කිමරෝමීටය 1100  ටයුතු යමන ඹනහ. ඒ හම භ iRoad  

යහඳෘතිමණ 1 න අදිඹමර් දළනට මුළු රංහමේභ කිමරෝමීටය 

3100ෂණ යමන ඹනහ.  ඒ ළන විමලුමඹන්භ  භභ  රු 

ඇභතිතුභහට සතුතින්ත  මන්නට ඕනෆ, අනුයහධපුය දිසත්රිෂණඹට 

විතයයි එතුභහ කිමරෝමීටය 330ෂණ දීරහ ළඩ ඳටන් අයමන තිමඵන 

එ ළන.  ඒ හම භ iRoad 2 න අදිඹමර් භසත යමේභ 

කිමරෝමීටය 5000ෂණ වදන්න  ඹනහ. ඒ හම භ එදහ යජඹ ජහති, 

ආේ, කුර භර මේද අනු ළඩ ශහද කිඹහ අඳට ළඹෂණ ඇති 

මනහ.  එදහ  උතුරු, නළ මඟනහිය සිඹල්රභ අත්වළරිඹහ. ඌ 

ඳශහත අත්වළරිඹහ.  උතුයට කිමරෝමීටය 950ෂණ, නළ  මඟනහියට  

කිමරෝමීටය 800ෂණ, ඌ ්රමේලඹට කිමරෝමීටය 1100යි, 

ඵසනහහියට කිමරෝමීටය 700යි ආදී ලමඹන් කිමරෝමීටය 5000 

අධිමේ භහර්ර ටයුතු යන්නට එතුභහම  අභහතයහංලමඹන් 

ළරසුේ ය තිමඵනහ.    

එතුභහම  අලුත්භ  ළරසුභ තභයි, "භහර් ති" ළඩටවන. ඒ 

භ් නුත් එතුභහ භසත යමේභ භවහ විේරඹෂණ ඇති ය 

තිමඵනහ.  ඳහල්රට, hospitalsරට, ආමි සථහනරට ඹන  

භහර් වදන්නත් එතුභහම  අභහතයහංලඹ භ් න් ටයුතු ය මන 

ඹනහ.  අධිමේගී භහර්ඹ කිඹනමොට   අධිමේගී  භහර්  නිහ  

භසත යමේභ භවහභහර් ඳේධතිමණ භව විලහර මනෂණ ඇති 

වුණහඹ; මඳයළිඹෂණ ඇති වුණහඹ කිඹහ වළභමමනෂණභ ථහ ශහ.  

ඒ අනු ඩත සිට මීරිභට කිමරෝමීටය  38යි; මීරිභ සිට 

කුරුණෆර දෂණහ  කිමරෝමීටය  39යි; මඳොතුවළය සිට රමදයට 

කිමරෝමීටය 34යි. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත්, භභත් 

වේඵන්මතොට ළඩ මුළුට ගිඹහ. භභ ඔඵතුභහමන් ඇහුහ, 

ඔඵතුභහ භවහභහර් විමලුඥමඹෂණ වළටිඹට  දිසත්රිෂණ වළභ 

එටභ ඳහයල් වදනහඹ; අඳට මභොනහද මදන්මන් කිඹහ.  

උමේ අට මේදි  ඒ මරහමේදීභ ඔඵතුභහම  අභහතයහංල මල්ේට 

telephone  ය ජනහරි  නමොට කුරුණෆර සිට දඹුල්ර දෂණහ 

ඳහය වදන්න ඕනෆඹ කිඹහ  ඔඵතුභහ එතුභහට කිේහ.  ඔඵතුභහ ඒ 

විධිමණ දෂණේ තිමඵන ඇභති මමනෂණ. නිහඩුෂණ ළන 

ඵළලුමේ නළවළ. ඔඵතුභහම  මල්ේතුභහ  ඒමරහමේදීභ කිේහ, 

"කුරුණෆර සිට දඹුල්ර දෂණහ භවහභහර්  ඳේධතිඹ වදන්න, 

අධිමේගී භහර් වදන්න තීයණඹ යරහ ඉයයි." කිඹහ.   

ඒ හම භ  උස අධයහඳනඹ ළනත් භභ ඹභෂණ කිඹන්න ඕනෆ. 

භසත රංහටභ 2015දී  අධයහඳනඹ මනුමන් සිඹඹට 41ෂණ  

මන් යරහ තිබුණහ.  2017 නමොට එඹ සිඹඹට 62 දෂණහ ළඩි 

ය තිමඵනහ. ඒ විමලු ළඩි වීභෂණ. බිලිඹන ලමඹන්  

ත්මතොත්  රුපිඹල් බිලිඹන 62ෂණ  ඔඵතුභහම  අභහතයහංලඹ වයවහ 

උස අධයහඳනඹට මන් ය තිමඵනහ.  රුපිඹල් බිලිඹන 62ෂණ 

කිඹන්මන් මරමවසි ඳවසු ණනෂණ මනොමයි. මොශලින්  

ඵළලුමොත්  භව විලහර මුදල් ්රභහණඹෂණ ඔඵතුභහ උස අධයහඳනඹ 

මනුමන් මන්ය තිමඵනහ. ඒ හම භ අද සිඹලුභ 

විලසවිදයහරර ඹටිතර ඳවසුේර භව විලහර අඩුඳහඩුෂණ 

තිමඵනහ. අපි  දළන් අධයහඳන විේරඹෂණ යහ ඹමින් සිටිනහ.  

එමවභ නේ ඒ විේරඹ වහ අලය  ළඩ පිළිමශෂණ ස 

යන්න ඕනෆ. ඒ අතමර්දි ඔඵතුභහ නිඹභ විධිඹට ල්ඳනහ ශහ.  

අධයහඳනඹ රඵන ශමුන් මනුමන්  සුදුසු පිඹයෂණ න්න ඕනෆඹ 

කිඹහ මභය අඹළමඹන් ඹටිතර ඳවසුේ වහ ඳභණෂණ රුපිඹල් 

මිලිඹන 19,081ෂණ මන් ය තිමඵනහ. ඒ හම භ ඔඵතුභහ තත්  

විලහර ළඩ ටයුත්තෂණ  යමන ඹනහ.   

එදහ අපි ථහ ශහ, "මේ යමේ භහර් ඳේධතිමණ භවහ විලහර 

විේරඹෂණ ඇති වුණහ" කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, භට හිමතන 

මදඹෂණ තභයි ඒ කිඹන විධිඹට භවහ විේරඹෂණ ඇති මරහ තිබුණහ 

නේ, -අවුරුේදෂණ අන් න විට- කිමරෝමීටය 3,000 ණන 

මේ ඳහයල් වදන්නට මුදල් මන් යරහ, ළරසුේ යරහ, ළඩ 

ටයුතු යමන ඹන්නට ඔඵතුභහට සිදු මනහද  

 ඔඵතුභහ iRoad මදමනි අදිඹමර්දී කිමරෝමීටය 5,000ෂණ 
වදන්නට ළරසුේ ය තිමඵනහ. මේ මරමවසි ඳවසු හර්ඹඹෂණ 
මනොමයි. ඔඵතුභහ මොමවොභ යයි ද කිඹරහ අපිට මරොකු 
ළඹෂණ තිමඵනහ. ඇයි  ඳසුගිඹ යජඹ අවුරුදු 10 තුශ භහර් 
ඳේධතිමණ භවහ විලහර මඳයළිඹෂණ ඇති ශහ කිේහ. යමේ භවහ 
භහර්ර දියුණුෂණ ඇති මරහ තිමඵනහ කිේහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹෂණ 

තිමඵනහ. 
 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
රු ඇභතිතුභනි, එමවභ නේ මේහම  ්රභහණඹෂණ ඉතිරි 

මරහ තිමඵන්මන් මොමවොභද  ඔඵතුභහ ඉතහ දෂණමඹෂණ. ඒ නිහ 
තභයි මේ සිඹලුභ ළඩ ටයුතු යන්මන්. ඔඵතුභහම  
මඳෞේලි මල්ේතුමිඹ ඇතුළු සිඹලු නිරධහරී භණ්ඩරඹ, 
අභහතයහංල මල්ේතුභහ, බහඳතිතුභහ, අධයෂණරුන් ඇතුළු 
සිඹලුභ නිරධහරී භණ්ඩරඹ, සිඹලුභ දිසත්රිෂණර සිටින 
අධයෂණරුන් දෂණ නිරධහරින්. ඒ නිහ තභයි ඔඵතුභහට මේ 
හම  ළඩ මොටෂණ යන්නට පුළුන් මරහ තිමඵන්මන්.  

ඳසුගිඹ යජඹට අවුරුදු 10කින් යන්නට ඵළරි වුණු භවහ 
විේරඹ ඔඵතුභහට මේ අවුරුදු මද තුශදී භසත යට තුශ 
යන්නට පුළුන් වුමණ් මේ නිරධහරින් නිහ ඵ අභත 
යන්නට එඳහ. භභත් අභහතයහංලරට ඹනහ. ඔඵතුභහම  
අභහතයහංලමණ නිරධහරින් වමු මන්නට ඕනෆභ මරහ 
අසථහ මදනහ. එදහ හිටපු බහඳතියඹහ වමු මන්නට 
ඳහර්ලිමේන්තු ඇභතියමඹකුටත් අය දුන්මන් නළති යුඹෂණ 
තිබුණහ. නමුත් ඔඵතුභහම  අභහතයහංලමණ බහඳතිතුභහ, 
මල්ේතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ නිරධහරින් විලහර ළරකිල්රකින් ළඩ 
ටයුතු යමන ඹන ඵ භභ ඉතහ තුටින් මේ අසථහමේදී 
්රහල යනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් අන් යන්න. 
 

ගරු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විනහඩිඹෂණ මදන්න.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ක්රිඹහත්භ යමන ඹන මේ ළඩ 
පිළිමශට අනිහර්ඹමඹන්භ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ සිඹලුභ 
භන්ත්රීරුන් ලෂණතිඹ මදනහ. ඒ හම භ ඔඵතුභහම  නිරධහරින්ට 

791 792 
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භභ සතුතින්ත මනහ. ඔඵතුභහ මේ ය මේ භවහ භහර්ර විතයෂණ 
මනො උස අධයහඳනමණත් විලහර මඳයළිඹෂණ ඇති යන ඵ භභ 
විලසහ යනහ. භට මේරහ රඵහදීභ ේඵන්ධ මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත මමින්, භට විනහඩි මද හරඹෂණ 
රඵහ දුන්න TNA එමෂණ භන්ත්රීතුභහටත් සතුතින්ත මමින් භම  
ථහ අන් යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මරහනඹට අනත මමින් ථහ අන් කිරීභ 

ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතුතියි, රු ඉහෂණ යහුභහන් 

භන්ත්රීතුභනි.  

ඊශඟට, රු යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

15 හරඹෂණ තිමඵනහ. 
 

[අ.බහ. 4.33] 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, යටට ළදත් න අභහතයහංල 

කිහිඳඹ ළඹ ශීර්ඹන් පිළිඵ විහදඹට එෂණවීභට රළබීභ ළන 

භභ තුටු මනහ. විමලුමඹන්භ රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

ඇභතිතුභහ මේ මරහමේ බහමේ රැඳී සිටිනහ.  

භවහ භහර් පිළිඵ ථහ කිරීමේදී අපි පිළිත යුතුයි, ඳසුගිඹ 

හර ඳරිච්මේදඹ තුශ තිබුණු තයේ මේඹකින් -ඒ එමු 

මනොවුණහ කිේත්- අද භහර් ංර්ධනඹ මන්මන් නළවළ කිඹරහ. 

ඒ තභයි ්රහමඹෝගි යමේ තිමඵන ඇත්ත තත්ත්ඹ න්මන්. 

යජඹ ඹේ ඹේ ආහයරට, ඹේ ඹේ ්රහල ඹේ ඹේ අසථහර 

ශත් යමේ  විලහර මරය අර්බුදඹෂණ, මරය හිඟඹෂණ තිමඵනහ 

කිඹන එ තභයි ඇත්ත ථහ න්මන්. ඒ හම භ ඳසුගිඹ හරඹ 

තුශ විලහර ලමඹන් ළඩ යන විට, යහඳෘති මමයන විට එදහ 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභන්රහ විඳෂණමණ භන්ත්රීරුන් 

වළටිඹට මොමිස, ංචහ, දණ ආදිඹ පිළිඵ ඵයඳතශ 

මචෝදනහෂණ ශහ. ඒහ ළශළෂණවීභ වහ එතුභන්රහම  ආණ්ඩු 

මටන්ඩර් ක්රභඹටභ ඹනහ කිඹන හයණඹ පුන පුනහ කිේහ.  

ේරට රුපිඹල් රෂණ 10 මුදරෂණ දීරහ මටන්ඩර් කිරීභකින් 

මතොය ඩිනමින් ංර්ධන ටයුතු සිදු කිරීභ පිළිඵ එදහ සිටි 

යජඹට විලහර මචෝදනහෂණ එල්ර ශහ. අද ඒහ මටන්ඩර් යරහ 

මදනහ. රු ඇභතිතුභනි, නමුත් මේ තුළින්, -මේ ්රහමඹෝගි 

්රලසනඹෂණ. ඔඵතුභහම  අධහනඹට න්න- මේ මටන්ඩර් 

ක්රිඹහදහභඹ තුළින් එළනි යහඳෘති කිරීමේ මේඹ අඩු මරහ 

තිමඵනහ. මන එෂණ තිඹහ අඳට රළබුණු රුපිඹල් මිලිඹන 15 

වහ, - විභධයත අයමුදල්රට ඳහ- රෂණ 2ට, රෂණ 5ට 

මටන්ඩර් දළමීභ තුශ, -මේ අවුරුේමේ මනොළේඵර් භහඹ දළන් 

ඇවිල්රහ තිමඵන්මන්.- ත මනේ මටන්ඩර් මනොළව 

යහඳෘති තිමඵනහ.එභ නිහ යමේ ංර්ධන ළඩ අඩහශ වීභෂණ 

සිේධ මරහ තිමඵනහ.  

2017 අවුරුේමේත් ඒ පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු යන්න 

කිඹහ භහ ඉල්ලීභෂණ යනහ. රු ඇභතිතුභනි, විනිවිදබහමඹන් 

යුතු ටයුතු යන්න ඕනෆ නිහ මටන්ඩර් ළනහඹ කිඹහ 

කිේහට, මේ න විට ඔඵතුභහම  අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන 

ඇතළේ යහඳෘති මටන්ඩර් ළවීභකින් මතොය රඵහදීභ ආයේබ 

ය තිමඵනහ. අඳ මචෝදනහ යන්මන් නළවළ, මොමිස ළසීභ 

වහ මේ යනහඹ කිඹහ. නමුත්, අද මේ යජඹට, 

ඇභතියමඹෂණ න ඔඵතුභහට, මේ ්රහමඹෝගි තයඹට මුහුණ 

මදන්න සිේධ මරහ තිමඵනහ. මේ ්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ ඩහත් 

විධිභත් මනොමරුත් අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු න මේඹකින් 

ංර්ධන ටයුතු යන්න ඵළවළ කිඹන එ ්රහමඹෝගි 

තයඹෂණ. එෂණමෝ එඹ පිළින්න. එමවභ නළත්නේ, එදහ 

විඳෂණමණ ඉන්න මොට වඩ නඟරහ කිඹපු, ඳසුගිඹ යජඹ මටන්ඩර් 

දළන්වීේ මනොදළමීමේ ක්රිඹහලිඹ තුශ භවහ විලහර මටන්ඩර් ංචහ, 

භඩි වුණහ කිඹන මචෝදනහ තමුන්නහන්මුරහට ඉල්රහ අසය 

න්න මනහ. මේ මදකින් එෂණ යජඹ වළටිඹට ඔඵතුභන්රහ 

මතෝයහ ත යුතුයි.  

අධිමේගී භහර් ේඵන්ධ භහ ථහ යන්මන් නළවළ, රු 

ඇභතිතුභනි. මභොද, මේ රු බහමේ භන්ත්රීරු ඒ ේඵන්ධ 
අලය තයභට රුණු හයණහ මීට මඳය ඉදිරිඳත් ශහ. 

මොමවොභ නමුත්, මේ න විට අඳට ඹේ ඹේ තළන්ලින් 
දළනන්න රළමඵනහ, -ඔඵතුභහ මනොදන්නහ මන්නත් පුළුන්, 

භවය විට දන්නහ මන්නත් පුළුන්.- විමලුමඹන්භ භඟ 
නළගුභ ළනි ආඹතන භවහ ඳරිභහණමණ ංචහ, දණරට 

මඳශ මමමින් තිමඵන ඵ. මභන්න මේ තත්ත්ඹ පිළිඵ 

අධහනඹ මඹොමු යරහ ටයුතු කිරීභ ඹව ඳහරනඹ ඳත්හ 
ළනීභ වහ මඵොමවොභ මවො මදඹෂණ මයි කිඹහ භහ හිතනහ. 

තත් අභහතයහංල කීඳඹෂණ පිළිඵ ථහ යන්න තිමඵන නිහ 
භවහ භහර් අභහතයහංලඹ ළන මීට ඩහ ථහ යන්න භභ 

ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පිළිඵ මභතළනදී මඵොමවෝ රුණු හයණහ ඉදිරිඳත් වුණහ. අමේ 
රු භන්ත්රීතුභන්රහ ඒ ළන අදවස උදවස දළෂණවහ. මමු 

මතත්, අඳ පිළින්න ඕනෆ,  හෂණහත් යත මනොවළකි 
මඹෝජනහ මේ අඹ ළමණ ඉදිරිඳත් ය තිමඵන ඵ. දළනට 

25,000ෂණ මර විලසවිදයහරරට යට ඇතුශත් යන්නහ 
ශිය ංයහ 50,000ෂණ දෂණහ ළඩි කිරීභ වහ ව මඹෝජනහ 

මභභ අඹ ළමණ ඉදිරිඳත් ය තිමඵනහ. මබෞති ව භහන 

ේඳත් ළඳයීභකින් මතොය එ යෂණ තුශ මභඹ ඉටු යන්න 
පුළුන්ද කිඹන ළඹ අඳට තිමඵනහ. තමුන්නහන්මුරහම  

රැකිඹහ දරෂණමණ ළඩ පිළිමශට අත්වුණු ඉයණභභ මභඹටත් 
අත් මනොමේහයි කිඹහ අපි ්රහර්ථනහ යමු. විලසවිදයහරරට 

ඹහභට සුදුසුේ රඵන ඒ සිඹලු ශියඹන්ට අධයහඳනඹ රඵහදීමේ 
කීභ යජඹෂණ තු තිබුණත්, තිමඵන ්රහමඹෝගි අඳවසුතහ 

ළරකිල්රට ත්තහභ ඒ ංයහ 25,000 ඉෂණභහ ඹන්න පුළුන්ද 

කිඹහ අඳට ල්ඳනහ ය ඵරන්න සිේධ මනහ. මේ මඹෝජනහ 
මවොයි. නමුත්, එඹ ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන් ්රහමඹෝගි 

තත්ත්ඹෂණ යට තුශ ඳතිනහද ඹන්න පිළිඵ අඳ තුශ 
ළටලුෂණ තිමඵනහ.   

විමලුමඹන්භ විලසවිදයහරරට අලය යන මලි 
ඳවසුේ ටිත් තභ ඉටු ය දීභට  මනොවළකි තත්ත්ඹෂණ තුශ 

යහත්රී හරමණ විලසවිදයහර විෘත කිරීභ, විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් 
ය න්නහ ශිය ංයහ 50,000 දෂණහ ළඩි කිරීභ මොයි තයේ 

දුයට ්රහමඹෝගි මයිද කිඹන එ පිළිඵ අඳට තිමඵන්මන් 
ළටලුෂණ, රු ඇභතිතුභනි. අඳ ඔඵතුභහට සුඵ ඳතනහ. මභොන 

ඳෂණමණ හිටිඹත්, මභොන තයේ විමේචන ශත්, එඹ යන්න 

පුළුන් නේ ඉතහ මවොයි කිඹහ අඳ කිඹනහ. අවුරුේදට 
ශියඹන් 50,000ෂණ විලසවිදයහරරට ඇතුශත් යන්න අඳට 

පුළුන් නේ  ඒ ජහතිමණ ්රහර්ථනඹයි. විමලුමඹන්භ යජමණ ක්රිඹහ 
රහඳඹ ව ළඩ පිළිමශත් එෂණ එඹ යන්න වළකි මයිද 

කිඹන  ්රලසනඹයි අඳට තිමඵන්මන්. උස අධයහඳනඹ ළනත් භභ 
මීට ඩහ ථහ යන්මන් නළවළ. ඔඵතුභහට අමේ අදවස මඹෝජනහ 

විධිඹට විතයයි මේ හයණඹ ඉදිරිඳත් යන්මන්.  

ඊශඟට, ෘත්තීඹ පුහුණු ව නිපුණතහ අංලඹ පිළිඵ භම  
අධහනඹ මඹොමු යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. මේ යමේ 
තරුණ තරුණිඹන් විලහර පිරිෂණ උස අධයහඳනඹ 

793 794 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඵරහමඳොමයොත්තුමන් ඉන්නහ. නමුත්, යජමණ ඳහල් තුළින්, 

යජමණ උස අධයහඳන ආඹතන තුළින්, යජමණ විලසවිදයහර තුළින් 
ඒ සිඹලුමදනහටභ අධයහඳන ඉඩ ්රසථහ රඵහදීභට මනොවළකියි. 

අධයහඳනඹ අතයභඟ ඩහේඳල් යන්නහ, හභහනය මඳශ, 
උස මඳශ විබහලින් ඳසු අධයහඳනඹ වළය ඹන, විවිධ ආර්ථි 

වහ භහජයීඹ රුණු නිහ අධයහඳනඹ අතයභඟ ඇනහිටින 

උදවිඹට මේ ෘත්තීඹ පුහුණු ව නිපුණතහ අභහතයහංලඹ භ් න් 
ඉතහ විලහර මභමවඹෂණ ශ වළකියි. ඒ මභමවඹත් 

ඵරහමඳොමයොත්තුමන් බිහි ශ අභහතයහංලඹෂණ මේ. මේ 
අසථහමේදී භභ විමලුමඹන්භ මභන්න මේ හයණඹ භතෂණ 

යන්න ඕනෆ.  

1994 අවුරුේමේ ඵරඹට ඳත් වුණු චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ 
යජමණ ේරු ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ රු භහින්ද 
යහජඳෂණ භළතිතුභහ විසින් මභභ ඳහර්ලිමේන්තුට ශ්රී රංහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු  අධිහරී ඳනත ඉදිරිඳත් ශහ. එභ ආණ්ඩුමේ 
ඳශමුළනි ඳනත එඹයි. එභ ඳනත තුළින් එභ අභහතයහංලමණ මේ 
අංල විඵර න්රහ, ලෂණතිභත් යරහ, ඒ ටයුතු මඳයට මන 
ඒභට ටයුතු ශහ. මේ යමේ තරුණ ඳයේඳයහ මද 
හනුේපි, ආදයමඹන් ඵරරහ ස යපු ළඩ පිළිමශෂණ 
මර එඹ අඳට වඳුන්හ මදන්න පුළුන්. 

ඉන් අනතුරු මේ ෘත්තීඹ පුහුණු අංලඹ ඩහත් විහලනඹ 
මමින් දිගින් දිට විවිධ අභහතයහංල වහ විවිධ ඇභතිරුන් ව 
විවිධ යජඹන් ඹටමත් ඉදිරිඹට ආහ. නමුත්, 2017 ර්ඹට 
ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵන අඹ ළඹ තුළින් නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹට මන් යපු මුදර 2016ට 
භහනුඳහති සිඹඹට 51කින් ඳහ වළරීභ පිළිඵ මේ න 
මොට අපි නහටු නහ. ඒ අනු ර්තභහන ඹව ඳහරන 
ආණ්ඩු මේ යමේ රැකිඹහ වියහිත අධයහඳන පිඳහහමන් 
මඳමශන තරුණ ඳයපුය ළන්දහමන ඹන්මන් කුභන 
සථහනඹටද ඹන්න පිළිඵ අඳට තිමඵන්මන් ඵයඳතශ 
අ්රහදඹෂණ ව පිළිකුරෂණ.  

රු මුදල් ඇභතිතුභහ කිඹනහ, මුදල් පිළිඵ කිසිභ ්රලසනඹෂණ 
නළවළ, අඳට පිට යටලින් මුදල් වේඵ නහ; ආධහය රළමඵනහ 

කිඹරහ. වළඵළයි, මුදල් ්රතිඳහදන මන් ශ යුතු තිමඵන 

අභහතයහංලරට, ඒ අංලරට මුදල් ්රතිඳහදන මන් මනොකිරීභ 
තුළින් යජඹ භන් යන්මන් මොවහටද ඹන්න පිළිඵ අඳට 

්රලසනඹෂණ තිමඵනහ. මේ මරහමේදී අපි ඹේ විමලු රුණෂණ 
භතෂණ යන්න ඕනෆ.  

ඳසුගිඹ යට ඩහ අඩුමන් මවෝ ළඩිමඹන් ඹේ මුදල් 
්රභහණඹෂණ ෆභ අභහතයහංලඹටභ හම  මභය අඹ ළමඹන් 

මන් ය තිමඵනහ. ඒ අනු 2016 ර්ඹ වහ නිපුණතහ 
ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹට මන් ශ මුදල් මේ 

අභහතයහංලඹ ළඹ යරහ තිමඵන්මන් කුභන ආහයඹටද ඹන්න 
පිළිඵ විලහර අ්රහදඹකින් තභයි අඳට ථහ යන්න න්මන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මේ අභහතයහංලමණ ්රහ ධන 

විඹදේලින් හර්මි අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීමේ 
මදඳහර්තමේන්තුට රුපිඹල් මිලිඹන 251ෂණ මන් යන මොට 

මේ අභහතයහංලඹ 2016 ර්මණ ළඹ යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 45යි. ඒ ්රභහණඹ ්රතිලතඹෂණ මර 18යි. ඊ ශඟට, TVEC 
එට රුපිඹල් මිලිඹන 14.5ෂණ මන් යන මොට ළඹ යරහ 

තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 6.9යි. VTA එට රුපිඹල් මිලිඹන 
150ෂණ මන් යන මොට ළඹ යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 54.5යි. NAITA ආඹතනඹට රුපිඹල් මිලිඹන 120ෂණ 
මන් යන මොට ළඹ යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 

51.6යි. UNIVOTEC එට රුපිඹල් මිලිඹන 206ෂණ මන් යන 

මොට ළඹ යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 39.4යි. හය 

විලසවිදයහරඹට රුපිඹල් මිලිඹන 100ෂණ මන් යන මොට ළඹ 

යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 41.5යි. ඒ හම භ German 
Tech ආඹතනඹට රුපිඹල් මිලිඹන 87.5ෂණ මන් යන මොට 

ළඹ යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 44යි; ්රතිලතඹෂණ විධිඹට 
51යි. ඒ හම භ ෘත්තීඹ පුහුණු ළඩටවන් ඹටමත් න 

"මඹොවුන් දිරිඹ" ළඩටවනට රුපිඹල් මිලිඹන 30ෂණ මන් යන 
මොට කිඹන්න රේජයි, මේ අභහතයහංලඹට ළඹ යන්න පුළුන් 

මරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 4.8යි. 

 සඹං රැකිඹහ ්රර්ධනඹ මනුමන් රුපිඹල් මිලිඹන 75ෂණ 
මන් යන මොට ළඹ යරහ තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 

40යි. මොශම ව ේඳව තහෂණණ විදයහරරට රුපිඹල් මිලිඹන 

1,200ෂණ - මිලිඹන 1200ෂණ!- මන් යන මොට ළඹ යරහ 
තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 16යි. ඒ අනු මේ අභහතයහංලමණ 

හර්ඹෂණභතහ සිඹඹට 1යි. නිපුණතහ ංර්ධන යහඳෘතිඹට 
රුපිඹල් මිලිඹන 3,020ෂණ මන් යන මොට ළඹ යරහ 

තිමඵන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 728යි. මේ අභහතයහංලඹ මභොන 
තයේ අහර්ඹෂණභ ආහයමඹන් ටයුතු ශහද ඹන්න පිළිඵ 

මේ ඉදිරිඳත් ශ ංයහ මල්න දත්ත ටිභ උඳමඹෝගි 

යන්න පුළුන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ්රහ ධන 
විඹදේ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 7,721.85ෂණ මන් ශත්, ළඹ ශ 

මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 1,150.80යි; ්රතිලතඹ 15යි. මභන්න, මේ 
යමේ තරුණ තරුණිඹන්ට ඹව භඟ ඹන්න, රැකිඹහ රඵහ මදන්න, 

රැකිඹහ නියුෂණතිඹ ළඩි යන්න වදපු අභහතයහංල ඹ අද ඳත් මරහ 
තිමඵන තත්ත්ඹ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ ආහයඹට 

මුදල් ළඹ යපු ව මුදල් ඉතිරි යපු මේ අභහතයහංලඹට දළන් 

ඵයඳතශ ්රලසනඹෂණ තිමඵනහ.  

දළන් කිඹනහ, තිබුණු ආණ්ඩුට ළඩිඹ මේ ආණ්ඩුමේ 

ඇභතිරු ඉතහභත් හර්ඹෂණභයි; ඉතහභ දෂණයි; මවොයි කිඹරහ. 

වළඵළයි, අධයහඳන අභහතයහංලඹට මන් ශ මුදරත් ළඹ 
යන්න මනොවළකි වුණහ කිඹරහ මුදල් ඇභතිතුභහ කිඹන මොට 

අමේ මිත්රමඹකු වුණත්, අධයහඳන ඇභතිතුභහ අහර්ඹෂණභ ඇභති 
මමනෂණ කිඹරහ අඳට වඳුන්න්න සිේධ නහ. නිපුණතහ 

ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹට මන් යපු 
මුදල්ලින් සිඹඹට 15යි ළඹ යරහ තිමඵන්මන් කිඹරහ කිඹන 

මොට භහින්ද භයසිංව ඇභතිතුභහ පිළිඵ අඳට කිඹන්න 

මන්මන්ත් ඒභයි. ඒ එෂණභ වීමයෝදහය මඵළුන් වළටිඹට ඹව 
ඳහරනඹ මවොයි කිඹන,  ංචහට වහ දණඹට විරුේධ එදත් වඬ 

නඟපු, අදත් වඬ නඟන, ඒ හම භ යහජය අයමුදල් ේඵන්ධ, 
මඳොදු මේඳශ ේඵන්ධ භවහවිලහර වඬෂණ නඟන ඇභතිරු 

වළටිඹට අමේ මිත්ර නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු යහජය 
අභහතය ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ ව යන්ජන් යහභනහඹ 

නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ වඳුන්න්න පුළුන්.  

මේ අසථහමේදී  නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 
යහජය ඇභතිතුභහ මේ රු  බහමේ ඉන්නහ. එතුභහමන් භභ 

්රලසන කීඳඹෂණ අවනහ. එභ ්රලසනරට එතුභහම  මරහමේදී 
පිළිතුරු රළමඵයි කිඹරහ භභ ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. භම  

මරහ න්න එඳහ. ඒ අනු භභ ඔඵතුභහම  අධහනඹට මේ 
්රලසනඹ මඹොමු යනහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ, "භහින්ද යහජඳෂණ 

මවොය නඩඹ, මවොය ඳහරනඹ ඳන්නන්න අපි ඹව ඳහරනඹෂණ 

මනහහ" කිඹරහ.  

ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිමණ නිමඹෝජය අධයෂණ 

ඩේලිේ.ඒ. යණවීය භවතහ භධයභ ංසෘති අයමුදමල් ක්රිඹහහරී 
අධයෂණයඹකු මර 2006 අවුරුේමේ සිට එ දිට ටයුතු 

යරහ රුපිඹල් රෂණ 54 භවජන මුදල් ඳඩි මදෂණ වළටිඹට 
ත්තහද, නළේද කිඹරහ වීමයෝදහය ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය යහජය 

අභහතයතුභහ කිඹන්න. ඔඵතුභහ දණඹට, භර්දනඹට එමයහි ථහ 

යන යහජය අභහතයයමඹෂණ. ඔඵතුභහ මේ ේඵන්ධ නළවළයි 
කිේමොත්, එඹ ඔේපු යන්න අලය සිඹලුභ ලිපි මල්න භහ 

මනළවිත් තිමඵනහ.  

795 796 

[රු ටී. යංජිත් ද මොයිහ භවතහ] 
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ජනහධිඳති මල්ේ හර්ඹහරඹ, භධයභ ංසෘති අයමුදමල් 

අධයෂණ ජනයහල් ඹන මේ සිඹලු මදනහ දීපු ලිපි තිමඵනහ. යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ දළන් ඇභතිතුභහ මේ රු බහමේ 

නළවළ. අපි අවනහ, යජමණ මුමඹකුට එය භහන්තය 

රැකිඹහ මදෂණ යරහ එළනි මුදරෂණ න්න පුළුන්ද කිඹරහ. රු 

යහජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ මේ හයණඹ දන්නහ; මනොදන්නහ 

මන්න ඵළවළ. මවොයේ වළභ එෂණභ මොඹන භනුයඹහට, 

මඳොලීසිමණ හිටපු ඉවශ නිරධහරිඹකුට මේ මවොයභත් අහුමන්න 

එඳළයි. නමුත්  ඔඵතුභහට මේ මවොයභ අහුමරහ නළවළ, එමවභ 

නළත්නේ ඔඵතුභහ දළනමනත් මනොදන්නහ විධිඹට ඉන්නහ. 

හවන, ඉන්ධන ව සිඹලු දීභනහත් රඵහමන ඩේලිේ.ඒ. යණවීය 

භවත්භඹහ මේ ආහයමඹන් ටයුතු යරහ තිමඵනහ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි, ඹහඳනඹට ඹනමොට භත්ඳළන් හද 

ඳත්න්න ඳහ භහරහ හසතුලින් රුපිඹල් 28,000ෂණ මන 

තිමඵනහද, නළේද කිඹරහ තමුන්නහන්මුම  ථහමේදී කිඹන්න. 

ඳහ භහරහ හසතු ංමලෝධනඹ යරහ, රුපිඹල් 28,000ෂණ අයමන 

තිමඵනහ. එඹත් නළවළයි කිේමොත් භහ ඒ ේඵන්ධමඹන් ලිඹවිලි 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

රු ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය භළතිතුභනි, ඊශඟ හයණඹත් භහ 

ඇභතිතුභහට මනොමයි, ඔඵතුභහටයි මඹොමු යන්මන්. තෘතීයි වහ 

ෘත්තීඹ අධයහඳන මොමින් බහමන් ස යපු "Advancing 

Career Skills" කිඹන මඳොත ළනයි භහ ඔඵතුභහමන් අවන්මන්. 

මේ මඳොත භවහචහර්ඹ යහජී විමේසිංව, තිරංහ ආරිඹතිර, 

ලකරහ අමුර, බී.එේ.සී.එන්. ඵහරසරිඹ, මනොමඹල් ජඹභහන්න, 

දර්ලන ංජී, නිමඹෝභහල් වීයමෝන් ඹන අඹ විසින් ලිඹහ 

තිමඵනහ. මේ මඳොත ලිඹන්න නිපුණතහ ංර්ධන අයමුදමරන් 

එෂණමමනකුට රුපිඹල් 80,000 ණමන් මේහද, නළේද  

මරහ තිමඵනහ. මේ වහ මුදල් මරහ තිමඵන්මන් නිපුණතහ 

ංර්ධන අයමුදමරන්. වළඵළයි, මේ මඳොත රුපිඹල් 200 ණමන් 

මිර යන්න කිඹරහ දළනුේ දීරහ තිමඵනහ. මේ මඳොත වළභ 

ශියඹකුභ රුපිඹල් 200 ණමන් මරහ අනිහර්ඹමඹන් න්න 

ඕනෆ. මේ මඳොමත් ර්තෘ බහඹ වළටිඹට සිඹඹට 18ෂණ තෘතීයි වහ 

ෘත්තීඹ අධයහඳන මොමින් බහමේ බහඳති භවහචහර්ඹ යහජී 

විමේසිංව භවතහට ඹහ යුතුයි. එමවභ මනොමයිද  රු යහජය 

ඇභතිතුභනි, භහ දන්නහ විධිඹට මඳොත ර්තෘ බහඹ  ඔහුම  

ජීවිත හරඹ පුයහටභ හිමියි. මඳොත මුද්රණඹ යරහ තිමඵන්මන් 

ඇස. මොඩම  භහමභන්. එතමොට copies රෂණ තුනෂණ 

මුද්රණඹ යරහ, රුපිඹල් 200 ණමන් මඳොත විකුණනමොට 

ර්තෘ බහඹ වළටිඹට කී රෂණඹෂණ ඹනහද  අපි අවනහ, මේ 

ර්තෘ බහඹ රළමඵන්මන් භවහචහර්ඹ යහජී විමේසිංව භවතහට 

ඳභණද, අතඹටින් වන තත් අඹත් ඉන්නහද කිඹරහ. අපි මේ 

මරය අඳයහධ විභර්ලන මොේ හඹට මන ඹනහ.  ඇයි  මවොරු 

ඉන්මන් යහජඳෂණරහ ශඟ කිඹරහ මන් කිඹන්මන්. දළන් අපි 

කිඹනහ, ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය යහජය ඇභතිතුභහ ශඟත් මවොරු 

ඉන්නහඹ කිඹරහ. තමුන්නහන්මුරහ මේහට උත්තය මදන්න 

ඕනෆ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි. තත් හයණහ තිමඵනහ, රු යහජය 

ඇභතිතුභනි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහම  හරඹ අහනයි. 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රුණහයරහ ත විනහඩිඹෂණ 

රඵහ මදන්න. 

රු යහජය ඇභතිතුභනි, ඵේමේභ cycle shed  එමෂණ යපු 

මරුහ ළන ඕනෆ නේ ලිපි මල්න රඵහ මදන්නේ. ඒ ළනත් 

ඳළමිණිලි යන්න අපි මරය අඳයහධ විභර්ලන මොේ හඹට 

ඹනහ. මේ යන දණ ංචහ පිළිඵ කිඹන්න මතොයතුරු 

යහශිඹෂණ තිමඵනහ.  

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තරුණයින් මනුමන් 

තරුණඹන්ට න මරොෂණ වදන්න වදපු ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අධිහරිඹ ව මේ අභහතයහංලඹ අද භන් යමින් තිමඵන 

දුෂණඛිත,  අයණ තත්ත්ඹ ළන ඵරන්න. මන් ශ මුදලින් 

සිඹඹට 15යි ළඹ යරහ තිමඵන්මන්. ඉතිරි මුදල් ටි මොමිස වහ 

ඹටිභඩි වරහ තිමඵනහ. එ ඳහ භහරහෂණ වඳුන්හ දීරහ නළවළ. 

හය විලසවිදයහරඹට එ ලතඹෂණ ළඹ යරහ නළවළ. මේ 

තත්ත්ඹ ළන අපි කිඹන්මන් රු ඇභතිතුභහ ළන අහිතකින් 

මනොමයි; රු යහජය ඇභතිතුභහ ළන අහිතකින් මනොමයි. 

තමුන්නහන්මුරහ ඹව ඳහරනඹ ක්රිඹහත්භ යනහඹ කිඹහ 

ඵරඹට ඳත්වුණු ඇභතිරුන්, නහඹරුන් වළටිඹට මේ 

නිරධහරින් ව මේ ළඩ පිළිමශ මනස යන්න. තරුණඹන්ට 

අනහතඹෂණ වදන විධිඹට ටයුතු යන්න යමේ ජනතහට වළකි 

මේහ! කිඹහ සුඵ ඳතමින් භහ නිවඬ නහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු අමලෝ ප්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

5ෂණ තිමඵනහ. 
 
[අ.බහ. 4.50] 
 

ගරු අනෝක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அஶசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මඵොමවොභත්භ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

අද දමු විහදඹට න්මන්, උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලමණ ළඹ ශීර්,  නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු  

අභහතයහංලමණ ළඹ ශීර් ව විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ 

අභහතයහංලමණ ළඹ ශීර්යි. මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ විහදඹට 

ත්ත භසත අඹ ළඹ මල්නඹ ේඵන්ධමඹන් 

2016.11.18මනි දහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමන් උත්තයඹෂණ දුන්නහ.  

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමන් දුන් උත්තයඹ තභයි, 2017 අඹ ළඹ 

මදන ය කිඹවීභ භසත භන්ත්රී ණ්ඩහඹමභන් තුමනන් මද 

ඡන්දමඹන් ේභත කිරීභ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

ඒ මන් ඳණිවුඩ මදෂණ දුන්නහ. රු ඇභතිතුභනි, එ 

ඳණිවුඩඹෂණ තභයි, 2020 නමොට මේ යට තියහය ංර්ධනමණ 

මුදුන් මඳත්තටභ මන ඹන්නට පුළුන්ඹ, මේ ආණ්ඩු 

විලසහඹෂණ තළබිඹ වළකි ආණ්ඩුෂණඹ කිඹන එ. ඒ ඳණිවුඩඹ 

යමේ භසත ජනතහට දුන්නහ. අමනෂණ ඳණිවුඩඹ මභොෂණද  

අමනෂණ ඳණිවුඩඹ තභයි, පුේඳන්න වදන මඳොමවොේටු දහත් 

පිමඳන්මන් නළති පුසඳඹෂණඹ කිඹන එ මන් ඳවයෂණ විධිඹට මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ තුමනන් මද ඡන්දඹෂණ රළබීභ. 

භට මඳය ථහ ශ අමේ ටී. යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ, භහ 

ඉතහ අඹ යන දෂණ ථි භන්ත්රීයමඹෂණ. එතුභහම  ථහ 

ත්තහභ ළටමවන්මන්, සිඹලුමදනහභ මරය අඳයහධ විභර්ලන 

මොේ හඹට මනඹන්න උත්හව යන්මන් ර්තභහන යජඹ 

තුළින් ඵයි. වුරු මවොයේ ශත් ඔවුන් මවොරු වළටිඹටයි, 

තරුණ භන්ත්රීරු ලමඹන් අපි රන්මන්. අපි වළභ දහභ ථහ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

යන විධිඹට මේ න මොට මේ ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත්මරහ 

යකුත් භහ ණනයි තමරහ තිමඵන්මන්. වළඵළයි අද දමු 

ථහ යපු මඵොමවෝ භන්ත්රීරු  ථහ මශු, රංහමේ උස 

අධයහඳන ඇභති ධුයඹ ඳශමුළනි තහට ඇති ශහ හමයි; මීට 

මඳය රංහමේ උස අධයහඳන ඇභති ධුයඹෂණ තිබිරහ නළවළ 

හමයි. සිඹලු ළයදි, සිඹලු අඩු ඳහඩු, සිඹලු මදෝ ව යමේ 

භසත අධයහඳනඹ තුශ සිදුන සිඹලු හඳයහධී ක්රිඹහන් සිේධ 

මරහ තිමඵන්මන් අමේ ර්තභහන ඇභතිතුභහ ඹටමත්ඹ කිඹන එ 

කිඹන්න තභයි එතුභන්රහ උත්හව මශු. අමේ ජනතහ විමුෂණති 

මඳයමුමණ් භන්ත්රීරුන්ම  ථහලින් ඒ ළන දිගින්-දිට මන 

වළය ඳෆහ. ඹේකිසි ළඩ පිළිමශෂණ ආයේබ න ක්රභමේදඹෂණ 

තිමඵනහ. ආයේබමණදී එඹ අහර්ථ මන්නට පුළුන්. 

ආයේබමණදී එඹ ළයදි මන්නට පුළුන්. ආයේබමණදී එඹ නීති 

විමයෝධී මන්නට පුළුන්.  

අඳට භතයි, ජනහධිඳතියණමණදී අපි මඵොමවෝ රුණු 

හයණහ යමේ භසත ජනතහට කිඹේදී, ඒ ජනතහ එ වඬින් 

කිඹපු ඳණිවුඩඹෂණ තිබුණහඹ කිඹන එ. ඒ තභයි, යමේ 

ංර්ධනඹට ඩහ ය ට තුශ තිබ ඒ විනහලහරී, හඳයහධී ක්රිඹහලිඹ 

නත්හ මදන්න කිඹන එයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ 

කිඹන්න ළභළතියි, ර්තභහන යජඹ ඹටමත් ඒ ක්රිඹහ සිදු මමින් 

ඳතිනහඹ කිඹන එ.  

ජනතහ විමුෂණති මඳයමුණ මේ යමේ තවනේ ඳෂණඹෂණ ඵට 

ඳත් වුණු යු ණනහෂණ තිබුණහ. එතුභන්රහ යමේ අධයහඳනඹට, 

අමනෂණ ෂණමුත්රරට ඵරඳෆේ ශ ඵ අපි දළෂණහ. ඳශහත් බහ 

ක්රභඹට විරුේධ ටයුතු ශහ. ඳශමනිඹට ඳශහත් බහමේ ඉ 

න්න මනහම  පිටිඳස ඳන්න ගිඹ සිේධි අපි දළෂණහ. නමුත් 

භන්ත්රීරුන්ට රළමඵන සිඹලුභ ය්රහද භුෂණති විඳින ජනතහ 

විමුෂණති මඳයමුමණ් භන්ත්රීරු අද ඳශහත් බහ තුශ නළේද  

ඳහර්ලිමේන්තු තුශත් එමවභයි.  

අධයහඳන ෂණමුත්රමණ මේහ, මනත් ඕනෆභ ෂණමුත්රඹ 

මේහ, ඹේකිසි ක්රිඹහ භහර්ඹට ්රමේල වීමේදී ළටලු භතු 

මන්නට පුළුන්. ඹේකිසි ආඹතනඹෂණ, ඹේකිසි ංසථහෂණ, 

ඹේකිසි අධයහඳන ආඹතනඹෂණ ආයේබ යේදී ළටලු භතු 

මන්නට පුළුන්. නමුත් ඳසු ගිඹ දල ණනහ තුශ මේ යමේ 

ළයදි විධිඹට ආයේබ ශ, භවය පුේරඹන්ට ඕනෆ විධිඹට 

ආයේබ ශ ආඹතන සිඹල්ර මේ යජඹ ඳටන් ත්ත භන්භ 

අමවෝසි යන්න ඵළවළ. එදහත් ඔඵතුභන්රහ, ඔඵතුභන්රහම  

ණ්ඩහඹභ, ඔඵතුභන්රහම  නිමඹෝජිතමඹෝ යට තුශ සිටිඹහ. නමුත් 

එදහ නිවඬ මුනිත යකිමින් ඉරහ, අද ඹව ඳහරන ආණ්ඩුට 

ඇ් ල්ර දි  යන එ ළරැදියි.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අභළතිතුභහත්, සිඹලු 

භන්ත්රීරුනුත් එතු මරහ මේ උත්හව යන්මන් මේ යට 

ඹවඳත් දිලහට මන ඹන්නයි. යමේ අනහතඹ ඉදිරිඹට මන 

ඹන්න නේ, අධයහඳන ෂණමුත්රමඹන් බුේධිභතුන්, උතුන් බිහි 

යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ උතුන් වහ බුේධිභතුන් නිර්භහණඹ යන 

භහජඹෂණ බිහි යන්න ටයුතු යන්නඹ කිඹහ භහ මෞයමඹන් 

ආයහධනහ යනහ. එළනි භහජඹෂණ බිහි යන්මන් මොමවොභද 

කිඹන එ ්රලසනඹෂණ මනොමයි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට මන්ය තිමඵන හරඹ 

අහනයි. 

ගරු අනෝක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அஶசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට තත්ඳය 30ෂණ මදන්න.   

අමේ භවහභහර් අභහතයහංලඹට අයිති න්මන් A වහ B 

මරණුිමණ ඳහයල් ව අධිමේගී භහර් විතයයි. රු භවහභහර් 

අභහතයතුභහටත්, භවහභහර් අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන 

ආඹතනර බහඳතිතුභන්රහ, මල්ේතුභන්රහ ඇතුළු හර්ඹ 

භණ්ඩරඹටත් භහ සතුති යන්න ඕනෆ. අභහතයහංලඹට අයිති 

මනොන භහර් ඳේධතිඹෂණ වුණත්, 2015 වහ 2016 යර  

ග්රහමීඹ භහර් ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ යන්න වළභ භළතියණ 

මොේ හඹටභ රුපිඹල් මිලිඹන 66 ඳභණ මුදරෂණ මන් ය 

දීරහ, යමේ ජනතහ මනුමන් ආර්ථිඹ ලෂණතිභත් යන්න 

භසත යට තුශ කිමරෝ මීටර් 1,100ෂණ ඳභණ ව භහර් ඳේධතිඹෂණ 

ස යන්නට වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ මනුමනුත් විමලුමඹන් 

සතුති යමින්, භසත අඹ ළඹ ජනතහම  ඵරහමඳොමයොත්තු ඉටු 

යන අඹ ළඹෂණ ඵට ඳත් යන්නට භන්ත්රීරු විධිඹට අපි 

ටයුතු යන ඵ ්රහල යමින්, භට හරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ 

මරනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහට සතුතිඹ පුද යමින් භහ නිවඬ 

නහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan.  You 

have seven minutes.   

 

[4.55p.m.] 
 

ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Mr. Presiding Member, the Hon. Minister of Finance 

said that the Ministry of Education had spent only Rs. 

38,850 million at the end of the third quarter of 2016 and   

therefore, he has reduced the allocation of the Ministry of 

Education in the Budget, 2017.  If the Ministry had not 

spent the allocation in the year 2016, we expected it to 

reflect in the 2016 Revised Estimates. However, 2016 

Revised Estimates is same as the 2016 Budget Estimates 

that was presented last year and we are unable to 

understand this. If the allocation for 2016 had not been 

fully spent, we do not know where these shortfalls had 

occurred and what type of adverse impact it had made on 

the education sector in the already war-affected Northern 

and Eastern Provinces. We need to know which of the 

Provinces are impacted by this  unspent allocation. This 

maybe due to a systemic problem of lack of capacity in 

the war-affected Provinces and  if no action is taken to 

rectify such potential systemic problems, these Provinces 

will continue to suffer.   

We can clearly see a steady decline in the 

performance of the education sector in the war-affected 

Provinces, that we may not even need universities there, 

in the future. No attempt is being made to study and 

rectify this  problem in these Provinces since 1983.  

When the Northern Province was topping in terms of 

educational performance,  there were  several deliberate 

attempts to curtail the progress of  education in these 
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Provinces by direct and indirect means, such as 

standardization and controlling of fund allocation.  

However, we also need to know which of the Provinces 

have been affected by the reduction of the allocation  in 

the Budget,  2017.   

We appreciate the Hon. Minister’s proposal to provide 

an additional allocation of Rs.17,480 million to further 

strengthen the development in the education sector.  

However, we are unaware as to how this amount is going 

to be derived in the first place, and what programmes are 

going to get its benefits and how much of this amount 

would be allocated to the war-affected Provinces. In this 

regard, the Hon. Minister has kindly offered to target the 

Provinces that has the lowest rate of  GDP  to reach 

national average by 2020.  Will he also target to lift the 

least developed Provinces in terms of education to reach 

the national average by 2020?  The cause is the same in 

both cases and the impact is also the same.  But why are 

we selective in GDP and not in education? 

Mr. Presiding Member, the war-affected areas have 

specific, systemic and peculiar issues.  We cannot ignore 

them and expect reconciliation and peace.  We can assure 

you that peace achieved with  superficial means will not 

be sustainable.  These are the areas where the 

Government can win the hearts and minds of the war-

affected people and express their sincere commitment to a 

lasting peace and reconciliation.  

இரடத்றணரறன் கட்டுப்தரட்டின்கலழ் றர்கறக்கப்தடும் 

தொன்தள்பறகபறன் ஆசறரறர்கலக்கு ரரந்ம் 20 ஆறம் 

தௐதரய்க்கு ஶல் சம்தபம் ங்கதொடித்வன்நரல் 

கரனங்கரனரகப் தல்ஶத சறங்கலக்கு த்றறல் 

தறதைரறத்ம் ஷண தொன்தள்பற ஆசறரறர்கலக்கும் அஶ 

அபரண சம்தபத்ஷ ன் ங்க தொடிரது? ன்த ஶகட்க 

றதம்தைகறன்ஶநன். எத சதொரத்றன் லச்சறக்கு அடித்பரக 

அஷது தொன்தள்பறகபறணரல் ங்கப்தடும் அடிப்தஷடக் 

கல்றரன். றஞ்ஞரணரலறரகக் கறப்தேடுகஷப 

ஶற்வகரள்லம்ஶதரது இந் உண்ஷ வபறப்தடுகறன்நது. எத 

குந்ஷ றர்கரனத்றல் டரக்டரகஶர, 

வதரநறறனரபரகஶர, றஞ்ஞரணறரகஶர அல்னது 

சட்டரறரகஶர ப்ஶதரகறன்நவன்தஷ 

தொன்தள்பறகபறல் ங்கப்தடும் கல்றத்ம், றகரட்டலுஶ 

லர்ரணறக்கறன்நண. ரன் வபறரடுகள் தனற்தக்கு 

வசன்தள்ஶபன். ணக்கு கல்ற, கனரசரம் ன்தணற்நறல் 

ரட்டதொம், அக்கஷநத்ம் உண்டு. இணரல் ரன் வசல்லும் 

ரடுகபறல் தொன்தள்பறகபறன் கல்றதொஷந வரடர்தரக 

அக்கஷநத்டன் ஶகட்டும் கண்டும் அநறந்துள்ஶபன். 

அங்வகல்னரம் ஆம்த, உர்றஷனப் தள்பறகஷபறட 

தொன்தள்பறகலக்ஶக கூடுனரண சறகலம் ரய்ப்தைகலம் 

ங்கப்தடுகறன்நண. கல்றத்துஷநறல் றதைத்தும் 

வதற்நர்கள் ஆசறரறர்கபரகவும் ஆஶனரசகர்கபரகவும் 

தறதைரறகறன்நணர்.  

"ந்க் குந்ஷத்ம் ல்ன குந்ஷரன்  

ண்றல் தறநக்ஷகறஶன  

அர் ல்னரதும் லரதும்  

அன்ஷண பர்ப்தறணறஶன" 

ன்ந எத தரடல் ரற இதக்கறன்நது. அந் ஷகறல், 

தொன்தள்பறகபறன் ஆசறரறர்கள் எத ரறன் ஸ்ரணத்றலிதந்து 

து குந்ஷகஷபப் தரரறக்கறன்நணர். அர்கபறன் 

றர்கரனத்துக்கு உதறரண அத்றரம் இடுகறன்நணர். 

ஆணரல், து தறஶசத்றல் தொன்தள்பற ஆசறரறர்கலக்குரற 

வகௌதொம் ஶணதொம் ங்கப்தடுறல்ஷனவன்தது 

ஶஷணக்குரறது.  

ங்கலஷட தறஶசம் த்த்க் வகரடுஷகபரல் 

ரணரக்கப்தட்ட தறஶசங்கபரகும். து க்கபறன் 

இல்தை ரழ்க்ஷக தோன்த சரப்ங்கலக்குப் 

தறன்ள்பப்தட்டுறட்டது. கல்ற, அதறறதத்ற தொற்ததொலரக 

அறத்வரறக்கப்தட்டுறட்டது. ங்கள் சதொரம் சலறறன் 

இதறக் கட்டத்துக்குச் வசன்த தடிப்தடிரக லண்டு 

தகறன்நது. இஷணக் கட்டிக்கரக்கஶண்டிது எத 

வதரதப்தைள்ப அசறன் கடஷரகும். இஷணத் 

ட்டிக்கறத்துறட தொடிரது. த்த்ம் தொடிவுக்குக் 

வகரண்டுப்தட்டவன்த ம்தட்டம் அடித்துக் 

வகரள்கறன்நலர்கள். ஆணரல், து க்கபறன் த்த் தேற 

இன்தம் லங்கறல்ஷன. இரடத்றணரறன் ஷனதௌடுகள் 

ரலக்குரள் அறகரறத்துக்வகரண்ஶட தகறன்நண. ஆட்ஷடக் 

கடித்து, ரட்ஷடக் கடித்து, ணறஷணக் கடிப்ததுஶதரல் 

இரடத்றணரறன் வசற்தரடு இதக்கறன்நது. 

கல்றத்துஷநறல் அர்கள் தோக்ஷக தஷத்துறட்டணர். 

ரட்டின் ஷனர்கள் இது ஶசற அசு ன்த 

கூநறக்வகரண்டரலும் இரடக் வகடுதறடிகலக்கு 

இஷடறஶனரன் து தறஶச க்கள் இன்ணதொம் 

ரஶண்டி கட்டரம் ற்தட்டுள்பது. டக்கறல் 

றஷனவகரண்டிதக்கும் இரடத்றணர் ட ரகர 

சஷதஷ ட்டுல்ன, க்கள் தறறறறகஷபத்ம் துச்சரகஶ 

கதறச் வசற்தடுது இற்கு ஏர் உரரகும்.  

ரட்டின் கல்றச் வசற்தரடுகள் த்ற அசறணதும் 

ரகர அசறணதும் றர்ரகத்றஶனஶ இதக்கறன்நண. 

ஆணரல், இரடத்றணர் கறபறவரச்சற, தொல்ஷனத்லவு ஆகற 

தறஶசங்கபறல் தைணதத்ரதணம் ன்ந வதரறல் 

தொன்தள்பறகஷப டத்துகறன்நணர். ட ரகரத்றல் 1,600 

தொன்தள்பறகள் இதக்கறன்நண. அற்நறல் 43,220 சறநரர்கள் 

கல்ற கற்கறன்நணர். இர்கலக்கு 3,190 ஆசறரறர்கள் 

கற்தறக்கறன்நணர். இர்கலக்கு த்ற அசரல் ங்கப்தடும் 

தோரறம் தௐதரத்டன் ரகர சஷதரல் ங்கப்தடும் 

ஆறம் தௐதரத்ரக ஆக ரன்கரறம் தௐதரய் ட்டுஶ 

ங்கப்தடுகறன்நது. அஶஶஷப இரடத்றணரல் 

டத்ப்தடும் தொன்தள்பறகபறல் 588 ஆசறரறர்கள் 

கடஷரற்தகறன்நணர். அர்கலக்குச் சலதஷடத்டன் 20 

ஆறம் தௐதரய்க்கு ஶல் இரடத்றணர் சம்தபம் 

ங்குகறன்நணர். ஶலும், இரட இனச்சறஷண 

வதரநறக்கப்தட்ட சலதஷடகள் ரர்கலக்கும் ஆசறரறர் 

கலக்கும் ங்கப்தடுகறன்நண. இரடத்றணரறன் இந்ச் 

வசற்தரடு வததம் சந்ஶகத்ஷ ற்தடுத்றத்ள்பது. டக்கறல் 

இரட ஆட்சற எததைநதொம் த்ற அசறன் ஆட்சற 

இன்வணரததைநதொம் ஷடவததகறன்நர? த்ற அசறன் 

கலழ்ரன் இரடம் வசற்தடுகறன்நர? அல்னது ணறரண 

ஏர் இரட ஆட்சற அங்கு ஷடவததகறன்நர? சுரலண 

கல்ற றர்ரகத்றல் தோக்ஷக தஷக்க இரடத்றணதக்கு 

அதற ங்கறது ரர்? த்ற அசறன் 

றறறலிதந்துரஶண இரடத்றணர் து கட்டுப்தரட்டில் 

இங்கும் தொன்தள்பற ஆசறரறர்கலக்கு 20 ஆறம் தௐதரஷ 

ங்குகறன்நணர். அஶ த்ற அசு து தறஶசத்றல் 

இங்கும் தொன்தள்பறகபறன் ஆசறரறர்கலக்கும் சச்சலரக 20 

ஆறம் தௐதரஷ ங்க டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். 

அற்கரக ஶனறக றறஷத்ம் எதுக்க ஶண்டும்.  

ஶல் ரகரம், த்ற ரகரம் ஆகறற்நறல் 

தறதைரறத்ம் ஆசறரறர்கபறன் தற உர்வுகள், சம்தப 

உர்வுகள் ன்தண உரற கரனங்கபறல் ங்கப்தடுறல்ஷன. 
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அற்கு வரறப் தறச்சறஷணஷக் கரம் கரட்டுகறன்நணர். 

றழ் ஆசறரறர்கள் வல்னவும் தொடிரல், றலங்கவும் 

தொடிரல் அறகபரண ண அலத்த்துடன் து 

வரறலிஷண ஶற்வகரண்டு தகறன்நணர். குநறப்தரக, ஷண 

றஷக்கபங்கஷபறட கல்றத் றஷக்கபத்றல் 

ஆசறரறர்கபது ஶகரஷகள் ஷகரபப்தடுறல் அறகபரண 

ந்றஷன கரப்தடுகறன்நது. இஷண தன ஆசறரறர்கள் 

ணது கணத்துக்குக் வகரண்டுந்துள்பணர்.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you are exceeding the allocated time.  

 
ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
அதறறதத்றறல் தொன்ரறரறரகத் றகலம் ஶல் 

ரகரத்றல் இவ்ரநரண ந்றஷன இதப்தஷ இந் 

ல்னரட்சற அசரங்கம் அதறக்கனரர? இஷ ரன் கல்ற 

அஷச்சறன் கணத்துக்குக் வகரண்டுதகறன்ஶநன். ன்நற. 

 
[தற.த. 5.00] 

 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ුතතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ஷகத்வரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அஷச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, உர் 

கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சு, றஞ்ஞரண, 

வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற அஷச்சு, றநன்கள் 

அதறறதத்ற ற்தம் வரறற்தறற்சற அஷச்சு ஆகறற்நறன்  

றறவரடுக்கலடுகள் லரண குலறஷன றரத்றஶன ஶதசச் 

சந்ர்ப்தம் ந்ஷக்கு தொலில் ன்நற வரறறத்துக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මේ අසථහමේදී රු එේේ ගුණමුය 

භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 
අනතුරුල ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஶ, ரண்தைறகு ட்ட் குஶசக 

அர்கள்  ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

     

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

வகௌ அஷச்சர் சுசறல் தறஶஜந் அர்கபறன் 

அஷச்சுக்குக்கலழ் SLINTEC ன்ந றதணம் இதக்கறன்நது. 

இந் தடம் இவ்ஷச்சுக்கு அறகரண றற 

எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இனங்ஷகறல் றர்கரன 

வரறல்தட்த அநறஷ ஶம்தடுத்துற்கரக  - R and D - 

Research and Development க்கரக றச்சரக றஷநப் 

தம் எதுக்கப்தட ஶண்டும். இனங்ஷகறன்லது 

தற்தக்வகரண்ட தன றஞ்ஞரணறகள் SLINTECஇல் 

தறதைரறகறன்நரர்கள். அஷச்சர் அர்கள்  இனங்ஷகறன் 

றர்கரனத் வரறல்தட்த பர்ச்சறக்குத் ன்தஷட 

அஷச்சறதெடரக றஷநப் தறகஷபச் வசய்து 

வகரண்டிதக்கறன்நரர்; அற்குரற ஆற்நஷனக்வகரண்ட அர், 

இணறஶலும் அற்ஷநத் வரடர்ந்து வசய்ரர் ன்த ரன் 

ம்தைகறன்ஶநன். 

அஶஶதரன, ங்கலஷட உர்கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சர் னக்ஷ்ன்  கறரறல்ன அர்கள் 

ன்தஷட அசறல் ரழ்றஶன நக்க தொடிர  

தொக்கறரண ஏரறடத்ஷ கறக்கறன்நரர். குறரண இதக்கு 

இண்டு வதரற அஷச்சுக்கள்  ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

அந்த் துஷநகபறல் இந் ரட்டிஶன எத தனர்ச்சறஷ 

ற்தடுத்க்கூடி ஷகறல், இந்க் குதகற கரனத்றற்குள்ஶப 

ன்தஷட தறஷ றகவும் சறநப்தரக ஆற்நறறதக்கறன்நரர். 

ணஶ, அஷச்சர் அர்கலக்கும் அஶரடு ஶசர்ந்து றக 

ஶகரக இந் அஷச்சறன் தறகஷப தொன்வணடுத்துச் 

வசல்ற்கரக அதஷட அஷச்சறன் வசனரபர் ற்தம் 

அஷச்சறல் தறதைரறகறன்ந அறகரரறகள் அஷணதக்கும் 

அத்துடன், RDA Chairman உட்தட RDA இல் தறதைரறகறன்ந 

அறகரரறகள் அஷணதக்கும் இச்சந்ர்ப்தத்றல் ன்தஷட 

ணரர்ந் ன்நறஷத்ம் தரரட்டுக்கஷபத்ம் வரறறத்துக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

அடுத்து, தைத்பம் ரட்டத்றல் தல்லிணத்ஷச் சரர்ந் 

சதோகத்றணதம் ரழ்ந்துதகறநரர்கள். 20 தடங்கலக்கு 

தொன்ணர் து ரழ்றடங்கபறலிதந்து வபறஶற்நப்தட்டு 

ந் கறட்டத்ட்ட ஏரறனட்சம் தொஸ்லிம் அகறகள் அங்ஶக 

ரழ்ந்துவகரண்டிதக்கறநரர்கள். அந்ப் தறஶசம் 

தனஷகரண ஶஷகள் றஷநந் தறஶசரக 

இதக்கறன்நது. குநறப்தரக, குதரகல் ரட்டத்றல் 

இதக்கறன்ந ம்த தல்கஷனக்ககம் எத வதரற 

தல்கஷனக்ககரகும். அந்ஷகறல், கற்தறட்டி, கண்டக்குற, 

வநட்தரணர, தள்பறரசல்துஷந, தொசல்தறட்டி, தொஷனப்தரபற, 

ஆனங்குடர ஶதரன்ந தறஶசங்கபறல் ரழ்கறன்ந, லணத் 

வரறஷனஶ ம்தறறதக்கறன்ந க்கஷபக் கதத்றற்வகரண்டு, 

அந்ப் தறஶசங்கஷப ஷப்தடுத்ற, அந்ப் 

தல்கஷனக்ககத்றல் எத Fisheries faculty அஷத்ரல், அது 

அர்கலக்கு ரத்றல்னரல் ஷண கஷஶரப் தறஶச 

லண சதோகத்றணதஷட ஶம்தரட்டுக்கும் லன்தறடித் 

துஷநறன் ஶம்தரட்டுக்கும் தறஶரசணரக அஷத்ம். 

ஆகஶ, வகப அஷச்சர் அர்கள் ம்த 

தல்கஷனக்ககத்றல் Faculty of Aquaculture and Fisheries ன்ந 

எத தேடத்ஷ றச்சரக அஷத்துத் ஶண்டுவன்த 

அன்தரக ஶண்டிக்வகரள்கறஶநன். 

அஶஶதரன இன்த கற்தறட்டி தறஶசத்றஶன tourism  

அதறறதத்ற வசய்ற்கரகப் தன ற்தரடுகள் டந்து 

வகரண்டிதக்கறன்நண. அஶஶம் அங்கு ம்த 

தல்கஷனக்ககத்துடன் ஶசர்ந்ரக Faculty of Tourism and 

Hospitality ன்நவரத faculty  அஷக்க 

தொடித்ரகறதந்ரல் அந்ப் தறஶசத்றல் அதுவும் 

தரரறவரத தொன்ஶணற்நத்ஷ ற்தடுத்தும் ன்த ரன் 

ம்தைகறன்ஶநன்.  
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வகப அஷச்சர் அர்கஶப! Sri Lanka Institute of 

Advanced Technological Education -SLIATE ன்கறன்ந றதகம் 

உங்கலஷட அஷச்சறன்கலஶ இங்குகறன்நது. அங்கு தன 

ஷகரண courses கற்தறக்கப்தட்டுகறன்நண. கக்கறலில் 

உர் ஶசறச் சரன்நறழ் - HNDA -Higher National Diploma in 

Accountancy, Higher National Diploma in English, Higher 

National Diploma in Information Technology, Higher National 

Diploma in Food Technology, Higher National Diploma in 

Management, Higher National Diploma in Business 

Administration, Higher National Diploma in Business Finance, 

Higher National Diploma in Agriculture, Higher National 

Diploma in Electrical and Electronic Engineering, Higher 

National Diploma in Civil Engineering ஶதரன்ந தன ஷகரண 

courses ற்வதரலது அங்கு கற்தறக்கப்தடுகறன்நண.  

தைத்பம் ரட்டத்றல் கற்தறட்டி ஶதரன்ந தறஶசங்கள் 

tourism இஶன தொன்ஶணநற இதப்ததுஶதரன ன்ணரர் 

ரட்டதொம் சுற்தனரத்துஷநறல் உர்ந்து றற்கறன்நது. 

குநறப்தரக லண சதோகத்ஷ அறகரகக் வகரண்டிதக்கறன்ந 

கஷஶரப் தகுறரண ன்ணரர் ரட்டம், எத சறநற 

லஷத்ம் வகரண்டிதக்கறன்நது. றர்கரனத்றல் சுற்தனரத் 

துஷநஷ ஷப்தடுத்ற இந்ப் தறஶசங்கஷப ல்னரம் 

அதறறதத்ற வசய்ற்கு லங்கள் தொன்ஶண்டுவன்த ரன் 

அன்தரக அஷப்தை றடுக்கறன்ஶநன்.  

அத்துடன், ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்ககத்றல் Faculty of 

Aquaculture and Fisheries ன்ந faculty என்ஷந அஷத்ரல், 

அந் ரட்டம் சரர்ந் ற்தம் ட ரகரத்றஶனத்ள்ப 

அறகரண லண சதோகத்றற்கும் லன்தறடித் துஷநறதஷட 

வரறல்தட்த பர்ச்சறக்கும் அஶஶதரன அந்ப் தறஶசத்   

றன் சுற்தனரத்துஷந ஶம்தரட்டிற்கும் ததள்பரக 

அஷத்வன்த ரன் ம்தைகறன்ஶநன்.  

ங்கலஷட வததந்ஷனர் ர்யழம் அஷ்ஃப் 

அர்கள் அந்க் கரனத்றஶன சதோக எற்தஷஷ 

ஷப்தடுத்றத் ணறரணவரத தல்கஷனக்ககத்ஷ 

வன்கறக்கறஶன ஶண்டி றன்நரர். அன்ஷந ஜணரறதற 

சந்றரறகர அம்ஷரர் அர்கள் அற்கரண ற்தரட்ஷடச் 

வசய்து வகரடுத்ரர். அன்தடி உதரண வன்கறக்குப் 

தல்கஷனக்ககத்றஶன Prof. Kader அர்கள், டரக்டர் 

யளஷசன் இஸ்ரறல் அர்கள்  அன் Vice Chancellor 

கபரகப் தறகறத்ரர்கள். இன்த Prof. Naasim அர்கள் 

அன் Vice Chancellor ஆகப் தற கறக்கறன்நரர். தொன்ணரள் 

Vice Chancellor Dr. Ismail அர்கலக்கு அங்கு அலற 

இஷக்கப்தட்டரக ரன் உர்கறஶநன். அதக்கு றரம் 

வதற்தக்வகரடுப்தற்கு உங்கபறடத்றஶன அது சம்தந்ரக 

ரன் ணறரகப் ஶதசவுள்ஶபன். ணஶ, அதக்கு றரம் 

வதற்தக்வகரடுக்க ஶண்டும் ன்த இந் இடத்றஶன 

உங்கபறடம் ரன் ஶண்டிக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

அந்ப் தல்கஷனக்ககத்துக்கு லங்கள் வசய் எத 

ஶசஷஷ ன்ணரல் நக்கதொடிரது. அரது, அங்கு 

Engineering Faculty  தோடிறடச் சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

தொற்சறத்ஶதரது லங்கள் அஷணத் ஷரறரக றர்த்து அந் 

faculty தோடப்தடரல் தரதுகரத்லர்கள். அந் ஷகறல் அந் 

faculty சறநப்தரக இங்குற்கு லங்கள் வததம் தங்கபறப்ஷதச் 

வசய்றதக்கறன்நலர்கள் ன்தஷ ரன் இங்கு ன்நறத்ர்ஶரடு 

கூதகறன்ஶநன். அஶஶதரன வன்கறக்குப் தல்கஷனக் 

ககத்றஶன அடுத் தடத்றனரது Law Faculty  

ஆம்தறக்க தொடிந்ரல், அது அந் ரகரத்றல் சட்டத்துஷந 

தறல்கறன்ந ரர்கலக்குப்  றஷநப் தணபறக் 

கக்கூடிரக இதக்கும். 

ஶலும், வுணறரறல் ரழ். தல்கஷனக்ககத்றன் ஏர் உத 

தறரறவு இங்குகறன்நது. அங்கும் தன ஶஷகள் இதக்கறன்நண. 

அந்த் ஶஷகள் றஷநஶற்நப்தட ஶண்டும். ரழ். 

தல்கஷனக்ககத்றஶன கடந் கரனங்கபறஶன எதசறன 

அசம்தரறங்கள் இடம்வதற்நஷ ரங்கள் அநறஶரம். 

னரற்தப் தைகழ்றக்க அந்ப் தல்கஷனக்ககத்றன் றர்கரன 

பர்ச்சறக்கு இன்த லங்கள் தல்ஶத உறகஷபத்ம் 

வசய்துதகறநலர்கள். அற்கரகவும் உங்கலக்கு ன்நற 

கூதகறன்ஶநரம்.  

வகப அஷச்சர் அர்கஶப, த்த்த்றணரல் றகவும் 

தரறக்கப்தட்டிதந் டக்கு, கறக்குப் தறஶசங்கஷப லங்கள் 

தறக்கு ந் தறநகு உங்கலஷட அஷச்சறன்தோனம் 

அதறறதத்ற வசய்துவகரண்டு தகறன்நலர்கள். ஆணரல், கடந் 

அசரங்கம் ரங்கள் வ்பவு வசரல்லித்ம் டக்கு, கறக்கறஶன 

iRoad றட்டத்ஷ ஶற்வகரள்பறல்ஷன. உங்கலஷட 

அசரங்கம் தறக்கு ந்ன் தறநகு லங்கள் டக்கறலும் 

கறக்கறலும் தன ஆறக்கக்கரண கறஶனரலற்நர் தரஷகஷப 

iRoad க்குள் உள்ரங்கற இதக்கறன்நலர்கள். அடுத் 

தடத்றலிதந்து டக்கு, கறக்கறஶன இன்தம் தரரற தரஷ 

அதறறதத்றகஷபச் வசய் லங்கள் தொற்சற டுப்தஷணறட்டு 

அந் க்கள் சரர்தறஶன உங்கலக்கு ணரர்ந் ன்நறஷக் 

கூநறக்வகரள்கறன்ஶநன். அதுரத்றல்னரல், லங்கள் 

தரரலன்ந ற்தம் ரகரசஷத உதப்தறணர்கலக்கும் 

அல்னது ல்னரத் வரகுறகலக்கும் கடந் தடத்றஶன 

கறசரண அபவு தத்ஷ ங்கற வதரதுரக ல்னரப் 

தறஶச தரஷகலம் ந்ப் தரகுதரடுறல்னரல் 

அதறறதத்றஷடற்குப் வததம் தங்கபறப்தைச் 

வசய்றதக்கறநலர்கள். உங்கலஷட அந் ல்ன ற்தரட்டுக்கரக 

ன்தஷட ன்நறஷக் கூநறக்வகரள்கறஶநன். 

அடுத்து இங்கு றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் 

வரறல்தறற்சற அஷச்சர் யறந் சசறங்ய அர்கலம் 

அந் அஷச்சறன் இரஜரங்க அஷச்சர் அர்கலம் 

இதக்கறன்நரர்கள். அர்கபறடம் ரன் எத ஶண்டுஶகரஷப 

றடுக்கஶண்டும். அரது, சம்ரந்துஷநத் வரறல்தட்தக் 

கல்லூரறறஶன சறன ஶஷப்தரடுகள் இதக்கறன்நண. எத 

றரறவுஷரபர் ண்டதம் உட்தட இன்தம் தன 

அதறறதத்றகள் அங்ஶக ஶஷரக இதக்கறன்நண. ணஶ, 

அற்ஷந லங்கள் வசய்துவகரடுக்க ஶண்டுவன்த 

ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநன். அங்ஶக தன தற வற்நறடங்கள் 

இதப்தரல், அற்தக்கரண றணங்கஷபத்ம் லங்கள் 

ங்கஶண்டுவன்த ரன் அன்தரக ஶண்டுஶகரள் 

றடுு்க்கறன்ஶநன்.   

கடந் கரனங்கபறஶன ரட்டத்றற்கு எத university 

college ன்ந  றட்டத்ஷ ஆம்தறத்ரர்கள். தறன்ணர் அது 

றதத்ப்தட்டுறட்டது. ணஶ, தொல்ஷனத்லவு, ன்ணரர், 

தைத்பம் ஶதரன்ந ரட்டங்கபறலும், ஶலும் இவ்ரத 

ந்வந் ரட்டங்கலக்குத் ஶஷறதக்கறன்நஶர, அந் 

ரட்டங்கபறலும் இவ்ரநரண university college கஷப 

லங்கள் அஷத்ரல் அது அந்ப் தறஶசங்கபறஶன றகவும் 

தறஶரசணதொள்பரக இதக்குவன்த ரன் வகப 

அஷச்சர் யறந் சசறங்ய அர்கபறடம் கூநறக்வகரள்ப 

றதம்தைகறன்ஶநன். இவ்ரநரண கல்லூரறகள் தல்கஷனக் 

ககங்கள் அஷந்துள்ப இடங்கபறலிதந்து தூப் 

தறஶசங்கபரக இதக்கறன்ந ரட்டங்கலக்கு 

அசறரகறன்நண.    
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ஶலும், வகப அஷச்சர் னக்ஷ்ன் கறரறல்ன அர்கள் 

உர் கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்ஷசப் 

வதரதப்வதடுத் தறநகு, தல்கஷனக்கக ரர்கள் 

சரர்தரகப் தன றடங்கஷப ரங்கள் அரறடத்றஶன ந்து 

ஶதசறவதரலது அர் ல்னரப் தல்கஷனக்கக ரர் 

அஷப்தைக்கஷபத்ம் அஷத்து எத கனந்துஷரடஷன 

டத்றணரர். அந் ஶஷபறல் ரர்கள் 

அர்கலக்கறதக்கறன்ந தறச்சறஷணகஷபச் வசரன்ணஶதரது 

அர் உரற உத ஶந்ர்கஷப ஷத்து ரர்கபறன் 

தறச்சறஷணகஷப உடணடிரகத் லர்த்துஷத்ங்கள் ன்தம் 

ரர்கலஷட அடிப்தஷட சறகஷப, அடிப்தஷடத் 

ஶஷகஷப, அர்கலஷட றர்தரர்ப்தைகஷப 

றஷநஶற்தகறன்ந வசற்தரட்ஷடச் வசய்த்ங்கவபன்தம் 

தறப்தைஷ ங்கறறதந்ரர். அதஷட அந்ப் தறஷ 

இந் இடத்றஶன ரன் ன்நறத்ர்ஶரடு 

றஷணவுகூர்துடன், ரன் இங்கு கூநற  றடங்கஷபத்ம் 

வுவசய்து ஷடதொஷநப்தடுத் ஶண்டுவன்தம் 

ஶகட்டுக்வகரள்ஶரடு, அவ்ரத வசய்ன்தோனம் அந் 

ரர்கலஷட றர்கரனம் சறநப்தரக அஷத்வன்தம் 

கூநறக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன்.   

அஶஶதரல் ங்கலஷட ரட்டின் தரஷ 

அதறறதத்றறஶன, -  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up your speech now. 
 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Sir, I have 14 minutes.   

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Your time is over now.  මරහ ඹනහ දළමනන්මන් නළවළ, 

මවොට ථහ යේදී. 

 
ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
தொக்கறரக, வகப அஷச்சர் னக்ஷ்ன் கறரறல்ன 

அர்கலஷட அஷச்சறன் கலழ் வகரலம்தை - கண்டி 

Expressway ஆம்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அஶஶதரல் 

வகரலம்தை - இத்றணதைரற Expressway அடுத் தடத்றஶன 

ஆம்தறப்தற்கரண ற்தரடுகள் ஷடவதற்தக் 

வகரண்டிதக்கறன்நண. வகரலம்தை - குதரகல் - ம்தைள்ப 

ஷறனரண highway அற்கடுத் தடத்றஶன 

ஆம்தறக்கப்தட இதக்கறன்நது.  இவ்ரநரண highway இன் 

தன்தரடுகள் றர்கரனத்றஶன இந் ரட்டுக்குத் ஶஷரக 

இதக்கறன்நண. இஷ ரட்டிஶன வதரற வதரதபரர 

பர்ச்சறஷக் வகரண்டுப்ஶதரகறன்நண. து ரட்டிஶன 

சுற்தனரத்துஷநஷ- tourism - றட அந்றச் வசனரறஷ 

அறகபறல் வதநக்கூடி ஶத பங்கள் இல்ஷன. 

அந்ஷகறல், இந் ரட்டின் வதரதபரரத்ஷத் 

லர்ரணறக்கக்கூடிது சுற்தனரத்துஷநரன். ணஶ, 

உங்கலஷட இந் தொற்சற வற்நறவதந ரன் 

ரழ்த்துகறன்ஶநன்.   

அத்துடன், தைத்பம் - ன்ணரர் தரஷஷத்ம் ன்ணரர் - 

ரழ்ப்தரம் தரஷஷத்ம் இஷக்கறன்ந தரஷ 

வரடர்தறல் சறன சுனர சக்றகள் எத க்ஷகத் ரக்கல் 

வசய்ரல், அந்ப் தரஷ ஶஷன இனங்குபத்றற்கும் 

நறச்சுக்கட்டிக்கும் இஷடடுறஶன றதத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. 

வகப அஷச்சர் தரட்டபற சம்தறக க்க அர்கள் 

அண்ஷறஶன அந்ப் தறஶசத்றற்குச் வசன்தந்ரகச் 

வசரன்ணரர். அங்ஶக 4 - 5 தரனங்கள் உஷடந்து 

கரப்தடுகறன்நண. அந்ப் தரஷக்கரக எதுக்கப்தட்ட தம் 

கடந் அசறஶன வசய்ப்தட்ட சறன சறறணரல் றதம்தறச் 

வசன்தறட்டது. இப்வதரலது வகரலம்தை - தைத்பம், தைத்பம் - 

ன்ணரர், ன்ணரர் - சங்குப்தறட்டி, சங்குப்தறட்டி - 

ரழ்ப்தரம் ண க்கள் தறரம் வசய்கறன்நஶதரது சுரர் 

120 கறஶனர லற்நர் தூம் அறகரகப் தறரம் 

வசய்ஶண்டித்ள்பது. ஆணரல், ரன் தொலில் குநறப்தறட்ட 

தரஷறணரல் வசன்நரல் அந் க்கபறதஷட தறரத்றல் 

120 கறஶனர லற்நர் தூம் குஷநவு ற்தடும். அணரல் ஶதொம் 

றச்சரரல், சந்ஷப்தடுத்ல்கலம் இனகுரக 

இதப்தஶரடு, அந் க்கபறன் வதரதபரர றஷனத்ம் 

பர்ச்சறஷடத்ம்.  ணஶ, வகப அஷச்சர் அர்கஶப, 

இனங்குபத்றற்கும் நறச்சுக்கட்டிக்கும் இஷடஶ 

றதத்ப்தட்ட அந்ப் தரஷ ஶஷனஷ லண்டும் 

ஆம்தறக்குரத உங்கபறடம் ரக ஶண்டுகறஶநன். 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up your speech now. 

 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

லங்கள் அஷச் வசய்வீர்கள் ன்த ரன் ம்தைகறஶநன். 

ஶலும், ரன் ற்வகணஶ தன றடங்கஷபச் 

சுட்டிக்கரட்டிஶணன். அன்தடி, உங்கலஷட கரனத்றல் உர் 

கல்றறலும் அஶஶதரல் தரஷகபறதஷட பர்ச்சறறலும் 

கறரறப் தரஷகபறன் பர்ச்சறறலும் இந் ரடு சறநந் 

அதறறதத்றஷ அஷடத்ம் ன்ந ம்தறக்ஷக 

ணக்கறதக்கறன்நது.  ரங்கள் ஶகட்டஶதரது லங்கள் ந்ற 

தப்தைறல்னரல் தன தறஶசங்கபறஶன தன தரஷகஷப 

அஷத்து தகறன்நலர்கள். அற்கு அந் க்கள் றகவும் 

ன்நறத்ஷடர்கபரக இதக்கறன்நரர்கவபன்த கூநறக் 

வகரள்துடன் உங்கலஷட அஷச்ஷச ல்ன தொஷநறஶன 

தொன்வணடுத்துச் வசல்ற்குப் தக்கதனரக இதக்கறன்ந 

உங்கலஷட அறகரரறகலக்கும் ன்நறஷத் வரறறத்துக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

ஶலும், வகப அஷச்சர் யறந் சசறங்ய அர்கள் 

கடந் கரனங்கபறஶன ங்கஶபரடு ஶசர்ந்து சர்ஶச 

ரலறறனரண உறகஷபக்வகரண்டு ரட்டிற்குப் 

தறஶரசணதொள்ப தன ல்ன றட்டங்கஷபக் வகரண்டுந்ர். 

ரன் தைத்பத்றஶன எத வரறல்தட்தக் கல்லூரறஷ 

றதவுற்கரக ஶரர்ஶறலிதந்து 4 றல்லின் வடரனர் 

தத்ஷப் வதற்நறதந்ஶன். அந்ப் தம் தறன்ணர் றதம்தறச் 

வசன்தறட்டது. ணஶ, வுவசய்து அஷத்ம் லங்கள் 

கணத்றவனடுக்க ஶண்டும். ற்கணஶ ரன்  உங்கலஷட 

தறறஷச்சர் அர்கபறடத்றஶன சறன ஶண்டுஶகரள்கஷப 

தொன்ஷத்துள்ஶபன். அற்ஷநத்ம் லங்கள் வசய்து 

ஶண்டுவன்தம் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

அஶஶதரல் வகப அஷச்சர் சுசறல் தறஶஜந் 

அர்கஶப, இந் ரட்டின் வரறல்தட்த அநறஷ 

807 808 

[රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ] 
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ஶம்தடுத்றக் ஷகத்வரறல் துஷநஷ ஶம்தடுத் 

உங்கலஷட அஷச்சறதெடரக லங்கள் தொன்வணடுத் 

துதகறன்ந ல்ன தறகஷப இன்தம் ஶகரக 

தொன்வணடுக்கஶண்டும். உங்கலஷட ல்ன தறகள் 

அஷணத்ஷத்ம் ல்ன தொஷநறஶன தொன்வணடுத்துச் வசல்ன 

ன்தஷட ரழ்த்துக்கஷபக் கூநற, றஷடவததகறன்ஶநன்.  

ன்நற. 

 
[අ.බහ. 5.19] 
 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලිත්තීය පුහුණු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் வரறல்தறற்சற அஷச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භම  විනහඩි 15න් විනහඩි 

05 හරඹෂණ භට රඵහ මදන්න කිඹහ ඉල්රනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අමේ රු යංජිත්  ද මොයිහ 

භන්ත්රීතුභහම  ථහමේදී, එතුභහ රළයිසතුෂණ කිඹහ මන ගිඹහ, 

අමේ අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන ආඹතනර ්රතිඹ පිළිඵ.  

භහ දන්මන් නළවළ, එතුභහට මොමවන්ද ඒ රළයිසතු වේඵ වුමණ් 

කිඹරහ. වළඵළයි, අමේ ණහධිහරිතුභහමන්භ රඵහ ත්ත 

හර්තහෂණ භහ ශඟ තිමඵනහ. භහ මේ හර්තහ බහත යන්නේ 

අලය නේ.  

මේ හර්තහමේ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි මඳන්නහ, අමේ 

අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන ඒ විවිධ ආඹතන මේ න මොට 

රඵහ මන තිමඵන ්රතිඹ. මේ මීටත් ඩහ ළඩි මනහ 

මදළේඵර් 31 ළනිදහ මන මොට. මදඳහර්තමේන්තු විධිඹට 

ත්තහභ මේ න මොට සිඹඹට 45 ්රතිඹෂණ හර්තහ මරහ 

තිමඵනහ. TVEC එමෂණ සිඹඹට 66 ්රතිඹෂණ හර්තහ මරහ 

තිමඵනහ. ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිමණ සිඹඹට 85 ්රතිඹෂණ 

හර්තහ මරහ තිමඵනහ. NAITA එමෂණ සිඹඹට 87 ්රතිඹෂණ 

හර්තහ මරහ තිමනහ. UNIVOTEC එමෂණ  මේ න මොට 

සිඹඹට 58 ්රතිඹෂණ මේ න මොට තිමඵනහ.  හය 

විලසවිදයහරමණ සිඹඹට 84 මරය ්රතිඹෂණ මේ න මොට 

හර්තහ මරහ තිමඵනහ. ඒ හම භ ජර්භන් මටෂණ ඒමෂණ සිඹඹට 

80 ්රතිඹෂණ තිමඵනහ. අමේ SSDP යහඳෘතිමඹන් සිඹඹට 

51 ්රතිඹෂණ රළබී තිමඵනහ.  

එතමොට රු යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ඒ 

ංයහ මල්න ළයදියි. භහ ශඟ තිමඵන මේ ංයහ මල්න තභයි 

වරි ංයහ මල්න, නීතයනුකර ංයහ මල්න. ඒ නිහ භහ 

එතුභහමන් ඉල්ලීභෂණ යනහ, ඉදිරිඹටත් අපිත් එෂණ ටිෂණ 

ථහ යරහ ටයුතු යන්න කිඹරහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ භම  මවො මිත්රමඹෂණ. එතුභහ භහ භඟ ථහ 

ශහ නේ මේ හලීන ංයහ මල්න ටි එතුභහට මදනහ.  

ඊශඟට, අමේ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිමණ නිරධහරිඹකු න 

යණවීය භවත්භඹහ ළන එතුභහ ්රහලඹෂණ ශහ.  එතුභහ ළටුේ 

මදෂණ ත්තහයි කිඹරහ වන් ශහ. රු යංජිත් ද මොයිහ 

භන්ත්රීතුභනි, භහ කිඹන්න ළභළතියි, යණවීය භවත්තඹහ හය 

මදට ඳත් මශු, භහින්ද යහජඳෂණ ජනහධිඳතිතුභහම  

නිමඹෝඹෂණ භතයි කිඹන එ.  අමේ ශඟ ඒ ලියුේ තිමඵනහ. අපි 

ඒහ බහත යන්න සදහනේ. ජනහධිඳති මල්ේ හර්ඹහරමණ 

මල්ේතුභහ අත්න් යරහ,  ජනහධිඳතියඹහම  නිමඹෝඹෂණ 

භත, ංසෘති අයමුදරට අධයෂණයමඹකු වළටිඹට එතුභහ 

ඳත් ශහ හය මදට.  මේ ළන මීට ලිනුත්  ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

ථහ වුණු නියි භහ මේ කිඹන්මන්. මේ ළන භහ එතුභහමන් 

ඇහුහභ එතුභහ කිේහ, එතුභහ ළටුේ මදෂණ අයමන නළවළ.  

අවුරුදු 10 ක්රිඹහහරී අධයෂණයඹකු වළටිඹට ටයුතු යපු 

හරමණ එතුභහට දීභනහකුයි දුන්මන් කිඹරහ.  ෘත්තීඹ පුහුණු 

අධිහරිමණ භණ්ඩරමඹන් ඒ ළන මවොඳින් ඳරීෂණණඹට රෂණ 

යරහ,  තීයණඹෂණ මන තිමඵනහ, යදෂණ යරහ නළවළ කිඹරහ. 

ඕනෆ නේ ඒ ලිපිමල්න මදන්න භහ ළභළතියි. 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ඇභතිතුභනි,- 

 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භන්ත්රීතුභනි, මඳොේඩෂණ ඉන්න. භට මරහ නළවළ. භභ 

මේ ළන විමලුමඹන් වන් මශු,  අපිත් 1994 ඉරහ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න අඹ වළටිඹට  නිරධහරින් පිළිඵ- 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

There is a point of Order being raised by the Hon. T. 

Ranjith De Zoysa. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද නවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු ඇභතිතුභහ භඟ භහ කිසි 

මුත්භ තර් කිරීභට, විහදඹට ඹන්මන් නළවළ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භහ මඵොමවොභ රන, රු යන 

ඇභතියමඹෂණ. නමුත්, රු ඇභතිතුභනි, භහ කිේ සිඹලු රුණු 

හයණහ පිළිඵ කීභ භහ දයහ න්නහ. භහින්ද යහජඳෂණ 

භළතිතුභහම  හරමණ   යණවීය භවත්භඹහට ඒ ඳත්වීභ දීපු ඵත් 

ළඵෆෂණ. වළඵළයි, මොයි හරමණ වුරු ඳත් මරුත් මේ යපු 

ළරැේද පිළිඵයි භහ කිේමේ. අලය නේ සිඹලු මල්න බහත 

යන්න සදහනේ.  
 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ point of Order එෂණ 

මනොමයි. එතුභහ ඳළවළදිලි කිරීභකුයි මශු.  භෂණ නළවළ. 

වළඵළයි, භහ කිේමේ ඇත්ත තත්ත්ඹ. භහ මභතළන ථහ යන්මන් 

කීභකින්. ඒ ලිපි මල්න අලය නේ බහත යරහ එතුභහටත් 

මදන්න සදහනේ කිඹන එ විමලුමඹන් වන් යන්න 

ළභළතියි.   

ඒ විතයෂණ මනොමයි. තත් රු භන්ත්රීරු කිහිඳ 

මදමනකුමන්භ කිඹළවුණහ,  ජර්භන් මටෂණ එට රුපිඹල් මිලිඹන 

500ෂණ දීරහ ්රතිඹ බින්දුයි කිඹරහ. ඒ ේපූර්ණමඹන් ළයදියි. 

මේ න මොට රුපිඹල් මිලිඹන 392ෂණ විඹදේ යරහ තිමඵනහ. 

මිලිඹන 100ෂණ අපි ඉතිරි යමන තිමඵන්මන් මන්හසිහහයඹෂණ 

- hostel  එෂණ- වදන්නයි. අඳට ඒ තභ ක්රිඹහත්භ යන්න 

ඵළරි වුමණ්, අත්තිඩිමණ අඳට මන් යරහ දුන්නු ෘත්තීඹ පුහුණු 

අධිහරිඹට අඹත් ඉඩමේ ඒ ටයුතු යන්න ල්කිස නය 

බහමන් තභ අයඹ රළබුමණ් නළති නියි . 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒ අයඹ රඵන තිමණ අඳට රඵහ මදනහ කිඹරහ 

තිමඵනහ. අපි මේ අවුරුේමේ ඳටන් අයන් ඒත් ඉය යන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. හය විලසවිදයහරමණ ්රතිඹ බින්දුයි 

කිඹරහ කිේහ. අඹ ළඹ මඹෝජනහ ඹටමත් හය විලසවිදයහරඹට 

රුපිඹල් මිලිඹන 300ෂණ වේඵවුණහ. වළඵළයි, මේ අවුරුේමේ ජුනි 

භහමණ භවහ බහණ්ඩහහයමණ තිබුණු හච්ඡහදී භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ අඳට කිේහ, "මේ අවුරුේමේ මේ මඹෝජනහ  

ක්රිඹහත්භ යන්න එඳහ. මේ මඹෝජනහ 2017-2018 ර්ර 

ක්රිඹහත්භ යන්න" කිඹරහ. ඒත් අඳට ලිඛිත දළනුේ දීරහ 

තිමඵනහ. අලය නේ ඒත් මඳන්න්න පුළුන්. ඒ නිහ තභයි 

එභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ මනොවුමණ්. 

අඹ ළඹ මඹෝජනහ ඹටමත් මේ අවුරුේමේ අඳට රුපිඹල් 

මිලිඹන 3,000ෂණ මන් වුණහට, භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් අඳට 

දුන්මන් රුපිඹල් මිලිඹන 875යි. ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 875ට අදහශ 

මඹෝජනහ මද ළන තභයි භභ දළන් වන් මශු. ඉතිරි ටි භභ 

ඳසු වන් යන්නේ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි. ඔඵතුභහ විනහඩි 6 හරඹෂණ ත්තහ.  

මීශඟට, රු ්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

12 හරඹෂණ තිමඵනහ. 

 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

භට විනහඩි 13ෂණ මන්මරහ තිමඵනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි 12යි මන් තිමඵන්මන්. 

 

[අ.බහ. 5.25] 
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිපුණතහ ංර්ධන වහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලමණත්, විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ 

අභහතයහංලමණත්, ඒත් එෂණභ උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයහංලමණත් ළඹ ශීර් ඹටමත් චන සල්ඳඹෂණ ථහ කිරීභට 

හරඹ මන් කිරීභ ේඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත මනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිපුණතහ ංර්ධන වහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ ළන ථහ යේදී කිඹන්න ඕනෆ, 

භහින්ද යහජඳෂණ භළතිතුභහම  ජී විදයහත්භ දරුහ තභයි නහභල් 

යහජඳෂණ භන්ත්රීතුභහ. ඒත් එෂණභ භහින්ද යහජඳෂණ භළතිතුභහම  

මේලඳහරන දරුහ තභයි ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ. 1994දී 

මඳොදුජන එෂණත් මඳයමුණු ආණ්ඩු ඹටමත් එතුභහ තභයි ඳශමු 

ළබිනේ ඳත්රිහ මර ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ බිහි කිරීමේ 

ළබිනේ ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් මශු. මභහි ඇති අලයතහ එතුභහ 

මීට අවුරුදු 22ට ලින් දළෂණහ. 

මේ අභහතයහංලඹ පිහිටුරහ මේ අභහතයතුභන්රහ, අපි සිඹලු 

මදනහභ ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන් මභොෂණද  යට රෂණ 

වතයවභහයට, ඳවට ආන්න පිරිෂණ අමඳො (හභහනය මඳශ) 

විබහඹ ලිඹනහ. එයින් සිඹඹට 30 ඳභණ පිරිෂණ තභයි අමඳො 

(උස මඳශ) ලිඹන්න ඹන්මන්. ආර්ථි ්රලසන වහ මනත් අඩු 

ඳහඩු නිහ එයිනුත් සිඹඹට 10ෂණ ඳභණ උස මඳශ යන්මන් 

නළවළ. උස මඳශ යන දරුන්මනුත් සිඹඹට 4 ඳභණ 

පිරිෂණ තභයි විලසවිදයහර ්රමේලඹ රඵන්මන්. ඒ තුශ අමේ යටට 

ෘත්තීභඹ දළනුභෂණ තිමඵන, ඹේ කිසි නිපුණතහකින් යුෂණත මවො 

ෘත්තිඹන් පිරිෂණ බිහි යන්න හම භ අමනකුත් හයණහ තුශ 

මේශීඹ රභ මමශ මඳොමශු ව විමේශීඹ මමශ මඳොශ වහ 

මවො පුහුණු රමිඹන් පිරිෂණ බිහි කිරීමේ අලයතහ තිමඵනහ. 

එභ අයමුණු මලි යමන තභයි මභභ අභහතයහංලඹ බිහි 

මන්මන්. නමුත්, මභභ අභහතයහංලඹ වහ මන් යන මුදර ගිඹ 

යට ඩහ විලහර ලමඹන් ේඳහදු ය තිමඵනහ. ගිඹ 

අවුරුේදට හමේෂණ මරධන විඹදේලින් සිඹඹට 50ට 

ආන්න ්රභහණඹෂණ ඳරහ තිමඵනහ. ඒ කිඹන්මන් 2016 

අවුරුේද වහ රුපිඹල් බිලිඹන 7.6ෂණ මන් යේදී, 2017 ය 

වහ රුපිඹල් බිලිඹන 3.8යි මන් යන්මන්. 

රු භහින්ද භයසිංව අභහතයතුභහම  ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයහංලඹ ඹටමත්  හර්මි අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීමේ  
මදඳහර්තමේන්තු, ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ , ජහති ආධුනිත් 

වහ හර්මි පුහුණු කිරීමේ අධිහරිඹ, ජහති යහඳහය  

ශභනහයණ  ආඹතනඹ, හත්තීඹ තහෂණණ විලසවිදයහරඹ, 
රංහ- ජර්භන්  හර්මි  අබය  ආඹතනඹ, හය විලස 

විදයහරඹ,  යජමණ මුද්රණහරඹ, ජහති  යහඳහය  ශභනහයණ 
ආඹතනඹ කිඹන ආඹතනලින් මේ යටට ෘත්තීඹ පුහුණු 

රමිඹන්  1,14,083ෂණ  දහඹහද යන්න  ළරසුේ ය තිමඵනහ.  

 2015 මර් 68,000යි.  ඒ එෂණභ භසත ආඹතන තුශ  

පුහුණු  රමිඹන්  එෂණරෂණ අසවත් දහවෂණ  බිහි යන්න  2017 
ය වහ  ළරසුේ ය තිමඵනහ. නමුත් මේ ආහයඹට විලහර 

මර මුදල් ේඳහදු ය  තිමඵනහ. මේ  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත්ය 
තිමඵන මේල්. ඔඵතුභන්රහ ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිමණ  

භධයසථහන 10ෂණ  නවීයණඹ යන්න ගිඹ අවුරුේමේ රුපිඹල් 
මිලිඹන 325ෂණ මන් ය තිමඵනහ.  නමුත් එයින්  ඔඵතුභන්රහ 

මේ මනමොට  විඹදේ ය තිමඵන්මන්  මිලිඹන 20යි. රු 

ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහම  ථහ තුශ ඳළවළදිලි යන්න. අහන  
හර්තු දෂණහ මේ කිඹන්මන්. එහි ්රතිඹ සිඹඹට 6යි. ඔඵතුභහ  

එෂණරෂණ අසවත් දහවෂණ  පුහුණු රමිඹන් බිහි යන්න  අමේෂණහ  
යනහ.   2014  වළටඳන්දහවෂණ බිහි යේදී එෂණරෂණ විසිදහවකින් 

ඳභණ  දලරෂණමණ රැකිඹහ මමශ මඳොශ ඉරෂණඹ යහ ඹන්න 
ළරසුේ ය තිමඵනහ.   

භම  තර්ඹ මභඹයි. ඇරඩින්ම  පුදුභ ඳවන  මනහත්  මේ 
විධිඹට  මුදල් ේඳහදු යරහ  ඔඵතුභහට යන්න පුළුන්ද කිඹන 

එයි.   මේ ආඹතනර තිමඵන පුනයහර්තන විඹදේ ව 
්රහ ධන විඹදේ  සිඹල්රභ    2016 ර්ඹට හමේෂණ මේ මර්  

අඩු ය තිමඵනහ. ඔඵතුභහ මේ පිළිනීද මනොනීද භහ දන්මන් 

නළවළ. එමවභ අඩු යේදී පුහුණු  විමලුඥ ඥහනඹෂණ  තිමඵන, 
්රහගුණයඹෂණ තිමඵන හිටපු  නිරධහරින්  විලහර ්රභහණඹෂණ 

අසමරහ  ගිහින් තිමඵනහ. එමවභ තිමඹේදී  ඒ ආඹතනරට 
අලය යන ගුණහත්භ රභ ඵරහඹත් නිර්භහණඹ  කිරීමේ 

වළකිඹහ අඩු මනහ.  මේ විධිඹට  ආඹතනර මුදල් ේඳහදු 
ය, ඉන්න නිරධහරිනුත් නළති වුණහට ඳසමු  මේ විධිඹට ඉදිරිඹට  

ඹන්මන් මමුද  කිඹන එයි  ්රලසනඹ.  අපිට ංයහමල්න 

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. ඕනෆ විධිඹට කිඹන්න පුළුන්. 
අමේෂණහන් තිමඹන්න පුළුන්.  අඳට සිහින තිමඵනහ. නමුත් 

සිහින ළඵෆ යන්න  ආල්ඳඹෂණ තිමඵනහ මන්.  

අඳට දළෂණභෂණ - vision එෂණ- තිබුණට  එතළනට  ඹහ යුතු 

ක්රභමේදඹෂණ තිමඵනහ.  මුදල් ේඳහදු කිරිභ තුශ මේ ක්රභමේදඹ  

811 812 

[රු භහින්ද භයසිංව භවතහ] 
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ය මන  ඹන්න අසීරුයි.  අලය ඳවසුේ ටි මදන්න  ඕනෆ. ඒ 

එෂණභ මේ ආඹතන ටි  මඳෞේලියණඹ  යන්න විලහර 

ළරසුේ තිමඵනහඹ කිඹහ කිඹනහ. රහබ රඵන භවය ආඹතන 

සුඵහධනඹ ඉදිරිඳත් යනහ. වරිත විලසවිදයහරඹ හම  

ඒහලින් විලහර ලමඹන්  ්රමඹෝජන න්නට පුළුන්. රු ඩරස 

අරවේමඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදිලි විග්රවඹෂණ ශහ.    

අමේ  ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂණමණ ්රතිඳත්තිඹ  යහජය   ආඹතන 

විකුණහමන  න එ මනොමයි. ඒ වහ භළදිවත්මරහ ඔඵතුභහ 

අමේ යමේ ජහති ේඳත් ටි රැ නීවිඹ කිඹන විලසහඹ අඳ 

තුශ  තිමඵනහ.  ඔඵතුභහ භළදිවත් මරහ අමේ යමේ පුහුණු 

ඵරහඹ ලෂණතිභත් කිරීභ වහ  ටයුතු යන්න. භහ ඒ පිළිඵ 

ළඩිදුය ථහ යන්මන් නළවළ. මභොද, උස අධයහඳන වහ භවහ 

භහර් අභහතයහංලඹ ළනත් ථහ යන්න තිමඵන නියි. අඳට 

රළමඵන හරඹ  හුඟෂණ ්රභහණත් මනොන නියි.  

ඒ එෂණභ "වභත්රී ඳහරනඹෂණ සථහය යටෂණ "කිඹන මඳොමත්  

20 න පිටුමේ ඳළවළදිලි තිමඵනහ, "යමේ සිදුව මභහ දණඹ  

වහ නහසතිඹ නතහලීභ භ් න්  ඳභණෂණ    ඳසුගිඹ ය වඹ  තුශ 

සිදුව ංර්ධනඹ මභන් ද ගුණඹ ඳභණ ංර්ධනඹෂණ යටට 

රඵහ දීභටත් ජනතහට වන රඵහ දීභටත් ටයුතු යන්මනමි."  

කිඹහ. 

අධිමේගී භහර්ඹ ළන ථහ යේදී අපි යර උදහවයණඹෂණ 

ත්මතොත්, ඩත ඉන් මීරිභට ඹන භහර්ඹ අපි ඇසතමේන්තු 

මශු රුපිඹල් බිලිඹන 146ට. මභය එඹ award මශු රුපිඹල් 

බිලිඹන 158ටයි. රුපිඹල් බිලිඹන 12ෂණ ළඩියි. ඒ එෂණභ පිටත 

ටයවුේ භහර්මණ ඩත ඉන් මයරපිටිඹ දෂණහ අපි 

ඇසතමේන්තු යරහ තිබුමණ් එ කිමරෝ මීටයඹට රුපිඹල් 

මිලිඹන 7,172යි. ඔඵතුභන්රහ දීරහ තිමඵන්මන්, රුපිඹල්  මිලිඹන 

8,229.6ට. මේ එෂණ.  

භට භතයි, මොශම-භහතය අධිමේගී භහර්ඹ වදේදි ජනතහ 

විමුෂණති මඳයමුමණ් භවය භන්ත්රීරු ඇහුහ, "containersලින් 

ඇඹුල්තිඹල් ම න්නද, මේ highways වදන්මන් " කිඹරහ. භවය 

අඹ ඇහුහ, "යත්රන්ලින්ද මේහ වදන්මන් " කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් භභ අවන්න ළභළතියි, "දළන් 

මේ ඳහයල් වදන්මන් diamondsලින්ද " කිඹරහ.  

මුළු මුදලින් සිඹඹට 10ෂණ දණඹ නහ කිඹරහ කිේහ. 

එතමොට, දළන් මේහ මභොනහද  මේ, දණඹ මනොමයිද  

මයරපිටිඹ පිටත ටයවුේ භහර්මණ ඔඵතුභන්රහ තුන්ළනි 

අදිඹය - Northern Section II - බහය දීරහ තිමඵන්මන් MCC 

ආඹතනඹටයි. මේ වහ උඳමේලනහත්භ මුහෂණ ඳඹන්මන්, 

RDC කිඹන company එ.  ඔවුන් මොන්ක්රීේ ලෂණතිභත් යන්න 

අලය යන අමුද්රය, admixtures ව chemicals  පිට යටින් 

මන්නහ. ඒ අමුද්රය ඳඹන, උඳමේලනහත්භ මුහ 

ඳඹන RDC  ආඹතනඹ මේහ පිළිඵ කීභ බහයන්මන් 

නළවළ. මේ පිළිඵ ඵහහිය යහඹනහහයර ඳරීෂණහ ය ඵරේදී, 

22 තහෂණ ඳරීෂණහ යේදී 19 තහෂණ fail මනහ. ඒ 

කිඹන්මන්, මේ ්රතිෂණමුඳ යනහ. නමුත්, රුපිඹල් මිලිඹන 

850ෂණ න නුමදනුෂණ ඹටමත් 19 තහෂණ ්රතිෂණමුඳ යපු 

මභභ MCC ආඹතනඹට තීරු ඵදු යහිත යමන ඹන්න අය 

රඵහ මදනහ; ලියුේ ඹනහ. අපි මේ ළන කිඹන්මන්, මඵොරු 

මනොමයි. මේ ළන මඵොමවෝ මතොයතුරු අපි තු තිමඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ අලය යන රුණු ඇතුශත් 

සිඹලු මල්න භභ වභළගත* යනහ.  

රු භවහභහර් අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, මේ භහර්ර 
ළඩ ඳටන් න්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ කිඹරහ. ඒ වහ 
නෂණත්ර ඵරන්න ඕනෆ. මභොද, තභ ඒ භහර්ර  ළඩ ටයුතු 
යන්න මරහ ඇවිල්රහ නළවළ කිඹරහ තමුන්නහන්මුරහ 
ඵරහමන ඉන්නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අලුමතන් 
ඵමඵෂණ රළබිරහ මදයට මන ආහභ, "ඵහරගිරි මදෝඹ අද 
මනොමයි මවට" කිඹරහ වරහ තිමඵනහ. අද, ඳහයල් 
වදනමොට භවහ භහර් අභහතයහංලමණ වරහ තිමඵන්මන්ත්, 
"ඵහරගිරි මදෝඹ අද මනොමේ මවට" කිඹරහයි. අද, ඩිනේ 
යහඳෘතිඹ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 2015 මර් ඉන් මේ න විට, 
භවහ භහර් අභහතයහංලමණ සිඹලුභ මුදල් සිඹඹට 50කින් ේඳහදු 
යරහ තිමඵනහ.  

අඹ ළඹ වදනහ. අඹ ළඹ ඳයතයඹ පිඹහ න්න විඹදේ අඩු 
යනහ. අපි මශු ඒ මනොමයි. අපි මේ යටට දළළන්ත 
මුඹෂණ  ශහ. අපි යපු ඒ මුඹන් ළන කිඹන්න භට හර 
මේරහ නළවළ.  

වළඵළයි, එදහ පිටයටරට හමේෂණයි ඵළලුමේ. එදහ ඳහයල් 
වදේදී කිේමේ, ඉන්දිඹහමේ මචන්නහයිරට ගිහිල්රහ ඵරන්න 
කිඹරහ. ඳහය ටඉන්දිඹහමේ ළඹ න්මන් මේච්චයයි; අඳට 
මභච්චයයි කිඹරහ කිේහ.  2016 මනොළේඵර් 20 න ඉරිදහ "The 
Sunday Times" පුත් ඳමත් මේ ේඵන්ධමඹන් ඳශ ව ලිපිඹෂණ 

භභ වභළගත* යනහ.   

එහි වන් වී තිමඵනහ, "මරෝඹත් එෂණ ංන්දනඹ ය 
ඵරන විට, භවහ භහර් වදේදි, highway එෂණ වදේදි කිමරෝ 
මීටයඹෂණ වදන්න ඹන ළඩිභ මිර තීයණඹ යන්මන් රංහමේ" 
කිඹරහ. එතමොට එදහ මොමවොභද, අද මොමවොභද; මන 
මවොයිද; මන ළඳයිද; ඔඵට තුටු ද කිඹරහ අපි අවනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  භට අසථහ රඵහ දුන්නහට 
ඔඵතුභහට මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඇභතියඹහ වළටිඹට 
ආණ්ඩු ඳෂණමණ භන්ත්රීරුන් ව විඳෂණමණ භන්ත්රීරුන් 
හච්ඡහට ළමේහ, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ Committee Room 
No. 3 රට. ඇත්ත ලමඹන්භ අද මේ අවන ්රලසනඹ අවන්න 
එතුභහට අසථහෂණ තිබුණහ. ආණ්ඩු ඳෂණමණත්,  විඳෂණමණත් 
භන්ත්රීරුන් මදමොල්රභ භභ ළ මේහ. අධිමේගී භහර් ළන 
්රලසන තිමඵනහ නේ  මඹොමු යන්නඹ කිේහ. එතුභහ එදහ ඒ 
්රලසනඹ ඇහුහ නේ මවොයි. ඔඵතුභහම  ංයහ මල්න ළයදියි 
භන්ත්රීතුභනි. ඒ ේපූර්ණමඹන්භ ඉල්රහ අස ය න්න ඕනෆ. 
එදහ අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහ ආහ; බහඳතිතුභහ ආහ. 
ඔඵතුභහට එදහ  ්රලසන යන්න තිබුණහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුතියි.   

Order, please! මේ අසථහමේදී රු නිමඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹට ඳළමිමණනහ ඇති.  
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————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 
වනයන්,   නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගරු ි ංග සුමි ඳළ මශතළ]  
මූළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குஶசக அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்த அகனஶ, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்தைறகு 

றனங்க சுறதரன] ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair 

and DEPUTY SPEAKER [ HON.THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 

 

ගරු චතුර වංීඳ නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  சத்து சந்லத ஶசணரத்ண) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

රු බහඳතිතුභනි, - 
 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු චතුය ංදීඳ මුනහයත්න භන්ත්රීතුභහ 
 

ගරු චතුර වංීඳ නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  சத்து சந்லத ஶசணரத்ண) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

 රු බහඳතිතුභනි, අද මේ විහදඹ අතයතුය ජනතහ විමුෂණති 

මඳයමුමණ් බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීයඹහ භහ ේඵන්ධමඹන් ඹේ 

්රහලඹෂණ යරහ තිබුණහ. මඳෞේලි අංලමණ වබහගිත්ඹ 

ඇති ශ්රී රංහ වදය අධයහඳනඹ පුළුල් කිරීභ ේඵන්ධමඹන් 

හර්තහ ව භහ එභ මිටුමේ අසුන් ළනීභ පිළිඵ. ඒ ළන එ 

හයණඹෂණ කිඹන්න ඕනෆ. මේ ඳහර්ලිමේන්තුමන් ඳත් යපු  

අධයහඳන වහ භහන ේඳත් ංර්ධනඹ පිළිඵ ආංශි අධීෂණණ 

හය බහමේ හභහජිමඹෂණ  වළටිඹට භහ ඳත් වුණහට ඳසු උස 

අධයහඳනඹ පිළිඵ අනුහය බහෂණ අමේ භවහචහර්ඹ ආශු 

භහයසිංව භන්ත්රීයඹහම  බහඳතිත්මඹන්  ඳත් වුණහ. භට එහි 

හභහජිත්ඹ හිමි වුණහ.  නමුත් භත තිඹහන්න, භභ ඒ 

භන්ත්රීයඹහට මඵොමවොභ අධහයණමඹන් කිඹනහ, භභ මභහි 

යහජය අධයහඳනඹ පුළුල් කිරීභ ේඵන්ධ හච්ඡහරට ඉමන 

සිට, ඹහඳනඹ විලසවිදයහරමණ මතලිේඳමරයි ීඨ ඹ, එහි මයෝවර 

ළඩිදියුණු යරහ,  Professorial Unit  එෂණ එතු යරහ, ත 

ශියඹන් 80ත්, 100ත් අතය ංයහෂණ ඇතුළු ය න්මන් 

මොමවොභද,  මොශම වදය ීඨ ය පුළුල් යන්මන් මොමවොභද 

ඹන රුණු ේඵන්ධමඹන් යහජය අධයහඳනඹ මනුමන් මඳනී 

සිටිඹහ වළමයන්න මේ SAITM හර්තහ ස යනමොට, 

SAITM  එමෂණ භම  බිරි ඉමන න්න නිහ භභ නළ් ටරහ 

ගිඹහ.  ඒට ආශු භහයසිංව භන්ත්රීතුභහ හෂණක දයනහ.  

ඒ වළමයන්න, SAITM ආඹතනඹ පිළිඵ තීන්දු, තීයණ ස 

ශ කිසිභ මරහ භභ එහි ඉමන සිටිමණ නළවළ. අපි ජනතහ 

විමුෂණති මඳයමුණ හම  ්රතිඳත්ති ඳහහ මදන මිනිසුන් මනොමයි. 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුට මඵෝේඵ වපු මිනිසසු අද ඳහර්ලිමේන්තු 

්රජහතන්ත්රහදඹ ළන ථහ යනහ. ඒ, "ඳහර්ලිමේන්තු 

ධනඳතින්ම  කිහිලිරු, මවොය ගුවහ" කිඹහ කිඹපු මිනිසසු. 

එළනි අඹ ළන භභ  ළඩිදුය ථහ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු 

න්මන් නළවළ. භම  මේ මඳෞේලි වදය අධයහඳනඹ පිළිඵ 

්රතිඳත්තිඹ භවහචහර්ඹ හමරෝ මෂොන්මුහ භවත්භඹහමන් 

අවන්න. එතුභහ  දන්නහ, භභ ළන. භම  තිමඵන සථහයත්ඹ 

එතුභහ ්රසිේධ මේදිහර කිඹනහ.  භභ කිඹන්මන් මේ ආඹතනඹ 

වන්න,  එමවභ නළත්නේ ජනතු යන්නඹ කිඹරයි. භභ ඒ  

එතළනදිත් කිේහ; අදත් කිඹනහ. භත තිඹහන්න භම  බිරි 

මේයහමදණිඹ වදය විදයහරඹට මත්රුණු මමනෂණ; වහර්ේ 

විලස විදයහර           මණ ශියත්ඹෂණ රඵපු මමනෂණ. භභ හින්දයි එතුමිඹ 

ඒ ආඹතනඹට ඇතුශත් වුමණ්. ඒ ඇතුශත්  වුමණත් අවුරුදු වඹෂණ 

ඵරහමන ඉරයි.   

මේට UGC approval රළබුණභ UGC approval එමන් 

ත්තු  ඳශමු හණ්ඩඹටයි එතුමිඹ ගිමණ. අන්න එමවභයි ්රතිඳත්ති 

භත අපි තීන්දු,  තීයණ අයමන තිමඵන්මන්.  ඒ හින්දහ  මවට 

මේ ළහුත් භට ්රලසනඹෂණ නළවළ. මභොද, වහර්ේ 

විලසවිදයහරමණ උඳහධිඹ න්න එතුමිඹට කිසිභ ඵළරිභෂණ නළවළ. 

ඒ නිහ භභ ජනතහ විමුෂණති මඳයමුමණ් අදහශ භන්ත්රීයඹහට 

කිඹනහ, ඉඩේ නිමඹෝජය අභහතය හර්ඹහරමණ ළසිකිළිමණ 

ලිමණ වේඵ වුණු ඒහ ළන හර්තහ අපි ශඟ තිමඵනහ, ඒහ 

මවළිදයවු ය න්න රෆසති මන්න එඳහඹ කිඹරහ. ඒ හම භ 

ඹවඳහරනඹ මනුමන් යපු කිඹපු ඒහ මවොට ඡහඹහරඳ 

එෂණභ තිමඵනහ. විජඹදහ යහජඳෂණ භවත්භඹහ කිඹපු ණන් 

මනොමයි භම  මටන් එළිඹට ආමොත් කිඹන්මන් කිඹන එත් 

භත තිඹහ න්න කිඹරහ අධහයණඹ යමින් භභ නිවඬ 

මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
[தற.த. 5.42] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීවහ මශතළ (ක්රීඩළ නිනයෝජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ் - றஷபரட்டுத்துஷந தறற 

அஷச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

வகப தறறத் றசரபர் அர்கஶப, இன்த வகப 

னக்ஷ்ன் கறரறல்ன, வகப சுசறல் தறஶஜந், வகப 

யறந் சசறங்ய ஆகறஶரரறன் கலழ் வசற்தடுகறன்ந 

அஷச்சுக்கள் வரடர்தரண றரத்றல் கனந்துவகரள்ஷ 

றட்டு ரன் கறழ்ச்சறஷடகறன்ஶநன்.  

இன்த இந் ரட்டின் வடுஞ்சரஷனகபறன் அதறறதத்ற 

சம்தந்ரகப் வததந்றட்டங்கஷப து 'ல்னரட்சற' 

அசரங்கம்  ஶற்வகரண்டு தகறன்நது.  அந் அடிப்தஷடறல் 

உள்லர் வீறகஷப ஶம்தடுத்துற்குக் கடந் தடம் 

வகப அஷச்சர் னக்ஷ்ன் கறரறல்ன அர்கள் எவ்வரத 

வரகுறக்கும் வததபவு றறஷ எதுக்கலடு வசய்து 

ந்றதந்ரர். அற்கரக தொலில் அதக்கு ணது ன்நறஷத் 

வரறறத்துக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன். அஶஶம் குநறப்தரக 

ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந அம்தரஷந ரட்டத்றல் 

இன்தம் தன தறஶசங்கபறல் தன வீறகள் அஷக்கப்தடரல் 

இதக்கறன்நண. இற்வகன்த iRoad Project ஶதரன்ந தன 

றட்டங்கள் அநறறக்கப்தட்டரலும் இன்தம் அந்த் றட்டங்கள் 

ஆம்தறக்கப்தடறல்ஷன. அஶஶம் அந்ப் தறஶச க்கள் 

ங்கபறடம் இந் வீறகஷப உடணடிரக அஷத்துத் தம்தடி 

ஶண்டுகறன்நரர்கள். ணஶ, அடுத் தட ஜணரறறல் 

அஷச்சர் அர்கள் றச்சரக ங்கலக்கு இற்தக்கரண 

றற எதுக்கலடுகஷபச் வசய்து தரவன்ந ம்தறக்ஷகறதக் 

கறன்நது.  

அஶஶம் இன்த வகரலம்தை - கண்டி, வகரலம்தை - டக்கு 

ஆகற அறஶகப் தரஷகள் தற்நறப் ஶதசப்தடுகறன்நது. கறக்கு 

ரகரம் இன்த இந் ரட்டின் அறறஶசட வதரதபரர 

பர்ச்சறறஷணக் வகரண்ட எத ரகரரகும். ணஶ, அந் 

ரகரத்றன் வதரதபரரத்ஷ ஶலும் ஶம்தடுத்து 

ற்குக் வகரலம்தறலிதந்து, ங்கள் அறஶகு ஜணரறதற 

அர்கள் தறரறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந வதரனன்ணதஷ 

ரட்டத்றதெடரகக் குஷநந்து ரஷச்ஶசஷண ஷரது 

அறஶக வடுஞ்சரஷனகஷப அஷக்கும்தடி அந் 
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ரகரத்றன் தறறறறவன்ந அடிப்தஷடறல் வகப 

அஷச்சர் அர்கபறடம் ஶண்டுஶகரள் றடுு்க்கறன்ஶநன்.   

இன்த வன்கறக்குப் தல்கஷனக்ககம் சறநப்தரண 

தொஷநறல் இங்கறதகறன்நது. அற்கரண அத்ஷண உற 

கஷபத்ம் வகப அஷச்சர் அர்கள் ங்கறதகறன்நரர். 

ணஶ, அந்ப் தல்கஷனக்ககம் தொலஷரண எத 

தல்கஷனக்ககரக ரநஶண்டுவன்நரல் அங்கு ஷத்ற 

தேடவரன்ஷந அஷப்தற்கரண ந்து தடத் றட்ட 

வரன்ஷந குத்ஷத்து இப்வதரலறதந்ஶ 

டடிக்ஷககஷப ஆம்தறக்கஶண்டும். வணன்நரல், 

அற்கரண அத்ஷண சறகலம் அம்தரஷந ரட்டத்றல் 

உள்பண. அம்தரஷநப் வதரது ஷத்றசரஷன, கல்தொஷணப் 

வதரது ஷத்றசரஷன, அஷ்ப் ஞரதகரர்த் ஷத்றசரஷன, 

அக்கஷப்தற்த ஆர ஷத்றசரஷன ணச் சகன 

சறகஷபத்ம் வகரண்ட ஷத்றசரஷனகள்  அங்ஶக 

இதக்கறன்நண. தல்ஶத துஷநசரர் ஷத்ற றதைர்கள் அந் 

ரட்டத்றல் இதக்கறன்நரர்கள். ணஶ, றர்கரனத்றல் 

தத்து தேடவரன்ஷந அஷப்தற்குரற சகன சறகலம் 

அந்ப் தல்கஷனக்ககத்றல் இதக்கறன்நது. அஶஶதரல், அங்கு 

சட்ட தேடத்ஷத்ம் அஷக்கும்தடி ரன் இந் இடத்றல் 

ஶண்டுஶகரள் றடுக்கறன்ஶநன்.  

வகௌ அஷச்சர் யறந் சசறங்ய அர்கலஷட 

அஷச்சறன்கலழ் தகறன்ந NAITAஇன் அம்தரஷந ரட்டக் 

கரரறரனம் இன்த கல்தொஷணறல் இங்கறக்வகரண்டிதக் 

கறன்நது. துறதஷ்டசரக இண்டு ரங்கலக்கு தொன்தை, 

அஷண உடணடிரக ஶவநரத தறஶசத்துக்கு ரற்தம்தடி, 

NAITAஇன் தறப்தரபர் ரகம் அர்கள் ரட்ட தொகரஷ 

ரபதக்கு கடிதோனம் அநறறத்றதந்ரர். இதுவரடர்தறல் 

ரங்கள் வகௌ அஷச்சர் யறந் சசறங்ய அர்கபறன் 

கணத்துக்குக் வகரண்டுந்வதரலது, அர்கள் உடணடி 

ரகச் வசற்தட்டு, அக்கரரறரனம் வரடர்ந்து கல்தொஷணறல் 

இங்குற்கு டடிக்ஷக டுத்றதந்ரர். அற்கரக ரன் 

அதக்கு இந் இடத்றல் ன்நறகூநக் 

கடஷப்தட்டிதக்கறன்ஶநன்.  

து ரட்டத்றல் சுணரறறணரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்கலக்வகண அக்கஷப்தற்த - தஷச்ஶசரஷனறல் 500 

வீடுகள் கட்டப்தட்டண. அந் வீடுகள் இன்ணதொம் அந் 

க்கலக்குப் தகறர்ந்பறக்கப்தடரல் இதக்கறன்நது. இணரல், 

சுணரறறணரல் தரறக்கப்தட்ட அந் க்கள் இன்தம் 

வீறகபறல் அஷனந்துவகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். "இந் 

ல்னரட்சறறல் அற்குத் லர்வு ங்கப்தடும்" ன்த ரங்கள் 

தன ஶர்ல் ஶஷடகபறல் ரக்குதற அபறத்றதந்ஶரம். 

ணஶ, இதுவரடர்தறல் இந்ச் சஷதறல் இதக்கறன்ந 

சறஶஷ்ட அஷச்சர்கள், வகௌ சணரறதற, தறர் 

ஆகறஶரரறன் கணத்துக்குக் வகரண்டுததுடன், தறவணரத 

தடகரனரகத் துன்தறல் ரழ்க்ஷகஷ டரத்றக் 

வகரண்டிதக்கறன்ந அந் க்கலக்கு ன்ஷதக்கும் 

ஷகறல் அற்ஷநப் தகறர்ந்பறக்க டடிக்ஷக டுக்குரத 

அர்கபறடம் இச்சஷதறல் ஶண்டுஶகரள் றடுத்து, 

றஷடவததகறன்ஶநன். ன்நற!  

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, රු මභොවහන් රහල් මග්රුරු යහජය අභහතයතුභහ 

[අ.බහ. 5.48] 

 

ගරු නමොශළන් ළල් නග්රේරු මශතළ (උවවහ අධයළඳන රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு வரயரன் னரல் கறஶத - உர் கல்ற 

இரஜரங்க  அஷச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 

Education) 

රු බහඳතිතුභනි, උස අධයහඳන යහජය අභහතයයඹහ 

වළටිඹට භහ එභ ටයුතු යමන ඹහමේදී, ඒ වහ භහවට 

වමඹෝඹ රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් ළබිනේ අභහතය අමේ රු 

රෂණසභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහට ඳශමුමන්භ සතුතින්ත 

මනහ. ඒ හම භ විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් බහමේ 

බහඳති, මජයස  භවහචහර්ඹ මභොවහන් ද සිල්හ භළතිතුභහටත්, 

නිමඹෝජය බහඳති ආචහර්ඹ ප්රිඹන්ත  ම්රුභකුභහය භළතිතුභහටත්, 

භහම  යහජය මල්ේතුභහටත්, ඒ හම භ අමේ අභහතයහංලමණ 

මල්ේ ඩී.සී. දිහනහඹ භවතහ ඇතුළු සිඹලු මදනහටභත් භම  

සතුතිඹ පිරිනභනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, අද විහදමණදී භල් හම භ ල් මුල් ඳහ 

ළදුණහඹ කිඹහ භහ හිතනහ. විමලුමඹන්භ රු බිභල් යත්නහඹ 

භළතිතුභහ ළදත් රුණු ණනහෂණ ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් ඒ 

ඉදිරිඳත් ශ විරහඹ උත් භවත්භමඹකුට ඔබිනහඹ කිඹහ භහ 

හිතන්මන් නළවළ. එතුභහ භතු ශ රුණු අතය විමලුමඹන් මලි 

වුමණ්, ෆභ යභ තිමඵන පුයේඳහඩු ්රභහණඹට ඩහ 2,000 

ඳභණ ්රභහණඹෂණ අඩුමන් ඵහ න්නහඹ කිඹන එයි. මේ 

නවිට ඒ ේඵන්ධ තුන් තහෂණ ඳළවළදිලි ශහ. භභත් තහෂණ 

ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්න ළභළතියි. 2014 ර්ඹට අදහශ රුණු 

ඉදිරිඳත් යනු රළබුහ. මභඹ විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් 

බහමේ ්රලසනඹෂණ මනොමයි. එහි නිරධහරින් දණඹට රෂණ මරහ 

නළවළ. මේ තයේ මදඹෂණත් මත්රුේ න්න ඵළරි, ථහ යන්මන් 

මොමවොභද කිඹහ භහ දන්මන් නළවළ.  

මේ සිසුන් ලිඹහ ඳදිංචි වුණහට ඳසු, විලසවිදයහරඹට ගිහින් 

එතළන ලිඹහ ඳදිංචි මන්න කිේහභ ඹන්මන් නළවළ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් විලසවිදයහර 17කින් ව ත භණ්ඩඳ 

ණනහකින් රුණු මොඹහ මන, නළත ඳරිණ ඳේධතිඹට 

ඇතුශත් යනහ. මභභ ක්රිඹහදහභඹ ඉතහභ ංකීර්ණයි. Z-Score 

එ, දිසත්රිෂණ ක්රභඹ ඹනහදී සිඹල්ර ඵරහ එහි තිමඵන අඩු ඳහඩු 

නළත පුයනහ.  

අපි හිතමු, ඳශමුළනි තහමේ මතෝයහත් ඒහමණ 4,000 අඩු 

ඳහඩු තිබුණහඹ කිඹහ. ඒ 4,000හි අඩු ඳහඩු පිමයේහභ, ඒමනුත් 

එන්මන් 1,500යි. ත 2,500 පුයේඳහඩු ඉතුරු මනහ. 

තමුන්නහන්මුරහ හිතන්න, අට තහෂණ, යවුේ අටෂණ  මභමවභ 

පුයනමොට මභොද මන්මන් කිඹහ. එතමොට භහසිඹෂණ 

ගිහිල්රහ ඉයයි. විලසවිදයහර ඳහ භහරහ ඳටන් මන භහසිඹෂණ 

ගිඹහභ, ආමඹත් න්න එමන් ළඩෂණ නළති මනහ. මේ තභයි 

ඇත්ත ක්රිඹහලිඹ. මේට මවුතු මරහ තිමඵන්මන් මභොෂණද  

මලි ලමඹන් මවුතු මරහ තිමඵන්මන්, විලසවිදයහරරට 

දරුන් ඇතුශත් යමන, ඔවුන්ම  සථහනඹ ඔවුන්ට රඵහ දීමේදී 

අතීතමණදී ඇති වුණු ්රභහදඹයි. එභ ්රභහදඹ ශෂණහ ළනීභ වහ 

විමලුමඹන් විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් බහමේ 

බහඳතිතුභහ, මල්ේතුභහ ඇතුළු අඳ සිඹලු මදනහ එතු මරහ 

සුවිමලු ළඩ පිළිමශෂණ ක්රිඹහත්භ ශහ. අපි විලසවිදයහරරට 

දරුන් ඇතුශත් කිරීමේ ක්රභමේදඹ මේ භව මඳොමශොමේ 

විදයහභහනයි. අපි මේ අවුරුේමේ විලසවිදයහරඹට ශියයින් ඇතුශත් 

කිරීභ භහ මදකින් ඉෂණභන් ශහ. රඵන අවුරුේමේ ත භහ 

මදකින් මභඹ ඉෂණභන් යනහ. අපි මේ ටයුතු මශු නිේ 

මනොමයි; සිඹලුභ විලසවිදයහර දළනුත් කිරීමභන් ඳසුයි. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඳසු ගිඹ උස මඳශ විබහමඹන් විලසවිදයහරරට මත්රුණු 

ශභයින්මන් විමලුමඹන් ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරමණ 

ඉංජිමන්රු ීඨ ඹට වළරුණහභ, අමනෂණ සිඹලු මදනහත්, වදය 

විදයහරමණ සිඹලු මදනහත් මේ මනමොට ඇතුශත් යරහ ඉයයි. 

එතමොට දරුන් දළන න්නහ, "භට අයිති තළන මේයි, භට 

තිමඵන්මන් මේයි" කිඹහ. අමේ ඵරහමඳොමයොත්තු අමෝසතු 

භහමණ ඳළළත්මන උස මඳශ විබහඹට ලින් මභභ 

ක්රිඹහලිඹ මමනන්නයි. එතමොට ශියයින් ඇතුශත් මන්මන් 

අමෝසතු විබහඹට ලින් නේ ඒ අඹට ඳළවළදිලි තීයණඹෂණ න්න 

පුළුන්, එතළනට ඹන්මන් මොමවොභද කිඹන එ ළන.  

ඊට අභතය, දරුන් අඹදුේ ඳත් එන ක්රභඹ හම භ ඒහ 

ලිඹහ ඳදිංචි කිරීභ online සිදු යන්න ඳටන් ත්තහ. රඵන 

අවුරුේමේ මභභ ක්රිඹහලිඹ ේපූර්ණමඹන්භ online යන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. භහ හිතනහ, විලසවිදයහරරට දරුන් 

ඇතුශත්වීමේදී ඔවුන් මීට ඩහ අධහනමඹන් යුතු ක්රිඹහ ශ 

යුතුයි කිඹහ. ඇත්ත ලමඹන්භ විලසවිදයහරමණ online ලිඹහ ඳදිංචි 

මරහ, එ මොශඹෂණ  ේපූර්ණ ය එන්න තිමඵනහ. මේ 

මර් විලසවිදයහරඹට ඇතුශත්වීභට ඵරහමඳොමයොත්තු න 

ශියයින්මන් 2,000ෂණ එභ මොශඹ අත්න් ය තිබුමණ් නළවළ. 

මේහ තභයි විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් බහ මුහුණ මදන 

්රහමඹෝගි ළටලු. ශියයින් 2,000ෂණ ඒ මොශඹ අත්න් යරහ 

නළති වුණහභ නළත ලිපි ඹහ එභ දරුන් මන්හ මන එභ 

මොශ 2,000භ නළත අත්න් ය න්න සිේධ වුණහ. මභන්න 

මේ විධිමණ ්රහමඹෝගි ්රලසන ඳළතුණත් අපි මභභ ක්රිඹහලිඹ 

ඉදිරිඹට මන ඹනහ. ගිඹ අවුරුේමේ 2,000ෂණ ඳභණ ව එභ  

්රභහණඹ අමේ මේ අලුත් ක්රිඹහලිඹ තුශ 1,100ට ඳභණ අඩු ය 

තිමඵනහ. මේ අවුරුේමේ අපි ඒ තත් අඩු යනහ. ඊශඟ 

අවුරුේමේ එඹ තත් අඩු ය න්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

 අඳට රළමඵන මුදල් ්රභහණඹ අඩු මන්න පුළුන්. අමේ යමේ 

එතු මන ඵදු ්රභහණඹ අනු, රඵහමන තිමඵන ණඹ ්රභහණඹ 

අනු ඵරනමොට, අධයහඳනඹට සිඹඹට වඹෂණ මන් යන්න 

ඕනෆඹ කිඹහ කිඹනමොට, අතීතමණ සිට භහ කිේහ, "මේ 

යන්න පුළුන් ළඩෂණ මනොමයි" කිඹරහ.  

අඳ ළනි දියුණු මමින් ඳතින යට අධයහඳනඹට සිඹඹට 

තුනෂණ තිබුණහ නේ මවොටභ ඇති. අඳට අලය න්මන්, ඒ මුදල් 

හර්ඹෂණභ මඹොදහ ළනීභ වහ ඒ ටයුතු ක්රිඹහත්භ යන 

නිරධහරින්ම  මභන්භ ගුරුරුන්ම ත්, විලසවිදයහර ආචහර්ඹ 

භණ්ඩරමණත් ළඳ වීභයි. ඒ ළඳ වීභ තිමඵනහ නේ, උනන්දු 

තිමඵනහ නේ, වුභනහ තිමඵනහ නේ මේ මුදල් සීභහ තුශ 

අඳට හර්ඹෂණභ මභඹ මොඩනඟන්න පුළුන්. ක්රභ-ක්රභමඹන් 

එඹ මොඩනළඟීභ වයවහ යට දියුණු මනහත් එෂණභ තභයි, 

අධයහඳනඹට මන් යන මුදර ත ළඩි යන්න අඳට පුළුන් 

න්මන්. එමවභ යන්මන් නළති, යමේ මුදල් නළති තිබිඹදී එ 

විටභ සිඹඹට 6ෂණ ඉල්රනහ නේ, භහ හිතනහ ඒ මභෝඩභෂණ 

කිඹරහ.  

රු බිභල් යත්නහඹ භළතිතුභහ කිේ තත් හයණඹෂණ තභයි 

ඵහහිය උඳහධි ේඳහදු. භහ තමුන්නහන්මුරහට ංයහ මල්න 

කිහිඳඹෂණ ඉදිරිඳත් ය මඳන්න්නේ. අමේ යමේ ්රධහන 

විලසවිදයහර 17ෂණ තිබිඹදී, ඵහහිය උඳහධි වහ ළඩිමඹන්භ ලිඹහ 

ඳදිංචි මන්මන් ළරණිඹ විලසවිදයහරඹට වහ ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹටයි. මේ හයණඹට මවුතු තිමඵනහ. මේ ළන 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ නිේ ථහ යන්මන් නළති 

තමුන්නහන්මුරහභ අං මොඹහ ඵරන්න. ළරණිඹ 

විලසවිදයහරමණ ඵහහිය උඳහධි ඳහ භහරහ වහ ලිඹහ ඳදිංචි මරහ 

තිමඵන ේපූර්ණ ශිය ංයහ 89,421යි. එයින් රහ විඹඹ 

වහ ශියඹන් 79,025ෂණ ලිඹහ ඳදිංචි මරහ තිමඵනහ. මභතළන 

ලිඹහ ඳදිංචි මරහ තිමඵන මුළු ශිය ංයහ 89,421ෂණ කිේහභ, 

ඒ භසත විලසවිදයහර ඳේධතිමණ අවුරුදු වතමර්භ ඉන්න 

අබයන්තය සිසුන් ්රභහණඹට ඩහ ළඩියි.  

මේ භවහ ධහරිතහකින් යුතු දරුන් ්රභහණඹ ඳහරනඹ යන්න 

පුළුන් හටද  ගුණහත්භබහඹයි, ශියයින් ්රභහණඹයි අතය 

ඍජු ේඵන්ධඹෂණ තිමඵනහ. මේ අඹට උන්න්නට ඕනෆ, මේ 

අඹම  ්රලසන ඳත්ර රකුණු යන්න ඕනෆ, උත්තය ඳත්ර රකුණු 

යන්න ඕනෆ, ්රලසන ඳත්ර වදන්න ඕනෆ, නිර්මේල ස යන්න 

ඕනෆ, ඹහත්හලීන යන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයෂණ මනොමයි. මේ ඵහහිය උඳහධිඹ යරහ එළිඹට එන 

දරුහට රැකිඹහ මමශ මඳොමශු ඉල්ලුභෂණ තිමඵනහද කිඹරහත් 

ඵරන්න ඕනෆ. මේ කිසිභ මදඹෂණ නළති මේ එෂණතයහ ආහයඹ 

යහඳහයඹෂණ ඵට ඳත් මරහ තිමඵනහ. කිසිභ සීභහෂණ නළති 

සිසුන් ඵහ න්න මොට ඒට ඹේකිසි ක්රිඹහභහර්ඹෂණ න්න 

ඕනෆ. අපි මේ නළළත්තුමේ නළවළ. මේ චක්රමල්ඹ ඹන්නට 

මඳය ළරණිඹ විලසවිදයහරඹ අඹදුේ ඳත් ළරහ තිබුණහ. අඹදුේ 

ඳත් 14,000ෂණ රළබී තිබුණහ. රුපිඹල් 1,000 ණමන් අඹදුේ ඳත් 

හසතුකුත් අයමන තිබුණහ. අපි මේ නළළත්තුහ වුණත්, මේ 

ශියඹන් ඇවිත් ථහ ශහභ, රු ඇභතිතුභහ ඉතහ අනුේඳහමන් 

නභයශීලී මේ 14,000 වුණත් න්න ළභළති වුණහ. නමුත් 

ළරණිඹ විලසවිදයහරමණ උඳකුරඳතිතුභහ ඳළවළදිලි කිඹහ සිටිඹහ, 

එතුභහට තිමඵන ්රහමඹෝගි ්රලසනත් එෂණ, තිමඵන 

ගුණහත්භබහඹත් එෂණ මේ විබහ ඳත්න්න ඵළවළයි කිඹරහ.  

ඉසය මේ විබහ ඳළළත්වමේ විබහ මදඳහර්තමේන්තුයි. 

දළන් මේ විබහ ඳත්න එ විබහ මදඳහර්තමේන්තු ්රතිෂණමුඳ 

යරහ තිමඵනහ. ඔවුන් අයින් මරහ තිමඵනහ. එතමොට 

ගුණහත්භබහඹෂණ ඇතු මේ විබහ ඳත්න්මන් වුද, විබහ 

අධීෂණණඹ යන්මන් වුද, විබහ ඳත්න්මන් මොමවුද  මේ 

්රහමඹෝගි ්රලසනත් එෂණ ඵහල්දු වුණු, පිළින්න ඵළරි, රැකිඹහ 

මමශ මඳොමශු ඉල්ලුභෂණ නළති, රහ විඹ ඳභණෂණ මුල් ය 

ත්, හණිජ විඹඹ මදනු තිමඵන, විලසවිදයහර මදෂණ 

ඳභණෂණ ඉසයවට ආපු මේ ඵහහිය උඳහධි ඳභණෂණ අපි 

පිරිනභනහද  එමවභ නළත්නේ, විලසවිදයහර 17ටභ මේ 

භහන මඵදිරහ ඹන ඳරිදි ක්රභමේදඹෂණ අපි ස යන්න ඕනෆ. 

අනුයහධපුයමණ ශභඹකුට ළරණිඹ විලසවිදයහරඹට එන්න ඕනෆ 

නළවළ, අනුයහධපුයමණ විලසවිදයහරඹෂණ තිමඵනහ. නළ මඟනහිය 

ඉන්න ශභඹකුට ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹට එන්න ඕනෆ නළවළ, 

එමවු විලසවිදයහර තිමඵනහ. අඩුභ ලමඹන් මේ විලසවිදයහර 

දවවමත්භ අබයන්තය ශියයින් ්රභහණඹට භහන ශියයින් 

්රභහණඹෂණ ඵහහිය උඳහධි වහ ඵහ න්න කිඹරයි අපි 

කිඹන්මන්. අඳට වසුරුන්න පුළුන් ්රභහණඹෂණ, 

ගුණහත්භබහඹ යහ න්න පුළුන් ්රභහණඹෂණ ඵහ න්න 

කිඹරහයි අපි කිඹන්මන්. අන්න ඒ විධිඹට ක්රභ-ක්රභමඹන් මේ 

තත්ත්ඹ වරිසහ න්න ඕනෆ.  

ඳසුගිඹ ද අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ එෂණ තිබුණු 

හච්ඡහදී එතුභහ කිේහ,  "තරුණමඹකුට, දරුමකුට ඉමන 

න්න තිමඵන අයිතිඹ අපි කිසි විධිඹකින් අහිය යන්මන් 

නළවළ"යි කිඹරහ. ඒ ඉඩ ඩ තිමඵනහ. ඒ ඉඩ ඩ ේඳහදු 

යන්මන් නළවළ. අමේ යමේ විෘත විලසවිදයහරඹෂණ තිබිඹදී, ඵහහිය 

උඳහධිරට ඹන්මන් ඇයි  මේ විෘත විලසවිදයහරඹ තුළිනුත් 

අබයන්තය උඳහධිඹෂණ වේඵ මන්මන්.  එඹ ටිනහමින් ළඩියි. 

නිළයදි ඳහරනඹෂණ තිමඵන, නිළයදි විඹ නිර්මේල තිමඵන, මවො 

ආචහර්ඹරු, භවහචහර්ඹරු සිටින, මවො භණ්ඩඳ තිමඵන, 

මොශරින් පිට විභධයත ව ලහහ 25ට ළඩිමඹන් තිමඵන, ඉතහ 

819 820 

[රු මභොවහන් රහල් මග්රුරු භවතහ] 
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ඳළවළදිලි, ඉතහ මවො උඳහධි රඵහ න්න පුළුන් ආඹතනඹෂණ තභයි 

විෘත විලසවිදයහරඹ. ඒ නිහ භහ විෘත විලසවිදයහරඹ වයවහ 

රැකිඹහ මමශ මඳොමශන් පිළින්නහ රැකිඹහ මොඹහ න්න 

පුළුන්. මේ ්රලසනඹ මඵොමවොභ භෆතදීයි ආමේ.  

අමේ අඹ ළඹ මඹෝජනහරට අඳට මේ හයණඹ ඉදිරිඳත් 

යන්න ඵළරි වුණහ. භහ රු මුදල් ඇභතිතුභහමන් ඉල්රහ 

සිටිනහ, විෘත විලසවිදයහරමණ ලහහ දියුණු කිරීභ පිණි අඳට 

ඊශඟ අඹ ළමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 250ෂණ රඵහ මදන්නඹ කිඹරහ. 

මභොද විෘත විලසවිදයහරඹට රළමඵන්මන් පුනයහර්තන විඹදේ 

ඳභණයි. ශියයින්මන් එතු ය න්නහ සුළු මුදරකින් ්රහ ධන 

විඹදේ පිඹහ න්න ඔවුන්ට සිේධ මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ ලහහ 

දියුණු කිරීමේ මරොකු ්රලසනඹෂණ තිමඵනහ. භහ මේ ේඵන්ධමඹන් 

අධයඹනඹෂණ ශහ. අපි විෘත විලසවිදයහරඹ වරිවළටි දියුණු 

මශොත්, ශියයින් රෂණ එවභහයෂණ  handle යන්න පුළුන් 

ධහරිතහෂණ තිමඵනහ. අන්න එතළනයි විඳුභ තිමඵන්මන්. එම ු

නළතු ඵහහිය ඳන්ති ඳත්රහ, ටියුන් ඳන්ති ඳත්රහ 

මනොමයි. අද මේ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන්න එන ළඩිමදමනෂණ 

ටියුන් ගුරුරුයි. මේ ්රලසනඹ ඇතුමශු තිමඵන්මන් මුල් ඵළත් 

මනත් ්රලසනඹෂණ. ඒ නිහ භහ හිතනහ මේට අපි ඒ උත්තයඹ දිඹ 

යුතුයි කිඹරහ.  

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු යහජය ඇභතිතුභනි, හරඹ නේ දළන් අන් මමින් 

තිමඵනහ. මභඹ ඔඵතුභහම  විඹඹ. ඒ නිහ ඔඵතුභහට මන්ය 

තිමඵන විනහඩි 14 හරඹ භදියි කිඹරහ භහ දන්නහ. නමුත් අඳට 

තිමඵන හරඹ සීමිතයි.  

 

ගරු නමොශළන් ළල් නග්රේරු මශතළ 
(ரண்தைறகு வரயரன் னரல் கறஶத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රු බහඳතිතුභනි, භට ථහ භට ඳටන් න්නත් ඵළරි 

වුණහ. SAITM එ ළන භහ වන් යන්මන්, බිභල් යත්නහඹ 

භළතිතුභහ කිඹපු ථහ නිහයි. එතුභහම  ථහ මත් මෝේඳමණ 

කිඹුල්ලු දකිනහ මයි. මේ ඵරන්න, ඩිමේල් සුමර්ස 

භන්ත්රීතුභහම  බහඳතිත්මඹන් ඳළති හය බහමේ මඵොමවොභ 

මෞයහන්විත භන්ත්රීරු 20මදමනකුමන් ඉදිරිඳත් වුණු හර්තහ 

ඳරහ දළේමේ මොමවොභද කිඹරහ. මේමෂණ මුනහයත්න භවත්භඹහ 

ඉන්නහඹ කිඹරහයි ඒ මේ මශු.   

ඒ දවනමදමනකුම  සිඹලුභ මේල් ඉයයි. හම  මවෝ 

මඳොඩි මදඹෂණ මොමවන් වරි මවොඹහ මන ඒ මරොකුට කිඹරහ, 

මඳෞේලි ආක්රභණඹ යරහ ඳවය මදන එද සිරිත   මේ 

හර්තහමේ මොතයේ හධනහත්භ රුණු තිමඵනහද කිඹරහ මේ 

හර්තහ කිඹරහ ඵළලුහද  ''මේ වන්න'' කිඹන එ විතයයි 

තමුන්නහන්මුරහට මඵොමවොභ රසනට කිඹන්න පුළුන්. ''චිේ'' 

දීරහ එමවභ ඩ වපු වළටි අපි ඉතහ ඳළවළදිලි දන්නහ. එමවභ 

ටයුතු යරහ, දළනුත් ඳහර්ලිමේන්තුමේදී ථහ යනහ, ''ඩ 

වන්න'' කිඹරහ. ඒ තභයි මභතළන තිමඵන ක්රිඹහලිඹ.  

භභ මලවහන් මුභසිංව භළතිතුභහට මඵොමවොභ යර කිඹන්න 

ළභළතියි, අධයහඳනඹට  සිඹඹට වඹ මුදරෂණ  මන් යන්න 

කිඹන මිථයහට  -illusion එට-  ඹන්න එඳහ කිඹරහ. අඳට 

්රහමඹෝගි යන්න පුළුන් ්රභහණඹට තභයි ඹන්න ඕනෆ. 

එතුභහත් ඵහහිය උඳහධිඹ ළන ථහ ශහ. භභ ඒට මවො 

උත්තයඹෂණ රඵහ දුන්නහ.  

අමේ යජඹ විලසවිදයහර බහය ත්තහට ඳසමු, භසත 

මරණුිත කිරීේ ඹටමත් මරෝමණ විලසවිදයහර තිසදවකින් 

අමේ විලසවිදයහරර භේටභ හුඟෂණ ඉවශට ඇවිල්රහ තිමඵනහ. 

විමලුමඹන් අඳට භෆත හරමණදී මභොන විධිඹකින්ත් අමේ 

විලසවිදයහරඹ  මරණුිත කිරීභ 2,000 භේටමභන් ඉවශට න්න  

ඵළරි වුණහ. අද අපි ඒ ඩඉභ ඳළනරහ තිමඵනහ. එභ මරුණිත 

කිරීමේදී මොශම විලසවිදයහරඹ 1,946ළනි විලසවිදයහරඹ ඵට 

ඳත් මරහ තිමඵනහ. අමේ විලසවිදයහර ඳවෂණ 2,700 සීභහමන් 

මභවහ ඳළත්මත්  ඉන්නහ. අතීතමණ මේ ්රභහණඹ වහයදවස 

ණන්ර තිබුමණ්. ඒ නිහ ගුණහත්භබහඹ අතින් අපි ඉදිරිඹට 

ඹනහ.  විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ළන ථහ යන මොට,  ඒ 

හම භ මඳෞේලි උස අධයහඳන ෂණමුත්රඹ ළන ථහ යන 

මොට, ඒහමණ ගුණහත්භබහඹ තවවුරු කිරීභට වහ ්රතීතනඹ 

කිරීභට  තෘතීඹ අධයහඳන මොමිභ ළනි සහධීන බහ මවෝ 

සහධීන මොමිභ අලයතහ අඳට තිමඵනහ. ඒ අතයලය 

මදඹෂණ. මේ න විට අපි එළනි නීති ඳේධතිඹෂණ වහ මලි 

ළරසුේ ස ය අන්. අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ, 

සහධීන තත්ත් ඳහරනඹ කිරීමේ වහ ්රතීතනඹ කිරීමේ 

මොමිභෂණ භ් න්, යහජය වහ යහජය මනොන සිඹලුභ උස 

අධයහඳන ආඹතනර ගුණහත්භබහඹ තවවුරු කිරීභ වයවහ 

අමේ යමේ උස අධයහඳන භේටභ මරෝමණ භේටභට මන 

එන්න.  

ත මඵොමවෝ මේල් ථහ යන්න තිබුණත්, භට රළබී 

තිමඵන මේරහ සීමිත නිහ මේ ථහ නත්න්න සිේධ 

මනහ. අද විහදමණදී අමේ නිරධහරින්ට ඳවය දුන්නහ. 

විමලුමඹන්භ, විලසවිදයහර ්රතිඳහදන මොමින් බහමේ ඉන්මන් 

ඉතහභ මවො අධයහඳනමේදීන් විතයෂණ මනොමයි. ඊට අභතය 

ආචහර්ඹ, භවහචහර්ඹරු ඉන්නහ. එහි මල්ේතුභහ ඇතුළු  ෆභ 

මදනහ මේ භසත ක්රිඹහලිඹ ඉදිරිඹට මන ඹන්නට දිහ   

මනොඵරහ දවඩිඹ භවන්සිමඹන් ළඩ යේදී, ඇතළේ අඹ මේ 

බහට ඇවිල්රහ ට තිබුණු ඳළිඹට මචෝදනහ කිරීභ ළන 

නහටු ්රහල යමින්, භම  චන සල්ඳඹ  අන් 

යනහ. 

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඉන්දි අනුරුේධ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුශධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු බහඳතිතුභනි, මඵොමවොභ සතුතියි. භට මොඳභණ 

හරඹෂණ රළබී තිමඵනහද දන්මන් නළවළ. 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විනහඩි නඹෂණ හම  මයි. 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුශධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු බහඳතිතුභනි, භට විනහඩි දවතුනෂණ මන් යරහ 

තිබුණහ. 

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විනහඩි මදොශවෂණ මන් යරහ තිබුණහ. ඒ විනහඩි මදොශව රඵහ 

මදන්න ඵරන්නේ. 
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ගරු ඉන්දික අනුරුශධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු බහඳතිතුභනි, උස අධයහඳන වහ භවහ භහර් 

අභහතයහංලඹ, විදයහ, තහෂණණ වහ ඳර්මණණ අභහතයහංලඹ, 

නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ ඹන 

අභහතයහංලර ළඹ ශීර් හච්ඡහට න්නහ අසථහමේදී භහ 

විමලුමඹන්භ,  අමේ ඇභතිතුභහ ඉන්න මේරහමේ භවහ භහර් 

අභහතයහංලඹ ේඵන්ධමඹන් කිඹන්න  ඕනෆ.  

මේ අඹ ළඹ තුශ ළඩිභනත්භ අපි දුටුමේ ඵදු ව දඩ මුදල් 

ළනි  රුණු හයණහ. මේ ඵදු ව දඩ මුදල් රඵහ න්න 

තමුන්නහන්මුරහ උඳමඹෝගි ය න්මන් මභොනහද කිඹන 

හයණඹ ඵරන්න  ඕනෆ. තමුන්නහන්මුරහ වළභ තිසමුභ ථහ 

යේදී, ''අවුරුදු විසෂණ තිසමු හිටපු ආණ්ඩුෂණ, අවුරුදු දවඹෂණ 

හිටපු ආණ්ඩුෂණ, යහජඳෂණ යුඹෂණ, මභොනහද ඔඹමොල්මරෝ 

මශු, ඇයි මේහ වළදුමේ නළත්මත් '' කිඹරහ තභයි ඇහුමේ. 

වළඵළයි, දළන් මේ  ඵදු අඹ යන්මන් යහජඳෂණ යුමණ ංර්ධන 

වුණු මේල්ලින්. තමුන්නහන්මුරහ මතොයතුරු තහෂණණඹ වහ 

අවුරුදු ණන ඉරහ ඵළලුේ උඩ ඹන්න වදනහ. නමුත්, උඩ 

ගිඹ ඵළලුභෂණ නළවළ. වළඵළයි, අපි මතොයතුරු තහෂණණඹ 

මනළල්රහ,  දුයථන මනළල්රහ මේ අවුරුදු දවඹ හර සීභහ 

තුශදී ඒ සිඹලු ඳවසුේ රඵහ දුන්නහට ඳසමු තමුන්නහන්මුරහ 

දළන් ඒහයින්  ඵදු අඹ යනහ.  

 අද සුවිලහර භහර් ඳේධතිඹෂණ වදරහ තිමඵනහ. අධිමේගී 

භහර්, ඳශහත් භහර්, ග්රහමීඹ භහර් ඹන මේ සිඹල්ර වළදුමණ් 

මොයි යුමණද   රු බහඳතිතුභනි, රු ඇභතිතුභනි, ඒහ 

වළදුමණ් භහින්ද යහජඳෂණ යුමණදී.  ඒ යුමණ ය මන ආ 

ංර්ධනඹ නිහ තභයි තමුන්නහන්මුරහට අද ඒහ බහවිත යන 

අඹමන් දඩ වන්න පුළුන් හතහයණඹෂණ නිර්භහණඹ මරහ 

තිමඵන්මන්. 

එමවභ දඩ වන්න ඵළරි වුණහ නේ, එමවභ ඵදු වන්න ඵළරි 

වුණහ නේ, තමුන්නහන්මුරහට මේ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන්න 

මන්මන් නළවළ. තමුන්නහන්මුරහට අලුත් නිඳළයුේ යන්න 

මන්මන් නළවළ. භවහභහර් අභහතයතුභහ දළන් සදහනේ මනහ, 

ව ඉරි ඉත් යරහ සුදු ඉරි අඳින්න. රු අභහතයතුභනි, ව ඉරි 

ඉත් යරහ සුදු ඉය අඳිනහට ඩහ විඳිඹ යුතු ්රලසන මේ යමේ 

තිමඵනහ. තමුන්නහන්මුරහ මරහයේබඹ දීරහ, අත වරහ, අමේ 

රු භන්ත්රීතුමභෂණ කිඹපු ආහයඹට නළළත් නළතු ළඩ නත්පු 

යහඳෘති මේ යමේ තිමඵනහ.  

දළන් අපි ඵරහමන ඉන්නහ, භධයභ අධිමේගී භහර්ඹ නුයට 

ඹනල් වදන්මන් දහද කිඹරහ. තමුන්නහන්මුරහ මුල් ර 

තිඹේදී කිේහ, "2017 ය අන් මේදී අපි මේ නුයට 

වදනහ" කිඹරහ. නුයට ඹනල් වදනහට ඩහ නුරින් ආ 

ඳසට එන තත්ත්ඹෂණ තභයි මඳමනන්න තිමඵන්මන්. 

තමුන්නහන්මුරහ  මවොඹරහ ඵරන්න, අද එ ඳස පිඬෂණ දභහ න්න 

විධිඹෂණ නළවළ.  ඒ වහ  ඳයහ ත් ඉඩේරට න්දි මන්මන් 

නළතු අද මීරිභ, ඩත, ේඳව, මේඹන්මොඩ ආදී ්රමේල 

ආරිත ජනතහ තළන් තළන්ර උේමකෝණ යනහ. දළන් ථහ 

යරහ කිඹහවි, "මේ ඒහඵේධමණ ළඩෂණ" කිඹරහ, එමවභ 

නළත්නේ "භහින්දහදීන්ම  ළඩෂණ" කිඹරහ. ඒ හම ත් ළඩෂණ 

මනොමයි.  

භහින්ද යහජඳෂණ යුමණ, ඳසුගිඹ ආණ්ඩු හරමණ ඒ සිඹලු 

මදනහටභ න්දි මරහ තභයි ඒ ඳහයර ළඩ  ආයේබ මශු. 

වළඵළයි තමුන්නහන්මුරහ මභොෂණද යන්මන්  රිරන න්දිඹෂණ 

මන්මන් නළතු -මඵොමවොභ මොච්චේ න්දිඹෂණ දීරහ- ඒ 

මිනිසුන්ට ඉත් මන්න කිඹනහ. අද ්රහමේශීඹ මල්ේරු 

මන්හ මන, ඉඩේ බහය දීමේ ඳත්රිහරට ඵරවත්හයමඹන් 

අත්න් යහ න්නහ. භවරු ඵඹට අත්න් යනහ.  

අද ෘකර්භහන්තඹ ය න්න ඵළරු, කුඹුරු ඉ ඩේර හ 

ටයුතු ය න්න ඵළරු, න්න තුන වතය ඳහළු මරහ 

තිමඵනහ. ඒ මිනිසුන්ට අද ජීත් මන්න විධිඹෂණ නළවළ. 

තමුන්නහන්මුරහ ඒ ළන මොඹහ ඵළලුහද  තමුන්නහන්මුරහ 

ගිහිල්රහ ඒ ්රලසන ළන හච්ඡහ ශහද  අද ේඳව දිසත්රිෂණඹ 

නිමඹෝජනඹ යන ආණ්ඩු ඳෂණමණ භළති ඇභතිරු, බහඳතිරු 

ආදී නහනහ්රහය උදවිඹ ඉන්නහ. වුද ගිමණ  වුද, ගිහිල්රහ 

මිනිසුන්ම  ්රලසන ළන හච්ඡහ මශු   

භට මේ ඊමණ-මඳමර්දහ ්රහමේශීඹ බහමේ බහඳතියඹහ වමු 

වුණහ. බහඳතියඹහමන් භභ ඇහුහ, "ඇයි, මේට භවහභහර් 

අභහතයහංලමඹන් පිළිතුයෂණ මදන්මන් නළත්මත් " කිඹරහ. එතුභහ 

කිේහ, "නිරධහරින් එෂණ ථහ ශහ" කිඹරහ. නිරධහරින් එෂණ 

ථහ යරහ ්රලසන වින්න පුළුන් නේ ඳහර්ලිමේන්තුෂණ ඕනෆ 

නළවළ; ඳශහත් බහෂණ ඕනෆ නළවළ; ්රහමේශීඹ බහෂණ ඕනෆ නළවළ. 

තමුන්නහන්මුරහට පුළුන්, සිඹල්ර නිරධහරින්ට බහය දීරහ 

ඵරහමන ඉන්න. මේ අවුරුේද, එවභහය හරඹ තුශ 

නිරධහරින්මන් ඒ ්රලසනඹ විඳිරහ නළවළ, රු අභහතයතුභනි. ඒ 

ළන ඳහර්ලිමේන්තුමේදී හච්ඡහෂණ ඳළළත්වහ. ඒ හච්ඡහට 

අපිත් වබහගි වුණහ. මභොනහද, එතළනදී ථහ මශු   

අපි ඳළඹ බහඹෂණ විතය ඒ හච්ඡහ අවමන හිටිඹහ. 

හච්ඡහමේදී ථහ මශු, න්න්තුමර්ට අධිමේගී භහර්ඹ 

වදන  එ ළන; මඳොමශොන්නරුට අධිමේගී භහර්ඹ වදන එ 

ළන; භඩශපුට අධිමේගී භහර්ඹ වදන එ ළන. ඒහ තභයි 

ථහ මශු. එළිඳත්තට ඇවිල්රහ තිමඵන මීරිභ ළටලු ළන 

ථහ යන්න ඳටන් ත්මත් න්න්තුමයන්. ඒ තභයි 

තමුනනහන්මුරහම  ආණ්ඩුමේ තිමඵන ළයදි ්රතිඳත්තිඹ. ඒ 

නිහ තභයි තමුන්නහන්මුරහම  ආණ්ඩු දුන්මන් නළත්මත්. 

ඒ තභයි තමුන්නහන්මුරහම  ආණ්ඩු රත් තළනභ මරොේ 

මරහ තිමඵන්මන්.  

අද භහින්ද භයසිංව ඇභතිතුභහ කිේහ, එතුභහම  

අභහතයහංලඹට මන් යරහ තිබුණු රුපිඹල් මිලිඹන 3,000න් ළඩ 

යන්න වේඵ වුමණ් රුපිඹල් මිලිඹන 700යි කිඹරහ. ඒ එතුභහ 

පිළිත්තහ. ඒ මවොයි. මුදල් අභහතයයඹහ මුදල් දුන්මන් නළති 

නිහ මන්. ඒ නිහ අඹ ළඹ මල්නඹෂණ ඉදිරිඳත් යරහ "මිලිඹන 

7,000යි, මිලිඹන 5,000යි, මිලිඹන 15,000යි" කිඹහ කිේහට 

ළඩෂණ නළවළ. ඒ මුදල් ්රභහණඹ ඒ අභහතයරුන්ට මදන්න ඕනෆ. ඒ 

අභහතයරු ඒ හනු තුශ යපු ළඩ ටයුතු ේඵන්ධමඹන් 

ඒ අභහතයරුන් මමයහි විලසහඹෂණ තඵන්න ඕනෆ. 

දළන් යහජගිරිමණ ගුන් ඳහරභ වදනහ. වරි මරොකුට මඵෝේ 

එ දභරහ වරි විලහමරට ඒ ආඹතන අද ළඩ ඳටන් අයමන 

තිමඵනහ. දින වළත්තෆ ණනකින් තභයි ළරණිඹ ගුන් ඳහරභ 

වදරහ බහය දුන්මන්. හිතරහ ඵරන්න, යහජගිරිමණ ගුන් ඳහරභ 

වදන්න ඳටන් අයමන දළන් භහ ණනහෂණ ත මරහ 

තිමඵනහ. අද යහජගිරිමණ විලහර හවන තදඵදඹෂණ තිමඵනහ. 

ඳහර්ලිමේන්තුට එන ඹන උදවිඹට ඒ මරොකු හියදඹෂණ.            

ඒ හම භ අමනකුත් ජනතහට ඒ මරොකු හියදඹෂණ.                    

අද තමුන්නහන්මුරහ මභොෂණද යරහ තිමඵන්මන්  

තමුන්නහන්මුරහ ඒ ඳටන් අයත්තහට අධීෂණණඹෂණ නළවළ.  

මන් යපු මුදල් වරිඹහහය ඒ ආඹතනරට රඵහ මදන්මන් 

නළත්නේ ටයුතු යන්මන් මොමවොභද  භවහභහර් අභහතයහංලඹ 
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මේශීඹ ඉදිකිරීේ භහේරට ඒ මොන්ත්රහත්තු රඵහ දීභ ළන අපි 

තුටු මනහ. ඒහඵේධ විඳෂණඹ විධිඹට අපි වළභ එටභ 

විරුේධ ථහ යන්මන් නළවළ. වළඵළයි මේශීඹ භහභට ඒ 

මොන්ත්රහත්තු දුන්නහ හම භ ඒ මේශීඹ භහභට අලය යන 

ඳවසුේ ටිත් රඵහ මදන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්මුරහ ඒ ළන 

මොඹහ ඵරන්න. අමේ ්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ කිේහ, දළන් 

අධිමේගී භහර් වදන්න ළඹ න මුදල් ්රභහණඹ විලහර විධිඹට 

ඉවශ ඹනහ කිඹරහ.  

ඔඵතුභන්රහ අඳට මචෝදනහ ශහ. ඒ හනුමේ ඳහයල් 

වළදුමේ හ න්න කිඹරහ. ඒ හනුමේ රංහමේ highways 

වළදුමේ හ න්න කිේහ. අද තමුන්නහන්මුරහ මොඹහ ඵරන්න, 

highways ඇතුළු ඒ සිඹලු මේලින් භහසි රුපිඹල් මිලිඹන වඹ 

වත්සිඹඹෂණ මේ ය මේ ආදහඹභට එතු මනහ. ය ඳවෂණ, වඹෂණ, 

දවඹෂණ ගිඹහභ තත් පිටත ටයවුේ ඳහයෂණ ඉදි යන්න පුළුන් 

මුදර නිේභ ඒ අභහතයහංලරට රළමඵනහ;  RDA එට 

රළමඵනහ. මේ මුදල් ටි දීරහ අය මීරිභ මිනිසසුන්ම  ්රලසන 

වින්න පුළුන්.   

මීරිභ ජනතහ ථහ යරහ කිඹන්මන්, "මොමවොභද 

භවත්තමඹෝ රුපිඹල් වඹ වත්දවට කුඹුයෂණ දීරහ අපි ත 

තළනකින් කුඹුයෂණ මොඹහ න්මන්" කිඹරහයි. අෂණයඹෂණ තිමඵන 

භනුසඹහමන් ඳර්චස 40ෂණ රඵහ න්නහ. ඉතිරි ්රභහණඹ 

න්මන් නළවළ. එමවභ නේ ඒ ඉතිරි මොටමු ළඩ යන්න ඒ 

පුේරඹහ කුඹුයට එන්න ඕනෆ. මොමවු වරි ඉරහ, ඵස විඹදේ දයහ 

මන, ළත්ත, උදළල්ර මර් ව මන ඵස එමෂණ ඇවිල්රහ ඒ 

මොට ළඩ යන්න මනහ. ඔඵතුභන්රහ භට ගිහින් 

්රහමඹෝගි මේහ ළන ඵරන්න ඕනෆ.  

ේඳව දිසත්රිෂණඹ නිමඹෝජනඹ යමින් ආණ්ඩු ඳෂණමණ 

ඉන්න භළති-ඇභතිරු භට ගිහිල්රහ මේ ්රලසන ළන ඵරන්න 

ඕනෆ. ්රහමේශීඹ මල්ේරු, දිහඳතිරු එතු යරහ මේ 

්රලසනරට උත්තය මදන්න ඕනෆ. භභ ලින් තහ  

ඔඵතුභහමන් මේ ළන ්රලසනඹකුත් ඇහුහ. ඔඵතුභහ කිේහ, ඒට 

පිළිඹේ මඹොදනහ කිඹරහ. මේ මඵොමවොභ මඳොඩි මදඹෂණ. එභ 

නිහ ඒ ජනතහ මනුමන් භට ඇවිල්රහ; ඒ ්රමේලඹට 

ඇවිල්රහ ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහ මොඹහ ඵරන්න මීරිභ තිමඵන 

්රලසනඹ. ඊට ඳසමු මේ ්රලසන නහයේභරට ඹයි; ඊට ඳසම ු 

කුරුණෆරට ඹයි; ඊට ඳසමු ත්රිකුණහභරඹට ඹයි. මභමවභ ඹන්න 

ත්මතොත් තමුන්නහන්මුරහම  ංර්ධනඹ අඩහර මනහ; 

ඇනහිටිනහ. එෂණත් ජහති ඳෂණ ආණ්ඩු හරමණ ඵළංකු 

ඉසයවට ගිහිල්රහ "ණඹ මදන්න එඳහ" කිඹරහ කිේහ හම  

මේල්  යන්න මනොමයි, ඒහඵේධ විඳෂණඹ -  

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹෂණ 

තිමඵනහ. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුශධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

රු බහඳතිතුභනි, භට ත විනහඩි මදෂණ මදන්න. මභොද, 

භම  මරහ විනහඩි නමඹන් ඔඵතුභහ - 
 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නළවළ, නළවළ. දළන් විනහඩි දවඹකුත් ගිහිල්රහ. 

ගරු ඉන්දික අනුරුශධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

භට ත විනහඩි මදෂණ මදන්න. විනහඩි මදමන් භම  ථහ 

අන් යන්නේ. 

භවහ භහර් අභහතයහංලමණ ළඹ ශීර්ඹ ළන ථහ යේදී, භභ 

මේ අසථහ රඵහ ත්මත් අහධහයණඹට රෂණ න මිනිසසු 

මනුමන් ථහ යන්නයි.  අහධහයණඹට රෂණ වී සිටින මීරිභ, 

ඩත, ේඳව, මේඹන්මොඩ ජනතහ මනුමන් ථහ 

යන්නයි. ේඳව දිසත්රිෂණ මල්ේයඹහත්,  ේඳව දිසත්රිෂණඹ 

නිමඹෝජනඹ යන ආණ්ඩු ඳෂණමණ භන්ත්රීරුත් භඟ ඇවිල්රහ 

රුණහය ජනතහම  මේ  ්රලසනඹ විරහ මදන්න. එභ ්රලසනඹ 

විරහ මේ ළඩ ටයුත්ත ඳටන් න්නහ මර භභ රු 

අභහතයතුභහමන් හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ. එතමොට ත 

යෂණ වභහයෂණ ඹේදී ඔඵතුභහට නුය ඉරහ මේ අධිමේගී 

භහර්මණ ඩිනමින් ඳහර්ලිමේන්තුට එන්න පුළුන් මයි. 

එමවභ මනොශමවොත් මවට අනිේදහ මේදී අපිත් ඒ ජනතහම  

ඳළත්ත  මන ටයුතු යනහ.  

මභොද, අපි භවජන නිමඹෝජිතඹන් නිහ. එමවභ නළති අපි 

උේමකෝමඹෝ, විරුේධහදිමඹෝ නිහ මනොමයි. අපි භවජන 

නිමඹෝජිතමඹෝ. අද ත න මතෂණ අපි ඒහට ගිහිල්රහ නළවළ. ඒ 

හම භ ඳරිය අභහතයහංලඹත් භඟ ඒහඵේධ මරහ  මේ 

යහඳහය යන මොන්ත්රහත් භහේ ඳරියඹ විනහල යන එ 

ශෂණහ න්න  ටයුතු යන්න. මභොද, තමුන්නහන්මුරහම  

ලියුේ ෆල්ර අය මන ගිහිල්රහ ඳස ඳනහ; ළලි ඳනහ; ල් 

ඩනහ. අධිමේගී භහර්ඹ මුහමන් මේ ටයුතු යනහ. නමුත් 

වළමදන අධිමේගී භහර්ඹෂණ නළවළ. නමුත් ඒ විධිඹට ටයුතු 

යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඹ එ එෂණමනහ මදන උඳමදස 

පිළිඳදින්න එඳහ. එ එෂණමනහ පිටිඳසමු ඉ මන ඔඹ මඵල්ර 

දභරහ යංමඹන් කිඹන මේල් අඳට මත්මයනහ. මවට අනිේදහ 

මේදී ඒමොල්රන්ම  මඵල්ර මටි මයි. භට මේ අසථහ 

රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් තමුන්නහන්මුට භම  අං සතුතිඹ පුද 

යමින් භහ නිවඩ මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු බහනහඹතුභනි, අඳට ත ථිඹන් වතය  මදනකු 

සිටිනහ. ඒ නිහ හරඹ පිළිඵ ්රලසනඹෂණ තිමඵනහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, the House can sit beyond 6.30 p.m. for about 20 

minutes.  

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ අනු ඳසරු 6.30න් ඳසු බහමේ ටයුතු ඳත්හ මන 

ඹෆභ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභට නළතත් ඳහර්ලිමේන්තු රැස 

මනහ. 
 

ඊ   අනුකූල ඳළර්ලිනම්න්තුල එක්රැවහ විය.  
அன்தடி தரரலன்நம் லண்டும் கூடிது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහමේ ටයුතු අන් න මතෂණ ත විනහඩි 20 හරඹෂණ 

රඵහ ළනීභට බහ එඟද  

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

කළරක වභළනලහිදි තලදුර ත් වකළ බන ී -  
[ගරු  නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනළරඪ විය.] 
குலறல் ஶலும் ஆரப்தட்டது. -  

[ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் ஷனஷ கறத்ரர்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඳහලිත යංම ඵණ්ඩහය යහජය ඇභතිතුභහ.  

 
[අ.බහ. 6.13] 
 

ගරු ඳළලිත රංනග බණ්ඩළර මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලිත්තීය පුහුණු  රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்ஶக தண்டர - றநன் அதறறதத்ற 

ற்தம் வரறல்தறற்சற  இரஜரங்க அஷச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 
රු බහඳතිතුභනි, අද දමු විහදඹට න්නහ අභහතයහංල 

අතුරින්  භවහ භහර් අභහතයතුභහම  - රු රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

භළතිතුභහම - අභහතයහංලඹ පිළිඵ චන කිහිඳඹෂණ ථහ යරහ 

ඉන් අනතුරු අමනෂණ අභහතයහංලත්, භම  නහමි අභහතයහංලඹ 

පිළිඵත් චන කිහිඳඹෂණ ථහ යන්නට ඵරහමඳොමයොත්තු 

මනහ. රු බහඳතිතුභනි, භවහ භහර් අභහතයතුභහ මේ මටි 

හරඹෂණ තුශ සුවිමලු ළඩ මොටෂණ යරහ, යමේ භහර් 

ඳේධතිමණ සුවිමලු මනෂණ යන්නට, දියුණුෂණ යන්නට 

ළඩ ටයුතු යපු අභහතයයමඹෂණඹ කිඹන එ භභ භහර් 

ෂණමුත්රඹ පිළිඵ විතයෂණ ථහ යමින් කිඹනහ.  

විමලුමඹන්භ පුත්තරභ දිසත්රිෂණමණ, iRoad Project එ 

ඹටමත් කිමරෝමීටර් 224ෂණ හඳේ භහර් ලමඹන් ඉදියන්නත්, 

එයින් ආනභඩු භළතියණ මොේ හමණ ඳභණෂණ කිමරෝමීටර් 

95ෂණ හඳේ භහර් ලමඹන් ඉදියන්නටත් ටයුතු යමින් 

සිටිනහ. ඒහමඹහි ළඩ ටයුතු මේ මන මොටත් ආයේබ යරහ 

තිමඵනහ. ඒ හම භ ත මිලිඹන වඹ ළඩ ටයුතු යන්නත්, 

ඊට අභතය කිමරෝමීටර් 26ෂණ හඳේ ව තහය ඳහයල් ලමඹන් 

ඉදියන්නත් මේ මටි හරඹ තුශ ළඩ ටයුතු ආයේබ 

යන්නට කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහම  ආශිර්හදඹ, අනුග්රවඹ රළබුණු 

ඵත් ්රහල යන්න ළභළතියි. ඒ හම භ භහර් ංර්ධන 

අධිහරිමණ ඉන්න බහඳතිතුභහ ළනත් ඹභෂණ කිඹන්න අලයයි. 

දුයථනමඹන් පුංචි ඇභතිතුභෂණ දුන්නත්, නළත දුයථන 

ඇභතුභෂණ අයමන ථහ යරහ ඒ ්රලසන පිළිඵ අධහනඹ 

මඹොමු යන ඹවඳත් බහඳතියමඹෂණ එභ අධිහරිමණ ඉන්නහ 

කිඹන එ පිළිඵ භභ විමලුමඹන් සිහිඳත් යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, භභ මේ නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු අභහතයහංලමණ යහජය අභහතයයඹහ ලමඹන් ළඩ ටයුතු 

ශහට, මේ මන මතෂණ භට ඡන්දඹ දුන්නු භම  දිසත්රිෂණමණ 

මිනිමවෂණ මනුමන්ත් කිසිදු ළඩ ටයුත්තෂණ යන්නට භට 

පුළුන්භෂණ රළබිරහ නළවළ. භභ උත්හව ශහ, නත්මත්භ 

ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹෂණ ආයේබ යන්න; මොඩනළ් ලි 

මොඹරහ දුන්නහ. ඒ හම භ භභ හය විලසවිදයහරඹෂණ ආයේබ 

කිරීභ වහ භූමිඹ මවොඹරහ දුන්නහ. ඒ හම භ පුත්තරේ 

දිසත්රිෂණඹට මනොභළති හර්මි විදයහරඹෂණ ආනභඩුමේ ආයේබ 

කිරීභ වහ අෂණය ඳව යජමණ භූමිඹෂණ මවොඹරහ දුන්නහ. ඒ 

හම භ NAITA ආඹතනඹ -ජහති ආධුනිත් ව හර්මි 

පුහුණු කිරීමේ අධිහරිඹ- වයවහ ංචහය යහඳහයඹ වහ ව 

ෘත්තීන් පුහුණු කිරීභ වහ පුහුණු ඳහරෂණ ආයේබ යන්න 

භූමිඹ මවොඹරහ දුන්නහ. නමුත් මේ එෂණත් මේ ය 

හරඳරිච්මේදඹ තුශ අඳට ආයේබ යන්නට ඵළරි වුණහ. ඒ 

කිසිෂණ වහ වමඹෝඹෂණ රළබුමණ් නළවළ.  

භභ විමලුමඹන් මේ හයණඹ සිහිඳත් යන්න ඕනෆ. භම  

අභහතයහංල ඹ තුළින් භට වමඹෝඹෂණ රඵහ න්න ඵළරි වුණත්, 

උස අධයහඳන වහ භවහ භහර් ඇභතිතුභහ -රෂණසභන් කිරිඇල්ර 

භළතිතුභහ- මේ වහ භට අනුග්රවඹ රඵහ දීරහ, රඵන මර් 

මවෝටල් ඳහරත් එෂණභ තහෂණණ විලසවිදයහරඹෂණ ආයේබ 

යන්න මරය අනුග්රවඹත්, තහෂණණඹත්, සිඹලු වමඹෝඹත් 

රඵහ මදන්න ටයුතු යරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ 

විමලුමඹන්භ කිරිඇල්ර භළතිතුභහට භම  ්රලංහ, භම  

සතුතිඹ පුද යනහ. 

භම  අභහතයහංලමණ භහ යහජය ඇභතියඹහ විධිඹට හිටිඹට ඒ 

අභහතයහංලඹ තුළින් කිසිදු මතෂණ භට  සිදු වුමණ්ත් නළත; 

මිනිසුන්ට සිදු යන්න වේඵ වුමණ්ත් නළත. මේ තත්ත්ඹ තුශ 

අමනකුත් භම  මවෝදය ඇභතිතුභන්රහ, ඇභතිතුමිඹන්රහ, 

භන්ත්රීතුභන්රහ, නිමඹෝජය ඇභතිතුභන්රහ, යහජය ඇභතිතුභන්රහ 

සිඹලුමදනහභ ය හරඹ තුශ භභ කිඹපු වළභ හයණඹදීභ 

භට වමඹෝඹ දළෂණවහ. මේ අස ථහමේදී  ඒ සිඹලුමදනහටභත් 

භම  සතුතිඹ පුද යන්න භභ අසථහෂණ ය න්නහ.  

රු බහඳතිතුභනි, අමේ රු භන්ත්රීතුභන්රහ ථහ යන 

මොට ්රලසන ණනහෂණ ඉදිරිඳත් ශහ. බිභල් යත්නහඹ 

භළතිතුභහ ථහ යේදී අමේ අභහතයහංලමණ මිලිඹන 3,150ෂණ මේ 

මර් ඳහ දළමීභට රු මුදල් ඇභතිතුභහ ටයුතු යරහ 

තිමඵනහ කිඹන එ වන් ශහ. වළඵළයි, ඇත්ත ලමඹන්භ 

උත්, බුේධිභත් මුදල් ඇභතියමඹෂණ ලමඹන් යවි 

රුණහනහඹ භළතිතුභහ ත්ත ඒ ක්රිඹහභහර්ඹ පිළිඵ අපි 

කිසිමුත්භ ළමරන්මන් නළවළ; නහටු මන්මන් නළවළ.  

භම  අමත් තිමඵනහ, මේ අභහතයහංලමණ ණහධිහරි 

මෂණ.වී.එස. ද සිල්හ භවතහ ඉදිරිඳත් යන රද හර්තහෂණ. 

2016.11.11න දින -මේ භහමණ 11ළනි දහ- මේ අභහතයහංලඹ 

අවුරුේදෂණ තුශ යපු ළඩටවන් වහ විඹදේ යපු මුදල් 

්රභහණඹ පිළිඵ හර්තහෂණ තිමඵනහ. ඒ අනු අපි විඹදේ 

යරහ තිමඵන්මන්, ්රහ ධන මුදලින් සිඹඹට 15ෂණ හම  සුළු 

මුදරෂණඹ කිඹන එ මේ හර්තහමේ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි වන් 

මනහ. රු බහඳතිතුභනි, බහමේදී ඒ පිළිඵ අදවස දෂණපු 

වළභ මමනකුටභ දළන ළනීභ වහ මේ හර්තහ භහ වභළගත* 

යනහ. 

රු බහඳතිතුභනි, භභ මේ රඵහමදන උත්තය පිළිඵ 

භමන් ඳසමු ඕනෆ මමනකුට ථහ යන්නට පුළුන්; අදවස 

දෂණන්නට පුළුන්. එළනි අදවස දළෂණවීභදී, පිළිතුරු දීභදී භට 

827 828 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ඳළලිත රංනග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஶக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රුණු කිඹන්නත් ඉසය මරහ නත්න්න කිඹනහ මන්, 

තමුන්නහන්මු. මතොයතුරු විභසුහභ NAITA ආඹතනමණ 

බහඳතිතුභහ, "මතොයතුරු මදන්න විධිඹෂණ නළවළ. භම  මඵල්ර 
වරහ ඹනහ" කිඹහ භහ ශඟට ඇවිල්රහ කිඹහ ඹනහ. ඉතින් භට 

මේ අභහතයහංලමඹන් මතොයතුරු රඵහන්න ත් විධිඹෂණ නළවළ. 

මේ වළභ ්රලසනඹටභ භට නිළරැදි, නිලසචිත පිළිතුරු රඵහ මදන්න 
පුළුන්භෂණ නළති මරහ තිමඵනහ, රු බහඳතිතුභනි. වළඵළයි 

රඵන මඳඵයහරි භහමණ 4න දහ එන විට මතොයතුරු 
දළනළනීමේ ඳනත ක්රිඹ මරහ මේ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ 

භහර්ඹෂණ න්න පුළුන් තළනට එනහ. මතොයතුරු රඵහ නුදුන් 
නිරධහරින් ේඵන්ධ නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර් ළනීභට අන්න එදහට 

භට පුළුන්භ රළමඵනහ කිඹන එත් භභ වන් යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, 
ඩේලිේ.ඒ. යණවීය කිඹන නිරධහරිඹහ ේඵන්ධ. ඇත්ත ලමඹන් 

ඒ නිරධහරිඹහ ඳත් ය තිමඵන්මන් භහින්ද යහජඳෂණ 
භවත්භඹහම  යුමණයි. එමු ඳත් ශහට භධයභ ංසෘති 

අයමුදර, ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ කිඹන ආඹතන 
මදමන්භ ඔහු ළටුේ රඵහමන තිමඵනහ; ඉන්ධන දීභනහත් 

රඵහමන තිමඵනහ; හවන මදෂණ ඳහවිච්චි යරහත් තිමඵනහ. 

ඒ හවන මද එභ දමු යමේ මදඳළත්තට ධහනඹ යරත් 
තිමඵනහ. එ හවනඹෂණ කිමරෝමීටය 400ෂණ ඹන මොට අමනෂණ 

හවනඹ කිමරෝමීටය 300ෂණ, 700ෂණ, 800ෂණ ආදි ලමඹන් ගිහින් 
තිමඵනහ.  

විණන හර්තහමේ මභඹ මඳන්නුේ ය තිමඵනහ. විණන 
හර්තහමේ මඳන්නුේ ය තිමඵන ඒ හයණඹ පිළිඵ ක්රිඹහ භහර් 

ළනීභට ඵරඹ තිමඵන්මන් අභහතයහංලමණ මල්ේයඹහට ව 

අභහතයහංලමණ  කි යුතු අමනෂණ උදවිඹටයි කිඹන එ භහ 
සිහිඳත් යන්න ඕනෆ. ඒ රුණු මඳන්හ මදන්න ශ්රී රංහ නිදවස 

මු ංභමණ නිරධහරින් ඉදිරිඳත් මරහ ඉන්නහ. ඔවුන් 
තභන්ම  නමින්භ මේ රුණු ඉදිරිඳත් යරහ, රුණු මඳන්හ දී 

තිමඵනහ, රු බහඳතිතුභනි. ඔවුන් තභ නමින් රුණු ඉදිරිඳත් 
ශහභ රුණු ඉදිරිඳත් ශ ඒ නිරධහරින්ට ඒ අභහතයහංලඹ තුශදී 

ඳවය මදන තත්ත්ඹෂණ තිමඵනහ. ඒ ඳවය දීේ ේඵන්ධ ඔඹ 
කිඹන නිමඹෝජය අධයෂණයඹහට විරුේධ මොශම 

භමවසත්රහත් උහවිමණ අං 3හි නඩුෂණ මේ න මොටත් 

ඳතිනහ. නහයහමවුන්පිට මඳොලීසිඹ ඒ පිළිඵ ක්රිඹහ යරහ අත් 
අඩංගුට ළනීභ ය අධියණඹට ඉදිරිඳත් යරහත් තිමඵනහ. 

එළනි නඩුෂණ තිමඵන විට, ආඹතනමණ මුඹකුට එළනි ඳවය 
දීභෂණ ශහභ අභහතයහංලමණ මල්ේයඹහ ඇතුළු නිරධහරින්, 

ඳහරන අංලඹ ඒ ේඵන්ධ ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඔවුන් 
interdict යන්න ඕනෆ. භහ දන්නහ අන්දභට නේ, ඔවුන්ම  

මුඹ අත් පිටුන්න ඕනෆ; එමවභ නළත්නේ විනඹ 

ඳරීෂණණඹට ඹන්න ඕනෆ. වළඵළයි එමවභ එෂණ මරහ නළවළ. 
මභහිදී මරහ තිමඵන එභ මදඹ තභයි, ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අධිහරිමණ බහඳතියඹහ ඳවය ෆභට රෂණ ව පුේරඹහට 
තර්ජනඹ යරහ, දළඩි මර අහද යනහ කිඹහ ලිපිඹෂණ ඹළවීභට 

ටයුතු ය තිබීභ.  

රු බහඳතිතුභනි, ඒ අභහතයහංලඹ තුශ මඵොමවෝ 

අටයුතුේ, අක්රමිතහ සිදු නහ කිඹන එ මඵොමවොභ 

ඳළවළදිලි මඳන්න්න පුළුන්. ඒහ පිළිඵ සිඹලු හයණහ -
මඵොමවෝ රුණු- දත්ත, මල්න  -ලිඛිත-  භහ තු තිමඵනහ.  

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හරඹ නේ අහනයි, රු යහජය අභහතයතුභහ.  
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උත්තය මදන්න නළත අසථහෂණ මනොරළමඵන නිහ, භම  

ථහමන් ඳසමු ඹේ රුණෂණ ළන පිළිතුරු මදනහ නේ මේ 

යමේ තිමඵන ්රධහන රඳහහිනී නහලිහ ඕනෆ එට ඇවිල්රහ 

විෘත ංහදඹට ඕනෆභ තළනළත්මතකුට එන්න කිඹරහ භභ 

අභිමඹෝ යනහ.  

භහ කිඹන මේ වළභ රුණෂණභ තයඹයි කිඹන හයණඹ මේ 

යමේ ජනතහට ඔේපු ය මඳන්න්න ඒ අසථහමේදී ටයුතු 
යනහ කිඹන එත් භභ සිහිඳත් යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, අමේ අභහතයහංලමණ ්රතිඹ පිළිඵ 

බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ තහ ශහ. ඒ හම භ, යහජී 
විමේසිංව භවත්භඹහ -TVEC එමෂණ බහඳතිතුභහ- ලිඹපු මඳොතෂණ 

පිළිඵ බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහත්, යංජිත් ද මොයිහ 
භන්ත්රීතුභහත් ථහ ශහ. භටත් ඒ පිළිඵ මතොයතුරු රළබුණහ. 

මේ මඳොත ලිඹහ තිමඵන්මන් අමේ යහඳෘතිමඹන් මුදල් අයමනයි. 

ඒ මුදල්ලින්  පුේරඹන් වඹමදමනකුට රුපිඹල් 80,000 ඉරහ 
රුපිඹල් 140,000 දෂණහ මවීේ ශහ කිඹන එත් භට දළනන්න 

රළබී තිමඵනහ. ඒ මඳොත මුද්රණඹ ය තිමඵන්මන් මොඩම  
භහභ භ් නුයි. අඳ යජමණ ආඹතනඹකින් මුදල් විඹදේ යරහ 

මඳොතෂණ නිර්භහණඹ ශහ නේ ඒ මඳොත මුද්රණඹ විඹ යුත්මත්ත් 
යජමණ අයමුදලින්භයි; එඹ මඵදහ දිඹ යුත්මත්ත් දරුන්ටයි. ඒ 

මඵදහ දීභ මනොමිමල් විඹ යුතුයි. එමවභ නළත්නේ යජඹට ඒ 

ආදහඹභ රළබිඹ යුතුයි. මොඩම  භහභ භ් න් මභඹ ්රහලනඹට 
ඳත් යන මොට ර්තෘ බහඹ ඒ ර්තෘරුන්ට අනිහර්ඹමඹන් 

හිමි නහ. භට රළබී තිමඵන මතොයතුරු අනු, එ මඳොතෂණ 
රුපිඹල් 200ෂණ නහ.  

ඒ මඳොත දරුන්ට විකු ණුමොත් අවුරුේදට අභ ලමඹන් 

මඳොත් රෂණඹෂණ විතය වි කිමණනහ. ඒ කිඹන්මන්, මඳොත් ර් 
තුන විකිමණන විට මඳොත් රෂණ තුනෂණ විකිමණනහ කිඹන 

එයි. මඳොත් රෂණ තුනෂණ විකිමණනහ නේ රුපිඹල් රෂණ 60 

ආදහඹභෂණ එනහ. ර්තෘ බහඹ සිඹඹට 30 නේ රුපිඹල් රෂණ 
18 මුදරෂණ මේ ර්තෘයඹහට අනිහර්ඹමඹන් රළමඵනහ. ඔහු 

ජීත් ඉන්න තහෂණ -මේ තනතුරුර සිටිඹත්, නළතත්- ඒ මුදර 
ඹනහ. එඹට ළඹ ය තිමඵන්මන් යජමණ මුදල්. ්රසිේධ කිරීභ 

වහ අයිතිඹ -්රහලන අයිතිඹ- දී තිමඵන්මන් මඳෞේලි 
අංලඹටයි. එවිට ආදහඹභ ඹන්මන් මනත් ක්රභඹටයි. මේ තුශ 

ඹේ ළටලුෂණ තිමඵනහ කිඹන එ භටත් වළඟී තිමඵනහ. භහ 

මේ පිළිඵ මතොයතුරු විභහ තිමඵනහ. වළඵළයි භහ මතොයතුරු 
විභසුහට අමේ ළබිනේ  අභහතයහංලමණ මල්ේතුභහ න 

යමන්පුය භවත්භඹහ කිසිභ ද ඒ මතොයතුරු භට එන්මන් 
නළවළ. ඒ හම භ NAITA ආඹතනමණ බහඳතියඹහමන් 

මතොයතුරු ඉල්ලුහට ශභනහහය වහයරුන්මන් -
MAරහමන්-  

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු යහජය අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අන් 

මමින් ඳතිනහ. 

 
ගරු ඳළලිත රංනග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஶக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භට විනහඩි 10ෂණ තිමඵනහ මන්   

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තත් විනහඩි මදයි තිමඵන්මන්. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ඳළලිත රංනග බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஶக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භහ ථහ අහන යන්නේ, රු බහඳතිතුභනි.  

මේ රු බහමේ අදවස දෂණපු තුහය ඉඳුනිල් අභයමුන 

භන්ත්රීතුභහ, යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ, ඩරස අරවේමඳරුභ 

භන්ත්රීතුභහ, යනඳන් භන්ත්රීතුභහ ආදි භන්ත්රීතුභන්රහ 

කීඳමදමනෂණභ භහ ඉදිරිඳත් යන රුණුරට ඩහ රුණු එකින් 

එ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි මඳන්හ දීභ ශහ.   

ඒ අනු භට ඳළවළදිලියි, අමේ අභහතයහංලමඹන් පිටත ඉන්න 

භන්ත්රීතුභන්රහට- ඇභතිතුභන්රහට භට ළඩිමඹන් මතොයතුරු 

රළබිරහ තිමඵනහ කිඹරහ. ඒ අනු, අපි අහර්ඹෂණභ 

අභහතයහංලඹෂණ කිඹන එ මඵොමවොභ ඳළවළදිලියි. මේ හරඹ තුශ 

අපි ළඩ ටයුතු යරහ නළවළ.  

අමේ රු අග්රහභහතයතුභහම  ඉරෂණඹ, මේ යමේ රමි 

ඵරහඹ වළදීභ. නමුත්, අමේ අභහතයහංලඹ තුළින් මේ මන්මන් 

නළවළ. "ඵල්රහ පිදුරු න්මනත් නළවළ, න මොනහට මදන්මනත් 

නළවළ" කිඹන ංල්ඳඹෂණ මේ අභහතයහංලඹ තුශ මොඩනළඟී 

තිමඵනහඹ කිඹන එ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි; මඵොමවොභ නිර්ීනත 

භහ ්රහල යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ මේ තත්ත්ඹ මනස විඹ යුතුයි.   

2017 මර් මවෝ ළඩ ටයුතු කිරීභට ඉඩ ඩ රළබුමණොත්, 

ඵරතර රළබුමණොත්, මේ අවුරුේමේ හම  සිඹඹට 15 මුදල් 

්රභහණඹෂණ ළඹ යරහ, අන් යරහ නිේ ඹන තත්ත්ඹෂණ 

මනොමයි, රළමඵන්නහ ව සිඹලු මුදල් ළඹ යරහ යමේ ඹවඳතට, 

තරුණ උදවිඹම  ඹවඳතට, තරුණ රභ ඵරහඹ නිර්භහණඹ 

යන්නට ෘත්තීඹ පුහුණුෂණ ඇති, නිපුණතහෂණ ඇති තරුණ 

ණ්ඩහඹභෂණ මේ යටට දහඹහද යන්නට මේ ඳහලිත යංම  

ඵණ්ඩහය ටයුතු යනහ කිඹන එ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි 

ඔඵතුභන්රහට ්රහල යනහ. රු බහඳතිතුභනි, භට ථහ 

යන්න අසථහ රඵහ දුන් ඔඵතුභහට සතුතියි කිඹමින් භභ නිවඬ 

මමි. 

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Gnanamuthu Srineshan.  
 

ගරු නමොශළන් ළල් නග්රේරු මශතළ 
(ரண்தைறகு வரயரன் னரல் கறஶத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

 

නෆඟී සටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Yes, Hon. Mohan Lal Grero. මග්රරුු භළතිතුභහ ඔඵතුභහට 

මභොෂණද කිඹන්න තිමඵන්මන්  

 

ගරු නමොශළන් ළල් නග්රේරු මශතළ 
(ரண்தைறகு வரயரன் னரல் கறஶத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
රු බහඳතිතුභනි, භභ මඳොඩි ඉල්ලීභෂණ යන්න ළභළතියි. 

විලසවිදයහර අනධයඹන හර්ඹ භණ්ඩරමණ ඳසු ගිඹදහ ළඩ 

ර්ජනඹෂණ ශහ. ඔවුන්ම  ඉල්ලීේ මනුමන්, ඔවුන්ම  භහසි 

හිරේ දීභනහ වළටිඹට 2017 මර් අඹ ළමඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 

400 මුදරෂණ මන් කිරීභට මඳොමයොන්දු වුණහ. ඒ අමේ 

පුනයහර්තන විඹදේරට ඇතුශත් ද කිඹන හයණඹ රු මුදල් 

ඇභතිතුභහම  පිළිතුරු ථහමේදී ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹහ ඉතහ 

මෞයමඹන් එතුභහමන් භහ ඉල්රහ සිටිනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

[தற.த. 6.25] 
 

ගරු ඥළනමුත්තු ශ්රීනන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீஶசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
வகௌ றசரபர் அர்கஶப, உர் கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சு, றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த ற்தம் 

ஆரய்ச்சற அஷச்சு, றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் வரறற் 

தறற்சற அஷச்சு ஆகறற்நறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண 

குலறஷன றரத்றல் கனந்துவகரண்டு சறன றடங்கஷப 

ரது ஶதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் அபறத்ஷக்கு ன்நற 

வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநன். தொலில் உர் கல்ற 

அஷச்ஶசரடு சம்தந்ப்தட்ட றடங்கபறல் எத சறனற்ஷநப் 

தறவுவசய்துவகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன். அந் ஷகறல், ரன் 

தொனரரக குநறப்தறட றதம்தைது, தல்கஷனக்கக 

அதறவதற்ந ரர்கலக்கு தல்கஷனக்ககம் 

வசல்ற்கு இஷடறல் கரப்தடுகறன்ந கரனரத்ஷப் 

தற்நறரகும். அரது, GCE A/L தரலட்ஷசறல் சறத்றஷடந் 

ரர்கள், எத குநறப்தறட்ட கரனம் தல்கஷனக்கக அதற 

வததற்கரக கரத்றதக்கஶண்டிறதக்கறன்நது. உர 

ரக இந்றரஷ டுத்துக்வகரண்டரல், அங்கு 1996ஆம் 

ஆண்டில் தறநந் எத ரன், ற்வதரலது தொனரது 

தட்டப்தடிப்ஷதத்ம் தொடித்துறட்டு, இண்டரது தட்டப் 

தடிப்ஷதத் வரடர்ந்துவகரண்டிதக்கறன்நரன். இது கடந் 

கரனங்கபறலிதந்து அங்கு ஷடவதற்த தகறன்ந எத றடம். 

அஶஶதரன்த ங்கள் ரட்டிலும் GCE A/L தரலட்ஷச தொடிவு 

வபறந்வுடன் கரனம் ரறக்கரல், அந் ரர்கஷபப் 

தல்கஷனக்ககங்கலக்கு அதறத்ரல், அர்கலம் குஷநந் 

றல் ங்கலஷட தட்டப்தடிப்ஷத தொடித்துக்வகரள்ற்கு 

ரய்ப்தை ற்தடும் ன்தஷ வகௌ உர் கல்ற அஷச்சர் 

அர்கபறடம் ரன் வசரல்லிக்வகரள்ப றதம்தைகறஶநன். 

இவ்ரத தொனரது தட்டப் தடிப்ஷத தொடித்தறன்ணர், 

அர்கள் ஶலும் ங்கலஷட அடுத்டுத் தட்டப் 

தடிப்தைக்கஷப தொடித்துக்வகரள்ற்கும் குஷநந் றல் 

ங்கலஷட ஶசஷஷச் வசய்ற்கும் சந்ர்ப்தம் ற்தடும். 

அரது, ரங்கள் ணற பத்ஷ உர்ந்தட்சம் 

தன்தடுத்றக்வகரள்ற்கு ரய்ப்தறதக்கறன்நது. ணஶ, 

வுவசய்து இணறதம் கரனத்றல் தல்கஷனக்கக அதறக் 

கரக ரர்கள் கரத்துக்கறடக்கறன்ந கரனத்ஷக் குஷநக்க 

டடிக்ஷக டுக்குரத ங்கபறடம் றரகக் ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

தல்கஷனக்ககரணது, உண்ஷறல் ஏர் உர் கல்ற 

றதணரக றபங்குகறன்நது. இந் உர் கல்ற 

றதணத்றல் ஏர் ஆய்வுக் கனரசரம் தறன்தற்நப்தட 

ஶண்டும். இந் ஆய்வுக் கனரசரத்றன்தோனம் தைற தைற 

றடங்கஷபக் கண்டுதறடித்து, சதோகத்துக்கும் ரட்டுக்கும் 

ங்கக்கூடி ர றஞ்ஞரணறகஷப உதரக்கக்கூடி 

றத்றல், தல்கஷனக்ககங்கபறல் கண்டுதறடிப்தைகலக்கும் 

ஆரய்ச்சறகலக்கும் ரய்ப்தபறக்க ஶண்டுவன்த 

ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

ங்கலஷட ரட்டில் அசறலிலும் சரற, சதோகத்றலும் சரற, 

அடிப்தஷடரம் உர்ந்து கரப்தடுகறன்நது. இந் அடிப் 
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தஷடரத்ஷ வௌணறக்கச் வசய்க்கூடி றத்றல் 

அநறறல் ரத்றஷண அரது றஞ்ஞரணதர்ரண 

ரங்கஷப க்கள் த்றறலும் ரர்கள் த்றறலும் 

தப்தஶண்டி ஶஷறதக்கறன்நது. து ரடு கடந் 

கரனங்கபறல் சலர்குஷனந்துஶதரற்கும் சலறந்துஶதரற்கும் 

அடிப்தஷடரம் றகவும் தொக்கறரண எத றடரக 

அஷந்றதந்து. ணஶ, இந் அடிப்தஷடரத்ஷக் 

கஷபந்து, அநறறல் தர்ரகச் சறந்றக்கக்கூடி றர்கரனச் 

சந்றஷ -  எத சதோகத்ஷ - தல்கஷனக்ககங்கபறலிதந்து 

உதரக்க ஶண்டி  ஶஷறதக்கறன்நது. கடந் 

கரனங்கபறல் தன ரடுகபறல் இடம்வதற்ந றடங்கள் இங்கு 

உரங்கபரகக் குநறப்தறடப்தட்டண. ஆசறரறல் து 

ரட்ஷடறட அதறறதத்றறல் தறன்ணஷடந்றதந் ரடுகள் 

இன்த பர்ச்சறஷடந்து உர்ந்து றற்தற்குக் கரம், 

அஷ அடிப்தஷட ரங்கஷபக் ஷகறட்டு அநறறல் 

ரத்றஷணத்ம் வரறல்தட்த ரத்றஷணத்ம் டுத்துக் 

வகரண்டரகும். சறங்கப்தரக இதக்கட்டும், ப்தரணரக 

இதக்கட்டும், வன்வகரரறரரக இதக்கட்டும்,  ந் ரடரக 

இதந்ரலும் ஶற்குனக ரடுகஷப இற்குச் சறநந் 

உரங்கபரகச் வசரல்லிக்வகரள்பனரம். அர்கள் 

அநறறல் தர்ரகவும் வரறல்தட்த ரலறரகவும் சறந்றத்துத் 

ங்கலஷட ரடுகஷப பர்த்றதக்கறநரர்கள். ஆணரல், 

துறதஷ்டசரக து ரட்டில் அடிப்தஷடரம் ன்தது 

தல்கஷனக்ககங்கபறலிதந்து சதோகத்துக்கும் அசறலுக்கும் 

வகரண்டுவசல்னப்தடுரல் லண்டகரனரக ரங்கள் 

அதறறதத்றறல் தறன்ங்கறறதக்கறன்ஶநரம். ஆகஶ, 

அநறறல்ர சறந்ஷணகஷப பர்த்வடுக்கறன்ந கூடங் 

கபரக இந்ப் தல்கஷனக்ககங்கள் இதக்கஶண்டும் 

ன்தஷக் கூநறக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன். 

அடுத்ரக, து ரட்டில், துச்சரஷனகள் அறகரகத் 

றநக்கப்தடுகறன்நண; றச்சரஷனகள் றநக்கப்தடுது குஷநவு. 

இங்ஶக ரன் றச்சரஷனவன்த தல்கஷனக்ககங்கள், கல்ற 

றஷனங்கள் ன்தற்ஷநத்ரன் வசரல்கறஶநன். இந் 

துச்சரஷனகள் அறகரகத் றநக்கப்தடுகறன்நஶதரது கத்ற 

ஷத் லட்டுகறன்ந சண்டித்ணரண ஏர் அசறலும் சண்டித் 

ணரண எத சதோக கனரசரதொம் உதரகறன்நது. ஆணரல், 

றச்சரஷனகள் சரறரக இங்குரக இதந்ரல் தைத்றஷத் 

லட்டக்கூடி ல்ன தைத்றஜலறகஷப உதரக்கக்கூடி ரய்ப்தை 

இதக்கறன்நது. ணஶ, தல்கஷனக்ககங்கள் கத்றஜலறகஷப 

உதரக்குஷறட தைத்றஜலறகஷப உதரக்குகறன்ந எத 

ல்ன ஆய்வு ன்நங்கபரக, ஆய்வுக் கனரசரத்ஷப் தறன்தற்த 

கறன்ந ன்நங்கபரக அஷற்கு உங்கபது உரற 

சறந்ஷணஷப் தன்தடுத்றக்வகரள்ப ஶண்டுவன்த 

ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

ஶலும் றஞ்ஞரண, வரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சறக்குப் 

வதரதப்தரக இதக்கறன்ந வகௌ அஷச்சர் அர்கள் 

ஆரய்ச்சற ன்நவரன்ஷந உதரக்குது வரடர்தரக தொன்தை 

எத சட்டதோனத்ஷக் வகரண்டுந்றதந்ரர். இந் ஆரய்ச்சற 

ன்நரணது இற்ஷக றஞ்ஞரணத்ஶரடு றன்தறடரல், 

சதோக றஞ்ஞரணம் தற்நறத்ம் ஆய்வு வசய்க்கூடி ன்நரக 

இதக்க ஶண்டும். சதோகத்றல் ற்தடுகறன்ந தறச்சறஷணகஷபத் 

லர்க்கக்கூடி, ல்ன ஷனர்கஷப உதரக்கக்கூடி 

றத்றல் இந் ன்நம் அஷந்றதக்க ஶண்டும். 

வகப உர்கல்ற ற்தம் வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சர் 

அர்கஶப, அதறறதத்ற சம்தந்ரண றடங்கபறல் 

ஆலம்கட்சற, றர்க்கட்சற ன்ந ஶதறல்னரல் றர்க்கட்சற 

ஷச் ஶசர்ந் உதப்தறணர்கலம் ங்கள் தகுறகபறல் அற்ஷந 

ஶற்வகரள்ப ஶண்டும்; அர்கலக்கும் அறல் தங்கு 

வகரடுக்க ஶண்டும் ன்ந அடிப்தஷடறல் கடந் கரனத்றல் 

ங்கலக்கும் றறறஷண ங்கறறதந்லர்கள். இவ்ரநரண 

தந் சறந்ஷணத்டன் லங்கள் வசற்தட்டஷக்கரக, ரங்கள் 

றர்க்கட்சறறல் இதந்ரலும் உங்கலக்கு இந் இடத்றல் 

தரரட்டுக்கஷபத் வரறறத்துக்வகரள்கறன்ஶநரம்.  

கடந் கரனத்றல் தரனங்கள் அஷப்தது தற்நறக் 

கூநப்தட்டது. வசன்ந  வு வசனவுத் றட்டத்றலும் இது 

இடம்வதற்நறதந்து. து தகுறறல் தரனங்கள் வரடர்தரண 

ஆம்தக்கட்ட ஆய்வுகள் ஷடவதற்நஶதரறலும் அஷ 

ஆம்தறக்கப்தடரல் இதக்கறன்நதடிரல் இந் தடத்றல் 

அந்ப் தரனங்கஷப அஷப்தற்குரற டடிக்ஷககஷப 

லங்கள் றச்சரக டுப்தேர்கவபன்த றஷணக்கறன்ஶநன். 

உங்கலஷட உத்றஶரகத்ர்கள் இண்டு டஷகள் ந்து 

இது சம்தந்ரண றடங்கஷபப் தரறசலனஷண வசய்து, 

அற்குரற சரத்றப ஆய்வுகள் தற்நற அநறக்ஷககஷபத் 

ந்றதக்கறநரர்கள். அதுட்டுல்னரல், உங்கலஷட 

Chairman கூட இறல் ஆர்ரகச் வசற்தடுகறன்நரர். 

ணஶ, இந் தடத்றல் குநறத் இந் 4 தரனங்கஷபத்ம் 

அஷப்தற்கு லங்கள் அக்கஷந கரட்டி, எத ஶர்கறரண 

தொஷநறல் இற்ஷந தொன்வணடுத்து, த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட ங்கலஷட தறஶசங்கஷப அதறறதத்ற 

வசய்ற்கு ஆண வசய்த்ரத ஶகட்டு, அஷகறன்ஶநன். 

ன்நற.  
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ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලිත්තීය පුහුණු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் வரறல்தறற்சற அஷச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

රු බහඳතිතුභනි, ්රථභමඹන්භ මේ විහදඹ තුශදී විවිධ 

අදවස දළෂණව සිඹලුභ භළති ඇභතිරුන්ට භම  විමලු සතුතිඹ පුද 

ය සිටින්නට ළභළතියි. භවරු ේමේලවත ලිපි මල්න 

ස ය  ළයදි  මතොයතුරු මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ශහ. 

මේ විහදමණ අන් ථහ යන අසථහමේදී නළත යෂණ භට 

රළබී තිමඵන ංයහ මල්න බහත කිරීමභන් අනතුරු ඒ 

පිළිඵ ඳහර්ලිමේන්තු දළනුත් යන්නට භභ ඵරහමඳොමයොත්තු 

මනහ.  

භට ංයහ මල්න රළබුමණ් අමේ ්රධහන 

ණහධිහරීතුභහම  අත්නින් යුතුයි. එතුභහ  ංයහ මල්න 

පිළිමඹර ය තිමඵන්මන් මනොළේඵර් 21මනි දහ දෂණහයි. මීට 

ලින් රු භන්ත්රීරුන් ංයහ මල්න ඉදිරිඳත් ශහට ඒ 

අභහතයහංලඹ බහය ඉන්න ළබිනේ ඇභතියඹහ විධිඹට භම  

ඉල්ලීභ භත පිළිමඹර ය භට බහය දුන්මන් මේ ංයහ මල්නයි.  

අඳට හභහනයමඹන් අඹ ළඹ ේභත වුණහට ඳසු ජනහරි 

01මනි දහ ඉරහ ක්රභ මදට මුදල් මන් මනහ. එෂණ තභයි 

ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ඇසතමේන්තු වයවහ, -විර්ජන ඳනත 

වයවහ- අඳට මළින්භ බහණ්ඩහහයමඹන් රළමඵන මුදල්. ඊට 

අභතය අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන අසථහමේදී මුදල් ඇභතියඹහ 

තත් මඹෝජනහ ණනහෂණ ඉදිරිඳත් යනහ. එතළනිනුත් අඳට 

මුදල් රළමඵනහ. ඒ අනු අපිට ආහය මදට මුදල් රළබිරහ 

තිමඵනහ.  

විර්ජන ඳනත වයවහ මළින්භ රළමඵන මුදල් දිවහ ඵරන 

විට, 2016 ර්මණදී අඳට රුපිඹල් මිලිඹන 4,236ෂණ -රුපිඹල් 

833 834 



ඳහර්ලිමේන්තු 

බිලිඹන 4.2ෂණ- මන් වුණහ. මනොළේඵර් 21මනි දහ න විට 

ඒමන් රුපිඹල් මිලිඹන 2,297ෂණ අපි විඹදේ යරහ තිමඵනහ. ඒ 

ළඩ ටයුතු අන් යරහ දළන් අපි බහණ්ඩහහයමඹන් තත්  

රුපිඹල් මිලිඹන 500ෂණ ඉල්රහ තිමඵනහ. ඊමණ භට 

බහණ්ඩහහයමණ මල්ේතුභහ කිේහ, "මවට අනිේදහ න විට අඳට 

ඒ මුදර එනහ" කිඹරහ. මළින්භ විර්ජන ඳනත වයවහ මන් 

වුණු මුදල්ලින් සිඹඹට 55ෂණ මේ න විට බහවිත යන්නට අපි 

භත් මරහ තිමඵනහ. මදළේඵර් 31මනි දහ න විට මේ 

්රතිලතඹ තත් ඉවශ ඹනහ. භභ ලින් කිේහ හම  අපි මේ 

ළන ෆහීභට ඳත් මන්මන් නළවළ. මභොද, ඇත්ත ලමඹන්භ 

අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන් මන් වුණු සිඹලුභ මුදල් බහවිත 

කිරීභයි. නමුත් මනොමඹකුත් ්රහමඹෝගි ළටලු නිහ භවය 

මරහට ඒ සිඹලුභ මුදල් විඹදේ යන්නට ඵළරි මනහ. අපිට 

එළනි අසථහරට මුහුණ මදන්නට සිදු වුණත් මේ න විට අපි 

විර්ජන ඳනතින් මන් වුණු මුදල්ලින් සිඹඹට 55ෂණ විඹදේ 

යරහ තිමඵනහ. ඊට අභතය මුදල් අභහතයතුභහම  අඹ ළඹ 

ථහමේදී තත් රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ෂණ මන් වුණහ. එතළනින් 

රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ෂණ මන් වුණහට බහණ්ඩහහයමඹන් අඳට 

දුන්මන් එයින් රුපිඹල් මිලිඹන 875යි.  

රු බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ, රු යංජිත් ද මොයිහ 

භන්ත්රීතුභහ ව හිටපු අභහතය රු ඩරස අරවේමඳරුභ භළතිතුභහ 

අමේ ආඹතන මදෂණ ළන විමලුමඹන් වන් ශහ.  ඒ, හය 

විලසවිදයහරඹ ව රංහ ජර්භහනු හර්මි අබයහ ආඹතනඹ. 

රංහ-ජර්භන් හර්මි අබයහ ආඹතනඹට රුපිඹල් මිලිඹන 

500ෂණ - අඳට රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ෂණ මන් ශහ. නමුත් 

රළබුමණ් රුපිඹල් මිලිඹන 875යි.- රළබිරහ තිමඵනහ.  

මේ මන මොට මටන්ඩර් ළරහ, ඒ මිලිඹන 500න් 

මිලිඹන 392 මටන්ඩයඹෂණ ්රදහනඹ ය තිමඵනහ. දළන් ඒ 

ළඩටයුතු ආයේබ යරහත් ඉයයි.  

ඊශඟට, මේ මිලිඹන 500න් මන්හසිහහයඹෂණ වදන්න අඳට 

තත් මිලිඹන 100ෂණ විතය මන් වුණහ. ඉඩභ මන් යළනීමේ 

්රභහදඹෂණ නිහ අඳට ඒ මුදර බහවිත යන්න ඵළරි වුණහ. නය 

බහමන් plan  එ අනුභත කිරීමභන් අනතුරු, රඵන තිඹ 

න විට අත්තිඩිමණ ඒ මන්හසිහහයඹ ඉදි කිරීමේ ළඩ ටයුතු 

ආයේබ යන්න අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. එයින් ළඩ 

මොටෂණ මේ අවුරුේමේ යන්න පුළුන්. තත් ළඩ මොටෂණ 

රඵන ර්ඹට මන ඹනහ.   

රු බහඳතිතුභනි, හය විලසවිදයහරඹට මන් වුණු රුපිඹල් 

මිලිඹන 300 ඇත්ත ලමඹන්භ අඳට විඹදේ යන්න ඵළරි වුණහ. 

මභොද, ජුනි භහඹ න විට බහණ්ඩහහයඹ තීයණඹෂණ ත්තහ, මේ 

මිලිඹන 300 මේ ර්මණ මදන්මන් නළවළ, ඒ 2017 ව 2018 

කිඹන ර් මදමෂණ හය විලසවිදයහරඹට මදනහ කිඹහ. 

මොරිඹන් ආධහය ඹටමත් හය විලසවිදයහරඹට  මරොකු 

යහඳෘතිඹෂණ එනහ. ඒ නිහ ඒ ටිෂණ ්රභහද යරහ, 2017දී 

ඳටන් න්න ඕනෆඹ කිඹහ හිතරහ තභයි බහණ්ඩහහයමඹන් එමවභ 

කිඹහ තිමඵන්මන්. භසතඹෂණ වළටිඹට ත්තහභ අඳට මන් වුණු 

සිඹලුභ මුදල් අඳට රළබුමණ් නළවළ. ඒමන් මොටයි රළබුමණ්. 

ඒ මොටසිනුත් අඳ ළඩි වරිඹෂණ විඹදේ ය තිමඵනහ.  

විමලුමඹන්භ අඹ ළඹ මඹෝජනහලින් මන් වුණු රුපිඹල් 

මිලිඹන 3,000න් මිලිඹන 875ෂණ තභයි මන් වුමණ්. ඒමන් 

 මිලිඹන 500ට කි ේටු මන්න විඹදේ යන්න මේ මන මොට 

අඳ සිඹලුභ ටයුතු ආයේබ ය තිමඵනහ. ඒ හයණඹ භභ 

විමලුමඹන්භ වන් යන්න ඕනෆ. රු බහඳතිතුභනි, මේ 

ංයහමල්න තභයි නිළරැදි ංයහ මල්න. ළබිනේ 

ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ  කීභකින් තභයි මේ ංයහ  මල්න 

ඉදිරිඳත් යන්මන්.  මනත් ංයහ මල්න ළන භට කිඹන්න 

තිමඵන්මන්, ඒහ ේමේල වත විමේචනඹෂණ ම න්න, 

ඳදනභෂණ වදහ න්න වුභනහමන් වළද මල්න ඵයි. භභ එඹ 

මේ අසථහමේදී විමලුමඹන් වන් යන්නට ළභළතියි.   

 මදනු භභ මේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. භවහචහර්ඹ යහජී 

විමේසිංව භළතිතුභහ ළන තුන් වතයමදමනෂණ ථහ ශහ. භභ 

හම  මේ රු බහමේ නළ් ටරහ ථහ යන්න එතුභහට ඵළරි 

නිහ භට තිමඵන සීමිත හරඹ අයමන ඇත්ත තත්ත්ඹ ඳවදහ 

මදන්න භභ ළභළතියි.  

යංජිත් ද මොයිහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, මඳොත් රෂණ තුනෂණ 

මුද්රණඹ ය තිමඵනහඹ කිඹහ. ඒ අමලි අතයඹෂණ. එතුභහ 

භළදිවත් මරහ මේ න විට මඳොත් 2ෂණ මුද්රණඹ ය තිමඵනහ. 

ඉංග්රීසි භවහචහර්ඹයමඹෂණ න එතුභහම  මුඹ මනොමිමල් අඳට 

රළබුණු  එත් මරොකු මදඹෂණ. භභ මේ අසථහමේ එතුභහට 

සතුතින්ත මනහ. මඳොත් මදෂණ මේ න විට මුද්රණඹ ය 

තිමඵනහ. 

ඉන් ඳශමුළනි මඳොත න  "Building Career Skills" කිඹන 

එ NVQ 1 වහ ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්. එයින් මඳොත් 

27,000යි මුද්රණඹ ය තිමඵන්මන්. ඊට අභතය තත් මඳොත් 

7,500ෂණ මේ ශඟදි මුද්රණඹ ය තිමඵනහ.  ෘත්තීඹ පුහුණු 

අධිහරිඹ මභයින් මඳොත් 15,000ෂණ මිරදී මන තිමඵනහ. 

මදඳහර්තමේන්තු මඳොත් 12,000ෂණ මිරදී මන තිමඵනහ. 

මදළනි මඳොත, "Advancing in Career Skills" කිඹන එයි. මේ 

මඳොමතන් 7,500යි මුද්රණඹ ය තිමඵන්මන්. ඒ 7,500න් මේ න 

විට ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ 500ෂණ අයමන තිමඵනහ. අමනෂණ 

මඳොත් ටි මොමිමේ තිමඵනහ. රු බහඳතිතුභනි, මේ විසතය 

ඇති මනොමයි මභතළනදී ඒ විමේචනඹ භවහචහර්ඹ යහජී 

වි මේසිංව භවත්භඹහට එල්ර මශු.  

අනිෂණ හයණඹ, මේ මඳොතෂණ රුපිඹල් 200ට විකුණනහ 

කිඹපු එ අමලි අතයඹෂණ. ඒ මඳොත ශභයින්ට මදන්මන් 

රුපිඹල් 100ටයි. මේ මඳොත මුද්රණඹ යන්න රුපිඹල් 100ෂණ 

ඹනහ. ඒ විඹදභ මොඹහ න්න තභයි ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ මඳොත 

අමශවි යන්මන්. ඒ හම භ භභ කිඹන්න ළභළතියි, ඒ 

මඳොත්ලින් ර්තෘ බහඹෂණ කිසිභ මමනකුට රළමඵන්මන් නළති 

ඵ. ඒ අමලි අතයඹෂණ.  එතුභහ ත ඳවෂණත් අයමන 

නළවළ. ඒ මඳොත පිළිමඹශ යපු කීඳමදමනකුට ඒ මොමිමේ 

අනුභළතිඹ ඇති ඹේ කිසි මුදරෂණ මහ තිමඵනහ. ඒ ඒ 

මොමිමභන් -භණ්ඩරමඹන්- ත්ත තීයණඹෂණ.  ඒ ළන භට 

කිඹන්න ඵළවළ.  වුරුත් හභහනයමඹන් නිේ මඳොත් ලිඹන්මන් 

නළවළ මන්. වළඵළයි, ර්තෘ බහඹෂණ කිසිමුත්භ එතුභහ රඵහ 

න්මන් නළවළ කිඹන හයණඹ භභ කිඹන්න ඕනෆ 

 
ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.  
 

ගරු මහින්ද වමරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

භභ දන්නහ, රු බහඳතිතුභනි. භට විනහඩි මදයි 

තිමඵන්මන්.   

අහන ලමඹන්, භභ මේ හයණඹත් කිඹන්නේ. මේ ර්ඹ 

තුශදී අඳ අභහතයහංලඹ භ් න් ළදත් ්රතිඳත්තිභඹ තීයණ 

ණනහෂණ අයමන තිමඵනහ. අමේ අභහතයහංලමණ සිඹලුභ 

835 836 

[රු භහින්ද භයසිංව භවතහ] 
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ආඹතන තුළින් ශභයින්ට නිදවස -මනොමිමල්- අධයහඳනඹ රඵහදිඹ 

යුතුඹ කිඹහ භභ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි සථහයඹ සිට කිේහ.  

ඒ අනු, භභ රු මුදල් ඇභතිතුභහට මඹෝජනහෂණ ඉදිරිඳත් 

ශහභ, එතුභහම   2017 ර්ඹ වහ ව අඹ ළඹ ථහමේදී ඒ 

ළන වන් යමින් 125 න මඹෝජනහ  ඹටමත් මභමු වන්  

යනහ: 

"මභභ් න් ශ්රී රංහමේ සිඹලු මදනහ මත කිසිභ විඹදභකින් මතොය 

ෘත්තීඹ පුහුණු වළකිඹහන් රඵහ ළනීභට ඉඩ ඩ රළමඵනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, මභභ ළඩටවන ඹටමත් ශියත් රඵහ දීභ වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 300  මුදරෂණ මන් ය දීභට භහ මඹොජනහ යනහ"  

මභය අඹ ළමඹන් අමේ අභහතයහංලමණ ්රතිඳහදන ේඳහදුෂණ 

ශහ කිඹරහ, අපි මනොමිමල් අධයහඳනඹ රඵහ මදන ්රතිඳත්තිභඹ 

තීයණඹ ක්රිඹහත්භ මනොය ඉන්මන් නළවළ. ඒ ළඩ පිළිමශ 

අනිහර්මඹන්භ ජනහරි ඳශමුමනිදහ ඉරහ ක්රිඹහත්භ නහ.  

රු බහඳතිතුභනි, අහන ලමඹන් NVQ 3 ළන වන් 

යන්න ඕනෆ. ඒ වහ භභ ළබිනේ ඳත්රිහෂණ ඉදිරිඳත් යරහ, 

ළබිනේ අනුභළතිඹ රඵහ මන NVQ  වහ භභ ඇභති ධුයඹ 

දයන හරමණ නිර පිළිළනීභෂණ රඵහ දීරහ තිමඵනහ. ඒ අනු, 

NVQ 3 භහන යරහ තිමඵනහ O/Lරට; NVQ 4 භහන 

යරහ තිමඵනහ A/Lරට.  අපි ජනහරි 01 මනිදහ න විට න 

ඵහ ළනීේ යනහ. එවිට, අමේ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ ළනි 

ආඹතනලින් මේ තහෂණණ භහර්ඹට විලහර ඉල්ලුභෂණ 

රළමඵනහ. එභ් න්, විලහර ශිය ංයහෂණ අඳට ඵහ න්න 

අසථහ රළමඵනහ. අඳට මභොන විමේචන තිබුණත් එභ 

ශභයින්ට උස අධයහඳනඹෂණ හම භ රැකිඹහෂණ රඵහ ළනීභට 

ලෂණතිඹෂණ රඵහ දීභ තුළින්, මේ යමේ තරුණ ඳයේඳයහට ඒ අලය 

මේ කිරීභට ජනහරි 01 මනිදහ ඉරහ ඒ වහ නහඹත්ඹ 

මදන්න ටයුතු යනහ කිඹන එත් භභ මේ අසථහමේදී භතෂණ 

යමින් භම  චන සල්ඳඹ මභතළනින් අන් යනහ.  
 

ගරු වභළඳි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
රු රෂණසභන් කිරි ඇල්ර භළතිතුභහ.  

 

[අ.බහ. 6.44] 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන             

ශළ මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්තුනේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சதம் தரரலன்நச் சஷத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 
I have replied to all the queries. But there is just one 

matter.  

ර්තභහනමණදී, න්දි මවීභකින් මතොය කිසිභ ඉඩභෂණ අපි 

ඳයහ න්මන් නළවළයි කිඹන එ භභ මේ අසථහමේදී ්රහල 

යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, මීරිභ ්රමේලමණ කුඹුරු අෂණයඹෂණ 

වහ අපි රෂණ 17ෂණ, 18ෂණ මදනහ. අපි න්දි මන්මන් නළති 

කිසිභ ඉඩභෂණ ඳයහ න්මන් නළවළ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරමණ 

තභයි වමුදහමේ අඹ දභහ ඵරවත්හයමඹන් ඉඩේ ඳයහ ත්මත්. 

අපි එමවභ යන්මන් නළවළ. ඒ අලය න්දිඹ අපි 

අනිහර්ඹමඹන්භ රඵහ මදනහ. 

“117 න ශීර්මඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.461,458,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
117 න ශීර්මඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

 

 
01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු.4,186,900,000 
 
“117 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.4,186,900,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ.   

 
117 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී.  

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.1,121,320,000 

 
“117 න ශීර්මඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.1,121,320,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
117 න ශීර්මඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු.118,777,110,000 

 
“117 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.118,777,110,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ.   

 
117 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී.  

  
214 ලන ශීර්ය.-  විහලවිදයළ ප්රි ඳළදන නකොමින් වභළල 

  
02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.28,357,950,000 
 

“214 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.28,357,950,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
214 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු.10,500,000,000 

 
“214 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.10,500,000,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
214 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

837 838 



ඳහර්ලිමේන්තු 

“ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 461,458,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர  4,186,900,000 
  

“ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 4,186,900,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச்வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  வசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

வசனவு தௐதர 1,121,320,000 

 

“ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 1,121,320,000 அட்டஷறற்ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

 

ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 118,777,110,000 

 

“ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 118,777,110,000 அட்டஷறற்ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

ஷனப்தை 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

ஷனப்தை 214.-  தல்கஷனக்கக ரணறங்கள் ஆஷக்குல  
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  வசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் வசனவு தௐதர 28,357,950,000 

 

“ஷனப்தை 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 28,357,950,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

 

ஷனப்தை 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 10,500,000,000 
 

“ஷனப்தை 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவுக்கரண  

தௐதர  10,500,000,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

ஷனப்தை 214, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 461,458,000, for Head 117, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 117, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 4,186,900,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,186,900,000, for Head 117, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 117, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 1,121,320,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,121,320,000, for Head 117, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 117, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 118,777,110,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 118,777,110,000, for Head 117, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 117, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 214.- UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 28,357,950,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 28,357,950,000, for Head 214, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 214, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 10,500,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 10,500,000,000, for Head 214, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 214, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

"196 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.219,366,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

196 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 
රු.11,275,000 

 

"196 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.11,275,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ" ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

196 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

839 840 
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02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.1,562,944,000 

  
"196 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.1,562,944,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
196 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු.2,483,350,000 

 
"196 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.2,483,350,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
196 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 

 
“ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 219,366,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

 

ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 11,275,000 
 

“ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 11,275,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

 

 ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் வசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

வசனவு தௐதர 1,562,944,000 

 

“ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 1,562,944,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

                 

ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 2,483,350,000 

 

  “ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 2,483,350,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
                 

  ஷனப்தை 196, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 219,366,000, for Head 196, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 196, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 11,275,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 11,275,000, for Head 196, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 196, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 1,562,944,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,562,944,000, for Head 196, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 196, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 2,483,350,000  
 

Question, "That the sum of Rs. 2,483,350,000, for Head 196, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 196, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

"197 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.3,809,015,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

197 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු.742,550,000 
 

"197 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.742,550,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

197 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු.2,847,000,000 
 

"197 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.2,847,000,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

197 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

 

215 ලන ශීර්ය.- කළර්මික අධයළඳන ශළ පුහුණු කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල  
 

 01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.212,691,000 

 

“215 න ශීර්මඹහි  01 න ළඩටවන මභමවයුේ ළඩටවන 
- පුනරාලර්තන වියදම සහා රු.212,691,000ක මුද උඳගේඛනයට 
ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

  

215 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන 
රදී. 

841 842 



ඳහර්ලිමේන්තු 

01 න ළඩටවන.- මභමවයුේ ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.24,950,000 

 

“215 න ශීර්මඹහි  01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු.24,950,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

  

215 න ශීර්මඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.1,671,421,000 

 

“215 න ශීර්මඹහි  02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.1,671,421,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

215 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.282,950,000 

 

“215 න ශීර්මඹහි  02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු.282,950,000 මුදර උඳමල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

215 න ශීර්මඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳමල්නමඹහි මොටෂණ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ යන රදී. 

 

“ஷனப்தை 197, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

வசனவுக்கரண தௐதர 3,809,015,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

 ஷனப்தை 197, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 742,550,000 
 

“ஷனப்தை 197, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 742,550,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

     ஷனப்தை 197, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 2,847,000,000 
 

“ஷனப்தை 197, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 2,847,000,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
                 
 ஷனப்தை 197, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

ஷனப்தை 215.-  வரறல்தட்தக் கல்ற ற்தம் தறற்சறத்  

றஷக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

வசனவு தௐதர 212,691,000 
 

“ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 212,691,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- வசல்தொஷநச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 24,950,000 

 

 “ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 24,950,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
 

  ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் வசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

வசனவு தௐதர 1,671,421,000 
 

 “ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவுக் 

கரண தௐதர 1,671,421,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
                 

ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் வசற்தரடுகள் - தோனணச் 

வசனவு தௐதர 282,950,000 
 

“ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவுக்கரண 

தௐதர 282,950,000 அட்டஷறற் ஶசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 
                 

 ஷனப்தை 215, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் வசனவு 

அட்டஷறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 3,809,015,000, for Head 197, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 197, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 742,550,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 742,550,000, for Head 197, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 197, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 2,847,000,000  
 

Question, "That the sum of Rs. 2,847,000,000, for Head 197, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 197, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

 
HEAD 215.- DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION AND 

TRAINING  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 212,691,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 212,691,000, for Head 215, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 215, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 24,950,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 24,950,000, for Head 215, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 215, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 1,671,421,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,671,421,000, for Head 215, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 215, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 282,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 282,950,000, for Head 215, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 215, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

අ. භළ. 6.45  ඳළර්ලිනම්න්තුල  ප්රගි ය ලළර්තළ කරනු  පිණිව 
වභළඳි තුමළ මූළවනනයන් ඉලත් විය. 

කළරක වභළල ප්රගි ය ලළර්තළ කරි ; නෆලත රැවහවීම 2016 
නනොලෆම්බර් 24 ලන බ්රශවහඳි න්දළ.  

 
தற.த. 6.45 றக்கு, குலறன் தரறசலனஷண தற்நற அநறறக்கும் 

வதரதட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகன்நரர்கள். 

குலறணது தரறசலனஷண அநறறக்கப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  

2016 ம்தர் 24, றரக்கறஷ. 

 

At 6.45 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Thursday, 24th 
November, 2016. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றஷப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහමේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ, රු 

බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ.  

ඳවුල් ක ුතතු වම්බන්ධ කවුන්සයක් පිහිටුවීම 

குடும்த  அலுல்கள் தற்நற  ஶதஷஷ  உதரக்கல் 

ESTABLISHMENT OF FAMILY AFFAIRS COUNCIL 

 
[අ.බහ. 6.46] 

 

ගරු බුශධික ඳි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, බහ ල් තඵන 

අසථහමේදී ඳවත වන් මඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"මරෝමණ ඇතළේ යටර ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ අභහතයහංලඹෂණ ඇති 

අතය, ඒ වයවහ ඳවුල් ඒඹට ේඵන්ධ ්රලසන නියහයණඹ වහ ඳවුල් 

ඒඹ ලෂණතිභත් කිරීභ වහ භළදිවත්විේ සිදු යයි. ශ්රී රංහ තුශද 

ර්තභහනඹ න විට ඳවුල් ඒඹන්ම  ළ ටලු යහශිඹෂණ භතුවී ඇති අතය, 

එඹ යමේ ආර්ථි, භහජයීඹ වහ ංසෘති ළටලු යහශිඹෂණ භතු කිරීභටද 

මවුතුවී ඇත. මේ නිහ ඳවුල් ඒඹන්හි ළටලු නියහයණඹ ය ඳවුල් 

ඒ ලෂණතිභත් කිරීභ තුළින් යමේ ්රභනඹට ඹවඳත් භහනසි 

මඳෞරුඹකින් යුත් භහන ේඳතෂණ ඇති ය ළනීභ අයමුණු යමින් 

ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ වුන්සිරඹෂණ ඇති ශ යුතු ඹළයි මභභ 

ඳහර්ලිමේන්තු මඹෝජනහ යයි." 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඇත්තටභ මේ මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් යන්න මඹදුමණ් ර්තභහන ඹව ඳහරන ආණ්ඩු ශ්රී 

රංහ තුශ ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ වුන්සිරඹෂණ ආයේබ කිරීභට 

අලය මලි ටයුතු සදහනේ යමින් තිමඵන න්දර්බඹෂණ 

ඹටමත්යි. මරෝමණ මඵොමවෝ යටර ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ 

අභහතයහංලඹෂණ -Family Affairs Ministry එෂණ-  තිමඵනහ. 

අමේ යමේ එළනි අභහතයහංලඹෂණ මනොභළති වුත්, එළනි 

වුන්සිරඹෂණ ඇති කිරීභ පිළිඵයි අපි මේ මඹෝජනහ වයවහ මේ 

බහ තුළින් වඬෂණ භතු යන්මන්.  

එ ඳළත්තකින්, මීට අවුරුදු 20ට, අවුරුදු 30ට ඈත 

අතීතමණත්, අවුරුදු 20කින්, අවුරුදු 30කින් ඳසු භෆත අතීතමණත් 

අමේ භහජඹ තුශ විවිධ ඳරිණහභඹන් සිේධ මරහ තිමඵනහ. ඒ 

ඳරිණහභඹන්ම  ේඳනඹ ළඩිමඹන්භ දළමනන්මන් ඳවුල් 

ංසථහටයි. අපි 1977න් ඳසු ඵළලුමොත්, එ ඳළත්තකින් 

මමශ මඳොශ අර්ථ ක්රභඹ සථහඳනඹ මේදි, අමේ යමේ භේරු 

මවෝ පිඹරු, භවය මරහට මේ මදමදනහභ රැකිඹහ වහ 

විමේලත න අසථහ තිමඵනහ. එමර ඔවුන් විමේලත න 

අසථහරදී මඵොමවෝ විට දරුන් මුහුණ මදන ළටලු තිමඵනහ. 

ඒ හම භ භවය විට දරුන් විමේලත වීභ නිහ යට තුශ රැඳී 

සිටින මඹෝෘේධ මදභවුපිඹන් මුහුණ මදන ළටලුත් තිමඵනහ. 

ඒ හම භ භහ උඳමේලනඹට ේඵන්ධ කිහිඳමදනකු එෂණ ථහ 

ශහභ ඒ අඹ භට කිේහ, "මීට අවුරුදු 5ට, අවුරුදු 6ට ්රථභ 

උඳමේලනඹ වහ තභන් ශඟට එන මුහ දහඹඹන් -clientsරහ- 

අතිඵහුතයඹෂණ ආමේ බීභත්මින්, එමවභ නළත්නේ ආක්රභණශීලී 

-aggressive- අන්දමින්, එමවභ නළත්නේ, රවහරී 

සහමිපුරුඹහ මවෝ බහර්ඹහ නිහ ඇති න ්රලසන පිළිඵයි. 

වළඵළයි අද නමොට උඳමේලනඹ වහ එන මුහ 

දහඹඹන්මන් අතිඵහුතයඹෂණ එන්මන් විමලුමඹන්භ මේ 

smartphone කිඹන නවීන දුයථනඹ ඇතුළු අමනකුත් දුයථන 

බහවිතඹ නිහ ඇති ව ආයහවුල්, භහජ මේ අඩවි ව එළනි 

න්නිමේදන භහධයඹ න Skype, Viber, WhatsApp, IMO 

ේඵන්ධමඹන් ඇතින ආයහවුල් පිළිඵයි" කිඹරහ. එමවභ නේ, 

එ ඳළත්තකින් විමේල යටරට ඹන මදභවුපිඹන් නිහ රංහමේ 

ඉතිරි න දරුන්, ඒ හම භ දරුන් විමේල යටරට ඹෆභ නිහ 

රංහමේ රැඳී සිටින මඹෝෘේධ මදභවුපිඹන්, ඒ හම භ න 

භහධය - new media - බහවිතඹ ඹටමත් විමලුමඹන්භ භහජ මේ 

අඩවි -social media- ව smartphones ළනි ජංභ දුයථන 

845 846 



ඳහර්ලිමේන්තු 

බහවිතඹ ඇතුළු මභළනි හයණහ ර්තභහන තත්ත්ඹට ඵරඳහ 

තිමඵනහඹ කිඹන එයි උඳමේලනඹට ේඵන්ධ අඹම  භතඹ 

න්මන්. 

ජී විදයහ අංලමඹන් උස මඳශට ඉමන න්නහ දරුකු 

භට ථහ යරහ ඹේ මදඹෂණ පිළිඵ වනෂණ ශහ. ඒ දරුහට 

විබහඹ ලිඹන්න තිමඵන්මන් ත අවුරුේදයි. වළඵළයි ඒ දරුහ 

නළටුේරට දෂණයි. ඒ දරුහම  තහත්තහ නළවළ. ජී විදයහ 

අංලමඹන් ඉමන න්නහ භන් විඹ ඵහහිය ටයුත්තෂණ විධිඹට 

ඒ දරුහ නළටුේ ඉමන න්නහට ඒ දරුහම  අේභහ ළභළතියි.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, වළඵළයි ඳහමල් 

විදුවල්ඳතිරිඹත්, ජී විදයහ අංලමණ ගුරුරුත්, උඳමේලරිඹත් 

මේ දරුහ ළනහ. ඒ ළන්මන් මභොද  “මේ දරුහ නිඹත 

ලමඹන්භ වදය විදයහරඹට මත්මයන රළයිසතුට අපි අනුභහන 

යන දරුමෂණ. වළඵළයි මේ දරුහ නළටුේරට ඹනහ ළඩියි” 

කිඹරහ ජී විදයහ අංලමණ අඹ ගිහිල්රහ විදුවල්ඳතිරිඹට කිඹපු 

නිහයි. විදුවල්ඳතිතුමිඹ උඳමේලනඹට  ේඵන්ධ උඳමේශිහ 

ළනහ. මඵොමවෝ ඳහල්ර උඳමේලනඹට ඉන්මන් ඒ 

ඳහමල්භ උන්න ගුරුයමඹෂණ, එමවභ නළත්නේ ගුරුරිඹෂණ. ඒ 

උඳමේශිහ දරුහට කිඹනහ, “ජී විදයහ ඳන්තිමණ ඉන්නහද, 

නළටුේ ඳන්තිමණ ඉන්නහද කිඹරහ තීන්දුෂණ න්න”යි කිඹරහ. 

උඳමේලරිඹ ත්ත උඳමේලනඹ ඒයි. මභඹ, මීට අවුරුදු 

ණනහට මඳය භහතය දිසත්රිෂණමණ ජනප්රිඹ ජහති ඳහර 

සිදුවුණු මදඹෂණ. ඒ හයණඹ නිහ ඒ දරුහත්, අේභහත් දළඩි 

භහනසි ආතතිඹට රෂණ වුණහ. මභඹ, එ කුඩහ සිේධිඹෂණ 

ඳභණයි. වළඵළයි මේ යමේ මභළනි සිේධීන් සිඹ දවස ණනෂණ 

මඳන්නුේ යරහ මදන්නට පුළුන්.   

අද භහ ඉදිරිඳත් යන හයණඹ ේඵන්ධමඹන් අමේ යමේ 

ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයහංලඹට හභ 

වළකිඹහෂණ තිමඵන ඵ අපි දන්නහ. ඒ නිහ මුලින්භ සිදුවිඹ යුතු 

තිමඵන්මන්, ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ වුන්සිරඹෂණ -Family 

Affairs Council එෂණ- ඇති යන්නට අලය මලි ධර 

ඳත්රිහ -white paper එ- එමවභ නළත්නේ  ඒ වහ අලය 

ංල්ඳ ඳත්රිහ  -concept paper එ- වදන එයි. ඒ වහ 

යමේ විවිධ ෂණමුත්රඹන් නිමඹෝජනඹ යන, මේ වහ ේඵන්ධ 

යත වළකි, විලසවිදයහරමණ සිට අමනකුත් මදස විමදස 

බුේධිභතුන්මන් භන්විත ංචිතඹෂණ වදහ න්න ඕනෆ. ඒ 

ංචිතඹට නිර ඵරමඹන් ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි  ටයුතු 

අභහතයහංලඹ, හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹ ළනි 

අභහතයහංල නිමඹෝජනඹ යන අභහතයතුභන්රහ ව ඳරිඳහරන 

නිරධහරින් ඇතුළු යන්න පුළුන්. ඒ හම භ මෞය 

අභහතයහංලඹ ඳළත්මතනුත් ඇතුශත් ශ යුතු අඹ ඉන්නහ නේ ඒ 

අඹත් ඇතුශත් යරහ ඒ වහ අලය මටුේඳත ස කිරීභ 

තභයි ඳශමුන පිඹය විඹ යුත්මත්.  ඉන්ඳසු ඒ මටුේඳත භහජඹ 

තුශ තත් යෂණ හච්ඡහට බහජන යරහ, ඒ හච්ඡහමේ 

පිඹයෂණ විධිඹට, ජහති ශභහයෂණ අධිහරිඹ මොඩනළඟුහ 

හම , විමේල රැකිඹහ ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යන ආඹතන 

මොඩනඟපු ආහයඹට, එමවභ නළත්නේ ශ්රී රංහ හන්තහ 

හර්ඹහංලඹ මොඩනඟපු ආහයඹට මේ ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ 

වුන්සිරඹ -Family Affairs Council එ - ඇති යන්න අඳට 

පුළුන් මයි. ඒ ආඹතනඹ සථහපිත ශහභ එඹට අලය ලෂණතිභත් 

ජහරඹෂණ යට තුශ සථහඳනඹ යන්න ඕනෆ.  

ඒ ජහරඹ ජහති භේටමින්, ඳශහත් භේටමින්, -අලය නේ 

ඳශහත් බහර වමඹෝඹත් රඵහමන- ඉන්ඳසු දිසත්රිෂණ 

භේටමින්, ්රහමේශීඹ මල්ේ ඵර ්රමේල භේටමින් -අලය නේ 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර වමඹෝඹත් රඵහ මන- ඇති යන්න 

ඕනෆ. ඒ හම භ ්රහමේශීඹ මල්ේ හර්ඹහරර ඉන්න ශභහ 

යෂණ, එමවභ නළත්නේ ශභහ ටයුතු පිළිඵ අදහශ නිරධහරින්, 

ඒ හම භ උඳමේලනඹට අදහශ නිරධහරින් එතු ය මේ තෘණ 

මර භේටභ දෂණහ ඹන්ත්රණඹෂණ වදන්න පුළුන් මන්න ඕනෆ. 

එළනි ඹන්ත්රණඹෂණ ස කිරීමභන් යමේ ආර්ථි, භහජයීඹ, 

ංසෘති ළටලු යහශිඹෂණ භතු කිරීභට මවුතු වී තිමඵන මේ ඳවුල් 

ංසථහන්හි අර්බුද විඳීභට ව ඳවුල් ංසථහ ඩහත් ංවිධිත 

ආහයමඹන් ලෂණතිභත් කිරීභට ඩහ විධිභත් ක්රභමේදඹෂණ යමේ 

ඇති කිරීභටයි, ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ වුන්සිරඹෂණ පිහිටුවීභ 

වහ ව මේ බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

යන්මන්. මඵොමවොභ සතුතියි, රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

 
ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මඹෝජනහ සථිය කිරීභ වහ රු විමේඳහර මවේටිආයච්චි 

භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.54] 
 

ගරු විනිඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී රු 

බුේධි ඳතියණ භළතිතුභහ ඉතහභත් ළදත් හමරෝචිත 
මඹෝජනහෂණ බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ ලමඹන්  ඉදිරිඳත් 

ය තිමඵනහ. යජඹෂණ වළටිඹට, ඹව ඳහරන ආණ්ඩුෂණ වළටිඹට 
අමේ සිඹලු ටයුතු ඉතහභත් හදහචහයහත්භ ඉටු යන්න ඕනෆ. 

ඒ හම භ මේ යට ඉතහ මෞබහයත්, ඉසුරුභත් යටෂණ ඵට ඳත් 

යනමොට මේ යමේ ඳවුල් ංසථහ ේඵන්ධමඹන් ළදත් 
රුණු හයණහ යහශිඹෂණ පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු යන්න ඕනෆ. 

ඒ අනු එතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ 
වුන්සිරඹෂණ ඇති ශ යුතුඹළයි  කිඹන මඹෝජනහ භහ සථිය 

යනහ.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ආෘතිඹෂණ වළටිඹට රුණු 

හයණහ කිහිඳඹෂණ එතුභහ වන් යරහ තිබුණහ. මේ අසථහමේදී 

ඔඵතුභහම  අයඹ භත භහ ඒ ේඵන්මඹන් රුණු මද තුනෂණ 
්රහල යන්න ඕනෆ. අද මේ යමේ භහජ ්රලසන යහශිඹෂණ  

තිමඵනහ. මේ මභොමවොමත් රු බහමේ විමේල රැකිඹහ රු 
ඇභතිතුමිඹ ඉන්නහ. හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු පිළිඵ රු 

ඇභතිතුමිඹත් ඉන්නහ.  

රු ඇභතිතුමිඹනි, අපි දන්නහ අද අලුත් ළඩ පිළිමශෂණ 

අනු මේ ෂණමුත්රඹ ඉසයවට ඹන්න අලය  ඵ. මභොද, මේ 

යමේ ඉතහභ  අහරුණි, අහනහන්ත මේල් සිදු මරහ 
තිමඵන නිහ. විමලුමඹන්භ අද ශභහ අඳචහය වහ අඳමඹෝජන ළඩි 

ලමඹන් සිේධ නහ. පිඹහ නළති දරුන්ට ව ළන්දඹු 
බිරින්දෆරුන්ට තිමඵන ්රලසන මඵොමවෝයි. මඵොමවෝ විට ඒ අඹට 

කිසිදු රැයණඹෂණ නළවළ. ඒ අඹ ඉතහභ නහටුදහඹ 
තත්ත්ඹට ඳත් මරහ තිමඵනහ.  

 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ථහ අන් යන්න. 
 

ගරු විනිඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ මභභ හයණඹ 

ේඵන්ධමඹන් ඳභණෂණ අධහනඹ මඹොමු යමින් ථහ 

අහන යන්නේ.  

847 848 

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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අද යමේ දිෂණහද නඩු  විලහර ්රභහණඹෂණ තිමඵනහ. ඒත්. 

රංහමේ family court එෂණ නළවළ. අද ඕසමේලිඹහ හම  

දියුණු යටර අධියණ ඳේධතිමඹන් මන් මරහ, හුමදරහ ඒ 

නඩු ටයුතු සිේධ න්මන්. ඒ නිහ අපි ඉදිරිමණදී ඳවුල් ටයුතු 

ේඵන්ධ වුන්සිරඹ සථහපිත කිරීමේ ටයුත්තට සදහනේ විඹ 

යුතුයි. භහ මුලින් වන් ශ අභහතයහංල ේඵන්ධ ය මන මේ 

පිළිඵ  ඉතහභ ඩිනමින් ළඩ පිළිමශෂණ ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි 

කිඹරහ භහ මේ අසථහමේදී ්රහල යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

[தற.த. 6.57] 
 

ගරු ළන්ි  ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
வகப  தறறச் சதரரகர்  அர்கஶப, இன்த வகௌ 

உதப்தறணர் தைத்றக தற அர்கபரல் வகரண்டுப்தட்ட, 

குடும்த அனஷகப் தனப்தடுத்துற்கரக குடும்த அலுல்கள் 

தற்நற ஶதஷவரன்ஷந ஆம்தறத்ல் வரடர்தரண இந் 

எத்றஷப்தைஶஷபப் தறஶஷஷ ரன் ஶற்கறன்ஶநன். 

அற்கரக அஷப் தரரட்டுகறன்ஶநன்; ங்கலஷட ரய் - 

ந்ஷ, தட்டன் - தட்டித்ஷட ரழ்க்ஷக னரற்ஷநப் 

தரர்க்கறன்நஶதரது, து தொறர்ந் தறன்தைம் அர்கபறஷடஶ 

எத தைரறந்துர்வு, றட்டுக்வகரடுப்தைப் ஶதரன்ந ஏர் உநவுப் 

தறஷப்தைத் வரடர்ந்றதந்து. ஆணரல், இன்ஷந அச 

உனகத்றஶன - வீண உனகத்றஶன அசக் கல்ரம், 

அசரகப் தறள்ஷபஷப் வததல், அசரகப் 

தறரறந்துஶதரல் ன்ந எத றஷனரன் சதோகங்கபறல் 

அறகரறத்துச் வசல்கறன்நது.  

இறலும் குநறப்தரக இனங்ஷகஷப் வதரதத்ஷறல் 30 

தட கரன த்த்ம் ந் தரறசுகபறல் இந்க் குடும்த ன்தொஷந, 

குடும்தப் தறரறவு ன்தண சர்சரரரண றடங்கபரகப் 

ஶதரய்றட்டண. குநறப்தரக டக்கு, கறக்ஷகப் 

வதரதத்ஷறல், கஷத் வரஷனத் வதண்கள், 

கஷ இந் வதண்கள் இன்த து தறள்ஷபகஷப 

பர்த்வடுப்தற்கும் சதோகத்றஶன எத சறநந் தரதுகரப்ஷதப் 

வதற்தக்வகரள்ற்கும் றகவும் கஷ்டரண எத றஷனஷ 

றர்வகரள்கறநரர்கள். ணஶ, அர்கலக்குப் தரதுகரப்தைக் 

வகரடுக்கறன்ந ஷகறல் இவ்ரநரண ஶதஷஷ 

அஷப்தவன்தது றகவும் வதரதத்ரணரகும்.  

அதுட்டுல்ன, இந் த்த்ம் ந் தரறசுகபரல் து 

தறஶசங்கபறஶன இன்த குடிஶதரஷப் தக்கம் றகவும் 

ஶரசஷடந்றதக்கறன்நது. இணரல்  குடும்தங்கபறல் ற்தடும் 

தறச்சறஷணகபரல் சறததறள்ஷபகபறஷடஶ ணத்ரக்கம் 

ற்தடுகறன்நது. இந்ப் தறள்ஷபகள் ங்கலஷட 

தறச்சறஷணகஷப ரரறடம் கூதது, வ்ரத அஷணச் 

சரறவசய்வன்த வரறர எத றஷனறல் 

கரப்தடுகறன்நணர். இஶஶதரன ன்தொஷநகலக்கு 

உள்பரகறன்ந வதண்கள் வபறறஶன கூநதொடிர சறன 

தறச்சறஷணகஷபத் க்குள்ஶப ஷத்துப் தைஷத்துக் 

வகரண்டிதப்தணரல் ற்தடுகறன்ந ணத்ரக்கங்கள் 

கரரக அர்கபறன் குடும்தச் சூழ்றஷனவன்தது றகவும் 

தரறக்கப்தடுகறன்நது. இவ்ரநரண றடங்கள் 

கறரப்தைநங்கபறஶன றகவும் லறம் வதற்தக் 

கரப்தடுகறன்நண. 

அதுட்டுல்ன, இந் த்த் கரனத்றஶன இடம்வதற்ந  

அசத் றதங்கபறணரல் குடும்தங்கள் தறரறந்துஶதரகறன்ந 

றஷனஷரணது இன்த ங்கலஷட டக்கு, கறக்குப் 

தகுறகபறஶன அறகரறத்துச் வசல்கறன்நது. இவ்ரத 

குடும்தங்கள் தறரறணரல் அக்குடும்தங்கபறலுள்ப 

வதண்கபறஷடஶத்ம் தறள்ஷபகபறஷடஶத்ம்  ண உஷபச் 

சல்கள் ற்தடுதுடன், அர்கள் வதரதபரர ரலறரகவும் 

தரறக்கப்தடுகறன்நணர். அத்துடன், தறள்ஷபகள் கல்ற 

ரலறரகவும்  தரறக்கப்தடுகறன்நணர்.  ங்கலஷட 

தறச்சறஷணகஷப ரரறடம் கூதது, அற்கு வ்ரத லர்வு 

கரண்தது ன்தது வரறர எத றஷனறல் அர்கள் 

இதக்கறநரர்கள். ஆகஶ, இவ்ரநரண எத ஶதஷஷ 

றதவுதுடன், அன்தோனரக அர்கலக்கு 

ற்ஶதரஷணஷத்ம் உபறல் ரலறரண  சறகறச்ஷசகஷபத்ம் 

அபறக்கறன்ந ஷகறல் சதோகத்றல் ம்தறக்ஷகக்குரற, 

ன்றப்தைள்ப வதண்கஷபஶ அந்ப் ஶதஷக்கு றறக்க 

ஶண்டுவன்தம் ஶகட்டுக்வகரள்ப றதம்தைகறன்ஶநன்.  ன்நற.  

 

[අ.බහ. 7.00] 
 

ගරු චන්දිම ගමනේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ 

වුන්සිරඹෂණ සථහඳනඹ කිරීභ වහ අද මනහ මඹෝජනහ ඇත්ත 

ලමඹන්භ හලීන මඹෝජනහෂණ. මභභ ෂණමුත්රඹ අපි මඵොමවොභ 

සුළුමන් දළෂණත්, එභ ෂණමුත්රඹ ඉතහභ  පුළුල්. ඒ හම භ ඉතහභ 

ංමේදීයි. ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ වුන්සිරඹෂණ ඇති කිරීභ නිහ 

සිදුන මුහ භත මොඩෂණ මේල් ඹවඳත් මනහ. ඳවුරට 

ළටලුෂණ ඇති වුණහභ, ඒ ළටලු නියහයණඹ යන්නහ 

ක්රභමේදඹ, ඔවුන් ඳවුරෂණ විධිඹට ඊට මුහුණ මදන ආහයඹ, 

තභන්ට ළරමඳන අභතය ආදහඹේ භහර්ඹෂණ මොඹහළනීභ, 

දරුන් ව මදභේපිඹන් අතය මවො ේඵන්ධතහෂණ ඇති කිරීභ,  

ඳහල්ර ගුරුරුන් අතය තිමඵන ළටලු  ආදී ලමඹන්  පුළුල් 

ෂණමුත්රඹෂණ මේ තුශ තිමඵනහ. 

අද භවය යටල්ර ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ වුන්සිරඹට 

ඹටත්, මේ මුහ  ඳඹන සමේච්ඡහ ංවිධහන ඳහ තිමඵනහ. 

අමේ යමේ තභ ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ වුන්සිරඹෂණ සථහඳනඹ 

මරහ නළවළ. ඉදිරිමණදී එඹ සථහඳනඹ යරහ, ්රහමේශීඹ මල්ේ 

භේටභටත් ඔේඵට ගිහිල්රහ, තුරහන භේටභ දෂණහභ මේ මුහ 

පුළුල් ශ යුතුයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ. ඒ වයවහ ඉදිරිමණදී 

ඹවඳත් භහනසිත්ඹකින් යුත් ඳවුල් හම භ බුේධිභත් ව 

නියවුල් භනකින් යුතු අධයහඳනඹ රඵන්න පුළුන් දරු 

ඳයේඳයහෂණ ඇති මරහ යට තුශ බුේධිභතුන් බිහි කිරීභට මභඹ 

අන්  අසථහෂණ මයි කිඹන විලසහඹ ඳශ යමින් භභ නිවඬ 

මනහ. සතුතියි. 
 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have two minutes.  

 

[தற.த. 7.02] 
 

ගරු මි ල්ලළගනම් ි කරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
வகௌ தறறச் சதரரகர் அர்கஶப, குடும்த அனஷகப் 

தனப்தடுத்துற்கரண குடும்த அலுல்கள் தற்நற ஶதஷ 

என்ஷநத் ரதறப்தது வரடர்தரண இந் எத்றஷப்தைப் 

தறஶஷஷ தொன்ஷத்ஷக்கு ணது ரழ்த்துக்கஷப 

தொலில் தைத்றக தற அர்கலக்கு வரறறத்துக்வகரள்ப  

கடஷப்தட்டிதக்கறஶநன். இது கரனத்றற்குப் வதரதத்ரண 

எத தறஶஷ ன்தஷறட, த்கத்றற்குப் வதரதத்ரண எத 

தறஶஷ ன்தஷ ரன் இந் சஷதறல் சுட்டிக்கரட்ட 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

றதம்தைகறன்ஶநன். கரம், கற்குஷககபறஶன ரழ்ந் ணறன் 

றசரத்ஷக் கண்டநறந்ஶரடு தசுஷப்தைட்சற ன்ந 

த்கத்றற்குள் தகறநரன். அடுத் கட்டரக, கடல் பத்ஷப் 

தன்தடுத்ற ங்கபது வதரதபரரத்ஷ, ரழ்றஷன 

வததக்கறக்வகரள்ப தொற்தட்டவதரலது ரங்கள் 'லனப்தைட்சற' 

ன்ந த்கத்துக்குள் தகறஶநரம். அற்கு அடுத்ரக, 

ஷகத்வரறல் தைட்சறறதெடரக தல்ஶத சரணங்கஷபக் 

கண்டுதறடிக்கறன்ஶநரம். இந் தோன்த தைட்சறகபறதெடரகப் 

தறத்ன் றஷபவுரன் சறப்தைப் தைட்சற! இந் சறப்தைப் 

தைட்சறறதெடரக ரதடத்ஷப் தரதுகரக்கும், ரதடத்றன் 

உரறஷகஷபப் தற்நறப் ஶதசும் கம்தணறசம் தகறன்நது. அற்கு 

அடுத் கட்டரக ரங்கள் அஷடந் த்கம்ரன் வரறல்தட்த 

த்கம்! இந்த் வரறல்தட்தத்றதெடரக ற்தட்டிதக்கறன்ந 

ரற்நம்ரன் Information Age ணப்தடும் கல் தைட்சற 

த்கரகும். இந் கல் த்கத்றல் இப்ஶதரது ரம் ரழ்ந்து 

வகரண்டிதக்கறன்ஶநரம். இந் கல் த்கரணது அடுத் 

கட்டத்றல் இன்தவரத த்கத்றற்கு ங்கஷப 

இட்டுச்வசல்கறன்நது. அதுரன் குடும்த த்கம்! இன்த கல் 

த்கம் ம்ஷ ஆட்வகரண்டு, ம்ஷச் சறநடிக்கும் எத தறரண 

அம்சரக ரநற, குடும்தத்ஷப் தரறக்கறன்ந தறரண 

றடரகவும் ரநறறதக்கறநது. அஷத்ரன் தைத்றக தத்ற 

அர்கள் ன்தஷட தறஶஷறல் தகறங்கரக 

தொன்ஷத்ரர். இந் கல் தைட்சறகபறதெடரக - சதோகப் 

வதரது ஷனத்பங்கபறதெடரக தத்து தௐதரய் ஷகறல் 

இல்னரன்கூட தத்ரறம் தௐதரய் வததறரண எத 

வரஷனஶதசறஷக் ஷகறல் ஷத்துக்வகரண்டு கல்கஷபப் 

தரறரதகறன்ந எத சூழ்றஷன உதரகற, அது குடும்தச் 

சலறஷ உதரக்கறக்வகரண்டிதக்கறன்நது. இறலிதந்து 

லள்ற்கு, குடும்த த்கத்ஷ லபவும் றதவுற்கு, இந் 

ஶரசஷண றகவும் அசறரணவன்த வரறறத்து, 

ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, றஷடவததகறன்ஶநன்.  

 
[අ.බහ. 7.04] 

 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ (ජළි ක ප්රි ඳත්ි  ශළ 
ආර්ථික ක ුතතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றஶரன் வதஶர - ஶசற வகரள்ஷககள் 

ற்தம் வதரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அஷச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අමේ යටට,  අමේ භහජඹට 

අලය හලීන භහතෘහෂණ ේඵන්ධමඹන් අද ඉදිරිඳත් ය ඇති 

බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ පිළිඵ ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී            

රු බුේධි ඳතියණ භළතිතුභහට ව අමනකුත් සිඹලුභ 

භන්ත්රීතුභන්රහට භභ ්රථභමඹන් සතුතින්ත මනහ. 

භහජඹෂණ වළටිඹටත්, යටෂණ වළටිඹටත් අමේ ඳවුල් ඒඹ 

ලෂණතිභත් කිරීභ ඉතහභ ළදත්. මභොද, ඳවුල් ඒඹ වයවහ 

තභයි, ආර්ථි ලමඹන්, භහජයීඹ ලමඹන් අඳට යටෂණ 

වළටිඹටත් ලෂණතිභත් මරහ ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ඳදනභෂණ 

වදහන්න පුළුන් මන්මන්. නමුත්, නතන මරෝමණ අලුත් 

තහෂණණඹ නිහ, අලුත් ආර්ථි යටහෂණ නිහ,  පිට යටලින් එන 

විවිධ ංසෘති ඵරඳෆේ නිහ ඳවුල් ඒඹට අද විවිධ ඵරඳෆේ, 

ඉතහභ අහිතය ඵරඳෆේ එල්ර මරහ තිමඵනහ. ඒ තුළින්            

ඳවුල් ඒ මදදයහ මොස, ඳවුරෂණ වළටිඹට ටයුතු යනහ 

මනුට මන් මන්, විවිධ නීති විමයෝධී ක්රිඹහරට,                     

භහජඹ පිළිමනොන්නහ මේල්රට විලහර මර ඇේඵළහි             

මරහ තිමඵනහ. 

ඒ නිහ අද ඳළළති ංහදඹ තුළින් ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ, මේ 

පිළිඵ ඩහත් සුදුසු  ඹන්ත්රණඹෂණ ක්රිඹහත්භ යන්න භහ 

ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. විමලුමඹන් මේ ේඵන්ධමඹන්  

අග්රහභහතය රු යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහම ත් අධහනඹ මඹොමු 

මරහ තිමඵනහ. විමලුමඹන් හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු 

අභහතයහංලඹ හම භ භහජ විඵර ළන්වීේ  වහ සුබහධන 

අභහතයහංඹ  ඇතුළු සිවිල් ංවිධහන මභන්භ අමනකුත් බුේධිභතුන් 

එෂණහසු යමන මේ පිළිඵ පුළුල් ංහදඹෂණ යරහ ටයුතු 

යන්න අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. අපි දන්නහ, උතුරු 

නළ මඟනහිය ්රමේලර ඳළළති යුේධඹ නිහ ඳවුල් විලහර 

ංයහෂණ මන් වුණහ හම භ මිඹ ගිහින් තිමඵනහ. ඒ විතයෂණ 

මනොමයි, දකුමණ් අමේ වමුදහ මොල්දහදුන්ම  ඳවුල්රත්  පිඹහ 

මවෝ භ නළති වීභ තුළින් විලහර ළටලු ඇති මරහ තිමඵන 

හනුෂණ.  ඒ අඹට ආර්ථි වහ භහජීඹ ලමඹන් මුහුණ දීභට 

තිමඵන ්රලසන ේඵන්ධමඹන් අපි ඳත් යන ඳවුල් ටයුතු 

පිළිඵ වුන්රඹ භ් න් පුළුල් අධයඹනඹෂණ යනහ. එභ 

්රලසනරට හර්ථ මුහුණ දීභ ව ඇතින ඵරඳෆේ තුළින් 

ඳවුල් ඒඹ විනහල වීභ ළශළෂණවීභත්, ඒ හම භ ඹේ කිසි ්රලසන 

ඇති මරහ තිමඵනහ නේ ඒහ ඉදිරිමණ දී නියහයණඹ යන්මන් 

මොමවොභද කිඹන පුළුල් භහතෘහ ඔසමු අපි ඉදිරිඹට ඹන්නට 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි, මේ අසථහමේ දී භම  

ථහ අන් යරහ, රු හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු ඇභතිතුමිඹට 

අසථහ රඵහ මදනහ. එතුමිඹම  අභහතයහංලඹ ඹටමත් මේ 

පිළිඵ මභමතෂණ ය ඇති ළඩටවන් ළන එතුමිඹ විසතය 

යයි. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට,  රු චන්ද්රහනි ඵණ්ඩහය අභහතයතුමිඹ. 

 

[අ.බහ. 7.07] 
 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්මිය (කළන්තළ  ශළ ෂමළ 

ක ුතතු අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) சந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்தம் 

சறதர் அலுல்கள் அஷச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 

and Child Affairs) 

රු නිමඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  අද දමු අමේ රු 
බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ මනහ මභභ හලීන මඹෝජනහ 

ේඵන්ධ අපි  සතුතින්ත මනහ.  ඳවුල් ඒ ලෂණතිභත් 
කිරීභ මනුමන් ඉදිරිමණ දී ඳවුල් ටයුතු පිළිඵ වුන්රඹෂණ 

ඇති යරහ ටයුතු යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. මභභ 

මඹෝජනහමේ වන් රුණුරට අදහශ හන්තහ වහ ශභහ 
ටයුතු අභහතයහංලඹ වයවහ මේ න මොටත්  ළඩටවන් විලහර 

්රභහණඹෂණ  ආයේබ ය  තිමඵනහ.  මේ ඹටමත් ඳවුල් ඒ 
ලෂණතිභත් කිරීභට, විමලුමඹන් ළන්දඹු හන්තහන්ම  

ආර්ථිඹ ලෂණතිභත් කිරීභට ළඩටවන් ණනහෂණ අපි මේ න 
මොට ආයේබ යරහ තිමඵනහ.  

අමේ අභහතයහංලඹට ඒහඵේධ වළභ ්රහමේශීඹ මල්ේ 

මොේ හඹකින්භ නිරධහරින් ඳත් යරහ ඉන්නහ. ඒ සිඹලු 

මදනහභ මේ න මොටත්  ඳවුල් භඟ ඒහඵේධ උඳමේලන 

ටයුතු ආයේබ යරහ තිමඵනහ. විමලුමඹන්භ ඳවුල් ලෂණතිභත් 

කිරීභ, ඳවුල් එමුතු තඵහ ළනීභ, ඒ අඹම  ආයෂණහ කිඹන 

මේ සිඹලු මේ  ේඵන්ධ ළඩටවන් ඒ නිරධහරින් වයවහ මේ න 

මොටත් අපි සිදු යමන ඹනහ. ඒ විතයෂණ මනොමයි,  මඵොමවෝ 

ළන්දඹු වහ ෘව මලි හන්තහන්ට ජීත් වීභට නිෂණ ඳහ 
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නළති අසථහ අපි දළරහ තිමඵනහ. මේ හයණහමේදීත් අපි ඒ 

හන්තහන් මනුමන් භළදිවත් මරහ විමලුමඹන්භ නිහ වහ 

ඉදිකිරීේ අභහතයහංලඹත් එෂණත් ේඵන්ධ මරහ ඒ අඹට නිහ 

රඵහ දීමේ ළඩටවන් අපි ආයේබ ය තිමඵනහ.  

දරුන්ම  ඳළත්මතන් ත්තහභ, අපි ඒ ඳවුල් ඒ යහශී 

යමන දරුන්ම  ආයෂණහ පිළිඵ උඳමේලන ළඩටවන්  

සිදු යමන ඹනහ.  එමභන්භ ඳහල් භේටමිනුත්  දරුන් ඒ 

යහශී යමන එභ උඳමේලන ළඩටවන් යමන ඹනහ. එහිදී, 

ඒ ඳවුල්ර ආයෂණහ පිළිඵ, ඒ ඳවුල් ලෂණතිභත් සිටිඹ 

යුත්මත් ඇයි කිඹන හයණඹ පිළිඵ උඳමදස රඵහ මදනහ.  මේ 

සිඹලු හයණහ ඇතුශත් න ආහයඹට අපි එභ ළඩටවන් 

යමන ඹනහ.  

 භත් ද්රය නිහ විලහර ලමඹන් ඳවුල් විනහල මනහ. 

විමලුමඹන් මරය ශභනහහරිත්ඹ වරිඹහහය ඳත්හ න්න 

ඵළරි මවුතන් භත  ඳවුල් විනහල මරහ ඹනහ. ඒ සිඹලු මේ ළන 

උඳමේලන ළඩටවන් අපි  ්රහමේශීඹ මල්ේ මොේ හ 

භේටමින් යමන ඹනහ. 

මභභ ්රලසන ළඩි ලමඹන්භ භතු මරහ තිමඵන්මන්, බිරි 

මවෝ සහමි පුරුඹහ විමේලත මරහ සිටින ඳවුල්ර ඵ අපි 

දකිනහ. ඒ ේඵන්ධත් අපි ළඩටවන් ණනහෂණ ක්රිඹහත්භ 

ය මන ඹනහ. ඳවුල් විඵර ළන්වීභ කිඹන හයණඹ 

ත්තහභ, අමේ අභහතයහංලඹට අභතය විමලුමඹන්භ මෞය 

අභහතයහංලඹ, අධයහඳන අභහතයහංලඹ, ෘකර්භ අභහතයහංලඹ 

හම භ, විමේල රැකිඹහ අභහතයහංලඹත් ඒහඵේධ ළඩටවන් 

විලහර ංයහෂණ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ හම භ අපි ඉදිරිමණදී 

දිසත්රිෂණ භේටමභන් ව ඒ රළමඵන සිඹලුභ මුදල්ලින් සිඹඹට 

25ෂණ හන්තහන් විඵර ළන්වීභට, හන්තහන්ම  ආර්ථිඹ 

ලෂණතිභත් කිරීභට මන් යන්න මේ නමොට තීන්දු ය 

තිමඵනහ. ඒ වයවහ අපි විලහර ළඩ මොටෂණ යන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. මේ නමොටත් අපි ළඩටවන් 

ණනහෂණ ආයේබ යරහත් තිමඵනහ.  

"ඳවුර" කිඹන ඒඹ පිළිඵ අපි විමලු අධහනඹෂණ මඹොමු 

ශ යුතුයි.  ඳවුර ලෂණතිභත් කිරීභට ව ඳවුර තුශ විලසහඹ 

මොඩ නළඟීභට, ඳවුර ආයෂණහ කිරීභට විමලු අධහනඹෂණ මඹොමු 

යන්න ඕනළ. "ඳවුල් ටයුතු ේඵන්ධ වුන්සිරඹෂණ ඇති කිරීභ" 

කිඹන ඳවුල් ලෂණතිභත් කිරීමේ න ංල්ඳඹ ඉදිරිමණදී රු 

අග්රහභහතයතුභහම  නහඹත්ඹ තුළින් ආයේබ කිරීභට ටයුතු 

යනහ ඇති. දරුන්ම  ආයෂණහ ඇතුළු ඳවුමල් ඉදිරි භන 

ලෂණතිභත් යන්න මභඹ මඵොමවොභ මවො මඹෝජනහෂණ වළටිඹටයි 

අපි දකින්මන්.  

අමේ අභහතයහංලඹට අභතය අමනකුත් සිඹලුභ අභහතයහංල 

ඒහඵේධ ය මන මභභ ළඩටවන පිළිඵ මීට ළඩිඹ 

පුළුල් හච්ඡහ යන්න අපි ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. එභ් න් 

අඳට මඵොමවොභ ධනහත්භ ව ලෂණතිභත් ළඩ පිළිමශෂණ ඇති 

ඉදිරිමණදී මභභ ටයුත්ත ආයේබ යන්න පුළුන්භ රළමේවී. 

මභළනි අතයලය මඹෝජනහෂණ ඉදිරිඳත් කිරීභ ේඵන්ධ, 

හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයතුමිඹ වළටිඹට භභ විමලුමඹන්භ 

අමේ බුේධි ඳතියණ රු භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත නහ. අමේ 

අභහතයහංලඹත් ඒහඵේධ ඉදිරිමණදී මමයන මභභ ළඩ 

ටයුත්තට අලය වමඹෝඹ රඵහ මදමින්, එඹ හර්ථ ය 

න්න ඵරහමඳොමයොත්තු න ඵ වන් යමින් භම  චන 

සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ මභළනි අදවෂණ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ළන එතුභහම  ඳවුල් ඳසුබිභ එෂණ ඵරන මොට අපි පුදුභ 

මන්මන් නළවළ. මභොද, එතුභහ මවො උත් භේපිඹ මදඳශම  

පුමතෂණ. 
 

එකල්හි නේළල අ. භළ. 7.00 ඳසු කර ි බුනණන් ගරු නිනයෝජය 
කථළනළයකතුමළ විසන් ප්රහනය නනොවිමවළ ඳළර්ලිනම්න්තුල කල් 
තබන ී. 

ඳළර්ලිනම්න්තුල ඊ  අනුකූල, අ. භළ. 7.13 , 2016 නනොලෆම්බර් 
මව 16ලන දින වභළ වම්මි ය අනුල, 2016 නනොලෆම්බර් මව 24ලන 
බ්රශවහඳි න්දළ ප. භළ. 9.30ලන නතක් කල් ගිනේය. 

  
அப்வதரலது ஶம் தற.த. 7.00 றக்குப் தறந்றறட்டஷரல் 

ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரஶனஶ 

தரரலன்நத்ஷ எத்றஷத்ரர். 

அன்தடி, தற.த. 7.13 க்கு, தரரலன்நம் அணது 2016 ம்தர் 

16ஆந் ஶற லர்ரணத்றற்கறங்க 2016 ம்தர் 24, 

றரக்கறஷ தொ.த. 9.30 ற ஷ எத்றஷக்கப்தட்டது. 
 

And it being past 7.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 7.13 p.m. until 9.30 a.m. on 

Thursday, 24th November, 2016, pursuant to the Resolution of  
Parliament of 16th November, 2016.  
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ආං ශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

 

මපෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය: 
ඹහඳනඹ දිසත්රික්කය හ හුණු ක ්නනනනන හුහුප ඳහ ඇ ග ළුලු 
රංහ නිජ ළලි භහභ  ඳෞද්ලි අංලඹු ඳයන ඵු ඳශ න පුත් ඳත් හර්තහ 

 
විවර්ජන පනත් මකටුේපත, 2017 - [එමකොමෂොවහලන මලන් කෂ දිනය]: 

[ශීර් 118, 281, 285 (ෘෂිර්භ); ශීර් 135, 293 (ළවිලි ර්භහනනත); ශීර් 160, 283, 291 (භවළලි   ංර්ධන වහ ඳරිය); 
ශීර් 198, 282 (හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයප)]- හය බහ ේදී රහ ඵරන රදී. 

 
කල් තෆබීමේ මයෝජනළල: 

න ජීවී ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු තු  නනහසි ව ෘෂිහර්මි ඉ්ම් නිදවස කිරීභ 
 

ප්රහනල  ලිිතත ිළිතතුු 

අන්තර්ගත ප්රධාළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Problems Faced by Limestone Miners in Jaffna District 

Newspaper Reports on Privatization of Sri Lanka Mineral Sands Limited 
 

APPROPRIATION BILL, 2017 - [Eleventh Allotted Day]: 

Considered in Committee - [Heads 118, 281, 285 (Agriculture); Heads 135, 293 (Plantation Industries); Heads 160, 

283, 291(Mahaweli Development and Environment); Heads 198, 282 (Irrigation and Water Resources 

Management)] 
 

ADJOURNMENT MOTION: 

Release of Residential and Agricultural Lands Belonging to Department of Wildlife Conservation 

 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

துகநசரர் மற்தரர்கக் குல அநறக்கககள் 

 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

ரழ். ரட்டத்றல் சுண்க்கல் உகடப்மதரர் றர்மரக்கும் தறச்சறகணகள் 

இனங்கக கணற ல் றயணத் ணறரர் ரக்கம் தற்நற தத்றரறகக அநறக்கக 

 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட தறமணரரம் ரள்] :  

[கனப்தைகள் 118, 281, 285 (கத்தரறல்); கனப்தைகள் 135, 293 (ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல்); கனப்தைகள் 160, 

283, 291 (கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல்); கனப்தைகள் 198, 282 (லர்ப்தரசண ற்யம் லர்பதோன 

தொகரகத்தும்)] –  குலறல் ஆரப்தட்டது.  

 

எத்றகப்தைப் தறமக:  

ணஜலரசறகள் றகக்கபத்றன் சதொள்ப குடிறயப்தை ற்யம் றசரக் கரறககப றடுறத்ல் 

 

றணரக்கலக்கு லத்துதோன றகடகள் 





2016  නොළම්ඵර් 24   

පළර්ලිමේන්තුල 
தரரலன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
 

2016 මනොලෆේබර් 24  ලන  බ්රශවහපිනන්දළ 
2016  ம்தர் 24, றரக்கறக  

Thursday, 24th November, 2016 
________________________ 

 
පූ. භළ. 9.30  පළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ [ගු ිනංග සුමිනපළ මශතළ] 

මූළවනළරූඪ විය  
தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] கனக 

கறத்ரர்கள்.  

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 
 

 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ (පළර්ලිමේන්තු 

ප්රිනවංවහකරණ ශළ ජනමළධාය අමළතය වශ ආණ්ඩු පක්ම  

ප්රධාළන වංවිධාළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கயரறனக்க - தரரலன்ந 

யசலகப்தை ற்யம் தகுசண ஊடக அகச்சயம் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்மகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
රු  නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ස ද්ල ුයුතු 

අභහතයතුභහ   ුව නන 2015 ර්ඹ වහ ම්ඳව දිසත්රික්කය 

  කම් හර්ඹහර හ  හර්ඹ හධන ව ගිණුම් හර්තහ භභ 

ඉදිරිඳත් යමි.  භභ හර්තහ අබයනනතය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 

ශභනහයපඹ පිළිඵ ආංශි අධීක්කයප හය බහු  ඹොහු 

ශ යුතු ඹළයි භභ  ඹෝජනහ යමි.   
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, රු හුද ක අභහතයතුභහ  

 ුව නන  2015 ර්ඹ වහ  රෝ වෝර් ආර්ඹහ පඹ අයහුද  ක 

හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  භභ හර්තහ යජ හ හුද ක 

පිළිඵ හය බහු  ඹොහු ශ යුතු ඹළයි භභ  ඹෝජනහ යමි.   
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
துகநசரர் மற்தரர்கக் குல அநறக்கககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඵරලක්කය ග පිළිඵ ආංශි අධීක්කයප හය බහ  ත  ඹොහු 

යන රද “ශ්රී රංහ විදුලිඵර ඳනත ඹු ත් නි ඹෝ”, “2012 
ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ සුනිතය  ඵරලක්කය ග අධිහරි හ හර්ෂි 
හර්තහ” ව “2014 ර්ඹ වහ ඳයභහණු ලක්කය ග 
අධිහරි හ හර්ෂි හර්තහ” ම්ඵනනධ ඹනන, එභ හය 

බහ ේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 
වභළමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු මලිත් ජයිනක මශතළ 
(ரண்தைறகு யேத் ஜறனக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ජහ ග ආයක්කයහ පිළිඵ 

ආංශි අධීක්කයප හය බහ  ත  ඹොහු යන රද “2015 

ර්ඹ වහ ඵනනධනහහය  දඳහර්ත ම්නනතු ේ හර්ඹහධන 

හර්තහ” ම්ඵනනධ ඹනන, එභ හය බහ ේ හර්තහ භභ 
ඉදිරිඳත් යමි. 

 
වභළමේවය මත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
47(5) ලන වහාළලර නිමයෝගය ය මත් 

ිළිතගන්ලන ද ලළර්තළ 
றகனக்கட்டகப இன. 47 (5)இன்தடி 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்கககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 

 
ශ්රී ංකළ කළන්තළ වේමේනය (වංවහාළගත රීමේමේ) 

පනත් මකටුේපත 
ஸ்ரீ னங்கர கபறர் சம்மபணம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
SRI LANKA WOMEN'S CONFERENCE (INCORPORATION) BILL 

 

"ශ්රී රංහ හනනතහ ම් ම්රනඹ (ංසථහත කිරී ම්) ඳනත්  ම්ම්ඳත 

පිළිඵ හර්තහ". - [රු චනනද්රහනි ඵඩා්හය භවත්මිඹ] 

 
පනත් මකටුේපත 2016 මනොලෆේබර් මව 25 ලන සිකුරළදළ මද 

ලන ලර රීයවිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.   
சட்டதோனம் 2016 ம்தர் 25, தள்பறக்கறக இண்டரம் தொகந 

றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon  Friday, 25th 

November, 2016. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

මමොනරළග දිවහත්රික් කළන්තළ මශළ වංගමය 

(වංවහාළගත රීමේමේ) පනත් මකටුේපත 
தரணரககன ரட்ட கரன்த்ர யர சங்க 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
MONERAGALA DISTRICT KANTHA MAHA SANGAMAYA 

(INCORPORATION) BILL 

 
" භොනයහර දිසත්රික්කය හනනතහ භවහ ංභඹ (ංසථහත කිරී ම්) ඳනත් 

 ම්ම්ඳත පිළිඵ හර්තහ". -  [රු චනනද්රහනි ඵඩා්හය භවත්මිඹ] 

 
පනත් මකටුේපත 2016 මනොලෆේබර් මව 25 ලන සිකුරළදළ මද 

ලන ලර රීයවිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.   
 

சட்டதோனம் 2016 ம்தர் 25, தள்பறக்கறக இண்டரம் தொகந 

றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Bill ordered to be read a Second time upon Friday, 25th November, 
2016. 

 
 

මපත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ය ය (කළන්තළ  ශළ ෂමළ ක යුතු 

අමළතයතුය ය) 
(ரண்தைறகு (றயற) சந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்யம் 

சறயர் அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 

and Child Affairs) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වනන  ඳත්ම් 

තුන පිළිනනමි. 

 

(1) නහච්චහද, අතුරුළ කර,  ද ක්කය ඇශ ඳහය ඹන සථහන ඹහි 
ඳදිංචි එම්.බී. යත් හමිණී නසිංව භවතහ   නන රළබුණු 
 ඳත්භ; 

(2) තඹුත් ත්භ,  ෝනනළ, අං 05 ඒ දයන සථහන ඹහි 
ඳදිංචි එස.සී.ආර්.යි.එම්. වීදිඹඵඩා්හය උ් ර 
භවතහ නන රළබුණු  ඳත්භ; ව 

(3)  ේනපුය,  ේනපුයභ ඹන සථහන ඹහි ඳදිංචි ්බ්ලිේ.ඒ. 
  කුනන  ඳ ර්යහ භවතහ නන රළබුණු  ඳත්භ. 

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඳහලිත  තයප් ඳරුභ භවතහ - ඳළමිප නළත. 

රු ආර්. එම්. ඳද්භ උදඹලහනනත ගුප ේය භවතහ - ඳළමිප 

නළත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ද මපත්වේ  මශජන මපත්වේ ිළිතබඳ කළරක 

වභළල  පෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 1 -384/'15 -(3), රු බුද්ධි ඳ ගයප භනනත්රීතුභහ. 
 

ගු බුද්ධික පිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ක නනන එක්කය නළවළ 

කිඹරහ හිතහ න තුනනළනි තහුත්  ම් ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනීයඹ 

ඵරලක්කය ග අභහතයතුභහ  ුව නන භහ එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය දීභ 

වහ  ගඹ හරඹක්කය ඉ කරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 3 -909/'16 - (1), රු සුනි ක වඳුනන නත් ග 

භනනත්රීතුභහ. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ 

 ුව නන භහ එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය දීභ වහ  ග  ද 

හරඹක්කය ඉ කරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

මතුර  ලෆවිලි වමළගමේ ලංචනික ක්රියළල : 

නීිනමය ිළයලර 
த்துட்ட ததயந்மரட்டக் கம்தணறறன் மரசடிச் 

தசல்: சட்ட டடிக்கக 
FRAUDULENT ACT BY MATURATA PLANTATIONS 

COMPANY: LEGAL STEPS 

912/’16 

4. ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉ්ම් අභහතයතුභහ නන ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) යත්නපුය,  ො රොනනන,  ඵොයලුහ ේ අයින ග්රහභ 
නිරධහරි  ම්,  වේයිස ත් තනන ඉ්ම් 
ප්ර ගංසයප   ොමිභ විසිනන යහජය ළවිලි 
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ංසථහු ඳළර ඉ්ම්ලිනන  වක්කයුඹහය 405 
ප්රභහපඹක්කය ප්රතයහදිසක ය ඉ්ම් ප්ර ගංසයප 
  ොමිම් බහ  ත නළත ඳයහ න ඇ ග 
ඵ පිළිනන නනද; 

 (ii)  ොනනර නන ද් පිහිටි නනනි ේදන කුලුුව 
11නන ඉ්ම් ප්ර ගංසයප   ොමිම් බහු 
රළ ඵන ඵදු ආදහඹභ 1996 ර් හ සි  ු සී/ 
භතුය  ු ළවිලි භහභ විසිනන රඵහනනනහ ඵ 
දනන නනද; 

 (iii) 1972 අං 01 දයන ඉ්ම් ප්ර ගංසයප ඳනත 
ප්රහය අතුරු ඵදුදීභ පුයහ තවනම්  ගියඹදී, සී/ 
භතුය  ු ළවිලි භහභ විසිනන අතුරු ඵදු ගිවිසුම් 
භඟිනන කුළුණු 11ක්කය ඉදිකිරීභු නනනි ේදන 
භහම්  ත අුවභ ගඹ රඵහදී ඇත් ත්   ේද; 

 (iv)  භභ ංචනි ක්රිඹහ පිළිඵ අදහශ තු 
භහභු විරුද්ධ ීයතයහුවකර පිඹය  න 
එකී ආදහඹභ ඉ්ම් ප්ර ගංසයප   ොමිම් බහ 
 ත රඵහ ළීයභ  ුපිඹය නන නනද; 

 ඹනනන එතුභහ  භභ බහ  ුදනනනන නහිද? 

(ආ)  නො එ ේ නම්, ඒ භනනද? 

 
கரற அகச்சகக்  மகட்ட றணர: 

(அ) (i) இத்றணதைரற, தகரதனரன்ண, ததரலுரமக ண 

கறர அலுனர் தறரறறன் மயறஸ் 

மரட்டத்றயேயந்து கரற யசலகப்தை 

ஆகக்குலறணரல் அச ததயந்மரட்டக் 

கூட்டுத்ரதணத்றற்குக் ககபறக்கப்தட்ட 

கரறகபறயேயந்து 405 தயக்தடரர்  இத்துச் 

தசய்ப்தட்டு கரற யசலகப்தை ஆகக் 

குலறணரல் லண்டும் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்ப 

தன்தக ற்யக்தகரள்கறநரர; 

 (ii) தகரன்கனகந்கறல் அகந்துள்ப 11 

தரடர்தரடல் மகரதைங்கபறயேயந்து கரற 

யசலகப்தை ஆகக்குலவுக்குக் கறகடக்கறன்ந 

ரற யரணம் 1996ஆம் ஆண்டியேயந்து 

கயக்கப்தட்ட த்துட்ட ததயந்மரட்டக் 

கம்தணறரல் ததநப்தடுகறன்நதன்தக 

அநறரர; 

 (iii) 1972ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இனக்க கரற 

யசலகப்தை சட்டத்றன் தறகரம் உத குத்கக 

ங்கப்தடுல் தொற்நரகம கட 

தசய்ப்தட்டியந்மதரறலும் கயக்கப்தட்ட 

த்துட்ட ததயந்மரட்டக் கம்தணறரல் உத 

குத்கக உடன்தடிக்ககறன் தோனரக 11 

மகரதைங்ககப அகப்தற்கு தரடர்தரடல் 

கம்தணறகலக்கு வ்ரய அங்கலகரம் 

ங்கப்தட்டது; 

 (iv) இந் மரசடிச் தசல் தரடர்தறல் 

சம்தந்ப்தட்ட மரட்டக் கம்தணறக்கு றரகச் 

சட்ட டடிக்கக மற்தகரண்டு மற்தடி 

யரணத்கக் கரற யசலகப்தை 

ஆகக்குல ததற்யக்தகரள்ப டடிக்கக 

டுப்தரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that an extent of 405 
hectares of lands of Heys Estate in 
Boraluwage Aina Grama Niladhari 
Division in Kolonna in the Ratnapura 
District which were transferred to the State 
Plantations Corporation by the Land 
Reform Commission have been revoked 
and reclaimed by the Land Reform 

Commission;  

 (ii) whether he is aware that the lease income 
received by the Land Reform Commission 

from the 11 Nos. communication towers 
located on the Gongala Kanda has been 
obtained by the Maturata Plantations 

Company Limited since 1996; 

 (iii) as to how approval has been granted to the 
communication companies through 
sublease agreements by the Maturata 
Plantations Company Limited to construct 

the 11 Nos. communication towers when 
sub leasing is strictly prohibited as per the 

Land Reforms Act, No.01 of 1972; and 

 (iv) whether steps will be taken to ensure that 
the said income is received by the Land 
Reform Commission upon taking legal 
steps against the relevant plantation 

company for this fraudulent act? 

(b) If not, why? 
 

ගු මජෝන් අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධාන ශළ 

ක්රිවහිනයළනි ආගය ක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - சுற்யனரத்துகந அதறறயத்ற 

ற்யம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அகச்சயம் கரற 

அகச்சயம்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and Minister 

of Lands) 
රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය 

 භ ේඹ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii)  භභ ඉ්භ ඳහරනඹ වහ ශභනහයපඹ කිරීභු 
1994.04.21 දිනළ ග අං 815/10 ළට් නි ේදනඹ 
භඟිනන ශ්රී රංහ යහජය ළවිලි ංසථහ  ත බහය දී 
ඇ ග අතය, ඔවුනන විසිනන  භභ ඉ්භ භතුයු ළවිලි 
භහභ  ත අතුරු ඵදුදීභක්කය ය ඇත. එභ ළවිලි 
භහභ විසිනන ඉ්ම් ප්ර ගංසයප  ොමිනන 
බහ ේ භළදිවත්වීභකිනන  තොය නනනි ේදන වහ 
රඳහහිීය ම් ප්රේප කුලුුව එ ොශවක්කය ඉදි 
කිරීභු අුවභළ ගඹ දී ඇත. 

 (iv) ඔේ. අධියපභඹ ක්රිඹහදහභඹනන  ු අදහශ ුයුතු 
 ම් න විුත් ආයම්බ ය ඇත. 

(ආ)   අදහශ  නො ේ. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භ ේ ඳශහුළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ  භඹයි.   භභ රුප පිළිඵ අධියපඹු ීය ගභඹ 

ල ඹනන  ඹොහු යන ක්රිඹහදහභඹ ආයම්බ ය ඇ ග ඵ රු 

ඇභ ගතුභහ කිඹනහ. 

ඒ ළන  ටි ඹනන අඳු දළනනවිඹ වළකිද, කුභක්කයද ඒ 

ක්රිඹහදහභඹ, දහද ආයම්බ යුව රළබු ේ, කුභන අධියපඹුද 

එඹ  ඹොහු නන නන කිඹහ? 
 

ගු මජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහ ේ ප්රලසන හ ඒ විසතය අවරහ  ගබුපහ නම්, පිළිතුරු 

 දනනන භභ සදහනම්  රහ එනහ. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ අවනන නන, ඔඵතුභහ ේ පිළිතුය අුව ඳළන නළඟුණු අතුරු 

ප්රලසනඹක්කය. ඔඵතුභහ ේ පිළිතු ර්දී කිේහ, අධියපභඹ- [ඵහධහ 

කිරීභක්කය]  
 

ගු මජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහ භ නන ඇහුහ නම්, ඒ ක්කය ඳළමිණි ක  ක ව - [ඵහධහ 

කිරීභක්කය] 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ  නො යි භභ කිඹනන නන. ඔඵතුභහ ේ පිළිතු යනන 

ඔඵතුභහ කිඹනහ, ''අධියපභඹ ක්රිඹහදහභඹනනු අදහශ ුයුතු  ම් 

න විුත් ආයම්බ ය ඇත'' කිඹරහ.  
 

ගු මජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඔේ. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
භභ ඔඵතුභහ ේ පිළිතුය අුව අවනහ අතුරු ප්රලසනඹක්කය 

වළටිඹු, ''කුභක්කයද ඒ ක්රිඹහදහභඹ, ඒ ක්රිඹහදහභ හ ප්ර ගඹ කුභක්කයද. ඒ 

ක්රිඹහදහභ හ  ටි විසතයඹක්කය ශ වළකිද?'' කිඹරහ. ඒයි භ ේ 

ප්රලසනඹ. 
 

ගු මජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
එඹ විසතය යනනන භභ වුභනහ යන  තොයතුරු රඵහ  න 

නළවළ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ පිළිඵ ඇභ ගතුභහු  ම්  ේරහ ේ විසතයඹක්කය කිඹනනන 

පුළුනනභක්කය නළවළ. ඳසු  වොඹරහ  දනනනම් කිඹරහයි කිඹනන නන. 

 ොයි උහවිඹුද ඉදිරිඳත්-[ඵහධහ කිරීභක්කය] 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 වොයි. රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ළන  ම් බහ ේදී 

පිළිතුරු  දනනන වුභනහ නළවළ.  ම් ළන  භභ නළත ප්රලසනඹක්කය 

අවනන නනත් නළවළ. අද  ම් නනනහව අතුරු ප්රලසන විභසීභු පිළිතුරු 

ල ඹනන, ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංල ඹනන භු යන දළුවම් දීභක්කය 

වළටිඹු, ඔඵතුභහ භු ඒ දළුවම්  දනනන. 
 

ගු මජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ එඹ ලිඛිත  නළවිත් ඳහර්ලි ම්නනතු ේදීභ රඵහ 

 දනනනම්. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 වොයි. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 දන ුඹ. 

ප්රලසන අං 2- 675/'16-(2), රු ියභ ක යත්නහඹ භවතහ. 

 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ 

 ුව නන භහ එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය දීභ වහ  ග  ද 

හරඹක්කය ඉ කරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අං 5-938/'16-(1), රු (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයසිංව 

භවතහ. 
 

ගු බුද්ධික පිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, රු (භවහචහර්ඹ) ආශු 

භහයසිංව භනනත්රීතුභහ  ුව නන භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනීයඹ 

ඵරලක්කය ග අභහතයතුභහ  ුව නන එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය දීභ වහ 

භහ  ගඹ හරඹක්කය ඉ කරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් රීමේම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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මකොෂඹ නගරම  ජ ගෆලීේ පළනය රීමේමේ 
ලයළපිිනය : ප්රගිනය 

தகரலம்தை க த ௌ்பப் ததயக்குக் கட்டுப்தரட்டுக் 

கயத்றட்டம்: தொன்மணற்நம் 
FLOOD CONTROL PROJECT IN CITY OF COLOMBO: PROGRESS 

     942/’16 

6. ගු චමල් රළජපක් මශතළ (ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ - ரண்தைறகு உ தறதரத் 

கம்ன்தறன சரர்தரக) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa on behalf of the Hon. Udaya 

Prabhath Gammanpila) 

භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුභහ නන ඇස 

ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) 2012දී නහරි ංර්ධනඹ වහ   ්ොරර් 
මිලිඹන 250 පඹ හුදරක්කය  රෝ ඵළංකු නන 
අුවභත ව ඵත්; 

 (ii) එභ පඹ හුද ක  ඹොදහ  ොශම නය හ ජර 
ළලීම් ඳහරනඹ වහ උභං ඇශ භහර්  දක්කය 
ළසීභ  ුළරසුම් ශ ඵත්; 

 (iii) එභ පඹ හුද ක  ඹොදහ   ොශම නය හ ජර 
ළලීම් ඳහරනඹ වහ නහරම් වීදි හ සි  ු
ළරණි ඟ  ු ජරඹ  ඳොම්ඳ කිරීභ වහ 
  ඳොම්ඳහහය ඉදිකිරීභු ළරසුම් ශ ඵත්; 

 (iv) ඒ වහ  ුනන්ර් ළවීභ  ුසිඹ කර සදහනම් ය 
 ගබුණු ඵත්; 

 එතුභහ දනන නනද?  

(ආ) (i) එභ යහඳෘ ග හ ත්භනන ප්ර ගඹ  ර්ද; 

 (ii) එභ යහඳෘ ගඹ නතහ ඇත්නම්, ඊ  ු වේතු  ර්ද; 

 (iii) අනහත හදී  ොශම නයඹ ජර ළලීම්ලිනන 
ආයක්කයහ ය ළීයභ වහ  න ඇ ග පිඹය 
 ර්ද; 

 ඹනනන එතුභහ  භභ බහ  ුදනනනන නනද? 

(ඇ)  නො එ ේ නම්, ඒ භනනද? 
 

ரக ற்யம் மல்ரகர அதறறயத்ற அகச்சகக்  

மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2012 இல் க அதறறயத்றக்கரக தடரனர் 250 

றல்யேன் றற உனக ங்கறறணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்டதன்தகயும்; 

 (ii) இக்கடன் தரகககப் தன்தடுத்ற தகரலம்தை 

க த ௌ்பப் ததயக்ககக் கட்டுப்தடுத்துற்கு 

இண்டு சுங்கறக் கரல்ரய்ககப 

அகப்தற்குத் றட்டறடப்தட்டதன்தகயும்; 

 (iii) இக்கடன் தரகககப் தன்தடுத்ற தகரலம்தை 

க த ௌ்பப் ததயக்ககக் கட்டுப்தடுத்துற்கு 

ரகனகம் வீற தரடக்கம் கபணற கங்ககக்கு 

லகப் தரய்ச்சுற்கரகப் தம்தற றகனங்ககப 

றர்ரறப்தற்குத்  

றட்டறடப்தட்டதன்தகயும்; 

 (iv) இற்கரகக் மகள்றப்தத்றங்ககபக்  

மகரயற்கு அகணத்தும் ரர் 

தசய்ப்தட்டியந்தன்தகயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இக்கயத்றட்டத்றன் ற்மதரக தொன்மணற்நம் 

ரதன்தகயும்; 

 (ii) இக்கயத்றட்டம் றயத்ப்தட்டியப்தறன், 

அற்கரண கரங்கள் ரகதன்தகயும்; 

 (iii) றர்கரனத்றல் தகரலம்தை கத்க த ௌ்பப் 

ததயக்கறயேயந்து தரதுகரப்தற்கு டுக்கப் 

தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Megalopolis and Western 

Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a loan amounting to US Dollars 250 million 

was approved by the World Bank for urban 

development in 2012; 

 (ii) construction of two tunnel watercourses 

were planned for the control of floods in 

the City of Colombo using that money; 

 (iii) construction of pumping stations were also 

planned for pumping rain water from the 

Nagalagam Street to the Kelani River to 

control floods in the City of Colombo using 

this money; and 

 (iv) all the preparations had been made to call 

tenders for this purpose? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the progress of this project at present; 

 (ii) if that project has been stopped, the reasons 

for it; and 

 (iii) what steps have been taken to protect the 

City of Colombo from floods in future? 

(c) If not, why?  

 

ගු වන්ත අගියලන්න මශතළ (මශළනගර ශළ බවහනළහිර 

වංලර්ධාන නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்யம் மல் 

ரகர அதறறயத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Megapolis and Western Development) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භවහනය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන අභහතයතුභහ  ුව නන භහ එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය 

වභළගත* යනහ. 
 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

  පඹ අයහුදර ඇ භරිහුව  ්ොරර් මිලිඹන 213ක්කය න අතය 
 රෝ ඵළංකු ඹු ත් ඳත්නහ නළත ඉදිකිරීභ ව 
ංර්ධනඹ වහ ව ජහතයනනතය ඵළංකු (IBRD) විසිනන 
එඹ ඳඹුව රඵයි. 

 (ii) ඔේ. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) ඔේ. 

(ආ) (i) වඳුනහ න ඇ ග හුළු උඳ යහඳෘ ග ප්රභහපඹ 55ක්කය න අතය, 
ඉනන උඳ යහඳෘ ග 29 ළ්  ම්පර්ප ය ඇත. තත් උඳ 
යහඳෘ ග 10 ළ්  ක්රිඹහත්භ  මිනන ඳ ගන අතය, උඳ 
යහඳෘ ග 7 ප්රම්ඳහදන ුයුතු සිදු  මිනන ඳී.. ඉ ගරි 
උඳ යහඳෘ ග 9 අනන ළරසුම් ස කිරී ම් අදිඹ ර් 
ඳ ගන අතය ක්රිඹහත්භ කිරී ම්දී ඉ්ම් අත්ඳත් යළීයම් 
ව ඳහරිරි වහ භහජ ආයක්කයප එඟතහනනද රඵහ 
නිමිනන ඳී..  

 (ii) යහඳෘ ගඹ ක්රිඹහත්භ  මිනන ඳී.. 

 (iii) ජරහඳවන ඳද්ධ ග හ ජරහඳවන ධහරිතහ ඳවත 
දළක්කය න ක්රිඹහභහර් භඟිනන ළ ක කිරීභ වහ ළරසුම් ය 
ඇත. 

  අබයනනතය විසම්බඹ ීටුය 3කිනන භනනවිත න උභං 
ජරහඳවන භහර්  දක්කය ඉදිකිරීභ භඟිනන ජරහඳවන 
ධහරිතහ ළ ක කිරීභ. 

  ළරණි   ේ ජර භට්ුභ ඉවශ ඹන වහ ජර ළලීම් ඳහරනඹ 
වහ න  ේට්ම් හ ඇ ග විුදී ජරඹ ළරණි ඟ  ු
 ඳොම්ඳ කිරීභ වහ නහරම් වීදි හ කියුියක්කය ීටුය 30කිනන 
භනනවිත  ඳොම්ඳහහයඹක්කය ඉදිකිරීභ. 

  දළන  ුඳත්හ ජර වළයවුම් භහර් ළ ක දියුණු කිරීභ තුළිනන 
ඒහයිනන උඳරිභ ප්ර ඹෝජන ළීයභ වහ න ජර වළයවුම් භහර් 
වඳුනනහ දීභ තුළිනන ජරහඳවන ඳද්ධ ග හ ජරහඳවන 
ධරිතහ ළ ක කිරීභ. 

  දළන  ුඳත්නහ ඇශ භහර් ඳද්ධ ග හ දක්කයන  ුරළ ඵන විවිධ 
අහියතහ / ඵහධ ඉත් කිරීභ වහ ඒහ ප්ර ගංසයපඹ 
වහ නයයපඹ කිරීභ. 

  අභතය ජරඹ ඵ්හය ළීය ම් අයහුණිනන ගුරුියම් / 
 තත්ියම් ආයක්කයහ ය ළීයභ වහ  තත්ියම් 
ශභනහයප උඳහඹභහර් ස කිරීභ. 

  අබයනනතය ජර ළලීම් තත්ත්ඹනන ඳහරනඹ කිරීභ වහ 
වඳුනහත් ජර ළලීම්ර  ුරක්කයන ප්ර ද්ල ආ්රිත නහරි 
ජරහඳවන ඳද්ධ ග ළ ක දියුණු කිරීභ. 

  උදහ: තුම්හු කර වනනදිඹ,  වෝර්ුනන  ඳ ද,  ද්වි ඵහලිහ 
වනනදිඹ, කිංසි ඳහය වනනදිඹ වහ ජහ ග  යෝවර අර ආදිඹ. 

(ඇ) අදහශ  නො ේ. 
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7. ගු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ (ගු ඉන්දික අනුුද්ධා 

මශේරත් මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு இந்றக 

அதயத் மயத் சரர்தரக) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behlaf of the Hon. 

Indika Anuruddha Herath) 
ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ නන ඇස ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ තුශ සිටින පර්ප ල ඹනන ෘෂිර්භඹ 
ජී නෝඳහඹ යත් ඳවු ක ංයහ  ොඳභපද ඹනනන 
එතුභහ  භභ බහ  ුදනනනන නනද? 

(ආ) (i) ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ තුශ වී හ යන කුඹුරු ඉ්ම් 
ප්රභහපඹ  ොඳභපද; 

 (ii)  ඒ අතරිනන  භභ ර් හ හ ය  නොභළ ග ඉ්ම් 
ප්රභහපඹ  ොඳභපද; 

 (iii) වී හය  නොභළ ග කුඹුරු ඉ්ම් හ  නොකිරීභ  ු
 වේතු  ර්ද; 

 ඹනනනත් එතුභහ  භභ බහ  ුදනනනන නනද? 

(ඇ) (i) ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ තුශ වී  නොන  නත්  බෝ 
හ ය ඇ ග ඉ්ම්  ප්රභහපඹ  ොඳභපද; 

 (ii)  එ ර හ ය ඇ ග  බෝ  ර්ද; 

 ඹනනන එතුභහ තදුයුත්  භභ බහ  ුදනනනන නනද? 

(ඈ) (i) ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ තුශ ෘෂිහර්මි ුයුතු 
 ුව නන බහවිතහ යන අහුණු ංයහ 
 ොඳභපද; 

 (ii)   ම් නවි  ු ඉවත (i) හි වනන අහුණුලිනන 
අක්රිඹ ඳ ගන  අහුණු ංයහ  ොඳභපද; 

 (iii) දිසත්රික්කයඹ තුශ ඇ ග ඇශ භහර් ප්රභහපඹ 
 ොඳභපද; 

 (iv)  ඒ අතරිනන  භභ ර්ඹ තුශ පිළිය ය ඇ ග 
ප්රභහපඹ  ොඳභපද; 

 (v)  දිසත්රික්කය හ අහුණු වහ ඇශ භහර් ශුද්ධ ඳවිර 
කිරීභ වහ 2016 ර්ඹ  ුව නන  නන ය 
ඇ ග හුදර  ොඳභපද; 

 ඹනනන එතුභහ වනන යනන නනද? 

(ඉ)  නො එ ේ නම්, ඒ භනනද? 

 

கத்தரறல் அகச்சகக்  மகட்ட றணர: 

(அ) கம்தயர ரட்டத்றலுள்ப தொலகரகக் கத் 

தரறகன ரழ்ரரரகக் தகரண்ட குடும்தங் 

கபறன் ண்றக்கக வ்பவு ன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கம்தயர ரட்டத்றல் தற்தறர்ச்தசய்கக 

தசய்ப்தடும் ல் கரறகபறன் தப்தபவு 

ரது; 

 (ii) அற்நறல் இவ்யடத்றல் தறர்ச்தசய்கக 

தசய்ப்தடர கரறகபறன் தப்தபவு ரது; 

 (iii) தற்தறர்ச்தசய்கக தசய்ப்தடர கரறகபறல் 

தறர்ச்தசய்கக தசய்ப்தடரகக்கரண கரங் 

கள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) கம்தயர ரட்டத்றல் தல் அல்னர மய 

தறர்கள் தசய்கக தண்ப்தட்டுள்ப  கரறக 

பறன் தப்தபவு ரது; 

 (ii) அவ்ரய தறர்ச்தசய்கக தசய்ப்தட்டுள்ப 

தறர்கள் ரக; 

 ன்தக அர் மலும் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) (i) கம்தயர ரட்டத்றல் கத்தரறல் டடிக் 

கககலக்குப் தன்தடுத்ப்தடும்  அகக் 

கட்டுகபறன் ண்றக்கக வ்பவு; 

 (ii) ற்மதரது மமன (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட 

அககபறல் தசயேந்துள்ப அகக்கட்டு 

கபறன் ண்றக்கக வ்பவு; 

 (iii) ரட்டத்றலுள்ப கரல்ரய்கபறன் ண்ற 

க்கக வ்பவு; 

 (iv) அற்நறல் இவ்யடத்றல் றயத்ப்தட்டுள்ப 

ண்றக்கக வ்பவு; 

 (v) ரட்டத்றலுள்ப அகக்கட்டுக்ககபயும் 

கரல்னரய்ககபயும் சுத்றகரறப்தற்கரக 2016ஆம் 

865 866 

[රු රනනත අරගිඹනනන භවතහ] 
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ஆண்டில் எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரகக 

வ்பவு; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(உ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House the number of families 

in Gampaha District whose livelihood is mainly 

agriculture? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the extent of paddy cultivated lands in the 

Gampaha District;  

 (ii) out of those lands the extent of lands that 

have not been cultivated in this year; and 

 (iii) the reason for not cultivating the 

uncultivated paddy lands? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the extent of land that has been cultivated 

with crops other than paddy in Gampaha 

District; and 

 (ii) the crops thus cultivated? 

(d) Will he state - 

 (i) the number of anicuts in Gampaha District 

that are used for agricultural activities: 

 (ii) the number of anicuts that are not 

functioning out of the anicuts mentioned in 

above (i); 

 (iii) the number of canals in the district; 

 (iv) the number of canals that have been 

renovated this year out of the above; and 

 (v) the amount of money that has been 

allocated in 2016 to clean the anicuts and 

canals in the district? 

(e) If not, why? 

 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කිෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரம - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 

Agriculture)  

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ 

 ුව නන භහ එභ ප්රලසනඹු පිළිතුය වභළගත* යනහ.  
 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) ඔේ. ඳවු ක ංයහ - 172,176 (එක්කයරක්කය වළත්තෆ දදවස එසිඹ 
වළත්තෆවඹ) 

(ආ) (i)  වක්කයුඹහය - 17,068 (දවවත්දවස වළුඅු) 

 (ii)  වක්කයුඹහය - 4,265.01 (වහයදවස  දසිඹ වළු ඳවයි දලභ 
ියනනදුයි එයි) 

 (iii) ර්හ   නොභළ ග වීභ. 

(ඇ) (i) අක්කයය : 16 රඩ් : 02 ඳර්චස : 29 

 (ii) අර්ධ හර්ෂි  බෝ (එශලු, කීය, අර ර්, තෘප ර්) 

(ඈ) (i) ංයහ - 811 (අුසිඹ එ ොශව) 

 (ii) ංයහ - 94 (අනූවතය) 

 (iii) 959 (නසිඹ ඳනසනඹ) 

 (iv) 84 (අස වතය) 

 (v) රු.91,717,807.06 (න ෝටි දවවත්රක්කය දවවත්දවස 
අුසිඹ වතයි ලත වඹයි) 

(ඉ) අදහශ  නො ේ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීටශඟු, සථහය නි ඹෝ 23(2) ඹු ත් ප්රලසන. රු ්ේරස 

 ද්හනනනදහ භවතහ. 

 
මපෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

යළපනය දිවහත්රික්කම  ණුණුගල් කඩන්නන් හුණුණ 

පළ ඇින ගෆ ලු 
ரழ். ரட்டத்றல் சுண்க்கல் உகடப்மதரர் 

றர்மரக்கும் தறச்சறகணகள்   
PROBLEMS FACED BY LIMESTONE MINERS IN JAFFNA 

DISTRICT 

 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தக  தறறச் சதரரகர் அர்கமப, கரயே 

அதறறயத்ற, சுற்நரடல் அகச்சரண மகு கத்றரறதரன 

சறநறமசண அர்கபறன் கணத்றற்கு இகண தொன் 

கக்கறன்மநன்.  

ரழ். ரட்டத்றல் கல்னக்கனட்டிரக இயக்கும் கனட்டி 

றனங்ககபத் மரட்ட றனங்கபரக ரற்நறப் தறர்ச்தசய்கக 

டடிக்ககககப மற்தகரள்ற்கும் சகரக ரற்நற 

வீடு தொனரண கட்டிடங்ககபக் கட்டுற்குரகச் சுண்க்கற் 

தரகநகள் அகற்நப்தட்டு யகறன்நண. இவ்ரய 

அகற்நப்தடும் கற்கள் தல்மய கட்டுரணப் தறகலக்கரகப் 

தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. ரழ்ப்தரம், யேகரம் கறக்குப்  

தறமச தசனகத்றன் கலலள்ப மஜ/273 கறர மசகரபர் 

தறரறவுக்குட்தட்ட சறயப்தறட்டி, ஈறகண, அச்தசல, க்கறரற, 

றனங்கரடு, ம்தரகன ஆகற கறரங்ககபச் மசர்ந் சுரர் 

5,000 மதரௌ் மற்தடி கல்லுகடக்கும் தரறகனத் ங்கபது 

ரழ்ரரரகக் தகரண்டியக்கறன்நணர். இம்க்கள் 

அச்சுமயே, தத்மணற, பனரய், தனரயே, தைத்தூர், 

சறயப்தறட்டி, க்கறரற மதரன்ந கறரங்கபறல் கரற 

உரறகரபர்கபது அதறயுடன் அர்கபது கரறகபறல் 

கல்லுகடக்கும் தரறகன மற்தகரண்டு யகறன்நணர்.  

இந் றகனறல் ற்மதரது ரழ். ரட்டத்றல் 

சுண்க்கற் தரகநகள் அகற்நப்தடுது தரடர்தறல் தல்மய 

கடகள் கரப்தடுகறன்நண. மற்தடி கல்லுகடக்கும் 

தசற்தரடுகலக்குக் கணற பங்கள் றகக்கபத்றல் 

ததரயத்ரண கரங்கலடன் 50,000 யதரய் தசலுத்ற 

அதற ததநமண்டுதன்யம், கற்ககப ற்நற 

இநக்குற்குப் ததரயத்ரண தொகநறல் ற அதற 

ததநமண்டுதன்யம் கட்டுப்தரடுகள் றறக்கப்தட்டுள்ப 

867 868 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

றகனறல் மற்தடி க்கள் தரறல் ரலறரகவும் ரழ்ரர 

ரலறரகவும் ததரறதும் தரறக்கப்தட்டுள்பணர். அத்துடன் 

மற்தடி அகற்நப்தடும் கற்ககப ற்நறறநக்கும் உவு 

இந்றச் சரறகள் ற்யம் அற்நறன் உரறகரபர்கலம் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர். ற்மதரது ரழ். குடரரட்டில் 

ற்தட்டுள்ப தரறயேல்னரப் தறச்சறகணகலக்கு த்றறல் 

இம்க்கபரல் மய தரறல்துகநககப ரடவும் 

இனரதரய சூழ்றகனம கரப்தடுகறன்நது. ரழ். 

ரட்டத்றலுள்ப றனங்கபறல் சூலுக்கு தரறப்தறகண 

உண்டுதண்ர ககறல் சுண்க்கற்ககப 

அகற்நறணரல்ரன் தறற்தசய்கக மற்தகரள்பமர கண 

கட்டிடப் தறககப மற்தகரள்பமர தொடியும். இந் 

றகனறல், - 

அங்கு சுண்க்கற்ககப அகழ்ல் ற்யம் உவு 

இந்றங்கபறல் ற்நற இநக்குல் தரடர்தறல் றமசட 

ற்தரடரக றரரணதரய கடதொகநகச் தசற்தடுத் 

இனரர?  

இத்தரறற்யகந சரர்ந் ற்யம் அகண ட்டும் ம்தற 

ரழ்கறன்ந க்கலக்கு ங்கக்கூடி றரம் குநறத்து 

றபக்க தொடியுர?  

ணது இந்க் மகள்றகலக்கு ஜணரறதற அர்கமபர 

அல்னது அர் சரர்தரக அகப் தறறறறத்துப்தடுத்ற 

ற்மநரர் அகச்சமர தறல் தசரல்ரதன்ய றர்தரர்க் 

கறன்மநன். ன்நற. 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි, ඒ  ුව නන ඔඵතුභහ අදභ 

පිළිතුයක්කය  දනහද? 
 

ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ (මශලෆලි වංලර්ධාන ශළ 

පරිවර නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண - கரயே  அதறறயத்ற ற்யம் 

சுற்நரடல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - Deputy Minister of 

Mahaweli Development and Environment) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, පිළිතුයක්කය රඵහ  දනහ. 
 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ අදභ පිළිතුයක්කය රඵහ  දන එ  ඵො වොභ  වොයි. 

 
ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සථහය නි ඹෝ 23 (2) 

ඹු ත් නඟන රද  එභ ප්රලසනඹු භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයතුභහ  ුව නන භහ  පිළිතුයක්කය රඵහ  දනහ.  

හුණු  ක කිඹනන නන, හණිජභඹ ල ඹනන ත්තහභ විලහර 
ටිනහභක්කය  ග ඵන නිජ ද්රයඹක්කය. අ ප් රු භනනත්රීතුභහ ඒ 
ප්රලසනඹ ඳළන නඟපු ප්ර ද්ලඹ තභයි -ඹහඳනඹ දිසත්රික්කයඹ තභයි- 
ළ කභ හුණු  ක ප්රභහපඹක්කය  ග ඵන ප්ර ද්ලඹ වළටිඹු දළනු 
වඳුනහ න  ග ඵනන නන. රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ම් 
ප්ර ද්ලඹ තුශ ීයතයුවකර ඵරඳර රඵහ න ක්රිඹහත්භ  න 
ර්භහනනතලහරහ 65ක්කය  ග ඵනහ. වළඵළයි,  ම් ර්භහනනතලහරහ 

65ු ඒ අහුද්රය එ වභත් නළත්නම් හුණු  ක ඳඹනනන 5,000 
විතය පිරික්කය ඉනනනහ. වළඵළයි, අඳු  ග ඵන ළුලු  භඹයි.  ම් 
5,000නන සිඹඹු 90ුත් එවහ කිසිදු ඵරඳරඹක්කය නළවළ. යජඹ 
විසිනන ඳනුව රඵන  යගුරහසි,  ොනන ද්සිරු ඹුත් 
 නො යි, සිඹඹු 90 විතය ප්රභහපඹක්කය හුණු  ක ්නන නන.  

අ ප් රු භනනත්රීතුභහ ඳළන නඟපු ඒ ප්රලසනඹ ඳළවළදිලි ඇ ග 
 රහ  ග ඵනන නන, රුපිඹ ක 50,000ක්කය අඹ ය න AML 
licence එක්කය නිකුත් කිරීභ පිළිඵයි. ඒ ප්ර ද්ල හ ඉනනන 
ජනතහු රුපිඹ ක 50,000ක්කය  රහ  ම් ඵරඳරඹ රඵහ ළීයභු 
වළකිද කිඹන ළුලු ඳළන නළඟිරහ  ග ඵනහ. රු භනනත්රීතුභනි, 
ඒ නිහ අපි දළනන වඳුනනරහ දීරහ  ග ඵනහ, රුපිඹ ක 6,000ක්කය 
ඳභපක්කය අඹ ය න ඒ එක්කය පුද්ර ඹකුු එක්කය ශි කපීඹ 
ඵරඳරඹක්කය රඵහ  දන ්රභඹක්කය. එත ොු, එ අඹ කිරීභක්කය 
 ුව නන රුපිඹ ක 6,000ක්කය ඳභපයි. රුපිඹ ක 6,000 
ඵරඳරඹක්කය රඵහ ත්තහභ කියුබ් 35ක්කය ්නනන පුළුනනභ 
 ග ඵනහ. ලිනන ඳළ ග ්රභ ේදඹ ඒ කිඹනන නන රුපිඹ ක 
50,000ක්කය අඹ ය න ඹනනරසර බහවිත යරහ හුණු  ක 
්නහ  ුවු රුපිඹ ක 6,000ක්කය  රහ ශි කපීඹ ඵරඳරඹක්කය 
රඵහ  න කියුබ් 35ක්කය ්න ළ් පිළි ශු ඹෆ ම් වළකිඹහ, 
දළනන ඒ  ො කරනනු  ග ඵනහ.  

 ම් හයපහ වරිඹහහය කිරීභ -ීයතයුවකර කිරීභ- ඳභපයි 
අඳ ය  ග ඵනන නන.  භොද, ඳත ක ව නිජ ද්රය ඳනතු 
අුවත් භ විදයහ ීටක්කයප ව ඳත ක හර්ඹහංලඹු තභයි  ම් 
ම්ඵනනධ ඹනන ම්පර්ප කීභ  ග ඵනන නන. ඒ නිහ නිජ ද්රය 
ඳරියඹු අහිතය  නොන ආහයඹු, භහජයීඹ ප්රලසන ඳළන 
නඟිනන නන නළ ග න ආහයඹු එභ ුයුත්ත වරිඹහහය 
යනනනත්,  නිජ ද්රය නහස ග වීභ ශක්කයහ නනනත් තභයි අපි 
 ම් ්රභ ේදඹ අුවභනඹ ය  ග ඵනන නන.  

 ෝඳහයි ප්රහ ද්ශීඹ   කම් හර්ඹහර හදී අපි 2016.09.11 
න දහ ඒ පිළිඵ වි ලේ රැසවීභක්කය ඳළළත්වහ. ඒ රැසවී ම්දී හුණු 
 ක ර්භහනනතඹත් භඟ සිටින සිඹලු දනහ  නනහ ඳළවළදිලි 
කිරීභක්කය ශහ, රු භනනත්රීතුභනි. රුපිඹ ක 50,000 කිඹන හයපහ 
 ුවු රුපිඹ ක 6,000ක්කය  හ ඒ ඵරඳරඹ රඵහ නනන පුළුනන 
කිඹන හයපහ පිළිඵ ඒ ඩා්හඹභ දළුවත් කිරීභකුත් අපි 
ශහ. ඒ නිහ භභ විලසහ යනහ  ම් න  ොු ඒ ළුලු 
නියහයපඹ  රහ ඇ ග කිඹහ. ඒ හ ේභ,  ම් වයවහ -එඹ 
ීයතයුවකර කිරීභ තුළිනන- අඳු විලහර යහජය බහ ආදහඹභක්කය 
උඳඹනනනත් පුළුනනභ රළ ඵනහ.    

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අුවය දිහනහඹ භවතහ. 
 

II 
 

ංකළ ඛනිජ ලෆලි වමළගම මපෞද්ගලික අංය  

පලරන බල  පෂ ලන පුලත් පත් ලළර්තළ  
இனங்ககக் கணற ல் றயணத் 

ணறரர்ரக்கம் தற்நற தத்றரறகக அநறக்கக  
NEWSPAPER REPORTS ON  PRIVATIZATION OF LANKA 

MINERAL SANDS LIMITED   

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සථහය නි ඹෝ 23 (2) 

ඹු ත්  භභ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභු අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ 

ඔඵතුභහු  ඵ වවිනන සතු ගනනත  නහ.  

869 870 

[රු ්ේරස  ද්හනනනදහ භවතහ] 
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යජඹ තු රංහ නිජ ළලි භහභ  ඳෞද්ලි අංලඹු 

ඳළරීභු ඹන ඵු පුත් ඳත් හර්තහ පනහක්කය ඳශ  රහ 

 ග ඵනහ.  ම් පිළිඵ තය තත්ත්ඹ දළන ළීයභ  ුව නන 

 භභ ප්රලසනඹ රු අභහතයතුභහු ඉදිරිඳත් යනහ.  

ශ්රී රංහ ේ හුර ගේ සිු නිරහළලි දක්කයහ ළතපුම් 40 ඳභප 

ප්ර ද්ලඹ විහිදී ඇ ග නිජ ළලි නිධිඹ ඉ කභනයිට්, රුයි ක, 

ර් ෝනන, සිලිභනයිට්,  භො නොයිට් ව හනට් ළනි ටිනහ 

නිජ ම්ඳත් සිඹඹු 70, සිඹඹු 80 ප්රභහපඹකිනන අ්ංගු 

 රෝ හ අනගිතභ නිජ ළලි නිධිඹ ද නහ.  

 භභ නිජළලි නිධිඹ ඳදනම් ය නිමිනන පු කහු ඩ් 

ප්ර ද්ල හ පිහිම්න රද ර්භහනනතලහරහ  භයු ඳහ ක 

අධයහඳනඹ රද සිඹලු  දනහ ඳහ වේ භත ඹනන රකුණු කිරීභු  

තයම් දනනනහ සථහනඹක්කය. 1957දී  භභ ම්වර සථහපිත යන 

රද් ද් නිජළලි ංයුක්කයත භඩා්රඹ ඹු ත්යි.  

  ේ වුද,  ඳෞද්ලියප හ ඳශහු පිඹය  ර 1992දී 

 භභ ආඹතනඹ ශ්රී රංහ නිජළලි භහභ  වත්  ශ්රී රංහ 

මිනය ක ෆනනඩ්ස ලිමිුඩ් නමිනන යහජය භහභක්කය ඵු ඳත්යුව 

රළබුහ. එ වත් එඹ  ඳෞද්ලි අංලඹු හුළුභනිනනභ ඳළරීභු  

 භ තක්කය ඳළ ග ආඩාඩුරු වළකිඹහක්කය රළබු ඩා  නළවළ.  

අසථහ පනහක්කයභ  භඹ  ඳෞද්ලියපඹ වහ  ඹෝජනහ, 

තහඵව  ඇ ග වුත්  ම් න තක්කය   භභ ආඹතනඹ විකුපහ 

දළීටභු ය ආඩාඩුුත් වළකිඹහක්කය රළබු ඩා නළවළ.  

පු කහු ඩ් පිහිටි  නිජළලි ඹනනරහහය ඹනන නිජ නිධිඹ 

පිරිඳවදු කිරී භනන ඉ කභනයිට්, රුයි ක, ුයි ට්නිඹම්,  ර් ෝනන 

ළනි නිජ ද්රය විලහර  ර නිසඳහදනඹ කිරී ම් වළකිඹහක්කය ඇ ග 

අතය යුු විලහර  වි ද්ල විනිභඹක්කයද උඳඹහ  දනහ.  භඹ යජඹු 

ළඹ ඵයක්කය  නොවී  ෘජු ව ඵදු ල ඹනන  හර්ෂි 

බහඩා්හහයඹු  විලහර හුදරක්කය උඳඹහ  දුව රඵන ආඹතනඹක්කය. 

එ ේභ එභ ආඹතන හ  ේඹ යුව රඵන 698ක්කය න  ේ 

පිරිු ප්ර ගරහබ රඵහ  දනනනහ ව ද, ආඹතනඹක්කය. එ ේභ අහුද්රය 

 ර  භභ නිජ අඳනඹනඹ යුව  ුවු ඒ ආ්රිත අඹ 

එතු ශ නිසඳහදනඹක්කය කිරී භනන  යුු රළියඹ වළකි රහබඹ  

අ ගවිලහර ඵු ළඹක්කය නළවළ.  තෝරිඹම් ළනි  ළ ක ටිනහභක්කය 

ඉපිදවිඹ වළකි විකියපශීලී මූරද්රය අඳනඹනඹ භඟිනන තත් වි ද්ල 

විනිභඹ ඉඳයිඹ වළකි ක්කය ේර පනහ විබඹනනද  භභ 

ආඹතනඹ තුයි.  

 භභ යත්තයනන ියජු දභන කිකිළිඹ භයහ  ියජු  වී ම් 

උත්හවඹනන අඳ ඳසුගිඹ හර හ අත්දුම්හ.  

ඳසුගිඹ හර හ ඳහරනඹනන තුශද  භභ රහබ රඵන 

ආඹතන හ ම්ඳත් තභනන ේ ප්ර ඹෝජනඹු ුව රළබ 

අසථහනනද, තභනන ේ අනන ත්හසි ප්රධහීයනන රහ නිජ ළලි 

 තො කුණු  ො කරඹු විකිණී ම් ජහහයභක්කයද ක්රිඹහත්භ ව 

ඵු භහධයර හර්තහ වී  ගබුපහ. එනිහ  භඹ පිරිසිදු ආඹතනඹක්කය 

 නො යි.  භඹ නිජ ළලි විකිණී ම්දී  භනනභ තත්  ඵො වෝ 

ංචහ, දප සිදු වී  ගබුණු ආඹතනඹක්කය.  ම් පිළිඵ අ කරස  වෝ 

දප  චෝදනහ විභර්ලන  ොමිනන බහ ේත් ඳළමිණි කරක්කය 

 ග ඵන ඵ භහ දනනනහ, රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

එ ේභ ර්තභහන හ ආඩාඩු තභනන ේ  ඳෞද්ලියප ළ් 

පිළි ශ ඹු ත්  ටි හලීන රහබඹ  ුව නන ජහ ග හ 

ම්ඳතක්කය න  භභ ආඹතනඹ විකුපහ දළීටභු ළමිනන සිටින 

ඵු  තොයතුරු හර්තහ  නහ. 

 ම් තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ළුලුරු පිළිතුරු 

අදහශ අභහතයයඹහ විසිනන බහ වහු ේ තඵුව ඇතළයි අ ප්ක්කයහ 

යනහ. 

1. ශ්රී රංහ මිනය ක ෆනනඩ්ස ලිමිුඩ් ආඹතනඹ විකුපහ 
දළීටභු  වෝ PPP ්රභඹ ඹු ත්  ඳෞද්ලි අංලඹු 
ඳළරීභ  ු  වෝ යහහයඹකිනන  වෝ යහජය අයි ගඹ 
අත්  ොවළරීභු ආඩාඩු ළරසුම් යමිනන සිටිනන නනද? 

2.  භභ ආඹතනඹ විසිනන ඳසුගිඹ ය 5 හරඹ තුශ 
හර්ෂි රඵහ ඇ ග ආදහඹභ වහ රහබඹ  නන  නන 
 ොඳභපද? එභ හර හ ආඹතන හ එක්කය එක්කය නිසඳහදන 
ප්රභහපඹ ව ඒහයිනන රළබ ආදහඹභ  නන  නන 
 ොඳභපද? 

3. ශ්රී රංහ මිනය ක ෆනනඩ්ස ලිමිුඩ් ආඹතනඹ 
ම්ඵනනධ ඹනන  ොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ වහ භෆත 
හර හ මිම්ක්කය ඳත් යන රද් ද්ද?  එ ේ නම් ඒ 
දහද? එභ මිම් ේ හභහජිඹනන වුද? 

4. එභ මිම් විසිනන හර්තහක්කය ඉදිරිඳත් යුව රළඵ  ග බ්ද? 
එභ හර්තහ ේ නිර් ද්ල  ර්ද? එළනි හර්තහක්කය ඇත් 
නම් එභ හර්තහ බහත යනන නනද? 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ඵො වොභ සතු ගයි. 
 

ගු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - ககத்தரறல் ற்யம் 

ரறத அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
Hon. Deputy Speaker, the answer to that Question is 

as follows:  

1.   There is no decision to sell or relinquish 

Government ownership.   

2.  Profits generated in the last five years are given in 

the Annex.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ table යනනන.  
 

ගු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Okay, thank you.  Sir, I table* that Annex.  

3.  There is a five-member Committee appointed by 

His Excellency the President, the composition of 

which is given below: 

 (i) Prof. O. Illeperuma, University of 

Peradeniya - Chairman 

 (ii) Mr. Sunil Sirisena, Telecommunications 

Regulatory Commission - Secretary 

 (iii) Prof. H.M.K.P.A. Epitawala, Department 

of Geology, University of Peradeniya 

 (iv) Mr. Sumith Jayaratne, CEO, State 

Resources Management Corporation 

 (v) Mr. Jehan Bandaranayake, Strategic 

Enterprise Management Institute    

4.  There are nine Recommendations made by the 

five-member Committee, which are as follows: 

871 872 

———————————— 
* ිළිතතුු අලවළනම  පෂ කර ඇත. 
*  றகடறணறயறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of Answer. 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

 (i) Establish a separate division in the company 

for analyzing global market demand, 

competitive prices and market products 

using best possible marketing strategies. 

 (ii) Employ competent people for international 

marketing and attract large-scale buyers in 

the international market. 

 (iii) Finance division to prepare costing reports 

on value addition to products and educate 

the management on profit margins on such 

operations. 

 (iv) Attract large buyers through a transparent 

tender procedure for sale of products; 

prepare a timetable for marketing on a 

timetable prepared on market trends. 

 (v) Establish a carefully designed system to 

issue stocks to buyers. 

 (vi) Mechanize operation process replacing 

manual operations.   
 (vii) Carry out job analysis, exact labour 

requirements and reallocate work. Stop new 

recruitments unless for new projects. 

 (viii) Limit capital expenditure unless for profit-

generating activities. 

 (ix) Establish a Research and Development Unit 

mainly to bring efficiency to operations and 

expedite value addition to mineral sands. 

Thank you. 
 

*වභළමේවය මත තබන ද ඇහුණුම: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 

   Annex tabled: 
 

Annex  
LANKA MINERAL SANDS LIMITED 

REVENUE AND NET PROFIT 

PRODUCTION AND REVENUE 

 

ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විර්ජන ඳනත්  ම්ම්ඳත, 2017; හය බහ අසථහ.  

  
විවර්ජන පනත් මකටුේපත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කළරක වභළමේදී තලදුර ත් වකළ බන දි.- [ප්රගිනය: 

මනොලෆේබර් 23] 
[ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 

 
குலறல் மலும் ஆரப்ததற்நது. -  [மர்ச்சற : ம்தர் 23] 

[ தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 
 

 

Considered further in Committee.- [Progress: 23rd November] 

[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
118 ලන ශීර්ය.- කිෂිකර්ම අමළතයලරයළ 

 

01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 523,067,000 

 

கனப்தை 118.-  கத்தரறல் அகச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01. -  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 523,067,000 

 
HEAD 118.-  MINISTER OF AGRICULTURE 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     

Rs. 523,067,000 
 

 

135 ලන ශීර්ය.- ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතයලරයළ 
 

01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 525,934,000 

 
கனப்தை 135. -  ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல்  அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  525,934,000 

873 874 

[රු රිහඩ් ඵදියුදීනන භවතහ] 

Year 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Revenue 1,567 1,985 679 1,220 1,688 
Net Profit    948 1,189   20     329    457 

Year 2011 2012 2013 2014 2015 

Production (M.T)         

Rutile        1,970      1,590        1,406  2,111       1,808    

Ilmenite       62,665        40,118         37,904          29,420     36,719          

Zircon     641 293     228   1,335      615       

Hi-Ti-Ilmenite  5,130    4,589       —— 3,552    2,889     

Non-Magnetic  
Tailings    

—— 10,000   —— —— 54,172   

Magnetite   —— —— —— 229    —— 

Zircon Crude   —— —— —— 7,234  —— 

Spiral Fine Con-
centrate 

—— —— —— —— 1,953 

Year 2011 2012 2013 2014 2015 

Production (M.T)         

Rutile        290 420 144 297 92 

Ilmenite     1,175 694 535 279 284 

Zircon     36 136 —— 158 78 

Hi-Ti-Ilmenite  66 231 —— 75 54 

Non-Magnetic  

Tailings    
—— 504 —— —— 1,157 

Magnetite   —— —— —— 0.4 —— 

Spiral Fine Con-
centrate 

—— —— —— —— 23 

Zircon Crude   —— —— —— 411 —— 

 1,567 1,985 679 1,220 1,688 
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HEAD 135.- MINISTER OF PLANTATION INDUSTRIES 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 525,934,000 

 
160 ලන ශීර්ය. - මශලෆලි වංලර්ධාන ශළ පරිවර අමළතයලරයළ 

 

01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 304,386,000 

  

கனப்தை 160.-  கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 304,386,000 

  

HEAD 160.- MINISTER OF MAHAWELI DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT  

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 304,386,000 
 

198 ලන ශීර්ය.- ලළරිමළර්ග ශළ ජ වේපත් කෂමනළකරණ 

අමළතයලරයළ 
 

01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 353,118,000 

 
கனப்தை 198.-  லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன தொகரகத்து 

அகச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 353,118,000 

 
HEAD 198.-  MINISTER OF IRRIGATION AND WATER 

RESOURCES MANAGEMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 353,118,000 

 
ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ - ශීර් අං 118, 281, 285, ළවිලි 

ර්භහනනත අභහතයහංලඹ - ශීර් අං 135, 293, භවළලි ංර්ධන 

වහ ඳරි ය අභහතයහංලඹ - ශීර් අං 160, 283, 291 ව හරිභහර් 

වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයප අභහතයහංලඹ - ශීර් අං 198, 

282.  රහ ඵළලීභ පර් බහ 10.00 සිු අඳය බහ 12.30 දක්කයහ 

ව අඳය බහ 1.00 සිු අඳය බහ 6.30 දක්කයහ.  

විහදඹ ආයම්බ කිරීභ රු අුවය දිහනහඹ භනනත්රීතුභහ. 

      
[ප.බහ. 9.54] 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු බහඳ ගතුභනි, "2017 විර්ජන ඳනත්  ම්ම්ඳ තහි 

හය බහ අසථහ ේ අද දින විහදඹු ළ නන අභහතයහංල වහ 

ඒහ ඹු ත් ඇ ග අ නකුත්  දඳහර්ත ම්නනතු වහ ආඹතනරු 

අදහශ අං 118, 281, 285, 135, 293, 160, 283, 291, 198 ව 

282 දයන ළඹ ශීර්ඹනන නන ම්ප්රදහඹහුවකර එක්කය එක්කය 

ළ්ුවනනහි සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මූරධන විඹදම් 

රුපිඹ ක 10කිනන ඳහ වළරිඹ යුතුඹ"යි භහ  ඹෝජනහ යනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, හය බහ අසථහ ේදී අද අඳ විසිනන 

හච්ඡහු ුව රඵනන නන අ ප් ය ට් ඉතහභත් ළදත්භ 

අභහතයහංල කිහිඳඹක්කය කිේ ොත් නිළයදියි. වි ලේ ඹනනභ 

ෘෂිර්භ අභහතයහංල හත්, ඒ වහ ඵළඳුණු හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳත් ශභනහයප අභහතයහංල හත්, ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංල හත් ව භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංල හත් ළඹ ශීර්ඹනන පිළිඵ තභයි අද අඳ විසිනන 

විහදඹු ුව රඵනන නන. 

රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් ය ට් ආර්ථි ංර්ධන හදී අ නක්කය 

කිසිදු යුු හිමි  නොවුණු ළදත්භ ප්ර ගරහබඹක්කය අඳු හිමි 

 ග ඵනහ. ඒ අනන යක්කයත්  නො යි. නහරීයපඹ කිඹන 

ළුලුු අපි හුහුප දීරහ නළවළ. රු බහඳ ගතුභනි,  රෝ හ 

ෆභ යුභ ජීත්න ග්රහීටඹ ජනතහ ම් අත් වරිමිනන නයඵදු 

 ේනනදු වීභ අද අර්බුදඹක්කය ඵු ඳත් වී  ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, උදහවයපඹක්කය වළටිඹු ත් තොත්, චීන හ 

යු මිලිඹන 100ක්කය ම් අත් වළය නයඵදු  ේනනදු නහ. 

චීන හ ළංවයි නය හ ර්පරඹ ර් කි රෝීටුර් 6,800ක්කය 

ඳභප නහ. එභ නය හ ජනවනඹ මිලිඹන 25 ඉක්කයභනහ. 

නය වහ ජනතහ ං්රභපඹ වීභ ඔවුනනු විලහර අර්බුදඹක්කය. 

රු බහඳ ගතුභනි, වළඵළයි අ ප් යු නහරීයපඹ කිඹන 

ළුලුු; ජනතහ නය  ත  ේනනදු වී ම් ළුලුු හුහුප 

දීරහ නළවළ. 

1960 දල හ සිු  ම් දක්කයහ ඵසනහහිය ඳශහ ත් ජනවනඹ 

හුළු ජනවන හ අුවඳහතඹක්කය  ර ළරක විු ඉතහ කු්හ 

ප්රභහපඹකිනන තභයි ළ කවී  ග ඵනන නන. ඒ නිහ ම් අත් වළයරහ 

නයරු  ේනනදුවී ම් ළුලුු අපි හුහුප දීරහ නළවළ. අ ප් 

 ඵො වෝ ජනතහ අදත් ජිත්  නන නන භ  ක්කයනනද්ර ය නයි. 

ඒ නිහ තභයි එ දිු දින තුන වතය නිහඩුක්කය රළබු පොත් 

 ොශම නයඹ ඳහළු  නන නන. ඇයි?  ජනතහ ඉනන නන 

නය හ. ඒ නිහ අ ප් ංර්ධන උඳහඹ භහර්ඹ විඹ යුත් ත් 

කුභක්කයද?  

අ ප් ය ට් ංර්ධන උඳහඹ භහර්ඹ විඹ යුතු නන නන, භ 

 ක්කයනනද්ර යත් ංර්ධනඹක්කය.  භොද, ඒ ජනතහ ඒ අක්කය 

හු කලිනන රහ නය  ත  ක්කයනනද්ර ය නනනහ  ුවු 

ඔවුනන ජීත්න  ම්භ ඔවුනන ේ ආර්ථි උඳහඹ භහර්ඹු අපි 

අී.ර්පඹ විඹ යුතුයි. ඒ වහ භ ව නයඹ අතය භහර් 

ඳද්ධ ගඹක්කය නවීයපඹ කිරීභ ඳභපයි අඳ ශ යුතු නන නන.  

අ ප් ආර්ථි උඳහඹ භහර් හ ළදත්භ  ොුක්කය අඳ  

නි ඹෝජනඹ ශ යුතු  ග ඵනහ. ඒ තභයි, භ  ක්කයනනද්ර ය ත් 

ංර්ධන උඳහඹ භහර්ඹ. භ  ක්කයනනද්ර යත් ංර්ධන උඳහඹ 

භහර්ඹ ළන  කඳනහ ය ඵරන ොු එහි ළදත්භ ක්කය ේරඹ 

තභයි ෘෂි ර්භහනනතඹ. අ ප් ඉ ගවහඹ දිවහ වළරිරහ ඵළලුත් 

අඳු තහක්කයප  භරම් රළියරහ  ග ඵනන නන  ො වනනද? ෘෂි 

ර්භහනනතඹ තුළිුවයි. ිය ෝ ොම්, භ්  ො යොේ, රහ ළ ේ 

සිු  ගහ ළ දක්කයහ ළතළපුම් 54ක්කය අඟර දිඹ ඵළසභක්කය හිත 

තුය  න ඹෆභ භවහ තහක්කයප විසම්. ඒ හ ේභ  දළළනනත 

හය ළනි ජරහල  ෝ නඟහ  ග ඵනහ. අ ප් ය ට් ඉ ගවහ හ 

තහක්කයපඹ  ග ඵනන නන ෘෂි ර්භහනනතඹ තුශයි. ඒ හ ේභ අ ප් 

මිනිසුනන ේ ජන ජීවිතඹ ළුළහිරහ  ග ඵනන නන ෘෂි 

ර්භහනනතඹත් එක්කයයි.  

ඒ විතයක්කය  නො යි.  භෝම්  දදී අඳු රළ ඵන ර්හ 

අ ප් ය  ට් ෘෂි ර්භහනනතඹු ඉතහභත්  ඹෝයයි. ඒ හ ේභ ඇද 

වළ රන ර්හ ජරඹ ආයක්කයහ යළීයභ වහ පුයහප හ අ ප් 

ය ට්  ෝනඟහ  ගඵණු කු්හ වහ භධය ඳරිභහප ළේ ඳද්ධ ගඹ 

875 876 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ඇතුළු ඒ සිඹ කර  ංනනදනඹ ය ඵළලු ොත්, අ ප්  ම් 

ආර්ථිඹ ලක්කය ගභත් කිරී ම්දී ෘෂි ර්භහනනතඹු ප්රඵරභ 

සථහනඹක්කය හිමි  නහ.  

අඳු  ම් ජනතහ ේ ජන ජීවිතඹ ඉවශු  න එනනන 

ඕනෆභ  ග ඵනහ. වළඵළයි අද සිදුවී  ග ඵනන නන කුභක්කයද, 

බහඳ ගතුභනි? ග්රහීටඹ ජනතහ ේ ක්කය ේර  දක්කය ර්ධනඹ කිරීභ 

ඉරක්කය  ොු න අ ප් ෘෂි ර්භහනනතඹ  භ වඹවිඹ යුතු 

 ග ඵනහ. ඳශහු  ොුභ ඔවුනන ේ ආර්ථි වළකිඹහ ර්ධන 

කිරීභ ශ යුතු  ග ඵනහ.  

හුද ක අභහතයතුභහ කිඹනහ භහ දළක්කයහ, අ ප් ය ට් හභහනය 

ජනතහ ේ භහසි ආදහඹභ රුපිඹ ක 41,000ක්කය  න ොු,  ොවි 

ජනතහ ේ භහසි ආදහඹභ රුපිඹ ක 25,000යි කිඹරහ. රුපිඹ ක 

25,000ක්කය කිඹරහ කිඹනන නන, සිඹලුභ  ොවි ජනතහ ේ ආදහඹභ 

 ොවීනන ංයහ නන  ඵදුහභ රළ ඵන පනයි. රුපිඹ ක 25,000 

කිඹනන නන හභහනය අඹයි. එ වභ නළතු වළභ   නකුුභ 

රුපිඹ ක 25,000ක්කය රළ ඵනහඹ කිඹන එ  නො යි.  ඳොදු ේ 

 ම් ය ට් ජනතහ ේ භහසි ආදහඹභ රුපිඹ ක 41,000ක්කය 

 න ොු  ොවි ජනතහ ේ භහසි ආදහඹ ම් හභහනය අඹ 

රුපිඹ ක 25,000ක්කය ඵු ඳත්වී  ග ඵනහ. එයිනන  ඳනනුවම් 

යනන නන,  ඳොදු ජනතහ ේ ජීන තත්ත්ඹු ්හ ඳවශ ජීන 

තත්ත්ඹක්කය  ොවි ජනතහු උරුභ රහ  ග ඵන ඵයි.  

ෘෂි ර්භහනනත හ  ඹ දන  ොවි ජනතහ ේ ර්තභහන 

ආර්ථි තත්ත්ඹ ඵළලු ොත්, ඔවුනන ඵළංකු ේ පඹරුනන ඵු 

ඳත්වී  ග ඵනහ;  ඳොලී හුදරහලි ේ පඹ උගු  ක හියවී  ග ඵනහ; 

උස ඵඩු  ඩ් උගු  ක හියවී  ග ඵනහ;  භෝ ක හිමිඹහ ේ පඹ 

උගු  ක හියවී  ග ඵනහ;  ඳො වොය,  ත ක  ඵ වත් හුදරහලි ේ 

උගු  ක හියවී  ග ඵනහ. එභ නිහ  ම්  ොවි ජනතහ 

දිළිඳුබහ ඹනන හුදහ න ආර්ථි ල ඹනන ලක්කය ගභත් ප්රජහක්කය 

ඵු ඳත් කිරී ම්  කීභක්කය  ම් අභහතයහංලඹු  ග ඵනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, ආර්ථිභඹ ල ඹනන ඳභපක්කය  නො යි, 

ඉතහභත් ඳවත් භට්ු ම් භහජ ජීවිතඹක්කය තභයි අ ප් ය ට්  ොවි 

ජනතහු හිමි වී  ග ඵනන නන. 

දරිද්රතහ  ර්හ ේ ඳවශභ ජීත්  නන නන  ොවි ජනතහයි. 

 ෞය අනහයක්කයෂිත බහ ඹනන ඳවශභ ජීත්  නන නන  ොවි 

ජනතහයි. යක්කයත හීනතහ නන  ඳ ශන ළියනි භවුරුනන ළ කභ 

පිරික්කය ජීත් නන නන  ොවි ජනතහ අතයයි.   

පිරිසිදු ඳහීයඹ ජරඹ  නොභළ ගවී ම් ළුලුු ළ ක ල ඹනනභ 

හුහුප දී  ග ඵනන නන  ොවි ජනතහයි. ග්රහීටඹ ඳහය ක  නොභළ ග 

වී ම් ළුලුු විලහර ල ඹනනභ හුහුප දී  ග ඵනන නන  ොවි 

ජනතහයි. අධයහඳනඹ අ ගනන ඳවශභ අ කඹු ළ ත  ග ඵනන නන 

 ොවි ජනතහ ේ දුහදරුනන. ඒ නිහ භහජ ජීවිතඹ ඳළත් තනන 

ඵළලුත්, ආර්ථි ජීවිතඹ ඳළත් තනන ඵළලුත්  ොවි ජනතහ 

විලහර දුසයතහු හුහුප දී  ග ඵනහ. ඒ නිහ ආඩාඩු 

ළරසුම් ස විඹ යුතු නන නන,  ම් ම්ඵද ජනතහ ආයක්කයහ 

යමිනන, භ තුශ  ම් ජනතහ ඳත්හ නිමිනන  ම් අඹ ේ ජීන  

තත්ත්ඹ  ව භහජ තත්ත්ඹ ඉදිරිඹු  න එනනන ුයුතු 

කිරීභුයි. ඒ පිළිඵ ඉතහ ළදත් කීභක්කය ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹුත් ඒ වහ ඵළඳුණු හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයප අභහතයහංලඹුත්, භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංලඹුත් ඳළරී  ග ඵනහ, රු බහඳ ගතුභනි. ඒ  නිහ, 

ඳශහු  ම් අභහතයහංලඹු ඳළරී  ග ඵන හර්ඹබහයඹ,  ම් ය ට් 

ජනතහ ේ ජීවිතඹත් එක්කය ඉතහභ ීටඳ ව ඵළඳුණු 

හර්ඹබහයඹක්කය ඵු  ත්රුම් ත යුතු  ග ඵනහඹ කිඹරහ භහ 

විලසහ යනහ.  ම් හර්ඹබහයඹ ජඹග්රවපඹ යනනන නම්  

 භොක්කයද යනනන ඕනෆභ  ග ඵනන නන?  

ඒ වහ ඳශහු  ොුභ  ම් අභහතයහංලඹ ව  ම් 

අභහතයහංලඹු අදහශ ආඹතන හර්ඹක්කයභ  භ වඹ විඹ යුතු 

 ග ඵනහ. ඒහ හ නහස ගඹ නතය යනනන ඕනෆ. ඒහ හ දපඹ 

නතය යනනන ඕනෆ. ඒහ හ ඳරිඳහරනඹ හර්ඹක්කයභ යනනන 

ඕනෆ. වළඵළයි, භහ ඉතහභ කී භනන යුතු අවනහ,  ම් 

අභහතයහංලඹ නහස ගඹ අභ යනනන  වෝ දපඹ නතය යනනන 

 වෝ ඳරිඳහරනඹ හර්ඹක්කයභ යනනන  වෝ භත් වී  ග ඵනහද 

කිඹරහ. භහ ඒ රුණු  එකිනන එ අවනනනම්.  

භහසි කුලිඹ රුපිඹ ක මිලිඹන 21 ඵළගිනන ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹ වහ  ෝනළඟි කරක්කය අය න, ඒ කුලිඹ  මිනන 

දළනු භහ ඳවක්කය  ගස ේ හිස තඵහ න සිටිනහ. ඒ 

හධහයපද? රක්කය 210යි, "ළට්" ව "එනනබී ත" නළ ග එභ 

 ෝනළඟි ක  ක විඹදභ. දළනු භහ වඹු ආනනන හරඹක්කය 

කිසිදු හර්ඹඹක්කය වහ ප්ර ඹෝජනඹු නන නන නළ ග එභ 

 ෝනළඟි කරු හුද ක  මිනන  ග ඵනහ.  

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹු රුපිඹ ක රක්කය 210 හර්ඹහරඹක්කය 

අලයද? වරි නම් ඒ   ොවි ජනඳදඹ ගිහිනන පිහිම්නනන ඕනෆ 

අභහතයහංලඹක්කය. ඒයි සිදුවිඹ යුතු නන නන. ඒ විතයක්කය  නො යි. 

අද එභ හර්ඹහරඹ ප්ර ඹෝජනඹු නන නන නළවළ. එභ හර්ඹහරඹ 

partition කිරීභ ව හඳට් එළීභ  ුව නන නළත විලහර හුදරක්කය 

ළියනට් භඩා්රඹ විසිනන අුවභත ය  ග ඵනහ.  භළනි 

නහස ගහය විඹදභු  භභ අභහතයහංලඹ  ඹොහු විඹ යුතුද? 

රු බහඳ ගතුභනි, දෂිත අයුරිනන හිස  ෝනළඟි කරු කුලී 

 වීභ නිර් ද්ල ශ  නොවළකි ඵ වනන ශ යසිහ අ බ්වීය 

කිඹන අ ග ර්   කම්රිඹ භහරු ශහ. අභහතයහංල 

  කම්යඹහ ඒද යනනන ඕනෆ? යසිහ අ බ්වීය අ ග ර් 

  කම්රිඹ ආයක්කයහ යනහ  ුවු, ඇඹ භහරු ශහ. 

දපඹු වහ නහස ගඹු  ගත තඵනහ  ුවු, දපඹු වහ 

නහස ගඹු එ යහි න අඹ භහරු යනහ.  

ඒ විතයක්කය  නො යි. අුවයහධපුය හ  ොවි  ගඹක්කය 

ඳළළත්වුපහ. ඒ හුහ නන ්ය පජහක්කය ඳළළත්වහ. ඒ 

්ය පජහු රුපිඹ ක රක්කය 80ක්කය  නන කිරීභු නිර් ද්ල යන 

 ර ෘෂි තහක්කයප අ ග ර්   කම් ඒ.එ ක.ය.එනන. 

සුභන ේය භවත්මිඹු සිදු ශ ඵරඳෆම් ශහ. ඇඹ කිේහ ඒ 

යනනන ඵළවළ කිඹරහ. ඒ ඵරඳෆභ  වේතු නන, ඊු අත්නන කිරීභු 

ිය ඹනන, එඹු එඟ  නොවී විශ්රහභත යුතු හරඹු  ඳය විශ්රහභ 

රඵහ ළීයභු ඇඹ ුයුතු ශහ.   කම්යඹහ, අභහතයයඹහ 

 වෝ  භභ අභහතයහංලඹ ඒ නිරධහරිතුමිඹ ආයක්කයහ යනනන 

ුයුතු ශහද? ඒ විතයද?  

2015.11.06න දින ඵයඳතශ මූරය අ්රමිතහ  පිළිඵ 

ඳරීක්කයපඹ යුව රඵන ජනහධිඳ ග  ොමි ම්   කම්යඹහ 

විසිනන ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ඹු ත් ඇ ග රංහ  ඳො වොය 

භහ ම් ක්රිඹහහරී අධයක්කය චනනදන ඳළ කපිු භවතහු ලිපිඹක්කය 

එේහ. රු බහඳ ගතුභනි, එභ ලිපිඹ භහ ශඟ  ග ඵනහ.   කම්, 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ,  ොවිජන භනනදියඹ, අං 80/5, 

යජභ කත්ත ඳම්භ, ඵත්තයහු කර කිඹන ලිපිනඹුයි ඒ ලිපිඹ එහ 

 ග ඵනන නන.  ඳත්ම් අං PCI/52/2015.  භොක්කයද  ම් නන 

කිඹනන නන?   

 ඳො වොය ංසථහ ේ  ඉනනන ක්රිඹහහරී අධයක්කයයඹහ,  ධීය 

අභහතයහංල හ  ළ්ුයුතු යන හර හ සිදුවීම් ඳවක්කය  ළන 

 භහි  ග ඵනහ. "ළයදි ක්රිඹහනන වහ  කියුත්තනන ඳවත 

877 878 

[රු අුවය දිහනහඹ භවතහ] 
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වනන පුද්රයිනන ඵත්  භභ  ොමිනන බහ ේ දුනන 

හක්කයෂිලිනන ඳළවළදිලි  ේ.  ඒ පුද්රඹනන ඳස  දනහ අතය චනනදන 

ඳළ කපිු, රංහ ධීය යහඹ ීය ගත ංසථහ ේ හිුපු 

හභහනයහධිහරීයඹහ  ේ" කිඹරහ  ග ඵනහ.  ඔහු ීටු ලිනන ළ් 

 ශේ  ො වේද?  රංහ ධීය  ීය ගත ංසථහ ේ  නි ඹෝජය 

හභහනයහධිරීයඹහ වළටිඹු ළ් ශහ.  දළනන  ඔහු  ඳො වොය 

ංසථහ ේ ක්රිඹහහරී අධයක්කයයඹහ වළටිඹු ළ් යනහ.   ම් 

 ොමිනන බහ නිර් ද්ලඹක්කය රඵහ දුනනනහ,  භොහු  ම් තනතු යනන 

ඉත් යනනනඹ කිඹරහ. දළනන අවුරුද්දුත් ළ ක හරඹක්කය 

ත රහ  ග ඵනහ. තහුනනනහනන ේරහ  භොක්කයද යමිනන 

 ග ඵනන නන? ඒ නිරධහරිනන ආයක්කයහ යමිනන  ග ඵනහ. ඒ 

පිළිඵ  ම් ඳහර්ලි ම්නනතුු ඳළවළදිලි ශ යුතුයි. ඔහු ධීය 

ංසථෘ ේ ළ් යන ොු  ංචහනනු වවු ක වී ඇ ග ඵු 

ජනහධිඳ ග  ොමිනන බහ විසිනන ඉතහ නිළයදි ී.නනදුක්කය රඵහ දී 

 ග ඵනහ. එභ   නිර් ද්ල  අුවභනඹ  නොයනන නන ඇයි? ඒ 

පිළිඵද ුඹතු  නොයනන නන ඇයි කිඹන හයපඹ දළන නනනු  

ළභ ගයි. ඒ විතයක්කය  නො යි, Secretary-General of Parliament   

 ුව නන Secretary to the Committee     ත ඹපු ලිපිඹක්කය භහ 

ශඟ  ග ඵනහ.    

ෘෂි යක්කයප භඩා්රඹ  COPE  එ වහුු  නහහ.  රු 

බහඳ ගතුභනි,  ෘෂි යක්කයප භඩා්රඹ කිඹනන නන  ොවි  

ජනතහ  යක්කයපඹ කිරීභ වහ ළ් ුයුතු යන ආඹතනඹක්කය. 

එභ ආඹතන හ බහඳ ගයඹහ  ඳෞද්ලි  යක්කයප භඩා්රඹක්කය  

ඳත්හ  න ඹනහ.  ඒ යක්කයප භහභ වයවහ ෘෂිර්භ 

යක්කයප භඩා්ර හ නිරධහරිනන උඳ ඹෝගී ය ත්තහ,   තභනන ේ  

යක්කයප භහභු හභහජිඹනන ඵහ නනන.  ම් ඵ COPE   

එ ක්කය දී   වළි වුපහ.  එ ේ  වළිදයවු වුපහු ඳස ේ උස 

නිරතර පිළිඵ හය බහු දළුවම් දුනනනහ.  එභ හය බහ 

විසිනන  2016 ළප්තළම්ඵර් භහ හ 9 නදහ   භොහු  ේ ඹනන 

ඉත් යනනනුඹ කිඹහ  ලිපි ඹළේහ. තභත් ඉත් ය නළවළ. 

එභනිහ දුෂිතඹනන  ආයක්කයහ යන අභහතයහංලඹක්කය ඵු  ම් 

අභහතයහංලඹ ඳත් වී  ග ඵනහ.   

ඒ විතයක්කය  නො යි, ත  ග ඵනහ.   ම්  චදිත,   ක්රිඹහහරී 

අධයක්කය චනනදන ඳළ කපිු ේ භළදිවත් වීභ ව එහි බහඳ ග  භඟිනන 

 ඳො වොය භහ  ම් අං නිරධහරි ඹකු ව ප්රම්ඳහදන 

ශභනහරු,  ජඹඩු   ඉත් ශහ.   ඔහු භ ේ හිත තක්කය. භභ 

ඒ ඵ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. වළඵළයි භහ කිඹනන නන, ංචහක්කය,  

දපඹක්කය සිදු  රහ  ග ඵනහ නම් ඳරීක්කයපඹක්කය  ගඹනනන 

කිඹරයි.  වළඵළයි දළනන  භොක්කයද  රහ  ග ඵනන නන? ය 

හරඹක්කය ත වී ඇතත් කිසිදු විනඹ ඳරීක්කයපඹනන  ඳත්හ නළවළ.  

එ වභ නම් විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය ඳත්නනන.   ඔහු ම්ඵනනධ ඹනන  

විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය ඳත්හ ංචහ, දුපරු වවු ක  රහ 

 ග ඵනහ  නම් ඔහු ඉත් යනනන.  ඒ පිළිඵ ප්රලසනඹක්කය නළවළ. 

වළඵළයි  ංසථහ නන  එළිඹු දභනහ,  විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය 

ඳත්නන නන නළවළ. අ් ළම්ප්  වෝ ඔහුු  නන නන නළවළ. භහ 

තුනක්කය ඇතුශත  නිරධහරිඹහ ම්ඵනනධ ඹනන  විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය 

ඳත්හ   ගයපඹක්කය තයුතු  ග ඵනහ.  නහුත් දළනන අවුරුද්දක්කය 

ත වී  ග ඵනහ,   තභ විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය ඳත්හ නළවළ.  

ඔහු යදක්කය ය  ග ඵනහ නම් විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය 

ඳත්නනන. ඒ විතයක්කය  නො යි,  ම් ම්ඵනනධ ඹනන 

ඳහර්ලි ම්නනතු ේ භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ හය බහු ආහ. 

භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ හය බහ අසථහ  දදී 

ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ   කම්යඹහ නන හර්තහක්කය ඉ කරහ 

සිටිඹහ. ඔහු ළයදි යරහ  ග ඵනහ නම් ඉත් යනනන. ඒ පිළිඵ 

කිසිභ විහදඹක්කය නළවළ.  ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ නිරධහරිනන 

අසථහ  දදී ඳහර්ලි ම්නනතු ේ භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ 

හය බහු ඳළමිණිඹහ.  

ඒ අසථහරදී ඔවුනනු කිේහ භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ 

හය බහු  ම් පිළිඵ හර්තහක්කය  දනනනඹ කිඹහ. නහුත් 

තභ හර්තහක්කය දුනන නන නළවළ. ඇයි,  ම්? ඔහු යක්කයහ නන අයිනන 

යරහ අවුරුද්දක්කය  නහ. එක්කය ෝ විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය 

ඳත්නනන ඕනෆ.  චෝදනහ ඳරඹක්කය රඵහ දීරහ, විනඹ 

ඳරීක්කයපඹක්කය ඳත්හ, ඔහු ළරැදි ය  ග ඵනහ නම් ඔහු එළිඹු 

දභනනන ඕනෆ. ඒ පිළිඵ කිසිභ විහදඹක්කය නළවළ.  

ඔහුු තභනන ේ දුක්කයළනවි කර කිඹනනන  ග ඵනන නන, 

ඳහර්ලි ම්නනතු ේ භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ හය බහුයි. 

නහුත් සිද්ධ වු ඩා  භොක්කයද කිඹන එ ළන අභහතයහංල හ 

  කම්යඹහ භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ හය බහු හර්තහක්කය 

රඵහ  දනන නන නළවළ. ඔහු ළරැදි ය  ග ඵනහ නම් එළිඹු 

දභනනන. ඔහු ළරැදි ය නළත්නම් ඔහු නළත ඵහ ළීයභු 

ුයුතු යනනන. එඳභපයි, කිඹනන නන. වළඵළයි, 

තහුනනනහනන ේරහ අවුරුද්දු ්හ ළ ක හරඹක්කය විනඹ 

ඳරීක්කයපඹක්කය ඳත්නන නන නළ ග, භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ 

හය බහු  ම් ම්ඵනනධ රුණු ඉදිරිඳත් යනන නන නළ ග 

 ක අරිනන නන ඇයි  කිඹරහ භභ දළන නනන ළභළ ගයි. 

ජනතහ ේ ප්රලසන විනනන ලිනන  ම් ඇ ග වී  ග ඵන 

ළුලුරු විඳුභක්කය ඕනෆ.  

ඊශඟු, ලහ නි යෝධහඹන ඳනතු ඳුවළනි රුංහ  රලි, 

ජු අඳනඹනඹ වහ අභහතය භඩා්ර හ අුවභළ ගඹ රඵහ 

දී භනන  ම් ය ට් ීය ගඹු කිසිදු ළරකි කරක්කය දක්කයනන නන නළ ග ඵ 

 ඳනනුවම් යනහ. අ ප් යු ු  රුංහ ළ ක ල ඹනන ආනඹනඹ 

යනන නන, ඉනනදුීයසිඹහ නන. ඉනනදුීයසිඹහ ේ  ඳො ක හ 

ආ්රිත ඉතහභ ඵයඳතශ  යෝගී තත්ත්ඹනන  දක්කය දක්කයනු 

 ග ඵනහ.  

එත ොු ඉනනදුීයසිඹහ නන රංහු රුංහ ආනඹනඹ 

කිරී ම්දී ඒ වයවහ එභ  යෝගී තත්ත්ඹනන රංහු ඳළමිණි ඹොත් 

රංහ ේ පුක්කය, ත ක, කිතු ක ව ම්  ඳො ක ආදී තහර ර් හ 

ලහඹනනු විලහර -භහයහනන ග- ඵරඳෆභක්කය සිද්ධ  නහ. වළඵළයි, 

2016 ර් හ එ ො ශොසන භහ හ ඳශහු ළනි දින -ඳසු ගිඹ 

දහ- අභහතය භඩා්රඹ ී.යපඹක්කය ත්තහ. ඊු ලිනන  භ ේ 

රුංහ  නනනනනත් අභහතය භඩා්ර ඹනන ී.යපඹක්කය අය න 

 ග ඵනහ. ලහ නි යෝධහඹන ඳනත අරංගු යනනන 

අභහතයහංලඹු කිසි ේත්භ අයි ගඹක්කය නළවළ.  

අභහතයයඹහ විසිනන නිකුත් යන ළට් නි ේදනඹක්කය ඳහ 

ඳන ත් නන ගඹක්කය  ර ළරකිඹ යුතුයි කිඹහ ඳන ත් වනන 

 නහ. හභහනය ළට් නි ේදනඹක්කය ඇභ ගයඹහ නිකුත් ශත්, 

ඇභ ගයඹහ ේ ළට් නි ේදනඹ ඳන ත් නන ගඹක්කය  ර 

ළරකිඹ යුතුයි. එ වභ නම් අ ප් යුු රුංහ ආනඹනඹ 

යනහ නම්, ඳනත ං ලෝධනඹ යනනන ඕනෆ. ඳනත 

ං ලෝධනඹ යනනන නම් ඳනත ඳහර්ලි ම්නනතුු එනනන ඕනෆ. 

වළඵළයි, ඳනත ඳහර්ලි ම්නනතුු ආ ේ නළවළ. ඳනත ං ලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ඳහර්ලි ම්නනතුු ඉදිරිඳත් යනන නන නළතු, 

ඉනනදුීයසිඹහ ේදී විවිධ  යෝරු ඵඳුනන  රහ  ග ඵන රුංහ 

අද අ ප් යුු ආනඹනඹ යනනන ඳුනන  න  ග ඵනහ.  ම් 

ජහහයභක්කය. එභ ජහහයභු අ ප් ය ට් ලහ  ොදුරු  නනන ඉ් 

් දිඹ යුතු නළවළ. ඒ නිහ අභහතයයඹහු  ම් ම්ඵනනධ විලහර 

කීභක්කය  ග ඵනහ. රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ  ම් ම්ඵනනධ 

 ොඹහ ඵරහ ුයුතු යහවි කිඹහ භභ ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. 

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ (කිෂිකර්ම අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க - கத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 

රු භනනත්රීතුභනි, භ ේ ථහ ේ දී පිළිතුරු රඵහ  දනනනම්. 

879 880 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 වොයි, රු ඇභ ගතුභනි.  දළනන  ග ඵනන නන  ටි හරඹක්කය 

නිහ ඔඵතුභහ ේ  ේරහ ේ දී පිළිතුරු රඵහ  දනනන.  

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 වොයි. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

2016 ර් හ එ ො ශොස නි භහ හ ඳශහු ළනි දහ- 

 
ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඇභ ගතුභහු ඕනෆ නම්  ඳො ක උත්තයඹක්කය රඵහ  දනනන 

පුළුනනභ  ග ඵනහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. එ වභ නම් භක්කය නළවළ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
අපි රුංහ  නනනන නන නළවළ, රු භනනත්රීතුභනි. අපි 

ම්පර්ප ඹනනභ තවනම් යරහ  ග ඵනන නන. නහුත්,  ම් 

ජහහයභක්කය කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹපු හයපඹ ඇත්ත.  ම් ජහහයභ 

සිද්ධ  නන නන අපි වුරුත් වබහගීත් ඹනන  නො යි. 

රුංහ  නනවීභ වහ අ ප්  ෘෂිර්භ අභහතයහංල ඹනන කිසිභ 

ආහයඹ අයඹක්කය රඵහ  දනන නන නළවළ. ඒ හ ේභ රු රිහඩ් 

ඵදියුදීනන ඇභ ගතුභහ ේ අභහතයහංල ඹනන TIEP licence එ 

 දනන නත් නළවළ. හුද ක අභහතයහංල ඹනන ඉස  කරහ  වො යනන 

  නන ඵඩුරු රක්කය 5ක්කය ද් වරහ ඒ ටි ආඳහු re-export 

යනහ කිඹරහ ඉනනදිඹහු ඹළේහ. ඒත් දළනන නත්රහ 

 ග ඵනහ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළළත්වුහ නම්  වොයි, රු ඇභ ගතුභනි. වළඵළයි, හුද ක 

ඇභ ගතුභහ  ම් ඳහර්ලි ම්නනතු ේදීභ කිේහ, "ීටු ලිනන රුංහ 

 නනවීභ ජහහයභක්කය ඵු ඳත් රහ  ගබුපහ. ඒ ජහහයභ 

ීයතයුවකර යරහ ආඩාඩුු කීඹක්කය වරි නනනහ" කිඹරහ. 

ඔඵතුභහුත් භත ඇ ග. භහ කිඹනන නන ඒ ළනයි. ඒ නිහ  ම් න 

තුරු  ලහ නි යෝධහඹන ඳනත උ කරංකනඹ යමිනන ඒ ජහහයභ 

සිදු වුපහ. ඔඵතුභහ ඒ නතය ශහ නම්, ඒ පිළිඵ  ඵො වොභ 

සතු ගයි.  

 ඊශඟු, 2016  නොළම්ඵර් භ 01ළනිදහ අභහතය භඩා්ර 

ී.යපඹක්කය ත්තහ, ජු ස යන ංවිධහනරු  භට්රික්කය ුොනන 

15,000ක්කය ජු   නනනන. ජු ස යන ංවිධහනරු වහ 

 ඳෞද්ලි ළඳයුම්රුනනු ප්ර ග අඳනඹනඹ වහ 

 භට්රික්කය ුොනන 15,000ක්කය ජු   නනනන.  ම්   නනන නන  රලි 

ජු.  ම්ත් අය හ ේභ ප්රලසනඹක්කය. රු දුමිනනද දිහනහඹ 

ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ ළියනට් භඩා්ර හ හිටිඹහ නම් භත ඇ ග, 

 ම් ී.යපඹ අය න  ග ඵනන නන ඳසු ගිඹ  නොළම්ඵර් 01ළනිදහ 

ඵ.  භභ  රලි ජු ආනඹනඹ කිරීභ වහ තහුනනනහනන ේරහ 

ී.යපඹක්කය නනන ඉ් දුනන නන ඇයි?  ම්ත් ලහ නි යෝධහඹන 

ඳනත උ කරංකනඹ කිරීභක්කය.  

2016  නොළම්ඵර් භහ හ ඳශහුළනිදහ  රලි ජු  ේනනන 

අය දීරහ  ග ඵනන නන  ො වොභද? අපි  ම් ඳහර්ලි ම්නනතු ේ 

ඳනත් ම්භත යරහ, ලහ නි යෝධහඹන ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ ඇභ ගයඹහු ඵරඹක්කය රඵහදීරහ  ග ඵනහ. වළඵළයි, ඒ ඵරඹ 

ඒ ආහය ඹනනභ ක්රිඹහත්  නහ  ුවු ජහහයම්රුනන ේ 

වුභනහනන අුව ුයුතු යන ඵ  ඳනනුවම් යනහ.  

ඊශඟු, ලහ ආයක්කයප ඳන ත් නි ඹෝ අුව කිසිදු ජරහල 

ඳළරෆටිඹක්කය ආනඹනඹු  ඳෞද්ලි අංලඹු අය දීභ  වෝ ලහ 

ආනඹන ඵරඳරඹක්කය නිකුත් කිරීභු ෘෂිර්භ අධයක්කය 

ජනයහ කයඹහු නන ග ඵරඹක්කය නළවළ.  භ ේ  ගියඹදී අභහතය 

භඩා්ර ී.යපඹකිනන  තොය Marawila Green Farms Limited 

නළභළ ග ආඹතනඹ  ත ජරජ ලහ ඳළරෆටි 17,598ක්කය 

ජර්භනි ඹනන ආනඹනඹ යනනන අය රඵහදී  ග ඵනහ. ජරජ 

ලහ  ඳෞද්ලි භහභු ආනඹනඹ කිරීභු අය රඵහ 

 දනනන ලහ නි යෝධහඹන ඳනත අුව අයඹක්කය නළවළ.  ම් 

පිළිඵ ෘෂිර්භ අධයක්කය ජනයහ කයඹහ අය දී ඇත් ත් 

ෘෂිර්භ අභහතයයඹහ ේ ව   කම්යඹහ ේ භළදිවත්වීභ භත 

කිඹරහ හච්ඡහක්කය  ග ඵනහ. ඒ නිහ ඒ පිළිඵත් 

තහුනනනහනන ේ නන දළනනනන ළභළ ගයි.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු ඹු ත් pilot project එක්කය 

යනහ.  භොද, ෘෂි ර්භහනනතඹු න තහක්කයපඹ  න ඒභ 

ව  ොවිඹහු ළ ක ආදහඹභක්කය රඵහදීභ වහ.   ම් කිඹන  ඵො වෝ 

ඳනත්  වදරහ  ග ඵනන නන අවුරුදු විසි පනු,  ගස පනු 

ලිුවයි. භවය ඳනත් ඊුත් ්හ එවහ ගිඹ ඒහ  ග ඵනහ. අද 

න විු ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන ලහ ර් ඕනෆ තයම් නනන 

පුළුනනභ  ග ඵනහ. ඒ නිහ තභයි, ෘෂිර්භ 

 දඳහර්ත ම්නනතු ඹු ත් ඒ සුඳරීක්කයහහරී කීභ අය න, 

pilot project එක්කය ක්රිඹහත්භ නන නන. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එ වනම් භ ේ  තොයතුය නිළයදියි. භු  තොයතුයක්කය රළබී 

 ගබුපහ,  ම් වහ ඇභ ගතුභහ ේ ව   කම්තුභහ ේ 

භළදිවත්වීභක්කය  ග ඵනහඹ කිඹහ. ඒ අුව, ඇභ ගතුභහ ේ ව 

  කම්තුභහ ේ භළදිවත්වීභක්කය  ග ඵන ඵ, ඇභ ගතුභහ ේ පිළිතුය 

අුව ඉතහ ඳළවළදිලි  ඳීය ඹනහ. භභ කිඹනන නන  ම්යි. රු 

බහඳ ගතුභනි, ඳනත්  ක ඉකුත්  රහ; ඳනත් ඳයපයි කිඹරහ 

එ වභ  නනන ඵළවළ.  ඒ තභයි ීය ගඹ.  එ වභ නම් ඳශහු ශ 

යුතු නන නන, ඳනත ං ලෝධනඹ කිරීභයි. එ වභ නළත්නම් රු 

බහඳ ගතුභනි, '' ම් ඳනත එක්කයදවස අුසිඹ පනනර ඳනතක්කය, 

 ම් ඳනත එක්කයදවසනසිඹ වළුපනනර ඳනතක්කය" කිඹරහ,  ම් 

සිඹ කරුභ හුහ  නනන පුළුනනභ  ග ඵනහ. අඳයහධ 

ආඥහඳනත ම්භත වු ඩා  ොයි හර හද? ඒ හ ේභ,  ඳොලිස 

ආඥහ ඳනත අවුරුදු එසිඹ ඳනවක්කය ඳළයණියි.  ඳොලිස 

නිරධහරි ඹකුු කිඹනනන පුළුනන, ''අවුරුදු එසිඹ ඳනවු ්හ 

ඳළයණි  ඳොලිස ආඥහ ඳනත තදුයුත් ළ්ක්කය නළවළ. ඒ නිහ 

 භ වභ යනනන පුළුනනද. භභ දඬුභ ලිහි ක යනනනම්'' කිඹරහ. 

නහුත්, එ වභ යනනන ඵළවළ. දළනන යනනන  ග ඵනන නන ඳනත් 

ඹ ක ඳළනරහ නම්, ඒහ ර්තභහන තත්ත්ඹු ළශ ඳනන නන 
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නළත්නම්, අභහතයතුභහ ේ කීභ  නන නන, ළියනට් 

භඩා්රඹු ඳනත  ඹොහු යරහ, ං ලෝධනඹ යරහ, 

ඳහර්ලි ම්නනතුු ඉදිරිඳත් යරහ,  ම්හු ීයතයුවකරබහඹ 

රඵහදීභ. එ වභ  නොවු පොත්    ීය ගඹ නළීටභක්කය තභයි  භයිනන සිදු 

නන නන.  ීය ගඹ  ග ඵනහ,  ඳොලිසඳ ගතුභහ කිේහ හ ේ එභ 

ීය ගඹ නළීටභක්කය තභයි සිදු නන නන. - [ඵහධහ කිරීභක්කය]- 
 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු දුමිනනද දිහනහඹ භළ ගතුභහ. 

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
අපි ඔඹ ඳනතත් ං ලෝධනඹ යනනන අලය හච්ඡහ 

ආයම්බ යරහ  ග ඵනහ. ඒු භහීට; සිඹලු ීය ග-රී ගරු 

ඹුත් තභයි  ම් හයපහ යනන නන. ඒ හ ේභ අුවය 

දිහනහඹ භනනත්රීතුභහ ේ  ථහ ේ දී ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ 

අඩු ඳහඩු යහශිඹක්කය ළන හුලිනනභ ථහ ඵව ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය]- 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒහු ඳසු පිළිතුරු රඵහ  දනනන. 
 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඒ ම්ඵනනධ භභ අුවය දිහනහඹ භළ ගතුභහු සතු ගනනත 

 නහ. ඔඵතුභහ ඒු  වේතුත් ඳළවළදිලි ශහ.  ඔඵතුභහ ඒ 

ම්ඵනනධ ඹනන  ඳෞද්ලි ඔඵතුභහු  ග ඵන  ප්රලසන ළන 

කිේහ.  ඒ නිහ භ ේ ථහ ේදී භභ ඒ ප්රලසනරු උත්තයඹක්කය 

රඵහ  දනනනම්. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
භභ කිඹනන නන ජඹ ො ක කිඹරහ   නක්කය ළන.   ඔහු ේ 

තනතුය  භොක්කයද කිඹරහ භභ දනන නන නළවළ. තහුනනනහනන ේරහ 

ඔහු ේ ළ් තවනම් යරහ ඔහු ඉත් ශහ. ඒ ළන භු 

ප්රලසනඹක්කය නළවළ. ඔහු භ ේ ඹවළු ක්කය. ඔහු  ප්යහ දණිඹ 

විලසවිදයහර හ  Engineering Faculty එ ක්කය අපිත් එක්කය එු 

අධයහඳනඹ රළබුහ. ඒ පිළිඵ භු විහදඹක්කය නළවළ. භභ 

කිඹනන නන එ  දඹයි. යදක්කය යරහ  ග ඵනහ නම් ඔහු ඉත් 

යනනන. වළඵළයි, අවුරුද්ද හරඹක්කය  ගස ේ ඔහු ේ ළ් තවනම් 

යරහ  ග ඵනහ. තහුනනනහනන ේරහ තභත් ඔහුු එ යහි විනඹ 

ඳරීක්කයපඹක්කය ඳත්හ නළවළ. ඒ හධහයප නළවළ. 

ඳහර්ලි ම්නනතු ේ භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ හය බහු ඒ 

පිළිඵ  ඳත්භ ආහු ඳස ේ, භවජන  ඳත්ම් පිළිඵ හය 

බහ අසථහ  දක්කය ළ  ේත්, හර්තහ  ඉදිරිඳත්  ශේ නළවළ.  

ඒ අතුරු ප්රලසනඹක්කය. 

වළඵළයි, චනනදන ඳළ කපිු ේ ප්රලසනඹ ඊු ්හ  නස 

ප්රලසනඹක්කය. ජනහඹ ේ ප්රලසනඹ ත එක්කය. චනනදන ඳළ කපිු ේ 

ප්රලසනඹ තභයි, -භභ  නො යි කිඹනන නන ජනහධිඳ ගතුභහ. 

ඔඵතුභහ ේ නහඹඹහ ේ විභර්ලන  ොමිනන බහ. භභ ඳත් 

ශ විභර්ලන  ොමිනන බහ උත්තයඹක්කය  නො යි.-  නිලසචිත 

ල ඹනන ඔහු ධීය ංසථහ ේ හභහනයහධිහරියඹහ වළටිඹු 

ුයුතු ශ හර හ සිදු ව ංචහනන ඳවක්කය පිළිඵ ජනහධිඳ ග 

විභර්ලන  ොමිනන බහ ේදී හක්කයෂිලිනන යදරු ඵ ඔප්පු වී 

 ග ඵන නිහ, ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංලඹු දළුවම් දී  ග ඵනහ ඔහු 

එයිනන ඉත් යනනන කිඹරහ.  ම් භ ේ නිර් ද්ලඹක්කය  නො යි. 

 ම් ජඹ ො ක ව භහ අතය  ග ඵන ම්ඵනනධ හ ප්රලසනඹක්කය 

 නො යි. එ වභ වුපහ නම්, භභ ජනහධිඳ ග විභර්ලන  ොමිනන 

බහ ේත් ඉනනනු ඕනෆ; උස නිරතර පිළිඵ හය බහ ේත් 

ඉනනනු ඕනෆ. නහුත් ඒ කිසිභ එ භභ නළවළ. ජඹ ො ක ේ 

ප්රලසනඹ  නභ ප්රලසනඹක්කය  රයි භහ නන නන. 

ඔහු ේ ළ් තවනම් යරහ  ගබුපහ, අවුරුද්දු ්හ ළ ක 

හරඹක්කය. විනඹ ඳරීක්කයපඹක්කය  ගඹනනන, වරිද ළයදිද කිඹරහ 

ී.යපඹ යනනන,  ඳත්ම් හය බහු ඇවි කරහ පිළිතුරු 

 දනනන. ඒ  නභ ප්රලසනඹක්කය. වළඵළයි චනනදන ේ ප්රලසනඹ  න 

ප්රලසනඹක්කය.  

ජනහධිඳ ග විභර්ලන  ොමිනන බහ නන චනනදන ංචහු 

වවු ක ව   නක්කය කිඹරහ නිර් ද්ල යරහ  ග ඵද්දී, ඉත් 

යනනන කිඹරහ දළුවම් දීරහ  ග ඵද්දී  ගඹහ න ඉනනනහ. එ වභ 

 වො යක්කය  ගඹහ නනන ඕනෆද? ඒයි භභ අවනන නන. ජඹ ො ක ේ 

ප්රලසනඹත් එක්කය ඒ ඳුරහ නනන එඳහ. රු බහඳ ගතුභනි, 

භභත්, ජඹ ො කත් අතය  ග ඵන ම්ඵනනධඹ ළන භභ කිේ ේ, 

එ වභ නළත්නම් ඒ උත් ත ර් වළටිඹු කිඹන නියි. ඒ භභ 

දනනනහ. ඒ නිහ තභයි ජඹ ො කත්, භභත් අතය  ග ඵන 

ම්ඵනනධඹ  භොක්කයද කිඹරහ භභ ඉතහ ඳළවළදිලි කිේ ේ. [ඵහධහ 

කිරීභක්කය] භභ කිඹනනන ඕනෆ නළවළ. ඒ වුරුත් දනනනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ජනතහ ේ ප්රධහන රුණු පනහු 

මූලි  ර කි යුතු ආඹතනඹක්කය න ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

දළනන නහස ග න තත්ත්ඹු ඳත්   රහ  ග ඵනහ. දෂිත 

තත්ත්ඹු, අහර්ඹක්කයභ තත්ත්ඹු ඳත්  රහ  ග ඵනහ. 

ඳරිඳහරනඹ ළන ඵළලුහභ ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹු විධිභත් 

ආඹතන ්රභ ේදඹක්කය  ග ඵනහ. භභ හිතනහ, අ ප් ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹු ලක්කය ගභත් ආඹතන ්රභ ේදඹක්කය  ග ඵනහ කිඹරහ. 

වළඵළයි ඒ ලක්කය ගභත් ්රභ ේදඹක්කය හිත ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

 ගියඹදී දළනන ජනහධිඳ ග   කම් හර්ඹහර හ තත් ෘෂිර්භ 

ඒඹක්කය පිහිම්හ  ග ඵනහ. ඒ ඒ ඹනන විවිධ ී.නනදු අය න 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ භත ඳුනහ. ඒ හධහයප නළවළ. භභ 

ඒ වහ උදහවයපඹක්කය කිඹනනනම්. ත්රිකුපහභර හ  භොයළ 

ප්ර ද්ල හ හභහනය  ොවි ජනතහ ඳළයණි වී ප්ර දදඹක්කය හ 

යමිනන හිටිඹහ. ඒ වී ප්ර දද ඹනන ආනනන ල ඹනන ත් තොත් වී 

කි රෝ 38,000ක්කය ඳභප ආයුර් ේද ඖධ ංසථහු ත්තහ, ළ 

වදනනන. ''වී  කි රෝ 38,000ක්කය  දනනන, අපි ළ වදනනනම්''කිඹරහ 

ඒ  ො කරනන කිේහ. අය ජනහධිඳ ග ඒ හ ඉනනන ෘෂිර්භ 

භවත්රු  භොයළු ගිඹහ.  

 භොයළ ප්ර ද්ලඹු ගිහි කරහ  ොවි ජනතහ ළරහ කිේහ, 

සිඹලු දනහභ ඒ වී හ යනනන කිඹරහ. ඒ සිඹලු  ොවි ජනතහ 

ඳහයම්ඳරි වී ප්ර දදඹ හ ශහ. ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ 

නිරධය ඹකු නන  ම් ම්ඵනනධ ඹනන ළරසුභක්කය ත්තහද?  ොවි 

ජන ේහ නිරධහරිනන නන  ම් පිළිඵ ඇහුහද, විභසීභක්කය 

ශහද? වුරුත් විභසු ේ නළවළ. ජනහධිඳ ග   කම් හර්ඹහර හ 

 ග ඵන ෘෂිර්භඹ ම්ඵනනධ හර්ඹහර හ ඉනනනහ, යතන 

වහහුදුරු ෝ. යතන වහහුදුරු ෝ  භොයළ ප්ර ද්ලඹු ගිහි කරහ ඒ 

 ොවි ජනතහු කිේහ, "ඵඹ  නන නන නළතු සිඹලු  දනහභ 

හම්ප්රදහයි වී හ යනනන" කිඹරහ.  ොවීනන ඔක්කය ෝභ හ 

ශහ. රු බහඳ ගතුභනි,  ොවීනන හ ශහු ඳස ේ ආයුර් ේද 

ංසථහ කිේහ, "අඳු මිරදී ත වළක්කය ක්කය නනනඹු කි රෝ 

38,000යි. ඊු ්හ නනන විධිඹක්කය නළවළ." කිඹරහ. දළනන 

 ොවීනන ේ වී භහ ඳවු ්හ ළ ක හරඹක්කය   ක අස ේ 

 ෝවරහ  ග ඵනහ.  

883 884 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ හ නනත්  ම් ළන ඇහු ේ 

නළවළ. ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු ේ හ නනත්  ම් ළන 

ඇහු ේ නළවළ. ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු ේ නිරධහරිනන නන 

ඇහු ේ නළවළ. ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු bypass ය න -

ඳළත්තකිනන  ගඹරහ- ක්රිඹහත්භ යන ආඹතනඹක්කය  ෝ නළඟිරහ 

 ග ඵනහ.  

භභ නළතත්  ම් හයපඹ අවනනන ළභළ ගයි. Glyphosate 

කිඹන  ක නහලඹ තවනම් කිරීභ වහ වුද ී.නනදු ත් ත්? 

ඒ තහුනනනහනන ේ ඳළවළදිලි යනනන ඕනෆ. දළනන ඒ අ ප් ය ට් 

ෘෂි ර්භහනනත හ විවිධ තළනනරු ඵරඳෆභක්කය යරහ  ග ඵනහ. 

 ම්  ක නහලඹ තවනම් කිරීභ පිළිඵ ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

ී.යපඹක්කය ත්තහද? ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු ී.යපඹක්කය 

ත්තහද? එ වභ නළත්නම් අ ප් ය ට් ඳළි ඵෝධ නහල 

 යජිසට්රහර්යඹහ ී.යපඹක්කය ත්තහද? වුද ී.යපඹ ත් ත්? ෘෂි 

ර්භහනනතඹ පිළිඵ කිසිදු අ ඵෝධඹක්කය නළතු ජනහධිඳ ග 

  කම් හර්ඹහර හ හර්ඹහරඹක්කය  ග ඵනහ. ඒ රැස නහ. 

ඒ නන විවිධ ී.නනදු නනනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, ඒ ී.නනදු ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු භත 

ඳුනහ. භවය  ද් ක ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ වයවහ 

 නො යි ඹනන නන. ජනහධිඳ ග   කම් හර්ඹහර හ නිර් ද්ල 

කිඹරහ භු ගිහි කරහ කිඹනහ. ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ  ම් 

විධිඹු අඹහ  ක ඹනනන  දනනන එඳහ. ඒ නිරධහරිනන පිළිඵ අඳු 

 නත් ළුලු  ග ඵනහ. නහුත් ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු ේ 

තභයි අ ප් ය ට් ළ කභ ආචහර්ඹ උඳහධිඹ  ග ඵන නිරධහරිනන 

ඉනන නන. PhD උඳහධිධහරිනන ළ ක ඹනනභ ඉනන නන ෘෂිර්භ 

 දඳහර්ත ම්නනතු ේ. නසීරනනත හ වහ  රෝ හ විවිධ 

යහජයඹනනර ෘෂි ර්භහනනතඹ පිළිඵ වශ දළුවභක්කය  ග ඵන ශ්රී 

රහංකි අඹ ළ් යනහ. ඒ නිහ අඳු  වො භහන ම්ඳතක්කය 

 ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, විදයහත්භ ඉ න  න  ග ඵන, ඒ 

පිළිඵ දළුවභක්කය  ග ඵන ඒ භහන ම්ඳත ඳළත්තකිනන  ගඹරහ,  ම් 

ඔළු ේ වළ දන භනසහත භත ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ ප්ර ගඳත් ග 

වදනනන අද ී.නනදු  රහ  ග ඵනහ; ප්ර ගඳත් ග ක්රිඹහත්භ  මිනන 

 ග ඵනහ. එඹ, ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹුත්, ෘෂිර්භ 

 දඳහර්ත ම්නනතුුත් ඳළරී  ග ඵන ඵරතර හුළුභනිනනභ 

උ කරංකනඹ කිරීභක්කය. ඒ නිහ භභ රු ඇභ ගතුභහ නන ඉ කරහ 

සිටිනහ, අභහතයහංලඹු අදහශ ඕනෆභ හයපඹක්කය 

 දඳහර්ත ම්නනතු වයවහ ඔවුනන ේ අදවස -  ඹෝජනහ, ඔවුනන ේ 

එඟතහනන - එඟ නොවීම් භත ළරකි කරු රක්කය  ොු 

ක්රිඹහත්භ යනනන සදහනම්  නනන කිඹරහ. එ ේ නළ ග වු පොත් 

 ම් හයපහ ම්ඵනනධ විලහර ළුලුක්කය නිර්භහපඹ  නහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ඳසු ගිඹ හර හ අ ප් ය ට් ඵ්ඉරිඟු 

අසළනනන අඩු  රහ  ග ඵනහ.  ම් අඹථහ භළදිවත් වී ම් ප්ර ගපර 

 වේතු ොු න අනිහර්ඹ ඹනනභ අ ප් ය ට් වී අසළනනන අඩු 

 නහ; අනිහර් ඹනනභ අ ප් ය ට් අ නකුත්  ොවි 

නිසඳහදනඹනන ේ ඳවශ ළ තභක්කය සිදු  නහ. ඒ නිහ ෘෂි 

ර්භහනනතඹ පිළිඵ කිසිදු විදයහත්භ දළුවභක්කය නළ ග, ඳහයම්ඳරි 

භනසහතලිනන ඔළු පුයහ ත්තු ඩා්හඹම්  නළ කරහ, විවිධ 

භත ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතුු ඳයනනන අද ඳුනන අය න 

 ග ඵනහ. එඹ  ොවි ජනතහ ේ ෘෂි ර්භහනනතඹ ඉසයවු 

 න ඹහභ වහ ඵහධහක්කය ඵු ඳත්  රහ  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ 

පිළිඵ අධහනඹ  ඹොහු යහවි කිඹරහ භහ ඵරහ ඳො යොත්තු 

 නහ. ඒ නිහ  ම් ආඹතනඹ ්රභත් ය ළීයභ ඔඵතුභහ ේ 

 කීභක්කය කිඹරහ භහ  කඳනහ යනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, මූලි  ර ත් තොත් අඳ හුහුප දී 

 ග ඵන ළුලුක්කය  ග ඵනහ.  ොවි ජනතහ ේ ආර්ථි 

තත්ත්ඹත්, ඔවුනන ේ ජන ජීවිතඹත් ඉදිරිඹු  න එනනන 

ඕනෆභ  ග ඵනහ.  ම්  ොවි ජනතහ ඔවුනන ජීත් න 

ප්ර ද්ලරභ යහ නිමිනන,- ඔවුනන  ොශමු ළරහ  නො යි, 

ඔවුනන ඵසනහහියු ළරහ  නො යි.- ඔවුනන ේ ආර්ථි 

වළකිඹහ ර්ධනඹ ය නන නන  ො වොභද කිඹන උඳහඹ 

භහර්ඹ ඉතහ ළදත්. එහිදී අ ප් ෘෂිර්භහනනතඹ හුහුප දී 

 ග ඵන ළුලු පනහක්කය  ග ඵනහ.  

ඳශහු නනභ අපි බීජ ප්රලසනඹු හුහුප දී  ග ඵනහ. අපි 

දනනනහ, අඳු ඳහයම්ඳරි බීජ  ගබුප ඵ. ඒ බීජ පිළිඵ අඳු 

ඉතහ  වො ඇයීභක්කය  ගබුපහ. නහුත් රු බහඳ ගතුභනි, විදයහ, 

තහක්කයපඹ, ඉවශ ඹන  ොු අඳු ඒ හම්ප්රදහයි බීජ භතභ 

ඹළ ඳනනන ඵළවළ. න විදයහත්භ ්රභ ේදඹනන වයවහ ළ ක 

අසළනනනක්කය රඵහ ත වළකි බීජ ප්ර දදඹනන අපි නිසඳහදනඹ ශ 

යුතු  ග ඵනහ. ඒ අපි පිළිනනනහ. නහුත් සිදු වී  ග ඵන  ද් 

තභයි, අ ප් බීජ ඳර් හපහඹතන ටි ිය ළ තභ. අපි බීජ 

ඳර් හඹනන ආයක්කයහ ය නනන ඕනෆ. ඳර් හප වහ හුද ක 

 නන කිරීභ අඩු ශහ. ඳර් හප පිළිඵ ඇයීභ නළ ග ශහ. ඒ 

අුව බීජ ඳර් හපඹතන ටි ිය ළම්පහ.  

ඒ විතයක්කය  නො යි, රු බහඳ ගතුභනි, ඒ බීජ 

 ොවි ඳොශ ක ඳද්ධ ගඹත් ිය ළම්පහ. භවය බීජ 

 ොවි ඳොශ ක විකුපහ දළම්භහ. දඹු ක  ක ඳළ කළවළය බීජ 

 ොවි ඳොශ ඔඵතුභහ ගිහි කරහ ඵරනනන. එ ඳළත්ත  ග ඵනහ 

සීඅයිසී එු අයි ග ෆ කර. අ නක්කය ඳළත් තනන ආඩාඩු ේ ෆ කර 

 ග ඵනහ. අඳු ඳහ ර් ඹන  ොුභ දළ නනහ,  ම් 

 ොම්ඳළනි හ,  ම් ආඩාඩු ේ කිඹරහ.  භොද, නසුහ ලේ 

වුණු ෆ කර තභයි ආඩාඩු ේ.  ොශ ඳළවළ ග  ග ඵන ෆ කර 

තභයි සීඅයිසී එ ක්කය. ඵරනනන ළු. ළුක්කය ඕනෆ නළවළ. ඵළල 

ඵළ කභු කිඹනනන පුළුනන  ම් ''ෂහම්''  ද නන සීඅයිසීහයඹහ 

අ ත්  ග ඵනන නන  භොක්කයද, ආඩාඩු අ ත්  ග ඵනන නන 

 භොක්කයද කිඹරහ. ඇයි ඒ?  ම්හ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ මූරය 

ප්ර ගඳහදන අලය  නහ.  

 රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් ය  ට් ෘෂිර්භහනනතඹ පිළිඵ 

සජහත අයි ගඹ බීජ භත යහ ඳ ගනහ.  ම් ය ට් ප්රධහන ජහහයම් 

තුනක්කය  ග ඵනහ. එක්කය තභයි අවි ආයුධ ජහහයභ;  දළනි එ 

තභයි ඖධ ජහහයභ; තුනනළනි එ තභයි බීජ ජහහයභ. එයිනන 

 රෝ හ ප්රඵරතභ ජහහයභක්කය තභයි බීජ ජහහයභ. වළඵළයි, ඳසු 

ගිඹ හර හ අඳ අුවභනඹ යන රද ප්ර ගඳත්ී.නන  වේතු  ොු 

 න අ ප් ය  ට් ෘෂිර්භහනනතඹත්, අ ප් ය ට්  ොවි ජනතහත් 

ඒ බීජ ජහහය ම්  ොදුරු ඵු  ඳත් වී  ග ඵනහ. ඒ නිහ  ම් බීජ 

ජහහය ම් උගු රනන අ ප් ය ට්  ොවි ජනතහ හුදහ  න ඒ 

 ොවි ජනතහ  ත  වො බීජ ප්ර දදඹනන රඵහ දීභ ආඩාඩු ේ 

කීභක්කය වළටිඹු භහ රනහ.  

 
[මමම අලවහාළමේදී අිනගු ජනළධිපින මමත්රීපළ සිරිමවේන 

මෆිනතුමළ වභළ ගර්භය  පෆය ණිම ය.]  
[இச்சந்ர்ப்தத்றல் மகு சணரறதற கத்றரறதரன சறநறமசண அர்கள் 

சதரண்டதத்துட் தறமசறத்ரர்.] 

[At this stage, His Excellency President  Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

ඒ නිහ බීජ ඳර් හපහඹතනලිනන බීජ  ොවි ඳොශලිනන 

න ප්ර දදඹනන වඳුනනහ දීභ ශ යුතුයි. අපි විලසහ යනහ,  ම් 

බීජ  ොවි ඳොශ ක ඳභපක්කය  ොවි ජනතහු බීජ ඳඹනනන 

ප්රභහපත් නළවළයි කිඹරහ.  ඒ නිහ ඒ බීජ  ොවි ඳොශ ක එක්කය 

ම්ඵනනධ වුණු  ොවි මි ග, බීජ නිසඳහදනඹ යන  ොවි මි ග 

885 886 

[රු අුවය දිහනහඹ භවතහ] 
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ඇතුළු ය  න  ොවි ජහරඹක්කය  ෝ නළඟිඹ යුතු  ග ඵනහ. ඒ 

නිහ අපි අ ප් ය ට් සඹංජහත බීජ නිසඳහදනඹු ඹනන නන 

නළ ග  ම්ු උත්තය  ොඹනනන රළ ඵනන නන නළවළ, රු 

බහඳ ගතුභනි.    

අද අ ප් ය ට් බීජ අලයතහ විලහර ප්රභහපඹක්කය  ග ඵනහ. 

වි ලේ ඹනනභ එශලු බීජ විලහර ප්රභහපඹක්කය අපි පිු යටිනන 

ආනඹනඹ යනහ. භහ ශඟ ඒ පිළිඵ විසතය  ග ඵනහ. අපි 

යහ ඹනන එළිඹු නනන  ොු රුපිඹ ක 4,000ක්කය න බීජ ඇු  

  ශ  ඳො ශේ විකුපනන නන රුපිඹ ක 44,000ුයි. ඒ තයම් 

අධි මිර ී.යපඹක්කය  ම් බීජර ු   ග ඵනහ. ඒ නිහ  ොවි 

ජනතහු බීජ පිළිඵ ඇ ග වී  ග ඵන ළුලුු විඳුභක්කය රඵහ 

දිඹ යුතු  ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ඊශඟු අ ප් ය ට්  ග ඵනහ, ඉ්ම් 

ළුලුක්කය. හුද ක ඇභ ගයඹහ  ෝට් ට් ජීත් න නිහද  භළනි 

 ඹෝජනහ එනන නන කිඹරහ භභ දනන නන නළවළ. අ ප් ය ට් ඉ්ම් 

ම්ඳ ගනන ප්ර ඹෝජන රඵහ ළීයභ හර්ඹක්කයභ යනනන ඕනෆ. ඒ 

වරි. හර්ථ  වෝ අහර්ථ  යි. නහුත් ඔඵතුභහ අතයභළදි 

නනනඹක්කය පිළිඵ  ඹෝජනහක්කය ඉදිරිඳත් ය  ග ඵනහ. ඒ 

ඉතහභ ළදත්.  භොද, අ ප් ඉ්ම් ත්තහභ භහ වතු 

ආනනන හරඹක්කය තභයි හ  ග ඵනන නන. ඉ්භ අවුරුද් දනන 

භහ වතයි හ  ග ඵනන නන.  භවය ඉ්ම්ර  භහ තුනයි, 

හ  ග ඵනන නන. ඉ්භ  ගබුපහු ළ්ක්කය නළවළ,  අවුරුද් දනන 

භහ තුනයි නම් හ යනන නන.  

ඉ්භක්කය  ගබුපහු ළ්ක්කය නළවළ, අවුරුද් දනන භහ වතයි නම් 

හ  යනන නන. ඒ නිහ අ ප් ඉ්ම් ප්රභහපඹ  වක්කය ුඹහර් රක්කය 

5ක්කය  ගබු පොත් ඇත්තුභ හර්ෂි ඉ්ම් උඳ ඹෝගිතහ 

 ග ඵනන නන  වක්කය ුඹහර් රක්කය 2  ේ ප්රභහපඹ. ඒ නිහ  ම්  

ඉ්ම්  භ වභභ  ගඹහ  න අපි ඒ ඉ්ම්ර හර්ඹක්කයභතහ ළ ක 

ශ යුතු  ග ඵනහ. ඒ නිහ අනිහර්ඹ ඹනනභ අඳු පුළුනනභ 

 ග ඵනහ, ඔඵතුභහ ේ  ඹෝජනහ අුව අතයභළදි නනනඹක්කය හ 

යනනන. අතයභළදි නනනඹක්කය හ කිරීභ පිළිඵ  ඹෝජනහ  න 

ඒභු ඔඵතුභහ ඹම් උත්හවඹක්කය දළරුහ. එඹ හර්ථයි.  භොද, 

භව නනනඹ ඉය  රහ ඹ ක නනනඹ දක්කයහ අතයභළදි හරඹ දින 

45ු, 60ු ආනනන හරඹක්කය  ග ඵනහ. ඒ හරඹ තුශ යනිර 

 බෝ; එක්කය ෝ හුංඇු, එ වභ නළත්නම් උඳු, ේපි, භෆය ක 

ළනි විවිධ  බෝ හ කිරීභ වහ ඒ හරඹ  ඹොදහ නනන 

පුළුනනභ  ග ඵනහ.  ඒ නිහ අ ප් ඉ්ම් ම්ඳත හර්ඹක්කයභ 

යනනන නම්  අ ප් ඉ්භ අඩුභ තයමිනන භහ 10ක්කයත්  බෝලිනන 

පිරී  ග ඵනනන ඕනෆ. අ ප් ඉ්භ භහ 10ක්කයත්  බෝලිනන 

පි යනන නන නළ ග  ොච්චය ප්රභහපඹක්කය ංර්ධනඹ ශත්, 

 ොච්චය ප්රභහපඹක්කය අසළද්දුත් ළ්ක්කය නළවළ. ඒ නිහ ඉ්ම් 

ම්ඳත හර්ඹක්කයභ කිරීභ ඔඵතුභහ ේ කීභක්කය කිඹරහ අපි 

 කඳනහ යනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ඊශඟු  ග ඵන ප්රධහන හයපහ  ම්යි. 

දළනන ආඩාඩු  ඹෝජනහ යනහ අක්කයය 1000ක්කය හණිජ 

යහඳහයරු  දනනන.  ම්ු ඉ්  දනනන එඳහ කිඹරහ තභයි භභ 

කිඹනන නන. ජනහධිඳ ගතුභහ දනනනහ,  ඳො ශොනනනරු ේ භළදිරිගිරිඹ 

ඳළත් ත් ජනතහ අද ඉ්ම් පිළිඵ ප්රලසනඹු හුහුප දී  ග ඵන  

ඵ. භනම්පිටිඹ ඳහර භනන එවහ ඳළත් ත් භවළලි යහඳහය හ 

අලුත් ඳයම්ඳයහු ඉ්ම් නළවළ. අපිත් භවළලි යහඳහය හ ඉඳදුන 

දරු ෝ. අපිු ඉ්ම් රළබු ඩා 1981. 1981 වුපත් භු  වෝ භ ේ 

අක්කයහු ඉ්ම් රළබු ඩා නළවළ. අම්භුයි, තහත්තුයි විතයයි ඉ්භ 

වම්ඵ වු ඩා. ඒ 1981. දළනන අ ප් අක්කයහ ේ දරු ොත් ඉනනනහ, ඒ 

අඹත් විහව  රහ. වළඵළයි, තුනනළනි ඳයම්ඳයහ ේ අඹු ඉ්ම් 

නළවළ. ඔවුනනු අද සිද්ධ රහ  ග ඵනහ,  න  න ප්ර ද්ලරු 

ං ක්කයනනද්රඹ  නනන;  දන ඳයම්ඳයහ ේ, තුනනන ඳයම්ඳයහ ේ 

දුහ දරුනන ේ ඉ්ම් ළුලුු විඳුභක්කය  ොඹනනන. ඉ්ම් 

ළුලුු විඳුභක්කය  ොඹනන නන නළ ග  ෝට් ට් සිටින හුද ක 

ඇභ ගයඹහ අක්කයය 1,000 ප නන  ොම්ඳළනිරු  දනහ 

කිඹන එ  ොවි ජනතහ හුහුප  දන ඉ්ම් ළුලුු කිසි ේත් 

උත්තයඹක්කය  නො යි.  ම් ඉ්ම් අයි ග,  ම් ය ට් ජනතහුයි.  ම් 

ඉ්ම් ය  වෝ  ොම්ඳළනිඹ ප්රහේධනඹු ඹුත් යනනන ඉ් 

් රඵහ  නොදිඹ යුතුයි. ඒ නිහ  ම් හයපඹ පිළිඵ  

තහුනනනහනන ේ ීටු ්හ ළරකි කරු රක්කය යහවි කිඹහ භභ 

හිතනහ, රු අභහතයතුභනි. හණිජ යහඳහය  ුව නන ඉ්ම් 

රඵහ  දනහ  ුවු,  ොවි ජනතහ ේ,  දන, තුනනන 

ඳයම්ඳයහර දුහ දරුනන  ුව නන ඒහ  ඹොදනනන.  

රු බහඳ ගතුභනි, ඔඵතුභහ දනනනහ ගිරිත  ක යහඳහය හ 

 ොවි දරුනන ේ ප්රලසනඹ ළන. ගිරිත  ක යහඳහයඹ ආයම්බ 

යරහ දළනු අවුරුදු 50ු ්හ ළ ක හරඹක්කය ත  රහ 

 ග ඵනහ. වළඵළයි, තුනනන ඳයම්ඳයහ ේ දුහ දරුනනු ඉ් ්ම් 

නළවළ. අක්කයය 5 එු  ගබුපහු, ඒ ඉ්භ තුනු වතයු  ඵදිරහ. ඒ 

ඉ් ම් හ ප්රභහපත් නළවළ, ඔවුනන ේ ජීවිත ඉසයවු  න 

ඹනනන. ඒ නිහ  ම් ඉ්ම් පිළිඵ ප්රලසනඹ   ර් අධහනඹ  ඹොහු 

යනනන.  

රු බහඳ ගතුභනි, තුනනන එ, අ ප් ය ට් ෘෂි 

ර්භහනනතඹු තහක්කයපඹ ළහ න එනනන ඕනෆ කිඹන 

හයපඹයි. අ ප් වළභ ක්කය ේරඹුභ තහක්කයපඹ ආහු ඉතහභ 

ඉිය භනිනන තභයි ෘෂි ර්භහනනතඹු තහක්කයපඹ  එමිනන 

 ග ඵනන නන. ඒ නිහ අ ප් ෘෂි ර්භහනනතඹ තභත් හම්ප්රදහයි 

රක්කයපලිනන පිරුණු, න තහක්කයපඹ ඵද්ධ යනනන ඵළරි ව 

ක්කය ේරඹක්කය ඵු ඳත් වී  ග ඵනහ. ඒ හිනනදහ ෘෂි ර්භහනනතඹු 

තහක්කයපඹ ඇතුශත් කිරීභ   ර් තහුනනනහනන ේ ේ අධහනඹ 

 ඹොහු යනනන ඕනෆ, රු අභහතයතුභනි. ඒ හ ේභ, ෘෂි 

ර්භහනනතඹ ංවිධිත යනනන ඕනෆභ  ග ඵනහ. අඹහ ර ඹන 

ෘෂි ර්භහනනතඹක්කය  ගියරහ වරි ඹනන නන නළවළ, රු අභහතයතුභනි.  

වි ලේ ඹනනභ අපි දනනනහ ඕනෆභ බහඩා්ඹක්කය නිසඳහදනඹ 

යනන නන  ශ  ඳොශ භට්ුභ ළරකි කරු රක්කය යරහ ඵ. ඒ 

නිහ තභයි අවුරුදු හරඹු ය ගඤසඤහ ළ ක ඹනන නිසඳහදනඹ 

යනන නන. ඒ නිහ තභයි අවුරුදු හරඹු ඇඳුම් ළ ක ඹනන 

නිසඳහදනඹ යනන නන.  භොද, ඳහරි බෝගිඹහ ව  ශ  ඳොශ 

අතය, ඳහරි බෝගිඹහ ව නිසඳහදඹහ අතය ම්ඵනනධඹක්කය 

 ග ඵනහ. ෆභ නිසඳහදනඹක්කයභ එනන නන  ශ  ඳොශ පිළිඵ ඒ 

චරනඹ ළරකි කරු රක්කය ය  නයි. වළඵළයි,  ශ  ඳොශ 

පිළිඵ ළරකි කරු රක්කය යමිනන  නො යි, ෘෂි ර්භහනනත 

නිසඳහදන සිද්ධ නන නන.  

ගිඹ ළ ර් ට්ුක්කයහ රහබයි නම්,  ම් ළ ර් ට්ුක්කයහ 

සිම්නහ. ගිඹ ළ ර් මිරිස රහබයි නම්,  ම් ළ ර් මිරිස සිම්නහ. 

 ශ  ඳොශ පිළිඵ ළරකි කරු රක්කය යමිනන  නො යි අ ප් 

ය ට් ෘෂි ර්භහනනත හ  ශ  ඳොශ නිසඳහදන එනන නන. ඒ නිහ 

සිදු වී  ග ඵන  ද්  භොක්කයද? අ ග ර් නිසඳහදනඹක්කය ආ වළටි හභ 

නිසඳහදන  ශ  ඳොශ ්හ ළ ුනහ; අඩු මිරක්කය ඔවුනනු 

රළ ඵනහ. ඒ නිහ  ශ  ඳොශ ්රභත් යළීයභ, නිසඳහදනඹ 

්රභත් යළීයභ අ ගලඹ ළදත්.  

භභ හිතනහ ෘෂි ර්භහනනතඹ සිඹඹු සිඹඹක්කය ංවිධිත 

යනනන ඵළවළ කිඹහ. වළඵළයි, අඩුභ තයමිනන නිසඳහදන ඹනන සිඹඹු 

60ක්කය ත් ංවිධිත යනනන පුළුනන නම්, අඳ දනනනහ නිසඳහදනඹනන 

තුළිනන අඳ දනනනහ ංවිධිතබහඹු ෘෂි ර්භහනනතඹ 

  නනනන පුළුනනභ  ග ඵනහ නම්  ම්  ශ  ඳො ශේ 

ළුලුු උත්තයඹක්කය  ොඹනනන අඳු පුළුනනභ රළ ඵනහ. අද 

සිදු වී  ග ඵන  ද්  භොක්කයද?  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

අ ප් ලුව  ශ  ඳොශ  න ඵරනනන. අඳු ප්රධහන ලුව 

රහඳ තුනක්කය  ග ඵනහ. එක්කය, ඹහඳනඹ; තත් එක්කය, දඹු කර; 

අ නක්කය එ,  භොනයහර. ඒ  ුව නන  ග ඵනන නන හර තුනක්කය. 

වළඵළයි, අද සිදු වී  ග ඵනන නන  භොක්කයද? දඹු ක  ක ලුව 

එන ොුභ  භොනයහර ලුව එනහ.  භොනයහර ලුව එන 

 ොුභ ඹහඳන හ ලුව එනහ.  ම්හ, ඳහරිරි තත්ත්ඹනන 

තුනක්කය  ග ඵන රහඳ තුනක්කය.  ම් ලුව  ශ  ඳො ශේ 

ංවිධිතබහඹක්කය වදනනන ඕනෆ. එහිදී අඳු භහ තුනවතයු ලුව 

භදි  ේවි. ඒ ලුව ටි  නනනනන අඳු පුළුනන. භහ තුනවතයු 

අලය ලුව පිළිඵ ළරකි කරු රක්කය යරහ හණිජ ුයුතු 

අභහතයහංලඹු දළුවම්  දනනන පුළුනන, ' ම් භහ තු නන අඳු 

 භච්චය ලුව   නනනන. ඊු ්හ   නනනන එඳහ' කිඹහ. ඒ 

ආහයඹු  ශ  ඳොශ ංවිධිත යනනන පුළුනන. ඒ   නන 

ටිත් හ කිරීභ වහ න ළරළසභු ඹනනන පුළුනනභ අඳු 

 ග ඵනහ. ෘෂි ර්භහනනත හදී හ ංවිධිත යන එ අ ගලඹ 

ළදත් කිඹහ අපි  කඳනහ යනහ.     

වතයන රුප අසළනනන  නළීභ පිළිඵ  ප්රලසනඹයි. අද 

අ ප් ය ට් ඳරතුරු අසළනනන  නශනන නන   ො වොභද? ඳශතුරු 

අසළනනන  නශනන නන කිසිදු විදයහත්භ ්රභ ේදඹක්කය අුව 

 නො යි. අද ස පිටිනන  ඵදු නනනහ.  ඳො ශොනනනරුු ඹනහ, 

අම ව ඵදු නනනහ. ඵදු  ත්තු  නහ, ඳළහිච්ච   කඹයි, ළු 

  කඹයි ඔක්කය ොභ එු ්නනන ඕනෆ.  භොද,  වේ  ගඹරහ 

එනනන ඵළවළ. ව විතයක්කය ඉතුරු යරහ ඔක්කය ොභ  නශහ න 

එනහ.  

ඒ විතයක්කය  නො යි, අපි තභත් ඳරතුරු  නළීභ වහ නිසි 

්රභ ේදඹක්කය අුවභනඹ යනන නන නළවළ.    ඳො ක දළ ක ෆ කරක්කය 

 ක්කය  ට්ු ඵළරහ  ොට්ුක්කය වදරහ,  වු නළරහ  ක්කය 

දභහ  වො කරනහ.   රෝ හ  භ වභ අම ්නහද?  රෝ හ 

 භ වභ ඳරතුරු  නශනහද?  ඒ නිහ  ම් ඳසු අසුව නහස ගඹ 

පිළිඵ විලහර ඳර් හප පනහක්කය  රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ 

ඉනනන අුවයහධපුය හ ඳසු අසුව නහස ගඹ පිළිඵ  ඳර් හප 

ආඹතන හ සිදු ය  ග ඵනහ. වළඵළයි, ඒ ඳර් හප 

ඳර් හපහහයඹු ඳභපක්කය සීභහ ය  ග ඵනහ. ඒ කිසිදු 

ඳර් හපඹක්කය භමිඹු ගිහිනන නළවළ. ජනතහ ේ ජීවිතත් එක්කය 

ම්ඵනනධ  රහ නළවළ.  ප්රදර්ලනඹු ගි ඹොත් ඵරහ නනන 

පුළුනන; ඳසු අසුව නහස ගඹ පිළිඵ ආඹතනඹු ගි ඹොත්  ඒ 

පිළිඵ ය  ග ඵන විවිධ  ඳර් හප පිළිඵ  තොයතුරු 

රඵහනනන පුළුනන.   වළඵළයි,  ඳොදු ෘෂි ර්භහනනතඹත් එක්කය, 

භවහ ෘෂිර්භහනනතඹත් එක්කය  කිසි ේත්භ ම්ඵනනධ  නොවුණු 

ඳර් හප  ග ඵනහ.  එ වභ නම් ඳසු අසුව නහස ගඹ පිළිඵ 

තහුනනනහනන ේ ේ අධහනඹ  ඹොහු යහවිඹ කිඹහ භහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ .   

ඊශඟු  රු බහඳ ගතුභනි, අපි ශක්කයනනන ඵළරි විධිඹුභ 

න ඵ්හ ංකීර්පරු  ඹහ යුතු  ග ඵනහ කිඹහ භභ හිතනහ. 

අපි  නශහ නනනහ අසළනනන එ විු   ශ  ඳොශු  එනහ 

 ුවු ඒහයිනන ඹම්  ප්රභහපඹක්කය ඵ්හ කිරී භනන    ශ 

 ඳොශ අලයතහ භත නිකුත් කිරීභ පිළිඵ අ ප් ළරකි කර 

 ඹොහු ශ යුතු  ග ඵනහ .   ම් ළුලුු උත්තයඹක්කය වම්ඵ 

 ේවිඹ කිඹහ ආර්ථි භධයසථහන ඹනන ං කඳඹක්කය එනහ. 

ආර්ථි භධයසථහන හ ං කඳඹ ඉයයි. ආර්ථි 

භධයසථහන හ අද භහියඹහක්කය.   ොවිඹහ  තභනන ේ අසළනනන 

 නශහ න ඇවි කරහ උ ද් අ ට්  ඉනන ව ඳව විතය නම්  

දඹුලු ඳහ ර්  ෝනිඹ  ගඹහ න ඉනනනහ අපි දළරහ  ග ඵනහ. 

හුදරහලිරහ ශ කරක්කය හ ේ වළදිරහ  භොක්කයද යනන නන?   

 ොවිඹහ යස ගඹහදු යරහ, යස ගඹහදු යරහ ඇ ග නම් ඉරහ 

නනනහ.  ම්යි අද සිද්ධ  රහ  ග ඵනන නන. ඒ නිහ ආර්ථි 

භධයසථහන ඹනන නිසඳහදනඹ ව   ශ  ඳොශ අතය දහභඹ 

කිට්ම් යරහ,  ොවිඹහු  ළිනනභ ගිහිනන විකුපනනන පුළුනන 

දහභඹක්කය වළදිඹ යුතුයි. අද එ වභ   දඹක්කය  රහ නළවළ, රු 

බහඳ ගතුභනි.  ආර්ථි භධයසථහනර අර්බුද භතු  රහ 

 ග ඵනහ. අද එඹ හුළු   ශනනදනන ේභ  ආධිඳතයඹු ඹුත් 

 රහ  ග ඵනහ.  ොවිඹහ  වම්ඵත් යරහ,  ොවිඹහ ේ එශලු 

ටි ව  ද, තුන නම්  ගඹහ න ඉරහ   ොවිඹහු ආඳහු 

 නිඹනනන ඵළරි තත්ත්ඹක්කය නිර්භහපඹ යරහ තභයි පන 

කිඹරහ අය න ඹනන නන. හුදරහලිරහ ටි  ඔක්කය ොභ උ ද්  ඵහර් 

එු ඹනහ. වතය  ට් ළය නහ.  ළයකි ළයකි ඉරහ  

එක්කයත් නන නන නළවළ. මිර කිඹනන නන නළවළ. අනන ගභු 

 වම්ඵත් යරහ තභයි මිර කිඹනන නන. ඒ නිහ අද ආර්ථි 

භධයසථහන, යහඳහරි  ජහරඹ  ොවිඹහ ගිර තනඹු අය න 

 ග ඵනහ. ඒ නිහ ඒ අඹ ඒ නන හුදහ නනන ඕනෆභ 

 ග ඵනහ.  ම් නිසඳහදන පිළිඵ ප්රලසනඹයි. 

ඊශඟු,   ශභ පිළිඵ ප්රලසනඹ  ග ඵනහ.  ඵ්හයපඹ 
හ ේභ  ම් දහභඹ අඩු යනනන ඕනළභ  ග ඵනහ. අද 
ුවයඑළි හ එශලු දඹු කරු  නිහි කරහ තභයි  ොශමු 
එනන නන. එශලු නිසඳහදන ඹනන සිඹඹු 38ක්කය  අඳ ත් ඹනහඹ  
කිඹහ ඳර් හප  හර්තහ  ග ඵනහ භහ  දළක්කයහ. ඒ නිහ  
ආනනනභ ල ඹනන ත් තොත්  ෝහ  කි රෝ 100ක්කය නිසඳහදනඹ 
 ශොත් අපි  ෝහ කි රෝ 38ක්කය ඳරිවයපඹ යනන නන නළවළ.   
 ෝහ කි රෝ 62යි ඳරිවයපඹ යනන නන. මිර දී නනනහ හුදරහලි 
දනනනහ,  කි රෝ 100ක්කය ත්තත් නනන  පුළුනන    නන නන 
කි රෝ 62යි කිඹහ.  ඒ නිහ කි රෝ 100 මිර තභයි කි රෝ 62ු 
ී.යපඹ යනන නන.   ඒ  නිහ  ම් නහස ගඹ අභ ය නනන ඕනෆ. 
වි ලේ ඹනනභ  එශලු ප්රහවන හදී  ව අ ශවි හදී ඇ ග වී 
 ග ඵන  ම් ළුලුු  විඳුභ අලයභ  ග ඵනහ.   

අ ප් පරදහයිතහ විලහර ප්රභහපඹක්කය නහස ග යමිනන  ග ඵනහ 
නම් අපි  භොන තයම් පරදහයිතහ ඹනන ුයුතු ශත් ළ්ක්කය 
නළවළ. ඒ නිහ රු ඇභ ගතුභනි,   ශ  ඳොශ ළුලු   යහි 
තහුනනනහනන ේ ේ අධහනඹ  ඹොහු යුව ඇතළයි භහ 
ඵරහ ඳො යොත්තු නහ. වි ලේ ඹනනභ,  ොවි ජනතහ ේ 
ජීවිතඹ භඟ ඵළ  නන නන, ඔවුනන ේ ආර්ථි තත්ත්ඹ හ ේභ 
අ නක්කය ඳළත් තනන ඔවුනන ත යන භහජ ජීවිතඹ.  ොවි 
ජනතහු භහජ ජීවිතඹක්කය නළවළ, රු බහඳ ගතුභනි. ඔවුනන තභයි 
දරිද්රතහ  ර්හ නන ඳවශභ ඉනන නන; ඔවුනන තභයි නූත්මිනන 
ඳවශභ  ඉනන නන; ඔවුනන තභයි  ෞය අනහයක්කයෂිතබහ ඹනන 
ඳවශභ ඉනන නන; ඔවුනන තභයි ඳරිවයපඹු පිරිසිදු ජරඹ නළ ග 
ඳවශභ ඉනන නන; ඔවුනන තභයි ඉතහභත් ඳෆ න  ොු ඵු ඳත් 
වී  ග ඵනන නන. ඒ නිහ  ොවි ජනතහ ේ ආර්ථි තත්ත්ඹත්, 
ඔවුනන ේ භහජ ජීවිතඹත් ඉදිරිඹු ඒභ වහ අලය න ළරසුම් 
ව ක්රිඹහභහර් ළීයභු තහුනනනහනන ේ ේ අභහතයහංලඹු වි ලේ 
කීභක්කය  ග ඵනහ.  

රු ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභනි, අපි  ද දනහභ එභ 
දිසත්රික්කයඹ -අුවයහධපුය දිසත්රික්කය හ- ඉනන නන. ඔඵතුභහත් 
 ොවිතළනන යරහ  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ ේ තහත්තහත්  ොවිතළනන 
ශහ. අපිත් ඒ ආනනන හභ  ොවිතළනන යරහ  ග ඵනහ. ෘෂි 
ර්භහනනතඹ  ම් ය ට් ජනතහ ේ ජන ජීවිතඹත් එක්කය ඉතහභත් 
ීටඳ ක්කය ේරඹක්කය. ඒ ක්කය ේරඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ඔඵතුභහ ේ 
භළදිවත්වීභ අ ප්ක්කයහ යමිනන භභ නතය  නහ. රු 
බහඳ ගතුභනි, භු  ම් අසථහ රඵහ දීභ ළන  ඵො වොභ 
සතු ගයි.  

 
ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඇභ ගතුභහත් "දිහනහඹ", අ ප් රු අුවය භනනත්රීතුභහත් 

"දිහනහඹ".  

889 890 

[රු අුවය දිහනහඹ භවතහ] 
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ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda Dissanayake) 
රු බහඳ ගතුභනි,  භතුභහ හිුපු ෘෂිර්භ ඇභ ගයඹහ 

විධිඹු ඔඹ කිඹපු සිඹලු හයපහ හර්ථ ය නනන වළදුහ. 

නහුත්, එතුභහුත් අඳවසු වුපහ. එභ නිහ, හිුපු ෘෂිර්භ 

ඇභ ගය ඹක්කය විධිඹු, එභ අභහතයහංල හ උඳ ද්ලය ඹක්කය 

විධිඹු ම්ඵනනධ  රහ  භඹ ලක්කය ගභත් යනනන අඳු දහඹත්ඹ 

රඵහ  දනනන කිඹරහ භභ  එතුභහු විෘත ආයහධනහ යනහ. 

 
[ප.බහ. 10.34] 

 
ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු බහඳ ගතුභනි, අද ඉතහභ ළදත් අභහතයහංල කිහිඳඹභ 

ළඹ ශීර් ළන විහද යන දක්කය. අ ප් ථි රළයිසතු 

ඵළලුහභ අද ද ේ ථහ යනනන විලහර පිරික්කය ඉනනන ඵ 

 ඳ නනහ. භවය රු භනනත්රීතුභනනරහු විනහ ක 3, 4යි රළියරහ 

 ග ඵනන නන. එභ නිහ, විනහ කඹත් ටිනහ. භභත් ථහ යනනන 

හරඹ නන නන විනහ ක 3ු, 4ු ඳභපයි.  

රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් දිසත්රික්කයඹු ඵරඳහන කු්හ  ත් තු 

හිමිඹනන ේ ප්රලසන කිහිඳඹක්කය පිළිඵ ඳභපක්කය  භභ අසථහ ේදී 

ඔඵතුභහ ේ අධහනඹු  ඹොහු යනහ. රඵන ර්ඹ න විු 

රංහ ේ  ත් හු අවුරුදු 150ක්කය ම්පර්ප න ඵ අපි 

දනනනහ.  ම් න විු, දිසත්රික්කය පනහභ  ත් හ යහප්ත 

 රහ  ග ඵනහ. ඒ අතය, ය ට්  ොයි තයම් අරංහය තු 

 ගබුපත්; විලහර තු  ගබුපත්; යජ හ අයි ගඹ  ගඹහ  න 

 ඳෞද්ලි භහම්ලිනන ඒහ ඳහරනඹ ශත් අද ය ට්  ත් 

නිසඳහදනඹු සිඹඹු 70 පනක්කයභ දහඹ නන නන කු්හ  ත් තු 

හිමිඹනන.   අක්කයු 50ු අඩු  කු්හ  ත් තු හිමිඹනන ඳනතු අුව 

කු්හ තු හිමිඹනන  ර පනන ත්තත්, සිඹඹු 80 පනක්කයභ 

ඉනන නන අක්කයය  දු අඩු කු්හ  ත් තු හිමිඹනන. ඒ අුව,  අද 

 ත් ර්භහනනත හ ප්රඵරභ  ොුසරුනන  රහ  ග ඵනන නන, 

 ම් ය ට් හභහනය ජනතහයි. ඒ නිහ අපි ඔවුනනු වළභ  ගස ේභ 

වි ලේ  ෞයඹක්කය දළක්කයවිඹ යුතු  ග ඵනහ.  

 ම් න විු  ත් හු ර්ඹු අලය  ඳො වොය 

වනහධහයඹ එයභ දීභු අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ යජ ඹනන 

හුද ක  නන කිරී භනන ඒ ළ් ුයුතු සිදු නහ. දළනු  ත් හ 

යන දිසත්රික්කයරු එභ වනහධහයඹ රඵහ දීරහ  ග ඵනහ. 

නහුත්, භවය කු්හ  ත් තු හිමිඹනනු තභත් ඒ හුද ක රළියරහ 

නළවළ. අපි ඒ ළන ළියනට් භඩා්ර හදීත් හච්ඡහ ශහ. ඉතහ 

ඉක්කයභනිනන ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංලඹු භවහ 

බහඩා්හහය ඹනන හුද ක නිදවස ය  න ඒ ර්ඹු අදහශ 

 ඳො වොය වනහධහය හ හුද ක - චක්කය ඳත්- ටි සිඹලුභ කු්හ  ත් 

තු හිමිඹනන  ත රඵහ දීභු ුයුතු යයි කිඹරහ අපි විලසහ 

යනහ. කු්හ  ත් තු හිමිඹනනු  ඳො වොය වනහධහයඹ එය 

රඵහ දී ම් ුයුත්ත අලුත් අත්වදහ ඵළලීභක්කය වළටිඹු අපි ඳසු ගිඹ 

ර් හ ආයම්බ ශහ.  

ඊශඟ ර්ඹ න විු, එභ ුයුත් තහි හර්ථත්ඹ,  

අහර්ථත්ඹ ව ඹම් ඹම් ං ලෝධන සිදු  ශොත් එඹ  වොද 

කිඹන හයපහ ළන අධහනඹ  ඹොහු ශ යුතු ඹළයි භභ 

 කඳනහ යනහ.  භොද, භවරු  භයිනන උඳරිභ ප්ර ඹෝජනඹ 

ත්තත්, භවය උදවිඹු ඹම් ඹම් අඳවසුතහ සිදු න ඵ  ප්නහ. 

ඒ උදවිඹ ේ  ග ඵන ආර්ථි අභහරුම් භත ර්ඹුභ රිරන 

 ඳො වොය වනහධහය හුදර යහ න අලය අසථහරදී 

 ඳො වොය  ඹොදහ ළීයභු ්රභ ේදඹක්කය නළ ග ඵක්කය  ප්නනන 

 ග ඵනහ.  

අපි ඳහ ක දරුනනු නිර ඇඳුම් රඵහ දුනනනහ.  භඹ වළභ 

යජඹක්කයභ ඒ විධිඹු  න ගිඹහ. ඳසු ගිඹ  ර් විලහර හුදරක්කය 

ඉ ගරි ය ළීයභ වහ නහස ගඹ, දපඹ නළ ග ය ළීයභ වහ, 

 ොමිස  කුට්ටි නතය ය ළීයභ වහ ප්රහවන හුද ක ඳහ ඉ ගරි 

ය න අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ ආඩාඩු ඹු ත් අලුත් 

්රභඹු -වුචර් ්රභඹු- දරුනනු නිර ඇඳුම් රඵහ දුනනනහ. 

ඳශහු නි අවුරුද් ද් තළනිනන තළන  ඳො ක  ඳො ක අඩු-ඳහඩුම් සිදු 

වුපහ.  භොද, ඒ අලුත් අත් දළකීභක්කය. නහුත්,  ම් ර්ඹ න 

විු ඒ සිඹලුභ අඩු-ඳහඩු වදහ  න,  ඳවසු නනභ  විලහර හුදරක්කය 

ඉ ගරි ය න, දරුනනු වුචර් ්රභඹු නිර ඇඳුම් රඵහ දීභ 

හර්ථ ය නනන අ ප් යජඹු පුළුනනභ රළියරහ  ග ඵනහ.  

 ම්  ඳො වොය වනහධහයඹ එ විුභ කු්හ  ත් තු හිමිඹහ 

අතු දුනනනහභ, භවරු  ම්  කලි නිළයදි  ආහය ඹනන ඳහවිච්චි 

යනහ. නහුත්, භවරුනනු  ම් නිළයදි ආහය ඹනන 

ශභනහයපඹ ය නනනු ඵළරි  නහ. එභ නිහ  ම් 

 ුව නන අලුත් ්රභඹක්කය ළන හිතනහ නම්  වොයි. වුචර් 

්රභඹක්කය වයවහ  වෝ තභනන දළු ඳඹන  ත් ර්භහනනතලහරහ නන 

භහසි දළුරු හුද ක රළ ඵනහ හ ේ ්රභඹක්කය වයවහ අලය 

 රහු  ඳො වොය රඵහදී ම් ්රභඹක්කය ඇ ග  ශොත්  වොයි 

කිඹන හයපඹු වි ලේ අධහනඹක්කය  ඹොහු යන  ර භභ 

ඉ කරහ සිටිනහ. 

 ම් න විු  ත් ලක්කය ග ර්භහනනතලහරහ පනහක්කය ළහිරහ 

ගිහිනන  ග ඵනහ. ඇත්ත ල ඹනනභ භහ නි ඹෝජනඹ යන 

ප්ර ද්ලඹ න ඇ කපිටි හ  ත් ලක්කය ග ර්භහනනතලහරහත් ළහිරහ 

ගිහිනන  ග ඵනහ. තත් ප්ර ද්ල පනහ  ත් ලක්කය ග 

ර්භහනනතලහරහ ළහිරහ ගිහිනන  ග ඵනහ. ඊ හ ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයතුභහ හචි පිළිතුරු අ ප්ක්කයහ යන ප්රලසනඹු පිළිතුරු 

රඵහ  දන අසථහ ේදීත් ඒ ළන වනන ශහ. විධිභත් 

ගිවිසුම්රු ගිහිනන  ම්හ  ඳෞද්ලි අංලඹු දීභු  වෝ  ඵදුදීභු 

අදවක්කය  ග ඵන ඵ එතුභහ වනන ශහ. භභ හිතනහ, ඒ 

 වො  යි කිඹරහ. ඒ ුයුත්ත  ශොත් යජඹු ඵයක්කය  නො වී, ඒ 

තුර ඳහරනඹ වරිඹු  නිහිනන අහන හ කු්හ  ත් තු 

හිමිඹහුත්, ය ට්  ත් ර්භහනනතඹුත් ප්ර ඹෝජනත් තළනන ඵු 

 ම්හ ඳත් යනනනු පුළුනන  යි.  

දළනු ළහී  ග ඵන භවය ර්භහනනතලහරහර  ේඹනනු 

ළම්ප් රළබී ම් ප්රභහදම්  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ හිඟ දළු  කලි 

රඵහදීභ පිළිඵත් ප්රලසන  ග ඵනහ. භභ ෘෂිර්භ 

අභහතයතුභහ නන ඉ කරහ සිටිනහ,  ත්  ොභහරිස 

 දඳහර්ත ම්නනතු වයවහ  ම් ළන ළ් පිළි ශක්කය ඇ ග යරහ 

 කනමිනන කු්හ  ත් තු හිමිඹනනු හිඟ දළු හුද ක  නනනුත්, 

 ේඹනන ේ ළම්ප් නිසි  ර  නනනුත් ුයුතු යනනන 

කිඹරහ.  

ඇත්ත ල ඹනන අද ද ේ වළටිඹු කිසිභ හයපඹක්කය ළන 

 රොකුු ථහ යනනනු පුළුනන  නන නන නළවළ.  භොද, 

වළ භෝුභ තභනන ේ ඳශහත ළන ථහ යනනනු  ග ඵන 

අභහතයහංල පනහ ළඹ ශීර්ඹනන තභයි අද ද ේ විහදඹු 

ළ නනන නන.  

ඳසු ගිඹ දසර  ත් මිර ඳවශ ඵළසහ. හර ඹනන හරඹු 

එ වභ  ද් ක  නහ. නහුත් අපි දළක්කයහ, විරුද්ධ ඳක්කය හ 

භවරුනන කිඹනහ,  ම් ආඩාඩු ආහභ  ත් මිර ඵළසහ කිඹරහ. 

වරිඹු ආඩාඩු කිඹරහ  ම් ඵළස ේහ හ ේ තභයි භවය අඹ 

ප්රචහයඹ  න ගි හ. නහුත් අද විලහර ල ඹනන  ත් මිර ඉවශ 

ගිහිනන  ග ඵනහ. නහුත් ඵහින  ොු ආඩාඩු, නඟින  ොු 

ඉ බ්භ.  ම් ළන අ ප් කු්හ  ත් තු හිමිඹනන  කඳනහ ශ යුතු 

 ග ඵනහ.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

අද  ත් මිර ළ ක  රහ  ග ඵනහ.  ත් මිර ඵළවළරහ  ගබුපහ 

නම් රු ඵනනදුර ගුපර්ධන භළ ගතුභහ කිඹයි, "ඔනනන,  ම් 

ආඩාඩු ආ නිහයි  ම්  ත් මිර ඵළස ේ" කිඹරහ. එ වභ 

තනනදය කිඹමිනන  ඵො වොභ  වො ඳහ්ම් ටික්කය කිඹහ  දයි. 

නහුත් අපි කිඹනහ, අ ප් ආඩාඩු ඹු ත් දළනන  ත් මිර ළ ක 

 රහ  ග ඵනහ. ත ත අලුත්   ශ  ඳොශ ක  ොඹහ න, 

විධිභත් ්රභ ේදරු ගිහිනන සථහය  ත් මිරක්කය රඵහදීභු ුයුතු 

යනනනු අ ප් යජඹ  කඳනහ යන ඵ වනන යනනනු 

ළභළ ගයි.  

රු ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභනි,  ම් ළවිලි භහම් ම්ඵනනධත් 

අධහනඹ  ඹොහු යනනන. අද  ම්හ හ පරදහයීතහ ළන නළත 

නළත ඵරනනනු ඕනෆ. ්හත් ප්ර ඹෝජනත්, ය ට් ආර්ථිඹු 

ප්ර ඹෝජනත් විධිඹු  ම්හ ශභනහයපඹ ය නනන කිඹරහ 

ඉ කරමිනන,  රහ ේ වළටිඹු අ ප් ඳශහත  ුව නන විනහ ක 

කිහිඳඹක්කය  වෝ ථහ කිරීභු අසථහ රඵහදීභ ළන සතු ගනනත 

 මිනන භ ේ චන ස කඳඹ අනන යනහ. 

 

[தொ.த. 10.40] 
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தக  றசரபர் அர்கமப, றசரம், லர்ப்தரசணம் 

தரடர்தரண அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண 

குலறகன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு, ங்கலகட 

தறமசங்கபறல் இயக்கறன்ந குகநதரடுகள் தற்நறப் மதசுற்கு 

அதறபறத்கக்கு தொயேல் உங்கலக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். ற்ததரலது  இச்சகதறல் இந் 

ரட்டின் ஜணரறதற அர்கள் இயக்கறன்நமதரது, 

ங்கலகட தறச்சறகணககபத் தபறவுதடுத்துறல் ரன் 

றகவும் ஆர்ரக இயக்கறன்மநன்.  

தக  றசரபர் அர்கமப, வு தசனவுத் றட்ட 

தொன்தரறறல் றசரத்துக்கு தொன்தரறக 

அபறக்கப்தட்டுள்பது. றசரத்கப் ததரயத்பறல், ன்ணற 

ரழ் க்கள் - வுணறர, தொல்கனத்லவு, கறபறதரச்சற, ன்ணரர் 

ஆகற  ரட்டங்கபறல் ரழ்கறன்ந க்கள் - கூடுனரக 

றசரத்கம ம்தற, ங்கலகட ரழ்ரரத்க 

டத்றக் தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக, ங்கலகட 

ன்ணரர் ரட்டத்றலுள்ப தொயங்கன் 

கட்டுக்ககக்குபரணது, 162 சறநற குபங்ககபக் தகரண்டது. 

இன்தோனம் 3,000 க்கர் தற்தசய்கக  றனங்கலக்கு லர் 

றறமரகறக்கப்தடுகறன்நது. அந் 162 குபங்ககபயும் 

தைணகக்க மண்டுதண ரன் கடந் வு தசனவுத் றட்ட 

றரத்றன்மதரது குநறப்தறட்டியந்மன். அற்நறல் 40 

குபங்கள் 30 யடங்கலக்கு மனரக ந் றரண 

தைணகப்தைம் இல்னரல், அற்கரண  ந்றரண 

மகனகலம் ஆம்தறக்கப்தடரல் இயக்கறன்நண. இந்ச் சறநற 

குபங்கபறல் எய குபத்றன் தைணகப்தைக்குக் கறட்டத்ட்ட 3 

றல்யேன் யதரய் மகப்தடுகறன்நது. அப்தடிப் 

தரர்க்கும்மதரது,  40 குபங்கலக்கும் 120 றல்யேன் யதரய் 

மகப்தடும். இந் றறக எதுக்கற, அந் 40 குபங்ககபயும் 

தைணகத்ரல், ங்கலகட றசரறகள் ங்கலகட 

றசரத்க மற்தகரள்ற்கு றகவும் உறரக 

அகயும். இற்கு 120 றல்யேன் யதரய் மக ன்ந 

கவு றப்தேட்கட ரன் மடிரக லர்ப்தரசண ற்யம் லக 

பதோன தொகரகத்து அகச்சுக்குச் தசன்ய தகப 

அகச்சரறடம் ககபறத்மன். ணறதம், இந் வு தசனவுத் 

றட்ட தொன்தரறறல் ங்கலகட கட்டுக்ககக் குபப் 

தைணகப்தை தரடர்தரக ந்றரண தொன்தரறவும் 

இடம்ததநறல்கன ன்தக ரன் இங்கு மகணயுடன் 

தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  

அமமத்றல், ன்ணரர் ரட்டத்றல் இயக்கறன்ந 

அகத்றதொநறப்தைக்குபம், றரடிக்குபம் மதரன்நக  

லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்துக்குக் கலழ் யகறன்நண. 

அகத்றதொநறப்தைக்குபம் 40 சறநற குபங்ககப 

உள்படக்கறறயக்கறன்நது. அன் லரணது, 5,000 க்கர் 

தற்தசய்கக றனங்கலக்குப் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 

அமமதரல், 6 சறநற குபங்ககப உள்படக்கற 

றரடிக்குபரணது, 1,500 க்கர் றசர றனங்கலக்கு லர் 

ங்குகறன்ந எய குபரக இயக்கறன்நது. இவ்ரநரண எய 

சூழ்றகனறல், ங்கலகட தறமசத்றல் றசரத்க 

ம்தறறயக்கறன்ந க்கலகட ரழ்ரரத்க 

மம்தடுத்துற்தகண ந் தொன்தரறவும் இறல் 

இடம்ததநறல்கன. அமமத்றல் ன்ணரர் ரட்டத்றல் 

தற்தசய்ககக்கு லர் றறமரகறக்கறன்ந கட்டுக்ககக் 

குபத்றல் லர் ங்குற்குரற குநறப்தறட்ட லர் ட்டம் 

இன்ணதொம் உரல் இயப்தது எய மகணரண 

றடரகும். இன் கரரக, அங்குள்ப றசரறகள் 

அதரதைத்றயேயந்து யகறன்ந லக றர்தரர்த்ண்ம் 

கரத்றயக்கறநரர்கள். இப்ததரலது, ன்ணரர் ரட்டத்றல் 

தைலறப் தறர்ச்தசய்ககரக கறட்டத்ட்ட 2,000 க்கர் 

றனங்கபறல் தற்தசய்கக இடம்ததற்நறயக்கறன்நது. அகறட, 

மய ந்றரகவும் தற்தசய்கக இடம்ததநறல்கன 

ன்தகத் ங்கலகட கணத்துக்குக் தகரண்டு 

றயம்தைகறன்மநன்.  

ன்ணரர் ரட்டத்றல் கன மசககள் 

றகக்கபத்றன் கலழ் கறட்டத்ட்ட 368 குபங்கள் 

இயக்கறன்நண. அந் 368 குபங்கபறல் 156 குபங்கள்  

தைணகக்கப்தடரல், ககறடப்தடுகறன்ந எய றகனகறமன 

இயக்கறன்நண. கரனப்மதரக்கறல் ங்கலகட றசரறகள் 

ன்தோனம் ங்கலகட ரழ்ரரங்ககபக் தகரண்டு 

டத்துரர்கள் ன்தது மகள்றக்குநறரகம இயக்கறன்நது. 

ரந்க மற்குப் தறமச தசனகப் தறரறறல் ஈச்சறனக்கக 

ன்தநரய கறரம் இயக்கறன்நது. அந் கறரத்றல் 200க்கும் 

அறகரண குடும்தங்கள் ரழ்கறன்நண. அது றகுந் ண்பம் 

தகரண்ட எய தறமசம். அங்கு  லர்றகனகள் சரறரக 

இல்னரரல் - ஈச்சறனக்கக குபம் தைணகக்கப் 

தடரகரல் - அங்கு ன்கு றசரம் தரறந் 

றசரறகள்கூட ரட்கூயே மகனக்குச் தசல்கறன்ந எய 

துர்ப்தரக்கற றகன கரப்தடுகறன்நது. அந் ஈச்சறனக்கக 

குபத்கப் தைணகக்க கறட்டத்ட்ட 15 றல்யேன் யதரய் 

மகப்தடும். அந் 15 றல்யேன் யதரக கன மசகத் 

றகக்கபத்றதெடரக ங்குற்கு அகச்சர் அர்கள் 

தரறந்துக தசய்ரல், அந் 200 குடும்தங்கலம் ங்கலகட 

ரழ்ரரத்கச் தசரந்ரகத் மடிக்தகரள்பக்கூடி 

சூழ்றகன உயரகும் ன்தக ரன் கத்தரறல் அகச்சர் 

அர்கலக்குத் தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.   

அமமம் ன்ணரர் ரட்டத்றல் கன மசக 

றகனங்கள் இண்டு அகக்கப்தட மண்டும் ன்ய அந் 

ரட்ட அதறறயத்றக்குலக் கூட்டத்றல் தனதொகந 

மதசப்தட்டியக்கறன்நது. அற்கு 24 றல்யேன் யதரய் 

மகப்தடுகறன்நது. அங்கு தோன்ய தசகபக் கபஞ்சறங்கலம் 

அகக்கப்தட மண்டியுள்பண. அற்கு 11 றல்யேன் யதரய் 

தசனரகும். 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்ட 

றப்தேடுகபறல் இற்கரண றயத்த்கக் தகரண்டுயன் 

893 894 
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தோனம் கத்தரறல் அகச்சறன் ஊடரக ன்ணரர் 

ரட்டத்றற்கு கறட்டத்ட்ட 40 றல்யேன் யதரக 

எதுக்கறணரல் ரன் குநறப்தறட்ட இந்த் றட்டங்ககப 

மற்தகரள்ப தொடியும். அன்தோனம் ன்ணரர் ரட்ட 

றசரறகள் தொன்மணயரர்கள் ன்தகயும் ரன் இந் 

மத்றல் தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  

ன்ணரர் ரட்டத்றற்கு யகறன்ந தற்யக்கு 70 வீரண 

லர் அங்கறயந்து கடலுக்குச் தசல்கறன்நது. உண்கறல் அங்கு 

கட்டுக்ககக் குபத்றல் மதரறபவு லகத் மக்கறகக்கக் 

கூடி சற இல்கன. தரய்க்குபத்துக்கு யகறன்ந லகயும் 

மக்கறகக்க தொடிரதுள்பது. தொன்ணரள் கரயே அகச்சர் 

கரறணற றசரரக்க அர்கள் ன்ணரர் ரட்டத்றற்கு 

ந்றயந்மதரது தரய்க்குபத்கப் தைணகப்தற்கு 

உயறபறத்ரர். அந் மகனகள் இன்யக 

டக்கறல்கன. இந்றகனறல் ரன் மகு ஜணரறதற 

அர்கபறடம் எய தறரண மண்டுமகரகப றடுக்க 

றயம்தைகறன்மநன். அரது, ன்ணரர் ரட்டத்துக்கு 

யகறன்ந லர் கடலுக்குச் தசல்கத் டுப்தது தற்நறயும் அந் 

லக றசரறகள் வ்ரய தன்தடுத்னரம் ன்தது 

தற்நறயும் ஏர் ஆய்றகண டத்மண்டும். சறநலனங்கர சுந்றக் 

கட்சறகச் மசர்ந் அகச்சர்கபரல்ரன் லர்ப்தரசணத் 

றகக்கபதொம் கனச் மசககள் றகக்கபதொம் 

றர்கறக்கப்தடுகறன்நண. ணம, குநறப்தறட்ட றகக்கபங் 

ககபயும் அற்யக்குரற அகச்சுககபயும் இகத்து 

றர்யம் 2017ஆம் ஆண்டு அந் ஆய்றகணச் தசய்து, 

2018ஆம் ஆண்டினரது குநறத் மகனககப ஆம்தறக்க 

மண்டும் ன்ய  ன்ணரர் ரட்ட க்கள் சரர்தறல் மகு 

ஜணரறதற அர்கபறடம் ரன் மகரரறக்கக றடுக்கறன்மநன். 

அங்கு தற்யக்கு 70 வீரண லர் இலுப்கதக்கடக, 

தரயேரய, ண்கடக்கல்னரய மதரன்ந தரனங்கபறதெடரகக் 

கடலுக்குச் தசல்கறன்நது. றசரறகள் லரறல்னரல் றசரம் 

தசய் தொடிரல் இயக்கறன்நமதரது, அந் லர் குபங்கலக்குப் 

மதரகரல் ம் கண் தொன்மண ரய்க்கரல்கள், தரனங்கலடரகக் 

கடலுக்குச் தசல்கறட்டு க்கு ணமகணரக 

உள்பது. மகு ஜணரறதற அர்கள் இது குநறத்துத் குந் 

டடிக்கக டுப்தரர் ன்ய ரன் ம்தைகறன்மநன். 

இந் மத்றல் ங்கலகட கரயே அகச்சு 

தரடர்தரகவும் கூந றயம்தைகறன்மநன். தொல்கனத்லவு 

ரட்டத்றல், ககதுகநப்தற்ய தறமசத்றல் இயக்கறன்ந 

ங்கலகட க்கள் றகவும் துர்ப்தரக்கறரண றகனகக்கு 

தொகம் தகரடுத்றயக்கறநரர்கள். தகரக்கறபரய், தகரக்குத் 

தரடுரய் த்ற, அன் டக்கு, தற்கு மதரன்ந 

தறமசங்கபறல் இயந் றசரறகள் 1984ஆம் ஆண்டு அந்ப் 

தறமசங்கபறயேயந்து லுக்கட்டரரக இரணுத்ரல் 

இடம்ததச் தசய்ப்தட்டரர்கள். அர்கள் இடம்ததர்ந்து 

தசன்நததரலது அர்கபறடம் 2,212 க்கர் றசர றனங்கள் 

இயந்ண. ஆணரல், 2010ஆம் ஆண்டு அர்கள் 

லள்குடிமநறமதரது 800 க்கர் றனங்கள் ட்டும லப 

ங்கப்தட்டண. இந் றசரறககபறட 1,312 க்கர் 

தசரந் றனத்கக் தகரண்ட ஞ்சற றசரறகள் 1950ஆம், 

1960ஆம் ஆண்டுகபறல் அப்மதரக அசரங்கத்ரல் 

ங்கப்தட்ட அந் றனங்கலக்கரண உயறககபத் 

ற்ததரலதும் ககறல் கத்றயக்கறன்நரர்கள். றகனக 

இவ்ரநறயக்ககறல், 2010ஆம் ஆண்டுக்குப் தறநகு தொன்ணரள்  

ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபரல் அந்க் கரறகள் 

சறங்கப க்கலக்கு ங்கப்தட்டியக்கறன்நண. ரன் மடிரக 

அந்ப் தறமசங்கலக்குச் தசன்ய அந் றனங்ககபயும் 

தரர்த்துடன், அந் க்ககபயும் சந்றத்மன். அந் க்கள் 

ங்கலகட தசரந்க் கரறறல் கூயே மகன தசய்கறன்ந 

அந்க் மகனரண றகனகக ரன் மரறல் கண்மடன். 

ஆகம, மகு ஜணரறதற அர்கமப, அர்கலகட அந் 

றனங்ககபத் வுதசய்து ததற்யக்தகரடுக்க மண்டும்.  

அந் 800 க்கர் றனங்கலக்குரண உயறககப 

ங்குறல் ற்மதரது உங்கலகட அகச்சு  கடரக 

இயக்கறன்நது. உங்கலகட அகச்சறன் கலலள்ப கரறகபறன் 

உயறககப ங்குற்கு ரகர சகதக்கு 

அறகரறல்கன. ணம, ங்கலகட அகச்சு அறல் 

கணதடுக்க மண்டுதன்ய ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

தொற்கட்டரக அர்கலக்கு அந் 800 க்கர் 

றனங்கலக்கரது உயறகள் ங்கப்தட மண்டும். 1960ஆம் 

ஆண்டு அங்கறயந் றசரற இன்ய 3 - 4 தறள்கபகலகட 

அப்தரரக இயக்கறன்நரர். அர்கலக்கு அந்க் 

கரனத்றயேயந் அசரங்கத்ரல் 4 - 5 க்கர் கரறகள் 

ங்கப்தட்டண. ஆணரல், இன்ய எயயக்கு 1 க்கர் 

தகரடுத்ரல்கூட அது அர்கலக்குப் ததயம் உறரக 

அகயும். அமமத்றல் அந் 1,312 க்கர் றனங்கலக்கும் 

ற்தகணம அர்கலக்குச் தசரந்ரக உயறகள் 

ங்கப்தட்டியக்கறன்நண. ணம, இந் றடத்க அந் 

க்கள் த்றறலுள்ப றகவும் மகணரண றடரக ரன் 

தரர்க்கறன்மநன்.   

அமமத்றல், ன்ணரர் ரட்டத்றலுள்ப Irrigation 

Department 100 யட கரன னரற்கநக் தகரண்டது. அந்த் 

றகக்கபத்றல் ன்ணரர் ரட்டத்றற்தகன்ய எய 

ததரநறறனரபர் இயக்கறன்நரர். அந்ப் ததரநறறனரபர்ரன் 

கட்டுக்ககக்குபத்றற்குப் ததரயப்தரகவுள்பரர். அந்ப் 

ததரநறறனரபயக்குக் கலமரன் அகத்றதொநறப்தை, 

றரடிக்குபம், கட்டுக்ககக்குபம் ஆகற 3 குபங்கலம் 

இகக்கப்தட்டுப் தரரறக்கப்தடுகறன்நண. ல்னரற்கநயும் 

மற்தரர்க தசய்யும் கனகச் தசனகரக அந்த் 

றகக்கபம் இங்கறயகறன்நது. ஏர்  அசறல்ரறறன் 

தசற்தரட்டரல் இந் ரட்டத்றலுள்ப லர்ப்தரசணத் 

றகக்கபத்க இண்டரகப் தறரறப்தற்கு டடிக்கககள் 

மற்தகரள்பப்தட்டியக்கறன்நண. தகப லர்ப்தரசண 

அகச்சர் அர்கலம் ற்மதரது இங்கு சதொகபறத்றயக் 

கறன்நரர்.  வுதசய்து ன்ணரர் ரட்டத்றற்குரற அந் 

லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்க இண்டரகப் தறரறக்க 

மண்டரம். அது 100 யட கரனம் தகக ரய்ந்து. அது 

றரடிக்குபத்றற்கும் அகத்றதொநறப்தறற்கும் ணறப்தட்ட ரலறறல் 

எய unit ஆக, எய ததரநறறனரபயக்குக் கலழ் இங்கறக் 

தகரண்டியக்கறன்நது. இந்க் குபங்கலக்குரற லர் 

ஏரறடத்றயேயந்துரன் ஆம்தறத்து யகறன்நது. தவ்மய 

தறமசங்கபறயேயந்து ஆம்தறத்து யறல்கன. அந் லர் 

றரடிக்குபம், அகத்றதொநறப்தைக்குபம் ன்தற்நறதெடரகக் 

கட்டுக்ககக்குபத்க ந்கடகறன்நது. லங்கள் அந்த் 

றகக்கபத்க இண்டரகப் தறரறத்ரல், றரடிக்குபம், 

அகத்றதொநறப்தைக்குபம் ன்தண ட்டும லர் றம்தற றயும். 

கட்டுக்ககக்குபத்றற்கு லர் ந் ககறலும் ந்து மசரது. 

தகப அகச்சர் அர்கமப, ஏர் அசறல்ரறறன் 

றர்ப்தந்த்ரல் லங்கள் இற்குச் சம்றத்ரக ரன் 

மகள்றப்தட்மடன். அசறல்ரறககபப் தரர்க்கரது, 

க்கலகட இல்தரண ரழ்க்கககயும் அர்கலகட 

ரழ்ரரத்கயும் கயத்றற்தகரண்டு இந் ரட்ட 

லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்கத்  வுதசய்து இண்டரகப் 

தறரறக்கமண்டரதன்ய மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.    
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 

ශළ ජවේපත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர - லர்ப்தரசண 
ற்யம் லக பதோன தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 

Irrigation and Water Resources Management)  

Sir, I rise to a point of Order.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Yes, Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa? 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ේ දළුවත්වීභ වහ භහ  ම් 

හයපඹ කිඹනහ. අපි එළනි ී.යපඹක්කය  න නළවළ. නහුත් 

එළනි ී.යපඹක්කය නනනහ නම්, තහුනනනහනන ේරහ භඟ හච්ඡහ 

යරහ තභයි ඒ ී.යපඹ නන නන.  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ன்நற ඇභ ගතුභනි. එ වභ ී.යපඹක්කය නනන එඳහ. ඒයි භහ 

කිඹනන නන. ඒ ඇභ ගතුභහ ේ ළු ඔඵතුභහ ඵහිනනන එඳහ. 

භනනනහයභ දිසත්රික්කය හ මිනිසසුනන ේ තත්ත්ඹ ඵරනනන. ඒ 

මිනිසසු ඵරහ ඳො යොත්තු නන නන  භොනහද? ඒහ පිළිඵ 

 ොඹහ ඵරහ ඔඵතුභනනරහ ී.යපඹක්කය නනන. Thank you. 

அமமத்றல் தகப அகச்சர் அர்கமப, 

லர்ப்தரசணத் றகக்கபம் தரடர்தறல் ரன் தன 

றடங்ககபக் குநறப்தறட்டியந்மன். இங்மக மகு 

ஜணரறதற அர்கலம் இயக்கறன்ந மகபறல் இந் வு 

தசனவுத்றட்ட தொன்தரறறல் இடம்ததற்யள்ப, உண்கறல் 

மடிக்ககரண றடதரன்ய தற்நறக் குநறப்தறட மண்டும்.  

அரது, ஏர் அகச்சர் குபறப்தற்கரக ன்ணரர் 

ரரதைத்றல் உள்ப எய குபத்றற்கு 150 றல்யேன் யதரக 

லங்கள் எதுக்கறறயப்தரகக் மகள்றப்தடுகறன்மநன். ரம் 

கட்டுக்ககக்குபம், றரடிக்குபம், அகத்றதொநறப்தை, 

ஈச்சறனக்ககக்குபம் ஆகறக தரடர்தறல் மகரரறக்கககள் 

றடுத்தும் அக தரடர்தறல் இந் வு தசனவுத் றட்ட 

தொன்தரறறல் துவும் குநறப்தறடறல்கன. ஆணரல், ரத்றல் 

எயதொகந அகச்சர் ந்து குபறப்தற்குத் ரரதைத்றல் உள்ப 

எய குபத்றன் தைணகப்தைக்கரக றற எதுக்கலடு 

தசய்ப்தட்டியப்தரக வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

றறகச்சர் அர்கள் தரறறத்றயக்கறன்நரர்.     
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු බහඳ ගතුභනි, - 
 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු හමිණී විජිත් විජඹහුණි ද  ොයිහ ඇභ ගතුභහ. 

 
ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු භනනත්රීතුභනි, භහ ඔඵතුභහ නන දළනනනන ළභළ ගයි, ඒ 

ළ ේ භහඹු තහක්කය නහනන නන  ොයි ඇභ ගයඹහද කිඹරහ.  
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භනනනහය ම් තහයහපුයම් ළු රුපිඹ ක මිලිඹන 150ක්කය  නන 

යරහ  ග ඵනහ. ඒ නහනනන පුළුනන තළනක්කය. ඒ ළ ේ මිනිසසු 

නහනහ. 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

 භොන  ඇභ ගතුභහද ඒ ළ ේ නහනන නන?  භොන ඇභ ගතුභහුද 

ඒ ළ  නන යරහ  ග ඵනන නන? 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒ  ම් ඇභ ගතුභහයි නහනන නන. ඒ ඇභ ගතුභහ ඔඵතුභනනරහු 

 ඹෝජනහක්කය ඉදිරිඳත් ය  ග ඵනහ. ඒ ළ ේ ජරඹ කුඹුරු වහ 

 ඹොදහ නනනහද, ඒ නහන ළක්කයද කිඹරහ ඔඵතුභනනරහ දනන නන 

නළවළ  නන. 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

හරිභහර්ද,  ොවිජන  ේහද? 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Irrigation. 
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භභ ඇද න නෆ ොත් මික්කය, ඔ වොභ ළේ වදරහ නහනන නන 

නළවළ. ඒ ළන ඔඵතුභහ කිඹනනන. භහ ඒ ළන  ොඹහ ඵරනනනම්. 

 ම් ඇභ ගතුභහ නම්, වරි. 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහු  නො යි,  ම් 

ඇභ ගතු භකුුයි ඒ  චෝදනහ  ශේ. 

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 ම් ඇභ ගතුභහ  නො යි. தகப அகச்சர் அர்கமப, 

உங்கலக்கு அங்கறயக்கறன்ந ந்க் குபங்கபறன்தோனம் 

றசரத்க மற்தகரள்ப தொடியுதன்ய தரறறல்கன. 

ஆணரல், உங்கலக்கு சறதரர்சு தசய்ர்கள் தறகரண 

சறதரர்கசச் தசய்றயக்கறநரர்கள். ணம, அந்க் குபத்க 150 

றல்யேன் தசனறல் தைணகப்தக றடுத்து, உங்கலகட 

றகக்கபங்கள், ரட்ட அதறறயத்றக்குல, ற்யம் தறமச 

அதறறயத்றக் குலறதகட தொன்தரறவுககபப் தரறசலனகண 

தசய்து அந்க் குபங்ககபப் தைணகத்து ங்கலகட 

றசரறகலக்கு ல்னதரய ரழ்ரரத்க உண்டுதண் 

மண்டும்.  

மகு ஜணரறதற அர்கள் றசரத்துக்கு 

தொன்தரறகபறக்கறன்ந எயர். அந் ககறல் ரன் 

அக றக்கறன்மநன். அர் மற்கந றணம் ங்ககப 

அகத்து ங்கலகட தறமசங்கபறல் இயக்கறன்ந குகநகள் 

தரடர்தரகத் தரறந்துதகரள்பத் ணக்கு ஆர்றயப்தரகத் 

தரறறத்துடன், ன்தகட அகச்சுத் தரடர்தரக 

ரது றடங்கள் கனந்ரமனரசறக்கப்தட மண்டுர?  

ன்யம் மகட்டியந்ரர். அர் ணது  மகனப்தலவுக்கு 

த்றறலும் அந் றடத்கச் தசய்றயந்ரர். உண்கறல் 
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அது எய  ல்ன தொன்தரம். அந் ககறல்  மகு 

ஜணரறதற அர்கலக்கு இச்சந்ர்ப்தத்றல் ணது ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன். ஆணரல், தக  

அகச்சர்கள் யம் ங்ககப அகத்து "உங்கலகட 

தறமசங்கபறல் ங்கலகட அகச்சு சரர்தரக ன்ண 

றடங்கள் தசய் மண்டிறயக்கறன்நண? அல்னது ரங்கள் 

ன்ண தசய் மண்டும்?" ன்ந மகரரறக்ககக ங்கபறடம் 

றடுக்கறல்கன.  

 ரன் ற்தகணம லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன 

தொகரகத்து அகச்சர்  அர்கள் சகதக்கு யற்கு 

தொன்ணர் குநறப்தறட்டியந்மன், ங்கலகட ன்ணரர் 

ரட்டத்றற்கு யகறன்ந லர் கடலுக்குச் தசல்னரல் 

ங்கலகட றசரறகலக்குத் குந் தொகநறல் சரறரண 

எய றட்டத்க குத்து தொயங்கன் கட்டுக்ககக்குபத்க 

2018ஆம் ஆண்டினரது தைணகப்தற்குரற  டடிக்கக 

ககப மற்தகரள்ப மண்டுதன்ய. இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல்  இற்கரண தொன்தரறவுகள் இடம்ததநறல்கன. 

2018ஆம் ஆண்டுக்குரற  வு தசனவுத் றட்டத்றனரது இது 

அக மண்டும். அற்குப் ததயபவு றற மக. 

அத்துடன் தறமச அதறறயத்றக் குலறல், ரட்ட 

அதறறயத்றக் குலறல் தொன்தரறப்தட்ட ற்மதரதுள்ப சறன 

மகககபப் தற்நறயும் குநறப்தறட்டியக்கறன்மநன். 

இயந்ரலும், கட்டுக்ககக் குபத்கப் தைணகப்தைச் தசய்து 

தரயேரய, ண்கடக்கல்னரய, இலுப்கதக்கடக ஆகற  

தரனங்கலடரக யகறன்ந லகத் மக்குகறன்ந எய றட்டத்க 

உடணடிரகச் தசய் தொடியுதன்ய  ரன் றகணக்கறல்கன. 

ணம, 2017ஆம் ஆண்டு றட்டறட்டு, 2018ஆம் ஆண்டு 

இண்டு அகச்சர்கலம் இகந்து மகு ஜணரறதற 

அர்கபறன் கனகறன்கலழ் இகண கடதொகநப்தடுத் 

மண்டுதன்ய மகட்டு, றகடததயகறன்மநன். ன்நற.  
 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු චභ ක යහජඳක්කය භවතහ, ඔඵතුභහු විනහ ක 20ක්කය  ග ඵනහ. 

 
[ප.බහ.  11.00] 
 

ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් ඳක්කය හ බහඳ ගතුභහ න අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභහත්  ම් බහ ේ සිටින අසථහ ේදී, ඒ හ ේභ අ ප් 

හිතමිර හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයප ඇභ ගතුභහත් 

 ම් බහ ේ සිටින අසථහ ේදී, ෘෂිර්භ, ළවිලි ර්භහනනත, 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභපහයප කිඹන සිඹලුභ අභහතයහංලර ළඹ ශීර් පිළිඵ 

 ම් විහද හදී ථහ යනනන අසථහ රළබීභ පිළිඵ භභ තුම් 

නහ.  

රු ජනහධිඳ ගතුභහත් සිටින  ම්  රහ ේ,  හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳත් ශභනහයප අභහතයහංලඹු  ම්ඵනනධ  ම් රුප භභ 

කිඹනනන ඕනෆ. භභ හිතහ න සිටි හ විජිත් විජඹහුණි  ොයිහ 

ඇභ ගතුභහ භහජහදී, හභහංශි අදවසලිනන පිරුණු, 

අුවම්ඳහවත හිතක්කය  ග ඵන පුද්ර ඹක්කය කිඹරහයි. රු 

ජනහධිඳ ගතුභනි, අේ ේ දහ කඹ දභහ න, ළස ේ  තීට න 

  ව මිනන නදනි ළම්ඳු,  ොනනරහත් ඳදනභු, අනිඹම් 

විධිඹු ළ් යන හරිභහර්  දඳහර්ත ම්නනතු ේ  ම්රුනන 

4,000ක්කය, 5,000ක්කය හ ේ ප්රභහපඹ  ේඹ ඳසු ගිඹ හර හ 

සථිය ශහ. දළනන ඒ අඹ අස කිරීභ වහ ලියුම් එහ  ග ඵනහ. 

 ම්  ොච්චය අභහුවෂි ක්රිඹහක්කයද? රු ඇභ ගතුභනි, භභ 

හිතන විධිඹු ියියර ඳළත් ත් අඹ  ම් තනතුරුරු පුයහ නනන 

ඔඵතුභහු අලය නළ ග ඇ ග.  භොද,  ම් අඹ ම්රු ෝ  නන? 
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භු  ඳො ක අසථහක්කය  දනහ නම්, භභ ඒ රුප ඳළවළදිලි 

යනනනම්. 
 

ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

හධහයපඹ ඉසු නහ නම්, භ ේ  රහ නන ඕනෆ තයම් 

 රහක්කය  දනනනම්. 
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භභ එභ  ේ ඹකුත් අස යනනන ී.යපඹ යරහත් 

නළවළ; ී.යපඹ යනන නනත් නළවළ. වළඵළයි, යහජය ඳරිඳහරන 

ච්ර  කන උ කරංකනඹ යමිනන, යහජය ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයප අභහතයහංලඹ විසිනන ඹම් පිරික්කය නිරතරරු 

අුවයුක්කයත කිරීභක්කය යරහ  ගබුපහ. ඒ අුවයුක්කයත කිරීභ  ශේ භභ 

 නො යි.   Salaries and Cadre Commission එ ක්කය නි ඹෝඹක්කය 

අුව ඹම් පිරික්කය එභ තනතුරුර සිු ම්රු තනතුරු දක්කයහ 

ඳවශ දභහ  ග ඵනහ. එච්චයයි  රහ  ග ඵනන නන.  
 

ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

රු ඇභ ගතුභනි, හරිභහර් අධයක්කය ජනයහ කතුභහ එපු ලියුම් 

 ෝක්කය භහ ශඟ දළනන  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹපු හයපහත් වරි. 

ඒත් භභ කිඹනන නන, "යහජය ඳරිඳහරන ච්ර  ක 25/2014 ඹු ත් 

සිදු යන රද හරිභහර්  දඳහර්ත ම්නනතු ේ ම්රු 

තනතුරුරු ඳත්කිරීභ අරංගු කිරීභ" කිඹන ලිපි ශීර්ඹ ඹු ත් 

වනන න හයපඹ ළනයි. ''ම්රු තනතුරුරු ඳත්කිරීභ 

අරංගු කිරීභ"  ඹුව නන තභයි ඒ ලිපිර  ග ඵනන නන.  ඒ අඹ ේ 

විසතයත් භහ ශඟ  ග ඵනහ.  ම් අඹ, 1991 සිු ළ් යපු අඹ. 

ඉ ගනන, ඒ අඹු  භ වභ යපු එ හධහයපද?   භොන ච්ර  කඹ 

 ගබුපත්, ඇභ ගයඹකු වළටිඹු  ළියනට් භඩා්රඹු ගිහිනන 

ඔඵතුභහු  ම් ළන ථහ යනනන පුළුනන  නන. අ ප්භ 

ජනහධිඳ ගය ඹක්කය නන ඉනන නනත්. භභ දනන නන නළවළ, අභළ ගතුභහ 

 ම්හු ළභ ගද, අභළ ගද කිඹරහ.  නහුත්,  ම්හ විහනනන 

පුළුනන ප්රලසන. අපි ඒ මිනිසසු ළන හිතනනන එඳහ ඹළ. නළත්නම්, අපි 

 ො වොභද හරිභහර් ක්කය ේරඹ ඉසයවු අය න ඹනන නන?  

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භභ ඒ ළන  ොඹහ ඵරනනනම්. 
 

ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 ඔඵතුභහ  ම් ප්රලසනඹු හධහයපඹක්කය ඉසු යයි කිඹරහ භහ 

හිතනහ. ඒ නිහ භභ ඒ ළන ඊු  ්හ ථහ යනන නන නළවළ.  

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු භනනත්රීතුභනි,  ම් හයපඹ ම්ඵනනධ Cabinet Paper 

එක්කය ඉදිරිඳත් යනනන ඵළවළ. ඒු  වේතු  ම්යි. දින 180ක්කය 

899 900 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ම්පර්ප වුණු අඹ ම්රුනන වළටිඹු ඵහ න මිනිනන දෝරු 

වහඹ, ඉංජි නනරු වහඹ, ඵ්හ ඳහර ළනි තනතුරුරු 

ඳත් යනනන ගි ඹොත් විලහර ළුලුක්කය එනහ. යහජය ඳරිඳහරන 

ඇභ ග අ ප් යංජිත් භද්දුභ ඵඩා්හය භළ ගතුභහ  නන.  භු  බ් යනනන 

වම්ඵ නන නන නළවළ, ඒහ යනනන ගි ඹොත්.  එතුභහ විරුද්ධ  යි.  

  
ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

භභ ථහ  ශේ ඒ තනතුරු ළන  නො යි. [ඵහධහ කිරීභක්කය] 

භහ ශඟ  ග ඵන ලිපිර  ග ඵනන නන, "ම්රු තනතුයු ඳත් 

කිරීභ අරංගු කිරීභ" කිඹරහයි.  ම් ඵ්හ බහයරුනන  වෝ  න 

වුරුත්  නො යි.  දඳහර්ත ම්නනතුර හරඹක්කය ළ් යන 

 ොු, ඒ අඹු විලසහඹ උ් ඹම් ඹම් අසථහර ඉ්  දනහ, ඒ 

යහජහරි යනනන. [ඵහධහ කිරීභක්කය] විලහර පිරිු  භ වභ 

යරහ  ග ඵනහ. 

 
ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භභ ඒ  ප්රලසනඹ විනනන ුයුතු යනනනම්.  

 
ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 ඵො වොභ සතු ගයි. භභ දනනනහ  නන, ඔඵතුභහ ේ වදත උණු 

න ඵ.  

භහ මිර ඇභ ගතුභනි,  භය අඹ ළ ඹනන හරිභහර් වහ 

ෘෂිර්භ ක්කය ේරරු රපු ආහයඹ ළන කිඹනනන ගි ඹොත්, 

භහ නි ඹෝජනඹ යන වම්ඵනන තොු දිසත්රික්කය හ ජනතහ ේ 

ප්රලසන ඉදිරිඳත් යනනන ඵළරි  නහ.  ේරහ  ගබු පොත් ඒ 

ළනත් භභ  ඳොඩ්්ක්කය කිඹනනනම්.  

රු බහඳ ගතුභනි, 2016 අවුරුද් ද් හරිභහර් 

 දඳහර්ත ම්නනතුු රුපිඹ ක මිලිඹන 600ක්කය රඵහ දීරහ  ග ඵනහ. 

නහුත්, ඒ මිලිඹන 600නන යරහ  ග ඵන ළ්ර මූරය ප්ර ගඹ 

මිලිඹන 200යි. එ වභ  ග ඵද්දීත්,  ොවි ංවිධහන යපු ළ්රු 

තභත් හුද ක  නොරළබීභ පිළිඵ ඒ අඹ ඳළමිණිලි යරහ 

 ග ඵනහ. මිලිඹන 600කිනන ළ් යරහ  ග ඵනන නන මිලිඹන 

200යි.  ොඹහ ඵරනනන  ෝ. 

 
ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඒ තර්ඹ නම් පිළිනනන අභහරුයි. භභ ඔඵතුභහු භ ේ 

ථහ ේදී  නිළයදි උත්තයඹක්කය රඵහ  දනනනම්. 

 
ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

උත්තය  දන එ  වොයි.  වළඵළයි,  මිලිඹන 600ක්කය  නන 

යරහත්, ඒ  කලි රළ ඵනන නන  නළත්නම්  ො වොභද ළ් 

යනන නන? ළ් යපු ටිුත්  ොවි ංවිධහනරු  කලි 

 රහ නළවළ ලු. ඒ ඵයඳතශ හයපඹක්කය.  භොද, භ ේ 

දිසත්රික්කය හභ  ග ඵනහ ළේ- 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

 ම් ම්ඵනනධ භභ නිළයදි උත්තයඹක්කය ඔඵතුභහු භ ේ 

ථහ ේදී රඵහ  දනනනම්. 

 
ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

අ ප් දිසත්රික්කය හ ළේ  834ක්කය  ග ඵනහ. ඒහ ඹනන 774ක්කයභ 

අඹත් නන නන  ොවි ජන  ේහ  දඳහර්ත ම්නනතුු. ඳසු ගිඹ 

නිඹං හර හ අපි දළක්කයහ,  ම් ළේ ටි හිඳිරහ ගිඹහ. නහුත් 

වම්ඵනන තොු දිසත්රික්කය හ   වයර, භවුආය හ ේ හරි 

 ඹෝජනහ ්රභ කිහිඳඹක්කය යපු නිහ  ඳො රොනනනරුු, 

අුවයහධපුයඹු හ ේ ඵරඳෆභක්කය අඳු ඇ ග වු ඩා නළවළ. 

රු බහඳ ගතුභනි,  ඳො වොය වනහධහයඹ පිළිඵත් ථහ 

යනනන ඕනෆ.  ොවි ජන  ේහ  දඳහර්ත ම්නනතු නන ඇහුහභ 

නම්  ඳො වොය වනහධහයඹ වහ හුද ක රඵහ දීභ  වොයි  කිඹරහ 

තභයි ඔවුනන අදවස දළක්කයව හ.  භොද, ඒ නිහ අලය ප්රභහපඹු 

 ඳො වොය  ඹොදහ ළීයභු වළකිඹහ ඇ ග ඵ කිඹහ සිටිඹහ. නිඹඟඹ 

නිහ ඇ ගව ජර අඳවසුතහ  වේතු ොු  න  ජරඹ   ඵො වොභ 

අඩු  ප්රභහපඹකිනන රඵහ දීපු නිහ  අසළනනන ළ ක  රහ  ග ඵන 

ඵ,  එනම්  අක්කයයඹකිනන බු ක 140ක්කය ඳභප රළබී ඇ ග ඵත් ඒ 

අඹ හර්තහ ශහ. ඒ  වො  දඹක්කය.   ම් හුදර වම්ඵනන තොු 

දිසත්රික්කය හ නම් 45,000  ඳභප පිරිු රළියරහ  ගබුපහ. 

170ක්කය හ ේ සුළු පිරිු විතයයි  රළියරහ නළත් ත්.  නහුත් භභ 

හිතන විධිඹු නම් ඒ හුද ක  ප්රභහපඹත් භදි.    ම් රළ ඵන හුදලිනන 

 ඳො වොය විතයක්කය  නො යි, ට්රළක්කයුර් කුලිඹත්  නහ. ට්රළක්කයුර් 

කුලිඹ අක්කයයඹු රුපිඹ ක 10,000ක්කය විතය  නහ.  ොඹම් 

ඳනනනත් අක්කයයඹු රුපිඹ ක 10,000ක්කය විතය ඹනහ. 

එත ොු අසළනනන  නශහ නනනහතුරු  එළනි  විඹදභක්කය දයනනන 

සිදු  නහ.  

අසළනනන ළ ක වුපහ කිඹරහ කිඹනහ.  වො මිරක්කය නළත්නම් 

අසළනනන ළ ක වුපත් පරක්කය නන නන නළවළ.  භය අඹ ළ ඹනන 

 වො ව ග මිරක්කය කිඹන හයපඹ ළන නිලසලබ්ද  රහ 

 ග ඵනහ. එත ොු  ම් වී ටි මිරදී නන නන වුද? ව ග 

මිරක්කය  ගබී භනන  ොවිඹහු ඹම්කිසි වනඹක්කය  ග ඵනහ, "අඳු 

 ම් පනුත්  දනනන පුළුනන" කිඹරහ. එත ොු  ක්කය ක 

කිරීභු පුළුනනභක්කය  රළ ඵනන නත් නළවළ.  

එ වභ නළ ග වු පොත්  භොද  නන නන? ව ග මිර 

රුපිඹ ක 45ක්කය විධිඹු  ගබුණු හර හත් වම්ඵනන තොු ප්ර ද්ල හ 

වී කි රෝ රුපිඹ ක 22ු, 25ු විකුපහනනන ඵළරි වුණු අසථහ 

 ගබුපහ. ඒ හ ේභ රුපිඹ ක 30ු, 35ුත් විකුපනනන ඵළරි වුණු 

අසථහත්  ගබුපහ. ඒ නිහ  ම්හ ළන ළ ක අධහනඹක්කය  ඹොහු 

යනනන. ඒ වහ ්රභත් ළ් පිළි ශක්කය වදනනන. වළඵළයි, 

අ නක්කය විඹදම් ඳහනනන පුළුනන න විධිඹු ළ කපුය  කලි 

 දනනන. එ වභ නළත්නම් ඒ මිනිසසුනනු විඹදම් යනනන  කලි 

නළවළ.  

ඳසුගිඹ නනන හ නිඹඟඹ නිහ කුඹුරු ඳහළු වුපහ. ඊු 

ඉස  කරහ ත නනනඹ කී්ෆ උදුය නිහ කුඹුරු ඳහළු වුපහ. 

එත ොු ඒ අඹ ේ ආදහඹභ නළ ග  නහ. කුඹුරු  ොවි ඹක්කය 

අවුරුද්දු එක්කය තහක්කය  වෝ  දතහක්කය තභයි ආදහඹම් 

රඵනන නන. ඒ ආදහඹ භනන තභයි  දය ඉනනන අඹු නනන ටි 

දීරහ, ඇඳුම් ටි දීරහ, දරු ෝ ඉස ෝ  ක ඹරහ හුළු අවුරුද්දභ 

ජීත්  නනන සිද්ධ  නන නන.  ඵො වොභ දු ේ තභයි ඒ අඹ 

ජීත්  නන නන.  භොනයහර, වම්ඵනන තොු, අුවයහධපුය, 

901 902 

[රු හමිණී විජිත් විජඹහුණි  ොයිහ භවතහ] 
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 ඳො ශොනනනරු, ඒ වළභ දිසත්රික්කයඹභ ඵහුතය ජනතහ ෘෂි 

ර්භහනනත ඹනන -  ොවිතළනිනන - ජීත්  න  ොු, අපි ඒ අඹු 

පුළුනන තයම් වන  දනනන ඕනෆ. ඒ හ ේභ ආදහඹභ ළ කය 

ළීයභ වහ විවිධ ්ර භෝඳහඹඹනන ස ය  දනනන ඕනෆ. 

හුද ක ඇභ ගතුභහ ෘෂි ර්භහනනතඹු  වො තළනක්කය රඵහදී 

 ග ඵනහ. එතුභහ අඹ ළඹ ථහ ඳුනන ත් ත්භ ෘෂි 

ර්භහනනත ඹනන. රු ෘෂිර්භ අභහතයතුභනි, ඒ ඔඵතුභහුත් 

 රොකු  දඹක්කය. වළඵළයි, ඔඵතුභහු  වො  ුොක්කයකුත් ඇපරහ 

 ග ඵනහ. එතුභහ  ඵො වොභ නන තෝ ඹනන කිඹනහ, "ෘෂි 

හර්මි අංලඹු හු ක තළන  දමිනන අඹ ළඹ  ඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ආයම්බ කිරීභු භහ ළභ ගයි" කිඹරහ.  වො අසථහක්කය. 

එ වභ තළනක්කය දීරහ, අනන ගභු ෘෂි ර්භහනනතඹ ක්කයඹ යනහ. 

අනනන ඒයි නය. එතුභහ කිඹනහ,  "ආවහය නිසඳහදනඹ ව 

ෘෂි ර්භහනනතඹ ආ්රිත නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ හර්ෂි 

රුපිඹ ක මිලිඹන 200ක්කය ඳභප අඳ විසිනන ළඹ යනහ"  කිඹරහ.  

ඔඵතුභහත් අවුරුදු 2ක්කය  ගස ේ ෘෂිර්භ අභහතයහයඹහ ල ඹනන 

ුයුතු යනහ  නන. 

 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුපිඹ ක ියලිඹන 200ක්කය. 

 

ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ඔේ, මිලිඹන  නො යි, රුපිඹ ක ියලිඹන 200ක්කය. එ ේ  භ ේ 

පනක්කය  නො යි. නහුත්  භහි ඹම් කිසි අහර්ථත්ඹක්කය 

 ග ඵනහ. හුද ක ඇභ ගතුභහ එතුභහ ේ ථහ ේ දීභ  ම් වහ  වේතු 

කිහිඳඹක්කය ඉදිරිඳත් යනහ. එක්කය තභයි, ඉ්ම් කු්හ ළඵලි 

ල ඹනන ඳළී.භ ව නවීන තහක්කයපඹ ක්රිඹහත්භ  නොවීභ. ඒ 

හ ේභ  භනනන ළදත්භ  ද්. සථහය ෘෂි හර්මි ප්ර ගඳත් ග 

ක්රිඹහත්භ  නොවීභ. භභ ෘෂිර්භ ංර්ධන ඇභ ගයඹහ විධිඹු 

ුයුතු යපු හර හ අපි ප්ර ගඳත් ග වදනනන උත්හව ශහ. 

අපි ඒහ  ඹෝජනහ ශහ. නහුත්, ඒහ ක්රිඹහත්භ  නන නන 

නළවළ. ක්රිඹහත්භ  නොවීභ පිළිඵ  ොඹහ ඵරනනන  නහ. වළභ 

තළනභ එ වභ තභයි. හුඟක්කය  රහු  ආඩාඩු ක්කය භහරු  රහ, 

නිරධහරිනන ආඩාඩුක්කය භහරු  න  ොු; ඇභ ගරු භහරු  න 

 ොු යපු ඒහ ඔක්කය ෝභ කිඹනන නන නළවළ. අලුත් ං කඳ 

 නළවිත්  දනහ. එත ොු ඒහත් අලුත් ං කඳ වළටිඹු ඹන 

 ොු අය ඳයප යපු  වො ළ් පිළි ශ ක ක්රිඹහත්භ 

නන නන නළවළ. ඉ ගනන ෘෂි ර්භහනනතඹ වළභදහභ එ තළන.  

ඉ ගනන ඵරනනන  ෝ, එළනි තත්ත්ඹක්කය තුශ රුපිඹ ක ියලිඹන 

200ක්කය ආවහය නිසඳහදන ව ෘෂි ර්භඹ ආ්රිත නිසඳහදන 

ආනඹනඹ වහ හර්ෂි ළඹ යනහ. ඒ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්කය. 

ඒ නිහ එතුභහභ  ඹෝජනහ කිහිඳඹක්කය ඉදිරිඳත් ය  ග ඵනහ.  ම් 

හුඟක්කය ඒහ ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු යපු  ද් ක. එ 

තළන වනන  නහ, "..හණිජ ෘෂි ර්භහනනතඹක්කය ඵු 

ඳරිර්තනඹ ය  ොවීනන ේ ආදහඹම් ඉවශ නළංවීභු...."  

ඹුව නන. නහුත්, 1990 පනනර ඉනන ෘෂිර්භ 

 දඳහර්ත ම්නනතු  ම් හණිජ ෘෂි ර්භහනනතඹක්කය වහ ආදර්ලන 

ඳළළත්වහ,  ොවීනන දළුවත් ශහ. නහුත්,  ම්හු ප්රභහපත් 

හුදරක්කය රළ ඵනහ ද, ඒහ ඉදිරිඹු  න ඹනනන ඒ අඹු ලක්කය ගඹ 

 දනහ ද කිඹන එ  ොඹහ ඵරනනන ඕනෆ.  

භවය   වො දක්කය නිරධහරිනන ඉනනනහ.  විශ්රහභ ගිඹහු ඳස ේ 

ඒ අඹ ේ  ේඹ රඵහ නන නන නළවළ. අඩු හ නන ඇවි කරහ 

ව ඹෝඹ දළක්කයවීභු, ඒ අඹ ේ අත්දළකීම් අලුත් නිරධහරිනන භඟ 

 ඵදහ ළීයභු අසථහ ළර නන නන නළවළ. ඒ විතයක්කය 

 නො යි, තරුප අඹු අලුත් අදවස  ග ඵනහ. ඒ අඹ ේ දළුවභ 

ප්ර ඹෝජනඹු නනන භවය  රහු ඉවශ නිරධහරිනන අසථහ 

රහ  දනන නන නළවළ.  ම් වළභ තළනභ  ග ඵනහ. ඉ ගනන  ම්හ 

ළනත්  ොඹනනන  නහ.  ම් අලුත්  දඹක්කය  නො යි.  රහ 

 ග ඵනන නන  ම්හු ළ ක අධහනඹක්කය දීරහ ුයුතු  නොකිරීභයි.  

අඹ ළඹ ථහ ේ  ොවීනන ම්ඵනනධ ථහ ය න ඹද්දී, 

තත් තළන වනන  නහ, "..ඔවුනන විඵර ළනනවීභ  ොවි 

මූඳහය භඟිනන සිදු ශ වළකි ඵ...." ඹුව නන. භු භතයි, 

අ ප් රු දුමිනනද දිහනහඹ භළ ගතුභහ ේ භහභඩා ක න රු දි.හු. 

ජඹයත්න ඇභ ගතුභහ ේ හර හ  ම්  ුව නන  ොවි භහම් 

වළදුහ.  ොවි භහම් වදරහ,  ොවීනන දළුවත් යරහ-  [ඵහධහ 

කිරීභක්කය] වළභදහභ එ වභ තභයි.  භොද, ඒ නෆභ නළ ග 

 නන නන නළවළ  නන. [ඵහධහ කිරීභක්කය] ඵරනනන  ෝ,  භොක්කයද 

වු ඩා කිඹරහ.  

 ොවීනන ව  ොම්ඳළනි අතය ඉදිරි ගිවිසුම් වරහ, ඒ  වො 

රසනු ය  න ගිඹහ. ඊු ඳස ේ ඒ නළවළ; ඒ එ වම්භ 

භළරිරහ ගිඹහ. දළනන අලුත්  දඹක්කය.  

 ොවි හුඳහය ම්ඵනනධ ුයුතු කිරී ම්දීත් ඵරනනන ඕනෆ, 

ඉ ගවහ හ  ගබුණු දුර්රතහ. ඒ හ ේභ  භ තක්කය රක්කය අඳ රළබ 

අත් දළකීම් අුව ළ්ක්කය යනනන ගිඹහභ  ග ඵන ඵහධහ. භවය 

 රහු ීය ග රී ග වහ  යගුරහසි නිහ ඒහ ්හප්ඳ ක නහ. 

 භළනි ප්රහ ඹෝගි ළුලුත්  ග ඵනහ. ඒ නිහ පඹ  ඹෝජනහ 

්රභඹක්කය ක්රිඹහත්භ කිරීභු  ඹෝජනහ ශහු ක්රිඹහත්භ කිරී ම්දී 

ඵරඳහන ළුලු  භොනහද කිඹරහ ඵරහ විහ නනනත් අලය 

නහ.  

ඊශඟු, කුඹුරු ඉ්ම්  ෝකිරීභ. ෘෂි ර්භහනනතඹ ළන 

ථහ යද්දී කුඹුරු ළදත්  නන. විලසහ යනනන ඵළරි වුපත් ඳසු 

ගිඹ හර හ නම්  ේදිහර ඇහුපහ, කුඹුරු ඉ්ම්  ෝකිරීභ 

පිළිඵ ථහ. රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභනනරහ ේ අභහතයහංල ඹනන 

කුඹුරු  ෝකිරීභු අසථහ රහ  ග ඵනහද?  

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ෘෂිර්භ ඇභ ගය ඹක්කය සිටි 

නිහ දනනනහ,  ොවිජන  ේහ ඳනත ඹු ත් කුඹුරු ඉ්ම්  ෝ 

කිරී ම් අසථහ  ග ඵනහ. ඒ අසථහ  ග ඵනන නන වළ භෝුභ 

 නො යි. අලයතහ භත  ෝය නනන පුළුනනභ 

 ග ඵනහ. ඒ වළ යනනන කිසිභ නිදවස කිරීභක්කය අපි යරහ නළවළ. 

ඕනෆ   නකුු කුඹුයක්කය  ෝ යනනන පුළුනන විධි හ ඉ්ක්කය 

අපි දීරහ නළවළ.  

 
ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ඔඵතුභහ ේ ඳළවළදිලි කිරීභු  ඵො වොභ සතු ගයි. 

වළඵළයි භභ දළරහ  ග ඵනහ, කුඹුරු ඉ්ම්  ෝයරහ 

ප්රධහන වහ විලහර ළේ ඩා කඹුභ අ කරරහ,  වෝු ක  වදනහ. 

ඒත් එ ආදහඹම් භහර්ඹක්කය. කුඹු යනන රළ ඵනහු ්හ  වො 

ආදහඹභක්කය රළ ඵන නිහ  නනන ඇ ග  ෝයරහ  වෝු ක 

වදනන නන.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඹ හයපඹ ඔඵතුභහ භු ලිුවත් භතක්කය ශහ.  ම් න 

 ොු අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ කුඹුරු ඉ්ම්  ෝකිරීභ නත්රහ 

 ග ඵනහ. ලිනන අසථහරදී නිර් ද්ලඹ රඵහ දීරහ  ග ඵනහ 

නම්, ඒ ටිත් අපි තහහලි නත්නනන කිඹරහ  ග ඵනහ. 

නළත තහක්කය  ොඹහ ඵරහ අලය නම් ඳභපක්කය ඒ අඹු ඉ් 

 දනනන. 

 
ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 වොයි,  ඵො වොභ සතු ගයි. 

ඊශඟු, අඳනඹන ෘෂි ර්භහනනතඹ ළන ඔඵතුභනනරහ 

කිඹනහ. අඹ ළ හ වනන ශහු  ම්ත් ඉ ගනන, අලුත්  දඹක්කය 

 නො යි. නහුත්,  රහ  ග ඵනන නන  භොනහ ශත් ටි රක්කය 

යරහ න ගනහ. අනනන ඒ නළ ග ය ළීයභ වහ තභයි, 

උත්හවඹ  ඹ දනනන ඕනෆ; ්ර භෝඳහඹනන ස ය නනන 

ඕනෆ. නළත්නම් වළභ දහභ ථහ යනහ විතයයි; හුද ක  නන 

යනහ විතයයි. හුද ක නහස ග  නහ. අනන ගභු වළභ  ද්භ පිු 

යටිනන   නනනන  නහ.  

දළනන  ඵරනනන   භතළන  ග ඵනහ, ත  වො ළ්ක්කය.  ඹම් ඹම් 

ආවහය  බෝ -අර,  රොකු ලුව, මිරිස, ඵ් ඉරිඟු ව  ෝඹහලිනන  

ශ්රී රංහ  සඹං ඳෝෂිත  කිරී ම් අයහුණිනන  2016-2018  ජහ ග  

ආවහය නිසඳහදන ළ්ුවන අඳ විසිනන දළනුභත් ආයම්බ  ය 

 ග ඵනහ  කිඹහ  කිඹනහ.  ම් ළ් පිළි ශ  1970-1977 

හර හ- රු සිරිභහ ෝ ඵඩා්හයනහඹ භළ ගනිඹ ේ හර හ  

ඉතහභත් හර්ථ  ශහ. එතුමිඹු  ොඳභප  අඳවහ ශහද 

ඕු? අඳවහ යරහ, 1977 නන ඳස ේ ඔක්කය ොභ විනහල 

වුපහ නන. ඒ උනනනදු  ගබුපහ නම් කුරුඳුත් ත් අඹත්  

භ ක ඳෝච්චිර මිරිස, ම් ඵොම් හ ේ  ද් ක නහ. ඒ හ  ේභ  

ඒ හර හ  ළකියහ හ ේ ප්ර ද්ලර  මිරිස යජරු ියහි ශහ.    

අ ප් හිතත් භනනත්රීරුනන නන අවනනන පුළුනන, ඒ යු හ 

ඹහඳන හ  ොවිඹහ     ොච්චය ලක්කය ගභත් වුපහද කිඹහ.   යතු ළුව 

මිරිස  ම් වළභ  දඹක්කයභ හ  න හිටිඹහ. ඒ අඹ ේ ආර්ථිඹ 

විනහල වු ඩා  ොතළනද?  ඒභ තභයි  ම් කිඹනන නන? තභනන 

විසිනනභ  විනහල යපු  දඹක්කය නළත ඇ ග යනනන වදනහ. 

එත ොු මිනිසුනනු  ග ඵන විලසහඹ නළ ග  නහ.  ම්ත් 

නිම්භ  භ වභ  යි,  ඇභ ගතුභහ භහරු න  ොු තත්  ම් 

 නස  රහ ඹහවිඹ කිඹහ මිනිසසු හිතනහ.   ම්හ ආඳසු  ොඹහ 

ඵරහ පුළුනන නම්  ම්හු  ීය ගරී ග ස විඹ යුතුයි.  

 
ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
හිුපු ථහනහඹතුභහු   ත විනහ කඹ හරඹක්කය හ  

තභයි  ග ඵනන නන.   

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

 භභ එතුභහු  ඵහධහ යනහ  නො යි. භහ ඉතහභත් තුම් 

 නහ, එතුභහ ේ ප්රහලඹ පිළිඵ.     ම් ජහ ග ආඩාඩු ේ  ශ්රී 

රංහ  නිදවස ඳක්කය හ   ප්ර ගඳත් ග ව ළ් පිළි ශ  ග ඵනහ  

කිඹනන නන  ම් කිඹන හයපහ නිහ තභයි.  

ගු චමල් රළජපක් මශතළ 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

අවුරුදු  දක්කය ගිඹහ වළඵළයි.  ම්හ ඉක්කයභනන යනනන  නහ.  

භු ඔඵතුභහ ළන වි ේචනඹ යනනනත් ඵළවළ.  භොද, ඔඵතුභහ 

අ ප් ඳක්කය හ භව  කම්තුභහ. වරිභ ළුලුු හුහුපඳහනන නන.  

අපි සුඵ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

ඔඵතුභහ එක්කයත් ජහ ග ඳක්කය හ  භතුභනනරහ ේ  භහර් හභ 

භනන යනන නන නළ ග -දළනන  භහි එ ඳළත්තකිනන ඹනහ,  

ධනහදී ලිඵය කහදඹ. අ නක්කය ඳළත් තනන ඹනහ, ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්කය හ ප්ර ගඳත් ග හු කය න භහජහදඹ. -ඔඵතුභහ, ඔඵතුභහු 

රළියච්ච ක්කය ේරඹ; ෘෂිර්භහනනතඹ, හරිභහර් ඹන ක්කය ේරර 

අ ප් ප්ර ගඳත් ග   ඉසයවු  නිඹනනන ුයුතු  ශොත් ඒ 

හ ේ  රහර  ඳො ක ව ඹෝඹක්කය  දනනන පුළුනන  යි. එ ේ 

නම්   ම් ුයුතු ඉසයවු  නිඹනනන ඔඵතුභහු ජඹ ප්රහර්ථනහ 

යනහ. අ ප් යු ෘෂිහර්මි යුක්කය.  ොවිඹහ නඟහ සිම්වීභ ශ 

යුතුයි. ඒ වහ අපි පිුයටිනන  න එන ආවහය  බෝ  ම් ය ට්භ 

හ නනන ලක්කය ගභත් ළ්  පිළි ශක්කය දිඹත් යනනන ඕනෆ.  

 ඵො වොභ  සතු ගයි. 

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
රු  නනනත අලුවිවහ ර් යහජය අභහතයතුභහ.  ඔඵතුභහු 

විනහ ක 5ක්කය  ග ඵනහ.  

 

[ප.බහ. 11.21] 
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කිෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரம - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 

Agriculture)  

රු බහඳ ගතුභනි, ෘෂිර්භ  අභහතයහංලඹ ම්ඵනනධ 

විධිභත් ථහ යනනන ඇත්තල ඹනනභ විනහ ක ඳවක්කය    

ප්රභහපත්  නළවළ.  ො වොභ වුපත් රු බහඳ ගතුභනි, 

ෘෂිර්භහනනත ඇභ ග වළටිඹු ුයුතු ශ රු අුවය දිහනහඹ  

භනනත්රීතුභහ,   බීජ ම්ඵනනධ  දීර්ක විසතයඹක්කය ශහ. වි ලේ ඹනන 

බීජ නිසඳහදනඹ දියුණු කිරීභ වහ  2017 අඹ  ළ හදී  ඒ 

ම්ඵනනධ  හුද ක   නන ය  ග ඵනහ.  ඒ හුද ක  නන කිරීභ 

තුළිනන අපි ඵරහ ඳො යොත්තු  නන නන, ඉ්ම්  ොඹහ  න   2017 

ර් හදී   බීජ නිසඳහදනඹ වහ විධිභත් ළ් පිළි ශක්කය 

ක්රිඹහත්භ යනනනුයි. රු  චහ කස  නිර්භරනහදනන  භළ ගතුභහ 

භනනනහයභ සුළු හරිභහර් ම්ඵනනධ ථහ ශහ.  ළේ 156ක්කය 

ංර්ධනඹ යනනනු  ග ඵන ඵ එතුභහ කිේහ.  

වි ලේ ඹනන ළේ ංර්ධනඹ වහ, සුළු හරිභහර් ුයුතු 

වහ 2017 ර්ඹු අදහශ අඳ ේ අභහතයහංලඹු විලහර හුදරක්කය 

රළබී  ග ඵනහ. ඒ නිහ එතුභහ භතු ශ හයපඹු අධහනඹ 

 ඹොහු ය, ඒ වහ හුද ක ප්ර ගඳහදන රඵහ  දනනන අඳු පුළුනන 

 යි කිඹහ භහ හිතනහ. අ ප් හිුපු ෘෂිර්භ අභහතයය ඹකු 

න රු චභ ක යහජඳක්කය භළ ගතුභහ ප්රහල ශහ, එභ හුද ක රඵහ 

දී ම් ක්රිඹහලි හදී භවය නිරධහරිනන ේ අධහනඹ ඒ වහ 

 ඹොහු  නන නන නළ ග නිහ ඒහ හ අඩු ඳහඩුම්  ග ඵන ඵ. 

රු බහඳ ගතුභනි, එළනි අඩු ඳහඩු  ග ඵනහ. අපි 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නන නන, එභ අඩු ඳහඩු පිළිඵ වරිඹහහය 

 ොඹහ ඵරහ, අඳු රළබී  ග ඵන ප්ර ගඳහදනලිනන රඵන ර් හ 

 වො ළරළසභක්කය ඇතු එභ සිඹලු ළ්ුවනන ක්රිඹහත්භ 

කිරීභුයි. භභ ඒ ඵ  ම් රු බහු දනනහ සිටිනහ. 
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රු බහඳ ගතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ භහන අඳු 2017 

ර්ඹුත් විලහර හුදරක්කය රළබී  ග ඵනහ. එභ හුදරු  ඳො වොය 

වනහධහයඹ එතු  රහ නළවළ. නහුත් එභ  ඳො වොය 

වනහධහයඹත් රඵහ  දනනන අඳ ුයුතු යනහ. අපි එභ ුයුතු 

2017 ර් හදී ආයම්බ යනහ. ඒ අුව කිසිභ අඩුක්කය නළතු 

සිඹලුභ  ොවීනනු  ඳො වොය වනහධහයඹ රඵහ  දනනන අඳ 

ුයුතු යනහ. නහුත් 2016 ර් හ  ඳො වොය වනහධහයඹ 

රඵහ දී ම්දී අඩු ඳහඩුම් රැක්කය  ගබුපහ.  ොවීනනු ළුලු ඇ ග 

වුපහ. නහුත් ඒ සිඹලුභ ළුලු නියහයපඹ යරහ එභ දත්තඹනන 

ඳරිපත ය ඉදිරි හරඹ තුශදී අදහශ  ොවි භවත්රුනනු 

එභ වනහධහයඹ රඵහ  දනනන ුයුතු යනහ.  

-විලිනන  තොය ආවහය වහ ශ්රී රහංකිඹනන හුරු කිරීභ 

 භභ ළ්ුව නන තත් අයහුපක්කය න අතය, එභ ළ්ුව නන 

ප්රධහන ඳහර්ලසරුනන  නන නන,  ොවි ජනතහයි. රු 

බහඳ ගතුභනි, වි ලේ ඹනන අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ ආවහය 

නිසඳහදන ජහ ග ළ්ුවන තුශ- 

 

ගු ශ්රියළනි විමිවිරම මශත්ය ය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
රු බහඳ ගතුභනි, භු අසථහක්කය රඵහ  දනනන. 
 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
රු භනනත්රීතුමිඹනි,  භතුභහු ත විනහ කඹ හරඹක්කය 

ඳභපයි  ග ඵනන නන. එතුභහ ේ ථහ අනන ශ ඳසු ඔඵතුමිඹ 

අසථහ රඵහ නනන. 
 

ගු ශ්රියළනි විමිවිරම මශත්ය ය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
රු බහඳ ගතුභනි, භභ රු නනත අලුවිවහ ර් 

භළ ගතුභහ නන අවනනන ළභළ ගයි - 
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 ඳොඩ්්ක්කය ඉනනන. භු විනහ ක ඳව හරඹක්කය විතයයි රඵහ 

දුනන නන. රු බහඳ ගතුභනි, භු විනහ ක ඳව හරඹක්කය 

විතයයි නන, රඵහ දුනන නන. එ වභ නම් භු ත විනහ ක ඳවක්කය විතය 

රඵහ  දනනන. එ වභ නළත්නම්  ම් විඹ ළන ථහ යද්දී, අඳු 

ප්රලසනරුත් උත්තය  දනනන ඵළවළ.  

රු බහඳ ගතුභනි, අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ ආවහය 

නිසඳහදන ජහ ග ළ්ුවන  ම්  න ොු 2016-2018 හර 

ඳයහඹ වහ ියම් භට්ුමිනන ක්රිඹහත්භ  රහ  ග ඵනහ. 

වි ලේ ඹනන  ොවි ංවිධහන භට්ුමිනන, ඒ හ ේභ  ොවිජන 

 ේහ භධයසථහන භට්ුමිනන ළ්ුවනන යහශිඹක්කය ක්රිඹහත්භ 

යරහ  ග ඵනහ. රු බහඳ ගතුභනි, රු දුමිනනද දිහනහඹ 

ඇභ ගතුභහ ේ ං කඳඹක්කය අුව "ජහ ග  ොවි  ගඹ" 

ළ්ුවන ක්රිඹහත්භ  ශේ, වි ලේ ඹනන ජනහධිඳ ගතුභහ ේ 

ආවහය නිසඳහදන ළ්ුවනත් එක්කයයි. භභ ඒ ළනත් භතක්කය 

යනනන ඕනෆ. ඒ හ ේභ එභ ළ්ුවනු අග්රහභහතය රු යනි ක 

වි්රභසිංව භළ ගතුභහ ේ ම්පර්ප ව ඹෝඹ රළබුණු නිහ අද 

නවිු එඹ ියම් භට්ුභුභ ක්රිඹහත්භ  රහ  ග ඵනහ.   

රු බහඳ ගතුභනි, අද ෘෂිර්භහනනතඹ ළන හුඟහක්කය අඹ ථහ 

යනහ. නහුත්  ම්ු ජහ ග ළ් පිළි ශක්කය නළවළ. ජහ ග 

ළරළසභක්කය නළවළ.  ම් ම්ඵනනධ අපි  ම් ඳහර්ලි ම්නනතු ේදී ථහ 

යරහ  ග ඵනහ. ප්ර ගඳත් ග  ගබුපහු ප්ර ගඳත් ග ක්රිඹහත්භ 

 නන නන නළත්නම්  භොනහද යනන නන? ඒ හර හ සිු  භඹ 

අවුරුදු දවඹක්කය ක්රිඹහත්භ යනනන  ගබුපහ. නහුත් ඒ අවුරුදු 

දවඹුත් ඉස  කරහ සිු ඒ අඹ ක්රිඹහත්භ වු ඩා නළවළ. නහුත් 

අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ 2015  ර්දී ආවහය නිසඳහදන 

ළ්ුවන ආයම්බ ශහ. එ ේ ආයම්බ ශ එභ ළ්ුවනු 

අදහශ 2016-2018 හරඹ වහ ළරළසභක්කය වදහ  ග ඵනහ.  ම් 

 න ොු  ඒහ හ ප්ර ගපර රළබී  ග ඵනහ. එභ ප්ර ගපරත් එක්කය 

අද ියම් භට්ුමිනන ක්රිඹහත්භ න එභ ළ්ුවනන නිරීක්කයපඹ 

කිරී ම් ුයුතු අභහතයහංල භට්ුමිනන ක්රිඹහත්භ  රහ 

 ග ඵනහ.  ොවි  ගඹ තුශ ඳශතුරු ම්භහන 2,000ක්කය පිහිම්වී ම් 

ළ්ුවන,  තු හ රක්කය ඳවක්කය පිහිම්වී ම් ළ්ුවන, 

හඵනි  ඳො වොය බහවිතඹ ප්රචලිත කිරී ම් ළ්ුවන වහ 

වි නළ ග ආවහය ප්රචලිත කිරී ම් ළ්ුවනන ආදිඹ ක්රිඹහත්භ 

ශ ඵත් අඳ භතක්කය යනනන ඕනෆ.  

වි ලේ ඹනන එභ ළ්ුවන අුව හඵනි  ඳො වොය 

ප්රචලිත කිරීභ ම්ඵනනධ ෆභ  ොවිජන  ේහ භධයසථහනඹභ 

එ නිරධහරි ඹකු ඳත් ය  ග ඵනහ, රු බහඳ ගතුභනි.  ම් 

හ ේ ළ්ුවනන ක්රිඹහත්භ යනනන ීටු ලිනන අසථහ 

 ගබුපත්, ඳසුගිඹ යජඹ තුශ ඒහ ක්රිඹහත්භ  ශේ නළවළ.  

 ොවි හනනතහ මි ග පිහිම්වීභ. වි ලේ ඹනන  ොවි ංවිධහන 

 ග ඵනහ.  ොවි හනනතහ මි ග  ග ඵනහ.  ම් සිඹ කර 

ලක්කය ගභත් ක්රිඹහත්භ යනනන ියම් භට්ුමිනන අද ුයුතු ය 

 ග ඵන ඵ ඔඵතුභහු භතක්කය යනනන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්කය]  ඒ 

හ ේභ තභයි, ළේ වහ සුළු හරිභහර් ප්ර ගංසයපඹ. ඒ වහ 

විලහර හුදරක්කය රළියරහ  ග ඵනහ. රු බහඳ ගතුභනි, භු නම් 

හරඹ  ඇත්තුභ  භදි. නළඟිට්ුහ විතයයි, රළබුණු හර ඹනන 

අදවස ටික්කයත් ඉදිරිඳත් යනනන ඵළරි තත්ත්ඹක්කය තභයි 

 ග ඵනන නන. ඒ නිහ භු ත විනහ ක කිහිඳඹක්කය  දනනන.  

සුළු හරිභහර් ම්ඵනනධ භතක්කය යනනන ඕනෆ. 

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ විනහ ක  දක්කය ළ කපුයත් අය න  ග ඵනහ.  
 

ගු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රු බහඳ ගතුභනි, භහ භහත  ක දිසත්රික්කයඹ නි ඹෝජනඹ 

යනහ. 2012, 2013 ර්රදී සුළු හරිභහර් ම්ඵනනධ ඹනන 

අ ප් දිසත්රික්කයඹු කිසිභ හුදරක්කය රළියරහ නළවළ. අද ඒ ළේ, අහුණු 

සිඹ කරභ පුයනන  රහ  ග ඵනහ. 2012, 2013 ර්රදී ඒ ළේ, 

අහුණු එකිනනත්  ොවි ජනතහු,  ොවි ංවිධහනරු 

තභනන ේ නිසඳහදන ුයුතුරු  ප්ර ඹෝජනඹක්කය නනන ඵළරි 

තත්ත්ඹක්කය  ගබුපහ. 2014 ර් හදීත් ඒ හ ේ තත්ත්ඹක්කය තභයි 

 ගබු ඩා. භහත  ක දිසත්රික්කය හ අවුරුදු 30ක්කය, 40ක්කය  ගස ේ 

ංර්ධනඹ යපු නළ ග සුළු හරිභහර් ඳද්ධ ගඹ 2015 ව 2016 

ර්රදී රුපිඹ ක මිලිඹන 273ක්කය  ඹොදහ ංර්ධනඹ කිරී ම් 

ළ්ුවන අද ආයම්බ ය  ග ඵනහ. රු බහඳ ගතුභනි, ඒ 

නිරධහරිනන තඹක්කයත් ඉ ගරි යනනන ඵරහ ඳො යොත්තුක්කය නළ ග 

එභ හුද ක සිඹ කරභ ංර්ධන ුයුතුරු  ඹොදහ  ග ඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්කය]   

රු බහඳ ගතුභනි, වදිසසි ඹනන ථහ ශත් වි ලේ ඹනන 

අ ප් අභහතයහංල හ   කම්තුභහත්, යහජය අභහතයහංල හ 

  කම්තුභහත්, ෘෂිර්භ අධයක්කය ජනයහ කතුභහත්,  ොවි 

ජන ේහ   ොභහරිසතුභහ ඇතුළු ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ 

907 908 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

සිඹලුභ නිරධහරිනනු භ ේ සතු ගඹ පුද යනහ.  භතුභනනරහ සිඹලු 

 දනහ ේභ ව ඹෝඹ භත  ම් ර්ඹ තුශදී ඒ සිඹලු ංර්ධන 

ුයුතු හර්ථ අනන යරහ  ග ඵන ඵ භභ භතක්කය යනනන 

ඕනෆ. 

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ඵො වොභ සතු ගයි.  

ීටශඟු, රු අතුයලි හ යතන සහීටනනද්රඹනන වනන ේ. ඊු 

ප්රථභ රු  ..එම්. ආනනනද කුභහයසිරි භනනත්රීතුභහ හුරසුන නනනහ 

ඇ ග.   
 

අනතුුල ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්, ගු මි. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ හුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, ரண்தைறகு தசயரன் மசசறங்க அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள்.  

Whereupon  THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අතුයලි හ යතන සහීටනනද්රඹනන වනන ේ ථහ යනනන. 

 
[ප.බහ. 11.30] 
 

ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිය  
(ரண்தைறகு (.) அத்துயேம ண மர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ොවිතළනු අදහශ  

අභහතයහංල කිහිඳඹ ළඹ ශීර්ඹනන ම්ඵනනධ -ෘෂිර්භ, ළවිලි 

ර්භහනනත, භවළලි වහ හරිභහර්- විහද හදී අදවස කීඳඹක්කය 

දක්කයනනනු භහ ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  

ඳශහු නනභ අ ප්  ොවිතළන ම්ඵනනධ ඹනන අධහනඹ 

 ඹොහු යනනන ළභළ ගයි. දළනන ආඩාඩු ඳක්කය හ ව විඳක්කය හ 

සිඹලු  දනහභ ථහ යනහ,  අ ප්  ොවිතළන වරි  වොු 

ක්රිඹහත්භ වුපහඹ කිඹරහ. භවළලිඹ යරහ  ග ඵනහ, ංර්ධන 

යහඳෘ ග යරහ  ග ඵනහ, ජර  ඹෝජනහ ්රභ යරහ  ග ඵනහ. 

නහුත්,  භොක්කයද අ ප් ය ට් තත්ත්ඹ? අද අ ප් ය ට් 70,000ක්කය 

කුඩු  යෝගීනන ජීත්  නහ. ඒ හ ේභ, 2005 ඉරහ 2016 

 න ොු අ ප් ය ට් පිළිහ  යෝගීනන ේ ප්රභහපඹ  දගුපඹක්කය 

ඵු ඳත්  රහ  ග ඵනහ.  ොවි ජනතහ ඉතහභ අනනත අයප 

තත්ත්ඹු,  යෝගී තත්ත්ඹු ඳත්  රහ  ග ඵනහ.  

 ඳො රොනනනරු දිසත්රික්කය හ භවළලි "බී" රහඳඹ, 

අුවයහධපුය දිසත්රික්කයඹ, ඒ හ ේභ ත්රිකුපහභරඹ දිසත්රික්කයඹ 

ඹනහදි හ වි ලේ රක්කයපඹ තභයි, ඒ ප්ර ද්ලර  ොවි 

ජනතහ නන සිඹඹු 50ක්කය තභනන ේ ඉ්ම් උස යරහ 

 ග ඵනන නන.  ම් තභයි අද  ොවි ජනතහ ඳත්  රහ ඉනනන 

තත්ත්ඹ.  ම් ඳසු ගිඹ අවුරුදු  ද ක්කයදී  ච්ච  දඹක්කය  නො යි. 

භවය අඹ උදම් අනනහ,  ොවිතළන භව  රොකු වුපහ;  භ වභ 

වුපහඹ කිඹරහ.  

2005 සිු 2014 දක්කයහ හරසීභහ තුශ අපි  ොතයම් අර, 

ලුව, මිරිස, භහළු පිු යටිනන  නනරහ  ග ඵනහ ද? එභ නිහ 

 භනනන  ම් අර්බුදඹු උත්තයඹක්කය වළටිඹු ර්තභහන ආඩාඩු 

ඹු ත් අපි ළදත් ප්ර ගඳත් ගභඹ ී.නනදු කීඳඹක්කය ත්තහ. 

ජනහධිඳ ගතුභහ ඹු ත් ත්ත ඳශහුළනි ප්ර ගඳත් ග ී.නනදු තභයි, 

 රෝ හ විලහර ංහදඹු රක්කය වුණු යවුනනඩ්අප් ව 

ේරයි ෂො ට් කිඹන බඹහන උග්ර වි  දභ අ ප් ය ට් 

තවනම් කිරීභ. ඳසුගිඹ ආඩාඩු හර හ  ම්හ තවනම් යනනන 

 ගබුපහ. ඇයි තවනම්  ශේ නළත් ත්? ඵහුජහ ග භහම්ර 

හුද ක ඵරඹු ඹු වුණු නිහ ථහ යනනන, හිතනනන ඵළරිභක්කය 

 ගබුපහ. ඒ තභයි ඇත්ත.  

අපි  ොයි තයම් ඳසු ගිඹ ආඩාඩුු ඵරඳෆම් ශහද? ඒ 

තභයි  ම් ආඩාඩු රඵපු විලහරභ ජඹග්රවපඹ. ඒ අභහරු ළ්ක්කය. 

භවය ඩා්හඹම් තහභත් උත්හව යනහ,  ම්  ේනනනභ 

ඕනෆ කිඹරහ. භභ කිඹනන නන, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කයඹ වළටිඹු 

 වෝ යඑනනපී වළටිඹු  වෝ  හභහංශි වළටිඹු  වෝ  ම් ප්රලසනඹ 

දිවහ අඳු එක්කය හිතනනන පුළුනනභ  ග ඵනනන ඕනෆ කිඹරයි. 

ඊශඟු,  ම් ආඩාඩු නන ත්ත ඉතහ ළදත් ී.යපඹක්කය තභයි, 

හර්ෂි රුපිඹ ක ියලිඹන 30 ඳුනන 40 දක්කයහ ප්රභහපඹ විලහර 

හුදරක්කය  ඳො වොය වනහධහයඹක්කය ල ඹනන රඵහ දීභ. අපි ඳසුගිඹ 

හර හ  ඳො වොය  ඵදරහ, භළනරහ, කියරහ දුනනනහ. නහුත් 

 ඳො වොය භදී  වොයම් යනහ.  ඳො වොය  ේන අඹත් 

 වොයම් යනහ.  මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, පිු යටිනන 

 ඳො වොය  නනපු අඹ ේ ඉ ගවහඹ අය න ඵළලු ොත්, 

 ො වේද අද ඒ අඹ ජීත්  නන නන?  

ඇ භරිහ ේ තභයි ඒ අඹ   ක වදරහ  ග ඵනන නන. ඒ තයම් 

විලහර ධනඹක්කය  ම්  ො කරනනු  වොඹනනන පුළුනන වුපහ.  ම් 

ආඩාඩු ඹු ත් ත්ත ඉතහභ නිර්භීත ී.නනදු තභයි,  ොවි 

ජනතහු හුද ක  දනනන ත්ත ී.නනදු. නහුත්, හුද ක ඳභහවී ම් 

ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ.  

ඒ විතයක්කය  නො යි, "නනනඹ ඳභහවී ම්'' ප්රලසනඹක්කය 

 ග ඵනහ. හභහනය ඹනන  නොළම්ඵර් 15  න  ොු ජරහල 

පි යනනන ඕනෆ. අද න තුරු අ ප් ජරහල සිඹඹු 15ක්කය පිරිරහ 

නළවළ. අද න විු භහඹකිනන  ොවිතළන  ක ගිහි කරහ 

 ග ඵනහ.  ම් නිහ යුක්කය වළටිඹු විලහර අර්බුදඹු අඳ හුහුප 

දීරහ  ග ඵනහ. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ොවි ජනතහු 

හුද ක රඵහදී, තභනන ේ ඳරිය හ  ග ඵන සහබහවි 

ම්ඳත්ලිනන  ඳො වොය වදහ ළීය ම් වළකිඹහ ඇ ග කිරීභ අපි 

ත්ත ළදත් ී.යපඹක්කය.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අද න විු  වි නන 

 තොය අක්කයය ඳනසදවක්කය හ යනනන අපි ී.නනදු යරහ 

 ග ඵන ඵ භභ නන තෝ ඹනන කිඹනනන ළභළ ගයි. ත්රිකුපහභර 

දිසත්රික්කයඹ,  ඳො ශොනනනරු දිසත්රික්කයඹ, අුවයහධපුය දිසත්රික්කයඹ 

ඒ හ ේභ උ්ර ප්ර ද්ල හ, වම්ඵනන තොු ව ඇිලලිපිටිඹ, 

යත්නපුය හ  ශය,  භොපයහර ඹම්  ොට්කහඹ අක්කයය 

ඳනසදවක්කය තුශ ඳර් හපහත්භ ළ්ු අඳ අත දීරහ 

 ග ඵනහ.  ම් ්රභඹු ීටු ලිනන අඳ ව ඹෝඹ දුනන නන 

අක්කයය විසිදව  ද්ශීඹ වී ර් හ කිරී භුවයි. අපි ඳසු ගිඹ 

නනන හදී අලුත් අත් වදහ ඵළලීභක්කය යරහ  ග ඵනහ. ඒ තභයි, 

අභිජනනඹ ශ අලුත් බීජ  වි නන  තොය  ොවිතළන 

යනනන පුළුනනඹ කිඹන හයපඹ. ඳහයම්ඳරි  වි නන 

 තොය  ොවිතළනන යනනනයි ඉසය හර හ අපි  කඳනහ 

 ශේ. අපි ඒ  නස යරහ, දළනන  ග ඵන වීලිුවත්  වි නන 

 තොය  ොවිතළනන යනනන පුළුනන කිඹන හයපඹ ඔප්පු ය 

 ග ඵනහ. ඒ අුව රුපිඹ ක ියලිඹන සිඹඹු ආනනන හුදරක්කය 

 නන ය  ග ඵනහ. ඒ කිඹනන නන, රුපිඹ ක ියලිඹන 30 විතය 

 ක නහල, ෘමි නහල  නනනහ. රුපිඹ ක ියලිඹන 50ත්, 

රුපිඹ ක ියලිඹන 60ත් අතය ප්රභහපඹ  ඳො වොය  නනනහ. 

හභහනය ඹනන අඳ රුපිඹ ක ියලිඹන සිඹඹ ඳභප හර්ෂි 

 ත ක,  ඳො වොය,  නනනහ. 
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ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵවනන ේු ත විනහ කඹ හරඹකුයි  ග ඵනන නන. 

 

ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිය  
(ரண்தைறகு (.) அத்துயேம ண மர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, වළ යනනනත් ඒ හරඹ 

ප්රභහපත් නළවළ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵවනන ේු විනහ ක ඳව හරඹකුයි  නන යරහ 

 ග ඵනන නන. 

 
ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිය  
(ரண்தைறகு (.) அத்துயேம ண மர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 වොයි. භ ේ ථහ නත්නහ, මූරහනහරඪ රු 

භනනත්රීතුභනි. 

අහන ල ඹනන භභ කිඹනනනු ළභළ ගයි,  භභ 

 ොවිතළ නනදී අපි ත්ත ළදත් ී.යප කිහිඳඹක්කය  ග ඵන ඵ. ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු ඳව ශො හරඹ තුශ ආවහය  නනවීභ වහ 

 ්ොරර් ියලිඹන වතය ඳභප හුදරක්කය අඳ විඹදම් ය  ග ඵනහ. 

 ම් ආඩාඩු ඹු ත් අ ප් ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ වහ වි ලේ ඹනනභ 

ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංලඹ,  ම් ආඹතන සිඹ කරභ ඒහඵද්ධ 

යරහ,  පිු යටිනන  නනන ආවහය ප්රභහපඹ අඩු යනනනු 

ළරසුම් ය  ග ඵනහ. අඳ විලසහ යනහ, ත අවුරුදු  දක්කය 

ඹන විු  භහි හර්ථ ප්ර ගපර රඵහ නනනු අඳු පුළුනනභ 

රළ ඵයි කිඹහ.  

අ ප් හිුපු ථහනහඹතුභහ -චභ ක යහජඳක්කය භළ ගතුභහ- 

ඇහුහ, ''වී වහ සථහය මිරක්කය  ග ඵනහද?'' කිඹරහ. අඳු 

වීරු සථහය මිරක්කය තවවුරු යනනන ඵළරිභක්කය  ග ඵනහ. භභ 

හිතනහ, 1977ු  ඳය වීර සථහය මිර ඳත්හ ත් ත් 

හුඳහය මි ග භඟිනන. ඒ නිහ  ම් වහ අඳ  ඹෝජනහක්කය 

වළටිඹු ී.යපඹ ය  ග ඵනහ  ොවි ජනතහ ේ නිසඳහදන, 

අඹ එතු ශ බහඩා්ඹක්කය වළටිඹු   ශ  ඳොශු 

  නනනනු නම්, ඒ වහ හුඳහය ්රභඹ නළත 

ප්ර ගනිර්භහපඹ ය ලක්කය ගභත් කිරී ම් ළ් පිළි ශක්කය අලයයි 

කිඹරහ. ඒ වහත් අද අඳ අතහ  ග ඵනහ. ඒ වහ විලහර ළ් 

පිළි ශක්කය අඳ දිඹත් යමිනන ඹනහ. 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු රළබී ඇ ග හරඹ ඉතහභ 

සීමිත නිහ භභ ථහ අනන යනනනු ඕනෆ. ළවිලි ක්කය ේරඹ 

ම්ඵනනධ ඹනන ථහ යන විු අවුරුදු 100ක්කය, අවුරුදු 120ක්කය, 

අවුරුදු 150ක්කය අතය හරඹ තුශ ළවිලි ක්කය ේර හ, වි ලේ ඹනනභ 

 ත් හ නන කිසිභ රහබඹක්කය  නොරඵහ, අද රුපිඹ ක මිලිඹන 

1,500ක්කය ඳභප යජ හ තුලිනන ම්රුනනු  නහ. ඒ 

කිඹනන නන  ොම්ඳළනිරු නනන ඵළරි තුලිනන. අද අක්කයය 

15,000, අක්කයය 20,000, අක්කයය 30,000 දක්කයහ  ග ඵන, අවුරුදු 

50ත් - 100ත් අතය තු  ග ඵනහ. ඒ තු ම්පර්ප ඹනන අක්කයය 

5,000 දක්කයහ  ම් අඹ ළ හදී අඩු යරහ  ග ඵනහ. ඒ භභ  වො 

 ඹෝජනහක්කය වළටිඹු පිළිනනනහ. ඒ හ ේභ  භය අඹ ළ හ 

 ග ඵනහ කු්හ ඉ්ම් හිමිඹනන ම්ඵනනධ ත්තහභ එඹ සුදුසු නළවළ 

කිඹරහ. අඹ ළඹ   කන හ ඒ නන ගඹු භභ එඟ  නන නන 

නළවළ කිඹරහ කිඹනනනු ඕනෆ. ඒ කිඹනන නන අද  රෝ හ 

පිළිනනනහ ආහයඹු, ප්රභහප ඹනන කු්හ න විුයි එඹ න්ත්තු 

ය නනන පුළුනන නන නන. අද  රෝ හභ ඒ පිළිඵ 

හච්ඡහක්කය  ග ඵනහ.  ත් තු ත්තහභ, සිඹඹු 40 තු 

හිමිඹනන නිසඳහදනඹ යනන නන සිඹඹු 25යි. ඒයි ඇත්ත. 

ඒ ුවත් අක්කයය දවඹු ළ ක  ත් තු හිමිඹනන ේ නිසඳහදන 

වළකිඹහ සිඹඹු 15යි. ය ට්  ත් ආර්ථිඹු නිසඳහදන 

දහඹත්ඹ  දන සිඹඹු 15ක්කය නිසඳහදනඹ යන අඹ කිඹනහ, 

"ඒ අඹු ඳුය ප්ර ද්ලඹු යවුනනඩ්අප් වනනනභ ඕනෆ" කිඹහ. 

 ම්යි ඇත්ත ථහ. ඒ නිහ  ම් ම්ඵනනධ ඹනන අඳ අතය 

හච්ඡහක්කය  ග ඵනනනු ඕනෆ.  

වි ලේ ඹනනභ අ ප්  ද්ශීඹ ආර්ථිඹ  ෝනඟහ ළීයභු  

හුළු ය ට්භ  වි නන  තොය  ොවි ප්ර ගඳත් ගඹ කිඹන එු 

ඳර් හප අලයයි; අත් දළකීම් අලයයි. ශ්රී රංහ, UNP සිඹලු 

 දනහභ  දදඹකිනන  තොය එඹු වහඹ දිඹ යුතුයි. අපි වළ භෝභ 

ආවහය නනනහ. ආවහය නළ ග අඳු ජීත්  නනන ඵළවළ. අද අ ප් 

ආවහය වි  රහ  ග ඵනහ. අද අඳ  රඩුනන ඵු ඳත්  රහ 

 ග ඵනහ.  යෝ ළ ක වුණු ප්රභහපඹ  ොතයම්දළයි ත්තහභ, 

 ඵ වත්  ඳ ග,  ඵ වත් ය ක නළ ග අද අඳු ජීත්  නනන 

ඵළරි  රහ  ග ඵනහ. ඒ නිහ,  වි නන  තොය  ොවි 

ප්ර ගඳත් ගඹ කිඹන එු ඳක්කය  දද ඹනන  තොය අඳ සිඹලු 

 දනහභ එතු  නහ නම් අඳු  භඹ ජඹග්රවපඹ යනනනු 

පුළුනන.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  වි නන  තොය  ොවි 

ප්ර ගඳත් ගඹ කිඹන එ රංහ ේ විප්රඹක්කය.  ම් තභයි නිඹභ 

භහජහදඹ;  ම් තභයි ය ට් නිඹභ ජහ ග ආර්ථිඹ. ඳසු ගිඹ 

හුව තුශ අඳු  භඹ යනනන ඵළරි වුපහ. ඒ නිහ තභයි අඳ 

ඳසු ගිඹ ආඩාඩු වි ේචනඹ  ශේ.  

අපි  ම් රංහ සහධීන යනනන ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ 

නම් යනනන ඕනෆ  භොක්කයද? රංහ ේ හුද ක පිු යු 

ආ ඹෝජනඹ යනනන පුළුනන, රංහු ආ ඹෝජයිනන  නනහ 

නනන පුළුනන කිඹරහ අපි භවහ  රොකු  ද් ක ථහ යනහ. අපි 

ඉසය  රහභ යනනන ඕනෆ  දඹ තභයි පිු යටිනන බහඩා් 

 නනන එ අඩු කිරීභ. වි ලේ ඹනනභ අ ප් ආවහය අලයතහ 

සිඹඹු 100ක්කයභ අ ප් යු තුළිනනභ පුයහ ළීය ම් ජහ ග ළ් 

පිළි ශු අඳු ඹනනන පුළුනනභ  ග ඵනහ. මූරහනහරඪ 

රු භනනත්රීතුභනි, ඒ වහ අඳු වළකිඹහක්කය  ග ඵනහ. ඒ වහ 

අපි ්රභහුවකර, පිඹ යනන පිඹය ළ් පිළි ශක්කය දිඹත් 

යනනන ඕනෆ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථහ අනන යනනන, අ ප් වහහුදුරු නන. 

 

ගු (පූජය) අතුරලිම  රතන හිය  
(ரண்தைறகு (.) அத்துயேம ண மர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 වොයි. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අහන ල ඹනන 

භභ එ  දඹක්කය වනන යනනනම්. භවළලි හ ඳුනන 

 භොයවනනද යහඳෘ ගඹ දක්කයහ  ග ඵන සිඹලුභ හරි යහඳෘ ග 

පිළිඵ අපි ඹළි රහ ඵළලීභක්කය ශ යුතුයි, රු ඇභ ගතුභනි. 

ඊශඟු, අ ප් ය ට් හරිභහර් ක්කය ේර ඹ වහ අපි විලහර හුදරක්කය 

 නන යරහ  ග ඵනහ. ඒ, ළේ ටි ප්ර ගංසයපඹ යනනනයි. 

අද  ම් භවහ ජරහල ම්ඵනනධ ඹනන ප්රලසනඹක්කය ඇ ග  රහ 

 ග ඵනහ. ඒ තභයි, ජරහල වළදුහු ළස නළවළ. ඒ නිහ කු්හ 

ළේ ඳද්ධ ගඹ ලක්කය ගභත් ය ළීයභ තභයි ළදත්භ  දඹ නන නන. 

ඒ ඵ වනන යමිනන භහ නිවඬ  නහ.  ඵො වොභ සතු ගයි, 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. 

911 912 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි. ීටශඟු, රු චනනද්රසිරි ජදීය භනනත්රීතුභහ. 

ඔඵතුභහු විනහ ක 10 හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 
[ප.බහ. 11.38] 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, රළබී  ග ඵන සීමිත හරඹ 

තුශ  ම් භසත ළඹ ශීර්ඹනනු අදහශ එක්කය හයපහක්කය   යහි 
ඳභපයි භභ භ ේ අධහනඹ  ඹොහු කිරීභු ඵරහ ඳො යොත්තු 
 නන නන. රු ඇභ ගතුභනි, ඒ ම්ඵනනධ ඹනන අ ප් නි ඹෝජය 
ඇභ ගතුභහ ඹම් ඳළවළදිලි කිරීභක්කය ශහ.  භය අඹ ළඹ   කනඹ 
තුශ  ම් ළඹ ශීර්ඹනනු ' ඳො වොය වනහධහයඹ' ඇතුශත් යරහ 
නළවළ.  ඳො වොය වනහධහයඹ අඩු යරහ  ග ඵනන නනත්, ගිඹ 
හයඹු ්හ ළඹ ශීර්ඹනනර හුදර අඩු යරහ  ග ඵනන නනත්, ඒ 
කීභ ෘෂි හුඳහය යහඳහයඹු බහය දී ම් අදවසිනනද කිඹරහ භහ 
දළන නනන ළභළ ගයි. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භනනත්රීතුභනි, එළනි අදවක්කය නළවළ. ඳසුගිඹ ර් හදී 

හ ේභ  ම් ර් හදීත් රුපිඹ ක ියලිඹන 35ක්කය  නන ය 

 ග ඵනහ. හුද ක අභහතයහංලඹ ඹු ත් ඒ හුදර  ග ඵනහ. ඒ හුදර  

අඳු  නන වුපත්  නදහත් අ ප් ඉ කලීභ අුව තභයි ඒ හුදර 

අඳු නිදවස  ශේ. ඒ ආහය ඹනනභ  ම් ර් හදීත් එඹ 

ක්රිඹහත්භ  නහ. හුත් ඒ ඳයහ දීරහ නළවළ.  
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නහුත් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹු  නන ශ භසත හුදර 

අුවඳහ ග ල ඹනන ත්තහභ අඩු යරහ  ග ඵනහ.  
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
අඩු ය නළවළ, රු භනනත්රීතුභනි. රුපිඹ ක මිලිඹන 3,000 

යහඳෘ ග නත්රහ  ග ඵනහ. ළේ වදන යහඳෘ ගඹු ගිඹය අඹ 
ළ ඹනන අඳු අභතය හුදරක්කය රඵහ දුනනනහ, රුපිඹ ක මිලිඹන 
2,000. ඒ හ ේභ බීජ නිසඳහදනඹ වහ  ඳෞද්ලි අංලඹ 
භඟ ුයුතු යනනනත් තත් රුපිඹ ක මිලිඹන 1,000ක්කය දුනනනහ. 
ඒ රුපිඹ ක මිලිඹන 3,000 ඳභපයි අඩු  රහ  ග ඵනන නන. අ නක්කය 
සිඹලුභ හුද ක ටි  ග ඵනහ. ඊු අභතය  භය අඹ ළඹ ඹු ත් 
අ ප් අභහතයහංල හ ඊු ්හ ළ ක විලහර යහඳෘ ග ප්රභහපඹක්කය 
 ඳශ ළහිරහ  ග ඵනහ.  රෝ ඵළංකුත් භඟ අ ප් විලහර 
යහඳෘ ගඹක්කය ක්රිඹහත්භ  නහ. ඒ හ ේභ ADB එ භඟත් 
තත් විලහර යහඳෘ ග පනහක්කය ක්රිඹහත්භ කිරීභු සදහනම් 
 රහ ඉනනනහ. ඒ අුව ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹු හුද ක අඩු ය 
නළවළ. 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
2015  ර්  ඳො වොය වනහධහයඹ වහ රුපිඹ ක මිලිඹන 

49,000ක්කය ළඹ යරහ  ග ඵනහ. ඇත්ත ල ඹනනභ  භය අඹ 

ළඹ ඇසත ම්නනතුර  ඳො වොය වනහධහයඹ ළන වනන 

 නන නනභ නළවළ. ඉ ගනන ඒ නිහ භභ- 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන රු භනනත්රීතුභනි- 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ ේ  ේරහ නන භු  ේරහ 

 දනනන.  

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
භභ ඉක්කයභනිනන අනන යනනනම්.  

 ඳො වොය වනහධහයඹ වහ ඳසුගිඹ ර් හ අඳු රුපිඹ ක 

ියලිඹන 35ක්කය  රහ යරහ  ගබුපත්,  ම් ර් හ  ඳො වොය 

වනහධහයඹ වහ අඳු අලය  නන නන රුපිඹ ක මිලිඹන 

20,000ක්කය ඳභප ප්රභහපඹක්කය. ඉතුරු හුද ක සිඹ කරභ ඳසු ගිඹ 

හර හ පඹ  නනන තභයි ළඹ නන නන. දින 180 

පි යන ොු අපි පඹ  නනන ඕනෆ. දින 270 පිරුපහභ පඹ 

 නනන ඕනෆ. ඒ අුව විලහර හුදරක්කය  නන  රහ  ග ඵනන නන 

ලිනන රඵහ ත් පඹ  නනනයි. නළත්නම් ඇත්තුභ අඳු 

අලය යනන නන ර්ඹු රුපිඹ ක මිලිඹන 20,000ක්කය ඳභප 

ප්රභහපඹක්කය,  ඳො වොය වහ හුද ක  දන නිහ.  

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
දළනන  ම් භසත ෘෂිර්භ ක්කය ේරඹ දිවහ ඵළලුහභ එ වභ 

 නන යනනන ඵළවළ, අග්රහභහතයතුභහ  ම් ඳහර්ලි ම්නනතුු ශ 

ප්රහලඹ අුව. එතුභහ ඳහර්ලි ම්නනතු ේදී කිේහ, සීභහහිත භවහ 

ඳරිභහප ෘෂි හුඳහය භහම් - Agribusiness Cooperative 

Societies- ළන. ඒ තභයි  ම් අඹ ළ හත් විග්රව  රහ 

 ග ඵනන නන. ඇත්ත ල ඹනනභ ඒ ෘෂි හුඳහය ක්කය ේරඹ 

  ේ ංවිධිත  නහද කිඹන එ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්කය 

නළවළ. නහුත් එහි ඳළවළදිලි නන නන හණිජ ෘෂි ර්භහනනතඹ 

වහ වි ද්ශීඹ   ශ  ඳොශු ෘෂි ර්භහනනතඹ  ඹොහු කිරී ම් 

අදවයි. රුතය යතන සහීටනන වනන ේ කිේහ හ ේ, කු්හ 

යුක්කය න අ ප් ය ට් ෘෂි ර්භහනනතඹ  න ඵළලු ොත් 

හභහනය ඹනන  රක්කය 15ක්කය විතය ඉනන නන අක්කයය හරු ්හ 

අඩු ඉ්ම්  ග ඵන  ොවීනන ඵ  ඳ නනහ.  එයිනන ඳළවළදිලි 

යනහ, කු්හ ඉ්ම්  ග ඵන  ොු ෘෂිර්භ ක්කය ේර හ 

පරදහයීතහ අඩුයි කිඹරහ.  

භභ කිඹනනන ළභළ ගයි, ඇත්ත ල ඹනනභ  අ ප් ය ට් කු්හ 

ඉ්භත් එක්කය ඵළඳුණු ෘෂි යුහක්කය  ගබුපහ; 

සඹං ඳෝෂිතබහඹක්කය  ගබුපහ; ඒත් එක්කය වයහ-ඵහන හිටිඹහ; 

කිරි නිසඳහදනඹ වුපහ; භු සඹං ඳෝපඹ  නහහ කිඹන 

එ.  කු්හ කුඹුරු හිමි ඹෝ ඳු, ජරඹු, ඳරියඹු, නජ 

හධරු ආද යයි. උ ද්ු ළරහ තභයි කුඹුයු ඹනන නන.  

 ම් යහඳහරි  ෘෂි ර්භහනනතඹු ඳරිර්තනඹ  න  ොු,  

යහඳහරි ෘෂි ර්භහනනතඹත් එක්කය  ම් යුහ හුළුභනිනනභ 

 නස  නහ.  

යහඳහරි ෘෂි ර්භහනනත හ  ඹ දන අඹ ේ අභිප්රහඹ අඳු 

අලය සඹං ඳෝපඹ  දන එ  නො යි. ඒ අඹ ජහතයනනතය 

  ශ  ඳොශු අලය නිසඳහදන වහ දිරිභත් යනහ. 
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ඒ ො ක රෝ යනන නන ඒයි.  ම් ෘෂි යහඳහය කිඹන හයපහ 

ඇතු ශේ ෘෂි භහම්  ෝ නළ ඟනහ; යහඹ ඹෝ 

වළ දනහ. යහඹ ඹෝ  ම් ඉ්ම් ට්ටි ඔක්කය ොභ එතු ය 

 න යහඹත්ඹ වළදුපහු ඳස ේ ඒහ  භ වඹන ෘෂි 

හුඳහයරු ඵහු ජහ ග භහම් ම්ඵනනධ න ඵු  රෝ හ 

අත්දළකීම්  ග ඵනහ.  ො වොභද, ම්ඵනනධ නනන එනන නන? 

දළුවභ  දනනනයි එනන නන.   ශ  ඳොශ වහ එනහ.  ම් අඹ 

ළඹ   කන හ ෘෂිර්භඹ පිළිඵ විග්රවඹ ඹු ත් ඒ වනන 

 ග ඵනහ. දළනන  ම් නිසඳහදනරු   ශ  ඳොශක්කය නළවළ. 

එත ොු  ශ  ඳොශ වහ ව නිසඳහදන අපි යනනන ඕනෆ. ඒ 

නිහ දළනන ඉ්ම් අයි ගඹුත් භළදිවත්  නහ. ඉ්ම් අයි ගඹ දී 

 ග ඵන භවය සීභහහිත භහම්රු ම්පර්ප ඉ්ම් අයි ගඹ 

 දනහ. නහුත් වි ද්ශිඹනන ළ ක  ොුස නනනහ ව භහම්රු 

දිගුහලීන ඵදු  දනහ. එ වභ තභයි, අඹ ළඹ   කන හ 

වනන නන නන.  

අපි  රෝ හ දළපු  දඹක්කය තභයි, ඒ විධිඹු හුඳහය 

යහඳහය  ෝ නළඟුපහු ඳස ේ ඒහ සීභහහිත භහම් විසිනන 

ඳහරනඹ යන  ොු, ඔවුනනු අලය  බෝ වහ තභයි  ොවිඹහ 

දිරිභත් යනන නන කිඹන හයපඹ. ඒ ො කරනනු  ොවිතළන 

ළ්ක්කය නළවළ. ඒ ො කරනනු   රෝ   ශ  ඳො ශේ රහබ 

රඵනනන පුළුනන  ද්රු දිරිභත් යනහ. ඒ  බෝ දිරිභත් 

යනන නන නළ ග  ොවිඹහු වන  දනන නන නළවළ. එත ොු ඒ 

 ොවිඹහ ම්පර්ප ඹනනභ  ොවිතළනිනන ඉත්  නහ. අ ප් ය ට් 

සිටින  ශ්රභ ඵරහ ඹනන  සිඹඹු 28ක්කය විතය ෘෂි ර්භහනනත හ 

 ඹ දන අඹ. ඒ මිනිසුනනු  භොක්කයද  නන නන?  ඒ මිනිසුනන 

විරැකිඹහ  ොනනනු එතු  නහ. එ වභ නළත්නම්  ොවි 

ශ්රමිඹනන ඵු ඳත්  නහ; කුලීහයඹනන ඵු ඳත්  නහ. භභ 

 ම් විධිඹු  ම් හයපහ කිේත් ඇභ ගතුභහ ශඟ  ම් 

ම්ඵනනධ ඹනන වි ලේ ළරළසභක්කය  ග ඵනහද කිඹන එ භභ 

දනන නන නළවළ. භභ ඔඵතුභහු ඳළවළදිලි යනන නන  රෝ හ 

 ග ඵන අත්දළකීම් එක්කය. [ඵහධහ කිරීභක්කය]  රු දුමිනනද දිහනහඹ 

ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ භ ේ ථහ නන ඳසු ථහ යනනන.  

දළනන ඵරනනන, ඉනනදිඹහ ේ ෘෂි හුඳහය යහඳහයඹ ඳහරනඹ 

යනනන ඒහ ඇතුශු ඵහු ජහ ග භහම් ඇතුළු  රහ  ග ඵනහ. 

ඒ එනන නන දළුවභ  දන හුහ නන. ඒ නිහ  ම් බීජ රඵහ දීභ, ඹනනර 

සර බහවිතඹ, යහඹනි  ඳො වොය භහම්  ම්හ  සිඹ කරභ ඵහු 

ජහ ග භහඹතන තභයි  භ වඹනන නන. ඒ  ම්  ඵදුම්හදඹු 

්හ බඹහනයි. ඒ නිහ යුක්කය ඇතු ශේ  ම්හ ක්රිඹහත්භ වු පොත් 

රුතය සහීටනන වනන ේරහ නනනහ උත්හවඹ නියර්ථ 

 නහ. භභ කිඹනන නන ඒ ආධිඳතයඹු ඹු වු පොත් සිදු න  ද්. 

අපි  රෝ හ දළරහ  ග ඵනහ, සබහවි ෘෂි ර්භහනනතඹ 

ඉත් යරහ  යහඳහරි ෘෂි ර්භහනනතඹු ඳරිර්තනඹ ශ 

භවය යු ක. ඒ යු ක ඇතු ශේ අද හතඹ. ඒහ හ තත් 

 බෝඹක්කය නනන ඵළවළ.  

ඇත්ත ල ඹනනභ අද  රෝඹ හත ඹනන  ඳ ශනන නන, 

දිළිඳු ඵවිනන  ඳ ශනන නන යු  ම් ඵහු ජහ ග භහඹතනර 

 ොදුයක්කය ඵු ඳත් වුපහභයි. ඒ නිහ  ම්  රහ ේ භභ ඔඵතුභහු 

කිඹනනන ළභළ ගයි,  භහි භවහ අඳුරු ඳළත්තක්කය  ග ඵන ඵ.  ම්හ 

ඳහරනඹ කිරීභු අපි  ොච්චය  කඳනහ ශත් අඳු එ වභ 

සීභහනන නළත්නම්  ම්හ ඔවුනන ේ ග්රවපඹු ඹනහ.  

ඒ හුත් ශක්කයනනන ඵළවළ. අ ප් ය ට් ෘෂි ර්භහනනතඹ 

ඳහරනඹ කිරී ම් අයි ගඹ ඔවුනන තු  ග ඵනහ. යහඳහරි   ඹෝ ඒ 

අයි ගඹ ත්තහු ඳස ේ අ ප් ඳ ළන, අ ප්  ඳො වොය ළන, 

අ ප් ජරඹ ළන, අ ප් ජරජ ජීවීනන ළන, අ ප් ඳරියඹ ළන ඒ 

 ො ක රෝ  කඳනහ යනන නන නළවළ. ඒ  ො ක රෝ ඵරනන නන 

රහබඹ ළනයි.  ම් ළන එ හයපඹක්කය කිඹනනන  ග ඵනහ. ඉ්ම් 

අයි ගඹ ළීයභ හ ේභ අය outgrowersරහ වළටිඹු ඵළවළය අඹු - 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු  නනය  ග ඵන හරඹ අහනයි, රු 

භනනත්රීතුභනි. 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
විනහ කඹක්කය  දනනන, මූරහනරඪ රු භනනත්රීතුභනි.  

ඒ හයපඹ විතයයි ඳළවළදිලි යනන නන. ඒ අඹු උදවු යරහ ඒ 

අඹ ේ නිසඳහදන නනනහ. දළුවත්  ම්  ග ඵනහ  නන.  ්ෝ ක 

භහභ බුත්තර ප්ර ද්ල හ    ක නහ. දළනන ඵහහිය අඹු ඒ 

   ක හ යනනන අසථහ දීරහ  ග ඵනහ. වි ද්ශීඹ 

  ශ  ඳොශුයි ඒහ ඹනන නන. දළනන අ නක්කය  ොවි ඹෝ  මිර 

ළන  කඳනහ යරහ අ ප් සබහවි    ක හු අත 

 ගඹනන නන නළවළ. ඒ නිහ  ම් භවහ නය අඳුරු ඳළත්තක්කය. ඒ 

නිහ භහ ඔඵතුභහු කිඹනහ, ්ර විධිඹු  භොවුනන ේ මූරය 

ප්රහේධනඹ අ ප් ය ට් ෘෂි ර්භහනනතඹු ප්ර ේල වී ම් අනතුයක්කය 

 ග ඵනහඹ කිඹහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළනන ඔඵතුභහ ේ ථහ අහන යනනන. 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 ම් ළන හිතරහ ඇභ ගතුභහ ඒ ම්ඵනනධ ඹනන නිසි පිඹය 

ීයවිඹ කිඹරහ භහ ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි.  

ීටශඟු රු දඹහ භ ේ ඇභ ගතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක ඳව 

හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

[ප.බහ. 11.49] 
 

ගු දයළ ගමමේ මශතළ (ප්රළාය ක කර්මළන්ත අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ர கமக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඉතහභත් අඩු හරඹක්කය රළබී 

 ග ඵන නිහ භහ ථහ යනනන හිුපු රුණු එක්කයත් වනන 

යනනන ටික්කය අභහරුයි.   ේ  තත්, භහ හුලිනනභ තුම් 

 නහ, අ ප් හිුපු ථහනහඹතුභහ  ම් ළඹ ශීර් 

ම්ඵනනධ ඹනන ථහ කිරීභ ළන. එතුභහ ළියනට්  නොන 

ෘෂිර්භ ංර්ධන අභහතයයඹහ වළටිඹුත් හිටිඹහ. එතුභහ ේ 

හර හ යනනන ඵළරි වුණු  ද් ක භතක්කය යරහ, අ ප් හර හදී 

පුළුනන තයම් ඉක්කයභනන යරහ ඒ ුයුතු යනනනඹ කිඹරහ 

එතුභහ නන  ඹෝජනහක්කය ඉදිරිඳත් වුපහ. ඒ ළන භහ ඉතහ තුම් 

 නහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] අපි එක්කයත් නත්රහ නළවළ. ්රභඹ 

විතයයි අපි  නස යරහ  ග ඵනන නන.  

රු දුමිනනද දිහනහඹ ඇභ ගතුභහ  ඳො වොය වනහධහයඹ 

ළන වි ලේ ඹනන ප්රහල ශහ. අපි  ඳො වොය වනහධහයඹ අඩු 

ය නළවළ. ගිඹ ආඩාඩු නන ඇ ග යපු ්රභ අපි නතය යරහ 

915 916 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

නළවළ.  ඳො වොය වනහධහයඹ  ුව නන අපි විඹදම් යරහ 

 ග ඵනහ, රුපිඹ ක මිලිඹන 37,000ක්කය.  ඳොලිඹ විධිඹු රුපිඹ ක 

මිලිඹන 17,000ක්කය ගිහිනන  ග ඵනහ. ආඩාඩුු  කලි නළවළ. 

එත ොු පිු යුර  ග ඵන  ොම්ඳළනිලිනන අපි පඹු 

 ඳො වොය නනනහ. ඒ පඹරු  ඳොලිඹ  නනන ඕනෆ. 

එත ොු  ඳොලිඹ තභයි ළ කපුය  රහ  ග ඵනන නන. යහජඳක්කය 

ආඩාඩු  ම් ළන තනන නන නළතු විලහර ල ඹනන පඹ 

අය න  ග ඵනහ. ඒ ත්ත පඹ වහ  ඳොලිඹ  නනන තභයි 

අද අඳු දුක්කය විඳිනනන  රහ  ග ඵනන නන.  ම් අඹ ළඹ ළන 

ඵළලුත්, අපි ත්ත පඹරු  ඳොලිඹයි, යජ හ  ේඹනන ේ 

ළම්ඳයි -ඒ  ද-  ේහභ අඳු ආ ඹෝජනඹ යනනන ඉ ගරි 

 රහ  ග ඵනන නන රුපිඹ ක ියලිඹන 700ක්කය ඳභපයි. අපි දළනන 

හුත්  දොස කිඹරහ ළ්ක්කය නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ 

එතුභහ ේ ආවහය නිසඳහදන ළ්ුවන ඹු ත් ක්රිඹහත්භ යපු 

 කනම් ආවහය නිසඳහදනඹත් එක්කය අඳු පුළුනන රහ 

 ග ඵනහ, 2016 අවුරුද් ද් පිු යටිනන   නන ආවහය ප්රභහපඹ 

 ්ොරර් මිලිඹන 150කිනන අඩු යනනන. අ ප් ය ට් නිසඳහදනඹ 

ළ ක  රහ  ග ඵනහඹ කිඹන එ අපි එතළනිනන ඔප්පු යරහ 

 ඳනනනහ. ඒ හ ේභ අපි අඹදහභඹ ළ ක යනනන ඕනෆ. 

ළසුම් ර්භහනනතඹ ළන ඳසු ගිඹ ආඩාඩු  කඳනහ  ශේ 

නළවළ. ළසුම් ර්භහනනතඹ දියුණු  ශේ නළත්නම් අඳු 

දහත් අ ප්  ොවිඹහ ආයක්කයහ යනනන පුළුනනභක්කය 

රළ ඵනන නන නළවළ.  

අ ප් චනනද්රසිරි ජදීය භනනත්රීතුභහ ථහ ශහ. එතුභහ කිඹනන නන, 

"අ ප් ජනතහ  ොවිඹනන වළටිඹු ඉඳදුපහ නම්  ොවිඹනන 

වළටිඹුභ ජීත්  නනන ඕනෆ"යි කිඹරහයි. එ වභ  නනන ඕනෆ 

නළවළ. අද  රෝ හ  නත් යුර  ොවිතළන කිඹන එ 

තහක්කයපඹත් එක්කය ඉතහ දියුණු තත්ත්ඹයි  ග ඵනන නන. වී 

හ ළන ඵළලුහභ චීනඹ,  ොරිඹහ, ජඳහනඹ  වක්කයුඹහය 

එකිනන කි රෝ 7,500ක්කය නනන  ොු අඳු රඵහ නනන පුළුනන 

 රහ  ග ඵනන නන කීඹද? එදහ 2002දී යනි ක වි්රභසිංව භළ ගතුභහු 

නිඹය දි ේ ඹනනන ඵළවළයි කිඹරහ කිේහු, ඒ  ඳො ක හරඹ තුශ 

අ ප් ය ට් වී නිසඳහදනඹ ළ ක යරහ, ඳයහ්රභඵහහු 

ය.ජුරුනන නන ඳස ේ පිු යුු ව ක ඹනනන එතුභහු පුළුනන 

වුපහ. එදහ 4,200ු  ගබුණු අ ප් හභහනය වී අසළනනන 2014 

අවුරුද්ද න  ොු 3,700 දක්කයහ අඩු වුපහ.  
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භ ේ ථහ යනනන 

 ග ඵනන නන විනහ ක ඳවයි. 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භු විනහ කඹක්කය  දනනන. 
 

ගු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඒ විනහ කඹ  භු  දනනන. 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු චනනද්රසිරි ජදීය භනනත්රීතුභහ. 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 ොවිඹනන කුඹු යනන එළිඹු දභනහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order එක්කය  නො යි. රු ඇභ ගතුභනි, 

රුපහය ථහ යනනන.  

 

ගු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අ ප් ය ට් ජනවන ඹනන 

සිඹඹු 31 ජනතහක්කය  ොවි තළනිනන තභයි ජීත් නන නන. ඒ 

 නස යනනන අඳු අලයයි. ඒ ශ්රභඹ ඊු ්හ ළ ක අඹදහභ 

එතු යනනන පුළුනන  ද්රු  ඹොහු යනනන අපි ළරසුම් 

යනහ. අඳ ඵරහ ඳො යොත්තු නන නන අඳනඹන ආදහඹභ 

 දගුපඹක්කය යනනනයි. ෘෂි  බෝ විලහර ල ඹනන හ යනනන 

අපි දළනු ළරසුම් ය  ග ඵනහ. අද හි ුේහු ඒහ හ 

අසළනනන එ ඳහයු නනන පුළුනනභක්කය නළවළ. ම්මිරිස 

ඳළශඹක්කය සිම්හ එහි අසළනනන නනන අවුරුදු  දවභහයක්කය 

ත නහ.  ඳො ක ඳළශ සිම්හ අසළනනන නනන අවුරුදු 5ක්කය 

ත නහ. නහුත්  ඳො කර අඹදහභඹ ළ ක යනනන අඳු 

පුළුනන. අද නවිනන දිහනහඹ අභහතයතුභහත් විලහර ළ්ුවනක්කය 

ඉදිරිඳත් ය  ග ඵනහ,  ඳො කර අඹදහභඹ ළ ක යනනන.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ත විනහ කඹ හරඹක්කය ඳභපයි ඔඵතුභහු  ග ඵනන නන, රු 

අභහතයතුභහ.  
 

ගු දයළ ගමමේ මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

භු  ග ඵනන නන තත් ටි  ේරහක්කය න නිහ, වි ලේ ඹනන 

භළණික්කය ර්භහනනතඹ ළනත්  ටි ඹනන  වෝ කිඹනනන ඕනෆ. 

භළණික්කය ර්භහනනතඹ තුළිනන අඳු  ්ොරර් මිලිඹන 1,000ක්කය 

උඳඹහනනන පුළුනන ළ්ුවනන ළරසුම් ය ක්රිඹහත්භ 

යනනන රු ජනහධිඳ ගතුභහ අද ළ් ුයුතු ය න ඹනහ. 

භ ේ අභහතයහංලඹ න ප්රහථමි ර්භහනනත අභහතයහංලඹ තුළිනන 

භහ ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ, වි ලේ ඹනනභ අඹදහභඹ ළ ක 

යන එළනි ළ් තුළිනන එභ ර්භහනනතඹ දියුණු යනනන.  

ඒ විතයක්කය  නො යි. අ ප් භත්ය අඳනඹන  ශ  ඳොශ 

ළනත් කිඹනනන ඕනෆ. අඳු අහිමි ව යු යෝඳ හ භහළු  ශ 

 ඳොශ අඳු නළත හිමි වුපහ. GSP Plus ඵදු වනඹ අඳු අහිමි 

වුපහ. එඹ අහිමි යත්තහ. "එඹ අහිමි ශහ"යි කිේත් ළරැදි 

නළවළ කිඹහයි භහ හිතනන නන. නහුත් යනි ක වි්රභසිංව අභළ ගතුභහ 

ගිහිනන යු යෝඳඹත් එක්කය ඒ ළන හච්ඡහ ශහ. ඒ අුව රඵන 

අවුරුද් ද් භහර්තු න  ොු අඳු එඹ රළ ඵද්දී, රුපිඹ ක මිලිඹන 

550 යු යෝඳ හ  ශ  ඳොශක්කය අඳු නළත විෘත නහ. ඒ 

 ශ  ඳොශ විෘත යත් තොත් තභයි, අ ප් අඹදහභඹ ළ ක 

යරහ අ ප් ඵඩු පිු යුරු විකුපනනන පුළුනන නන නන. 
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ඉනනදිඹහ, චීනඹ, සිංප්පරු, තහයිරනනතඹ ළනි යු ක භඟ 

 ශ ගිවිසුම් ඇ ග යනනන අපි ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. ඒ 

තුළිනන අඳු ඒ  ශ  ඳොශ ක ද ආ්රභපඹ යනනන පුළුනන 

නහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අද අපි ඳහයම්ඳරි  ොවිතළනන 

්රභ ඹනන ඵළවළය ඒ වහ අලය යන තහක්කයපඹ ඊශ්රහඹරඹ, 

තහයිරනනතඹ, චීනඹ ළනි යුලිනන  නළවිත් අ ප් ප්ර දද දියුණු 

යරහ අසළනනන ළ ක යනනන ඕනෆ. ඒ හ ේභ එහි අඹදහභඹ 

ළ ක ය න අපි ළසුම් ර්භහනනතඹු -process industry 

එු- ඹනනන ඕනෆ. ඒහ තුළිනන තභයි අඳු පුළුනන නන නන, 

යහජඳක්කය ආඩාඩු ත් පඹ ටි  හ දභනනන.  ඵො වොභ 

සතු ගයි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි.  

ීටශඟු, රු සුනි ක වඳුනන නත් ග භනනත්රීතුභහ. රු 

භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු නිඹමිතයි විනහ ක 15 හරඹක්කය 

 ග ඵනහ.  

 
[ප.බහ. 11.56] 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ වි ලේ ඹනනභ අධහනඹ 

 ඹොහු යනන නන ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංල හ ළඹ ශීර් 

පිළිඵයි. අපි දනනනහ, ළවිලි ර්භහනනත අභහතයතුභහ ඒ 

ර්භහනනතඹ  ුව නන, ඒ ර්භහනනතඹ ආයක්කයහ ය නනනහ 

හ ේභ ර්භහනනතඹු  නනන ප්ර ගඳහදන ආයක්කයහ යනනනත් 

ඳසුගිඹ හර හ විලහර අයරඹක්කය සිද්ධ ශහඹ කිඹහ. අපි එඹ 

දළක්කයහ. වළඵළයි අඹ ළඹ ඇසත ම්නනතු ( ම්ම්ඳත) 2017 දිවහ 

ඵරන අඳු  ඳ නනහ,  ම් අභහතයහංල හ ළඹ ශීර් ඹනන 

රුපිඹ ක ියලිඹන 2ු ළ ක ප්රභහපඹක්කය -රුපිඹ ක මිලිඹන 2,815ක්කය- 

එතුභහ ේ අභහතයහංල හ ප්ර ගඳහදන ප්ඳහදු ය  ග ඵනහඹ කිඹහ. 

පුනයහර්තන විඹදම් ප්ඳහදු ය  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ මූරධන 

විඹදම් ප්ඳහදු ය  ග ඵනහ. 

 දළනන එතුභහ ේ අභහතයහංලඹ ඹු ත් ඉදිරිඳත් යන ප්ර ග 

හර්තහ අුව ත් විු, ඳසුගිඹ අවුරුද් ද්  ත් නිසඳහදනඹ 

කි රෝග්රෆම් මිලිඹන 10කිනන අඩු රහ  ග ඵනහ, යඵර් කි රෝග්රෆම් 

මිලිඹන 10කිනන අඩු රහ  ග ඵනහ, නළත හ අඩු රහ 

 ග ඵනහ, අඳනඹන ඳරිභහ අඩු රහ  ග ඵනහ, අඳනඹන 

ඉඳළයීම් අඩු  රහ  ග ඵනහ. ක්කය ේරඹක්කය වළටිඹු ත් තොත්,  ම් 

ර්භහනනත හ  ඳො ක වළ යනනන - ඳො කර වි ලේඹක්කය  ග ඵනහ; 

 ඳො ක  නක්කය  ග ඵනහ.-  ත්, යඵර් ව අ නක්කය වළභ 

නිසඳහදනඹභ අඩු වීභක්කය  ග ඵනහ.  ම්හ භහ කිඹන ඒහ 

 නො යි, ඇසත ම්නනතුලිනනභ  ඳ නනනන  ග ඵනහ. එ ේ 

 ගියඹදී,  ම් අභහතයහංලඹු  නනයන ප්ර ගඳහදන අඩු ය 

 ග ඵනන නන  භොන ඳදනභකිනනද කිඹන හයපඹ හුලිනනභ 

දළනනනන ඕනෆ.  භොද,  ම් අඩු ය  ග ඵන සිඹ කරභ 

ංර්ධන ළ්ුවනනරු  ග ඵන මූරධන විඹදම්. එනම්, කු්හ 

 ත් තු ක්කය ේර හ ර්ධනඹ,  ත් ලක්කය ග අයහුදර, ළලිභ  ඳො ක 

 ොශ භළශවී ම් වහ කුණුවී ම්  යෝ ඳහරනඹ, උක්කය ඳළශ තහනන 

යහඳෘ ගඹ ආදිඹ වහ න ප්ර ගඳහදන අඩුය  ග ඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඊශඟ ප්රධහන ප්රලසනඹ  ම්යි. 

භහ  ම් අඹළඹ ඇසත ම්නනතු ( ම්ම්ඳත) 2017 

ම්පර්ප ඹනනභ ඵළලුහ.  භහි  ොතළනත්  ත්, යඵර් වහ 

 ඳො ක වහ  ඳො වොය වනහධහයඹු හුද ක  නනයරහ නළවළ. 

 ඳො වොය වනහධහයඹ ළන දළනන  රොකුු ථහ යනහ  නන.  

භහ දනන නන නළවළ, ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ ළඹ ශීර්ර 

 වෝ ඇසත ම්නනතුර  ොතළන  වෝ  ඳො වොය වනහධහයඹු 

හුද ක  නන යරහ  ග ඵනහද කිඹරහ.  ම් රු ඇභ ගරු 

 ද දනහ නනභ භභ දළන නනන ළභළ ගයි, ඇයි  ඳො වොය 

වනහධහයඹු  ම් ඇසත ම්නනතුර හුද ක  නන යරහ නළත් ත් 

කිඹරහ. නවීනන දිහනහඹ ඇභ ගතුභනි, ගිඹ අවුරුද් ද්ත් අඹ ළඹ 

විහදඹ තුශදී  රොකු අයශඹක්කය ශහු ඳස ේ තභයි ඔඵතුභහු 

 ඳො වොය වනහධහයඹු හුද ක  නන ය නනන සිද්ධ වු ඩා. 

යඵර්රුත් එ වභයි.  ම් අඹ ළඹ ථහ ේ කිේහ, භ ක ඳළශරු 

වනහධහය  දනහ කිඹරහ. වළඵළයි, හුද ක  නන යරහ නළවළ. රු 

ඇභ ගතුභනි,  ම් ඇසත ම්නනතු  ඳො ත්  ොතළනද  ඳො වොය 

වනහධහයඹු හුද ක  නන යරහ  ග ඵනන නන  කිඹරහ ඔඵතුභහ 

භු  ඳනනනනන.  ඔඵතුභහ භ ේ ථහු  ග ඵන විනහ ක 15භ 

අය න  වරි භක්කය නළවළ, ඒ ළන අභහතයහංල හ 

නිරධහරිනන නනත් අවරහ කිඹනහ නම්  වොයි. 

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹුත්, ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංලඹුත්  ඳො වොය වනහධහයඹ වහ  න දහ -ගිඹ 

අවුරුද් ද්- අපි ශඟ හුද ක  ගබුපහ. ඒ හ ේභ, ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංලඹ හුද ක ඉ කරපු අසථහ කිහිඳඹභ රු ඇභ ගතුභහු 

ඒ හුද ක රළබුපහ. අහන තහ ේ  ඳො වොය වනහධහයඹ 

 ුව නන භ ුවත් එතුභහ රුපිඹ ක ියලිඹනඹක්කය ඉ කලුහ.  භභ  

ඒ  දනනනත් ළභළ ග වුපහ.  ම් ර් හත්  ඳො වොය 

වනහධහයඹ ඒ ආහය ඹනනභ ක්රිඹහත්භ නහ. ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹුත්,  ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංලඹුත්  නන යන 

රද හුද ක, හුද ක අභහතයහංල හ ළඹ ශීර් ඹු ත්  ග ඵනහ. ඒ 

 නන යන රද හුදරභ  ග ඵනහ, රුපිඹරක්කයත් ඳරහ නළවළ.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉ ගනන එ වභනම්,  ම් ඇසත ම්නනතු එ අභහතයහංලඹක්කය 

ඹු ත් විතයක්කය  ගබුපහ නම් ඉයයි  නන.  ම් විධිඹු ඇසත ම්නනතු 

 ඳොත් වදරහ, එ එ අභහතයහංලරු  නන යරහ වනන 

යනනන අලය නළවළ. එභ  ඳොත "හුද ක අභහතයහංල හ 

ඇසත ම්නනතු" කිඹරහ,  ඳො වොය වනහධහයඹු  භච්චයයි  ආදී 

ල ඹනන හුද ක ඒ  අභහතයහංලඹ ඹු ත්භ දහනනන  ගබුපහ   නන.  

 භොුද හුද ක අභහතයහංලඹ ඹු ත්  භභ අභහතයහංල හ 

ඇසත ම්නනතු ටි  ගඹහ  න ඉනන නන? ඒ ළයදියි නන.  

භභ  ථහ යනන නන,  ම් ඳහර්ලි ම්නනතු ේභ ඉනනන 

භනනත්රීතුභනනරහ 225  දනහ ළන ඳභපක්කය  නො යි,   ම් ය ට් 

ඉනනන සිඹලු ජනතහ ේ අයි ගහසිභ  ුව නන.  රු ළවිලි 

ර්භහනනත අභහතයතුභනි, ඒ අයි ගහසිභ රැනනන ළවිලි 

ර්භහනනත  ක්කය ේර හ  ත් හ නි ඹෝජනඹ යනන නන ඔඵතුභහ; 

 ඳො ක හ  නි ඹෝජනඹ යනන නන ඔඵතුභහ.  

 ෘෂිර්භ අභහතයතුභනි,  ෘෂිර්භහනනතඹ නි ඹෝජනඹ 

යනන නන ඔඵතුභහ. ඔඵතුභනනරහු අලය ප්ර ගඳහදන අඹ ළඹ 

ඇසත ම්නනතු නන  නන යනනන හුද ක ඇභ ගයඹහු ඵළරි නම්, 

 ම්ම්ඳ ත්  නන යනනන ඵළරි නම්, ඇත්ත ල ඹනනභ එභ 

ප්ර ගඳහදන  නන යනහ කිඹරහ ඔඵතුභනනරහ විලසහ යනහද? 

ඊු ඳස ේ ඔඵතුභනනරහ ේ අභහතයහංල හ නිරධහරිනනු, 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

  කම්තුභනනරහු සිද්ධ  නන නන හුද ක අභහතයහංලඹු ඵ් 

හනනනයි. ඒ අඹු ගිහි කරහ  ඳෝලි ම් ඉනනන  නහ හුද ක ඉ කරහ 

නනන.  ම් තභයි ඇත්ත. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භනනත්රීතුභනි,  වළභ   කම්තු භකුුභ වළභ බහඳ ග 

  නකුු භ හුද ක අභහතයහංලඹු ඵ් හනනන  නහ. අ ප් 

ආඩාඩු හර හත් ඒ එ වභ තභයි.  ම්  ඳො ත් හුද ක  නන 

යරහ  ගබුපහු අ ප්  එවුනනට් එ ක්කය  හුද ක  ගබු ඩා නළවළ. අපි 

ඒ  රහ නන-  රහු හුද ක අභහතයහංල ඹනන තභයි  හුද ක 

නිකුත් ය නන නන. ඔඵතුභනනරහත් ලිනන ආඩාඩු යපු අඹ  නන. 

 නනද? 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரர க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නහුත්, ඒ වළභ  දඹක්කයභ ඒ ඒ අභහතයහංලඹ ඹු ත් වනන 

 නනන ඕනෆ. රු ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ  ම් අඹ ළඹ 

ඇසත ම්නනතු ඵරනනන. ඒ හුද ක ඒ ඒ  අභහතයහංලර ළඹ 

ශීර්ඹු  නොදහ, හුද ක අභහතයහංලඹ තු  ගඹහ නනන    භොක්කය 

වරි වි ලේ අයහුපක්කය  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ ේ  ඳො වොය- 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු අුවය දිහනහඹ භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන අයහුපක්කය 

 ග ඵනහ නම්, අපි එළනි අයහුපක්කය ඉසු  නනන ඉ්  ගඹනන නන 

නළවළ. ඒ ව ගඹ භභ ඔඵතුභහු  දනහ. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු  ග ඵන ප්රලසනඹ  ම්යි. 

අඹ ළඹ  ඹෝජනහර  ග ඵනන නන අලුත්  ඹෝජනහ. එත ොු, ගිඹ 

අවුරුද් ද් හච්ඡහ වුණු  ඹෝජනහක්කය  ම් අඹ ළඹ  ඹෝජනහ ේ 

නළ ග වුපහභ, ඒ  භය අඹ ළ හ  ග ඵනහ කිඹරහ අපි විලසහ 

යනහ. අලුත්  ඹෝජනහක්කය නළවළ කිඹන එ නන අදවස 

 නන නන ලිනන ක්රිඹහත්භ වුණු ළ් ුවනක්කය   ග ඵනහ 

කිඹන එ  නන.  ඳො වොය වනහධහයඹ රඵහ  දන එ ලිනන 

ක්රිඹහත්භ වුණු ළ්ුවනක්කය. එත ොු ඒ ළන  ම් අඹ ළ හ 

වනන යනන නන නළ ග එ නන  ත් යනන නන, ඒ ක්රිඹහත්භ 

 ච්ච ළ් ුවන  ග ඵනහ කිඹන එයි. එත ොු, ඒ වහ 

ප්ර ගඳහදන  නන  නනන ඕනෆ.    

 ත්, යඵර්,  ඳො ක,  ඳො වොය වනහධහය රඵහ දීභ ම්ඵනනධ 

ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංල ඇසත ම්නනතු ේ - ඒ  ම්ම්ඳ ත්-   

289 පිම් ේ ඒ අදහශ  ොු හිස නම් ඒ ප්රලසනඹක්කය. රු 

අභහතයතුභනි, භභ  ම් කිඹන  ද්  ඵොරු නම්, ඇසත ම්නනතු ේ 

289 නි පිම් ඵරනනන.  එහි   ත් ව ග මිර ්රභඹ කිඹන  

 ොු 2015 අවුරුද් දනන ඳස ේ හිස. ඒ කිඹනන නන,  ත්රු 

රඵහ  දන ව ග මිර ්රභඹ දළනන නළවළ කිඹන එ නන. ඒ 

නත්රහ තභයි  ඳො වොය වනහධහය ්රභඹ වඳුනනහ දුනන නන. 

එ වභ  නන ඔඵතුභනනරහ කිේ ේ? දළනන  ඳො වොය වනහධහයඹු 

හුද ක ප්ර ගඳහදන  නන යරහ නළත්තම්,  ම් ඇසත ම්නනතු අුව 

ඒ ප්ර ගඳහදනඹ රළ ඵනන නන  ො වනනද?  ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංලඹු  ගබුණු හුද කලිනන රුපිඹ ක ියලිඹන  දක්කය ඳරහ,  

 ම් අවුරුද් ද්   ත්  ඳො වොය වනහධහයඹත් ප්ඳහදු යරහ.  

ඵරනනන,  ඵොරුද කිඹරහ. 2016 අවුරුද් ද්  ත් වනහධහයඹු 
අඹදුම් ය  ගබු ඩා රුපිඹ ක මිලිඹන 2,360ක්කය. ඒ නන 2016 
අවුරුද් ද්  නන වු ඩා, රුපිඹ ක මිලිඹන 1,369යි. එයිනන  රහ 
 ග ඵනන නන, රුපිඹ ක මිලිඹන 967යි. තත් රුපිඹ ක මිලිඹන 
402ක්කය  නනන  ග ඵනහ. රු ඇභ ගතුභනි,  ත්  ඳො වොය 
වනහධහයඹ හුදලිනන  දන ොු, ඒ මිනිසුනනු   න ආර්ථි 
ප්රලසන  ග ඵනහ.  න අභහරුම් නිහ ඒ හුදර  ඳො වොයරුභ 
 ඹොදනන නන නළ ග ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ.  

ඒ නිහ අද න විු  ොශ  ෝ  රහ  ග ඵනහ, ව 
ළහිරහ  ග ඵනහ, පරදහ අඩු  රහ  ග ඵනහ. ළස ආහ 
කිඹරහ රු ඹනනත රුපහ ගර භනනත්රීතුභහ කිේහු, අද 
පරදහ නළවළ. පරදහ අඩු  නන නන මිනිසසු  ඳො වොය වනන නන 
නළ ග නිහ.  කලි ටි වම්ඵ වුපහභ ඒහ  න  න  ද්රු 
විඹදම්  නහ. ඒ තභයි  නන නන. නහුත්  භතළන  ග ඵන 
ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ   ම්යි.  අඩු තයමිනන දළනන ඒ හුදරත්  නන 
යරහ නළවළ නන. එභ නිහ  ඔඵතුභනනරහ ඳශහු නනභ   ම් අඹ 
ළඹ විහදඹ තුශදී ඳළවළදිලි යනනන,  ත්  ඳො වොය වනහධහයඹ 
 ම් අවුරුද් ද් නතය යනහද, නළද්ද කිඹරහ. ඒ  ඳො වොය 
වනහධහයඹු  භොද  නන නන කිඹන එ පිළිඵ මිනිසුනනු 
හධහයප උත්තයඹක්කය අලය  රහ  ග ඵනහ. භහ හිතන විධිඹු 
ළවිලි ර්භහනනත ඇභ ගතුභහ  දනනන ඕනෆ උත්තයඹක්කය තභයි භභ 
ඉ කලු ේ. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க ) 

(The Hon. Duminda Dissanayake ) 
රු භනනත්රීතුභනි, ඉදිරිඹුත්  ඳො වොය වනහධහයඹ 

ක්රිඹහත්භ  නහ. එහි කිසිභ ප්ඳහදුක්කය නළවළ. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 වොයි,  ඵො වොභ සතු ගයි. [ඵහධහ කිරීභක්කය]   ග ඵනහ නම් 

බඹ  නනන  දඹක්කය නළවළ නන.  

ඊශඟු, භභ ළවිලි ර්භහනනත අභහතයතුභහ ේ වි ලේ 
අධහනඹ  ඹොහු ශ යුතු ප්රලසනඹක්කය භතු යනනන  ළභළ ගයි. 
ළවිලි තු භහම් ම්ඵනනධ ඹනන ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ. ප්රධහනභ 
ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන අරත්ත තු භහ ම්. ඔඵතුභහ දනනනහ, 
අරත්ත තු භහ ම් හිටිඹහ, ප්රසිද්ධ භව  ොභහරිසතු භකු 
 ච්ච බ්රිතහනය භව  ොභහරිස ක්රිස  නෝනිස භවත්භඹහ. එතුභහ 
භහභක්කය වදරහ  ගබුපහ, Mackwoods Limited නමිනන. ඒ 
Mackwoods Limited එ ඹුතු  ම් අරත්ත තු භහභ 
ත්තහ. ඉනන ඳසු එතුභහ  භොද  ශේ? ඉනන ඳසු, එතුභහ ඒ තු 
භහ ම්  ගබුණු  ද් ඳොශ  ඵො වෝ ප්රභහපඹක්කය අයුතු විධිඹු 
ප්ර ඹෝජනඹු ත්තහ; ඳරිවයපඹ ශහ. චහ කස කුභහයඹහ රංහු 
එන විු එතුභහ ඒ  ුව නන රබුළ  ක තුඹහ හ ඹම් ඹම්  
 නසම් ශහ, මිලිඹන පනන විඹදම් යරහ. රබුළ  ක 
තුඹහ හ ශ ඒ  නසම්රු රුපිඹ ක මිලිඹන 180ක්කය විඹදම් 
ශහ.  

චහ කස කුභහයඹහ ේ  වලි ොප්ුයඹ ඵසනනන තළනක්කය 
වදනනන රුපිඹ ක මිලිඹන 25ක්කය විඹදම් ශහ. ක්රිස  නෝනිස 
භවත්භඹහු ගිහිනන ඳදිංචි  රහ ඉනනන තු භහ ම්  ගබුණු 
රුපිඹ ක මිලිඹන 75ක්කය විඹදම් යරහ ඵංරහක්කය වළදුහ. එ වභ 
යරහ, ක්රිස  නෝනිස භවත්භඹහ  ම් තු භහ ම්  ගබුණු 
ටිනහභ  ද් ඳොශ එතුභහ ේ නභු ලිඹහ ත්තහ,  අතුරු ඵදු ගිවිසුම් 
ඹු ත්. ඒ විධි හ ුයුතු විලහර ප්රභහපඹක්කය එතුභහ යරහ 
 ග ඵනහ. ඕනෆ නම් භභ ඔඵතුභහු හක්කයෂි හිත  ඒ  තොයතුරු 
 දනනනම්. නහුත් ප්රධහන ප්රලසනඹ ඒ  නො යි. ඒ සිඹ කරභ 
යරහ,   ොුස   ශ  ඳො ශේ ුව- දුව යන ක්රිස  නෝනිස 
භවත්භඹහ ේභ ආඹතනඹක්කය වයවහ අරත්ත තු භහභ 
 ොුස   ශ  ඳො ශේ රළයිසතුත ශහ. ඔඵතුභහ දනනනහ, 

921 922 

[රු සුනි ක වඳුනන නත් ග භවතහ] 
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අරත්ත තු භහභ  ොුස   ශ  ඳො ශේ රළයිසතුත 
යරහ  අ ශවි ශ ඵ. ඒ තු භහ ම්  ේඹනනු  රුපිඹ ක 
මිලිඹන 413 අර්ථ හධ  නනන   ග ඵනහ. එ වභ  ගියඹදී, 
එතුභහ  ම් භහභ රුපිඹ ක මිලිඹන 300ු අ ශවි ශහ, 
 ොුක්කය රුපිඹ ක විස ඵළගිනන. එහිදී,  සිඹඹු 60ක්කය ඳභප 
 ොුස විකිණුනහ.  

ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංල හ   කම්තුභහ  ම් පිළිඵ 

අරත්ත තු භහ ම් ප්රධහන විධහඹ නිරධහරියඹහු 2016 

අ ෝසතු 11 නි දහ ලිපිඹක්කය ඹනහ. ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංලඹ ඹු ත්  ග ඵන  ම් තු භහ ම් golden 

shareholder අයි ගඹ  ග ඵනන නන බහඩා්හහයඹු. බහඩා්හහයඹු 

golden shareholder අයි ගඹ  ග ඵන ආඹතනඹක්කය, බහඩා්හහය හ 

අුවභළ ගඹකිනන  තොය  ොුස   ශ  ඳො ශේ රළයිසතුත 

යරහ අ ශවි  ශේ  ො වොභද කිඹරහ ඳළවළදිලි යනනන කිඹරහ 

තභයි ඒ ලිපිඹ ඹනන නන. භභ  නො යි එ වභ අවනන නන. ළවිලි 

ර්භහනනත අභහතයහංල හ   කම්, උඳහලි භහයසිංව භවත්භඹහ 

තභයි එ වභ අවනන නන.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංල හ ලිපි ශීර්ඹ ඹු ත් 2016 අ ොසතු 11  නි දින 

උඳහලි භහයසිංව භවතහ විසිනන අරත්ත තු භහභ  ත ඹන 

රද ලිපිඹ භභ වභළගත* යනහ. 

 ම් වහ දළනනවීම් ඳශ යරහ  ග ඵනහ.  

 
ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - ததயந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 

 ම් ම්ඵනනධ ඹනන ඳළවළදිලි යනනනද? 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ, ඳළවළදිලි යනනන. 

 
ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

එතළනදී ඳළවළදිලිභ වු ඩා  භඹයි.  ොුස   ශ 

 ඳො ශේදී Lanka Orix Leasing Company එ ක්කය ඉහය 

නහනහඹක්කයහය භළ ගතුභහ  ම් ත්තහ.  අපි  ම් භහභු 

දළනනවහ, SEC එ ක්කය අුවභළ ගඹ නළ ග හ නන අවරහද  ම් 

ුව දුව  ශේ කිඹරහ අපිු දළනනවීභක්කය යනනන කිඹරහ. ඒ 

පිළිතුය එන විු, SEC එ නන අයඹ රඵහ දුනනනහ  ම් 

ුව දුව යනනන. ඒ අුව ඒ  ොුස   ශ  ඳො ශේ ඇ ග 

වුණු ුව දුවක්කය. ඒු භළදිවත්රු කු  නනනු අඳු 

අලයතහක්කය  ගබු ඩා නළවළ. වි ලේ ඹනනභ  ම් භහ ම් golden 

shareholder තභයි බහඩා්හහයඹ. බහඩා්හහය හ  ම් හ ම් 

 ොුස සිඹඹු 50යි දලභ පනක්කය  ග ඵනහ.   ේ  තත්, 

දළනු  ම් ුව දුවු SEC එ නන අය දීරහ  ග ඵනහ. 

අය දීරහ  ග ඵන නිහ  ම් ම්ඵනනධ ඹනන කිසිභ ීය ගභඹ 

ළුලුක්කය නළවළ. 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නහුත් භභ දනනනහ තයභු,  ොුස   ශ  ඳො ශේ  ම් 
brokering company එත් ක්රිස  නෝනිස භවත්භඹහුභ අයි ග 
එක්කය. ඒ  වයවහ  ම් ුයුත්ත ශ නිහ  SEC එ 2016 ජලි 20 
 නි දහ-  

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 භොද්ද භහභ? 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Claridge Stockbrokers (Pvt) Limited. 
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 ඔේ, ඉ ගනන  භොක්කයද ුව- දුව? 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ම් ුව- දුවභ තභයි. 
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 ඒ ුව- දුව  ශේ භහම්  දක්කය අතය. Lanka Orix 
Leasing Company  එ ව  Mackwoods Limited  කිඹන 
භහභ. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ තභයි ප්රලසනඹ.  Lanka Orix Leasing Company කිඹන 

එ ඇතු ශේ තභයි  ම්  ගඹහ ත් ත්.   
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

වරි,  ඒ භහම්  දක්කය අතය  ග ඵන ුව -  දුවක්කය  නන.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ  භු  ත් යනහ.  වළඵළයි  Mackwoods Limited එ 

ඇතු ශේ golden share අයි ගඹක්කය  බහඩා්හහයඹු  ග ඵන 

අරත්ත ප්රහනන ට්නන එ  ගඹහ ත්තහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු ත විනහ ක  දක්කය  ග ඵනහ.   
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒු අයි ගඹ වම්ඵ වු ඩා  ො වොභද? එත ොු  
Mackwoods Limited  එ   විකුපන ොු ඒ ඳළට් එ 
ඇතු ශේභ අරත්ත ප්රහනන ට්නන  කිඹරත් දභරහ විකුණුහ.  
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 එභ එ  දඹයි ක්රිස  නෝනිස  ගඹහ ත් ත්.  ඒ තභයි  

ඔඵතුභහ කිඹපු helipad  එ.  එඹහ, ඒ  ගඹහ ත්තහ.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ තභයි භභ කිඹනන නන,  භතළන  ග ඵන ුව -  දුව ළන 

 ොඹහ ඵරනනන කිඹරහ.  ප්රලසනඹක්කය නළවළ.   භතළන අඳු  ග ඵන  

ප්රලසනඹ   ම්  අර්ථ හධ හිමිම්  ග ඵන  ේඹනන විලහර 

ප්රභහපඹක්කය අසථහ පනහක්කය  ොශමු ඇවි කරහ උද් කෝපඹ 

ශහ. ඒ අඹ ේ අර්ථහධ  නනන  ග ඵන ප්රභහපඹත්  දළනන   

 රහ නළවළ. අහන හදී ඒ   නනන සිද්ධ  නන නන  ම් 

මිර දී ත් අඹුයි.  

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 Lanka Orix Leasing Company  එ දළනන   ඳො යොනනදු 

 රහ  ග ඵනහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දළනන ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන  ම්යි.    ෝ ක්නන  ඹහර් 

අයි ගඹක්කය     ග ඵන අරත්ත තු  භහ ම්   ොුස   ම් 

භවත්භඹහ අය න,  එහි නභ එඹහ  ඳළට් එ ඇතුශු දභරහ,  

Mackwoods Limited  වළටිඹු විකුණුහු ඳසු    ම් නනනහ 

අඹ තභයි එ ඳළත්තකිනන අයප  නන නන. ඒ  ො කරනනු  

සිද්ධ  නහ, අර්ථ හධ  නනන. ඒ  ො කරනනු සිද්ධ 

 නහ, ඳයප පඹ  නනන.  ඒ  ො කරනනු සිද්ධ  නහ, 

ඵළංකුු  රහ  ග ඵන පඹ  නනන. ඒ විතයක්කය  නො යි,   ම් 

ුව- දුව යපු -  භභ දනන නන නළවළ, ඒ  ොඹනනන ඕනළ 

බහඩා්හහයඹද,  වුද කිඹරහ.   ෝ ක්නන  ඹහර්   වෝ ක්ර් 

අයි ගඹක්කය  ග ඵන එක්කය  ඒ ආහයඹු අ ශවි කිරී ම් වළකිඹහ 

බහඩා්හහයඹු  ග ඵනහ නම්,    ම් ය ට් හුඟහක්කය අඹ  ම්  දඹ 

යහවි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු නිඹමිත  රහ අහනයි, රු භනනත්රීතුභනි. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භු  විනහ ක 21ක්කය  ග ඵනහඹ කිඹහ දළුවම් දීභක්කය ශහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භු දළුවම් දීරහ  නළවළ.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භු  ොශඹක්කය රළබී  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ  ඳොඩ්්ක්කය  ම් 

 ොශඹ ඵරනනන.   භහි  ග ඵනහ,   දභශ ජහ ග නනධහන හ 

ආර්.ම්ඵනනධනන භනනත්රීතුභහ ේ  රහ නන  විනහ ක 10ක්කය 

 ග ඵනහඹ කිඹරහ.  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු ත  ොච්චය   රහක්කයද අලය  නන නන? 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භු විනහ ක 5ක්කය  දනනන, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි.   

 භතළන  ග ඵන ප්රධහන ප්රලසනඹ තභයි, ඒ ආහය හ 

ප්ර ගඳත් ගඹු ඹනහ නම්  ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංල ඹු ත් 

 ග ඵන තු භහම්  ඵදු නනනහ අඹු යජ හ බහයඹ අරගුු 

 ගඹරහ විවිධ  විධිඹු ඵදු  දනනන  පුළුනනභ   ග ඵයි.  ඒ ඉතහ 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්කය. භභ දනන නන නළවළ, ඒ ඔඵතුභනනරහ ේ 

ප්ර ගඳත් ගභඹ  ී.යපඹක්කය නම් ඹ් භ කරු  වප ළහුහ  හ ේ 

තත්ත්ඹක්කය  තභයි ඊශඟු ඇ ග නන නන.  ඒ තභයි ඵයඳතශභ 

ප්රලසනඹ. 

ඊශඟු, ඇ ග න  ප්රලසනඹ තභයි  ත් ලක්කය ග භහම් පිළිඵ.   
ඔඵතුභහ ඊ ඹත් පිළිතුයක්කය රඵහ දුනනනහ,  ත් ලක්කය ග අයහුදර  

පිළිඵ.  ඇත්තභ කිේ ොත්,  දළනන  ම් ෂළක්කයුරි ටි ළහිරයි 

 ග ඵනන නන.  ඔඵතුභහ කිේහ,  තහහලි  එඹ  නතය  යරහ; 
ප්ර ගයුවතයපඹ ඹු ත් ඵදු  දනනන ට්ටිඹ  ොඹනහඹ 

කිඹරහ.  ේ ඹොත් එක්කයභ ඵදු  දනනන ඹනහඹ කිඹරහ කිේහ.  
ප්රලසනඹ  නන නන  ම්යි,  රු ඇභ ගතුභනි.  ත් ලක්කය ග අයහුදරු 

දහඹ   ච්ච ප්ර ගරහභීනන ඉනනනහ.  ඒ අඹ ේ හුද ක   ග ඵනහ. 
ඔඵතුතභහ ඊ හ උත්තය  දමිනන කිේහ,  මිලිඹන වහයසිඹ පන 

ුව -  දුව සිද්ධ  රහ  ග ඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ළන 

ඳරීක්කයපඹක්කය  යනනන ඕනෆ;  ඒ ළන  ොඹහ ඵරනනන ඕනෆ. 
අඹථහ විධිඹු ුව -  දුව  ශේ වුද කිඹන එ ළන දළනනනන 

ඕනෆ. එ වභ නළ ග  ම් නිම්භ  හු වරි බහය දීරහ,  ඵදු දීරහ 
 ම් ුයුත්ත යනහඹ කිඹන එ  එඹු උත්තයඹක්කය   නන නන 

නළවළ.   

භභ හිතනන නන ඔඵතුභහ  ම් පිළිඵ විධිභත් ඳරීක්කයපඹක්කය 

යනහ නම් ්හ  වොයි කිඹරයි.  ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන,   ම්  ත් 

ලක්කය ග අයහුද  ක හුද කරු  භොද වු ඩා කිඹන එයි. ඒ 
හ ේභ  ම් ෂළක්කයුරි ටි නඟහසිම්නනන යජ හ බහයඹ, යජ හ 

ඳංගු, යජ හ අයි ගඹ  ගඹහ න  නන ඵදු  දනනන  නන නන. 

එ වභ නළ ග ඵදු  දනනන ඵළවළ  නන. ඒ ඔඵතුභනනරහ ේ  
ප්ර ගඳත් ගඹ නම් යජ හ  ොුක්කය  ගඹහ න තභයි ඵදු  දනනන 

 නන නන. වළඵළයි, ඒුත්  ම් අඹ ළ ඹනන  හුද ක ප්ර ගඳහදන  
 නන  රහ නළවළ. ඔඵතුභනනරහු කිඹනනන පුළුනන, හුද ක 

අභහතයහංල ඹනන ඳසු ඉ කර නනනහයි කිඹරහ. නහුත්  ම්  අඹ 
ළ හ නම් ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංලඹ ඹු ත්  ත් ලක්කය ග 

අයහුදරු ත ඳවත් හුදරක්කය  නන යරහ නළවළ.  

භු  ත් යන විධිඹු, ඔඵතුභනනරහු අනන ගභු සිද්ධ  නන නන 

ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංල හ ඳ ක  නනන විතයයි.  භහි ළ් 
යනනන හුද ක නළවළ. ඒ  වොඳිනනභ  ත් යනහ.  ම් න ොුත් 

ඔඵතුභනනරහ ේ  රොකු ංහදඹක්කය   ගබුපහ, හඵනි  ඳො වොය 
ප්රචලිත කිරීභ පිළිඵ. නහුත් ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංල හ 

ළඹ ශීර්ඹ ඹු ත්, හඵනි  ඳො වොය ප්රචලිත කිරීභ වහ 
හුද ක  නන කිරීභ ියනනදුයි.   

 ත්රු ව ග මිරක්කය වහ  හුද ක  නන කිරීභ ියනනදුයි. 

 ොශ  ෝවීභ භළ්ලීභු  ොඳභප හුදරක්කය  නන ය 
 ග ඵනහද? දකුණු ඳශහ ත් ළලිභ ඳළත් ත්  ග ඵන  රොකු 

ප්රලසනඹක්කය තභයි,  ඳො ක හ ේ  ොශ  ෝවීභ. එඹ භළ්ලීභ 

වහ ගිඹය  නන ය  ගබුණු හුද ක ප්රභහප ඹනන බහඹයි  භය 
 නන ය  ග ඵනන නන.   භය  නන කිරීභ සිඹඹු 50කිනන ඳහ 

 ග ඵනහ. එ ත ොු  ො වොභද  ම් ළ් යනන නන? රු 
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ඇභ ගතුභනි, දළනන ඔඵතුභහ  කිඹයි, "හුද ක අභහතයහංලඹු ඹනහ; 

හුද ක ඇභ ගතුභහ වම්ඵ  නනන ඹනහ; හුද ක ඇභ ගතුභහ නන 
ඉ කරහ නනනහ" කිඹරහ. එ වභ නම්  ම් අභහතයහංලඹක්කය 

 භොුද? ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංලඹත් හුද ක අභහතයහංලඹු බහය 
 දනනන  ෝ. ඇයි,  ම් සිඹ කරුභ හුද ක  නන යරහ නළවළ  නන.  

භභ  ඳෞද්ලි දනනනහ,  ම්  න  ොු  දනිඹහඹ 

ඳළත් ත්  ත් හු අලුත්  යෝඹක්කය වළදිරහ  ග ඵන ඵ.  ම්  

නිරධහරි කුටි හ සිටින නිරධහරිනන දනනනහ ඇ ග, එභ  යෝඹ 

වඳුනනහ  ග ඵනන නනභ, “Deniyaya Disease” කිඹරහයි. එභ 

 යෝඹු තභ ප්ර ගහයඹක්කය නළවළ. එඹ  ො වොභද  නන නන 

කිඹරහ දනන නන නළවළ.  ොශ ඇමරිරහ ඹනහ;  පරදහක්කය නළවළ. 

ඔඵතුභනනරහ  ම් අඹ ළඹ   කන ඹනන ඒ හ ේ  ද් කරු 

ප්ර ගහය වහ හුද ක  නන යරහ නළවළ  නන. හුද ක කිසික්කය  නන 

යරහ නළ ග, ප්ර ගඳහදන නළ ග අභහතයහංලඹ භට්ුභු  නන, 

 ම් ඳත් ය  ග ඵනන නන.  භොද ඔඵතුභනනරහ ේ 

අභහතයහංල ඹනන  ියලිඹන 2ක්කය ප්ඳහදු  නහ කිඹනන නන, 

අනිහර්ඹ ඹනනභ,- 
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 ඔඵතුභහ  භොක්කයද කිඹනන නන කිඹහ භු නම්  ත් යනන නන 

නළවළ.  ප්රහේධන විඹදම් [ඵහධහ කිරීභක්කය] රුපිඹ ක ියලිඹන 4ක්කය  නන 

යරහ  ග ඵනහ. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ො වේද  එ වභ වනන නන නන?   
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඔඵතුභහ අඹ ළඹ ඇසත ම්නනතු ඵරනනන.  භතළනු ඇවිත් 

 ඵොරුු නිම්  ෆවනනන එඳහ.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ ඵරනනන, ගිඹය මූරධන විඹදම්  ර  ගබුණු රුපිඹ ක 

මිලිඹන 4,890  ුවු  භය රුපිඹ ක මිලිඹන  1,808යි  නන 

ය  ග ඵනන නන. එභ රුපිඹ ක  මිලිඹන 4,890 -ියලිඹන වතය- 

 නන ය  ග ඵනන නන 2016 ය  ුව ුවයි.  භභ  වොු 

ඵරරයි  ම්  ද් ක කිඹනන නන.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු ත විනහ කඹ හරඹක්කය 

 ග ඵනන නන.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ඔඵතුභහ ඵරනනන,  ො වොභද  ග ඵනන නන කිඹරහ.   
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

291න පිම් ේ  ග ඵනහ. රුපිඹ ක ියලිඹන 4යි. ඇත්ත 

ල ඹනනභ ියලිඹන 5යි. Capital Expenditure එ, 4.9යි. ඒ 

round off ශහභ ියලිඹන 5යි.  

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ හුදර  ඵදරහ  ග ඵන විධිඹ කිඹනනන. ියලිඹන ඳව  නන 

යපු එ  ග ඵනහ. නහුත්, ඒ හුදර  ඵදපු විධිඹ නළවළ. 
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඔඵතුභහ 291න පිම් ඵරනනන. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ  වොු ඵරනනන. අඹ ළඹ ඇසත ම්නනතුර 

ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංලඹ පිළිඵ වනන න විසතය හ හු කභ 
පිම් ේ ඉතහ ඳළවළදිලි  ම් ඵ වනන ය  ග ඵනහ. 2016දී හුළු 

විඹදභ රුපිඹ ක ියලිඹන 11යි. [ඵහධහ කිරීභක්කය] 2017 අඹ ළඹ 

ඇසත ම්නනතු Volume III, 283න පිම්. 2017දී කීඹද? ියලිඹන 
8යි. ඉ ගනන ත  භොක්කයද? ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංලඹු 2016 

ර්ඹ  ුව නන  රුපිඹ ක ියලිඹන 7ක්කය  නන  රහ  ග ඵනහ.  
නහුත්,  භය  නන  යරහ  ග ඵනන නන රුපිඹ ක ියලිඹන 4යි.  

ියලිඹන 7යි, ියලිඹන 4යි අතය  න කීඹද?  
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඔඵතුභහ  ඳොඩ්්ක්කය ඵරනනන, අ නකුත් අභහතයහංලරත් ඔඹ 

විධිඹු හුද ක ළපීභක්කය සිදු  රහ  ග ඵනහ.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ වරි.   ඵරනනන, ඔඵතුභහ රුපිඹ ක ියලිඹන 4ක්කය  නන වුණු 

එ ළන තුම්  නහ.  
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඔඵතුභහ කිේ ේ  අ ප් අභහතයහංලඹු කිසිභ  විඹදභක්කය යනනන 

තඹක්කයත්  නන  රහ නළවළ කිඹරහයි. එ වභ අතය  ද් ක 

කිඹනනන එඳහ.   
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එ වභ  නො යි  නන. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ේ හරඹ අහනයි.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංලඹු තඹක්කයත්  නන  රහ නළත් ත් 

නළවළ. ඒ භභ පිළිනනනහ.  කීඹද  නන  රහ  ග ඵනන නන? 

රුපිඹ ක ියලිඹන 4යි.  
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 ියලිඹන 5ක්කය  ග ඵනහ.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉ ගනන ියලිඹන 5ක්කය වම්ඵ නන නන, රුපිඹ ක ියලිඹන 7ක්කය වම්ඵ 

වුණු එු  නන.  2016දී  ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංලඹු රුපිඹ ක 

ියලිඹන 7.8ක්කය වම්ඵ  රහ  ග ඵනහ.  

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ඒු තුම්  නොවුපත්, භභ නම් ඒ ළන තුම් 

 නහ.   
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භු භක්කය නළවළ. ඔඵතුභහ තුම්  නහ ඇ ග  හවන ටිුයි, 

අභහතයහංල හ ඵඩු ටිුයි.  නහුත්, ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන   ම් 

අභහතයහංලඹු  භොකුත් යනනන ඵළරි  න එ ළනයි. ඒයි 

 භතළන  ග ඵන ප්රලසනඹ.  ඳො වොය වනහධහයඹ නළ ග  නහ. 

 නන යපු හුද ක අඩු  රහ  ග ඵනහ. 2016දී  රුපිඹ ක ියලිඹන 

7.8ක්කය  නන වුණු එ -මූරධන විඹදම්-  රුපිඹ ක ියලිඹන 4.9ු අඩු 

ශහභ  භොද නන නන?  යහඳෘ ගරු කිසිභ හුදරක්කය  නන 

යරහ නළවළ.   ම්  නන යපු හුදලුත්  නන ය  ග ඵනන නන 

 ෝනළඟිලි ඉදිකිරීම්, ඹනනර සර මිරදී ළීයභ ළනි 

 ද් කරුයි.  යහඳෘ ගරු හුද ක  නන ය නළවළ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථහ අනන යනනන, රු භනනත්රීතුභනි.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්මනත්ින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 මූරධන විඹදම් වළටිඹු  නන යපු හුද ක යහඳෘ ග ටිු 

 නන ය  ග ඵනහද කිඹහ ඔඵතුභහ ේ ථහ ේදී වරිඹු  

කිඹනනන.  භොද, අඳු ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන එතළනයි. ඔඵතුභහ ේ 

අභහතයහංල හ හවන ටි  නන ය නනන එ ළන අඳු 

ප්රලසනඹක්කය නළවළ. නහුත්,  ම් යහඳෘ ගලිනන තභයි අහිං 

මිනිසුනනු  භොනහ  වෝ  නන නන. ඒු ප්ර ගඳහදන නළ ග එ 

තභයි  භතළන  ග ඵන ප්රලසනඹ.  ඵො වොභ සතු ගයි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි,  

ීටශඟු, රු හලිනනද දිහනහඹ භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක 

15ක්කය  ග ඵනහ.  

 

[අ.බහ. 12.16] 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ ළඹ 

ශීර්  පිළිඵ හය බහ අසථහ විහද හ දී හුලිනනභ ෘෂිර්භ 

ක්කය ේර හ ංර්ධනඹ පිළිඵ වනන යනනනු ඕනෆ.  

ෘෂිර්භ  ක්කය ේරඹ ංර්ධනඹ යන   ොු අඳු අභි ඹෝ 

යහශිඹු අඳු හුහුප  දනනන සිදු  නහ. අඳ  ඒ අභි ඹෝ 

වඳුනහත යුතු  ග ඵනහ. නහුත්,  ම් අඹ ළඹ තුළිනන එභ 

අභි ඹෝ වඳුනහ ත් ඵක්කයත්, ඒහු හුද ක  නන යපු ඵක්කයත් 

අඳු දකිනනනු රළ ඵනන නන නළවළ. වි ලේ ඹනනභ ෘෂිර්භ 

ක්කය ේර හ හුර සිුභ අඳ දුම් අභි ඹෝ යහශි ඹනන ප්රධහනභ 

අභි ඹෝඹ තභයි  ම් ඉ්ම් ප්රලසනඹ. යු ෘෂිර්භඹු  ග ඵන 

අභි ඹෝ ව ප්රලසන වඳුනහළීය ම්දී ඉ්ම් ප්රලසනඹ ඉතහභත් 

ළදත් ප්රලසනඹක්කය වළටිඹු  ග ඵන ඵ අපි දකිනහ.  

වි ලේ ඹනනභ අ ප් ය ට් ඉ්ම් ඵහුජහ ග භහම්රු රඵහ 

දී භනන  ම් ය ට් ඉ්ම්ර ප්රලසනඹ ංකීර්ප ප්රලසනඹක්කය ඵු 

ඳත්නහ. ඉ්ම් ංයක්කයපඹක්කය සිදු නන නනත් නළවළ. කු්හ 

ඉ්ම්ර හ යන  ොවීනනු ඔවුනන ේ ඉ්ම් නියවු ක තඵහ 

ළීයභු අලය ළ්ුවනන ක්රිඹහත්භ න ඵක්කය අඳු 

 ඳ නනනනු නළවළ. ඊ ශඟු, හුඩු ඉ්ම් හ කිරී ම් ළ් 

පිළි ශකුත් අඳු දකිනනන රළ ඵනන නන නළවළ. ඒ නිහ ඉ්ම් 

පිළිඵ ඵයඳතශ ප්රලසන යහශිඹක්කය ඉදිරි හදී ඇ ග නනන  ග ඵන ඵ 

අපි අභි ඹෝඹක්කය වළටිඹු වඳුනහ ත යුතු  ග ඵනහ.  

 ද නි ප්රලසනඹ විධිඹු, ජරඹ පිළිඵ  ග ඵන අභි ඹෝඹ 

අපි දකිනහ. භසත ය ට්භ ජර ශභනහයපඹක්කය සිදු නන නන 

නළවළයි කිඹන එ මූලි ල ඹනන කිඹනනන අඳු පුළුනනභ 

 ග ඵනහ. ඒු  වේතු තභයි, විඹළි රහඳඹු ජරඹ ප්රභහපත් 

 නොවීභත්,  තත් රහඳ හ ජරඹ ළ කවීභත්. ඒහ 

ශභනහයපඹක්කය වරිඹු සිද්ධ නන නනත් නළවළ.  ම් පිළිඵ 

ඉ ගවහ හ  ොවි ඹෝ කිඹපු ථහක්කය  ග ඵනහ.  

හුඩු ියම් ආඥහඳනත  නළ කරහ හුඩු ියම් අ කරහ  න නනද 

උ්යු සිටි ඉංග්රීසීනන විසිනන ඒ ඉ්ම්ර  ත් හ යන  ොු 

"නනද උ්යු සුද්දහ ේ ඳපුු භෆුව තුක්කයකු ඵ ු ඹ තුළිනන විඹළි 

රහඳඹු ජරඹ රළ බ්" කිඹරහ අ ප් ය ට්  ොවිඹහු ුනන 

ඳහකඹක්කය  ගබුපහ. අද අඳු තත්  දඹක්කය දකිනනන රළ ඵනහ. 

නනද උ්යටිනන  තත් රහඳඹු එන ජරඹ ශභනහයපඹක්කය 

  යනන නන නළවළ. විඹළි රහඳ හ ජර ශභනහයපඹක්කය 

කිරීභු අලය හරි ර්භහනනත  රිරහ  ග ඵනහ. ඒ විධිඹු 

ජරඹ ශභනහයපඹ කිරීභ වහ ඳසු ගිඹ හර හ වදපු විලහර 

ජරහලඹක්කය තභයි, දළදුරු ඔඹ ජරහලඹ කිඹනන නන. උභහ ඔඹ ජරහලඹ, 

 භොයවනනද ජරහලඹ, ඒ හ ේභ කුඹුක්කයනන ඔඹ ජරහලඹ, 

යමළනන ඔඹ ජරහලඹ ළනි ජරහල විඹළි රහඳර ජර 

ශභනහයපඹ වහ අලය යන යහඳෘ ග ල ඹනන 

වඳුනනනනන පුළුනන.  භළනි යහඳෘ ග ඳසු ගිඹ ආඩාඩු හර හ 

ඉතහ  කනමිනන ඳුනන ත්තත්,  ම් ආඩාඩු හර හ ඒ 

යහඳෘ ගර ුයුතු ඉිය භනකිනන ඹන ඵ අඳු  ඳ නනනන 

 ග ඵනහ.  
 
ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඳසුගිඹ ආඩාඩු හර හ කුඹුක්කයනන ඔඹ ජරහල හ ුයුතු 

ඳුනන ත් ත් නළවළ. දළනන තභයි ඳුනන නන නන. හුද ක  නන ශහ. 

නහුත්, ඳුනන ත් ත් නළවළ. ගිවිසුම් අත්නන යරහ  ගබු ඩාත් 

නළවළ. 

 
ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

දළදුරු ඔඹ ජරහලඹ හ ේ යහඳෘ ගර ළ් අනන යරහ 

 ග ඵනහ. 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

දළදුරු ඔඹ ජරහල හ  ද නි පිඹය  ම් ළ ර් ඳුනන ත්තහ. 

යමළනන ඔඹ ජරහල හ  ද නි පිඹයත්  ම් ළ ර් ඳුනන ත්තහ. 
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ඳසු ගිඹ ආඩාඩු හර හදී ඳශහු පිඹය ශහ. නහුත්, කුඹුක්කයනන 

ඔඹ ජරහලඹ වහ ම්ඵනනධ යහඳෘ ගඹ යනන නන අලු තනන. 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

මූලි අදවයි භභ කිඹනන නන. ය ට් ජර ශභනහයපඹ 

පිළිඵ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ.  ොවීනනු ජරඹ රඵහදීභ 

පිළිඵ ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ. ඒ ප්රලසන නියහයපඹ ය ළීයභු 

ුයුතු ශ යුතුයි. සුළු හරිභහර් ප්ර ගංසයපඹ ශහු, ඒහ 

පිළිඵ ඉතහ ඉවශ ප්රමි ගඹක්කය අඳු දකිනනන නළවළ. අ ප් ඳළයණි 

හරි ර්භහනනත තුශ ඉතහ ඉවශ ප්රමි ගඹක්කය, ඉවශ තහක්කයපඹක්කය 

 ගබුපහ. ඒ තහක්කයණි හයපහ ළරකි කරු නන නන නළ ග සුළු 

හරිභහර් ප්ර ගංසයපඹ යන ඵ අඳු  ඳ නනනන  ග ඵනහ.  

 තත් රහඳ හ හරි ර්භහනනත පිළිඵ ළ් පිළි ශක්කය 

අඳු දකිනනන නළවළ.  ම් ය ට්  තත් රහඳ හ ජරඹ එතු වීභ 

නිහ වළ ක කුඹුරු ඇ ග  රහ  ග ඵනහ. ජරඹු ලුණු මිශ්ර  රහ 

 ග ඵනහ.  තත් රහඳඹු අලය යන හරිභහර් තභ  ම් 

ය ට් නිර්භහපඹ  රහ නළවළයි කිඹන එ  ම් අසථහ ේදී අපි 

කිඹනනන ඕනෆ. ඒ අුව  ොවිතළන වහ රඵහ  දන ජරඹ 

ශභනහයපඹ කිරීභ පිළිඵ ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ. 
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භනනත්රීතුභනි, ංහ  ද්රෝණි 10ක්කය නම් ය අපි දළනන ඳශහු නි 

තහු ංතුය ශක්කයනනනත්, නිඹඟඹ ශක්කයනනනත්, යදිඹ 

ඵළවළය යනනනත් ීටක්කයප යරහ ඒ හර්තහ  ම් අවුරුද්ද 

අනන න විු අය න අපි ඒ ළ් ුයුතු ආයම්බ යනහ. 

 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ඒ කිඹනන නන  තත් රහඳ හ ජරඹ ශභනහයපඹ කිරී ම් 

හරි ්රභඹක්කය ඔඵතුභනනරහ ේ ළ්ුව නන  ග ඵනහද? 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

 ග ඵනහ. 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 ග ඵනහ නම්,  ඵො වොභ  වොයි. ෘෂි ර්භහනනත හ 

 ඹ දන  ොවීනනු  ම්  වේතු නිහ අද ජරඹ පිළිඵ විලහර 

ප්රලසනඹක්කය ඇ ග  රහ  ග ඵනහ. ඒ වහ  භය අඹ ළ ඹනන 

ප්ර ගඳහදන  නන ව ඵක්කය අඳු  ඳ නනනන නළවළ.  

ඊශඟු, අඳු  ග ඵන තත් විලහර අභි ඹෝඹක්කය තභයි, බීජ 

පිළිඵ ප්රලසනඹ. අද ගුපහත්භ තත්ත් ඹනන යුතු ඉවශ බීජ රඵහ 

ළීයභ ම්ඵනනධ ඹනන  ොවිඹහු ඉතහ අභහරු තත්ත්ඹක්කය උදහ 

 රහ  ග ඵනහ. වී  ොවිතළනන යන හරඹු වී බීජ රඵහ 

ළීය ම්, ියත්තය වී රඵහ ළීය ම් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්කය අද 

 ොවිඹහු  ග ඵනහ. තහුනනනහනන ේරහ  භොන තත්ත් ඹනන ථහ 

ශත්, ඒ තභයි ළඵෆ තත්ත්ඹ. ඒ අුව බීජ නිසඳහදනඹ සිදු 

යනන නන ඵහුජහ ග භහම්ර වුභනහුයි කිඹන එ අපි 

දකිනහ. ඉතහභ ඖධීඹ ගුප ඹනන යුතු බීජ, ඒ හ ේභ 

ගුපහත්භ බීජ  දහුහුංයපඹ කිරී ම් ළ්පිළි ශක්කය  නො යි 

අ ප් ය ට්  ග ඵනන නන. ඵහුජහ ග භහම්ර අලයතහ අුව 

රහබ රඵහ ළීයභු බීජ නිසඳහදනඹ කිරී ම් ළ්පිළි ශක්කය තභයි 

අඳු  ග ඵනන නන.  ඳසු ගිඹ හරර ය ට්  ොවි ජනතහු බීජ   

රඵහ  දනනන අපි ුයුතු ශහ.  

 ියත්තය වී නිසඳහදන හදී ඳභපක්කය  නො යි, අ නකුත් බීජ 

නිසඳහදන හදීත් අපි දකිනන නන ඉතහභ ඇ කභළරිච්ච  ගඹක්කය. 

උදහවයපඹක්කය ල ඹනන ත් තොත්   ක ර, දඹු කර ප්ර ද්ල හ 

ලුව  ොවීනනු අලය යන ලුව බීජ  ම් ය ට් නිසඳහදනඹ 

 නන නන නළවළ. ඒ බීජ ඉනනදිඹහ ේ Madrasර 

ගුනන තොම් ඳොශු එවහයිනන  ග ඵන සථහනඹකිනන   නනන නන.  

Expire වුණු  බීජ  ම් යුු  නළ කරහ  ොවීනනු රඵහ  දනහ. 

ඒහ ියභු දහපුහභ රඵහ නනනහ අසළනනන අක්කයයඹු කි රෝ 

5,000ක්කය ඳභප නහ. නහුත් නිඹමිත බීජ වදනහ නම්,  

අක්කයයඹකිනන කි රෝ 15,000ක්කය ඳභප නිසඳහදනඹ යනනන අඳු  

පුළුනන. 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු හමිණී විජිත් විජඹහුණි  ොයිහ අභහතයතුභහ. 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

IMD එ නන ලුව හු අලය  ඵ කඵ ඹම් ප්රභහපඹක්කය අපි 

වදනහ.  වළඵළයි, ඒ ප්රභහපඹ භදි. 
 

 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ඒ ප්රභහපඹ වළදිරහ නළවළයි කිඹන එයි  ම් කිඹනන නන. ඒ 

නිහ  බීජ නිසඳහදනඹ  ඵහු ජහ ග භහම්ර අලයතහ භත 

ඵයඳතශ විධිඹු- 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க ) 

(The Hon. Duminda Dissanayake ) 

 
නෆඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු දුමිනනද දිහනහඹ අභහතයතුභහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඵතුභහ කිඹන හයපඹ ඇත්ත. ඉනනදිඹහ නන  ලුව  ේන 

එ අපි  නළළත්තුහ. ඉනනදිඹහ ඔඹ කිඹන බීජ ර්ඹ නත්රහ 

දළනු අවුරුදු 13ක්කය නහ. ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ ඔඹ කිඹන බීජ 

 නහහ. නහුත් අපි දළනන ඒ බීජ  නනනනන  දනන නන නළවළ. අපි 

931 932 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

දළනන ඉනනදිඹහත් එක්කය එතු රහ ආයම්බ යරහ  ග ඵනහ, 

ළ ක අසළනනනක්කය නනන පුළුනන බීජ රංහු  නළ කරහ ඒහ 

රංහ ේ නිසඳහදනඹ යනනන.  
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

රු ඇභ ගතුභහ ඔඵතුභහ  ො වොභ කිේත්, අද   ක ර 

ව දඹු කර ප්ර ද්ලරු ගිහි කරහ ඵළලුහභ  ඳ නනහ, ඒ වහභ 

 නන  ච්ච හුදරහලිරහ පිරික්කය ඉනනනහ ඵ. ඒ පිරි ගිහි කරහ,  ම් 

බීජ අය න එනහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භනනත්රීතුභහ  වො යනන   නන ඒහ අ කරනනන 

පුළුනනභක්කය නළවළ. ඒු airport එ ක්කය වරි යහ හ වරි 

්රභ ේදඹක්කය වළ දනනන ඕනෆ.  නහුත් ඉනනදිඹහ නන බීජ  ේනනන 

ීයතයුවකර අපි licence  දනන නන නළවළ. 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

රු ඇභ ගතුභහ,  වො යනන   නන බීජ අ කරනනන ඵළවළ 

කිඹන එ  ම් ප්රලසනඹු උත්තයඹක්කය  නො යි. එ වභ   යන 

එ ශක්කයහ  ම් යුු අලය යන බීජ ලුව නිසඳහදනඹ කිරීභු 

අලය පිඹය නනන ඕනෆ.  ඒ පිඹය වරිඹු ත්තහ නම් පිුයටිනන  

ඒ ඹ කඳළන ගිඹ බීජ  වො යනන   නන එ නතය යනනන 

පුළුනනභ රළ ඵනහ. ඒ ඉ  බ්ුභ නතය  නහ.  භොද, 

ගුපහත්භ බීජ, ළ ක අසළනනනක්කය රඵහ නනන පුළුනන බීජ 

 නො යි  ම්  ේනන නන.[ඵහධහ කිරීභක්කය] 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භනනත්රීතුභහ ඒහ ළන ථහ යනනන භභ ළභළ ග නළවළ. 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 ොවිජන  ේහ  දඳහර්ත ම්නනතු වයවහ  බීජ ලුව 

 නළ කරහ  ඵදරහ  දනනන. එත ොු  ම් ප්රලසනඹ වි  නහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඵතුභහ දනනනහ, අපි ජහ ග ආඩාඩු වළදු ේ 2015 ර් හදී 

ඵ. ීටු ප්රථභ ආඩාඩු  ශේ අපි  නන. නහුත් ඒ හරසීභහ තුශත් 

අඳු  ම්හ ය නනන ඵළරි රහ  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ  ඔඹ කිඹන 

"බීජ නිසඳහදනඹ කිරීභ" කිඹන  ඹෝජනහු භභ ඉතහභත් 

ළභළ ගයි. ඔඵතුභහු පුළුනන නම් ඒ වහ ඹම්කිසි ්රභ ේදඹක්කය 

අඳු වඳුනනහ  දනනන.  භොද, අපි ආඩාඩු යද්දීත් අඳු ය 

නනන ඵළරි වුපහ. දළුවත් අපි උත්හව යනහ. යනනන ඕනෆ 

්රභ ේදඹ  භොක්කයද කිඹරහ භු කිඹනනන. රු භනනත්රීතුභහ, බීජ 

නිසඳහදනඹ යනනන අලය  වො ්රභ ේදඹක්කය අඳු වදහ  දනනන. 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

රු ඇභ ගතුභහ වි ේචනඹක්කය  නො යි. අ ප් ය ට්  ග ඵන 

 ම් අභි ඹෝ අපි වඳුනහත යුතු  ග ඵනහ. ෘෂිර්භ ක්කය ේරඹ 

ඉතහ ලක්කය ගභත්  ෝනනනන අලය නම් අපි  ම් අභි ඹෝ 

වඳුනහත යුතු  ග ඵනහ.  ම් යුු අලය යන බීජ ටි අඳු 

නිසඳහදනඹ ය නනන ඵළරි නම් අපි  ම් ෘෂිර්භඹ එතළනිනනභ 

fail කිඹන එ හිතහ නනන ඕනෆ. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
භභ ඔඵතුභහු කිඹනන නන තය වනනත් නය ඹනනත් 

 නො යි. අඳු ලිුවත්  ම් ය නනන ඵළරි වුපහ. දළුවත් අපි 

උත්හව යනහ. අපි  ද ො කර එතු  රහ  ම් ුයුත්ත 

යනන නන  ො වොභද කිඹන  ඹෝජනහ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් 

යනනන.  භභ ඔඵතුභහ නන  ඵො වොභ උනනනදු නන  ම් ඉ කලීභ 

යනන නන?  

 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

අ ප් යජඹ හර හ  ම්හු ඹම් ඹම් ක්රිඹහභහර් ත්තහ. 

එ වභ නළවළ කිඹනනන එඳහ.  

අඳු  ග ඵන අ නක්කය අභි ඹෝඹ තභයි  ම්  ඳො වොය පිළිඵ 

ප්රලසනඹ.  ම් අපි  ත්රුම් නනනු ඕනෆ. අවුරුදු 50ුත් ළ ක 

හරඹ ඉරහ  යහඹනි  ත ක ව  ඳො වොයරු අපි පුරුදු 

 රහ සිටිනහ. අද  භොක්කයද, සිද්ධ  රහ  ග ඵනන නන? අපි 

 ත ක ව  ඳො වොය උගුරු වසු රහයි  ග ඹනන නන. අ ප් 

භව ඳො ශො  ත ක ව  ඳො වොය වරහ වරහ භයරහයි 

 ග ඵනන නන. ඒ එ ඳහය  නස යනනන අඳු ඵළවළ.  ත ක ව 

 ඳො වො ය නළ ග ුයුතු කිරීභු  ්රභහුවකර ළ්ුවනක්කය ඇ ග 

යනනන ඕනෆ.  ම් නිහභ  අද  භොන තයම්  ර්  යෝ යහශිඹු 

අපි හුහුප ඳහ  ග ඵනහද? පිළිහ, arthritis, gastritis, asthma,  

නි ක දරු උඳත්, කුඩු  යෝ, වෘදඹ  යෝ, high blood 

pressure, දිඹළ කඹහ  යෝඹ ඹන  ම්  යෝ සිඹ කර  ම්  ත ක 

ව  ඳො වොය නිහ අඳු බුක්කය ග විඳිනනන රළියරහ  ග ඵන  ද් ක.  

 ත ක ව  ඳො වොය නළ ග අඳු හ යනනන පුළුනන 

වුපත්,  ඒ හඵනි  ඳො වොයරු අලය යන මූරය ඳදහර්ථ -

උදහවයපඹක්කය ල ඹනන වී  ොවිතළනු අලය යන NPK අ්ංගු 

 ඳො වොය- නිසඳහදනඹ තභ අ ප් ය ට් වරිඹු සිද්ධ  නන නන 

නළවළ. ඒ නිහ හඵනි  ොවිතළන අපි ආයම්බ යනහ නම් ඒ 

තහක්කයපඹු අපි ඹනනන ඕනෆ. අපි  ඳනනහ  ග ඵනහ  ම් ය ට් 

 ම් යනනන පුළුනන;  ත ක ව  ඳො වොය යන ඹනන 

්රභහුවකර අපි ඉත්  නනන ඕනෆයි කිඹන හයපඹ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු ත විනහ ක  ද හරඹක්කය  ග ඵනහ. 
 

ගු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரயேந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

අඳු  ග ඵන තත් අභි ඹෝඹක්කය තභයි අ ප් ය ට් නිසඳහදන 

විඹදභ අඩු කිරීභ පිළිඵ අභි ඹෝඹ.   අද  ඹදවුම්රු විලහර 

හුද ක ප්රභහපඹක්කය ළඹ කිරී භනන  ොවිඹු රහබඹක්කය රඵහ නනන 

පුළුනනභක්කය නළවළ. නිසඳහදන විඹදභ  ඵො වොභ ඉවශ 

තත්ත්ඹයි  ග ඵනන නන.   

ඒ විතයක්කය  නො යි. අසළනනන ළ ක ය නිසඳහදන ධහරිතහ 

ළ ක කිරීභ වහ අ ප් තහක්කයපඹ  ඹොහු  නනනු ඕනෆ.  ඒ 

විතයක්කය  නො යි. නිසඳහදන තත්ත්ඹනන ඉතහභ ඉවශ ප්රමි ගඹු 

933 934 

[රු දුමිනනද දිහනහඹ භවතහ] 
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අපි දියුණු ය නනනු අලයයි. අ ප් ය ට් ඳසු අසුව 

තහක්කයපඹ බහවිත වීභ ඉතහභ අඩු තත්ත්ඹයි  ග ඵනන නන. ඒ 

තත්ත්ඹනන අපි දියුණු ය ළීයභු ුයුතු ශ යුතු  ග ඵනහ, 

ෘෂි හර්මි ක්කය ේරඹ ංර්ධනඹ කිරීභු ුයුතු යනහ නම්. 

ඒ හ ේභ රහබඹ ඉතහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්කය ඵු ඳත්  රහ 

 ග ඵනහ. එභ ප්රලසනඹ  ොවීනන   ොවිතළනිනන ඉත් න 

තත්ත්ඹු ඇවි කරහ  ග ඵනහ.  ඳො වොය වනහධහයඹ 

තහුනනනහනන ේරහ  දනහ කිඹරහ කිේහු ඒ අද හධහයප 

විධිඹු සිදු නන නන නළවළ.  ම් න විු  ොවීනන කුඹුරු  ොවිතළනන 

යරහ  ඳො වොය ටි නළ ග ඵරහ න ඉනනනහ. 

තහුනනනහනන ේරහ  ො වොභ කිේත් අද  ඳො වොය වනහධහයඹ 

 නො යි, අයහුදරු  දන එ  ඳහ රඵහ ළීයභු ඵළරි 

තත්ත්ඹකුයි, අඳවසු තත්ත්ඹකුයි වදරහ  ග ඵනන නන. ඒ නිහ 

ඉදිරි අනහත හ වී  ොවිතළන යනනනු  නොවළකි තත්ත්ඹක්කය 

ඇ ග වීභ ශක්කයනනනු පුළුනන  දඹක්කය  නො යි.  

වි ලේ ඹනනභ  ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ සිටින දළළනනත 

දළුවම් ම්බහයඹක්කය  ග ඵන භවහචහර්ඹරු, ආචහර්ඹරු, යහජය 

නිරධහරිනන ේ දළුවභ ව ව ඹෝඹ රඵහ ළීයභු ර්තභහන 

ආඩාඩු අ ඳො වොත්  රහ  ග ඵනහ.  භය අඹ ළ හ අඳු 

දකිනනනු  ග ඵන විලහරභ හයපඹ ඒයි කිඹන එත් භතක්කය 

යමිනන භ ේ චන ස කඳඹ අනන යනහ.  ඵො වොභ 

සතු ගයි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි.  

දිහ ආවහයඹ වහ ඳ.. 1.00 දක්කයහ බහ ේ ළ් ුයුතු 

 ක තඵනහ. 

 
රැවහවීම ඊ  අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්,                  

අ. භළ. 1.00  ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළමේ වභළපිනත්ලමයන් 
නෆලත පලත්ලන දී. 

அன்தடி அர்வு இகடறயத்ப்தட்டு, தற.த. 1.00 றக்கு லண்டும் 

ஆம்தரறற்ய. ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

கனககறத்ரர்கள். 

Sitting accordingly suspended till  1.00 p.m.  and then resumed, 

THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair. . 

 
[අ.බහ. 1.00] 
 

ගු ලවන්ත මවේනළනළයක මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 

වේපත් කෂමනළකරණ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந் மசணரரக்க - லர்ப்தரசண ற்யம் லர் 

பதோன தொகரகத்து இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. Vasantha Senanayake - State Minister of 

Irrigation and Water Resources Management) 

රු බහඳ ගතුභනි,  රෝ හ  නත් යුර ඳළළ ග 

 ප ගවහසි ශිසුහචහය භඟ ංනනදනඹ කිරී ම්දී ශ්රී රංහ ේ 

ඳළළ ග ඳළයණි හපි ව හරි ර්භහනනතඹනන ශ්රී රංහුභ 

ආ ේණි ව තහක්කයපඹක්කය ඵ අපි දනනනහ වඳුනන රුපක්කය. 

 භභ හපි ව හරි ර්භහනනතඹ වි ද්ශීඹ යුලිනන භහලීන 

 වෝ ඳසුහලීන කිසිදහ  ොඹහ න නළ ග නිහ එඹ හපි ව හරි 

ර්භහනනතඹක්කය ඳභපක්කය  නො,  ද්ශීඹ  ප්රෞඪත් හ ං ක්කයතඹක්කය 

ඵත් අපි ප්රහල ශ යුතු  නහ. එඹ  වොඳිනන  ත්රුම් ත් භවහ 

ඳයහ්රභඵහහු, භව නන ළනි අ ප් ඳළයණි යජරු ජනතහ ේ 

වදත්ර  ද්ත්ඹු ඳත් වු ඩා ඔවුනන හපි ව හරි 

ර්භහනනතඹු ව ෘෂි ර්භහනනතඹු ශ  ේහනන නියි. එභ 

අ ක ඳහ ර් ගිඹ භවහභහනය ී..එස.  ේනහනහඹ භළ ගතුභහත් 

වි ද්ශීඹ ආධිඳතයඹනන ඹු ත් අබහඹු ඳත් වුණු හපි ව හරි 

ර්භහනනතඹනන නඟහ සිම්නනනු එදහ ුයුතු ශහ. ර්තභහන හ 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයප යහජය අභහතයයඹහ 

ල ඹනන භ ේ විඹ ඳථඹ නන නන,  ඳො ශොනනනරු 

දිසත්රික්කයඹු අඹත් සිඹලුභ හරි ර්භහනනතත්, ඳවශ භ කතු ඔඹ 

යහඳහයඹත්  ේ. ඒ නිහ භභ භ ේ ථහ ඒ භහතෘහු සීභහ 

යනනන ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. 

 ඳො ශොනනනරු දිසත්රික්කයඹ ත්තහභ, ඳයහ්රභ හුද්රඹ, 

ගිරිත  ක, මිනන නනරිඹ, වුඩු කර ව තත් සුළු ළේ කිහිඳඹක්කය 

ඹු ත් අක්කයය රක්කයඹු අධි ියම් ප්රභහපඹක්කය  ඳෝපඹ 

 නහ.  භභ යහඳහය ඹු ත් ඇ ග ප්රධහන ඇශ ක,  ඵදුම් 

ඇශ ක,  ත් ඇශ ක ව ෘෂි භහර්  ඵො වොභඹ 

ප්ර ගංසයප ුයුතු ඳසු ගිඹ අවුරුදු 30, 40 ඇතුශත සිදුවී 

නළවළ.  ොවි ජනතහ ේ ජීනහලිඹ ඵඳු  භභ යහඳහයර 

ප්ර ගංසයප ුයුතු  නොකිරීභ  වේතු  ොු න 

 ඳො ශොනනනරු  ොවි ජනතහ දුසයතහ යහශිඹු හුහුප දී 

සිටිනහ. එභ නිහ  භභ අභහතයහංලඹ ව හරිභහර් 

 දඳහර්ත ම්නනතු  භනනභ " ද්ලගුණි අඵරඳෆම් අභ කිරී ම් 

යහඳෘ ගඹ" ඹු ත් රළ ඵන ප්ර ගඳහදන තුළිනන  භභ යහඳහයර 

ප්ර ගංසයප ුයුතු ය තුනකිනන කිරී ම් ඉරක්කයඹ ඇ ග 

දළනුභත් ඳුනන න  ග ඵනහ. 

වි ලේ ඹනනභ වුඩු කර යහඳහයඹ 1960 පනනර ආයම්බ 

කිරී භනන ඳසු  භ තක්කය කිසිදු ප්ර ගංසයපඹු රක්කය වී නළ ග 

යහඳෘ ගඹක්කය. එභ නිහ  ද්ශීඹ  වෝ වි ද්ශීඹ අයහුද ක  ඹොදහ එඹ 

ප්ර ගංසයපඹ ශ යුතු  නහ. වි ලේ ඹනනභ වුඩු කර ළ ේ 

ළේ ඵළම්භ අ ක තුනකිනන  එවීභු භහ  ඹෝජනහ ය ඇ ග අතය, ඒ 

ුයුත්ත කිරීභ වහ අද අධයඹන ුයුතු යමිනන ඹනහ. එ ේ 

ශ වොත් කන අ ක 22,000 අ ග ර් ජර ධහරිතහක්කය එභ 

ජරහලඹ තුශ රැස යනනන අඳු පුළුනන  නහ. එ වභ 

 ශොත් අනිහර්ඹ ඹනනභ ගිරිත  ක ළ වහ භහන ජර 

ධහරිතහක්කය එතු  නහ. 

ඉවත ප්ර ගංසයප ුයුතුරු අභතය අලු ගනන හ ශ 

වළකි ියම් ංර්ධනඹ කිරීභ පිණි ක්රිඹහත්භ ශ වළකි 

යහඳහයර ඇශ භහර් දිගු කිරීම් කිහිඳඹක්කය අපි වඳුනහ න 

 ග ඵනහ. උදහවයපඹක්කය  ර වුඩු කර ඳවත් භට්ු ම් ඇශ 

දීර්ක කිරීභ භඟිනන තත් කු්හ ළේ 7ක්කය  ඳෝපඹ ශ වළකි න 

අතය, එයිනන අක්කයය අ ක 15,000 ජර ධහරිතහක්කය රැස යත 

වළකි  නහ. එභ ංර්ධන ුයුතු පිළිඵද අධයඹනඹක්කය 

යමිනන ඹනහ. 

 ඳො ශොනනනරු දිසත්රි හ ජනතහ හුහුප  දන තත් 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්කය නන නන, ංතුය උදුයයි. එඹු සබහවි 

 වේතු  භනනභ, වි ලේ ඹනනභ  ඳො ශොනනනරු ේ අඳවන ඇශ 

ඳද්ධ ගඹ නිසිඹහහය ප්ර ගංසයපඹ  නොකිරීභ ප්රධහන 

 වේතුක්කය  නහ. එභ අඳවන ඇශ ඳද්ධ ගඹ එක්කය ඳද්ධ ගඹක්කය 

 ර ළරකි කරු  න ප්ර ගංසයපඹ කිරීභ ශ යුතු 

 ග ඵනහ. අපි එඹ දළනුභත් ඳුනන න  ග ඵනහ.  භභ 

ංතුය තත්ත්ඹ නිහ භළදිරිගිරිඹ නයඹ නියනනතය ඹනනභ ජර 

ළ කභු රක්කයන අතය, එභ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

දළනුභත් පිඹය  න  ග ඵනහ. වි ලේ ඹනනභ භළදිරිගිරිඹ 

නයඹු ඉවළිනන ඇ ග "pickup anicut" නමිනන වඳුනනන 

සථහන හ ජර  දොයම් 5ක්කය ළරසුම් ය  ගබුපද, නිසඳහදන 

 දෝඹක්කය නිහ එක්කය  දොයක්කය  භ තක්කය හරඹක්කය අක්රිඹ  ගබුපහ. 

එඹත් අද නිළයදි ය  ග ඵනහ. ීටු අභතය එභ  දොය කරු 

දළරිඹ  නොවළකි අ ග ර් ජර ධහරිතහ පිු කිරීභ වහද න spill 

එක්කය අපි ඒ ප්ර ද්ල හ ක්රිඹහත්භ යරහ  ග ඵනහ. 

935 936 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

යහජය අභහතයහංලඹ ඹු ත් ක්රිඹහත්භ න ඳවශ භ කතු ඔඹ 

යඳහයඹ අපි රඵන ය හුරදී ආයම්බ යනනන ඵරහ ඳො යොත්තු 

 නහ. රඵන  ගඹ  න ොු එහි යහඳෘ ග හර්ඹහරඹක්කය 

ආයම්බ යනනනත් අපි ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  භඹු රුපිඹ ක 

මිලිඹන 13,000ක්කය ළඹ න අතය, රංහ ේ විලහරත් ඹනන 

 දළනි ජරහලඹ ඵු ඳත්  නහ.  ම් භඟිනන "ශ්රී රංහ ේ ව ක 

නළළිඹ"  ර ප්රචලිත  ඹෝධ ළ ව අ ගහුරුප්පු ළ ඹු ත් 

 වක්කය ුඹහර් 12,425 ඳභප කුඹුරු ඉ්ම් ඹර ව භව නනන 

 දුභ හ කිරීභු වළකි න අතය, න ියම්  වක්කය ුඹහර් 

800 ඳභප ප්රභහපඹක්කය ංර්ධනඹ කිරීභු වළකිඹහ රළ ඵනහ.  

දළනු ශ්රී රංහු ආනඹනඹ යන ධහනය ර් විලහර 

ප්රභහපඹක්කය ඳඹහ ත වළකි අ ග ර් ආවහය  බෝ ර් රැක්කය 

 භභ ප්ර ද්ල හ හ යනනනු අපි ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  ම් 

වහ ඳවශ භ කතුඔඹ  ොු පුළු ක කිරීභුත් ඒ භඟිනන 

අුවයහධපුය දිසත්රික්කයඹු හුහුප ඳහනනනු  ග ඵන ජර ළලීම් 

එ වභත් අඩු යනනනු ඵරහ ඳො යොත්තු න ඵ  ඵො වොභ 

තුටිනන ප්රහල යනහ රු බහඳ ගතුභනි.  

වි ලේ ඹනනභ භවවිරච්චිඹ, ේනිඹහ ව හුරුක්කයනන 

ප්රහ  ද්ශීඹ   කම්  ොට්කහර ජනතහ ේ ඳහීයඹ ජර අලයතහ 

ම්පර්ප යනනනුත් අපි  ම් භඟිනන ුයුතු යනහ කිඹන 

හයපඹත් ප්රහල යනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, අහන ල ඹනන දිංත අ ගරු 

භවහභහනය ී..එස.  ේනහනහඹ භළ ගතුභහ ේ දනකිනන භ ේ 

ථහ අනන යනහ. එතුභහ එදහ ය ට්  ෞබහයත්ඹ භළනපු 

ආහයඹ  ම්  රහ ේ භහ ප්රහල යනනන ළභළ ගයි. එතුභහ ප්රහල 

ය  ග ඵනහ, "යු  ෞබහය  ඳනනුවම් යන ප්රධහන 

හධඹක්කය නන නන, එභ ය ට් දිලිඳුභ නි ේ අම් ේ  ග ඵන 

ධහනය ප්රභහප ඹනනඹ" කිඹහ. එඹ අදුත්  ොතයම් රංගුද කිඹන 

හයපඹ භතක්කය යමිනන භ ේ ථහ අනන යනහ.  ඵො වොභ 

සතු ගයි. 

 
ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ ඒ ප්රහල  ශේ නළත්නම් ඒ  රොකු අඩුක්කය. 

 වළ භෝභ ආදයඹ යන රු භවහභහනය ී..එස.  ේනහනහඹ 

භළ ගතුභහ ඔඵතුභහ ේ ඥහ ග ඹක්කය. 

 

[தற.த. 1.07] 
 

ගු ආුහුගන් මතොණ්ඩමන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆயதொகன் தரண்டரன்) 

(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
தகப றசரபர் அர்கமப, இனங்ககத் தரறனரபர் 

கரங்கறகமப் ததரயத்பறல், அன் மரக்கம் 

ன்ணதன்நரல், உயப்தறணர்கலக்கு அகச்சர் தறகள் 

இயக்கறன்நணமர, இல்கனமர, இந் ரட்டிமன அகண 

ம்தறறயக்கும் மரட்டத் தரறனரபர்கலக்குச் சுதறட்சரண 

ஏர் றர்கரனத்க உயரக்கறக் தகரடுப்ததுரன். கம்தணறகள் 

மரட்டங்ககப அதறறயத்ற தசய்துடன் க்கலக்கு எய 

ல்ன றர்கரனத்க ற்தடுத்றக் தகரடுக்க மண்டும் ன்ந 

எய மரக்கத்றல்ரன் 1992 இமன அசரங்கம் 

மரட்டங்ககபத் ணறரர்ப்தடுத்றது - கம்தணறகலக்குக்  

தகரடுத்து. ஆணரல், இன்கநக்குத் மரட்டங்கபறன் 

றர்ரகத்கப் தரர்க்கும்மதரது அன்ய கம்தணறகலக்குக் 

தகரடுக்கப்தட்ட க்கர் கக்கரண கரறகபறல் தரறகூட 

தசய்கக தண்ப்தடுகறன்ந றகனறல் இயக்கறன்நர ன்ய  

ண்த் மரன்யகறநது. இன்ய தரறனரபர்கள் மகன 

தசய் தொடிர அபவுக்குத் மரட்டங்கள் ல்னரம் கரடரகறப் 

தறன்ள்பப்தட்டுக் கறடக்கறன்நண.  

மரட்டக் கம்தணறககபப் ததரயத்கறல், 

தொனரபறரர் சம்மபணத்கச் மசர்ந்ர்கள் ரங்கள் 

மதசர்கள் ன்யம் மரட்ட அறகரரறகள் ரங்கள் 

சறற்நசர்கள் ன்யம் றகணத்துக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். 

இன்ய மரட்டங்ககப டத்துகறன்ந கம்தணறக்கரர்கள் 

ங்கலக்குத் மரட்டங்கள் ங்கப்தட்டுள்ப அமமம் 

க்கலம் அடிககபரகக் தகரடுக்கப்தட்டுள்பரர்கள் ன்ந 

ண்த்துடன் டந்துதகரள்ரகம தரறகறன்நது. ஆணரல், 

அது தறகரண ண்ரகும்.   

மறகன ஆரய்ச்சற றகனம் - TRI  டுத்துக் 

தகரண்டரல், அங்கு  இண்டு - தோன்ய யடங்கலக்கு தொல் 

தற்யக்கக்கரண தரறனரபர்கள் றந்ரக்கப் 

தட்டரர்கள். ஆணரல், இன்கநக்கு அர்ககப றனக்கப் 

தரர்க்கறன்நரர்கள். அங்கு ததரற அறரம் டக்கறன்நது. 

அகண ரங்கள் ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சர் 

தகப வீன் றமரரக்க அர்கலகட கணத்றற்குக் 

தகரண்டுந்மரம். அற்கு எய ல்ன தொடிவு கறகடக்கும் 

ன்ய றர்தரர்க்கறன்மநரம்.  

மரட்டத் தரறனரபர்கபறன் சம்தபம் தற்நற கூட்டு 

எப்தந்த்க டுத்துக்தகரண்டரல், அந் எப்தந்ம் என்நக 

யடங்கலக்குப் தறநகு கடந் ரம்ரன் ககச்சரத்றடப் 

தட்டது. தரறனரபறரக இயந்ரலும் சரற, தொனரபறரக 

இயந்ரலும் சரற, இண்டு சரரயக்கும் எய ககந இயக்க 

மண்டும் ன்ந அடிப்தகடறல் அந் எப்தந்ம் 

ககச்சரத்றடப்தட்டது. ஆணரல், இந் எப்தந்ம் தசய்ப்தட்டு 

எய ரம்கூடச் தசல்னறல்கன; கம்தணறகள் அகண 

றரகரறக்கத் தரடங்கறறட்டண. உரரக, மரட்டத் 

தரறனரபர்கலக்கு 140 யதரய் உற்தத்றக் தகரடுப்தணவு 

ங்கப்தட மண்டும். ஆணரல், இன்ய சறன கம்தணறகள் 

அர்கபறன் மறகன றயககக் கூட்டிகத்து அந்க் 

தகரடுப்தணக இல்னரல் தசய்கறன்நண. இணரல் தரறல் 

அகச்சக ரட மண்டிறயக்கறன்நது. அதுகுநறத்துச் சட்ட 

ரலறரகவும் ரங்கள் டடிக்கக டுக்கறயக்கறன்மநரம்.  

மரட்டப் தரடசரகனகலக்கு இண்டு க்கர் கரற 

தகரடுக்க மண்டும் ன்ந ககறல் ற்தகணம 

understanding இயக்கறன்நமதரறலும் சறன மரட்டக் 

கம்தணறகள் இன்ய அற்கு யப்தைத் தரறறக்கறன்நண. 

உரரக, தயறமரறட்டறல் இடம்ததற்ந landslide 

இல் அறந்துமதரண எய றழ் தள்பறக்கூடத்துக்குக் கரற 

தகரடுப்தற்கு யக்கறன்நரர்கள். இணரல் அங்கு தடித் சறன 

தறள்கபகள் சறங்கபப் தரடசரகனக்குப் மதரகறன்நரர்கள். 

அமமம் அங்கு குநறத் சறங்கபப் தரடசரகன இண்டு 

றக்கு தொடிந்ன் தறநகு லண்டும் அங்கு அந்த் றழ் 

தரடசரகன டத்ப்தடுகறன்நது. இகயும் அகச்சர் 

அர்கபறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு றயம்தைகறன்மநரம்.   

அடுத்து, யற்நணறல் உள்ப எய ததரற தள்பறக்கூடம்ரன் 

கயனண்ட்ஸ் கல்லூரற. தசன்ந மர்ல் கரனத்றல் ட்டுல்ன, 

அற்கு தொந்ற மர்ல்கபறன்மதரதும் கனகத்றற்கு எய 

தல்ககனக்ககம் மண்டும் ன்ய கனகக் கட்சறகள் 

ல்னரம து மர்ல் றஞ்ஞரதணத்றல் கூநறந்க 

உங்கலக்குத் தரறயும். இன்ய சறனர் யற்நகண அண்டியுள்ப 
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ட்டகப மரட்டக் கம்தணறக்குச் தசரந்ரண கரறககபத் 

ணறரர்ப்தடுத்ப் தரர்க்கறன்நரர்கள். அற்கந அர் 

தசரந்த் மககலக்கரக கபத்துப்மதரடப் தரர்க்கறன்நரர் 

கள். இது சம்தந்ரக மற்ய ரங்கள் ஜணரறதற 

அர்கலடன் மதச்சுரர்த்க டத்றமணரம். எய ர 

கரனத்றல் அற்குப் தறல் யரக ஜணரறதற அர்கள் 

கூநறறயக்கறன்நரர். 6 - 10 க்கர் கரண கரறரன் அங்கு 

இயந்து. அங்குள்ப கயனண்ட்ஸ் கல்லூரறயுடன் அந்க் 

கரறகச் மசர்த்து அந்ப் தரடசரகனக றசரனப்தடுத்து 

ற்கரக ரங்கள் அந்க் கரறகக் மகரரறறயக்கறன்மநரம்.  

மரட்டங்கள் ரறம் க்கர்கபரகப் தறரறக்கப்தடும் 

ன்ய Budget இல் தசரல்னப்தட்டியக்கறன்ந சூழ்றகனறமன, 

அங்கு replanting process மற்தகரள்பக்கூடரது ன்ய சறன 

கம்தணறகள் தொடிதடுத்றயக்கறன்நண. அரது மரட்டங்கள் 

ரறம் க்கர்கபரகப் தறரறக்கப்தடுகறன்நமதரது ன் அங்கு 

மதரய் replanting தண் மண்டும்? ன்ய சறன 

கம்தணறக்கரர்கள் றகணக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அப்தடி 

replanting தண்றல்கன ன்நரல் தரறனரபறக்கு மகன 

இல்னரல் மதரய்றடும். அமமம் இன்கநக்கு றகந 

இகபஞர்கள் மரட்டத் தரறகன றட்டுறட்டு மய 

தரறலுக்குச் தசல்ற்குக் கரம், அந்த் தரறல் 

இன்தம Modernization தண்ப்தடறல்கன ன்தணர 

னரகும். தணணறல், அது எய தகபரண தரறனரக 

இயந்ரல் இன்யம் றகநப் மதர் அந்த் தரறயேமனம 

ஈடுதட்டுக்தகரண்டியப்தரர்கள்.  

கம்தணறகள் மரட்டங்ககப அதறறயத்ற தசய்யும் ன்ய 

றகணத்து கம்தணறகபறடம் மரட்டங்கள் ககபறக்கப்தட்டியக் 

கறன்நமதரறலும் அர்கள் அங்கு ன்ண தசய்கறன்நரர்கள்? 

அங்கறயக்கறன்ந ங்ககப தட்டுகறன்நரர்கள். அமமகப 

இன்தணரய த்க replant தண் மண்டும் ன்ய 

அர்கலக்கு அக்ககந கறகடரது. அங்கு அர்கள் 

மறகனக் தகரலந்து தநறக்கறன்ந மகனக ரத்றம்ரன் 

மற்தகரள்கறன்நரர்கள். மரட்டங்ககபத் துப்தவு 

தண்ணுறல்கன. இக ரங்கள் ற்தகணம அகச்சரறன் 

கணத்றற்குக் தகரண்டுந்து, எய குலக றறத்து அந்க் 

குலறன்தோனம் மரட்டங்கள் மற்தரர்க தசய்ப்தட 

மண்டும் ன்ய மகட்டியக்கறன்மநரம். இம்தொகந கூட்டு 

எப்தந்ம் தசய்ப்தட்டமதரது கம்தணறகள் கட்டரம் 

மர்ட்டங்ககபத் துப்தைவு தசய் மண்டும் ன்ந எய சத்து 

மசர்க்கப்தட்டது. எய ரரக அது டக்கறன்நர ன்ய 

தரர்த்துக்தகரண்டு ந்மரம். என்யம டக்கறல்கன. அந்ச் 

சத்து கடதொகநக்கு றல்கன. அணரல் அமகரக 

றர்கரனத்றல் சட்ட ரலறரண டடிக்ககக்மக ரங்கள் 

தசல்ன மண்டியம். தகப அகச்சர் வீன் றமரரக்க 

அர்கள் ததயேர ரட்டத்கச் மசர்ந்ர். அர் 

ங்கலகட ல்ன ண்தர். அர் மரட்டங்கள்லது அக்ககந 

தகரண்டர். மரட்டங்ககபப் தற்நற ன்கு அநறந்ர். 

இயந்மதரறலும் மரட்டங்கபறன் தரரறப்தைப் தற்நற 

அநறந்துதகரள்ற்கு இன்ய அர் குலதரன்கந அங்கு 

அதப்தறகப்தது ல்னது.  

கம்தணறகலக்கு Tea Board எய றல்யேன் தடரனர் உற 

தகரடுப்தது சம்தந்ரக அகச்சர் அர்கள் ற்தகணம 

குநறப்தறட்டியந்ரர். இன்ய சறன கம்தணறகள் எய 

ரத்துக்குள்மபம கூட்டு எப்தந்த்க உரசலணப்தடுத்ற 

றயப்தணரல், அந்த் றட்டம் யதரறசலனகண தசய்ப்தட 

மண்டும் ன்ய ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  
    

Hon. Minister, I would like to make one request. As 

you know, the Collective Agreement was signed after one

-and-a-half years with your intervention and help. But 

within a month, the plantation companies started violating 

the Collective Agreement. There is a clause to say that the 

norm can be revised on negotiation and agreement 

between the management and the Action Committee in 

the estate.  But, some of the Estates have violated that 

clause.  So, we had to approach the Hon. Minister of 

Labour and Trade Unions Relations and the 

Commissioner of Labour in that regard.  We wanted to 

come to you also, but you were abroad at that time.   

The other thing is, we asked them to give sundry work 

to clean the estates, but that has not even been started. So, 

we wanted to bring this to your notice, because you were 

very keen on the maintenance of the estates. You came 

forward to give them some funding through the Sri Lanka 

Tea Board. Consider giving such funds to companies 

which have performed according to our Agreement. You 

must pursuade the others also to do that.   

I would like to thank the Hon. W.D.J. Senewiratne, 

the Hon. Malik Samarawickrama and you for the support 

extended in signing the Collective Agreement. Even 

though the process has not fallen into place - there are 

small criteria problems in regard to that Rs. 140 wage - if 

that can be put into place, I think that wage model would 

be very good for the people.  

Thank you very much.  

 

[தற.த. 1.14] 

 

ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
தக  றசரபர் அர்கமப, இன்கந றணம் 

கத்தரறல், ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல், கரயே 

அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல், லர்ப்தரசணம் ற்யம் லக 

பதோன தொகரகத்தும் ஆகற அகச்சுக்கபறன் 

றறதரதுக்கலடுகள் லரண குலறகன றரத்றமன 

கனந்துதகரள்ற்கு ரய்ப்தபறத்கக்கரக ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். இந் ரட்டின் தரத்ச் 

சணத்தரககறமன கறட்டத்ட்ட ¼ தங்கறணர் றசரத்க 

ம்தற ரழ்கறன்நரர்கள். 2.5 றல்யேன் - 25 இனட்சம் 

க்கலகட ரழ்ரரம் றசரத்க ம்தறறயக்கறன்நது. 

றசரத்க ம்தற ரலகறன்ந இந் க்கலகட 

ரழ்க்ககச் தசனவுக்கு எய ரம் குகநந்து 40,000 

யதரரது மகப்தடும். ஆணரல், து  இனங்ககத் 

றயரட்டிமன இந் றசரத்றற்கூடரக, குநறப்தரக 25,000 

யதரய்க்கும் குகநந் ரரந் யரணத்கத்ரன் அர்கள் 

ங்கபது ரழ்ரரத்றற்குப் ததற்யக்தகரள்பக்கூடிரக 

இயக்கறன்நது. ஆகம, அந் றகனக ரற்யற்கரக  

றசரத்துகநறல் தைற றட்டங்ககப இந் ல்னரட்சற அசு 

தகரண்டு மண்டுதன்ய ரன் மகட்டுக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன். 

அடுத்ரக, இன்ய றசரத்கத் ங்கலகட 

ஜலமணரதரத் தரறனரகக் தகரண்டியக்கறன்ந க்ககப 

அறகரகக் தகரண்ட தன ரடுகள், அறல் உர் தரறல்தட்த 

தொகநககபக் ககரண்டு பர்ச்சறகடந்றயக்கறன்நண. 
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ஆகம, அவ்ரநரண பர்ச்சறகடந் ரடுகள் தன்தடுத்து 

கறன்ந உர் தரறல்தட்த தொகநககப ரங்கள் ங்கலகட 

ரட்டுக்கும் தகரண்டுமண்டும். அவ்ரநரண 

டடிக்கககள் றகரக மற்தகரள்பப்தட்டரல், 

றச்சரக ங்கலகட றசரறகபறன் ரழ்ரர 

உர்வுக்கு ததயம் துகரக இயக்குதண 

றகணக்கறன்மநன்.  

இன்ய தைற கபஞ்சற சறகள் ற்தடுத்ப்தடமண்டி 

றகன இயக்கறன்நது. கரம், இன்ய இந் ரட்டிமன 

றசரத்கத் ங்கலகட ஜலமணரதரத் தரறனரக 

மற்தகரள்கறன்நர்கபறல் ததயம்தரனரணர்கள் யகக் 

மகரட்டின்கலழ் ரழ்கறன்ந க்கபரர். அர்கள் ட்டிக்குக் 

கடன்தட்டு, றகவும் கஷ்டரண சூயேல் இற்கக, தசற்கக 

அணர்த்ங்கலக்கு தொகம்தகரடுத்து, தசய்கக தண்ணுகறன்ந 

ங்கலகட றசர உற்தத்றப் ததரயட்ககப 

இகடத்கர்கபறடம் றகவும் குகநந் றகனக்கு றற்கறன்ந 

றகன இயக்கறன்நது. ஆகம, இந் ரட்டிமன உர்ந் 

தரறல்தட்த தொகநககபப் தன்தடுத்ற றசர 

உற்தத்றகள் மற்தகரள்பப்தட்டு, அக ற்யற 

தசய்ப்தடமண்டும். அந் ககறல் தைற கபஞ்சற 

சறகள் ற்தடுத்ப்தட மண்டும். 

இன்ய ரங்கள் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந கறக்கு 

ரகரத்க டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு கூடுனரக 

றசரத்க ம்தற ரலகறன்ந க்கமப இயக்கறன்நரர்கள். 

கடந் கரனங்கபறல் ற்தட்ட இற்கக, தசற்கக 

அணர்த்ங்கபறல் தரறக்கப்தட்டர்கலக்கரண கரப்தையறகள் 

இன்ணதொம் தொலகரக ங்கப்தடர றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. அமமகப, றகவும் அறகூடி 

ட்டிக்குக் கடன் ரங்கற றசரம் தசய்கறன்ந 

றகனறயேயந்து அர்ககப லட்கமண்டும். ஆணரல், 

ங்கறகள் கடன் சறககபச் தசய்து தகரடுக்கறன்நண. 

இயந்ரலும், அந் ங்கறக் கடன்ககப அர்கள் றகவும் 

குகநந் ட்டி வீத்றல் ததற்யக்தகரள்ற்கு சறகள் 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தடல் மண்டும். அமமகபறல், 

அர்கள் கடகணப் ததயகறன்ந தொகநக றகவும் இனகுதடுத் 

மண்டும் ன்யம் கூநறக்தகரள்கறன்மநன். 

அண்கறல், றசர அகச்சர் அர்கள் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்துக்கு றஜம் தசய்ரர். ங்கலகட ரட்டத்க 

அண்றத்றயக்கறன்ந அர், றகவும் சறநப்தரண தொகநறல் 

தசற்தட்டு யகறன்நரர். ட்டக்கபப்தை ரட்டத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு கறட்டத்ட்ட 100 குபங்கள் 

ககறடப்தட்ட றகனறல் இயக்கறன்நண. இந் 100 

குபங்ககபயும் தைணகப்தைச் தசய்ரல், கறட்டத்ட்ட 10,000 

க்கர் கரறறல் றசரம் தசய்க்கூடிரக இயக்கும். 

தகப றசர அகச்சர் அர்கள் அங்கு ந்மதரது 

கடததற்ந கூட்டத்றல் ரதம் கனந்துதகரண்மடன். அர் 

ங்கலகட ரட்டத்துக்குப் தன றட்டங்ககபச் 

தசய்துயரகக் கூநறறயக்கறன்நரர். அர், றச்சரக இந் 

வு தசனவுத் றட்டத்றதெடரக அற்குரற றறக எதுக்கற, 

அத்றட்டங்ககப மற்தகரள்ற்கு உவுரர் ன்ய ரங்கள் 

றர்தரர்க்கறன்மநரம். அங்கறயக்கறன்ந தல்மயதட்ட றசர 

றனங்கலக்குச் தசல்கறன்ந வீறகள் றகவும் மரசரண 

றகனறல் இயக்கறன்நண. அற்கநயும் றயத்ற, தசப்தணறட்டுத் 

மண்டும். அர் இவ்ரநரண றடங்கபறல் கணம் 

தசலுத்ற, ன்தகட கரனத்றல் இந் ரட்டின் 

றசரத்துகநறல் தரரறதரய ரற்நத்க ற்தடுத் 

மண்டுதன்ய ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்மநரம்.  

அதுரத்றல்ன, இன்ய ட்டக்கபப்தறல் இயக்கறன்ந 

றசரறகலக்கு தொக்கறரண எய றடரகவும் ததயம் 

சரனரகவும் இயப்தது உப்தைலர் டுப்தைச் சுர் 

இல்னரகரகும். இணரல் கறட்டத்ட்ட 2,000 க்கர் 

றசர றனங்கள் தரறக்கப்தடுகறன்ந றகனறல் 

இயக்கறன்நண. குநறப்தரக, மற்நரத்லவு தறமசத்றல் உப்தைலர் 

டுப்தைச் சுர் இல்னரரல், 1,200 க்கர் றசர றனம் 

தரறக்கப்தடுகறன்ந றகன கரப்தடுகறன்நது. அதுரத்ற 

ல்ன, கன்ணன்குடர, தலகரம், தகரக்கட்டிச்மசரகன மதரன்ந 

ட்டக்கபப்தறன் இ தகுறகபறலும் 600 க்கயக்கும் 

மற்தட்ட றசர றனங்கள் இந் உப்தைலர் டுப்தைச் சுர் 

இல்னரரல் தரறக்கப்தடுகறன்ந றகன இயக்கறன்நது. 

குநறப்தரக, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 25 கறமனரலற்நர் 

லபரண உப்தைலர் டுப்தைச் சுர் அகக்கப்தடல் மண்டும். 

தகப றசர அகச்சரௌ் அர்கள் இந் றடத்றல் 

கூடுல் கணம் தசலுத்றணரல், 2,000 க்கயக்கும் மற்தட்ட 

றனத்றல் சரறரண தொகநறல் றசரத்கச் மற்தகரண்டு, 

ன்க ததநதொடியுதணக் கூநறக்தகரள்கறமநன்.  

இன்ய றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தட்டுள்ப 

ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சு சம்தந்ரகவும் சறன 

றடங்ககப இங்கு தொன்கக்க றயம்தைகறன்மநன். 

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! The Hon. Velu Kumar will now take 

the Chair.  
 
අනතුුල ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, ගු මේලු කුමළර් මශතළ හුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ய 

அகனம, ரண்தைறகு மலு குரர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப உயப்தறணர் அர்கமப, லங்கள் உங்கபது 

உககத் தரடனரம். 

 
ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
இந் ரடு சுந்றம் ததற்நற்குப் தறன்தை ரநற ரநற 

ஆண்டுந் அசரங்கங்கபறன் உயரக்கத்றற்கு 

தொலகரண தங்கபறப்கத ங்கறர்கள் கனக க்கள். 

அதுரத்றல்ன, கனக க்கள் லண்டகரனரக இந் 

ரட்டின் அதறறயத்றறல் றகப் ததயம் சக்றரக - 

தொதுதகலும்தரக இயந்து யதர்கள். இந் ரட்டின் 

றகநமற்ய ஜணரறதறகபரக இயந் மஜ.ஆர். ஜர்ண, 

ஆர். தறமரம, சந்றரறகர தண்டரரக்க குரதுங்க 

ஆகறமரரறணது அசரங்கங்கபறன் உயரக்கத்றற்கும் றக 

தொக்கற தங்குரர்கபரக இயந்ர்கள். இந் கனக 

க்கள் இன்கந இந் ல்னரட்சறக ற்தடுத்ற 

கத்றரறதரன சறநறமசண அர்கபறன் அசரங்கத்றன் 

உயரக்கத்றற்கும் றகப் ததரற சக்றரக, தனரக இயந்து 

ங்கலகட அறகபரண தங்கபறப்கத ங்கறறயக் 

கறநரர்கள்.   
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அதுரத்றல்ன, கனகத்கப் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந தரரலன்ந உயப்தறணர்கள்கூட எவ்தரய 

அசரங்கத்றலும் தொக்கற ததரயப்தைக்ககப கறத்றயக்கறநரர் 

கள். ஆணரலும், லண்டகரனரக அந் க்கலகட 

ரழ்க்ககறமன யனர்ச்சற ற்தட்டரகமர, ரழ்ரரத் 

றல் தொன்மணற்நம் ற்தட்டரகமர தரறறல்கன. இந் 

இனங்ககத் றயரட்டிமன டக்கு, கறக்கு க்கள், 

தன்ணறனங்கக க்கள் மதரன்ந கண க்கமபரடு 

எப்தறடுககறல் கனக க்கலகட றகனக றகவும் 

மரசரக இயப்தகறட்டு மகணரகத்ரன் இயக் 

கறன்நது.  

குநறப்தரக, இந் ல்னரட்சற அசு 2015ஆம் ஆண்டு 

ஜணரற ரம் உயரக்கப்தட்டமதரது, அன் 100 ரள் 
மகனத்றட்டத்றமன மரட்டத் தரறனரபர்கலக்கு 7 மதரௌ்ச் 

கரற தகரடுப்தரகக் கூநறது. ஆணரலும், அது சரறரக 

தொன்தணடுக்கப்தட்டு தப்தடுத்ப்தட்டரகத் தரற 

றல்கன. இன்யக அது இலத்டிப்தரகம இயக்கறன்நது. 

ரன் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் 

தறறறறத்துப்தடுத்றணரலும் அண்கறல் மககரகன 

ரட்டத்றமன இடம்ததற்ந ண்சரறறன்மதரது அந் 

ரட்டத்றமன இண்டு ரட்கள் ங்கறறயந்து அந் 

க்கலக்குச் மசக தசய்க்கூடி எய ரய்ப்தை ணக்கு 

ற்தட்டது. லரறததத், தடணறஸ்த்க, கலதயண மதரன்ந 

தகுறகபறமன ண்சரறறணரல் தன உறர்கள் தயேரகறண. 

தரறக்கப்தட்ட க்கள் மய இடங்கலக்கு 

அதப்தப்தட்டரர்கள். இன்யக அர்கள் றகவும் 

இக்கட்டரண சூயேமன, தகரட்டில்கலக்குள்மப தொடங்கறக் 

கரப்தடுகறன்நணர். அர்கலக்குக் தகரடுக்கப்தட மண்டி 

தரதுகரப்தரண றனம் இன்ணதொம் உரற தொகநறல் எதுக்கறக் 

தகரடுக்கப்தடறல்கன. ஆகம, இந் அசு கரனத்க 

இலத்டிக்கரல் தரதுகரப்தரண இடத்றமன அர்கள் 

ரக்கூடி எய சூகன உயரக்கறக் தகரடுக்க மண்டும். 

ந் இடங்கள் ண்சரறவு அதர இடங்கபரக 

அநறறக்கப்தட்டியக்கறன்நமர, அந் இடங்கபறயேயந்து அந் 

க்ககப தபறமற்நற அர்கலக்கு உரற தரதுகரப்தரண 

ரழ்றடத்க ற்தடுத்றக் தகரடுக்க மண்டும்.  

உண்கறமன 200 யடங்கபரக இந் ரட்டிமன 

அர்கலக்தகண அகத்துக் தகரடுக்கப்தட்ட அம 

'னன்'கபறமன - கக்தகரட்டில்கலக்குள்மப அர்கள் 

தொடக்கப்தட்டியக்கறநரர்கள். 'னன்' ன்ய தசரல்கறட, 

அற்கந 'னத்துச் சறகநகள்' ணச் தசரல்னனரம். ஆகம, 

அந் னத்துச் சறகநகபறயேயந்து அந் க்கள் 

றடுகனரக்கப்தட்டு அர்கலம் இந் ரட்டிமன 

றக்கப்தடத்க்க தக ரண ரழ்க்கக ரழ்ற்கரண 

ற்தரடு தசய்துதகரடுக்கப்தட மண்டுதன்தகயும் இந் 

உரற சகதறமன இந் ல்னரட்சற அசறடம் ரன் 

கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  

உண்கறமன அர்கள் ங்கலகட 

ரழ்ரரத்துக்கரக றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள். 

குநறப்தரகச் தசரன்ணரல், அர்கபறன் அன்நரடச் சரப்தரட்டு 

றகனககூட  றகவும் ககனக்கறடரக இயக்கறன்நது. 620/- 

யதரரக இயந் அர்கபது ரபரந்ச் சம்தபரணது, இன்ய 

730/- யதரரக உர்த்ப்தட்டியக்கறநது. இயந்ரலும், 

620இல் இயந்து 730 ஆக, அன் இனக்கங்கள்ரன் 

ரற்நப்தட்டியக்கறன்நம ற, அற்குள்லம் தன 

தபறவுசுறவுகள் இயக்கத்ரன் தசய்கறன்நண. அது 

அர்கலக்கு தொலகரகச் தசன்நகடற்கரண ந்ற 

ரய்ப்தைக்கலம் இல்கன. ஆகம, அந் க்கலகட 

ரழ்ரரத்றற்கு தொக்கறரக இயக்கறன்ந சம்தப 

உர்றமன இந் அசும் சம்தந்ப்தட்ட அகச்சர்கலம் 

கணம் தசலுத்மண்டுதன்ய ரன் கூநறக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன்.  

ல்னரட்சற டந்துதகரண்டியக்கறன்ந இந்க் 

கரனகட்டத்றமன, கம்தணறகபரல் மறகனத் மரட்டங்ககபச் 

சரறரண தொகநறல் தரரறக்க தொடிரறட்டரல் அக 

அசரங்கத்றடம் எப்தகடக்கமண்டுதன்ய 

தசரல்னப்தட்டது. 22 தறரந்றக் கம்தணறகள் இயக்கறன்நண. 

ஆணரல், அற்நரல் மரட்டங்கள் அசரங்கத்றடம் 

எப்தகடக்கப்தடறல்கன. இன்ணதொம் அக 

கம்தணறகபறடம்ரன் இயக்கறன்நண. அசரங்கதொம் 

கம்தணறகலம் மசரௌ்ந்து டத்துகறன்ந ரடகதன்யரன் க்கள் 

றகணக்கறன்நரர்கள். சறன றணங்கலக்கு தொன்தைகூட மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் அறயப்ற அகடந்து வீறக்கு 

இநங்கறணரர்கள். ஆகம, இந் அசு சரறரண தொகநறல் 

அகண க்கலக்குத் தபறவுதடுத்ற, அர்கலகட 

றற்யப் தறச்சறகணகத் லர்ப்தற்கரண டடிக்ககககப 

டுப்தமரடு, இந் ரட்டின் அதறறயத்றறல் தொதுதகலும்தரக 

இயக்கறன்ந கனக க்கலக்குக் தக ரண, 

கண்றரண ரழ்க ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கமண்டுதன்ய கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தக  உயப்தறணர் அர்கமப, உங்கலக்கு இன்தம் 

எய றறடம்ரன் உள்பது.   

 
ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அது ரத்றல்ன, Tea Research Institute of Sri Lanka, 

Rubber Research Institute of Sri Lanka ன்தற்நறல் தசன்ந 

அசரங்கத்றணரல் 110 ஊறர்கள் றந்ரக்கப்தட்டரர்கள். 

இந் அசரங்கத்றல் அர்ககபத் ற்கரயேக ஊறர்கபரக 

ரற்யற்கரண தொற்சறகள் மற்தகரள்பப்தடுரக 

அநறகறமநரம். ஆகம, சம்தந்ப்தட்ட அகச்சர் அர்கள் 

அகக் கயத்றமனதகரண்டு அர்கள் றந் 

ஊறர்கபரகம இயப்தற்கு டடிக்கக மற்தகரள்ப 

மண்டுதன்யம் இந் இடத்றமன கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  

இன்ததரய றடத்கயும் கூநறக்தகரள்ப மண்டும். 

அண்கறமன 2016.11.16 அன்ய ட்டக்கபப்தறலுள்ப 

ங்கபர றகரரறதற அம்தறட்டி சுத்ண மர் 

அர்கள் அங்குள்ப தசங்கனடி -ததுகப வீறறமன இயக்கறன்ந 

தன்குடரதபறறல்  உள்ப ணறரர் கரறதரன்யக்குள் 

லறன்ந உத்க லநற தகந்துள்பரர். 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப உயப்தறணர் அர்கமப, உங்கபது உகக 

றகநவுதசய்யுங்கள். 

 

ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 

Please, give me one more minute, Sir.   
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

லறன்ந உத்றன்தடி, அர் அந்க் கரறக்குள் 

அத்துலநற தக தொடிரது. அந் இடத்றமன க்கள் 

தறறறறதன்ந அடிப்தகடறல் ரன் அமரடும் 

அங்கறயந்ர்கமபரடும் மதச தொற்தட்டமதரது அங்கு 

கடகறல் ஈடுதட்டியந் ததரயேஸ் அறகரரறகள் ரதணரய 

தரரலன்ந உயப்தறணர் ன்ந ககறல் ன்மணரடு 

டந்துதகரள்பறல்கன. இந் அடிப்தகடறல் தகப 

கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, ன்தகட 

தரரலன்நச் சறநப்தைரறக இந்ப் ததரயேஸ் அறகரரறகபரல் 

லநப்தட்டியப்தக உர்கறன்மநன். ணம, அற்கரண 

டடிக்ககக இந் உரற சகத மற்தகரள்ப மண்டும்.  

அமமகபறல், இன்ததரய றடத்கயும் 

கூயகறன்மநன். இந்ப் தரரலன்நத்றமன 800க்கும் 

மற்தட்ட ஊறர்கள் றகவும் அர்ப்தறப்மதரடும் றரக 

உர்மரடும் ங்கலகட உத்றமரகத்க றத்து றகவும் 

கண்றரக மகன தசய்கறன்நரர்கள். ஆகம, இவ்ரய 

மகரனம் தரரது இந்ப் தரரலன்நக் கட்டிடத் 

தரகுறக்குள் மகன தசய்கறன்ந இந் ஊறர்கலக்கரண 

மனறகக் தகரடுப்தணக அறகரறப்தமரடு, அடிப்தகடச் 

சம்தபத்கயும் அறகரறக்கமண்டுதன்ய கூநற, 

றகடததயகறன்மநன்.  ரய்ப்தைக்கு ன்நற. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතු ගයි. 

ඊශඟු, රු නවිනන දිහනහඹ භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු මිනිත්තු 

අු හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 
[අ.බහ. 1.27] 

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - ததயந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 

Industries) 
භු විනහ ක අුක්කය ළනි සුළු හරඹක්කය තුශ  භළනි විලහර 

අභහතයහංලඹ ළ් ුයුතු ම්ඵනනධ විසතයහත්භ රුණු 

 භභ බහු ඳළවළදිලි කිරීභු අඳවසුයි.   ේ  තත්,  ම් හර 

සීභහ තුශ -උ ද් සිු  ම් න තක්කය- භතු වුණු ප්රලසන ටික්කය ළන 

ඉතහභ  ටි ඹනන  පිළිතුරු රඵහ  දනනන භභ ළභළ ගයි.  

භ ේ අභහතයහංලඹ ඹු ත්  ග ඵන ආඹතන ම්ඵනනධ වහ 

ප්ර ගඳත් ගභඹ ළුලු ඹක්කය ම්ඵනනධ  භතළනදී රුණු ඉදිරිඳත් 

යුව රළබුහ. වි ලේ ඹනනභ රු සුනි ක වඳුනන නත් ග භනනත්රීතුභහ 

ප්රහල ශහ,  ඳො වොය වනහධහයඹ ළන.  ඳො වොය වනහධහයඹ 

වහ භ ේ අභහතයහංලඹු ඳළවළදිලි ප්ර ගඳහදන  නන  රහ 

 ග ඵනහ, රු අුවය දිහනහඹ භළ ගතුභනි. ඔඵතුභහ අඹ ළඹ 

ඇසත ම්නනතුර ඉංග්රීසි පිුඳ ත්  දළනි  ළු ම්, 298 පිම් 

ඵරනනන. “Fertilizer Subsidy for Smallholders of Tea, Rubber 

and Coconut Sector”  ඒ ඹු ත් ඵරනනන. ඒ වහ ියලිඹන 

 දක්කය රඵන අවුරුද්දු  නන  රහ  ග ඵනහ.  ඒ නන ඉතහභ 

 වොඳිනන ඳළවළදියි එභ ප්ර ගඳහදන නළ ග  නන නන නළවළ කිඹරහ. ගිඹ 

අවුරුද් ද්ත්  ම් තර්ඹ භතු ශ ආහයඹ භු භතයි. 

" ඳො වොය වනහධහයඹ  දනන නන නළවළ, යහජඳක්කය ආඩාඩු 

ඳභපයි  ොවීනනු රනන නන,  ම් ආඩාඩු  ොවීනනු 

රනන නන නළවළ" කිඹන ඒ තර්ඹභ, ඒ භතහදඹභ ගිඹ ළ ර්ත් 

යුු  දනනන වළදුහ. ඒ නිහ භභ ඳළවළදිලි ප්රහල යනහ, අ ප් 

ඇසත ම්නනතුලිනන ඒ හුද ක  නනය  ග ඵන ඵ. ඒ නිහ අපි  

එභ  ඳො වොය වනහධහයඹ එ රභ රඵහ දීභු ුයුතු යනහ. 

නහුත් භභ  ම් අසථහ ේදී  එක්කය කිඹනනන අලයයි.  

අපි විලස  කපඹනන සිදු යරහ ඒ අුව තභ  ම්  ඳො වොය 

වනහධහයඹ ළන ඹම් කිසි නිභනඹු ඇවි කරහ නළවළ. අපි 

දළනන ඳළවළදිලි  ඳො වොය වනහධහයඹ හුද ක ල ඹනන  ොවීනනු 

රඵහ  දනහ.  අඳ ේ network එ වයවහ ියම් භට්ු ම් සිටින 

අඳ ේ ක්රිඹහහරීනන භඟ ථහ යරහ,  ඒ ම්ඵනනධ  

විලස  කපඹක්කය යනනන අලයයි.  ඳො ක ංර්ධන අධිහරි හ, 

ශ්රී රංහ  ත් භඩා්ර හ, කු්හ  ත් තු ංර්ධන අධිහරි හ 

නිරධහරිනන භඟ ථහ යරහ,  ම් ළන ඔවුනන ේ භතඹ  භොක්කයද 

කිඹරහ විභසීභක්කය ශ යුතුයි.  භොද, ජනතහ සරු  ඳො වොය 

ටි දභනහද, නළද්ද කිඹන එ අඳු ළුලුක්කය. එ වභ නම්,  

voucher system හ ේ ඹම් කිසි අලුත් ්රභඹු ඹනනන අඳු 

සිද්ධ  නහ. අපි ඒ ළන ථහ යරහ  ග ඵනහ. ඒ හ ේ අලුත් 

්රභඹක්කය ළන අඳු ඵරනනන  යි.  භොද, කු්හ ඳරිභහප හ 

 ොවීනන ේ හු අපි  ම්  ඳො වොය වනහධහයඹ  දනන නන, 

ඉතහභ ද්බහ ඹනන න නිහ.  

ඊශඟු, භළක්කයවුඩ්ස ළවිලි භහභ වහ අරත්ත ළවිලි 

භහභ ළනත් චනඹක්කය ප්රහල යනනන අලයයි.  භභ භහම් 

 ද ඉතහ විලහර අරහබඹක්කය රඵමිනන ඳත්හ  න ගිඹ භහම් 

 දක්කය.  භභ භහම්  ද හිුපු තහනහඳ ගය ඹකු න ක්රිස 

 නෝනිස භළ ගතුභහු අඹත්  ගබුපහ. ඳසු  ඳෞද්ලි ුව-

 දුවක්කය වයවහ ඒ භහම් රංහ ඔරික්කයස ලීසිං භහභු විකුපහ 

 ග ඵනහ. අපි  ම් ළන ඵරනන නන ධනහදීයි.  භද, අපිු 

 ඳ නනහ,  භභ භහම් ්හ ළම් පොත්,  ේඹනන විලහර 

පිරික්කය අනහථ  න ඵ. ඒ නිහ ඒ ුව- දුව වයවහ  භභ 

භහම් ඊුත් ්හ ලක්කය ගභත් භහභු රඵහ  දන එ  වොයි. 

ඒ තුළිනන  භභ භහම් නළතත් ලක්කය ගභත් කිරීභු වළකි  යි 

කිඹරහ අපි විලසහ යනහ. ඒ වහ අලය මූරය ත්භක්කය වහ 

ලක්කය ගඹක්කය  ම් අලුත් භහභු  ග ඵනහ කිඹරහත් අපි විලසහ 

යනහ.  

1992 ර් හ  භභ ළළලි භහම් 22භ පිහි ුේහ.  ම් 

ළන විලහර භතහදඹක්කය ය ට්  ග ඵනහ. භභ ඒ පිළිනනනහ. 

භභත් නි ඹෝජනඹ යනන නන ුවයඑළිඹ දිසත්රික්කයඹ.  භභ 

භහම්ලිනන ඵහුතයඹක්කය භ ේ දිසත්රික්කය හ ක්රිඹහත්භ  නහ. 

අඳුත්  ඳ නනහ,  ම් භහම්ර  ග ඵන අඩු ඳහඩුම්. නහුත්  

තභ වුරුත් ඒහ ළන වි කඳඹක්කය අඳු ඉදිරිඳත් යරහ 

නළවළ. අඳු JEDB එ  ගබුපහ, SLSPC එ  ගබුපහ. 70 

පනනර, 80 පනනර තු ක්කය ේර හ විලහර ්හ ළ තභක්කය සිදු 

වුපහ. ඒ නිහ 1992 ර් හ සිු ඹම් කිසි සථහයබහඹු  භභ 

තු ක්කය ේරඹ   නනනන  භභ භහම් ුයුතු යරහ 

 ග ඵනහ. එ වභ නම්, අපි ඒ  ො කරනන භඟ අත්ළ ක ඵළ 

 න දුර්රම් වඳුනහ  න, ඒ භහම් ්හ ළ ුනනන  නොදී 

ුයුතු යන එ තභයි  වො. භභ දළ ක  ර තු භහම් භඟ  

හච්ඡහ යරහ, ඔවුනන ේ භහජීයීඹ  කීභ ළන ඔවුනනු 

ඳළවළදිලි ය දීරහ  ග ඵනහ. 

ඒ භහජීඹ කීභ ඳළවළය වරිනහ නම්, භභ දළ ක  ර ක්රිඹහ 

යන ඵ  ම් රු බහු කිඹනනන ළභළ ගයි. ඒ හ ේභ 

 තොඩා්භනන භළ ගතුභහ ප්රහල ශහ,  ම් තු භහම්ර ශඟදී 

අත්නන ශ ගිවිසු ම් ඹම්කිසි  ොනන ද්සි ළී.භක්කය  නහ 

කිඹරහ. භභ ඒත් ඳරීක්කයහ යනනන ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  

 ත් ඳර් හප ආඹතනඹ ම්ඵනනධ ඹනන අ ප් දමිශ 

භනනත්රීතුභහ චනඹක්කය ප්රහල ශහ. ඇත්ත ල ඹනනභ  ම් 

945 946 

[රු එස. විඹහ  කනනදියනන භවතහ] 
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 ේඹනන පිරි ගිඹ ආඩාඩු හර හ cadre position එු, 

cadre එ ක්කය නළ ග, Management Services Department එ ක්කය 

අයඹ නළ ග ඔවුනන සථිය යරහ  ග ඵනහ. එභ නිහ දළනන භභ 

ඒ ම්ඵනනධ ඹනන ළියනට් ඳත්රිහක්කය ඉදිරිඳත් යරහ, ඔවුනන ේ 

සථියබහඹ නහථ කිරීභු උත්හවඹක්කය ත්තහ. නහුත්, ඒ 

අහර්ථ වුපහ. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.  Management 

Services Department එ ක්කය කිසිභ අයඹකිනන  තොය තභයි 

ඔවුනන සථිය යරහ  ග ඵනන නන.  

ගිඹ අවුරුද් ද් භභ  ම් ක්කය ේර හ ළ් ුයුතු බහයනනන 

 ොු අ ප්  ත් දළු කි රෝක්කය රුපිඹ ක 360ු  ගබු ඩා. අද ඒ 

රුපිඹ ක 590 දක්කයහ ළ ක  රහ  ග ඵනහ. භවය තළනනර 

රුපිඹ ක 600 දක්කයහ ළ ක රහ  ග ඵනහ.  ත් ක්කය ේරඹ ්හ 

ළ ුනහ;  ත් ක්කය ේරඹ ඉයයි; කු්හ  ත් තු හිමිඹනන ඉයයි; 

 ඳො වොය වනහධහයඹ  දනන නන නළවළ; කිඹරහ භතහදඹක්කය 

 ෝනඟනනන වළදු ට්ටිඹු අද  ම් ක්කය ේර හ සථහයබහඹක්කය 

ඇ ගවී  ග ඵන ඵ  ඳනනහ  ග ඵනහ. අද අ ප් කු්හ  ත් තු 

හිමිඹනන ේ ශ්රභ ඹනන, දව කඹ භවනනසි ඹනන  ත් market එ ඹම් 

කිසි සථහයබහඹු  නළ කරහ  ග ඵනහ. අඳ ේ  ත් 

නිසඳහදනඹ අඩු වී  ග ඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඔේ, ඒ අපි 

පිළිනනනහ.  නිඹඟඹ නිහ එ වභ සිදු රහ  ග ඵනහ. හර්ෂි 

රුපිඹ ක මිලිඹන 290ක්කය, 300ක්කය අතයු අ ප්  ත් නිසඳහදනඹ 

එනහ. නහුත්, රුපිඹ ක මිලිඹන 10ක්කය, 15ක්කය  ම් අවුරුද් ද් අඩු 

 නහ.  ම් තභයි හ කිඹනන නන.  ෘෂිර්භඹ කිඹනන නන 

 ම්යි.  එභ නිහ  ම් ප්රලසන එකිනන එු විනනන භභ උත්හව 

යරහ  ග ඵනහ. අඳ ේ අභහතයංලඹ කිසිභ නහස ගඹකිනන 

 තොය, දපඹකිනන  තොය, අ්රමිතහ  ඵො වෝ දුයු අඩු යරහ 

 ම් අභහතයහංලඹ ඉදිරිඹු  න ඹනනන උත්හව යරහ  ග ඵනහ.   
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, you have one more minute.  

 
ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඒ වහ අපිු ලක්කය ගඹ රඵහ දුනන සිඹලු  දනහුභ  ම් 

අසථහ ේදී භහ ේ සතු ගඹ ප්රහල යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු ත විනහ කඹක්කය  දනනන. 

අ ප්  ඳො ක ක්කය ේරඹ ම්ඵනනධ ඹුවත් භභ චනඹක්කය කිඹනනනු 

ඕනෆ. භු  ඳ නන විධිඹු ත අවුරුදු 10කිනන  ඳො ක ක්කය ේරඹ, 

 ත් ක්කය ේරඹු ළ කඹ වි ද්ල විනිභඹක්කය රඵහ නනන පුළුනන 

තත්ත්ඹු එනහ. වි ලේ ඹනනභ  ඳො ක ක්කය ේරඹ අද සථිය 

ර්ධනඹක්කය  ග ඵන ඵ සිඹලුභ marketsලිනන අඳු  ඳ නනහ. 

ජහතයනනතය   ශ  ඳො ශේ  ඳො ක ක්කය ේරඹ ම්ඵනනධ ඹනන 

ඉතහභ ධනහත්භ චිනනතනඹක්කය භු  ග ඵනන නන. අපි දළනන උතුරු-

නළ ඟනහිය  දළනි  ඳො ක ත්රි ෝපඹත් ඳුනන ත්තහ. ඒ වයවහත් 

අඳ ේ  ඳො ක නිසඳහදනඹ ළ ක යනනන අලයයි. භභ ඒ 

යනනන ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  

යඵර් ක්කය ේරඹ ම්ඵනනධ ඹනන නම් කිඹනනන නහම්යි. නිජ 

 ත ක මිර අඩු වී  ග ඵන නිහ අඳ ේ යඵර් මිර අඩු  රහ 

 ග ඵනහ.  ම් ඇත්ත ල ඹනනභ cycle එක්කය. ඒ අවුරුදු 

ඳ වනන ඳවු අඩු  නහ; ළ ක  නහ. යඵර් මිර ළ ක වුපහභ 

අඳුත් යඵර් ක්කය ේරඹ නඟහසිම්නනන පුළුනන. දළනුභත් අපි යඵර් 

පිළිඵ master plan එක්කය ඉදිරිඳත් යරහ  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ 

අ ප් ය ට් භසත  ත් නිසඳහදන ඹනන සිඹඹු 73ක්කය රඵහ 

 දනන නන  ම් ය ට් දුක්කය විඳින, දව කඹ  වරන අ ප් හභහනය කු්හ 

 ත් තු හිමිඹනන ඵත් ප්රහල යනනන ඕනෆ. ඒ ම්ඵනනධ ඹනන 

භභ ඔවුනනු සතු ගනනත  නහ. ඔවුනන ේ  ත් නිසඳහදන හ 

ගුපහත්භබහඹ ීටු ්හ සථිය කිරීභු, ලක්කය ගභත් කිරීභු භහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  

අහන ල ඹනන, භහ ේ අභහතයහංල හ නි ඹෝජය 

ඇභ ගතුභහුත්, වි ලේ ඹනනභ අ ප් අභහතයහංල හ දක්කය 

  කම්ය ඹක්කය ල ඹනන ුයුතු යන උඳහලි භහයසිංව 

භළ ගතුභහ ඇතුළු සිඹලු  දනහුත් භහ ේ සතු ගඹ ප්රහල යනහ. 

වි ලේ ඹනනභ අද දින භහ ේ අභහතයහංලඹ ම්ඵනනධ ඹනන 

වි ේචන, භළසිවිලි, ප්රලසන ඉතහභත් ධනහත්භ  විධිඹු ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ළනත් සතු ගඹ ප්රහල යමිනන භහ නිවඬ  නහ. 

 ඵො වොභ සතු ගයි. 

 
[අ.බහ. 1.36] 

 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අ ප් ළවිලි ර්භහනනත 

ඇභ ගතුභහ ේ ථහ නන ඳසු ථහ යනනන රළබීභ ළන භහ 

තුම්  නහ. රඵන අවුරුද්දු රුපිඹ ක ියලිඹන  දක්කය 

 ඳො වොය වනහධහයඹ වහ  නන යරහ  ග ඵන ඵ එතුභහ 

කිේහ. එතුභහ ඳසු ගිඹ අවුරුද් ද්ත්  ම් ථහ කිේහ. ඔඵතුභහ 

කිඹන වළටිඹු  ඳො වොය වනහධහයඹ  දනහ නම්,  වොයි. රු 

ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහු  ොඹහ ඵරනනන භභ අඩු ඳහඩුක්කය 

කිඹනනනම්. භභ නි ඹෝජනඹ යන රහන භළ ගයප 

 ොට්කහ හ  රොකු උත්ඹක්කය  ගඹරහ, ග්රහභ ේ ම් 

 දු  ඳො වොය වනහධහයඹ දුනනනහ. නහුත්, අ නක්කය හුත් 

 ඳො වොය වනහධහයඹ වම්ඵ වු ඩා නළවළ.  ම් අවුරුද්ද අනන 

 නනන ත දස 40ක්කය විතය  ග ඵනන නන. අඩුභ ප නන  ම් 

හරඹ තුශදීත් ඉතුරු ම් 59 සිටින  ොවි ජනතහු ඒ 

වනහධහයඹ රඵහ  දනනන ඔඵතුභහ ුයුතු යයි කිඹරහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. 

ීටු ඉස  කරහ ඔඵතුභනනරහ අපි හිුපු ආඩාඩු නන  ත් 

 ොවිඹහු  කළටි දහරහ ඳ ංයක්කයපඹ ය නනන, රුපිඹ ක 

5,000 හුදරක්කය දුනනනහ.  ම් ආඩාඩු ඵරඹු ඳත් වුපහභ, ඒ 

වනහධහයඹ අයිනන යරහ  ග ඵනහ. දළනන ඒ රුපිඹ ක 5,000 වම්ඵ 

 නන නන නළවළ. අද අක්කයයඹු  ඳො වොය වනහධහයඹ  ර 

වම්ඵ  නන නන, රුපිඹ ක 6,250යි. ඇභ ගතුභනි, එදහ රුපිඹ ක 

1,300ු  ගබුණු  ඳො වොය මිටිඹක්කය අද රුපිඹ ක 3,000ක්කය  රහ 

 ග ඵනහ. අවුරුද්දු තුනන ඳහයක්කය  ඳො වොය දළම්භත්, රුපිඹ ක 

36,000ක්කය ඹනහ. ආඩාඩු නන  ඳො වොය වනහධහයඹ  ර 

රළ ඵනන නන යපිඹ ක 6,250යි. එ වභ ඵළලු ොත් අක්කයයඹු  

 ඳො වොය දහනනන රුපිඹ ක 15,000ු ්හ ළ ක හුදරක්කය විඹදම් 

නහ.  

රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ හර හ  ක නහල 

 ඹදීභ නතය කිරීභ පිළිඵ  ෝක්කය ථහ ශහ. කු්හ  ත් 

 ොවිඹහ ඇතුළු වළ භෝුභ අද  රොකු ප්රලසනඹක්කය ඇ ග  රහ 

 ග ඵනහ.  භොද,  ක නහල  ඹදීභ එ ඳහයුභ නතය ශහ. 

එයභ නතය යනන නන නළතු හරඹක්කය අය න නතය ශහ 

නම්, ඒ අඹු  භොක්කය  වෝ ්රභඹක්කය  වොඹහ නනන  ගබුපහ. දළනන 

 ක ඳළශ ඉත් යනනන ම්රු කුු රුපිඹ ක 1,000ක්කය 

දුනන නොත් අඩුභ ප නන අක්කයයඹ  ක ඳළශ ඉත් යනනන 

රුපිඹ ක 15,000ක්කයත් ඹනහ. එදහ රුපිඹ ක 1,200ක්කය නළත්නම්, 

රුපිඹ ක 2,000කිනන යපු ළ ඩ්ු අද රුපිඹ ක 15,000ක්කය ළඹ 

නහ.  ක නහල  ඹදීභ නතය යපු එ  වොයි. වළඵළයි, 

ඇභ ගතුභනි, ඒ තුළිනන කු්හ  ත් තු හිමිඹනනු  රොකු ඵරඳෆභක්කය 

947 948 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

 ග ඵනහ. Switch off යනහ හ ේ  ම්හ නතය යනහ. 

එක්කය  නකු ේ  ද ද නකු ේ වුභනහුයි  ම් ුයුතු 

යනන නන. එභ නිහ කු්හ  ත් තු හිමි ඹෝ  රොකු ළුලුු 

හුහුප දීරහ  ග ඵනහ.  

ඔඵතුභහත් දනනනහ,  කු්හ  ත් තු ර්භහනනත හ  ඹ දන අඹ  

රක්කය 20ක්කය විතය සිටින ඵ. ඒ රක්කය 20ුභ  ම් ප්රලසනඹ 

 ග ඵනහ. කුඩු ආඵහධ  වෝ  නත්  භොන ඹම් ප්රලසන 

 ග ඵනහ නම්, ඒ ප්රලසනරු උත්තයඹක්කය ඕනළ. වළඵළයි, එඹු 

උත්තයඹ  වොඹන භනන  ම් අඹුත් විඳුභක්කය  දනනන ඕනෆ.  ක 

නහල  ඹදීභ ම්පර්ප ඹනනභ නතය යරහ  ග ඵනහ. භහ 

උඳ ද්ල හය බහ ේදීත්  ඔඵතුභහ නන  ම් ළන ඉ කලීභක්කය  

ශහ. ඒ තභ ක්රිඹහත්භ  රහ නළවළ. අඩුභ ප නන 

අවුරුද්දු  දඳහයක්කය  වෝ  ක නහල  ඹදීභු අයඹ අවුරුදු 

 දු   වෝ තුනුත් රඵහ දුනන නොත්,   ම් ර්භහනනතඹ ය 

 න ඹනනන ඒ අඹු පුළුනනභක්කය රළ ඵයි කිඹරහ භහ හිතනහ. 

භහ ඊු ්හ  ත් ර්භහනනතඹ ළන ථහ යනන නන නළවළ.  භොද, 

තත් අභහතයහංල කීඳඹක්කය ළන ථහ යනනන  ග ඵන නිහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඊශඟු අ ප් දිසත්රික්කයඹු 

ඵරඳහන භළණික්කය ර්භහනනතඹ ළනත් භහ කි යුතුයි. ඉසය 

භළණික්කය ර්භහනනත හ නිඹළළුණු විලහර පිරික්කය අ ප් දිසත්රික්කය හ 

හිටිඹහ. අද ඒ පිරි නන වත යනන එක්කය නළවළ. යත්නපුය නය හ 

වළභ දහභ උ ද්ු 1,000ක්කය - 1,500ක්කය හිටිඹහ. යත්නපුය දිසත්රික්කය හ 

වළභ නයඹභ හිටි හ සුළු භළණික්කය යහඳහරි ඹෝ. නිවි ගරත් 

හිටිඹහ. අද ඒ අඹ භළණික්කය ර්භහනනත ඹනන ම්පර්ප ඹනනභ අයිනන 

 රහ. ඒු  වේතු තභයි, තභනන ේ ඉ් ම් ඵරඳරඹක්කය අය න 

ඳතරක්කය ඳනනන පුළුනන ්රභ ේදඹක්කය වදරහ දීරහ නළවළ. ඒ වහ 

අවුරුදු 50 විතය ඳළටිකිරිඹ ඉ කරනහ.  

ඊශඟු plans ටි ඉ කරනහ.  ම් ටි ඔක්කය ෝභ  වොඹහ 

නනන  රොකු හුදරක්කය ඹනහ. තභනන ේ ඉ් ම් තභනන ු  ඳතරක්කය 

ඳනනන ඵළවළ.  කලි  ග ඵන   නකුු  දනහ, පුළුනන නම් 

 ම්හ  වොඹරහ ඳතර ඳනනන කිඹරහ. ඒ නිහ භළණික්කය 

ර්භහනනත හ නිඹළ ශන අඹු වනඹක්කය රඵහ  දන ඹම්කිසි 

්රභ ේදඹක්කය වදනනන ඕනෆ. 

අුවනන ේ ඉ් ම් ඳතරක්කය ඳනනන  නත්   නකුු 

පුළුනනභක්කය නළවළ. ඳත්ත ර් දළනනවීභක්කය  වෝ ඳශ යරහ,  භනනන  

 ම් අඹු ඵරඳරඹක්කය රඵහ  දනහ කිේහභ අයි ගහය ඹක්කය 

ඉනනනහ නම් ඉදිරිඳත්  යි. අපි ඳහයක්කය  වෝ ඉ්භක්කය ආඩාඩුු 

ඳයහ නනන  ොු ළට් නි ේදනඹක්කය නිකුත් යනහ. ඒ ළට් 

නි ේදනඹ නිකුත් යරහ 6 භහඹක්කය ඇතුශත වුරුත් ඉදිරිඳත් 

වු ඩා නළත්නම්, ඒ ීයතයුවකර නහ. ඒ හ ේ ්රභ ේදඹක්කය 

වදරහ  ම් ඵරඳර නනන එ ලිහි ක යරහ දුනන නොත් භළණික්කය 

ර්භහනනතඹ ආයක්කයහ  යි. ඳත ක නළ ග වු පොත් භළණික්කය 

ර්භහනනතඹ නළ ග නහ. භළණික්කය  වොඹන අඹ අද එභ 

ුයුත් තනන ඉත්  රහභ ගිහිනන.  

ංහරු ඵහිනනනභ  දනන නන නළවළ. අඩුභ ප නන නහනනන 

ගිඹත් අ කරහ  න එනහ. එභ නිහ අපි ඳසු ගිඹ හර හ "මිණි 

කිරුශ" කිඹරහ ළ්ුවනක්කය ක්රිඹහත්භ ශහ. ම්ර ඉනනනහ 

භළණික්කය ර්භහනනත හ  ඹ දන සුළු පිරික්කය. එභ ළ්ුවන 

තුළිනන  ම් අඹු භළණික්කය ර්භහනනත හ  ඹ දනනන අසථහ රඵහ 

දුනනනහ. භභ කිඹනන නන, එ වභ ්රභ ේදඹක්කය  වෝ වදරහ, 

භෘද්ධිරහභී ඩා්හඹභු  වෝ   ම් ර්භහනනතඹ ය න 

ඹනනන අසථහ රඵහ  දනනන කිඹරහයි. ංංර ඉවුරු ්නන නන 

නළ ග, ඟ භළද භළණික්කය යනනන පුළුනන. ළලි ට්රළක්කයුර් එක්කය 

නනනහ හ ේ  න යි. භළණික්කය  ඳොඩ්්යි අය න එනන නන. 

අ තනන එක්කය   නනන නන නළවළ. ංහකිනන ළලි කියුබ් එක්කය 

 ෝු   නනහ හ ේ  අවුරුදු සිඹඹක්කය   ේ භළණික්කය 

ළරුත්  ෝු   නනන නන නළවළ.  භොද, භළණික්කය එ වභ 

වම්ඵ  නන නන නළවළ.  

රු හමිණි විජිත් විජඹහුණි ද   ොයිහ ඇභ ගතුභහ එ වභ ඒ 

ළන දනනනහ.  භළණික්කය ර්භහනනතඹ අද නළ ග  රහ  ග ඵනහ.  

අ ප් යුු වි ද්ල විනිභඹ ළ ක ඹනනභ  නහ ර්භහනනතඹ. එභ 

නිහ  ම් පිළිඵ ඹම්කිසි ්රභ ේදඹක්කය වදරහ,  ග ඵන ීය ග ලිහි ක 

යරහ, භළණික්කය ර්භහනනත හ  ඹදන ජනතහු වනඹක්කය රඵහ 

 දනනන ඕනෆ. අ ප් ප්ර ද්ල හ එදහ එභ ර්භහනනත හ නිඹළලී සිටි 

අඹ නන අද  ඵො වොභ සුළු පිරික්කය තභයි භළණික්කය ර්භහනනත හ 

නිඹළලිරහ සිටිනන නන. වනඹක්කය  නොරළබු පොත් ඉතුරු පිරිත් 

 ම් ර්භහනනත ඹනන ම්පර්ප ඹනනභ අයිනන  ේවි. ඒ නිහ- 

[ඵහධහ කිරීම්] ඇභ ගතුභහ ඉනන නන ඒ භත හ. එතුභහත් කිඹනන නන, 

භළණික්කය ර්භහනනතඹු ීටු ්හ වනඹක්කය රඵහ  දනනන ඕනෆ 

කිඹරහයි. එ වභ නළ ග වු පොත් සිදු නන නන  මිනිසුනන  වො යනන 

ඳත ක ඳන එයි.  

තභනන ේ ඉ්භු ''රයිනන'' එ නනනු ඵළරි වු පොත්  ඉ්භ 

තභනන ේ නිහ  ඳත ක ඳනහ.   ම් ළන ඵරනනන  දළනන ආඹතන  

දවඹක්කය විතය ඇ ග ය   ග ඵනහ. සිප්පු අ කරනනන එච්චය  

ආඹතන   නළවළ. කුඩු අ කරනනන එච්චය   ආඹතන  නළවළ. ආඹතන 

දවඹක්කය විතය දහරහ  ග ඵනහ, අහිං භුවය ඹක්කය ඳතරක්කය 

ඳනහ නම් ඒ අ කරනනන. මිනිසුනනු අභහරුයි. මිනිසුනනු  

වනඹක්කය රඵහ  දනනන ළ් පිළි ශක්කය ස ය  දනනන කිඹහ 

ඉ කරහ සිටිමිනන  භ ේ චන ස කඳඹ අනන යනහ. සතු ගයි.  

 
[අ.බහ. 1.43] 
 

ගු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ය ය (කළන්තළ  ශළ ෂමළ 

ක යුතු අමළතයතුය ය) 
(ரண்தைறகு (றயற) சந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்யம் 

சறயர் அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 

and Child Affairs) 

 මූරහනහරඪ  රු භනනත්රීතුභනි, අද ද ේ අභහතයහංල 

වතය ළඹ ශීර් ම්ඵනනධ  හච්ඡහ න  ම් අසථහ  

අුවයහධපුය දිසත්රික්කයඹු  වි ලේ ළ්  ොුක්කය   යන, 

ංර්ධනඹ හ ේභ ප්ර ගරහබ  රළ ඵන  අභහතයහංල කිහිඳඹ  

ළඹ ශීර් හච්ඡහ න  භො වොතක්කය. ඹවඳහරන යජඹ ඹු ත්  

ආයම්බ  රහ  ග ඵන ළ් පිළි ශ ම්ඵනනධ  ටි ඹනන  වෝ  

අදවස දළක්කයවීභු අසථහ රළබීභ ළන භහ වි ලේ ඹනන තුම් 

 නහ. භහ හුලිනනභ නන තෝ ඹනන   ම් හයපඹ භතක්කය 

යනනනු අලයයි.  

ඉ ගවහ හ ප්රථභ තහු,  අ ප් ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ ේ 

ංවිධහඹත්ඹ  ඇ ග, රු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ  ප්රධහනත් ඹනන 

අුවයහධපුය දිසත්රික්කය හ  කනෆ ප්ර ද්ල හ  ොවි ඳවු කර 

 ොවි හනනතහනන 500ක්කය ඒයහශී  ය,  හනනතහ   ොවි 

ංවිධහන ආයම්බ  කිරීභු  වි ලේ  ම් ම්රනඹක්කය  ඳළළත්වීභු  

වළකිඹහ රළබුපහ. ඒ වි ලේ ළ්ුවනක්කය.  කනෆ ප්ර ද්ල හ  

එඹ ආයම්බ   ශේ. වි ලේ ඹනන   කනෆ කිඹනන නන   එක්කයත් 

ජහ ග ඳක්කය ආඩාඩු හර හදී  කනම් භවළලි  ංර්ධන 

ුයුතු ආයම්බ  ශ ප්ර ද්ලඹක්කය.  ම් න විු  එශළු හ  

ඉතහභ ඉවශ භට්ු භනන යන ප්ර ද්ලඹක්කය. එළනි ප්ර ද්ලඹ   ඒ 

අඹ ේ ආර්ථිඹ  ලක්කය ගභත් කිරීභු හනනතහනන විඵර 

ළනනවීභු එළනි ළ්ුවනක්කය ආයම්බ කිරීභ ම්ඵනනධ  අපි 

වි ලේ ඹනන තුම්  නහ.  භොද,  භ ේ  අභහතයහංලඹු 

949 950 

[රු ජහන ක්කයකුඹුය භවතහ] 
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අභතය ෘෂිර්භ අභහතයහංල ඹුවත්, ත අභහතයහංල 

පනහකිනන    භළනි ළ්ුවනන  ම්  න ොු   ආයම්බ 

ය  ග ඵනහ. එළනි ළ්ුවනන ආයම්බ කිරීභ ළන අපි තුම් 

 නහ.  

 ඳො වොය  වනහධහයඹ ළනත් භහ භතක්කය යනනනු  ඕනෆ. 

 භොද,  ම්  න ොු   ඳො වොය වනහධහය  ළ් පිළි ර 

ඉතහභ  හර්ථ  අයමහ  ග ඵනහ. අ ප්  යජඹ වයවහ  ම් 

 ඳො වොය වනහධහයඹ අ ප්  ොවි ජනතහු, ඒ අඹ ේ ගිණුභු 

ඍජු  රළ ඵන ආහයඹු ුයුතු ළරසුම් ය  ග ඵනහ.  අපිු  

භතයි,  එදහ  ම්  ුයුත්ත ආයම්බ  න ොු  විවිධ භත භතු 

වුපහ.  වි ලේ ඹනන උද් කෝප ඳහ ආයම්බ වුපහ. නහුත්  ම් 

 න ොු   ඳො වොය වනහධහයඹ ඉතහභත් හර්ථ විධිඹු ය 

 න ඹනනනු අසථහ රළබී  ග ඵනහ.  ඒ ම්ඵනනධත් අපි 

තුම්  නහ. එයිනන   ොවිඹහු   තභනන ේ ුයුතු  කනමිනන 

ය  න ඹනනන අසථහක්කය  උදහ  නහ.   

 කුඩු  යෝඹ ළනත් කිඹනනන  ඕනෆ.  අ ප් ප්ර ද්ලර 

කුඩු  යෝඹ නිහ  ද ප නන කී  ද නක්කය භයපඹු ඳත් 

 නහද කිඹහ අපි දනනනහ.  භසතඹක්කය වළටිඹු  ත්තහභ ය ට්  

තුනනදහවු එවහ පිරික්කය කුඩු  යෝඹ නිහ භයපඹු 

ඳත් නහ.  

වි ලේ ඹනනභ,  ම්  යෝඹු ඍජු ඵරඳහන "Glyphosate'' 

කිඹන  ක නහලඹ  න ඒභ අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ 

 භ වඹවීභ ඹු ත්  ම් න විු ම්පර්ප ඹනනභ තවනම් ය 

 ග ඵනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභ ගතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹු ත විනහ කඹ හරඹක්කය 

 ග ඵනහ. 

 

ගු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ය ය  
(ரண்தைறகு (றயற) சந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

ඒ නිහ අද න විු  වො ජරඹ; පිරිසිදු ජරඹ රඵහ  දනනන 

අඳු පුළුනන  රහ  ග ඵනහ. ඒ තුළිනන කුඩු  යෝඹ අභ 

ය ළීයභු අඳු වළකිඹහ රළියරහ  ග ඵනහ.  

ෘෂිර්භහනනතඹ ඳළත් තනන, අ ප් කිරි වයකුනනු අලය තෘප 

භමි ස යනනන අඳු පුළුනනභ රළියරහ  ග ඵනහ. ඒහ 

විනහල  රහ ඹන වළටි එදහ අපි දළක්කයහ. අද න විු  ෘමිනහල 

ළනි  ඳහවිච්චි ඹනන ඉත් ය  ග ඵන නිහ ඒ තෘපභමි 

ආයක්කයහ ය  න, අ ප් කිරි ඹනනු අලය තප  ොශ ටි 

රඵහ  දනනන වළකි  රහ  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ,  විලිනන 

 තොය ආවහය ප්රර්ධන ළ්ුවනන ආයම්බ යරහ  ග ඵනහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභ ගතුමිඹ, ථහ අනන යනනන. 

 
ගු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ය ය  
(ரண்தைறகு (றயற) சந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

අ ප් අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ  වි ලේ අධහනඹක්කය  ම් 

ම්ඵනනධ  ඹොහු  රහ  ග ඵනහ. රුණු-හයපහ පනහක්කය 

ම්ඵනනධ ථහ කිරීභු  ගබුපත්, හරඹ වයස වී  ග ඵන නිහ ඒ 

සිඹ කර කීභු අසථහක්කය නළවළ. හරිභහර් අංලඹ ත්තහභ, විජිත් 

විජඹහුණි  ොයිහ අභහතයතුභහ  ම් න විු අුවයහධපුය 

දිසත්රික්කය හ විලහර ංර්ධන ළ්  ොුක්කය ආයම්බ යරහ 

 ග ඵනහ. ඒ ළන අපි  එතුභහු සතු ගනනත  නහ. ඒ අුව, 

අ ප් ප්රධහන ළේ පනහක්කය  ම් න විු න තහක්කයපඹ අුව 

නවීයපඹ කිරී ම් ුයුතු ආයම්බ ය  ග ඵනහ. ඳවශ භ කතු 

ඔඹ යහඳෘ ගඹ ආයම්බ යනනනු ුයුතු අයමහ  ග ඵනහ. ඒ 

නිහ විලහර ළ්ුවනන පනහක්කය ආයම්බ  රහ  ග ඵනහ.  

හරඹ වයස වී  ග ඵන නිහ සිඹලුභ රුණු කිඹනනනු 

අඳවසු තත්ත්ඹක්කය  ග ඵන  වයිනන, අදහශ රුණු- හයපහ 

වභළගත* යනහ. ඒ අුව, අ ප් අභහතයතුභනනරහ ේ ළ් 

පිළි ශ හර්ථ ය  න ඹනනනු සිඹලු ලක්කය ගඹ, නධර්ඹඹ 

රළ බ්හ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමිනන භ ේ චන ස කඳඹ අනන 

යනහ. 

 

[අ.බහ. 1.50] 
 

ගු පළලිත මතලරප්මපුම මශතළ (අභයන්තර ක යුතු, 
ලයඹ වංලර්ධාන ශළ වංවහකිිනක ක යුතු නිමයෝජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரயே தப்ததய - உள்பக அலுல்கள், 

டமல் அதறறயத்ற ற்யம் கனரசர அலுல்கள் தறற   

அகச்சர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 

Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 

Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අභහතයහංල වතය ළඹ ශීර් 

විහදඹු රක්කය න අද ද ේ ඒ පිළිඵ ථහ කිරීභු රළබීභ ළන 

භභ ඉතහභත්භ තුම් නහ. ඳරියඹ ආයක්කයහ කිරීභ පිළිඵ 

ථහ යනනනු  ඵො වෝ රුණු-හයපහ  ග ඵනහ.  ම් එ 

යහඳෘ ගඹක්කය ළන ථහ යනනනු ඳළඹ තුනක්කය  ගබුපත් 

ප්රභහපත් නන නන නළවළ. ඒ තයම් ඳරිය වහනිඹක්කය  ම් ය ට් සිදු 

 නහ.  

අ ප් ජනහධිඳ ගතුභහත් රහු රළදි අ ඹක්කය නිහ,  ම් ය ට් 

තය තත්ත්ඹ පිළිඵ -ඹථහර්ථඹ- වි  ඳශකිනන  ටි ඹනන 

වනන යනහ.  
 

''අද භවය  වොරුනන ඇ  රොකුු සුදු   යද්ද 

නන අයුරු  ප්නහ අඳ තු ඵළද්ද 

නිරධහරි ඹොත් උනන ටි යමිනන සුද්ද 

ඉ් වළය සිටින එ අම්භඳහ ළත නළද්ද? 
 

ගිනිඹම්  ඳො ශො නහඹ ඹන භවහ ඳුඹ 

සිසිරක්කය  නොභළ ග ඳරියඹභ ියඹ හුසුඹ 

සිඹඹු අනූක්කය  ගබු ජහ ග නඹ 

නහ යුු වින  රු ේ  ම්  වොරුඹ 
 

උදලු මිුක්කය  ඳො ක මිනි ක්කය ඳන  ොු 

ීය ගඹ ඇස අරියි භවහ යකුකු  රු 

ඳුහ  රොරි පිටිනන  රොකු උනන ඹන රු 

 ම් ීය ගඹ නියි  වොය පකු  රු 
 

රි ේනන ිය ම්  ම් ඳළශ හිු වහු 

ඳළර හිුනනන යු දළුවත්    යේහු 

දඬුම්  නොදුනන නොත්  ම් න  වොරුනන වු 

ජනඳ ගතුභනි උනනුයි  ම් සුත්  වු 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ඵළලු ඵළලු වළභ තළනභ ස ඳනහ   වොරුඹ 

ත ඳළත්තකිනන  ඳො ශොභ නන රැශඹ 

 ම්හ  භ වභ සිදු න එ වරි දුඹ 

 වු උඳදින දරු ෝ ත ත   අයපඹ 

 
ළලි  ෝ දභහ ංහ ඇලි      ළනසීභ 

ඳස  ක අයනන භව  ඳො ශො  දදරීභ 

කුණු ඳු හ  ක අලි ටි  මිඹඹහභ 

රු ජනඳ ගතුභනි  භභ ම්ඳත්   රැදීභ 

බහයයි ඔඵු ජනහරි 8දහ                   සිුභ 

 
 ොවිතළනන පුයනහ අඩුඹ  ම් භව  ඳො ශො        භත 

භත් කුඩු  ඵදයි ඳහ ක ඹන ශහුනන                           වු 

පිරිසිදු ඳළනන ටික්කය ඉ කරහ දරුනන   ක හපු     ය ට් 

හුළු යු පුයහ භත් ඳළනනව ක පිරී ඇ ත් 

 
ෂළක්කයුරි නිහ ඳරියඹභ      විනහලඹ 

අ කර නිහ නිරධහරි උනන  අතඹ 

ීය ගඹ නිදයි ධන ඵර ඇ ග එවුනන  ඇ ත් 

 බ්යරහ  දනනන රු ජනඳ ගතුභනි අ ප් 

 
 ම් විනඹු එ යහි වඬ ක  නළ  ේහ 

ීය ගඹ ීටු ළ ක ඹනන ඇස      ඇ ර්හ 

ඵරතු අඹ ේ ඉව  භොශ ටි                        වළ ද්හ 

දඬුම් රළබී  ම්  වොරු ටි නළ ේහ 

 
 ම්  ේ  ොඳුරු  ග  නන   ො කවිනඹ 

ඳරහ දභහ භයහු ඳරිය  දිනඹ 

ජනඳ ගතුභනි ඔඵ වු  භඹ ශ  වළකිඹ 

නළත්නම්  නන න යු අයප  න  එඹ 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු ත විනහ කඹ හරඹක්කය 

 ග ඵනහ. 

 
ගු පළලිත මතලරප්මපුම මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயே தப்ததய) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භභ ඒ වි ඹනන කිේ ේ, භහ 

නි ඹෝජනඹ යන ළුතය දිසත්රික්කය හ  ග ඵන ීටවතළනනන 

කිඹන ප්ර ද්ලඹ ම්ඵනනධයි. ඒ තනියභ  ක  ොරිඹක්කය. 

ීයතයුවකර  නොන විධිඹු -ඳ ගන ීය ග - රී ගරු අුවකර 

 නොන විධිඹු- හර්ෂි ඵරඳරඹක්කය වදහ න පනනහයභු, 

චඩා කභු නයඹ භළද් ද්, LRC  ඉ්  ම් ඒ  ක ශ ඳත්හ 

 න ඹනහ. ඒ  වේතු නන ඒ ප්ර ද්ල හ ජීත් න ඳවු ක වතළිස 

පන හභහනය ජනතහ අනන ගභ අයප තත්ත්ඹු ඳත් 

 රහ  ග ඵනහ. ඒ ළන අපි ථහ ශහ. ඒ ම්ඵනනධ ඹනන භභ 

ලුතය DCC එු  ඹෝජනහක්කය ඉදිරිඳත් යරහ භභ ඒ ළන 

ථහ ශහ. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු පුදුභයි, DCC 

එ ක්කය බහඳ ගතුභහ කිේහ, "අපි ඒ ළන  ක  ොරි හ 

අයි ගහයඹහ නන අවහු" කිඹරහ.  

දිසත්රික්කය ම්ඵනනධීයප මිම් රැසවී ම් හ ක  රහ හිුපු ඒ 

 ක  ොරිඹු ම්ඵනනධ ධනඳ ගඹහ ේ වචය ඹෝ ටි, 

පනනහය ඹෝ ටි, ඳහතහර හභහජි ඹෝ ටි එ ඳහයුභ 

නළගිට්ුහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] ඒ ළන ඳරීක්කයපඹක්කය යනනන කිඹරහ 

අපි ඉ කලුහ. එ වභ ඉ කරරහ භභත්, දිස ත්රික්කය   කම්තුභහ ඇතුළු 

නිරධහරිුවත් එතළනු ඹන ොු, ඒ  ක ශ තනියභ 

පනනහයයිනන නන, චඩා කනන නන, ඳහතහර හභහජියිනන නන 

පිරිරහ. එතළනු හුත් ඹනනන  දනන නන නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්කය] 

අද  ම් ය ට් ඒ හ ේ විනහලඹක්කය සිදු න තළනු ඳහර්ලි ම්නනතු 

භනනත්රීය ඹකුුත් ඹනනන ඉ්ක්කය නළවළ. භභ අ ප් 

ජනහධිඳ ගතුභහ නන ඉතහභත් රුපහ නන ඉ කරහ සිටිනහ, ඒ 

ළන  ොඹහ ඵරනනන කිඹරහ. නිරධහරිුවත් ඒ ළන කිසි 

 වවි කරක්කය ඵළලි කරක්කය නළතු, ඒ අඹ ේ  කලිරු, ඒ අඹ ේ 

ඵර පුළුනනහයම්රු ඹු  රහ ීය ගඹ ක්රිඹහත්භ  නොය 

ඉනනනහ. ඒහ නත්රහ,  ම් ය ට් භවජනතහු - ම් ය ට් 

පුයළසිඹනනු- නිදව ේ ජීත්  නනන පුළුනන ඳරියඹක්කය වදරහ 

 දනනන කිඹරහ භහ ඉ කරහ සිටිනහ. සතු ගයි. 

 

[தற.த. 1.54] 
 

ගු වී.එවහ. රළධාක්රිහනන් මශතළ (අධායළපන රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறயஷ்ன் - கல்ற இரஜரங்க 

அகச்சர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 

Education) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சு சம்தந்ரண 

இன்கந றரத்றல் ரட்டில் ரழ்கறன்ந ததயந்மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் சம்தந்ரகப் மதச மண்டிது அசறம். 

இர்கள் கறட்டத்ட்ட 200 யடங்கலக்கு தொன்தை இந் 

ரட்டிற்குத் தரறனரபர்கபரக ஆங்கறமனரல் தகரண்டு 

ப்தட்டர்கள். இந்ச் சதோகத்றன் றடிவு ன்தது இன்யம் 

எய தொட்டுக்கட்கடரண சூழ்றகனறல் இயப்தகம 

ரங்கள் அரணறக்கக்கூடிரக இயக்கறன்நது. இன்ய 

ததயந்மரட்டத் தரறனரபர்கலக்குப் தல்மய தறச்சறகண 

கள் இயந்ததரலறலும்கூட, அறல் உக்கறரண 

தறச்சறகணரக இயப்தது, அர்கபறன் சம்தபப் தறச்சறகண 

ன்ய தசரல்னனரம். அந்பவுக்கு அர்கள் கடந் என்நக 

யடங்கபரகச் சம்தப உர்வு துவுறன்நற றகவும் 

கஷ்டப்தட்ட றகனறல், அண்கறல் சம்தப உர்வு மகரரறப் 

மதரரட்டம் டத்றணரர்கள். அன் றகபரக, இயறமச் 

சம்தபப் மதச்சுரர்த்கரணது, கடந் இண்டு 

ரங்கலக்கு தொன்தை கடததற்ய, ற்மதரக சம்தபத்கப் 

ததநக்கூடி ரய்ப்தைக் கறகடத்து. அறலும், எய சதோகத்றன் 

சம்தபத்கத் லர்ரணறக்கக்கூடி ததரயப்தரணது, 

கறட்டத்ட்ட 4 - 5 மதயக்கு ட்டுப்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்நது. 

அரது, தரறல் ங்குகறன்ந கம்தணறககப கத்துக் 

தகரண்டு அகணத் லர்ரணறக்கறன்ந கனதலத்கக் 

தகரண்ட சதோகரக ங்கலகட சதோகம் இயப்தகறட்டு 

ரங்கள் றகவும் மகணகடகறன்மநரம்.  

அதுட்டுல்ன, அர்கலகட தறள்கபகபறன் 

றர்கரனத்கரது ல்ன தொகநறல் அகத்துக்தகரள்ப 

மண்டுரணரல் இன்ய அர்கலக்கு ல்ன கல்ற அநறக 

ங்கமண்டிது ங்கலகட கட்டரக் கடகரக 

இயக்கறன்நது. அர்கள் கல்றகப் ததற்யக்தகரள்பக்கூடி 

ககறல், இப்தைற அசரங்கம் தன தரடசரகனகபறல் 

கட்டடங்ககப அகத்துக்தகரடுப்தற்கு தொன்ந் 

ததரலறலும், அற்கந அகப்தற்கரண கரறககபப் 

ததற்யக்தகரள்ற்கு சறகள் இல்கன ன்தக ரன் 

இங்கு ணயத்த்துடன் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 

இன்யம் ரங்கள் ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சர் 

தகப வீன் றமரரக்க அர்ககப அணுகற, இந் 

றடம் தரடர்தறல் ககத்து, உரற லர்வு கரண்தற்கு 

டடிக்கக டுக்கப்தட்டியக்கறன்நது. ரன் 

953 954 

[රු ඳහලිත  තයප් ඳරුභ භවතහ] 
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றகணக்கறன்மநன். தகு றகறல் தகப அகச்சர் 

அர்கள் இற்கு எய ல்ன லர்கப் ததற்யத்யரர் ன்ய. 

தணணறல், அர் ததயேர ரட்ட க்ககபப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ஏர் அகச்சரக இயக்கறன்ந 

கரத்றணரல், அயக்கு இந் றடம் தற்நற ன்கு தரறயும். 

அந் ககறல் அர் அங்குள்ப தறள்கபகலக்கு ல்ன 

கல்றகப் ததற்யக்தகரடுப்தற்கரகப் தரடசரகனகலக்குத் 

மகரண கரறககப ங்கற, அங்கு கட்டடங்ககப 

அகத்துக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுக்க 

மண்டுதன்ய ரன் இந் மத்றமன மகட்டுக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன்.  

இந் ரட்டிமன டக்கு, கறக்கறல் இயக்கறன்ந க்கபறன் 

மதரரட்டங்கள் இன்ய மசற அபறலும் சர்மச 

அபறலும் அர்கபது தறச்சறகணகள்லது கணத்க ஈர்க்கச் 

தசய்துள்பண. அணரல் அம்க்கள் தொகம்தகரடுக்கறன்ந 

தறச்சறகணககபத் தரறந்துதகரள்பக்கூடி சூழ்றகன 

ற்தட்டியக்கறன்நது. அமமம் இன்ய து கனக க்கள் 

தன மதரரட்டங்ககப டத்றததரலறலும் அர்கபறன் 

தறச்சறகணகள் மசற அபறல்கூட உப்தடறல்கன; 

இற்கநத் மசற கனர்கள்கூட உர்ந்து 

தகரள்பறல்கன ன்தக ரன் இந் மத்றல் 

ணயத்த்துடன் தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன். 

ஆகம, இவ்ரநரண தறச்சறகணகள் லம்ததரலது, அற்கு 

உரற லர்கப் ததற்யக்தகரடுக்கமண்டி ததரயப்தை இந் 

ரட்டிலுள்ப மசற கனர்கலக்கு இயக்கறன்நது. 

தணன்நரல், ததயேர ரட்டத்றல் இம்தொகந ததயம் 

தரன்கரண ரக்குகள் இந்ப் தைற அசரங்கத்றற்குக் 

கறகடத்து ன்தக இந் இடத்றமன ஞரதகப்தடுத் 

மண்டும்.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்கலக்கு இன்தம் எய றறடம் உள்பது. 

 

ගු වී.එවහ. රළධාක්රිහනන් මශතළ  
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறயஷ்ன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இன்ய ததயேர ரட்டத்றல் றசரத்க 

ம்தறக்தகரண்டியக்கறன்ந க்கலக்கு உ ரணறம் 

கறகடப்தறல்கன ன்தது றக யத்த்றற்குரற இன்ததரய 

றடரகும். அத்துடன் இன்ய ததயேர ரட்ட க்கள் 

க்கநறச் தசய்ககறல் ஈடுதடுகறன்நமதரதும் க்கநறகபறன் 

றகனகள் றகக் குகநந்ன் கரரக அர்கள் க்கநறச் 

தசய்கககக் ககறடுகறன்ந சூழ்றகனயும் உயரகறறயக் 

கறன்நது. ஆகம, அசரங்கம் இர்கபறன் தறச்சறகணககபத் 

லர்க்கக்கூடி றட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத்மண்டும் 

ன்தம ங்கலகட எய மகரரறக்ககரக இயக்கறன்நது. 

ணம, மரட்டத் தரறல் எயதைநறயக்க, றசரத் 

துகநறயேயக்கறன்ந க்கலக்கு உ ரணறம் கட்டரம் 

தகரடுக்கப்தட மண்டும். அர்கலகட உற்தத்றக்மகற்தச் 

சந்க ரய்ப்தைக்ககபப் ததற்யக்தகரடுப்தற்கரண 

டடிக்கககள் தொன்தணடுக்கப்தட மண்டும் ன்தகயும் 

ரங்கள் இந் இடத்றமன தரறறத்துக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநரம்.   

ததயேர ரட்டத்றமன சறக்கறன்ந க்கள், து 

தறச்சறகணககப இந்ச் சகதக்கு டுத்துக்கூயன் தோனரக 

அற்கநத் லர்த்துக்தகரள்ப தொடியுதன்ந ம்தறக்ககயுடன் 

ரன் ங்கலக்கு ரக்கபறத்து இந்ச் சகதக்கு ங்ககப 

அதப்தறறயக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இங்கு ந்து ரங்கள் 

மதசுகறன்ந எவ்தரய றதொம் கடதொகநறமன 

தசற்தடுத்ப்தடுர ன்தது ங்கலக்குச் சந்மகரக 

இயக்கறன்நது. ஆகம, றர்கரனத்றமன இந் ரட்டிதகட 

கனர்கள் இற்கந உர்ந்து தசற்தட மண்டும் 

ன்தக எய மகரரறக்ககரகக் மகட்டுக்தகரண்டு, 

ன்தகட உகக றகநவுதசய்கறன்மநன்.  ன்நற.  

க்கம். 

 

[අ.බහ. 1.58] 
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු රළබී  ග ඵනන නන   ටි 

හරඹක්කය. ළවිලි ර්භහනනත  අභහතයතුභහත්  ම් රු බහ තුශ 

සිටින නිහ එතුභහ ේ වි ලේ අධහනඹ  ඹොහු යනනන 

ළභළ ගයි, ඉ ගවහ හ සිුභ අ ප් යුු විලහර වි ද්ල විනිභඹ 

ප්රභහපඹක්කය   නන අ ප් ය ට්  ත් නිසඳහදනඹ  ළන.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ විහද හදීත් 

 ම් හයපඹ අපි රු අභහතයතුභහ ේ අධහනඹ ු   ඹොහු ශහ. 

වි ලේ ඹනනභ අද අ ප් ය ට්  ත් ර්භහනනතඹ ඉ ගවහ හ 

ඵයඳතශභ  ේදීයඹ තත්ත්ඹු හුහුප  දන අසථහක්කය ඵු 

ඳත්  රහ  ග ඵනහ. ඔඵතුභහ දනනනහ ඇ ග,  1995නන ඳස ේ  

අ ප් ය ට්  ත් නිසඳහදනඹ අඩුභ ර්ඹ ඵු  දළම්ඵර් 

31ළනිදහ න විු  ම් ර්ඹ ඳත් න ඵ. ඔඵතුභහ  ම් ළන 

උනනනදුක්කය දක්කයන ඇභ ගය ඹක්කය නිහයි භභ  ම් කිඹනන නන. 

ඔඵතුභහ අඩුභ  ත් නිසඳහදනඹ  නහ අභහතයයඹහ වළටිඹු 

රංහ  ත් ඉ ගවහ හ හර්තහ  ඳොතු එතු  නහ. ඒ 

නිඹඟඹු රගු යනනන එඳහ. ඔඵතුභහු නිඹඟඹ ඳහරනඹ යනනන 

ඵළරි ඵ භභ  දනනනහ.  ත් නිසඳහදනඹ අඩු වු ඩා  ො වොභද 

කිඹරහ භභ කිඹනනනම්. ඔඵතුභහ  ත් නිසඳහදනඹ නිඹඟඹු රගු 

යනනන  වදනහ. ඊු ඉසය රහ  ම් ය ට් නිඹඟ  ගබුපහ.  

1995නන ඳස ේ නිඹඟ  ගබුණු එභ අසථහ 2016 ර්ඹද 

කිඹරහ භභ තහුනනනහනන ේ නන අවනහ. 2016 විතයක්කය 

 නො යි,  ම් යු ඵයඳතශ නිඹඟ තත්ත්ඹනනු හුහුප දුනන නන. 

2014 ර් හ  කි රෝග්රෆම් මිලිඹන 340ක්කය දක්කයහ  ත් අසළනනන 

ළ ක වුණු යු අ ප් යු. 2015ත් ඒ ආනනනඹු ආපු යු. 2016 

න විු  ත් කි රෝග්රෆම් මිලිඹන 300ක්කයත් නනන ඵළරි ඊ හ 

 ත්  නන ද්සිඹ රුයි ගි හ.  ත් කි රෝග්රෆම් මිලිඹන 4000ක්කය 

විතයයි ඊ හ වික්කය ක්කය.  

දස  දක්කය ඳත්න  ත්  නන ද්සිඹ, දළනන දු සීභහ 

 රහ  ග ඵනහ, රු අභහතයතුභනි. ඒ වු ඩා  ො  වොභද? 

ඒු නිඹඟඹ ළයදිහයඹහ ඵු ඳත් යනනන එඳහ. 

තහුනනනහනන ේරහ  ඳො වොය වනහධහයඹ ළපුහ. අපි    ඳො වොය 

මිටිඹක්කය රුපිඹ ක 1300ු දුනනනහ.   ත්  ොවිඹකුු අක්කයයඹු 

 ඳො වොය මිටි 16ක්කය අලය  නහ. දළනන දභනන නන  ඳො වොය මිටි 

තුනයි, වතයයි. ඒ ක්කය ප්ර ගපරඹ තභයි  ත් අසළනනන අඩු වීභ.  

කු්හ  ත්තුලිනන  ම් ය ට්  ත් නිසඳහදන ඹනන සිඹඹු 72ක්කය 

ම්පර්ප යනහ. අද ඒ ම්පර්ප යනනන ඵළරි  රහ 

 ග ඵනහ. අඩුභ තයමිනන  භය අඹ ළ ඹනන  ඳො වොය 

වනහධහයඹ රඵහ දීභු ඵරහ ඳො යොත්තු  නහද කිඹරහ භභ 

තහුනනනහනන ේ නන අවනහ.  භය අඹ ළ ඹනන 

තහුනනනහනන ේ ේ  කලි රුපිඹ ක ියලිඹන 4ු ළ ක ප්රභහපඹක්කය 

ඳහ දභරහ ඉයයි. ඒ විතයක්කය  නො යි, තහුනනනහනන ේ ේ 

 ඳොට් එ ක්කය  ග ඵනහ  "P and M Levy" එ. 2010 සිු පිු 

යු ඹන වළභ    ත් කි රෝකිනනභ රුපිඹ ක 3.50  ස ඵද්දක්කය 

955 956 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ඳනරහ  ත් ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ අයහුදරක්කය  ත් ංර්ධන 

භඩා්රඹ වළදුහ. දළනන යවි රුපහනහඹ හුද ක ඇභ ගයඹහ 

තහුනනනහනන ේ ේ  ඳොට් එුත් වනනන වදනහ. 

තහුනනනහනන ේ ශඟ රුපිඹ ක ියලිඹන 6.5ක්කය  ග ඵනහ. ඒ නන 

තහුනනනහනන ේ  ශේ  භොනහද? තහුනනනහනන ේ නන ඒත් 

නනන ඹනහ.  

අපි දනනනහ, තහුනනනහනන ේ භහයහනන ග ුන  ඹදී ඉනනන 

ඵ.  එ  රහ ළියනට් අභහතය ධුයඹ අතවරිනනන ඳහ 

තහුනනනහනන ේ රළවළස ග වුපහ. භ ේ  රහ අය  න වරි 

තහුනනනහනන ේ රුපහය නළඟිුරහ කිඹනනන  ම්  "P and M 

Levy"  එ තහුනනනහනන ේ නනන  දනහද නළද්ද කිඹරහ. ඒ 

නනන  දනනන ඵළවළ. ඒ  ම් ය ට් කු්හ  ත් තු හිමිඹනනු අයි ග 

හුදරක්කය; ඒ  ම් ය ට් භධය ඳරිභහප  ත් තු හිමිඹනනු අයි ග 

හුදරක්කය;  ම් ය ට් භවහ ඳරිභහප  ත් තු හිමිඹනනු අයි ග හුදරක්කය. 

ඒ වළදු ේ  න  භොුත්  නො යි, pure "Ceylon Tea" 

 රෝ හ ප්රචලිත යනනනයි; ප්රර්ධනඹ යනනනයි.   

 මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ අවුරුද් ද් අඹ ළඹ 

විහද හදීත් භභ නවිනන දිහනහඹ ඇභ ගතුභහු  ම්  ඹෝජනහ 

ශහ. චීනඹු අක්කයය 15,000  දනනන  නො යි ථහ යනනන 

ඕනෆ. චීනඹු  ම් ම්ඳත් විකුපනනන  නො යි ථහ යනනන 

ඕනෆ. තහුනනනහනන ේරහ චීනඹු ථහ යනනන ළු  ත් ප්රචලිත 

කිරීභ පිළිඵ හච්ඡහක්කය  යනනන. අද චීන හ ළු  ත් බී ම් 

ප්රපතහක්කය භතු  රහ  ග ඵනහ. තහුනනනහනන ේ ශඟ  ග ඵන 

රුපිඹ ක ියලිඹන 6.5 ඳහවිච්චි යරහ චීනඹ පුයහ ළු  ත් ප්රචලිත 

යනනන. චීන හ තරුප ජනවනඹ  ෝටි 40ක්කය ඉනනනහ.  

චීන හ තරුපඹනනු දු  ත්  ෝප්ඳඹක්කය  ඵොනනන පුරුදු 

 ශොත් චීනඹු  දනනන විතයක්කය අ ප් ය ට් න  ත් ටි භදි 

 නහ. ඒ නිහ චීනඹ තුශ ඒ යනනන රළවළස ග  නනන. 

තහුනනනහනනසු ඒ යනනන ඵළරි  නනන තභයි  PAL එ 

තහුනනනහනන ේ නන ඇදරහ නනන යවි රුපහනහඹ භවත්තඹහ 

උත්හව යනන නන.  

අපි අවනහ තහුනනනහනන ේ නන, ඒ  දනහද කිඹරහ. ඒ 

හ ේභ තහුනනනහනන ේරහ  භය අඹ ළ ඹනන  ඹෝජනහ යරහ 

 ග ඵනහ, අඹ එතු යන  ත් නිසඳහදඹනන නධර්ඹත් 

කිරීභු. ගිඹ අවුරුද් ද් අඹ ළඹ  ඹෝජනහර අහු අහු නන දභරහ 

 ගබුපහ, රංහ ේ  ත් මිශ්ර යන hub එක්කය ඇ ග යනහ කිඹරහ. 

 ම් ළ ර් " ත් මිශ්ර යන hub එක්කය ඇ ග යනහ" කිඹරහ 

කිඹනන නන නළතු, "අඹ එතු යන  ත් නිසඳහදඹනන 

නධර්ඹත් යනහ" කිඹරහ දභරහ  ග ඵනහ.  

අපි අවනහ, ඒ තුළිනන රංහ ේ  ත් මිශ්ර කිරීභ ආයම්බ 

යනනනද රරෆස ග  නන නන කිඹරහ. දළනු  ග ඵන ආනඹන 

අඳනඹන ඳහරන නි ඹෝ භත  ත් ආනඹනඹ යරහ  ත් මිශ්ර 

යනනන තහුනනනහනන ේරහ රළවළස ග වු පොත්, අඹ එතු 

යනනන රළවළස ග වු පොත් අ ප් ය ට්  ත් ර්භහනනතඹු 

 දවිඹනන ේභ පිහිුයි! එත ොු ශ්රී රංහ නහහි  ත් 

නිසඳහදනඹ යන යුක්කය  නො යි.  රෝ හ  වොභ  ත් 

නිසඳහදනඹ යන යු  ශ්රී රංහ  නො යි. ශ්රී රංහ නහහි  ත් 

මිශ්ර යන යුක්කය ඵු ඳත්  නහ. ඒ යනනන ඉ්  දනනන 

එඳහ, රු අභහතයතුභනි. ඒ ශක්කයනනන කිඹරහ අපි 

තහුනනනහනන ේ නන ඉ කරහ සිටිනහ. වළඵළයි  ම් ඹන විධිඹු 

ගි ඹොත් අඳු  ඳ නනනන  ග ඵනන නන අනනන ඒයි. 

තහුනනනහනන ේ  ත් නිසඳහදනඹ අඩු වීභ නිඹඟඹු ඳම් ශහ. 

නිඹඟඹ විතයක්කය  නො යි ඒු ඵරඳෆ ේ.  

තහුනනනහනන ේරහ  ඳො වොය වනහධහයඹ ළපුහ. ඳපු විධිඹ 

භභ කිඹනනනම්. අරත්ත  ත් ඳර් හප  ොට්කහ හ  ත් 

මි ග 11ක්කය  ග ඵනහ. තහුනනනහනන ේරහ  වක්කයුඹහයඹු 

රුපිඹ ක 18,000  ඳො වොය වනහධහයඹක්කය  දනහ කිඹහ කිේහ. 

තහුනනනහනන ේරහ ඒ රුපිඹ ක 15,000ු අඩු ශහ. අරත්ත 

 ත් ඳර් හප   ොට්කහ හ මි ග 11ක්කය  ග ඵනහ. 

තහුනනනහනන ේරහ දීරහ  ග ඵනන නන මි ග  දුයි; 

එ ොශ වනන  දුයි. එ මි ගඹ ඉනන නන කු්හ  ත් තු 

හිමිඹනන වළත්තෆ ද දනහයි. අ නක්කය මි ග හ ඉනන නන එසිඹ 

විසි දනහයි. ඒ ආහයඹු ඵළලු ොත් තහුනනනහනන ේරහ යු පුයහ 

කු්හ  ත් තු හිමිඹනන නන සිඹඹු 80ු  ඳො වොය වනහධහයඹ 

දීරහ නළවළ, රු අභහතයතුභනි. සිඹඹු 80ු දීරහ නළවළ! දීරහ 

 ග ඵනහ නම් තහුනනනහනන ේ රුපහයරහ හර්තහ අය න 

කිඹනනන. දීරහ නළවළ කිඹරහ භභ  ඹෝජනහ යනහ. 

තහුනනනහනන ේ  ොඹහ ඵරනනන. දුනනනහ කිඹරහ තහුනනනහනන ේ 

අනනදරහ  ග ඵනහද කිඹනනන භභ දනන නන නළවළ. නහුත් දීපු 

තත්ත්ඹ ඒයි. එත ොු  භොක්කයද  නන නන? අද  ත් කි රෝ 

එු තහුනනනහනන ේරහ රුපිඹ ක අසක්කය  නහ කිේහ. ඒ 

 ේ ේ  ො වොභද?  

එදහ  ත් දලු කි රෝ දවඹක්කය ්පු මිනිවහ අද ්නන නන  ත් 

දලු කි රෝ  දයි. අ ප් ආඩාඩු හර හ  ත් දලු කි රෝු 

රුපිඹ ක වළත්තෆඳවක්කය  ේහ.  ත් කි රෝ දවඹු රුපිඹ ක 750ක්කය 

වම්ඵ වුපහ. අද  ත් කි රෝ  දු වම්ඵ  නන නන රුපිඹ ක 

150යි. රුපිඹ ක 600ක්කය ඳහඩුයි. අද  ත්  ොවිඹහ අනනත අයප 

තත්ත්ඹු ඳත්  රහ  ග ඵනහ.  

ඒ විතයක්කය  නො යි, මූරනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. නවිනන 

දිහනහඹ ඇභ ගතුභහ අ ගනන දළනන තත් වවන අඳයහධඹක්කය සිදු 

 නහ. එඹ ඳළවළදිලි යනහ නම්, යඵර් ඳර් හපහඹතන හ 

ව  ත්  ඳර් හපහඹතන හ අවුරුදු 15, 16, 17, 18  ේඹ යපු 

 ේඹනන 2014 ඔක්කය තෝඵර් භහ හදී සථිය ශහ. නහුත් රු 

ඇභ ගතුභනි, දළනන තහුනනනහනන ේ  ත් ඳර් හපහඹතන හ ඉනනන 

 ේඹනන 110  ද නකුත්, යඵර් ඳර් හපහඹතන හ ඉනනන 

 ේඹනන 73  ද නකුත් ළියනට් නන ද්ලඹක්කය භහර් ඹනන 

සථිය  ේ ඹනන ඉත් යරහ, නළත තහක්කය නදනි දීභනහ 

ඳදනභු දභරහ යසහ නන  දොට්ු දභනනන රරෆස ග  නහ.  

 ම් වරහ  ග ඵන ළියනට් නන ද්ලඹ අුව 

තහුනනනහනන ේරහ ේ   කම්තුභහ -උඳහලි භහයසිංව භවත්තඹහ- 

යඵර් ඳර් හප ආඹතන හත්,  ත් ඳර් හප ආඹතන හත් 

අධයක්කය ව බහඳ ග අභතරහ ලියුභක්කය එනහ, යඵර් ඳර් හප 

ආඹතන හ  ේ ඹෝ 73 දනහත්,  ත් ඳර් හප ආඹතන හ 

 ේ ඹෝ 110 දනහත් සථිය ඳදනමිනන, නදනි ඳදනභු 

ඳරිර්තනඹ  නො ශොත් ඒ  ො කරනනු  නනන සිදු න 

ළම්ඳ වහ ඹන හුදර  ත් ඳර් හප ආඹතන හත්, යඵර් 

ඳර් හප ආඹතන හත් අධයක්කයයඹහ ව බහඳ ගයඹහ දළරිඹ 

යුතුයි කිඹරහ.  

 ම් සථහන හ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කය හ භව   කම්තුභහ 

ඉනනනහ.  ම් තහුනනනහනන ේරහ ේ ආඩාඩු නන සථිය යපු 

තහුනනනහනන ේරහ ේ  ේ ඹෝ. අවුරුදු 16ක්කය  ත් ඳර් හප 

ආඹතනඹු ඹුයපු  ේ ඹෝ. අවුරුදු 15ක්කය යඵර් ඳර් හප 

ආඹතන හ ඹුයමිනන නදනි,  ොනනරහත්, ආ ද්ල 

ඳදනම්ලිනන ළ් යපු  ේ ඹෝ; 2014 ර් හ සථිය යපු 

 ේ ඹෝ. දළනන රු නවිනන දිහනහඹ ඇභ ගතුභහ ළියනට් 

එු දනනරහ,  ම්  ේඹනන යසහ නන  දොට්ු දහනනන 

957 958 

[රු ජඹනනත භයවීය භවතහ] 
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වදනහ. අපි අවනහ, ඉ්  දනහද කිඹරහ. භභ ඒ ළියනට් 

නන ද්ලඹ ව උඳහලි භහයසිංව   කම්තුභහ ඹපු ලිපිඹ  ම් 

 රහ ේ වභළගත* යනහ, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. 

ඒ අඳයහධඹ යනනන එඳහ කිඹරහ කිඹනහ. තහුනනනහනන ේ 

අඩුභ  ත් අසළනනන  නළ කරහ දීපු ඇභ ගයඹහ වළටිඹු 

ඉ ගවහත  නහ. 2017 ර් හත් ඒ ශක්කයනනන ුයුතු 

යනනන කිඹරහ ඉ කරමිනන භ ේ ථහ නත්නහ.  ඵො වොභ 

සතු ගයි. 

 
ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  භතුභහ යපු  චෝදනහරු 

භභ පිළිතුරු දීරහයි  ගබු ඩා. භභ නළත ඒ ථහු පිළිතුරු 

 දනනන ඹනන නන නළවළ. නහුත් භභ වරි නහම්  නහ,  ම් 

හ ේ ථහක්කය ඇසීභ ළන.  

 

[தற.த. 2.07] 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

இன்கந தொக்கறரண கனப்தைக்கலக்குக் கலழ் உகரற்ந 

ணக்குச் சந்ர்ப்தம் அபறத்ககறட்டு, ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். தொக்கறரக கனகப் 

தகுறகபறல் ரலம் க்கலகட அன்நரடப் தறச்சறகணகள் 

தரடர்தரகவும் அர்கலகட கரறப் தறச்சறகண 

தரடர்தரகவும் இந்ச் சகதறமன தன டககள் 

மதசப்தட்டண.  இனங்ககறமன உள்ப தல்மயதட்ட இண 

க்கலக்குள் கனகத் றழ்த் மசற இணதொம் அன் 

னரற்ய ரலறரண அகடரபங்கமபரடு ரழ்ற்குப் 

தல்மயதட்ட கரனங்கபறல் தொற்சற தசய்து ந்றயக்கறநது. 

ஆறதம், அர்கலகட றகனரண ரழ்வுக்கரண கரறகள் 

இதுக ங்கப்தடரல், ங்கலகட 'னன்' 

ரழ்க்ககறயேயந்து இன்ணதொம் றடுதடரல் இயக்கறன்ந எய 

சூமன இந் ரட்டிமன இப்ததரலதும் கரப்தடுகறன்நது. 

இனங்ககறமன 620 யதரய் ரபரந்ச் சம்தபம் 

ததயகறன்நர்கள் இயக்கறன்நரர்கள் ன்நரல், அது கனகம் 

சரர்ந் க்கள்ரன் ன்ந றகக் ககனரண றடத்க ரன் 

இந்ச் சகதறமன தறவுதசய் றயம்தைகறன்மநன்.  

கனகத்றமன 9 இனட்சத்றற்கும் மற்தட்ட க்கள் 

ததயேர ரட்டத்க அண்டிரகவும் ததுகப மதரன்ந 

தகுறகபறலும் ரழ்கறன்நரர்கள். இன்ய இர்கலகட 

ரழ்க்கக தொகநறமன ரற்நங்கள் ற்தடுகறன்நண. இன்ய 

மறகனத் மரட்டங்கபறன் இல்தை றகன ரற்நப்தடுகறன்ந 

சூயேல், அந் க்கள் மய துகநகலக்கு ரயகறன்ந எய 

சூல் உயரக்கப்தட்டியக்கறன்நது. எய ரடு 

அதறறயத்றகடகறன்நமதரது இவ்ரநரண துகநகள் 

ரற்நதொயது இல்தரணது. அந் றகனகள் ரயகறன்நமதரது 

சறய மறகனத் மரட்ட உரறகரபர்கள் கூட ங்கலகட 

தரறல் தொற்சறககப தவ்மய துகநகலக்கு 

ரற்யகறன்நரர்கள். ததயந்மரட்டத் மறகனத் 

தரறனரபர்கள், தொனரபறகள் தவ்மய துகநகலக்கு ரந 

தொற்சறக்கறன்நரர்கள். இவ்ரய ரநறணரலும் அந் க்கலக்கு 

அங்மக தசரந் றனம் இல்கன. அர்கள் ங்கலகட 

ரழ்ரரத்கக் கட்டிதலப்தக்கூடி ககறமன 

அர்கலக்கரண ரழ்க்கக சறகள் சரறரக 

அகக்கப்தடறல்கன. மகு ஜணரறதற அர்கலம் இந்ச் 

சகதறமன இயக்கறன்நததரலது இந்க் கயத்கச் தசரல்றல் 

ரன் றயப்றப்தடுகறன்மநன்.  

அந் க்கலகட ரழ்க்ககறல் ரற்நங்கள் ற்தட 

மண்டுரணரல், அர்கலக்கு றந்ரண கரறத்துண்டு 

கள் ங்கப்தடமண்டும். உனகத்றமன தசரந் 

றனறல்னரன் ரழ்க்ககறல் ப்ததரலதும் ன்கண 

உர்த்றக்தகரள்ப தொடிரது.  இயதய ஆண்டுகலக்கு 

தொன்ணர் இந் ரட்டிமன தல்மயதட்ட துன்தங்கலக்கு 

த்றறல் ந்து குடிமநற, இனங்கக ன்ந ரட்கட 

அகுதடுத்றமரடு, அற்கரக உகத் க்கள் 

இன்கநக்கும் ங்கலகட ரழ்க்ககறல் எய றகனரண 

யரணத்கப் ததநதொடிரல் ரபரந்ம் 620 யதரய்க்கரக, 

அதுவும் எய ரத்றமன 20 ரட்கள் அல்னது 18 ரட்கள் 

மகன மகரரறத் தயறமன இநங்கறப் மதரரடுகறன்ந எய 

சூல் இயக்கறன்நதன்நரல், இற்தகரய ரற்யத்றட்டம் 

கண்டுதறடிக்கப்தட மண்டும். அர்கலக்கரண வீடுகள் 

ங்கப்தடமண்டும். அர்கலகட தறள்கபகள் கனகபற 

யேயந்து கறட்டத்ட்ட 300-400 தடிகள் இநங்கறத்ரன் 

இப்ததரலதும் தரடசரகனக்குச் தசல்கறன்நரர்கள். 8 கற.லற்நர் 

தூத்துக்கு மல் கரல்கடரகப் தள்பறக்குச் தசல்கறன்ந 

ரர்கள் கனகத்றல்ரன் இயக்கறன்நரர்கள். ணம, 

இர்கள் ரகப இந் ண்றமன ல்ன அந்ஸ்துள்ப 

தறகஜகபரக ரநறயற்கரண னரய அகது ப்தடி? 

அற்கரண சூல் ற்தடுத்ப்தட மண்டும். ஆகம, 

கனகத்றமன ரழ்கறன்ந க்கலகட ரழ்க்ககறல் 

ரற்நம் மண்டுரணரல், அர்கலக்குச் தசரந் றனம் 

மண்டும்; சறப்தற்கரண வீட்டு சறகள் உயரக்கப்தட்டு, 

அங்கு மதரக்குத்து சறகலம் தசய்துதகரடுக்கப்தட 

மண்டும். அர்கபறன் தறள்கபகள் றர்கரனத்றல் இந் 

ரட்கடக் கட்டிதலப்தக்கூடி ல்னகயுள்பர் 

கபரற்கு தரறல்தட்த, கற, றஞ்ஞரணத் துகநகபறல் 

அர்கபறன் ஆற்நல்ககப பச் தசய்மண்டும். அர்கள் 

மரட்டத் தரறனரபர்கள், 'னன்'கபறல் ரழ்கறன்நர்கள் 

ன்ய கூயகறன்ந றகனக இணற ரற்நப்தட மண்டும்.  

இந் ரட்டின் உகப்தரபறகபரக, தரட்டரபற க்கபரக 

இன்யம் ங்கலகட ரழ்க்ககக டத்துகறன்ந இந் 

க்கலக்கு இந்ச் சகதறதெடரக எய ரற்நம் ற்தடுத்ப்தட 

மண்டும். இங்மக தக  இரரகறயஷ்ன் அர்கள் 

மதசுகறன்நமதரது, "க்கநற உற்தத்றறல் அந் க்கள் 

இப்ததரலது தறன்ணகடகக் கண்டியக்கறநரர்கள்" ன்ய 

தசரன்ணரர். க்கநற உற்தத்றறமன தறன்ணகடகக் 

கரண்தற்கு அன் றகன யேவும் எய கரரக 

இயக்கறன்நது. ஆகம, இற்ககச் சூலும் சறன கரனங்கபறல் 

தல்மயதட்ட இடர்ககபக் தகரடுக்கறன்நது. அவ்ரநரண 

இடர்ககப ரற்ந மண்டுரணரல், அர்கள் தசரந்க் 

கரயேமன றற்க மண்டும்; தசரந்ரக உகக்க மண்டும். 

அற்கு அர்கலக்குச் தசரந்ரக றனம் இயக்கக்கூடி 

றகனகக உயரக்க மண்டும். 

தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, மகு 

ஜணரறதற அர்கமப, இந்றரறயேயந்து 200 ஆண்டுகலக்கு 

959 960 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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தொன்ணர் இந் க்கள் தறரறத்ரணறர்கபரல் இங்கு 

தகரண்டுப்தட்டரர்கள் ன்தது அகணயக்கும் தரறயும். 

அமமதரன, தறரன்ஸ் ரடு இந்றரறமன சறன 

'தகரனணற'ககப கத்றயந்து. அத்மரடு, உனகத்றமன 

கயப்தறண க்கள் ரலகறன்ந ரடுகபறயேயந் க்ககபத் 

ன்தகட ரட்டுக்குக் கூயேத் தரறனரபர்கபரகக் 

தகரண்டுதசன்நது. அமமதரன தறரறத்ரணறர தல்மய 

ரடுகபறல் இயந்ர்ககபத் ன்தகட ரட்டுக்குக் 

கூயேத்தரறனரபர்கபரகக் தகரண்டுதசன்நது. ஆணரல், 100 - 

200 ஆண்டுகள் தொடிற்குள் அர்கலக்தகல்னரம் அந் 

ரடுகபறல் தறஜரவுரறக ங்கப்தட்டு, அர்கள் அந் 

ரட்டின் தறகஜகபரக, தசரந் றனங்கமபரடு இந் 

உனகத்றமன இன்ய தகபரண தறகஜகபரக 

ரழ்கறநரர்கள். அந்ககறல் அதரறக்கரறன் 

ஜணரறதறரக எதரர அர்கள் க்கூடி எய சூல் 

உயரணது கரனத்றன் எய ரற்நம்! அமமதரன, இந் 

ரட்டிமன கனகத்றல் ரழ்கறன்ந தறள்கபகள் தசரந் 

றனதொள்பர்கபரக, தகபரக உகத்து 

ரலகறன்நர்கபரக, இந் ண்க மசறக்கறன்நர்கபரக 

ரயற்கு அர்கலக்கு றனம் ங்கப்தட மண்டும். இது 

எய தைற றட்டரக குக்கப்தட மண்டும் ன்தக ரன் 

இந் இடத்றமன றகவும் றரகக் தறவு தசய்துதகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன். 

அடுத்து, றக தொக்கறரக லர் பம் தற்நற இங்கு 

தல்மயதட்ட கயத்துக்கள் மதசப்தடுகறன்நண. இனங்கக 103 

ஆற்யப்தடுக்கககபறதெடரக லர் பத்கப் ததயகறன்நது. 

இறமன 7 ஆற்யப்தடுக்கககள் கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றதகட லர் றகனக உர்த்துகறன்நண. 

இல்தரகம கறபறதரச்சற லர் பதொள்ப, லகச் 

மசகரறக்கக்கூடி எய ரட்டம். அங்கு தறந்ணரய, 

தத்யேரய, கணகரன் ஆய, அக்கரன் ஆய, 

தல்னரன்கட்டு ஆய, ண்கடக்கல்னரய, கனகப்கத 

ஆய ண 7 ஆற்யப்தடுக்கககள் யகறன்நண. இந் 

ஆற்யப்தடுக்கககள் ஊடரகத்ரன் இந் ரட்டத்றமன 

தறந்ணரயக்குபம், கல்டுக்குபம், இகடுக்குபம், 

அக்கரன்குபம், கரறரகன ரகதடுரன்குபம், 

ன்மணரறக்குபம், மன்குபம், தைதுதொநறப்தைக்குபம் மதரன்ந 

குபங்கள் லர் ங்குகறன்ந ததயம் லர்றகனகபரகக் 

கரப்தடுகறன்நண. இற்நறல் றகதொக்கறரக 

தத்யேரற்யப் தடுக்ககறதெடரக 35 வீரண லர் 

கடலுக்குச் தசல்ணரல்  றரகறன்நது. 

மலும், இகடுக்குபத்றமன இப்ததரலது றயத் 

மகனகள் கடததற்யக் தகரண்டியக்கறன்நண. தசன்ந ரம் 

ங்கலகட றர்க்கட்சறத்  கனர் - ங்கபறன் கட்சறறன் 

கனர் ரண்தைறகு சம்தந்ன் ர அர்கள் மடிரக 

ந்து அந்க் குபத்கயும் அமணரடு மசர்ந் 

ற்கரறககபயும் தரர்கறட்டியந்ரர். அப்ததரலது, 

இறமன இன்தம் ண்லகத் மக்க தொடியுர? இறயேயந்து 

வ்ரய ண்லக ங்க தொடியும்? இன்தோனரக 

றசரத்க மற்தகரள்ப மண்டி த்கண க்கர்  

ல்கள் இன்தம் இயக்கறன்நண? மதரன்ந மகள்றககப 

அர் மகட்டியந்ரர். இகடுக் குபத்றதெடரக றசரம் 

தசய்க்கூடி 41,000 க்கர் றனங்கள் கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் உண்டு. ஆணரல், இப்ததரலது கரனமதரகத்றல், 

ரரற கக ம்தற இகடுக்குபத்றணரல் 21,000 

க்கயக்கு ட்டும்ரன் லக ங்க தொடியும். றகுற 20,000 

க்கயக்கும் ண்லர் ங்க தொடிரது. சறயமதரகக் கரனத்றல் 

இகடுக் குபத்றயேயந்து 8,000 க்கர் கரன் 

ண்லர் ங்கக்கூடி சற இயக்கறநது. இப்ததரலது 2,000 

றல்யேன் - 2 தறல்யேன் யதரய் தசனறமன இன் றயத் 

மகனகள் கடததயகறன்நண. இந்த் றயத் மகன 

தொடிவுற்நரலும் அதெடரக இன்ததரய 8,000 தொல் 12,000 

க்கர் கரண கரறகபறன் சறயமதரக 

தற்தசய்ககக்குத்ரன் லக ங்கக்கூடி சறகள் 

கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல், இகடுக் குபத்றற்கு  

யகறன்ந கணகரன் ஆற்யலரறமன 20 வீம் கடலுக்குச் 

தசல்கறன்நது. இந் லகச் மசறக்கனரம். இகடுக் 

குபத்றயேயந்து கணகரன் ஆற்நறதெடரக சுண்டிக்குபம் - 

கல்னரயக கடயேமன கனக்கறன்ந இந் லக அந் 

ஆற்யப்தடுக்ககறன் தகுறறமன எய நறப்கத ற்தடுத்ற, 

அகணத் மக்கக்கூடி சறறயக்கறநது. இந் ரட்டில் 

ற்தகணம இந் சறக ஆயதொகம் றட்டம் ன்ந 

றட்டத்றதெடரகச் தசய்க்கூடி றகன இயந்து. 

அவ்ரநரண எய றட்டத்கக் தகரண்டுந்ரல் அல்னது 

அந் ஆயதொகம் றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்றணரல் 

ரழ்ப்தரத்றன் ண்லர்ப் தறச்சறகணறன் 

ததயம்தகுறகப் தர்த்ற தசய்க்கூடி ரய்ப்தை உண்டு.  

இகடுக் குபத்றன் மகனத்றட்டத்றதெடரக 

ரழ்ப்தரத்துக்கரண குடிலர் ங்குது தற்நற இந்ச் 

சகதறமன தல்மயதட்ட கனர்கபரல் மதசப்தட்டியக் 

கறன்நது. ஆணரல், இயக்கறன்ந பங்ககப ரங்கள் சரறரகப் 

தன்தடுத் தொற்சறப்தறல்கன; இயக்கறன்ந பங்கள் வீம 

கடலுக்குள் தசன்யதகரண்டியப்தக ரங்கள் ரயம 

கயத்றல் டுத்துக்தகரள்றல்கன. றக தொக்கறரக, 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் தகரறப் தறமச தசனரபர் 

தறரறறலுள்ப ண்கடக்கல்னரயக்கூடரக 65 வீரண 

ண்லர் கடயேமன தசன்ய கனக்கறன்நது. 

ண்கடக்கல்னரநறன் கலழ் யகறன்ந ன்மணரறக்குபம், மன் 

குபம் ன்தண  றம்தற தறன் றகுற லர் கடலுக்குள்  

தசல்கறன்நது. 

கடல் ததயக்தகடுக்கறன்ந கரனங்கபறல் இந் 

ண்கடக்கல்னரயக்கூடரக யகறன்ந ண்லர் மன்குபம் 

ற்யம் ன்மணரறக் குபத்துக்குத் றயம்தற யகறன்ந எய 

றகனக கரப்தடுகறநது. இணரல் அந்ப் தகுறகள் 

உர்த்ன்க தகரண்டரக இயக்கறன்நண. 

ண்கடக்கல்னரற்யப் தகுறக நறப்தன்தோனம் தரரற 

குபத்கம உயரக்க தொடியும். இணரல் இப்ததரலது 

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் ண்லர் சற இல்னர தகரற 

தறமச தசனகப் தறரறவு தொலகரண றனக்கலழ் ண்லகப் 

ததந தொடியும். றனக்கலழ் ண்லகப் ததயற்கரண எய 

தொக்கற றரக இகக் கயனரம். மன்குபம், 

ன்மணரறக்குபம் ஆகறற்கநப் தைணகப்ததெடரகவும் 

ண்கடக்கல்னரற்கந நறப்ததெடரகவும் இந்த் றட்டத்க 

கடதொகநப்தடுத் தொடியும். ற்தகணம, கறபறதரச்சற 

ரட்ட லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றணரல் 900 றல்யேன் 

யதரய்க்கரண றட்டம் - proposal  குக்கப்தட்டு றற 

அகச்சுக்கும் அதப்தப்தட்டியந்து. இந் தொகந வு 

தசனவுத் றட்டத்றல் அது கணத்றல் டுக்கப்தடறல்கன 

ன்தது துறயஷ்டசரணது.  

அமமதரன, தகரறறன் டக்குப் தகுறறயேயக்கறன்ந 

தகரக்குகடரன், ரநரப்தை ஆகற இண்டு குபங்ககபயும் 

அற்மநரடு அங்குள்ப ல சறநற குபங்ககபயும் இகத்து 

தகரறக் குபத்க அகப்தற்கரக 700 றல்யேன் யதரய் 

தசனறல் றட்டதரன்யம் குக்கப்தட்டது. அந்த் றட்டதொம் 

இந் தொகந வு தசனவுத் றட்டத்றல் இடம்ததநரல் 
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றர்க்கப்தட்டியக்கறன்நது. இந்த் றட்டங்கள் அதொலுக்குக் 

தகரண்டுப்தடுகறன்நததரலது குடிலர் சறம இல்னர 

தகரறப் தறமசத்துக்கு குடிலகப் ததநக்கூடி ரய்ப்தை 

ற்தடும். வுதசய்து இந் றடங்ககப ன்யக்கு யகக 

ந்றயக்கறன்ந துகநசரர்ந் அறகரரறகள் ற்யம் 

சம்தந்ப்தட்ட அகச்சர்கள் கணத்றமன 

டுத்துக்தகரண்டரல், கறபறதரச்சறறல் இயக்கறன்ந லர் 

பத்கப் தரரற அபறல் மசகரறத்துப்  மததொடியும். 

அந்ககறல் இனங்ககறல் இயக்கறன்ந 103 

ஆற்யப்தடுக்கககபறல் 7 ஆற்யப்தடுக்ககககபக் தகரண்ட 

கறபறதரச்சறறன் ண்லரறல் றகுறக ரழ்ப்தரத்றற்கு 

ட்டுல்ன, ரட்டின் கண ரட்டங்கலக்கும் 

ங்கக்கூடி ரய்ப்தைண்டரகும். இந் ஆற்யப்தடுக்கககள் 

அங்கறயக்கறன்ந தரரற பம்! அந் பத்கப் தரதுகரக்க 

மண்டிதும் தன்தடுத் மண்டிதும் றக தொக்கறரணது 

ன்தக ரன் இந்  இடத்றமன தறவுதசய்து 

தகரள்கறன்மநன்.   

தகரறக்குபம் கட்டப்தடுகறன்நததரலது அங்கு 3 barrages 

கட்டப்தட மண்டும். ற்தகணம அரறரகனறலும் 

சுண்டிக்குபத்றலும் தரண்டரணரற்நறலும் 3 barrages 

அகக்கப்தட்டுத்ரன் ஆயதொகம் றட்டத்க 

கடதொகநப்தடுத்துதணத் லர்ரணறக்கப்தட்டது. அங்கு 

barrages சரறரக அகக்கப்தட்டரல் றனக்கலழ் ண்லர் 

மக்கப்தடுற்கரண ரய்ப்தை அறகம் உண்டு. அமமதரன, 

தகரறக்குபம் அகக்கப்தடுகறன்நததரலதும் தசம்தங்குன்ய, 

குடதொயட்டி, ண்கடக்கல்னரய ஆகற இடங்கபறல் 3 barrages 

கட்டுன்தோனம் கடல் லர் றயம்தவும் கறரங்கலக்கு உட்தைக 

தொடிரல் டுக்கப்தடும். அணரல் அந் க்கள் 

தன்தடுத்க்கூடி ககறல் றனத்துக்கடிறயேயந்து 

ன்ணலகப் ததநனரம். றசரத்றற்கு ட்டுல்ன, குடிலர் 

மககள் மதரன்ந தல்மயதட்ட மககலக்கு இந் லர் 

பத்கப் தன்தடுத் தொடியும் ன்தது றக தொக்கறரணது. 

இந் ஆய்வுகதபல்னரம் தசய்ப்தட்டும்கூட இது சரறரகக் 

ககடப்தறடிக்கப்தடறல்கன.  

குடதொயட்டிக்குபம் ன்தது இப்ததரலது மன்குபம், 

ன்மணரறக்குபம் மதரன்நற்நறயேயந்து தசல்கறன்ந றகுறத் 

ண்லர் மக்கப்தடுகறன்ந இடரகும். அவ்ரய  

குடதொயட்டிக்குபத்றமன மக்கப்தடுகறன்ந ண்லகக் 

கறபரயே ஊடரக ரழ்ப்தரத்றற்கு அதப்தற அங்குள்ப 

க்கபறன் குடிலர்த் மகக்குப் தன்தடுத்க்கூடி அபவுக்கு 

அங்கு ததரற லர் பம் இயக்கறன்நது. ஆணரல், அந் பம் 

சரறரகப் தன்தடுத்ப்தடுறல்கன. எய சறநற 

ட்டத்றற்குள் றன்ய சறந்றக்கறன்ந லங்கள், இந்க் 

குபங்ககபப் தைணகப்தது தற்நறச் சறந்றப்தறல்கன; தந் 

சறந்கணகள் இல்கன. றக தொக்கறரக கண்டரகப தறமச 

தசனரபர் தறரறறல் இயக்கறன்ந தத்யேரற்யப் 

தடுக்ககறமன கரப்தடுகறன்ந கல்டுக்குபத்க இன்தம் 4 

அடிக்கு உர்த் தொடியும். அப்தடி 4 அடி உர்த்றணரல்  

வீரகக் கடலுக்குச் தசல்கறன்ந கறட்டத்ட்ட 35 சவீ 

ண்லரறல் 20 சவீரண ண்லக அந்க் குபத்றமன 

மக்க தொடியும். அவ்ரய மக்கறணரல் அந்க் குபத்றதெடரக 

தைபறம்ததரக்கக, கனதட்டித்றடல், கண்டரகப, 

ததரறகுபம், கல்டுகர் ஆகற கறரங்ககபச் மசரௌ்ந் 

க்கலகட தசறப்தரண கரறகபறல், ல் றனங்கபறல் 

தசய்ககதண்க்கூடி சற ற்தடுதுடன், அந்க் 

கறரங்கலம் பர்ச்சறகடயும்.  

இந் ரட்டிமன றசரத்துகந வீழ்ச்சறகடந்து 

தசல்கறன்நது. மறகனறன் தோனரண யரணங்கபறல் 

வீழ்ச்சற, தரறனரபர்கலக்கு யரணறன்க ண 

ததயந்மரட்டத்துகநறலும் வீழ்ச்சறறன் சரல் 

கரப்தடுகறன்நது. தன்ணந்மரட்டங்கபறல் மரய் 

ற்தட்டியக்கறன்நது. மங்கரய் உற்தத்றறல் 

ற்தட்டியக்கறன்ந வீழ்ச்சற கரரக ரட்டின் யரணம் 

கலழ்மரக்கறச் தசல்கறன்நது. யதைநத்றல் றசரத்கம 

ம்தறறயக்கறன்ந க்கலகட லர் பங்கள் சரறரகப் 

மதப்தடரகரல் அக வீரகறன்நண. ஆகம, 

பங்கள் சரறரக இணங்கரப்தட மண்டும். அக சரறரக 

இணங்கரப்தடுகறன்நததரலது அற்நறதெடரக க்கள் 

கூடி தன்ககபப் ததநதொடியும் ன்தக ரன் இந் 

இடத்றமன றடரகச் தசரல்ன றயம்தைகறன்மநன்.  

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் ட்டக்கச்சறறலுள்ப 

ரதெரறல் தைலறரற்யக்குபம் இயக்கறநது. இது 1995ஆம் 

ஆண்டு ககச்சற கறக்கு தனமரக்குக் கூட்டுநவுச் 

சங்கத்றணரல் தொன்தொல் தைணகக்கப்தட்டது. அன் 

தறன்ணர் அந்க் குபம் ரயம தரரறக்கர றகனறமன 

கரப்தட்டது. இப்ததரலது அந்க் குபத்றயேயந்து ற்ய 

லர்ப்தரசணம்தோனம் மரட்டச் தசய்ககக்கரக ரதெரறலுள்ப 

100 குடும்தங்கலக்குத்  ண்லர் ங்குகறன்நரர்கள். 

ஆணரல், இன்தம் ரனடி ண்லகத் மக்கக்கூடி 

ககறமன அந்க் குபத்கப் தைணகக்க தொடியும். அவ்ரய 

தைணகத்ரல் கறட்டத்ட்ட ஆறம் க்கர் றனங்கபறல் 

சறயமதரகம் தசய்க்கூடி அபவு லக அந்க் குபத்றயேயந்து 

ங்கக்கூடி ரய்ப்தைக் கரப்தடுகறன்நது. அங்கு இந் 

றகனகக உயரக்குற்கு அந்க் குபங்கள் 

தைணகக்கப்தட மண்டும். இவ்ரய தல்மயதட்ட 

குபங்கள் கறபறதரச்சறறமன கரப்தடுகறன்நண. அந் 

ககறல் தைதுதொநறப்தைக்குபம், அக்கரன்குபம், 

ன்மணரறக்குபம், தைலறரற்யக்குபம், கல்டுக்குபம், 

இகடுக்குபம், தறந்ணரற்யக்குபம் ஆகறண அங்கு 

ல்கலக்கு லர்ப்தரசணம் ங்கக்கூடி ததயம் லர் 

பங்கள் - water resources ஆகும். இந் இடங்கள் சரறரக 

இணங்கரப்தட்டு, அற்யக்குரற தைணகப்தைத் றட்டங்கள் 

குக்கப்தடுகறன்நமதரது ரட்ட க்கலகட லர்த் மக 

ட்டுல்ன, அல் ரட்டத்துக்கரண லர்த் மககயும் 

தரகப் தர்த்ற தசய்க்கூடிரக இயக்கும் ன்தகயும் 

ரன் இந் இடத்றமன தறவு தசய்கறன்மநன்.  

ரழ்ப்தர ரட்டத்றமன கறட்டத்ட்ட ஆறம் 

குபங்கள் இயக்கறன்நண. அது கறட்டத்ட்ட கடமனரடு சணரக 

இயக்கறன்ந எய ரட்டம். அத்துடன் அது சுண்ரம்தைக் 

கற்தரகநககபக் தகரண்டது. இந் ரட்டத்றன் லகப் 

தறமசம் இன்தம் றத்றரசரண ககநகக் 

தகரண்டது. இந்ப் தறமசத்கக் கடல் சூழ்ந்துள்ப 

கரத்ரல் அங்கு மனக, ஊர்கரற்யகந, தடுந்லவு 

ஆகற தறமச தசனரபர் தறரறவுகபறல் ல்ன குடிலர் 

கறகடப்தறல்கன. ஆணரல், அந் இடங்கபறல் இயந் 

தல்மய குபங்கள் இன்ய தோடப்தட்டியக்கறன்நண. 

ண்கடலறல் ல்ன ண்லயள்ப தசம்ண் மரட்டங்கள் 

இப்ததரலதும் கடற்தகடறணர் சம் இயக்கறன்நண. மகு 

ஜணரறதற அர்கள் இயக்கறன்நமதரது ரன் இந் 

றடத்க இங்கு தரறறக்க றயம்தைகறன்மநன். ண்கடலவு 

ன்தது ரழ்ப்தர கத்மரடு அண்டிறயக்கறன்ந, 

ரழ்ப்தரத்றயேயந்து தோன்ய கறமனரலற்நர் தூத்றலுள்ப 

எய கறரம். தசம்ண் மரட்டங்கள் கரப்தடுகறன்ந அந் 

இடம் குடிலயக்கரண ன்ணலர் உள்ப தறமசம். அந் 

ன்ணலயக்கரகம அந் இடத்கக் கடற்தகடறணர் 

இப்ததரலதும் ங்கள்சம் கத்றயக்கறன்நரர்கள். அந் 

க்கபறடம் அந்க் கரறகள் இன்ணதொம் ங்கப்தடறல்கன. 
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அமமதரன ண்கும்தரன், அல்கனப்தறட்டி, தைபறங்கூடல், 

சக மதரன்ந இடங்கபறல் ல்ன குடிண்லயக்குரற 

சறயசறய பங்கள் கரப்தடுகறன்நண. இகணறட 

லகத்றமன தல்மய இடங்கபறலுள்ப சறயசறய குபங்ககபப் 

தைணகத்ரல், அற்நறல் மக்கப்தடுகறன்ந லரணது றனக்கலழ் 

சுண்க்கல் தரகநகலக்குள் இநக்கப்தடுன்தோனம் அங்கு 

ல்ன லகப் ததநதொடிதுடன், குடிண்லர்ப் தறச்சறகணகத்  

லர்த்துக்தகரள்பக்கூடிரகவும் இயக்கும்.    

1963ஆம் ஆண்டு தகரரற ரட்டுக்கரர் தடுந்லறமன 

ஆய்வு தசய்ரர்கள். அன் தறகரம், "அங்கு 6 இடங்கபறல், 

200 லற்நர் லபதொம் 100 லற்நர் அகனதொம் 6 லற்நர் ஆதொம் 

தகரண்ட குபங்ககப றனத்க தட்டி உயரக்க மண்டும்; 

தடுந்லறமன கறகடக்கறன்ந க லகப் தரக இந் 6 

குபங்கலக்குள்லம் இநக்க மண்டும்; அவ்ரய 

இநக்கப்தடும் லர் அந்க் கற்தரகநககப அரறத்து அதெடரகக் 

கடலுக்குச் தசல்லும்மதரது, அங்மக குடிலயக்கரண ன்க, 

ல்ன லக உயரக்கக்கூடி சூல் யம்" ண அர்கள் 

தரறறத்றயந்ரர்கள். கறபறதரச்சற ரட்டத்றமன 

றடுறக்கப்தடரல் இயக்கறன்ந இகலவுக் கறரத்றமன 

தரம்தரறறக்க 300 ஆண்டுகள் தககரண மரனம் 

என்ய கரப்தடுகறன்நது. அக்கறநறஸ் மரனத்றற்குக் 

கலழ் - underground க லகத் மக்கறத்ரன் அன்ய 

இகலறமன உள்ப க்கலக்குத் ண்லர் ங்கறணரர்கள். 

லங்கள் ரயம் இப்ததரலது அக மடிரகப் தரர்க்கனரம். 

அவ்ரநரண றட்டம் இனங்ககறமன மய ங்மகயும் 

இல்கன. அரது 300 ஆண்டுகலக்கு தொன்ணர் இகணச் 

சறந்றத்ர்கள் எய ரட்டின் உறமரடு அந்த் 

மரனத்றன் அடிறமன தொலகரண எய குபத்கச் 

சலதந்றணரல் கட்டி, அந் ஆனத்றன் மல் றலகறன்ந 

கத் ண்லர் ற்யம் அயகறல் யகறன்ந கத் ண்லக 

அற்குள் மக்கறகத்து, மகரகட கரனங்கபறல் 

இகலவுக்கரண குடிண்லக ங்கறணரர்கள். 

அமரறரறரண றனத்துக்கு அடிறனரண 'தகரங்கறநலட்' 

குபங்ககப அகப்தது தரடர்தரகம தகரரறர எய 

கரனத்றல் லர்ரணறத்றயந்து.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்கலக்கு இன்தம் இண்டு றறடங்கள் உள்பண. 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆகம, இக றக தொக்கறரண றட்டங்கள். இந்த் 

றட்டங்கள் சரறரக கடதொகநப்தடுத்ப்தடுரணரல், 

அந்ந்ப் தறமசங்கபறமன உள்ப க்கலகட குடிலர்ப் 

தறச்சறகணககப றக இனகுரகத் லர்த்துகக்க தொடியும். 

ரழ்ப்தரத்றல் உள்ப குடிலர்ப் தறச்சறகண, அங்குள்ப 

கறயகபறல் ண்தய்ப் தடனம் றந் தறச்சறகண 

ன்தற்யக்குத் லர்வு கரண்தற்கு அங்குள்ப குபங்கள் 

தைணகக்கப்தட மண்டும். ஆணரல், ரழ்ப்தர 

கத்றயேயந் தைல்லுக்குபத்க அப்மதரது அறகரத்றயேயந் 

ஏர் அசறல்ரற அன்லது ககடககபக் கட்டி இல்னரமன 

தசய்துறட்டரர். இன்ய அந்க் குபத்கக் 

கரதொடிறல்கன. லக்கறரய மதரன்ந தன ஆயகள் 

இப்ததரலதும் ரழ்ப்தரத்றமன தோடப்தட்ட றகனறமன 

கரப்தடுகறன்நண. இற்கநயும் அங்கறயக்கும் தல்மய 

குபங்ககபயும் தைணகத்ரல், ரழ்ப்தரத்றலும் லகத் 

மக்கதொடியும். அவ்ரய மக்கப்தடும் லரணது சுண்க்கல் 

தரகநகலக்குள் இநங்கறணரல்  ரழ்ப்தரத்து லர் ல்ன 

குடிலரக ரற்நப்தடும். ஆணரல், அந்த் றட்டங்கள் சரறரக 

கடதொகநப்தடுத்ப்தடுறல்கன.  

ரன் இயறரக என்கநக் கூந றயம்தைகறன்மநன். இந் 

யடம் றசரறகலக்கரண ரணறம் ங்கயேல் ஏர் 

இகடஞ்சல் ற்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்நது. இம்தொகந 

றசரறகலக்கு உ ரணறம் ங்கப்தடுகறன்நததரலது, 

அர்கள் கறர அலுனர்கபறடம் ககதரப்தம் 

ததநமண்டுௌ்ம் ன்ய எய றதந்கண றறக்கப் 

தட்டியக்கறன்நது. இன்தோனம் றசரறகபறன் கக்கர 

அகப்தைக்கள் தைநக்கறக்கப்தட்டுள்பண. அணரல் தனர் 

அந் உ ரணறங்ககபப் ததயறல் இடர்ப்தட்டரர்கள். 

அன் தறற்தரடு, அது தரடர்தறல் ஜணரறதற அர்கலக்கும் 

உரற அகச்சயக்கும் கடிம் லறன் றகபரக, அறல் 

தகரஞ்சம் ரற்நம் ற்தட்டது. ஆணரலும், றசரம் 

தசய்ற்கு இம்தொகந க தறந்றறயக்கறன்நது. இவ்பவு 

கரனதொம் தைலற றகப்தைக்கரண கரணது, ஏபவுக்கு 

தைட்டரற, ப்தசற ரபறமன ஆம்தரகும். ஆணரல், இந் 

தொகந ம்தர் ரம் 15ஆம் றகறக்குப் தறநகுரன் க 

ததய்ம தரடங்கறறயக்கறன்நது. க தறந்றரல், 

அர்கலகட றசரச் தசய்ககயும் தறந்றறயக்கறன்நது. 

ஆகம, அடுத்தொகந சறயமதரகரணது மலும் தரறப்கதத் 

க்கூடும். இம்தொகந ததய்கறன்ந கக ம்தறத்ரன், 

கரனமதரகத்கக்கூட இந் றசரறகள் தசய்ரர்கள். க 

குகநரக இயந்ரல், இந் ரட்டில் சறயமதரகம்கூட 

தரறக்கப்தடும். ஆகம, இந் றசரறககபக் 

கணத்றதனடுத்து உரற மத்றல் அர்கலக்கு ரணறத்க 

ங்குமரடு, அர்கலகட கரறப் தறச்சறகணககபயும் 

லர்த்துகக்க மண்டும்.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப உயப்தறணர் அர்கமப, உங்கலகட உகக 

றகநவுதசய்யுங்கள்! 
 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எய றறடம் ரயங்கள்!  

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல், குடும்தங்கலக்குரற 

ண்லர்ப்  தங்குகள் ரற்நப்தட மண்டும். 1953ஆம் 

ஆண்டிமன குடிமற்நப்தட்டர்கள் றயம் தசய்து, 

இப்ததரலது அர்கபறன் தறள்கபகள், தறள்கபகபறன் 

தறள்கபகள் ன்ய தோன்நரது சந்றறணர் இயக்கறநரர்கள். 

ஆணரல், இன்ணதொம் அந்த் ண்லர்ப் தங்குகள் 

ரற்நப்தடறல்கன. ஆணரல், கரறககபப் தறரறத்து 

ங்கறறயக்கறநரர்கள். ணம, இந் றகனககலக்கரண 

சரறரண லர்வுகள் ட்டப்தட மண்டுதணக் மகட்டுக் 

தகரண்டு, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, றகநவு தசய்கறன்மநன்.  

 
[අ.බහ. 2.27] 
 

ගු ඒ. ඒ. විමිතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අද දින හච්ඡහ කිරීභු 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභපහයප අභහතයහංලඹ, භවළලි 

965 966 

[රු එස. ශ්රීතයනන භවතහ] 
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ංර්ධන වහ ඳරිය අභතයහංලඹ ඹන අභහතයහංල භඟ තත් 

අභහතයහංල  ද ළඹ ශීර්  ග ඵනහ. භු ථහ කිරීභු  සීමිත 

හරඹක්කය රළබී  ග ඵන නිහ, භළණික්කය ර්භහනනතඹ පිළිඵ වි ලේ 

අධහනඹක්කය  ඹොහු යනහ. භභ හිතනන නන, රක්කය  ගසතුනු 

ආනනන  පිරික්කය භළණික්කය ර්භහනනතඹ ආ්රිත ජී නෝඳහඹ 

රහ නනනහ. අ ප් ඉ ගවහ හ ඳයම්ඳයහ පන සිු 

ඳළ තන  භභ භළණික්කය ම්ඳත රැ නනන ෆභ යජඹක්කයභ ුයුතු 

ය  ග ඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ඉ ගවහ හ ත් තොත්, ළේ-අහුණුරු විතයක්කය 

 නො යි ංහ, ඇශ- දොශරුත් ඹනනර-සර දභරහ භළණික්කය 

ම්ඳත  ෝ නනන ුයුතු යපු  නිහ, අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ 

ීය ග ම්ඳහදනඹ යරහ ඒහ භළ් ඳත්නනන ුයුතු ශහ. ඒ 

ඳරියඹත් දප ඹනන  බ්යහ නනන ුයුතු ශහ. ඳහයම්ඳරි -

අවුරුදු දවස පනක්කය- භළණික්කය ර්භහනනත හ නිඹළ ශනනනනන 

2000ක්කය, 3000ක්කය ංහරු ඵළවළරහ ළලි ටි යරහ ඉ කරම් ටි 

අය න දරං ළනි භළණික්කය රඵහ ළීය ම්දී  ප්රලසනඹක්කය  රහ 

 ග ඵනහ, වි ලේ හර්ඹ ඵශහඹ  ඹොදරහ අත් අ්ංගුු ළීයභ. 

-[බාධා කිරීමක්]මේ සේබන්ධව සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාමේදී 

අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ  ඳො යොනනදුක්කය දුනනනහ. ඒ නිහ අපි දළනන 

 භඹ යහඳෘ ගඹක්කය විධිඹු වදරහ ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ අුව,  භභ 

ර්භහනනතඹ රැ නනන ුයුතු යන ඵු එතුභහ  ඳො යොනනදු 

වුපහ. 

 රෝ හ භළණික්කයරු ප්රසිද්ධ ජහතයනනතය   ශ  ඳොශ 

 ග ඵනන නන තහයිරනනත හ. නහුත්  භඹ  ග ඵනන න ඕනෆ, 

රංහ ේ යත්නපුය හ ේ නයඹ. භභ හිතන වළටිඹු 

ජනහධිඳ ගතුභහ  ජහ ග භළණික්කය වහ සර්පහබයප අධිහරිඹ භඟ 

හච්ඡහ යරහ එ වභ නයඹක්කය ආයම්බ කිරීභු ුයුතු 

යනහ.  රෝ හ ළ කභ ටිනහභක්කය  ග ඵන භළණික්කය වම්ඵ 

වු ඩා ශ්රී රංහ නන. රක්කය  ගසතුනු ආනනන පිරික්කය භළණික්කය 

ර්භහනනතඹ ආශ්රීත ජී නෝඳහඹ  රහ න  ග ඵනහ. 

රංහ ේ ඳ ගන ීය ග නිහත්, භළණික්කය හිඟ නිහත් යහඳහරිඹනන 

භළ්සයඹු ගිහි කරහ, භළණික්කය  තො ල ඹනන  නළ කරහ, 

ඳරහ ඔඳ දහරහ පිුයුු ඹරහ  ම් ය ට් දවස පනු යසහ  

දුනනනහ.  ඒු ඵදු අඹ  ශේ  ්ොරර් 200යි. නහුත්,  ම්  න විු 

සිඹඹු 15ක්කය ඵදු අඹ යන නිහ අ ප් යහඳහරිඹනන 

තහයිරනනතඹු ඹනහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ේ ථහ ත විනහ කඹකිනන අනන 

යනනන. 

 
ගු ඒ. ඒ. විමිතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ඒ නිහ අඳු විලහර ආදහඹභක්කය අහිමි  රහ  ග ඵනහ. 

ජහතයනනතය භළණික්කය   ශ භධයසථහනඹු  අක්කයය 10ක්කය 

යත්නපුය නය ඹනන  නන  යරහ  ග ඵනහ. භහ දනනනහ වළටිඹු 

 ම් න විු ඒ ුයුතු ආයම්බ යනනනු අ ප් ජනහධිඳ ගතුභහ 

උඳ දස දීරහ  ග ඵනහ.  

භළණික්කය යහඳහයඹ  වහ ඵරඳර රඵහ ළීය ම්දී විලහර 

අඳවසුක්කය  ග ඵනහ. ඒු භහඹක්කය,  දක්කය  ක ඹනහ. 

නළත්නම්,  භහ තුනක්කය ඹනහ. ඒු ීය ගඹ  ඵො වොභ තද ළ කයි. 

ඉසය නම්, ඒ ඵරඳර දුනන නන යත්නපුය නය හදී. එ වභ 

නළත්නම් භහත  ක නය හදී. නහුත් අද  ොශමු එනනන ඕනෆ. 

අද ඒු ඳළටිකිරිඹ ඵරනහ.  ඳළටිකිරිඹ ඵරනනනත් ඕනෆ. නහුත්, 

ීය ග ළ ක නිහ අද භළණික්කය ර්භහනනත ඹනන ජීත් න විලහර 

පිරි ේ ජී නෝඳහඹ අහිමි  න තත්ත්ඹු ඳත්  රහ  

 ග ඵනහ.    

වි ලේ ඹනනභ ඳසු ගිඹ යජඹ හර හ  ළු   ේ අතුරු 

ංහර  භළණික්කය යනනන  චීන භහභු අය දීරහ  ගිඹ 

අවුරු ද් ජනහරි භහ හ ඳුනන නනන  ගබු ඩා. 

ජනහධිඳ ගතුභහ ේ භළ ගයප ප්රහලඹ අුව  ඒ නතය යනනන 

එතුභහ පිඹය ත්තහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ේ ථහ අනන යනනන. 

 
ගු ඒ. ඒ. විමිතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றமஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ඒ නතය කිරීභු පිඹය ළීයභ ළන  එතුභහු සතු ගනනත 

නහ. දළනන අඳු දළනනනන රළියරහ  ග ඵනහ, නළතත්  පිු යු 

භහම්රු  ම් යහඳහයඹ  දනනන ඹනහ කිඹරහ. නහුත්, ඒ 

දහත්   යන ළ්ක්කය  නො යි. ඒුත්   ජනහධිඳ ගතුභහ 

පිඹයක්කය නනනහ කිේහ. වළඵළයි, අපි  ඒ ජනතහ නි  ඹෝජනඹ 

යන  ද්ලඳහරනඥඹනන වළටිඹු, කිසි ේත්භ පිු යු 

භහම්රු භළණික්කය යනනන ඉ්  දනන නන නළවළ කිඹන එ 

කිඹනහ. සතු ගයි. 

 

[අ.බහ. 2.31] 
 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததமர - ததயந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் தறற அகச்சர்) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister 

of Plantation Industries) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංල හත්, භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංල හත්, 

ෘෂිර්භ අභහතයහංල හත්, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභපහයප අභහතයහංල හත්  ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ 

යන අසථහ ේදී  භභ විහදඹු වබහගි වීභු රළබීභ අසථහ 

රළබීභ  ළන භභ තුම් නහ.  

ළවිලි ර්භහනනත අභහතය රු නවිනන දිහනහඹ භළ ගතුභහ ේ 

පිළිතුරු ථහ නන ඳසු රු ජඹනනත භයවීය භනනත්රීතුභහ  ත් 

නිසඳහදනඹ ම්ඵනනධ ඹනන  භභ බහ ේදී රුණු පනහක්කය 

ඉදිරිඳත් ශහ. ශ්රී රංහ කිඹනන නන  ත් නිසඳහදන ඹනන 

වතයළනි සථහන හ  ග ඵන යුක්කය. ඒ හ ේභ අඳනඹන ඹනන 

තුනනළනි සථහන හ  ග ඵන යුක්කය.  රෝ හ යඵර් 

නිසඳහදන ඹනන අපි වතයළනි සථහන හ  ග ඵන යුක්කය. වළඵළයි, 

අඳනඹන ඹනන 30ළනි සථහන හ  ග ඵන යුක්කය. ඒ හ ේභ 

 ඳො ක නිසඳහදන ඹනන අපි  රෝ හ 5න සථහන හ  ග ඵන 

යුක්කය. වළඵළයි, අඳනඹන ඹනන 10ළනි සථහන හ  ග ඵන යුක්කය. 

අඳු  ග ඵන ප්රලසනඹ  භඹයි. 

 ත්,  ඳො ක, යඵර් කිඹන  ම් ළවිලි  බෝ වි ලේ ඹනන යහ 

ඳ ගනන නන සහබහවි හරගුණි වහ  ද්ලගුණි විඳර්ඹහ 

හ ේ  ද් ක උ්යි. අපි හුත් ඒ නළවළයි කිඹරහ කිඹනනන 

ඵළවළ. අ ප් රු ඇභ ගතුභහ ඉස  කරහ කිේහ හ ේ සහබහවි 

විඳත් හ ේභ  ද්ලගුණි විඳර්ඹහ උ් තභයි  භභ 

නිසඳහදනඹනනර - භභ ළවිලි  බෝර- අසළනනන ී.යපඹ 

 නන නන.  ත්, යඵර්,  ඳො ක කිඹන නිසඳහදන තු නනන  ත් ළන 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

 ඔඵතුභහ ඉතහ දීර්ක විසතයඹක්කය ශහ. ඔඵතුභහ කිේහ, නවිනන 

දිහනහඹ ඇභ ගතුභහ ඉ ගවහඹු එක්කය  නහ කිඹරහ, අඩුභ  ත් 

නිසඳහදනඹ යපු ඇභ ගයඹහ වළටිඹු. වළඵළයි, භභ ඔඵතුභහු 

ඳළවළදිලි එ හයපඹක්කය කිඹනනන ඕනෆ.  ත් නිසඳහදනඹු 

අදහශ අ ප් අභහතයහංලඹු  ග ඵනන නන භහම් කිහිඳඹක්කය 

ඳභපයි. කු්හ  ත් තු ංර්ධන අධිහරිඹ  ග ඵනන නන අ ප් 

අභහතයහංලඹ ඹු ත්යි. වළඵළයි,  නත් අභහතයහංලඹු 

අ නකුත් ප්රධහන  ඳ ශේ ළවිලි භහම් අයි ග  රහ  ග ඵනහ. 

ඇ කඩු ළවිලි භහභ, යහජය ළවිලි ංසථහ, ජනභ හ ේ 

 ද් ක අයි ග  නන නන අ ප් අභහතයහංලඹු  නො යි. ඒ නිහ 

අඳු භසතඹක්කය ල ඹනන කිඹනනන ඵළවළ, " ම් තභයි යහජය 

ළවිලි ංසථහ ේ අරහබඹ.  ම් තභයි අ නකුත් අභහතයහංලර 

අරහබඹ" කිඹරහ. ඒ නිහ  අ ප් ඇභ ගතුභහ පිළිඵ කිඹපු 

රුපත් එක්කය ඔඵතුභහ ේ තර්ඹ ඳදනම් වියහිතයි කිඹරහ භහ 

හිතනහ. රු භනනත්රීතුභනි, භභ ත රුපක්කය කිඹනනනම්. 

 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ජඹනනත භයවීය භනනත්රීතුභහ. 
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
භ ේ නභ කිඹරහ පිළිතුරු රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහු 

සතු ගනනත  නහ. රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි,  භසතඹක්කය 

වළටිඹු  ත් ර්භහනනතඹ අද හුහුප දීරහ  ග ඵන  ේදහචඹ 

ළනයි භභ කිේ ේ.  
 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ඒ තභයි රු භනනත්රීතුභනි, භභ කිඹනන නන. භසතඹක්කය 

ල ඹනන අ ප් අභහතයහංලඹ ඹු ත්  ග ඵන අව ක භහ භනන 

ඳහඩුයි, කු්හ  ත් තු ංර්ධන අධිහරිඹ අහර්ථයි කිඹරහ 

කිේහ නම් අඳු ඒු උත්තයඹක්කය  ග ඵනහ. වළඵළයි,  නත් 

අභහතයහංලඹ  ග ඵන රුපක්කය ම්ඵනනධ ඹනන අපි උත්තය 

 දනන නන  ො වොභද? අ ප් ඇභ ගතුභහ ඒ ම්ඵනනධ ඹනන උත්තය 

 දනන නන  ො වොභද? ඒ ම්ඵනනධ ඹුවයි භභ ඔඵතුභහු භතක්කය 

 ශේ. ඔඵතුභහ කිේහ, යඵර් ඳර් හප ආඹතන හ ව  ත් 

ඳර් හප ආඹතන හ  ේඹනන පිළිඵ.  එභ ආඹතනලිනන 

 ේඹනන  110කුත්,  ේඹනන 73කුත් ඉත් ය  ග ඵන ඵ 

කිේහ.   

භභ ඳළවළදිලි කිඹනනන ළභළ ගයි  ම් ම්ඵනනධ ඹනන රු 

හසු ද් නහනහඹක්කයහය හිුපු අභහතයතුභහත්, රු යංජිත් ද 

 ොයිහ භනනත්රීතුභහත් ඳසු ගිඹ ඵදහදහ ඳහර්ලි ම්නනතු ේ බහ  ක 

තඵන අසථහ ේ  ඹෝජනහක්කය  න ආ ඵ. බහ  ක තඵන 

අසථහ ේ  ඹෝජනහ පිළිඵ විහද හදී අපි ඳළවළදිලි රුණු 

ඉදිරිඳත් ශහ. රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ එභ ළියනට් ඳත්රිහ 

ඵරනනන.  රු අභහතයතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ළියනට් ඳත්රිහක්කය. ඒ 

අඹු රැකිඹහ දීභ අතයලයයි කිඹරහ එභ ළියනට් ඳත්රිහ ේ 

ඳළවළදිලි  ග ඵනහ. ඔඵතුභනනරහ එඹ අය න ඵරනනන. යසහ 

 දනනන එඳහ කිඹහ ඒ ළියනට් ඳත්රිහ ේ ඇත් ත් නළවළ. ඒ අඹ 

සථිය යනනන කිඹන එ තභයි එතුභහ එහි කිඹහ  ගබු ඩා. [ඵහධහ 

කිරීභක්කය] එහි  ග ඵනහ. භභ එඹ ඉදිරිඳත් ශහ. භභ එඹ එදින 

බහත ශහ. රු හසු ද් නහනහඹක්කයහය භනනත්රීතුභහත්, යංජිත් 

ද  ොයිහ භනනත්රීතුභහත්  එඟ වුපහ, අ ප් අභහතයහංල හ  

අභහතයතුභහ ේ ප්රලසනඹක්කය නළවළ කිඹන එ ළන. රු 

අභහතයතුභහ අුවභළ ගඹ දුනනනහු හුද ක අභහතයහංලඹ වහ යහජය 

ශභනහයප  ේහ  දඳහර්ත ම්නනතු විරුද්ධ වුපහ, ඒ අඹ 

සථිය  ශොත් එඹ පර්හදර්ලඹක්කය ය න අ නකුත්  ේඹනන 

සිඹලු  දනහත් සථිය යනනන කිඹහවි කිඹරහ. ඒ නිහ තභයි 

අුවභළ ගඹ දුනන නන නළත් ත්.  අපි ඒ ම්ඵනනධ ඹනන හච්ඡහක්කය 

ඳත්හ ඉ කරහ සිටිඹහ- 
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු නි ඹෝජය අභහතයතුභහ, ඔඵතුභනනරහ ේ අභහතයහංල හ  

උඳහලි භහයසිංව   කම්තුභහ තභයි යඵර් ඳර් හප 
ආඹතන හත්,  ත් ඳර් හප ආඹතන හත් බහඳ ගයඹහ 
අභතහ, අධයක්කයයඹහ අභතහ ළියනට් ඳත්රිහ භත ඳදනම්  ම් 
ලිපිඹ නිකුත් ය  ග ඵනන නන.  

 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

අපි ඒ පිළිනනනහ.  
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
එභඟිනන තභයි කිඹනන නන, සථිය ව  ේඹනන අනිඹම් 

ඳදනභු ඳත්  නො ශොත්  ත් ඳර් හප ආඹතනඹත්, යඵර් 

ඳර් හප ආඹතනඹත් ඒ වහ දයනනන ඕනෆ ළඹ ඵය ඒ අඹු 

 ඳෞද්ලි දයනනන කිඹරහ.  
 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

අපි ඒ පිළිනනනහ, රු භනනත්රීතුභහ. ඒු  වේතු  ම්යි. 
එඹු හුද ක අභහතයහංලඹත්, ශභනහයප  ේහ 

 දඳහර්ත ම්නනතුත් අුවභළ ගඹ දුනන නන නළ ග නිහ ළවිලි 
ර්භහනනත අභහතයයඹහ වළටිඹු එතුභහ කිේහ, "අඳු  ම් කීභ 

දළනන නනන ඵළවළ.   ම් අඹ සථිය යනහ නම්  බහඳ ගරුනන  
භඟිනන  ම් අඹ දළුවත් යනනන" කිඹරහ.  ඒ නිහ තභයි උඳහලි 

භහයසිංව   කම්තුභහ  ම් ම්ඵනනධ ඹනන ච්ර   කනඹක්කය නිකුත් 

 ශේ.  වු වුපත් ඔඵතුභනනරහ හච්ඡහු එනනන. අපි එභ 
ආයහධනහ ශහ. හසු ද් නහනහඹක්කයහය භනනත්රීතුභහ එනහ 

කිේහ, යංජිත් ද  ොයිහ භනනත්රීතුභහත් එනහ කිේහ, එතුභහත් 
එක්කය හච්ඡහ යරහ  ම් ප්රලසනඹ විනනන. එතුභහ ඕනෆ නම් 

නළත යක්කය ළියනට් ඳත්රිහක්කය  ඹොහු යහවි.  භහිදී අඳු 
කිසිභ අලයතහක්කය ඇත් ත් නළවළ, එභ  ේඹනන ඳහයු ඇද 

දභහ එභ  ේඹනන ේ රැකිඹහ සථිය ඵ අ වෝසි යනනන.  
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු නි ඹෝජය අභහතයතුභනි,-   
 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ඔඵතුභහ ේ ප්රලසනරු උත්තය  දනනන ගි ඹොත්  භු හරඹ 

භදි  නහ. 
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ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු නි ඹෝජය අභහතයතුභහ, එදහ බහ  ක තඵන අසථහ ේ 

විහද හ දීත් ඔඵතුභහ  උත්තය දුනනනහ. ඔඵතුභහු ඒ අලයතහ 
 ග ඵන ඵ  ඳ නනහ. රු ජනහධිඳ ගතුභහත්  ම් අසථහ ේ  
රු බහ ේ සිටිනහ.   ම් අඹ  2014 ඔක්කය තෝඵර් භහ හ සථිය ව 
 ේඹනන.  භතළන ඉනන නන අවුරුදු 15ක්කය, 16ක්කය, 17ක්කය, 18ක්කය 
ඳභප අනිඹම්, ආ ද්ල ව  ොනනරහත් ඳදන භනන සිටි 
 ේඹනන. උඳහධිධහරිනන තුනන ද නකුත් ඉනනනහ, RRI එ ක්කය. 
TRI එ ක්කයත් ඉනනනහ.  

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க  ) 

(The Hon. Navin Dissanayake ) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ නන නන තත්ඳය 30ක්කය 
ඳභපයි.  භහි මූලි ප්රලසනඹ, ඒ අඹ සථිය ය  ග ඵනන නන cadre 
එ නන  තොයයි. එ වභ සථිය යනනන ඵළවළ. නහුත් ඒු 

allocation එ රළියරහ නළවළ. Allocation එ රඵහ නනන භභ 

Cabinet Paper එක්කය ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ allocation එ අඳු 

රළබු ඩා නළවළ. නළතත් අඳු Management Services 

Department එ නන කිඹහ  ග ඵනන නන, ඳයප තනතුරුරු 

revert යනනන කිඹහයි. Cadre position එ නළ ග වුද සථිය 

යනන නන? නහුත් එ වභ සථිය යරහ  ග ඵනහ. ඒයි ප්රලසනඹ.  
 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயயே ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු අභහතයතුභනි, සථිය ශහු ඳස ේ එනන නන Salaries and 
Cadre Commission එ ක්කය ප්රලසනඹක්කය. ඒ අ නක්කය අඹු 
ප්රලසනඹක්කය  නො යි. නහුත්  ම්  ේඹනනු අහධහයපඹක්කය 
නහ.  ඒයි ප්රලසනඹ. Salaries and Cadre Commission එ 
නිසි විධිඹු ක්රිඹහ  නොශහ නම් Salaries and Cadre 
Commission එත් එක්කය එඹ  බ්යහනනන ඕනෆ. වළඵළයි,  
ඒ නන  ේඹනනු - 

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Hon. Member, now this matter has gone to court. So, 

we have to wait for the verdict of the court and see, 

because providing them with a permanent position is 

illegal. So, let them-[Interruption.] 
 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயயே ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Now they have already got their letters of 

appointment. So, it is not a problem of the Chairman. It is 

a problem of the Salaries and Cadre Commission.  
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

No, no. If it was done illegally-[Interruption.] It was 

done during the time of Hon. Mahinda Rajapaksa.-

[Interruption.] 
 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනනන ඕනෆ 

 ත්, යඵර්,  ඳො ක කිඹන-  

ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු එස.එම්. භරික්කයහර් භනනත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ේ point of 

Order එ නඟනනන. 
 

ගු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  භතුභනනරහ තභ සිතහ න 

ඉනනනහ, භහිනනද යහජඳක්කය භවත්භඹහ  ජනහධිඳ ග කිඹරහ. ඒ නිහ  

ඒ අඹු ඕනෆ විධිඹුයි  ම් ඔක්කය ෝභ යනනන ඹනන නන. එ වභ 

යනනන ඵළවළ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ ථහ යනනන, රු නි ඹෝජය අභහතයතුභහ.  
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු නි ඹෝජය අභහතයතුභහ ේ අයඹ භත භුත්  ඳො ක 

අසථහක්කය  දනනන. රු නි ඹෝජය අභහතයතුභහ, භු විනහ කඹක්කය 

 දනනන.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහිනනදහනනනද අලුත්භ ේ භවතහ.  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූරහහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහත්  ම් 

බහ ේ සිටින නිහ ළදත් හයපඹක්කය ළන  ළවිලි ර්භහනනත 

ඇභ ගතුභහ ේ අධහනඹ   ඹොහු යනනනු ළභළ ගයි. අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභනි,  ම් දසර තුය හ ආමි නහඹඹනන 

1000ක්කය ඉනනදිඹහු ඹනහ. ඒ වළභ ර්ඹ භ   යන 

 දඹක්කය. හුසලිම් ඵළ ගභතුනනු වි ලේ වනඹක්කය  දනහ. රු ඳරනි  

දිම්ඵයම් ඇභ ගතුභහත්  ඒ ළන දනනනහ ඇ ග. ඒ ද්රවි් ඵළ ගභතුනන 

ඉනනදිඹහු ඹන ොුත්  යජඹ භඟිනන සුවි ලේෂී  වනඹක්කය  රඵහ 

 දනහ නම්  වොයි. ඒ ළන රු ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයයඹහ ේ වි ලේ අධහනඹ  ඹොහු යනහ, අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභහත්  ම් බහ ේ සිටින නිහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි, ථහ ය න ඹනනන. 
 

 ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ කිඹහ න ආ ේ   ත්. 

යඵර්,  ඳො ක කිඹන  ම් හනන තුන අ ප් ය ට්  ළවිලි 

ක්කය ේර හ ප්රධහන ආදහඹභ ඵු ඳසුගිඹ හර හදී ඳත්  රහ 

971 972 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

 ගබුණු ඵයි.  ඒ එ වභ  නො යි කිඹහ අපි වුරුත් කිඹනන නන 

නළවළ. එ වභ  නො යි කිඹහ හුත් කිඹනනනත් ඵළවළ. ය 

පනහක්කය තුශ එභ   ද් ක තභයි අ ප් ය  ට් ආර්ථිඹ ලක්කය ගභත් 

 ශේ. වළඵළයි ඳසු  අ ප් ය ට්  හනනතහනන  ෘව   ේවිහනන 

ල ඹනන භළද ඳයදි ඹනනන ඳුනන ත්තහයිනන ඳසු ඒ 

ම්ඵනනධ ඹනන  ගබුණු අධහනඹ ඳළත්තු ගිහි කරහ අද එභ   

ර්භහනනත ්හ  ළ ුන තත්ත්ඹු ඳත්  රහ  ග ඵනහ.  

 භොන යජඹක්කය  ඵරඹු ආත් වුරු ථහ  ශත් අපි ඇත්ත 

ථහ යනනන ඕනෆ. ඊු  වේතු   ත්, යඵර්,  ඳො ක කිඹන   භභ 

නිසඳහදන ළ ක  නනනත්, අඳනඹන අඩු  නනන  වේතු  භොක්කයද 

කිඹහ අපි  ොඹහ ඵරනනන ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි ළවිලි ර්භහනනත 

ඇභ ගතුභහ වළටිඹු එතුභහ අද තත්ත් ඳහරනඹක්කය ඇ ග යරහ අඹ 

එතු යමිනන ගුපහත්භබහඹක්කය ළ ක ශ න නිසඳහදන 

 රෝඹු වඳුනනහ දී ම් ළ් පිළි ශක්කය ආයම්බ යනනන ුයුතු 

ය  ග ඵනන නන. ඒ තුළිනන අඳු  ද්ශීඹ නිසඳහදන ලක්කය ගභත් 

යරහ,  රෝඹු න නිසඳහදන වඳුනනහ  දනනන පුළුනන 

 නහ.   

 නනඹහ, විඹට්නහභඹ  ළනි යු ක  අඳුත් ඳසු තභයි  ත් 

ක්කය ේරඹු ආ ේ.  ඉනනදුීයසිඹහ ආ ේ ඳසු;  විඹට්නහභඹ  ආ ේ 

ඳසු. නහුත් අද ඒ යු ක අ ප් යු අභිබහ ඉදිරිඹු ගිහිනන 

 ග ඵනහ.  භොක්කයද  ම් ක්කය යව? ඒ යව තභයි, ඔවුනන 

ගුපහත්භබහ ඹනන යුතු න නිසඳහදන  රෝඹු වඳුනනහ දීභ.   

අ ප් යු දහත් ඒ තත්ත්ඹු නනන ඵළරි නම්, අ ප් ය ට්   ම් 

හ ක්කය ේර තුන ළන  වළභ අඹළඹදීභ අපි ථහ යහවි; වළභ 

අඹළඹදීභ ඹම්කිසි හුදරක්කය  නන  යහවි; වළඵළයි  ම් ක්කය ේර 

තුන වළභදහභ  ඒ සථහන හභ ඳී.වි. භභ කී භනන කිඹනහ, 

හලිනනද දිහනහඹ භළ ගතුභහ  ඳො ක ර්භහනනත ඇභ ග ල ඹනන   

හිුපු හර හදී  ඳො ක ර්භහනනතඹ ලක්කය ගභත් යනනන එතුභහ 

 වො යහඳෘ ග  නහ ඵ.  හුත් ඒ එ වභ  නො යි 

කිඹනනන ඵළවළ.   

 ජත් පුසඳකුභහය භළ ගතුභහ ේ හර හදී "ප්රු, දිවිවිඹ" 

ළනි  ළ්ුවනන  නහහ. වුරුත් ඒහ ශහ.  ම් ආඹතන තුන 

ලක්කය ගභත් ය ඒ තුළිනන අඹ  එතු ශ නිසඳහදන  රෝඹු 

වඳුනනහ  දනනන ඕනෆ.  ඒ ඉරක්කයඹ තභයි අපි පුයහ  නනන ඕනෆ.   

අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහත්  ම් බහ ේ සිටින  ම් අසථහ ේදී  භභ 

 ම් හයපඹත් කිඹනනන ඕනෆ. යු ක 54කිනන, 1700ක්කය  න කරහ  

 ම් ය  ට් ඳශහු තහු  ත්,  ඳො ක, යඵර් කිඹන  ම් හ තු නන 

නිසඳහදන ම්ඵනනධ ඹනන ප්රදර්ලනඹක්කය ඳත්නනන ුයුතු 

සදහනම් ය  ග ඵනහ. අද රංහ ේ  ත්  ම්ඵනනධ  නිසඳහදන 

30යි  ග ඵනන නන. වළඵළයි,  රෝ හ  ත් ම්ඵනනධ නිසඳහදන 

75ක්කය විතය  ග ඵනහ.  ඳො ක ම්ඵනනධ  ග ඵනහ.  අපි දනනනහ, 

යඵර් කිඹනන නන  තෘී.ඹ බහඩා්ඹක්කය. ප්රහථමි බහඩා්ඹක්කය ල ඹනන 

තභයි අපි යඵර්  අඳනඹනඹ යනන නන.  වළඵළයි අපි යඵර් හර්මි 

බහඩා්ඹක්කය ඵු ඳත් යරහ අඳනඹන  ශොත් තභයි  රෝඹභ 

ඒ මිර දී නන නන.  ඒ නිහ  භනනන  ම් නිසඳහදන තුනු ඹම්කිසි  

ටිනහභක්කය දිඹ යුතුයි කිඹහ අපි විලසහ යනහ. අපි  නිසඳහදනඹ 

ශහඹ; හ ශහඹ; නිසඳහදන අඩු  රහඹ කිඹහ ථහ යරහ 

ළ්ක්කය නළවළ. අපි  ම්හ ටිනහම් එතු ශ න නිසඳහදන 

වළටිඹු   රෝඹු  වඳුනනහ  දනනන ඕනෆ.  එ වභ නළ ග ඒ 

අඳු නත්නනන ඵළවළ.  

 අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ  ම් බහ ේ සිටින අසථහ ේදී භභ 

ත එ  දඹක්කය කිඹනනන ඕනෆ. අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභනි, 

 භොයවනනද ජරහල යහඳෘ ගඹ  භහ නි ඹෝජනඹ යන භහත  ක 

දිසත්රික්කය හ, රේර ආන හ තභයි ඉදි  නන නන.  2011දී  අුව 

ඳවු ක 300ක්කය හිටිඹහ. 2015-11-10  ළනි දහ  න ොු අුවඳවු ක 

325ක්කය ඉනනනහ. ඒ අඹ ම්ඵනනධ ඹනන රක්කය 16 නනදි රඵහ දීභ 

වහ භවළලි අභහතයහංල ඹනන ුයුතු ය  ග ඵනහ. ඒ 

ම්ඵනනධ ඹනන භභ ඔඵතුභහු  වි ලේ සතු ගඹ පුද යනහ.  

 භළණික්කය ර්භහනනතඹ ම්ඵනනධ ඹුවත් ඹභක්කය කිඹනනන ඕනෆ. 

ඵළ ෝ ඹනනර  ඹොදන ළ් පිළි ශක්කය අද භහත  ක   

දිසත්රික්කය හ ක්රිඹහත්භ  නහ    ඵළ ෝලිනන න්ත්තු  න 

5000ක්කය ඉනනනහඹ,  10000ක්කය ඉනනනහඹ කිඹහ අද ථහ යනහ. 

 ම් ම්පර්ප   ඵොරුක්කය. නනත අලුවිවහ ර් රු ඇභ ගතුභහ 

භඟත් භභ ථහ ශහ.  එඹ හභහනය ජනතහු වනඹක්කය  රඵහ 

 දන ඳත ක ළීය ම් යහඳෘ ගඹක්කය   නො යි.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි, දළනන ඔඵතුභහ ේ ථහ අනන 

යනනන.  

 

ගු ක්හමන් ලවන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ඵළ ෝ ඳහවිච්චිඹ රේර ආන හ නළ ග යනනනඹ කිඹහ භභ 

ඔඵතුභහ නන ඉ කරනහ.  වේතු තභයි,  ම් යහඳහරිඹනන 4 

 ද නක්කය එක්කයහසු  රහ ඵළ ෝ 40ක්කය  දභහ යන යෘඳෘ ගඹක්කය 

වීභ.  ම් එ එ ඳළත් තනන එ  එ   ෝප ඹනන 

 ඳනනනහ,  ම් නළ ග වු පොත් මිනිසුනන අයප  නහඹ 

කිඹහ. වළඵළයි ඒ ම්පර්ප අතයඹක්කය. තය ථහ ඒ 

 නො යි.  යහඳහරිඹනන කිහිඳ  ද නක්කය එතු  රහ 

 ද්ලඳහරනඥයිනනු හුද ක දීරහ  ම් ඳණිවු්ඹ යුු දීරහ  ග ඵනහ.   

ළඹුරු ඳත ක ඇත් ත්ත් නළවළ.  ළ කභ වු පොත් අ ක 20ක්කය 

නළත්නම්  අ ක 15ක්කය ළඹුරු ඳත ක   ග ඵනන නන.   ම් නිහ අද 

අහිං ම්රුනනු යක්කයහ නළ ග  රහ  ග ඵනහ. එභ නිහ 

 ම් ළන විභසිලිභත්  නනන කිඹරහ භභ ඔඵතුභහ නන ඉ කරහ 

සිටිනහ.  

 තුර  ග ඵන රයිනන හභය වහ ඳර්චස 7 ඉ්භක්කය රඵහ 

 දනනනු ළවිලි ර්භහනනත අභහතය රු නවීනන දිහනහඹ 

ඇභ ගතුභහත්, රු ඳරනි දිම්ඵයම් ඇභ ගතුභහත් ුයුතු යරහ 

 ග ඵනහ. තු ක්කය ේර හ රයිනන හභය ං කඳඹ අයිනන යරහ 

නිහ ං කඳඹක්කය ඇ ග යන  ර ඉ කරහ සිටිමිනන,  ම් 

අසථහ රඵහදීභ ම්ඵනනධ ඹනන මූරහනඹු සතු ගනනත  මිනන 

භ ේ ථහ අනන යනහ.  ඵො වොභ සතු ගයි. 
 
[අ.බහ. 2.45] 
 

ගු වනත් නිළන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අද ද ේ විහදඹු 

ම්ඵනනධවීභු භුත් විනහ ක 9 හරඹක්කය  නන යදීභ පිළිඵ 

ඔඵතුභහු සතු ගනනත  නහ. අ ප් යුු නිදව රළියරහ අවුරුදු 

68ක්කය ම්පර්ප  න  රහක්කය  ම්. ී..එස.  ේනහනහඹ 

භවත්භඹහ ෘෂිර්භ ඇභ ගයඹහ විධිඹු 1931 සිු 1946 

 නම් සිටිඹහ. 1946 සිු 1952  නම් ෘෂිර්භ 

ඇභ ගයඹහ  ර ්ඩ්ලි  ේනහනහඹ භවත්භඹහ සිටිඹහ. ඒ 

හ ේභ  2010 අවුරුද් ද් භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන භළ ගතුභහ 

ෘෂිර්භ ඇභ ගයඹහ විධිඹු සිටිඹහ. 2015දී ඳත් වුණු ර්තභහන 

ෘෂිර්භ අභහතය රු දුමිනනද දිහනහඹ භළ ගතුභහ  එභ ඇභ ග 

ධුයඹ දනන නන භභ  තොයතුරු  ොඹහ ත් විධිඹු  ම් ය ට් 

973 974 

[රු රක්කයසභනන නනත  ඳ ර්යහ භවතහ] 
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23 නි ෘෂිර්භ අභහතයයඹහ වළටිඹුයි. 23 නි ෘෂිර්භ 

අභහතයයඹහ වළටිඹු ඔඵතුභහ ෘෂිර්භහනනතඹ බහය නනනහ විු, 

වෘදඹ හක්කයෂිඹක්කය  ග ඵන මිනිසුනන වළටිඹු අපි ආඳසු වළරිරහ 

ඵරනනනු ඕනෆ  ම් ය ට්  ොවිඹහ ේ ඳළත් තනන. ඉ ගවහඹ පුයහ 

සිටි ඔඵ තහුනනනහනන ේරහ, අපි වළ භෝභ  ොවිඹහ ේ ඳළත් තනන 

ඵරරහ,  ොවිඹහ ේ අනහතඹ සුයක්කයෂිත යරහ  ග ඵනහද? 

භභ අ ප් ය ට් දකින ප්රධහන ළුලුක්කය තභයි ජහ ග 

ප්ර ගඳත් ගඹ අලයතහ. අපිු අ කරපු යු වුණු ඉනනදිඹහ ේ  භොන 

නහඹඹහ  භොන ආහය ඹනන  නස වුපත්, යු ඳහරනඹ ශත් 

නහඹඹහ නන නහඹඹහු ය ට් ජහ ග ප්ර ගඳත් ගඹ  නස 

යනනනු පුළුනනභක්කය නළවළ. නහුත් අහනහු අ ප් ය ට් 

ඉ ගවහඹ පුයහභ සිද්ධ  රහ  ග ඵනන නන එ ඇභ ගය ඹකු නන 

අ නක්කය ඇභ ගයඹහ ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ බහය ත්තහු ඳසු 

ඳසුගිඹ ඇභ ගයඹහ වි ේචනඹ කිරීභ මි,  ම් ය ට්  ොවිඹහ ේ 

අනහතඹ සුයක්කයෂිත කිරීභ  නො යි කිඹන හයපඹ භතක්කය 

යනනනු  ඕනෆ.  

භු භතයි 1994දී තරුප ඹෝ වළටිඹු අපි  ද්ලඳහරනඹ 

ආයම්බ යන හර හ අ ප් දිසත්රික්කය හ නත් ත්භ, 

ආනභඩු, භවකුඹුක්කය්ර හ ේ ප්ර ද්ලර, ම්ර 

 ොවිඹනනු  ගබුණු ප්රධහන ළුලු තහුනන ේ ඵයිසිර හ ුඹර් 

එ දහ ළීයභයි. තහුනන ේ ඵයිසිරඹු pedal එ දහ නනනු 

 කලි නළ ග නිහ ඒ අහිං  ොවි ඹෝ රෆලි ෆ ක රනන වතරැස 

 ොම් ඳරහ, හිර විදරහ,  ගය ඳරහ වි ය න තභයි 

ඵයිසිරඹ ඳළද් ද්. නහුත් අපි දළක්කයහ භහිනනද චිනනතන ළ් 

පිළි ශ තුශ හ ේභ ඊු  ඳය  ගබුණු චනනද්රිහ ඵඩා්හයනහඹ 

කුභහයතුං භළ ගනිඹ ේ හරඹ තුශ  ොවිඹහ ේ ඳළත්තු ඹම්කිසි 

වනඹක්කය රඵහ දීභ නිහ  ොවි ඹෝ ව  ඵොන යුඹ අහන වුණු 

ඵ. වී ටි විකුපහ නනන ඵළරි යුඹ අහන  නහ, වීරු 

සථිය මිරක්කය රළ ඵනහ,  ඳො වොය වනහධහයඹ රළ ඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භ ේ  ඳෞද්ලි අත් 

දළකීභක්කය භභ වනන යනනනම්. අපි ද නත් ත්භ 

ප්ර ද්ල හ පුංචි  ඳො ක අතු ්ඹක්කය ශඟ නතය යරහ "ප්  කනන  ත" 

එක්කය ියබී ඉනනනහ විු අවුරුදු 65ක්කය 70ක්කය වුණු ඇඟ  ඵො වොභ 

ලක්කය ගභත්, පිරිපුනන තහත්තහ   නක්කය උඩු ඹ නිරුත්, යභ 

 ටිඹු ඇරහ, උදළ කර  ර් දහ න " කසර්" 

 භෝුර්යි ක එකිනන ආහ. ඇත්තුභ  ම් භ ේ වදත 

ත්ත දර්ලනඹක්කය නිහ භභ දුයථන ඹනන ඡහඹහරඳඹක්කය ත්තහ. 

එතළනිනන ඳසු  ම් තහත්තහ භඟ හච්ඡහ ශහ.  

තහත්තහ  භොනහද යනන නන කිඹරහ විසතය ඇහුහ. භවය 

විු  ම් තහත්තහ ේ දරුහ යහජය  ේ ඹක්කය  නනනු  

පුළුනනභ  ගබුපහ. එ වභ නම් යහජය  ේඹකු ේ  වෝ 

යහඳහරිඹකු වුණු පු තකු ේ ඵයිසිරඹ තහත්තහ ඳදිනහ 

 නනන පුළුනන. නහුත් අපි  තොයතුරු  ොඹරහ ඵරන විු 

ඇත්තුභ  ම් තහත්තහ අක්කයය 15 කුඹුරු හිමි ඹක්කය ඵ දළන 

ත්තහ. ඔහුු  ඳො වොය වනහධහයඹ රළියරහ,  වො අසළනනනක්කය 

රළියරහ. ඒ නනන හ අසළනනන විකුපරහ ඔහු  ම්  " කසර්"  

 භෝුර්යි ක එ විතයක්කය  නො යි  වී ම් ්රභඹු 

"කු ඵෝුහ" ට්රළක්කයුයඹකුත් අය න  ගබුපහ. 

වළඵළයි, අද නහම් නන භභ  ම් හයපඹ කිඹනනන ඕනෆ. 

 ඳො වොය වනහධහයඹ  දනහ කිඹහ එඹ රුපිඹ ක තරු සීභහ 

යරහ, නළත තහක්කය අ ප්  ොවිඹහ අය ඳයප foot cycle 

එු පුරුදු යරහ, pedal එ දභහ නනන ඵළරි  ොවිඹහ 

නිර්භහපඹ  නනන ඹනහද කිඹන හයපඹ අද අ ප් වෘදඹ 

හක්කයෂිඹ විභනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  භය අඹ ළඹ අ ප් යු 

 ොයි ඳළත්තුද  න ඹනනන වදනන නන කිඹහ අඳ විභහ ඵළලුහ. 

ෘෂි හර්මි යුක්කය වළටිඹු  ම් යු ඉදිරිඹු  න ඹනනන 

වදනහද, හර්මි යුක්කය  ර ඉදිරිඹු  න ඹනනන වදනහද, 

ංචහය ර්භහනනතඹ අ ගනන ඉදිරිඹු ඹන යුක්කය ඵු  ම් යු ඳත් 

යනනන වදනහද,  එ වභත් නළත්නම් ධීය ර්භහනනතඹ 

ළ කදියුණු න යුක්කය ඵු ඳත් යනනන ඹනහද කිඹහ අඳ ඵළලුහ. 

නහුත්,  ම් යු    ො වේුද ත කලු යනනන ඹනන නන,  ොයි 

ඳළත්තුද ඹනන නන කිඹහ  භය අඹ ළඹ තුශ අඳු  ප්නන නන 

නළවළ. වරිඹුභ අය නූර ළඩුණු රුංරඹක්කය හ ේ  ො වේු 

ගිහිනන ළ ුයිද කිඹහ අඳු හිතහ නනන ඵළරි ඳරියඹක්කය තභයි  ම් 

අඹ ළඹ   කනඹ තුශ  ග ඵනන නන.  

ෘෂිර්භ අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ අඳ  ඳෞද්ලි දනනනහ 

වඳුනන, අඳ ආදයඹ යන රු අභහතයය ඹක්කය. ඔඵතුභහ  ොවි 

ප්ර ද්ලඹකිනන -යජ යටිනන- ඳළමිණි අභහතයය ඹක්කය. භභ ඔඵතුභහු 

පුංචි  ඹෝජනහක්කය යනහ. භභ ඹම ඳශහ ත් ෘෂිර්භ 

අභහතයයඹහ වළටිඹු ුයුතු ශ හර හ පුංචි ළ් පිළි ශක්කය 

වළදුහ. ඒ  ම්යි. අඳ ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහර හ 

ව ඹෝඹත් අය න, ඹම ඳශහ ත්භ  ග ඵන ියම්  ොුස ටි 

චනනද්රිහ ඡහඹහරඳත යරහ, GIS කිඹන නවීන තහක්කයප 

්රභ ේදඹ ඳහවිචිච් යරහ, ඒ ෆභ ියම් අඟරක්කයභ හ යන ළ් 

පිළි ශක්කය ස ශහ. එදහ අඳු ෘෂිර්භ උඳ ද්ලරු 

273 ද නක්කය හිටිඹහ. 273 දනහ වයවහ අඳ  තොයතුරු ජහරඹක්කය ඒ 

යහශි ය න, එභඟිනන ය ට් ජහ ග අලයතහ  ොඳභපද කිඹහ 

 ොඹහ ඵළලුහ. භභ උදහයවපඹක්කය කිඹනනනම්. අ ප් ය ට් අහු 

මිරිස නිසඳහදනඹ ත්තහභ, එ එ හරඹු අහු මිරිසර මිර 

 නස  නහ. එ හරඹු අහු මිරිසර මිර රුපිඹ ක 30ු, 

40ු, 50ු ගිහිනන  ොවිඹහ ්හ ළ ුනහ. ත හරඹු 

රුපිඹ ක 1,000ු, 1,500ු ගිහිනන ඳහරි බෝගිඹහ විනහල  නහ.    

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු ත විනහ ක  ද හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 
ගු වනත් නිළන්ත මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததமர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

 වොයි, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. 

 ම්ු ඇත්තුභ අඳ  කිඹනනන ඕනෆ. ඒ නවීන 

තහක්කයපඹත් එක්කය නිළරැදි ළ් පිළි ශු ඹනනන ෘෂිර්භ 

අභහතයයඹහ වළටිඹු ඔඵතුභහ නහඹත්ඹ  දනනන ඕනෆ. වළඵළයි, 

අඳු අද දකිනනන රළ ඵනන නන  භොනහද? එ ඳළත්තකිනන 

 ොවිඹහ ේ  ඳො වොය වනහධහයඹ ඳරහ. අනික්කය ඳළත් තනන 

අඳු අවනනන, දකිනනන රළ ඵනහ  ෝටි පනන විඹදම් යරහ 

 ම් අභහතයහංලඹු  ෝනළඟිලි නනනහඹ කිඹහ. උඳහලි ජඹසිංව 

භවත්භඹහු අයි ගයි කිඹන  ෝටි පනක්කය විඹදම් යරහ ත්ත 

 ෝනළඟි කර නිම්  ගඹහ න  කලි  නහ ලු.  භඹ 

අඳයහධඹක්කය කිඹහ විපනඹ වයවහ අඳු  තොයතුරු රළබී 

 ග ඵනහ. අඳ පිළිනන නන නළවළ. නහුත්, මිනිසුනන ථහ  නහ, 

ඔඵතුභහ ේ ඥහ ග ඹකුු අයි ග ඉ්භක්කය තභයි  ම් මිරදී  න 

 ග ඵනන නන කිඹහ. ඵර්ටි  ප්රේභරහ ක දිහනහඹ භළ ගතුභහ 

කිඹනන නන අඳ ආදයඹ යපු, ඉතහභ කීර් ගභත් ඉ ගවහඹක්කය  ග ඵන 

නහඹ ඹක්කය. එභ නිහ  ම් යුු ළ්ක්කය යන ෘෂිර්භ 

අභහතයය ඹක්කය වළටිඹු එතුභහ ේ  ෞයඹත් ආයක්කයහ යමිනන, 

ඔඵතුභහ  භඹ නිළයදි යයි කිඹන ඉරක්කයඹ තුශ ඉ න,  ම් 

යුුත් සුඵ ඳතමිනන භ ේ ථහ අනන යනහ. සතු ගයි.  

975 976 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) S. Sivamohan. 

 

Order, please!  ම් අසථහ ේදී රු  ..එම්. ආනනනද 
කුභහයසිරි භනනත්රීතුභහ මූරහනඹු ඳළමි පනහ ඇ ග.  

 

අනතුුල ගු මේලු කුමළර් මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් වුමයන්, 
ගු  මි.එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ හුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு மலு குரர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ய அகனம, ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 

HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 

 
[தற.த. 2.53] 

 

ගු (මලදය) එවහ. සිලමමෝශන් මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) சற. சறமரகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

இன்கந றணம் குலறகன றரத்றற்கு டுக்கப்தட்டுள்ப 

அகச்சுகள் தரடர்தரகப் மதசுற்குச் 

சந்ர்ப்தபறத்கக்கு தொயேல் ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்மநன். கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் 

அகச்சு உயரக்கப்தட்டது எட்டுதரத் ரட்டின் 

அதறறயத்றக்கரக ன்ததுரன் ததரதுரண எய தகரள்கக. 

ஆணரல், கரயே அதறறயத்ற அறகரசகத தசற்தடும்றம் 

உண்கறல் அசறல் ரப்தைக்கு உட்தட்டர? ன்தது 

மகள்றக்குநறரகம உள்பது. கரயே அதறறயத்ற 

அறகரசகதறன் தசற்தரட்டின்கலழ் ர்த்ரணறப் 

தறசும்தோனம் றடுறக்கப்தடும் தறமசங்கபறல் அர்கபறன் 

ரன்மரன்நறத்ணரண தசற்தரடுகமப கரப்தடுகறன்நண. 

தறன்தோன்நரது அசறனகப்தைத் றயத்த்றன்கலழ் 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கலக்குரற கரறகபறன் உரறத்து 

ரகர தொனகச்சயக்குரறது. அம அங்கு கரற 

அகச்சரரர். ணம, கரயே அதறறயத்ற அறகரசகத 

டக்கு, கறக்கறல் அதறறயத்ற டடிக்கககபறல் 

இநங்கும்மதரதும் அதறறயத்றக்குரற கரறககப 

ங்கும்மதரதும் உரற ரகர சகதறன் தொனகச்சரறன் 

சறதரரறசுககபப் ததற்யக்தகரள்ப மண்டும். தொனகச்சர் 

உரற ரகரத்துக்குரற கரற அகச்சரக உள்பமதரது 

கரயே அதறறயத்ற அறகரசகதரணது 

ரன்மரன்நறத்ணரகச் தசற்தடுது சரறர? ன்தக 

இந் அசு யதரறசலனகண தசய்மண்டும். 

கரயே அதறறயத்ற அறகரசகத சறங்கப 

க்கலக்குரறரகம தசற்தடுகறநது ன்ந எய ததரதுரண 

குற்நச்சரட்டு உள்பது. அது றழ், தொஸ்யேம் க்ககபப் 

தைநக்கறக்கறநது ன்தது ணது குற்நச்சரட்டரகும். டக்கு, 

கறக்கு தறமசங்கபறல் சறங்கபக் குடிமற்நங்ககபச் 

தசய்ற்கரண ஏர் இகசற றகழ்ச்சற றலுக்குரறம இந் 

கரயே அதறறயத்ற அறகரசகததண க்கபரல் 

கயப்தடுகறநது. அகச்சகப் தத்றங்கள்தோனம் சறங்கபக் 

குடிமற்நங்ககப றயவுற்கரகம இந் கரயே 

அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் அகச்சு தன்தடுத்ப் 

தடுகறநது. கரயே லம ர தறமசங்கள் கரயே 

அதறறயத்றப் தறமசங்கலக்குள் உள்ரங்கப்தட்டு 

அர்கபரல் தசய்ப்தடும் தசற்தரடுகள் றரரணக 

ரக இல்கன.  

தகரக்கறபரய் தறமசத்றல் கரயே 'ல்' னம் ன்ந 

ஏர் அதறறயத்றச் தசற்தரடு தொன்தணடுக்கப்தட்டது. 

தொன்கண ஜணரறதற அந்ப் தறமசத்றலுள்ப றர்கபறன் 

தர்வீகக் கரறககப அதகரறத்து, அற்நறல் சறங்கபக் 

குடிமற்நங்ககபச் தசற்தடுத்றணரர். அண்கறல் ரன் 

ரட்ட எயங்கறகப்தைக்குல - DCC கூட்டத்றற்குச் 

தசன்நமதரது, தொல்கனத்லறல் ரழ்ந் 55 சறங்கப தர்வீகக் 

குடிகலக்குக்கூட அர் அந்க் கரறககப ங்கறல்கன; 

அகணத்கயும்  குடிமற்நத்துக்கரகக் தகரண்டுப்தட்ட 

சறங்கப க்கலக்மக ங்கறரக அங்மக எய குற்நச்சரட்டுச் 

தரறறக்கப்தட்டது. ணம, இந் றடத்றல் தொல்கன 

ரட்டம் தரறக்கப்தட்டு றற்கறன்நது. ர்த்ரணற 

அநறறத்ல் றடுத்து அங்கு கரறககப றடுறக்கும் கரயே 

அதறறயத்ற அறகரசகதரணது 13ஆது றயத்த்றன் 

கலரண அறகரங்கள்லது ஊடுயல் தசய்கறன்நது. 

மலும், அங்கு ரன் தசன்நமதரது அநறந் ற்தநரய 

றடத்கயும் இச்சந்ர்ப்தத்றல் குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன். 

Chronic Kidney Disease ன்தது சறயலகம் சம்தந்ப்தட்ட 

எய மரரகும். இந் மரரபர்கள் 340 மதர் அங்கு 

அகடரபம் கரப்தட்டியந்ரர்கள். இர்கள் 

எவ்தரயயக்கும் 5 இனட்சம் யதரய் க  இந் அசு 

உவுதரகக ங்குகறன்நது. அமமம், இம Chronic 

Kidney Disease ஆல் தரறக்கப்தட்ட கண 

ரட்டங்கபறலுள்பர்கலக்கு ந்ற றறயுறகலம் 

ங்கப்தடறல்கன. அர்கபறல் dialysis தசய்மண்டி 

றகனறலுள்ப மரரபர்கலக்குக்கூட ரரந்ம் 2,000 

யதரய் உவுதரககரன் ங்கப்தடுகறன்நது. ணம, 

இௌ்ப்தடிரண றற உள்பலட்டங்ககப கரயே அதறறயத்ற 

ன்ந மதரர்கறல் அங்கு தசய்து ரர்? அந்ப் தம் ந் 

அகச்சறயேயந்து அங்கு தசல்கறநது? ன்தண 

மகள்றக்குநறரகம இயக்கறன்நண.  

தொத்கன்கட்டுக் குபரணது து க்கபறன் 

றசரத்துக்கரண றகப்ததரற எய குபரகும். இந்க் குபம் 

அதறறயத்ற தசய்ப்தட்டுள்பது; ல்ன றடம். இணரல் 

அறல் 2 அடி ண்லகக் கூடுனரகத் மக்கும் சற 

கறகடத்துள்பது. ஆணரல், அன் ரய்க்கரல் தறமசங்ககபப் 

தைணகப்தைச் தசய்ற்கரக 1,000 றல்யேன் யதரய் 

மகப்தடுகறன்நது. ணம, இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றன்தோனரண றமசட றற எதுக்கலட்டின் தோனரக 

அல்னது கத்தரறல் அகச்சறன் றறறயேயந்து அந் 

அகச்சு இந் ரய்க்கரல் தைணகப்கதச் தசய் 

தொன்மண்டுதண ரன் மகட்டு றற்கறன்மநன்.  

அசறல் ரப்தை ரற்நங்கள் அறகரங்ககபப் 

தகறர்ந்துதகரள்ற்கு உக்கூடும், அல்னது உவுதணக் 

கரட்ட உக்கூடும். ஆணரல் து இணப்தறச்சறகணக்கு இது 

லர்ரக அகப்மதரறல்கன. 13து றயத்த்றன்தோனம் 

ரம் கண்டுதகரண்டது ன்ண? கரயே அதறறயத்ற 

அறகரசகத ஊடுயல் தசய்து 13து றயத்த்கச் 

தசயேக்கச்தசய் தொடியுதணறன், 13து றயத்ம் ற்கு? 

ரஜலவ்கரந்ற - ஜர்ண எப்தந்ம்ரன் ற்கு? 

றர்கலக்கரண அறகரப் தனரக்கயேல் 13 plus தம் 

மதச்சுத்ரன் ற்கு? அசறல் ரப்தை ரற்நம் தரடர்தரண 

குலக்கபறன் அநறக்கக ரக்கல் தசய்ப்தட்டமதரது தனர் 

றர்கலக்குத் ணறரடு ங்கப்தட்டுறட்டரகக் 

கூக்குயேட்டரர்கள். அர்கபறன் மரக்கம் றர்கலக்குச் 

சறநற அறகரப் தனரக்கலும் கறகடக்கக்கூடரது ன்தம! 

இணப்தறச்சறகண ன்தது மய; அறகரப் தனரக்கம் 

ன்தது மய. றர்கள் சுதக த்துடன் 
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சுதரதுகரப்தைடன் டக்கு, கறக்கு இகந் து தர்வீகப் 

தறமசத்றல் ரக்கூடி எய லர்வு உயரக்கப்தட 

மண்டும் ன்ததுரன் ணது மகரரறக்கக.  

இந் ரட்டில் இன்ணதொம் யுத்ம் தொடிவுக்கு றல்கன. 

ஆயுங்ககப றடுகனப் தையேகள் த ணறக்கச் தசய்ரல் 

இந் ரடு இன்ய ஆயு யுத்த்றயேயந்து 

றடுறக்கப்தட்டுள்பது. சறங்கப க்கள் சுந்றரக ரலம் 

சூல் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 2009இல் உள்ரட்டுப் மதரர் 

தொடிவுக்கு ந்மதரதும் றர்கள், தொஸ்யேம்கள் லரண 

அடக்குதொகநகள் தரடர்கறன்நண. இக ரஜதக்ஷ அசறல் 

அறகப்தடிரக இயந்மதரதும் 'ல்னரட்சற' அசறன் ததரறலும் 

தரடர்ந்துதகரண்டியக்கறன்நண.  

2009ஆம் ஆண்டு யுத் தொடிறல் க்ககப 

லபக்குடிமநறடரது தசட்டிகுபம் கதொகரறல் 

அகடத்துகத்து தொள்மயேக் கம்தறகலக்குள் சறத்றககள் 

தசய்து தொன்கண அசு. றசரகதன்ந ததரறல் 

கரரல் தசய்ப்தட்டர்கள் த்கண மதர்? 

அகடக்கப்தட்ட தொகரம்கபறல் தரயேல் சறத்றக 

தசய்ப்தட்ட றழ்ப் ததண்கள் த்கண மதர்? ணறரதறரண 

சறகறச்கசகள் யக்கப்தட்டு றத்ர்கள் த்கண மதர்? 

எய father இன் தொன்ணறகனறல் சகடந் ததண்கள், 

சறயர்கள் உட்டதட தற்யக்கும் மற்தட்மடரர் 

கரரற்மதரறணர். அர்கள் தரடர்தறல் தறல் ன்ண?  

உபறல்ரலறறல் தரறக்கப்தட்டு றத் உநவுகள் 

த்கண மதர்? சறங்கப மசம் க்கரபறட்டுத் றறணம்மல் 

மற்தகரண்ட தரகச் தசல்கள் யுத் கரனத்றல் 

இயந்கறட, யுத்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்ட 

தறன்ணம தனடங்கு அறகரணது ன்ததுரன் உண்க. 

அற்குத் கனகமற்ய டத்ற தொடித்து தொன்கண அசு. 

தொஸ்யேம்கள்லது ர்யர கரறமன கரட்டுத் ர்தரரறல் 

ஈடுதட்டரர் ஞரணசர மர்.  தொஸ்யேம் சமகரர்கள் 

தள்பறரசல் தொன் தொஸ்யேம் ததண்கபறன் ரணத்கக் 

கரப்தரற்ந தொற்தட்டு தஞ்சறமன துப்தரக்கறரல் சுடப்தட்டு 

டிந்ணர். தகறங்கரகத் துப்தரக்கறகள் தரறக்கப்தட்ட 

மதரதும் தொஸ்யேம் க்கபறன் தசரத்துக்கள் சூகநரடப்தட்ட 

மதரதும் ரஜதக்ஷ அசு ன்ண டடிக்கக டுத்து?  

துப்தரக்கற ப்தடி இந்த் துநறகபறன் கககலக்குச் தசன்நது? 

இற்கநதல்னரம் கண்டுதறடிக்கத் றரறற்ந அசுகலக்கு 

ற்கு அசரட்சற?  

தத த் ம் தைணறரணது. தக  தைத்ர் அகற, 

சரரணம், அன்தை ன்தற்யக்குரறர். தஞ்சசலனக் 

தகரள்ககககபப் தப்தறரல் அமசரகச் சக்கர்த்றகம 

ஆட்தகரண்டர். ஆணரல், இர்கள் ப்தடிப் ததபத் துநற 

ணப் ததர் சூடிணரர்கள்? ப்தடித் துநற உகட 

ரறத்ரர்கள்? ட்டக்கபப்தறமன எய ததபத் துநற ணது 

கரறயுகடகத் தூக்கறச் தசயகறக்கட்டிக்தகரண்டு ததண் 

ததரயேசரகத் ரக்க தொற்தடுகறநரர். அங்கு எய ததரயேஸ் 

அறகரரற றற்ககறல், அர் தொன்ணறகனறல் எய றர்ரகறகத் 

ரக்குகறநரர்; அச அறகரரறகள் லது தூக 

ரர்த்கககபக் தகரட்டுகறநரர். இந் 'ல்னரட்சற' அசு ன்ண 

தசய்கறநது?  "டடிக்கக டுக்கப்தடும்" ன்ய 

தசரல்னப்தட்டமதரற, டடிக்கக டுத்ர? ன்ய 

தரர்க்கறன்நமதரது "இல்கன" ன்ந தறல்ரன் கறகடக்கும்.  

இற்கு மலும் இந்ப் தத த் துநறகலக்குக் கறக்கு 

ரகரத்றல் இயக்கத் குறயுண்டர? ன்தம ன்தகட 

மகள்ற.   

ணம, தரடர்ந்தும் இந் ரகரயே அதறறயத்ற 

அறகரசகதறதெடரக து க்கபறன் கரறககப 

அதகரறக்கும் றகழ்ச்சற றல்கள் றயத்ப்தட மண்டுதணக் 

மகட்டுக்தகரண்டு, றகடததயகறன்மநன்.  ன்நற.  க்கம். 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have 

11 minutes. 

 

[தற.த. 3.03] 
 

ගු මේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு மலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல், கத்தரறல், கரயே 

அதறறயத்ற ஆகற அகச்சுக்கள் தரடர்தரண இன்கந 

குலறகன றரத்றமன கனந்துதகரள்ப ரய்ப்தபறத்கக்கு 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். குநறப்தரக, 

இனங்ககறல் ததயந்மரட்டத்துகநறன் றர்கரனம் 

தரடர்தறல் எய தொக்கறரண கரனகட்டத்றமன ரங்கள் 

இயக்கறன்மநரம். ததயந்மரட்டத்துகநரணது எய 

சர்ச்கசக்குரற றகனகக்குத் ள்பப்தட்டியப்தக ங்கபரல் 

அரணறக்கக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அற்குப் தன 

கரங்ககப இங்மக தொன்கக்க தொடியும். து ரட்கட 

அகடரபப்தடுத்துறல் “Ceylon Tea” ன்றப்தைப் 

ததற்நறயக்கறன்நது. ததயந்மரட்டத்துகநரணது தன சரப் 

கரனங்கபரக இந் ரட்டின் ததரயபரரத்றன் 

தொதுதகலும்தரக இயந்து ரட்டுக்குக் ககதகரடுத்து 

யகறன்நது. சுந்றம் அகடந் தறநகு ஆட்சறக்கு ந் 

கனகத்துங்கள் கடந் கரனங்கபறமன ததயந்மரட்டம் 

தரடர்தரக எய சரறரண தகரள்ககக குத்து அகண 

கடதொகநப்தடுத்ரன் கரரக இன்ய இத்துகந 

சர்ச்கசக்குரற எய துகநரக அல்னது யேகடந் எய 

துகநரக அல்னது தரரற தறச்சறகணக்குரற எய துகநரக 

ரநறறயக்கறன்நது.  

கடந் எய சரப்கரன வு தசனவுத் றட்ட உகககப 

டுத்துப் தரர்க்கறன்நமதரது அந் எவ்தரய உகறலும் 

ததயந்மரட்டத்துகந தரடர்தரக எய தந்ற எதுக்கப்தட்டு 

ந்றயப்தகக் கரனரம். ததயந்மரட்டத்துகநறமன 

இயக்கறன்ந தறரந்றக் கம்தணறகள் தறரறடப்தடரல் 

இயக்கறன்ந றனங்ககப லள்தறரறட மண்டுதன்ந 

தொன்தரறவு 2010ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் தரடர்ச்சறரக 

தொன்கக்கப்தட்டு ந்றயக்கறநது. 2011-2013ஆம் 

ஆண்டுகபறலும் அந் தொன்தரறவு கரப்தடுகறன்நது. 

சறனமகபகபறல்  கரனக்தகடுவும் றறக்கப்தட்டியக்கறநது. 

2013ஆம் ஆண்டு தொன்கக்கப்தட்ட வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் இயறக் கரனக்தகடுரக 6 ரங்கள் 

ங்குரகவும் அற்குள் எலங்குதொகநரகப் 

தறரறடப்தடர றனங்கள் இயந்ரல் ரற்ய டடிக்கக 

டுக்கப்தடுதன்யம் தொன்தரறப்தட்டியக்கறன்நது. 

2015இலும் 2016ஆம்  ஆண்டுக்குரற அரது ற்மதரது 

கடதொகநறல் இயக்கறன்ந வு தசனவுத் றட்டத்றலும் 

மரட்டங்கபறல் றகபச்சகன அறகரறப்தற்குரற 

தொன்தரறவுகள் கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல், இந் 

தொன்தரறவுகள் கணயும் தசற்தடுத்துற்கரண 

ததரயப்தை அந்க் கம்தணறகபறன் லது சுத்ப்தட்டு அக 

ஆக்கதர்ரக  கடதொகநப்தடுத்ப்தடறல்கன ன்தகண 

யத்த்மரடு இங்கு தரறறக்க மண்டும்.  

979 980 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் மரட்டங்கபறணது 

தன்தரட்கட உர்த்துற்கரக எய கம்தணறக்கு 5,000 

க்கதணத் மரட்டங்கபறன் அபறகண ட்டுப்தடுத்துது 

ன்ந தொன்தரறவு கரப்தடுகறன்நது. இந் தொன்தரறவு 

ந் அடிப்தகடறமன கடதொகநப்தடுத்ப்தடும்? ன்ந 

மகள்ற லகறன்நது. இந் ரட்டில் ன்றப்தைப் ததற்ந 

கநந் கனர் கரறணற றமரரக்க அர்கள் எய 

கரனகட்டத்றமன இந் ததயந்மரட்டத்துகநக்குப் 

ததரயப்தரண அகச்சரக இயந்ரதன்தது ங்கலக்குத் 

தரறயும். அயகட தைல்ர் இன்ய ததயந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சரக இயக்கறன்நரர். அதுவும் 

ததயந்மரட்டத்துகநறல் தொக்கறத்தும் ததற்ய றபங்கும் 

ததயேர ரட்டத்கச் மசரௌ்ந் அர், மரட்டத்துகந 

தரடர்தரக ன்கு தரறச்சம் உகடர். 5,000 க்கரகத்  

மரட்டங்ககப ட்டுப்தடுத்துது ன்ந இந்ச் தசற்நறட்டம் 

ந் அடிப்தகடறமன  கடதொகநப்தடுத்ப்தடும்? ஆகம, 

அற்கு மனறகரக இயக்கறன்ந ஞ்சற றனங்கள் ன்ண 

அடிப்தகடறமன ககரபப்தடப்மதரகறன்நண? ன்ந 

மகள்றகள் லகறன்நண.  

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

 ම්  වක්කයුඹහර් 5,000  ඹෝජනහ තභ නිලසචිත ල ඹනන 

ක්රිඹහත්භ කිරීභු ළ් පිළි ශක්කය නළවළ. ඒ අදවක්කය ඳභපයි. 

 

ගු මේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு மலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

සතු ගයි. 

 
ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ඒ නිහ ඹම් භහභු  වක්කය ුඹහය 25,000ක්කය  ග ඵනහ 

නම්, ඒ ප්රභහපඹ  වක්කයුඹර් 5,000 ඒහ ඳවු ළී.භු 

 ඹෝජනහක්කය ඳභපයි  ග ඵනන නන. නහුත්, නිලසචිත ල ඹනන  ම් 

 ඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභු තභ ළ් පිළි ශක්කය නළවළ. 
 

ගු මේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு மலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

රු ඇභ ගතුභනි,  ම් ක්කය ේරඹ රැනනන ඕනෆ නම්, 

ප්ර ගඳත් ගභඹ ී.යපඹක්කය නනන හරඹ දළනන එශිලරහ  ග ඵනන නන. 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කිරී ම්දී ෆභ අසථහභ තු ක්කය ේරඹ 

ප්ර ගංසයපඹ කිරීභ පිළිඵ අදවස වහ  ඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යරහ  ග ඵනහ. ඒ වුපහු දිගිනන දිුභ ඒ  ඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ 

 රහ නළවළ. ඒ නිහ තු ක්කය ේරඹ නළත  ෝ නඟනනන අලුත් 

්රභ ේදඹු ඹෆ ම් අලයතහ දළනන එශිලරහ  ග ඵනහ. 

ஆகம, அது எய தைற கட்டகப்தைக்குள் மண்டி 

மகறயக்கறன்நது. அவ்ரய இயந்ரலும் அந்க் 

கட்டகப்தை ந் அடிப்தகடறமன அககறன்நது ன்தறல் 

கணம் தசலுத்மண்டிறயக்கறன்நது. குநறப்தரக இந் 

ரட்டின் ததரயபரரத்றன் தொதுதகலும்தரக இயக்கறன்ந 

மரட்டத்துகநகப் தரதுகரத்துக்தகரண்டு, அங்குள்ப 

க்ககபயும் அர்கலகட ரழ்ரரத்கயும் 

தரதுகரத்துக்தகரண்டு, றகக் கணரக அகண தொன்ணகர்த் 

மண்டிறயக்கறன்நது.  

இங்கு குநறப்தரக என்கந டுத்துக்கூந மண்டும். 

அரது, கடந் கரனங்கபறல் ஜணரறதற மர்ல் 

தப்தைககபறன்மதரதும் சரற, ததரதுத் மர்ல் 

தப்தைககபறன்மதரதும் சரற, "மரட்ட க்கலக்கு 7 perches 

கரறகப் ததற்யக் தகரடுப்மதரம்" ன்ய லண்டும் லண்டும் 

உயற ங்கப்தட்டது. லண்டும் இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் 'னன்' அகநகபறல் இயக்கறன்ந சகன 

குடும்தங்கலக்கும் 7 perches கரற தபறரண உயறயுடன் 

ங்கப்தடுதன்ந தொன்தரறவு கரப்தடுகறன்நது. ஆகம, 

இந் 7 perches கரற ங்குகறன்ந றடத்க  ஏர் 

இலத்டிப்தரக ன்,  இன்ணதொம் கத்துக்தகரண்டியக் 

கறன்நலர்கள்? ஏர் அசறல் slogan ஆக கத்துக் 

தகரண்டியக்கறன்நலர்கள்? ன்ய ரன் மகட்க 

றயம்தைகறன்மநன். ந்த் மர்கன டுத்ரலும், "னன் 

அகநககப எறப்மதரம், 7 perches  கரறக ங்குமரம்" 

ன்ந றடம் எய slogan ஆக தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்நது. 

ஆணரல், அற்குத் றட்டட்டரண, எய சரறரண, 

சட்டரலறரண அடிப்தகட ற்தடுத்ப்தடுறல்கன. ஆகம, 

இங்மக இயக்கறன்ந அகச்சர் அர்கள் இந் 

தொன்தரறறகணத் வுதசய்து தபறவுதடுத் மண்டும்.   
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

A seven-perches land will definitely be given. 
 

ගු මේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு மலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

Thank you very much. 
தகப அகச்சர் அர்கபறன் றகடபறப்தைக்கு 

ன்தகட ணரர்ந் ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்மநன்.  

அமமதரன கம்தணறகள் இந்த் துகநறமன எய 

ககரண தனரத்கரத்கச் தசய்கறன்ந மதரக்கறகண ரங்கள் 

கரக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அரது, கடந் கூட்டு 

எப்தந்ம் தசய்ப்தட்ட மகபறமன இகண ரங்கள் 

அரணறக்கக்கூடிரக இயந்து. ஆணரல், இந்த் 

துகநகக் கட்டிதலப்தைறமன தரறனரபர்ககப எய 

ல்ன றகனறல் கத்றயக்க மண்டி மக 

இயக்கறன்நது. அற்கு அர்கள் ததரயபரர ரலறரகப் 

மதரசரக்குப் ததநமண்டும். அர்கள் மதரசரக்குப் 

ததயம்ககறல் அர்கலகட கூயேக் தகரடுப்தணவுகள் 

அக மண்டும். அர்கள் த்றறல் தரறல் ரலறரண 

தொன்மணற்நம் கரப்தடுல் மண்டும். ஆணரல், இந்க் 

கம்தணறகள் அந்த் தரறனரபர்ககப தொடக்கக்கூடி 

றதந்கணககப லண்டும் லண்டும் தொன்கத்து யகறன்நண. 

இன்ய ற்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்ந உண்கரண கூயே 

அறகரறப்தறகண இந் க்கள் ததற்யக்தகரள்ப தொடிர 

ககறல் தன றதந்கணகள் அந் எப்தந்த்றல்  

உள்படக்கப்தட்டியக்கறன்நண. ஆகம, அந் எப்தந்ம் 

தசய்ப்தட்டு 2 - 3 ர கரனரகறன்நமதரம க்கள் லண்டும் 

வீறக்கு மண்டி எய றகன ற்தட்டது. தக  

அகச்சர் அர்கமப! இந் ரட்டின் கனர்கள் இந்ச் 

சதோகத்றதகட உண்கரண அடிட்டப் தறச்சறகணக 

உர்ந்து அற்கரண லர்றகண தொன்கப்தற்கு தொன் 

மண்டும். 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes. 

981 982 

[රු  ේලු කුභහර් භවතහ] 
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ගු මේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு மலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
இல்கனதன்நரல், இன்தம் சறன யடங்கபரகறன்நமதரது 

இந்ப் ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சறமன 

'ததயந்மரட்டம்' ன்ந ஏர் அகடரபம் இல்னரது மதரகறன்ந 

றகனககக் கரக்கூடிரக இயக்கும். ஆகம, இந்த் 

துகநறமன இயக்கறன்ந தரறனரபர்கபறன் னகண இந்க் 

கம்தணறகபறடறயந்து தரதுகரக்க மண்டி கடப்தரடு 

கரப்தடுகறன்நது. அமமம் இப்மதரறயக்கறன்ந அந் 

றதந்கணககபச் சரறரண தொகநறல் கம்தணறகள் 

கடதொகநப்தடுத்துற்குத் மகரண அலத்ங்கள் 

தகரடுக்கப்தடல் மண்டும். அமமதரன, இந்த் மரட்டத்றல் 

இயக்கறன்ந க்கலக்குரற ததரது சறகலக்கரண இட 

எதுக்கலடுகள் மற்தகரள்பப்தடல் மண்டும். குநறப்தரக, 

ற்மதரது இந்ப் தரடசரகனகலக்கு எதுக்கப்தடுகறன்ந 2 

க்கர் கரற தரடர்தரக எய சர்ச்கச 

லப்தப்தட்டியக்கறன்நது. அகயும் அகச்சர் அர்கலகட 

கணத்றற்குக் தகரண்டு றயம்தைகறன்மநன். குநறப்தரக, 

உங்கலகட கரனப்தகுறறமன இத்துகநரணது ஏர் 

உயறரண துகநரகக் கட்டிதலப்தப்தட்டு, அடுத்து 

யகறன்ந கரனத்றல் இந் க்கள் இந் ரட்கட - இந் 

ண்க - மசறக்கறன்ந எய சதோகரக ரயற்கு உரற 

அடித்பம் இடப்தடமண்டுதணக் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

அத்துடன், இங்கறயக்கறன்ந உயப்தறணர்கபரண தகப 

சறநலன், தகப றரமந்றன் மதரன்நர்கள் 

ங்கலகட சதோகப் தறச்சறகணககப  தொன்கத்கக்கும் 

ணக்கும் அந்ப் தறச்சறகணககப டுத்துக்கூயற்கு 

மத்க எதுக்கறத்ந்து உறகக்கும் இந் இடத்றமன 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். அதுட்டுல்னரல், 

கடந் 100 ரள் மகனத்றட்டத்றமன தகப னக்ஷ்ன் 

கறரறல்ன அர்கள் இந் அகச்கசப் ததரயப்மதற்நறயந் 

மதரது, JEDB, SLSPC மதரன்ந றயணங்கபறமன இயந் EPF, 

ETF மதரன்ந தகரடுப்தணவுகபறன் றலுகககப றர்த்ற 

தசய்து ந்ககயும் ரன் இந் இடத்றல் 

ஞரதகப்தடுத்துதுடன், அயக்கும் ன்நறகூநற, றகட 

ததயகறன்மநன். ன்நற!  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භඹනනත දිහනහඹ භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක 3 

හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 

[අ.බහ. 3.13] 
 

ගු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ந் றசரரக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, 1978 ර් හ භ ේ පිඹහ ව 

දිංත රු හමිණී දිහනහඹ භළ ගතුභහ ේ නහඹත් ඹනන 

ආයම්බ ශ  කනම් භවළලි යහඳහය ඹනන ඳසු  ම් අවුරුද් ද් 

අඹ ළ ඹනන  භොයවනනද, උභහ ඔඹ, ඹහනන ඔඹ ළනි 

යහඳෘ ගරු හුද ක  නනයරහ  ග ඵනහ. ඒ පිළිඵ 

ප්රථභ ඹනනභ අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහුත්, රු අභළ ගතුභහුත්, 

රු හුද ක ඇභ ගතුභහුත් භ ේ සතු ගඹ වහ ප්රපහභඹ පුද යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු රළබී  ග ඵන  ටි හරඹ 

තුශ  ම් බහු රුණු කිහිඳඹක්කය ඉදිරිඳත් යනනන භහ ළභළ ගයි. 

භවළලි රහඳර ජීත් ව ජනතහ අද  ද නි ව තුනන නි 

ඳයම්ඳයහු ඳළමිප  ග ඵනහ. භවළලි යහඳහයඹ වයවහ, ඒ 

හ ේභ හරි ර්භහනනත වයවහ ඹම්කිසි අනහතඹක්කය ඒ ජනතහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු නහ. භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය ඇභ ගයඹහ 

ල ඹනන අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහු භවළලි රහඳර ජීත්න 

ජනතහ ේ අධිසකහන ව ඵරහ ඳො යොත්තු ඉම් න විධිඹු ළ් 

කිරී ම් ලක්කය ගඹ වහ නධර්ඹඹ රළ බ්හ! කිඹරහ භහ ප්රහර්ථනහ 

යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, තත් රුපක්කය   යහි 

 ඹොහු යනනන භු රළබුණු  ම් අසථහ ප්ර ඹෝජනඹු නනනහ. 

 රෝඹ දිවහ ඵරන  ොු අනහත හ ටිනහභ ම්ඳත ඵු 

ඳත්නන නන ජර ම්ඳතයි. ජර ඹනන  ග ඵන ප්ර ඹෝජනඹ හුතු 

භළණික්කයරුත් ්හ ටිනහ. ඳහනඹ කිරීභු  භනනභ  නත් 

 නො ඹකුත් ුයුතු වහ අපි ජරඹ ඳහවිච්චිඹු නනනහ. 

ජර හ ටිනහභ පිළිඵ රුණු කිහිඳඹක්කය භහ  ම් බහු 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

භු රළබී  ග ඵන හරඹ  ටි නිහ භහ ීටු ්හ දීර්ක ථහ 

යනනන ඵරහ ඳො යොත්තු නන නන නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භ ේ ම්පර්ප ථහ 

වභළගත* කිරීභු ඔඵතුභහ ේ අුවභළ ගඹ රඵහ  දනනනඹ කිඹරහ 

ඉ කරහ සිටිමිනන,  ම් අසථහ රඵහ දුනනනහු ඔඵතුභහු සතු ගඹ පුද 

යමිනන භහ නිවඬ නහ.  ඵො වොභ සතු ගයි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි. 

 ීටශු රු හමිණී ජඹවි්රභ  ඳ ර්යහ ඇභ ගතුභහ. ඔඵතුභහු 

විනහ ක 4 හරඹක්කය  ග ඵනහ. 
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ (ිනරවර වංලර්ධාන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - வலுவாதார 

அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

රු භඹනනත දිහනහඹ භවතහ ත් ත් විනහ කඹ ඳභප 
හරඹක්කය. ඒ නිහ එතුභහ ේ  ේරහ ුවත් විනහ ක 2 හරඹක්කය 
 ග ඵනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු නිඹමිත  ග ඵනන නන විනහ ක 4 හරඹක්කය. ඉ් 

රළ ඵන විධිඹ අුව ඔඵතුභහු අසථහ  දනනනම්. 

 

[අ.බහ. 3.16] 
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු ථහ යනනන  ඵො වෝ 

 ද් ක  ග ඵනහ. භහ දළනන  ම් බහු ඳළමිණි හ, රු නි ඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ ේ බහඳ ගත් ඹනන ඳළ ග  ගයය ංර්ධනඹ 

වහ න එක්කයත් ජහී.නන ේ 2030 නයහඹ ඳරඹ පිළිඵ වි ලේ 

983 984 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

හය බහු වබහගි වී භනන ඳසුයි. අ ප් ජනහධිඳ ගතුභහ 

2015දී ඳළරීසිඹු ගිහිනන අත්නන ශ ඒ ගිවිසුභ තුළිනන අද අඳු 

 රෝඹත් එක්කය එු භනන යනනන සිදු රහ  ග ඵනහ. 

ඳරියඹ විනහල යන භහජඹක්කය තුළිනන අඳු ඳභපක්කය  නො යි, 

 රෝඹුභ ඒ භන ඹෆභු  නොවළකි තත්ත්ඹක්කය උදහ  රහ 

 ග ඵනහ.  

 ්ොන කඩ් ට්රම්ප් ඇ භරිහ ේ අනහත ජනහධිඳ ගතුභහ 

එතුභහ ේ භළ ගයප  ේදිහරදී ප්රහල  ශේ, "භු ඕනෆ 

යනන නන Sustainable Development Goals  නො යි, 

 ඳො ශො ේ  ග ඵන ම්ඳත් ඔක්කය ෝභ ළීයභයි" කිඹරහයි. 

ඇ භරිහ ේ  ග ඵන  රොකුභ  ද්ලගුණි විඳර්ඹහඹ ළන 

එතුභහ පිළි න,  රෝඹුභ ඵරඳහන  ද්ලගුණි විඳර්ඹහඹු 

හුහුප  දනනන අඳ එු ළ් යනනන ඕනෆඹ කිඹන  හයපඹ 

එතුභහ අද උ ද් CNN Newsරු කිඹනහ භහ දළක්කයහ. ඒ නිහ 

අපි ඔක්කය ෝභ එතු  රහ  ගයය  රෝඹක්කය ඇ ග යනනන ඹන 

 ම් භනු වි ලේ ඹනන අ ප් අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ප්රහුතහක්කය 

 න  ග ඵනහ.  

අද ඒ ළන වි ලේ ඹනන ථහ යනන නන  භොද? එතුභහ ඊ හ 

ඳළමිණිරහ භහ රෝචනඹක්කය ශහ. අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ඹු ත් 

ඳ ගන භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹත්, හරිභහර් 

වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයප අභහතයහංලඹත්, ඒ හ ේභ භහ 

ඹු ත්  ග ඵන  ගයය ංර්ධන වහ න ජීවි අභහතයහංලඹත් 

ඇතුළු අභහතයහංලර ඇභ ගරු  නනහ  හච්ඡහ යරහ භහ 

හිතන වළටිඹු ප්රලසන යහශිඹක්කය විඳුහ. මිම් ඳත්යරහ ඒහ 

විනනන ඉ් දුනනනහ. ඒ අුව හර්ථ ළ් පිළි ශක්කය 

ජනහධිඳ ගතුභහ ශහ. ඒ ළන භහ ඉතහ තුම්  නහ.  

අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ එක්කයත් ජහී.නන ේ ගිවිසුභ අත්නන 

යරහ ප්ර ගඥහක්කය දීරහ  ග ඵනහ, රංහ ේ භමි ඹනන සිඹඹු 

27ක්කය, සිඹඹු 28ක්කය  ග ඵන ළරෆ සිඹඹු 32 දක්කයහ ඉවශ 

නංනනන. ළරෆ ඉවශ නළංවී ම් ුයුත්තු අපි වුරුත් වහඹ 

 දනනන ඕනෆ. ළරඹ විනහල යනනන  නො යි අපි ුයුතු 

යනනන ඕනෆ. ඳහය  දඳ ස සිම්නනන ඕනෆ, ඳහ ක භමි හ ව 

තභනන ේ ඉ්ම්ර ස නනන ඕනෆ. එ වභ නළ ග වු පොත් අඳු 

විනහලඹු හුහුප  දනනන සිද්ධ  නහ. ඒ නිහ ඉතහභ ළදත් 

 න ඒ ළ්ුවනු අපි වහඹ  දනනන ඕනෆ. වි ලේ ඹනන ය ට් 

 ගබුණු තත්ත්ඹ තුශ දළනන අපි වුරුත් එක්කයහසු  රහ දළළනනත 

ංර්ධනඹක්කය යනනන ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ගයය ංර්ධන වහ න ජීවි 

ඇභළ ගයඹහ විධිඹු භහ ජිීයහර CITES හුළුු ගිඹහ. 2019දී 

CITES හුළු රංහු ඳළමි පනහ. යු ක 187ක්කය 

නි ඹෝජනඹ යමිනන වි ද්ශීඹ නහඹඹනන ව 5,000 හභහජි 

පිරික්කය රංු ඳළමි පනහ. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ 

එක්කයත් ජහී.නන ේ Sustainable Development Summit එු 

ගිඹහභ ඔවුනන කිේ ේ  භොක්කයද? "ඔ බ් යුු, ඔ බ් නහඹඹහු 

ඔක්කය ෝභ නහඹඹනන එක්කයහසු වුපහ. ඉස  කරහ හිුපු 

ජනහධිඳ ගතුභහ ේ හර හ වුරුත් ආ ේ නළවළ"යි කිඹරහ 

එතුභනනරහ කිේහ. ඒු  වේතු  භොක්කයද  කිඹහ භහ ඇහුහ. 

එත ොු කිේ ේ  භොක්කයද? "අද ඔ බ් ය ට් ප්රධහන නහඹඹනන 

 ද ද දනහ ේ -ජනහධිඳ ගතුභහ ේ ව අග්රහභහතයතුභහ ේ- ප්රඵර 

ඳක්කය  ද එු ළ් යන ආහයඹ දිවහ ඵරරහ අපි වහඹ 

 දනහ; අපි අඹ යනහ"යි කිඹරහ කිේහ. ඒයි අලයතහ 

වු ඩා.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ජරඹ,  ඳො ශො, ව  ොශ, 

හයු ෝරඹ කිඹන  ම් ෆභ  දඹුභ අදහශ අභහතයහංල -ළවිලි  

ර්භහනනත අභහතයහංඹ, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභපහයප 

අභහතයහංලඹ, අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ඹු ත්  ග ඵන භවළලි 

ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ, ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ- 

වතයක්කය ළනයි අද ථහ යනන නන.  ම් අභහතයහංල සිඹ කරභ 

එතු යනහ. භහ ඊ හත් හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් 

ශභනහයප ඇභ ගතුභහු කිේහ, ළේ ළඹුරු කිරීභ  වොයි, 

නහුත් ළේ ළඹුරු කිරී ම්දී ප්ර ේලම්  නනන ඕනෆඹ කිඹරහ.  

භහ හරිභහර් ව  ජර ශභපහයප අභහතයයඹහ ල ඹනන 

සිටි හර හ මිම්ක්කය වදරහ තභයි ඒහ  රු ේ. ඒ අසථහ ේදී 

භහ ච්ර  කඹක්කය නිකුත් ශහ.  භොද, ළ භ්  යො කරක්කය 

 ග ඵනහ.  ම් භ්  යො කර ඳහඹන හරඹු පුපුයනහ; ළහි 

හරඹු  ොනනක්රීට් එක්කය හ ේ වළ දනහ. ළේ එක්කයදවස 

පනක්කය නළතත් ළඹුරු යනනන ඹනහ නම්, හරිභහර් 

 දඳහර්ත ම්නනතු ේ අඹුත්, ශ්රී රංහ භවළලි අධිහරි හ අඹුත් 

භහ කිඹනන නන, "රුපහයරහ අය උ් භ්  යො කර අ කඹක්කය විතය 

 නභ  ෝ වනනන. එ වභ  ෝවරහ ඹු  ග ඵන ළලි 

තට්ම් අය න ආඳසු භතරහ යනනන"යි කිඹරහයි. එ වභ 

 නො  රු ොත්  භොද  නන නන? ඳයම්ඳයහ පනහක්කය 

 ොනනක්රීට් තට්ම්ක්කය හ ේ  ගබුණු සබහ ධර්භඹ දුනන ඒ ඳස 

තට්ම් ඉත්  රු ොත් තුය ටි ඔක්කය ෝභ ළලි තට්ම් නන 

 ඳො ශොු කිහ ඵහිනහ. ඳරියඹ හිතහීටඹ කිඹනන නන ඒයි. 

 රෝ ඉ ගවහ හ  ො වේත් නළ ග විධි හ හරි ර්භහනනත හ 

උරුභඹක්කය අඳු  ග ඵනහ. ළේ ං කඳඹ හිත අවුරුදු 2,000ක්කය 

ඳළයණි ංසෘ ගඹක්කය අඳු  ග ඵනහ.  ම් උරුභඹ ආයක්කයහ ය 

නනන ඕනෆ.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහු  නනය  ග ඵන හරඹ 

අහනයි. 

 
ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ම් අසථහ ේ හරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ.  ම් 

ුයුතුරදී නිරධහරිනන ඇතුළු ෆභ   නක්කයභ ළඳ  නනන 

ඕනෆ. ආඩාඩු ඳක්කයඹ,  විඳක්කයඹ කිඹරහ  දදඹක්කය නළවළ. ජහ ග 

ප්රලසනඹදී, ංර්ධනඹක්කය යනහඹ කිඹහ අපි හිතනහ නම් අපි 

වුරුත් එු එතු  නනන ඕනෆ. ආඳදහ  ුව නන ඹන විඹදභ 

ඵරනනන. භමිම්ඳහලිනන, ජරළලීම් තුළිනන  සබහ ධර්භඹ අඳු 

දඬුම් යනහ.  

ියලිඹන පනන ඒහු විඹදම්  නහ. එ වනම්  ම් 

ංර්ධනඹ කිඹන එ ඳරියඹත් ආයක්කයහ ය න ඉදිරිඹු 

 න ගි හ නළත්නම් ඳරියඹ අඳු දඬුම් යනහ. ඒ භත 

 ගඹහ නනන. ඳුයු විනහල  රහ ඹහවි, ජරහල විනහල  ේවි. ඒ 

නිහ ඳරියඹ ආයක්කයහ කිරීභ  ද්ලඳහරනඥනන ේ යුතුභ ඵ 

භතක්කය යමිනන භ ේ ථහ අනන යනහ.  ඵො වොභ සතු ගයි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි.  

ීටශඟු, රු එස.සී. හුතුකුභහයප භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු 

විනහ ක 09 හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

985 986 

[රු හමිණී ජඹවි්රභ  ඳ ර්යහ භවතහ] 
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[අ.බහ. 3.22] 

 

ගු එවහ. සී.  හුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අඹ ළඹ හය බහ 

විහද හදී ථහ කිරීභු අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහු භ ේ 

සතු ගඹ පුද යනහ. භහ ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ළන රුණු 

කීඳඹක්කය කිඹනනන ළභළ ගයි. 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ෘෂිර්භඹත් එක්කය ඵළමභ 

 ග ඵනන නන  ොවිඹහු.  ොවිඹහ එක්කය ඵළම  ග ඵනන නන 

 ඳො වොයයි. හු  ඳො වොය  ඹදු ේ නළත්නම්, ඒ හත්තු 

වරිඹු  ශේ නළත්නම් අපි ඵරහ ඳො යොත්තු න අසළනනන 

රළ ඵනන නන නළවළ.  ඒ හර හ රුපිඹ ක 50ු  ඳො වොය මිටිඹ 

 ගබුපහ භු භතයි. ඊු ඳස ේ රුපිඹ ක 800, 1,000ු ඉවශ ගිඹහ.  

2001- 2004 හර හ  ඳො වොය මිටිඹ රුපිඹ ක තුනනදවස පනු 

ගිඹහ. ඊු ඳස ේ ්රභහුවකර ග්රහීටඹ ජනතහ, ග්රහීටඹ තරුපඹනන 

ෘෂිර්භ ක්කය ේර ඹනන අයිනන වුපහ.  එදහ භ ත්  ොශ ඳහරහ 

ඉය  රහ, ඵළත ටි භළනරහ දීරහ අනන ගභු  ොවිඹහ කිේ ේ 

 භොක්කයද? කිේ ේ, "ඉ ගරි  නන නන  ඵෝරත්තයි, උකුුව වයි" 

කිඹරහ. ඒ න  ොු තභයි භහිනනද යහජඳක්කය භළ ගතුභහ  භය ට් 

ඳහරන ඵරඹ ඉ කරනනන ුයුතු  ශේ. 

 එතුභහ කිේහ,  ඳො වොය මිටිඹ රුපිඹ ක 350ු  දනහ කිඹරහ.  

ඒ කිේහ හ ේ ඵරඹු ඇවි කරහ භහ තුනක්කය ගි හ නළවළ, රුපිඹ ක 

350ු  ඳො වොය මිටිඹ දුනනනහ. 2015 ජනහරි 08 ළනි දහ දක්කයහ 

එතුභහ ඒ ක්රිඹහලිඹ ඉතහභ වුභනහ නන  භය ට්  ොවි ජනතහ 

 ුව නන ඉම් ශහ. වළඵළයි,  ම් ආඩාඩු දින සිඹ හ 

ළ්ුව නනදී 2015 ජනහරි 29 ළනි දහ න  ොු කිඹනහ, 

" ඳො වොය වනහධහයඹ දිුභ ඳත්හ  න ඹන ඵු තුටිනන 

දළුවම් දීභු ළභළ ගයි. ඒ වුපත් ජහතයනනතය ප්රමිී.නනු අුවකර 

න ඳරිදි  ඳො වොයර ගුපහත්භ තත්ත්ඹ ළ ක දියුණු කිරීභු 

ුයුතු යමි" කිඹරහ.  

 එදහ එ වභ කිඹරහ  ඊශඟ ඵජට් එ ක්කයදී කිේ ේ  ො වොභද?  

ඊශඟ ඵජට් එ ක්කයදී කිඹනහ, " ඳො වොය වනහධහයඹ අපි  

 දනන නන හුදලිනන" කිඹරහ.  ම් ම්ඵනනධ ඹනන ප්රහ ඹෝගි 

අත්දළකීම්  ග ඵන භවජන නි ඹෝජිතඹනන ල ඹනන අපි එදහ 

ඳළවළදිලි කිේහ,   ඳො වොය වනහධහයඹ  හුදලිනන  දනනන එඳහ, 

 ම් හුද ක  නත් හර්ඹඹනනරු  ඹද නහ, භව  ඳො ශොු 

 ඳො වොය ළ ුනන නන නළවළ'' කිඹරහ. ඊු ඳස ේ  භොද  ශේ? 

 ඳො වොය වනහධහයඹ ල ඹනන රුපිඹ ක 12,500ක්කය දුනනනහ.  

මූරහහනරඪ රු භනනත්රීතුභනි, රුපිඹ ක 12,500කිනන අක්කයය 

 දවභහය කුඹුයු නනන පුළුනන  ඳො වොය මිටි වතයයි. රු 

ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභනි, අක්කයයඹු  ොච්චය  ඳො වොය 

ප්රභහපඹක්කය ඕනෆද කිඹරහ තහුනනනහනන ේ දනන නන නළත්නම් 

තහුනනනහනන ේ ේ ෘෂිර්භ  දඳහර්ත ම්නනතු නන අවරහ 

ඵරනනන. හභහනය ඹනන  ඳො වොය මිටි වතවභහයක්කය ඕනෆ, අක්කයය 

 දවභහ ර් කුඹුයු, එ නනනඹු.  තහුනනනහනන ේරහ දළනන 

 දනන නන රුපිඹ ක 12,500යි.  ඳො වොය මිටිඹක්කය රුපිඹ ක 3,000යි. 

එතත ොු,  ඳො වොය මිටි වතයයි නනන පුළුනන. භහිනනද 

යහජඳක්කය ආඩාඩු 2005 ඳුනන ත්ත දහ ඉරහ 2015දී ඳයදින 

තුරුභ  භවළලි  ොවිඹහ  ුව නන නනනඹු රුපිඹ ක 

25,000ක්කය දුනනනහ, හ ුයුතු ය න ඹනනන. ඒ නිහ තභයි  ම් 

ය ු  වලිනන සඹං  ඳෝෂිත යරහ  ම් ය ට් ව ක අ ගරික්කයතඹක්කය 

ඇ ග යනනන එතුභහු පුළුනන වු ඩා.   

රු දඹහ භ ේ ඇභ ගතුභහ ප්රහල ශහ, 2004 - 2005 හරඹ 

තුශ තභයි  ම් ය ට් වී නිසඳහදනඹ ළ ක වු ඩා කිඹරහ. ඒ හර හ 

වී  භට්රික්කය ුොනන විසිරක්කය දවඅුදහවයි නිසඳහදනඹ වු ඩා.  2015 

ජනහරි 08 ළනි දහ න  ොු හර්ෂි වී නිසඳහදනඹ 

 භට්රික්කය ුොනන රක්කය 46යි. එ වභ නම්, භහිනනද යහජඳක්කය 

භළ ගතුභහ  ඳො වොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ තුළිනන  ම් ය ට් හ 

දියුණු කිරීභු ුයුතු ශ ඵ  ඳ නනහ.  දළනන  භතුභනනරහ 

කිඹනහ, අපි ත ළ කපුය දුනනනහ කිඹරහ.  ම්ු තභයි ම්ර 

මිනිසසු කිඹනන නන "න කර භ  ක  ඳො වොය වනහධහයඹ" කිඹරහ. 

ීටු  ඳය ථහ ශ රු ජඹනනත භයවීය භනනත්රීතුභහ කිේහ 

හ ේ,  ම් "න කර භ  ක  ඳො වොය වනහධහයඹ" තුශ අ ප් 

ළවිලි ර්භහනනත අභහතයතුභහ ඉ ගවහ ත නහ හ ේභ, 

 භයු ෘෂිර්භ ඇභ ගයඹහත් ඉ ගවහ ත නහ,  භච්චය 

වලිනන සඹං  ඳෝෂිත යු නළත ට්ුනනන ුයුතු කිරීභ ළන. 

 ද දනහභ දිහනහඹරහ නිහ ප්රලසනඹකුත් නළවළ.  

 භතුභනනරහ 2016 අඹ ළ හදී භධය හලීන උඳහඹ භහර් 

ඳවක්කය  ඹෝජනහ ශහ. ඇත්ත ල ඹනනභ  භය අඹ ළ හදී 

ජනතහ ඵරහ  න හිටි හ, එභ උඳහඹ භහර් ඳ වනන ඹම් 

ප්රභහපඹක්කය ඉම් වී  ග ඵනහද කිඹරහ දළන නනනයි.  භොක්කයද ඒ 

 ඹෝජනහ ශ උඳහඹහ භහර් ඳව? රැකිඹහ අසථහ දරක්කයඹක්කය 

ියහි කිරීභ, ආදහඹම් ඉවශ නළංවීභ, ග්රහීටඹ ආර්ථිඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ, ග්රහීටඹ ව තුය හ ජනතහුත්, භධයභ ඳහනන ගඹනනු 

ව යජ හ  ේඹනනුත්  ද් ඳොශ අයි ගඹ රඵහ දීභ, ලක්කය ගභත් 

වහ පුළු ක භධයභ ඳනන ගඹක්කය ියහි කිරීභ. නහුත්  ම්  ඹෝජනහ ඳසු 

ගිඹ හරඹ තුශ ක්රිඹහත්භ වුපහද කිඹන එ තභයි අඳු  ග ඵන 

 රොකුභ ළුලු.  

එදහ අපි  ඳො වොය  දන  ොු තහුනනනහනන ේරහ කිේහ, ඒ 

 ඳො වොයර ප්රමි ගඹ  වො නළවළ කිඹරහ. නහුත්, අද   ඳො වොය 

 ො වනනද  නනනන නන කිඹරහ අපි තහුනනනහනන ේරහ නන 

අවනහ.  

 භය අඹ ළ ඹනන  ඹෝජනහක්කය  නළ කරහ  ග ඵනහ, 

යජ  හ ඉ්ම් අක්කයය දවස පනක්කය  ඵදහ  දනනන.  ඕනෆභ 

ආඩාඩුු ය ට් රැකිඹහ ප්රලසනඹ ම්පර්ප ඹනන විනනන ඵළවළ. 

ඒ අපි දනනනහ.  ම් ය ට් උඳහධිධහරිනන අද දවස පනක්කය භව 

ඳහයු ඇවි කරහ රැකිඹහ ඉ කරනහ.  ම් රැකිඹහ වියහිත 

උඳහධිධහරිනන නන ඹම් ඩා්හඹභක්කය ෘෂිර්භ ක්කය ේරඹු එනනන 

ඉනනනහ නම්, ඒ අඹු  ම් ඉ්ම්  ඵදහ දීරහ, හණිජභඹ 

ෘෂිර්භඹු, එ වභත් නළත්නම් අඳනඹන ෘෂිර්භඹු ඒ 

උත් පිරි  ඹොදනනන කිඹරහ භභ රු ඇභ ගතුභහ නන  ම් 

අසථහ ේ ඉ කරහ සිටිනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ොවිඹහ ේ නිසඳහදන 

ඳවසු නන   ශහම් කිරීභ වහ තභයි අපි ආර්ථි භධයසථහන 

ආයම්බ  ශේ. ආර්ථි භධයසථහන දළම්භහු, ඒ නන  වොු 

්හ නය  දඹක්කය  නහ.  ොවිඹහ තභනන ේ  ොවිඳ ශේ 

 ග ඵන සිඹලුභ නිසඳහදන අය න ගිහි කරහ  ඩ් හුදරහලි ශඟ 

අනනත අයප තත්ත්ඹු ඳත් නහ. ඒ හර හ   ව ක ව 

 ග ඵන   ව ක ළන ඳහ නනන හුදරහලි ත්තු ආහ. 

 ොවිඹහ ඉ කරන හුදර  නො දුනන නොත් ඒ   ව ක ළන ඳනනන 

 දනන නන නළවළ. දළනන  ොවිඹහ   ව ක ළන අය න හුදරහලි 

ශඟු ගිඹහභ, හුදරහලි මිර තක්කය ේරු යනහ. එත ොු 

 ොවිඹහු සිද්ධ නහ හුදරහලි ේ ඉ කලීභු ඹුත්  නනන. ඒ 

තභයි අද   ශ ක්කය ේර හ  රහ  ග ඵනන නන.  ොවීනන 

 හුදරහලි ශඟු නිසඳහදන අය න ගිඹහභ,  ඒ නිසඳහදන ළ කපුය 

ඇවිත්  ගබු පොත් හුදරහලි ඒහ නනන උත්හව නන නන නළවළ. 

 ොවිඹහ යවුම් කීඳඹක්කය ළයකිරහ, වතය  ට් ළයකිරහ  වම්ඵත් 

වුපහභ තභයි ඒ නිසඳහදන මිරදී නනන හුදරහලි උත්හව නන නන. 

ඒ නිහ, ඒු  භොනඹම්  වෝ ළ් පිළි ශක්කය අපි  ඹොදනනන 

ඕනෆ.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

අද තහක්කයපඹ දියුණුයි. තහක්කයපඹත් එක්කය ෘෂිර්භ 

ක්කය ේරඹ ඉදිරිඹු ඹනනන නම්,  ොවීනන හ යනන නන  භොනහද 

කිඹරහ  තෝයහ  න, හ සීභහ කිරී ම් ්රභඹක්කය වදහ නනන 

ඕනෆ. නළත්නම්  නන නන  භොක්කයද?  ොවි ඹෝ තභ නිසඳහදන 

අය න ඹනහ ආර්ථි භධයසථහනඹු. අද  භොනහද ළ ක ඹනන 

විකිුව නන කිඹරහ පනන ඵරනහ. ඵම් ළ කපුය විකිණුනහ නම්, ඵම් 

ඇු  නළ කරහ තහනන දහනහ. ඒ  ොවි ඹෝ සිඹලු  දනහභ 

තහනන යනන නන ඵම්. ළ කපුය විකිණු නන ඵඩා්ක්කයහ නම්, 

ඵඩා්ක්කයහ වදනහ. එ වභ යනන නන නළ ග,  ඵෝ හ කිරී ම් 

ළරළසභක්කය වදනනන ඕනෆ. ෘෂි ඳර් හප නිරධහරිනන වයවහ 

 ොවිඹහු දළන නනන පුළුනනභක්කය  ග ඵනනන ඕනෆ,  ම් හරඹ 

න ොු ඵඩා්ක්කයහ  භච්චය හ යනනන ඕනෆ,  ම් හරඹ 

න ොු ම්ඵම්  භච්චය හ යනනන ඕනෆ, ඒහ හ පරදහ 

රළ ඵනන නන  ම් හර හ,  ම් හරඹ න  ොු මිර  භච්චයයි 

කිඹරහ. ඒ අුව  ොවිඹහ තභහ ශ යුතු හ  භොක්කයද කිඹරහ 

ී.යපඹ ය නනනහ. එතළනු අ ප් යු  න ඹනනන උත්හව 

යනනන කිඹරහ ඉ කරහ සිටිනහ.  

භභ හිතන වළටිඹු උ කනන භරහ  ඳනනුවහු  ම් අඹ ළඹ 

ඇතු ශේ කිසි  දඹක්කය නළවළ. 2017 අඹ ළඹ වරිඹු "අලිඹහ ගි කර 

දිවු ක   කඹක්කය හ ේ" කිඹමිනන භහ න ගනහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran. You have 20 minutes.  

 

[தற.த. 3.32] 
 

ගු සීනිතේබි මයෝමශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

றரறன் தரம்தரற தறமசரணது, னரற்ய 

ஆரங்கபறன்தடி இனங்ககறன் இன்கந டக்கு, கறக்கு 

ரகர ல்கனப் தப்கதறட தந்தணறதம், இது டக்கு, 

கறக்கு ரகரம் ன்மந ததயம்தரலும் கயப்தடுகறன்நது. 

டக்கு, கறக்கு ரகரரணது 18,333 சது கறமனரலற்நர் 

றனப்தப்கதயும் 558 சது கறமனரலற்நர் உள்ரட்டு லர்ப் 

தப்கதயும் உள்படக்கற தறமசரகும். இனங்ககறன் 

தரத் றனப்தப்தறல் இது 28.8 சவீரக அககறன்நது. 

இக ட்டு ரட்டங்கபரகப் தறரறக்கப்தட்டுள்பண. 

ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற, ன்ணரர், வுணறர, தொல்கனத்லவு 

ன்தண ட ரகரத்றதள்லம் றயமகரகன, 

ட்டக்கபப்தை, அம்தரகந ன்தண கறக்கு 

ரகரத்றதள்லம் அககறன்நண. றர் தரம்தரறப் 

தறமசத்றன் உகக்கும் க்கபறல் 60 சவீத்றணர் 

றசரத்கம தறரண தரறனரகக் தகரண்டுள்பணர். 

இப்தறமசத்றல் தரம்தரற ததரயபரர டடிக்ககரக 

றசரம லண்டகரனரக ரற்நங்கள் துவுறன்நற இயந்து 

யகறன்நது. தறற்கரனத்றல் றசரத்துகநறல் தைகுத்ப்தட்ட 

தைற தரறல்தட்த தொகநகள் இப்தகுற றசரறகபறகடம 

மகரகப் தறயுள்பண. இறல் ரற்ய றசரம், றசர 

உள்பலடுகள், லர்ப்தரசணம், லர் தொகரகத்தும் தரடர்தரண 

தட்ததொகநகள் ன்தண குநறப்தறடத்க்ககரகும்.  

தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, து 

ரட்கடப் ததரயத்கறல் உவு உற்தத்றறல் ரம் 

இன்ணதொம் ன்ணறகநவு அகடறல்கன. இந் ககறல் 

றசரம் மதரன்ந உவு உற்தத்ற சரர்தரண றடங்ககபக் 

கணத்றற்தகரண்டு அற்கரண எதுக்கலடுககப அறகரறக்க 

டடிக்கக டுக்கமண்டிது அசறரகும். 2017ஆம் 

ஆண்டுக்கரண இவ்வு தசனவுத் றட்டத்றல் இற்கரண 

எதுக்கலடு குகநரகம உள்பது. அதுட்டுன்நற கரயே 

அதறறயத்ற அகச்சு, லர்ப்தரசண அகச்சு ஆகற 

அகச்சுக்கலக்கரண எதுக்கலடுகலம் கடந் ஆண்டுக்கரண 

வு தசனவுத் றட்டத்க றடவும்  குகநரகம உள்பண. 

கத்தரறல் அகச்சுக்கரண வு தசனவுத் றட்ட 

எதுக்கலட்டிகண மரக்குறடத்து, 2016ஆம் ஆண்டு 54,201 

றல்யேன் யதரய் எதுக்கப்தட்டியப்தக அரணறக்கனரம். 

தரத் வு தசனவுத் றட்டத்றல் இது கறட்டத்ட்ட 2.75 

சவீரகும். ஆணரல், 2017ஆம் ஆண்டு 21,394 றல்யேன் 

யதரம எதுக்கப்தட்டியக்கறன்நணது. தரத் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் இது கறட்டத்ட்ட 1.18 சவீரகும். அரது, 

32,807 றல்யேன் யதரய் - கறட்டத்ட்ட 1.57 சவீம் 

குகநரக - எதுக்கப்தட்டுள்பது. லர்ப்தரசணத்கப் 

ததரயத்கறல் 2016ஆம் ஆண்டு அவ்கச்சுக்கு 28,078 

றல்யேன் யதரய் எதுக்கப்தட்டது. தரத் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் இது 1.45 சவீரகும். 2017ஆம் ஆண்டு 

அவ்கச்சுக்கு 20,039 றல்யேன் யதரம 

எதுக்கப்தட்டியக்கறன்நது. தரத் எதுக்கலட்டில் இது 1.10 

சவீரக அககறன்நது. அரது, 8,040 றல்யேன் யதரய் 

குகநரக எதுக்கப்தட்டுள்பது. கரயே அதறறயத்ற 

அகச்கசப் ததரயத்கறல் 2016ஆம் ஆண்டு 

அவ்கச்சுக்கு 69,496 றல்யேன் யதரய் எதுக்கப்தட்டது. 

தரத் எதுக்கலட்டில் இது 3.58 சவீரக அகந்றயந்து. 

2017ஆம் ஆண்டு 57,623 றல்யேன் யதரய் 

எதுக்கப்தட்டியக்கறன்நது. இது 3.17 வீரகும். இறல் 11,872 

றல்யேன் யதரய் குகநரக எதுக்கப்தட்டியக்கறன்நது. 

இவ்ககறல், ரரறக்கப்தட்ட இவ்வு தசனவுத் றட்டம் 

இந்ரட்டின் நற க்கபறன் ரழ்க்ககத் மம்தரட்கடக் 

கயத்றற்தகரள்பறல்கன ன்தகக் கரட்டுகறன்நது. 

டக்கு, கறக்கு க்கள் லன்தறடிகயும் றசரத்கயும் 

ரழ்ரரரகக் தகரண்டர்கள். யுத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்கள் இன்ய து ரழ்ரரத்க உர்த் தொடிர 

றகனறல் உள்பணர். இவ்மகப, இர்கபது றசரத்க 

மம்தடுத்மண்டி அசறம் ல்னரட்சற ணக்கூயம் இந் 

அசரங்கத்துக்கு உண்டு. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

கச்தசய்ககக - றசரத்க - மற்தகரள்லம் க்கள் 

தரரற தறச்சறகணககப றர்தகரண்டு யகறன்நணர். 

அற்யக்குக் கரங்கபரக, ற்ந ககறல் குபங்கள் 

அகக்கப்தடரக, வீறகள் தைணகக்கப்தடரக, 

அகக்கட்டுகள் கட்டப்தடரக, கச்தசய்கக 

தொடிவுயம்மதரது தல் சந்கப்தடுத்தும் சகத தல்கனக் 

தகரள்ணவு தசய்ரக மதரன்ந தன றடங்கள் 

குநறப்தறடப்தடுகறன்நண. இந் ககறல், வுலவு 

தறமசத்றல் கரரன்குடர - ல்னண்ற ஏகடவீற, 

தசங்கனடி தறமசத்றல் ஈபக்குபம் வீற - 5 கறமனரலற்நர், 

கறரன் தறமசத்றல் குடும்தறகன வீற - 4 கறமனரலற்நர், 

ரககப் தறமசத்றல் மரறரட்டடுவீற - 3 

கறமனரலற்நர், தசங்கனடி தறமசத்றல் தள்பக்கல்லுகன 

வீற மதரன்ந தன வீறகள் கன - றசர அகச்சறன்கலழ் 

தைணகக்கப்தட மண்டி றகனறலுள்பண.  

மலும், ரககப் தறமசத்றல் மரறரட்டடுக்குபம், 

றக்கரகணக்குபம், கரமரறக்குபம், றபரத்றக்குபம் 

மதரன்நகயும் கறரன் தறமசத்றல் ஊத்துக்குபம், ரஜர 

குபம், மகரப்தரதபறக்குபம், 46 றல்குபம், 46 

989 990 

[රු එස. සී.  හුතුකුභහයප භවතහ] 



2016  නොළම්ඵර් 24   

றல்தொயத்ரகணக்குபம், சல்குபம் மதரன்ந 10 குபங்கள் 

அசறரகப் தைணகக்கப்தட மண்டி றகனறல் உள்பண. 

தசங்கனடிப் தறமசத்றல் ஆகனடிக்குபம், 

தப்தைத்தபறக்குபம், றசரனக்குபம், தள்பக்கல்லுகனக் 

குபம், 46 க்கர் குபம் மதரன்நகயும், கறரன் தறமசத்றல் 

ததரறதட்டுரன் அகக்கட்டும் ரகச்மசகணப் 

தறமசத்றல் தோக்ககநன் அகக்கட்டும் 

கட்டப்தடமண்டி றகனறலுள்பண. ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் றசர அகச்சறன் கலலள்ப 385 குபங்கபறல் 

கறட்டத்ட்ட 120 குபங்கள் இன்ணதொம் கட்டப்தடர 

றகனறலுள்பண. இகககபக் கட்டுற்கு அகச்சு 

டடிக்கக டுக்கமண்டுதண ரன் இச்சகதறல் 

மண்டுமகரள் றடுக்கறன்மநன்.  

மலும், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 17 கன மசக 

றகனங்கள் உள்பமகபறல், கன அதறறயத்றப்  

தறரந்ற அலுனர்கள் 10 மதர் ரத்றம உள்பணர். றகுற 7 

மதகயும் றகரக றறக்க அகச்சு தொன்மண்டும். 

அத்மரடு, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 345 கறர 

மசகரபர் தறரறவுகள் உள்ப றகனறல், றசர ஆரய்ச்சற 

உற்தத்ற உறரபர்கள் கறட்டத்ட்ட 23 மதர் ரத்றம 

உள்பணர். உண்கறமன, எய கறர மசகரபர் தறரறவுக்கு 

எயர் ன்ந வீத்றல் றறக்கப்தடல் மண்டும். ஆணரல், 

அந் றகன இல்னர கரத்றணரலும் உத்றமரகத்ர்கள் 

குகநரக இயப்தரலும் உரணறம் உட்தட கன 

மசகககப றசரறகலக்கு ங்குறல் அர்கள் தரரற 

சறங்ககப றர்தகரள்கறன்நணர். டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கள் றர்ந் கண தகுறகபறல் எய கறர 

மசகரபர் தறரறவுக்கு இயர் இயக்கறன்ந றகன 

உள்பகயும் ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றயம்தைகறன்மநன். 

ஆகம, து ரட்டத்கச் மசர்ந் இகபஞர், யுறககப 

இவ்வுத்றமரகத்றல் உள்ரங்க அகச்சு 

தொன்மண்டுதண ரன் இந்ச் சகதறல் மகரரறக்கக 

றடுக்கறன்மநன்.  

இன்ய தல் சந்கப்தடுத்தும் சகதரணது, ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் கச்தசய்கக றகநவுயம் மகபறல், 

கச்தசய்ககரபர்கபறன் தல்கனக் தகரள்ணவு 

தசய்ரரல், அர்கள் ததயம் ஷ்டத்க 

றர்தகரள்கறன்நணர். இர்கள் ணறரயக்குக் குகநந் 

றகனறல் தல்கன றற்தரல், ததயம் தரறப்தை 

ற்தடுகறன்நது. ணம, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

கக்கரர்கள் கச்தசய்ககக அயகடதசய்யும்மதரது, 

அக றரரண றகனக்குக் தகரள்ணவு தசய்ற்கு தல் 

சந்கப்தடுத்ல் சகத தொன்மண்டுதன்ய ரன் இந் 

இடத்றல் மண்டுமகரள் றடுக்கறன்மநன்.  

ததரதுரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் கடந் சறன 

கரனரக கச்தசய்ககரபர்கள் ரகணத் ரக்கத்றணரலும் 

தள்பத் ரக்கத்றணரலும் ததயம் ஷ்டத்துக்குள்பரகற 

யகறன்நணர். இவ்ரய தரறக்கப்தடுதர்கலக்கு றமசட 

ஷ்டஈட்டு உறககப ங்க அகச்சு 

தொன்மண்டுதணவும் ரன் இச்சகதறல் மண்டுமகரள் 

றடுக்கறன்மநன்.  

அத்துடன், ரற்யப் தறர்ச்தசய்கக தொகநக றசரறகள் 

த்றறல் ஊக்குறப்தற்கும் அற்கரண ரணறச் 

தசற்தரட்கட அறகரறப்தற்கும் அகச்சு டடிக்கக 

டுக்கமண்டியுள்பது. றசர தொற்சறரபர்கபறன் 

னன்கயற ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 75 றசரக் 

கறயககபக் கட்டிக் தகரடுப்தற்கும் அகச்சு டடிக்கக 

டுக்கமண்டுதணக் மகரயகறன்மநன். ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றமன ததயம்தரக உத்றமரகத்ர்கள் ததயம் 

தற்நரக்குகநரக இயப்தணரல் அற்கநத் லர்ப்தற்கும் 

அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக டுக்கமண்டுதன்ய இந் 

இடத்றல் மண்டுமகரள் றடுக்கறன்மநன்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் அம்ணடி ரய்க்கரல் 

தைறரக அகக்கப்தடமண்டியுள்பது.  இற்கு 30 றல்யேன் 

யதரய் மகரக உள்பது. ரந்ரகனப் 

தகுறறயேயக்கறன்ந ரகல்டு அகக்கட்கடயும் 

அகக்கமண்டியுள்பது. அற்கு 25 றல்யேன் யதரய்  

மகரக இயக்கறன்நது.   ணம, இகறண்கடயும் 

உடணடிரக அகத்துத் மண்டுதன்ய அகச்சர் 

அர்கபறடம் மண்டுமகரள் றடுௌ்க்கறன்மநன்.   

அத்மரடு, கன்ணங்குடர தரடக்கம் தகரக்கட்டிச்மசரகன 

க 9 கறமனரலற்நயம் அம்தறபரந்துகந தரடக்கம் 

தலகரம் க 8 கறமனரலற்நயம் கலரஞ்சறக்குடி 

தரடக்கம் குயக்கள்டம் க 15 கறமனரலற்நயம் உப்தைலர்த் 

டுப்தைச் சுர் அகக்கமண்டி சூல் இயக்கறன்நது. 

ணம, இந்ச் சுக அகப்தற்குரற டடிக்ககககப 

டுக்க தொன்மண்டுதன்யம் தகப கத்தரறல் 

அகச்சர் அர்ககபக் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  து  

ரட்டத்றலுள்ப க்கள் றசரத்கம கூடுனரக 

மற்தகரள்ரல் அற்கு உங்கபது உற றகவும் 

இன்நறகரரக இயக்கும் ன்தகண இந் இடத்றல் 

சுட்டிக்கரட்ட றயம்தைகறன்மநன்.   

அடுத்து, இன்கந றரத்றமன உள்படக்கப்தட்டுள்ப 

லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன தொகரகத்து அகச்சு 

தரடர்தரகச் சறனற்கநக் குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன உன்ணறச்கசத் றட்டம் இன்ய 

தரம்தரற ரய்க்கரல் தொகநறமன கரப்தடுகறன்நது. 

இவ்ரய்க்கரல்ககபக் 'தகரங்கறரலட்' இட்டு வீணதொகநறல் 

அகப்தற்கு இந் லர்ப்தரசண அகச்சு தொன்மண்டும்.  

அத்மரடு உயகரம் - கறத்துள்குப இகப்தைக்கு வு 

தசனவுத் றட்டத்றல் தொன்தரறந்கக்கரக ணது 

ன்நறகத் தரறறக்கறன்மநன்.  இற்கரக 13,000 றல்யேன் 

யதரக ங்கற தறரன்ஸ் அசரங்கத்துக்கும் மரப்தற 

யூணறதக்கும் ணது ன்நறகத் தரறறக்கறன்மநன்.   

ரககப் தறமசத்றலுள்ப கட்டுதொநறவுக்குபத்றன் 

றயத்மகன கடததயகறன்நது. இணரல் அன் 

அயகறலுள்ப ஆண்டரன்குபம் தகுறக்கு ரரற கரனத்றல் க்கள் 

தசல்னதொடிர றகனகறல் ததயம் தறச்சறகணககப 

றர்தகரள்கறன்நணர்.  ணம, லர்ப்தரசண அகச்சு 

கட்டுதொநறவு - ஆண்டரன்குபம் இகப்தைப் தரனதரன்கந 

அகக்க தொன்மண்டுதன்ய மகரரறக்கக 

றடுௌ்க்கறன்மநன். கறதபற தறரண வீறறயேயந்து 

கட்டுதொநறவுக்குபத்றற்குச் தசல்லும் லர்ப்தரசணத் றகக்கப 

வீறரணது கறட்டத்ட்ட 5 கறமனரலற்நர் தூத்றற்குக் 

'தகரங்கறரலட்' இடப்தட்டுள்பது. றகுறரக உள்ப 14 

கறமனரலற்நர் தூத்றற்குக் 'தகரங்கறரலட்' 

இடப்தடமண்டியுள்பது. இக றக றகரக அகச்சு 

மற்தகரள்பமண்டும். தணன்நரல், இணரல் அப்தகுற 

றசரறகலம் ததரதுக்கலம் மதரக்குத்துச் சரர்தரகப் 

தரரற தறச்சறகணககப றர்மரக்கற யகறன்நணர்.   

தல்னரதபறப் தகுறறலுள்ப கறரறக்குபத்றன் கட்டு 

உர்த்ப்தடமண்டியுள்பது. அவ்ரய அது 

உர்த்ப்தடுரக இயந்ரல் அங்மக தல்னரறக்கக்கரண 
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றசரறகள் ன்க ததயற்கு ரய்ப்தறயக்கறன்நது. 

இற்கரண ஆய்க அகச்சு மற்தகரண்டு அக்குபக்கட்கட 

உர்த்துற்கும் இந் அகச்சு தொன்மண்டுதன்ய 

மண்டுமகரள் றடுக்கறன்மநன். இமமதரல், 

இலுப்கதடிச்மசகண தரய்ச்சல் ரய்க்கரல் அகக்கப்தட 

மண்டியுள்பது. அகணயும் ஆய்வுதசய்து அகண 

அகப்தற்கு அகச்சு டடிக்கக டுக்கமண்டும். இன்ய 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றன் 

கலலள்ப ஆயகள் ல்னரம் தரடர்ந்து கணறக்கமண்டி 

றகனறயக்கறன்நண. இணடிப்தகடறல் ட்டக்கபப்தை 

லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றற்குப் தரரற இந்றங்ககப 

ங்கறணரல் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ற்தடும் 

தள்பப்ததயக்ககக் குகநப்தற்குச் சரகரண சூல் 

அகயும் ன்தகயும் இந் இடத்றமன 

கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.   

அடுத்து, கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் அகச்சு 

சரர்தரகவும் சறன றடங்ககபக் கூநமண்டிணரக 

இயக்கறன்மநன். ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலுள்ப கரயே 

அதறறயத்ற அறகரசகதறன் கலழ்க் கரப்தடும் 

தல்னரறக்கக்கரண க்கர் கரறகபறல் மய 

ரட்டங்ககபச் மசர்ந் க்கள் குடிர்த்ப்தடுகறன்நணர். 

அண்கறல் தசங்கனடிப் தறமச தசனரபர் தறரறறலும் 

கறரன் தறமச தசனரபர் தறரறறலும் அடங்குகறன்ந 

றனத்டு, ததரறரகண ஆகற தகுறகபறல் அம்தரகந, 

ததரனன்ணயக ரட்டங்ககபச் மசர்ந் ததயம்தரன்க 

இணத்கச் மசர்ந்ர்கள் தொன்கண அசரங்கத்றன் றகழ்ச்சற 

றயேல் றட்டறட்டரய அத்துலநறக் குடிமற்நப்தட்டுள்பணர். 

கறட்டத்ட்ட 3,000 க்கர் ணக்கரற அறக்கப்தட்டுள்பது. 

இது கரயே அதறறயத்ற அறகரசகதறன் 

னதுககப்தகுறக் கரறரகும். கரயே அதறறயத்ற 

அறகரசகதறன் ந்ற அதறயுறன்நற இந் அத்துலநற 

குடிமற்நம் கடததற்நறயக்கறன்நது.  

அது ற, குடிமநற க்கபறல் 20 குடும்தங்கலக்கு 

ட்டக்கபப்தை ங்கபர றகரகறன் தறக்கு அம்தறட்டி 

சுத்ண மர் அர்கள் ணது ற்தரட்டில் வீடுககப 

அகத்துக்தகரடுத்துள்பரர். கரயே அதறறயத்ற 

அறகரசகதறன் ல்கனக்குட்தட்ட அந்க் கரறறல் அந்ச் 

சகதறன் ந்ற அதறயுறன்நற இந்ச் தசற்தரடு 

கடததற்நறயக்கறன்நது. இப்தகுற கரயே ரய்க்கரல் யம் 

தகுறரக இயக்கறன்நது. இவ்றடம் தரடர்தரக 

ட்டக்கபப்தை ரட்ட அதறறயத்றக் குலக் கூட்டத்றமன 

லர்ரணம் றகநமற்நற, கரயே அதறறயத்ற 

அறகரசகதக்கு றடுத் மண்டுமகரபறல், அர்கள் 

இவ்ரய அத்துலநறக் குடிறயப்தர்ககப தபறமற்யரக 

ங்கலக்குக் கூநறறயக்கறநரர்கள். இது சம்தந்ரக  மகு 

ஜணரறதற அர்கலக்கு அதப்தறகத் டலுக்கும் அர் 

சரகரண எய தறகனத் தரறறத்றயக்கறன்நரர். ணம, 

கரயே அதறறயத்ற அறகரசகதறன் அதறறன்நற 

அத்துலநறக் குடிமநறறயக்கறன்ந மய ரட்டத்கச் 

மசர்ந்ர்ககப றக றகரக அங்கறயந்து தபறமற்ந 

மண்டுதன்ய இந்ச் சகதறல் மண்டுமகரள் 

றடுக்கறன்மநன்.  

கரயே அதறறயத்ற அறகரசகதறன் கலலள்ப கரறகள் 

ததரதுரக இணறகறரசரத்றன் அடிப்தகடறமனம 

தங்கறடப்தட மண்டும். ஆணரல், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

அந் அறகரசகதறன்தோனம் மற்தகரள்பப்தடுகறன்ந 

குடிமற்நத் றட்டங்கள் இணறகறரசரத்றற்கு 

அப்தரற்தட்டகரக இயக்கறன்நண. குநறப்தரக, 

இதுகறல் எய றயக்குக்கூட இவ்றகரசகதறணரல் 

குடிமற்நத்துக்கரண றனம் ங்கப்தடறல்கன. ரககப் 

தறமசத்றல் ஏடிரடுக் கறரத்றல் தொன்தை ரழ்ந் 

க்கமப ற்மதரதும் அங்கு குடிமநறறயக்கறநரர்கள் 

ன்தகண இந் இடத்றல் குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன். 

மலும், கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் அகச்சு 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் தன க்கர் கரறககப 

கத்றயக்கறன்நது. ஆணரல், த்கண மதர் அக்கரறகபறல் 

குடிமற்நப்தட்டுள்பரர்கள் ன்ந றதத்க ரட்ட 

தசனகத்துக்மகர அல்னது அன் ல்கனக்குட்தட்ட தறமச 

தசனகத்துக்மகர ங்கறல்கன. இணரல், அர்கள் 

தயேக்கந்கறமன ங்கள் அலுனகத்க 

கத்துக்தகரண்டு கநதொகரக ங்கபது ரட்டத்றன் 

இணறகறரசரத்க ரற்யம் தொற்சறறல் ஈடுதட்டு 

யகறநரர்கபர? ன்ந தரரற சந்மகம் ங்கலக்கு 

ற்தடுகறன்நது. ஆகம, ட்டக்கபப்தை ரட்ட  

தசனகத்றற்கும் அர்கள் சரர்ந்றயக்கறன்ந தறமச 

தசனகத்றற்கும் அந்க் கரறகள் சரர்தரண றதங்ககபயும் 

ரர் குடிமற்நப்தடுகறநரர்கள் ன்ந றதங்ககபயும் 

தபறரகக் தகரடுக்க மண்டும். அத்மரடு, ரட்ட 

தசனரபகயும் தறமச தசனரபகயும்  இகத்து இந்ச் 

தசற்தரடுகள் கடததந மண்டும் ன்தகணயும் இந்ச் 

சகதறமன யேயுயத்துகறன்மநன். அத்துடன், கரயே 

அதறறயத்ற அறகரசகதறன் ஏர் அலுனகத்க ங்கபது 

ரட்ட தசனகத்றல் ற்தடுத் மண்டுதன்யம் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். இவ்லுனகம் தயேக்கந்கறல் 

இயப்தணரல் ன்ண டக்கறன்நதன்யகூட ங்கலக்குத் 

தரறர றகனக இயக்கறன்நது. ஆகம, இது றடரக 

இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் உரற டடிக்ககதடுத்ரல், 

உண்கறமன ல்னரட்சறகத் தரடர்ந்தும் மதறக்தகரண்டு 

தசல்ற்கு எய சந்ர்ப்தரக அகயும் ன்ய கூநறக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன்.  

மலும், டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் இயக்கறன்ந 

றசரறகலம் இந் ரட்டின் தறகஜகள் ற்யம் கடந்கரன 

யுத்த்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கள் ன்ந ககறல் றசர 

உதகங்ககபயும் அர்கலக்கரண கண சறககபயும் 

ங்குற்கரண றமசட றட்டங்ககப ற்தடுத் மண்டும். 

அத்துடன், கறக்கு ரகர சகதக்கும் அதுசரர்ந் 

அகச்சுக்கும் கூடி றறக ங்கற அந் றசரறகள் 

சரர்ந் றட்டத்க அதொல்தடுத்துற்கு தொன் 

மண்டுதன்ய கத்தரறல் அகச்சர் அர்ககபக் 

மகட்டுக்தகரண்டு, கறக்கு ரகர சகதக்கு லர்ப்தரசணம் 

சரர்தரக கூடுல் றறக ங்கற அந் ரகர க்கள் 

அதறறயத்றககப மற்தகரள்ற்கு ஊக்கபறக்க 

மண்டுதன்ய லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன 

தொகரகத்து அகச்சர் அர்கலக்கு  மண்டுமகரள் 

றடுத்து,  ணது உகக றகநவு தசய்கறன்மநன். ன்நற.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Abdullah Mahrooff. You have three minutes.  
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ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, இன்ய 

இந் தொக்கறரண அகச்சுக்கபறன் றறதரதுக்கலடுகள் 

லரண குலறகன றரத்றமன மதசுற்குச்  சந்ர்ப்தம் 

கறகடத்கறட்டு ரன் சந்மரகடகறன்மநன். மகு 

ஜணரறதற அர்கள் மற்ய கடததற்ந கூட்டத்றமன 

ங்கலகட கரயேக கப்தடுத்ற கலகங்கககத் 

றகசறயப்தற, கலகங்கக - குங்குதரஞ்சரன் றட்டத்கயும் 

கண்டக்கரடு லமணரற தகுறறல் 8,000 க்கயக்கு மற்தட்ட 

கரறகலக்கரண லர்ப்தரசண சறகயும் றர்யம் 

யடத்றல் தர்த்றதசய்து யரக ரக்குயற 

பறத்றயக்கறநரர். இன்தோனம் அங்கு இய மதரகங்கபறலும் 

தல் உற்தத்ற தசய் தொடியும். அத்மரடு, கடயேமன 

சங்கறக்கறன்ந கரயே கங்கக லகச் மசறத்து, 

றயமகரகன ரட்டத்றல் கண்டக்கரட்டில் எய லர் 

றறமரகத் றட்டத்கயும் - water supply - றகநமற்நறத் 

யரக ரக்குயறபறத்றயக்கறநரர். கடந் ஜணரறதற 

மர்ல் தறசரத்றற்கரக ஜணரறதற அர்கபறன் 

யககறன்மதரது கரயே தள்பப்ததயக்கரல் 

உகடந்துமதரண குநறஞ்சரக்மகறப் தரனத்றன் றர்ரப் 

தறக யகறன்ந யடம் - 2017இல் ஆம்தறத்து 

கப்தற்கும் ங்கலக்கு அர் உத்ரம் ந்றயக்கறநரர். 

இந் றடங்கலக்கரக ஜணரறதற அர்கலக்கு ன்நற 

தரறறக்கறன்மநன்.  

அத்மரடு, இங்கு இந் மனரண சகதகப் தறகரக 

றடத்துற்கு தொற்சறத் ரல.ன்.. ச் சரர்ந் தக  

உயப்தறணர் சரர்ள்ஸ் அர்கலம் ஸ்ரீனங்கர தொஸ்யேம் 

கரங்கறகமச் சரர்ந் தறற அகச்சர் கதமரல் கரசறம் 

அர்கலம் ரரதைத்கப் தற்நறப் மதசறறயந்ரர்கள். 

ரரதைப் தறமச அதறறயத்றக்கரக 150 றல்யேன் யதரய் 

எதுக்கப்தட்டியப்தது உங்கலக்குத் தரறயும். அகப் தற்நற 

தறகரண றகரட்டகன ஜணரறதறக்கு டுத்துச்தசரல்ன 

அர்கள் தொற்சறக்கறன்நரர்கள். மகரநக்குபம் ன்ந றசரக் 

குபத்றன்தோனம்  ரரதைப் தகுறறமன 1989ஆம் ஆண்டு க 

137 க்கர் கரறறல் தற்தசய்கக தசய்ப்தட்டது. 1990ஆம் 

ஆண்டு அந் க்கள் ல்.ரல.ரல.ஈ. இணரல் தனந்ரக 

தபறமற்நப்தட்ட தறன்ணர் அந்க் கரறறல் 

தசய்ககதண் தொடிரல் இயந்து. ரரதைத்கத் து 

தறநந்கரகக் தகரண்ட க்கள் கரங்கறவன் கனர் 

நறமரட் தறயுலன் அர்கள் ன்தகட ண்ணுக்கரகவும்  

அந்ப் தறமசத்றதகட அதறறயத்றக்கரகவும் ரரதை 

தறமசத்றலுள்ப மகரக்குப அதறறயத்றக்கரகவும் எய 

றறகக் மகட்கறன்நமதரது, இந் ரட்டிமன இயக்கறன்ந 

தொஸ்யேம்கபரல் றக்கத்க்க அந்த் கனக இந்ச் 

சகதறமன அரணப்தடுத் றகணத்து  உங்ககப லங்கமப 

அசறங்கப்தடுத்றக்தகரள்கறன்நலர்கள்! என்கந ட்டும் 

தரறந்துதகரள்லங்கள்! 1990ஆம் ஆண்டு ற்தடுத்ற 

டுகப் மதரக்குற்கு இந் 150 றல்யேன் யதரய் 

மதரரது. அது ட்டுல்ன, ன்ணரர் தறமசத்றதகட 

அதறறயத்றக்கரக, மகரக்குபத்றதகட தைணகப்தைக்கரக, 

தபறமற்நப்தட்ட க்கபறன் மகரடிக்கக்கரண தசரத்து 

இப்தைக்கு ஈடரக ஆறக்கக்கரண றல்யேன் யதரய் அல்ன, 

தல்னரறக்கக்கரண மகரடி யதரய் மண்டும். 

அப்தடிறயக்கறன்ந றகனகறல்,  மகரநக்குப தறமசத்றல் 

137 க்கர் றனத்றல் அர்கபரல் தசய்கக தண் 

தொடிரபவுக்கு றகனக இயக்கறன்நமதரது, அர்கலக்கு 

ப்தடி உ தொடியும் ன்ய உங்கள் கட்சறத் கனகககபச் 

சறந்றக்கச் தசய்யுங்கள்!  

ගු සයිවළල් කළසිේ මශතළ (මවෞඛය, මපෝණ ශළ මද්ශීය 

මලදය නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம் - சுகரரம், மதரசக 

ற்யம் சுமச யத்து தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 

Nutrition and Indigenous Medicine) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Faizal Cassim.  

 
ගු සයිවළල් කළසිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

Sir, the Hon. Member was pointing out my name and 

stated that I have spoken about Tharapuram. That day I 

spoke. He was talking about the party leader. I was not 

talking about giving money. Heda Oya Reservoir Project 

is an important project in Pottuvil.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

I am sorry. That is not a point of Order. Hon. 

Abdullah Mahrooff, you can continue your speech.  

 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, ஸ்ரீ 

னங்கர தொஸ்யேம் கரங்கறமளகட தரரலன்ந 

உயப்தறணர்கலம் சறன TNA தரரலன்ந உயப்தறணர்கலம் 

இப்ததரலது கறயே தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். ங்கலகட 

அகச்சர் நறசரட் தறயுலன் அர்கள்  ணது அதறறயத்ற 

ற்யம் தொன்தணடுப்தைகள்தோனம் இன்ய ரடபரற ரலறரகப் 

மதசப்தடுகறன்ந எய ணறரக இயக்கறன்நரர். அக 

ங்கலகட க்கள் து சதோகத்றதகட எய குனரக 

றர்தரர்க்கறன்நணர். அர் டக்கறமன தறநந் எய கன். இந் 

றகனறல் தொஸ்யேம் கரங்கறவன் TNA உடணரண இகசறப் 

மதச்சுரர்த்ககள் ன்ண ன்தது தற்நற ங்கலக்குத் 

தரறரது. டக்கு, கறக்கு இகக்கப்தட தொடிரது; கறக்கு 

ரகரத்றமன ரழ்கறன்ந தொஸ்யேம்கள் கறக்கறமன றழ், 

சறங்கப க்கலடன் இகந்து ர மண்டும்; டக்கறமன 

இயக்கறன்ந றழ் க்கள், தொஸ்யேம், சறங்கப க்கமபரடு 

இகந்து ர மண்டும் ன்ய றகணக்கறன்ந அயகட 

தகரள்ககக்கு ரநரக இன்ய இர்கள் இந்ச் சகதறமன 

தறகரண கயத்துக்ககபக் கூந றகணக்கறன்நரர்கள். 

ஆணரல், இந் இண்டு கட்சறகலகட இகசறரண 

எப்தந்ங்கள் அத்கணககயும் ங்கலகட க்கள் 

றபங்கறக் தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். கறக்கு தொஸ்யேம்கள் றழ் 

கன் எயர் தொனகச்சரகப் தற கறத்மதரது அகண 

ற்யக்தகரண்டரர்கள். இணரல் ல்யேக்கம் ற்தட்டது. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யயப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
உங்கலகட தறமச அதறறயத்றக்குப் தம் 

மண்டுரக இயந்ரல் லங்கள் றறகச்சரறடம் மகலங்கள்; 

ரரபரகத் யரர். அகறடுத்து சும்ர - தயமண 

ரரதைம் றடத்க இலத்துக்தகரண்டியக்க மண்டி 

அசறறல்கன. தோன்ய சதோகங்கலம் ற்யக்தகரண்டியக்கும் 

ங்கலகட கனயகட ததக லங்கள் இலக்க 

மண்டி அசறறல்கன. அது தொற்சறகலக்குத் 

கடரக இயக்கரலர்கள்! லங்கள் ரர்? உங்கலகட 

மகரரறக்கககள் ன்ண? உங்கலகட கனர்கலக் 

கறகடறலுள்ப இகசற எப்தந்ங்கள் ன்ண? ன்தக 

ல்னரம் லங்கள் தபறப்தகடரகக் கூயங்கள்! ன்ய ரன் 

சம்தந்ப்தட்டர்கபறடன் மகட்க றயம்தைகறன்மநன்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Hon. Member, you have to conclude 

your speech now.  
 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யயப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ங்கலகட கனர் தபறப்தகடரகக் 

கயத்துக்ககபக் கூயகறன்ந எயர். க்ககப றக்கறன்ந எய 

கனர். ஆகம, லங்கள் தயமண கத்றக்தகரண்டியக்க 

மண்டி அசறறல்கன; இந்ப் தரரலன்நத்றமன 

உங்கலகட ங்குமரத்துத் ணத்கக் கரட்டமண்டி 

அசறறல்கன ன்தக ரன் தரறறக்க றயம்தைகறன்மநன். 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யயப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ன்ணரர் ற்யம் ரரதை க்கள் மகரடிக்கக்கரண 

தசரத்துக்ககப இந்ர்கள். அப்தடிரண க்கலகட 

அந்ப் தறமசத்றற்கு எய சறநற தரககப் தம் 

எதுக்கப்தடுகறன்நமதரது இர்கதபல்னரம் ஜணரறதற 

அர்கபறடம் அகச்சகப் தற்நறப் தறகரண 

மரற்நப்தரட்கடக் கரட்ட தொகணகறன்நரர்கள்.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Hon. Member, you have to conclude.  
 

ගු අබ්දුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர யயப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
க்கள் இர்ககப றரகரறத்துறட்டரர்கள். எய மர்ல் 

யகறன்நமதரதுரன் அர்கலக்கு இந் றகனக 

தரறயம்! ஆணரல், இன்ய தொல்கனத்லறமன, ன்ணறறமன 

உள்ப உள்லரட்சற ன்நங்கபறமன, ரகர சகதகபறமன 

ங்கலகட கனயகட கட்சறகச் மசர்ந் தன 

உயப்தறணர்கள் இயக்கறன்நரர்கள். உள்லரட்சற ன்நத் 

மர்ல் யம்மதரது றர்கரனத்றல் அகறன இனங்கக க்கள் 

கரங்கறஸ்தோனம் றழ், சறங்கப, தொஸ்யேம் க்கபறன் 

தறறறறகள் தரறவுதசய்ப்தட்டுச் சகதகலக்கு 

றயக்கறன்நரர்கள் ன்தக இர்கள் தைரறந்துதகரள்ப 

மண்டும் ணக் கூநறக்தகரண்டு, சந்ர்ப்தம் ந்ற்கு 

உங்கலக்கு ன்நற தரறறத்து, றகடததயகறன்மநன்.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is, the Hon. Mohamed Navavi.  

 
[3.55p.m.] 
 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The 

Ministries of which Votes are taken up for discussion 

today are very relevant to my Electorate. With regard to 

agriculture, I am very happy to say that Rs. 50 million 

have been allocated for transplanters and weeders and Rs. 

400 million have been allocated for drip and sprinkler 

irrigation. It is a big amount.  

Sir, though the Hon. Minister is not here, I have to 

point this out. There are 16,000 acres of agricultural land 

in Kalpitiya area. This area has actually been neglected 

right from the start. Apart from cabbage and beetroot, all 

other vegetables and fruits can be cultivated in this area; 

but attention has not been paid for that.  

I can remember last year too I gave this idea to the 

Hon. Minister that we have to help these farmers by 

providing facilities for drip irrigation. Then, if we  can 

form "Adarsha Gammana", people are prepared to fall in 

line. Sir, cultivation has to be organized there. For 

instance, in Nuwara Eliya, farmers get organized and start 

cultivating either potatoes or any other crop in September 

or October. It is all organized. But, it is completely 

disorganized in the Kalpitiya area. Actually, whatever 

money that is spent is going waste. I made this request 

from the Hon. Minister last year and this year too I am 

requesting him and the authorities to look into this. I am 

prepared to help them to organize each village as a 

"Adarsha Gammanaya". We have to provide them with 

drip irrigation and equipment like weeders and so on. If 

that can be done, I am sure the farmers can benefit and 

the prices will  definitely go up.  

I can remember last year the farmers were promised 

with a cold room and a warehouse. This year too I am 

making the same request to give them cold rooms, 

because the vegetable produce is collected at 

Norachcholai and sometimes, by the end of the day when 

there are excess stocks, the prices go down. Therefore, I 

request the Hon. Minister to give that facility as soon as 

possible. I am prepared to help him.  

Sir, in our area we have to do cultivation in a very 

sandy soil. Therefore, the farmers have to water their 
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cultivation regularly and more fertilizer has to be used. If 

we can convert to using compost fertilizer and if we can 

use drip irrigation system, the cost will come down. 

Therefore, I request the Hon. Minister and the officials 

who are present over there to look into that. I am prepared 

to help them. We have 16,000 acres of cultivated land, but 

the farmers are not benefited.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes.  

 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

I must also thank the Hon. Minister of Plantation 

Industries for the interest that he is taking especially with 

regard to coconut. Right round the Island and even in my 

district, plenty of coconut seedlings have been distributed 

and lately he started issuing seedlings to school children 

also and requested them to plant. So, by the time they 

come out of schools, the coconut trees are grown. But, 

there is one problem, Hon. Minister. People like us are 

prepared to help you, but I am sad to say big companies 

like JEDB, Chilaw Plantations Limited, Kurunegala 

Plantations Limited are not at all helping you. About 50 to 

65 per cent of their lands are not cultivated. We started 

these plantation companies in 1992 and during the last 

Government they neglected these lands and by now about 

60 per cent of that is bare land.   

Hon. Minister, finding of seedlings is not a problem. 

Each estate can produce its own seedlings. Within eight 

months it can be germinated and planted. Please look into 

this because as I told you earlier,  coconut is a consumer 

product. About 50 per cent of oil mills are closed today.  

DC mills are closed today because we do not have the raw 

material. As I told you, I can help you. I am in the 

Sectoral Oversight Committee also.  If you can direct 

these companies to start replanting,  within five - six years 

we can reach the target.  I must also thank you because 

you have taken steps to develop an Automated 

Commodity Exchange in place of the manual auction by 

which people are not benefitted. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. Your time is over. 

 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, give me one more minute.  

Finally, I must thank the President for taking a firm 

decision regarding removal of garbage.  Earlier, it has 

been planned to transfer garbage collected in Colombo to 

Puttalam. But yesterday, the President stated that a 

permanent solution will be made in this regard and the 

problem will be solved forever.  

Thank you.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Muhammad Ibrahim 

Muhammad Mansoor. You have got three minutes.  

 

[தற.த. 4.01] 
 

ගු හුශේමදු ඉබ්රළහිේ හුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

கத்தரறல் அகச்சு, லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன 

தொகரகத்து அகச்சு ற்யம் அகச்சுக்கள் லரண வு 

தசனவுத் றட்ட றற எதுக்கலடுகள் தரடர்தரண குலறகன 

றரத்றமன கனந்துதகரள்றமன ரன் கறழ்ச்சற 

கடகறன்மநன். ஆணரல், குநறத் அகச்சுக்கள்லரண 

றறதரதுக்கலடுகள் சம்தந்ரகப் மதசுற்கு ணக்கு 

எதுக்கப்தட்டுள்ப மம் மதரரது.  

ட்டக்கபப்தைப் தறமச றசரறகலக்கு த்றறல் லண்ட 

கரனரக இயந்து ந் லர்ப்தரசணப் தறச்சறகணகத் 

லர்க்குதொகரக, அப்தறமச றசரறகள் ன்ககடக் 

கூடி ககறமன உயகரம் ற்யம் கறத்துள் ரறககப 

இகத்து தரரற லர்த்மக்கம் என்கந உயரக்குற்கரண 

தரய றட்டம் இறல் உள்ரங்கப்தட்டியக்கறன்நது. 

அமமதரன ததரத்துறல், னரயளகன, தரக, 

சறம்தனரண்டு மதரன்ந தறமசங்கபறமன லண்டகரனரகக் 

குடிலர்த் மக இயந்து ந்து. அந்க் குடிலர்ப் 

தறச்சறகணகத் லர்த்துகக்குதொகரக ங்கலகட 

கனர் அகச்சர் அல்யரஜ் நவுப் யகலம் அர்கலகட 

மண்டுமகரலக்கக தயடஏ லர்த்மக்கத் றட்டத்றன் 

தோனரக இப்தறமசங்கலக்கரண குடிலர்த் றட்டத்கச் 

தசற்தடுத்துற்கு இந் வு தசனவுத் றட்டத்றமன 

தரரறதரய றறதரதுக்கலடு தசய்ப்தட்டுள்பது. அற்கரக 

லர்ப்தரசணத்துக்குப் ததரயப்தரண அகச்சர் அர்ககபயும் 

ற்யம் றற அகச்சர் ற கயரரக்க அர்ககபயும் 

ரன் தரரட்ட றயம்தைகறன்மநன்.  

 தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றன் தோனரக ங்கலகட 

றசரறகள் அகடந்துயகறன்ந ன்ககள்  ரரபரக 

இயந்ரலும் அம்தரகந ரட்டத்கப் ததரயத்கறல், 

அறலும் ன்தகட தறமசரண சம்ரந்துகநரணது, 

நக்குகந 25,000 க்கர் றசரக் கரறககபக் தகரண்ட 

தறமசரகக் கரப்தடுகறன்நது. - 
  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගු හුශේමදු ඉබ්රළහිේ හුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

I have been allocated another five minutes from the 

time of the Hon. Rahuff Hakeem. 
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ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

According to the list,  you have been allocated only 

four minutes.  I am sorry, Hon. Member, I cannot allow 

you to speak further.  
 

ගු හුශේමදු ඉබ්රළහිේ හුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

I have been given five minutes from the time of the 

Hon. Rauff Hakeem.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

I have not been informed of that. Hon. Member, 

please conclude now.  

 

ගු හුශේමදු ඉබ්රළහිේ හුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

I have already kept the Secretary-General of 

Parliament informed of this.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

But, I have not been informed. At the beginning of 

your speech, I told you that you have got only four 

minutes.  

 

ගු හුශේමදු ඉබ්රළහිේ හුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

Hon. Presiding Member, I am sure that the Hon. Rauff 

Hakeem will not come. He wanted me to make use of the 

five minutes’ time allocated to him.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, if the Hon. Rauff Hakeem is not going 

to speak, you can take that time.  

 

ගු හුශේමදු ඉබ්රළහිේ හුශේමදු මන්සර් මශතළ 
( ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Thank you, Sir.  
25,000 க்கயக்கும் அறகரண றசரக் கரறககபக் 

தகரண்ட சம்ரந்துகநப் தறமசத்றமன கரப்தடுகறன்ந 

தறரந்ற லர்தரசணப் ததரநறறனரபர் கரரறரனத்றமன, 

அந்ப் தறமச றசரறகலக்கு உக்கூடி மகனககபச் 

தசய்து தொடிப்தற்கு அடிக்கடி மகப்தடுகறன்ந 

இந்றங்கள் இல்னர தரரறதரய குகநதரடு இயக்கறன்நது. 

அற்கரண ற்தரட்கட ங்கலகட லர்ப்தரசண அகச்சர் 

அர்கள் மற்தகரள்ரர் ண ரன் ம்தைகறன்மநன்.  

தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, இந் 

யடத்றல் றசர அகச்சறதெடரகப் தன தைற 

றட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத்துற்கு உத்மசறக்கப்தட்டி 

யப்தது குநறத்து ரன் கறழ்ச்சறகடகறமநன். அறமன, தற்யக் 

கரறகபரக இயக்கறன்ந கரறககப றசரறகலக்கு 

றடுறப்தன்தோனம் அறல் தறர்தசய்க ஊக்குறக்கறன்ந 

றட்டதரன்கந அநறதொகப்தடுத்துற்கு ற்தரடு தசய்ப் 

தட்டுள்பது. அகணறட்டு ரங்கள் றகவும் கறழ்ச்சற 

கடகறமநரம். அமமம், ற்தகணம றசரம் தசய் 

கரறகபறல் றசரம் தசய் தொடிர றகனக 

உயரகறறயப்தது குநறத்து ரங்கள் இப்தரரலன்நத்றல் 

தல்மய சந்ர்ப்தங்கபறல், குநறப்தரக, ல்னரட்சற 

உயரகறன் தறற்தரடு தரறறத்தும்கூட, இதுக 

அற்கரண லர்வு கரப்தடரக ங்கபறகடம ததரற 

ககனகத் மரற்யறத்றயக்கறன்நது. மற்ய அறமகு 

சணரறதற அர்கலகட கனகறல் இடம்ததற்ந 

கூட்டத்றமன, அரது, அயகட அகச்சுக்குக் கலழ் 

இயக்கறன்ந றயணங்கள் தரடர்தரண தறச்சறகணககப 

ஆரயும் கூட்டத்றமன, அம்தரகந ரட்டத்றல் றசரறகள் 

றர்மரக்குகறன்ந கரறப் தறச்சறகணககப - ஆறக் 

கக்கரண க்கர் கரறகள் தரடர்தரண  தறச்சறகணககப - 

லர்த்து கக்கமண்டும் ன்ய ங்கலகட கனர் 

தகப அல்யரஜ் வுப் யக்கலம் அர்கள் சணரறதற 

அர்கபறடம் மண்டிக்தகரண்டற்கு இங்க, அது 

தரடர்தறல் சணரறதற அர்கள் கனறட்டு, சம்தந்ப்தட்ட 

றகக்கப அறகரரறககப அகத்து, குநறப்தரக, ண பப் 

தரதுகரப்தைத் றகக்கப அறகரரறககபயும் சம்தந்ப் 

தட்டர்ககபயும் அகத்து அற்கரண லர்கப் 

ததற்யத்யரக ரக்குயற அபறத்றயக்கறநரர். அற்கரக 

ரன் அறமகு சணரறதற அர்கலக்கு ன்நற தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டியக்கறன்மநன். ரழ்ரரத்க இந்றயக் 

கறன்ந அம்தரகந ரட்ட தொஸ்யேம் ற்யம் றழ் 

க்கலகட இந்ப் தறச்சறகணக றகரகத் 

லர்த்துகப்தற்கு  ங்கலகட சணரறதற அர்கள் 

றச்சரக  டடிக்கக டுப்தரர் ன்ய ரன் ம்தைகறன்மநன்.  

அமமதரன்யரன், றசரறகள் லண்டகரனரக 

றர்மரக்கற யகறன்ந  தரரறதரய தறச்சறகணரன் கரட்டு 

ரகணப் தறச்சறகண. இப்தறச்சறகண இதுக லர்க்கப்தடர 

கரத்றணரல், மசகணப்தறர் தசய்கறன்நர்கள், உத 

உவுப்தறர் தசய்கறன்நர்கள், மட்டுறனப் தறர் 

தசய்கறன்நர்கள் உட்தட ல்னர றசரறகலம் 

ங்கலகட தறர்ச்தசய்கககக் - றசரத்க - ககறட 

மண்டி றர்க்கறரண றகனக்குத் ள்பப்தட்டியக்கறநரர்கள். 

ததயம்தரனரண றசரறகள் ற்தகணம ககறட்டியக் 

கறநரர்கள். அதுரத்றன்நற, தற்தசய்கக  தசய்கறன்ந 

றசரறகள்கூட அர்கலகட றசரத்கப் தரதுகரக்க 

தொடிர றகனக ற்தட்டியக்கறன்நது. தறர்தசய்ககக்கரனம் 

தொடிந்வுடமண, ல் தறமசங்கலக்குள் ரகணகள் 

அத்துலநற றகத் ரரபரக ஊடுயவுணரல் அங்குள்ப  

ரய்க்கரல்கள் அறந்து, சலறந்துமதரகறன்நண. அற்கநச் 

சலர்தசய்ற்குப் தல்னரறம் யதரகச் தசனவு தசய் 

மண்டி றர்க்கறரண றகனக்கு ங்கலகட றசரறகள் 

ள்பப்தட்டியக்கறநரர்கள். தகப கனகரங்கும் 

உயப்தறணர் அர்கமப,  இந் ல்னரட்சறறல் இந் ரகணப் 

தறச்சறகணக்கு றக அசரக  உரற லர்கக் கரண்தன் 

தோனரக, றசரறகள் றர்மரக்குகறன்ந தறச்சறகணகள் 

அகணத்கயும் றச்சரகத்  லர்த்துக்தகரள்ப தொடியும் 

ன்யகூநற, ரய்ப்தைக்கு ன்நற தரறறத்து, 

றகடததயகறன்மநன்.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු උදඹ ම්භනනපිර භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක නඹ 

හරඹක්කය  ග ඵනහ.  
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ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඳරිය අභහතයහංල හ  ග ඵන 

ඳරිය ගීත හ අපරු දනක්කය  ග ඵනහ, ''අ ප් හුස භනන ඳහ 

ඳරියඹ නි ේහ!'' ඹුව නන. අපි දනනනහ, අඳ හුසභ නනන ොු 

ඇතුළුන හුස ම්  ග ඵන හඵනන ් ඹොක්කයයිඩ් ප්රභහපඹු ්හ, 

අඳ පිු යන හුස ම්  ග ඵන හඵනන ් ඹොක්කයයිඩ් ප්රභහපඹ 

ළ කයි කිඹහ. හඵනන ් ඹොක්කයයිඩ් කිඹනන නන,  ෝලීඹ උණුසුභ 

ඉවශ ඹහභු දහඹ න හයුක්කය. එ වභ නම්, " වශන හුස භනන 

ඳරියඹ නිනන නන"  ො වොභද කිඹන ප්රලසනඹ භු ඇ ග වුපහ. ඒ 

නිහ  ම් ගීතඹ යචනහ ශ අරි නන අහුබුදු ශුරිනන වහු  රහ භහ 

ඇහුහ, ''ඔඵතුභහ  ම් ඳදළ රනන අදවස  ශේ කුභක්කයද?'' කිඹරහ. 

එතුභහ කිේහ, ''භභ  භයිනන අදවස  ශේ, වළභ දනහභ හුසභ 

ළීයභ වහ පිු කිරීභ ජීවිත හරඹ පුයහභ යනහ. හුසභ  වශන 

හයඹක්කය, හයඹක්කය ඳහහ ඳරියඹ නි ේහ කිඹන එ බහනහක්කය 

හ ේ සි ත් ඇ ග කිරීභ තභයි භ ේ අයහුප වු ඩා'' කිඹරහ.  

හුරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අ ප් ය ට් ජනතහ, '' වශන 

හුසභක්කය ඳහහ ඳරියඹ නි ේහ!'' කිඹරහ හිතුහ නම්; ඳරියඹ 

නිනනනු ුයුතු ශහ නම්,  භළනි ඳරිය විනහලඹනන ළන අද 

අඳු  භ වභ ථහ යනනනු  නන නන නළවළ. ඳරිය ංයක්කයප 

ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ  ග ඵන ජහතයනනතය දත්තඹනන  ු අුව, ශ්රී 

රංහ ේ සර්පභඹ යුඹක්කය ඵු භහිනනද යහජඳක්කය යුඹ ඳත් 

 නහ. එඹ  නන නන  ො වොභද?  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහිනනද යහජඳක්කය භළ ගතුභහ ේ 

අවුරුදු නඹ හරඹ තුශ ශ්රී රංහ ේ ඒපුද්ර ආදහඹභ 

 ්ොරර් 16 සිු  ්ොරර් 3,000 දක්කයහ තුනන ගුපඹකිනන ර්ධනඹ 

වුපහ. අපි දනනනහ, ංර්ධනඹ සිදු කිරී ම් ප්ර ගපරඹක්කය විධිඹු 

ළ ක ළ ක ඹනන ඉනනධන දවනඹ යනනන  නහ; ළ ක ළ ක ඹනන 

හවන බහවිත යනනන  නහ; ළ ක ළ ක ඹනන 

ර්භහනනතලහරහර ළ් යනනන  නහඹ කිඹරහ. එහි 

ප්ර ගපරඹක්කය විධිඹු, ඳරියඹු හඵනන පිු  නහ. අපි ඒ 

පනඹ යනහ, ''ඒපුද්ර හඵනන වි භෝචනඹ'' ල ඹනන. 

ඒපුද්ර හඵනන වි භෝචනඹ  භට්රික්කය  ුොනන එු අඩු නන 

ඳත්හ නිමිනන, ඒපුද්ර ආදහඹභ  ්ොරර් 3,000 ඉක්කයභව 

 රො එභ යු ශ්රී රංහයි. ඒ කිඹනන නන, ශ්රී රංහ  ගයය 

ංර්ධනඹ පිළිඵ භසත  රෝඹුභ ආදර්ලඹක්කය ඵයි.  

එ වභ  ගබුපහු, 2014 ය  න ොු ඳරිය ේදිනන, 

ඳළ ග ආඩාඩුු එ යහි උද් කෝප යනනන ඳුනන ත්තහ; 

 ොශම යහඹ නය යහඳෘ ගඹු එ යහි උද් කෝප ශහ; 

ඌ ේ උභහ ඔඹ යහඳෘ ගඹු එ යහි උද් කෝප ශහ.  

ඳසුගිඹ ජනහධිඳ ගයප හදී  ම් ය ට් ඳරිය ේදිනන හ ේභ 

ඳරිය හිතහීට, ඳරියඹු රළදි තරුප තරුණිඹනනද වංඹහු 

ඡනනදඹ දුනන නන  ම් උද් කෝපර ප්ර ගපරඹක්කය විධිඹුයි. ඊු 

ඳස ේ  භොද වු ඩා, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි? යහඹ 

නය යහඳෘ ගඹ නතය ශ ඵ ඇත්තයි. නහුත් ඒ ''මූරය 

නයඹ'' නමිනන නළත ඳුනන නනනහ. එතළනදී, EIA review 

එක්කය, එ වභ නළත්නම් ඳරිය ඵරඳෆම් ඇළයීභ පිළිඵ 

වියපඹක්කය ඹළි යනහ. එ වභ යරහ, ඳරියඹු සිදුන 

ඵරඳෆභ අභ යනනන ඳරිය ශභනහයප ළ්ුවනක්කය 

වදනහ. දළනන  භොක්කයද සිදු  නන නන? සිදුව ප්රභහදඹ භඟවළය 

නනන, එදහු ්හ  දතුනන ගුපඹකිනන අද යහඹ නය යහඳෘ ගඹ 

ඉදිරිඹු ඹනහ. ලිනන වළදු ඳරිය ශභනහයප ළ්ුවන 

අද ඳළත්තු දභහ  ග ඵනහ. ඒ ළන කිසිභ අධහනඹක්කය නළවළ. 

එහි ප්ර ගපරඹක්කය විධිඹු, '' යශඵ් හුහු ද් ළලි වෆරීභ නිහ 

ධීයයිනනු තභනන ේ ධීය ර්භහනනතඹ ය ළීයභු  නොවළකි 

 රහ  ග ඵනහ,  ම් තුළිනන ඳවු ක  දදවු විතය ජීවිහ 

අහිමි  රහ  ග ඵනහ''යි කිඹරහ ඳසුගිඹ හර හ ධීයයිනන ඳහයු 

ඵළවළරහ උද් කෝප යනහ අඳ දළක්කයහ. ඔවුනන ේ ජීවිහ 

අහිමිවීභ ම්ඵනනධ ඹනන නනදිඹක්කය රඵහදීභ  වෝ ඒ ම්ඵනනධ ඹනන 

ළ්ුවනක්කය එතළන  ගබු ඩා නළවළ. ඳරියඹු ඇ ගන ඵරඳෆභ 

ශභනහයපඹ කිරීභ පිළිඵ ළසුණු හර්තහ ළන කිසිභ 

අධහනඹකිනන  තොයයි, අද යහඹ නය යහඳෘ ගඹ ඉදිරිඹු 

ඹනන නන.  ම් බහ ේදී එඹ ''මූරය නයඹ''  ර වළඳිනනවුත් 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, චීන භහභ තභත් නහභ 

පුරු ේ වනන යරහ  ග ඵනන නන, ''යහඹ නයඹ'' කිඹරහභ 

තභයි.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, තත් භහධය ංදර්ලනඹක්කය 

 ග ඵනහ. ඳත්ත ර් ඵළලුහභ, රඳහහිනිඹ ඵළලුහභ අපි දකිනහ, 

සර්ඹ ඵරඹ  ත යු නළඹුරු කිරී ම් ක්රිඹහලිඹ ම්ඵනනධ ඹනන ව 

''සර්ඹඵර ංග්රහභඹ'' කිඹන දළනනවීභක්කය. ඒ දළනනවී ම් වළටිඹු නම්, 

වරිභ  ෝක්කය! වළඵළයි භව  ඳො ශො ේ  භොද  නන නන? දිඹත 

උදයහනඹ ඇතුළු අඳ විසිනන ඉදියන රද නහරි වි ේ නනනහ 

සථහනරු, ඇවිදින සථහනරු ආ රෝඹ රඵහ දුනන නන සර්ඹ 

ඵර ඹනන. අද ඒහ එකිනන එ ඉත් යමිනන, ජහ ග විදුලිඵර 

ඳද්ධ ග ඹනන ආ රෝඹ රඵහ  දනනන ුයුතු යමිනන සිටිනහ. 

 භනනන, සර්ඹඵර ංග්රහභඹ ළ්ුව නන ප්ර ග හර්තහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඳසුගිඹ අඹ ළ හදී හුද ක 

ඇභ ගතුභහ කිේහ, ''හීලිඹම්ලිනන ළ් යන, වයිඩ්රජනනලිනන ළ් 

යන, ම්පර්ප ඹනනභ විදුලි ඹනන ළ් යන  භෝුර් යථරු 

පර්ප ඵදු වනඹක්කය  දනහ, කිසිභ ඵද්දකිනන  තොය යුු 

  නනනනු ඉ්  දනහ''යි කිඹරහ. භහ  ම් ළන ටික්කය  ොඹහ 

ඵළලුහ. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, හීලිඹම් ව 

වයිඩ්රජනනලිනන ළ් යන එභ හවනඹක්කයත් රංහු 

 නළවිත් නළවළ. 

 නළවිත් නළවළ  නො යි,   නනනන ඵළවළ. ඇයි ඒ? තභ 

එළනි හවන හණිජ භට්ු භනන   ශ  ඳොශු වඳුනනහ දී නළ ග 

නිහයි. එඹ ඳරියඹ රැකීභ පිළිඵ භහධය ංදර්ලනඹක්කය.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඊශඟු විදුලි ඵර ඹනන 

ධහනඹ යන  භෝුර් යථ. ඒහ  රෝ හ  ග ඵනහ. භභත් වරි 

ආයි, එ වභ හවනඹක්කය තඵහ නනන. භහ ශ  ග ඵනන නනත් 

 දහුහුනන  භෝුර් යථඹක්කය. උ ද් ඳහනනදය විදුලි ඹනන ධහනඹ 

නහ. කි රෝීටුර්  ගසඳවක්කය  වෝ කි රෝීටුර් වතළිවක්කය ධහනඹ 

යනනන පුළුනන ප්රභහපඹු තභයි  charge   රහ  ග ඹනන නන. 

ඊු ඳස ේ  ඳට්ර කලිනන ධහනඹ යනනනු  ගබු ඩා නළත්නම් 

භු භව භඟ නතය  නනනු සිද්ධ  නහ. අද අ ප් ය ට් විදුලි 

 භෝුර් යථ ප්රර්ධනඹ යනනන ඕනෆඹ කිේහු, එභ හවන 

recharge ය නනනහ තළනන -විදුලි ඵරඹ නළත රඵහ නනනහ  

භධයසථහන- රංහ ේ  ොතළනත් පිහිම්හ නළවළ. විදුලි 

ඵර ඹනන ක්රිඹහයන  භෝුර් යථ ම්ඵනනධ ඹනන හුද ක ඇභ ගතුභහ 

 භය අඹ ළ ඹනන කිඹනහ, "ඳරියඹු හඵනන වි භෝචනඹ 

යන නිහ, අ නක්කය හවන විකුපන ොු හඵනන ඵද්දක්කය අඹ 

යනහ. විදුලි ඵර ඹනන ධහනඹ යන  භෝුර්  යථරු ඒ ඵද්ද 

අඹ යනන නන නළවළ"යි කිඹරහ. හුරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, 

 ම් හඵනන ඵද්දක්කය  නො යි; ආඩාඩුු ආදහඹභක්කය උඳඹහ 

නනන යපු තත් උප්ඳයළට්ටිඹක්කය.  

එ වභ නළ ග, විදුලිඵර හර් ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ 

අ නකුත් හර්රු ඵද්දක්කය වඳුනනහ  දනහ නම්, විදුලි ඵරඹ 

නළත රඵහ ළීය ම් භධයසථහන -recharge centres- යු පුයහ 

1003 1004 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

පිහිම්හ විදුලි හර් යුු   නනනන අලය ඹටිතර ඳවසුම් 

ළසිඹ යුතුයි. එ වභ කිසික්කය  නොය  ම් ආහය ඹනන ඵද්ද 

විතයක්කය වඳුනනහ දී භනන  ත්රුම් නනන පුළුනන නන නන, ආදහඹම් 

ඉඳළයී ම් අදවක්කය මික්කය ඳරිය ංයක්කයපඹක්කය පිළිඵ අංශු 

භහරඹ අදවක්කය හුද ක ඇභ ගතුභහු නළවළයි කිඹරහයි. වයිඩ්රජනන, 

හීලිඹම් හර්  ඹෝජනහ හ ේභ  තභයි  ම්  ඹෝජනහත්. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු ත විනහ ක  ද හරඹක්කය 

 ග  ඵනහ.  
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අහන විනහ ක  ද ක්කයදී භහ 

 ම් හයපඹත් කිඹනනන ඕනෆ. ඳස,  ක, ළලි කිඹන ඳරිය 

ත්රිත්ඹභ භවහ ඳරිභහප ඹනන යන විනහල කිරීම් ළන ඳසු ගිඹ 

දසර ය ට් භවහ ඳරිභහප හච්ඡහක්කය ඳළ ග ඵ අපි දළක්කයහ. 

අහන හ ය ට් ඳරිය අභහතය ධයඹ දයන අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභහ භහධය ඉදිරිඹු ඇවිත් කිේහ, "ෆ කර ඳළත් ත් 

ඳස නනදක්කය ඳහ ඉත් කිරීභ ම්ඵනනධ ඹනන භහ දනන නනත් 

නළවළ  නන"යි කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනී.තුභනි, අ ප් ංහර ජරඹ භව හුහුද 
 දු රනහඹ කිඹහයි අපිු භතුපිටිනන  ඳ නනන නන. අ නක්කය 

ඳළත් තනන, හුහුදු ජරඹ ංහක්කය විධිඹු අය ඟු ඹටිනන යු භළදු 

රනහ. භහිඹංනඹ ඳළත් ත් ය දිඹ භහළු රළ ඵන තත්ත්ඹුභ 
භවළලි ඟු ඹටිනන ඟක්කය යු ඇතුශු ය දිඹ  න එනහ. 

 ො   වොභද ඒ වු ඩා? ළලි වෆරීභ නිහයි. ඒ ම්ඵනනධ ඹනන 
අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ ී.නනදු වු ඩා  භොක්කයද? "භ නන 

අවනන නන නළ ග, භහ අත්නන යනන නන නළ ග, ීටු ඳසු 
 කරු, ළලිරු, ඳසරු ඵරඳර  දනනනු ඵළවළ"යි කිඹහ 

ජනහධිඳ ගතුභහ කිේහ. ඵළලුහභ, ථහ වරි රසනයි. වළඵළයි 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, යු පුයහ දු  භළනි ඵරඳර 
දවස පනක්කය නිකුත් යනහ. ය ට් ඳරිය ඇභ ගතුභහ  කිඹනන නන, 

නිම්   නක්කය  නො යි; අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ, ආයක්කය 
ඇභ ගතුභහ. එභ නිහ  ම්  ප්රහ ඹෝගි නළවළ. එ වභ නම් අඳු 

අලය නන නන භහධය ංදර්ලන  නො යි.  

ඳරිය අභහතයහංලඹ ළන භහ  වොු දනනනහ. ඳරිය 

අභහතයහංල හ  ජයසක  උඳ ද්ලඹකු විධිඹු භහ හරඹක්කය 

ුයුතු ශහ. ඒ විතයක්කය  නො යි. භධයභ ඳරිය අධිහරි හ  
බහඳ ගයඹහ විධිඹුත් ුයුතු ශහ. ඒ අභතයහංල හ, ඒ 

ආඹතනර උත්, දක්කය, හර්ඹක්කයභ නිරධහරීනන පිරික්කය 

ඉනනනහ. වළඵළයි ඔවුනනු  දොස කිඹරහ ළ්ක්කය  නළවළ. ඔවුනනු ඒ 
ළ්ඹ යනනනු ළ්ුවන  දනනන ඕනෆ, ප්ර ගඳත් ගඹ නියවු ක 

ඳළවළදිලි  දනනන ඕනෆ; ඳද්ධ ගඹ වරිවළටි ස යනනන ඕනෆ, 
systems   ග ඵනනනු ඕනෆ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, දළනන ඔඵතුභහ ේ ථහ අනන යනනන. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අහන යනනනම්.  

අහන ල ඹනන භහ කිඹනන නන, ඳරිය අභහතයහංල හ දක්කය 

නිරධහරිනන සිටිනහ. ඔවුනනු  දොස කීභ  නො යි යනනනු ඕනෆ; 

නිළයදි නිසි නහඹත්ඹ රඵහ දීභයි අලය නන නන. 

එංරනනත හ    ක ඹක්කය  න ඇරනන ක්කයරහක්කය ඳශහුන 

 රෝ යුද්ධ හදී දක්කය ඉංග්රීසි වහුදහ දළළනනත ඳයහජඹු 

ඳත්වීභු ඵර ඳෆ  වේතු, නහඹත්ඹ දුනන ජනයහජ කරුනන ේ 

යද ල ඹනන වනන යමිනන  ඳොතක්කය ලිේහ. ඔහු ඒ  ඳොතු 

නභ දළම් ම්, "Lions Led by Donkeys"  කිඹහයි. එළනි 

තත්ත්ඹකිනන ඳරිය අභහතයහංලඹ ළන ජනතහු ථහ 

යනනනු ඉ් තඵනනන එඳහඹ කිඹහ ඉ කරහ සිටිමිනන භහ නිවඬ 

 නහ. සිඹලු  දනහුභ  තරුනන යපයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතු ගයි.  

ඊශඟු, ආනනනද අලුත්භ ේ භනනත්රිතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක 

තුන හරඹක්කය  ග ඵන හ. 
 
[අ.බහ. 4.19] 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අද උ ද් සිු  ම් දක්කයහ, 

ෘෂිර්භ, හරිභහර් වහ ජර ශභනහයප, ළවිලි ර්භහනනත, 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය ඹන ෘෂි ර්භඹු ඉතහ ං ේදී ව 

අභහතයහංල වතය ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන  ම් 

අසථහ ේදී භු ථහ කිරිභු  ටි හරඹක්කය  වෝ රඵහ දීභ 

පිළිඵ ප්රථභ  ොුභ ඔඵතුභහු සතු ගනනත  නහ.  

භු රළබී  ග ඵනන නන  ටි හරඹක්කය වුපත්, ඒ  ටි හරඹ 

ප්ර ඹෝජනඹු  න  ම් අසථහ ේදී රු ෘෂිර්භ 

අභහතයතුභහු  ඹෝජනහ කිහිඳඹක්කය   න එනනනු භහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. 

රු ෘෂිර්භ අභහතයතුභනි, අවුරුදු 50ක්කය, 60ක්කය  ගස ේ 

ප්ර ඹෝජනඹු  නොනනනහ කුඹුරු අද රංහ පුයහභ  ග ඵනහ.   

භවය කුඹුරු ජරඹ  නොභළ ග නිහ විඹළි තත්ත්ඹු ඳත්  රහ 

 ග ඵනහ. ඒ හ ේභ, ජරඹ  ගබුපත් ප්ර ඹෝජනඹු නන නන නළ ග 

කුඹුරු  ග ඵනහ. රු අභහතයතුභනි,  ප්ර ඹෝජනඹු  නොනනනහ 

 ම් කුඹුරු  ජරඹ එක්කයරැස ය ළීය ම් කු්හ ළේ වළටිඹු 

ප්ර ඹෝජනඹු නනන පුළුනන.  කිසිභ ප්ර ඹෝජනඹු  නොනනනහ 

 ම් හ ේ  ම් ියම්  ොුස වළභ තළනභ  ග ඵනහ.   ම්හ කු්හ 

ළේ වළටිඹු වදහ ත් තොත් මිරිදිඹ භත්යඹනන ඇ ග යනනන  

පුළුනන වළකිඹහකුත් අඳු  ග ඵනහ.  ෝ  රහ  ග ඵන 

කුඹුරු   ෝ හ වහ  ඹොදහ නනන පුළුනන.  

ඇත්ත ල ඹනනභ  තුය නළ ග කුඹුරු ඉ්ම්රු  ආ ඹත් 

දහත්  තුය එන ්රභ ේදඹක්කය නළවළ.  නනද උ්යු ප්ර ද්ල හ 

ජර භහර් හිම  ොස  ග ඵන නිහ  ඵො වොභ  කුඹුරු දළනන 

ප්ර ඹෝජනඹු  නොනනනහ තත්ත්ඹක්කය  ග ඵනන නන. ඒ නිහ කුභන 

 වෝ ්රභඹක්කය  ඹොදරහ  ම් කුඹුරු  ෝ හ  වහ  ඹොදහ 

ළීයභු ජනතහු අය රඵහ දිඹ යුතු  ග ඵනහ.    

භභ ඉතහභ තුම්  නහ, තහුනනනහනන ේ දිගිනන දිුභ 

 ඳො වොය වනහධහයඹ රඵහ  දමිනන ජනතහ ේ හිතසු පිණි 

ුයුතු කිරීභ පිළිඵ.  
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වි ලේ ඹනනභ රු නවීනන දිහනහඹ අභහතයතුභහත්, රු 

දුමිනනද දිහනහඹ අභහතයතුභහත්, හරිභහර් රු අභහතයතුභහත් 

අ ප් ය ට්  ද්ලඳහරන ක්කය ේර හ දිගු රක්කය සිටිමිනන අත්දළකීම් 

 ග ඵන අභහතයරුනන වළටිඹු ඉතහ හර්ඹක්කයභ  ම් ුයුතු 

සිද්ධ යනහ.  භවය අසථහරදී  ඳො වොය වනහධහයඹු 

හුද ක රළබුපත්, ඒ හුදලිනන නිළයදි විධිඹු  ඳො වොය ටි 

 ඹොදනන නන නළ ග, ඒ හුද ක  නත් ුයුත්තු  ඹොදහ නනනහ 

භවය අසථහ  අපි දළරහ  ග ඵනහ. රු අභහතයතුභනි,  ඒ 

පිළිඵත් ඔඵතුභහ ේ අධහනඹ  ඹොහු යන  ර භහ ඉ කරහ 

සිටිනහ. 

 වි ලේ ඹනනභ අ ප් ආන හ  ග ඵන තත් ඵයඳතශ 

හයපඹක්කය තභයි, ෂයිනස හ විලහර ල ඹනන යහප්ත  ගබීභ. 

භභ හිතන විධිඹු අ ප් ප්ර ද්ල හ අක්කයය 10,000ක්කය, 15,000ක්කය 

ඳභප ෂයිනස හු ඹු  රහ  ග ඵනහ. ෂයිනස හ ඹු 

කිසිභ  තක්කය ජීත්  නන නන නළවළ; ඒ  වේ කුරු ක රක්කය 

වනන නත් නළවළ;  භරක්කය පි ඳනන නත් නළවළ; කිසිභ හර්ඹඹු 

 ඹොදහ නනනත් ඵළවළ. අද ඳරියඹ විනහල  නනනත්, ජර උ කඳත් 

විනහල  නනනත් ප්රධහනභ  වේතු තභයි  ම් ෂයිනස හ.   
 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු නිඹමිත හරඹ අහනයි, රු භනනත්රීතුභහ. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 වොයි, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භ  ේ ථහ අනන 

යනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටශඟු, රු නනදිත් භයසිංව භනනත්රීතුභහ ථහ යනනන. 

ඔඵතුභහු විනහ ක තුන හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.22] 

 
ගු වන්දිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ම් අසථහ ේදී උදඹ 

ම්භනනපිර භනනත්රීතුභහ බහ ේ හිටිඹහ නම්  වොයි.   භොද, 

ඳරියඹු වහනි වුපහ නම්, වහනි වු ඩා ඳසු ගිඹ භහිනනද යහජඳක්කය 

ඳහරන භ හදී කිඹන එ අපි  ම්  රහ ේදී භතක්කය යනනන 

ඕනෆ.  භොද, ඳරියඹ පිළිඵ කිසිදු ීටක්කයපඹක්කය  නො ය 

භත්තර ගුනන  තොම් ඳොශක්කය වළදුහ. ඒ නිහ ං්රභණි 

කුරු කරනන ඳහ නළ ග වුපහ. ඒ හ ේභ, උභහ ඔඹ ළනි යහඳෘ ග 

ශහ, කිසිභ EIA review එක්කය නන නන නළ ග.  ඒ තුළිනන විලහර 

නහඹ ඹෆම් හ ේ  ද් ක සිද්ධ වුපහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ඳරියඹ ළන ථහ යන 

 ොු ළර හ හිුපු න අලි  වොයම් ය න එනනන 

 ෝරඵහරයිනනු ඉ් දුනනන ආහයඹත් අපි දළක්කයහ. ඒත් අපි  ම් 

අසථහ ේදී භතක්කය යනනන ඕනෆ. ඳරිය වහනිඹ දිවහ ඵරන  ොු 

2014 ර් හදී  වක්කයුඹහර් 1,611ක්කය දළ වහ න ආයපඹ 

එළි ශහ. ඒ  ුවු නනන පුළුනන වු ඩා  වක්කයුඹහර් 902ක්කය 

ඳභපයි.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අ ප්  රු ජනහධිඳ ග 

නභත්රීඳහර සිරි ේන භළ ගතුභහ ඳරිය ඇභ ගයඹහ විධිඹු, ඳරිය 

අභහතයහංලඹ ඵහය අය න විලහර ර්තයඹක්කය ශහ. ඳසු ගිඹ 

හර හුව ේ ඳරියඹ ම්ඵනනධ ඹනන ජහතයනනතයඹු 

කිඹනනන ඕනෆ ගිවිසුම් අත්නන ශහ. වළඵළයි, ඳසුගිඹ යජඹ 

ඒහු අුවකර ුයුතු  ශේ නළවළ. ඒ වුපහු, අ ප් ර්තභහන 

ජනහධිඳ ගතුභහ ඒ සිඹලු  ද්ුභ අලය අනනදමිනන ුයුතු යරහ, 

ඳරිය ංයක්කයපඹ අ ගනන  රෝ හ ළදත්භ යුක්කය වළටිඹු     

ශ්රී රංහ ඉදිරිඹු  නළ කරහ  ග ඵනහ. අපි ඒ  ළන ආ්ම්ඵය 

විඹ යුතුයි.   රෝ හ  ග ඵන යු ක 196නන යු ක 176ක්කය ඳළරිස 

ගිවිසුභු ඇතුශත්  රහ  ග ඵනහ. ඒ යු ක අතය අ ප් යුත් 

ඉනනනහ. අ ප් අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ඒ ගිවිසුභ අත්නන යරහ, 

අ ප් ඳරියඹ ආයක්කයහ යරහ  ෝලීඹ උසපත්ඹ දලභ 02ු 

  නනනන ුයුතු යරහ  ග ඵනහ. භු ළ ක හර  ේරහක්කය 

නළවළ, ථහ යනනන. එභ නිහ භ ේ ථහ වභළගත* යමිනන, 

භ ේ චන ස කඳඹ අනන යනහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Risad Badhiutheen, you have five minutes. 

 

[தற.த. 4.25] 
 

ගු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - ககத்தரறல் ற்யம் 

ரறத அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

இன்கந குலறகன றரத்துக்கு டுத்துக்தகரண்ட 

றடங்கபறல் தகப அகச்சர் வீன் றமரரக்க 

அர்கபறன் அகச்சும் இடம்ததயகறன்நது. அர் அந் 

அகச்கச றகச் சறநப்தரக டத்ற, இந் ரட்டின் 

ததரயபரரத்க, ற்யறக, பப்தடுத்க்கூடி தன 

உற்தத்றப் ததரயட்ககப அறகரறக்கறன்ந தறக மகரகச் 

தசற்தடுத்ற யகறன்நரர். அந் ககறல் தொயேல் 

அயக்கும் அயகட தறற அகச்சயக்கும் அகச்சறன் 

தசனரபர் உட்தட அறகரரறகலக்கும் ரன் ன்நறகயும் 

ரழ்த்துக்ககபயும் கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.  

அமமதரல், ணது ண்தரண தகப அகச்சர் துறந் 

றசரரக்க அர்கபறன் அகச்சும் றசரத்துகநறமன 

எய தைற யுகத்க மரக்கறச் தசல்கறன்நது. குநறப்தரக, 

யுத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்குப் தறமசத்றமன 

இயக்கறன்ந தல்னரறக்கக்கரண க்கர் தைற கரறகபறல் 

மபரண்க தசய்ற்கும் கண தறர்ச்தசய்ககககபச் 

தசய்ற்கும் அகச்சர் அர்கள் தன உறககபச் தசய்து 

யகறன்நரர். குநறப்தரக, அங்மக மசகடந் தன 

சறயகுபங்கள் தைணகக்கப்தடுகறன்நண. ணறதம், அங்கு 

இன்தம் தன குபங்கள்  தைணகக்கப்தடமண்டி மக 

இயக்கறன்நது ன்தக ரன் அயக்குச் தசரல்யேக்தகரண்டு, 

அயக்கும் அயகட இரஜரங்க அகச்சர் சந் 

அலுறயர அர்கலக்கும் அகச்சறன் தசனரபர் உட்தட 

கண அறகரரறகலக்கும் ரழ்த்துக்ககபத் 

தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  

1007 1008 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

அவ்ரமந, மகு ஜணரறதற அர்கபறன் கலலள்ப 

கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் அகச்சறன் தறற 

அகச்சரக அதர ஜத்ண அர்கள் இயக்கறநரர். அந் 

அகச்சறலும் தன தறச்சறகணகள் இயந்ண. ஜணரறதற 

அர்கள் மற்ய ல்மனரகயும் அகத்து டத்ற 

கூட்டத்றமன குநறப்தறட்ட அந் றடங்கள் 

சுட்டிக்கரட்டப்தட்டு, அற்யக்குத் லர்வுகள் 

கரப்தட்டியக்கறன்நண. ங்கலகட அகச்சயம் 

ண்தயரண தகப றஜதொணற  தசரய்சர அர்கள் 

லர்ப்தரசணத் துகநகப் ததரயப்மதற்நற்குப் தறநகு, ல்னர 

ரட்டங்கபறலும் தரரற அதறறயத்றப் தறககப 

தொன்தணடுத்து யகறன்நரர். குநறப்தரக, இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றமன,  ல்த்து ஏர, தயட ஏர, கறத்துள் ற்யம் 

யெகம் உட்தட தன ததரற லர்ப்தரசணத் றட்டங்ககப 

தொன்கத்து, அற்கரண றற எதுக்கலடுககபப் ததற்நரர். 

அகச்சகறமன றமசட தத்றங்ககபச் சர்ப்தறத்து, 

அற்கரண றறகப் ததற்நரர். ணம, இத்றட்டங்கலக்கரக 

அர் டுத் தொற்சறகலக்கு ரன் ன்தகட ன்நறகக் 

கூயகறன்மநன்.  

குநறப்தரக ல்த்து ஏர லர்ப்தரசணக் 

கயத்றட்டத்றதெடரக றர்கரனத்றல் வுணறர, அதரதைம், 

ன்ணரர் ஆகற ரட்டங்கபறன் தறர்ச்தசய்ககக இண்டு 

டங்கரக ரற்யற்கு ரய்ப்தை இயக்கறன்நது ன்தக 

சந்மரசத்மரடு கூநறக்தகரள்கறன்மநன். அத்மரடு, தயட 

ஏரத் றட்டம் சம்தந்ரக ததரத்துறல் மகத் யரஜறரர் 

அர்கலம்  - ற்ததரலது அர் றத்துறட்டரர் - 

அவ்வூகச் மசர்ந்ர்கலம் ரதம் எய யடத்துக்கு தொன்ணர் 

தகப அகச்சர் அரௌ்ககப அரறன் அகச்சறமன 

சந்றத்துக் கூநறது ட்டுல்ன, தரரலன்நத்றலும் சந்றத்து 

அந்த் றட்டத்றன் மகப்தரட்கட டுத்துச் தசரன்மணரம். 

அற்கு அகச்சர், "ன்தகட தறமச க்கலக்கு இணரல் 

தரறப்தறயந்ரலும் இன்ய ரன் அகச்சரக இயப்தணரல், 

ணது தறமசதன்ய தரர்க்கரல் றரத்றன் 

அடிப்தகடறமன இந்த் றட்டத்றற்கு றறகப் ததயமன்" 

ன்ய ரக்குயற ந்ரர். அன்தடி, இந் யடத் 

றட்டத்றமன அது உள்ரங்கப்தட்டியப்தக இன்ய 

தரர்க்கக்கூடிரக இயக்கறநது. தகப அகச்சர் 

அர்கமப, உங்கலக்கு ணது ணரர்ந் ன்நறகக் 

கூயகறன்மநன்.   

மலும், அம்தரகந ரட்டத்றமன எய லர்ப்தரசணப் 

தறப்தரபர் அலுனகம் இயக்கறன்நது. லர்ப்தரசண 

அகச்சுக்குரற குபங்கலக்குக் கலம மபரண்க 

தசய்க்கூடி  6,25,000 க்கர் கரறகள் இயப்தரக 

உங்கலகட அநறக்கக தசரல்கறன்நது. அந் 

அடிப்தகடறமன ரட்டிமன 14 தறப்தரபர் அலுனகங்கள்  

லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றன்கலழ் இயப்தரக ரன் 

அநறகறன்மநன். அம்தரகநறமன சுரர் என்நக இனட்சம் 

க்கர் றசரம் தசய்கறன்ந கரறகள் இயக்கறன்நண. ணம, 

றர்கரனத்றமன ககமர லர்ப்தரசணப் தறப்தரபர் 

அலுனகதரன்கந லங்கள் அம்தரகநறமன அகத்ரல், 

இன்தம் மகரக அந் றசரறகலக்கு உங்கலகட 

தறககப தொன்தணடுத்துச் தசல்ன தொடியுதன்தக  

உங்கபறடம் எய மண்டுமகரபரக  றடுக்கறன்மநன்.   

மலும், ன்ணரர் ரட்டத்றமன லர்ப்தரசண 

றகநமற்யப் ததரநறறனரபர் அலுனகதரன்கந 

அகக்குரய ரங்கள் ற்தகணம மகட்டற்கறங்க 

லங்கள் யரகச் தசரன்ண றடத்க இங்மக  தகப 

உயப்தறணர் எயர் சுட்டிக்கரட்டிப் மதசறணரர்.  ன்ணரரறமன 3 

ததரற குபங்கள் இயக்கறன்நண.  அக கட்டுக்ககக்குபம், 

அகத்றதொநறப்தைக்குபம், றரடிக்குபம் ன்தணரகும்.  

கட்டுக்ககக்குபத்றன்கலழ் தல்னரறக்கக்கரண க்கரறல்  

றசரம் தசய்ப்தடுகறன்நது. அகத்றதொநறப்தைக்குபம், 

றரடிக்குபம் ஆகற இண்டு குபங்கலம் தொசயேப் 

தறமசத்றல் இயக்கறன்நண. கட்டுக்ககக்குபம் ரணரட்டரன் 

தறமசத்றல் இயக்கறன்நது. இந் 3 குபங்கபறமனரன் 

ன்ணரர் ரட்டத்றன் றசரம் ங்கறறயக்கறன்நது. இந் 

தோன்யக்கும் மசர்த்து எய தறரண ததரநறறனரபர் 

அலுனகதொம் எய றகநமற்யப் ததரநறறனரபர் 

அலுனகதொம் அங்கறயக்கறன்நண. ஆணரல், 

அகத்றதொநறப்தைக்குபம், றரடிக்குபம் ஆகற இண்டு 

குபங்கலம் யுத்கரனத்றல் ததரறரகப் 

தன்தடுத்ப்தடறல்கன. அந்ப் தறமசத்றயேயந் க்கள் 

ல்மனரயம் தையேகபரல் துத்ப்தட்டு அகற தொகரம்கபறல் 20 

யடங்கள் ரழ்ந்து, 2012ஆம் ஆண்டுரன் அங்கு 

லள்குடிமநறணரர்கள்.  அன் தறன்ணர் உங்கலகட 

கரனத்றமன அங்கு றரடிக்குபதொம் அகத்றதொநறப்தைக்குபதொம் 

தைணகக்கப்தட்டண. அற்கரக ரன் ன்நறகக் 

கூநறக்தகரள்கறன்மநன். மலும், உங்கலகட 

அலுனகத்றமன ரன் உங்ககபச் சந்றத்து அந்க் குபங்கள் 

தரடர்தரண றரத்ன்ககச் தசரன்ணதும் அக லங்கள் 

ற்யக்தகரண்டீர்கள்! ணம, அகத்றதொநறப்தைக்குபம், 

றரடிக்குபம் ஆகற இண்கடயும் என்யமசர்த்து அற்கரண 

றகநமற்யப் ததரநறறனரபர் அலுனகதரன்ய 

அகப்தணரல் ங்கலகட ரட்டத்றற்கு ந் ட்டதொம் 

கறகடரது.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, you have one minute more. 
 

ගු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Okay. 

இங்கு மதசற தகப உயப்தறணர் எயர் குபங்கபறன் 

ண்லக இண்டரகப் தறரறப்ததுமதரல் மதசறணரர். அர் 

இந் உர் சகதறமன தபறறல்னரல் தறகரண எய 

அர்த்த்கக் கூநறணரர். சறனர் இணரரகப் மதசுகம 

ங்கபது தரறனரகக் தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்.   

அண்கறல் தகப அகச்சர் அர்ஜளண துங்க 

அர்கலகட எய மதச்கசக் மகட்மடன். அர் இணரம், 

ரம் மதசுது ல்னல்ன ணக்குநறப்தறட்டு றகவும் சறநந் 

தொகநறல் மதசறறயந்ரர். தொசயேறல் இயக்கறன்ந 

அகத்றதொநறப்தைக்குபத்றற்கும் றரடிக்குபத்றற்கும் எய 

றகநமற்யப் ததரநறறனரபர் றறக்கப்தடும்மதரது 

தல்னரறக்கக்கரண க்கர் மபரண்க தசய்கறன்ந அந்ப் 

தறமசத்து க்கலக்குப் தரரற ன்க கறகடக்கும். அகத் 

டுக்கமண்டுதன்ய ஏர் உயப்தறணர் - க்கள் தறறறற 

இங்கு ககப்தரரக இயந்ரல், அர் ன்ண மரக்கத்கக் 

தகரண்டியக்கறன்நரதன்ய ங்கபரல் தசரல்ன தொடிரது. 

இந் ரட்டில் ல்னரட்சற ற்தட்டு சுந்றம் கறகடத் தறநகும், 

இவ்ரநரண தசல்கபரல்ரன் இன்யக யுத் டுக்கள்  

றரதறத்துக் கறடக்கறன்நண. ணம, இந் ரட்டிமன லர்வு 

மண்டும், றரம் கறகடக்கமண்டும் ன்ய 
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மதசுகறன்நர்கள், ங்கலடன் minority ஆக ரழ்கறன்ந  எய 

சதோகத்றற்கு துவும கறகடத்துறடக்கூடரதன்ய 

றகணப்தரர்கபரக இயந்ரல், இர்கபறடத்றமன ன்ண 

றரம் இயக்கறன்நது? ன்ய ரன் மகட்கறன்மநன்.  

தகப அகச்சர் அர்கமப, ன்ணரர் ரட்டத்றமன 

எய றகநமற்யப் ததரநறறனரபர் அலுனகம் 

இயக்கறன்நமதரது இன்ததரய றகநமற்யப் 

ததரநறறனரபர் அலுனகம் அகக்கப்தடுணரல் அந் 

ரட்டத்றற்குப் தறமரசணர? ட்டர? ன்தக லங்கள் 

அநறவீர்கள்.  உங்கலகட அறகரரறகள் அநறரர்கள். 

அதகட றரத்ன்கக ரன் ற்தகணம 

உங்கலக்கு றபங்கப்தடுத்றறயக்கறன்மநன். மண்டு 

தன்நரல், லங்கள் அர்ககபயும் அகத்து அதகட 

றரத்ன்ககப் மதசுங்கள்! அவ்ரய மதசுது 

ட்டுல்னரல், அந் அலுனகத்கயும் றச்சரகப் 

ததற்யத்மண்டும்.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up now. 

 

ගු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அரது 2 குபங்கலக்கும் ணறரண எய றகநமற்யப் 

ததரநறறனரபர் அலுனகம் மக. ன்ணரர் 

ரட்டத்றதகட கட்டுக்ககக்குபத்றகண லங்கள் 

அதறறயத்ற தசய்மண்டும். தரயேரய அதறறயத்றத் 

றட்டதொம் உங்கலகட அகச்சறன்கலழ் மற்தகரள்பப்தட 

இயக்கறன்நது. ற்தகணம ரன் கூநற இண்டு 

குபங்கலக்கரக றமசட மகனத்றட்டத்க தொன்தணடுத்து, 

ன்ணரர் ரட்டத்றன் றசரத் துகநக மம்தடுத் 

மண்டுதன்ய உங்கபறடத்றமன மண்டிக்தகரள்கறமநன். 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, please conclude your speech. 
 

ගු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Please give me thirty seconds.   

இங்மக மகு ஜணரறதற அர்கலகட அகச்சறன் 

தறற அகச்சரண தகப அதர ஜத்ண அர்கள் 

இயக்கறன்நரர்.  1990ஆம் ஆண்டில் ஏரறனட்சம் தொஸ்யேம்கள் 

எம ரபறல் தபறமற்நப்தட்டரர்கள். அர்கள் லண்டும் 

2012ஆம் ஆண்டு லள்குடிமநறணரர்கள். 22 யடங்கள் எய 

வீட்டிமன ணறர்கள் இல்கனதன்நரல் கரடுகள் பர்து 

க. அந்ககறல் ல்னரம கரடரகத்ரன் கரட்சற 

ந்ண. இந்றகனறல், அந்க் கரறகள்  ணதரறதரனணத் 

றகக்கபத்றற்தகண தறவு தசய்ப்தட்டியப்தரக gazette 

தபறறடப்தட்டது. இவ்ரய நறச்சுக்கட்டி, கடிக்குற, 

தரகனக்குற, அகத்றதொநறப்தை மதரன்ந தகுறகபறலும்  டுப் 

தறமசத்றலும் உள்ப கரறகள் அந்த் 

றகக்கபத்றன்சம் உள்பண. இமமதரல், அம்தரகந, 

றயமகரகன, ட்டக்கபப்தை, தொல்கனத்லவு, வுணறர 

மதரன்ந இடங்கபறலும்  டந்றயக்கறன்நண. ணம, அந்த் 

றகக்கபத்துக்கு உரறத்ரக்கப்தட்ட, உண்கரகம அந் 

க்கள் ரழ்ந் தசரந்க் கரறகள் சம்தந்ரக அந் 

க்கலடதம் தறமச தசனரபர், கறர மசகர் ற்யம் 

கக்கர அகப்தைகமபரடும்  கனந்துகரடி அகண 

லள்தரறசலனகண தசய்து, அந் gazette அநறறத்கன லங்கள் 

ரதஸ் ததநமண்டுௌ்ம். அவ்ரய ரதஸ் ததற்ந தறன்ணர், 

உரறத்துகட க்கலக்கு அந்க் கரறககப ங்கற, 

அர்கபறன் ரழ்ரரத்க மம்தடுத்துரய வுடன் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

இந் ரட்டின் லர்ப்தரசணத்துகநக்கு ரண்தைறகு 

அகச்சர் கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர அர்கள்  

அரது, றக மகரக டுத்து யகறன்ந ல்னர 

தொற்சறகலம் தரரட்டத்க்கக. ணம, அயக்கும் 

அரறன் தசனரபர் உட்தட அத்கண அறகரரறகலக்கும் 

அத்துடன், மகு ஜணரறதற அர்கலக்கும் அயகட 

அகச்சறன் அறகரரறகலக்கும் ன்நறகூநற, 

றகடததயகறன்மநன். ன்நற. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon.M.L.A.M.Hisbullah,  please. You have seven 

minutes.  

 

[தற.த. 4.35] 

 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනුත්ාළපන ශළ 

නෆලත පදිංික රීමේම රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர்ரழ்பறப்தை 

ற்யம் லள்குடிமற்ந இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 

Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

இன்கந றணம் கத்தரறல் அகச்சு, ததயந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சு, கரயே அதறறயத்ற ற்யம் 

சுற்நரடல் அகச்சு, லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன 

தொகரகத்து அகச்சு ஆகற இந் 4 அகச்சுக்கபறன் 

றறதரதுக்கலடுகள் லரண குலறகன றரத்றமன கனந்து 

தகரள்றல் கறழ்ச்சறகடகறன்மநன். அல்யம்துயேல்னரஹ்!  

மகு ஜணரறதற கத்றரறதரன சறநறமசண அர்கபறன் 

கனகறமன கரயே அதறறயத்ற ற்யம் சுற்நரடல் 

அகச்சு லண்டும் தைத்துறர் ததற்யள்பது. உண்கறல் 

அந்த் றட்டத்றதகட மரக்கத்க அகடந்து 

தகரள்ற்கரக டுக்கறன்ந தொற்சறககப ரங்கள் 

தரரட்டுகறன்மநரம். குநறப்தரக, ஜணரறதற அர்கள் ந் 

அசரங்கத்றல் அகச்சரக இயந்ரலும் கரயே அகச்கச 

ப்ததரலதும் ன்தகட மற்தரர்கறன்கலழ் தகரண்டு 

தசன்நர். இன்ய அர் அந் அகச்கசப் 

ததரயப்மதற்நன் தறன்ணர் லண்டும் அந் கரயேத் றட்டம் 

தைத்தூக்கம் ததற்நறயக்கறன்நது.  

கரயேத் றட்டத்றமன, குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் தசய்ப்தடரல் இயந் டதொகணத் 

றட்டத்க உடணடிரக கடதொகநப்தடுத்துற்கரக மகு 

ஜணரறதற அர்கள் டுத்றயக்கறன்ந தொற்சறககப ரன் 

அந் ரட்ட க்கபறன் சரர்தறமன தரரட்ட 

றயம்தைகறன்மநன். இந்த் றட்டத்றதெடரக லண்டும் 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் றசரத்துகந, ததரயபரரம் 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ன்தண தொன்மணற்நகட இயக்கறன்நண. குநறப்தரக, யக 

றகனறல் இயக்கறன்ந அந் ரட்டத்கக் 

கட்டிதலப்தைற்கு மகு ஜணரறதற அர்கள் 

தொன்கத்றயக்கறன்ந டதொகணத் றட்டம் றகக் கூடுனரண 

சக்றக ங்கற யககப் மதரக்க உவும். ணம, 

அந்த் றட்டத்றதெடரக தல்னரறம் க்கர் றசரக் 

கரறகபறல் லண்டும் றசரத்க மற்தகரள்பக்கூடிரக 

இயக்கும். இணரல்  தல்னரறக்கக்கரண குடும்தங்கள் 

றந்ரண யரணத்கப் ததநக்கூடிரக அகயும். 

இவ்ரநரண றகப்ததரற அந் மகனத்றட்டத்க 

கடதொகநப்தடுத்துகறன்ந மகு ஜணரறதற அர்கலக்கும் 

தக  தறற அகச்சர் அர்கலக்கும் அகச்சறன் 

தசனரபர், கரயே அதறறயத்ற அறகரசகதறன் 

தறப்தரபர் ரகம் உட்தட தறப்தரபர்கள், அறகரரறகள் 

அகணயக்கும் இச்சந்ர்ப்தத்றமன ட்டக்கபப்தை ரட்ட 

க்கள் சரர்தறல் ன்நறகத்  தரறறக்க றயம்தைகறன்மநன்.  

குநறப்தரக, கரயேத் றட்டத்றமன உயரக்கப்தட்ட தன 

சறயசறய குபங்கள்  இன்ணதொம் தைணகக்கப்தடரல் 

இயக்கறன்நண. யுத்ம் கரரக அந்ப் தறமசங்கபறமன 

க்கள் றசரத்கச் தசய்றல்கன. லண்டும் ஜந்றர, 

நறறதன்ண, அமசனதை மதரன்ந தறமசங்கபறமன இப்ததரலது 

றசரத்கச் தசய்துதகரண்டியக்கறன்நரர்கள். அந் 

க்கலக்குத் மகரண டடிக்ககககப இப்ததரலது 

அறகரண கணத்மரடு கரயே அறகரசகத 

மற்தகரண்டு யகறன்நது. ணம, அந்க் குபங்ககபப் 

தைணகப்தற்கரண தறககபயும்  மற்தகரள்ப 

மண்டுதன்ய இச்சந்ர்ப்தத்றமன ரன் மகட்டுக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்மநன். 

தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

இமமதரன்ய ண் அகழ்ல் தரடர்தரண தல்மயதட்ட 

சறக்கல்கள் கடந் கரனங்கபறல் இயந்ண. இன்ய அக 

அகணத்தும் சலர்தசய்ப்தட்டியக்கறன்நண. ண் அகழ்ல், 

கறல் அகழ்ல் மதரன்ந கட்டுரணத்துடன் சம்தந்ப்தட்ட 

ததரயட்ககப க்கள் ததற்யக்தகரள்பக்கூடி ககறலும் 

அமமம் தொனரபறரர் இற்கந கத்து றரதரம் 

தசய்து சூகன ரசுதடுத்துகறன்ந மகனகபறயேயந்து 

டுப்தற்கும் மகு ஜணரறதற அர்கலம் அந்த் 

றகக்கபங்கபறன் கனர்கலம் சரறரண றட்டங்ககப 

குத்து இப்ததரலது சரறரண தொகநறமன அற்கந 

கடதொகநப்தடுத்ப்தடுகறட்டு ரம் 

சந்மரசகடகறன்மநரம்.  

தக  கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

கத்தரறல் அகச்சு ங்கலகட கட்சறறன்  தசனரபர் 

தக  துறந் றமரரக்க அர்கலகட ததரயப்தறமன 

இயக்கறன்நது. இபகப் தயத்றமன அந் அகச்கசப் 

ததரயப்மதற்ய அந் அகச்சறதெடரக இந் ரட்டின் 

ததரயபரரத்கக்  கட்டிதலப்தைற்கரண தல்மயதட்ட 

தறககப அர் தசய்துதகரண்டியக்கறன்நரர். றசரத்றமன 

எய தைட்சறக ற்தடுத்துற்கரக அகச்சர் துறந் 

றமரரக்க அர்கள் ன்தகட தொலப்தனத்கயும்  

சக்றகயும் தன்தடுத்ற யகறன்நரர். அயகட 

அகச்சறன் தசனரபர் ற்யம் அறகரரறகமபரடு மசரௌ்ந்து 

அர் அற்கரண தறகபறல் ஈடுதடுகறன்நரர்.  

தக  அகச்சர் அர்கமப, ட்டக்கபப்தை 

ரட்டரணது யுத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட எய 

தறமசரகும். ங்கலகட மபரண்கறல் 90 

சவீரணக எய யடத்றற்கு எய டக ரத்றந்ரன் 

தசய்ப்தடுகறன்நண. என்தது ரங்கள் ந் றரண 

தறர்கலம் தசய்ப்தடுறல்கன. அத்துடன் தக, தைரண 

தொகநககபம ரம் தரடர்ந்தும் ககரண்டு 

தகரண்டியக்கறன்மநரம். இந் றகனகக ரற்நற றசரம் 

தசய்ப்தடர றனங்கபறல் தவ்மய தறர்ககபச் 

தசய்க்கூடி ககறமன அர்கலக்கரண தறற்சறகள், அது 

தரடர்தரண அநறவுககள் ற்யம் அற்கரண உறககப 

லங்கள் உங்கள் அகச்சறதெடரகச் தசய்மண்டுதண 

இச்சந்ர்ப்தத்றமன ரன் மகட்டுக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.   

ன்தகட ண்தயம் தக  அகச்சயரண றஜறத் 

றஜதொணற தசரய்சர அர்கள் ன்தகட லர்ப்தரசண 

அகச்சறதெடரகப் தல்மயதட்ட தறககபச் தசய்து 

தகரண்டியக்கறநரர். குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத் 

றலுள்ப யகம் குபத்க கறத்துள் குபம் க 

றஸ்ரறப்தற்கரண தரரற மகனத்றட்டத்க மற்தகரள்ப 

மண்டுதன்ய தன யடங்கபரக ரங்கள் தசரல்யே 

ந்மரம். ங்கலகட மண்டுமகரகப ற்ய தக  

அகச்சர் அர்கள் அது தரடர்தரண தறமகக 

தொன்கத்து, அடுத் யடத்துக்கரண றறதரதுக்கலட்டி 

யேயந்து அற்கரண றறக எதுக்கலடு தசய் 

தொன்ந்றயக்கறநரர். அற்கரக அயக்கு ன்தகட 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன். 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 

Please wind up.  

 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

sir, please give me one minute.  

அத்மரடு, அந் அகச்சறன் தசனரபர் ற்யம் 

உத்றமரகத்ர்கலக்கும் ணது ன்நறகயும் தரரட்டுக் 

ககபயும் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

ததயந்மரட்டக் ககத்தரறலுக்குப் ததரயப்தரண 

தக  வீன் றமரரக்க அர்கள் இபகரண ஏர் 

அகச்சர். இந் ரட்டிதகட ததரயபரரத்றல் 

தொதுதகலும்தரக இயக்கறன்ந ததயந்மரட்டத் 

தரறற்யகநக பர்த்தடுப்தற்கரண தல்மய 

மகனத்றட்டங்ககபத் ன்தகட அகச்சறதெடரக அர் 

மற்தகரண்டு யகறன்நரர். சர்மச ரலறறல் 

ததயந்மரட்டத்துகந உற்தத்றறல் ற்தட்டியக்கறன்ந றகன 

வீழ்ச்சற மதரன்ந தல்மயதட்ட சரல்கலக்கு த்றறமன 

தக  அகச்சர் வீன் றமரரக்க அர்கள் அந்த் 

துகநக தொன்மணற்யற்கரக தொற்சறதடுத்து 

யகறன்நரர். தக  அகச்சர் அர்கமப, உங்கலகட 

அகச்சறன்கலழ் இயக்கறன்ந சறன றகக்கபங்கலக்கூடரக 

ங்கபது ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலும் தன்கண ற்யம் 

கண துகநகமபரடு சறய தறர்ச்தசய்ககககபயும் 

தொன்மணற்யற்கரண சற ரய்ப்தைக்ககபச் தசய்து 

தகரடுக்க மண்டுதண இச்சந்ர்ப்தத்றமன ரன் 

மகட்டுக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  

அம்தரகந ரட்டத்றமன றசரம் தசய்ப்தட்டு ந் 

தன கரறகபறல் யுத்ம் கரரக தன யடங்கபரக 

அர்கபரல் தசய்ககதண் தொடிறல்கன. சம்ரந்துகந, 
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ததரத்துறல் மதரன்ந தறமசங்கபறலுள்ப ங்கலகட 

கரறகபறல் லண்டும் தசய்கக தண்ணுற்கு 

மதரகறன்நமதரது அகச் தசய்றடரல் சறன அறகரரறகள் 

டுக்கறநரர்கள். தக  அகச்சரௌ் அர்கமப, லங்கள் 

உடணடிரகத் கனறட்டு, அந்ப் தறமசங்கபறயேயக்கறன்ந 

றசரறகள் ங்கலகட ஜலமணரதரரகக் கயதுகறன்ந 

அந் றசரத்கச் தசய்ற்கரக, தற்தசய்கககச் 

தசய்ற்கரக மகரண சறரய்ப்தைக்ககபச் தசய்து 

தகரடுக்க மண்டுதண இந்ச் சந்ர்ப்தத்றமன மகட்டு, 

றகடததயகறன்மநன். ன்நற.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan. 

You have 12 minutes.  

 
[தற.த. 4.42] 

 

ගු සිලක්ින ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, 

இன்கந றணம் றரத்துக்கு டுக்கப்தட்டியக்கறன்ந 

அகச்சுக்கபறல் ரன் தொக்கறரகக் கத்தரறல் அகச்சு 

தரடர்தரக உகரற்ந றயம்தைகறன்மநன். ரன் சரர்ந் 

ன்ணறப் தறமசத்றன் வுணறர, ன்ணரர், தொல்கனத்லவு 

ஆகற தோன்ய ரட்டங்கபறலும் றசரறகள் 

றர்மரக்குகறன்ந தொக்கறரண சறன தறச்சறகணககப இந்ச் 

சகதறணதும் அகச்சர் அர்கபறணதும் கணத்றற்குக் 

தகரண்டு றயம்தைகறன்மநன். ன்ணற ரட்டத்றல் 78,676 

றசரக் குடும்தங்கள் ரழ்கறன்நண. இத்கண 

குடும்தங்கபறணதும் ஜலமணரதரரக றசரம 

இயக்கறன்நது. அந் ககறல் வுணறர ரட்டத்றமன 

32,302 குடும்தங்கலம் தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் 23,734 

குடும்தங்கலம் ன்ணரர் ரட்டத்றல் 22,640 குடும்தங்கலம் 

றசரத்க ம்தறம ரழ்ந்து யகறன்நண.  

ன்ணற ரட்டத்கப் ததரயத்கறல், 

றசரறகலக்குப் தல்மயதட்ட தறச்சறகணகள் 

இயக்கறன்நண. அங்கு அர்கள் கடந் மதரர்க்கரனத்றமன, 

மதரர்ச் சூல் கரரக, தற்யக்கக்கரண றசர 

உதகங்ககப இந்றயக்கறன்நரர்கள் ன்தது உங்கலக்குத் 

தரறயும். குநறப்தரக இயறக்கட்டப் மதரரறமன ங்கலகட 

ரலு சறல்லு உவு இந்றங்கள், இண்டு சறல்லு உவு 

இந்றங்கள், லரறகநக்கறன்ந இந்றங்கள் உட்தட, 

தனகயும் இந்றயக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக தொல்கனத்லவு 

ரட்டத்றலுள்ப குதொதொகணப் தறமசத்றமன இயக்கறன்ந 

எய கறரத்றல் ட்டும் 156 உவு இந்றங்கள் 

தநறதகரடுக்கப்தட்டியக்கறன்நண. ஆகம, இந்ப் மதரர்ச்சூல் 

கரரக ன்ணறறமன இயக்கறன்ந றசரறகள் 

எட்டுதரத்ரகப் தரறக்கப்தட்டுள்பரர்கள். ரங்கள் சறநறது 

சறநறரகச் மசறத் தத்றன்தோனம் மசர்த் தசரத்துக்ககப 

அர்கள் இந் யுத் கரனத்றமன தநறதகரடுத்றயக்கறன்நரர்கள்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! The Hon.Bimal Rathnayake will now 

take the Chair.  

අනතුුල ගු මි. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මූළවනමයන් 
ඉලත් වුමයන්, ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ හුළවනළරූඪ විය. 

 அன் தறநகு, ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 

       Whereupon THE HON. J.M.  ANANDA KUMARASIRI  left the 

Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 

ගු සිලක්ින ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
யுத்ம் றகநகடந்ன் தறன்ணர் ரன் அந் 

தொள்பறரய்க்கரல் தறமசத்க மரறமன தசன்ய 

தரர்கறட்டியந்மன். அங்கு தற்யக்கக்கரண உவு 

இந்றங்கள் தொலகரகவும் தகுறரகவும் ஆங்கரங்மக 

சறநறக் கறடந்ண. இந் உவு இந்றங்கலகட 

உரறகரபர்கள் ததரயேஸ் றகனத்றலும் அசரங்க அறதர் 

ற்யம் தறமச தசனரபர்கபறடதொம் இதுகுநறத்து தொகநப்தரடு 

தசய்றயக்கறன்நரர்கள். இந் யுத்த்றன் தொடிறமன அங்கு 

ஞ்சறறயக்கறன்ந ங்கலகட உவு இந்றங்ககபயும் 

கண ரகணங்ககபயும் ங்கபறடம் எப்தகடக்கும்தடி தன 

டககள் மகட்டியக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அக 

அர்கபறடம் எப்தகடக்கப்தடுற்குப் தறனரக, அந்ப் 

தறமசத்றயேயந்து டுத்துச் தசல்னப்தட்டியக்கறன்நண. 

அரது, மகரடிக்கக்கரண யதரய்க்கு றற்கக்கூடி அந் 

உவு இந்றங்ககப இங்மக இயக்கறன்ந சறன ணறப்தட்ட 

தர்கள் அங்கறயந்து தொலகரகவும் தகுறரகவும் 

இயம்தரகவும் டுத்துச் தசன்நறயக்கறன்நரர்கள்.  

தரடர்ச்சறரக  எவ்தரய வு தசனவுத் 

றட்டத்றன்மதரதும் இந்ப் மதரரறமன ங்கலகட 

உதகங்ககப இந் றசரறகலக்கரண ஷ்டஈடு 

தகரடுக்கப்தட மண்டும் ன்ய ரங்கள் கூநறயகறன்மநரம். 

உண்கறமன எய றசரற கத்றயக்கறன்ந உவு 

இந்றரணது அந் றசரறறன்  உறர் தோச்சு! சறயகச் 

சறயகச் மசறத்ர்கள், ங்கறறமன கடகணப் 

ததற்நர்கள்ரன் அந் இந்றங்ககப ற்யம் 

உதகங்ககப கத்றயந்ரர்கள். ஆணரல், இந் 

அசரங்கம் சம்தந்ப்தட்டர்கலக்கு ட்டஈடு தகரடுப்தது 

சம்தந்ரக இதுக டடிக்கக டுக்கறல்கன. ஆகம, 

இந் றசரறகள் யுத் கரனத்றமன இந் ரகணங்கலக்கும் 

கண உதகங்கலக்கும் இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் 

வுதசய்து ட்டஈடு தகரடுக்க மண்டும் ன்ய 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

அமமதரன்ய, யுத் கரனத்றல் உறர் லத் என்நக 

இனட்சத்துக்கும் மற்தட்ட ததரதுக்கபறல் 

ததயம்தரனரணர்கள் கறரப்தைநத்கச் மசர்ந் க 

றசரறகலம் அர்கலகட குடும்தங்கலம்ரன். ஆகம, 

அர்கலகட உறர் உகடக இப்தைகலக்கு அசரங்கம் 

எய ட்டஈட்கடக் தகரடுப்தற்கு தொன் மண்டும். 

எவ்தரய வு தசனவுத் றட்டத்றலும் ரங்கள் அக 

தொன்கரகக் கூநறக்தகரண்டியக்கறன்மநரம்.  

இண்டரரக, ங்கலகட ன்ணற ரட்டத்றமன 

1985 குபங்கள் இயக்கறன்நண. இந் குபங்ககப தொலகரக 

ஆப்தடுத்ற தொகநரக லர்ப்தரசணம் தசய்ப்தடுரக 

இயந்ரல் றசரத்துகநறல் ன்ணறகநக 

அகடக்கூடிரக இயக்கும்; இய மதரகங்கள் ல் 

தசய்க்கூடி றகனக ற்தடும். ஆணரல், இந்க் குபங்கள் 

யுத் கரனத்றமன, கறட்டத்ட்ட 30 - 40 யடங்கள் க, 

தைணகக்கப்தடரல் இயக்கறன்நண. ஆகம, இந்க் 

குபங்கள் தொகநரகப் தைணகக்கப்தடல் மண்டும்.  
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அமமம் ன்ணற ரட்டத்றமன ன்ணலர் லன் 

பர்ப்தைக்கு ரய்ப்தை உண்டு. அரது, 1985 குபங்கள் 

இயக்கறன்ந ங்கலகட ன்ணற ரட்டத்றமன ன்ணலர் லன் 

பர்ப்தை ற்யம் ன்ணலர் இநரல் பர்ப்தை ஆகறற்கந 

மற்தகரள்ப தொடியும். ஆகம, இந்க் குபங்கபறமன 

இப்தடிரண லன் பர்ப்தைத் றட்டங்ககப 

ஊக்குறப்மதரரகறயந்ரல் அதுகூட ரழ்ரர ரலறரக, 

ததரயபரர ரலறரக க்கலக்கு ன்க தக்கும். இந் 

லன்ககப ற்யற தசய்க்கூடி சறகலம் அங்கு 

இயக்கறன்நண. ன்ணலர் லன் பர்ப்கத ன்ணற ரட்டத்றமன 

ஊக்குறக்கச் தசய் மண்டிது எய தொக்கறரண 

கடகரக இயக்கறன்நது. அங்கறயக்கறன்ந இந்க் 

குபங்கபறமன குநறப்தரக 438 குபங்கள் தைணகப்தைச் 

தசய்ப்தட மண்டிறயக்கறன்நண. தரகடந்து 

றயத்ப்தடரல் இயக்கறன்ந இந்க் குபங்கள் தயகக் 

கரனத்றமன உகடப்ததடுத்றயக்கறன்நண. ஆணரல், இந்க் 

குபங்ககபப் தைணகப்தைச் தசய்தெடரக 14,349 

குடும்தங்கள் ங்கலகட ரழ்ரரத்கப் 

ததற்யக்தகரள்ப தொடியும்.  

இற்கு அப்தரல், றசரறகலக்குக் தகரடுப்தற்கரக 

இந்ற அசரங்கத்றணரலும் கண றயணங்கபறணரலும் 

உவு இந்றங்கள் ங்கப்தட்டண. றசரறகலக்கு 

ங்கப்தட மண்டி அந் உவு இந்றங்கள் கன 

மசக றகனங்கபறமன மங்கறக்கறடக்கறன்நண. அக 

தொலகரண தரரறப்தை இல்னரல், ததயம்தரலும் தரறக்க 

தொடிர எய றகனகறல்ரன் இயக்கறன்நண. எவ்தரய 

கன மகந்ற றகனங்கபறலும் இயக்கறன்ந உவு 

இந்றங்கபறல் மர எய தகுற தலகடந் றகனறல் 

இயக்கறன்நது. ஆகம, உவு இந்றங்ககபப் 

தலதுதரர்ப்தற்கரண 'கரஜ்' குகநந்தட்சம் சம்தந்ப்தட்ட 

எவ்தரய இடத்றலும் ற்தடுத்ப்தட மண்டும். வுணறர 

ரட்டத்றல் தைபறங்குபத்றலும் தம்கதடுறலும் உவு 

இந்றங்ககபப் தலதுதரர்ப்தற்கரண 'கரஜ்' இயக்குரக 

இயந்ரல் அங்குள்ப உவு இந்றங்ககப தொகநரகப் 

தரரறத்துச் சரறரகப் தன்தடுத் தொடியும். தணன்நரல் 

அங்மக இயக்கறன்ந உவு இந்றங்கள் ததயம்தரலும் 

தரறக்க தொடிர எய றகனறல் இயக்கறன்நண. ஆகம, அந் 

ரகணங்ககபப் தலதுதரர்ப்தற்தகன்ய எய றறக எதுக்கற, 

இந் ரட்டங்கள் மரயம் அல்னது கன மகந்ற 

றகனங்கள் மரயம் அக அகக்க மண்டும் ன்ய ரன் 

இந் மத்றமன உங்கபறடம் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

இன்ததரய தொக்கறரண றடத்கக் குநறப்தறட 

மண்டும். அரது, ற்சம் இந்றம்தோனம் தல் 

அயகட தசய்ப்தடுது உங்கலக்குத் தரறயும். தய 

கரனத்றமன தல்னரறக்கக்கரண க்கர் ல்கலக்குரற 

தல் அயகட தசய்ப்தடுரல் -  எம மத்றமன தனயம் 

தல் அயகட மற்தகரள்ரல் தல் கரகக்கும் 

பத்துக்குப் தற்நரக்குகந றனவுகறன்நது. குநறப்தரக, 

ரறம் க்கயக்கு மல் ல் தசய்ப்தடுகறன்ந 

தசட்டிகுபம்  தறமசத்றமன எய பம்கூட 

அகக்கப்தடறல்கன. இணரல் ணறரரறடம் குகநந் 

றகனக்கு அந் தல்கன றற்க மண்டிறயக்கறன்நது. 

ஆகம, எவ்தரய கக்கரர் அகப்தறணதும் அல்னது அந்க் 

கறர க்கபறணதும் மகரரறக்ககக்மகற்ந ககறல் தல் 

கரப்மதரடுகறன்ந பங்கள் அகக்கப்தடமண்டும்.  10 

இனட்சம் யதரய் தசனறல் எயசறன இடங்கபறல் இக 

அகக்கப்தட்டியக்கறன்நண. ஆணரல், அந் இடம் 

தற்நரக்குகநரக இயக்கறன்நது. அரது, 50'x50' அல்னது 

50'x100' அபறல் சறயசறய இடங்கபரக இயப்தரல் அக 

மதரரயேயக்கறன்நண. தல் கரப்மதரடுகறன்ந பம் 

குகநந்தட்சம் 200' x 200' ன்ந அபறல் அகக்கப்தடுரக 

இயந்ரல் அறல் கூடுனரண தல்கன உனர்த்துன்தோனம் 

ல்ன றகனக்கு அகண றற்கக்கூடிரக இயக்கும்.   

அடுத்து, இந்றரறல் மட்டுறனப் தறர்ச்தசய்கக 

தசய்கறன்ந றசரறகலக்குக் குகநந் றன்சரக் கட்டம் 

அநறடப்தடுதுமதரல் இனங்ககறலும் இந் மட்டுறனப் 

தறர்ச்தசய்கக தசய்கறன்நர்கலக்கு அரது மரட்டம் 

தசய்கறன்நர்கலக்குக் குகநந் றன்சரக் கட்டம் 

அநறட்டரல் றகவும் தறமரசணரக இயக்கும். ஆகம, அது 

தரடர்தரகவும் அகச்சர் அர்கள் கணத்றதனடுக்க 

மண்டும்.  

 

மதரர்க்கரனத்றல் தன றசரறகலகட கரல்கடகள் 

அறகடந்றயக்கறன்நண.  இற்கப்தரல் இற்கக 

அணர்த்த்ரலும் கரல்கடகள் அறகடந்றயக்கறன்நண.  

குநறப்தரக ல்த்து ஏர லர் ததயக்தகடுப்தறணரல் 

ரணரட்டரன் தறமசத்றயேயந்து 200இற்கு மற்தட்ட 

கரல்கடகள் தள்பத்றணரல் அள்பறச் தசல்னப்தட்டுள்பண. 

ஆகம, இந்க் கரல்கடககபத் து ஜலமணரதரரக 

ம்தற ரழ்கறன்ந அந்க் கரல்கட உரறகபர்கலக்கு 

ட்டஈடு ங்கப்தட மண்டுதன்யம் மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன்.   

மலும், ங்கலகட தறமசங்கபறமன உக் 

கபஞ்சறங்கலக்குப் தரரற ட்டுப்தரடியக்கறன்நது. ஆகம, 

அங்கு உக் கபஞ்சறங்கள் அகக்கப்தட மண்டும். 

அமரறரற றக தல் கபஞ்சறப்தடுத்துற்கரண 

றகனங்கள் மகப்தடுகறன்நண. தல்கனக் 

கபஞ்சறப்தடுத்துற்கு தற்கபஞ்சறங்கள் அகக்கப்தட 

மண்டும். கக்கரர்கலக்கரண கட்டிடங்கள் 

மகப்தடுகறன்நண. ங்கலகட தறமசங்கபறமன 

இயக்கறன்ந றசரறகலக்கு இவ்ரநரண தொக்கற மககள் 

இயக்கறன்நண.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  
 

ගු සිලක්ින ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அடுத்து, குபங்கள் தைணகப்தறமன இந் ண 

தரறதரனணத் றகக்கபம் தன தொட்டுக்கட்கடககபப் 

மதரடுகறன்நது. 25 தொல் 40 யடங்கபரகப் 

தைணகக்கப்தடரது தலகடந்துள்ப குபங்ககபப் 

தைணகக்கும்மதரது இந்த்  றகக்கபத்றணர் அந்க் 

குபங்கபறல் இயக்கறன்ந 3 அடி உரண ங்ககப 

ட்டும்ரன் தட்ட தொடியுதன்யம் அற்குமல் பர்ந் 

ங்ககப தட்ட தொடிரதன்யம் கூயகறன்நணர். இவ்ரய 

அர்கள் கூநறணரல், 30 யட கரனரகத் றயத் 

தொடிரறயந் குபங்ககப ப்தடித் றயத் தொடியும்? இந்த்  

றகக்கபம் இன்ய மகு ஜணரறதற அர்கலகட 

அகச்சறன் கலறயந்ரலும் ரட்ட இகப்தைக்குலக் 
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கூட்டங்கபறல் ரங்கள் டுக்கறன்ந ந்தரய தொடிகயும் 

அது ற்யக்தகரள்றல்கன. அற்கு உரரக எய 

சம்தத்க இங்மக தசரல்னனரதண றகணக்கறன்மநன். 

ஏந்கப் தறமசத்றலுள்ப எய கறரத்றல் 45 யட 

கரனரக ரழ்கறன்ந க்கலக்கு 'டக்கறன் சந்ம்' 

றட்டத்றன்கலழ் எய குபம் தைணகக்கப்தட்டு, இன்ய 4 யட 

கரனரக அந்க் கறர க்கள் ல் தசய்கறன்நரர்கள். அந் 

இடத்றமன அர்கள் கரனமதரகச் தசய்கக தசய்ச் 

தசன்நமதரது ண தரறதரனணத் றகக்கபத்றணர் 

அர்ககபக் ககதுதசய்து ததரயேசறல் எப்தகடத்துள்பரர்கள். 

ததரயேசரர் அர்ககப லறன்நத்றன் தொன் 

றயத்றயுள்பரர்கள். இணரல் இன்கநக்கு அர்கள் 

ங்கலகட கனச் தசய்தொடிரல் ஏர் இக்கட்டரண 

றகனறல் இயக்கறன்நரர்கள். அந் கன ம்தறத்ரன் 

அர்கலகட ரழ்ரரம்  இயக்கறன்நது.   

அங்குள்ப ண தரறதரனணத் றகக்கப அறகரரறகள் 

சர்ரறகரம் தகரண்டர்கபரக இயக்கறன்நரர்கள்.  

றசரறகபறன் ன்க கயறமர அல்னது 

இடம்ததர்ந்றயப்தர்கபறன் ன்க கயறமர கயும 

தசய்றல்கன.  சரர எய றசரற கரட்டுக்குச் தசன்ய 

எய ண்தட்டிக்குப் தறடி மதரடுற்கரண டிமர அல்னது 

மயேகடப்தற்குரற டிமர தட்ட தொடிரது.  ஆணரல், 

ததயம் தசல்ந்ர்கள் அந்க் கரட்டியேயக்கறன்ந தரகன ம், 

தொறக ம் மதரன்ந ததயறரண ங்ககப 

தட்டிச்தசன்ய தகரள்கப இனரதம் ஈட்டுகறன்நரர்கள். 

ஆகம, தகப அகச்சர் அர்கமப, இகணயும் லங்கள் 

கணத்றதனடுத்துச் தசற்தட மண்டுதன்ய 

மகட்டுக்தகரண்டு, றகடததயகறன்மநன்.  ன்நற. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟු, රු භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන භළ ගතුභහ. ඔඵතුභහු 

විනහ ක ඳව ශො හරඹක්කය  නන  රහ  ග ඵනහ. 

 

[අ.බහ. 4.55] 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, 2017 අඹ ළඹ හය බහ 

අසථහ ේ අද විහදඹු ුව රඵන ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ වහ 

ළවිලි ර්භහනනත අභහතයහංලඹ කිඹන ෘෂිර්භඹු ම්ඵනනධ  ම් 

අංල  දභ ළන ථහ යනහ නම් අඳු කිඹනනන  ග ඵනන නන 

 ම් ය ට් ජනතහු එභ අංල  ද නනභ උරුභ වී  ග ඵනන නන 

ඉතහභ දුක්කයඵය ඳුළු ථහක්කය ඵයි.  භොද, ඳසු ගිඹ හර සීභහ 

දිවහ ඵළලුහභ, එභ හර සීභහ ෘෂි ර්භහනනත ක්කය ේර හ 

නිඹළලුණු කිසි   නකු ේ හි ත් තුුක්කය  ගබු ඩා නළ ග 

හරඹක්කය ඵ අඳු  ඳීය ඹනහ. ඳසුගිඹ හර හ -ර්ඹක්කය 

ඇතුශත-  ම් ය ට් සිද්ධ වුණු  ද් ක දිවහ ඵළලුහභ ෘෂි 

ර්භහනනතඹු  ම් යජඹ ඹු ත් කිසිභ ළරකි කරක්කය, පිළිළීයභක්කය 

රළබු ඩා නළ ග ඵ තභයි අඳු  ඳ නනනන  ගබු ඩා.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු  ම් අසථහ ේදී ඳයප 

ථහක්කය භතක්කය  නහ. ඒ ථහු අුව  වෝදයඹනන 

 ද ද නකු ගිහි කරහ කිරි එශ දනක්කය අය න  ග ඵනහ. එ ේ 

අය න ඒ තහු හත්තු ප්ඳහඹම් යනනන ඒ  ද දනහ  ඵදහ 

ත්තහ. එක්කය  නක්කය එභ තහ ේ ඉදිරිඳ  ොු බහය ත්තහ. 

අ නක්කය  නහ තහ ේ පිම්ඳ  ොු බහය ත්තහ. අද  ම් 

ආඩාඩු පිහිම්හ  ග ඵනන නනත් ඒ හ ේයි. ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්කයඹත්, එක්කයත් ජහ ග ඳක්කයඹත් වවු  ක පිහිම්හ ත්  ම් 

ආඩාඩුත් ඒ හ ේයි. අද  ම් "කිරි එශ දන ේ" ඉසයව 

 ොු ඵදහ  න  ග ඵනන නන, අ ප් ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කය හ 

රු අභහතයරුනන. ඳසු ඳ  ොු ඵදහ  න  ග ඵනහ, 

එක්කයත් ජහ ග ඳක්කය හ උදවිඹ. ඒ නිහ  භහි ප්ර ගපරඹ ඒ 

ආහයඹු තභයි  ඵදී  ග ඵනන නන. කිසි  දඹක්කය අ ප් උදවිඹු ඳසු 

ගිඹ හර හුව ේ රළබී නළවළ. 2017 ර්ඹ වහ ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹු  නන යපු හුදලිනන සිඹඹු 60.5ක්කය  ම් ර්ඹු 

හ ප්ක්කය ඳහ දභහ  ග ඵනහ. එත ොු යනනන පුළුනන 

 භොනහද?  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  කඳනහ ය ඵරනනන අද 

ව ක  කි රෝ මිර කීඹද කිඹහ. අද   ශ  ඳො ශේ ව ක 

කි රෝ මිර රුපිඹ ක 85යි. ඳසු ගිඹ අවුරුදු වඹවභහය ඇතුශත 

අපි ව ක කි රෝ මිර රුපිඹ ක 50ු අඩු නන තඵහ  න 

සිටි හ, එභ  ොවීනනු වී කි රෝු රුපිඹ ක 40ත්-45ත් අතය 

හුදරක්කය  රහයි. රුපිඹ ක 50 භට්ු ම් තඵහ  න සිටිඹහ, වහ ක 

කි රෝ මිර. අද රුපිඹ ක 85යි. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භහිනනද ඹහඳහ භනනත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහ ේ ථහු ඵහධහ 

යනහ  නො යි. වී  ොවිඹහු වීරු රුපිඹ ක 45ක්කය දීරහ, වහ ක 

කි රෝක්කය රුපිඹ ක 50ු දීපු විධිඹ භු කිඹනනන ෝ. 

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඳසුගිඹ අවුරුදු ඳව දිවහ ආඳසු වළරී ඵරනනන, දුනන නන 

 ො වොභද කිඹහ.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
වහ ක කි රෝක්කය වදනනන වී කි රෝ කීඹක්කය ඹනහද කිඹහ 

ඔඵතුභහ ඵරනනන. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

දු නන නන  ො වොභද කිඹහ ඵරනනන. නහඩු ව ක රුපිඹ ක 40ු 

දුනනනහ. [ඵහධහ කිරීම්] වහ ක කි රෝ රුපිඹ ක 50ු  එක්කය දුනනනහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
අතය ප්රහල යනනන එඳහ. අපි උ ද් ඉරහ  ම් විහදඹ 

 වොඳිනන ය න ගිඹහ. වළඵළයි,  ම් හ ේ  ක ඳළ ශන  ඵොරු 

කිඹනනන එඳහ. රුපිඹ ක 45ු වී කි රෝක්කය අය න රුපිඹ ක 50ු 

වහ ක කි රෝක්කය  දන විධිඹ කිඹනනන. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

වළඵළයි, තහුනනනහනන ේරහ ේ ව ක  භෝ කරුනන එක්කය 

නම් ඔඹ ළ ඩ් යනනන ඵළවළ.  

 භභ ඒ දනනනහ. නහුත් අ ප් ආඩාඩු ඳළ ග හර හ වහ ක 

කි රෝ එ මිර රුපිඹ ක 50නන එවහු ඹනනන දුනන නන නළවළ. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

[ඵහධහ කිරීම්] භභ ඒ ළන කී භනන කිඹනහ. ඒ හර හ ව ක 

කි රෝ එ මිර රුපිඹ ක 50නන එවහු ගි හ නළවළ. අද වහ ක 

කි රෝ එ මිර රුපිඹ ක 85යි.  

ඒ විතයක්කය  නො යි.  ම් ර්ඹ අහන  න ොු ව ක 

පිු යටිනන   නනනන  නහ, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. 

[ඵහධහ කිරීම්] අද ෘෂි ර්භහනනතඹු අනහතඹක්කය නළවළ කිඹහ භභ 

කිඹනන නන ඒ නිහයි. ඇභළ ගතුභහ ේ ංයහ   කන අුවයි භභ 

 ම්හ කිඹනන නන. ඳසු ගිඹ ඹර නනන හ නිසඳහදනඹ 

 ො ඳභපද?  වක්කයුර්  ොබ්ඵෆඩු  ොවි ුයුතු ඳර් හප 

වහ පුහුණු කිරී ම් ආඹතනඹ කිඹහ එක්කය  ග ඵනහ.  ොඹහ 

ඵරනනන, ඒ ක්කය ංයහ   කනර  ග ඵනන නන  ො වොභද කිඹහ. 

ඳසු ගිඹ ඹර නනන හ තහුනනනහනන ේරහ නිසඳහදනඹ ය 

 ග ඵනන නන, වී  භට්රික්කය  ුොනන 473,000යි. අ ප් හර හ ඹර 

නනන හදී අපි අභ ල ඹනන වී  භට්රික්කය  ුොනන 800,000ක්කය 

නිසඳහදනඹ ශහ. ඒ අුව ඳසු ගිඹ ඹර නනන හ වී නිසඳහදන හ 

සිඹඹු 50 අඩුවීභක්කය  ග ඵනහ. අ ප් ය ට් - [ඵහධහ කිරීභක්කය] 

තහුනනනහනන ේ ඉ නනන  ෝ. අ ප් ය ට් ජනතහු - 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අුවය සිඩ්නි ජඹයත්න භළ ගතුභනි, ඵහධහ යනනන එඳහ. 

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අ ප් ය ට් ජනතහු ආවහය වහ භහඹු ව ක  භට්රික්කය 

 ුොනන රක්කය  දක්කය අලයයි. ඒ ව ක  භට්රික්කය  ුොනන රක්කය  ද 

වදනනන වී  භට්රික්කය  ුොනන  දරක්කයඳනසදවක්කය  ොුනනන ඕනෆ. 

ඳසු ගිඹ ඹර නනන ඹනන අඳු රළබු ඩා භහ  ද ඹළපීභුත් 

භදි ප්රභහපඹක්කය. අ ප් ය ට් ජනතහු භහ  ද ඹළපීභුත් භදි 

ප්රභහපඹක්කය තභයි ඳසු ගිඹ ඹර නනන ඹනන අඳු රළබු ඩා. 

තභත් ඳරි බෝජනඹු නන නන ලිනන නනනලිනන ඉතුරු වුණු 

වී. දළනන ඒ යුඹ ඉයයි.  ම් භව නනන හ අසළනනනත් අඳු 

රළ ඵනහ නම් රළ ඵනනන  ග ඵනන නන භහර්තු භහ හදී. භහර්තු 

භහඹ න විු භහ  ද gap එක්කය ඇ ග  නහ.  ම් 

 භො වොත  නලුත් අ ප් භව නනන හ  ොවිතළනත් ඒ තයම් 

හර්ථ  රිරහ නළවළ. නහුත් අපි කිඹනහ, ව ක පිු යටිනන 

  නනන නන නළතු ඒ හි් පුයනනන  ම් යජඹු ඵළරි  නහ 

කිඹරහ. ඒයි අපි කිඹනන නන.  ඳො වොය වනහධහයඹ ඉත් ශහ. 

රු ඇභ ගතුභනි,  ඳො වොය වනහධහයඹ ඉත්  ශේ ඔඵතුභහ 

 නො යි. ඒ භභ දනනනහ. ඔඵතුභහ  ඳො වොය වනහධහයඹ 

 දනනන ළභළ ගයි. නහුත්  ඳො වොය වනහධහයඹ ඉත්  ශේ 

එක්කයත් ජහ ග ඳක්කය ආඩාඩු. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, 

කිසි ප්රලසනඹක්කය නළතු අවුරුදු ඳවක්කය  ඳො වොය වනහධහයඹ 

 දනනන  ගබුපහ, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ේ ඵළඳුම්ය ංචහ  නොශහ 

නම්. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ේ ඵළඳුම්ය ංචහ  ශේ නළත්නම් ත 

අවුරුදු ජනතහු  ඳ වොය වනහධහයඹ  දනනන  ගබුපහ. ඒයි 

ඇත්ත තත්ත්ඹ.  

ළවිලි ර්භහනනතඹ ළන ඵරනනන. අද  භොක්කයද  රහ 

 ග ඵනන නන? අද යඵර්  ොවිඹහ  ෝ?  ත්  ොවිඹහ  ෝ? ඒ අඹු 

යනනන  දඹක්කය නළවළ. 
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க ) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඉනනනහ. 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඉනනනහද? ඔඵතුභහ ඉනනනහ නම්  වොයි. ඔඵතුභහ ඉනනනහ 

නම් ඒ  රොකු  දඹක්කය. අපි ජීත් වු ඩා  ත්  වනන රළබුණු 

ආදහඹ භනන. අපි ජීත් වු ඩා යඵර්  වනන රළබුණු ආදහ ඹ භනන. 

තහුනනනහනන ේ  භොනහ ථහ ශත් ඒු  භොක්කයද  රහ 

 ග ඵනන නන කිඹරහ අපි දනනනහ. අද භහජ හ  භොක්කයද  රහ 

 ග ඵනන නන කිඹන එ තහුනනනහනන ේත් දනනනහ ඇ ග. [ඵහධහ 

කිරීභක්කය] යහජඳක්කයරහ ළන ථහ ශහ දළනන ඇ ග  නන. දළනන අවුරුදු 

 දක්කය  ගස ේ තහුනනනහනන ේරහ යහජඳක්කයරහ ළන ථහ 

යනහ. ඇභ ගතුභහත් ටි හරඹක්කය ඒ යහජඳක්කය පිටිඳස ේ ගිඹහ. 

ඒ ගිහි කරහ කිඹපු ඒහ භභ දළනන  භතළන කිඹනන නන නළවළ.  

 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

කිඹනනන. භභ ඔඵතුභහු අභි ඹෝ යනහ, පුළුනන නම් 

කිඹනනන කිඹරහ.   

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එතළන ගිහි කරහ තහුනනනහනන ේරහ ථහ යපු ඒහ අපි දළනන 

 භතළන කිඹනන නන නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] දළනන ඉ ගනන ඒහ 

කිඹනනන ළ්ක්කය නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] භු භතක්කය  නහ, 

ඔඵතුභහ ේ තහත්තහ. ඒ නිහ භභ තහුනනනහනන ේු  භොකුත් 

කිඹනන නන නළවළ. තහුනනනහනන ේ ේ තහත්තහු භභ  වොු රු 

යනහ. තහුනනනහනන ේ තහත්තහු රරහ භභ තහුනනනහනන ේු 

 භොකුත් කිඹනන නන නළවළ. තහුනනනහනන ේ ඒ භත  ගඹහ නනන. 

[ඵහධහ කිරීභක්කය] ඔඵතුභහ ඔතළන ඉනනන  ොු භු  ඳ නනන නන 

එතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] ඔඵතුභහ ඔතළන ඉනනන  ොු භු 

 ඳ නනන නන එතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] ඒ නිහ භභ 

තහුනනනහනන ේු  භොකුත් කිඹනන නන නළවළ. තහුනනනහනන ේ වුද 

කිඹරහ භභ දනනනහ.  
 

ගු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

කිඹනනන. ප්රලසනඹක්කය නළවළ, කිඹනනන. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ම්යි භභ කිඹනන නන. අද 

 ම් ය ට් ෘෂි ර්භහනනත ඹනන ඹළ ඳන කිසි   නකුු 

අනහතඹක්කය නළවළ. ව ක නිසඳහදනඹු, එශලු නිසඳහදනඹු 

 භොක්කයද  රහ  ග ඵනන නන? තහුනනනහනන ේරහ ඵරනනන, අද 

ඳරතුරුරු  භොක්කයද  රහ  ග ඵනන නන කිඹරහ. අද    ක 

කි රෝක්කය කීඹද?  ෝලිකුට්ම් කි රෝක්කය කීඹද? ඳසුගිඹ අවුරුදු 

ඳ වේභ රුපිඹ ක 100ු  ගබුණු  ෝලිකුට්ම් කි රෝක්කය අද රුපිඹ ක 

250යි. ඇඹු ක    ක කි රෝක්කය රුපිඹ ක 35ු, 40ු  ගබු ඩා; 

අද රුපිඹ ක සිඹඹයි. ඒයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. එත ොු එළනි 

තත්ත්ඹක්කය තුශ අපි  ො වොභද, අ ප් ය ට් ෘෂි ර්භහනනත හ 

අනහතඹ ළන  කඳනහ යනන නන?  
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඳසුගිඹ ආඩාඩු ේ ෘෂිර්භ 

ඇභ ගයඹහ ල ඹනන ුයුතු ශහ  නනද?  
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ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 
(An Hon. Member) 
හිටිඹහ. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
හිටිඹහ  නන. දළනන ඳරතුරුරු  භොද  රහ  ග ඵනන නන 

කිඹරහ ඔඵතුභහ අවනහ. අ ප් ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ 

නිරධහරිුවත් දළනන  ම් ළරරි හ ඉනනනහ. ඔඵතුභහ භු කිඹනනන , 

 ම් ය ට් ඳරතුරු නිසඳහදනඹ ළ ක යනනන ඔඵතුභහ  භොනහද 

 ශේ කිඹරහ.  

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තහුනනනහනන ේ ගිහි කරහ ඒ අවනනන ඒ භවත්භඹහ නන, 

 භොනහද  ශේ කිඹරහ. තහුනනනහනන ේ අඩු ප නන 

අභහතයහංලඹු ගිහි කරහ අවනනන. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
දනනනහ නිහ තභයි අවනන නන. 

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තහුනනනහනන ේ අභහතයහංලඹු ගිහි කරහ ඒ භවත්රු එක්කය 

ථහ යනනන.  
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
වළ භෝුභ අව න ඉනනන කිඹනනන  ෝ. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු ඇභ ගතුභනි, ඉතහභ දක්කය නිරධහරිනන ඩා්හඹභක්කය ඉනනන 

අභහතයහංලඹක්කය තහුනනනහනන ේු රළබී  ග ඵනන නන. ළ් යනනන 

පුළුනන මිනිසුනන එහි ඉනන නන. ළ් යනනන වුභනහ  ග ඵන 

උදවිඹ ඉනන නන. ඒ මිනිසුනන නන ළ් නනන. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඒ භභත් දනනනහ.  
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ මිනිසුන ස නන ළ් නනන. එතළන   යන ළ්  භොනහද, 

ඒ ළ්   යන වළටි  ො වොභද කිඹරහ අපි දනනනහ.  
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඵතුභහ  ම් රු බහු කිඹනනන, ඔඵතුභහ ෘෂිර්භ ඇභ ග 

ල ඹනන හිුපු හර හ ඳරතුරු හ දියුණු යනනන යපු 

ළ ඩ්  භොක්කයද කිඹරහ. 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රුපහයරහ ඒ මිනිසුනන නන ළ් නනන. ඒ මිනිසුනනු ළ් 

යනනන පුළුනන.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
යපු ළ ඩ්  භොක්කයද කිඹරහ කිඹනනන  ෝ. 

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ මිනිසුනනු දළුවභ  ග ඵනහ. ඒ මිනිසුනනු වුභනහ 

 ග ඵනහ. ඒ මිනිසුනන නන ළ් ත්තහ නම් අද  භ  වභ 

 නන නන නළවළ.  

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
භභ  ම් එළිපිු  නන අවනන නන. ඔඵතුභහ කිඹනනන, ඳරතුරු 

නිසඳහදනඹ ළ ක යනනන ඔඵතුභහ  භොනහද  ශේ කිඹරහ. 

එච්චයයි භභ අවනන නන. 

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ අඹ නන ළ් ත්තහ නම් අද  භ වභ  නන නන නළවළ. 

ඒයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. 

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඳරතුරු නිසඳහදනඹ ළ ක යනනන ඔඵතුභහ  භොනහද  ශේ? 

එච්චයයි භභ අවනන නන. 

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ අවනනන අභහතයහංල හ නිරධහරිනන නන. 

අභහතයහංල හ ුයුතු ළන භභ  භතළන කිඹනනන ආ ේ නළවළ.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 ම් අ නක්කය අඹුත් ඇ වනනන කිඹනනන. හිුපු ඇභ ග ්රස 

අරවප් ඳරුභ භළ ගතුභහු ඇ වනනන කිඹනනන. ංචන 

වි . ේය භවතහු ඇ වනනන කිඹනනන.   

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භභ  ම් රු බහු ආ ේ අද  ග ඵන තත්ත්ඹ ළන 

කිඹනනන.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
යුු ඇ වනනන කිඹනනන. යුු ඇ වනනන කිඹනනන.  

1023 1024 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තහුනනනහනන ේයි දළනන ෘෂිර්භ අභහතයයඹහ. තහුනනනහනන ේ 

ඒ ුයුතු යනනන. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ජනතහ  ම් විහදඹ  ද රඳහහිනි ඹනන ඵරහ න 

ඉනනනහ. යුු ඇ වනනන කිඹනනන. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භභ යපුහ තහුනනනහනන ේු කිඹනන නන  භොුද? 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
භු  න භයි, යුු ඇ වනනන කිඹනනන,  ම් බහු 

දළනනනන කිඹනනන. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අහන ප්ර ගපරඹ  භොක්කයද කිඹන එයි අපි අවනන නන. 

අහන ප්ර ගපරඹ  රහ  ග ඵනන නන  භොක්කයද? 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඵතුභහ ේ හර හ තභයි පිු යටිනන වහ ක  නහ ේ. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අහන ප්ර ගපරඹ  භොක්කයද? 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඒ වහ ක දුනන නන කුකුළු ෆභරු. 
 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 
(An Hon. Member) 
 ඳොනනනි ම්ඵහ  නහ ේ. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  භතුභනනරහ  භතළනු 

ඇවි කරහ  දෝනහ.  භ වභ යරහ අඳු  ම් ය ට් අනහතඹක්කය 

ළන හිතනනන ඵළවළ. දළනන අ ප් ය ට් ෘෂි ර්භහනනතඹ ඉයයි. 

 භතළනිනන එවහු අඳු ෘෂි ර්භහනනතඹක්කය ළන හිතනනන ඵළවළ. 

තහුනනනහනන ේරහ කිඹන  ද් ක යනනන  ම් ය ට් භවය උදවිඹ 

එඟ නළවළ. ඒයි දළනන  රහ  ග ඵන ප්රලසනඹ. එක්කයත් ජහ ග 

ඳක්කයඹ සදහනම් නළවළ, තහුනනනහනන ේරහ කිඹන  ද් ක යනනන. 

තහුනනනහනන ේ ේ අභහතයහංලඹු  කලි  දනන නන නළවළ. අපි 

ය න ගිඹ ළ් පිළි ශ ම්පර්ප ඹනන ්හප්ඳ ක වුපහ. 

දළනන  භොක්කයද යනන නන? තහුනනනහනන ේ ේ අභහතයහංලඹ 

ඹු ත් ක්රිඹහත්භ වුණු හඵනි  ඳො වොය යහඳෘ ගඹත් අද 

ජනහධිඳ ගතුභහ අතු අය න. එතුභහ අය න ඒ යන එ 

 වොයි. ඒ එතුභහ යන එ ළන භභ වරි තුම්යි. එතුභහ නන  

 වෝ  භොනහ  වෝ ළ්ක්කය  යි.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

 
නෆඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු දුමිනනද දිහනහඹ අභහතයතුභහ. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
හඵනි  ඳො වොය යහඳෘ ගඹ භ ේ අභහතයහංලඹ ඹු ත්ත් 

ක්රිඹහත්භ  නහ, ඒ හ ේභ ජනහධිඳ ග   කම් හර්ඹහරඹ 

භඟිුවත් යනහ. ඒ යහඳෘ ගඹ ක්රිඹහත්භ  නහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහයි, භභයි තුම්  නනන  ඕනෆ. 

 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඹ ළ්ුවන ඉතහභ ටිනහ ළ්ුවනක්කය. එතුභහ  වෝ 

අය න ඒ ළ්ුවන යනහ නම්  වොයි කිඹන එයි භභ 

කිේ ේ. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඉ ගනන, අපිත් යනහ  නන. අ ප් අභහතයහංලඹ භඟිුවත් 

යනහ, ජනහධිඳ ග   කම් හර්ඹහරඹ භඟිුවත් යනහ. 

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අ ප් ය ට් ඒ ළ් ටි යනහ නම්  වොයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු විනහ ක 

4 හරඹක්කය ඳභපයි  ග ඵනන නන. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ේ ථහ,- 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භ ේ ථහු ඵහධහ යන එ  නන  භ තක්කය සිද්ධ වු ඩා. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Committee Stage Discussion එ නිහ ව ෘෂිර්භ 

අභහතයතුභහ නියි භභ එතුභහු අසථහ රඵහ දුනන නන. නහුත් 

දළනන ඔඵතුභහ, ඔඵතුභහ ේ හරඹ නනන. 
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ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ංයහ   කන ළන  නන  භතුභනනරහ ථහ යනන නන. 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ම් හර සීභහ තුශ අ ප් ය ට් 

ෘෂි ර්භහනනතඹ  ුව නන  ශේ  භොනහද කිඹරහයි භභ 

අවනන නන. ඒ  ුව නන ත් පිඹය  භොනහද?  භොන විධි හ 

ළ් පිළි ශක්කයද ක්රිඹහත්භ  ශේ? [ඵහධහ කිරීභක්කය] රඵහ  දනනන 

පුළුනන ෆභ වනහධහයඹක්කයභ අපි  ොවිඹහ  ුව නන රඵහ 

දුනනනහ. අද  රොකු ලුව නිසඳහදනඹු  භොද  රහ  ග ඵනන නන? 

 රොකු ලුව නිසඳහදනඹ අපි  භට්රික්කය  ුොනන 110,000 දක්කයහ ළ ක 

යරහ  ගබුපහ; අද  භට්රික්කය  ුොනන 60,000 දක්කයහ ඵළවළරහ 

 ග ඵනහ. අද ඵ් ඉරිඟු නිසඳහදනඹු  භොද  රහ  ග ඵනන නන? 

ඵ් ඉරිඟුරු  ච්ච  දඹක්කය නළවළ. ඵ් ඉරිඟු නිසඳහදනඹ ඉයයි. 

දළනන පිු යටිනන  නනනනන ඵරඳර දීරහ  ග ඵනහ. ඒ ඹටිනන 

සිදුන ුව- දුව ළන භභ ඳසු කිඹනනනම්. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
එළිපිු කිඹනනන. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එළිපිු කිඹනහ. එළිපිු කිඹනහ විතයක්කය  නො යි,  වු 
අනිද්දහ  න ොු ම්පර්ප  තොයතුරුත් එක්කය කිඹනහ. 

 ඳොඩ්්ක්කය ඉනනන. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, පුදුභහහය 
ළ්ුවනක්කය තභයි අද ක්රිඹහත්භ  නන නන.  ොවිඹහු රඵහ දී 

 ගබ වන සිඹ කරභ  ම් ආඩාඩු ඉත් යරහ  ග ඵනහ. අපි 
 ොවිඹහ  ුව නන රඵහ දුනන ඳවසුම් සිඹ කරභ ඉත් යරහ 

 ග ඵනහ. ඒ නිහ අද මිනිසසු  ොවිතළනන යනන නන නළවළ. 

මිනිසසු  ොවිතළනිනන ඉත් රහ. මිනිසසු  ම් නනන හ ඵ් 
ඉරිඟු  ොවිතළනන යනනන ඉදිරිඳත් වු ඩා නළවළ,  ෝඹහ  ඵෝංචි 

හ යනනන ඉදිරිඳත් වු ඩා නළවළ. ඒ හර හ අපි බීජ රඵහ 
දුනනනහ;  ඳො වොය රඵහ දුනනනහ; රඵහ  දනනන පුළුනන සිඹලුභ 

වන රඵහ දුනනනහ. සිඹලු  ද්භ දීරහ, ඒ මිනිසසු හ යරහ අ ප් 
ය ට් අලයතහ ම්පර්ප ශහ. අඳු අලය තයම් ඵ් ඉරිඟු අපි 

නිසඳහදනඹ ශහ. අද ඒ නළ ගරහ. ඒයි භභ කිඹනන නන 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. ඒ නිහ අඩු ල ඹනන 
තහුනනනහනන ේරහ දළනනත්  භොනහ  වෝ යනනන. 

තහුනනනහනන ේරහු ත අවුරුදු 3ක්කය  ග ඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. 
 ම් අවුරුදු තු නනදීත්  ම් යු සං ඳෝෂිත ය නනන. 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, පිය යටිනන වහ ක  නනනනන තභයි 
අද  ම් භවත්තුරු ඵරහ ඳො යොත්තු  නන නන. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඵතුභහ ේ හර හ  නන පිු යටිනන වහ ක  නහ ේ. 

ඔඵතුභහ ේ හර හ කීරි ම්ඵහ  නහහ. 
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අපි පිු යටිනන  නහ ේ ංචහය  වෝු කරු අලය යන 

ව ක ඳභපයි. [ඵහධහ කිරීභක්කය] 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
එත ොු  ඳොනනනි ම්ඵහ  නහ ේ වුද? 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඹ ඔඵතුභහ ශඟු  රහ ඉනන නන, අවනනන  ෝ වුද 

 නහ ේ කිඹරහ. දළනන තහුනනනහනන ේරහ ේ ළියනට් 

භඩා්ර හ ඉනනන ඇභ ගරු  නන  නහ ේ. [ඵහධහ කිරීභක්කය]  ම් 

ඳළත් ත්  න භයි, ඔඹ ඳළත් ත් ඉනන නන.  නහපු ට්ටිඹ ඔඹ 

ඳළත් ත් ඉනන නන. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අපි  ම්හ ළන 

ථහ යනනන ගි ඹොත් අපි  ඵො වොභ අහනහනනත තළනුයි 

ඹනන නන. අද අ ප් ය ට්  ග ඵනන නන ඉතහභත් නහම්දහඹ 

අහනහනනත තත්ත්ඹක්කය.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ ළවිලි ර්භහනනතඹ ළන 

කිඹනනන ඹනන නන නළවළ. අ ප් ම්ර මිනිසසු ළවිලි ර්භහනනතඹ 

ළන  වොවළටි දනනනහ,  භොද  නන නන,  භොනහද  රහ 

 ග ඵනන නන කිඹන එ  වොඳිනන දනනනහ. එතළනත් ඒ  ගබුණු 

 ද් ක සිඹ කරභ අහනයි.  භතුභනනරහ නන  රුණු 

 ං  කඹක්කය නළවළයි කිඹරහයි භහ කිඹනන නන.  ම් ක්කය ේරඹු 

 භතුභනනරහ නන  රුණු  ං  කඹක්කය නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්කය]  

 ම් ළ ඩ් යනනන  රොකු ළ්හයඹනන  නනන ඕනෆ නළවළ; 

හභහනය ඹනන භව  ඳො ශො ේ ඉනනනහ නම්, ඒ ඇ ග ; 

 ොවි ඳො ශේ ඉනනනහ නම්, ඒ ඇ ග.   

  
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ආනනනද අලුත්භ ේ භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ේ point of 

Order එ  භොක්කයද? 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  භතුභහ වය ක්කය ළන 

කිේහ. ඒ ථහ ඉය වු ඩා නළවළ. ඒ වයහ ස ක්කයද, 

ළසසිඹක්කයද කිඹරහ දළන නනන ළභළ ගයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන භනනත්රීතුභහ ථහ යනනන. 

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඹ point of Order එ නතය යනනන. ඔඹ වයක්කය point of 

Order එ නතය ය නනන. ඒ ළන භහ තහුනනනහනන ේු 

එළි හදී කිඹනනනම්. [ඵහධහ කිරීභක්කය] එළි හදී භහ තහුනනනහනන ේු 

ඒ ළන කිඹනනනම්. [ඵහධහ කිරීභක්කය]  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු 

 නනය  ග ඵන හරඹ අහනයි. මූරහනඹු උදවු යනනන.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එතුභනනරහු ඕනෆ යනන නන භ ේ හරඹ නහස ග යනනනයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්කය]  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ එතුභහු නිසි පිළිතුයක්කය රඵහ දුනනනහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහ ේ ථහ අනන  ශොත්, අඳු  රොකු වනඹක්කය.  
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

නළවළ, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. භහ අ ප් රු 

ඇභ ගතුභහු කිඹනන නන  ම්යි. එතුභහත් එක්කය භු  ඳෞද්ලි 

කිසි ප්රලසනඹක්කය නළවළ. එතුභහ භ ේ  වො මිර ඹක්කය. ඒ  න 

හයපඹක්කය. නහුත් භහ කිඹනන නන, දළනන තහුනනනහනන ේරහු 

නිරධහරිනන රනන නන නළවළ කිඹරහයි.  භනනන 

තහුනනනහනන ේ ේ ලියුභ.  ම් ලියුභ ඵරනනන.  ම් ලියුභ ඹළේ ේ 

 භොුද?  ම් ඹරහ  ග ඵනන නන,  ොච්චි ඩ් හුරුතහන 

ග්රහභ හ භවහ ඳරිභහප ල ඹනන සිදුන ළලි වහ භළටි ළපීභ 

ම්ඵනනධයි. තහුනනනහනන ේ  ම් නතය ශහ. තහුනනනහනන ේ 

 ම් නතය යනනන නි  ඹෝඹක්කය ශහ. නහුත් අදත් ඒ ළ ඩ් 

  යනහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු  නනය  ග ඵන හරඹ 

අහනයි. රුපහයරහ ඔඵතුභහ ේ ථහ අනන යනනන. 

එ වභ වු පොත්, ඔඵතුභහ ේ ඳක්කය හ  නත් භනනත්රීරුනනු 

රඵහ  දන හරඹ අඩු යනනන  නහ.  
 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අදත්  ම් ළ ඩ්   යනහ, රු ඇභ ගතුභනි. [ඵහධහ කිරීභක්කය] 

තහුනනනහනන ේ  නො යි,  ම්  භ වඹනන නන. එක්කයත් ජහ ග 

ඳක්කය හ  නත් ඇභ ගය ඹක්කය තභයි  ම්  භ වඹනන නන. 

ඒයි භහ කිඹනනන උත්හව  ශේ, අද  ම් ආඩාඩු ේ 

 භතුභනනරහු තළනක්කය නළවළයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க ) 

(The Hon. Duminda Dissanayake) 
 
නෆඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු දුමිනනද දිහනහඹ ඇභ ගතුභහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භ ේ හර ඹනන විනහ කඹක්කය 

එතුභහු  දනනන. රු භනනත්රීතුභනි, ඔඹ ප්රලසනඹ  භොක්කයද කිඹරහ 

කිඹනනන භ නන විනහ කඹක්කය නනන  ෝ. 

ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵතුභහු භහ  ම් ලියුභ  දනනනම්.  

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඇ වනනන කිඹනනන  ෝ.  

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඔඵතුභහු  ම් ලිඹවි කරභ  දනනනම්. 

  
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

ඇ වනනන කිඹනනන  ෝ  දයිඹ නන! [ඵහධහ කිරීම්] 

ඇ වනනන කිඹනනන. [ඵහධහ කිරීම්] භ ේ හර ඹනන විනහ කඹක්කය 

නනන. ඇ වනනන කිඹනනන. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

බඹ  නනන  දඹක්කය නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  ොච්චි ඩ් 

හුරුතහන ග්රහභ හ භවහ ඳරිභහප ල ඹනන සිදුන ළලි වහ භළටි 

ළපීභ ම්ඵනනධ ඹනන අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ විසිනන ඉදිරිඳත් 

යන රද ලිපිඹ - [ඵහධහ කිරීම්]  

     
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනනරහ  භතුභහු ඵහධහ යනනන එඳහ.  භොද, 

හිුපු ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ ව ර්තභහන ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ 

අතයයි ංහදඹ  ග ඵනන නන. රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ලියුභ 

කිඹනනන.  

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ  භභ ලිපිඹ බහත 

යනනනම්.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වොයි. එ වභ නම්, ඔඵතුභහ ේ ථහ අනන යනනන. 

 ඵො වොභ සතු ගයි.  

 
ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

භහ  භභ ලියුභ බහත යනනනද? 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වොයි. ඔඵතුභහ ඒ බහත යනනන.  ඵො වොභ සතු ගයි, 

ඔඵතුභහු. 
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ගු මහින්ද යළපළ අමබ්ලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 භහ  භභ ලිපිඹ වභළගත* යනහ. භහ අය ලිුවත් කිේ 

විධිඹු වයහු  ච්ච  ද් තභයි අද  ම් ආඩාඩුුත්  රහ 

 ග ඵනන නන.  ඵො වොභ සතු ගයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වොයි.  

ීටශඟු, රු  ක ේ ක සු ර්ස භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක 

තුන හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 
 

[தற.த. 5.12] 
 

ගු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்கமப, இன்ய 

றமசடரக கனகத்கப் ததரயத்கறமன அதகட 

தொலகரண தசற்தரட்கடயும் மற்தகரண்டியக்கறன்ந ஏர் 

அகச்சு ததயந்மரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சரகும். அந் 

ககறல் 2017ஆம் ஆண்டுக்குரற வு தசனவுத் றட்டத்றமன 

இந் அகச்சறன் றறதரதுக்கலடு லரண குலறகன 

றரத்றல் கனக க்கள் சரர்தரகக் 

கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் ததயகறழ்ச்சறகடகறன்மநன்.  

கனகத்கப் ததரயத்கறமன ததயந்மரட்டத் 

தரறனரபர்கலகட ரழ்க்ககக் கட்டகப்கத 

தொலகரக ரற்ந மண்டி எய அசறம் - கட்டரத் 

மக ற்தட்டியக்கறன்நது. கனக க்கலகட 

வீடகப்தைத் றட்டம், அர்கலக்கரண கரற, அக்கரறக்குரற 

உரறத்து அகணத்தும ங்கப்தட மண்டி எய றர்ப்தந்ம் 

ற்தட்டியக்கறன்நது. து வ்ரய இயப்தறதம், 2017ஆம் 

ஆண்டு வு தசனவுத் றட்டத்றமன மரட்டத் 

தரறனரபர்கலக்குரற வீடகப்தைத் றட்டம் ற்யம் 

அர்கலக்கு 7 'மதர்ச்சஸ்' கரற ங்குரக இந் 

அசரங்கத்றணரல் தொன்தரறப்தட்டுள்பது; றகவும் 

சந்மரகடகறன்மநரம். இக றச்சரக தக  

அகச்சர் அர்கள் தசற்தடுத்துரர் ன்ந ம்தறக்கக 

க்கறயக்கறன்நது. தணன்நரல், ததயந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்கசப் ததரயத்கறமன தக  

அகச்சர் வீன் றமரரக்க அர்கள் அயகட 

கப்தணரர் கரனத்றயேயந்து ரகடி ரகரக இந் 

அகச்சறமன தொலகரண அததம் ததற்நர். கனக 

க்கபறன் ண்க்கயத்க தொலகரக அநறந் எய 

தம்தககச் சரர்ந் அர், றச்சரக அம்க்கள்லது 

கத்றயக்கறன்ந அன்கதயும் தரடர்தைதடுத்ற இந் 

மகனத்றட்டங்ககப மர்கரகச் தசய்ரர் ன்ந 

ம்தறக்கக க்கறயக்கறன்நது. அணரல்ரன் இந் 

ரட்டிதகட ரண்தைறகு தற ந்றரற றல் 

றக்கறசறங்க அர்கபறன் ஆமனரசகணறன் தறகரம் மகு 

ஜணரறதற அர்கள் இந் அகச்கச அரறடம் 

எப்தகடத்வுடமணம றகவும் சந்மரகடந் தொல் 

தரக ரன் இயந்மன். கரம், இந் கனக 

க்கலகட இன்ததுன்தங்கபறமன தொலகரகக்  

கனந்துதகரண்டர் ன்ந ககறமன அர் ன்லது 

சுத்ப்தட்டுள்ப ததரயப்கத றச்சரக தொலகரகச் 

தசற்தடுத்துரர் ன்ந ம்தறக்கக க்கறயக்கறன்நது. 

ஆகம, இந்ப் ததயந்மரட்ட க்கலகட ரழ்றமன 

தைறதரய ரற்நத்க ற்தடுத்க்கூடி எய லர்க்கரண 

கரனம் இந் 2017ஆம் ஆண்டு ன்ய ரன் றகணக்கறன்மநன். 

து க்கள் கடந் கரனங்கபறமன அததறத் சறன 

கசப்தரண றடங்கபறயேயந்து அர்ககப லட்கக்கூடி எய 

கரனம் ற்மதரது தொலகரகப் தறநந்றயக்கறன்நது. ஆகம, 

இந் 2017ஆம் ஆண்டு வு தசனவுத் றட்டத்க கரக 

கத்து இந் கனக க்கலகட கல்றறமன எய 

தைட்சறக ற்தடுத்துற்கு ஆங்கரங்மக தரடசரகனககப 

அகக்கமண்டி மக ற்தட்டியக்கறன்நது; அற்யக்கும்  

கரற எதுக்கப்தட மண்டும். மலும், இர்கலக்குரற 7 

'மதர்ச்சஸ்'' கரறககப ங்குற்குரற டடிக்ககககப 

தக  அகச்சர் அர்கள் அகச்சக தோனரக 

அங்கலகரம் ததற்ய தசற்தடுத்துற்கு தொலகரகத் 

ன்கண ஈடுதடுத்றக் தகரண்டியக்கறநரர் ன்தது ங்கலக்கு 

ன்நரகத் தரறயும். ரன் தொன்ணர் குநறப்தறட்டதுமதரன, 

தகப அகச்சர் அர்கள் தொன்ணரள் அகச்சர் அர் 

கரறணற றமரரக்க அர்கலகட தைல்ர் ன்தரல் 

கனக க்கலக்கு அர் லது தரரற ம்தறக்கக  இயக்கறநது.  

ஆகம, அந் ம்தறக்ககறன் கரரக தக  அகச்சர் 

வீன் றமரரக்க அர்கலக்கு கனக க்கபறன் 

தொலகரண ஆவும்  ஆசலர்ரதொம் இயக்கறநது. கனக 

க்கபறன் தறறறறதன்ந ககறமன ங்கலகட 

தொலகரண ஆவும் அயக்கு இயக்கறன்நது. 

இன்தோனரக றர்யம் 2017ஆம் ஆண்டு ங்கள் க்கபறன் 

மகககபக் கட்டம் கட்டரக றகநமற்யற்கு ல்னரம் 

ல்ன இகநன் அக ஆசலர்றக்க மண்டுதன்ய 

மகட்டுக்தகரண்டு, சந்ர்ப்தபறத்கக்கு ன்நற கூநற 

றகடததயகறன்மநன். ன்நற, க்கம்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නිඹමිත  රහු ථහ අනන කිරීභ ළන ඔඵතුභහු 

සතු ගනනත  නහ.  

ීටශඟු, රු අ ලෝ ප්රිඹනනත භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක 

3 හරඹක්කය  ග ඵනහ.  

 
[අ.බහ. 5.16] 
 

ගු අමෝක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அமசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  ඵො වොභ සතු ගයි.  

අ ප් හිුපු ෘෂිර්භ අභහතය භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන 

භළ ගතුභහ වි ලේ රුණු හයපහ පනහක්කය  ම් රු බහු 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ තුළිනන න ඳහර්ලි ම්නනතු භනනත්රීයඹකු 

ල ඹනන භු දළුවප  ද් නම්  භච්චයයි. "භු භවළු ඹ ේ - 

ඵළරිඹ  ප හඹනහ  ඳය  ේ". 

හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයප, ෘෂිර්භ, ළවිලි 

ර්භහනනත ඹන අභහතයහංල බහය තරුප,  වො ඇභ ගරු තුනන 

 ද නක්කය ඉනනනහ. අය ඵරනනන  ෝ. ඵළලුත් ඇ ග  නන. අද දින  

හච්ඡහ න ළඹ ශීර්රු අදහශ අභහතයහංල තු නන  වො 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

අභහතයරු තුනන ද නක්කය  ඳයු ඇවිත් ඉනනනහ. ඒ ඇභ ගරු 

තුනන  දනහු ළ් යනනන දීරහ, යනනන ඵළරි වුණු  ද් ක ළන 

ම්ඳහ  නන නන නළ ග  ම් ළඹ ශීර් ළන එතුභහ ථහ  නොය 

සිටිඹහ නම්  වොයි කිඹරහ භු හි තනහ. ථහ වත් ඳො ශේ හ 

ත්තහ. අපි ඒ දළක්කයහ  නන. ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ ේ  රහත් 

එතුභහු දුනනනහ. මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු රළබී 

 ග ඵනන නන විනහ ක තුනයි. විනහ ක තුනු  භොනහ ථහ යනනනද? 

ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ තභනන ේ  රහත් එතුභහු දුනනනත්, 

එතුභහු රුණු හයපහ ඉදිරිඳත් යනනන ඵළරි වුපහ.  

අපි යන  ද් ක ය ට්,  රෝ හ ළදත්, බුද්ධිභත් මිනිසසු 

ඵරහ න ඉනනනහ. තභනන ේ හර හුවර යු  ුව නන, 

තභනන ේ අභහතයහංලඹ  ුව නන ශ යුතු කීභ ඉසු ශහ 

නම්  ම් ඳහර්ලි ම්නනතුු ඇවි කරහ අද    ක කියනනන ඕනෆ 

නළවළ. අද  ශේ    ක කියපු එයි, ඵ් ඉරිඟුර ඇු ළනපු 

එයි, වයක්කය ළන ථහ යපු එයි විතයයි. අවුරුදු පනක්කය  ම් 

ඳහර්ලි ම්නනතු තුශ භනනත්රීම්  වොඵරහ, ඇභ ගම්  වොඵරහ 

අද ද ේත්  ම් ඵර තඩාවහ අත් වරිනන නන නළතු තභත් ඵරඹ 

පිම්ඳ දුනහ.  

 ම් අභහතය භඩා්රඹ ප්රහු අ ප් ඹව ඳහරන යජඹු ඉතහභත් 

ළදත් අනනදමිනන  ම් ආඩාඩු යනනන ඉ් දීරහ,  දයිඹනන ේ 

නහභ ඹනන ත අවුරුදු  දක්කය, අවුරුදු තුනක්කය ඳළත්තු  රහ 

ඉනනන. යු නනන ඕනෆ තළනු අපි අය න  ඳනනනනනම්. අපි 

 ඵො වොභ  කී භුවයි  ම් හයපඹ කිඹනන නන. අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභහත්, රු අභළ ගතුභහත් ඹන  ම් වජීන භන 

තුළිනන ඉදිරි හර හදී අඳු  ම් යු දළළනනත ංර්ධනඹු 

ඔහ තඵනනන පුළුනන. ඒ ළන දළ ක විලසහඹක්කය අඳු  ග ඵනහ. 

ඒ විලසහ හ ඉ නයි භහ ථහ යනන නන. රු ඇභ ගතුභනි, 

එදහ අපි ළභළ තනන සිටි,  ජයසක, හිුපු ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ 

භ ේ ථහ  නස භඟු  ඹොහු ශහ.  

ළවිලි ර්භහනනත ඇභ ගතුභනි, භහ ඔඵතුභහු  ඹෝජනහ  දක්කය 

ඉදිරිඳත් යනහ. භහ නි ඹෝජනඹ යනන නන  ඳො ක ත්රි ෝපඹ 

අයි ග පුත්තරභ දිසත්රික්කයඹයි.  පුත්තරභ දිසත්රික්කය හ  ඳො ක 

ර්භහනනතඹ රැ ළීයභු අපි තත් ළ් පිළි ශක්කය දිඹත් ශ 

යුතුයි. ඳසු ගිඹ යජඹ ඳළ ග හුව ේ රුපිඹ ක 350ු  ඳො වොය 

දුනනනහඹ කිේහු, ඒහ  ඳො වොය  නො යි. ඒ  ඳො වොය සරු 

දළීට භනන, සර පරදහ එ වභපිටිනනභ නළ ග වුපහ. ඒ ස ඹථහ 

තත්ත්ඹු ඳත්යනනන ටික්කය අසීරු රහ  ග ඵනහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහ ලුණුවිර  ඳො ක ඳර් හපහඹතනඹත් එක්කය ම්ඵනනධ  

 රහ, රු බහඳ ගතුභහත් එක්කය හච්ඡහ යරහ, පුත්තරභ 

දිසත්රික්කය හ  ඳො ක ත්රි ෝපඹත් එක්කය ඵළඳුණු, යුු  ඳො ක 

පරදහ  න  දන  ම් ප්ර ද්ල හ  ඳො ක හ ම්ඵනනධ ඹනන 

 ග ඵන ප්රලසනඹු  කනම් විඳුභක්කය  දනනන.  

දීර්ක හරඹක්කය  ගස ේ අහු-අහු ේ  වොයභ, ංචහ, දපඹ 

සිදුයමිනන හඳයහධී අනනදමිනන  ම්  ඳො වොයලිනන අධි  ොමිස 

ළහුහ. එ වභ නළත්නම් රුපිඹ ක 350ු  ඳො වොය  දනන නන 

 ො වොභද? හිතරහ ඵරනනන.  ඳො වොය  නො යි, ඒහු හුමස 

භළටියි දභරහ  ග ඵනන නන. ස එ වභපිටිනනභ ඉයයි. ව 

ඵළට්ටිඹක්කයත් නළවළ. අවුරුද්දක්කය ඇතුශත පරදහ  ඳනනනනන 

කිඹරහ කිේහු ඒ යනන නන  ො වොභද? 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු නිඹමිත හරඹ අහනයි. 
 

ගු අමෝක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அமசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
රු බහඳ ගතුභනි, භහ අහන යනනනම්.  

   ක ව    ක ළනක්කය පී දනනන තන හරඹ 

දනන නන නළවළ.    ක     ක ළනක්කය පී දනනනත් 

අවුරුද්දක්කය විතය තනහ.  ම් ආඩාඩු ඵරඹු ඳත් රහ තභ 

අවුරුද්දයි, භහ කිහිඳඹයි.  ම් ආඩාඩු ේ ළ් පිළි ශ ඉදිරිඹු 

 නඹනනන රුපහයරහ අඳු  ව ඹෝඹ  දනනන.  

භහ ඔඵතුභහු ත එක්කය හයපඹක්කය ඳළවළදිලි කිඹනනනම්.  ම් 

සිඹ කරභ කිඹරහ එතුභහ යඑනනපී එු තභයි ඵළනන නන. ඒ ථහත් 

එක්කය අ ප් හිුපු ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ ළන භු ඳළවළදිලි 

ළඹක්කය භතු වුපහ.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඔඵතුභහු නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගු අමෝක ප්රියන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு அமசரக்க தறரறந்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ අනන යනහ. රු 

දුමිනනද දිහනහඹ ඇභ ගතුභනි, එතුභහ ශඟදී ඔඵතුභහ එක්කය ථහ 

යරහ ජනහධිඳ ගතුභහ ේ ඳළත්තු ඒවිද දනන නන නළවළ. එතුභහ 

අපිු විතයයි ඵළනන නන. ඇභ ගතුභහු ඵළනන නන නළවළ.  ඵො වොභ 

සතු ගයි. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඵො වොභ සතු ගයි ඔඵතුභහු.  

ඊශඟු, රු ඉනනදි අුවරුද්ධ භනනත්රීතුභහ. ඔඵතුභහු විනහ ක 

13 හරඹක්කය  ග ඵනහ. 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ොඳභප  රහක්කය  ග ඵනහද? 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහ ක 13ක්කය  ග ඵනහ. 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
විනහ ක 15ක්කය  ග ඵනහඹ කිඹරහයි කිේ ේ. ඒත් විනහ ක 13ක්කය 

ඇ ග. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු විනහ ක 15ක්කය  ගබුපහ. රු භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන 

භනනත්රීතුභහු විනහ ක  දක්කය  දනනන සිද්ධ වුපහ. 
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ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ඵො වොභත්භ සතු ගයි, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි. අද  ම් 

හය බහ අසථහ ේදී ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ, ළවිලි 

ර්භහනනත අභහතයහංලඹ, භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංලඹ වහ හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයප 

අභහතයහංලඹ ඹන අභහතයහංලරු අදහශ ළඹ ශීර් ළන ථහ 

යන  රහ ේ, ඒ ම්ඵනනධ ඹනන ථහ යනනන භු අසථහ 

රඵහදීභ ළන ඔඵතුභහු සතු ගනනත  නහ.   

පුත්තරභ දිසත්රික්කයඹ නි ඹෝජනඹ යන නහත්තනන ක හ අ ප් 

රු අ ලෝ ප්රිඹනනත භනනත්රීතුභහ පිළිත්තහ, ඳහර්ලි ම්නනතු ේ 

ඉනනන දක්කය, විද්ත්, ඒ හ ේභ ක්රිඹහහරී අභහතයරුනන තුනන 

 ද නක්කය තභයි ඔඵතුභනනරහ ේ  ම් ඹව ඳහරන ආඩාඩු 

නි ඹෝජනඹ යමිනන අද ුයුතු යනන නන කිඹරහ. ශ්රී රංහ 

නිදවස ඳක්කයඹ නි ඹෝජනඹ යමිනන ඳහර්ලි ම්නනතුු ඳළමිණි 

පුද්රඹනන විධිඹු අඳු නන තෝයි,  ම් ආඩාඩු ඳත්හ න 

ඹෆභ වහ අපි එපු උදවිඹ -අපි ඔඵතුභනනරහු රඵහ දුනනුව උදවිඹ- 

දක්කයයි කිඹරහ ඔඵතුභනනරහ පිළිනනන එු. ඊ හ ද පුයහුත්, 

ීටු ලිනන දසරදීත් අපි ඇහු ේ අ  ෝනහ විතයයි. "අඳු ළ් 

යනනන ඉ්  ගබුපහ. නහුත් ළ් යනනන පුළුනනභක්කය  ගබු ඩා 

නළවළ." ඹනහදී ල ඹනන කිඹන අ   ෝනහ තභයි ඇහු ඩා. 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු අභහතයතුභනි, point of Order එක්කය raise යනනන එඳහ. 

භ ේ ථහ ේ අු, භළදු භහ තභ ආ ේ නළවළ. ඒ නිහ ථහ ේ 

අු එන  ක ඉරහ, අදී උත්තයඹක්කය දුනන නොත් ටිනහඹ 

කිඹරහ භහ කිඹනහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 ඳො ක නිළරැදි කිරීභක්කය යනනන ඕනෆ. ඔඵතුභනනරහ අඳ එේ ේ 

නළවළ. ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කයඹ තභයි  භතළන ඉනන නන. ඒ නිහ 

ළරැදි විධිඹු කිඹනනන එඳහ.  
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ තභයි. අපි එේ ේ නළ ග වුපහු ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කය හ 

අපිත් එක්කය ඉනනන ඡනනදදහඹ ඹෝ තභයි ඔඵතුභනනරහ එරහ 

 ග ඵනහ  නන. ඳසු ගිඹ ආඩාඩු ේ ඒ විධිඹු වරිඹහහය ළ් 

ුයුතු යපු අභහතයරු ඉනනනහඹ කිඹරහ අද එක්කයත් ජහ ග 

ඳක්කයඹ පිළිනනන එ ළන අපි තුම්  නහ. [ඵහධහ කිරීභක්කය] ඒ 

ආඩාඩු හර හ හිුපු අඹ තභයි අද තභත් ඉනන නන. ඒ නිහ 

පුළුනන නම් එ වභ හිතරහ තුම්  නනන.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භහ වි ලේ ඹනන කිඹනනන 

ඕනෆ, අ ප් හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයප අභහතයතුභහ 

ළන. එතුභහ එතුභහ ේ '' ේභ'' ව න ගිඹහ. වළඵළයි එතුභහු 

 කලි රළබී නළවළ. නහුත්,  කලි ඵරනන නන නළ ග එතුභහ ළ ඩ් 

ය න ගිඹහ. භහ ඒයි කිේ ේ, භ ේ ථහ ේ භළදු එන  ක 

ටික්කය ඉනනන කිඹරහ. අ ප් දුමිනනද දිහනහඹ අභහතයතුභනි, 

තහුනනනහනන ේ ේ අභහතයහංලඹ ම්ඵනනධ ඹුවත් ඹම් ඹම් 

ං ලෝධන, ඹම් ඹම් හුද ක අඩු කිරීම් ය  ග ඵනහ. ඒහ ළන 

කිඹනනන භහ ළ ක  ේරහක්කය නන නන නළවළ. නහුත් අපි ප්රහර්ථනහ 

යනහ, "භකුළු දළ ක ඵඳිමිනන ඹන, පුස මිනන ඹන ඒ 

 ෝනළඟි කරු  කනමිනන පිවි නනන රළ බ්හ!" කිඹරහ. ඒ 

 ෝනළඟි කරු  දන අ ගවිලහර හුද ක ම්බහයඹ ළන එක්කයත් 

ජහ ග ඳක්කය හ  ම් කිසි   නක්කය අද ථහ යනන නන නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අපි අව න සිටිඹහ එක්කය 

අභහතයයඹකු ේ ළ් ුයුතු ම්ඵනනධ ඹනන ඊ හ  රුණු 

තහක්කය. මිලිඹන 3,000ක්කය 4,000ක්කය වම්ඵ  රහ  ගබුපත් ඒ 

අභහතයයඹහ රුපිඹ ක මිලිඹන 600කිනන 700කිනන ළ් නත්හ 

 ග ඵන තත්ත්ඹක්කය තුශ, එභ අභහතයහංල හ යහජය අභහතයයඹහ 

 ඳයශ  ඳයශහ ඳවය දුනනනහ, ඒ අභහතයයඹහ ේ අර්භපයබහඹ 

ළන කිඹමිනන, ඒ අභහතයයඹහ ේ ුයුතුර දුර්රභ ළන 

කිඹමිනන. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, එක්කයත් ජහ ග ඳක්කය හ 

භනනත්රීරුනන ඒහ දකිනනන ඕනෆ, ඒහ දිවහ ඵරනනන ඕනෆ කිඹරහ. 

රු අභහතයතුභනි, ඒ හුද ක නහස ගඹ ශක්කයහනනන, 

තහුනනනහනන ේ ඒ අභහතයහංලඹු  කනමිනන  ළදිරහ අලය 

ුයුතු යනහ නම්  වො ඵයි භහ හිතනන නන.  අපිත් 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ  වු අනිද්දහු එතළනු ගිහි කරහ,  අ ප් 

ෘෂිර්භ ළුලු ඊශඟු  න ඹනනන  ග ඵන අභහතයහංල 

 ෝනළඟි කර  නනද  ම් කිඹරහ ඒ ළන  වොඹහ ඵරනනන.    

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භු ළ ක ඹනනභ ථහ 

යනනන ඕනෆ ඳරියඹ ම්ඵනනධ ඹනන.  භොද, අ ප්  ඳසු ගිඹ 

ආඩාඩු ේ සිටි තරුප භනනත්රීරුනනු අසථහක්කය රළියරහ, අද ඒ 

භනනත්රීරුනන ඇභ ගරුනන  රහ ළ් ය න ඹනහ.   

ඳරියඹ ම්ඵනනධ ඹනන ථහ යද්දී, ම්ඳව දිසත්රික්කය හ 

අ ප් සුදර්ශිීය ප්රනහනනදුපු ක  ක යහජය අභහතයතුමිඹ දළනන  ම් රු 

බහ ේ සිටින එ  වොයි. ඔඵතුමිඹත්  ම් ළන දනනනහ. ඒ, 

භහිනනද ඹහඳහ අ බ්ර්ධන භනනත්රීතුභහ ප්රහල යනනන ගිඹ 

හයපහ ළන. රු යහජය අභහතයතුමිඹනි, හුරුතෆන කිඹනන නන, 

ඔඵතුමිඹ ේ ුහන භළ ගයප  ොට්කහ හ සථහනඹක්කය. ඳශහත් 

බහ භනනත්රීරිඹ වයවහ ුහන භළ ගයප  ොට්කහ හ ඉවත 

කී සථහන හ විලහර භහියඹහක්කය සිදු  නහ.  

රු සුදර්ශිීය ප්රනහනනදුපු ක  ක යහජය අභහතයතුමිඹනි, ඹව 

ඳහරනඹ ඹු ත්  වෝ  භොනඹම් ආහයඹකිනන  වෝ ුයුතු යන 

ඔඵතුමිඹ, අඳ රු යන යහජය අභහතයරිඹක්කය. ඒ හ ේභ 

ඔඵතුමිඹ, අඳ රු යන හිුපු  ජයසක අභහතයයඹකු ේ ියරි. 

අද ්හ ඳළීය ම් වහුදහක්කය දහ න,   කරම් පිස තෝර 

අය න, එක්කයත් ජහ ග ඳක්කය හ  ඳශහත් බහ භනනත්රීතුමිඹක්කය, භ 

විදයහ ීටක්කයප ව ඳත ක ළණීම් හර්ඹහංල හ සිටින 

නිරධහරිනනු ඵරඳෆම් යමිනන,  ශ්රේසකහධියප ඹනන දුනන ී.නනදු, 

නි ඹෝ තඹු ත් භහයිම් යනන නන නළ ග අද ුයුතු 

යනහ. වළඵළයි රු යහජය අභහතයතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹුත් 

පුළුනනභක්කය නළවළ, එඹ භර්දනඹ යනනන. ඒහු එක්කය එක්කය 

තළනනලිනන අත  ඳවීම්   යනහ. ත්තර ඳළත් තනන අත 

 ඳවීම්   යනහ. ම්ඳව දිසත්රික්කය හ සිටින අ නකුත් 

ඇභ ගරුත් ඒු භළදිවත්  නහ. වළඵළයි භ විදයහ ීටක්කයප 

ව ඳත ක හර්ඹහංල හ සිටින අධයක්කය ජනයහ කයඹහ ඒ සිඹලු 

 දනහු ඹු  රහ ඒහු ඉ් ් දීරහ ඵරහ න ඉනනනහ. ඒ 

අධයක්කයයඹහ අද  ම් නිරධහරිනන ේ කුටි හ ඉනනන පුළුනන.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, ළලි, භළටි, ඳස, ළු  ක 

කිඹනන නන "ජහහයම්" කිඹරහ හිතනනන එඳහ. අද අ ප් භහජඹු 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

 රහ  ග ඵනන නන ඒයි.  ම් භහජඹ සිඹලු  ද් ක විෘ ග 

යරහයි  ඳනනනන නන.  ම්හ ළන ථහ යනනන ගිඹහභ 

කිඹනන නන, "ඔනනන, ජහහයම්හය ඹෝ!" කිඹරහයි.  ම් 

ම්ඳත්රු ඵරඳරඹක්කය  දනහ නම්  වු අනිද්දහු 

සිප්පුරුත් ඵරඳරඹක්කය  දනනන ඕනෆ. ඵරඳර  දනන නන  ම් 

ුයුතු වරිඹහහය නිඹභ භඟු   නනනනයි. වළඵළයි, ඒ 

ජහහයභ සිද්ධ නන නන භ විදයහ ීටක්කයප ව ඳත ක 

හර්ඹහංල හ.  ඳසුගිඹ ආඩාඩු හරර භ විදයහ ීටක්කයප ව 

ඳත ක හර්ඹහංල හ හිුපු අධයක්කයරුනන භඟ අපි  ඵො වොභ 

ශඟිනන ුයුතු ශහ; ථහ ශහ.  ද්ලඳහරන අධිහරිඹක්කය විධිඹු 

අපි ගිහිනන ඒ අධයක්කයරුනන වහු වුපහ.  ම් අධයක්කයයඹහු, 

දිහඳ ගයඹහු දුමිනනද දිහනහඹ ඇභ ගතුභහ ඹළව ලියුම්රු 

කිසිභ උත්තයඹක්කය නළවළ. ඒ ළන  ොඹනන නන, ඵරනන නන නළවළ; 

ඳරීක්කයහ යනන නන නළවළ. භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංල හ නි ඹෝජය අභහතය රු අුවයහධ ජඹයත්න 

භළ ගතුභහු අපි කිඹනහ, "ඔඵතුභහ ඒ ළන ඳරීක්කයහ යනනන" 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ ේ අභහතයහංල හ   කම්රුනන  ම් අධයක්කය 

ජනයහ කු ලියුම් ඹනහ. ඒහ ත ඳවු ත් පනන නන නන 

නළවළ. නහුත් ම්ඳව දිසත්රික්කය හ එක්කයත් ජහ ග ඳක්කය හ සිටින 

භනනත්රීයඹකු, ඇභ ගයඹකු ලිපිඹක්කය ඹපු භනන ඊු අදහශ ුයුතු 

යනහ.  

අද Port City එු විලහර ල ඹනන ළු  ක ඕනෆ  රහ 

 ග ඵනහ. නහුත් ඒ ළන කිසිභ ළ් පිළි ශක්කය, නිඹහභනඹක්කය   

නළ ග ළු  ක ්නහ. නිසි ළ් පිළි ශක්කය නළ ග   ම් 

විධිඹු ගි ඹොත් ඒ ඳරිය ඳද්ධ ගඹ ්හ ළ ුනහ.  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අද භහඔ ඹනන, ළරණි 

 ඟනන  ළලි ක්ඹ ඔළු ේ  ගඹහ න  ෝු අය න එන 

භුවසඹහු රුපිඹ ක 50,000ක්කය ද් වනහ. වළඵළයි, 

තහුනනනහනන ේරහ ගිහිනන  ොඹහ ඵරනනන,  ශ්රේසකහධියප හ 

නි ඹෝ ් යමිනන,  ශ්රේසකහධියප හ නි ඹෝ තුට්ම්ු  

භහයිම් යනන නන නළ ග, ඵළ ෝ ඹනනර දහ න  භවහ 

ඳරිභහප ඹනන ළලි ළණීම් යන වළටි.  

ඒ ළීයම් යන අඹු ීය ග ඹනන කිසිභ දඬුභක්කය  දනන නන 

නළවළ. භ විදයහ ීටක්කයප වහ ඳත ක හර්ඹහංලඹ රුපිඹ ක  ෝටි 

පනන වම්ඵ යනහ.   භභ හර්ඹහංලඹ  දහිර ප්ර ද්ල හ 

කුලිඹු ත්ත  ෝනළඟි කර  ගබු ඩා. අද එභ හර්ඹහංලඹුභ 

අයි ග  ෝනළඟි කරක්කය පිු ෝට් ට් වදහ  න  ග ඵනහ. අද 

අසීමිත විධිඹු මිනිසුනන නන  කලි වම්ඵ යනහ. භධයභ ඳරිය 

අධිහරි ඹනන, භ විදයහ ීටක්කයප වහ ඳත ක හර්ඹහංල ඹනන හුද ක 

වම්ඵ යන භනන ජහහයම්හයඹනනුත් ඉ් දීරහ  ග ඵනහ.  

රු සුදර්ශිීය ප්රනහනනදුපු ක  ක යහජය ඇභ ගතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ 

ම්ඳව දිසත්රික්කය හ ංර්ධන මිම් ේ බහඳ ග විධිඹු  භඹ 

ඹම් කිසි තළනු   නනනන ුයුතු යනනන ඕනෆ.  එ වභ 

නළත්නම්,   ම් ඳරියඹ විනහල නහ. දළනන, ුහන ප්ර ද්ල හ 

ඳරිය හ නනන  දඹක්කය නළවළ. ුහන ප්ර ද්ල හ ඳරියඹ විනහල 

 ශේ, භ විදයහ ීටක්කයප වහ ඳත ක හර්ඹහංල ඹනන. එක්කයත් 

ජහ ග ඳක්කය ආඩාඩු 2001  ර්දී ඵරඹු ආපු  රහ ේ  

 ජඹයහ. ප්රනහනනදුපු ක  ක භළ ගතුභහු, අඳු  ඒ ආඹතනරු කිට්ම් 

 නනන දුනන නන නළවළ. එදහ භ ේ  දයු  ඵෝම්ඵ ළහුහ.  

අපි එදහ අය ඉ කලු ේ ළලි  ෝ දභනනන, භළටි ඳනනන 

 නො යි. අපි එදහ ඉ කලු ේ නිළයදි ්රභඹු හධහයප 

උදළ ක රනන, ක ්නන ළලි  ෝ දභනනන අය  දනනන කිඹරහයි. 

එදහ හිුපු උදවිඹ ඒ ඉ කලීම් භර්දනඹ යනනන  ඵෝම්ඵ වරහ, 

  ක  ගඹරහ ුයුතු ශහ. අදත්, එළනිභ තත්ත්ඹක්කය  ම් 

අධයක්කය ජනයහ කයඹහ නිර්භහපඹ යමිනන  ඉනනනහ. අද, රු 

ථහනහඹතුභහ  භභ බහ ේ නළවළ. රු ථහනහඹතුභහ ේ 

නභ කිඹහ න ඵළ ෝ 7ක්කය, 8ක්කය දභහ  න දිවුරපිටිඹ භළ ගයප 

 ොට්කහ හ කිසිභ  සීභහක්කය නළ ග අක්කයය 25 ළලි ළීයම් 

යනහ. ඒහ ඵරනනන භ විදයහ නිරධහරිනන ඳළත්ත ඳශහ ත් 

ඹනන නන නළවළ; ඒ ක්කය ේර නිරධහරිනන ඹනන නන නළවළ. ඒ ඵ අපි 

ජනහධිඳ ගතුභහු ලිඛිත දළුවම් දුනනනහභ, ජනහධිඳ ගතුභහ ඒ ඉ කලීභ 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංල හ නි ඹෝජය 

ඇභ ගතුභහු  ඹොහු ශහ. එ වත්, අධයක්කයයඹහ ඒහ තුට්ම්ු 

පනන නන නන නළවළ.  

භ විදයහ ීටක්කයප වහ ඳත ක හර්ඹහංල හ අනි ක පීරිස කිඹරහ 

 වො අධයක්කය ජනයහ ක   නක්කය හිටිඹහ. එතුභහ දළනන  ඉනනන 

අධයක්කයයඹහ හ ේ  නො යි. රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ 

කීභකිනන ුයුතු යනනන.  ම් නහස ග යනන නන  ඔඵතුභහ ේ 

දරුනනුත්  ග ඵන ඳරියඹ.  ම් විනහල යනන නන  ඔඵතුභහ ේ 

දරුනනු  ග ඵන ප්ර ද්ලඹ.  අද  ෝනළඟි කරක්කය වදනනන ළලි 

ටික්කය  ොශමු   නන භුවසඹහ ළලි කියුබ් එු කීඹක්කය 

 නනන ඕනෆද? ළලි කියුබ් එක්කය  ොශමු   නනනන 

රුපිඹ ක රුපිඹ ක 25,000ක්කය විතය ඹනහ. ඇයි ඒ? ෘත්රිභ  ම් මිර 

ළ ක යරහ  ග ඵන නිහ. ළලි  ෝදළීට ම් වහ ප්රහවනඹ 

කිරී ම් ඵරඳරරු අලය  නොන  ොනන ද්සි දහරහ, ඒ 

 ොනන ද්සි තුළිනන ෘත්රිභ  ම් මිර  නස යරහ  ග ඵනහ. ඒ 

හ ේභ, අද   ඹක්කය වදහ නනන මිනි කුු උළු ළුඹක්කය නනන 

විධිඹක්කය නළවළ. රුපිඹ ක 15ු, 16ු  ගබුණු උළු ළුඹ අද රුපිඹ ක 

50ු, රුපිඹ ක 60ු ඹනහ. රුපිඹ ක 10,000ු 12,000ු  ගබුණු 

ළලි ටි රුපිඹ ක 25,000ු ඹනහ.  ම් විධිඹු ළ් ුයුතු 

යනන නන  ම් අධයක්කයයඹහ.  භතුභහු ළ්ුවනක්කය, ළ් 

පිළි ශක්කය නළවළ. ඒ .ජන කිඹන අධයක්කයයඹහ අපි දනනනහ. 

අපි එදහ ඉනන  භ විදයහ ීටක්කයප වහ ඳත ක හර්ඹහංලඹු 

හච්ඡහරු වහ ඹනහ.   ජඹයහ. ප්රනහනනදුපු ක  ක භළ ගතුභහ 

එක්කය,  යත් ගුපයත්න භළ ගතුතුභහ එක්කය, ප්රනනන යපතුං 

භළ ගතුභහ එක්කය අපි  ගිඹ අසථහරදී  ම් පුද්රඹහ හිුපු විධිඹ 

අපි දනනනහ. නහුත් අද ළ් යනන නන  ො වොභද? නහුත්,  ම් 

විනහල  නන නන ඳරිය ඳද්ධ ගඹ.  ම් විනහල න ඳරිය ඳද්ධ ගඹ 

ආයක්කයහ ය නනන ්රභඹක්කය ්රභඹක්කය නළවළ.  

අද ද්රුයි, භහියඹහුයි ඒ ක්රිඹහලිඹ ඹු  රහ. ඒ නිහ 

අපි හරුණි ඉ කරහ සිටිනහ,  ම් ක්රිඹහදහභඹ නත්නනන 

කිඹරහ. රු නි ඹෝජය අභහතයතුභනි,  භ විදයහ ීටක්කයප වහ 

ඳත ක හර්ඹහංලඹ නිළයදි භු නනන ඔඵතුභහු කීභක්කය 

 ග ඵනහ. ඔඵතුභහ තරුප අභහතය ය ඹක්කය. ඔඵතුභහු දළක්කයභක්කය 

 ග ඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභනනරහ නන අපි ඉ කරහ සිටිනන නන- 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභහ, ඔඵතුභහු ත විනහ ක  ද හරඹක්කය 

ඳභපයි  ග ඵනන නන. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

 වොයි. භු ඒ හරඹ  ඇ ග.  

රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි, භහිනනද ඹහඳහ අ  බ්ර්ධන 

භනනත්රීතුභහ කිඹපු ආහයඹු ඔඵතුභහ ේ ලිපිඹුත් ඒ 

අධයක්කයයඹහ රනන නන නළවළ; දිහඳ ගයඹහ රනන නන 

නළවළ.  සුදර්ලීය ප්රනහනනදුපු ක  ක යහජය ඇභ ගතුමිඹ ේ ලිපිඹු 

රනන නන නළවළ. ඒ කිසි  දඹක්කය පනන නන නන නළ ග  ම් 
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ඳරියඹ විනහල යනහ. රුපහය  ම් විනහලඹ නත්නනන. 

Port City එ වදරහ ඉය  ද්දී ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ  විනහල 

 නහ. අධි ේගී භහර්ඹ වදරහ  ඉය  ද්දී, ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ  

විනහල  නහ. අද, ඒහු ළ කභ ප්රභහපඹක්කය අහුද්රය නන නන 

ම්ඳව දිසත්රික්කය ඹනන. ම්ඳව දිසත්රික්කයඹ විනහල  න  එ 

ශක්කයහ නනන නම්, නිඹභ ළ්ුවනක්කය භ විදයහ ීටක්කයප වහ 

ඳත ක හර්ඹහංලඹුත්, භධයභ ඳරිය අධිහරිඹුත්  ගියඹ යුතුයි. 

ඒුභ ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹත් එතු විඹ යුතුයි. ඒුභ 

හරිභහර් අභහතයහංලඹත් එතු විඹ යුතුයි.  ම්ඳව නය හ, 

්ත ආනනන හ විලහර   ක ඹහඹක්කය  ග ඵනහ. 
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අුවය සිඩ්නි ජඹයත්න භළ ගතුභහ  ඔඵතුභහ ේ point of 

Order  භොක්කයද? 
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, අනි ක පීරිස කිඹන 

නිරධහරිඹත් එක්කය එතු  රහ   භතුභහ ඳස ළපුහ කිඹරහ 

ථහක්කය  ග ඵනහ. ඒ ඇත්තද දනන නන නළවළ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භනනත්රීතුභනි, ඒ point of Order එක්කය  නො ේ.  

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ point of Order. එක්කය  නො යි. භු වරි නහම්යි, 

ස උ්  හිුපු භනනත්රීතුභහ , අපි ගිහිනන ඵරන  රහ ේ  ඇඳුම් 

නළ ග ස උ් හිුපු භනනත්රීතුභහ  ඔඹ විධි හ  point of Order. 

එක්කය  නහපු එ ළන.  රු භනනත්රීතුභහ, අපි යු වදනනනයි  

 භතළනු ඇවි කරහ  ග ඵනන නන; අපි භ වදනනනයි  භතළනු 

ඇවි කරහ  ග ඵනන නන. ජහහයම්  රුහ නම්  අඳු  භතළනු 

එනනන ඵළවළ. ජහහයම්  රුහ නම් අද අපි  භතළන  නො  යි 

ඉනන නන. එ වභ නම් අපි අද ඉනන නන හිය   කර.   
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

          රු භනනත්රීතුභහ, ඔඵතුභහු නිඹමිත හරඹ අහනයි.  
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் மயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භු  තත්ඳයඹක්කය  දනනන, මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි.  ස 

නළඟපු අඹ අනලය විධිඹු භු  ඵහධහ ශහ. ඒ නිහ භු ඒ 

 ුවු විනහ කඹක්කය  දනනන.  ඳළන ඳළන දඟරන රිශේ හ ේ, 

වයක්කය හ ේ  ථහ යනනන එඳහ.  ම්  වරිඹු  හිතු අය න 

 ම් අභහතයරු 4  දනහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කය හ නභ  ගඹනනන, 

 ම් නිරධහරිනනු   නිඹභ තළන දීරහ  නිරධහරිනන නන අලය ළ් 

ුයුතු ය නනනඹ කිඹරහ  තහුනනනහනන ේරහ නන ඉ කරමිනන 

භභ නිවඬ  නහ.  ඵො වොභ සතු ගයි.   

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහු  ඵො වොභ සතු ගයි.   

ීටශඟු, රු චනනදිභ භ ේ භනනත්රීතුභහ, ඔඵතුභහු විනහ ක 

තුනක්කය  ග ඵනහ. 
 
[අ.බහ. 5.34] 
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,   භය අඹ ළ ඹනන  භහ 

දකින ප්ර ගශීලී  ඹෝජනහ යහශිඹක්කය ඳ ගනහ. ප්රහේධනඹ නිසඳහදන 

ක්කය ේරඹු රහ ඹන ඳරිදි ළරසුම් ස වී  ගබීභ.  ොවි 

නිස'ඳහදන වහ  ඉවශ මිරක්කය රඵහ ළීයභ   ුව නන  ොවි 

හුඳහය මි ග ඇ ග කිරීභ.  ඵළංකු පඹලිනන සිඹඹු 10ක්කය සුළු 

වහ භධය ඳරිභහප නිසඳහදන ර්භහනනතරු අසථහ රඵහ දීභ.  

 ොවිනන ේ ෘෂි ළසුම් වහ  සිඹඹු 50 වනහධහය හිත 

පඹක්කය රඵහ දීභ ළනි  ඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය  ග ඵනහ. 

 ටි ඹනන කිඹනහ නම්,  ඳරි බෝජන යුහ අඩු ය නිසඳහදන 

ආර්ථිඹ ළ ක කිරීභ වහ ප්රඵර උත්හවඹක්කය දයපු  අඹ ළඹක්කය 

වළටිඹු  වඳුනනනනන පුළුනන.  1977නන ඳසු  රංහ ආර්ථි හ 

ඇ ග විඹ යුතු  දළනි  විප්රඹ ස කිරීභ වහ  අද අ ප් යජඹ  

ුයුතු ය  ග ඵනහ.  ම්හ දකින ොු ඒහඵද්ධ විඳක්කය හ 

ට්ටිඹ ළයඬිඹහු භමි ත ක ළවළේහ හ ේ දඟරන එු, "හ" 

කිඹන එු  අඳු යනනන  දඹක්කය නළවළ. 

විඳක්කය හ භනනත්රීරු අද ඳරියඹ ළන ථහ ශහ. භභ  ම් 

හයපඹ ළනත් භතක්කය යනනන ඕනෆ. ඳහුගිඹ හර හ   
භළදච්චි ඹ   ක ළ්  ඳොශක්කය  ගබුපහ. ඒ ඒ හර හ  හිුපු 

භව ඵළංකු අධිඳ ගතුභහු අයි ග  ක ළ්  ඳොශක්කය. ඒ  අක්කයය 
20 විතය ප්රභහපඹ ළ් ියභක්කය. නනදක්කය ු ය න 

detonators  ළනි භවහ ඳරිභහප හ ඹනනර සර ඳහවිච්චි යමිනන  

hammer ර්  ඹොදහ න ඒ  ඳශහතු කිසිභ   නතුු ඇතුළු 
 නනන  දනන නන නළ ග තභයි ඒ ළ්  ඳොශ ඳත්හ න ගි හ.  

ඒ ඳුනන නනන ොුභ හුලිනනභ හනනතහක්කය අතුරුදවනන වුපහ. 
 දන අසථහ ේ ඒ හනනතහ ේ ළමිඹහ ටිඳර්  රොරිඹු ඹු 

යරහ භළරුහ.  ම්හ ළන දහත් ඳරීක්කයප ඳළළත්වු හ 
නළවළ. එ වභ තභයි ඳසුගිඹ හර හ  හිුපු බ්යහ කරු ඳරියඹ 

ආයක්කයහ  ශේ.   

අුවයහධපුය දිසත්රික්කය හ තත් ඳරිය ළුලුක්කය  ග ඵනහ. 
ඳරහර  ප්රහ ද්ශීඹ   කම් ඵර ප්ර ද්ල හ සිු  ක ර ප්රහ ද්ශීඹ 

  කම් ඵර ප්ර ද්ලඹ දක්කයහ න කස ඳුළටිඹ දක්කයහ විහිදුණු 
දඹුලු යිට් කිඹන ග්රළනයිට් ර්ඹ  ග ඵනහ. ඳහුගිඹ හර හ 

විවිධ ජහහයම්හය ඹෝ  ම්  වහ ඵර ඳර  අය න දිගිනන දිුභ 
ළීයම් ුයුතු ශහ. ඒ උදවිඹු අලය  රහ  ගබුපහ,  කි රෝ 

ීටුර් 30 ඳභප විහිදී  ග ඵන  ම් ම්පර්ප භමිබහඹ ග්රළනයිට් 
 ොරිඹක්කය ඵු ඳත් යනනන. ඳු විනහල වීභ, ඳහීයඹ ජරඹු  ක  

කුඩු මිශ්ර වීභ, ඳහ ක  දරුනනු ලසන  යෝ ළශමභ, ම් ව 

හ භමිරු න තුනන ඇතුශත් වීභ  ම් ජහහයම්රුනනු 
කිසිභ ප්රලසනඹක්කය වු ඩා නළවළ. ඒ හ ේභ යහජය ආඹතනලිනන 

ඳහුගිඹ හර හ  ම්හු අලය යන සිඹලුභ ඳවසුම් ළඳයුහ.  
ඒ හර හ නිදනන වෆරීභ ජහ ග ර්තයඹක්කය, ජහ ග යහඳෘ ගඹක්කය  

විධිඹු තභයි  ක්රිඹහත්භ වු ඩා. එ වභ ආඩාඩු යපු උදවිඹ දළනන 
 භතළනු ඇවි කරහ ඵප  කිඹන එ ළන භභ නහම්  නහ.  

      අී.තඹ ළන   ොඹහ ඵරනනන. අුවයහධපුය දිසත්රික්කය හ නිදනන 

වහයහ  ොච්චය විනහල ශහද, අුවයහධපුය දිසත්රික්කය හ ග්රළනයිට් 
්හ  ොච්චය විනහලඹක්කය ශහද කිඹන එ භතක්කය  යරහ 

ඵරනනන.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

භභ  ම් අසථහ ේදී  ම්  රු බහ නන ඉ කරහ සිටිනන නන, 

යහජය  ආඹතන ල ඹනන පුයහ විදයහ, ඳරිය අධිහරිඹ, භ විදයහ 

වහ ඳත ක හර්ඹහංලඹ, දිහඳ ග හර්ඹහරඹ, භවළලි අධිහරිඹ, 

නජීවී ංයක්කයප ළනි ආඹතන අතය භනහ ම්ඵනනධීයපඹක්කය 

ඇ ග යරහ,  ම්   හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරී ම්දී  ඳයසඳය  නොව හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යරහ,  අධීක්කයප  ව නිරීක්කයප  ුයුතු  දළ ක  ර  

සිදු යරහ  දළ ක ඳහරනඹක්කය ඹු ත්  ම් යහඳෘ ග ක්රිඹහත්භ   

යනනනඹ  කිඹහ ඉ කරහ සිටිමිනන භභ නිවඬ  නහ. සතු ගයි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටශඟු, රු නලිනන ඵඩා්හය ජඹභව භනනත්රීතුභහ. 

 

[අ.භළ. 5.37] 
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,   ඔඵතුභහු සතු ගනනත 

 නහ.  භහිදී  භහ රු ජනහධිඳ ගතුභහුත් සතු ගනනත   නහ.   

ඊ හ එතුභහ ඳහර්ලි ම්නනතුු ඇවි කරහ  ඳරියඹ ම්ඵනනධ  ළුලු 

පනහක්කය  නියහයපඹ ශහ. ඳරියඹ රැ නනන ඕනෆ. ඒ 

හ ේභ අ ප් ංර්ධන යහඳෘ ගරු වහනිඹක්කය  නනන  

 දනනනත් ඵළවළ. ඳහුගිඹ හර හ  ඳො ක  ඳො ක ංර්ධන යහඳෘ ග  

පනහක්කය  ඵොයලු, ළලි හ ේ ප්රලසන නිහ  ඳොඩ්්ක්කය ප්රභහද 

 රහ   ගබුපහ.  ඊ හ  ඒ ීය ග ලිහි ක යරහ එභ ංර්ධන ුයුතු 

ඉදිරිඹු  නඹනනන එතුභහ අලය ුයුතු ශහ. ඒ 

ම්ඵනනධ ඹනන රු ජනහධිඳ ගතුභහුත්, අ ප් නි ඹෝජය අභහතය 

අුවයහධ ජඹයත්න භළ ගතුභහුත්  සතු ගනනත  නහ.   

 ම් අසථහ ේදී ළවිලි  ර්භහනනතඹ ළන භහ චන කිහිඳඹක්කය 

ථහ යනනනු ළභළ ගයි. කුරුපෆර දිසත්රික්කය හ භනනත්රීයඹකු 

විධිඹු,  ඳො ක ත්රි ෝප හ භනනත්රීයඹකු විධිඹු අ ප් හිුපු 

ළවිලි ර්භහනනත ඇභ ගතු භකු ව හමිණී දිහනහඹ 

ඇභ ගතුභහ ේ පුර ඹකු න නවීනන දිහනහඹ භළ ගතුභහු   ම්  

ළවිලි ක්කය ේරඹ  බහය දීභ ම්ඵනනධ ඹනන භහ තුම්  නහ. එතුභහ 

ඉතහභ හර්ඹක්කයභ  ම් අභහතයහංල හ ුයුතු ය න ඹනහ. 

අසථහ කිහිඳඹදීභ එතුභහ අ ප් කුරුපෆර දිසත්රික්කයඹු 

ඇවි කරහ,  ළවිලි ක්කය ේරඹු අදහශ  ඳො ක හ කිරී ම්  භඩා්රඹ, 

 ඳො ක ංර්ධන ආඹතනඹ, ඒු ම්ඵනනධ අනිකුත්  ආඹතනත් 

 නනරහ,  ම් සිඹලු හච්ඡහ ශහ.  ඳො ක හ ේ න 

නිසඳහදන  වහ අලය  ළ් පිළි ශ ස යරහ, ඒ ම්ඵනනධ 

සිඹලු  ද් ක යරහ දළනන එහි  ප්ර ගඹ ඵරහ ඳො යොත්තු  මිනන 

සිටිනහ. ඒ හ ේභ  බුද්ධිභත් ී.යප පනහක්කය අය න 

 ග ඵනහ.  දිසිඳි  ඳො ක  ර්භහනනතඹ ම්ඵනනධ ඹනන ඵරන ොු 

ඳහුගිඹ හර හ ඒ ර්භහනනතරුනන ේ ඒහධිහයඹක්කය  ගබුපහ. 

එභ ඒහධිහයඹ ිය දභරහ, තත් කිහිඳ  ද නකුු එභ 

හර්භහනනතඹු ම්ඵනනධ       නනනු එතුභහ  අසථහ රඵහ දුනනනහ. 

 ම් දිසිඳි  ඳො ක නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ර්භහනනත ලහරහ ඇ ග 

ශහ.  දිසිඳි  ඳො ක වහ අඳු   රෝ   ශ  ඳො ශේ  වො ඉ් 

්ක්කය  ග ඵනහ.  ම් ඉ් ් තදුයුත් විෘත කිරීභ 

ම්ඵනනධ ඹනන අපි රු නවිනන දිහනහඹ ඇභ ගතුභහු 

සතු ගනනත  නහ.  

 ම්  ඳො ක ක්කය ේරඹ ළන ථහ යන ොු කිඹනනනු ඕනෆ,  

හරඹක්කය  ත්,  ඳො ක, යඵර් හනන අ ප් ප්රධහන ආදහඹභ ඵු 

ඳත්  රහ  ගබුපහ. නහුත් ඳසුගිඹ හර හ  භභ ක්කය ේරඹ විනහල 

 රහ ගිඹහ. නහුත් අද න ොු නළත තහත්  නවීනන 

දිහනහඹ භළ ගතුභහ ව  ඳො ක ඳර් හප  ආඹතනඹ, ඒ 

හ ේභ  ඳො ක  ංර්ධන භඩා්ර හ බහඳ ගතුභහ ඇතුළු එභ 

නිරධහරි භඩා්රඹ භඟ එතු  රහ ඒ ඉසයවු අය න 

ඹහභු අලය  ුයුතු ංවිධහනඹ යමිනන  ග ඵනහ. අභළ ගතුභ   

 රෝඹ  පුයහ ගිහිනන   ත්,  ඳො ක, යඵර්රු න   ශ   

 ඳොශ ක  ොඹමිනන අ ප් අඳනඹන ආදහඹභ ළ ක ය නනනු 

අලය ුයුතු ය  න ඹනහ. අක්කයය 2, 3  ඳො ක  තු  

 ග ඵන අඹු න හනන වහ   ඳො ක ඳළශ රඵහ දීභ ඉතහභ 

හර්ඹක්කයභ   යනහ.  

ඳසුගිඹ හර හදීත් අපි  ඳො ක ඳළශ  ඵදහ  දීභ ශහ.   ඒ 

හ ේභ  නිරධහරිනන එභ ුයුතු අධීක්කයපඹ යමිනන සිටිනහ.  

ඒහ  ඵදහ දීභ විතයක්කය යරහ ඉනන නන නළ ග  එතළනිනන ඉදිරිඹු 

 ම් ුයුතු ය න  ඹනන නන  ො වොභද, ඒ උදවිඹු ඕනළ 

වන  භොනහද  කිඹන එ ී.නනදු යමිනන, ඒ අඹු දිරි දීභනහ 

රඵහ  දමිනන,  ඳො වොය රඵහ  දමිනන,  තහක්කයණි ආධහය රඵහ 

 දමිනන ුයුතු යනහ.   ඳළශඹ  දනහ, උත්ඹක්කය  ගඹනහ,  

එතළනිනන එවහු ඳළශඹු  භොද වු ඩා කිඹහ  ොඹහ ඵරනන නන 

නළ ග හරඹක්කය  ගබුපහ. අද එ වභ  නො යි. ඳළශඹ දුනනුව ද ේ 

ඉරහ පිඹ යනන පිඹයු  අ ප් නිරධහරිනන ගිහි කරහ  ම් දුනනුව 

ඳළශඹ   ඉසයවු අය න ඹනනන  ොවිඹහ ුයුතු යනහද 

කිඹන එ ඵරමිනන ඒ අලය  ුයුතු යනහ.  ඒ නිහ භභ රු 

නවීනන දිහනහඹ භළ ගතුභහු සතු ගනනත  නහ, වි ලේ ඹනනභ 

 ඳො ක  හ ංර්ධනඹ යනනන  එතුභහ ව එතුභහ ේ 

නිරධහරිනන, අභහතයහංල හ   කම්තුභහ ඹන  ම් සිඹලුභ  දනහ 

 එතු  රහ නනනහ උත්හවඹ  ළන. ඒ  හ ේභ එභ ුයුතු 

තදුයුත් ඉදිරිඹු  න ඹහභු වළකි  ේහයි කිඹහ ප්රහර්ථනහ 

යනහ. 

අපි දනනනහ, අද  ඒහඵද්ධ   කලි හ ඩා්හඹභ  ම් අඹ 

ළඹ දිවහ ඵරනන නන  ඵො වොභ ළයදි  ෝපඹකිනන ඵ.  ම්  

ඉතහභ  වො අඹ ළඹක්කය  කිඹරහ ඒ  අඹ වද ගනන දනනනහ. නහුත් 

 ම් අඹ ළඹ වි ේචනඹ යනහ වළය  න  දඹක්කය යනන නන 

නළවළ. අඩුභ ප නන  ම්   ග ඵන  වො රක්කයපඹක්කය  

කිඹනන නන නළවළ. අඳු භතයි, අපි විඳක්කය හ සිටිඹදී    වො 

 ද් කරු  නොියඹභ  වොයි  කිඹරහ කිේහ.  වළඵළයි ළරැදි 

 ඳනනහ  දන එ ක්කය යදක්කය නළවළ. නහුත්  වො  දඹක්කය වි ේචනඹ 

යන එ අඳු කිසි ේත් අුවභත යනනන  ඵළවළ.   අද  

ඒ ො කරනන  ද්ලඳහරන අනහථඹනන ඵු ඳත්  රහ. 

ඒ ො කරනන  ද්ලඳහරනි ල ඹනන නනනනත්තහය  රහ 

 ග ඵනහ.  භොද, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කය හ බහඳ ගතුභහ තභයි 

රු නභත්රිඳහර  සිරි ේන භළ ගතුභහ.  

එතුභහ ඉනනන තළනු එතු  රහ  ම් ආඩාඩු ඉසයවහු 

 න ඹනනන අලය ලක්කය ගඹ  දනහ  ුවු එතුභනනරහ 

යනන නන තභනන ේ  ඳෞද්ලි අලයතහ ඉසු ය ළීයභ ව 

තභනන ේ  කලි ඩා්හඹ ම්ර සිටින  නත් නහඹයිනන ේ 

අලයතහ ඉසු යනනනු ුයුතු යන එ විතයයි. ඒ නිහ අපි 

ඒ අඹු කිඹනහ  භොන දවම් ළු ළහුත්,  භොන කුභනනරප 

ශත්,  භොන ්හප්ඳ කහරී ක්රිඹහ යනනනු උත්හව ශත් 

 ම් ආඩාඩු ඉසයවු  න ඹහභ ශක්කයනනනු ඵළවළ කිඹරහ. 

2020  නම්  ම් ආඩාඩු ඹනහ. ඒ හ ේභ ඉදිරි 2017, 2018 

ව 2019 ර්රදී ංර්ධන විප්රඹක්කය සිදු  නහ. අපි 

දළක්කයහ  ම් ංර්ධන අඹ ළඹක්කය ඵ.  

රු යවි රුපහනහඹ භළ ගතුභහ ඉදිරිඳත් යරහ  ග ඵනන නන  

 ම් යු ංර්ධනඹ දිලහු  න ඹන අඹ ළඹක්කය. ංර්ධන 

යහඳෘ ග ටි එන විු, 2017, 2018දී රැකිඹහ රක්කය 10ක්කය ඇ ග න 

විු, ආ ඹෝජනඹනන රහ එන විු  ම් යු ංර්ධනඹ  නහ. 

 ම් න විුත්  ම් යුු විලහර ආ ඹෝජන එමිනන  ග ඵනහ. අපි 

දනනනහ ජනහරි න විු- 

1041 1042 

[රු චනනදිභ භ ේ භවතහ] 
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ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලිනන ඵඩා්හය ජඹභව භනනත්රීතුභහ, ඔඵතුභහු  නන ය 

 ගබුණු හරඹ අහනයි. 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි,  භො වොතක්කය  දනනන. 

වම්ඵනන තොු අක්කයය 15,000 ංර්ධන රහඳඹක්කය ඇ ග 

 නහ. ඇයි භහිනනද යහජඳක්කය ජනහධිඳ ගතුභහු වම්ඵනන තොු 

යහඹත් භඟ  ම් ංර්ධන රහඳ ඉසයවු අයනන එනනනු ඵළරි 

වු ඩා? ඇයි  ම් චිනනතනඹ  ගබු ඩා නළත් ත්? එතුභනනරහු ඒ 

විධි හ දළක්කයභක්කය  ගබු ඩා නළවළ. අලයතහ  ගබු ඩා තභනන ේ 

ඵර ොම් යහඳෘ ගලිනන පියවීභ මි, යුු ළ්දහයී යහඳෘ ග 

 නළ කරහ යු උ්ු  න ඹනනනු, යු ඉසයවු  න ඹනනනු 

 නො යි. එළනි දළක්කයභක්කය  ගබු ඩා නළ ග නිහ තභයි ඒ හ ේ 

අහර්ථ යහඳෘ ග  නහ ේ. ඒ අඹ අහර්ථ යහඳෘ ග  නහහ 

කිඹරහ අපි ඒහ නත්නන නන නළවළ. ඒ අහර්ථ යහඳෘ ග යුු 

පරදහයී විධිඹු ස යනනනු අපි ුයුතු යනහ. හරඹ 

රඵහදීභ ම්ඵනනධ මූරහනඹු සතු ගනනත  මිනන, භ ේ ථහ 

අනන යනහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, please. You 

have five minutes. 
 

[தற.த. 5.43] 
 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் மகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

தக  கனகரங்கும் உயப்தறணரௌ் அர்கமப, 

லர்ப்தரசண ற்யம் லக பதோன தொகரகத்து அகச்சு, 

கத்தரறல் அகச்சு ஆகற அகச்சுக்கள் தரடர்தரண 

இன்கந குலறகன றரத்றமன மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

அபறத்ற்கு ன்நற கூயகறன்மநன். இந் ரடு எய றசர 

ரடு. இந் ரட்டின் ததரயபரரத்றன் தொதுதகலும்தரக 

இயப்தது றசரரகும். அந் ககறல் இந் 

றசரத்கச் சரறரண தொகநறல் மத மண்டியுள்பது. 

அமமதரல், லர்ப தொகரகத்துத்கயும் சரறரண 

தொகநறல் மதமண்டும். லர்ப தொகரகத்தும் சரறரகப் 

மதப்தடுகறன்நததரலது றசரம், கரல்கட ற்யம் 

லன்தறடி மதரன்ந துகநககப றயத்றதசய்க்கூடி எய 

சந்ர்ப்தம் கரப்தடுகறன்நது. சரறரண தொகநறமன லர்ப 

தொகரகத்தும் மதப்தடுரணரல் இந் ரட்டின் 

ததரயபரரத்றமன தொக்கற தங்கு கறக்கறன்ந றசரத்க 

றகவும் உச்சபறமன ங்கபரல் மம்தடுத் தொடியும். 

தண்கட கரனத்றமன து அசர்கள் இந் ரட்டில் 

றசரத்க றகவும் மதறப் தரதுகரத்மரடு, லர்ப 

தொகரகத்துத்கயும் றநம்தடச் தசய்றயக்கறநரர்கள். எய 

துபற லர்கூட வீரகக் கடலுக்குச் தசல்னக்கூடரதன்தற்கரக 

து அசர்கள் - து தொன்மணரர்கள் றகவும் றரணரக 

அகக் ககடப்தறடித்துச் தசற்தடுத்றறயக்கறநரர்கள். அந் 

ககறமன, ரங்கலம் லர்ப தொகரகத்துத்கச் சரறரகப் 

மத மண்டும். 

அம்தரகந ரட்டத்க டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

றசரம் தசய்க்கூடி றகவும் பறக்க 16,500 க்கர் 

கரறகள் இயக்கறன்நண. ஆறதம் அந்ப் தறமசத்றல் லர் 

தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. இகண றர்த்றதசய் 

மண்டுதன்நரல், அந் கரறகபறமன றசரத்க 

மற்தகரள்ப மண்டுதன்நரல், தரக்கற 

சதொத்றத்றதெடரண னதுகக ரய்க்கரதனரன்கந 

ற்தடுத் மண்டும். அன்தோனம் அந் 16,500 க்கர் 

தற்கரறககபயும் தசய் தொடியும். இது சம்தந்ரக ரன் 

ற்தகணம அகச்சரறடதொம் கூநறறயக்கறமநன். அந் 

னதுகக ரய்க்கரகன ற்தடுத்றணரல் இந் ரட்டின் 

ததரயபரரத்துக்கு தொக்கறரக றபங்குகறன்ந றசரத்க 

பப்தடுத்க்கூடி எய சந்ர்ப்தம் கரப்தடும். தகப 

அகச்சரௌ் அர்கமப, னதுகக ரய்க்கரலுக்கரண 

றறதரதுக்கலட்கட லங்கள் மற்தகரள்ப மண்டும்.  

அமமம் அம்தரகந ரட்டத்றல் சறயசறய குபங்கள் 

றகவும் அறகரக கரப்தடுகறன்நண. அந்க் குபங்கள் 

தூர்ந்துமதரய்க் கரப்தடுகறன்நண. அகணப் 

தைணகப்தன்தோனம் அந்ப் தறமசத்றமன சறய 

தறர்ச்தசய்ககக மற்தகரள்பவும் தொடியும். அதெடரக 

அர்கலகட ததரயபரரத்க பர்க்கக்கூடி எய 

சந்ர்ப்ததொம் ற்தடும். தகப அகச்சர் அர்கமப, சறய 

குபங்ககபப் தைணகப்தற்கரண றறககப ங்குகறன்ந 

அமமம், லர்ப்தரசணக் கரல்ரய்ககபயும் மம்தடுத் 

மண்டுதன்யம் கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் மகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

அடுத்ரக, தொக்கறரண எய றடத்கக் கூந 

மண்டும். து க்கபறன் கரறகள் ண தரறதரனணத்  

றகக்கபத்றணரல் அதகரறக்கப்தடுகறன்நண. அந்க் 

கரறகலக்குரற அத்ரட்சறப்தத்றங்கள், ஆங்கள் 

அகணத்தும் றசரறகபறன் கககபறல் இயக்கறன்நண. 

சந்றரறகர அம்கரரறன் கரனத்றல் ங்கப்தட்ட உயற 

ஆங்கள், அத்ரட்சற ஆங்கள் அர்கபறடம் 

இயக்கறன்நததரலதும் 2,587 க்கர் கரறக ண தரறதரனத் 

றகக்கபத்றணர் ம்சப்தடுத்றக்தகரள்ற்கரக 

அகடரபக் கற்ககப ரட்டி யகறன்நணர். இகணத் டுத்து 

றயத் மண்டும். இர்கள் 1963ஆம்ஆண்டியேயந்து 

றசரத்கச் தசய்து ந்றயக்கறன்நரர்கள். இர்கபறடம் 

சகன தத்றங்கலம், ஆங்கலம் இயந்தும் இகணத் 

டுத்து றயத்ரறட்டரல் அக ணற உரறக லநனரகம 

ரன் கயதுகறன்மநன். அது றசரறகபறன் கரற; ண 

தரறதரனண றகக்கபத்றற்குச் தசரந்ரண கரற அல்ன. 

ஆகம, அந் டடிக்கககத் டுத்து றயத் மண்டும். 

இது சம்தந்ரக ஜணரறதற அர்கபறடதொம்  

தரறறத்றயக்கறன்மநரம். ஆகம, றக றகரக அற்கந 

றடுறத்து, அந் றசரறகலக்குத் மகரண சறகப 

லங்கள் தசய்துதகரடுக்க மண்டுதணக் மகட்டு, ணது 

உகக தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன். ன்நற.  

  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීටශඟු, රු වර් ද සි කහ නි ඹෝජය ඇභ ගතුභහ. ඔඵතුභහු 

විනහ ක 4 හරඹක්කය  ග ඵනහ. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

[අ.බහ. 5.48] 

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විමද් ක යුතු 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, හරඹ රඵහදීභ පිළිඵ 

 ඵො වොභ සතු ගයි. අද ඳරියඹ ළන ථහ යනනනු සිද්ධ  රහ 

 ග ඵනහ.  භොද,  නොළම්ඵර් භහ හ 04 නි දහ සිු 

 රෝ හ  ඵො වෝ යු ක පිළිත් ඳරිදි,  Paris Agreement එ 

ක්රිඹහත්භ  නනනු ඳුනන ත්තහ. එයිනන අපි ඵරහ ඳො යොත්තු 

නන නන හර්ීටයපඹු ලිනන  ගබුණු උසපත්ඹු ්හ, 

 නනටි ග්රේඩ් අංල 2ු ළ ක  නොන ආහය ඹනන  රෝ හ 

උසපත්ඹ ඳත්හ ළීයභයි. නහුත්  ඵො වෝ යු ක එඟ වුපහ 

 නනටි ග්රේඩ් අංල 1.5 සීභහ ේ  ම්  ගඹහ නනනු.  

නහුත්  ම් දිනර NASA ආඹතන ඹනන ඳශ ශ ප්රෘත් ග 

භඟ අඳු දළන නනනු රළ ඵනන නන,  රෝ හ උසපත්ඹ 

භනිනනනු ඳුනන ත්ත ද ේ ඉරහ ළ කභ උසපත්ඹ  ගියරහ 

 ග ඵනන නන 2016 අවුරුද් ද් ඵයි. ඉනනදිඹහ ේ භවය තළනනර 

 නනටි ග්රේඩ් අංල 51 දක්කයහ උසපත්ඹ ඉවශ ගිහිනන අයප 

මිනිසුනන  ඵො වෝ පනක්කය එයිනන මිඹ ගිහිනන  ග ඵනහ.  

දළනන  ම් ප්රලසනඹ උග්ර  න  වේතු  භඹයි.  භය ඡනනද ඹනන 

ඳත් වුණු ඇ භරිහුව න ජනහධිඳ ග  ්ොන කඩ් ට්රම්ප් කිඹරහ 

 ග ඵනහ ඔහු  ම්  Paris Agreement එ නන ඇ භරිහ ඉත් 

යනනනු ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ කිඹරහ.  භොද, අද න විු 

 ම් හයු ෝරඹු හඵනන් ඹොක්කයයිඩ් හුදහ වරින ප්රධහනභ යු ක 

 ද තභයි චීනඹ ව ඇ භරිහ. ඇත්ත ල ඹනන අද න විු 

ඇ භරිහ හ ේ  දගුපඹු ්හ චීනඹ හඵනන් ඹොක්කයයිඩ් 

හයු  ෝරඹු හුදහ වරිනහ. නහුත් ඔවුනන  ම්  Paris Agreement 

එු එඟ  නනනු ී.යපඹ යරහ  ග ඵනහ.  ම් 

හතහයපඹ තුශ තභයි ශ්රී රංහුත් දිගිනන දිුභ ඵරඳෆම් එ කර 

 නන නන.  ම් වහ අ ප් රු ජනහධිඳ ගතුභහ ඹු ත්  ග ඵන 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ වයවහ  නො ඹකුත් 

ළ් පිළි ශ ස යරහ  ග ඵන ඵ භභ දනනනහ. භවළලි 

ංර්ධන වහ ඳරිය නි ඹෝජය ඇභ ගතුභහයි, භභයි  ොරිඹහ ේ  

Green Climate Fund එු ගිඹහ. 2016 අවුරුද් ද්දී  Green 

Climate Fund එ නන ඉස  කරහභ ව විලහරභ ප්රදහනඹ 

රළබු ඩා රංහුයි. ඒ නන ඇ භරිහුව  ්ොරර් මිලිඹන 38ක්කය 

රළබුපහ. අඳ ඒ හුද ක  ඹොදනනන ඵරහ ඳො යොත්තු නන නන විඹළි 

රහඳ හ ජීත් න කු්හ  ොවීනන ේ -ළ කපුයභ ඒ 

හනනතහනන ේ- ජී නෝඳහඹ ස යනනනයි.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ ේ හරඹ අහනයි. 

 
ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

භහ ලිනන වනන ශ ආහය හ ළ් පිළි ශ ක වයවහ 

රංහ ේ ඳරියඹ රැ ළීය ම් ළ් ුයුත්තු  භභ 

අභහතයහංලඹ දයන දහඹත්ඹු සතු ගනනත  මිනන, එතුභනනරහු 

 ම් හර්ඹඹ ළ කදුයුත්, ඉතහ  වොඳිනන ය  න ඹනනන පුළුනන 

 ේහ!යි ප්රහර්ථනහ යමිනන, භ ේ ථහ අනන යනහ. සතු ගයි. 

[අ.බහ. 5.51] 

 

ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ (මශලෆලි වංලර්ධාන ශළ 

පරිවර නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண - கரயே  அதறறயத்ற ற்யம் 

சுற்நரடல் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 

Mahaweli Development and Environment) 

මූරහනහරඪ රු භනනත්රීතුභනි, භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 

අභහතයහංල හ ළඹ ශීර්ත්, තත් ළදත් අභහතයහංල තුනත් 

ළඹ ශීර්ත් විහදඹු නනනහ  ම් අසථහ ේ භු ථහ යනනන 

අසථහ රඵහදීභ පිළිඵ ප්රථභ ඹනන භභ ඔඵතුභහු සතු ගනනත 

 නහ.   

 භභ ළඹ ශීර්  පිළිඵ අ ප් රු භනනත්රීතුභනනරහ විවිධ 

රුණු, හයපහ ඉදිරිඳත් ශහ. 2015  ර් අනන බහ හදී 

2016 ය  ුව නන ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ එක්කය නනනනදනඹ 

යන  ොු  ඵො වොභ සුඵහදී, යු  වො දිහු  භ වඹ 

න තත්ත්ඹක්කය අඳු  ම් අඹ ළඹ තුළිනන දළකිඹ වළකියි කිඹන 

හයපහ භහ හුලිනනභ සිහිඳත් යනහ.  

ඊ හ අධයහඳන අභහතයහංල හ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහද හදී 

 ඵො වොභ ළදත් අදවස ඉදිරිඳත් වුපහ.  භභ අඹ ළඹ තුළිනන 

අධයහඳන ුයුතුර  ඹදී සිටින අ ප් දුහ දරුනන  ුව නන 

යක්කයප ්රභඹක්කය  ඹෝජනහ ය  ග ඵනහ. අ ප් දරුනනු ඉදිරිඹ 

පිළිඵ ඵරහ ඳො  යොත්තු  ගඹරහ ුයුතු යනනන පුළුනන එළනි 

රුණු හයපහ  භභ අඹ ළ ඹනන ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ අඳ 

වි ලේ ඹනනභ තුම්  නහ. භවය ඩා්හඹම්, භවය 

භනනත්රීරු අදවස  ඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන  ොු  ඳසු ගිඹ අඹ 

ළ ඹනන යුු රඵහ දුනන නන  භොනහද,  නොමි  ක රළ ඵනන නන 

 භොනහද කිඹන හයපහ එක්කය නනනනදනඹ යරහ තභයි  ම් 

අඹ ළඹ  වොද, නයද කිඹහ ී.යපඹ  ශේ; විවිධ භතහද 

ඉදිරිඳත්  ශේ. වළඵළයි, අඹ ළඹක්කය  වොද, නයද කිඹහ අඳ 

ී.යපඹ ශ යුතු  ග ඵනන නන ය ට් සිටින ජනතහු  නොමි  ක 

 වෝ වන ඳදනභ භත  දන ඒ බහඩා්  වෝ අනිකුත්  ේහ භත 

ඳදනම්  රහ  නො යි කිඹන එ අඳ  ඵො වොභ ඳළවළදිලි 

භතක්කය ශ යුතුයි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! 

 ම් අසථහ ේදී රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභහ මූරහනඹු 

ඳළමි පනහ ඇ ග.  
   
අනතුුල ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 

and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 

ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් අභහතයහංලඹු ප්රධහන හර්ඹඹනන 

 දක්කය ඳළරී  ග ඵනහ. ඒහ තභයි, භවළලි ංර්ධන වහ 

ඳරියඹ කිඹන විඹනන  ුව නන අ ප් අභහතයහංල ඹනන 

  යන ුයුතු. භවළලි ංර්ධන කිඹන විඹඹ ළන ථහ 

යන  ොු භභ  භනනන  ම් හයපඹ සිහිඳත් ශ යුතුයි.  
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එදහ දිංත රු හමිණී දිහනහඹ භළ ගතුභහ ආයම්බ ශ 

 කනම් භවළලි යහඳහයඹ ඹු ත්  ම් ය ට් දළළනනත ංර්ධන 

ක්රිඹහලිඹක්කය වුපහු ඳසු අද අ ගරු නභත්රීඳහර සිරි ේන 

ජනහධිඳ ගයඹහ ේ යු  හ තභයි එතළනිනන එවහු ඒ ංර්ධන 

ක්රිඹහදහභඹ ක්රිඹහත්භ නන නන; ළ කභ  ඹෝජනහ ්රභ ක්රිඹහත්භ 

නන නන.   භොද, හුද ක විඹදම් ය ක්රිඹහත්භ යන ඒ 

යහඳෘී.නන අනන න දින හ සිුභ ඒහ හ ප්ර ගපර  ම් ය ට් 

ජනතහු භුක්කය ග විඳිනනන පුළුනන  වුපහ. එඹ එක්කයතයහ විධිඹ 

සුවි ලේෂී අසථහක්කය  ර වනන  ශොත් භහ නිළරැදියි කිඹහ භහ 

හිතනහ.  භොද,  භොන තයම් විඹදම් යරහ,  භොන තයම් 

ංර්ධන යහඳහය ශත්, අහන හ ඒ ංර්ධන හ ප්ර ගරහබ 

ජනතහු රඵනනන ඵළරි තත්ත්ඹක්කය උදහ වු පොත්, යු විධිඹු 

අඳත්, ඒ යහඳෘ ග ක්රිඹහත්භ ශ ඩා්හඹභ ඇතුළු සිඹලු 

 දනහත් ඳයහජඹ වුපහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

සිඹඹු 55කිනන ඳභප ළ් අනන ය  ගබුණු  භොයවනනද 

- කළු ගඟ බහුකාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය ය  ව වන ට ස යයයයස 

85 ප්ර ගඹක්කය අත්ඳත් ය නනන අඳු පුළුනනභ රළබී 

 ග ඵනහ. ජනහරි භහඹ අනන න විු  ම් ජරහල හ තුය 

පුයන හර්ඹඹත් ආයම්බ යනනන ුයුතු සදහනම් ය 

 ග ඵනහ. ඒ හ ේභ, ඊශඟ අවුරුද් ද්  දළම්ඵර් භහඹ න විු 

ළු ඟ  ේ ක  ක ළ් ුයුතු අනන ය, ජරඹ පියවී ම් 

ුයුතු ආයම්බ යනනනත් අඳ ළරසුම් ය  ග ඵනහ.  ම් යුු 

විලහර ආදහඹභක්කය උඳඹනනන, ය ට් විවිධ ප්ර ද්ල ංර්ධනඹ 

කිරී ම් වළකිඹහ  ම් යහඳෘ ග වයවහ උදහ  න ඵ වි ලේ ඹනනභ 

භහ සිහිඳත් ශ යුතුයි.  

 අද ෘෂි ර්භහනනතඹ ව අනිකුත් හයපහ පිළිඵ ථහ 

යන  ොු අ ප් රු භනනත්රීතුභනනරහ කිේහ, "ඹම් ඹම් ප්ර ද්ලර 

හ යන ප්රභහප ත්තහභ ඵයඳතශ ළුලු  ග ඵනහ" කිඹහ. 

වළඵළයි,  භොයවනනද -ළු ඟ ඵහුහර්ඹ  ඹෝජනහ ්රභඹ 

තුළිනන ඳභපක්කය ඹර භව නනනර  වක්කය ුඹහය 87,000ක්කය හ 

යනනන පුළුනන තත්ත්ඹක්කය උදහ  නහ. අද යජ යු ජනතහ 

හුහුප දී සිටින ඉතහභ  ේදීයඹ ප්රලසනඹක්කය තභයි කුඩු උදුය.  

 භොයවනනද- ළු ඟ ඵහුහර්ඹ  ඹෝජනහ ්රභඹ තුළිනන රඵහ 

නනනහ ජරඹ යජ යු ජනතහු රඵහ දීභ තුළිනන එභ ප්රලසනඹුත් 

අඳු එක්කයතයහ විධිඹ විඳුභක්කය රඵහ  දනනන පුළුනන  යි.    

අද  භොයවනනද - ළු ඟ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘ ගඹ 

තුළිනන ඵරහ ඳො යොත්තු නන නන ඒ  ේ කර ඉදිකිරීභ ඳභපක්කය 

 නො යි.  ම්හ හ ජරඹ  ොවි ජනතහු රඵහ දීභ ව බීභු 

ළීයභ ළනි අනිකුත් සිඹලු අලයතහනන වහ ජනතහ අතු ඳත් 

යන ්රභ ේදත්  ම් න ොු ක්රිඹහත්භ නහඹ කිඹන එ 

භභ වි ලේ ඹනනභ සිහිඳත් යනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ඒ හ ේභ දඹුලු ඔඹ සිු ීට ඔඹ දක්කයහ 

ඹම ඇශ ඳද්ධ ග හ ඉදි කිරීම් ුයුතු, නවීයපඹ කිරී ම් 

ුයුතු  ම් න ොු ආයම්බ ය  ග ඵනහ.  භොයවනන ද් 

සිු හුරුළු ළ දක්කයහ ඇශ ඳද්ධ ගඹ ංර්ධනඹ කිරී ම් ළ් 

ුයුතුත්  ම් න ොු ආයම්බ ය  ග ඵනහ.  භොද, ඒ වහ 

අලය ම්පර්ප ප්ර ගඳහදන  නන ය  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ ම් 

ඇශ ංර්ධන යහඳෘ ග හ ළ් ුයුතුත් ය  න ඹනහ.  ම් 

යහඳෘ ග තුන ත්තහභ  ්ොරර් මිලිඹන 675 හුදරක්කය විඹදම් ය 

 ම් යහඳෘ ගර ප්ර ගපර එ වභත් නළත්නම්, ඒහ හ ප්ර ඹෝජන 

ජනතහ අතු ඳත් යනනන පුළුනන නහ. ඊු වම්ඵනනධ න 

අනිකුත් යහඳෘ ගත්  ම් න ොු ක්රිඹහත්භ නහඹ කිඹන එ 

භභ  ම් අසථහ ේදී වි ලේ ඹනන සිහිඳත් ශ යුතු  ග ඵනහ.  

භහ භතක්කය ශ යුතු තත් එක්කය ප්රධහන යහඳෘ ගඹක්කය  ග ඵනහ. 

ඒ භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ ඹු ත් ක්රිඹහත්භ 

න උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘ ගඹයි. එභ යහඳෘ ගඹ 

 ම් න ොු සිඹඹු 61 ප්ර ගඹක්කය රඵහ  ග ඵනහ.  උභහ ඔඹ 

ළන ථහ යන  ොු රු බහඳ ගතුභනි, තත් එක්කය 

හයපහක්කය භතක්කය යනනන ඕනෆ.  

 ම් ය ට් ංර්ධන යහඳෘ ග ක්රිඹහත්භ න ොු ඒ 

ංර්ධන යහඳෘ ග ඉවශුභ  න ඹනනන උත්හව යන 

අසථහ ේදී විවිධ  ද්ලඳහරන ඩා්හඹම් විවිධ ප්ර ඹෝජන රඵහ 

නනන උත්හව යනහ. අපි ඒ ම්ඵනනධ දළපු එ අසථහක්කය 

තභයි, ඵඩා්හය ර ඳළත්තු ගිහි කරහ උද් කෝපඹ යරහ 

කිඹනහ, " ම්  ඳො ශො ඉරි තරනහ. ඹම් ඹම් ඩා්හඹම්රු 

තුය නළ ගනහ. ඒ නිහ වහභ  ම් යහඳෘ ගඹ නත්නනන" 

කිඹරහ.  ම් අඹ ඊු ඳස ේ  භොක්කයද යනන නන? ඵඩා්හය ලිනන 

ඳවශු ඵළවළරහ  භොනයහර ප්ර ද්ලඹු ගිහි කරහ  භොනයහර 

ප්ර ද්ල හ සිු උද් කෝපඹ යනහ, "අඳු තුය  දනනන" 

කිඹරහ.  දඳළත්තුභ උද් කෝප යන  ද්ලඳහරන ඳක්කය 

පිළිඵ අපි ඉ ගවහ හ දහත් දළරහ නළවළ.  

උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ ංර්ධන යහඳෘ ගඹ පිම්ඳ සිටින 

 ද්ලඳහරන ඩා්හඹම් උත්හව යනන නන කුභුද?  ම් 

ඩා්හඹභ ඵඩා්හය රු ගිහි කරහ කිඹනහ, "යහඳෘ ගඹ නතය 

යනනන" කිඹරහ.  භොනයහරු ගිහි කරහ කිඹනහ, "අඳු තුය 

 දනනන" කිඹරහ.  ම් රුණු හයපහ පිළිඵ ජනතහ ළ ක 

ළ ක ඹනන අධහනඹ  ඹොහු ශ යුතුයි කිඹරහ භභ විලසහ 

යනහ.  

 භොනයහර දිසත්රික්කයඹ නි ඹෝජනඹ යන අ ප් හරිභහර් 

වහ ජරම්ඳත් ශභනහයප ඇභ ගතුභහ  ම් අසථහ ේදී  ම් 

රු බහ ේ ඉනනනහ.  භොනයහර දිසත්රික්කයඹ කිඹනන නන 

අ ගදුසය ප්ර ද්ලඹක්කය. ඒ දිසත්රික්කය හ හ ශ වළකි ඉ්ම් 

 ග ඵනහ. ඒ ඉ්ම් හ වහ  ඹොදනනන ඕනෆ. ඒ ඉ්ම්රු 

අලය ජරඹ රඵහ දී ම් ළ් පිළි ශ ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු 

 ග ඵනහ. ඒ හ ේභ  ම් යහඳෘ ගඹ අනන න ොු 

 භහ ොට් 231 ධහරිතහක්කය අ ප් විදුලිඵර ඳද්ධ ගඹු එතු 

යනනන අඳු පුළුනනභ රළ ඵනහ.  

 ම් හ ේ ඩා්හඹම් එදහත් ෆ ළහුහ නම්,  ඳො ක ො කර 

ඉදි   යයිද?  ඳො ක ො ක  ක උභං භහර්ඹ ඉදි   යන  ොු 

 ම් විධිඹුභ ජරඹ නළවළ කිඹරහ උද් කෝපඹ ශ අසථහ 

 ගබුපහ.  ඳො ක ො කර  ේ කර ඉදි යන  ොුත් මිනි ප් 

ප්ර ද්ල හ  ොවි ජනතහ උද් කෝපඹ ශ අසථහ  ගබුපහ. ඒ 

මිනි ප්  ොවි ජනතහු ජරඹ රළ ඵනන නන නළවළයි කිඹරහයි. ඒ 

සිඹලු රුණු හයපහ ත්තහභ අද න ොු ඒහ  නස 

යනනන පුළුනනභ රළබී  ග ඵනහ.  ම් හ ේ ඩා්හඹම් එදහත් 

සිටිඹහ නම්, අද  ඳො ක ො කරත් නළවළ, යනන ුළ මනන විදුලිඵර 

ඳද්ධ ගඹු එතු න විදුලි ඒ ප්රභහපඹත් නළවළ, 

 ොත්භ රනන එතු න විදුලි ඒ ප්රභහපඹත් නළවළ.  

අද  ම් යු  ොවහුද ගිහි කරහ  ග ඵනන නන කිඹරහ අපි 

 කඳනහ ය ඵළලිඹ යුතු  ග ඵනහ. වි ලේ ඹනනභ අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභහ ේ නහඹත්ඹ වහ භඟ  ඳනනවීභ ඹු ත් දළනන යු 

නිළයදි දිලහු  ඹොහු යනනන අඳු පුළුනනභ රළබී 

 ග ඵනහඹ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු නි ඹෝජය ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහු ත විනහ කඹක්කය 

 ග ඵනහ. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු අනුරළධා ජයරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු බහඳ ගතුභනි, ඔඵතුභහ භු ත විනහ කඹක්කය  ග ඵනහඹ 

කිේ නිහ භු  ම් රුණු හයපහ කිඹනනන තයම්  රහ 

ප්රභහපත් නන නන නළවළ. ඒ නිහ රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් 

භනනත්රීරු ඉදිරිඳත් ශ හයපහරු භභ  ඹොහු නනනම්.  

එහිදී වි ලේ ඹනනභ භළණික්කය ර්භහනනතඹ ම්ඵනනධ ඹනන 

සිහිඳත් ශ යුතු  ග ඵනහ. භළණික්කය ර්භහනනතඹ පිළිඵ අ ප් 

භනනත්රීරු කිහිඳ  ද නකුභ ඹම් ඹම් රුණු හයපහ ඉදිරිඳත් 

ශහ. අපි ඳසු ගිඹ හර හ භළණික්කය  භයුු  නළ කරහ 

ප්ර ගඅඳනඹනඹ යන අසථහරදී අඹ  ශේ US Dollars 200යි. 

ඉනන අනතුරු ජහ ග භළණික්කය ව සර්පහබයප අධිහරිඹ වයවහ 

 න අඹ කිරීභක්කය සිදු වු ඩා නළවළ. අද න ොු සිඹඹු 15 

න ඵදු ඳළනවීභක්කය යරහ  ග ඵනහ. අ ප් යුු  න එන 

භළණික්කය  වෝ ඒ සිඹලු  ද් කර ටිනහභ භත ඵදු අඹ යන 

්රභ ේදඹක්කය දළනන වඳුනනහ දීරහ  ග ඵනහ. අපි  ඵො වොභ  

කී භනන අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහත් භඟ  ම් පිළිඵ හච්ඡහ 

ශහ. කිසිදු ආහයඹකිනන ටිනහභ භත සිඹඹු 15 ඵදු අඹ 

කිරීභක්කය සිදු නන නන නළවළයි කිඹන එ  ඵො වොභ ඳළවළදිලි භභ 

 භතළනදි රු භනනත්රීතුභනනරහු සිහිඳත් යනහ. ඒ ව ගඹ 

අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ රඵහ දීරහ  ග ඵනහඹ කිඹන එත් 

වි ලේ ඹනන භභ  භතළනදි සිහිඳත් යනහ.  

ඊශඟු, අද න ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු 

ම්ඵනනධ ඹුවත් විවිධ රුණු හයපහ ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ, 

වි ලේ ඹනනභ ඉ්ම් රඵහ දීභ පිළිඵ. රු බහඳ ගතුභනි,  ම් 

ය ට් න කපත්ඹ ඉවශු  න ඹනනන අඳු ඳළවළදිලි 

ඉරක්කයඹක්කය  ග ඵනහ. ඒ අුව සිඹඹු 28ක්කය වුණු න කපත්ඹ 

සිඹඹු 31 දක්කයහ  න ඹන ළ් පිළි ශක්කය අඳු  ග ඵනහ. වළභ 

අවුරුද්දභ සිඹඹු 0.03කිනන ශ්රී රංහ ේ න කපත්ඹ අඩු 

වුපහ. 2018 අවුරුද්ද න ොු ඒ ප්රභහපඹ සිඹඹු 31 දක්කයහ 

 න ඹන ජහ ග ළ් පිළි ශක්කය අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ තුශ 

 ග ඵනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, ඒ නිහ හි තන හි තන විධිඹු න 

ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු තු ඉ්ම් විවිධ රුණු 

හයපහරු  භොනභ ආහයඹකිනනත් නිදවස යනනන අපි 

සදහනම් නළවළ කිඹන හයපඹ වි ලේ ඹනන  භතළනදී සිහිඳත් 

ශ යුතු  ග ඵනහ.  

අ ප් භනනත්රීරුනන ඉදිරිඳත් ශ හයපහ කිහිඳඹක්කය  ග ඵනහ. 

අ ප් රු (නදය) එස. සි භෝවනන භනනත්රීතුභහ කිේහ, භවළලි 

ම්භහනර, භවළලි ඉ්ම්ර සිංවරඹනන ඳදිංචි යන ළ් 

පිළි ශක්කය ක්රිඹහත්භ  න ඵ. නහුත් කිසිභ ආහයඹකිනන 

එළනි ළ් පිළි ශක්කය ක්රිඹහත්භ නන නන නළවළ.  භොද, ඒකීඹ 

රංහක්කය තුශ වජීන ඹනන ුයුතු යන තත්ත්ඹක්කය අ ගරු 

ජනහධිඳ ගතුභහ අද  ම් යු තුශ නිර්භහපඹ යරහ  ග ඵනහ. සිඹලු 

ජහී.නන වජීන ඹනන ජීත්  න රංහක්කය  ෝනළඟීභ 

 ුව නන  ද්ලඳහරන ල ඹනන සිඹලු  දනහ එු එතු 

 රහයි ඉනන නන. ඒ නිහ භවළලි ඉ්ම් උඳ ඹෝගි ය න කිසිභ 

ආහයඹ සිංවර ම්භහන ඇ ග කිරීභ  වෝ  නත් ඒ හ ේ 

ආ කඳ ර්ධනඹ යන ළ් පිළි ශක්කය ක්රිඹහත්භ  නන නන 

නළවළ කිඹන හයපඹ කී භනන යුතු කිඹනහ. රු 

බහඳ ගතුභනි, ඒ ඒ භනනත්රීයඹහ ේ ඔළු ේ  ග ඵන චිනනතනඹක්කය 

ඳභපක්කය ඵත්, එඹ  ඳො ශො ේ ක්රිඹහත්භ  නොන ඵත්  ම් 

බහු  ඵො වොභ ඳළවළදිලි භතක්කය යනහ.  

අහන ල ඹනන  කිඹනහ, අ ප් අභහතයහංලඹ ඹු ත් 

ඳ ගන ආඹතන 17 ම්ඵනනධ ඹනන ඇ ග  සිඹලු හයපහ 

 ඵො වොභ ලක්කය ගභත් ඉදිරිඹු  න ඹනනන අ ප් නිරධහරිනන 

සිඹලු  දනහ භවනනසි  රහ ුයුතු යන ඵත්, අ ප් අභහතයහංල 

  කම්තුභහ,  අ ග ර්   කම්රු, ඒ හ ේභ යහඳෘ ග 

අධයක්කයරු, අධයක්කය ජනයහ කතුභහ ඇතුළු  සිඹලු  දනහ 2016 

 ර්දී මූරය ප්ර ගඹ ඉවශුභ  න ඹනනන ුයුතු ශ ඵත්. ඒ 

හ ේභ 2017  ර්දීත් අ නකුත් අභහතයහංලරු ආදර්ලඹක්කය 

 න විධිඹු  ම් අභහතයහංල හ ුයුතු යනනන ඔවුනන සිඹලු 

 දනහු ලක්කය ගඹ රළ බ්හ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමිනන ඔඵතුභහු 

සතු ගනනත  මිනන භභ නිවඬ  නහ.  ඵො වොභ සතු ගයි. 
 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු හමිණී විජිත් විජඹහුණි  ොයිහ අභහතයතුභහ.  

ඔඵතුභහ ේ ථහුත්, ඇභ ගතුභහ ේ ථහුත් හරඹ 

 ග ඵනන නන විනහ ක 25යි. ඒ නිහ ඳහර්ලි ම්නනතුු නළත හරඹ 

නනන  නහ. 

 

[අ.බහ. 6.03] 
 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 

ශළ ජවේපත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர - லர்ப்தரசண 

ற்யம் லக பதோன தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 

Irrigation and Water Resources Management)  

රු බහඳ ගතුභනි, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභපහයප 

අභහතයහංලඹ, ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ, ළවිලි ර්භහනනත 

අභහතයහංලඹ ව අ ප් අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ඹු ත් ඳ ගන 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ ඹන  ම් අභහතයහංල 

කිහිඳ හ ළඹ ශීර් අද විහදඹු ළුවපහ.  ෝක්කය භනනත්රීරු 

අදවස දළක්කයවහ. ඒ අදවසර  ඵො වොභ හධීයඹ රුණු  ගබුපහ; 

ඒ හ ේභ වි ේචනත්  ගබුපහ. භවය වි ේචන අඳු අුවභත 

යනනනත් ඵළවළ.  ම් රු බහ ේදී  පිළිතුරු දිඹ  නොවළකි අද 

 භතළන නි ඹෝජනඹ  නොයන යහජය නිරධහරිනන පිළිඵත් 

වි ේචන ඇ ග වුපහ.  

  ේ  තත්, ඒ මිතුරු ප්ර ගවි යෝධතහරු ව තුරු 

ප්ර ගවි යෝධතහරු නිසි ප්ර ගචහය දක්කයමිනන  ම් අභහතයහංලර 

ුයුතු ඉදිරිඹු  නිඹනනන අපි ඵරහ ඳො යොත්තු නහ.  ම් 

 රහ ේ භතක්කය යනනන ඕනෆ, අපි ුයුතු යනන නන නභත්රීඳහර 

සිරි ේන අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ නහඹත් ඹනන ඒ හ ේභ 

අග්රහභහතය රු යනි ක වි්රභසිංව භළ ගතුභහ ේ භඟ  ඳනනවීභ 

ඹු ත් ම්හු ගහදී ආඩාඩුක්කය තුශ ඵ. න හරි ංසෘ ගඹක්කය 

වඳුනනහ දීභුත්,  ම් ය ට්  ොවි ජනතහු භමි හ අයි ගඹ ව 

ජර හ අයි ගඹ රඵහ දීභ වහත්  ම් ම්හු ගහදී යජඹ  දළළනනත 

ඳරිශ්රභඹක්කය දයනහ. අපි භතක්කය යනහ, ඳසු ගිඹ යජඹ හර හ අපි 

ඇභ ගරු ල ඹනන සිටිඹදී, ඒ යජ ඹුවත් විලහර හරිභහර් 

යහඳෘ ග ශ ඵ.  

අ ප් හිුපු හරිභහර් වහ ජර ශභනහයප අභහතය රු 

චභ ක යහජඳක්කය භළ ගතුභහ භහ වි ේචනඹ ශහ. එතුභහ කිේහ, භ ේ 

 ග ඵන භහජ ප්රජහතනනරහදී රක්කයප නළ ග  රහ  ග ඵන ඵ. 

භභ එතුභහ වි ේචනඹ යනනන ඹනන නන නළවළ. නහුත් භභ එතුභහු 

භතක්කය යනහ, භභ භහජ ප්රජහතනනරහදි ඹක්කය; භ ේ ඒ  භහජ 

ප්රජහතනනරහදී රක්කයප තභත් නළ ග  රහ නළ ග ඵ.  අපි 

ම්හු ගහදී ආඩාඩුු එතු  රහ සිටිනන නන අ ප් ඳක්කයඹ න 

ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්කය හ අනනයතහ තඵහ  නයි. ඒ 

අනනයතහ තවවුරු ය න  ම් ම්හු ගහදී ආඩාඩු ඇතු ශේ  

ඹම් නිලසචිත රුණු කිහිඳඹක්කය වහ නිලසචිත හරසීභහු අපි 

එතු  රහ සිටිනහ. භභ හිතනහ,  ඒ එතුවීභ තුළිනන  ම් ය ට් 

ජනතහු හධීයඹ ප්ර ගපර රළ ඵයි කිඹරහ.  
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රු බහඳ ගතුභනි, ර්තභහන හ  භයු ඳත් රහ  ග ඵන 

ආර්ථි, භහජයීඹ,  ද්ලඳහරන ඳරිර්තනඹ තුශ ග්රහීටඹ 

ජනතහ ේ ජන ජීවිතඹ විලහර ල ඹනන අභි ඹෝඹු රක්කය  රහ 

 ග ඵන ඵත් භභ භතක්කය යනනන ඕනෆ. අද ඔවුනනු දුප්ඳත්භ, 

ඵ්ගිනනන, භනනද ඳෝපඹ, කුඩු  යෝඹ ඳභපක්කය  නො යි, 

විවිධ භහජ අභි ඹෝරුත් හුහුප  දනනන  රහ  ග ඵනහ. 

දරිද්රතහ නන  ඳ ශන ඔවුනන ේ ජීන තත්ත්ඹ නංහලීභු අඳු 

 ග ඵන එභ ්රභ ේදඹ නම්  ඔවුනන ේ  ත, ඔවුනන ේ  වේන, ඒ 

හ ේභ ඔවුනනු අලය ඳහීයඹ ජරඹ රඵහ දීභයි. නහුත්  ම් සිඹ කර 

වහ අපි රැසය තළියඹ යුත් ත් ජරඹයි. අපි දනනනහ, අද ඉතහ 

දරුණු විධිඹු හරගුප විඳර්ඹහ  ඇ ග  රහ  ග ඵන ඵ. එ 

ඳළත්තකිනන යු ඇතුශු යදිඹ රහ එනහ. ඒ යදිඹ ඵළවළය 

කිරීභ ශ යුතුයි. ඒ හ ේභ  හරි ර්භහනනතර ධහරිතහ ළ ක ය 

ළීයභත් අලය නහ.  

ඒ අඳු ංතුය ශක්කයනනන එ හධීයඹ  වේතුක්කය 

 නහ.  භ ර  ම් හරි ර්භහනනතර ධහරිතහ ළ ක කිරීභ 

නිඹඟඹු හුහුප දීභ වහත් හධීයඹ  වේතුක්කය  නහ. ඒ නිහ 

 ද්ලගුණි විභතහ,  ද්ලගුණි අඵරඳෆම් අභ කිරී ම් 

යහඳෘ ගඹ ඹු ත් අපි දළළනනත හර්ඹ බහයඹක්කය ඉම් යනහ. ඳසු 

ගිඹ හර සීභහ තුශ එභ හර්ඹ බහයඹ අඳු නිසි  ර ඉම් 

යනනන වළකිවී  ග ඵනහ.  

අපි ළසි ජරඹ බහවිතඹ ප්රලසත කිරීභ වහ භළදිවත්  රහ 

 ග ඵනන නන  ො වොභද කිඹහ  ඳනනනනන භභ  ම් හයපහ ටි 

ඉදිරිඳත් යනනනම්. අපි දනනනහ, ඳසු ගිඹ යජඹ හර හ ජනහරි 

8ළනිදහ ගිං-නි කරහ යහඳෘ ගඹ වහ ළනනසි භහභු මිලිඹන 

4000ක්කය -ියලිඹන 4ක්කය- රඵහ දුනනනහ කිඹරහ. නහුත්, ඒ ුව- දුව 

පිළිඵ විභර්ලනඹ කිරීභු ඹම් කිසි හරඹක්කය තවුපහ. නහුත්, 

ගිවිසුභක්කය අත්නන යරහ  ගබු ඩා නළවළ, ඳරිය ඇළයීභක්කය යරහ 

 ගබු ඩා නළවළ. නිඹමිත ඳරිය ඇළයීභක්කය කිරී භනන ඳසු ඒ ගිවිසුභ 

අත්නන යරහ, ගිං-නි කරහ යහඳෘ ගඹ ආයම්බ යනනන ළියනට් 

ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් ශහ. අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ ේ උඳ දස භත, 

අග්රහභහතයතුභහ ේ භළදිවත් භනන එභ ළියනට් ඳත්රිහ අුවභත 

ය න අපි දළනන ඒ ළ් ුයුතු ආයම්බ යනනන සදහනම් යරහ 

 ග ඵනහ. 

වළ්ඔඹ යහඳෘ ගඹ වහ රුපිඹ ක ියලිඹන 20 වි ද්ල පඹ 

රඵහ ළීය ම්  ඹෝජනහක්කය ළියනට් ඳත්රිහු ඇතුශත් යරහ 

 ගබුපහ. වළ්ඔඹ යහඳෘ ග ඹනන   යනන නන,  භොපයහර 

දිසත්රික්කය හ සිු නළ  ඟනහිය ඳශහ ත් අරුම් බ් ප්ර ද්ලඹු 

ජරඹ  න ඹෆභයි. ඒ හ ේභ කුඹුක්කයනන ඔඹ යහඳෘ ගඹ 

පිළිඵත් භතක්කය යනනන ඕනෆ. ජනහරි භහ හ 27ළනි දහ අපි 

කුඹුක්කයනන ඔඹ යහඳෘ ගඹ ආයම්බ යනහ. ඒ හ ේභ 28ළනි දහ 

ඳවශ භ කතු ඔඹ යහඳෘ ගඹ ආයම්බ යනහ. 

 රු බහඳ ගතුභනි, කුඹුක්කයනන ඔඹ යහඳෘ ගඹ භඟිනන 

 භොපයහර දිසත්රික්කය හ ජනතහ නන තු නනන  දු ඳහීයඹ 

ජරඹ රඵහ  දනනන පුළුනනභ  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ අක්කයය 

13,000ක්කය අසද්දනනන පුළුනන. රු යහජය අභහතය නනත 

 ේනහනහඹ භළ ගතුභහ, ඒ හ ේභ රු දුමිනනද දිහනහඹ 

භළ ගතුභහ,  ප්ර ජඹයත්න භළ ගතුභහ, පී. වළරිනන අභහතයතුභහ, 

චනනද්රහනි ඵඩා්හය ඇභ ගතුමිඹ, ඒ අඹ සිඹලු  දනහභ එතු  රහ 

 ම් භහ හ 28ළනි දහ ඳවශ භ කතු ඔඹ යහඳෘ ගඹ ආයම්බ 

යනනන ුයුතු ය න ඹනහ. 

අපි භ්රපු දිසත්රික්කය හ හුනන දනි ආරු යහඳෘ ගඹ ආයම්බ 

යනහ. ඒ හ ේභ ප්රලසත  ර ජර ශභනහයපඹ කිරීභ 

වහ දළදුරු ඔඹ ජරහල හ  දළනි අදිඹය, භළණික්කය ඟ  දළනි 

අදිඹය, යඹුක්කයනන ඔඹ ජරහල හ  දළනි අදිඹය අපි ආයම්බ 

යනහ. ඹහනන ඔඹ ජරහල හ ළ් අනන කිරීභ වහ  ම් 

අවුරුද් ද් රුපිඹ ක මිලිඹන 5,500ක්කය  නනය  ග ඵනහ.  ඳවශ 

ඌ යහඳෘ ගඹ වහ  ම් අවුරුද් ද් රුපිඹ ක මිලිඹන 150ක්කය 

 නනය  ග ඵනහ. භවහ ෝන ළ යහඳෘ ගඹ ව  ක ඔඹ 

න ෝදඹ යහඳෘ ගඹ වහත් හුද ක  නනය  ග ඵනහ. 

 තෝයහත් භවහ හරිභහර් යහඳෘ ග වහ  නභ රුපිඹ ක 

මිලිඹන 750ක්කය  නනය  ග ඵනහ. භහිඹංන හ,  භොයහන 

ජරහලඹ, අම්ඳහ ර් ළු ක ඔඹ ජරහලඹ, ගුරු ක ඔඹ ජරහලඹ, 

 ෝනර තළනනන ළ, වුඩු කර පිඹය II,   කරස 

න ෝදඹ,  ඳො ශොනනනරු න ෝදඹ, විරඩා කඹ ළ, 

භව කහු ඇශ,  ඳ ගඹහ ෝ  ඳොම්ඳහහයඹ ඹනහදී යහඳෘ ග 

වහත් හුද ක  නනය  ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි,  ම් විධිඹු දළළනනත හරි ංසෘ ගඹක්කය, 

හරි ශිසුහචහයඹක්කය ඇ ග කිරීභ වහ හුද ක  නන යමිනන,  ම් 

 ඳො ශොු ඳ ගත න ෆභ ජර ියනනදුක්කයභ ආයක්කයහ යරහ, 

 ොවිඹහ ේත්, ජනතහ ේත් ප්ර ඹෝජනඹ වහ  ඹොදනනන 

අ ගරු ජනහධිඳ ග නභත්රීඳහර සිරි ේන භළ ගතුභහ ේත්, ඒ 

හ ේභ රු අග්රහභහතය යනි ක වි්රභසිංව භළ ගතුභහ ේත් 

භඟ ඳනනවීභ ඹු ත් අපි ුයුතු ය න ඹනහ. 

ීටු අභතය, ංහ  ද්රෝණි 10ක්කය ්රභහුවකර ස කිරීභ 

වහ අපි දළනුභත් අධයඹන ුයුතු ආයම්බ ය  ග ඵනහ. 

2017 ර් හදී අපි ඒ ුයුතු නිභ යනහ.  තෝයහත් ංහ 

 ද්රෝණි 10 අධීක්කයප ුයුතු වහ ඇ භරිහුව  ්ොරර් 

මිලිඹන 13  ුනන්යඹ අපි එංරනනත හ එයිට්නන ස ඳනනස 

භහභු රඵහදී  ග ඵනහ. වි ලේ ඹනනභ ංතුය අසථහදී 

අපි අුවභනඹ යන ප්ර ගඳත් ග, ඒ කිඹනන නන ආධහය  ඵදීභ, 

ංතුය තර්ජනඹු රක්කයවනන තහහලි හසථහන යහ  ඹොහු 

කිරීභ ආදී ුයුතු වහ, ඊු අභතය ංතුය ඇ ගවීභු  වේතු, ඒ 

පිළිඵ ලිනන දළනළීයභ, ඒ භඟභ ඊු අලය පිළිඹම්  ඹදීභ 

ව  ම් ය ට්භ ආඳදහ ශභනහයපඹ ම්ඵනනධ ඹනන හරිභහර් 

අභහතයහංල හ භළදිවත් වී භනන සි ගඹභක්කය වදරහ, ඒ සි ගඹභ තුළිනන 

අනතුරුදහඹ ප්ර ද්ල වළඳින න, එභ ප්ර ද්ල අනහයක්කයෂිත ප්ර ද්ල 

වළටිඹු නම් යරහ, ඒ භඟිනන ජනතහ හුදහ ළීය ම් ළ් 

පිළි ශක්කය ක්රිඹහත්භ යනනන අපි සදහනම්  රහ ඉනනනහ. 

එ භනනභ අපි ගුරුත් හරි ක්කය ේර ඹනන ඔබ්ඵු  ොස භත 

ජර නිධි ආ යෝඳපඹ කිරීභු  වෝ අතයභළදි ජර රැවුම් 

භධයසථහන ඇ ග කිරීභු ුයුතු ය න ඹනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, අපි දනනනහ, ළරණි ඟ පිුහය ළලීභ 

තුශ  ොශමු දළළනනත ංතුය තර්ජනඹු හුහුප  දනනන 

සිද්ධ වුණු ඵ. ඒ නිහ  ොශම වහ තදහනනන ප්ර ද්ලරු 

ළරණි   ඟනන සිදු න ංතුය තර්ජනඹ වහ සථියහය විඳුම් 

 වීභු දළනන ුයුතු ය න ඹනහ. දළනු  ග ඵන නිර්මිත අද 

දු  නොළශ ඳන නිර්මිත ඵළවිනන ඒහ ප්ර ගංසයපඹ 

යනනන අපි අභහතයහංල 05ක්කය භඟ එතු  රහ ුයුතු 

ය න ඹනහ. දළනු වදිසි තත්ත්ඹක්කය ඇ ග වු පොත් එඹ 

ශක්කයහ ළීයභ වහ අලය ප්ර ගංසයප ුයුතු ප්රධහන 

යහඳෘ ගඹු ඳරිඵහහිය ය න ඹනහ. ඒ ම්ඵනනධ ඹනන 

සථියහය විඳුම් රඵහදීභ වහ අධයඹන ුයුතු ආයම්බ යරහ 

 ග ඵනහ. 

ඊශඟු, හරි ර්භහනනත හදී දළළනනත  ර අඳු  ඳ නන 

 දඹක්කය තභයි ළේ තහවු කර. ළ අං 22ක්කය  ග ඵනහ. 

හභහනය ඹනන බහවිත  නන නන අං 7යි. නහුත් අද න විු  ම් 

එ අංඹක්කයත් නළ ග අ,  ොළු, ියහිරි තත්ත්ඹු අ ප් හරි 

ර්භහනනතඹ ඳත් වී  ග ඵනහ. අ ප් හරි ශිසුහචහයඹ  ගයහය හරි 

ර්භහනනතඹක්කය වළටිඹු අනහත ඳයපුයු දහඹහද යනනන අලය 

1051 1052 



ඳහර්ලි ම්නනතු 

ඳනත්  ම්ම්ඳත් ඉදිරි හදී අපි ස යනහ. ත්භනන යුඹු 

 නොළ ශ ඳන, ය සිඹඹක්කය ඳළයණි ආඥහ ඳනතකුයි අඳු 

 ග ඵනන නන. ඒ නිහ ත්භනන යුඹු ළශ ඳන හරි ඳනත් 

 ම්ම්ඳතක්කය ස යරහ ඳහර්ලි ම්නනතුු ඉදිරිඳත් යනනන අපි 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ.  

ඊශඟු, වබහගිත් න්ත්තු වහ ජර ශභනහයප 

ළ්ුවන ළනත් වි ලේ ඹනන භතක්කය යනනන ඕනෆ.  භභ අංලඹ 

භඟිනන ශභනහයපඹ යුව රඵන භවහ හරිභහර් යහඳෘ ග 

45හි හරිභහර් උඳඳද්ධ ග හ - ඵදුම් ඇශ ව  ත් ඇශ- 

 භ වයුම් වහ න්ත්තු ුයුතු ඹම් ප්රභහපඹක්කය  ොවි ංවිධහන 

 ත ඳයහ දීභු ුයුතු ය  ග ඵනහ. එහි මිනිස එක්කය දින 

ටිනහභ රුපිඹ ක 60,000ක්කය  නහ.  

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහු ත විනහ ක  දු අඩු හරඹක්කය  ග ඵනන නන. 

 

ගු  ගළය ණී විජිත් විජයහුණි මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

 වොයි, රු බහඳ ගතුභනි.  

2016.10.18ළනි දින ජර ම්ඳත් භඩා්ර හ විදයහහයඹ 

 ත ජර විලස  කප ඳයහමිී.නන -ඳළයහීටුර්- 9ක්කය වහ ව ගඹ 

අඳු හිමි රහ  ග ඵනහ. අපි ඹහඳනඹු ගිඹහ; භ්ශපුු ගිඹහ. 

ඒ විතයක්කය  නො යි. ෆභ දිසත්රික්කයඹුභ ගිහිනන හරි 

ර්භහනනතඹ පිළිඵ  ග ඵන ප්රලසන -ළුලු- ළන හච්ඡහ ශහ. 

ඒ හච්ඡහ යපු ප්රලසන -ළුලු-  විලහර ප්රභහපඹක්කය අඳු විහ 

නනන පුළුනනභ රළබුපහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, අනන ල ඹනන වි ලේ භතක්කය කිරීභක්කය 

යනනන ඕනෆ. භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ ඹු ත් 

ඳහරනඹ න නහුත් අඳ විසිනන ක්රිඹහත්භ යන යත්භරහන 

ළ් ඳොශ ම්ඵනනධ ඹනන කිඹනනන ඕනෆ. අඳු ඒ  බහය  දනනන 

කිඹරහ අ ගරු ජනහධිඳ ගතුභහ කිේත් තභ බහය දීරහ නළවළ. 

නහුත් අපි හුනන දහි ආරු වයස යරහ භහ කඔඹ අහු ඩා පිුහනන 

 දොයම් 06ක්කය ඉදි යරහ  ග ඵනහ. ඒ  දොයම් hydraulic ්රභඹුයි 

වදරහ  ග ඵනන නන. ඒ හ ේභ සුප්රු භහවි කආරු අහු ඩා  දොයම් 

නවීයපඹ ය  ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, අ ප්  ොවි ජනතහ ආයක්කයහ යනනන 

වි ලේ ළ් පිළි ශ ක ආයම්බ යරහ  ග ඵනහ.  ම් ආයම්බ 

යපු ළ් පිළි ශ ක පිළිඵත්, අ ප් අභහතයහංල ඹනන 

  යන ුයුතු පිළිඵත් විසතය යනනන හර  ේරහ නළවළ. 

ඒ නිහ භ ේ ථහ ේ ඉ ගරි  ොු වළනනහඩ් හර්තහු ඇතුශත් 

කිරීභ වහ භහ වභළගත* යනහ. රු බහඳ ගතුභනි, භහ 

ඔඵතුභහ නන රුපහ නන ඉ කරහ සිටිනහ, රුපහය එඹ 

වළනනහඩ් හර්තහු ඇතුශත් යනනනඹ කිඹරහ.  රහ ේ වළටිඹු 

 න යනනන  දඹක්කය නළවළ.  ඵො වොභ සතු ගයි. 
 
වභළමේවය මත තබන ද කාළමේ ඉිනරි මකො ව: 
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 

රු බහඳ ගතුභනි, ඒ විතයක්කය  නො යි. හරගුප තත්ත් වහ ළේ 

අහුණුර ජර භට්ුභ සඹංක්රීඹ පනඹ ය ම් ප්රේපඹ කිරීභ වහ 

ඹනනරඹක්කය ඉදි ය  ග ඵනහ. එහි නිසඳහදන හරඹ දින 07යි; විඹදභ රුපිඹ ක 

2,25,000.00යි.  ම් ඹනනරඹක්කය දළනු භ්රපු උනනනච්චි ළ ේ ඳරීක්කයප 

වහ වි යරහ  ග ඵනහ.  භයිනන ංතුය ශක්කයනනන පුළුනන. ඒ හ ේභ 

ළු ක ඔඹ ජරහල හ පිුහනන  දොයම් වළදුහ. එහි ඵය  ුොනන 12යි. 

වයි ඩ්රොලික්කය ජළක්කයලිනන තභයි එඹ ක්රිඹහත්භ  නන නන. විඹදභ රුපිඹ ක 

මිලිඹන 58යි. 

භළදිරිගිරිඹ පිප් අහු ඩා  දොයම් අලුත් ළ කඹහ ඳසු ගිඹ ඔක්කය තෝඵර් 

භහ හ ආයම්බ ශහ. එහි විඹදභ රුපිඹ ක මිලිඹන 38යි.  ම් නිහ ීටු ඳස ේ 

භළදිරිගිරිඹ නයඹ ජර ඹනන ඹු  නන නන නළවළ. ගිං ඟ  ඳොම්ඳහහය හ 

 ඳොම්ඳ  ොුස අලුත්ළ කඹහ ශහ. අලුත්ළ කඹහ ය නනන ඵළරි එ 

 ඳොම්ඳඹක්කය හරඹක්කය  ගස ේභ අතවළය දභහ  ගබුපහ. නහුත්  භය ඳළඹ 

04කිනන අලුත්ළ කඹහ සිදු ය  ගබුපහ.  

ඊශඟු පුත්තරභ හරි රහඳ හ ඹහ අහු ඩා ීටුර් 12 ප්රභහප හ 

 ේට්ම්  දක්කය ළරසුම් යරහ  ග ඵනහ. ඒ වහ ඇසත ම්නනතු රුපිඹ ක 

මිලිඹන 40යි. 2017  ඳඵයහරි භහ හ එහි ළ් ුයුතු ආයම්බ යරහ 2017 

අ ෝසතු භහ හ අනන යනහ. අඳු ළඹ වු ඩා අහුද්රය වහ ගිඹ 

විඹදභ විතයයි.  භහිදී ඉංජි නනරු බී.එච්.එම්.පී. අහුණුහු කරභ භවතහ ව 

ඹහනනත්රි ඉංජි නනරු අභ ක වි්රභහයච්චි භවතහ නන වහ හර්ඹ භඩා්ර ඹනන 

ඉම් ව  ේඹ ඉවළිනනභ අඹ ශ යුතු  නහ.  ම් ුයුතු ම්ඵනනධ ඹනන 

 ුනන්ර් ඳටිඳහටිඹු ගිඹහ නම්  ොඳභප විඹදම්  නහද;  ොඳභප 

හරඹක්කය ත නහද; උඳ ද්ල හසතු වහ  ොඳභප හුදරක්කය  නනන 

 ේවිද; පුත් ඳත් දළනනවීම් හසතු කීඹක්කය  ේවිද? දළනන ඒ සිඹ කරභ ඉ ගරියි. 

 භඹ පර්හදර්ලඹු එවහ ගිඹ ඳයභහදර්ලඹක්කයභ  ේහ! කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ 

යනහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, ෘෂි නිසඳහදන වහ පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ ඹු ත්, 

වී හ ේ හභහනය අසළනනන ඉවශ නළංවීභ වහ  කනහල බහවිතඹ අඩු කිරීභ 

වහ  වක්කය ුඹහර් 524 බීජ ඳළශ විසුරුම් හ ්රභඹ -parachute method- 

ක්රිඹහත්භ ය න ඹනහ.  රොකු ලුව බීජ හිඟඹු පිළිඹභක්කය  ර  ද්හ 

යහඳහය හ භේ ඵ කඵ කි රෝග්රෆම් 8,650ක්කය හ ය බීජ කි රෝග්රෆම් 500ක්කය 

නිසඳහදනඹ යන රද අතය එහි ටිනහභ රුපිඹ ක මිලිඹන 7ක්කය  නහ.  

ඉඟිනිමිටිඹ භවහ හරිභහර් යහඳහය හ වීර අඹ ළ ක කිරීභ වහ 

ියසට් නිසඳහදනඹු  ඹොදහ ළ නන BG MA 2 වී ප්ර දදඹ 2016 ඹර 

නනන හ අක්කයය 175 හ ය  ග ඵනහ. සිඹලු ඳහර්ලසර 

වබහගීත් ඹනන රිදීඵළඳි ඇශ යහඳහය හ ක්කය ේර දින ළ්ුවනක්කය සිදු ය 

 ග ඵනහ.  රෝ ඳරිය දිනඹු භහීට රඔඹ ඉවු ර් උප ඳළශ 1,000ක්කය 

යහජහංනඹ  නනහසි හර්ඹහර හ ම්ඵනනධීයප ඹනන සිම්හ  ග ඵනහ.  

ඊශඟු,  තු හ ංර්ධනඹ ඹු ත් අම ඳළශ 1,427ක්කය,  දෝම් ඳළශ 

612ක්කය,  ඳො ක ඳළශ 5,980ක්කය,  දළුම් ඳළශ 220ක්කය සිම්වීභ වහත්,  ෝ 

ඉ්ම්ර    ක  වක්කය ුඹහර් 159ත්, ඳළ ඳො ක  වක්කය ුඹහර් 65ත්, ජු 

 වක්කය ුඹහර් 29ත් සිම්වීභ වහත් අලය ම්ඵනනධීයපඹ වහ 

ඳවසුයපඹ ය  ග ඵනහ.  

භවජන දුක්කයළනවිලි වහ ඳළමිණිලි 2,225ක්කය රළබී  ග ඵන අතය ඉනන 

2,132ක්කය වහ විඳුම් රඵහදී  ග ඵනහ. ඒ අුව විඳුම් රඵහ දී ම් ප්ර ගලතඹ 

95යි.  

ඒ විතයක්කය  නො යි. ය 50ක්කය ඳළයණි ජර ම්ඳත් භඩා්ර හ ඳළයණි 

 ෝනළඟි කර  ුවු අ ගනවීන භව ක 8කිනන යුත් හර්ඹහර ංකීර්පඹක්කය 

ඉදි කිරීභ වහ ඵත්තයහු කර,  ්නනසි ක  ොබ්ඵෆඩු ප්ර ද්ල ඹනන ියම් 

 ොුක්කය රඵහ  න  ග ඵන අතය රුපිඹ ක මිලිඹන 220 විඹදමිනන එහි ළ් 

ුයුතු ආයම්බ කිරීභු නිඹමිතයි. 

ජරඹ හිඟ ප්ර ද්ලර වඳුනහත් අධිධහරිතහ නන යුත් නර ළිං උඳ ඹෝගී 

ය නිමිනන ඵවුර් භධයසථහන සථහපිත ය ඒ තුළිනන ඳහීයඹ ජරඹ  ඵදහ 

වරින ඵවුය වහ ජරඹ ළඳ ඹන යහඳෘ ගඹ දළනු  ඳො ශොනනනරු, 

අුවයහධපුයඹ වහ  භොනයහර දිසත්රික්කය ඇතුශත් අලයතහ අුව සිඹලු 

ඳශහත් ආයපඹ න ඳරිදි ක්රිඹහත්භ යනහ.  

අඵරනන නර ළිං ප්ර ගංසයප ළ් පිළි ශ  කනමිනන සිදු යමිනන 

ඳ ගන අතය, දළනු නර ළිං 150ු අධි ප්රභහපඹක්කය අලුත්ළ කඹහ ය 

බහවිතඹු රඵහ දී   ග ඵනහ. නිඹඟඹ නිහ සිම ඇ ග  ඳොකුණු, වි ක වහ 

ජරඹ ආ යෝඳපඹ ශ වළකි ප්ර ද්ලර  යොනන භ් ඉත් ය ප්ර ගංසයපඹ 

ශ යුතු ආහයඹ පිළිඵ උඳ දස රඵහ දීභ ව ඒහ අු භත ජර ඳරීක්කයප 

භධයසථහනඹ සථහඳනඹ ය අධයඹනඹ කිරීභ ආයම්බ ය  ග ඵනහ. ඒ 

තුළිනන ඉදිරි හදී නිඹඟ තත්ත්ඹනන ඇ ග වු වොත් භත ජරඹ බහවිතඹ වහ 

්රභ ේදඹනන ස ශ යුතු  නහ.  

1053 1054 
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අුවයහධපුය දිසත්රික්කය හ දිගුහලීන භත ජරඹ අධයඹනඹ වහ දළුවත් 

කිරී ම් ළ්ුවනන ඳළළත්වීභ සිදු ය න ඹනහ. එහිදී සථහපිත යන රද 

නිරීක්කයප ජහර හ ජර නිඹළදි එතු කිරීභ 100, ජර හම්ඳ ක විලස  කපඹ, 

ජර හඹන ඳළළත්වීභ, භනනනහයම් දිසත්රික්කය හ හුණු ක ජරධය පිළිඵ 

අධයඹනඹ, ජර නිභහනඹ වහ ජර හම්ඳ ක විලස  කපඹ,  ඳොම්ඳ ඳරීක්කයප 

සිදුකිරීභ, ේනිඹහ වහ කිලි නොච්චි දිසත්රික්කයර සිදු යන රද භ ජර 

අධයඹනඹ, ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳ හ භත ජර නිභහන ඳද්ධ ගඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ, හරගුණි විඳර්ඹහඹනන  වේතු නන ශ්රී රංහ ේ  යශ ආනනන 

ජරධය ඳද්ධ ගඹු  සිදු විඹ වළකි ෘජු වහ ්ර ඵරඳෆම් පිළිඵ අධයඹනඹ, 

කුඩු  යෝ ඳ ගන ප්ර  ද්ලර ජර හ ගුපහත්භබහඹ අධයඹනඹ කිරීභ, 

කුඩු  යෝගීනන පිළිඵ දත්ත එක්කයරැස කිරීභ, ජර හම්ඳ ක යහඹනි 

විලස  කපඹ වහ ඵළය රෝව විලස  කපඹ කිරීභ,  ඳො ශොනනනරු වහ 

ත්රිකුපහභරඹ දිසත්රික්කයර හලීන කුඩු  යෝඹ ඳළ ගය ඳත්නහ ප්ර ද්ලර 

ජර හ ගුපහත්භබහඹ අධයඹනඹ කිරීභ, කිරිඳි ඔඹ  ද්රෝණි හ භත ජර 

විදයහත්භ අධයඹනඹ, ළරණි ඟ නිම්න හ භත ජර විදයහත්භ 

අධයඹනඹ, විඹළි රහපීඹ ප්ර ද්ලර වදිසි අලයතහනන වහ නර ළිං ඉදි 

කිරීභ, විඹලි රහපීඹ ප්ර ද්ලර අත් ඳොම්ඳ පුනරුත්ථහඳනඹ කිරී ම් 

යහඳෘ ගඹ, චුනනනහම් ප්ර ද්ල හ  ත ක හනනදු වීභ භඟිනන භත ජරඹ දපඹ 

වීභ ම්ඵනනධ අධයඹනඹ,  භොනයහර දිසත්රික්කය හ  ෝනංආය ග්රහීටඹ ජර 

 ඹෝජනහ ්රභඹ ංර්ධනඹ කිරීභ, ළරණි ඟ පිුහය ළලී භනන ංතුයු 

වසුව ප්ර ද්ලර ළිං පිරිසිදු කිරී ම් ළ්ුවන, හරහ වු ර් සිදුවී ම්දී 

ඵරඳෆභු රක්කය ව ප්ර ද්ලර ළිං පිරිසිදු කිරී ම් වහ ජර හම්ඳ ක ඳරීක්කයහ කිරී ම් 

ළ්ුවන ආදී ළ්ුවනන ක්රිඹහත්භ යනහ. ඊු අභතය උතුරු භළද 

ඳශහත් ආයපඹ න ඳරිදි කුඩු  යෝ නිහයප ළ් පිළි ශ තුශ ජර හ 

ගුපහත්භබහඹ ඳරීක්කයහ කිරීභ වහ රුපිඹ ක මිලිඹන 19 විඹදමිනන 

අුවයහධපුය හ යහඹනහහයඹක්කය ඉදි නහ. 

ජර අඳවිරක්කයඹ ළශළක්කයවීභ ව භත ජර හ ගුපහත්භබහඹ ව 

ප්රර්ධනහත්භතහ ඳරීක්කයහ කිරී ම් ඳවසු වහ ඹහඳනඹ අද්ධද්වීඳඹ 

 ක්කයනනද්ර  ොු නිමිනන ේනිඹහ ඳ රයි, ඕභනනත හර්ඹහරඹ ඉදි කිරීභ වහ 

රුපිඹ ක මිලිඹන 50 හුදරක්කය  නනය  ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ජර  ද්රෝණි ආ ඹෝජන ළරසුම් ස කිරීභ ඹු ත්, 

 ද්ලගුණි විඳර්ඹහරු ඔ යොත්තු  දන ජර ආ්රිත ඹටිතර ඳද්ධ ග ඇ ග 

කිරීභ ප්රධහන  ොු  න, හරි ඳද්ධ ගර ඇශ ක, ඉවුරු, ජර ඳහර 

 භරම්, ංතුය ඳහරනඹ යන  ේලි ව ජරඹ  ඵදහ වරින අ නකුත් 

උඳහං පිළිය කිරීභ ව ළ කදියුණු කිරීභ, ජර ළලීම් නිහ සිදු විඹ වළකි 

අනතුරුදහඹ භහර් ඳද්ධී.නනර ඳහරම්, ඵෝක්කයකු ළ කදියුණු කිරීභ ව ඵෆවුම් 

සථහයීයපඹ කිරීභ, නහඹ ඹෆම්රු තර්ජනඹ වී ඇ ග ඳහ කර ඵෆවුම් 

සථහයීයපඹ කිරීභ ව NBROහි තහක්කයණි වළකිඹහනන ළ කදියුණු කිරීභ 

වහ මූරය දහඹත්ඹ දීභ යුව රඵනහ.  

ඊශඟු, යහඳෘ ග වහ මූරය ආ ඹෝජනඹ රුපිඹ ක මිලිඹන 14,382යි, ශ්රී 

රංහ යජඹ විසිනන රුපිඹ ක මිලිඹන 235යි, හුළු ආ ඹෝජනඹ ඇ භරිහුව 

 ්ොරර් මිලිඹන 110යි. ඒ විතයක්කය  නො යි. නහඹ ඹෆම් තර්ජනඹු රක්කය ව 

ඳහ ක 18 සථහයියපඹ වහ ළරසුම් ස යමිනන ඳ ගනහ.  ම් 

ඹු ත් ප්රදහනඹ ය ඇ ග ඳළ ක්කය. ංයහ 03යි. ටිනහභ රුපිඹ ක මිලිඹන 

130.5යි.   ම් ඹු ත් භවුවය භවහභහඹහ විදයහර හ අනහයක්කයෂිත ඵෆවුම් 

සථහයියපඹ කිරීභ, භවුවය ඵහලිහ විදයහර හ අනහයක්කයෂිත ඵෆවුම් 

සථහයියපඹ කිරීභ,  කනනද නිසක විදයහර හ ඵෆවුම් ඳළ ග ඵළම්භ ඉදි 

කිරීභ සිදු   යනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ගිං - නි කරහ ජරහල වළයවුම් යහඳෘ ගඹ ත් තොත්, 

යහඳෘ ග හ හුළු පිරිළඹ ඇ භරිහුව  ්ොරර් 690.00යි. චීන හ ළම්සි -

CAMCE- භහභ  භඟ ඉංජි නනරු, ප්රම්ඳහදන වහ ඉදිකිරීම් - EPC - 

 ොනනරහත්තුක්කය වහ ගිවිසුභක්කය අත්නන ය  ග ඵනහ. 

ඳවශ භ කතුඔඹ ජරහල යහඳෘ ගඹ ත් තොත්, එහි හුළු පිරිළඹ රුපිඹ ක 

මිලිඹන 12,000යි.  භභ යහඳෘ ගඹ ඹු ත් ීටුය 3,590 දිගිනන යුත්  ේ කරක්කය, 

අරීඹ  ේට්ම් හිත පිුහනක්කය, දකුණු ඉවුය වහ භධයභ ල ඹනන  ො යොේ 

තුනක්කය ඉදි කිරීභ භඟිනන කන ීටුය මිලිඹන 209 ධහරිතහකිනන යුත් ජරහලඹක්කය 

ඉදිකිරීභු  ඹෝජිතයි. 

අ ග ර් ජරඹ ළඳයීභ ම්ඵනනධ ඹනන ත් තොත්, යහඳහය හ අක්කයය 

24,450යි, අ ගහුරිප්පු යහඳහය හ අක්කයය 6,230යි, හණිජ  බෝ හ කිරීභ 

අක්කයය 675යි. ඒ විතයක්කය  නො යි. ත කපිටිර ජරහල යහඳෘ ග හ හුළු 

පිරිළඹ ඇ භරිහුව  ්ොරර් 174යි. එඹ උභහ ඔඹ වයවහ දළනු ඳ ගන 

ඵත්භළ ක කර අහුප පිහිටි සථහනඹු කි.ීට.03ක්කය ඳභප ඉවළිනන හුණුළටිඹ -

 දභුඳළරළස- ග්රහභඹ ප්ර ද්ල හ ඉදි කිරීභු  ඹෝජිතයි. ඉදි   යන 

 ේ ක  ක උ ීටුය 46යි. ජරහල හ ධහරිතහ කන ීටුර් මිලිඹන 15.8යි. හ 

යුව රඵන හ ියම් ප්රභහපඹ  වක්කය ුඹහය 668යි. ඵර උත්ඳහදනඹ 

ගිහ ොට් ඳළඹ 51.3යි.  

භධයභ ඳරිභහප හරි යහඳෘ ග ඹු ත්,  ඵනනතය ඟ දකුප ඉවුය යදිඹ 

රහ ඒභ ළශළක්කයවී ම් යහඳෘ ගඹ පුනරුත්ථහඳනඹ   යනහ. කුරුපෆර, 

පුත්තරභ දිවහත්රික්ක මදක ම අයත් ලන ආකළරය  ිළහි ළ ිනමබන දෆදුු  ය 

ජළ ලයළපිිනය වහත් ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 13,540යි. 

ජරහල ධහරිතහ කන ීටුය මිලිඹන 75යි. හරි ඳරිඹ අක්කයය 27,000යි. 

ප්ර ගරහභී  ොවි ඳවු ක ංයහ 11,500යි. 

ඊශඟු   වයර ජරහල යහඳෘ ගඹ II  පිඹය වහ ඇසත ම්නනතු 

හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 2,900යි. ජරහල ධහරිතහ කනීටුර් මිලිඹන 64යි. හරි 

ඳරිඹ  වක්කය ුඹහය 10,000යි. ප්ර ගරහභී  ොවි ඳවු ක ංයහ 8,000යි.  

යඹුක්කයනන ඔඹ ජරහල යහඳෘ ගඹ II  පිඹය වහ ඇසත ම්නනතු හුදර 

රුපිඹ ක මිලිඹන 3,970යි. ජරහල ධහරිතහ කන ීටුය මිලිඹන 56යි. හරි 

ඳරිඹ  වක්කය ුඹහය 1,423යි. ප්ර ගරහභී  ොවි ඳවු ක ංයහ 2,300යි. ඹහනන 

ඔඹ ජරහල යහඳෘ ගඹ ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 22,000යි. ජරහල 

ධහරිත කන ීටුය මිලිඹන 169යි. හරි ඳරිඹ  වක්කය ුඹහය 5,696යි.  

රු බහඳ ගතුභනි, 2016 ජලි අනන න විු  යහඳෘ ග හ ප්රධහන 

 ොු  බෞ ග ප්ර ගඹ භහ විසතය යනනනම්.  ප්රධහන  ේ ක  ක ඳස ළ් 

සිඹඹු 78ක්කය අනන. ළළලි  ේලි I  ොනනක්රීට් පිුහන සිඹඹු 80කිනන ළ් 

අනන. ළළලි  ේලි II ඳස ළ් සිඹඹු අනන වීභ සිඹඹු 76යි. ළළලි 

 ේලි  III ඳස ළ් සිඹඹු 27ක්කය අනන. ළළලි  ේලි IV ඳස ළ් සිඹඹු 

47කිනන අනන.  

ඳවශ ඌ ළ කු්හ /භධයභ හරි භහර් ංර්ධන යහඳෘ ගඹ වහ 

ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 550යි. ප්ර ගරහභී ඳවු ක ංයහ 2,500යි. 

2016 ජලි භ විඹදභ රුපිඹ ක මිලිඹන 586.45යි. භව ෝනහ ළ වහ විඹදභ 

රුපිඹ ක මිලිඹන 84.80යි.  බෞ ග ප්ර ගඹ සිඹඹු 56යි. ප්රධහන  ේ ක  ක 

ඉදිකිරීම් සිඹඹු 95යි.  ො යොේ ඉදි කිරීභ සිඹඹු 85යි. පිුහන ඉදි කිරීභ 

සිඹඹු 8යි. යරඳනහ ඉදිකිරීභ සිඹඹු 20යි.  භොයහප ජරහල යහඳෘ ගඹ 

ත් තොත් ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 1,700යි. ජරහල ධහරිතහ 

කනීටුර් මිලිඹන 16.53යි. හරි ඳරිඹ අක්කයය 1,300යි. ප්ර ගරහභීනන ංයහ 

1,000යි. ඇ ක  ක ළ ජරහල යහඳෘ ග හ ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 

467.38යි. ජරහල ධහරිතහ කනීටුර් මිලිඹන 2.25යි. ප්ර ගරහභීනන ංයහ 

1,000යි. ළු ක ඔඹ ජරහල යහඳෘ ග හ ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 

148යි. ජරහල ධහරිතහඹ අක්කයය අ ක 7,800යි. හරි ඳරිඹ අක්කයය 1,500යි. 

කුඹුක්කයනන ඔඹ ජරහල යහඳෘ ග හ ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක මිලිඹන 

6,000යි. ජරහල ධහරිතහ කනීටුර් මිලිඹන 55යි. හරි ඳරිඹ න ඉ්ම් 

ප්රභහපඹ අක්කයය 1,000යි, ඳ ගන ඉ්ම් ප්රභහපඹ අක්කයය 3,000යි. ප්ර ගරහභී 

ඳවු ක ංයහ 6,000යි.ගුරු ක ඔඹ ජරහල යහඳෘ ග හ ඇසත ම්නනතු හුදර 

රුපිඹ ක මිලිඹන 780යි. හරි ඳරිඹ  වක්කය ුඹහය 810යි.ප්ර ගරහභී ඳවු ක 

ංයහ 2,400යි.  ෝනරතළනනන ළ වහත් ඇසත ම්නනතු හුදර රුපිඹ ක 

මිලිඹන 55ක්කය නහ. 

රු බහඳ ගතුභනි, ගිං ඟ ංතුය ඳහරන යහඳෘ ගඹ පුනරුත්ථහඳනඹ 

කිරීභ වහ හුළු පිරිළඹ රුපිඹ ක මිලිඹන 700යි. යහඳෘ ග හරඹ භහ 36යි. 

2016 ප්ර ගඳහදන රුපිඹ ක මිලිඹන 125යි. 2016 ජලි භ විඹදභ රුපිඹ ක මිලිඹන 

32.47යි. 

ඊශඟු හරිභහර්  දඳහර්ත ම්නනතු ඹු ත් ක්රිඹහත්භ න අ නකුත් 

භවහ ඳරිභහප යහඳෘ ග වළටිඹු,  ේලි ආයක්කයප වහ ජර ම්ඳත් ළරසුම් 

යහඳෘ ගඹ, ළ ක අදහනම් හිත  ේලි වහ පිළිඹම්  ඹදීභ, විලහර  ේලි 80ක්කය 

වහ මූලි ආයක්කයප ඳවසුම් ළඳයීභ,  ේලි හිමිම් ංවිධහන ලක්කය ගභත් 

ය පුහුණු කිරීභ, වි ලේෂිත උඳයප ළඳයීභ ව අධයඹනඹ, උභහ ඔඹ ඳවශ 

නිම්න ංර්ධන යහඳෘ ගඹ  ඳනනහ  දනනන පුළුනන.  හරි ඳරිඹ අක්කයය 

3,200යි. න හරි ියභ අක්කයය 11,000යි. ඇසත ම්නනතු පිරිළඹ රුපිඹ ක 

මිලිඹන 9,352යි. 2016 ය අ යහඳෘ ගඹ අනන කිරීභු ඵරහ ඳො යොත්තු 

 නහ. 2016  ර් රුපිඹ ක මිලිඹන 2,400 ප්ර ගඳහදන  නන ය 

 ග ඵනහ.  

 භහිදී, ප්රධහන  ොුස  ල ඹනන, අලි ොුආය ජරහලඹ ඉදි කිරීභ -කන 

ීටුය මිලිඹන 6.5- සිඹඹු 80ක්කය ළ් අනන ය  ග ඵනහ. කු්හ ඔඹ ජරහලඹ 

ඉදි කිරීභ -කන ීටුය මිලිඹන 40.0- සිඹඹු 25ක්කය ළ් අනන ය  ග ඵනහ. 

වඳහනහර ළ ේ ධහරිතහඹ ළ ක කිරීභ -කන ීටුය මිලිඹන 6.5 සිු කන 

ීටුය මිලිඹන 14 දක්කයහ- සිඹඹු 80ක්කය ළ් අනන ය  ග ඵනහ. 

ඊශඟු අලි ොුආය සිු කු්හ ඔඹ දක්කයහ ප්රධහන ඇශ භහර්ඹ ඉදි කිරීභ -

කි.ීට. 36 උභං භහර්ඹ ඇතුශත්, න  ඹෝජනහ කි.ීට. 18.5, කි.ීට. 0.4, කි.ීට. 

2.5 උභං භහර්ඹ ඇතුශත්- සිඹඹු 30ක්කය, කු්හ ඔ හ සිු සිංවරඹහභ ළ 

දක්කයහ ප්රධහන ඇශ භහර් ඉදි කිරීභ -කි.ීට. 30- සිඹඹු 20, ප්රධහන ඇ ශේ 

වඳහනහර ම් ඉවුය ඉදි කිරීභ -කි.ීට. 11- සිඹඹු 25යි." 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ඵො වොභ සතු ගයි. ීටශඟු, රු දුමිනනද දිහනහඹ 

ඇභ ගතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.15] 

 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ (කිෂිකර්ම අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு துறந் றசரரக்க - கத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 

රු බහඳ ගතුභනි, අද ද ේ ඳහර්ලි ම්නනතු තුශ හච්ඡහ 

 රුණු ප්රධහන අභහතයහංල කිහිඳඹ ළඹ ශීර් පිළිඵ අදවස 

ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ අපි ඉතහභත් තුම්  නහ.  

භහ වි ලේ ඹනනභ සතු ගනනත  නහ, ආඩාඩු ඳක්කයඹ 

නි ඹෝජනඹ යමිනන  ම් විහදඹු ම්ඵනනධ  රහ අදවස ප්රහල 

ශ අ ප් රු අභහතයතුභනනරහ, රු භනනත්රීතුභනනරහ සිඹලු 

 දනහුභ. ඒ විතයක්කය  නො යි.  

රු චභ ක යහජඳක්කය හිුපු ථහනහඹතුභහ ප්රහු විඳක්කය හ 

රු භනනත්රීතුභනනරහ සිඹලු  දනහුභත් භ  ේ  ෞයීයඹ සතු ගඹ 

 ම් අසථහ ේදී පුද යනහ. ඒ හ ේභ භහ  ම් අසථහ ේදී 

ඉ කලීභකුත් යනහ. ෘෂිර්භ අභහතයහංල ඹනන සිදු විඹ යුතු 

හයපහ ම්ඵනනධ ඹනන ඔඵතුභනනරහ  ඹෝජනහ යහශිඹක්කය ඉදිරිඳත් 

ශහ. ඒ සිඹ කර පිළිඵ අඹ ළඹ විහද හදී ථහ යනහ 

ඳභපක්කය  නො යි, 2017 ය තුශ ඒහ ක්රිඹහත්භ යනනන 

ඔඵතුභනනරහ සිඹලු  දනහභ ක්රීඹ දහඹ  නනනඹ කිඹන 

ආයහධනහත් භහ  ම් අසථහ ේදී යනහ.  

 අ ප් නත් නිලහනනත භනනත්රීතුභහ භතක්කය ශහ, ෘෂිර්භ 

ඇභ ගරු විසිතුනන ද නක්කය හිටිඹහඹ, භහ තභයි විසිතුනනළනිඹහ 

කිඹරහ. භභත් ඒ හයපහ ළන   ොඹහ ඵරනනන ඕනෆ. එ වභ 

නම් රු බහඳ ගතුභනි, විසිතුනනළනි ෘෂිර්භ අභහතයයඹහ 

විධිඹු අද භු සිද්ධ  රහ  ග ඵනන නන, ෘෂිර්භ ඇභ ගරුනන 

විසි ද දනකුු යනනන ඵළරි වුණු, හර්ථ ය නනන ඵළරි වුප 

අයහුණු ඉම් යරහ, ඒ තළනු ෘෂි ර්භහනනතඹ  න ඹහභයි. 

ඒයි භු බහය  රහ  ග ඵනන නන. ඒ වහ අී.ත හ සිදු වුණු 

ළයදි  ත්රුම්  න, අී.ත ඹනන ඳහ්ම් ඉ න  න, එභ ළයදි 

නළත තහක්කය  නොන  ේ ුයුතු යමිනන, හිුපු ෘෂිර්භ 

ඇභ ගරුනන විසි ද දනහභ ඵරහ ඳො යොත්තු වුණු ඉරක්කයඹු  ම් 

ෘෂි ර්භහනනතඹ  න ඹෆ ම් කීභ තභයි භු ඳළරී 

 ග ඵනන නන. ඒ නිහ අද දින ඉදිරිඳත් යපු ඒ සිඹලුභ  ඹෝජනහ 

ඉතහභත් ඕනෆමිනන පිළිනනනහඹ කිඹන හයපහත් භහ භතක්කය 

යනනන ඕනෆ. 

අ ප් රු අුවය කුභහය දිහනහඹ භනනත්රීතුභහ භතක්කය ශහ, 

ජඹ ො ක නභළ ග පුද්රඹකු පිළිඵ. එතුභහු අහධහයපඹක්කය 

න නිහ එභ හයපහ පිළිඵ විසතය ථහ යනනන භහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නන නන නළවළ. නහුත් එතුභහ ඇහුහ, 

"ඳරීක්කයපඹක්කය සිදු නහද?" කිඹරහ. ඳරීක්කයපඹක්කය සිදු නහ. එභ 

ඳරීක්කයපඹ ඉතහභත් ඉක්කයභනිනන අනන යනනන අපි ුයුතු 

යනහ. එතුභහ  ඳනනහ දුනන ආහයඹු දළනන ප්රභහදඹක්කය  රහ 

 ග ඵනහ. එභ ප්රභහදඹු ජඹ ො ක කිඹන පුද්රඹහත්  

කිඹනනන ඕනළ.  භොද, ඳරීක්කයපඹ වහ ළපු  රහ ේ ඔහු 

භහ කීඳඹක්කය වි ද්ලත රහ ඉරහ  ග ඵනහ. ඔහු යදරු 

නිහ  දෝ දනන නන නළවළ, ඔහු  ම් ඳරීක්කයප ුයුතුරු වබහගි 

 රහ නළවළ.  ම් ම්ඵනනධ ඳහර්ලි ම්නනතු  ේ භවජන  ඳත්ම් 

පිළිඵ හය බහ අ ප්   කම්තුභහ නන විභසුහඹ කිඹරහ 

කිේහ. ඒ සිද්ධිඹු අදහශ එ වභ විභසීභක්කය  රහ නළවළ. ඒ 

හ ේභ ඔහු ශ්රී රංහ භහන හිමිම්  ොමිභු ඉදිරිඳත් යපු 

ඳළමිණි කර නිසප්රබ ය  ග ඵනහ. ඒ නිහ  නනන ඇ ග, ඔහු 

ආඹතනඹ භඟිනන ව අභහතයහංල ඹනන ඳත්න ඳරීක්කයපඹ 

වහ වරිඹහහය වබහගි  නොනන නන. 

රු බහඳ ගතුභනි,  ම් ය ට් ෘෂි ර්භහනනතඹ ළන ථහ 

යන ොු,  ෘෂි ර්භහනනතඹ  ම් ය ට් ආර්ථිඹු ලක්කය ගඹක්කය 

න ආහයඹු  ඹොදහ නනන තභයි  භය අඹ ළ හදී සිඹලු 

ළරසුම් ස ය  ග ඵනන නන කිඹරහ අපි සිඹලු දනහභ දනනනහ. 

 ම් බහ ේ අදවස දළක්කයව රු භනනත්රීතුභනනරහ නන, 

ඇභ ගතුභනනරහ නන කිඹවුණු එ හයපඹක්කය තභයි, 

"අභහතයහංලරු  නනයන හුද ක ප්ඳහදු යරහ"යි කිඹන 

හයපඹ. අ ප් රු ියභ ක යත්නහඹ භනනත්රීතුභහ ථහ 

යන ොු, ඳසුගිඹ අඹ ළ හදී දීරහ  ගබුණු හුද ක, ඒ ළඹ 

ශීර්ඹනන කිඹමිනන ළවිලි ර්භහනනත ඇභ ගතුභහ භඟ ථහ ඵව 

යනහ භහ දළක්කයහ. භහ කිඹනනන උත්හව යනන නන, එතුභහ 

එ වභ කිඹපු එ ළරැදියි කිඹන එ  නො යි. නහුත් අඹ 

ළඹදී අඳු අලය යනන නන, ඳසුගිඹ අවුරුද් ද් යපු ළ ඩ්භ 

ඊශඟ අවුරුද් ද්ත් යනනන  න යි. ඒ ළරැදියි. අපි ඹම්කිසි 

අවුරුද්දු ඹම්කිසි ළරළසභක්කය වදනහ නම්, ඒ ළරළසභ 

ක්රිඹහත්භ වුපහ නම්, ඊශඟ ර්ඹු තත් ඉදිරි පිම්භක්කය තඵනහ 

මික්කය, "ඳසු ගිඹ අවුරුද් ද්  ම් ළඹ ශීර්ඹු  භඳභප  නන 

 රහ  ග ඵනහ.  ම් අවුරුද් ද්  ෝ?" කිඹහ ප්රලසන යන එ 

භහ හිතන වළටිඹු එතයම්  වො  දඹක්කය  නො යි.  
     

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ියභ ක යත්නහඹ භනනත්රීතුභහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ඔඵතුභහ කිඹනනන. Point of Order ඕනෆ නළවළ.  

    
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ ේ  රහ  නන. භහ අද ථහ  ශේ නළවළ. ඔඵතුභහු 

ළරැදිරහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
භහ නනන. ඔඵතුභහ  නො යි, රු සුනි ක වඳුනන නත් ග 

භනනත්රීතුභහ. භහ නනන, භහ  නනන. 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහු  ෝක්කය යදිනහ. 
 

ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
නළවළ. ඔඵතුභහ භභත් එක්කය එළි හදී ථහ ශහ  නන. ඒයි 

භු භතක්කය වු ඩා. 
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කිඹන ඳණිවු්ඹත්  ම් අසථහ ේදී  රඵහ  දනනන ඕනෆභ 

 ග ඵනහ.  

හිුපු  ෘෂිර්භ ඇභ ගතුභහ,  භහිනනද  ඹහඳහ අ ඵර්ධන  

භළ ගතුභහ  ම් බහ ේ ඉනනනහ. ඔඵතුභහයි භහයි  හදඹු 

ඳළුලුපහ,  ඳරතුරු ළන ථහ යනනන  ගිහිනන. හිුපු රු 

අභහතයතුභනි,  අපි  ම් න විු  ජහ ග ආවහය නිසඳහදන 

ළ්ුවන ඹු ත් ප්රධහන  ඵෝ කිහිඳඹක්කය  වඳුනහ  න,  

ඔඵතුභහ කිඹපු, ඒ හ ේභ ලිනන  අඳු ය නනන  ඵළරි වුප, 

සඹං ඳෝෂිත වීභ වහ අලය ළ් පිළි ශ දළනන ය  න 

ඹනහ. 2016 සිු 2018  නතුරු ජහ ග ආවහය නිසඳහදන 

ළ්ුව නන ඉරක්කය රඵහ දීරහ, ඒ  ඉරක්කය වරිඹු වඳුනහ 

නනනහද කිඹන හයපඹත්  ොඹහ ඵරන  ළ්ුවනක්කය  ම් 

අභහතයහංල ඹනන ක්රිඹත්භ  නහ. භභ ඔඵතුභනනරහ නන 

ඉ කලීභක්කය යනහ.  ක්රිඹහත්භ න  ම් ළ්ුව නන ඹම් අඩු 

ඳහඩුක්කය  ග ඵනහ නම්, ඒ ම්ඵනනධ ඹනන ඔඵතුභනනරහ  ේ  

අදවස උදවස ඉදිර්ඳත් යනනන,  අපි ඒහ බහය නනන සදහනම්.  

අ ප් ය ට් ඳරතුරු හු ම්ඵනනධ හයපහත් කිඹනනන 

ඕනෆ.  ම් ය ට් ජනතහු  වො  ෞය ම්ඳනනන ජීවිතඹක්කය ත 

යනනන නම්, දු  ඳශතුරු ග්රෆම් 200ක්කය නනන  ඕනෆ  කිඹරහ 

 ෞය අභහතයහංල ඹනන කිඹනහ. හිුපු රු ඇභ ගතුභහ කිඹපු 

 ද් වරි. අද අඳු නනන ඳරතුරු නළවළ. අ ප් ම්ර  ත් ත් 

 ගබුණු ඳරතුරු ඳළශඹ  අද නළවළ. අද අ නෝදහ   කඹක්කය 

 ොඹහනනන නළවළ.  ම් හ ේ විලහර අර්බුදඹ අපි ඳළුලිරහ 

 ග ඵනහ.  ම්  ම් ඹවඳහරනඹ ආඩාඩු හර හ, 2015නන 

ඳස ේ ඇ ග  ච්ච  දඹක්කය  නො යි.  ම් දීර්ක හරඹක්කය 

 ගස ේ  ඳරතුරු හ ලක්කය ගභත්  නොකිරීභත් එක්කය  ච්ච 

හයපඹක්කය.   

අ ප් අභහතයහංල ඹනන  ෘෂිර්භ  දඳහර්ත භනනතු ඹු ත්   

අවුරුද්දුභ වදනන නන ඳරතුරු ම්භහන සිඹඹයි. අවුරුද්දු 

ඳරතුරු ම්භහන සිඹඹක්කය වදරහ අපි අවුරුදු කීඹක්කය  ම් ළ ඩ් 

යනනනද?  ඒ නිහ අපි ළරළසභක්කය වදහ ත්තහ, ය ඳවක්කය  තුශ  

ඳරතුරු ම්භහන ඳව ශොසදහවක්කය වදනනන.  ම් ය ට් ම්භහන  

 ගසදහවක්කය  ග ඵනහ. එයිනන ම්භහන ඳව ශොසදහවක්කය ඳරතුරු 

ම්භහන ඵු ඳත් යනහ.  ො වොභද අපි  ඒහ ඳරතුරු 

ම්භහන  ඵු ඳත් යනන නන?   

ෆභ භුභ එ ර් හ ඳරතුයක්කය වඳුනනහ  දනහ. එ 

භු ඳරතුරු ර් යහශිඹක්කය  නො යි, එක්කය. ඒ ප්ර ද්ල හ 

 ද්ලගුපඹ, ර්හඳතනඹ  ඹන ඒ රුණු  සිඹ කරභ රහ 

ඵරරහ, ඒ එ භු ළර ඳන එ ඳරතුයක්කය වඳුනනහ දීරහ,  ඒ 

ඳරතුරු ඳළශ 900ක්කය  ොවි භවත්රු විසි ද නකුු රඵහ   දනහ. 

ඉ්භක්කය  ග ඵන, ජර ඳවසුභ  ග ඵන, හ යනනනු පුළුනන 

 ොවි භවත්රු විසි ද නක්කය  තෝයහ  න, ඒ එක්කය අ ඹකුු 45 

ප නන ඳරතුරු ඳළශ 900ක්කය  දනහ.  ම් විධි හ  ළ් 

පිළි ශක්කය තුළිනන තභයි අපි  ථහ යන විධිඹු ඳරතුරු සුරබ 

 නන නන.  ම් ය ට් ඳරතුරු වදරහ පිු යු ඹන එ නත්රහ, 

 ම් ය ට් ජනතහු නනන  ප්රභහපත්න විධිඹු ඳරතුරු ටි 

නිසඳහදනඹ යන ළ් පිළි ශක්කය දළනන ක්රිඹහත්භ  නහ.  ම් 

ළ් පිළි  ශේ ඹම් අඩුක්කය  ග ඵනහ නම්, ඒ පිළිඵ අඳු 

රුණු කිඹනනන කිඹරහ ඉතහභ  ඕනෆමිනන ඉ කරහ සිටිනහ.  

රු නත් නිලහනනත  ඳ ර්යහ භනනත්රීතුභහත්  වො 

 ඹෝජනහක්කය ශහ. අලයතහ අුව රඳහ  ම්  ය ට් නිසඳහදනඹ  

යනනන කිඹන හයපඹ එතුභහ කිේහ. ඒ තභයි ඳසු ගිඹ 

හර හභ අඳු යනනන ඵළරි වු ඩා. ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

බහය ුයුතු යපු හිුපු ඇභ ගරුනන  ද ද නකුභ  ම් 

අසථහ ේ  ම් රු බහ ේ ඉනනනහ.  
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 භනනන  ම් හයපහ අඳ  ත්රුම් ත යුතු නහ.  භොද, 

එභ විධිඹ, එභ ්රභ ේදඹු වළභ අවුරුද් ද්භ ඹහ යුතු 

නන නන නළවළ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ඳො වොය වනහධහයඹ ළනත් විඳක්කය හ 

භනනත්රීතුභනනරහ ථහ ඵව ශහ.  ඳො වොය වනහධහයඹ වහ 

අලය හුද ක ටි  නන  රහ  ග ඵනහ. ඒ හුද ක ටි හුද ක 

අභහතයහංලඹ ඹු ත් තභයි  ග ඵනන නන. අඹ ළඹ ඇසත ම්නනතු 

( ම්ම්ඳත)  2017 - 1 න  ළුභ, 113න පිම් ේ  ම් හුද ක ටි 

වනන වී  ග ඵනහ. ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ  ඳො වොය 

වනහධහයඹ  ුව නන රුපිඹ ක මිලිඹන 35,000කුත්, ළවිලි 

ර්භහනනත අභහතයහංල හ  ඳො වොය වනහධහයඹ  ුව නන 

රුපිඹ ක මිලිඹන 1,500කුත්  නන  රහ  ග ඵනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, අපි  ඳො වොය වනහධහයඹ හුද ක විධිඹු 

රඵහ  දනනන ප්රධහන  වේතු කීඳඹක්කය  ගබුපහ. අද එඹ හර්ථ වුණු 

අසථහත්  ග ඵනහ. ඒ හ ේභ විඳක්කය හ භනනත්රීතුභනනරහ ථහ 

ඵව යපු හයපහත්, ආඩාඩු ඳක්කය හ භනනත්රීතුභනනරහ ඉදිරිඳත් 

යපු  ඹෝජනහත් නිහ අඳු  ඳො ක ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ.  ොවි 

භවත්රු ද්බහ ඹනන එභ හුද කලිනන යහඹනි  ඳො වොය  වෝ 

හඵනි  ඳො වොය බහවිත  ශේ නළත්නම් අසළනන නන ඹම් 

අඩුක්කය  නනන පුළුනනභ  ග ඵනහ.  භොද, අපි  ම් ළ ඩ් 

යනන නන ප්රලසන  ග ඵන, ළුලු  ග ඵන  ොවි භවත්රුනන 

එක්කයයි. වළඵළයි, අපි  ඵො වොභ ද්බහ ඹනන තභයි  ම් හුද ක ටි 

රඵහ දීරහ යහඹනි  ඳො වොය  වෝ හඵනි  ඳො වොය බහවිත 

යනනන කිඹන ඉ කලිභ යනන නන. ඒත් එක්කයභ හඵනි 

 ඳො වොය ඳළත්තු  ොවිඹහ ත කලු යනනන අපි උත්හව යනහ.  

 ම් ය ට්  ඵෝ  න  යෝරු ්හ  ග ඵනන නන  ඵෝ 

 නො න  යෝ.  ෘමිනහල  නනන පුළුනන,   ක නහල 

 නනන  පුළුනන,  ම් යහඹනි ද්රය ඒ  යෝරු  වේතුක්කය 

වුපහඹ කිඹන හයපඹ අද  ඔප්පු  ේ න ඹනහ.  ඔප්පු 

 නොවුපත්, ඒ පිළිඵ අඳු ළඹක්කය  ග ඵනහ. එ වභ නම්, 

්හ  වො  ද් තභයි විනහලඹු ලිනන අපි  සුදහනභක්කය ඇ ග ය 

ළීයභ. අපි පුළුනන තයම් හඵනි  ඳො වොය බහවිත යරහ, ඒ 

හ ේභ හඵනි  ඳො වොයරු ළර ඳන බීජ නිසඳහදනඹ 

යරහ, යහඹනි  ඳො වොය බහවිත යරහ ත්ත ඹම් 

අසළනනනක්කය  ග ඵනහ නම්, ඒ අසළනනනභ  හඵනි  ඳො වොය 

වයවහ රඵහ ළීයභ වහ ළ් පිළි ශ ස  කිරීභ තභයි අලය 

යනන නන.  

රු බහඳ ගතුභනි, අද ඒ හර්ඹඹ හර්ථ රහ  ග ඵනහ.  

ඳසුගිඹ හර හ  ොවිජන  ේහ  දඳහර්ත ම්නනතු ේ  අ ප් 

ෘෂිර්භ ඳර් හප  නිරධහරි  භවත්භ භවත්ීටනන ගිහිනන  ෆභ 

 ත්තක්කයභ ඵළලුහ, ෆභ   ොවිඳශක්කයභ ඵළලුහ, හ ශහ ද, 

 නොශහ ද කිඹරහ. ඒ හ ේභ  ඳො වොය  ඹදුහද නළද්ද කිඹන 

එත් ඵළලුහ. ඹම් කිසි  ොවි භවත්භ ඹක්කය  ගිඹ නනන හ හුද ක 

ටි අය න, හ  ශේ නළත්නම් ඉදිරි නනන හදී  ඔහුු  හුද ක 

රළ ඵනන නන නළවළ. ඹම්  ොවි භවත්භ ඹක්කය  හුද ක ටි අය න 

 ඳො  වොය  නොදහ හිටිඹහ නම්, අපි රඵන නනන හදී ඒ අඹ 

 ඳො වොය   ඹදීභ වහ   ඹොහු යනනන අලය ුයුතු යනහ. 

 ම් වහ ෘෂිර්භ ඳර් හප  නිරධහරි භවත්භ භවත්ීටනන 

විලහර ඳරිශ්රභඹක්කය දළරුහ. අපි  ම් අඹ දිසත්රික්කය ඹනන පිු 

දිසත්රික්කයඹු ඹළේහ. ඒ විධිඹු ඹරහ  ඹක්කය හ නන ගිහිනන  ම් 

රුණු  ොඹනනන ඹම් ළ්ුවනක්කය  ශහ.  ම් ළ්ුවන 

 යන ොු  ම් අඹු භනහභනඹ වහ ඹම් හුදරක්කය  දනහ. 

නහුත් ඳසු ගිඹ දසර  ම් හුදර ඒ අඹ ේ ළම් ඳනන ළපුහ. අපි 

හුද ක ඇභ ගතුභහත් එක්කය හච්ඡහ යරහ ඒ හුදර ෘෂිර්භ  

ඳය හප  නිරධහරිතුභනනරහ ේ ළම් ඳනන ඳනන නන නළ ග, 

අභහතයහංල හ ළඹ  ඵයක්කය විධිඹු  දයනනන අපි ුයුතු යනහඹ  



ඳහර්ලි ම්නනතු 

රු බහඳ ගතුභනි, තක්කයහලි  අසළනනන ළ ක හරඹු ඒහු 

මිරක්කය නළ ග වුපහභ, අ ප් ආඩාඩු හර හත්,  ම් ආඩාඩු 

හර හත් තක්කයහලි  ොවීනන ඳහයු ආහ. එ වභ ඇවි කරහ  ඵෝඩ් 

අ කරහ න ජනහධිඳ ගු ඵළනනනහ; ෘෂිර්භ ඇභ ගු ඵළනනනහ; 

තක්කයහලි ටි අලිනනු නනන දුනනනහ.  ම් තභයි සිද්ධ වු ඩා. 

 භඹ අී.ත හ සිු සිද්ධ වුණු හයපහක්කය.  ම්ු  වේතු තභයි, 

 ම් කිඹන ය ට් අලයතහ වඳුනහ  නොළීයභ වහ අලයතහු 

ළශ ඳන ප්රභහපඹ අපි නිසඳහදනඹ ය නන නන  ො වනනද 

කිඹන ළ් පිළි ශ  නො ගබුණු එ.  

අද අපි  ොවිජන  ේහ භධයසථහන 559භ ජහරත යනහ. 

 ම් ය ට් ඉනනන සිඹලු  ොවීනන ේ නම් ව ඔවුනන හ යන භමි 

ප්රභහපඹ  ොඳභපද කිඹන සිඹලු දත්ත අපි එතු ය නනනහ. 

අ ප් උත්හවඹ තභයි, ග්රහභ නිරධහරි ම් භට්ුමිනන නිසඳහදනඹ 

 නන නන  භොනද, ඒහ හ යන ද දහද, ඒහ හ 

අසළනනන  නශන ද දහද, ඵරහ ඳො යොත්තු න අසුව 

ප්රභහපඹ  ොඳභපද කිඹන  තොයතුරු රඵහ න ළරසුම් 

වත ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ඉදිරිඹු  භ වඹනනනයි. අපි ඒ 

වහ ඔඵතුභනනරහ ේ වයිඹ ඉ කරනහ; ඔඵතුභනනරහ ේ උදේ 

ඉ කරනහ. ඒ හ ේභ, අ ප් අ ගනන ඹම් අඩු ඳහඩුක්කය   නහ නම්, 

ඒහ නිළයදි යනනන කිඹන හයපඹත්  භතක්කය යනහ.  

රු බහඳ ගතුභනි, ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ අලුත් 

ළ්ුවනන යහශිඹක්කය  ග ඵනහ. අ ප් හිුපු ථහනහඹ, රු 

චභ ක යහජඳක්කය භළ ගතුභහ කිඹපු, " ොවි භහම්" ළ්ුවන 

රු දි.හු. ජඹයත්න භළ ගතුභහ ආයම්බ යපු හර්ඹඹක්කය. රු චභ ක 

යහජඳක්කය භළ ගතුභනි, ඒ ුයුත්ත ඳසු ගිඹ හර හ නළී.  ගබුණු 

ඵ ඔඵතුභහ දනනනහ. දි.හු. ජඹයත්න භළ ගතුභහ නන ඳසුත් 

ආඩාඩු ේ හිටි හ අපි; අ ප්භ ඇභ ගරුනන තභයි හිටි හ. අ ප්භ 

ඇභ ගරුනන ේ අ ගනන තභයි ඒ ුයුත්ත නළතුපහ නම් 

නළතු ඩා. 

 
ගු වභළපිනතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
රු ඇභ ගතුභනි, ඔඵතුභහ ේ ථහ දළනන අනන යනනන. 

ඳස රු 6.30ු  ඳය හය බහ අසථහ ේ ුයුතු අනන 

 ශේ නළත්නම් නන ග ප්රලසනඹක්කය භතු  නහ.  භභ විහදඹ 

අනන යරහ ළඹ ශීර් ම්භත යනනන  ග ඵනහ. 

 
ගු දුය න්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු බහඳ ගතුභනි, භභ ථහ අනන යනනනම්.  

රු බහඳ ගතුභනි, අ ප් අභහතයහංලඹ ඹ ු  ත් ඒ සිඹලු 

ළ්ුවනන ක්රිඹහත්භ  නහඹ කිඹන හයපඹ භභ  ම් 

අසථහ ේදී භතක්කය යනහ. ඒ හ ේභ  ම්  ේරහ ේ අ ප් 

අභහතයහං  හ   කම්තුභහ ඇතුළු අ නක්කය සිඹලුභ නිරධහරිරුනනු 

භභ සතු ගනනත  නහ. ඒ හ ේභ සිඹලුභ  දඳහර්ත ම්නනතු 

ප්රධහීයනනුත් භභ සතු ගනනත  නහ. වි ලේ ඹනනභ ෘෂිර්භ 

ඳර් හප වහ නිසඳහදන වහය නිරධහරිරුනනුත් භභ 

සතු ගනනත  නහ.  භොද, ඒ අඹ අද ක්රිඹහහරී ුයුතු යන 

නිහ. ෘෂිර්භ අභහතයහංල හ ළ් ුයුතු  ොවීනන ශඟු 

 නඹනන නනත්,  ොවීනනු අලය ලක්කය ගඹ රඵහ  දනන නනත් ඒ 

අඹ.  ඒ හ ේභ,  ම් හ ුයුතු ලක්කය ගභත් කිරීභ වහ ඉදිරි 

හරඹ තුශදී ඔඵ සිඹලු  දනහ ේභ ව ඹෝඹත් රඵහ  දනනන 

කිඹරහ භහ ඉ කරහ සිටිනහ. අපි ඔඵතුභනනරහු රඵහ දී  ග ඵන 

 ඳො ත් වනන  නහ, " ොවිතළනු හු කතළන, එක්කය යු වදහු, 

සිතහු" කිඹහ.  ඒ අුව භවහ ඳරිභහප ඹනන  නො යි, "සුළු නන 

හිතහු, එු එතු වී යු වදහු" කිඹරහ සිඹලු  දනහුභ ආයහධනහ 

යමිනන භහ නිවඬ  නහ. සතු ගයි. 

 
“118 න ශීර් ඹහි  01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 523,067,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
118 න ශීර් ඹහි  01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - මූරධන විඹදභ,                   

රු. 179,500,000 

 
“118 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 179,500,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.   

 
118 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී.  

 

02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 3,606,423,000 

 

“118 න ශීර් ඹහි  02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 3,606,423,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
118 න ශීර් ඹහි  02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - මූරධන විඹදභ, රු. 

2,926,800,000 
 

“118 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රු. 2,926,800,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.   

 
118 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී.  

 
281 ලන ශීර්ය.- මගොවිජන වංලර්ධාන මදපළර්තමේන්තුල 

 

01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 461,720,000 

 

“281 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 461,720,000 හුදර  උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.  

 
281 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී.  

1061 1062 

[රු දුමිනනද දිහනහඹ භවතහ] 
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01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - මූරධන විඹදභ,        
රු. 45,000,000 

 

“281 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රු. 45,000,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.   

 
281 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී.  

 
02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 6,290,450,000 

 
“281 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 6,290,450,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
281 න ශීර් ඹහි  02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - මූරධන විඹදභ,                 

රු. 1,754,000,000 
 
“281 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 1,754,000,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.   

 
281 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී.  

 
285 ලන ශීර්ය.- කිෂිකර්ම මදපළර්තමේන්තුල 

 
01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 410,727,000 

 
“285 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 410,727,000 හුදර  උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.  

 
285 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - මූරධන විඹදභ,             

රු. 35,000,000 
 
“285 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 35,000,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.   

 
285 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී.  

 
02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 3,859,387,000 
 

“285 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 3,859,387,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
285 න ශීර් ඹහි  02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී. 

02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - මූරධන විඹදභ,                    
රු. 1,302,100,000 

 

“285 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රු. 1,302,100,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.   

 

285 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 
උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී.  

 
கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் 

தசனவுக்கரண யதர  523,067,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  179,500,000 
 

“கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

யதர  179,500,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 3,606,423,000 

 

“கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 3,606,423,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  2,926,800,000 
 
“கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

யதர 2,926,800,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 281.- கன அதறறயத்றத் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  461,720,000 

 
“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 461,720,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  45,000,000 
 

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

யதர  45,000,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 6,290,450,000 
 

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் 

தசனவுக்கரண யதர 6,290,450,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  1,754,000,000 

 

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

யதர   1,754,000,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 285.- கத்தரறல் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  410,727,000 

 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 410,727,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  35,000,000 

 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

யதர  35,000,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 3,859,387,000 

 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் 

தசனவுக்கரண யதர 3,859,387,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  1,302,100,000 

 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

யதர 1,302,100,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 
Question, "That the sum of Rs. 523,067,000, for Head 118, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 118, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 179,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 179,500,000, for Head 118, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 

and agreed to. 

 
Head 118, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development  Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 3,606,423,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,606,423,000, for Head 118, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 118, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 2,926,800,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 2,926,800,000, for Head 118, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 118, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 281.- DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT   

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 461,720,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 461,720,000, for Head 281, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 281, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 45,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 45,000,000, for Head 281, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 281, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 6,290,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,290,450,000, for Head 281, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 281, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 1,754,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,754,000,000, for Head 281, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 281, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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HEAD 285.- DEPARTMENT OF AGRICULTURE   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 410,727,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 410,727,000, for Head 285, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 285, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 35,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 35,000,000, for Head 285, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 285, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 3,859,387,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,859,387,000, for Head 285, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 285, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 1,302,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,302,100,000, for Head 285, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 285, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

“135 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදම් 
වහ රු. 525,934,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.  

 
135 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතු ඹයි නි ඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,                 

රු. 20,100,000 
 

“135 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රු. 20,100,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
135 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළ්ුවන.-  ංර්ධන ළ්ුවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 2,426,455,000 
 

“135 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 2,426,455,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 

135 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතු ඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,                   
රු. 3,931,375,000 

 

“135 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රු. 3,931,375,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
135 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 

 

293 ලන ශීර්ය.- රබර් වංලර්ධාන මදපළර්තමේන්තුල 
 

02 න ළ්ුවන.-  ංර්ධන ළ්ුවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 298,658,000 

 
“293 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 298,658,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
293 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතු ඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,               

රු. 1,018,000,000 
 
“293 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 1,018,000,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

  
293 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 

 
“கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 525,934,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  20,100,000 
 
“கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 20,100,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 
 றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள்—

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 2,426,455,000 

  
“கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 2,426,455,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 3,931,375,000 

 
“கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 3,931,375,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 293.- இநப்தர் அதறறயத்றத் றகக்கபம் 

 
 றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 298,658,000 

  
“கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 298,658,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 1,018,000,000 
 
“கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 1,018,000,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
  
கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 525,934,000, for Head 135, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 135, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 20,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 20,100,000, for Head 135, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 135, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs.  2,426,455,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,426,455,000, for Head 135, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 135, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 3,931,375,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,931,375,000, for Head 135, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 135, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

HEAD 293. - DEPARTMENT OF RUBBER DEVELOPMENT 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,           

Rs. 298,658,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 298,658,000, for Head 293, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 293, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 1,018,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,018,000,000, for Head 293, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 293, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

“160 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 304,386,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
160 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 
 

 
01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,                 

රු. 144,700,000 
 

“160 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රු. 144,700,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
160 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 

 
02 න ළ්ුවන.-  ංර්ධන  ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 3,330,010,000 
 

“160 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 3,330,010,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.  

 

160 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 
 

02 න ළ්ුවන.-  ංර්ධන  ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,                 
රු. 50,431,930,000 

 
“160 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 50,431,930,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ.  

 
160  න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන,  මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 
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283 ලන ශීර්ය.-  ලන වංරක්ණ මදපළර්තමේන්තුල 
 

01 න ළ්ුවන.-   භ වයුම්  ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 1,326,184,000 

  
“283  න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 1,326,184,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
283 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළ්ුවන.-   භ වයුම්  ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,               

රු. 842,700,000 

  
“283 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 842,700,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

  
283 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු   ගියඹ යුතුඹයි  නි ඹෝ යන 
රදී.  

 
291 ලන ශීර්ය.-  මලරෂ වංරක්ණ ශළ මලරෂ වේපත් 

කෂමනළකරණ මදපළර්තමේන්තුල 
 

01 න ළ්ුවන.-   භ වයුම්  ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 216,455,000 

  
“291  න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 216,455,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
291 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී. 

 
01 න ළ්ුවන.-   භ වයුම්  ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ,             

රු. 1,027,100,000 

  
“291 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු. 1,027,100,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

  
291 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු   ගියඹ යුතුඹයි  නි ඹෝ යන 
රදී.  

 

 

“கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 304,386,000  அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 144,700,000 

 

“கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 144,700,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
     கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 3,330,010,000 

 

“கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் 

தசனவுக்கரண யதர 3,330,010,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 50,431,930,000 
 

“கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 50,431,930,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
                
கனப்தை 160, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

 

கனப்தை 283.-  ண ப தரதுகரப்தைத்  றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 1,326,184,000 

 

“கனப்தை 283, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 1,326,184,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 283, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 842,700,000 
 
“கனப்தை 283, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 842,700,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 283, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 
 

 

கனப்தை 291.-  ககமரம் மதல் ற்யம் ககமர தோனப 

தொகரக றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 216,455,000 
 

  “கனப்தை 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் 

தசனவுக்கரண யதர 216,455,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
 கனப்தை 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 1,027,100,000 

 

“கனப்தை 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 1,027,100,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
  கனப்தை 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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Question, "That the sum of Rs. 304,386,000, for Head 160,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,                    
Rs. 144,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 144,700,000, for Head 160, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 

and agreed to. 
 

Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

   

 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 3,330,010,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,330,010,000, for Head 160,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 50,431,930,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 50,431,930,000, for Head 160,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

HEAD 283.-  DEPARTMENT OF FORESTS    
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 1,326,184,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,326,184,000, for Head 283,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 842,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 842,700,000, for Head 283, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 291.- DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION AND 

COASTAL RESOURCE MANAGEMENT 

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 216,455,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 216,455,000 for Head  291, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 291, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 1,027,100,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 1,027,100,000, for Head 291, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 291, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

"198 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.353,118,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
198 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 
 

 
01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ, 

රු.49,550,000 

 
"198 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු.49,550,000  හුදර  උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
198 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 

 
02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.135,727,000 
 

"198 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.135,727,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 

198 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 
 
 

02 න ළ්ුවන.- ංර්ධන ළ්ුවන - මූරධන  විඹදභ, 
රු.8,156,400,000 

 
"198 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රු.8,156,400,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 

198 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 
උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 
 

282 ලන ශීර්ය.- ලළරිමළර්ග මදපළර්තමේන්තුල  
 

01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.659,018,000 

 

“282 න ශීර් ඹහි  01 න ළ්ුවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.659,018,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
282 න ශීර් ඹහි 01 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 
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01 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන -  මූරධන විඹදභ, 
රු.45,500,000 

 
 “282 න ශීර් ඹහි  01 න ළ්ුවන මූරධන විඹදභ වහ 

රු.45,500,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 

282 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, විඹදභ උඳ  කන ඹහි 
 ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.2,621,037,000 
 

“282 න ශීර් ඹහි  02 න ළ්ුවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.2,621,037,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 
282 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන රදී. 
 

02 න ළ්ුවන.-  භ වයුම් ළ්ුවන -  මූරධන විඹදභ, 
රු.8,018,400,000 

 

“282 න ශීර් ඹහි  02 න ළ්ුවන මූරධන විඹදභ වහ 
රු.8,018,400,000 හුදර උඳ  කනඹු ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදිනන බහ ම්භත විඹ. 

 

282 න ශීර් ඹහි 02 න ළ්ුවන, මූරධන විඹදභ 
උඳ  කන ඹහි  ොුක්කය වළටිඹු  ගියඹ යුතුඹයි නි ඹෝ යන 
රදී. 

 

“கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 353,118,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
 கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 49,550,000 

 

“கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 49,550,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 135,727,000 

 

“கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 135,727,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 8,156,400,000 
 

“கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 8,156,400,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
 கனப்தை 198, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

கனப்தை 282.-  லர்ப்தரசணத் றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 659,018,000 
 

“கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 659,018,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 45,500,000 
 

 “கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 45,500,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
 கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 2,621,037,000 

 

“கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

கரண யதர 2,621,037,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 8,018,400,000 
 

 “கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

யதர 8,018,400,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
 கனப்தை 282, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 353,118,000 for Head 198, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 198, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 49,550,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 49,550,000, for Head 198, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 198, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 135,727,000 

Question, "That the sum of Rs. 135,727,000, for Head 198, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 198, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 8,156,400,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 8,156,400,000, for Head 198, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 198, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 282. -  DEPARTMENT OF IRRIGATION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 659,018,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 659,018,000, for Head 282, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 282, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 45,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 45,500,000, for Head 282, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 282, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 2,621,037,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,621,037,000, for Head 282, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 282, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 8,018,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,018,400,000, for Head 282, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

  
Head 282, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
එකල්හි මේළල අ. භළ. 6.30 වමයන්, පළර්ලිමේන්තුල  ප්රගිනය 

ලළර්තළ කරනු  ිළණිව වභළපිනතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් විය. 
කළරක වභළල ප්රගිනය ලළර්තළ කරයි;  නෆලත රැවහවීම 2016 

මනොලෆේබර් 25 ලන සිකුරළදළ.  
 

அப்ததரலது மம் தற.த. 6.30 றரகறறடம, குலறன் தரறசலனகண 

தற்நற அநறறக்கும்ததரயட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ய 

அகன்நரர்கள். 

குலறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  2016 

ம்தர் 25, தள்பறக்கறக. 
 

It being 6.30 p.m., the Chairman  left the Chair to report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Friday, 25th November, 
2016. 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගු ක්හමන් රීරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නි ඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලි ම්නනතු දළනන  ක 

තළියඹ යුතුඹ" යි භහ  ඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රහනය වභළිමහුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ලනජීවී වංරක්ණ මදපළර්තමේන්තුල වතු 

මන්ලළසික වශ කි ෂි කළර්ය ක ඉඩේ නිදශවහ රීමේම 

ணஜலரசறகள் றகக்கபத்றன் சதொள்ப 

குடிறயப்தை ற்யம் றசரக் கரறககப 

றடுறத்ல்  
RELEASE OF RESIDENTIAL AND AGRICULTURAL LAND 

BELONGING TO DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION 

 

[தற.த. 6.30] 
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, 30 யடங்கலக்கு 

மனரகத் தரடர்ச்சறரக கடததற்ந யுத்த்றன்மதரது 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் றகப் ததயந்தரககரண 

க்கள் இடம்தத மண்டி கட்டரம் ற்தட்டது. 

இவ்றடப்ததர்றன்மதரது து கரறககபயும் கண 

உடகககபயும் றட்டுச்தசன்ந க்கள் யுத்ம் தொடிந் 

தறன்தைம் லபக்குடி லண்டகரனம் கரத்றயக்க 

மண்டிறயந்து. க்கள் றட்டுச்தசன்ந கரறகள், அக 

வீட்டுக் கரறகபரறதம் றசரக் கரறகபரறதம், 30 

யடங்கலக்கு மனரகப் தரரறப்தறன்நற இயந்கரல் 

அக்கரறகபறல் கரடுகள் பர்ந்து அக அகடரபம் 

கரதொடிரகரறண. இக்கரனத்றல் அக 

அசுகடகக் கரறகபரகக் கயப்தட்டு அசரங்க 

ர்த்ரணறதோனம் ணஜலரசறகள் றகக்கபத்றற்கு 

உரறகரண கரறகபரகப் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டண.   

இச்தசற்தரடு டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தனரக 

இடம்ததற்நரலும் யுத் னரண ன்ணறப் தறமசத்றல் 

றகப் தரரறபறல் இடம்ததற்நது. இணரல் ன்ணரர், 

தொல்கனத்லவு, வுணறர, கறபறதரச்சற ஆகற தகுறககபச் 

மசர்ந் ரபரண  க்கள் து தசரந்க் கரறககப 

இக்கமண்டி றக மரசரண றகன ற்தட்டது. ன்ணரர் 

ரட்டத்கப் ததரயத்கறல் ங்கரகன, தொள்பறக்குபம் 

மதரன்ந கறர க்கள் றக மரசரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர். இக அச தகடகபரல் 

கககப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ணறரர் ற்யம் அச 

கரறகலக்குப் தைநம்தரணகதன்ததும் கணறக்கப்தட 

மண்டும். அமமம் தரதுகரப்தைத் ப்தறணரல் 

றடுறக்கப்தட்ட க்கபறன் கரறகள்கூட ணஜலரசறகள் 

றகக்கபத்ரல் உரறக மகரப்தட்டண. உரரக, 

தொள்பறக்குபக் கறரத்றல் கடற்தகடறணரல் 

றடுறக்கப்தட்ட 300 க்கர் ற்கரறக்கு ணஜலரசறகள் 

றகக்கபம் உரறக மகரரறயுள்பது. இதுமதரன ங்கரகனக் 
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கறரத்க அண்டியுள்ப தன தற்யக்கக்கரண க்கர் 

கரறகலக்கும் ணஜலரசறகள் றகக்கபம் உரறக 

மகரரறயுள்பது. ததயகறயம் க்கள் சணத்தககக்மகற்த 

குடிறயப்தைக் கரறகலம் தறர்ச்தசய்ககக் கரறகலம் 

அத்றரசறரணரகக் கரப்தடும்மதரது, க்கள் 

மககப் தைநந்ள்பற ணஜலரசறகள் றகக்கபம் 

கரறககபச் சுவீகரறப்தது, அதுவும் க்கள் ரலம் கரறககப 

அண்டி ணஜலரசறகலக்கரக கரறககப எதுக்குது 

வ்ககறலும் ற்யக்தகரள்ப தொடிரரகும். 

ணஜலரசறகள் றகக்கபத்ரல் இவ்ரய உரறகமகரரற 

ர்த்ரணறப் தறகடணம் தசய்ப்தட்டுள்ப இக்கரறகள் 

துற ஆய்வுகலம்  மற்தகரள்பப்தடரது GPS தொகநதோனம் 

இணங்கரப்தடுரகத் தரறயகறநது. இவ்றடத்கக் 

கடந் 03 ரங்கலக்கு தொன்தை ன்ணரயக்கு றஜஞ்தசய் 

அகச்சர் தக  கரறணற ஜறக்கற ததமர 

அர்கபறடம் ன்ணரர் தசனகத்றல் கத்து றபக்கரகச் 

சுட்டிக்கரட்டிமதரது, உரற டடிக்ககககப 

மற்தகரள்ரக அர் உயறபறத்றயந்ரர்.  

 
ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair. Before that, I would like 

to mention that media has informed us about a problem 

that they are facing with Wi-Fi access. That is due to 

jammers. So, we will make sure that problem will be 

rectified by tomorrow morning so that the media can get 

access to Wi-Fi. We regret the inconvenience caused in 

this regard. 

 
අනතුුල ගු නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්, නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ [ගු මවල්ලේ 

අමඩක්කනළදන් මශතළ] හුළවනළරූඪ විය. 

 அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.SELVAM 

ADDIKKALANATHAN]  took the Chair.    

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தக  உயப்தறணர் அர்கமப, லங்கள் உங்கபது 

உககத் தரடயங்கள்! 

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஆறதம், துவும் கடததநறல்கன. ணம, தொகநரண 

ஆய்வுககப மற்தகரண்டு, ததயகறயம் க்கள் 

குடிறயப்தைக்கும் அர்கபது ரழ்ரரத்துக்குத் மகரண 

தறர்ச்தசய்ககக்குரண கரறககபத் றர்த்து, 

லள்ர்த்ரணறப் தறகடணம் தசய்ற்கு டடிக்கக 

டுக்குரய, ரன் இச்சகதறதெடரக தக  அகச்சர் 

அர்ககபயும் அசரங்கத்கயும் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

தக  அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் கடந் 03 

ரங்கலக்கு தொன்தை, ன்ணரர் ரட்டத்துக்கு றஜம் 

தசய்மதரது, ரங்கள் இந்க் குகநககபச் 

சுட்டிக்கரட்டிறயந்மரம். அற்கு லங்கள், 03 ரங்கலக்குள் 

உங்கபறன் தசனரபக அதப்தற, தறமச தசனரபர்கள் 

உட்தட அச அறதர்ககபச் சந்றத்து, ஏர் ஆய்க 

மற்தகரண்டு, க்கலக்குத் மகரண கரறககப 

றடுறப்ததண உயறபறத்றயந்லர்கள். ஆணரல், 03 

ரங்கபரகறயும் இன்தம் உங்கலகட அகச்சறன் 

டடிக்கககள்  இடம்ததநறல்கன. அமமத்றல், ரன் 

ற்தகணம குநறப்தறட்டதுமதரன்ய, தொள்பறக்குபம் கடற்தகட 

தொகரறயேயந்து 300 க்கர் றனம் றடுறக்கப்தட்டுள்பரக 

தரதுகரப்தை அகச்சு அநறறத்றயக்கறன்நது. ஆணரல், அர்கள் 

றடுறத் அந் றனங்கள் ணஜலரசறகள் 

றகக்கபத்றன்கலழ் இயக்கறன்நண. அந் றனங்கள், 

அகச்சுக்கலக்கறகடறல் ரற்நப்தட்டியக்கறன்நம எற, 

க்கலக்குச் தசன்நகடறல்கன. அரது, தரதுகரப்தை 

அகச்சறடறயந்து ணஜலரசறகள் அகச்சுக்கு அந் 

றனங்கள் ரற்நப்தட்டியக்கறன்நண. ஆணரல், அந் 

றனங்கலக்குரற உயறகள் க்கபறடம் இயக்கறன்நண. 

இப்தடிரண சூழ்றகனறல் ங்கலகட க்கள் வ்ரய 

இல்தரண ரழ்க்ககக ர தொடியும்? ன்தக ரன் 

தக  அகச்சர் அர்கபறடம் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

அமமத்றல், இந்க் கரறகள் ணஜலரசறகள் 

றகக்கபத்றற்கு உரறத்ரணக ண gazette 

தண்றறயப்தரல், டக்கறல் தைணகக்கப்தட மண்டி 

தன வீறகள் தைணகக்கப்தட தொடிர றகனறல் 

இயக்கறன்நண. ரங்கள் அந் வீறககபப் தைணகப்ததண 

ரட்ட அதறறயத்றக் குலக்கூட்டத்றல் லர்ரணம் 

டுத்துறட்டு, அந் வீறககபப் தரர்த்ரல், அக 

ணஜலரசறகள் றகக்கப ல்கனக்குள் யகறன்நண. 

குநறப்தரக, ன்ணரர் கத்றயேயந்து அடம்தன் ஊடரக டுப் 

தறமசத்துக்குச் தசல்கறன்ந வீறரணது, RDAஇணரல், iRoad 

Projectக்குள் உள்ரங்கப்தட்டியந்து. ற்ததரலது, அந் வீற 

ணஜலரசறகள் றகக்கபத்றன் ல்கனக்குள் யகறன்ந 

தடிரல், அந் வீறகப் தைணகக்க தொடிரது ன்ய 

RDAஇணரல் அநறறக்கப்தட்டியக்கறன்நது. இப்தடிரண 

சூழ்றகனறல் ங்கலகட தறமசங்கபறல் இயக்கறன்ந 

க்கள் ங்கலகட கரறகலக்குச் தசன்ய, றசரத்கச் 

தசய்தொடிரல் இயக்கறன்நரர்கள்.   

அமமத்றல் ன்ணரரறயேயந்து ரச்சற மரக்கற 

யகறன்நமதரது, தறரண வீறறல் ங்கரகன உட்தடப் 

தரரறபவு தறமசம் தநககள் சரனத்துக்கு 

எதுக்கப்தட்டியக்கறன்நது. உண்கறமன, ன்ணரர் கத்றல் 

அதறறயத்றத் றட்டங்ககபச் தசய்ற்கு அல்னது 

றகக்கபம் சரர்ந் கட்டிடங்ககப அகப்தற்கு 

றனங்ககபத் மடுகறன்நமதரது, அந் றனங்கள் ல்னரம் 

ணஜலரசறகள் றகக்கபத்றன்கலழ் தகரண்டுப்தட்டியப் 

தகக் கரதொடிகறன்நது. ங்கலகட க்கள் குடிறயக்கக் 

கரற இல்னரல், றசரம் தசய் றனம் இல்னரல், 

தரககள் தைணகக்கப்தடர றகனறல் இயப்தற்கு 

ங்கலகட அகச்சறன் சட்டம்ரன் கரரக 

இயக்கறன்நது. தக  அகச்சர் அர்கமப, ரன் 

உங்கபறடம் எய றடத்கத்  தபறரகக் கூநமண்டும். 

இந் றனங்ககப றடுறப்தது சம்தந்ரக உங்கலகட 

கணத்துக்குக் தகரண்டுந்மதரது, "உண்கறமன, அது 

ற்யக்தகரள்பக்கூடி றடம்; ரன் அகச் தசய்மன்" 

ணத் ரங்கள் அற்கு உடன்தட்டீர்கள்; 

உயறபறத்றயந்லர்கள். அணரல், லங்கள் இகண ப்மதரது 

தசய்வீர்கள்? ன்ததுரன் ன்தகட தறரண மகள்றரக 
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இயக்கறன்நது. ஆகம, லங்கள் உடன்தட்டரய வ்பவு 

கரனத்துக்குள் இதுதற்நற re-gazette தண்ணுற்கு 

டடிக்கக டுப்தேர்கள்? ன்தக அநறறக்க 

மண்டுதன்ய மகட்டுக்தகரண்டு, ணது உகக 

தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன். ன்நற. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Now, the Hon. S. Shritharan will second the Motion. 
 

[தற.த. 6.38] 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
தக  குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

தகப சரள்ஸ் றர்னரன் அர்கபரல் 

தகரண்டுப்தட்ட ணஜலரசறகள் தற்நற சகத 

எத்றகப்தைமகபப் தறமகக ரன் றதரறந்து, 

சறன கயத்துக்ககப தொன்கக்க றயம்தைகறன்மநன். இந் 

ரட்டின் சூகனப் தரதுகரப்தற்கும் இற்கககப் 

மதணுற்கும் ற்நககறல், ணஜலரசறககபப் 

தரதுகரக்க மண்டிது றகறக மண்டிதரன்ய. அற்கரக 

ங்கலகட தகப அகச்சர் கரறணற ஜறக் ததமர 

அர்கள் றறக்கப்தட்டியப்தகயும் அர் ணஜலரசறகள் 

லது தகரண்டியக்கறன்ந கரயறத்கயும் ரங்கள் 

மற்கறன்மநரம். ணறதம், ணஜலரசறகள் 

கஜலரசறககபப் - றசரறககபப் - தரறக்கர ககறல் 

இயக்கமண்டும். தணன்நரல், தறர்தசய்து உறர்ரலகறன்ந 

க்கள் இற்நறணரல் தரறப்தகடக்கூடரது.  

அண்கக்கரனரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலுள்ப 

க்கள் ரகணகபரல் தடுதுன்தங்ககபச் சந்றத்து 

யகறன்நரர்கள். இணரல், தன உறர்கள்கூட 

இக்கப்தட்டியக்கறன்நண. மற்ய தொன்றணம்கூட கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றன் தகரற தறமச தசனரபர் தறரறறலுள்ப 

தொட்தகரம்தன் தகுறறல் எய ரகண தோன்ய க்கயக்கும் 

மற்தட்ட தன்ணந்மரட்டங்ககப அறத்றயக்கறநது. 

இமமதரல், தல்மய இடங்கபறல் ணஜலரசறகள் ன்ந 

ததரறல் கரட்டு ரகணகபரலும் கரட்டு றனங்குகபரலும் 

க்கள் அறகூடிபவு தரறப்தைக்ககபச் சந்றக்கறன்நரர்கள். றக 

தொக்கறரக, ரழ்ப்தரத்றன் டரட்சற கறக்கறல் 

இயக்கறன்ந உடுத்துகந, ரகடி, தல்னரதபற, 

கட்கடக்கரடு மதரன்ந இடங்கபறமன லங்கள் தகரஞ்ச 

இடங்ககப ணஜலரசறகலக்தகண - தநககள் 

சரனத்துக்தகண எதுக்கறறயக்கறன்நலர்கள்.  

அவ்ரய எதுக்கப்தடுகறன்ந அந் இடங்ககப 

ற்தகணம இரணுத்றணர் தறடித்து இரணு தொகரம்ககப 

அகத்து கத்துள்பரர்கள். ணம, அந் ண ஜலரசறகள் 

ரழ்ற்குரற இடங்கள் இரணு 

ப்தடுத்ப்தட்டியக்கறன்நண. ஆகம, லங்கள் அற்கநத் 

றர்த்துறட்டு, க்கள் வீடுகட்டி ரழ்கறன்ந இடங்ககப ண 

ஜலரசறகலக்குரறதண கயத்துள்பலர்கள். 

அர்கலக்குக் கரற ங்கற, வீட்டுௌ்த்றட்டம் ங்கற, அந் 

க்கள் வீடு கட்டின் தறற்தரடு அர்ககப அந் 

இடங்கபறயேயந்து தசல்லுங்கதபன்ய தசரன்ணரல் அர்கள் 

வ்ரய தசல்து?  

இப்மதரது டக்கு, கறக்கறமன ததயம்தரனரண 

தறமசங்கபறல் 1,50,000க்கு மற்தட்ட இரணுத்றணர் 

கரடுகலக்குள்மப இயக்கறன்நரர்கள். அமமதரன்ய 

ரட்டுக்குள்மபயும் ததயம்தரனரண தறமசங்கபறல் 

இயக்கறன்நரர்கள். இந்க் கரடுகலக்குள்மப இர்கள் 

இயப்தரல் கரடுகபறமன சறக்கறன்ந ண ஜலரசறகள் 

ரட்டுக்குள்மப யகறன்நண. ரட்டுக்குள்மபயும் 

கப்தகுறகள் ல்னரற்கநயும் இரணுத்றணர்ரன் 

ங்கலகட ககசம் கத்றயக்கறன்நரர்கள். ஆகம, து 

தறமசத்றல் தொயேல் இரணுத்கக் குகநக்கமண்டும். 

அவ்ரய இரணுத்கக் குகநத்ரல் இந் ண 

ஜலரசறககபயும் கரக்க தொடியும்; க்ககபயும் கரக்க தொடியும். 

ணம, இகண கடதொகநப்தடுத்துற்கரண 

டடிக்கககள் மற்தகரள்பப்தட மண்டும்.   

மலும், எய கரனச் சூலுக்மகற்த, ரழ்ப்தரத்றல்  

ண்கும்தரன், அல்கனப்தறட்டி, மனக மதரன்ந  லகப் 

தகுறகலக்கு மய ரடுகபறயேயந்து தநககள், கசதேரறன் 

ரககள் மதரன்நக அறகரக யகக யகறன்நண. 

அமமதரல், ன்ணரர் ரட்டத்றன் சறன இடங்கலக்கும் 

அந்ப் தநககள் யகக யகறன்நண. இவ்ரய ஏர் 

இற்ககச் சூகன ரடியகறன்ந இந்ப் தநக இணங்கள் 

கூடுனரக ரன் தொயேல் கூநற இடங்கலக்மக யகறன்நண.   

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உயப்தறணர் அர்கமப, உங்கபது உகக 

தொடித்துக்தகரள்லங்கள். 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆகம, இந் ண ஜலரசறகள் றடத்றல் லங்கள் கூடி 

கணம் தசலுத்ற, க்கள் ரழ்ற்மகற்ந ககறல் 

டடிக்ககககப மற்தகரள்ப மண்டுதன்ய மகட்டு 

ணது உகக றகநவுதசய்கறன்மநன். 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Chandima Gamage. You 

have three minutes. 

 
 

[අ.බහ. 6.42] 
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සතු ගයි, රු නි ඹෝජය හය බහඳ ගතුභනි.  

නජීවී රහඳ  ර ම්භහන නම් කිරීභ නිහ උතුය වහ 

නළ  ඟනහිය ජනතහු තභ ඉ්ම් නියවු ක ය ළීයභු ඇ ග 

ළුලු ම්ඵනනධ ඹනන රු චහ කස නිර්භරනහදනන භළ ගතුභහ විසිනන 

 න ආ  ඹෝජනහ ම්ඵනනධ ඹනන අදවස ප්රහල යනනනු 

ඵරහ ඳො යොත්තු  නහ. 

GPS තහක්කයප ඹනන  ම් භමි වඳුනහ ළීය ම්දී, අවුරුදු කීඹක්කය 

ආඳසුද  GPS තහක්කයප ඹනන  ම් වඳුනහ ළීයභ යනන නන 

ඹනනන ම්ඵනනධ ඹනන ළුලුක්කය  ග ඵනහ. හභහනය ඹනන 
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අවුරුදු දවඹක්කය හ ේ ආඳසු ළරෆර  ග ඵන තත්ත්ඹ GPS 

තහක්කයපඹ භඟිනන දළනනනනු පුළුනන. වළඵළයි, එතළනිුවත් එවහු 

ඒ ළරෆර  ගබුණු තත්ත්ඹ දළනනන නන  ො වොභද කිඹන එ 

ළන ළුලුක්කය  ග ඵනහ.  ම් තත්ත්ඹ උතුය වහ නළ ඟනහිය 

ප්ර ද්ලර විතයක්කය  නො යි, උතුරු භළද ඳශහ ත් ඹම් ප්ර ද්ලරත් 

 ග ඵනහ. වි ලේ ඹනනභ, ඳසුගිඹ හර හ අවුරුදු  ගවක්කය තුශ 

යුද්ධඹු ඳහර ව ප්ර ද්ලර ළරෆ  යෝඳපඹවීභ ළශළක්කයවිඹ 

 නොවළකියි. එළනි ආහයඹු ළරෆ  යෝඳපඹවීභ තුළිනන එභ 

ම්භහනර ජනතහු අහධහයපඹක්කය සිදුවී  ග ඵනහ නම්, ඒ 

ජනතහ  ුව නන හධහයපඹ ඉම් ශ යුතුයි කිඹහ භහ විලසහ 

යනහ.  

අපි නඹ ආයක්කයහ ශ යුතුයි; අපි න තුනන ආයක්කයහ ශ 

යුතුයි. ඒ හ ේභ, න තුනනු අලය ආවහය රඵහ ළීය ම් 

්රභ ේදඹක්කය අඳ විසිනන ඇ ග ශ යුතු  ග ඵනහ. ඒ වහ 

 රෝ හ විවිධ යුර, විවිධ උඳ්රභ බහවිත යනහ.  වු 

දින හ විහද හදී ඒ ම්ඵනනධ ඹනන ථහ යනනනු භහ 

ඵරහ ඳො යොත්තු නහ.   

අවුරුදු  ගවක්කය, අවුරුදු  ගසතුනක්කය ඳභප යුද්ධ ඹනන ඵළු ෆ 

ජනතහ, තභනන ේ ම් ියම්ර අයි ගඹ පිළිඵ නළතත් ඵළු 

ෆභු රක්කය  නහ නම්, එඹ ළුලු වතයි. ඒ නිහ  ම් 

රුණු-හයපහ ළන නිළරැදි  ොඹහ ඵරහ, ඒ වහ අලය 

නිරීක්කයප සිදු ය එභ භමි වරිඹහහය වඳුනහ  න, උතුරු, 

නළ ඟනහිය ජීත් න ජනතහු හධහයපඹක්කය ඉම් ශ යුතුයි 

කිඹහ භභ  ම් අසථහ ේදී ප්රහල යමිනන නිවඬ නහ. සතු ගයි. 

 
[தற.த. 6.44] 
 

ගු මයිල්ලළගනේ ිනකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தக  குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, இந் 

தொக்கறரண யத்றல் தகப சரள்ஸ் றர்னரன் 

அர்கபறணரல் தொன்கக்கப்தட்டியக்கும் சகத எத்றகப்தை 

மகபப் தறமகக ரன் மற்கறன்மநன். கரம், 

இந் ரட்டில் ண ஜலரசறகள் சம்தந்ரண தறச்சறகணகள் 

தரடர்ச்சறரக இயந்துயகறன்நண. ற்மதரக அகச்சர் 

தகப கரறணற ஜறக் ததமர அர்கள் 

இவ்மகனத்றட்டத்க றகவும் அர்ப்தறப்தைடன் 

தொன்தணடுத்து யகறன்நரர். அர் தன ரட்டங்கலக்கும் 

றஜம்தசய்து, அது தரடர்தறல் தல்மய தொற்சறககப 

மற்தகரண்டு யகறன்நரர். அந் ககறமன, அர் 

கனகப் தகுறகலக்கு யககந்து, மறகனத் 

மரட்டங்கபறல் கரப்தடுகறன்ந மணலக்கள், சறயத்ககள் 

சம்தந்ரண தறச்சறகணகலத் லர்வு கரண்தற்கரக டத்ற 

கூட்டங்கபறல் ரதம் தங்குதகரண்மடன். அக்கூட்டத்றல், 

ணறனங்குகபறணரல் தரறக்கப்தடுகறன்ந மரட்டத் 

தரறனரபர்கலக்கு றரத்கப் ததற்யக்தகரடுப்தற்கு 

ணஜலரசறகள் றகக்கபம் தொன்ந்து. அற்கரக ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் அயக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்பக் 

கடகப்தட்டியக்கறன்மநன். 

அமமதரல், இன்ததரய றக தொக்கறரண 

தறச்சறகணக அயக்கு றகணவூட்டுற்கரக ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்கப் தன்தடுத்னரம் ன்ய றகணக்கறன்மநன். 

தகப உயப்தறணர் சரள்ஸ் றர்னரன் அர்கள் 

உகரற்யம்மதரது, ண ஜலரசறகள் றகக்கபம் 

ஆட்தகரண்டியக்கும் றனங்கள் தரடர்தறல் தறஸ்ரதறத்ரர். 

அமமதரல், ததயேர ரட்டத்றல் ணறர்கள் ரலகறன்ந 

தறமசங்கபறல் றயகங்கள் ஊயடுவுகறன்ந சந்ர்ப்தங்கபறல், 

அற்கந ணத்துக்கு அகற்யது தரடர்தரண தறச்சறகணகள் 

இயக்கறன்நண. குநறப்தரக, தகரத்கன தறமசத்றமன ணது 

கறரரண டக்கும்தைந கறரத்றல், தொன்தை ல் 

மகனகலக்கரகப் தன்தடுத்ப் தட்ட ரடுகள், ற்மதரது 

அக தன்தடுத்ப்தடர றகனறல் கரட்டு ரடுகபரக - 

குலரடுகபரக - ரநற கறரங்கபறமன ததயம் தும்சம் 

தசய்கறன்ந, தல்மய துன்தங்ககபக் தகரடுக்கறன்ந 

றகனகககப ரங்கள் அரணறக்கக்கூடிரக 

இயக்கறன்நது. இது தரடர்தரக ரங்கள் ரட்ட 

எயங்கறகப்தைக் குலக் கூட்டங்கபறமன மதசுகறன்நமதரது, 

தறரணரக எய தறச்சறகண தொன்கக்கப்தடுகறன்நது. 

அரது, இந்க் "குலரடு" ன்ந ரடு ககரணது, 

இனங்ககறயேயந்து அகற்நப்தட்டு றட்டரகவும் 

அவ்ரநரணதரய ரடு கக இல்கன ன்யம் 

தசரல்கறநரர்கள். அமமதரனத்ரன், குங்கறணரல் 

ற்தடுத்ப்தடுகறன்ந அறவுகள்! இவ்ரநரண றனங்குகலக்கு 

றரக டடிக்கக டுப்தது தரடர்தறல் சட்டப் தைத்கத்றல் 

குநறப்தறடப்தடறல்கன ன்யம் அங்குள்ப அறகரரறகள் 

தசரல்கறன்நரர்கள். 

රු නි ඹෝජය හය බහඳ ගතුභනි,  ම් ළන අ ප් 
ම්ඵනනධියප මිම් ේදී ප්රලසන ඇ ග  රහ  ග ඵනහ. ඒ අඹ 
කිඹනහ, භවය තුනන  න ත් වහ ෘක්කයරතහ ඳනතු 
ඇතුශත් නළවළ කිඹරහ. කුළු වයක්කය කිඹන ර්ඹත් එභ ඳනතු  
ඇතුශත් නළවළ කිඹනහ. ඒ හ ේභ, රිරවු ම්ඵනනධ ුයුතු 
කිරීභුත්  ඵරතර නළවළ කිඹරහ ඒ නිරධහරිනන කිඹන නිහ 
ජනතහ අයප තත්ත්ඹු ඳත්  නහ. අපි නිරධහරිනනු 
ඵණිනහු ්හ අඳු  භොක්කය වරි ීය ගභඹ ප්රලසනඹක්කය  ග ඵනහ 
නම් - [ඵහධහ කිරීභක්කය]  ුවයඑළි හ,  ොත්භ  ක, භ්කුඹු ර් 
තභයි  ම් ප්රලසනඹ  ග ඵනන නන. ඒ හ ේභ, රඳ නන ප්ර ද්ල හ 
ජනතහු ඵරඳහ ඇ ග රිරවුනන ේ ප්රලසනඹ ළන ම්ඵනනධීයප 
මිම් ේදී නිතයභ ථහ යනහ. ඒ මිම් ේ අඹ ''අඳු රිරේ 
අයි ග නළවළ;  ම් ීය ග  ඳොතු ඇතුශත් නළවළ'' කිඹරහ වළභ 
 රහ ේභ ීය ග  ඳොත ඔහ  ඳනනනහ. එ වභ නළත්නම්, ''කුළු 
වයක්කය අඳු අයි ග නළවළ'' කිඹන ථහ තභයි කිඹනන නන. ඒ නිහ, 
ඒ නිරධහරිනන අඳවසුතහු ඳත් යනනන ඕනෆ නළවළ.  ම් 
ම්ඵනනධ ඹනන ීය ග හ ඹම්  නක්කය යරහ, අලය ත්තු ටි ඒ  
ඳනතු ඇතුශත් යරහ, ඔවුනන ඳහරනඹ යනනන අසථහ ඇ ග 
යහුඹ කිඹහ ඉ කලීභක්කය යමිනන, භු  භභ අසථහ රඵහදීභ ළන 
සතු ගනනත  මිනන නිවඬ නහ.  

 
[අ.බහ. 6.47] 

 
ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ (ිනරවර වංලර්ධාන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - வலுவாதார 

அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

රු නි ඹෝජය හය බහඳ ගතුභනි, භහ මිර චහ කස 

නිර්භරනහදනන භනනත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ඒ හයපඹ ළන භභ 

ඳළවළදිලි කිඹනනනු ඕනෆ, භභ  ම් ෆභ දිසත්රික්කයඹුභ ගිඹහඹ 

කිඹහ. ළස නිහ ඵහධහ ඇ ග වුපහ. ඳස තහක්කය  ක දභරහයි 

භනනනහයභු ආ ේ. ඒ ළන ඔඵතුභහ දනනනහ. රිහඩ් ඇභ ගතුභහ 

කිේහ ආ ේ නළවළ කිඹරහ.   ේ  වෝ අඹ ළඹු ලිනන ඹනනන 

ඕනෆ කිඹරහයි අනන ගභු ආ ේ. භභ එතළනදී GA ඇතුළු 

නිරධහරිනනු ථහ ශහ. භ ේ නිරධහරිනන ඹනනනත් ඵළවළ. අඹ 

ළඹ විහදඹත් ඳහර්ලි ම්නනතු ේ ඳළළත් න නිහ ඊශඟ ර්ඹ 

 ුව නන අභහතයහංල හ අඹ ළඹ වදනනන  ග ඵනහ; රඵහ දුනන 

හුද ක විඹදම් යනනන  ග ඵනහ.  ගයය ංර්ධන වහ නජීවී 

අභහතයහංලඹු ඉනන නනත් සුළු නිරධහරිනන පිරික්කය.  
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

රු නි ඹෝජය හය බහඳ ගතුභනි, භ ේ අභහතයහංලඹු අඹ 

ළ ඹනන  නනවී  ග ඵනන නන රුපිඹ ක රක්කය ඳනවයි. ඒ 

ඉ ගවහ හභ සිදු  නො න  දඹක්කය. ඒ භත  ගඹහ නනන.  ම් 

රුපිඹ ක රක්කය ඳන වනන තභයි භභ සිඹලුභ ළ්  ශේ.  ගයය 

ංර්ධන වහ නජීවී අභහතයහංලඹ  ුව නන රුපිඹ ක රක්කය 

ඳනවයි  ග ඵනන නන. එභ නිහ අඩු ඳහඩු  ඵො වොභඹක්කය ඇ ග වුපහ. 

එ වත් භභ ඇඬු ේ නළවළ;  ඳිරි ෆ ේ නළවළ. භභ  ශේ, ළ් 

යරහ  ඳනනන එයි.  

අලිනනු රඵහ  දන ඵරඳර ම්ඵනනධ ඹනන ඇ ග ව  චෝදනහ 

නිහ  ම්  ර් නජීවී  දඳහර්ත ම්නනතු ේ හිටිඹ අධයක්කයතුභහ  

එතළනිනන ඉත් යනනන වුපහ. එතුභහ  ුව නන ඊශඟු ඳත් ශ  

අ ග ර් අධයක්කයතුභහ  නත් තළනු භහරු යරහ  නත් 

  නක්කය ඳත් ශත්, එතුභහත් ඉත් වුපහ. ඊශඟු ඳත්  ශේ 

ළ් ඵරන අධයක්කයය ඹක්කය. එතුභහ දළනු යහජහරි යමිනන 

ඉනනනහ. ඒ අුව,  ම් හරඹ තුශ ඳරිඳහරනඹ ම්ඵනනධ ඹනන 

නිරධහරිනන වතය  ද නක්කය ඳභප ුයුතු ය  ග ඵනහ. භ ේ 

  කම්තුභහත් අද ඇවිත් ඉනනනහ. භභ ඔඵතුභහු ඳළවළදිලිභ 

කිඹනනන ළභළ ගයි, 2017 ජනහරි 15ළනිදහයිනන ඳසු භනනනහයභ, 

වුනිඹහ, හුර ගේ, ඹහඳනඹ ප්ර ද්ලර භභ ජංභ  ේහනන 

රළවළස ග ය  ග ඵන ඵ.  

සුභනන ගයනන භනනත්රීතුභහ ඇතුළු ඒ භනනත්රීරුත් එක්කය අපි 

ඹහඳන හදී  ම් සිඹලුභ හයපහ පිළිඵ හච්ඡහ ශහ. ඒ කිේ 

ඔක්කය ෝභ ටි ඉත් යනනන අපි එඟ වුපහ. ඒ දිසත්රික්කයර 

 ග ඵන ළුලු විනනන භභ රළවළස ගයි. නහුත්,  භතළන ප්රලසනඹ 

 ග ඵනන නන නජීවී ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු ම්ඵනනධ ඹනන 

විතයක්කය  නො යි. න ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතුත්  ම්ු 

ම්ඵනනධ  නහ. ඒ නිහ න ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු ේ 

අධයක්කය ජනයහ කතුභහ භඟ භභ දළනන ථහ ශහ. ඊ හ 

ජනහධිඳ ගතුභහ භඟත්  ම් ළන ථහ ශහ. ඉ්ම් 

 ොභහරිසතුභහත්  ම්ු එතු  නනන ඕනෆ.  ම් ඔක්කය ෝභ 

ඒහඵද්ධ ඔඵතුභනනරහ ේ දිසත්රික්කයඹු ඇවි කරහ, ීටු ලිනන 

ජනතහ ඳදිංචි  රහ හිුපු ඹම් ඉ්භක්කය  ගබුපහ නම්,  ඒ ඉ්ම් 

ඔවුනනු නිදවස කිරීභු ක්රිඹහ යන ඵ භභ ඳළවළදිලි කිඹනනන 

ඕනෆ. ඒ ළන භභ බඹ නළ ග කිඹනහ.  ම් ඉ්ම්ර සීභහනන 

GPS තහක්කයපඹ වයවහ  නො යි  නන ය  ග ඵනන නන.  ම් 

සීභහනන ඔක්කය ෝභ 1970-80 හර හදී මිනිනන දෝරු 

 දඳහර්ත ම්නනතු වයවහ තභයි සිද්ධ  රහ  ග ඵනන නන. ඒ සිඹලු 

විසතය මිනිනන දෝරු  දඳහර්ත ම්නනතු තු  ග ඵනහ.  

ීටු ලිනන ථහ ශ රහ ළ ේ අ ප් චනනදිභ භ ේ 

භනනත්රීතුභහ  ම් රු බහ නන ඳළනරහ ගිඹහ. එතුභහ හිටිඹහ නම් 

 වොයි. GPS තහක්කයපඹ වයවහ විතයක්කය  නො යි - [ඵහධහ 

කිරීභක්කය] එතුභහ අය TV එු  ඳ නනන නන නළ ග නිහ  නනන 

ඇ ග ඳළනරහ ගි හ.  ඔඵතුභනනරහ ු   ග ඵන ආදයඹු  නො යි. 

  ේ වුපත් භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, නභත්රීඳහර සිරි ේන 

ජනහධිඳ ගතුභහත්, අභළ ගතුභහත්, අපි ඔක්කය ෝභ උතු ර් 

ජනතහ ේ ප්රලසන විනනන ඵළඳිරහ ඉනනන ඵ. භභ ඒ ක්කය 

ඉසයහිනන ඉනනන   නක්කය. භභ ඹහඳන හ ගිහිනන උතු ර් භව 

ඇභ ගතුභහ එක්කය කිේහ, "හුර ගේර ඉයපභඩු ළ ශඟ අඳු 

ඉ්භක්කය ඕනෆ" කිඹරහ. භභ එ වභ කිඹන  ොු ජනහධිඳ ගතුභහත් 

එතළන හිටිඹහ. Ministry of Sustainable Development and 

Wildlife ඹු ත් botanical park එක්කය, zoological park එක්කය 

එතළන වදනනන අඹ ළ ඹනන හුද ක  නන ය න  ග ඵනහ. 

එ වභ  දඹක්කය වළදු   ොත් උතු ර් සිඹලුභ ජනතහු ඒ 

ප්ර ඹෝජනත්  යි. ඔඵතුභනනරහභ කිඹනහ හ ේ රංහ ේ 

 ග ඵන උසභ ජරජ ස ර්  ග ඵනන නන උතුරු ඳශහ ත්යි. ඒහ 

 ො වොභ වරි ආයක්කයහ  රහ  ග ඵනහ. කුරු කරනන, තුනන 

ඉනනන Adam's Bridge එ  ග ඵන ඔඵතුභහ ේ ප්ර ද්ල හ.  

රිහඩ් ඵදියුදීනන ඇභ ගතුභහ එක්කය භභ එදහ  ම් දඳත්රු 

 ඵෝට්ම් නන ගිඹහ. නිර්භරනහදනන භනනත්රීතුභනි, එදහ ඔඵතුභහු 

එනනන ඵළරි  නනන ඇ ග අපිත් එක්කය ඒ භන ඹනනන. භ ේ 

ජීවිත හ ඳශහුළනි තහුයි ඒ දඳත් ටි ක්කය ඉනනන කුරු ක රෝ 

දළක්කය ක්කය.   
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඔඵතුභහ තනිභ ආහ නම් භු එනනන  ගබුපහ. ඒ ඇභ ගතුභහ 

ආපු නිහ තභයි භභ එදහ ආ ේ නළත් ත්. 
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුභහ එක්කය ඔඵතුභහ ඹනන නන නළද්ද? එ වනම්, භභ  න 

ද ඔඵතුභහ එක්කය එනනනම්. ඔඵතුභහ ේ ඳශහතු අඹත් න 

භනනනහයභ දිසත්රික්කයඹ ංචහය ඳහයහදීඹක්කය. භභ ංචහය අංලඹ 

දියුණු යනහ. ඒ වයවහ අහිං මිනිසුනනු ආදහඹම් රළියඹ වළකි 

විවිධ ර්භහනනත ඇ ග යරහ, ඒ ප්ර ද්ලර විලහර දියුණුක්කය ඇ ග 

යනහ. භනනනහයභ දිසත්රික්කය හ ම්ඳත්  ග ඵන නිහ අඳු ඒ 

යනනන පුළුනන. ඹහඳනඹ Delft Island  ඉරහ ඳුනන නනන 

 නහ. අඳු ඒ විධිඹු යනනන පුළුනන. ඒ ප්ර ද්ලර පුදුභ 

විධිඹු ම්ඳත්  ග ඵනහ. මිනි කු ේ ආර්ථිඹ දියුණු යනනන 

 ොවිතළනිනන විතයක්කය ඵළවළ. ඳෆවි කර ආ ොත් එතළනිනන  ම් ඉ්ම් 

විනහලයි.  තුනන නිහ ඉ්ම් විනහල  නහ. තුය ආ ොත් විනහල 

 නහ. ංචහයයිනන විලහර ල ඹනන රංහු එනහ. 

භනනනහයභ, ඹහඳනඹ ඳළත්ත අපි ංචහයයිනනු ආර්ලනඹක්කය 

ඇ ගන විධිඹු වදනනන ඕනෆ. අපි ආදහඹම් රඵනනන නම්, ඒ 

විධිඹු plans වදනනන ඕනෆ. භභ ඒයි කිේ ේ, අපි භනනනහයභ 

 නභ tourism development plan එක්කය වදනනන ඕනෆ කිඹරහ. 

එ වභ  නනන නම් තහුනනනහනන ේරහ  ම් කිඹන විධිඹු ළ් 

යනනන ඕනෆ. අපි ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ යනනන ඕනෆ නම්, 

වි කඳත්තුු ංචහයඹනන ඹනහ හ ේ ංචහයඹනනු ඹනනන 

පුළුනන විධිඹු භඩු ළ  ක park එක්කය වදනනන ඕනෆ. ඒ තුළිනන 

ආදහඹම් භහර් ඇ ග  නහ. Delft Island එු අඳු  ේඹනන 

නළවළ. එභ නිහ අපි  ේඹනන ඉ කරහ  ග ඵනහ. අඳ  ම් 

ඳළත් තනන සිංවර  ේඹනන එවහු ඹනන නන නළවළ. ඒ 

ඳළත් තනනභ  ේඹනන නනන අපි ුයුතු යනහ. ඒ ඳළත් ත් 

 දභශ ථහ යන  ේඹනන නනන තභයි භභ ුයුතු 

යනන නන.  

ඔඵතුභහ අහ  ග ඵන  ම් රුණුරු උත්තය  දන භනන 

භභ  ම් ළනත් කිඹනනන ඕනෆ. 2009 ර් හදී යුද්ධඹ 

අනනවීභත් එක්කයභ එක්කයත් ජහී.නන ේ ංවිධහනඹත්, UNDP 

එත් උතුරු ඳශහත දියුණු කිරීභ ළන හච්ඡහ  ොු  ග ඵනහ. 

ඒ පිළිඵ  ම් reportsර  ග ඵනහ. ඒහ ඔක්කය ෝභ  ම් 

 ඳො ත් රකුණු යරහ  ග ඵනහ.  භයිනන  ඳොතක්කය ඔඵතුභහු 

ඕනෆ නම් භභ  දනනනම්. එක්කයත් ජහී.නන ේ ංවිධහනඹ, UNDP 

එත් එක්කය  ගයය ංර්ධන අභහතයහංලඹ, හරිභහර් 

අභහතයහංලඹ ඇතුළු අභහතයහංල යහශිඹක්කය ඒහඵද්ධ උතුරු ඳශහත 

දියුණු කිරීභු වදපු ළරසුභක්කය  ම්.  ම් ළරසුභු  රෝ 

ඵළංකු ඇතුළු  ඵො වෝ ංවිධහන එතු  රහ  ග ඵනහ.  ම් 

තුළිනන යක්කයෂිත ආයක්කයහ යළීයභුත් ළරසුම් ස ය 

 ග ඵනහ. අ ප් ය ට් යක්කයෂිත ප්ර ද්ල නළ ග වු පොත් 

ඔඵතුභනනරහුත් ඉනනන ඵළවළ; අපිුත් ඉනනන ඵළවළ. එ වභ 

වු පොත්  ම් යු හනනතහයඹක්කය  ේවි. ඒ යක්කයෂිතර   ග ඵන 

lagoons  ඔක්කය ෝභ ංචහයඹනන එන භමි ඵු ඳත් යනනන 

පුළුනන.  
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භභ ඒ ඔක්කය ෝභ වදරහ ඔඵතුභනනරහ ේ ආඩාඩුහයයඹහ ඳත් 

ශහ. අනන ගභු එතුභහ බහඳ ග යරහ බහය දුනනනහ. භ ේ 

අභහතයහංලඹුත්, ඳහර්ලි ම්නනතුුත් ඇවි කරහ කිේහ, 

"ඔඵතුභනනරහ දළනන  ම්  plan එ ක්රිඹහත්භ යනනන. අ ප් 

ව ඹෝඹ රඵහ  දනනනම්" කිඹහ.  භොද, ඒු හුඟහක්කය 

අභහතයහංලලිනන එනනන ඕනෆ. ඳශහත් බහලිනන එනනන ඕනෆ. දිහ 

  කම්රහ එනනන ඕනෆ. ඒ නිහ භභ ඔක්කය ෝභ plans වදහ දීරහ 

 ග ඵනහ. කිසිභ   නක්කය  නොයන ළ්ක්කය භභ ශහ.  

එ ේ  ශේ, ආර්ථිඹ දියුණු යනනනයි. මිනිසුනන ේ 

ආර්ථිඹ දියුණු වු ඩා නළත්නම්, ඵ්ගිනි එනහ. ඵ්ගිනි 

ආ ොත්, රසතහදඹ එනහ. අපිු ආ ඹත් ජහ ගහදඹ ඇ ග 

යනනන ඵළවළ. සිංවර,  දභශ ව හුසලිම් කිඹහ ර් යනනන 

ඵළවළ. අපි සිඹලු  දනහභ එ ඳවුරක්කය විධිඹු ඉනනනහ. අ ප් 

අයහුප විඹ යුත් ත් එඹයි. ඒ නිහ රු ඉ. චහ කස නිර්භරනහදනන 

භනනත්රීතුභහ බහ  ක තඵන අසථහ ේ   නන රද  ඹෝජනහ 

තුළිනන භතු ශ ප්රලසන කිහිඳඹු භභ  භතළනදී  ටි ඹනන පිළිතුරු 

රඵහ  දනනනම්. භභ ජනහරි භහ ඹනන ඳසු ඔඵතුභනනරහු එභ 

ුයුතු ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් යනනනම්.   

රු  ඉ. චහ කස නිර්භරනහදනන භනනත්රීතුභහ  න ආ බහ  ක 

තළබී ම්  ඹෝජනහ නන භතු ශ ප්රලසනරු පිළිතුය  භඹයි. 

නත් වහ ෘක්කයරතහ ආයක්කය ආඥහඳනත ඹු ත් 

ප්රහලඹු ඳත් යන රද ජහ ග යක්කයෂිතර -දළ ක සබහ යක්කයෂිත, 

ජහ ග උදයහන, සබහ යක්කයෂිත ආදී- භහයි ම් සිු ළතපුභ 

සීභහ - ප්රේය රහඳඹ, buffer zone කිඹහ  ග ඵනහ.- තුශ න 

ංර්ධන ුයුතු සිදු කිරීභ  භභ ඳන ත් 9 අ. නන ගඹ ඹු ත් 

සීභහ ය ඇත. එ ර සීභහ ය ඇත් ත් භහන ක්රිඹහහයම් 

නිහ යක්කයෂිතරු සිදු න ඵරඳෆභ අභ කිරීභ වහ  ේ. 

සිනනනක්කයය ඔප්පුකිනන වරි දිහඳ ග ශඟු ගිහි කරහ වරි ඒ 

ජනතහ හිටිඹහ කිඹහ ඔප්පු යනහ නම්, අපි ඒ පිළිනනන 

රළවළස ගයි කිඹරහ භභ ඔඵතුභහු ප්රහල යනහ.  

උතු ර්, දකු ඩා කිඹරහ  නක්කය නළවළ.  ො වේ වුපත් අපි 

ඒහ  දනහ.  Department of Forest Conservation එත් 

එ වභ යනහ. ජනහධිඳ ගතුභහ අපි ඒ ී.යපඹ අය න 

 ග ඵනහ. ඒ නිහ රුපහය රඵන ජනහරි භහ හ අපි 

ඳත්න ජංභ  ේ හදී ඒ ළන දළුවම්  දනනන. දිසත්රික්කය 

  කම්තුභහු කිඹනනන, භ  ේ අභහතයහංල හ   කම්තුභහු ථහ 

යනනන කිඹරහ. Department of Forest Conservation එයි, 

Department of Survey එයි, Land Commissioner General's 

Department එයි -දිසත්රික්කය ඳ වේභ- task force එක්කය විධිඹු 

අපි ඔක්කය ෝභ එතු  රහ, we will have a mobile service. 

ඔඵතුභනනරහ එතළනදී ඒ  ග ඵන ඒහ  ඳනනනනන. එත ොු 

ඔඵතුභහ ේ ඳශහුන ප්රලසනඹු උත්  තයඹක්කය රළ බ්වි.  

ඊශඟු,  භො කලිකුරභ ම්භහන හ නහවි වහුදහ විසිනන 

හුදහවරින රද අක්කයය 300 ප්ර ද්ලඹ 1938.02.25 න දින 

ප්රහලඹු ඳත් යන රද ළට් ඳරඹ අුව වි කඳත්තු ජහ ග 

උදයහන හ භහයි ම් සිු ළතපුභ සීභහ තුශු ඇතුශත් ඇත. 

එභ ළතපු ම් සීභහ තුශ දළනු සිදු ය ඇ ග ංර්ධන 

ක්රිඹහහයම් ළශළක්කයවීභ වහ නජීවී ංයක්කයප 

 දඳහර්ත ම්නනතු ක්රිඹහය නළත. අපි හ යන එ නත්රහ 

නළවළ.  ොවිතළනන වහ ඒ අඹු ඹනනන දීරහ  ග ඵනහ. එ වභ 

ඳළමිණි කරක්කය රළබී  ග ඵනහ නම් භු කිඹනනන. ඒ අඹු හ 

යනනන ඉ් දීරහ  ග ඵනහ. ඒ ම්ඵනනධ ඹනන ඳළමිණි කරක්කය රළබී 

 ග ඵනහ නම් භු කිඹනනන.  

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

නජීවී ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු ඹු ත් ඒ ඉ්ම් 

 ග ඵනහ. මිනිසුනනු කුඹුරු යනනන ඒ ඉ්ම් සුද්ද යරහ  දනනන 

ඕනෆ. 
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහ ජංභ  ේඹු ඒ ළන දළුවම්  දනනන. අපි ඒ 

නත්රහ නළවළ. භ ේ නිරධහරිනන කිඹන විධිඹු ඒ ට්ටිඹ ළ් 

යනහ. ඒ නත්රහ නළවළ. තවනම් යරහ නළවළ. වළඵළයි 

ළරෆ ඳනනන ඵළවළ. යක්කයෂිතඹ ආයක්කයහ යනනන එඳහ ඹළ. ද්ඹම් 

යනනන ඵළවළ. යක්කයෂිතඹ ආයක්කයහ යනනන ඕනෆ  නන.  වු භ ේ 

අභහතයංල හ ළඹ ශීර්ඹ විහදඹු නනනහ. භ ේ 

අභහතයහංල හ නිරධහරිනන  වු ඳහර්ලි ම්නනතුු එනහ. ඔඵතුභහ 

එනනන, භභ ඒ අඹ හුප සනනනම්.  වු ථහ යහු. වරි  නන. 

චහ කස නිර්භරනහදනන භනනත්රීතුභනි,  වු භභ භ ේ අභහතයහංල හ 

නිරධහරිනන හුප සනනනම්. ඔඵතුභහ රුපහය ඒ 

නිරධහරිනන ුවත් වහඹක්කය අය න ඒ ළන  ොඹහ ඵරනනන.  

ඊශඟු, එභ රුප ම්ඵනනධ 2016.10.26 දින ආයක්කය 

අභහතයහංල හදී  ර්භහනනත වහ හණිජ ුයුතු අභහතය රිහඩ් 

ඵදියුදීනන භළ ගතුභහ, ආයක්කය අභහතයහංල හ   කම්, නහවි 

වහුදහඳ ග, අදහශ ප්රහ ද්ශීඹ   කම්, නජීවී වහ න ංයක්කයප 

 දඳහර්ත ම්නනතුර නිරධහරිනන වබහගි වී රැසවීභක්කය ඳත්න 

රදී. එහිදී ී.යපඹ ව හ දළනු  භො කලිකුරභ ම්භහන හ නහවි 

වහුදහ විසිනන නිදවස යන රද  ොු ේ පිහිටි කුඹුරු ඉ්ම්ර 

හ ුයුතු කිසිදු ඵහධහකිනන  තොය සිදු ය න ඹහ වළකි 

ඵයි. එ වභ  රහ නළත්නම්, ඔඵතුභහ  වු අභහතයහංල හ 

නිරධහරිනනු දළුවම්  දනනන කිඹරහ භභ ඔඵතුභහ නන ඉ කලීභක්කය 

යනහ. එ භනනභ  භ තක්කය එභ කුඹුරුර හ ුයුතු වහ 

නජීවී ංයක්කයප  දඳහර්ත ම්නනතු ේ නිරධහරිනන ඵහධහ කිරීම් සිදු 

ය  නොභළ ග අතයභ හිමිම් ඉදිරිඳත් කිරීම් ද සිදු ය  නොභළත. 

හිමිම් කිඹනනන කිසි   නක්කය ඉදිරිඳත්  රහත් නළවළ.  

අපි ජංභ  ේඹ ඳත්නහ  නන. එ වභ හිමිභක්කය 

 ග ඵනහ නම් රුපහය ඒ අඹු එදහු ඒහ ඉදිරිඳත් යනනන 

කිඹනනන. එ ේ නහුදු එභ හියම්රු ඹහඵද පිහිටි වි කඳත්තු 

ජහ ග උදයහන හ  ප්රේය රහඳඹු -buffer zone එු- වහ 

 භෝදයම්ආරු න යක්කයෂිතඹු අඹත් න නජ විවිධත් ඹනන 

අනූන යජ හ නහනනතය ංර්ධනඹ කිරීභ වහ අය රඵහ 

දී ම් වළකිඹහක්කය  නොභළ ග ඵ හරුණි දනනමි. ඒහ 

ඔඵතුභනනරහ ේ ම්ඳත්, ඒ ප්ර ද්ල හ  ග ඵන  ්ොරහන එ වභ. 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒ එඳහ.  

 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒහ ආයක්කයහ යහු. [ඵහධහ කිරීභක්කය] ංචහයඹනන එන විධිඹු 

අපි ඒ දියුණු යහු, camping sites දභරහ. වි ද්ශියිනනු, 

 ද්ශීඹ ංචහයඹනනු -දකු ඩා අඹු- එවහු ගිහි කරහ ඵරනනන 

පුළුනන  නන. ඔඵතුභනනරහ ේ මිනිසුනනු  කලි වම්ඵ යනනන 

පුළුනන භහර්ඹක්කය වදනනන පුළුනන  නන. ඒ අ ප් යජ හ 

ප්ර ගඳත් ගඹක්කය. අපි ඒ යනහ. 
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ඳහර්ලි ම්නනතු 

ඊශඟු, 2009  ර් උතුරු-නළ  ඟනහිය ප්ර ද්ලර යුද්ධඹ 

නිභවීභත් භඟභ යහජය ආඹතන- 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you have only one more minute.  
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු නි ඹෝජය හය බහඳ ගතුභනි, භු ත විනහ ක තුන 

හරඹක්කය  දනනන.  ම් කිඹහ  ග ඵනන නන ඔඵතුභහ ේ ප්ර ද්ල හ- 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, we have to adjourn Parliament at 7 

o'clock.  
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay. ඒ නිහ භභ  භතළනදී ඔඵතුභහු-  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භඩු ඳ කලිඹු ඹන ඳහය- 

 
ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භඩු යක්කයෂිතඹත් අපි ඹහර හ ේ touristsරහ එන විධිඹු 

declare යනනනම්. ඔඵතුභහ ඳහයක්කය ළන කිේහ. ඒ 

රුපහයරහ ඉදිරිඳත් යනනන, භ ේ නිරධහරිනනු. වළඵළයි 

ළ  ක ඇතු ශේ ඳහය ක- 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ළ  ක ඇතු ශේ  නො යි. ඒ මිනිසසු භඩු ඳ කලිඹු ඹන 

ඳහය. 
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහ ඒත් ඉදිරිඳත් යනනන  ෝ. 

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භඩු ඳ කලිඹු ඹන ඳහය.  

 
ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භඩු ඳ කලිඹු ඹන ඳහය අපි අහිය ය නළවළ.  

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒ iRoad Project එ ක්කය නිරධහරිනන- 
 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භභ  ඔඵතුභහු ඒ යරහ  දනනනම්. භහයිම් ස කිරී ම් දී 

භඩු  ද්සථහන ප්ර ද්ල හ ම්භහන  අපි අයිනන යනහ. 1968දී 

ප්රහලඹු ඳත් යන රද භඩු ඳහය අබඹභමිඹ, 2015දී ජහ ග 

උදයහනඹක්කය  ර උස කිරී ම්දී අබඹ භමිඹ තුශ  ගබ භඩු 

 ද්සථහනඹ වහ ම්භහනඹ ඉත් න  ර භහයිම් න රදි.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 ඵො වොභ සතු ගයි.  

 

ගු ගළය ණී ජයවිරම මපමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

විනහ කඹක්කය  දනනන, අනන යනනනම්.  ම් ම්ඵනනධ ඹනන 

අධහනඹ  ඹොහු යවීභ ළන භභ ඔඵතුභහු සතු ගනනත  නහ.  

 වු  ම් ළන භභ ඔඵතුභහු ළ ක විසතය කිඹනනනම්.  
 

එකල්හි  මේළල අ.භළ. 7.00  වුමයන්  නිමයෝජය කළරක 
වභළපිනතුමළ  විසින් ප්රහනය මනොවිමවළ පළර්ලිමේන්තුල කල් තබන 
දී. 

පළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකූල, 2016 මනොලෆේබර් 16 ලන දින 
වභළ වේමිනය අනුල, 2016 මනොලෆේබර් මව 25 ලන සිකුරළදළ පූ.භළ. 
9.30 ලන මතක් කල් ගිම  ය. 

  

அப்ததரலது, தற.த. 7.00 றரகறறடம ரண்தைறகு குலக்கபறன் 

தறறத் றசரபர் அர்கள் றணர றடுக்கரமனம தரரலன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம், அணது 2016 ம்தர் 16ஆம் றகற 

லர்ரணத்றற்கறங்க, 2016 ம்தர் 25, தள்பறக்கறக தொ.த. 9.30 

றக  எத்றகக்கப்தட்டது. 
 

It being 7.00 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Parliament Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on  

Friday, 25th November, 2016 pursuant to the Resolution of 

Parliament of 16th November, 2016.  

 
ප්රහනල   ලිිතත ිළිතතුු 

றணரக்கலக்கு லத்துதோன றகடகள் 
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 

එවහ. ඩී. එවහ. වකරළජ වශ එේ. ඒ. එවහ. කුමළර: 

මවේලළ විවහතර 
ஸ்.டீ.ஸ். சகரஜ ற்யம் ம்..ஸ். குர: 

தரறல் றதம் 
S.D.S. SAKARAJA AND M.A.S. KUMARA: EMPLOYMENT 

DETAILS  

926/’16 

1. ගු (මලදය) නලින්ද ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයතුභහ නන ඇස   

ප්රලසනඹ- (1) : 
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(අ) එස. ී.. එස. යහජ වහ එම්. ඒ. එස. කුභහය ඹන අඹ භහර් 
ංර්ධන අධිහරි හ, ශභනහයප වහයරුනන 
ල ඹනන  ේඹ යනන නනද ඹනනන එතුභහ  භභ බහු 
දනනනන නහිද? 

 

(ආ) එ ේ නම්, 

 (i) ඔවුනන ේ  ේහ සථහනඹනන;  

 (ii) ඔවුනන ේ අධයහඳන සුදුසුම්; 

 (iii) ඔවුනන  ේඹ  ුඵහ න ඇ ග දිනඹනන;  

 (iv) අ ගහර දීභනහද හිත 2016 ජනහරි සි  ු  ම් 
දක්කයහ රඵහ ත් ම්පර්ප ළම්ඳ;  

 එක්කය එක්කය පුද්රඹහ අුව  නන  නන ල ඹනන  ර්ද 
ඹනනනත් එතුභහ  භභ බහ  ුදනනනන නහිද? 

(ඇ)  නො එ ේ නම්, ඒ භනනද? 

 
உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர: 

(அ) ஸ்.டீ.ஸ். சகரஜ ற்யம் ம்..ஸ். குர 

ஆகறமரர் வீற அதறறயத்ற அறகரசகதறல் 

தொகரகத்து உறரபர்கபரக தறரற்யகறன் 

நணர ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) ஆதணறல், 

 (i) இர்கபறன் மசக றகனங்கள்; 

 (ii) இர்கபறன் கல்றத் ககககள்; 

 (iii) இர்கள் மசகக்கு ஆட்மசர்ப்தை தசய்ப்தட்ட 

றகறகள்; 

 (iv) மனறகமக் தகரடுப்தணவுகலடன் 2016 

சணரறறயேயந்து இன்யக ததற்யக் 

தகரண்டுள்ப தரத்ச் சம்தபம்; 

 எவ்தரய ஆலக்கும் ணறத்ணறரக ரதன்தக 

அர் இச்சகதறல்  அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House whether individuals 

called S.D.S. Sakaraja and M.A.S. Kumara serve 

in the Road Development Authority as 

Management Assistants?  

(b) If so, will he also inform  this  House  separately  

in  respect  of  each  person,-  

 (i) their places of work; 

 (ii) their educational qualifications; 

 (iii) the dates on which they were recruited to 

the service; and 

 (iv) the total salary obtained from January 2016 

inclusive of overtime allowance?  

(c) If not, why?  

ගු ක්හමන් රීරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධායළපන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சயம் தரரலன்நச் சகத 

தொல்யம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

(අ) ඔේ. 

(ආ)  (i), (ii), (iii) ව  (iv) වහ පිළිතුරු: 

(ඇ)  අදහශ  නො ේ.   

 

(a) Yes. 

(b) Answers for (i),(ii),(iii) and (iv) are as follows: 

( c)  Does not arise 
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  එස.ී..එස. යහජ 
භවතහ 

එම්.ඒ.එස. කුභහය 
භවතහ 

 ේහ සථහනඹ රු උස 
අධයහඳන වහ 
භවහභහර් 
අභහතයතුභහ ේ 
අභහතය හර්ඹහරඹ 

රු උස අධයහඳන 
වහ භවහභහර් 
අභහතයතුභහ ේ 
අභහතය හර්ඹහරඹ 

අධයහඳන 
සුදුසුම් 

අ. ඳො.. 
(හ. ඳශ) භත් 
විශිසු ම්භහන 02 
ම්භහන භහර්ථ 
05 හභහනය 
භහර්ථ 01 

අ. ඳො.. (උ. ඳශ) 
දක්කයහ හභහනය  ඳශ 
විශිසු ම්භහන 03 
ම්භහන භහර්ථ 06 

 ේඹු 
ඵහ න ඇ ග 
දිනඹනන 

2015.09.10 2015.09.10 

අ ගහර දීභනහද 
හිත 2016 
ජනහරි සිු  ම් 
දක්කයහ රඵහ ත් 
ම්පර්ප ළම්ඳ 

රු. 687,720.72 රු. 686,796.01 

  Mr.S.D.S.Sakaraja  Mr.M.A.S.Kumara 

Place of work 

Minister’s Office 

of the 

Hon.Minister of 

Higher Education 

and Highways 

Minister’s Office of 

the Hon.Minister of 

Higher Education 

and Highways 

Educational 

Qualifications 

Passed the G.C.E 

(O/L) Distinction 

Passes - 02 Credit 

Passes - 05 Ordi-

nary Passes - 01 

Up to  G.C.E (A/L) 

GCE (O/L) Distinc-

tion Passes - 03 

Credit Passes - 06 

Date of recruit-

ment 
2015.09.10 2015.09.10 

Total salary 

obtained from 

January 2016 

up to now with 

overtime pay-

ments 

Rs.687,720.72 Rs. 686,796.01 
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(ශෆන්වළඩ්) 

தரரலன்ந றரங்கள் 
(யன்சரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 





නිනේදන: 
     බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුතු ම්ඵන්ධ පඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහපේ හර්තහ 
 

ආං ශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

 

නඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීනමන් ඇස ප්රහනය: 
      ඌ ඳශහත් ප්රධහන මභහතයයඹහ ගත් මත්තපන භිකක 

ක්රිඹහභහර්ග 
 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

 Report of Committee on Public Enterprises on 

Treasury Bond Issue 

 

SECTORAL OVESIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Arbitrary Actions of by Chief Minister of Uva 

Province 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைகள் : 

 றமநசசரற தொநற றறசரகம் தரடர்தரண அசரங்க 

ததரதப்தைதொற்சறகள் தற்நற குலறன் அநறக்மக 

 

துமநசரர் சற்தரர்மக் குல அநறக்மககள் 

 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

 ஊர ரகர தொனமச்சரறன் ன்ணறச்மசரண 

டடிக்மககள் 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2017 - [නදොනෂොවහලන නලන් කෂ 

දිනය]: 
 [ශීර් 161, 284, 294, 322 (ිකයය ංර්ධන වහ න ජීවී); 

ශීර් 153, 286 - 288, 327 (ඉඩම්)]- කහයක බහපේදී 
රකහ ඵරන රදී. 

 
කල් තෆබීනම් නයෝජනළල: 
     ව/දඵරැල්ර භව විදුවපල් ප්රහථක ක මංලඹ ඉත් රීරීභ 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட தன்ணறண்டரம் 

ரள்] :  

 [மனப்தைகள் 161, 284, 294, 322 (லுரர அதறறதத்ற 

ற்தம் ணசலரசறகள்); மனப்தைகள் 153, 286-288, 

327 (கரற)] – குலறல் ஆரப்தட்டது.  

 

எத்றமப்தைப் தறசம:  

 அ/ததல்ன கர றத்றரனத்றன் ஆம்தப் தறரறம 

லக்கறம 

APPROPRIATION BILL – 2017 [Twelfth Allotted Day]: 

 Considered in Committee - [Heads 161, 284, 294, 322 

(Sustainable Development and Wildlife);   

  Heads 153, 286 -288, 327 (Lands)] 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Removal of Primary Section of H/Dambarella Maha 

Vidyalaya 
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தரரலன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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ප.භළ. 9.30  ඳළර්ලිනම්න්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ]  

මූළවනළරූඪ විය. 
தரரலன்நம் தொ.த.  9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

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

 

නිනේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

භළණ්ඩළගළර බෆඳුම්කර නිකුතුල වම්බන්ධ නඳොදු 

ලයළඳළර ිළිතබ කළරක වභළනේ ලළර්තළල 
றமநசசரற தொநற றறசரகம் தரடர்தரண அசரங்க 

ததரதப்தைதொற்சறகள் தற்நற குலறன் அநறக்மக 
 REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES ON 

TREASURY BOND ISSUE 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු වින්න් න්දු කයන රද බහණ්ඩහගහය 

ඵළඳුම්කය නිකුතු ම්ඵන්ධපඹන් පඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක 

බහ වින්න් 2016 ඔක්පත ඵර් 28ළනි න්කුයහදහ ඳහර්ලිපම්න්තුට 
පිළිගන්න රද හර්තහ පළුම් 13රීන් මුද්රණයඹ කය කී  පිටඳත් 

න්ඹල්රභ ෆභ ගරු භන්ත්රීයපඹකුප භ බහ පම්ඹ භත මද නන 
තළබීභට පිඹය ගන්නහ ඵ පභභ ගරු බහට දළනුම් දීභට 

කළභළත්පතක .  

ඊට මභතය, යජපේ මුද්රණයහරඹහිපඳිකනිඹ තතුළු කතුක ඹප  

කහර්ඹ භණ්ඩරපේ න්ඹලුපදනහටභ පභභ හර්තහ මුද්රණයඹ රීරීපම්දී 

නිනයහපගන දළක්ව උඳරිභ වපඹ ගඹට භහප  වදපිරි 
කෘතඥතහ පිරිනළමීභට ද පභඹ මසථහක් කය ගනික . 

 

ලිිළ නල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිනම්න්තු 

ප්රතිවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ු  ඳක්න  

ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலமப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அமச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்சகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් මභහතයතුභහ පනුපන් ශ්රී රංකහ 

ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනය ජපේ ආණ්ඩු ව ෆින්රන්ත 

ජනය ජපේ ආණ්ඩු මතය ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵන්ධපඹන් 

ද්විත් ඵදුකයණයඹ ළශළක්වීභ ව ඵදු පනොපගහ භඟ වළරීභ 

ළශළක්වීභ වහ 2016 ඔක්පත ඵර් 06ළනි නන තිකකය ගත් 

ගිවිසුභ භභ ඉනරිඳත් කයක .  

පභභ ගිවිසුභ යජපේ මුදල් පිළිඵ කහයක බහට පඹොමු කශ 

යුතු ඹළයි භභ පඹ ජනහ කයක .   
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, කෘෂිකර්භ මභහතයතුභහ පනුපන් 

2015 ර්ඹ වහ කෘෂිකර්භ මභහතයහංලපේ කහර්ඹ හධන 

හර්තහ භභ ඉනරිඳත් කයක .  

පභභ හර්තහ කෘෂිකර්භඹ වහ ඉඩම් පිළිඵ ආංශික මධීක්ණය 

කහයක බහට පඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ පඹ ජනහ කයක .   
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

துமநசரர் சற்தரர்மக் குல அநறக்மககள் 
  SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය (තිරවර වංලර්ධන ශළ 

ලනජීවි නිනයෝජය අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுசர ஜல. ஜசசண - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 

of Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, පෞඛ්ය වහ භහන සුබහධනඹ, භහජ 

විඵරගළන්වීභ පිළිඵ ආංශික මධීක්ණය කහයක බහපේ 

බහඳිකතුභහ පනුපන්, පෞඛ්ය වහ භහන සුබහධනඹ, භහජ 

විඵරගළන්වීභ පිළිඵ ආංශික මධීක්ණය කහයක බහ පත 

පඹොමු කයන රද “පගල් කුලී ඳනත ඹටපත් නිපඹ ග” 

ම්ඵන්ධපඹන්, කභ කහයක බහපේ හර්තහ භභ ඉනරිඳත් කයක . 
 

වභළනම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

නඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ති නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - நின்வலு நற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන් පඳත්ම් වතය 

පිළිගන්ක .  

1093 1094 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

(1)  ඳහනදුය, භහදුපිටිඹ, ඌයනහපගොඩ ත්ත, මංක 8/බී දයන 
සථහනපඹහි ඳනංචි කච්. පවේභන්රි පඳපර්යහ භවතහපගන් 
රළබුණු පඳත්භ; 

(2)  ඵණ්ඩහයගභ, ගල්ර ඳහය, මංක 156 දයන සථහනපඹහි 
ඳනංචි පී. භර්වින් පඳපර්යහ භවතහපගන් රළබුණු පඳත්භ; 

(3)  ඳහනදුය, පෂොන්පේකහ ඳහය, මංක 26/86 දයන සථහනපඹහි 
ඳනංචි කස. පගොඩප  භවතහපගන් රළබුණු පඳත්භ; ව 

(4)  ඵණ්ඩහයගභ, කඹුරුපගොඩ, ගල්මුල්රහත්ත, මංක 101/2 
දයන සථහනපඹහි ඳනංචි ඩබ්ලිේ.සී. ජඹයත්න භවතහපගන් 
රළබුණු පඳත්භ. 

 

ගු ක්හමන් ආනන්ද විනේමළන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றசஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථහනහඹකතුනි, භභ බුරත්න්ංවර, පඵ තපල්ගභ, 

පඵ තපල්ගභ පගොවි ංවිධහනපේ පල්කම් ඩී. වික්රභප  

භවතහපගන් රළබුණු පඳත්භක් පිළිගන්ක .  

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් පඳත්ම් ඳව 

පිළිගන්ක .  

(1)  නුප පගොඩ, ජම්බුගසමුල්ර භහත, 9 න ඳටුභග, මංක 09 
දයන සථහනපඹහි ඳනංචි ඩී.ඩබ්ලිේ. භහඵයණය භවතහපගන් 
රළබුණු පඳත්භ;  

(2)  භහකඳුය, නද්පදණිපඳොත, නපල්ත්ත, "චන්නක" ඹන 
සථහනපඹහි ඳනංචි ඊ.ඒ. මනහ භහලි භවත්ක ඹපගන් 
රළබුණු පඳත්භ; 

(3)  ඳහනදුය, ෆකඩ, පවොයණය ඳහය, මංක 142 දයන සථහනපඹහි 
ඳනංචි ජී.කච්. ඉන්ද්රදහ භවතහපගන් රළබුණු පඳත්භ; 

(4)  කඹුරුගමු, දීඳහනන්ද භහත, පරඵඩිපගත්ත, 
"පප්රේභවිරහ" ඹන සථහනපඹහි ඳනංචි විතහනප  ප්රදී් 
භවතහපගන් රළබුණු පඳත්භ; ව  

(5)  තඹිලිපිටිඹ, න නගයඹ, ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් කහර්ඹහරඹ 
ඉනරි පිට, මංක 289 දයන සථහනපඹහි ඳනංචි ඩබ්ලිේ.ජී. 
ගඹනි ප්රිඹදර්ශිකහ භවත්ක ඹපගන් රළබුණු පඳත්භ. 

 
ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම්  මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිනයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන මංක 1-387/'15-(3), ගරු බුද්ිපක ඳිකයණය භවතහ. 
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ කභ ප්රලසනඹ මවනහ. 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, මංග ම්පර්ණය උත්තයඹක් දීභට, ික 

පදකක කහරඹක් ඉල්රහ ිකපඵනහ.  
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළනට භභ පභභ ප්රලසනඹ තුන්ළනි 

තහටයි තහුපේ. ්රිවිධ වමුදහට ආවහය ළඳමතභත්,  running 

shoes තතුළු මපනකුත් මලයතහ ළඳමතභත් පිටුඳ පටන්ඩර් 

භණ්ඩරපඹනුත්, තහක්ණික කක ටුපනුත් මනන්තත් මක්රක කතහ 

න්දු කයනහ. ඒක දළනටත් න්දු පරහ ිකපඵනහ. කභ නිහ භට 

ඉක්භනින්භ මංගම්පර්ණය පිළිතුයක් රඵහ පදන්න. පභොකද, 

නළත්නම් පම් විිපඹට පටන්ඩර් තීන්දු පගන ක්රිඹහ කපශොත්, ්රිවිධ 

වමුදහට රුපිඹල් බිලිඹන ගණයනක ඳහඩුක්  න්දු නහ. භභ පම් 

ගළන රීහිඳ තහක්භ පභභ ගරු බහපේදී භතු කය ිකපඵනහ.   

 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  මදහශ මභහතයහංලපඹන් දළනුම් දීරහ 

ිකපඵනහ ික පදකරීන් පිළිතුරු රඵහ පදනහ රීඹරහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, මග්රහභහතයතුභහ ව ජහිකක ප්රිකඳත්ික වහ 

ආර්ථික කටයුතු මභහතයතුභහ පනුපන් භහ කභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

දීභ වහ ික පදකක කහරඹක් ඉල්රහ න්ටිනහ.  
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ලයඹ ඇෂ ජ නයෝජනළ ක්රමය: විවහතර 
ம்த கரல்ரய் லர்ப்தரசணத் றட்டம்: றதம் 

WAYAMBA ELA WATER SCHEME: DETAILS 

805/’16 

3.  ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණය  මභහතයතුභහපගන් 

තස ප්රලසනඹ- (1): 

(ම) (i) මක්කය 6000කට ආන්න භූක  ප්රභහණයඹක් 
පඳ ණයඹ කයනු රඵන පඳොල්පිිකගභ, 
වක්ටුනහ ජරහලඹට ජරඹ පගන කන, ඹම තශ 
ජර පඹ ජනහ ක්රභඹ නක න් පඹ ජනහ ක්රභඹක් 
මනුභත වී ිකපබ්ද; 

 (ii) කභ  පඹ ජනහ ක්රභපඹන් පඳ ණයඹ න මපනකුත් 
ප්රපද්ල, තශපේලි ව ළේ තතුශත් න්ිකඹභ භඟ 
ළරළසභ ඉනරිඳත් කයන්පන්ද; 

 (iii) ඒ වහ තසතපම්න්තු කය තික ව පම් නවිට 
පන්කය තික මුදර  පන් පන් ලපඹන් 
පකොඳභණයද;  

 (iv) පභභ යහඳෘික පකොන්හත්තු රඵහපගන තික 
ආඹතනඹ කපර්ද; 

 (v) පභභ යහඳෘිකඹ ආයම්බ කයන ව මන් කයන 
නන කපර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ පභභ බහට දන්න්පන්ද? 

(ආ) පනො කපේ නම්, ඒ භන්ද?  
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லர்ப்தரசண ற்தம் லக பதோன தொகரமத்து 

அமச்சமக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) அண்பரக 6000 க்கர் றனப்தப்மத 

பதோட்டுகறன்ந ததரல்தறத்றக, யக்ட்டுணர 

லர்த்சக்கத்றற்கு லம தகரண்டுதம், ம்த 

கரல்ரய் லர்ப்தரசணத் றட்டம் ன்ந ததரறல் 

றட்டதரன்த அங்கலகரறக்கப்தட்டுள்பர ன்த 

மத்ம்; 

 (ii) சற்தடி றட்டத்றலிதந்து பதோட்டப்தடும் 

மண தறசசங்கள் கரல்ரய்கள் ற்தம் 

குபங்கள் அடங்கற மதடத்துடன் றட்ட 

மமச் சர்ப்தறப்தரர ன்தமத்ம்; 

 (iii) இற்கு றப்தறடப்தட்டுள்ப ற்தம் ற்தகணச 

எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரமக ணறத்ணறச 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iv) சற்தடி கதத்றட்ட எப்தந்த்மப் ததற்தக் 

தகரண்டுள்ப றதணம் ரதன் தமத்ம்; 

 (v) இக்கதத்றட்டம் ஆம்தறக்கப்தடும் ற்தம் தொடிவு 

தத்ப்தடும் றகறகள் ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 
 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether approval has been granted for the 

construction of an irrigation scheme named 

"Wayamba Ela Water Scheme" to bring 

water to Hakwatunawa Reservoir in 

Polpithigama which nourishes an area of 

about 6000 acres;  

 (ii) whether the plan of the aforesaid scheme 

together with the map showing the other 

areas nourished by that scheme, the dams 

and canals, and tanks coming under that 

project will be presented to this House; 

 (iii) separately the amount of money that has 

been estimated for that project and the 

amount of money that has been allocated so 

far;    

 (iv) the name of the institute to which the 

contract for the aforesaid project has been 

awarded; and   

 (v) the date of commencement and the date of 

completion of that project? 

(b) If not, why? 
 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 

ශළ ජවම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர - லர்ப்தரசண 

ற்தம் லக பதோன தொகரமத்து அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 

Irrigation and Water Resources Management)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කභ ප්රලසනඹට පිළිතුය පභපේයි. 
 

(ම) (i)   ඔේ. 

    "ඹම ඳශහත් තශ ංර්ධන පඹ ජනහ ක්රභඹ" 
නක න් යහඳෘිකඹක් භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
මභහතයහංලපේ "භවළලි ජර සුයක්ෂිතතහ 
ආපඹ ජන" ළඩටවන ඹටපත් මනුභත වී තත. 

 (ii)   ඔේ. ළරළසභ තතුශත් න්ිකඹභ මමුණයහ තත.

(තමුණුභ වභළගත* කයක .) 

 (iii)  තසතපම්න්තුගත මුදල් තපභරිකහනු කක්ත් 
ජනඳද පඩොරර් ක ලිඹන 123රී. (දශ ලපඹන් 
රුපිඹල් ක ලිඹන 16000රී) 

       2017 ර්පේදී රුපිඹල් ක ලිඹන 1880ක් ඳභණය 
පන් රීරීභට පඹ ජනහ කය තත. (දශ ලපඹන් 
පඩොරර් ක ලිඹන 13රී) 

 (iv)   පභභ යහඳෘික පකොන්හත්තු තභ රීන්පක් 
රඵහ පගන නළත. 

 (v) භසත යහඳෘිකඹ 2016 පර් ආයම්බ කය තික 
මතය, 2024 පර් නිභ රීරීභට මප්ක්හ පකපර්. 

(ආ) ඉවත පිළිතුරු ප්රකහය මදහශ පනොපේ. 

 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහප  ඳශමුපනි මතුරු ප්රලසනඹ 

පභඹයි. ගරු මභහතයතුභනි, තභ පකොන්හත්තු දීරහ නළික නම් 

යහඳෘිකඹ ආයම්බ කය ිකපඵන්පන් පකොපවොභද? 
 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

හභහනයපඹන් පටන්ඩර් ප්රදහනඹ රීරීභට ප්රථභ මලික ළඩ බිම් 

කස රීරීභ හප  ළඩරට මප්  මභහතයහංලඹ ව හරිභහර්ග 

පදඳහර්තපම්න්තු මත ගවනහ. මපි 28පනි දහ ඳවශ භල්තු ඔඹ 

ජරහල යහඳෘිකඹ ඳටන් ගන්නහ. නමුත් මපි කහි පගොඩනළලිලි 

ටික විතයයි ඉන කයන්පන්. කළනි කටයුත්තක් ඳටන් ගන්නට 

පුළුන්. 

    

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, පදපනි මතුරු ප්රලසනඹ පභඹයි. ගරු 

තභිකතුභහ, පටන්ඩර් කටයුතු මන් කයරහ පකොන්හත් රඵහදීභ 

කදහට කලින්ද කයන්නට ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන්? 
 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

භභ හිතන විිපඹට Procurement Committee කපකන් 

පකපයන තහක්ණික තගළමතම් මන් කශහභ ඉක්භනින්භ 

කයන්නට පුළුන් පයි. මපි ඒක ඉක්භන් කයන්නට කටයුතු 

කයන්නම් ගරු භන්ත්රීතුභහ. 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

මළගම්පුර ලරළය කෂමනළකරණ පුද්ගලික වමළගම : 

ප්රතික්නේඳ ව ඉන්ධන මි දී ගෆනීම 
ம. ரகம்தை துமநதொக தொகரமத்து ணறரர் 

கம்தணற: றரகரறக்கப்தட்ட ரறததரதள் தகரள்ணவு 
MAGAMPURA PORT MANAGEMENT COMPANY (PRIVATE) 

LIMITED: PURCHASE OF REJECTED FUEL 

   978/’16 

5.  ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යහඹ වහ නහවික කටයුතු මභහතයතුභහපගන් තස           

ප්රලසනඹ - (1) : 

(ම) (i) සී/ භහගම්පුය යහඹ කශභනහකයණය පුද්ගලික 
භහගභ (MPMC) ඹටපත් පනෞකහරට ඉන්ධන 
ඳඹනු රඵන පතල් ටළංරී ංඛ්යහ පකොඳභණයද; 

 (ii)  ටළංරීඹක ධහරිතහඹ ව ගඵඩහ කය තික ඉන්ධන 
ර්ගඹ මනු පන් පන් ලපඹන් කපර්ද; 

 (iii) 2014 ජලි භහපේදී, රංකහ ඛ්නිජ පතල් නීිකගත 
ංසථහපේ පිරිවිතයඹන්ට පනොගළරපඳන ඵළවින් 
ප්රිකක්පේඳ ව MGO ර්ගපේ ඉන්ධන පභට්රික් 
පටොන් 7,400ක් ඉවත භහගභ ක රදීපගන ිකපබ්ද; 

 (iv) කී  ඉන්ධන පභට්රික් පටොන් කකක ක ර 
පකොඳභණයද; 

 (v) ංසථහ වින්න් ප්රිකක්පේපිත පභභ ඉන්ධන ක රදී 
ගළනීභට භහගභට මනුභිකඹ රඵහ දුන්පන් 
කවුරුන්ද; 

 (vi) 2014 පදළම්ඵර්, 2015 ජනහරි ව පඳඵයහරි 
භහරදී  පභභ ඉන්ධන පභට්රික් පටොන් කකක 
විකුණුම් ක ර පන් පන් ලපඹන් කපර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ පභභ බහට දන්න්පනහිද? 

(ආ) (i) 2014 ව 2015 ර්රදී ජහතයන්තය ප ශ 
පඳොපශේ ක ර උච්චහචනඹ පනොරකහ ඉන්ධන 
ගඵඩහ රීරීපභන් භහගභට න්දු ව මරහබඹ පන් 
පන් ලපඹන් පකොඳභණයද; 

 (ii) ඊට ගරීයුත්තන්ට කපයහි ගත් ක්රිඹහභහර්ග 
කපර්ද; 

 ඹන්නත් කතුභහ පභභ බහට දන්න්පන්ද? 

(ත) 2014.12.03 ඵහගත් නිපඹ ජය හභහනයහිපකහරි 

(Bunkering)ප  භහන්ක ළටුඳ, කහර්ඹ බහයඹ ව 
ජනහිපඳිකයණය භපේදී කභ නීික විපය ධී ඳත්වීභ න්දුකශ 
පවේතු කපර්ද ඹන්න කතුභහ වන් කයන්පන්ද?  

(ඈ) පනො කපේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

துமநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தமந அலுல்கள் 

அமச்சமக் சகட்ட றணர: 

(அ) (i) மதக்கப்தட்ட ரகம்தை துமநதொக 

தொகரமத்து ணறரர் கம்தணறறன் கலழ் 

(MPMC) கப்தல்கலக்கு ரறததரதள் 

ங்கப்தடுகறன்ந ண்தய்த் ரங்கறகபறன் 

ண்றக்மக ரது; 

 (ii) ரங்கறதரன்நறன் தகரள்பபவு ற்தம் 

கபஞ்சறப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ரறததரதள் 

மகக்கறங்க தவ்சநரக ரது; 

 (iii) 2014 தமன ரத்றல் இனங்மக 

ததற்சநரலிக் கூட்டுத்ரதணத்றன் 

றக்கூற்தகலடன் ததரதந்ரமறணரல் 

றரகரறக்கப்தட்ட MGO மகமச் சசர்ந் 

7,400 தட்நறக் தரன் ரறததரதமப சற்தடி 

கம்தணற தகரள்ணவு தசய்துள்பர; 

 (iv) சற்தடி ரறததரதள் தட்நறக் தரன் 

என்தக்கரண றமன ரது; 

 (v) கூட்டுத்ரதணத்றணரல் றரகரறக்கப்தட்ட 

இந் ரறததரதமப தகரள்ணவு தசய் 

கம்தணறக்கு அங்கலகரம் ங்கறர்கள் 

ரர்; 

 (vi) 2014 டிசம்தர், 2015 சணரற ற்தம் ததப்தரற 

ரங்கபறல் இந் ரறததரதள் தட்நறக் 

தரன் என்தக்கரண றற்தமண றமனகள் 

தவ்சநரக ரம; 

ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2014 ற்தம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் சர்சச 

சந்மறன் றமனத் பம்தமன 

ததரதட்தடுத்ரல் ரறததரதமபக் 

கபஞ்சறப்தடுத்றமரல் கம்தணறக்கு 

சர்ந்துள்ப ட்டம் தவ்சநரக வ்பவு; 

 (ii) இற்கு ததரதப்தைக்கூந சண்டிர்கலக்கு  

றரக சற்தகரண்ட டடிக்மககள் 

ரம; 

ன்தமத்ம் அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) 2014.12.03ஆந் றகற ஆட்சசர்ப்தை தசய்ப்தட்ட 

தறறப் ததரது தொகரமரபரறன் (Bunkering) 

ரரந் சம்தபம், தசற்ததரதப்தை ற்தம் 

சணரறதற சர்ல் கரனத்றல் சற்தடி 

சட்டறசரரண றணத்ம ங்கறமக் 

கரண கரம் ரதன்தம அர் 

குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 

asked the Minister of Ports and Shipping:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of fuel tanks providing 

bunkering services under Magampura Port 

Management Company (Pvt.) Limited, 

(MPMC); 

 (ii) separately, the capacity of a tank and the 

type of fuel stored; 

 (iii) whether the above company has purchased 

7,400  metric tons of MGO type fuel in July 

2014 which rejected due to not in 

conformity with the specifications of the 

Ceylon Petroleum Corporation; 

 (iv) the price of one metric ton of said fuel;  

 (v) as to who granted permission to the 

company to purchase said  fuel rejected by 

the Corporation; and 
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 (vi) separately the selling price of a metric ton 

of this type of fuel in December 2014 and 

January and February 2015?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the loss incurred by the 

company by storing fuel disregarding the 

price fluctuations in the international market  

in the years 2014 and 2015;  and 

 (ii) action taken against those responsible 

for same?  

(c) Will he state the monthly salary and the functions 

of the Deputy General Manager (Bunkering) 

recruited on 03.12.2014 and the reason for making 

that illegal appointment during the period of the 

presidential election?   

(d) If not, why?   

 
ගු අර්ජුන රණතුංග මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க - துறைமுகங்கள் நற்றும் 

கப்தற்தமந அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කභ ප්රලසනඹට පිළිතුය පභපේයි. 

(ම) (i) පතල් ගඵඩහ ංී ර්ණයපේ මුළු ටළංරී ංඛ්යහ 
14ක් න මතය, භහගම්පුය යහඹ කශභනහකයණය 
පුද්ගලික භහගභ  (MPMC) ඹටපත් පනෞකහරට 
ඉන්ධන ඳඹනු රඵන පතල් ටළංරී ංඛ්යහ 08රී.  

 (ii) 

 

 (iii)    ඔේ. 

 (iv)   තපභරිකහනු පඩොරර් 900යි.  

 (v)   භහගම්පුය යහඹ කශභනහකයණය පුද්ගලික 
භහගපම් නළේ  පතල් ක රදී ගළනීපම් කක ටු 
නිර්පද්ල භත (කක ටු හභහජිකඹන්, 
හභහනයහිපකහරී, නළේ පතල් ළඳමතපම් උ ඳපද්ලක 
ව  ගණයකහිපකහරී) 2014 ජුලි භ 30ළනි නන 
ඳළික භහගම්පුය යහඹ කශභනහකයණය පුද්ගලික 
භහගපම් මධයක් භණ්ඩර රැසවීපම්දී රඵහදුන් 
මනුභළිකඹට ඹටත් පභභ ඉන්ධන ක රදී පගන 
තත.  

ටළංරී 
මංකඹ 

ඉන්ධන ර්ගඹ ධහරිතහ 
(ඝන මීටය) 

1 MFO - 380       10,000 

2 MFO - 380         5,000 

3 MFO - 180       10,000 

4 MFO - 180         5,000 

5 MDO/MGO       10,000 

6  MDO/MGO         5,000 

7 ඉන්ධන ක ශ්ර රීරීභ         3,000 

8 ඉන්ධන ක ශ්ර රීරීභ        3,000 

 (vi)  2014 පදළම්ඵර් පභට්රික් පටොන් කකක හභහනය 
ක ර තපභරිකහනු  කක්ත් ජනඳද පඩොරර් 878යි.  

  2015 ජනහරි භ පභට්රික් පටොන් කකක හභහනය 
ක ර තපභරිකහනු කක්ත් ජනඳද පඩොරර් 728යි. 

  2015 පඳඵයහරි පභට්රික්  පටොන් කකක හභහනය 
ක ර තපභරිකහනු කක්ත් ජනඳද පඩොරර් 655යි. 

(ආ)  (i)  ශ්රී රංකහ ගිණුම්කයණය ප්රක තරට මනුූලර 
ගණයනඹ කයන රද මරහබඹන්පගන් ජහතයන්තය 
පපශ පඳොපශේ ක ර උච්චහචනඹන්ප  ඵරඳෆභ 
ඉත් කශ විට 2014 ර්පේ රුපිඹල් ක ලිඹන 
1,087ක්ද, 2015 ර්පේ රුපිඹල් ක ලිඹන 830ක්ද 
ලපඹන් මරහබඹ ගණයනඹ කය දළක්විඹ වළක. 

 (ii)  ක රදී ගළනීම් වහ මධයක් භණ්ඩරඹ පත 
නිර්පද්ල රඵහ දුන් නිපඹ ජය හභහනයහිපකහරී 
(නළේ පතල් ළඳමතම්)ප  පේඹ මන් කය තත.
(මධයක් භණ්ඩර මනුභළිකඹ හිත) 

(ත)  භහන්ක ළටුඳ රුපිඹල් 750,000/-ක්, භකට ඉන්ධන ලීටර් 
180ක ඉන්ධන හිත පභ ටර් යථඹක් ව මපනකුත් 
ඳවසුකම්. 

 ඔහුප  මලික කහර්ඹ බහයඹන් වපේ ඉන්ධන ක රදී ගළනීභ, 
මපශවි ප්රර්ධනඹ, විරීීමභ වහ ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතුඹ. 

 2013.12.02 නන න්ට 2014.12.02 නන දක්හ යක 
කහරඹක් වහ ඔහු නළේ පතල් ළඳමතපම් උඳපද්ලක 
පර ඳත්කය ිකබ මතය, කකට න්ටි බහඳිකයඹහ ව 
ප්රිඹත්ඵන්දු වික්රභ භවතහ වින්න් 2014.12.03 නන න්ට ඔහුට 
නිපඹ ජය හභහනයහිපකහරී (නළේ පතල් ළඳමතම්) පර 
සථිය පේඹට ඳත්වීම් රඵහ දී තත. 

(ත)  ඳළන පනොනඟී. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භප  ඳශමුළනි මතුරු ප්රලසනඹ 

පභඹයි.  

පම්පකනුත් ඳසු ගිඹ කළු දලකපේ න්දුවීම් තභයි පම් පඳන්නුම් 

කයන්පන්. ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ රීයූ ඳරිනභ මප් යපේ කය 

ආඹතනඹක් පව  පතල් ක රදී ගළනීපම්දී ඒ වහ මලය න 

පිරිවිතයඹන් කස කයනු රඵන්පන් රංකහ ඛ්නිජ පතල් නීිකගත 

ංසථහ වින්න්. නමුත්, පභභ න්ද්ිපඹට මදහශ පඩොරර් ක ලිඹන 

6.6කට -ඒ රීඹන්පන් රක් 66කට ආන්න ප්රභහණයඹරීන්- පතල් 

ගළනීපම්දී පම්හ මදහශ පිරිවිතයඹන්ට ගළශපඳන්පන් නළික ඵ 

රංකහ ඛ්නිජ පතල් නීිකගත ංසථහ වින්න් දළනුම් දුන්නහ. 

කපේ දළනුම් දී ිකබිඹදී තභයි යහඹ කශභනහකයණය මධයක් 

භණ්ඩරඹ  -ඒ කණ්ඩහඹභ- පිරිවිතයඹක් පනොභළික වත් පම් පතල් 

ක ර දී ගන්න රීඹරහ මනුභළිකඹ රඵහ දී ිකපඵන්පන්. නමුත් ඔවුන්ට 

ිකපඵන්පන් පනත් වළරීඹහක්; පතල් පිළිඵ වළරීඹහක් 

පනොපයි ඔවුන්ට ිකපඵන්පන්. භභ ඔඵතුභහපගන් දළන ගන්න 

කළභළිකයි, කළනි තීයණයඹක් ගළනීභට දහඹකව ඒ කශභනහකයණය 

මධයක් භණ්ඩරඹ පිළිඵ තමුන්නහන්පේ පගන ිකපඵන පිඹය 

කපර්ද රීඹරහ. 

 

ගු අර්ජුන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ රංකහ ඛ්නිජ පතල් නීිකගත ංසථහට 

පගන්න රද පම් පතල් reject කය ිකපඵනහ. ඊට ඳසු පම් නළ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ආඳසු ඹන ගභපන්දී  භහගම්පුය යහඹට පම් පතල් රඵහ පගන 

ිකපඵනහ. පම් පතල් නුසුදුසු  වුණයහට කතළනදී රීඹරහ ිකපඵන්පන් 
නළේරට ගවන්න පුළුන් රීඹරහයි. නමුත් මද පන තුරුත් මඳට 

පම් පතල් විකුණයහ ගන්න ඵළරි පරහ ිකපඵනහ. පභොකද, ඉතහ 
ඵහර ර්ගපේ පතල් නිහ.  මපි ඳසු ගිඹ කහරපේ පම් පතල් 

විකුණයන්න පටන්ඩර් දළම්භහ. නමුත් මද පනපකොට පඩොරර් 

200කටත් විකුණයහ ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹකට තවිල්රහ ිකපඵනහ. 
ජනහිපඳිකයණයඹට නන නිඹභ කශහට ඳසු තභයි පම් නිපඹ ජය 

හභහනයහිපකහරි ඳත්වීභ ඉක්භනින් කය ිකපඵන්පන්. මපි මද 
පනපකොට කතුභහප  ළඩ තවනම් කය  ිකපඵනහ.  මඳට 

කපයහි උහවිපේ නඩුක් දහරහ ිකපඵනහ. නමුත් පම් නිහ 
විලහර ලපඹන් ඳහඩු රඵරහ ිකපඵනහ.  Consultant පකපනක් 

වළටිඹට මයපගන, ඳසුගිඹ ජනහිපඳිකයණයඹට ඉතහභත් සුළු 

කහරඹක් ිකපඵද්දී කතුභහට පම් ඳත්වීභ දීරහ ිකපඵනහ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, පදළනි මතුරු ප්රලසනඹ පභපේඹ. 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ රීේහ,  තභ විකුණයහ ගන්න ඵළරි 

පතල් ප්රභහණයඹක් ිකපඵන ඵ. වළඵළයි, විකුණයන රද පතල් 
ප්රභහණයපඹනුත් 2014 පදළම්ඵර් ව 2015 ජනහරි  භහර 

ක ලිඹන 1,500කට ආන්න ප්රභහණයඹක් -වරිඹටභ ගත්පතොත්  
ක ලිඹන 1,467ක්- ඳහඩු රඵහ ිකපඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තපභරිකහනු පඩොරර් 900ට පගන 
පඩොරර් 874ට විකුණයනහ. පඩොරර් 900ට පගන පඩොරර් 728ට 
විකුණයනහ. පඩොරර් 900ට පගන පඩොරර් 655ට විකුණයනහ. 
ගඵඩහ රීරීම් තතුළු න්ඹලු ගහසතු ඵරපුහභ විලහර ඳහඩුක් න්දු වී 
ිකපඵනහ. ඒ භහ පදපක් ඳභණයක් ක ලිඹන 1,467ක ඳහඩුක් න්දු වී 
ිකපඵනහ. යහඹ මිපකහරිපේ මුළු ඳහඩුටත් පම් කහයණයහ ඵරඳහ 
ිකපඵනහ. වම්ඵන්පතොට යහඹ ව පකොශම නළ පඟනහිය ජළටිඹ 
පඳෞද්ගලීකයණයපේදී පඹ ජනහ කනපකොට කන්පන් කභ යහඹන් 
රඵන ඳහඩු  මනුයි. ඒහ ඳහඩු රඵහ ිකපඵන්පන් යහඹ පිහිටීභ 
හප  පවේතු නිහ  පනොපයි. ඒහ ඳහඩු රඵන්පන් කභ ආඹතනර 
න්ටින කණ්ඩහඹම් වින්න් තභන්ප  හිතුක්කහරී, මත්තපන භිකක 
වුභනහන් පනුපන් කටයුතු රීරීභ පවේතු පකොටපගනයි. 
ක ලිඹන 1,500කට ආන්න ප්රභහණයඹක් ඳහඩු රඵහ ිකපඵනහ. ඒ 
හප භ නීික විපය ධී ඳත්වීභක් රඵහ දී ිකපඵනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ඔහුප  ඳත්වීභ කය ිකබුපණ්භ පතල් ක රදී 
ගළනීභ වහයි. පන රීන්ක් වහ පනොපයි. ඔහුට පන 
ළඩක් ිකබුපණ් නළවළ. ඊට ඳසපේ නඩුකුත් ඳයරහ ිකබුණයහ. කභ 
නිහ ඳත්වීම් ඵරධහරිඹහ -ප්රිඹත්ඵන්දු වික්රභ- තතුළු ඒ මඹපගන් කභ 
පද්ඳශ ඹළි මත් ඳත් කය ගළනීභ වහ තමුන්නහන්පේ කටයුතු 
කයනහ ද රීඹහ භභ නළතත් දළනගන්න කළභළිකයි. 

 

ගු අර්ජුන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ රීඹපු කහයණයඹ ම්ඵන්ධපඹන් භභ 
න්ඹඹට 100ක් කකඟ පනහ. විපලේපඹන්භ වම්ඵන්පතොට යහඹ 
වදපු තළන පවොයි. නමුත්, ඒ වහ විලහර මුදරක් ළඹ පරහ 
ිකපඵනහ. ඔඵතුභහ රීඹනහ හප  ආපඹ ජකපඹ  කනපකොට, 
ඔවුන් ඒහපේ ිකපඵන ගණයන් හිරවු ඵරන නිහ තභයි මඳට 
මයණය පන්න න්ද්ධ පරහ ිකපඵන්පන්. ඒ හප භ දළනට 
උහවිපේ නඩුක් ඳිකන නිහ පතල් ක ර දී ගළනීපම්දී න්දු වුණු 
ඳහඩු පිළිඵ දීර්ඝ කරුණු රීඹන්න ඵළවළ. වළඵළයි, මපි පම් 
න්ඹල්රභ FCID කකට බහය පදන්න න්ඹලුභ පතොයතුරු කකතු කය 
ිකපඵනහ. ඳයහ ිකපඵන නඩු නිහ මපි ඒ වහ පඳොඩි කහරඹක් 
ගන්නහ. 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග රු කථහනහඹකතුභනි, භප  තුන්න මතුරු ප්රලසනඹ පභපේයි. 

පභළනි පද්ල් පනුපන්භයි මල්රස පව  දණය පච දනහ 

විභර්ලන පකොක න් බහත්, මල්රස ඳනතත් ිකපඵන්පන්. 

පභළනි පද් පනුපන්භයි මරය මඳයහධ විභර්ලන පකොේාහඹ 

වහත් ඵරතර රඵහ දීරහ ිකපඵන්පන්. පභළනි පද් 

පනුපන්භයි මඳයහධ ඳරීක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුක් පිහිටුහ 

ිකපඵන්පන්. පභළනි පද් පනුපන්භයි ඵයඳතශ මරය මඳයහධ 

පිළිඵ පොඹහ ඵළලීභ වහ ජනහිපඳික විභර්ලන ඒකකඹක් 

පිහිටුහ ිකපඵන්පන්. ඒ නිහ ඳසුගිඹ කළු දලකපේ භවජනඹහප  

පද්පඳොශ පක ටි ප්රපක ටි ගණයනින් පවොයකම් කයන රද, නහසික 

කයන රද පුද්ගරඹන්පගන් කභ පද්පඳොශ ඹළි මත්ඳත් කය 

ගන්නත්, ඔවුන්ට දඬුම් රඵහ දීපම් මයමුණිනුත් තභයි කභ ආඹතන 

සථහපිත පකොට ඒ වහ ඳහර්ලිපම්න්තුපන් මණයඳනත් ම්භත 

පකොට රඵහ දීරහ ිකපඵන්පන්.  

ගරු තභිකතුභනි, පම්හ පනත් ඳරීක්ණය හප  පනොපයි. 

පඵොපව  ඒහට ඳරීක්ණය ඳළළත්වීපම්දී යුක්පර්න්රට ඹන්න 

ඕනෆයි රීඹනහ, ඩුඵහයිරට ඹන්න ඕනෆයි රීඹනහ, 

න්ංග්පරුට ඹන්න ඕනෆයි රීේහ. නමුත්, පම්හ ගළන පවොඹන්න 

පකොපවේත් ඹන්න ඕනෆ නළවළ. වම්ඵන්පතොටට ගිඹහභ තික. කන 

ගභන් තංගල්පල් පිහිටි පගදයට පගොඩ පරහ ආපොත් ලිඹරීඹවිලි 

ටික පවොඹහ ගන්න පුළුන්. පම්කයි තත්ත කථහ. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්පේපගන් දළන ගන්න කළභළිකයි, පම් මපත් ිකපඵන 

පවොයකම් -ඒ රීඹන්පන්, පවොයහත් ඉන්නහ, පවොයකභත් පරහ 

ිකපඵනහ- පිළිඵ ඳළක ණිලි කයරහ ඉතහ ඉක්භනින් දඬුම් රඵහ 

දීභ වහ කටයුතු කයනහ ද රීඹරහ. 

 
ගු අර්ජුන රණතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, මපි පභතළන හකච්ඡහ කපශේ කක ප්රලසනඹක් 

ගළන ඳභණයයි. මඳට ප්රලසන 50ක් ඳභණය ිකපඵනහ. ඒහ ඔක්පක භ 

මපි දළන් කරීන් කක ඳරීක්ණය ඳළළත්වීභ වහ බහය දීරහ 

ිකපඵනහ. භවය ඳරීක්ණය ෆපවන දුයට ඉයයි රීඹරහ මඳ 

දළනුත් කය ිකපඵනහ.  භහ ඔඵතුභහට පභන්භ, පම් ගරු බහටත් 

රීඹන්න ඕනෆ, මපි ළඩ බහය ගන්න කලින් ඒ ිකබුණු files ඒ 

පගොල්රන් මයපගන ගිහිල්රහ ිකපඵන ඵ. ඒ දත්ත රීන්ක් 

නළිකයි මද මධයක් භණ්ඩරඹ, ඒ ඉන්න භවය නිරධහරින් 

කක්ක කකතු පරහ පම්හපේ ඳරීක්ණය හර්තහ ටික පවොඹන්පන්. 

ඒකයි මඳට පභච්චය කල් ගිහිල්රහ ිකපඵන්පන්. වළඵළයි, ඔඵතුභහ 

රීඹනහ හප  පම් න්ඹල්රභ ඒ මදහශ ඳරීක්ණය කයන 

ආඹතනරට  බහය පදන්න මධයක් භණ්ඩරඹ තීයණයඹක් පගන 

ිකපඵනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පඵොපවොභ සතුිකයි. 

පදන ටඹ, ප්රලසන මංක 2- 464/'16-(4), ගරු උදඹ ප්රබහත් 

ගම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ඩවහ අශප්නඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර 

භන්ත්රීතුභහ පනුපන් භහ කභ ප්රලසනඹ මවනහ. 
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ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, මග්රහභහතයතුභහ ව ජහිකක ප්රිකඳත්ික 

වහ ආර්ථික කටයුතු මභහතයතුභහ පනුපන් භහ කභ ප්රලසනඹට 

පිළිතුය දීභ වහ භහඹක් කල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
 

දිවුිළටිය ජ ලයළඳිතිය:  විවහතර 
றவுனப்தறட்டி லர் ங்கல் கதத்றட்டம்: றதம் 

 DIVULAPITIYA WATER SUPPLY SCHEME: DETAILS 

950/’16 

4. ගු ඩවහ අශප්නඳුම මශතළ (ගු ඉන්දික අනුුද්ධ 
නශේරත් මශතළ නලනුල ) 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத - ரண்தைறகு இந்றக 

அததத் சயத் சரர்தரக) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 

Indika Anuruddha Herath) 

නගය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන මභහතයතුභහපගන් තස 

ප්රලසනඹ - (1) : 

(ම) (i) නවුරපිටිඹ ආනපේ ඳහනීඹ නශ ජරඹ රඵහ නඹ 
යුතු ඳවුල් ංඛ්යහ පිළිඵ මීක්ණයඹක් කය 
ිකපබ්ද; 

 (ii) ජහිකක ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරපේ 
ජර යහඳෘිකලින් නශ ජරඹ ඳඹනු රඵන ඳවුල් 
ංඛ්යහ පකොඳභණයද; 

 (iii) කඹ මුළු මලයතහපේ ප්රිකලතඹක් පර 
පකොඳභණයද; 

 (iv)  න ජර ම්ඵන්ධතහ වහ ඉල්ලුම් කශ 
ඳහරිපබ ගිකයින් ංඛ්යහ පකොඳභණයද; 

 (v)  ඳිකන ජර යහඳෘිකපඹන් ජරඹ රඵහ නඹ 
වළක්පක් කභ ංඛ්යහපන් පකොඳභණය 
ප්රභහණයඹකටද; 

 (vi) ඳිකන යහඳෘිකපේ ධහරිතහ න ම්ඵන්ධතහ 
රඵහ දීභට ප්රභහණයත්ද; 

 (vii) පනොකපේ නම්, ධහරිතහ ළඩිනයුණු රීරීභට ළඩ 
පිළිපශක් ිකපබ්ද; 

 (viii)  කපේ නම්, කඹ කපර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ පභභ බහට දන්න්පනහිද? 

(ආ) (i) ආනපේ ක්රිඹහත්භක ප්රජහ ජර යහඳෘික ංඛ්යහ 
පකොඳභණයද; 

 (ii) කභලින් ඳහනීඹ ජරඹ ඳඹනු රඵන ඳවුල් ංඛ්යහ 
පකොඳභණයද; 

 (iii) ප්රජහ ජර යහඳෘික ළඩිනයුණු රීරීභට ළඩ 
පිළිපශක් ිකපබ්ද; 

 (iv) කපේ නම්, කඹ කපර්ද;  

 ඹන්නත් කතුභහ පභභ බහට දන්න්පනහිද? 

(ත) (i) නවුරපිටිඹ ජර යහඳෘිකපේ ත්භන් ප්රගිකඹ 
කපර්ද; 

 (ii)  යහඳෘිකඹට ළඹ න මුදර පකොඳභණයද; 

 (iii) ඊට කළබිනේ මනුභළිකඹ රළබී ිකපබ්ද; 

 (iv)  ජරඹ රඵහ දීභට ළරසුම් කය තික ඳවුල් ංඛ්යහ 
පකොඳභණයද; 

 (v)  යහඳෘිකඹ ආයම්බ කයන නනඹ කපර්ද; 

 ඹන්න කතුභහ වන් කයන්පනහිද? 

(ඈ) පනො කපේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் ங்கல் அமச்சமக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) (i) றவுனப்தறட்டி தரகுறறல் ததகுற்கரண 

குரய்லர் ங்கப்தட சண்டி 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக தற்நற 

றப்தரய்தரன்த சற்தகரள்பப்தட்டுள்பர; 

 (ii) சசற லர் ங்கல் ற்தம் டிகரனமப்தைச் 

சமதறன் லர் ங்கல் கதத்றட்டங்கபறலிதந்து 

குரய் லர் ங்கப்தடுகறன்ந குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்மக ரது; 

 (iii) அது தரத் சமறன் சவீதன்ந 

மகறல் வ்பவு; 

 (iv) தைற லர் இமப்தைகலக்கரக றண்ப்தறத் 

துள்ப தகர்சரரறன் ண்றக்மக ரது; 

 (v) றனவுகறன்ந லர் ங்கல் கதத்றட்டத்றலிதந்து 

சற்தடி ண்றக்மகறல் த்மண சததக்கு 

லர் ங்க தொடித்ம்; 

 (vi) றனவுகறன்ந கதத்றட்டத்றன் தகரள்பபவு தைற 

இமப்தைகமப ங்கப் சதரதுரணர; 

 (vii) இன்சநல், தகரள்பபம றதத்ற தசய்ற் 

கரண சமனத்றட்டதரன்த உள்பர; 

 (viii) ஆதணறல், அது ரது; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தரகுறறல் மடதொமநறலுள்ப சதொர லர் 

ங்கல் கதத்றட்டங்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (ii) அன் தோனரக குடிலர் ங்கப்தடுகறன்ந 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (iii) சதொர லர் ங்கல் கதத்றட்டங்கமப றதத்ற 

தசய்ற்கரண சமனத்றட்டதரன்த 

உள்பர; 

 (iv) ஆதணறல், அது ரது; 

 ன்தமத்ம் அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) றவுனப்தறட்டி லர் ங்கல் கதத்றட்டத்றன் 

ற்சதரம தொன்சணற்நம் ரது; 

 (ii) கதத்றட்டத்றற்கரகச் தசனரகறன்ந தத் 

தரமக ரது; 

 (iii) அற்கு அமச்சம அங்கலகரம் கறமடத் 

துள்பர; 

 (iv) லர்  ங்கத் றட்டறட்டுள்ப குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்மக ரது; 

 (v) கதத்றட்டம் ஆம்தறக்கப்தடும் றகற ரது; 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்சநல், ன்? 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

asked the Minister of City Planning and Water 

Supply : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a survey has been carried out 

regarding the number of families that have 

to be provided with pipe-borne drinking 

water in the Divulapitiya Electorate; 

 (ii) the number of families to which pipe-borne 

water is provided through water supply 

schemes of the National Water Supply and 

Drainage Board; 

 (iii) the aforesaid figure as a percentage of the 

total requirement; 

 (iv) the number of consumers that have applied 

for new water connections; 

 (v) the number of consumers that would be 

provided with water supply under the 

existing water supply scheme out of the 

aforesaid requirement; 

 (vi) whether the capacity of the existing project 

is sufficient to provide new water 

connections; 

 (vii) if not, whether a course of action is 

available to increase capacity; and 

 (viii) if so, of the said course of action? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of community water supply 

schemes that are implemented in the 

electorate; 

 (ii) the number of families to which drinking 

water is supplied through the aforesaid 

schemes; 

 (iii) whether a course of action is available to 

improve community water supply schemes; 

and 

 (iv) if so, of the said course of action? 

(c) Will he state - 

 (i) the current progress of the Divulapitiya 

Water Supply Scheme; 

 (ii) the amount of money that will be spent on 

the said scheme; 

 (iii) whether Cabinet approval has been granted 

for that; 

 (iv) the number of families which have been 

planned to be provided with water; and 

 (v) the date on which the project will be 

commenced? 

(d) If not, why? 

ගු රවුසහ ශකීම් මශතළ (නගර වෆසුම්  ශළ ජ වම්ඳළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ වභළගත* 

කයනහ. 
 

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(ම) (i) ජහිකක ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ දළනට ජර ළඳයුභ ඳිකන 
ප්රපද්ල වහ ඒ මට ග්රහභ නිරධහරි ම් ආයණයඹ කයක න් 
ජර යහඳෘිකඹකට මලය මලික මධයඹනඹක් න්දු කයන රදී. 
ඒ මනු නවුරපිටිඹ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහපේ තික 
ග්රහභ නිරධහරි ම් 123ක් මතරින් ග්රහභ නිරධහරි ම් 57ක් 
ආයණයඹ න පර ඳහනීඹ නශ ජරඹ රඵහ නඹ වළරී ඳවුල් 
ංඛ්යහ පිළිඵ මධයඹනඹ කයන රදී. පසු ග්රහභ නිරධහරි 
ම් ආයණයඹ කයක න් ජර යහඳෘිකඹකට මලය 
මීක්ණය කටයුතු පදන මනඹය ඹටපත් න්දු රීරීභට 
නිඹක තඹ. 

 (ii) ජහිකක ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරපේ ජර 
යහඳෘිකලින් නශ ජරඹ ඳඹනු රඵන ඳවුල් ංඛ්යහ 
2,211රී. 

 (iii) මුළු මලයතහපේ ප්රිකලතඹ 3.3කරී. 

 (iv) න ජර ම්ඵන්ධතහ වහ ඉල්ලුම් කශ ඳහරිපබ ගිකයින් 
ංඛ්යහ 150රී. 

 (v) ඳිකන ජර යහඳෘිකපඹන් ජරඹ රඵහ නඹ පනොවළක. 

 (vi) ඳිකන යහඳෘිකපේ ධහරිතහ න ම්ඵන්ධතහ රඵහ දීභට 
ප්රභහණයත් පනොභළත. 

 (vii) ඔේ. 

 (viii) දළනට නවුරපිටිඹ නශ ජර යහඳෘිකපේ මරහශ්රඹ පර භූගත 
ජරඹ පඹොදහ ගළනුණයත්, කභ ජර ඳරිභහ ප්රභහණයත් පනොපේ. 
ඒ මනු පකටි කහලීන විඳුභක් පර භහ ඔඹ ජර මරහශ්රඹ 
පර පගන ඳිකන ජර පිරිඳවදු ඒකකඹ ළඩි නයුණු රීරීභට 
මලය ළරසුම් කස රීරීභ න්දු කයක න් ඳතී. 

(ආ) (i) ආනපේ ක්රිඹහත්භක ප්රජහ ජර යහඳෘික ංඛ්යහ 25රී. 

 (ii) කභලින් ඳහනීඹ ජරඹ ඳඹනු රඵන ඳවුල් ංඛ්යහ 4,800රී. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) භතුන තත්ත්ඹන් වහ කයනු රඵන ඉල්ලීම් මනු ළඩි 
නයුණු රීරීම් වහ තහක්ණික වපඹ ගඹ රඵහ දීභ න්දු 
කයනු රළපබ්. 

(ත) (i) නවුරපිටිඹ ජර යහඳෘිකපේ ත්භන් ප්රගිකඹ නම් පද්ශීඹ 
ඵළංකු ණයඹ ඹටපත් ජහිකක ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ 
පටන්ඩර් ඳත් කළහ තික මතය, කක් පටන්ඩර්කරුපකු 
ඳභණයක් ක ර ගණයන් ඉනරිඳත් කය තත. කභ පටන්ඩර්කරු 
භඟ ක ර පිළිඵ කකඟතහකට ඳළක ීමභ වහ හකච්ඡහ 
රීරීභට පඹ ජිත මතය, කභ ණයඹ නළත පිඹවීභ පිළිඵ 
හර්තහක් ඉනරිඳත් කයන පර ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹට 
උඳපදස දී තත. 

 (ii) ඉංජිපන්රු තසතපම්න්තු ශ්රී රංකහ රුපිඹල් ක ලිඹන 
7,480.00 

 (iii) පටන්ඩයඹ පිරිනළමීභට ප්රථභ මලය කළබිනේ මනුභළිකඹ 
රඵහ ගළනීභට කටයුතු කයනු රළපබ්. 

 (iv) ජරඹ රඵහ දීභට ළරසුම් කය තික ඳවුල් ංඛ්යහ නම්, ය 
2035දී ඳවුල් 11,000 ඳභණය ආයණයඹ කයනු රඵයි. 

 (v) මුදල් ප්රිකඳහදන රද විග යහඳෘිකපේ ළඩ කටයුතු ආයම්බ 
කශ වළක. 

(ඈ) මදහශ පනොපේ. 
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ප්රමළදය  නශේතු 
சம்தர் றனக்கரற அணல் றன்லு றமன றர்ரம்: 

ரத்றற்கரண கரம் 
CONSTRUCTION OF COAL-FIRED POWER PLANT IN SAMPUR: 

REASONS FOR DELAY 
 

980/’16 

6. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ (ගු අජිත් මළන්නප්නඳුම 

මශතළ නලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற -  ரண்தைறகு அஜறத் 

ரன்ணப்ததத சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith 

Manapperuma) 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ික මභහතයතුභහපගන් තස 

ප්රලසනඹ - (1) : 

(ම) රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වින්න් හම්පර්හි ගල් මඟුරු විදුලි 
ඵරහගහයඹක් ඉනරීරීභට මප්ක්හ කයන්පන්ද ඹන්න කතුභහ 
පභභ බහට දන්න්පනහිද; 

(ආ) (i) ඵරහගහයඹ ඉන රීරීපම් කටයුතු ප්රභහද වීභට පවේතු 
කපර්ද; 

 (ii) ඒ වහ ළඹ රීරීභට මප්ක්හ කයන ම්පර්ණය 
මුදර පකොඳභණයද; 

 (iii) කභලින් උත්ඳහදනඹ රීරීභට මප්ක්හ කයන 
විදුලිඹ ප්රභහණයඹ පභගහපොේ පකොඳභණයද; 

 (iv) ඵරහගහයපේ ඉනරීරීම් කටයුතු මන් රීරීභට 
ඵරහපඳොපයොත්තුන ර්ඹ කපර්ද;  

 ඹන්නත් කතුභහ පභභ බහට දන්න්පනහිද? 

(ත) පනො කපේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சமக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) இனங்மக றன்சர சமதறணரல் சம்தரறல் றனக்கரற 

அணல் றன்லு றமனதரன்மந அமக்க 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நர ன்தம அர் இச்சமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) றன்லு றமனத்றன் றர்ரப் தறகள் 

ரமடற்கரண கரங்கள் ரம; 

 (ii) இற்கரகச் தசனறட றர்தரர்க்கப்தடும் 

தரத்த் தரமக வ்பவு; 

 (iii) இன்தோனம் உற்தத்ற தசய்ற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடும் றன்சரத்றன் தகரதரட் 

அபவு வ்பவு; 

 (iv) றன்லு றமனத்றன் றர்ரப் தறகமப 

றமநவு தசய் றர்தரர்க்கப்தடும் ஆண்டு ரது; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House whether the Ceylon 

Electricity Board intends to construct a coal-fired 

power plant in Sampur?  

(b) Will he also inform this House-  

 (i) the reason for the delay in constructing the 

power plant; 

 (ii) the total amount of money expected to be 

spent for this purpose;  

 (iii) the amount of electricity expected to be 

generated from it in megawatts; and 

 (iv) the year in which the construction of the 

power plant is expected to be completed?  

(c) If not, why?  

 
ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළදගත්භ ප්රලසනඹක්. උත්තයඹ 

සදහනම්. නමුත්, - 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහගත කයන්න. 

 
ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ික 

මභහතයතුභහ පනුපන් භහ කභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* 

කයනහ. 
 

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(ම) ඔේ. රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ භලින් හම්පර්හි ගල් මඟුරු 
විදුලිඵරහගහයඹක් ඉනරීරීභට ළරසුම් කයන රදී. 

(ආ) (i) භධයභ ඳරිය මිපකහරිපඹන් මදහශ ඳරිය මනුභළිකඹ රඵහ 
ගළනීපම් ව ප්රභහදඹ පභභ ඉනරීරීපම් කටයුතු ඳභහ වීභට 
ඵරඳෆ මතය යජඹ වින්න් තීයණයඹ කශ වහභ ඉනරීරීපම් 
ක්රිඹහදහභඹ ආයම්බ කශ වළක. 

 (ii) ඳශමු මනඹය වහ තපභරිකහනු පඩොරර් ක ලිඹන 500ක් 
ඳභණය ළඹ පේ. 

 (iii) ඳශමු මනඹපර්දී විදුලිඹ 500 MWක් ඳභණය උත්ඳහදනඹ කශ 
වළක. 

 (iv) යහඳෘිකඹ නිභ රීරිභ වහ ය වතයක් (4)  ගත පේ. 

(ත) මදහශ පනොපේ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන මංක 7- 985/'16-(1), ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව 

භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව 

භන්ත්රීතුභහ පනුපන් භහ කභ ප්රලසනඹ මවනහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ික 

මභහතයතුභහ පනුපන් භහ කභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ කල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිපේග 23. (2) ඹටපත් ප්රලසන.  

ගරු නපන්ස ගුණයර්ධන භන්ත්රීතුභහ - ඳළක ණය නළත. 

ගරු මනුය නහනහඹක භන්ත්රීතුභහ. 

 
නඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීනමන් ඇස ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ඌල ඳෂළත් ප්රධළන අමළතයලරයළ ගත් 

අත්තනනෝමතික ක්රියළමළර්ග 
ஊர ரகர தொனமச்சரறன் ன்ணறச்மசரண 

டடிக்மககள் 

ARBITRARY ACTIONS BY CHIEF MINISTER OF UVA 
PROVINCE 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිපඹ ග 23.(2) ඹටපත් පභභ 

ප්රලසනඹ ඉනරිඳත් රීරීභට මසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට 

පඵපවවින් සතුිකන්ත පනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, පභභ ගරු බහ තුශත් ඌ ඳශහත් 

බහ පිළිඵ විවිධ ප්රලසන භතු කය ිකපඵනහ. ඒ ගළන ඔඵතුභහත් 

දන්නහ. ඌ ඳශහත් ප්රධහන මභහතයයඹහ වින්න් ඳසු ගිඹ කහරපේ 

න්ට,  ගනු රඵන ක්රිඹහ භහර්ගඹ පවේතුපන් ඌ ඳශහත් බහපේ 

මරය කශභනහකයණයඹ බි ළටීභට රක් වී තික ඵත්, ඔහුප  

න්තළලි ඳරින මුදල් ළඹ රීරීභ වහ මලය ක්රිඹහ භහර්ග ගන්නහ 

පර ඵරඳෆම් කයන ඵත්, ඒ පවේතුපන් ඹම් මරයභඹ ඳහඩු වහ 

මබහවිත ඳශහත් බහට දළරීභට න්දු වී තික ඵත්, ඔහුප  පභභ 

මත්තපන භිකක ක්රිඹහ භහර්ග පවේතුපන් ගරී යුතු ඳශහත් යහජය 

නිරධහරින් දළඩි පීඩහකට වහ දුසකයතහකට ඳත් තික ඵත් 

පභභ ගරු බහපේ මධහනඹට පඹොමු කයනු කළභළත්පතක .  

උක්ත තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධපඹන් ඌ ඳශහත් බහ 

නිපඹ ජනඹ කයන මප් ඳක්පේ භන්ත්රීරු කභ බහපේදී විටින් 

විට පඳන්හ දී තික මුත්, කී  ගළටලුකහරී තත්ත්ඹ නිළයන නහ 

පනුට ත තත් ංී ර්ණය න ආකහයඹක් දෘයභහන පක න් 

ඳිකනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මපි පම් ප්රලසනඹ ඳහර්ලිපම්න්තුට 

ප න්න කලින් ඳශහත් බහ තතුපශේ පම් පිළිඵ විවිධ හකච්ඡහ 

කය ිකපඵනහ. නමුත් කන්න කන්නභ පම් තත්ත්ඹ තීව්ර වීභ තභයි 

න්දු වී ිකපඵන්පන්. 2016.11.21 න නන ඌ ඳශහත් බහ ළන් 

හයපේදී ඳශහත් බහපේ මරය තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධපඹන් ප්රලසන 

කයනු රළඵ ිකපඵනහ. කනම්, පම් න විට ඳශහත් ගිණුපම් රුපිඹල් 

ක ලිඹන 550කට ආන්න මුදල් ප්රභහණයඹක් ඉිකරි වී තික ඵට 

හර්තහ න පවයින්, පභභ ර්පේ ඉනරි මලයතහ වහ කනම්, 

පේක ඳඩි නඩි තතුළු මතයලය පගවීම් න්දු රීරීභට ිකබිඹදී, කභ 

ඳශහත් ගිණුපම් ිකපඵන මුදල් ප්රධහන මභහතයයඹහප  න්තළලි ඳරින 

පනත් පගවීම් න්දු රීරීභ වහ නිපඹ ග කය ිකබීපභන් ඉනරිපේදී 

ඳශහත් බහ තුශ ඵයඳතශ ගළටලුකහරී තත්ත්ඹක් භතු පනහ.  

පභොකද, පම් මුදල් ප්රභහණයත් පරහ ිකපඵන්පන් 

පුනයහර්තන විඹදම් වහ ඳභණයයි. වළඵළයි, දළන් පම් 

මත්තපන භිකක ඵරඳෆභ නිහ ඳශහත් බහ මරය මර්බුදඹකට 

ඳත්වීභ ශක්න්න ඵළවළ. පම්ක කයන්පන් තයි රීඹරහ භභ 

ඔඵතුභහට රීඹන්නම්.  

කඹට පිළිතුරු දී තික ප්රධහන මභහතයයඹහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් 

ප්රලසන රීරීභට පතොයතුරු  රඵහ දී තත්පත් ඌ ඳශහත් බහපේ 

ප්රධහන පල්කම් ව නිපඹ ජය ප්රධහන පල්කම්(මරය) තතුළු 

නිරධහරින් වින්න් ඵටත් පච දනහ කයක න්, "ඒ ගළන ඵරහ 

ගන්නම්" ඹනුපන් බහපේදී පම් භව තභිකයඹහ නිරධහරින්ට 

තර්ජනඹ කය ිකපඵනහ. කතළනින් නතය පනොවී, මනහයණයඹ න 

මන්දභට ඵයඳතශ පර මප්රහදඹට රක් වී තික භව තභිකයඹහ 

මඹ ළඹ ඳයහජඹ වීපම් මදහනභට රක් ිකපඵනහ. කඵළවින්, 

භන්ත්රීරුන්ට ඉනරි භහපේදී ඉතහලි ංචහයඹක් රඵහ දී ඔවුන් 

තුටු රීරීභට ඔහු සදහනම් පනහ.  

භභ කකක් රීඹන්නම්, පම් ඉතහලි ංචහයඹට විඹදම් කයන්පන් 

ඳශහත් බහපේ ල්ලි පනොපයි. වළඵළයි කක්ත් ජහිකක 

ඳක්පේත්, න්ධහනපේත් භන්ත්රීරුන් න්ඹලු පදනහභ ඉතහලි 

ංචහයඹක් ඹනහ. පකොපවොභද?  ඳහයල් වදන්න පකොන්හත්  දීපු 

මඹප  ල්ලි ඉක්භනින් දීරහ ඒපකන් ගණයනක් මයපගන ඉතහලි  

ඹන්න වදනහ. ඒකට තභයි පම් ල්ලි ටික නිදවස කයගන්න 

වදන්පන්. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.  

කඹට ෘජු ඳශහත් බහපේ මුදල් රඵහ ගළනීභට නීිකභඹ 

ගළටලුක් ඳළන නළඟී  තික ඵළවින් භව තභිකයඹහ ඳශහත් බහපේ 

පකොන්හත්කරුන්ට  භධයභ යජපඹන් මුදල් රළපඵන තුරු 

පනොන්ට -ඔඵතුභන්රහ තභයි ඳශහත් බහපේ පකොන්හත්කරුන්ට 

මුදල් ටික ඹන්න ඕනෆ. -  කඩිනක න් මුදල් පගහ ඔවුන්පගන් 

පකොක ස පර රළපඵන මුදල් කභ  ංචහයඹට රඵහ ගළනීභට 

මප්ක්හ කයනහ. ඔහුට මනු ඔහුප  මනීිකක වළන්රීභට ඳශහත් 

බහපේ නිරධහරින් ඵහධහ කය ිකපඵනහ. පම් ගළන ඳශහත් බහපේ 

නිරධහරින්  ඵහධහ කශහ. පභොකද, ඒ ඉන රීරීම් වහ 

තමුන්නහන්පේප  මභහතයහංලපේ මුදල් ටික ඹළේහභ නම් ඒක 

පගහ දභන්න පුළුන්.  වළඵළයි, පම්  කයන්පන් පභොකක්ද? 

ඉක්භනින් ල්ලි දීරහ කක න්  මයපගන මඹ ළපඹන් ඳසපන 

ඉතහලි ඹන්න වදනහ. 2016-11-22 ළනි නන  ඌ ඳශහත්  ප්රධහන 

තභිකයඹහප  ඉල්ලීභක් භත ඌ ඳශහත් බහපේ  ගරු 

ආණ්ඩුකහයතුභහ  වින්න්  රීන්දු විනඹ ඳරීක්ණයඹක් පනොඳත්හ 

නිපඹ ජය ප්රධහන පල්කම් (මරය) තනතුය දළර කම්.ඒ. සුක හ 

න්ල්හ භවත්ක ඹ කභ තනතුපයන් ඳවශ තනතුයකට ඳත් කය 

ිකපඵනහ. 

ඒකට කපයහි වුණයහඹ රීඹහ සුක හ න්ල්හ භවත්ක ඹ ඳවශ 

තනතුයකට ඳත් කශහ. රීන්දු විනඹ ඳරීක්ණයඹක් නළවළ. 

භවතභිකයඹහ ආණ්ඩුකහයයඹහට දළනුම් පදනහ, 

ආණ්ඩුකහයයඹහ තඹ ඳවශ තනතුයකට දභනහ.  

පභපර මත්තපන භිකක පර, තභ පද්ලඳහරන වුභනහන් 

භත කටයුතු පනොකයන නිරධහරින් දඩඹම් රීරීපම් පිළිපත දළඩි 

පිළිකුපශන් යුතු පවශහ දළරීඹ යුතුයි.   
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පම් න විට ඳශහත් බහපේ ඉවශ නිරධහරින් මතය 

පනොන්සුන්තහක් පභන්භ ඵරත් පීඩනඹක් ද තික වී ිකපඵන 

ඵ හර්තහ පනහ. කහි මහනඹ මහිතකය පර ඵරඳහනු 

රඵන්පන් ඳශහපත් ජනතහ පත ඵ මමුතුපන් රී යුතු නළවළ. 

පම් න විට ඌ ඳශහත් බහට මඹත් මභහතයහංලර ප්රධහන 

නිරධහරින් තභ විපය ධඹ ඌ ඳශහත් ආණ්ඩුකහයතුභහ පත දන්හ 

තික ඵද හර්තහ පනහ. යහජය නිරධහරිඹකු ආඹතන ංග්රවඹට, 

මරය පයගුරහන්රට වහ යහජය ඳරිඳහරන චක්රපල්ඛ්රට මනු 

කටයුතු කශ යුතුයි. නළතපවොත් පද්ලඳහරනඥඹන් වින්න් පදනු 

රඵන භවය ළයන තීන්දු පවේතුපන් මහනපේ මඳවසුතහන්ට 

රක් නුපේත්, ඹම් දණ්ඩනඹන්ට රක් නුපේත් මදහශ 

නිරධහරින්ඹ. 

මද පම්පක් මනතුරුදහඹක තත්ත්ඹට ඌ ඳශහත් බහපේ 

නිරධහරින් ඳත් තික ඵ නිරීක්ණයඹ පනහ. පභභ තත්ත්ඹ 

තුශ ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන ගරු තභිකතුභහ ඳවත 

ගළටලුරට පිළිතුරු රඵහ පදනු තතළයි භහ ඵරහපඳොපයොත්තු 

පනහ. ගරු තභිකතුභනි, භහ හිතන්පන්, ඌ ඳශහත් බහපේ භව 

තභිකයඹහ ඔඵතුභහප  ප්රිඹතභ තභිකයපඹක් රීඹරහයි. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළත්යතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர - ரகர சமதகள் ற்தம் 

உள்லரட்சற அமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

භහ පිළිතුරු රඵහ පදන්නම්. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු තභිකතුභනි, භහ තභ ප්රලසන තසුපේ නළවළ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please go ahead. ගරු මනුය නහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

කථහ කයන්න. කපවභ නළත්නම් පභතළන නළතත් ගළටලුක් භතු 

පනහ. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පවොභයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. භහ ඳවත වන් ප්රලසන ගරු 

තභිකතුභහපගන් මහ න්ටිනහ. 

ඌ ඳශහත් බහපේ මුදල් මභහතයයඹහ න ප්රධහන 

මභහතයයඹහ වින්න් ඳසු ගිඹ කහරපේ ගනු රළබ ක්රිඹහභහර්ග 

පවේතුපන් මරය ඳරිඳහරනඹට වහ කශභනහකයණයඹට ඵහධහ 

ඳළක ණය ිකපබ්ද?  

මරයභඹ ඳහඩු වහ මරයභඹ මබහවිතහන් න්දු වී ිකපබ්ද 

ඹන්නත් ඳරීක්හ පකොට පම් ගරු බහට හර්තහක් රඵහ 

පදනහද? කඹ ඉක්භනින් න්දු කයන්න ඵළරි පයි රීඹහ භහ හිතනහ. 

නමුත් කළනි හර්තහක් රඵහ පදන්නඹ රීඹහ භහ ඉල්රහ න්ටිනහ. 

ප්රධහන මභහතයයඹහ වින්න් කයනු රඵන පද්ලඳහරන දඩඹම් 

රීරීභ තුළින් නිරධහරින් ඵරත් පීඩහකට ඳත් තික ඵ 

ඔඵතුභහට හර්තහ වී ිකපඵනහද, ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඳළක ණිලි පව  

රළබී ිකපඵනහද? 

ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහ වින්න් ගනු රළබ ක්රිඹහභහර්ග 

කපර්ද? 

ඳශහත් බහපේ භන්ත්රීරුන් වහ විපද්ල ංචහයඹක් සදහනම් 

කයනු රළඵ ිකපබ්ද, ඒ වහ ප්රිකඳහදන රඵහ පගන තත්පත් 

පකපේද? 

විනඹ ඳරීක්ණයඹක් පනොඳත්හ නිපඹ ජය ප්රධහන පල්කම් 

මරය තනතුපයන් ඳවත පවීමභ ම්ඵන්ධපඹන් ගනු රඵන  

ක්රිඹහභහර්ග කපර්ද? 

ඌ ඳශහත් බහ තුශ භතු වී තික පභභ තත්ත්ඹ 

ම්ඵන්ධපඹන් ඉනරිපේදී ගනු රඵන ක්රිඹහභහර්ග පිළිඵ පභභ 

ගරු බහ පත ගරු තභිකතුභහ ඳළවළනලි රීරීභක් කයනහද රීඹහ 

භහ දළන        

ගන්න කළභළිකයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පවොයි. ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ පිළිතුරු රඵහ පදන්පන් 

පවටද? 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භට රඵන මඟවරුහදහ න පතක් 

කල් පදන්න. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රඵන මඟවරුහදහ ඔඵතුභහ පිළිතුරු රඵහ පදයි රීඹහ 

ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha)  

වළඵළයි ප්රලසනඹට ඩහ උත්තයඹ පකටි පයි. ගරු මනුය 

නහනහඹක භළිකතුභහ පඹොමු කපශේ, ඉතහ දීර්ඝ ප්රලසනඹක්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනරට මදහශ ඳළවළනලි රීරීභක් කයන්න. කඳභණයයි.  
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

[ඵහධහ රීරීභක්] නළවළ, නළවළ. කපවභ රීේපේ නළවළ. ගරු 

භන්ත්රීතුභහ ප්රලසන තසීභකට ඩහ පද්ලනඹක් කපශේ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ ප්රලසනඹට මදහශ පිළිතුරු රඵහ පදන්න. 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ පිළිතුය රඵහ පදන්නම්. නමුත් ගරු 

මනුය නහනහඹක භළිකතුභහ ප්රලසන තසීභකට ඩහ පද්ලනඹක් කශහ 

හපගයි පඳපනන්පන්.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට කභක් නළවළ. ඔඵතුභහ ම්පර්ණය පිළිතුරු රඵහ පදන්න. 

ඒක භවජන නිපඹ ජිතපඹකු තු මයිිකඹක්. පඵොපවොභ සතුිකයි, 

ගරු තභිකතුභනි. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භහ උත්තයඹක් රඵහ පදන්නම්. 

  
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පවොයි.  
 

ගරු නපන්ස ගුණයර්ධන භන්ත්රීතුභහ - ඳළක ණය නළවළ. 

ප්රධහන කටයුතු. විර්ජන ඳනත් පකටුම්ඳත - 2017, කහයක 

බහ මසථහ. 

 
 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 
 

කළරක වභළනේදී තලදුර ත් වකළ බන දී. 

[ප්රගතිය: නනොලෆම්බර් 24] 

[කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 

 

குலறல்  சலும் ஆரப்ததற்நது.- [சர்ச்சற: 

ம்தர் 24]  

[சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்] 

 
Considered further in Committee.- [Progress : 24th 

November] 

[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 

 
161 ලන ශීර්ය. - තිරවර වංලර්ධන ශළ ලනජීවී අමළතයලරයළ 

 

01 න ළඩටවන.- පභපවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 176,171,000  

 
மனப்தை 161.- லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் 

அமச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 176,171,000 

 
HEAD 161.- MINISTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 

WILDLIFE  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 176,171,000 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ිකයය ංර්ධන වහ නජීවී මභහතයහංලඹ, ළඹ ශීර් මංක 

161, 284, 294 වහ 322 රකහ ඵළලීභ ප. බහ. 10.00 න්ට ම. බහ. 

12.30 දක්හ.  

විහදඹ ආයම්බ රීරීභ, ගරු සීනිතම්බි පඹ පවේසයන් 

භන්ත්රීතුභහ. 

 
[தொ.த. 9.57] 

 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப றசரபர் அர்கசப, 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம் தரடர்தரக இன்மந  குலறமனறல் 

றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தடுகறன்ந அமச்சுகள் 

அற்நறன் கலலள்ப மண றமக்கபங்கள் ற்தம் 

றதணங்கலக்குரற 161, 284, 294, 322 ஆகற 

இனக்கங்கமபக் தகரண்ட  தசனறணத் மனப்தைக்கபறன் 

கலரண எவ்தரத றகழ்ச்சறத்றட்டங்கலக்குதொரற அமணத்து 

லண்டுதம் ற்தம் தோனணச் தசனறண எதுக்கலடுகபறலிதந்து 

10 தௐதரய் தட்டப்தட சண்டும் ண சம்தறரதர்ரக  

ரன் தொன்தரறகறன்சநன்.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, are you going to speak? You have ten 

minutes. You have time till 10.07 a.m. 

 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப றசரபர் அர்கசப, இன்த லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சறன் 

றறதரதுக்கலடு லரண குலறமன றரத்றல்  

உமரற்தமறட்டு கறழ்ச்சறமடகறன்சநன்.  

து ரட்மடப் ததரதத்ம  ணறர்கமபறட 

றனங்குகலக்குப் தரதுகரப்தை அறகரகும். தணணறல், 

கடந்கரன த்த்த்றன்சதரது டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

தல்னரறக்கக்கரண க்கள் அறக்கப்தட்டும் இன்தம 

அற்கரண குந் டடிக்மககள் துவுறல்மன; த 

றசரமகலம் இல்மன. ஆணரல், எத ணறனங்கு 

தகரல்னப்தட்டரல் உடணடிரக அற்கரண சட்ட டடிக்மக 

துரறரக மடதததகறன்நது.  

இன்த து டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் க்கள் ண 

றனங்குகபரல் தததம் தரறப்மத றர்தகரள்கறன்நணர். 

குநறப்தரக, ரமண, குங்கு, தொமன சதரன்நற்நறன் 

ரக்குல் அறகரக உள்பது.  அறலும் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் கடந் 2010ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 

இன்தம ரமணகபறன் ரக்குல்கள் தரரறபறல் 

இடம்ததற்தள்பண. அந்த் ரக்குல்கபறன்தோனம் ம 

றசரறகள் 54 சதர்  தகரல்னப்தட்டதுடன்,19 சததக்கு சல் 

தடுகரமடந்துள்பரக ட்டக்கபப்தை ரட்ட ணறனங்கு 

தரதுகரப்தைப் தறரறவு தரறறக்கறன்நது. ஆணரலும் ங்கபது 

கறப்தறன்தடி அந் ண்றக்மக அமறட அறகரக 

இதக்குதண ரம் கததுகறன்சநரம்.  

1115 1116 
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சலும், தடுரன்கமப் தகுறகபறல் றசரறகள் றணதொம்  

இவு சமபகபறல் தூங்க தொடிர றமனறல் உள்பணர். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் கறட்டத்ட்ட 20 இடங்கபறல் 

எவ்சரர் இவும் ரமணகள் ஊடுதற றசரச் 

தசய்மககள், தன்மண ங்கமப அறப்ததுடன், 

றசரறகள், கரல்மட பர்ப்தரபர்கமபத்ம்  

ரக்குகறன்நண. கடந் சறன கரனரக றன்சர சலிகள் 

அமக்கப்தட்டரலும் அது தரக இன்தம் தொடிறல்மன.   

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ (තිරවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, භප  යක්හ ගව පකොශ, තහ න්වුඳහහ 

ආයක්හ කයන කකයි. න්න පගවීභ මපි කයනහ. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, why do you not reply in your speech 

later. Let him speak because he has only five minutes.  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මවට, ගසළල්රට,- 

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you can reply later. You go ahead,  

Hon. Member.  

 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ஆணரல், றன்சர சலிகமபத்ம் கர்த்துக்தகரண்டு 

ரமணகள் கறரத்துக்குள் தகறன்நண. தசங்கனடி கப் 

தகுறக்குள்லம் சறன சமபகபறல் ரமணகள்  ஊடுதற 

ந்றதக்கறன்நண ன்தம ல்சனரதம் அநறரர்கள். 

இமணப் தரகக் கட்டுப்தடுத் அமச்சு டடிக்மக 

டுக்க சண்டும்.  

ரமணக் கட்சறறன் ஆட்சற ரட்டில் மடதததம்சதரது 

ரமண அட்டகரசம் அறகரக உள்பது. க்கபரல் 

பர்க்கப்தட்ட ரமணகள் தன, தரரறக்க தொடிர றமனறல் 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு தகுறகபறல் 

ற்சதரது தகரண்டுந்து றடப்தடுகறன்நண. இன் 

தறன்ணறறல் றட்டறட்ட சற தொற்சறகலம் இதக்கனரதணத் 

சரன்தகறன்நது. க்கபரல் பர்க்கப்தட்ட ரமணகசப 

க்கள் குடிறதப்தைக்கமப சரக்கற கர்கறன்நண. இமண 

றமரகக் கட்டுப்தடுத் அசரங்கம் டடிக்மக 

டுக்கசண்டும்.  

ங்கபது ரட்டத்றல் தல்னரதபற, தட்டிப்தமப, 

வுலவு, தசங்கனடி, கறரன், ரகம சதரன்ந தறசசங்கள் 

ரமணறன் ரக்குமனக் கூடுனரக றர்தகரள்ரலும் 

அங்கு றசரச் தசய்மககள் மடதததரலும் 

ரமணகமப றட்டுற்கரக ங்கும் தடிகபறன் 

தரமகமத் ரங்கள் அறகரறக்க சண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். இதும கரனதொம் ரங்கள் 

ங்கும் தடிகபறன் ண்றக்மக சதரதுரணரக இல்மன 

ன்தமத்ம் குநறப்தறட றதம்தைகறன்சநன்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ற்சதரது ணறனங்குப் 

தரதுகரப்தைச் சரர்தரக 3 அலுனகங்கள் உண்டு. [இமடதௌடு] 

ன்ணறக்கவும்! ணக்கு சம் சதரரது.   

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ටික භට ලිඹහ පදන්න. 

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you can reply later. Let  the Hon. 

Member speak. You are interrupting him.  He has only 

two more minutes. Hon. Member, you go ahead.  
 
ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

தகப அமச்சர்கசப, ரங்கள் உங்கலக்கு 

லத்துதோனம் அமண அநறறக்கறன்சநரம்.  

அந் மகறல் ட்டக்கபப்தறல் மனம அலுனகதொம் 

கறரன் ற்தம் தல்னரதபறறல் உத அலுனகதொம் உண்டு. 

ஆணரல், அங்கு ரமணறன் தரல்மனகள் அறகரக 

உள்பரல் இந் அலுனகங்கள் சதரரது. [இமடதௌடு] 

ணச, றக அசரக ரகமப் தறசசத்றலும் 

தைல்லுமனறலும் இந் அலுனகங்கமப அமக்க அமச்சு 

தொன் சண்டும். அசசம் தபறறலிதந்து 

உத்றசரகத்ர்கமப சமனக்கு அர்த்ரது 

அப்தகுறகபறலுள்ப இமபஞர்கமபப் தறற்தறத்து, 

அர்கலக்கு இந் உத்றசரகங்கமப ங்க சண்டும் 

ன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். இவ்ரநரணரல் ரத்றச 

ரமணறன் ஊடுதமனத் டுக்க தொடித்ம். அங்கு ரமணகள்  

வ்றரல் ஊடுதவுகறன்நண ன்ந றடம் அப்தகுற 

இமபஞர்கலக்குத்ரன் தரறத்ம் ன்தமத்ம் குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்சநன். இசசமப ட்டக்கபப்தை மனம 

ணறனங்குப் தரதுகரப்தை அலுனகத்றல் 6 றந் 

உத்றசரகத்ர்கலம் 4 ற்கரலிக உத்றசரகத்ர்கலம் 

கறரன் அலுனகத்றல் 4 றந் உத்றசரகத்ர்கலம் 4 

ற்கரலிக உத்றசரகத்ர்கலம் தல்னரதபற 

அலுனகத்றல் 7 றந் உத்றசரகத்ர்கலம் 4 ற்கரலிக 

உத்றசரகத்ர்கலம் உள்பணர். [இமடதௌடு] 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Let the Hon. Member  speak. 
 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப அமச்சர் அர்கசப! ன்தமட சதச்சறன் 

தொடிறல் தறல் தரத சண்டுகறன்சநன்.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Okay.  

 
ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இவ்மகறல், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 17 றந் 

உத்றசரகத்ர்கலம் 12 ற்கரலிக உத்றசரகத்ர்கலம் 

உள்ப றமனறல், அங்கு எவ்சரர் இவும் 20 க்கும் சற்தட்ட 

இடங்கபறல் ரமணகள் தகறன்நசதரது இந் 29 

உத்றசரகத்ர்கலம் சதரர றமனம கரப்தடுகறன்நது. 

ணச, தகப அமச்சர் அர்கசப! தடுரன்கமப் 

தறசச இமபஞர்கலக்குப் தறற்சறபறப்தன்தோனம் அங்கு 

கூடிபவு உத்றசரகத்ர்கமப றறக்க தொன்ரதங்கள்!  

குநறப்தரக ரமணத் ரக்கத்ம றர்தகரள்லம் கறர 

இமபஞர்கலக்கு றசசட தறற்சறபறத்து, எத 

தகரடுப்தணமத்ம் தகரடுத்து, அர்கமப ரமண தம் 

ல்மனகபறல் தரதுகரப்தைக் கடமக்கு அர்த்றணரல் டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறல் ரமணறன் ரக்கத்மக்  

கட்டுப்தடுத் தொடித்ம். 

அத்சரடு ரட்டத்றன் ணறனங்குப் தரதுகரப்தைத் 

மனமக் கரரறரனம் சதரற கட்டிட சறறன்நற உள்பது. 

கறரன், தல்னரதபற உத கரரறரனங்கள் ரடமகக் 

கட்டிடத்றல் இங்குகறன்நண. ணச, சமரண அபவு 

றறம எதுக்கற, அந்க் கரரறரனங்கலக்குக் கட்டிட 

சறகமப ற்தடுத்றத் அமச்சு தொன் சண்டும். 

சலும், தல்னரதபற கரரறரனத்துக்கு ங்கப்தட்ட 

ரகணம் றகவும் தமது. அச சமக்கு அறல் தசல்ன 

தொடிரது; அடிக்கடி தலமடகறன்நது. ணச, எத தைற 

ரகணத்ம தல்னரதபறக் கரரறரனத்துக்கு 

ங்குதுடன், சலும் சமரண ரகண சறகமப 

அக்கரரறரனங்கலக்கு ங்க தொன்தரத 

சண்டுகறன்சநன். அத்சரடு இர்கலக்கு ங்கப்தடும் 

ரறததரதள் சதரதுரணரக இல்மன ண அநறகறன்சநன். 

ரமணகபறன் ரக்குல்கள் அறகரறத்றதப்தமக் 

கணத்றற்தகரண்டு, அர்கபது கண்கரறப்தை 

டடிக்மககலக்கரண சதரக்குத்துக்கு ற்த அர்கலக்கு 

ங்கப்தடுகறன்ந ரறததரதள் அபம அறகரறக்குரத 

சகரதகறன்சநன். அவ்ரசந, ரமணறணரல் தரறக்கப்தடும் 

க்கலக்கு றமரக ஷ்டஈடு கறமடக்கக்கூடி மகறல் 

தசற்நறட்டங்கள் ற்தரடு தசய்ப்தடுலும் அசறரகும்.  

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have two more minutes.  
 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன்ததரத றறடத்றல் தொடிக்கறன்சநன்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 'ணசற றத்ர' ன்தம் 

றட்டத்றல் எவ்தரத தறசச தசனரபர் தறரறறலும் 

இமபஞர்கள் தறற்சற அபறக்கப்தட்டுள்பணர். ஆணரல், 

அமச்சு இர்கலக்கு இ உறகமபத்ம் தைரறல் 

அசறரகும்.  

தகப றசரபர் அர்கசப, இதும து 

ரட்டத்றல் 146 கறசனரலற்நர் தூ றன்சர சலி 

இடப்தட்டுள்பது. சலும் ரமணறன் கடும் ரக்குல்கமப 

அடிப்தமடரகக்தகரண்டு தல்னரதபற, தட்டிப்தமப, 

வுலவு, ரகம, கறரன், தசங்கனடி தறசச 

தசனரபர்கபரல் ரட்டச் தசனரபதக்கு 156 கறசனரலற்நர் 

றன்சர சலி அமப்தைக்கு தொன்தரறப்தட்டு, இந் 

றடம் ணறனங்குப் தறரறவுக்குத் தரறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

ஆகச, தகப அமச்சர் அர்கசப! றர்தம் ஜணரற 

ரத்றலிதந்து இவ்சமனத்றட்டத்ம ஆம்தறக்க தொன் 

சண்டும் ன்த சகட்டு, ணது உமம 

றமநவுதசய்கறன்சநன். ன்நற. 

  
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ තභිකතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

10ක කහරඹක් ිකපඵනහ. ඔඵතුභහ පකොටස පදකකට කහරඹ 

මයපගන කථහ කයනහ රීඹරහ රීේහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු බහඳිකතුභනි, භට පිළිතුරු පදන්න මසථහ පදන්න. පම් 

මවන්පන් මලි ප්රලසන. ඒ නිහ ඒහට  උත්තය පදන්න භට මසථහ 

පදන්න ඕනෆ.   
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ විනහඩි 10භ ගන්නහද? නළත්නම් පකොටස පදකරීන් 

කහරඹ ගන්නහද? 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විනහඩි  තුනක් ගන්නම්. - [Interruption.] Yes, these are big 

problems. - [Interruption.]  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Okay, now you can commence your speech.  Are you 

taking the full ten minutes? 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

No, no. I will take about three or four minutes. I will 

take my balance time later. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Okay, Hon. Gamini Jayawickrama Perera, you go ahead. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Hon. Chairman, you have taken two minutes from my 

time. So, you have to give me that time. 
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ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

That is because you have been interrupting. I have to 

be reasonable for both sides.  
 

[10.06 a.m.] 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු බහඳිකතුභනි, භප  ක  ගරු සීනිතම්බි පඹ පවේසයන් 

භන්ත්රීතුභහ - He was talking about the Forest Department. But, 

the Forest Department comes under His Excellency the 

President. Electric fences are put up by the Department of 

Wildlife Conservation, not the Forest Department. We have 

made a request to work together.  

Sir, the subject of Forest does not cover the 
movements of elephants - elephants moving from one 
side to another. There is no borderline.  So, we have to 
protect the rights of the animals. My job is that. But, 
rights of the human beings are protected by the Ministry 
of Justice. I have to protect trees, water and marine under 
the CITES rules. 

ගරු බහඳිකතුභනි, පම් මසථහපේදී භහ විපලේපඹන්භ 
ඔඵතුභහට භප  සතුිකඹ පුද කයනහ. භට රළබී ිකපඵන කහරඹ නම් 
භන. උපද් රුපේ ිකයය ංර්ධන වහ න ජීවි මභහතයහංලපේ 
ළඹ ශීර් පිළිඵයි විහද කයන්පන්. පර කපේ ඳශමු තහට 
ිකයය ව - sustainable - භහජඹක් තික රීරීපම් කටයුතු මපි දළන් 
ආයම්බ කයරහ ිකපඵනහ. භභ තුටු පනහ, පර කපේ 
Sustainable Development Goals achieve කයන්න රීඹරහ             
ඊපේ නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහප  ප්රධහනත්පඹන් Select  
Committee කකක් රැසවුණු කක ගළන. ඒ ගළන භහ සතුිකඹ පුද 
කයනහ.  කක්ත් ජහතීන්ප  ංවිධහනඹ වින්න් ආන්ඹහ ඳළන්ෆික් 
යටල් 53හි බහඳික විිපඹට භහ ඳත් කශහ. "Sustainable 
Development and Wildlife" රීඹරහ පනභ මභහතයහංලඹක් 
ඳශමු තහට තික කපශේ රංකහපේයි. පර කපේ ඳශමුළනි 
තහට මප් මගභළිකතුභහ ඊට මදහශ ඳනත් පකටුම්ඳතක් රඵන 
ජනහරි භහපේ ඳහර්ලිපම්න්තුට පගපනනහ. පම් මඹ ළඹ 
නිහයි ඒක ප්රභහද වුපණ්. ිකයය ව භහජඹක් තික කශ යුතුයි. 
ඒපක් රීඹනහ,  “No one is left behind" රීඹරහ. They should 
be involved to improve their prosperity.    

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you have one more minute out of your 

three minutes. ඔඵතුභහට කථහ කයන්න ිකබුණු ක නිත්තු 
තුපනන් ත ක නිත්තුක කහරඹයි ිකපඵන්පන්.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විනහඩිඹද ිකපඵන්පන්? මයිපඹ ! කතපකොට පකොපවොභද භභ 

පම් ප්රලසනරට උත්තය පදන්පන්? භප  මභහතයහංලඹට නජීවි 
පදඳහර්තපම්න්තු ිකපඵනහ; Marine ිකපඵනහ. ත්ප දයහනඹ 
ිකපඵනහ; Botanical gardens ිකපඵනහ; Wildlife parks 
ිකපඵනහ. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ ඒක බහනහඹකතුභහ කක්ක පබ්යහගන්න. පරහ 

දීපම් කටයුත්ත බහනහඹකතුභහ බහයගන්න.  

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කතුභහපගන් භභ පරහ ඉල්රනහ. කතුභහට ඳළඹ වතයක්, 

ඳවක් දීරහ ිකපඵනහ. ඒක ළරැනයි.  
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල් මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්තුනේ වභළනළයකතුමළ) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

நெடுஞ்சாலலகள் அலமச்சரும் பாராளுமன்றச் சலப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

කතුභහට තත් කහරඹ ඉල්රනහ නම්, පදන්න.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පභහිදී භපගන් මවන මවන ප්රලසනරට මහනපේදී භභ 

උත්තය පදන්නම්. ඒකට භට පරහ ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහප  

කහරඹත් භට දුන්පනොත් භභ පඵොපවොභ කළභළිකයි. භභ උත්තය 

පදන්නම්. වළඵළයි භට කථහ කයන්න; උත්තය පදන්න පඳොඩ්ඩක් 

ඉඩ පදන්න.  කපවභ නළත්නම් භහ පකොපවොභද, උත්තය පදන්පන්? 

කපවභ ඉඩ පදන්පන් නළත්නම් භභ පගොළු වදිකන් මවපගන 

ඉන්නම්.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් පභොකක්ද කයන්න වදන්පන්?  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දළන් කයන්පන් ඒක තභයි. පම් රීඹන Sustainable 

Development, Wildlife, Zoological and Botanical gardens, 

Leisure Parks, Marine-  ඔඵතුභන්රහට මුද්රණයඹ කයපු පඳොතක් 

දළන් පඵදහ පද්වි. කහි පවො CD කකකුත් ිකපඵනහ. මලුත් 

දර්ලනඹරීන්, මලුත් නළම්භරීන් මපි ළරසුම් වළදුහ. පම් 

මවුරුද්පද් ඉරහ මපි ළඩට ඵහිනහ. ඒ පඳොත ගත්තහභ පගදය 

න්ටින ශභයින්ටත් ඵරන්න පුළුන්. කඹ, ඉතහ උස භේටපම් 

පඳොතක්. මප් නිරධහරින් දස 5ක් තතුශතයි කඹ වළදුපේ. ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් මප් නිරධහරින්ට සතුික කයක න්, කහරඹ ගන්පන් 

නළික භභ නිකනහ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, ගරු කස.කම්. චන්ද්රපේන භන්ත්රීතුභහ.   

 
[ප.බහ. 10.10] 
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු බහඳිකතුභනි, හිටපු නජීවී තභිකයඹකු වළටිඹට පම් 

විඹ පිළිඵ කථහ කයන්න රළබීභ ගළන භභ පඵපවවින්භ තුටු 

පනහ. විපලේපඹන්භ නජීවී ක්පේඹ ගත්තහභ මලි-ක නිස 

ගළටුභ මද ප්රධහන ගළටලුක් ඵට ඳත්පරහ ිකපඵනහ. මපි 

කහරඹක් ිකසපේ ඵරහපඳොපයොත්තු වුණයහ, මලි-ක නිස ගළටුභ පුළුන් 

තයම් මභ කයන්න; නත්න්න. ඒ වහ මපි පනොපඹකුත් 

කටයුතු කය ිකපඵනහ. මලි-ක නිස ගළටුපම් ප්රිකපර පිළිඵ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

පතොයතුරු -2013 න්ට 2015 දක්හ - භහ ශඟ ිකපඵනහ. මහන 

මවුරුදු 3හි තත්ත්ඹ රීඹන්නයි භහ ඵරහපඳොපයොත්තු න්පන්. 

2013 ර්පේ දී මලි-ක නිස ගළටුක න් මලි 206 පදපනක් ඳභණය ක ඹ 

ගිහින් ිකපඵනහ; ක නිසසු 70 පදපනක් ඳභණය ක ඹ ගිහින් 

ිකපඵනහ. 2014 ර්පේදී මලි 231  පදපනකුත්, ක නිසසු 67 

පදපනකුත් ක ඹ ගිහින් ිකපඵනහ. 2015 ර්ඹ ගත්තහභ, මලි 238 

පදපනක් භළරිරහ ිකපඵනහ; ක නිසසු 70 පදපනක් භළරිරහ 

ිකපඵනහ. කපවභ නම්, පම් මවුරුදු 3හි තත්ත්ඹ නවහ ඵළලුත් මලි

-මිනිස් ගැටුම එන්න එන්න වැඩිවීමක් තමයි පෙපනන්න 

ිකපඵන්පන්. මඩු වීභක් පරහ නළවළ.    

ඒකට ප්රධහනභ පවේතු තභයි, මප් යපේ නජීවින් වහ 
ිකපඵන භූක ඹ ප්රභහණයත් පනොවීභ. නජීවින් වහ මඳ යපේ 
භූක පඹන් න්ඹඹට 13ක ප්රභහණයඹක් -කළරෆ ප්රපද්ල- මුලින් පන් 
කයරහ ිකබුණයහ. නමුත්, පම් න විට පනොපඹකුත් ක නිස 
ක්රිඹහකහයකම් නිහ  න ජීවීන් ජීත් න භූක ඹ -ඒ කළරෆ ප්රපද්ල- 
විලහර ලපඹන් මඩු පක න් ඳිකනහ. ඒ හප භ, මලි ගවනඹ 
කන්න කන්න ළඩි නහ. පභභ මලි-ක නිස ගළටුභ ළඩි පරහ 
ිකපඵන්පන්, ඒ තුන්ට ජීත් පන්න ිකපඵන භූක  ප්රපද්ලඹ 
පඵොපව  දුයට මඩුවීභ නිහයි.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු බහඳිකතුභනි, භට විනහඩිඹක්  පදන්න.  

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔඵතුභහ ඳසු පිළිතුරු පදන්න. පභොකද, භට කථහ කයන්න 
සුළු කහරඹක් ිකපඵන්පන්. [ඵහධහ රීරීභක්]  ගරු තභිකතුභනි, භභ 
උදහයවණයඹක් වළටිඹට ඔඵතුභහට රීඹන්නම්. කවල්ර 
ඳල්පරකළපල් - [ඵහධහ රීරීභක්] භට කථහ කයන්න මසථහ 
පදන්න. ඔඵතුභහප  පේරහපේදී ඔඵතුභහ උත්තය පදන්න. [ඵහධහ 
රීරීභක්] භට කථහ කයන්න ඉඩ පදන්න. ඔඵතුභහ විටින් විට 
නළලිේටහභ භභ කථහ කයන්පන් පකොපවොභද? 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තමුන්නහන්පේරහප  කහරපේ හප  පනොපයි - 

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දළන් ඔඵතුභහ රීේහ, ඉඩම් මල්රහ ගන්පන් නළවළයි රීඹරහ. 

නමුත්, කරහ ළ ඉසභත්පත්, තමුන්නහන්පේරහප  ඳක්පේ 

උතුරු භළද ඳශහත් බහපේ භන්ත්රීයපඹක්- 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දළන් ඒක නත්රහ ිකපඵනහ. 

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දළන් නත්රහ ිකපඵනහද? පව ටරඹක් ගවන්න ගිහිල්රහ- 
[ඵහධහ රීරීභක්] ඔඵතුභහ  ගිහිල්රහ ඵරන්න.  [ඵහධහ රීරීභක්] කහි  
මලි ළට ගවන්පන් නළික ිකපඵනහ. මලි ළට ගවන්න පදන්පන් 
නළවළ.  

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයපගන ඹන්න. 

 
ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

කළරීයහ ප්රපද්ලපේ ගම් රීහිඳඹකභ මලි ළට ගවන්න ඵළවළ, 

පම් පව ටරඹ නිහ. පම්ක නත්න්න. ඒ හප භ, භභ නජීවි 

මභහතයහංලඹ බහය නිපඹ ජය මභහතයයඹහ පර කටයුතු කශ 

කහරපේදී, පභභ මලි-ක නිස ගළටුභ නත්න්න විපලේ 

ළඩටවන් රීහිඳඹක් කශහ. පම් න මලි-ක නිස ගළටුභ නිහ 

විලහර පර ක ඹ ඹන ංඛ්යහ නත්හ ගන්න පවොපයොේඳතහන 

ප්රපද්ලපේ භභ මලි ංයක්ණය භධයසථහනඹක් ඉන කශහ. කකට 

හිටපු ගරු තභිකතුභහ තභයි ගිහිල්රහ විෘත කපශේ. භභ තභයි ඒක 

වළදුපේ. දළන් ඵරන්න, පම් න විට මලිපඹක් මනුයහධපුය විරච්චිඹ 

ප්රපද්ලපේ පගල් 35ක් කඩරහ ිකපඵනහ. පම් මලි මයපගන 

ඹන්න හවනඹක් නළික ඵ නිරධහරින් භට ප්රකහල කශහ. කභ 

හවන ඳවසුකභ රඵහ පදන්න. දළනට, මලි ංයක්ණය 

භධයසථහනපේ මලි 22ක්  ංයක්ණයඹ පනහ.  

ඒ මලි 22 කළිපේ හිටිඹහ නම් භභ හිතන විිපඹට පම් න විට 

ක නිසුන් 100 ගණයනක් භයරහ. පම් පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනඹ 

නිහ - [ඵහධහ රීරීභක්] පවොපයොේඳතහපන්. ඒ ංයක්ණය 

භධයසථහනපේ මලි 22ක් ඉන්න නිහ - [ඵහධහ රීරීභක්] ඔේ, 

ගන්න. භභ ඒ කහරපේ උතුරු භළද ප්රපද්ලඹ ආයණයඹ පන්නට 

පවොපයොේඳතහපන් මලි ංයක්ණය භධයසථහනඹක් වදන්න 

කටයුතු කශහ.  

ඊශඟට, තමුන්නහන්පේප  ප්රපද්ලඹ න ගල්ගමුපේ මලි 

ංයක්ණය භධයසථහනඹක් වදන්නත් පඹ ජනහ කයරහ ිකබුණයහ. ඒ 

හප භ භහදුරුඔඹ ව පපවයගර රීඹන සථහනත් තතුළු ඒ 

පකොන් වතපර් මලි ංයක්ණය භධයසථහන වතය වළදුහ නම් මපිට 

විලහර ලපඹන් පම් මලි - ක නිස ගළටුභ මඩු කය ගන්නට 

පුළුන්කභ ිකබුණයහ. තමුන්නහන්පේ ඒ කටයුත්ත කයන්න. භභ 

පවොපයොේඳතහපන් වදපු කක තමුන්නහන්පේ ගිහින් විෘත කශහ 

හප භ, තමුන්නහන්පේත් රීහිඳඹක් වදරහ විෘත කයන්න. ඒක 

ඉතහභ ළදගත් පනහ.  

පම් මලි ංයක්ණය භධයසථහනඹ වදපු නිහ පවොපයොේඳතහන 

ප්රපද්ලපේ කළරෆ විනහල කශ මඹපගන් කළරෆ ආයක්හ කය 

ගන්නට පුළුන් පරහ ිකපඵනහ, මක්කය 3,000ක්. නමුත් භට 

පම්කට පනොපඹකුත් පච දනහ ආහ. මලි ගහල් කයනහ රීේහ. මලි 

ළට කඩහපගන ගිහින් ගම් විනහල කයනහ රීේහ. ඒ හප  

පනොපඹකුත් විපේචන කල්ර කශත් මද කයින් විලහර 

ප්රපඹ ජනඹක් රළපඵනහ. මද මලි ජීවිතයි, ක නිස ජීවිතයි පදකභ 

පබ්රිරහ ිකපඵනහ.  

ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ තභිකතුභනි, ඒ හප භ 

විපලේපඹන් තමුන්නහන්පේට රීඹන්නට ඕනෆ කහයණයඹක් 

ිකපඵනහ.  

කහරඹක් ිකසපේ, -තමුන්නහන්පේප  කහරපේභ රීඹරහ භභ 

රීඹන්පන් නළවළ- නජීවී ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුට 1,500ක 

ඳභණය නිරධහරින් පිරිකප  මඩුක් ිකපඵනහ. මපි ඒ ප්රභහණයඹ 

ඵහ ගන්න ඕනෆ. ඒ හප භ  පම් නිරධහරින්ට කළපල් 

තවිනන්නට jungle boots නළවළ. ඒ හප භ කළරපේ ඉන්න මඹට 

නිදහ ගන්නට තක්, භදුරු දළශක් නළවළයි රීඹරහ මපිට දළන 

ගන්නට ිකපඵනහ. තමුන්නහන්පේ ඒහත් ඳඹන්න. 
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ගරු තභිකතුභනි, මප් යජඹ කහරපේ මලි ගම්රට ඒභ 
පුළුන් තයම් ශක්න්නට විදුලි ළටල් වළදුහ. මපි ඒ වහ 
විලහර මුදරක් පන් කශහ. ඒපකන් විලහර ප්රපඹ ජනඹක් 
ිකපඵනහ. ඒ හප භ මපි ජී ළටල් වදන්නට පඹ ජනහ කයරහ 
ිකබුණයහ. භභ හිතන විිපඹට ජී ළටල් වදන ළඩ පිළිපශ තභ  
ක්රිඹහත්භක පරහ නළවළ. භභ දන්නහ තයක න් මනුයහධපුයඹ ඳළත්පත් 
නම් ජී ළටල් නළවළ. විදුලි ළටල් ව ජී ළටල් රීඹන 
පදකභ ිකපඵන්නට ඕනෆ ම ලින්පගන් ආයක්හ පන්නට. [ඵහධහ 
රීරීභක්] 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මපි ඉසය හප  පකොන්හත් පදන්පන් නළවළ. මපි කයන්පන්- 
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පකොන්හත් කථහක් ගළන පනොපයි භභ රීේපේ. පම් පද්ල් 

කයන්න රීඹන ඉල්ලීභයි භභ කපශේ.  
  

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තමුන්නහන්පේරහ ඒ පකොන්හත්ලින් මුදල් ගළහුහ.  

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ ගළහිලි ගළන නම් භභ රීඹන්පන් නළවළ. ඒ ගළහිලි ගළන 

රීඹන්න ගිපඹොත් භට පන පන ගළහිලි ගළනත් රීඹන්න 

පනහ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයපගන ඹන්න. මනලය 

පද්ල් රීඹන්න ඕනෆ නළවළ.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 දළඹට රීරුශ ළඩටවන ඹටපත් විල්ඳත්තු ප්රපද්ලඹ 
ංර්ධනඹ කයන්න මඳ විලහර ළඩ පකොටක් කයපගන ගිඹහ. 
තන්ිකරිභපල් න්ට විල්ඳත්තුට ගිහින්; විල්ඳත්තුපන්, හුණුවිර 
ගපභන් පිවිසුම් පදොයටුක් වළදීපම් කටයුතු මඳ ආයම්බ කශහ. 
නමුත්, පම් න තුරු ඒ කටයුත්ත මන් පරහ නළවළ. භභ 
තභිකයපඹක් ලපඹන් කටයුතු කශ කහරපේ පභ දයගංආරු ඔඹ 
වයවහ ඳහරභක් වදන්න ඊශඟ ර්ඹට මුදල් පන් කය ිකබුණයහ. ඒ 
කටයුත්ත පකරිරහ ිකබුපණ් නළවළ. කභ නිහ මද මප් විල්ඳත්තු 
ජහිකක පන දයහනඹ තුශ ංචහයකඹන්ට ම්පර්ණයපඹන් 
තවිනන්න ිකපඵන කහර සීභහ මඩු පරහ ිකපඵනහ; ඒ 
ප්රපඹ ජනඹ ගන්න ිකපඵන ප්රභහණයඹ නළික පරහ ිකපඵනහ. 
විල්ඳත්තු රීඹන්පන්, මප් ය  පේ ිකපඵන විලහරභ ජහිකක 
පන දයහනඹයි. විල්ඳත්තුපේ ඒ භහර්ග ටික වදරහ, පභ දයගංආරු 
ඔඹ වයවහ ඳහරභ වළදුපොත්, පනොච්චිඹහගභ න්ට,- 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට ත ක නිත්තුක කහරඹක් ිකපඵනහ.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

භට විනහඩි 20ක් ිකබුණයහ පන්, ගරු බහඳිකතුභනි.  

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පවොයි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.  

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු තභිකතුභනි, තන්ිකරිභපල් පිවිසුම් පදොයටුපන් ගිහින්, 

හුණුවිර ගපභන්, පනොච්චිඹහගපභන් භතු න ඒ ඳහය වදරහ, 

පභ දයගංආරු ඔඹ වයවහ ඳහරභ වදරහ, කභ ප්රපද්ලඹ ංර්ධනඹ 

කයන්න. ඒක ංචහයක යහඳහයඹටත් පවොයි.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 භභ කක පදඹක් දන්නහ. ඔඵතුභහ තභික පරහ න්ටි කහරපේ 

ඒහ කපශේ නළවළ පන්.  

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ නජීවී පදඳහර්තපම්න්තුපේ 

නිරධහරි භවත්රුන්පගන් මවරහ ඵරන්න. භභ තභික පරහ න්ටි 

කහරපේ මවුරුදු කකවභහයරීන් කයපු ළඩ පකොට 

තමුන්නහන්පේරහට මවුරුදු 10කටත් කයන්න වම්ඵ න්පන් 

නළවළ. භභ ංචහයක ඵංගරහ වළදුහ; ඳහයල් ටික වළදුහ; න 

උදයහන ංර්ධනඹ කශහ. ඒ විතයක් පනොපයි, භභ ඹහර න්ට 

කුභන දක්හ විල්ලු වයවහ ඳහයක් වදන්න, [ඵහධහ රීරීභක්]  ඹහර 

මංක පදක කරහ ඳපේ න්ට කුභනට ඹන්න,-  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පකොපවන්ද?  

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඹහර පන දයහනපඹන් ඳටන්පගන විල්ලු භළනන්,- 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කළරෆ කඳන්නද?  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 ඒ වරිපේ කළරෆ නළවළ. විල්ලු භළනන්. මපන්, භභ කඳපු 

කළරඹක් නළවළ. තමුන්නහන්පේත් න ජීවිපඹක් 
 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
  

හපගයි පන්, කථහ කයන්පන්. තමුන්නහන්පේත් න ජීවිපඹක්  
 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හපගයි භට ප්න්පන්.   [ඵහධහ රීරීභක්] 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහප  කථහ කයපගන ඹන්න, ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔපවොභ කරඵර පරහ පම්හ කයන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්පේත් 
න ජීවිපඹක් 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 හප  වළන්පයන්න ඳටන් ගන්නහ පන්. ඒක, පන් ළපඩ්.  

 පම් බිම් ටික ආයක්හ කයන්න කටයුතු කයන්න රීඹහ භභ 

තමුන්නහන්පේපගන් ඉල්රහ න්ටිනහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කළරෆ කළි කයරහ පදවිපඹ ත් ලහඳ කශහ. කළබිලිත්තට ගිහින් 

වුණු පද් දන්නහ පන්.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

වරි, වරි. මපි ළරැන කශහ රීඹමු පක . 

තමුන්නහන්පේරහ වරිඹට කටයුතු කයන්න පක . ඒක පන් 

ඔඵතුභන්රහට ක නිසසු ඡන්දඹ දුන්පන්. වරිඹට කයන වළටි නම් 

දළන් පඳපනනහ. තමුන්නහන්පේරහ වරිඹට කයන්න. මපි නයක 

හින්දහ පන් මඳ ඉත් කපශේ. [ඵහධහ රීරීභක්] ඒක පන් මපි 

රීඹන්පන්. නිකම් පඵොරුට කෆ ගවරහ ළඩක් නළවළ.  

මප්රිකහනු යටල් පඵො පව  දුයට තභන්ප  ජහිකක ආදහඹභ ළඩි 

කය පගන ිකපඵන්පන් න ජීවීන් වයවහඹ රීඹරහ මපි දන්නහ. 

න ජීවීන් ංචහයක යහඳහයඹට පඹොදහ ගන්න පුළුන්. නමුත්, 

ංචහයක යහඳහයඹ- [ඵහධහ රීරීභක්]  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු තභිකතුභනි, මපි ඔඵතුභහට පිළිතුරු පදන්න ළඩිපුය 

විනහඩි ඳවක් රඵහ පදන්නම්. ඒක ඩහ පවොයි පන්. ඒ නිහ ඵහධහ 

පනොකය ඉන්න.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පම් ිකපඵන ඔක්පක භ කුණුකන්දල්රට උත්තය පදන්න 

විනහඩි 25ක්ත් ඕනෆ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

භභ මද කථහ කයන්න කනපකොට දන්නහ, පභතුභහත් කක්ක 

භට කථහ කයන්න මභහරුයි රීඹන කක. [ඵහධහ රීරීභක්] මප් 

තභිකතුභහ ත භන්ත්රීයපඹකු රීඹන මදවස පිළිගන්නහ 

පුද්ගරපඹකු පනොපයි. ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ තළන්ඳත් 

පුද්ගරපඹකු වළටිඹට වළන්පයන්න. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කළරීයහපේ පභොකක්ද වුපණ්? 

 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දළන් ඵරන්න, තමුන්නහන්පේරහ පඳයවළයකට මලිපඹක් 

පදන්පන් නළවළ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු තභිකතුභනි, I think we must go ahead with the 

Debate. You must stop disturbing him now. This is not a 

joke. ෆභ භන්ත්රීයපඹකුටභ කථහ රීරීපම් මයිිකඹ ිකපඵනහ. 

ඵහධහ කයන්න කඳහ. කළරීයහ පම් මසථහපේදී පභතළනට මලය 

නළවළ. You may continue with your speech, Hon. Member.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මද පඳයවළයරට මලි නළික පරහ ිකපඵනහ. පඳයවළයරට 

මලි මයපගන ඹන කක මප් ංසකෘිකක මංගඹක්. ඒ නිහ ඒහට 

ළඩ පිළිපශක් වදහ පදන්න. මලි ඉන්න ක නිසසු පගනිඹරහ 

remand කයරහ හිපර් දභන කක පනොපයි කයන්න ඕනෆ. 

වහමුදුරුරු ඳහ මද හිපර් දභනහ. තමුන්නහන්පේ පම් කටයුතු 

පිළිපශකට කයන්න.  

භභ මීට ඩහ දීර්ඝ ලපඹන් කථහ කයන්න ඵරහපඳොපයොත්තු 

න්පන් නළවළ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

There is a point of Order being raised by the Hon. 

Gamini Jayawickrama Perera. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පභතුභන්රහප  කහරපේ පවොය මලි ඵරඳ වදරහ- 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

It is not a point of Order, Hon. Minister.  
 

ගු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றசசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු බහඳිකතුභනි, භප  කථහ මන් කයනහ. 
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ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පභතුභන්රහප  කහරපේ තභයි පම් ංචහ ඔක්පක භ න්දු 

වුපණ්. මද නිරධහරි ඒ මඹ මත් මඩංගුට ගන්න තත්ත්ඹට 

තවිල්රහ ිකපඵනහ. මතීතපේ ිකබුපණ් මලි මම්භහ භයරහ ඳළටේ 

පගන ගිඹ යුගඹක්. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (පජය) මතුයලිපේ යතන හික ඳහණයන් වන්පේ, 

ඔඵවන්පේට විනහඩි 4ක කහරඹක් ිකපඵනහ. 

 
[ම.බහ. 10.23] 

 

ගු (පජය) අතුරලින  රතන ිමමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු බහඳිකතුභනි, ඳහර්ලිපම්න්තුපේ මද ඳිකන විහදපේදී 

ිකයය ංර්ධන වහ නජීවි මභහතයහංලඹ ඹටපත් මදවස 

දක්න්න භහ ඵරහපඳොපයොත්තු නහ. 

ගරු බහඳිකතුභනි, භභ කළභළිකයි, ිකයය ංර්ධනඹ මුල්ගල් 

තුනක් වළටිඹට පගන ඳළවළනලි කයන්න. ඳශමුපනි මුල්ගර  තභයි 

ඵරලක්ිකඹ. පදළනි මුල්ගර තභයි ජජ විවිධත්ඹ. භභ දරීන 

වළටිඹට තුන්න මුල්ගර තභයි  බුදු දවභ වහ ඵළඳුණු මප් 

ංසකෘිකඹ. පම් කහයණයහ තුන ළරරීල්රට ගනික න් තභයි මඳට 

ිකයය ංර්ධනඹ පිළිඵ කථහ කයන්න පුළුන්කභ 

රළපඵන්පන්. පදළනි කහයණයඹ තභයි ිකයය ංර්ධනඹ  

රීඹන්පන් කක් මභහතයහංලඹරීන් කයන්න පුළුන් කහර්ඹඹක් 

පනොපයි රීඹන කක. කඹ  මුළු යපේභ ආර්ථික ළරසුපම් 

පකොටක් වළටිඹට තභයි  මඳට දරීන්නට පුළුන් න්පන්. ඒ 

මනු භවහ භහර්ග ඉනරීරීපම්දී පේහ, පගොවිතළපන්දී පේහ, 

ඵරලක්ික ක්පේපේදී පේහ, මධයහඳන ක්පේපේදී පේහ, 

ඳරියපේදී පේහ ඒ වළභ ක්පේඹකභ ිකයය ංර්ධනඹ 

පිළිඵ උඳහඹ භහර්ගඹක් ිකපඵන්න ඕනෆ. කපේ නළික  න ජීවී 

කකටයි, න ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුටයි මඹත් කළරෆ ටික 

මල්රහ පගන මඳට ිකයය ංර්ධනඹක් ගළන කථහ කයන්න ඵළවළ.  

ගරු බහඳිකතුභනි,  ජජ විවිධත්ඹ තික රීරීභ ව 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ිකඹ රීඹන මලික කහයණයහ පදකකට ිකයය 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ඳළරිස මුළුපේදී  බිලිඹන 100ක් පන් කශහ.  

පම් කහයණයහ පදකට ල්ලි පන් වුණයත්,   පම් ම්ඵන්ධ යහඳෘික 

වදරහ පම් මුදල්ලින් ළරරීඹ යුතු ප්රභහණයඹක්  රංකහට 

ආකර්ණයඹ කය ගන්න මඳට ඵළරි වුණයහ. කපේ රීරීභට මපි 

මපඳොපවොත් පරහ ිකපඵන ඵ භභ කනගහටුපන් වුණයත් 

රීඹනහ. ඒ හප භ මපි කයන ක්රිඹහකහයකම්රට ජහිකක වහ 

ජහතයන්තය භේටක න් පර්ණය ප්රචහයඹක් රඵහ දීරහ කහි ප්රිකරහබඹ 

යටට රඵහ ගන්නත් මපි මපඳොපවොත් පරහ ිකපඵනහ. ඒ හප භ 

ංසකෘිකක කහයණයහ ළරරීල්රට ගත්පතොත් ක හිඳු වහමුදුරුන්ප  

පුරු ලිපිඹ තභයි ඉතහ ළදගත් පුරු ලිපිඹ වළටිඹට භභ 

දරීන්පන්. කහි ඳළවළනලි කයරහ ිකපඵනහ,  යජතුභහප  ගී භ වහ 

යහජය යුතුකභ න්පන් මවපේ පිඹහය කයන ඳක්ීනන්ටත්, 

පඳො පශොපේ ජීත්න කුයහ ූලඹිඹහප  ඳටන් න්ඹලු ත්ත්ඹන්ටත් 

ආයක්හ ළඳමතභ ඵ.  

ගරු බහඳිකතුභනි,   ඔඵ වළභ පදනහභ දන්නහ, භළක්පභොයන් 

භහගභට කදහ පඳොසප්ේ නිිපඹ පදන්න තීයණයඹ කශහ. කපේ 

තීයණයඹ කශහභ, නඩුක් ගිඹහ. ඒ නඩුපේදී  ඳරිය ංයක්ණයඹ 

පිළිඵ ිකබුණු නීිකඹ ළරරීල්රට ගත්තහ. ඒ මනු යපේ 

ඳහරකඹහට හිපතන වළටිඹට කළරෆ පදන්න, ඉඩම් පදන්න, මුහුද 

පදන්න මයිිකඹක් නළවළයි  රීඹන  නඩු තීන්දුක් කදහ රංකහපේ 

ප්රකහලඹට ඳත් වුණයහ.  

  

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සහමීන් වන්, ඔඵ වන්පේට ත ක නිත්තුක 

කහරඹක් ිකපඵනහ. 

 
ගු (පජය) අතුරලින  රතන ිමමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු බහඳිකතුභනි, භභ පඳොඩි පේරහක් ගන්නහ.  

මහන ලපඹන්  රීඹන්න කළභළිකයි, මපි මද  න 

ංයක්ණය, න ජීවි රීඹරහ පදකට පඵනරහ න්ටින ඵ ව ආඹතන 

පදකට පඵනරහ ිකපඵන ඵ. පම් න්ඹලුභ පද්ල් කනම් පගතු 

ගහ පන්න පුළුන්; න ගහ පන්න පුළුන්; න්ඹලුභ න 

ංයක්ණයඹ රීරීභ පන්න පුළුන්; භවහ පත් තු ගහ පන්න 

පුළුන්; තු ගහ පන්න පුළුන්. වළඵළයි, පම් න්ඹල්රභ 

ඒකහඵද්ධ කය ගත්තු භධයගත භධයසථහනඹක් ිකයය 

ංර්ධනඹට මද මලය පරහ ිකපඵනහ. ිකයය ංර්ධනපේ 

මලික මර්ථ නිරඳණයඹ ඒකයි. ඒ නිහ භහ මහන ලපඹන් පම් 

පඹ ජනහ කයනහ.  

පම් මභහතයහංල න්ඹල්රභ කක තළනකට ඒකහඵද්ධ කය ගළනීභ 

මතයලය කහයණයඹක්. ඒ හප භ ිකයය ංර්ධනඹ රීඹන්පන් 

භසතඹභ කක තවළරීන් ඵරන්න පුළුන් පදඹක් පනොපයි. 

විපලේපඹන්භ මප් ධර්භපේ වන් පරහ ිකපඵනහ, 

"ක ගඳක්ඛීසු ධම්ක කං යක්ඛ්හයණයගුත්ිකං ංවිදවසසු" රීඹරහ. 

න්ඹලුභ භෘග ඳක්ීනන්ට, තහ න්වුඳහවුන්ට ධහර්ක ක රැකයණයඹ 

රඵහ දීභ යපේ යහජය නීිකඹ රීඹරහ මප් මලික චක්ඛ්ත්ික සීවනහද 

සපේ වන් පරහ ිකපඵනහ. ඒකයි භභ රීේපේ, "පම් මුල්ගල් 

තුන ඳහදක කයපගන මප් යපේ ජහිකක ළරළසභක් කස 

පන්පන් නළතු ිකයය ංර්ධනඹ රීඹරහ නිකම් විපන දඹට 

කථහ රීරීපභන් රීන්භ ප්රිකපරඹක් රළපඵන්පන් නළවළ" රීඹරහ. 

මප් ඳහය වදන්පන් පකොපවොභද, මප් තු ගහ වළපදන්පන් 

පකොපවොභද, මපි පකොපවොභද මප් න උඹන් ආයක්හ කයන්පන් 

රීඹන කහයණයහ ම්ඵන්ධපඹන් ප්රිකඳත්ිකඹක් මලයයි. කළපල් 

ිකබිඹ යුතු තළන්ර මද මපි තු ගහ කය ිකපඵනහ. උදහවයණයඹක් 

වළටිඹට ගත්පතොත්, ඹටත් විජිත යුගපේදී මුළු ජර පඳ ක 

ප්රපද්ලඹභ මපි තු ආර්ථිකඹට පගන ගිඹහ. මද නජීවි 

පදඳහර්තපම්න්තුට මයිික, න ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුට 

මයිික ඉඩම්ර ගහ රීරීපම්දී පගොවිඹන්ට ප්රපඹ ජනඹට ගත වළරී 

පඹ ධ ළේ ිකපඵනහ. මද විලහර විඳර්ඹහඹක් න්ද්ධපරහ 

ිකපඵනහ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සහක න්වන්, ඔඵවන්පේට රඵහ දී ිකපඵන පේරහ 

නම් දළන් මන්. 
 

ගු (පජය) අතුරලින  රතන ිමමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ත කක චනඹරීන් භප  කථහ මන් කයනහ, ගරු 

බහඳිකතුභනි. ිකයය ංර්ධනඹට උචිත ඳරින යට තුශ න විඹන් 

පකොපවේද ිකපඵන්නට ඕනෆ, මපි ගහ කයන්පන් පකොපවේද රීඹරහ 

ජහිකක ප්රිකඳත්ිකභඹ තීන්දුක් ගළනීභ මලයයි රීඹහ භභ විලසහ 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

කයනහ. ගරු බහඳිකතුභනි, ිකයය ංර්ධනඹ පකපයහි මපි 

රීන්භ පදඹක් කයන්න ඕනෆ නළවළ, කකභ කක පදඹක් කපශොත් 

තික. යපේ ිකයය ංර්ධන ප්රිකඳත්ිකඹ පභොකක්ද රීඹරහත් 

මඳට ලිඹහගන්න පුළුන් නම් කඹ මනහගත ඳයපුයට ප්රපඹ ජනත් 

පයි රීඹහ භහ විලසහ කයනහ. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පඵොපවොභ සතුිකයි, ගරු සහමීන් වන්.  

මීශඟට, ගරු ඩ රස පද්හනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. You have five 

minutes. I am sorry about the time allotted to you. You have 

to sort it out with the Opposition. 
 

 
[தொ.த. 10.28] 

 

ගු ඩග්වහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப றசரபர் அர்கசப, சம் சதரர 

கரத்றணரல் சுதக்கரகச் சறன றடங்கமபக் குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்சநன். இன்த ரமணகலக்கும் ததரதுக்கலக்கு 

றமடறனரண சரல்கள் அறகரறத்றதக்கும் ரடுகபறல் 

இனங்மகச தொலிடம் ததற்த தரகக் குநறப்தறடப் 

தடுகறன்நது. தகப அமச்சர் கரறணற ஜறக் ததசர 

அர்கள் ணஜலரசறகபறன்தரல் றகவும் அன்தை தசலுத்க் 

கூடிர். அந் மகறல் அதக்கு இந் அமச்சு 

எப்தமடக்கப்தட்டிதப்தமப் ததரதத்ரணதரத றட 

ரகச து ரட்டு க்கள் கததுகறன்நணர்.  

து ரட்டில் தறரறத்ரணறரறன் ஆட்சற றனற கரன 

கட்டத்றல், அரது 1829 - 1855ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுற 

ம சுரர் 6,000 ரமணகமப து ரடு இந்துள்பது 

ன்தம் 19ஆம் தற்நரண்டின் இதறப் தகுறறல் இனங்மகக் 

கரடுகபறல் 14,000 ரமணகள் ரழ்ந்து ந்ரகவும் வுகள் 

தரறறக்கறன்நண. அசசத்றல் ற்சதரது இந்த் தரமக 

1,000 - 1,500 ம குமநமடந்றதக்கனரம் ன்த 

தரறறக்கப்தடுகறன்நது. இன்தடி இனங்மகறல் கடந் 100 

தடங்கபறல் ரமணகபறன் ண்றக்மக சரறதரறரகக் 

குமநந்துள்பம அரணறக்க தொடிகறன்நது. தடம் என்தக்கு 

200 - 250 மறனரண ரமணகள் தகரல்னப்தடுரகவும் 

ஆய்வுகள் தரறறக்கறன்நண. 1950ஆம் ஆண்டு தொல் இன்த 

ம சுரர் 1,375 சததம் 4,225 க்கும் சற்தட்ட ரமணகலம் 

ரமண-ணற சரல்கபறன்சதரது தகரல்னப்தட்டரகச் 

தசரல்னப்தடுகறன்நது.  

இன்த ரமணகபறடறதந்து க்கமபத்ம் க்கபறடறதந்து 

ரமணகமபத்ம் தரதுகரப்தற்கரக றன்சர சலிகள் அமக் 

கப்தடுரகக் கூநப்தடுகறன்நது. ஆணரல், அற்குப் 

தததபவு தசனவு ற்தடுணரலும் றர்தரர்த்பவு 

தரதுகரப்தை இல்னரணரலும் தமண ங்கமப டுதெடரக 

அந்ப் தரதுகரப்மத லுப்தடுத்னரம் ன்த தரறறக்கப் 

தடுகறன்நது. றன்சர சலிகலக்குப் தறனரகப் தமண 

ங்கமப டுன்தோனம் ததரதுக்கலம் அசசதரல் 

ணஜலரசறகலம் லண்டகரன அடிப்தமடறல் தன் 

ததநனரம். றன்சர சலிமப் ததரதத்மறல், அது 10-

12 தடங்கலக்குத்ரன் ரக்குப்தறடிக்கும். தமணமப் 

ததரதத்மறல், அது 100 தடங்கலக்கு சல் 

ரக்குப்தறடிக்கும். ஆணதடிரல் தகப அமச்சர் அர்கள் 

அமணக் கதத்றற்தகரண்டு டடிக்மக டுக்கசண்டு 

தன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

சலும், சுண்டிக்குபம், டு ற்தம் தடுந்லவுக் கரடு 

கமபத் சசற சரனங்கபரகப் ததரறட சண்டு 

தன்தம் தடுந்லறல் கரப்தடுகறன்ந குறமகமபப் 

தரரறத்து, அற்தக்கரண சய்ச்சல் மகமப உதரக்கற 

அந் இணத்மப் சதறப்தரதுகரக்க சண்டுதன்தம் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

You have only two more minutes, Hon. Member. 

 
ගු ඩග්වහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அத்துடன், அந்த் லமச் சறநந்தரத சுற்தனரத் னரக 

ரற்தற்கு டடிக்மக டுக்கசண்டுதன்தம் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.   

சலும், த்த்ம் கரரக ன்ணறறலிதந் குங்கு 

கதபல்னரம் ரழ்ப்தரப் தகுறக்கு ஏடிந்துறட்டண. அந்ப் 

தகுறறலுள்ப றசரறகலக்கு அம ததரற தரறப்தைக்கமப 

ற்தடுத்துரகச் தசரல்னப்தடுகறன்நது. இந்றரறல் குங்கு 

கபறடறதந்து றசர றனங்கமபப் தரதுகரப்தற்கரக அறர் 

மனம ற்தடுத்க்கூடி ஏர் இந்றத்மக் கண்டுதறடித் 

றதக்கறன்நரர்கள்.  ஏர் இந்றத்றன் றமன கறட்டத்ட்ட 

70,000 தௐதரய் ன்த தசரல்னப்தடுகறன்நது. ரம் றசரற 

கமபத்ம் தரதுகரக்க சண்டிறதக்கறன்நது; குங்குகமபத்ம் 

தரதுகரக்க சண்டிறதக்கறன்நது. ணச, அந் இந்றத் 

மப் தன்தடுத்துது தற்நற ஆரய்ந்து தரர்த்து, அமணக் 

தகரள்ணவு தசய்ற்கு டடிக்மகதடுக்குரத சகட்டுக் 

தகரண்டு, ணது ஞ்சற சம் தொலமத்ம் அமச்சர் 

அர்கலக்கு ங்குரத கூநற, றமடதததகறன்சநன். 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

We should protect monkeys. 
 

ගු ඩග්වහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Monkeys as well as peasants. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

That is right. 

 
ගු ඩග්වහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

So, I am giving the rest of my time to the Hon. 

Minister. 
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ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

No, your time is over. Thank you very much.  

මීශඟට, ගරු චන්නභ ගභප  භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 4ක 

කහරඹක් ිකපඵනහ. 

 
[ප.බහ. 10.33] 
 

ගු චන්දිම ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු බහඳිකතුභනි, ිකයය ංර්ධන වහ න ජීවී 

මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධපඹන් කථහ කයන්න මසථහ 

රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට සතුිකන්ත පනහ.    

ගරු බහඳිකතුභනි, 2015 ර්පේදී ජහිකක උදයහන, ෂහර් 

උදයහන, උද්ද ද උදයහනලින් රඵහ ගත් මුළු ආදහඹභ රුපිඹල් 

ක ලිඹන 2,950යි. 2016 මපග සතු භහඹ න විට කඹ රුපිඹල් 

ක ලිඹන 2,450ක් පරහ ිකපඵනහ. පම් ආඹතන ළඩිනයුණු රීරීභට 

ගරු තභිකතුභහ ඳසුගිඹ කහරපේ දළඩි ඳරිශ්රභඹක් වහ  කළඳවීභක් 

කශහ.   

2017 මඹ ළපඹන් ඳරීක්ණය කටයුතු වහ රුපිඹල් ක ලිඹන 

99කුත් ඹටිතර ඳවසුකම් වහ රුපිඹල් ක ලිඹන 216කුත් පන් 

රීරීභ ගළන භහ තුටු පනහ. ඒ විතයක් පනොපයි.  2015 

ර්පේදී  මලි - ක නිස ගළටුභ ළශළක්වීභ වහ රුපිඹල් ක ලිඹන 

275ක් ළඹ කශහ. 2016 තුන්ළනි කහර්තු නපකොට රුපිඹල් 

ක ලිඹන 225ක් ළඹ කයරහ ිකපඵනහ. වළඵළයි, මප් ආණ්ඩු 

මුදල් ළඹ කයරහ මලි - ක නිස ගළටුභ ශක්න්න කටයුතු කශත්, 

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුපන් කපශේ, මලි ඳළටවුන් විකුණයපු කකයි. මලි 

ඳළටවුන් පවොයකම් කයන්න මසථහ දුන්නහ; විකුණයන්න 

මසථහ දුන්නහ; යට ඳටන්න මසථහ දුන්නහ. නිරංගරහ, 

ිකලිණයරහ, කළසඵෆ ජහහයම්කහයඹන්, ඉඩම් ජහහයම්කහයඹන්, 

යත්යන් ජහහයම්කහයඹන් බිහි කයපු කක තභයි ඳසුගිඹ ආණ්ඩුපන් 

කපශේ. ඒහ මද මපි නිළයන කයරහ ිකපඵනහ. දළනට මලි - ක නිස 

ගළටුභ ශක්න්න විදුලි ළටල්, ජී ළටල් ඉන රීරීභ, කටු 

හිත ගහන් තික රීරීභ, ඵහධක කහණු කස රීරීභ ආනඹ කය 

ිකපඵනහ. මප් හිටපු ගරු තභිකතුභහ තහුහ, "මනුයහධපුයපේ  

කටු හිත ගහන් කය ිකපඵන්පන් පකොපවේද?" රීඹරහ. භහ 

රීඹන්න කළභළිකයි, මවුරුදු කකවභහයට කටු ළපන්පන් නළවළ 

රීඹරහ. පනත් යටර, -විපලේපඹන්  ඵං රහපද්ලඹ ළනි යටර

- විදුලි අනතුරු සංඥා ක්රම  ්රීස් ු ඇ ඇම්,   ණු ඇ තැන්ෙ ක රීමම 

ළනි ක්රභ ක්රිඹහත්භක නහ.  මද මඳ මුහුණය පදන ප්රධහනභ ප්රලසනඹ, 

මලි ගවනඹ ළඩි වීභත් භඟ ඉනරිපේදී ප්රමුඛ්තහ නඹ යුත්පත් 

මලින්ටද, නළත්නම් ජනතහටද රීඹන කක.  

භහ නිපඹ ජනඹ කයන මනුයහධපුයඹ නස්රික්කඹට ිකපඵන 

පරොකුභ ප්රලසනඹ තභයි කවල්ර-ඳල්පරකළපල් මබඹ භූක ඹ. පම්ක 

1989දීයි ප්රකහලඹට ඳත් කය ිකපඵන්පන්. වළඵළයි, කකට පභහි 

සීභහ භහයිම් ඳනහ ිකබුපණ් නළවළ. පභහි භහයිම් ව විදුලි ළටල් 

ඉන රීරීභ තුශ ජනතහ දළඩි මසීරුතහට ඳත් පරහ ිකපඵනහ. 

ජනතහ මවුරුදු ගණයනක් ජීත් වුණු තභන්ප  ඉඩකඩම්ලින් මද 

ඹන්න න්ද්ධ පරහ ිකපඵනහ. 

ඒ ම්ඵන්ධපඹන් මද ජනතහ දළඩි කනසල්පරන් ඳසු 

නහ. භවය නජීවී නිරධහරින් ධීයඹන්ට, පගොවිඹන්ට, 

ගම්ළන්ඹන්ට මහධහයණය පර නඩු ඳයරහ ිකපඵනහ. 

විපලේපඹන්භ රීඹන්න ඕනෆ, 1989 ගළේ ඳඹට කළරීයහපේ 

හසපල්ලී රීඹන ගම්භහනඹ තතුශත් පරහ නළවළ. වළඵළයි, කභ 

ගම්භහනපේ ජීත් න ජනතහටත් පම් න පකොට නඩු දහරහ 

ිකපඵනහ. පම්ක පරොකු මහධහයණයඹක්. කභ නිහ ඒ මඹට 

හධහයණයඹ ඉසට කශ යුතුයි රීඹරහ භභ විපලේපඹන්භ  රීඹන්න 

ඕනෆ. 

ගරු බහඳිකතුභනි, මහන ලපඹන් රිටිගර තත් මතුරු 

පණය ගළන භහ වන් කයන්න ඵරහපඳොපයොත්තු නහ.  මප් 

හිටපු මභහතයතුභහ උජහරුට කථහ කශහ, පවොපයොේඳතහන ගළන. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කවුද? 

 

ගු චන්දිම ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔඵතුභහ පනොපයි, හිටපු මභහතයතුභහ. රිටිගර තත් මතුරු 

පණයට රුපිඹල් ක ලිඹන 800ක් විතය පන් කයරහ, දළන් මතවළය 
දභහ ිකපඵනහ. භභ ඳසු ගිඹ මවුරුද්පද් මප් මභහතයතුභහටත් 
රීේහ, "රිටිගර තත් මතුරු පණය ංර්ධනඹ කයන්න ඕනෆ" 
රීඹරහ. මලි නහන ජරහලපේ ජරඹ ම්ඵන්ධ පරොකු ගළටලුක් 
ිකපඵනහ. රිටිගර තත් මතුරු පණයට කයන්න පදඹක් 
තත්පත්භ නළත්නම් මඩුභ ගණයපන් කළු මලි සුදු  කයන 
යහඳෘිකඹක් පව  ක්රිඹහත්භක කයන්න. පභොකද, කභ ජරහලපේ 
තුපයන් මලින් නෆේහභ ඳළඹ බහඹක් පව  ඳළඹක් ඹන පකොට 
මලිඹහ සුදු ඳහට නහ. ඒක නිහ කළු මලි සුදු කයන යහඳෘිකඹක් 
පව  රිටිගර තත් මතුරු පපණ් ක්රිඹහත්භක කයන්න රීඹරහ භහ 
ඉල්රහ න්ටිනහ. ඒ හප භ පභහි යතු මලි කයන්නත් වළරීඹහ 
ිකපඵන ඵත් රීඹන්න ඕනෆ.  

 

[ප.බහ. 10.37] 
 

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය (තිරවර වංලර්ධන ශළ 

ලනජීවි නිනයෝජය අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுசர ஜல. ஜசசண - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 

Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු බහඳිකතුභනි, ිකයය ංර්ධන වහ නජීවි 

මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් විහදඹට ගන්නහ පම්  මසථහපේදී මප් 

මභහතයහංලඹ පිළිඵ කරුණු ී ඳඹක් ඉනරිඳත් රීරීභට භභ  

ඵරහපඳොපයොත්තු නහ. 

ඳසුගිඹ මඹ ළඹට ඩහ පවො තත්ත්ඹරීන් 2017 මඹ ළඹ 

ඉනරිඳත් කය ිකබීභ ගළන මපි විපලේපඹන්භ  න්පත  නහ. 

ඳසුගිඹ මඹ ළඹ පඹ ජනහ ී ඳඹක්භ කහයක බහ මසථහපේදී 
රින් ය ංපල ධනඹ වුණයහ. පභය මඹ ළඹ පඹ ජනහ 

ංපල ධන මඩු පයි රීඹරහ භභ විලසහ කයනහ. මප් 
මභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධපඹන් ත්භන් මභහතයතුභහත්, හිටපු 

මභහතයතුභහ න කස.කම්. චන්ද්රපේන ගරු භන්ත්රීතුභහත්, ඒ 
හප භ මප් ගරු භන්ත්රීරුත් කරුණු ඉනරිඳත් කශහ. ළඩි 

පදපනක් මලි ක නිස ගළටුභ ම්ඵන්ධ වන් කශහ. මප් ගරු 

මභහතය ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ භළිකතුභහ පභභ මභහතයහංලඹ 
බහය ගත්තහට ඳසු මලි-ක නිස ගළටුම් මභ රීරීභට පම් න පකොට  

පිඹය යහශිඹක් මයපගන ිකපඵන ඵ භභ දන්නහ. 

න්දු න වහනිලින් ජනතහ ව මලින් තතුළු න ජීවීන් 

ආයක්හ කය ගළනීභ වහ  ළඩ පිළිපශල් විලහර ංඛ්යහක් 
පම් න විට ක්රිඹහත්භක කයක න් ඳිකනහ. ඒ මංල පඹන් 

තභිකතුභහ පරොකු ජඹග්රවණයඹක් මත්ඳත්කය පගන න්ටිනහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

මප් ගරු (පජය) යතන සහමීන් වන්පේ වන් කශහ 

හප , ිකයය ංර්ධනඹ පිළිඵ කටයුතු කයන පකොට  

විපලේපඹන්භ  ජහිකක ප්රිකඳත්ිකඹක් මනු, ළරළසභක් මනු 

කටයුතු රීරීභ ඉතහභත් ළදගත් පනහ. ඒ පිළිඵ ගත්තහභ, 

ඳරියඹ රැක පගන ඳරියඹට හිතකය ආකහයපඹන් ංර්ධන 

කටයුතු පභපවඹවීභ මද පර කපේ ිකපඵන ඵයඳතශ මද පඹ ගඹක් 

ඵට ඳත් පරහ ිකපඵනහ. ඳසු ගිඹ ය 30ක 40ක ඳභණය 

කහරඹ තුශ විවිධ ආකහයපඹන් ඳරියඹ දණයඹ වීභ නිහ තික ව 

පර විඳහක පම් න විට පර කපේ ජනතහට ක්රභ ක්රභපඹන් 

මත්විඳින්නට න්දු වී ිකපඵනහ.  

ෆභ යටකභ විවිධ පද්ලගුණික විඳර්ඹහඹන් තික වී, මඩු ළඩි 

පක න් වනන් ආඳදහ, සබහවික විඳත් න්දු න මසථහ  මඳට 

දරීන්නට රළපඵනහ. පම් තුළින් මප් ජනතහ ඉතහභ මයණය 

තත්ත්ඹට ඳත් පනහ. ිකයය ංර්ධනඹ ළරසුම් වගත 

ක්රිඹහත්භක පනොව නිහයි පම් න්දුවීම් න්ඹල්රක්භ න්දු න්පන්. ඒ 

නිහ පභභ මභහතයහංලඹට, පභභ විඹ ඳථඹට ිකයය ංර්ධනඹ 

රීඹන විඹ කකතු වීභ, ප්රථභ යට මභහතයහංලඹක් ඹටතට ඳත් 

පකොට ඳරියඹ රැක පගන න්ඹලු ංර්ධන කටයුතු න්දු කශ යුතු 

ඵට ිකයය ංර්ධන භව පල්කම් කහර්ඹහරඹක් සථහපිත රීරීභ 

2016 ර්ඹ තුශ දී රළබ සුවිපලේීන ජඹග්රවණයඹක් වළටිඹටයි මපි 

දරීන්පන්. ඒ පිළිඵ මිකගරු ජනහිපඳික ජභත්රීඳහර න්රිපේන 

භළිකතුභහප ත්, ගරු මග්රහභහතයතුභහප ත් පනොභ වපඹ ගඹ, 

ආශීර්හදඹ මප් ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ මභහතයතුභහටත්, 

මභහතයහංලපේ මඳටත් හික  පරහ ිකපඵනහ. න්ඹලුභ ංර්ධන 

කටයුතු ිකයය ංර්ධන මයමුණු පනුපන් පභපවඹවීභ, 

මධීක්ණයඹ ව ම්ඵන්ධීකයණයඹ කයනු රඵන්පන් පභභ ිකයය 

ංර්ධන භව පල්කම් කහර්ඹහරඹ භලින් වීභ සුවිපලේීන කරුණයක්.  

මීට මභතය, මභහතයහංලඹ ඹටපත් ක්රිඹහත්භක න න                 

ජීවී ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තු, ජහිකක ත්ප දයහන 

පදඳහර්තපම්න්තු, ජහිකක උද්ද ද උදයහන පදඳහර්තපම්න්තු වහ 

න ජීවී බහයඹ ඹන ආඹතන භලින් ඳරියඹ තතුළු න ජීවීන් රැක 

ගළනීභ පනුපන් ය ගණයනහක් ිකසපේ කයනු රඵන පභපවඹ 

චනපඹන් විසතය කශ පනොවළරීයි.  මඳප  මභහතයහංලඹ ඹටපත් 

තික න්ඹලුභ ආඹතනර නිරධහරින් තභන්ප  ජීවිතඹ ඳයදුට 

තඵහ, නහ රෑ පනොඵරහ පභභ කටයුතු පනුපන් කයන කළඳවීභ 

භභ පම් මසථහපේ විපලේපඹන් න්හිඳත් කයනහ. ඒ නිහභ මප් 

ගරු මභහතයතුභහ පම් මභහතයහංලඹ බහය ගත්තහට ඳසු න ජීවී 

නිරධහරින් පනුපන් පභපතක් කල් පනොිකබුණු යක්ණය ක්රභඹක් 

ව ඒ මඹ නරිගළන්වීභ වහ තත් විවිධ මසථහන් රඵහ දීභටත් 

පම් න විට පිඹය පගන ිකපඵනහ.  

ශ්රී රංකහපේ යක්ෂිත න ජීවී ජහරඹ සථහපිත රීරීභ, වීපම් 

තර්ජනඹට රක් න්ටින න්ඹලු න ජීවීන් ංයක්ණයඹ රීරීභ, 

මන්හට රක්ව ත් විපලේ ංයක්ණයඹ, පද්ශීඹ ලහක වහ භල් 

ර්ග ගපේණය කටයුතු පභන්භ ංයක්ණය කටයුතු න්දු රීරීභ,  

භහන ම්ඳතට වහ මලි ම්ඳතට රීන්දු වහනිඹක් න්දු පනොන 

ආකහයපඹන් මලි - ක නිස ගළටුභ මභ කය ගළනීභ වහ ළඩ 

පිළිපශල් පම් න විට ක්රිඹහත්භක පනහ.  

ඒ වහ විපලේපඹන්භ "ඹළි පිබිපදන ඹහර" තතුළු  

ළඩටවන් රැක්, ජහිකක උදයහන රැක ංර්ධන කටයුතුරට 

මදහශ ගරු මභහතය ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ භළිකතුභහප  

උඳපදස ඳරින පම් න විට හර්ථක ක්රිඹහත්භක පක න් 

ඳිකනහ.  

පර කපේ ඉනරි ය 15ක කහරඹ තුශ න්ඹලුභ පදනහට 

පඳොදුපේ භෘද්ිපඹ ව ඳළළත්භ ඹවඳත් න්දු කයපගන ඹහභ 

වහ පර කඹභ කක් වී තික කය ගත් කකඟතහක් මනු 

ක්රිඹහත්භක ිකයය ංර්ධන ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ මඳ න්ඹලුභ  

පදනහට ඉතහභ ළදගත් පනහ. ිකයය ංර්ධන ඉරක්ක 17ක් 

ිකපඵනහ. පම් නපකොට පර ක මුළුපේදී තීයණයඹ කය ගත් 

ඳරින, ඒ හප භ මප් ගරු සහමීන් වන්පේත් ප්රකහල කශ ඳරින  

ිකයය ංර්ධනඹ ඹනුපන් මදවස කයන්පන් කක 

මභහතයහංලඹරීන් ඳභණයක් ක්රිඹහත්භක න   යපේභ ංර්ධනඹක් 

පනොපයි. න්ඹලුභ මභහතයහංල ව යජඹ මීට ම්ඵන්ධ විඹ යුතුයි.  

ිකයය ංර්ධනපේ ඉරක්ක ලපඹන් නලිඳුකභ තුයන් රීරීභ, 

කුගින්න පිටු දළී භ, ඹවඳත් පෞඛ්ය වහ නිපය ී  ඳළළත්භ, 

ගුණයහත්භක මධයහඳනඹ, සත්රී පුරු භහජබහඹ, ළභට පිරින්දු 

ඳහනීඹ ජරඹ ව නීඳහයක්හ තවවුරු රීරිභ ආදී ලපඹන් 

ඉරක්ක 17ක් පම් නපකොට පර කඹභ පිළිගත් ආකහයපඹන් 

ම්පර්ණය කයන්නට ිකයය ංර්ධන පල්කම් කහර්ඹහරඹ වයවහ 

දළනටභත් මපි කටයුතු කයක න්ඹනහ. 

ශ්රී රංකහපේ න්ඹලුභ ප්රධහන ගංගහන්ප  මරහශ්රඹන් පභන්භ 

කෘෂි කර්භහන්තඹ වහ විදුලිඹ ජනනඹ වහ ජරඹ ඳඹන භවහ 

ඳරිභහණයපේ ජරහල තතුළු ජරහල 40ක පඳ ක ප්රපද්ලඹන් 

ආයක්හ කයන්පන් නජීවි යක්ෂිත ජහරඹ තුශයි. නයිපන් මුළු 

බිම් ප්රභහණයපඹන් න්ඹඹට 13ක ප්රභහණයඹක් නජීවි යක්ෂිත ජහරඹට 

මඹත් පරහ ිකපඵනහ. කස.කම්. චන්ද්රපේන හිටපු තභිකතුභහත් 

ප්රකහල කශහ හප  න ජීවින්ට පන් කශ බිම් ප්රභහණයපඹන් 

පඵොපවොභඹක් ප්රපද්ල ක නිසුන් කයන ක්රිඹහකහයකම් නිහ මද 

තුන්ට නළික පරහ ිකපඵනහ. ඒ නිහයි ළඩි ලපඹන් මලින්  

ගම් ළනරහ විවිධ මසථහරන ක නිසුන්ට හිරිවළය න්දු න්පන්. 

පඵොපව  පදපනක් මලින්පගන් ඝහතනඹට රක් පනහ හප භ 

ක නිසුන් මිකනුත් මලින් විලහර ංඛ්යහක් ඝහතනඹට රක් පනහ. 

පම් පදඳළත්තභ ආයක්හ කයපගන ංයක්ණයඹ රීරීභයි ගරු 

තභිකතුභහප  ව මප් මභහතයහංලපේ  ළඩ පිළිපශ න්පන්.  

මප් යපේ ජහිකක උදයහනරට ංචහයකයින්ප  ඳළක ීමභ ව 

කයින් රළබුණු ආදහඹභ ගත් විට, ගිඹ යට හප්ක් ළරරීඹ 

යුතු ප්රගිකඹක් පම් පර් පඳන්නුම් කය ිකපඵනහ. පම් පර් 

ළ්තළම්ඵර්  30න දහ නවිට ඳභණයක් ජහිකක උදයහන නළයමභ 

වහ ංචහයකයින් 15,49,202ක් ඳභණය ඳළක ණය ිකපඵනහ. කයින් 

9,50,840ක් පද්ශීඹ ංචහයකයින් පනහ, 5,91,356ක් විපද්ශීඹ 

ංචහයකයික් පනහ. පම් ආකහයඹට මප් මභහතයහංලඹ, පද්ශීඹ 

වහ විපද්ශීඹ ංචහයකයින්පගන් යටට විලහර ආදහඹභක් උඳඹන 

මභහතයහංලඹක් ඵට ඳත් ිකපඵනහ. පම් පර් ළ්තළම්ඵර් 

භහඹ නවිට ංචහයකයින්ප  ඳළක  ණිපභන් වහ පනත් 

භහර්ගලින්, ජහිකක උදයහනලින් උඳඹහ ිකපඵන මුදල් ප්රභහණයඹ 

රුපිඹල් ක ලිඹන 1,594ක් ඳභණය පනහ. භහ භතක් කයන්න 

කළභළිකයි, පම් මභහතයහංලඹ වයවහ බහණ්ඩහගහයඹට විලහර මුදරක් 

කකතු  කය දුන්නත්, ඒ මභහතයහංලපේ ළඩ කටයුතු කය පගන 

ඹන්නට, මප් ආඹතන ඳත්හපගන ඹන්නට ව  ංචහයකයින් 

ආකර්ණයඹ කයගන්නහ විිපඹට ළඩ කටයුතු ක්රිඹහත්භක 

කයන්නට මලය පේක ංඛ්යහපේ -නිරධහරින්ප - විලහර 

හිඟඹක් මප් මභහතයහංලපේ ිකපඵනහ. කභ නිහ පම් මසථහපේදී 

ගරු මුදල්  මභහතයතුභහපගන් පම් වහ මලය වපඹ ගඹ 

රඵහපදන පර ඉල්රහ න්ටිනහ. මප් ගරු මභහතයතුභහ පම් 

පිළිඵ රින්-ය ඉල්ලීම් කශහ, කම්කරුන්ප ත්, 

නිරධහරින්ප ත්  විලහර හිඟඹක් ිකපඵනහ, පම් නිරධහරින්පගන් 

පකොටක් පව  ඵහ ගන්න මසථහ පදන්නඹ රීඹරහ. ඒ වහ 

මඳට තභ මනුභළිකඹ රළබී නළික  ඵයි භහ විපලේපඹන්භ භතක් 

කයන්නට ඕනෆ.  

ගරු මුදල් මභහතයතුභහපගන් භහ ඉල්රහ න්ටිනහ, මප් යටට -

බහණ්ඩහගහයඹට- මලය  මුදල් ප්රිකඳහදන රඵහපදන මභහතයහංලඹක් 

න පම් මභහතයහංලඹ ගළන ළරරීලිභත් පරහ ඒ පිළිඵ 
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පිඹයක් ගන්නඹ රීඹරහ. භහ මුලින් වන් කශහ හප  

ංචහයකයින්ප  ඳළක ීමපභන් වහ පනත් භහර්ගලින් රළපඵන 

ආදහඹභ තත් ළඩි කය ගන්න නම් ඒ මලයතහන් ම්පර්ණය 

කයගළනීභ වහ මභහතයහංලඹට මලය නිරධහරින් ව 

කම්කරුන් ඵහ ගළනීභට මසථහ රඵහ පදන පර ඉල්රහ 

න්ටිනහ.  

පම් නපකොට ජහිකක උදයහන 21ක් ඳභණය මප් 

මභහතයහංලඹට ිකපඵනහ. පදස විපදස  ංචහයකයින්ප  මධහනඹ 

නනහ ගළනීභ වහ ගරු මභහතයතුභහප  උඳපදස මනු මපනකුත්  

ජහිකක උදයහනර විපලේ ළඩටවන් රීහිඳඹක් දළනටභ 

ක්රිඹහත්භක කය ිකපඵනහ. පම් උදයහනර ිකබුණු ංචහයක 

ඵංගරහ පද්ශීඹ විපද්ශීඹ ංචහයකඹන් ආකර්ණයඹ කයගන්නහ 

ඳරින කස රීරීභට න ළරසුම් මනු විපලේ ළඩපිළිපශල් 

යහශිඹක් පම් නපකොට ක්රිඹහත්භක කයක න් ිකපඵනහ. කළනි ළඩ 

පිළිපශක් විපලේපඹන් ඹහර පන දයහනපේ ක්රිඹහත්භක කය 

ිකපඵනහ. 

2016 ය තුශදී රීපර මීටර් 103ක් නග විදුලි ළටක් ඉනරීරීභ 

පම් නවිට මන් කය ිකපඵනහ. තත්තටභ විදුලි ළටල් 

ඉනරීරීපභන් ඳභණයක් මලි-ක නිස ගළටුම් ශක්න්න, කපවභ  

නළත්නම් මලින් ගම්ළදීභ නත්න්න ඉතහභත් මඳවසුයි. ඩ රස 

පද්හනන්දහ භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ, ජී ළටල් 

ම්ඵන්ධපඹන්. මලි ළට භඟ විපලේපඹන් මලින් මකභළික, මප්රිඹ 

කයන තල්, වණය ර්ග, කටු හිත ගස ර්ග, විපලේපඹන් පදහි 

ළනි ගහන්පගන් ජී ළටක් කස රීරීභ වහ පම් නපකොට 

කටයුතු කයක න් ඹනහ. භන්ත්රීරු පඵොපව පදපනක් කථහ කයන 

මසථහපේදී රීේහ, විදුලි ළටල් භඟ ජී ළටල් ඉනකය 

නළවළයි රීඹරහ.  

ඳසුගිඹ කහරර විදුලි ළට ඉනරීරීභ වහ තසතපම්න්තු 

කස කය, ම්පර්ණයපඹන් මුදල් පන්කශහ. ිකයය ංර්ධන වහ 

නජීවි මභහතයහංලඹ වළටිඹට මප් මභහතයහංලඹ ක්රිඹහත්භක 

වුණයත්, න ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුට මයිික ඉඩම්ර තභයි 

පම් ළටල් ළඩි පකොටක් ඉනකයන්නට ිකපඵන්පන්. පඵොපව  

මසථහර ඳරිය මභහතයහංලඹට මඹත් න ංයක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තුපන් පම් වහ විපය ධතහ ඳශකයන නිහ විදුලි 

ළට ඉනරීරීභ මතය භඟ නතය කයන්න න්ද්ධ වුණයහ. පම් පවේතු 

භත මලින් ගම්ළදීභ ළඩි ලපඹන් න්දු පනහ. පම් පනපකොටත් 

මප් ගරු මභහතයතුභහ, ගරු ඳරිය තභිකතුභහ -මප් මිකගරු 

ජනහිපඳිකතුභහ- ව ඳරිය නිපඹ ජය තභික මනුයහධ ජඹයත්න 

භළිකතුභහ ව ඒ නිරධහරින් භඟ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් හකච්ඡහ 

කයරහ ඒ මඹප ත් කකඟතහ, මයඹ රඵහපගන න ංයක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තුට මයිික භූක  ප්රපද්ලපඹන් මලි ළටල් ඉනරීරීභ 

වහ දළන් කටයුතු කයපගන ඹනහ.                                                                                                                                                                                                                                

පම් ආකහයඹට කටයුතු කයනපකොට, පනදහට ඩහ විලහර 

ංර්ධනඹක් පම් නපකොට ක්රිඹහත්භක පනහඹ රීඹහ මපි 

දරීනහ. ඒ හප භ ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ මලි-ක නිස ගළටුම් තුළින් 

භනුයඹකු ක ඹ ගිපඹොත් ඒ වහ න්න ලපඹන් රඵහ දුන්පන්, 

රුපිඹල් රක්ඹක ඳභණය මුදරක්. පම් නපකොට මප් ගරු 

මභහතයතුභහ කී  න්න මුදර ලපඹන් රුපිඹල් රක් පදකක 

මුදරක් රඵහ දීභට කටයුතු කයනහ.  

ඉනරිපේදී ඊටත් ඩහ ළඩි මුදරක් රඵහ දීපම් වළරීඹහ 

ිකපඵනහ. පම් නපකොට ඒ වහ ළඩ පිළිපශක් කස 

කයපගන ඹනහ. රුපිඹල් රක් පදකක මුදරක් රඵහදීභට මලය 

කටයුතු දළනට කයපගන ඹනහ. ඒ හප භ ඳසු ගිඹ කහරපේ ගහ 

වහනි වහ පගවීභක් න්දු කපශේ නළවළ. ගහ වහනි වහත් න්න 

මුදල් රඵහදීපම් ළඩ පිළිපශක් මප් මභහකයහංලඹ භලින් 

ක්රිඹහත්භක කයනහ. වළඵළයි පභභ කටයුතුර පඳොඩි ප්රභහදඹක් 

දක්නට රළපඵනහ. ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් කහර්ඹහර භේටක න් වහ ග්රහභ 

නිරධහරි භේටක න් කභ පතොයතුරු රළපඵන්න ඹම් කහරඹක් ගත 

පනහ. ඒ තුළින් ඹම් ප්රභහදඹන් තික පනහ. ඒ නිහ පඵොපව  

මසථහරදී මභහතයහංලඹට පනොපඹක් විිපපේ පච දනහ කල්ර 

පනහ. මපි ප්රහපද්ශීඹ භේටපම් නිරධහරින්ට උඳපදස දීරහ, ඉතහ 

ඉක්භනින් කභ පතොයතුරු පගන්හ ගත්පතොත් කී  ප්රභහදඹන් 

ශක්හ පගන ඉතහ ඉක්භනින් කභ කටයුතු න්දු රීරීභට මඳට 

පුළුන්කභ රළපඵනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, ජහිකක ත්ප දයහනඹ, පින්නර මලි 

මනහථහගහයඹ, පින්නර ත්ප දයහනඹ වහ වම්ඵන්පතොට ෂහරි 

උදයහනඹ නළයමභ වහ ංචහයකයින් විලහර ලපඹන් 

ඳළක පණයනහ. වම්ඵන්පතොට ෂහරි උදයහනඹ මලුිකන් ආයම්බ 

කපශේ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු කහරපේ කහි ළඩ කටයුතු තයභක් න්දු කය 

කඹ මතය භඟ නතය කයරහ ිකබුණයහ. නමුත් මප් ගරු මභහතයතුභහ 

පභභ මභහතයහංලඹ බහය ගළනීපභන් ඳසු ඉතහ ඉක්භනින්භ 

වම්ඵන්පතොට ෂහරි උදයහනපේ ළඩ කටයුතු නිභ කයරහ තුන් 

කභ සථහනඹට රැපගන ගිඹහ. පම් පනපකොට ංචහයකයින් විලහර 

පිරික් කභ ෂහරි උදයහනඹ නළයමභ වහත් ඳළක පණයන ඵ 

වන් කයන්න ඕනෆ.  

පම් පර් ළ්තළම්ඵර් 30න දහ නවිට ජහිකක උද්ද ද 

උදයහන පදඳහර්තපම්න්තු රුපිඹල් ක ලිඹන 517ක ආදහඹභක් 

උඳඹහ ිකපඵනහ. කභ පදඳහර්තපම්න්තු ඳසු ගිඹ පර් උඳඹහ 

ිකබුපණ්, රුපිඹල් ක ලිඹන 396ක ආදහඹභක් ඳභණයයි. ඳසු ගිඹ 

පර් පදස-විපදස ංචහයකයින් 25,00,000ක් ඳභණය පභභ සථහන 

නළයමභට ඳළක ණය තික මතය, පම් පර් ළ්තළම්ඵර් 30න දහ 

නවිට  23,00,000කට ආන්න පදස-විපදස ංචහයකයින් පිරික් 

මප් යපේ පභභ සථහන නළයමභ වහ ඳළක ණය ිකපඵනහ. 

ප්යහපදණිඹ යහජී ඹ උද්ද ද උදයහනඹටත්, ව ගර උද්ද ද 

උදයහනඹටත් පදස-විපදස ංචහයකයින්ප  ළඩි මධහනඹ පඹොමු 

වී ිකපඵනහ. 

ඳසුගිඹ කහරපේ මප් යපේ ිකබුණු ිකස මවුරුදු යුද්ධඹ නිහ, 

මප් යටට විපද්ශීඹ ලපඹන් ඳළක ීමභට න්ටි ංචහයකයින් විලහර 

පිරික් මඳට මහික  පරහ ගිඹහ. නමුත් දළන් මප් යපේ යුද්ධඹ 

වභහය වී ිකපඵන ඵළවින් ෆභ පන දයහනඹක්භ, ෆභ 

ත්ප දයහනඹක්භ විෘත ිකපඵන නිහ මඳට විලහර ආදහඹභක් 

උඳඹහ ගන්නට වළරීවී ිකබීභ පභභ මභහතයහංලඹ රළබ 

ජඹග්රවණයඹක් වළටිඹට භහ දරීනහ.  

ඒ විතයක් පනොපයි. ශ්රී රංකහපේ න තුන් ආයක්හ රීරීභ 

ව ංයක්ණයඹ රීරීභ වහ දහඹකවීභ මයමුණු කයපගන නජීවී 

බහයඹ ක්රිඹහ කයනු රඵන මතය, නජීවී ම්ඳත් ංයක්ණයඹ 

උපදහ ප්රජහ දළනුත් රීරීභත් පභහිදී න්දු කයනු රඵනහ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිපඹ ජය තභිකතුක ඹනි, ඔඵතුක ඹට ත විනහඩි 4ක 

කහරඹක් ිකපඵනහ. 
 

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுசர ஜல. ஜசசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
පභය මඹ ළඹ භලින් ඳරිය ංයක්ණයඹට, නජීවී 

ංයක්ණයඹට ව ජහිකක උදයහන ආරිත ංචහයක කර්භහන්තඹ 

ළඩිනයුණු රීරීභට පිඹය පගන ිකබීභ තුටට කහයණයඹක්. ඒ මනු 

ංචහයකයින්ප  ආකර්ණයඹ නනහ ගත් පින්නර මලි 

මනහථහගහයඹ, ප්යහපදණිඹ උද්ද ද උදයහනඹ ළනි ආඹතනර 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ංචහයක ප්රර්ධන කටයුතු න්දු රීරීභට මඹ ළඹ භලින් පඹ ජනහ 

ඉනරිඳත් කය ිකපඵනහ.  

ඒ විතයක් පනොපයි. මප් කහන්තහන් පනුපන් සඹං 

රැරීඹහක් ලපඹන් භල් ගහ නරිගළන්වීභ වහ භල් ගහ ළඩ 

පිළිපශක් ක්රිඹහත්භක කයක න් ඹනහ. ඒ භල් ගහ ළඩ පිළිපශ 
නරිගළන්වීභ වහ ඳළර තහන් 2,000ක් තික රීරීභ පනුපන් 

යජඹ භලින් න්ඹඹට 50ක ණයඹ පඳොලී වනඹක් රඵහදීභට මඹ ළඹ 
භලින් පඹ ජනහ කය ිකපඵනහ. පම් වහ රුපිඹල් ක ලිඹන 50ක් 

පන් රීරීභට ද පඹ ජනහ කය ිකබීභ ඉතහභ ළදගත්. ඊට මභතය 
න්ඹඹට 50ක පඳොලී වනඹක් රළපඵන න පිරි ග්රහමීඹ ණයඹ 

පඹ ජනහ ක්රභඹක් ඹටපත් උඳරිභ ලපඹන් රුපිඹල් රක් 5ක් 

දක්හ ව ණයඹ රඵහදීභ තුළින් ඊට වපඹ ගඹ රඵහදීභට කටයුතු 
කයරහ ිකපඵනහ. මපි පම් නවිටත් ඒ භල් ගහ පිළිඵ දළනට 

නස්රික්ක රීහිඳඹක කහන්තහන් දළනුත් කයක න් පභභ භල් ගහ 
යහඳෘිකඹ කයපගන ඹනහ. විපලේපඹන්භ භහ නිපඹ ජනඹ කයන 

පභොනයහගර නස්රික්කපේත් ඒ කටයුතු න්දු පක න් ඳිකනහ. ගරු 
මභහතයතුභහප  නස්රික්කපේ ව තත් නස්රික්ක ගණයනහකත් ඒ 

කටයුතු න්දු පක න් ඳිකනහ.  

භහ විපලේපඹන්භ "මලි-ක නිස" ගළටුභ ම්ඵන්ධපඹන් වන් 
කයන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ පභොනයහගර නස්රික්කපේ 

ඳභණයක් ික තුනක් තුශදී ජීවිත වහනි තුනක් න්දු වුණයහ. ඹ 
මවුරුදු 9ක ඳභණය කුඩහ දරුකු තතුළු තුන්පදනකු න මලි 

ඳවයදීභ නිහ ක ඹ ගිඹහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ක නිසුන්ප  විලහර 
විපය ධතහන් තික වීභ නිහ ප්රලසන යහශිඹක් භධයපේ කටයුතු 

කයන්න මඳට න්දු වුණයහ. ක නිස ජීවිත විනහල කයන න මලින් 

ඳසපදනකු පභොනයහගර නස්රික්කපඹන් ඳභණයක් මල්රරහ පම් 
නවිට මලි ංයක්ණයඹ කයන පවොපයොේඳතහපන් පිහිටි 

ංයක්ණය ප්රපද්ලඹට රැපගන ගිහින් ිකපඵනහ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුක ඹට ත විනහඩි පදකක කහරඹක් ිකපඵන්පන්, ගරු 

නිපඹ ජය තභිකතුක ඹනි. 
 

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுசர ஜல. ஜசசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මප් කස.කම්. චන්ද්රපේන භළිකතුභහ තභිකයඹහ ලපඹන් න්ටි 

කහරපේදී තභයි ඒ ංයක්ණය ප්රපද්ලඹ ඉනකපශේ. කතුභහ භතක් 

කශහ හප  පම් න විට කභ සථහනපේ න මලි වින්පදපදනකු 
ඳභණය ංයක්ණයඹ පක න් න්ටිනහ. මප් මභහතයහංලඹ භලින් 

ඉනරිපේදී තත් සථහන රීහිඳඹකභ පභළනි ංයක්ණය කටයුතු 
න්දු කයන්නට ගරු මභහතයතුභහ ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ. න මලි 

මල්රහ පගනළවිත් ංයක්ණය කටයුතු රීරීභට මලුිකන් සථහන 

රීහිඳඹක්භ තික කපශොත්, න මලි මල්රහ ඒ සථහන කයහ 
ප්රහවනඹ රීරීපම්දී මඳට විලහර මුදරක් ළඹ කයන්න න්ද්ධ 

පනහ. ඒ වහ ප්රහවනඹට මලය පරොරි පොඹහ ගළනීභ 
මඳවසුයි. තත්තටභ කභ ප්රපද්ලර හවන මඩුයි. ඒ පකොේාහ ර 

මලි ංයක්ණය සථහන රීහිඳඹක් පව  තික කයන්නට කටයුතු 
කපශොත්, විපලේපඹන්භ ක නීභරු මලින් ංයක්ණයඹ කයන්නට 

මඳට පුළුන්කභ ිකපඵනහ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පවොයි. ගරු නිපඹ ජය  තභිකතුක ඹ, දළන් කථහ මන් 

කයන්න. 

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுசர ஜல. ஜசசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
පභහිදී විපලේපඹන්භ මප් ගරු මභහතයතුභහට සතුිකන්ත 

පන්න ඕනෆ.  

මප් මභහතයහංලඹ පභපවඹන ගරු මභහතයතුභහ වළභ 
මසථහකභ පරොකු කළඳවීභක් කයක න් ිකයය ංර්ධනඹ 
පිළිඵ  පරොකු උනන්දුරීන් කටයුතු කයන මභහතයයපඹක්. 
නිපඹ ජය තභිකරිඹ වළටිඹට භහ වට  ෆභ මසථහකදීභ කතුභහ  
රඵහ පදන වපඹ ගඹ මගඹ කයන මතය, ඒ ආකහයඹට 
වපඹ ගපඹන් ළඩ කටයුතු කයන්නට වළරීවීභ පිළිඵ භභ 
කතුභහට විපලේ සතුිකඹක් පුද කයනහ. ඒ හප භ, මප් 
මභහතයහංලපේ ගරු පල්කම්තුභහ තතුළු මිකපර්ක 
පල්කම්තුභන්රහටත්, මපනකුත් ආඹතන ප්රධහනීන් න්ඹලු 
පදනහටත්, න්ඹලු නිරධහරින්ටත්, මප් මභහතයහංලපේ කටයුතු 
කයන කම්කරු පශ්රේණිපේ න්ඹලු පදනහටත් සතුිකන්ත පක න් භහ 
නිවඬ නහ. 

 

[ප.බහ. 10.58] 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු බහඳිකතුභනි, ිකයය ංර්ධන වහ නජීවී 

මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් විහදඹට ගන්නහ පම් පභොපවොපත්, 

ජනතහ විමුක්ික පඳයමුණය විිපඹට භහ ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ 

ඔඵතුභහප  මධහනඹට විපලේ කරුණු රීහිඳඹක් පඹොමු කයන්න. 

පම් පභොපවොත න විටත් නයින තුශ දළළන්ත ක නිස ංවහයඹක් 

ව මලි ංවහයඹක් නනඳතහභ න්දු පනහ.  

භභ ඔඵතුභහප  මධහනඹට පඹොමු කයනහ, 2010 පදළම්ඵර් 

භහපේ  ''නයින'' ඳපේ, '' වී ඹෆපම් තර්ජනඹට රක්ව මප් 
මලි ඳයපුය.'' නභළික ලිපිඹ. පම් ලිපිපේ, කපේ මලින් ක ඹඹහභට 

පවේතු වන් කය ිකපඵනහ. ඒ හප භ, 2012.11.21 ''රිවිය'' 
ඳපේ 20න පිටුපේ, ''මලි ක නිස ගළටුභ මභ රීරීපම් ඳළතුභ ඉටු 

කය ගත (පනො)වළරීද?'' ඹනුපන් වන් පනහ.''  ඒ හප භ, 
''නිභක් පනොන  මලි ක නිස ගළටුභ''  ඹනුපන් 2013.03.05 ළනි 

නන ''මද'' ඳපේ 9ළනි පිටුපේ ලිපිඹක් ිකපඵනහ.  

2013.04.03ළනි නන ''මලි-ක නිස ගළටුපම් ප්රිකපර'' ඹනුපන් 
''නයින'' පුත් ඳපත් ලිපිඹක් ඳශ පනහ.  2013 ළ්තළම්ඵර් 

02ළනි නන ''රක්බිභ'' ඳපේ, ''ඹම මලි ක නිස ගළටුභ උත්න්න 
මතට වළපර්.'' ඹනුපන් වන් පනහ.  2013.09.26ළනි නන 

''මද'' ඳපේ, ''දුම්රිපේ ගළටී ක ඹ ඹන මලින් පනුපන් න 
විකල්ඳඹක්'' ඹනුපන් වන් පනහ. 2013 පනොළම්ඵර් 

10ළනි නන- [ඵහධහ රීරීභක්] 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!  
පම් මසථහපේදී ගරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ මරහනඹ 

ගන්නහ තික. 
   

අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්, 
නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගු තිංග සුමතිඳළ මශතළ] 
මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 
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ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

''නන නන ළඩින මලි ප්රලසනඹ. විදුලි ළට වදන්න ල්ලි 

නළිකලු'' ඹනුපන් 2013 පනොළම්ඵර් භ 10 ළනි ඉරිදහ 

''රංකහදීඳ'' ඳපේ වන් පනහ.  

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ පම්හ ඵරන්න.   

2013.12.31 ළනි නන ''නයින'' පුත් ඳපත්, ''මලි ක නිස ගළටුභ 

නිභහ විඹ යුතුඹ. සබහධර්භපේ පිහිට පනොඳතහ ජීත්වීභට වළරී 

ජීවිපඹකු පභපතක් පර කපේ රීන්භදහක බිහිවී නළත.  පොඵහදම් 
නනිිකඹටත් ඳහඩම් උගන්න්නට ඹන (පිරිට) ක නිසුනට 

මත්විඳීභට න්දුන හිරිවළයඹ මඳභණයඹ.'' ඹනුපන් ඳළවළනලි 
කයනහ.   

2014 පඳඵයහරි 13ළනි දහ ''භේබිභ'' ඳපේ, ''මලි ක නිස 

ගළටුම් මවුළුන්පන් පද්ලඳහරකඹන්'' ඹනුපන් ිකපඵනහ. 2015 
ළ්තළම්ඵර් භහපේ ''නයින'' ඳපේ  15න පිටුපේ, ''2014දී මලි

- මිනිස් ගැටු, වලින් මිනිස් ජීවිත 244ක් අහිමි පවුා. අහිමි ව අලි 
ප්රභහණයඹ 779ක්'' ඹනුපන් වන් පනහ. 

ඳසු ගිඹ ඉිකවහඹ පුයහ පම් පදපිරිපේභ යහජය කහරඹ තුශ මඳට 

මත් විඳින්නට රළබුණු භවහ මලි- ක නිස ංවහයපේ ප්රිකපර පභන්න 
පභපවභයි ගරු බහඳිකතුභනි. 2000-2012 දක්හ කහරපේ තික 

වුණු මලි- ක නිස ගළටුපභන් ක ඹ ගිඹ මලින්ප  ව ක නිසුන්ප  

ප්රභහණයඹ පද  භහ ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ. 
ප්රභහණයපඹන් ඵළලුහභ, න මලින්ප  භයණය ංඛ්යහ 2,269යි. 

ක නිස ජීවිත 773යි. භහ ඉනරිඳත් කයන්පන් න ංයක්ණය 
පදඳහර්තපම්න්තුපේ ංඛ්යහ පල්ඛ්නඹක්. ගරු බහඳිකතුභනි, 

2014දී ඳභණයක් මලි- ක නිස ගළටුම්ලින් ක නිස ජීවිත 244ක් මහික  
වී ිකපඵන මතය, මලින් 779ක් ක ඹ පගොස ිකපඵනහ.  

උතුරු භළද, භධයභ, නළ පඟනහිය, භවළලි, ඹම, දකුණය, ඌ, 

ඹහර, බන්දර ඹන ප්රපද්ලර භළරුණු මලි ංඛ්යහ පිළිඵ 

ටවනක් භප  ශඟ ිකපඵනහ. ඒ මනු පඩි තළබීම්ලින් 50ක්, 
භය උගුල් තටවීම්ලින් -වක්කඳටසලින්- 39ක්, දුම්රිඹ 

මනතුරුලින් 10ක්, විදුලි ළය ළදීම්ලින් 21ක්, දීම්ලින් 
12ක් වහ වඳුනහගත පනොවළරී ආකහයපඹන් 80ක් ක ඹ පගොස 

ිකපඵනහ.  

තමුන්නහන්පේරහ පම් ගළන කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. පම් මලි 

ංවහයඹ  2000-2016 -මද- දක්හභ නපනන් නන ළ ඩි පක න් 

ඳිකනහ ක ක් මඩුවීපම් ප්රණයතහක් මඳට දරීන්න රළපඵන්පන් 
නළවළ, ගරු බහඳිකතුභනි. පභපතක් ඵරඹට ඳත් ව න්ඹලු  

ආණ්ඩුර භළික තභිකරු, ජනහිපඳිකරු, මගභළිකරු ආදී 
ලපඹන් ෆභ පකපනක්භ ඒ තත්ත්ඹට ගරී යුතුයි රීඹරහයි 

මපි විලසහ කයන්පන්.  

තමුන්නහන්පේරහ පදපිරිභ ඒ භවහ ක නිස ඝහතන, ඒ භවහ මලි 

ංවහයඹ නළළත්වීභට මදටත් සථියහය උඳක්රක ක ළඩ පිළිපශක් 
මයපගන නළවළ. නමුත්, රීන්දු ප්රිකපරඹක් පනොරළපඵන මහර්ථක 

යහඳෘිකරට, මහර්ථක පඹ ජනහ ක්රභරට බිලිඹන ගණයනින් 

භවජන මුදල් විඹදම් කයරහ ිකපඵනහ. ඒ හප භ, ළඩි පඳොලිඹට 
විලහර ණයඹ ගළනීම් කයරහ තමුන්නහන්පේරහ පභොනහද කයරහ 

ිකපඵන්පන් රීඹරහ මපි මවනහ. ගහ කහරහ, පවොයකම් කයරහ 
ක ක් ඒ ල්ලිලින් ළඩ කයරහ නළවළ. ඒ භවහ මරය ංවහයඹට 

විරුද්ධ මද වරි තමුන්නහන්පේරහ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් මයපගන 
නිලසචිත ළඩ පිළිපශක් පඹොදරහ  ඒ මුදල් මඹකය ගන්න උත්හව 

කයනහ නම්, ඒ විනහලඹ පඵොපව  දුයට ශක්හ ගත වළරීයි. 

නමුත් තමුන්නහන්පේරහ කදහත් කපවභ කයන්පන් නළවළ රීඹරහ 
මපි විලසහ කයනහ.  

පවොරුන්ට, භං ඳවයන්නන්ට, දකඹන්ට තමුන්නහන්පේරහ 

මත්ළරක් පරහ ිකපඵනහ. ඳනින රිශවුන්ට ඉණිභං ිකඹනහ. 

යහජය නහඹකපඹ ත් කපවභයි. භළික තභිකරුත් කපවභයි. ඒ 

පවොරු ආයක්හ කයනහ.  නගින් නගටභ ඒ කටයුත්ත කයනහ. ඒ  

පකොල්ර කෆ භවහ මුදල් ප්රභහණයඹ මඹ කය ගන්න පුළුන්කභක් 

ිකපඵනහ නම්, ඒ මුදලින් නපනන් නන න්දුන මලි-ක නිස ංවහයඹ 

ශක්න්න කටයුතු කයන්න පුළුන් රීඹන කකයි මප් 

විලසහඹ. නමුත්, ඒ තත්ත්ඹ ළරරීල්රට මයපගන 

තමුන්නහන්පේරහ ඳහඩභක් ඉපගන ගන්පන් නළවළ.  

2017 පර් නජීවී ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තු පනුපන් 

පම් ළඹ ශීර් ඹටපත් පන් කයරහ ිකපඵන්පන් ී ඹද? 

තභිකතුභනි, 2016 ර්ඹට හප්ක් 2017 ර්පේ 

පුනයහර්තන විඹදම් රුපිඹල් පක ටි 27රීන් කඳරහ ිකපඵනහ. 

2016 ර්ඹට හප්ක් ප්රහ ධන විඹදම් රුපිඹල් පක ටි 

731රීන් කඳරහ ිකපඵනහ. ඒ කඳහ වළරීභ තය ලපඹන්භ 

ජහතයන්තය මරය මයමුදපල් උභනහ ඉසට රීරීභක්ද රීඹරහ භහ 

මවනහ. [ඵහධහ රීරීභක්] කරුණයහකයරහ ඔඵතුභහ ඔඵතුභහප  

පරහපේදී උත්තය පදන්න. පදඳහ තුන් පනුපන් ඳභණයක් 

 පනොපයි, නපේ ජීත් න තුන් පනුපන් පන් කයන 

මුදලුත් තමුන්නහන්පේරහ මඩු කයරහ.  උන්ප  ඳළළත්භ ආයක්හ 

කයන්න ිකපඵන ප්රිකඳහදනත් මඩු කයරහ, භවහ දළළන්ත 

මඳයහධඹකට තමුන්නහන්පේරහ මුර පුයරහ ිකපඵනහ. 

තමුන්නහන්පේරහ කදහත් ඳහඩම් ඉපගන ගන්පන් නළවළ.  

තමුන්නහන්පේරහ  පදපගොල්රන්භ ළර ඹන ඳළත්තට භළස 

ගවරහ, ඔපවේ ඹන්නන් හපල් කදහ පේර- [ඵහධහ රීරීභක්] ඔපවොභ 

ඉන්න. කථහ කයන්න කඳහ. [ඵහධහ රීරීභක්] කථහ කයන්න කඳහ. 

දන්නහ පද්ල් තභයි රීඹන්පන්. ඔඵතුක ඹප  ඳළටිරීරිඹ 

තවිසසුපොත් ඔතළන ඉන්න වම්ඵ පන්පන් නළවළ. [ඵහධහ 

රීරීභක්] ඉඩම් රුපිඹල් 3.50ට- [ඵහධහ රීරීභක්] භපගන් මවගන්න 

කඳහ. [ඵහධහ රීරීභක්]  

ඊශඟ කහයණයඹ, පේක පුය්ඳහඩු.  පම් මලි- ක නිස ගළටුභ 

නළළත්වීභට ක නිස ඵරඹ ිකපඵන්න ඕනෆ. පජයසා භේටභ, 

තෘතීයික භේටභ, ද්විතීයික භේටභ, ප්රහථක ක භේටභ, මනිඹම්, 

තහකහලික, පකොන්හත් ඹන භේටම්ර පේක පුය්ඳහඩු 

ිකපඵනහ. පජයසා භේටපම් නිරධහරින් 61 පදපනක් ඉන්න ඕනෆ.  

නමුත් 21පදනහයි ඉන්පන්.  

තෘතීඹ භේටපම් මඹ 32යි ඉන්න ඕනෆ, 26ක් මඩුයි. ද්විතීයික 

භේටපම් මඹ 1,419ක් ඉන්න ඕනෆ, 1,011ක් මඩුයි. ප්රහථක ක භේටභ 

වහ පනත් 830ක් ඉන්න ඕනෆ, 784ක් මඩුයි. පභන්න පම් හප    

පුය්ඳහඩු 500ක් විතය ිකපඵනහඹ රීඹන කක ගළන භහ පම් 

පභොපවොපත් මධහනඹට පඹොමු කයනහ. පභපවභ පුය්ඳහඩු 

ිකඹහපගන පකොපවොභද පම් ංවහයඹ නත්න්පන්? ඒ ංවහයඹ 

නත්න්න ක නිස ඵරඹ මලයයි.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මපි ඒ මඹ ඵහ ගන්නහ. රැරීඹහන් පදනහ. 

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 භහ පම් කහයණයඹත් රීඹන්න ඕනෆ. ගරු තභිකතුභනි, නිඹහභක, 

මඩවි වකහය, මඩවි ආයක්ෂිත ඹන පශ්රේණිර පුය්ඳහඩු  2,000ක් 
ිකපඵනහ. කහර්ඹ භණ්ඩරඹ නළතු බීේටු වහ මඩවි න නිරධහරි 

කහර්ඹහරඹ පඵොපවොභඹක් ළහිරහයි ිකපඵන්පන්. ජහිකක න 

1141 1142 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

උඹන්ර ට මලය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වතපයන් කකක් නළවළ. 

වකහය මධයක් පුය්ඳහඩු පුයන්පන් නළතු තනතුරු 22ක් 
ිකපඵනහ. ඒ හප භ ඒ ඵහ ගත්තු මඹ සථිය කයන්පන් නළවළ. 

ගරු තභිකතුභනි, පම් පිරි ගන්පන් නළතු පම් යහජකහරි කයන්න 
පුළුන්කභක් නළවළ.   

ගරු තභිකතුභනි, යජපේ ගිණුම් පිළිඵ කහයක බහ තුශ මපි 

පම් කහයණයඹ ංහදඹට රක් කශහ. ඒ ආපු නිරධහරින්ට මපි රීේහ, 

පම් ජහිකක යනඹ ශක්හ ගළනීභ ජහිකක මලයතහක් පේ 

රකහ බහණ්ඩහගහයපඹන් මුදල් ඉල්රහ පගන මභහතයතුභහට රීඹරහ 

පම් පිරිස ඵහ ගන්න වහභ ක්රිඹහත්භක පන්න රීඹරහ. යහජකහරි 

කයන්න ඵයඳතශ විිපපේ ඵහධහන් ඳළන නළලිරහ ිකපඵනහ, ගරු 

තභිකතුභනි.  

ගරු බහඳිකතුභනි, භභ උදහවයණයඹක් රීඹන්නම්. බන්දර න 

උදයහනඹට ිකපඵන්පන් හවන කකයි. පම් හවනපඹන් තභයි, මලි 

කශවීම් කයන්පන්ත්; මනතුයට ඳත් පන තුන් පගන ඹහභ 

කයන්පන්ත්; ංචහයකඹන්ට භඟ පඳන්න්පන්ත්. [ඵහධහ රීරීභක්] 

මපන්! භහපන්න ගරු තභිකතුභනි, භප  කහරඹ ගන්න කඳහ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භභ මගඹ කයනහ, පම් ගළන දළනුත් කයන කක ගළන. 

 
ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මුදල් ආදහඹම් - [ඵහධහ රීරීභක්] උහවිඹට ගිහිල්රහ පදන්න 

ඕනෆ. ඒ කයන්පනත් ඒපකන්. පම් හවනපඹන් ගිහිල්රහ තභයි 

ංචහයකඹන් පගන ඹන හවන පේගපඹන් ඹෆභ තුළින් තුන්ප  

ංචයණයඹට වහනි පනහද රීඹන කක ඵරන්පනත්. පම් හප  

භවහ දළළන්ත යහජකහරි ප්රභහණයඹක්  ිකපඵනහ.  ඒහ කය ගන්න ඒ 

මඹට රීන්භ ආකහයඹක වළරීඹහක් නළවළ, පභන්න පම් හවන 

ගළටලු භතු පච්ච නිහ. ඒ නිහ  ජහිකක කටයුත්තක් පේ රකහ, 

පම් භවහ ංවහයඹ නළික කයන්න, මඩු කයන්න ඒ මඹට මලය 

හවන ඳඹන්න ඔඵතුභහප  ඳළත්පතන් වහභ ක්රිඹහභහර්ග ගන්න 

රීඹරහ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ. 1964 මංක 44 දයන නත් වහ 

ෘක්රතහ ආඥහඳනපතන් තභයි පම් න ම්ඳත ආයක්හ රීරීපම් 

කටයුතු ක්රිඹහත්භක පන්පන්.  

පම් ආඥහඳනත, 1970 මංක 1 වහ 1993 මංක 44 දයන 

ංපල ධන ඳනත් භලින් ංපල ධනඹට රක් කයරහ ිකපඵනහ. 

ගරු තභිකතුභනි, තමුන්නහන්පේරහ පම්හ කයරහ ිකපඵන්පන් 

ද්බහපඹන් පන්න පුළුන්. කභ නිරධහරින් මතය පඳොඩි 

කුකුක් ිකපඵනහ. පම් ආඥහ ඳනත ලක්ිකභත් කයන්න 

ංපල ධන කශත්, පම් තුළින් පඳෞද්ගලික මංලඹට තතුළුවීභට 

මලය ඉඩකඩ රරහ දීරහ ිකපඵනහ.  

උදහවයණයඹක් ලපඹන් භභ පම් කහයණයඹ රීඹන්නම්. 

නිරධහරින් තුශ මදවක් ිකපඵනහ, න බිම්ර ංචහයක 

නිපක්තන වහ පවොටල් ඉනරීරීපම් ළරළසභක් ිකපඵනහ රීඹරහ. 

ඹහර පන දයහනඹ තතුළු තත් පන දයහනර පම් විිපපේ 

මනය පගොඩනළඟීම් තමුන්නහන්පේරහප  වපඹ ගඹ තතු, 

පද්ලඳහරනඥඹන්ප  භළනවත් වීපභන් කයපගන ඹනහ. ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් තමුන්නහන්පේ විපලේපඹන්භ භළනවත් පන්න 

රීඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ රීඹන කහයණයඹ ළරැනයි. ඒක භභ පිළිගන්පන් නළවළ.  
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

තුන්ප  වළන්රීම් යටහ ඵළ ළටීභත්, ඔවුන්ප  නිදව 

විනහල වීභත් තභයි පම්පකන් න්දු න්පන්.  ගරු තභිකතුභනි,  
ක නිසසු ලපඹන් මපි නිදව වහ හභකහමී ඵ මගඹ කයනහ.  

ක නිසුන්ප  ඵරඳෆම්රට ඹටත් පරහ ජීත් පන්න පම් තුන් 

කළභික නළවළ. ඒ තුන්ට හවන වඬ වරිභ මක හිරියි. ඒ නිහ ඒ 
තුන්ට නිදවපේ තභන්ප  ඳළළත්භ ආයක්හ කය ගන්න මලය 

ඳදනභ කස පනොපන්පන් පභන්න පම් පද්ලඳහරනඥඹන් ව 
ඔවුන්ප  හිතතුන් භළනවත් පරහ කයන මත්තපන භිකක ළඩ 

නිහඹ රීඹන කක භභ ඔඵතුභහප  මධහනඹට පඹොමු කයනහ. 
භභ උදහවයණයඹක් රීඹන්නම්. කරහ ළපේ ධීය ගම්භහනඹ මර 

කක්ත් ජහිකක ඳක්පේ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයපඹක් ඉන්නහ, 

පය වණය රීඹරහ. [ඵහධහ රීරීභක්]  පම්ක මවගන්න.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නීික කඩන්න කහටත් ඉඩ පදන්පන් නළවළ. නීිකඹ කහටත් 

කකයි. 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

පභභ පය වණය රීඹන පුද්ගරඹහ මබඹ භූක පඹන් මක්කයඹක් 

මල්රහපගන පව ටරඹක් ඉන කයනහ. කවල්ර ඳල්පරකළපල් 
මබඹ භූක පේ න්ට ගම්භහනඹට මලි තතුන් කන කක ශක්න්න 

විදුලිඹ ළටක් ඉන රීරීභට පඹ ජිත පරහ ිකපඵනහ. නමුත් ගරු 
මභහතයතුභනි, කඹ ළශී  ිකපඵනහ. පම් රීඹන පද්ලඳහරනඥඹහ 

ඒ පව ටරඹ වදපු නිහ ඔහු ඵරඳෆම් කයනහ, පභන්න පම් භූක ඹ- 

[ඵහධහ රීරීභක්] 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඵරඳෆභක් නළවළ.  

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මවපගන ඉන්න. පම් රීඹන භූක ඹ මත් වළයරහ ඒ ළට ගවන්න 

රීඹහ ඔහු ඵරඳෆම් කයනහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නළවළ, නළවළ.  
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඒ නිහ මද ඒ මඹට ඵයඳතශ ගළටලුක් භතු වී ිකපඵනහ. 

රීපර මීටය 12ක් නග විදුලි ළට ඉන රීරීභ පභන්න පම් කහයණයඹ 

නිහ නළතී ිකපඵනහ. භභ ඔඵතුභහට රීඹනහ, විපලේපඹන් පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් භළනවත් න්න රීඹරහ. ගරු මභහතයතුභනි, "ළටත් 

නිඹයත් පගොඹම් කහ නම් කහට ඳම් ඒ මභහරු" රීඹන කකයි 

භට රීඹන්න ිකපඵන්පන්.  

1143 1144 

[ගරු නිවහල් ගර්ඳත්ික භවතහ] 
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ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක ළරැන ප්රකහලඹක්. ඒ, ඳසු ගිඹ කහරපේයි.  

 
ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

පම් කහරපේත් කපවභ තභයි.  ගරු මභහතයතුභනි,  2015.03.17 

න දහ ඳහර්ලිපම්න්තු වළන්හඩ් හර්තහපේ තීරු මංක 25හි වන් 

නහ, න මලි තර්ජන ම්ඵන්ධපඹන් මන රද ප්රලසනඹකට 

ඔඵතුභහ රඵහ දුන් පිළිතුය.  කහි වන් ඳරින, න මලි තර්ජන තික 

ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහ ගණයන 112යි. න මලි තර්ජන මභ 

රීරීභ වහ ඔඵතුභන්රහ ඹම් ඹම් ක්රිඹහ භහර්ග පගන ිකපඵනහ. 

මපි ඒහ මගඹ කයනහ. පභොකද, පවො පදඹට පවොයි රීඹන්න 

ඕනෆ. මපි පම් වළභ පද්භ නිපේධනඹ කයන ක නිසසු පනොපයි. මපි 

පවො පදඹට පවොයි රීඹන්පන්ත් පකොන්පද්න් වියහිතයි; නයක 

පද්ට නයකයි රීඹන්පන්ත් පකොන්පද්න් වියහිතයි.  

කභ පිළිතුපර් වන් ඳරින,   න මලි තර්ජන මභ රීරීභ වහ  

යක්ෂිත ප්රපද්ල ටහ විදුලි ළට ඉන රීරීභ, ගම්භහන වහ ගහන් 

ආයණයඹ න ඳරින විදුලි ළට ඉන රීරීභ, මලි ඳශහ වළරීභ, 

ප්රචණ්ඩකහරී න මලි තල්ලීභ, සුදුසු සථහනර මගල් කළපීභ, 

ග්රහමීඹ ජනතහ දළනුත් රීරීභ, ජනතහ පත මලි පඩි රඵහ දීභ 

ආන පිඹය ඔඵතුභන්රහ පගන ිකපඵනහ.  මීට මභතය, මලි 

ඳහරන ඒකක පිහිටුවීභ, යක්ෂිත ප්රපද්ල ප්රකහලඹට ඳත් රීරීභ, න 

මලි ංචයණය භහර්ග වයවහ න පිවිසුම් තික රීරීභ, ංඥහ කය ඳටි 

ඳශහ න මලින්ප  ංචයණය යටහ මධයඹනඹ රීරීභ, ජීවිත, 

පද්පඳොශ ලහරීරික වහනි වහ  න්න රඵහ දීභ, මලි රැවුම් 

භධයසථහන ඉන රීරීභ ආනඹ වන් පනහ. ඊශඟට,  මලි 

ගළපන මබඹ භූක ර න්ටින රීරි ගඹන් ඉත් රීරීභ රීඹරහ 

වන් පනහ.  කක විපලේ කහයණයඹක්. කපේ කයනහ නම්, භහ 

ඔඵතුභහපගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, ගරු මභහතයතුභනි.  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ,  කඹ නළතත් රීඹන්න.  

 
ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මලි ගළපන මබඹ භූක  ිකපඵනහ පන්. ගරු මභහතයතුභහ,  

පම් කහයණයඹ ගළන දන්නහ. මපි උදහවයණයඹක් පර භහදුරු ඔඹ 

ගනිමු. ඒ ආරිත ප්රපද්ලර න්ටින රීරි ග හික පඹ  ඉල්ලීභක් 

කයනහ. ඒ ගඹන් ඉත් කශහට රීන් ගළටලුක් නළික ඵ ඒ මඹ 

රීඹනහ. රීරි ගඹන්ට පගොදුරු බිම් දීරහ මලින්ප  හසථහන 

ආයක්හ කයන්න ඔඵතුභහ මනිහර්ඹපඹන් ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්න 

රීඹන ඉල්ලීභ භභ කයනහ. [ඵහධහ රීරීභක්] මපන්, ගරු 

මභහතයතුභනි, ඵහධහ පනොකය පඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ තත් ක්රභඹක් 

පඹ ජනහ කයනහ. ගරු මභහතයතුභහ, මප්රිකහ, ටළන්හනිඹහ, 

උගණ්ඩහ ආන යටර ඉන්පන් දළළන්ත මලි ඵ ඔඵතුභහ 

දන්නහ.  

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔේ, රංකහපේ මලින්ට ඩහ පරොකුයි.  

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඒ යටර මඹ මලින්පගන් න්දු න ක නිස ඝහතන ශක්න්න 

සහබහවික උඳක්රභඹක් පඹොදහ ිකපඵනහ. භභ ඔඵතුභහට පම් ගළන 

රීේහ. ඒ තභයි, මලි භංකඩර, මලි වළන්පයන ප්රපද්ලර මී භළන් 

පඳේටි සථහපිත රීරීභ. පභොකද, මලිඹහ මී භළසහට වරිභ ඵඹයි. ඒ 

නිහ ඒ මඹප  ඵරඳෆභ නළික නහ. පම් වහ විඹදභක් ඹන්පන් 

නළවළ. කක් ඳළත්තරීන් කඹ, ක නිසුන්ට ආර්ථික ක්රිඹහ භහර්ගඹක්. ඒ 

නිහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කය මලය 

කටයුතු කයන්න රීඹන ඉල්ලීභ භභ කයනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, න මලි ප්රවහයපඹන් පම් න පකොට 

නිහ විලහර ප්රභහණයඹක් විනහල පරහ ිකපඵනහ. භඩකරපු 

නහපේ ඳභණයක් නිහ 310ක් විනහල වී ිකපඵනහ. ඒ මඹට න්න 

ඉල්ලීභ ඳභණයයි පම් වන් කය ිකපඵන්පන්. ජීවිත වහනි 23යි. 

රක් 23ක් පගහ ිකපඵනහ. ඒ හප භ ලහරීරික වහනි 4යි. ගහ 

වහනිඹකට රීන්දු න්නඹක් පගන්පන් නළවළ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පගනහ.  

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ලහරීරික වහනිඹකට ඔඵතුභන්රහ රුපිඹල් 75,000ක් පගනහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කළබිනේ භණ්ඩරඹ මනුභත කයරහ මප් ආණ්ඩු පගනහ.    
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රුපිඹල් 3,085,900ක් පගහ ිකපඵනහ.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දළන් පගනහ. ගහට පගනහ. ඔක්පක ටභ පගනහ. 

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
වරි, වරි. පද්ඳශ වහනිරට රුපිඹල් රක්ඹක් ඵළගින් 

පගනහ. ජීවිත වහනිඹකට රුපිඹල් රක් 2ක් ඵළගින් පගනහ. 

ගරු මභහතයතුභනි, භහ රීඹන්පන් මදට හප්ක් ට පම්හ 

ප්රභහණයත් පනොන ඵයි.  
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රක් 5ක්- 

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ක නිසුන්ප  ජීවිත, තුන්ප  ජීවිත මුදරට තක්පේරු 

කයන්පන්, ක නිසකභ නළික නරුභපඹ . ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහපගන් 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ඉල්රන්පන් පභඹයි.  ඒ හප  නරුභ ළඩ කයන්පන් නළික පම් 

ක නිසුන්ප  ජීවිත, තුන්ප  ජීවිත පිළිඵ ඵයඳතශ විිපඹටභ 

හිතරහ -කල්ඳනහ කයරහ-  ඒ ඳවුල් ආයක්හ කය ගන්නත්; ඳවුල් 

ඳත්හ පගන ඹන්නත්; භළරුණු ක නිසුන් පනුපන් ඒ ඳවුල්ර 

ජීත් න ක නිසුන්ට මීට ඩහ ළඩි මුදරක් පන් කයන්න රීඹරහ 

භභ ඉල්රහ න්ටිනහ. ඔඵතුභහ ඒ ක්රිඹහභහර්ගඹ ගනු තතළයි රීඹහ භහ 

විලසහ කයනහ. නමුත්, ගළටලුක් පරහ ිකපඵන්පන්, පම් 

තහපේ පුනයහර්තන විඹදම් ව ප්රහ ධන විඹදම් රුපිඹල් පක ටි 

ගණයනක් කඳහ ිකබීභයි. කපවභනම්, ඔඵතුභහ ඵරහපඳොපයොත්තු න 

පද් මපි ඉල්රන පද් ඉසට පන්පන් කදහද? ඹව ඳහරන ආණ්ඩුපේ 

සබහඹ පම්කද රීඹරහ, භභ තමුන්නහන්පේපගන් මවනහ; ප්රලසන 

කයනහ. ඒ හප භ, පම් පභොපවොපත් භභ තමුන්නහන්පේට 

දළනුත් රීරීභක් කයන්න ඕනෆ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

ිකපඵනහ. 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මහන ලපඹන් කුරුණයෆගර, පඳොල්පිිකගභ, වක්ටුනහ 

ළ, මලි  පකොරිපඩ   ඉන රීරීභ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵතුභහ දන්නහ-  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
නෆඟී සිටින ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

පඳොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු තභිකතුභහ.  ඔඵතුභහ පම් ගළන දන්නහ. 

පභභ පඹ ජනහ තහක්ණික කක ටුක් භලින් කස කයපු කකක් 

පනොපයි. පභඹ ප්රහපද්ශීඹ ංර්ධන කක ටු තුශ හකච්ඡහට 

ගත්පත් නළවළ; නස්රික් ංර්ධන කක ටු තුශ හකච්ඡහට ගත්පත් 

නළවළ. ගරු තභිකතුභනි, පම් ප්රපද්ලපේ ඉන්න පද්ලඳහරනඥඹන් 

ඳක් පේදඹරීන්, ජහික පේදඹරීන් පතොය පම් පඹ ජනහට 

විරුද්ධ භන්ත්රීරුන් 18 පදපනක් -කක්ත් ජහිකක ඳක්පේ මඹ 

ඳහ- මත්න් කයරහ මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහප , ගරු 

මගභළිකතුභහප  ව තභිකතුභන්රහප  මතටභ පම් ලියුභ දීරහ 

ිකපඵනහ. ඹම ඳශහත් බහ භන්ත්රී නහභල් කරුණයහයත්න භවතහ, 

මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහ පඳෞද්ගලිකභ වමු පරහ පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් කථහ ඵව කයරහ ිකපඵනහ.  

කතුභහ රීඹරහ ිකපඵනහ,"පම් ම්ඵන්ධපඹන් ඉතහභත්භ 

ඉක්භනට හධහයණය යුක්ික වගත ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්නහ" 

රීඹරහ. භභ ඔඵතුභහට රීඹන්න ඕනෆ, පම් පනපකොට ප්රපද්ලපේ 

භයණයහධහය ක ික 64ක් පම් පඹ ජනහ ප්රිකක්පේඳ කයරහ 

ිකපඵනහ. ඊට මභතය, සපේච්ඡහ ංවිධහන විලහර ප්රභහණයඹක් 

පභඹ ප්රිකක්පේඳ කය ිකපඵනහ. ඳරියපේදී, ජී චහක කය 

භවතහත් ක්පේ මධයඹනඹක් තුළින්  පම්  පඹ ජනහ ප්රිකක්පේඳ 

කයරහ ිකපඵනහ. [ඵහධහ රීරීභක්] පම් පද්ලනපේ මරහනපේ 

හිටිපේ, ගරු කෘෂිකර්භ මභහතයතුභහ.  

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට කථහට රළබුණු කහරඹ දළන් මහනයි. 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු බහඳිකතුභනි, භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් රඵහ පදන්න. 

කෘෂිකර්භ මභහතයතුභහ ඳහ කභ පඹ ජනහ ප්රිකක්පේඳ කශහ. පම් 

පභොපවොත න විට ප්රලසනඹක් ිකපඵන්පන්, ඔඵතුභහප  

හිතුක්කහරි ක්රිඹහභහර්ග තුළින් මද පම් විිපඹට ළඩ කටයුතු 

කයපගන ඹන කකයි. වක්ටුනහ ළ ශඟට 5,000ක් පදනහ 

තවිල්රහ පම් මත්තපන භිකක ක්රිඹහභහර්ගඹ ඳයහජඹ කයරහ භවජන 

භතඹ ඊට කපයහි ඔහ තඵන්න පම් පභොපවොපත් කටයුතු 

කයපගන ඹනහ. ගරු මභහතයතුභනි, භවජන භතඹ ඉනරිපේ 

තමුන්නහන්පේරහ ගන්න ක්රිඹහභහර්ගඹ කුණු ඵක්රීඹට ඹනහඹ 

රීඹන කක ප්රකහල කයක න් භභ නිවඬ නහ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු කස.කම්. භරික්කහර් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට පකටි කහරඹක් 

ිකපඵන්පන්. 
 

ගු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

භට ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ මභහතයතුභහ විනහඩි 2ක් 

පදනහ රීේහ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 3ක් පදන්න පුළුන්.  
 

ගු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔේ. ගරු තභිකතුභහප  විනහඩි 2ත් කක්ක විනහඩි 5ක් 

ිකපඵනහ. ගරු තභිකතුභහ විනහඩි පදකක් පදනහ රීේහ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔේ. භප  කථහට ිකපඵන කහරපඹන් විනහඩි පදකක් 

පදනහ.  

 
[ප.බහ. 11.21] 

 

ගු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු බහඳිකතුභනි, ගව පකොශට, තහ-න්ේඳහහට ආදයඹ 

කයන තභිකයපඹක් පභභ මභහතයහංලඹට ඳත් වීභ ම්ඵන්ධ 

මපි මප් තුට ප්රථ භපඹන්භ ප්රකහල කයනහ. විපලේපඹන්භ, 

ර්තභහන යජඹ ංචහයක කර්භහන්තඹ වයවහ විලහර ආදහඹභක් 

උඳඹන ළඩ පිළිපශක් නිර්භහණයඹ කය ිකපඵනහ.  ංචහයක 

කර්භහන්තපඹන් පම් මවුරුද්පද් පඩොරර් ක ලිඹන 3.2ක ආදහඹම් 

ඉරක්කඹකට ඹද්දී, මප් නජීවි තභිකතුභහ විලහර ළඩ 

පිළිපශක් - wildlife tourism රීඹන කක නයුණු කයන්පන් 

පකොපවොභද රීඹරහ - වදන්න පඹ ජනහ කයරහ ිකපඵනහ. ගව-
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පකොශට, තහ-න්ේඳහහට කයදයඹක් පනොන විිපඹට, පද්ශීඹ ව 

විපද්ශීඹ ංචහයඹකඹන් ළඩි කයපගන ආදහඹම් ළඩි කය ගළනී පම් 

ළඩටවනක් කතුභහ කස රීරීභ ගළන මපි කතුභහට සතුිකන්ත 

නහ. ඳසු ගිඹ මවුරුදු 5ක කහරඹ තුශ මඳ යටට රළබුණු ආදහඹභ 

පකොඳභණයදළයි ඵළලුහභ, නජීවින් ංයක්ණයඹ න උද්ද ද 

උදයහනරට, ත්ප දයහනරට ව parksරට විපද්ශීඹ 

ංචහයකඹන්ප  ඳළක ීමපම් මඩු-ඳහඩුක් ිකපඵනහ. ඒ රීඹන්පන්, 

ඒක ළඩි න ප්රණයතහ ඉතහ භන්දගහමී තත්ත්ඹකයි 

ිකපඵන්පන්. විපලේපඹන්භ, පම් wildlife tourism වයවහ මප් 

යටට විලහර ආදහඹභක් පගපනන්න පුළුන්.  

හභහනයපඹන් 2014 - 2016 දක්හ උද්ද ද උදයහනර ආදහඹභ 

ඉතහ ශීඝ්රපඹන් ළඩි පරහ ිකපඵනහ. නමුත් ත් උදයහනර 

ආදහඹභ ළඩි වුණු ආකහයඹ ගළන තුටු පන්නට පුළුන්කභක් 

නළවළයි රීඹන කක භභ රීඹන්නට ඕනෆ. ඒ හප භ parksලින් 

රළබිරහ ිකපඵන ආදහඹභ නවහ ඵළලුහභ මඳට ප්නහ පම්ක මීට 

ඩහ නයුණු කයන්නට පුළුන් ඵ.  

විපද්ල යටකට ඹන විට ඒ යට ම්ඵන්ධ ගුන් ඹහනඹ තුශදී 

මපි දළනුත් පනහ. ඒ ගුන් පතොටුපඳොපශේ ඉරහ පව ටරඹට 

ඹන විටත් ඒ යපේ නයමන්නට ිකපඵන පද්ල් ම්ඵන්ධපඹන් මපි 

දළනුත් පනහ. ඊට ඳසු පව ටරඹකට ගිඹහභ check-in 

පන්නට කලින්, -කතළන brochures ිකපඵනහ- ඒ පව ටරපේදී 

දළනුත් කයනහ පම් පම් සථහනරට ඹන්න පුළුන් රීඹරහ. 

නමුත් මප් යට තුශ කළනි ළඩ පිළිපශක් පනොභළිකවීභ විලහර 

මබහගයඹක් රීඹරහ භභ හිතනහ. 

 මද පකොශම නගයපේ ිකපඵන රීන්දු පව ටරඹකදී පකොශම 

නගයඹ තුශ ව රංකහ තතුශත නයමන්නට ිකපඵන සථහන 

ම්ඵන්ධ, ඒහපේ ිකපඵන ඳවසුකම් ම්ඵන්ධ, ඒහයින් 

රඵහගත වළරී දළනුභ ම්ඵන්ධ දළනුත් රීරීපම් ළඩ පිළිපශක් 

නළවළ. ශ්රීරංකන් ගුන් පේඹ වයවහ විපද්ල යටලින් කන 

ංචහයකයින්ට ශ්රී රංකහපේ ිකපඵන පද්ල් ගළන පරොකු 

මපඵ ධඹක් රඵහ පදන්පන් නළවළයි රීඹන කක භප  විලසහඹයි. 

ඒ නිහ භභ හිතනහ මලුත් තහක්ණික වි්රඹත් භඟ 

online ක්රභඹට පම් උද්ද ද උදයහනර, පන දයනර tickets 

book කයන්නට පුළුන් ළඩ පිළිපශක් පගන ආ යුතුයි රීඹරහ.  

ඊශඟට, පව ටල්ර reception කපක් ඉරහ check-in න 

සථහනඹ දක්හ brochures ිකඹරහ යට පිළිඵ දළනුත් රීරීපම් 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුයි. පම්ක ිකයය ංර්ධන වහ  

නජීවී මභහතයහංලඹට ඳභණයක් රීරීභ මභහරුයි. ශ්රී රංකහ ංචහයක 

ප්රර්ධන කහර්ඹහංලඹ ිකපඵනහ. මපි දන්නහ ඔවුන් ජර්භනිඹ, 

කංගරන්තඹ තතුළු පඵොපව  යටර පඩොරර් බිලිඹන් ගණයන් 

විඹදම් කයක න් රංකහපේ ංචහයක කර්භහන්තඹ ගළන ප්රචහයක ව 

ප්ර ර්ධන කටයුතු න්දු කයනහ.  

මපි ංචහයක ංර්ධන මභහතයතුභහපගන් විපලේ ඉල්ලීභක් 

කයනහ. භභ දළකපු පඳොඩි උදහවයණයඹක් රීඹන්නම්. පම් ශඟදී 

Cinnamon Grand Hotel කක ශඟදී සුද්පදක් හිටිඹහ ඉණයට 

මත්පදක ිකඹහපගන මව නවහ ඵරහපගන. තයි? ඹන්න තළනක් 

නළවළ. Galle Face ගිහිල්රහ කඩර පගොේටක් කහරහ  කන්නද? පම් 

කන ංචහයකයින්ප  මුදල් විඹදම් රීරීපම් ළඩ පිළිපශක් තික 

රීරීභ වහ විපලේපඹන්භ  wildlife tourism නයුණු කයන්නට 

පුළුන්. උදහවයණයඹක් විිපඹට පකොශම නයගඹට කන ංචහයකඹහ 

පදහිර ත් උදයහනඹ ගළන දන්පන් නළවළ. පදහිර ත් 

උදයහනඹට ඹන භහර්ගඹ ගළන දන්පන් නළවළ, arrow board කකක් 

නළවළ, brochure කකක් නළවළ. ඒ නිහභ තභයි පදහිර ත් 

උදයහනඹ කතළනින් මයින් කයන්නට ඕනෆ රීඹරහ භතඹක් පගොඩ 

නඟන්නට භවය උදවිඹ කල්ඳනහ කයනහ තත්පත්. දළන් ත්  

හිංහ ගළන කථහ කයන මඹ, පම් ත් උදයහනඹ මයින් කයන්නට 

ඕනෆ රීඹන මඹ පගදය ඵල්රහ පගනිඹන්පන් ඳටිඹක් දහරහ, 

තදපගන. මපි ඒ ගළන පනභ කථහ කයමු.  

ශ්රී රංකහ ංචහයක ප්රර්ධන කහර්ඹහංලඹ භඟ කකතු පරහ 

ප්රචහයක ළඩ පිළිපශක් වයවහ නජීවී, උද්ද ද උදයහන ව ත් 

උදයහනරට ංචහයකයින් පගන්හ ගළනීභට ක්රභඹක් වළදුපොත් 

පම් ආදහඹභ පදගුණය කය ගළනීභ මභහරු පන්පන් නළවළ රීඹරහ 

භභ හිතනහ.  

ංචහයක ංර්ධන මභහතයහංලඹ තපභරිකහනු පඩොරර් බිලිඹන 

3.2ක ආදහඹභක් රඵනහ. 2018 න විට ංචහයක කර්භහන්තපේ 

භසත ආදහඹභ තපභරිකහනු පඩොරර් බිලිඹන 5 දක්හ ළඩි 

රීරීභට නම් wildlife tourismලින් විලහර පිම්භක් ගන්නට 

පුළුන් රීඹරහ භභ හිතනහ. ඒ කක ඳළත්තක්. 

මපනක් ඳළත්පතන්, ංචහයකඹන්ට විඹදම් කයන්නට ක්රභ 

වදන්නට ඕනෆ. මපි wildlife tourismලින් ආදහඹම් ළඩි කය 

ගන්න නම් ඒ පිළිඵ ප්රචහයක කටයුතු රීරීභ මතයලය පනහ. 

කභ නිහ භභ පඹ ජනහ කයනහ ශ්රී රංකහ ංචහයක ප්රර්ධන 

කහර්ඹහංලඹත්, ිකයය ංර්ධන වහ නජීවී මභහතයහංලඹත් කකතු 

පරහ ඒකහඵද්ධ ළඩ පිළිපශක් නිර්භහණයඹ කයනහ නම් පවොයි 

රීඹරහ. පභොකද, පවේතු? ංචහයක ංර්ධන මභහතයහංලඹ 

ප්රර්ධන කටයුතු වහ විලහර මුදරක් පන් කයනහ.  

මහනපේ wildlife tourismලින් ආදහඹභ ආහත් ඒක රඝු 

පන්පන් ංචහයක මභහතයහංලඹටයි. පම් මභහතයහංල පදක බහය 

ඉන්න ගරු පජ න් මභයතුංග භළිකතුභහත්, ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ 

පඳපර්යහ භළිකතුභහත් භ ඹපේ පජයසාඹන් වළටිඹට පම් කටයුතු 

ටික භනහ පර ම්ඵන්ධීකයණයඹ කයන්න. පඳෞද්ගලික මංලපේ 

මත් දළී ම් ඳහවිච්චි කයරහ, පර කපේ නයුණු තහක්ණික ප්රර්ධන 

ව ප්රචහයක උඳක්රභ ඳහවිච්චි කපශොත් පම් කටයු්ත රීරීභ 

මද පඹ ගඹක් පනොපයි රීඹරහ භභ හිතනහ. ඒ භඟභ 

ංචහයකඹහට මලය ඳවසුකම් ළඩි කයන්න, ංචහයකයින් කන 

සථහනර souvenir shops දහන්න, ඒ සථහනඹ පිළිඵ දළනුත් 

රීරීපම් ළඩ පිළිපශක් ක්රිඹහත්භක කයන්න. ඒ සථහනඹ පිළිඵ 

ඔවුන්ට CD තළටිඹක් රඵහදීභට පුළුන්ද රීඹරහත් පොඹහ ඵරන්න 

රීඹරහ භභ ඉල්රහ න්ටිනහ. පභොකද පවේතු? ඒ කන ංචහයකයින් 

තභන්ප  යටට ගිඹහභ- 

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ විනහඩි 1,1/2ක් ළඩිපුය කහරඹ 

රඵහපගන ිකපඵනහ. 

 
ගු එවහ.එම්. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු බහඳිකතුභනි, භභ විනහඩිපඹන් මන් කයනහ.  

 මප් මයමුණය විඹ යුත්පත් ංචහයකයින් ළඩිපුය ආකර්ණයඹ 

කය ගන්නහ ගභන් ංචහයකඹහ තභන්ප  යටට ගිඹහභ රංකහ 

පිළිඵ, රංකහපේ පද්ල් පිළිඵ ඔවුන් තුළින් නියහඹහපඹන් 

ප්රචහයක කටයුතු කයන ළඩ පිළිපශක් නිර්භහණයඹ රීරීභයි. කභ 

කටයුතු ඉටු රීරීභට ගරු පජ න් මභයතුංග භළිකතුභහටත්, ගරු 

ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ භළිකතුභහටත් වළරී පේහයි ප්රහර්ථනඹ 

කයක න්, භප  කථහ මන් කයනහ. පඵොපවොභ සතුිකයි. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

[ප.බහ. 11.27] 

 
ගු ආර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குசசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු බහඳිකතුභනි, ිකයය ංර්ධන වහ නජීවී 

මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහද කයන පම් මසථහපේ 

මුලින්භ භභ පම් කහයණයඹ රී යුතුයි. ඳහර්ලිපම්න්තුපේ න්ඹලු 

භන්ත්රීරුන්ට තික පරහ ිකපඵන ගළටලුක් පම්ක. ඒක තභයි, 

පම් විහද කහරඹ.  මඳ වළපභ ටභ විනහඩි වතපයන්, ඳපවන් කථහ 

මන් කයන්න පරහ ිකපඵනහ. භභ මීට කලින් කථහ කශ වළභ 

මසථහකදීභ ඳළඹට රීපර මීටර් 170ක විතය පේගපඹන් කථහ 

කයන්න න්ද්ධ වුණයහ.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කපවභ ිකපඹද්නත් මද ඔඵතුභහට විනහඩි 15ක් වම්ඵ පරහ 

ිකපඵනහ. ඔඵතුභහ හනහන්තයි.  
 
ගු ආර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குசசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භට මද විනහඩි 15ක් රඵහදීභ ගළන තමුන්නහන්පේට සතුිකන්ත 

පනහ. මුලින්භ භභ පභන්න පම් කහයණයඹ ගරු තභිකතුභහප  

මධහනඹට පඹොමු කය නහ. මප් පජයසා මභහතය, ගරු ගහක ීම 

ජඹවික්රභ පඳපර්යහ භළිකතුභහ පම්  විහදඹ හධහන මහ න්ට, කහිදී 

නළ පඟන ප්රලසනරට කතුභහප  පිළිතුරු කථහපේදී උත්තය පදනහ 

නම් පවොයි රීඹහ භහ හිතනහ. පභොකද, මීට කලින් භන්ත්රීරු 

කථහ කයන පකොට පම් විහදඹ මසථහපේදීභ කතුභහ ප්රිකඋත්තය 

පදන්න උත්හව කශ ආකහයඹ භභ දළක්කහ. භහ ළනි ආධුනික 

භන්ත්රීයපඹක් කථහ කයන පරහක, පජයසා තභිකයපඹක් 

න ඔඵතුභහ කපේ පනොකශ යුතුයි රීඹහ භහ හිතනහ. මප් විහදඹ 

මවරහ, මප් කරුණු දළනපගන, ඔඵතුභහප  පිළිතුරු කථහපේදී 

ඒහ ගළන කථහ කයන්න රීඹහ භහ ඉතහභ පගෞයපඹන් ඉල්රහ 

න්ටිනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, ජනහරි 8ළනි දහ නිර්භහණයඹ වුණු පම් 

ආණ්ඩු යටට රීේ භවහ කහයණයහ, සුයංගනහ කථහ කක්ක, කලින් 

ිකබුණු ආණ්ඩුට නඟපු විපේචන  -කලින් ිකබුණු ආණ්ඩුට, 

"දෂිතයි, නහසිකකහයයි, මභහතයහංල පඵදීභ විදයහත්භක නළවළ, කක් 

මභහතයයපඹකුට ළඩි ඵරතර නිර්භහණයඹ පනහ" රීඹහ රීේහ. 

- එක්ක පගොඩනඟපු ආණ්ඩුවම ප,  අමාතාංශය වෙ පවන් ක න 

විිපඹ මවිදයහත්භකයි රීඹහ තභයි භට ඳශමුපන්භ රීඹන්න 

ිකපඵන්පන්. ඒක මවිදයහත්භක න්පන්  පකොපවොභද? ගරු 

බහඳිකතුභනි, ඳරියඹක් නළික නජීවී මභහතයහංලඹක් ිකපඵනහ. 

ඳරියඹ රීඹන කක පනභ මභහතයහංලඹකට මයිිකයි. නජීවී 

රීඹන්පන් තත් මභහතයහංලඹක්. ගව පකොශ රීඹන කක ත 

තළනක ිකපඵනහ. නඹ ත තළනක ිකපඵනහ. නජීවී රීඹන 

කක ත තළනක ිකපඵනහ. ඒ රීඹන්පන් ගව පකොශ නළික, 

ඳරියඹක් නළික නජීවී මභහතයහංලඹක් ඔඵතුභහට රළබී 

ිකපඵන්පන්, ගරු තභිකතුභනි.   

ගරු බහඳිකතුභනි, මප් මුතුන් ක ත්තන් ඒ කහරපේ කටයුතු 

කපශේ පකොපවොභද? ය 2,500ක ශ්රී රහංරීක පප්රෞඪ ඉ ඉිකවහඹ 

තතුපශේ ඳරියඹත්, නඹත්, න ජීවිඹහත්,  ක නිහත් මතය ිකබුණු 

ම්ඵන්ධඹ පකොපවොභද රීඹහ මඳ දන්නහ. මද පභහි කන පකොට 

ඳරියඹ කක්ක ඵළඳුණු කවිඹක් භට වම්ඵ වුණයහ, ගරු 

බහඳිකතුභනි. භට පම් කවි ඳද ප්ළි ටික විතයක් රීඹන්න මය 

පදන්න.  

 

"ක දුපල් ගපවේ පීදුණු යන් තළඹිලි  ල 

මම්භහ මයක්ගත් කුසන්පඹ මඟුරු   දළු 

මලිඹහ ළටුණු ළ මඵඩ මඟුණය  දළු 

පම්හ පනොදළක භභ පවක හිට භළපයන     ල..." 

ඉිකවහපේ මප් කවිපඹක් රීඹපු විිපඹයි, ඒ. යත්න ශ්රී 

විපේන්ංවඹන් රංකහපේ ඳහල්ර හහිතය පද්ලනරදී පම් කවිඹ 

උඳභහට ගන්නහ. ඉිකවහපේ න්ටි මප් ගළක ඹහ ඳරියඹත් 

කක්ක, නඹත් කක්ක, ඒ න මලිඹහත් කක්ක, ළත් දහගළඵත් 

ගභත් ඳන්රත් කක්ක, ඵළඳුණු ඒ ඓිකවහන්ක සුන්දය භතකඹයි 

පම් කවිලින් රීඹළපන්පන්.  

ගරු තභිකතුභනි, භභ පොඹහ ඵළලුහ. ිකයය ංර්ධන වහ 

නජීවී මභහතයහංලඹ ඹටපත් ඔඵතුභහට ිකපඵන්පන් ආඹතන 

ී ඳඹයි. ඒක තභයි ප්රලසනඹ. භවහ පරොකු කථහක් රීඹරහ, ිකයය 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහිකක භේටපම් ළඩ පිළිපශක් නිර්භහණයඹ 

කයන්න පුළුන් මභහතයහංලඹක් වදරහ, ඒ මභහතයහංලඹට දීරහ 

ිකපඵන්පන් ජහිකක ත්ප දයහන පදඳහර්ත පම්න්තුයි, ජහිකක 

උද්ද ද උදයහන පදඳහර්තපම්න්තුයි, නජීවී ංයක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තුයි, නජීවී බහයඹයි රීඹන ආඹතන විතයයි. 

කතපකොට ිකයය ංර්ධනඹ නභක් විතයයි පන්. පම්ක වරිඹට 

පභන්න පභපවභ කථහක්, ගරු බහඳිකතුභනි. තණයභල්විර 

ඳළත්පත් පභපවභ කථහක් ිකපඵනහ. ඒ කහරපේ නීිකවිපය ධී 

පර වයක් භස, දඩභස පකොශමට පගපනන පකොට -කදහත්, 

පභදහත්, ඉිකවහ පේ කදහත් පම් පද්ල් ිකපඵනහ.- "බුදු 

යණයයි" රීඹහ හවනපේ ඉසයවහ ගවපගන, පිටුඳන්න් වයක් භස 

මයපගන කනහ.  

ඒකට රීඹන්පන් "වක්පක් බුදු රැස-පඵොක්පක් දඩ භස" 

රීඹරහයි. ගරු තභිකතුභනි, දළන් පම් භවහ පරොකු කථහක් රීඹරහ; 

භවහ පරොකු ළඩ පිළිපශක් පඹ ජනහ කයරහ ඒ කහයණයහ වහ 

භහන පම් මභහතයහංලඹට දීරහ ිකපඵන්පන් පදඳහර්තපම්න්තු 

තුනයි, නජීවි බහයඹයි. ිකයය ං ර්ධනඹ පිළිඵ ජහිකක ළඩ 

පිළිපශක් ක්රිඹහත්භක කයන්න මභහතයහංලඹට ිකපඵන ළඩ 

පිළිපශ පභොකක්ද? ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ කඹ පඳන්න්න. 

[ඵහධහ රීරීභක්] ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහප  මසථහපේදී කථහ 

කයන්න. ඒ වහ ළඩ පිළිපශක් පක ? ඒ වහ මුදල් ප්රිකඳහදන 

පක ? ඒ වහ මුදල් ප්රිකඳහදන නළවළ, ගරු බහඳිකතුභනි.  

ගරු තභිකතුභනි, පම් කහයණයහ ඉතහ ඳළවළනලි භභ ඔඵතුභහට 

රීඹන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහප  මභහතයහංලඹ තතුපශේ මලි-ක නිස 

ගළටුභ පිළිඵ කථහ ඵවක් ඹම් රීන් ආකහයඹරීන් කයන්න. ඹම් 

රීන් කහයණයඹක් ම්ඵන්ධපඹන් භට කනගහටුක් ිකපඵනහ. 

ඳසුගිඹ දක ඳහර්ලිපම්න්තුපේ පරොබිපේදී ඔඵතුභහ භට 

පඳෞද්ගලික මුණය ගළහුණු මසථහක පජයසා තභිකතුපභකු 

වළටිඹට ඔඵතුභහපගන් භභ ඹම් රීන් කරුණයක් විභසුහ, ඔඵතුභහට 

භතක තික. භභ තහුහ, "ගරු තභිකතුභනි, ඳෘතුී න්න්, ඉංග්රීන්න්, 

රන්පද්න්න් පම් යට ආක්රභණයඹ කයපු ඉිකවහඹ පුයහභ න මලි 

පිළිඵ ප්රලසනඹ මප් මුතුන්ක ත්තන්පගන් රීඹපනහ පන්ද?" 

රීඹරහ.  

ජදය නන්දන මතඳත්තු භවතහප  "මලි තතුන්ප  ළඟවුණය 

පර කඹ" රීඹන පඳොපත් පම් මලි ක නිස ංවහයඹ පිළිඵ 

පභන්න පභපවභ රීඹනහ: 

"... 1612 දී  කන්ද උඩයට න්ංවර යජුප  කකඟත්ඹ භත, යකට 

මලි තතුන් 37 පදපනකු මල්රහ මඳනඹනඹ රීරීපම් ඵරඹ, මුහුදු ඵඩ ප්රපද්ල 

මල්රහ පගන න්ටි ඳෘතුී සීන් මතට ඳත් වීභත් භඟඹ." 
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ඳෘතුී න් ඳහරන භඹ දක්හභ මලි ංවහයඹ, මලිඹහ මඳනඹනඹ 

රීරීභ, පවොයකම් රීරීභ, මලිඹහ ංචහවගත මප් යටින් පිට භං 

රීරීභ, තත් දශ පිට භං රීරීභ න්දු වුණයහ. සුදු මිපයහජයහදීන්ප  

න්ඹලුභ ආක්රභණික කහර කහනුරදී මප් යපේ න්ටි 

ඵරම්ඳන්න, පෞන්දර්ඹහත්භක, නිර්භහණයශීලී පිරිපුන් තහට තික 

පරහ ිකපඵන පේදහචකඹයි. මපි පවොඹරහ ඵළලුපොත් 

ඉිකවහපේ වුණු න ංවහයපේදී -විපලේපඹන් මලි තතුන් 

ංවහයපේදී- කන්ද උඩ යට භව කළරෆ විනහල කයරහ ළවිලි 

කර්භහන්තඹ මප් යටට වඳුන්හ දීරහ ඒ වයවහ මුහුදුඵඩ 

ඳශහත්රට ව විඹළි කරහඳරට ංක්රභණයඹ වුණු මලි තතුන්ට 

පරහ ිකපඵන න්තෆන්ඹ තභයි මද මපි මත් විඳින්පන්, ගරු 

බහඳිකතුභනි. ඒ නිහ විඹළි කරහඳරට ඳල්රම් ඵළවළපු මලි 

තතුන් මප් ජීවිතරට කඩහ ළනරහ. තහට ඉන්න ිකබුණු භව 

කළරඹ තහට මහික  වුණයහ. ක නිහට ිකබුණු පගොවි බිම් ප්රපද්ලඹ 

ක නිහට මහික  වුණයහ. ඒ නිහ පම් පදපදනහභ කක තළනකන මද 

වම්ඵ නහ, ගරු බහඳිකතුභනි.  

"ඹහර" රීඹන්පන් ඒ කහරපේ මසද්දපු භවහ කුඹුරු. 

"තිකභපල්" රීඹන්පන්ත් ඒ කහරපේ මසද්දපු භවහ කුඹුරු ිකබුණු 

ප්රපද්ලඹක්. භව යජ ගළමුණුප  ඉිකවහඹට ගිඹත්, තිකභපල් 

රීඹන්පන් ද්ධහිකස කුභහයඹහ දීඝහපිඹ දක්හ භවහ ළේ තනහ 

කුඹුරු මසද්දහ ශ්රීක කශ ප්රපද්ල. මලිඹහට, තතහට දළන් ඒ 

ප්රපද්ලරභ ඉන්න න්ද්ධ පරහ ිකපඵනහ. නමුත්, මලිඹහ, තතහ 

න්ටිපේ භවහ කළරපේයි. ඒ කළරෆ ටිකට සුදු මිපයහජයහදීන් පභොකද 

කපශේ? සුදු මිපයහජයහදීන් වළදුහ, ඹහර පන දයහනඹ. සුදු 

මිපයහජයහදීන් වළදුහ, උඩර පන දයහනඹ. ඔවුන් වදහ පගන 

ගිඹ පම් ප්රිකඳත්ිකඹ නිහ කක ඳළත්තරීන් මඳට මද කළරඹත් -

නඹත්- මහික යි, න ජීවිඹහත් මහික යි. මද මලිඹහත්, තතහත්, 

ක නිහත් කකට ගළපටන භවහ ගළටුභක් ඵට පභඹ නිර්භහණයඹ 

පරහ ිකපඵනහ.  

කෘෂි කහර්ක ක බපබ ග ගහ කයන පගොවිඹහ පිළිඵ මපි 

පොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. කෘෂි කහර්ක ක බපබ ග ගහ කයන 

පගොවිඹහ භසත ඉිකවහපේභ මලිඹහත් කක්ක ගළටිරහ පකොපවේනද 

ක ඹ ගිහිල්රහ ිකපඵන්පන්? පගොවිබිපම්න, කුඹුපර්න, ළිට තුය 

පගපනන්න ඹද්න, දරුහ ඳහල් ඹද්න, ඳන්ික කහභයඹට ඹද්න, 

ඳහපල් ඳන්ික කහභයපේන, උගන්න්න දවම් ඳහරට ඹද්න, ඵණය 

දවභ මවන්න ඹද්න, පිරිත් පකොටුට ඹද්න, පිරිත මවරහ කද්න.  

ගරු බහඳිකතුභනි, පභපවභයි මප් පගොවිපඹ  ටික රංකහපේ 

ෆභ නස්රික්කඹකභ ක ඹළපදන්පන්. පඳොපශොන්නරු ඵළලුත්, භභ 

නිපඹ ජනඹ කයන පභොනයහගර නස්රික්කඹ ඵළලුත්, 

වම්ඵන්පතොට ඵළලුත්, මම්ඳහය ඵළලුත්, භඩකරපු ඵළලුත්, 

මනුයහධපුයඹ ඵළලුත්, භහතපල් ඵළලුත්, කුරුණයෆගර ඵළලුත්, 

පුත්තරභ ඵළලුත් ෆභ නස්රික්කඹකභ මප් පගොවිඹහට මත් පරහ 

ිකපඵන පේදහචකඹ පභඹයි. නමුත් මපි මයණය පරහ ිකපඵනහ, 

ගරු බහඳිකතුභනි. මඳට තභත් පම් මලි-ක නිස ගළටුභ වින්න 

ජහිකක භේටපම් ප්රිකඳත්ිකඹක් නිර්භහණයඹ කයන්න ඵළරි පරහ 

ිකපඵනහ.  

භභ කල්ඳනහ කයක න් හිටිඹහ,  පරොකු සුයංගනහ කථහ රීඹහ 

පගන ආපු පම් ආණ්ඩු, ඹව ඳහරනඹ රීඹන පම් ආණ්ඩු, පඵ ඩ් 

කකට ඹව ඳහරනඹ ගව ගත්ත, ඒත් තත්තභ "ඹව ඳහරනඹ" නළික 

පම් ආණ්ඩු  මඩු ගණයපන් පභය පව  පම් මලි-ක නිස ගළටුභට 

ජහිකක ප්රිකඳත්ිකඹක් නිර්භහණයඹ කයයි රීඹරහ. පභොකද, ිකයය 

ංර්ධන වහ න ජීවි මභහතයහංලඹ බහය ඔඵතුභහ හප  නඹට 

ආදයඹ කයන පජයසා තභිකයපඹක් ඉන්න පරහපේ සුදුසු 

ජහිකක ප්රිකඳත්ිකඹක් වදයි රීඹහ භහ විලසහ කශහ. 

ගරු බහඳිකතුභනි, මද පම් ගළරරිපේ  හඩිපරහ ඉන්නහ,  

පර ක ඳරිභහණය ගළටලුක් ව පම්  "මලි - ක නිස ගළටුභට" රහංී ඹ 

විඳුම් පොඹපු විද්තුන් පදපදපනක්. වළඵළයි, ගරු තභිකතුභනි, 

ඔඵතුභහපගන් ඒ ගළන භභ පරොබිපේදී මවනපකොට කළනි විඳුම් 

පොඹහගත්, ඒ පනුපන් ප්ටන්ේ ඵරඳඹ හික වී ිකපඵන ඒ ශ්රී 

රහංරීකඹන් ගළන ඔඵතුභහ පඳෞද්ගලික දළනපගන න්ටිපේ නළවළ. 

භට ඔඵතුභහ රීේපේ, "පුළුන් නම් මභහතයහංලඹට කන්න" 

රීඹරහයි. නමුත් ඔඵතුභහප  කහර්ඹ බහයඹ, ඔඵතුභහප  

මභහතයහංලපේ කහර්ඹ බහයඹ, ඔඵතුභහප  පදඳහර්තපම්න්තුර 

කහර්ඹ බහයඹ විඹ යුත්පත් පභොකක්ද? කළනි ජහිකක භේටපම්  

විද්තුන් පගන්හපගන ජහිකක ප්රිකඳත්ිකඹක්, ජහිකක 

ළඩපිළිපශක් වදන්න කටයුතු රීරීභ පන්ද? 

ගරු බහඳිකතුභනි,  මප් යපේ ශ්රී රහංරීක බුද්ිපභපතක් න 

ජදය නන්දන මතඳත්තු භවතහට භභ ඊපේ රෑ දුයකථනපඹන් 

කථහ කශහ. ඔහු ඉතහ කනගහටුපන් ඉන්පන්. ඒ විද්තහ රීේහ, 

ඔහුට පද්ලඳහරන ඳක්ඹක්,  ඳහටක්, රකුණයක් නළික ඵ. වළඵළයි, 

ඔහු  න මලි -ක නිස ගළටුභටභ තභන්ප  මුළු ජීවිතඹ, බුද්ිපඹ, 

දළනුභ කහරඹ පන් කශ බුද්ිපභපතක්. වළඵළයි, තභත් යපේ යහජය 

ඳහරකඹන්ට ඒ විද්තුන්ප  භතඹ නිළරැන ජහිකක ප්රිකඳත්ිකඹක් 

වදන්න  ගන්න පුළුන් පරහ නළවළ. ඔහු ඉතහ කනගහටුපන් 

කථහ කශහ.   

ගරු තභිකතුභනි,  භභ පම් රීඹන කථහට ඔඵතුභහත් භහත් 

කක්ක කනගහටු පන්න කඳහ. භභ  ජදය නන්දන මතඳත්තු 

භවතහ භඟ ඳළඹ ගණයනහක් දුයකථනපඹන් කථහ කශහ. 

කතුභහපගන් භභ කක ප්රලසනඹක් තහුහ,  "ඔඵතුභහ මඩු ගණයපන් 

නම් කයන්න...." 

[ඵහධහ රීරීභක්] භට මසථහ පදන්න. භභ  කරුණු හිත 

පම් ඳළවළනලි කයන්පන්. ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ පජයසා 

තභිකයපඹක්. භභ පම් විිපභත් හකච්ඡහක් කයන්පන්.  භට පම් 

මසථහ පදන්න.  

ජදය නන්දන මතඳත්තු භවතහ කක්ක ඳළඹ ගණයනහක් කශ 

ඒ හකච්ඡහපේදී භට දුපක් ඵළරු භභ කතුභහපගන් ප්රලසනඹක් 

තහුහ, පභපවභ: "ජදය නන්දන මතඳත්තු භළිකතුභනි, නඹට 

ආදයඹ කයපු, න ජීවිඹහට ආදයඹ කයපු, තත්තටභ ගවපකොශට, 

ඳරියඹට ආදයඹ කයපු තභිකයපඹක් තමුන්නහන්පේට මුණය 

ගළහිරහභ නළද්ද?" රීඹරහ. කතුභහ දුන් උත්තයඹ භට පභතළන 

බහගත කයන්න ඵළවළ. කතුභහ ඉතහ කනගහටුපන්  පභපවභ 

රීේහ: "කක් කක් පරහට තභිකරු තවිල්රහ ඉන්නහ. කක් කක් 

පරහට ඳරිය තභිකරු තවිල්රහ ඉන්නහ. කක් කක් පරහට 

කක කක විඹඹන්රට තභිකරු තවිල්රහ ඉන්නහ. වළඵළයි, පම් 

යපේ පම් ජහිකක ප්රලසනඹ වින්න ඒ රීන්භ පකපනකුට ඵළරි 

පරහ ිකපඵනහ" රීඹරහ.  ඔහු පදපදපනක් ගළන රීේහ. කක් 

පකපනක් රුක්භන් පේනහනහඹක භළිකතුභහ රීඹරහ කතුභහ ගළන 

පඵොපවොභ පගෞයපඹන් ඔහු කථහ කශහ. පදළන්නහ කතුභහප  

කහරපේදී න්ටි ගරු යත්නන්රි වික්රභනහඹක භළිකතුභහ ඵ ප්රකහල 

කශහ. ඔහු ප්රකහල කශහ, පම් ජහිකක ගළටලු විඳීභට කතුභන්රහ 

ඹම්රීන් උත්හවඹක් දළර ඵ.  

ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ පජයසා තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ 

මලිඹහට ආදපයයි රීඹන කක භභ දන්නහ.  ඔඵතුභහ මලිඹහට 

කළභළික ඔඵතුභහප  ඳක්පේ රකුණය මලිඹහ න නිහ පනොන 

ඵත් භභ දන්නහ. ඔඵතුභහ සබහපඹන්භ මලිඹහට ව 

ගවපකොශට ආදයඹ කයන පකපනක් රීඹන කක මපි මපඵ ධ 

කයපගනයි ඉන්පන්. වළඵළයි, ඔඵතුභහප  කහරපේදීත්, පම් 

ගළටලු විඳීභට ජහිකක ළඩපිළිපශක් වදන්න ඵළරි වුපණයොත් 

ඉනරිකහරපේදී කඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් නහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කහරඹ මහනයි.  

 

ගු ආර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குசசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු බහඳිකතුභනි,  භට ත  විනහඩිඹක් පදන්න.  

ඒ ප්ේන්ේ ඵරඳඹ හික  රහංී ඹ විද්තුන්ප  ඒ ප්ේන්ේ 

ඵරඳඹ භභ ඉනරිඳත් කයනහ.  2015.04.24 නනළික ගළේ කපක් 

ඒ මඹ කවුද රීඹහ ිකපඵනහ.  වර් කුභහය ගහල්රප  ව ළලිගභ 

ඳල්ලිඹ ගුරුප  ක ලින්ද භල්යහේ ජඹර්ධන රීඹන රහංී ඹ පුතුන් 

පදපදනහට තභයි පර ක ඳරිභහණය පම් ප්ටන්ේ ඵරඳඹ මයිික 

පරහ ිකපඵන්පන්. නිකම් පනොපයි, ගරු බහඳිකතුභනි,        WIPO 

යටල් 178ක් නිපඹ ජනඹ කයන ංවිධහනපඹන්, පර කපේ 

යටල් 138කට සුදුසුයි රීඹහ පිළිපගන ිකපඵන යහඳෘිකඹට - 

ජහිකක ළඩපිළිපශට - තභයි පම් ප්ටන්ේ ඵරඳඹ රළබිරහ 

ිකපඵන්පන්.  

මහන ක නිත්තු භට පදන්න, ගරු බහඳිකතුභනි. පම්ක 

නිකම් නඹත්-මලිඹහත්-ක නිවහත් යරීන්න වදපු ප්ටන්ේ 

ඵරඳඹක් පනොපයි. පම්ක ඳරියඹත් කක්ක ඵළ පනහ, පම්ක 

හරිභහර්ගත් කක්ක ම්ඵන්ධයි, පම්ක ංචහයක කර්භහන්තඹත් 

කක්ක ම්ඵන්ධයි. මලිඹහත්- ක නිහත් කක්ක ිකපඵන ගළටුභට 

agricultural විඳුභක් පම් වයවහ දීරහ ිකපඵනහ. භට ිකපඵන පම් 

පුංචි පරහපේදී ඒ න්ඹලු කහයණයහ ඉනරිඳත් කයන්න ඵළරි නිහ භභ 

ඒ මදහශ පල්ඛ්න වභළගත* කයනහ.  

මඩුභ තයක න් රඵන මවුරුද්පද් පව  කළනි ජහිකක 

ප්රිකඳත්ිකඹක් පම් යටට වඳුන්හ පදන්න ඹව ඳහරකඹන්ට වළරී 

පේහ! පභොකද, මප් පගොවිබිම්ර ජීත්න ජනතහත්, මලිඹහත් 

මතය  ිකපඵන පම් ගළටුභ වමුලින්භ මන් කයන්න නම් ජහිකක 

ප්රිකඳත්ිකඹක් යටට මළන්යි රීඹන කහයණයඹ භතක් කයක න් භභ 

නිවඬ නහ. පඵොපවොභ සතුිකයි. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, ගරු න්නත් භයන්ංව භළිකතුභහ. 

[ප.බහ. 11.42] 
 

ගු වන්දිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු බහඳිකතුභනි, ගරු ගහක ීම ජඹවික්රභ පඳපර්යහ 

භළිකතුභහප  මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් පිළිඵ කථහ රීරීභ වහ 

භට පකටි කහරඹක් පව  රඵහදීභ පිළිඵ භභ සතුිකන්ත 

පනහ. ඒ හප භ භට පඳය කථහ කශ ගරු භන්ත්රීතුභහ විද්තුන් 

පදඳශක් ගළන කථහ කශහ. කතුභන්රහ විතයක් පනොපයි, මද මලි 

ගළන දන්නහ තත් විලහර පිරික් න්ටිනහ. මපි පම් ප්රලසන 

වින්න ඕනෆ නම් ගරු මභහතයතුභහ ඒ විද්තුන් න්ඹලු 

පදනහපගන්භ මලය කරුණු කහයණයහ ව මලය දළනුම් 

ම්බහයඹන් රඵහගනීවි රීඹහ මපි විලසහ කයනහ. 

ගරු බහඳිකතුභනි, මද මපි පභභ මභහතයහංලඹ ගළන කථහ 
කයන පකොට විපලේපඹන්භ මඳට මදහශ න, භප  නස්රික්කපේ, 
භප  ආනඹ න යඹුක්කන ිකපඵන පින්නර මලි මනහථහගහයඹ 
ගළනත් කථහ කයන්න පනහ. මවුරුදු ගණයනහකට පඳය විෘත 
කශ  මඳට ම්ඳතක් න කභ සථහනඹ පම් පන පකොට විලහර 
ලපඹන් නයුණු පරහ ිකපඵනහ. ඒ හප භ පින්නර මලි 
මනහථහගහයඹ නයුණු කයරහ, කහි න්ටින මලින්ප  ඳවසු උපදහ 
ගරු මභහතයතුභහ විලහර කර්තයඹක් කය ිකපඵනහ. 

ගරු බහඳිකතුභනි, පම් පද් කයපගන ඹනපකොට ගරු 
තභිකතුභහටත් රීඹන්න කහයණයඹක් ිකපඵනහ. 2007 න්ට 2015 
දක්හ පින්නර මලි මනහථහගහයපඹන් මලි ඳළටවුන් විපද්ල 
යටරට තෆගි ලපඹන්, කපවභ නළත්නම් පනත් තුන්ට 
හුභහරු ලපඹන් රඵහදී ිකපඵන ඵ මපි දන්නහ. කහිදී පිරික  මලි 
ඳළටවුන් 7පදපනකුත්, ගළවළනු මලි ඳළටවුන් 8පදපනකුත් දීරහ 
ිකපඵනහ. ආන්ඹහිකක යටරට තභයි පිරික  තුන් දීරහ 
ිකපඵන්පන්. චීනඹටත්, ජඳහනඹටත්, ඒ හප භ භළද පඳයනග 
යටක් න ඉයහනඹටත් ඒ තුන් රඵහදී ිකපඵනහ. ඒ හප භ 
ගළවළනු තුන් 8පදපනක් නසීරන්තඹට ව යුපය පීඹ යටරට 
දීරහ ිකපඵනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, පභභ මලි ඳළටවුන් විපද්ල යටරට තෆගි 
ලපඹන් පදනපකොට විපලේපඹන්භ මප් කළභළත්ත මනු මලි 
ඳළටවුන් නඹ යුතුයි රීඹරහ භභ ගරු තභිකතුභහට පඹ ජනහ 
කයනහ. කපවභ නළතු ඒ මඹට තවිල්රහ පත යරහ පගන ඹන්න 
මසථහ පදන්න කඳහ රීඹන කක මපි පම් පරහපේ භතක් 
කයනහ. පභොකද, කඹ reproduction  - නළත තික රීරීපම්- 
ජහනරට පරොකු ප්රලසනඹක් පන්න පුළුන්. මද ීලරෆ මලි තතුන් 
පඵ න සථහනඹක් වළටිඹට තභයි මඳට මලි මනහථහගහයඹ 
වඳුන්න්න පුළුන් පන්පන්. ඒ හප භ මපි දන්නහ,- 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් කහරඹ මන්. 
 

ගු වන්දිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු බහඳිකතුභනි, භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් රඵහ පදන්න.  

පඳයවළයරට මලය මලි රඵහ පදන්න මප් ගරු තභිකතුභහ 
විලහර කර්තයඹක් කයනහ. ඒ මනු මලි 35පදපනක් ඳභණය 

පඳයවළයරට ඹන්න පුරුදු කයරහ රඵහ පදන්න කටයුතු කය 

ිකපඵන ඵ මපි දන්නහ. ඒක ඉතහභ පවො පදඹක්. වළඵළයි, ඒ 
කර්තය කයන පකොට යඹුක්කන ප්රපද්ලපඹන්භ ඉඩභක් 

පොඹහපගන ඒ ම්ඳත යඹුක්කන ප්රපද්ලඹ තුශභ කපවභ නළත්නම් 
කෆගල්ර නස්රික්කඹ තුශභ  යහ තඵන්න කටයුතු කපශොත් 

පවොයි රීඹරහ මපි පඹ ජනහ කයනහ. 

මහන ලපඹන්, භභ පම් කහයණයඹත් රීඹන්න ඕනෆ. ඳසුගිඹ 

කහනුපේ - ඳසුගිඹ ආණ්ඩු කහරපේ - පම් යපේ තුන් පනත් 

යටරට පගන ඹනහ මපි දළක්කහ. විපලේපඹන්භ ඒ නිලහචය 
තුන්. වුරන් හප  තුන් පනත් යටරට පගන ගිඹහ. ඒ 

තුන් කභ යටලින් ක රදී ගත්තහද, නළත්නම් හුභහරු කශහද 
රීඹරහ මපි දන්පන් නළවළ. වළඵළයි ගරු බහඳිකතුභනි, කදහ ඒ පද් 

වුපණ් පකොපවොභද?  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට නිඹක ත කහරඹ දළන් මන්. දළනටභත් විනහඩි 

පදකක් ළඩිපඹන් කථහ කයරහ ිකපඵනහ. 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු වන්දිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් රඵහ පදන්න, ගරු බහඳිකතුභනි. 

ඒ තුන් කළරපඹන් මල්රරහ තභයි මයපගන ගිපේ. වළඵළයි, 

පදළනි ඳයම්ඳයහපන් පඵ වුණු පතක් පනපභයි පගනිච්පච්. ගරු 

තභිකතුභනි, පම් කරුණු පකපයහිත් ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු 

කයන්නඹ රීඹහ ඉල්රහ න්ටිනහ. ගරු බහඳිකතුභනි, භට කහරඹ 

රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට පඵපවවින් සතුිකන්ත පක න් භප  

චන සල්ඳඹ මන් කයනහ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශගට, ගරු ආනන්ද කුභහයන්රි භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු නේ. එම්. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

භට විනහඩි ී ඹක් ිකපඵනහද, ගරු බහඳිකතුභනි. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 3ක කහරඹක් ඳභණයයි ිකපඵන්පන්. 

 
[ප.බහ. 11.47] 

 

ගු නේ. එම්. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගරු බහඳිකතුභනි, මීට කලින් රීඹළවුණයහ හප  ගරු ගහක ීම 

ජඹවික්රභ පඳපර්යහ භළිකතුභහ පජයසා මභහතයයපඹක් හප භ 

විපලේපඹන්භ සබහධර්භඹටත් පඵොපවොභ ආදයඹ කයන මපඹක්. 

ඒ හප භ මප් නස්රික්කඹ නිපඹ ජනඹ කයන ගරු සුපම්ධහ 

ජී. ජඹපේන භළිකනිඹ නිපඹ ජය තභිකතුක ඹ ලපඹන් කටයුතු 

කයනහ. ගරු බහඳිකතුභනි, මප් නස්රික්කඹ නිපඹ ජනඹ කයන 

ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණයපේකය භන්ත්රීතුභහ රීේහ හප , ඳසු 

ගිඹ මවුරුද්පද් මඩු ඳහඩු වුණයහ නම් ඒහ නිළයන කයපගන ඉනරිඹට 

යුතු ඵ මපිත් විලසහ කයනහ. විපලේපඹන්භ පම් විඹ පිළිඵ 

ඹම් දළනුභක් තික විද්තුන් මප් යපේ ඉන්නහ නම්, ඒ මඹත් 

ම්ඵන්ධ කය පගන කභ ප්රලසනරට විඳුම් පොඹහ ගන්න මලයයි 

රීඹන කහයණයඹ භහ මුලින්භ භතක් කයනහ.  

ඳසුගිඹ මවුරුද්පද් ව පම් මවුරුද්පද් ජහිකක පන දයහන 

නයමන්න ගිඹ පිරිපේ විලහර පනක් පරහ ිකපඵනහ; විලහර 

ළඩි වීභක් පරහ ිකපඵනහ. උදහවයණයඹක් වළටිඹට Horton 

Plains ගනිමු. භහ වළභ පරහපේභ තභිකතුභහත් කක්ක කථහ 

කයන්පන් Horton Plains ගළනයි. ඳසුගිඹ මවුරුද්පද් පව ර්ටන් 

තළන්නට පද්ශීඹ ංචහයකපඹ  1,73,000කුත්, විපද්ශීඹ 

ංචහයකපඹ  66,000කුත් ගිහින් ිකපඵනහ. පම් මවුරුද්ද න 

පකොට කභ ප්රභහණයඹ 2,22,000ක් ව 1,01,000ක් දක්හ ළඩිපරහ 

ිකපඵනහ. නමුත් ගරු බහඳිකතුභනි, ංචහයකඹන් වළටිඹට කභ 

ප්රපද්ලරට ඹන මඹට මලය මලික ඳවසුකම් ටිකත් මඳට 

පදන්න ඵළරි නම් ඒ තුළින් මපි මුදරක් වම්ඵ කය ගත්තහට ඳභණයක් 

ළඩක් නළවළ. මපි මිකවිලහර මුදරක් විපද්ශීඹ ංචහයකඹන්පගන් 

මඹ කයනහ. පම් මවුරුද්පද් පභයටට ඳළක ණි 1,01,000ක් ව 

ංචහයකඹන්පඹන් රුපිඹල් ක ලිඹන 226ක් මපි යජඹට -භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹට- රඵහදීරහ ිකපඵනහ. කභ මුදල් ප්රභහණයපඹන් මඩු 

ගණයපන් න්ඹඹට 25ක්ත් ඒ ප්රපද්ලරට ආපඹ ජනඹ කයන්න 

මලයයි. පභොකද, භහ පව ර්ටන් තළන්නට ගිඹ පරහපේ භටභ 

රේජහ හිතුණයහ. විපද්ල ංචහයකපඹ  පඵොපවොභ කරරීරීපභනුයි 

 කථහ කයන්පන්. ඒ මඹට මලය මලික ඳවසුකම් ටිකත් නළවළ. 

ළන්රීළි ඳවසුකම්ත් මපි ඒ ප්රපද්ලපේ වදරහ නළවළ. ඒ ගළන භහ 

කනගහටු නහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, පම් විනහඩි පදක-තුන පව  භහ ඉල්රහ 

ගත්පත් විපලේපඹන්භ පම් කහයණයඹ ගළන රීඹන්නයි. මලි-ක නිස 

ගළටුභ නිහ මප් නස්රික්කපේ ජනතහ ඵරත් පේ පීඩහ විඳිනහ. 

භවය පරහට ක නිසසු ඳළඹ ගණයන් ඳහයල්ර යසිකඹහදු 

නහ. මප් නස්රික්කඹ නිපඹ ජනඹ කයන ගරු ඳද්භ උදඹලහන්ත 

ගුණයපේකය භන්ත්රීතුභහ රීේහ හප , මහිංක දරුප  ඳහරට 

ඹන්න උපද් ඳහන්දය ඳවභහයට, වඹට ඳහයට ඵළසහභ මලින් ඒ 

දරුන් ඔවුන්ප  පදභවුපිඹන් ඉනරිපේදීභ ඳහගහ භයහ දභනහ. ඒ 

තුළින් තිකන ජයඹ නිහයි, කභ පදභේපිපඹ  භව ඳහයට තවිත් 

උද්පඝ ණයඹ කයන්පන්. භව ඳහයට තවිල්රහ ඳළඹ 4-5 කක නගට 

ඳහයල් වපගන ක නිසසු උද්පඝ ණයඹ කයනහ. ඒ ක නිසුන්ප  

ඳළත්පතන් ඵළලුහභ, උද්පඝ ණයඹ කයන කපක් හධහයණයඹක් 

ිකපඵනහ. පභොකද, ඒ ක නිසුන් පභඳභණය කහරඹක් කභ ප්රලසනඹට 

විඳුභක් පොඹහගන්න උත්හව කශත්, විඳුභක් රළබී නළවළ. ඒ 

නිහ ඒ උද්පඝ ණය කයන්පන්, විපලේපඹන්භ පභඹට ග රී 

යුත්තන්ප  තස මරින්න පන්න පුළුන්.  

ඒ විතයක් පනොපයි. පම් ල් මලි ප්රලසනඹ නිහ නජීවී 

නිරධහරි භවත්රුත් ඉතහභත් මසීරු තත්ත්ඹට ඳත්නහ. 

පභොකද, ඒ මඹට මලික ඳවසුකම් ටික නළික නිහ. ගරු සුපම්ධහ ජී. 

ජඹපේන භළිකනිඹ රීේහ හප භ, නජීවී නිරධහරින්ට කථහ 

කශහභ රීඹන්පන්, "මඳට මලය නිරධහරි භවත්රු නළවළ"යි 

රීඹන කකයි. කපවභ නම් මපි නිරධහරි භවත්රු ඳත්කයන්නත් 

ඕනෆ, මලය ඳවසුකම් ටික පදන්නත් ඕනෆ. භවය විට ඒ නිරධහරි 

භවත්රුන්ට මලය තළනට මලය පරහට ඹන්න 

හවනඹක්ත් නළවළ. කභ නිහ විපලේපඹන්භ පම් කහයණයඹ ගළන 

ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ.  

ගරු නිපඹ ජය තභිකතුක ඹ රීේහ, ඒ රඵහපදන න්න මුදර පම් 

න පකොට රුපිඹල් රක්ඹරීන් ළඩි කය ිකපඵනහඹ රීඹරහ. 

නමුත් මඳට දීරහ ිකපඵන මඹ ළඹ කථහ තතුශත් CD  තළටිපේ භහ 

දළක්කහ, ඒ න්න මුදර රුපිඹල් රක් ඳවක් දක්හ ළඩි කයනහඹ 

රීඹහ වන් වී ිකපඵන ඵ. ඒ න්න මුදර ළඩි කයන කක 

හධහයණයයි තභයි. නමුත් රංකහපේ ප්රපද්ල ගණයනහක ජනතහ 

පම් ප්රලසනඹට මුහුණය පදන නිහ මීට ඩහ ඳළවළනලි වහ ිකයහය ළඩ 

පිළිපශක් කස කයන්න ඕනෆ. භහ කලින් රීේහ හප  ඒ වහ 

විද්ත් න්ඹලුපදනහප භ මදවස රඵහපගන ළඩ පිළිපශක් කස 

කයන්න ඕනෆඹ රීඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, භහ පම් කහයණයඹත් භතක් කයන්න ඕනෆ. 

මපි විදුලි ළටල් ගළහුහට ළඩක් නළවළ, ඒහ නඩත්තු පන්පන් 

නළත්නම්. ඒහ නඩත්තු කයන්න බහය පදන්පන් CDF - Civil 

Defence Force - කකටයි. ඒ භවත්රුන්ට පම් පිළිඵ 

මපඵ ධඹක් නළවළ. ඒ මඹට ිකපඵන්පන් ඹර් කකක් කළඩුණයහභ 

වි කයන කක විතයයි. ඒ තුළින් පම් ප්රලසනඹට විඳුභක් 

රළපඵන්පන් නළවළ. පඵොපව  විට පඵොපවොභ පල්න්පඹන් මපි 

රීඹනහ, "වරි මපි ළට ගළහුහ. නමුත් ඒහ නඩත්තු පන්පන් 

නළවළ"යි රීඹරහ.  

විපලේපඹන්භ මප් ගරු නිපඹ ජය තභිකතුක ඹ දන්නහ, මප් 

ප්රපද්ලපේ කක කරහඳඹක් ලුණුගම්පපවය පන දයහනඹ, මපනක් 

ඳළත්පතන් ඹහර පන දයහනඹ, තත් ඳළත්තරීන් උඩර 

පන දයහනඹ ිකපඵන්පන් රීඹරහ. හකච්ඡහකට ගිඹත් භවය 
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පරහට නිරධහරි භවත්රුන් න්ඹලුපදනහභ ම්ඵන්ධ 

පනොවුපණයොත් මඳට පම් ප්රලසනරට විඳුභක් පොඹහ ගන්න ඵළවළ. 

පදළනි කහයණයඹ පම්කයි. ඒ මඹට මලය ඳවසුකම් නළික නිහ ඒ 

කටයුත්ත වරිවළටි ඉසට න්පන් නළවළ.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට පන්කය ිකපඵන කහරඹ මහනයි, ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගු නේ. එම්. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri)  
භට ත තත්ඳය ිකවක් පදන්න, ගරු බහඳිකතුභනි. 

මපි මලි-ක නිස ගළටුභ ගළන කථහ කයනහ. භහ කක 

උදහවයණයඹක් රීඹන්නම්.  

ඳළල්ත්ත සීනි භහගපම් පගොවි භවත්රු මිකවිලහර 

පීඩනඹකට ඳත් න්ටිනහ. දළන් මවුරුදු ිකවක ඳභණය කහරඹක න්ට 

පම් ආඹතනඹ ඳත්හ පගන ඹනහ. පම් ආඹතනඹට උක් ඳඹන 

පගොවි භවත්රු භහ 12ක් ිකසපේ ගහ කයන තභන්ප  උක් 

ගහ කක දරීන්- පදකරීන් ම්පර්ණයපඹන්භ විනහල පනහ, 

මලින්පගන් න්දුන වහනිඹ නිහ. පම් ම්ඵන්ධපඹන් මීට කලිනුත් 

ගරු තභිකතුභහට භතක් කය ිකපඵනහ. ඒ පගොවි ජනතහට ජීත් 

පන්න භහර්ගඹක් නළවළ. ඒ මඹ දහකහලිකභ ඒ ආඹතනපේ 

ණයඹකරුන් ඵට ඳත්පනහ. ඒ නිහ පගොවි භවත්රුන්ට 

න්දුන වහනිඹට පභොන ක්රභඹරීන් පව  න්න මුදරක් රඵහදීභ 

වහ ළඩ පිළිපශක් කස කයන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයක් පනොපයි. මපි ඹභක් කයනහ නම්, කඹ ක්රිඹහශීලී 

කයන්න ඕනෆ. ඒ වහ උදහවයණයඹක් තභයි, පණයගර 

යහඳහයපේ මපි වදරහ ිකපඵන විදුලි ළට, ප්රධහන භහර්ගඹ ව මපි 

ඳනංචි කයව පගොවි භවත්රුන්. උක් ගහ පභවහ ඳළත්පත් 

ිකබුණයත්, උඩර පන දයහනපඹන් කන මලි ටික පණයගරට 

කන්පන් නළවළ. කපවභ නම් ක්රිඹහශීලී ළඩ පිළිපශක් ක්රිඹහත්භක 

කයන්න කයන්න පුළුන්. ඒ වහ උනන්දු ිකපඵන්නත් ඕනෆ, ඒ 

මලයතහ ඳළවළනලි පත්රුම් පබ්රුම් කයගන්නත් ඕනෆ.   

ගරු තභිකතුභහ පම් ගළන විලහර උනන්දුරීන් ළඩ කටයුතු 

කයනහ. කතුභහටත්, නිපඹ ජය තභිකතුක ඹටත් ඒ පගෞයඹ හික  

පනහ. පකොයි තයම් මලයතහ ිකබුණයත් මලික ඳවසුකම් 

පදන්පන් නළත්නම්, මුදල් ප්රභහණයඹ රළපඵන්පන් නළත්නම් කතළන 

විලහර ගළටලුක් ිකපඵනහඹ රීඹන කහයණයඹ භතක් කයක න්, පම් 

මසථහ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට සතුිකන්ත පක න් භහ නිවඬ 

පනහ. පඵොපවොභ සතුිකයි. 

 

[தொ.த. 11.52] 

 

ගු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌ றசரபர் அர்கசப, இன்த மடதததகறன்ந 

லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சு, 

கரற அமச்சு ஆகறற்நறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண 

குலறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு சதசுற்கு 

ரய்ப்தபறத்மக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். 

அவ்ரசந, லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் 

அமச்சர் அர்கலக்கும் ரன் ன்நற கூநசண்டும். ரங்கள் 

கடந் வு தசனவுத் றட்டக் கரனத்றலிதந்து உங்கபறடம், 

"லங்கள் கறக்கு ரகரத்துக்கு தமக சண்டும்; 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன இதக்கறன்ந ணசலரசறகள் 

தரடர்தரண தறச்சறமணகமப சரறல் ந்து தரர்க்கசண்டும்" 

ன்த தன டமகள் சகட்டுக்தகரண்டற்கு அம, லங்கள் 

து ரட்டத்துக்கு தமகந்து, அங்குள்ப க்கள் 

தறறறறகசபரடும் அச அறகரரறகசபரடும் சதசற, சறன 

டடிக்மககமப சற்தகரண்டீர்கள். அதுரத்றல்ன, 

இந் வு தசனவுத்றட்டம் தரடர்தரண றரத்றல் ரங்கள் 

உமரற்தம்ததரலது, இச்சமதறல் இதந்து, ங்கபது 

கதத்துக்கமபச் சரறரண தொமநறல் தசறடுத்து, அது 

தரடர்தரண குநறப்தைக்கமப டுப்தது ரத்றல்ன, 

உடதக்குடன் ங்கபது சகள்றகலக்குப் தறல்கமபத்ம் 

குந் தொமநறசன தகறன்நலர்கள். அற்கரக ரன் இந் 

இடத்றசன தகப அமச்சர் அர்கலக்கு  லண்டும் 

ன்நறமத்ம் தரரட்டுக்கமபத்ம் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன். 

இன்த இந் ரட்டிசன தன ரட்டங்கபறல் 

ணசலரசறகலக்கும் ணறர்கலக்குறமடறல் சரல்கள் 

இடம்ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நண. இவ்ரநரண 

சரல்கபறன்சதரது, ரங்கள் ணசலரசறகமபப்  

தரதுகரக்கறன்ந அசசமபறல், ணறர்கமபத்ம் 

தரதுகரக்கசண்டும் ன்தது றக தொக்கறரண றடரகும். 

தணன்நரல், இது உறதடன் சம்தந்ப்தட்ட றடம். 

இற்குப் ததரதப்தைரய்ந்ரக தகப  அமச்சர் 

அர்கள் இதக்கறன்நலர்கள். இவ்றண்டு ப்மதத்ம் 

சரந்ரண தொமநறல் சதறக்தகரண்டு தசல்தன்தது 

உண்மறசன கடிணரண தசற்தரடுரன். இதந்ரலும், 

ற்ததரலது லங்கள் உங்கலமட அமச்சு தரடர்தரக தன 

தைற றட்டங்கமபக் தகரண்டுந்றதக்கறன்நலர்கள். அத்மக 

றட்டங்கமபக் கரனம் ரறக்கரல் றமரக 

மடதொமநப்தடுத்றணரல், றச்சரக ங்கபரல் 

ணசலரசறகபறன் உறர்கமபத்ம் ணறர்கபறன் 

உறர்கமபத்ம் தரதுகரத்துக்தகரள்ப தொடித்ம்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டரணது, ந்து இனட்சத்துக்கும் 

சற்தட்ட க்கள் ரலகறன்ந எத ததரற ரட்டரக 

இதக்கறன்நது. இந் ரட்டத்றல் கறட்டத்ட்ட 14 தறசச 

தசனகப் தறரறவுகள் இதக்கறன்நண. இந் 14 தறசச 

தசனகப் தறரறவுகபறல் கறட்டத்ட்ட 8 தறசச தசனகப் 

தறரறவுகபறல் ரமணத் ரக்குல் அறகரக இதக்கறன்நது. 

அரது தல்னரதபற, வுலவு, நரவூர்ப்தற்த, 

தட்டிப்தமப, கறரன், ரகம, ஏட்டரடி, ரமச்சசமண 

ன்ந மகறல் இதக்கறன்ந 14 தறசச தசனகப் தறரறவுகபறல் 

கறட்டத்ட்ட ட்டு தறசச தசனகப் தறரறவுகபறல் ரமணறன் 

ரக்குல், ரமண - ணற சரல்கள் அறகரறத்றதக்கறன்நண. 

மண தறசச தசனகப் தறரறவுகபறலும் ஆங்கரங்சக அன் 

ரக்குல்கள் இதக்கத்ரன் தசய்கறன்நண. ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல், ரமணத் ரக்குல்கபறணரல் 2015இல் 11 

சததம் 2014இல் 7 சததம் உட்தட கடந் 5 தட 

கரனத்துக்குள் தரத்ரக 54 சதர் உறரறந்றதக்கறநரர்கள்; 

கறட்டத்ட்ட 20 சதர் றகவும் சரசரண கரங்கலக்கு 

உள்பரக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள்; 673 வீடுகள் தொலமரகச் 

சசரக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அசசமபறல் கூடுனரண 

தறர்ச்தசய்மகக் கரறகபறல் றசரம் தரறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது ன்தமத்ம் இந் இடத்றல் ரன் 

தறவுதசய்துதகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.   

1159 1160 

[ගරු පේ. කම්. ආනන්ද කුභහයන්රි භවතහ] 
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அதுரத்றல்ன, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன ண 

தரறதரனணத் றமக்கபத்துக்கு 3 அலுனகங்கள்ரன் 

இதக்கறன்நண. ட்டக்கபப்மத மப்தடுத்ற ஏர் 

அலுனகதொம் கறரன் தகுறம மப்தடுத்ற ஏர் 

அலுனகதொம் தல்னரதபறப் தகுறம மப்தடுத்ற ஏர் 

அலுனகதொம் இதக்கறன்நது. எவ்சரர் அலுனகத்றலும் 

குமநந்து 7 சதர்ரன் தொலச உத்றசரகத்ர்கபரகக் 

கடமரற்தகறன்நரர்கள். எவ்சரர் அலுனகத்துக்கும் 

ற்கரலிக அடிப்தமடறசன னர 4 சதர் 

சசர்த்துக்தகரள்பப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். இதந்ரலும், அங்கு 

ஆபறப் தற்நரக்குமந ன்தது தரரற தறச்சறமணரக 

இதக்கறன்நது. தகௌ அமச்சர் அர்கள் இந் ஆபறப் 

தற்நரக்குமந றடத்றசன கூடுனரண கணத்மச் தசலுத் 

சண்டுதணக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநரம்.  ரங்கள் 

ட்டக்கபப்தறற்கு தமக ந்றதந்சதரது அது தரடர்தரண 

சகரரறக்மககமப ரங்கள் தொன்மத்றதந்சரம். இங்கு சதசற 

சஜ.ற.தே. உதப்தறணர் தகப றயரல் கனப்தத்ற 

அர்கள்கூட ஆபறப் தற்நரக்குமந தற்நற ன்தமட 

கதத்துக்கமபத் ங்கலக்கு டுத்துமத்றதந்ரர். இது 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்கு ட்டும் உரறத்ரண றடல்ன, 

ரமணத் ரக்குல்கள் இடம்தததம் அசகரண 

தகுறகபறலுள்ப அலுனகங்கபறல் இந் ஆபறப் 

தற்நரக்குமந இதக்கறன்நது.  

சலும், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலுள்ப எவ்சரர் 

அலுனகத்துக்கும் இதக்கறன்ந எத ரகணத்துக்கு எத  

சரறரன்  இதக்கறன்நரர். அர் கடமக்கு ரறட்டரல் எத 

தகுறறலிதந்து இன்தணரத தகுறக்குப் தன  கறசனரலற்நர் 

தூத்மத் ரண்டி சதமகறல் தசல்ற்கு தன 

றசம் டுக்கறன்நது. அரது, அந்ச் சரற லீவு 

டுத்துறட்டரல் ரகணத்ம ஏட்டுற்கு ஆட்கபறல்மன. 

ஆகச, ரகண சரறகள் அங்கு சனறகரக றறக்கப்தட 

சண்டும். அசசமபறசன, தல்னரதபற அலுனகத்றல் 

இதக்கறன்ந ரகணம் றகவும் உமடந் றமனறலும் இங்க 

தொடிரலும் இதப்தரக தகௌ உதப்தறணர் எதர் இங்கு 

சதசும்சதரது தசரன்ணரர். அங்கு சமன தசய்கறன்ந 

உத்றசரகத்ர்கள் எத தைற ரகணத்ம சண்டி 

றற்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக, ண தரறதரனணத் 

றமக்கபத்றன் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்குப் 

ததரதப்தரக இதக்கறன்ந உத்றசரகத்ரண சுசஷ்குரர் 

அர்கமப ரன் இந் இடத்றசன தரரட்டுகறன்சநன். 

அறகரரறகள் குமநரக இதந்ரலும் அதமட 

மனமத்துத்றன்கலழ் அர்கள் றகவும் சறநப்தரகச் 

தசற்தடுமப் தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. அர்கள் 

ங்கமப அர்ப்தறத்துச் தசற்தடுகறன்நரர்கள்; ங்கலமட 

உறமப் தம் மத்து அர்கள் சமன தசய்கறன்நரர்கள்.  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்மப் ததரதத்பறல் ரரந்ம் 

7,000 தடிகள் சமப்தடுகறன்நண. இப்ததரலது 3,000 

தடிகள்ரன் கறமடக்கறன்நண. ஆகச, ங்கலமட 

அமச்சுக்கூடரக அந் தடிகபறதமட ண்றக்மகம 

லங்கள் அறகரறத்துக் தகரடுக்கசண்டுதன்த இந் இடத்றல் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். அத்சரடு, ரகம, தசங்கனடி, 

தட்டிதப்தை, கறரன் ஆகற ரன்கு தறசச தசனகங்கபறசன 

றன்சர சலி அமப்தது தரடர்தரண றடம் 

தொக்கறரணரக அமகறன்நது. குநறப்தரக, 156 

கறசனரலற்நதக்கு றன்சர சலிம அமக்க 

சண்டிறதக்கறன்நது. அது தரடர்தரண proposal ல்னரம் 

உங்கலமட அமச்சுக்கு அதப்தப்தட்டிதப்தரக ரன் 

றமணக்கறன்சநன். தகௌ அமச்சர் அர்கள் இந் 

றடத்றசன றகவும் அரணரகவும் சகரகவும் 

தசற்தட்டு ஜணரற ரத்றற்குள் இந் 156 கறசனரலற்நர் 

றன்சர சலிம அமப்தற்கரண றறமப் 

தததற்கரண டடிக்மககமப சற்தகரள்பசண்டுதண 

இந் உரற சமதறசன ரன் றரகக் சகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன்.  

அது ரத்றல்ன,  ணசலரசறகள் றமக்கபத்றன் 

அலுனகங்கபறசன சசகர சதோகத்மச் சசர்ந் சறங்கப 

தரற சதசுகறன்நர்கள்ரன் சமன தசய்கறன்நரர்கள். 

ரமணத் ரக்குலுக்குள்பரகறன்ந க்கள் அந் 

அலுனகங்கலக்குத் தரமனசதசறதோனம் தரடர்தைதகரள்லம் 

ததரலது அர்கள் சறங்கபத்றசன சதசுகறநரர்கள். ஆணரல், 

இர்கலக்குச் சறங்கபம் தரறரது. கறரப் தைநங்கபறலிதந்து 

தரடர்தைதகரள்கறன்ந க்கள் றறல்ரன் சதசுரர்கள். 

ஆணரல், அங்குள்ப உத்றசரகத்ர்கலக்கு றழ் தரறரது. 

ணச, தரறசரர்ந் தறச்சறமணத்ம் அங்கு இதப்தணரல் 

உத்றசரகத்ர்கலக்கும் க்கலக்குறமடச கதத்து 

தொண்தரடுகள் ற்தடுகறன்நண. ரமணத்  ரக்குலுக் 

குள்பரகறன்ந ரங்கள் அந் அலுனகத்றற்கு 

தரடர்தைதகரள்லம்சதரது அர்கள் ங்கலக்குச் சரறரண 

தறல்கமபத் றல்மனதன்த க்கள் தறறறறகபரகற 

ங்கபறடம் அர்கள் ந்து தொமநறடுகறன்நரர்கள். தகௌ 
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வீத்றற்குசல் றழ் தரறமப் சதசுகறன்ந க்கள் 

இதப்தணரல் வுதசய்து லங்கள் அமணக் கதத்றதனடுத்து 

றழ்தரற சதசக்கூடி உத்றசரகத்ர்கமப அவ்றடத்றல் 

றறக்க சண்டும். தணன்நரல், அது உறசரடு 

சம்தந்ப்தட்ட றடம், எத கறரத்றசன இவு சமபறல் 

ரமணகள் ந்து றற்கும்ததரலது அர்கள் அச அசரக 

அர்கலக்கு அமப்ததடுத்தும் அந் உத்றசரகத்ர்கள் 

அவ்றடத்றற்கு ரறட்டரல் அங்கு தரரற உறரதத்து 

இடம்தததம். அவ்ரத உறரதத்து இடம்ததற்ந 

சம்தங்கலம் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் டந்றதக்கறன்நண. 

இதந்ரலும், அந் ணசலரசறகள் றமக்கப 

உத்றசரகத்ர்கசபரடு ரங்கள் சசர்ந்து தசற்தடுகறன்சநரம் 

ன்தமத்ம் கூநறக்தகரள்கறன்சநன். ஆகச, றழ் தரற 

தரறந் உத்றசரகத்ர்கமப றறப்தறல் ரங்கள் கணம் 

தசலுத்சண்டும்.   

அசசமபறசன இன்த றன்சர சலிகமபமத் 

ரலும் தடிகமபப் சதரட்டரலும் ரமணகமப 

தொலமரகக் கட்டுப்தடுத் தொடிரலிதக்கறன்நது. ஆகச, 

ரன் இந் இடத்றசன எத சகரரறக்மகம 

தொன்மக்கனரதன்த றமணக்கறன்சநன். ற்தகணச 

ரங்கள் கறர ட்டங்கபறசன இதக்கறன்ந இமபஞர்கமபத் 

தரறவுதசய்து அர்கலக்குப் தறற்சறகமப 

ங்கசண்டுதன்ந சகரரறக்மகம தொன்மத்றதந்சரம். 

தகப அமச்சர் அர்கள் இந் அமச்மசப் 

ததரதப்சதற்ந தறன்தை அந்க் சகரரறக்மகம ற்த, அற்குரற 

டடிக்மககமப சற்தகரண்டீர்கள். அற்கறங்க, 

இப்சதரது கறர ட்டங்கபறசன இமபஞர்கமபத் 

தரறவுதசய்து அர்கலக்கரண தறற்சறகள் ங்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண.  அற்கரக உங்கலக்கு ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். ஆகச, அந் ரமணகமபத் 

துத்துற்குரற தறற்சறபறக்கப்தட்ட இமபஞர்கலக்கு 

சர எதறத்றல் எத தகரடுப்தணமப்  

ததற்தக்தகரடுப்தற்குத் ரங்கள் ஆண தசய்சண்டும் 

ன்தமத்ம் ரன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.   
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அசசமப, இந் ரட்டிசன ரமணம எதர் 

தகரன்நரல் அற்கு 2 இனட்சம் தௐதரய் தொல் 5 இனட்சம் 

தௐதரய் ம அதரம் தசலுத்சண்டுதன்தம் 5 

தடங்கள் தரடக்கம் 10 தடங்கள் ம 

சறமநத்ண்டமணதன்தம் தசரல்னப்தடுகறன்நது. ஆணரல், 

ரமண ணறமணக் தகரன்நரல் அரறன் குடும்தத்றற்கு 

ஏரறனட்சம் தௐதரய் ங்கப்தட்டது; அது ற்சதரது 2 இனட்சம் 

தௐதரய்ம  அறகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகச, இந் 

றடத்றசன ரமணகபறணரல் தகரல்னப்தடுகறன்ந ணற 

உறர்கலக்கரண இப்தேடுகமப அறகரறக்கசண்டும்.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Hon. Member, yesterday I made a proposal for Rs. 

500,000 in that regard.  
 

ගු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Thank you very much.  

தகப அமச்சர் அர்கசப, ன்தமட இந்க் 

சகரரறக்மகமக் சகட்டு, அடுத் தடத்றலிதந்து ந்து 

இனட்சம் தௐதரய் தகரடுப்தரகக் கூநறறதக்கறன்நலர்கள். 

அற்கரக உங்கலக்கு லண்டும் ரன் ன்நற கூதகறசநன். 

அந்மகறல், இப்தேடுகலக்கரண தரமககமபக்  

கரனரறன்நற றச்சரக அறகரறத்துக் தகரடுக்க 

சண்டுதன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

அடுத்ரக, டக்கு, கறக்கறசன கரறகள் தரடர்தரண 

தறச்சறமண றகப்தததம் தறச்சறமணரக இதக்கறன்நது.  

குநறப்தரக இந் ரடு சுந்றம் ததற்ந கரனத்றலிதந்து கரற 

தரடர்தரண தறச்சறமண இதக்கறன்நது. அறலும் றட்டறட்ட 

குடிசற்நங்கள் டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறசன டந்து 

தகரண்டிதப்தம ரங்கள் தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

குடிசற்நம் ன்தது சத. குடிசதது ன்தது சத. 

இன்த டக்கறசனசர, கறக்கறசனசர இதக்கும் எதர் 

தகரலம்தறசன சறக்கறன்நரர், கரலிறல் சறக்கறன்நரர், 

அம்தரந்சரட்மடறல் சறக்கறன்நரர். இமணத்ரன் 

குடிசதது ன்த கூதசரம்.   

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri will 

now take the Chair. 
 
අනතුුල ගු නිනයෝජය  කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගු නේ.එම. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு சஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  

THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you continue with your speech. 

ගු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
லங்கள் கூநனரம் இன்த டக்கு, கறக்மகச் சசர்ந் றழ், 

தொஸ்லிம் க்கள் டக்கு, கறக்கறற்கப்தரல் மண 

ரட்டங்கபறல் சறக்கறன்நரர்கள் ன்த. அர்கள் 

குடிசற்நப்தடறல்மன; அர்கள் குடிசநறறதக்கறன்நரர்கள் 

ன்தம உர்ந்துதகரள்ப சண்டும். ஆணரல், த்த்ம் 

தொடிமடந் தறன்ணர் இன்தம் டக்கு, கறக்கறலுள்ப 

றதசகரமன, அம்தரமந, ட்டக்கபப்தை, தொல்மனத்லவு. 

வுணறர சதரன்ந ரட்டங்கபறசன றட்டறட்ட தொமநறசன 

குடிசற்நங்கள் டந்துதகரண்டுரன் இதக்கறன்நண. ஆகச, 

இவ்ரநரண குடிசற்நங்கள்தோனம் டக்கு, கறக்குப் 

தகுறமப் தர்வீகரகக்தகரண்டு ரழ்கறன்ந க்கள் தல்சத 

தறச்சறமணகமபத்ம் கரற இப்தைக்கமபத்ம் 

சந்றக்கசண்டி சூலிதக்கறன்நது. ஆகச, இந் 

'ல்னரட்சற'றலும் இவ்ரநரண றட்டறட்ட குடிசற்நங்கள் 

து தகுறகபறல் இடம்தததம ங்கபரல் ற்தக்தகரள்ப 

தொடிரது. ணச, அம இந் 'ல்னரட்சற' அசு கணத்றற் 

தகரள்பசண்டும் ன்தமக் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன்.   
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தட கரனத்றற்குள் கரற தரடர்தரக 17,896 

தொமநப்தரடுகள்  தறவு தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண. ரன் 

றமணக்கறன்சநன், இனங்மகறசன ந் எத ரகரத்றலும் 

கரற தரடர்தரக இவ்பவு தொமநப்தரடுகள் 

தறவுதசய்ப்தட்டிதக்கரது ன்த. து தகுறகபறல் 

றட்டறட்ட மகறசன அறகபரண குடிசற்நங்கள் 

இடம்தததணரல்ரன் இந்க் கரற சரர்ந் 

தொமநப்தரடுகள் இவ்பவு கூடுனரக ந்றதக்கறன்நண. 

17,896 தொமநப்தரடுகபறசன ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன 

1,256 தொமநப்தரடுகலம் அம்தரமந ரட்டத்றசன 9,453 

தொமநப்தரடுகலம் றதசகரமன ரட்டத்றசன 3,428 

தொமநப்தரடுகலம் தறரகறறதக்கறன்நண.  ஆகச, கரற 

அமச்சர் அர்கள் இந் றடத்றல் கணம் 

தசலுத்சண்டும்.   

ட த்ற ரகரத்றன் ததரனன்ணதம 

ரட்டத்மச் சசரோ்ந்ர்கபரக இதக்கனரம் அல்னது 

தரணரகமன ரட்டத்மச் சசரோ்ந்ர்கபரக இதக்கனரம், 

ரமக் குடிசற்தகறநரர்கள்? ன்ந சகள்றம ரங்கள் 

சகட்க சண்டும். அரது ங்கலமட தகுறகபறசன 

ரழ்கறன்ந சறங்கப க்கமபச் சறன குதகற சரக்கங்கமபக் 

கதத்றற்தகரண்டு சறனர் டக்கு, கறக்குப் தகுறறல் 

குடிசற்தகறன்ந தசற்தரட்மட ற்தக்தகரள்ப தொடிரது. 

அது சறங்கப க்கலக்கும் றழ் க்கலக்கும் இமடறசன 

தறச்சறமணம ற்தடுத்துகறன்ந எத றடரகும். 

அசசமபறல், சறங்கப க்கலக்கும் தொஸ்லிம் க்கலக்கும் 

இமடறசன எத தறச்சறமணம ற்தடுத்துகறன்ந 

றடரகவும் அது அமத்ம். ஆகச, இண ல்லிக்கம் 

தற்நற ரங்கள் சதசுகறன்ந இந்க் கரனகட்டத்றசன டக்கு, 

கறக்கறசன றட்டறட்டு டக்கறன்ந இவ்ரநரண 

குடிசற்நங்கள் றச்சரக இந் ல்னரட்சறறசன 

கமபப்தட சண்டும். அற்தக்கரண ந்தரத 

டடிக்மகக்கும் இந் அசு இடம் தகரடுக்கக்கூடரது 

ன்தம ரன் இந் இடத்றல் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன்.  

உண்மறசன டக்கு, கறக்கு தகுறகபறசன சர எத 

றத்றசன இன்த இடம்தததகறன்ந இத்மக றட்டறட்ட 
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குடிசற்நங்கமப, அங்கு இண றகறரசரத்றசன ட்டுன்நற, 

றர்கரனத்றல் அசறல் தறறறறத்துத்றலும் எத 

ரற்நத்ம ற்தடுத்துகறன்ந மநதொகச் தசற்தரடரகத்ரன் 

ரன் தரர்க்கறன்சநன். இந் ரட்டிசன இவ்ரநரக இணர, 

ர சரக்கம் தகரண்டு சறததரன்ம க்கமப சுக்க 

தொற்தடுகறன்ந எத ன்மரணது உண்மறல் இந் ரட்மட 

அதறறதத்ற சரக்கறக்  தகரண்டுதசல்னரது ன்தம றக 

தொக்கறரகக் கணத்றற்தகரள்ப சண்டும். 

சுந்றமடற்கு தொன்தை, ன், சுந்றமடந் அந்க் 

கரனப்தகுறகபறலும் இனங்மகமறடப் தறன்ணமடந்றதந் 

சறங்கப்தர், சனசறர சதரன்ந ரடுகள் இன்த வ்பசர 

பர்ச்சறமடந்றதக்கறன்நண. கரம் ன்ணதன்நரல், 

அந் ரடுகபறசன தல்லிணங்கமப, தன ங்கமபச் 

சரர்ந்ர்கள் ரழ்ந்ரலும் எதமதரதர் றக்கறன்ந, 

எததக்தகரதர் உரறமகபறல் றட்டுக்தகரடுக்கறன்ந 

ன்ம அர்கபறடம் கரப்தடுகறன்நது. அவ்ரநரண 

ரடுகமபப் தரர்த்து இந் ரட்டிலுள்பர்கள் தனற்மநத் 

றதத்றக்தகரள்ப சண்டிறதக்கறன்நது. கணடர சசத்ம 

டுத்துப்தரர்த்ரல், அங்கு ரக  சமதக்கு கரற, ததரலிஸ் 

அறகரங்கள் தகரடுக்கப்தட்டிதப்தமக் கரனரம். ஆணரல், 

இங்கு ரகர சமதக்கு கரற, ததரலிஸ் அறகரங்கமபக் 

தகரடுப்தது தற்நற சந்சகத்துடன் சறந்றக்கறன்நரர்கள்; 

தப்தடுகறன்நரர்கள். அந் ரட்டிசன தல்சததட்ட 

இணத்மச் சசரோ்ந், த்மச் சசரோ்ந் க்கள் 

ரழ்கறன்நரர்கள். அந் ரட்டிசன அர்கள் அமணதக்கும் 

சரண உரறமகள் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அந் 

மகறல் தகப கரற அமச்சரோ் அர்கலம் அசும் 

இந்த் றட்டறட்ட குடிசற்நங்கள் தற்நற றகவும் கணம் 

தசலுத்ற, அமண றதத்துற்கரண டடிக்மககமப 

சற்தகரள்ப சண்டும். 

சலும், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந எத 

தரரற தறச்சறமணரன் சய்ச்சல் ம தரடர்தரண 

தறச்சறமண. 1,70,000க்கும் சற்தட்ட ரடுகமபக் 

மத்றதக்கறன்ந கரல்மட பர்ப்தரபர்கள் - 

தண்மரபர்கள் இன்த அந் ரட்டத்றல் 

இதக்கறன்நரர்கள். அங்கு சய்ச்சல் ம இல்னரல் அர்கள் 

றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள். உரரக, 

ட்டக்கபப்தறலிதக்கறன்ந ரமண, றனத்ணடு சதரன்ந 

இடங்கள் சய்ச்சல் மகபரகும். ரமண ன்நரசன 

தந் தைல்மதன்த அர்த்ம். அவ்ரநரண இடங்கபறல் 

இன்த இரட தொகரம் அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நது; றகரம 

கட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. சறன றட்டறட்ட குடிசற்நங்கலம் 

அங்கு இடம்தததகறன்நண. தரம்தரறரக, கரனரகரனரக, 

தன தத தடங்கபரக அற்மந சய்ச்சல் 

மரகக்தகரண்டு ங்கலமட ரழ்ரரத்ம 

டத்றந் அந் க்கபரல் இன்த அந் இடங்கலக்குச் 

தசல்னதொடிரல் இதக்கறன்நது. இந் தடத்றசன அவ்ரத 

தசன்ந 30-40 ரடுகள் அங்சக சுட்டுக் 

தகரல்னப்தட்டிதக்கறன்நண. றசரத்சரடு இமந் இந் 

கரல்மட பர்ப்தறணரல் ஆறக்கக்கரண குடும்தங்கள் 

ங்கலமட ரழ்ரரத்மக் தகரண்டுடத்துகறன்நண. 

அணரல் அசரங்கம் இந் றடத்றல் றகவும் கணரகச் 

தசற்தட சண்டுதன்த கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  

கறக்கு ரகரத்றசன அம்தரமந ரட்டரக 

இதக்கனரம், றதசகரமன ரட்டரக இதக்கனரம், 

ட்டக்கபப்தை ரட்டரக இதக்கனரம், இந் 

ரட்டங்கபறல் ல்னரம் இந் ல்னரட்சறக் கரனத்றலும் 

இப்ததரலது அறகரறத் குடிசற்நங்கள் 

டந்துதகரண்டிதப்தம ங்கபரல் தரர்க்கக்கூடிரக 

இதக்கறன்நது. அண்மறசன ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன 

தட்டிப்தமப தறசசத்றற்குட்தட்ட தகுறறசன ங்கபர 

றகரரறதற அம்தறட்டி சுத்ண சர் அர்கள், சத 

இடங்கபறல் சுதொகரண இல்தை ரழ்க்மக ரழ்கறன்ந சறங்கப 

க்கமபத் தூண்டி, அர்கமப அமத்துந்து றழ் 

க்கலமட தர்வீகக் கரறறசன குடிசற்ந தொற்தட்ட 

தசற்தரடு தற்நற லங்கள் சகள்றப்தட்டிதப்தேர்கள், இந் 

உனகச றக்கறன்ந எத ம்ரன் ததௌத் ம், அதுவும் 

சசரதற சர் சதரன்ந றகச் சறநந் ணறர்கள் ரழ்ந் இந்ப் 

தறறல், தட்டிப்தமப தறசச தசனரபர் எத ததண்ற 

ன்தம் தரர்க்கரல் அந்த் சர் சதசற தூம 

ரர்த்மகள், கறர சசகதடன் டந்துதகரண்ட றம் 

சதரன்நண கண்டிக்கத்க்கரகும், இந் ல்னரட்சறறசன 

இத்மக சம்தங்கள் இடம்தததது றகவும் 

சமணக்குரறரகும். இவ்ரநரண தசற்தரடுகமபத் 

டுத்து றதத் சண்டும். இது தொக்கறரண றடரகும்.   

அதுரத்றல்ன, தைணரம கறக்குப் தகுறரணது றழ் 

க்கள் தரம்தரறரக ரழ்ந்துந் தகுறரகும். அந் 

தகுறறல் றழ் க்கலக்குரற 11 க்கர் கரறறசன இன்த 

றட்டறட்டு றகரம றதப்தட்டிதக்கறன்நது; இரட 

தொகரம் அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இவ்ரநரண 

தசற்தரடுகலம் குடிசற்நங்கலம் இந் ரட்டிசன 

கமபப்தட சண்டுதன்த ரன் லண்டும் கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்சநன். சத தகுறகபறலிதந்து தகரண்டுந்து 

அங்கு குடிசற்தகறன்நர்கலக்கு 1-2 க்கர் கரறத்ம் 

ங்கப்தடுகறன்நது.  

இந் ரட்டுக்குரற மனக க்கமப 

டுத்துக்தகரள்லங்கள்! இந் ரட்டிசன ல்னரட்சற ற்தட்டு 

இப்சதரது இண்டு தடங்கபரகறன்நண. 100 ரள் 

சமனத்றட்டத்றல் மனக க்கலக்கு 07 சதர்ச்சஸ் கரற 

தகரடுக்கப்தடும் ன்த கூநப்தட்டது, அந்க் கரறகூட 

இன்த தொலமரகக் தகரடுக்கப்தடறல்மன, தகரலம்தறல் 7 

சதர்ச்சஸ் கரறறல் வீடுகட்டுற்கு அதற 

ங்குறல்மன. அப்தடிரணரல், மனக க்கலக்கு 

அங்கு ன், 25 சதர்ச்சஸ் கரறமக் தகரடுக்கதொடிரது? 

தரணம் குமநரக இதக்கறன்ந அந் க்கலக்கு 25 

சதர்ச்சஸ் கரறமக் தகரடுத்ரல், றச்சரக அர்கள் 

அறல் வீட்மடத்ம் கட்டி, சகரர, கட், உதமபக்கறங்கு 

சதரன்நற்மநத்ம் தறரறட்டு, அன்தோனம் ங்கலமட 

தரணத்ம உர்த்றக்தகரள்ரர்கள். இன்த அசரங்கம் 

கம்தணறகலக்கு றனத்மக் குத்மகக்கு - leasing- 

தகரடுக்கறன்நது. ஆணரல், க்கலக்குக் தகரடுக்கத் 

ங்குகறன்நது. இன்த கம்தணறகள் அசரங்கத்றடறதந்து 

குத்மகக்குப் தததகறன்ந றனத்ம லண்டும் க்கலக்குக் 

குத்மகக்குக் தகரடுக்கறன்ந றமனம கரப்தடுகறன்நது. 

ஆகச, இந் ல்னரட்சற அசணரது மனக க்கலக்கு 7 

சதர்ச்சஸ் ன்தற்கு அப்தரல், 25 சதர்ச்சஸ் கரறமக் 

தகரடுக்கனரம். ன், அந்பவுக்கு ததலிர ரட்டத்றல் 

கரறகள் இல்மனர? அங்கு அறகபரண கரறகள் 

இதக்கறன்நண. உங்கபரல் குடிசற்நப்தடுதர்கலக்கு ஏர் 

க்கர், இண்டு க்கர் ன்த கரறகமபக் 

தகரடுக்கதொடித்ரணரல். குநறத் தகுறறல் தரம்தரறரக 

இதக்கறன்ந க்கலக்கு ன்,  25 சதர்ச்சஸ் கரறமக் 

தகரடுக்கதொடிரது? ன்த சகட்கறன்சநன். 

இன்த கறக்கு ரகரத்றசன றட்டறட்ட மகறல் 

குநறப்தரக - [இமடதௌடு] Hon. Minister, please let me speak.  I have 
only two minutes left.   
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ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Hon. Member,  I just want to say that this matter 

comes under the Ministry of Lands.  So, you should take 

it up at that time.  There is a five-hour discussion on the 

Vote of the Ministry of Lands in the afternoon.  

Therefore, please take those issues up at that time.  That 

will help you rather than raising those issues now. 

 

ගු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Okay, thank you, Hon. Minister. 

ஆகச, இந் இடத்றல் இன்ததரத றடத்மத்ம் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன். இன்த கறக்கு ரகரத்றல் 

றட்டறட்ட மகறசன, சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற ன்ந 

சதரர்மறல், இடம்தததகறன்ந குடிசற்நங்கமபத்ம் 

தகப அமச்சர் அர்கள் கதத்றற்தகரள்ப சண்டும். 

இன்த லங்கள் சுற்தனரத்துமநம றதத்றதசய்ரகக் கூநற, 

அங்கு ட்சத்ற சயரட்டல்கமபக் கட்டிறதக்கறன்நலர்கள். 

அன்தோனம் அந்ப் தகுறமச் சசர்ந் த்மண சததக்கு 

ரழ்ரரம் ற்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது? 

இன்த தரசறக்குடரறல் தொன்மண அசரங்கத்றல் அங்கம் 

கறத்ர்கலக்குச் தசரந்ரக த்மணசர சயரட்டல்கள் 

இதக்கறன்நண. அங்கு சஜறன் ரஸ் அர்கள், LOLC 

றதணத்றடறதந்து கறட்டத்ட்ட 800 றல்லின் தௐதரமப் 

ததற்த ட்சத்ற றடுறமக் கட்டிறதக்கறநரர். இன்த அந் 

சயரட்டல் சத எததக்கு மகரற்நப்தட்டிதக்கறன்நது. 

உங்கபரல் ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் தசரத்துக்கமப 

அசுமடமரக்க தொடித்ரணரல், ன், சஜறன் ரஸ் 

அர்கபறன் சயரட்டமன அசுமடமரக்க தொடிரது? ன், 

அம Sri Lanka Tourist Boardஇன்கலழ் தகரண்டு தொடிரது? 

அது தரடர்தரக லங்கள் சறந்றக்க சண்டும். இன்த இந் 

ரட்டில் எதர் எத ர்த்கத்ம ஆம்தறப்தற்கு 5 இனட்சம் 

தௐதரசதம் ட்டிறல்னரல் தகரடுக்க தொடிரது. ஆணரல், 

800 றல்லின் தௐதரய் ட்டிறல்னரல் தகரடுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. இறல் இந் ல்னரட்சற அசு கணம் 

தசலுத் சண்டுதன்த கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please conclude your speech now.  

  
ගු එවහ. වියළනල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரசந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தரசறக்குடரறசன தரம்தரறரக ரழ்ந் க்கள் இன்த 

வீறறசன தறச்மசதடுக்கறன்ந றமனம இதக்கறன்நது. 

அர்கலக்கு அங்கு ந் ரழ்ரரத் றட்டங்கலம் 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்கறல்மன.  அங்குள்ப சயரட்டல்கபறலும் 

சமனரய்ப்தை ங்கப்தடறல்மன. அத்துடன், அங்கு 

லன்தறடித்தரறமன சற்தகரண்டர்கள் இன்த அமணத்ம் 

இந்துறற்கறநரர்கள். ணச, அங்கு சுற்தனரத்துமநம 

றதத்ற தசய்கறன்ந இந் அசு, அற்கரண த்மண 

அதறறதத்றத் றட்டங்கமபக் தகரண்டுந்ரலும் அம 

அந்ப் தகுற க்கலமட ரழ்ரரத்ம இக்கச்தசய்து 

அர்கமபப் தறச்மசதடுக்கும் றமனக்குத் ள்பக்கூடரது. 

இது இந் ல்னரட்சறறலும் தரடக்கூடரது ன்த 

றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். ரய்ப்தைக்கு ன்நற!  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභිකතුභහ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera ) 

භට විනහඩි ී ඹක් ිකපඵනහද? 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඳයබහග 12.30 දක්හ පරහ ිකපඵනහ. විනහඩි 18ක් 

ිකපඵනහ. 

 

[ම.බහ. 12.12] 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ (තිරවර වංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, පභභ ළඹ ශීර් ඹටපත් කථහ 

කශ ආණ්ඩු ඳක්පේ ව විඳක්පේ න්ඹලුභ භළික තභිකරුන්ට 

භප  සතුිකඹ ව පගෞයඹ පුද කයනහ. පභොකද, ඒ ෆභ පදනහභ 

මර්ථත් හධහයණය විිපඹට කථහ කශහ. 

භභ පම් මභහතයහංලඹ බහය පගන මවුරුද්දක කහරඹක් පනහ. 

පම් භහ 12 තුශ  Wildlife  Department කපක් හිටපු මධයක් 

ජනයහල්රු තුන් පදපනක් ඉත් වුණයහ. කපවත් භභ ආඩම්ඵය 

පනහ,  න ජීවී පදඳහර්තපම්න්තුපේ කටයුතු මපිට කය පගන 

ඹන්න වළරී වීභ ගළන. හුඟහක් භන්ත්රීරුන් කථහ කපශේ ඒ මංල 

ගළනයි. මපි පකොපවොභ වරි ඒ කටයුතු කය පගන ඹනහ.  

ිකයය ංර්ධන වහ න ජීවී මභහතයහංලඹට රළබුපණ් රුපිඹල් 

රක් 50යි.  භභ පභඹ ප්රන්ද්ිපපේ රීේහට කභක් නළවළ. ඒ 

රුපිඹල් රක් 50න් භභ හුඟහක් ළඩ කය ිකපඵනහ. මුළු 

ඳළළත්වුහ. ආන්ඹහනු ෂළන්පික් කරහඳපේ ිකයය ංර්ධන  

මුළුපේ බහඳිකයඹහ භභයි. රංකහපේ Sustainable 

Development Programme කක ආදර්ලඹක් වළටිඹට පර කඹභ 

පිළිපගන ිකපඵනහ. රංකහ තභයි plans වළදුපේ. 2017 - 2030 

දක්හ මනඹය තුනකට ළරසුභක් වළදුහ.  ඒ,  2017 - 2020, 2020 

-2025  2025 - 2030 දක්වා. එක්ස ක ජාතීන්පේ ති ස  අංශය වපේ 

රීන්භ ළරසුභක්  ිකබුපණ් නළවළ.  

භභ ඵළංපකොක් ගිඹහ. භභ නිේපඹ ර්ක්ර ඳළළික මුළුට - 

International Conference on Sustainable Development -  

වබහී  වුණයහ. ඒ මඹ රංකහටත් කනහ.  ජහිකක ළරසුභක් භඟ  

SDG 17 ඉරක්ක කයහ ශඟහවීභ වහ ගරු කථහනහඹකතුභහ වින්න් 

ගරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහප  බහඳිකත්පඹන් Select 

Committee කකක් විිපඹට  high-powered committee කකක් ඳත් 

කශහ. භභ ඒ ගළන න්පත  පනහ. ඒ තුළින් භප  

නිරධහරිනුත් වළභ ඳක්ඹකභ භන්ත්රීරුත් පම් කහර්ඹ වහ 

ඳහර්ලිපම්න්තු තුළින් භට ලක්ිකඹ රඵහ පදනහ. භට පම්ක 

තනිභ කයන්න ඵළවළ. මප් මගභළිකතුභහ, ජනහිපඳිකතුභහ පම් 

ඳනත් මනුභත කය ිකපඵනහ.  මඹ ළඹ විහදඹ මන් න තුරු 

ඒහ ප්රභහද පරහ ිකපඵනහ. පභළනි Act කකක් පර කපේ රීන්භ 

යටක නළවළ. ගළේ කය තභයි තභිකරු ඳත් කය ිකපඵන්පන්. ඒ 
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2016 පනොළම්ඵර්  25  

නිහ භට ඒ යටරට ගිහිල්රහ රංකහ රීඹරහ කථහ කයන පකොට 

වරි ආඩම්ඵයඹක් තික නහ. ඔවුන් පුදුභඹට ඳත් පනහ. 

ඳහර්ලිපම්න්තුට පම් ම්ඵන්ධ Act කකක්; ඵරත් ඳනතක්  මපි 

පගපනනහ.  2017 ඉරහ 2030 දක්හ ළරසුම් වදරහ ිකපඵනහ. 

මපි ඹන්පන් ඳවුරක් විිපඹට - No one is left behind.  

"ිකයය" රීඹන්පන් පකොන්ක්රිේ පගොඩනළලිලි පනොපයි. 

මරහනහරුඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, "ිකයය" රීේහභ ඳරියඹත්, 

ක නිහත්, ගව පකොශත්, ජරඹත්, හයුපග රඹත් පම් ඔක්පකොභ 

කකට ඉන්න ඕනෆ.  කඹ  පර කඹට උරුභ කය  ිකපඵන්පන් මපියි, 

ක හිඳු භව යවතන් වන්පේප  ඳණිවුඩඹත් කක්ක.  බුදුයජහණයන් 

වන්පේ, පේසුස වන්පේ, භවම්භත්තුභහ තතුප වළභ ආගක ක 

නහඹකපඹක්භ කපවභයි. මපි රංකහප විිපඹට හිතරහ ළඩ කයන්න 

ඕනෆ. රංකහ ත් මබඹ භූක ඹක්ඹ රීඹහ  මප්රිකහනු මුළුපේදී භභ  

ආඩම්ඵයපඹන් රීේහ. ගිඹ ිකපේ භභ  ජිනීහ ගිඹහ; විඹේනහභඹට 

ගිඹහ, Prince William   තභයි  ඒකට වබහී   වුපණ්. පම්  විිපඹට 

2019දී රංකහපේ ඳත්න්නට ඹන CITES මුළුට යටල් 

187රීන්  නිපඹ ජිතඹන් 5,000කට රීේටු ප්රභහණයඹක් කනහ. ඒ 

වහ මඳට ලහරහක් නළවළ. ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය 

ම්භන්ණය ලහරහපේ  රැසපන්න  පුළුන් 1,600යි.  

 
ගු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
තයි වම්ඵන්පතොට? 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒපකත් රැස පන්න පුළුන් 800යි. පනළුම් පඳොකුණය 

ලහරහපේ රැස පන්න පුළුන්  1,200යි.   දළන් ඒ  වහ සුදුසු ඳරින 

ලහරහක් වදන්න මුදල්  නිදවස කයරහ ිකපඵනහ.  මපි රංකහත් 

න්ංග්පරු හප  ජහතයන්තයබහඹට පගපනනහ. [ඵහධහ 

රීරීභක්]  මලුත් තහක්ණයඹත් කක්ක මපි ඒක කයන්න ඹන්පන් 

BMICH කක මල්රරහයි. මප් ජනහිපඳිකතුභහප ත්, 

මගභළිකතුභහප ත් ප්රධහනත්පඹන් high-level committee කකක් 

ඳත් වුණයහ.  BMICH කපක් කහර්ඹහරඹක් තික කයරහ, කළබිනේ 

කපකන් මනුභත කයරහ මපි ඒ  කටයුත්ත කයනහ.  

ගභට, ගපභන් ඳවුරට,  ඳවුපරන් පුද්ගරඹහ දක්හ පම් ිකයය 

ංර්ධනඹ ඹන්න ඕනෆ.   ඒ නිහ පම්ක මභහතයහංල, ඳශහත් බහ, 

ප්රහපද්ශීඹ බහ, ග්රහභ නිරධහරි භ තුශ, ගපම් ඳන්ර, ඳල්ලිඹ, 

පක විර ඳවුර දක්හ විහිපදන ිකයය භහජඹක් වළභ 

මභහතයහංලඹක් තුශභ පම් මයුරින් ආයම්බ පනහ.  ඒ  නිහ ඒ 

ගළන කථහ    කයන්න භභ  මීට ළඩිඹ කහරඹ ගන්පන් නළවළ. භභ 

පභතළනනදී රීඹන්න ඕනෆ, පර කපේ නයුණු යටල් තභයි පම් 

ඳෘථිවිඹ විනහල පකරුපේ රීඹන කක.  
 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order.   
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Shritharan.  Hon. Shritharan, what is your 

point of Order? 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப அமச்சர் அர்கசப, ணசலரசறகள் 

அமச்சரகச் தசனரற்தம் உங்கலக்கு ரழ்த்துக்கள்! இங்கு 

உங்கபது அமச்சறணரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந தைத்கம் 

சறங்கபத்றலும் ஆங்கறனத்றலும்ரன் தபறந்றதக்கறநது. 

தசன்ந தடதொம் சறங்கபத்றலும் ஆங்கறனத்றலும் ட்டும்ரன் 

சர்ப்தறக்கப்தட்டது. இந் தடதொம் உங்கலமட 

றமக்கபத்ரல் றறல் இந்ப் தைத்கம் ப்தடறல்மன. 

றறல் தரறததர்க்கப்தட்ட எத தகுறம ட்டும்ரன் 

இதள் மத்றதக்கறநலர்கள். ஆணரல், colour இல் 

தறக்கப்தடுகறன்ந இந்ப் தைத்கங்கமப ங்கலமட றழ்ப் 

தறள்மபகலம் ரசறக்கத்க்க மகறல் றறலும் 

தபறறடனரம்ரசண? சறங்கபத்றலும் ஆங்கறனத்றலும் ட்டும் 

தபறறடும ன் றறலும் தபறறடக்கூடரது? 

வுதசய்து இமணக் கணத்றல் டுங்கள்! 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Okay.  Hon. Member, I apologize for it. I saw it. I 

thought within one week I would produce not only a CD 

but some documents.  I appreciate your pointing it out. I 

apologize if there are any errors in the Tamil version. You 

will not believe, Hon. Member, yesterday evening I said 

that I wanted it to be printed in Tamil also. I must thank 

those boys who did it. They were not private sector 

advisors who did it; our people did it.  So, there maybe 

some errors. It is in Sinhala and Tamil for Sri Lankans. 

We printed this book in English as well since I am taking 

this to the international community also. I am marketing 

Sri Lanka internationally. So, if there are any errors, I 

apologize for them, because those are human errors. We 

will correct them. That is why I asked your Colleague, the 

Hon. Member from Batticaloa, to go through the book 

and let me know if there are any errors, because it was 

done in a hurry and we could not proofread before 

printing.   

භභ ිකයය ංර්ධනඹ ගළන පම් මසථහපේදී කථහ කයන්පන් 

නළවළ. භභ රීඹන්නත් ආඩම්ඵයයි, ඉිකවහපේ ඳශමු තහට 

නජීවී, න ංයක්ණය, උද්ද ද උදයහන, ත්ප දයහන රීඹන 

ඔක්පකොභ කක මභහතයහංලඹක් ඹටතට පගනහහ. තල්භසුන් 

ම්ඵන්ධ නිහ  marine   ක්පේඹත් පම් ඹටතට පගපනනහ.  ඒ 

නිහ මද මඳට කක ළරසුභක් වදන්න පුළුන් පරහ ිකපඵනහ.    

ඳහුගිඹ කහරපේ  තභිකරු පගොඩක් හිටිඹහ. ළඩ පකපයන්පන් 

නළවළ. භභ නිදසුනක් රීඹන්නම්. භවරුන් රීේහ, පදහිර 

ත්ප දයහනඹ වන්නඹ රීඹරහ. මද ඔඵට ගිපඹොත් පඳපන්වි,  

"Zoo" කපක්  සුදු ජහිකක  භවත්රුන්ප   කහරපේ ඳටන්  ගත්ත 

විිපඹට ූලඩුර දභරහ  වල්බහපේ හිටපු භවය ත්තු මපි මද  

ඒපකන් නිදවස කයරහ  කළිඹට දභරහ කළිපේ  ඉන්න රසහ 

ිකපඵනහ. දළනටභත් Indian - Bengal leopardsරහ කළිඹට දභරහ 

කළිභවනක ඔවුන්ට ඉන්න රසහ ිකපඵනහ. භභ ඒක විෘත 

කයද්න දළක්කහ, ූලඩු මසපේ ඉරහ ඒ ත්තුන්ප  කකුල් ඳණය 

නළික හිටපු ඵ.  ඒ ංකල්ඳඹ දළන් මපි ආයම්බ කය ිකපඵනහ. 

ඔඵට දරීන්න රළපබ්වි භහර්තු පද්න, "පදහිර" මමුතුභ 

උදයහනඹක් පන ඵ. තුන් මය වල්බහපඹන් නිදවස කයරහ 

කළිභවපන් ඉන්න පුළුන් විිපඹට කනහ. පින්නර safari 

park කකක් පන්න පුළුන්.  පදහිර  botanical garden කකක් 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

කයනහ. කතළනට කන්පන් පභොනහද? කතළනට කනහ, 

භනරයින් ඉන්න butterfly park කකක්. Dragonfly දළන් 

"පදහිර"  ඉන්නහ. භභ පුදුභ වුණයහ.  මද කහි ඉන්න කුරුල්රන්ට, 

තුන්ට ඳරතුරු උදයහනඹක් තික කයනහ. මී භළසප  පගන්න 

උදයහනඹක් කයනහ. පම්  විිපඹට මපි ඒක නයුණු කයනහ.  

ඊශඟට, පම් “Zoo”  රීඹන චනඹ පනස රීරීභට කළබිනේ 

ඳ්රිකහරීන්   භභ මය ඉල්රනහ.  “Zoo”  රීඹන චනඹ  

පර කපේභ ඳළයණි චනඹක්.  පම්ක eco-park  පව   සුදුසු විනඹට  

ඵරහ, කළබිනේ භණ්ඩරපේ  මනුභිකඹක් මයපගන ප්රකහලඹට ඳත් 

කයනහ.   

තුන්න කහයණයඹ,  මපප්රේල් භහපේ  න්ංවර- හින්දු මලුත් 

මවුරුද්දට න විට   මය Singapore park  කකක් හ ප   උපද් න්ට 

ඳටන් ගත්තහභ නයමන්නන්ට ඉඩ දීරහ   යහත්රී 7 න්ට  10 න තුරු 

තුන්ට ඵහධහක් පනොන විිපඹට, ඳරියඹට ඵහධහක් පනොන 

විිපඹට විපේකඹක් ගන්න පුළුන් තළනක් විිපඹට කස කයනහ. 

පකොශම මඹට යහ්රිඹට ඹන්නට තළනක් නළවළ. ල්ලිකහයපඹ  

කළන්පන රට ඹයි; පව ටල්රට ඹයි.   මපනක්  කේටිඹ Galle 

Face කකට ඹයි.  [ඵහධහ රීරීභක්]Lovers’ park   කකක්ද?  නළවළ. 

භභ කතළන තික කයනහ,  පද්ශීඹ විපද්ශීඹ ංචහයකඹන්ට ගිහින් 

විපේකඹක් ගන්න පුළුන් විිපපේ   ංසකෘිකක මංගඹන් තික 

තළනක්.  කතළන පරොකු ගල්ඳය පදකක් ිකපඵනහ. කතළන  bird 

park   කකක් තික කයනහ. මප් architects රහ ටිකට භප  

සතුිකඹ පුදකයනහ. මප් නිරධහරින් කක්ක කතළන ඒ විිපඹට 

කස  කයනහ.   

පින්නර  වහත් කපරභ මලුත් ළඩ පිළිපශකට මපි දළන් 

කටයුතු කයපගන ඹන්පන්; botanical garden  කකක් තික 

කයන්න කටයුතු කයනහ.  භභ ඔඵතුභන්රහට රීඹන්නට කළභිකයි, 

භහ ශඟ හර්තහ ිකපඵනහ. භභ Commission  කකක් ඳත් කශහ. 

ඒකට  විලහර මුදල් ප්රභහණයඹක්  ඕනෆ. භට කළබිනේ කපකන් 

ඉල්රන්නට ඵළවළ.  කළබිනේ ඳඹක් භට  දහන්න රීේහ, භභ 

දහන්නම් රීේහ.  ඒක ඳටන් ගත්ත 2008 ඉරහ 2014 නතුරු 

පක ටි ගණයනක් ගවරහ. Tender procedures  නළවළ.  දළන්  

Commission  කක  දහරහ භභ ඒ ඔක්පකොභ පොඹහ පගන  ඉයයි. 

දළන් කළබිනේ ඳ්රිකහක් දහරහ ඒපකන් clear කයනහ,  wildlife 

පිළිඵ.  ඊට ඳසු   නීිකඳිකට ඹනහ; යහජය පේහ පකොක න් 

කකට  ඹනහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ භපගන් මවයි, Wildlife 

Commission Report  කකට පභොකද වුපණ් රීඹරහ.      Wildlife 

Commission Report   කක ගළන   යහජය පේහ පකොක න් කකට 

පිඹය ගන්න දහරහ ිකපඵනලළ.  දළන් භට පම් නිරධහරින් ගළන,  

ර්තභහන නීිකඹ තුශ -   යත් මමුණුගභ භළිකතුභන්රහ මලි ප්රලසනඹ 

ගළන කථහ කයන්න ආ පරහපේ- පල්කම්ට ඵරඹ පදන කක මපි 

නළත විභසුහ.    ළඩ  තවනම් කයන්න පල්කම්ට ඵරඹක් නළවළ 

රීඹරහ Commission කපකන් රීඹරහ කනහ. කපවභ නම්  භට ඒ 

ගළන කළබිනේ ඳ්රිකහක් දහන්නට පරහ ිකපඵනහ.  

යහජය  පේඹ පභපවභ ඹන්න ගිපඹොත් කඩහ ළපටනහ. ඳසු 

ගිඹ කහරපේ ඉරහ යහජය පේඹ  පද්ලඳහරනීකයණයඹ වීභ නිහ   

කඩහ ළටිච්ච ඳරිඳහරනඹක්  ිකපඵන්පන්. තත්ත රීඹන්නම්.  භප  

මභහතයහංලපේ තහක්ණික, විදයහත්භක  දළනුභ තික  නිරධහරින් 

ඉන්න තළනක්. භප  මභහතයංලඹ National Zoological Gardens, 

National Botanical Gardens, Wildlife Conservation and 

Sustainable Development පිළිඵ කටයුතු කයන 

මභහතයංලඹක්.  මද මභහතයහංලඹට  sustainable   ළඩ කයන 

පවො officer  පකපනක් ගන්නට   ඵළරි   තත්ත්ඹක්    පරහ 

ිකපඵනහ. රංකහපේ ඳරිඳහරනඹ ගළන මපි - ජනහිපඳිකතුභහ, 

කළබිනේ භණ්ඩරඹ -  දළන් මලුත් භනරීන් හිතන්පන්.   පභොන 

ංර්ධන ළරසුම් පගනහත්  පම් නිරධහරින්ප   බුද්ිපභත්කභ   

නයුණු කයන්නට  ඕනෆ. තයි භභ කපවභ රීඹන්පන්? කපවභ 

පනොවුපණයොත් මපිට පම්හ පගනිඹන්නට ඵළවළ.  

භහ නම් ලපඹන් රීඹන්පන් නළවළ. භප  කක්තයහ 

නිරධහරිපඹක් interdict  කයනහ. ඒ  interdict කයපු 

නිරධහරිඹහප  පුය්ඳහඩුට පනත් පකපනක් ඳත් කයන්න  

මභහතයහංලපේ ප්රිකඳත්ික තුශ- Public Service Commission  කක 

තුශ- භ ට ඵරඹ නළවළ. කපේ නම් "sustainable" තත්ත්ඹ 

පගනිඹන්පන් පකොපවොභද? භහ ළඩ කයන්පන් පකොපවොභද?  කභ 

නිහ භභ කළබිනේ කකට පනභ ඳ්රිකහක් දහරහ  ංකල්ඳ 

ඔක්පකොභ පනස කපශේ නළත්නම්  මපිට ළඩි කල් ඹන්නට  

ඵළවළ.  

ඊශඟට, ඒ Commission කපක්  reportsර   වන් වුණු 

මලින්  ගළන භන්ත්රීතුභන්රහ භපගන් මහවි. භභ රීඹන්නට 

කළභිකයි, නීික  විපය ධීඹ රීඹහ මත් මඩංගුට ගත් මලි  මපි බහය 

පදන්නට ඹන්පන් නළවළ රීඹන කක. ඒක භභ පනොපයි කපශේ.  

විජඹමුණි පොයිහ තභිකතුභහප  කහරපේ ඉරහ පම් ඳළක ණිලි 

ආහ.  ඊට ඉසපල්රහත් ආහ. මපි  ඵරන්පන් 2008න් පභවහ 

මවුරුදු 10ක් හප  කහරඹක. කපේ  නළත්නම් මවුරුදු ඳවපශො 

විසකට කලින් න්ට නීික විපය ධී තඵහ පගන න්ටින මලි ගළන 

පොඹන්න  ගිපඹොත් ඉයඹක්  නළවළ. පකොක ටිඹරීන් මපි තීයණයඹ 

කශහ, CID  කකට පම් පඳත්ම්  ඹන්න. පදදවස මපේ, දවපේ 

ඉදරහ තභයි  ඒක වුපණ්. ඒ පච්ච මලි  ගළන  CID  කකට  

පඳත්ම් ගිඹ ඒහ CID කක ඳරීක්ණය කයරහ නීිකඳික 

පදඳහර්තපම්න්තුට  දීරහ  ිකපඵනහ. නීිකඳික පදඳහර්තපම්න්තු 

කරුණු විභහ ඵරහ ඊට ඳසපේ මිපකයණයපේ නඩු ඳයනහ. 

මිපකයණයඹ මභහතයහංලඹ ගරු (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් 

භළිකතුභහ ඹටපත් ිකපඵන්පන්. මිපකයණයපඹන් නිපඹ ග කය 

කළනහ,  National Zoological Gardens Department කපක් 

officersරහ, ඳශු ජදයයඹහ, කපවභ නළත්නම් Wildlife 

Conservation Department කපක් officersරහ. මප් බහයපේ මලි  

ඉන්පන්. They are kept under our custody like the prisoners 

in the Welikada Prison are kept under the custody of the 

jailors. භට මවුරුදු දවඹක් ඵරහපගන ඉන්න ඵළවළ. භභ කළබිනේ 

ඳ්රිකහක් පඹොමු කශහ. පම් ගළන ඳළවළනලි හර්තහක් රඵහ 

පදන්නඹ රීඹහ ජනහිපඳිකතුභහ ගරු යත් මමුණුගභ භළිකතුභහප  

ප්රධහනත්පඹන් high-powered committee කකක් ඳත් කශහ. 

ඒපකන් මපිට හර්තහ රළබුණයහභ කභ නීික භහර්ගඹන් ගළනීභට 

මිපකයණයපඹන් කභ කටයුතු ඉක්භන් කය ඉයඹක් කය පදන්නඹ 

රීඹහයි භභ රීඹන්පන්. ඒ ගළන රීඹන්න ිකපඵන්පන් කඹයි. 

ඊශඟට, මලි දීභ ගනිමු. නහගදීඳපේ මලිපඹකු ීලරෆ කශහ. 

පක විපල් හක  රීඹනහ, "නහගදීඳඹට කඳහ. මලිපඹකු න්ටිඹහ. ඵරහ 

ගන්න ඵළරි නිහ ආඳසු දුන්නහ" රීඹහ.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු තභිකතුභනි, මලි පවොයකම් කයපු කපක් දළන් තත්ත්ඹ 

පභොකක්ද? 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ගළන තභයි භභ පම් රීඹන්පන්.  
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු තභිකතුභනි, භට පඳොඩි මසථහක් රඵහ පදන්න. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉක්භනට රීඹන්න. 

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසුගිඹ කහරපේ මප් යපේ 

මලි ව තත් ඳළටවුන් පවොයකම් කය පගන ගිහිල්රහ කශ භවහ 

ංචහන් විලහර ආන්පද රනඹකට තුඩු දී ිකබුණයහ. පභපේ 

ආන්පද රනඹට තුඩු පදන, හකච්ඡහට ඵඳුන් පන මසථහ 

ගණයනහක් ිකබුණයහ.  

ගරු තභිකතුභනි, මපි ඔඵතුභහපගන් දළන ගන්න කළභළිකයි පම් 

නවිට මලි-තතුන් පකොඳභණය ප්රභහණයඹක් පවොයකම් කයපගන 

පගොස ිකපඵනහද, කළනි න්දුවීම්රට මදහශ පුද්ගරඹන් 

පකොඳභණය ප්රභහණයඹක් මත් මඩංගුට පගන ිකපඵනහ ද ව ඒ 

ම්ඵන්ධ පගන ිකපඵන ක්රිඹහභහර්ග පභොනහද රීඹහ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මප් බහයඹට 44ක් තවිත් ිකපඵනහ, National Zoological 

Gardens Department කකටයි; උඩරපේ කකටයි. ඳයහ ගළනීපම් 

වහ මිපකයණයඹට දළමීපම් ඵරඹ ිකපඵන්පන් භට පනොපයි.  භට 

ිකපඵන්පන් ඵරහ ගන්න විතයයි. ඒ ඵරඹ ිකපඵන්පන්, නීිකඳික 

පදඳහර්තපම්න්තුට වහ CID කකටයි. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

44 පදපනක්ද? 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
44කට රීේටු පන්න ඉන්නහ. මප් මත් මඩංගුපේ ඉන්නහ. 

භවය මලින්ට තණය ගහ මපි ශඟට කේහ. කතයගභ පද්හරපේ 

මලිපඹකු නළික වුපණ් නළවළ. කතයගභ පද්හරපේ මලිඹහ භහතය 

පුද්ගරපඹකු ඳසු ගිඹ 2010 පර්දී විතය දුන් කපකක්. පවොය 

ඵරඳ. හිටපු නිරපම් පකපනකු න ලෂින්ද්ර යහජඳක් 

භවත්භඹහප  කහරපේ කපවේ හිටපු මලිඹහ පගනිඹන්නත් ආහ. භභ 

රීේහ, "පදන්න කඳහ" රීඹහ. ඒ නිරපම්තුභහ රීේහ, "භට තවිත් 

බහය ගන්න" රීඹහ. පම් මලින් වරිභ දරුණු පරහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි පදකක කහරඹකුයි 

ිකපඵන්පන්. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පවොයි.  

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු තභිකතුභනි, කපවභ ත ී  පදපනකු ඉන්නහද? 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ත වතයක්-ඳවක් ඳභණය තික රීඹහ භහ හිතනහ. භභ විනහඩි 

පදපකන් උත්තය පදන්නම්. ගරු ඩ රස පද්හනන්දහ භළිකතුභහ 

electric fence  ගළන මවපු ප්රලසනඹට භභ පිළිතුයක් පදන්නම්. මපි 

ඒ bio-fencing පිළිගන්නහ. We accept. මපි ඒක කයනහ. 

ළටභහය පවොයි. මලින් ළටභහය - ලිරිසීඩිඹහ- කන්පන්ත් නළවළ. 

ඒක දභන්න පුළුන්. කළරඹ ගළන කළරීයහපේ මප් ගරු 

භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ. භභ රීඹන්න කළභළිකයි, ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් නීතයනුූලර කටයුතු කයන ඵ.  

ඊශඟට, ඳශහත් බහ භන්ත්රී, පය වණය භවතහප  නභ වන් 

කශහ. භභ ඒ ගළන ඳළවළනලි කළබිනේ කපක්දීත් රීේහ. නීිකඹ 

කහටත් කකයි. භන්ත්රීයඹහ, පව දයඹහ, ඳවුපල් පකපනක්, 

පද්ලඳහරනඹ රීඹහ භභ ඵරන්පන් නළවළ. භභ නීිකඹ ක්රිඹහත්භක 

කයනහ. ඒ මඹ මත් මඩංගුට ගත්තහ. කභ නිරධහරිඹහ ළඩ 

තවනභට රක් කශහ. We have interdicted that officer also. ළඩ 

තවනම් පකරුහ. ඳරීක්ණය ඳත්නහ. නීික විපය ධී නම් 

ඔක්පක ටභ නඩු දභනහ. භභ ඒකත් රීඹනහ.  

මප් ගරු නිවහල් ගර්ඳත්ික භන්ත්රීතුභහ මලි-ක නිස ගළටුභ 

ගළන, විදුලි ළටල් ගළන කථහ කශහ. "භේබිභ" පුත් ඳපත් ඳශ ව 

විසතය භභ ඉල්ලුහ. හිඟඹක් ගළන රීේහ. තත්ත. පම් ගරු 

භන්ත්රීරුන් ඔක්පක භ ඒ පද්ල් ගළන කථහ කශහ. භභ කළබිනේ 

භණ්ඩරඹට දභහ ිකපඵනහ. මගභළිකතුභහත් දන්නහ. 

ජනහිපඳිකතුභහත් දන්නහ. භට පේකඹන් දුන්පන් නළත්නම් - භට 

කළබිනේ භණ්ඩරපඹන් හවනරට වහඹ දුන් තභිකරුන් 

රීේහ, "පම්ක ල්ලි උඳද්දන තළනක්පන්, පදන්න" රීඹහ. ගරු 

(ආචහර්ඹ) යත් මමුණුගභ තභිකතුභහ තතුළු ඔක්පක භ රීේහ.- 

භභ නළතත් කළබිනේ භණ්ඩරඹට භතක් කයනහ, මපි විලහර 

ආදහඹම් රඵන ඵ. මපි දකට ක ලිඹන 15කට ඩහ ළඩි මුදරක් 

බහණ්ඩහගහයඹට රඵහ පදනහ. ංචහයකයින් ළඩිපඹන් කන නිහ 

කභ ප්රභහණයඹ දන්න්, ද ළඩි පනහ. පම්ක යහඳහයඹක් 

විිපඹට භභ පගනිඹනහ.   

ඊශඟට, මපිට ිකපඵන හවන පුය්ඳහඩු ගළන රීේහ. ඔේ, භභ 

ඒක පිළිගන්නහ. භභ පම් ගළන කළබිනේ භණ්ඩරඹට රීේහ. භහ 

වතයක ිකසපේ පම්කට තභයි භභ ටන් කයන්පන්. පේකපඹ  

ගන්න භභ කටයුතු කයනහ. ගරු ආර්.කම්. ඳද්භ උදඹලහන්ත 

භන්ත්රීතුභහ කවිඹකුත් රීේහ. කතුභහ රීඹපු විකල්ඳ ගළනත් භභ 

මධහනඹ පඹොමු කයනහ. ජදය නන්දන මතඳත්තු භවත්භඹහට 

භභ පඵොපවොභ ගරු කයනහ. තත්ත ලපඹන්භ කතුභහ ඉන්නහද 

රීඹහත් භභ දන්පන් නළවළ. භභ ඊපේ-පඳපර්දහත් තසුහ, ඉන්පන් 

පකොපවේද රීඹහ. භභ නන්දන මතඳත්තු භළිකතුභහ කළනහ. භභ 

ප්රධහන තභික ලපඹන් කටයුතු කශ කහරපේ මලි 13 පදපනකු 

ීලරෆ කශ පකපනක් රීඹහ කතුභහ දන්නහ. භභ ප්රධහන තභිකයඹහ 

වළටිඹට කටයුතු කශ කහරපේ, රීන්භ හිරිවළයඹක් පනොකය, 

පවණ්ඩුක් ඳහවිච්චි පනොකය, කරුණයහන්තකක න්, ක නී භයපු මලි 

13පදපනක් භහ තුනරීන් ීලරෆ කශහ.  මද රංකහපේ උභ මලි 

පදන්නහත් භභ ීලරෆ කයපු පදපදපනක්. පඳයවළපර් ඹන්පන් කදහ 

භභ ඒ විිපඹට ීලරෆ කශ මලි. කදහ Director General  වළටිඹට 

Department of Wildlife Conservation කපක්  හිටිපේ Prof. 

Kotagama.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහට රළබී ිකපඵන කහරඹ මහනයි. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මනුය කුභහය භන්ත්රීතුභහටත් ඒ විිපඹට රීඹනහ. භභ  

විඹහපල්න්නයන් භන්ත්රීතුභහට රීඹනහ, Eastern Province කපක් 
මඳට ිකපඵන කුභනයි, රහහුගරයි, භහදුරුඔඹයි මතය මුළු කළපල්භ 
මයිික  Department of Forest Conservation කකට.  ඒ මඹ 
electric fences වදන්පන් නළවළ. ඒ වළභ පදනහභ, ''නජීවී 
මභහතයහංලපේද'' රීඹරහ මප් නිරධහරින්ට ඵණිනහ. කපවභ 
නළවළ. භභ ජනහිපඳිකතුභහටත් රීේපේ, taskforce කකක් වදමු 
රීඹරහයි. කපවභ වදරහ මපි ඔක්පක භ ඒකහඵද්ධ පරහ ළඩ 
කයමුඹ රීඹරහ. දළනටභත් නිපඹ ජය මභහතයතුභහ, ජනහිපඳිකතුභහ 
ඒ වහ කක ටුක් වදරහ මපි ළඩ පිළිපශක් ක්රිඹහත්භක කයනහ.  

භභ රීඹනහ, න්න පගවීභ ළඩි කයරහ ිකපඵනහඹ රීඹරහ. 
භභ භඩකරපුපේදී රීේහ, "මදහශ රළයිසතු නහ පල්කම්ට කන්න" 
රීඹරහ.  පගොවිතළන විනහල වුණයහභ න්න පගනහ, පගල් 
කළඩුහභ පගනහ, ජීවිත නළික වුණයහභ පගනහ. හභහනයපඹන් 
මවුරුද්දකට 70ක, 80ක ප්රභහණයඹකුයි ක ඹ ඹන්පන්. කපවභ 
භළරුණයහභ රුපිඹල් රක් පදකක් දීරහ මඳට න්පත  පන්න 
ඵළවළ. ඒ වහ රුපිඹල් රක් ඳවක් රඵහදීභට භභ කළබිනේ 
ඳ්රිකහක් ඉනරිඳත් කයනහ. භෘද්ිපඹ බහය තභිකතුභහ ඒ 
ඳවුල්රට භෘද්ිප වනහධහයඹ රඵහ පදන්න රළවළසිකයි. ජිත් 
තභිකතුභහ නිහ රඵහ පදන්න රළවළසිකයි. ණයඹක් නළික 
පකළින්භ නිහ වදරහ පදන්න කටයුතු කයරහ ිකපඵනහ. මක්කය 
කහරක් නළික වුණු මසථහක මප් යක්ණයපඹන් න්න පගන්න 
කළබිනේ භණ්ඩරපේ මනුභළිකඹ පගපනන්නට ඕනෆ. [ඵහධහ 
රීරීභක්] ඒ කටයුතු ඒ ආකහයඹට න්දු පනහ. භභ රීඹන්පන් මඳට 
ජහිකහදඹක් නළවළ රීඹහයි. පම් යජඹ ඔඵප  මයිිකඹ ආයක්හ 
කයනහ. රහංරීකඹන් විිපඹට ළඩ කයන්නට ඕනෆ.  

භභ ඳළවළනලි රීඹනහ, "කහටත් ජහිකහදඹ මවුසන්න 
පදන්පන් නළවළ." රීඹරහ. ඒ පිළිඵ ජනහිපඳිකතුභහත් රීේහ; 
මගභළිකතුභහත් පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේදී රීේහ. න්ංවර, පදභශ, 
මුසලිම් පන්න  පුළුන්. ඒ නිහ කවුරු පව  ජහිකහදඹක් තික 
කයන්න උත්හව කපශොත්, මන්තහදඹක් දක්හ කන්න ආපොත් 
මපි නීිකඹ ක්රිඹහත්භක කයනහ. පම් යපේ හභඹ ආයක්හ කයක න්, 
පව දයඹන් විිපඹට යට ංර්ධනඹ කයන්න ක්රිඹහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ''ිකයය ංර්ධන වහ නජීවී 
මභහතයහංලඹ'' රීඹරහ මලුත් මභහතයහංලඹක් භට රඵහ දීරහ 
ිකපඵනහ. ඵහධහ රැක් භළද්පද්, ප්රභහණයත් නිරධහරින් නළිකයි 
පම් කටයුතු කය පගන ඹන්පන්. භප  කහර්ඹ භණ්ඩරපේ 
පඵොපවොභ මතපශොසයි න්ටින්පන්. පම් ඳනත් පකටුම්ඳත මනුභත 
වුණයහභ භට ප්රභහණයත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් රළපඵයි. භට රළපඵන 
මුදල්රත් මඩුක් ිකබුණයහ. ඒ නිහ, පම් කටයුතු වරිඹහකහය ඉටු 
කයදීභ ගළන භප  නිරධහරින් ළභ පදනහටභ සතුිකඹ පුද කයනහ. 
භභ මද පඹ ගරට මුහුණය දීරහ, පකඳිරි ගහන්පන් නළික ළඩ 
කයරහ ප්රිකපර රඵහ පදනහ. ඒ නිහයි "the change begins" 
රීඹරහ රීේපේ. We are starting and our Action Plans will be 
implemented.  

I thank the Hon. Speaker, all the Members and all the 

officers.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පඵොපවොභ සතුිකයි. 

ගු ඩග්වහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

''තනි මලිඹහ.''කවුරුත් නළවළ. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Yes.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නහ ආවහයඹ වහ ඳසරු 1.30 දක්හ බහ තහකහලික 

මත් හිටුනහ. 
 

රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අත් ිමටුලන දින්,                   
අ. භළ. 1.30  නිනයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ (ගු නවල්ලම් 
අඩඩක්කනළදන් මශතළ)නග් වභළඳතිත්ලනයන් නෆලත ඳලත්ලන 
දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30 றம இமடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த. குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் [ரண்தைறகு 

தசல்ம் அமடக்கனரன் ]  அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY  CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

153 ලන ශීර්ය.- ඉඩම් අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන.- පභපවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  030,869,333  
 

மனப்தை 153.- கரற அமச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 304,869,000 
 

HEAD 153.-  MINISTER OF LANDS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 304,869,000 

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! எதுக்கலட்டுச்சட்டத்றன் குலறமன 

றரத்றன்சதரது இன்மந றணரண 2016.11.25 

தள்பறக்கறம றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தடும் 

மனப்தைகபறன் இனக்கங்கள் 153, 286, 287, 288 and 327. 
 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Hon. Deputy Chairman, I move, "That a sum of Rs. 

10 be traditionally cut from all the Recurrent and Capital 

Expenditures of each Programme of the Heads of 

Expenditure bearing Nos. 153, 286, 287, 288 and 327 

related to the Ministries, Departments and other 

Institutions which come under such Ministries scheduled 

to be taken up for debate today, Friday,  25th  November,  

2016 at the Committee Stage Debate of  the 

Appropriation Bill, 2017." 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Anura Dissanayake, please.  
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ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භභ කථහ කයන්න 

ඵරහපඳොපයොත්තු න්පන් මභහතයහංලඹ පිළිඵ පුළුල් 

හකච්ඡහක් පනොපයි. භභ ගරු තභිකතුභහට මීට කලිනුත් ඒ 

රීඹන්පන්, ඳසු ගිඹ භහපේත් -දවන භහපේත්- භභ ප්රලසනඹක් 

ඉනරිඳත් කශහ, යත්නපුය නස්රික්කපේ කරහන භළිකයණය 

පකොේාහපේ, මඹගභ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහඹට මඹත් 

දුම්ඵය, භහනහන, කළපේපඳොර, පදතඵඩකන්ද ඹන ග්රහභ නිරධහරි 

ම් වතයරීන් භන්විත දුම්ඵය ගම්භහනපේ ජනතහට න්ඹස 

ගණයනක් ජීත් ව තමුන්ප  ඳහයම්ඳරික ඉඩම්රට නීතයනුූලර 

ඉඩම් හික කම් රඵහ ගළනීභට පනොවළරී වීභ පවේතුපන් පභභ 

ගම්හසීන් විලහර දුසකයතහකට මුහුණය දීරහ ිකපඵන ඵ.  

ඔඵතුභහ දන්නහ, කභ ප්රපද්ලපේ වහමුදුරුන් වන්පේ නභක් 

වින්න් පභභ ජනඳදර ජීත් න ළන්ඹන් විලහර පීඩහකට රක් 
කය ිකපඵන ඵ. 1909 ර්පේ තයම් ඈත ඹටත් විජිත යුගපේ 

ඳහ මක්කය 8,317කුත්, ඳර්චස 25ක පභභ භූක  ප්රපද්ලඹ ගම් 
හසීන්ප  ඳයපේණි ඉඩම් පර නියවුල් කය ිකබුණයහ. ඒ විතයක් 

පනොපයි, ඉඩම් පකොභහරිස පදඳහර්තපම්න්තු වින්නුත් කයන 
රද මීක්ණයපේදී පභභ ඉඩම් කභ පුයළන්ඹන්ට මයිික ඵ තවවුරු 

කයරහ ිකබුණයහ. ඊට ඳසපේ පම් ඉඩම් නළත පඵදරහ ගම්ළන්ඹන්ට 

රඵහ පදන්න කටයුතු කයක න් ිකබිඹදී තභයි මිපකයණයපේ නඩුක් 
ඳළරුපණ්. පම්ක තභයි න්ද්ධ වුපණ්. වළඵළයි, දළන් න්ද්ධ පරහ 

ිකපඵන්පන් පභොකක්ද? දළන් පම් ඳන්පල් වහමුදුරුන් වන්පේ 
වින්න් නගින් නගටභ කහි ිකපඵන ඉඩම් භවය මඹට ඵදු පදන 

තත්ත්ඹකට ඳත් පරහ ිකපඵනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ, ප්රහපද්ශීඹ 
පල්කම්රුන්ට ඉඩම් දීරහ ිකපඵන ඵ. පඳොලිස 

සථහනහිපඳිකරුන්ට ඉඩම් දීරහ ිකපඵනහ. භන්ත්රීරිඹන්ට ගස 

කඳන්න ඉඩම් ලිඹරහ දීරහ ිකපඵනහ. පම් විිපඹට විවිධ 
පද්ලඳහරන, පඳොලීන්පේ, යහජය නිරධහරින්ප  ඵරඳෆම් ව 

ආිපඳතය තවවුරු කයගන්න පම් වහමුදුරුන් වන්පේ 
භත්පරහ ිකපඵනහ. ඒපකන් පීඩහට ඳත් පරහ ිකපඵන්පන් ඒ 

ගම්ර පුයළන්ඹනුයි. ඊපේ-පඳපර්දහ ඒ ප්රපද්ලපේ පුයළන්ඹන් 
රීහිඳ පදපනක්භ පඳොලීන්ඹට මයන් ගිහිල්රහ රිභහන්ඩ් කයරහ 

ිකපඵනහ, ඔවුන් පම් ඉඩම්රට තතුල් වුණයහඹ; කපවභ නළත්නම්, 

ගක් කළපුහඹ රීඹරහ. පභොකක්ද පම් න්ද්ධ පරහ ිකපඵන්පන්? ඒ 
නිහ ඉඩම් තභික ඔඵතුභහද, ඒ වහමුදුරුන්ද රීඹරහ දළන ගන්න 

කළභළිකයි. පම් ප්රලසනඹ වින්න ඕනෆ. 
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, පම්කට මලය පිඹය ගන්න ඵළරි පරහ 

ිකපඵන්පන් පම් ම්ඵන්ධ නඩුක්  ඳිකන නිහයි. ඒ නඩු 

මන් ව වළටිපේ කපරට දීරහ ිකපඵන ඉඩම් න්ඹල්පල්භ මයිිකඹ 

මරංගු කයනහ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් ිකපඵන ප්රලසනඹ න්පන්, නඩු දහරහ ිකපඵනහ නම් ඒ 

ඉඩභ ිකපඵන තත්ත්පඹන්භ ිකපඵන්න පදන්න ඕනෆ පන්. නමුත් 

දළන් ිකපඵන්පන් කභ තත්ත්පේභ පනොපයි. මිපකයණයපේ නඩු 

ිකපඵන නිහ පම් ඉඩම් ගම්ළන්ඹන්ට රඵහ පදන්න ඵළරි පරහ 

ිකපඵනහ නම්, කශ යුතු ිකපඵන පද් තභයි කභ ඉඩම් ිකපඵන 

තත්ත්පඹන්භ ිකපඵන්න පදන කක. දළන් ගම්ළන්ඹන්ට ඉඩභ 

පදන්පන් නළවළ. වළඵළයි, පකොම්ඳළනිරට ඉඩම් පදනහ. ඒ නිහ 

ඒක ශක්න්න ඕනෆ. 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ පඳොලීන්ඹට නිපඹ ගඹක් පදන්නම්, ක න් ඉනරිඹට රීන්භ 

ගම්ළන්පඹකුට පම් භූක ඹ ඳහවිච්චි කයනහ රීඹරහ හිරිවළය 

කයන්න කඳහ රීඹරහ.   

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් ිකපඵන ප්රලසනඹ න්පන් රීරිතල්ර පඳොලීන්ඹ නීිකඹට 

ඳටවළනි කටයුතු රීරීභයි. ඔඵතුභහ දන්නහ, පඳොලීන්පේ මඹටත් 

පම්පක් ඉඩම් රඵහ දීරහ ිකපඵන ඵ.  

 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ ඒ ගළන පඳොලිසඳිකතුභහටත් දළනුම් පදන්නම්. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු තභිකතුභනි, ඒ නිහ ඔඵතුභහපගන් භභ ඉල්රහ න්ටින්පන් 

කක පදඹයි. පම් ගම්ළන්ඹන්ට හිරිවළයඹරීන්, ඵහධහරීන් පතොය 

තමුන්ප  ජීවිතඹ ඳත්හපගන ඹන්නත්, තමුන්ට ඳයපේීම 

භුක්ිකපඹන් ිකපඵන ඉඩම් භුක්ික විඳින්නත් ඒ ජනතහට ඉඩ කඩ 

රහ පදන්න ඕනෆ. පභොකද, බුදු යජහණයන්වන්පේ පද්ලනහ 

කපශේ, "න්ඹල්ර මත්වරින්න" රීඹරහ. වළඵළයි, පම් වහමුදුරුන් 

වන්පේ ගම්ළන්ඹන්ප  ිකපඵන පද්ලුත් මත්ඳත් කය ගන්නහ. 

පම්කයි න්ද්ධ පරහ ිකපඵන පද්. ඒ නිහ විපලේපඹන්භ පම් වහ 

භළනවත් පන, පම් වහ නහඹකත්ඹ පදන, පඵොපව  පද්ල් 

කථහ කයන, පම් පිළිඵ ංවිධහනඹ පරහ ගම්ළන්ඹන්ප  ඉඩම් 

මයිිකඹ පිළිඵ පඳනී න්ටින, ඒ නහඹකඹන් ඳහ පඳොලීන්ඹ වින්න් 

මත් මඩංගුට මයපගන ිකපඵනහ. ඒකට කපයහි කටයුතු කයන 

වහමුදුරුන් වන්පේ නභකුත් කක්ක තභයි පම් මත් මඩංගුට 

මයපගන ිකපඵන්පන්. ඒ වහමුදුරුන් වන්පේ මීට පඳය මඳ මුණය 

ගළපන්නත් ආහ.  

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඒ නිහ පභතළන න්දුවී ිකපඵන 

පදඹ තභයි, පම් දුම්ඵය ළන්ඹන්ප  ඉඩම් ප්රලසනඹ. ඔවුන් පම් යපේ 

ක නිසසු. ඔවුන් ඳහයම්ඳරික දලක වතකට, මටකට ඩහ ළඩි 

කහරඹක් ඒ ඉඩම්ර ඳනංචි පරහ හිටපු මඹ. කක් නහඹක 

වහමුදුරුන් වන්පේ නභකප  මණයකට ඹටත් පරහ ඔවුන් මද 

පීඩහට ඳත් පරහ ිකපඵනහ. ඒ යහජය නිරධහරින්ප , පඳොලීන්පේ 

ව පද්ලඳහරන භළනවත්වීම් භත තභයි ඒ ඉඩම් භංපකොල්රඹට ඉඩ 

කඩ  රහ දී ිකපඵන්පන්. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහපගන් නළත 

ඉල්රහ න්ටින්පන්, ඔඵතුභහ කභ ගභට ඹන්න ඕනෆ රීඹරයි. පන 

පභොකුත් පනොපයි, ඒ පුයළන්ඹන් බඹ පරහ න්ටින්පන්. ඒ ගම්ර 

පුයළන්ඹන් බඹ කයනහ. ඒ පගොල්රන් මපත් තභයි ඔක්පකොභ 

ඉන්පන්, ගම්ළන්ඹන් පනුපන් කවුරුත් නළවළ රීඹරහ ඒ 

ගම්ළන්ඹන් බඹ කයනහ. ඳශහපත් පද්ලඳහරනඥඹන් වහමුදුරුන් 

මපත් නම්, ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් වහමුදුරුන් මපත් නම්, පඳොලීන්ඹ 

වහමුදුරුන් මපත් නම් පභොකක්ද න්ද්ධ පන්පන්? 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 

නෆඟී සිටින ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Yes, Hon. Member. 
 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භභත් ඒ පදඹ මනුභත කයනහ.  

පම්කට යත්නපුය නස්රික්කපේ පද්ලඳහරනඥඹන් ම්ඵන්ධ නළවළ.  

පිට නස්රික්කර මඹප  ම්ඵන්ධඹ ිකපඵනහ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පද්ලඳහරනඹ ිකපඵනහ, කතළන. 
 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

පම් ඉඩම්ර ඉන්පන් වලුන් රීඹරහ තභයි හිතන්පන්. පම්හ 

ජනතහ මවුරුදු දවස ගණයන් බුක්ික විපගන කන ඉඩම්. පම් ඉඩභ 

වහමුදුරුන්ට මයිිකත් නළවළ. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු තභිකතුභනි, භභ ඔඵතුභහට රීඹන්පන් ඔඵතුභහ පම්  
ප්රලසනඹට පඳෞද්ගලිකභ භළනවත් පන්න රීඹරහයි. පම්හ 

ගම්ළන්ඹන් ඳහයම්ඳරික, දීර්ඝ කහරඹක් ිකසපේ බුක්ික විපගන 
කන ඉඩම්. ඒ නිහ පම් ඉඩම්ර බුක්ිකඹ ඒ පුයළන්ඹන්ප  

මයිිකඹට තවවුරු කයන්න රීඹහ ඉල්රනහ. පම් කරුණු රීහිඳඹ 
තභයි භට ඉනරිඳත් කයන්න ිකබුපණ්. ඔඵතුභහට පඵොපවොභ 

සතුිකයි. 
 

[ම.බහ. 1.38] 
 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, තත්ත ලපඹන්භ භහත් කථහ 
රීරීභට න්ටි කහයණයඹකුයි, ඒ ගරු භන්ත්රීතුභහ ඉනරිඳත් කපශේ. 
විපලේපඹන්භ දුම්ඵය ඉඩම් මක්කය 12,000ක් ඳභණය ිකපඵනහ. 
නළදුන් උඹනට මයිිකයි රීඹරහ රීඹනහ. නමුත් භභ ඒක දන්පන් 
නළවළ. නළදුන් උඹනට  මයිික නම් ප්රලසනඹක් නළවළ. කපවභ වුණයත් 
වහමුදුරුන්ට මයිික ඒ ඉඩභ විතයයි.  ඳවුල් දවස ගණයන් ඉන්න 
ම් වතයක් ිකපඵනහ. ඳසුගිඹ කහරඹ නපකොට පම් කක 
පගදයකටත් විදුලිඹ ගන්න ඵළවළ, වහමුදුරුන්ප  මයඹක් 
නළික. මඩුභ ගණයපන් වහමුදුරුන්පගන් මයඹක් නළතු 
්රිපඳ  ටිකත් ගන්න ඵළවළ. ඳසු ගිඹ දපේ  2003 ර්පේ 
ගංතුය ආපු පරහපේ කරහන ංවිධහඹකතුභහ ම්ඵන්ධ 
කයපගන භභ ම්ඵන්ධීකයණය කක ටුපේ බහඳිකයඹහ වළටිඹට ඒ 
නීිකඹ කඩරහ මපි ගංතුය ආධහය රඵහ දුන්නහ. භෆතකදී මපි මලය 
පද්ල් කයරහ විදුලිඹ පදනහ; ඒ කටයුතු පකපයනහ.  

2001දී ප්රජහ ලහරහක් වදන්න ආයම්බ කශහ. පම්ක කක්තයහ 
පකොම්ඳළනිඹකට මනන මවුරුදු ඵද්දට දීරහ ිකපඵනහ. පදයක් 

ප්රජහලහරහ වදන්න වදපු පුද්ගරඹන් පම් මවුරුද්පද් පඳොලීන්ඹට 
පගනිහිල්රහ රිභහන්ඩ් කයරහ ූලඩුප දළම්භහ. පම් හප  
මහධහයණයකම් කයනහ. පම් ගළන ගරු තභිකතුභහ භඟ හකච්ඡහ 
කයන්න ඕනෆ. ඳන්රට මයිිකඹක් ිකපඵනහද භභ දන්පන් නළවළ. 
පොඹරහ ඵළලුපොත් ඳන්රට මයිික ිකපඵන්පන් පඳොඩි 
ප්රභහණයඹක්. පම් ම්පර්ණය ඉඩභ මක්කය 12,000ක්.   

 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
නස්රික් ම්ඵන්ධීකයණය කක ටුපේදී පම් ගළන තීයණයඹක් 

ගන්න.  

 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

තීයණයඹක් ගත්තහ. නමුත් භභ නම් ලපඹන් රීඹන්පන් නළවළ. 

භවය පද්ලඳහරනඥඹන් මක්කය 50, 60, 100 ලපඹන් ඵදු 

මයපගන ිකපඵනහ. භභ නම් ලපඹන් රීඹන්පන් නළවළ. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කවුද නම් රීඹන්න? 

 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

භභ නම් ලපඹන් රීඹන්පන් නළවළ. [ඵහධහ රීරීභක්] 

ඔඵතුභහප       ඳළත්පත් පන්නත් පුළුන්. භභ ඒ ගළන කථහ 

කයන්පන් නළවළ. භට භහපන්න. භට ඒක රීඹන්න ඵළවළ. භභ 

රීඹන්පන් නළවළ.   [ඵහධහ රීරීභක්] ලිඛිත ඔ්පු කයන්න පුළුන් 

විිපපේ හක්ෂි රඵන ිකපේ භභ ඔඵතුභහට පගනළත් පදන්නම්. 

ඒහ භභ රීඹන්පන් නළවළ. පභොකද, පද්ලඳහරන ලපඹන් 

පදඳළත්පතභ කේටිඹ කතළන ඉන්න පුළුන්. [ඵහධහ රීරීභක්] පුටු 

පන්නත් පුළුන්. භභ කහටත් භඩ ගවන්පන් නළික ඵ ඔඵතුභහ 

දන්නහ පන්. ඒක නිහ පම් ගළන විපලේ මධහනඹ පඹොමු 

කයන්න ඕනෆ. ඵරඳඹක් නවළ. මඩු ගණයපන් ්රිපඳ  ටික පඵදහ 

පදන්නත් ඉඩක් නළවළ. මපි ඵරවත්කහයපඹන් හකච්ඡහ කයරහ 

දළන් පම් ළපඩ් පකරීපගන ඹනහ.    

ගරු තභිකතුභනි, පම් නපකොට නහඹ ඹහපම් න්ද්ිපඹ පරහ 

භහ 7ක් පනහ. LRC කකට තභයි මඹගභ පකොේාහපේ 

පඵොපවොභඹක් ඉඩම් ිකපඵන්පන්. කක කෆල්රක්ත් පඵදරහ 

නළවළ.  හිනපකොට ඒ මඹ තභත් ඉන්පන් කවුරුර. මිකගරු 

ජනහිපඳිකතුභහ, මගභළිකතුභහ තු භහගම්ර මඹ කළහ රීේහ, 

පම් ඉඩම් නිදවස කයන්නඹ රීඹහ. තු භහගම්ලින් පකොටක් 

තපයන්න රීන්භ ඉඩම් කළඵළල්රක් නිදවස කයරහ නළවළ. මඹගභ 

නම්  නළවළ, යත්නපුයපේ නම් පකොටක් දී ිකපඵනහ, කුරුවිට 

නළවළ. භභ හිතන්පන් ඊශඟ ළස තවිල්රහ නහඹ ඹනපකොට 

ඉතුරු පගල් ටිකත් කළපඩ්වි. ඉඩම් තභිකතුභහ වළටිඹට 

ඔඵතුභහප  විපලේ මධහනඹ පඹොමු කයනහ, නහඹ ඹහභ නිහ 

කවුරුර ඉන්න මඹට ඉඩම් පකොටස රඵහ දී පගල් වදහ පදන්න 

ඉක්භනින් කටයුතු කයන්නඹ රීඹන කහයණයඹ ගළන.  

ඊට මභතය, LRC කපක් පන්න  පුළුන්, ළවිලි භහගම්ර 

ඒහ පන්න පුළුන් යත්නපුය නස්රික්කපේ භවය මඹ මක්කය 

න්ඹ දවස ගණයන් මල්රහපගන ඉන්නහ. ක නිපවකුට තතුළු 

පන්න පදන්පන් නළවළ. ඒ මඹත් මනයඹන් මල්රහපගන 

ිකපඵන්පන්. යත්නපුය භව නගය බහ ඵර ප්රපද්ලපේ  තුන්  ඳහයක් 

ඉඩම් භළන්නහ.  
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තුන් ඳහයක් ල්ලි ගත්තහ. තභ ඵරඳ නළවළ. භට භතකයි, 

2003 පර් නහඹ ගිඹ පරහපේ යත්නපුය නගයඹ ආන්නපේ 
ඉඩභක් පඵදුහ. දළන් ඒහට ඔ්පු පදන්න ඹනහ. ඒහ ඒ කහරපේ 

පගල් නහඹ ගිහින් මයණය වුණු ක නිසුන්ට දීපු ඉඩම්. ගරු 
තභිකතුභනි, ඔඵතුභහට ඒ ගළන ලිඹහ කරහ තික. දළන් ඒ 

ඉඩම්රට රුපිඹල් රක් කකවභහයක්, රුපිඹල් රක් පදකක් මඹ 
කයන්න වදනහ. ඒක ඉතහභ මහධහයණයයි. ඒ ක නිසුන්පගන් 

ලතඹක්ත් මඹ කයන්න කඳහ. පගල් නහඹ ගිඹ මයණය ක නිසුන්ට 

ඒ ඉඩම් රඵහ පදන්නඹ රීඹරහ භහ ඔඵතුභහපගන් ඉල්ලීභක් 
කයනහ. ඵරඳ ලිඹනහ, කක පකොටකට පදනහ, ත 

 පකොටකට පදන්පන් නළවළ.  

ඊශඟට, මවුරුදු ගණයනහක් ිකසපේ යත්නපුය නගයඹ 

ආන්නපඹන් පදභශ භවහ විදයහරඹට යජපේ ඉඩම් පකොටක් 
ඉල්ලුහ. වළභදහභ රීඹනහ, "පදනහ"යි රීඹරහ. දළන් පදනහද? භහ 

ඒ පිළිඵත් ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ.  

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

ිකපඵනහ. 

 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ඊපේ-පඳපර්දහ ජනහිපඳිකතුභහ නිපඹ ගඹක් කශහ, ඒක රඵහ 

පදන්නඹ රීඹරහ. ඒකත් තභ මතගහක න් ඉන්නහ. පදභශ භවහ 

විදයහරඹට මක්කයඹක ඉ ඩම් පකොටක් තභයි මපි ඉල්රන්පන්. ඒ 
ඉඩම් මක්කයඹ රඵහ පදන්න කටයුතු කයන්නයි රීඹරහ 

ඔඵතුභහපගන් විපලේ ඉල්ලීභක් කයනහ.  

ඊශඟට, භවය විට ඳනංචි ඉඩපම් පකොටකට මුදල් මඹ 
කයනහ. ඒක මහධහයණයයි. යත්නපුය නස්රික්කපේ ඉඩම් පනොභළික 
ජනතහ ඉන්නහ. භධයභ ඳන්ිකපේ මඹ ඳභණයක් පනොපයි, ඉතහභ 
මයණය කණ්ඩහඹම් යහජය පේපේ ඉන්නහ. මයණය ඳවුල් 
යහශිඹක් ඉන්නහ. මපි ඒ රළයිසතු දීරහ ිකපඵනහ. ඒ ඉඩම් ළවිලි 
භහගම්රට මයිිකයි; LRC කකට මයිිකයි. 

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  ට නිඹක ත කහරඹ මහනයි.  
 

ගු ඒ. ඒ. විනේතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றசஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භට තත්ඳයඹක් පදන්න. ඒ 

පිළිඵ මප් ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ. ගරු 

තභිකතුභනි, තමුන්නහන්පේ කක දක් මප් නස්රික්කඹට තවිත් 

ඒ නහඹ ගිඹ ඉඩම් ටිකයි, දුම්ඵය ඉඩම් ටිකයි ගළන හකච්ඡහ කයරහ 

කඩිනම් විඳුභක් රඵහ පදන්න රීඹරහ ඉල්රහ න්ටිනහ. කථහ 

කයන්න කහයණයහ යහශිඹක් ිකබුණයත්, කළිපන කල් කථහ කයන්න 

පද්ල් ිකබුණයත් භට පන්කය ිකපඵන කහරඹ මන් නිහ, ගරු 

තභිකතුභනි, ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයරහ 

මයණය ජනතහට හධහයණයඹක් ඉටු කයන්න කටයුතු කයන්නඹ 

රීඹහ ඉල්රහ න්ටික න් භහ නිවඬ පනහ. 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
පඵොපවොභ සතුිකයි. Next, the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage please. உங்கலக்கு 15 றறடங்கள். 

[ම.බහ. 1.43] 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ன்நற.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඹන්න් ළඩිභවල් වුණයත්, 

ගිකන් තරුණය, වදිකන් තරුණය මප් ඉඩම් තභිකතුභහප  

මභහතයහංලඹට මදහශ ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ කයන්න කලින් 

පකටි කහයණයඹක් පිළිඵ පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ මධහනඹ පඹොමු 

කයන්න භහ කළභළිකයි. ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, පම් යපේ 

මහිංක දරුන්ට මධයහඳනඹ වදහයන්න ිකපඵන භවපඳොශ 

බහයකහය මයමුදර මබහවිත රීරීභ පිළිඵ මපි මඳයහධ ඳරීක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තුට ව මල්රස පව  දණය පච දනහ විභර්ලන 

පකොක භට ඳළක ණිල්රක් කශහ. මපි ඒකට භළනවත් වුපණ් පන 

පභොකක්ත් නිහ පනොපයි. භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර 

රීඹන්පන්, පම් යපේ මහිංක, නලිඳු ජනතහප  දරුන් 

විලසවිදයහරඹට තතුශත් වුණයහට ඳසපේ ඒ මඹට මධයහඳනඹ 

වදහයන්න ආධහය උඳකහය කයන මයමුදරයි. භවපඳොශ බහයකහය 

මයමුදපරන් මධයහඳනඹ වදහයහ පම් ය පේ ජදයරු, 

ඉංජිපන්රුප , විලසවිදයහර කථිකහචහර්ඹරු ළනි උගතුන්, 

විද්තුන් විලහර පිරික් බිහි පරහ ිකපඵනහ. භට කවහ ඳළත්පත් 

ඉන්න මප් ගරු භන්ත්රීතුභහත් කළනි මපඹක්. භවපඳොශ 

ශියත්ඹ රඵහපගන උඳහිපඹ වදහයරහ පම් ඳහර්ලිපම්න්තුට ආපු 

භන්ත්රීතුභන්රහ ඉන්නහ.  

භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර මබහවිත රීරීභ පිළිඵ මපි 
ඳළක ණිල්රක් කශහ. ඒකට මලය න්ඹලු ලිපි පල්ඛ්න මපි බහය 

දුන්නහ. ඒ මයමුදර නඩත්තු කපශේ ඹ මවුරුදු 74ක් ඹළික 

වික්රභ වීයසරිඹ නභළික භවත්භපඹක්. නීිකපේ වළටිඹට ඹ මවුරුදු 
70ට ළඩි නම් බහඳික ධුයඹ දයන්න ඵළවළ. කතුභහ ඊපේ භහධයඹට 

-රූෙවාහිනිෙට- ඇවිල්ුා ඇඬුවා. එතුමා අඬුා ඒ ෙැමිණිල්ු 
පිළිඵ ඒකහඵද්ධ විඳක්ඹට පඵොපව  පයින් ඵළන්නහ. ගරු 

නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, වික්රභ වීයසරිඹ භවත්භඹහ රීේහ, ඒ 

පතොයතුරු පිළිඵ නඩු ඳයනහඹ රීඹරහ. මපි කතුභහට 

රීඹනහ, නඩු ඳයන්න රීඹරහයි. මඳටත් ඕනෆ නඩු ඳයහ ගන්න 

තභයි. නඩු ඳළරුහභ මඳට උහවිපේදී රීඹන්න ිකපඵන්පන් 

භවපඳොශ බහයකහය මයමුදරට වුණු මහධහයණයඹ ගළන විතයක් 

පනොපයි.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, SLIIT කක විරීණුහ. 

පජොන්සටන් ප්රනහන්දු, ඵන්දුර ගුණයර්ධන, පජඹයහේ 

ප්රනහන්දුපුල්පල් ආදී හිටපු තභිකතුභන්රහප  කහරපේදී SLIIT 

කක රැක ගත්තහ. SLIIT කක රීඹන්පන්, ඉතහභ ටිනහ 

ආඹතනඹක්. මක්කය ඳනවක විලහර ඉඩභක්; පද්ඳශක්. ඒපක් 

න්ද්ධ වුණු ගනු-පදනු පිළිඵ කතුභහට විරුද්ධ පම් න විටත් 

මල්රස පව  දණය පච දනහ විභර්ලන පකොක පම් ඳරීක්ණයඹක් 

ඳළළත්පනහ. තමුන්නහන්පේරහප  ආණ්ඩු කහරපේ භවපඳොශ 

පරොතරැයිපේ මුදල් පනත් ගිණුභකට දළමීභ පිළිඵ කතුභහට 

විරුද්ධ පම් න විටත් ඳරීක්ණයඹක් ඳළළත්පනහ.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භවපඳොශ බහයකහය මයමුදපල් 

මුදල් මබහවිත කශහඹ රීඹරහ මපි රීේපේ තයි? ගරු නිපඹ ජය 

බහඳිකතුභනි, භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර නඩත්තු කයන්පන් 

National Wealth Corporation Limited කපකන්. ඒ ආඹතනඹ 

ිකපඵන්පන් භලික් භයවික්රභ තභිකතුභහප  මභහතයහංලඹ 

ඹටපත්යි. මපි ඳශමුපන්භ තභිකතුභහට ඒ පච දනහ කල්ර 

කයනහ. කතුභහට ිකපඵන්පන් ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ 

ජහතයන්තය පපශ මභහතය ධුයඹයි. භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගන්න කතුභහට ිකපඵන මභහරු පභොකක්ද? පම් මභහතයහංල 

කකකට කකක් tally පන්පන් නළවළ. ගරු පජ න් මභයතුංග 

තභිකතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ ඉඩම් තභිකතුභහ. ඉඩම් තභිකතුභහට 

භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර ඕනෆද? භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර 

මයිික පන්න ඕනෆ, උස මධයහඳන මභහතයහංලඹටයි, කපවභ 

නළත්නම් මධයහඳන මභහතයහංලඹටයි. 

භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර නගටභ ිකබුපණ් පශ 

මභහතයහංලඹ ඹටපත්යි. දළන් භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර 

ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ ජහතයන්තය පපශ මභහතයහංලඹ 

ඹටතට ගත්තහ. පභොකද, භවපඳොශ බහයකහය මයමුදපල් රුපිඹල් 

බිලිඹන 10ක මුදරක් ිකපඵනහ. කඹට මදහශ ගළේ ඳඹ භහ 

මුලින්භ වභළගත* කයනහ. භලික් භයවික්රභ තභිකතුභහට මදහශ 

නළික විඹඹක් ගළේ කයරහ කතුභහ බහය ගන්නහ. 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර 

නඩත්තු කයන්න National Wealth Corporation Limited 

ආඹතනපේ බහඳික වළටිඹට වික්රභ වීයසරිඹ භවත්භඹහ ඳත් 

කයනහ. වික්රභ වීයසරිඹ භවත්භඹහට SAFE Holdings (Pvt.) Ltd. 

රීඹහ පනභ පඳෞද්ගලික භහගභක් ිකපඵනහ. SAFE Holdings 

(Pvt.) Ltd. ඹටපත් Asset Trust Management (Pvt.) Ltd. රීඹහ 

primary dealer පකපනක් න්ටිනහ. ඒ මඹට ශ්රී රංකහ භව 

ඵළංකුපේ ඵළඳුම්කය ක ර දී ගන්න මයිිකඹක් ිකපඵනහ. දළන් පම් 

Wealth Trust Securities Limited කක NatWealth Securities 

Limited රීඹන භහගභ වයවහ ඵළඳුම්කය ක ර දී ගන්නහ. 

කතපකොට දළන් ඵරන්න, පඳෞද්ගලික ඵළඳුම්කය ක ර දී ගන්නහ 

භහගභක ළඩි පකොටස හික කරුපක් යජපේ ඵළඳුම්කය හික කම් 

ආඹතනඹක බහඳිකයඹහ වළටිඹට ඳත්කය ගන්නහ. කපවභ 

කයන්න පුළුන්ද? තභන්ප  පුතහරහ පදන්නහ කක primary 

dealer company කකක මධයක් ධුය දයනහ. ඒ පගොල්පර  

පකොටස ක ර දී ගන්නහ. 2015 මවුරුද්පද් ඒ භහගපම් රහබඹ 

රුපිඹල් ක ලිඹන 1,000යි -රුපිඹල් බිලිඹන කකයි-. ඒ භහගපම් 

රහබඹ ම්ඵන්ධපඹන් ව ලිඹවිල්ර භහ වභළගත* කයනහ.  

ආණ්ඩුපේ ල්ලි විඹදම් කයරහ, මප් දරුන්ප  භවපඳොශ 

බහයකහය මයමුදපල් ල්ලි විඹදම් කයරහ කයපු bond ගනුපදනුපේ 

ගිඹ මවුරුද්පද් ඳහඩු රුපිඹල් ක ලිඹන 160යි. මද නපකොට ඳහඩු 

රුපිඹල් ක ලිඹන 350යි. කතපකොට රුපිඹල් ක ලිඹන 500යි. පම් 

ඳහඩු පිළිඵ ලිඹවිල්ර භහ වභළගත* කයනහ, ගරු නිපඹ ජය 

බහඳිකතුභනි.   

ඒ විතයක් පනොපයි. 2014දී මප් පජොන්සටන් ප්රනහන්දු හිටපු 

තභිකතුභහප  කහරපේදී NatWealth Securities Limited 

භහගපම් රහබඹ රුපිඹල් ක ලිඹන 500යි. කපවභ නම්, භලික් 

භයවික්රභ තභිකතුභහප  කහරපේදී රුපිඹල් ක ලිඹන 500ක් ඳහඩු 

රඵන්පන් පකොපවොභද? න්ඹලුභ primary dealersරහප  භහගම් 

රහබයි. නමුත් යජපේ මුදල් ඳහවිච්චි කයන ආඹතනඹ ඳහඩු රඵනහ. 

වළඵළයි පුතහප  පකොම්ඳළනිඹ රහඵ රඵනහ, ගරු නිපඹ ජය 

බහඳිකතුභනි.  

ඒ විතයක් පනොපයි. භවපඳොශ බහයකහය මයමුදර ඹටපත් 

මයමුදල් පදකක් ිකපඵනහ. ඳහල් මයමුදර manage කයන්න 

පදනහ. ඊපේ press conference  කකට ඳසපේ, ඔක්පකොභ ගිඹහට 

ඳසපේ National Wealth Corporation Limited කපක් CEO 

භහධය වමුට තවිල්රහ රීඹනහ, "ඔේ, මපි රුපිඹල් ක ලිඹන 

300ක ඵළඳුම්කය ක ර දී ගත්තහඹ. ඒක කක කක මඹ ගන්න තික"යි 

රීඹරහ. ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, 1970-1977 ආණ්ඩු 

කහරපේදී වික්රභ වීයසරිඹ භවත්භඹහ කයපු පද්ල්, ඊට ඳසපේ 

2001 -2004 කහරපේදී කයපු පද්ල් න්ඹල්ර ගළන මඳට රීඹන්න 

පුළුන්. කතුභහට රීඹනහ, පුළුන් නම් නඩුක් ඳයන්නඹ 

රීඹරහ. නඩු ඳළරුපොත් ඒ න්ඹල්ර මයපගන මපි මිපකයණයඹට 

කන්නම් රීඹරහ රීඹනහ. පම්හ මහිංක දරුන්ප  ල්ලි. පම්ක 

ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු   ඵළඳුම්කය ගනු-පදනුපේ නංගි. ශ්රී රංකහ භව 

ඵළංකු ඵළඳුම්කය ගනුපදනුපේදී  මුදල් තභිකතුභහ ඹටපත් ිකබුණු ශ්රී 

රංකහ භව ඵළංකු මගභළිකතුභහ බහයඹට ගත්තහ. ඊට ඳසපේ 

primary dealer company  කකක් ිකපඵන ඵෆනහ පකපනක් න්ටින 

භහභහ පකපනක් බහඳික කශහ. ඒකභ තභයි භලික් භයවික්රභ 

භවත්භඹත් කපශේ. පපශ කටයුතු මභහතයහංලඹ ඹටපත් ිකබුණු 

විඹඹ කතුභහ ඳයහ ගත්තහ. ඊට ඳසපේ primary dealer 

company කකක් ිකපඵන පුතුන් පදපද නකු න්ටින පකපනක් 

බහඳික වළටිඹට ඳත් කශහ. සුනිල් වඳුන්පනත්ික භන්ත්රීතුභහ 

පවොඳින් ඵරහපගන ඉන්නහ. කතුභහට COPE කපක්දී ඊශඟ 

ඵළඳුම්කය ගනු-පදනු පිළිඵ විභන්න පුළුන්.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භහධයඹට තවිල්රහ භව පරොකු 

ශුද්ධන්තඹන් හප  කථහ කයනහ. භළපයන්න ඉසපල්රහ නඩු 

රීඹනහලු, හිපර් දභනහලු. මඳට ඵරන්න පුළුන් හිපර් ඹන්පන් 

කවුද රීඹරහ. කහටද හිපර් ඹන්න පන්පන් රීඹන කකත් මඳට 

ඵරහගන්න පුළුන්.  

පම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් පරහ SLIIT කක -මක්කය 50ක 

ඉඩභ- විකුණුහ. ඒ වහ කළබිනේ භණ්ඩරපේ මනුභිකඹ 

ගත්තහද? මක්කය 50ක් විලහර පකොශම ිකපඵන ටිනහ ඉඩභ 

විකුණුහ. වික්රභ වීයසරිඹ  භවත්භඹහ ඒකට ග රීඹන්න ඕනෆ. 

භවපඳොශ පරොතරැයිපේ මුදල්, මධයක් භණ්ඩරපේ 

මනුභළිකඹරීන් පතොය පනත් පනත් ගිණුම්රට දළම්භහ. ඒහට 

වික්රභ වීයසරිඹ භවත්භඹහ ග රීඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ මපි වික්රභ 

වීයසරිඹ භවත්භඹහට රීඹනහ, පුළුන් නම් නඩු ඳයන්නඹ 

රීඹරහ. පම් න්ඹල්ර මිපකයණයපේදී රීඹන්න පල්න්යි. පම් න්ඹල්ර 

මිපකයණයපේදී රීඹන කක වරි ඳවසුයි. මල්රස පව  දණය 

පච දනහ විභර්ලන පකොක භට ගිඹහභ කල්ගත නහ. CID කකට 

ගිඹහභ කල්ගත නහ. මප් මහිංක, දු්ඳත් දරුන්ප  

භවපඳොශ බහයකහය මයමුදරට වුණු මහධහයණයඹ පිළිඵ ඕනෆ 

නම් මපි කථහ කයමු. සුනිල් වඳුන්පනත්ික භන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහත් කක්ක තභයි පම්  විලසවිදයහර ශියයින් ඉන්පන්. 

ජනතහ විමුක්ික පඳයමුපණයන් මපි ඉල්රහ න්ටිනහ, "ඔඵතුභන්රහ 

පම් පනුපන් ඉන්න. පම් පනුපන් කථහ කයන්න. පම් 

පනුපන් හිටගන්න"යි රීඹරහ. කවුරු වුණයත් ළයනයි නම් 

ළයනයි රීඹන කක රීඹනහ.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඊට මභතය කතුභහප  පුතුන් 

පදපදනහ මධයක් ධුය දයන ආඹතනඹ ම්ඵන්ධපඹන් භහගම් 

පයජිසට්රහර්පගන් රඵහ ගත් මදහශ ලිපිපල්ඛ්න භහ වභළගත* 

කයනහ. ඒ හප භ කතුභහප  පකොටස හික  ම්ඳත් පතොයතුරු 

පිළිඵ භහගම් පයජිස ට්රහර්පගන් රඵහගත් ලිඹවිල්ර භහ 

වභළගත* කයනහ. ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භහ ඉන් කවහට 

ඒ ගළන කථහ කයන්පන් නළවළ.   

1183 1184 

[ගරු භහින්දහනන්ද මලුත්ගභප  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ඉඩම් තභිකතුභනි, භභ ඔඵතුභහප  මධහනඹට පම් 
කහයණයඹ පඹොමු කයනහ. ඔඵතුභහ නහරපිටිඹට ගිඹහ, ඉඩභක් 
ඵරන්න. ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, මද LRC කපක් 
බහඳිකතුභහත් යජපේ නිරධහරින් ඉන්න කුටිඹ තතුපශේ ඉන්නහ. 
ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ නහරපිටිඹ ආනපේ, 
ඉඹුල්පිටිඹ ග්රහභ නිරධහරි පම්, භධය භවහ විදයහරඹට මයිික ඉඩභ 
ගළන. ඒ ප්රපද්ලපේ ඉන්න, මධයහඳනඹ පනුපන් පරොකුභ 
පේඹක් කයපු විදුවල්ඳිකරුන්, ගුරුරුන්, කරහඳ 
මධයක්රුන්, ඳශහත් මධයක්රුන් පනුපන් ගුරු 
ගම්භහනඹක් වදන්න රීඹරහ භව තභිකතුභහ මපඳන් ඉල්ලීභක් 
කශහ. භව තභිකතුභහ වින්න් කයන රද ඉල්ලීභ මනු, ඒ ඳශහපත් 
ඉසපක පරන් මවරහ, ඉඩභ මනලයයි රීඹපු නිහ ප්රහපද්ශීඹ 
පල්කම්පගන් මවරහ, මපි ඉඩම් ප්රිකංසකයණය ඵරභණ්ඩරඹට 
ලිඹරහ, නීතයනුූලර ඉඩම් කච්පච්රිඹක් ිකඹරහ, යජපේ තක්පේරු 
මයපගන, ඒ න්ඹලු පද් කයරහ ඳශහපත් ගුරුරු 60පදපදපනකුට 
පම් ඉඩම් කේටි ටික පන් කශහ. පම් පන පකොට  ඒ න්ඹලු 
ගුරුරු ඒ ඉඩම්ර පගල් වදරහ ඉයයි; විදුලිඹ මයපගන ඉයයි. 
ඒ න්ඹලු පද් කයරහ ිකපඹද්දී මප් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 
භන්ත්රීයපඹකුප  ඉල්ලීභක් මනු, ඒ න්ඹලු පදනහප භ ඔ්පු 
පදන කක නත්න්න කටයුතු කය ිකපඵනහ.  

ගරු තභිකතුභනි, පම් ගළන භභ ඔඵතුභහපගන්  
ඳහර්ලිපම්න්තුපේදී ප්රලසනඹක් තහුහ. ඔඵතුභහ භප  ඒ ප්රලසනඹට 
උත්තය දුන්නහ. ඒ ප්රලසනඹට LRC කපකන් උත්තය කරහ ිකබුපණ්, 
පම් කටයුත්ත න්ඹඹට න්ඹඹක් නීතයනුූලර න්දු වුණයහ රීඹරහයි. 
"පම් කටයුත්පත් රීන්දු ළරැද්දක් පරහ නළවළ, නීතයනුූලර න්ද්ධ 
පරහ ිකපඵනහ" රීඹරහ LRC කපකන් රීඹරහ ිකපඵනහ. 
භවනුය නස්රික් ම්ඵන්ධීකයණය කක ටුපන් පම් කරුණය 
නීිකඳිකතුභහට ඹළේහ. නීිකඳිකතුභහ රීඹරහ ිකපඵනහ, "පම්ක 
LRC කපක් කටයුත්තක්. LRC කකට මනු කටයුතු කයන්න" 
රීඹරහ. නීිකඳිකතුභහත් රීඹරහ ිකපඵනහ නම්, LRC කකත් රීඹරහ 
ිකපඵනහ නම් තයි පම් ඔ්පු පදන්න ඵළරි?  ඊපේ - පඳපර්දහ 
ඔඵතුභහප  මභහතයහංලඹට තවිල්රහ, ඒ ඉඩම්රට ඔ්පු පදන්න 
කඳහ රීඹරහ ඒ භන්ත්රීයඹහ කයදය කයරහ ිකපඵනහ. භභ දන්නහ, 
ඔඵතුභහත් වෘදඹ හක්ෂිඹට කකඟ පනොපයි ඒ කටයුත්ත 
කයන්පන්. ඔඵතුභහත් කයන්පන් පද්ලඳහරනඹක්. ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහට පදොස රීඹන්පන් නළවළ. වළඵළයි, ලියුභක් ගවරහ 
ිකපඵනහ, "පම් ඔ්පු දීභ තහකහලික නත්න්න" රීඹරහ. ගරු 
තභිකතුභනි, මිපකයණයඹට ගිහිල්රහ නඩු රී ේපොත්, ඒ මඹට පම් 
ඉඩම් වම්ඵ පනහ.   

ගරු තභිකතුභනි, පම්ක ඹව ඳහරන ආණ්ඩුක්. මපි 
තමුන්නහන්පේරහත් කක්ක නළවළ. වළඵළයි, පම්ක ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්ඹ ව කක්ත් ජහිකක ඳක්ඹ කකතු පරහ වදපු ආණ්ඩුක්. 
විජිතමුණි පොයිහ තභිකතුභහ, ටී.බී. ඒකනහඹක තභිකතුභහ ඹන 
ඔක්පක භ තභික ධුය දයන්පන් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ 
නිපඹ ජනඹ කයක න්. කපවභ නම්, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන්ට 
ගවන්න ඵළවළ පන්. කපවභ කයන්න ඵළවළ පන්. ඒ පදපගොල්රන්භ 
කකතු පරහ තභයි පම් ආණ්ඩු වදරහ ිකපඵන්පන්. "පම් 
පගල්ර ඉන්පන් ශ්රී රංකහකහයපඹ , ඒ න්ඹල්රභ ඉත් කයරහ 
මත්ඳත් කය ගන්න" රීඹරහ ඔඵතුභහ දන්රහ ිකපඵනහ. භව 
තභිකතුභහ ඔඵතුභහට ලියුභක් කේහ, "ඒ ඉඩභ මලය නළවළ" 
රීඹරහ.  

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 5ක් ිකපඵනහ. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Okay.  

භව තභිකතුභහ ඒ ඉඩභ මලය නළවළයි රීඹරහ ිකපඵනහ. ගරු 
 පජ න් මභයතුංග තභිකතුභනි,  පම් ඉඩභ ඒ ඳශහපත් ගුරුරුන්ට 
පන් කයපු ඉඩභක්. පම් ඉඩභ ගුරුරුන්ට, විදුවල්ඳිකරුන්ට, 
කරහඳ මධයක්රුන්ට පන් කයපු ඉඩභක්. පම් ඉඩම් දීපම්දී 
රීන්භ යදක් පරහ නළවළ; නීතයනුූලර පච්ච පදඹක්. ඒ නිහ 
භභ ඔඵතුභහට රීඹන්පන්, පම් ගළන ඵරරහ, ගුරුරු පනුපන් 
මලය කටයුතු කයන්න රීඹරහයි.  පම්ක කක්ත් ජහිකක ඳක් 
ආණ්ඩුක් නම්, භභ පම් ගළන කථහ කයන්පන් නළවළ. පම්ක 
original යූකන්පී ආණ්ඩුක් නම්, විජිතමුණි පොයිහරහ, ටී.බී. 
ඒකනහඹකරහ පම් විරුද්ධ ඳක්ඹට තවිල්රහ හඩිපන්න ඕනෆ. 
පභපවභ පනහ නම් - ශ්රී රංකහකහයඹන්ට ගවනහ නම්-  
ඔඵතුභන්රහට ඔඹ ඳළත්පත් ඉන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහට තභිකකම් 
දයන්න ඵළවළ, ශ්රී රංකහකහයඹන්ට ගවනහ නම්. ඔඵතුභන්රහ 
රීඹන්පන්, "මභහතය ධුය මය ගත්තු නිහ, මඩුභ තයක න්                         
ශ්රී රංකහකහයපඹ  ගුටි පනොකහ ඉන්නහ" රීඹරහ පන්.                         
ශ්රී රංකහකහයඹන්ට හිරිවළය පනහ නම්, ඔඵතුභන්රහට පම් 
ආණ්ඩුපේ ඉන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ ආණ්ඩුපේ ඉන්නහ නම්,                   
ශ්රී රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන්ට මහධහයණයඹක් පන්න ඵළවළ. 

 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි,- 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භප  පරහ මයපගන කථහ කයන්න. 
 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

තත්ත ලපඹන්භ පභතුභහ රීඹන ඳළක ණිල්ර හධහයණය නම්, 

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන්ට ගවනහ නම්, මපි ඒකට විරුද්ධයි. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මනිහර්ඹපඹන්භ තභිකතුභහ. ජඹ පේහ! පඵොපවොභ සතුිකයි.  
පම්  ඉඩභ පිළිඵ මපි න්ඹලු තළන්රට ලිඹරහ ිකපඵනහ. මප් 
පජ න් මභයතුංග භළිකතුභහප  වෘදඹ හක්ෂිඹ පම් ගළන දන්නහ. 
ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, මපි දන්නහ, පභොනහ වුණයත් 
කතුභහප  වදත තභ තරුණයයි රීඹරහ. කතුභහප  වෘදඹ හක්ෂිඹ 
දන්නහ, පභතළන පභොකක්ද පරහ ිකපඵන්පන් රීඹරහ. භභ 
දන්නහ, ඔඵතුභහට පද්ලඳහරන ප්රලසන තික. වළඵළයි, ඒ ළයන 
රීඹන මඹත් භතක ිකඹහ ගන්න ඕනෆ, පම්ක කක්ත් ජහිකක ඳක් 
ආණ්ඩුක් පනොපයි රීඹන කක. ඔඵතුභන්රහප  ප්රිකඳත්ික 
කක්ක ගභනක් ඹන්න ඵළරි නිහ මපි විරුද්ධ ඳක්ඹට තවිල්රහ 
ඉන්නහ. වළභ දහභ කක්ත් ජහිකක ඳක්ඹ පම්ක පන් මඳට කපශේ, 
පජ න් මභයතුංග තභිකතුභනි. 1977දී මපි ඳළයදුණයහ. මප් 
ආනපේ පගල් 350ක් කඩරහ ගිනි ිකබ්ඵහ. ගිනි ිකඹරහ ක නිසසු 
17ක් භළරුහ. මපි 2001දී ඳළයදුණයහ. මඳට ගළහුහ; මප් 
ඳහක්ෂිකඹන්ප  පගල්රට ගිනි ිකබ්ඵහ. දළන් තමුන්නහන්පේරහ 
ඹව ඳහරන ආණ්ඩුක් වදරහත් මඳට ගුටි කන්නද පරහ 
ිකපඵන්පන්? මඳට ආඳහු ඒකභද විඳින්න පරහ ිකපඵන්පන්?  

 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ජභත්රීඳහර න්රිපේන ජනහිපඳිකතුභහ නිහ 
මද මප් ඳක් ඹටත්, ඳහක්ෂිකඹන්ටත් ඹම් ප්රභහණයඹක 
රැකයණයඹක් ිකපඵනහ. පභළනි න්ද්ිප ිකපඵනහ නම්, මපි 
තමුන්නහන්පේරහ කක්ක කකට හිටගන්නහ. මපි ඒ ගළන කනගහටු 
පනහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහට පඵොපවොභ සතුිකයි. ඒ නිහ පම් පිළිඵ 

ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ, ගරු මභහතයතුභනි.  

ගරු තභිකතුභනි, නහරපිටිඹ ආනපේ ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

ඵරභණ්රඹට මඹත් විලහර ඉඩම් ප්රභහණයඹක් ිකපඵනහ. පම් ඉඩම් 

70 - 77 කහරපේ -භප  පිඹහ ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීයඹහ වළටිඹට 

හිටපු කහරපේ- පඵදපු ඉඩම්. නංගත පවක්ටර් පකොබ්ඵෆකඩු 

තභිකතුභහප  කහරපේ රණු දීරහ තභයි මප් ම්ඳච්චිරහ කපවභ ඒ 

කහරපේ ඉඩම් පඵදුපේ. පම් පඵදපු  ඉඩම් විලහර ප්රභහණයඹක  

ඵරඳ ප්රභහදඹක් ිකපඵනහ, ගරු තභිකතුභනි. පම් පිළිඵ 

ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයන්න. මප් ආණ්ඩු ිකපඵන 

කහරපේ නම් මපි පනභ ඉඩම් කච්පච්රි ිකඹරහ, පනභ රැසවීම් 

ිකඹරහ කඩිනක න් පම් ඔ්පු රඵහ පදන්න කටයුතු කශහ. ඒ නිහ ඒ 

ම්ඵන්ධපඹනුත් ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයන්න රීඹරහ 

ඉල්රහ න්ටිනහ.   

මනුය නහනහඹක භන්ත්රීතුභහ රීේහ, ගස පවොයකභ ගළන. 

නහරපිටිපේත් ගස පවොයකභ ඳටන් මයපගන. ගරු මභහතයතුභනි, 

දළන් නහරපිටිපේත් පවොයට ගස කඳන්න ඳටන් මයපගන. 

පද්ලඳහරනඥපඹක් තභයි ගස පවොයකභ පිටුඳ ඉන්පන්. භභ 

මනුයහධ ජඹයත්න මභහතයතුභහට කථහ කයරහ භනශගභ 

ප්රපද්ලපේ ඒ න්ද්ිපඹ පිළිඵ රීේහභ, කතුභහ ඒක නළළත්තුහ. 

භවළලි යක්ෂිතපේ ගස 5,000ක් දීරහ ිකපඵනහ. ඒහ, විලහර 

බුරුත ගස. රුපිඹල් 500 ගණයපන්යි ඒහ දීරහ ිකපඵන්පන්. ඒ ගස 

ගත්ත පුද්ගරඹහ කදහ මගභළිකතුභහප  කහර්ඹහරඹ ශඟටත් තවිත් 

ඉන්නහ භභ දළක්කහ. විලහර බුරුත ගක් රුපිඹල් 500යි. ගරු 

මභහතයතුභනි,  ඳරිය හර්තහක් නළික භවළලි යක්ෂිතපේ- 

[ඵහධහ රීරීභක්] භභ මනුයහධ ජඹයත්න මභහතයතුභහපගන් 

ප්රලසනඹක් තහුහ. කතුභහ පිළිගත්තහ, කතුභන්රහප  මභහතයහංලඹ 

ඳළත්පතන් යදක් පරහ ිකපඵනහ රීඹරහ. ගස 5,000ක් තුේටු 

පදකට දීරහ! වළභ දහභ ඒ මුදරහලි පගපනනහ, ඳහර්ලිපම්න්තුට. 

පගනළල්රහ, ඒ ගස ටික නිදවස කයරහ පදන්න රීඹරහ රීඹනහ.  

ගරු තභිකතුභනි, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය ඵර භණ්ඩරඹට මයිික 

ගස විකුණයන්න නජීවි පදඳහර්තපම්න්තට ඵළවළ. ඳනතට මනු, 

ඉඩම් ප්රිකංසකයණය ඵර භණ්ඩරඹට මයිික ගස විකුණයනන්න 

පුළුන් යහජය දළ ංසථහට. භභ LRC කපක් බහඳිකතුභහට 

රීඹනහ, පම් ගළන පොඹහ ඵරන්න රීඹරහ. නජීවි  

පදඳහර්තපම්න්තු තුේටු පදකට විකුණයහ ිකපඵනහ, ඔඵතුභන්රහට 

මයිික පද්ඳශ. රක් 50ක් මයපගන, ඒ පනුපන් දුනහ. භභ 

ඔඵතුභහට රීඹනහ, පම් ජහහයභ නත්න්න රීඹරහ.  

ගරු මභහතයතුභහ, පයළුපගොල්ර ප්රපද්ලපේ තත් මක්කය 

100ක් - LRC ඉඩභක්- දීරහ, දරිඹන් ගහ කයන්න රීඹරහ. කපවභ 

දීරහ, ඒ ඉඩපම් ගස ටිකත් දළන් කඳන්න වදනහ, මප් භව 

දළනමුත්තහ ගිහිල්රහ. ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඒ ගස ටික 

විකුණයරහ ඒපකනුත් ගහ කන්න වදනහ.   මද කක ගවකට-  

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඔඹ තනිකයභ පඵොරු.  

 
ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ආ, කතුභහද ඒ ගස කඳන්පන්?  

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ඳල් පවොපයක්, - 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඔඹ කථහ කයන්පන්.  
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කතුභහද ඒ ගස කඳන්පන්? [ඵහධහ රීරීම්] ආ, ගස කඳන 

පකනහ! [ඵහධහ රීරීම්] 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට  නිඹක ත කහරඹ මහනයි.  
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දළනපගන න්ටිපේ නළවළ පන්! ගස කඳනහද? [ඵහධහ 

රීරීම්] මපි හිතුපේ ඌයන්ට විතයයි පඩි ිකබ්පබ් රීඹරහ. දළන් 

ගසුත් කඳනහ.  දළන් කපවේ ඌපයො නළික නිහ ගස කඳනහ. 

[ඵහධහ රීරීභක්] දළන් ඌපයො  නළික නිහ ගස කඳනහ. [ඵහධහ 

රීරීභක්] ඒක මපි දළනපගන න්ටිපේ නළවළ. [ඵහධහ රීරීභක්] ගරු 

නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි,-  
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මභහතයතුභනි,  භභ ඔඵතුභහට රීඹනහ, ඒ ගස කඳන 

ංචහ නත්න්න ඔඵතුභහ කටයුතු කයන්න රීඹරහ. ඒ ගස 

කඳන ංචහ නත්න්න. ඒහ, භවළලි යක්ෂිතපේ ගස! ගරු 

මභහතයතුභහ, භවළලි යක්ෂිතපේ ගස කඳන්න පුළුන්ද? භවළලි 

යක්ෂිතපේ ගස කඳන කක ළරැනයි. [ඵහධහ රීරීම්]  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි - 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் சயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභහද ගස කඳන්පන්? 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි- 

 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ දන්පන් නළවළ, ගස කඳන කක ගළන රීඹපු ගභන් කක 

ඳහයටභ නළලිටරහ පඳනී ඉන්පන් තයි රීඹරහ.  
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ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

පම්, පරොකුභ පවොරු.  
 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ රීරීම්] 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! ගරු භන්ත්රීතුභහ හඩි පන්න. නිකම් කථහ 

කයන්න කඳහ.  
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දළනපගන න්ටිපේ නළවළ, කතුභහ ඒ ල්ලි ගත්තහ රීඹරහ.  
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දන්පන් නළවළ රක් 50 කතුභහ ගත්තහ රීඹරහ. කපවභ 
නම්, ඒ පේදනහ හධහයණයයි. [ඵහධහ රීරීභක්] ගසරට ල්ලි 
ගත්තහභ, ඒ පේදනහ හධහයණයයි. [ඵහධහ රීරීම්] ඒ ගස කඳපු 
ක නිවහ මුඳකහපර් බහඳික කයන්න දළඟලුහ. වළඵළයි, මුඳකහපර් 
බහඳිකකභත් ගන්න ඵළරි ඳළරැදුණයහ. ගරු නිපඹ ජය 
බහඳිකතුභනි, මපි ඔඵතුභහට රීඹනහ, නහරපිටිපේ ඒ ගස 
පවොයකභ- 

 

ගු වනත් නිළන්ත නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததசர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දළන් ඹහන්තම් ඌපය  ටික නිදවපේ ජීත් පනහ.   
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

 What is your point of Order, Hon. Sanath Nishantha 

Perera? 
 

ගු වනත් නිළන්ත නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததசர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, මප් මය භන්ත්රීතුභහ කෆ 

ගවනහ. කතුභහට කතුභහප  මසුනට ගිහින් කථහ කයන්න රීඹන්න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

භභ මසුපන් තභයි ඉන්පන්.  
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

That is not a point of Order. Hon. Mahindananda 

Aluthgamage,  please wind up. 
 

ගු මිමන්දළනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භභ කථහ මන් කයන්නයි 

වදන්පන්. ගරු මභහතයතුභහ, පජයසා මභහතයයඹකු වළටිඹට, ඹව 

ඳහරන ආණ්ඩුක මභහතයයඹකු වළටිඹට ඔඵතුභහ ඒ කහයණයඹ 

පිළිඵ මධහනඹ පඹොමු කයන්න රීඹහ ඉල්රහ න්ටික න් භභ නිවඬ 

පනහ.  
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

 Hon. Ananda Aluthgamage, please.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භභ පගොඩක් තුටු පනහ පම් 
මභහතයහංලඹ පිළිඵ කථහ රීරීභට ඔඵතුභහ මය දීභ ගළන. 
පජ න් මභයතුංග තභිකතුභහ ඉතහ නිවතභහනී, කහ භඟත් 
පඵොපවොභ සුවදශීලි කටයුතු කයන මභහතයයපඹක්. භභ 
කතුභහපගන් ඉල්ලීභක් කශහ, නහරපිටිපේ ිකපඵන, ඔඹ 
භවරුන් කෆ ගවන, ඉඩභ ම්ඵන්ධපඹන්. ශභයින් පල්රම් 
කයපු, මීටර් 300 දුපු පිේටනිපේ තභයි ඒ පගල් ටික වදරහ 
ිකපඵන්පන්. භභ පගෞයපඹන් ඉල්රහ න්ටිනහ, භව ජන 
නිපඹ ජිතඹන් වළටිඹට තමුන්නහන්පේරහ ගිහින් කඹ ඵරන්න 
රීඹරහ. රක්සභන් රීරිතල්ර තභිකතුභහ ගිහින් කඹ තහින් ඵළලුහ. 
ඒක, චන්ද්රහ කරුණයහයත්න භළිකතුභහ 1982 ර්පේදී භළනරහ 
ඔ්පුරීන් පදන්න සදහනම් කයපු ඉඩභ. භහ ශඟ ඒ plans ආන 
ඔක්පක භ ිකපඵනහ. ඒ ඉඩපම් මධයහඳන මධයක්තුභහට ඉඩම් 
පකොටක් ිකපඵනහ. විදුවල්ඳිකතුභහ රීඹනහ, පම් ඉඩභ 
ඉසපක පරට මලය නළවළලු!   මපි දළන් ඒ ඳහර "ශඟභ ඳහර - 
පවොභ ඳහර" වළටිඹට පඹ ජනහ කය ිකපඵනහ. පකොපවේද 
පගල් වදන්පන්? ඉඩභ ඳර්චස 25ක් ත් නළවළ. ඔක්පක භ 
ගුරුරුන්ට පඵදහපගන. පභතුභහප  පග රඹන්ටයි පඵදරහ 
ිකපඵන්පන්. භභ පභතුභහ කක්ක කයපු පද්ලඳහරනපඹන් මයින් 
වුපණ් ඒ ඉසපක පල් ප්රලසනඹ නිහ; ඒ ඉසපක පල් ඉඩභ පඵද 
නිහ. මද පභොකක්ද වුපණ්? නහරපිටිපේ ජනතහ තීන්දු කයරහ 
ඔඹ කයිඹ ගවන පවොයහ ආනපඹන් මයින් කයරහ දළම්භහ, ඡන්ද 
12,900රීන්.  

වළඵළයි, මීශඟ ඳහර්ලිපම්න්තු භළිකයණයඹ ිකපඵන්පන් ආන 
භේටපභන්. භහින්දහනන්ද පගදය ඹරහ තභයි ආනන්ද 
මලුත්ගභප  ඳහර්ලිපම්න්තු කන්පන්.  [ඵහධහ රීරීම්] මවගන්න. 
ටයි, පක ේ ගවපගන පභතළන තවිල්රහ ඉන්නහ. [ඵහධහ රීරීම්]
භභ න පකපනක්. භප  ත්තට ආපොත් ඌයහට පඩි 
ිකඹනහ.  තමුපේ 

 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 තභයි ඒහ ඔක්පක භ කෆපේ. කහරහ භහයන පකොට කපේ කඵය 

ිකපඵයි. පම්හ කෆපේ කේද? පකොපවේද ගස කඳන්පන්? භභ ගස 
කඳනහට විරුද්ධයි. මක්කය 100ක් පනොපයි, 200ක් දීරහ 
ිකපඵනහ. ඒ යහජඳක් ආණ්ඩුපන් දීරහ ිකපඵන්පන්. මපි විරුද්ධ 
වුපණ් ඒකට. නිහ  වදන්න ජිත් පප්රේභදහ තභිකතුභහ උදේ 
කයරහ ිකපඵනහ. පජ න් මභයතුංග  තභිකතුභහ පම්  පිළිඵ 
ගිහින් ඵරරහ තභයි පම් තීන්දු ගත්පත්.  බහඳිකතුභහත් ඉඩභට 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගිඹහ. විදුවල්ඳිකයඹහ මධයහඳන මධයක්ට රීඹනහ, 
"ඉසපක පරට ඉඩම් කඳහ" රීඹරහ. වළඵළයි, විදුවල්ඳිකතුභහටයි, 
පන නහටයි, මධයක්තුභහටයි, මධයක්තුභහප  පන නහටයි 
පම්පක් ඉඩම් ිකපඵනහ. පම්පගොල්රන් කක්ක කවුරුත් ඳනංචි 
පරහ නළවළ.  

ගරු තභිකතුභනි, තමුන්නහන්පේත් ගිඹහ පන්ද? රීන් පකපනක් 
කහි ඳනංචි නළවළ. පම් ඉඩපම් ඳර්චස කකක් රුපිඹල් රක් තුනකට 
ළඩිපඹන් ටිනහ. ටවුභ භළද ිකපඵන ඉසපක පල්. රුපිඹල් 
15,000ක් දීරහ, ශභයින් පල්රම් කයන්න ජඹිකරක ක්රීඩහංගනඹට 
ඹනහ. පම්කයි තත්ත කථහ. ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ පම් 
පිළිඵ පඳෞද්ගලිකභ දන්නහ. නහරපිටිඹ ආනපේ ක නිසුන් 
ඒ ඉඩභ- 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் சயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் சயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, කළනි  ගස කළපීභක් කයරහ ිකපඵනහ නම්,  

"Megapolis"  කපක් ඳළක ණිල්රක් දළම්භහ නම් ඉයයි පන්. 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

That is not a point of Order.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

භභ ඕනෆ පඳොලීන්ඹකට කන්න රළවළසිකයි. [ඵහධහ රීරීම්]  

පවොරු මල්රන්න ඹන ඳල් පවොරු. [ඵහධහ රීරීම්] 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි පදකක කහරඹක් 

ිකපඵනහ. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

භභ ඕනෆ පඳොලීන්ඹකට ඹන්න රළවළසිකයි. පවොරු මල්රන්න 
ඹන ඳල් පවොරු. තභන්ප  පන නහ ගිහිල්රහ උහවිඹට රීේහ, 
"භප  ක නිවහ පවොයහ" රීඹරහ. භභ ද රීේපේ?  [ඵහධහ රීරීම්] භභ 
දළන පගන හිටිඹහ.  තමුන්නහන්පේ  හර්ක් ක ත් ගම්භහනඹට 
මඹත් ඉඩම් පඵදුහ. කක ක නිපවක් කහි ඳනංචි පරහ ඉන්නහද? 
ඳශහත් බහට දළම්භහ, මලුත්ගභප  වීයන්ංව. පභඹහප  මක්කහ, ඒ 
රීඹන්පන් කක කුපේ උඳන් මලුත්ගභප . පකොපවොභද, ගෆනියි 
ක නිවයි පදන්නහභ මලුත්ගභප  පන්පන්? භට  පකළින්නයි 
දළ ම්පම්. කපවභ කයරහ වරි ගිඹහද? පම්හ ත්තුන්ප  නෆදෆකම්, 
වයකුන්ප  නෆදෆකම්. මලුත්ගභප  වීයන්ංව, ගංගහ මලුත්ගභප . 
පකොපවොභද පම්හ පන්පන්?  භභ ප්රලසන කයනහ. [ඵහධහ රීරීම්]  
ගෆනියි, ක නිවයි පදන්නභ මලුත්ගභප  පන්පන් පකොපවොභද?  
ගෆනි රැකගන්න ඵළරි පච්ච ක නිවහ පම් පර පකට උගන්න්න 
ඹනහ. [ඵහධහ රීරීම්]    

 

[தற.த. 2.05] 
 

ගු ඩග්වහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ தறறத் றசரபர் அர்கசப, டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கமபப் ததரதத்மறல் அங்கு கரற 

தரடர்தரண தல்சத தறக்குகள் கரப்தடுரல் து 

க்கள் ததரறதும் தரறக்கப்தட்டு தகறன்நணர். கடந்கரன 

த்த்ம் ற்தம் இற்மக அறவுகபரல் ற்தட்ட 

இடப்ததர்வுகள் கரரக டக்கு, கறக்கறல் இந்க் 

கரறப் தறச்சறமணரணது தரரறதரத தறச்சறமணரகச 

உததடுத்துள்பது ன்தம தகௌ அமச்சர் சஜரன் 

அதுங்க அர்கள் அநறரதண ரன் ம்தைகறன்சநன். 

கரறகலக்கரண ஆங்கமப இந்ர்கள், 

குடிறதந்ற்கரண தொமநரண ஆங்கள் இல்னரசரர், 

அச கரறகபறல் சறக்கறன்ந றமனறல் அற்கரண 

உரறங்கள் இல்னரசரர், குடும்த உதப்தறணர்கபது தததக்கம் 

- எ காணி ததாடர்ா ல்வவறு ிரச்சிறகறைக் 

தகரண்டர்கபரக து க்கள் ரழ்ந்து தகறன்நணர். 

இணரல் தனர் அச ற்தம் அச சரர்தற்ந றதணங்கள் 

ங்குகறன்ந வீட்டுத் றட்டங்கமபக்கூட ததநதொடிரல், 

தல்சத இன்ணல்கலக்கு த்றறல் ரழ்ந்து தகறன்நணர். 

ணச, டக்கு,  கறக்கு ரகரங்கபறல் எத றசசட 

ற்தரடரக உரற தொமநறல் றமரக கரறக் கச்சசரறமப் 

தனரக சற்தகரண்டு து க்கலக்கு உவுரத தகௌ 

அமச்சர் அர்கபறடம் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

குநறப்தரக, கடந் 30 தடங்கலக்கும் சனரக கரற 

தரடர்தரண மடதொமநச் தசற்தரடுகள் சதரறபவு 

இடம்ததநர கரத்றணரல் இது தரடர்தரண 

தறச்சறமணகள் டக்கறசன தரரறபறல்  கரப்தடுகறன்நண. 

ற்கரறகலக்கு  3 தடங்கலக்கு எத தொமநத்ம் சட்டுக் 

கரறகலக்கு 1 தடத்றற்கு எத தொமநத்ம் அதறபறக்கப் 

தட்டு அபறப்தைப் தத்றங்கள் ங்கப்தட்டுந் 

தொமநமரணது இவ்ரநரண சூலில் லண்ட கரனரகப் 

தறன்தற்நப்தடறல்மன. றன அபமத் றமக்கபம் 

அற்தகண றன அபமச் தசற்தரடுகமப சற்தகரள்ப 

சண்டிறதக்கறன்நது. ணச, இந் றமனமறமண 

அரணத்றதனடுத்து தகௌ அமச்சர் அர்கள் உரற 

ற்தரடுகமப தொன்தணடுக்க சண்டுதணக் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  

அத்துடன் 2013/1ஆம் இனக்க கரற தரடர்தரண 

சுற்நநறக்மகறன் தறகரம் டக்கறல் அறவுக்குட்தட்ட ற்தம் 

தரமனந் கரற அதறப்தத்றரர் 80,000 சததக்கு 

கரற அதறப்தத்றங்கள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

இதந்ரலும் அம அபறப்தைப் தத்றங்கபரக ங்கப்தட 

சண்டித்ள்பண. சலும், ற்தகணச அமக்கப்தட்டுள்ப 

தடித் ரலிதர் குடிசற்நத் றட்டம், தடித் கபறர் 

குடிசற்நத் றட்டம், கறரத் றட்டம், கறர றஸ்ரறப்தைத் 

றட்டம், தரரற குடிறதப்தைத் றட்டம், த்ற குப்தைத் 

றட்டம் சதரன்ந குடிசற்நங்கபறல் தன தட கரனரக 

ரழ்ந்துதசரது னன்கதறத்ம் இத்றட்டங்கபறலிதந்து 

இடம்ததர்ந்து ரழ்தர்கபறன் னன் கதறத்ம் து 

சண்டுசகரலக்கமரக அசு டுத்துள்ப டடிக்மக 

தரடர்தறல் து க்கள் சரர்தரக ரன்  ன்நறறமணத்  

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். அசசம் இந்த் றட்டங்கபறல் 

லண்ட கரனரக சறத்து, அற்மநப் தரரறத்து, அதறறதத்ற 

தசய்து தகறன்நர்கலக்குத் ற்சதரது அந்க் கரறகமப 

ங்குற்கும் அற்மநறட்டு இடம்ததர்ந்து தன 

தடங்கள் கறந் றமனறல் உரறம சகரதசரதக்கு ரற்த 

ற்தரடரக ட்டஈடு அல்னது சத குந் கரறகமப 

ங்கவும் டடிக்மக டுக்கசண்டுதணக் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  
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சலும், தரமனந் அல்னது அறவுற்ந கரற உரறங்கள் 

தரடர்தறல் அதறப்தத்றங்கமப ங்குற்கரண 2013/1 

சுற்நநறக்மகக்கு அமரண றடங்கள் ற்சதரது 

தர்த்றரகறத்ள்ப றமனறல், ஆம்த கரனந்தரட்டு இன்த 

மறல்  கரறகள் இல்னரல் டக்கறல் சறத்து தகறன்ந 

க்கலக்கு கரறகள் ங்கும் ற்தரடுகமபத்ம் 

தொன்தணடுக்க சண்டித்ள்பது.  

டக்கறசன ததரதுரக சகரறல்கலக்குப் 

தரப்தடுத்ப்தட்ட கரறகள் தன இதக்கறன்நண. அற்மந 

அந்ந்க் சகரறல்கபறன் தரணங்கமபப் தரறக்கர 

மகறல், அற்தக்கரண ற்கரனப் தததறறமண ங்கற 

அல்னது  லண்டகரன குத்மக ற்தரடரகப் ததநக்கூடி 

றமனமகள் குநறத்தும் ஆரய்ந்து தரர்க்குரத 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

ற்சதரது கரறகள் ங்கப்தடக்கூடி சரத்றப்தரடுகள் 

இல்னர ரட்டங்கபறல் கரறகபறன்நற ரழ்ந்துதம் 

டக்கு ரகர க்கலக்கு அர்கபது றதப்தத்றற்சகற்ந 

மகறல் அச ரகரத்துக்குள் சத ரட்டங்கபறலுள்ப 

அச கரறகமப ங்க ற்தரடுகள் தசய் தொடித்ர ன்தம் 

சகட்டுக்தகரள்ப   றதம்தைகறன்சநன்.  

ரழ். குடரரட்டிசன சுரர் 8,513 குடும்தங்கலக்குச் 

தசரந்ரண சுரர் 5,322 க்கர் கரறகள் உர் தரதுகரப்தை 

னம் கரரக இன்ணதொம் றடுறக்கப்தடரல் 

இதக்கறன்நண. ணச, அக்கரறகமப றடுறத்து, து 

க்கபறன் தன்தரட்டுக்கு ங்குற்குரற ற்தரடுகள் 

தரடர்தறலும் அரணம் தசலுத்துரத சகட்டுக்தகரண்டு, 

ரய்ப்தபறத்மக்கு ன்நற கூநற, றமடதததகறன்சநன்.  

 
ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
அடுத்து, தகப கர. கரர் ஸ்ரன் அர்கள், 

உங்கலக்கு 8 றறடங்கள்.  
 

[தற.த. 2.10] 
 

ගු නක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, இன்மந றணம் 

லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சு, 

கரற அமச்சு ஆகறற்நறன் றறதரதுக்கலடுகள் லரண 

குலறமன றரத்றல் உமரற்தற்கு 

சந்ர்ப்தபறத்மக்கு தொலில் ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். இனங்மகறன் தரத் 

றனப்தப்தறல் சுரர் 40 வீத்மத் து கட்டுப்தரட்டில் 

தகரண்டுள்ப, எத லண்ட னரற்மநக்தகரண்ட கரற 

அமச்சறன் அமச்சர் ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க 

அர்கலம் லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் 

அமச்சர்  ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர 

அர்கலம் அசறலில் சர்ச்சறத்ம் இற்மகச் சூமனப் 

ததரறதும் றக்கும் உபப்தரங்கும் அசசதரன க்கள் 

தறச்சறமணகமபச் சரறரண தொமநறல் இணங்கண்டு சறநந் 

தொமநறல் லர்த்துமக்கும் ஆற்நலும் றக்கர்கள். இர்கமப 

இந் அமச்சுப் தறகலக்கு றறத்துள்பமரணது, இந் 

சசற அசரங்கத்றன் ல்னரட்சறப் தண்தைகமப தபறக்கரட்டி 

றற்கறன்நது.  

கடந் அசரங்க ஆட்சறறன்சதரது இரட 

அறகரரறகபறணதும் இணர அசறல்ரறகபறணதும் 

கட்டுப்தரட்டின்கலழ் தசலிந்றதந் கரற ஆமரபர் 

றமக்கபம், றன அபமத் றமக்கபம், கரற 

தசலமப்தைத் றமக்கபம், ணஜலரசறகள் றமக்கபம் 

சதரன்ந றதணங்கள் இன்த க்கள் ப்தட்ட, சூலில் 

சறக்க, தறசச க்கபறன் உர்வுகமபத்ம் 

சமகமபத்ம் னரற்தப் தரம்தரறங்கமபத்ம் 

றக்கறன்ந அமப்தைகபரக ரநறதகறன்நம 

சற்கத்க்க எத றடரகும். இந் அமப்தைகபறன் 

உத்றசரகத்ர்கலமட டுறமனமறக்க சசமம 

ன்ணற க்கள் சரர்தரக ரன் தரரட்டுகறன்சநன்.  

அண்மக்கரனரக டக்கு, கறக்கறல், குநறப்தரக ன்ணற 

ரட்டத்றல் துறதஷ்டசரக ற்தட்ட அசரர 

சூழ்றமன கரரகவும் கரறச் சட்டங்கபறல் உள்ப 

இதக்கரண றதந்மணகபரலும் தததம்தரனரண க்கள் து 

கரறகலக்குரற உரறமம இன்ணதொம் ததநதொடிர 

றமனறல் த்ம் தரம்தரற றனங்கமப இந்துள்பணர் 

ன்தது கசப்தரண ஏர்  உண்மரகும். 

ன்ணற ரட்டத்றல் தம்தம தம்தமரக 

ரழ்ந்துந் க்கபறன் தர்வீக றனங்கமப உர் தரதுகரப்தை 

னததம் சதரர்மறல் தரதுகரப்தைத் ப்தறணர் ம்சம் 

மத்துள்பணர். ன்ணரர் ரட்டச் தசனரபர் சசப்தறரற 

அர்கபறன் கலின்தடி, ன்ணரர் கரறல் 136 க்கர் றனதொம் 

ரணரட்டணறல் 31 ½ க்கர் றனதொம் தொசலிறல் 2,791 க்கர் 

றனதொம் ரந்ம சற்கறல் 1,408 ¼ க்கர் றனதொம் டுறல் 35 

¼  க்கர் றனதொரக ன்ணரர் ரட்டத்றல் தரத்ம் 4,402 

க்கர் றனம் இரடத்றன் கட்டுப்தரட்டிலுள்பது. இம 

க்கள் தன்தரட்டுக்கரக உடணடிரக றடுறக்கப்தட 

சண்டும். ரட்டின் தரதுகரப்தறற்கு தொன்தரறம 

அபறக்கசண்டிது அசறன் தொன்மப் தறரகும். ணச, 

தரதுகரப்தைக்கு றகவும் அத்றரசறரண அச கரறகமபச் 

சுவீகரறப்ததுடன் க்கபறன் தர்வீகக் கரறகமப அர்கபறடம் 

எப்தமடப்தது சறததரன்ம க்கபறன் தொலமரண 

ஆறமணப்ததற்ந 'ல்னரட்சற' அசறன் ததரதப்தரகுதண 

உர்கறன்சநன். 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, 1990ஆம் ஆண்டு 

த்த் சூழ்றமனறணரல் தபறசற்நப்தட்ட ன்ணற க்கபறன் 

தர்வீகக் கரறகமப லபப்தததறல் அர்கள் தன 

சறக்கல்கமப றர்தகரள்கறன்நணர். கற்தக்தகரண்ட தரடங்கள் 

ல்லிக்க ஆமக்குலறன் தரறந்துமக்சகற்த, 1990ஆம் 

ஆண்டுக்கு தொன்தை குடிறதந், தரரறத் றனங்கள் உரற 

க்கலக்சக ங்கப்தட சண்டுதன்ந சறதரரறசறமண சறன 

அறகரரறகள் உரசலணம் தசய்றதக்கறநரர்கள். அந் 

அறகரரறகள் அசுக்குச் தசரந்ரண கரறகதபண அற்மந 

மகப்தடுத்றத் ரச ததரதப்சதற்த ம்றதப்தை 

ததப்தைக்சகற்த தபறரமக் குடிர்த்தும் ற்தரடுகமபச் 

தசய்கறன்நணர். இந் றமனறல், கரற உரறமரபர்கபறன் 

ரரறசுகலக்குக்கூட அற்தக்கு உரற ஆங்கள் 

இல்மனதன்ந கரத்மக் கூநற, அக்கரறகமபக் 

தகரடுப்தற்கு தக்கறநரர்கள்.  

த்த் சூலில் ன்ணற ரட்டத்றலிதந்து அகறகபரக 

தபறரட்டங்கலக்குச் தசன்ந தததம்தரனரண க்கபறன் 

தொனரம் தம்தமறணர் றத் றமனறல் அர்கபறன் 

ரரறசுகள் கரறகலக்கு உதறப்தத்றம் தததற்குப் 

தததம் சறங்கமப றர்சரக்குகறன்நணர்.  குநறப்தரக, 2010-

2012 கரனப்தகுறறல் ணதரறதரனணத் றமக்கபம் ற்தம் 
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ணஜலரசறகள் றமக்கபம் ன்தண உரற கப 

ஆய்வுகபறன்நற அசறல் ற்தம் இணர சரக்கறல் அதகரறத் 

க்கள் தன்தரட்டுக் கரறகலம் சய்ச்சல் மகலம் 

சசமண றனங்கலம் லன்தறடித் துமநதொகங்கலம் றமரக 

றடுறக்கப்தடுற்கரண அமணத்து டடிக்மககலம் 

உடணடிரக டுக்கப்தடசண்டும். 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கசப, 2012ஆம் ஆண்டு 

தரடக்கம் இன்தம றண்ப்தறக்கப்தட்ட 2000க்கும் 

சற்தட்ட றன அபம சண்டுசகரள்கள், றன 

அபமரபர்கபறன் ஆபறப் தற்நரக்குமந கரரக 

றகவும் சக்கமடந்து கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக, 

வுணறர ரட்டத்றல் 4 தறசச தசனகப் தறரறவுகலக்கு 

எத தறசச றன அபமரபர் அலுனகதொம் ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் 5 தறசச தசனகப் தறரறவுகலக்கு எத தறசச 

றன அபமரபர் அலுனகதொம் தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் 

6 தறசச தசனகப் தறரறவுகலக்கு எத தறசச றன 

அபமரபர் அலுனகதொம் உள்பண. ணச, இந்ப் 

தறசச றன அபமரபர் அலுனகங்கபறன் ண்றக்மக 

இத டங்கரக அறகரறக்கப்தட்டு சனறக 

உத்றசரகத்ர்கலம் றறக்கப்தடசண்டும்.  

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகப உதப்தறணர் அர்கசப, உங்கலக்கு இன்தம் 3 

றறடங்கள் இதக்கறன்நண. 

 

ගු නක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
வுணறர, ன்ணரர் ரட்டங்கலக்கரண றன 

அபமத்றட்டக் சகரப்தைகள் வுணறர ரட்ட 

அலுனகத்றசனச மக்கப்தட்டுள்பண. இது க்கலக்கு 

வீண் சறத்ம ற்தடுத்றத்ள்பது. ணச, ன்ணரர் 

ரட்டத்றற்தகண ணறரண ரட்ட றன அபமத் 

றமக்கப அலுனகம் அமக்கப்தடசண்டும்.  

சலும், ரட்டில் ற்தட்ட அசரர சூழ்றமன 

கரரக இடம்ததர்ந்து லபக்குடிசநற க்கபறன் 

கரறகமப இணங்கண்டு, அம்க்கபறன் கரறகமப 

ஆக்கறறத்ர்கபறடறதந்து உரறர்கலக்கு ங்கும் 

றசசட ஆமக்குல என்த அமக்கப்தடசண்டும். 

குநறப்தரக, ன்ணரர் ரட்டத்றன் ன்ணரர் தறசச 

தசனகப் தறரறறல் தநமகள் சரனத்றற்கு 4,800 

தயக்டர் கரற எதுக்கப்தட்டுள்பது. இறல் கரற அபறப்தைப் 

தத்றம் மத்றதக்கும் 70 சதரறன் கரறகலம்  

உள்படங்குகறன்நண. இக்கரறகள் கூடுனரக 

சட்டுக்கரறகபரக இதப்தரல் குடிறதப்தைக்சக 

உகந்ரகக் கரப்தடுகறன்நண. 

அசசதரல் ல்மன றர்த்றலும் சறக்கல்கள் 

அற்நமகறல் றகவும் ததரதத்ரண ததௌறகக் கரறகள் 

அமசண்டும்.  சலும், 1956 கரனப்தகுறறல் த்ற 

குப்தைக்கு ங்கப்தட்ட கரறகள் ஆம்த 

உரறத்துமடர்கபரல் மகறடப்தட்டுள்ப றமனறல், 

ற்சதரது அங்கு சறத்துதம் குடிறதப்தரபர்கலக்கு 

அற்தக்கரண உதறகமப ங்குற்கு ற்தரடுகள் 

தசய்ப்தட சண்டும். 1925, 1965, ற்தம் 1970 

கரனப்தகுறறல் லப்தட்ட ஆட்சறத்தற அப்தகுற க்கபரல் 

'ஜப்தரன் உதற' ன்த அமக்கப்தடுகறன்நது. க்கள் 

அற்மந மத்து து அடிப்தமட றடங்கமப 

தொன்தணடுத்ரலும், தன சறக்கல்கமபத்ம் றர்தகரள்ப 

சண்டி றமனம கரப்தடுகறநது. ணச, அர்கபறன் 

ற்சதரம றமனமமக் கதத்றற்தகரண்டு, உரற 

ஆய்வுகமப டத்ற  அந்க் கரற உதறகள் ங்கப்தடல் 

சண்டும். சற்தடி றடங்கமப ரர்த்தர்ரகப் தைரறந் 

சகு ஜணரறதற மத்றரறதரன சறநறசசண அர்கள், ணது 

ண்க்கதறல் ஏர் அம்சரக அசரர தொமநறல் 

"தரதுகரப்தை னம்" ன்ந சதரர்மறல் மகப்தற்நப்தட்ட 

கரறகமபக் கட்டம் கட்டரக உரறர்கலக்கு லப 

எப்தமடக்கும் தறகமபச் தசய்துதகரண்டிதக்கறநரர் 

ன்தம ரன் இங்கு றகவும் கறழ்ச்சறத்டன் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்சநன். அசசதரன்த, ரட்டின் தன தரகங்கபறலும் 

ரலகறன்ந தததம்தரனரண க்கபறணது தன தடங்கபரகத் 

லர்க்கப்தடரலிதந் ஆறக்கக்கரண தறச்சறமணகலக்கு 

ஜணரறதறறன் தறப்தறன்சதரறல், அண்மக்கரனரக துரற 

லர்வுகள் கறமடத்து தகறன்நண. அவ்ரசந, 

லள்குடிசற்நப்தட்ட க்கலக்கு கரற உதறப் தத்றங்கமப 

ங்குற்கும் ஆண தசய்ப்தட சண்டும்.  

சலும், ததரதுக் கரறகள் இணங்கரப்தட்டு அற்மந 

அபவீடு தசய்துடன், ல்மனகள் றர்ம் தசய்ப்தட்டு 

அக்கரறகலக்கரண உதறப்தத்றங்கமபத்ம் 

ங்கசண்டும்.   அவ்ரத தசய்து றர்கரன சதோக 

உநவுக்கும் சதோக ல்லிக்கத்துக்கும் றமக்க சண்டி 

தரரற ததரதப்தை ம் அமணதக்கும் உண்டு ன்தம ரன் 

இச்சமதக்குத் தரறப்தடுத்றக்தகரள்ப றதம்தைகறசநன். 

ணச, த்த்த்துக்கு தொன்ணர் இந் க்கள் தரம்தரறரக 

ரழ்ந் இடங்கபறல் வ்ரத து றசரம், ந்ம 

சய்ப்தை, சசமணப் தறர்ச்தசய்மக ற்தம் லன்தறடித் 

தரறமனச் தசய்துந்ரர்கசபர, அசமகறல் இன்தம் 

து ரழ்ரர டடிக்மககமப வ்ற மடகலறன்நற 

தொன்தணடுப்தற்குத் சமரண சூமன ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கசண்டும். அத்துடன், அர்கபறன் உரறமகலம் 

தரதுகரக்கப்தட சண்டுதன்த கூநற, ணது உமம 

தொடித்துக்தகரள்கறன்சநன்.  

 
[ම.බහ. 2.18] 
 

ගු දිලිප් නලදආරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් 

වංලර්ධන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற  இரஜரங்க அமச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඉඩම් මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් 

ම්ඵන්ධ විහදඹට කක්වී චන සල්ඳඹක් කථහ රීරීභට මසථහ 

රඵහදීභ ගළන භභ සතුිකන්ත පනහ. ඳසුගිඹ ය 20ක කහරඹ 

තුශ වම්ඵන්පතොට නස්රික්කපේ භවහ ඳරිභහණයපඹන් ඉඩම් භං 

පකොල්රඹ න්ද්ධ වුණයහ. මප් යජපේ ඉඩම්, භවළලිපේ ඉඩම් ව 

LRC කපක් ඉඩම් ඹම් ඹම් පවේතන් භත, කක් කක් නහඹකයින්ප  

වුභනහට මත්ඳත් කයපගන පකොටු කය ගත්තහ, මක්කය 10, 15, 

20, 100 ආදී ලපඹන්. පම් නිහ මද මප් යටට ංර්ධනඹ 

කයන්නට ඉඩම් මහික  පරහ ිකපඵනහ. භට ිකපඵන්පන් විනහඩි 

5ක කහර පේරහක් නිහ භභ ඒ ගළන ළඩිඹ කථහ කයන්නට 

ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන් නළවළ.  

භභ ඉඩම් මභහතයතුභහපගනුත්, ජනහිපඳිකතුභහපගනුත් 

ඉල්ලීභක් කයනහ, වම්ඵන්පතොට නස්රික්කඹ ම්ඵන්ධ විපලේ 

කක ටුක් ඳත් කයරහ ඳසුගිඹ මවුරුදු 20 තුශ ඉඩම් මත්ඳත් කය 

1195 1196 

[ගරු පක්. කහදර් භසතහන් භවතහ] 
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ගත්ත, නීතයනුූලර කය ගත්ත නිරධහරින්, ප්රහපද්ශීඹ බහ 

භන්ත්රීරුන්, ආයක්ක නිරධහරින් තතුළු කණ්ඩහඹම් ගළන 

ඳරීක්ණයඹක් කයරහ පම් ඉඩම් නළත තහක් මත්ඳත් කයපගන 

මප් ංර්ධන කටයුතුරට, මහිංක පගොවිඹහට, මහිංක 

ධීයඹහප  නිහ ඉන රීරීපම් ළඩ පිළිපශට රඵහ පදන්න 

රීඹරහ.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඒ හප භ භභ විපලේපඹන් 

වන් කශ යුතු තත් කහයණයඹක් ිකපඵනහ. භඩකශපු 

නස්රික්කපේ කයහවුර්, පුන්නකුඩහ ග්රහභ නිරධහරි පම් මක්කය 

7යි, රඩ් 3යි, ඳර්චස 26ක් න ල්ලිතුණ්ඩිත්ත 1976දී ශ්රී රංකහ 

නිදවස ඳක් ආණ්ඩු කහරපේ, -පජ ර්ේ යහජඳක් ධීය 

තභිකයඹහ වළටිඹට ව කච්.ඩබ්ලිේ. ඩික්න් න්ල්හ ධීය 

ංසථහපේ බහඳිකයඹහ විිපඹට කටයුතු කයන කහරපේ- දකුණු 

ඳශහපතන් ංක්රභණයඹ න ධීයඹන්ට තහකහලික හඩි තනහ 

ගළනීභට ගළේ නිපේදනඹක් භලින් මත්ඳත් කය ගත්තහ. ඒ ජදය 

ජී.යි. රළන්ඩි න්ල්හ, ඒ.කම්.පී. න්ල්හ ව  පවේභඳහර භහනඩු 

ඹන තුන් පදනහප  ඉඩම්. ඒ ඉඩම් මත්ඳත් කයපගන ඒ කහර 

කහනු ඒ ආකහයපඹන් ගිඹහ. සතහදී උදුරු ඳටන් ගත්තහ.  

ජදය ජී.යි. රළන්ඩි න්ල්හ රීඹන්පන් භප  තළස භහභහ. 

භභ කපවේ ඉන් තභයි ඳහල් ගිපේ, භඩකරපුපේ St. Michael's 

College කකට. ඒ මත්ඳත් කය ගත් ඉඩම්ර මයිිකකරුන්ප  

දරුන් 16 පදපනක් හිටිඹහ. ජදය ජී.යි. රළන්ඩි න්ල්හ 

මුදරහලිට දරුන් 10ක්, ඒ.පී.කම්. න්ල්හප  දරුප  3 පදනහයි, 

පවේභඳහර මුදරහලිප  දරුප  3 පදනහයි. ඔක්පකොභ දරුප  16 

පදපනක් හිටිඹහ. සතහදී උදුරු ඳටන් ගත්තහභ පකොටි 

සතහදීන් ඒ නිපසරට ඳළනරහ ඝහතන න්දු කශහ. භප  

භහභහප  දරුන් 6 පදපනක් කතළනභ ඝහතනඹ කශහ. ඒ ඝහතන 

කපශේ කරුණයහ මම්භහන් රීඹන සතහදී නහඹකඹහ. භහින්ද 

යහජඳක් උන්නළපවේ ඳක්ඹට මයපගන, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්පේ 

උඳ බහඳිකකභ දීරහ ඳහර්ලිපම්න්තුට පගනහ සතහදී 

නහඹකඹහ. භභත් ඒ කහරපේ කපවේ හිටිපේ. කරුණයහ ඒ කහරපේ 

කයහවුර් - භඩකශපු ප්රපද්ලපේ න්නද්ධ නහඹකඹහ. ඒ 

කහරකණ්ණිඹහ 
[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභයි මප් පව දයපඹ  නළික කපශේ. පව දයඹන් ඝහතනඹ 

කශ නිහ  ඒ පද්පඳොශ ඔක්පකොභ මහික  වුණයහ, ඒ ඉඩකඩම් මහික  

වුණයහ. ඒ පදභවුපිඹන් මහික  වුණයහ. ඒ පව දයපඹ - 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු යහජය තභිකතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් ිකපඵනහ. 
 

ගු දිලිප් නලදආරච්ික මශතළ  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
භට ත විනහඩිඹක් පදන්න, ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි. ඒ 

පව දයඹන් ත්පත් ශ දහරහ  ආපේ. ඒ ප්රලසනඹ නිහ මහික  

වුණු ඉඩම් ටික මවුරුදු 41කට ඳසු නළත රඵහ පදන්නට මපි 

කටයුතු කශහ. පම් ප්රලසනඹ ගළන ජනහිපඳිකතුභහට ලිඹරහ, කතුභහප  

නිර්පද්ලඹත් රඵහපගන ඒ ඉඩම් රඵහ පදන්න ධීය මභහතය භහින්ද 

මභයවීය භළිකතුභහත්, භභත් භළනවත් වුණයහ. මඳ ඒ කටයුතු ආයම්බ 

කයරහ, ඒ ඉඩම් රඵහ පදන්න රීඹහ ඉඩම් මභහතයහංලඹට දළනුම් 

දුන්නහ. කභ ඉඩම් රඵහ පදන්න රීඹහ භඩකරපු නහඳිකතුභහට, 

කයහවර්හි ප්රහ පද්ශීඹ පල්කම්තුභහට ඉඩම් මභහතයහංලපඹන් 

නිපඹ ගඹක් දුන්නහ. ඒ මතපර් ඒ නහඳිකරුන්ට, නිරධහරින්ට 

ඉඩම් මභහතයහංලපඹන් නළත නිපඹ ගඹක් දුන්නහ, පම් ඉඩම් 

පනුපන් න්න මුදල් රඵහ පගන ද, නළද්ද රීඹහ  පොඹහ ඵරන්න 

රීඹහ. "න්න මුදල් දීරහත් නළවළ. ඉ ල්රහපගනත් නළවළ. ඒ නිහ කභ 

ඉඩම් රඵහ පදන්න පුළුන්" රීඹහ නහඳිකතුභහ නළත ඉඩම් 

මභහතයහංලඹට දන්හ කේහ.  

ගරු නි පඹ ජය බහඳිකතුභනි, පම් විසතය ටික ඉනරිඳත් 
කයන්න භට ත විනහඩිඹක් පදන්න. ඉඩම් මභහතයහංලපේ 

නිරධහරින් රීඹනහ, "න්න මුදල් රඵහ දීරහද, නළද්ද රීඹහ 

පතොයතුයක් නළික නිහ පම් මහිංක ක නිසුන්ප  ඉඩම් රඵහ 
පදන්න ඵළවළ" රීඹහ. පභතළන දරුප  13පදපනක් ඉන්නහ. 

භඩකරපු නස්රික්කඹ දභරහ තවිත් පදවුන්දය, පක ේටපගොඩ 
රීඹන ප්රපද්ලර තභයි ඒ මහිංක දරුන් ජීත් න්පන්. දළන් ඒ 

දරුන්ප  දරුනුත් ඉන්නහ. ඒ මහිංක දරුන්ප  ඉඩම් ටික 
රඵහ පදන්න රීඹහ තභයි භභ පම් මසථහපේ කහරුණික ඉල්රහ 

න්ටින්පන්. පම් කටයුත්ත නීික විපය ධී නළවළ. පම්හ ඒ දරුන්ප  

පදභේපිඹන්ප  ඉඩම්. ගරු ජනහිපඳිකතුභහත්, මප් ගරු 
තභිකතුභහත් භළනවත් පරහ පම් කහර්ඹඹ ඉසට කයපදන්න. 

භඩකරපු පුන්පනයිකුඩහ රීඹන න්ංවර ගම්භහනපේ ජීත් වුණු, 
පකොටි සතහදඹ නිහ න්ඹල්ර විනහල වුණු ඒ ජනතහප  ඉඩම් 

ටික රඵහ පදන්න. ඉඩම් පනුපන් න්න රඵහ ගත්තහද, නළද්ද 
රීඹහ තීයණයඹක් නළික නිහ තභයි ඉඩම් මභහතයහංලපේ නිරධහරින් 

පම් ඉඩම් රඵහ පනො පදන්පන්.  

පම් ප්රලසනඹ ගළන පොඹහ ඵරන්න රීඹහ මප් ගරු පජ න් 
මභයතුංග තභිකතුභහ විපලේ නිපඹ ගඹක් දීරහ ිකපඵනහ. න්න 

මුදල් රඵහ දීරහ ද, නළද්ද රීඹන කහයණයඹ පනොදළන කභ 
නිරධහරින්ට ඉඩම් රඵහ පදන්න වළරීඹහක් නළික තික. ඒ න්න 

මුදල් රඵහ දීරහ ද, නළද්ද රීඹහ පොඹහ ඵරහ, පකොටි සතහදපඹන් 
විනහලඹට ඳත් වුණු පම් ජනතහප  -ඒ මහිංක දරුන්ප -  

ඉඩම් රඵහ දීභට කටයුතු කයන්න රීඹහ ගරු තභිකතුභහපගන් භභ 

ඉතහභ කහරුණික ඉල්රහ න්ටිනහ. ඊට මදහශ පල්ඛ්න න්ඹල්ර භභ 

පම් මසථහපේ වභළගත* කයනහ. 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, භට කථහ කයන්න කහරඹ රඵහ 

දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුිකන්ත පක න්, භප  කථහ මන් 
කයනහ.   

 

[தற.த. 2.24] 
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීනන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீசசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌ தறறத் றசரபர் அர்கசப, இன்மந 

குலறமன றரத்றசன கரறகள் தற்நற றடத்றல் ரன் 

கணம் தசலுத்துகறன்சநன். கரற ன்தது உண்மறல் 

சசற தறச்சறமணசரடு சம்தந்ப்தட்ட எத றடரக 

அமந்றதக்கறன்நது. தரறப் தறச்சறமண, கரறப் 

தறச்சறமண, தரறல் தறச்சறமண, குடிசற்நப் தறச்சறமண 

ன்த றழ் க்கலக்குப் தல்சததட்ட தறச்சறமணகள் 

கரப்தடுகறன்நண. அந்ப் தறச்சறமணகள் லர்க்கப்தடரம 

கரரக கடந் கரனங்கபறல் றழ் க்கலக்கும் அசுக்கும் 

றரண எத சதரக்கு கரப்தட்டது. இந் தறச்சறமணகபறன் 

தொக்கற எத கூநரக கரற அமந்றதக்கறன்நது. அந் 

மகறல், கரற றடத்ம றகவும் கணரகக் 

மகரபசண்டி ததரதப்தை கரற அமச்சதக்கு 

இதக்கறன்நது.  
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

கரறகமபப் தன கூதகபரகப் தறரறத்துப் தரர்க்க தொடித்ம். 

அச கரறகள், LRC கரறகள், கரலிக் கரறகள், 

ணறரர் கரறகள், அச றதணங்கலக்குச் தசரந்ரண 

கரறகள் ன்தநல்னரம் இந் கரறகமபப் தறரறத்துப் 

தரர்க்கறன்சநரம். அசகரக இந் கரறகள் தற்நற 

றடரணது சரறரண தொமநறல் மகரபப்தட்டிதந்ரல் தன 

தறச்சறமணகமபத் லர்க்கக்கூடிரக அமந்றதக்கும். கடந் 

கரனத்றல் டக்கு, கறக்கறல் மடததற்ந த்த்த்றன்சதரது 

தததம்தரனரண கரறகள் தமடறணரலும் ததரலிமரரலும் 

மககப்தடுத்ப்தட்டண ன்ந தசய்றறமண அடிக்கடி டக்கு, 

கறக்மகச் சசர்ந் தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் உங்கபறன் 

கணத்றற்குத் ந்றதந்ரர்கள். லறரக த்த்ம் 

டந்துதகரண்டிதந் சமபறல் அந் த்த்த்றற்கு 

தொகங்தகரடுக்க சண்டுதன்ந கரத்றணரல் தன 

இடங்கபறலும் தொகரம்கள் அமக்கப்தடுற்கரக அம 

சம ன்த அந்க் கரனத்றல் அற்குக் கரம் 

தசரன்ணரர்கள். ததரலிஸ் கரப்தண்கள், அறடிப்தமட 

தொகரம்கதபணப் தன தொகரம்கள் அங்கு அமக்கப்தட்டண. 

ஆணரல், த்த்ம் தொடிவுற்த இன்த 7 ஆண்டுகள் 

கடந்துறட்டண. இந் றமனறல் க்கள் தன 

றர்தரர்ப்தைக்கசபரடும் க்கங்கசபரடும் இதக்கறன்நரர்கள். 

அரது, ரங்கள் குடிறதந் கரறகள் றடுறக்கப்தட 

சண்டும்; லண்டும் அந்க் கரறகபறல் 

குடிசநசண்டுதன்ந அங்கனரய்ப்தைடன் இதக்கறன்நரர்கள். 

அறலும் குநறப்தரக, இந் ல்னரட்சற அசரங்கம் ற்தட்டன் 

தறன்ணர் றச்சரக ங்கலமட கரறகள் கறமடக்குதன்ந 

றர்தரர்ப்தை க்கள் த்றறல் அறகரகக் கரப்தட்டது. 

ஏபவு கரறகமப லங்கள் றடுறத்றதக்கறன்நலர்கள் ன்தம 

ரங்கள்  தக்கறல்மன. ஆணரல், க்கள் ரழ்ந் சலும் தன 

கரறகள் இன்தம் இரடத்றணர், ததரலிமரர் ற்தம் 

அறடிப்தமடறணர்சம் இதக்கறன்நண. த்த்ம் தொடிந் 

றமனறல் இவ்பவு தரரறபறல் கரறகமப மககப்தடுத்ற 

மத்றதக்கசண்டி அசறம் இல்மன. த்த் கரனத்றல் 

லங்கள் கூதகறன்ந றரத்துத்ம ரங்கள் 

ற்தக்தகரள்ற்குத் ரரக இதக்கறன்சநரம். ஆணரல், 

ற்ததரலது த்த்ம் தொடிந்றதக்கறன்நது.  

தொநக்தகரட்டரஞ்சசமணறல் அமந்துள்ப எத 

தரடசரமனக்கும் ணறரதக்கும் தசரந்ரண கரறறல் 

இரடம் தொகரம் அமத்றதக்கறன்நது. அறல், நத்ர 79 

வீடுகலக்குரற கரறகள் அண்மறல் 

றடுறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இன்தம் 42 வீடுகலக்குரற 

கரறகள் றடுறக்கப்தட சண்டிறதக்கறன்நது. அற்மந 

இன்தம் ஏரறத ரங்கபறல் றடுறப்தரக இரடத்றணர் 

குநறப்தறட்டரக க்கள் கூதகறன்நரர்கள். இவ்ரத கரறகள் 

றடுறக்கப்தட்ட ஏர் இடத்றல், ங்கலமட வீடுகமப 

அமத்துக்தகரள்ற்கரக அந்க் கரறச் தசரந்க்கரர் 

ண்ம அகழ்கறன்நசதரது, அந் ண்றல் லும்தைத் 

துண்டுகலம் ரறந் ர் துண்டுகலம் கரப்தட்டண. 

இமண ரன் சடிரகச் தசன்த தரர்மறட்சடன். ஏர் 

அறததக்கும் ஆசறரறமக்கும் தசரந்ரண கரறறலிதந்து - 

அரது, கர் அறதர், மணற ஆசறரறம - ண்ம 

அகழ்ந்சதரது இற்மநக் கண்தடடுத்ரர்கள். இன்சதரது, 

அவ்றடத்துக்கு லறதற, சட்ட மத்ற அறகரரற 

சதரன்நர்கள் தசன்த அற்மந ஆய்வுக்கு உட்தடுத்றம 

ங்கபரல் தரர்க்கக்கூடிரக இதந்து. இது தரடர்தறல் 

குநறத் அறதரறடதொம் ஆசறரறரறடதொம் சகட்டசதரது,  "1990ஆம் 

ஆண்டு கரனப்தகுறறல் ஆத்ப் தமடறணர் சறத்ரண்டிக் 

சகரறலில் மத்து ங்கலமட உநறணர்கள் 14சதமக் 

மகதுதசய்து தகரண்டுதசன்நணர்; அர்கபறல் 14 துமட 

எத சறததம் இதந்ரன்; அன் தறநகு அர்கள் 

றதம்தறறல்மன; ங்கள் கண்தொன்சண அமத்துச் 

தசல்னப்தட்டர்கள் சறனசமப இந் ண்டக்குள் 

தூசுகபரக, துறக்மககபரகக் கரப்தடுகறன்நரர்கசபர" ண 

அல றறகசபரடு அர்கபது சந்சகத்ம 

தபறறட்டரர்கள்.  

இவ்ரத அந் றடரணது எத தக்கத்றல் 

ஆய்வுக்குரறரக இதக்மகறல், ததக்கத்றல், 79 

வீடுகலக்கரண கரறகள் றடுறக்கப்தட்டும் 42 

வீடுகலக்குரற கரறகள் றடுறக்கப்தடரலும் இதப்தம 

ரன் இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறசநன். ட்டக்கபப்தறலுள்ப 

தொநக்தகரட்டரஞ்சசமண கறரத்மச் சசர்ந் க்கள், இந் 42 

வீடுகலக்குரண கரறகமப ப்ததரலது ங்கலமட 

மககபறல் தரர்கள்; ரங்கள் ஆம்தக் கல்ற கற்ந 

தரடசரமனம ப்சதரது றடுறத்துத் தரர்கள் ன்ந 

க்கத்துடன் இதக்கறன்நரர்கள். 1990ஆம் ஆண்டிலிதந்து 

இன்தம கறட்டத்ட்ட 26 தடங்கள் - கரல் 

தற்நரண்டுக்கு சனரக - இது இரட தொகரரக 

இதக்கறன்நது. எத சறசஷ்ட அமச்சரண தகப சஜரன் 

அதுங்க அர்கள் இந் றடத்றல் கூடுல் கரறசமண 

டுப்தரதண றமணக்கறசநன். தகப அமச்சர் அர்கசப, 

தொநக்தகரட்டரஞ்சசமணறல் அந் க்கள் லண்டும் 

ங்கலமட குடிமணகமப அமத்துக்தகரள்ற்கும் 

அந்ப் தரடசரமனம க்கள் தன்தரட்டுக்கு றடுற்கும் 

லங்கள் உரற டடிக்மக டுப்தேர்கள் ன்ந ம்தறக்மக 

ணக்கு இதக்கறன்நது. இற்கு லங்கள் சரகரண எத 

தறமனத் தவீர்கள் ன்த ரன் றர்தரர்க்கறன்சநன்.  

அது ட்டுல்னரல், சதரலவுப்தற்த தறசச தசனரபர் 

தறரறவுக்குட்தட்ட ண்டூர் கறரத்றல்  கறட்டத்ட்ட 32 வீடுகள் 

இன்தம் ததரலிசரரறன் றறடரக அல்னது அர்கலமட 

கரல் றமனரக இதந்துதகறன்நண. அசசமப, அறல் 

ததரலிசரதக்குரற றடுறகலம் கட்டிடங்கலம் 

அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இந்க் கரறகள் இன்ணதொம் 

றடுறக்கப்தடறல்மன. 'சரரண த்கம்' ன்த 

தசரல்னப்தடுகறன்ந இந் ல்னரட்சறக் கரனத்றல், ண்டூரோ் 

தரனதொமணப் தகுறறல் அமந்றதக்கறன்ந அந் 32 

வீடுகபறணதும் தசரந்க்கரர்கள், ங்கலமட கரறகள் 

ங்கபது மககலக்குள் தர? ன்த ங்கறக்தகரண்டு 

இதக்கறன்நரர்கள். ரன் இம்தொமந தரரலன்ந அர்வுக்கரக 

தகறன்நததரலதுகூட, இந் றடம் தரடர்தறல் குநறத் 

அமச்சதடன் கமத்து உரற தறதனரன்மநப் 

ததற்தத்தரத ன்ணறடம் சண்டிணரர்கள். ணச, 

இற்குரற தறமன ரன் உங்கபது தறலுமறல் 

றர்தரர்க்கறன்சநன். 

இமறட, இன்ததரத தொக்கறரண றடத்மத்ம் 

ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். 

தகரக்கட்டிச்சசரமனறல் தட்டிப்தமப ‘டிறசன்’ ணப்தடும் 

ண்தொமண தன்சற்கு தறசச தசனகப் தறரறறல் ஏர் 

ஆசறரற த்ற றமனம் - Teachers' Centre இங்கறந்து. 

ரர்கலக்கு கற்தறக்கறன்ந ஆசறரறர்கமப ரண்மத் 

மகமத்ள்பர்கபரக ரற்தகறன்ந இந்ப் தறற்சற 

றமனம், 2007ஆம் ஆண்டுக்கு தறற்தட்ட கரனத்றல் 

ததரலிமரரறணரல் மககப்தடுத்ப்தட்டிதந்து. இப்சதரது 

ததரலிமரதக்குரற றறடங்கள், அர்கலக்குரற 

றமனங்கள் தகரக்கட்டிச்சசரமனப் தகுறறல் 

அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இதந்ரலும், அந் ஆசறரற 

த்ற றமனம் இன்ணதொம் றடுறக்கப்தடறல்மன. 
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ஆசறரறர்கள் தரறல்ரண்மத் சர்ச்சறறமணப் 

தததற்கரகப் தறற்சற தகரடுக்கறன்ந இந் றமனரணது, 

ல்னரக் கல்ற னங்கபறலும் இங்கறதகறன்நது. இந் 

றமனம் இன்ணதொம் றடுறக்கப்தடர றமனறல் இதப்தரல், 

அந் னத்றலுள்ப னக் கல்றப் தறப்தரபர் உட்தட 

அந்ப் தகுறறலுள்ப தல்சததட்ட அறகரரறகள், அறதர்கள்,  

ஆசறரறர்கள் ன்சதரர் இமண றடுறத்துத் தம்தடி 

சகட்டுக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். இதுதரடர்தரக அதறறதத்றக் 

குலக் கூட்டங்கபறலும் ரங்கள் தறஸ்ரதறத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்சநரம். ங்கலக்கு 'றடுறக்கறன்சநரம்' ன்ந 

தறல் ட்டும் கறமடக்கறன்நசதரற, உண்மறல் அது 

றடுறக்கப்தடறல்மன ன்தம அமச்சர் அர்கபறன் 

கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்சநன்.  

அசசமப தகரம்ரதுமந தறசசம் ற்தம் -  

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகப உதப்தறணர் அர்கசப, உங்கலக்கு இன்தம் 2 

றறடங்கள் இதக்கறன்நண.  

  

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීනන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீசசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இண்டு றறடங்கபர? ரன் றமணக்கறசநன், ங்கலமட 

கட்சற உதப்தறணரறன் சம் ணக்கு சனறகரகத் 

ப்தட்டிதக்கறன்நதன்த. லங்கள் அமணத் ந்ரல் இந் 

றடங்கமபச் சுட்டிக்கரட்ட உறரக இதக்கும். 

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
சரற, இன்தம் இண்டு றறடங்கள் னரம்.  

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීනන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீசசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
றகவும் சறக்கணரக இதக்கறன்நலர்கள்! 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் றனம்தரதபற தம் 

கறரத்றல் ஸ்ரீகரரட்சற அம்தக்குரற தறதல்ரண எத 

சகரறல் அமந்றதக்கறன்நது. அந்க் சகரறமனச் சரர்ந்து 

தன நற குடும்தங்கலக்கு வீடுகலம் அமத்துக் 

தகரடுத்றதக்கறநரர்கள். அந் இடத்றலும்கூட எத ததரலிஸ் 

றமனம் அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அதுவும்  சகரறலுக்குச் 

தசரந்ரண கரற. அந்க் கரறம றடுறத்துக் 

தகரடுத்ரல் அந்க் சகரறலுக்கு றதடச் தசல்லும் 

தக்ர்கலக்கு  தல்சததட்ட சறகமபச் தசய்துதகரடுக்க 

உறரக இதக்கும். ணச, ஸ்ரீகரரட்சற அம்ன் 

சகரறலுக்குரற அந்க் கரறம றடுறத்துக் தகரடுப்தற்கு 

தகப அமச்சர் அர்கள் டடிக்மகதடுக்க 

சண்டுதன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இமறட, குதக்கள்டம் கறரத்றலுள்ப தரடசரமனக் 

குரற கரறத்ம் தமடறணரல் மககப்தடுத்ப்தட்டிதக் 

கறன்நது. அந்க் கரறத்ம் றடுறக்கப்தடும் ன்ந  

றர்தரர்ப்தை அந் க்கபறடம் இதக்கறன்நது. ணச, 

அதுதரடர்தரகவும் அமச்சர் அர்கள் கணம் தசலுத் 

சண்டுதன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

தகௌ தறறத் றசரபர் அர்கசப, இன்ததரத 

றடத்மத்ம் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன். த்த் 

கரனத்றன்சதரது ட்டக்கபப்தை றரண றமனத்ம 

றஸ்ரறப்தற்கரக 5 கறரங்கள் மககப்தடுத்ப் 

தட்டிதந்ண. அறல் குநறப்தரக மனறநவு, தைதூர், 

றறமனலவு, சசத்துக்குடர, வீச்சுக்கல்தொமண ஆகற 

கறரங்கள் உள்படங்குகறன்நண. அறல் மனறநவுக்  

கறரம் தொலமரக றரண றமன றஸ்ரறப்தறன்சதரது 

மககப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. அந்க் கறரத்றலிதந் 

க்கள் இப்சதரது தவ்சத இடங்கபறல் சறக்கறன்நரர்கள். 

அற்குப் தக்கத்றல் எத தரடசரமனத்ம் சகரறலும் 

இதக்கறன்நண. அறலும் றஸ்ரறக்கறன்ந தக்கரக றக 

ததக்கரக அந்ப் தரடசரமனத்ம் சகரறலும் இதக்கறன்நண. 

அந்க் சகரறல் சம்தந்ரண சறன றடங்கமபக் 

மகரள்ற்கு அர்கலக்கு 2 க்கர் கரற 

சமப்தடுரகக் கூநறத்ம், அதுவும் தகரடுக்கப்தடறல்மன. 

இந்  ல்னரட்சறக் கரனத்றல் - சரரண த்கத்றல் க்கபறன் 

றர்தரர்ப்தைகள் அறகரறத்துக்தகரண்டிதக்கறன்ந சமபறசன 

ட்டக்கபப்தைப் தறசசத்றல் தல்சததட்ட கரறகள் 

இன்ணதொம் தமடறணரறன் கட்டுப்தரட்டிசனச உள்பண 

ன்தம ரன் அமச்சர் அர்கபறடம்   தரறறத்துக்தகரள்ப 

றதம்தைகறசநன். 

சலும், 14 DS Divisions - தறசச தசனரபர் 

தறரறவுகபறலிதந்து சசகரறக்கப்தட்ட கல்கபறன்தடி 

மககப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்ந ணறரர் கரறகள், அச 

கரறகள்  த்மண? அம ரர் ரதக்குச்  

தசரந்ரணம? சதரன்ந சகன றதங்கலம் அக்குசத 

ஆறசநரக ன்ணறடம் இதக்கறன்நண. 4 DS Divisions   

ங்கலக்குப் தறல் றல்மன; அர்கலக்கு அப்தடிரண 

தறச்சறமணறல்மனதன்த ரன் றமணக்கறன்சநன். ணச, 

10 DS Divisions க்குரற கரறகள் தற்நற றதங்கள் 

அடங்கற தட்டிமன ரன் சதரதேடத்றல் *சர்ப்தறக்கறன்சநன்.  

இற்கு தொலிலும் இது தரடர்தரக  ரன் றரறத்சதரது 

இற்குரற list  உடணடிரகத்  தம்தடி  சகட்டிதந்லர்கள். 

இதுதரடர்தரக லங்கள் தரதுகரப்தை அமச்சதடதம் சட்டதொம் 

எலங்கும் அமச்சதடதம் சதசசண்டிறதக்கும். ணச, 

அந்க் கரறகமப றடுறத்து இந் க்கபறன் 

றர்தரர்ப்தைக்கமபத்ம் க்கங்கமபத்ம் லர்ப்தற்குரற 

டடிக்மகம றச்சரக லங்கள் எத சறசஷ்ட அமச்சர் 

ன்ந மகறல் டுக்க  சண்டுதன்த 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

ரங்கள் இங்கு றரத்துக்கு டுத்துக்தகரண்ட இண்டு 

அமச்சுகலக்குரற அமச்சர்கபறல் லுரர அதறறதத்ற 

ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சர் அர்கள், 

லப்தப்தடுகறன்ந றணரக்கலக்கரண தறமன உடணடிரகக் 

தகரடுக்க சண்டுதன்த றகவும் அறத்ற்தப்  தறல்கமப 

ங்குகறன்ந எதர். ஆணரல், அடுத்ரண லங்கள் 

இப்ததரலது அமறரக இதந்து ல்னரற்மநத்ம் 

சகட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நலர்கள். அப்தடிரணரல் தரத் 

ரகப் தறல் தவீர்கள் ன்ந ம்தறக்மக ங்கலக்கு 

இதக்கறன்நது. ரன் குநறத் தட்டிமனத் ந்றதப்தரல், 

அம ல்னரற்மநத்ம் உடணடிரக றடுறக்க 

தொடிரறதந்ரலும் அசறம் கதற தடிப்தடிரக 

றடுறக்கனரம். உண்மறல் "இது எத ல்னரட்சறரன்" ன்த 

து க்கள் ம்தக்கூடி றத்றல் அந்க் கரறகமப 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

றடுறத்ங்கள்! ல்னரட்சற மடதததமண க்கள் 

சற்தற்கு உரற ரய்ப்மத லங்கள் ங்குங்கள்! ன்த 

உங்கபறடம் றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். ன்நற.   

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මජිත් භහන්න්පඳරුභ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට විනහඩි 5ක 

කහරඹක් ිකපඵනහ. 
 

[ම.බහ. 2.37] 

 

ගු අජිත් මළන්නප්නඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, න යජඹ ආයම්බ වුණයහට 

ඳසපේ ඉඩම් මභහතයහංලඹ තුළින් විපලේ ළඩ පකොටක් න්ද්ධ 

වුණයහ. ංර්ධන ළඩ කටයුතු වහ ක නින්පද රු වහඹ රඵහ 

ගන්පන් නළික කහරඹක් ිකසපේ ංර්ධනඹ ඳළත්පතන් මප් ළඩ 

කටයුතු පඵොපවොභඹක් මඩහශ වුණයහ රීඹරහ මපි දන්නහ. ඒ පකපේ 

පතත් මද නපකොට ක නින්පද රු වහඹකඹන් 400ක් ඵහ 

පගන කභ ළඩ කඩිනම් රීරීභ වහ කටයුතු රීරීභ ගළන භභ 

තභිකතුභහට සතුිකන්ත නහ.  

ඳහරකට තභ දරුහ තතුශත් කය ගළනීභ ළනි මලික භනුය 

මයිිකහන්කම් ඳහ රඵහ ගන්න ඵළරි මනය ඉඩම්ර ඳනංචි 

වුණු පඵොපව  මඹ පම් යපේ ඉන්නහ. ඳසුගිඹ කහරපේ රීන් විපටක 

ඒ ප්රලසනරට විඳුම් රළබුපණ් නළවළ. නමුත්, න යජඹ ඵරඹට 

ඳත් පරහ ඒ මඹට තහකහලික ඵරඳ රඵහ දීරහ ඒ මඹප  

මයිිකහන්කම් රඵහ දීභට කටයුතු රීරීභ පිළිඵත් භභ සතුිකන්ත 

නහ. ඒ හප භ යජපේ තේටු නිහර කුලී ඳදනභ භත න්ටින 

ඳවුල්රට condominium ක්රභඹ ඹටපත් ඒහපේ න්න්නක්කය 

මයිිකඹ රඵහ දීභට මගභළිකතුභහ ප්රමුඛ් ත්භන් යජඹ ළරසුම් කස 

රීරීභ පිළිඵත් භහ තුටට ඳත්නහ.  

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, 1935 ර්පේ න්ට ඉඩම් 

මභහතයහංලඹ භලින් 'ජඹභූක ' පේහ, 'සර්ණයභූක ' පේහ පභළනි 

විවිධ ක්රභ තුළින් ඉඩම් රඵහ දුන්නහ රීඹරහ මපි දන්නහ. නමුත්, 

කපර ඉඩම් රඵහ දීභ කදහ ගත් ණයඹ කන්දයහ හප  මද මප් 

යජඹට පරොකු ඵයක් පරහ ිකපඵනහ. පභොකද, මද පඵොපව  විට 

පම්හපේ ඉන්පන් පදපනි ඳයම්ඳයහ. පම් පදපනි ඳයම්ඳයහට 

කභ ඉඩම්ර න්න්නක්කය මයිිකඹ රඵහ ගන්න ඵළරි, නළත්නම් ඒ 

ඉඩම්ර ඳනංචි පරහ න්ටින පකනහට තභ මයිිකඹ රඵහ ගන්න 

ඵළරි මද ඒ මඹ ප්රලසන පගොඩකට භළන පරහ ිකපඵනහ. ඒ මඹට 

තභන්ප  දරුහ ඳහරකට තතුශත් කය ගන්න ඵළවළ; තමුන්ප  

ඉඩපම් සඹං රැරීඹහක් කය ගන්න ඵළවළ; තමුන්ප  දරුපකුට 

ඉඩභ පදන්න ඵළවළ. පම් හප  ප්රලසන පගොඩකට ඒ මඹ භළන පරහ 

ඉන්නහ. 

 ගරු මග්රහභහතයතුභහප , ගරු ජනහිපඳිකතුභහප , ගරු ඉඩම් 

තභිකතුභහප  භළනවත්වීභ තුශ පම් ප්රලසන නියහකයණයඹ රීරීභ 

වහ පම් මඹට න්න්නක්කය ඔ්පු රඵහ දීභට දළන් කළබිනේ 

ඳ්රිකහක් ළකපක න් ඳිකනහ. පම් කටයුත්ත ක්රිඹහත්භක 

වුපණයොත් බිම් මඟරක්ත් නළික න්ටි ඳවුල් ද රක්ඹකට ඳභණය 

න්න්නක්කය ඔ්පු රළපඵනහ. පකොපවොභ කශත් පම් ප්රලසනපඹන් 

න්ඹඹට 50ක් ඳභණය වි පන්පන් නළවළ. ගරු තභිකතුභහ 

පඵොපවොභ දක් තභිකයපඹක්; පඳොපශොපේ ඳඹ ගවරහ න්ටින 

තභිකයපඹක්; නීිකඥ භවත්භපඹක්. පම් ප්රලසනඹ වින්න මවුරුදු 

15ක, 20ක න්ට විවිධ යජඹන් ඹටපත් විවිධ තභිකරු උත්හව 

කශහ රීඹරහ මපි දන්නහ. නමුත්, ඒ කටයුත්ත පකරුපණ් නළවළ.  

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහප  මධහනඹ භභ තත් කරුණයකට 

පඹොමු කයනහ. දළනට ඉඩම්රහද ඹහ ජීතුන් මතය නළික 

ඳවුල්රත් කභ ඉඩභ ම්ඵන්ධපඹන් ප්රලසනඹක් ිකපඵනහ. මප් 

ප්රපද්ලර න්ඹඹට 70ක් ඳභණය ඳවුල්රට පම් ප්රලසනඹ ිකපඵනහ. 

පම් ඳවුල්ර ඉඩම් හික ඹහ ජීතුන් මතය නළවළ. නමුත්, දරුප  

4පදපනක් ඒ ඉඩපම් ඳනංචි පරහ ඉන්නහ. ඒ ඉඩපම් ඳර්චස 40ක් 

ිකපඵනහ රීඹරහ මපි හිතමු. ඒ ඉඩපභන් ඳහයකටත් ඹම් ඉඩම් 

ප්රභහණයඹක් මත්වළරිපඹොත් කක ඉඩම් පකොටකට ඳර්චස 10ක්ත් 

කළපඩන්පන් නළවළ. ගරු තභිකතුභනි, ඒ මඹට තභන්ප  ඉඩම්ර 

න්න්නක්කය මයිිකඹ රඵහ පදන ක්රභඹ ඔඵතුභහ වදන කළබිනේ 

ඳ්රිකහපේ නළවළ. ඒ හින්දහ භභ ඔඵතුභහප  මධහනඹ ඒ වහත් 

පඹොමු කයනහ. 

 ඔඵතුභහ නීිකඥ භවත්තපඹකු ලපඹන් පම් ම්ඵන්ධපඹන් 

නිරධහරින් භඟ හකච්ඡහ කයන්න. කපවභ නළත්නම්, පම් ප්රලසනඹ 

වි පන්පන් නළවළ. මප් ප්රපද්ලර විපලේපඹන්භ පම් ප්රලසනඹ 

ිකපඵනහ. ඉඩම්රහද ඹහ ජීතුන් මතය නළවළ, ඳවුපල් දරුප  

වතය පදපනක් ඒ ඉඩපම් ඳනංචි පරහ ඉන්නහ. ඳර්චස 10කටත් 

ඩහ මඩු පකොටක තභයි පම් මඹ ඳනංචි පරහ ඉන්පන්.  පභය 

කන න කළබිනේ ඳ්රිකහපන් ඒ මඹට ඉඩපම් න්න්නක්කය 

මයිිකඹ රළපඵන්පන් නළවළ. විපලේපඹන්භ පම් ප්රලසනඹට භළනවත් 

පරහ කටයුතු රීරීපම් දක්තහ ිකපඵන්පන් ඔඵතුභහට. ඒ වහ 

ඔඵතුභහප  විපලේ මධහනඹ පඹොමු කයරහ කටයුතු කයන්න 

රීඹරහ භහ ඉල්රනහ. නළත්නම් මපි පම් කයන ළඩඹ පත්රුභක් 

නළික ඹයි රීඹරහ භභ විපලේපඹන්භ රීඹනහ.  

ර්තභහන නීිකපේ ිකපඵන්පන් ඉඩම්රහද ඹහ ක ඹ ගිඹහට ඳසපේ 

ළඩිභල් පිරික  දරුහට කභ ඉඩභ මයිික න්නයි. පම් නිහ භවය 

පරහට මම්භහට ඒ ඉඩභ මයිික න්පන් නළවළ. ඒ පිරික  දරුහට 

ඉඩභ මයිික වුණයහට ඳසපේ ඔහු තවිල්රහ මම්භහත් ඉඩපභන් 

කශන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ිකපඵනහ. මන්න ඒ 

ම්ඵන්ධපඹනුත් ළරරීල්රට මයපගන න නීිකඹ කස රීරීභ 

වහ ව පම් කළබිනේ ඳ්රිකහ නළත ඔඵතුභහප  මධහනඹට  

පඹොමු කයන්න. න කළබිනේ ඳ්රිකහපේ පම් ප්රලසනරට උත්තය 

ිකපඵනහද රීඹන කක පිළිඵ විපලේපඹන්භ ගරු තභිකතුභහප  

මධහනඹ පඹොමු කයන්න රීඹරහ භභ ඔඵතුභහපගන් ඉල්රනහ. 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ දක්, ජනතහප  දුක දන්නහ, ගම්ඳව 

නස්රික්කපේ ඳනංචි තභිකයපඹකු ලපඹන් පම් කටයුත්ත 

කයන්න.  

භට රළබී ිකපඵන පකටි කහරඹ තුශ භහ තත් කරුණයක් 

පකපයහි ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ. ඒ 

"බිම්විඹ" ළඩටවන පිළිඵයි. 2001 ර්පේ ඕසපේලිඹහනු 

යජපේ ආධහය ඹටපත් තභයි "බිම්විඹ" ළඩටවන ක්රිඹහත්භක 

වුපණ්. මද නපකොට කහි විපලේ ප්රගිකඹක් මපි දරීන්පන් නළවළ. 

පභොකද පවේතු, භයීමඹ දණ්ඩනඹ රඵපු ක නී භරුන් නවහ 

ඵළලුපොත් කපවභ ඒ පිරිපන් න්ඹඹට 80ක් ඉඩම් ප්රලසනඹ හින්දහ 

තභයි ක නී භළරුභ කය ිකපඵන්පන්. උහවිඹට ගිහිල්රහ ඵළලුපොත් 

පඳපනනහ, නඩුලින් න්ඹඹට 70ක් ඳභණය ඉඩම් නඩු රීඹරහ. 

"බිම්විඹ" ළඩටවන වරිඹට ක්රිඹහත්භක කපශොත්, පම් ප්රලසන 

නියහකයණයඹ කයන්න පුළුන්; ඉඩම් නඩු නළත්තටභ නළික පරහ 

ඹන්නත් පුළුන්. නමුත්, ක්රිඹහත්භක වුණු "බිම්විඹ" ළරසුම් 

යජපේ පිළිගළනීභට රක් පරහ නළවළ. යජපේ ඵළංකුක පේහ, 

private ඵළංකුක පේහ, යජපේ ආඹතනඹක පේහ පම් බිම්විඹ 

විකකඹ පිළිගළනීභට රක් පරහ නළවළ. කඹ පිළිගළනීභට රක් 

කයන්න ඕනෆ. 
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ඳසු ගිඹ දක භහ ගම්ඳව ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් කහර්ඹහරඹට 

ඹන පකොට නීික ආධහය පකොක න් බහ නඩු විනහ දළක්කහ. 

ඉඩම් නඩු විඳීභ වහත් සුවිපලේ මිපකයණයඹක් පිහිටුන්න 

කටයුතු කයන්නඹ රීඹරහත් භහ ඉල්රනහ. ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් 

කහර්ඹහරඹක් තුශ බිම් විඹ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක න පකොට, ඒ 

බිම් විඹ ළඩටවන මන් න තුරු ඒ ඵර ප්රපද්ලඹට 

තහකහලික උහවිඹක් සථහපිත කයරහ, ඒ ඉඩම් පිළිඵ ආයහවුල් 

වින්න කටයුතු කයන්නඹ රීඹහ ගරු තභිකතුභහපගන් ඉල්රහ 

න්ටින මතය ඒ ම්ඵන්ධපඹන් මධහනඹ පඹොමු කයන පරත් භහ 

ඉල්රහ න්ටිනහ.  

ගරු තභිකතුභනි, මවුරුදු 15ක්, මවුරුදු 20ක් ිකසපේ ඔඩු දුපු 

පම් ඉඩම් ගළටලු පිළිඵ ඔඵතුභන්රහප  මධහනඹ පඹොමු වී 

ිකපඵන පම් මසථහපේදී, මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහ, ගරු 

මගභළිකතුභහ හප භ ඔඵතුභහ ළනි දක් තභිකයඹකුප  

නහඹකත්ඹ ඹටපත් ඒ ප්රලසනඹ නියහකයණයඹ කය ගන්න මඳට 

ලක්ිකඹ රළපබ්හ! රීඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ගරු නිපඹ ජය 

බහඳිකතුභනි, ඔඵතුභහටත් ඒ ලක්ිකඹ රළපබ්හ! රීඹහ ප්රහර්ථනහ 

කයක න් භහ නිවඬ පනහ. පඵොපවොභ සතුිකයි. 

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මීශඟට, ගරු සුනිල් වඳුන්පනත්ික භන්ත්රීතුභහ. 

 

 

[ම.බහ.2.43] 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පඵොපවොභ සතුිකයි, ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි. ඉඩම් 

මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ කයන පම් හකච්ඡහට කලින් 

යජපේ කටයුත්තක් ගළන මධහනඹ පඹොමු  කයන්න භහ කළභළිකයි. 

මඳට දළන ගන්න රළබුණයහ, පුද්ගරයින් ලිඹහඳනංචි රී රීපම් පකොභහරිස 

ජනයහල් පනුට පනත් පකනකු ඳත්කයන්න ඹම් කටයුත්තක් 

පකරීපගන ඹනහඹ, ඒකට මදහශ කළබිනේ ඳ්රිකහක් ඉනරිඳත්කය 

ිකපඵනහඹ රීඹරහ. විදුත් වළඳුනුම්ඳත ම්ඵන්ධ කටයුත්පත්දී විදුත් 

වළඳුනුම්ඳත මුද්රණයඹ රීරීභ වහ න පටන්ඩයඹ රඵහදීභට මදහශ, 

කනම්, ඒ රීඹන්පන්, පුද්ගරඹන් ලිඹහඳනංචි රී රීපම් පකොභහරිස 

ජනයහල් ඉත් කයන්පන්, රුපිඹල් 40ට ිකපඵන පටන්ඩයඹ 

පත යහපගන, රුපිඹල් 80ට ිකපඵන පටන්ඩයඹ ප්රිකක්පේඳ රීරීභ නිහ 

නම්, ඒක ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් පනහ. 

 
ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඹ පදඳහර්තපම්න්තු මප් මභහතයහංලඹට මදහශ නළවළ. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිහ තභයි භහ රීේපේ, යජපේ කටයුත්තක්ඹ රීඹරහ. 

ඔඵතුභහට මදහශ නළවළ. නමුත් ඒක ඉතහ ඵයඳතශ කහයණයඹක්. 

පභොකද, දළන් මඳට රළබී ිකපඵන ආයංචිපේ වළටිඹට මද ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් කළබිනේ ඳ්රිකහක් ඉනරිඳත් කයන්න ඹනහ. 

ඒකට පවේතු, පුද්ගරඹන් ලිඹහඳනංචි රී රීපම් පකොභහරිස ජනයහල් 

යජඹට ඳහඩුක් වීභ ශක්න්න කටයුතු රීරීභ නම්, භහ හිතන 

වළටිඹට ඒක ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. ඒ පිළිඵ ඔඵතුභන්රහ 

න්ඹලුපදනහප භ මධහනඹ භහ පඹොමු කයනහ.  

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහප  විඹඹ ම්ඵන්ධපඹන් කනම්, 

ඉඩම් මභහතයහංලඹ ගළන කථහ කයනපකොට ළඩිපුයභ හකච්ඡහට 

බහජන වුපණ් ඉඩම් පිළිඵ ප්රලසනඹ වුණයත්, පඳොදුපේ ගත්පතොත් 

ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ පිළිඵයි. ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ ගළන භභත් ඹභක් කථහ කයන්න 

කළභළිකයි. පභොකද, භහර්තු 23පනි දහ ඳහර්ලිපම්න්තුපේ පඳොදු 

යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ වමුටත් මපි පම් ආඹතනඹ 

කළ පේහ. ඒ පිළිඵ හර්තහක් මපි ඳහර්ලිපම්න්තුට ඉනරිඳත් 

කශහ. ගරු තභිකතුභනි, COPE කපක් හිටපු බහඳිකයඹකු 

වළටිඹට ඔඵතුභහපගන් භහ ඉල්ලීභක් කයනහ, ඒ හර්තහපේ 

වන් මප් නිර්පද්ලඹන් පිළිඵ ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු 

කයන්නඹ රීඹරහ. කතළනදී මනහයණයඹ වුණු කක ප්රධහන 

කහයණයහක් තභයි පම් ආඹතනඹට විිපභත් ඉඩම් පයජිසටයඹක් 

නළවළයි රීඹන කහයණයඹ. ඒක තභයි විලහරභ ප්රලසනඹ.  

ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ පඵොපව පදපනක් තභ-තභන්ප  

ආනර ිකපඵන ප්රලසන ඉනරිඳත් කයනහ. වළඵළයි ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක පම් - LRC කපක්- නළවළ, තභන්ට ිකපඵන 

ඉඩම්  පභොනහද රීඹහ දළනගන්න පුළුන් පිළිගත් ඉඩම් 

පයජිසටයඹක්. ඉඩම් පයජිසටයඹක් නළවළ විතයක් පනොපයි, 2011 

න්ට 2015 දක්හ ව ඔවුන්ප  ගිණුම් හර්තහර ඉඩම්ර 

ටිනහකභ පිළිඵ ිකපඵන්පන් කකභ මගඹක්. කනම් රුපිඹල් 

ක ලිඹන 676යි. රංකහපේ LRC කකට මයිික ඉඩම්ර ටිනහකභ 

රුපිඹල් ක ලිඹන 676 ද? පම්ක තභයි ිකපඵන ප්රලසනඹ. 

ඔඵතුභන්රහ තභත් ඉඩම් තක්පේරු කයරහ ිකපඵන්පන්ත් 1976 

ර්පේ ටිනහකභටයි. ඔඵතුභන්රහප  මභහතයහංලඹ ඉඩම්ර 

ටිනහකභ ඹහත්කහලීන කයරහ නළවළ. ඔඵතුභන්රහට මයිික 

ඉඩම්රට ඉඩම් පයජිසටයඹක් නළවළ. ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් 

කහර්ඹහරඹක ප්රහපද්ශීඹ පල්කම්තුභහ ඹටපත් ඉඩම් නිරධහරිපඹක් 

ඉන්නහ. LRC කකට නස්රික් කහර්ඹහරඹක් ිකපඵනහ. ඒ හප භ 

නස්රික් නිරධහරින් ඉන්නහ. භහ දන්නහ තයභට උතුපර් -

රීලිපනොච්චිපේ, මුරිකේර- ඳහ නස්රික් කහර්ඹහරඹක් 

ිකපඵනහ, නස්රික් නිරධහරින් ඉන්නහ. ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් 

කහර්ඹහරඹත් - Divisional Secretariat කකත්- කක්ක ඒකහඵද්ධ 

පරහ  ඉතහ පකටි කහරඹක් තුශ ඉඩම් පයජිසටයඹක් වදහ ගන්න 

ඔඵතුභන්රහට පුළුන්. කතපකොට ඔඵතුභන්රහට මඹත් ඉඩම් 

පකොඳභණය ිකපඵනහද, ඒහපේ ටිනහකම් පභොනහද, 

ජනතහපගන් ී පදපනක් ඒහ ඵරවත්කහයපඹන් ඳහවිච්චි 

කයනහද, ී පදපනක් ඒහ පදන්න ිකපඵනහද රීඹහ ඵරහගන්න 

පුළුන්. පභොකද, ඔඵතුභන්රහප  මයමුණුර පවො මයමුණු 

ිකපඵනහ. ඵහරඹසකහය දරුන්ට ඉඩම් රඵහදීභ, යුද්ධපඹන් 

ආඵහිපත වුණු පඵළුන්ප  ඳවුල්රට ඉඩම් රඵහදීභ, යුද්ධපඹන් 

මනහථ වුණු, මයණය වුණු පදභශ, මුසලිම් ගම්භහනර ජනතහ 

ඹළි ඳනංචි කයවීභට ඉඩම් රඵහදීභ ළනි පවො මයමුණු ක්රිඹහකහරී 

ළරසුම්ර වන්පරහ ිකබුණයහ. 

ගරු තභිකතුභනි, දළන් භතු පරහ ිකපඵන ප්රලසනඹ ඵරන්න. 

පම්හ මවුරුදු ගණයනහක් මනන්න ඕනෆ ප්රලසන පනොපයි. මවුරුදු 

8ක් ගිහිල්රහත් තභ උත්තය පොඹහගත පනොවළරී ප්රලසන 

පනොපයි, පම් ප්රලසන. නමුත් ඒහට උත්තයඹක් නළත්පත් තයි? 

පම් පිළිඵ ළඩ පිළිපශක් පනොභළිකකභයි. ඒක තභයි පභතළන 

ිකපඵන ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ. දළන් තත්ත්ඹ පවොද රීඹහ භහ 

දන්පන් නළවළ. භහර්තු භහපේ 23ළනි දහ න විට ිකබුණු තත්ත්ඹ 

භහ ඔඵතුභහට රීඹන්නම්. ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක පම් 

මධයක් (නීික) පුය්ඳහඩු ිකබුණයහ, මධයක් (මුදල්) පුය්ඳහඩු 

ිකබුණයහ, මධයක් (ඉඩම්) පුය්ඳහඩු ිකබුණයහ. ඉඩම් පිළිඵ ප්රධහන 

ආඹතනපේ ඉඩම් මධයක්, නීික මධයක්, මුදල් මධයක් රීඹන 

තනතුරු තුනභ පුය්ඳහඩු නම් තත්ත්ඹ පභොකක්ද රීඹහ ඔඵතුභහ 

කල්ඳනහ කය ඵරන්න. මධයක් භණ්ඩරඹ තුශත් ඉඩම් පිළිඵද 

ප්රවීණයතහ ිකපඵන පදපදපනකු න්ටිඹ යුතුයි. නමුත් කක්පකනහයි 

1205 1206 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

න්ටිපේ. පභළනි තත්ත්ඹක් තභයි ිකබුපණ්. පම් පිළිඵ ගරු 

තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයන්නඹ රීඹහ භහ ඉල්රහ 

න්ටිනහ. මඩුභ තයක න් පම් මලික මධයක්රුන්ප  පුය්ඳහඩු 

ටික පව  පුයරහ, පම් කහර්ඹ භණ්ඩරපේ කහර්ඹක්භතහක් තික 

කයරහ, ඉඩම් register  කකක් වදරහ, ඉඩම් පිළිඵ ඹහත්කහලීන 

දත්ත පල්ඛ්නඹක් වදන්න රීඹහ මඳ නිර්පද්ල කශහ. මඩුභ තයපම් 

COPE කකටත් තභ ඒ ගළන උත්තයඹක් රළබුපණ් නළවළ. මඳ 

ඉනරිඳත් කශ නිර්පද්ලඹන්ට ඔඵතුභන්රහපගන් තභ ඳළවළනලි 

උත්තයඹක් නළවළ. භහ මදත් කහර්ඹහංලපඹන් පචක් කයරහ ඵළලුහ, 

භහර්තු 23ළනි දහ න්ට මද නතුරු පිළිතුයක් රළබී නළවළ. ඒ ගළන භහ 

කනගහටු පනහ. පම් පිළිඵ මඳ ක්රිඹහභහර්ග ගන්න ඕනෆ, ගරු 

තභිකතුභනි. පම්හට උත්තයඹක්ත් පදන්න පම් නිරධහරින් 

භළනවත් න්පන් නළවළ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. පම්හ 

ඔඵතුභහප  කහර සීභහට මදහශ ඒහ පනොපයි. නමුත් භවය 

න්දුවීම් රීහිඳඹක් භහ රීඹන්නම්. පම්හ ඳයණය ඳේ තභයි. නමුත් 

ඔඵතුභහ මද ඒහටත් උත්තය පොඹන්න ඕනෆ. මුලින්භ 

පභොනයකළපල් ත්ත ගළන භහ රීඹන්නම්.    

 
ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඒක ිකපඵන්පන් පභොනයහගර.  

 
ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ, පභොනයහගර පන්න තික.  

2011දී පභොනයකළපල් ත්පතන් මක්කය 280ක් විඹ බහය 

තභිකයඹහප  මනුභළිකඹරීන් පතොය පඳෞද්ගලික භහගභකට 

ඵදු දුන්නහ. ඒක ිකස මවුරුදු ඵද්දකට දීරහ ිකබුපණ්. මත්ිකකහයම් 

පර ගත්පත් රුපිඹල් රක් 10යි. මක්කය  280ක් රුපිඹල් රක් 

10ක මත්ිකකහයම් මුදරකට දුන්නහ. 2014 න විටත් රුපිඹල් 

රක් 107ක් මඹ කයගන්න ිකබුණයහ. නමුත්, ඒ මුදල් මඹ කයගන්න 

රීන්දු කටයුත්තක් කය ිකබුපණ් නළවළ.  

ඊශඟට, කුමල්පගොඩ තුඹහපඹන් පවක්පටඹහය 2.2ක් ජනතහ 

තු ංර්ධන භණ්ඩරඹට ඳයරහ 2005දී යත්නපුය නස්රික් 

මධයක්ප  ලිපිඹරීන් මක්කය 6ක් නිදවස කය ිකබුණයහ. මඳනඹන 

පබ ග ගහකට රීඹහ කභ මක්කය වඹ ඹම් පුද්ගරපඹකුට නිදවස 

කශහ. නමුත් ඔහු කභ ඉඩපම් භළණික් ගළරුහ. කභ ඉඩපම් පබ ග 

යහඳෘිකඹක් ඳත්හ පගන ඹනහ පනුට, මනයපඹන් 

භළණික් ගයන්න කටයුතු කශහ. මපි දන්නහ, පබ ග ගහටඹ රීඹහ 

යත්නපුයපේ ඉඩම් ගන්පන් භළණික් ගයන්නටඹ රීඹහ. නමුත්, 

ඒකට මදහශ පභොකුත් ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගත්පත් නළවළ.  

ගරු තභිකතුභනි, ඊශඟට පම් කහයණයඹ ගළනත් පොඹහ 

ඵරන්න. ඵදුල්ර නස්රික්කපේ ආපක්ඩිඹහත්ත ඉඩපම් 

පවක්පටඹහය පදකයි දලභ ගණයනක් පඳෞද්ගලික ආඹතනඹකට ඵදු 

දුන්නහ. LRC කපක් රීන්භ කකඟතහක් නළික, කභ ආඹතනඹ ඒ 

ඉඩභ තඳඹට තඵහ රුපිඹල් ක ලිඹන 17ක ණයඹක් ගත්තහ.  

LRC කපක් ඉඩම් ඵදු ගන්න කේටිඹ, ඒ ඉඩම් තඳඹට ිකඹරහ 

ණයඹ ගන්නහ. වළඵළයි, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ ඒ 

වහ රීන්භ ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගත්පත් නළවළ. ඒ විතයක් පනොපයි, 

විගණයකහිපඳිකතුභහ ඉනරිඳත් කයපු හර්තහට මනු ඒ පන පකොට 

රුපිඹල් 10,34,000ක හිඟ මුදරක් මඹපන්න ිකබුණයහ. 

කක් පඳෞද්ගලික භහගභකට පව භහගභ පල්රන්ඩ් ත්පතන් 

මක්කය 6ක් දුන්නහ. භභ ඒ භහගපම් නභ රීඹන්පන් නළවළ. ඒ 

මක්කය 6 දීරහ ිකපඵන්පන් මවුරුදු 50ක ඵද්දට. කෘෂි කහර්ක ක 

පඵ ග ගහට රීඹරහ තභයි ඒ මක්ක 6 මරුදු 50කට දීරහ 

ිකපඵන්පන්. වළඵළයි, bathroom tiles වදන කක තභයි ඒ භහගභ 

කයන්පන්. නමුත් කෘෂි කහර්ක ක ඳදනක න් තභයි ඉඩභ ඵදු 

දුන්පන්. ඒ ගනුපදනුපන් 2015 ර්ඹ දක්හ පම් ආඹතනඹට න්දු 

වුණු ඳහඩු රුපිඹල් මසරක්ඹක්.  

භභ උදහවයණය රීහිඳඹක් පම් රීඹන්පන්.  භවය ඉඩම් ඵදු 

දීරහ ිකපඵන්පන් රීන්භ ඳදනභරීන් පතොය. භවය ඉඩම් දීරහ 

ිකපඵන්පන් පද්ලඳහරන හිතතුන්ට. භවය ඉඩම් ඵදු  ගත්ත මඹ 

වින්න් මතුරු ඵදු දීරහ ිකපඵනහ. ඒහ ගළන පොඹහ ඵරන්න ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහට ළඩ පිළිපශකුත් නළවළ, 

වුභනහකුත් නළවළ, ඹහන්ණයඹකුත් නළවළ. පම්හ ඉතහ 

ඳළවළනලි පවළිදයේ වුණු කරුණු. නිලසචිත කහයණයහ රීහිඳඹක් භභ 

ඔඵතුභහප  මධහනඹට පඹොමු කපශේ තත්ත තත්ත්ඹ 

පඳන්න්නයි. කුමල්පගොඩ ඉඩපම් තත්ත්ඹත් ඒකයි, ඵදුල්ර 

ආපක්ඩිඹහත්ත ඉඩපම් තත්ත්ඹත් ඒකයි, පල්රන්ඩ් ත්ත 

ඉඩපම් තත්ත්ඹත් ඒකයි. ඒ නිහ භභ පම් කහයණයහ පිළිඵ 

ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයනහ.  

විපලේපඹන්භ පම් ආඹතනඹ තභයි යපේ ඵහුතයඹක් ඉඩම් 

ිකපඵන ආඹතනඹ. ඔඵතුභහප  මභහතයහංලඹට "ඉඩම් 

මභහතයහංලඹ" රීඹරහ රීේහට, තත්ත ලපඹන්භ ඒක "ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය මභහතයහංලඹ" පන්න ඕනෆ. ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

පකොක භ ඹටපත් ිකපඵන ඉඩම් තභයි විලහර ප්රභහණයඹක් යපේ 

ිකපඵන්පන්. නමුත්, ඒ ඉඩම් පිළිඵ පයජිසටර් කකක් නළවළ, 

ක්රිඹහලිඹක් නළවළ, ඹහන්ණයඹක් නළවළ. මපි ඒ පිළිඵ මදහශ 

නිරධහරින්පගන් තහුහ. ගපම් ග්රහභ නිරධහරිතුභහ ශඟ පම් 

ඉඩම්ර පතොයතුරු ිකපඵනහ. ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් කහර්ඹහරපේ 

පම් ඉඩම්ර පතොයතුරු ිකපඵනහ. පම් ආඹතනපේ නිරධහරිපඹක් 

නස්රික්කඹ තුශ ඉන්නහ. ඉිකන්, පම් ඹහන්ණයඹ ලක්ිකභත් 

කයරහ ඒ ඉඩම්ර මලය පතොයතුරු රඵහ ගන්න ඵළරි පභොකද? මද 

තහක්ණයඹ නයුණුයි. මද ඳරිගණයක තහක්ණයඹ ිකපඵනහ, systems 

ිකපඵනහ. ඔඵතුභහට ඕනෆ නම් ඒ මභහතයහංලත් කක්ක 

ම්ඵන්ධීකයණයඹ පරහ ඕනෆ කටයුත්තක් කයන්න පුළුන්. පම් 

මඩු ඳහඩු  පම් ආඹතනඹ තුශ ිකපඵන ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. 

ඊශඟට, පම් කහයණයඹ ගළනත් ඵරන්න. භවහ බහණ්ඩහගහයපඹන් 

මවුරුද්දකට ඔඵතුභහප  මභහතයහංලඹ ඹටපත් ිකපඵන ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහට රුපිඹල් ක ලිඹන 1964ක් 

රළපඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ ගළනත් පවොඹරහ ඵරන්න. 2015 දී ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහට භවහ බහණ්ඩහගහයපඹන් රුපිඹල් 

ක ලිඹන 1,964ක් රළබී ිකපඵනහ. ඔඵතුභහප  පම් ආඹතන තුශ 

රුපිඹල් ක ලිඹන 1,089ක ංචිතඹක් ිකපඵනහ. කතපකොට, පම් 

ආඹතනඹට රළපඵන පම් ආදහඹම්රට පභොකද පන්පන්?  භවහ 

බහණ්ඩහගහයපඹන් රුපිඹල් ක ලිඹන 2,000කට ආන්න මුදරක් - 

රුපිඹල් බිලිඹන 2කට ආන්න මුදරක් - පදනහ නම්, තත් 

රුපිඹල් බිලිඹනඹක ංචිතඹකුත් ිකපඵනහ නම්, පම් ආඹතනපේ 

මුදල්ලින් භව ජනතහට රළපඵන ප්රිකරහබඹ පභොකක්ද? පම් 

ආඹතනපඹන් ඉඩම් ටික වරිඹට පඵදරහ පදන්පන්ත් නළවළ. උඳරිභ 

සීභහ මක්කය 50යි නම්, මක්කය 50ට ඩහ ළඩිපඹන් රඵහ දුන්  

ඉඩම්  ිකපඵනහ ද, නළද්ද රීඹරහ පවොඹරහ ඵරරහත් නළවළ. භවය 

මඹ පම් ඉඩම් මල්රහපගන ිකපඵනහ. පද්ලඳහරනඥඹන් 

මල්රහගත් දුම්ඵය ඉඩම් පිළිඵ ප්රලසනඹ දළන් ඉනරිඳත් කශහ. දළන්  

ඒ හප භ උතුපර් ඉඩම් ප්රලසනඹත් ඉනරිඳත් කයනහ. පභොකක්ද 

පම් පරහ ිකපඵන්පන්? වළඵළයි, පම් ආඹතනඹ භවහ 

බහණ්ඩහගහයපඹන් මවුරුද්දකට රුපිඹල් බිලිඹන 2ක මයමුදල් 

මයපගන නළත භවහ බහණ්ඩහගහයඹටභ ණයඹට පදනහ. පනත් 

1207 1208 

[ගරු සුනිල් වඳුන්පනත්ික භවතහ] 



2016 පනොළම්ඵර්  25  

ක්රභ වයවහ නළත බහණ්ඩහගහයඹටභ ණයඹට පදනහ. ඵළඳුම්කය 

වයවහ, කපවභ නළත්නම් ංචිත ණයඹ වයවහ ණයඹ පදන ක්රභඹක් 

වදහපගන ිකපඵනහ. පම් නිරධහරින් ටික ඹළපඳන්පන් ඒපකන්.  

තත්තටභ පභතන පන්පන් පභොකක්ද?  මපනකුත් ජංගභ 

පනොන ත්කම් රුපිඹල් බිලිඹන 1.3ක් - රුපිඹල් ක ලිඹන 

1,273ක් - ිකපඵනහ. පම් පභොනහද?  ගරු තභිකතුභනි, ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක භට ිකපඵන්නට පුළුන් ඉඩම් විතය පන්. 

ජංගභ පනොන ත්කම් රීඹරහ පනත් පදඹක් ිකපඵන්න  ඵළවළ 

පන්. කතපකොට පන්පන් පභොකක්ද? භවහ බහණ්ඩහගහයපඹන් පම් 

ආඹතනඹට මුදල් කනහ. ජනතහට ඹම් පේඹක් කයන්න තභයි 

භවහ බණ්ඩහගහයපඹන් ඒ මුදල් කන්පන්. නමුත් ඒ පගොල්පර  

කයන්පන්, ඒ මුදල් නළත භවහ බහණ්ඩහගහයඹට ණයඹට දීරහ, ඒ 

පඳොලිපඹන් නිරධහරින් ජීත් පන කකයි. පම්ක පනපභයි ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහපේ මයමුණය. ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

පකොක පම් මයමුණය තභයි, 1970 ගණයන්ර ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

ඳනත ඹටපත් ඳයහගත්ත මක්කය 50ට ඩහ විලහර ඉඩම්, නළත 

ඉඩම් නළික ජනතහට පඵදහපදන කක. ඒක කයන්න රීඹරහ තභයි 

දළන් උතුපර් ජනතහප  ඉල්ලීභ, ඒක තභයි නළ පඟනහිය 

ජනතහප  ඉල්ලීභ. ඒකට තභයි ඔඵතුභන්රහප  නස්රික් 

නිරධහරින් ඉන්පන්. ඒ වහ තභයි ඒ මඹට ඳඩි පදන්පන්. වළඵළයි,    

මවුරුද්දකට භවහ බහණ්ඩහගහයපඹන් රුපිඹල් බිලිඹන පදකක් - 

පක ටි 2ක් - මයපගන, ඒ මුදර නළත භවහ බහණ්ඩහගහයඹටභ 

ණයඹට දීරහ ඒ පඳොලිපඹන් ජීත් න ක්රභඹක් පම් ආඹතනපේ 

ිකපඵනහ නම්, ඒක ඒ ආඹතනපේ මයමුණුත් කක්ක ගළරපඳන්පන් 

නළවළ. 

ඒ නිහ ඉතහ ඳළවළනලි පර භහ ඔඵතුභහපගන් ඉල්ලීභක් 

කයනහ, පම් මඹ ළපේදීත් ඒ ජනතහප  ඉල්ලීභ ඉටු කයන්න 

රීඹරහ. ඔඵතුභහට පුළුන් ඒ පද් කයන්න. රඵන මවුරුද්පද් ඹම් 

කහරඹක් තතුශත පම් ආඹතනඹ තු ඉඩම් පයජිසටයඹක් 

නිළයන වදරහ, ඒ ඉඩම් රඵහ නඹ යුතු ජනතහට රළපඵන 

ක්රභපේදඹක් වදන්න.  

තත්තටභ ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, පම් හුඟක් ඉඩම්ර 

ක නිසසු ඳනංචි පරහ ඉන්නහ. ඒ ක නිසුන්ට ඒ ඉඩම්රට ඔ්පුක් 

පදන කකයි කයන්න ිකපඵන්පන්; හික කම් ඳඹක් දීරහ ඒ ඉඩභ 

නියවුල් කයන කකයි කයන්න ිකපඵන්පන්. ඒ මඹප  ඊශඟ 

ඳයම්ඳයහට ඒ ඉඩම්ර මයිිකඹ රළපඵන ක්රභඹකට හික කම් 

ඳඹක් දීරහ ඒ ඉඩම් නියවුල් කයන කකයි කයන්න ිකපඵන්පන්. 

පම් ඉඩම් බුක්ික විඳින වළභ භනුසපඹක්භ කළභළිකයි හධහයණය 

පගවීභක් කයරහ ඉඩම් හික කම් ඳඹරීන් තභන්ප  බුක්ිකඹට ඒ 

ඉඩභ රඵහ ගන්න. ඉිකන් ඒක පදන්න ඵළරි තයි? පභොකක්ද ඒකට 

ිකපඵන ඵහධහ?  ඒ ක නිසසු ඳනංචි වුණු ඉඩපම් මයිිකහන්කභ ඒ 

ක නිසුන්ට රඵහ පදන්න ඵළරි නම් ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක පම් 

පභපවය කුභක්ද? ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඒ ආඹතනපේ 

පභපවය විිපඹට වන් කයරහ ිකපඵනහ.  

"ඉඩම් ප්රිකංසකයණය ක්රිඹහලිඹ ව උඳරිභඹට ළඩි ඉඩම් 

ජහිකපේ ඹවඳත උපදහ පරදහයිතහ ඉවශ නංවික න්ද පබෞිකක 

ම්ඳපතහි මයිිකඹ සුයක්ෂිත පකොට ඳහරනඹ කයක න්ද ඉඩම් 

උඳරිභඹ කහරහනුරඳ ඵරහත්භක කයක න්ද...."  ඹනුපන්. 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, පම් රීඹන විිපඹට ඉඩම් 

උඳරිභඹ කහරහනුරඳ ඵරහත්භක රීරීභ කයරහ ිකපඵනහද?  

ඉඩම් උඳරිභඹ කහරහනුරඳ ඵරහත්භක කයනහ නම්, මක්කය 

50 ට ළඩිපඹන් ඳහවිච්චි කයන්පන් කවුද රීඹරහ ඵරන්න ඕනෆ. ඒක 

check කයන  ක්රභඹක් ිකපඵන්න ඕනෆ. ඒක ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් 

පකොේාහ  භේටක න් කයන්න රීන්භ ඵහධහක් නළවළ.  

තදුයටත් කහි පම් විිපඹට වන් කය ිකපඵනහ.   

"..බහවිතහ කශ වළරී ඉඩම් ංචිතඹක් ඳත්හපගන ඹක න් 

ජහිකක ංර්ධනඹට ක්රිඹහකහරී පර දහඹක වීභ."   

පම්ක පන්, පම් ආඹතනපේ කහර්ඹබහයඹ. ඉිකන් ඒක 

පකපයන්පන් නළවළ, තත්තටභ. ඳසු ගිඹ කහරපේ ඒක පකරිරහ 

නළවළ. ඒ පනුට, පද්ලඳහරනික ලපඹන් හිතත් මඹට ඉඩම් 

පඵදහ දීභයි කයරහ ිකපඵන්පන්. ඒ ඉඩම් තභයි  පභොනයකළපල්, 

ආපක්ඩිඹහ ත්ත, ආන ලපඹන් රීඹන්පන්. ඉිකන්, ඒ ක්රිඹහලිඹභ 

නළත නගටභ කයපගන ඹනහ නම් ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහටත් 

මහනපේ පන්පන් ඒ නයක නහභපේභ පකොටසකහයඹකු ඵට 

ඳත් පන්නයි. භහ හිතන්පන් නළවළ, ඔඵතුභහ ඒකට කළභළිකයි 

රීඹරහ.  
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහ ඉනරිඳත් කශ ප්රලසනඹට මපි විඳුම් පදකක් දී පගන 

ඹනහ, දළනට. ඉඩම් දත්ත ඵළංකුක් භගින් යපේ ිකපඵන ඉඩම් 

ඔක්පක භ ඒකයහශී කයපගන ඒහපේ ග විසතය කකතු රීරීභ 

කක ඳළත්තරීන් න්ද්ධ කයනහ. මපනක, ඵරඳ, සර්ණය භූක , ජඹ 

භූක  ඔ්පු දීපු මඹට පකොන්පද්න් වියහිත න්න්නක්කය ඔ්පු පදන 

ළඩ පි ළිපශක් රඵන මවුරුද්පද් මුරදී ක්රිඹහත්භක කයන්න 

ඵරහපඳොපයොත්තු නහ.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

තත්ත ලපඹන්භ ඉඩම් ඵළංකුක් ගළන ඔඵතුභන්රහප  

ංකල්ඳඹක් ිකපඵනහ රීඹරහ මපි දන්නහ. ඒක මඹ ළඹ 

හර්තහපේත් ිකපඵනහ. ඒපකන් පකපයන්පන් ඳහවිච්චි කයන්පන් 

නළික ඉඩම් ටික මයපගන පකොම්ඳළනිරට රඵහ දීපම් ක්රභපේදඹක් 

පන්න පුළුන්. මපි රීඹන්පන් ඒ හප  පදඹක් පනොපයි. 

දළනටභත් ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක භ ඹටපත් ිකපඵන ඉඩම් 

බුක්ික විඳින ජනතහක් ඉන්නහ.  ඔවුන් ඒ ඉඩම්ර ගහ කයක න් 

මපනක් කටයුතු කයපගන ඉන්නහ. වළඵළයි, ඔවුන්ට ඒ ඉඩම් 

හික කභ නළවළ; මයිිකඹ නළවළ. ඒ මයිිකඹ නළික නිහ විලහර ගළටලු 

ගණයනහක් නිර්භහණයඹ පරහ ිකපඵනහ. මන්න ඒ ප්රලසනඹ 

නියහකයණයඹ රීරීභ තභයි ඳශමුපන්භ කයන්න ඕනෆ පද්. 
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ක්රභ ක්රභපඹන් ඒ ළඩ පිළිපශ ක්රිඹහත්භක පක න් 

ඹනහ. ශඟනභ ඒ ප්රලසන  මහන පේවි. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පඵොපවොභ සතුිකයි, ගරු තභිකතුභනි. ඔඵතුභහ ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් භළනවත් පනහ නම්, කටයුතු කයනහ නම් ඒක 

මපි මගඹ කයනහ.  

ඊශඟට ිකපඵන්පන් උතුපර් ප්රලසනඹ. විවිධ ජහිකහදී කණ්ඩහඹම් 

තභන්ප  ජහිකහදී වුභනහ පනුපන් පම් ප්රලසනඹ ඳහවිච්චි 

කයන්න උත්හව කශත්, කපේ කටයුතු පනොකය, ජහිකක භලිඹ 

තික රීරීපම් නලහට ඹෆපම් ප්රහපඹ ගික ක්රිඹහභහර්ගර                            

- පේශය වොුන ක්රිොමාග ග පනොපවයි- ෙළමු කටයු කත  ඔවුන්පේ 

ඉඩම් මයිිකඹ රඵහ දීභයි රීඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ඒක තභයි 

මංක කක. භහ හිතන විිපඹට උතුපර් ජනතහ පද්ලඳහරන මයිිකඹ 

1209 1210 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

රීඹරහ ඉල්රන ඳශමුළනි පද් තභයි ජීත්වීභ වහ ඉඩම් මයිිකඹ. 

ඒක මලික ක නිස මයිිකහන්කභක්. ක නිපකුට හුසභ ගන්න 

ිකපඵන මයිිකඹ, නිහඹක ජීත් පන්න ිකපඵන මයිිකඹ, ඉඩභක 

මයිිකඹ මලික ක නිස මයිිකහන්කභක්. පභතළන ිකපඵන පරොකුභ 

ප්රලසනඹ තභයි ඒ මඹ ජීත් වුණු ඉඩම්, ඒ මඹ ගහ කයපගන හිටපු 

ඉඩම්- 

 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ක්රභහනුූලර ඒහ දීපගන ඹනහ.  මීට කලින් පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් කථහ කයපු ගරු භන්ත්රීතුභහත් ඒක පිළිගත්තහ. 

නමුත්, ඔක්පක භ ඉඩම් දීරහ නළවළ. ත හුඟක් පදන්න ිකපඵනහ.  

ඒක මපි පිළිගන්නහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ රීඹන්පන් පම්කයි. ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක භ පව   

ඔඵතුභහප  මභහතයහංලඹ පව  ඒ පනුපන්  ඳත් කයන 

කහර්ඹහධන ඵශකහඹක් භලින් පව  ඉතහ ඉක්භනින් ඒ 

ක්රිඹහලිඹට භළනවත් පන්න ඕනෆ. 

 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ජනහිපඳික කහර්ඹහධන ඵශකහඹක් තික කයරහ කතුභහප  

නහඹකත්පඹන් දළන් ඒ කටයුත්ත ක්රභහනුූලර කයපගන ඹනහ. 

වමුදහ ඹටපත්  ිකපඵන ඉඩම් නිදවස කයපගන ඹනහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පඵොපවොභ සතුිකයි. භහ ඔඵතුභහට කක උදහවයණයඹක් 

රීඹන්නම්.  
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුනක කහරඹක් 

ඳභණයයි ිකපඵන්පන්. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පවොයි, භහ ඉය කයනහ. 1993දී ේනිඹහපේ න්දම්ඵයම්පුය 

ඳනංචි කයපු,  පුන්පත ේටම් කවුපර් ඉන්න ජනතහ මදටත් කතළන 

ඉන්නහ.  මදටත් ඒ ක නිසසු කතළන ඉන්නහ. මදටත් ඒ මඹප  

ඉඩම්ර මයිිකඹ රළබිරහ නළවළ. 

භභ කහි ගිඹහ. කතළන මක්කය 15කට ළඩිඹ ිකපඵනහ. 

ඒපගොල්පර  ඉන්පන්, වල් කවුයක හපගයි. දළන් ඒ පදභශ 

ජනතහ න්ංවර ජනතහත් කක්ක, මුසලිම් ජනතහත් කක්ක ගහ 

කයක න්, පගොවිතළන් කයක න් කකට ජීත් නහ. ඒ පරහපේ 

න්ංවර ජනතහ රීඹපු පද් තභයි, "මඳට පම් ජනතහ නළික 

පගොවිතළන් කයන්න ඵළවළ. මඳට පම්පගොල්පරොත් කක්ක කකට 

ඉන්න ඕනෆ. මඳට පම්පගොල්පර  නළික ඉන්න ඵළවළ" රීඹරහ. 

පදභශ ජනතහ රීඹපු පද් තභයි, "මප් දරුප  ඉසපක පල් 

ඹන්පන් වුනිඹහපේ. මප් දරුප  ජීත් න්පන් කක භහජඹක් 

තුශ" රීඹරහ. ඒ මඹ පභච්චය කහරඹක් හිටිපේ, වුනිඹහපේ 

න්දම්ඵයම්පුය පුන්පත ේටම් කවුපර්. ඉිකන් තයි මඳට ඵළරි, 

"කවුය" රීඹන නභ මයින් කයරහ ඒ ඉඩම් ටික කභ ජනතහට 

රඵහ  පදන්න? කභ ජනතහට  ඒ ඉඩම් ටික රඵහ පදන්න. පභොකද, 

භභ දන්නහ ඒ ඉඩපම් පන කයන්න පදඹක් නළවළ රීඹරහ. දළනට 

පඹ ජනහ පරහ ිකපඵනහ, කභ කවුපර් ඉන්න ක නිසුන් 

කළපල්කට පගනිඹරහ ඳනංචි කය න්න. ඒ ක නිසුන් කපවභ 

මනහථ කයන්න කඳහ. කතපකොට තභයි, පද්ලඳහරන මවිලසහඹ, 

තුරුකභ, ඒ ප්රිකවිපය ධඹ නිර්භහණයඹ කයන්න ඕනෆ මඹට කඹ 

නිර්භහණයඹ කයන්න පුළුන්කභ රළපඵන්පන්.  

ගරු මභහතයතුභනි, භභ  කක උදහවයණයඹක් තභයි ඒ රීේපේ. 

1993 ඉරහ මද නපතක් ඔවුන් කභ කවුපර් ඉන්නහ නම්, "භභ 

පම් ඉඩපම් ඳනංචි පරහ මවුරුදු 20ක් විතය නහ. කභ නිහ භට 

ඉඩපම් මයිිකඹ පදන්න" රීඹරහ මපනක් පුයළන්ඹන්ට ිකපඵන 

මයිිකඹ ඒ මඹටත්  ඉල්රන්න පුළුන්. පභළනි විපලේ ගළටලු 

ප්රභහණයඹක් ිකපඵනහ. භසතඹභ වින්න ඵළරි ඵ මපි කහටත් 

පිළිගන්න පුළුන්. වළඵළයි,  ඔඵතුභහ පම් හප  විපලේ ප්රලසනරට 

මලික භළනවත් පන්න ඕනෆ. පම් ගළන මධහනඹ පඹොමු කයන්න 

රීඹරහ භහ ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ න්ටිනහ. 

ගරු තභිකතුභනි, භභ ඔඵතුභහපගන් මහන ලපඹන් කක 

කහයණයඹක් පිළිඵ දළන ගන්න කළභළිකයි. ඔඵතුභහත් පම් ගළන 

දන්නහ තික. පභඹ භහධයරත් ඳශ වුණයහ,  ඉඩම් පකොභහරිස 

ජනයහල්තුභහ ඉත් රීරීභක් පිළිඵ හකච්ඡහක් ඳිකන ඵ. 

කභ ඉත් රීරීභ ම්ඵන්ධපඹන් පවේතුවී ිකපඵන්පන් මප් භවජන 

නිපඹ ජිතඹන් ම්ඵන්ධ භතු වුණු ගළටලුක් නම්, භභ 

රීඹන්පන් ඒ හප  කහයණයහක් නිහ ඉඩම් පකොභහරිස ජනයහල් 

හප  පකපනකුප  කහර්ඹ බහයඹ මන් කයන්න කඳහ රීඹරහයි. 

ඊට ඩහ පභොන ඹම් පව  විිපභත් ක්රිඹහලිඹක් ගළන ඔඵතුභහ 

හිතන්න. පවේතු පභොකක්ද රීඹරහ භභ දන්පන් නළවළ. නමුත්, 

කළනි ප්රෘත්ිකඹක් ඳශ පරහ ිකබුණය නිහයි භභ ඔඵතුභහප  

මධහනඹ පඹොමු කපශේ. ගරු තභිකතුභනි, ඉඩම් පකොභහරිස 

ජනයහල්යඹහ ඉත් රීරීභක් ගළන හකච්ඡහක් ිකපඵනහද, 

නළද්ද රීඹරහත් ඔඵතුභහප  පිළිතුරු කථහපේදී ඳළවළනලි කයන්න 

රීඹරහ භහ ඉල්රහ න්ටිනහ.  

ගරු තභිකතුභනි, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක පම් තික ව 

මයහජික තත්ත්ඹ ගළන පභභ කරුණු භහ ඉතහ ගී පභනුයි 

ඉනරිඳත් කපශේ.  විගණයකහිපඳිකතුභහප  කරුණු. පඳොදු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහපේදී භතු වුණු, හකච්ඡහ කයපු කරුණු. කභ 

කරුණු නළත නළත ඔඵතුභහට මධහයණයඹ කයන්න න්ද්ධ 

වුපණ්භ, ඔඵතුභහ විඹ බහය තභිකයඹහ හප භ, කභ කහයක 

බහපේ බහඳිකයඹහ වළටිඹට මීට පඳය කටයුතු කයපු නිහයි. 

කභ නිහ පම් කහයණයහ පිළිඵ මීට ඩහ ඔඵතුභහප  මධහනඹ 

පඹොමු කයන්න රීඹරහ ඉල්රහ න්ටිනහ. පඵොපවොභ සතුිකයි. 

 
[ම.බහ. 3.03] 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි, ඉඩම් මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් 

පිළිඵ හකච්ඡහ න පම් පරහපේ ඉඩම් මභහතයහංලඹට මඹත් 

ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ වහ ඉඩම් පකොභහරිස 

පදඳහර්තපම්න්තු ප්රධහන කය පගන කරුණු ී ඳඹක් දළක්වීභට භහ 

ඵරහපඳොපයොත්තු නහ. ඊට පඳය මපි විහද කයක න් න්ටින මඹ 

ළඹ පල්ඛ්නපේ මලුත්භ ප්රිකපරඹ පම් ඳහර්ලිපම්න්තුට හර්තහ 

රීරීපම් යුතුකභක් භට ිකපඵනහ. කභ නිහ භභ ඳශමුපන්භ කඹට 

මයඹ ඉල්රනහ.  
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පකොශම නගයපේ කෆභ ඳළකේ කකක ක ර පඳපර්දහ ඉරහ 

රුපිඹල් 20රීන් ළඩියි. පම් තභයි මඹ ළඹ පල්ඛ්නපේ මලුත්භ 

ප්රිකපරඹ. පභහි තත් ප්රිකපර භහර්තු විතය නපකොට දරීන්න 

පුළුන් පේවී. ඒ කහරඹ නපකොට ප්රිකපර දරීන්න පනොපයි, 

දළපනන්න ඳටන් ගනීවී. කතපකොට ඒහට කන්නහ ව ප්රිකක්රිඹහත් ඒ 

හප භ දළක ගන්න පුළුන් පේවි.  

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විනද් ක යුතු 

නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - தவைிாட்ட 

லுல்கள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 

Hon. Member - 
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Yes, Hon. Deputy Minister? 
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Hon. Member, with your permission, let us know from 

where you bought it. 

 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

The price of a packet of rice has increased by                     

Rs. 20.00. 
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

කෆභ ඳළකේ කකක ක ර රුපිඹල් 20රීන් ළඩි පරහ රීඹරහ 

ඔඵතුභහ රීඹනහ. ඒ පකොපවේද? 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භයදහපන් විනඹහරංකහය භහපත්- 

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

පම් කවහ ඳළත්පත් කපඩ්- 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ප්රලසනඹ තහුහ නම්, මවපගන ඉන්න. භයදහපන් විනඹහරංකහය 

භහපත් ිකපඵන ඕනෆභ ඵත් කපඩ්රීන්, පව ටරරීන් ගිහිල්රහ 

මය පගන ඵරන්න. පභොකද, භභ කෆභ ඳළකේ කක පගන්හ පගන 

කනහ. ඒ නිහයි භභ දන්පන්. තමුන්නහන්පේ කපඩ්රීන් කෆභ 

ඳළකේ පගන්හ පගන කන්පන් නළවළ. ඒකයි තමුන්නහන්පේ 

දන්පන් නළත්පත්. 
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

කෆභ ඳළකේ කකකට ඔඵතුභහ ී ඹක් පගේහද? 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භට කශලු කෆභ ඳළකේ කකකට දළන් පගන්න  න්දු පරහ 

ිකපඵනහ, රුපිඹල් 110ක්. කදහ භභ පගේපේ රුපිඹල් 80යි. 

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

කතපකොට රුපිඹල් 30ක් ළඩියි පන්. ඔඵතුභහ කලින් රීේපේ 

රුපිඹල් 20ක් රීඹරහ පන්. 

 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළන් රුපිඹල් 110ක් පගන්න පරහ ිකපඵනහ. භභ කදහ 

පගේපේ රුපිඹල් 90යි. 

 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

ඵරන්න පක . මුලින් රීේහ, කදහ රුපිඹල් 80ක් පගේහ 

රීඹරහ. දළන් රීඹනහ, රුපිඹල් 90ක් පගේහ ලු. ඔඵතුභහ 

රීඹන්පන් තත්ත පනොපයි.  

 
ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු තභිකතුභහ, ඔඵතුභහට භහ රීඹන්පන් මතයඹක් 

පනොපයි.  කෆභ ඳළකේ කකක් රුපිඹල්  20රීන් ළඩිපරහ නළද්ද 

රීඹරහ ඒ භහපත් ිකපඵන  ඕනෆභ ඵත් කඩඹරීන් මවන්න. භභ  

ඵත් කපඩන් කෆභ ඳළකේ කක පගන්නහ පගන  කන ක නිවහ. [ඵහධහ 

රීරීම්]   තමුන්නහන්පේ  ගිහින් මවන්න. තමුන්නහන්පේ ගණයන් 

ඵරන්පන්  නළවළපන් ඳර්ස කපකන් ී ඹක් මඩු වුණයහද, ී ඹක් ඉිකරි 

වුණයහද රීඹරහ. ඒක  නිහ ඒ ප්රලසනඹ ගළන දළකගන්නට විිපඹක් 

නළවළ. [ඵහධහ රීරීභක්] භයදහන, විනඹහරංකහය භහපත්.  

ඊශඟට,  මප් භේබිභ ඹයි රීඹහ පගන  මප් යටට මපි 

පඵොපව  පයින් ආදයඹ දක්නහ.  පම් භේ බිපම්,  බිම් කඩක් 

නළික ක නිසුන්ට මපිට රීඹන්නට ිකපඵන්පන් පභොකක්ද? ඒ 

ක න්සසු පම් භේ බි පම් දරුප  පනොපයිද? ඳහර්ලිපම්න්තුපේ 

ඉන්න මපි  හප  මඹ විතයද පම් ේබිපම් දරුප ? පම් යට 

තභන්ප  භේබිභ නම්  තභන්ට පගඳළරක, බිම් කඩක මයිිකඹ  

රළපඵන්නට  ඕනෆ.  ඒ මයිිකඹ පම් යපේ වළභ ක නිපවකුටභ රඵහ 

දීභ වහ  කදහ පකොබ්ඵෆකඩු ශ්රීභතහපණය   පම් යපේ ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණයඹක් ආයම්බ කශහ. ඒ හප භ ඊට පඳය  

පේනහනහඹක භවත්රු ඉන්න කහරපේ ක නිසුන්ට ඉඩම් 

පකොභහරිස ක්රභඹ ඹටපත් යජපේ ගහ පනොකයපු ඉඩම්  පඵදහ 

වළරිඹහ.  පම් භලින් කපශේ පම් යපේ ඉඩම් නළත  පඵදහ වළරීපම් 

ක්රිඹහදහභඹක්. කළනි ක්රිඹහදහභඹක මලයතහඹ   වළභතළනකභ  

පිළිගත් පදඹක්. කඹ  යටක මලික කෘෂිකහර්ක ක  මත්ිකහයභ  

ලක්ිකභත් රීරීභ වහ මලයයි.   

ඊශඟට,  1972 දී ඉඩම්  ද රක්ඹක්  ඳභණය ඉඩම් සීභහ 

රීරීපම් ඳනත ඹටපත් ඳයහ ගත්තහ. කභලින්  තුන් රක්ඹකට 

ඩහ ක නිසුන්ට  නිකට, ක දුරකට,  පගත්තකට ප්රභහණයත් බිම් 

කඩ ඵළගින්  පඵදහ වරින්න පුළුන් වුණයහ. පභපේ පඵදහ වළරී පම් 

මයමුණු පදකක් ිකපඵනහ. කකක් තභයි, භහජ හධහයණයත්ඹ  

තික රීරීභ. භහජ හධහයණයත්ඹට මභතය ඉඩම්ර 

පරදහයිතහඹ ළඩි රීරීභ. මද මපි කවුරුත් දන්නහ, කුඩහ ඉඩම් 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

කේටිලින් තභයි ළඩි පරදහයිතහඹක් රළපඵන්පන් රීඹන කක.  

කඹ පත් කේටිකරුන්පගන්භ මපිට ඔ්පු පනහ.  න්ඹඹට වළටක 

පත් නිසඳහදනඹක් රළපඵන්පන් කුඩහ පත් කේටිකරුන්පගන්. පම් 

පත් කේටිකරුන්ප  බිම් ප්රභහණයඹ භවහ පකොම්ඳළනිර  බිම් 

ප්රභහණයඹට ඩහ මඩුයි. කයින් පඳපනන්පන්, පම් ඳරදහයිතහට කුඩහ  

බිම් කේටි ක්රභඹ වුභනහයි රීඹන කකයි. ඒ කුඩහ බිම් කේටි 

ක්රභඹට පම් ඉඩම් නළත පඵදහ වළරීභක් තික පනපකොට කතළන 

භහජ හධහයණයත්ඹකුත් තික පනහ. මපනක් මතට 

දුී බහපඹන් ගළරවීභ වහ  වුභනහ කයන  මලික පභරභක් ව  

ඉඩභ රීඹන පදඹ රළපඵනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි,  ඉඩම් පකොක භ ගළන මද පභහි කථහ කශ  

භන්්රිරුන් කරුණු දළක්වීම් කශහ. තත්තටභ පම් ඉඩම් 

පකොක භට මයිික ඉඩම් පරොකු ඉඩම්කහයපඹ  මල්රහපගන   

ඉන්නහ. කපවභ නළත්නම් ඹහඵද ිකපඵන පරොකු තුරට 

ම්ඵන්ධ කය පගන ිකපඵනහ. පම්හ  ගළන ළඵෆ විඳයභක් නළවළ. 

පම්හ ගළන මපි රින් ය ඉඩම් පකොක පම් මධහනඹට  පඹොමු 

කය ිකපඵනහ.  නමුත් ඉඩම් පකොක භ ඹටපත්  පම්හ ශද්ධ 

කයරහ, ඒ ඉඩම්ර භහයිම් පොඹරහ,  ඒහපේ  භළනුම්  කටයුතු කය 

නළවළ. වහභ මලය න පදඹක් තභයි  භවහ භළනුභක් රීරීභ. ඒ 

භවහ භළනුභක් තුළින් තභයි  පම්පක්  තත්ත  ඵරහ ගන්න පුළුන් 

න්පන්. පකොච්චය ප්රභහණයඹක් ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක භට 

මයිික ඉඩම් ක නිසසු මල්රහපගන ඉන්නහද  රීඹහ  පත්රුම් ගන්නට 

පුළුන් න්පන්. හභහනය ළන්ඹන් මල්රහ පගන ඉන්න කක  ඒ 

තයම් පරොකු ප්රලසනඹක් පනොපයි. ඉඩම් නළික ක නිසසු ඉඩම් 

මල්රහපගන ඉන්නහ නම්, මඳට කයන්න ිකපඹන්පන් ඒහ 

නිඹභහනුූලර  රීරීභයි. ඉඩම් නිඹභහනුූලර රීරීභ මපි කහරඹක් 

ිකසපේ කයපගන ආපු ළඩක්.    

ඒ මතය මඳට ිකපඵන මපනක් ප්රලසනඹ තභයි,  පරොකු ඉඩම් 

හික ඹන් මනයපඹන් පම් ඉඩම් මල්රහපගන  න්ටීභ.  පම් බිම් 

මල්රහගපන න්ටින ඒ මඹ,  ඒහට පගවීභක් කයන්පන්ත් නළවළ.  ඒ 

පනුට තත්තටභ ඒ ගිවිසුම් පකොන්පද්න් කඩ කයක න්,  මතුරු ඵදු 

පදක න් ඔවුන් ක්රිඹහ කයනහ. පම් හප  ළරැන පර ඉඩම් 

ඳරිවයණයඹ කයන,  ගිවිසුම් පකොන්පද්න්  කඩක න් පම්  මඹ කයන 

ක්රිඹහකරහඳඹන් ගළන  පොඹහ ඵරන වරිඹහකහය ළඩ පිළිපශක්   

මද න තුරුත්,  මප් ආණ්ඩු කහරපේත්  නඹත් වුපණ් නළවළ 

රීඹන කක  භභ මංකභ පිළිගන්නහ.  න්ඹලුභ  නයුණු ව යටල් 

පිළිඵ මපි මයපගන ඵළලුපොත්, නළත ඉඩම් පඵදහ වළරීභ  

ඉතහභත් හර්ථක කයපු තයභට ඒ යටර ආර්ථිකපේ 

ංර්ධනඹට කඹ ප්රධහන  ඳහඩභක් වු ඵ මඳට ඵරහගන්නට  

පුළුන්. 

ඒහ කක කක විිපපේ දර්ලනඹන් භත ිකපඵන පනස, පනස 

ආණ්ඩු පන්න පුළුන්. නමුත් ඒ වළභ ආණ්ඩුක්භ දුටු පදඹක් 

තභයි, පම් ඉඩම් මයිිකඹ නළත පඵදහ වළරීභක් මලයයි රීඹන 

කක. ගහ කයන්නහට ඉඩම් නළවළ. දළනුත් පරහ ිකපඵන්පන් 

ඒකයි. ඉඩම් ිකපඵන මඹ ගහ කයන්පන් නළවළ. ගහ කයන්නන්ට 

ඉඩම් නළවළ; ඉඩම් ිකපඵන මඹ ගහ කයන්පන් නළවළ. ඔවුන්ට 

බිම්කඩක් ගන්නට ත්කභක් නළවළ; ආදහඹභක් නළවළ. මපනක් 

මතට, දරු ඳවුර භඟ ඔවුන්ට ඉන්නට නිවනක් නළවළ. පභන්න 

පම් ප්රිකවිපය ධඹන් තභයි ඉඩම් මභහතයහංලඹ වින්න් විඳිඹ 

යුත්පත්.  ගරු පජ න් මභයතුංග භළිකතුභනි, නීික විදයහරපේ ඉන්නහ 

කහරපේ -ඒ දසර- ඔඵතුභහ මඳ භඟ පඳශඳහළි ඹනපකොට 

කපවභ පඳොපයොන්දු වුණයහ. නමුත් දළන් තමුන්නහන්පේ යූතන්පී 

කපක් තභික පකපනකු පරහ ඉපගන, පම් කහයණයඹට ඒ විිපඹට 

හිත පදන්න රළවළසික නළද්ද, රීඹහ භභ මවන්න කළභළිකයි. [ඵහධහ 

රීරීභක්]  

යනිල් භවත්භඹහට පම් ඔක්පක ටභ ිකපඵන උත්තයඹ, "භභ 

ක නිසුන්ප  හක්කුට ල්ලි දභන්නම්. කතපකොට ක නිසුන් ඕහ 

ක රදී ගනියි" රීඹන කකයි. කඹ කදහ පව  ක්රිඹහත්භක පන 

ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් කයරහ, පම් යපේ කපවභ ඉිකවහ කහර 

ඳරිච්පේදඹක් ආයම්බ පයි රීඹහ ීලපනරීන්ත් හිතන්න ඵළරි 

තළනකයි, මපි ඉන්පන්. ඒ නිහ යනිල් වික්රභන්ංව භවත්භඹහ 

ක නිසුන්ප  හක්කුරට ල්ලි දභහ, ඳළරක් තනහ ගන්න 

බිම්කඩක් නළික ක නිසුන්ට ඉඩභක් ක රදී ගන්න පුළුන් පන ද 

කන තුරු ඵරහ පගන ඉන්පන් නළතු ඔඵතුභහප  යහජකහරිඹ 

කයන්න. පභොකද, ඒක පන්පන් නළික පදඹක්. තමුන්නහන්පේ 

දන්නහ, වළභ දහභ කතුභහ රීඹපු කථහ කදහත් ක්රිඹහත්භක වුපණ් 

නළික කථහ ඵ; කදහත් ක්රිඹහත්භක පන්පන් නළික කථහ ඵ. ඒ 

නිහ පභභ කහයණයපේදී ඔඵතුභහට විපලේ ගී භක් ඳළපයනහ.  

මද පම් යූතන්පී ආණ්ඩුපන් රීඹනහ, "මපි මක්කය දව 

ඵළගින් පකොම්ඳළනිරට පදන්න ඹනහ"ඹ රීඹහ. මන්න, ළපඩ්. 

ඒක තභයි දළන් ඉනරිඳත් කයන ඉඩම් පඵදහ වළරීපම් ළඩ පිළිපශ. 

ඉඩම් පඵදහ වළරීපම් ළඩ පිළිපශ ඹටපත් මක්කය දව ඵළගින් 

පකොම්ඳළනිරට පදන්න ඹනහ.  

ඊශඟට, කෘෂිකහර්ක ක මුඳකහය. කෘෂිකහර්ක ක මුඳකහය මය 

පකොම්ඳළනිඹට ඈරහ ඵළ දභනහ. කතපකොට පභතළනදී ආණ්ඩු 

භළනවත් පන්පන්, පකොම්ඳළනිඹට පගොවීන් කෘෂිකහර්ක ක 

මුඳකහය වයවහ ඵළ දළමීභට ඳභණයයි. නමුත් ආණ්ඩු තයගකහරී 

කෘෂිකහර්ක ක ද්රය මපශවි රීරීභට භළනවත් විඹ යුතුයි. තත්තටභ 

ආණ්ඩු කශ යුතු ිකපඵන්පන් කඹයි. කභ පගොවීන්ප  

කෘෂිකහර්ක ක ංගම් පව  භහගම් වදහ ඔවුන්ට වුභනහ කයන 

මනුඵරඹ වහ පිටුඵරඹ ආණ්ඩු වින්න් ළඳයිඹ යුතුයි. ඒ පනුට 

ආණ්ඩු කයන්න ඹන්පන්, මක්කය දව ඵළගින් පකොම්ඳළනිරට 

දීරහ, කභ පකොම්ඳළනිරට පම් පගොවීන්ප  ජීවිත වල් කයන්නයි. 

පම් යූතන්පී ප්රිකඳත්ිකඹ නළතත් හි ඔක න් ිකපඵනහ. පම්ක 

ඳයණය යූතන්පී ප්රිකඳත්ිකඹක්. පම්කට විරුද්ධ තභයි කුඩහ ඉඩම් 

කේටිකරුන්ට ඉඩම් පඵදහ දීභත්, ඔවුන්ප  කුඩහ ඉඩම් කේටි 

හයත් කයන්න යජපේ භළනවත්වීම් රඵහ පදන්නත් මපි කදහ ක්රිඹහ 

කපශේ. කභ ක්රිඹහදහභඹ නිහ මද පම් යපේ කුඩහ ඉඩම් කේටිකරුන් 

විලහර ප්රභහණයඹක් පම් ආර්ථිකඹට විලහර දහඹකත්ඹක් රඵහ 

පදනහ. පම් ආර්ථිකපඹන් න්ඹඹට 60ක් පනොවිිපභත් ආර්ථිකඹ. 

පම් පනොවිිපභත් ආර්ථිකඹට මයිික ක නිසුන් ගළන තභයි භභ පම් 

රීඹන්පන්. ඒ ක නිසුන්ට වුභනහ කයන්පන්, පකොම්ඳළනිඹක "විඹ 

ගවට" ඵළරහ, ඒ ක නිසුන් වල්කභට පදන කක පනොපයි. ඒ 

ක නිසුන්ට වුභනහ කයන්පන්, ආණ්ඩුපේ පිටුඵරඹයි.  

යජඹ ඒ ක නිසුන්ට පවො බීජ රඵහ පදන්න ඕනෆ, යජපේ බීජ 

පගොවිපඳොශලින්. ඒ ක නිසුන්ට වුභනහ කයන පවො මපශවි 

ක රක් රඵහ පදන්න ඕනෆ.  පම්හ තභයි ආර්ථිකපේ 

ංර්ධනඹටත්, ජන ජීවිතපේ ංර්ධනඹටත් යජඹකට කයන්න 

පුළුන් පද්ල් න්පන්. ආර්ථිකපේ ංර්ධනඹ කකක්, ජන 

ජීවිතපේ ංර්ධනඹ පන කකක් රීඹහ හිතන කභ භතඹභ ළයනයි. 

කභ ආකල්ඳඹභ ළයනයි. පඳොදුජන ජීවිතපේ ර්ධනඹත්, 

ආර්ථිකපේ ර්ධනඹත් මපි කකට ඵළ පගන ඹන්න ඕනෆ. කපේ 

පගන ඹහ වළරී පද්ලඳහරන-ආර්ථික දර්ලනඹකට මපි ගභන් 

කයන්න ඕනෆ. කළනි දර්ලනඹක් යනිල් වික්රභන්ංව භවතහපගන් 

ඔඹ ආණ්ඩුට රළපඵන්පන් නළික ඵ මප් මදවයි. 

 විපද්ශිකඹන්ට පම් යපේ ඉඩම්ර මයිිකඹ රඵහ ගළනීභට 

පනොවළරී ආකහයඹට ඳනහ ිකබුණු තවනභ තමුන්නහන්පේරහ 

ඉත් කයරහ ිකපඵනහ. පභොකටද? ආර්ථිකපේ ර්ධනඹට. 

කතපකොට  විපද්ශිකයින්ට රංකහපේ ඉඩම්ර මයිිකඹ ගන්න 

තවනභක් නළවළ. ඔවුන් රංකහට තවිල්රහ  ඉඩම් ක රදී ගන්න 

ඳටන් ගන්නහ. කතපකොට විපද්ශිකපඹ  රංකහපේ ඉඩම්ර 
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මයිිකකරුන් පනහ. ක නිසසු පභපවේ ඉඩම් විකුණයනහ. ඉඩම් 

පපශ පඳොශක් වළපදනහ. කතපකොට ඔන්න, ආර්ථිකපේ දශ 

පද්ශීඹ නිසඳහනතඹ ර්ධනඹ පන්න ඳටන් ගන්නහ. නමුත් ඒපක් 

මපනක් ඳළත්ත පභොකක්ද? ක නිසසු ඉඩම් මහික  ව මඹ ඵට ඳත් 

පනහ. 
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩම් 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அமச்சதம் கரற 

அமச்சதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and Minister 

of Lands) 
තභ කපවභ තීයණයඹක් නළවළ. 

 
ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කපවභ තීයණයඹක් නළික කක පවොයි. තමුන්නහන්පේ හප  

තභිකයපඹක් ඉන්න තහක් කල්, පඳශඳහළි භතක ිකපඹන 

තහක්කල් කපවභ පයි රීඹරහ භභ හිතනහ. නමුත්, මගභළිකතුභහ 

ප්රකහලනඹක් ඉනරිඳත් කශහ; ඒ හප භ, 2016 ර්පේ මඹ ළඹ 

ඉනරිඳත් කශහ. මගභළිකතුභහප  ප්රකහලනපඹනුත්, ඉනරිඳත් කශ මඹ 

ළපඹනුත් පම් පදපක්දීභ රීේහ, "විපද්ශිකයින්ට ිකපඵන්නහව 

ඉඩම් මයිිකඹ ගළනීපම් තවනභ මපි ඉත් කයනහ" රීඹරහ.   

 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ දීර්ඝ කහලීන ඉඩම් ඵදු පදන කක. 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ, ගරු තභිකතුභහ. ඉඩම් ඵදු ගන්න පකොපවොභත් මයිිකඹක් 

ිකබුණයහ. ඒ ඵද්දට විපලේ ඵද්දක් මපි කදහ ගළහුහ. ඒ ඵද්දත් මයින් 

කයරහ ඉඩම් මයිිකඹත් ගන්න පුළුන් රීඹරහ ඔඵතුභන්රහ රීේහ. 

ඒක කපේ පනොපයි රීඹරහ ඔඵතුභහ රීඹනහ නම්, ඔඵතුභහප  

ප්රකහලඹ "කපේභ පේහ!" රීඹරහ භහ ප්රහර්ථනහ කයන්න කළභළිකයි. 

ඵද්දට වරි, පකොපවොභ වරි විපද්ශිකඹන්ටත් ඉඩම් ගන්න තයරහ, ඒ 

ඉඩම් ගන්න පකොට මපි දහරහ ිකබුණු විපලේ ඵද්දත්, ගහසතුත් 

මයින් කයරහ, මප් යපේ ඉඩම් ගන්න විපද්ශිකයින් උනන්දු 

කයන්න තභයි පම් වදන්පන්. මක්කය දවස ගණයන් ඉඩම් විපද්ශීඹ 

පකොම්ඳළනිරට පදන්න වදනහ. පම් නිහ මප් යපේ විලහර ඉඩම් 

හිඟඹක්, විලහර ඉඩම්  වියහිතබහඹක් තික පන්න පුළුන් රීඹන 

කහයණයඹත් මපි පම් පරහපේදී තමුන්නහන්පේට භතක් කයන්න 

ඕනෆ.  

දළන් පම් කුඩහ බිම් කේටිර ිකපඵන පරදහයිතහ භනයි රීඹරහ 

රීඹනහ. පවොයි, පභොකක්ද ඒකට උත්තයඹ? ඒ කුඩහ ඉඩම් 

කේටිකරුන් කකතු පරහ, භහගම් පව  ංගම් වදහගන්න පකොට 

ඒහට ආණ්ඩුපේ පිටුඵරඹ රඵහ දීභයි කශ යුත්පත්. ඒකයි පම්කට 

උත්තයඹ. ඒ පනුට, ඒ ක නිසුන්ප  ඉඩම් විරීපණයන්න තයරහ 

විලහර ඉඩම්කහයයින්ට ඉඩම් ගළනීභට ඉඩ රඵහ දීභ පනොපයි කශ 

යුතු න්පන්. කපේ වුපණයොත් ඔඵතුභහ දන්නහ, නළතත් මපි 

කයන්පන් ඉිකවහඹ ආඳසට පගන ඹෆභක් රීඹරහ. ඒ රීඹන්පන්, 

පුද්ගරයින් සුළු පිරික් මපත් විලහර ඉඩම් ප්රභහණයඹක් ඒක 

යහශීවීභට ඉඩ රඵහ පදන ඒ දක්ෂිණයහංශිකහදී ප්රිකඳත්ිකඹ නළතත් 

පම් යපේ ක්රිඹහත්භක වීභයි.  

භභ හිතන විිපඹට පභඹ ිකයහය ංර්ධන පඹ ජනහරට 

කක්ත් ජහතීන්ප  ංවිධහනඹ රඵහ දී ිකපඵන්නහව 

භහර්පග ඳපද්ලඹන්ටත් ඳටවළනියි. ඒ වුණයහට ඒ පනුපන් විපලේ 

කහයක බහකුත් පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ රැසපක න් ිකපඵනහ. 

මුඳකහයඹ නිකම්භ පකොම්ඳළනිපේ ඈඳුත්තක් ඵට ඳත් රීරීභ 

මුඳකහයපඹන් මදවස කයන මයමුණය පනොපයි. මුඳකහයපේ 

කථහට ළටිරහ, මන්ිකභට මුඳකහයඹ මය පකොම්ඳළනිකහයඹහප  

මතපකොලුක් ඵට ඳත් කයන්න නම් වදන්පන්, ඒපකන් 

මන්ිකභට පකොම්ඳළනිකහයඹහ රහබ රඵනහ ක  පගොවිඹහත්, 

මුඳකහයඹත් ඒපකන් රහබ ප්රපඹ ජනඹක් රඵන්පන් නළවළ. ඒක 

නිහ තභයි මපි 1972 ඉඩම් පඵදීපම්දී තහකහලික ඵරඳ ක්රභඹක් 

උඩ ඉඩම් පදන්න ඳටන් ගත්පත්. ඒහපේ ක නිසුන්ට ඉඩම් 

ඔ්පුක් රළබුපණ් නළවළ. දළන් මවුරුදු 30ක් විතය ගත පරත් 

තභ ඉඩම් ඔ්පුක් රළබිරහ නළවළ. පභොන විිපපේ ඔ්පුක්ත් 

රළබිරහ නළවළ.  

තමුන්නහන්පේරහ වදන්පන් විකුණයන්න පුළුන් ඔ්පුක් රඵහ 

පදන්නයි. මපි නම් විකුණයන්න පුළුන් ඔ්පු රඵහ පදනහට කකඟ 

නළවළ. මපි රීඹන්පන්, ක නිසුන්ට ඒ ඉඩම්ර ටිනහකභ මනු 

උකස කය ගළනීපම් වළරීඹහක් ිකපඵන ඔ්පු රඵහ පදන්න 

රීඹරහයි. ඒ මතපර් ඉඩම් විරීීම ඹහභ ශක්න්නට ඉන්නඹහපේ 

හප  ඉඩම් බහයඹක් වදන්න. ඉඩම් බහයඹක් වළදුහභ ඒහ 

ඳවුල්ර පඵ වීභ උඩ තදුයටත් ඒ න්ඹලු පදනහ මතපර් භුක්ික 

විඳින්න ඵළරි නම්, ඒක කක්පකපනකුට, පදන්පනකුට ඳයරහ 

මපනක් මඹට න්න රඵහ පදන්නට ඉඩම් බහයඹ කටයුතු කයනහ. 

කපවභ නළික ඹම් ඉඩභක් විරීපණයන්න ඹනහ නම්, ඒ ඉඩභ 

ඉඩම් බහයඹට ගන්නහ.  

ඒ විිපඹට ඉඩම් බහයඹක ක්රභඹ තුශ ක නිසුන්ප  කුඩහ ඉඩම් 

කළඵලි විරීීම ඹන්නට ඉඩ පනොපදන ක්රභඹක්, දු්ඳත්කපම් 

පවේතු උඩ නළතත් වට ගන්නට ඉඩ පනොපදන ළඩ පිළිපශක් 

පඹොදන්න රීඹරහ මපි ආණ්ඩුට පඹ ජනහ කයනහ. කපේ 

පනොකය මපි පම් පකොන්පද්න්ඹ ඉත් කපශොත්, මන්ිකභට න්ද්ධ 

පන්පන් විලහර ඉඩම් වියහිත ජනතහක් පම් යපේ තික පන 

කකයි. 1972 මපි දුන්න ඉඩම්රට දළන් ඳරිවයණය ගහසතු රීඹරහ 

කකක් මඹ කයන්න වදනහ. ඒක මප් ආණ්ඩු කහරපේ ඉරහ 

ිකබුණු කකක්. කදහ ඩී.කස. පේනහනහඹක භවත්භඹහ ඉඩම් දුන්පන් 

මුදරක් මයපගන පනොපයි පන්. 

 ඊට ඳසු ඉඩම් පකොභහරිසතුභහ ඹටපත් මපි ගම් පුළුල් 

රීරීපම් යහඳහයඹ කපශේ ක නිසුන්පගන් මුදරක් මයපගන 

පනොපයි. මපි ඒ කහරපේ ක නිසසුන්ට නිකම් ඉඩම් දුන්නහ. 

ක නිසසුන්ට ඉඩම් වියහිතබහඹක් ිකබුණු නිහ මපි ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ තික කයරහ, ඉඩම් මක්කය ද 

රක්ඹක් ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහට මයගත්තහ. ඒ 

විිපඹට ගත්ත ඉඩම් මපි කදහ ක නිසසු මතය පඵදුපේ ඔවුන්ප  

ඵරහපඳොපයොත්තු ඉටු රීරීභක් වළටිඹටයි. 

ඉඩම් කඩම් නළික ක නිසුන් තභන්ප  පගඳළරකට බිම් කඩක්, 

පගත්තක්, ක දුරක් තික කය ගත්තහ. දළන් ඒකට ඳරිවයණය ගහසතු 

රුපිඹල් 75,000ක් ඉල්රනහ; රුපිඹල් 60,000ක් ඉල්රනහ. 

දු්ඳත් ක නිසුන්ට පම්හ කකය පගන්නට පුළුන්කභක් නළවළ. 

ඒ නිහ පම් ඳරිවයණය ගහසතු ක්රභඹ, කක්පක  ඒ ක නිසුන්ට 

ඔපයොත්තු පදන හරිකලින් පගන්නට ඹම් ඉඩ කඩක් වදන්නට 

ඕනෆ. කපේ නළත්නම්, ඒ ක නිසුන් ඒ ඳරිවයණය ගහසතුලින් මුදහ 

වරින්නට ඕනෆ. පභොකද, මපි ඒ ක නිසුන්ප  ඉඩම් නළිකකභට 

ඉඩම් පඵදහ දුන්පන් කදහ ඳරිවයණය ගහසතු මඹ කයරහ පනොපයි; 

ක නිසුන්පගන් ගහසතු මයපගන පනොපයි. ඒ නිහ, ''ඳරිවයණය 

ගහසතු'' ලපඹන් මලුත් ළඩ පිළිපශක් පඹදවීභ තුළින්, 

ක නිසුන්ප  භුක්ිකඹ ඒ ක නිසුන්ට යහ ගළනීභට මඳවසු 

තත්ත්ඹක් තික කයනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

භභ ඉසයරහ රීේහ හප , බිම් මඟරක්ත් නළික මඹ 

පනුපන් මපඳන් ඉටු විඹ යුතු යුතුකභක් ිකපඵනහ. ග්රහභ 
නිරධහරී විකක කශ, ඉඩම් බිම් මඟරක් නළික ක නිසසු පකොච්චය 

ඉන්නහද? භභ උදහවයණයඹක් රීඹන්නම්. තවළළිඹපගොඩ, කුරුවිට, 
රීරිතල්ර, යත්නපුය රීඹන ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහ තුශ 

ඳභණයක් ග්රහභ නිරධහරින් විකක කශ, බිම් මඟරක් නළික ක නිසසු 

5,360ක් ඉන්නහ. පම් ක නිසසු මතපර් පඵදහ දීභට ප්රහපද්ශීඹ 
පල්කම් කහර්ඹහරඹ ඉඩම් ඳයහ ගනික න්; ඉඩම් කේටි කයක න් 

කටයුතු කය පගන ඹනහ. ඒහපේ ඹම් ප්රභහදඹන් ිකපඵනහ. ඒක 
පනභ ප්රලසනඹක්. ඒ රීේ ංඛ්යහ වහ මක්කය 581ක් 

වුභනහයි. නමුත් මක්කය වළත්තෆතුනවභහයයි ිකපඵන්පන්. මක්කය 
508ක ඉඩම් හිඟඹක් ිකපඵනහ. පභන්න පම් හිඟඹ පිඹන්පන්  

පකොපවොභද?  

මප් පම් ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහ වතය තතුශත, 
ළඵළවින්භ යජපේ ඳයභ මයිිකඹට මඹත්, යජපේ යන් පකොටසරට 

ඹටත් ව  පකොම්ඳළනිරට ඵදු ලපඹන් රඵහ දුන් ඉඩම් මක්කය 
15,000ක් විතය ිකපඵනහ. මඩු ගණයපන්, පම් ඉඩම් මක්කය 

15,000න් ඉඩම් මක්කය දවක්ත් මුඩු බිම් ඵට ඳත් පරහ 
ිකපඵනහ; නිරු ගහ ඵට ඳත් පරහ ිකපඵනහ. තරුණයඹන්ට, 

තුකයපේ ඉන්න කම්කරුන්ට ගහ රීරීභට, පගඳළරක් වදහ 

ගළනීභට බිම් කඩක් රඵහදීභට වළරී පවොභ ක්රිඹහ භහර්ගඹ න්පන්, 
මුඩුවී ිකපඵන ඉඩම් යජඹට නළත මයපගන පම් ක නිසසු මතය 

පඵදීභයි. කපවභ වුණයහභ, ඒ ක නිසුන්ට තභන්ට ඉඩභක් රඵහ පගන, 
තභන් ඉන්න ප්රපද්ලපඹන් හුඟක් ඈතට ඹන්න පන්පන්ත් නළවළ.  

තත්තටභ පම්හ පම් යපේ මුතුන් ක ත්තන්ට මයිිකවී ිකබුණු 
ඉඩම් කඩම්. ඹටත් විජිත භපේ පම්හ පකොම්ඳළනිකහයපඹ  ඳළවළය 

ගත්තහ. පකොබ්ඵෆකඩු ශ්රීභතහණයන් නළතත් ඒහ පම් යපේ 

ජහිකඹට මයිික කය දුන්නහ. නමුත්, ඊශඟට ඒහ 
පකොම්ඳළනිකහයඹන්ට නගු කහලීන ඵදු දුන්නහ. ඒ 

පකොම්ඳළනිකහයපඹ  මද පොපවොන් බිභකට මක්කය බහගඹක් 
පදන්පන් නළවළ. විවිධ ආකහයඹට නහඹ ඹහපම් තර්ජනඹට රක් 

පච්ච, පඳොපශො ගිරහ ඵළවළරහ භවහ මනතුරුදහඹක ගල් කුළු 
තවිල්රහ රැඳී ිකපඵන, කළනි මදහනම් තළන්ර ඉන්න ක නිසුන්ට 

විකල්ඳ ඉඩම් රඵහ පදන්න.  තමුන්නහන්පේ යත්නපුයඹට තවිල්රහ 

පකොඳභණය කථහ කශත් පම් ප්රලසනඹ වි පන්පන් නළවළ. පම්කට 
මලික නීිකඹක් ිකපඵනහ. ඒ ගිවිසුම් ම්පර්ණයපඹන්භ තනි 

ඳහර්ලසවීඹ වදරහ ිකපඵන්පන්. පකොම්ඳළනිකහයඹන්ප  ඳළත්තට 
ඳහර්ලසවීඹ වදරහ ිකපඵන්පන්. ඒ ගිවිසුම්ර පිටඳතක්ත් මද 

පවොඹහ ගන්න ඵළරි ිකපඵනහ. [ඵහධහ රීරීභක්]- 
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
පකොක න් බහට මයිික ඉඩම් පකොටස පකොම්ඳළනිරට මඹත් 

පරහ ිකපඵනහ. ඒක භභ පිළිගන්නහ. ඒහපේ මුඩු බිම් 

ප්රභහණයඹකුත් ිකපඵනහ. ඒහ ආඳසු රඵහ ගන්න මපි කක ටුක් ඳත් 

කය ිකපඵනහ. 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මඩු ගණයපන්, පම්හ ඔක්පක භ ගන්න තමුන්නහන්පේරහප  

ඔඹ ිකපඵන ළරසුම් ක්රිඹහට නගන පකොට, පකොම්ඳළනිකහයඹන් 
ව ආණ්ඩු මතය ගළටුභක් තික පයි රීඹහ භහ කදහත් 

හිතන්පන් නළවළ. ''පකොම්ඳළනිකහයඹන්ප  වුභනහට මනු පම් 

ආණ්ඩු මන් ලපඹන් ක්රිඹහ කයයි'' රීඹන කක තභයි, භප  
නම් පඳය දළක්භ. පකපේ පව  පේහ, යන් ටිනහකභක් ිකපඵන 

ඉඩම් පකොටසලින්, මඩුභ ගණයපන් පොපවොන් බිභකට වුභනහ 

මක්කය බහගඹක් රඵහ ගළනීභට මප් ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

පකොක න් බහ නීිකඹ ඹටපත් පම් ආණ්ඩුට ඵරඹ ිකපඵනහ. 
පක ! ඒක ක්රිඹහත්භක පනහද? ඒක ක්රිඹහත්භක කයන විිපඹ 

පභොකක්ද? තමුන්නහන්පේරහ දන්නහ, කපවභ ඉල්ලුහභ ඔවුන් 
පරොකු න්නඹක් ඉල්රන ඵ. ඒහ පනොටිනහ න්න. යජඹ 

තක්පේරුක් කයරහ, භතුපිට ිකපඵන ඒ ළඹවිල්රට ඔවුන්පගන් 
මඳ මඹ කයන ඵදුලින් මඩු කය ගන්නට; හිරේ කයන්නට තඵරහ, 

පම් ඉඩම් මයපගන ඳහල්රට, පොපවොන් බිම්රට රඵහදීභට 

මපි ඳළරීපශන්න වුභනහක් නළවළ රීඹහ භහ තමුන්නහන්පේට 
රීඹනහ. ඒ මතයභ ඒ ඉඩම් විරීණිඹ පනොවළරී ආකහයඹට- 

 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කථහ මන් කයනහ. භට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

පදන්න, ගරු නිපඹ ජය බහඳිකතුභනි.  

භහ රීඹනහ, තුන්භකට ඳභණය ඉවතදී පම් යපේ ජනතහ 

නහඹ ඹහම් වහ පනොපඹකුත් විිපපේ ආඳදහරට රක් වුණය ඵ. ඒ 

ක නිසුන්ට පදනහ රීඹපු ඉඩම් කඩම් වඳුනහපගන ිකබුණයත් රඵහ 

පදන්පන් නළවළ. ඒ  ගං තුයට ඹට පරහ නළික වුණු ඵඩු මුේටු 

පනුපන් තමුන්නහන්පේරහ ඹම් ඹම් පද්ල් රඵහ පදනහ 

රීේහ. මුදල් පදනහ රීේහ. නිහ වදහ ගන්න මුදල් පදනහ 

රීේහ. විලහර සුන්දය කථහක් රීේහ.  
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මපි දළන් ඒ වහ ඉඩම් මක්කය 500ක් ඳභණය පන් කයරහ 

ිකපඵනහ. 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉඩම් මක්කය 500ක් පන් කයරහ ිකබුණයහට ඉඩම් මක්කය 

කහරක්ත්, ඳර්චස කකක්ත් රළබිරහ නළවළ. මප් ඳළත්පත් 

ඉන්පන් ඉඩම් කඩම් නහඹ ගිඹ ක නිසසු, නහඹ ඹහපම් තර්ජනඹට 

රක් ව ක නිසසු. තමුන්නහන්පේරහප  භන්ත්රීතුභහභයි රීේපේ. භභ 

මවපගන හිටිඹහ. ඒ ගළන ඒ.ඒ. විපේතුංග භන්ත්රීතුභහ රීේහ. පන් 

කයරහ ිකපඵනහ. නමුත් රළබිරහ නළවළ. ඒක මය 

බහණ්ඩහගහයපඹන් මුදල් පන් කයනහ හප  තභයි. මුදල් පන් 

කශහට බහණ්ඩහගහයපඹන් මභහතයහංලඹට මුදල් රළපඵන්පන් නළවළ. 

ඒ හප භ පදඹක් තභයි කතළනත් පරහ ිකපඵන්පන්. නිහ වදහ 

ගන්න මුදල් පදනහ රීේහ. පක  ඒ මුදල්? තභ රළබිරහ නළවළ.  
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ඒ ඉඩම් භළනරහ පන් කයරහ- 
 

ගු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉඩම් පනොපයි. ගං තුයට ඹට පරහ කළඩුණු නිහ වදහ 

ගන්න මුදල් පදනහ රීේහ. පක  මුදල්? ගංතුයට ඹට වුණු ඵඩු 

මුේටුර ටිනහකභට මුදල් පදනහ රීේහ. පක  ඒ මුදල්? 

පඵොරුකහය ආණ්ඩුක්! පම් පඵොරුකහය ආණ්ඩුත් කක්ක ගනු-

පදනු කයන්න පුළුන් කක විිපඹකට විතයයි. මන්න, ආඵහිපත 
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යණයවි රුප  ඒක පඳන්වහ. ඒ හප භ හරහ යුද වමුදහ කවුපර් 

පිපිරුභට වසු වුණු ක නිසසු ඒක පඳන්නුහ. දුක්ගළනවිලි විඳින 

න්ඹලුභ ජනතහ පම් ආණ්ඩු මනුගභනඹ කයන පම් ප්රිකඳත්ික 

නිහ ත තත් ගළවළටරට, පීඩනඹට රක් පනහ. ඒ මනු 

තභන්ප  ක්රිඹහකහරී ඵරඹ පම් ආණ්ඩුට පඳන්රහ තභන්ප  

මයිතීන් නනහ ගළනීභට ඔවුන් සදහනම් විඹ යුතුයි රීඹහ  පඹ ජනහ 

කයක න්, භහප  චන සල්ඳඹ මන් කයනහ.  
 

ගු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகப தபதேக் அர்கள்! உங்கலக்கு 5 றறடங்கள். 

Order, please! The Hon. Bimal Rathnayake will now take the 
Chair. 
  

අනතුුල ගු නිනයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනනයන් 
ඉලත් වුනයන්, ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. BIMAL 

RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට ගරු තේෆික් භවතහ. 
 

[தற.த. 3.28] 
 

ගු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, கரற 

அமச்சறன் லரண வு தசனவுத் றட்டக் குலறமன 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு எதசறன கதத்துக்கமப 

தொன்மக்க றதம்தைகறன்சநன். அற்கரக சத்மத் ந் 

உங்கலக்கு ணது ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். 

றதசகரமன ரட்டத்மப் ததரதத்மறல், 

அங்குள்ப தோதூர், றதசகரமன ஆகற இண்டு 

தரகுறகபறலும் அறகப்தடிரண கரறப் தறச்சறமணகள் 

கரப்தடுகறன்நண. உண்மறசன 1976ஆம் ஆண்டு சசதறன 

தரகுற தைறரக உதரக்கப்தட்டன் தறன்தை றதசகரமன 

ரட்டத்றன் 2,500 சது கறசனரலற்நர் றனப்தப்தறல் 

கறட்டத்ட்ட1,500 சது கறசனரலோ்ற்நர் சசதறன தரகுறக்குள் 

உள்ரங்கப்தட்டன் கரரக தோதூர் தரகுறத்ம் 

றதசகரமனத் தரகுறத்ம் தததபறல் கரறகமப 

இந்து இந்ப் தறச்சறமணம றர்சரக்குகறன்நண.  

தோதூர் தரகுறமப் ததரதத்மறல் அங்கு தோதூர், 

கறண்றர, சரப்தர், ம்தனகரம் சதரன்ந தறசசங்கபறல் 

ததரதுக் கட்டிடங்கமப அமப்தற்கும் ற்தம் வீடமப்தைத் 

றட்டங்கமப சற்தகரள்ற்கும் கரற இல்னர றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. அதுட்டுல்ன, கரல்மடகலக்கரண 

சய்ச்சல் றனங்கமப எதுக்குல் தொலி ந் றசர 

டடிக்மகக்கும் கரற இல்மன. 1976ஆம் ஆண்டு ல்மன 

றர் ஆமக்குலறணரல் தொஸ்லிம், றழ் சதோகத்றற்கு 

இமக்கப்தட்ட தரரற அலறரன் இற்குக் கரம். அங்கு 

அச கட்டிடங்கமபக் கட்டுற்குக்கூட கரற இல்னர 

றமனம கரப்தடுகறன்நது. உரரக, கறண்றர 

தறசசத்றல் லறன்நக் கட்டிடத்ம அமப்தற்குக்கூடக் 

கரற இல்னரமரல் எதுக்கப்தட்ட தம் 

றதப்தறதப்தப்தட்டுறட்டது. அந் லறன்நதொம் 

அமக்கப்தடறல்மன. உண்மறசன சசதறன தரகுற 

உதரக்கத்றன்சதரது இமக்கப்தட்ட அலறறன் 

கரரகச இன்த ரங்கள் இந்ப் தறச்சறமணகமப 

றர்சரக்குகறன்சநரம்.  

குச்சதபற தறசச தசனகப் தறரறம 

டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு ஜரர கர், ட்டக்கல் ன்ந 

கறரத்றல் இதக்கறன்ந அலிரர் லரதொமயலன் 

ன்ததக்குச் தசரந்ரண சுரர் ஏர் க்கர் கரற இதும 

றடுறக்கப்தடரல் இதக்கறன்நது. அந்க் கரறறலிதந்து 

1990ஆம் ஆண்டு ன்தசல் கரரக இடம்ததர்ந்து, 

1995ஆம் ஆண்டு அங்கு லள்குடிசநறறதந் சத்றல், 

1996ஆம் ஆண்டு லண்டும் அமணக் மககப்தடுத்ற 

இற்மநம அறல் கடற்தமட தொகரம் இங்கற தகறன்நது. 

இப்தறசசத்றல் மண கரறகபறல் க்கள் குடிறதக்கறன்ந 

றமனறல் இக்கரற ட்டும் இதும 

றடுறக்கப்தடறல்மன. டலிக்குபம், றரறரய் வீற, 

குச்சதபற கறரத்றலுள்ப அப்துல் யலம் ரர் 

தொமயலதமட கரறத்ம் இதுமக்கும் 

றடுறக்கப்தடறல்மன. அசசம் தைடமக்கட்டு கடற்தமட 

தொகரம் இதக்கறன்ந தொயம்த் தசுப் ன்ததமட கரறத்ம் 

இதும றடுறக்கப்தடறல்மன.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
கறண்றரப் தறசசத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

சூன்கல், குங்குதரஞ்சரன், தசந்லவு ஆகற 

இடங்கபறலுள்ப இரட தொகரம்கள் அமந்றதக்கும் 

கரறகலம் இதும றடுறக்கப்தடறல்மன. அந் 

தொகரம்கள்  ணறரர் கரறறல் அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

தோதூர் தறசசத்றல், க்ர கர் ன்ந இடத்றல் எத 

கடற்தமட தொகரம் இதக்கறன்நது. அது ணறரர் கரறத்ம் 

அச கரறத்ம் சசர்ந் கரறறல் அமந்துள்பது. அதுவும் 

இதும றடுறக்கப்தடறல்மன.  

உண்மறசன  இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்ம 

ஆகக்கூடுனரண ரக்குகமபக் தகரடுத்து ஆட்சறக்குக் 

தகரண்டுந் தொஸ்லிம்கள் இதுமக்கும் அன்தோனம் 

ந்றரண சலுமககமபசர உரறமகமபசர 

ததற்தக்தகரண்டரக ரன் றமணக்கறல்மன.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up.  
 

ගු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Sir, give me one more minute please.  

தைல்சரட்மடப் தறசசத்றல் அரறசறமனக் கரறப் 

தறச்சறமண;  அசசதரன்த  13ஆம் கட்மடக்  கரறப் தறச்சறமண 

- இப்தடிப் தல்சத கரறப் தறச்சறமணகள் இதக்கறன்நண.  

1221 1222 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. You wind up now.   
 

ගු එම්.එවහ. තේෆික් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
ஆகச, றதசகரமன ரட்டத்றலுள்ப கரறப் 

தறச்சறமணகமப தொடிவுக்குக் தகரண்டுதற்கரக தகப 

அமச்சர் அர்கள் றசசட குல என்மந அது 

மனமறல் அமத்து, குநறத் தறச்சறமணகமப 

தொடித்துமக்க சண்டும் ன்த சகட்டு, 

றமடதததகறன்சநன். ன்நற.    
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa. You have 12 minutes.  

 

[தற.த. 3.33] 
 

ගු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, கரற 

அமச்சறன் றற எதுக்கலடு தரடர்தரண குலறமன 

றரத்றசன கனந்துதகரள்ற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கு 

ன்நற. து டக்கு, கறக்குப் தகுறகமபப் ததரதத்ம, 

அந் ண்ம து க்கள் 2009ஆம் ஆண்டும ங்கபறன் 

தசரந் ண்தன்த கதற றம்றரக ரழ்ந்து ந்ரர்கள். 

ஆணரல், இன்த சதரர் தொடிமடந்து 7 தடங்கள் 

தர்த்றரகற றமனறல், இதற த்த்த்றன் தறன்ணரண 

லள்குடிர்றன் தறன்தைம்  தனர் து தசரந்க் கரறகலக்குள் 

இதும சதரகதொடிர எத துன்தறல் றகழ்வு அங்கு 

தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. இந் த்த்த்றன்சதரது 

ங்கலமட அமசத்ம் தசரத்துக்கள், சுகங்கள், தறள்மபகள், 

உநவுகள் ண அமணத்மத்ம் தரமனத் து க்கள் இந் 

அமசரச் தசரத்ரகற, ரம் ஆண்டரண்டு கரனரக 

ஆண்டுந் கரறகலக்குள் தைகதொடிர இந் றமனரணது 

தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட சண்டும்.  

து க்கபறன் இவ்ரநரண தன துன்தங்கமபத் 

லர்ப்தற்கரக, இந்க் கரறகள் தரடர்தரண தறச்சறமணகமப 

தபறப்தடுத்துற்கரக, 2013ஆம் ஆண்டு தபறறடப்தட்ட 

சுற்தறததத்றற்கம க்கபறடம் தடிங்கள் ங்கப் 

தட்டண. அற்கமரக ட ரகரத்றசன 2,77,212 

தறச்சறமணகள் தபறப்தடுத்ப்தட்டண. ஆணரல், இவ்ரத 

தபறப்தடுத்ப்தட்ட தறச்சறமணகபறல் இதும 12,863 

தறச்சறமணகள் ட்டுச லர்க்கப்தட்டரகத் தரறறக்கப் 

தடுகறன்நது. அறலும் குநறப்தரக தொல்மனத்லவு ரட்டம்ரன் 

இந் த்த்த்றசன றகவும் துன்தத்ம, இப்மதச் சந்றத் 

ரட்டம். அங்கு 63,462 தறச்சறமணகள் தரறறக்கப்தட்டண. 

அற்நறல் ததசண 6,490 தறச்சறமணகள் ட்டும்ரன் 

லர்க்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆகச, தகப அமச்சர் 

அர்கசப, இந்க் கரறகள் தரடர்தரக து க்கள் 

றர்தகரள்கறன்ந தறச்சறமணகமபத் லர்ப்தற்கு எத 

தசனறம உதரக்கற, அர்கலக்தகரத சரறரண லர்மக் 

தகரடுக்கறன்ந மகறல் அச றர்ரகங்கமபத் துரறப்தடுத்ற, 

இந் த்த்த்றசன தரந்துசதரண க்கமப சலும் 

சரகடிக்கரது அர்கலமட அந்ப் தறச்சறமணகலக்கு எத 

சரறரண லர்மக் கரக்கூடி எத றமனப்தரட்மட 

ற்தடுத்றத் ரதங்கள்! ன்த ங்கபறடம் ரகக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

இமணறட, இன்தம் து க்கபது தர்வீகக் கரறகள் 

இரட தொகரம்கபரக்கப்தட்டிதப்தது றகவும் 

சமணக்குரற றடரகும். இறல் குநறப்தரகக் 

சகப்தரதறனவுக் கரற, ட்டுரகல் கரற சதரன்நற்மந 

இங்கு குநறப்தறட தொடித்ம். இந்க் கரறகள் து க்கலக்கு 

உதறகள் தோனரகவும் தடரந் அதறப்தத்றங்கள் 

தோனதொம் தகரடுக்கப்தட்டது. அணரல், அர்கள் அங்கு 

றமனரண தரணம் க்கூடி தறர்கமபச் தசய்து 

ரழ்ந்துந்ணர். ஆணரல், இன்தம அந்க் 

கரறகலக்குள் அர்கள் தைகதொடிரது இரட தொகரம்கள் 

அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இற்மந றடுறக்குரத ட 

தகுறறசன க்கள் உண்ரறம் இதப்ததும் ஆகரறன்நற - 

அன்ணறன்நறத் ததத்ததரக அமனந்து றரம் சகட்ததும் 

தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. ணச, இற்மந றடுறத்து 

து க்கள் ம்தொமட தர்வீகக் கரறகலக்குள் 

ரக்கூடி ஏர் இல்தை றமனம உதரக்கறத் தற்குத் 

ரங்கள் டடிக்மக டுப்தேர்கதபன்த ரன் 

றர்தரர்க்கறன்சநன்.   

இமறட, து தகுறறசன ணபத் 

றமக்கபத்றணரல் ம்க்கமப றகவும் துன்தைதத்துகறன்ந 

தன டடிக்மககள்  சற்தகரள்பப்தடுகறன்நண. இந் 

ணபத் றமக்கபத்றணர் ங்கலமட ல்மனதன்த 

தன கரறகமபத் றடீதண ல்மனறடுகறன்நணர். இற்கு 

ன்ண றரம்? இற்கு ன்ண லற? ன்தம ரரறடம் 

சகட்ததன்த தரறரல் து க்கள் அல்னலுதகறன்நணர். 

ஆகச, இந்த் றமக்கபம் ல்மனறடுற்கரகப் 

தறசுரறக்கப்தட்ட ர்த்ரணற அநறறத்மன லபப்ததற்த, 

அந்க் கரறகபறல் தர்வீகரக ரழ்ந்துந் க்கலக்சக 

அற்மந ங்கற, அர்கள் றம்றரக ரழ்ற்குரற 

றமனப்தரட்மட ற்தடுத்றத் சண்டுதன்த ரன் 

ரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

தொல்மனத்லவு ரட்டத்றன் தகரக்கறபரய், 

தகரக்குத்தரடுரய், கதரட்டுக்சகற சதரன்ந ல்மனக் 

கறரங்கபறல் 1,900 க்கர் றனப்தப்தறல் ரழ்ந் 901 

குடும்தங்கள் 1984ஆம் ஆண்டு 12ஆம் ரம் 29ஆம் றகற 

தனந்ரக தபறசற்நப்தட்டண. அணரல், இன்த 

அர்கள் து தசரந்க் கரறகலக்குள் தசல்ன தொடிரது 

ட்டுல்ன, அந்க் கரறகள் கரலி 'ல்' னம் ன்ந 

அதறறதத்றத் றட்டத்றன்கலழ் தலிஏர தறசச தசனகப் 

தறரறவுக்குள் தகறன்ந சறங்கப க்கலக்கு 

தகறர்ந்பறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந றமனமத்ம் கரப் 

தடுகறன்நது. இந் றமன ரற்நப்தட சண்டும். இணரல் 

து அன்நரட ரழ்ரரத்மக் தகரண்டுடத் தொடிரல் 

இதக்கறன்ந து க்கள், ம்தொமட தர்வீக றனத்றசனச 

கூலி சமன தசய்சண்டி எத துர்ப்தரக்கற 

றமனக்குள்பரகறறதக்கறன்நரர்கள். ஆகச, இர்கமபத் 

துன்தைதத்துகறன்ந டடிக்மககமப றடுத்து, இற்கு 

ரற்நரண ந்றசரதரங்கமப தொன்மத்து, அர்கள் து 

கரறறசனச குடிறதந்து, அறசன தறர் தசய்து 

தறசரசணங்கமப அததறக்கக்கூடி மகறல் இந் 

ல்னரட்சற அசு அர்கலக்கு ஏர் இல்தரண றமனமம 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்க சண்டும். 

இற்கும் சனரக 30 தட கரனரகத் தரடர்ந் 

த்த்த்றணரல், தறர் தசய்ப்தடரல் தற்மநக் கரடுகபரக 
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ரநறறதக்கறன்ந தறர்ச்தசய்மக றனங்கமபத் துப்தைவுதசய்து, 

அற்நறல் து க்கள் றசரம் சற்தகரள்ற்கு 

றசற்தடுத்றக் தகரடுக்கசண்டும். அற்கரண றறம 

இந் வு தசனவுத் றட்டத்றதெடரக எதுக்கசண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். லள்குடிசற்நத்துக்குப் தறன்தை, அச 

சரர்தற்ந றதணங்கபறணரலும் றசசட றட்டங்கபறதெடரகவும் 

இக்கரறகள் துப்தைவு தசய்ப்தட்டண. ணறதம், துப்தைவு 

தசய்ப்தட்ட இக்கரறகள் து க்கலக்குப் 

தகறர்ந்பறக்கப்தடறல்மன. இற்மநப் தகறர்ந்து 

ங்குசரடு, தற்மநக் கரடுகபரக ரநறறதக்கறன்ந, 

அர்கலக்சக உரற கரறகமபத்ம் ங்கசண்டும். 

அர்கள் அமணப் தன்தடுத்க்கூடி மகறல், 

அதறறதத்ற சமனகமப சற்தகரள்ற்கு உரற றறறமண 

எதுக்கலடு தசய்சண்டுதணவும் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இமணறட, லள்குடிசற்நத்றன் தறன்தை, தன இனட்சம் 

தௐதரய் தசனறல் தைணமக்கப்தட்ட குபங்கலக்குக் கலச 

இதக்கறன்ந லர் தரய்ச்சக்கூடி கரறகமப அர்கலக்குப் 

தகறர்ந்பறப்தற்கு அங்குள்ப இரடம் மடரக 

இதப்தணரல், அம்க்கள் ங்கலமட கரறகமபப் 

தன்தடுத் தொடிர றமனறல் இதக்கறன்நரர்கள். 

உரரக, ரந்ம கறக்குப் தறசச தசனகப் தறரறறசன 

இதக்கறன்ந துசரட்மட ன்தம் குபரணது, 

லள்குடிசற்நத்துக்குப் தறன்தை தைணமப்தைச் தசய்ப்தட்டது. 

ஆணரல், இந்க் குபத்துக்குக் கலச இதக்கறன்ந கரறகள் 

இதும அங்குள்ப க்கலக்குப் தகறர்ந்பறக்கப்தடறல்மன. 

இணரல், அந் க்கள் ங்கலமட தறர்ச்தசய்மகம 

சற்தகரள்பதொடிர எத துர்ப்தரக்கற றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. இந்க் கரறகமப அந் க்கலக்கு 

ங்குற்கு எத சரறரண - 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, you have two 

more minutes.  
 

ගු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இந்க் கரறகமப அந் க்கலக்கு ங்குற்கு எத 

சரகரண சூழ்றமனம ற்தடுத்சண்டும். ரம் சத 

மணத்ம் சகட்கறல்மன. இந் அசரங்கத்றணரல் து 

க்கலக்குச் தசய்க்கூடிற்மநச் தசய்துதகரடுத்து, 

அர்கள் இந் ஆட்சறறல் ல்லிக்கத்சரடும் 

ன்றப்சதரடும் ரழ்ற்கு ற்நமகறல் தசற்தட 

சண்டும். து க்கலக்கு எத றந்த் லர்வு 

கறமடக்கசண்டும் ன்தற்கரக இன்த றழ்த் சசறக் 

கூட்டமப்தரணது, உங்கசபரடு எத்துச் தசற்தடுகறன்நது. 

இவ்ரநரண எத சூழ்றமனறல், உதரகறக்தகரண்டிதக்கறன்ந 

அசறல் லர்வுக்கு ல்லிக்கம், ன்றப்தை கறமடக்க 

சண்டுதன்நரல், ஏர் இல்தரண ரழ்க்மக ரழ்ற்சகற்ந 

ல்ன சூமன து க்கலக்கு ற்தடுத்றக் தகரடுக்க 

சண்டும். ஆகச, இந் அசு லர்க்கக்கூடி 

தறச்சறமணகமபத் லர்த்து, து க்கள் ல்லிக்கத்சரடு 

ரழ்ற்கு றமக்கசண்டும் ன்த சகட்டு, ணது 

உமம றமநவுதசய்கறன்சநன். ன்நற. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක යහජය මභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි 17ක කහරඹක් ිකපඵනහ.  

[ම.බහ. 3.43] 

 

ගු ටී.බී. ඒකනළයක මශතළ (ඉඩම් රළජය අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கரற இரஜரங்க 

அமச்சர்) 

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

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඉඩම් මභහතයහංලපේ ළඹ 

ශීර් පිළිඵ විහදඹ ඳළළත්පන පම් පභොපවොපත් ඳක්, විඳක් 

භවජන නිපඹ ජිතපඹ  ඉඩම් කශභනහකයණයඹ ම්ඵන්ධපඹන් 

තභන්ප  පඹ ජනහ පිළිඵ මදවස ද, පනත් විවිධ මදවස ද 

ඉනරිඳත් කශහ. තත්ත ලපඹන්භ ශ්රී රංකහපේ මුළු ඉඩම් 

ප්රභහණයපඹන් න්ඹඹට 82ක් යජඹ තුයි. ඒ හප භ න්ඹඹට 18ක් 

පඳෞද්ගලික ඉඩම්. යජඹ තු ඉඩම්ලින් විවිධ ආඹතනරට, 

මභහතයහංලරට ඉඩම් විලහර ලපඹන් පන් පරහ ිකපඵනහ. 

භවළලි ඉඩම්, නජීවී ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තු තු ඉඩම්, 

යජඹ තු ඉඩම්, න ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තු තු ඉඩම්, 

ඳරිය මභහතයහංලඹට මයිික ඉඩම්, පයශ ංයක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තුට මයිික ඉඩම් ආන ලපඹන් විවිධ ආඹතනරට 

ඉඩම් මයිික පරහ ිකපඵනහ. ඒ න්ඹලු ඉඩම්, ඉඩම් මභහතයහංලඹ 

තු ඒහ පනොපයි. ඒ නිහ ඒ ඉඩම් කශභනහකයණයඹ පිළිඵ 

කහයණයඹ ගළන මපි ඹළි රකහ ඵළලිඹ යුතුයි. පභොකද, ඉඩම් 

කශභනහකයණයඹ රීඹන කහයණයඹ ගත්තහභ පඳපනනහ, 

පර කපේ පඵොපව  යටර ඉඩම් ිකපඵන්පන් කක ආඹතනඹකටයි 

රීඹහ. ඒ ආඹතනඹ තභයි ඉඩම් කශභනහකයණයඹ කයන්පන්.  

ඉඩම් කශභනහකයණයඹ ගළන කථහ කයද්දී, යතු ඉන්නඹහනු 

නහඹක න්ඹළටල් මප් භව පඳොපශො පිළිඵ කයපු ඉතහභ 

නිළරැන ප්රකහලඹ න්හිඳත් පනහ. යතු ඉන්නඹහනු නහඹක න්ඹළටල් 

1854 ර්පේදී කශ කභ ප්රකහලපඹන් පකොටස ී ඳඹක් භහ 

රීඹන්නම්.   

"පම් ක හි තරපේ ෆභ බිම් මඟරක්භ භහප  ඳයපුපර් ශුද්ධ ව 

සතුරී. නලිපන පද්දහය ගක වළභ රීනිත්තක්භ, ළලි 

තරහලින් පිරී ගිඹ ෆභ පයශක්භ, මඳුරු නහන්තයර ිකපඵන 

ෆභ මීදුම් ශහක්භ, න්හින් වඬින් ී  ගඹන ෆභ කුඩහ 

ඳ රහණිපඹක්භ භහප  ක නිසුන්ප  භතකඹ වහ මද්දළී ම් මුදහපේ 

පජනීඹ සතුන් න්පන්ඹ.  

ඔඵප  භශ ගිඹ තත්පත  භයණයපඹන් ඳසු තභ භේ බිභ 

මභතක  පකොට පදේ පරො ළරියික. භව පඳොපශො යතු 

ක නිහප  භෆණිඹන් න ඵළවින් මඳප  භශ ගිඹ තත්පත  පම් 

සුන්දය ක හි තරඹ මභතක පනොපකොට පභහිභ රැ පන්පන ඹ.  

මපි ක හි තරපේ පකොටක් න්පනමු. සුගන්ධත් පුසඳපඹ  

මඳප  පොපවොයුපය ඹ. පිනි මුහ, මලසඹහ, යහජහලිඹන් ආන 

න්ඹල්පර  මඳප  පව දයපඹ  පික. ගිරි ශිඛ්ය, තණය බිම්ර 

පතතභනඹ ද, ක නිහප  න්රුපර් උණුසුභ ද පම් න්ඹල්ර කකභ භව 

පඳොපශො න්පන්ඹ.  

භූක ඹ මඳප  භහතහයි. භේබිභට න්දු න ඕනෆභ පවොක් පව  

නයකක් පව  කහි ජීත් න දරුන්ප  උරුභඹ න්පන්ඹ. 

ක නිහ භූක ඹට පකශ ගළසීපභන් කයන්පන් තභහටභ පකශ ගහ 

ගළනීභරී. මඳ දන්නහ ඳරින පම් භව පඳොපශො ක නිහට මයිික නළත. 

කපවත් ක නිහ භව පඳොපශොට මයිිකඹ." 

න්ඹළටල් මීට ඩහ විසතය තභ ප්රකහලඹ කශහ. ඔහු පම් 

ප්රකහලඹ කපශේ, 1854දීයි. ඊට පඳය, කනම් ක්රි. ප. 306දී ක හිඳු භව 

යවතන් වන්පේ වින්න් පද්හනම්පිඹිකස යජතුභහට කයන රද 

පද්ලනහපේදී ඳළවළනලි කශහ, "මවස කු පිඹහය කයන ඳක්ීනන්ට 

ද, න රළවළපබ් ළරියනහ න තුන්ට ද පභයට තුශ ජීත් වීභට 

1225 1226 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

වහ ඕනෆභ තළනක ළරිළරීභට ඔඵට පභන්භ මයිිකඹක් තත. භූක ඹ 

ක නිහට ව මපනකුත් න්ඹලු ජීවින්ට මඹත් වරී. ඔඵ කහි 

බහයකරු ඳභණි"යි රීඹහ.  

"භව පඳොපශො" රීඹන ඒකකඹත් කක්ක ගනුපදනු කයද්දී 

මඳට විලහර ග ී භක් ිකපඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් මප් 

මභහතයහංලපේ විවිධ මංල භලින් කටයුතු කයනහ. පම් න විට 

මප් මභහතයහංලපඹන් ඉඩම් මත්කය ගළනීපම් ඳනත ඹටපත් 

බිම්විඹ ඵරඳ 1,54,558ක්ද, ඒ හප භ  ඉඩම් පකොභහරිස 

ජනයහල් පදඳහර්තපම්න්තුපන් ඉඩම් ංර්ධන ආඥහඳනත 

ඹටපත් 2004 න්ට 2016 දක්හ ඵරඳ 91,349ක්ද රඵහ දී 

ිකපඵනහ. ඒ හප භ යජපේ ඉඩම් ආඥහ ඳනත ඹටපත් දීර්ඝ 

කහලීන ඵදු රඵහදීභ, පජහ භූක  දීභනහ ඳ රඵහදීභ, භධයභ 

ඳහන්ිකකයින්ට දීභනහ ඳ රඵහදීභ, සුනහක  දීභනහ ඳ රඵහදීභ 

ආනඹ න්දුකය ිකපඵනහ.  

පම් ගරු බහපේ මදවස දළක්ව භවජන නිපඹ ජිතයින් යහශිඹක් 

ඳළවළනලි කශහ, ඉඩම් පිළිඵ දත්ත ඒකහඵද්ධ වීභක් මලයයි 

රීඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඳනතක් තුළින් ඉඩම් දත්ත ඵළංකුක් 

පිහිටුවී භ වහ යජපේ පඹ ජනහක් ිකපඵනහ. විවිධ භේටපභන් 

පඵදී ිකපඵන ඉඩම් පිළිඵ පතොයතුරු කක තළනක කක් රැස 

රීරීපභන් විපද්ල යටක ඉන්න පකපනකුට පව  කපවභ නළත්නම් 

පනත් පකපනකුට පව  තභන්ට මලය ඉඩභ පත යහ පබ්යහ 

ගන්න පුළුන් පනහ. 

ඒ පිළිඵ විපලේ විිපවිධහන ඳනත් පකටුම්ඳතක් ම්භත කය 

ඒ ඹටපත් ක්රිඹහත්භක කයන්න මලය කටයුතු කයනහ. යජඹ තු 

ඉඩම් පිළිඵ න්ඹලු පතොයතුරු තතුශත් දත්ත ඳද්ධිකඹක් කස 

රීරීභට කටයුතු කයනහ. මුල් මනඹපර්දී, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

පදඳහර්තපම්න්තු, භවළලි මිපකහරිඹ ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

පකොක න් බහ තු ඉඩම් දත්ත ඳද්ධිකඹට තතුළු රීරීභ න්ද්ධ 

කයනහ.  විවිධහකහය ව යජපේ ඉඩම් කශභනහකයණයඹ පිළිඵ 

ළඩටවන් පිළිඵ පම් පන පකොට නස්රික්ක 19ක ප්රහපද්ශීඹ 

පල්කම්රුන් 250පදපනකුප  වබහගිත්පඹන් ළඩ මුළු 

ඳත්රහ දළනුත් රීරීම් න්දු කය ිකපඵනහ. ඒ දළනුත් රීරීභත් 

කක්ක මඳට පුළුන් පයි, ඉනරිපේදී මප් ගී භ මනු පම් 

ප්රලසනඹට මුහුණය පදන්පන් පකොපවොභද, පම් ිකපඵන ගළටලු විහ 

ගන්න නීිකභඹ ලපඹන් ගන්න ිකපඵන පිඹය ගන්පන් 

පකොපවොභද රීඹරහ ඵරන්න.  

ඉඩම් හික කම් නියවුල් රීරීපම් පදඳහර්තපම්න්තුට  1931 මංක 

20 දයන ඉඩම් නියවුල් රීරීපම් ආඥහ ඳනත, 1998 මංක 21 දයන 

ඔ්පු ලිඹහඳනංචි රීරීපම් ඳනත රීඹන ඳනත්ර මයමුණු 

ක්රිඹහත්භක රීරීපම් කහර්ඹබහයඹ ඳළරී ිකපඵනහ. හික කම් නියවුල් 

රීරීභ වහ ගම් 10,251ක් තසතපම්න්තු කයරහ මධයඹනඹක් 

කයපගන ඹනහ. ඒ හප භ ගම් 9,062ක ඉඩම් නියවුල් කයරහ 

මහන කයරහ ිකපඵනහ.  විවිධ නස්රික්කර න්ිකඹම් ඉඩම් 

පයජිසට්රහර් පදඳහර්තපම්න්තු වයවහ පිළිපඹර කයන්නට මලය 

විිපවිධහන මපි ක්රිඹහත්භක කයරහ ිකපඵනහ.    

මප් මභහතයහංලඹ ඹටපත් ිකපඵන ක නින්පද රු 

පදඳහර්තපම්න්තු ගළනත් ඹභක් රී යුතුයි. රංකහපේ ිකපඵන 

ඳළයණිභ පදඳහර්තපම්න්තුක් තභයි ක නින්පදොරු 

පදඳහර්තපම්න්තු. කඹ 1800 ආයම්බ කයපු පදඳහර්තපම්න්තුක්. 

1800 පදළම්ඵර් භහපේ 2ළනි දහ තභයි පම් පදඳහර්තපම්න්තු 

ආයම්බ කයරහ ිකපඵන්පන්. මද ඒ පදඳහර්තපම්න්තු න 

තහක්ණික ක්රභපේද  - GPS, GIS - ොවිච්චි ක මින් කඩිනමින් 

ඉඩම් භළනීපම් කටයුතු න්දු කයනහ. ඒ ක නුම් කස රීරීභ වහ 

නිරධහරින් පුහුණු කයන ආඹතනඹක් පර මප් ක නුම් ඳහර 

වඳුන්හ පදන්න පුළුන්. කඹට මදහශ න ඩි්පර භහ විකක රඵහ 

දීභ ඒ ආඹතනපඹන් න්දු කයනහ.  ඒ හප භ ඵයගමු 

විලසවිදයහරපඹන් ඒ පිළිඵ උඳහිප ප්රදහනඹක්ද න්දු කයනහ. 

නඹතරහපේ පිහිටි මප් භළනුම් විදයහරඹ න තහක්ණික ක්රභපේද  

මනු ක්රිඹහත්භක කයන ළඩ පිළිපශ තුළින් මද තික පරහ 

ිකපඵන ක්රභත්බහඹ පිළිඵ, විදයහත්භකබහඹ පිළිඵ 

ආන්ඹහපේ ව පර කපේ හුඟක් යටල් මප් යට ඳළසුභට බහජන 

කය ිකපඵනහ.  

ඉංග්රීන් ක නුම්ඳිකරුන්පගන් ඳසපේ රංකහපේ ඳශමුළනි 

ක නුම්ඳික විිපඹට ඳත් වුපණ්, හිටපු මුදල් මභහතය ආචහර්ඹ 

කන්.කම්. පඳපර්යහ භළිකතුභහප  ළඩිභවල් පොපවොයුයහ. කදහ 

ඉන් මද දක්හ ඉන්න ඒ න්ඹලු ක නුම්ඳිකරුන් කටයුතු කයන්පන් 

විලහර ග ී භරීන්.  

මප් මභහතයහංලපේත්, යජපේත් විපලේ මධහනඹ පඹොමු 

පරහ ිකපඵනහ, පජහ භූක  දීභනහ ඳ කස රීරීභ පිළිඵ. 

පඵෞද්ධ කටයුතු පදඳහර්තපම්න්තුත්, බුද්ධ ලහන මභහතයහංලඹත් 

කක්ක හකච්ඡහ කයක න් මපි ඒ කටයුතු කයනහ. මපි දළකරහ 

ිකපඵනහ, මප් සහමීන් වන්පේරහ විලහර පිරික් උහවිර 

රැඳී න්ටින වළටි. උන්වන්පේරහප  ඳන්පල් ඉඩපම් ඔ්පු 

පිළිඵ ප්රලසන විහ ගන්න උහවි කනහ. නිකහඹ පිළිඵ 

කිකකහත්ර ගළටලු ිකපඵනහ.  

භූක ඹ පිළිඵ න්නපේ ිකපඵන ගළටලු, දීභනහ ඳපේ 

ිකපඵන ගළටලු, භූක පේ සීභහර ිකපඵන ගළටලු, ංඝ 

ඳයම්ඳයහපන් පව  ශියහනුශිය ඳයම්ඳයහපන් කන ගළටලු 

ිකපඵනහ.  පම් ගළටලු විඳීභ වහ  ඉඩම් ංර්ධන ආඥහ ඳනත 

ංපල ධනඹ කයරහ ඳහර්ලිපම්න්තු ඳනතක් පගන ආ යුතු 

ිකපඵනහ. මප් භවහ ංඝ යත්නඹ උන්වන්පේරහට 

ගළශපඳන්පන් නළික විිපඹට උහවි ගණයපන් රැ පක න්, නඩු 

කටයුතු පනුපන් රුපිඹල් රක් ගණයනින් විඹදම් කයනහ. පම් 

ක්රභපේදඹ පනස රීරීභ වහ න්ඹලු පද්ලඳහරන ඳක් ඒකහඵද්ධ 

පයි රීඹරහ භහ හිතනහ. මපි වළභපදනහභ පම් කටයුතු නිළයන 

කය ගළනීභ වහ කදහත් ගී පභන් යුතු කටයුතු කශහ; මදත් 

කටයුතු කයනහ. ඒ කක්කභ, ඳසු ගිඹ කහරපේ  ක්රිඹහත්භක කයපු 

විවිධ කඩිනම් ළඩටවන් පිළිඵත් වන් කශ යුතුයි.  

ඒ මතය, පකොශම-කටුනහඹක මිපපේී  භහර්ග යහඳෘිකඹ, 

පකො ශම, පිටත ටයවුම් භහර්ග යහඳෘිකඹ, පකොශම-භහතය 

මිපපේී  භහර්ග යඳෘිකඹ, ගුන් පතොටුපඳොශල්, යහඹර 

ංර්ධන ළරසුම් වන් කයන්න පුළුන්. සුනහක  

පේදහචකපේදී පීඩහ විඳි ජනතහට මහික  ව ඉඩම් වඳුනහපගන ඒ 

ඉඩම් නිළයන ඔවුන්ට රඵහ දීභ පිළිඵ ව කහර්පේදීත්,  ඉඩම් 

මත්ඳත් කය ගළනීභ වහ කටයුතු රීරීපම්දීත් මප් මභහතයහංලඹ 

පරොකු ගී භරීන් කටයුතු කශහ. දළන්, විඳක්පඹන් ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ පිළිඵ විවිධ මදවස ඉනරිඳත් 

කශහ. තත්ත ලපඹන්භ භවය කරහඳර ිකපඵන ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ තු ඉඩම් පනත් ආකහයඹරීන් 

ජනතහ තු කයපගන ිකපඵනහ. මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 

භහ පම් පිළිඵ ඳළවළනලි රීරීභට පුත්තරභ නස්රික්කඹ ඉරක්ක 

කය ගන්නම්. පුත්තරභ නස්රික්කපේ පවොයට කස කශ ඉඩම් 

ඔ්පු විලහර ප්රභහණයඹක් ිකපඵනහ. ඒ කටයුතු පිළිඵ දළන් මප් 

විපලේ මධහනඹ පඹොමු වී ිකපඵනහ. කක හප  නම් ිකපඵන 

විලහර පිරික්  ඒ ඳශහපත් ඉන්න නිහ පම් ගළටලු වින්න 

ටිකක් මභහරුයි. නමුත් ඒ ගළටලුට මපි විඳුම් රඵහ නඹ යුතුයි.  

පවක්ටර් පකොබ්ඵෆකඩු ශ්රීභතහණයන් ඉතහභ ඳවි 

පච්තනහපන් යුතු ඳනතක් පගනළල්රහ, ''යන් ඳවුම්'' තු 
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භහගම්රට මයිිකපරහ ිකබුණු ඉඩම් -කංගරන්පත් භහගම්රට 

මයිික පරහ ිකබුණු ඉඩම්- ජනතහ තු රීරීභ වහ භහජහදී 

පිඹයක්, භහනහදී පිඹයක් තළබුහ. නමුත් ඒ කටයුතු  

ක්රිඹහත්භක රීරීපම්දී මප් ක්රභපේදපේ  ඹම් ඹම් ඳයසඳයකහ  

ිකපඵන ඵ ඳළවළනලි වුණයහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යහජය තභිකතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි පදකක කහරඹක් 

ිකපඵනහ.  

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ඉඩම් ම්ඵන්ධපඹන් ිකපඵන පම්  ගළටලු වින පර 

කහරඹක් ිකසපේ ඉල්ලීම් කයනහ. ඒ ඉල්ලීම් පිළිඵ ඳරීක්හ 

කය ඵරහ,  භළනුභක් කයරහ, යජපේ තක්පේරුකරු භහර්ගපඹන් 

තක්පේරු  කයරහ ඒ ඉඩම් භුක්ික විඳින මඹට නිළයන ඵරඳඹක් 

රඵහ දීභ වහ ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහ කටයුතු කශ 

යුතු නහ. පභහි කක් පිඹයක් ලපඹන් මිකගරු 

ජනහිපඳිකතුභහත්, ගරු මගභළිකතුභහත්, මප් විඹ බහය 

මභහතයතුභහත් ඒකහඵද්ධ පරහ 29 පනි දහ පභභ ජනතහට ඔ්පු 

ප්රදහනඹ රීරීභට කටයුතු කයරහ ිකපඵනහ.  

ජනතහ ශඟ ිකපඵන භවය ඉඩම් ඵරඳර  නීතයහනුූලර  

ඵ පිළිඵ ගළටලු මඳට හර්තහ පරහ ිකපඵනහ. ඒ නිහ,  

වළපභ ටභ පිළිගත වළරී, ඕනෆභ ආඹතනඹකට පිළිගත වළරී, 

ඵළංකුරීන් ණයඹක් රඵහ ගත වළරී න්න්නක්කය ඔ්පුක් පම් 

ඉඩම්රට රඵහ පදන්න මප් මභහතයහංලඹ වින්න්  විිප විධහන 

කස කයක න් ඳිකනහ. කහරඹක් ිකසපේ කයන රද  ඉල්ලීභක 

ප්රිකපරඹක් භත තභයි මපි පම් කටයුතු ක්රිඹහත්භක කය පගන 

ඹන්පන්.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යපේ  උහවිර ඵළලුපොත්, 

ළඩිපුයභ ිකපඵන්පන් ඉඩම් නඩු.  

හිය පගල්ර න්ටින මඹපගන් ළඩි ප්රභහණයඹක්  ඉඩභක්, 

පකොස ගවක් පව  කපවභ නළත්නම් භහයිපම් ප්රලසනඹක් භත තික 

වුණු ආයවුරක් නිහ න්යගතවන්. ඉඩම් ආයහවුල් නගින් නගට ඹහභ 

මභ රීරීභ වහ ඒහපේ ජනිකක තත්ත්ඹන් -නීිකභඹ මයිිකඹ- 

ගළන පොඹහ ඵරහ කටයුතු රීරීභට ඉඩම් නියවුල් රීරීපම් භූපග ලීඹ 

යහඳෘිකඹක් වයවහ මපි කටයුතු කයපගන ඹනහ. ඒ මනු  

ඉතහභත් කඩිනක න් පම් ඉඩම් ආයහවුල් වහ විඳුම් රඵහ 

පදන්නට මඳට පුළුන් පයි රීඹරහ  ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ.   

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහයණයහ යහශිඹක් පිළිඵ 

කථහ කයන්නට ිකබුණයත් භප  කථහ මන් රීරීභට 

ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ. ඉඩම් මභහතයහංලපේ බහඳිකතුභහ, ඉඩම් 

මභහතයහංලපේ පල්කම් ආචහර්ඹ මයි.කච්.පක්. භවහනහභ භවතහ, 

මිකපර්ක පල්කම්රුන්, විඹ බහය ආඹතන ප්රධහනීන්, ඉඩම් 

පකොභහරිස ජනයහල්තුභහ, ඉඩම් නියවුල් රීරීපම් පකොභහරිස 

ජනයහල්තුභහ, ක නුම්ඳිකතුභහ තතුළු වකහය ක නුම්ඳිකරුන්, ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහපේ පල්කම්තුභහ, මධයක් 

භණ්ඩරඹ තතුළු නිරධහරින් නින් කශභනහකහරිත්ඹරීන් යුතු 

පම් යපේ ඉඩම් හික  න්ඹලු පදනහට නීතයනුූලර ඵරඳඹක් රඵහ 

පදන්නට කටයුතු කයනහ. ඉඩම් ගළටලු විහ ගළනීභට කළඳ පන 

පම් වළභ පදනහටභ භවජන නිපඹ ජිතපඹක් විිපඹට භහ සතුිකන්ත 

න ඵ වන් කයක න් භප  කථහ මන් කයනහ.   

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟට, ගරු රිඹහනි විපේවික්රභ භන්ත්රීතුක ඹ. ඔඵතුක ඹට 

විනහඩි 26ක කහරඹක් ිකපඵනහ. 

 

[ම.බහ. 4.01] 
 

ගු ශ්රියළනි විනේවික්රම මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විපලේපඹන්භ භට පම් 

මසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධපඹන් සතුිකන්ත පනහ. මද දපේ 

මභහතයහංල පදකක ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහට ගළපනනහ. 

ිකයය ංර්ධන වහ නජීවී මභහතයහංලපේත්, ඉඩම් 

මභහතයහංලපේත් විඹන් පිළිඵ කථහ කයන්නට භහ 

ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භූක ඹ රීඹන ංකල්ඳඹත් 

භඟ තභයි පම් යපේ වළභ විනහලඹක්භ න්ද්ධ වුපණ්. කහරඹක් 

විපද්ශීඹ ආක්රභණයරට රක් වුපණ් පම් යපේ භූක ඹයි. ඉන් ඳසු 

කල්ටීටීඊ සතහදීන් ටන් කපශේත් පම් යපේ භූක ඹ ම්ඵන්ධයි. 

පරහකට මවපගන ඉන්න විටත් කනගහටුක් තික පනහ,  මද 

මප් යපේ පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේ න්ටින භන්ත්රීරුනුත් පම් භූක ඹ 

ගළන තභයි ටන් කයන්පන්; මයගශ කයන්පන්.  

මද පම් යට ඹම්රීන් ප්රජහතන්හදී ප්රහවඹකට තවිල්රහ 

ිකපඵනහ. යපේ ඉඩම් ගළටලු විහපගන ඹන මසථහක, 

මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහ වජීනඹ තික කයන්නට කටයුතු කයන 

මසථහක මද නන පුත් ඳතක ඳශවී ිකපඵන ලිපිඹක් භභ 

දළක්කහ. භභ මද උපද් ඳත්තයඹ රීඹන විට දළක්කහ, "උතුරු 

නළ පඟනහිය පපවය විවහය වදනහට උතුරු  බහ විරුද්ධයි. 

පඹ ජනහ ළඩි ඡන්දපඹන් ම්භතයි" ඹන ශීර්ඹ ඹටපත් ිකපඵන 

හර්තහක්. න්ංවරද, පදභශද, මුසලිම්ද, කපවභ නළත්නම් පනත් 

ජන ර්ගඹක්ද රීඹන කහයණයඹ පනොරකහ යපේ ඹම්රීන් 

කකඟතහක්, වජීනඹක් තික කයන්නට වදන මසථහක 

පද්ලඳහරනඥඹන් වළටිඹට තමුන්නහන්පේරහ න්ඹලුපදනහපගන්භ 

භහ ඉල්රහ න්ටිනහ, ජනතහප  න්ත් තුශ ජයඹ පුයන්පන් 

නළික, ජයඹ තදුයටත් ඳළරඳනඹම් කයන්පන් නළික ඒ මඹට 

කකට ජිත් පන්න හුරු කයමු රීඹරහ. න්ංවර ජනතහට පදභශ 

ජනතහත් භඟ ප්රලසනඹක් නළවළ. මපි කක ංසකෘිකඹක ඉන්න 

මඹ. මම්ඳහපර් ිකපඵනහ, පරොකු පක විරක්. මපිත් පම් පක විරට 

ගිහින් ළඳුම් පිඳුම් කයනහ. මප් විභධයගත මුදල්ලිනුත් මපි ඒ 

පක විරට ල්ලි පදනහ. මපි ඒ විිපඹට කටයුතු කයන විට උතුරු 

ඳශහත් බහ රීඹනහ,  උතුරු - නළ පඟනහිය පපවය විවහය 

වදන්න කඳහ, ඒකට විරුද්ධයි රීඹරහ. 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2016.11.25පනි නන 

"රංකහදීඳ" ඳපේ "උතුරු නළ පඟනහිය පපවය විවහය වදනහට 

උතුරු බහ විරුද්ධයි. පඹ ජනහ ළඩි ඡන්දපඹන් ම්භතයි" 

ඹන ශීර්ඹ ඹටපත් ිකපඵන හර්තහ භභ වභළගත* කයනහ. 

පම් යපේ හභඹ තික පේහ! යි රීඹහ වළභ පභොපවොපත්භ 

ප්රහර්ථනහ කයන පකපනක් විිපඹට භභ නම් පභළනි ක්රිඹහදහභඹන් 

කදහත් මනුභත කයන්පන් නළවළ. භහ යුද්ධ කහරපේ, ඒ යුද්ධඹ 

1229 1230 

————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

ිකබුණු ගභක කුඩහ මිපපේ න්ට  වළදුණු ළඩුණු පකපනක්, භභ. 

න්ංවර ක නිවහටත්, පදභශ ක නිවහටත්, මුසලිම් ක නිවහටත් යුද්ධපේ 

ආදීන කක පේ දළනුණයහ; කයින් කවුරුත් දුක් වින්දහ. කභ නිහ 

නළත  කන් තත්ත්ඹක් තික පනොපේහ! යි රීඹහ මඳ ප්රහර්ථනහ 

කයනහ. කන් තත්ත්ඹක් ඹළි තික පනොන්න ඉලිඹරීන්              

පව  කටයුතු පනොරීරීපම් ගී භක් පම් ඳහර්ලිපම්න්තු                   

-වවස්ථාදාෙකෙ-  නිපෙෝජනෙ ක න මන්ත්රීවරු  මන්ත්රීවයනෙන් 

න මඳ වළපභ ටභ ිකපඵන ඵත් භහ විපලේපඹන්භ න්හිඳත් 

කයන්න කළභළිකයි.  

විපද්ශිකඹන්ට ඉඩම් රඵහ ගන්න මය රඵහදී ිකපඵන නිහ 

පම් න විට  යපේ ඉඩම් මයිිකඹට, ඉඩම් හික කභට විලහර 

ඵරඳෆභක්  තික පක න් ිකපඵන ඵ හසුපද් නහනහඹක්කහය මප් 

පජයසා භන්ත්රීතුභහත් ප්රකහල කශහ. දකුපණ් පයශඵඩ කරහඳර 

ඉඩම් විපද්ශිකඹන් වින්න් ක රදී පගන ඔවුන් ඒහපේ ඹම් ඹම් 

කටයුතු කයන ඵ භට දළනගන්න රළබුණයහ. මඳට ඉතහභ පුංචි යටක් 

ිකපඵන්පන්. පම් ඉඩම් ප්රභහණයඹ ක ර දී ගළනීභට, ඳළරීභට පව  

විී ීමභට විපද්ශිකඹන්ට දීරහ ිකපඵන පම් මයඹ නළළත්විඹ 

යුතුයි රීඹහ භහ පම් ගරු බහට පඹ ජනහ කයනහ.  

මපනක් කහයණයඹ තභයි, පම් ූලට පල්ඛ්න කස රීරීභ. පම් 

ගළන මප් යහජය තභිකතුභහත් ප්රකහල කශහ. ූලට පල්ඛ්න 

ළඩිපඹන්භ කස කයන්පන් ඉඩම්රටයි. පම් ගළන කථහ කයන 

පකොට විපලේපඹන්භ පභන්න පම් කහයණයඹත් භහ  වන් කයන්න 

ඕනෆ. පම් දසර මම්ඳහය නගයපේ ආණ්ඩුපේ නිහ යහඳෘිකඹ 

ක්රිඹහත්භක කයන්න විිපඹක් නළවළ. ම්භන්තුපයයි ප්රහපද්ශීඹ 

පල්කම්,  මම්ඳහපර් නගම්පුය ප්රපද්ලපේ ඉඩම්රට ඉඩම් ඵරඳ 

දීරහ. දළන් ඒ මඹ පම් පගල් වදන කක නතය ක ය ිකපඵනහ.  

ප්රහ පද්ශීඹ පල්කම්තුක ඹ විත්ිකකහයපඹක් කයරහ, වමුදහත් 

විත්ිකකහයපඹ  කයරහ නඩුක් දභහ ිකපඵනහ. මම්ඳහපර්, 

පඳොතුවිල් ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහපේ තත්ත්ඹත් ඒ හප භ 

තභයි. පම්හ පකොපවන් දීපු ඵරඳද දන්පන් නළවළ. රහහුගර 

ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහඹට පඳොතුවිල් ප්රහ පද්ශීඹ පල්කම් 

පකොේාහපඹන් ඵරඳ දීරහ ිකපඵනහ. පභළනි ූලට පල්ඛ්න 

වදහපගන ඉඩම් ජහහයපම් පඹපදන ජහහයම්කරුන් පම් යපේ 

ඉන්නහ. 

 මම්ඳහය නස්රික්කපේ ිකපඵන  තෘණය භූක  ම්ඵන්ධපඹනුත් 

විලහර ගළටලුක් භතු පරහ ිකපඵනහ. පදභශ ජනතහත්, න්ංවර 

ජනතහත්, මුසලිම් ජනතහත් රීඹන තුන් පගොල්රභ කකට ජීත් 

න පභභ නස්රික්කපේ තෘණය භූක  ටික පඵදහ ගන්න ඵළරි භවහ 

මයගශඹක් තික පරහ ිකපඵනහ. තභ තභන්ට ිකපඵන මයිිකපේ 

සීභහ වඳුනහ පනොපගන, දළඩි තණ්වහ ඉසභතු කයපගන, පුළුන් 

තයම් ඉඩම් මල්රහගන්න ඹහභ නිහ තික වුණු ප්රිකපර තභයි පම්හ. 

පම් යපේ ආපඹත් පභොනහ පව  කරඵරඹක් තික පනහ නම් 

තික න්පන් පම් ඉඩම් නිහ තභයි. කභ නිහ මපි පම් යපේ ිකපඵන  

පම් ප්රලසන ටික විහ ගන්නට කටයුතු කයන්නට ඕනෆ.  මඳ 

ඉල්රන ඉඩම්ර ප්රභහණයපේ ඹම්රීන් සීභහක් ිකපඵන්නට ඕනෆ. 

මඳ පම් යපේ මනහගත ඳයම්ඳයහ පනුපන් ඉඩම් ඉිකරි 

කයන්නට ඕනෆ. පම් හකච්ඡහ කයන විිපඹට, පම් ඉල්ලීම් කයන 

විිපඹට පම් යපේභ ඉඩම් වළපභ භ ඳහවිච්චි කය ිකපඵනහ. ඒක 

පන්න ඵළවළ. ඉඩම් ඹම්රීන් ප්රභහණයඹක් තභයි මඳට ඳහවිච්චි 

කයන්න පුළුන් පන්පන්.  

යජ පේ ඉඩම් නම් න්ඹඹට 82ක් විතය තභයි ිකපඵන්පන්. දළන් 

නම් යජපේ ඉඩම් නළික තික. ඒ කහරපේ ඉඩම් ිකබුණයහට, දළන් 

පගොඩක් ඳයහදීම් කපවභ කය ිකපඵනහ පන්. නමුත්, කභ ඉඩම් 

යජපේ මයිිකඹ ිකඹහපගන තභයි දීරහ ිකපඵන්පන්. ගරු 

තභිකතුභනි, මප් යපේ ිකපඵන ඉඩම් කශභනහකයණයඹ රීරීභට 

මඳ විපලේපඹන්භ පිඹය ගන්නට ඕනෆ. නළත්නම් ක නිසුන්ප  

පම් තණ්වහ, ආලහ නිහ පම් ප්රලසනඹ පකොතළනින් මන් පයිද 

රීඹහ මඳට රීඹන්න ඵළවළ.  

ඳසුගිඹ ආණ්ඩු කහරඹ තුශ නිහ වදන්න ඉඩම් දීරහ මපි 

ංර්ධනඹට විලහර ලපඹන් දහඹක වුණයහ. ඒ මනු භහින්ද 

යහජඳක් හිටපු ජනහිපඳිකතුභහප  ආණ්ඩුපේ ළඩ පිළිපශ 

ඉනරිඹට පගන ඹන්න මපි පගොඩක් ළඩ කශහ. කශභනහකයණයඹක් 

නළික නිහ වදපු නිහ ඳහයල් වදහ මන් කයන්න, විදුලිඹ, 

ජරඹ ළනි මනිකුත් ඹටිතර ඳවසුකම් දීරහ පම් කටයුතු මන් 

කය ගන්න පනොවළරී වුණයහ. ඳනංචි පනොවී ිකබ ඉඩම් පඵොපවොභඹක 

පම් නපකොට ජනතහ ඳනංචි පරහ මන්. නමුත්, ත ටිකක් 

ිකපඵනහ. ඒ ඉඩම්ර ගහ බිම් පනභ පිහිටුන්න කටයුතු 

කයන කක පවොයි රීඹන පඹ ජනහ භහ පගපනනහ. 

ඉඩම් කහර්ඹ ංග්රවඹ ඹටපත් ඉඩම් පකොභහරිසතුභහ භලින් 

රඵහ පදන ඵරඳ කහන්තහන්ට ිකපඵන භහනහත්භතහපේ 

මයිිකඹ උල්රංඝනඹ කයක න් තභයි රඵහ පදන්පන්. වත්න 

උඳපල්ඛ්නපඹන් ඒ ඉඩම්ර මයිිකඹ ඹන්පන් පිරික ඹහට. පම් 

තත්ත්ඹ නළික කයන්න මපි ඒ කහරපේත් පඹ ජනහ කයරහ 

ිකබුණයහ. 

 
ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ඳනත ංපල ධනඹ කයන්න මපි කටයුතු කය පගන 

ඹනහ. ඒ තුළින් ඒ මභහනතහ නළික කයන්න පුළුන්. 
 

ගු ශ්රියළනි විනේවික්රම මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

පඵොපවොභ සතුිකයි, තභිකතුභනි. ඒක පම් යපේ න්ඹලුභ 

කහන්තහන් රඵන ජඹග්රවණයඹක්. ඒ පනුපන් භභ ඔඵතුභහට 

සතුිකන්ත නහ. මප් ආණ්ඩු ිකපඹද්නත් මපි පම් පඹ ජනහ 

පගනහහ. නමුත්, ඒ ළඩඹ කයන්න ඵළරි වුණයහ. දළන් පව  ඒ පදඹ 

න්දුන කක පිළිඵ භහ පගොඩක් තුටු නහ.  

පම් නපකොට යජපේ ඉඩම් ිකපඵන ඳශහත්ර විලහර 

ගළටලුක් භතු වී ිකපඵනහ. ඉඩම් කහර්ඹ ංග්රවපේ 

කහන්තහන්ප  මයිිකඹ මහික  කයරහ ිකබුණයහ හප භ 

උඳපල්ඛ්නඹ මනුත් කඹ කපේභ නහ. ගම් ඳශහතකත් නළික, 

භවය පරහට පම්  යපේත් නළික පකපනකුට තභයි භවය 

ඉඩම්ර මයිිකඹ ඹන්පන්. උඳපල්ඛ්නඹ මනු ළඩිභල් දරුහට 

ඉඩපම් මයිිකඹ හික නහ. ඒ නිහ පම් පද්ඳශ භුක්ික විඳික න්, ඉඩභ 

ංර්ධනඹ කයක න් පද්ඳපශේ ඉන්න පකනහට මයිිකඹ රඵහ ගත 

වළරී ක්රභපේදඹක් ළකන්ඹ යුතු නහ. කපවභ නළික මසථහර 

විලහර ප්රලසන භතු පරහ පිට ඳශහත්ර න්ටි පව දයපඹ  තවිල්රහ 

පද්ඳශ විකුණයහ පකොපවොභ වරි මත ඹට ල්ලි ටික ගන්නහ. වළභ 

දහභ දුක් විපගන ඒ ඉඩපම් ඳනංචි පරහ න්ටි භනුසඹහ කළිඹට 

දභනහ. නීිකපේ ිකපඵන පභළනි මඩු ඳහඩු  ර්තභහනඹට 

ගළශපඳන විිපඹට පනස කශ යුතු නහ.  

 ඉඩම් ම්ඵන්ධපඹන් කථහ කයද්න පම් යපේ ඉන්න වළභ ජන 

පකොටකටභ තභන්ට ජීත් න්න ඉඩභක්, ගහ කය ගන්න ගහ 

බිභක් ිකබිඹ යුතුඹ රීඹන මයිිකඹ මපි පිළිගන්නහ. වළඵළයි, න්නි 

නස්රික්කපේ ඳනංචි න්ංවර ජනතහට ඹන්න රීඹනහ මපි දළක්කහ. 

වළඵළයි, මප් යපේ මද උතුරු නළ පඟනහිය ඳශහත්ර ඳන්ල්, 

පපවය විවහය වදන්න කඳහ රීඹරහ තර්ජනඹ කයන පකොට මනික් 

ඳශහත්ලින් පදභශ ක නිසසුන්ට, මුසලිම් ක නිසසුන්ට ඹන්න 
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රීඹරහ කවුරු වරි රීේපොත්, ඒක හධහයණයද? උතුරු නළ පඟනහිය 

ඳශහත්ර න්ංවර පඵෞද්ධ විලහර  පිරික් ඉන්නහ. බුදුන් ළඩි 

දීඝහපිඹ තතුළු ඉඳළයණි න්ද්ධසථහන ළඩිපුයභ ිකපඵන්පන් භහ 

ජීත් න මම්ඳහය නස්රික්කපේයි. ඉිකන් පභළනි පද්ල් භව 

පඳොපශො උහුරන්පන් නළික මහධහයණයඹන් වළටිඹටයි භභ  

දරීන්පන්.  පම් තත්ත්ඹක් ඹලි උතුරු ඳශහත් බහපන් ප්රකහල 

පනොපේහ රීඹහ භහ ප්රහර්ථනඹ කයනහ. ඒ හප භ භභ කභ කථහ 

පවශහ දරීනහ.  

භහ දළන් කයන ප්රකහලඹ පම් ගරු බහපේ න්ටින න්ඹලු 

භන්ත්රීතුභන්රහ පිළිගනියි. මවුරුදු 30ක්, 40ක් ිකසපේ ගහ කශ, 

පවේන් පගොවිතළන් කශ ඉඩම්රට,  යුද්ධඹ මන් වුණයහට ඳසපේ 

නජීවී ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තු ව න ංයක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තුපන් තවිල්රහ භහයිම් ගල් දභහ ගත්තහ. 

මද ඒ ක නිසුන්ට ඹන්න රීඹනහ. වළඵළයි, පම් ක නිසුන්ට පන 

ගහ කයන්න තළනක් නළවළ. ජහහයම් කහයඹන් ගළන පනොපයි, 

භභ කථහ කයන්පන්. ඳසු ගිඹ දසර මම්ඳහය  නගයඹට ශඟ 

හවින්න ප්රපද්ලපේ ක නිසුන් ගිහිල්රහ පවේන් සුද්ද කශහ රීඹරහ දඩ 

ගවරහ ිකබුණයහ.  වළඵළයි, පම්හ මවුරුදු 30- 40ක් ිකසපේ ගහ කයපු 

ගහ බිම්.  

ඊට ඳසු මපි ඒ ම්ඵන්ධපඹන් කථහ කශහ. ඒ ක නිසුන්ප  

මයිිකඹ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් ඳහ තවවුරු කයරහ ිකබුණයහ. ඊට ඳසු න 

ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුපන් ඒ ම්ඵන්ධපඹන් හධහයණයඹ 

ඉටු කයන්නට කටයුතු කශහ. ඒ හප භ පම් භහයිම් ගල් දළමීපම්දී 

ක නිසුන්ප  ළන්රීළිඹත් පම් භහයිභ තතුශට ඹනහ. පම්හප   

තත්ත්ඹන් යට තුශ ඹම් ඹම් තළන්ර තික පරහ ිකපඵනහ. 

පම්හ ප්රහපඹ ගික වින්නට ආණ්ඩුක් විිපඹට ඒ මදහශ  

නිරධහරින්ට උඳපදස පදන්න රීඹන ඉල්ලීභ  භභ කයනහ. 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, මඹ ළඹ පඹ ජනහපේදී ප්රකහල 

වුණයහ, භහදුරු ඔඹ ප්රපද්ලපඹන් යහඳහරික ප්රජහට  ඉඩම් පදන්න 

පඹ ජනහක් ිකපඵන ඵ. ඒක භට පත්පයන  විිපඹට නම් මක්කය 

දව ඵළගින් කක ආපඹ ජකපඹකුට පදන පඹ ජනහක්.  ගරු 

තභිකතුභනි, පම් කහයණයඹ න ජීවි පදඳහර්තපම්න්තුටත්, මද 

කථහ කයන ිකයය ංර්ධනඹටත් ඹන පදකටභ ඵරඳහන 

කහයණයඹක්. භවය විට පම් ඉඩම් භවළලි ඉඩම් පන්නට 

පුළුන්. වළඵළයි, මද පඳොපරොන්නරු නස්රික්කඹ, මම්ඳහය 

නස්රික්කඹ, මනික් ඳළත්පතන් භඩකරපු, මනික් ඳළත්පතන් 

පභොණයයහගර පම් වතය පේටභ ඉන්න ඵළවළ. පභොකද, ප   

තතුශටත් මලි ඳනිනහ. ප  තතුශටත් ල් මලි ඳළනරහ, ක නිසුන් 

පවොඬපඹන් මයපගන භයනහ. තභ භහ පදකක් වුපණ් නළවළ, 

මම්ඳහය  උවන කුභහරිගභ ප්රපද්ලපේ පගදය තතුශට ගිහිල්රහ තභයි 

මලිඹහ ක නිවහ ගත්පත්. 

 පම් යපේ  පභච්චය ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ිකපඵනහ. භහදුරු ඔඹ 

යක්ෂිතඹ රීඹන්පන් ල් මලි දවස ගණයනක් ජීත්පන 

ප්රපද්ලඹක්. ඒ හප භ පම් යපේ ළඩිභ මලි ගවනඹක් න්ටින 

ඳශහතක්. භභ ංඛ්යහ පල්ඛ්නලින් රීඹන්නම්. 2011          
ංඛ්යහ පල්ඛ්නඹ තභයි තභ ිකපඵන්පන්. ඒ ංඛ්යහ පල්ඛ්නඹට 

මනු 2011 ය පනපකොට භවළලිපේ  මලි 1,751ක්  ඉන්නහ. 

ඹම වහ මනුයහධපුයපේ මලි 1,189යි. කඹ පඳොපරොන්නරුත් 

කක්ක නළ පඟනහියට ම්ඵන්ධ පනහ. දකුණය වහ ඌ ගත්තහභ 

ඌ පභොණයයහගර ඳළත්පතන් 1,086ක  මලි ගවනඹ ම්ඵන්ධ 

පනහ. නළ පඟනහිය 1,573යි. යපේභ මුළු මලි ගවනඹ 5,879ක් 

පනපකොට ඒ ප්රභහණයපඹන් මලි 5,599ක්භ පභන්න පම් පකොටු 

තතුපශේ තභයි  ළරි යන්පන්. ඒ නිහ පම් ප්රපද්ලපේ  ඉඩම් පන 

පද්ල්රට තදුයටත් පඹොදහ ගළනීපම් ප්රලසනඹක් භතු නහ. ඒ 

හප භ තෘණයභූක   පිළිඵ ප්රලසනඹක් ිකපඵනහ.  පම් නපකොට 

ගඹන් තික කයන්පනත් භහදුරුඔඹ. මලි ඉන්පනත් භහදුරුඔඹ.   

රීරි ගඹන් තික කයන මඹ මතයත්, ඒ හප භ න තුන් - ල් 

මලි- මතයත් පම් නිහ විලහර ගළටලු භතු පරහ ිකපඵනහ. පම් 

හප  මසථහක පම්ක පඵොපවොභ ඳරිසපභන්- 

භභ දන්පන් නළවළ, ත මක්කය 20,000ක්  කළි කපශොත් 

මම්ඳහය, පඳොපරොන්නරු, භඩකශපු මනිත් ඳළත්පතන් රහහුගර, 

පඳොතුවිර ඳළත්ත ඒ හප භ පභොණයයහගර, න්ඹමරහණ්ඩු භහයිභ 

ජීත්න ක නිසුන්ට පගල් මතවළය ඹන්න පයි. පම් පනපකොට  

න මලි න්ප  ප්රලසනඹ  පම් යපේ ිකපඵන විලහරතභ ගළටලුක් 

ඵට ඳත් පරහ ිකපඵනහ. ිකයය ංර්ධන ඉරක්ක                            

-Sustainable Development Goals- ශඟහ කයගත  පනොවළරීවීභට, 

නලිඳුකභ පිටුදළී භට පනොවළරීවීභට ප්රධහනභ හධකඹ පරහ 

ිකපඵන්පන් මලින්පගන් න්දුන වහනිඹයි. මද පම් ල් මලි 

ගම්බික රට ළනරහ ගහ බිම් විනහල කයනහ; පගත්ත විනහල 

කයනහ; පගල් ටික කඩනහ;  ජීවිත නළික කයනහ. 

මම්ඳහය නස්රික්කපේ ඳසු ගිඹ භහ 11ට ක නිසසු දවපදපනක් 

භයරහ ිකපඵනහ. වළඵළයි, මම්ඳහය නස්රික්කඹට රඵහපදන්න 

නජීවි මභහතයහංලඹට ම්ඳත් නළවළ. පේභ මලි ගවණයඹක් 

ිකපඵන ඳශහත් විිපඹට මම්ඳහය ප්රපද්ලපේ කටයුතු ඳහරනඹ 

කයන්න ත පේකපඹ  50ක් ඳභණය  ඕනෆ. ඒ හප භ කහර්ඹහර 

පිහිටුවිඹ යුතු ිකපඵනහ. භඩකරපු නස්රික්කපේ ගම්භහන 

රැකගළනීභ වහ ගරපිටගර ගපම් නජීවි කහර්ඹහරඹක් පිහිටුවිඹ 

යුතු ිකපඵනහ. ඒ වහ ම්ඳත් රඵහ දීභට මලයයි. මම්ඳහය, 

භවඔඹ හප භ මක්කයඳත්තු වහ ිකරුක්පක විල් ප්රපද්ල කකතු 

කයරහ මලි ඳහරන ඒකක පිහිටුවිඹ යුතු ිකපඵනහ. පභොකද, 

ඳසුගිඹ කහරපේ මලි ඳහරන ඒකක කකක් පදකක් ප  ිකබුණයහ. 

දළන් ඒහත් ළහිරහ. දළන් කකක්ත් නළවළ. මලින්ට ඕනෆ විිපඹට 

ගම් නනහ, ඕන විිපඹට ගභ විනහල කයනහ, ඕනෆ විිපඹට 

ක නිසුන් භයනහ. පම් මතපර් මලිත් භළපයනහ. භභ ඳශමුපන්භ 

ක නිසසු ගළන හිතන පකපනක්. තුන්ප  මයිිකහන්කම් ගළන 

හිතනහ ප භ මපි ඳශමුපන්භ ක නිසසු ගළන හිතන්නට ඕනෆ. 

විපලේපඹන්භ මඳට මලි-ක නිස ගළටුභ මභ කයන්නට ඵළරි 

වුපණයොත්, මප් යටට ිකයය ංර්ධන ඉරක්කරට ඹන්න 

පුළුන් පයි රීඹරහ භභ හිතන්පන් නළවළ. ඉඩම් ම්ඵන්ධපඹනුත් 

කපවභයි. නලිඳු ඵ නළික කයරහ යපේ ආර්ථික, භහජමතඹ වහ 

ඳහරිරික ලපඹන් තුරනඹක් තික කශත්, විපලේපඹන්භ මඳට 

නජීවි ප්රලසනඹ විහගන්නට පනොවළරී වුපණයොත් පම් යට ඒ 

ිකයය ංර්ධන ඉරක්ක කයහ පගන ඹන්නට වළරී පන්පන් 

නළවළ. ඒ හප භ මප් භවඔඹ ප්රපද්ලඹ, ඳනඹතරහ, 

පදහිමත්තකණ්ඩිඹ හප භ උවන හප  ප්රපද්ලර ගම් 

ටකයපගන විලහර ලපඹන් මලි ගවණය ඳිකනහ. දභන 

ප්රපද්ලඹත් කපවභයි. ඒ හප භ මපනක් ඳළත්පතන් ගත්පතොත් 

භන්තුපර් ප්රපද්ලඹ, පඳොතුවිල් ප්රපද්ලඹ, ඒ හප භ මම්ඳහය 

නස්රික්කපේ ෆභ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහඹකභ භවහ 

තර්ජනඹකට රක්පරහ විලහර විනහලඹක් න්දුපක න් ඹනහ. 

විපලේපඹන්භ ඉඩම් ම්ඵන්ධපඹන් න මිකගරු 

ජනහිපඳිකතුභන්ප  නීරවරිත ළඩ පිළිපශ ක්රිඹහත්භක කයද්දී 

න මලින්පගන් න්දුන වහනිඹට මභතය මපි කළරෆ ළවීභත් 

න්දුකශ යුතු පනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුක ඹනි, ඔඵතුක ඹට ත විනහඩි පදකක කහරඹක් 

ිකපඵනහ. 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

ගු ශ්රියළනි විනේවික්රම මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றசஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ඒ හප භ තුන් පනුපන් තෘණය භූක  වදන්නට ඕනෆ. 

ක නිසුන්ට මලය පද්ල් කයනහ හප භ තුන් පනුපන් ළේ 

වදන්නට ඕනෆ. පම් යපේ ජනතහ ඵරහපඳොපයොත්තු න ඳරින 

ක නිසුන්ටත්, තුන්ටත්, පදපගොල්රන්ටභ ජීත් පන්න පුළුන් 

ඳරියඹක් පගොඩනඟන්නට නම් නින් කශභනහකයණයඹක් කශ 

යුතුඹ රීඹන කහයණයඹ වන් කයක න් භහ නිවඬ පනහ. 

පඵොපවොභ සතුිකයි. මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භප  කථහ 

මතය තුය භභ පුත් ඳතරීන් උපුටහගත් ලිපිඹක් වළන්හඩ් 

හර්තහට තතුශත් රීරීභ වහ බහගත කශහ. කඹට ඉඩ රඵහපදන 

පර ඉල්රහ න්ටිනහ. පඵොපවොභ සතුිකයි. 
 

 
[தற.த. 4.23] 

 

ගු විජයකළ මනශේවහලරන් මශත්මිය (ෂමළ ක යුතු රළජය 

අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர சகஸ்ன் - சறதர் 

அலுல்கள் இரஜரங்க  அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 

Child Affairs) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, இன்த 

கரற அமச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குலறமன 

றரத்றல் சதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கு தொற்கண் 

ணது ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். டக்கு, 

கறக்கறசன கரற தரடர்தரண தறச்சறமணகமப 

டுத்துக்தகரண்டரல், த்த்ம் இடம்ததற்நசதரது 

அறதரதுகரப்தை னங்கள் ணப் தறகடணப்தடுத்ற 

ததரதுக்கபறன் கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டண. லிகரம் 

டக்கறல் தல்னரறக்கக்கரண க்கர் கரறகள் இவ்ரத 

சுவீகரறக்கப்தட்டண. 2009ஆம் ஆண்டு ச ரம் த்த்ம் 

தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டசதரறலும் அன்மந ஆட்சறக் 

கரனத்றல் ததரதுக்கபறன் கரறகள் சலும் 

சுவீகரறக்கப்தட்டண. லிகரம் டக்குப் தகுறறல் 5,000 

க்கர் கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டதுடன் அங்கறதந் வீடுகள், 

ஆனங்கள், ததரதுக் கட்டிடங்கள் ன்தணவும் இடித்துத் 

மட்டரக்கப்தட்டிதந்ண. து தசரந் இடங்கமப 

லபக் மகபறக்குரத சகரரற றழ்த் சசறக் கூட்டமப்தறன் 

தரரலன்ந உதப்தறணர் ரம சசணரறரஜர அர்கபறன் 

மனமறல் அப்தகுறமச் சசர்ந் 2,000க்கும் சற்தட்சடரர் 

உர் லறன்நத்றல் க்குகமபத் ரக்கல் தசய்றதந்ணர். 

இந் க்கு றசரம மடததற்தந் சச லிகரம் 

டக்குப் தகுறறல் சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகபறலிதந் 

வீடுகள், ஆனங்கள், ததரதுக்கட்டங்கள் ன்தண இடித்துத் 

மட்டரக்கப்தட்டண. இவ்ரத லறக்குப் தைநம்தரண 

தசற்தரடுகள் அங்கு இடம்ததற்நண. 

த்த்ம் தொடிமடந் தறன்,  2015ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்ணர் 

இரடத்றணரறன் தறடிறலிதந் ங்கலமட க்கபறன் 

கரறகமப றடுறப்தது தரடர்தரக ரங்கள் 

சதரரடிக்தகரண்டிதந்சமப அசரங்கம் ரற்நறமக் 

கப்தட்டது. அன்தோனம் ரங்கள் ற்தடுத்ற  ல்னரட்சற 

அசரங்கம் ங்கலமட லி. டக்குப் தறசசத்றல் 5,000 

க்கர் கரறகமப றடுறத்துத் ந்றதக்கறன்நது. அற்கரக 

டக்கு, கறக்கு க்கள் சரர்தறல் இந் அசரங்கத்றற்கு 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். அத்துடன், லி. 

டக்கறசன சலும் ங்கலமட 6,000 க்கர் ணறரர் 

கரறகள் இரடக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் இதக்கறன்நண. 

இந்த் ணறரர் கரறகமபக் கடந்கரன அசரங்கம் 

அத்துலநறப் தறடித்து இன்த 25 தட கரனரகறறட்டது. 

இணரல் இப்தகுறறலிதந்து இடம்ததர்ந் க்கள் தததம் 

இன்ணல்கமப அததறக்கறன்நணர். ணச, இந் 'ல்னரட்சற' 

அசரங்கத்றதெடரக றகுறக் கரறகலம் றடுறக்கப்தட 

சண்டுதன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.     

அசசதரல், கறபறதரச்சற ரட்டத்ம டுத்துக் 

தகரண்டரல், அங்சகத்ள்ப இமலவுப் தறசசம் 25 தட 

கரனரகக் கடற்தமடறணரறன் கட்டுப்தரட்டிலிதக்கறன்நது. 

ஆணரல், இன்த த்த்ம் தொடிமடந்துறட்டது.  அத்சரடு, 

'ல்னரட்சற' அசரங்கம்  2 தட கரனரக ஆட்சற தசய்து 

தகறன்நது.  ஆணரல், ங்கலமட அந் இமலவுப் 

தறசசத்றல் க்கள் இன்ணதொம் லள்குடிசற்நப்தடறல்மன. 

அங்கறதந் 400 குடும்தங்கள் தரடர்ந்தும் 

இமரகத்றசன ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

ணச, அர்கமப லள்குடிசற்நம் தசய்சண்டும். 

அர்கலமட ரழ்ரரம் தரறக்கப்தட்ட றமனறல் 

இதப்தரல், அர்கபது ரழ்ரரத்றற்கு றசகரன 

சண்டும்.   

அத்துடன், கறபறதரச்சற ரட்டத்றசன 15 குடும்தங்கபறன் 

ணறரர் கரறகமப இரடம் தறடித்து மத்றதக்கறன்நது. 

அற்மந றடுறக்கும்தடி ரங்கள் தனதொமந 

சகரரறறதந்சரம். அர்கள் றடுறப்தரகக் கூநறறதந்தும் 

இன்ணதொம் றடுறக்கப்தடறல்மன. அணரல், இன்த அந் 15 

குடும்தங்கலம் ங்கலமட கரறகமபப் ததற்தத்தம்தடி 

ங்கபறடம் தனதொமந அமனந்துறரறகறன்நரர்கள்.  

அதுட்டுல்னரது, அர்கள் இண்டு ரத்றற்கு தொன்ணர் 

தறப்தரஞ்சரன் தறசசத்றசன உண்ரறப் 

சதரரட்டத்றலும் ஈடுதட்டிதந்ரர்கள். 2 ரங்கபரகத் 

தரடர்ந்து அர்கள் உண்ரறப் சதரரட்டத்றல் 

ஈடுதட்டிதந்சமப ங்கலமட றர்க்கட்சறத் மனர் 

அர்கள் அங்சக தசன்நறதந்ரர். அர் அசரங்கத்றடம் சதசற 

இந்க் கரறகமப றடுறத்துத் தரகக் கூநறறதந்தும் 

அர்கள் அந்ப் சதரரட்டத்மக் மகறடறல்மன.  அற்குப் 

தறநகு ன்ணறடம் அர்கள் தரமனசதசறறல் 

தரடர்தைதகரண்டரர்கள்.  அந்சமப ரன், "3 

ரங்கலக்குள் கட்டரம் அந் இடத்ம உங்கபறடம் 

மகபறப்சதரம்" ன்த அர்கலக்தகரத ரக்குதறமக் 

தகரடுத்றதந்சன்.  தரதுகரப்தை அமச்சறன் தசனரபதடன் 

தரடர்தைதகரண்ட தறன்ணர்ரன் ரன் அந் ரக்குதறமக் 

தகரடுத்சன். அடுத் ரம் 8ஆம் றகற அந்  3 ர 

கரனல்மன தொடிமடகறன்நது. இற்குள் இந் 15 

குடும்தங்கபறன் கரறகமப இந் 'ல்னரட்சற' 

அசரங்கரணது அர்கபறடம் எப்தமடக்கசண்டும். அந்க் 

குடும்தத்ர்கபறன் ததர்கமப  யன்சரட் அநறக்மகறல் 

*சசர்த்துக்தகரள்லரத சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

அசசதரல், ங்கலமட லி. டக்குப் தறசசத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல், அங்சக 6,000 க்கர் கரறகள் 

இன்ணதொம் இரடத்றணர் சதொள்பண. அங்குள்ப 

ஆனங்கள், சரனங்கள், தள்பறரசல்கள் இன்தம் 

தட்டப்தட்ட றமனறல் கரப்தடுகறன்நண. ங்கலமட 

றழ் க்கள் ஆனங்கலக்குச் தசன்த றபக்சகற்ந தொடிர 

றமனறலும் றதட தொடிர றமனறலும் இதக்கறன்நரர்கள்.  

அசசமப, ணக்கு தொன்ணர் சதசறறதந் கூட்டு றர்க்கட்சற 

உதப்தறணர் றதற ஸ்ரீரற றசஜறக்கற அர்கள், 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ரங்கள் இணரத்மத் தூண்டுரகவும் டக்கு 

ரகரத்றசன றகரமகமப அமப்தற்குத் மடரக 

இதப்தரகவும் கூநறறதந்ரர்.  ங்கலமட தசரந்க் 

கரறகலக்குச் தசல்ற்கு இர்கள் மட 

றறத்றதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கள் றகரம 

அமப்தற்கு ரங்கள் மட றறத்ரகக் கூதகறன்நரர். 

ரங்கள் ந்றரண இணரத்மத்ம் தூண்டறல்மன; 

மட றறக்கவுறல்மன. ங்கலமட ட ரகரத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல், නහගවිවහයඹ, නහගදීඳඹ, அசசதரல் දමපකොශ 

ඳටුන த்றற்கு தற்கறலிதந்து த்மணசர 

தததம்தரன்மறணத்ர்கள் ந்து றதட்டுப் சதரம 

ரங்கள் து கண்கபரல் கரண்கறன்சநரம். அசசமப 

தரமனக்கரட்சற தோனரகவும் தத்றரறமககள்  தோனரகவும் 

அநறந்துதகரள்கறன்சநரம்.  உங்கலக்கறதக்கறன்ந அறகரம், 

உரறம சதரன்ந அமணத்தும் ங்கலமட சறததரன்ம 

க்கலக்கும் இதக்கறன்நது. அரது, சறங்கப க்கள் ப்தடி 

ரழ்கறன்நரர்கசபர, அசசதரல் தொஸ்லிம், றழ் க்கள் 

டக்கு, கறக்கு, மனகம் உட்தட்ட தறசசங்கபறல் 

ரழ்ற்கு உரறம இதக்கறன்நது. இர்கலக்கு இதக்கறன்ந 

உர்வுகள்சதரல்ரன் ங்கலமட சறததரன்மறண 

க்கலக்கும் இதக்கறன்நண.  

ரழ்ப்தர ரட்டத்றசன  சகரப்தரய், ற, 

தகரடிகரம் ஆகற தகுறகபறல்  ணறரர் கரறகபறல் 

இரடம் குடிதகரண்டிதக்கறன்நது. அசசதரல், 

ல்தட்டித்துமநறசன ல்னங்குபம் தகுறறல் இரடம் 

குடிதகரண்டிதக்கறன்நது. தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல், 

ஆனங்குபம் ரவீர் துறலும் இல்னம், தொள்பறமப ரவீர் 

துறலுறல்னம், அபம்தறல் ரவீர் துறலுறல்னம், கறக்கரடு 

ரவீர் துறலுறல்னம், சரறல் ரவீர் துறலுறல்னம் 

ஆகற இடங்கபறலும் இரடத்றணர் குடிதகரண்டிதக் 

கறன்நணர். இம  கடந் கரனத்றல் றல றடுமனப் 

தைலிகபறன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் இதந்ண.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two more minutes.  
 

ගු විජයකළ මනශේවහලරන් මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர சகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
இம இன்த இரடத்றணரறன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் 

இதக்கறன்நண. அசசதரல், ன்ணரர் ரட்டத்றசன, 

ஆண்டரன்குபம், தண்டிறரறச்சரன்குபம் ன்தண இரடக் 

கட்டுப்தரட்டுக்குள் இதக்கறன்நண. வுணறர ரட்டத்றல், 

ஈச்சங்குபம்  இரடக் கட்டுப்தரட்டில் இதக்கறநது. ணச, 

இந்ப் தறசசங்கள் அமணத்தும் கட்டரரக இந் 

ல்னரட்சற அசரங்கத்றதெடரக றடுறக்கப்தட  

சண்டுதன்த  சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

கடந்கரன அசரங்கம் ஆட்சறறல் இதந்சமப, ரங்கள்  

றர்க்கட்சறறலிதந்துதகரண்டு றழ்த் சசறக் 

கூட்டமப்தறணதடன் இமந்து  ங்கலமட கரறகமப 

றடுறத்துத் தம்தடி லி. டக்கு-தல்லிப்தமப  

துர்க்மகம்ன் ஆனத்றசன உண்ரறப் 

சதரரட்டத்றல்  ஈடுதட்டிதந்சரம். அந்சமபறல், து 

கட்சறறன் மனதம் இன்மந தறதரண ரண்தைறகு 

றல் றக்கறசறங்க அர்கலம் அறல் கனந்துதகரண்டரர். 

அன்த அர், "ரம் ஆட்சறக்கு ந்ரல் லிகரம் 

டக்கறலுள்ப கரறகமப  றடுறப்சதரம்" ன்த  

கூநறறதந்ரர். அதக்குத் றழ் க்கலமட 

தசரல்தனரரத் துங்கள் அமணத்தும் தரறத்ம். ஆமகரல் 

இந்க் கரறகமப தகுறமறல் றழ் க்கபறடம் 

மகபறக்க சண்டுதன்த சகரரறக்மக றடுப்தசரடு, ணது 

*றகுற உமம யன்சரட்டில் சசர்த்துக்தகரள்லரதம் 

ரழ்மத்டன் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

 

*වභළනම්වය මත තබන ද කථළනේ ඉතිරි නකො ව: 
*சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட உமறன் ஞ்சற தகுற: 
*Rest of the speech tabled: 

2015ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் லிகரம் டக்கறல் 2,750 

க்கர் கரறகள் ததரதுக்கபறடம் மகபறக்கப்தட்டண. 

இமணத் தரடர்ந்து தடிப்தடிரக இதும 5,000 க்கர் 

அபறனரண கரறகள் லிகரம் டக்கறல் க்கபறடம் லபக் 

மகபறக்கப்தட்டுள்பண. கறக்கறல் சம்தர் தகுறறல் 800 க்கர் 

அபறனரண கரறகள் க்கபறடம் லபக் மகபறக்கப் 

தட்டுள்பண. இவ்ரத இந் அசரங்கரணது 

ததரதுக்கபறன் கரறகமபப் தடிப்தடிரகக் மகபறத்து 

லள்குடிசற்நத்துக்கரண டடிக்மககமப டுத்துதகறன் 

நசதரறலும் அந்ச் தசற்தரட்டில் ந்றமன கரப்தட்டு 

தகறன்நது. இத்மக ந் றமனரணது து க்கள் 

த்றறல் தததம் அறதப்றம ற்தடுத்றறதக்கறன்நது. 

ரழ்ப்தரத்றல் இடம்ததர்ந் க்கள் து தசரந்க் 

கரறகபறல் லள்குடிசந சண்டுதன்சந றதம்தைகறன்நணர். 

து தர்வீக றனங்கபறல் ரம் தர்வீகரக சற்தகரண்ட 

தரறல்கமப லண்டும் சற்தகரள்ப சண்டுதன்தச 

அர்கபறன் றர்தரர்ப்தரகவுள்பது. ணச, இற்சகற்ந 

டடிக்மககள் டுக்கப்தட சண்டும். றழ்சதசும் க்கபறன் 

லள்குடிசற்நம் தரடர்தறல் சகு ஜணரறதற மத்றரறதரன 

சறநறசசண அர்கலம் ரண்தைறகு தறர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கலம் அக்கமந தகரண்டுள்பணர். 

கடந் தடம் டிசம்தர் ரம் ரழ்ப்தரத்றல் சசற த்ரர் 

றண மதத்றல் தங்சகற்தற்கரக தமகந் சகு 

ஜணரறதற மத்றரறதரன சறநறசசண அர்கள்,  ணது 

அமப்தறன் சதரறல் லிகரம் டக்கறலிதந்து இடம்ததர்ந் 

க்கள் ங்கறத்ள்ப தொகரம்கலக்கு சடிரக றஜஞ்தசய்து 

அர்கபறன் தறச்சறமணகள் குநறத்துக் சகட்டநறந்துடன்,  அந் 

க்கள் அததறக்கும் துன்தங்கமப சடிரகச  

கண்டநறந்ரர். அவ்சமபறல் அந் க்கள் ம்ம தசரந் 

இடங்கபறல் லபக் குடிசற்தரத சகரரறறதந்ணர். 

இமணடுத்து, மடததற்ந த்ரர் றண மதத்றல் 

உமரற்நற சகு ஜணரறதற அர்கள், "இடம்ததர்ந்து 

தொகரம்கபறலுள்ப அமணதம் ஆத ர கரனத்றற்குள் 

லள்குடிசற்நப்தடுரர்கள்" ன்த உதறதரற 

ங்கறறதந்ரர். அற்கரண தொன்தொற்சறகள் டுக்கப் 

தட்டசதரறலும் அமண தொலமரக இன்ணதொம் 

மடதொமநப்தடுத்  தொடிறல்மன. இந் றடம் தரடர்தறல் 

அறக கணம் தசலுத்ற, க்கபறன் கரறகள் லப 

எப்தமடக்கப்தட்டு, அர்கள் தசரந் இடங்கபறல் 

லபக்குடிசற்நப்தடல் சண்டும். 

கடந் ரம் றலிட்டிப் தகுறறல் அமக்கப்தட்ட 150 

வீடுகள் ததரதுக்கபறன் தரமணக்கரகக் 

மகபறக்கப்தட்டண. தொகரம்கபறல் ங்கறத்ள்ப க்கலக்கரக 

இந் வீடுகள் அமக்கப்தட்டசதரறலும் அந் க்கள் தசரந் 

இடங்கபறல் குடிசந றதம்தறமறணரல் தொகரம்கபறல் 

ங்கறத்ள்ப க்கபறன் சதப்தறள்மபகள், தட்டப் தறள்மபகசப 

இந் வீடுகபறல் குடிசதற்குச் சம்றத்றதந்ணர். 

றலிட்டி லன்தறடித்துமநதொகம் இன்ணதொம் றடுறக்கப் 

தடறல்மன. இந்த் துமநதொகத்றலிதந்து தொன்மண 

கரனத்றல் லன்பம் தததபறல் ற்தற தசய்ப்தட்டு 
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ந்து. இமண லபவும் அம்க்கபறடம் மகபறப்ததுடன், 

அப்தகுறறல் அர்கள் லபக்குடிசற்நப்தட்டு அர்கபது 

தரறமன சற்தகரள்ற்சகற்ந எலங்குகலம் தசய்ப்தட 

சண்டும். 30,000க்கு சற்தட்டர்கள் இன்ணதொம் 

தொகரம்கபறல் ங்க மக்கப்தட்டுள்பணர். ணச, இர்கபது 

கரறகள் றடுறக்கப்தட்டு அடிப்தமட சறகள் 

தசய்துதகரடுக்கப்தடுசரடு, அர்கபறன் லள்குடிசற்நத் 

மத்ம் துரறப்தடுத் சண்டும். 

கறபறதரச்சறறல் இமலவுப் தகுறறல் ங்கறறதந்து 

லன்தறடிக்க அதறக்க சண்டுதன்த அப்தகுற லணர்கள் 

சகரரறக்மக றடுத்து தகறன்நணர். ற்சதரது சறதத்லறல் 

ங்கறறதந்து லன்தறடித்துதம் இர்கள் து தசரந் 

இடரண இமலறல் ங்கறறதந்து லன்தறடிக்க 

றதம்தைகறன்நணர். இற்கரண அதறறமண கடற்தமடறணர் 

ங்கறறதந்சதரறலும் அந் மடதொமந இன்ணதொம் 

தறன்தற்நப்தடறல்மன. ணச, அர்கள் ங்கறறதந்து 

லன்தறடிப்தற்கு உரற டடிக்மக டுக்கப்தட சண்டும். 

கறபறதரச்சற, தொல்மனத்லவு, ரழ்ப்தரம் உட்தட டக்கறல் 

த்த் கரனத்றன்சதரது தததபரசணரர் து தசரந் 

வீடுகள், கரறகமபறட்டு தபறசநறறதந்ணர். இவ்ரத 

தபறரடுகலக்குச் தசன்நர்கபது கரறகமபச் சறனர் 

ஆக்கறறத்துள்பணர். இவ்ரத ஆக்கறறத்துள்ப கரறகள் 

லபவும் தசரந்க்கரர்கபறடம் மகபறக்கப்தடல் சண்டும். 

ஆணரல், இந் றடத்றல் இலதநறறமன கரப்தட்டு 

தகறன்நது. ற்சதரது இற்கரண சட்டம் அதொலுக்குக் 

தகரண்டுப்தட்டமறணரல் அற்கறங்க சட்ட 

டடிக்மககள் டுக்கப்தட்டு கரறகமப உரறர்கபறடம் 

ங்குற்கு டடிக்மககள்  டுக்கப்தட சண்டும். 

தரறக்கப்தட்ட க்கமப தரடர்ந்தும் தரறப்தைக்கமப 

சந்றப்தற்கு அதறக்க தொடிரது. 

கடந் ஆட்சறக் கரனத்றல் க்கபறன் கரறகமப லப 

எப்தமடக்கர அசரங்கம், அறதரதுகரப்தை னம் ன்ந 

சதரறல் சுவீகரறக்கப்தட்ட க்கபறன் கரறகபறல் க்கரண 

சுகசதரக ரபறமககமப அமத்து. லிகரம் டக்கறல் 

தொன்ணரள் ஜணரறதறக்கு ரபறமக என்தம் அமக்கப்தட்டது. 

து அசரங்கம் தறசற்நமடுத்து றமனமறல் 

ற்சதரது ரற்நம் ற்தடுத்ப்தட்டிதக்கறநது.  
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ගු (ඩලදය) එවහ. සිලනමෝශන් මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) சற. சறசரகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

இன்மநறணம் கரற அமச்சறன் வு தசனவுத் றட்ட 

றறதரதுக்கலடு லரண குலறமன றரத்றல் 

உமரற்தற்குச் சந்ர்ப்தபறத்மக்கு ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். எவ்சரர் இணத்றற்கும் 

ரழ்றடரணது தொக்கறரணது. அறல் சறங்கப க்கள், றழ் 

க்கள், தொஸ்லிம் க்கள் ன்ந சதறல்மன; அமணதக்கும் 

இது ததரதந்தும். றழ் சதசும் றர்கள்,  ற்தம் 

தொஸ்லிம்கபறன் தர்வீகப் தறசசம் டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபரகும். இன்த து இணப்தறச்சறமணறல் தொக்கற 

இடம் தறடித்துள்பது இந்க் கரறப் தறச்சறமண. தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்மப் ததரதத்பறல் இது க்கு றக சரசரண 

ரக்கத்ம ற்தடுத்றறதக்கறன்நது ன்தம இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்சநன்.  தகௌ சறதர் அலுல்கள் 

இரஜரங்க அமச்சர் அர்கள் கூநறதுசதரல் ரழ். 

ரட்டத்றல் தததந்தரமகரண கரறகள் 

றடுறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண; அது உண்ம. ஆணரல், 

தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் 90 சவீரண கரறகள் 

இன்தம றடுறக்கப்தடறல்மன ன்தம தகப கரற 

அமச்சர் அர்கபறன் கணத்துக்கு ரன் தகரண்டு 

றதம்தைகறன்சநன். அறல் குநறப்தரக, கறக்கு 

தொள்பறரய்க்கரலில் அமந்துள்ப ட்டுரகல் தறசசத்றல்  

கடற்தமடறணர் தனரத்கரரக தொகரறட்டு, தகரங்கறநலட் 

சலிகலம் அமத்து,  ண் அமகமபத்ம் அமத்து 

இமண எட்டுதரத்ரகத் மட தசய்ப்தட்ட 

தறசசரகத் ங்கபது கட்டுப்தரட்டின்கலழ் மத்றதக் 

கறநரர்கள். உண்மறல் அது து க்கள் ரழ்ந் தறசசம். 

அம அர்கலக்குரற கரறகள். அந்ப் தறசசத்ம 

றடுறத்துத் சண்டுதன்த தனடமகள் அந் க்கள் 

வீறறசன இநங்கறப் சதரரடிறதக்கறநரர்கள்; ரங்கலம் தன 

டமகள் இந்ப் தரரலன்நத்றல் குநறப்தறட்டிதக் 

கறன்சநரம்.  

அதுட்டுல்ன, இந் ட்டுரகல் தறசசத்ம 

இரடம் ங்கலக்கரகச் சுவீகரறக்க தொற்தட்ட சத்றல் சறன 

சறங்கபப் ததரது க்கமபத்ம் சலணரமச் சசர்ந் சறனமத்ம் 

அமத்துந்து அற்கு உரறம தகரண்டரடிறதந்ரர்கள். 

அர்கமபத்ம் இமத்துக்தகரண்டு அமச் 

சுவீகரறப்தற்கரண டடிக்மகம டுத்றதந்ரர்கள். 

அற்கு இந்க் கரற அமச்சும் துமசதரணது 

ன்ததுரன் கசப்தரண உண்ம. து க்கள் வீற நறல் 

சதரரட்டத்றல் இநங்கற அமத் டுத்றதந்ரர்கள். ன், 

அர்கள் அமத் டுத்ரர்கதபன்தம ரம் தரர்க்க 

சண்டும். கரம், அந்ப் தறசசத்றல் ரலம் 

தததந்தரமகரண றழ் க்கலக்குரற கரறகள் அறசன 

உள்ரங்கப்தட்டிதப்தணரனரகும். இந்ப் தறசசம் 

அர்கலமட ரழ்ரரத்துக்குரற தறசசரகும். இது 

ந்றக்கடல் கபப்தைம் ததரற கடலும் சசரோ்ந் எத தறசசம். 

அர்கலமட லன்தறடித் தரறல், இநரல் தரறல், ன்ணலர் 

லன்தறடித் தரறல் ஆகற தன தரறல்கள் உள்படங்கற எத 

தறசசம். அது அந் க்கபறன் ரழ்ரரத்துக்குரற 

தறசசம் ன்தரல் அம அர்கள் றட்டுக்தகரடுக்கத் 

ரரக இதக்கறல்மன; றட்டுக்தகரடுக்கவும் தொடிர 

றமனறல் இதக்கறன்நரர்கள். அதுட்டுல்ன, தொல்மன 

கத்றல் ரலம் க்கலக்குரற ரழ்றல் தறசசரகவும் 

அது இதக்கறன்நது. தொல்மன கத்ம அண்டித்ள்ப இந் 

தறசசரணது 3,000 - 4,000 குடும்தங்கலக்குரற ரழ்றல் 

தறசசரகும். அறல் எத கடற்தமட தொகரம் அமத்ரணரல் 

அர்கபது றமன ன்ண, ன்ந எத சகள்ற லகறநது. 

இமரன் அர்கலமட றர்ப்தைகலக்கு கரங்கபரக 

அமந்ண. அதுட்டுல்ன, இந் றடம் ரட்ட 

அதறறதத்றக் குலவுக்கு ந்ததரலது ரம் அமத் 

தபறரகச் தசரல்லிறதந்சரம். து க்கபறன் ரழ்றல் 

தறசசத்றல் அப்தடிச் தசய்க்கூடரதன்த ரங்கள் ரட்ட 

அதறறதத்றக் குலக் கூட்டத்றல் எத லர்ரணத்ம டுத்சரம்.  

இந் ட்டுரகல் தறசசரணது தொல்மனத்லவுப் 

தறசசத்றற்குரற சுற்தனர மத்துக்கரண எத 

றமனரகும். அம சுற்தனரத்துமந அமச்சு 

ததரதப்ததடுத்து அங்கு சுற்தனரத்துமநம அதறறதத்ற 

தசய்த்ரக இதந்ரல், ரங்கள் அற்கு ஆவு தற்குத் 

ரரக இதக்கறன்சநரம். இது து க்கபறன் 

ரழ்றசனரடு சம்தந்ப்தட்ட றடம். அங்கு அச கரறகள் 

உள்பண. அந் அச கரறகமப சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

அமச்சு ததரதப்ததடுத்து சுற்தனர மத்ம 

உதரக்குரணரல், ங்கலடன் சசரோ்ந்து லங்கள் தறக்க 
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ந்றதக்கறநலர்கதபன்த உங்கலடன் ரங்கலம் சசரோ்ந்து 

தறக்க தசரம். ஆணரல், லங்கள் தசய்து 

ன்ணதன்நரல், அந்க் கரறகமப து க்கபறடறதந்து 

தநறத்தடுத்சரடு, அங்குள்ப அச கரறகமபத்ம் சசரோ்த்து 

எட்டுதரத்ரகக்  கடற்தமட தொகரதொக்கு ங்க 

தொற்தட்டிதக்கறன்நலர்கள். கடற்தமட தொகரதொக்கரண 

தரதுகரப்தைக்கு கரறகள் சமறல்மனதன்த ரன் 

தசரல்னறல்மன. அறலிதந்து 2 கறசனர லற்நர் தூத்றலுள்ப 

தொள்பறரய்க்கரலில் தரரற தொகரதரன்த 

அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. சலும் றஸ்ரறக்கக்கூடி 2,000  

க்கமக் தகரண்ட எத  தறசசம் அங்குள்பது. அங்கு 

கடற்தமடறணர் தசன்நரல் அற்கு றர்ப்தைகள் 

ப்சதரறல்மன.  

கடற்தநரறல் தல்கமனக்ககதரன்மந உதரக்குரக 

இதந்ரல், அது தொல்மனத்லறல்ரன் அமசண்டுதன்ந 

இன்ததரத றடத்மத்ம் ரங்கள் ரட்ட அதறறதத்றக் 

குலக் கூட்டத்றல் தொன்மத்சரம். அற்கரண அதறத்ம் 

கறமடத்துள்பது. தொல்மன ரட்டத்றல் ட்டுரகல் 

தறசசத்றலுள்ப தொள்பறரய்க்கரல் கறக்கறல் அற்கரக 

எதுக்கறக் தகரடுக்கப்தடசண்டி கரற உள்பது. அந்ப் 

தறசசத்மதரட்டி ங்கலக்கரண சமகள் தன உண்டு. 

சுற்தனரத்துமந மத்துக்கரண தொக்கற தறசசரகவும் து 

ரழ்ரரத்துக்குரற கடல் பதொள்ப தறசசரகவும் து 

க்கலமட ரழ்றலுக்குரற தறசசரகவும் அது 

அமந்துள்பது. அத்துடன், கடற்தநரறல் தல்கமனக்ககம் 

அமக்க சண்டி தறசசரகவும் அது அமந்துள்பது. 

இம ல்னரற்மநத்ம் கக்கறதனடுத்துத்ரன் ரட்ட 

அதறறதத்றக் குலக் கூட்டத்றல் ரங்கள் லர்ரணம் 

டுத்சரம். அவ்ரநரண ங்கபது லர்ரணத்றன் தறன்ணர், 

அங்குள்ப சறங்கப க்கபறல் எதசறனர் அந்க் கரறகமப எத 

சலணரக்கரதக்கு லபபறப்தற்குச் சம்றப்தரகவும் அணரல், 

அமணச் சுவீகரறப்தை - requisition தசய் சண்டும் ன்தம் 

அமச்சமறல் இன்தணரத லர்ரணம்  டுக்கப்தட்டு, அது 

சம்தந்ரக அச அறததக்கு அநறறக்கப்தட்டுள்பது. இது 

றரரணர? இது க்கலக்குரற அசரங்கரக இதந்ரல், 

அங்கு எத தல்கமனக்ககம் அமப்தற்கு அந்க் கரறம 

றட்டுத் சண்டும் அல்னது அங்கு சுற்தனர மத்ம 

அமப்தற்குரற டடிக்மக டுக்க சண்டும். 

அமறடுத்து, அமண இரடத்றற்கு ங்க தொற்தட்டது 

தரரற த. தகப கரற அமச்சர் அர்கசப, இந் 

றடத்றல் லங்கள் தொக்கற கணதடுத்து அடுத் ரட்ட 

அதறறதத்றக் குலக் கூட்டம் டப்தற்கு தொன்ணர் அற்கு எத 

தொற்தப்தைள்பற மக்கும் மகறல் இந்ப் தறச்சறமணமத் 

லர்த்துமக்க சண்டுதன்த ரங்கள் றர்தரர்த்து 

றற்கறன்சநரம். தணன்நரல் தொல்மனத்லவு ரட்டத்றசன இது 

ங்கலக்கு தொக்கற எத தறச்சறமணரக இதந்துதகறன்நது.  

சகப்தரப்தறனவு ன்ந எத எத கறரத்மச 

எட்டுதரத்ரக இரடம் றலங்கறத்ள்பது. க்கபறன் 

அந் அதற உதறக் கரறகள் தன்ணந்சரட்டங்கமபத்ம் 

வீடுகமபத்ம் தகரண்டுள்பண. த்த் கரனத்றல் இரடம் 

அங்கு உள்தமந்து சதரரடிது, த்த்ம் டந்தல்னரம் 

உண்ம. ஆணரல், இரடம் அங்கறதந்து இன்ணதொம் 

தபறசநரல் அந்க் கறரத்ம எட்டுதரத்ரகப் 

தறடித்து மத்றதக்கறன்நது. இதுதற்நற த்மணசர 

டமகள் கமத்துறட்சடரம். ஆணரல், ரதமட கரறலும் 

சகட்தரறல்மன. இதுரன் இங்குள்ப தறச்சறமண. அந் 

இரடம் அங்கறதந்து தபறசநற சுரர் எத கறசனர லோ்ற்நர் 

ள்பற இன்தசரரறடத்றல் தொகரம் அமத்ரல் அந் க்கள் 

து ரழ்ரரங்கமபத் ரச சடிக்தகரள்ரர்கள். 

இன்த அந் க்கபது ரழ்றல் சறமனகூட 

கும்தறறதக்கறன்நது. அந் மகறல் இன்த சகப்தரப்தறனவு 

கறரம் எட்டுதரத்ரகப் தரறக்கப்தட்டுள்பது.  

அடுத்து, அங்குள்ப தைதுக்குடிறதப்தைக் கறரத்றன் 

த்றறல் ஏர் இரட தொகரம் அமக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

2009இல் அங்கறதந் க்கள் த்த்த்றல் சறக்குண்டு அடித்து 

றட்டப்தட்டு தபறசநற தறன் அங்கு தசன்ந 

இரடத்றணர் அந் க்கலக்குச் தசரந்ரண கல்வீடுகள் 

ற்தம் கட்டிடங்கமப ல்னரம் என்நரகச் சசர்த்து இரட 

தொகரம் அமத்றதக்கறன்நர்கள். இரடம் தன டம 

அங்கறதந்து தபறசதரகச் தசரல்லிறதந்து. எத 

டம அம அமணத்தும் அச கரறகள் ன்த தசரல்லி 

அமடரபப்தடுத்ற அற்மநச் சுவீகரறக்க தொற்தட்டது. 

அப்ததரலது க்கள் றண்டுந்து அற்கு றர்ப்தைத் 

தரறறத்ரர்கள். க்கள் த்மண டம றர்ப்தைத் 

தரறறத்ரலும் அர்கள் அமறமடத்ம்சதரது லண்டும் 

இரடம் அந் டடிக்மகறல் இநங்கறறதப்தது 

அவ்பவு அகரண எத கரரறல்ன.    

அசசதரல்ரன் தகரக்கறபரய் தறசசதொம் 

கரப்தடுகறன்நது. இங்கு இது சம்தந்ரக சற்தம் 

சதசப்தட்டது. அரது அங்கறதந்து தொல்மனத்லவு ரழ் 

தர்வீகக் குடிகமப தபறசற்நறறட்டு சற்நறடங்கபறதந்து 

குடிசற்நத்துக்கரக அமத்து ப்தட்ட சறங்கப க்கலக்கு 

கரலி 'ல்' னம் ன்ந சதரர்மறல் அந் க்கபறன் 

தசரந்க் கரறகமபக் தகரடுத்றதக்கறன்நரர்கள். அந்ப் 

தர்வீகக் குடிகபறல் 55 சறங்கபக் குடும்தங்கலம் அடங்கும். 

அந்ச் சறங்கபக் குடும்தங்கலக்குக்கூட அந்க் கரறகமப 

ங்கரல் அங்கு அமத்துப்தட்ட சறங்கபக் 

குடும்தங்கலக்கு ங்கறறதக்கறன்நரர்கள். ரன் அங்கு DCC 

Meeting க்குச் தசன்நசதரது "ன் யறந் ரஜதக்ஷ ர 

உங்கலக்கு இப்தடிச் தசய்ரர்? அந்க் கரறகமப 

உங்கலக்கரது ந்றதக்கனரச!" ன்த அந்ப் தர்வீகச் 

சறங்கபக் குடும்தங்கமபச் சசர்ந்ர்கபறடம் சகட்சடன். 

"அதுவும் அசறசனர தரறரது" ன்த அர்கள் 

தசரன்ணரர்கள். இவ்ரத கரற றடங்கபறல் றகவும் 

சரசரகப் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்றல் இதும 90 வீரண கரறகள் 

றடுறக்கப்தடறல்மன ன்தது உண்மரண றடரகும்.  

இதுட்டுல்ன, Forest Department - ணபத் 

றமக்கபம் க்கபறன் கறரங்கலக்குள் - அர்கள் ரழ்ந் 

கறரங்கலக்குள் ல்மனக் கற்கமபப் சதரட்டு, அது 

ங்கபறன் ல்மனகள் ன்த கரட்டுகறன்நரர்கள். 1972ஆம் 

ஆண்டு அங்கு ல்மனக்கல் டப்தட்டது ன்த ரன் 

றமணக்கறன்சநன். இன்தம் அச ல்மனம 

மத்துக்தகரண்டு அங்கு ல்மனக் கற்கமப டுகறன்நரர்கள். 

இதுவும் எத நரண றடம். சற்த ரங்கள் இது 

சம்தந்ரக சகு ஜணரறதற அர்கபறன் கணத்துக்குக் 

தகரண்டுந்சரம். ணச, ணபப் தறரறவு எத தக்கதொம் 

இரடம் இன்தணரத தக்கதொரக க்கபறன் 

ரழ்றடங்கமபத்ம் கரறகமபத்ம் தறடித்துக்தகரண்டரல் 

அந் க்கள் ங்சக சதரய் ரழ்ரர்கள்? அர்கள் அங்கு 

கரட்டுக்கு டுச தசல்ன சண்டி எத றமனம 

ற்தட்டுள்பது. 

றர்கள் ரலம் தகுறறல் ததௌத் சகரறல் 

அமப்தற்கு ட ரகர சமத உதப்தறணர்கள் - ங்கபது 

அசறல்ரறகள் - றர்ப்தைத் தரறறக்கறன்நரர்கள் ன்ந 

நரண கதத்ம சறனர் தன்தகுறறல் தப்தைகறன்நரர்கள். 
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இது நரண கதத்து. ங்கு சறங்கப க்கள் ரழ்கறநரர்கசபர, 

அங்கு றச்சரக ததௌத் சகரறல்  சம. அசசதரல், 

ங்கு தொஸ்லிம் க்கள் ரழ்கறநரர்கசபர, அங்கு  தள்பறரசல் 

சம. அசசதரல், ங்கு இந்து க்கள் ரழ்கறநரர்கசபர 

அங்கு இந்துக் சகரறல் சம. ங்கு கறநறஸ் க்கள் 

ரலகறன்நரர்கசபர அங்கு கறநறஸ் சரனம் சம. 

ஆணரல், சறங்கப க்கள் எத வீம்கூட ரர ரங்குபம் 

கரறல் எத ததௌத் சகரறமன அமத்ததரலதுரன் 

அர்கள் றர்ப்மதத் தரறறத்றதந்ரர்கள். சறங்கப க்கள் 

எத வீம்கூட ரர இடத்றல், எத ததௌத் சகரறமன 

இரடம் அமத்து; அமத்ரன் அர்கள் றர்த்ரர்கள். 

இங்கு தறமரண கதத்துக்கள் தசரல்னப்தட்டண; அது 

நரணது. வுணறரறல் ததௌத் சகரறல்கள் இதக்கறன்நண. 

ரழ். கரறல் இதக்கறன்ந ததௌத் ரக றகரமரணது, 

றடுமனப் தைலிகள் இதந் கரனத்றல்கூட அறக்கப்தடரல் 

அப்தடிச இதந்து. அது ந்க் கரனத்றலும் 

அறக்கப்தடறல்மன. ரங்கள் ததௌத் க்கலக்கு 

றரணர்கசபர அல்னது இணரறசபர அல்னர். ரங்கள் 

து உரறமகலக்கரகப் சதரரடி,  றடுமன சண்டிறன்ந 

க்கள். இதுரன் உண்ம!  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have to wind up in two minutes. 

 
ගු (ඩලදය) එවහ. සිලනමෝශන් මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) சற. சறசரகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

Sir, I have 17 minutes. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes. You have two more minutes out of that. 

 

ගු (ඩලදය) එවහ. සිලනමෝශන් මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) சற. சறசரகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

Okay. 

சலும், தண்டரன்ணறன் தள்மபர்கலக்கு 

றரகப் சதரர் தைரறந்ரன். அறல் அன் 

சரற்கடிக்கப்தட்டரன். ணறதம், அணது ஞரதகரர்த்ரக 

தள்மபர்கள் எத கல்மன ட்டிதந்ரர்கள். அசசதரல், 

ல்னரபன் ன்ந றழ் ன்ணன் துட்டமகதொத ன்ணணரல் 

சரற்கடிக்கப்தட்டததரலது, அமண றமணவுறதத்ற 

அதரதைத்றல் எத தூதறம றதற, ணக்குப் தறன்ணரல் 

தம் எவ்சரர் அசதம் அற்கு ரறரம 

தசலுத்சண்டுதண உத்றட்டிதந்ரன். தணன்நரல், 

ல்னரபன் 70 றல் சதரரடிணரன். இது எத ரர்லக 

த்த்ம். அந் த்த்த்றல் இமப சதரரபறரண துட்டமகதொத 

தற்நறததற்நரன். து னரத இவ்ரநறதக்க, சதரரறல் 

றழ் க்கலக்கரக றத் வீர்கலக்கும் து றழ் 

உநவுகலக்கும் க்கம் தசலுத்தும் ரபறல், ரங்கள் தௌண 

க்கம் தசலுத்துறல் ன்ண த உள்பது? ணக் 

சகட்கறன்சநன். இமணத் டுப்தது ஏர் அரகரறகரண தசல்! 

இந் ரட்கள் ங்கபது வீர்கலக்குரற ரட்கள்! 

இந்ரட்கபறல் ரம் அர்கலக்கு க்கம் தசலுத்துறல் 

ன்ண த இதக்கறன்நது? ணச, றர்தம் ரட்கபறல் 

து க்கள் ங்கபது உறர் இந் உநவுகலக்கரக 

க்கம் தசலுத்துற்கு அதற ங்கசண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரண்டு, இச்சமதறல் அர்கலக்கு ன்தமட 

க்கத்மத்ம் தரறறத்து, றமடதததகறசநன். ன்நற, 

க்கம். 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Susantha Punchinilame. You have ten 

minutes.  
 

[ම.බහ. 4.45] 
 

ගු  සුවන්ත පුංිකනිනම් මශතළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 

කෂමනළකරණ නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனச - ததரது றர்ரக ற்தம் 

தொகரமத்து தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Public Administration and Management) 
මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳශමුපන්භ ඉඩම් 

මභහතයහංලඹ බහය ගරු තභිකතුභහට භහ පඳොඩි භතක් රීරීභක් 

කයන්න කළභළිකයි. විපලේපඹන්භ මවුරුදු 30ක් ිකසපේ ිකබුණු ඒ 

ගළටුම්කහරී තත්ත්ඹ නිහ ්රිකුණයහභරඹ නස්රික්කපේ පපන 

ජනතහට ඉඩම් ඔ්පු, ඵරඳ ළනි පද්ල් රඵහදීභ, දකුපණ් 

මපනකුත් ඳශහත්රට ඩහ ඉතහ භන්දගහමීයි න්දු පරහ 

ිකපඵන්පන්.  මප් නස්රික්කපේ කන්තපල් සීනි කර්භහන්තලහරහ 

මවුරුදු ගණයනහක් ිකසපේ හ දභහ ිකබීභ මඳට ඵරඳහන කක් 

කහයණයඹක්. ආණ්ඩු ගණයනහක් ඹටපත් ආපඹ ජකඹන් 

ගණයනහක් ආත්, තභ කඹ වරිවළටි ක්රිඹහත්භක පන්පන් නළවළ. 

්රිකුණයහභරඹ නස්රික්කඹ ජහතීන් තුනක් පපන නස්රික්කඹක්. 

පම් කර්භහන්තලහරහ ක්රිඹහත්භක කපශොත්, ඒ වළභ පකපනකුටභ 

පභයින් ප්රිකරහබ රඵහ ගළනීභට වළරීඹහ ිකපඵනහ. ඒ පිළිඵ 

ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයන්න භහ කළභළිකයි. 

පභොකද, පභඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න ඳසු ගිඹ කහරපේ 

ආපඹ ජකඹකු බහය ගත්තහඹ රීඹරහ රීේහ. නමුත් මඳට 

දළපනන්න පදඹක් තභ කහි න්දුන ඵක් පඳපනන්න නළවළ. ඒ 

නිහ ඒ පිළිඵ ඹම් ඳළවළනලි රීරීභක් භහ ගරු තභිකතුභහපගන් 

ඵරහපඳොපයොත්තු නහ.  

ඒ විතයක් පනොපයි. මප් ්රිකුණයහභරඹ නස්රික්කපේ 

කුච්චපේලී, නගයකඩත ළනි ප්රපද්ලර යජපේ ඉඩම් ිකපඵනහ. 

1980 ගණයන්ර පම් ඉඩම් යජඹට ඳයහ පගන ඒහ ංචහයක 

මභහතයහංලඹ ඹටතට ගළේ කයරහ ිකපඵනහ. පම් ඉඩම් ඳයහ 

ගන්නපකොට කදහ ිකබුණු හතහයණයඹ ඹටපත් ඒ ඉඩම්ර 

මයිිකකරුන්ට වරිඹහකහය දළනුම් දීරහ නළවළ, තභන්ප  ඉඩභ 

ඳයහ ගන්නහඹ රීඹරහ. ඒ හප භ ඒ පගොල්රන්පගන් මවරහ 

නළවළ, පම් ඉඩම් ඳයහ ගළනීභට කකඟයිද රීඹරහ. න්නඹක් 

පදනහද, කපවභ නළත්නම් විකල්ඳ ඉඩභක් පදනහද රීඹරහත් ඒ 

මඹ දළනුත් කය නළවළ. කළනි ඉඩම් යහශිඹක් තභත් ිකපඵනහ. 

පම් ඉඩම් ඳයහ ගළනීභ වරිඹහකහය න්දු පනොකශත්, දළන් කහි 

මයිිකඹ ිකපඵන්පන් යජඹටයි. යජඹට මයිිකයි රීේහභ, කක්පක  

Sri Lanka Tourism Development Authority කක තු පන්න 

පුළුන්, කපවභ නළත්නම් පනත් ඹම් ආඹතනඹක් තු පන්න 

පුළුන්. පම් ඉඩම් ම්ඵන්ධපඹන් මවුරුදු ගණයනහක් ිකසපේ 

කවුරුත් වරිඹහකහය පොඹහ ඵළලීභක් පනොකයපු නිහ පම් 

ඉඩම්රට පවොය ඔ්පු වදරහ පනත් මඹට විරීීමභ ළනි විලහර 

ංචහන් න්දු කයරහ ිකපඵනහ. ඒහ මඳයහධ ගණයඹට ගළපනන 

ක්රිඹහන්. පම් කහයණයඹ ම්ඵන්ධපඹන් මපි ප්රහපද්ශීඹ පල්කම්තුභහ 
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වයවහ ඒ මදහශ ආඹතනරට දළනුම් දීරහ ිකපඵනහ; 

පඳොලිසඳිකයඹහට දළනුම් දීරහ ිකපඵනහ. වළඵළයි පම් න තුරු 

පම් පිළිඵ රීන්භ ක්රිඹහභහර්ගඹක් පගන නළවළ.  

භහ පම් කහයණයඹ ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹට පඹොමු 

කයනහ. පම් ඉඩම් ඳයහ ගළනීභ නීතයනුූලර පනොවුණයත්, දළන් 

ඒහ යජඹට ඳයහ පගන ිකපඵනහ නම්, පනඹම් පිරික් වින්න් 

ළරසුම් වගත ඒ ඉඩම්රට යහජ ඔ්පු වදරහ ඒහ විරීීමභ 

ළනි, මකටයුතුකම් කය ිකපඵනහ නම් ඒ පිළිඵ පනභභ 

ඳරීක්ණයඹක් ඳත්හ, ඒ මඹට නින් දඬුම් රඵහ පදන පර 

පඳොලිසඳිකයඹහට පව  ඒහ බහය කටයුතු කයන මඹට දළනුම් 

පදන්න ඕනෆ. ඒ හප භ පම් ඉඩම්, ඒහපේ මයිිකකරුන්ට 

නළත රඵහ පදනහ නම් ඒහ නීතයනුූලර රඵහ පදන්න කටයුතු 

කයන්න ඕනෆ. පම් ඉඩම් ඉතහභ ටිනහ ඉඩම්. පභොකද, මුහුදු තීයඹ 

මද්දය ිකපඵන නිහ ංචහයක කර්භහන්තඹ ළනි කටයුතුරදී පම් 

ඉඩම් විලහර ලපඹන් ප්රපඹ ජනඹට ගන්න පුළුන්. පම් ඉඩම් 

ආපඹ ජකඹන්ට රඵහ දීරහ, ඒ තුළින් ඒ ප්රපද්ලපේ ජනතහට රැී  

යක්හ රඵහ දීභට කටයුතු කයනහ නම් පවොයි රීඹරහ භහ භතක් 

කයන්න කළභළිකයි.  

පම් ම්ඵන්ධපඹන් මපි පොඹහ ඵළලුපේ නළත්නම්,  නගින්-

නගටභ න්දු කයන පභළනි ක්රිඹහකහයකම් තුළින් මප් ඉඩම් ටික 

විනහල පනහ. ඒ තුළින් යජඹටත්, ංචහයක කර්භහන්තඹටත් 

විලහර ඳහඩුක් න්දු පනහ.  

ඒ විතයක් පනොපයි. මප් ප්රපද්ල ගත්තහභ, යජඹට මයිික ඉඩම් 

විලහර ප්රභහණයඹක් මුහුදු තීයණයපේ ව කශපු තීයපේ ිකපඵනහ. 

පම්හ වරිවළටි කශභනහකයණයඹ කපශොත් පම්හයින් නින් 

ප්රපඹ ජන ගන්න පුළුන්. විපලේපඹන්භ ංචහයක කර්භහන්තඹට 

ගළශපඳන ඳරියඹක් හිත ඉඩම් තභයි ඒ ඳශහපත් ිකපඵන්පන්. 

වළඵළයි, ඳරිය ඳද්ධිකඹ විනහල කයන්පන් නළතු, කශපු ඳද්ධිකඹ 

විනහල කයන්පන් නළතු, ඒ ිකපඵන නීික-රීික ඹටපත් සබහ 

ධර්භඹත් රැපකන ඳරින ංචහයක යහඳහයඹ වහ ඒ ඉඩම් පඹොදහ 

ගත යුතුයි. කපේ කපශොත් යටට ආදහඹභත්, ඒ හප භ ඒ ප්රපද්ලපේ 

ජනතහට රැරීඹහ මසථහත් උදහ කය ගළනීභට මසථහ ිකපඵන 

ඵ ගරු තභිකතුභහට භතක් කයන්න කළභළිකයි. ඒ  කටයුතු වහ 

ිකපඵන ඉඩම් ම්ඵන්ධ ඔඵතුභන්රහ දළනුත් කයරහ, ඒ ඉඩම් 

රඵහ පදන්න මඳට පුළුන්.  

විපලේපඹන්භ ්රිකුණයහභර නස්රික්කපේ LRC කකට මඹත් 

ඉඩම් ිකපඵනහ. රීන්නිඹහ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහඹ තුශ 

LRC කක තු ඉඩම් ප්රභහණයඹක් ිකපඵනහ. ඒහටත් පන්පන් 

පභොනහද රීඹන කක වරිකහඹහය කවුරුත් දන්පන් නළවළ. 

කපවභ පනපකොට, ක නිසසු ඒහ මත්ඳත් කය ගන්නහ. කතපකොට 

මය විිපඹටභ LRC කකටත් ඒහපේ නීතයනුූලර මයිිකඹ නළික 

පන්න පුළුන්.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හප භ Sri Lanka 

Railways කකට මඹත් ඉඩම් ිකපඵනහ. භවළලිඹට මඹත් ඉඩම්  

ිකපඵනහ. Forest Department කපක් ඉඩම් ිකපඵනහ. ඒ විිපඹට 

ඉඩම් ර්ග 14ක්-15ක් විතය ්රිකුණයහභරඹ නස්රික්කඹ තුශ 

ිකපඵනහ. පභභ ඉඩම් පම්, පම් ආඹතනරට මයිිකයි රීඹරහ 

මුලින්භ පන් කය ගන්න මඳට පුළුන් නම්, නින් ළරළසභක් 

තතු මප් ප්රපද්ලඹ තුශ කභ ඉඩම් වරිඹහකහය ඳරිවයණයඹ 

රීරීභට වළරීඹහ රළපඵනහ.  

ගරු ඉඩම් තභිකතුභනි, ්රිකුණයහභරඹ නගයපේ යහඹ ආරිත 

ිකපඵන ඉඩම්ලින් ප්රභහණයඹක් ආපඹ ජකඹන්ට රඵහ පදන්න 

ඹනහ රීඹරහ ඳසු ගිඹ කහරපේ රීේහ. යහඹ ආරිත ඒ ඉඩම් රඵහ 

පදන්න ඹනහ රීේහට, නිලසචිත ලපඹන් පභොන පභොන 

ප්රපද්ලලින්ද ඒ ඉඩම් රඵහ පදන්න ඹන්පන් රීඹරහ තභ මපි 

කවුරුත් දන්පන් නළවළ. ඒ නිහ මඳට ඒ ම්ඵන්ධ දළන ගන්න 

පුළුන් නම් පවොයි. කපවභ වුපණයොත් මඳට පුළුන්, ළඩි 

ලපඹන් ඳනංචි පරහ ඉන්න ප්රපද්ලර භවජනතහත් දළනුත් 

කයරහ, භවජන විපය ධඹක් කන්පන් නළික විිපඹට පභොන පභොන 

ප්රපද්ලලින්ද පභභ ඉඩම් නිදවස කයන්පන්  රීඹරහ තීයණයඹ 

කයන්න. පභොකද, භවජන නිපඹ ජිතඹන් ලපඹන් මඳට තභයි 

පම් ප්රලසනරට උත්තය පදන්න පන්පන්. මීට පඳයත් පභළනි 

ක්රිඹහදහභඹක් ්රිකුණයහභරඹ නස්රික්කපේ න්ද්ධ වුණයහ. හම්පර් 

ප්රපද්ලපේ ඉඩම් ගඹක් මත්ඳත් කයපගන ඵරහගහයඹක් ඉන 

කයන්න ගිහින් ප්රලසන යහශිඹක් තික වුණයහ. තභ ඒ ඵරහගහයඹ 

වදරහත් නළවළ. කහිදී පනොපඹක්-පනොපඹක් ප්රලසන භතු වුණයහ. 

භවජන නිපඹ ජිතඹන් ලපඹන් ඒ ඳශහපත් භභ විතයක් 

පනොපයි, මප් විරුද්ධ ඳක්පේ නහඹකතුභහත් ඉන්නහ. 

ඉම්යහන් භවරෂස භන්ත්රීතුභහ ඉන්නහ. මබ්දුල්රහවස භවසරෂස 

භන්ත්රීතුභහ ඉන්නහ. ත භන්ත්රීරුන් ගණයනහක් ඉන්නහ. මපි 

න්ඹලු පදනහභ භවජන නිපඹ ජිතඹන්. මප් ප්රපද්ලපේ භවජන 

නිපඹ ජිතඹන් ජන ර්ග තුනක් ඳභණය නිපඹ ජනඹ කයන නිහ, 

ප්රලසනඹක් නළතු, ජනතහ මප්රහදඹට රක් පනොවී, මප් නස්රික්කඹ 

තුළින් යපේ ංර්ධන ක්රිඹහදහභඹට දහඹක පන්න පුළුන් විිපඹට 

කටයුතු රීරීභ වහ ඒ කටයුතු න්දු රීරීපම්දී මඳත් දළනුත් 

කයනහ නම් පවොයි. කපවභ නළත්නම් ගළටලු තික පන්න 

පුළුන්.  

ඳසුගිඹ කහරරදී ආපඹ ජකපඹ  ආහ. කභ ආපඹ ජකඹන් 

වමු පන්න තභිකරුන් ආහ. ඒ ආපඹ ජකඹන් කනහ රීඹරහ 

යපේ මග්රහභහතයයඹහත් ඒ ප්රපද්ලඹට තවිල්රහ ගිඹහ. නමුත් මපි 

ඒහ දළන ගන්පන් ඳත්තයලින්, ගුන් විදුලිපඹන්. කපවභ 

නළත්නම් රඳහහිනිපඹන් දරීන පදඹක් ඳභණයයි මපි දන්පන්. 

භවජන නිපඹ ජිතඹන් ලපඹන් මපි පම්හ ගළන පභොනත් 

දන්පන් නළවළ. භවජනතහ මපඳන් ඒ ගළන ප්රලසන කයනපකොට, 

මපි  ඒහට උත්තය පදන්න දන්පන්ත් නළවළ. ඒ නිහ භභ ගරු 

තභිකතුභහපගන් විපලේපඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ, මප් ප්රපද්ලපේ 

ඉඩම් පභොනඹම් පව  කටයුත්තකට පදනහ නම්, මප් 

නස්රික්කපේ භවජන නිපඹ ජිතඹන් න මඳ දළනුත් කයරහ ඒ 

කටයුතු  කයන්න රීඹරහ. 

මප් නස්රික්කපේ ිකපඵන පයශ ංයක්ණය 

පදඳහර්තපම්න්තු ළනි ආඹතනරට මඹික ඉඩම් තතුළු ඉඩම් 

බහවිත කය පභොනඹම් පව  කටයුත්තක් කයනහ නම්, ඒ  ිකපඵන 

සහබහවික ඳරියඹ විනහල පනොපන ආකහයඹට කභ ළඩ කටයුතු 

කයන්න රීඹරහ ඉල්ලීභක් කයනහ. මප් නස්රික්කඹ 

ංචහයකඹන් ළඩිපුය ගළපන ප්රපද්ලඹක්. ්රිකුණයහභරඹ 

නස්රික්කපේ නිරහපේලි තතුළු මුහුදු තීයඹ මට ිකපඵන්පන් 

සබහ ධර්භඹට ගළශපඳන ඳරියඹක්. ංචහයකඹන් සබහ 

ධර්භඹත් කක්ක ජීත් පන්න කළභළිකයි. ඒ හප භ, ්රිකුණයහභරඹ 

නස්රික්කපේ පිහිටහ ිකපඵන කශපු ආරිත ප්රපද්ල, න ංයක්ණය 

ප්රපද්ල ආන න්ඹලු ප්රපද්ල ආකර්ීමඹ ප්රපද්ල. ඉිකන් පම්හපේ ඹම් 

කටයුත්තක් කයනහ නම් - 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිපඹ ජය තභිකතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක 

කහරඹක් ිකපඵන්පන්. 

 

ගු  සුවන්ත පුංිකනිනම් මශතළ 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனச) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
පවොයි.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

්රිකුණයහභරඹ නස්රික්කඹ තුශ ඹම් කටයුත්තක් න්දු කයනහ 

නම් කභ ප්රපද්ලපේ සබහ ධර්භඹ විනහල පනොකය, සබහ 

ධර්භඹත් රැකපගන කභ කටයුතු කයන්න  රීඹරහ භභ ඉල්ලීභක් 

කයනහ. ඒ හප භ ගරු තභිකතුභනි, මප් ්රිකුණයහභර 

නස්රික්කපේ පිහිටීභ මනු හභහනයපඹන් ිකපඵන්පන් කඳු, 

තළනිතරහ හප  ප්රපද්ල. මය තිකද, මනයපඹන්ද භභ 

දන්පන් නළවළ, ඒ කඳු කඳරහ භවය තළන්ර ඳස  යහඳහයඹ 

කයපගන ඹනහ. ඒ හප  කටයුතුත් න්ද්ධ පක න් ඳිකනහ. 

ඉිකන්, ඒ කටයුතුත් ම්පර්ණයපඹන්භ නතය පන්න ඕනෆ.   

ඒ ළයන කටයුතු නිහ  මඳට ිකපඵන නඹ උල්ඳත් ටිකත්,  

රළපඵන පවො තුය  ටිකත් නළිකපරහ ඹනහ. විපලේපඹන්භ පම් 

නස්රිකඹ කුගඩු පය ී න් ඵහුර ඉන්න නස්රික්කඹක් නිහ ඒ 

කහයණයඹ පකපයහිත් ගරු තභිකතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයරහ, 

මලය තළන්රට දළනුම් දීරහ, මලය කටයුතු කයන්න රීඹරහ 

ඉල්රහ න්ටිනහ.   

භට කථහ කයන්න විනහඩි දවඹක කහරඹක් රඵහ දීභ පිළිඵ 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභහට  සතුික කයක න් භප  චන 

සල්ඳඹ මන් කයනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභිකතුභනි,  පම් ඉඩම් මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් පිළිඵ 

විහදඹ නිහභ, ඔඵතුභහප  මධහනඹ පඹොමු කයන්න කහයණයඹක් 

රීඹන්නම්. භහ භෆතකදී ඹහඳනපේ කයන රද ංචහයකඹකදී  

ක රුසුවිල් ප්රපද්ලපේදී වඳුනහ ගත්ත පදඹක් ිකපඵනහ. 1960 

දලකපේ ක්රිඹහත්භක පරහ ිකපඵනහ, උගත් ඵහලිකහන්ට - 

කහන්තහන්ට- ඉඩම් රඵහ දීපම් පනභ ළඩ පිළිපශක්. ගරු 

ඩඩ්ලි පේනහනහඹක මගභළිකතුභහ තභයි ඒ කටයුත්ත ආයම්බ 

කයරහ විෘත කයරහ ිකපඵන්පන්.  දළනටත් ඒ ගම්භහනඹ 

ිකපඵනහ. ඉිකන්, භභ ගරු තභිකතුභහපගන් ඉල්රහ න්ටින්න 

කළභළිකයි, ඔඵතුභහප  නහඹකත්ඹ ඹටපත්ත් කළනි යහඳෘිකඹක් 

ඉනරිපේදී ආයම්බ කයන්න රීඹරහ.  

 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒක පඵොපවොභ පවො 

පඹ ජනහක්.  භභ පදන්න පුළුන් උඳරිභ වපඹ ගඹ පදන්නම්, 

ඒ පනුපන්. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පවොයි, පඵොපවොභ සතුිකයි ඔඵතුභහට. 

මීශඟට, ගරු පඹ පවේසයන් භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

 
[தற.த. 4.57] 

 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, கரற 

அமச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண இன்மந குலறமன 

றரத்றல் கனந்துதகரள்மறட்டு கறழ்ச்சறமடகறன் 

சநன். இந் சமபறல் கரற அமச்சர் அர்கலம் இங்கு  

அர்ந்றதப்தரல் அர் து கதத்துக்கமபச் தசறடுத்து, 

குதகறச ணது உமக்குத் ணது உமறன்சதரது தறல் 

தரதன்த றர்தரர்க்கறன்சநன்.  

இனங்மகறசன ற்சதரது சய்ச்சல் ம ணப்தடும் 

கரல்மட பர்ப்தைக்கரண கரறப் தறச்சறமண தததம் 

தறச்சறமணரக இதக்கறன்நது. கடந் 100 தடங்கலக்கும் 

சனரக ட்டக்கபப்தை ரட்டறல் 62 ஆறம் க்கரோ் 

கரறம கரல்மடகலக்கரண சய்ச்சல் மரக க்கள் 

தரறத்து தகறன்நணர். ஆணரல், 1983ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் 

இனக்க சய்ச்சல்ம றசசட ற்தரட்டுச் சட்டத்றன் கலழ் 

இதும இது ர்த்ரணறறல் தறசுரறக்கப்தடறல்மன. 10 

தடங்கலக்கும் சனரக கறக்கு ரகர சமத இது சரர்தரக 

டடிக்மக டுத்துதகறன்நது. இணரல் கரல்மட 

பர்ப்தரபர்கள் தததம் தரறப்தைக்கமப றர்தகரள்கறன்நணர். 

ணச, அம்க்கபறன் னன் கதற சய்ச்சல் மப் தகுற 

ற்தம் அது சரர்ந் தகுறகமப சய்ச்சல் மக்கரண 

தகுறரக ர்த்ரணறறல் தறசுரறப்தற்கு டடிக்மக 

டுக்குரத சண்டிக்தகரள்கறன்சநன்.  

அத்சரடு, ங்கபது ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

சய்ச்சல் மக்தகன்த எதுக்கப்தட்ட தகுறறலும் கரலி 

அதறறதத்ற அறகரசமதறன் கலலள்ப கரறப்தகுறகபறலும் 

ற்தம் ததரறரமண, றனத்டு சதரன்ந தகுறகபறலும் 

அம்தரமந, ததரனன்ணதம ரட்டங்கமபச் சசரோ்ந் 

தததம்தரன்மறண க்கள் அத்துலநறக் குடிசநற தறர்ச் 

தசய்மகறல் ஈடுதட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நணர். இவ்றடம் 

சரர்தரக தன டல்கள் அசரங்க அறதர் கரரறரனத்றணரல் 

கரற அமச்சுக்கு  அதப்தப்தட்டிதக்கறன்நண. இங்கு 

அத்துலநறக் குடிசநறர்கள் தபறசற்நப்தட்டு, அப்தகுற 

சய்ச்சல் மரகப் தறகடணப்தடுத்ப்தடுற்கு அமச்சு 

டடிக்மக டுக்க சண்டுதணக் சகரதகறன்சநன். 

கரலி அதறறதத்றச் சமதத்ம் அணது தகுறறதள் 

இதக்கும் கரறகமப றடுறப்தற்கு டடிக்மக டுப்தரக 

அச அறததக்குத் தரறறத்றதக்கறன்நது. இல்னரறடில், இது 

இப்தகுறறல் தரடர்ந்து இணதொதகமனத் சரற்தறப்தற்கு 

ரய்ப்தரக அமசரடு, ல்னரட்சறமத்ம் தரறத்துறடும் 

ன்தம இந் இடத்றசன கூநறமக்க றதம்தைகறன்சநன்.  

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணரோ் அர்கசப, 

ட்டக்கபப்தை  ரட்டத்றல் கரற உச்சம்தைச் சட்டத்றன் 

கலழ் உதரண LRC க்குரற கரறப்தகுறறல் தன ஊல், 

சரசடிகள் இடம்தததகறன்நண. தொன்தறதந் தொனமச்சர், 

தறற அமச்சர் சதரன்சநரதம் LRC இன் கலழ் தன 

கரறகமபப் ததற்தள்பணர். ட்டக்கபப்தை ரட்ட 

கறரறறட்டி ன்தம் தகுறறல் LRC கரற றற்கப்தட்டுள்பது. 

கறக்குப் தல்கமனக்ககம் தம் தகரடுத்து சுவீகரறத் 

கரறறல் அத்துலநறக் குடிறதப்சதரதக்கு ட்டக்கபப்தை 

ரட்ட LRC உத்றசரகத்ர் துமரக இதக்கறன்நரர். 

ணச ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் LRC க்குரற கரற 

ங்கப்தட்டது சரர்தரக எத றசரமக்குலம ற்தடுத்ற 

இனஞ்சம், ஊல்  சற்தகரண்ட அறகரரறகலக்கு றரக 

டடிக்மக டுக்கசண்டுதன்த அன்தரகக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் ரகமப் தறசசத்றல் 

றட்டறட்டு தபறரட்ட க்கமபக் குடிசற்தற்கு 

கறக்கு ரகர கரற ஆமரபர் டடிக்மக 

சற்தகரண்டு தகறன்நரர். 250 சதம தைணரமண கறக்குப் 

தகுறறல் குடிசற்தற்குத் றட்டறடப்தட்டுள்பது. இர் 
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178 தததம்தரன்ம சறங்கபக் குடும்தங்கமப குடிசற்தம் 

சரக்குடன் கடந் 08.11.2016 அன்த தைணரமண கறக்கு 

சகறகர்ப் தகுறறல் கரறக்கச்சசரற டத்றத்ள்பரர். 

உண்மறசன, அங்கு சறங்கப க்கள் லண்டகரனரக 

ரழ்ந்றதந்ரல், அர்கமபக் கட்டரரக அந் இடத்றல் 

குடிசற்நசண்டும். ஆணரல், அவ்ரநரண றமனம அங்கு 

இதக்கறல்மன. எததக்கு 6 க்கர் வீம் குடிறதப்தைக் 

கரறக்குரற சதரலி எப்தங்கமப மத்துள்ப இந் 178 

குடும்தங்கலம் ங்கலக்கு அந்க் கரறகள் 1983ஆம் ஆண்டு 

ங்கப்தட்டரகக் கூநறணர். இர்கள் 

தபறரட்டங்கமபச் சசர்ந்ர்கசப ற, தம் 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்மச் சசர்ந்ர்கள் அல்னர். 

இவ்தரப்தத்ம உதறப்தடுத்ற அம்தரமந ரட்டக் 

கரரறரனத்றன் DLO, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

கடமரற்நறல்மன. தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் 

அர்கசப, இந் எப்தம் சதரலிரணது ன்தம கலழ்தம் 

றடங்கள்தோனம் ரன் உதறப்தடுத் றதம்தைகறன்சநன்: 

01. 1982-1985 கரனப்தகுறறல் இக்கறர சசகர் தறரறறல் 

கடமதைரறந் கறர சசகர் இவ்ரநரண குடிசற்நத் 

றட்டத்துக்கு கரற ங்கப்தடறல்மன ன்தம 

உதறப்தடுத்றத்ள்பரர்.  

02. ரட்டத்றன் மனமக் கரற உத்றசரகத்ரல் 

தரறசலலிக்கப்தட்டசதரது,  இற்கரண மதடம் 

துவுறல்மன. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මීශඟට, ගරු කඩ්ඩ් ගුණයපේකය භළිකතුභහ 

මරහනඹට ඳළක පණයනහ තික. 

 
අනතුුල ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு ட்ட் குசசக 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කථහ කයපගන ඹන්න. 
 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

03.  சதரலி எப்தத்துடன் தமகதம் இர்கபறன் 

ததர்கள் 1983ஆம் ஆண்டு ரக்கரபர் இடரப்தறலும் 

இல்மன. 

04. இனங்மகறல் குடிறதப்தைக் கரறகள் துவும் 

இதும 6 க்கரக ங்கப்தடறல்மன. ஆகக் 

கூடிது 2 க்கச ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

05. இர்கள் ற்சதரது குடிறதந்ரகக் கரட்டும் 

தகுறரணது, topographical view தோனம் டுக்கும் றன 

அபமப் தடத்றன் தறகரம், 1983ஆம் ஆண்டுக்கு 

தொன்தைம் தறன்தைம் ற்சதரதும் ணதரறதரனண 

றமக்கபத்துக்கு உரறரகவுள்பது. ஆணரலும், 

அசரங்க அறதசர, தறசச தசனரபசர 

ணதரறதரனணத் றமக்கபத்றற்கு சண்டுசகரள் 

றடுத்து, இமணக் குடிறதப்தைக்தகண றடுறப்தைச் 

தசய்ரக ந் ஆதொறல்மன. 

06. கரறக் கச்சசரற டத்ப்தட்டிதந்ரல் இற்கரண 

றண்ப்தப் தடிம் 'அ' றபம்தப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்க  சண்டும். அதுவும் இடம்ததநறல்மன. 

07. கரறக் கச்சசரற சரர்தரண தட்டில்கள் தறசச 

தசனகத்றசனர ரட்ட தசனகத்றசனர இல்மன.  

08. ங்கப்தட்ட கரற எப்தத்றற்கரண தறறகள் 

ரட்ட தசனகத்றசனர தறசச தசனகத்றசனர 

இல்மன.  

09. இறல் குடிசற்நப்தட்ட தம் கறக்கு 

ரகரத்மச் சசர்ந்ர்கள் இல்மன. 

10. கரறக் கச்சசரறக்குத் தரறரணர்கள் கரறக் 

கச்சசரற மடதததம் கரனத்றலிதந்து அற்கு தொன்  5 

தடங்கலக்கு அப்தகுறறல் ரழ்ந்ரக இதக்க 

சண்டும். அவ்ரத அர்கள் ரழ்ந் ந் 

ஆதொம் இல்மன.  

11. கரற ங்குரக இதந்ரல் கரற அதறறதத்றச் 

சட்டத்றன்கலழ் தறவுகள் இடம்ததற்நறதக்க சண்டும். 

அவ்ரத துற தறவுகலம் இல்மன. அத்சரடு, 

இவ்ரநரண க்கறரதொம் அங்கு இதக்கறல்மன 

ன்தமண ட்டக்கபப்தை ரட்ட றழ், தொஸ்லிம் 

க்கள் ன்கு அநறரர்கள்.  

12. இது றட்டறட்ட மகறல் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றன் இணறகறரசர டடிக்மகம 

ற்சதரம சூலில் ரற்தற்கரக தைறரக 

ந்றதக்கறன்ந கறக்கு ரகர கரற ஆமரபர் 

சற்தகரள்லம் டடிக்மகரகும். இன் 

தறன்ணறறல் சறன ததௌத் குதரதம் உள்பணர்.  

ணச, இமண ஆரய்ந்து, இந் டடிக்மககமபத் 

டுத்து றதத்ற, கறக்கு ரகர கரற ஆமரபரறன் 

இந்ச் தசற்தரடுகலக்கு றரகத் குந் டடிக்மக 

டுக்குரத   சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் ரகம தறசச தசனரபர் 

தறரறறல் தன எப்தக் கரறகள் றற்கப்தடுகறன்நண. அம 

தபறப்தகுறகபறல் சறப்சதரதம் அசறல்ரறகலம் 

அர்கபது ஆரபர்கலம் தகரள்ணவு தசய்றல் ஆர்ம் 

கரட்டி தகறன்நணர். குநறப்தரக, கறதபற, தைதூர், 

தைச்சரக்சகற, ரங்சகற, கரரங்சகற ஆகற தகுறகபறல் 

இச்தசற்தரடு லறரக மடதததகறன்நது. இற்கு அந்ப் 

தகுறறலுள்ப இரடத்றணதம் ததரலிமரதம் 

உடந்மரக இதப்தரகப் ததரதுக்கள் கதத்துத் 

தரறறக்கறன்நணர்.  

கரறகள் கட்டமபச் சட்டப் தறரறவு 131க்கு அமச 

எத கரறத்துண்மட கரற உரறமரபரறன் தறள்மபகலக்கு 

ரற்நனரம். அமறடுத்து, தசய்ப்தடும் சத ந் 

ரற்நதொம் தசல்லுதடிற்நது. கரறகள் அதறறதத்றச் 

சட்டத்றன் 169(46)து தறரறறன்தடி, "கரறகள் அதறறதத்றச் 

சட்ட உத்வுப் தத்றக் கரறமத் துண்டுதோனம் லற 

ரற்தசர தக் தகரடுக்கல்தோனம் உரறம ரற்தசர 

சட்டப்தடி தசல்லுதடிரகரது" ண றகத் தபறரகக் 

கூநப்தட்டுள்பது. அசசத்றல், "கரறகள் கட்டமபச் 

சட்டத்றன் 161, 162, 163 இன் கலழ் உத்வுப் தத்றக் 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

கரறகள் ஆட்சற உதற தோனம் உரறம ரற்நம் தசய் 

தொடிரது" ணக் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. ணச, கரறகள் 

அதறறதத்றச் சட்டத்துக்கு ரநரக உரறம ரற்நறர்கபறன் 

கரறம, இச்சட்டத்றன் 106ஆது தறரறறலிதந்து 118து 

தறரறவு மத்தொள்ப ததரதத்ரண ற்தரடுகலக்கு அம 

றற்தமண தசய் கரறம, இத்துச்தசய்து 

அசுமடமரக்குற்கு தறசச தசனரபதக்கு 

தறப்தைம ங்குரத சண்டுகறன்சநன். 

கடந் கரனங்கபறல் அச கரறகமப றற்தமண தசய்ல், 

கரறம தறமரண தொமநறல் ங்கறம ன்தற்நறல் 

ரட்டச் தசனகத்றன் உறகரரறகள் சறனர் 

சம்தந்ப்தட்டுள்பரல் அச கரறகள் றற்தமண சரர்தரகவும் 

குத்மகக்கு ங்கப்தட்ட கரறகபறன் தசற்தரடு 

சரர்தரகவும் லண்டகரனக் குத்மகக்கு ங்கப்தடரல் 

சுற்தனர றடுறகள் அமக்கப்தட்டம சரர்தரகவும் 

றசரம சற்தகரள்ற்கு எத றசரமக் குலம 

ட்டக்கபப்தறல் ற்தடுத்ற, சட்டத்றற்கு தொரக கரறமப் 

தன்தடுத் ஊக்குறத் அறகரரறகலக்கு றரகத் குந் 

சட்ட டடிக்மகதடுக்க தொன்தரத இந் சமதறசன 

றப்தைறக்க கரற அமச்சர் அர்கமபக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் தைறச்சரறறல் அபம ற்தம் 

சுங்கப் தறகத்றன் தசற்தரடு றதப்றற்நரக உள்பது. 

இர்கள் ணறரதக்கு ண் ற்தம் கறல் டுப்தற்கரண 

permit  றமரகவும் அசரங்க அதறறதத்றத் றட்டங்கபறன் 

லண்டகரன தசற்தரட்டுக்கு சமரண ண் ற்தம் கறல் 

ங்கும இலத்டிப்தைம் தசய்துதகறன்நணர். இணரல் 

தன அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் தரறக்கப்தடுகறன்நண; தன 

ஊல்கலம் இடம்தததகறன்நண. குநறப்தரக, எலங்கரகத் 

றட்டறடர இர்கபறன் சுன டடிக்மககபரல் கறரன் 

தறசசம் உட்தட்ட தன ல் தகுறகள் தததம் தரறப்மத 

றர்தகரள்கறன்நண. இந்ப் தறகத்றன் தசற்தரட்டிணரல் 

ண் ற்தம் கறல் றற்தமணறன்தோனம் தனர் தொனரபறகபரக 

உதரகற தகறநரர்கள். இணரல் இங்கு தன சரசடிகள் 

இடம்தததகறன்நண. ணச, உடணடிரக சரறரண 

கக்கரய்றமண சற்தகரண்டு குற்நறமத் 

அறகரரறகலக்கு றரகத் குந் டடிக்மக டுக்க 

சண்டுதன்த தகௌ அமச்சர் அர்கமப அன்தரகக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

கரத்ரன்குடிப் தறசசத்றன் கறவுகள்,  electronic கறவுப் 

ததரதட்கள் சதரன்நம ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் 

ரறசரங்கபறல் தகரட்டப்தடுணரலும், ரற 

றப்தப்தட்டுக் கரறரக ரற்நப்தடுரலும் ட்டக்கபப்தை, 

அம்தரமந ரட்ட லணர் சதோகதொம், ரறறன் அதகறலுள்ப 

கறரங்கலம் தததம் தரறப்மத றர்தகரள்கறன்நண.  

இணரல் லணறணம், இநரல், ண்டு உட்தட ணற இணதொம் 

தததம் தரறப்தைக்குள்பரக றசற்தடுகறன்நது. இமத் 

டுக்குரத சுற்நரடல் அறகரசமத, ற்தம் அன் அதகறல் 

ரலம் தொஸ்லிம் க்கள் க்குத் ரக்கல் தசய்து 

மடத்த்மப் ததற்தக்தகரண்டசதரதும், எத சறன 

அசறல்ரறகபறன் தூண்டுனரல் அந் இடத்றல் 

இன்தமத்ம் குப்மதரன் தகரட்டப்தடுகறன்நது. இது 

ரதததம் தரறப்மத ற்தடுத்க்கூடிரக உள்பரல் இமத் 

டுத்துறதத் டடிக்மக டுக்குரதம் இச்சமதறல் 

சகரதகறன்சநன்.  

அத்சரடு, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் 

சத்துதக்தகரண்டரன், தகரக்குறல் ஆகற தகுறகபறல் 

ரறறன் ல்மனரகக் கரப்தடும் தள்பக் கரறகபறல் 

கட்டிட எப்தந்க்கரர்கள் கட்டிடப் ததரதட்கபறன் கறவுப் 

ததரதட்கமபக் தகரண்டுந்து தகரட்டுகறன்நணர். ஆணரல், 

அந்ப் தகுற தநமகலக்கரக எதுக்கப்தட்ட தகுறரகவும் 

கண்டல் ரம் பதம் தகுறரகவும் இதக்கறன்நது. 

இவ்ரத இர்கள் கட்டிடப் ததரதட்கபறன் கறவுப் 

ததரதட்கமப அங்சக தகரட்டுணரல் அம தததம் 

தரறப்மத றர்தகரள்கறன்நண. இது அச கரறரகும். சகன 

எதுக்குகலம் அச கரறச் சட்டத்றல் தபறரகக் 

கூநப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகச, அற்கம டடிக்மகம 

சற்தகரள்ற்கரக அமச்சு எத குலம அமத்து, அந் 

இடத்மப் தரர்மறட்டு, அசரங்க அறததௐடரக 

டடிக்மக சற்தகரள்ப தொன்சண்டுதன்தம் 

இச்சமதறசன சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only three minutes. 

 
ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப உதப்தறணர் அர்கசப, ங்கலமட 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றசன ததரதுக்கள் ரலம் தன 

தகுறகள் இன்த இரடத்றணரறன் மகசறதக்கறன்நண. 

அந் மகறசன குநறப்தரகக் கடந் த்த் சூலிணரல் 

1990ஆம் ஆண்டு சகரமபப்தற்த த்றப் தகுறறலுள்ப 

ரனடி தொச்சந்ற ன்ந இடத்றலிதந்து இடம்ததர்ந் 18 

தொஸ்லிம் குடும்தங்கள் இன்த லள்குடிசந தொடிர 

றமனறலிதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் லண்டகரனரக அங்கு 

ரழ்ந்ர்கள்.  ஆணரல், இன்த இரடத்றணர் ரனடி 

தொச்சந்றறல் 8 க்கர் கரறமத்ம் சுவீகரறத்து 

மத்றதக்கறன்நரர்கள். 4 க்கர் கரறம அர்கள் 

தன்தடுத்றணரலும் மரணரகப் தரறக்கறன்ந றகுற 4 

க்கமரது அர்கலக்கு ங்கற, அந் 18 

குடும்தங்கமபத்ம் குடிசற்ந தொடித்ம். ஆணரல், அர்கள் அது 

சரர்தரக ந் டடிக்மகத்ம் டுக்கரர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள்.  ஆகச, அமச்சர் அர்கசப, இந் 

றடத்றலும் லங்கள் கரறசமண கரட்டி அந்ப் 

தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 18 தொஸ்லிம் குடும்தங்கலக்கும் 

அந்க் கரறம இரடத்றடறதந்து ததற்தக் 

தகரடுப்தற்கு டடிக்மக டுக்கசண்டுதன்த உங்கமப 

இந் இடத்றல் அன்தரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.   

அத்சரடு ரகமப் தறசச தசனரபர் தறரறறசன 

கதற வீக்குட்டி ன்ததக்குப் 'சதறற்' கரறதரன்த 

இதந்றதக்கறன்நது. அது 19 க்கர், 23 சதர்ச் அபரணது. 

ரங்சகற த்ற ரடிசரமடறல் இதக்கறன்ந அந்க் 

கரறம தேக் அப்துல் ஜலத் ன்கறன்ந எதர் நரண 

தொமநறல் 'சதறற்'மந உதரக்கற ணது ததரறல் 

டுத்றதக்கறன்நரர். அரது 'சதறற்'இல் உள்ப கதற 

வீக்குட்டிறன் ததம 'ரறப்ததக்ஸ்' தகரண்டு அறத்துறட்டு, 

அமப் தைமகப்தடப் தறறதடுத்து, அறசன ணது 

ததமறட்டு அந்ப் 'சதறற்' உதரக்கறறதக்கறன்நரர். 

ஆணரல், கதற வீக்குட்டிறன் 'சதறற்'நறன் ledger தறசச 

தசனகத்றல் இதக்கறன்நது. ஆணரல், 'சதறற்'நறசன 

கரட்டப்தட்ட தறமரண ததம ரட்டச் 

தசனகத்றலிதந் சனறக அசரங்க அறதர் 

1251 1252 
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உதறப்தடுத்றணரல் லறன்நத்றணரல்கூட தேக் அப்துல் 

ஜலத்றற்கு அது உரறத்ரக்கப்தட்டது. ஆணரல், இப்சதரது 

சன்தொமநதௌடு தசய்ப்தட்டு, றர்தம் டிசம்தர் 6ஆம் றகற 

அந் க்கு சல் லறன்நத்றற்கு தகறன்நது. உண்மறல் 

இந்க் கரறக்குப் தறமரண தொமநறல் 'சதறற்' 

ததநப்தட்டிதக்கறன்நது. அரது ரட்டச் தசனகத்றல் 

கடமரற்தம் ஏர் உத்றசரகத்ர் இந்ப் தறமரண 

றடத்றற்கு உததுமரக இதந்றதக்கறன்நரர். ஆகச, 

இமகலம் றசரரறக்கப்தட்டுத் குந் டடிக்மக 

டுக்கப்தடசண்டும்.   
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற சரசகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
எத றறடம் ரதங்கள்!   

ணதரறதரனணத் றமக்கபத்றற்குச் தசரந்ரண தன 

கரறகள் இன்த ங்கள் ரட்டத்றல் இதக்கறன்நண. 

ஆணரல், ததரதுக்கபறன் கரறகமபத்ம் ணதரறதரனணத் 

றமக்கபத்றற்குரற கரறதன்த அர்கள் சுவீகரறத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகச, அமத் டுத்துப் 

ததரதுக்கலக்குரற கரறகமபப் ததற்தக்தகரடுப்தற்கும் 

தகப அமச்சர் அர்கள் டடிக்மக டுக்கசண்டு 

தன்த சகரதகறன்சநன்.  

அத்துடன் ரகமப் தறசச தசனரபர் தறரறறசன 

தொன்தறதந் தறசச தசனகப் தகுறறல் இரடம் 

குடிதகரண்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், அறசன 54 

குடும்தங்கலக்குக் கரறறதக்கறன்நது. அர்கள் அங்கு 

ரழ்ந்ர்கள். ஆகச, அந்க் கரறம அந் றசரக் 

குடும்தங்கலக்கும் லணக் குடும்தங்கலக்கும் ததற்தக் 

தகரடுக்க சண்டுதன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அசசதரன்த தைணரமப் தகுறறலும் 8 

குடும்தங்கபறதந் இடத்றல் இரடம் இதக்கறன்நது. அது 

ஏர் உதறக் கரற. அந்க் கரறறலும் இரடம் 

இதக்கறன்நது. அந் 8 குடும்தங்கலக்கும் அந்க் கரறமப் 

ததற்தக்தகரடுக்க சண்டும். இரடத்றணதக்கு அந்ப் 

தகுறறல் ததரற தொகரம்கபறதக்கறன்நண. அறலிதக்கும் 

இரடத்றணர் அந்ப் ததரற தொகரம்கலக்குச் தசல்னனரம். 

தணன்நரல், இப்சதரது ரட்டில் த்த்றல்மன. ரட்டில் 

'ல்னரட்சற' டக்கறன்நதன்த ரங்கள் உதறரக 

ம்தறக்தகரண்டிதக்கறன்சநரம். ஆகச, அந் ம்தறக்மகறன் 

றறத்ம் அந் க்கள் ரழ்ந் இடங்கபறல் அர்கள் 

ரழ்ற்குரற சந்ர்ப்தத்மப் ததற்தக்தகரடுப்தற்கு 

தொன்சண்டுதன்த சகட்டு, ணது உமம றமநவு 

தசய்கறன்சநன்.  ன்நற. 

 
[ම.බහ. 5.14] 
 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ (ලළරිමළර්ග 

ශළ ජවම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர - லர்ப்தரசண 

ற்தம் லக பதோன தொகரமத்து அமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 

Irrigation and Water Resources Management)  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නලිඳුකක න් යට නිදවස රීරීපම් 

ර්ඹ පර 2017 ර්ඹ ප්රකහලඹට ඳත් රීරීභ, ඒ හප භ                    

ශ්රී රංකහපේ දරිද්රතහ පිටු දළී භ පිළිඵ උඳහඹ භහර්ගික ප්රපේල 

ගළන, මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහප ත්, මග්රහභහතයතුභහප ත් 

ප්රධහනත්පඹන්, මප් ගරු පජ න් මභයතුංග තභිකතුභහ තතුළු මඳ 
න්ඹල්රන්භ -කළබිනේ භණ්ඩරපේ තභිකරු- කකතුවී මද නනපේදී 

ඳහර්ලිපම්න්තු කහයක බහ ලහරහකදී හකච්ඡහ කශහ. 
දු්ඳත්කභට, ග්රහමීඹ ප්රපද්ලර දරිද්රතහ ව නලිඳුකභට ප්රධහන 

පවේතු ලපඹන් මඳට පඳපනන්පන් භූක ඹ, ශ්රභඹ ව 
ප්රහ ධනඹයි. පම් තුපන් ිකපඵන හිඟකභ නිහ තභයි දු්ඳත්කභ 

ළඩි පරහ ිකපඵන්පන්.  

මද භභ විපලේපඹන් ඵරහපඳොපයොත්තු වුපණ්, පභොණයයහගර 
නස්රික්කපේ මඳට ිකපඵන ඉඩම් ප්රලසනඹ ගළන මප් ගරු 

තභිකතුභහප  මධහනඹට පඹොමු කයන්නටයි. භභ හිතන විිපඹට, 
රංකහපේ පදන පරොකුභ නස්රික්කඹ මප් නස්රික්කඹයි. 

මනුයහධපුයඹට ඳභණයයි මඳ පදළනි න්පන්. නමුත්, ඳංචවිධ ඉඩම් 
ප්රලසනඹරීන් මඳ පඳපශනහ; ඳස ළදෆරුම් ප්රලසනඹක් 

පභොණයයහගර, ඌ ප්රපද්ලපේ ජනතහට ිකපඵනහ. මඳට 

ිකපඵනහ නජීවී ඉඩම් ප්රලසනඹ. ඊශඟට, න ංයක්ණය ඉඩම් 
ප්රලසනඹ.  

ඊශඟට, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහපේ ඉඩම් 
ප්රලසනඹ. ඊශඟට, ජනභ, සීනි භහගම් වහ ළවිලි භහගම්ර 

ඉඩම් ප්රලසනඹ. ඊශඟට, විවහය පද්හර නින්දගම් ඉඩම් ප්රලසනඹ. මීට 
මභතය, මප් නස්රික්කඹ න්ඹඹට 6ක් ජරහලලින් ඹට පරහ 

ිකපඵනහ. කඳු ඹහඹල්, ගංගහ ිකපඵනහ. පම් න්ඹල්ර තුළින් 

ංර්ධනඹ පන කරහඳඹක් ඵට මප් ප්රපද්ලඹ ඳත් පරහ 
ිකපඵනහ. ඒ හප භ, මලුිකන් ජනතහ ඳනංචි න ප්රපද්ලඹක්. 

ඵයගමු ජන පතයපුභ, දකුපණ් ජන පතයපුභ, උඩයට -නුය- 
ජන පතයපුභ ගරහ පගන කන ප්රපද්ලඹක්. කපවභනම්, පම් 

ප්රපද්ලපේ පඳොදු ළඩරට, ජනතහප  ජන ජීවිතඹ ලක්ිකභත් 
කයන්න, ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කයන්න මඳට මලයවී 

ිකපඵන භූක පේ ප්රඵර හිඟකභක් ිකපඵනහ. පොපවොන් පිේටනි 

නළවළ. භවය ශභහ ඳහල්රට ළන්රීළිඹ ඳහ වදන්න විිපඹක් 
නළවළ. ඒකටත් මය පදන්පන් නළවළ.  ඒ නිහ, භූක ඹ පිළිඵ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණය මභහතයහංලඹටත් ඵරගතු 
ප්රලසන යහශිඹක් ිකපඵනහ.  

පභළනි ප්රලසන යහශිඹක් ිකපඵන මප් නස්රික්කපේ ඳසුගිඹ 
කහරපේ ඉඩම් ඳරිවයණයඹ කය ිකපඵන ආකහයඹ ඵළලුහභ මඳ 

කනගහටු නහ, ගරු තභිකතුභනි. ලුණුගම්පපවය ජහිකක 

පන දයහනඹ ආරිත සථහන තුනක මක්කය 4,600ක් 
''කළළන්ඩිස'' පකපල් ගහ වහ පඩ ල් රංකහ භහගභට 

රඵහදී ිකපඵනහ. තණයභල්විර, නිකළ  ග්රහභ නිරධහරි පම් 
මීගසළ ප්රපද්ලපේ ඉඩම් මක්කය 1,400ක් රඵහදී ිකපඵනහ. ඒ 

හප භ කුඩහ ඔඹ ප්රපද්ලපඹන් ඉඩම් මක්කය 1,800ක් රඵහදී 
ිකපඵනහ. න්දභ, පදපභ දය ප්රපද්ලපඹන් ඉඩම් මක්කය 1,600ක් 

රඵහදී ිකපඵනහ. බුත්තර, ෆකඩ ප්රපද්ලපඹන් මක්කය 1,200ක් 

රඵහදී ිකපඵනහ. පම් ආකහයඹට නජීවී කරහඳපේ, පප්රේයක 
කරහඳපේ ිකපඵන ඉඩම් තභයි පඩ ල් රංකහ භහගභට රඵහ දී 

ිකපඵන්පන්. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් භභ නජීවී මභහතයයඹහ වළටිඹට 
නඩු දළම්භහ. ගළඹුරු නශ ලිං වහයරහ, භූගත ජරඹ ඳහවිච්චි රීරීභ 

නිහයි කපවභ නඩු දළම්පම්. ඒ විතයක් පනොපයි, 
කන්පේනර්ලින් ගිහිල්රහ, ඵරගතු මිප ඵරළික පඳොම්ඳලින් 

රීපර මීටර් පදකක, තුනක දුයට ඉතහ ප්රඵර ල් නහලක ව 
කෘක නහලක පඵපවත් ගවනහ. පම් ක්රිඹහ නිහ මප් භළණික් 

ගඟට, රීරිඳි ඔඹට, මලින්ට, න තුන්ට ප්රඵර වහනිඹක් න්ද්ධ 

පනහ. ඒ හප භ, පභළනි ගහලින් රළපඵන මුදල් 
නින්ඹහකහයපඹන් මප් ආර්ථිකඹට කකතු පනහද ඹන්න 

ම්ඵන්ධපඹන් මඳට ප්රලසනඹක් ිකපඵනහ.  

වම්ඵන්පතොට ව පභොණයයහගර නස්රික්කර කර්භහන්ත 

වදන්නට මක්කය 15,000ක් මගභළිකතුභහ ඉල්රහ ිකපඵනහ. කළනි 
ංර්ධන ක්රිඹහලිඹකට භූක ඹ රඵහදීභ ගළන මප් ගළටලුක් 

1253 1254 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

නළවළ;  ආර්ථික පබ ග ගහ රීරීභට භහගම්රට ඉඩම් රඵහදීභ 

පිළිඵ මප් ගළටලුක් නළවළ. නමුත්, කළනි පද් ගළන දක්න 
උනන්දු, ඒ ක්රභපේදඹ, ඒ පකටි ක්රභ ව ඒ වනඹ ඹළපීම් ඳදනභ 

භත ජීත් න පගොවිඹහටත් රළපඵන්නට ඕනෆඹ රීඹන කකයි මඳ 
රීඹන්පන්. ඔවුන් මනයපඹන් න්ටින මඹයි. 1815 උඩයට 

ගිවිසුපභන් මප් පගොවි ජනතහප  ඉඩම් ටික ඳළන්ඹට මයපගන, 

ඳතුල් නිම්නරට, මනහයක්ෂිත ප්රපද්ලරට බඹහනක විිපඹට මප් 
ජනතහ තල්ලු කයරහ ිකපඵනහ. පම් ප්රලසනඹටයි උභහ ඔඹ, 

ඵණ්ඩහයපර ප්රපද්ලපේ මප් ජනතහට මුහුණය පදන්නට න්දු 
පරහ ිකපඵන්පන්.  

න ත් ව ෘක්රතහ ආයක්ක ආඥහඳනත ගළේ කයන 

පකොට මප් වළභ ගභක්භ ිකබුපණ් කළරඹක් මයිපන්යි. ''ළයි, 

දහගළඵයි, ගභයි, ඳන්රයි, නඹයි.'' නඹ ආරිත ිකබුණයහ human 

fence කකක්. පම් බහපේදී මද මලි ළට ගළන කථහ කශහ. කදහ 

ිකබුණයහ ක නිස ළටක්. ඒ ප්රධහන ළට තුය ආපේ කුඩහ ළේලින්. 

මප් යජ දරුප  කළරපේ ත්තුන්ට පඵොන්න ළේ ටික වදරහ 

ිකබුණයහ . ඊශඟට, human fence  කපක් පවේන් ගහ කශහ.  

ළ ිකබුණයහ. පල් ඹහඹ ිකබුණයහ. ගභ ිකබුණයහ. ඳන්ර ිකබුණයහ. 

ත්තුන්ට පගොවිතළන් කයන්න ඵළවළ. කදහ ක නිසසු ත්තුන්ටත් 

කක්ක පගොවිතළන් කශහ. ඉඳනළල්ර කෆහ. මප් ක නිසසු තභන්ප  

ඳංගු තහ න්ේඳහහ කක්ක හුභහරු කය ගත්තහ. මප් ජහිකක 

පුරුද්ද තභයි, මත්තක්, ඉත්තක්, ලිඹළද්දක් ත්තු පනුපන් මත 

වරින කක. මදත් පභොනයහගර නස්රික්කපේ ඉත්තෆකටු, 

පතනගල්රන්ද, භහයහ, කවම්ඵහන ප්රපද්ලර ජීත් පන 

මහිංක පගොවිඹහ මලින්ට කෆභ වහ ේටක්කහ පවේන්ර 

ේටක්කහ ඹහඹල් පිටින් මත වරිනහ. කළනි දහචහයඹක්, 

ංසකෘිකඹක් මප් ිකබුණයහ. මපි ඒ මලි භයන්නද? මලි ගළන කථහ 

කයන වළටි දළක්කහභ භභ වරි කනගහටු පනහ. මලි නිහ ක නිසසු 

භළපයන ඵ තත්ත. ක නිසසු භළපයනහ. මලි භළපයනහ. පම්හට 

ප්රහපඹ ගික ිකයය විඳුම් මලයයි.  

භවය නජීවී කරහඳ ගළේ කයනපකොට පම් ගම්භහනත් 

කක්ක ගළේ කශහ. ඵදුලුපර ගම්භහනඹ, නිල්ගර, යතුගර, 

තගර, දහනිගර ගම්භහනර ඉන්න ළද්පද  ටික මද ආඳහු 

කළරඹට ඹන්න වදනහ. පභොකද, ඔවුන්ට පවේනක් පකොටහ ගන්න 

පදන්පන් නළවළ. ඔවුන්ට ජීත් පන්න ඉඩම් කෆල්රක් පදන්පන් 

නළවළ. මද භප  ආනපේ යතුගර ගම්භහනපේ ළද්පද  ඒ 

පගොල්රන් හිටපු ඳයණය හසථහනරට නළත ඹන්න වදනහ. ඒ 

නිහ න ංයක්ණය පදඳහර්තපම්න්තුපනුත් මඳට පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් උදවු කයන්න ඕනෆ. ඳශමු න ප්රලසනඹ නජීවී 

ංයක්ණයඹ; පදන ප්රලසනඹ න ංයක්ණයඹ; තුන්න ප්රලසනඹ 

ඉඩම් ප්රිකංසකයණයඹ. පභොනයකළපල්ත්ත ගළන ගරු සුනිල් 

වඳුන්පනත්ික භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ. පභොනයහගර නගයපේ ඳසු 

ගිඹ කහරපේ ටිනහ ඉඩම් භන්ත්රීරු පඵදහ ගත්තහ. ඔවුන් ඉඩම් 

ඳර්චස කක ත 50ට ගත්තහ. නමුත්, ප්රලසනඹ පභඹයි. පභොනයහගර, 

බිබිර ආනපේ පේනහඳික ගම්භහනපේ දු්ඳත් ක නිසසු තභන්ට 

මයිික මක්කය කහරක, මක්කය බහගඹක ඉඩපම් ජීත් පනහ. 

ඔවුන් මවුරුදු 10කට ළඩි කහරඹක් ිකසපේ ඒ ඉඩම්ර ජීත් පන 

ක නිසසු. පඵොපව  ක නිසසු පම් ඉඩම්ර මවුරුදු 30ක්, 40ක්, 50ක්, 

60ක් ිකසපේ ජීත් පනහ. පම් ක නිසසුන්ට ඒ ඉඩම්ර ඵරඳ 

වදරහ, ඳයණය තක්පේරුටභ පම් ඉඩම් ඔවුන්ට රඵහපදන්න රීඹරහ 

භභ ගරු තභිකතුභහපගන් ඉල්රනහ.  

දළන් භතඹක් තවිල්රහ ිකපඵනහ ඹළපීම් ඳදනභ භත කෘෂි 

කර්භහන්තඹ ඳහඩුයි රීඹරහ. මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ 

කක උදහවයණයඹක් රීඹන්නම්. ඳළල්ත්ත සීනි භහගභට මඹත් 

නළික පිටසතය පගොවිපඹ  උක් පටොන් කකක් ඳළල්ත්ත සීනි 

භහගපම් ප ේටු ශඟට  රුපිඹල් 4,000ට පගනළල්රහ පදනහ. 

භහගභ ඒ උක් පටොන් කකභ වදන්න රුපිඹල් 8,000ක් ඹනහ. ඒ 

නිහ පම් ඹළපීම් ඳදනභ භත කෘෂි කර්භහන්තඹ හර්ථකයි. පිටසතය 

පගොවිපඹ  වළටිඹට පභොවුන් ිකඹහපගන පම් ළවිලි භහගම් ළඩ 

කයනහ නම් ඒක පවොයි. කපවභ නළික පගොවිඹහ කම්කරුහ 

ඵට ඳත් කයන ඒ ළඩ පිළිපශට මප් රීන්භ ප්රහදඹක් නළවළ. 

මපි ඒකත් භතක් කයන්න ඕනෆ. 

 ඊශඟට ඵරන්න, ඳවත යට  පත් ගහත් කපවභයි. ඉතහභ 

හර්ථකයි. මප් ිකපඵනහ, උඩ යට තුකයඹ. "ජනභ" 

ඉඩම්රට දීපු පවක්ටඹහය 3,500ක රීන්භ ගහක් කයන්පන් 

නළවළ. නහඹ ඹෆම්රට රක් පන, ගංතුයට රක් පන, 

මනහයක්ෂිත ප්රපද්ලර ඉන්න ජනතහට පම් ඉඩම් රඵහදීභ 

ම්ඵන්ධපඹන් ගරු මගභළිකතුභහ කථහ කශහ. ගරු තභිකතුභනි, ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් මපි ඔඵතුභහටත් සතුිකන්ත පන්න ඕනෆ. පම් 

ක්රිඹහලිපේ භවහ දළළන්ත වි්රඹක් ිකපඵනහ. පම් වි්රඹ 

කපශොත්, ඔඵතුභහත් න්ම්ඵහබ්පේ ඳහරනඹ කයපු පයොඵේ මුගහපබ් 

හප  පකපනක් පනහ. ඒ හප  පකපනක් පනහ රීඹන්පන් 

පරපවන් පදඹක් පනොපයි. පයොඵේ මුගහපබ් ඉඩම් වි්රඹක් 

කශහ. වරිද, ළයනද රීඹරහ ඵරන කක පනොපයි ක්රභපේදඹ. 

නමුත්, ඔඵතුභහටත් පයොඵේ මුගහපබ් හප  පන්න පුළුන්. 

ඔඵතුභහ පම් ඉඩම් වි්රඹ කයන්න. පම්ක කශ යුතුයි.  

 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

කතුභහට "පජ න් මුගහපබ්" පන්න පුළුන්. 
 

ගු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔේ, "පජ න් මුගහපබ්" පන්න පුළුන්. ගරු තභිකතුභනි, මපි 

ඔඵතුභහත් කක්ක දීර්ඝ කහරඹක් ිකසපේ ඉන්නහ. ඊශඟ ප්රලසනඹ 

තභයි, විවහය වහ පද්හර නින්දගම් ප්රලසනඹ. මපන්! මප් පඳය යජ 

දපේ යජ ද රුප  ලහනපේ චියසථිිකඹ වහ ඉඩම් පජහ කශහ. 

යේජුරුප  ක නිසුන්පගන් ඵදු මඹ කශහ. යේජුරුප  නිකම් හිටිපේ 

නළවළ, ඵදු ගත්තහ. යේජුරුප  ඵදු ගත්ත ඒ ගම්ය ඳන්ල්රට 

ඳළරුහ. යේජුරුප  ගන්න ඵද්ද මත් වළයරහ ඳන්රට ඳළරුහ. 

නමුත්, ඉඩපම් මයිිකඹ ඒ ළන්ඹන්ට ිකබුණයහ.  

මද පභොකක්ද පරහ ිකපඵන්පන්? භභ ඔඵතුභහට භතක් 

කයන්න ඕනෆ, මප් නස්රික්කපේ ත්පත්ගභ යජභවහ විවහයඹට 

මයිික ඉඩම් මක්කය 5,500ක් ිකපඵන ඵ. පභහි පගොවි ඳවුල් 

350ක් ඉන්නහ. පම් ක නිසසු යුද්ධඹ කහරපේ පම් ඉඩම්ර හිටිඹහ. 

පම් ඳන්රට මවුරුදු ගණයනහක් ඹනකම් කවුරුත් ආපේ නළවළ. 

පම් සහමීන් වන්පේට ඉඩභ මයිිකයි. පභතළන උක් ගහ 

කයනහ. ඒකට මපි ඉඩ පදන්න ඕනෆ. ඒපක් ප්රලසනඹක් නළවළ. 

නමුත්, පම් ඉඩම්ර මක්කය කපක් න්ට මක්කය ඳව දක්හ මයිික 

පගොවීන් ඉන්නහ. මපි ඔවුන්ට විදුලිඹ දීරහ ිකපඵනහ; තුය දීරහ 

ිකපඵනහ; ඳහය වදරහ ිකපඵනහ; ඳහර වදරහ ිකපඵනහ. දළන් 

පම් පගොවි බිම්ලින් ඔවුන් ඳරහ වරින්න වදනහ. ඔවුන් 

රුපිඹල් 500 ගණයපන් ඳන්රට ඵදු පගපු මහිංක පගොවිඹන්. 

මද පම් පගොවිඹන් ඳරහ වරින්න වදනහ. උණය ළපන් පභවහ 

ඳළත්පත් ිකපඵන මක්කය 350ක ඉඩම් ටික ඔවුන් ඉල්රන්පන් ඒ 

ඔවුන් ඳනංචි පරහ ඉන්න ඉඩම් නියි. පභතළන තත් මඳයහධ 

පනහ. ගස කඳනහ.  

යජ කහරපේ ඳටන් ිකබුණු සුගරහ පද්විඹප  ඒ ගල් කණු 

පඳයශරහ මප් ංසකෘිකක උරුභඹ විනහල පන ආකහයඹට භවහ 

දළළන්ත විනහලඹක් කයනහ. ඒක නිහ ඉතහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් 

1255 1256 

[ගරු ගහක ීම විජිත් විජඹමුණි පොයිහ භවතහ] 
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ිකපඵනහ. ඒ හප භ තත් ගළටලු රීහිඳඹක් ිකපඵනහ. මඳට 

භහලි්පඳොත ඉඩම් ගළටලු ිකපඵනහ. ඉතහ ඉක්භනින් ඒ ප්රලසනඹ 

විහ පදන්න. භහලි්පඳොත ළ මවුරුදු 15ක් වළදුණයහ.  

දළන් ඒ ළ ජරපඹන් පුයරහ ඉයයි. මද ක නුම්ඳිකත් තවිල්රහ 

යහජය නිරධහරින්ප  කුටිපේ ඉන්නහ. මපි ක නුම්ඳිකපගන් 

ඉල්රනහ, මඳට තශ කඳන්න ඉඩම් ටික භළනරහ පදන්න රීඹරහ. 

වළඵළයි, මඳට ප්රලසනඹක් ිකපඵනහ. බිබිපල් ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් 

පකොේාහ තුනක් ිකබුණයහ. කභ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහ තුනට 

ිකබුණු ක නින්පද රු කහර්ඹහරපේ ක නුම් නිරධහරිපඹක් නළවළ 

රීඹරහ කභ ක නින්පද රු කහර්ඹහරඹ පභොනයහගරට පගනිච්චහ. 

මප් පොපවොන් පිේටනි ටික භළන ගන්න, ඳහල්ර පිේටනි ටික 

භළන ගන්න, යජපේ ඉඩම් ටික භළන ගන්න මඳට ක නින්පද රු 

කහර්ඹහරඹ මලයයි. මඳට කභ පේහ  දීර්ඝ කහරඹක් රඵහ දුන් 

ආඹතනඹ නළික පරහ ිකපඵනහ. මපි ඔඵතුභහපගන් ඉල්රහ 

න්ටිනහ, කරුණයහකයරහ කභ කහර්ඹහරඹ ඹළිත් බිබිපල් සථහපිත 

කය පදන්න රීඹරහ.  

ඊශඟ, ප්රලසනඹ තභයි ජනහහ ඉඩම්රට ඔ්පු රඵහ දීභ. 

විපලේපඹන් පණයගර වහ ඳළල්ත්ත. පණයගර ළේ මිකන් 

ශ්රීක ඳශහතක්. මප් පභොනයහගර නස්රික්කපේ තභයි 

ලුණුගම්පපවය ළ, පපවයගර ළ, භේආය ජරහලඹ, 

උඩරපේ ජරහලඹ පම් ඔක්පක භ  ිකපඵන්පන්. වළඵළයි, ඒහපේ 

තුය මඳට නළවළ. ඒ තුය ඹන්පන් වම්ඵන්පතොටට. ඒක ප්රලසනඹක් 

පනොපයි. උභහඔපේ තුය ටිකත් වම්ඵන්පතොටට පගනි ඹන්න 

වළදුහ. මපි ඒක නළළත්තුහ. පභොනයහගර නස්රික්කපේ 

ළල්රහඹ ළේඵළඳි යහජයඹක් ඵට ඳත් කයන්න ජභත්රීඳහර 

න්රිපේන ජනහිපඳිකතුභහප ත්, මග්රහභහතය යනිල් වික්රභන්ංව 

භළිකතුභහප ත් උඳපදස ඳරින මපි කටයුතු කයපගන ඹනහ. 

පණයගර සීනි භහගපම් ජනහහර ජීත් වුණු ඳවුල්, දළන් 

මනු ඳවුල් පරහ. ඒ ජනහහර ජීත් න පගොවි ජනතහට 

 ිකපඵන්පන් පගොඩින් මක්කය කකයි, භඩින් මක්කය කකයි, උක් 

ගහට මක්කය පදකයි. කභ ඉඩම්රට ඔ්පු දී, ඉඩම්ර මයිිකඹ 

ඔවුන්ට රඵහ පදන්න රීඹරහ භභ තමුන්නහන්පේරහපගන් ඉල්රහ 

න්ටිනහ.  

ඊශඟ ප්රලසනඹ තභයි, ඳසු ගිඹ කහරපේ කතයගභ පද්හපල් 

ඉඩම් හිටපු ඵසනහඹක නිරපම් විකුණයරහ ිකපඵනහ. දුය ඵළවළය 

මඹට මක්කය 4,000ක් විකුණයරහ ිකපඵනහ. ඒහ පද්හපල් ඉඩම් 

රීඹනහ. ඳළල්ත්ත සීනි භහගභට මක්කය 85,000ක් දුන්නහ. කක 

ඳළත්තරීන් මලි ක නිස ගළටුභ. ගළක  ජනතහ, පගොවි ජනතහ ජීත් 

න පද්හපල් ඉඩම්ලින් මද ඒ මඹ ඳරහ වරින්න සදහනම් 

කයරහ. මක්කය 280ක් පඩ ර් කයක න් ිකපඵනහ. මඳට පම්හට 

උත්තය මලයයි. පම් ම්මුිකහදී ඹව ඳහරන ආණ්ඩුපන් මපි 

පම්හට උත්තය ඵරහපඳොපයොත්තු නහ. 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ මප් පවො ක පඹක්. මපි කකට, 

විඳක්පේ කටයුතු කයරහ ිකපඵනහ; ආණ්ඩු ඳක්පේ කටයුතු 

කයරහ ිකපඵනහ. ඔඵතුභහ ඳළයණිභ, පජයසා තභිකයපඹක්. 

ඔඵතුභහ මඳට නහඹකත්ඹ පදනහ. භභ පඵොපව  විට දළකරහ 

ිකපඵනහ මප් තරුණය භන්ත්රීරු ඔඵතුභහපගන් උඳපදස රඵහ 

ගන්නහ ඵ. ඔඵතුභහ මපි කහටත් ආදර්ලත් තභික  පකපනක්. ඒ 

ගළන භභ ඔඵතුභහ ට භප  සතුිකඹ පුද කයනහ.  

ඉඩම් යහජය තභික ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භළිකතුභහත් ඒ 

හප භයි. කතුභහ මප් ක ඹහ. ඔඵ පදඳශභ කක හප . ඒ නිහ 

ඔඵ පදඳශටභ සුඵ ඳතනහ. ඔඵතුභන්රහප  මභහතයහංලපේ 

පල්කම්තුභහ තතුළු මපනක් වළභ  පදනහටභත් සුඵ ඳතනහ. මප් 

භූක පේ මයිිකඹ ව ජරපේ මයිිකඹ පගොවි ජනතහට රඵහ දීභ තුශ 

තභයි දු්ඳත්කභ නළික කයන්න පුළුන් පන්පන්. ගපත් වයිඹ 

ිකපඵන, හිපත් වීරිඹ ිකපඵන, පගොවි තළන ගළන දන්නහ, 

ම්ප්රදහයික පගොවි තළන ගළන දන්නහ මප් පගොවි ජනතහ තභත් 

දු්ඳත්කපම් මන්ත මඩිපේ ඉන්පන්. තරු පදපක් භේටපම් මපි 

ඉන්පන්. පම් chart කක ඵළලුහභ මඳට තරු පදකයි ිකපඵන්පන්. 

කපවභ නස්රික්ක රීහිඳඹයි ිකපඵන්පන්. මඩු ගණයපන් මපි පම් තරු 

පදපකන් කක තරුකටත් ඵහින්න ඕනෆ. දු්ඳත් ක නිසුන්ට 

රකපු නළික නිහ ඳසු ගිඹ කහරපේ මඳට ඒක කය ගන්න ඵළරි 

වුණයහ. මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහත් ඒ හප භ මග්රහභහතයතුභහත් පම් 

භූක පේ මයිිකඹ, ජරපේ මයිිකඹ මඳට රඵහ පදයි රීඹරහ මපි 

විලසහ කයනහ. මඳට කඹ රඵහ නඹ යුතුයි රීඹන කක භතක් 

කයක න් භහ නිවඬ පනහ, පඵොපවොභ සතුිකයි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පඵොපවොභ සතුිකයි. ඔඵතුභහ විනහඩි ඳවක කහරඹක් ළඩිපුය 

ගත්තහ. 

 
[5.29p.m.] 

 

ගු නව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, on the Discussion pertaining 

to the Votes of the Ministry of Lands, I wish to take this 

opportunity to commend the very astute Minister of 

Tourism Development and Christian Religious Affairs 

and Minister of Lands, the Hon. John Amaratunga. I have 

known the Hon. Minister for many years and have 

witnessed firsthand his unshakeable commitment towards 

the development and growth of our nation, especially 

through his dedication to his current offices, which 

allows for a renewed hope that the Ministries of Lands, 

Tourism Development and Christian Religious Affairs 

would achieve new frontiers during his tenure.  

I wish to begin with issues and proposed solutions 

with regard to the Ministry of Lands, that I hope the Hon. 

Minister would execute within this fiscal year. In the 

Batticaloa District, which I represent, proportionate land 

allocation amongst all ethnicities domiciled has been a 

long-standing issue. I am sure, the Hon. Minister is aware 

of the issuance of land, or lack thereof especially to 

Muslim community has been disproportionate. Although 

currently Muslims represent 30 per cent of the population  

in the Batticaloa District, they own only two per cent of 

the land. Further, even Local Authorities, which have a 

Muslim majority populace, do not have adequate land 

allocations to effectively cater to their residents within 

their townships. For example, Kattankudi Urban Council, 

which is one of the most densely populated towns in 

South Asia, does not even have adequate land allocated 

for waste management, which  severely affects the health, 

safety and cause environmental hazards.  

Batticaloa District consists of almost 2,610 square 

kilometres of land of which only less than 2 per cent has 

been allocated towards the Muslim Community. 
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However, if it is proportionately divided by ethnicity, 

Muslims should in fact be provided at least with 30 per 

cent of land, which would satisfy all their requirements.          

Hon. Presiding Member, I bring up these points not to 

create tension amongst our ethnic communities, in fact, it 

is far from it. My intention of bringing up these issues on 

the basis of ethnicity is in fact to provide solutions for 

these ongoing disparities. Proportionate representation 

and recognition of all communities would be one of the 

key steps towards identification, respect and coexistence 

amongst all our communities.        

Further, land allocation amongst the ethnic divide has 

been a long-standing issue, which was further incited by 

the civil conflict. Terrorism which plagued our country 

for three decades led to the illegal seizure of lands for the 

purpose of waging war against our nation, and also some 

were taken by our military to ensure the safety and 

sovereignty of our nation. The Hon. Minister has already 

made significant changes in relation to the provision of 

acquired land. This process would assist the people to 

acquire their lands back, who suffered due to three 

decades of war. 

However, I am ashamed to bring to the attention of 

this House that although the Hon. Minister and the 

officials of the Ministry have set down definitive 

measures, the implementation agents, especially the 

officers in the Divisional Secretary's Office and the land 

officers et cetera, are unfortunately manipulating and 

working against the general public, who are merely trying 

to reacquire their lands. These officers, who use their 

authority at the behest of the Government to their 

advantage, can be resembled to a local mafia. They also 

control the lands, the allocation of such and even stoop 

down to the lowest level in altering deeds and other 

documentation to gain monetary benefit out of it.  

உரரக, கடந் ரம் இடம்ததற்ந எத சம்தத்ம 

ரன் இச்சமதறல் தொன்மக்க றதம்தைகறன்சநன். அரது, 

நரவூர்ப்தற்த தறசச தசனரபர் தறரறறல் சசமணடு, 

கட்டுகலிர, சறல்லிக்தகரடிரத சதரன்ந தறசசங்கபறல் 

சுரர் 2,500 க்கர் கரறறல்  நரவூர் தறசச தொஸ்லிம் 

க்கள் ங்கள் றசர டடிக்மககமப சற்தகரண்டு 

ந்ணர். 1985ஆம் ஆண்டு ற்தட்ட இண ன்தொமநகமப 

அடுத்து அக்கரறகபறல் இதந்து தபறசநற அந் க்கள், 

அமணத் தரடர்ந்து ற்தட்ட த்த் றமன கரரகத் 

ங்கள் கரறகலக்குச் தசல்னறல்மன. 1985ஆம் ஆண்டு 

அக்கரறகலக்கு ங்கப்தட்ட 'சுர் தற' கரற 

உதறகள் ற்தம் அதறப்தத்றங்கள் ன்தணவும் 

அர்கபறடம் இதக்கறன்நண. றக நற ம றசரறகபரண 

இர்கள் சுரர் 30 தடங்கலக்குப் தறநகு கடந் ரம் 

லண்டும் ங்கள் கரறகலக்குச் தசன்த அக்கரறகமபத் 

றதத்ம் தசய் தொற்தட்டசமப அங்கு ந் அறகரரறகள் 

அம்க்கமபக் கரறமறட்டு தபறசதரத 

தறத்துள்பணர். து ரட்டத்றன் தன தறசசங்கபறல் 

கரற றடத்றல் இவ்ரநரண றமனமரன் 

கரப்தடுகறன்நது. 

இதுசதரன்த அம்தரமந ரட்டத்றலும் கரறப் 

தறச்சறமண கரப்தடுகறன்நது. அங்கு தரமனடிட்மட, 

கரங்சகர சற்கறல் தறவு தசய்ப்தட்ட எத கக்கர 

அமப்தைக்கடக்கரக 503 க்கர் கரற 250 

றசரறகலக்குச் தசரந்ரகவுள்பது. 1990ஆம் ஆண்டு 

ரட்டில் ற்தட்ட த்த்ம் கரரக அர்கபரல் அங்கு 12 

தடங்கள் தற்தசய்மக சற்தகரள்ப தொடிறல்மன. 

2002ஆம் ஆண்டு ரட்டில் ற்தட்ட சரரணத்மத் 

தரடர்ந்து லண்டும் அர்கபரல் 09 தடங்கள் 

தரடர்ச்சறரக தற்தசய்மக சற்தகரள்பப்தட்டது.  தறன்ணர் 

அர்கள் அங்கு 2011/2012 கரசதரகம் தசய்மக 

சற்தகரள்ற்குச் தசன்த தொன் ஆத்ங்கமபச் தசய்து 

தொடித்சதரறலும் அங்கு ந்ர்கள் அர்கலக்குப் தன 

தறச்சறமணகமபக் தகரடுத்துள்பரர்கள். ணச, ததரத்துறல், 

னரயளகுன சதரன்ந தறசச தசனகப் தறரறவுகபறல் 

கரப்தடும் இந்க் கரறப் தறச்சறமணகமபத் லர்த்து மக்க 

அமச்சர் அர்கள் க்க டடிக்மக டுக்க சண்டும் 

ன்த சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன் .   

However, I understand that a Committee has been 

formed to address discrimination and malpractices in 

allocation of land. I request that this Committee must be a 

comprehensive one to make the necessary arrangements 

to meet people in every district including Batticaloa, 

Trincomale and Ampara  to hear their grievances, failing 

which, I  request that a special commission be formed, 

presided over by His Excellency the President to ensure 

that an effective and long-reaching solution is reached, 

and necessary action is taken against the relevant officials 

to avoid reoccurrence of such heinous crimes.  

In respect of tourism, with the cessation of hostilities, 

the Eastern Province is a new haven for tourism which 

provides a new untapped arena in the area for economic 

growth.  In the recent past, there has been development of 

tourist corridors in Pasikudah, Kuchaveli and Arugam 

Bay, and it has brought in an influx of tourist-based 

investments.   

Further, as the Hon. Minister is aware, the plethora of 

untouched stunning coastlines that fringe the District, the 

vast lagoons and the high potential of eco-tourism 

available is second to none. The Hon. Minister saw this in 

his most recent visit to Batticaloa. I wish to request his 

attention especially to the development and zoning of the 

Punnakudah, the staggeringly beautiful protected bay, 

which has a tremendous potential. Zoning and  

development of the area would lead to an economic 

upheaval to those domiciled in the area.  

Further, I highly endorse the proposal towards 

encouraging MICE tourism exhibition cnetres in 

Batticaloa on a PPP basis. Sir, I would like to mention 

here the proposal of allocating  Rs. 300 million  towards 

providing scholarships and incentivising skills 

development of youth who are keen to join the hospitality 

industry is a welcome  move.  This will help to cater to 

the void in skilled personnel and to  increase the  

employment opportunities for the development in the 

region.  
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I am pleased to note that the Budget Proposals state 

that the Government will implement steps to transform 

and upgrade the developments in the Eastern Province for 

the tourism industry, as there is a requirement for 

recreational and accessibility options to be provided for 

tourists who are keen on travelling to this region.  

Having said this, Hon. Presiding Member, I wish to 

conclude by thanking the Hon. Minister for his 

cooperation and I look forward to working closely not 

only with him but with his able, young Deputy Minister 

as well and the staff of his Ministry towards the 

development of Batticaloa, the Eastern Province most 

importantly and our nation.   

Thank you. 

 

[தற.த. 5.39] 

 

ගු කවීන්දිරන් නකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் சகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, கரற 

அமச்சு சம்தந்ரண வு தசனவுத் றட்டக் குலறமன 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு சதசுற்கு அதற 

ங்கறமமறட்டு ரன் கறழ்ச்சறமடகறன்சநன். கரற 

ன்கறன்ந றடம் இன்த இந் ரட்டில் றகவும் தொக்கறரண 

என்நரகக் கரப்தடுகறன்நது. க்கபறன் கரற உரறம 

ன்தது இந் ரட்டில் சதப்தட சண்டிது என்த. இந்க் 

கரற உரறம ல்சனரதக்கும் சத்துரகவும் சரகவும் 

தங்கறடப்தட சண்டிரக இதக்கறன்நது. இந் ரட்டிசன 

கரற இல்னர மகள் அறகரக இதக்கறன்நரர்கள். கரற 

அறகபறல் உள்பர்கள் சறத வீச கரப்தடுகறன்நணர். 

ஆகச, இதக்கறன்ந கரறகமபப் தறரறத்து மகலக்கு 

ங்க சண்டி கடப்தரட்மட இந் ல்னரட்சற அசு 

தகரண்டிதக்கறன்நது; கரற அமச்சு தகரண்டிதக்கறன்நது.  

றசசடரக அம்தரமந ரட்டத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு தன ணறரரறன் கரறகள் 

இரடத்றணரலும் ததரலிமரரறணரலும் ஆக்கறறப்தைக்குள் 

பரகறறதக்கறன்நண. ஆக்கறறக்கப்தட்ட அந்க் கரறகமப 

றடுறத்துச் தசரந்க்கரர்கலக்கு ங்க சண்டி 

கடமப்தரடு இதக்கறன்நது. அந்ச் தசற்தரட்மட இந் 

ல்னரட்சற துரறப்தடுத்தும் ன்த ரன் றமணக்கறன்சநன்.  

அடுத்ரக, கல்தொமண றழ்ப் தறசச தசனகப் 

தறரறவுக்கரண கரற ல்மனகள் மதத்துக் 

தகரடுக்கப்தடறல்மன. ஆகச, அந்ப் தறசச 

தசனகத்றற்குக் கரற அறகரத்மக் தகரடுக்கறன்ந 

அசசமப, அன் றர்ரகம் சலரண தொமநறசன தகரண்டு 

தசல்னப்தடுற்சகற்ந மகறல் றன அபமத் 

றமக்கபம் அந்ப் தறசச தசனகப் தறரறவுக்குரற 

கரறகமபச் சரறரண தொமநறல் மமந தசய்து 

எப்தமடக்க சண்டும். அங்கு இந்ப் தறச்சறமண 1989ஆம் 

ஆண்டிலிதந்து உதரகறக்தகரண்டு ந்றதக்கறன்நது. 

கல்தொமண றழ்ப் தறசச தசனகம் தற்நற குநறத் 

றடங்கள் அமச்சர் அர்கலக்கும் தரறத்ம் ன்த ரன் 

றமணக்கறன்சநன். ஆகச, அங்கு அந்க் கரற ல்மனகமப 

மதத்துக் தகரடுக்கும்தடி சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

சலும், றதக்சகரறல், ஆமனடிசம்தை, ததரத்துறல் 

ஆகற தறசச தசனகப் தறரறவுகலக்குட்தட்ட ம 

றசரறகள் கரனரகரனரக - தம்தமரகப் தறர்தசய்து 

ந் கரறகள் தற்நற றதம் Survey Department இணரல் 

மதக்கப்தட்டிதந்தும் அற்நறன் உதறப்தத்றங்கள் 

ற்தம் ஆங்கள் இன்தம் ங்கப்தடறல்மன. அம 

ங்கப்தடுது, அந் க்கள் அந் இடத்றசன 

தரடர்ச்சறரகத் ங்கபது றசரங்கமப சற்தகரண்டு 

து  ததரதபரரத்ம சம்தடுத்துற்கு உததுமரக 

அமத்ம் ன்த ரன் றமணக்கறன்சநன். த்த் 

கரனத்றலும்கூட, இக்கரறகபறல் க்கள் றசரம் ற்தம் 

சசமணப் தறர்ச்தசய்மககமபச் தசய்துந்ரர்கள். ஆணரலும், 

அக்கரறகலக்கரண உதறப்தத்றங்கள் இன்தம் 

ங்கப்தடறல்மன. ஆகச, அந் க்கலக்கு கரற 

உதறப்தத்றங்கமபத் துரறரக ங்குற்கு இந் 

அமச்சு டடிக்மக டுக்கசண்டுதணக் சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன்.  

அசசதரல், அர்கள் சறன இடங்கபறசன றசரம் 

தசய்து தகறன்நரர்கள்; சசமணப் தறர்ச்தசய்மக தசய்து 

தகறன்நரர்கள். இக்கரறகள் அங்கறதக்கறன்ந தறசச 

தசனரபரறணரலும் கறர சசமரபரறணரலும் 

உதறப்தடுத்ப்தட்டு இதக்கறன்நது. ணறதம், இன்ணதொம் 

அந் இடத்றற்கு றன அபமத் றமக்கபத்றணர் ந்து, 

றன அபமகமப சற்தகரள்பரது இதப்தது எத 

துர்ப்தரக்கற றமனமரகும். ணச, றன அபமத் 

றமக்கபத்றணர் அந் இடங்கலக்குத் துரறரகச் தசன்த, 

அபமகமபச் சரறரகச் தசய்து, ல்மனக் கற்கமப இட்டு, 

அமணப் தறசச தசனகத்றடம் தரப்தடுத்சண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். - 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order please! ගරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ දළන් 

මරහනඹට ඳළක පණයනහ තික.  
 

අනතුුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 
වනයන්, නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குசசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please go ahead. 

 

ගු කවීන්දිරන් නකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் சகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
சலும், கடந் கரனத்றல் அர் சறங்க தறசரம 

அர்கபறணரல், ததரத்துறல் தறசசத்றலுள்ப 60ஆம் 

கட்மட, சகரரரற சதரன்ந தறசசங்கபறல் 38 வீட்டுத் 

றட்டங்கள் கட்டிக்தகரடுக்கப்தட்டண. ணறதம், த்த் 

கரனத்றல் அங்கு ரழ்ந் க்கள் அவ்றடத்றலிதந்து 

இடம்ததர்ந்து, சத இடத்துக்குச் தசன்நரர்கள். 

ற்ததரலது, அந் வீடுகள் சறமமடந் றமனறல் 

கரப்தடுகறன்நண. அங்கு சறத தற்மநகலம் 

உதரகறறதக்கறன்நண. அந்க் கரறகலக்கரண 

உதறப்தத்றம் சறனரறடம் இதக்கறன்நது, சறனரறடம் இல்மன. 

1261 1262 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

இம சுணரறரலும் த்த்த்றணரலும் அறமடந்றதக் 

கறன்நண. கரற உதறப்தத்றம் இதக்கறன்ந க்கள்கூட, 

ங்கலமட கரறகபறல் வீடுகமபக் கட்டுற்கு தொடிரல் 

இதக்கறன்நரர்கள். இற்கு Forest Department  மடரக 

இதக்கறன்நது. அக்கரறகபறல் அந் க்கள் 

குடிறதந்றதக்கறநரர்கள்; அது தரடர்தறனரண சகனறரண 

ஆங்கலம் அர்கபறடம் இதக்கறன்நண. அசசத்றல், 

அந் இடங்கபறல் வீடுகலம் இதக்கறன்நண. ஆணரலும், அந் 

இடத்துக்குப் சதரற்கு - அரது, ததரத்துறல் தறரண 

வீறறன் ஏத்றல்ரன் இந்க் கரற இதக்கறன்நது. அந் 

க்கள், இந்க் கரறறல் றசரம் தசய்ற்கு அல்னது 

அங்குள்ப வீடுகபறல் குடிசதற்குத் மடரக Forest 

Department இதக்கறன்நது. இற்கரண அதறரணது, 

இன்தம் கரற அமச்சறணரல் ங்கப்தடறல்மன ன்த 

தசரல்கறன்நரர்கள். ஆகச, தகப அமச்சர் அர்கசப, 

லங்கள் இமணக் கதத்றற்தகரண்டு, அந் க்கள் 

அவ்றடத்றல் குடிறதப்தற்கு உரற றமககமபச் 

தசய்துதகரடுக்க சண்டுதணக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். 

தணன்நரல், அந் க்கள் த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டு, 

லிமடந்து இதக்கறன்நரர்கள். அந் இடத்றல் 

அர்கலமட வீடுகலம் இதக்கறன்நண. அந் இடரணது, 

அர்கள் தரம்தரறரக, கரனரகரனரக ரழ்ந்துந் இடம். 

அர்கள் த்த்ம் கரரகத்ரன் இடம்ததர்ந்ரர்கள். 

ஆகச, தகப அமச்சர் அர்கசப, லங்கள் உங்கலமட 

தொற்சறறணரல், அர்கள் லண்டும் அந் இடத்றல் 

இதப்தற்கு அதறமப் ததற்தக்தகரடுக்க சண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அசசத்றல், ரன் இன்ததரத றடத்மத்ம் கூந 

றதம்தைகறன்சநன். கண்கறதைம் ன்ந கறரத்றல் 472 

குடும்தங்கள் இதந்ண. இக்குடும்தங்கள் இணக் 

கனத்றணரலும் த்த்த்றணரலும் இடம்ததர்ந்து சத 

இடங்கலக்குச் தசன்நரர்கள். த்த்ம் தொடிந் தறன்தை, அர்கள் 

ந்றரண சறகலம் அற்ந றமனறல், அந் இடத்துக்கு 

லண்டும் ந்சதரது, அர்கள் இதந் வீடுகள் ல்னரம் 

அறமடந்றதந்ண. ணறதம், அந் 472  சததக்குரண - 

குடும்தங்கலக்குரண - கரற உதறப்தத்றங்கள் இன்தம் 

ங்கப்தடறல்மன. அமணக் சகட்டரல், "இது வீடமப்தை 

அறகரசமதக்குக் கலழ் இதக்கறன்நது. ஆகச, வீடமப்தை 

அறகர சமதக்கு சறததரமகம தசலுத்சண்டும்" ன்த 

கூதகறன்நரர்கள். உண்மறசன, அந் க்கள் த்த்த்றணரல் 

றகவும் தரறக்கப்தட்ட க்கள்; இடம்ததர்ந் க்கள். 

அர்கள் இடம்ததர்ந்து லப தகறன்நததரலது, வீடுகள் 

அமணத்தும் உமடக்கப்தட்டு, கர்க்கப்தட்டுரன் இதந்ண. 

அந் க்கள் றர்க்கற றமனறல்ரன் அந் இடத்துக்கு 

ந்ரர்கள். ஆகச, இர்கபறடம் வீடமப்தை அறகர 

சமதக்குச் சறததரமகமச் தசலுத்சண்டும் ணச் 

தசரல்லுது, உண்மறசன றரற்ந தசனரகும். 

அர்கலக்கரண எத ரணறத்மரது வீடமப்தை 

அறகரசமத தகரடுக்க சண்டும். அர்கலக்கரண உதறப் 

தத்றங்கமப ங்கற அந் இடத்றசன அர்கள் 

ரழ்ற்கரண றமகறமண லங்கள் தசய்துதகரடுக்க 

சண்டும். இப்ததரலதும் அந் இடத்றசனரன் அர்கள் 

இதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், உதறப்தத்றம்  துவுற்ந 

றமனறசனரன் இதக்கறன்நரர்கள்.  

சலும், ஆமனடிசம்தை தறசச சமதக்குட்தட்ட 

கரறகபரண சரறக்கல்ததரத்ரமண, டிப்சதரடு ற்தம் 

றதக்சகரறல் தறசசத்றற்குட்தட்ட கஞ்சறகுடிச்சரத, 

ங்கசனரத்தைம், றல்கரம், ரண்மடடி சதரன்ந 

தறசசங்கள் ற்தம் கறங்குச்சசமண சதரன்ந 

ததரத்துறலுக்குட்தட்ட தறசசங்கபறலுள்ப கரறகலக்கரண 

ஆங்கள், உதறப்தத்றங்கதபண அமணத்தும் அந் 

க்கபறடம் இதக்கறன்நண. தொன்ணரள் ஜணரறதற சந்றரறகர 

அம்மரரறணரல் ங்கப்தட்ட 'எப்தை' ஆங்கள் 

இதக்கறன்நண. 1962ஆம் ஆண்டிலிதந்து அர்கள் அந் 

இடத்றசன றசரம் தசய்து ந்ரர்கள். இதந்ரலும் 

satellite தோனம் அமடரபம் கரப்தட்ட இடத்றசன 

ல்மனகமப சதரட்டு, அமண Forest Department கரறகள் 

ன்த தசரல்கறநரர்கள். இது ந் றத்றலும் றரற்ந எத 

தசனரகும். கறட்டத்ட்ட 2,587 க்கர் கரற அந்ப் 

தறசசத்றல் இதக்கறன்நது. அந்ப் தறசசத்றசன ங்கள், 

bushes ண துவும் இல்மன. அது எத பறக்க றசர 

கரறரகும். கரனங்கரனரக அந் க்கள் தறர்ச்தசய்மக 

தசய்து ந் கரற. அந் இடத்றசன வீறகள், தரனங்கள், 

அமக்கட்டுக்கள், துதசுகள், கரல்ரய்கள் ண central 

Irrigation Department இன் structure அமணத்தும் 

உள்படங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அந் இடத்றல் க்கள் 

ரழ்ந்ற்கரண ஆரங்கள் இதக்கறன்நண. 

அசரங்கத்றணரல் அற்கரண றறகலம் எதுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அத்துடன், இந் ம றசரறகபறடம் - 

ம க்கபறடம் அந்க் கரறகபறல் றசரம் 

தசய்ற்கரண சகன ஆங்கலம் இதக்கறன்நண. இந் 

ரட்டின் தொதுதகலும்தரக இதப்தச றசரம். ணச, 

Forest Department இணரல் ல்மனக்கல் இடப்தடுமத்  

டுத்து றதத்ற, அந் க்கபறன் கரறகமப லங்கள் 

தரதுகரக்க  சண்டும். ஆணரல் ற்சதரது டுத்து 

றதத்ப்தட்டுள்பது.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Now,  please wind up.  

 
ගු කවීන්දිරන් නකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் சகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
இதுசம்தந்ரக ரன் சற்த தொன்றணம் சகு ஜணரறதற 

அர்கலடன் கனந்துமரடிறதக்கறன்சநன். அர், ரன் 

இமணக் கதத்றதனடுத்து உடணடிரக டடிக்மக 

டுப்தரகச் தசரல்லிறதக்கறன்நரர். ணச, தகப 

அமச்சர் அர்கசப, உங்கள் அமச்சுக்குக் கலழ் கரற 

அறகரங்கள் இதப்தணரல் அமணச் தசய்து தம்தடி 

ரழ்மத்டன் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். சலும், சறநந் ஏர் 

அமச்சர் ங்கலக்குக் கறமடத்மறட்டு ரம் 

கறழ்ச்சறமடகறன்சநரம் ணக் கூநறக்தகரண்டு ணது 

உமம தொடித்துக்தகரள்கறன்சநன். ன்நற. 

 
[ම.බහ. 5.51] 
 

ගු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විනද් ක යුතු 

නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 

ගරු බහඳිකතුභනි, මීට කලින් ගරු හසුපද් නහනහඹක්කහය 

භන්ත්රීතුභහ කථහ කශ මසථහපේදී කතුභහ මඳට රීඹන්න උත්හව 

කශහ, ඵජේ කපකන් ඳසු ඵත් ඳහර්ල්ර ක ර ළඩි කශහ රීඹරහ. 

කතුභහ ඉසය පරහ රීේහ, "විනඹහරංකහය භහපත් ඵත් 

ඳහර්රඹක ක ර රුපිඹල් 80යි" රීඹරහ. ඊට ඳසු රීේහ, "රුපිඹල් 

90යි" රීඹරහ. ඊටත් ඳසු රුපිඹල් 110ක කතහක් රීේහ. 

1263 1264 

[ගරු කවීන්නයන් පක ඩීසයන් භවතහ] 
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විනඹහරංකහය භහපත් කතුභහ රීඹපු ඵත් කපඩ්ට භභ දළන් 

පුද්ගරපඹක් ඹළේහ. කපවභ ඹරහ කතුභහ ගත්ත ඵත් ඳළකේ කපක් 

ගණයන ී ඹද රීඹරහ තහුහ. කහි ක ර රුපිඹල් 100යි. ගරු 

බහඳිකතුභනි, ඊට මදහශ බිර භභ වභළගත* කයනහ.  

කතුභහ පම් හප  පනොපඹකුත් කථහ රීඹනහ. කතුභහ ඉසය 

පරහ රීේහ ඵජේ කක නිහ කශලු ඵත් කකක ක ර රුපිඹල් 80 

න්ට 110 දක්හ ඉවශ ගිඹහ රීඹරහ. ඊට ඳසු රීේහ, රුපිඹල් 90 

ඉරහ රුපිඹල් 110 දක්හ ඉවශ ගිඹහ රීඹරහ. පම් භහ මපත් 

ිකපඵන්පන්, විනඹහරංකහය භහපත් ිකපඵන ඵත් කපඩ් බිර. ඒ ඵත් 

ඳළකේ කපක් බිර භභ ඉල්රහ ගත්තහ. කහි ක ර රුපිඹල් 100යි. 

කතපකොට, ඒ ඵත් ඳළකේ කක ඵජේ කකට කලින් ිකබිරහ 

ිකපඹන්පන්ත් රුපිඹල් 100ට. ඵජේ කකට ඳසුත් ක ර රුපිඹල් 

100යි. භහ ඒ කහයණයඹ නිළරැන කපශේ, පම් හප  පඵොරු රීඹරහ 

ජනතහ පනොභඟ ඹන නිහයි.  

ගරු බහඳිකතුභනි, ඊට ඩහ කථහ කශ යුතු කහයණයඹක් 

ිකපඵනහ. ඉඩම් මත්ඳත් කය ගළනීපම් ඳනත ගළන ඹභක් රීඹන්න 

ඕනෆ. මද න පකොට ඉඩම් මත්ඳත් කය ගළනීපම් ඳනතක් 

ිකපඵනහ. ඉඩම් මත්ඳත් කය ගළනීපම් ඳනපත් ප්රධහන ලපඹන් 

ගළටලු තුනක් ිකපඵනහ. කකක් තභයි, මත් ඳත් කයගළනීපම් 

ක්රභපේදඹ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, පකොශම නස්රික්කඹ නිපඹ ජනඹ කයන 

භන්ත්රීරුන් වළටිඹට ඔඵතුභහත් දන්නහ, භභත් දන්නහ, මප් 

පක ේපේ ප්රපද්ලපේ පේහ, ඔඵතුභහප  පඵොරැල්ර ප්රපද්ලපේ 

පේහ පනොපඹකුත් තළන්ර ංර්ධන ළඩ කටයුතු වහ ඉඩම් 

රඵහ ගන්නහ රීඹරහ. ඒ ඉඩම් රඵහගන්නහ ක්රභපේදඹ පභොකක්ද? 

හභහනය ක්රභපේදඹක් ිකපඵනහ. ඒ තභයි, ඳත්තයර 

advertisements දහරහ, ඒහපේ න්න පිළිඵ හකච්ඡහ කයරහ,  

භහ ගණයනරීන් ඒ ඉඩභ රඵහගන්නහ ක්රභපේදඹ.  

වනන් ක්රභපේදඹක් රීඹරහ කකකුත් ිකපඵනහ. ඒක තභයි, 

පග ාහබඹ යහජඳක් භළිකතුභහප  කහරපේ ක්රිඹහත්භක කපශේ. ගරු 

බහඳිකතුභනි, ඔඵතුභහට භතක තික, Malay Street කපක් න්ද්ිපඹ. 

මපි වළපභ භ කඹ TV කපක් දළක්කහ. කදහ පභොකක්ද කපශේ? රෑට 

ආහ; ක ලිටරිඹ පගනහහ; ළසපේ ක නිසුන් කළිඹට තද දළම්භහ; 

දරුන්ප  පඳොත් ඳත් ටිකත් තුයට දළම්භහ; ඒ  ක නිසසු ඳන්නහ 

දළම්භහ. ඒ ක නිසසු මවුරුදු ගණයනක් හිටිඹහ ඒ රෆලි පගල්ර. ඒ 

මඹ රීන්භ විිපඹකට නළත ඳනංචි කපශේ නළවළ. ඊට ඳසු 

විඳක්පේ භන්ත්රීරුන් වළටිඹට මපි  මිපකයණයඹට ගිඹහ, 34 ත්ත 

ම්ඵන්ධපඹන්. කපවභ කයරහත් පනොපඹකුත් පද්ලඳහරන භළනවත් 

වීම් භත තභයි, භවරුන්ට මලුිකන් තළන් රළබුපණ් ව 

භවරුන්ට තළනක් පනොරළබුපණ්. ඉඩම් ම්ඵන්ධපඹන් ඒ  

ගළටලු ිකපඵනහ. ඒ ගළටලු ඒ නීිකපේ ිකපඵනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, මපනක් කක තභයි, න්නඹ - 

compensation - පිළිඵ ප්රලසනඹ. ඉඩභක් මත් ඳත් කයගන්න 

වළරීඹහක් යජඹට ිකපඵනහ. ඒ පඳොදු ළඩ කටයුත්තක් වහ 

පන්න පුළුන්. දළන් 'පඳොදු ළඩ කටයුත්ත' රීඹන කකත් 

කහරඹක්  ඹද්දී පනස පරහ. දළන්  apartment complex කකක් 

වදන්න, කපවභ නළත්නම් shopping mall කකක් වදන්න ඳහ 

private sector කකටත්  ඉඩම් රඵහ ගන්නහ. ඒක ළරැනයි රීඹරහ 

භහ රීඹන්පන් නළවළ. නමුත් කපවභ ඉඩම් රඵහ ගන්න පකොට ඒ 

න්නඹ නිඹභ රීරීපම් ගළටලු භතු නහ. ඒ ඉඩභට න්නඹක් 

පගනහද, ඒ වහ ිකපඵන මයිිකහන්කභ පභොකක්ද, ඔ්පුක් 

ිකපඵනහද ආන ගළටලු භතු නහ. ඔ්පු රීේහභ, විවිධ යජඹඹන් 

පනොපඹකුත් ජහිකපේ ඔ්පු දීරහ ිකපඵනහ. භභ දන්නහ, මප් 

පක ේපේ ප්රපද්ලපේත් කපවභ ඔ්පු දීරහ ිකපඵනහ රීඹරහ. පම් 

ජනහිපඳිකතුභහ දුන්නහ, මය ජනහිපඳිකතුභහ දුන්නහ, පම් නිහ 

තභිකතුභහ දුන්නහ, පම් ඉඩම් තභිකතුභහ දුන්නහ රීඹරහ ෂයිල් 

ගණයන්  documents ඒ ක නිසසු ශඟ ිකපඵනහ. නමුත්, ඒ 

documents පිළිගළනීභ පිළිඵ ගළටලුක් ිකපඵනහ. වළඵළයි, ඔඹ 

මතයභ යහජ ඔ්පුත් භවහ පගොඩක් ිකපඵනහ. ඒ රීඹන්පන්, 

fraudulent land transactions. භභ දන්නහ පක ේපේ 

ප්රපද්ලපේත් පද්ලඳහරන පුද්ගරඹන් භළනවත් පරහ, යහජ ඔ්පු 

ලිඹරහ ඉඩම් පවොයකම්  කපශේ ආකහයඹටද රීඹරහ. නමුත් ඒ ගළන 

පම් මසථහපේ පම් ගරු බහපේ කතහ කයන්න මලය නළවළ. 

පකපේ පතත්, ඔ්පු පිළිඵ ගළටලු ිකපඵනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, මපි පඳොපයොන්දුක් දුන්නහ, පම් ඉඩම්ර 

ජීත් න පඵොපව  පුද්ගරඹන්ට න්න්නක්කය ඔ්පු රඵහ පදනහ 

රීඹරහ. ගරු මගභළිකතුභහප  ඒ ප්රිකඳත්ිකඹ මප් ගරු ඉඩම් 

මභහතයතුභහ ක්රිඹහත්භක කයනහ. භභ හිතන වළටිඹට, පවට 

මනිද්දහ න පකොට රක් ගණයනකට න්න්නක්කය ඔ්පු 

රළපඵනහ. පකපේ පතත්, ඉඩම් වහ න්නඹ පදන පකොට 

මයිිකහන්කභ ගළන ගළටලුක් භතු පනහ. පඵොපව  පුද්ගරපඹ  

තවිත් ඉඩම්ර මනයපඹන් ඳනංචි පරහ ඉන්නහ.  

මන යපඹන් ඳනංචි පරහ මවුරුදු 20, 30 ඉන්නහ. කතපකොට ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් ගන්නහ ක්රිඹහභහර්ගඹ පභොකක්ද? ඒ මඹ පකළින්භ 

ඉත් කයනහද, ඒ මඹට ඹම් රීන් න්නඹක් පගනහද රීඹන කක 

පිළිඵ ගළටලුක් ිකපඵනහ.  

ඊශඟට, මහන ලපඹන් භහ දරීන ප්රලසනඹ තභයි නික් 

ිකපඵනහ නම්, ඉනරීරීභක් ිකපඵනහ නම් ඒපක් ටිනහකභ 

තක්පේරු කයන්පන් පකොපවොභද රීඹන කක. ගරු බහඳිකතුභනි, 

1970 පර්දී විතය පගඹක් වදනපකොට රුපිඹල් රක්ඹකට ර්ග 

මඩි 3,000ක් විතය වදන්න පුළුන් වුණයහ. නමුත් දළන් රුපිඹල් 

රක්ඹට ර්ග මඩි 30ක් විතය තභයි වදන්න පුළුන්. කතපකොට, 

ඒ නි වරි ඉනරීරීභ වරි යජඹට ඳයහ ගන්නහ නම් න්නඹ 

පගවිඹ යුත්පත් ඒපක් depreciated value කකටද, කපවභ 

නළත්නම් replacement value කකටද? ඒ රීඹන්පන්, ඒ මඹට 

මලුිකන් නික් වදහ ගන්න වළරී න ඳරින න්නඹක් පගනහද?  

භට ත පදඹක් රීඹන්න මභතක වුණයහ. ඒ තභයි ඒ නිහර 

ඉන්න මඹප  ජීපන ඳහඹ පිළිඵ ගළටලු. ඒ මඹ භවය විට ඉඳි 

ආ්ඳ කඩඹක් කයනහ පන්න පුළුන්, පඳොඩි කඩඹක් දභහ 

පගන ඉන්නහ පන්න පුළුන්. ඒ  නිහර ඉපගන කයපගන 

ඹන පඳොඩි පඳොඩි යහඳහය  -micro-business - තභයි ඒ 

පගොල්රන්ප  ජීවිකහ පන්පන්. We talk about small and 

medium businesses, micro-enterprises and micro-

entrepreneurs. Hon. Chairman, these are the issues that we 

have to deal with. ඒ පඳොඩි පඳොඩි business කයන මඹට  

කතළනින් ඉත් පන්න පනහ. ඊට ඳසපේ ඒ මඹ පභොකක්ද 

කයන්පන්?  

ඒ මඹට ඉසපක පල් ඹන ශභයි ඉන්නහ. ඒ ඉන්න තළනින් 

ඉත් කශහභ ඒ පගොල්රන් මලුත් ඉසපක පරකට ඹන්පන් 

පකොපවොභද? ගරු බහඳිකතුභනි, පම් ශඟදී ඒ හප  න්ද්ිපඹක් 

වුණයහ. පකොශම නස්රික්කපේ කක තළනක හිටපු පුද්ගරඹන් පිරික් 

කතළනින් ඉත් කශහ. ඉත් කශහට ඳ සපේ  ඒ පගොල්රන්ප  

දරුන් ඉසපක පරකට තතුශත් කයගන්න ගිඹහ. ඉසපක පරට 

ගිහිල්රහ ඒ පගොල්රන් රීේහ, ආණ්ඩුපන් -පම් ආණ්ඩුපන් 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

පනොපයි. කලින් ආණ්ඩුපන්- මපි හිටපු තළනින් ඉත් කශහ, දළන් 

ඉන්පන් මලුත් තළනක. මපි පභච්චය කල් ජීත් වුපණ් පනත් 

තළනක රීඹරහ. කපවභ රීේහට ඉසපක පරන් ඒ ශභයි බහය 

ගත්පත් නළවළ. ඒ ඉසපක පරට ඒ ශභයි බහය ගන්න ඒ මඹට 

මවුරුදු ඳවක ඳනංචිඹ නළවළයි  රීේහ.  

දළන්, ඒ ක නිසුන්ට මල්රපු මත්තත් නළවළ, ඳඹ ගවපු මත්තත් 

නළවළ. ගපවන් ළටුණු ක නිවහට පගොනහ තන්නහ හප  ඒ 

ක නිසුන්ටත් තන පගන තන පගන ගිඹහ. මපි භළනවත් පරහ ඒ 

ප්රලසනඹ වින්න උත්හව කශහ. ඒ ගළන මපි සතුිකන්ත පනහ, 

මධයහඳන මභහතයහංලපේ පල්කම්තුභහට. කතුභහ ඒ ම්ඵන්ධපඹන් 

ක්රිඹහත්භක පරහ මලය උඳපදස රඵහ දීරහ ිකපඵනහ. ජනතහ 

නිහලින් ඉත් රීරීපම්දී ඒ හප  භහජමතඹ ගළටලු -

community problems- භව පගොඩක් තික පනහ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, ඒ ඉත් රීරීභත් කක්ක ඒ මඹ නළත ඳනංචි 

කයන්නත් ඕනෆ පන්. ඒ වුණයහට, නළත ඳනංචි රීරීභ පිළිඵ පම් 

නීිකපේ ඒ තයම් පරොකු ළරරීල්රක් දක්රහ නළවළ. ඒ පිළිඵ 

යජඹට පරොකු ගී භක් නළවළ. භභ හිතන විිපඹට ඔවුන් භඟ 

හකච්ඡහ කයන පර යජඹට ඵර කයන්නත් කහටත් ඵළවළ.  

ගරු බහඳිකතුභනි, මපි විඳක්පේ ඉන්නපකොට රීඹපු 

කථහක් භභ පම් මසථහපේදී රීඹන්න කළභළිකයි. 2001 පර්දී -

ගරු චන්ද්රිකහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුංග හිටපු ජනහිපඳිකතුක  ඹප  

කහරපේදී-  සකළභළත්පතන් පතොය නළත ඳනංචි රීරීපම් 

ප්රිකඳත්ිකඹ කළබිනේ භණ්ඩරපේදී ඳහස වුණයහ. පම් 2016  ය. 

දළනට මවුරුදු 15ක් ගතපරහ ිකපඵනහ. නමුත් යජඹක් වළටිඹට 

මඳට ව හිටපු යජඹට ඵළරි පරහ ිකපඵනහ, සකළභළත්පතන් 

පතොය නළත ඳනංචි රීරීපම් ප්රිකඳත්ිකඹ නීිකඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ 

කයන්න. පම්හ ගළන සඹං විපේචනඹක් කයන්න පුළුන් 

වළරීඹහක් මඳට ිකපඵන්න ඕනෆ. ගරු තභිකතුභනි, භභ ඔඵතුභහට 

ව මදහශ මපනකුත් තභිකරුන්ට -ඔඵතුභහ විතයක් පනොපයි, ඒ 

ම්ඵන්ධපඹන් කටයුතු කශ යුතු තත් තභිකරු ඉන්නහ- භතක් 

කයන්න කළභළිකයි, සකළභළත්පතන් පතොය නළත ඳනංචි රීරීපම් 

ප්රිකඳත්ිකඹ නීිකඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ රීරීභ මතයලය ඵ.  ඒ 

වයවහ තභයි, ඉඩම් මත්ඳත් කය ගළනීපම් ඳනපත් ිකපඵන භහ 

කලින් රීඹපු  දුර්රතහරට  ිකයහය විඳුභක් රඵහ ගන්න 

පුළුන් න්පන්.  ඳශමුළනි දුර්රතහ තභයි පම්හ ඳයහ 

ගළනීපම්  විිපභත් ක්රභපේදඹක් නළිකකභ, පදළන්න තභයි, න්නඹ 

තීයණයඹ කයන ක්රභඹ, තුන්ළන්න තභයි, ඒ පගොඩනළලිල්පල් පව  

නිහපේ  ිකපඵන ටිනහකභ තක්පේරු කයන ක්රභඹ, 

වතයළන්න තභයි, ඒ භනුයඹන්ප  ජීපන ඳහඹ ගළන 

ළරරීල්රක් පනොදළක්වීභ.     

ගරු  බහඳිකතුභනි,  පභන්න පම් ගළටලුරට ිකයහය 

විඳුභක්  රළපඵන්පන්, සකළභළත්පතන් පතොය නළත ඳනංචි 

රීරීපම් ප්රිකඳත්ිකඹ නීිකඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ රීරීභ  වයවහයි.   

මපි පම් යපේ ංර්ධන යහඳෘික ඉසයවට මයපගන ඹනහ. 

දළන් ඒ වහ වම්ඵන්පතොටින් මක්කය ඳවපශොසදහවක් ගන්න 

ක්රිඹහත්භක පනහ. Megapolis  Ministry කක වයවහ  

පනොපඹකුත් ංර්ධන කටයුතු වහ ඉඩම් මත්ඳත් කය ගන්නහ.  

මඳට මලය න්පන් ත්කම් තික භහජඹක්  පගොඩ නඟන්නයි. 

We want to create an asset-owning middle class.  ත්කම් තික 

භළද ඳන්ිකඹක් පගොඩ නඟන පකොට ඉඩපම් මයිිකහන්කභ 

ිකපඹන්න ඕනෆ. ඉඩභ තභයි  හභහනයපඹන් පම් යපේ ක නිපවකුට 

පව  ඳවුරකට ිකපඵන ප්රධහන,  මලික ත්කභ. භහ ගරු 

තභිකතුභහපගන් ඉතහභ  ද්බහපඹන් ඉල්රහ න්ටිනහ, පම් 

ත්කභ රඵහ දීභ වහ   කළබිනේ  භණ්ඩරපේදී පම් පිළිඵද 

කථහ කයරහ, ජනහිපඳිකතභහ, මගභළිකතුභහ දළනුත් කයහරහ, 

සකළභළත්පතන් පතොය  නළත ඳනංචි රීරීපම් ප්රිකඳත්ිකඹ  

නීිකඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ කයන්න රීඹරහ.  මඳට පුළුන් ඒකට 

වපඹ ගඹ පදන්න. ඳක් විඳක් පේදඹරීන් පතොය  න්ඹලු  

පදනහ කක් ඔඵතුභහට ඒ පඹ ගඹ රඵහ පදයි. පඵොපවොභ සතුිකයි.     
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ගු නවල්ලම් අඩඩක්කනළදන් මශතළ (නිනයෝජය 

කළරක වභළඳතිතුමළ) 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்கனரன் - குலக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகௌ றசரபர் அர்கசப, சறசஷ்ட அமச்சரண 

ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க அர்கலக்குரறத்ரண கரற 

அமச்சறன் றறதரதுக்கலடு லரண குலறமன றரத்றல் 

சதசுற்கு ரய்ப்தபறத்ற்கு தொற்கண் ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். ங்கலமட உதப்தறணர்கள் 

கரற சம்தந்ரண  தனப்தட்ட தறச்சறமணகமப இங்கு 

டுத்துக்கூநறணரர்கள். குநறப்தரக, தொப்தமடறணர் ட்டுன்நற, 

ததரலிசரதம்கூட து தகுறகபறல் கரறகமப 

ஆக்கறறத்றதக்கறன்ந தசற்தரடுகமப ற்தகணச இங்கு 

சதசறர்கள் தசரல்லிறதக்கறநரர்கள். ணச, அது 

சம்தந்ரகத் றதம்தத் றதம்தக் கூநரல்,  ரன் சத சறன 

றடங்கமப அமச்சர் அர்கபறடம் சகரரறக்மகரக 

தொன்மக்கனரம் ன்த றமணக்கறன்சநன். 

தகப அமச்சர் அர்கசப, இடம்ததர்ந்து 

இந்றரறல் தன தடங்கபரக இதந் து உநவுகள் .ர. 

சமதறன் ற்தரட்டிசன இங்சக தகறன்நசதரது ல்ன 

றர்தரர்ப்சதரடு தரர்கள். ஆணரல், ந் தறன்ணர் 

அர்கலக்கு இங்சக கரறகள் இல்மன; வீட்டுத்றட்டம் 

இல்மன; கூலிசமன தசய்ற்கரண சறரய்ப்தைக்கள்கூட 

இல்மன. இணரல் அர்கள் இங்கு ந்து ரற்நமடகறன்ந 

சூல் கரப்தடுகறன்நது. ணச, தகப அமச்சர் 

அர்கள் இோ்ந் றடத்றல் தொலில் கணதடுக்க சண்டும். 

அர்கலக்கு தொலில்  கரறகமபப் தகறர்ந்பறக்க சண்டும். 

கரற இல்மனதன்நரல் ற்ந சறகமபப் ததந தொடிரது. 

ணச, அர்கலக்கு ல்னர சறகமபத்ம் தகரண்ட ஏர் 

இடத்மக் தகரடுப்தற்கரண றதொமநகமப லங்கள் 

மகரப சண்டும். லங்கள் எத கரரறத்ம டுத்ரல் 

அமண டத்ற தொடிப்தேர்கள் ன்ந ம்தறக்மக 

க்கறதக்கறநது. அவ்ரத தன கரரறங்கமப லங்கள் 

தசய்றதக்கறநலர்கள். அந் மகறசன உங்கலக்கு ரங்கள் 

ன்நற தசரல்ன சண்டும். ஆகச, இந்றரறலிதந்து 

தகறன்ந து உநவுகலக்கு கரறகள் ங்குறசன ந்த் 

ரதொம் இல்னரல் உரற தறசச தசனகங்கலக்கு 

உடணடிரக லங்கள் ஆமறட சண்டுதன்த 

இச்சந்ர்ப்தத்றசன சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

அடுத்து, இன்ததரத தரரற தறச்சறமணறதக்கறன்நது. 

டக்கு, கறக்கறசன சதரரறணரல் இடம்ததர்ந் து க்கள் 

லண்டும் து தசரந் இடங்கலக்கு ந்றதக்கறநரர்கள். 

அர்கள் இடம்தததம்சதரது ங்கலமட உமடமகமப, 

கரற உதறகமப இந் றமனறல் உறமக் மகறல் 

தறடித்ண்ம் தபறசநறர்கள். அர்கலமட கரறப் 
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தறவுகள் சறன ரட்டச் தசனகங்கபறல் இல்னரல் 

இதக்கறன்நண. உரரக, தொல்மனத்லறல் அங்கறதந் 

கச்சசரற ற்தம் தறசச தசனகங்கள் இடம்ததர்ந்சதரது 

தறரண சகரப்தைக்கதபல்னரம் கரரல் சதரறதக்கறன்நண. 

அரது, ன்ணறத் சர்ல் ரட்டத்றலிதந் தறசச 

தசனகங்கள், கச்சசரறகள் ல்னரம் அடிக்கடி இடம்ததர்ந்து 

தசன்ந சத்றல் அற்நறன் தறரண உமடமகதபல்னரம் 

கரரற்சதரறதக்கறன்நண. இந் றமனறல் ங்கலமட 

க்கள் கச்சசரறகலக்சகர அல்னது தறசச தசனகங்கலக்சகர 

தசன்த தரர்க்கறன்நசதரது அர்கள் தரடர்தரண ஆங்கள் 

துவும் இல்னரறதக்கறன்நது. அணரல் அறகரரறகள், அச 

அறதர்கள், க்கள் ண அமணதம் றகவும் 

சறத்றற்குள்பரகறன்நரர்கள்.   

அத்துடன் ன்ணறத் சர்ல் ரட்டத்றல், தன 

தடங்கபரகக் கரறக் கச்சசரறகள் மடததநரரல் 

அங்குள்ப க்கள் ரந் றமனறசன இதக்கறன்நரர்கள்.  

அங்குள்ப ரட்டங்கபறல் தொல்மனத்லவு ரட்ட க்கள் 

தொலமரக இடம்ததர்ந்ணர். வுணறரறசன எத தகுற 

க்கள் இடம்ததர்ந்து தசன்நணர்.  ன்ணரரறசன டுப்தகுற 

க்கள் இடம்ததர்ந்து தசன்நணர். ணச, இந்க் கரறக் 

கச்சசரறகமப றகத் துரறரக டத்சண்டும். அமச்சர் 

அர்கள் இறசன கணதடுோ்த்து உங்கலமட 

உத்றசரகத்ர்கமப அங்சக அதப்தற எவ்தரத 

ரட்டத்றலும் கரறக் கச்சசரறகமப டத்சண்டும்.  

இன்மநக்கு ன்ணரர், வுணறர சதரன்ந கப் 

தைநங்கபறசன தனதக்குக் கரறறதக்கறன்நது; அறல் அர்கள் 

வீடு கட்டிப் தன தடங்கபரக  சறக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், 

அர்கலமட கரறகள் அர்கலக்குச் தசரந்றல்மன. 

ஆகச, க்கபறன் கரறப் தறச்சறமணதன்தது 

றஸ்தௐததடுத்றதக்கறன்நது. அந் றமனறசன து 

க்கபறன் கரறகமப அர்கலக்கு எப்தமடக்கறன்ந எத 

றகழ்ம லங்கள் தசய்சண்டும் ன்தது ன்தமட 

சண்டுசகரள். லங்கள் அந்ச் தசற்தரட்மடச் தசய்ரல் 

உண்மறசன ரங்கள் தன தறச்சறமணகமபத் 

லர்த்துக்தகரள்ப தொடித்ம்.   

சலும், ரன் சுற்தனரத்துமநக்குப் ததரதப்தரண 

அமச்சர் அர்கபறடம் எத றடத்மச் தசரல்னசண்டும். 

இந்ச் சுற்தனரத்துமந தரடர்தரண றடங்கமப 

உங்கலமட அமச்சுரன் தசய்சண்டும். கடற்தமட 

இமணச் தசய்க்கூடரது. ன்ணரர் ரட்டத்றசன 

மனன்ணரரறலிதந்து இரசஸ்த்ம சரக்கறக் கடல் 

றரகப் சதரகும்சதரது இமடறல் லமடகள் தகறன்நண.  

அந்த் லமடகபறசன தநமகள் சரனம் இதக்கறன்நது.  

அந்ப் தறசசம் றகவும் அகரண தறசசரகக் 

கரப்தடுகறன்நது. கடற்தமடறணர் க்கபறடம் னர 250 

தௐதரய் வீம் ரங்கறத் ங்கலமட இந்றப் தடகுகபறல் 

ற்நறச்தசன்த அந்த் லமடகபறசன இநக்கறறட்டு, ரமனறல் 

அர்கமப அமத்துதரர்கள். இவ்ரத தகறன்நசதரது 

தடகு எததொமந கடலிசன தோழ்கறரல் எதர் 

இநந்துறட்டரர். அணரல் ற்சதரது அந் டடிக்மக 

றதத்ப்தட்டிதக்கறன்நது.   

சதரர் தரடங்கற சறன ரட்கபறன் தறன்ணர் இரடம் 

தொன்சணநறந் றமனறசன அரறப்தை, தகரக்குப்தமடரன், 

சறனரதத்துமந, தொள்பறக்குபம் ஆகற தறசசங்கமபச் சசர்ந் 

க்கமப இடம்தத மத்ரர்கள். அந் சம் 

அர்கலமட தடகு, மன சதரன்ந ரபரண 

தசரத்துக்கமப றட்டுறட்டு உடுத் உமடத்டன் அர்கள் 

தபறசநறணரர்கள். அவ்ரத தபறசநற க்கள் 

ரணரட்டரன் தறசசத்றலுள்ப தரடசரமனறசன 

ங்கமக்கப்தட்டரர்கள். தறன்ணர் அர்கள் லண்டும் ந்து 

தரர்த்சதரது அங்சக அர்கலமட தடகு, ள்பம், மன 

சதரன்ந தசரத்துக்கள் துவுசறல்மன. இந்க் கறரங்கபறல் 

தொள்பறக்குபம் றகப் தமம ரய்ந் கறரம். எத ததரற 

குபத்ம ம்தற றசரம் தசய்கறன்ந, கடமன ம்தறக் 

கடற்தநரறல் தசய்கறன்ந க்கமபக் தகரண்ட றக பரண 

கறரம். ற்சதரது அந்க் கறரத்றசன கடற்தமடறணர் 

இதக்கறன்நணர். ஆணரல், அந்க் கறரத்மச் சசர்ந் க்கள் 

அர்கபது தசரந் இடங்கலக்கு அதப்தப்தடரல் 

சநறடங்கலக்கு அதப்தப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்.  

அங்சக கடற்தமடறணரல் சுற்தனரத்துமந - tourism  

சரர்ந் றடங்கள் சற்தகரள்பப்தடுகறன்நண.  அர்கள் 

த்ரல் றக அகரண வீடுகமபக் கட்டிறதக்கறன்நரர்கள். 

கடலிதெடரக ந்து அங்சக ங்கறச்தசல்கறன்ந ரய்ப்தைக்கமப 

அர்கள் உதரக்கறறதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அங்சக 

இதக்கறன்ந க்கள் ங்கலமட கரறகமப 

இந்துறற்கறநரர்கள். இப்ததரலது எத வீட்டுத்றட்டம் 

ந்றதக்கறன்நது. அர்கலக்கு சத கரறகள் 

தகரடுக்கப்தட்டிதந்ரலும் அதுவும் தொலமரகக் 

தகரடுக்கப்தடறல்மன. சுற்தனரத்துமநக்தகண அசரங்கம் 

ஏர் அமச்மச மத்றதக்கறன்நது. சுற்தனரத்துமந 

டடிக்மககமப ந்ப் தமடத்ம் தசய் தொடிரது. 

ங்கலமட சசத்றசனரன் இரடத்றணர் கமட 

மத்றதக்கறநரர்கள், சலூன் மத்றதக்கறநரர்கள், 

சரட்டங்கள் மத்றதக்கறநரர்கள். சுற்தனரத்துமநம 

சம்தடுத்துரகக் கூநறக்தகரண்டு தொப்தமடகலம் சசரோ்ந்து 

இப்தடி தரய் ஈட்டுகறன்ந டடிக்மககபறல் 

ஈடுதடுகறன்நரர்கள். அசரங்கத்துக்கு எத வீட்மடசர, 

கரரறரனத்மசர  கட்டசண்டுரக இதந்ரல் அந் 

contract இமண இரடம் டுத்துக் கட்டிக்தகரடுத் எத 

கரனம் இதந்து. இப்சதரது அந் மடதொமந 

றதத்ப்தட்டிதக்கறநது. இரடம் ன்தது இந் ரட்டின் 

தரதுகரப்தைக்கு உதரக்கப்தட்ட எத தமட. அது அந் 

சமனமத்ரன் தசய் சண்டும். க்கலமட 

கரறகபறல் சபரண்ம, றசரம் சதரன்நற்மநச் 

தசய்து ததரதத்ரணரக இதக்கரது. ங்கமபப் 

ததரதத்மறல், உங்கலமட அமச்சு சரர்ந் 

டடிக்மககமப கடற்தமடறணர் டுத்துச் தசய்து 

ற்தைமடரக இதக்கரது. அறசன லங்கள் கணதடுக்க 

சண்டும்.   
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

When they are not engaged in the war, they have to 

make use of it.  Same thing happens in many parts of the 

world.  
 

ගු නවල්ලම් අඩඩක්කනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
The war is over.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Now they are engaged in some civil work.   

 

ගු නවල්ලම් අඩඩක්කනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
சண்மட தொடிந்வுடன் தறன்தை சதரர்க்கரன அடிப்தமடறசன 

சறன டடிக்மககமபச் தசய் தொடித்ம். ஆணரல், தரடர்ந்து 
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

அப்தடிச் தசய் தொடிரது. Income இமண ஈட்டுகறன்ந 

மகறசன அர்கலமட தசற்தரடு இதக்கக்கூடரது. 

இறசனத்ம் லங்கள் கணம் டுக்க சண்டும். லங்கள் றகவும் 

அதததொள்ப அமச்சர். உண்மறசன sincere ஆக சமன 

தசய்கறன்ந லங்கள் ங்கலமட தறசசத்றசன 

சுற்தனரத்துமநம ஊக்குறக்க சண்டும். அதெடரகத்ரன் 

ங்கலமட இமபஞர் த்றகலக்கு சமனரய்ப்தைக்கள் 

கறமடக்கும்.  

இன்மநக்கு இதக்கறன்ந தறரண தறச்சறமண றனப் 

தறச்சறமணரன். றனம் ன்தது உரறம ரலறரக, உர்வு 

ரலறரக ல்சனரரலும் தரர்க்கப்தடுகறன்ந எத றடரகும். 

இது ண்ம சசறக்கறன்ந உர்வு! ஆதபரதர் லிசன 

கூடுனரக ம்தை சதரட்டரல் அர்கலக்குள் சண்மட தம். 

எத ரட்டுக்கும் இன்தணரத ரட்டுக்குறமடறல் சண்மட 

ற்தடுரக இதந்ரல் அற்கு றனதொம் எத கரரக 

இதக்கும். அந்ந் ரடு தகரண்டிதக்கறன்ந ததரதபரரத்ம 

மத்தும் அப்தடி டக்கனரம். இனங்மக அசரங்கத்துக்கும் 

ங்கலமட றழ்த் ப்தைக்குறமடறல் றனத்ம கரரக 

மத்துத்ரன் சண்மட ந்து. தசரந் 

உரறத்துமடர்கலக்கு அந்றனங்கள் தகறப்தடுகறன்நததரலது 

தறச்சறமணக்கரண ரய்ப்சத இதக்கரது. எத தைற 

அசரங்கத்ம ல்சனரதம் சசரோ்ந்து உதரக்கற 

இதக்கறன்சநரம். அம ல்லிக்க அதசன்த ரங்கள் 

தசரல்லிதகறன்சநரம்.  தன றடங்கபறசன ல்லிக்கத்ம 

ங்கபரல் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. சற்மந றணம் 

ஜணரறதறமச் சந்றத்சதரது, அசறல் சரசணத்றசன 

ரற்நத்மக் தகரண்டுதற்குத் ரன் றடசறத்ம் 

தண்டிதப்தரக அர் றக உதறசரடு தசரன்ணரர். 

தறசரடு கனந்ரசனரசறத்து, டக்கு, கறக்கறசன 

அதறறதத்ற சம்தந்ரக தோன்த ரத்றற்தகரத தொமந 

அமச்சர்கமபக் கூடி ஆரய்ந்து ங்கலமட தறசசத்றசன 

சமரண அதறறதத்றகமபக் மகரண்டு அங்குள்ப 

க்கமப சம்தடுத்துரகவும் அர் உதறபறத்றதந்ரர். 

அந் மகறசன இந் றடங்கள் கதத்றதனடுக்கப்தட்டு, 

தொலிசன கரற உதறசரடு இதக்கறன்ந க்கலக்கு கரற 

தகறர்ந்பறக்கப்தட சண்டும். அப்சதரது றச்சரக தரறப் 

தறச்சறமண இந் ரட்டிசன இல்னரற்சதரகும். ஆகச, 

உங்கலமட தறக் கரனத்றசன லங்கள் ங்கலமட 

க்கலமட தசரந்க் கரறகமபப் தகறர்ந்பறப்ததுடன், 

அர்கலக்குரற உதறகமபத்ம் தகரடுக்க சண்டும். 

ரங்கள் சத கரறகமபக் சகட்கறல்மன.  

தன தடங்கலக்கு தொன்மண ஜப்தரன் உதறம 

மத்துக்தகரண்டு இன்த 15-20 க்கர் ன்த க்கர் 

கக்கறசன கரடுகமப அறத்து அந் இடங்கமபப் 

தறடிக்கறநரர்கள். ஜப்தரன் உதற இன்மநக்கு லுறல் 

இல்மன. அறகரசணரர் அற்குச் தசரந்க்கரர்கபரக  

இதக்கறநரர்கள். ஆணரல், றனறல்னரல் எச பவுக்குள் 2 - 3 

குடும்தங்கள் ரழ்கறன்ந றமனம இனங்மக ரட்டிசன 

இதக்கறன்நது. ங்கலமட தறசசங்கபறல் ரத்றல்ன, 

ரட்டின் மண தறசசங்கபறலும் அந் றமனம 

இதக்கறன்நது. ணச, ஜப்தரன் உதற மடதசய்ப்தட 

சண்டும். ஜப்தரன் உதறம மத்துக்தகரண்டு தன  க்கர் 

றனங்கமபக் கபரடுகறன்ந டடிக்மகம தகப கரற 

அமச்சரண  லங்கள் றச்சரகத் மடதசய்வீர்கள் ன்த 

ம்தைகறசநன். அந் மகறல், இந் றடத்றசன லங்கள் 

கணதடுக்க சண்டுதன்த சகட்டு, ரய்ப்தபறத்ற்கு 

ன்நற கூநற, றமடதததகறன்சநன்.   

[ම.බහ. 6.15] 
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩම් 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அமச்சதம் கரற 

அமச்சதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and Minister 

of Lands) 
ගරු බහඳිකතුභනි, ඉඩම් මභහතයහංලපේ ළඹ ශීර් පිළිඵ 

ඳළඹ ගණයනහක් හකච්ඡහ කශහ; විහද කශහ. විපලේපඹන්භ භභ 

සතුිකන්ත පනහ, විහදඹට ම්ඵන්ධ වුණය විඳක්පේ  

භන්ත්රීතුභන්රහටත්, ආණ්ඩු ඳක්පේ ඉන්න භළික 
තභිකතුභන්රහටත් ඉතහභත්භ පරදහමත ප්රපඹ ජනත් මදවස, මඩු 

ඳහඩු පම් ගරු බහපේදී මද ඉනරිඳත් රීරීභ පිළිඵ. භභ 
පනොදන්නහ කරුණු මද භප  මධහනඹට පඹොමු වුණයහ. ඉඩම් 

මභහතයහංලඹ රීඹන්පන් පඵොපවොභ ංී ර්ණය සථහනඹක්. කහි 
ිකපඵන ප්රලසන මප්රභහණයයි. මවුරුදු ගණයනක් මුළුල්පල් විවිධ යජඹන් 

වින්න් ක්රිඹහත්භක කයන්නට පඹදුණු ප්රිකඳත්ික පවේතුපකොටපගන 

ඉතහ විලහර ප්රලසන රීහිඳඹකට ජනතහට මුහුණය පදන්න න්දු පරහ 
ිකපඵනහ. මප් ජනහිපඳිකතුභහප  වහ මගභළිකතුභහප  

නහඹකත්පඹන් තික යජඹ ඒ ග ී භ භට ඳයරහ ිකපඵනහ. භභ 
කඹ තුටින් බහය ගත්තහ. කඹ මද පඹ ගඹක් වළටිඹටයි භභ 

රකන්පන්. ඒහපේ ිකපඵන මඩු ඳහඩු ඉනරි මනහගතපේදී මපි 
ම්පර්ණය කයන්න ඵරහපඳොපයොත්තු පනහ රීඹන කක භභ 

මුලින්භ රීඹන්න කළභළිකයි. 

 මද විහදපේදී ඳළන නළඟුණු ප්රලසන රීහිඳඹක් ිකබුණයහ.                
ගරු මනුය නහනහඹක භන්ත්රීතුභහ -ජනතහ විමුක්ික පඳයමුපණ් 

නහඹකඹහ- රීඹන්න පඹදුණයහ, දුම්ඵය ක ටිඹහපත් ිකපඵන 
ප්රලසනඹක් ගළන. තත්ත ලපඹන්භ භභ පම් කහයණයඹ 

ම්ඵන්ධපඹන් කනගහටු පනහ. පම් ක ටිඹහපත් ිකපඵන ඒ 
ඉඩම් මක්කය ඳන්දහව ඳයපේණි ඉඩම්; මයිිකඹ ඒ ගම්හසීන්ටයි. ඒ 

ගළන රීන්භ තර්කඹක් නළවළ. නමුත් ඔවුන් ඹටඳත් කයපගන පම් 

ආගක ක නහඹකපඹ  තයි පභපවභ කයන්පන් රීඹන කක තභයි 
මප් කනගහටු ට කහයණයඹ. ඊපේ-පඳපර්දහ දක ඒ මඹ 

පඳොලීන්ඹට මයපගන ගිහිල්රහ, උහවිඹට පගන ගිඹ ගක් මනුය 
නහනහඹක භන්ත්රීතුභහ රීඹන්න පඹදුණයහ. ඒ නිහ භභ කල්ඳනහ 

පකරුහ, ශඟදීභ පම් පිළිඵ පඳොලිසඳිකතුභහට දළනුම් දීරහ පම් 
මහධහයණයඹට ඳත් ජනතහට හිරිවළය රීරීපම් කහයණයඹ 

නත්න්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ රීඹරහ. උහවිපේ නඩුක් 

පගොනු කයරහ ිකපඵන නිහ, ඒ නඩු මන් පන පතක් මඳට ඒ 
ජනතහප  ඉඩම් මයිිකඹ පිළිඵ විඳුභක් පදන්න මභහරුයි. 

නමුත් කතකල් ඒ යක්ෂිතඹ ආයක්හ කයපගන, ඒ ගම්හසීන්ට කඹ 
භුක්ික විඳීපම් නිදව රඵහ දීභට මලය පිඹය ගන්නහ ඵ වන් 

කයන්න කළභළිකයි.  

ඊශඟට, මප් පක ් කපක් බහඳික වඳුන්පනත්ික භන්ත්රීතුභහ 

රීඹන්න පඹදුණයහ, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය බහට යජපඹන් 

හර්ෂික විලහර මුදල් ප්රභහණයඹක් පන් කයනහ රීඹරහ. භට දළන 
ගන්නට රළබුණයහ, ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහට 

යජපඹන් රීන්දු ප්රිකඳහදනඹක් පනොරළපඵන ඵ. ඒපක් 
බහඳිකතුභහත්, මභහතයහංලපේ පල්කම්තුභහත් ඒක විකක 

කයනහ. යජපේ මුදල්ලින් ඒ බහ ඹළපඳන්පන් නළවළ. නමුත් 
බහපේ ආදහඹපභන්, ඒ බහපේ කටයුතු ක්රිඹහත්භක කයනහ.  

ඊශඟට, ඉඩම් රළයිසතු පිළිපඹර රීරීභ පිළිඵ 

නහඳිකරුන්, ප්රහපද්ශීඹ පල්කම්රුන්, ග්රහභ නිරධහරිරුන් 
දළනටභත් ක්රිඹහත්භක පක න් ඳිකනහ. පම් ඉඩම් ඳරිවයණයඹ 

පිළිඵ භන්ත්රීරුන් රීහිඳ පදපනක්භ කථහ කශහ. 
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පම් ගරු බහපේ ළඩිපඹන්භ හකච්ඡහ වුපණ්, උතුරු 

නළ පඟනහිය ද්රවිඩ භන්ත්රීරුන්ප  ඉඩම් ආඳසු රඵහ ගළනී භ 
ම්ඵන්ධයි. කතුභන්රහප  ඉඩම් ආඳසු රඵහගළනීපම් 

මඳවසුතහඹක් ප්රභහදඹක්   ිකපඵනහ, ඒ නිහභ ද්රවිඩ ජනතහ දුක් 
විඳින ඵත් මීට කලින් ඳළළික  විහදඹකදීත් වන් කයන්නට 

පඹදුණයහ. මඳ ඒක පිළිගන්නහ. මද මප් ගරු ජනහිපඳිකතුභහ  
කහර්ඹ හධන භණ්ඩරඹක් ඳත් කය පගන,  ඒ යුගපේ  වමුදහට 

බහවිත කයන්නට මත්ඳත් කය ගත් ඉඩම් ආඳසු රඵහ දීපම්  

ක්රිඹහදහභපේ පඹදුණයහ. භන්ත්රීරු රීහිඳ පදපනක් පිළිගත්තහ, 
දළනටභත් මක්කය ඳන්දහවක ඳභණය ප්රභහණයඹක්  ඒ ඉඳුම් හිටුම් 

නළික ගිඹ  ද්රවිඩ ජනතහට  නළත ඳනංචි පන්නට මසථහ 
රහ  ිකපඵනහඹ රීඹන කක. ඉිකරි මඹප ත් ඒ ඉඩම් ක්රභ 

ක්රභපඹන්  රඵහ පදන  ඵ භහ පම් මසථහපේදී දවන් කයන්නට 
කළභිකයි.  

ජනහිපඳිකතුභහට වුභනහ කය ිකපඵන්පන් උතුරු  නළ පඟනහිය 

ජනතහප  මයිිකහන්කම් ආයක්හ කය පදන්නයි. පභොනභ 

පවේතුක් නිහත් ඒ මඹප  මයිිකහන්කම් උදුයහ ගන්නට  

කතුභහත් මප් යජඹත් ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන් නළවළ. වළරී 

ඉක්භනින් පම් ඉඩම් ප්රභහණයඹන් කපේ නළත්නම් පම් භූක  බහගඹන්  

ඒ මලික මයිිකකහයයින්ට රඵහ දී, ඒ මඹප  ඉඳුම් හිටුම් නළික ගිඹහ 

නම් ඒ මඹට පගල් වදහ පදන ඵත්  වන් කයනහ. පගල් 

රක් ගණයනක් වදන්න  මද මුදල් පන් කය පගන   ක්රිඹහ කයක න් 

ඳිකනහ. ඒ පඹ ජනහ කයපු නිහර ප්රක ිකඹ වරි නළික නිහ 

ටිකක් ප්රභහද වී ිකපඵනහ. නමුත් ඹථහ කහරපේදී  ඒ ඉඳුම් හිටුම් 

නළික ගිඹ, පගල් පදොයල් නළික ගිඹ  මඹට ඉඩම් රඵහ දීභ 

ඳභණයක් පනොපයි, ඒ මඹට නිහ රඵහ පදන ළඩ පිළිපශත් 

ක්රිඹහත්භක පනහ.  

 ඳසුගිඹ දසර  පඳොඩි   පඳොඩි කරඵර නළත්නම්  ආයහවුල් 

උතුරු නළ පඟනහිය තික වුණයහ. ආයක්ක මංලපේ නිරධහරින්ට 

බඹක් තික වුණයහ,  නළත යක්  පම් යපේ කරඵර තික පයිද 

රීඹහ.   ඳසු පත්රුම් ගිඹහ, කඹ පඳොඩි කල්ලිඹක ක්රිඹහදහභඹක්  

නිහ ඒක භර්දනඹ කය ගන්නට පුළුන් පේඹ රීඹහ.  

භභ ද්රවිඩ භන්ත්රීරුන්පගන් විපලේපඹන් ඉල්රහ න්ටිනහ. 

උතුරු නළපඟනහිය මතළන් වන්ප  මයිිකහන්කම්, ඵරඳ, 

ඉඩම්ර  ඳනංචිඹ රඵහදීභ, ඉඩම් කච්පච්රි ඳළළත්වීභ ආනඹ භවය 

තළන්ර  ප්රභහද පරහ ිකපඵන්පන් උතුරු නළපඟනහිය ඉන්න 

නිරධහරින්ප  ප්රභහද පද ඹක් නිහයි. කභ නිහ 

පද්ලඳහරනඥඹන්ප   භළනවත්වීභ භභ මප්ක්හ කයනහ. 

තමුන්නහන්පේරහප  ජනතහප  මයිිකහන්කම්  කපේ නළත්නම් 

ඉඩ කඩම්ර මයිිකඹ රඵහ පදන්න යජඹ දයන උත්හවඹට 

ඔඵතුභන්රහ වපඹ ගඹ  රඵහ පදන්න.  ඔඵතුභන්රහ භළනවත් 

පනහ නම්  පඵොපව  දුයට  කභ ප්රලසන විහ ගන්නට  පුළුන්  

පනහ.  පම් ගරු බහපේ ඒහ පවළිදයේ කයන කක වරි.  නමුත් 

ගම් භේටපම්දී ඒහට ඔපබ් නහඹකත්ඹ පදනහ නම් ඩහත් 

ටිනහ. භහ කනගහටු පනහ.  උතුරුකයපේ භව තභිකතුභහ ප  

ක්රිඹහකරහඳඹ පිළිඵ පච දනහන් කනහ.  

 භහ දන්පන් නළවළ, තතළම් මසථහරදී ඔහු යජඹ  පගනඹන 

ළඩ පිළිපශ  වි පේචනඹ කයක න් වයස පන්පන් තයි රීඹහ.  පම් 

ගරු බහපේ නළික වුණයත් භභ කතුභහපගනුත්  ඉල්ලීභක් කයනහ, 

ද්රවිඩ ජනතහ -උතුරු නළ පඟනහිය ජනතහ-  මවුරුදු  ිකසඳවක් 

තික පන්න දුක් වින්දහ; ත දුයටත් ඒ මඹට දුක් විඳින්නට ඉඩ 

පනොදී  පම් යජඹ  ඒ මඹප  මලයතහඹන්  පුයහ පදන්නට දයන 

උත්හවඹට  කරුණයහකය වපඹ ගඹ පදන්නඹ රීඹහ. 

භහ පවොට දන්නහ වඳුනන පශ්රේසාහිපකයණයපේ 

මග්රවිනිලසචඹකහය යපඹක් පර කටයුතු කයපු කතුභහ, ඒ ප්රපද්ලපේ 

ජනතහට  පභළනි මහියතහ කපවභ නළත්නම් මඩු ඳහඩු තික කයයි 

රීඹරහ භභ ඵරහපඳොපයොත්තු පන්පන් නළවළ.  

මප් ගරු භන්ත්රීරු ගණයනහක් කථහ කශහ. භවය මඹ  

තභන්ප  ප්රපද්ලර ිකපඵන ඉඩම්ර මයිිකඹ පිළිඵ; ංචනික 

පර ඔ්පු-ිකය්පු පිළිපඹර රීරීභ පිළිඵ; තත් මඹප  ඉඩම් -

මනුන්ප  ඉඩම්- මත්ඳත් කය ගළනීපම් ළඩ පිළිපශ ගළනත් 

පඵොපවොභ විපේචනහත්භක කථහ කශහ. ගරු හසුපද් 

නහනහඹක්කහය භළිකතුභහ කථහ කයක න් රීේහ, "ඳසු ගිඹ කහරපේ 

යත්නපුය නස්රික්කපේ නහඹ ඹෆම් ව ගංතුයට ඹට වී ආඳදහන්ට 

රක් ව මඹට න්න පගරහ නළවළ"යි රීඹරහ. ඒ කථහ භහ 

ම්පර්ණයපඹන්භ ප්රිකක්පේඳ කයනහ. භට දළන ගන්න රළබුණයහ,  

දළනට ඒ ආඳදහන්ට රක් වුණු න්ඹඹට 80කට ඳභණය න්න 

පගරහ ිකපඵනහ. ත සුළු පකොටකට ඳභණයයි මුදල් පගන්න 

ිකපඵන්පන් රීඹන කක. මප් ගරු භන්ත්රීරු කථහ කයනපකොට 

ගී භරීන් කථහ කයන්න ඕනෆ. නළත්නම්, පම් යටට ළයන 

ඳණිවිඩඹක් ඹනහ. 

 භභ පවොට දන්නහ, කෆගල්ර නස්රික්කපේත් නහඹ ඹෆභ 

නිහ කහි ජනතහ යනඹට ඳත් වුණයහ.  ඒ ජනතහ පනුපන් 

විකල්ඳ ඉඩම් රඵහ දීභ වහ ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් 

බහපන් යජපේ ඉඩම් මක්කය 500කටත් ඩහ පොඹහ පගන, ඒ 

මඹ නළත ඳනංචි කයන්න කටයුතු කයපගන ඹනහ. පම්හ 

දරීන් පදකරීන් කයන්න ඵළවළ. ක නින්පද රුරුන්ප  වහඹ 

මලයයි. ඒ මඹ ඒ ඉඩම්රට ඹන්න ඕනෆ; පකොටස කයන්න ඕනෆ; 

පිඹුරු වදන්න ඕනෆ.  පම්ක පරපවන් ළඩක් පනොපයි. නමුත්, 

කළනි පද්ල් පකපයනහ. කළනි පද්ල් පකපයන පකොට, භභ 

හිතන්පන් ඒ පිළිඵ මහධහයණය විපේචනඹන් රීරීභ හධහයණය 

නළවළයි රීඹරහයි. ගරු බහඳිකතුභනි, මප් මභහතයහංලඹ ඹටපත් 

ිකපඵන පදඳහර්තපම්න්තු ඳව පිළිඵ භභ කථහ කයන්න 

කළභළිකයි. ඒ පදඳහර්තපම්න්තු  ඳව තභයි- 
 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට විනහඩි පදකක කහරඹක් ඳභණයයි ිකපඵන්පන්. 

 
ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
පවොයි. කපවභ නම් භභ ළඩිඹ කථහ කයන්පන් නළවළ.  

ඒ පදඳහර්තපම්න්තු ඳව තභයි ඉඩම් පකොභහරිස ජනයහල් 

පදඳහර්තපම්න්තු, ශ්රී රංකහ ක නින්පද රු පදඳහර්තපම්න්තු, ඉඩම් 

හික කම් නියවුල් රීරීපම් පදඳහර්තපම්න්තු, ඉඩම් ඳරිවයණය 

ප්රිකඳත්ික ළරසුම් පදඳහර්තපම්න්තු වහ ඉඩම් ප්රිකංසකයණය 

පකොක න් බහ. මුළු  යපේභ ඉඩම් ම්පර්ණය ඳරිඳහරනඹ ව 

ඒහපේ ෆභ කටයුත්තක්භ -මතු රීරීභ කපවභත් නළත්නම්, 

යජඹට ඳයහ ගළනීභ- පකපයන්පන් පම් පදඳහර්තපම්න්තු ඳව 

භලිනුයි. 

ගරු බහඳිකතුභනි, භට කථහ රීරීභට ිකපඵන කහර සීභහ 

මන් වී පගන ඹන නිහ විපලේපඹන්භ භහ පම් මසථහපේදී 

ඉඩම් යහජය තභිකතුභහට සතුිකන්ත නහ. ඒ හප භ ඉඩම් 

මභහතයහංලපේ පල්කම්තුභහටත්, මිකපර්ක පල්කම්තුභහටත්, මප් 

මභහතයහංලඹ ඹටපත් තික පදඳහර්තපම්න්තු ඳපවේ ප්රධහනීන්ටත්, 

ඉඩම් ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහපේ බහඳිකතුභහ තතුළු 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹටත් සතුිකන්ත නහ.  පම් ිකපඵන විවිධ ගළටලු 

ඒ හප භ ප්රලසන භධයපේ වළරී ඳභණින් ඒ ප්රලසන වින්න 

කතුභන්රහ දයන උත්හවඹන් ඵදහදහ ඉඩම් මභහතයහංලපේ 

ඳළළත්පන භවජන වමුපේදී භභ දරීනහ. ඒ හප භ, ඉඩම් 

ප්රිකංසකයණය පකොක න් බහපත් ජනතහ න්ඹ ගණයනින් ඒක 

යහශී පරහ ඔවුන්ප  ප්රලසන ඉනරිඳත් කයනහ.  

1273 1274 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

භභ දන්පන් නළවළ, පම් නිරධහරින්ට කභ ප්රලසන පකොයි 

ආකහයඹරීන් වින්න පුළුන් පයිද රීඹරහ. පකපේ පතත්, ඒ 

නිරධහරී භවත්රුන් සප ත්හවපඹන් යුතු ඔවුන්ට වළරී 

ඳභණින් කභ කටයුතු රීරීභ ගළන විඹ බහය තභිකයඹහ වළටිඹට 

යජඹ පනුපන් භප  විපලේ සතුිකඹ ව ප්රණයහභඹ පම් 

මසථහපේදී පිරිනභනහ.   

මද පභභ ගරු බහපේ ඉනරිඳත් වුණු කරුණු පිළිඵ විපලේ 

මධහනඹක් පඹොමු කයන පරට භභ ඒ න්ඹලුභ නිරධහරින්පගන් 

ඉල්ලීභක් කයනහ. කවිට, රඵන පර් මඹ ළඹ ඉනරිඳත් කයන 

විට ෆපවන දුයට කභ ප්රලසන විහ ඒ ජනතහප  මලයතහන් 

ඉටු කයරහ පදන්න පම් නිරධහරින්ට පුළුන් පයි. ඳසු ගිඹ 

කහරපේ පඳොපශොන්නරුපේ විලහර ජංගභ පේහක් ඳළළත්වහ. 

කභ නස්රික්කපේ ිකපඵන ෆභ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් පකොේාහඹකභ  

ප්රලසන භභ විඳුහ. ඒ හප භ, ගහල්පරත් කළනි ප්රලසන වින්න 

භභ කටයුතු කයක න් ඳිකනහ. ගරු බහඳිකතුභනි, මදවස 

දක්න්නට කහරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට සතුිකන්ත 

නහ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පඵොපවොභ සතුිකයි, ගරු තභිකතුභනි.  
 

 
“161 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 176,171,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

 
161 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- පභපවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,                  

රු. 31,050,000 
  

“161 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 31,050,000ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

 

161 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 

284 ලන ශීර්ය.-  ලනජීවී වංරක්ණ නදඳළර්තනම්න්තුල 
 

01 න ළඩටවන.-  පභපවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 1,025,610,000 

  

 “284  න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 1,025,610,000ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

284 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.-  පභපවයුම්  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 758,800,000 

  
“284 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 758,800,000ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

  
284 න ශීර්පඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට  ිකබිඹ යුතුඹයි  නිපඹ ග කයන 
රදී.  

 
294 ලන ශීර්ය.- ජළතික වත්නලෝදයළන නදඳළර්තනම්න්තුල 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 355,020,000 

 

 “294 න ශීර්පඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 355,020,000 මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ.  

294 න ශීර්පඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 508,700,000 

 
“294 න ශීර්පඹහි  02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 508,700,000ක මුදර  උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ.  

 
294 න ශීර්පඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 
රදී.  

 

322 ලන ශීර්ය.- ජළතික උද්භිද උදයළන නදඳළර්තනම්න්තුල 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රු. 344,980,000 
 

“322 න ශීර්පඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 344,980,000 මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ.  

 
322 න ශීර්පඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,                

රු. 300,050,000 

 
“322 න ශීර්පඹහි  02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 300,050,000ක මුදර  උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ.  
 

322 න ශීර්පඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 
රදී.  

 

“மனப்தை 161, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 176,171,000 அட்டமறற் சசர்க்கப் தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 161, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 31,050,000 

 

“மனப்தை 161, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 31,050,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 161, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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மனப்தை 284.-  ணசலரசறகள் தரதுகரப்தைத்  றமக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 1,025,610,000 
 

“மனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 1,025,610,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 758,800,000 
 

“மனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 758,800,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்தை 294.-  சசற றதகக்கரட்சறச்சரமனகள்  றமக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 355,020,000 
 

“மனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 355,020,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 508,700,000 
 

“மனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 508,700,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 294, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்தை 322.-  சசற ர தங்கரக்கள் றமக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 344,980,000 
 

“மனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 344,980,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 300,050,000 
 

“மனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 300,050,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

 மனப்தை 322, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 176,171,000, for Head 161,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 161, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 31,050,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 31,050,000, for Head 161, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 161, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 284.- DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                       
Rs. 1,025,610,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,025,610,000, for Head 284, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 758,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 758,800,000, for Head 284, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

 

HEAD 294.- DEPARTMENT OF NATIONAL ZOOLOGICAL 

GARDENS 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 355,020,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 355,020,000, for Head  294,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 294, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 508,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 508,700,000, for Head 294, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 294, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 322.- DEPARTMENT OF NATIONAL BOTANICAL 

GARDENS  
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure             
Rs. 344,980,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 344,980,000, for Head 322, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 322, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 300,050,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 300,050,000, for Head 322, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 322, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 

"153 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  030,869,333 ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

 

153 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 
 

31 න ළඩටවන.- පභපවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,       

රු.  9,0,3,333  

 
"153 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.  9,0,3,333 ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

 

153 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,   

රු. 3,140,000,000 

 
“153 න ශීර්පඹහි  02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 3,140,000,000 ක මුදර  උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ.  

 
     153 න ශීර්පඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී.  

 
286 ලන ශීර්ය.- ඉඩම් නකොමවළරිවහ ජනරළල් 

නදඳළර්තනම්න්තුල 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,    

රු.339,060,333 

  

 "286 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  33 9,060,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

 

 286 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 
 

32 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු.  5 4,200,333 

 

"286 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.  5 4,200,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශයුතුඹ"  ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 

 

 286 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

287 ලන ශීර්ය.- ඉඩම් ිමමිකම් නිරවුල් ිරීමනම් 
නදඳළර්තනම්න්තුල 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  38 7,380,333 
  

 "287 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  38 7,380,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

 287 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 

රදී. 

 
32 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,       

රු.  1 4,300,333 
 

"287 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.14,300,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශයුතුඹ"  ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

 287 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 

රදී. 

 

288 ලන ශීර්ය.- මිනින්නදෝු නදඳළර්තනම්න්තුල 
 

01 න ළඩටවන.- පභපවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  240,018,333 
  

 "288 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 240,018,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

 288 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 

රදී. 

 

31 න ළඩටවන.- පභපවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

 රු.  ,0,6,3,333  
 

"288 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.  ,0,6,3,333 ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශයුතුඹ"  ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

288 න ශීර්පඹහි 31 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 

රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  0,001,106,333  
  

"288 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  0,001,106,333 ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

288 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 

රදී. 
 

3 2 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

 රු.  1 69,750,333 
 

"288 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.  1 69,750,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශයුතුඹ"  ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

 288 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන 

රදී. 
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327 ලන ශීර්ය.- ඉඩම් ඳරිශරණ ප්රතිඳත්ති වෆසුම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල 
 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  34 0,,03,333 
 

"327 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  34 0,,03,333ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

327 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 
 

 
32 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු.  00,,33,333  
 

"327 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.  00,,33,333 ක මුදර උඳපල්ඛ්නඹට තතුශත් කශයුතුඹ"  ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රනන් බහ ම්භත විඹ. 
 

327 න ශීර්පඹහි 32 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳපල්ඛ්නපඹහි පකොටක් වළටිඹට ිකබිඹ යුතුඹයි නිපඹ ග කයන රදී. 

 
“மனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 304,869,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 9,350,000 
 

“மனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 9,350,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 3,140,000,000 
 

“மனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 3,140,000,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

மனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்தை 286.- கரற ஆமரபர் ரகம் றமக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 339,364,000 
  

“மனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 339,364,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 54,200,000 
 

“மனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 54,200,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

மனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

மனப்தை 287.- கரற றர்த் றமக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 387,080,000 

  

“மனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 387,080,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 14,300,000 
 

“மனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 14,300,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

மனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 288.- றன அபமரபர் ரகம் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 240,218,000 

 

“மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 240,218,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 52,650,000 
 

“மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 52,650,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 3,441,146,000 
  

“மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 3,441,146,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 169,750,000 

 

“மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 169,750,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

மனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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மனப்தை 327.- கரறப் தன்தரட்டுக் தகரள்மகத் றட்டறடல் 

றமக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 340,520,000 
  

“மனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 340,520,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 43,500,000 
 

“மனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 43,500,000 அட்டமறற் சசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

மனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 304,869,000, for Head 153,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 153, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,   

Rs. 9,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,350,000, for Head 153, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 

and agreed to. 

  
Head 153, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,140,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 3,140,000,000 for Head 153, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  

Head 153, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

 
HEAD 286.- DEPARTMENT OF LAND COMMISSIONER 

GENERAL  
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure  

Rs. 339,364,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 339,364,000, for Head 286,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 286, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 54,200,000 

Question, "That the sum of Rs. 54,200,000, for Head 286, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 286, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule 

HEAD 287.-  DEPARTMENT OF LAND TITLE SETTLEMENT 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 387,080,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 387,080,000, for Head 287,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 287, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,   

Rs. 14,300,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 14,300,000, for Head 287, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 287, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.      
 

 
HEAD 288.- DEPARTMENT OF SURVEYOR GENERAL 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 240,218,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 240,218,000, for Head 288, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 52,650,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 52,650,000, for Head 288, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 288, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure, 

 Rs. 3,441,146,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,441,146,000, for Head 288, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 288, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 
Rs.169,750,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 169,750,000, for Head 288, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 288, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 327.-  DEPARTMENT OF LAND USE POLICY PLANNING 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,   

Rs. 340,520,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 340,520,000, for Head 327,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 327, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 43,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,500,000, for Head 327, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 327, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
එකල්ිම නේළල අ. භළ. 6.30 වනයන්, ඳළර්ලිනම්න්තුල  ප්රගතිය 

ලළර්තළ කරනු ිළණිව වභළඳතිතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් විය. 
කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහවීම 2016 

නනොලෆම්බර් 26 ලන නවනසුරළදළ.  
 
அப்ததரலது  தற.த. 6.30 றரகறறடச, குலறன் தரறசலனமண 

தற்நற அநறறக்கும்ததரதட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்த அகன்நரர்கள். 

குலறணது தரறசலனமண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது  

2016 ம்தர் 26, சணறக்கறம. 

 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report the 

Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Saturday, 26th 
November, 2016. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිපම්න්තු දළන් කල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ පඹ ජනහ කයනහ.  
 

ප්රහනය වභළභිමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ කල් තඵන මසථහපේ පඹ ජනහ, ගරු නිවහල් 

ගර්ඳත්ික භන්ත්රීතුභහ.  

 

ශ/දබරැල් මශ විදුශනල් ප්රළථමික අංය ඉලත් ිරීමම 
அ/ததல்ன கர றத்றரனத்றன் ஆம்தப் 

தறரறம லக்கறம  
REMOVAL OF PRIMARY SECTION OF H/DABARELLA MAHA 

VIDYALAYA 

 
ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, බහ කල් තඵන 

මසථහපේදී භහ ඳවත වන් පඹ ජනහ ඉනරිඳත් කයනහ. 
 

ගු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! පම් මසථහපේදී  කවුරුන් පව  ගරු 

භන්ත්රීයපඹක් ගරු කඩ්ඩ් ගුණයපේකය භන්ත්රීතුභහප  නභ 

මරහනඹට පඹ ජනහ කයන්න. 
 

ගු නජෝන් අමරතුංග මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, "කඩ්ඩ් ගුණයපේකය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ පඹ ජනහ කයනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු නිනයෝජය  කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වනයන්, ගු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு ட்ட் குசசக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள்.       

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

[ම.බහ. 6.30] 
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
"ඳසු ගිඹ න්ධහන යජඹ ඹටපත් හිටපු මධයහඳන මභහතය ඵන්දුර 

ගුණයර්ධන භවතහ වින්න් ජහිකක භේටපභන් ආයම්බ කයන රද ඉසුරු 

ඳහල් යහඳෘිකඹට මදහශ වම්ඵන්පතොට නස්රික්කපේ තංගල්ර මධයහඳන 

කරහඳපේ මඟුනපකොශඳළරළස මධයහඳන පකොේාහඹට මඹත් ව/

දඵරැල්ර භව විදුවපල් ප්රහථක ක පකොට ඉත් රීරීභ නිහ ප්රපද්ලපේ 

පදභවුපිඹන් වහ දරුන් තුශ ඵයඳතශ ගළටලුක් භතු වී තත. 

කහි ප්රිකපරඹක් ලපඹන් ඳසු ගිඹ කහනුපේ පදභවුපිඹන්ප  

ඳහර්ලසපඹන් තික කයන රද විපය ධතහට වහ උඳහඹට පිළිතුරු පර 

දකුණු ඳශහත් බහපේ මභහතයයඹහප , මධයහඳන  පල්කම්, මධයහඳන 

මධයක් වහ තංගල්ර කරහඳ මධයක්තුභහප  භළනවත්වීපභන් හචික වහ 

ලිඛිත නිපඹ ගඹක් භත උක්ත විදුවර තුශ ඳශමු ය ඳන්ිකඹක් ආයම්බ 

කය කඹ ඳත්හපගන ඹහභට කහිභ ළඩ කයන ගුරු භවත්ක ඹක් පඹදවීභට 

විදුවල්ඳිකතුභහ දළනුත් කය ිකබුණි. ඳසු පභභ ගුරුරිඹ කභ ඳන්ිකපඹන් 

ඉත් කයන පර ඳශහත් මධයහඳන පල්කම්යඹහ වින්න් තංගල්ර කරහඳ 

මධයහඳන මධයක්යඹහ වයවහ විදුවල්ඳිකතුභහ පත හචික නිපඹ ගඹක් 

නිකුත් රීරීපම් ප්රිකපරඹක් පර නළත කභ විදුවපල් ඳශමු ය 

මධයහඳන කටයුතු කයපගන ඹහභ පිළිඵ ගළටලුක් භතු විඹ. 

කහිදී පදභවුපිඹන් වින්න් උගත් බුද්ිපභත් කහන්තහන් පදපදපනකු භහ 

02ක් ඳභණය දරුන්ප  මධයහඳන කටයුතුර පඹදව මතය, ඳසු දකුණු 

ඳශහත් බහ තුශට ඳශහත් බහ භන්ත්රීයපඹක් පගපනන රද 

පඹ ජනහක් ම්භතවීපභන් මනතුරු මධයහඳන පල්කම්යඹහ වින්න් මුල් 

ක්රිඹහභහර්ගඹ ඉත් කය ගත් මතය, නළතත් ළඩ කයපගන ගිඹ ගුරු 

භවත්ක ඹභ ඳශමු ය ඳත්හපගන ඹහභට විදුවල්ඳිකයඹහට හචික 

උඳපදස දී ඳත් කයන රදී. නමුත් පම් න විටත් 2017 ය 

ම්ඵන්ධපඹන්  ගළටලුක් භතු වී තත. 

කභ නිහ පභභ ක්රිඹහලිඹ මඛ්ණ්ඩ ඳත්හපගන ඹක න් උක්ත විදුවර 

තුශ ඳශමු ය ඳත්හපගන ඹහභට කහිභ න්ටින ගුරු භවත්ක ඹක් 

පඹොදන පරත්, පදන ය කහිභ ඳත්හපගන ඹහභට තත් 

ගුරුරිඹක් පඹදවීභට කටයුතු කයන පරත්, ඒ වහ මධයහඳන 

මභහතයතුභහප  භළනවත්වීභ කශ යුතු ඹළයි පභභ බහ පඹ ජනහ කය 

න්ටියි." 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, පම් ඳහල් යහඳෘිකඹ ඳටන් 

ගත්පත් ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු භපේ 2010 පර්දී ඳභණයයි. පම් 

ම්ඵන්ධපඹන් 2011.02.25 නන  පඳයරු 10.30ට දඵරැල්ර භව 

විදයහරපේ ප්රධහන ලහරහපේදී ඳහල් ංර්ධන ක ිකපේ රැසවීභක් 

ආයම්බ කයරහ ිකපඵනහ.  කකට න්ටි ආඳදහ කශභණයහකයණය 

මභහතය භහින්ද මභයවීය භළිකතුභහ, තංගල්ර කරහඳ මධයහඳන 

මධයක් සුනිල් භවතහ, විදුවල්ඳිකතුභහ ව පදභවුපිඹන් පම් 

රැසවීභට වබහගි පරහ ිකපඵනහ. ඉන් ඳසු විදුවල්ඳිකතුභහ 

බහ මභතරහ පම් ඉසුරු ඳහල් යහඳෘිකඹ පිළිඵ කතුභහප  

1285 1286 



ඳහර්ලිපම්න්තු 

ඳළත්පතන් කකට න්ටි මධයහඳන මභහතයයඹහප  ප්රිකඳත්ිකඹ 

ඳළවළනලි කයරහ ිකපඵනහ. පබෞිකක ම්ඳත්, භහන ම්ඳත්, උස 

පඳශ විදයහ ගුරුරු, හණිජ විදයහ ගුරුරු, කහර්ඹහර ව 

මනධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර රළපඵන ඵත්, ය 4ක් පිරුණු ඳසු 

පභඹ වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ විදයහරඹටත් ඩහ ඉවශ ඹන 

ඵත් ඳළවළනලි කයරහ ිකපඵනහ. රුපිඹල් පක ටි 6ක භවහ 

ධනසකන්ධඹක් ඒ වහ රළබී තික ඵත් ප්රකහල කයරහ 

ිකපඵනහ. 

ඉන් ඳසු කරහඳ මධයහඳන මධයක්තුභහ මධයහඳන 

මභහතයතුභහප  ඳහල් 1,000 විලසකර්භ යහඳෘිකඹ ගළන විසතය 

කය ිකපඵනහ. ගභට කළරීරි පනො පභයින් ගභට කශරීරි රළපඵන 

ඵ කතුභහ ඳළවළනලි කයරහ ිකපඵනහ. ඒ හප භ ඔහු තදුයටත් 

ද්විතීයික ඳහරක් කයන විට 6 - 13 ය ඳභණයක් පභහි තඵහ 

ගළනීභට න්දු න ඵත්, 1 - 6 ය කළන්දකළටිඹ විදුවරට ව 

යත්භල්ර විදුවරට පගන ඹහභ මනිහර්ඹපඹන්භ කශ යුතු ඵත්, 

කපේ පනොකපශොත් පම් ද්විතීයික ඳහර ආයම්බ රීරීභට පනොවළරී 

න ඵත්, කඹ පනත් ඳහරකට පදන්නට න්දු න ඵත් 

ඳළවළනලි කයරහ ිකපඵනහ. ඒ වහ විරුද්ධ වුපණයොත් පම් ඳහරට 

කඹ මහික  පන ඵ ප්රකහල කයරහ ිකපඵනහ. පභයින් ඳසු 

වබහගි ව පදභවුපිඹන් මතය පරොකු ගළටුභක්, පරොකු ප්රලසනඹක් 

තික පරහ ිකපඵනහ. ඒ මඹ පම්කට විරුද්ධ පක න්, විකල්ඳඹක් 

විිපඹට රීඹරහ ිකපඵනහ තහ්ඳඹරීන් ඳහර පන් කශ යුතු ඵ. 

පදභවුපිඹන්භ රීඹරහ ිකපඵනහ, ඳහර තහ්ඳඹරීන් පන් කයරහ 

පභහි ඳත්හ පගන ඹන්න රීඹරහ. පභොකද, ශභයින් 800 ඳභණය 

න්ටින, හර්ෂික න්ඹඹට 85ක ඳභණය ප්රිකපර පඳන්ව ඉතහභ විශිසට 

ගණයපේ ඳහරක් තභයි පම් දඵරැල්ර භව විදයහරඹ රීඹරහ 

රීඹන්පන්. කඹ වම්ඵන්පතොට නස්රික්කපේ ඉතහ ඉවශ ප්රිකපර 

රඵහ දුන් ඳහරක්.  

කභ නිහ පම් රීන් ගළටලුරීන් පතොය ඳහර පන් කයරහ, -

තහ්ඳ දභරහ පනොපයි- ඳත්හපගන ඹන්න පුළුන්කභ ිකපඹද්න 

මධයහඳන ඵරධහරින් ව මභහතයයඹහ කදහ පම් මත්තපන භිකක 

ක්රිඹහ කරහඳඹ න්ද්ධ කශහ. පම් ඳහර ඒ විිපඹට ඳත්හපගන 

ඹමුඹ රීඹහ කතුභන්රහ රීඹහ ිකබුණයහ.  

කභ ඳහර මර ිකපඵන සුහන භූක පේ -කහි භශ කන් ශ 

දභහ නළවළ.- ඳහල් පගොඩනළලිලි වදරහ ප්රහථක ක මංලඹ කහි ඳටන් 

ගන්න රීඹහ දඵරැල්ර උතුය, දකුණය ගම්හසීන් ඉල්ලීභක් කය 

ිකපඵනහ; කභ පගොඩනළලිලි තනන්න ඉඩම් පදන ඵත් ඒ 

පභොපවොපත් ප්රකහල කය ිකපඵනහ. නමුත්, කකට න්ටි 

පද්ලඳහරනඥඹන් ව මධයහඳන ඵරධහරින් පම් රීන්භ පදඹකට 

නින් උත්තයඹක් දී නළවළ. ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ පම් කහයණයඹ 

පත්රුම් ගනියි රීඹහ භහ හිතනහ. ප්රහථක ක මංලඹ ඉත් රීරීභට 

පඹ ජිත කභ තළනට දඵරැල්ර භවහ විදයහරපේ න්ට ිකපඵන දුය 

ප්රභහණයත් ළඩියි. කළන්දකළටිඹ කණිසා විදයහරඹට රීපර මීටර් 

තුනවභහයක දුයක් ිකපඵනහ; යත්භල්ර විදුවරට රීපර මීටර් 

වතයවභහයක දුයක් ිකපඵනහ. ගරු තභිකතුභනි, දළනට 

කළන්දකළටිඹ භවහ විදයහරපේ ඳශමුළනි පර් ශභයින් 19ක් 

ඉපගන ගන්නහ. යත්භල්ර විදුවපල් ඳශමුළනි පර් ශභයින් 

26ක් ඉපගන ගන්නහ. දඵරැල්ර භවහ විදයහරපේ මලුිකන් ආයම්බ 

කශ ප්රහථක ක ඳන්ිකපේ ශභයි 22ක් ඉන්නහ.  

2015 ජනහරි භහපේදී දඵරැල්ර භවහ විදුවපල් ද්විතීයික 

ඳහපල් දරුන්ප  පදභේපිඹන් උඳහඹක් ආයම්බ කශහ. පම් 

දරුන්ට  රීපර මීටර් තුනවභහයක්, වතයවභහයක්, ඳවභහයක් පගහ 

පගන ඹන්න ඵළරි නිහ ඒ මඹප  ඳහල් ගභන මඩහශ වුණයහ. කභ 

නිහ දඵරැල්ර උතුය, දකුණය ප්රපද්ලර න්ටින පදභේපිඹන් 

උඳහඹක් ආයම්බ කශහ. පම් උඳහඹ නගින් නගටභ ගිඹහ. කහි 

ප්රිකපරඹක් පරත්, පම් ම්ඵන්ධ මප් භළනවත්වීභ තුශත්, පභභ 

ඳහපල් ඳශමු ය ආයම්බ කයන්න මධයහඳන ඵරධහරින්ටත්, 

ඳශහත් බහපේ මධයහඳන මභහතයයඹහටත් න්ද්ධ වුණයහ. ඉන් ඳසු 

ඒ වහ ගුරුරිඹකුත් රඵහදුන්නහ. ඊට භහ කකවභහයකට, 

පදකකට ඳසු නළත තහක් කරහඳ මධයහඳන මධයක්ට 

මධයහඳන පල්කම්යඹහපගන් ලියුභක් කනහ. ඉන් ඳසු කරහඳ 

මධයහඳන මධයක්තුභහ ඳහපල් විදුවල්ඳිකයඹහට ලිපිඹක් 

ඹනහ, පම් ගුරුරිඹ වහභ ඉත් කයන්නඹ රීඹහ. ඊ ට ඳසු පම් 

ගුරුරිඹ ඉත් කයනහ. කභ ගුරුරිඹ ඉත් කශහට ඳසු, පම් 

දරුන් මයණය පනහ. ඉන් ඳසු පම් මම්භරහ තහත්තරහ 

ඉන්ද්රඛීරඹක් පේ පනොළලී කටයුතු කයක න්, උගත් බුද්ිපභත් 

කහන්තහන් පදපදපනක් පඹොදරහ ඳශමුළනි පර් පම් 

දරුන්ප  ඉගළන්වීම් කටයුතු භහ පදකක් ිකසපේ කයපගන ගිඹහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ත විනහඩි පදරීන් කථහ මන් කයන්න.  

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

භට විනහඩි 15ක් ිකබුණයහ පන්, මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ත භන්ත්රීරු පදතුන් පදපනක්භ කථහ කයන්න ඉන්නහ.  

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

භභ ඉක්භනින් කථහ මන් කයන්නම්, මරහනහරඪ ඉ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. 

ඳශහත් බහ වින්න් පගන කන පඹ ජනහක ප්රිකපරඹක් 

ලපඹන් පම් වහ න්ඹලුභ ඳශහත් බහ භන්ත්රීරු මනුභළිකඹ 

පදනහ; වපඹ ගඹ ඳශ කයනහ.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශභයින් විලසවිදයහරරට 

තතුශත් වුණයහට ඳසු තභයි නක දඹ ඳටන් ගන්පන්. නමුත්, 

දඵරැල්ර භවහ විදයහරපේ දරුන්ට මුලින්භ 'දහයකදඹ' විඳින්න 

පරහ ිකපඵනහ.  ඒ දරුන්ප  මම්භරහට 'භකදඹ' විඳින්න 

ිකපඵනහ; තහත්තරහට 'පිඹකදඹ' විඳින්න පරහ ිකපඵනහ. කභ 

නිහ මධයහඳන පල්කම්යඹහත්, මධයහඳන මභහතයයඹහත් 

නිවතභහනි පරහ පම් තත්ත්ඹ පත්රුම් පගන, මඩුභ ගණයපන් 

භධයභ ආණ්ඩුපේ මධයහඳන පල්කම්තුභහපගන් පව  

මභහතයතුභහපගන් උඳපදස මයපගන පම් ම්ඵන්ධපඹන් ඹම් 

ආකහයඹක  පව  පිඹයක් ගත යුතු ිකබුණයහ. නමුත්, කතළනට 

ඹන්න තයම් කතුභන්රහ නිවතභහනි වු පණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2016.05.10 නන ඳළික දකුණු 

ඳශහත් බහ රැසවීපම්දී පම් ම්ඵන්ධපඹන් තීයණයඹක් පගන 

ිකපඵනහ. ඒ මතයතුය, "2017 පර්දී ඳශමුළනි යට දඵරැල්ර 

උතුය, දකුණය ප්රපද්ලහසීන්ප  ශභයින් තතුශත් කය ගන්න කඳහ"ඹ 

රීඹහ තංගල්ර කරහඳ මධයක්තුභහ වින්න් දඵරැල්ර භවහ 

විදයහරපේ විදුවල්ඳිකට ලිඛිත උඳපදස දී ිකපඵනහ.    
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

පම් න විට දරුන් 30පදනකුප  ඳභණය මම්භරහ තහත්තරහ 

විදුවල්ඳිකයඹහට ඉල්ලුම් ඳ - applications - තළඳෆපරන් ඹහ 

ිකපඵනහ. විපලේපඹන්භ පම් කරුණය තභිකතුභහප  මධහනඹට 

පඹොමු කයනහ. ඒ හප භ පම් කර්තයඹට වපඹ ගඹ ඳශ 

කයක න් වම්ඵන්පතොට නස්රික්කඹ නිපඹ ජනඹ කයන 

ඳහර්ලිපම්න්තු භළික තභිකරුන් ලියුම් යහශිඹක් ඉනරිඳත් කයරහ 

ිකපඵන ඵත් රීඹන්න ඕනෆ. 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යත්නපුයඹ නස්රික්කපේ 

ද්විතීයික ඳහල්ර ප්රහථක ක මංලඹ ආයම්බ කයන්න රීඹරහ, 

ඵයගමු ඳශහත් මධයහඳන මධයක්තුභහ වින්න් පල්කම්, 

මධයහඳන මභහතයහංලඹ, ඉසුරුඳහඹ පත ලිපිඹක් ඹහ ිකපඵනහ. 

ඒ මනු, ය/නිවි/ගබ්පඵර භවහ විදයහරඹ, ය/නිවි/යඹුක භවහ 

විදයහරඹ, ය/තරපඳොර ශ්රී භහින්ද භවහ විදයහරඹ, ය/නිවි/ඳරහපර 

ශ්රී යත්නහකය භවහ විදයහරඹ, ය/නිවි/කරල්තල්ර භවහ විදයහරඹ 

ඹන ඳහල්ර ප්රහථක ක මංලඹ ආයම්බ කයන පර ඉල්ලීභක් 

කයරහ ිකපඵනහ.  

ඒ විතයක් පනොපයි, ගරු තභිකතුභනි. ඔඵතුභහප  

මධහනඹට භහ තත් කරුණයක් පඹොමු කයනහ. දමරැල්ර භවහ 

විදුවපල් ප්රහථක ක මංලඹ ආයම්බ කයන්න රීඹරහ චන්නභහ යහපු 

භළිකතුභහට දකුණු ඳශහත් ආණ්ඩුකහයතුභහ න ගරු ආචහර්ඹ 

පවේභකුභහය නහනහඹක්කහය භළිකතුභහ ලිපිඹක් පඹොමු කය 

ිකපඵනහ. ඒ හප භ තංගල්ර මධයහඳන පකොේාහඹ තුශ 

ිකපඵන දමරැල්ර භවහ විදයහරපේ ඳශමු ය නළත ආයම්බ 

කයන්නඹ රීඹරහ දකුණු ඳශහත් ආණ්ඩුකහයතුභහ න ගරු ආචහර්ඹ 

පවේභකුභහය නහනහඹක්කහය භළිකතුභහට නිහ වහ ඉනරීරීම් මභහතය 

ජිත් පප්රේභදහ භළිකතුභහ ඉල්ලීභක් පඹොමු කය ිකපඵනහ.  

පම් විිපඹටභ හිටපු කථහනහඹක ගරු චභල් යහජඳක් 

භළිකතුභහත් දකුණු ඳශහත් ආණ්ඩුකහයතුභහ න ගරු ආචහර්ඹ 

පවේභකුභහය නහනහඹක්කහය භළිකතුභහට ලිපිඹක් පඹොමු කයරහ 

ිකපඵනහ, පම් කටයුත්ත ඉතහභත්භ ඉක්භනින් ඳටන් ගළනීභට 

මලය උඳපදස රඵහ පදන්නඹ රීඹරහ. ඒ හප භ ඳශහත් බහ 

භන්ත්රී විඳක් නහඹක කස. පතන්නපක න් නිශපම් භළිකතුභහ 

චන්නභහ යහපු භළිකතුභහට ලියුභක් පඹොමු කය ිකපඵනහ, 

ඉතහභත් ඉක්භනින් පම් ඳහපල් ප්රහථක ක මංලඹ -ඳශමුපනි ය, 

පදපනි ය- ඳටන් ගන්නඹ රීඹරහ.  

පම් නපකොට වම්ඵන්පතොට නස්රික්කපේ රසමුල්ර 

කරහඳඹ තුශ ඳහල් රීහිඳඹකභ මුර න්ටභ ද්විතීයික ඳහපල් 

ප්රහථක ක පකොට ළටරීන් පනොපයි, භපන භඹ ලපඹන් 

පන්කයරහ ඳත්හ පගන ඹනහ. භහතය නස්රික්කපේ පභොයක 

කරහඳපේ වළන්ෂර්ඩ් ද්විතීයික ඳහපල් ප්රහථක ක පකොට ආයම්බ 

කයන්නත්, ඒ හප භ මනින්කන්ද කනිටු විදුවපල් ද්විතීයික මංලඹ 

ආයම්බ කයන්නත් දකුණු ඳශහත් මධයහඳන මධයක් ජඹිකස 

බ්පරොක් භවතහ වින්න් දකුණු ඳශහත් මධයහඳන මභහතයහංලපේ 

පල්කම් පත ලියුභක් ඹහ ිකපඵනහ. කහි පිටඳතක් භහ වභළගත* 

කයනහ.  

භහ ඉවිකන් වන් කශ ඳහල් තුශ ප්රහථක ක මංලඹ ආයම්බ 

රීරීභට රීන්භ ගළටලුක් නළවළ. පභඹ වහභ ක්රිඹහත්භක න ඳරින 

ආයම්බ කයරහ ඒ දරුන්ප  මධයහඳන ක්රිඹහලිඹ ඳත්හ පගන 

ඹෆභට ඉඩකඩ රසන්නඹ රීඹන ඉල්ලීභ කයක න් භහ නිවඬ 

නහ. 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පඵොපවොභ සතුිකයි. 

පඹ ජනහ සථිය රීරීභ, ගරු ඵන්දුර රහල් ඵණ්ඩහරිපගොඩ 

භවතහ. 

 

[ම.බහ. 6.45] 

 

ගු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිනගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ප්රථභපඹන්භ ගරු නිවහල් 

ගර්ඳත්ික භන්ත්රීතුභහ වින්න් පගන කන රද බහ කල් තළබීපම් 

පඹ ජනහ සථිය කයක න් පම් පඹ ජනහ පනුපන් කරුණු 

රීහිඳඹක් කකතු කයන්න භහ ඵරහපඳොපයොත්තු නහ. 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, පම් පඹ ජනහපේ වන් න 

කහයණයඹ න්පන්, ද්විතීයික ඳහරක පඳය ඳළළික ඳශමුන 

පශ්රේණිඹ නළත ආයම්බ කයන පර ඉල්ලීභයි. විිපභත් 

ක්රභපේදඹරීන් පතොය කඩිමුඩිපේ තික කයපු ඳහල් දවපේ 

යහඳෘිකඹත් කක්ක පම් වහ භහන ගළටලු යහශිඹක් ඳළන නළඟුණයහ. 

පම් න විට මප් ගහල්ර නස්රික්කඹත් පභළනි ගළටලු 

යහශිඹකට මුහුණයදීරහ ිකපඵනහ. පවොභ උදහවයණයඹ තභයි, 

තල්පිටිඹ මධයහඳන කරහඳපේ ිකපඵන ගුරුන්ංවපගොඩ භවහ 

විදයහරඹ. පම් විදයහරඹත් ක්රභ-ක්රභපඹන් නයුණු වුණු, ගපම් 

දරුන්ට ඉතහ පවො ඳරියඹක් නිර්භහණයඹ කයපු, දරුන්ට 

ප්රිකපර ශඟහ කයදීපු විදයහරඹක්. නමුත් ද්විතීයික ඳහල් දවපේ 

යහඳෘිකඹත් කක්ක පම් ඳහරත් 6න පශ්රේණිඹට ඳභණයක් සීභහ 

කශහ. පභඹ, හභහනය පඳශ භත්න ශියයින්ට උස පඳශ 

ඳන්ික ආයම්බ කයන්න ිකබුණු විදයහරඹක්.  

මද පභභ විදයහරපේත් නළත 7න පශ්රේණිඹ ව ඉන් ඉවශ 

ඳන්ික ආයම්බ කයන්න මසථහ පදන්න රීඹරහ විලහර ඉල්ලීභක් 

ිකපඵනහ. ප්රහපද්ශීඹ ම්ඵන්ධීකයණය කක ටුපනුත් පම් 

පඹ ජනහ ම්භත පරහ ිකපඵනහ. නමුත් දකුණු ඳශහත් 

මධයහඳන පදඳහර්තපම්න්තු තභත් පම් පිළිඵ තීන්දුක්  

පගන නළවළ. "ශඟභ ඳහර-පවොභ ඳහර" යහඳෘිකපඹන් 

ඵරහපඳොපයොත්තු වුපණ්, නගයපේ ජනප්රිඹ ඳහල් රීහිඳඹකභ 

ිකපඵන ඉල්ලුභ ව තදඵදඹ මභ රීරීභයි රීඹරහ භහ පම් 

 මසථහපේදී රීඹන්න කළභළිකයි. ඒ පනුපන් තභයි ඒ යහඳෘිකඹ 

ආයම්බ කපශේ. ගම්ඵද ඳහල්ර දරුන් ගපම් ඳහර මතවළයරහ 

නගයපේ ඳහල්රට තදී ඹන තත්ත්ඹක් ඳසු ගිඹ යුගපේදී තික 

වුණයහ.  

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ මහනපේදී 

පදභේපිඹන්ට පඵොරු විකක වදන්න, පඵොරු ලිපි පල්ඛ්න වදන්න 

න්ද්ධ වුණයහ. මන්ිකභට මල්රස රඵහපදන තත්ත්ඹට ඳත්පන්න 

න්ද්ධ වුණයහ. තතළම් පදභේපිඹන්ට මුදල්ලින් ඳභණයක් පනොපයි, 

මල්රස රඵහ පදන්න න්ද්ධ වුපණ්. භවය භේරුන්ට පන පන 

රේජහ වගත න්දුවීම්රට ඳහ මුහුණය පදන්න න්දුවුණු ඵ මපි 

දළක්කහ. ය පේ විවිධ තළන්ලින් කළනි කහයණයහ හර්තහ වුණයහ. කඹට 

විඳුභක් වළටිඹට තභයි ගපම් ඳහරට ම්ඳත් රඵහදීරහ "ශඟභ 

ඳහර  පවොභ ඳහර" රීඹන යහඳෘිකඹ ආයම්බ කපශේ. නමුත් මද 

දකුණු ඳශහපත් තතළම් ඳහල්ර පම් යහඳෘිකඹ මය ජනප්රිඹ 

ඳහල්රටභ ම්ඳත් පදන තත්ත්ඹකට ඳත්පරහ ිකපඵනහ. ඒ 

නිහ ඒ යහඳෘිකඹට පත යහ ගන්නහ රද තතළම් ඳහල්රට ඒ 

ම්ඳත් පනොරළබී ඹන තත්ත්ඹක් තික පරහ ිකපඵනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්තු 

මිකගරු ජනහිපඳිකතුභහ, ගරු මගභළිකතුභහ ව ගරු මරීර වියහේ 

කහරිඹම් මධයහඳන තභිකතුභහ ද්බහපඹන් ආයම්බ කශ කතුභහ 

ඵරහපඳොපයොත්තු වුණු ඒ ළඩ පිළිපශ ඳශහත්රට ඹනවිට තතළම් 

පරහට විකෘික පරහ ිකපඵනහ. ඒ නිහ පම් පිළිඵ නළත 

ංහදඹක් මලයයි; පොඹහ ඵළලීභක් මලයයි.  මරහනහරඪ ඉ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, පම් පඹ ජනහ භහ සථිය කයක න්, ගරු නිවහල් 

ගර්ඳත්ික භළිකතුභහ ඉනරිඳත් කශ පම් පඹ ජනහ පකපයහි 

මධහනඹ පඹොමු කයන වළටිඹටත් ඉල්රහ න්ටික න් භහප  කථහ 

පභතළනින් මන් කයනහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පඵොපවොභ සතුිකයි.  

මීශඟට, ගරු විපේඳහර පවේටිආයච්චි භන්ත්රීතුභහ. 

 

[ම.බහ. 6.49] 
 

ගු විනේඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, මප් ගරු නිවහල් ගර්ඳත්ික 

භන්ත්රීතුභහ වින්න් ඉනරිඳත් කයන රද බහ කල්තළබීපම් 

පඹ ජනහ ඳශහත් බහපේ කර්තයඹක් නහ. විපලේපඹන්භ කඹ 

දකුණු ඳශහතට ම්ඵන්ධ නිහත්, ඒ හප භ භභත් ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීයපඹක් වළටිඹට කටයුතු කශ නිහත් පම් ම්ඵන්ධපඹන් 

කරුණු රීහිඳඹක් වන් කයන්නට ඕනෆ. තත්පතන්භ පම් 

ප්රලසනඹ  දකුණු ඳශහත් බහ තුළින් වි පන්න ඕනෆ. පභොකද, 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංපල ධනඹ මනු ඳශහත් බහ 

තුශ ඳහල්ර කටයුතු පනභ ඳරිඳහරනඹ රීරීභ වහ භධයභ 

යජපේ ප්රිකඳත්ික ව ඒ කරුණුරට මනුූලරන පර ඳශහත් 

බහට ඵරඹ පඵදහදීරහ ිකපඵනහ. නමුත් පභතළනදී ගරු නිවහල් 

ගර්ඳත්ික භන්ත්රීතුභහ දළඩි මඳවසුතහට ඳත් පරහ ිකපඵනහ.  

දකුණු ඳශහත් බහපේ ගරු ආණ්ඩුකහයතුභහ, ඳශහත් බහපේ 

ගරු මධයහඳන මභහතයතුභහ, මධයහඳන පල්කම්තුභහ, මදහශ ඳශහත් 

මධයහඳන මධයක්, ඒ හප භ මධයහඳන මභහතයහංලපේ මපනකුත් 

කරහඳ මධයක්රුන් පම් ම්ඵන්ධපඹන් ගන්නහ රද 

ක්රිඹහභහර්ගඹ තුළින් මහිංක දරුන් පනුපන් ඳළික ප්රහථක ක 

මධයහඳනඹ ඉතහභත් මහනහන්ත, මකහරුණික තත්ත්ඹකට 

ඳත් පරහ ිකපඵනහ. ගරු ඵන්දුර රහල් ඵණ්ඩහරිපගොඩ භන්ත්රීතුභහ 

රීේහ හප  කදහ හිටපු මධයහඳන තභික ඵන්දුර ගුණයර්ධන 

භළිකතුභහ භධයභ යජඹ තුශ "ද්විතීයික ඳහල් දව යහඳෘිකඹ" 

ක්රිඹහත්භක කශහට, තතළම් ඳශහත් බහ තභන්ට ඕනෆ ඕනෆ විිපඹට, 

තභන්ප  මලයතහ මනු ඒ තත්ත්ඹ පනස කයරහ ිකපඵනහ. 

ඳටන් ගන්නපකොටභ පම් ළරැද්ද කයරහ ිකපඵනහ. පභොකද, 

පකොශම යහජී ඹ විදයහරඹ, ආනන්ද විදයහරඹ, විලහකහ විදයහරඹ, 

න්රිභහප  ඵණ්ඩහයනහඹක ඵහලිකහ විදයහරඹ ළනි ඳහල්රට 

පභළනි පද්ල් මකළඳ තත්ත්ඹක් ිකබුණයහ. කභ ඳහල්ර 

කදහත් පම් විිපඹට කඩන්න ගිපේ නළවළ. පම් විිපඹට කඩන්න 

ගිපේ ගම්ඵද ිකබුණු භවහ විදයහරර ව භධය භවහ විදයහරරයි. 

ඒ නිහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ආහ. පභොකද, ආචහර්ඹ රිචර්ඩ් 

ඳිකයණය භළිකතුභහ කදහ පම් ළඩ පිළිපශ ක්රිඹහත්භක කයන්න 

කටයුතු කයද්දී කතුභහ ඳළවළනලි රීේහ, “යහජී ඹ විදයහරඹ, 

විලහකහ විදයහරඹ, ආනන්ද, නහරන්ද විදයහරර පම් පද් කයන්පන් 

නළත්නම් මපි ගපම් ඳහල්රත් කයන්පන් නළවළ” රීඹරහ. ඒ නිහ 

පභතළන ඹම් ඳළටලීභක් ිකපඵනහ. ඒ විිපඹට කටයුතු කය 

ිකබිඹදීත්, ඳහල් 1,000ක් පත යරහ, “පඳ ෂිත ඳහල්” හප  ළඩ 

පිළිපශල් ක්රිඹහත්භක කයරහ, මහනපේ නළත මය ඳහල් 

ඒකහඵද්ධ කයරහ ප්රහථක ක ඳන්ික ඳටන් මයපගන ිකපඵනහ. 

උදහවයණයඹක් වළටිඹට භප  ආනඹ තුශ තික ආචහර්ඹ රිචර්ඩ් 

ඳිකයණය විදයහරඹ, ඒ හප භ භහපගදය භවහ විදයහරඹ ගන්න 

පුළුන්. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් කථහ මන් කයන්න. 
 

ගු විනේඳළ නශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றசஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ නිහ මපි ඉල්ලීභක් කයනහ, පම් කටයුතු කයද්දී භවය 

ඳහල් ම්ඵන්ධපඹන් නළත  භහපර චනඹක් කයන්න රීඹරහ. 

ගරු නිවහල් ගර්ඳත්ික භන්ත්රීතුභහ රීේහ හප , භවය 

ඳහල්රට ළතපුම් ගණයන් දුය ඹන්න ඕනෆ. දරුහට ඹන්න 

ආන්න ඳහරක් නළවළ. පම් ළඩ පිළිපශ ක්රිඹහත්භක වුත්, 

භවය ප්රපද්ලර ිකපඵන්පන් පඳ ෂිත ඳහල් කකයි. කපවභ 

වුපණයොත් ිකපඵන ඳහල් පදකභ ළපවන තත්ත්ඹට ඳත්පන්න 

පුළුන්. ඒ නිහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ, පම් ප්රලසනඹට පිළිතුයක් 

වළටිඹටත්, යපේභ ජහිකක ළඩ පිළිපශට ඹම් රීන් පර්හදර්ලඹක් 

වළටිඹටත් මනහගතපේදී පම් පිළිඵ ඹම් රීන් කථිකහතක් 

ආයම්බ කයරහ ඒ වහ කටයුතු කයන්න රීඹරහ. පම්ක ඳශහත් 

බහ විඹඹක්. ඒ නිහ පම් පිළිඵ පොඹහ ඵරහ කටයුතු කයයි 

රීඹහ භහ හිතනහ. 
 

[ම.බහ. 6.52] 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිනම්න්තු 

ප්රතිවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ු  ඳක්න   

ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலமப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அமச்சதம் 

அசரங்கக் கட்சறறன் தொற்சகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු නිවහල් ගර්ඳත්ික 

භන්ත්රීතුභහ වින්න් පගනන රද බහ කල් තඵන මසථහපේ 

පඹ ජනහට පිළිතුරු ළඳයිඹ යුතු ිකපඵන්පන් මධයහඳන 

තභිකතුභහටයි. මධයහඳන තභිකතුභහටත්, මධයහඳන යහජය 

තභිකතුභහටත් මද නන පනොළශළක්විඹ වළරී කහයණයඹක් නිහ පම් 

මසථහට වබහී  වීභට පනොවළරී නිහ කතුභන්රහ පනුපන් 

පිළිතුරු ඳඹන පර මදහශ පිළිතුය භහ පත රඵහදී ිකපඵනහ. 

පිරි ඳහල් යහඳෘිකඹ ඹටපත් වළභ ප්රහපද්ශීඹ පල්කම් 

පකොේාහඹකභ මඩුභ ගණයපන් ද්විතීයික ඳහල් පදක තුනක් 

ළඩිනයුණු කය ිකපඵනහ. ඒ හප භ, ඒ වළභ ද්විතීයික 

ඳහරකටභ ආන්න පඳ ෂිත ප්රහථක ක ඳහල් 3ත් - 5ත් මතය 

ගණයනක් ම්ඵන්ධ න විිපඹටයි පම් ක්රභඹ ළරසුම් කය 

ිකපඵන්පන්. පභභ පිරි ඳහල් ක්රභඹ 2012 න්ට 2016 ය දක්හ 

ක්රිඹහත්භක වුණයහ.  

වම්ඵන්පතොට නස්රික්කපේ, තංගල්ර මධයහඳන කරහඳපේ 

මඟුණයපකොශඳළරළස මධයහඳන පකොේාහඹට මයිික දමරැල්ර 

භවහ විදුවරත් පභභ  පිරි ඳහල් යහඳෘිකඹට තතුශත් වුණයහ. කභ 

නිහ  2012 පර් න්ට පම් ඳහපල් ඳශමුළනි පශ්රේණිඹ 

ක්රභහනුූලර ඉත් කය ිකපඵනහ. 2014 පර්දී 6 න්ට 11 දක්හ 

ඳන්ික ඳභණයක් ඳළළත්පන ද්විතීයික ඳහරක් ඵට ඒ ඳහර 

1291 1292 

[ගරු ඵන්දුර රහල් ඵණ්ඩහරිපගොඩ භවතහ] 
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ඳත් කයරහ, තහක්ණික විදයහගහයඹකුත් රඵහපගන ිකපඵනහ. 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කපවභ වුණයත් ඒ ඳහරට ඹළිත් 

ප්රහථක ක මංලඹක් මලය ඵට, 2016 මවුරුද්පද් පදභේපිඹන් 

උද්පඝ ණයඹ කය ිකපඵනහ. ඒ හප භ නින් මයඹරීන් 

පතොය ඳශමුළනි පශ්රේණිඹට ශභයින් තතුශත් කයපගන 

ිකපඵනහ. 

දමරැල්ර භවහ විදයහරපේ ප්රහථක ක මංලඹ මනයපඹන් ඹළිත් 

තික පනොකයන පර උඳපදස රඵහ දී ිකපඵනහ. කපවභ  

ිකබිඹදීත්, ඹළි ඳශමුළනි පශ්රේණිඹ තයමභ පිළිඵ පම් න විට 

විභර්ලනඹකුත් ඳත්රහ ිකපඵනහ. දමරැල්ර භවහ විදයහරපේ 

විදුවල්ඳික පදඳහර්තපම්න්තු ප්රධහනිඹහප  උඳපදස කඩකයක න් 

ළඩ කයරහත් ිකපඵනහ. ද්විතීයික ඳහල් දවක් ංර්ධනඹ 

රීරීපම් ජහිකක ළඩටවනට මදහශ භනහ මපඵ ධඹක් ව 

පුහුණුක් රඵහ දී ිකබුණයත්, ඒ ගළන රකන්පන් නළතු කටයුතු 

කය ිකපඵනහ.  

දමරැල්ර භවහ විදයහරපේ ප්රහථක ක මංලඹ නළත ඳටන් 

ගත්පතොත්, මට පඳ ෂිත ප්රහථක ක ඳහල්රට මහධහයණයඹක් න්දු 

පනහ. පම් ම්ඵන්ධපඹන් කභ ඳහල්ර විදුවල්ඳිකරුන් ව 

පදභේපිඹන් තංගල්ර භවහිපකයණයපේ නඩුකුත් ඳයරහ 

ිකපඵනහ. නින් මයඹරීන් පතොය දමරැල්ර භවහ විදයහරඹට 

තතුශත් කය ිකපඵන ශභයින්ට පඳොත්, නිර තඳුම්, ඒ හප භ 

ඉගළන්වීභට පුහුණු රත් ගුරුයපඹකු රළබී නළවළ. පම් නිහ මදහශ 

පුහුණු පනොභළික, කෘෂි විදයහ ගුරුයපඹකු මකභළත්පතන් කභ 

පශ්රේණිර ඉගළන්වීභ වහ පඹොදහපගන ිකපඵනහ. පභයින් 

ඳශමුළනි පශ්රේණිපේ දරුන්ප  මනහගත මධයහඳන ඉරක්කරට 

ඵරත් මහධහයණයඹක් න්දු කය ිකපඵනහ. 

දමරැල්ර භවහ විදයහරපේ විදුවල්ඳිකප  පම් ක්රිඹහ නිහ 

යත්භල්ර, කන්දකළටිඹ ව වික්රභපුය ඹන ප්රහථක ක ඳහල් බි 

ළටීභකට රක්වී ිකපඵනහ. කභ ප්රහථක ක ඳහල්ර දරුන්ප  

මනහගතඹ ව පදභේපිඹන්ප  ඵරහපඳොපයොත්තු පම් පවේතු නිහ 

බි ළටී ිකපඵනහ. 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  පිරි ඳහල් යහඳෘිකඹ 

ඹටපත් ද්විතීයික ඳහරක් පර ංර්ධන කය ිකපඵන දමරැල්ර 

ඳහපල් නළත ප්රහථක ක ඳන්ික ඳත්හපගන ඹෆභට ඉඩ රඵහ 

පදන්න ඵළරිඹ රීඹන උත්තයඹ තභයි මභහතයහංලඹ වින්න්, ගරු 

මධයහඳන තභිකතුභහ වින්න් ඉනරිඳත් කය ිකපඵන්පන්. 

 
ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු තභිකතුභනි,  පම් පිළිතුය භලින් ගරු මධයහඳන තභිකතුභහ 

ම්පර්ණය පනොභඟ ඹළවීභක් කයරහයි ිකපඵන්පන්. ඔඹ උත්තයඹ 

වදරහ කරහ ිකපඵන්පන් ඳශහත් බහපන්. 2016.11.05 ළනි දහ 

ඳශහත් බහපේ පම් ම්ඵන්ධපඹන් පනභ විහදඹක් කයරහ, න්ඹලු 

භළිකතභිකරු ඒකඡන්දපඹන් ම්භත කශහ ඔඹ පඹ ජනහ. ඊට 

ඳසපේ මධයහඳන පල්කම්යඹහට න්ද්ධ වුණයහ, මය ගුරුරිඹ නළත 

තහක් ඒ ඳහරටභ පදන්න. දළන් පම් න පකොටත් කන්දකළටිඹ 

විදයහරපේ ශභයින් 19කුත්, යත්භල්ර ඳහපල් ශභයින් 25කුත් 

ඉන්නහ. ආයම්බ කයපු දමරැල්ර විදයහරපේ ඳන්ිකපේ ශභයින් 

22ක් ඉන්නහ. පම් න පකොට දමරැල්ර විදයහරඹට 2017 යට 

ශභයින් 30පදනකු තතුශත් කයන්න applications කහ ිකපඵනහ.  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, කථහ පකටි කයන්න. 

 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 පවොයි.  

ගරු මධයහඳන තභිකතුභහ පනොභඟ ඹන, ම්පර්ණය යහජ, 

ඉතහභ මහධහයණය, මයුක්ික වගත, ද්පේල වගත උත්තයඹක් 

තභයි  කහ ිකපඵන්පන්. භහ පම් පිළිතුය මඥහපන් යුතු ඵළවළය 

කයනහ. මීට ඉසයත් භහ ගරු මධයහඳන තභිකතුභහට රින් ය 

පම් පිළිඵ පම් ඳහර්ලිපම්න්තුපේදී  රීේහ. කතුභහ පඳොපයොන්දු 

වුණයහ, ඉතහභ ඉක්භනට පම් තත්ත්ඹ ඹථහත් කයනහ රීඹරහ. 

වම්ඵන්පතොට නස්රික්කපේ රසමුල්ර කරහඳපේභ- [ඵහධහ 

රීරීභක්] භහතයත් ඹනහ, යත්නපුයපේත් ඹනහ. කපවභ ිකබිඹදී 

තයි පම් ළපඩ්ට පම් විිපඹට මකුල් පවශන්පන්. 
   

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තභිකතුභනි, ඔඵතුභහ උත්තය පදන්න. පරහ ඹනහ.  
 

ගු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪ ඉ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ පම් පිළිතුය ම්පර්ණයපඹන් 

ප්රිකක්පේඳ කයනහ. භහ විලසහ කයනහ, ගරු මධයහඳන 

තභිකතුභහ පඳෞද්ගලික වම්ඵ පරහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් කරුණු 

ඳළවළනලි කයරහ, හධහයණයඹ ඉසට කය ගන්න. පම් දීපු උත්තයඹ 

ම්පර්ණයපඹන් මඥහපන් යුතු ඵළවළය කයනහ. ගරු මධයහඳන 

තභිකතුභහ ම්ඵන්ධපඹන් භට ගළටලුක් නළවළ. පම් උත්තයඹ 

ම්පර්ණයපඹන් ද්පේ වගත කපු උත්තයඹක්ඹ රීඹන කක භහ 

ප්රකහල කයනහ.  
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු තභිකතුභහ වින්න් බහට දළනුම් පදන්න රීඹරහ භට දීපු 

පිළිතුය තභයි භහ ඉනරිඳත් කපශේ. මපි ඔඵතුභහප  මදවස න්ඹල්ර 

ම්ඵන්ධපඹන් ගරු මධයහඳන තභිකතුභහ දළනුත් කයන්නම්.  

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිනම්න්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.57 , 2016 නනොලෆම්බර් 

16 ලන දින වභළ වම්මතිය අනුල, 2016 නනොලෆම්බර් මව 26 ලන 
නවනසුරළදළ පු. භළ. 9.30 ලන නතක් කල් ගින ය. 

 

அன்தடி தற.த. 6.57  றக்கு தரரலன்நம், அணது 2016 

ம்தர் 16ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 ம்தர் 26, 

சணறக்கறம தொ.த. 9.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 6.57 p.m. until  9.30 a.m.  on 
26th Saturday, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 16th 

November,2016. 
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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

 
මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය: 
      ම්රු නිරධහරින්ගේ ළඩ ර්ජනඹ නිහ භතු වී ඇති ළටලු 
 

විවර්ජන ඳනත් මකටුේඳත, 2017 - [දශතුන්ලන මලන් කෂ දිනය]: 

[ශීර් 121, 254, 255 -279 (සගේල ටයුතු); ශීර් 130, 253 (යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ); 
ශීර් 123, 309, 310 (නිහ වහ ඉදිකිරීම්)]- හය බහගේදී රහ ඵරන රදී. 
 

මගලල් කුලී ඳනත: 
     නිගඹෝ 
 

කල් තෆබීමේ මයෝජනළල: 

     ශ්රී රාහ භව ඵළාවේගේ ඇතළම් ම්ම් වහ හර්ඹඹන් ගඳෞේකරයණඹ කිරීභ ළශළවීවීභ 

අන්තර්ගත ප්රධළන කුණු 

தறரண உள்படக்ம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 

 Problems Arisen due to Strike by Labour Officers  

 

APPROPRIATION BILL, 2017 - [Thirteenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee - [Heads 121, 254, 255-279 (Home Affairs); Heads 130, 253 (Public 

               Administration and Management); Heads 123, 309, 310 (Housing and Construction)] 

 

RENT ACT: 

 Regulations 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Prevention of Privatization of Certain Responsibilities and Functions of Central  Bank  

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்யோக்கு ரய்தோன றகடள் 

 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

    தரறல் அறரரறபறன் வகனறயத்த்றணரல் ய்ந்துள்ப தறச்சறகணள் 

 

எதுக்லட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்ப்தட்ட தறன்தோன்நரம் ரள்] :  
 

 [கனப்தைள் 121, 254, 255-279 (உள்ரட்டயல்ள்); கனப்தைள் 130, 253 (ததரது றர்ர, 

ற்யம் தொரகத்தும்); கனப்தைள் 123, 309, 310 (வீடகப்தை ற்யம்  றர்ரத்துகந)] –  

குய்றல் ஆரப்தட்டது.  

 

ரடகச் சட்டம்: 

 எய்ங்குறறள் 

 

எத்றகப்தைப் தறவக:  

     இனங்க த்ற ங்றறன் ததரயப்தைள் ற்யம் டகள் ணறரர் ரகத் டுத்ல் 





 

ඳළර්ලිමේන්තුල 
தரரயோன்நம் 

PARLIAMENT 
 

2016 මනොලෆේබර් මව 26 ලන මවනසුරළදළ 
2016 ம்தர் 26, சணறக்றக  

Saturday, 26th November, 2016 
————————— 

 
 

පූ. භළ. 9.30  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ]  මූළවනළරූඪ විය. 
தரரயோன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரர்  அர்ள்  [ரண்தைறகு ய ஜசூரற) கனக 

றத்ரர்ள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  

SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුම  

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரகனள் அகச்சயம் தரரயோன்நச் சகத 

தொல்யம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් අභහතයතුභහ ගනුගන් භභ 
ඳවත වන් ඳරිපය ගන් කිරිම් ඉදිරිඳත් යමි. 

 

(i) 2015 අා 16 දයන විර්ජන ඳනගත් 6(1) ළනි න්තිඹ 

ඹටගත් ජහති අඹළඹ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළඹ ශීර් අා 
240 ඹටගත් ඳරිපය වහඹ ගේහ ව වදිසි අලයතහ 
ම්ම් යහඳිතිඹ භන්න් 2016.05.18 දින සිට 2016.06.24 

දින දවීහ  යන රද ඳරිපය ගන් කිරීභ - 2016;  ව 

(ii) 2015 අා 16 දයන විර්ජන ඳනගත් 6(1) ළනි න්තිඹ 

ඹටගත් ජහති අඹළඹ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළඹ ශීර් අා 
240 ඹටගත් ඳරිපය වහඹ ගේහ ව වදිසි අලයතහ 
ම්ම් යහඳිතිඹ භන්න් 2016.09.26 දින සිට 2016.11.10 

දින දවීහ  යන රද ඳරිපය ගන්කිරීභ - 2016.  

 ගභභ ඳරිපය ගන් කිරීම් යජගේ මුදල් පිළිඵ හය 

බහට ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

මඳත්වේ 
தக்ள் 
PETITIONS 

 

ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அவதர்ண - உள்ரட்டயல்ள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් දවඹ 

පිළින්මි. 

(1) හල්ර, දාගදය, ගඳොවේණුත්ත, අා 27/21 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි ඒ.එච්. ජඹන්ත භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(2) හිවීඩු, ගඵෝදහගොඩ ත්ත, ආයච්චින්ද, "භධුාහ", 
ගනො. 116/සී දයන සථහනගඹහි ඳදිාචි ගවී.ඩබ්ලිේ. අාහ 
නිභහලි ගභනවිඹගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(3) හල්ර, තල්ගේ, වළන්නභ, අා 05 දයන සථහනගඹහි 
ඳදිාචි ඩී.ආර්. වේභහය භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(4) තුගදය, ආගදොර, ගනො.178 දයන සථහනගඹහි ඳදිාචි 
එච්. ජිනහදරී ද සිල්හ භවත්මිඹගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(5) අවීමීභන, ඉවගොඩ, ගදහිද වන්දිඹ ඹන සථහනගඹහි 
ඳදිාචි එච්.එල්.ටී. පුසඳභහල් ද ගොයිහ භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(6) වීළල්ර, වපුර, ලහන්ත රීටහස ගඳගද, අා 175/72 
දයන සථහනගඹහි ඳදිාචි එම්.පී.ජී.පී. ගුරුගේ භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; 

 (7) හල්ර, වපුර, නිරගදනිඹ "ාගීත්" නභළති සථහනගඹහි 
ඳදිාචි එන්.ඩී.ඩී. වේඩහගවට්ටි භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(8) ඉභදු, හවර නාගවී, නරනගේත්ත නභළති 
සථහනගඹහි ඳදිාචි  එන්.ගවී. නහනහඹවීහය  භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(9) හල්ර වයවහ, යහගොඩ, මිනුන්ගොඩ, අා 167 'සී'  
දයන සථහනගඹහි ඳදිාචි පී.ගවී. ආරිඹගේන භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(10) හල්ර, දඩල්ර, ගොශම ඳහය, අා 288/2  දයන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි පී.ආර්. ගේනහනහඹ භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ිදිකිම්ේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம - வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத் 

துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් තුන 
පිළින්මි.  

 

(1) හාභ, ඳල්ගල්භ නභළති සථහනගඹහි ඳදිාචි අභයප්රිඹ 
විගේගේය භවතහගන්රළබුණු ගඳත්භ; 

(2) තිසභවහයහභ, උඩභත්තර නභළති සථහනගඹහි ඳදිාචි 
ඊ.එම්. වේසුම්සිරි භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(3) අම්ඵරන්ගතොට, රුහණු රිදිඹභ, ගඵෝරහන නභළති  
සථහනගඹහි ඳදිාචි ආර්.සුනිල් භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 
ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් ඳව 
පිළින්මි.  

 

(1) අවේරැස, ගොඩපිටිඹ, නත්ත ඳහය, අා 46 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි එච්.ගවී.එන්.එම්. යාන   භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(2) භහතය, ළණදුය, ගොහර, ඳන්ර ගොයටු නභළති 
සථහනගඹහි ඳදිාචි එන්.පී. ජඹන්ත  භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

(3) ළරණිඹ, ගඳොල්ගවේන, වතන්ත්ත, අා. 28/10   දයන 
සථහනගඹහි ඳදිාචි එන්.ජී. ශ්රිඹහනි ගඳගර්යහ භවත්මිඹගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(4) භහතය, සුල්තහනහගොඩ, වේරුඳුත්ත, "ප්රදීඳහ" නභළති 
සථහනගඹහි  ඳදිාචි ආර්.ජී. රුණහඳහර භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව  

(5) භහතය, තල්ඳහවිර, තල්ඳහවිර ළමුණු ගොවි ාවිධහනගේ 
බහඳති ටී.ඩබ්ලිේ. ගවී. රුණහයත්න භවතහගන්  
රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ිදිරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்கபப் ததரதுதக் குய்வுக்குச் சரட்டக் 

ட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

றணரக்யோக்கு ரய்தோன றகடள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ආශළර ශළ ඖධ ඳම්ක්කලුන් බලළ ගෆනීමේ  

ප්රළමයෝක ක ඳම්ක්ණය: අරමිකකතළ 
உவு ற்யம் ஐட தரறவசரர்ள் 

ஆட்வசர்ப்தைக்ரண தசய்தொகநப் தரலட்கச: தொகநவடு 
PRACTICAL TEST FOR RECRUITMENT OF FOOD AND DRUG 

INSPECTORS: IRREGULARITIES  
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2. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
   (ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගෞය, ගඳෝණ වහ ගේශීඹ ෛදය අභහතයතුභහගන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2008.01.09 දින සිට 2008.04.09 දින දවීහ ඳළති 
ආවහය වහ ඖධ ඳරීවීරුන් ඵහ ළනීගම් 
ෛෛභහසි පුහණු ඳහාභහරහගේ ප්රහගඹෝක 
ඳරීවීණගේ උත්තය ඳෛ ඳරීවීහ ඳළන්ල් 
බහවිත ගොට සිදු ය ඇති ඵත්; 

 (ii)  රවේණු කිහිඳ යවී භහ දභහ ගනස ය ඇති 
ඵත්;  

 (iii) ගම් ම්ඵන්ධගඹන් විධිභත් ඳරීවීණඹවී 
සිදුයන ගර භවජන ගෞය ඳරීවීරුන්ගේ 
ාභඹ ඉල්රහ සිටි ඵත්; 

 (iv) ඒ අනු ඳරීවීණඹවී සිදු ශ ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගන්ද? 

(ආ) (i) එභ ඳරීවීණ හර්තහ ගභගතවී ඉදිරිඳත් 
ගනොකිරීභට ගවේතු ගර්ද; 

 (ii) එභ ඳරීවීණ හර්තහ ස ශ නිරධහරිඹහ 
වුරුන්ද; 

 (iii) ඔහ ගම් නවිට ගේගඹන් ඉත් ය තිගබ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ඇ) (i) අහධහයණඹට රවී ව නිරධහරින්ට රඵහගදන 
වන ගර්ද; 

  (ii) ගභභ ාචහට ම්ඵන්ධ නිරධහරින්ට එගයහි 
ක්රිඹහභහර් ගන තිගබ්ද; 

 (iii) එගේ නම්, එභ ක්රිඹහභහර් ගර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ඈ) ගනො එගේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

சுரரம், வதரசக ற்யம் சுவச யத்து அகச் 
சகக் வட்ட றணர: 

(அ) (i) 2008.01.09ஆம் றற தொல் 2008.04.09ஆம் றற 

க கடததற்ந உவு ற்யம் ஐட 

தரறவசரர்கப ஆட்வசர்ப்தை தசய்ற்ரண 

தோன்யர ரன தறற்சறப் தரடதநறறன் தசய் 

தொகநப் தரலட்கசறன் றகடத் ரள்கபப் 

தரறவசரறத்ல் ததன்சறல்கபப் தன்தடுத்ற 

டத்ப்தட்டுள்பதன்தகயும்; 

 (ii) தைள்பறள் தனதொகந அறக்ப்தட்டு ரற்நப் 

தட்டுள்பதன்தகயும்; 

 (iii) இது சம்தந்ர தொகநரணதரய றசர 

கக வற்தரள்யோரய ததரதுசண சுர 

ர தரறவசரர்பறன் சங்ம் வண்டுவரள் 

றடுத்தன்தகயும்; 

 (iv) இன்தடி றசரகதரன்ய டத்ப்தட்ட 

தன்தகயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) வற்தடி றசரக அநறக்க இற்கநக 

சர்ப்தறக்ப்தடரகக்ரண ரங்ள் ரக 

ன்தகயும்; 

 (ii) வற்தடி றசரக அநறக்ககத் ரரறத் 

உத்றவரத்ர் ரதன்தகயும்; 

 (iii) இர் ற்வதரது வசகறயேயந்து அற்நப் 

தட்டுள்பரர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) அலறக்குள்பரற உத்றவரத்ர்யோக்கு ங் 

ப்தடும் றரம் ரதன்தகயும்; 

 (ii) இந் ஊயடன் தரடரா்தைகட உத்றவரத் 

ர்யோக்கு றர டடிக்க வற்தரள்பப் 

தட்டுள்பர ன்தகயும்; 

 (iii) ஆதணறல், அந்டடிக்க ரதன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the evaluation of  the answer scripts of the  

practical test of the  three months training 

course conducted  from  09.01.2008 up to 

09.04.2008 for the recruitment of Food and 

Drug Inspectors  has  been  done using 
pencils; 
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 (ii) marks have been  erased several  times and 

changed ; 

 (iii) the Association of Public Health Inspectors 

made a request to conduct a  formal inquiry 
into this; and 

 an  inquiry was conducted accordingly? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not submitting  the report of 

the aforesaid inquiry until now; 

 (ii) the name of  the officer who prepared the  

aforesaid inquiry report; and 

(c) whether he has been  removed from service  by 

now? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) the relief that will be given to the  officers  

who  confronted injustice; 

 (ii) whether actions have been taken against the 

officers who were  connected to this  fraud; 

and 

 (iii) if so, the aforesaid  actions?  

If not, why? 

 
ගු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ (මවෞඛය, 
මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற வசணரத்ண - 

சுரரம், வதரசக ற்யம் சுவச யத்து அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ගභගේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) මලි විභර්ලනඹවී සිදු ය ඇත. 

(ආ) (i) ගම් නවිට මලි විභර්ලනඹවී සිදුය හර්තහ 
අභහතයහාලඹ ගත රළඇත ඇත. 

 (ii) විභර්ලන වහය ගවී.ගවී.ඩී. ඩබ්ලිේ.ඩී. 
න්නන්ය භවත්මිඹ. 

 (iii) ගභභ නිරධහරිනිඹ ගනොදන්හ ගේඹට හර්තහ 
ගනොකිරීභ ගවේතුගන් 2012.11.12 දින ගේඹ 
වළය ඹහගම් ලිපිඹ නිවේත් ය ඇත. 

(ඇ) (i) 2008 ර්ගේ අහධහයණඹට රවී ව නිරධහරින් 
වහ 2010 ර්ගේ නළත විබහඹට ගඳනී 
සිටීභට අසථහ රඵහ දී ඇති අතය, එභ 
ඳරීවීණගඹන් ගදගදගනවේ අභත් වී ඇති අතය, 
එවී අගඹවේ ඒ වහ වබහක වී නළත. අගනවී 
සිඹලු ගදනහ භත් වී ඇත. 

 (ii) මලි විභර්ලන සිදු යන අසථහ නවිට එට 
ආවහය ඳහරන ඒගේ වහය අධයවී සිටි 
ගභභ සිේධිඹට කියුතු නිරධහරිඹහ විශ්රහභ රඵහ 
ඇති ඵළවින්, ඔහට එගයහි විනඹහනුකූර ටයුතු 
කිරීගම් වළකිඹහවී ගනොභළත. 

 (iii) ඳළන ගනොනඟී. 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, විසතයහත්භ පිළිතුයවී රඵහ දීභ 
ළන භභ  ගෞය, ගඳෝණ වහ ගේශීඹ ෛදය අභහතයතුභහට 

සතුතින්ත ගනහ. රු ඇභතිතුභනි, ගභතළන ඉතහ ඵයඳතශ 
ව නය තත්ත්ඹවී ඇති ගරහ තිගඵනහ. ෛෛභහසි පුහණු 
ඳහාභහරහවී ඳත්හ තිගඵනහ. එභ ඳහාභහරහගේ ප්රහගඹෝක 

ඳරීණගේ උත්තය ඳෛ ඳරීවීහ කිරීගම්දී ඳළන්ර තභයි ඒ වහ 
බහවිත ය තිගඵන්ගන්. ඒ විතයවී ගනොගයි, රවේණු කිහිඳ යවී 
භහ තිගඵනහ. ගම් විධිගේ නය පර්හදර්ලඹවී මින් ඉදිරිඹට 
රඵහ ගනොදිඹ යුතුයි. ඒ වහ අභහතයහාලඹ ගන තිගඵන 

ක්රිඹහභහර්ඹ ගභොවීද? 

 
ගු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற வசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

එගවභ සිදු ගන්ගන් නළවළ. ගම් පිළිඵ විභර්ලන ටයුතු 
සිදු ය තිගඵනහ. ගභභ සිේධිඹට කි යුතු නිරධහරිඹහ 

ළයදිරු ගරහ තිගඵනහ. නමුත් ඒ නවිට ඔහ විශ්රහභ කහින්.  

ඒයි ඔහට විරුේධ ක්රිඹහ යන්න ඵළරි වුග . ආඳහ 
දහත් එළනි ගදඹවී සිදු න්ගන් නළවළ. ගභළනි ගදඹවී සිේධ 

වුණහභ විභර්ලනඹවී යන්න ඕනෆ. අනි, ගම් සිේධිඹ මීට අවුරුදු 
8ට ගඳය සිදු ව ගදඹවී. ඊට ඳසු දහත් ගභළනි ගදඹවී සිදු 
ගරහ නළවළ.  

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, සහධීන ගොමින් බහ ඇති 
යන්නත්, යහජය ගේඹ ඩහත් ඳවිෛයණඹ යන්නත් ඔඵතුභහ 

ඇතුළු අපි සිඹලු ගදනහභ ළඳ වුණහ. දළන් ඵරන්න, ළයදි යන 
නිරධහරින් විශ්රහභ ඹනහ; එවීගෝ, යට වළය ඹනහ. එගවභ 
නළත්නම්, ළරැේද ඔේපු න ගභොගවොගත්දී ඉල්රහ අසවීගම් ලිපිඹ 

දීරහ ගේඹ වළය ඹනහ. අපි ගම්ට ඹන්ෛණඹවී වදන්න ඕනෆ. 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් ගඹොමු යනහ. නළත්නම්, ගම් ක්රභගේදඹ ඇතළම් 

ාචහරුන් නය විධිඹට ඳහවිච්චි යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, භගේ ගදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. ගම් 
ආවහය වහ ඖධ ඳරීවීරුන් ඇත්තටභ යගට් ජනතහගේ 
ගෞයඹ ගනුගන් ඉතහ ළදත් හර්ඹ බහයඹවී ඉසට යනහ. 

වළඵළයි, ඹම් ඹම් සථහනලින් රඵහ න්නහ ආවහය නිඹළදිර 
යහඹනහහය ටයුතු සිදු යන්නට තිගඵන්ගන් ඉතහ සීමිත 
ම්ඳත් ප්රභහණඹවී ව සීමිත යහඹනහහය ප්රභහණඹවී. අඩුභ 

ණගන් දිසත්රිවීඹට යහඹනහහය ගදවීත් තිබුගණොත් 
තභයි, ජනතහට  විගන් ගතොය පිරිසිදු ආවහය ඳහන රඵහ 
ගදන්න පුළුන්භ තිගඵන්ගන්. ගම් වහ ඔඵතුභහගේ 

අභහතයහාලඹට 2017 ර්ගේදී තිගඵන දළවීභ ගභොවීද? ඒ 
හගේභ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගොඳභණ මුදල් ප්රභහණඹවී 
ගඹොදන්න ඔඵතුභහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහද?  

 
ගු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற வசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගම් න විට අපි ගවෝටල්ර ව අගනවේත් ආඳණ ලහරහර 

grading ඳටන් අයගන තිගඵනහ.   "A," "B," "C,"  කිඹරහ වළභ 
නයඹභ තිගඵන ගවෝටල් ව අගනවේත් ආඳණ ලහරහ 
ර්ගීයණඹට බහජනඹ යනහ. ඉදිරිගේදී ඔඵතුභහටත් ඒ 

ඵරන්න පුළුන්. ඒ ගඵෝඩ් එ ගවෝටරඹ ගවෝ ආඳණ ලහරහ 

1299 1300 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඉසයවහ වන්න ඕනෆ. ඒගන් කිඹන්ගන් ආවහයර 
ගුණහත්භබහඹ පිළිඵයි. ඒහ ඔවීගෝභ යනහ. ඇත්තටභ 
යහඹනහහය ඳරීවීණ අලය ගන්ගන් ගවෝටල් හිමිඹහගේ ක්රිඹහ 

රහඳඹ අනුයි. ආවහය ඳරීවීයගඹවී ගවෝටල් හිමිඹහට 
කිේගොත් ගම් ආවහය නුසුදුසු ඒහඹ කිඹරහ, ගවෝටල් හිමිඹහ 
එතළනදී න්න නිභනඹ අනුයි ඒ අලය ගන්ගන්. අගනවී 

ගරහට අලය නළවළ. නමුත්, ගවෝටල් හිමිගඹෝ ළරැදි 
 ගඳන්නුහභ පිළින්නහ. නමුත්,යහඹනහහය ඳවසුම් ඇත්තටභ 
වළභ දිසත්රිවීඹභ ගයෝවල්ර තිගඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන 

විධිඹට තත් එළනි යහඹනහහය ජහරඹවී වළදීභට රඵන 
අවුරුේගේ භභ ක්රිඹහ යන්නම්. 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 

භවය ගරොරිර ඉදිරිඳ ''බුදු යණයි, ගදවි පිහිටයි'' කිඹරහ 
වරහ තිගඵනහ; ඵල්බ් ළල් ඳත්තු ගනහ; බුේධ රඳ 
තිගඵනහ; ගේසු රඳ තිගඵනහ; නහනහ ප්රහය රඳ තිගඵනහ. 
නමුත්, ගරොරිඹ ඇතුගශේ ගවොය වයවී ඳටහ ගන ඹනහ. ඒ නිහ, 
ප්රමිතියණඹට රවී යන රද ගවෝටල් ඇතුශත පිළිඵ නිතය 
නිතය ගොඹහ ඵළකරභ අලය ගනහ. භවය ගේරහට ගොත්තු 
වදන්න න්න ගයොටී ටි දස ණන් fridge එගවී තිගඵනහ. 
වේණු එශලු ටි තභයි ඳරහ න්ගන්; වේණු ඳරතුරු ටිගන් 
තභයි fruit juice වදරහ විවේණන්ගන්; ඒ හගේභ, ගඵොගවොභඹවී 
ගවෝටල්ර ගඳොල් වේඩු ටිට ත ගවො ගඳොල් ටිවී රම් 
යරහයි ගඳොල් ම්ගඵෝර වදරහ තිගඵන්ගන්.  [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් හයණඹට ''ම්ගඵෝර'' කිඹන ඒහ 
අදහශ ගේල් ගනොගයි.  [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ රුණ අදහශ ගනහ. ආවහය 
ඳරීවීරු අතින් ගන් ගම්හ ඳරීවීහ ගන්ගන්. ඒයි ගම් 
හයණඹ අදහශ ගන්ගන්. ඒ නිහ- [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ අවරහ තිගඵන්ගන් ගනත් ප්රලසනඹවී. 
 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එගවභයි, රු ථහනහඹතුභනි. ගභඹ රු ඇභතිතුභහ 

වන් ශ රුණුලින් ඳළන නළඟුණු හයණඹවී. ගදළනි 
ප්රලසනඹට උත්තයඹ විධිඹට එතුභහ කිේහ, රු ථහනහඹතුභනි,- 

[ඵහධහ කිරීභවී] 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහට ඒ ප්රලසනඹට අද දිනගේදී පිළිතුරු රඵහ 

ගදන්න පුළුන්ද? එගවභ නළත්නම් ගනත් දිනඹ පිළිතුය රඵහ 
ගදනහද?  

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභහ ගදළනි ප්රලසනඹට 
උත්තයඹවී විධිඹට කිේහ, ''ගවෝටල් ප්රතීතතනඹ යනහ, එගේත් 

නළත්නම් ඒහට grading  එවී ගදනහ''ඹ කිඹරහ. භවය 
ගේරහට ඒ grading එ ඉදිරිඳ ගඵෝඩ් එවී විධිඹට දභහ ගන, 
ඇතුශත ආවහයර ඳවිෛතහ ළන regularly, නළත්නම් නිතය 

ගවොඹන්න තිගඵන ක්රභගේදඹ ගභොවීද කිඹරහයි භභ අවන්ගන්.  
 

ගු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற வசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ gradings රඵහ දුන්නහට ඳසගේ අඳ දළවී 
ගදඹවී තභයි, ඒ ආහයඹට ගවො gradings රඵහ ත්ත ගවෝටල් 

හිමිඹන් ඒ තත්ත්ඹ ඒ විධිඹටභ දිටභ ඳහරනඹ ය න්නට 
විලහර ළභළත්තවී දළවීවීභ. ගභොද, එයින් ඒ අඹට විලහර 
හසිඹවී රළගඵනහ. ඒට ගවේතු, අඳ රඵහ ගදන ගඵෝඩ් එ 
ප්රදර්ලනඹ කිරීභ තුළින් ඔවුන්ගේ යහඳහය ටයුතු දියුණු ගනහ. 

ඒ කිඹන්ගන්, මිනිසසු බඹ නළති ඇවිල්රහ ඔවුන්ට අලය ගේ 
රඵහ න්නහ. ඒ නිහ, "C"  ගශ්රේණිඹ රඵහ ත්ත එවීගනහත්  
"A"  ගශ්රේණිඹ ගවෝ  "B" ගශ්රේණිඹ රඵහ ළනීභට අලය ළඩ 

පිළිගශ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵරනහ. එගවභ වුණහභ, ඔවුන්ගේ 
ගවෝටරඹ පිළිඵ ගවො හර්තහවී තිගඵනහ.  

 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ, ගභොවීද ප්රලසනඹ? 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ගෞය ඇභතිතුභහගන් ඒටභ 

අදහශ ප්රලසනඹවී අවන්න තිගඵන්ගන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ සදහනම් ද පිළිතුරු ගදන්න. ඳළවළදිලි 

කිරීභවී. 
 

ගු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற வசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගවොයි. 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිතුභනි, රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ අවපු 

ප්රලසනඹට අදහශ පිළිතුරු දීගම්දී  ඔඵතුභහ කිේහ, වේඩහ 
ගවෝටල්ර අානඹ කිරීභවී ය තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ ඇත්ත.  
දළන් උදහවයණඹවී ලගඹන් "D" කිඹරහ වන් ය තිබුගණොත්,  

ඒගන් කිඹන්ගන් ඒ  ගවෝටරගේ ආවහයර තත්ත්ඹ 
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අතුටුදහඹයි කිඹන එයි.  දළන් ආවහයර තත්ත්ඹ 

අතුටුදහඹයි කිඹරහ ගවෝටගල් වගන, ඒ ගොල්රන් ඒ 
යහඳහයඹ ය ගන ඹනහ. ඊශ ට යන්ගන් ගන ගන ගේල් 
දහරහ  ඔඹ ගඵෝඩ් එ ගඳගනන්ගන් නළති විධිඹටත් ස යන 
එයි. ගභොද, showcase එ හගයි ගන් ගඵෝඩ් එ  වි 

යන්ගන්. භහ අවන ප්රලසනඹ තභයි, ආවහයර තත්ත්ඹ 
අතුටුදහඹ තිබිඹදී, ආවහය අගශවි යන්න ඉඩ දුන්නහභ ගම් 
යන ටයුත්ත ප්රගඹෝජනඹවී නළති, තර්ඹවී නළති ගදඹවී 

නහ ගන්ද කිඹන එයි. 
 
 

ගු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற னரறற) ரஜற வசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ආවහයර තත්ත්ඹ අතුටුදහඹ වීගම්දී 
ඒහට  දඩ වරහ ඒ අලය ටයුතු ටි යනහ. එගවභ යරහ ඒ 
ගඵෝඩ් එ වරහ ඊට ඳසගේ  ඔවුන්ට අහද යනහ, ගදනය 

එන්න ඉසගල්රහ තිගඵන තත්ත්ඹ ගවො අතට දියුණු යන්න, 
නළත්නම් ගවෝටරඹට විරුේධ නීතයනුකූර ක්රිඹහ යනහ 
කිඹරහ.  ඉතින් ගඵොගවෝ තළන්ර  ඒ  තත්ත්ගඹන් ළරගන්නට 

ඕනෆ නිහ, ගවෝටරඹ හ දළමීගභන් ශකින්නට ඕනෆ නිහ ඒ  
අහදඹ අනු ටයුතු යනහ. 

 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
 කශල්, ඳල්කෆමල් ලන රක්ෂිතය : විවහතර 
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3.    ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
      තියය ාර්ධන වහ නජීවි අභහතයතුභහගන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1): 
 
 

(අ) (i) නජීවී රහඳඹට අඹත් වල්ර, ඳල්රළගල් න 
යවීෂිතගේ ඇති ඳහරිරි ටිනහභ ගර්ද; 

 (ii) එඹට අඹත් භූමි ප්රභහණඹ ව එහි ජනහහ වී ඇති 
භූමි ප්රභහණඹ ගන් ගන් ලගඹන් ගොඳභණද; 

 (iii) ගභහි සහබහවි නහන්තයඹට අභතය, ගත්වී 
ව ගනත් ලහ ඇති භූමි ප්රභහණඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් ගොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 
 

(ආ) (i) ගම් නවිට වල්ර, ඳල්රළගල් න යක්ෂිතඹ 
තුශ සිටින අලි ඇතුන් ායහ ගොඳභණද; 

 (ii) ය 20 හරඹවී තුශ ගනත් ප්රගේලලින් 
ගභභ භූමිඹට මුදහ වරින රද අලි ඇතුන් ායහ 
ගොඳභණද; 

 (iii) ගම් නවිට අලි ළගටන් ගභපිට, වවීටුනහ ළ 
ආශ්රිත සිටින අලි ඇතුන් ායහ ගොඳභණද; 

 (iv) අලි විදුලි ළගටන් ගොටවී ඉත් ය වවීටුනහ 
ජරහලඹ ගතවී අලි පිවිසුම් භහර්ඹවී ස 
යන්ගන්ද;  

 (v) එගේ නම්, එහි ායුතිඹ ව සිතිඹම් ඉදිරිඳත් 
යන්ගන්ද; 

 (vi) ගනොඑගේ නම්, ඒ භන්ද;  

  (vii) ගභභ ගඹෝජිත අලි ප්රගේල භහර්ඹ (අලි 
ගොරි ගඩෝ) වහ දළඩි භවජන විගයෝධඹවී ඳළන 
නළගී ඇති ඵ පිළින්ගන්ද; 

 (viii) ගභභ භවජන විගයෝධඹ ගනොතහ අලි ප්රගේල 
භහර්ඹ ඉදිකිරීභට ටයුතු යන්ගන්ද; 

  ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

யரர அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறள் அகச் 

சகக் வட்ட றணர: 
 

(அ) (i) ணசலரசறள் னத்றற்கு உட்தட்ட யல்ன, 

தல்னதவனறயள்ப ண எதுக்றன் சுற்நரடல் 

ரலறரண ததயற ரதன்தகயும்; 

 (ii) இற்குரற றனப்தப்தை ற்யம் இங்கு குடிறயப் 

தைபரவுள்ப றனப்தப்தை ணறத்ணறவ  வ்ப 

தன்தகயும்; 

 (iii) இங்கு இற்கக் ரடுகபத் ற, வக்கு 

ற்யம் கண ரங்ள் உள்ப றனப்தப்தை 

ணறத்ணறவ வ்பதன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ற்சம் யல்ன தல்னதவன ண எதுக்குப் 

தறவசத்றதள் உள்ப ரகணபறன் 

ண்றக்க வ்பதன்தகயும்; 

 (ii) 20 ஆண்டு ரனத்றதள் வய தறவசங் 

பறயேயந்து வற்தடி றனப்தப்தைக்கு றடுறக்ப் 

தட்ட ரகணபறன் ண்றக்க வ்ப 

தன்தகயும்; 

 (iii) ற்சம் ரகண வயேக்கு தபறப்தைநத்றல், 

யக்ட்டுணர குபத்க அண்றத் தகுறறல் 

உள்ப ரகணபறன் ண்றக்க வ்ப 

தன்தகயும்; 

 (iv) ரகணயோக்ரண றன்சர வயேறன் எய 

தகுறக அற்நறறட்டு யக்ட்டுணர லர்த் 

வக்ம் க ரகணள் தறவசப் தரக 

என்ய அகக்ப்தடுறன்நர ன்தகயும்; 

 (v) ஆதணறன், இன் உள்பகப்கதயும் க 

தடத்கயும் சர்ப்தறப்தரர ன்தகயும்; 

 (vi) இன்வநல், ன் ன்தகயும்;  

 (vii) வற்தடி உத்வச ரகணப் தறவசப் தரகக்கு 

தனத் க்ள் றர்ப்தை வரன்நறயுள்பதன்தக 

ற்யக்தரள்ரர ன்தகயும்; 

 (viii)  வற்தடி க்ள் றர்ப்கத யத்றற்தரள்பரது 

ரகணப் தறவசப் தரகக றர்ரறக் 

டடிக்க டுக்ப்தடுறன்நர ன்தகயும்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 

asked the Minister of Sustainable Development and   

Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the environmental value of the Kahalla, 
Pallekele Forest Reserve which belongs to 

the wildlife zone;  

 (ii) separately the extent of land belonging to 

that forest reserve and  the extent of land in 
which human settlements have been 

established; and 

 (iii) separately the extent of land in which teak 

and other kinds of trees are grown in 
addition to the natural forest area? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)  the number of elephants living in Kahalla 

Pallekele Forest Reserve at present; 

 (ii) the number of elephants that were brought 

from other areas and released to this forest 

reserve during the period of past 20 years;  

 (iii) the number of elephants currently living 

around Hakwatunawa Wewa outside the 
electric fence;  

 (iv) whether a part of the electric fence will be 

removed and an access way will be made 

for elephants to reach the Hakwatunawa 
reservoir;  

 (v) if so, whether the composition and the map 

of that access way will be presented; 

 (vi) if not, as to why it will not be presented; 

 (vii) whether he admits that a strong protest is 

being raised by the people against this 

proposed elephant access way (elephant 
corridor); and   

 (viii) whether action will be taken to construct the 

elephant access way ignoring the protests 

made by the people?  

(c) If not, why? 
 

ගු ගළමිකණී ජයවිරම මඳමර්රළ මශතළ (තිරවර වවලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரறணற ஜறக் ததவர - வலுவாதார 

அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගම් ප්රලසනගේ උත්තයඹට අදහශ තත් 
ටවන් රඵහ ළනීභට තිගඵනහ.  ගභොද, වල්ර, 
ඳල්ගරළගල් භහයිභ දඹුල්ර දිසත්රිවීඹටත් අඹත් නහ. රු 

භන්ත්රීතුභහට ඉදිරිගේදී දීර්ක උත්තයඹවී රඵහ ගදන්න භහ ටයුතු 
යන්නම්. දළනට දශ ලගඹන් උත්තයවී රඵහ ගදන්නම්.  

 

(අ)  (i)   වල්ර, ඳල්ගල්ළගල් අබඹ භූමිඹ ෛජ 
විවිධත්ගඹන් අධි  ාගේදී ඳරිය  ඳේධතිඹවී 
න අතය, න අලි ඵහශ  ළගන ප්රගේලඹකි. 
වවීටුනහ ඔඹ ජරහලඹ, ඉදිකිරීභට ගඹෝජිත 
භවකිරුශ වහ භව කිතුර ජරහලර ගභන්භ  ප්රධහන 

ඔඹල් කිහිඳඹ ජර ගඳෝ ප්රගේලඹ න 
ගභයින්, ඇශල් කිහිඳඹවීභ  ආයම්බ ගේ.  න 
අලින් ාක්රභණඹ න, නඅලි භාගඳත්ද ගභභ 
අබඹ භූමිඹ වයවහ ළටී ඇත. 

  වල්ර, ඳල්රළගල් අබඹ භූමිඹට අඹත් 
රහළ වහ ඵශලුළ ඹන ළේ යවීෂිතර ජර 
භට්ටභ ඳවශ කඹ විට එඹ න අලින් 150වී ඳභණ 
ළරියන ප්රගේලඹවී ඵට ඳත්න අතය, ගභයට 
ළඩිභ දශ ඇතුන් ප්රභහණඹවී දළකිඹ වළකි 
ප්රගේලඹවීද ගේ. ඒ අනු වල්ර, ඳල්රළගල් 
අබඹ භූමිඹ විලහර ඳහරිරි ටිනහභකින් යුවීත 
ගේ. 

 (ii)  වල්ර, ඳල්ගල්ළගල් අබඹ භූමිඹ ගවවීගටඹහය 
21,690 භූමි ප්රභහණඹකින් භන්විත ගේ. ගභහි 
ජනහහ වී ඇති භූමි ප්රභහණඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් ණනඹගොට ගනොභළත. 

  2009 ව 2014 ජනහහ බිහිවී ඇති භූමි ප්රභහණඹ 
භහ දශ ලගඹන් කිඹන්නම්. එඹ විලහර යවුම් 
ප්රගේලඹවී. ගඳොතුවිර ප්රගේලගේ 2009 ගර් 
ඳවුල් ායහ 584යි, බිම් ප්රභහණඹ අවීය 683යි. 
2014 ගර් ඳවුල් ායහ 678යි, බිම් ප්රභහණඹ 
අවීය 725යි. රැනළේර ප්රගේලගේ 2009 ගර් 
ඳවුල් ායහ 44යි, බිම් ප්රභහණඹ අවීය 175යි. 
2014 ගර් ඳවුල් ායහ 50යි, බිම් ප්රභහණඹ 
අවීය 185යි. නිළවළය ප්රගේලගේ 2009 ගර් 
ඳවුල් ායහ 152යි, බිම් ප්රභහණඹ අවීය 286යි. 
2014 ගර් ඳවුල් ායහ 165යි, බිම් ප්රභහණඹ 
අවීය 300යි. මීල්ර ළ ප්රගේලගේ 2009 
ගර් ඳවුල් ායහ 244යි, බිම් ප්රභහණඹ අවීය 
849යි. 2014 ගර් ඳවුල් ායහ 338යි, බිම් 
ප්රභහණඹ අවීය 940යි. 2009 ගර් මුළු ඳවුල් 
ායහ 1,024යි. 2014 ගර් මුළු ඳවුල් ායහ 
1,231යි, බිම් ප්රභහණඹ අවීය 2,150යි.  

ළරළසභවී විධිඹට තිගඵනහ. ඊශ ට, ගභොයවන්ගදන් 
ගම්ට ජරඹ  එනහ. රු භන්ත්රීතුභනි, රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහත් ඒ ඳශහත් භන්ත්රීයගඹවී. ගභොයවන්දට ජරඹ 
ගන ඒභට භභත් වවුල් ගච්ච ගගනවී. ඹහඳහ ආනගේ ළේ 
2,000වී විතය තිගඵනහ. තුය නළවළ. වම්ඵන්ගතොට හගේ ඉතහ 

ශුස ඳශහතවී තභයි ඹහඳහ ප්රගේලඹ. භිේධි දීභනහ 
ළඩිගඹන්භ රඵන ප්රගේලඹවී තභයි ඹහඳහ ආනඹ. ඹහඳහ 
ආනගේ ජනතහට ගම් ජරහල යහඳිතිඹ ආගේ නළත්නම් 
දහහලි හි හන, භිේධි දීභනහ රඵන පිරිවී ඵට ඳත් 

ගනහ. නමුත් ළේ 2,000වී විතය තිගඵන තළන ගභොයවන්ද 
යහඳිතිඹ තුළින්- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, අඳට හරඹ භදි. භවය භන්ත්රීරුන්ට 

විහද යන්න විනහඩි තුනවී තිගඵන අසථහ තිගඵනහ. ඒ නිහ 
රු ඇභතිතුභනි, පුළුන් තයම් හරඹවී විහදඹට ඉඩ ගදන්න 
ඕනෆ.  

 

ගු ගළමිකණී ජයවිරම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ஜறக் ததவர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

 (iii) වල්ර ඳල්ගල්ළගල් අබඹභූමිඹට අඹත් 
නහන්තය හිත භූමි ප්රභහණඹ ගන් ගන් 
ලගඹන් ණනඹ ගොට ගනොභළත. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය table ගශොත් ගවොයි ගන්ද, රු ඇභතිතුභහ? අඳට 
ගේරහ ඉතුරු ය න්න පුළුන්. ත විනහඩි 15 හරඹවේයි 
තිගඵන්ගන්. රු ඇභතිතුභනි, ඒ ප්රලසනඹට අදහශ පිළිතුගර් ඉතුරු 

ගොට බහත යන්න. 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් රු ථහනහඹතුභනි, භට එභ ප්රලසනඹට අතුරු ප්රලසන 

අවන්න අලයයි. ගභොද ගම් විලහර ජනතහවී 

උේගකෝණඹවී යන ප්රලසනඹවී. 
 

ගු ගළමිකණී ජයවිරම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ஜறக் ததவர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට අදහශ පිළිතුගර් ඉතුරු 

ගොට වභළගත* යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුමරහි ි තුු මකො ව: 
* சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட றகடறன் ஞ்சற தகுற: 

* Rest of the Answer tabled: 
 

(ආ) (i) 2011 ාණනඹ අනු න අලින් ායහ 563කි. 

 (ii) ගනත් ප්රගේලලින් කිසිදු න අලිගඹවේ වල්ර 
ඳල්ගල්ළගල් අබඹ භූමිඹ තුශට මුදහ වළය ගනොභළත. 

 (iii) න අලි 20-25ත් අතය ප්රභහණඹකි. 

 (iv) ගනොභළත. 

 (v) අදහ ශ ගනොගේ. 

 (vi) අදහශ ගනොගේ. 

 (vii) වවීටුනහඔඹ ළේ තහවුල්ගල් අනයගඹන් හයන 
පිරිවී වවීටුනහඔඹ ගොවිබ්ම් සුරැම්ගම් ාවිධහනඹ 
නමින් ාවිධහනඹවී පිහිටුහගන භවජනතහ ගනොභ  
ඹමින් සිටින ඵට භහ ගත හර්තහ වී ඇත. 

  වවීටුනහඔඹ ජරහලඹට අදහශ ළඵෆ ගොවිබිම් ඇත්ගත් 
ජරහලගඹන් දිඹය ළඳගඹන අවීය 6,250 භූමිඹවී 
තුශඹ. එහි සිඹලු ගොවි ාවිධහන අදහශ විදුලි ළට ඉදිය 
වවීටුනහඔඹ ජරහලඹ අනය ගොවිඹන්ගන්  ආයවීහ 
ය ගදන ගරත්, න අලි ම්ළදීභ ළශළවීවීභ වහ 
අදහශ විදුලි ළට ඉදිය ගදන ගරත් ඉල්රහ සිටී. 

  මුලින් වන් ශ ාවිධහනඹ අලි 500වී වවීටුනහඔඹ 
ජරහලඹට මුදහ වරින ඵට අතය ප්රහලඹන් ප්රචහයඹ 
යමින් ජනතහ බිඹේදහ එඹට විගයෝධඹවී ඳශයන ගර 
භවජනතහගන් අත්න් රඵහගන ඇති ඵද හර්තහ ගේ. 

  දළඩි භවජනතහ විගයෝධඹවී ගර ගඳන්හදීභට උත්හව 
යනුගේ එගේ ජනතහ මුරහ ගොට අත්න් රඵහත් 
ලිඹවිල්රවී ඵ වහය අධයවී (ඹම) විසින් හර්තහ ය 
ඇත. 

 (viii) අලි ප්රගේල භහර්ඹවී ස කිරීභට ටයුතු ගනොගගර්. 

(ඇ)  අදහශ ගනොගේ. 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ table යපු පිළිතුය භට ගදන්න. 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 
ගඹෝජිත අලි ප්රගේල භහර්ඹ වහ -අලි ගොරිගඩෝ වහ- විලහර 
භවජන විගයෝධඹවී තිගඵනහ. වේරුණෆර දිසත්රිවී 

ම්ඵන්ධීයණ මිටු තීතන්දුවී අයගන තිගඵනහ, අලි 
ගොරිගඩෝ වදන්න එඳහ කිඹරහ. එගේ තිබිඹදී ගම් ප්රගේල භහර්ඹ 
ඉදිකිරීභට ඔඵතුභහ ටයුතු යනහද?  

ගු ගළමිකණී ජයවිරම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ஜறக் ததவர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දිසත්රිවී ම්ඵන්ධීයණ මිටුගේ අලි විගයෝධඹවී තිගඵනහ 

කිඹරහ භභ හිතන්ගන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහගේ ඳශහත් බහගේ 
භන්ත්රීතුභන්රහත් දන්නහ, එගවභ තීතයණඹවී ගන නළවළ කිඹරහ.  

ගම් හයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් භභ මීට ඉසගල්රහ ගභගවේදි 
අගේ රු ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීරුන් මුණ ළසුණහ. අපි නළතත් 
මුණ ළගමු. ඒ ළරසුම් ඔවීගෝභ ගදන්නම්. ළබිනට් 

භ ඩරඹත් තීතයණඹවී ගන තිගඵනහ. අලි ගොරිගඩෝ ඇරිගේ 
නළත්නම් -ගොරිගඩෝ ළහගොත්- අලි ඹන තළනින්,  එඹ 
ඩහගන අලි ඹනහ. එගවභ වුණහභ ජීවිත නළති ගනහ. 
එතගොට නිළයටිඹ ඳළත්තටයි, වේරුණෆර ඹහඳහ ඳළත්තටයි 

ල් අලි ඩහගන ඹනහ. එගවභ වුණහභ ජීවිත නළති ගනහ.   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න, රු භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, අගේ ඳශහත් බහ භන්ත්රී නහභල් 

රුණහයත්න භන්ත්රීතුභහත්, තත් භන්ත්රීරුන් ගඵොගවෝ 
ගදගනවේත්, භව ජනතහත්- [ඵහධහ කිරීභවී] රු අභහතයතුභනි, 

ඔඵතුභහ දන්නහ, ඊගේ එතළන අලි ළට වදන්න කහින්, මිනිසුන් 
උේගකෝණඹ යරහ, අන්තිගම්දී  ඔවීගෝභ හවනර 
ඳටහගන නිරධහරින්ට එන්න සිේධ ව ඵ. රු අභහතයතුභනි, 

අඳ ඔඵතුභහගන් ඉල්කරභවී යනහ. ඳවුල් 3,000 විතය 
මිනිසුන් දවස ණනවී උේගකෝණඹ යමින් කිඹන්ගන්, ළරෆ 
ඳන්න කිඹහ ගනොගයි. භව ජනතහගේ භතඹත්, දිසත්රිවී 
ම්ඵන්ධීයණ මිටුගේ තීතන්දුවේත් තිබුණහ එඹ යන්න එඳහ 

කිඹහ. අගන, ඔඵතුභහ වදපු ළරළසභ- 

 
ගු ගළමිකණී ජයවිරම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ஜறக் ததவர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ථහ යමු. 

නිරධහරින් ගන්හ තහ යමු. 

     

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ අහන ලගඹන් 

අභහතයතුභහගන් ඉල්රහ සිටින්ගන්, දිසත්රිවී ම්ඵන්ධීයණ 
මිටු එඳහ කිඹහ තිගඵන, ඒ ප්රගේලගේ ඳවුල් දවස ණනවී එඳහ 

කිඹහ තිගඵන ඒ ටයුත්ත යන්න එඳහ කිඹහයි. ඒ ඉල්කරභ තභයි 
අඳ ඔඵතුභහගන් යන්ගන්, රු අභහතයතුභහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගගයහි ඔඵතුභහගේ අධහනඹ ගඹොමු යන්න, රු 

අභහතයතුභහ.  
 

ගු ගළමිකණී ජයවිරම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற ஜறக் ததவர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ අධහනඹ ගඹොමු යන්නම්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

භළර ව මශෝ අත් අඩවගුල  ගත් එල්ටීටීඊ 
වළමළජිකයන්: විවහතර 

சகடந் அல்னது கது தசய்ப்தட்ட ல்.ரல.ரல.ஈ. 

அங்த்ர்ள்: றதம் 

LTTE MEMBERS TAKEN INTO CUSTODY OR SURRENDERED: 

DETAILS  
979/’16 

6.  ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

 (The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵන්ධනහහය ප්රතිාසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිාචි 

කිරීභ වහ හින්දු ආමි ටයුතු අභහතයතුභහගන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(1): 

(අ) (i) 2009 ර්ගේ භළයි භ උතුරු නළ ග නහිය යුද 
තත්ත්ඹ අන් වීභත් භ  යජඹට බහය ව ගවෝ 
අත් අඩාගුට ත් එල්ටීටීඊ හභහජිඹන් ායහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) අත් අඩාගුට ත් ව බහය ව එල්ටීටීඊ 
හභහජිඹන් අතරින් ගම් න විට පුනරුත්ථහඳනඹ 
ය භහජත ය ඇති ායහ ගොඳභණද; 

 (iii) තදුයටත් ඵන්ධනහහයර යහ සිටින එල්ටීටීඊ 
රැවිඹන් ායහ ගොඳභණද; 

 (iv) ඔවුන් රිභහන්ඩ් සියරුන් ගර යහගන 
සිටින හරඹ ගොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ආ) (i) යට ඩහ ළඩි හරඹවී ඵන්ධනහහයර 
යහ සිටින මුළු රිභහන්ඩ් සියරුන් ායහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) ඉවත ආ (i) වන් සියරුන් ායහ, රිභහන්ඩ් 
බහයගේ ඳසු න හරඹ අනු ගන් ගන් 
ලගඹන් ගොඳභණද; 

 (iii) ය 07ට ළඩි හරඹවී රිභහන්ඩ් සියරුන් 
ගර යහ සිටින එල්ටීටීඊ රැවිඹන් ගනොන 
සියරුන් සිටින්ගන්ද; 

 (iv) එගේ නම්, එභ ායහ ගර්ද;  

 (v) දීර්ක හරඹවී රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයත සිටින 
ළරුන් ම්ඵන්ධගඹන් අධියණ ටයුතු 
ඩිනම් කිරීභ වහ ගන ඇති පිඹය ගර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ඇ) ගනො එගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

சறகநச்சரகனள் யசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடி 

வற்நம் ற்யம் இந்து  அயல்ள் அகச்சகக் வட்ட 

றணர: 

(அ) (i) 2009ஆம் ஆண்டு வ ரம் டக்கு, றக்றல் 

யுத் றகனக தொடிவுற்நன் தறன்ணர் அசரங் 

த்றடம் சகடந் அல்னது கது தசய்ப் 

தட்ட ல்.ரல.ரல.ஈ. அங்த்ர்பறன் ண்றக்க 

த்கணதன்தகயும்; 

 (ii) கது தசய்ப்தட்ட அல்னது சகடந் 

ல்.ரல.ரல.ஈ. அங்த்ர்பறல் ற்வதரது தைணர் 

ரழ்பறக்ப்தட்டு சதோப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

ண்றக்க த்கணதன்தகயும்; 

 (iii) தரடர்ந்தும் சறகநச்சரகனபறல் டுத்து கக் 

ப்தட்டுள்ப ல்.ரல.ரல.ஈ. டுப்தைக் கறபறன் 

ண்றக்க த்கணதன்தகயும்; 

 (iv) அர்ள் ரறரண்ட் சறகநக்கறபர டுத்து 

கக்ப்தட்டுள்ப ரனப்தகுற ரதன் 

தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) எய யடத்றற்கும் வனர சறகநச்சரகனபறல் 

டுத்து கக்ப்தட்டுள்ப தரத் ரறரண்ட் 

சறகநக் கறபறன் ண்றக்க த்கண 

தன்தகயும்; 

 (ii) வற்தடி ஆ (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப சறகநக் 

கறபறன் ண்றக்க, ரறரண்டில் உள்ப 

ரனப்தகுறறன் தறரம் ணறத்ணறர 

த்கணதன்தகயும்; 

 (iii) 07 யடங்யோக்கும் அறரண ரனம் ரறரண்ட் 

சறகநக் கறபரத் டுத்து கக்ப்தட்டுள்ப, 

ல்.ரல.ரல.ஈ டுப்தைக் கறள் அல்னர கறள் 

உள்பணர ன்தகயும்; 

 (iv) ஆதணறல், அந் ண்றக்க ரதன் 

தகயும்; 

 (v) லண்ட ரனர ரறரண்ட் சறகநச்சரகனபறல் 

உள்ப சந்வ தர்ள் தரடர்தரண லறன்ந 

டடிக்ககபத் துரறப்தடுத்துற்ர 

டுக்ப்தட்டுள்ப டடிக்கள் ரகதன் 

தகயும்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 
 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of LTTE members who 

surrendered to the government or were  

taken into custody with the end of the war 

situation in the North and the East in May, 
2009; 

 (ii) the number  that has been rehabilitated and 

re-integrated into society by now, out of the 

LTTE members who surrendered to the 

government or were  taken into custody;  

 (iii) the number  of  LTTE detainees still held in 

prisons; and 

 (iv) the duration for which they have been 

detained as remand prisoners?   

(b) Will he also inform this House- 

  (i) the total number of remand prisoners who 

have been detained in prisons for a period 

exceeding one year; 

 (ii) a breakdown of the number of prisoners in 

(b) (i) above as per their term in remand 
prison; 

 (iii) whether there are prisoners who are not 
LTTE detainees who have been held as 

remand prisoners for over seven years;  
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 (iv) if so, what that  number is; and 

 (v) of the steps taken to expedite judiciary 

action in relation to prisoners who have 

been detained in prisons for a long time? 

(c) If not, why? 
 

ගු ඩී. එේ. වහලළමිකනළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 

ප්රතිවවවහකරණ, ුනනුත්ථළඳන, නෆලත ඳදිවික කිම්ම ශළ 
හින්දු   ආගමිකක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு டி. ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனள் 

யசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை , லள்குடிவற்நம் ற்யம் 

இந்து   அயல்ள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

Sir, the Answer is as follows: 
 

(a) (i)     10,790. 

       (ii) 12,173. 

 (iii) 150. Details are given in Annex 01. I table* 

Annex 01. 

      Cases Under the Prevention of Terrorism 

Act   

 Cases pending at the Attorney-
General’s Department  - 14. 

 Suspects (66) 
 

 *   55 suspects out on bail.   

 *   11 suspects in remand.  
 

   High Court Cases  (94 two months ago).  
 

  *   Within two months, it was 

reduced  to 74  pending cases.  
 

   * 20 suspects pleaded guilty. After a 

short-term imprisonment, they will 

be sent for rehabilitation.  
 

 (iv)  Details are given in Annex 02. I table*      
Annex 02. 

 

(b)   (i)  1,709  

         (ii)   Details are given in Annex 03. I table* 

Annex 03. 

       (iii)  Yes.  

         (iv)   77. 

          (v)   A detailed report on prisoners in remand for 

over one year is presented for the 
information of the Ministry of Justice.     

  Necessary steps with respect to remand 
prisoners in custody for a long time are 

taken by the Task Force on Minimizing 

Prison Congestion under  the  patronage of  

the Minister of Justice.  

                 Release of Remand Prisoners Act, No. 08 

of 1991 has been updated and steps have 
been taken to inform to the relevant Courts 

of Justice through   the Ministry of Justice.  
(c)    Does not arise.      
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුගනි අතුරු ප්රලසනඹ 
ගභඹයි. රු ඇභතිතුභහ රඵහ දුන් පිළිතුය අනු යට ඩහ ළඩි 

හරඹවී රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ 1,700ට අධි ායහවී 
ඉන්නහ. රු ථහනහඹතුභනි, රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ ඉන්න 
පුේරඹහ භවය විට ළයදිරුගවී ගන්නත් පුළුන්, 

නිළයදිරුගවී ගන්නත් පුළුන්. නමුත් ළයදිරුගවීද, 
නිළයදිරුගවීද කිඹහ තීතයණඹ ගනොවී අවුරුේදට ඩහ ළඩි 
හරඹවී රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ සිටීභ නිහ ඔවුන් ළඵළවින්භ 

ළයදිරුන් ගර දඬුම් රඵනහ. එභ නිහ ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහාලඹට මුළුභනින්භ ම්ඵන්ධ ගනොවුණත්, -අධියණ 
අභහතයහාලඹත් භ  ම්ඵන්ධ වී- රැඳිවිඹන් විලහර ප්රභහණඹවී 
රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ දීර්ක හරඹවී යහ තළඇතභ ශවීහ 

ළනීභ වහ නු රඵන ළඩ පිළිගශ ගභොවීද කිඹරහ දළන 
ළනීභට ළභළතියි. 

 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිකනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Member, I totally agree with you. There is a 
congestion of cases in the High Court as well as in the 

Magistrate's Court. This has been discussed with the Hon. 

Minister of Justice and I was also in the same committee 

trying to minimize the number of cases. The Attorney-
General had also been summoned and was instructed to 

do so. He is taking all necessary steps now and there is a 

certain reduction of cases at the moment. I totally agree 
with you, this has been a problem not only today, but it 

has been a continuous problem in the courts of law for a 

long period of time.      
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway, you have given your attention to that, have 

you not? 
 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිකනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Yes, Sir.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහගේ ගදගනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 
භභ ඇහහ, ය 07ට ළඩි හරඹවී රිභහන්ඩ් සියරුන් ගර 
යහ සිටින එල්ටීටීඊ රැඳිවිඹන් ගනොන සියරුන් සිටින්ගන්ද 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් එල්ටීටීඊ එට ම්ඵන්ධඹවී නළති ගනත් 
අඳයහධ ගවේතු ගොට ගන අත් අඩාගුට අයගන අවුරුදු 07ට 
ළඩි හරඹවී රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ ඉන්න සියරුන් 

සිටින්ගන්ද කිඹරහ ඇභතිතුභහගන් අවපුහභ, ඇභතිතුභහ රඵහ 
දුන් පිළිතුය තභයි "එගවභ ඉන්නහ" කිඹන එ.  

1311 1312 

————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඔවුන් අවුරුදු වතටත් ළඩි හරඹවී රිභහන්ඩ් 
ඵන්ධනහහයගේ ඉන්නහ නම් එඹ කිසිගේත්භ හධහයණ නළවළ. 
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ළන ඳහර්ලිගම්න්තු ළරකිල්රවී 

යන්න ඕනෆ නළේද? ඔඵතුභහ ල්ඳනහ ය ඵරන්න. ඔවුන් 
ළරැදිරුන් ගන්නත් පුළුන්, නිළයදිරුන් ගන්නත් 
පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභවී]  ඔේ. අවුරුදු වතට ළඩි හරඹවී. 

ඔවුන්ගේ යද ත්ගතොත්, එඹ අවුරුදු වතවී හිය දඬුම් ගනොදිඹ 
යුතු යදවී ගන්න පුළුන්. අවුරුදු වතට හිය දඬුභවී රඵහ 
ගනොදිඹ යුතු යදට -නඩු නළති, ඒහ ඉදිරිඹට ගන ඹන්ගන් 

නළති- ඔවුන් අවුරුදු වතට ළඩි හරඹවී තිසගේ රිභහන්ඩ් 
ඵන්ධනහහයත යමින් තිගඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, දීර්ක 
හරඹවී තිසගේ රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ ඉන්න අඹගේ එභ 

ළයදිර භහගරෝචනඹට රවී යරහ, ඒ ළයදිර සබහඹ 
රහ ඵරහ, ඒහ දීර්ක හරඹවී දඬුම් දිඹ වළකි ළයදිද, නළේද 
කිඹහ ගොඹහ ඵරරහ, ඒ අඹට ගඳොදු භහවී රඵහගදන්න ටයුතු 
යනහද කිඹහ භහ ඔඵතුභහගන් දළනන්න ළභළතියි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

That also falls within the answer to part (b). You have 

to consider the human aspect of it, Hon. Minister. 
 

ගු ඩී.එේ. වහලළමිකනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, I totally agree with the Hon. Member again. As far 

as the pardon is concerned, it is beyond my control. His 

Excellency the President will have to grant that pardon. 

So, he will have to consider that matter and make the 
decision.   

 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුබහනහඹතුභහ.  
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධ ගොඹහ ඵරන්න අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ විසින් මිටුවී ඳත් ය තිගඵනහ, රු 
අභළතිතුභහගේත්, අධියණ ඇභතිතුභහගේත් ප්රධහනත්ගඹන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, it is under consideration. 
 

ගු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, a Committee has been appointed.  රු අනුය 
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහගේ ගඹෝජනහට භහ එ  ගනහ. අපි ඒ 

අලය පුේරඹන්ට භහවී දිඹ යුතුයි.  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Definitely. All agree on that. 
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි. 
භට රළඇත තිගඵන ගතොයතුරු අනු ඒ මිටු ඳත් ය තිගඵන්ගන්, 
රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ ඉන්න එල්ටීටී ටීඊ රැවිඹන් ළන ගොඹහ 

ඵරන්න ඳභණයි. භහ හිතනහ, ඒ නිළරැදියි කිඹහ. [ඵහධහ 
කිරීභවී]   ඵන්ධනහහයත වී සිටින සිඹලු රැවිඹන් ළන ගොඹහ 
ඵරනහ නම් ගවොයි කිඹහ භහ හිතනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ජිය අගබ්ර්ධන ඇභතිතුභහ.   
 

ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அவதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ජනහධිඳතිතුභහ ඒ පිළිඵ අග්රහභහතයතුභහගන්, 

නීතිඳතිතුභහ ගන්, අධියණ ඇභතිතුභහගන් භන්විත 
ගොමිටිඹවී ඳත් ය තිගඵනහ. දළනට ඒ පිළිඵ හර්තහවී 
ස යමින් තිගඵනහ. භවය ගතොයතුරු පිළිඵ අගේ 

අභහතයහාලගඹනුත් අහ එහ තිබුණහ. ඒ අනු හර්තහ ම්පර්ණ 
වුණු භන්භ ගම් හයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් තීතයණඹවී නීවි. 
එල්ටීටීඊ ඳභණවී ගනොගයි, යගේ සබහඹ අනු ගත්රුභවී 

නළති රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහයගේ සිටින සිඹලු ගොටස 
ම්ඵන්ධගඹන් තභයි ගම් තීතන්දු න්ගන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

ගදගනි ටඹ. 

ප්රලසන අා 1 -465/'16- (4), රු උදඹ ප්රබහත් ම්භන්පිර 
භවතහ. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රතිවවවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ඩු ඳක්මේ  
ප්රධළන වවවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு ந்  யரறனக் - தரரயோன்ந யசல 

கப்தை ற்யம் தகுசண ஊட அகச்சயம் அசரங்க் 

ட்சறறன்  தொற்வரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ  ගනුගන් භහ එභ ප්රලසනඹට 
පිළිතුය දීභ වහ භහඹවී ල් ඉල්රනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ි දිරිඳත් කිම්ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகப றடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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[රු  අනුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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ඌල  ඳෂළත් වභළල : අධයළඳන ශළ වවලර්ධන 
වියදේ 

ஊர ரர சகத: ல்ற ற்யம் அதறறயத்றச் 

தசனவுள் 
UVA PROVINCIAL COUNCIL: EXPENDITURE ON 

EDUCATION AND DEVELOPMENT 
 

872/’16 
 

4.   ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ (ගු චමිකන්ද විමේසිරි 
මශතළ මලනුල )  

     (ரண்தைறகு வயசரன் றரணவ - ரண்தைறகு சறந் 

றவஜசறநற சரர்தர)  

      (The Hon. Heshan Withanage on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයතුභහගන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(2) : 

 

(අ) (i) ඌ ඳශහත් ත්භන් ප්රධහන අභහතයයඹහ එභ 
ධුයඹට ඳත්වීගභන් ඳසු ඵදුල්ර දිසත්රිවීගේ 
අධයහඳන ාර්ධනඹ වහ ගන් ශ වහ විඹදම් 
ශ මුදර ගන් ගන් ලගඹන් ගොඳභණද; 

 (ii) එභ හර සීභහ තුශ ඵදුල්ර දිසත්රිවීගේ අලුතින් 
ඳහරවී ආයම්බ ය තිගබ්ද; 

 (iii) එභ හර සීභහ තුශ ඵදුල්ර දිසත්රිවීගේ ළසී කඹ 
ඳහල් ායහ ගොඳභණද; 

 (iv) ඌ ඳශහත් බහගේ අධයහඳන විඹදම් වහ ාර්ධන 
විඹදම් පිළිඵ ගර්ඛීඹ අභහතයහාලගඹන් නිසි ඳසු 
විඳයභවී සිදු යන්ගන්ද;  

 (v) ගනො එගේ නම්, ඒ භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ආ) ගනො එගේ නම්, ඒ භන්ද? 
 
 

ரர சகதள் ற்யம் உள்யௌரட்சற அகச்சகக் 

வட்ட றணர: 

(அ) (i) ஊர ரர சகதறன் ற்வதரக 

தொனகச்சர் அப்தறக ற்ந தறன்ணர் 

ததுகப ரட்டத்றன் ல்ற அதறறயத்றக்கு 

எதுக்ற ற்யம் தசனறட்டுள்ப தத்தரக 

தவ்வநர வ்பதன்தகயும்; 

 (ii)  வற்தடி ரனப்தகுறறல் ததுகப ரட்டத்றல் 

தைறர தரடசரகனதரன்ய ஆம்தறக்ப்தட் 

டுள்பர ன்தகயும்; 

 (iii) வற்தடி ரனப்தகுறறல் ததுகப ரட்டத்றல் 

தோடப்தட்டுள்ப தரடசரகனபறன் ண்றக்க 

வ்பதன்தகயும்; 

 (iv) ஊர ரர சகதறன் ல்றச் தசனவுள் 

ற்யம் அதறறயத்றச் தசனவுள் தரடர்தர 

றல் அகச்சறணரல் உரற தறன்ஆய்வு வற் 

தரள்பப்தடுறன்நர ன்தகயும்; 

 (v) இன்வநல், ன் ன்தகயும்; 

 அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 
 

( ஆ) இன்வநல், ன்? 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the amount of money allocated 
and spent for education in the Badulla 

District after the present Chief Minister of 

the Uva Province ascended to that post; 

 (ii) whether a new school has been started in 
the Badulla District during that period; 

 (iii) the number of schools in the Badulla 

District that were closed during that period; 

 (iv) whether the Line Ministry conducts a 
proper follow-up of the expenditure on 

education and expenditure on development 

of the Uva Provincial Council; and 

 (v) if not, why; 

(b) If not, why? 
 

ගු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர - ரர சகதள் ற்யம் 

உள்யௌரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Sir, I table* the Answer.   
 

 වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(a)  (i)  The amount of Rs. 119,511, 475.00 (One hundred and 

nineteen million five hundred and eleven thousand 

four hundred and seventy five rupees) allocated for the 

development of education in Badulla District is 

indicated in Annex. I table* the Annex. 
 

 (ii)  One school (01) has been established.  

     * Bandarawela Dharmapala Vidyalaya 

 (iii)  No school has been closed.  

 (iv)  A Line Ministry does not conduct follow-up of the 

expenditure on education and development made by 

the Provincial Council's Fund.  

   After making direct provisions to Provincial Councils, 

a Line Ministry conducts a proper follow-up of the 

expenditure.  

 (v)  Not relevant.  

(b)     Not relevant.    
  

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අා 5 -951/'16- (1), රු ඉන්දි අනුරුේධ ගවේයත් 
භවතහ. 

 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඉන්දි අනුරුේධ ගවේයත් භවතහ 
ගනුගන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
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————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ (වවචළරක වවලර්ධන ශළ 
ක්රිවහතියළනි ආගමිකක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ිඩේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங் - சுற்யனரத்துகந அதறறயத்ற 

ற்யம் றநறஸ் ச அயல்ள் அகச்சயம் ரற 

அகச்சயம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

භහඹවී ල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ි දිරිඳත් කිම්ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අා 7 -981/'16- (1), රු අජිත් භහන්නේගඳරුභ 
භවතහ. 

 

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, රු අජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
ගනුගන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ ුනනර්ජනනීය 
බක්ති නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததவர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்த்க் சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලවීති 

අභහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 
ගද හරඹවී ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ි දිරිඳත් කිම්ම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 23 (2) ඹටගත් ප්රලසන. රු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

කේකු  නිධළරින්මේ ලෆඩ ලර්ජනය නිවළ මතුවී 
ඇති ගෆ ලු 

தரறல் அறரரறபறன் வகனறயத்த்றணரல் 

ய்ந்துள்ப தறச்சறகணள் 
PROBLEMS ARISEN DUE TO STRIKE BY LABOUR OFFICERS  

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු ම්රු වහ ිත්තීතඹ මිති 
ඵතහ අභහතයතුභහගන් පිළිතුයවී ඵරහගඳොගයොත්තුගන්, 

සථහය නිගඹෝ 23 (2) ඹට ගත් ගභභ ප්රලසනඹ න නහ.  

රවී ායහත ළඩ යන ජනතහගේ ප්රලසන වහ ඉල්කරම් 

විඳීභට ටයුතු යන ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුට, එභ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ නිරධහරින්ගේ ප්රලසන විඳීභට ටයුතු කිරීභට 
ගනොවළකි වීභ නිහ ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තු අද යටපුයහ 
අඩඳණ, ක්රිඹහවියහිත තිගඵන ජහති තත්ත්ඹවී ගඳන්නුම් 

යනහ. 

ඒ අනු,  

 (1) දින 23වී ගනොවිඳී ඳතින ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 
නිරධහරින්ගේ තයක්රිඹහ, උඳහඹ වහ ළඩ ර්ජනඹ 
ගවේතුගන් යට පුයහ ඇති ම්රු හර්ඹහර 56ද,  
නිරධහරින් 350ගේද ගේහ හර්ඹ ම්පර්ණගඹන් 
අඩඳණ වී ඇති ඵ අභහතයතුභහ පිළින්ගන්ද? ඒ ප්රලසනඹ 
විඳීභට න්නහ පිඹය ඳළවළදිලි යනහද?  

 (2) ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ නිරධහරින්ගේ ඉල්කරභ ව 
ගේහ යසථහ -Service Minute- ළසීභ, 2016.10.14 
න දින රු අභහතයතුභහගේභ ළබිනට් ඳත්රිහ අනු 
ක්රිඹහත්භ යන ඵට අභහතය භ ඩරඹ තීතයණඹවී 
ගන තිගඵනහ. 

ඒ ම්ඵන්ධගඹන් අභහතයතුභහ විසින් ඳසු පිහිටුනු රළූ 
මිටුගේ ටයුතු ක්රිඹහ වියහිත වීභත්, ජහති ලගඹන් යගට්ත්, 
රවී ණනවී ව ගේ ගේවිහන්ගේත් ප්රලසන විඳීභ වහ 

තිගඵන ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ටයුතු ඉතහ අඩඳණ වීභත් 
ඉතහ අහිතය තත්ත්ඹන් න ගවයින්, රු ම්රු වහ ිත්තීතඹ 
මිති ඵතහ ඇභතිතුභහ ඒ වහ විගලේ විඳුභවී රඵහගදන්ගන් 

දහද, ඒ වහ වේභන පිඹයවී න්ගන්ද කිඹහ භහ දළනන්නට 
ළභළතියි. ගම් නිහ දවස ණන්, රවී ණන් ජනතහ 
ළටලුට මුහණ දී සිටින නිහයි, ගභඹ රු ඇභතිතුභහ ගත 

ගඹොමු යන්ගන්. 

ඒ විතයවී ගනොගයි. ළබිනට් භ ඩරඹ ත් තීතයණඹ ගනස 
කිරීභට උත්හව ය ඇති නිහයි දළන් ගම් ප්රලසනඹ උග්රගරහ 
තිගඵන්ගන් කිඹහ රු අභහතයතුභහ දන්නහ. ගම් අඹගේ උඳහඹ 
නහයහගවේන්පිට ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තු ඉදිරිපිට දිටභ සිේධ 

ගනහ. ළබිනට් තීතයණඹ ඳරිදි එභ ප්රලසනඹ විඳීභට වළකි 
තත්ත්ඹවී තිගඵන ඵයි අපි විලසහ යන්ගන්.  

Thank you. 

 

ගු ඩේලි .ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ (කේකු ශළ 

ලෘත්තීය වමිකති වබතළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.வஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்யம் 

தரறற்சங் உநவுள் அகச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
විසින් සථහය නිගඹෝ 23 (2) ඹටගත් අන රද ප්රලසනඹට පිළිතුරු 
ඳඹන්න භහ ළභළතියි. 

ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ විවිධ ගශ්රේණිර නිරධහරින් 
2,400ට ආන්න ායහවී දළනට ගේඹ යනු රඵන අතය, 
එයින් 340වී ඳභණ ම්රු නිරධහරින් ගේ. එභ නිරධහරින්ගන් 
ගොටවී ඳභණවී නිගඹෝජනඹ යන යහජය ගේහ ම්රු 

නිරධහරින්ගේ ාභඹ විසින් 2016.11.02ළනි දින සිට ගදළනි 
යටත් අ ඩ ළඩර්ජනඹවී ආයම්බ යනු රළඵ ඇත. එභ 
ම්රු නිරධහරින්ගන් 40වී ඳභණ පිරිවී ළඩ ර්ජනඹට 
වබහක ගනොවී ගම් න විට යහජහරිඹට හර්තහ ය ඇත.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ විගලේගඹන් ප්රහල යන්න 
ළභළතියි රු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු විධිඹට ම්රු 
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ගදඳහර්තගම්න්තු ගභොනභ විධිඹකින්ත් අඩහර ගරහ නළවළ 

කිඹරහ. 

යහජය ගේහ ම්රු නිරධහරින්ගේ ාභඹ විසින් 
2016.09.07 දින ආයම්බ යනු රළූ ඳශමු ළඩ ර්ජනඹ 
2016.09.27 දින හච්ඡහ ට කිහිඳඹකින් ඳසු ඳළමිණි එ තහ  

අනු අන් විඹ. එභ එ තහට අනු ඔවුන් ගනුගන් ගේහ 
යසථහවී ස කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ වහ 
2016.09.26 දින අභහතය භ ඩර ාගේලඹවී ඉදිරිඳත් යන රද 

අතය, එභ අනුභළතිඹ භත ගේහ යසථහවී ගටුම්ඳත් කිරීභට 
මිටුවී ඳත් යන රදී. 

එභ ගේහ යසථහ ගටුම්ඳත ෆදීභට ඳත් ශ මිටුගේ සිටි 
යහජය ගේහ ම්රු නිරධහරින්ගේ ාභඹ නිගඹෝජනඹ ශ 
හභහජිඹන් විසින් දළනට වීගේෛත හර්ඹහරත නිරධහරින් 

වහ න යජගේ ළටුේ හ ඩඹ ව MN - 5 ළටුේ හ ඩඹ 
ගනුට, විධහඹ නිරධහරින් වහ න ළටුේ හ ඩඹ ව SL - 
1 ළටුේ හ ඩඹ ඇතුශත් ශ යුතුඹ ඹන සථහයගේ තදින්භ 

එල්ඵ සිටිමින් ඵහතය භතඹට එ  ගනොවී මිටුගේ ටයුතුලින් 
ඔවුන් විසින්භ ඉත් ව අතය, ඉතිරි නිරධහරින් විසින් ගේහ 
යසථහ ගටුම්ඳත ස ය, ඒ අනු අා ML/

Sec/05/114/2016 වහ 2016.11.23 දිනළති ලිපිගඹන් එභ 
ගටුම්ඳත නිර්ගේල වහ ළටුේ වහ ගේ ායහ ගොමින් 
බහ ගත ගම් න ගොටත් ගඹොමු ය ඇත. 

SL - 1 ළටුේ හ ඩඹ අඹත් න්ගන් විධහඹ ගශ්රේණිගේ 
නිරධහරින්ට න අතය, ශ්රී රාහ ඳරිඳහරන ගේඹ, ශ්රී රාහ 

ණහධිහරී ගේඹ, ශ්රී රාහ ඉාජිගන්රු ගේඹ, ශ්රී රාහ ක්රභ 
ම්ඳහදන ගේඹ ළනි ගේහරට අදහශ න ඵළවින් එළනි ළටුේ 
හ ඩඹවී ගඹෝජනහ කිරීභ භන්න් මුළුභවත් යහජය ගේඹටභ එඹ 

ඵරඳහනු ඇත. 

2016.09.07 දින සිට 2016.09.27 දින දවීහ ව ළඩ ර්ජනඹට 
වබහක ව ම්රු නිරධහරින් වට අදහශ දින සිඹල්ර වහ ළටුේ 
ගවීභ වහ එභ දින ණන ර්ජනඹට වබහක ව නිරධහරින්ට හිමි 
නිහඩුලින් අඩුය ළනීභ ඹන වන රඵහ දීභට අභහතයහාලඹ 

විසින් ටයුතු යන රදී. 

ගම් ම්ඵන්ධ අභහතය භ ඩර තීතයණඹ අනු ටයුතු 
යමින් තිබිඹදී, යහජය ගේහ ම්රු නිරධහරින්ගේ ාභගේ 
නිරධහරින් පිරිවී විසින් 2016.11.02 දින සිට ඳවත ඉල්ලිම් මුල් 
යගන නළතත් අ ඩ ළඩ ර්ජනඹවී ආයම්බ ය ඇත. 
 

1. මුල් ළඩ ර්ජනඹ ශ දින ණන ඔවුන්ගේ නිහඩුලින් 
හිරේ කිරීභට ත් නිගඹෝඹ වහභ අගවෝසි යන ගරත්,  

 2. පුයේඳහඩු ඳතින 239වී ව ම්රු නිරධහරි ගේඹ 
වහ න නිරධහරින් ඵහ ළනීභට න්නහ ක්රිඹහභහර් 
නතහ දභන ගරත්, 

3. ම්රු නිරධහරි ගේහ යසථහ ෆදිගම්දී දළනට රඵහ දී  
ඇති ළටුේ තරඹ න  MN-5 ගනුට  SL-1 ළටුේ 
හ ඩඹ රඵහ ගදන ගරත්, 

4. යහජය ම්රු නිරධහරි ාභගේ බහඳති න අයි.සී. 
භගේ භවතහ විසින් ම්රු ගොභහරිස ජනයහල්රිඹට 
දුයථන  ඇභතුභවී භන්න් තර්ජනඹ කිරීභවී පිළිඵ 
දළනට යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයහාලගේ 
නිරධහරින් විසින් ඳත්නු රඵන මලි  විභර්ලනඹ ඉත් 
ය න්නහ ගරත් ඉල්රහ සිටිනහ. 

ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ප්රධහනිඹහට දුයථනගඹන් 
තර්ජනඹ කිරීභ පිළිඵ ඳළළත්ගන විනඹහනුකූර ක්රිඹහභහර්ඹ 

ඉත් ය ළනීභ ආඹතනගේ ගෞයඹට  ගභන්භ ඳරිඳහරනඹටද 

ඵයඳතශ තර්ජනඹවී ගේ.  

ඳරිඳහරන නීතිරීති වහ ගයගුරහසි අනුද එඹ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ඉදිරි ටයුතුරදී ළයදි පර්හදර්ලවී න 
ඵළවින් ව යහජය ගේගේ විනඹ ඳත්හ ත යුතු න ඵළවින්ද 

එභ ඉල්කරම් වහ එ  විඹ ගනොවළ.  

ගභතළනදී භභ භළදිවත් ගරහ  ගම් ගදඳහර්ලසඹ අතය හභඹවී 
ඇති යරහ, ගම් විනඹ ඳරීවීණඹ ඉල්රහ අසය න්නහ ගරට 

භභ ගොභහරිසතුමිඹට උඳගදස දුන්නහ. එතුමිඹ ඒට එ  
ගරහ තිගඵනහ. හභහනයගඹන් ගභළනි අසථහ ක්රිඹහ යන 
ආහයඹට ගම් නිරධහරිඹහ ක්රිඹහ යන්ගන් නළවළ.  ඒ නිහ තභයි, 

ගම් විනඹ ඳරීවීණඹ පිළිඵ හයණඹ ගම් විධිඹට දිකන් දිට 
ඹන්ගන්.  ඔහ භහනුෂි ටයුතු යනහ නම් ගම් අන් 
යන්න පු ළුන්.  

ගගේ ගතත්, 

 I.  MN-5  ළටුේ තරගේ සිටින ම්රු නිරධහරින්  වහය 
ම්රු ගොභහරිසරුන් ගර ඵහ ළනීගම්දී 
සුදුසුභවී ගර රනු රඵන ය 10 ගේහ හරඹ 
න ගේහ යසථහ භන්න් ය 05 දවීහ අඩු කිරීභටත්, 

II.  න ගේහ යසථහට අනු ය 05කින් ඳත්නු 
රඵන තය විබහගඹන් ගතෝයහ න්නහ නිරධහරින්ගන් 
ය 10 ම්රු නිරධහරි තනතුගර් ගේහ හරඹ වහ 
ම්රු ඵතහ විඹ ම්ඵන්ධගඹන් ව ඩිේගරෝභහ 
වතිඹ ඹන  සුදුසුම් හිත නිරධහරින් වට වහය 
ම්රු ගොභහරිස තනතුරු අසථහ රඵහ දීභටත්, 

III.  එගේභ, උස වීභට ගනොවළකි නිරධහරින් වහ ම්රු 
නිරධහරි තනතුගර්භ අධිගශ්රේණිඹවී ඇති කිරීභටත්, 

IV.  න ගේහ යසථහ ඹටගත් ම්රු නිරධහරින් ඵහ 
ළනීගම්දී ත්භන් ළටුේ ගශ්රේණිඹ න MN-5 ළටුේ 
හ ඩගේ 10 න පිඹගයහි තළඇතභටත් එ  ගනහ. 

ගභයින් රුපිඹල් වඹදහව ළටුේ ළඩිවීභවී ඒ අඹට සිේධ 
ගනහ.  

ගම් හගේ  විගලේ වන හිත ගඹෝජනහ, ගේහ යසථහ 
ගටුම්ඳත  ෆදීභට ඳත් ශ මිටුගන්  රඵහගන  ළටුේ වහ 

ගේ ායහ ගොමින් බහ ගත වහ මුදල් අභහතහාලගේ  
ශභනහයණ ගේහ දඳහර්තගම්න්තු ගත ගඹොමු කිරිභට 
අලය ටයුතු සිදු යමින් ඳතීත.  

දළනට  ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තු තුශ ඳතින ම්රු 
නිරධහරි පුයේඳහඩු  ායහ 239කි.  එඵළවින්  202වී ඵදහ ළනීභ 

දවහ දළනටභත් අභහතය භ ඩර අනුභතිඹ වහ යහජය ගේහ 
ගොමින් බහගේ  අනුභළතිඹ  රළඇත ඇත. ඵහ ළනීම් පිළිඵ 
නිගේදනඹ 2016.11.11 දින ළට් ඳෛගේද ඳශ වී ඇත. උතුරු 

නළ ග නහිය ඳශහත් ඇතුළු අගනවේත් ප්රගේල  ගදභශ බහහගන්  
ටයුතු ශ වළකි නිරධහරි හි ඹ  තදින්භ  ඳතින ඵළවින්ද,  2008 
ර්ගඹන් ඳසු එනම්, ය 07කින් න නිරධහරින් ඵදහ 
ළනීභවී සිදු ය ගනොභළති ඵළවින්ද න නිරධහරින් ඵහ  

ළනීගම් ටයුතු  නතහ  දළමිඹ ගනොවළ. ඒ අනු  යහජය ගේහ 
ම්රු  නිරධහරින්ගේ ාභගේ ගභභ ඉල්කරම් ඉටු ශ 
ගනොවළකි  ඵට  ඔවුන් දළනුත් කිරීභ  දවහ දළනටභත් පිඹය 

ගන ඇත. 

ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තුගේ  දිසත්රිවී   හර්ඹහරර  ම්රු 
නිරධහරින් විසින් ඉටු  යනු  රඵන යහජහරී, එභ හර්ඹහරර  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

වහය ම්රු ගොභහරිසරු ව නිගඹෝජය ම්රු 
ගොභහරිසරු  වයවහ සිදු යහ ළනීභට පිඹය ගන ඇත. 
ම්රු ගදඳහර්තගම්න්තු, දළනට භගවසෛහත් අධියණර 

විබහ න නඩු වහ  ගනත් දින රඵහ ළනීභට ප්රහගේශීඹ  
හර්ඹහර බහය නිගඹෝජය ම්රු ගොභහරිසරුන් වහ වහය 
ම්රු ගොභහරිසරුන් දළනුත් ය ඇත. ගේඹන්ට 

අතිදහඹ තත්ත්ඹවී ඇති ගනොන ඳරිදි ඉදිරි දින රඵහ ළනීභට 
අධියණ අභහතයහාලගේ ගල්ම් භන්න් ළඩ ර්ජනඹ  පිළිඵ 
අධියණ වීගේෛගේ නිරධහරින්ද දළනුත් ය ඇත. ගම් නිහ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ටයුතුරට රු භන්ත්රීතුභහ කිඹන 
ආහයගේ විලහර ඵරඳෆභවී  නළති ඵ  භභ භතවී යන්නට 
ළභළතියි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.   
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන  භන්ත්රීතුභහ, විහදඹවී නළති ඳළවළදිලි 

කිරීභවී  විතයයි ඕනෆ. 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විහදඹවී නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි.  රු ඇභතිතුභහ  
අගේ ගවොභ මිෛගඹවී. ඒ හරගේත් මිෛගඹවී ;  දළනුත් මිෛගඹවී. 
එතුභහට සතුතින්ත ගනහ,  ගම් දුන්  පිළිතුය ට. රු ඇභතිතුභහ 

දන්නහ, ගම් ප්රලසනඹ විඳිඹ යුතුයි කිඹන එ.  ගභොද, රවී 
ණන්  ම්රු ජනතහ ගේ  ප්රලසන වින, ළටලු ඇති ගනොය  
භථඹට ඳත් යන ගවීන්ද්රසථහනඹ  ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ 

වහ ගදඳහර්තගම්න්තුයි. දළන් ගරහ තිගඵන්ගන් භථඹට ඳත් 
යන ගවීන්ද්රසථහනගේ ළටලුවී ඇතිගරහ තිගඵනහ; 
ආයහවුරවී  ඇති ගරහ තිගඵනහ. ගභඹ විඳීභ වහ රු 

ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ළබිනට් ඳෛඹ අනු  ගම් අසථහගේ   
මුදල් ඇභතිතුභහගේ  නීරීවීණ ඹටගත් ගභඹට එ තහ  ඳශ 
ය තිගඵනහ.  එභ නිහ ගභඹ විඳීභට ක්රිඹහභහර්ඹවී  න්නහ 

ගරයි  අපි ඔඵතුභහගන්  ඉල්රහ සිටින්ගන්.  ගභොද  රවී 
ණනවී ළඩ යන ජනතහට -ම්රු  ජනතහට -  ගම් 
ජහති ලගඹන් ඵරඳහනහ.  

  
ගු ඩේලි .ඩී.මේ. මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.வஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඇත්ත ලගඹන්භ භභ පිළින්නහ,  ගභයින් ෆගවන 

ඵරඳෆභවී සිදු න ඵ. ඒ හගේභ එහි ළදත්භ ගත්රුම් 
අයගන  ගම් විදීභ වහ අඳට තවළකි ෆභ  පිඹයවීභ 
න්නහ. නමුත් කිසිභ විධිඹකින් රඵහ ගදන්නට ඵළරි ඉල්කරභවී 

න විධහඹ ගශ්රේණිගේ ළටුඳවී ඒ අඹ ඉල්රනහ. ඒ ගදන්න 
අභහරුයි.  විධහඹ ගශ්රේණිඹට ඩහ අඩු; දළනට  න්න ළටුඳට ඩහ 
ළඩි ළටුඳවී  දළනට  අපි ගඹෝජනහ  ය තිගඵනහ. මුදල් 

ඇභතිතුභහත්  කිේගේ ඒයි.  එඹ ළටුේ වහ ගේ ායහ 

ගොමින් බහට ඉදිරිඳත් ය අනුභළතිඹ න්න තිගඵනහ.  

දළන් අපි ඒ ය තිගඵනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ඒ ළන ගොඹහ ඵරන්න, රු ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ 
කිරීම්] අගේ රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිේහ හගේ 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඔවීගොභ මිෛගඹෝ වුණහ නම්, ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ගඵොගවොභ රසනයි. 

ඊශ ට, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ප්රධහන ටයුතු - විර්ජන  ඳනත් 
ගටුම්ඳත (2017) -  හය බහ අසථහ.  

 
විවර්ජන ඳනත් මකටුේඳත, 2017 

எதுக்லட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

හය බහගේදී තදුයටත් රහ ඵරන රදී.-  [

ප්රතිඹ:  ගනොළම්ඵර් 25] 

[ථහනහඹතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குய்றல் வயம் ஆரப்ததற்நது.- [வர்ச்சற : 

ம்தர் 25] 

[சதரரர் அர்ள் கனக றத்ரர்ள்] 
 

Considered further in Committee- [Progress: 25th 

November] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
 

121 ලන ශීර්ය.- වහලමද් ක යුතු අමළතයලරයළ 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 9,017,120,000 
 

கனப்தை 121.-  உள்ரட்டயல்ள் அகச்சர் 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுள்- 
லண்டுயஞ் தசனவு யதர 9,017,120,000  

 
HEAD 121.- MINISTER OF HOME AFFAIRS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 9,017,120,000 

 
130 ලන ශීර්ය.- රළජය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ  

අමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
 

රු. 1,064,235,000 
 

கனப்தை 130.- ததரது றயர ற்யம் தொரகத்து அகச்சர் 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 1,064,235,000 

 

HEAD 130.- MINISTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND 

MANAGEMENT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,064,235,000 
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[රු ඩබ්ලිේ.ඩී.ගේ. ගගනවියත්න  භවතහ] 
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ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

සගේල ටයුතු අභාතයහාලඹ,  ශීර් 121, 254, 255 සිට 279 
දවීහ ව  යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ  අභහතයහාලඹ,  
ශීර් 130, 253 -  රහ ඵළකරභ පුර් බහ 10.00 සිට 12.30 

දවීහත්,   නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ,  ශීර් 123,309, 310 - 
රහ ඵළකරභ අඳය බහ 1.00 සිට අඳය බහ .6.30 දවීහ. 

සගේල ටයුතු  අභහතයහාලගේ හර්තහ සිාවර බහහගන් 

ව ඉාග්රීසි බහහගන් රඵහ දී තිගඵනහ. රු ඇභතිතුභහ  භහ  
දළනුත් ශහ, ගදභශ  හර්තහ අද ද ඇතුශත ගඵදහ ගදනහඹ 
කිඹහ. අඳවසුතහවී ගනහ නම්,  රු අභහතයතුභහ ඒ පිළිඵ 
නහටු න  ඵ ප්රහල ශහ.  

ඳහ වළරීගම් ගඹෝජනහ - රු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[ප.බහ. 10.11] 

 
ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු බහඳතිතුභනි, "2017 විර්ජන ඳනත් ගටුම්ඳගතහි 

හය බහ අසථහගේදී, අද දින විහදඹට ළගනන අභහතයහාල වහ 
ඒහ ඹටගත් ඇති අගනවේත් ගදඳහර්තගම්න්තු වහ ආඹතනර ට 

අදහශ අා 121, 254, 255-279 ව 130, 253 දයන ළඹ 
ශීර්ඹන්ගන් ම්ප්රදහඹහනුකූර එවී එවී ළඩටවන්හි සිඹලු 
පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් ඳහ 
වළරිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ යනහ. 

රු බහඳතිතුභනි, අද දිනගේ  උගේ රුගේ හච්ඡහට රවී 
ගන්ගන්, සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹ ව යහජය ඳරිඳහරන වහ 
ශභනහයණ අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් පිළිඵයි. ඇත්තටභ, 

ගභභ අභහතය භ ඩරඹ විසින් ගභභ අභහතයහාල ගදට අදහශ 
විඹ රුණු රහ ඵරහ විදයහත්භ ඳදනභවී භත ගභභ 
අභහතයහාල පිහිගටේහ නම්, ඒහ තිබිඹ යුත්ගත් එ 

අභහතයහාලඹවී ඹටගත්යි; එ විඹ වීගේෛඹවී ඹටගත්යි.  
ඔඵතුභන්රහ කිේගේ, විදයහනුකූර ඳදනභවී භත තභයි ඇභතිරුන් 
නම් යන්ගන් කිඹරහයි. එගවභ ශහ නම් එඹ තිබිඹ යුත්ගත් එ 

විඹ ඳථඹවී ඹටගත්යි. නමුත් විදයහ ගනොගයි, අවිදයහයි 
ගභතළන තිගඵන්ගන්  කිඹරහ ඳළවළදිලි ගඳගනනහ. ගභතළන 
ප්රධහන අයමුණ ගරහ තිගඵන්ගන්, එ එවීගනහ තුටු කිරීභයි.  

අපි සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹ ත්ගතොත්, රු ජිය 

අගබ්ර්ධන භළතිතුභහ ඹටතට ග්රහභ නිරධහරින්, ාර්ධන 
නිරධහරින්, ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රුන් ව දිසත්රිවී ගල්ම්රුන් 
අඹත් ගනහ. නමුත් යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ 

අභහතයහාලඹ ඹටතට -විගලේගඹන්භ ඒහඵේධ ගේහ අධයවී 
ඹටතට- තභයි ලිපිරුන්, මුයරුන්, හර්ඹහර හර්ඹ 
වහඹරුන්, රිඹළදුයන්, ශභනහයණ වහය නිරධහරින් ව 

ඳරිඳහරන නිරධහරින් අඹත් ගන්ගන්. රු ජිය අගබ්ර්ධන 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගේ අයමුණ විධිඹට 
තිගඵනහ, "යහජය උත් ාවිධහනඹ කිරීභ" කිඹරහ. රු 

ඇභතිතුභනි, රැඹළදුගයවේ, හර්ඹහර හර්ඹ වහඹයගඹවේ, 
මුයරුගවේ නළතු යහජය උත්ඹවී ාවිධහනඹ යන්න 
ඔඵතුභහට ඵළවළ. ඒ ට්ටිඹ ඕනෆ. ඒ නිහ ගභභ විඹ වීගේෛ ගද 

එට තිගඵන්නට ඕනෆ. ගම් වරිඹට ඵත් මුට්ටිඹ හල්ගල්; ගවොදි 
වට්ටිඹ බිබිගල් හගේයි ගඳගනන්ගන්. ගවොදි වට්ටිඹයි, ඵත් 
මුට්ටිඹයි එ තළන නළති වුණහභ ඒහ වරිඹට ගඵදහ න්න ඵළවළ. 
වළන්ද බිබිගල් තඵහ ගන වට්ටිගඹන් ගවොදි ගඵදනහ. ඔඵතුභහ 

ඵත් මුට්ටිඹ හල්ගල් තඵහගන ඵත් ගඵදනහ. ගම් දසර නිර 

ගභගවය හල්රට විතයයි. ඒ නිහ ගම් ඵත් මුට්ටිඹයි, ගවොදි 

වට්ටිඹයි එ තළන තිගඵන්න ඕනෆ. එගවභ වුගණොත් තභයි, යහජය 
ගේඹ නිළයදි විදයහත්භ ඳදනභවී භත ක්රිඹහට නළ  ග න්ගන්. 

රු බහඳතිතුභනි, යහජය ගේගේ සහධීනත්ඹ පිළිඵ  
විලහර හච්ඡහවී ඳසු කඹ හරඹ පුයහටභ යගට් ඇති වුණහ. ඒ 

නිහ යහජය ගේඹ ලවීතිභත් කිරීභ වහ, සහධීන කිරීභ වහ 
සහධීන යහජය ගේහ ගොමිභ පිහිගටේහ. සහධීන යහජය ගේහ 
ගොමිභ පිහිටුවීගම් ප්රධහන අයමුණ වුග , යහජය නිරධහරින්ට 
තභන්ගේ යහජහරිඹ ආත්භ රුත්ඹවී හිත, ගොන්ද ගළින් 

තඵහගන යන්න පුළුන් තත්ත්ඹවී ඇති කිරීභයි. අද එභ 
ගොමින් බහ පිහිටුහ තිගඵනහ. වළඵළයි, එභ ගොමින් 
බහ පිහිගටේත්, ඔඵතුභන්රහගේ තිගඵන ජහනභඹ රවීණඹ 

තභ අතවළයරහ නළවළ. ඒ නිහ යහජය නිරධහරින්ට තභත් 
ගේලඳහරන භළදිවත්වීම් යරහ, ගේලඳහරන වුභනහන් භත 
යහජය නිරධහරින් වසුරුනහ.  

ඳසු කඹ හරගේ තිබුණු විලහර ප්රලසනඹ තභයි, 
ගේලඳහරනඥඹන් ශ දණ, ාචහ, නහසති ගොඩට යහජය 
නිරධහරින්ට කිඹන්න සිේධ වුණු එ. අද ඔවුන් 
ම්ඵන්ධගඹන් ඒ ඳරීවීණ සිේධ ගනහ. යහජය නිරධහරින්ට 

උහවි ඹන්න ගනහ. භවය භ ඩරර හිටපු අඹට 
උත්තයරුන් විධිඹට උහවි ඹන්න සිේධ ගරහ තිගඵනහ. 
ඇත්තටභ ත්ගතොත්, ඒ තීතන්දු තීතයණ අයගන තිගඵන්ගන් අදහශ 

විඹ බහය ඇභතියඹහයි. වළඵළයි, යහජය නිරධහරිඹහ ඒගන් දඬු 
  ගේ ළසීභවී සිේධ ගනහ. එතගොට ඒ අඹ ආයවීහ කිරීභ 
වහ ළසුණු නීතිභඹ යහමුවී නළවළ.  

ඇභතිතුභහ කිඹන්න ලින් ගොඩවී ළයදි ළඩ යන භවය 

යහජය නිරධහරින් ඉන්නහ. භවය ගරහට ඇභතියඹහ 
එතළනට ගඳොශමන්ගන්ත් ඒ යහජය නිරධහරින්. එගවභ 
ගල්ම්රු ව අතිගර් ගල්ම්රු ඕනෆ තයම් ඉන්නහ. ඒ 
හගේ යහජය නිරධහරින් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්ගන් නළවළ.  

ඳසු කඹ හරගේ තිබුණ ප්රලසනඹ තභයි, විගලේගඹන්භ භවහ 
බහ ඩහහයගේ ගවෝ නිර ලගඹන් හභහජිත්ඹ දයන 
භ ඩරරට යහජය නිරධහරින් වබහක වුණහභ ගඳොදුගේ තීතන්දු 
තීතයණ ළනීගම් උත්තයහයගඹවී විධිඹට ඔහ ඳත් ගරහ 

තිගඵන එ. එතළනදී ඇභතියඹහගේ නිගඹෝ භත යහජය 
නිරධහරින් දළනුත් ගවෝ ගනොදළනුත්, හිතහභතහ ගවෝ එගේ 
හිතන්ගන් නළති ඒහ සිේධ යරහ, යහජය නිරධහරින් ඒ විධිඹට 

දඬු ගේ වනහ නම්, එතළනට ඹම්කිසි නීතිභඹ ආයණඹවී 
අලයයි. එභ නිහ ඒ භ ඩරර තීතන්දු තීතයණ නිේදී නිර 
වබහකත්ඹ තිගඵන නිරධහරින් ආයවීහ කිරීභ වහ ගච්ච 

නීතිඹවී එගවභ නළත්නම්, ආඹතන ාග්රවඹට අලුත් 
ාගලෝධනඹවී වරි දහරහ ඒ අඹ ආයවීහ කිරීගම් ක්රභගේදඹවී 
ස ශ යුතු ගනහ. නළත්නම්, යහජය නිරධහරින් භ ඩරරට 

වබහක වීභ දුඵර ගන්න පුළුන්; දුර්ර ගන්න පුළුන්. ඔවුන් 
ඒහට වබහක ගන්න අභළතියි. ඒ නිහ ඒ නිළයදි විඹ යුතුයි.  

ඳසු කඹ හරගේ එළනි යහජය නිරධහරින් ගොඩවී 
ගේලඳහරනඥඹන්ගේ වුභනහ භත දණ ාචහරට වබහක 

වුණහ. එගවභ අතගශොසවේත් ඉන්නහ. අහනහට ඒගවී 
ප්රධහනභ, උඩභ ඉන්න කිහිඳ ගදගනවී ඉන්ගන් සගේල ටයුතු 
අභහතයහාලගේයි. ඔඵතුභහටභ තභයි ඒ ට්ටිඹ ආගේ. ගොගවොභ 
ආහද කිඹන එත් ගඳොඩ්ඩවී හිතන්න ඕනෆ. ඔවුන් ආහද, 

ත්තහද කිඹරහ ගනභ ප්රලසනඹවී තිගඵනහ. දළනට විගේලත 
ගරහ ඉන්න ආයවී අභහතයහාලගේ හිටපු නිරධහරිනිඹට 
විරුේධ විලහර ගචෝදනහ තිබුණහ. ඒ නිරධහරිනිඹ ඔඵතුභහගේ 

අභහතයහාලඹට ත්තහ. ඒ නිරධහරිනිඹ දළන් අතුරුදන්. දළන් යගටත් 
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නළවළ. හිටපු භන් විගේලත වුණහ. ඒ හගේභ තත් ගචෝදනහ 
තිගඵන ගොඩහවී අඹ ඉවශ පුටුර ඉන්නහ. ඒ අඹගේ ඉතිවහඹ 
ත්ගතොත්, ඳසු කඹ හරගේ ගේලඳහරනඥඹන්, භව ඇභතිරු 

කිඹන කිඹන විධිඹට ඒ අඹගේ හවනගේ පිටිඳසගන් කඹ 
නිරධහරින්. එගවභ පිටිඳසගන් කහිල්රහ ාචහ, දණ යපු යහජය 
නිරධහරින්ට විරුේධ අල්රස ගවෝ දණ ගචෝදනහ විභර්ලන 

ගොමින් බහගේ ඳළමිණිලිත් තිගඵනහ. එළනි අඹ භව පුටුර 
තිඹහගන යහජය ගේඹ පිරිසිදු යන්න ඵළවළ.  

ඒ නිහ යහජය ගේඹ පිරිසිදු කිරීගම්දී, එළනි ගචෝදනහ තිගඵන 
අඹ පිළිඵ විබහ කිරීභ ඩිනම් යරහ, ඒ පිළිඵ අන් 
තළනට එන එ ආ ඩුගේ ම්භවී.  

ඔඵතුභන්රහ දළන් අනුභනඹ යන අගනවී ගේ තභයි, භවය 
අභහතයහාලර එළනි ාචහ, දුණ, නහසතිඹ අදත් සිේධ ගනහ 
නම්, ඒහට විරුේධ ටයුතු යන්න භළදිවත් න අා යහජය 
නිරධහරින් භහරු කිරීභ. ගම් තභයි අදත් සිේධ ගන්ගන්. එඹ 
අභහතයහාල ණනහ අද සිේධ ගනහ.  

ඳසුකඹ දසර ඵන්ධනහහය ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 
ණහධිහරියඹහ භහරු ශහ. ඊගේ, අනු මිටුවී භන්න් වදිසි 
ළබිනට් ඳත්රිහවී ස ගනහ, පුේරයින් ලිඹහඳදිාචි              
කිරීගම් ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගොභහරිස ජනයහල්යඹහ ගනස 

යන්නට. ගභොවීද, ඒට ප්රධහන ගවේතු? ඔහ අා; ඍජු 
කිඹනහ, ''විදුත් වළඳුනුම්ඳත් නිවේත් කිරීගම් ක්රභගේදගේදී; ඒ 
ගටන්ඩයගේදී ළඩි මිර ණන් හිත ගටන්ඩයඹට ඹන්න එඳහ'' ඹ 
කිඹහ. ''එපිවී'' කිඹන ගඳෞේලි ආඹතනඹ ඒ වහ රුපිඹල් 

අසට ඉල්ලුම් යන ගොට, ආ ඩුගේභ "ගල්වී වවුස" 
ආඹතනඹ රුපිඹල් වතළිවට ඒ විදුත් වළඳුනුම්ඳත මුද්රණඹ 
යන්න බහය න්නහ. ඔවුන්ගේ ගටන්ඩයඹ තිගඵන්ගන්  රුපිඹල් 

වතළිවට; බහඹවී අඩුයි. මුලින් වන් ශ ණනට අනු නම් 
ගදගුණඹවී ගනහ. ඒ ගටන්ඩයගේ මිර රුපිඹල් අසවී. රුපිඹල් 
අසගේ ගටන්ඩයඹ ගතෝයහ ළනීභ ළන පුේරයින් ලිඹහඳදිාචි 

කිරීගම් ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගොභහරිස ජනයහල්යඹහ විරුේධ 
ගනහ. අන්තිභට ගභොවීද ගන්ගන්? ඒ ගොභහරිස 
ජනයහල්යඹහ ඒ  ගදඳහර්තගම්න්තුගේභ සිටිඹදී, අලුත් ගොභහරිස 

ජනයහල්යගඹවී එතළනට ඳත් යන්නට වදිසිගේ ළබිනට් 
ඳත්රිහවී ස ගනහ.  

ගම් තභයි, දණඹට, නහසතිඹට විරුේධ න යහජය 
නිරධහරින්ට ඔඵතුභන්රහ දළන් අනුභනඹ යන ක්රභගේදඹ. ගම් 
ගනොගයි, ''පිරිසිදු ඹවඳහරනඹ'' කිඹන්ගන්; ''යහජය ගේඹ 

සහධීන ලවීතිභත් යනහ''ඹ කිඹන්ගන් ගම් ගනොගයි. 
එළනි සිදුවීම් දළන්  අභහතයහාල ණනහ සිේධ ගනහ. ඒ 
වහභ නතය ශ යුතුයි. සහධීන යහජය ගේහ ගොමිභවී 

තිබුණහට ළඩවී නළවළ. වළඳුනුම්ඳත ළඩි මිරට මුද්රණඹ යන්න 
තිගඵන ගටන්ඩයඹ pass ගශේ නළවළයි කිඹරහ; ඒට විරුේධ 
වුණහඹ කිඹරහ ඒ ගොභහරිස ජනයහල්යඹහ භහරු යරහ ගන 
ගගනවී ඳත් යනහ නම්, යහජය ගේහ ගොමිභ ගභොටද? 

ඇයි, අපි ගම්හ ඳත් ගශේ? අපි නිම් හරඹ නහසති යරහ 
දවන න ආ ඩුක්රභ යසථහ ාගලෝධනඹ ගනළල්රහ ම්භත  
යරහ, ගොමින් බහ පිහිටුරහ, ඒහගේ ටයුතු පිළිඵ ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගන්භ මුදල් ගන් යරහ 'සහධීන ගොමින් 
බහවී' ඳත් ශහ.  

අහනගේ, තභන්ට අනත නළති නිරධහරින් භහරු 
යන්නට ළබිනට් භ ඩරඹට කහිල්රහ තීතන්දු න්නහ. ගම් 
පිරිසිදු යහජය ගේඹවී ගනොගයි. ඒ නිහ වහභ ඒ තත්ත්ඹ 

ගනස යන්නට ඕනෆ. දෂිතඹන්, ගචෝදනහ තිගඵන අඹ යකින 

භන්, ඒහට විරුේධ න අඹ සථහන භහරු යන එ; ඒ අඹට 
යහජහරි ටයුතු බහය ගනොදී ඉන්න එ ''ඹවඳහරනඹ'' ගනොගයි. 
ඒ නිහ, යහජය ගේඹ නිළරැදි ආහයඹට; ඹථහ තත්ත්ඹට න්න 
නම් වහභ ගම් ක්රිඹහ නතය ශ යුතු ගනහ. 

රු බහඳතිතුභනි, ඒ හගේභ ගභයඹ අඹ ළඹ ගඹෝජනහර 
යහජය ගේඹන්ගේ ළටුේ ළඩි කිරීභ ම්ඵන්ධ කිසිදු 
ගඹෝජනහවී නළවළ; ලත ඳවකින්ත් ළටුේ ළඩි කිරීගම් 

ගඹෝජනහවී නළවළ. රුපිඹල් 10,000කින් ළටුේ ළඩි යන්න 
කිඹරහ ඳසු කඹ හරඹ පුයහ ගම් යගට් ිත්තීතඹ මිති ව විවිධ 
ාවිධහන ප්රඵර ඉල්කරම් ශහ, උේගකෝණ ශහ, දළළන්ත ගර 

ටන් ශහ. ඒ ටන්ර ප්රතිපරඹවී විධිඹට තභයි රුපිඹල් 
10,000වී මලි ළටුඳට එතු යනහ කිඹරහ ගඳොගයොන්දු 
ගන්න ආ ඩුට සිදු වුග . වළඵළයි ආ ඩු බහය ත්ත භන් 

ඒ ගඳොගයොන්දු ''රත් තළනභ ගරොේ'' ශහ. රුපිඹල් 10,000 
එය මලි ළටුඳට එතු ගශේ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ දළන් ඒ 
2020 ර්ඹ දවීහ ෆලි යරහ -ගොටස යරහ- දභරහ 
තිගඵනහ. රුපිඹල් 10,000 දුන්නහට ඒ ම්පර්ණ ලගඹන් 

මලි ළටුඳට එතු ගන්ගන් 2020 ගර්දී. එතගොට මුදගල් 
අඹ අඩු ගරහ, මර්ත ටිනහභ ගනස ගරහ. නමුත් ඒ 
එගවභ තිගඵේදී අද ජීන අාඹ ගේගඹන් ඉවශට ඹනහ.  

ඔඵතුභන්රහ ඳසුකඹ අවුරුේගේ ණන් ඵරපු විධිඹට, 2015 
අගෝසතු භහඹ න විට ජීන අාඹ  තිබුග  181.9යි. 
ඔඵතුභන්රහභ කිඹනහ, ජීන අා එට රුපිඹල් 280කින් 

ළටුේ ළඩි ගන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ තභයි ළටුේ පිළිඵ පිළිත් 
ප්රතිඳත්තිඹ. එගවභ ණන් ඵළලුහභ 2015 අගෝසතු භහඹ න 
විට ජීන අාඹට හගේවී ළටුඳ රුපිඹල් 50,932වී ගන්න 

ඕනෆ. 2016 -ගම් අවුරුේගේ- ජුනි භහඹ න විට ජීන අාඹ 
ඉවශ ගොස තිගඵනහ, 192.5ට. ඒ රුපිඹල් 280න් ළඩි ශහභ 
රුපිඹල් 53,900යි. එතගොට ජීන අාඹ ළඩි ගරහ. ජීත් 

වීභට දයන්න ගන විඹදභ ළඩි ගරහ. ජීන විඹදභ ළඩි වීභ 
රුපිඹල් 2,968යි, කඹ අවුරුේගේ අගෝසතුර ඉරහ ගම් 
අවුරුේගේ ජුනිරට. දළන් අපි ඉන්ගන් ගනොළම්ඵර් භහගේ. ගම් 
න විට ඒ තත් ඉවශ කහිල්රහ ඇති. වරිඹට ඵළලුගොත් 2015 -

කඹ අවුරුේගේ- ගදළම්ඵර් 31ට න විට යහජය ගේගේ අභ 
ළටුඳ රුපිඹල් 31,876යි. නමුත් දළන් ණන් වදරහ ඵරන්න, ජීන 
විඹදභ ළඩිවීභත් එවී රුපිඹල් ම්ඹකින් ළටුේ ළඩි ගන්න 

ඕනෆද කිඹරහ. ජුනි භහඹට ත්තත් රුපිඹල් 53,900යි. ඒගන් 
රුපිඹල් 31,876 අඩු ගශොත් උත්තයඹ රුපිඹල් 22,024යි. ඒ 
කිඹන්ගන් වරිඹට ත්ගතොත් ජීන අාගේ ළඩි වීභත් එවී 

යහජය ගේඹන්ගේ ළටුේ අද -ගම් අවුරුේගේ ජුනි  භහඹ- න 
විට රුපිඹල් 22,000කින් ළඩි ගන්න ඕනෆ.  

ඔඵතුභන්රහ මර්ත අගේ ගනස න තත්ත්ඹවී දළ දළ 
2020 දවීහ ගොටස ලගඹන් අය රුපිඹල් 10,000 එතු යන්න 
තීතන්දු අයගන තිගඵනහ. වළඵළයි, ජීන අාඹට හගේවී 

ත්ගතොත් ඔඵතුභන්රහ ත රුපිඹල් 22,024වී ගම් අවුරුේගේ ජුනි 
භහඹ න ගොට සිඹලු යහජය ගේඹන්ට අලුතින් රඵහ දිඹ යුතු 
නහ. දළන් ගම්2020 න ගොට තත් ළඩි ගනහ. 2020 

න ගොට ගම් රුපිඹල් විසිගදදවස ණගන් මුදර රුපිඹල් 
වතළිසදවට විතය ඉවශ ඹනහ. ඒ තයම් ගේගඹන් මුදගල් 
අඹ ගනස ගනහ. අද ගඩොරයඹ මිර රුපිඹල් 150යි.  

රුපිඹගල් අඹ ගේගඹන් අඩු ගමිනුයි තිගඵන්ගන්. එගවභ 
ත්ගතොත්, ගම් ළටුේ ළඩි වීභ මීටත් ඩහ ළඩි ගන්න ඕනෆ. ඒ 
නිහ අනිහර්ඹගඹන්භ යහජය ගේඹන්ගේ ළටුේ  ළඩි කිරීභවී 
ශ යුතු ගනහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ ළන කිසිදු වනවී ගම් අඹ 

ළඹ තුළින් ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ.  

1325 1326 

[රු විජිත ගවේයත්  භවතහ] 
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ඒ විතයවී ගනොගයි, රු බහඳතිතුභනි. විශ්රහභ ළටුඳ 

පිළිඵ ත්ගතොත්,  ගම් අඹ ළඹ ව ආ ඩුගේ ප්රතිඳත්තිඹ 
ගරහ තිගඵන්ගන් විශ්රහභ ළටුඳ අගවෝසි කිරීභයි. ගරෝගේ දියුණු 
ඹළයි කිඹහ න්නහ සිඹලු යටවීභ විවිධ විශ්රහභ ළටුේ ක්රභ වඳුන්හ දී 
තිගඵනහ. භවය යටර විශ්රහභ ළටුේ ක්රභගේද තුන,                

වතයවී තිගඵනහ. යහජය ගේඹන්ට, ගඳෞේලි අාලගේ 
ගේඹන්ට, ආ ඩුගේ ගවෝ ගඳෞේලි අාලගේ රැකිඹහවී 
යන්ගන් නළති සගේච්ඡහගන් තභන්ගේ ආදහඹභ උඳඹහ න්නහ 

අඹට ඳහ ආ ඩු භන්න් විශ්රහභ ළටුේ ක්රභගේද වදරහ තිගඵනහ, 
තභන්ගේ දහඹ මුදරවී එතු යරහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ගම් 
යන්න වදන්ගන් ගභොවීද? ගභඳභණ හරඹවී යහජය ගේගේ 

තිබුණු විශ්රහභ ළටුඳත් නළති යන්න ඹනහ.  කඹ අවුරුේගදත් 
කිේහ, දහඹ විශ්රහභ ළටුේ අයමුදරකිනුයි ගදන්ගන් කිඹරහ. දළන් 
යහජය ගේඹට ඵහ ළනීගම්දී, ඳත්වීගම් ලිපිගේ වන් 

යනහ, "ඔඵට හිමි න්ගන් දහඹ විශ්රහභ ළටුඳට අනු හිමි විඹ 
යුතු විශ්රහභ ළටුඳකි" කිඹරහ. වළඵළයි, තභත් ඒ ක්රභඹ ගභොවීද 
කිඹරහ යහජය ගේඹන්ට දළනුම් දීරහ නළවළ. ගම් යගට් වුරුත් 
දන්ගන් නළවළ, ගම් ක්රභගේදඹ ගභොවීද කිඹරහ. ගනත් සුයානහ 

සිහිනඹවී ගඳන්හ දළනට තිගඵන විශ්රහභ ළටුඳත් අගවෝසි 
කිරීභවේයි ගම් යන්න වදන්ගන්. දහඹ විශ්රහභ ළටුේ අයමුදරට 
මුදල් ගන් කිරීභවී යරත් නළවළ, අයමුදරවී ඇති යරත් නළවළ. 

වළඵළයි, චන ටිවී තිගඵනහ. එතගොට ගම් තත්ත්ඹ තුශ 
යහජය ගේඹහ  ළඩ ටයුතු යන්ගන් ගොගවොභද? ඔවුන්ට 
රැකිඹහගේ තිේතිභත්බහඹ ඇති ගන්ගන් ගොගවොභද ? එතළන 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹවී තිගඵනහ.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 05 හරඹවී 
තිගඵනහ. 

 

ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගවොයි, රු බහඳතිතුභනි.   

දළන් මුදල් ඇභතියඹහභ කිඹනහ, ගම් විශ්රහභ ළටුඳ කිඹන්ගන් 
පිපිරීභට ආන්න හර ගඵෝම්ඵඹවී කිඹරහ. දළන් ගම් තභයි 

ඔඵතුභන්රහ දකින ගරොවේභ හර ගඵෝම්ඵඹ. ගම් යගට් ණඹ 
අර්බුදඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඳයභහණු ගඵෝම්ඵ තිගඵනහ.   ත්ත ණඹ 
ව ඒහට ගන ගඳොකර,  ඒහ තභයි භවහ ඳයභහණු ගඵෝම්ඵ. අදත් 

ඔඵතුභන්රහ යන්ගන් ඒ. ඒ ඳයභහණු ගඵෝම්ඵ වාරහ  
ඇත්තටභ ළඩ යපු, අා ළඩ යපු යහජය ගේඹන්ගේ 
විශ්රහභ ළටුඳ තභයි හර ගඵෝම්ඵඹවී විධිඹට නම් යරහ 

තිගඵන්ගන්. වරිඹට ණන් වදරහ ඵරන්න. 2017දී යහජය 
ගේඹන් 595,000වී අලුගතන් විශ්රහභ ළටුේ රළඇතභට හිමිම් 
කිඹනහ. ගම් ඔවීගෝටභ  රඵන අවුරුේදට රුපිඹල් ගෝටි 

18,180යි ගන් යරහයි තිගඵන්ගන්. රුපිඹර ඵහල්දු වීභ නිහ 
රඵන අවුරුේගේ අගේ ණඹ ඵය රුපිඹල් ගෝටි 14,170වී ගනහ. 
ණඹ ගඳොලිඹ ගවීභත් එවී මුළු ණන රුපිඹල් ගෝටි 

68,000යි. 2016 ගනගොට ගෝටි 52,000යි. රඵන අවුරුේගේ 
අලුගතන් එතු ගනහ -ළඩි ගනහ- ගෝටි 16,000වී. ගම් 
තභයි ඳයභහණු ගඵෝම්ඵඹ. ගම් තභයි, ඔඵතුභන්රහ දළනුත් බහවිත 
යන ගඵෝම්ඵඹ.  

විශ්රහභ ළටුඳ කිඹන්ගන් ළඩ යරහ තභන්ගේ ශ්රභඹට, 
බුේධිඹට රළගඵන අයිතිඹවී. ඒ වන දීභනහවී ගනොගයි. 
වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ ඒ ම්පර්ණගඹන්භ ේඳහදු යනහ. 

රුපිඹර ඵහල්දුවීභත් එවී අද ගඩොරයඹ රුපිඹල් 150.35ට 
ඇවිල්රහ තිගඵනහ. IMF එගන් ගඩොරර් බිලිඹන 162වී 

දුන්නහඹ කිඹරහ කිේහ. එගවභ දීරහ තිගඵේදීත්, රුපිඹර තභ 

ඵහල්දු ගනහ. IMF එගවී ගම් ල්ලි ටි රළබිරහත් රුපිඹර 
ඵහල්දු වීගම් තත්ත්ඹවී තභයි දළන් තිගඵන්ගන්. එළනි 
තත්ත්ඹවී තුශ -ගම් ආර්ථි අර්බුදඹ, ණඹ අර්බුදඹ තුශ- ගන 
ගඳොකර අර්බුදඹ තත් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි ඳයභහණු 

ගඵෝම්ඵඹ. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ ඳයභහණු ගඵෝම්ඵඹ වළටිඹට 
වඳුන්න්ගන් විශ්රහභ ළටුඳ. විශ්රහභ ළටුගේත් ඵයඳතශ ප්රලසනඹවී 
තිගඵනහ. 1997 ඇති ගච්ච විභතහ ඳසු කඹ ආ ඩු 06/2006 

චක්රගල්ඹ ඳදනම් යගනයි  නියහයණඹ ගශේ. එතළනින් 
තභයි ඒ ඹම් ප්රභහණඹට භථඹට ඳත් ගශේ. වළඵළයි, 
එතළනින් එවහට ප්රලසනඹ නළත ආහ. අවුරුදු ණනවී කඹහ. 

අවුරුදු ණනවී කහිල්රහ ඒ ප්රලසනඹට උත්තය ආගේ 2015 
අවුරුේගේ.  

ඔඵතුභන්රහ නිවේත් යපු අලුත් චක්රගල්ගඹන් - 03/2016 

කිඹන චක්රගල්ගඹන්-  ගභොවීද කිඹන්ගන්? ඒගන් ගම් 
ප්රලසනඹ තත් උග්ර යරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන්, ගම් ළටුේ 
ාගලෝධන අනු 2020 දවීහ කිසිදු විශ්රහමිගඹවේට විශ්රහභ ළටුඳ 
ගනස ගන්ගන් නළවළ. ඉතහ ඳළවළදිලි ඔඵතුභන්රහගේ ගම් 

චක්රගල්ගේ 5: 2 න්තිගේ තිගඵනහ, "2016 ජනහරි 1ළනි දහ 
සිට 2019.12.31 දවීහ අතය හරඹ තුශදී විශ්රහභ ළටුේ 
ාගලෝධනඹන් සිදු යනු ගනොරළගබ්." කිඹරහ. එතගොට 

ගදළම්ඵර් 31ට ලින් විශ්රහභ කඹ අඹට ත ඳවකින්ත් විශ්රහභ 
ළටුඳ ළඩි ගන්ගන් නළවළ.  

 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 

ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ர ற்யம் தொரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 

 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ ථහ යන්න ඹන්ගන් භගේ හරගඹන් ගනොගයි 

ගන්? 
 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුභනි, 2016 ඉරහ විශ්රහභ ඹන අඹට තභයි අපි 

විශ්රහභ ළටුඳ ස යන්ගන්.  
 

ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 භභ ගම් ථහ යන්ගන්, 2016ට ලින් විශ්රහභ කඹ අඹ ළන. 

2016ට ලින් විශ්රහභ කඹ විශ්රහමිඹන්ට ත ඳවවීත් ළඩි 
ගන්ගන් නළවළ ගන්. භළගයන ල්භ දළන් තිගඵන විශ්රහභ ළටුඳ 

තභයි තිගඵන්ගන්. එතගොට ගභොවීද සිදු න්ගන්? 2016 
ජනහරි- 

 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුභනි, අනහතගේදී ඒ ළශපීම් යයි. 2006දී 

ළශපීභවී ශහ. 2015 ඒ විභතහ අයින් ශහ. අනහතගේ එන 
ආ ඩුරටත් ඒ විභතහ අයින් යන්න පුළුන්.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභන්රහ යන්ගන් අවුරුදු ණනට ඳසු ඒට 

උත්තයඹ ගොඹන එයි. නමුත්, ඒ අවුරුදු ණන තුශ ගොඩවී 
අඹට ගභොද ගන්ගන්? 2020දී ඡන්දඹ එනහ ගන්. ඡන්දඹ කිට්ටු 

යරහ ඔඵතුභන්රහ ම්ඹවී ගවෝ ගේවි. ඳසුකඹ හරගේත් ගශේ 
ඒයි. එගවභ යන්න එඳහ.  

 
ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුභහ, ඉදිරිගේදී එළනි අසථහ එනහ. අතීතතඹට 

ඵරඳහන ඳරිදි ඳඩි ළඩි යන්න ඵළවළ, රු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එගවභ යන්න ඵළවළ. විශ්රහමිඹන් මිඹළගදනහ ගන්. අවුරුදු 

65වී, 70වී ඳභණ ඹගේ විශ්රහමිඹන් ගන් ඉන්ගන්. අවුරුදු 5ට 

ළයඹවී එඹ ගනස න ගොට විශ්රහභ ළටුේ විභතහ කිඹන එ 
නළති න්ගන් නළවළ. එඹ තත් ර්ධනඹ නහ.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට තත් විනහඩිඹ හරඹවී තිගඵනහ, රු 

භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ගේත් සිටි ආ ඩුගේ- 

 

ගු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ භගේ ගරහ න්නහ හගයි. ඔඵතුභහගේ 

ගරහගේදී පිළිතුය ගදන්න. 

විශ්රහභ ළටුේ විභතහ ළඩි ගනහ. විශ්රහභ ළටුේ විභතහ 
තුනී යන ල්, ඒට උත්තයඹ ගොඹන ල්, ඒ හරඹ ගගන 
ල් 575,000වී ඳභණ න විශ්රහමිඹන්ට ඳහඩු පිඹවීගම් 
දීභනහවී විධිඹට අඩුභ ණගන් වන දීභනහවී ගවෝ ගදන්න; 

සිඹඹට 25වී ත් ගදන්න. ඒ තභයි ශ යුත්ගත්. ඊට ඳසු 
ඔඵතුභන්රහ, ණන් වදරහ, ඔඹ තිගඵන විභතහට උත්තයඹ 
ගදන්න. රු අභහතයතුභනි, එභ ප්රලසනඹට ඩිනම් උත්තයඹවී 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, අහන ලගඹන් භහ එ හයඹවී 
කිඹනහ. ඒ, ාර්ධන නිරධහරින් පිළිඵයි. ාර්ධන 
නිරධහරින් ඵහළනීභ ගගයන්ගන් ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහාලගඹනුයි. ඔවුන්ට duty list එවී නළවළ; ඔවුන් අද 

peonරහගේ තත්ත්ඹට ඳත් යරහයි තිගඵන්ගන්. ඔවුන්ගේ උස 
වීගම් ක්රභගේදඹවී නළවළ. ඒ පිළිඵ වහභ පිඹය න්න. ඔවුන් 
උඳහධිධහරින්. ඔවුන් යහජය ගේගේ ාර්ධන ටයුතු වහ 

දහඹ ය න්න ක්රභගේදඹවී ස යන්න භළදිවත් න්න කිඹහ 
භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ඇත්තටභ ත්ගතොත්, අහනහට ගභය 
අඹ ළඹ භන්න් යහජය ගේඹන්ගේ රුත්ඹ ආයවීහ යන 

කිසිදු ගඹෝජනහවී ඉදිරිඳත් ගරහ නළවළ. යහජය ගේඹ දුර්ර 
කිරීගම් අඹ ළඹ ගඹෝජනහවේයි තිගඵන්ගන්. එභ නිහ එඹ වහභ 
ගනස යන්න කිඹමින් භභ නතිනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීශ ට, රු ජිය අගබ්ර්ධන අභහතයතුභහ. රු 
අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි 11 හරඹවී තිගඵනහ.  

[ප.බහ. 10.31] 

 

ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அவதர்ண - உள்ரட்டயல்ள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු බහඳතිතුභනි, සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් භතු න ප්රලසනද ළරකිල්රට ගන භගේ 
නිගඹෝජය අභහතයතුභහ අහනගේදී පිළිතුරු ළඳීමභ යහවි. 
සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹ ත් විට, අගේ මිෛ විජිත ගවේයත් 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ හගේභ, දිහඳති හර්ඹහර 25ත්, ප්රහගේශීඹ 
ගල්ම් හර්ඹහර 332ත්, ග්රහභ නිරධහරි ම් 14,022ත් , 
ාර්ධන නිරධහරින් 17,000වේත්, ඉඩම් ගයජිසට්රහර්  ජනයහල් 
ගදඳහර්තගම්න්තුත් ඇතුළු යගට් තිගඵන ප්රහගේශීඹ ඳරිඳහරනඹ 

ම්පර්ණගඹන් ලවීතිභත් කිරීගම් ක්රිඹහලිඹ සගේල ටයුතු 
අභහතයහාලඹ තුශට විඹ ඳථඹවී වළටිඹට ඇතුශත් වී තිගඵනහ. 
ඒ හගේභ දිසත්රිවී ම්ඵන්ධීයණ මිටුර, ප්රහගේශීඹ 

ම්ඵන්ධීයණ මිටුර තිගඵන තත්ත්ඹන් ස කිරීභත් 
ප්රතිඳත්තිභඹ ලගඹන් අගේ අභහතයහාලඹට ඇතුශත් වී තිගඵනහ.   

2015 ළේතළම්ඵර් භහගේ 4නදහ විඹ බහය ඇභතියඹහ 
වළටිඹට භහ ඳත් වුණහට ඳසු, අගේ අභහතයහාලඹ ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් මුළු භවත් යගට්භ තිගඵන තත්ත්ඹ පිළිඵ 

සුවිගලේෂී අධහනඹවී ගඹොමු ය තිගඵනහ.  

ඇත්ත ලගඹන්භ, යුේධඹ ඳළළති උතුරු-නළ ග නහිය 
ප්රගේලඹන්හි දිසත්රිවී ත්තහභ, එභ දිසත්රිවී ඉතහ ඵයඳතශ 
ප්රලසන ණනහවී තිගඵන දිසත්රිවී වළටිඹට වඳුන්න්න පුළුන්. 
විගලේගඹන්භ ඹහඳනඹ, ේනිඹහ, භඩරපු, කිලිගනොච්චිඹ, 

මුරතිේ කිඹන දිසත්රිවී ව ත්රිවේණහභර දිසත්රිවීඹ ළන 
ල්ඳනහ ගශොත් ඒහගඹහි විඳුම්රට භන් යන්ගන් 
ගොගවොභද කිඹරහ ඵයඳතශ ප්රලසන ණනහට අපි අද 

අධහනඹ ගඹොමු යමින් ඳතිනහ. අපි  ෆභ භහ ගදට 
යවී දින ගදවී දිහඳති ම්ගම්රනඹ ගොශම දී ඳත්නහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අග්රහභහතයතුභහත් ගනභභ 
හර ගේරහ ගන් ය නිමින් ප්රහගේශීඹ ඳරිඳහරනඹ ලවීතිභත් 
යන ක්රිඹහලිඹ ඉදිරිඹට  ගන ඹන්ගන් ගොගවොභද ඹන්න 

පිළිඵ විගලේ අධහනඹවී ගඹොමු යනහ. ගභොද, අභහතයහාල 
53භ ළඩ ටයුතු ප්රහගේශීඹ භට්ටභට ඹළේහට ඳසු, එභ ප්රහගේශීඹ 
ගල්ම් හර්ඹහර 332ත්, දිහඳති හර්ඹහර 25ත්, අගනවේත් 

හර්ඹහරත් ඒහඵේධ ගරහ මුළු භවත් යට තුශභ විලහර 
ගභගවයුභවී යන භධයසථහන වළටිඹට ඳතිනහ. දළන් ගභභ 
භධයසථහනර ඳවසුම් ඳළත්ත ගද ඵළලුහභ ඵයඳතශ ළටලු 

විලහර ප්රභහණඹවී භතු ගරහ තිගඵනහ.  ඒහ ටිගන් ටි 
නියහයණඹ යගන ඹන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ අපි ඵරනහ.  

අපි භඩරපු දිසත්රිවීඹ ත්ගතොත්, අවුරුදු 
ගදතුන්සිඹඹට ඳසු තභයි රවී 8,000වී විතය විඹදම් යරහ 
දිසත්රිවී ගල්ම් හර්ඹහරඹ ළඩ ටයුතු ආයම්බ යරහ 

තිගඵන්ගන්. එහි ළඩ ටයුතු අවුරුදු ගදදී අන් යන්න 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඊශ ට, කිලිගනොච්චිඹ, ේනිඹහ, 
ත්රිවේණහභරඹ ව ඹහඳනඹ- භට ඹහඳනඹට ඹන්නත් අසථහ 
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රළබුණහ. ත්රිවේණහභරඹටත් කඹහ. ේනිඹහටත් කඹහ. 

කිලිගනොච්චිඹට, න්නිඹට තභ ඹන්න ඵළරි වුණහ.- කිඹන ප්රගේල 
ගද ඵළලුහභ, ඵයඳතශ ගේදහචඹ සබහඹවී තභයි 
තිගඵන්ගන්. ඒ ඉරවී වහ අපි අගේ ප්රතිඳත්ති ස යමින් 
ඳතිනහ. ඒ ඉරවීඹන් 2017 ර්ගේදී  ම්පර්ණ කිරීගම් 

ඳයභහර්ථඹ ඇති, ගම් න විට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු 
අභළතිතුභහත්, සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹත් භළදිවත් ගරහ 
ජහති ලගඹන් ත යුතු ප්රතිඳත්තිභඹ තීතයණඹන් අපි අයගන 

තිගඵනහ.   

ගඳොගශොන්නරු දිසත්රිවීඹ ගද ඵළලුගොත්, යුේධගඹන් පීඩහ 

විඳි දිසත්රිවීඹවී වළටිඹට එභ දිසත්රිවීඹ ඉතහ ඵයඳතශ 

ගේදහචඹයි තිබුග . අවුරුදු 100ට ඳභණ ඳසු, දළන් තභයි 

රුපිඹල් රවී 15,000 ඳභණ විඹදමින් යුතු දිසත්රිවී ගල්ම් 

හර්ඹහරඹ ව අගනවී  හර්ඹහර ඳවසුම් වහ මුල් ල් තඵහ 

ළඩ ටයුතු ආයම්බ ගශේ. දවේණු ඳශහගත් හල්ර, භහතය, 

වම්ඵන්ගතොට ත්තත් ඒ තත්ත්ඹභයි. ප්රහගේශීඹ ඳරිඳහරනගේ 

තිගඵන අභහතයහාල 53 ළඩ ටයුතු යමින් ඒ අතගර් ප්රහගේශීඹ 

ලගඹන් සිටින නිරධහරින්ගේ ප්රලසන ව අගනවේත් ප්රලසන ගද 

ඵළලුහභ, ඒ ඉරවී ම්පර්ණ යන්ගන් ගොගවොභද  කිඹන එ 

පිළිඵ අපි ඵයඳතශ ළටලුවී තිගඵනහ.  

2016 ර්ගේදී අගේ අභහතයහාලඹට ගන් යරහ තිබුණු මුදල් 

ළේතළම්ඵර් භහඹ න විට ම්පර්ණගඹන්භ විඹදම් යරහ, භවහ 

බහ ඩහහයගඹන් තත් විලහර මුදල් ප්රභහණඹවී ඉල්රරහ 

තිගඵනහ. දිහඳතිතුභන්රහ 25 ගදනහත් අගේ අගනවේත් ටයුතු 

වහත් විලහර මුදල් ප්රභහණඹවී ඉල්රරහ තිගඵනහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අභළතිතුභහත් ගදළම්ඵර් 31ට ලින් ඒ 

අලය මුදල් නිදවස කිරීභට අලය පිඹය නිමින් ඉන්නහ.  

භගේ අභහතයහාලගේ නිගඹෝජය අභහතය රු නිභල් රහන්හ 

ඇභතිතුභහ තභයි ඒ සිඹලු ටයුතු ම්පර්ණගඹන්භ ගභගවඹවීභ 

යන්ගන්. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භභ  සිභහ ගරහ ඉන්ගන්, 

ප්රතිඳත්තිභඹ තීතන්දුරට ඳභණයි.  

2016 ර්ගේදී ාර්ධන ටයුතු පිළිඵ ගන තිගඵන 
තීතයණ ගභොනහද ඹන්න ම්ඵන්ධගඹන් එතුභහ රුණු ඳළවළදිලි 

යයි. ඒ නිහ භභ විගලේගඹන් භතවී යනහ, මුළු භවත් යට 
දිවහ ඵළලුහභ -උතුයත්, දවේණත්-  සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹ 

වළටිඹට මුහණ ගදන ගම් ඵයඳතශ ළටලු ම්ඵන්ධගඹන් මුරයභඹ 

තත්ත්ඹට ඩහ ජහති ලගඹන් ප්රතිඳත්තිභඹ තීතන්දු ණනහවී 
ත යුතු තිගඵනහ කිඹරහ.  දළනට ග්රහභ නිරධහරි ම් 14,000න් 

උතුරු-නළ ග නහිය ඇතුළු මුළු භවත් යට පුයහ පුයේඳහඩු 2,000ට 
ආන්න ප්රභහණඹවී තිගඵනහ. ඒ වහ අදහශ විබහඹ අපි විබහ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ඳත්රහ තිගඵනහ. ගම් ර්ඹ අහන 
න විට ගවෝ ජනහරි භහඹ අන් න විට 2,000වී ඳභණ 

ඵහ ළනීභට ටයුතු යනහ. ඒ අතගර් අගනවී වීගේෛරත් 

ඵයඳතශ ළටලු ණනහවී භතු ගරහ තිගඵනහ. ඒ ළන භභ 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ අධහනඹත්, රු අභළතිතුභහගේ 

අධහනඹත් ගඹොමු යරහ තිගඵනහ. ගම්හගේ ඳවසුම් ළඩි 
කිරීගභන් ඳභණයි ප්රහගේශීඹ ලගඹන් තිගඵන ගම් ඉරවීඹ 

ම්පර්ණ යන්න පුළුන් න්ගන්.  

ගභොද, අගේ මිෛ රු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, "නිර 

ගභගවය ජනඳති ජනතහ ගේඹ" ළඩටවන ළන. අපි ගම් 
භහ 3වී ගඳොගශොන්නරු දිසත්රිවීගේ ක්රිඹහත්භ ශහ. 
ගඳොගශොන්නරු දිසත්රිවීගේ ජනවනඹ රවී 5යි; භළතියණ 

ගොට්ාහ 3යි; ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ගොට්ාහ 7යි. නමුත් ඡන්ද 
දහඹගඹෝ රවී 3යි. ඒ අනු භභ කිඹන්නට ළභළතියි,- [ඵහධහ 
කිරීභවී] භභ ඔඵතුභහට ඒ කිඹන්නම් ත ගඳොඩ්ඩකින්.  

අපි එතළනදී ප්රහගේශීඹ ලගඹන් ම්භහන භට්ටගම් තිගඵන 

අවනඹ දළවීහ. 

අගේ භවය පුයළසිඹන්ට අවුරුදු 65යි, 70යි, 75යි. නමුත් 
ජීවිත හරගේභ වළඳුනුම් ඳතවී අයගන නළවළ. අපි 
ගඳොගශොන්නරු දිසත්රිවීඹට වළඳුනුම් ඳත් 7,000වී ඳභණ රඵහ 

දුන්ගන් ගඳෞේලි අාලඹත් ඒහඵේධ යගනයි. දළන් ඒ 
ගභගවයුභ හල්ර දිසත්රිවීගේ ක්රිඹහත්භ ගනහ. භට රාහ 
ගට්භ ඹන්න තිගඵන නිහ, රු ජනහධිඳතිතුභහ තභයි හල්ර 

දිසත්රිවීඹ නිඹභ ගශේ. ඊගේ උගේ 8.00ට භභ හිටිගේ ගනළුගේ. 
ඇත්ත ලගඹන්භ ඒ ගඳෝලිගම් සිටි භවය අඹට ඹ අවුරුදු 
65යි, 70යි, 75යි. නමුත් ජීවිත හරගේභ ජහති වළඳුනුම් ඳතවී 

තිබිරහ නළවළ. රඵන ර්ගේ ජනහරි භහගේ 14ගනි දහට හල්ර 
දිසත්රිවීගේ අහන උත්ඹට රු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු 
අභළතිතුභහත් ඳළමිගණනහ. ඒ න විට අපි ඉරවී යරහ 

තිගඵනහ, වළඳුනුම් ඳත් 25,000වී ගනොමිරගේ රඵහ ගදන්නට. 
දළනට ඒ ටයුත්ත සිදු ගමින් ඳතිනහ.  

භභත්, රු ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභහත් ඇල්පිටිඹට 
ව ගඵන්තයට කඹහ, ගභෝටර් යථ ප්රහවන ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 

ගේඹ රඵහ ගදන්නට. අපි හිතුහ, ගම් හගේ ප්රලසන 
ගඳොගශොන්නරුගේ විතයයි තිගඵන්ගන් කිඹරහ. නළවළ, හල්ර 
දිසත්රිවීගේත් ග්රහමීඹ භට්ටගම්දී ඒ ගේදහචඹ එගරභ 

ඳතිනහ. ඇත්ත ලගඹන්භ අපි කඹ තිගේ යන්ගදනිඹ 
ප්රගේලගේදී ගඳෝලිභ විසුරුහ වළරිඹහ. ගභොද, කිගරෝමීටර් 
1,1/2වී ඳභණ දියි, licence නළති ගඳෝලිභ. උදහවයණඹවී 

වළටිඹට භවය අඹට අවුරුදු 45යි, 50යි, 55යි; ගවල්භට් එ අගත් 
දහගන ගඳෝලිගම් ඉන්නහ, නමුත් licence එ නළවළ. අපි ඒ 
වහ විබහඹ ඒ සථහනගේදීභ ඳත්රහ ස න විට විබහඹ 

භත් වුණු අඹට අදහශ ඵරඳෛඹ නිවේත් කිරීභට ඳටන් ගන 
තිගඵනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, භභ ගම් කිේගේ හයණහ ගදවී තුනවී 

ළන විතයයි. ඒ හගේභ අපිට ගඳොගශොන්නරුගේදී පුළුන්භ 
රළබුණහ, ඳහල් ඹන දරුන් ඉන්න ගදභවුපිඹන් තුන් වහය සිඹඹවී 
විහව යන්නට. එතගොට අපි හිතුහ, ගම් හගේ ප්රලසන 
තිගඵන්ගන් ගඳොගශොන්නරුගේ විතයයි කිඹරහ. දළන් අපිට 

ගත්ගයනහ, ගම් ප්රලසන මුළු යගට්භ තිගඵන ඵ. හල්ර 
දිසත්රිවීඹට රු ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභහත්, භභත් 
ගඵන්තයදීත් එළනි ඳවුල් ම්ඳඹවීභ විහව යවහ. හල්ර 

දිසත්රිවීගේත් එළනි විහව ගනොව ඳවුල් 1,000ට ළඩිඹ ජීත් 
ගනහ කිඹරහ අපි හිතනහ. ප්රහගේශීඹ ඳරිඳහරනඹත් භ , 
නිටභ කහිල්රහ ගම් ප්රලසනඹ වින්නට පුළුන් ක්රභඹවී 

වදන්නට අපි උත්හව යනහ.  
 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇහගේ නළේද ඇයි විහව වුග  නළත්ගත් කිඹරහ. 
 

ගු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஜற அவதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු භන්ත්රීතුභනි, භවය අසථහර දරුන් එවී ඇවිල්රහ 

විහව න විට අපි ඇහහ. ඒගොල්රන් ගදයට ඇ සිටි ඇඳුභ 
පිටින් ඇවිල්රහ තභයි ගම් ටයුත්ත අගේ භූමිගේදී සිදු ය 

න්ගන්.  

වළඵළයි, ඇත්ත ලගඹන්භ ඵළලුහභ රුපිඹල් 1,200ත් අපි ඒ 
අඹට ගනභ ඳඹනහ. ඒ අඹ අන්ත අයණයි; අන්ත දුේඳත්. එදහ 

දගේ විහවඹ වහ රුපිඹල් 1,200වී ගදනහට  ඩහ, ජීත්වීභ 

1331 1332 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ළදත් කිඹහයි ඒ අහිා ජනතහ ල්ඳනහ යන්ගන්. ඒ 
තභයි භහජ ඹථහර්ථඹ. අගේ භන්ත්රීරුන් විගලේ ආයහධිත 
අමුත්තන් වළටිඹට ගම් අසථහට වබහක ගනහ. ඒ අඹ ගම් 

ඇසලින් දකිනහ. මුළු භවත් යගට්භ තත්ත්ඹ ගම්යි.  උතුරු 
නළ ග නහිය ප්රගේලර මීට ඩහ ඉතහභ අහනහන්ත 
තත්ත්ඹවේයි තිගඵන්ගන්. ගම් ප්රතිඳත්තිඹ නිටභ ගන ඹන්න 

අභහතයහාලඹ වළටිඹට අඳ දළන් ක්රිඹහ යගන ඹනහ.  

අභහතයහාල හර්තහ ද්රවිඩ බහහගන් මුද්රණ  ටයුතු යන්න 
ඳළඹ ම්ඳඹවී ඳභහ ගනහ කිඹහ කිේහ. භභ අගේ ද්රවිඩ භන්ත්රීරු 

වම්ඵ ගරහ ඒ ළන  කිේහ. භභ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් භගේ 
නහටු ප්රහල යනහ. 

 අගේ අභහතයහාලගේ ගල්ම්  නීල් ද අල්විස භළතිතුභහ, අගේ 

අතිගර් ගල්ම්තුභන්රහ, ණහධිහරිතුභහ ඇතුළු මුළු 
අභහතයහාලඹභ එතු ගරහ, විලහර ගභගවයුභවී යරහ මුළු භවත් 
යගට්භ තිගඵන ගම් ප්රලසනඹට 2017 ර්ඹ න විට ඇත්ත 
උත්තයඹවී ගවොඹහ න්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගභොද, 

වීගේෛ නිරධහරින් 40,000වී සිටිඹත් ගම් ප්රලසනඹ එ තළන ඳල් 
ගමින් තිගඵනහ.  

රු විජිත ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හගේ, විගලේගඹන්භ 

ාර්ධන නිරධහරින්ටත් දළනට අඳ Service Minute එ 
වදහගන ඹනහ. ඒ අඹගනුත් ඩහත් ළඩි ගේහවී ඇති යරහ, 
ෆභ නිවීභ ගඳෝණඹ කිරීගම් ක්රිඹහලිඹට අඳ වවුල් න ඵ 

භතවී යමින්, භගේ අදවස ප්රහල කිරීභ අන් යනහ. 
ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. Mavai S. Senathirajah. 

You have ten minutes. 
 

 

[தொ.த. 10.42] 

 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தப றசரபர் அர்வப, உள்ரட்டயல்ள் 

அகச்சு, ததரது றர்ர ற்யம் தொரகத்து அகச்சறன் 

றற எதுக்லடுள் லரண குய்றகன றரத்றவன தங்கு 

தற்யற்கு வம் ந்கக்ர உங்யோக்கு ன்நற 

தரறறக்றன்வநன். அறயம் உள்ரட்டயல்ள் அகச்சர் 

அர்பறன் உககக் வட்டற்குப் தறன்ணர் வதசுற்கு 

ணக்கு ரய்ப்தைக் றகடத்றயக்றன்நது. உள்ரட்டயல்ள் 

அகச்சறன் தசனரபர் அர்யோம் ற்யம் அகச்சறன் 

துகநசரர் உத்றவரத்ர்யோம் ங்யோகட வண்டு 

வரகப ற்ய றவும் எத்துகப்தைடன் ங்வபரடு தசல் 

தடுதர்பர இயப்தகறட்டு ரன் அர்யோக்கு ன்நற 

கூந றயம்தைறன்வநன். குநறப்தர, றக்கு ரரத்கச் 

வசர்ந் ங்யோகட தன உயப்தறணர்ள் இங்வ வதசும்வதரது 

தன றடங்ள் தற்நற உள்ரட்டயல்ள் அகச்சர் 

அர்பறடம் டுத்துக்கூயரர்ள். தப அகச்சர் 

அர்வப! ரங்ள் ங்யோகட தறச்சறகணகபப் தற்நறக் 

குநறப்தறடுற்கு இன்கந வம் வதரரறட்டரயம் 

உங்யோடன் வதச்சுரர்த்க டத்றன்வதரறல் லங்ள் 

ங்யோகட தறச்சறகணகபப் தற்நற ன்நர அநறந்றயக் 

றன்நலர்ள். அந் கறல் ங்யோகட தறவசங்யோகட 

றர்ரப் தறச்சறகணள் தற்நற லர்ரணம் டுக் வண்டும் 

ன்ய ரன் உங்பறடம் வண்டுவரள் றடுக்றன்வநன்.  

ததரதுறர்ரத்துக்குப் ததரயப்தரண அகச்சு சம்தந் 

ர ரன் இண்தடரய றடங்கப ட்டும் வதச 

றயம்தைறன்வநன். தொனரது ரழ்ப்தரம்  சுத்றரறப்தைத் 

தரறனரபர்ள் - Municipal Council labourers - ற 

அண்கறவன எய லண்ட வகனறயத்ப் வதரரட்டத்க 

டத்றணரர்ள். அர்யோகட தறச்சறகண ங்யோக்கு 

றந் றணம் ங்றல்கன ன்ததுரன். அற்கு 

தொக்றரண அடிப்தகடக் ரம், அந் ஊறர்கப 

றப்தேடு தசய்து அற்ரண அதறக ங்குறல் 

Salaries and Cadre Commission சரறரச் தசற்தடறல்கன 

ன்தரகும். இது ஏர் அடிப்தகடப் தறச்சறகணர 

இயக்றன்நது. உள்யௌரட்சற ன்நங்பறவன ட்டுல்ன, 

அகணத்துத் துகநபறயம் இவ்ரநரண தறச்சறகண உண்டு. 

2013ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் சம்தபங்ள் ற்யம் ஆபற 

ஆகக்குய் - Salaries and Cadre Commission குநறத் 

வகனகச் சரறரச் தசய்றயக்றல்கன ன்ந தன 

தொகநப்தரடுள் இயக்றன்நண. ஆணதடிரல் அந் 

ஊறர்யோக்குக் தரடுத் உத்ரத்றன்தடி ரங்ள் 

தசற்தட வண்டும். ஆவ, Salaries and Cadre 

Commission லண்டும் ற றகர அந் றப்தேடுகபச் 

தசய்து இற்கநகறல் வ்பவு வதயக்கு அதற ங் 

வண்டும் ன்தகத் லர்ரணறத்து, அற்ரண உத்க 

ங்குற்கு, தரரயோன்நத்றவன ன்தகட லண்ட 

ரகப ண்தர இயக்றன்ந ததரது றர்ர ற்யம் 

தொரகத்து அகச்சர் அர்ள் டடிக்க டுக் 

வண்டும் ன்ய வட்டுக்தரள்றன்வநன்.    

Hon. Minister, I do not know whether the officials of 

the National Salaries and Cadre Commission are here in 

the Public Official’s Box.  

Also I have to mention that there is a large number of 

complaints which I have received from Kilinochchi and 
other respective Divisional Secretariats as the Co-

Chairman of the Jaffna District Coordinating Committee. 

The administrative officers complained to me that 

hundreds of vacancies remain in the respective 
administrative institutions. What is important is, they 

have already identified the cadre and that cadre should be 

taken in. So, they are expecting approval for the cadre 

from the National Salaries and Cadre Commission. That 
is the main problem that they are facing in filling the 

vacancies. Therefore, it is a very important issue for our 

areas devastated by the civil war. Hon. Minister, I hope 

you would take prompt action on this important matter. 

அது றவும் தொக்றரண எய றடம்.  

இனங்க தொய்துதொள்ப அகணத்து றர்ர ட்டத்றயம் 

அந்ப் தறச்சறகண இயக்றன்நது ன்ய ரன் றகணக் 

றன்வநன். ஆவ, ங்யோகட றர்ர ரட்டத் 

றதகட தசனரபர்கபத் தரடர்தைதரண்டு, அங்கு 

த்கண வதயக்கு சறதரரறசு தசய்ப்தட்டியக்றன்நது அல்னது 

த்கண வதர் வகர இயக்றன்நரர்ள் ன்தக 

அநறந்து அற்குரற றட்டட்டரண டடிக்கக 

றகர டுக் வண்டும் ன்ய வட்டுக்தரள்றன்வநன். 

வயம், எயங்றகப்தைக் குய்க் கூட்டங்பறவன சறன 

றடங்ள் தொன்கக்ப்தடுறன்நவதரது வதரறபவு 

ததரயத்ரண ஊறர்ள் - தரறனரபர்ள் - இல்கன 

ன்தநல்னரம் குநறப்தறடப்தடுறன்நது.     
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ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have five more minutes. 
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, I will wind up in two minutes and give way to the 

other Hon. Members on our side to speak. 

அடுத்ர, ற தொக்றர அண்கறவன ர்த் 

ரணறறல் உங்யோகட ததரதுறர்ர ற்யம் தொரகத்து 

அகச்சறணரல் இனங்கக் க்ரபர் வசகறன் ம் IIIக்கு 

ஆட்வசர்ப்தைச் தசய்ற்கு றண்ப்தங்ள் வரப் 

தட்டியக்றன்நண. ல்னவகப, வற்ய றம் ரன் 

உங்கபச் சந்றத்ததரய்து, அன் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

தரலட்கசக்கு றண்ப்தறக்கும் றண்ப்தரரறள், "2016 

ம்தர் 04ஆம் றறன்ய அசரங் அல்னது ரர 

அசரங் வசகறல் ந்து யடங்யோக்குக் குகநர 

றயப்றரண, தரடர்ச்சறரண, றந் வசகக்ரனத்கக் 

தரண்டியத்ல்வண்டும்" ன்ந றறதொகந என்ய இயப் 

தகச் சுட்டிக்ரட்டிவணன். அறல் ன்ண தறச்சறகண 

இயக்றன்நது ன்நரல்,  றக் குயற ரட்ள் - றட்டத்ட்ட 

தத்து ரட்ள் குகநரல் தனர் ந்து ஆண்டுகபப் 

தர்த்றதசய் தொடிரல் இயக்றன்நரர்ள். இன் ரர 

அர்ள் தரலட்கசக்கு றண்ப்தறக் தொடிரல் இயக்றன் 

நரர்ள். லங்ள் இது தரடர்தறல் தரறசலனகண தசய்து, 

யறன்ந தசவ்ரய்க்றக எய சரரண தொடிக டுப்த 

ரச் தசரன்ணலர்ள்; லங்ள் அகணச் தசய்வண்டும். 

தணன்நரல், க்ரபர் வர்வு றச்சம் கடததந 

வண்டும்; அப்தறக்கு ஆட்ள் தரறவுதசய்ப்தடவும் 

வண்டும். டக்கு, றக்றவன அறர க்ரபர் 

தற்நறடங்ள் இயக்றன்நண. ணவ, அர்யோக்கும் எய 

சந்ர்ப்தத்க ங்வண்டும். அற்கு எய ரற்ய றர 

லங்ள் வர்கப் தத்து ரட்யோக்குப் தறற்வதரடனரம்; அந்ப் 

தத்துரள் அரசத்றல் அகணச் சரறதசய்து தரள்பனரம். 

லங்ள் அற்ரண அநறறத்கன  றகரக் தரடுத்ரல் 

ரன் அர்ள் குநறப்தறட்ட ரனத்றற்குள் றண்ப்தறக் 

தொடியும். ஆணதடிரல், லங்ள் அந் றடத்கயும் 

ணத்றல் டுக்வண்டும்.  

அடுத்து, ஏய்வூறர்பறன் தறச்சறகண! அரது, 

ஏய்வூறர்ள் தரடர்தறல் இங்வ JVP உயப்தறணர் றஜற 

வயத் அர்ள் குநறப்தறட்ட தன றடங்கப ரதம் 

ற்யக்தரள்றன்வநன். அற்கந இங்வ லண்டும் குநறப்தறட 

வண்டிறல்கன. ஏய்வூறர்ள் தனர் - அர்ள் சறநற 

தரறனரபறர இயந்ரயம் சரற, அல்னது உர் தறபறல் 

இயந்ரயம் சரற - தன ஆண்டுபரத் ங்யோகட 

ஏய்வூறத்கப் ததநதொடிரயம் இன்கந ரழ்க்கச் 

தசனவுக்கு ற்த வதரதுரண ஏய்வூறம் றகடக்ரயம் 

இயக்றன்நரர்ள். அறயம் குநறப்தர டக்கு, றக்கு 

ரரத்றவன வதரரறணரல் தரறக்ப்தட்டு ரழ்ரரவ 

இல்னர தன குடும்தங்பறல் இந் றகனகக ரங்ள் 

தரர்க்றன்வநரம். இவ்ரய தனர் ங்பது ஏய்வூறத்க 

தொகநப்தடி அல்னது வரனத்துக்குப் ததநதொடிர அபவுக்கு 

ஏய்வூறத் றகக்பத்றல் ரம் றனவுறன்நது. 

ஆணதடிரல், ரன் ற தொக்றர குநறப்தறட்ட இந் 

றடங்பறல் லங்ள் ணம் தசயத் வண்டும்.  

Hon. Minister, please address the issue by instructing 

the Salaries and Cadre Commission to take appropriate 

action to give their approval for whichever vacancies that 

exist - it is the need of the hour - to fulfill the obligations 
and to implement the decisions of the Government in the 

respective areas.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have two more minutes 
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

Sir, I thank you very much and will give way for the 

other Members of Parliament from our side to speak, as 

the time allotted for us is insufficient. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

Thank you very much. It is very kind of you. The next 

speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff. You have four 
minutes. 

 

[தொ.த. 10.51] 

 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தப றசரபர் அர்வப, இன்ய ததரது றர்ர 

ற்யம் தொரகத்து அகச்சு, உள்ரட்டயல்ள் 

அகச்சு ஆறற்நறன் றற எதுக்லடுள் தற்நற குய்றகன 

றரத்றல் னந்துதரண்டு வதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

றகடத்ககறட்டு ரன் றழ்ச்சறகடறன்வநன். 

2003ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம் அகச்சகறல் 

குநறஞ்சரக்வற, வரப்தர், தைல்வரட்கட ஆற தோன்ய உத 

அயனங்கபப் தைற தறவச தசனப் தறரறவுபர 

உயரக்ற து ரட்டத்துக்குப் ததற்யத்யற்கு 

ங்யோகட ரண்தைறகு தற ந்றரற அர்ள் ரக்குயற 

அபறத்து ட்டுல்னரல், அகண 2004ஆம் ஆண்டு வர்ல் 

வகடறயம் தறங்ரக் கூநறறயந்ரர். இம்தோன்ய 

தறவச தசனங்ள் தற்நற இவ்றடத்க டந் வ 

ரம் 25ஆம் றற லண்டும் ரன் அயக்கு ஞரத 

தோட்டிவணன். அன் தறன்ணர் அர், இவ்றடம் தரடர்தறல் 

உடணடிர டடிக்க டுக்குரய தப அகச்சர் 

ஜற அவதர்ண அர்கப அகத்து, ன் தொன்ணறகனறல் 

தறப்தைக ங்றணரர். அற்றங், 30.06.2016ஆம் 

றறன்ய து ரட்டச் தசனரபரறடம் இம்தோன்ய 

தறவச தசனப் தறரறவு சம்தந்ரண றதத்கக் 

வட்டவதரது, ற்வதரது உத தசனரச் தசற்தடுறன்ந 

வற்குநறப்தறட்ட அந் தோன்ய தசனங்பறவன வரப்தக 

ரத்றம் 08.07.2016ஆம் றற உடணடிரப் தறவச 

தசனரப் தறடணப்தடுத்துற்கும் அற்கு ஏர் உற 

தறவச தசனரபகயும், எய தறவச தசனரபகயும் 

றறப்தற்கும் தரறந்துகத்ரர். அத்துடன், 2017ஆம் 

ஆண்டிவன தைல்வரட்கட, குநறஞ்சரக்வற ஆற இண்டு 

அயனங்கபயும் தறவச தசனங்பரச் தசற்தடுத்து 

ற்கு ரன் சறதரர்சு தசய்ரக் குநறப்தறட்டவரடு, டந் 

22.11.2016ஆம் றறன்ய அற்ரண ஞரததோட்டல் 

டித்கயும் அகச்சர் ஜற அவதர்ண அர்யோக்கு 

அதப்தறகத்ரர்.   
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

டந் 5 யடங்யோக்கு வனர இற்கநப் தறவச 

தசனரத் தொர்த்துற்ரண சறதரரறசு தசய்ப்தட்டு 

யறன்நது. எவ்தரய தொகநயும் gazette தண்ப்தடுறன்ந 

வதரதல்னரம் அற்ர றண்ப்தறக்ப்தடுறநது. ஆணரல், 

அக்வரரறக்க றரரறக்ப்தட்டு, அகக் க்றதனடுக் 

ரல், தோதூர் தறவச தசனத்துக்கு லவவ வரப்தர் உத 

தறவசச் தசனரபர் தறரறகத் தரடர்ந்தும் தசற்தடுத்து 

ற்கு ற தசய்றநரர்ள்.   

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member you have two more minutes. 
 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
றயவரகன ரட்டத்றவன 42 சவீர ரழ்றன்ந 

தொஸ்யேம்யோக்கு, அங்குள்ப 11 தறவச தசனப் தறரறவுபறல் 

இண்வடறண்டு தறவச தசனங்ள்ரன் இயக்றன்நண. 

இண றறரசர அடிப்தகடறல் தரர்த்ரல் வனறர 

இன்தம் 4 தறவச தசனங்ள் து தொஸ்யேம் தறவசங் 

பறல் உயரக்ப்தட வண்டும். அவவத்றல், வரப்தர், 

தைல்வரட்கட, குநறஞ்சரக்வற தறவச தசனப் தறரறவுயோக் 

ர 2003-2004பறயம் 2010ஆம் ஆண்டியம் சறதரரறசு 

தசய்ப்தட்டது. ல்கன றர் ஆகக்குய் 2011ஆம் 

ஆண்டு ம்தர் 11ஆம் றற அற்ரண அதறக 

ங்ரல் அகண றரரறத்து. ஆவ, தற அகச்சர் 

அர்ள் உங்பறடம் தரறந்துகத்ற்றங், இந் யடம் 

வரப்தகயும், 2017ஆம் யடம் தைல்வரட்கட ற்யம் 

குநறஞ்சரக்வறகயும் தறவச தசனங்பர லங்ள் 

தொர்த் வண்டும். அந் கறல், ற்வதரது அநறதொப் 

தடுத்றயக்றன்ந தைற உள்யௌரட்சற ன்நங்ள் தைற 

உள்யௌரட்சற ன்நத் வர்யக்கு தொன்ணர் க்குக் றகடக்கு 

தன்ந ம்தறக்க ங்யோக்கு இயக்றநது.  

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member -  
 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

Please, give me one more minute, Sir.  

றயவரகன ரட்டத்றன் றழ், தொஸ்யேம் தறவசங் 

பறல் றர அயனர்பறன் ண்றக்கயும் றவும் 

குகநரவ இயக்றன்நது. றண்றரறவன இயக்றன்ந 31 

றர அயனர் தறரறவுபறன் ண்றக்கக 51 ஆவும்  

இய சதோங்யோம் ரய்ம் தோதூரறல் இயக்றன்ந 42 தறரறவுபறன் 

ண்றக்கக 63 ஆவும் அறரறக்குரய ரங்ள் 

வட்டியந்வரம். இந் அடிப்தகடறவன அந் ண்றக்க 

அறரறக்றன்நவதரது அது தைற தறவச சகதள் உயரக்ப் 

தடுற்கு துர அகயும். வயம், 1969ஆம் ஆண்டு 

கடசறர கடததற்ந உள்யௌரட்சற ன்நத் வரா்ல் 

தொகநகக்குச் தசல்ற்கு தொன்ணர் தைற தறவச 

தசனங்ள் உயர வண்டும். அப்வதரதுரன் து 

ரட்டத்றல் தைற தறவச சகதகப - உள்யௌரட்சற 

ன்நங்கப உயரக் தொடியும். ஆவ, ரன் ற்தணவ 

கூநறரய, அகச்சர் அர்ள் தற ந்றரற அர்யோ 

கட தரறந்துககயும் து ரட்டச் தசனரபயகட 

தரறந்துககயும் யத்றற்தரண்டு இவ்யடம் வரப்தக 

யும் 2017ஆம் ஆண்டு தைல்வரட்கட ற்யம் குநறஞ்சரக் 

வறகயும் தைற தறவச தசனங்பர உயரக்குரய 

லண்டும் அன்தரக் வட்டு, ணக்கு இந்ச் சந்ர்ப்தத்க 

ங்றகக்கு ன்நற கூநற, றகடததயறன்வநன்.  

 
 

[ප.බහ. 10.55] 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු බහඳතිතුභනි, අගේ යගට් ඉතහභ ළදත් අභහතයහාල 
ගද ළඹ ශීර්ඹන් පිළිඵ හච්ඡහ න ගම් අසථහගේදී ඒ 
වහ වබහක න්න රළඇතභ ළන භහ න්ගතෝ නහ. 

රු ඇභතිතුභහ වන් ශ ඳරිදි ජහති ලගඹන් යට පුයහ 

විහිදී ඹන දිසත්රිවී ගල්ම් හර්ඹහර 25වී, ප්රහගේශීඹ ගල්ම් 
ගොට්ාහ 332වී වහ ග්රහභ නිරධහරි ගොට්ාහ 14,022වී ඇතුශත් 
න සගේල ටයුතු අභහතයහාලගේ හර්ඹඹන් ෆභ 
අභහතයහාලඹභ, ෆභ ගදඳහර්තගම්න්තුභ  ගේහන්ට 

ඵරඳහනහ. ඒ නිහ අගේ යගට් යහජය ගේඹ සහධීන වහ 
ගෞයහන්විත යහජය ගේඹවී ඵට ඳත් කිරීභ වහ ව ගඵොගවෝ 
ප්රහලඹන් භගේ තිස අවුරුේදට ළඩි ඳහර්ලිගම්න්තු ඉතිවහඹ 

තුශදී භහ අහ තිගඵනහ. භහ රු ඇභතිතුභහගන් විගලේගඹන් 
ඉල්රන්ගන්, යහජය ගේහ සහධීන, ගෞයහන්විත යහජය 
ගේහවී ඵට ඳත් කිරීගම් නිර්භහණශීකර ළඩ පිළිගශට  

භන්න යන්නඹ කිඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ වන් යයි, "අපි ඒ 
ළඩ පිළිගශ යහ භන් යනහ"යි කිඹරහ.  

රු ඇභතිතුභනි, භභ  ඔඵතුභහගේ දළන ළනීභට 
“Yahapalanaya has unshackled the people and crippled the 

country” කිඹන ඉතහභ ළදත් ලිපිඹ, which appeared in the 
"Daily Mirror" of Wednesday, 6th July, 2016, උපුටහ 
දවීන්න ළභළතියි. 

“Rhetoric does not match the actual deeds; meetings, discussions 

and workshops don’t substitute for visible implementation and 

debates in parliament aren’t a viable alternative to hard-work. No 

Cabinet Ministers, State Ministers, Deputy Ministers or ordinary 

MPs are seen on the paddy fields scattered across the land; they are 

not seen inspecting new factories, nor are they visible in the shack-

houses of the urban proletariat. Of course, they are amply portrayed 

as deliverers of economic empowerment. They are received by 

hundreds of henchmen and cronies with garlands and beetle 

sheaves. The same old caravan is taking its inevitable trek, towards 

what end, fortunately or unfortunately, none seems to know.”    

ගම් හගේ අභහරු තත්ත්ඹවී තුශ තභයි රු ඇභතිතුභහ 
ටයුතු යන්ගන්. ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ සහධීන තීතයණ න්න 

පුළුන් අභහතයයගඹවේ විධිඹට, තීතයණ යහියඹවී නිමින් 
ඉන්නහ කිඹරහ අපි දන්නහ. නමුත්, අනහතඹ ගනුගන් ඊට 
ඩහ නිර්භහණශීලි සහධීන යහජය ගේඹවී ඇති ශ යුතුයි. 

It further states, I quote: 

“In this cruel journey of life, every attempt must be made to make 

sure that the ordinary Pathiraja and Pathmasiri are proud to embrace 

their lives as a whole, irrespective of circumstances. Time is 

running out. It’s time that Yahapalanaya was reintroduced not only 

as a means of good governance, but a summit of all dreams and 

aspirations of the masses -- economic, social, cultural and spiritual 

aspects.”  
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[රු  අබ්දුල්රහවස භවසරෂස  භවතහ] 
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ඉතින් ඒයි භභ කිේගේ රු ඇභතිතුභහගේ අභහතයහාලඹ 

ආර්ථි, භහජීමඹ, ගේලඳහරන කිඹන ෆභ වීගේෛඹටභ විහිදී 
ඹන ගවීන්ද්රීඹ අභහතයහාලඹවී ඵ.  

ගන යටර ආ ඩු ළගටනහ; ඵරගඹන් ඹනහ. භවය 
යටර ආ ඩු නළවළ. රු ථහනහඹතුභහ ඒ ඵ දන්නහ. භහ 

වඹවී, වතවී, අටවී ඹනතුරු ඒ යටර ආ ඩු නළවළ. ගඵල්ජිඹගම් 
ආ ඩුවී තිබුග  නළවළ. ආ ඩුවී ගතෝයහ ළනීගම් අභහරුභ 
ඒ යටරට තිගඵනහ. නමුත් සඳහඤසඤගේ ආ ඩුවී නළති 

ආර්ථි ළඩ පිළිගශ අ ඩ ඳත්හගන කඹහ. යහජය 
ගේගේ ගෞයඹ වහ හම්භීයබහඹ නිහ ඒ යටර ආර්ථි 
ළඩපිළිගශ අ ඩ ගන කඹහ. ඒ යටර ඳරිඳහරන 

ළඩපිළිගශ අ ඩ ගන කඹහ.  

අගනවී භන්ත්රීරුන් කිේහ හගේ, ගම්  නිරධහරින් ළ 
යන, ගම් නිරධහරින් දඩඹම් යන භහනසිත්ගඹන් ඒ 

ටයුත්ත යන්න අභහරුයි. එතගොට, යහජය ගේගේ ඒ 
ගෞයඹ ගවෝ සහධීනත්ඹ රැගන්ගන් නළවළ. භභ ඒ ළන දීර්ක 
විසතයඹවී යන්න ඕනෆ නළවළ. ඹම් ඹම් තීතයණ යහජය ගේඹන් 
න්නහ. ගේලඳහරනඥඹන් ගනොගයි ඒ තීතයණ න්ගන්. එගවභ 

තීතයණ ළනීගම් ලවීතිඹ යහජය ගේඹහට ගදන්න ඕනෆ.  

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! 

ගම් අසථහගේදී රු නිගඹෝජය හය බහඳතිතුභහ 
මරහනඹට ඳළමිගණනහ ඇති. 

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ිලත් වුමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ [ගු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන් 
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு சதரரர் அர்ள் அக்றரசணத் 

றணறன்ய அனவ, குய்க்பறன் தறறத் றசரபர் அர்ள்  

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்னரன்]  கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON.  SPEAKER  left the Chair and, DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELAVM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඉන්දිඹහ ත්ගතොත්, ඉන්දිඹහ 
කිඹන්ගන් භවේවීඳඹවී. එළනි භවේවීඳඹ යහජය ගේඹ 
ලවීතිභත් ඳතිනහ. සහධීන යහජය ගේගේ තීතයණ න්නහ. 

ගේලඳහරන ප්රතිඳත්ති ආ ඩු ඇති යනහ. ඒහ ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ ගේලඳහරනඥඹන්ගේ හර්ඹඹට ඩහ යහජය ගේඹන්ගේ 
හර්ඹඹවී, යහජය ගේඹට ම්ඵන්ධ විවිධ ගදඳහර්තගම්න්තුර 

හර්ඹඹවී.  

දළන් ඵරන්න, අගේ දවන න ආ ඩුක්රභ යසථහ 
ාගලෝධනගඹන් Audit Service Commission එවී ළන 

කිේහ. I do not want to refer to the relevant Article of the 
Constitution. නමුත් අද දවීහ Audit Service Commission  එ 
පිහිටුහ නළවළ.  ආ ඩුක්රභඹ ඳතිනහ; ක්රිඹහත්භ ගනහ; 

ගොමින් බහ ණනහවී ඳත් යරහ තිගඵනහ. නමුත් Audit 
Service Commission එ ඳත් යරහ නළවළ. ඒ හගේභ, ජහති 
විණන ඳනත් ගටුම්ඳතත් නළවළ. අපි යහජය ගේඹන්ට ඇන්ලි 

දිවී යරහ ගචෝදනහ යනහ මුදල් විඹදම් යන වළටි ළයදියි, 
ගටන්ඩර් ළන ළයදි විධිඹට තීතයණඹ යනහ, ළයදි විධිඹට  
ඇභතිතුභන්රහට ගටන්ඩර් නිර්ගේල යනහ කිඹරහ. ගළින්භ 

ගවෝ ක්ර ගම් හගේ ගේල් සිදු ගනොවීභට රු ඇභතිතුභහගේ 

උනන්දු යහජය ගේහ ගනුගන් ඇති යන්න කිඹරහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ නහටු ගනහ, යහජය 
ගේගේ විවිධ වීගේෛරට එන අලුත් අඹට දළන් විශ්රහභ ළටුඳ 

රළගඵන්ගන් නළති අලුත් ප්රතිඳත්තිඹට අතීතර්ණ ගමින් සිටීභ 
ළන. අවුරුදු 30වී 35වී යහජය ගේඹ යරහ ගදය කඹහභ 
සහධීන ටයුතු කිරීභට තිගඵන  වනඹ වහ ආයවීහ තභයි 

විශ්රහභ ළටුඳ  කිඹන්ගන්.  

ගම් වයිඹ නිහ තභයි ගරෝගේ යහජය ගේගේ ඉන්න අඹ බඹ 
නළති තීතයණ න්ගන්. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, භභත් 

දන්නහ, තභත් ඉතහභ ගෞයනීඹ ගර ජීත් න ගයොනී ද 
භළල් භළතිතුභහ යහජය ගේඹට විියසටතභ ගෞයඹවී ගනහපු 
යහජය ගේගේ ඉවළින්භ සිටි නිරධහරිගඹවී ඵ. ගුන් විදුලි 

ාසථහගේ ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ ආ ඩු ප්රලසන ශහභ, එතුභහ 
කිේහ, "ඒ ප්රලසන කිරීභ ළයදියි" කිඹරහ. ගභොවීද එතුභහ ගශේ? 
එතුභහ තීතයණඹවී අයගන ගචවීඳතවී ලිඹරහ ඹළේහ, භගේ ඉල්රහ 
අසවීභ,- 

 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 
ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ர ற்யம் தொரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
විශ්රහමිඹවේ වළටිඹට එතුභහත් ගඹෝජනහවී ශහ. ගයොනී ද 

භළල් භළතිතුභහත් ගම් විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹභ මීට අවුරුදු 30ට 
ඉසගල්රහ ගඹෝජනහ යරහ තිගඵනහ. 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ භභ දන්ගන් නළවළ. ඒ ගඹෝජනහවී. නමුත්, යහජය 

ගේඹවේ වළටිඹට අවුරුදු තිවවී විතය ඉරහ  විශ්රහභ ඹන්ගන්, 
තභන්ට විශ්රහභ ළටුේ අයිතිඹ තිගඵනහඹ කිඹන විලසහඹකින් 
යුතු. ඒ තභයි ඔහට තිගඵන ගරොවේභ ලවීතිඹ. ඒ නිහ තභයි 

බඹ නළතු තීතයණ අයගන ටයුතු යන්ගන්. Pool එට ඹන්න 
වුණත් බඹ නළති ටයුතු යන්ගන්. දළන් pool එට දභපු 
ගොච්චය පිරිවී ඉන්නහද? ඒ හගේභ, උසවීම් රළබිඹ යුතු 

යහජය ගේඹන් ඉන්නහ. නමුත්, යහජය ගේගේ ඉවශට කඹ ඒ 
අඹට අභහතයහාල ගල්ම් ධුයඹ ගදන්ගන් නළවළ. 

 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුභනි,  දළන් pool එගවී වුරුත් නළවළ, ඔවුන්  එ 

එ තළන්රට දහරහ තිගඵනහ. 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එ එ තළන්රට දහරහ තිබුණහට, ගල්ම්ධුයඹ දළරිඹ යුතු 
අඹ ඉන්නහ. නමුත්, ඔවුන්ට ගල්ම්ධුයඹවී ගදන්ගන් නළවළ. 

ඔවුන් ඊට ඩහ ඳවශ තත්ත්ඹට දහරහ තිගඵනහ. ගේලඳහරන 
හිතත්ම්, ඇභතිරුන්ගේ හිතත්ම් කිඹන ඒහ ගනයි. 
එගවභ ටයුතු ශ යුතු නළවළ. අපි ආදර්ලත් විඹ යුතුයි. 

ගජයසාත්ඹ භත යහජය ගේගේ  ඉවශට ඹන්න පුළුන්භ 
තිගඵනහ. එගවභ නළත්නම් විියසාත්ඹ භත, දවීම් භත 
ඉවශට ඹනහ. ඒ අඹට ම්ම් බහය ගදනහ. රු ඇභතිතුභනි, 
භභ ගම් අඹගේ නම් ම් කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඔඵතුභහ ඵරන්න, අද යහජය ගේගේ ගල්ම්රු වළටිඹට 
සිටිඹ යුතු අඹ ගල්ම්ධුයගඹන් ඳවශට දහරහ, ගන ගොගවේ වරි 
තළනට දහරහ තිගඵනහද කිඹරහ. ඒ අඹ Pool එගවී නළති එ 

ඇත්ත. ඒ නිරධහරිඹහ pool එගවී නළතත්, ගනත් ගල්ම්යගඹවී 
ඉසයවහ ගම් ඹවේයි, පුටුවේයි තිඹහගන ඉගන ඉන්නගොට 
ඒ හධහයණීයණඹ යන්න ඵළවළගන්. ඒ යහජය ගේඹටභ 

යන අඳවහඹවී ගරයි අපි රන්න  ඕනෆ. 

ඊශ ට හයණඹ තභයි, යහජය ගේඹට ඇතුළු න අලුත් 
ඳයම්ඳයහ මුහණ ගදන විශ්රහභ ළටුේ අයිතිඹ අගවෝසි වීගම් 
ඵයඳතශ හයණඹ. ඒ හගේභ භභ ලින් වන් ශහ, FCID 

තර්ජනඹ. ගම් FCID එ අලය නළවළ. ගම් අගවෝසි යරහ 
දභන්න ගෝ. ගම් යගට් අඳයහධ නීති ාග්රවඹවී තිගඵනහ, සිවිල් 
නීති ාග්රවඹවී තිගඵනහ, ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ම්භත යපු විගලේ 

ජනහධිඳති ගොමින් බහ තිගඵනහ. ඒහ තිබිඹදී ගභොටද, 
FCID කිඹන එට යජගේ ගේගඹෝ ඹටත් යන්ගන්? ඒ 
අඹගේ files උසහගන ඹනහ. ඒ අඹ ජීවිත බගඹන් ඉන්නහ. 

යහජහරිඹ  යන්න බඹයි. 

ඒ අතීතතඹට විතයවී ගනොගයි ඵරඳහන්ගන්. ර්තභහනඹටයි, 
අනහතඹටයි ඵරඳහනහ. භවය තීතයණ ගනොගන ඉන්න ඵත් 
ඇභතිතුභහ දන්නහ.  

ඊශ ට, ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රුන්ගේ ව ග්රහභ 
නිරධහරිරුන්ගේ ඳවසුම් ළඩි යන්න ඕනෆ. දියින පුයහ ග්රහභ 
නිරධහරින් 14,000වී ඉන්නහ. රු ඇභතිතුභනි, ගම් අඹ තභයි 
අගේ ඳණිවුඩඹ භට ගනිඹරහ ක්රිඹහත්භ යන්ගන්. ඔවුන් 

යහජහරි ණනහට නහඹත්ඹ ගදනහ. ඒ අඹ ලවීතිභත් 
යන්න ඕනෆ; ඒ අඹගේ ඳවසුම් ළඩි යන්න ඕනෆ. රු 
ඇභතිතුභනි,  ගම් ගේහගේ පුයේඳහඩු ගොඩවී තිගඵනහ. දීර්ක 
විසතය යන්න දළන් භට ගේරහ නළවළ. දළන් භභ භවයභ 

ආනඹ අවුරුදු 30වී තිසගේ නිගඹෝජනඹ යනහ. තභත් එහි 
පුයේඳහඩු තිගඵනහ. ඊට එවහ තිගඵන අවිසහගේල්ර ආනගේත් 
එගවභයි.  ග්රහභ නිරධහරින් නළවළ, තභ පුයේඳහඩු තිගඵනහ.  

ඩුගර ආනගඹත් එගවභයි. භන්ත්රීරු ගදගදගනවී ඩුගර 
ආනඹ නිගඹෝජනඹ යනහ. ඒත් එහි පුයේඳහඩු තිගඵනහ. ගම් 
ගොශම ආනඹ. ඈතට ඹන්න ඹන්න මීට ඩහ පුයේඳහඩු 

තිගඵනහ. වුනිඹහගේ ග්රහභ නිරධහරින් කිලිගනොච්චිගේ ළඩ 
ඵරනහ. ඊශ  ග්රහභ නිරධහරි ගොට්ාහඹට ඹන්න වළතළේභ 
ම්ඹවී ඹන්න ඕනළද? ගභභ පුයේඳහඩුරට සුදුසු අඹ ඉවීභනින් ඳත් 

ශ යුතුයි. එභ ඳත් කිරීම් නීතයනුකූ සිදු යන්න කිඹරහ 
විගලේගඹන්භ ඉල්රනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ග්රහභ නිරධහරි ගේහ අගවෝසි යරහ ඳශහත් 
බහට ගදන්න ඹනහ කිඹරහ අඳට ගතොයතුරු තිගඵනහ. ඔඵතුභහ 

ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඉන්න ගතවී ඒ හගේ ගදඹවී යන්ගන් නළති 
ඵ භභ දන්නහ. නමුත්, හච්ඡහ නහ. ග්රහභ නිරධහරින් 
14,000වී එභ ගේහගන් අයින් යරහ ඳශහත් බහට බහය 
දුන්ගනොත් ගභොනහයින් ගභොනහ ගයිද කිඹන එ අඳට හිතහ 

න්න පුළුන්. එභ නිහ ග්රහභ නිරධහරි ගේහ ආයවීහ යන 
ගරත්, එඹට ඩහත් ඳවසුම් රඵහ ගදන ගරත්, ගම් අසථහගේ 
දී ඉල්රනහ. 

රු ඇභතිතුභනි, යහජය ගේගේ ඉවශ ගශ්රේණිර අඹට තීතරුඵදු 
යහිත හවනඹවී ගන්වීගම් ඳවසුභ තිබුණහ. ගභය අඹ 
ළගඹන් දළන් ඳශමු හවන ඳවසුභට තත් ඵේදවී දහරහ 
තිගඵනහ. ඉවශ ගශ්රේණිර යහජය ගේගඹෝ දළන් ඳශමු හවන 
ඳවසුභ ඵරහගන ගන්  ඉන්ගන්. ගදන, තුන්න ඳවසුභට 

ඹන්න ඉසගල්රහ අඩුභ ලගඹන් ඳශමු හවන ඳවසුභටත් 

වනඹ ගදන්න ඔඵතුභහ භළදිවත් ගන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ 
සිටිනහ. යහජය ගේගේ ඉවශ ගශ්රේණිර නිරධහරින් යහියඹවී- 
[ඵහධහ කිරීභවී] අගේ රු ශ්රිඹහනි විගේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ භට 
කිඹනහ, අම්ඳහය දිසත්රිවීගේ වීගේෛ නිරධහරින්ට තභ 

motorbikes රඵහ දීරහ නළවළ කිඹරහ. ඒ ඈත දුසය ප්රගේල. ඒ 
හගේ ප්රගේලර ගේඹ යන වීගේෛ නිරධහරින්ට motorbikes 
රඵහ ගදන ගර ඉල්රහ සිටිනහ. 

ඊශ  හයණඹ තභයි, අභහතයහාල ඹටගත් තිගඵන ාසථහ ව 
ආඹතනර ප්රධහනින් 300ට ආන්න ප්රභහණඹවී ඉන්නහ. ඒ 
අඹ ඳත්වීභ න්න ඳහර්ලිගම්න්තුගේ අයඹ න්න ඕනෆ. නමුත්, 

තභ අයඹ රඵහගන නළවළ. ගඵොගවොභ ටි ගදනහයි 
රඵහගන තිගඵන්ගන්.  ඳහර්ලිගම්න්තුගේ උස නිරතර පිළිඵ 
හය බහට - High Posts Committee එට - එභ ගතොයතුරු 

දන්හ එන්න ඕනෆ. නමුත් ගතොයතුරු එරහ නළවළ. 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ නිරධහරින් නම් කිඹනහ, ඳහර්ලිගම්න්තුගන් 
ඉල්රනහ කිඹරහ. භභ නම් ඒ විලසහ යන්ගන් නළවළ. 
ඳත්වීභවී රළබුණහභ දින ම්ඳඹවී ඇතුශතදී ඳහර්ලිගම්න්තුගේ උස 

නිරතර පිළිඵ හය බහට ඹළවිඹ යුතු ගතොයතුරු වහභ 
ඹන්න කිඹරහ, අදහශ ාසථහ ව ආඹතනර ප්රධහනින්ට 
ගල්ම්තුභහ නිගඹෝ යන්න ඕනෆ. ඒ ඉතහභ ළදත්. 

 නළත්නම් ඳහර්ලිගම්න්තුට තිගඵන ඵළඳිඹහ ඇති ගන්ගන් නළවළ.  

රු අභහතයතුභනි, හරහ වමුදහ වුය පිපිරී විනහල වුණු 
ගරහගේ ඔඵතුභහ අසථහ ම්ඳඹ ඳළමිණ අගේ ජනතහට 

වගඹෝඹ දළවීවහ. ප්රහගේශීඹ ගල්ම්තුභහ භ  භළදිවත් 
ගමින් හච්ඡහ ශහ. ඒ ළන භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. 
නමුත්, තභත් එභ න්දි ගවීම් වභහය ගරහ නළවළ.  

 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට ත විනහඩි 5යි තිගඵන්ගන්. 
 
 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ භට විනහඩි ඳවවී ගවෝ ඉතුරු කිරීභ ළන ගඵොගවභ 
සතුතියි.  Thank you, Hon. Deputy Chairman. I am going to 

conclude my speech now.  

රු ඇභතිතුභනි, තභ එභ ගවීම් ය අන් ය නළවළ. 
ඒ ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹට අයිති ගදඹවී ගනොගයි. නමුත්, 
එභ ගවීභ වභහය ය දීභයි ළදත් න්ගන්. අයණහඹ නහඹ 
ඹහභ සිදු වුණහ. ඒ අඹට යන ගවීම් තභ රඵහ දී අන් යරහ 

නළවළ. ඒහ ප්රහගේශීඹ ගල්ම්, දිහඳති වයවහ  තභයි 
ගගයන්ගන්. මුදල් ඇභතිතුභහගන් භභ ඇහහභ එතුභහ කිේහ, 
"භන්ත්රීතුභහ, ඉල්රපු ඔවීගෝභ මුදල් භභ දීරහ ඉයයි" කිඹරහ.  

නමුත් ඒ ඳවශට  ඹන්ගන් නළවළ.  ඒයි අගේ යහජය  ගේහගේ 
ගඵොගවෝ විට තිගඵන ළටලු. ඉතින් ගම් මුදල් ඉවීභන් යරහ 
භවජනතහට දීභයි ඩහ තුට ගන ගදන ගේ. ප්රභහද යරහ, 

අඬරහ, උේගකෝණ යරහ, විඳින ඔවීගොභ දුවී  වින්දහට ඳසු  
ඒහ රඵහ දීභ ගනොගයි  යහජය ගේඹහගේ ම්භ.  
දිහඳතිතුභහ ගේහ, ප්රහගේශීඹ ගල්ම්තුභහ ගේහ,  ඒ 

නිරධහරින්ගේ ම්භ  ඉවීභනින්  ගභඹ ඉටු ය දීභයි. ගම් 
භවජනතහ අතයඹට ඳත් ගච්ච අසථහවී; සුවිගලේ 
හයණහවී.  ඒ නිහ අදහශ මුදල් අනුභත ගරහ  තිගඵනහ නම්,   
ඉවීභනින් එඹට භළදිවත් ගරහ, එඹ ඉටු ය ගදන එයි යන්න 

ඕනෆ.  ඒ හගේභ විගලේගඹන්  ගම් ළනත් වනවී යන්නට 
ඕනෆ.  අගේ ඳශහගත් ජනතහ භෆත හරගේදී ගරොවේභ පුපුයහ 
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ඹහභට මුහණ දුන්ගන්, වමුදහගේ ළරැේගදන්. ඒ ළරැේද  

සහබහවි පුපුයහ ඹහභවී ගනොගයි. ඒ ළගටන්ගන් "man-made 
disaster"  ණඹටයි. Who is the "man"? It is the Army. The 
Army could not protect their camp. All the explosives went 
on fire. For twelve-and-a-half hours, the entire place was 

burning. Up to now, you  have not been able to pay 
compensation to the victims.  

රු ඇභතිතුභනි, භහ අහන ලගඹන්  ළඩිහිටිඹන් - senior 

citizens -  වහ ළඩ පිළිගශවී ළනත් ඔඵතුභහගේ අධහනඹට 
ගඹොමු යන්න ළභළතියි.   ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් ගම්  
අඹ වහ අලුත් ළඩපිළිගශවී  ඇති යන්න ඕනෆ.  ඒ අඹ  දළන් 

ළටලු යහියඹට මුහණ ගදනහ. ජීන විඹදභ   ළඩි ගනගොට, 
ගයෝවල්ර ගේහ පිළිඵ ළටලු එනගොට, භනහභනඹ ළඩි 
නගොට  යට පුයහ සිටින ළඩිහිටිඹන්ට ළටලු යහියඹට මුහණ  

ගදන්න සිදු ගනහ.  ඉදිරි අවුරුදු 5, 10 හරඹ  තුශ  ඒ අඹ 
තභයි  යගට් විලහර ජන  ගොට්ාහඹ ඵට ඳත් ගන්ගන්.  ඒ නිහ 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ අනු මිටුවී වරි ඳත් යරහ -ඒට අපිත් 
වබහගී ගන්නම්- ඒ අඹ ගේ  අනහත සුයවීෂිතබහඹ ගනුගන්  

ඉතහ ළදත් ළඩ පිළිගශවී ඇති යන්න  කිඹරහ  රවී 
ායහත  ළඩිහිටි ජනතහ ගනුගන් ඉල්රහ සිටිනහ.    

ඊශ  හයණඹ තභයි,  විශ්රහමිඹන්ගේ ප්රලසනඹ. විශ්රහමිඹන් 

ළන ලිනුත් ථහ ශහ.  2016 යජගේ ගේ  ළටුේ ුවඹ   
එගවභ නළත්නම් ළටුේ ක්රභ ගනස වීභ නිහ විශ්රහභ ළටුේ   
විභතහ ඇති ගනහ.  2016 ගනො 2006   භවය විභතහ  ඳහ 

තභ විඳිරහ නළවළ. ඒ විභතහ විහ ළනීභ වහ  විශ්රහමි 
මිති,  භහම් වයවහ  විශ්රහමිඹන්  ඉල්කරම් යහියඹවී ඉදිරිඳත්  
යමින්   සිටිනහ.  ඳහර්ලිගම්න්තු හර්ඹභ ඩර විශ්රහමිඹනුත්   

ගම් අ  ගෝනහ ජහති තරඹට ගනළවිත් තිගඵනහ.  ඒ නිහ 
ගම්ට භළදිවත් ගන්නඹ කිඹහ      යහජය ඳරිඳහරන ඇභතිතුභහගන් 
භහ ඉල්රනහ.    

Before I conclude my speech, I want to say this, which 

might be of interest, Hon. Deputy Chairman, to you as 

well. Sir, just give me one more minute.  

Article 5 of the Constitution is about the territory of 
the Republic. It states, I quote:   

"The territory of the Republic of Sri Lanka shall consist of the 

[twenty- five] administrative districts, the names of which are set 

out in the First Schedule and its [territorial waters:..." 

The First Schedule has 25 names. That schedule is 

with regard to Article 5. The First Schedule states all the 
Administrative Districts starting from Colombo to 

Kegalle. But, there is no Schedule for - 

 
ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගන්!  භට ගම් කිඹන්න ගදන්න. ගම්  ඵයඳතශ 
ප්රලසනඹවී.   ඔඵතුභහට භභ යදය යන්ගන් නළවළ.  ෆ වන 

හරඹ භභ ඉතුරු ය ත්තහ ගන්.  ඇභතිතුභහ භළදිවත් වුග  
නළවළ ගන්. 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Okay, Hon. Dinesh Gunawardena, please conclude 

your speech in one minute.  

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I am going to conclude. I am just making this 

reference to bring the attention of Parliament as well the 
Hon. Minister and the Government to an important 

matter.   

Then, there are the Provincial Councils. What are the 

boundaries of the Provincial Councils? It is not mentioned 
in the Constitution. Article 5 clearly states that the 

territory of the Republic of Sri Lanka shall consist of the 

25 Administrative Districts. First Schedule for Article 5 

very clearly states the 25 Administrative Districts. Where 
is the limits of provinces mentioned? How is it 

constituted? Is there a gazette? There is no gazette.  There 

is no Act of Parliament. I am questioning this today 

because it is a very serious issue, where even some of the 
public servants can be taken to court for actions they are 

taking without proper powers vested in them by the 

Constitution. 

Thank you, Sir.   
 

 

[தொ.த. 11.14] 
 

 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் வரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தப தறறத் றசரபர் அர்வப, 2017ஆம் 

ஆண்டுக்ரண வு தசனவுத் றட்டத்றல் இன்கந றணம் 

கடததயறன்ந உள்ரட்டயல்ள் அகச்சு, ததரது 

றர்ர ற்யம் தொரகத்து அகச்சு ஆறற்நறன் 

றறதரதுக்லடுள் லரண குய்றகன றரத்றல் ணது 

யத்துக்கபயும் தொன்கக் றயம்தைறன்வநன்.  அந் 

கறல், ரன் இங்கு தொக்றர அச தறரபர்ள் 

தரடர்தறனரண சறன றடங்கபவ தொன்கக் றயம்தை 

றன்வநன்.  

உனறவனவ அறகூடி அச ஊறர்ள் உள்ப ரடு 

இனங்கதன்யம் உனறயள்ப கண ரடுபறல் 250 

வதயக்கு ஏர் அச ஊறர் ன்ந றறத்றல் உள்ப றகனறல், 

அது இனங்கறல் 25 வதயக்கு ஏர் அச ஊறர் ன்ந 

றறத்றல் இயப்தரவும் து ரண்தைறகு சதரரர் ய 

ஜசூரற அர்ள் தொன்தை ததரது றர்ர, உள்ரட்ட 

யல்ள் அகச்சர இயந்வதரது கூநறது ணக்கு 

றகணவுக்கு யறநது. அந் கறல், ற்வதரது து 

ரட்டில் சுரர் 14 இனட்சம் அச தறரபர்ள் தறறல் 

இயந்துயரத் தரறயறநது. ணறதம், து ரட்டில் 

க்பறன் தல்வய தறச்சறகணள் லர்க்ப்தடர றகனக 

கபயும் அன்நரடம் ஊடங்ள் ரறனர அநற 

தொடிறன்நது. இவ்ரநரண றகன ன் வரன்யறநது? ன்தது 

குநறத்து ஆரய்ந்து தரர்க் வண்டிது ட்டரத் வக 

ன்தக ரன் இங்கு அரணத்துக்குக் தரண்டு 

றயம்தைறன்வநன்.  
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இந் இடத்றல் தல்வய துகநள் சரர்ந்து தன ஆபற 

தற்நறடங்ள் ரப்தடுகயும் ரம் ணறல் தரள்ப 

வண்டும். அவவம், வதரற ஆபற இயக்றன்ந 

றகனறல் அந்ப் தறள் ரத்துக்குள்பரற்ரண 

ரங்ள் அநறப்தட வண்டுதணவும் இந்ப் தறரபர் 

பறகடவ றகணத்றநன் இல்கனதணறல் அற்ரண 

ற்தரடுகப வற்தரள்ப வண்டுதணவும் சறநந்  

தொரகத்தும் இல்கனதணறல் அற்ரண சறகப 

ற்தடுத் வண்டுதணவும் வட்டுக்தரள்றன்வநன். அச 

ஊறர்ள் து கடக்த் தரகனவதசறகப தொகநற்ந 

ரலறறல் தன்தடுத்துரல் எய ரகபக்ரண வசகறன் 

வதரது 18 இனட்சம் றத்றரனங்ள் வீடிக்ப்தடுர 

அண்கறல் அச தரறற்சங் சம்வபணம் தரறறத் 

றயந்கயும் இங்கு அரணத்துக்குக் தரண்டு 

றயம்தைறன்வநன்.  

அத்துடன், து ரட்டில் றழ்தரற வதசும் க்ள் அச 

றயணங்பறல் ங்பது வககப றகநவற்நச் 

தசல்றன்நவதரது தரற எய கடர அகந்துறடுறன்ந 

சந்ர்ப்தங்ள் ரபம் ன்தக இங்கு தனயம் அநறவீர்ள். 

ணவ, அந்ந் ரட்டங்பறல் ததரதுக்ள் இனகுரத் 

ங்பது வககப றகநவற்நறக்தரள்ற்வற்ந 

கறல் தறரபர்கப அர்த்துது தொக்றரகும் 

ன்தகயும் ரன் இங்கு யேயுயத்றக்கூந றயம்தைறன்வநன்.  

அற்ரண ற்தரடுள் இல்னர இடங்பறல் அந் 

ற்தரட்கட வற்தரள்ப வண்டும். அச தறபறல் 

ஈடுதடுவரயக்கு இய தரறத் வர்ச்சற ட்டரம் ண டந் 

ரனங்பறல் தசரல்னப்தட்டுந்து. அது இன்கந றகனறல் 

ந்பவுக்குச் சரத்றரற யறநது ன்தது தற்நற எய 

றபக்த்க தப அகச்சர் அர்ள் ணது 

உகறன்வதரது ங் வண்டுதணவும் வட்டுக் 

தரள்றன்வநன்.  

வயம், இந் ரட்கடப் ததரயத்கறல் இந் இய 

தரறத் வர்ச்சறரணது அச தறரபர்யோக்கு அசறம் 

வகதன்தரல் அது தரடர்தறல் அற அக்கநதடுக் 

வண்டும் ன்தகயும்  இவ்ரநரண தரறக்தரள்க 

அதொனரக்ல் தோனரவ து ரட்டில் வசற 

ல்யேக்த்க வயம் சறநப்தரணரவும் யறக்ரவும் 

ட்டிதய்ப்த தொடியும் ன்தகயும் ரன் இங்கு யேயுயத் 

றயம்தைறன்வநன்.  

அடுத்து, றர வசர்யோக்ரண தற்நறடங்ள் தன 

இன்ணதொம் றப்தப்தடர றகனறல் உள்பண. குநறப்தர, 

ரழ்ப்தர ரட்டத்றவன சுரர் 75 தற்நறடங்யோம்  

றபறதரச்சற ரட்டத்றவன 20 தற்நறடங்யோம் தொல்கனத்லவு 

ரட்டத்றவன 48 தற்நறடங்யோம் ரப்தடுறன்நண. 

அண்கறவன இற்ரண றண்ப்தங்ள் வரப்தட்டு, 

அற்ரண ற்தரடுள் கடததற்ய யர அநறறன்வநன். 

ணவ, அகண றகவுதடுத் வண்டுதன்ய 

இச்சந்ர்ப்தத்றல் வட்டுக்தரள்றன்வநன்.  

அத்துடன், ரட்ட ற்யம் தறவச தசனங்பறயம் 

தொக்றரண தன தற்நறடங்ள் றப்தப்தடர றகனவ 

ரப்தடுறன்நண. அந் கறல், ரழ். ரட்டத்றல் 

சுரர் 60 ததரது தொரகத்து வசக உறரபர்யோக்ரண 

தற்நறடங்யோம் சுரர் 30 சறற்யெறர்யோக்ரண தற்நறடங் 

யோம் சுரர் 20 சரறயோக்ரண தற்நறடங்யோம்  ரப்தடு 

றன்நண.   

றபறதரச்சற ரட்டத்கப் ததரயத்கறல், ரற 

தரடர்தறனரண வனற அச அறதர், றட்ட உறப் 

தறப்தரபர், றர்ர உத்றவரத்ர்ள் 5, அதறறயத்ற 

இகப்தரபர்ள் 4, அச தொரகத்து உறரபர் 32 

ன்நரய தற்நறடங்ள் ரப்தடுறன்நண. தொல்கனத்லவு 

ரட்டத்றவன, இனங்க றர்ர வசகக்ரண 5 தற்நற 

டங்யோம் றட்டறடல் வசகக்ரண 7 தற்நறடங்யோம் 

தொரகத்து உறரபர் வசகறல் 64 தற்நறடங்யோம் 

சரறயோக்ரண 3 தற்நறடங்யோம் அயன தறரபர் 

வசகறல் 5 தற்நறடங்யோம் ரப்தடுறன்நண. ணவ, 

இந் தற்நறடங்கபயும் றகறல் றப்தைற்கு 

டடிக்கதடுக் வண்டுதன்யம் வட்டுக் 

தரள்றன்வநன்.  

அத்துடன், தறவச தசனங்பறல் ற்வதரது அறரறத்து 

யம் ஆபறத் வகயோக்வற்த ட்டிட சறள் 

வதரறர இல்கனதன்தரல் அற்கந றஸ்ரறக் 

வண்டியுள்பது. டக்கு ரரத்கப் ததரயத்கறல் 

டந் ரனத்றல் அங்கு தறவச தசனங்யோக்ரண தைற 

ட்டிடங்ள் தன அகக்ப்தட்டுள்பண. அற்நறல் ரரட்டு 

ண்டதங்ள் அகப்ததற்யள்பவதரறயம் அந் ண்டதங் 

யோக்குத் வகரண பதரடங்ள் ற்யம் எயே அகப்தைத் 

தரகுறள் வதரறபவு ரப்தடர றகனவ உள்பது. 

ணவ, இற்கநப் ததற்யக்தரடுப்தற்ரண டடிக்க 

கபயும் வற்தரள்ப வண்டுதணக் வட்டுக் 

தரள்றன்வநன்.  

தொக்றர ரழ். ரட்டத்கப் ததரயத்கறல், 

ஷ்டப் தகுறபரக் ரப்தடுறன்ந லவுப் தகுறயோக்குக் 

டக றறத்ம் தசல்றன்ந அச அறரரறள் தல்வய 

சறங்யோக்குள்பரறன்ந றகனறல் அர்கப ஊக்குறக்கு 

தொரவும் அர்பது வகள் யறயும் ற்வதரது 

தடுந்லவுக்கு டகள் றறத்ம் தசல்யம் அச அறரரற 

யோக்கு ங்ப்தடுறன்ந 2,000/- யதரய் வதரக்குத்துக் 

தரடுப்தணறகண 5,000/- யதரர உர்த்துரயம் வட்டுக் 

தரள்றன்வநன். அவவம் றணரலவு, அணகனத்லவு, 

ய்கலவு வதரன்ந ஷ்டப்தகுறயோக்கு டகள் றறத்ம் 

தசல்யம் அச அறரரறயோக்கு ற்வதரது ந்தரய தரடுப் 

தணவும் ங்ப்தடர றகனறல் அர்யோக்கு ரரந்ம் 

குகநந்தட்சம்  3,000/-  யதரய் தரடுப்தணகரது 

ங்குற்கு  டடிக்க டுத்து அர்யோக்கு உவும் 

தடியும், அச அறரரறள் இவ்ரநரண ஷ்டப்தகுறபறல் 

சறநறது ரனரது ங்பது டககப வற்தரள்பக்சுடி 

கறல் ற்தரடுகப வற்தரள்யோம்தடியும் தௌ 

அகச்சர் அர்கபக் வட்டுக்தரள்றன்வநன்.  

அத்துடன், ற்தணவ சறன ற்தரடுள் இயந்கப் 

வதரன்ய, ரடபரற ரலறறல் றர வசகரபர், ததரயபர 

ர அதறறயத்ற உத்றவரத்ர், றசர அதறறயத்ற 

ஆரய்ச்சறரபர், சதொர்த்ற உத்றவரத்ர், ததண் சுரர 

அறரரற வதரன்வநரர் எவ இடத்றல் - எவ கூகறன்லழ் 

இயந்து வசகரற்நத்க் கறல் றர தசனங்கப 

அகப்தற்கும் டடிக்க டுக் வண்டும்.  

அவவம், ரடபரற ரலறறல் ற்வதரது 2010ஆம் 

ஆண்டு க ணறப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ததரது க்பது 

தறநப்தை, இநப்தை ற்யம் றயச் சரன்நறழ்ள் வதரன்ந 

அகணத்துத் வுகபயும் அன்நரடம் றணறப்தடுத்து 

ற்கும் டடிக்ககப தொன்தணடுக்குரய வட்டுக் 

தரள்றன்வநன்.  

1345 1346 

[රු ඩේරස ගේහනන්දහ  භවතහ] 
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இனங்கறன் தரறள் தரடர்தரண அடிப்தகடச் சட்டம் 

அசறனகப்தறன் IVஆது அத்றரத்றல் ப்தட்டுள்பது. 

அறல் உள்படக்ப்தட்டுள்ப ற்தரடுள் 13ஆம், ற்யம் 

16ஆம் அசறனகப்தை சலர்றயத்ங்பரல் றயத்ப் 

தட்டுள்பண. இந் அத்றரத்றல் தரற உரறகக்கு 

தொன்தரறக ங்ப்தட்டுள்பதன்தகயும் அன் தறரம் 

சறங்ப தரறயும் றழ் தரறயும் இனங்கறல் அசய 

தரறபரல் வண்டுதன்யம் அசறனகப்தறன் 13ஆது 

சலர்றயத்த்ரல் றயத்ப்தட்டரநரண 18(1) ற்யம் 18(2) 

ஆம் உயப்தைகள் கூயறன்நண.  
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தௌ உயப்தறணர் அர்வப, உங்யோகட உகக 

தொடித்துக்தரள்ப வண்டும். Balance இயந்ரல் அக 

லங்ள் table தண்ணுங்ள்!  
 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் வரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற. றகுற உகக *யன்சரட்டில் தறற்ரச் 

சர்ப்தறக்றன்வநன்.   
 

වභළමේවය මත තබන ද කථළම  ිතිරි මකො ව: 
சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 
 

இனங்கறன் வசற தரறள் சறங்பதொம் றய்ம் ஆல் 

வண்டுதன்யம் (19 ஆம் உயப்தைக), சறங்பதொம் றய்ம் 

இனங்க தொய்றயம் றயர தரறபர இயத்ல் 

வண்டுதன்யம் (அசறனகப்தறற்ரண 16து றயத்த்ரல் 

றயத்ப்தட்டரநரண - 22(1) ஆம் உயப்தைக), டக்கு 

ரரதொம் றக்கு ரரதொம் றர்ந் இனங்கறன் ல்னர 

ரரங்பறயம் சறங்பம் றயர தரறர இயத்ல் 

வண்டும் ன்ததுடன் ததரதுப் தறவடுகபப் வதற 

யற்ர தறங் றயணங்பறணரல் தன்தடுத்ப்தட 

வண்டும் ன்யம் (அசறனகப்தறற்ரண 16து றயத்த்ரல் 

றயத்ப்தட்டரநரண 22(1)ஆம் உயப்தைக) கூநப்தட்டியக் 

றன்நது. ஆறன் உற அசரங் அறதரறன் தறரறதரன்கந 

உள்படக்கும் கூய ணதும் சணத்தரக சறங்ப அல்னது றழ் 

தரறரரறரண சறயதரன்க சணத்தரக ன்ண றறர 

சரத்கக் தரண்டுள்பவர, அகணக் யத்றற்தரண்டு 

சறங்பம், றழ் ஆற இண்டு தரறயோம், அல்னது அத்க 

இடப்தப்தை அகந்றயக்க்கூடிரண ரரத்றல் றயர 

தரறரப் தன்தடுத்ப்தடும் தரற றர்ந் எய தரறக 

அத்க இடப்தப்தைக்ரண றயர தரறரப் தன்தடுத் 

துற்கு ஜணரறதற தறக்னரம் ன்யம் அசறனகப்தறற்ரண 

16து றயத்ச்சட்டத்றன் 22(1)ஆம் உயப்தைக கூயறன்நது. 

இன் றறத்ம் 29 தறரறவுள் இய தரற தறவச தசனப் 

தறரறவுபர ர்த்ரணறறல் ற்தணவ தறசுரறக்ப்தட்டியந் 

றகனறல், அன் தறன்ணர் 72 தறரறவுள் இயதரற தறவச 

தசனப் தறரறவுபர அகடரபம் ரப்தட்டுள்பண ன்யம் 

ர்த்ரணறறல் தறசுரறக்ப்தட்டியந்து. இந் 72 தறரறவுபறல் 41 

தறரறவுள் தசற்தட தறடணப்தடுத்ப்தட்டுள்ப றகனறல் ஞ்சற 

31 தறரறவுள் தறடணப்தடுத்ப்தட றர்றக்ப்தட்டுள்பண 

ன்தகயும் இந்ச் சகதறன் அரணத்றற்குக் தரண்டு 

றயம்தைறன்வநன். 

இந் இய தரற அதொனரக்ம் தரடர்தறல் இதுக 23 சுற்ந 

நறக்கள் தபறறடப்தட்டும் அன் தசற்தரடுள் இன்ணதொம் 

து க்யோக்குப் தனன் ர றகனறவனவ இயக்றன்நண 

ன்தகயும் ரன் இங்கு குநறப்தறட றயம்தைறன்வநன். ணவ, 

இந் ற்தரடுபறன் தறரம் தசற்தரடுகப தொன்தணடுத்து, 

தரற ரரப் தரறக்ப்தடுறன்ந து க்பறன் வக 

கபப் தர்த்ற தசய்ற்கு உரற டடிக்க டுக் 

வண்டுதண ரன் லண்டும் யேயுயத் றயம்தைறன்வநன். 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මීශ ට, රු සිඩ්නි ජඹයත්න භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

4යි. 
 

 

[ප.බහ. 11.22] 

 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

රු නිගඹෝජය  බහඳතිතුභනි, සගේල ටයුතු 
අභහතයහාලගේත්, යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ 

අභහතයහාලගේත් ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධගඹන් විහදඹ ඳළළත්ගන 
ගම් අසථහගේදී භභ න්ගතෝ ගනහ,  ගභය අඹ ළඹ භන්න්  
ගම් අභහතයහාල වහ ගරොවේ මුදරවී  ගන් ය  තිඇතභ ළන.  ගම් 

අභහතයහාල ගදභ අඳ විලසහ යන විධිඹට ගඵොගවොභ 
ඒහඵේධ,  භඵය ඹන අභහතයහාල ගදවී. ගභය අඹ ළඹ 
ගල්නඹ භන්න්   ඉතිවහගේ දහත් නළති විධිඹට  ''ගේහ 

පිඹස'' දහවට මුදල් ගන් ය තිගඵනහ භහ දළවීහ. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අභළතිතුභහටත්, මුදල් ඇභතිතුභහටත් ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් භහ සතුතින්ත ගනහ. මුළු දියින පුයහ ''ගේහ 

පිඹස'' දහවට  ගම් අඹ ළඹ ගල්නඹ භකන් මුදල් ගන් ය 
තිගඵනහ.  

ගඳොගශොන්නරු දිසත්රිවීගේ  ඳරිඳහරන  ාම්ර්ණඹවී දවහ 
රු සගේල  ටයුතු  අභහතයතුභහ  රවී ඳවගශොස දහව 
මුදරවී ගන් ය  තිගඵනහ. ගම් ගනගොට  විලහර අා 

ම්පර්ණ ඳරිඳහරන ාම්ර්ණඹවී  ගඳොගශොන්නරු  දිසත්රිවීගේ 
ඉදි ගමින් ඳතිනහ. ගම් ගනගොට  යහජය නිරධහරින්ගේ 
සහධීනත්ඹ ආයවීහ  න විධිගේ  ළඩ පිළිගශවී න යජඹ 

ආයම්බ ය තිගඵන  ඵ විගලේගඹන් වන් යන්නට ඕනෆ.  
න යජඹ ගොමින් බහ ඇති කිරීභ  තුළින්  ඳරිඳහරන 
නිරධහරින්ට තභන්ගේ සහධීනත්ඹ ආයවීහ ය ගන ළඩ 
යන්නට පුළුන්  විධිගේ ළඩ පිළිගශවී ආයම්බ ය තිගඵන 

ඵ වන් යන්නට  ඕනෆ.  

ගඳොගශොන්නරු දිසත්රිවීඹ තුශ ඳරිඳහරන ටයුතු  ළන  
එගේ  නළත්නම්  ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රුන්ගේ  තිගඵන පුයේඳහඩු  
ළන කිඹන්නට ඕනෆ.   ගඳො ගශොන්නරු දිසත්රිවීගේ ප්රහගේශීඹ 

ගල්ම්  හර්ඹහර වතවී තිගඵනහ.  ගම් ප්රහගේශීඹ ගල්ම් 
හර්ඹහර වගතන්  ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රු තුන් ගදගනවේගේ 
පුයේඳහඩු තිගඵනහ. දළනට එහි ප්රහ ගේශීඹ ගල්ම්යඹහ වළටිඹට 
ටයුතු යන්ගන්, ප්රහ ගේශීඹ ගල්ම්, වහය ප්රහ ගේශීඹ 

ගල්ම්රු ලගඹන් හිටපු අඹ. එභ නිහ ගම් ගරොවේ ප්රලසනඹවී. 
භගේ භළදිරිකරිඹ ආනගේ  භහ වඹවී තිසගේ  ප්රහ ගේශීඹ ගල්ම් 
ගගනවී නළවළ. අගේ ප්රගේලගේ ඳරිඳහරනඹ, ාර්ධන ටයුතු 

ඇණ හිට තිගඵනහ.   

විගලේගඹන් ගඳොගශොන්නරු අනුයහධපුයඹ හගේ පිටිය 
ඳළතිර  ගම් ඳරිඳහරන ටයුතු ගනඹහගම්දී  ප්රහ ගේශීඹ ගල්ම් 
විගලේයි.  නමුත් අද අගේ ප්රහ ගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරර 
ළඩටයුතු ගඵොගවෝ අඩඳණ ගරහ තිගඵනහ. භළදිරිකරිඹ 

ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරගේ ළඩඵරන ප්රහ ගේශීඹ 
ගල්ම්රිඹවී ඉන්නහ. තිඹට  ඳළඹ ගදයි ළඩ යන්ගන්. 
ඵදහදහ දසරට ඳසරු  ගදට එනහ; ඳසරු  වතයට  ඹනහ. 

ඳරිඳහරන ටයුතු ම්පර්ණගඹන්භ ඇණහිටරහ  තිගඵන්ගන්. රු 
ඇභතිතුභහ ගම් ළන උනන්දු ගනහ.   භභ ගල්ම්තුභහට  දළනුම් 
දුන්නහ. අභහතයහාලඹ දළනුත් ය තිගඵනහ. ගම් හයණඹට 

ඩිනමින් විඳුභවී ඕනෆ.  භවජනතහ  ඵදහදහ දසරට ප්රහ ගේශීඹ  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගල්ම් හර්ඹහරඹට ආහභ හභහනය  භවජන හර්ඹඹවී ය 
න්නට ඵළවළ. ඒ ගඵොගවොභ නය තත්ත්ඹවී. ගම් ප්රගේලර 
හගේ  ගනොගයි. ජනඳද  ඉඩම් තිගඵන ප්රගේලර ඉඩම්රට 

ඵරඳෛ රඵහ ළනීභ, ඔේපු රඵහ ළනීභ  ආදී ගම් සිඹලු ගේල් 
ප්රහ ගේශීඹ  ගල්ම් හර්ඹහර භන්න් යන්ගන්.  එතගොට අගේ 
ගම් ටයුතු තනියභ බි ළටිරහ. එභ නිහ ගම්හට විඳුභවී 

අලය ගනහ. එභ නිහ  රු ඇභතිතුභන්රහ ගදඳශගන්භ භහ  
ඉල්රනහ- විගලේගඹන්  සගේල ටයුතු  අභහතය, රු ජිය 
අගබ්ර්ධන භළතිතුභහගන්- ගම් ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රුන් 

ඉවීභන ට ඳත් යන ගර.    

අගනවී හයණඹ, ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරර ටයුතු 
ළන ඳසු විඳයභවී යන්න. අද ඒහගේ ඳරිඳහරනඹ වරිඹහහය 

සිදු ගන්ගන් නළවළ. ඒහගේ ඳරිඳහරනඹ බි ළටුණහභ, ඉන්න 
නිරධහරින් අතින් ඳහ භවය ගේරහට එභ ළඩ ටයුතු 
වරිඹහහය සිදු ගන්ගන් නළවළ.   අපි ඉතහභ අඳවසුතහට ඳත් 
ගන ගභළනි  ටයුතු යහියඹවී අගේ ප්රගේලර සිදු ගනහ. එභ 

නිහ භභ රු ඇභතිරුන් ගදගඳොශගන්භ ඉල්රහ සිටිනහ, ගම් 
ළන ළඩි අධහනඹවී ඇති  ටයුතු යන්නඹ කිඹහ. ථහ ශ 
යුතු රුණහ  ගඵොගවොභ  තිබුණත්, භට රළඇත තිගඵන හරඹ 

ගඵොගවොභ සීමිතයි. ගඵොගවොභ සතුතියි, රු නිගඹෝජය 
බහඳතිතුභනි.  
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
     தப சறநலன் அர்ள், உங்யோக்கு 6 றறடங்ள். 

[தொ.த. 11.27] 

 

ගු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தப தறறத் றசரபர் அர்வப, இன்கந 

கனப்தைக்குள் உகரற்யற்கு தொன், ரகப றணம் 

றயக்றன்ந றர்பறன் றயரள் தற்நற எய தறக 

வற்தரள்ப றயம்தைறன்வநன்.  

றர்பறன் ரழ்றல் 'ரவீர் ரள்' எய தைணற ரள்! 

றறணத்றன் இயப்தைக்ரத் து இன்தறக ஈம் தசய் 

உன்ணரணர்கபத் து தஞ்சத்றன் றகணரனத்றல் 

றர்ள் றகணவுகூயம் ரள்! றர் றனம் சுந்ற 

ரம்தரண்டு ய்ச்சறதரள்யோம் த்ரண ரள்! றர் 

ண்றன் றடிறற்ரவும் றர் றடுகனக்ரவும் து 

இன்தறக ஈம்தசய் ம்றணற வீர்கபத் றர் ம் 

இக் வரறல்பறல் ம் தஞ்சுயறப் தசறக்கும் றயரள்! 

து உன்ணரண உறயக்கும் வனரத் து வசத்றன் 

றடுகனக அறயுன்ணர வசறத்து அந் உரற 

இனட்சறத்றற்ரச் சரகத் ய்றக்தரண்ட ரவீர்கபத் 

றர்ள் வதரற்நற ங்கும் ன்ணரள்! றர் றனம் 

றடுகன ததற்ய றழ் க்ள் சுந்றரத் ன்ரணத்துடன் 

ரவண்டுதன்ந சத்ற இனட்சறத்றற்ர டிந் து 

ன்ரண வீர்கபத் றர்ள் ம் தஞ்சப் தசுகறவன 

றயத்றக்தரள்யோம் வசற ரள்! ஆறரறம் அக்றணறப் 

தந்துபர, ரறட்சத்றங்பர ரறந்து, து றடுகன 

ரகண அகுதடுத்ற அனங்ரறத்துறற்கும் து சுந்றச் 

சறற்தறகப றகணவுகூயம் தைணறரள்! இந் உனத்கத் 

துநந்து, இபகறன் இணறகரண உர்வுகபத் துநந்து , 

சரர ரழ்றன் சனற்கநயும் துநந்து , றழ் 

க்யோக்ரவும் அர்பறன் உறர்ரழ்வுக்ரவும் து 

உன்ணரண உறர்கப உந்பறத் உத்ர்யோக்குத் 

றர்ள் சறந்ரழ்த்ற க்ம் தசயத்தும் ரள்! சுன 

இன்தங்கபத் துநந்து, ததரதுன இனட்சறத்றற்ரப் 

வதரரடி ரழ்ந்து, அந்ச் சத்ற இனட்சறத்துக்ரச் 

சரகத் ய்ற உத்ர்கபத் றர்ள் றகணவுகூயம் 

தைணறரள்!  

றடுகன ன்தது ரழ்றன் அறயுர்ந் றய்றம். அந் 

றய்றத்க இனட்சறர ரறத்து, அற்ர ரழ்ந்து, 

வதரரடி, அற்ரவ டிந் து ரவீர்ள் த்ரண 

ணறப் தறநறள். அர்பது ரழ்வும் னரயம் து வீ 

றடுகனக் ரறத்றன் உறர் ரறள். து ரவீர்பறன் 

வீம் தசநறந் வதரரட்ட ரழ்கயும் அர்பது எப்தற்ந 

றரங்கபயும் அற்தைரண அர்ப்தறப்தைகபயும் 

தஞ்சறல் றயத்ற றகணவுகூயம் இத்றயரள் றர்பறன் 

னரற்நறல் தைணறரள்! 

லங்ர றகணவுபர ம்வரடு என்நறக்னந்துறட்ட 

உர்வுபர ரனத்ரல் சரரது ன்யம் ம்தொள் உறர் 

ரய்ம் இம்ரவீர்கபக் தௌறப்தறல் றர் ரம் 

ததயக தரள்றநது. ரவீர் றகணர ஈகச்சுடக 

ற்யம்ததரய்து  ரறயும் அந்ச் சுடரறல், அந்த் ல ரக்குபறன் 

அதர் டணத்றல், அந் அற்தைரண தடித்றல், றர்ள் 

ங்யோக்ர ஈம்தைரறந் தறள்கபபறன் ரறசணத்கக் 

ரண்றநரர்ள். அக்றணறரப் தறரசறத்தடி ஆறரறம் 

ணற லதங்ள் தயப்தை றவதரன எபறரட்டி றரட்டிச் 

தசல்யம் எய அறசக்ரட்சற எவ்தரய றர் ணத்றக 

றயம் றடீதணத் வரன்நற கநயும். 

ரணறடத்றன் றடுகனக்ர ரததயம் றரங்ள் 

தைரறந் னரற்யப் ததயக தரண்டர்ள் ரவீர்ள்! 

ரவீர்கபப் தைணறர்பரவ றர்ள் தௌறக் 

றநரர்ள். ரய்ரட்டின் றடுகனதன்ந ததரதுகரண 

தற்யர்ரல் ஈர்க்ப்தடும் அர்ள் து ணறகரண 

தற்யக்கபயும் தரச உநவுகபயும் துநந்துறடுறநரர்ள். 

சுரழ்றன் சுவதரங்கபக் கறட்டுப் ததரது ரழ்றன் 

அறயுர் றய்றத்கத் ய்றக்தரள்றநரர்ள். அந்ப் 

ததரதுரண இனட்சறத்றற்ரத் து தசரந் ரழ்கயும் 

அர்ப்தறத்ர்ள்.  இது எய தைணறரண துநநரகும். 

இந்ப் தைணறத் துநநத்றற்கு இனக்ர றபங்கும் 

ரவீர்கபத் றர்ள் தைணறர்பரவ தசறக்றநரர்ள். 

றர்பறன் வீ சுந்ற னரய இந் ரவீர்பறன் 

இத்த்ரல் ய்ப்தட்டியக்றநது. இர்பது இநப்தைக்ள் 

அர்த்ற்ந இப்தைக்ள் அல்ன.  இந் வீர்பறன் சரவுள் 

து சரறத்றத்கவ இக்கும் உந்துசக்றர, றர் 

வதரரட்டத்றன் உறர்தோச்சர, றர்பறன் உயறக்கு 

உத்வபறக்கும் ஊக்கு சக்றர அகந்துறட்டண. இந் 

ரவீர்ள் ரனத்ரல் சரர சறஞ்சலறள்! சுந்றச் 

சறற்தறள்! து ண்றவன எய ரததயம் றடுகன 

ய்ச்சறக்கு றத்றட்டுச்தசன்ந வீ நர்ள்! து இணத்றன் 

சுந்றத்றற்ர, தரதுரப்தைக்ரத் து இன்தறக 

அர்ப்தறத்துள்ப இந் த்ரண றரறள் ரனரரனர 

து இக் வரறயேல் தசறக்ப்தட வண்டிர்ள். 

எய றடுகன வீன் சரர ரழ்க்கக ரய்ம் எய 

சரர ணறப்தறநறல்ன. அன் ஏர் இனட்சறரற; ஏர் 

உரற இனட்சறத்றற்ர ரழ்தன். ற்நர்பறன் 

றடிவுக்ர, றவரசணத்றற்ர ரழ்தன்.  சுனற்ந, 

தற்நற்ந அணது ரழ்க்க உன்ணரணது; அர்த்ம் றக்து. 
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சுந்றம் ன்ந உன்ண இனட்சறத்றற்ர அன் ணது 

உறகயும் அர்ப்தறக்த் துறறநரன். ணவ, றடுகன 

வீர்ள் அதர்ரண ணறப்தறநறள்! அசரரரண 

தறநறள்! 

எய றடுகன வீணறன் சரவு சரர  றழ்ல்ன. 

அந்ச் சரவு எய சரறத்ற றழ்வு.  ஏர் உன்ண இனட்சறம் 

உறர்ததயம் அற்தைரண றழ்வு. உண்கறல் எய றடுகன 

வீன் சரறல்கன. அணது உறர இங்ற ந் இனட்சற 

தயப்தை ன்யவ அகந்துறடுறல்கன. அந் இனட்சற 

தயப்தை எய னரற்யச் சக்றர ற்நர்கபப் 

தற்நறக்தரள்றநது. ஏர் இணத்றன் வசற ஆன்ரகத் ட்டி 

ய்ப்தறறடுறநது.  

இயம்கததரத் இனட்சற உயறயுடன், கயும் 

ரங்கும் இத்துடன், சரவுக்கு அஞ்சர வீத்துடன் சரகத் 

ய்றர்ள்ரன் இந் ரவீர்ள். இர்யோக்ர இந் 

ண்றவன அம்தரகந ரட்டத்றல் ஞ்சறகுடிச்சரய ரவீர் 

துறயம் இல்னம்; ட்டக்பப்தை ரட்டத்றவன க, 

ரண்டிடி, ரடி, ல்னடி துறயம் இல்னங்ள்; 

றயவரகன ரட்டத்றல் ஆனங்குபம், ததரறகுபம், 

றர ணம், உப்தரய துறயம் இல்னங்ள்; தொல்கனத்லவு 

ரட்டத்றல் தொள்பறகப, தொள்பறரய்க்ரல், ன்ணற 

றபரங்குபம், ஆனங்குபம், அபம்தறல், வறதைம், ட்டுரல், 

ந்றக்டல், னரய, ஜலன்தொரம், டடிதொரம் துறயம் 

இல்னங்ள்; வுணறர ரட்டத்றல் ஈச்சங்குபம் துறயம் 

இல்னம்; ன்ணரர் ரட்டத்றல் ஆட்ரட்டிதபற, 

தண்டிறரறச்சரன் துறயம் இல்னங்ள்; றபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் ணதைம், வரறல், தொங்ரறல் துறயம் 

இல்னங்ள்; ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் வரப்தரய், 

தரடிரம், உடுத்துகந, சரட்டி, றக்ம், ல்னங்குபம் 

ரவீர் துறயம் இல்னங்ள் ஆறண இன்யம் ம்க்யோ 

கட க்த்துக்குரற இடங்பர இயக்றன்நண. இந் 

இடங்பறல் க்ள் ங்யோகட க்ங்கபச் தசயத் 

வும் அந் ரவீர்கப றகணவுகூவும் ற தொக்றரண 

ரள் இந் ரவீர் ரபரகும்.    

இந்ப் தறக தொன்கத்து, ணக்குப் வதசுற்கு 

அதறபறத்கக்கு ன்நற கூநற , றகடததயறவநன். 
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Susantha Punchinilame.  

You have 11 minutes.   

 
[ප.බහ. 11.32] 

 

ගු  සුවන්ත ුනවිකනිමේ මශතළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 
කෂමනළකරණ නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனவ - ததரது றர்ர ற்யம் 

தொரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
Sir, from my eleven minutes,  I will give three or four 

minutes to the Hon. Minister. 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට ගභභ අසථහ රඵහ දීභ 
පිළිඵ භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගනහ. විගලේගඹන්භ යහජය 
ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයහාලඹ ඹටගත් තිගඵන එවී 

ආඹතනඹවී තභයි, විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු. යහජය 
ගේයින් අවුරුදු ණනහවී යට ගනුගන් එගවභ නළත්නම් 
ජනතහ ගනුගන් ඹුයරහ-ඹුයරහ විශ්රහභ කඹහට ඳසු ඒ අඹට 

විශ්රහභ ළටුඳ ස ය ළනීභට තිගඵන ආඹතනඹ තභයි, විශ්රහභ 

ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු. අපි විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු 
නවීයණඹ යරහ, ගනොගඹවී ඳවසුම් රඵහ දුන්නහ.  

අගේ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්, තභ ගේඹ අවුරුදු 
ණනහවී ජනතහ ගනුගන් ළඳ ය විශ්රහභ ඹන යහජය 

ගේඹන්ට ඔවුන්ගේ විශ්රහභ ළටුඳ හ ළනීගම්දී  
යදයඹකින් ගතොය, යසතිඹහදුකින් ගතොය සිදු ය ළනීභට 
අසථහ රඵහ දීභයි. එගේ ප්රලසනඹකින් ගතොය තභ විශ්රහභ ළටුඳ 

ස ය ත්තහයින් ඳසු ඔවුන්ට නිදවගේ තභන්ගේ ද දරුන් 
එවී ඉන්න, එගවභ නළත්නම් එම් විශ්රහභ ළටුඳ උඳගඹෝගී 
යගන එභ දරුන්ගේ භාරයඹවී ළනි ටයුත්තවී සිදු 

යන්න, නළත්නම් දරුගවේට නිවී තනහ දීභවී ළනි 
ටයුත්තවී සිදු කිරීභට පුළුන් ගනහ. එගවභ නළත්නම් ණඹවී 
ගරහ තිගඵනහ නම් ඒහ නියවුල් ය න්ගතෝගඹන් ඉන්න 

පුළුන් ගනහ.  

අගේ අභහතයහාලගේ තිගඵන එ අාඹවී තභයි, ඹව ඳහරනඹ 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ. අගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් තිගඵන ආඹතන 
ත්තහභ, ඳසුකඹ හරගේ ළඩිගඹන්භ විගේචනඹට රවී වී 

තිබුග , විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුයි. ගභගේ විශ්රහභ ළටුේ 
ගදඳහර්තගම්න්තුට එල්ර ගන විගේචන ගභොනහද කිඹහ අපි 
ඵළලුහ. ගභොද, හරඹවී ගවොඳින් ක්රිඹහත්භ ගරහ ඊට ඳසු 

නයවී අවන්න ගනගොට, එහි ගන්ගන් ගභොවීද කිඹන එ 
ළන අපි ඵරන්න ඕනෆ. එගේ රළබුණු ඳළමිණිලි අනු අගේ රු 
ඇභතිතුභහත්, ගල්ම්තුභහත් ශ දී ද එභ ගදඳහර්තගම්න්තුට 

කහින් ඒ පිළිඵ විභර්ලනඹවී සිදු ශහ. ඳත්තයර ඳහ ඳශ වුණු  
භවජනතහගේ ඳළමිණිලි යහියඹවී භටත් රළඇත තිගඵනහ. භට 
ගඳෞේලි භළදිවත් වී ඒහ වින්න සිදු වුණහ. ගභතළනදී 

එගවභ ගන්න ඵළවළ. ගභොද, අලුත් ක්රභගේදඹ අනු විශ්රහභ ඹන 
හරඹ ආහභ, විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුට ඹන්න අලය 

නළවළ. Online ක්රභඹවී වයවහ තභයි ඒ අඹගේ විශ්රහභ ළටුේ ස 
ය ළනීගම් ගතොයතුරු ඉදිරිඳත් ශ යුත්ගත්. එගේ ඉදිරිඳත් 
යන ගතොයතුරු අනු තභයි අගේ ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ඒ අඹට 

අලය ටයුතු සිදු ය ගදන්ගන්. නමුත් එගේ සිදු කිරීගම්දී, එහි 
ඹම් යදවී සිදු ගරහ තිබුගණොත් එභ යද නිළයදි ය ළනීභට 
අවුරුදු ණනහවී ත වී තිගඵන ඵ ගොඹහ ඵරනගොට අඳට 

ගඳනී කඹහ. භවය අසථහරදී එගේ ඹම් අතඳසුවීභවී ගරහ 
තිබුණු විශ්රහභ කඹ නිරධහරිඹහ ජීත් සිටිඹදී  විශ්රහභ ළටුඳ ස 
ය න්න ඵළරි ගරහ තිබුණහ. ඔහගේ බිරි තභයි විශ්රහභ ළටුඳ 
අයගන තිබුග . ගභළනි සිදුවීම් එවී, ගදවී ගනොගයි ගරහ 

තිගඵන්ගන්. විලහර පිරිට එගේ සිදු ගරහ තිගඵනහ.  

ඊට අභතය, තභ විශ්රහභ ළටුඳ න්න ඵළරි වුණු පිරිස 
ඉන්නහ. ඒහගඹන් භවය ඒහ අපි භළදිවත් ගරහ අයගන 

දුන්නහභ, එම් ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ගොට්ාහර නිරධහරින් අහ 
තිබුණහ, "ගම් ය ත්ගත් ගොගවොභද? කිේගේ හටද?" කිඹහ. 
ඊට ඳසු එභ පුේරයින් අපිට කිඹරහයි ගම් ගේල් සිදු ය 

ත්ගත් කිඹහ ඔවුන්ට කිඹහ තිබුණහ. ගඳශවී අඹ ඒට ගවො 
කිඹනහ. නමුත් භවය අඹ ඒට නයත් කිඹනහ. ඒ අඹගන් 
එභ ටයුතු ය න්න ඵළරි වුණහට, අඳ වයවහ එගේ ය 

ත්තහටයි, එගවභ කිඹන්ගන්.  රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ 
ගම්හ නම් ලගඹන් එකින් එ-එකින් එ කිඹන්න ඹන්ගන් 
නළවළ. භභ ගම් සිඹලු ගේල් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ 

වහ වභළගත* යනහ. භභ ගම් කිඹපු වළභ හයණහටභ 
අදහශ ගතොයතුරු ගභතළන තිගඵනහ.  
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————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

භභ ගභගවභ කිඹන්ගන් ඇයි? අගේ යගට් රවී ායහත 
ජනතහවී යහජය ගේගේ ඉන්නහ.  

ගම් යගට් ඉන්න මිනිසසු 15ගදගනවේගන් එවීගගනවී යහජය 

ගේගඹවී කිඹරහ අපි කිඹනහ. ඕනෆභ යහජය ගේගඹවී 
අවුරුදු ණනහවී පුයහභ තභන්ගේ ගේඹ යට ගනුගන්, 
තභන්ගේ ගදඳහර්තගම්න්තු ගනුගන්, භව ජනතහ ගනුගන් 

ළඳ යනහ. ගඵොගවෝ යහජය ගේගඹෝ ඉතහ අභහරුගන් තභයි 
තභන්ගේ හර්ඹ ඳහ යගන ඹන්ගන්. ඳහන්දයභ යහජහරිඹට 
එනහ, ස ගරහ ගදය ඹනහ. තභන්ගේ දු දරුන් එවී 

ඉන්න තිගඵන හරඹ ගොඩවී අඩුයි. ගනොගඹවී ප්රලසන තිඹහගන 
තභයි ගම් නිරධහරින් යහජහරි යන්ගන්. ඒ අඹ අතය, භව 
ජනතහට රකිගයන විධිඹට තභන්ගේ ප්රලසන ඒ ජනතහ පිට 

ඳටන යහජය ගේඹන් සුළු ගොටවේත් ඉන්නහ. 

ඒ නිහ ගම් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් යන ගල්න ටි 
ම්ඵන්ධගඹන් අගේ රු ඇභතිතුභහත්, ගල්ම්තුභහත්, ගොඹහ 
ඵරහ ටයුතු යනහ නම් භභ ළභළතියි. ගභොද, එතගොට අඳට 

දළනන්න පුළුන්, විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ අඩු ඳහඩු 
සිේධ ගන්ගන් වේභන නිරධහරිඹහ අතින්ද; අඩු ඳහඩු ගරහ තිගඵන 
නිරධහරින් වුද; එගවභ ගන්ගන් අගේ ඉන්න නිරධහරින්ගේ 

ායහගේ අඩුවී නිහද; එගවභත් නළත්නම්, නිරධහරින් 
අහර්ඹවීභ නිහද කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගොඹහ ඵරහ 
හර්ඹවීභ ළඩ යන්න පුළුන් විධිඹට ඒ නිරධහරින් ගඹොමු 

යන්න පුළුන්. එගවභ නළත්නම්, හර්ඹවීභ ළඩ යන්න 
පුළුන් අඹට වගඹෝඹ රඵහ දීරහ ටයුතු යන්න කිඹන 
ඉල්කරභ යන්න ඕනෆ.  

භට හරඹ රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගමින්,  
ලින් භභ වන් ශ  රුණුරට අදහශ ගම් ගල්න වළන්හඩ් 

හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ වභළගත* යනහ.  ඒ හගේභ  

භහගේ ථහගේ  ඉතිරි ගොටත් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුළු කිරීභ 

වහ  වභළගත** යමින් භගේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ.   
 

**වභළමේවය මත තබන ද කථළම  ි තිරි මකො ව: 
**சதரதேடத்றல் கக்ப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

**Rest of the speech tabled: 

අද ෆභ 15 ගදගනවේගන්භ එවී අගඹවී යහජය ගේගඹවී කිඹරහ 

කිඹනහ. යහජය ගේඹහ විතයවී ගනොගයි - ගභොන ගේඹහත් ළඩ 

යන්ගන් ඔහ ගභගවඹන ආහයඹටයි; ඔහට ආයවීණඹ ළරගන 
තයභටයි. යහජය ගේගඹෝ ඵහතයඹවී නය නළවළ. යහජය ගේඹන් අතරින් 

සිඹඹට 94වී ඉන්ගන් විධහඹ ගනොන ගශ්රේණිර අඹයි. ගම් අඹගේ 

දුර්රභවී, උදහසීනභවී, ළරැේදවී තිගඵනහ නම්, ඒ පිළිඵ  කිඹන්න 

ඕනෆ අදහශ අභහතයහාල ගල්ම්යඹහ ගවෝ ආඹතන ප්රධහනිඹහයි. ඒ වහ 

ආඹතන ාග්රවගඹනුත්, චක්රගල්ලිනුත් ඕනෆ තයම් නීතිභඹ ප්රතිඳහදන ස 

යර තිගඵනහ. ළටලු තිගඵන්ගන් අභහතයහාල ගල්ම්රු ව ආඹතන 

ප්රධහනීන් ඒහ ක්රිඹහත්භ ගනොකිරීභයි. ඒහ එගවභ ගනොගනහ නම්, ඊශ  
ම්භ එන්ගන් ජනහධිඳති ගල්ම්තුභහටයි. 

2000 අගප්රේල් 17ළනිදහ විශ්රහභ කඹ ගුරුතුමිඹගේ ගඳෞේලි 

ලිපිගොනු ගොශම රහඳ අධයහඳන හර්ඹහරඹ අසථහනත කිරීභවී ළන 

ප්රිත්තිඹවී 2016.06.27 දියින ඳත්තගර් තිබුණහ. ඊට අදහශ පුත්ඳත් 

හර්තහ භභ දළනටභත් බහත ය තිගඵනහ.  

ගොශම රහඳගේ ඉාග්රීසි පුහණු ගුරුරිඹ වළටිඹට ළඩ යපු S.F.M. 
අයිඩෲස කිඹන ගුරුතුමිඹගේ ගඳන්න් එ වදහන්න තභත් ඵළරි ගරහ 

තිගඵනහ. ඳසු කඹ 24ළනිදහ ගොශම රහඳ අධයවීගන් ඇහහභ ඔහ 

කිඹනහ, "අදහශ ලිපිගොනු ග්රීන්ඳහත්ර රහඳ අධයහඳන 

ගදඳහර්තගම්න්තුට ඹළේහ"ඹ කිඹරහ. ඳශහත් අධයහඳන ගදඳහර්තගම්න්තුගන් 

කිඹනහ, "එවහට ආගේ නළවළ" කිඹරහ. රහඳ අධයවීයඹහ ඒ ලිපිගොනු 

ඹළේගේ ගොවහටද කිඹරහ ඔහ දන්ගන් නළති වුණහට, විශ්රහභ ළටුේ 
ගදඳහර්තගම්න්තුටයි ඒ එරහ තිගඵන්ගන්. එපු එගත් අඩු ඳහඩු තිබිරහ ඒ 

ලිපිගොනු ආගඹත් ගොශම රහඳ අධයහඳන හර්ඹහරඹට ඹරහ තිගඵනහ. 

ඒ තභත් නිළයදි ය එරහ නළවළ. ගම් භතවී ගශත් ගභොන 

අභහතයහාලඹවී නිගඹෝජනඹ ශත් භවය යහජය නිරධහරින්ගේ ගරුහගේ 

තයභ කිඹන්නයි. ඒ ගුරුතුමිඹ ගඳන්න් කහින් අවුරුදු 17වී ගනහ. තභ 

ගඳන්න් එ ඉල්ර ඉල්රහ හර්ඹහරර යසතිඹහදු ගනහ. 

 ඳසු කඹ ඔවීගතෝඵර් 18ළනිදහ රු ජනහධිඳතිතුභහ දුන්න උඳගදට 

අනු භහ 2ට යවී ජනහධිඳති ගල්ම්තුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන් අභහතයහාල 

ගල්ම්රුන් වමු ගනහ. ගල්ම්රුන්ගේ හච්ඡහගේදී වේභන ගවෝ 

විගලේ තීතයණ ත්ගතොත්, ඒ ඵ සිඹලු භළති-ඇභතිරු දළනුත් යන ගරත් 

ඉල්රනහ. 

අඹ ළඹ ථහගේ 361 ගේදගඹන් ගඹෝජනහ යර තිගඵනහ, යජගේ 

ආඹතනලින් ඉල්ලුම් යන අයඳත්, ඵරඳෛ ආදිඹ සිඹලු ලිපි ගල්න 

ඳඹහ තිබිඹදීත් ති ගදවී ඇතුශත ගනොරළබුගණොත් එඹ නිවේත් ශහ ගේ 

ළරකිඹ යුතු ඵ. භභ හිතන්ගන්, අගේ විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ අද 

ඳතින තත්ත්ඹ තදුයටත් තිබුගණොත් ගම් ක්රභඹ ඒටත් ගඹොදහ න්න 
සිේධ ගේවි. විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුට නවීන තහවීණඹ වඳුන්හ දීරහ 

ඒ විධිභත් යන්න මුල් වුග  එදහ විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 

අධයවී ජනයහල් වළටිඹට හිටපු, දළන් අධයහඳන අභහතයහාලගඹ ගල්ම් සුනිල් 

ගවට්ටිආයච්චි භවතහයි. භභ එතුභහට ඒ ම්ඵන්ධගඹන් සතුතින්ත ගනහ. 

නමුත්, අද ගනගොට ඒ තත්ත්ඹ ම්පර්ණගඹන් ගනස ගරහ. 

ඳසු කඹ 22ළනිදහ  4.20ට විතය භභ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඉන් විශ්රහභ 
ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ DGට ථහ ශහ. ඳහර්ලිගම්න්තුගේ අගේ හය 

බහ ගල්ම්රිඹගේ ගඳන්න් එ ළන අවන්නයි ථහ ගශේ.  

දුයථනඹට ඔහ ම්ඵන්ධ යන්න භට ගරොවේ ගේරහවී දුයථනගේ 

ඉන්න වුණහ. විඹ බහය නිගඹෝජය ඇභතියඹහට යන්ගන් එගවභ නම්, 

හභහනය විශ්රහමිඹන්ට ගොගවොභද යන්ගන් කිඹරහ හිතහන්න පුළුන්. 

විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු නිවේත් යපු "2015 හර්ඹ හධන 

හර්තහගේ" තිගඵනහ, ප්රථභ භහසි විශ්රහභ ළටුේ ගවීභ විශ්රහභ රළඇතගභන් 

එශළගමන ඳශමු භහගේදීභ (විශ්රහභ රඵන ඊශ  භහගේදීභ) ගන ඵ. ඒ 

හගේභ ඳහරිගතෝෂි මුදර විශ්රහභ ළනීගභන් ඳසු දින 7වී ඇතුශත ගන 
ඵත් වන් යරහ තිගඵනහ. ගඳොගත් තිගඵන එ ඒ විධිඹටභ ගනහ නම් 

ගවොයි. නමුත්, ඒ ථහ ගඳොතට සීභහගච්ච එයි ළටලු. ඇහගොත්, 

ගභොවී වරි අඩුවී කිඹයි. ලිපි ගොනු ගභොවී වරි අඩුවී තිගඵනහ 

නම්, විශ්රහමිඹහ දළනුත් යරහ ඔහ අන් යට ගේඹ ශ ආඹතනඹ 

වයවහ ඒ නිළයදි යන්න උනන්දු යන්ගනත් නළවළ. 

හරිභහර් ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළඩ යරහ 2012දී විශ්රහභ කඹපු D.P. 
විල්ඵට් භවතහගේ ගඳන්න් එ ඔහගේ ළන්දඹු බිරිට රළබුග  2016.08.10 

ළනිදහ. ඒ දිනඹ න විට විශ්රහමිඹහ භළරිරහ. ළන්දඹු බිරිට තභයි ගඳන්න් 

එ රළබුග . ඒ රළබුගණත් භභ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගොඹහ ඵරහ භළදිවත් ව 

නියි. ගඳන්න් එ ත්තහට ඳසගේ ඒ විශ්රහමිඹහගේ ළන්දඹු බිරි න 

R.G. භාලිහ භවත්මිඹ භට ලියුභවී එරහ තිගඵනහ. ඒ ලියුගම් තිගඵනහ, 
භාලිහ භවත්මිඹ න්තගල් ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹට කඹහභ එ 

නිරධහරිනිඹවී ඇහලු "ගම් යත්ගත් ගොගවොභද" කිඹරහ. "ඇයි, ගම් 

ඇභතිරුන්ට කිඹන්න කගේ? ඇභතිරු වළභදහභ නළවළ. ඒත් ඔඹහ ගඳන්න් 

එ භළගයනම්භ න්න ඕනෆ." ආදී ලගඹන් ඇඹට ගදොස කිඹරහත් 

තිගඵනහ. ගභළනි සිේධීන් ඕනෆ තයම් ඇති. විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ 

තත්ත්ඹත්, එහි නිරධහරින්ගේ භතඹත් ගත්රුම් න්න පුළුන් ළදත් 
ලිපිඹවී නිහ භභ ඇඹ එව ඒ ලිපිඹත් බහත ශහ.  

ආඵහධිත අනත් දරු අා 83/223142 ඹටගත් විශ්රහභ ළටුේ රඵමින් හිටිඹ 

ආර්. කරරහතීත පින්තු භවත්මිඹ 2014.05.26ළනිදහ මිඹ කහින් තිගඵනහ. ඒ 

විශ්රහභ ළටුඳ ඇඹගේ ආඵහධිත-අවිහව සිටින ගේ.ඩී නඹනහ වේමුදු වේභහරි 

ගභනවිඹට රඵහ ගදන ගර විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුට ඉල්කරභ ඉදිරිඳත් 
යරහ තිගඵන්ගන් 2014.06.25 ළනි දහයි. ඒ ලියුභට විශ්රහභ ළටුේ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගන් පිළිතුයවී රළබිරහ තිගඵන්ගන් 2015.07.03 ළනි දහ. ඒ 

ලියුගම් තිගඵන්ගන්, "ඹන්ගන් ගොගවේද ඇහහභ භල්ගල් ගඳොල්" කිඹනහ 

හගේ ථහවී. අවුරුදු 46වී ඹ, පුර්ණ ආඵහධිත තත්ත්ගේ ඉන්න, 

අවිහව නඹනහ වේමුදු වේභහරි ගභනවිඹ ළන ඒ ලියුගභන් කිඹන්ගන් ඇඹ 

ගයෝගී තත්ත්ඹකින් ගඳගශන ඵ නහථ ගන නිහ විශ්රහභ ළටුඳ ගදන්න 

1353 1354 

————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු සුන්ත පුාචිනිරගම්  භවතහ] 



2016 ගනොළම්ඵර් 26  

ඵළවළ කිඹරහයි. ඉල්කරභ අනු ගනොඳභහ ශ යුතු තිබුග  ඇඹ ෛදය 

 භ ඩරඹවී වමුට ඉදිරිඳත් කිරීභ වුණත්, ගදොසතයගේ ළගඩ් විශ්රහභ ළටුේ 

ගදඳහර්තගම්න්තු යන්න කඹ නිහ අවුරුදු ගදට ළඩි හරඹවී 

රළගඵන්න තිබුණු විශ්රහභ ළටුඳ ඇඹට අහිමි වුණහ. ගදොසතයගේ ළගඩ් 

ගොන්ගදොසතය යන්න කඹහභ ඒග පර විඳහ  විඳින්න ගන්ගන් අහිා 
මිනිසුන්ටයි. විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ නිරධහරින්ගේ යදින් පුර්ණ 

ආඵහධිත තළනළත්තිඹ න නඹනහ වේමුදු වේභහරි ගභනවිඹට රුපිඹල් ගදරවී 

ගදොගශොසදහස ඳන්සිඹ දහවතය මුදරවී අහිමි වුණහ. ගම් සිදුවීභ වුග  විශ්රහභ 

ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ තිගඵන උදහසීනභ, ගනොළරකිල්ර නිහයි. විශ්රහභ 

ළටුේ චක්රගල් අා 1/2009ට අනු ගභළනි ආඵහධිත අගඹවී ෛදය 

භ ඩරඹට ඉදිරිඳත් ශ දහ සිටයි විශ්රහභ ළටුේ වදන්න පුළුන් න්ගන්. ගම් 
සිදුවීභට ගවේතු ඒයි. නමුත්, ඇඹ ෛදය භ ඩරඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ ප්රභහද 

ගශේ විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ නිරධහරින්. ගභළනි ගේ තත් සිදු 

ගනොන්නට නම්, කි යුතු නිරධහරින්ට එගයහි විනඹ ක්රිඹහභහර් න්න 

ඕනෆ. ඒ හගේභ නඹනහ වේමුදු වේභහරි ගභනවිඹට අහිමි වුණ මුදර ඇඹට රඵහ 

දිඹ යුතුයි. ඊට අදහශ ලිපි ගල්නත් භභ බහත ශහ. 

 අා 222337/P ඹටගත් විශ්රහභ ගොස සිටි ඹහඳගන් ඳදිාචි වේභහයසහමි 
භවතහ මිඹ කඹහට ඳසගේ ඔහගේ ළන්දඹු බිරි න ඒ. වේභහයසහමි භවත්මිඹ 

2012 අවුරුේගේ ඉන් විශ්රහභ ළටුඳ ඉල්රනහ. ඇඹ විගේලතයි ඉන්ගන්. 

ඇඹට දළන් අවුරුදු 90වී ගනහ. ඇඹගේ ඉල්කරභ ඉටු යරහ ගදන්න කිඹරහ 

ප්රජහතන්ෛහදී ම්රු ඳවීගේ නහඹ එස. ත්ගත්ඹන්දිය භවතහ 117 

තහවී විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ DGට දුයථනගඹන් ථහ යන්න 

උත්හව යරහ තිගඵනහ.  ඒත්, වරි කහින් නළවළ. දස ගදවී විශ්රහභ ළටුේ 

ගදඳහර්තගම්න්තුට කහින් තිගඵනහ. එ දවී Subject Clerkට ළඩ ළඩියි 
කිඹරහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගවොඹන්න ගේරහ නළවළ කිේහලු. ඊට ඳසගේ දගේ 

කඹහභ විගේල විශ්රහභ ළටුේ අාලගේ වහය අධයවීතුමිඹත් එතුභහට ගචෝදනහ 

යරහ තිගඵනහ, "අනුන්ගේ ඒහ ගේන්න එඳහ." කිඹරහ. ගම් ඵ වන් ය 

ඇති ත්ගත්ඹන්දිය භවතහගේ 2016.11.05 දිනළති ලියුභත් භභ බහත ශහ. 

අදහශ නිරධහරින්ගන් ළඩවී ගනොගයනහ නම්, ඔවුන් telephone එට 

answer ගනොයනහ නම්, ඹන ලිපිඹට පිළිතුරුත් නළත්නම්, ඊශ ට, 
මිනිසසු ඹන්ගන් තමුන්ගේ භවජන නිගඹෝජිතඹහ ශ ටයි. ඒ භවජන 

නිගඹෝජිතඹහ ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ගවෝ, ඳශහත් බහ ගවෝ, ප්රහගේශීඹ බහ 

ගවෝ, නය බහ වුරු ගවෝ ගන්න පුළුන්. භවජන නිගඹෝජිතඹහ ඒ 

සිේධිඹට භළදිවත් වුණහභ, ඒ ගේලඳහරන ඵරඳෆම් කිඹරහ කිඹන්නත් ගොඩවී 

අඹ පුරුදු ගරහ ඉන්නහ. නමුත්, 2014.04.03ළනිදහ හිටපු ජනහධිඳති 

ගල්ම්තුභහ චක්රගල්ඹවී නිවේත් යරහ තිගඵනහ. "රු අභහතයරුන්, 
නිගඹෝජය අභහතයරුන්, ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීරුන් ව ගනත් භවජන 

නිගඹෝජිතඹන් විසින් එන ලිපි ම්ඵන්ධගඹන් ක්රිඹහ කිරීභ" කිඹරහ, අා SP/

LS/25/14 චක්රගල්ඹවී. ඒත් භභ බහත ශහ. ගම් නිහ භවජන 

නිගඹෝජිතඹන්ටත් මිනිසුන්ගේ ඉල්කරම්රට භළදිවත් ගන්න ඵළරි නම්, 

මිනිසුන්ට ඊශ ට ඹන්න ගන්ගන් ගඳොල් ගඩිඹවේත් අයගන ගේහරඹට 

තභයි. විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු ඇතුළු එළනි යහජය ආඹතනලින් භභ 
ඉල්රන්ගන් දළන්ත් ළඩ යන්න සදහනම් ගන්න කිඹරහයි. ගභොද, ගභය 

අඹ ළගේභ තිගඵනහ, නිරධහරිහදඹ ම්ඵන්ධගඹන් ගොඹහ ඵරහ ටයුතු 

කිරීභට මිටුවී ඳත් යන ඵ. ගම් යසථහදහඹගඹන්භ තීතන්දු ගන, 

අඳභ නීති ම්ඳහදනඹ යරහ, අඳභ මුදල් අනුභත යරහ, ළඩ යන්න ඳත් 

යන නිරධහරින්ට අඳ  ගඳගනන්ගන් නයි - ගඳොගශොාගු හගේයි. 

අා 1933/13 දයන අභහතයහාල විඹ ඳළරීම් ම්ඵන්ධ ළට් එට අනු 

අගේ අභහතයහාලඹට තභයි නවීන ඹව ඳහරන ප්රතිඳත්ති වඳුන්හ ගදමින් ඒහ 
ක්රිඹහට නළාවීභ පිළිඵ ම්භ ඳළරිරහ තිගඵන්ගන්. එගවභ යටටභ  

කිඹන අභහතයහාලඹවී ඹටගත් තිගඵන විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ක්රිඹහ 

රහඳඹ ඹව ඳහරනඹ - ාහිඳිඹහ හගේ යහජය ප්රතිඳත්ති භ  ළශගඳනහද 

කිඹන ප්රලසනඹ තිගඵනහ. විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ඇහහභ 

internet එට කහින් PMS - Pension Management System එගන් ඵරන්න 

කිඹරත් කිඹනහලු. භභ ගම් භහගේ 11ළනිදහ ජනගල්න වහ ායහගල්න 
ගදඳහර්තගම්න්තුගන් ත්තහ, අගේ යගට් ඳරිණ හවීයතහ ළන. 2015 

ගන ගොට අගේ යගට් හවීයතහ සිඹඹට 27.1යි. Cellular phonesලිනුත් 

internet ඹන්න පුළුන්. නමුත්, සිඹඹට 70වී ග්රහමීඹ භහජඹ ජීත් ගන 

මිනිසසුන්ට internet ඹන්න කිඹන්න පුළුන්ද? 

2016.07.08 දියින ඳත්තගර් මුල් පිටුගේභ ප්රිත්තිඹවී තිබුණහ, "විශ්රහභ 

ළටුේ හර්ඹහරඹ මුලින් බිහිරි ගයි; ඳසු ගොළු ගයි." කිඹරහ. පුත් ඳගත් 
එභ ප්රිත්තිඹ අඩාගු ගොටත් භභ බහත ශහ.  

මිනිසසුන්ගේ ඳවසුට 1970 කිඹරහ ගටි ගවීතහා දුයථන අාඹවේත් 

ගම් ගදඳහර්තගම්න්තුගන් වඳුන්හ දීරහ තිගඵනහ. ඒට දහත් ඇභතුභවී 

න්න ඵළවළ. භභ ගම් ළන 2016.07.13ළනි දහ විශ්රහභ ළටුේ 

ගදඳහර්තගම්න්තුගේ DGට ලිපිඹවී ඹරහ විසතය ඉල්ලුහ. ඒට 2016.11.25 -

ඊගේ- උත්තයඹවී එරහ තිබුණහ. 1970 දුයථනඹට ක්රිඹහරුන් 3ගදගනවී 

ඳත් යරහ තිගඵනහලු. ඔවුන්ට භහසි ගොඳභණ මුදරවී ගේතන වහ 

අගනවේත් දීභනහ වළටිඹට ගනහද කිඹරහ ඇසුත් ඒට උත්තය ගනොදී 

භහසි දුයථන බිර රුපිඹල් එවීරවී වතලිසදවවී කිඹරහ දහරහ තිගඵනහ. 

භහ එභ ලිපිඹත් බහත ශහ. එභ ලිපිගඹන් කිඹන්ගන් අසීමිත එන ඇභතුම් 

නිහ එදිගනදහ යහජහරි කිරීභටත් අඳවසු තත්ත්ඹවී උදහ වී ඇති ඵයි. 
ඒගන් භට නම් ගඳගනන්ගන් විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ළඩ ඩිනම් 

විඹ යුතු ඵයි. එගවභ නළත්නම්, භහඹට රුපිඹල් එවීරවී වතලිසදව 

දුයථන බිරවී එන්ගන් මිනිසසු ථහ යන ඒහට ගනොගයි; ඒගවී ඉන්න 

නිරධහරින් ථහ යන ඇභතුම්රටයි. විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුට 

ඵහහිරින් ඇභතුභවී න්න ඵළරි ඒ අඹ ථහ යනහ ළඩි නිහද  කිඹරහත් 

ගවොඹන්න ඕනෆ.  

ආඹතන ාග්රවගේ 28ළනි ඳරිච්ගඡදගේ 3:8 න්තිගේ දවීරහ 

තිගඵන්ගන්, "ලිපිඹවී රළඇත තිඹවී ඇතුශත පිළිතුරු ඹළවිඹ යුතුයි" කිඹරහයි. 

එගවභ ඵළරි න අසථහර අන් පිළිතුය ඹන ගතවී රින්ය අතුරු 
පිළිතුය ඹළවිඹ යුතුයි. නමුත්, භභ විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුට 

2016.07.13ළනිදහ ඹපු ලිපිඹට පිළිතුය එන්ගන් 2016.11.25ළනි දහයි. ගම් 

ආඹතන ාග්රව-චක්රගල් තිගඵන්ගන් ළඩ යන්න ඵළරි වුණහභ ගවේතු 

දවීන්න ගනොගයි. යන ළගඩ් වරිඹට යන්නයි. විඹඹ බහය නිගඹෝජය 

ඇභතියඹහ වළටිඹට ගම්හ කිඹන්න රේජයි. නමුත් ඊට ඩහ ටිනහ, 

මිනිසසුන්ගේ ප්රලසන විඳීභ. අගේ විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුට ඩහ 

ගනස යහජය ආඹතනත් යගට් තිගඵනහ.  

න්තගල් ටවුගම් ඵස භගී ආයණඹවී  නළති ඩ පිර ඉන්න භගීන් 

ළන භේබිභ ඳත්තගර්  ප්රිත්තිඹවී ඳර ගරහ තිබුණහ. ඒ භභ ජහති 

ගරොතරැයි භ ඩරඹට ඹරහ භවජන ගේඹවී වළටිඹට හිතරහ ගම් වදරහ 
ගදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ. ජහති ගරොතරැයි භ ඩරගේ බහඳතිතුමිඹ  එඹ 

පිළිගන භගී ආයණඹවී වදහ ගදන්න අනුභළතිඹ දීරහ තිගඵනහ. එභ ලිපිඹත් 

භභ බහත ශහ. 

න්තගල්-අේගඵෝපුය විදයහරගේ දරුන් ගල්රම් යන ground එ 
භළද අධි ඵරළති විදුලි ණුවී ළන රාහදීඳ ඳත්තගර් තිබුණහ. ඒ ඉත් 

යන්න කිඹරහ කිේහභ, "ල්ලි නළවළ, අනුභළතිඹ නළවළ" කිඹ කිඹහ 

ල්භළරුගේ නළවළ. විදුලිඵර භ ඩරඹ ඒ අයින් යරහ දුන්නහ. 

ගභඹහහයගේ වුභනහවී, උනන්දුවී තිගඵන යහජය ආඹතනත් තිගඵනහ. 

ජහති ගරොතරැයි භ ඩරගේත්, රාහ විදුලිඵර භ ඩරගේත් ඒ ක්රිඹහදහභඹ 
අගනවේත් යහජය ආඹතනරට ආදර්ලඹවී ගන්න භභ ඒ ලිපිඹත් බහත 

ශහ 

ජහති පරදහයිතහ ගල්ම් හර්ඹහරඹ තිගඵන්ගන් යහජය ඳරිඳහරන 
අභහතයහාලඹ ඹටගත්යි. යහජය ආඹතනර හගේභ ගඳෞේලි ආඹතනර 

පරදහයිතහ ළනත් ඒ ආඹතන ටයුතු යනහ. ජඳහනගඹන් දීපු 5-S 

ාල්ඳඹ කිසිදු ගනකින් ගතොය ඳත්හගන ඹන්න තභයි උත්හව 

යන්ගන්. 

5-S කිඹන්ගන්,  

01.  ගයිරි - ාවිධිත ඵ.   

02.   ගයිගතෝන් - සුපිළිගර 

03.  ගයිගෝ - සුපිරිසිදුභ 

04.  ගයිගත්සු - ම්භතයණඹ. 

05.  ෂිත් සුගෝ - ියවීණඹ 

ගම් ගේයභ ගවොයි. නමුත්, න්ඵත්ගත වේදයි කිඹරහ ජඳන් බහහගන්භ 

හර්ඹවීභතහ කිඹන එත් ගම් එස 5ට එතු ගශොත් තත් ගවොයි. අගේ 

භහධයගේදීන් ප්රිත්ති යචනගේදී W 5, H1 අනුභනඹ යනහ හගේ, 

පරදහීමතහගේදී 5 S + G1 කිඹරහ න්න පුළුන්. භභ හිතන්ගන් එගවභත් 

යරහ ඵළලුගොත් ගවොයි,  විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු හගේ ආඹතනර 

එළිගඹන් ගඳගනන රසන ළඩලිනුත් වදහ න්න පුළුන්ද කිඹරහ. භභ ඒ 
කිේගේ, වළභ තළනභ ඵළලුහභ පිළිගර ඔවීගොභ ගවොයි;  නමුත් ළඩ 

ගවමින් නිහයි. 

ඒ හගේභ අගේ තිගඵන ජහති ාර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ -SLIDA- 
ආසිඹහගේ තිගඵන ඉවශභ පුහණු ආඹතනඹවී. ගම් නිම්භ නිම් පුහණු 

ආඹතනඹවී විතයවී ගනොගයි. ගභගවයුම් වහ අධීවීණ ආඹතනඹවේත් 

වළටිඹටයි ටයුතු යන්ගන්. ගම් ආඹතනඹ තදුයටත් ඵරහත්භ යරහ, 

භසත යහජය ගේගේභ ගභගවයුම් ආඹතනඹ වළටිඹට ක්රිඹහත්භ යනහ 

නම් ගරොවේ ප්රතිඹවී න්න පුළුන් ගේවි. එතගොට හර්ඹහර හර්ඹ 

වහඹඹහගේ ඉන් අභහතයහාල ගල්ම් දවීහභ පුළුල් ගභගවඹවීභවී ගම් 
ආඹතනඹට යන්න පුළුන්. එ ඳළත්තකින් හර්ඹවීභ යහජය ගේහට  

1355 1356 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 

අලය දළනුභ, ආඹතනි පුහණු හගේභ ගභගවඹවීභ ගදන අතගර්, අගනවී 

ඳළත්ගතන් ගේහරහභීන් න භව ජනතහගේ ආල්ඳ පිළිඵ ගේණඹ 

ගඹගදන්නත් SLIDA එට පුළුන්. ගම් ගරොවේ ම්ඳතවී. භභ කිඹන්ගන්, 
නිම්භ නිම් තත් ආඹතනඹවී විධිඹට නළතු ගම් ම්ඳත වරි විධිඹට 

ප්රගඹෝජනඹට ත්ගතොත් යහජය ගේගේ ගරොවේ ප්රතිඹවී රඵහ න්න පුළුන් 

ගේවි කිඹරහයි.   
 

[ප.බහ. 11.39] 

 
ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් එ හයණඹවී ඳභණයි භහ ථහ යන්න 
ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. රු අභහතයතුභහට ගම් ප්රලසනඹ භභ මීට 

ගඳයත් භතු ශහ. රු අභහතයතුභනි, ඒ ප්රලසනඹ න්ගන්, මුසලිම් 
විහව වහ දිවීහද ඳනගත් වතයළනි න්තිඹ ඹටගත් ඳත් 
කිරීභට නිඹමිත උඳගේල හය බහ ම්ඵන්ධයි. ගභඹ 

ඉතහභ ළදත් උඳගේල හය බහවී. භන්ද කිඹනහ නම්, 
මුසලිම් විහව වහ දිවීහද ඳනත ඳතින්ගන් ගභභ අභහතයහාලඹ 
ඹටගත්යි. නමුත්, ක්රිඹහත්භ වීගම්දී අධියණ අභහතයහාලඹත්, 

අධියණ ගේහ ගොමින් බහත්, වීහසි විනිලසචඹහයරුන් 
ආදීන් ම්ඵන්ධ ගන නිහත්, ගම් ාම්ර්ණ ටයුත්ත ආමි 
ප්රලසනඹවී නිහත්, එභ ළටලු භතු වුණු අසථහරදී නියහයණඹ 
කිරීභ වහ තභයි ගභභ උඳගේල හය බහ ඳත් කිරීභට 

ඳනගත් වතයළනි න්තිගඹන් විධිවිධහන රහ තිගඵන්ගන්. 
අහනහට හගේ, භට දළනන්න රළඇත  තිගඵන ඳරිදි 1954න් 
ඳසු කිසිභ ද ගභභ උඳගේල හය බහ ඳත් යරහ 

නළවළ.  

රු අභහතයතුභහ ගඳෞේලි මුණ ළසුණහභ එතුභහ කිේහ, 
නහභ ගඹෝජනහ ළරහ තිගඵනහ කිඹරහ. භහ හරුණි ඉල්රහ 

සිටිනහ, ගභභ උඳගේල හය බහ වළකි ඉවීභනින් ඳත් 
යන්න කිඹරහ. භන්ද, ගම් දිනර මුසලිම් නීතිගේ මුසලිම් විහව 
වහ දිවීහද නීතිඹ ාගලෝධනඹ ශ යුතුයි කිඹරහ භහජගේ 

විලහර භතඹවී ඳතිනහ. එඹටත් ගභඹ ප්රගඹෝජනත් න නිහ 
ගභභ උඳගේල හය බහ වළකි ඉවීභනින් ඳත් යන ගර 
භභ රු අභහතයතුභහගන් රුණි ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, භගේ ඉතිරි හරඹ රු මුවම්භදු 
ඉබ්යහහිම් මුවම්භදු භන්සර් භළතිතුභහ ගත රඵහ ගදනගභන් ඉතහ 

හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

[தொ.த. 11.41] 

 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீந்றன் வரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தப தறறத் றசரபர் அர்வப, இன்ய ததரது 

றர்ரம் ற்யம் தொரகத்து அகச்சு , உள்ரட்ட 

யல்ள் அகச்சு ஆறற்நறன் றற எதுக்லடுள் லரண 

குய்றகன றரத்றல் வதசுற்ரண சந்ர்ப்தத்க அபறத் 

கக்ரத் ங்யோக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தரள்றன்வநன். இந் ரட்டிவன தொக்றரண இண்டு 

அகச்சுக்ள் இக. இந் அகச்சுக்ள் இந் ரட்டின் 

றர்ரத்றவன றவும் அக்கநதரண்டு தசற்தட்டரல்ரன் 

இந் ரட்கடச் சரறரண தொகநறவன றடத்றச் 

தசல்னக்கூடிர இயக்கும்.   

றவசடர, அம்தரகந ரட்டத்றவன ல்தொகண றழ்ப் 

தறவச தசனத்கப் தற்நற ரன் இந் இடத்றவன 

உகரற்நனரதன்ய றகணக்றன்வநன். இந்ப் தறவச 

தசனரணது 1989ஆம் ஆண்டு வ.டதறள்யு. வரம் 

அர்ள் உள்ரட்டயல்ள் அகச்சர இயந்வதரது 

உயரக்ப்தட்டது. அன் தறன்ணர் தறவச தசனங்                   

கபத் தொர்த் வண்டுதன்ய தரண்டுப்தட்ட  

1993.09.03ஆம் றற அகச்சகத் லர்ரணத்றன்தடி  28 

தறவச தசனங்கபத் தொர்த்துற்குத் லர்ரணறக்ப் 

தட்டியந்து. அன்தடி,  27 தறவச தசனங்யோம் 

தொர்த்ப்தட்டு, எவதரய தறவச தசனரண 

ல்தொகண டக்கு றழ்ப் தறவச தசனம் ட்டும் 

தொர்த்ப்தடரது றர்த்துறடப்தட்டது. அது 31 றர 

வசர் தறரறவுகபயும் 47,000 வதகச் சணத்தரகரவும் 

தரண்ட எய தறவச தசனரகும். இந்ப் தறவச 

தசனத்றற்குரற ரற அறரங்ள், றற அறரங்ள் 

ன்தண தரடுக்ப்தடரல் அன் உரறகள் யக்ப் 

தடுறன்நண. றவசடர து க்யோக்ரண றர்ர 

அறரங்ள்கூட றகடக்க்கூடரது ன்தறவன உள்யௌர் 

அசறல்ரறள் தொகணப்தர இயந்து தசற்தடுறன்நரர்ள். 

தறவச தசனங்பறணரல் ங்ப்தடுறன்ந வசகள் 

க்யோக்குத் ங்குகடறன்நறக் றகடக்வண்டும். ஆணரல், 

ல்தொகண றழ்ப் தறவச தசனத்றன் தசற்தரடுள் 

ய்ங்டிக்ப்தடுறன்நண.  அன் வசகள் றட்டறடப்தட்டு 

தொடக்ப்தட்டியக்றன்நண. அந் கறல் அந்ப் தறவச 

தசனத்கத் தொர்த்துற்ரண டடிக்கயோம் 

ரப்தடுத்ப்தட்டியக்றன்நண. ஆவ, இந் ல்னரட்சற 

றனரது அந்ப் தறவச தசனத்கத் தொர்த்றத் 

வண்டும் ண இந் உரற சகதறதெடரக் வட்டுக் 

தரள்ப றயம்தைறன்வநன்.  

இந் உரற சகதறவன தன டகள் அகச்சர் 

அர்பறடம் இகண டுத்துக் கூநறறயக்றன்வநன். அர் 

இகணச் தசய்ர எப்தைக்தரண்டியந்ரர். ஆணரல், 

இற்கநகறயம் கடததற்நர ரங்ள் அநற 

தொடிறல்கன. அவவதரல் தற அகச்சர் அர்யோம் 

இந்க் வரரறக்கக றகநவற்யரய உத் 

றட்டியந்ரர். ஆணரல், அது இன்ணதொம் ரனரரறக் 

தரண்வட இயக்றன்நது. 31 றர வசர் தறரறவுகபயும் 

47 ஆறம் க்கபயும் தரண்ட இந்ப் தறவச தசனம் 

தொர்த்ப்தடரல் டுத்து றயத்ப்தட்டியக்றன்ந 

அவவகப, அற்குப் தக்த்றல் இயக்றன்ந 7,500 வதகக் 

தரண்ட தறவச தசனத்கத் தொர்த்றறயக் 

றன்நரர்ள். ஆணரல், 10 றர வசர் தறரறவுள் 

ட்டும்ரன் அறல் உள்படக்ப்தட்டியக்றன்நண. அதுவதரல், 

றவும் குகநந் சணத்தரகயுடன்கூடி தன தறவச 

தசனங்ள் தொர்த்ப்தட்டியக்றன்நண. ஆணரல், இந்ப் 

தறவச தசனம் ரனரரனர - றட்டத்ட்ட 30 

யடங்பர - தொர்த்ப்தடரல் குநறத் சறன அசறல் 

ரறபரல் றட்டறடப்தட்ட தொகநறவன டுக்ப்தட்டு 

யறன்நது. அங்குள்ப றவும் வனரண, தொதுதயம் 

தறல்னர அசறல்ரறள், அந் றர்ர அனகுகூடத் 

றர்யோக்குக் றகடக்க்கூடரது ன்தறல் தொகணப்தர 

இயக்றன்நரர்ள். 
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
இப்ததரய்து லங்ள் உங்யோகட உகக 

தொடித்துக்தரள்ப வண்டும். 

1357 1358 

[රු සුන්ත පුාචිනිරගම්  භවතහ] 
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ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீந்றன் வரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
இப்தடி றவும் வனரண தொகநறவன டக்றன்ந 

அசறல்ரறபறன் தசற்தரட்டரல் அந் க்யோக்குரற 

றர்ர வசகள் சரறரண தொகநறவன றகடப்தறல்கன. 

உண்கறவன  ல்தொகண றழ்ப் தறவச  தசனத்றவன 125 

க்கு வற்தட்ட ஆபறறணர் இயக்றன்நரர்ள். அவவதரல் 

அங்கு வகரண ற்யம் ததபற பங்ள் - ட்டிட 

பங்ள் இயக்றன்நண. இந்ப் தறவச தசனத்றற்கு 

தொன்ணர் றற அறரதொம் இயந்து. ஆணரல், ற்ததரய்து 

அந் அறரம்கூட அங்றயந்து றட்டறடப்தட்ட தொகநறவன 

லக்ப்தட்டியக்றன்நது. ஆவ, அங்கு  க்ரபர் - 

accountant எயர் றறக்ப்தட்டு, றர்ரம் சரறர 

இடம்ததயம் ன்ய இந் உரற சகத உத்ரம் 

தரடுக் வண்டும்; றட்டறடப்தட்ட தொகநறவன டக்றன்ந 

தசற்தரடுகபத் டுத்துறயத் வண்டும். இந்த் 

றட்டறட்ட தசற்தரடுள் சறன டந்ரன ஆட்சறறல் கூட 

டுத்துறயத்ப்தட்டது. இப்வதரது கடததயறன்ந இந் 

ல்னரட்சறறயம்கூட இந் க்யோக்கு அந் றர்ரம் 

றகடக்க்கூடரது ன்ய தொகணப்தைடன் தசற்தடுறன்ந 

அசறல்ரறயோக்குச் வசரம்வதரக்கூடரது ன்ய ரன் 

இந் உரற சகதறல் உங்பறடம் வண்டிக்தரள்றன்வநன்.  
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ன்நற. உங்யோகட உகக தொடித்துக்தரள்யோங்ள். 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீந்றன் வரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
எய றறடம்!  

அம்தரகந ரட்டத்றவன சுரர் 4,500 தபறக்ப 

உத்றவரத்ர்யோக்கு motorbikes ங்ப்தடறல்கன. 

கண ரட்டங்பறல் இந் உந்துயபறள் ங்ப்தட்ட 

வதரறயம் இந் ரட்டத்றல் ட்டும் 4,500 வதயக்கும் 

வற்தட்டர்யோக்கு அக ங்ப்தடறல்கன. ஆவ, 

அந் உத்றவரத்ர்யோக்கு motorbike ங்குற்கு 

அகச்சர் அர்ள் துரற டடிக்க டுக்வண்டுதணக் 

கூநற, ணது உகக தொடித்துக்தரள்றன்வநன். ன்நற. 
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ன்நற  

රු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භන්ත්රීතුභහ. You have 14 
minutes. 

 
 

[ප.බහ. 11.48] 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, අගේ යගට් ාර්ධනගේදීත්, 
අගේ යගට් ඳරිඳහරනගේදීත් ඉතහභ ළදත් හර්ඹ බහයඹවී ඉසට 
යන ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහර අඹත් ගරහ තිගඵන සගේල 

ටයුතු අභහතයහාලඹ ළන චන කිහිඳඹවී ථහ යන්නට රළඇතභ 
ළන භහ ගඵොගවොභ තුටු නහ. 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, ගම් අභහතයහාලඹ ඹටගත් 

ඳහරනඹ න ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහර කිඹන්ගන් අගේ ම්ර 
''වදත'' ළනි සථහනඹයි. ඒ සථහනගඹන් තභයි ම්රට ගගයන 
සිඹලු ගේහන් සිේධ න්ගන්. භ ගනුගන් යහජහරි ටයුතු 
යන ෆභ නිරධහරිඹවේභ ඳහරනඹ ගන්ගන් ගම් හර්ඹහරඹ 

වයවහයි. නමුත් ගම් ළදත් ආඹතනඹ අද ඉතහභ අහනහන්ත 
අන්දභට පිරිගවමින් ඳතින ඵ තභයි භට ගම් අසථහගේදී 
කිඹන්නට තිගඵන්ගන්. අද ඒ ආඹතනඹ ගේලඳහරනීයණඹ 

ගරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹ 
තිගඵන ළදත්භ රැසවීභ තභයි, ''ප්රහගේශීඹ ම්ඵන්ධියණ මිටු 
රැසවීභ". ප්රගේලගේ ාර්ධනඹ පිළිඵ ම්පර්ණගඹන් හච්ඡහ 
ගන්ගන්, ාර්ධනඹ පිළිඵ ම්පර්ණ විසතය වන් ගන්ගන් 

ගම් ප්රහගේශීඹ ම්ඵන්ධියණ මිටු රැසවීගම්දීයි. ගම් ප්රහගේශීඹ 
ම්ඵන්ධියණ මිටු රැසවීභට දළන් ඳත්ගරහ ඉන්ගන් වුද? 
ඳසු කඹ හරගේ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් නීතිඹවී; චක්රගල්ඹවී 

තිබුණහ. ප්රහගේශීඹ බහට, ඳශහත් බහට ගවෝ ඳහර්ලිගම්න්තුට 
ඡන්දගඹන් ගත්රී ඳත්වුණු භන්ත්රීරුන් තභයි ගම් රැසවීගම් 
නිගඹෝජිතත්ඹ දළරුගේ; නහඹත්ඹ දළරුගේ. අද ඒ 

ම්පර්ණගඹන්භ ගනොරහ වළය තිගඵනහ. ඡන්දගඹන් ගත්රී 
ඳත්ගනහ තිඹහ, කිසිභ දින ඡන්දඹකින් දිනරහ නළති උදවිඹ අද 
ගම් ප්රහගේශීඹ ම්ඵන්ධියණ මිටු රැසවීම්ර ට හඩිගනහ. ඒ 

ගොල්රන් තභයි තීතන්දු න්ගන්. ඒ ගොල්රන් තභයි අද ඇතිවී 
තිගඵන ගම් අහනහන්ත තත්ත්ඹට  කිඹන්න ඕනෆ.  

ගම් උදවිඹ කිසිභ නීතිඹවී, රීතිඹවී රන්ගන් නළවළ. ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඒ ගොල්රන් දන්ගන් නළවළ; ඒ ගොල්රන්ට 
පුරුේදවී නළවළ. අද නිහ ණඹවී ගදන්න වුභනහ වුගණොත්, 

ඒට ගේලඳහරන නහඹත්ගඹන් රළසතුවී එනහ. ඒ 
රළයිසතුට තභයි නිහ ණඹ ගදන්ගන්. ඒ හගේභ අගනවේත් 
ඳරිඳහරන ටයුතුරදීත්, ෆභ ගේරහභ අද ගේලඳහරන 

ඵරඳෆභ ඉතහභ නය අන්දමින් ඳතිනහ. නමුත් විනිවිදබහගඹන් 
ටයුතු යනහඹ කිඹරහයි කිේගේ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, විභධයත අඹ ළගඹන් 
ගන්යන මුදලින් ඹම්කිසි ටයුත්තවී කිරීගම්දී, අද භවය 
ගොට්ාහර ගටන්ඩර් ළන්ගන් නළවළ. ඒ ඒ භන්ත්රීයඹහගේ, 

ඒ ඒ ගේලඳහරන නහඹත්ගේ රළයිසතුට අනු ඒ ටයුතු 
රඵහගදනහ. විරුේධ ඳවීගේ භන්ත්රීරුන්ගේ හර්ඹඹන් වහ 
ගටන්ඩර් ළනහ. ඒ තභයි ක්රභඹ. ඒට අඳට භවී නළවළ.  

අපි ඒට විරුේධ නළවළ. ගටන්ඩර් ළනහට අපි විරුේධ නළවළ. 
නමුත් ගම් අහධහයණ ළඩ පිළිගශ, ගම් යගට් ඳරිඳහරනඹට 
ගවශහ තිගඵන ඉතහභ ළු රඳඹවීඹ; දරුණු ළු රඳඹවීඹ කිඹන 
එයි භට කිඹන්නට තිගඵන්ගන්. 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහතය දිසත්රිවීගේ 
දිහඳතිරිඹ භහරු ශහ. එතුමිඹ අඳ හටත් හධහයණ ටයුතු 
යගන කඹ නිරධහරිනිඹවී. එතුමිඹ Pool එට භහරු ශහ. භහ 
කිඹන්ගන්, ගභඹ අහධහයණ භහරුවීභවී කිඹරහයි. ඊශ ට, දළන් 
ළලිභ ප්රහගේශීඹ ගල්ම්යඹහට තර්ජනඹ යනහ, ''භහරු 

යනහ''යි කිඹහ. භහ හිතන වළටිඹට ගම් ගේලඳහරන නහඹත්ඹ 
සගේල ටයුතු ඇභතිතුභහ මුණ ළහිරහ එතුභහට ඵර යනහ, 
''ගම් නිරධහරිඹහ භහරු යන්න''යි කිඹහ.  

දළන් අවුරුදු වතවී තිසගේ ඒ නිරධහරිඹහ ළඩ යනහ. කිසිභ 
දින අඳ හගන්ත් කිසිභ ගේලඳහරන ඵරඳෆභවී සිදු වුග  
නළවළ. ඒ හගේභ අඳ හ භ ත් ළටුභවී ඇති වුග ත් නළවළ. 

එගවභ ගන්න අලය නළවළ. අපි වුරුත් හධහයණ ළඩ  ශහ. 
නමුත් දළන් සිදු ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොවීද? ගේලඳහරන 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නහඹත්ඹ එන රළයිසතුට නිහ ණඹ ටි දුන්ගන් නළත්නම්, 
එතුභහ එන රළයිසතුට ඉඩම් ටි ගන්යරහ දුන්ගන් නළත්නම්, 
දිහඳතියඹහ ගවො නළවළ; ප්රහගේශීඹ ගල්ම්යඹහ ගවො නළවළ; 

එඹහ ඳවී ග්රහහීයියි. ගම් විධිඹට අභූත ගචෝදනහ ඉදිරිඳත් යරහ, ගම් 
නිරධහරින් භහරු යන තත්ත්ඹවී අද ක්රිඹහත්භ ගනහ. ගම් 
සිඹල්රභ සිේධ වුග , ගම් ඳරිඳහරනඹ දුර්ර වුග  

ගේලඳහරනීයණඹ ගම් ආඹතනඹට ඇතුළු වුණහට ඳසුයි.  

එළනි ගේල් ඳසු කඹ හරගේත් ශහ. නමුත් ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඳහරනඹවී තිබුණහ. ඡන්දගඹන් ගත්රී ඳත්න 

නිගඹෝජිතඹවේට ඳහරනඹවී තිගඵනහ. එතුභහගේ ඡන්ද දහඹයින් 

ළන  ම්භවී එතුභහට තිගඵනහ. ඡන්දගඹන් ගත්රී ඳත්වුණු 

භන්ත්රීයඹහට වළභ තළනටභ කහින් අවිචහය විධිඹට වළසිගයන්න 

ඵළවළ. එගවභ වළසිරුගණොත් අහන හරගේදී එතුභහට දඬුභවී 

රළගඵනහ. අද එළනි තත්ත්ඹවී නළවළ. කිසිභ  ම්භවී නළති, 

කිසිභ ම්ඵන්ධතහවී නළති, ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹට කිසිභ 

අයිතිහසිභවී නළති ගේලඳහරනගේ ගඹගදන භවය උදවිඹ 

තභයි අද ගම් රැසවීම්ර හඩි ගන්ගන්. ගම් තභයි විනිවිදබහඹ. 

ගම් තභයි වඳුන්හ දුන් ඹව ඳහරනඹ. ගම් ඹව ඳහරනඹ 

එගවභපිටින්භ අද ම්ර අහධහයණත්ඹට ව ළයදි 

ඳරිඳහරනඹට ඳහය ඳරහ තිගඵනහ.  

ඒ අගේ රු ඇභතිතුභහ ගත්රුම් න්න ඕනෆ. එගවභ 

ගන්න ගදන්න එඳහ. එදහ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරලින් ෆභ 

අාලඹටභ ගභොන තයම් ගේඹවී  වුණහද? එදහ ගතු හ 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ශහ. අද ඒ එවීත් ක්රිඹහත්භ 

ගන්ගන් නළවළ. එදහ ගඳොගවොය ගඵදහ දුන්නහ. එදහ ඳළශ ර් ගඵදහ 

දුන්නහ.  

අද ඳළශ ර් ගඵදහ ගදනහ, වළඵළයි, ඒත් 

ගේලඳහරනීයණඹ ගරහ. ගඳොල් ඳළගශේ ගදන්නත් ගේලඳහරන 

ලියුභවී අලයයි. ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරගඹන් ගඳොල් 

ඳළශඹවී න්නත් ගේලඳහරන ම්ඵන්ධතහවී අලයයි. අද 

තත්ත්ඹ එතළනට ළටිරහ. ඒ විධිඹට කගඹොත් ගම් යගට් 

ඳරිඳහරනඹට ගභොද ගන්ගන්? ඳසු කඹ හර හනුගේදී අපි 

ඹම් කිසි සථහනඹට ගනළල්රහ තිබුණු ඳරිඳහරන ටයුතුර 

ගෞයනීඹත්ඹ අද එගවභ පිටින්භ ඳසට කහිල්රහ.  

ඉඩම් ගදන්ගන්ත් එගවභයි.  රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිසිභ 

 විබහඹවී නළතු, කිසි ඳරීවීණඹවී නළතු ළලිභ ගඳම් 

උඹන ත්ගතන් ගොටවී දුන්නහ.  

 

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගොයි හරගේද? 

 
 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගොයි හරගේද, දීරහ තිගඵන්ගන් හටද කිඹරහ ඒ  
න්ගතෝරුට කහිල්රහ ඵරන්න. ළලිභ මුහද අයිගන් තිගඵන 

ගඳම් උඹන ත්ත කිඹන දර්ලනීඹ ඉඩගභන් ගොටවී 
තමුන්නහන්ගේගේ හිතගතවේට තමුන්නහන්ගේ දුන්නහ.  

ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங் )  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගභොන ආ ඩු හරගේද? 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ගේරහගේ ගම් ආ ඩු හරගේ. තමුන්නහන්ගේ 
දුන්ගන්. 

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ දීරහ නළවළ. 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ගේ දුන්නහ. 

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
පුළුන් නම් ඔේපු යන්න. 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරර ටයුතු සිේධ ගන්ගන්ත් 
එගවභයි. අද එගවභ පිටින්භ ගම් ටයුතු ගේලඳහරන අධිහරිඹට 
ඹට ගරහ. 

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි, ඒ හරගේ යපු ඒහ ළන කිඹන්ගන් නළත්ගත්? ඊට 

ඩහ අන්ත ගේල් ගන් ගශේ.  

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අගඳෝ! තමුන්නහන්ගේ යපු ගේල් ළන ගභතළන ථහ 
යන්න ඵළවළ.  
 
 

ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි ඵළරි? 

 

 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ගේ යපු ඒහ ළන අපි ඇති ගන්න ථහ ගශේ 

ගන්.  ඒ ළන ගම් යගට් ඳත්තයලින් ථහ ශහ, තමුන්නහන්ගේ 
ථහ ශහ. ඉතින් ඒහ ළන දළන් ආගඹත් ගභතළන ථහ යන්න 
අලය නළවළ.  
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ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
එගවභ නම් ඇයි ඉඩම් ළන කිඹන්ගන්? 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඉඩම් දීපු නිහ ගන් කිඹන්ගන්. තමුන්නහන්ගේ දීපු නිහ 
කිඹන්ගන්. තමුන්නහන්ගේ ළත විධිඹට දුන්නහ. නය විධිඹට 

දුන්නහ, ඒ ඉඩභ. ඉතහභ අගලෝබන විධිඹට ඒ ඉඩභ දුන්නහ. ඒයි 
භභ කිඹන්ගන්. 

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ කිඹනහ, 'නළවළ' කිඹරහ. 

 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ගේ ඒ දුන්නහ. තමුන්නහන්ගේ ඉතහභ අගලෝබන 
විධිඹටයි ඒ ළගඩ් ගශේ.  

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගොගවේද?  

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ළලිභ ගඳම් උඹන ත්ගතන් ගොටවී ඉතහභ අගලෝබන 

විධිඹට දුන්නහ.  

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දන්ගන් නළතු ථහ යන්න එඳහ. 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගේලඳහරන ඵරඳෆම් භත දුන්ගන්. ඒ ඉඩභ දුන්ගන් එගවභයි. 

භභ ගම්හ ළන ගභච්චය ල් ථහ ගශේ නළවළ. 

 
ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ කිඹනහ 'නළවළ' කිඹරහ. 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

තමුන්නහන්ගේ 'නළවළ' කිඹනහ නම් ඉතින් භට යන්න 
ගදඹවී නළවළ. [ඵහධහ කිරීභවී] ඒ ඉඩගම් නභ තිගඵන්ගන් 

එගවභයි. එතුභහටභ ළශගඳන නභවී ඒ ඉඩභට තිගඵන්ගන්. 
ගඵොගවොභ රසන තළනවී. [ඵහධහ කිරීභවී] ඹන්න ගනහ ගන් 
අඳට ඡන්ද න්න. ඡන්ද න්න අඳට ඹන්න  ගනහ. [ඵහධහ 

කිරීභවී] ාචහය ගවෝටරඹවී වදන්න.  

ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි, ඒ ගවො නළේද?  
 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගවොයි. නමුත් ඉඩම් ගදන්න ඕනෆ ක්රභගේදඹවී තිගඵනහ. 

එගවභ නළතු, භභ වුණත් භගේ හිතගතවේට ථහ යරහ  ඉඩම් 
දුන්ගනොත්, ඒ ළයදියි. ඒ ගදන්න ඕනෆ ක්රභඹවී තිගඵනහ. 
එවීගෝ ගන්ගේසි යන්න ඕනෆ. එවීගෝ ගටන්ඩර් ළන්න 

යන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ගේ- [ඵහධහ කිරීභවී] වරි වරි. 
තමුන්නහන්ගේ දළන් ඒ ඉඩභ දීරහ ඉයයි ගන්. තමුන්නහන්ගේ දීරහ 
ඉය නම්, ඒ පිළින්න. එච්චයයි. [ඵහධහ කිරීභවී] නිඹභ තළන 

එතුභහ ඒ සුදුසු ටයුතු යන ඵ භභ දන්නහ. [ඵහධහ කිරීභවී] 
ඒ වරි. ඒ අපි අද ඊගේ දන්නහ එවීඹළ?  
 

ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහට ඵළරි වුණහට භභ ගභොනහ  යන්නද? 

 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ ගන්න්නම්. අඳට ඵළරි  එට ගභොනහ යන්නද? ඒ 
තන්දයඹ ඇත්ත. එතුභහ යන ගේල් අඳට යන්න ඵළවළ. ඒ 
වරි.  
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ඳව හරඹවී 

තිගඵනහ. 
 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, ගභතුභහ අඳට ඵහධහ යනහ.  
 

ගු මජෝන් අමරතුවග මශතළ  
(ரண்தைறகு வஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ඉඩභ භභ ත්තහ හගයි කිඹන්ගන්. වුරු ගවෝ ගේහ, 

ඒ දීරහ තිගඵන්ගන් යහඳිතිඹට.  
 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

වුරු ගවෝ ගේහ. ඒ වරි. [ඵහධහ කිරීභවී] දළන් ගරහ 
ඳළනරහ ඒ ළගඩ්ට.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ විධිඹට වළභ තළනභ 
ගේලඳහරනීයණඹ ගරහ. ඒ හර්ඹහරලින් ගරුණු ගේඹ අද 
එගවභ පිටින්භ විිති තත්ත්ඹට ඳත් ගරහ.  
 

ගු ඳළලිත රවමග බණ්ඩළර මශතළ (නිුනණතළ වවලර්ධන ශළ 
ලෘත්තීය ුනහුණු  රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரயே ங்வ தண்டர - றநன் அதறறயத்ற 

ற்யம் தரறல்தறற்சற  இரஜரங் அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගඳම් උඹනත් ගේලඳහරනීයණඹ ගරහද? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු යහජය අභහතයතුභනි, ගඳම් උඹන ත්ත කිඹන්ගන් 
ගේ.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ඉඩභට අල්රපු ඉඩභ.  
ගඵොගවොභ දර්ලනීඹ තළනවී. [ඵහධහ කිරීභවී] ඒ ගන්.  

ඒ නිහ, ගම් ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරර ගේඹ ළන මීට 
ඩහ අධහනඹ  ගඹොමු ශ යුතුයි, ඇභතිතුභනි. ගභොද, ඒ 
තයභටභ ගම් ටයුතු දළන් ගේලඳහරනීයණඹ ගරහ. 

ගේලඳහරනඹ එගවභ පිටින්භ ඒ ආඹතනරට ඇතුළු ගරහ. 
ගේලඳහරන ඵරඳෆභට ඹටත් ගනොවී කිසි ගදඹවී ය න්න ඵළවළ. 
එඹට ගවේතු ගභොවීද? ප්රහගේශීඹ ම්ඵන්ධීයණ  ටයුතුරට, 
ඒ ම්ඵන්ධීයණ මිටුට ඳත් ගරහ ඉන්ගන් ඒහට කිසිභ 

ම්ඵන්ධඹවී නළති, දහත් භවජන ඡන්දගඹන් දිනන්න ඵළරි 
''ගේලඳහරන ගේඹන්'' විතයයි. ඒ ගේලඳහරන ගේඹන්ට 
වුභනහ විධිඹට අද ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහර වසුයනහ.  

ඒ අඹ නිරධහරින්ට තර්ජනඹ යනහ, ග්රහභ නිරධහරින්ට ළඩ 
යන්න ගදන්ගන් නළවළ, භිේධි ාර්ධන නිරධහරින්ට ළඩ 
යන්න ගදන්ගන් නළවළ. ගම් ඵරඳෆභ දිකන් දිටභ ගභගවභ 

ගනහ නම්  ගම් හර්ඹහරලින් ගභච්චය හරඹවී වුණු 
ගෞයනීඹ ගේඹ අඳට රළගඵන්ගන් නළති ඹනහ. ඒ නිහ අපි 
රු ඇභතිතුභහගන් ඉල්රහ සිටිනහ, ගම් ළන ගොඹහ ඵරන්න 

කිඹරහ. ගම් හර්ඹහරර ගගයන ටයුතු ළන මීට ඩහ 
අධහනඹ ගඹොමු යන්න ඕනෆ. ඒ විතයවී ගනොගයි. යජගේ 
නිරධහරින්ට නිදවගේ යහජහරිඹ යන්න ඉඩ ගදන්න ඕනෆ. 

භිේධි ාර්ධන නිරධහරින් කිඹන්ගන් භට ම්ඵන්ධ උදවිඹ. 
අද ඒ උදවිඹට නිදවගේ යහජහරිඹ යන්න ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ.  

 
ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ගද හරඹවී 

තිගඵනහ. 

 
ගු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அவதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ගවොයි, රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි.  

ගම් ළඩ පිළිගශ ගම් විධිඹට ඹන්න කගඹොත් අගේ ම්ර 
තිගඵන ඳරිඳහරනඹ ම්පර්ණගඹන්භ ඇද ළගටනහ. ප්රහගේශීඹ 

ගල්ම් හර්ඹහරඹ අර්භණය ගනහ. ප්රහගේශීඹ ගල්ම් 
හර්ඹහරඹ ගගයහි ගම් යගට් ජනතහ තුශ තිගඵන විලසහඹ 
නළති ඹනහ. විඹබහය රු අභහතයතුභහ අපි රු යන 
අභහතයයගඹවී. එතුභහ ළයදි ළඩරට ළභළති න ගගනවී 

ගනොගයි. එතුභහට අපි රු යනහ. නමුත්, එතුභහත් ගනොභ  
ඹනහ, ගම් උදවිඹ ඇවිල්රහ. ගේලඳහරන වේවීන් ඇවිල්රහ 
එතුභහත් ගනොභ  ඹනහ. ඒ තුශ එතුභහ තීතයණ න්නහ. තීතයණ 

අයගන නිරධහරින් භහරු යනහ. එගවභ නළත්නම් ගන 
ගභොනහ ගවෝ තයටුවී යනහ. එගවභ යන්න කඹහභ ගම් 
නිරධහරින් අෛධර්ඹ ගනහ. ඒ නිහ, ම්ර අපි යගන කඹ 

ළඩ පිළිගශ ම්පර්ණගඹන්භ අද ඇණ හිටින තත්ත්ඹට ඳත් 
ගරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ මීට ඩහ හරඹ න්ගන් 

නළවළ. රු ඇභතිතුභහ ගම් අසථහගේ බහගේ නළති නිහ එතුභහට 
ගම් හයණඹ දන්රහ ගම් ගනුගන් සුදුසු පිඹය න්නහ වළටිඹට 
ඉල්රහ සිටිමින් භගේ ථහ අන් යනහ. 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தப ம்..ம். ன்சூர்!  உங்யோக்கு ரன்கு 

றறடங்ள். 

 

[தற.த. 12.01] 

 

ගු මුශේමදු ිේරළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தப தறறத் றசரபர் அர்வப, இன்கந 

குய்றகன றரத்றவன உள்ரட்டயல்ள் அகச்சு 

தரடர்தர எய சறன றடங்கப தொன்கக்னரதன்ய 

றகணக்றன்வநன். அம்தரகந ரட்டத்கப் ததரயத் 

கறல் டந் ரனங்பறவன அங்கு தல்வய தறவச 

தசனங்ள் தைறர உயரக்ப்தட்டியக்றன்நண. 

அத்துடன் தன தறவச தசனங்யோக்றகடவ தறவச 

றர்ரப் தப்தைக்ள் தரடர்தரண ல்கனப் தறச்சறகணள் 

தரடர்ந்தும் ரப்தடுறன்நண. ணவ, உள்ரட்ட 

யல்ள் அகச்சு இந் றடத்க றகர ஆரய்ந்து 

லர்ரணதரன்கந றகநவற்யன் தோனர இந்ச் 

சர்ச்கசக்குரற றர்ர ல்கனகப லள் றர்ம் தசய் 

தொன்வண்டுதன்ய ரன் இங்வ றண்ப்தறக்றன்வநன்.   

குநறப்தர ததரத்துறல், னயளன ஆற தறவச 

தசனங்யோக்றகடவ ல்கனப் தறச்சறகண ரப்தடு 

றன்நது. சம்ரந்துகந, ரறன்தபற ஆற தறவச 

தசனங்யோக்றகடவ ல்கனப் தறச்சறகண ரப்தடு 

றன்நது.  சம்ரந்துகந, அம்தரகந ஆற தறவச தசனங் 

யோக்றகடவ ல்கனப் தறச்சறகண ரப்தடுறன்நது . 

இநக்ரம், அக்கப்தற்ய ஆற தறவச தசனங் 

யோக்றகடவ ல்கனப் தறச்சறகண ரப்தடுறன்நது . 

இவ்ரய ரப்தடுறன்ந ல்கனப் தறச்சறகணள் 

ரரப் தல்வய கடதொகநச் சறக்ல்யோம் றர்ர 

ரலறரண சறக்ல்யோம் உயரறணரல் அப்தறவச க்ள் 

தல்வய தறச்சறகணயோக்கு தொங்தரடுத்துக்தரண்டியக் 

றன்நரர்ள். ணவ, குநறத் அகச்சு இறவன கனறட்டு 

ற அசர றந்ரண லர்தரன்கநப் ததற்யத் 

வண்டுதன்ய வரரறக்க றடுக்றன்வநன்.   

தப தறறத் றசரபர் அர்வப, அம்தரகந 

ரட்டத்கப் ததரயத்கறல் அங்கு கவரங் 

பறவன ரப்தடுறன்ந தன தறவச தசனங்பறன் 

ல்கனக்குள்வப ரறப் தற்நரக்குகநப் தறச்சறகண 

ரப்தடுறன்நது.  அங்வறயக்றன்ந ரறகபயும் 

க்ள் தரககயும் கத்துப் தரர்க்றன்நவதரது , சணச் 

தசநறரணது றத் ரரபர இயக்றன்ந தறவசங்பர 

இந்க் கவரப் தறவசங்ள் ரப்தடுறன்நண.  

அவவம், கவரம் றர்ந் தல்வய தறவச தசன 

ல்கனயோக்குள்வப றத் ரரபரக் ரறள் ரப்தடு 

றன்நண. இந் றகனககப கத்துப் தரர்க்றன்நவதரது 

குடிப்தம்தயக்கு ஈடுதரடுப்தற்குத் வகரண ரறள் 

இல்னர தறவச தசனங்பர ல்தொகண, சரய்ந்யது, 

றந்வூர், ரறன்தபற, சம்ரந்துகந, இநக்ரம், 

அட்டரகபச்வசகண, அக்கப்தற்ய வதரன்நண ரப்தடு 

ணரல் உள்ரட்டயல்ள் அகச்சு இந் றடம் 

தரடர்தர ற றகறல் தரள்கத் றட்டதரன்கந 
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குக்வண்டும். அவ்ரய தரள்க குப்தன்தோனர 

றர்ரனத்றவன இவ்ரநரண ரறத் வககப் தர்த்ற 

தசய் தொடியும். அரது குடிப்தம்தயக்கு ஈடு தரடுக்க் 

கூடி கறவன ரறத் வககப் தர்த்ற தசய்யும் 

கறனரண தரள்கத்றட்டம் குக்ப்தட வண்டும். 

உரர, சம்ரந்துகந தறவச தசனத்க டுத்துக் 

தரண்டரல், அங்கு இண்டரறத்துக்கும் வற்தட்டர்ள் 

ரற வரரற றண்ப்தறத்றயந்ரர்ள். ஆவ, இந் 

றடங்கப றகுந் ணத்றல் டுக் வண்டும் ன்ய 

வட்டுக்தரள்றன்வநன்.   

வயம், றப் தறரணரண எய றடம் இயக்றன்நது . 

அரது, தொய் ரட்வடரடும் எப்தறட்டுப் தரர்க்றன்நவதரது 

அம்தரகநறல் தபறக்ப உத்றவரத்ர்ள் நக்குகந 

ல்வனரயவ தரறக்ப்தட்டியக்றன்நரர்ள் ன்ய 

தசரல்னனரம். அம்தரகநறவன 'றறதகு' றகக்பத்றவன 

டகரற்யறன்நர்கபத் றர்ந் கண சன 

தபறக்ப உத்றவரத்ர்யோம் தரறப்தைக்குள்பரற 

யுள்பரர்ள். டந் அசரங் ரனத்றல் றற , றட்டறடல் 

அகச்சறணரல் தபறறடப்தட்ட 2014.07.23ஆம் வற 

2/2014ஆம் இனக்ச் சுற்யறயதத்றன் தறரம் ரணற அடிப் 

தகடறல் தபறக்ப உத்றவரத்ர்யோக்கு ங்ப்தட்ட 

வரட்டரர் கசக்றள் அம்தரகந ரட்டத்றயேயக்றன்ந 

'றறதகு' றகக்பம் றர்ந் அகணத்துத் றகக்பங் 

பறயம் டகரற்யறன்ந உத்றவரத்ர்யோக்கு 

யக்ப்தட்டியக்றன்நது. ரன் அக எய தரதூரண 

றடரக் யதுறன்வநன். குநறத் எய சுற்யறயதத்றவன 

தசரல்னப்தடுறன்ந ப்தறசரரணது குறயுகட எய 

சரரயக்கு ங்ப்தடுறன்ந அவவம், அவ குறயுகட 

ற்தநரய சரரயக்கு யக்ப்தடுது தரதூரணதும் 

தரதட்சரணதுரண றடரகும்.  

I will read a paragraph from the Election Manifesto 

issued by His Excellency Maithripala Sirisena during the 

last Presidential Election. It states, I quote; 

"The motor cycle loan granted to  public servants will be totally 

written off.  Rs. 50,000 paid by them at the time of obtaining the 

motor cycle will be refunded to them.       

Also I will  provide an opportunity  for public servants who lost that 

opportunity for various institutional reasons to appeal and qualify 

for that facility."  

ஆவ, இந் வர்ல் றஞ்ஞரதணத்றல் தசரல்னப் 

தட்டியப்தன் தறரம் ஜணரறதற அபறத் ரக்குயறக 

றகநவற்யறன்ந ததரயப்தை றச்சம் தொனகச்சயக்கு 

உண்டு ணவும் இது தரடர்தர உள்ரட்டயல்ள் 

அகச்சர் அர்ள் ற்தணவ அநறந்றயப்தரர் ணவும் ரன் 

ம்தைறன்வநன்.  

தரறக்ப்தட்ட 5,600 வதரறல் தோரறத்துக்கும் 

வற்தட்டர்ள் டந் 10ஆம் ரம் அம்தரகநறல் ஏர் 

ஆர்ப்தரட்டம் தசய்ரர்ள். அந் ஆர்ப்தரட்டப் வதறறன் 

வதரது ஜணரறதற அர்பறடம் எப்தகடப்தற்ரண எய 

ஜர் GA அர்பறடம் கபறக்ப்தட்டது. குநறத் றணம் 

ரதம் ங்யோகட ரட்டச் தசனரபயம் தப 

உள்ரட்டயல்ள் அகச்சகத் தரடர்தை தரண்டு இது 

சம்தந்ரப் வதசறவணரம். ணவ இந்ப் தரகுதரட்கட 

அசர லக்ற தரறக்ப்தட்ட 5,600 தபறக்ப 

உத்றவரத்ர்யோக்கும் றரம் ததற்யக்தரடுக் 

வண்டும் ன்ய இந் உரற சகதறவன தரறறத்து, 

ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற கூநற, றகடததயறன்வநன்.   

[தற.த. 12.08] 

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தௌ தறறத் றசரபர் அர்வப, ணக்கு 

ங்ப்தட்டுள்ப வவர றக் குயறது. ணவ, ரன் 

வடிர றடத்துக்குள் யறன்வநன்.  உள்ரட்டய 

ல்ள் அகச்சு, ததரது றர்ர ற்யம் தொரகத்து 

அகச்சு ஆறற்நறன் றற எதுக்லடுள் லரண குய்றகன 

றரத்றல் தொக்றரண சறன றடங்கபச் சுட்டிக்ரட்ட 

றயம்தைறன்வநன். ரன் ட்டக்பப்தை ரட்டத்கப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந க்ள் தறறறற ன்ந 

கறல், அந் ரட்டத்றல் 14 தறவச தசனரபர் 

தறரறவுள் இயப்தது ணக்குத் தரறயும். இந்ப் தறவச 

தசனரபர் தறரறவுள் குக்ப்தட்டியக்றன்ந அபவுப் 

தரறரரணது, சணத்தரக அடிப்தகடறனர? அல்னது 

றனப்தப்தை அடிப்தகடறனர? அல்னது குடும்தங்ள் - றர 

உத்றவரத்ர்ள் அடிப்தகடறனர? ன்ந வள்றள் 

ய்றன்நண.  

குநறப்தர, ரன் தசரல்னப்வதரது ன்ணதன்நரல், 

ட்டக்பப்தறயள்ப 14 தறவச தசனரபர் தறரறவுபறல், எய 

தறவச தசனரபர் தறரறவு 'நரவூர்ப்தற்ய ' ன்ந ததரறல் 

அகப்ததற்நறயக்றன்நது. இந்ப் தறவச தசனரபர் 

தறரறறன் றனப்தப்கத ட்டக்பப்தை ரட்டத்றன் 

றஸ்லத்துடன் எப்தறட்டுப் தரர்க்றன்நவதரது, ட்டக் 

பப்தை ரட்டத்றன் ரல்தங்கு றனப்தப்கத  - றட்டத்ட்ட 

25 வீரண றனப்தப்கத  - நரவூர்ப்தற்ய தறவச 

தசனரபர் தறரறரணது தரண்டியப்தது ட்டுல்னரல், 39 

றர உத்றவரத்ர் தறரறவுகபயும் தரண்டியக்றன்நது . 

அரது, ததுகப வீறறல் இரணுக் ட்டுப்தரடற்ந 

தகுறர டிணரய தறவசம் தொல் தைல்யகன கக்கும் 

அந் தறவச தசனரபர் தறரறறன் ல்கன லண்டு 

ரப்தடுறன்நது. அங்கு றட்டத்ட்ட 75,000 க்ள் 

ரழ்ந்துயறன்நரர்ள். இந்ப் தறவசத்றல் க அண்டி 

தறவசங்யோம் இயக்றன்நண; அறஷ்டப் தறவசங்யோம் 

இயக்றன்நண. அங்றயக்றன்ந க்ள் வதரர்க் ரனத்றல் 

றவும் தரறக்ப்தட்டர்ள். அன் ல்கனறல் உள்ப 

க்ள் நரவூர்ப்தற்ய தறவச தசனரபர் தறரறவுக்கு 

யர இயந்ரல், நத்ர 40 ற.ல. தூத்கத் 

ரண்டித்ரன் வண்டிறயக்றன்நது. ணவ, 

ட்டக்பப்தறன் றனப்தப்தறல் 25 வீரண றனப்தப்கதக் 

தரண்ட நரவூர்ப்தற்ய தறவச தசனரபர் தறரறரணது, 

அசரவும் அசறரவும் இய தறரறவுபரப் 

தறரறக்ப்தடல் வண்டும். இவ்ரய தறரறப்தது, ஷ்ட, அற 

ஷ்ட தறவசத்றல் ரய்றன்ந ல்ற அநறவு குகநந் , 

றசரம் தசய்றன்ந, கூயேத்தரறல் தசய்றன்ந க்பறன் 

ரழ்ரர றயத்றக்கும் அர்யோக்குத் வகரண 

தல்வயதட்ட அதறறயத்றகபச் தசய்ற்கும் உறர 

இயக்கும். இற்ரண தொன்தரறவுள்கூட, உள்ரட்ட 

யல்ள் அகச்சுக்கு அதப்தப்தட்டுள்பர ரன் 

அநறறன்வநன். 

அவவத்றல் ரன் இங்கு தொக்றர என்கநச் 

சுட்டிக்ரட்ட வண்டும். ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் 8 றர 

உத்றவரத்ர் தறரறவுகபயும் றட்டத்ட்ட 28,000 

க்கபயும் தரண்ட எய தறவச தசனரபர் தறரறவு 

ரப்தடுறன்நது. இவவகப, நரவூர்ப்தற்ய தறவச 

தசனரபர் தறரறறல் 39 றர உத்றவரத்ர் தறரறவுள் 

இயப்தவரடு, 75,000 வதர் கறல் அங்கு சணத்தரகயும் 
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ரப்தடுறநது. ணவ, இந் அடிப்தகடறல் தரர்க்றன்ந 

வதரது, இகண தோன்நரப் தறரறக்வண்டி வக 

இயக்றன்நது. தோன்நரப் தறரறக்ரறட்டரயம் தர றல்கன; 

இண்டு தறவச தசனரபர் தறரறவுபரவதம் 

தறரறக்ப்தடல் வண்டும். றனப்தப்தை அடிப்தகடறயம் 

சணத்தரக அடிப்தகடறயம் றர வசக உத்றவரத் 

ர்ள் அடிப்தகடறயம் அது ட்டரம் தசய்ப்தடல் 

வண்டும்.  

அவவதரன்ய, ண்தொகண தன்வற்குப் தறவச 

தசனரபர் தறரறக டுத்துக்தரண்டரல், அறல் 45 றர 

உத்றவரத்ர் தறரறவுள்  ரப்தடுறன்நண; 63,000க்கும் 

வற்தட்ட க்ள் ரழ்றன்நரர்ள். அதுவும் எய 

தறரறரத்ரன் இயக்றன்நது. சரரர 23,000 க்ள் 

ரய்றன்ந தறவசங்ள், 28,000 க்ள் ரய்றன்ந 

தறவசங்ள், 24,000 க்ள் ரய்றன்ந தறவசங்ள் எய 

தறவச தசனரபர் தறரறர இயக்றன்ந அவவகப, 75,000 

க்ள் ரய்றன்ந தறவசங்யோம் 60,000க்கும் வற்தட்ட 

க்ள் ரய்றன்ந தறவசங்யோம் 45,000க்கும் வற்தட்ட 

க்ள் ரய்றன்ந தறவசங்யோம்கூட எய தறரறரத்ரன் 

இயக்றன்நண. வதரலவுப்தற்ய தறவச தசனரபர் தறரறறல் 

46,000 வதர் ரய்றன்நரர்ள்; 43 றர உத்றவரத்ர் 

தறரறவுள் ரப்தடுறன்நண. இன்ததரன்ய, ண்தொகண 

தன்தணயறல்தற்ய - 
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தௌ உயப்தறணர் அர்வப, லங்ள் உங்பது 

உகக தொடித்துக்தரள்ப வண்டும்.  
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Sir, please give me one more minute.  

ண்தொகண தன்தணயறல்தற்நறவன 45 றர 

உத்றவரத்ர் தறரறவுள் ரப்தடுறன்நண;  க்ள் 63,000 

வதர் ரய்றன்நரர்ள். ணவ, இந் 3 தறவச தசனரபர் 

தறரறவுள் எவ்தரன்யம் இண்டரப் தறரறக்ப்தடல் 

வண்டும். அறயம் தொக்றர நரவூர்ப்தற்ய தறவச 

தசனரபர் தறரறவு ற அசர இண்டரப் தறரறக்ப்தட 

வண்டியுள்பது. தணன்நரல், அது யுத்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட 

க்ள் அறர ரழ்றன்ந தறவசரகும். ஆவ, அகண 

தசய்து வண்டுதன்ய வட்டுக்தரள்வரடு, இன்த 

தரய றடத்கயும் சுட்டிக்ரட்ட றயம்தைறவநன்.  
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ன்நற. இண்டு அகச்சர்ள் வதசவண்டிறயக்றநது. 

தற.த. 12.30 றக்கு ற வதரசண இகடவகபக்ர 

சகதக இகடறயத்வும் வண்டும்.   

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தொடிக்றவநன்.  

ரஞ்சறங்குடர றர வசக உத்றவரத்ர் தறரறரணது 

53.52 சது றவனரலற்நர் தப்கதக் தரண்ட எய தறவச 

ரகும். ஆவ, அதுவும் இண்டு றர உத்றவரத்ர் 

தறரறவுபர தறரறக்ப்தட வண்டிறயக்றநது.  

இயறர, உங்பரல் குநறப்தறடப்தட்ட எய றடம் 

தற்நறயும் இங்கு சுட்டிக்ரட்டப்தட வண்டும். இங்கு 

உள்ரட்டு அயல்ள் அகச்சறன் progress report 

ப்தட்டியக்றநது. இண்டு தரறபறல்ரன் அது ப் 

தட்டியக்றன்நது. றழ் தரறறல் அது translation 

தசய்ப்தடறல்கன. ண்தல் 12 றக்கு தொன்தர அது 

ப்தடுதன்ய தசரல்னப்தட்டது. இன்தம் அது றகடக் 

றல்கனதன்தகயும் கூநறக்தரள்றன்வநன். றயர 

உத்றவரத்ர் சரர்தரண என்நறம் சம்தப றர்ம் தற்நறக் 

குநறப்தறட்டியக்றநது. அந் கறல், அந்ச் சம்தப றர் 

றடத்றயம் ணம் தசயத்துரய சகதகக் வட்டு, 

அர்றன்வநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 12.15] 

 
ගු නිමල් ළන්වළ මශතළ (වහලමද් ක යුතු නිමයෝජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் னரன்சர - உள்ரட்டயல்ள் தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2017 අඹ ළඹ ගල්නගේ ළඹ 

ශීර් අා 121, 254, 255 සිට 279 දවීහ ළඹ ශීර්ඹන්ට අදහශ 
ඳවී, විඳවී රු භන්ත්රීරුන් විවිධ අදවස ප්රහල ශහ. ඒ 
පිළිඵ භභත්, රු ඇභතිතුභහත් විගලේගඹන් ඇහම් න් දුන්නහ. 

අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ, ඒ භන්ත්රීරුන් භතු ශ අදවස, 
ගඹෝජනහ පිළිඵ  අධහනඹ ගඹොමු යරහ, 2017 ර්ගේදී  ඒ 
වහ ප්රමුතහ ගදන්න.  

රු ඇභතිතුභහත්, භභත් උතුය, නළ ග නහිය ප්රගේල පිළිඵ 

අධහනඹ ගඹොමු ශහ. අවුරුදු 30ට ආන්න හරඹවී විලහර 
යුේධඹවී එවී තිබුණු ප්රගේලඹ යුේධඹ අන් වුණහට ඳසගේ 
ඳරිඳහරන ළටලු තිගඵනහ කිඹන එ අපි අභහතයහාලඹවී විධිඹට 

ඳළවළදිලිභ ගත්රුම් අයගන ඉන්නහ. අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ, උතුරු, නළ ග නහිය ප්රගේලර ඉඩම් ප්රලසන, සීභහ නිර්ණ 
ප්රලසනඹ ව අගනවේත් ප්රලසන විඳීභ පිළිඵ 2017 ර්ඹ තුශ ඒ 

රු භන්ත්රීරුන් ගන්රහ, ඒ අදහශ යහජය නිරධහරින් 
ගන්රහ, ඒ ළඩ ටයුතු ඉතහ ඉවීභනින් ව ඳවසුගන් යරහ 
ගදන්න, අගේ අභහතයහාලඹ වයවහ යන්න පුළුන් ගේල් ටි 

යන්න. 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2017 අඹ ළඹ ගල්නගේ 
ගඹෝජනහ ළන ථහ කිරීභට ගඳය විගලේගඹන් 2016 අඹ ළඹ 
ගල්නඹ තුළින් සගේල ටයුතු අභහතයහාලඹට ඳළරිරහ තිබුණු 

යහජහරිඹ ව එහි ප්රතිඹ පිළිඵ භභ ගම් රු බහ දළනුත් 
යන්නම්. විගලේගඹන් අගේ අභහතයහාලඹට ඳළරුණු එ 
යහජහරිඹවී තභයි, අගේ දිසත්රිවී ගල්ම් හර්ඹහර වයවහ, 

ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහර වයවහ 2016 ර්ගේ රාහගේ සිඹලු 
ග්රහභ ගේහ ම් ආයණඹ න ඳරිදි -භවනය සීභහ වළය- 
මිලිඹන එවී ගන් යරහ ඹටිතර ඳවසුම් ාර්ධනඹ කිරීගම් 

යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. ඒ යහඳිතිඹ ඳටන් නිේදී 
ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ අනුභනඹ යන්න සිදු වුණු නිහ මුල් 
හරගේ ප්රලසන තිබුණත් අද ගන විට අඳට පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහ, ඒ යහඳිතිඹට ගන් ගරහ තිගඵන යහඳිතිලින් 
සිඹඹට 90වී අන් යන්න. ගම් ර්ඹ අහන ගේදී අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ, සිඹඹට සිඹඹ ගබෞති ප්රතිඹවී ව 

සිඹඹට සිඹඹ මරය ප්රතිඹවී රඵහ න්න.  

1369 1370 

[රු  ඥහනමුත්තු ශ්රීගන්න්  භවතහ] 
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රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, විභධයත ළඩටවන 

තිගඵනහ. රු ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට කඹ අවුරුේගේ ඉරහ 
මිලිඹන 15වී ගන් යරහ තිගඵනහ. අගේ අභහතයහාලඹ විසින් 
යහඳිති 22,000වී විතය දිහඳතිතුභන්රහට, අගේ ප්රහගේශීඹ 
ගල්ම්තුභන්රහට ඳයරහ තිගඵනහ. ගම් ර්ඹ අහන න විට 

ඒගත් සිඹඹට සිඹඹ ගබෞති ප්රතිඹත්, මරය ප්රතිඹත් රඵහ 
න්න පුළුන්. ඒ පිළිඵ අගේ අභහතයහාලගේ ගල්ම්තුභහ 
ඇතුළු සිඹලු නිරධහරින්ටත්, විගලේගඹන් දිසත්රිවී ගල්ම්තුභන්රහ 

ඇතුළු ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රු සිඹලුගදනහටත්, ඒ හගේභ අඳට 
වගඹෝඹ ගදන අගනවේත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 
සිඹලුගදනහටත් සතුතිඹ ප්රහල යන්න ගම් අසථහවී ගොට 

න්නහ. 

2012, 2013, 2014, 2015 දවීහ අවිච්ගේදඹ ගරහ ආපු විවිධ 
ාර්ධන ගඹෝජනහ -අන් ගරහ නළති ාර්ධන ගඹෝජනහ- 

විලහර ප්රභහණඹවී අගේ අභහතයහාලගේ අධීවීණඹ ඹටගත් ගම් 
අවුරුේද තුශ සිඹඹට 80, 90 ගබෞති ප්රතිඹට ගන ඹන්න 
පුළුන්භ රළබුණහ. රු ඇභතිතුභහ කිේහ හගේ අගේ 
අභහතයහාලඹ තුළින් විගලේගඹන් උතුය, නළ ග නහිය ප්රගේලර 

ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ගොට්ාහ, දිසත්රිවී හර්ඹහර අඳට අලුගතන් 
ඉදියන්න ඳටන් න්න පුළුන්භ රළබුණහ. අගේ 
අභහතයහාලඹට ඳළරුණු ඒ ාර්ධන ගඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

පිළිඵ 2016 ර්ඹ තුශ සිඹඹට සිඹඹ ප්රතිඹට ඹන්න අඳට 
පුළුන්භ රළබුණහ.  

 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට තත් විනහඩි තුන 

හරඹවී තිගඵනහ. 
 

ගු නිමල් ළන්වළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் னரன்சர) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, අතිරු ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 
ජනහධිඳතිතුභහගේත්, අභළති යනිල් වික්රභසිාව භළතිතුභහගේත් 

ාල්ඳඹවී භත රු ඇභතිතුභහ ඳටන් ත්තු "නිර ගභගවය" 
ළඩටවන තුළින් අඳට පුළුන්භ රළබුණහ, ගනොවිඳුණු ප්රලසන 
විලහර ප්රභහණඹට විඳුම් රඵහ ගදන්න. අපි ඒ 

ගඳොගශොන්නරුගන් ඳටන් ත්තහ. 40,000ට එවහ ප්රලසන 
ප්රභහණඹවී  විරහ ගදන්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ. හල්ර 
දිසත්රිවීඹ තුශත් අපි ඒ ක්රිඹහත්භ යනහ. අපි 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ, 2017 ර්ඹ තුශ ගම් "නිර ගභගවය" 
ළඩටවන දිසත්රිවී වඹ, වත ක්රිඹහත්භ යරහ, අවුරුදු 
ණනහවී තිසගේ ජනතහගේ ගනොවිඳුණු ප්රලසන විරහ 

ගදන්න. අගේ අභහතයහාලඹට "ගේහ පිඹ" ළඩටවනට 2017 
ර්ඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,500වී ගන් යරහ තිගඵනහ. ඒ 
පිළිඵ අගේ සතුතිඹ රු ජනහධිඳතිතුභහටත්, අභළතිතුභහටත් 

පිරිනභන්න ඕනෆ. හභහනය ජනතහ ගේහ රඵහ න්න ඹන තළන 
තභයි, "ගේහ පිඹ" කිඹරහ කිඹන්ගන්. "ගේහ පිඹ" යට පුයහභ 
ඉදි ශහභ, භවජනතහට ග්රහභ  නිරධහරි, ආර්ථි ාර්ධන නිරධහරි 
ඇතුළු ඒ සිඹලු නිරධහරින් එ තළනදී වමු වීගම් ඳවසුභ 

රළගඵනහ. අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ, එභ ළඩටවන ඒ 
ආහයඹට යන්න.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඊගේ 

ප්රහලඹට ඳත් ශහ, 2017 ර්ඹ දිළිඳුභ පිටු දළම්ගම් ර්ඹ 
ගර රහ ළඩ යන්න ඕනෆ කිඹහ. අගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් 
තභයි ආර්ථි ාර්ධන නිරධහරින් පිරි ඉන්ගන්. අපි හිතනහ ඒ 

අඹත් ම්ඵන්ධ යගන ඒ ටයුතු යන්න. අඹ ළඹ ගල්නඹ 
භන්නුත් විලහර මුදල් ප්රභහණඹවී ගන් ය තිගඵනහ, සඹා 

රැකිඹහ ප්රර්ධන ළඩටවන ඹටගත්, ගම් යගට් ආර්ථිඹ දියුණු 

යන්න.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.  
 

ගු නිමල් ළන්වළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் னரன்சர) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

එභ ළඩටවන් හර්ථ යන්න ටයුතු යන ඵටත්, 

ගම් යගට් ජනතහ න හ සිටුවීභ ගනුගන් යන එභ හර්ඹ 
බහයඹට අගේ අභහතයහාලඹ විධිඹට අත හිත ගදන ඵටත් ප්රහල 
යමින්, අගේ අභහතයහාලගේ ළඩටවන්රට වගඹෝඹ දුන් 
සිඹලු යහජය ආඹතනරට භහ ගම් අසථහගේදී සතුතින්ත 

ගනහ.  
 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much.   

The next speaker is the Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara. Hon. Minister, you have ten minutes.  

 
[අ.බහ. 12.20] 

 

ගු ආර්. එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 
ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ர ற்யம் தொரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, යහජය ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් ඹටගත් අගේ 

අභහතයහාලඹ ම්ඵන්ධ ථහ යපු, අදවස දවීපු සිඹලු භළති 
ඇභතිරුන්ට භගේ සතුතිඹ පිරිනභනහ. විගලේගඹන් අද යහජය 
තන්ෛගේ විලහර ටයුත්තවී, ම්භවී අගේ අභහතයහාලඹට 

ඳළගයනහ. ශ්රී රාහ ඳරිඳහරන ගේගේ, ණහධිහරි ගේගේ 
සිට හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ දවීහ අලය ඵහ ළනීම්, උස 
වීම්, ඳරිඳහරන ටයුතු, විනඹ ටයුතු ආදිඹ අඳට ඳළරී 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ, විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුත්, සිඹලු 
යහජය නිරධහරින් පුහණු යන SLIDA ආඹතනඹත්, ජහති 
පරදහයිතහ ගල්ම් හර්ඹහරඹත් අඳ අභහතයහාලඹ ඹටතට ඳයහ 
තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, විලහර හර්ඹ බහයඹවී ඉසට 
යන්න ගභය අඹ ළගඹන් අගේ අභහතයහාලඹට මුදල් ගන් 
ගරහ තිගඵනහ. ගම් යගට් "ගේහ පිඹ" ඒ 1,000වී වදන්න 

අඳට රුපිඹල් මිලිඹන 1,500වී ගන් ගරහ තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ, ගම් යගට් විශ්රහභ ළටුේ ක්රභගේ ගනවී ඇති යන්න, 
දහඹ විශ්රහභ ළටුඳවී රඵහ දීභ වහ න අයමුදර ආයම්බ 

යන්න රුපිඹල් බිලිඹනඹවී -රුපිඹල් මිලිඹන 1,000වී- අඳට 
ගන් ය තිගඵනහ. යජගේ ගේ නිර නිහ ෆදීභ ආදි 
ලගඹන් විලහර හර්ඹ බහයඹවී අඳට ඳළරී තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, අගේ රු භන්ත්රීරුන් අවපු 
ප්රලසනරට උත්තය ගදන්න ඕනෆ කිඹහ භභ හිතනහ.  අගේ විජිත 
ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, යජගේ ගේඹන්ගේ ළටුේ ළඩි 
වුග  නළවළ කිඹහ. ගම් ඉතිවහගේ දළළන්තභ ළටුේ ළඩි වීභ රඵහ 

1371 1372 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගදන්න අගේ යජඹට පුළුන්භ රළබුණහ. රුපිඹල් 10,000වී 
ගදනහ කිේහභ හිතුහ, 'එඹ ගදන එවී නළවළ' කිඹහ. නමුත් 
ඳශමුළනි භහ තුන ඇතුශත අපි ක්රිඹහත්භ වුණහ. ඳසු කඹ 

හරගේ යජගේ ගේ ළටුේ ළඩි ගනොවුණහ විතයවී ගනොගයි, 
යජගේ ගේඹන්ගේ මලි ළටුඳට ඳහ හරඹවී තිසගේ -
අවුරුදු 10වී තිසගේ- ම්ඹවීත් එවීහසු වුග  නළවළ. නමුත් 

අගේ යජඹ ඹටගත් අගේ ආ ඩුගේ අවුරුදු 5 ම්පර්ණ න ගොට 
ගම් යගට් වළභ යජගේ ගේඹවේගේභ මලි ළටුඳ ගදගුණඹට 
ඩහ ළඩි ගනහ. හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ ගේඹට අදහශ 

ඳළළති රුපිඹල් 11,730 මලි ළටුඳ අගේ යජඹ ඹටගත් රුපිඹල් 
24,250වී දවීහ ළඩි නහ. විධහඹ ගශ්රේණිගේ SL-II ඹටගත් 
ඳළළති රුපිඹල් 25,000 ළටුඳ රුපිඹල් 52,955වී දවීහ ළඩි 

නහ. එගවභ නම් යජගේ ගේඹන්ට රඵහ දුන් ළඩිභ ළටුේ 
ළඩි වීභ අපි රඵහ දී තිගඵනහ. එභ නිහ භභ හිතනහ විජිත 
ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිඹපු තහ එභන්න් ගඵොරුවී නහ කිඹහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, විශ්රහභ ළටුඳ ළනත් කිඹන්න 

ඕනෆ. ගම් යගට් විශ්රහමිගඹෝ අවුරුදු 10වී තිසගේ ඳහයට ඵළවළරහ, 
ටන් ශහ, විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ගදන්න; විභතහ අයින් යන්න 
කිඹහ. හර්ෂි මිලිඹන 8,000වී 9,000වී ළඹ යමින් එභ විශ්රහභ 
ළටුේ විභතහ අභ යන්න අපි ටයුතු ය තිගඵනහ. රු 

බහඳතිතුභනි, විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තු ම්ඵන්ධ 
ගනොගඹවී ගනොගඹවී ගචෝදනහ තිබුණහ. අදත් විශ්රහභ ළටුේ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩු නළත්ගත්භ නළවළ. නමුත් අද 

එභ ගදඳහර්තගම්න්තු ඳන්රවී ණන විශ්රහමිඹන් 
ගනුගන් ටයුතු යනහ. විශ්රහභ ළටුඳට online ක්රභඹට 
එවීහසු න්න අලය ඳවසුම් අපි අද ඳඹහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ විශ්රහභ ළටුේ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ හර්ඹවීභතහ ළඩි 
යන්නත් අලය ටයුතු ය තිගඵනහ. ගඳය ක්රභඹ ඹටගත් 
විශ්රහභ ළටුේ අඹදුම් ඳත් එේහභ ඒහගඹන් සිඹඹට 40වී 

ප්රතිවීගේඳ වුණහ. අපි දළන් එඹ සිඹඹට 10 න ල් අඩු ය 
තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, විශ්රහමිඹන් හරඹවී තිසගේ 
ඉල්ලුහ, තභන්ටත් අග්රවහය යවීණ ක්රභඹට ම්ඵන්ධ න්න ඉඩ 
ගදන්න කිඹහ. 

ඳසුකඹ අඹ ළගඹන් අවුරුදු 70 න තුරු දුන්නු ඒ වනඹ අද 
මුළු ජීවිත හරඹ තුශභ  බුවීති විඳින්න අපි විශ්රහමිඹහට අසථහ 
දීරහ තිගඵනහ.  ඒ හගේභ උතුරු, නළ ග නහිය ගේ පුයේඳහඩු 

ළනත් රු භන්ත්රීතුභන්රහ  ථහ ශහ.  අපි දළන් ඒ පුයේඳහඩු 
පුයහ ගන ඹනහ. රඵන භහඹ, ඊශ  භහඹ න ගොට 
ඳරිඳහරන ගේගේ තිගඵන සිඹලු පුයේඳහඩු අපි පුයනහ. අපි ශ්රී 
රාහ ඳරිඳහරන ගේඹට 2015 - 2016 ර්ගේ 248 ගදනවේ 

ඵහ ගන තිගඵනහ. ඳරිඳහරන නිරධහරින් 278වී ගභන්භ යහජය 
ශභනහයණ ගේඹට 4,238වී අපි ඵහ ගන තිගඵනහ. 
ාර්ධන නිරධහරි ගේඹට උඳහධිධහරි අබයහරහභීන් 3098වී 

ඵහ ගන තිගඵනහ. රිඹදුරු ගේඹ  වහ  376වී ඵහ ගන 
තිගඵනහ. හර්ඹහර ගේට 2000ට ළඩි ණනවී ඵහ ගන 
තිගඵනහ.  රඵන අවුරුේගේ අපි ශ්රී රාහ ඳරිඳහරන  ගේඹට 

251වී ඵහ න්නහ.   ශභනහයණ ගේඹට 2500වී ඵහ 
න්නහ. ඒ හගේභ පුසතහරඹහධිඳති ගේඹට, ගතොයතුරු 
තහවීණ ගේඹට ඵහ න්නත් ටයුතු යනහ. අගේ හිතත් 

රු භහෛ ගෝ. ගේනහධියහජහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, ණහධිහරී 
ගේඹ ම්ඵන්ධ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් එතුභහට යන්න පුළුන් 
උදේ ගභොවීද කිඹරහ අපි ඵරන්නම්.  දළනටභත් ඒ ළට් 

ඳත්රිහට ඇතුශත් යන්න ඹරයි තිගඵන්ගන්. අපි ඒ දිනඹ 
නිඹභ යරහයි තිගඵන්ගන්.  

අපි ඵරමු, ඉදිරිගේදී ගම්ට ඵහ ළනීගම්දී ඇති න 

තත්ත්ඹ වේභවී කිඹරහ.  භහ හිතනහ අසථහ තිගඵනහ කිඹරහ. 
ගභය ඳරිඳහරන ගේහ විබහගඹන් විගලේගඹන් ද්රවිඩ බහහ 
ථහ යන අඹ විලහර ප්රභහණඹවී භත් ගරහ තිගඵනහ. අපි 
ඒගන් ඹහඳනඹට, උතුයට, නළ ග නහියට ගේඹ යන්න විලහර 

පිරිවී ඵහ න්න ටයුතු යනහ. 

රඵන අවුරුේගේ  ගොශම දිසත්රිවීගේත්, ම්ඳව 
දිසත්රිවීගේත්, ගභොනයහර දිසත්රිවීගේත්, තත් දිසත්රිවී 

කිහිඳඹත් යහජය ගේයින් ගනුගන් නිර නිහ ආයම්බ 
යන්න අපි අලය ටයුතු යනහ.  යහජය ගේඹන් 
ගනුගන් නිහ යහඳිතිඹවී රඵන අවුරුේගේ  නුය 

ඳල්ගල්ළගල්  ආයම්බ යන්න අපි සිඹලු ටයුතු ගඹොදහ 
තිගඵනහ. ඒ වහ කවිසුම් අත්න් යරහ, ගොන්ෛහත් බහයදීරහ 
අහනයි. ගම් අවුරුේගේ යහජය ගේඹන්ගේ ළටුඳ, විශ්රහභ 

ළටුඳ, නිර නිහ ඹනහදී ප්රලසනරට අලය ටයුතු යගන 
ඹනහ. ඒ අයුරින් සිදු යන්ගන්, යහජය ගේගේ පරදහයිතහ ළඩි 
යන්නයි. ඒ වහ ජහති පරදහයිතහ ගල්ම් හර්ඹහරඹ වයවහ 
විගලේ ළඩ පිළිගශවී ක්රිඹහත්භ නහ. එභ ළඩ පිළිගශ 

ක්රිඹහත්භ න්ගන්, යහජය අාලඹට, අධයහඳන අාලඹට, 
ගඳෞේලි අාලඹට, ගේහ අාලඹට ඳභණවී ගනොගයි.  

අපි රඵන අවුරුේගේ ඉරහ ප්රහථමි ඳහල් අධයහඳනගේත් 

පරදහයිතහ ළඩ පිළිගශවී -5S ාල්ඳඹ, යින් ාල්ඳඹ 
ඹනහදී ාල්ඳ- වඳුන්හ දීරහ ඒහගේ භට්ටභ ඉවශ නාන්න 
අලය ටයුතු යනහ. භවය ය ජගේ හර්ඹහරරට නවීන 

තහවීණඹ ඹටගත් ඳවසුම් රඵහ ගදන්න ටයුතු ය තිගඵනහ.  

 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ගද හරඹවී 

ඳභණයි තිගඵන්ගන්.  

 

ගු ආර්.එේ. රවජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
භවය ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහර ඉවශ භට්ටභට 

ගනළල්රහ තිගඵනහ. භවය ඳහල්රට ගභභ පරදහයිතහ ළඩ 
පිළිගශ වඳුන්හ දී එඹ ආයම්බ යපු නිහ අද ගවොභ විබහ 

ප්රතිපර රඵහ දී තිගඵනහ. භභ සිඹලු භළති ඇභතිරුන්ගන් 
ඉල්රන්ගන්, ගභභ පරදහයිතහ ළඩ පිළිගශට එතු ගන්න 
කිඹරහ. එතළනින් තභයි ගම් යගට් යහජය ගේගේ හර්ඹවීභතහ; 
ගුණහත්භබහඹ; පරදහයිතහ ළඩි යන්න පුළුන් න්ගන්. 

ගභොනයහර දිසත්රිවීගේ  විගලේ පරදහයිතහ ළඩ පිළිගශවී 
රඵන අවුරුේගේ ආයම්බ යන්න ටයුතු යනහ. ඒ අනු, එභ 
පරදහයිතහ ළඩ පිළිගශ භන්න් යහජය ගේගේ හර්ඹවීභතහ 

ළඩි යන්න අපි ටයුතු යනහ.  

රු නිගඹෝජය බහඳතිතුභනි, අගේ "දහඹ විශ්රහභ ළටුේ 
ක්රභඹ" ළන ථහ ශ යුතුයි. රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

කිේහ, ගයොනී ද ගභල් භළතිතුභහ ළන. ගභභ දහඹ විශ්රහභ ළටුේ 
ක්රභගඹන් අගේ ආ ඩුට කිසිභ හසිඹවී ගන්ගන් නළවළ. 2016 
ජනහරි ඳශමුගනිදහ සිට යහජය ගේඹට ඵළඳුණු සිඹලු ගදනහට 

ඳයණ විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹභ තභයි ක්රිඹහත්භ න්ගන්. ත අවුරුදු 
25වී, 30වී, 40වී භවය විට ත අවුරුදු 60වී-70වී ඹනගතවී 
ගභභ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ ගයි. ගම්ගවී හසිඹ තිගඵන්ගන් 

අනහතඹට. ගභභ දහඹ විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹ ළන මුලින්භ 
කිේගේ,  ගඵොගවොභ ම්ර්තිභත් මුදල් ඇභතියගඹවී වුණු ආචහර්ඹ 
එන්.එම්. ගඳගර්යහ භළතිතුභහයි. ඒ 1971 ගර්දියි. ඊට ඳසු, 

1373 1374 

[රු  ආර්. එම්. යාජිත් භේදුභ ඵ ඩහය  භවතහ] 
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ගයොනී ද ගභල් භළතිතුභහ ගභභ දහඹ විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹ ළන 

කිේහ. නමුත්, එඹ ක්රිඹහත්භ ගශේ නළවළ. ගභඹ ක්රිඹහත්භ 
යන්න ගභය අඹ ළගඹන් රුපිඹල් බිලිඹනඹ මුදරවී -රුපිඹල් 
මිලිඹන 1000 මුදරවී- ගන් යන්න ගඹෝජනහ ය තිගඵනහ. 
[ඵහධහ කිරීභවී] ඒ ම්ඵන්ධ අපි ිත්තීතඹ මිතිත් එවී 

හච්ඡහ යරහ තිගඵනහ. ඉදිරිගේදීත් හච්ඡහ යනහ. රඵන 
ර්ඹ න විට දහඹ විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹ ම්ඵන්ධ අණඳනත් 
ඳහර්ලිගම්න්තුට ගනළල්රහ, ගම් යගට් යහජය ගේයින්ගේ 

විශ්රහභ ළටුඳ සථහය ය, එහි සුයවීෂිතතහ රඵහ දීරහ එඹ අලුත් 
ක්රභඹට ගදන්න අපි ටයුතු යනහ. විශ්රහභ ළටුඳ නළති 
යනහ කිඹරහ වුරු වරි අදවස ශත් අපි ඒ ගනොගයි 

යන්ගන්. අපි ක්රභඹ විතයයි ගනස යන්ගන්. අද යුගයෝඳඹ, 
ජඳහනඹ, ඉන්දිඹහ හගේ යටර ගභභ ක්රභඹ වඳුන්හ දීරහ 
තිගඵනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

ගු නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Thank you very much. 

 Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

for lunch.  

 
රැවහවීම ඊ  අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ.භළ. 

1.00  නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ (ගු තිවග සුමතිඳළ මශතළ)මේ 
වභළඳතිත්ලමයන් නෆලත ඳලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறயத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்றற்ய. தறறச் சதரரர் அர்ள் [ரண்தைறகு 

றனங் சுறதரன] கனக றத்ரர்ள். 
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 

the Chair. 

 
123 ලන ශීර්ය.- නිලළව වශ ිදිකිම්ේ අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.226,116,000 

 

கனப்தை 123.-   வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சர் 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள்- லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 226,116,000 

 

HEAD 123. -  MINISTER OF HOUSING AND CONSTRUCTION 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 226,116,000 

 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ - ශීර් අා 123, 309, 310 - 
රහ ඵළකරභ අඳය බහ 1.00 සිට අඳය බහ  6.30 දවීහ. The 
Hon. Mavai S. Senathirajah to move the cut.  

 

 

[1.00 p.m.] 

 
ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Chairman, I move, "That a sum of Rs. 10 be 

traditionally cut from all the Recurrent and Capital 

Expenditures of each Programme of the Heads of 

Expenditure bearing Nos. 123, 309 and 310 related to the 

Ministries, Departments and  other Institutions                     
which come under such Ministries scheduled to be taken 

up for debate today, Saturday, 26th November, 2016 at 

the  Committee Stage Debate of the Appropriation                   

Bill, 2017. “ 

Sir,  I will take time of the Opposition to speak 

continuously.  

தப றசரபர் அர்வப, இன்ய ற இகட 

வகபக்குப் தறநகு கடததயறன்ந வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சறன் றற எதுக்லடுள் லரண 

குய்றகன றரத்க ஆம்தறத்து கத்து உகரற்ய 

ற்குச் சந்ர்ப்தம் றகடத்கறட்டு ரன் றழ்ச்சற 

கடறன்வநன். ங்பது அன்தைக்குரறயம் ரண்தைறகு 

அகச்சயரண சஜறத் தறவரம அர்ள் இந் 

அகச்கசத் கனகரங்ற றற்தது வற்க்கூடி எய 

றடம். அரறன் ந்கரர் ங்வபரடு றவும் 

ட்தைநவரடு தற எயர் . அவ்ரவந, க, பற 

க்பறன் தறறறறர ந்து, இந் ரட்டின் ஜணரறதற 

ரத் தரறவு தசய்ப்தட்ட எயர். அயக்கு றழ்ந் துன்த, 

துங்கப ரங்யோம் தறர்ந்துதரள்றன்வநரம். அவ 

வத்றல், ற்ததரய்து ஜணரறதறரத் தரறவுதசய்ப் 

தட்டியக்றன்ந வகு கத்றரறதரன சறநறவசண அர்யோம் 

ததரனன்ணயக ரட்டத்றல் றரப்தைநத்றல் தறநந்து , 

சரர றசர க்பறன் தறறறறர ந்து , 

ஜணரறதறரத் தரறவுதசய்ப்தட்ட னரற்கந ரங்ள் 

இங்கு றகணவுகூர்ந்துதரள்பனரம். இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

குநறப்தர, டக்கு, றக்றல் வதரரறயம் வதரர்க்ரனத்றயம் 

ங்பது உநவுகப இந் க்பறன் ண்லர் அஞ்சயேறல் 

ரங்யோம் தங்குதரள்றன்வநரம் ன்தக ஆம்தத்றவன 

குநறப்தறட்டு, அந் உநவுயோக்கு ங்பது அஞ்சயேகச் 

தசயத்துறன்வநரம். 

அடுத்ர, ரன் குநறப்தறட றயம்தைது வீடகப்தைத் 

றட்டம் சம்தந்ரணது. றவும் தொக்றர, வதரர் றழ்ந் 

டக்கு, றக்கு ரரங்பறல் வதரர் தொடிகடந்ற்குப் 

தறன்ணர் வற்தரள்பப்தட்ட எய ததரதுரண றப்தேட்டின் 

தடி, றட்டத்ட்ட 1,30,000 வீடுள் ட்டப்தட வண்டியுள்ப 

ரத் தரறந்துள்பது. வதரரறணரல் தரறக்ப்தட்ட க்ள் 

ங்றயந்ரயம் - அர்ள் றழ் க்பர இயந்ரயம் சரற, 

தொஸ்யேம் க்பர இயந்ரயம் சரற - அர்யோக்கு வீடுள் 

ட்டிக்தரடுக்ப்தடவண்டும்; ரழ்ரரம் வடிக் 

தரடுக்ப்தடவண்டும் ன்தது அகச்சரறணரவன 

ற்யக்தரள்பப்தட்டியக்கும் ன்ய ரன் ம்தைறன்வநன். 

ரண்தைறகு அகச்சர் அர்ள் லள்குடிவற்நம், லள் 

றர்ரம், தைணகப்தை, ல்யேக் தொற்சறள் ன்தண 

தற்நறத் தரறந்றயப்தரர் ன்தறல் ணக்கு றல்கன. 

வீடகப்தை அகச்சரவும் தொன்ணரள் ஜணரறதறறன் 

ணரவும் தன்ணறனங்கறவன சரர க்பறன் 

தறறறறரவும் இயக்றன்ந உங்பறடம், ரன் சறன 

யத்துக்கப, அற்நறன் அசறத்க உர்ந்து, தொன்கப் 

தற்கு றயம்தைறன்வநன். 

வதரர் தொடிகடந்து இன்கநக்கு 8 ஆண்டுள் தயங்றக் 

தரண்டியக்றன்ந இக்ரனட்டத்றல், வகு கத்றரறதரன 

சறநறவசண அர்ள் ஜணரறதறரத் தரறவுதசய்ப் 

தட்டற்குப் தறன்ணர், அர் வர்ல் ரனத்றல் அபறத் 

ரக்குயறறன்தடி, டக்கு, றக்றல் இரணு ஆக்ற 

1375 1376 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

றப்தறன்லழ் இயக்கும் ங்யோகட க்பறன் றனங்பறல் 

ஏபவு - றக் குகநந்பறனரண - றனங்ள் றடுறக்ப் 

தட்டியக்றன்நண. அகண ரங்ள் வற்றன்வநரம். 

ஆணரல், அயகட வர்ல் ரக்குயறறல் ங்தங்கு 

ஆக்றறக்ப்தட்ட றனங்ள் இயக்றன்நணவர - தகட 

றணரல், ததரயேமரரறணரல் ஆக்றறக்ப்தட்ட - அந் 

றனங்கப றடுறப்தது ணது தொல் டகதண அர் 

ய்த்துதோனரப் தறங்ர அநறறத்ல் தரடுத்றயந்ரர் . 

ரங்ள் அந் ரக்குயற தரடர்தர வகு ஜணரறதற 

அர்யோடதம்  ரண்தைறகு  தறயடதம்  இரணுத் 

பதறயோடதம்கூட தன வதச்சுரர்த்ககப டத்றயும் 

ங்யோகட க்பறன் டற் தறவசங்ள், றசர றனங்ள் 

ன்தண இப்ததரய்தும் ஆக்றறப்தைக்குள் இயக்றன்நண; 

குடிறயப்தைப் தகுறள் ததரயேமரர் சதொம் இரணுத்றணர் 

சதொம் இயக்றன்நண. இணரல் அந் க்ள் து 

ரழ்ரரத்கக் ட்டிதய்ப்தைற்ரண தரறற்யகந 

கப  - லன்தறடிகயும்  றசரத்கயும் -   தரடங் 

தொடிரல் வகனரய்ப்தற்நறயக்றன்ந றகனகவ 

ரப்தடுறன்நது. இந்றகனறல், ரங்ள் இப்ததரய்து 

வீடகப்தை றர்ரத்துகந அகச்சறன் லழ் வீடுள் 

அகப்தகப் தற்நறப் வதசறக்தரண்டியக்றன்வநரம். 

டக்கு, றக்கு   தறவசங்பறவன அண்பர 

1,30,000 வீடுள் ட்டப்தட வண்டுதன்ய எய றப்தேடு 

தசரல்யறன்நது. அறவன, தரறக்ப்தட்டு அககுகநர 

இயக்றன்ந வீடுள் றயத்றகக்ப்தட வண்டிறயக் 

றன்நண; தன வீடுள் தொய்கரக் ட்டப்தட வண்டிறயக் 

றன்நண. ங்யோகட க்ள் அந் றனங்யோக்குத் றயம்தர 

ரத்றணரல், அர்ள்  வீடுகபப் ததயற்ரண அந் 

ரய்ப்கத இந்றயக்றநரர்ள்; அற்ரண டடிக்கள் 

டுக்ப்தட்டியக்றல்கன. வீடு ட்டுரணரல் ரற 

வண்டும். அர்ள் அந்க் ரறயோக்குச் தசன்நரல்ரன் 

அர்யோகட ரழ்ரரம் அதறறயத்றகட தொடியும். 

வீடு ன்தது - அது குடிகசர இயந்ரதனன்ண, 

ரபறகர இயந்ரதனன்ண - அந் க்யோக்கு றவும் 

தொக்றரணது.  ஆம்தத்றவன வதரரறணரல் தரறக்ப்தட்ட 

க க்யோக்கு - யகறல் ரடுறன்ந க்யோக்கு சறன 

இடங்பறல் வீடுகபக் ட்டுற்ர ஏரறனட்சம் யதரய் 

டன் ங்ப்தட்டது; ங்றள்தோனம் அந்ப் தம் 

தரடுக்ப்தட்டது. ஆணரல், அந் க்ள் ரழ்ரரத்க 

இந்றயக்றன்ந றகனறல் அந் ஏரறனட்சம் யதரறல் எய 

வீட்கடக் ட்ட தொடியுர? ஆணரல், அர்ள் தன ஆண்டு 

பரவ அந்க் டகணயும் ட்ட தொடிரல் இயக்றநரர்ள். 

இதுசம்தந்ர ங்யோகட ரட்ட எயங்றகப் 

தைக்குய்க் கூட்டத்றல் - DCC meeting இல் கத்ததரய்து, 

அந்க் டகண - 

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ිදිකිම්ේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
Hon. Member - 

  

 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Yes, Hon. Minister? 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 In the year 2017, we hope to allocate a grant of Rs. 

500,000 per house for- 
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
That is a different programme. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 No, no. It is for the war victims in the North. It is a 

new programme which we are hoping to initiate in the 
year 2017 by our Ministry, the Ministry of Housing and 

Construction.  
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Thank you very much. It is a burden on our people 

and they are suffering as they are unable to repay the 

loans to the banks. So, we have taken a decision at the 
DCC meeting that they need not pay because they have 

no money to repay the loans to the banks.  
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
If I may clarify, recognizing your need or necessity, 

urgency and the policy imperative, His Excellency the 
President, the Hon. Prime Minister and the Hon. Minister 

of Finance have decided on a programme to provide a 

grant of Rs. 500,000 per household and the National 

Housing Development Authority will get physically 
involved in the people’s participatory house-building 

system.  So, your problem will be solved. 
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. Thank you very much.  

At the DCC meeting, our resolution regarding the 

loans was also to ask the Government to write off rupees 
one lakh, not much, from a loan taken by an individual. If 

the necessary action is not taken, we will take up that 

matter and sort it out later.  
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
If I may say so, we commenced the Rs. 100,000 loan 

programme last year and prior to giving the loans, we got 

the consent and the acquiescence of the recipient 

specifically to repay the loan. It is only on that belief that 

the National Housing Development Authority disbursed 
the money. I am afraid these are government funds. So, 

do keep in mind, when the loans are repaid, those will be 

recycled back to the people in the Northern Province.  
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ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. Thank you very much.  

ங்யோகட தறவசங்பறல் இயக்றன்ந ரழ்ரர 

ற்ந, வீடுரசனற்ந, றனங்பற்ந க்ள் தரடர்ச்சறர 

இரணு அய்த்ங்யோக்குள்யோம் ஆறக்த்துக்குள்யோம் 

இயக்றன்நததரய்து இந்ப் தறச்சறகணள் த்ரன் 

தசய்றன்நண. வீடகப்தை அகச்சர் ன்ந கறல் இந் 

றடங்கப ற இனகுர அநறக்கூடிர் லங்ள்! 

சறனயக்கு வீடு ட்டுற்தண இப்தடிர டன்ள் 

ங்ப்தட்டண. எய சந்ர்ப்தத்றல் ந்து இனட்சம் யதரறல் 

வீடு ட்டப்தடும் ன்றநலர்ள்! இந்ற வீட்டுத் றட்டம் 

ன்றநலர்ள்! அற்குப் தறநகு 8 இனட்சம் யதரறல் வீடு 

ட்டப்தடும் ன்றநலர்ள்! அண்கறல் ற தயக்டிக 

ற்தடுத்றக் தரண்டியக்றன்ந 65,000 வீட்டுத் றட்டத்றல் எய 

வீடு 2.1 றல்யேன் - அரது 21 இனட்சம் யதரய்! றடீதன்ய 

எய வீட்டுக்கு ந்து இனட்சம் யதரய் வீம் குகநக் 

னரதன்ய வரசறக்றநலர்ள். இந் றகனறல் அந் 

அகச்சறன்லது ம்தறக்க தரள்பதொடிர றகனகறல் 

ரன் ரங்ள் இயக்றன்வநரம். அனப்தட்டுக் தரண்டியக் 

றன்ந அந்த் றட்டத்கப் தற்நற லள்குடிவற்ந அகச்சறன் 

குய்றகன றரத்றல் ரங்ள் றரறரப் வதசனரம். லங்ள் 

வீடகப்தைக்குப் ததரயப்தரண அகச்சர இயக்றன்நலர்ள். 

குநறப்தர, உங்யோகட வீடகப்தை அகச்சு , ற்யம் 

லள்குடிவற்ந அகச்சுடன் சம்தந்ப்தட்ட அகச்சுக்ள் எய 

கூட்டிகந் றட்டத்றவன - combined programme 

ங்யோகட தறவசங்பறல் வகன தசய்வண்டும் 

ன்தக ரங்ள் ரண்தைறகு தற அகச்சரறடம் தன 

சந்ர்ப்தங்பறல் கூநறந்றயக்றவநரம். உரற இடங்பறவன 

றரறட்டும் ந்றயக்றவநரம். சறன றணங்யோக்கு தொன்தை 

ஜணரறதறகச் சந்றத்ததரய்துகூட அகப்தற்நற ரங்ள் 

ரறட்வடரம்.  

எய குடின் அல்னது எய குடும்தம் உனத்றவன 

கனறறர்ந்து றற்வண்டுரணரல், உனத்க தற்நறததந 

வண்டுரணரல் தசரந்ர றனம் இயக் வண்டும். 

தரறரர் எய றககப் தரடிறயக்றநரர். உங்யோக்கு 

அது சறனவகப தறடித்ரவும் இயக்கும். ரன் சறகநச்சரகன 

பறவன இயந்ததரய்து அறர அந்ப் தரடகன 

ணதுக்குள்வப தரடிக்தரள்வன். இந் கத்க 

ஆயோக தசய் வண்டுரணரல் எய சறநந் சூல் அகப் 

ததந வண்டுதண அர் அந்ப் தரடயேல் தசரல்றநரர்:  

 

“ ரற றனம் வண்டும் - தரசக்ற 

ரற றனம் வண்டும் - அங்கு 

தூறல் அறரய் - ன்ரடங்ள் 

துய் றநத்றணரய் - அந்க் 

ரற றனத்றணறகடவ - ஏர் ரபறக 

ட்டித் வண்டும்” 

ஆணரல், ங்யோகட வரரறக்க ரடி வீடு அல்ன, எய 

வீடு! அது குடிகசரக்கூட இயக்னரம். அகப்தற்நற எய 

றம் இயக்றன்நது. எய ரடிறவன இயக்றன்ந 

இகபஞன் தக்த்றல் இயந் குடிகசறல் ரய்றன்ந யுற 

றடத்றவன ரல் தரள்றநரன். அந்க் குடிகசறல் இயக் 

றன்ந இபம் ததண்க அன் ரடிக்கு அகத்வதரதும் 

அள் வதர யக்றநரள். ஆணரல் அந் இகபஞன் ‘ரன் 

உன்கணக் ரயேக்றன்வநன்; உன்தகட இந்க் 

குடிகசரன் ணக்கு ரபறக; ரன் உன்ணறடத்றவன 

யறவநன் ன்ய தசரல்றநரன். இகத்ரன் உனத்றவன 

வதரற்நறப் தைப்தட்ட ரற தரறரர் அர்ள்,  

“ ரற றனம் வண்டும் - தரசக்ற 

 ரற றனம் வண்டும்; - அங்கு 

தூறல் அறரய் - ன்ரடங்ள் 

 துய் றநத்றணரய் - அந்க் 

ரற றனத்றணறகடவ - ஏர்ரபறக 

 ட்டித் வண்டும் -அங்கு 

 வறயறணறவன -தன்கணம்  

 லற்ய றபலயம், 

தத்துப் தன்ணறண்டு - தன்கணம் 

  தக்த்றவன வணும் - ல்ன 

 தொத்துச் சுடர்வதரன - றனரதரபற  

 தொன்தை வணும்;  
 

 ன்யம் 

“ தரட்டுக் னந்றடவ -அங்வதரய  

தத்றணறப் ததண் வணும்”  

ன்யம்   

 

ன்நன் தரட்டுத் றநத்ரவன - இவ்கத்கப்  

தரயேத்றட வணும்”  
 

ன்யம் தரடுறநரர்.  

 இது கக் ரட்டுறன்நது? ணக்கு றவும் தறடித்ரண 

எய தரடல் இது. இது உரறகக்குல் ட்டுல்ன, எய 

குடும்தத்றதகட ரழ்க்க. அர் வட்தகப்வதரன  ரடி 

வீடு இல்னரறட்டரயம் எய குடிகசரது வண்டும். அந்க் 

குடிகசகக் ட்டுற்கு எய றனம் வண்டும். ஆக்றறக்ப் 

தட்ட றனங்ள் றடுறக்ப்தட்டு அந் றனத்துக்கு அர்ள் 

தசல்ன வண்டும். ரறற்நர்யோக்கு றனம் தரடுத்து, 

அர்யோக்கு வீடு ட்டிக்தரடுக் வண்டும். அப்தடிரண 

எய சூழ்றகன ற்தடுறன்நததரய்துரன் ரர்ள் 

தரடசரகனக்குச் தசன்ய ல்ன தொகநறவன தரடத்கப் தடிக் 

தொடியும். அரது, உனத்வரடு உர்ந்து தடிப்தற்கு 

தொடியும். அப்வதரதுரன் அன் உனத்றவன ஆயோக ததற்ந 

ணர ரயறநரன். இகத்ரன் ரங்ள் அந்ப் தரட்டின் 

ததரயள் றபக்ர - அடிரரக் தரள்றன்வநரம். 

லங்ள்  சரர க்யோகட உர்வுகபப் தைரறந்து 

தரண்டர் ன்ந தொகநறவனரன்  உங்பறடம் ரன் 

இற்கநக் கூயறவநன்.  

ங்யோகட தறவசங்பறல் வீடுள் ட்டுற்குக் 

ரறள் இல்னர றகனக இயக்றன்நது ; அற 

தொரம்பறல் இயக்றன்நர்ள் ரறள் இல்னரல் 

இயக்றன்நணர். அகறட, யுத்ம் கடததற்ந 30 ஆண்டு 

ரனத்றவன தறநந் குந்கள் இயக்றநரர்ள், சறனர் 

டிந்தும் ரரயம் வதரறயக்றநரர்ள். இர்பறல் 

உறயடன் இயப்தர்ள் ரற இல்னரல் இயக்றன்நரர்ள். 

இந் ஆட்சற ரற்நத்றற்குப் தறநகு லள்குடிவற்நத்றற்ரத் 

து இடங்யோக்கு யறன்ந றழ் க்யோக்கும் ரறள் 

இல்னரல் இயக்றன்நது; வீடுள் இல்னரல் இயக்றன்நது. 

இந் றகனக றழ் க்யோக்கு  ட்டுல்ன,  தொஸ்யேம் 

க்யோக்கும் இயக்றன்நது. தணணறல், அறபர 

இயப்தர்ள் றழ் க்ள் ட்டுல்ன, தொஸ்யேம் க்யோம் 

ரன். ணவ, இற்கு எய லர்வுர லங்ள் தொன்ணறன்ய 

உகக் வண்டும். அரது, வீடுகபக் ட்டுற்கு 

சறர தொயேல் அர்பது ரறகப றடுறக் 

வண்டும்; தறன்ணர் அர்யோக்ரண வீடுகபக் 

ட்டிக்தரடுக் வண்டும். அப்வதரதுரன் அந்க் 

குடும்தங்ள், அர்யோகட தறள்கபள் ல்ன றகனகறல், 

எய ல்ன சூழ்றகனறல் து  ரழ்ரரத்கத் 

வடிக்தரண்டு, உனத்வரடு எட்டியுர்ந்து ரழ்ற்கு ற 

ற்தடும்.  "உனத்க ஆயோக தரள்ற்கு ரன் தரட்டுப் 

தரடுதுவதரன" ன்ந யத்றல் தரறரர் கூநறற்றங், 
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எயன் சறந்றப்தற்கு, ற்தற்கு, அததறப்தற்கு, 

றஞ்ஞரணத்துகநறல் ஆய்வுகபச் தசய்து உனத்றவன 

றவுர்ந் அநறரபறர, ஆற்நயள்பணர, றஞ்ஞரணத் 

கப் தகடப்தணர பர்ச்சறகட தொடியும். இகணத்ரன் 

ரன் தரறரரறன் தரட்டிதெடரச் தசரல்யேக்தரள்ப 

றயம்தைறன்வநன். ஆணதடிரல் - 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Member, I recognize the pain in your expression. 

I see the housing problem in the North-East as a very 

serious issue that we need to address. But, I would 

humbly request you to be cognizance of the fact that the 
subject of housing is basically decentralized into several 

Ministries right now; including the Ministry of Prison 

Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 

Religious Affairs, the Ministry of Fisheries and Aquatic 
Resources Development, the Ministry in charge of urban 

development, moving on to the Ministry in charge of 

estate infrastructure and also to the Ministry of Disaster 

Management. There have been a large number of 
Ministries that have been dealing with this subject of 

housing since 1994. So, to the extent that is possible, I 

shall strive to do my very best to alleviate the pain of the 

people who have suffered during the war and right now in 
the aftermath of the war due to the land and housing 

problems. So, I will try to do my very best.   
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Minister, thank you very much for your response 

to the matters which were raised by us. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have to conclude in a minute’s 
time. 

 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Chairman, I have been allotted 30 minutes.  
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

You had twenty minutes. You have already exhausted 

20 minitues. 
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. I will wind up. 

தப அகச்சர் அர்ள் இயறரக் குநறப்தறட்டகப் 

வதரன ஏர் எயங்றகந் றட்டத்றன்லழ் ங்யோகட 

தறவசங்பறல் வீடுகப அகக் வண்டும் ன்ய ரன் 

உங்பறடம் வட்றன்வநன். அற்கு அகச்சகயும் றழ்த் 

வசறக் கூட்டகப்தைம் ரரசகதயும் த 

எத்துகப்கத ங்கும். ஆவ, அந்க் ரறகப 

றடுறத்து, அற்நறல் சம்தந்ப்தட்டர்ள் ரகயும் 

இகத்துக்தரண்டு எயங்றகந் றட்டத்றன்லழ் 

வீடுகப அகக் வண்டும். அங்கு தன துகநறணகயும் 

தரண்டுந்து தொயைடுகபச் தசய்றக் தொற்சற தசய் 

வண்டும் ன்தது ங்யோகட வண்டுவரபர 

இயக்றன்நது. இந் வீட்டு றடரணது ற தொக்ற 

ரணர, தறச்சறகணயோடன் கூடிர இயப்தரல்ரன் 

ரங்ள் உங்யோடன் இதுதற்நற அறம் வதசுறன்வநரம். இந் 

வீடுகப அகப்தற்கு தொயேவன ரறள் வண்டும். அது 

எய தொக்றரண றடம். இற்ரத்ரன் ரங்ள் 

யேயுயத்தும் கூட்டுத் றட்டத்க லங்ள் தொன்தணடுக் 

வண்டும் ன்ய வட்டுக்தரள்றன்வநன். 

இன்ய ஏர் இனட்சத்து தொப்தரறம் வீடுள் ங்யோக்கு 

வகர இயக்றன்நது ன்ய எய றப்தேடு இயக்றன்நது . 

லள்குடிவற்ந அகச்சர் சுரறரன் அர்ள் 2.1 

றல்யேன் யதரய் தசனறவன வீடு ட்டிக் தரடுப்தரச் 

தசரன்ணரர். ஆணரல், ற்பரல் அல்னது சலதந்ரல் 

ட்டப்தடர, அத்றரற்ந அந் வீடுகப ரங்ள் 

றர்த்து றற்றன்வநரம். அவவம் வீடகப்தைத் தரடர்தறல் 

சறன வதயக்கு ட்டு இனட்சம் யதரறயம் சறன வதயக்கு ந்து 

இனட்சம் யதரறயம் ன்ய வீடுகபக் ட்டிக்தரடுக்றன்ந 

அவவம், சறன வதயக்கு டன் ங்குது ன்தது எய 

றரற்ந, ததரயத்ற்ந லர்ரணர இயக்றன்நது . 

இறயள்ப றத்றரசங்கப ரற்நறகக் வண்டும்.  

ஆவ, ரர் ரரறடம் வ்பவு ரற இயக்றன்நது , ரற 

இல்னரர்யோக்கு வ்பவு ரற வண்டும், எய 

வீட்கடக் ட்டிக் தரடுப்தற்கு வ்பவு தொயைடு வண்டும் 

ன்தது தற்நற ல்னரம் ஆரய்ந்து தரறக்ப்தட்ட க்ள் 

ல்வனரயக்கும் சணரண தொகநறல் வீடு ட்டிக் தரடுக்ப் 

தட வண்டும். அரது எவறரண வீடுகபக் ட்டிக் 

தரடுத்ல் வண்டும். அற்ரண எய எயங்றகந் 

றட்டத்கத்ரன் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றவன ரங்ள் 

தொன்கப்தற்கு  றயம்தைறன்வநரம். 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගු මළවල මවෝ. මවේනළධිරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.  வசர.  வசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தப அகச்சர் அர்ள் வீடகப்தைப் தற்நற 

றடத்துக்கு றவும் ததரயத்ரணர் .  ங்யோகட 

தறவசங்பறல் தரறக்ப்தட்ட க்யோக்கு வீடகப்தது 

ட்டுல்ன, கண சதொர க்யோக்கும் வீடுள் இல்னர 

இடங்பறல் றட்டறட்டு வீடகத்துக் தரடுக் வண்டும். 

டக்கு, றக்கப் தறத்றவர றப்தறட்டு அங்கு 

வீடுகபக் ட்டிக்தரடுத்து ங்யோகட தறவசங்கபயும் 

அங்கு தரறக்ப்தட்ட க்கபயும் ட்டிதய்ப்த உவுவீர்ள் 

ன்ந ம்தறக்கவரடு றகடததயறன்வநன். ன்நற. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීශ ට, සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන නිගඹෝජය අභහතයතුමිඹ.  

ආ ඩු ඳවීගඹන්  හන්තහවීභ විහදඹ ආයම්බ යන එ 
ගවොයි ගන්. රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ළභළති වුණහ එගවභ 

යන එට.  
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[රු  භහෛ ගෝ. ගේනහධියහජහ  භවතහ] 
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ගු සුමේධළ ජී. ජයමවේන මශත්මිකය (තිරවර වවලර්ධන ශළ 
ලනජීවි නිමයෝජය අමළතයතුමිකය) 
(ரண்தைறகு (றயற)  சுவர ஜல. ஜவசண - யரர 

அதறறயத்ற ற்யம் ணசலரசறள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ හන්තහන්ට මුල් තළනවී 

ගදනහ, ඒයි ඒ. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගවො භගේ පුගතවී ගන්. 
 
 

[අ.බහ. 1.23] 

 
ගු සුමේධළ ජී. ජයමවේන මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற)  சுவர ஜல. ஜவசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
රු බහඳතිතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ 

ශීර් විහදඹට ළගනන ගම් ගභොගවොගත්, ඒ අභහතයහාලගේ 
ටයුතු ළන චන කිහිඳඹවී ථහ කිරීභට අසථහ රඵහදීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඳශමුගන්භ ඔඵතුභහටත්, ඒ රු අභහතයතුභහටත්, 

රු නිගඹෝජය අභහතයතුභහටත් භභ සතුතින්ත ගනහ.  

ගභගතවී ඳළති සිඹලු  යජඹන් ෆභ අසථහභ උත්හව 
ශහ අගේ යගට් ඉතහභ දිලිඳුමින් ජීත් න, විගලේගඹන්භ අඩු 
ආදහඹම්රහභි ඳවුල් න හ සිටුවීභ වහත්,  නිහ නළති ළභට 

නිවී රඵහදීභ වහත්.  එගේ ටයුතු කිරීභ තුශ ඹම් ප්රභහණඹ 
ජනතහට වන ළරසුනත්,  තමුන්ටභ කිඹරහ නිවී නළති 
ඳවුල් යහියඹවී ගභන්භ දිළිඳුමින් ජීත් න ඳවුල් යහියඹවේත් 

අගේ යගට් තභ ජීත් ගනහ. ඒ අඹ ගනුගන් විලහර 
හර්ඹබහයඹවී ඉටු කිරීභට තිගඵනහ. ගම් යජඹ තුළින් අඩු වහ 
භධයභ අදහඹම්රහභි ඳවුල් වහ නිහ රවී 5වී රඵහදීගම් 

ළඩටවනවී  -ඳසු කඹ ර්ගේත්, ගම් ර්ගේත්-  නිහ වහ 
ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ වයවහ ගඹෝජනහ ය තිඇතභ ඉතහභ ළදත් 
හර්ඹඹවී ගර භභ දකිනහ. එභ ගඹෝජනහ ඹථහර්ථඹවී ඵට 

ඳත් යන්නට නිහ වහ ඉදි කිරීම් අභහතයතුභහට ව නිගඹෝජය 
අභහතයතුභහට ඳභණවී වළකිඹහවී නළවළ. ඒ වහ යගට් 
ජනතහගේ වගඹෝඹ හගේභ, ගනත් අභහතයහාලර 
ගවෝඹත් අනිහර්ඹගඹන් අලය ගනහ. සිඹලු ජනතහගේ 

වහඹ ඇති තභයි ගම් ටයුත්ත ම්පර්ණ යන්නට වළකිඹහ 
රළගඵන්ගන්.  

මුදල් ප්රතිඳහදන ගන් වුණත්, එභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 

කිරීගම්දී අගනවේත් අභහතයහාලර ව  සිඹලු ජනතහගේ වහඹ 
අලය ගනහ. ප්රහගඹෝක ගම් නිහ ඉදි කිරීගම් ටයුත්ත 
ම්පර්ණ කිරීභ ඉතහභ අභහරු හර්ඹඹවී. ගභභ අභිගඹෝඹ 

ගගේ ගවෝ ජඹ ළනීභට නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහ, 
නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ අතුළු අභහතයහාලගේ සිඹලු  නිරධහරින් ගවො 
අධිසාහනඹකින් ටයුතු යනහ. එභ නිහ ගම් ටයුත්ත 

හර්ථ ය ළනීභට වළකි ගයි කිඹරහ අපි විලසහ යනහ. 
යගට් ජනතහ ගනුගන්  නිහ රවී 5වී රඵහදීගම් ළඩටවන 
ක්රිඹහත්භ කිරීභට රු අභහතයතුභහ හගේභ, රු නිගඹෝජය 

අභහතයතුභහත් දළඩි ඕනෆභකින් ව උනන්දුකින් ටයුතු යන 
ඵ ගඳගනනහ.  

අගේ යගට් ඳළළති සිඹලු  ආ ඩුරට ඵරඳෆ ගරොවේභ 
ප්රලසනඹවී තභයි ජනතහ දිළිඳුමින් මුදහ ළනීභ ව  ඒ අඹට 

නිවනවී රඵහදීභ. ඒ යජඹට ඳළගයන ගරොවේ ම්භවී. එභ 

හර්ඹබහයඹ ඉටු යන ගම් අසථහ න විට නහරි, භධයභ 

ව අඩු ඳවසුම් හිත ජනහහ, තු නිහ, අඩු ආදහඹම්රහභි 
නිහ ඇතුළු විවිධ නිහ වීගේෛර ළටලු යහියඹවී ඳතිනහ. 
ගභභ ළටලු  වරිඹහහය වඳුනහගන,  ගොඹහගන ඒ වහ 
පිළිඹම් ගඹදිඹ යුතු ගනහ. තුයගේ ජීත් න ද්රවිඩ ජනතහ 

යටට විලහර ආදහඹභවී උඳඹන වීගේෛඹ රැකිඹහ යන පිරිවී. 
තුයගේ නිහ ඳවසුම් ගනොභළති අඹට නිහ ඳවසුම් 
රඵහදීභට වළකි නම් ඒ අඹගන් මීට ඩහ පරදහයිතහවී යටට රඵහ 

න්න පුළුන්භ තිගඵනහ. 

එභ නිහ තු වීගේෛගේත් නිහ ළටලු විඳීභ වහ අගේ 
රු  ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහගේ අභහතයහාලගේ -භධයභ යජගේ- 
විගලේ අධහනඹ ගම් ගන  විට ගඹොමු වී තිගඵනහ.  ගම් ටයුතු 

ගද ඵරරහ ජනතහට අද ඇත්තටභ තුටු ගන්න පුළුන්.   
අගේ යගට් ජීත් න නිහ ගනොභළති ජනතහගේ නිහ ප්රලසනඹ 
විඳීභට, ඒ අඹට අභ ලගඹන් ගවෝ රඵහදිඹ වළකි ඳවසුම් 

ටිත් රඵහදීභට ගම් යජඹ ටයුතු යයි කිඹහ අද ජනතහ  
ඵරහගඳොගයොත්තුගන්  සිටිනහ.  ඒ හගේභ ගම් න විට එභ 
ඵරහගඳොගයොත්තු යහියඹවී ඉටු කිරීභ වහ අගේ රු අභහතයතුභහ 

ටයුතු යමින් සිටිනහ.  

දුසය ප්රගේලරත් ළරකිඹ යුතු ඳවුල් ප්රභහණඹවී ගභභ 
ළටලුරට මුහණ දී සිටින ඵ වඳුනහගන, ඒ සිඹලු ඳවුල් වහ 
නිහ ගඹෝජනහ ක්රභ යහියඹවී එතුභහ ක්රිඹහත්භ ය තිගඵනහ. 

2015 ව 2016 ර් න විට එතුභහගේ අභහතයහාලඹට ගන් 
ශ සිඹලු මුදල් ළඹ ය තිගඵනහ.  පරදහීමතහ ළඩි ලගඹන් 
රළගඵන ආහයඹට, ජනතහට ළඩි රහබ ප්රගඹෝජන එන 
ආහයගේ ළඩටවන් යහියඹවී ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ එතුභහ ඒ 

මුදල් ගඹොදහ තිගඵනහ.  

 රු බහඳතිතුභනි, 2010දී ආයම්බ ශ යහඳිති ගද 
ඵළලුහභ අඳට ගඳගනනහ,  නිහ ළඩ පිළිගශ ක්රභගඹන් 
ළඩිදියුණු ගමින් ඇවිත් 2016 ර්ඹ න විට ඒහ ඉතහභ 

හර්ථ ක්රිඹහත්භ වී තිගඵන ඵ. ඒ ළන අඳට තුටු න්නට 
පුළුන්භ තිගඵනහ. අගේ රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහගේ 
පිඹහණන් න හිටපු ජනහධිඳති යණසිාව ගප්රේභදහ භළතිතුභහ ඇති 

ශ ඹන්ගෛෝඳයණ ආඹතනඹ - NEMO -  පසු ගිය කාය තුළ 
ඩහ ළටිරහ, ප්රගඹෝජනඹවී ත ගනොවළකි  තත්ත්ඹට ඳත් 
ගරහ තිබුණහ.  නමුත්, අගේ රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභහ ඳත් 

වුණහට ඳසු එභ ආඹතනඹ ක්රිඹහහරී යජගේ ආඹතනඹවී ඵට 
ඳත් ශහ.  

අගේ යගට් නිහ ළඩටවන් වහ ඳභණවී ගනොගයි, යජඹ 
භන්න් ක්රිඹහත්භ යන ගනත් විවිධ ළඩටවන්රට 

වගඹෝඹ ගදමින් අද ගභභ ආඹතනඹ විලහර හර්ඹ බහයඹවී 
ඉසට යනහ. එයින් රළගඵන ආදහඹභ යජඹටත්, ගභභ 
අභහතයහාලඹටත් ගරොවේ ලවීතිඹවී. ඒ තුළින් තත් ළඩි ඳවුල් 

ායහට උදවු යන්නත් පුළුන්භ රළඇත තිගඵනහ. 

ඳසු කඹ දිනර ගම් යගට් නිහ ාණනඹවී ශහ. එඹ 
ඉතහභ ළදත් හර්ඹවී ගර භහ දකිනහ. ප්රහගේශීඹ ගල්ම් 
ගොට්ාහ 331වී තුශ ඳවුල් රවී 25වී ඳභණ ගම් න විට 

නිහ ළටලුරට මුහණ දී තිගඵන ඵ එභ ාණනගඹන් 
ගොඹහගන තිගඵනහ. අගේ යගට් මුළු ඳවුල් ායහගන් සිඹඹට 
50ට ඳභණ විවිධ නිහ ළටලු තිගඵන ඵ ගොඹහගන 
තිඇතභත් ඉතහභ ළදත් හයණඹවී. ගභභ ායහ ගල්න අනු 

එභ නිහ ළටලු විඳීභ ඉරවී යගන භහජ ළඩටවන් -
විගලේගඹන්භ නිහ ළඩටවන්- ආයම්බ ය තිඇතභත් ඉතහභ 
ළදත් ටයුත්තවී ගර භහ දකිනහ. උදහ ශ ම්භහන, විසිරි 

නිහ ණඹ ව නිහ ආධහය, ණඹ ආධහය ගඹෝජනහ ක්රභ ව 

1383 1384 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිහ ළඩටවන් කිහිඳඹවීභ ගභභ යජඹ භන්න් ආයම්බ ය 
තිගඵනහ.  

ගභොනයහර දිසත්රිවීගේ නිහ ළඩටවන් වහත් ගම් 

න විට මුදල් ගන් ය තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ ආදර්ල 
ම්භහන වඹවී, ප්රතිරහභී ඳවුල් 152වී ගනුගන් රුපිඹල් මිලිඹන 
45.60වී විඹදම් ය තිගඵනහ. උදහ ශ ම්භහන එවී, ප්රතිරහභී 

ඳවුල් 80වී ගනුගන් රුපිඹල් මිලිඹන 21වී ඳභණ ළඹ ය 
තිගඵනහ. විසිරි නිහ ණඹ ප්රතිරහභීන් 1,210ට රුපිඹල් 
මිලිඹන 178 මුදරවී ගම් න විට රඵහදී තිගඵනහ. ඉතහභ දිලිඳු 

ඳවුල්රට සිඹ නිහ ඳයහරු ය ළනීභ වහ අලය සි ගභන්ති 
ආධහය ලගඹන් ඳවුල් 3,000ට රුපිඹල් මිලිඹන 25.50 මුදරවී 
රඵහදී තිගඵනහ. ම්ඳත් ගණ -ආඳසු අඹ කිරීම්ලින් ණඹ 

රඵහදීගම්- ළඩටවන තුළින් ඳවුල් 91ට ගම් න විට ප්රතිරහබ 
රඵහදී තිගඵනහ. ඒ ගනුගන් රුපිඹල් මිලිඹන 8.15වී විඹදම් 
ය තිගඵනහ. ගණ ආධහය ළ ඩටවන ඹටගත් අයණ ඳවුල් 
15ට ගම් න විට රුපිඹල් රවීඹ ඵළකන් රඵහදී තිගඵනහ. 

ඉදිරිගේදී තත් ඳවුල්රට එභ මුදල් රඵහදීභට අගේවීහ යනහ. 
ගම් ර්ඹ තුශ ගභොනයහර දිසත්රිවීගේ ඳභණවී හන්තහ මලි 
නිහ 24වී ඉදි ය තිගඵනහ. ඉදිකිරීම් වීගේෛගේ ළඩ 

යන්නන් පුහණු කිරීභ දවහ "ියල්ඳ විඹ" නමින් ළඩටවනවී 
ක්රිඹහත්භ ගනහ.  

ඒ වහ ගභොනයහර දිසත්රිවීඹටත් විලහර මුදරවී ගන් 

යරහ තිගඵනහ.  

ගම් නගොට ඇත්තටභ එභ මුදල් හර්ථ ළඹ යරහ ගම් 
ළඩටවන් ම්ඳඹභ නිභහට ඳත් යරහ තිගඵනහ. ඒ වහ 

ගභොනයහර දිසත්රිවීඹට ඳභණවී රුපිඹල් මිලිඹන 284.184 
මුදරවී ගම් නගොට ළඹ යරහ තිගඵනහ. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 
ඵරන ගොට ගඵොගවෝ අසථහරදී අඳට දළ ත වළකි රුණු 

යහියඹවී තිගඵනහ. අගේ යට දිළිඳුගභන් භ  වයහ ළනීභට 
නම්, ආර්ථිඹ ලවීතිභත් යනහ හගේභ මලි ලගඹන් 
තමුන්ටභ කිඹරහ නිවී ඉදි ය ළනීභ වහ න ආධහය ව 
ණඹ තුළින් ජනතහ න හ සිටුවීගම් ළඩ පිළිගශවේත් තිගඵන්න 

ඕනෆ. ගම් අභහතයහාලඹ තුළින් ඒ ළඩ පිළිගශ හර්ථ 
ක්රිඹහත්භ න ඵ විගලේගඹන්භ භහ වන් යන්නට ඕනෆ.  

ර් අඩි 400ට අඩු ඳහඩු ව  මලි ඳවසුම් ගනොභළති 

ඳවුල් අද ළඩි ලගඹන් ජීත් නහ. ඒ හගේභ මුඩුවීවේ ව 
ඉතහභ දිළිඳු ආහයගඹන් ජීත් න ඳවුල්ර ාණනඹවී 
අයගන,  ඒ අනු  නිහ රඵහ දීගම් ළඩ පිළිගශවේත් ගම් 

නගොට ක්රිඹහත්භ නහ. රු අභහතයතුභහ ග්රහමීඹ භට්ටමින් 
ජීත් න ජනතහ පිළිඵ ගවො අගඵෝධඹකින් ටයුතු යන 
නිහ ගම් නගොට ඒ ඳවුල්රට නිහ රඵහ දීභට අලය 

ටයුතු ක්රිඹහත්භ යමින් සිටීභ ළදත් ගදඹවී වළටිඹට අපි 
දකිනහ.  

 සිඹලු දිසත්රිවීර ජීත් න ඉතහභ දිළිඳු,  නිහ නළති 
ඳවුල්රට නිහ රඵහ දීභ වහ ගම් යජඹ ක්රිඹහත්භ යන 

ළඩටවන්  තුළින් ඉදිරිගේදී සිඹලු ගදනහටභ නිහ රඵහ දීගම් 
හර්ඹ බහයඹ එතුභහගේ හරඹ තුශ ඉටු යන්නට පුළුන්භ 
රළගඵයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ 
නහ. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.    

මීශ ට, රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහ.  රු ඇභතිතුභහත් 

වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹ නිගඹෝජනඹ යන නිහ ගම් ගරහගේ 
වම්ඵන්ගතොට තරුණ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන එ ගවොයි. 

[අ.බහ. 1.35] 
 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු බහඳතිතුභනි, ගනොඵළඳි ජහතීතන්ගේ මුළුගේ ආයම්බ 
හභහජිඹවේ ව සිරිභහගෝ ඵ ඩහයනහඹ භළතිනිඹගේ 
භහකරනඹවේ ව පිගදල් ළසගෛෝ භවතහගේ අබහඹ පිළිඵ 

අඳගේ ගලෝඹ ගම් අසථහගේදී ඳශ යන්නට ඕනෆ.  

රු බහඳතිතුභනි, අද දින විහදඹට න්නහ එවී 
අභහතයහාලඹවී තභයි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ. ගම් 
අභහතයහාලඹ අගේ ය ගට් තිගඵන ඉතහභ ළදත් අභහතයහාලඹවී. 
යටවී ාර්ධනඹ යහ භන් යේදි යගට් ජනතහගේ ජන 

ජීවිතඹට ිජුභ ඵරඳහන විඹ වීගේෛඹවී පිළිඵ තභයි ගම්  
හය බහ අසථහගේදී අද අපි විහදඹට රවී යන්ගන්. වළඵළයි, 
ගම් අභහතයහාලගේ අගේ රු ඇභතිතුභහ ඇතුළු  ඩහඹභ වහ 

ම්ඵන්ධ ඳසු කඹ හර සීභහ තුශ ගඵොගවෝ භහධයඹ න්දර්ලන 
තිබුණු ඵ අපි භහධයගඹන් දළවීහ. එදහ භහින්ද යහජඳවී හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහගේ ආ ඩුට විගේචන එල්ර වුණහ, භහධය 

න්දර්ලන ඳත්නහ කිඹරහ.   ඹම් ඹම් සථහන විිත කිරීම් ආදී  
උත් සිඹල්රවීභ භහධය තුළින් ගඳන්මින් භහධය න්දර්ලන 
ඳත්නහ කිඹරහ කිේහ.  රු ඇභතිතුභනි, උ මිටිභ 

ගවොඹරහ රැකිඹහ ගදන ළඩ පිළිගශවී  facebook එගවී ජීවී 
ගදන ණනට අද ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ ළටිරහ තිගඵනහ. 
භභ එතළනින් එවහට ඒ පිළිඵ ථහ යන්න ඹන්ගන් නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි, දින සිඹගේ ළඩ පිළිගශ අඳට භතයි. 
එදහ තමුන්නහන්ගේරහ ගම් අභහතයහාලගේ ළඩ බහය ත්ගත් දින 

සිඹඹට  ගල් 50,000වී වදනහ කිඹරහයි. වළඵළයි, දින සිඹඹට 
ගල් 50,000වී වදනහ නම්, ප්රහගඹෝක දට ගල් 
500වී වදන්න ඕනෆ. ඒ අනු ඳළඹට ගල් 20.8වී වදන්න 

ඳටන් ත්තත් භගේ රු ඇභතිතුභහට දින සිඹගඹන් ගල් 
50,000 වදරහ අන් යන්න ඵළවළ. වළඵළයි, ඉතින් ළඩඹ ඳටන් 
ත්තහ නම්, ගම් ඳළගඹත් ගඹවී වළගදනහ. නමුත්, එගවභ 

ගදඹවී අඳට භහජගේ දකින්නත් නළවළ.  

තමුන්නහන්ගේ විඳවීගේ භන්ත්රීයඹවේ ලගඹන්  සිටි  
හරගේ, 2011 ගර් දී  ගොශම ප්රගේලගේ රැසවීභට කහිල්රහ 
කිේ ගදඹවී භට භතයි. තිරා සුභතිඳහර අගේ නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභහත් එතගොට අපිත් එවී සිටිගේ. ගොශම 

දිසත්රිවීගේ තිගඵන නිහ ප්රලසනඹට විඳුභවී ලගඹන් එදහ 
භහින්ද යහජඳවී ආ ඩු නිහ 65,000වී වළදුගේ නළත්නම්, ඒ 
ම්භ ඔඵතුභහ බහය න්නහ කිඹරහ ඒ රැසවීගම්දී කිේහ. 

ගොගශොන්නහ ආනඹ නිගඹෝජනඹ යන එස.එම්. භරිවීහර් 
භන්ත්රීතුභහත් ගභතළන ඉන්නහ. ඔඵතුභහ ඒ ම්භ බහය ගන ගම් 
නගොට අවුරුදු ගදට ශ යි. ගොශම දිසත්රිවීගේ නිහ 
ම්ඹවී ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගඹන් වළදුහද කිඹන ප්රලසනඹ අපි 

අවනහ.  

වළඵළයි එදහ භහින්ද යහජඳවී හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 
නහරි ාර්ධන අධිහරිඹයි, ගම් අභහතයහාලඹයි ඒයහිය 
යරහ ඳටන් ත්  නිහ ගඹෝජනහ ක්රභ විිත යන එ නම්,  
ඹම් ඹම් හදරහ ව අසථහ අඳට දකින්නට රළගඵනහ. දළන් රු 

ඇභතිතුභහ නිහ රවී 5වී අවුරුේදකින් වදරහ ඉය යනහඹ 
කිඹරහ ථහ යනහ.  අපි අවුරුේද ථහ ඳළත්තකින් තිඹරහ, 
අවුරුදු ඳවවී නිමු.   

1385 1386 

[රු  සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ ] 
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අවුරුදු ඳවට නිහ රවී ඳවවී වදනහඹ කිඹමු. රු  

බහඳතිතුභනි, එගවභ නම් අවුරුේදට  ගල් රවීඹවී වදන්න 
ඕනෆ. වළඵළයි, ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ 2015 යට වදරහ 
තිගඵන්ගන් ගල් 950යි.  2016 ඔවීගතෝඵර් භහඹ නගොට 
ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගඹන් ගල් 4625වී වදහ තිගඵනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඒ කිඹන්ගන්  රඵන අවුරුේගේ ඉන් ඔඵතුභහ  
 යට ගල් රවීඹවී වදන්න ඕනෆ, අවුරුදු ඳවකින් ගල් 
රවී ඳවවී වදහ අන් යන්න නම්. ඔඵතුභන්රහ ඳහකඹ අඹ 

ළගේදිත් ගඳොගයොන්දු වුණහ, භළතියණ හරගේදීත් ගඳොගයොන්දු 

වුණහ, යහජය ගේඹවේ ඹම්කිසි quarters එ,  යජගේ 

නිහඹ අවුරුදු 10ට ඩහ ඉන්නහ නම්  ඒ නි ඔහට රඵහ 
ගදනහඹ කිඹරහ.  අගන්!  ඇභතිතුභනි,  ඒ චන ටි ඒ 
ආහයගඹන්භ ගභය අඹ ළගේත් තිගඵනහ. කිසිදු ගනවී 

නළවළ. ළගඩ් ගරත් නළවළ. වළඵළයි ඒ චන ටි ගභය අඹ 
ළගේත් ඒ විධිඹටභ තිගඵනහ.  

ගම් ආ ඩු භළතියණ හරගේදී ගභොවීද කිේගේ? 

ඔඵතුභන්රහ තුයඹට කහින් කිේහ, තුයගේ ජනතහට 
ඳර්චස  වත ඉඩභවී ගදනහඹ කිඹහ.  ඒ ඉඩගම් ගඹවී වදරහ 
ගදනහඹ කිඹරහත් කිේහ. ගභය අඹ ළගේ රසන අාඹවී දභහ 

තිගඵනහ, ගල් 25,000වී. රඵන අවුරුේගේ තුයගේ 
ජනතහට ගල් 25,000වී වදරහ ගදනහ කිඹරහ අගේ රු 
ඇභතිතුභහ කිඹනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, 2015ට වදරහ තිගඵන්ගන් ගල් 72යි. 

2016 අවුරුේදට තුයගේ එ ගඹවීත් වදරහ නළවළ.  ඒ 
කිඹන්ගන් ඔවීගතෝඵර් භහඹ ගනගොට වදරහ නළවළ. අද ගවට 
ඳටන් නීද කිඹහ අපි දන්ගන් නළවළ. භභ කිඹන්ගන් ගභතුභහගේ 

අභහතයහාල ගේ ායහ ගල්න. 2016 අවුරුේගේ වදරහ තිගඵන්ගන් 
ගල් 72යි. අයණහඹ නහඹ කඹහ; හරහ වුය පිපිරුහ. රු 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගඹන් ඒ ගල් ටි වදරහ 

දුන්නහද? හරහ වුය පිපිරීභ නිහ විනහල වුණු ගල් ටි 
වළදුහද? අයණහඹ නහඹ කහිල්රහ ම් ඹට වුණහ. ඒ නිහ ටි 
වළදුහද? රු බහඳතිතුභනි, ඒ කිසිභ නිහඹවී වළදුගේ නළවළ. 

හරහ වුය පිපිරීගභන් විනහල වුණු ගල් ටි වදන එ 
ගගේ ගතත් සුන්බුන් සුේද යන්න කහිල්රහ ගම් 
ළඩිහිටිගඹවී ඒ සුන්බුන්රට ඹට ගරහ භළරුණහ. අහන 

ප්රතිපරඹ වුග  ඒයි.  

 උතුය, නළ ග නහිය ළන ඔඵතුභන්රහ ථහ යනහ. භභ 
දළවීහ ගම් අඹ ළගේ තිගඵනහ, උතුය වහ නළ  ග නහිය නිහ 
50,000 යහඳිතිඹ ඉවීභනින් යන්න ත ල්ලි ගන් යනහ 

කිඹරහ. එ ගදයට රුපිඹල් රවීඹ ණගන් ගන් යන ඵ.  
වළඵළයි, අගේ හරගේ ඳටන්ත්ත ළඩ ටි අන් යන්න 
ඵළරු දළන් ථහ යනහ,  එ ගදයට රුපිඹල් රවීඹ 

ණගන් ගන් යරහ උතුය වහ නළ ග නහිය ගල් වදන්න.  

ඒ විතයවී ගනොගයි, ඊගේ ගඳගර්දහ භහධයඹට වන් යරහ 
තිගඵනහ, ගඩොරර් බිලිඹනඹවී ණඹට අයගන ඹඩලින් උතුය, 

නළ ග නහිය ගල් 65,000වී  වදන ඵ.  ගඩොරර් බිලිඹනඹවී 
කිඹන්ගන් රු බහඳතිතුභනි, වම්ඵන්ගතොට යහඹ විවේණහ ඹව 
ඳහරන ආ ඩු න්නහ ආදහඹභයි. වම්ඵන්ගතොට යහඹ විවේණහ 

න්නහ ආදහඹභ වහ භහන ණඹවී න්නහ, උතුය වහ නළ ග නහිය 
ප්රගේලගේ ඹඩලින් ගඹවී වදන්න. වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ 
උතුයට ඳඹ වරහ තිගඵනහ නම්, ගම් ගදභශ න්ධහනගේ 
භන්ත්රීරුන්ට ථහ යරහ ඵළලුහ නම් ඒ තිගඵන ඳරියඹත් 

එවී, ඒ තිගඵන උසණත්ඹත් එවී ඹඩලින් ගඹවී 
වදනහට ඩහ  ගඳෝයණුවී වදරහ දුන්නහ නම් ගවොයි. ප්රහගඹෝක 
නළවළ.  ප්රහගඹෝක ළඩපිළිගශවී නළතු, ප්රහගඹෝක අත්දළම්ම් 

නළතු අඹ ළඹ ගල්න වදරහ, ඒ අඹ ළඹ ගල්නරට ායහ 

න දහරහ යගට් ජනතහ ගනොභ  ඹන්න වදනහ විතයවී 

ගනොගයි, ඔඵතුභහගේ නහඹඹන්ත් ගනොභ  ඹන 
ළඩපිළිගශවී තභයි ගම් අයගන ඹන්ගන්  . 

ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගඹන් ගල්රට ඳළරළසතය දහරහ 
ඇති. ගම් ායහ ගල්නර තිගඵනහ, සිගභන්ති ගොට්ට 10යි, 
ළලි කියුබ් 01යි, රුපිඹල් 10,000යි; ඒ ආහයඹට ගල් 

30,000වී වදරහ තිගඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි, රු බහඳතිතුභනි, ඒ 
30,000ත් දහරහ තිගඵන්ගනත්  අලුගතන් ගල් වදනහ කිඹරහයි. 
අලුගතන් ගඹවී වදනහ කිඹරහ සිගභන්ති ගොට්ට 10යි, ළලි 
කියුබ් 01යි, -ළලි ගොඩදහන්ගන් වුද කිඹරහ අපි දන්ගන් නළවළ.-

රුපිඹල් 10,000යි ගදනහ. ඕට ඇභති ගගනවී ඕනෆද? 
අභහතයහාලඹවී ඕනෆද?   

භභ දළවීහ, අගේ රු දිලිේ ගදආයච්චි භන්ත්රීතුභහ 
විභධයත අයමුදලින් ඊට ඩහ මුදල් ප්රභහණඹවී ගල්රට දීරහ 

තිගඵනහ. අගේ ගම් භන්ත්රීතුභහ; අගේ අල්රපු ගදය සිටින 
භන්ත්රීතුභහ. ඉතින් ගම් තභයි ඹථහර්ථඹ. ප්රහගඹෝක ළඩවී 
යනහ නම් රු ඇභතිතුභනි, අපි ගල් වදන එට විරුේධ 
නළවළ. අපි ළභළතියි, ගල් වදනහට. භහින්ද යහජඳවී 

ජනහධිඳතිතුභහගේ ආ ඩු හරගේ තභයි ගොශම තු නිහ 
ාල්ඳඹ ගනස යරහ තට්ටු නිහ ගඹෝජනහ ක්රභ ගනහගේ.  

අගේ රු  බහඳති තිරා සුභතිඳහර භළතිතුභනි, ඔඵතුභහ  
ගඵොරැල්ගල් ඒ තට්ටු නිහ වදනගොට ඒහට ඍජුභ ම්ඵන්ධ 

වුණහ. අපි කඹහ ඵරන්න. ඒ විධිගේ ප්රහගඹෝක ළඩපිළිගශවී බිම් 
භට්ටගම් ක්රිඹහත්භ ගන්න ඕනෆ. භහධයඹට ගනොගඹවී රසන 
නම් දහරහ, ගනොගඹවී ගඹෝජනහ ක්රභ ගනළල්රහ වදන ගල් 
ගනුට; ඳළරළසතය අරන ගල් ගනුට නිහ 

ප්රතිඳත්තිඹවී එවී රු ඇභතිතුභනි, අපි ළඩ යන්න ඕනෆ.  
ගඳෞේලි ගෝන්තය අඳට නළවළ. වළඵළයි, ප්රතිඳත්ති ලගඹන් 
අඳට ළටලු තිගඵනහ. ඔඵතුභන්රහගේ ප්රතිඳත්තිඹ තිගඹන 

ගල්රට ඳළරළසතය වරහ ගඹවී වළදුහ කිඹන එ නම්, 
ඔඵතුභන්රහගේ ප්රතිඳත්තිඹ න ජීවි ඉඩම් ටි, ගවේන් යන ඉඩම් 
ටි ළඵළලි යරහ ගේලඳහරනඹ යන අඹට ගඵදරහ 

ගේලඳහරනඹ යන එ නම්, අන්න එතළනට අපි එ  නළවළ, 
රු ඇභතිතුභනි. 

ගභොද, රු ඇභතිතුභහගේ  පිඹහ එදහ ගේලඳහරනඹ ගශේ 
ඳහට, ඳවී ඵරරහ ගනොගයි. රු බහඳතිතුභනි, අද අපි දකිනහ, 
භවය ඳළතිර නභ, භ, හභ, උ, භවත, මිටි හගේභ 

ගේලඳහරන ඳවීඹත් ඵරරහ තභයි අද ළඩ යන්ගන්. වළඵළයි, 
ඒ රු ඇභතිතුභහගේ ගඳෞේලි ගේලඳහරනඹ. අඳට ඒ 
ප්රලසනඹවී නළවළ. වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹ, අපි ගදගදනහගේභ 

දිසත්රිවීඹ. දළන් ඳර්චස 20 ඉඩම් ළඵලි ගඵදනහ. ඒ ගවොයි. 
වළඵළයි, ඒ විධිඹට ගඵදන්ගන් ගභොන ඉඩම්ද? භවය ඳළතිර 
නජීවි එට අඹත් ඉඩම් ගඵදනහ. භවය ඳළතිර ගනත් 

ාර්ධන ගඹෝජනහ ක්රභරට භවළලිගඹන් ගන් යපු ඉඩම් 
ගඵදනහ. අපි දළවීහ ඳල්ගරභරර, ජල්භ ගම් ජු හ යන 
ඉඩම් ටි ම්පර්ණගඹන්භ න්න කඹහ. ඊට ඳසගේ ගම් 
ගදගොල්රවී වත්තහ. අගේ ගරසලි භන්ත්රීතුභහ හිගර්ත් කඹහ. 

අන්තිභට භවජන ගඳත්ම් පිළිඵ හය බහගේ තීතයණඹවී භත 
ඒ ඉඩම් නළත තහවී ගොවීන්ට රඵහදුන්නහ. රු ඇභතිතුභනි, 
ඔඵතුභහ ඉඩම් ගඵදුහට අපිට භවී නළවළ. වළඵළයි, ක්රභගේදඹවී 

වදන්න. 

අගේ වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ හගේභ යගට් ගඵොගවෝ 
ප්රගේලර අලි මිනිස ළටුභ උග්රගරහ තිගඵනහ. වළඵළයි, අලි  
මිනිස ළටුභ වින්න ඔඵතුභහගේ ගඹෝජනහ ගභොවීද? 
වම්ඵන්ගතොට කිරි ගොවීන්ට තිගඵන සරිඹළ ඉඩභ අලි 

1387 1388 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

යවීෂිතඹවී යන්න තභයි ඔඵතුභහ ගඹෝජනහ යරහ තිගඵන්ගන්. 
එතගොට කිරි ගොවිගඹෝ ටි එළිඹට දහනහ, අලි යවීෂිතඹවී 
ගොඩන නහ. වළඵළයි, අලි භන් යන අලිභාඩ ඳර්චස 20 

ෆලිරට ඩරහ ගඵදනහ. එගවභ ගඵදුහ කිඹන්න ගෝ. දළන් 
ගභොවීද ගරහ තිගඵන්ගන්? භභ දළවීහ, "අධිගේගී භහර්ඹ 
දවේණට ගනහපු වීයඹහ," කිඹරහ යන්න ''ටවුන්'' එගවී රු 

ඇභතිතුභහගේ පින්තූයඹත් එවී ගඵෝඩ් එවී වරහ තිගඵනහ. 
ඒට භවී නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි, ප්රලසනඹ ගන්ගන් ඒ ගනොගයි. රු 

ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ගඵදපු ඉඩම් ටි ගවවීගටඹහය 15,000 
ඇතුගශේයි තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ ඉඩභත් දීරහ, ණඹ මුදරවේත් දීරහ, 
ඊට ඳසගේ ඒ ඉඩභ ර්භහන්තලහරහවී වදන්න භහභටත් 

දීරහ තිගඵනහ. නිගේ අත්තිහයභ ඵළගන එනගොට ඳදිාචිඹට 
ඹන්න රළගඵන්ගන් නළවළ. ඇයි? ර්භහන්තලහරහවී වදන්න ඒ 
ඉඩභ අයන් තිගඵනහ. එතගොට ගේ වදන භනුසඹහට ණඹ 
මුදරත් අයගන ආඳහ ඹන්නයි ගන්ගන්. ඊගේ ගඳගර්දහ රු 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ භභ දළවීහ, "ඵදු වන්ගන් ගල් වදන්න" 
කිඹරහ. "අපි ඵදු වන්ගන් ගල් වදන්න"ලු. අගන්, භභ ඵළලුහ 
ඔඵතුභහ නිම් ගල් වදරහ ගදනහද කිඹරහ. ඔඵතුභහ ණඹට 

ගන් ගදන්ගන්. එගවභ ගන්ද? ඔඵතුභහ ණඹට ගදන්ගන්. ඊට ඳසගේ 
ඵදුත් ගරහ, ගඳොලිඹත් ගන්න සිේධ ගනහ. ඵදුත් වනහ, 
ගඳොලිඹවේත් අඹ යනහ. ණඹ මුදර රුපිඹල් රවීඹයි. භභ ළයදි 

නම් ඔඵතුභහ නිළයදි යන්න. රුපිඹල් රවීඹ ණඹවේත් දීරහ, 
ක්ර ඵදු විධිඹට ළට් එත් වරහ, දළන් කිඹනහ,- 

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
රවී 3යි. 

 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ණඹ මුදර රවී 3යි. රවී 3යි කිඹන්ගන්, රවීඹට අවුරුදු 
10වී වහ රුපිඹල් 20,000වී ගන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්ගන් රවී 

3ට රුපිඹල් 60,000වී ගන්න ඕනෆ. ළට් එ සිඹඹට 15යි.  

රු බහඳතිතුභනි, භට ත විනහඩිඹ හරඹවී රඵහ ගදන්න. 
ගභොවීද ගම් වතය බිහිරි ථහ? රු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ 

ඉන්න නිහ කිඹනහ, වම්ඵන්ගතොට ලුණු ගල්හඹ -Hambantota 
Saltern එ-  අද ගඳෞේකරයණඹ කිරීගම් ළඩ පිළිගශට ඇතුළු 
යරහ තිගඵනහ. රු බහඳතිතුභනි, 2015 යට රුපිඹල් 

මිලිඹන 170වී ඳහඩුයි. රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 
අධයවී භ ඩරඹවී ඳත් යරහ තිගඵනහ. Town එගවී ඉන්න 
ගගශ භවත්භගඹවේත් ඒට ඳත් යරහ තිගඵනහ. භවරුන්ට 

අත්න් යන්න ඵළවළ. භවරුන්ට අධයවී භ ඩරඹ ළඩ 
යන්න තයම් කිසිභ සුදුසුභවී නළවළ. අධයවී භ ඩරඹට 
තිබිඹ යුතු සුදුසුම් ගභොනහද කිඹරහ ඔඵතුභහ ගම් බහට 
ඉදිරිඳත් යන්න. අපි දළවීහ, වම්ඵන්ගතොට ලුණු ගල්හගේ 

භවරු අත්න් යන්ගන් ඇන්ලි  රවේණ තළඇතගභන්. 

අගේ දිසත්රිවීගේභ එවීතයහ ගවෝදයගඹවී ලුණු මිරදී න්න 
ලියුභවී ඹළේහ. ලුණු මිරදී න්න ලියුභවී ඹළේහභ, සිාවර අලුත් 

අවුරුේදට සුඵඳතරහ ආඳසු ලිඹභවී එනහ. ලුණු න්නයි ලියුභ 
ඹළේගේ, සුඵ ඳතරහයි පිළිතුය ආගේ. වළඵළයි, අද අගනවී 
ඳළත්ගතන් ගභොවීද යන්ගන්? රු ඇභතිතුභහ එතළනට 

අහර්ඹවීභ හර්ඹ භ ඩරඹවී ඳත්යගන, ගභගවන් 

ගඳෞේකරයණඹ කිරීගම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. 

ඔඵතුභහ හ වී භවන්සි න ඵ අපි දන්නහ. ඔඵතුභහ ළන 
භහධයර හ වී ථහ යනහ, භහධයර වළසිගයනහ. ඔඵතුභහ 
හ වී අඳ විගේචනඹ යනහ. ඒ විගේචන පිළිඵ කිසිභ 
ප්රලසනඹවී නළවළ. භභ ඔඵතුභහගන් ඉල්රන්ගන්, ගම් යගට් නිහ 

ප්රලසනඹට සථියහය විඳුභවී ක්රිඹහත්භ යන ගරයි. රු 
බහඳතිතුභනි, යගට් තිගඵන ඉඩම් ෆලි ටි ගඵදන එ 
ගනොගයි ගම් යගට් නිහ ප්රලසනඹට තිගඵන විඳුභ. රු 

බහඳතිතුභනි, ගොවිඹහගේ ඵඩට වරහ නජීවි රහඳ, ගවේන් 
ගොවිතළන් යන ප්රගේල තභ ඳහවීෂිඹන්ට රඵහගදන එ 
ගනොගයි ගම් යගට් ජහති නිහ ප්රතිඳත්තිඹ විඹ යුත්ගත්. 

ඔඵතුභහ තරුණ වහ දවී ඇභතියගඹවී. ඒ නිහ භහධය 
න්දර්ලන ඳළත්ත තිඹරහ වික්රභසිාව අභළතිතුභහත්, සිරිගේන 
ජනහධිඳතිතුභහත් ගනොභ  ඹන්ගන් නළතු ගම් අභහතයහාලගේ 

ළඩ ටි යරහ ඔඵතුභහගේ හර සීභහ තුශ ගම් යගට් නිහ 
ළටලුට දිඹ වළකි විඳුභ ගදන්න කිඹන ඉල්කරභ තභයි අපි 
යන්ගන්. සතුතියි. 
 
 

[අ.බහ. 1.50] 

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ිදිකිම්ේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
රු බහඳතිතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ 

ශීර් හච්ඡහ යන ගම් ගභොගවොගත් එභ විඹ බහය ඇභතියඹහ 
වළටිඹට ගඵොගවොභ අභිභහනගඹන් භගේ නිගඹෝජය අභහතයයඹහත් 
භ  ගභභ විහදඹට වබහගීන්නට පුළුන්භ රළඇතභ ළන භභ 

තුටු නහ. 

2016 ය ළන ථහ ගශොත්, 2016 යට අඳට 
ඓතිවහසි මුදල් ප්රභහණඹවී ගන් වුණහ. නිහ ාර්ධන 

ළඩටවන ගනුගන් රුපිඹල් මිලිඹන 6,040වී -රුපිඹල් 
බිලිඹන 6ට ළඩි ප්රභහණඹවී- අඳ වට රළබුණහ. ඒ තුළින් අපි 
නිහ 4,609කින් භන්විත "උදහ ම්භහන" 166වී වදනහ. 

නිහ 1,099කින් භන්විත "උදහ ශ ම්භහන" 30වී වදනහ. 
අපි "විසිරි නිහ" ගොඩන න්නට ණඹ ආධහය රඵහ දීරහ 
තිගඵනහ, ඳවුල් 34,216ට. ළලිඔඹ ඵරප්රගේලගේ ඳභණවී යුද 

කන්ගනන් පීඩහ විපු අගේ ආදයණීඹ ජනතහ ගනුගන් නිහ 
1,082වී ඉදිනහ. ඒ හගේභ ගම් යගට් නිහ ඳයහරු ය 
ළනීභ වහ නිහ 75,000ට අපි ආධහය උඳහය රඵහ ගදනහ. 
රුපිඹල් මිලිඹන 6,000 අයමුදගරන් ගොශම ඵරප්රගේලගේ 

නිහ ගඹෝජනහ ක්රභ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ළඳ ශ මිලිඹන 
240ත් භ භ, අපි ඉරවීත ප්රතිරහභීන් 114,000ට ගම් 
ළඩටවන ඹටගත් වන රඵහ ගදනහ.  

අගේ අභහතයහාලඹට ගන් යන මුදල් සිඹඹට සිඹඹවීභ අපි 
ළඹ යනහ. සිඹඹට සිඹඹවීභ ජනතහ ශුබ සිේධිඹ වහයි ගම් 
මුදර ළඳ යන්ගන්. 2015 ගන් ශ අයමුදල්ලින් තම 

ගදොයිතුවීත් භව බහ ඩහහයඹට ඹන්ගන් නළතු ජනතහ 
ගනුගන් එඹ විඹඳළවළදම් යන්න අඳට පුළුන්භ රළබුණහ.  

භභ තුටුනහ, රු නහභල් යහජඳවී  භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් 

ශ අදවස ම්ඵන්ධ. විගලේගඹන්භ එතුභහගේ ථහටත් භභ 
හධහන න් දුන් නිහ භභ විලසහ හිතනහ, භභ ඉදිරිඳත් 
යන රුණුරටත් එතුභහ න් ගදයි කිඹරහ. භභ ළභළතියි, 

නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහගේ පිඹහණන් න භහින්ද යහජඳවී 
භළතිතුභහ ගනුගන් ගරොවේභ ලවීතිඹවී ගවොඵපු හිටපු ඉදිකිරීම්, 

1389 1390 

[රු  නහභල් යහජඳවී  භවතහ] 
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ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුම් අභහතය විභල් වීයාල 

භළතිතුභහට ඔඵතුභන්රහ රපු ආහයඹ ළන ගඳොඩ්ඩවී ඳළවළදිලි 
යන්න.  

එතුභහ අභහතයහාලඹ ගවොඵපු 2010-2014 දවීහ හරගේ 
ආයම්බ ගශේ නිහ 31,334යි. අන් ගශේ 18,046යි. එභ ය 

5 තුශ නිහ ාර්ධනඹ ගනුගන් ඔඵතුභහගේ දඹහඵය 
පිඹහණන් විභල් වීයාල භළතිතුභහට රඵහ දුන්ගන් රුපිඹල් මිලිඹන 
3,251යි. නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහට භහ වන් යන්නට 
ළභළතියි, 2015 ගර්ත් 2016 ගම් දවීහත් අපි නිහ 

167,466වී ආයම්බ ය තිගඵන ඵ. ඒ කිඹන්ගන්, විභල් වීයාල 
භළතිතුභහ ය 5ට ආයම්බ ශ නිහ ප්රභහණඹට ඩහ නිහ 
136,132ට ප්රතිරහබ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. අපි අන් යරහ 

නිහ 133,398වී තිගඵනහ. එතළනදී ගන 115,352යි. ගම් 
ායහ ගල්න ළන දළන් ඔඵතුභහට ප්රලසනඹවී ඇති.  

අපි ඔවීගෝභ ඳළත්ත තිඹරහ විභල් වීයාල හිටපු 
ඇභතිතුභහටයි, භගේ අභහතයහාලඹට 2015, 2016 ගන් ශ ල්ලි 

ටි ගඳොඩ්ඩවී ඵරමු ගෝ. අඩුභ ණගන් අඳට එතළනදී එ  
ගන්න පුළුන් ගන්. එදහ විභල් වීයාල භළතිතුභහට ඔඵතුභහගේ 
පිඹහණන් ගන් ගශේ රුපිඹල් මිලිඹන 3,251යි.  

2015, 2016 අවුරුදු  ගදටභ ගම් ඹවඳහරන යජඹ නිහ වහ 
ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹට  රුපිඹල් මිලිඹන 8,766වී ගන් ශහ.  ඒ 
කිඹන්ගන් ඔඵතුභන්රහගේ යජඹ  විභල් වීයාල  හිටපු 
ඇභතිතුභහට ගන්  ශ මුදරට ඩහ රුපිඹල් මිලිඹන  5,515වී  

ගම් යජඹ ගන් ය තිගඵනහ කිඹන එයි.  කිඹභනවී 
තිගඵනහ, "ඕනළභ ගගනවේට ථහ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. 
නමුත් ායහ ගල්නරට වුරුත් යටන්න ඵළවළ" කිඹහ.  

අපි  මිලිඹන රුපිඹල් 372වී ගන් ය එල්ටීටීඊ ප්රවහයලින් 
විඳතට ඳත් වුණු අගේභ ගවෝදය ජනතහ ගනුගන් ඳවුල් 
1000ට ළලිඔඹ ප්රගේලගේ  දළළන්ත ළඩටවනවී ආයම්බ ය 
තිගඵනහ.  වේඩු ගයෝගීන් ගනුගන් රුපිඹල් රවී ඳව 

ආධහය රඵහ  දී   න ළඩටවනවී ආයම්බ ය තිගඵනහ.  ඒ 
ඹටගත් ගම් නගොට 688 ගදගනවේට රුපිඹල් රවී 330වී ගඵදහ 
දී තිගඵනහ. රුපිඹල් රවී 126වී ගඹොදමින් හන්තහ මලි 
නිහ ගනුගන් න නිහ 42වේත්, ළඩිදියුණු නිහ 160වේත් 

ඉදි යන්නට ළඩ ටයුතු ක්රිඹහත්භ යමින් ඹනහ. බුදු පුත්  භහ
-පිය ලැඩසටහන යටතේ  නායක   සල්ාමින්ද්රයන් ලහන්තස ාත  
නිගස පිළිය  කිරීභ ගනුගන් නිහ 38 ළඩ ටයුතු 

යගන ඹනහ.  ඒ හගේභ "ගණ ආධහය" ළඩටවන 
ක්රිඹහත්භ යනහ. "උදහ ම්භහන"  ළඩටවන  ක්රිඹහත්භ 
යනහ. "ඳයහරු"  ළඩටවන  ක්රිඹහත්භ යනහ.  රවී 

5000වී ගන් ය ියල්ඳ  විඹ ළඩටවන තුළින්  ඉදි කිරීම් 
වීගේෛඹ වහ ගඹෞන ගඹෞනිඹන් 10,000වී පුහණු යනහ. 
භහඹට රුපිඹල් 10,000 ඵළකන් භහ තුනවී ඒ  අඹට රඵහ 

ගදනහ.  රුපිඹල් 5000 උඳයණ ට්ටර ගදනහ.  රුපිඹල් 
2000  uniform ට්ටර ගදනහ. රුපිඹල්  1,500 ගඳොත් 
ට්ටර ගදනහ.  

භධයභ ඳහන්තිඹන් වහ නිහ 500,000වී රඵහ දීගම් - ඒ 

රු භන්ත්රීතුභහ භච්චරඹට රවී  ශ  ළඩටවන-  ළඩටවන 
ආයම්බ යගන ඹනහ. හේදු ඵර ප්රගේලගේ නිහ  196කින් 
යුත් භවල් නිහ ඉදි ය ගන ඹනහ. ගවෝභහභ ඵර ප්රගේලගේ 
නිහ 352වී,  දගමෝ -ජහඇර ප්රගේලගේ  නිහ  124 ළඩ 

ටවනවී  දළනටභත් ආයම්බ  ය තිගඵනහ.  ගවෝභහභ භවුන්ට් 
වීලිෂර්ඩ් යහඳිතිඹ  අපි ඉදිරි දින කිහිඳඹ තුශ ආයම්බ යන්න  
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. එතළන භවල් නිහ 860වී නිර්භහණඹ 

ගනහ. වේ ඩහර ඵර ප්රගේලගේ ගම් ය තුශ නිහ 332 

භවල් නිහ ආයම්බ යන්න ගඹෝජිතයි. වළඵළයි, අපි එ ගදඹවී 
පිළින්නහ.  

ඇත්ත ලගඹන්භ  මුදරටයි, ගම් නිහ රඵහ ගදන්නට සිදු 
ගරහ තිගඵන්ගන්.  වනදහීම ක්රභඹට රළගඵන්ගන් රුපිඹල් රවී 

50ට එ නියි. ඳශමු න  පිඹගර්දී ඵරහගඳොගයොත්තු න 
ඉරවීඹ අපි වඳුනහ ත්තහ. ඒ, භධයභ ඳහන්තිඹන්ට හගේභ 
යහජය ගේඹන්ට ගම් ළඩටවනින් ප්රතිරහබ රඵන්නට ඵළරි 
ගයි කිඹන ප්රලසනඹ.  ඒ නිහභ රු අග්රහභහතයතුභහත්, රු මුදල් 

ඇභතිතුභහත් Special Purpose Vehicle එවී ආයම්බ යරහ,    
ජහති ඉතිරි කිරීගම් ඵළාවේ වයවහ  රුපිඹල් බිලිඹන 370  ණඹ 
භහරහවී නිර්භහණඹ යරහ,  ඒ වළභ  පුේරඹවේටභ සිඹඹට 7 

ගඳොලිඹට රුපිඹල් රවී 50වී රඵහ  ගදන්නට යජඹවී වළටිඹට අපි 
පිඹය න්නහඹ කිඹන එ  භභ ගම් අසථහගේදී  ගඵොගවොභ 
තුටින් ප්රහල යනහ.   

ජනි 23 න දහ  ජහති නිහ ගොඩි දිනඹ අපි ක්රිඹහත්භ 
යනහ.  වළභදහභ ළභරුම් උත්රට ඳභණවී සීභහ ගරහ 
තිබුණු ගරෝ ජනහහ දිනඹ අපි ගභය ම්භහන බිහි කිරීගම්  
ළඩටවනවී වළටිඹට ක්රිඹහත්භ යනහ.  ගම්  ගර් ඳභණවී 

අපි  ගොශම ඵර ප්රගේලගේ 1,200ට සින්නවීය ඔේපු රඵහ දී 
තිගඵනහ. 5,316ට  ඵදු ඔේපු රඵහ දී  තිගඵනහ. ගදළම්ඵර් 20 
න දහට  අගේ රු අග්රහභහතයතුභහගේ නහඹත්ගඹන් තත් ඵදු 

ඔේපු 3,200වේත්,  සින්නවීය ඔේපු 300වේත් මුළුභනින්භ 
ත්ගතොත් 3,500ට, 4,000ට ආන්න ප්රභහණඹට ඒ ඉඩම් 
අයිතිඹ රඵහ  ගදන්නට ටයුතු   යනහ. ඒ හගේභ  ඉදිරි 
හරගේදී අපි ග්රහමීඹ භට්ටගභන්, දිසත්රිවී භට්ටගභන් නිහ 

මිටු සථහඳනඹ යන්නට ළඩ පිළිගශ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ 
හගේභ බිම් භට්ටගම්   මිටු ටි නිර්භහණඹ  ගනගොට  මින් 
ඉදිරිඹට නිහ ප්රලසනඹට විඳුම් රඵහ දීභ  ක්රිඹහත්භ  ගන්ගන් 

ඒ මිටු, ඒ ාවිධහන වයවහයි.   

2017 ර්ඹ දිලිඳුභ තුයන් යකරගම් ර්ඹ වළටිඹට අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ප්රහලඹට ඳත් ය, එහි ගභගවයුම් මිටුගේ 
ප්රධහන නිගඹෝජිතඹවේ වළටිඹට භහත් ඳත් ශ  ගභොගවොගත් අපි 

ප්රතිඥහවී දුන්නහ, අගේ ඉරවීඹ ගම් ගර් වදන ම්භහන 250 
විතයවී සීභහ ගනොවී, අඩුභ ණගන් උදහ ම්භහන 400වීත් 2017 
ගර් ආයම්බ ය ඒහගේ ළඩ ටයුතු අන් යන්නට අපි 

අනිහර්ඹගඹන්භ ටයුතු යනහඹ කිඹහ. ඒ හයණ ගම් 
අසථහගේදී භභ තුටින් ප්රහල යනහ.  

නහභල් භන්ත්රීතුභහ ප්රහල ශ ආහයඹට අපි ජහති නිහ 
ප්රතිඳත්තිඹ ප්රතිනිර්භහණඹ යන්නට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

භගේ පිඹහණන් 'ජත් නිහ ය'  ප්රහලඹට ඳත් ය ය තිව 
ළභරුභ නිමිත්ගතන්  රඵන ගර් "උදහ ම්භහන" 30වී අපි 
ආයම්බ යනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ ඳදවි ප්රහේතිඹ 

නිමිත්ගතන් දිසත්රිවීඹට එ ණගන් වළභ දිසතිවීඹභ 
උදහ ම්භහනඹවී ආයම්බ යන්නට අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

ගම් අසථහගේදී තත් පුාචි හයණඹවී ඉදිරිඳත් යන්නට භහ 
ළභතියි. ගම් හයණහ ඉදිරිඳත් ගනගොට රු නහභල් 

යහජඳවී රු භන්ත්රීතුභහට තයවහ ඹයිද දන්ගන් නළවළ. ගම් ගර් 
රුපිඹල් මිලිඹන 5,800වී, -[ඵහධහ කිරීම්] රු භන්ත්රීතුභනි, 
ගඳොඩ්ඩවී අවගන ඉන්න. රුපිඹල් මිලිඹන 5,800වී භගේ 
අභහතයහාලඹට ගම් ගර් ගන් වුණහ. නහභල් භන්ත්රීතුභහට 

තුටින් කිඹන්නට ළභළතියි, රඵන ගර් ගම් අභහතයහාලඹට 
නිහ ාර්ධනඹ ගනුගන් රුපිඹල් මිලිඹන 7,200වී  -රවී 
වළත්තෆගදදහවවී- ගන් ය තිගඵනහ කිඹන එ. නහභල් 

1391 1392 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රීතුභහගේ දඹහඵය  පිඹහණන් ගනුගන් ගරොවේ ගේහවී 
යන වීයාල භළතිතුභහගේ අභහතයහාලඹට එදහ මුදල් ළපුහ 
හගේ ගනොගයි, භගේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, භගේ රු 

අග්රහභහතයතුභහ, ඒ හගේභ භගේ රු මුදල් අභහතයතුභහ ජිත් 
ගප්රේභදහටත්, ඉන්දි ඵ ඩහයනහඹටත්, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලඹටත්  ාර්ධනඹ ගනුගන් ගරොවේභ වළන්ගදන් 

ගඵදනහඹ කිඹන එ භභ ගඵොගවොභ ආඩම්ඵයගඹන් ගම් 
අසථහගේදී  ප්රහල යනහ. ගම් යට හගේවී ගම් 
අභහතයහාලඹට රඵන ය වහ රඵහ දී  තිගඵන අයමුදල් 

ප්රභහණඹ සිඹඹට 33කින් ළඩි ය තිගඵනහ. ගම්හ අමිහිරි දන් 
ගන්නට පුළුන්. ගම්හ ඇසරට ඉඳිට්ගටන් අනිනහ හගේ 
ගන්නට පුළුන්.  නමුත් ගම් තභයි තයඹ; ඹථහර්ථඹ.  

තත් පුාචි ආයාචිඹවී භභ කිඹන්නට ළභතියි. - [ඵහධහ 
කිරීභවී] භහ හටත් ඵහධහ යන්ගන් නළවළ. රුණහය න් 
ගදන්න. භභ ඵහධහ ගශේ නළවළ. රු බහඳතිතුභනි,  තත් පුාචි 
ආයාචිඹවී තිගඵනහ. භභ ගම් කිේගේ, භගේ  අභහතයහාලඹට 

රඵන ර්ඹ වහ ගන් න්ගන් රුපිඹල් මිලිඹන7,200යි 
කිඹහයි. ඊගේ දගේ රු යවි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ භට ප්රහල 
ශහ, ගම් 10 ළනිදහ ඡන්දඹ  ක්රිඹහත්භ ගනගොට එතුභහගේ 
ලවීතිඹ තුළින් තත් රුපිඹල් බිලිඹනඹවී රඵහ ගදනහඹ කිඹහ. 

එගවභ වුගණොත් එතගොට රුපිඹල් මිලිඹන 8,700යි! ගවොට 
අවන්න. ගම් ගර් සිට රඵන යට ළඩි වීභ සිඹඹට 50යි.  

අහන ලගඹන්, නහභල් රු භන්ත්රීතුභහට ගඳොඩි 
හයණහවී භතවී යන්නට  ඕනෆ. රු භන්ත්රීතුභනි,  - එතුභහට 

ඇභතිතුභහඹ කිේත් භවී නළවළ, භගේ ඹවළුහ.- 1994 
ර්ගඹන් ඳසගේ නිහ කිඹන විඹඹට වතු පිගඳනහ හගේ 
අභහතයහාල ඇති වුණහ. අද භවහනය වහ ඵසනහහිය ාර්ධන 

අභහතයහාලඹ ඹටගත් ඇති UDA  එ ක්රිඹහත්භ යනහ, 
නහරි නිහ යහඳිතිඹ. උතුරු නළග නහිය නිහ යහඳිතිඹ 
ක්රිඹහත්භ යනහ, ඵන්ධනහහය ප්රතිාසයණ, පුනරුත්ථහඳන, 

නළත ඳදිාචි කිරීභ වහ හින්දු ආමි ටයුතු අභහතයහාලගඹන්. 
ඳුයට න ම්භහන යහඳිතිඹ, ඹටිතර ඳවසුම් වහ ප්රජහ 
ාර්ධන අභහතයහාලගඹන්  ක්රිඹහත්භ ගනහ. ධීය 

අභහතයහාලගඹන් ධීය නිහ ගනුගන් ගනභ ළඩටවනවී 
ක්රිඹහත්භ යනහ. දළන් නහභල් භන්ත්රීතුභහ වන් ශහ, 
අයනහඹ ළන. අයනහඹ නිහ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 

ගන්ගන්, ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයහාලගඹන්. 

භගේ පිඹහගේ භගේ නිහ විඹඹ තිබුග  එභ 
අභහතයහාලඹටයි. 1994 ශ්රී රාහ නිදවස  ඳවීඹ ඵරඹට 
ආහයින් ඳසගේ "නිහ" කිඹන විඹඹ අභහතයහාල වඹ වතට 
ළඩුහ. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. එභ නිහ භභ- [ඵහධහ කිරීම්] ගම් 

අසථහගේ ඳළවළදිලි කිඹන්නට ළභළතියි. -[ඵහධහ කිරීම්] භභ 
කිසිභ ගගනවේට ඵහධහ ගශේ නළවළ.  ඔඵතුභන්රහ භට ඵහධහ 
යනහ නම් ඔඵතුභන්රහගේ වළභ ථහටභ භහත් ඵහධහ 

යන්නම්. එභ නිහ ගඳොඩ්ඩවී - [ඵහධහ කිරීම්] අපි හධහයණ ගම් 
ළඩඹ යමු. - [ඵහධහ කිරීම්] අපි හධහයණ ථහ යමු.  භභ 
කිසිභ ගගනවේට ඵහධහ ගශේ නළවළ.  තමුන්නහසගේරහගේ අදවස  

තමුන්නහන්ගේරහගේ ථහරදී ඉදිරිඳත් යන්න. එභ නිහ භගේ 
මිෛ රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහට කිඹන්නට ළභළතියි, 
නිහ විඹඹ කිඹන එ අද ෆලි ෆලිරට ළඩිරහ කිඹන එ.   

දළන් නහභල් භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ, වළටඳන්දහගවේ නිහ  
ක්රභඹ ළන. ඒ ළඩටවන  ක්රිඹහත්භ යන්ගන්  නහරි 
ාර්ධන අධිහරිගඹන්. ඒ විභල් වීයාල භළතිතුභහ ගම් 
අභහතයහාලගේ ඇභතිතුභහ ගරහ ඉන්න හරගේත් එගවභයි 

ක්රිඹහත්භ ගශේ.  ආයවී  ගල්ම්තුභහගේ ප්රධහනත්ගඹනුයි 

ඒ ළඩ ටයුතු ක්රිඹහත්භ වුග .  දළන් ඒ ටයුතු  ක්රිඹහත්භ 
ගන්ගන් රු චම්පි යණ භළතිතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන්. ගම් 
විධිඹට නිහ විඹඹ ෆලි ෆලිරට ගඵදී  කහින් අද ගම් නිහ 
වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ  ක්රිඹහත්භ යන්ගන් ග්රහමීඹ නිහ 

ළඩටවන ව භධයභ ඳහන්ති නිහ ළඩටවන ඳභණයි.  

ඉඩම් ගඵදීභ පිළිඵ රු නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ ථහ 
ශහ. භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළතියි, ඒ ම්ඵන්ධ ප්රහගේශීඹ 

ගල්ම්තුභන්රහගන් තමුන්නහන්ගේරහට ප්රලසන යන්න 
පුළුන්; ඒ හගේභ දිසත්රිවී මිටුරට ඇවිල්රහ 
තමුන්නහන්ගේරහට ප්රලසන යන්න පුළුන් ඵ. ඉඩම් ච්ගච්රි 

වයවහ ගත්රීම් නහභ ගල්නර ඉන්නහ අඹට තභයි ඉඩම් රඵහ දීම් 
සිේධ යන්ගන්. ඒ සිඹලු ගදනහභ දන්නහ හයණඹවී. එතළනදී 
කිසිභ ගගනවේට අතිඹවී ගන්නට අපි ඉඩ තඵන්ගන් නළවළ. 

වළඵළයි, භභ එ ගදඹවී නම් ශහ. ඔඵතුභහ ඒට අභනහඳ 
ගන්න එඳහ. ජල්ඳල්රභ ප්රගේලගේ අවීය සිඹ ණන තිබුණු 
racecourse එ අගේ අභයගේ ශ්රීභතහණන්ගේ නමින් භවී 
වදන්නට මිනිසුන්ට ගඵදහ දුන්නහ. භභ ඒ නම් ශහ. ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ භහත් එවී අභනහඳ ගන්න එඳහ. එභ 
racecourse එ අලසහරත් එවීභ එභ ප්රගේලගේ ජනතහට 
ගඵදහ දුන්නහ. වළඵළයි, අපි ඒ ක්රිඹහත්භ ගශේත් ඳළවළදිලිභ 

එභ නිර්ණහඹරට අනුයි. එභ නිර්ණහඹරට අනු එගේ 
රඵහ ගදන අඹ අනුඳවුරවී ගන්න ඕනෆ; අඩු ආදහඹම්රහභී ඳවුරවී 
ගන්න ඕනෆ; ඉඩභවී ගනොතිබුණු අඹ ගන්න ඕනෆ. භභ 

ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, ජහති, ආම්, වේරභර, ඳහට, ඳවී වහ ඳන්ති 
ගේදගඹන් ගතොය අපි එභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ශ ඵ.  

ත ගඵොගවෝ ගේල් කිඹන්න තිගඵන නිහ භභ භගේ හරඹ 

ඉතුරු ය න්නහ, ඊශ  අසථහට. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගු වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகுறசரபர்அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගවොයි.  

ඊශ ට, රු බිභල් යත්නහඹ භළතිතුභහ. ඊට ලින් රු 

න ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ මරහනඹට ඳළමිගණනහ ඇති.  
 
අනතුුල ගු නිමයෝජය  කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ිලත් 

වමයන්, ගු කනක මශේරත් මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள் அக்றர 

சணத்றணறன்ய அனவ, ரண்தைறகு ண வயத் அர்ள்  

கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON.  KANAKA HERATH  took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බිභල් යත්නහඹ භළතිතුභනි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 
[අ.බහ. 2.07] 

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகுதறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2017 අඹ ළඹ හය බහ 

අසථහගේදී නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් 

ම්ඵන්ධ විහදඹට රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට ප්රථභගඹන් භභ ඉතහ 
ඕනෆමින් වන් යන්න ළභළතියි, කියුඵහනු විේරගේ 
නහඹඹහ ලගඹන් ගරෝගේභ ජනතහගේ අවහඹ රුත්ඹට, 

1393 1394 

[රු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ] 
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පිළිළනීභට රවීවී සිටි ෆිගදල් ළසගෛෝ හිටපු ජනහධිඳතියඹහ අද 

දිනගේදී -කියුඵහනු ගේරහගන් ත්ගතොත්, ඊගේ යහත්රිගේදී- මිඹ 
කඹ ඵ. අපි දකිනහ, ෆිගදල් ළසගෛෝ කිඹන ගේලඳහරන චරිතඹ 
20න සිඹ තුශත්, 21න සිඹ තුශත් අඳයහජිත ගේලඳහරන 
චරිතඹවී ඵ. එතුභහ 1928 ර්ගේ අගෝසතු භහගේ උඳත රඵහ 

තිගඵනහ. 1948 ර්ගේදී කියුඵහගේ විලසවිදයහර ියයගඹවේ 
ලගඹන් අධයහඳනඹ රළූ එතුභහ, 1952 ර්ගේදී කියුඵහගේ 
ඵරඹ ඩළවළ ගන අන්ත දෂිත, ඒහධිඳති ගේලඳහරන ක්රභඹවී 

ගන කඹ ඵළටිසටහ කිඹන ඳහරඹහට එගයහි ආයුධ න්නේධ 
අයශඹවී සිදු ශහ. ඒ නිහ ඔහ සියත ශහ. සිගයන් නිදවස 
වුණහට ඳසු තභන්ගේ අයමුණු ඳහහ ගනොදී 1959 ර්ගේදී 

කියුඵහගේ භහජහදී විේරඹ ජඹග්රවණඹ ය, භහජහදී 
යහජයඹවී ලගඹන් කියුඵහ ගොඩන න්න එතුභහ ටයුතු ශහ.  

අගේ හගේ යටල් ගනොඵළඳි ජහතීතන්ගේ මුළු ළන ථහ 
යනහ. අදත් රාහ ඩු තුශ ගේලඳහරන ලගඹන් විවිධ 
වළරවළේපිලි ව නළමිඹහන් තිබුණත්, තභ ප්රසිේධිගේ කිඹන්ගන් 

අගේ විගේල ප්රතිඳත්තිඹ ලගඹන් ගනොඵළඳි ජහතීතන්ගේ ප්රතිඳත්තිඹ 
අනුභනඹ යනහ කිඹරහයි. ෆිගදල් ළසගෛෝ ගවෝදයඹහ 
ගනොඵළඳි ජහතීතන්ගේ මුළුගේ ආයම්බ නහඹගඹවී ඵ අඳ 

දන්නහ. ඒ හගේභ 1990 ර්ගඹන් ඳසු භහජහදී ගෝවිඹට් 
ගේලඹ බි ළටුණහට ඳසු ගරෝඹ තුශ තිගඵන එභ භහජ 
ක්රභඹ, ගරෝගේ එභ භන ඇගභරිහ මුල් යත් ධනහදී 

ක්රභඹ කිඹහ උදම් අනේදී, ෆිගදල් ළසගෛෝ ගවෝදයඹහ කියුඵහනු 
ජනතහත් භ  එවී භත්ම් ගඳන්වහ, "ජනතහගේ ප්රලසන 
වින්න ධනහදඹට ඵළවළ. එඹ පුළුන් භහජහදඹට ඳභණයි" 
කිඹන එ ගඳන්වීභට.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ධනහදඹ මිනිසුන් තුශ විලහර 
යහජ චිෛඹවී භහ තිබුණහ, භහජහදී යහජයඹන් තුශ තිගඵන විවිධ 
අඩු ඳහඩුම් ගඳන්මින්, එභ යහජයඹන් බි ළටුගණොත්, ඒ 
යටලින් භහජහදඹ අයින් ගශොත්, ඒ යටල් තුශ ඉතහභ ගවො  

භහජඹවී, ාර්ධිත භහජඹවී ඇති ගන ඵට. යර 
ත්ගතොත්, කියුඵහගේ ජනතහට ඇගභරිහගන් ගඳොම්ඳ ය 
තිබුණු භතඹ තභයි, කියුඵහගේ භහජහදඹ නළති වුගණොත්, 
කියුඵහ සවිට්ර්රන්තඹවී ගනහඹ කිඹන එ. නමුත් 1990 

ගර්දී ගෝවිඹට් වුය බි ළටුණහට ඳසු ළසගෛෝ 
ගවෝදයඹහ ඇතුළු නහඹඹන්ට පුළුන්භ රළබුණහ, කියුඵහගේ 
භහජහදඹ බි ළටුගණොත්, කියුඵහ ළගටන්ගන් 

සවිට්ර්රන්තගේ භට්ටභට ගනොගයි, කියුඵහ ළගටන්ගන් වයිටි 
යහජයඹ එගවභ නළත්නම් ඊටත් ඩහ දුේඳත් යහජයඹවී න 
ගෝභහලිඹහ ළනි යටර භට්ටභටඹ කිඹහ ඒ යගට් ජනතහට 

ගත්රුම් ය ගදන්න. 

1990 සිට අවුරුදු 26ට ඳසු අද අඳට ගඳගනනහ, 
ඇගභරිහ එවීත් ජනඳදඹ වයිටි යහජයගේ භට්ටභට ළටිරහ 
තිගඵන ඵ. අද ඇගභරිහ එවීත් ජනඳදඹ ආර්ථි ලගඹනුත්, 
භහජීඹ ලගඹනුත් ඉතහ අහර්ථ යහජයඹවී ඵට ඳත් වී 

තිගඵනහ. ඒ තභයි ඇගභරිහගේ ඳළළති ඳසු කඹ 
ජනහධිඳතියණ ප්රතිපරගඹනුත් ගඳගනන්ගන්. එගේ තිබිඹදී, 
කියුඵහනු නහඹඹහට පුළුන්භ රළබුණහ, තුන්න ගරෝගේ 

යටල් අතය ගෞයඹ, අධයහඳන වහ ාසිති භට්ටම්ලින්, 
භහන ාර්ධන දර්ලලින් ඉතහභ ඉවශ භට්ටගම් යටවී ඵට 
කියුඵහ ගොඩන න්න.  

අ ගේ යට ළනි යටරට ගොන්ද ගළින් තිඹහගන ළඩ 
යන්න, අධියහජයහදඹට එගයහි වළේගඳන්න කියුඵහනු 
නහඹඹහගේ සුවිගලේෂී භළදිවත්වීභ අපි ගම් ගභොගවොගත් අඹ 
යන්න ඕනෆ. කියුඵහ වළභ විටභ ශ්රී රාහට මිතුරු හිටපු 

යටවී. අගේ ආ ඩුර වේභන ළරැේද තිබුණත්, එවීත් ජහතීතන්ගේ 

ාවිධහනඹ අධියහජයහදී වුභනහට ගභගවඹගේදී, ඒට 

විරුේධ, ශ්රී රාහගේ සෛරීත්ඹ ගනුගන් වළභ දහභ ඡන්දඹ 
දුන්නු යහජයඹවී තභයි, කියුඵහනු යහජයඹ. ඒ හගේභ ගරෝගේ 
ඇගභරිහනු ඵරඳෆම්රට විරුේධ සුවිලහර භළදිවත්වීභවී යපු 
යහජයඹවී තභයි කියුඵහනු යහජයඹ. අද අපි ගම් ථහ යන නිහ 

දරවීගේ ළඩටවන්, නිහ විසිරවීගේ ළඩටවන් ළනි 
භහජ සුබහධන ළඩටවන් ගරෝඹ පුයහභ ප්රහගඹෝක ශ 
වළකියි; ශ යුතුයි කිඹන එ ඔේපු යරහ ගඳන්පු යහජයඹවී 

තභයි කියුඵහ.  

අපි දන්නහ, කියුඵහට වළභ අවුරුේදභ සුවිලහර සුළි වේණහටු 
තත්ත්ඹන් ඇතින ඵ. ඒ සුළි වේණහටුලින් අවුරුේදට අඩුභ 
ලගඹන් ගල් 5,000වීත් විනහල ගනහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, අගේ යගට් අයණහඹ ප්රගේලගේ නහඹ කඹ ගල් 
100 වදහන්න ඵළරි අපි තභත් ද රනහ. සුළි වේණහටු 
තත්ත්ඹන් නිහ වළභ අවුරුේගේභ කියුඵහගේ අඩුභ ලගඹන් 

ගල් 5,000වීත් විනහල ගනහ. ඒ ගල් 5,000 ඊශ  
අවුරුේදට ලින් ඔවුන් වදනහ. ගනොමිගල් අධයහඳන ක්රභඹ, 
ගනොමිගල් ගෞය ක්රභඹ, ගනොමිගල් නිහ -social housing - 

ක්රභඹ ඇති යපු, ාසිතිඹ වහ ්රීඩහ තුළින් ගරෝගේ ඉදිරිඹට 
ඹන්න ටයුතු යපු, ාර්ධනගේ භහතවී අඳට ගඳන්පු 
යහජයඹ නහඹඹහ තභයි ඊගේ අඳ අතරින්, ගරෝගඹන් 
මුගන තිගඵන්ගන්.  

භවජන නිගඹෝජිතඹවේ ලගඹනුත්, කියුඵහ - ශ්රී රාහ මිෛත් 
ාභගේ හභහජිඹවේ ලගඹනුත් භහ ජනතහ විමුවීති ගඳයමුග  
ගලෝඹ ප්රහල යන අතය භහන ාවතිඹ ගනුගන් එතුභහ 
යන රද ටයුතු ගනුගන් අඳගේ උත්තභහචහයඹත් මුලින්භ පුද 

යන්න ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹට භහ කඹ තහගේත් 
ම්ඵන්ධ වුණහ. භහ කඹ තහගේ එභ අභහතයහාලඹට ඹම් අදවස 

ප්රභහණඹවී, ඹම් ගඹෝජනහ ප්රභහණඹවී ඉදිරිඳත් යන්න උත්හව 
ශහ. නමුත් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් තහගේ එභ 
තත්ත්ඹ ගනස  වී තිගඵනහ. කඹ ගර් අඹ ළඹ විහදගේදී භහ 

ඉදිරිඳත් යන රද අදවස ගඵොගවොභඹට රු ඇභතිතුභහගේ 
ඳළත්ගතන් ඉතහභ ධනහත්භ ප්රතිචහය රළබුණහ. එතුභහ එගගල්භ 
ඹම් ඹම් නිගඹෝ දුන්නහ, එතුභහගේ ඹම් ඹම් නිරීවීණ ඉදිරිඳත් 

ශහ. එභ රුණු ඇතුශත් වළන්හඩ් හර්තහ භහ ශ  තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අවුරුේදට ඳසු එභ 
විහදඹට නළත ම්ඵන්ධ න ගොට භට ගඳගනන ගේ තභයි, භහ 
ඉදිරිඳත් යපු අදවස ඳභණවී ගනොගයි, එතුභහ ඉදිරිඳත් යපු 

අදවස ක්රිඹහත්භ වීගම්දී ඳහ ගඵොගවෝ අඩු ඳහඩුම් සිදුවී 
තිගඵනහඹ කිඹන එ. උදහවයණඹවී ලගඹන් ත්ගතොත්, භහ 
එතුභහට ඉදිරිඳත් යපු භවය ගඹෝජනහ මුදල්-වදල් ළඹන 

ගඹෝජනහ ගනොගයි. භවය ඒහ නිඹහභනඹ යන ගඹෝජනහ. 
භවය ඒහ ප්රතිඳත්ති වදන ගඹෝජනහ. භවය ඒහ එතුභහට අද 
භ  ගඳන්න ඉදිකිරීම් ර්භහන්ත ාර්ධන ඳනගත් තිගඵන 
භවය න්ති ක්රිඹහත්භ කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ව  ගඹෝජනහයි. 

ඒහ මුදල්-වදල් ළඹ න ගඹෝජනහ ගනොගයි. අපි දකිනහ, ගම් 
ගඵොගවොභඹවී ගේල් ඉටු වී නළවළයි කිඹරහ. උදහවයණ කිහිඳඹවී 
භහ ඉතහභ ගටිගඹන් භතවී යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ගඳෞේලි ජිත් 
ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ගවෝ ඒ අදහශ ඇභතිරුන් ඉරවී යරහ 
ථහ යනහ ගනොගයි. ආ ඩු ප්රතිඳත්තිඹවී තුළින් තභයි 
ගම්හ දිවහ ඵරන්ගන්.  

1395 1396 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගම් ආ ඩුගේ ප්රතිඳත්තිඹ වේභවීද? භසත භහජගේභ 
සුබහධනඹ ඳන එයි. අධයහඳනගඹන් රුපිඹල් ගෝටි 
3,300වී, ගෞයගඹන් රුපිඹල් ගෝටි 1,350වී, හන්තහ වහ ශභහ 

ටයුතුලින් රුපිඹල් ගෝටි තුන්සිඹ ණනවී, නිපුණතහ 
ාර්ධනගඹන් රුපිඹල් ගෝටි 3,150වී ඹනහදී ලගඹන් ඳරහ 
තිගඵනහ. අගේ යගට් ජනතහට භහජභඹ ලගඹන් නිහ රඵහ 

ගදන එ ආ ඩු  ම්භවීඹ කිඹරහ ල්ඳනහ යන 
ආ ඩුවී ගනොගයි, ගම් ආ ඩු.  

ජිත් ගප්රේභදහ භවත්භඹහගේ පිඹහණන් නිහ යහඳිතිඹ 
ආයම්බ ශ නිහත්, ගභතුභහට ගේලඳහරන අනනයතහ 

ගනඹන්න ඕනෆ නිහත් ගම් තුළින් ඹම්කිසි ගදඹවී යන්න 
උත්හව යනහ. ඒ නිහ ආ ඩුටත් වසුේගදන්භ ගම් 
ගඩෝර් යන්න අභහරුයි. ඒ ගේලඳහරන හධඹ ඳළත්තකින් 

තළබුගොත්, ප්රහගඹෝක ලගඹන් අපි ඳළවළදිලි දකිනහ, ආ ඩු 
අධයහඳනඹ ගනුගන් මුදල් ගන් ගනොශහ හගේ, ගෞය 
ගනුගන් මුදල් ගන් ගනොශහ හගේ, නිහ ගනුගනුත් 

මුදල් ගන් යන්න ඕනෆභවී නළවළයි කිඹන එ.  

ඇභතිතුභහගේ අභහතයහාලඹට මුදල් ගන්යරහ තිගඵනහඹ 
කිඹරහ ඇභතිතුභහ කිේහ. භභත් ඒ දළවීහ. අඹ ළඹ ථහගන් 
තභයි මුදල් ටිවී එතු ගරහ තිගඵන්ගන්. භට රළඇත තිගඵන 

හර්තහ අනු, අඹ ළඹ ඇසතගම්න්තු අනු ත්තහභ, ඵළලූ ඵළල්භට 
නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ මුළු විඹදභ අඩු ගරහ 
තිගඵනහ. අඹ ළඹ ථහගන් රළබුණු මුදරවී ඇති. මුදල් රළඇතම්, 
ගනොරළඇතම් ගගේ වුණත්, ගම් යගට් නිහරහභීන්ට දවවී ප්රලසන 

තිගඵන ඵ අඹ ළඹ ථහගේ වන් යරහ තිගඵන ඵ භහ 
දළවීහ. භහ ඉරවීම් ලගඹන් කිඹන්නම්. එතගොට ඩහ 
ගවොයි.  

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ පුසතහරගේ ඳර්ගේණ අාලගඹන් භට 
රඵහ දුන් ඉරවීම් අනු, ගම් යගට් මුළු නිහ ඒ රවී 52වී 
තිගඵනහ; -ගඵොගවෝ විට ගභඹ ඔඵතුභන්රහගේභ ායහ ගල්න 
විඹ වළකියි.- නහරි නිහ ඒ 8,48,659වී තිගඵනහ; ග්රහමීඹ 

නිහ ඒ 41,33,982වී තිගඵනහ; තු නිහ 2,25,099වී 
තිගඵනහ. ඊට අභතය ඒ නිහර තත්ත්ඹ අනු ත්තහභ, 
සථිය නිහ රවී 42වී තිගඵනහ; අර්ධ සථිය නිහ 9,27,000වී 

තිගඵනහ; තහහලි නිහ ඒ 41,841වී තිගඵනහ. 
අතළන්වන් වහ නිහ 93,268 අලයතහවී තිගඵනහ. 
තු ප්රජහ වහ නිහ 1,35,000 අලයතහවී තිගඵනහ. 

ග්රහමීඹ ප්රගේල වහ නිහ ළඩිදියුණු කිරීභට නිහ රවී 9වී 
තිගඵනහ. ඒ හගේභ න නිහ රවී ගදවී ෆදීභට අලයයි. 
ගම් අනු ඵළලුහභ අඳට ගඳගනනහ, දළළන්ත නිහ 
අලයතහවී තිගඵන ඵ. ගම්හ පිළිඵ තිගඵන ප්රහගඹෝක 

තත්ත්ඹ ගම් ායහ ගල්නරට ඩහ ගඵොගවොභ ගාෝයයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2015 භව ඵළාවේ හර්තහට 
අනු භහ තත් ායහ ගල්න කිහිඳඹවී කිඹන්නම්. අගේ යගට් 
ඳළල්ඳත් වහ මුඩුවීවේ නිහ 81,716වී -ආන්න ලගඹන් 

රවීඹවී- තිගඵනහ; භූමිගතල් භන්න් ආගරෝඹ රඵහ න්නහ 
නිහ 5,97,000වී -ආන්න ලගඹන් වඹරවීඹවී- තිගඵනහ; 
ළසිකිළි බහවිත ගනොයන නිහ 87,248වී තිගඵනහ. ඳවශ 

භට්ටගම් නිහර තත්ත්ඹ ගම්යි. විගලේගඹන් ඳවශ භධයභ 
ඳන්තිඹ ව භධයභ ඳන්තිඹ මුහණ දී තිගඵන ප්රලසනඹ තභයි, ඒ 
හගේභ තරුණ තරුණිඹන් මුහණදී තිගඵන ප්රලසනඹ තභයි, 

ඔවුන්ගේ ජීවිත හරඹ තුශදී ඔවුන්ට කිසිගේත්භ නිවී ඉදිය 
න්න ඵළවළයි කිඹන එ. ඒ අද ම්භතඹවී ගරහ තිගඵනහ. 
ඒ, ගම් යගට් ඉටු යත ගනොවළකි සිහිනලින් ප්රධහනභ එවී.  

ඳසුකඹ තහගේත් රුණු හයණහ හිතභ භහ කිේහ, ගම් 

යගට් තරුණ තරුණිඹන් ඉරවී යරහ, ඒ ගොල්රන්ට න්න 
පුළුන් භට්ටභට, හභයඹකින් ව හරඹකින් යුවීත නහරි 
නිහ ක්රභඹවී වඳුන්හ ගදන්නඹ කිඹරහ. නහරි භට්ටමින් 
ගොශම, භවනුය, ඹහඳනඹ ළනි අනයරත් ගභළනි 

ක්රභඹවී වඳුන්හ ගදන්න. එගවභ නළති වුගණොත් ගම් තරුණ 
තරුණිඹන් ගොගවේද ඉන්ගන්? රු ඇභතිතුභහ දන්නහ, රුපිඹල් 
10,000ට ඩහ අඩු මුදරට ගොශම නයගේ හභහනය 

හභයඹවී වේලිඹට න්න ඵළවළයි කිඹරහ. 

'ගොශම නයගඹන්' කිේගේ, ගොශම 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ඇතුශත ගනොගයි. නුගේගොඩ කිට්ටුගන්ත් හභයඹවී ඒ 
ණනට න්න ඵළවළ. නහරි තරුණ තරුණිඹන්ගේ ප්රලසනඹ 
එගවභයි. ග්රහමීඹ ප්රගේලර තත්ත්ඹ ගභොවීද? 'ග්රහමීඹ' කිේගේ 

අර්ධ නහරි ප්රගේලර තත්ත්ඹ? ඒත් එගවභයි. ගගනවේට 
ඉඩභවී අයගන ගඹවී වදහ න්න අභහරුයි. නමුත් 
තමුන්නහන්ගේරහට ඒහට අදහශ කිසිභ අලුත් ළඩටවනවී නළවළ. 

ඳසු කඹ තහගේ භභ ගම් ළන කිේහභ රු ඇභතිතුභහ ඒට 
ගඵොගවොභ උනන්දු වත පිළිතුරු රඵහ දුන්නහ. භභ කිඹන්ගන් 
නළවළ, එය ගල් 50,000වී වදන්න කිඹරහ. වදන්න ඳටන් 

න්නයි ඕනෆ. ගල් 1,000වී වදන්න ඳටන් න්න. නහරි 
භට්ටමින් ගල් 1,000වී වදන්න ඳටන් න්න ඵළරි ඇයි?  
තමුන්නහන්ගේරහ තරුණ තරුණිඹන්ගේ ප්රලසන ළන ල්ඳනහ 

යන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ගම් නිහ ප්රලසනඹ භත භ අද තරුණ 
තරුණිඹන්ගේ ජීවිත සුවිලහර අර්බුදඹට ගොදුරු ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ භභ කඹ තහගේදීත් ඉදිරිඳත් යපු ප්රධහන 
රුණවී. නමුත් ඔඵතුභහට එගවභ ළඩ පිළිගශවී නළවළ. 

ඔඵතුභහ 'උදහ ම්භහන' කිඹරහ කිඹහ ගන, කිඹහ ගන ඹනහ. 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භට ඩහ ගම් විඹඹ ළන දන්නහ. 
නමුත් ඔඵතුභහගේ ඳළත්ගතන් ඵළලුගොත්, අලයතහ අනු 

තිගඵන ම්ඳත් ශභනහයණඹ යන්ගන් නළවළ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගදන හයණඹ ලගඹන් 
භභ කිේහ, ගල් වදරහ විවේණන භහම් ළන. නහරි ව 
අර්ධ නහරි ප්රගේලර, ගඳොදුගේ ඳවශ භධයභ ඳන්තිගේ ව 
භධයභ ඳන්තිගේ ගල් වදරහ විවේණන භහම් තිගඵනහ. භහ 

ඔඵතුභහට කිේහ, ඒ භහම්ර මිගරහි කිසිදු ප්රමිතිඹවී නළති ඵ. 
භභ දන්නහ, ඒ තභයි ගගශ ගඳොශ ක්රභඹ. ඒ ගගශ ගඳොශ 
ක්රභඹ තුශ නිඹහභනඹ කිරීභ අඳවසු ඵ භහ පිළින්නහ. නමුත් 

නිඹහභනඹ යන්න ඵළරි නළවළ. නිඹහභනඹ යන්න පුළුන්. 
එගවභ ඵළරි නම් තමුන්නහන්ගේරහ ආ ඩුවී යන්ගන් 
 ගභොටද? දළන් තමුන්නහන්ගේරහ රාහගේ ෆස මිර regulate 

යනහ. ඵස හසතු regulate යනහ. දුම්රිඹ හසතු regulate 
යනහ.  දුම්රිඹ හසතු නම් ආ ඩුගන්භයි regulate 
යන්ගන්. ගඳෞේලි අාලඹ දහඹ ගරහ යන ගේල් 

ආ ඩු නිඹහභනඹ යනහ. තමුන්නහන්ගේරහට ඇයි ඵළරි, 
ඹම්කිසි ර් අඩි ප්රභහණඹවී අනු ගම් නිහර මිරත් 
නිඹහභනඹ යන්න?  

ඔඵතුභහ ගවොහහයභ දන්නහ, අද කිඹන මිර ණන්රට 

ඉඩභවී අයගන ගඹවී වදන්න ඵළරි ඵ. එතගොට ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහට ම්භවී තිගඵනහ. ආ ඩුගන් 
ඔවීගෝභ ගල් වදහ ගදන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි වුරුත් 
කිඹන්ගන් නළවළ. නමුත් සුවිලහර මිරවී ගරහ ඉඩභවී අයගන 

ගඹවී වදහ න්න ඵළරි මිනිසසු ඉන්නහ. අපි ඕනෆ තයම් ඒ හගේ 
ගල් දළරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහත් හභහනය මිනිසුන්ගේ 
ගල්රට ඹන නිහ දන්නහ ඇති. අපි ඹන ගල්ලින් ළඩි 

ප්රභහණඹ ළඩ ඉය නළවළ ගන්. වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹ ළන 
භහ ටිවී දන්නහ. ඊට ඩහ වේරුණෆර දිසත්රිවීඹ ළන 
දන්නහ. ඔඵතුභහගේ නිගඹෝජය ඇභතිතුභහත් එගවේ තත්ත්ඹ 

1397 1398 

[රු  බිභල් යත්නහඹ  භවතහ] 
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දන්නහ. ඒ ගොඩවී ගල්ර ඳයහරු යරහ නළවළ, උළුහ 

තිඹරහ නළවළ, ජගනල් වි යරහ නළවළ. ඉටි ගොශ වගන 
ඉන්ගන්. වරට සිවිලිභවී වරහ නළවළ.  ගඳොලිතින් ගොශලින් 
'ගොටු' වළඩඹට ගභොවීද එවී වරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි 
අගේ යගට් තත්ත්ඹ. නමුත් ඒ ගල්ර එළිගේ dish antenna 

එ වයි ය ගන ඉන්නහ.  ගදය දරුහගේ අගත් smartphone 
එ තිගඵනහ. ඒහට සුළු විඹදභවී ගන් ඹන්ගන්. නමුත් ඒ 
මිනිසුන්ට ගේ වදහ න්න ඵළවළ. යගට් වළභ තළනභ තිගඵන 

තත්ත්ඹ ඒයි. එතගොට ඔඵතුභන්රහගේ ඳළත්ගතන් ම්භවී 
තිගඵනහ, අර්ධ නහරි, නහරි ප්රගේලර ජනතහට මිර 
ඳහරනඹවී ඇතු නිවී රඵහ ගදන්න.   

මිනිසුන්ගේ නිහ ප්රලසනඹ විඳීභ යජඹ ම්භවී.  
ඳිතුහරගේ ආ ඩුක්රභ යසථහගේ තිගඵනහ, ගඹවී රඵහ 

ළනීභ ජනතහගේ මලි අයිතිහසිභවී - fundamental right 
එවී- කිඹරහ. භභ කඹ තහගේත් ඒ හයණඹ කිේහ. අලු තින් 
වදන ආ ඩුක්රභ යසථහට අගේ යගට් විදයහර්ථිඹන් ඉදිරිඳත් 

යපු ගඹෝජනහ අතය ඒ ගඹෝජනහ තිගඵනහ. ඒ නිහ අපි ඉල්රහ 
සිටින්ගන්, රුණහයරහ ගම් නිහර මිර නිඹහභනඹ යන්න 
කිඹරහයි. ගොශමට ඩහ පිට ප්රගේලර මිර නිඹහභනඹ යන්න 

ඵළරි ගවේතුවී භභ ඔඵතුභහට කිේහ. ඳසු කඹ තහගේ භගේ 
ථහගේදී භභ ඒ ළන කිේහ. අදත් කිඹනහ. අද සුවිලහර ලගඹන් 
ඉඩම් ට්ටි යරහ විවේණනහ. ඉඩම් ට්ටි යරහ විවේණේදී 

තිගඵන තත්ත්ඹ ගභොවීද?  

අද ම්ඳව දිසත්රිවීගේ, ඒ හගේභ ගොශම දිසත්රිවීගේ 
ගවෝභහභ, අවිසහගේල්ර හගේ ආනර, වේරුණෆර 
දිසත්රිවීගේ -එගවේ නම් න්න ගදඹවී නළවළ- වළභ තළනභ ඉඩම් 
ට්ටි ය ය විවේණනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහගේ දිසත්රිවීගේත් නහරි ආනර තත්ත්ඹ ඒයි. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ඉඩභවී ළඵලි සිඹඹට ට්ටි 
ශහට ඒගන් අගශවි ගන්ගන් ඉඩම් ට්ටි 20වී, 30වී හගේ 

ප්රභහණඹවී. ඳසු කඹ තහගේත් භහ ගම් රුණ ගභගවභභ කිේහ. 
ඉඩගම් තිගඵන ගඳොල් සුත් ඳරහ, ළඵලි 100ට ට්ටි යරහ, 
ඵළනර් 5,000වී විතය දභරහ මිනිසුන්ගේ ඔළුට දභනහ, "ගම් 
ඉඩභ විවේණනහ" කිඹරහ. 'වේරුලු උඹන', 'ඳළසඵයහ උඹන', 'කිඹුල් 

උඹන' කිඹරහ එ එ නම් දභරහ විවේණනහ. නමුත් ඇත්තටභ 
විකිගණන්ගන් ඉඩම් ට්ටි සිඹගඹන් 15වී, 20වී, 25වී හගේ 
ප්රභහණඹවී. 

වළඵළයි, ඒ  භහභ ගම් ම්පර්ණ ඉඩගම් ටිනහභ ගවොඹහ 
න්නහ, ගම් ඉඩම් ට්ටි 20, 25 විවේණහ ළනීගභන්. එතගොට 
ගභොද ගන්ගන්? ගන්ගන්, මුලින් එන ළනුම්රුන්ට ගරොවේ 
ඉඩභ ටිනහභ ගන්න සිදු ගන එ. ගම් ඉඩම් න්න 
එන්ගන් හභහනය භධයභ ඳන්තිගේ අඹ. ඒ අඹ ඉවශ භධයභ 

ඳන්තිගේ අඹ ගනොගයි.  

ඒ අඹ භහඹට ගඩොරර් 1,000 2,000 ඳඩිඹවී න්න අඹ 
ගනොගයි. හභහනයගඹන් රුපිඹල් 50,000 රුපිඹල් 1,00000 අතය 
ආදහඹම් තිගඵන උදවි තභයි ගම් ඉඩම් න්ගන්. ඔවුන්ට ඒ න්න 
ඉඩගම් ගේ වදහ න්න ඵළවළ. ඒ නිහ  ගම් මිනිසුන්ට නිහ 

ළඳීමභ ඔඵතුභහට තිගඵන ඳළවළදිලි ම්භවී ඵ කඹ තහගේත් 
භහ ඔඵතුභහට කිේහ. ගම් භහම් එ ඳළත්තකින් යගට් ඉඩම් 
විනහල යනහ. ත ඳළත්තකින් ගඳොල් ස ටි විනහල යනහ. 

ඊට අභතය, අහධහයණ විධිඹට ළනුම්රුන්ගන් මුදල් 
න්නහ.  

දළන් ප්රහගේශීඹ බහගන් අය ත යුතුයි, ඉඩභවී ට්ටි 
යනහ නම්. භහ කිඹන්ගන් ගම්යි.  ඹම් කිසි land sale 
company එවී ගල් වදන්න ඉඩම් ට්ටි යනහ නම්,                     

ඒ  ප්රමිතිඹ පිළිඵ, ඒ මිර ණන් පිළිඵ ඔඵතුභහගේ 

අභහතයහාලගේ නිහ අධිහරිඹ ගවෝ වේභන ගවෝ ආඹතනඹකින් 

ඹම් ආහයඹ අයඹවී න්න විධිගේ ගයගුරහසිඹවී වඳුන්හ 
ගදන්න. භවය විට දළනටභත් ඒ වහ තමුන්නහන්ගේගේ 
අභහතයහාලගේ නීති ඇති.   

දළන් වේරුණෆර අලි ඉන්න ළරෆ  කිට්ටු ඉඩම් ඩරහ, 

ඒහගේ ඳර්චස එ අසදවයි, අනදවයි කිඹරහ මිර වන් 
යනහ. එගවභ යන්ගන් ගොගවොභද? හට වරි කිඹන්න 
පුළුන් ඒ තභයි ගගශ ගඳොශ ක්රභඹ කිඹරහ. ඒ ගගශ 

ගඳොශ ක්රභඹ බහවිත යන්න අතයලය ගනොන ගේල්රට. අපි 
කිඹන්ගන්, ගම් විධිඹට ඉඩම් විකිණීගම්දී ඹම් කිසි නිඹහභනඹවී 
වඳුන්හ ගදන්න කිඹරහයි. ගම් ටයුතු ආ ඩුගන් යන්ගන්භ 

නළති නිහ land sale companiesලින් සුළු ප්රභහණඹට 
උදේවේත් ගනහ. භහ ඒ නළවළයි කිඹන්ගන් නළවළ.  නමුත්, ඊට 
ඩහ ගන්ගන් ගනත් ගදඹවී.  

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, රාහගේ ඉතහභ ගේගඹන් ධනත් 
න පිරිවී තභයි  ඉඩම් ගන්ගේසි යන භහම් -land sale 
companies. ඔවුන් රුපිඹල් ගෝටි සිඹ ණන් වසුයන භහම්. 
ඒ නිහ ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ සිටින්ගන්, අඩු ණගන් ගම් 

තහගේත්, ඹම් ගදඹවී යන්න කිඹරහයි.  භහ ගම් කිඹන කිසිභ 
ගදඹකින් ඔඵතුභහට අහසිඹවී ගන්ගන්ත් නළවළ, යටට අහසිඹවී 
ගන්ගන්ත් නළවළ. ඊශ  තහගේදී භහ ගම් අභහතයහාලඹ ළන ථහ 

යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් නළවළ.   
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභනි, හයණඹවී කිඹන්න අසථහ ගදනහද? 

      
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගවොයි, කිඹන්න රු ඇභතිතුභහ. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට ඔඵතුභහගේ ගඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ 

යන්න ඵළරි වීභ  භහ පිළින්නහ. ඔඵතුභහ ගරහවී ගදනහ 

නම්, ඊශ  ති ගද ඇතුශත භගේ අභහතයහාලඹට ඇවිල්රහ ගම් 
ළන හච්ඡහ යමු.  භහ ඒ අදහශ නිරධහරින්   ඔවීගෝභ 
එවීහසු යන්නම්. අපි ගදගොල්රන්භ හඩි ගරහ හච්ඡහ 

යමු. ඊට ඳසගේ විගඹන් විඹ අයගන, ඔඵතුභහගේ 
ගඹෝජනහගන් ගඹෝජනහට හච්ඡහ යරහ,  හරඹවී ඉරවී 
යගන ඒ ගඹෝජනහ ටි ක්රිඹහත්භ යන්නම්.   
      

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිතුභහ කඹ තහගේත් භට ඔඹ ගඹෝජනහ ශහ.  
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ අඩු ඳහඩු භහ පිළින්නහ. 

 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහගේ ඒ නිවතභහනිභට භහ රු යනහ. 

අභහතයහාලඹට ඹන්න ඕනෆ නළවළ. අපි ගම්  ළන 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේදීභ  හච්ඡහ යමු. භහ කිඹන්ගන් ගම්යි,- 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අභහතයහාලඹට ඹන්න. භවී නළවළ. 
      

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිතුභනි, රු මුජිබුර් යහභහන් භන්ත්රීතුභහට 

අසථහවී ගදන්න. එතුභහට අභහතයහාලඹවී නළති වරි 

අභහරුගන් ඉන්ගන්. භහළිහත්ත ප්රගේලගේ ඉඩම් ඇභතිභ 
ගදන්න එතුභහට.  

රු ඇභතිතුභනි, භහ කිඹන්ගන් භගේ දළනීභ පිළිඵ ප්රලසනඹවී 
ගනොගයි. භට ඩහ දන්න ඉතහ දවී නිරධහරින් ඔඵතුභහට 
ඉන්නහ. භහ කිඹන්ගන් ගම් ගඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ යන්න 

කිඹරහයි. නිහ වදන්න ඉඩම් ළඵලිරට ඩන අඹට ඔඵතුභහ 
අනිහර්ඹගඹන්භ නිඹහභනඹවී ඇති ශ යුතුයි කිඹන එ කඹ 
තහගේත් භගේ  ගඹෝජනහවී වුණහ. ගම් තහගත් භහ ඒ 

ගඹෝජනහ යනහ.  

ඊශ ට තුන් ළනි හයණඹ. භහ කඹ තහගේ අඹ ළගේදී 
ඉදිරිඳත් යපු රුණු ටි ඉතහ ඉවීභනින් කිඹරහ ඉය යන්නම්. 
භහ කඹ තහගේත් ඔඵතුභහ ට ඉදිරිඳත් ශහ, අගේ යගට්  ළරකිඹ 
යුතු නහරීයණඹවී තිගඵනහඹ කිඹන හයණඹ. භහ කිඹන්ගන් 

නළවළ නහරීයණඹ දිරිභත් ශ යුතුයි කිඹරහ. නහරීයණගේ 
එ ගොටවී තභයි, ගොඩවී අඹ රැකිඹහ වහ -ඳදිාචිඹටභ 
ගනොගයි- ගභන් නයඹට ඳළමිණීභ. භහ ඔඵතුභහට කඹ තහගේ 

විලහර විසතයඹවී යමින් කිේහ, youth hostels ගම් තරුණ 
තරුණිඹන්ගේ එ අලයතහවී ඵ. එගවභ එවී වදරහ 
ඵරන්න, රු ඇභතිතුභනි. ඒහ සිදු විඹ යුතු ගේල්. රු 

ඇභතිතුභනි, ගම් භඩ ශ ගොඩ දභන්න ඔඵතුභහට ඵළවළ. ගම්  
විනහල ගච්ච යට, දළන් ගම් ඹන භන ගනස යන්න ඒහයින් 
ඵළවළ. නමුත්, භහ ඉදිරිඳත් යන ගම් ගඹෝජනහ නය ගේල් 

ගනොගයි.  දළන් ඵරන්න, ඔඵතුභහගේ පිඹහ ඒ හරගේ 
අභහරුගන් ගවෝ ඳටන් ත්ත නිහ ාර්ධන ළඩටවන නය 
ගදඹවී ගනොගයි ගන්. ඒ නය ගදඹවී ගනොගයි. ඒගන් ගම් 
යගට් නිහ ප්රලසනඹ  විඳිරහ නළවළ. නමුත්, ඒ නය ගදඹවී 

ගනොගයිගන්. ඒ නිහ, අඳුයට ලහඳ ය ය ඉන්නහට ඩහ ඉටි 
ඳන්දභවී ගවෝ දල්න්න කිඹරහයි ගම් කිඹන්ගන්. 

ගම් හගේ ගේල් වඳුන්හ ගදන්න. ගම් දදවවී ව උත් 
තරුණ - තරුණිඹන්ගේ අලයතහවී. ගොශමට ආහභ ඉන්න 

තළනවී නළවළ. රැකිඹහවී රඵහ න්න interview එට ඹන්න 
නතින්න තළනවී නළවළ. භභ ඳසු කඹ අඹ ළඹ විහදගේදීත් ඇති 
ගන්න ගම් ළන ඳළවළදිලි ශහ. ගම් හගේ ගේල් වඳුන්හ 
ගදන්න. Interview එට ඹන්න, exam එට ඹන්න, 

ගොඩවී අඹ ඒහ තිගඵන සථහන ළන වරිඹට දන්ගන් නළවළ. වළභ 
ගදනහටභ ගොශම 7 ප්රගේලගේ  ඥහතීතන් නළවළ ගන්. ඔඵතුභහගේ 
වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ තරුණගඹවේට ගොශම, 

ගොල්ලුපිටිගේ interview එට එන්න සිදු වුගණොත්, ඔහට 
ඵම්ඵරපිටිගේ නළන්දහ ගගනවේගේ ගදය නතය ගන්න ඵළවළ, 
එගවභ ඥහතිගඹවී නළවළ. උඳරිභ ඉඳීවි, ළුඅේර කිට්ටු. 

නළත්නම් අලුත්භ කිට්ටු ඉඳීවි. නළත්නම් නිට්ටඹු කිට්ටු ඉඳීවි. 
එතළන නතය ගරහ තභයි interview එට එන්න සිදු න්ගන්. 
Interview එට එන එ ළන විතයවී ගනොගයි, භභ 

කිඹන්ගන්. ගම්හ සුවිලහර ළටලු. ප්රහගඹෝක ලගඹන් භවහ 
විලහර ප්රලසන වින්න ඵළරි නිහ, වින්න පුළුන් ජහතිගේ යර 
යපුහ ළනයි භභ ගම් කිඹන්ගන්. ඒ නිහ භභ ඒ හයණහ 
ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් යනහ. එළනි ගේල්ලින් තරුණ - 

තරුණිඹන්ට රළගඵන ගේඹ විලහර ලගඹන් ළඩි ගනහ. 

ශ දී ද ඳත්තගර් full page advertisement එවී 

තිගඵනහ, භභ දළවීහ. භට ඒ නිහ යහඳිතිගේ නභ භත 
නළවළ. රසන නම් ගන් එභ නිහ යහඳිතිරට දභන්ගන්. භභ 
ඒ advertisement එ ගභතළන දහන්ගන් නළවළ. රු ඇභතිතුභනි, 
ඔඵතුභහගේ ථහගේදී ඒ ළන කිඹන්න. සගටොවීගවෝම් නිහ 

යහඳිතිර තිගඵන නම් හගේ නභවී තභයි දහරහ තිබුග . භවී 

නළවළ,  ඕනෆ "Hyatt" එවී. නමුත් ප්රලසනඹ තිගඵන්ගන් ගම්යි.  

ඔඵතුභන්රහ ඹම් ඹම් නිහ  යහඳිති යනහ. රු ඇභතිතුභනි, 
ඒහ ඉරවී යන්ගන් හටද? දළන් භභ උදහවයණඹවී 
කිඹන්නම්. අඹ ළඹ ථහ අවගන ඉන්න ගොට අඳට හිතුණහ, 

ගම් යවි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ඉන්න යටද, නළත්නම් අපි 
ඉන්න යටද කිඹරහ.  ගම් ගදභ එවීද කිඹන එත් ප්රලසනඹවී.  
එතුභහ අඹ ළඹ ථහගේදී ගභගවභ කිඹනහ: 

"යගට් වහධිඳතය - condominium - වීගේෛඹ විගේල ආගඹෝජන වහ 
ලවීති ම්ඳන්න ර්ධනඹ න අාලඹකි. එළනි ආගඹෝජන තදුයටත් දිරි 

ළන්වීම් වහ බිම් භවර වහ න හිමිහරීත් අයිතිගේ ඇති සීභහන් 

ඉත් කිරීභට ටයුතු යනු ඇත. භවල් නිහ මිරදී න්නහ 

විගේියඹන්වට ටිනහමින් සිඹඹට 40වී ගේශීඹ ඵළාවේකින් රඵහ 
ළනීභට ඉඩ ගදනු ඇත. එගේ වුද, එහි ණඹ ගේහයණඹ විගේල 

මුදල්ලින් විඹ යුතුඹ." 

ගම්හ ළඩිඹ අධහනඹට රවී  ගන්ගන් නළවළ ගන්. ගම් 
condominium වදන ගොට විගේියඹන්ට එහි ම්පර්ණ අයිතිඹ 
විතයවී ගනොගයි, ගේශීඹ ඵළාවේලින් සිඹඹට 40 ණඹවේත් 

ගදනහ ලු. ගම් යටට එන විගේියඹන්ට ගල් වදන්න අසථහ 
ගදන්න කිඹරහ තමුන්නහන්ගේරහට වුද කිේගේ? අපි වුරුත් 
දන්නහ, -භභ, නම් ටි කිඹන්ගන් නළවළ- ගොශම අලුගතන් 
වදන luxury apartments කිඹන ඒහගේ ළඩි ප්රභහණඹ අයිතිඹ 

තිගඵන්ගන් ඉතහභ සුපිරි ධනතුන්ටයි කිඹරහ. ඔවුන් ඒහට අධි 
ආගඹෝජනඹවී යරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ. ඒහ 
ගල් ගනොගයි. යහජකරිගේ තිගඵන ඉසය වදපු Royal Park 

ත්තත්, Prime Residencies ත්තත්, Trillium Residencies 
ත්තත්,  King's Court ත්තත් ඔඹ අලුත් condominium 
ත්තහභ ඒහගේ අම්භහ - තහත්තහ - දරුගෝ එවී ජීත් ගන 

ට්ටිඹ වරිභ අඩුයි. ඒහ ආගඹෝජන. පිට යට ඉන්න ට්ටිඹ 
තහහලි තිඹහගන ඉන්න ඒහ. එදහ ගභතළන ථහ ශහ 
හගේ ල්ලි තිගඵන යහඳහරිඹන්, භවය ගේලඳහරනඥඹන්, 

භවය ්රීඩඹන් තභන්ගේ අභතය ටයුතු වහ තිඹහගන 
ඉන්න ඒහ. [ඵහධහ කිරීභවී] භභ ගගවළිඹ යඹුවීළල්ර 
භන්ත්රීතුභහගේ අය චනඹ කිඹන්න ළභළති නළවළ. ඊට අභතය 
විගේියගඹෝත් ගොශම නයගේ, ගොශම 1, 2, 3, 4, 5 

ප්රගේලර තිගඵන ඉඩම්, ගල් මිරදී න්නහ. 
තමුන්නහන්ගේරහ දළන්  ඒ ගොල්රන්ටත්   ණඹ ගදන්න ඹනහ.  

ගම් යගට් හභහනය ගුරුයගඹවේට, හභහනය භිේධි 
ාර්ධන නිරධහරිගඹවේට, අලුගතන් සුළු යහඳහයඹවී යන 

යහඳහරිගඹවේට තමුන්නහන්ගේරහ ගඹවී වදහ න්න ණඹවී 
ගදනහද? තමුන්නහන්ගේරහ ගභොනහ කිේත් ඵළාවේකින් ණඹවී 
න්න ඵළවළ. භගේ අම්භහත් හිටපු ඵළාවේ නිරධහරිනිඹවී නිහ භභ 
ඒ ළන දන්නහ. අම්භහ ඵළාවේගේ ළඩ යපු හරගේ ණඹ රඵහ 

දීභ ම්ඵන්ධගඹන්  තිබුණු ගයගුරහසි අනු මිනිසුන්ට ණඹවී 
ගදන්න කඹහභ ගොන්ගේසි 50වී විතය තිගඵනහ. ඒ හරගේ 
අගේ යට ගභච්චය ණඹ අර්බුදඹ ගනොහිටපු නිහ  මිනිසුන්ට ණඹ 

ටිවී දුන්නහ. අද රාහ ණඹ අර්බුදගේ කලිරහ. රඵන අවුරුේද -
ඊශ  අවුරුේද- න විට රාහ ගත්තගඳෝච්චි ගනහ.  

ඒ තභයි මුදල් අභහතයහාලඹ කිඹන්ගන්. රඵන අවුරුේගේ 
ගඩොරර් මිලිඹන 3.8වී, ඊශ  අවුරුේගේ ගඩොරර් මිලිඹන 4වී ණඹ 
ගන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ගේරහ ගම් මුදල් න්ගන් ගොගවන්ද? 

එගවභ තිගඵේදි, තමුන්නහන්ගේරහ භවල් නිහ මිරදී න්නහ 
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විගේියඹන්වට ටිනහමින් සිඹඹට 40වී ගේශීඹ ඵළාවේකින් 

රඵහ දීභට ගභය අඹ ළගඹන් ගඹෝජනහ ය තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, හභහනයගඹන් සිඹඹට 40වී 
කිඹරහ කිඹන්ගන් ගඳොඩි ණනවී ගනොගයි කිඹරහ ඔඵතුභහ 
දන්නහ. භභ කිඹපු  condominium එවී  හභහනයගඹන් 
රුපිඹල් මිලිඹන 40යි, මිලිඹන 50, මිලිඹන 60යි.  එ ගඹවී 

රුපිඹල් මිලිඹන 60වී නම්, තමුන්නහන්ගේරහ එඹට රුපිඹල් 
මිලිඹන 25 ණඹවී ගදන්න ඹනහ.   අපි ආ ඩුට කිඹන්ගන්,  
තභන්ගේ භහනසි ඳයහධීනත්ඹ ඳභණවී ගඳන්නුම් යන 
ගභළනි කිසිභ ගත්රුභවී නළති ගඹෝජනහ ඉල්රහ අස ය න්න 

කිඹරහයි.   

විගලේගඹන්භ, නිහ වහ ඉදිකිරීම් ඇභතියඹහ ලගඹන් 
ඔඵතුභහට  අපි කිඹන්ගන්, ගභය අඹ ළගඹන් යවි රුණහනහඹ 
ඇභතිතුභහ සුේදන්ට ගල් මිරදී ළනීභ වහ සිඹඹට 40 ණඹ 

මුදරවී රඵහ දීභට ගන් ය තිගඵන  ඒ මුදල් ටි ඔඵතුභහ ඉල්රහ 
න්න කිඹරහයි. අගේ යගට් ගල් න්න සුේදන්ට ණඹ ගදන්න 
අඳට පිසසුද? ඒ නිහ ගම් මුදල් ටි ඉල්රහ ගන දුේඳත් අඹට 
ඳභණවී ගනොගයි, හභහනය භධයභ ඳන්තිගේ රැකිඹහ යන 

මිනිසුන්ට ගල් වදහ ගදන්න පුළුන්. යහජය අාලඹට නම් ටන් 
යරහ දිනහ ත්ත ගභොනහ වරි ටිවී තිගඵනහ. ගඳෞේලි 
අාලඹට ගභොනහත් නළවළ ගන්. ගඳෞේලි අාලර ගේඹ 

යන ගේ-ගේවිහන් ගඹවී වදහ න්ගන් ගොගවොභද?  
රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභනි,  එභනිහ ගම් අඹ ළගේ 
තිගඵන ගභළනි විහය ගඹෝජනහ ඉත් යගන ගම් මුදල් අගේ 

යගට් මිනිසුන්ට ගල් වදහ ගදන්න ගඹොදන්න කිඹරහ භහ  ඉල්රහ 
සිටිනහ.  කඹ තහගේ භගේ ථහගේ වන් යපු ඒ හභහනය 
යර රුණු ප්රභහණඹභ තභයි භභ ගම් ඉදිරිඳත් ගශේ.  

ඔඵතුභහට තිගඵන ගරොවේභ ළගඩ් තභයි,  ගභභ ඉදිකිරීම් 
වීගේෛඹ professional field එවී යන එ. ඒ ගල් වදරහ 

ගදනහ තයභටභ ගරොවේ ගදඹවී.  රු අභහතයතුභනි, "ඉදිකිරීම් 
ර්භහන්ත ාර්ධන ඳනත" කිඹරහ ඳනතවී තිගඵනහ. ගභභ 
ඳනතට අනු අනිහර්ගඹන්භ ඉදිකිරීම් ර්භහන්ත ාර්ධන 

අයමුදරවී පිහිටුන්න අලයයි කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. ගභභ 
ඳනත 2014 ගදළම්ඵර් 29 ගනිදහ පිහිටුරහ දළනට අවුරුදු ගදවී 
ගනහ. එභ ඳනතට අනු ාර්ධන අයමුදරවී පිහිටුන්න 

තිගඵනහ. 

රු ඇභතිතුභනි, එඹ පිහිටුරහ තිගඵනහද කිඹරහ භභ 
ඔඵතුභහගන් දළන න්න ළභළතියි.  ඔඵතුභන්රහ පිහිටුරහ 
නළවළ. දළන් ගම් පිහිටුන්න කිඹන්ගන් ඇයි? ගභභ ඳනත අනු 
එභ ාර්ධන අයමුදර පිහිගටේගොත් විවිධ ර්භහන්තඹන්හීයි 

නියත න පුේරඹන්ට ; ියල්පීන්ට එභන්න් උදේ යන්න පුළුන් 
නහ. දළන්, තමුන්නහන්ගේ ඒ ාර්ධන අයමුදර වදන්ගන් නළවළ. 
එඹ ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් තිගඵන එවී නීතිභඹ 

ටයුත්තවී. ඳනත් ගටුම්ඳතවී ම්භත වුණහට ඳසු එඹ 
ක්රිඹහත්භ ගනොය ඉන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ඒ ටයුත්ත යන්න 
කිඹරහ අපි ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ ටයුත්ත යරහ 
ගභභ  ාර්ධන අයමුදර වදන්න. අපි දන්නහ, මීට ලින් 

Construction Industry Guarantee Fund Levy  කිඹරහ තිබුණහ.  

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන හයණහ තයයි. ගභොද, 

CIDA fund එ සථහඳනඹ යන්නට අපි අය ඉල්රපු 

ගරහගේ මුදල් අභහතයහාලඹට තීතන්දුට ඇවිල්රහ තිගඵනහ, 
සිඹලු අයමුදල් - funds -  එ තළනට consolidate යරහ 

Ministry of Finance එ තුශ අපි ඉල්රන, ඉල්රන ගරහට ඒ 

අයමුදල් රඵහ ගදන්න. එළනි න ක්රභ ගේදඹට තභයි ගඹොමු 
ගරහ තිගඵන්ගන්.  

    
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ඳහර්ලිගම්න්තුට ආගත්; භභ 

ඳහර්ලිගම්න්තුට ආගත් එභ අවුරුේගේ. අපි ගදගදනහභ 

දන්නහ,  ඔඹ ක්රභඹ  ක්රිඹහත්භ න්ගන්  මුදල් ඇභතිරුන් 
අගවේනිඹට ඳත් වුණහට ඳසු අගේ ගල්ර තිගඵන ල්ලිත් 
එවී ගඳොදි ව ළනීභට කිඹරහ.  එභ තර්ඹ වළය ගන කිසිභ 

තර්ඹවී ඔතළන නළවළ.   යජගේ ඵදු මුදල් ගනොන, ඒ කිඹන්ගන්  
ඒහඵේධ අයමුදරට ිජු ඵය ගන්ගන් නළති ගේල්  එතුභහට 
බහය ගදන්න කිඹරහ මුදල් ඇභතියඹහට කිඹන්න ඵළවළ. භභ හිතන 

විධිඹට  ඔඵතුභහගේ මිෛ නවින් දිහනහඹ ඇභතිතුභහ මුණ 
ළහණහ නම්, ඒ විධිඹටභ යන්න පුළුන්. ගභොද දන්නහද? 
වළභ අයමුදරවීභ මුදල් අභහතයහාලඹ ඹටතට ත්තහභ ඒහ 

ඔඵතුභන්රහට අලය ගරහට ගදන්ගන් නළවළ. ඒ තභයි 
ඇත්ත. ගම් ආ ඩු විතයවී ගනොගයි ලින් ආ ඩුත් එගවභයි. 
එභ නිහ ගම් අයමුදර වළදීභ මුදල් අභහතයහාලඹට නතය යන්නට 
ඵළවළ, ගම් වදන්න කිඹරහ කිඹන්ගන් ඳනතකින්. යවි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට එගවභ ඵරඹවී නළවළ. අනි එතුභහ 
ඕ දහරහ තිගඵන්ගන් අඹ ළඹ ථහ. අඹ ළඹ ථහගේ ගේල් 
නීතයනුකූර ගන්ගන් නළවළ, ම්භත ව ඳලිඹට, අඹ ළඹ 

ගල්නඹ ම්භත වුණහට. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 4වී තිගඵනහ. 

      
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

භභ අන් යන්නම්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. එභ 

නිහ භභ ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ සිටින්ගන් ගම් ාර්ධන අයමුදර 
වදන්න, නළත්නම් ඳනත ගනස යන්න.  

භභ දළන න්නට ළභළති ගදගනි රුණ ගභඹයි. ඔඵතුභහ 

දන්නහ අගේ යගට් ඉදිකිරීම් වීගේෛගේ ඳවශ ගශ්රේණිගේ රැකිඹහ 
වහ පුේරයින්ගේ සුවිලහර හි ඹවී තිගඵනහ කිඹරහ. ඒට 
ගවේතු තභයි ගන්ගන් අඩුගන්. ඒ සිඹල්රටභත් ඩහ 
රැකිඹහගේ අනහත සුයවීෂිත බහඹවී නළවළ. අගේ 

ගම්න්ඵහසරුන්, ඩු භවත්රුන්, electriciansරහ හගේ ඒ 
වහ උදවු යන විවිධ අාල තිගඵනහ. ගම් රැකිඹහරට 
පිළිළනීභවී නළවළ, අනහත සුයවීෂිත බහඹවී නළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඉදිකිරීම් වීගේෛගේ රැකිඹහරට ම්ඵන්ධ 
න පුේරයින්ගේ  හි ඹ වහ තමුන්නහන්ගේරහ ගගනන 
ගඹෝජනහ ගභොවීද? යන්න වදන්ගන් ඵාරහගේලගඹන් ව 

ගන්ඳහරගඹන් රාහට ශ්රමිඹන් ගන ඒභ. ඕ තභයි දළනට 
තමුන්නහන්ගේරහගේ තිගඵන ගඹෝජනහ. භවහ ඳරිභහණ 
භහම්රුන්ගේ ගඹෝජනහත් ඒ. රු ඇභතිතුභනි, භභ 

හිතනහ ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹට ිත්තීතඹ පුහණු අධිහරිගඹන් 
ලියුභවී ඇවිල්රහ ඇති කිඹරහ. ඉදිකිරීම් ර්භහන්ත ාර්ධන 
ඳනතට අනු ඔඵතුභහට ම්භවී තිගඵනහ, ගම් ඉදිකිරීම් 
වීගේෛගේ ියල්පීන් පුහණු කිරීභ වහ ඔවුන් ිත්තීතභඹ ලගඹන් 

සථහනත කිරීභට. ඒ ගම් ඳනත වයවහ ඔඵතුභහට ඳළරී තිගඵන 
හර්ඹඹවී. ඒ තභ ගරහ නළවළ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ගන්න, ගඳොඩ්ඩවී නිළයදි ශ යුතුයි. ගම් අවුරුේගේ 

රුපිඹල් රවී 5,000වී ළඳ යරහ, -රුපිඹල් මිලිඹන 500වී ළඳ 
යරහ- ියල්ඳ විඹ ළඩටවන ඹටගත් ගම් න විටත් 10,000වී 

පුහණු යගන ඹනහ. ෆභ භහඹභ රුපිඹල් 10,000 
දීභනහවී රඵහ ගදනහ. ඒ හගේභ රුපිඹල් 5,000 උඳයණ 
ට්ටරඹවී, රුපිඹල් 2,500 නිර ඇඳුම් ව රුපිඹල් 1,500 

ගඳොත් ට්ටර රඵහ දීරහ  ඒ ළඩටවන යගන ඹනහ. ඒ 
විතයවී ගනොගයි භත් වුණහභ NVQ  Level 2, Level 3 
වතිත් රඵහ ගදනහ. එතගොට ඒ on par with G.C.E. O/L 
ගනහ. ඒ හගේභ CIDA එගන් ඒ අඹ placement යනහ.  

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ රු ඇභතිතුභහගන් දළනන්නට ළභළතියි, ඔඵතුභහ ඔඹ 

package එ දුන්නහට ම් ගදගනවී ඇවිල්රහ තිගඵනහද කිඹරහ. 
ිත්තීතඹ පුහණු අධිහරිගඹන් ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹට එරහ 

තිගඵන ලියුභ ගභොවීද? ඔඵතුභන්රහ ඒ හගේ ඳවසුම් දුන්නහට 
ශභයි එන්ගන් නළවළ ඉගන න්න. ඒ කිඹන්ගන් ඒ වීගේෛඹට 
ට්ටිඹ එන්ගන් නළවළ. ඇයි එන්ගන් නළත්ගත්? ඔවුන්ට ිත්තීතඹ 
අනහතඹවී නළවළ. ඒ නිහභ තභයි ඔඵතුභහට ඉදිකිරීම් ර්භහන්ත 

ාර්ධන ඳනගතන්භ කිඹරහ තිගඵන්ගන් ඔවුන්ට ඹම්කිසි විශ්රහභ 
ළටුඳවී රළගඵන ක්රභඹවී වදන්න කිඹරහ. ඒ හගේභ ිත්තීතඹභඹ 
ලගඹන් ඒගොල්රන්ගේ record එවී නළවළ. ගම් ම්ඵන්ධ 

ඔඵතුභහට ගොඩහවී විේතුන් අදවස ඉදිරිඳත් යයි. උදහවයණඹවී 
ලගඹන් ගම්හ migrate ගන jobs. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් අන් යන්න.    

      
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භට විනහඩිඹවී ගදන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

අපි හිතමු ගම්න්ඵහස ගගනවී ළන. ඔහ ගොශම site 
එ අවුරුේදවී ළඩ යනහ. ඊශ ට, ඔහ නුය site එ ළඩ 
යනහ. නමුත් කිසිභ record එවී නළවළ. අපි ඔඵතුභන්රහට 
කිඹන්ගන්, ගම් ඵහස උන්නළගවේ ගොඳභණ ප්රවීණගඹවීද, 

ගොඳභණ අත් දළම්ම් තිගඵන පුේරගඹවීද කිඹරහ ඵරන්නට 
ක්රභඹවී නළවළ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ඔවීගොභ electronics 
යන්නට ඹනහ. ගම් අඹට ඹම්කිසි digitalized card එවී 

දුන්ගනොත්, -ඒ ඵහස උන්නළවළගේ ගේහ තත්ත්ඹ, හරඹ ව 
ගේහ ගඹෝජඹහගේ අත්නවී භ - ඔඵතුභන්රහට පුළුන් 
ඹම්කිසි accreditation  එවී ගදන්නට. එතගොට අපි දන්නහ 

ගම් භවත්භඹහ අවල්  company එ වදන එගවී ම්භ දයපු 
ගගනවී කිඹරහ. අවුරුදු 15වී, 20වී 25වී කඹහභ ඔහගන් 
මුදරවී ඳහ න්නත් පුළුන්. ඔහට අවුරුදු 55 වුණහභ ඔහගන්භ 

අඹ ය න්නහ මුදරකින් විශ්රහභ ළටුඳවී ගදන්නත් පුළුන්. රු 
ඇභතිතුභනි, එළනි ටයුත්තවී යන තහවී ල් ඔඵතුභහ ියල්ඳ 
විඹට ගොඳභණ ල්ලි විඹදම් ශත් ඉගන න්න අඹ එන්ගන් 

නළවළ. ඒ තභයි ිත්තීතඹ පුහණු අධිහරිගඹන් ඔඵතුභහට එරහ 
තිගඵන ලියුගම් තිගඵන්ගන්. ඒ රුණ කිඹමින් භගේ ථහ 
අන් යනහ, ගඵොගවොභ සතුතියි.  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශ ට, රු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
18 හරඹවී තිගඵනහ. 
 

ඊට ප්රථභ, රු ගලවහන් ගේභසිාව භන්ත්රීතුභහ මරහනඹට 

ඳළමිගණනහ ඇති. 

 
අනතුුල ග  ු කනක මශේරත් මශතළ මූළවනමයන් ිලත් 

වුමයන්, ගු මශළන් මවේමසිවශ මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ண வயத் அர்ள் அக்றரசணத் 

றணறன்ய அனவ, ரண்தைறகு தசயரன் வசசறங் அர்ள்  

கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. KANAKA HERATH  left the Chair and  

THE HON.SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 2.45] 

 
ගු ජයන්ත වමරවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ළදත් විහදඹට 

පිවිගන්න ලින් ගම් සුවිගලේෂී හයණඹ භහ කි යුතුයි. ගරෝ 
නිහයණඹ වහ ඉතහභ ඳයභහදර්ශී අත්දළම්භවී එතු 
යමින්, විගලේගඹන්භ කියුඵහනු ජනතහගේ නිහ ප්රලසනඹ 

සථියහය ගර විඳීභට භ  ගඳන්ව, කියුඵහගේ ගශ්රේසා නහඹ 
ෆිගදල් ළසගෛෝ ජනහධිඳතිතුභහ අවුරුදු 90වී ආයු ශහ අඳ 
අතරින් ගන් වී තිගඵනහ. එතුභහ ර ගරෝහසී අධියහජය 

විගයෝධීන්ට ඳයභහදර්ලඹවී. දුවී විඳින මිනිසුන්ගේ විමුවීතිඹ 
ගනුගන් එතුභහ තභත් අඳට භ  කිඹනහ. එතුභහට භගේ 
ඳවීඹ න ජහති නිදවස ගඳයමුග ත්, අනිවී ඳළත්ගතන් 

ඒහඵේධ විඳවීගේත්, තත් ඳළත්තකින් අධියහජයහදගඹන් ඵළට 
න, ගම් යගට් නිදව ඉල්රහ ටන් දින සිඹලු ජනඹහගේත් 
ආචහයඹ, උත්තභහචහයඹ ගම් අසථහගේදී පිරිනභනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳ දන්නහ, නිහ 
කිඹන්ගන් භනුය ජීවිතඹට ඉතහභ අලය අාඹවී ඵ. බුදුන් 
වන්ගේ ගම් පිළිඵ ඉතහ භළනවින්භ කිඹපු භහජ විදයහඥඹහයි; 
චින්තඹහයි. උන්වන්ගේ ගභගේ ගේලනහ ශහ: 

 "ගෝච බ්ඵ ගදගදෝ ගවෝති 
 ගඹෝ දදහති උඳසඹා"  

"නිවී දීභ නහහීයි සිඹල්ර දීභයි" කිඹහ තභයි බුදුන් වන්ගේ 

ගේලනහ ගශේ. ඒ අර්ථගඹන් ත්ගතොත්, අඳ අද ගම් විහදඹට 
න්නහ අභහතයහාලඹ භනුය ජීවිතඹට සිඹල්ර ගදන 
අභහතයහාලඹයි. රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභහට ඳළරී 

තිගඵන්ගන් අගේ භහජගේ ගදගෝටි විසිරවීඹවී ජනඹහට 
සිඹල්ර දීගම් ම්භ කිඹහයි භහ විලසහ යන්ගන්. 2016 ය 
ගනුගන් ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ගල්නඹ පිළිඵ විහදගේදී 

2015 ගදළම්ඵර් 16ළනිදහ රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ 
ගභොනහද කිේගේ?  එභ වළන්හඩ් හර්තහ භහ ශ  දළන් 
තිගඵනහ. එභ අඹ ළඹ විහදඹට එතු  ගමින් එතුභහ අඳ තුශ 
ඉතහ ඵරත් ඵරහගඳොගයොත්තු මුදහඹවී ඇති ශහ. එතුභහගේ 

චනලින් කිේගොත්, 2016 රාහගේ නිහයණගේ 
ඓතිවහසිභ සර්ණභඹ ය ඵට ඳත් යනහඹ කිඹහ එතුභහ 
කිේහ. අඳ එතුභහට ඒට ඉත සිතින් සුඵ ඳළතුහ. නිහයණඹ 

පිළිඵ ඓන්ද්රීඹ ම්ඵන්ධඹවී තිගඵන ගගනවී වළටිඹට, 2016 
රාහගේ සර්ණභඹ නිහයණ ය ඵට ඳත් යන්න 
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එතුභහට පුළුන් ගයි කිඹහ අඳ විලසහ ශහ. එතුභහට ඒට ඕනෆ 

තයම් ඳහරිරි හධ ම්පර්ණ වුණු නිහ තභයි එතුභහ එගවභ 
කිේගේ කිඹහ භහ විලසහ ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අගේ යගට් තිබුණු ප්රතිශීකර 
ගම් ආ ඩු තභයි ඳශමු තහට නිහයණඹ වහ යහජය 
භළදිවත්වීභ අධහයණඹ ගශේ. 1953දී නිහ වහ ගනභ 

අභහතයහාලඹවී බිහි යරහ,  නිහ ගදඳහර්තගම්න්තු වදරහ, එභ 
ගදඳහර්තගම්න්තුගන් නිහයණඹ වහ යහජය භළදිවත්වීභ 
තවවුරු ශහට ඳසු, දිාත ගම් නහඹඹන් වුණු පීටර් 
ගනභන් භළතිතුභන්රහ ගනහපු ඒ නිහයණ ළඩටවන 

එතුභහගේ පිඹතුභහත් ඉතහ විියසට අත්දළම්ම් එතු යමින්, 
නයයණඹට රවී යමින් ඉසයවට අයගන ආහ. නමුත්, 
රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහට භත ඇති, පීටර් ගනභන් 

භළතිතුභන්රහ වයවහ එතුභහගේ පිඹහත් ඉසයවට ගනහපු 
නිහයණඹ වහ ව යහජය භළදිවත්වීභ තමුන්නහන්ගේත් 
අභහතය ධුයඹවී දයපු  ආ ඩුකින්භ ගනස යනු රළූ ඵ. "ඹළි 

පුබුදමු ශ්රී රාහ" ළඩටවන භන්න් නිහයණඹ වහ වුණු 
යහජය ම්භ -ආ ඩුගේ ම්භ- අතවළයරහ නිවී තනහළනීභ 
තනියභ ගඳෞේලි හර්ඹඹවී ඵට ඳත් ශහඹ කිඹන එ භභ 

හිතන විධිඹට තමුන්නහන්ගේගේ භතගේත් ඇති. එගවභ ආපු 
නිහ ළඩටවන, එගවභ ආපු රහාම්ඹ නිහයණඹ, හිටපු 
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහ 2010දී නළත තහවී 

යජඹට ත්තහ. ගනස විධිඹට කිේගොත්, ඔළුගන් හිටරහ 
තිබුණු නිහ ප්රතිඳත්තිඹ ගදඳයින්  හිටරහ භහින්ද යහජඳවී 
භළතිතුභහ කිේහ, ගම් යගට් ෆභ මිනිගවේටභ නිවී රඵහදීගම් 
ම්භ තභන් ව යජඹ බහය න්නහඹ කිඹහ. එගවභ කිඹරහ 

එතුභහ ඒ හර්ඹඹ තභන්ගේ ඳපුට ත්තහ. නිවී තනහළනීභ 
නහහීයි ගඳෞේලි ටයුත්තවීඹ කිඹහ එතුභහ කිේගේ නළවළ. 
නිවී තනහදීභ තභ ම්භවී ගර යජඹ බහයත යුතුඹ කිඹහ 

එතුභහ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළවීගම් කිේහ. එගවභ කිඹරහ, විභල් 
වීයාල ඇභතිතුභහට නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ බහයදීරහ, ඒ 
බහයදය ම්භ එතුභහට ඳළරුහ.  රු ජිත් ගප්රේභදහ 

අභහතයතුභනි, එතුභහ අගප්රේල් 26න දහ ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, 
නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුම් අභහතයහාලඹ බහය ත්තහ. අපි භළයි 
භහගේ 14 න දහ ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ බහය ත්තහ. 

රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ගොඹහ ඵරන්න, අඳ බහය න්න 
ගොට නිහ අභහතයහාලඹ තිබුග  ගොගවොභද කිඹහ; නිහ 
ාර්ධන අධිහරිඹ තිබුග  ගොගවොභද කිඹහ.  

රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභනි, නිහ අධිහරිඹ තිබුග  
එ ගදොය ඳළුවී වරහ ගොයිඵ දහරහ ව අගනවී ගදොය ඳළු 

අඩල් යරහයි. ඹන්න තළනවී නළති එහි ගේඹන් VRS 
එවී එන ල් ඵරඵරහයි සිටිගේ. ගල් 6,000යි වළදුගේ. ජහති 
නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ විතයවී ගනොගයි, වහධිඳතය 

ශභනහයණ අධිහරිඹත් එගවභයි, නහරි ජනහහ 
ාර්ධන අධිහරිඹත් එගවභයි, ශ්රී රාහ යහජය ඉාජිගන්රු 
ාසථහත් එගවභයි, SD&CC ආඹතනඹත් එගවභයි. සිඹලු ඉදි 
කිරීම් ව නිහ ආඹතන ටි තිබුග  ඳණ ඇද ඇද, මිඹ 

ඳයගරො ඹන්න ආන්නගේයි, රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභනි. 

රු විභල් වීයාල අභහතයතුභහට ඳළරුණහ ළඩ ගදවී. හිටපු 
අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහගේ 
නහඹත්ගඹන්, භ  ගඳන්වීගභන් විභල් වීයාල අභහතයතුභහට 

ඳළළරුණහ ම්ම් ගදවී; අභිගඹෝ ගදවී. අපි විලසහ 
යනහ, නහඹඹන් ඕනෆ යන්ගන් තිගඵන ගේ යන්නන් 
හගල් යගන ඹන්න ගනොගයි කිඹහ; නහඹඹන් ඕනෆ 
යන්ගන් ගදන ගේ යය ඉන්න ගනොගයි කිඹහ. නහඹඹන් 

ඕනෆ යන්ගන්, ඵළරිම් පුළුන්ම් ඵට ඳරිර්තනඹ 
යන්නයි. නහඹඹන් ඕනෆ යන්ගන්, ඵළරිම් පුළුන්ම් ඵට 

ඳරිර්තනඹ යන ක්රභගේද ගොඹහ ඒ ක්රභගේද ඔසගේ ඵළරිභ 

භහජගඹන් අතු හ දහරහ එඹ පුළුන්භ ඵට ඳත් යන්නයි.  

අඳට තිබුග  හ දභන්න ඹන, මිඹ ඳයගරො ඹන නිහ 
ාර්ධන අධිහරිඹවී. VRS එවී එන ල් ඇන්ලි ළණ ළණ 
සිටි නිහ අධිහරිඹවී තභයි අඳට තිබුග . අඳට තිබුණහ, ළඩ 
ගදවී යන්න. එවී ඳළත්තකින්, නිහ වදන්නත් ඕනෆ; අගනවී 

ඳළත්ගතන් නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ ගළින් යන්නත් ඕනෆ.  

විභල් වීයාල අභහතයතුභහට යන්න තිබුණහ, ළඩ ගදවී. 
එතුභහ එවී ඳළත්තකින් ගල් වදන්නත් ඕනෆ. අගනවී ඳළත්ගතන් 
ඉදි කිරීම් වීගේෛඹ ඳණ න්න්නත් ඕනෆ. SD&CC එ ගොඩ 
න න්නත් ඕනෆ. EPF එ ගන්නත් ඕනෆ. ඉාජිගන්රු ාසථහ 

ගොඩ නාන්නත් ඕනෆ. වහධිඳතය ශභනහයණ අධිහරිඹ 
ගොඩ නාන්නත් ඕනෆ. නහරි ජනහහ ාර්ධන අධිහරිඹ 
ගොඩ නාන්නත් ඕනෆ. ගඵර හීයින ගරහ, දුර්ර ගරහ, නළති 

බා ගරහ, ඳඩි ගහ න්න ඵළරි ශතළවි ශතළවී තිබුණු NEMO 
ආඹතනඹ ගලින් යරහ න්නත් ඕනෆ.  

අගනවී ඳළත්ගතන්, නිවී නළති හූල්ර හූල්ර තතන 
තතනහ සිටි අහිා ජනඹහට, ගල් වදහන්න විධිඹවී නළති 
යට කහින් ඳයහර ඇණ ළසීම්රට රවී ගරහ එන   ආරිඹතීත 

අම්භහ ඳන්නගේ හන්තහන්ට, අහිා දරු ඳවුල්රට ගල් 
වදහ ගදන්නත් ඕනෆ. අපි ගභොද ගශේ?  

රු අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහ ළයදි ායහ ගල්නඹවී කිේහ. 
එඹ නිළරැදි යන්න, රුණහය. ඔඵතුභහ කිේහ, අපි ගල් 
වළදුගේ ගභච්චයයි කිඹහ. නළවළ, අපි 2010 ර්ගේදී ඳටන් ගන 

2014 ර්ගේදී අහන යරහ ඔඵතුභහට අභහතයහාලඹ බහය ගදන 
ගොට හභහනයගඹන් අවුරුේදට නිහ 40,000වී ඳභණ වදහ 
අන් ශහ, රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභනි. ඔඵතුභහ කිේගේ 

ඇත්ත. බහ ඩහහයගඹන් අඳට ල්ලි රළබුග  අඩුගන් තභයි. 
ඒ ඇත්ත. භභ එඹ පිළින්නහ. ඔඵතුභහට 2015 ර්ඹ, 2016 
ර්ඹ ගනුගන් රළබුණු තයම් මුදරවී අඳට බහ ඩහහයගඹන් 

රළබුග  නළවළ. ඒ ඇත්ත. වළඵළයි බහ ඩහහයගේ මුදල් නළවළ 
කිඹහ අපි අවේශහත්ගත් නළවළ; ඳළත්තට කගේ නළවළ; ගඳිරි 
හ සිටිගේ නළවළ. අපි ඵළාවේරට ථහ ශහ. යහජය ඵළාවේර 
අතිගර් අයමුදල් ඕනෆ තයම් තිගඵනහ. අපි භවජන ඵළාවේට 

ථහ ශහ; රාහ ඵළාවේට ථහ ශහ; ජහති ඉතිරිකිරීගම් 
ඵළාවේට ථහ ශහ; නිහ ාර්ධන මරය ාසථහ ඵළාවේට 
ථහ ශහ. රුපිඹල් බිලිඹන දවදහව, දවදහව ත්ගත්.  යහජය 

ගේඹන් ඉරවී යත් විගලේ ණඹ යහඳිතිඹවී ගනුගන් 
රුපිඹල් බිලිඹන 5,000වී ත්තහ. අපි එඹ "ජන ගණ උඳවහය" 
නමින් ඳටන්ත්තහ. ඒ තභයි නිහ ාර්ධන අධිහරිඹට 

අලුතින් ජීඹවී දීපු ළඩටවන, නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 
ගේ ගේවිහන්ට අලුත් අභිභහනඹවී, ගෞයඹවී ආ 
ළඩටවන. මුළු යගට්භ ඇල්භ, ඵළල්භ නිහ ාර්ධන 

අධිහරිඹ ඳළත්තට ළටුණු ළඩටවන ඵට එඹ ඳත් වුණහ. අපි 
එගවභයි එඹ වළදුගේ. එගවභ වදරහ තභයි නිහයණඹ 
ඉසයවට ත්ගත්, රු ජිත් ගප්රේභදහ අභහතයතුභනි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳ ඹන ගොට නිහ 
ාර්ධන අධිහරිගේ ඉඩම් ගොච්චය තිගඵනහද කිඹහ වුරුත් 

දළනගන සිටිගේ නළවළ. නිහ අධිහරිගේ ළුතය දිසත්රිවීගේ 
ඉඩම් ගොච්චයද, ගොශම දිසත්රිවීගේ ඉඩම් ගොච්චයද, ම්ඳව 
ඉඩම් ගොච්චයද, නුය ඉඩම් ගොච්චයද, වේරුණෆර ඉඩම් 

ගොච්චයද, හල්ගල් ඉඩම් ගොච්චයද, භහතය ඉඩම් ගොච්චයද, 
ඹහඳනගේ ඉඩම් ගොච්චයද කිඹහ වුරුත් දළනගන සිටිගේ 
නළවළ. ඉඩම් ාණනඹවී තිබුග  නළවළ. ඉඩම් ඵළාවේවී 
තිබුග  නළවළ. ඉඩම් පිළිඵ හර්තහ තිබුග  නළවළ. ගතොයතුරු 

තිබුග  නළවළ.  

1407 1408 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

තමුන්නහන්ගේගේ තහත්තහ ඳයහත්, පීටර් ගනභන් 
භළතිතුභහ   ඳයහත්, රාහගේ නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ තු 
ඉඩම් ටි ඔවීගෝභ ඉඩම් ගභගවයුම් මිටු වදරහ අපි 
ඩිනමින් එ තළනට එතු ශහ. ඉතිවහගේ ඳශමුන 
තහට ඉඩම් ඵළාවේවී වළදුහ. නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ තු 
ඉඩම් ළුතය දිසත්රිවීගේ ගොච්චය තිගඵනහද, ගොශම 
දිසත්රිවීගේ ගොච්චය තිගඵනහද, ඹහඳනගේ ගොච්චය 
තිගඵනහද, භඩරපුගේ ගොච්චය තිගඵනහද කිඹහ ගොඹහ 
ත්තහ. අද තමුන්නහන්ගේරහට ඒහ තභයි ප්රගඹෝජනඹට න්න 
තිගඵන්ගන්. අපි ඒ විධිඹට නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ ප්රගඵෝධත් 
ය ත්තහ. අවුරුදු 10වී තිසගේ උස වීභවී නළති, එ තළන 
ශතළවි ශතළවී, තළවි තළවී ගේහ අතිේතිගඹන් සිටි, ිත්තීතභඹ 
අතිේතිගඹන් සිටි සිඹලු ගේඹන්ට උස වීම් දුන්නහ.  

අපි ඳහට ඵළලුගේ නළවළ. අපි ඳවීඹ ඵළලුගේ නළවළ. අපි උද 
මිටිද කිඹරහ ඵළලුගේ නළවළ. අවුරුදු 10වී තිසගේ උසවීභවී 
ගනොභළති සිටි වළභ ගේගඹවේටභ උසවීභවී රඵහ දීරහ 
ගේයින්ගේ උසවීම් ප්රලසනඹ විහ තිේතිය ටපිටහවී 
ඇතුගශේ ළඩ කිරීගම් අසථහ අපි වළදුහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි. තමුන්නහන්ගේට ගම් machine එ අපි වදරහයි 
තිබුග . තමුන්නහන්ගේට තිබුග  දළන් ගම්ගන් නිහ 
නිසඳහදනඹ කිරීභයි. අපි machine එ ඳණ න්හ තභයි තිබුග . 
තමුන්නහන්ගේට තිබුග  ගම් ය ගන ඹන්නයි. ඒ නිහ තභයි 
අපි විලසහ ගශේ තමුන්නහන්ගේ කිේහ ගේභ 2016 ර්ඹ 
නිහයණගේ "සර්ණභඹ යුඹ" ඵට ඳත් ගයි කිඹරහ. 
වළඵළයි, එගවභ වුග  නළවළ. භළදි ආදහඹම්රහභින්ට නිහ රවී 
ඳවවී වදනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ගේ කිේහ. අපි අවනහ, "ඒ 
නිහ වළදුහ ද?" කිඹරහ.  

භළතියණ ගොට්ාහඹට නිහ 1,000 ණගන් නිහ 
1,60,000වී වදනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ගේ කිේහ. තමුන්නහන්ගේ 
ඒ නිහ වළදුහද? යහජය අයමුදල්ලින් -ඒ කිඹන්ගන් ජහති 
නිහ ාර්ධන අධිහරිඹට එන බහ ඩහහය අයමුදල්ලින්- 
ම්භහන 200වී වදනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ගේ කිේහ. ජහති 
නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ හර්තහ අනු ම්භහන 149වී වදරහ 
තිගඵනහ. ඒගන් නම් තමුන්නහන්ගේ සිඹඹට 75වී ම්පර්ණ 
යරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේ කිේහ, ගඳෞේලි 
අයමුදල්ලින් ම්භහන 200වී වදනහ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගේ ඒ 
නිහ වළදුහද?  

තමුන්නහන්ගේ කිේහ, හන්තහ මර නිහ වදනහ කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ගේ ඒගන් නිහ ම්ඹවී වළදුහද කිඹරහ අපි අවනහ. 
තමුන්නහන්ගේ කිේහ, "භහධයගේදින් ගනුගන් ගනභ නිහ 
යහඳිතිඹවී ක්රිඹහත්භ යනහ" කිඹරහ. ඒ නිහ 
තමුන්නහන්ගේ වළදුහද? ඳසු කඹ අඹ ළඹ ථහගේදී කිේහ, 
"ගේශීඹ ෛදයරු ගනුගන් නිහ වදනහ" කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ගේ ඒගන් නිහ ම්ඹවී වළදුහද? තමුන්නහන්ගේ 
කිේහ, "ධීය නිහ වදනහ කිඹරහ" කිේහ. තමුන්නහන්ගේගන් 
අපි අවනහ, ඒගන් නිහ ම්ඹවී වළදුහ ද කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ගේ කිේහ, "යහජය ගේඹහ ගනුගන් නිහ 
වදනහ" කිඹරහ.  තමුන්නහන්ගේ ඒගන් නිහ ම්ඹවී වළදුහද? 
ඒ විතයවී ගනොගයි.  

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ ගරහගේදී ගම් 

ප්රලසනරට උත්තය ගදන්න.  

ඊශ ට තමුන්නහන්ගේ කිේහ, "තමුන්නහන්ගේ ගම් 
නිහයණඹ විනිවිදබහගඹන් යුවීත -ඳහයදිලයබහගඹන් 

යුවීත- යනහ. ඒට දිසත්රිවී නිහ මිටු වදනහ. 
ප්රහගේශීඹ නිහ මිටු වදනහ. ග්රහමීඹ නිහ මිටු වදනහ. 
ඒ මිටු වදහ ඳහට ඵරන්ගන් නළවළ. ඳවී ඵරන්ගන් නළවළ. උ 

මිටිම් ඵරන්ගන් නළවළ. ගන කිසිභ සීභහවී ඵරන්ගන් නළති 
වළගභෝටභ එ ගේ රනහ" කිඹහ. ළභට ගණ කිේහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒහ ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහට 

ඔබින ගේල් ගනොගයි. ගභොද, ගම් යගට් නහඹඹහ න්න 
එතුභහ සිහින දකිනහ. එගවභ ගගනවේට ඔබින ගනොන ගේ 
තභයි ගන්ගන්.  

භහ ගම් රුණ ම්ගභන් කිඹනහ. අද ගම් ගනත් 

ඳහවීෂිගඹවේට සිගභන්ති ගොට්ටඹවී ගදන්ගන් නළවළ. සහධීන 
මිනිගවවේට සිගභන්ති ගොට්ටඹවී ගදන්ගන් නළවළ, ඒ ගදන්ගන් 
එවීත් ජහති ඳවීගේ මිනිසුන්ට ඳභණයි. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි, ගන කිසි ගගනවේට ගදන්ගන් නළවළ. ඒ ගේල් 

ඳවීගඹන් ගතොය ගගනවේට ගදනහ නම්, අදහශ TO වභ 
වනහ. එගවභ දුන්ගනොත් ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ 
වභ වනහ. ඒ තභයි තමුන්නහන්ගේරහගේ ඇත්ත. ඒ තභයි 

ඇත්ත. අද නිහ මිටු නළවළ. ගම් නිහ මිටු නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීම්] තිත්ත වුණත් අවන්න ගෝ. අගේ ථහ අවගන ඉන්න 
ගෝ. ගම් නිහ මිටු නළවළ. ප්රහගේශීඹ නිහ මිටු නළවළ. 

දිසත්රිවී නිහ මිටු නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ 
විතයවී ගනොගයි. 

තමුන්නහන්ගේ කඹ අවුරුේගේ කිේ ගතොයතුරු ළයදියි කිඹරහ 
භභ හිතනහ. තමුන්නහන්ගේගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් ඇති ජහති 

නිහ ා ර්ධන අධිහරිගඹන් ගනොළම්ඵර් භහගේ 22ගනි දහ 
නිවේත් ශ හර්තහ භහ තු තිගඵනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි. ඒ අනු ත්ගතොත් ගනොළම්ඵර් 22 නගොට 

තමුන්නහන්ගේ "විසිය" නිහ වදරහ තිගඵන්ගන් 34,216යි. ඒ 
නිහලින් ළඩ අන් යරහ තිගඵන නිහ ණන 11,551යි. 
ඒ 34,216න් වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ නිහ 6,212වී වදරහ 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේ වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹට දීරහ 
තිගඵන්ගන් ඔවීගෝභ අලුත්ළඩිඹහ ණඹ. නිහ 34යි. ණඹ 
ම්ඹද?  

භභ ගම් කිඹන්ගන් "ම්භහන" ළඩටවන පිළිඵ 

ගනොගයි, "විසිය" ළඩටවන පිළිඵයි. තමුන්නහන්ගේගේ 
ප්රධහනභ; ගරොවේභ ළඩටවන. න ණඹ දීරහ තිගඵන්ගන් නිහ 
34ටයි. ඉතිරි ඔවීගෝභ දීරහ තිගඵන්ගන් රුපිඹල් 50,000 
ඳහරිගබෝක ණඹ. න ය ගබ්යහ න්න දීපු ණඹ. ගම්හ දුන්ගන් 

ඒහටයි. රුපිඹල් 50,000කින් නිවී වදන්න පුළුන්ද? රු 
ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ ගේරහගේදී ගම් 
ප්රලසනරට පිළිතුරු ගදන්න. රුපිඹල් 50,000කින් නිවී වදන්න 

ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එගවභ ත්ගතොත් එතුභහ 
නිහ වදන්න ඕනෆ. නිහ වදනහ කිඹරහ එතුභහ අඳට 
ගඳොගයොන්දු වුණහ. භභ ගඳය කිඹපු භළදි ආදහඹම් නිහ, භළතියණ 

ගොට්ාහරට නිහ ආදී ගම් ඔවීගෝභ එතු ශහට ඳසගේ  
2016 අවුරුේගේ නිහ 670,000වී වදන්න ඕනෆ. නමුත්, එතුභහ 
වළදුගේ නිහ 39,842යි. ඒ ම්භහන ටිත් එවීයි. ප්රතිලතඹවී 
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විධිඹට ත්තහභ 6යි. ම්භහනර නිහ 4,449ත් එවී එතුභහ 

වළදුගේ නිහ 39,442යි. ඒ කිඹන්ගන් මුළු ඉරවීත නිහ 
ායහගන් එතුභහ වළදුගේ සිඹඹට 6යි. ඒගනුත් ළඩ අන්  
ගශේ සිඹඹට 1.7යි. ඒ කිඹන්ගන් නිහ 11,511යි. ඇභතිතුභනි, 
නිහ සිඹඹට 1.7වී වදහ ළඩ අන් යන්න ඔඵතුභහ අලය 

නළවළ.  

ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ ගඵොගවොභ දවී හර්ඹ 
ශය නිරධහරි භ ඩරඹවී ඉන්නහ. ඳවී, ඳහට, ගේද ඵරන්ගන් 

නළති ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ සිටි  දවී නිරධහරි අපි 
ඉවශට ත්තහ. එගවභ නිරධහරිගඹවේ තභයි, ජහති නිහ 
ාර්ධන අධිහරිගේ  නිගඹෝජය හභහනයහධිහරීතුභහ විධිඹට 

ටයුතු යන ඉාජිගන්රු චහන. එතුභහ අපි ඉසයවට අයගන 
තමුන්නහන්ගේට දුන්නහ, "ඔන්න ළඩ න්න." කිඹරහ. එගවභ 
ගගනවී තභයි අද තමුන්නහන්ගේගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් 

තිගඵන ජහති නි හ ාර්ධන අධිහරිගේ හභහනයහධිහරී 
වළටිඹට ළඩ යන ඉාජිගන්රු ශ්රීභති භවත්මිඹ. එතුමිඹ දවී 
ගගනවී. දරුගෝ ඵරන්ගන් නළති, ගල් ගදොයල් ඵරන්ගන් 
නළති, තභන් ළන හිතන්ගන් නළති ඳළඹ 24භ වුණත් ළඩ 

යන්න පුළුන් ගගනවී තභයි, ඒ.  

එගවභ දවී හර්ඹශය නිරධහරි භ ඩරඹවී හිටිඹහ.  අපි 
ඵළලුගේ නළවළ, ඒ ගොල්රන්ගේ ඳවීඹ ගභොවීද කිඹරහ. අපි 

ඵළලුගේ නළවළ, අම්ඳහය දිසත්රිවීගේ සිටින දිසත්රිවී ශභනහරු 
රාසරිඹ භවත්භඹහ ගභොන ඳවීගේද කිඹරහ. භභ එතුභහ 
අම්ඳහගර් දිසත්රිවී ශභනහරු වළටිඹට ත්ත ගරහගේ, අඳට 

කිේහ, එතුභහ සිරිගොතින් ඳඩි න්න එවීගගනවී කිඹරහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත මිනිත්තු ගද හරඹවී 
තිගඵනහ. 

 
ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට තත් විනහඩිඹවී ගදවී 

රඵහ ගදන්න. 

තමුන්නහන්ගේ ඒ දවී නිරධහරින් එවී එතු ගරහ  ළදිඹ 
යුතු ගල් ායහගන්  ළඩ අන් යරහ තිගඵන්ගන් සිඹඹට 

1.7යි. තමුන්නහන්ගේ ගල් වළදුගේ නළති වුණහට, ජහති 
නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ අද ම්භහන විිත යන උත් 
අධිහරිඹවී ඵට ඳත් යරහ තිගඵනහ. සුරහගේවි ම්භහනඹ 
විිත ශහ. ගඳොගරොන්නරු දිසත්රිවීගේ, නුයර, සුරහගේවි 

ම්භහනඹට විඹදම් ගශේ රුපිඹල් මිලිඹන 7.5යි, එනම් රවී 
75යි. ගල් 25යි, විඹදභ එට රුපිඹල් රවී තුන ඵළකන් 
රවී 75යි. නමුත් විිත කිරීගම් උත්ඹට ම්ඹවී කඹහද? 

රුපිඹල් මිලිඹන 11.3යි, එනම් රවී 113යි. ගල් 25යි වළදුගේ, 
ගල් වදන්න කගේ රුපිඹල් රවී 75යි, වළඵළයි, විිත කිරීගම් 
උත්ඹට රුපිඹල් මිලිඹන 11.3වී විඹදම් වුණහ. ගොගවොභද 

ළගඩ්? ඹව ඳහරනඹ ගවොයිද? අන්න, ඹව ඳහරනඹ! 

ඒ විතයවී ගනොගයි,  ගඳොගරොන්නරුගේ සිරි සීරහරාහය 
නහහිමි භ වළදුහ. එහි ගල් 25යි. ගම්  විඹදම් ළන 

තමුන්නහන්ගේ දන්ගනත් නළේද දන්ගන් නළවළ. තමුන්නහන්ගේගේ 
ආඹතනර  ගරොවීගෝ ටිවී ඉන්නහ; ඕහගේ  අයවීත්තු 
භූතගඹෝ ටිවී ඉන්නහ;  ඳණුගෝ ටිවී ඉන්නහ. 

තමුන්නහන්ගේගේ නභ විවේණ විවේණහ න අඹ ටිවී ඉන්නහ. 

සිරි සීරහරාහය නහහිමි ගම්  වළදුගේ ගල් 25යි; විඹදභ 

රුපිඹල් මිලිඹන 7.5යි, නළත්නම් රවී 75යි. වළඵළයි, 
තමුන්නහන්ගේගේ උත් විඹදභ රුපිඹල් රවී 85යි, නළත්නම් 
මිලිඹන 8.5යි.  

ඒ විතයවී ගනොගයි,  හේදුගේ ගල් වදනහ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ගේ කිේහ. තමුන්නහන්ගේ ගවෝභහභ භවුන්ට් වීලිෂඩ් 
ත්ගත් ගල් වදනහ කිඹරහ කිේහ. තමුන්නහන්ගේ යහභ, 
දගඵෝත්ගත් ගල් වදනහ කිඹරහ කිේහ. තමුන්නහන්ගේ 

ළරැල්රත්ගත් ගල් වදනහ කිඹරහ කිේහ. ගොගවොභද 
වදන්ගන්? තමුන්නහන්ගේරහ ගම් ඉඩම්රට යරහ තිගඵන්ගන් 
වවන අඳයහධඹවී. තමුන්නහන්ගේටත් FCID එට ඹන්න 

ගනහ, ගම් තිබුගණොත්. තමුන්නහන්ගේට එගන්භ ඹන්න 
ගනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ අහන යන්න . 

 
ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට විනහඩිඹවී ගදන්න, භභ 

අහන යනහ.  

ගම් ඉඩම්, භවහ ටිනහ ඉඩම්. රු ඇභතිතුභනි, හේදුගේ ඉඩභ 
තමුන්නහන්ගේ ගනොමිගල් ගදනහ CML-MTD Construction 
Ltd. ආඹතනඹට. තමුන්නහන්ගේගේ වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ 

ාර්ධන ටයුතුරට භළදිවත් වුණු CML-MTD Construction 
Ltd. ආඹතනඹට ගනොමිරගේ ගදනහ. ගල් වදන්න කිඹරහ, 
ඉඩභ ගනොමිරගේ ගදනහ. ගොගවොභද, එගවභ ගනොමිරගේ 

ගදන්ගන්? තමුන්නහන්ගේ ගෝටි ණනහවී ටිනහ ගවෝභහභ, 
භවුන්ට් වීලිෂර්ඩ් ඉඩභ අධයවී භ ඩරඹට - Board  එට - 
ගනොකිඹහ  තමුන්නහන්ගේගේ ඳයගේණිත ූදරඹවී හගේ 
ගනොමිරගේ ගදනහ. ගොගවොභද, එගවභ ගනොමිරගේ ගදන්ගන්? 

තමුන්නහන්ගේ භවනුය සහහයත්ත ඉඩභ ගනොමිරගේ 
ගදනහ. ගම් යගට් යහඳහරිඹන්ට ජහති නිහ ාර්ධන 
අධිහරිගේ ඉඩම් ගනොමිරගේ ගදන්න ඵළවළ. ඒ ළරැදියි. 

තමුන්නහන්ගේ ඒ ඉඩම් ගනොමිරගේ දුන්නහට ඳසු ඒ ඉඩගම් 
රහබඹ හටද ඹන්ගන්? තමුන්නහන්ගේගේ බහඳතිට. 
තමුන්නහන්ගේ අද ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ ම්ඳත්, 

ජහතිඹ තු ම්ඳත්, ගම් යට තු ම්ඳත් එ එ 
ගොම්ඳළනිහයඹන්ට, හිතතුන්ට ගනොමිරගේ රඵහ ගදමින් 
තිගඵනහ. ගම් නත්න්න ඕනෆ ඵ අපි කිඹනහ. 'ගෝේ' 

එගවී භන්ත්රීතුභන්රහට අපි කිඹනහ, 'ගෝේ' එ වමුට ජහති 
නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ වහභ ගන්න්න කිඹරහ. ඒ හගේභ 
ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ ඉඩම් අබහවිතඹ ළන වහභ 

ගොඹහ ඵරහ ගම් යහජය ගේඳශ වේණුගොල්රඹට විවේණන එ 
වහභ නත්න්න කිඹරහ කිඹහ සිටිනහ. රු ඇභතිතුභනි, 
තමුන්නහන්ගේගන් උත්තය ඵරහගඳොගයොත්තු ගමින් භභ නිවඬ 
නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශ ට, රු විගේඳහර ගවට්ටිආයච්චි භවතහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

[අ.බහ. 3.05] 

 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ හය බහ 
අසථහගේදී නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් පිළිඵ 
ථහ යන්න රළඇතභ ළන භභ ඉතහ  තුටට ඳත් ගනහ. භභ 

මුලින්භ රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහට  සතුතින්ත ගනහ.    

මීට ලින් ථහ ශ රු ජඹන්ත භයවීය භළතිතුභහ ප්රහල 
ශහ, ගම් යගට් නිහ ළඩ පිළිගශ ළන. භභ හිතනහ, එදහ 

ගදඳයින් හිටපු ගේ භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහගේ හරගේ 
ඔළුගන් හිටුන තත්ත්ඹට ඳත් ශහ කිඹරහ. භභ කිඹන්නට 
ඕනෆ,  ශ්රීභත් යණසිාව ගප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ගම් යගට් 

ගදඳයින් හිටපු නිහ ළඩ පිළිගශ ම්පර්ණගඹන් හඵහසිනිඹහ 
යරහ දළම්ගම් විභල් වීයාල අභහතයයඹහ ඹටගත්, තමුන්නහන්ගේ 
ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ බහඳතියඹහ වළටිඹට සිටි 

හරගේයි. -[ඵහධහ කිරීභවී] ඵහධහ යන්න එඳහ. අපි ගඵොගවොභ 
හධහන ඔඵතුභහගේ ථහ අහ ගන සිටිඹහ. රේජහ නළතු 
එතුභහ ථහ යනහ.  අපි දන්නහ, විගලේගඹන් එතුභහට විරුේධ 
තිබිච්ච ගචෝදනහ ගභොනහද කිඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් පුත් ඳත් 

දිවහ ඵළලුහභ ගඳගනනහ. -[ඵහධහ කිරීභවී] භට කිඹන්න පුළුන්. 
ගම්හට උත්තය දීරහ තිගඵන්ගන්. 

ඵරන්න, 2016.11.02 ගනි ඵදහදහ පුත් ඳත වන් 

ගනහ; "ජහ.නි.ගඳ ඹම ඳශහත් බහ භන්ත්රී ඇතුළු ගදගදගනවී 
රිභහන්ඩ්" කිඹරහ.  ඒ හවන අබහවිතඹ ම්ඵන්ධගඹනුයි. 

භව ගරොවේට ගම්හ ළන  ථහ යනහ. නමුත්, "වළභ 

කිල්ගරෝටඹභ හණු ටි ටි තිගඵනහ" කිඹන එ 
තමුන්නහන්ගේරහ හිතහන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ගේරහ අද වීදුරු 
ගල්ර ඉගන ල් වන තත්ත්ඹට ඳත්ගරහ තිගඵනහ. 

වළඵළයි, තභන් ඉන්ගන් වීදුරු ගල්ර කිඹරහ වුරුත් 
පිළින්ගන් නළවළ. 

 
ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගභොන ගල් ළන ද කිඹන්ගන්? 

 
ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඵහධහ යන්න එඳහ. තමුන්නහන්ගේ ඳහඩුගේ ඉන්න ගෝ. 

 
ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගන ගේල් ළනයි කිඹන්ගන්.  ගල් ළන කිඹන්න එඳහ 

ඹළ. 

 
ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගල් වදපු ඒහ ළන කිඹන්නම්. ධීය නිහ ළන අද 

ඳළවළදිලි කිේහ. [ඵහධහ කිරීභවී] රේජහ නළතු, තමුන්නහන්ගේ 
ඵහධහ යන්න එඳහ. දහචහයහත්භ හඩි ගන්න. භට ථහ 
යන්න ඉඩ ගදන්න. 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හිය ගල් ළන ද කිඹන්ගන්? 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! 
 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

දළන් නළිඹනහ. ළයඬි හගේ නළිඹනහ. භූමිගතල් ෆවුණු 

ළයඬි හගේ නළිඹනහ. යපු ළයදි ළඩ වන්න, ගවොයම්, 
තවීඩිම් වන්න අද රේජහ නළතු ගභතළනට ඇවිල්රහ 
යිහරු වනහ. [ඵහධහ කිරීභවී] තමුන්නහන්ගේරහ වදපු ගල් 

ළන අපි ඳළවළදිලි කිඹනහ. 
 

ගු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ඵහධහ යන්න එඳහ රු භන්ත්රීතුභන්රහ. 
 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

තමුන්නහන්ගේරහ භගේ ආනගේ, ගගල්සගවේගන් 
ගල් 40,000වී වළදුහලු. යගම්ස ඳතියණ භන්ත්රීතුභහ ගභතළන 

හිටිඹහ නම් හවීෂි ගදයි. රුපිඹල් රවී ගද, තුන දීරහ බිත්තිඹවී 
වදරහ ගල් කිඹරහ ඒහත් ගල් ණනට එතු යරහ 
තිගඵන්ගන් ගභතුභන්රහයි. ඒ නිහ භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, 2015 

ජනහරි 8ළනි දහ ඇති වුණ ඹව ඳහරන ආ ඩු ඹටගත් භගේ 
ආනඹ තුශ ගල් වදරහ තිගඵන ඵ. භභ ඕනෆභ ගගනවේට 
අභිගඹෝ යනහ. ඕනෆ නම් ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ එන්න, 

භභ එවීගන ඹන්නම්, ඒහ ගඳන්න්න. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට මිනිත්තු ගද හරඹවී ඳභණයි 
තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ගේ ළන කිඹන්න 
භට ළඩිපුය ගරහ තිගඵන්න ඕනෆ. භට තිගඵන්ගන් විනහඩි 5ද 

භභ දන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභවී] 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරහ ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහට ගභතළන ඳරීවීහ යන්න 

පුළුන්, කිසි ළටලුවී නළවළ. ඔඵතුභහ මරහනඹට ගචෝදනහ 
යන්න සදහනම් ගන්න එඳහ. 
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ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

අද ගල් 1,100වී ළදීභ වහ රුපිඹල් ගෝටි තුනවභහය 
ණඹ අයගන දීරහ තිගඵනහ; සිගභන්ති ගොට්ට ඳභණවී 600වී 

දීරහ තිගඵනහ. යහජය නිරධහරින් ගනුගන් නිහ යහඳිති 
වදන්න භභ ඉඩම් ගන් යමින්, ඒ ටයුතු යගන ඹනහ. 
ගම්හ වදන ගොට අද ගභතුභන්රහට ඉන්න ඵළවළ. භභ කිඹනහ, 

ඊශ  අවුරුේද ගන ගොට, ඊශ  අඹ ළඹ ගල්නඹ ඉදිරිඳත් 
යන ගොට ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභන්රහට ඳෆශ  ගදොරින් - 
ඳසහ ගදොරින් - ඹන්නයි ගන්ගන් කිඹරහ. දළන් ගම්හ අවගන 
ඉන්ගන් නළවළ. විභල් වීයාල භන්ත්රීයඹහ අද ගෝ? අද ගම්හට 

උත්තය ගදන්න හිටපු ඇභතියඹහ ගෝ? එතුභහට අද ගම්හට 
උත්තය ගදන්න පුළුන්භවී නළවළ. එතුභහ යපු ගේල් අද 
ඳහයහශල්රවී ගේ ඳසගන් එනහ. අද ගම් අඹට ඉන්න ගෝර 

ඵහරගඹෝ ටි ළන,-[ඵහධහ කිරීභවී] 

 නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ ලවීතිභත් ශහ කිඹරහ අද ථහ 
යනහ. නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ හල්ගල් ගභොනහද ගශේ 

කිඹරහ ඵරන්න. වරිඹට හර්ඹහරඹවී වදන්න ඵළරි වුණහ. අවුරුදු 
20වී තුශ ළකිරිගඵොවීගවී ඉඩම් ාම්ර්ණඹ ම්ඵන්ධගඹන් 
ගභොනහද ගශේ? සුනහමිඹට ඹටවුණු ගල් ගනුට ඹහන්තම් 

ගල් ටිවී අටරහ තිගඵනහ. නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 
හිටපු බහඳතියඹහ වළටිඹට ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ ඒ 
ඉඩභත් දළරහ නළවළ. යිහරු වනහ. නිහ ාර්ධන 
අධිහරිඹ ලවීතිභත් ශහලු. ඒ රුණු වගන ඉන්න ගනොගඹවී 

අඹ ඉන්නහ කිඹරහ අද ගභතළන ඉගන ඒ මිනිසුන්ට ගචෝදනහ 
යනහ. භභ කිඹනහ, තමුන්නහන්ගේරහ වරිඹට ළඩ ශහ නම්, 
අද නිහ ප්රලසනඹ වින්න ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහට, අඳට 

භවන්සි ගන්න අලය නළවළයි කිඹන එ. ගම් අඹ ගඵොරු යපු 
නිහ, තවීඩිම් යපු නිහ, ගවොය යපු නිහ, යජගේ හවන 
අබහවිත යපු නිහ,- [ඵහධහ කිරීභවී] තභන්ගේ මිනිසුන්ට 

ගල් දීපු වළටි භභ කිඹන්ගන් නළවළ. විභල් වීයාල භළතිතුභහ 
තභන්ගේ අඹට ගල් දීපු වළටි ළන භහ ශ  විසතය තිගඵනහ. 
නිහ වහ ඉදිකිරීම් ඇභතියඹහ ඹටගත් ඇති සිඹලු ආඹතනර 

ඳසු කඹ හනු තුශ,- 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ථහ අන් යන්න. ඔඵතුභහට රඵහ දුන් 
හරඹ අහනයි. 

 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භත්ගත්ගොඩ නිහ යහඳිතිගේ ඉදිගොට ඇති නවීන නිහ 
5කින් 1වී හිටපු ඇභති විභල් වීයාල භවත්භඹහගේ ඥහතිගඹවී 
න භගේ ආනන්ද ප්රිඹදර්ලනට දුන්නහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු  භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න. ඔඵතුභහගේ 
හරඹ අන්. 

 
ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භගේ ථහගේ අහනඹ 
ගනස යන්න ඵළවළ. 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට රඵහ දුන් හරඹ අහනයි, රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භට ත විනහඩිඹ හරඹවී ගදන්න, ගම් අඹට උත්තය 

ගදන්න. 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් ජඹන්ත භයවීයරහට, 
ගම් ඉන්දි අනුරුේධරහට භභ කිඹනහ, ඒ අඹට ඉසගල්රහ ශ්රී 

රාහ නිදවස ඳවීගේ හිටපු මිනිගවවී භභ කිඹරහ. භභ ඒ 
භන්ත්රීභ ගදය තිඹරහ ආපු ගගනවී. ඒ භත තිඹහන්න. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ථහ අන් යන්න රු භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භභ හිතට එ  ගනොන විධිඹට ළඩ යපු ගගනවී 
ගනගභයි. භභ කිඹනහ, ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ ඒ වහ ගන් 
යත් මුදර අද තුන් ගුණඹකින් ළඩි යගන ගම් ළඩ පිළිගශ 

ඉදිරිඹට ගන ඹන ඵ. අනහතගේදී ගම් යගට් ගෞබහයත් 
නිහ ළඩ පිළිගශවී එවී ගම් යගට් මිනිසුන්ට ගදඳයින් නළඟී 
සිටින්න පුළුන් ළඩ පිළිගශවී අපි ඉදිරිගේදී ක්රිඹහත්භ 

යනහඹ කිඹන එ භතවී යමින්, භට රඵහදුන් අභතය 
විනහඩිඹට සතුතින්ත ගමින්, නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ 
ළනත්,- 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න. 
 

ගු විමේඳළ මශට්ටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றவஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භගේ ථහ අන් යනහ. ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 30 minutes. 

 

[தற.த. 3.11] 

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தப கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்வப, 

வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சுக்குரற றற 

எதுக்லடுள் லரண குய்றகன றரத்றவன னந்துதரண்டு 

து தறவசம் சரர்ந் தன றடங்கப இந் இடத்றல் 

தொன்கக்னரதன்ய ந்றயக்றன்வநன். அந்கறல் 

ரப்தறறரங்ள் துர இயந்ரயம் ங்யோக் 

1415 1416 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

தன்தநரய தரர்கறயக்றன்நது. தப வீடகப்தை 

ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சர் சஜறத் தறவரம 

அர்கபப் ததரயத்ட்டில் அக ஊல், வரசடிள் 

இல்னரல் ணது தறகபச் தசம்கரச் தசய்றல் 

அக்கந ரட்டுறன்ந எயர து க்ள் தரர்க்றன் 

நரர்ள். அயகட ந்கரர்கூட க க்பறன் 

ண்லக அநறந்தன்ந கறல் தட்டிதரட்டி 

தல்னரம், தோகன தொடுக்குதபல்னரம் தசன்ய நற 

க்யோக்கு - ழ்கரண க்யோக்கு வீடுகப அகத்துக் 

தரடுப்தன் தோனர அர் ன்கண கபறன் வரணர 

ரற்நறக்தரண்ட எயர். அந்கறல், ற்வதரக 

அகச்சர் சஜறத் தறவரம அர்ள் ரதம் ணது 

ந்ககப்வதரன்ய தல்வய இடங்யோக்கும் தசன்ய இண 

வயதரடுயோக்ப்தரல்,  வயதரடுயோக்ப்தரல் க 

க்யோக்கும் யுத்த்ரல் ஞ்சறக்ப்தட்ட க்யோக்கும் 

றயேபர அகனறன்ந க்யோக்கும் வீடுகப அகத்துக் 

தரடுக்வண்டுதன்ந ண்த்வரடு ட்டக்பப்தறற்கு 2 

டகள் றஜம் தசய்றயக்றநரர் . அதுட்டுல்னரல், 

றர்க்ட்சறறணர், ஆயோங்ட்சறறணர் ன்ந தரகுதரடு 

தரர்க்ரல் ம்கயும் அந்க் கூட்டங்யோக்கு அகத்து 

ங்யோகட யத்துக்கபயும் வட்டநறந்து ரங்ள் 

தசரல்றன்ந யத்துக்கப, சறதரர்சுகபக் ணத்ற 

தனடுத்துக்தரண்டு ங்ள் தறவசங்பறயம் க 

க்யோக்கு வீடுகப அகத்துக் தரடுக்வண்டும் ன்ந 

றடத்றல் ரறசகண ரட்டிறயக்றன்நரர் ன்ந உண்க 

றகண ரன் இந் இடத்றல் தசரல்யேக்தரள்ப றயம்தை 

றன்வநன்.   

குநறப்தர, டக்கு, றக்கு ரரங்ள் யுத்த்ரல் 

தரறக்ப்தட்டுச் சறன்ணரதறன்ணரக்ப்தட்டுக் ரப்தடு 

றன்நண. அந்ப் தறவசங்பறல் யுத்த்ரல் தொய் அபறல் 

அறக்ப்தட்ட வீடுள், தகுறபறல் அறக்ப்தட்ட வீடுள் 

ன்யம் ரட்டுப் தறவசத்க அண்டிறயக்றன்ந தகுறபறல் 

ரகணபறன் அட்டரசம் ரர அறக்ப்தட்ட வீடுள் 

ன்யம் தன கறயம் அறவுயோக்குட்தட்ட வீடுள் 

ரப்தடுறன்நண. டக்கு, றக்க டுத்துக்தரண்டரல், 

டக்கு ரரத்றல் ஏர் இனட்சத்து இயதத்ரநரறத்துக்கும் 

வற்தட்ட வீடுள் வகப்தடுறன்நண. அவவதரன்ய 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் அந் ரட்டச் தசனக்  

றப்தறன்தடி இன்தம் 7,000 வீடுள் வகப்தடுறன்நண. 

அவவம், வனறர அறரறத் குடும்தங்யோக்கு 13,000 

வீடுள் வகப்தடுரப் தைள்பறறதத் ல்ள் 

கூயறன்நண. இகறடவும் தகுறபறல் வசகடந் 

வீடுள் 11,000 க ரப்தடுறன்நண. ணவ, தப 

அகச்சர் அர்வப! யுத்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட, யுத்த்ரல் 

ஞ்சறக்ப்தட்ட, வீடுகப இந்து றயேபர, அறபரத் 

றத்துக்தரண்டியக்றன்ந இந் க்யோக்கு றச்சர 

இந்ப் தறக்ரனத்றன்வதரது உங்யோகட உறக்ம் 

லயோம் ன்ய ரங்ள் ம்தைறன்வநரம்.  

குநறப்தர, டந்ரன யுத்த்றணரல் உறர் தநறக்ப் 

தட்டர்ள், உடயயப்தைள் தநறக்ப்தட்டர்ள், தசரத்துக் 

கபப் தநறதரடுத்ர்ள் - இன்தணரய கறல் தரர்த்ரல் 

வீடுகப இந்ர்ள் - ன்தநல்னரம் தல்வயதட்ட க்ள் 

ரப்தடுறன்நரர்ள். அவவம் ரரல் ஆக்ப் 

தட்டர்கப வடி அகனந்து தரண்டியக்றன்ந றக 

யோம் தறள்கபயோம் ததற்வநரர்யோம் எய தக்த்றல் 

ரப்தடுறன்நரர்ள். உறர் தநறக்ப்தட்டர்பறன் 

உறர்கபக் தரடுக் தொடிரது. ரரல் ஆக்ப் 

தட்டர்ள் சம்தந்ரப் தறல் றகடக்றல்கன. உயப் 

தைக்கப இந்ர்யோக்கும்கூட அந் உயப்தைக்கபப் 

ததற்யக்தரள்ப தொடிர எய றகனக ரப்தடுறன்நது . 

அவவகப, வீடுகப இந்ர்யோக்ர வீடுகப 

வதம் ததற்யக்தரடுக்க்கூடி ப்தறசரம் 

உங்யோக்குக் றகடத்றயக்றன்நது. அந்கறல் றகடத் 

இந் ப்தறசரத்க தன்தடுத்ற உங்பது தறறகணச் 

தசம்கர, சலர றகநவற்யவீர்ள் ன்ந எய 

தசய்றக க்ள் ததற்யக்தரள்ற்கும், கடததயறன்ந 

இந் ல்னரட்சறறல் வீடிந்ர்யோக்கு வீடுள் 

தரடுக்ப்தடுறன்நண ன்ய க்ள் றகணக்றன்ந 

அபவுக்கும் லங்ள் உங்யோகட தறகபச் சரறரச் 

தசய்வீர்ள் ன்ய ரங்ள் றர்தரர்க்றன்வநரம்.  

அவவகப இன்ததரய றடத்க உங்யோக்கு ரன் 

சுட்டிக்ரட்ட றயம்தைறன்வநன். டந் ரனத்றல்  

சுத்றரறப்தைப் தறபறல் ஈடுதடுத்துற்ர அங்கு 

தரண்டுப்தட்ட க்ள் இன்யம்கூட சறநற வீடுபறல் 2 - 3 

குடும்தங்பர அறரறக்ப்தட்ட குடும்தங்வபரடு வீட்டுச் 

சறகநபறல் இயப்ததுவதரல் அகடதட்டுக் றடக்றன்நரர்ள். 

இவ்ரய தூய்கப் தறகச் தசய்ற்ரக் 

தரண்டுப்தட்ட க்ள் ட்டக்பப்தை த்க அண்டி 

தறவசத்றயம் ரற்குடர தறவசத்றயம் நரவூர் 

தறவசத்றயம் 'னன்' வதரன்ந அகப்தைக்பறல் ரழ்றன் 

நரர்ள். வீடுகப அகத்துக்தரடுக்றன்ந றடத்றல் 

அர்கபக் ண்டுதரள்பர றகனக ரப்தடுறன்நது . 

கள் ன்ந கறயம், எய ரனத்றல் எதுக்றகக் 

ப்தட்டர்ள் ன்ந கறயம் இயக்றன்ந அந் 

க்யோக்கு றவசடரண வீட்டுத் றட்டங்கப  அகத்துக் 

தரடுக் வண்டுதன்ய தௌ வீடகப்தை அகச்சர் 

அர்பறடம் ரன் வட்டுக்தரள்றன்வநன். அந் க 

க்பறன் ண்லகத் துகடப்தற்கு உரற டடிக் 

ககப லங்ள் டுப்தேர்தபன்ந ம்தறக்க இயக்றன்நது . 

ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் 2007-2016 க்கு இகடப்தட்ட 

ரனத்றல் இதுக 17,000 க்கும் வற்தட்ட வீடுள் 

ட்டிதொடிக்ப்தட்டியக்றன்நண. இயந்ரயம், இன்தம் 20,000 

க்கு வற்தட்ட வீடுள் அங்கு வகப்தடுறன்நண. அந் 

வீட்டுத் வககபயும் லங்ள் றகந்து தசய்து 

தரடுப்தன் தோனர வர எய  றரம் றகடத்து 

றட்டதன்ந றயப்ற ஏபவுக்வதம் வீடிந்ர்யோக்கு 

ற்தடும். ங்யோகட தஞ்சங்கபச் சரந்ப்தடுத்க்கூடி 

எய றகனக ற்தடும். ணவ, தௌ வீடகப்தை 

அகச்சர் அர்ள் இந் றடத்றயம் ணம் தசயத் 

வண்டும்.  

டந்ரன யுத்த்றன்வதரது ததயம்தரனரண தறவச 

தசனரபர் தறரறவுயோக்குட்தட்ட க்ள் தரத்ர இடம் 

ததர்ந்ரர்ள்; தரத்ர அறபரக்ப்தட்டரர்ள்; 

தரத்ர றயேபரக்ப்தட்டரர்ள். இவ்ரய அஸ்க 

கபச் சந்றத் க்ள் இன்யம்கூட அறபர அனங் 

வபரடும் ண்லவரடும் ரழ்ந்து யறன்நரர்ள். டக்குப் 

தறவசத்க டுத்துப் தரர்க்றன்நவதரது அந்ப் தறவசத்றல் 

ற்ரயே வீடுபறல் அந் க்ள் ண்லயம் ம்தகனயுர 

ங்யோகட துககப இந் றகனறல் றகபர, 

தைரர்பர இன்ததரய கறல் தசரன்ணரல் 

ததற்வநரர்கப இந் அரகபர இன்யம் ரழ்ந்து 

தரண்டியப்தகக் ரனரம். இர்ள் இந் ல்னரட்சறக 

ற்தடுத்துறன்ந றடத்றல் ங்யோகட ஆரண 

தங்பறப்கத தசய்றயந்ரர்ள். ணவ, இந் ல்னரட்சற 

அசு ர்த்றன் அடிப்தகடறல் அர்யோக்கு வீடுகப 
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ங்ற அந் க்யோகட ரழ்ரரத்க வம்தடுத்து 

ற்குரற டடிக்ககப டுக் வண்டுதன்ய இந் 

இடத்றல் ரன் வட்டுக்தரள்றன்வநன்.  

கனத்க டுத்துக்தரண்டரல், ரட்டின் ததரயபர 

ரத்கக் ட்டிதய்ப்தைற்ர அங்கு யகந் க்ள் 

லண்ட ரனரத் ங்யோகட உகப்கத றவும் உச்ச 

அபவுக்கு இந் ரட்டுக்கு ங்றக்தரண்டியக்றன்நரர்ள். 

ஆணரயம், அர்பது ரழ்க்கறல் தசய்க ரப்தட 

றல்கன. எய றடத்கத் தரறந்துதரள்ப வண்டும். 

அரது, தரறனரபர் ர்க்ம் கனறறர்ந்து ரழ்றன்ந 

வதரதுரன் எய ரடு உர்ச்சற ததந தொடியும். ஏரறணவர, எய 

வர, எய தரறனரபர் ர்க்வர அடக்றதரடுக்ப்தட்டு 

அடிக றகனறல் ரப்தடுறன்நவதரது ரட்டுக்கு 

றவரசணம் றகடரது. தொப்தது யட ரன யுத்த்றன்வதரது 

ஞ்சறக்ப்தட்ட  சறயதரன்க க்பறன் ண்பறயேயந்து 

ண்லர் டிந்து. "க அய் ண்லர் கூரற ரள் எக்கும்" 

ன்ய கூயரர்ள். அதுவதரன்யரன் இந் கனப் 

தகுறபறல் ரழ்றன்ந க்யோம் ‘னன்’ ன்ய தசரல்னப் 

தடுறன்ந எய கரண வீட்டுச் சறகநபறல் அகடக்ப் 

தட்டர்பர, 21ஆம் தற்நரண்டில்கூட அர்யோகட 

ரழ்க்கறல் ரற்நம் ற்தடர எய  றகனறல் 

ரழ்ந்துயறநரர்ள். 

ததௌத் ர்ரணது, உண்கறல் கபறன் லது 

இக்ம் ரட்டுறன்ந எய ம். அந் கறல் அது 

ரயண்ம், அன்தை, சறப்தைத் ன்க ணப் தன றடங்கப 

க்யோக்குப் வதரறக்றன்நது. இந் ததௌத்  ர்த்கப் 

தறன்தற்நறவ இங்கு அசரங்ங்பறன் ஆட்சறயும் 

அகறன்நது. அந்கறல், தரறக்ப்தட்டியக்றன்ந 

க்யோக்குரற தரறரங்ள், றரங்ள், அர்யோக்குரற 

ல்யேக்ச் தசற்தரடுள் ன்தணற்கந வற்தரள்ற் 

குரற டடிக்ககப இந் ல்னரட்சற அசரங்ம் 

தொன்தணடுக் வண்டும். 

டந் யடத்றல் இடம்ததற்ந சறன அதறறயத்ற 

றடங்பறல் குநறப்தறட்ட தறவசங்ள் உள்படக்ப்தடரல் 

ற்வதரது எய யடம் டந் றகனறயம்கூட இன்ணதொம் 

தறன்ங்ற றகனறவனவ  ரப்தடுறன்நண. அரது, சறன 

அதறறயத்ற றடங்பறல் குநறப்தறட்ட தறவசங்கப  

ரத்றம்ரன் தொன்தரறகப்தடுத்துறன்ந எய றகனக 

ரப்தடுறன்நது. இவ்ரய தொன்தரறகப்தடுத்துறன்ந 

வதரது ண்றக்கறல் ததயம்தரன்கர, அற க்ள் 

தந்து ரய்றன்ந கண  தறவசங்பறல் அதறறயத்ற 

தன்ந றடத்றல் எய தைநக்றப்தைப் வதரக்குக் ரப்தடு 

றன்நது. ரங்ள் றர்க்ட்சறறல் இயக்றன்நதடிரல் 

ஆயோம்ட்சறறயள்ப சறன அகச்சர்ள்  சறன றடங்பறல் 

தரதட்சரவும் ஏ லறரவும் டந்துதரள்றன்நவதரது , 

அதறறயத்ற தற்நற றடங்பறல் உரற ரய்ப்தைள் 

ம்க்யோக்குக் றகடப்தறல்கன. ஆணரல், றவும் 

சரதுரறரவும் தொற்வதரக்ரவும் ல்னர க்யோக்கும் 

வசகபறக் வண்டுதன்ந அடிப்தகடறயம் தசற்தடு 

றன்ந அகச்சர்ள் சறனர் இயக்றன்நதடிரல்ரன் இன்யம் 

கூட ரங்ள் ல்னரட்சற லது ம்தறக்கறக்ர றகனறல் 

இயக்றன்வநரம். குநறப்தர, ங்யோகட உர்ல்ற 

அகச்சர் அர்ள் ற்வதரது இங்றயக்றன்நரர். அவரடு 

அணுற ங்யோகட தல்வயதட்ட றடங்கபக் 

கத்வதரது அர் கநறர சறந்றக்ரல், 

ங்யோகட தறகப தொடிக் வண்டுதன்தற்ர 

வர்றரச்  சறந்றத்து  அயகட உத்றவரத் 

ர்கபக்கூட ங்யோகட ரசஸ்னங்யோக்கு அதப்தற 

கத் சந்ர்ப்ததொம் உண்டு. ரன் எய டக இந்ப் 

தரனங்ள், வீறள் தற்நறக் கத்வதரது அயகட 

Chairman அர்கப உடணடிரச் தசன்ய அது தரடர்தறல் 

அநறந்துச் தசரல்யே அக ங்யோகட ரறதன 

ரசஸ்னத்றற்கு அதப்தறறயந்ரர். ணவ, இப்தடிப்தட்ட 

ல்ன சறந்கணயுகடர்யோம் ங்யோகட தறவசங் 

கபயும் அதறறயத்ற தசய்வண்டுதன்ந அடிப்தகடறல் 

தசற்தடுறன்ந அகச்சர்யோம் இயக்றன்நதடிரல்ரன் 

ரங்ள் இன்யம்கூட இந் 'ல்னரட்சற'றன் லது ம்தறக்க 

தரண்டியக்றன்வநரம்.   

அதுவதரல், தப வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந 

அகச்சர் அர்ள் ங்பறடம் அணுற , "உங்யோகட 

வகள் கதன்தக வீடகப்தை அறரசகதறடம் 

கூயங்ள்" ன்ய தசரன்ணரர்.  அத்துடன், அந் அறர 

சகதறதெடர அந் க்யோக்குரற வீட்டுத் வககப 

றர்த்றதசய்து யரவும் உத்ரம் அபறத்றயந்ரர். 

ணவ, இந் உத்ரங்ள் றர்யம் ரனங்பறல் 

றகநவற்நப்தட வண்டும்.   

ஆட்சறகத்து எய யடத்றதள் துரறர ல்னர 

றடங்கபயும் தசய்து தொடிப்ததன்தது டிணரண 

ரரறர இயந்றயக்னரம். ஆணரல், இணறயறன்ந 

ஆண்டில் க்யோகட றர்தரர்ப்தைள் அறர இயக்கும். 

ரங்ள் இண்டு வு தசனவுத் றட்டங்யோக்கு உங்வபரடு 

வசர்ந்து ஆர ரக்பறத்து தோன்நறயேண்டு ததயம்தரன் 

ககப் ததற்யத் ந்றயக்றன்வநரம்.  ணவ, இணற 

யங்ரனங்பறல் க்பறன் அய்த்ம் அறர இயக்கும். 

"இந் 'ல்னரட்சற' அசரங்ம் ங்யோக்கு ன்ண 

தசய்றயக்றன்நது?" ன்ந வள்றக ங்ள் தொன்ணரல் 

அர்ள் வீசப்வதரறன்நரர்ள். ணவ, 2017ஆம் ஆண்டில் 

ங்யோகட தரறக்ப்தட்ட ண்றல், ஞ்சறக்ப்தட்ட 

ண்றல் அதறறயத்றகபச் தசய்ற்குரற தொன்ணர் 

வுகப ற வர ர்த்க்கூடி றத்றல் அகச்சர்ள் 

தசற்தடவண்டும்.  

தப வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சர் 

அர்ள் ற்தணவ றனம்தரதபற ன்ந இடத்றல் 

'ரரட்சற றரம்' ன்ந என்கநத்  றநந்துகத்றயக்றநரர். 

அன்வதரது கடததற்ந கதத்றல் அர் ங்கபயும் 

அந் வகடக்கு அகத்து ட்தைரறகவரடு உகரடிது 

ட்டுல்னரல், அடுத்டுத் ட்டங்பறல் ப்தடிரண 

வீடுகப அகக் வண்டும் ன்தறல் ரல.ன்.. 

தரரயோன்ந உயப்தறணர்ள் தசரல்றன்ந றடங்கபயும் 

ணத்றற்தரண்டு உரற டடிக்க டுக் வண்டும் 

ன்ய வீடகப்தை அறரசகதறன் அறரரறயோக்கு 

உத்வும் தறநப்தறத்துறட்டுச் தசன்நறயந்ரர். அற்வற்ந 

றத்றல் ங்யோகட வரரறக்ககப-வண்டுவரள்கப 

ற்யச் தசற்தடுறன்ந எய வதரக்கு அந் அறரரறபறடதொம் 

ரப்தடுறன்நது.  

தப வீடகப்தை அகச்சரறடம் ரன் எய 

வரரறக்கக றடுக்றன்வநன். அகண க்பறன் யத்ரச் 

தசரல்ன றயம்தைறன்வநன். ன்ணதன்நரல், யுத்த்ரல் 

தரறக்ப்தட்ட தன தறவசங்பறல் இன்யம் தரறப்தகடந் 

றகனறல் தன வீடுள் ரப்தடுறன்நண. அணரல் 

வீடுகப ங்கும்வதரது தற்நரக்குகந ரப்தடுறன்நது . 

65 ஆறம் வீட்டுத்றட்டம் ன்ததும் க்யோக்குப் வதரரது. 

ணவ, 65 ஆறம் வீட்டுத்றட்டத்றகண றச்சர இண்டு 

டங்ர அறரறக் வண்டி எய றகனகறயக்றன்நது . 

அத்துடன் அந் இடத்றன் சூழ்றகனக்கு ற்ந றத்றல் அந் 
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வீடுகப அகத்துக் தரடுக்வண்டி தசற்தரடுகப 

தொன்தணடுக் வண்டிதும் தொக்றரகும்.  

ரன் தசரல்ன வண்டி இன்தணரய றடம் இயக் 

றன்நது. அரது ங்யோகட ட்டக்பப்தை ரட்டத்றல் 

அகச்சர்யோம் இயக்றன்நரர்ள்; ங்கபப் வதரன்ந 

ம்.தே.க்யோம் இயக்றன்நரர்ள். குநறப்தர, அங்கு அடுத் 

வர்கன கரக்தரண்டு சறற்சறன தறவசங்பறல் 

அதறறயத்றகபக் குறக்றன்ந எய வதரக்கு அகச்சர்பறடம் 

ரப்தடுறன்நது. அவவகப அங்கு 75 வீம் றழ் க்ள் 

ரழ்றன்ந தறவசங்பறன் அதறறயத்ற தற்நற றடத்றல் 

அர்பறடம் தைநக்றப்தரண, ரற்நரந்ரய் ணப்தரங்கு 

ரப்தடுறன்நது. ஆவ, இந் றடங்கபக் னந்துக 

ரடுறன்நவதரது ங்கபயும் அங்கு அகத்து , ங்யோக்கு 

ன்தணன்ண வகள் இயக்றன்நண? ங்யோகட 

க்பறன் றர்தரர்ப்தைக்ள் ன்ண? வதரன்ந றடங்ள் 

னந்ரவனரசறக்ப்தட வண்டும். அப்ததரய்துரன் ரங்ள் 

ங்யோகட க்பறன் சரர்தறல் யத்துக்கப தொன்கக் 

றன்ந ரய்ப்தைக் றகடக்கும்.  

ஷ்ட ற்யம் அறஷ்டப் தறவசங்யோக்குப் வதரய்ப் 

தரர்த்ரல்ரன் அங்குள்ப றகனக தரறயும். அந் க்ள் 

21ஆம் தற்நரண்டில் இயக்றன்நரர்பர, 16ஆம், 18ஆம் 

தற்நரண்டில் இயக்றன்நரர்பர ன்ய வட்க்கூடி 

றத்றல் அர்ள் ரழ்ந்து யறன்நரர்ள். குநறப்தர 

ட்டக்பப்தறன் வற்குப் தறவசரண வுலவு தறவச 

தசனரபர் தறரறவுக்குட்தட்ட தகுறபறல் அந் றகனககக் 

ரனரம். தரற்தரடிச்வசகண, தன்வசகண, 

ரடிதொம்ரரற, ரற்ததுட்கட, தைல்யகன, ரக, 

ட்டுதொநறவு, ம்றடியூற்ய வதரன்ந இடங்பறல் சறன 

குடும்தங்ள் ஏர் அகநறல் ரழ்ந்து யகக் ரனரம். 

அர்பறன் தடிப்தைத் தரடக்ம், தடுக்க, சகல் ன்ய 

சன யங்யோம் அந் ஏர் அகநறல் றகநவற்நப்தடுறன்ந 

றகனக ரப்தடுறன்நது. தறரண வீறகப அண்டி 

தகுறபறல்,  பர்ச்சறகடந் றரங்கப அண்டி 

தகுறபறல் க்பறன் வகள் அதறனரகள் ஏபவுக்குத் 

லர்க்ப்தட்டியந்ரயம் ஷ்ட, அறஷ்டப் தறவசங்ள் 

றவும் தரறக்ப்தட்டியக்றன்நண.  

ணக்கு எய றடம் ஞரதத்துக்கு யறன்நது . அரது, 

ரனஞ்தசன்ந தொன்ணரள் ஜணரறதற வகு தறவரச 

அர்ள் ஆட்சற தசய் ரனத்றல் அர் ரது எய றநப்தை 

றரவுக்குச் தசன்நரல், அங்கு அந் இடத்றன் தொப்தைக்கப 

அரணறக்ரல் அங்கு எதுக்ப்தட்டுள்ப, தைநக்றக் 

ப்தட்டுள்ப  தகுறகபவ அரணறப்தரரம். ததயம்தரயம் 

குநறத் இடத்றன் தொற்தகுறக அனங்ரறத்துறட்டு 

தறற்தகுறக றட்டுறடுரர்ள். அந் கறல்ரன் அர் 

அங்றயக்றன்ந குகநதரடுகபத் வடிப்தரர்த்து அற்கந 

லக்கும் கறல் ட்டகபறடுறன்ந தரங்கக் 

தரண்டியந்ரர். அயகட டரடும் வசக என்ய 

டத்வதரது ரன் இந்துக் ல்யொரறறல் ஆசறரறரக் 

டகரற்நறக் தரண்டியந்வன். அங்குரன் குநறத் 

றடத்க ரன் அநறந்துதரண்வடன். தொன்தைநங்ள் 

ப்தடியும் தபதபப்தர இயக்கும் ன்தரல் அர் 

தறன்தைநங்கபவ ப்வதரதும் தரர்ப்தரவும் ஆட்ள் 

ண்டுதரள்பர இடங்பறல் ல்னரம் அது தரர்க 

றய்ந்துறடும் ன்யம் தசரன்ணரர்ள். தப அகச்சர் 

அர்வப! லங்ள் தொன்ணரள் ஜணரறதற அர்பறன் 

தைல்ர். அந் கறல் லங்யோம் உங்பறன் 

றஜங்பறன்வதரது ந்தந்க் றரங்பறல் க்ள் றவும் 

டிணரண ரழ்க்க ரழ்றன்நரர்ள்? ந் இடத்றல் 

எதுக்ப்தட்ட றகனறல் இயக்றன்நரர்ள்? ந் இடத்றல் 

அகக்ப்தடர றகனறல் இயக்றன்நரர்ள்? ன்தநல் 

னரம் வடிப்தரர்த்து குநறத் குகநதரடுகப லக்கும் கறல் 

டடிக்க டுக் வண்டும்.  

டந் ரனத்றல் இரணுக் ட்டுப்தரடற்ந தறவசங்ள் 

ன்ய குக்ப்தட்ட இடத்றல் அதறறயத்றறன்நற எதுக்ப் 

தட்ட தன இடங்ள் இயக்றன்நண. இன்யம்கூட, அந்ப் 

தறவசங்பறல் அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் கடததந 

றல்கன; வீடகப்தைக்ள் வதரறபறல் தசன்நகட 

றல்கன. ணவ, இப்தடிரண ஷ்ட, அறஷ்ட தறவசங் 

யோக்குச் தசன்ய, அங்குள்ப க க்பறன் ண்லகத் 

துகடக்றன்நவதரது, றச்சர உங்யோக்கு இகநணறன் 

ஆசற றகடக்கும். லங்ள் தசய்றன்நலர்பறல்கன ன்ய 

தசரல்னறல்கன; தசய்துதரண்டு யறன்நலர்ள் ன்யரன் 

தசரல்றன்வநன். லங்ள் இந்ப் தறக டக்கு, றக்கச் 

சரர்ந் தறவசங்பறல்,  கனப் தறவசங்பறல், 

தன்தகுறறயள்ப அம்தரந்வரட்கடறல் எதுக்ப்தட்ட , 

யகப்தட்ட தறவசங்பறல் தசய்வண்டும். 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Member, as a responsible Member from that 

particular District in the Eastern Province, if you can 

intervene with the relevant administrative authorities to 

allocate the requisite land, we can always ensure that 

more subfamily units can be accommodated in the model 
villages that we have planned for the next year. For 

example, for the North and the East, the Finance Ministry  

has gone ahead to provide grants worth Rs. 500,000 each 

per household.  This is not a loan. As far as the Batticaloa 
District is concerned, the problem is the scarcity of land. I 

think you should intervene with the relevant 

administrative authorities to allocate the requisite land for 

the model village programme. So, please try to do that.     
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay. I will discuss this matter with the particular DS 

and GS. I can get the data and I will submit them to you. 
Please, take an immediate action to send these poor 

people who are in our area. Thank you.      

இங்றயக்றன்ந JVP உயப்தறணர்ள் ங்யோகட 

யத்துக்கப தொன்கத்வதரது, தௌ அகச்சர் சஜறத் 

தறவரம அர்பறன் தறவு, தண்தைகபப் தற்நறக் 

குநறப்தறட்டியந்ரர்ள். "றகன உயம்வதரது தறவு 

தரண்டரல், உறர்ள் உன்கண ங்கும்" ன்ய 

ண்ரசணறன் தரடல் ரறள் கூயறன்நண. அரது, 

எயர் தறபரல் ணறர்பறடறயந்து அந்றரறப் 

வதரரல், அந்ப் தறகபக் தரண்டு க்யோக்குச் 

தசய்றன்ந உறள் தோனம்ரன் அரறன் ததர் ன்யம் 

றகனத்துறற்கும் ன்தது உண்க! இங்வ ங்யோகட 

யத்துக்கப ரதுதரடுத்துக் வட்டு, ங்தங்தல்னரம் 

எதுக்ப்தட்ட அல்னது தைநக்றக்ப்தட்ட இடங்ள் 

இயக்றன்நவர, அந் இடங்பறல் அடிப்தகடத் வகர 

இயக்றன்ந வீட்டுத் வகக றகநவற்நறக்தரடுத்து , 

அவ்றடத்றல் அந் க்ள் சுரலணரவும் சுந்றரவும் 
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இயந்து ற்ய, அர்ள் றர்ரனத்றல் ல்றறல் சறநந்து 

றபங்க்கூடிர யற்கு லங்ள் றச்சர உற 

தசய்வீர்ள் ன்ய றகணக்றன்வநன்.  

தொன்ணரள் ஜணரறதற தறவரச அர்யோகட 

ரனத்றல் "றரவரம்" ன்ந றட்டம் அநறதொம் தசய்ப் 

தட்டதுவதரல், லங்ள் தசரன்ணற்கு அக , ரங்ள் 

அகடரபம் ண்ட தறற்தடுத்ப்தட்ட, ணறப்தரற்யக் 

ரப்தடுறன்ந றரங்பறல் எய றர ய்ச்சறத் றட்டத்க  

- தைற றரங்கப லங்ள் ஆம்தறத்துகக் வண்டும். 

அக்றரங்பறல் யகறல் ரடுறன்ந ங்யோகட 

க்கபக் குடிர்த்துன் தோனம் அந் க்பறன் 

ணங்பறல் "இந் ல்னரட்சற ன்தது க்கு ல்ன 

யங்கப ஆற்நற யறன்நது" ன்ந சறந்கண 

ற்தடக்கூடி றத்றல் லங்ள் ஆக்தர்ரண தறகப 

வற்தரள்வீர்ள் ன்ந ம்தறக்க ங்யோக்கு இயக்றன்நது.  

அடுத்ர, அம்தரகந ரட்டத்றல் சறன தறவசங்ள் 

அதறறயத்ற றடத்றல் தரதொம் ரட்டப்தடுறன்நண ன்ந 

குகநதரட்கட தப வரடீஸ்ன் அர்ள் சுட்டிக்ரட்டு 

றன்நரர். ணவ, லங்ள் றக்குப் தகுறக்கு ந்ரல் 

இவ்ரநரண தறவசங்யோக்குச் தசன்ய , அங்குள்ப க்ள் 

தறறறறகபத் தரடர்தைதரண்டு வட்றன்நவதரதுரன், 

உண்கரண - ரர்த்ரண றடங்ள் உங்ள் 

ரதுயோக்கு ந்கடயும்.  

ங்யோகட க்பறடம் இண்டு கரண குங்ள் 

இயக்றன்நண. என்ய வர்க்கும், ற்கநது வதரர்க்கும். 

வர்க்கும் ன்நரல். வர்கர  ஊல், வரசடிள் 

இல்னரல் ன்நரப் தறரற்நற ல்வனரகயும் சத்து 

ர, றரத்துர அணுகுறன்நர்ள்லது எய ரறரக 

னந் தக்றக கத்றயக்றன்ந வதரக்ரகும். வதரர்க்கும் 

ன்தது லற, றரம் ன்தற்கநக் டந்து, ஊல் 

வரசடிபறல்  ஈடுதடுறன்நர்யோக்கு றரப் வதரர்க் 

குத்துடன் தசற்தடுறன்ந வதரக்ரகும். அந்கறல் 

லங்ள் அந் க்யோக்குச் தசய்றன்ந வசகறணரல் அர்ள் 

உங்யோடன் வர்க்குத்துடன் இயப்தரர்ள்.  

இந் ரட்டியள்ப தறச்சறகணகத் லர்ப்தற்ர டந் 

ரனத்றல் தல்வயதட்ட அசறல் ரலறரண எப்தந்ங்ள் 

கச்சரத்றடப்தட்டண. குநறப்தர, தண்டர - தசல்ர, டட்யே - 

தசல்ர எப்தந்ங்ள் சரறர றகநவற்நப்தட்டியந்ரல், 

இந் ரட்டில் இத்க் பரற ற்தட்டியக்ரது; 30 ஆண்டுள் 

யுத்ம் டந்றயக்ரது. ட தகுற க்கப டுத்துக் 

தரண்டரல், அர்ள் ரம் உண்டு, ங்யோகட குடும்தம் 

உண்டு, ங்யோகட தறவசம் உண்டு ன்ய றவும் 

அகறரண தொகநறல் ல்றறல் அக்கநதரண்டு, 

டுகரண உகப்வதரடு ரழ்ந்ர்ள். அந் க்பறன் 

உரறகள் யக்ப்தட்டண; அர்பறணரல் அசறல் 

ரலறரச் தசய்ப்தட்ட எப்தந்ங்ள் றறத்தநறப்தட்டண; 

ஜணர ரலறர அர்பரல் இந்ச் சகதக்குள் தசரல்னப் 

தட்ட தசய்றள் உரறர்பறன் ரதுபறல் றரதடிரல் 

அக உரற தொகநறல் தசயயப் ததநரல் இயந்ண.  

அந் கறல், ஜணரப் தரகள் ல்னரம் 

தோடப்தட்டண; ஜணரக் வுள் ல்னரம் சரத்ப்தட்டண. 

வயம், இண ரலறரண சட்டங்ள், தரற ரலறரண சட்டங்ள், 

குடிவற்ந ரலறரண சட்டங்ள், ல்றறல்  றநகயுள்ப 

ர்கப அடக்குறன்ந ப்தடுத்ல் கடதொகநள் 

வதரன்நக தரண்டுப்தட்டு அர்ள் அடக்றதரடுக்ப் 

தட்டரர்ள். அன் தறன்ணர் ஜணர றக றட்டு 

ஆயுவந்றப் வதரரடவண்டி எய றகனக அர்யோக்கு 

ற்தட்டது. ஆவ, லங்ள் சறந்றக் வண்டும். இன்ய 

தங்ரம், தங்ரறள் ன்ய தசரல்யேக் 

தரண்டியக்றநலர்ள்! இந்ப் தங்ரண சூழ்றகனக 

உயரக்றர்ள் ரர்? அர்கபப் தங்ரறபர 

ஆக்றர்ள் ரர்? அர்ள் கயோக்கு ஆயுங்கபத் 

றறத்ர்ள் ரர்? ற்யக்தரண்டியந் ரர்கப 

இந் றகனக்குத் ள்பறர்ள் ரர்?  டந் ரனத்றல் 

அசுள் கடப்தறடித் தறகரண சட்டங்ள், தறகரண 

றட்டங்ள், தறகரண வதரக்குள்ரன் அந் றகனக்கு 

அர்கப இட்டுச்தசன்நண.  

குநறப்தர 1972பறல் தொனரது குடிசு ரப்கதக் 

தரண்டுந்வதரது றர் றடுகனக் கூட்டறரணது 6 

அம்சக் வரரறக்கக தொன்கத்து. அது எய சரர 

வரரறக்க! அரது, "றகத் வசற தரறர 

ற்யக்தரள்ப வண்டும்; டக்கு, றக்றல் றயர, லற 

தரறதரனண தரறரத் றக ற்யக்தரள்ப வண்டும்; 

வகனரய்ப்தறல் இண றறரசரம் வதப்தடல் வண்டும்; 

ல்றக்குக் கடப்தை தசய்றன்ந ப்தடுத்ல் தொகநறகண 

றயத் வண்டும்; றட்டறட்ட தொகநறல் குடிவற்நங்கபச் 

தசய்து து தறவசங்பறல் ங்கப சறயதரன்க க்பர 

ரற்யறன்ந வதரக்குகப றக் வண்டும்" ன்தண 

வதரன்ந அந் றரரண ஆய அம்சக் வரரறக்கயோக்கு 

தசற சரய்த்றயந்ரல் டக்கு, றக்கு ண்ரணது எய 

சுந்ற தறரவும் ல்வனரயம் க்றர ரய்றன்ந எய 

தறரவும் ரநறறயக்கும். ரநர, ஜணரத் 

கனர்கபச் சுத்துரத்துப் தண்ற ரற்நறணரர்ள். 

அணரல் ஜணர அசறல்லது இகபஞர்ள் ம்தறக்க 

இந்ரர்ள். அது அர்கப லங்ள் குற்நரபறபரக் 

ரண்தற்கும் ரர அகந்து.  

இணற யங்ரனத்றல் டக்கு, றக்கு தறவசங்பறன் 

அதறறயத்ற றடத்றல் தரதட்சறல்னர எய வரண 

தரர்க இயக் வண்டும். குநறப்தர வீடகப்தை 

றடத்றயம் ல்ற றடத்றயம் சுரர றடத்றயம் 

அவ்ரய இயக் வண்டும்.  

இந் இடத்றல் இன்ததரய றடத்கயும் ரன் கூந 

றயம்தைறன்வநன். ங்பது சறவஷ்ட அகச்சர் அர்யோம் 

இங்றயக்றன்நரர். அந்க் ரனத்றல் ண்டி வசற assembly 

ரன் தொன்தொனர இந் ரட்டுக்கு சஷ்டி வக ன்ய 

கூநறது. சறயதரன்க க்பறன் தறச்சறகணள் லர்க்ப்தட 

வண்டுதன்ய றரரண தொகநறல் சறந்றக்றன்ந 

ணப்தரங்கு ண்டி க்பறடம் ப்வதரதும் ரப்தட்டது. 

அந் வத்றல் ங்யோகட றழ்த் கனர்ள் நற 

றட்டரர்ள். அன்ய அந்ச் சஷ்டி வரரறக்கக்குச் சரர்தரண 

தொகநறல் அர்ள் தசற்தட்டியந்ரல் ததயம்தரன்க 

இணத்ர்ள் சறயதரன்க இணத்ர்கப அடக்குறன்ந, 

எடுக்குறன்ந வதரக்கு இல்னர ஏர் ஆட்சற தொகநகக 

ற்தடுத்றறயக் தொடியும்.  

அண்கறல் கடததற்ந தரறல் ங்கும் 

றழ்தரன்நறல் றவும் தரதட்சம் ரட்டப்தட்டியக்றநது . 

அரது, றக்கு ரரத்றல் லர் ங்ல் டிரன 

கப்தைச் சகதறல் 233 றணங்ள் ங்ப்தட்டண. அந் 

233 றணங்பறல் 208 றணங்ள் தொஸ்யேம் க்யோக்கு 

தரடுக்ப்தட்டண. 20 றணங்ள் சறங்ப க்யோக்கு 

தரடுக்ப்தட்டண. ந்வ ந்து றணங்ள் ரத்றந்ரன் 

றழ் க்யோக்கு தரடுக்ப்தட்டண. சுரரத்துகநறல் 

ங்ப்தடுறன்ந றணங்பறன்வதரதும் இன்ய தரதட்சம் 
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ரட்டப்தடுறன்நது. றரரண தொகநறல் ங்யோகட 

தரறக்ப்தட்ட க்கப இணங்ண்டு அர்யோக்குத் தரறல் 

ரய்ப்தைக்கபப் ததற்யக்தரடுப்தற்கு ரங்ள் றயம்தை 

றன்வநரம். அவவத்றல் தரறல் ங்குறன்ந றடத்றல் 

டந் ரனத்றல் கடததற்நது வதரன்ந இகடத்ர் தொகந 

அரது தத்கக் தரடுத்து தரறல் ரங்குறன்ந தொகந 

இந் ல்னரட்சறறல் இயக்க் கூடரதன்ய ரங்ள் 

றயம்தைறன்வநரம். அப்தடிரண றகனக யர இயந்ரல் 

ல்னரட்சறறன் லதும் க்ள் ம்தறக்க இக்றன்ந எய 

றகனக யம். ஆவ, சுரரத்துகந, ல்றத்துகந 

உட்தட தல்வயதட்ட துகநபறல் தரறல்ரய்ப்தைக்கப 

ங்குறன்நவதரது றரரண தரர்க இயக் வண்டும்; 

இண றறரசரம் தறன்தற்நப்தட வண்டும்; றநகக்கு 

தொக்றத்தும் தரடுக்ப்தட வண்டும். 
  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two more minutes.  
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தரறக்ப்தட்ட க்யோக்கு தொன்தரறக தரடுக்க்கூடி 

றத்றல் உங்யோகட தசற்தரடுள் அக வண்டும். 

ரன் தொன்ணவ குநறப்தறட்டதுவதரன, டந் ரனத்றல் 

தரண்டுப்தட்ட றரற்ந சட்டங்ள், றரற்ந 

றட்டங்ள், ரற்ய றத்கள் ரர ங்யோகட 

றழ் இகபஞர்ள் ஜணர தரகறல் ம்தறக்க 

இந்ரர்ள். இன்யம்கூட இந்ச் சகதறல் ரங்ள் 

தனறரண வரரறக்ககப தொன்கத்துக் தரண்டியக் 

றன்வநரம். இந்க் வரரறக்கயோக்குச் தசற சரய்க்றன்ந 

றத்றல் உங்யோகட தசற்தரடுள் இயக் வண்டும். 

ணப்தரங்கு ரலறர எய ல்ன சதோத்க உயரக்க்கூடி 

றத்றல் ல்றச் தசற்தரடுயோம் ரற்நம் ததந வண்டும். 

டந் ரனத்றல் தறகரண சட்டங்ள், தறகரண 

றட்டங்ள் ரர ல்றயுரறக, ரழ்வுரறக, அசற 

யரறக, ததரயபரர உரறக ன்ய தல்வயதட்ட 

உரறகள் தநறக்ப்தட்டன் ரர ங்யோகட 

இகபஞர்ள் ங்யோகட உறர்கப லத்து இந் 

ண்ணுக்கு எய றடுகன வண்டுதன்ந உர்க 

தபறப்தடுத்றறயந்ரர்ள். அப்தடிர உறக லத் 

அகணத்துத் றழ் உநவுயோக்கும் இந் இடத்றல் ணது 

க்த்கயும் அஞ்சயேகயும் தரறறத்து, றகநவு 

தசய்றன்வநன். ன்நற.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you very much.  

මීශ  ට, රු ගවේහන් විතහනගේ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
ඔඵතුභහට විනහඩි 9 හරඹවී තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.40] 
 

ගු මශේළන් විතළනමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு வயசரன் றரணவ) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද දිනගේ ඉතහ ළදත් ළඹ 

ශීර් න නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් ගනුගන් 

ථහ යන්නට අසථහ රඵහදීභ ම්ඵන්ධගඹන් භභ මුලින්භ 

සතුතින්ත ගනහ. භභ ගම් ගරහගේදී විගලේගඹන්භ භතවී 
යන්න ළභළතියි, ගම් යගට් අහිා, දුේඳත් මිනිසසුන්ට නිවී 
වදහ දීගම් ක්රිඹහලිඹ ගනුගන් ප්රතිඳත්තිභඹ ලගඹන් ඳසුකඹ 
යජඹන් ගභොන ගභොන ආහයඹට ටයුතු ශත්, යණසිාව 

ගප්රේභදහ ආදයණීඹ නහඹඹහ "ළභට ගණ" නිහ යහඳිතිඹ 
ඹටගත් ගම් යගට් ෆභ භනුසගඹවේටභ ය 2000 න විට 
නිවී වදහ ගදන්න දළළන්ත උත්හවඹවී ත් ඵ. නමුත්, ඒ 

දළළන්ත ළඩටවන එතුභහගේ අබහගඹන් ඳසු අඳට අහිමි 
ගරහ කඹහ.  

ඳසුකඹ ළු ය 10, අඳුරු ය 10 හර සීභහ තුශදී 

ගම් යගට් අහිා, දුේඳත් ජනතහට නිහ රඵහදීභ ගනුගන් 
එට ඳළළති ආ ඩු ටයුතු ගශේ ගොගවොභද කිඹරහ ගම් 
යගට් මිනිසසු දන්නහ. වළඵළයි, මීට ගඳය ථහ යපු  රු නහභල් 

යහජඳවී භන්ත්රීතුභහත්, ඒ හගේභ නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 
හිටපු බහඳති ර්තභහන ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රී ජඹන්ත භයවීය 
භළතිතුභහත්, ගම් යගට් සිඹලු නිහ ප්රලසන ටි අන් යන්න 
දළළන්ත ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ යපු නහඹගඹෝ විධිඹට තභයි 

අදවස දළවීවගේ.  

රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහ  ථහ යගන ඹන ගොට 
විගලේ රුණු ගොඩහවී කිේහ. භට ගරහ නළති නිහ භභ එයින් 

එ රුණවී ළන විතයවී කිඹන්නම්. භට  වරි නහටුයි, 
එතුභහ අගේ රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහට ව අභහතයහාලඹට 
ගචෝදනහත්භ ථහ ශහ, භහධය ාදර්ලන තිඹරහ නිහ 

යහඳිති ආයම්බ යනහ කිඹරහ. ගම් යගට් මිනිසසු දන්නහ, 
භහධය ාදර්ලන ඳළළත්වගේ ගොගවොභද කිඹරහ. ගම් යගට් 
මිනිසසු දන්නහ, ගේලඳහරනඥඹහ මලි යගන භහධය 

ාදර්ලන ඳළළත්වීභ ආයම්බ ගශේ වුද කිඹරහ.  

රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහට භත නළති ඇති, නිහ 
ාර්ධන අධිහරිගේ එට ඳහරනඹ ඵහයගන සිටි භහින්ද 

යහජඳවී භළතිතුභහගේ ගරොවේ පුතහ හගේ හිටපු විභල් වීයාල 
භවත්භඹහ ගම් යගට් නිහ ාර්ධනඹ ගනුගන් ගභොනහද 
යරහ තිගඵන්ගන් කිඹන එ ළන. අද න විට FCID එගවී 
ළඩිභ නඩු ප්රභහණඹවී ගොනු ගරහ තිගඵන්ගන් නිහ ාර්ධන 

අධිහරිඹ ම්ඵන්ධයි.  

භභ දන්නහ, ගම් ගරහගේ රු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ 
ගභතළන ඉගන භගේ ථහ අවගන ඉන්න ඵළරිභට එළිඹට 

ගරහ ගම් ථහ අවගන ඉන්නහ කිඹරහ. එතුභහ ගම් යටට 
ආදයඹ යන වීයගඹවී විධිඹට, ගේලගප්රේමිගඹවී විධිඹට, නිහ 
ාර්ධන අධිහරිගේ දළළන්ත යහඳිති ක්රිඹහත්භ යපු 

නහඹගඹවී විධිඹට ථහ ශහ. ඳසු කඹ හරගේ එතුභහගේ 
ක්රිඹහහයභකින්භ භගේ ථහ ආයම්බ යන්න ළභළතියි.  

2016.11.02 න දින ''රාහදීඳ'' පුත් ඳගත් හර්තහවී ඳශ 

ගනහ, -ගම් අපි වදපු එවී ගනොගයි. ''රාහදීඳ'' පුත් ඳගත් 
ඳශ වුණු හර්තහවී.-  "ජහති නිදවස ගඳයමුණ ඹම ඳශහත් බහ 
භන්ත්රී ඇතුළු ගදගදගනවී රිභහන්ඩ්; හවන අබහවිතඹ 
ම්ඵන්ධ" කිඹරහ. ගම් එ රුණවී ළන ඳභණයි භහ 

කිඹන්ගන්. ගම් පුත් ඳගත් ළඩිදුයටත් වන් ගනහ, "ගභහි 
ගදළනි ළරු ගර නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ හිටපු 
බහඳති ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ රුපිඹල් රවී 62වී රඵහ 

ළනීභ ම්ඵන්ධගඹන් ගම් න විට නඩු ඳළරීභට ටයුතු 
යගන ඹනහ." කිඹරහ. ගම් එ රුණවී ළන ඳභණයි. 
ගභතුභහ ගම් බහගේ නළති එ ළන භට නහටුයි. එතුභහගේ 

මුහණටභ ගම් කිඹන්න තිබුණහ නම්, වරිභ ළදත්. 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද නිහ ළන ථහ යන 

ගභතුභන්රහ එදහ නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ ප්රධහනත්ගඹන් 
2014 ජලි භහගේ Golden Rose Hotel එගවී භහධය දළනුත් 
කිරීගම් ළඩටවනවී ඳළළත්වහ. අද නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහ 
ගම් රු බහගේ නළවළ. භහධය ාදර්ලන ඳත්නහ කිඹරහ අඳට 

ගචෝදනහ යපු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහ දළන් ගභතළන නළවළ. 
ගම් නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ එදහ යපු ගගවල්භරවී නළවළ. 
ගම් යන ටි භහධයඹට කිඹන්න කිඹරහ, භහධය දළනුත් කිරීභ 

උගදහ වබහගී ව අඹ ගනුගන් ඳළළති ගබෝජන ාග්රවඹට  
රුපිඹල් 1,602,000වී විඹදම් යරහ තිගඵනහ. ඳසු ජහති 
නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ විණන අාලඹ භන්න් සිදු යන රද 

ඳරීවීණගඹන් තවවුරු ගරහ තිගඵනහ, ගභළනි මුදරවී විඹදම් 
ගන්න එදින භහධය වමුවී ඳත්රහ නළවළ;  එභ මුදල් හිටපු 
අභහතය විභල් වීයාල භවතහගේ ගොගවොයුගයවේගේ දරුගවේගේ 

විහව භාරයඹවී වහ ගඹොදහ ගන තිගඵනහ කිඹරහ. ගභන්න 
තත්ත්ඹ. ගම් යගට් ගේලගප්රේමිඹහ; ගම් යටට ආදයඹ යන 
භනුසඹහ; ජහතයන්තය උගුල්ලින් ගම් යට ගබ්යහ න්න ගනහ; 
ජහතයන්තයඹට ගම් යට විවේණනහ කිඹරහ වහභදහභ ෆ වන 

ගනහ; අද එතුභහට ගම් බහගේ හඩි ගරහ ඉන්න ඵළවළ.  

අද එතුභහට ගම් යට ගබ්යහ න්න තිඹහ, ඳවුර ගබ්යහ න්න 
ඵළරියි ගදයට ගරහ ඉන්ගන්. ගම් යගට් වුරුත් ඒ  දන්නහ. 
අද ගම් රු බහට එතුභහට එන්න ඵළවළ. ගම්හ තභයි අවුරුදු 

ණනවී ගභතුභන්රහ එතු ය ත්ත ගේල්. අවුරුදු 10වී 
හර ණි ගර  ගරහ, අද අපි ගම් යටට උදහ ය දීපු 
තත්ත්ඹ ළන කිඹන ගොට විභල් වීයාල භවත්තඹහට අවගන 
ඉන්නත් එන්න විධිඹවී නළවළ.  

විභල් වීයාල භවත්තඹහට එන්න ඵළරි ගවේතු අපි කිඹන්න 
ඕනෆ නළවළ. එතුභහගේ ප්රගේලගේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ 
බහඳතිතුගභවී කිේහ, ගභොවීද ගොට්ට ගද ථහවී; 
ගොට්ගට ගබ්යහ න්න එතුභහ ගදය. ඒ නිහ භභ ගභතුභන්රහට 

කිඹනහ, ආ ඩු ගඳයශන්න ගශ වර වරහ හිටපු, ගවොරු 
ගබ්යන්න න්දි ඵට්ටගඹෝ ගරහ හිටපු, තභන්ගේ ගවොයම් ටි 
ව න්න ද රපු හරඹ දළන් අන් යන්න ඕනෆ කිඹරහ.  

අද ගම් යට ගනුගන්, ගම් යගට් අහිා මිනිසසු ගනුගන් 
දළළන්ත නිහ යහඳිති ය ගන ඹන ගරහගේ, ඳසු කඹ ය 

10 තුශ ගභොනහද ගශේ කිඹන එත් ගම් යගට් මිනිසසු දළන 
න්න ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2014.11.18ළනි දහ 
"මිහිඳු ගත් භළදුගර්" ඳළළති තිළිණ ප්රදහගනෝත්ගේ යහත්රී 

ගබෝජන ාග්රවඹට විඹදභ රුපිඹල් 830,000යි. ඒ විතයවී 
ගනොගයි. 2014 ගරෝ ජනහ දින උත්ගේදී ආවහය ඳහන 
රඵහ දීභ ගනුගන් විඹදභ රුපිඹල් 1,224,910යි. හපු එයි, ඇතපු 
එයි විතයයි තිගඵන්ගන්. එතුභහගේ බහහගන්භ කිඹනහ නම්, 

හරහ ඇතරහ ගම් ගොමිඹ දහ ගන ඉරහ. එගවභ හිටපු වීයාල 
භවත්තඹහ, අද සුදු පිරුට ඇ ගන එනහ. ගභය Budget එට 
මුල් දස ගදගවී ඇවිල්රහ ථහ ශහ. දළන් එතුභහට එන්න ඵළවළ. 

එන්න ඵඹයි. ගදය දහරහ එන්න ඵළරි නිහ එතුභහ ගදයට ගරහ 
ඉන්නහ. එතුභහ ගභතළන නළති වුණහට සුදු හනු හරහ ථහ යපු 
ගම් භන්ත්රීරුන්ට භභ කිඹනහ, විභල් වීයාල භවත්තඹහ 

ගොගවොභද නිහ ාර්ධනඹ ගශේ කිඹරහ.  

එදහ භළද ගොශම ආනගේ යණසිාව ගප්රේභදහ ආදයණීඹ 
නහඹඹහ වදපු නිහ යහඳිතිර හනු හරහ එතුභහ ගඵෝඩ් එ 

ව ත්තහ. දළන් කිඹනහ, "භභ නිහ 160,000වී වළදුහ" ලු. 
දළන් එතුභහ ගභතළන නළවළ. නළත්නම් එතුභහට උත්තය ගදන්න 
පුළුන්. යන්න පුළුන් වළභ ආහයගඹන්භ ගවොයම් යරහ, 

ගවොයම් විලහර ප්රභහණඹවී යරහ තිගඵේදී අද ගම්හට උත්තය 

ගදන්න එරහ තිගඵන්ගන්, උඳ නහඹතුභහ. එතුභහත් ඳළනරහ 
කඹහ. එභ නිහ දළන් ගම්හට උත්තය ගදන්න ගගනවී නළවළ. එදහ 
භහින්ද යහජඳවී ජනහධිඳතියඹහ වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගඹන් 
අවීය දවස ණනවී ගන් ය ගන නහභල් යහජඳවී 

භවත්තඹහට racecourse වළදුහ; අහිා මිනිසසුන්ට බිම් අ රවී 
දුන්ගන් නළවළ.  

අද ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ අහිා මිනිසසුන්ට ඉඩම් ගදන 

ගොට යහජඳවී ජනහධිඳතියඹහ ඇතුළු ල්ලිඹට ගේදනහවී 
දළගනනහ. අද ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ නිහ වදරහ ගදන ගොට 
රිගදනහ. වළඵළයි, ඒ රිගදන්ගන් වම්ඵන්ගතොට මිනිසුන්ට නිහ 

රළගඵන ගොට කිඹන එත්  භත තඵහ න්න ඕනෆ. 
එතුභන්රහට යන්න ඵළරි ව ගේ තභයි අද ගම් ඉටු ගන්ගන්.  

අද ඹවඳහරන ආ ඩුගන් විලහර මුදල් න්දයහවී ගන් 

ය දීරහ තිගඵන්ගන්, ගම් යගට් මිනිසසුන්ගේ නිහ ප්රලසනඹ 
වින්න. එගවභ නළතු විභල් වීයාල භවත්තඹරහට හගේ 
අවුරුදු ණනවී සුගෝඳගබෝගී ජීවිත ත යන්න ල්ලි වම්ඵ 
ය න්න ගනොගයි. වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ හගේභ මුළු 

රාහගේභ අද නිහ යහඳිති ක්රිඹහත්භ නහ. මිනිසසුන්ගේ 
අලයතහ ගනුගන් ක්රිඹහත්භ න ගභභ අභහතයහාලඹ ඳටන් 
ත්ගත් 2015 ජනහරි 08ළනි දහයින් ඳසගේ කිඹන එත් 

විගලේගඹන්භ භතවී යරහ ගදන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ අහන ලගඹන් භතවී 
යන්න ළභළතියි, එදහ නිහ යහඳිතිර නිහ ගඵදහ දුන් 

ආහයඹ ළන. එදහ නිහ වළදුගේ ම්ඳඹයි. භත්ගත්ගොඩ නිහ 
යහඳිතිගේ නිහ ඳවවී ඉදි යරහ හිටපු ඇභති විභල් වීයාල 
භළතිතුභහගේභ ඥහතීතන් තුන්ගදනවේට දුන්නහ. භභ නම් එවීභ 

කිඹන්නම්. එවීගගනවී, ඳල්රගේරු භගේ ආනන්ද 
ප්රිඹදර්ලන. අගනවී ගනහ, හගදච්චහරිගේ ගවේභසිරි. ඒ හගේභ 
ත නිහඹවී දීරහ තිගඵනහ අගේ ියයන්ති යහජඳවී 

භළතිනිඹගේ ලිපිඹට. එතුමිඹ ලිපිඹවී එරහ තිගඵනහ, "ගම් භට 
ළඩ යපු භනුසගඹවී. ගභන්න ගභඹහට නිහඹවී ගදන්න" 
කිඹරහ. ගම් විධිඹටයි එදහ නිහ දුන්ගන්. අද නහභල් යහජඳවී 
භන්ත්රීතුභහ අවනහ, "නිහ ගදන්ගන් ගේලඳහරනඹ අනුද?" 

කිඹරහ. නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහට භත නළවළ, අම්භහගේ 
ලියුභටයි විභල් වීයාල භළතිතුභහ නිහ දුන්ගන් කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ අවුරුදු 10 තුශ නින්දිත 

විධිඹට ගච්ච ඒ ගේලඳහරන යහඳහයඹ අභත යන්න ඵළවළ. 
ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ රැකිඹහ යන විලහර පිරිවී 
ගේලඳහරන ළඩටවන්රට ගඹොමු ය ත්තහ. ගේලඳහරන 

ළඩරට මුදල් ත්ගත් නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගඹන්. රු 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නිහ ාර්ධනඹ යනහ හගේභ, ගභභ 
අභහතයහාලඹ විනහල ශ ඳට්ටඳල් ගවොරුන්ට විරුේධ ටයුතු 

යන්න.  

විභල් වීයාල භළතිතුභහ, හිටපු බහඳති ජඹන්ත භයවීය 
කිඹන ගම් ගේලඳහරනඥගඹෝ ගදගදනහ මුල් ය ත්  ඩහඹභ 
ම්ඵන්ධගඹන් ඉතහ ඉවීභනින් ඳරීවීණ යරහ, ඔවුන්ට දඬුම් 

ගදන්න අලය ඉදිරි පිඹය න්න. ඔඵතුභහ ගම් යටට ආදයඹ 
යන නහඹගඹවී විධිඹට ගභභ අභහතයහාලඹ වයවහ ය ගන 
ඹන නිහ යහඳිතිලින් ජනතහට රඵහ ගදන ගේහ 

තදුයටත් ඉටු යන්න ඔඵතුභහට ලවීතිඹ, ෛධර්ඹ රළගබ්හ කිඹහ 
ප්රහර්ථනහ යමින් භගේ ථහ අන් යනහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

Before he starts, the Hon. Ananda Kumarasiri will take 

the Chair. 
 

අනතුුල ගු මශළන් මවේමසිවශ මශතළ මූළවනමයන් ිලත් 
වුමයන්, ගු මේ.එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தசயரன் வசசறங் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனவ, ரண்தைறகு வஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்ள் கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 

and THE HON. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
 

 

[தற.த. 3.50] 

 

ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் வரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தௌ கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்வப, 

இன்கந றணம் கடததயறன்ந வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சு தரடர்தரண வு தசனவுத் றட்டக் 

குய்றகன றரத்றல் னந்துதரண்டு, ணது யத்துக்கப 

தொன்கக் றயம்தைறன்வநன். இந் அகச்சரணது, ரடு 

ய்ற ரலறறல் தன றட்டங்கப தொன்தணடுத்து யறன்நது . 

அந் கறல், டக்கு ரரத்றயம் தன வீடகப்தைத் 

றட்டங்ள் டதற அடிப்தகடறல் வற்தரள்பப்தட்டு 

யறன்நண. டந் ரனங்பறல் ங்பது வீடகப்தைக்தணக் 

டன்கபப் ததற்ந தனர் அந்க் டன்கப லபச் 

தசயத்தொடிர றகனறயம் ங்பது வீடுகப 

தொய்கரப் தர்த்றதசய்து தரள்பதொடிர றகனறயம் 

இயக்றன்நணர். எய சறனர் ங்பது வீடுகப அகத்துக் 

தரண்டுள்பவதரறயம் ததற்ந டன்கப லபச்தசயத் 

இனர றகனறயள்பணர் . இந் க்ள் டந்ரன 

யுத்த்றணரல் தரரறபவு தரறப்தையோக்கு உள்பரணர்ள். 

அவவதரன்ய, யுத்த்றற்கு தறந்ற இக்ரனட்டத்றயம்கூட, 

ரழ்ரர சறகபப் வதரறபவு ஈட்டிக்தரள்ப 

இனர றகனறல் ரழ்ந்து யறன்நணர். ணவ, யுத்ப் 

தரறப்தையோக்கு உள்பரண இந் க்பறன் றகனக 

உர்ந்து, வீட்டுத் றட்டங்கபக் டணடிப்தகடறல் 

ங்குக றடுத்து, ரணற அடிப்தகடறல் அகண 

ங்குற்கு எய றவசட றட்டதரன்கந தௌ 

அகச்சர் சஜறத் தறவரம அர்ள் தொன்தணடுக் 

வண்டுதன்ந வரரறக்கக ரன் இங்கு தொன்கக் 

றயம்தைறன்வநன். டக்றவன வீடுயோக்ரண வக றவும் 

அறரறத்துள்ப றகனறல், லள்குடிவற்ந அகச்சறணரல் 

ரத்றன்நற, வீடகப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சறன் 

தோனதொம் இவ்ரநரண உறகப வற்தரண்டரல்ரன் 

து க்பறன் வீட்டுப் தறச்சறகணள் லயதன்ந 

றகனறவனவ, ரன் இந்க் வரரறக்கக இங்கு 

தொன்கக்றன்வநன்.   

ற்வதரது டக்றவன னரய தகுறறல் ரணற 

அடிப்தகடறல் சுரர் 5 இனட்சம் யதரய் ததயறரண 

வீட்டுத்றட்டங்ள் தொன்தணடுக்ப்தட்டு யர அநறறன் 

வநன். அவ்ரநரண றட்டங்கப டக்கு, றக்கு ரரங் 

பறல் யுத்த்ரல் தரறக்ப்தட்ட தகுறபறல் 

வற்தரள்ற்ரண தொற்சறகப லங்ள் டுத்துயர 

அநறறன்வநன். இகண றகந்து தசற்தடுத்துற்ரண 

டடிக்ககப ரங்ள் வற்தரள்வீர்தபண ரன் 

ம்தைறன்வநன். வற்தடி ரணற அடிப்தகடறனரண றட்டத் 

துக்குப் தைற ரறள் இணங்ரப்தட்டு, அந்க் ரற 

பறல் அக அகக்ப்தட்டு யறன்நண.  

டக்கு ரரத்கப் ததரயத்கறல், குநறப்தர 

றபறதரச்சற, தொல்கனத்லவு வதரன்ந ரட்டங்பறல் 

இவ்ரநரண வீட்டுத் றட்டங்யோக்தணக் ரறகப 

எதுக்குறன்நவதரது, அக ததயம்தரயம் தகுதூரண, 

எதுக்குப் தைநங்பறவனவ றகடக்குதன்ந ரத்ரல், 

து க்ள் அப்தகுறயோக்குச் தசன்ய ரதொடிர 

றகனக்குத் ள்பப்தடுரர்ள். தணணறல், அர்யோக்குரற 

ரழ்ரரங்கப ஈட்டிக்தரள்ற்வர அல்னது 

வவநதும் அத்றரசற ற்யம் அடிப்தகடத் வககப 

றகநவற்நறக் தரள்ற்வர அம்க்ள் ப் தகுறகப 

வரக்ற தகு தரகனவுக்வ வண்டியுள்பது . ணவ, 

இந் றகனகக அகச்சர் அர்ள் அரணத்றல் 

டுத்து, வீடில்னரப் தறச்சறகணக்கு ஆபரறறயக்கும் க்கப 

இணங்ண்டு, அர்ள் ரய்ம் இடங்பறல், அர்பது 

ரறபறல் இந் வீடுகப அகப்தற்கு எய றட்டத்க 

வற்தரண்டரல், அதுததயம் உறர அகயுதணத் 

தரறறத்துக்தரள்றன்வநன். 

து ரட்டின் இண்டரது றகநவற்ய அறரம் 

தரண்ட ஜணரறதற அர் சறங் தறவரம 

அர்பரல் ரழ்ப்தரத்றவன தன வீடகப்தைத் றட்டங்ள் 

அப்வதரது வற்தரள்பப்தட்டண. குயரறல் 5 ரடிள் 

அடங்ற 8 ட்டிடங்கபக் தரண்ட வீட்டுத் றட்டம், 

ரற்குறறல்  298 வீடுள் அடங்ற வீட்டுத் றட்டம், 

ரரக்குபத்றல் 39 வீடுள் அடங்ற வீட்டுத் றட்டம், 

ததரன்ணரகனறல் 65 வீடுள் அடங்ற வீட்டுத் றட்டம், 

தைபறன்ரன் தகுறறல் 30 வீடுகபக்தண்ட வீட்டுத் 

றட்டம், தரடிக்ரடு தகுறறல் 42 வீடுகபக் தரண்ட 

வீட்டுத் றட்டம், ரஜ றரத்றல் 40 வீடுகபக்தரண்ட 

வீட்டுத் றட்டம், ததரம்கதபறறல் சவர தொஸ்யேம் 

க்யோக்தண அகக்ப்தட்ட 32 வீடுகபக் தரண்ட 

வீட்டுத் றட்டம் ன்தண இறல் அடங்குறன்நண. 

இறல், டந்ரன யுத்ம் ரரப் தரரற 

வசங்யோக்குள்பரற தரதுரப்தைத் ப்தறணர் சறயந் 

குயர் 5 ரடி வீட்டுத் றட்டக் ட்டிடங்கப ரம் றடுறத்து 

தொய்கரப் தைணகப்தைச்தசய்து து க்யோக்குக் 

தரடுத்துள்வபரம் ன்தக இச்சந்ர்ப்தத்றல் கூநறக்தரள்ப 

றயம்தைறன்வநன். கண வீட்டுத் றட்டங்பறன் வீடுள் தன 

தொய்கரச் வசகடந்தும், சறன தகுறரச் 

வசகடந்தும்  உள்பண. குநறப்தர, ததரன்ணரகனறயள்ப 

65 வீடுயோம் தொய்கரவ வசகடந்துள்பண. ணவ, 

இந் வீடுகபத் றயத்துற்கு ரணற அடிப்தகடறல் றற 

ங்குற்கு டடிக்க டுக்ப்தட வண்டும். இந் 

வீட்டுத் றட்டங்கபப் ததற்நர்பறல் எய சறனவ 

அற்யக்ரண உயறகபப் ததற்யள்பணர் . கணவரர் 

ங்பது ததரயபரர றகனகபரல் வீட்டு உயறகபப் 

ததந தொடிர றகனவ ரப்தடுறன்நது . ணவ, இந் 

வீட்டு உயறகபப் ததநரர்யோக்கு ரணற 

அடிப்தகடறல் அற்கந ங்குற்கும் தௌ அகச்சர் 

சஜறத் தறவரம அர்ள் டடிக்க டுக் 

வண்டுதன்ய வட்டுக்தரண்டு, ணது உகக 

தொடித்துக்தரள்றன்வநன். ன்நற, க்ம். 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඉන්දි ඵ ඩහයනහඹ භවතහ.  ඔඵතුභහට විනහඩි 15වී 

තිගඵනහ. 
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ගු ින්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ිදිකිම්ේ 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்ற தண்டரரக் - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් විහදඹට රවී ගන ගම් අසථහගේදී එභ 
අභහතයහාලගේ නිගඹෝජය අභහතයයඹහ ලගඹන් භගේ අදවස  
කිහිඳඹවී  භභ ගම් රු බහට ඉදිරිඳත් යන්නට ළභළතියි.  මීට 

ලින් රු භන්ත්රීතුභන්රහ ප්රහල ශ  අදවසරට  පිළිතුරු 
ඳඹන්න භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් නළවළ. රු ජිත් 
ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයයඹහ ලගඹන් ඒ 

පිළිඵ  පිළිතුරු ළඳයුහ හගේභ ඉදිරිගේදීත් ටයුතු යහවිඹ 
කිඹහ භහ  හිතනහ. අගේ අභහතයහාලගේ ඉරවී, අපි රඵහ  ත්තු 
ජඹග්රවණ ව අගේ අභිගඹෝ පිළිඵ  ගම් රු බහට රුණු 

කිහිඳඹවී ප්රහල යන්නට භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

මරනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ලින් ථහ ශ රු  
භන්ත්රීතුභහ වන්  ශ එ  හයණඹවී පිළිඵ භභ කිඹන්නට 
ළභළතියි. ඳසුකඹ ඳහරන හරඹ අගේ ය ගට් නිහ  වීගේෛගේ 
සර්ණභඹ යුඹ ලගඹන් එළිදවීන්නට එතුභහ උත්හව ශහ. 

නිහ  ළඩ පිළිගශට, නිහ  වීගේෛඹට නිසි තළන රළබුණහඹ  
කිඹහ භභ ගඳෞේලි විලසහ යන්ගන් නළවළ. අඩුභ තයමින් ඒ 
ඳහරන හරගේදී නිහ  පිළිඵ සථිය ාණනඹවීත් යරහ 

තිබුග   නළවළ. නිලසචිත දත්ත අඳට තිබුග  නළවළ. ඉතිවහඹ 
ත්තහභ අඩුභ ණගන් නිහ අභහතයහාලඹට අලය යන මුදල් 
ගන් වුග  නළවළ. නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ 
අභහතයයඹහ ව මුදල් අභහතයයඹහ අතය  විලහර ප්රලසන, ළටලු 

තිබුණහ.  

අඳට භතයි එ අසථහ  නිහ අභහතයයඹහ, මුදල් 
අභහතයහාලගේ ගල්ම්තුභහ නම් ගශේ ආර්ථි කහතඹවේ 
ලගඹනුයි. එළනි ප්රලසන, ළටලු එවී මුදල් භහතයහාලගඹන් 
ගන් වුග   සීභහහිත මුදල් ප්රභහණඹවී. ඒ හගේභ  අගේ ග්රහමීඹ 

නිහ ළඩටවන් ඔවීගොභ අඩහර වුණහ. නිහ ණඹ රඵහ 
දීගම්දී සිඹඹට 10වී ළනි ගඳොලිඹට තභයි රඵහ දුන්ගන්.   අද අපි 
සිඹඹට 3.71 ගඳොලිඹටයි නිහ ණඹ රඵහ ගදන්ගන්.   නිවී 

වදහ ළනීභට ආහගන් ඉන්න, නිවී වදහ ළනීභට 
ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ඉන්න වළභ පුේරඹහභ  තභන්ටඹ කිඹහ 
සථිය නිවී වදහ ළනීගම් සිහිනඹ දකිනහ,  

ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ඉන්නහ.  නමුත් ඳහකඹ හර 
ඳරිච්ගේදගේදී ජනතහට ඒ සිහින ළඵෆ ය  න්නට වළකිඹහවී 
රළබුග  නළවළ කිඹන එ අපි ඉතහ ම්ගභන් කිඹනහ.  

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹට මුදල් ගන් යපු ආහයඹ 
භභ ගඳන්හ  ගදන්න ළභළතියි.  2010 ගර් නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලඹට ගන් යපු මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 150යි;  2011 
ගර් මිලිඹන 715යි; 2012 ගර්   මිලිඹන 740යි; 2013 ගර් 
මිලිඹන 402යි; 2014 ගර් රුපිඹල් මිලිඹන 1243යි. මුළු එතු 

රුපිඹල් මිලිඹන  3251යි.  එගවභ තභයි නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලඹට නිහ ළන ඵරහගඳොගයොත්තු  තිඹන ජනතහට 
ළරවේගේ. ගම් යජඹ නිහර අලයතහඹ දළන ත්තහ.  

විගලේගඹන්භ අගේ ර්තභහන ජනහධිඳති ෛභත්රීඳහර  සිරිගේන 
භළතිතුභහගේ නහඹත්ඹ, උඳගේලත්ඹ, අග්රහභහතය යනිල් 
වික්රභසිාව භළතිතුභහගේ නහඹත්ඹත් එවී  තභයි අද අපි 

ටයුතු යගන ඹන්ගන්.  

යගට් ආර්ථි ප්රලසන ළටලු ණනහවී තිගඹේදී, අගේ යගට් 

ණඹ ඵය රුපිඹල් ගෝටි ද රවීඹට ළඩිඹ තිගඹේදී, අගේ 
යගට් ආදහඹභ අඩු ගරහ තිගඵන අසථහ වුණත් නිහ 
අභහතයහාලඹ අභත යන්ගන් නළති 2015 ගර්දී ඳභණවී 
රුපිඹල් මිලිඹන වහයදවස ගද ප්රභහණඹවී රඵහ දුන්නහ. ඳසු 

කඹ ය ඳව තුශ නිහ අභහතයහාලඹට රඵහ දුන් ප්රතිඳහදන 
සිඹල්රභ එතු ශත් ඊට ඩහ ළඩි ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹවී 2015 
ගර්දී රඵහ දුන්නහ. ඒ හගේභ 2016 ගර්දීත් අගේ 

අභහතයහාලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 4,764 ප්රතිඳහදනඹවී රඵහ දී 
තිගඵනහ. එභ නිහ 2015 ව 2016 යරදී අගේ ප්රතිඹ වහ 
අඳ රඵහ ත් ජඹග්රවණ ාන්දනහත්භ ගඳන්හ ගදන්නට 

ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු අභහතයතුභහගේ 
ාල්ඳඹත් එවී ආදර්ල ම්භහන ළඩටවන ආයම්බ වුණහ. 

2015 ගර්දී එඹ යහඳිති වතළිවට සීභහ වුණහ. එභ ර්ගේ 
අහන හර ඳරිච්ගේදගේයි ඒ ළඩටවන ආයම්බ ගශේ. 2016 
ගර්දී එඹ යහඳිති 162වී හගේ  ායහට  ඹන්නට 
වළකිඹහ රළඇත තිගඵනහ.  

නිහ ණඹ රඵහ දීම් ළනත් භහ ගම් අසථහගේදී කිඹන්නට 
ඕනෆ. නිහ ණඹ 2015 ගර්දී ඳවුල් 45,559ට රඵහ දී 
තිගඵනහ; 2016 ගර් ඔවීගතෝඵර් ගනගොට රඵහ දී 
තිගඵන්ගන් ඳවුල් 42,341 ටයි. ඉදිරි භහගේදීත් නිහ ණඹ 

රඵහ දීභට වළකිඹහ රළඇත තිගඵනහ. ඒ අනු ඳසු කඹ යට ඩහ 
ප්රතිඹවී අඳට අත්ඳත් ය න්නට පුළුන් නහ.   

සිගභන්ති ආධහය 2015 ර්ගේදී ඳවුල් 29,918ට රඵහ 
දුන්නහ; 2016 ගර් ගම් ගනගොට ඳවුල් 75,000ට රඵහදීභට 
අලය ප්රතිඳහදන අපි ගන්ය තිගඵනහ. ගම් ගනගොට ඳවුල් 

44,000ට ළඩි  ායහට සිගභන්ති ආධහය රඵහ දී තිගඵනහ.  

ඊට අභතය ළලිඔඹ විගලේ නිහ යහඳිතිඹවී අපි ආයම්බ 
ශහ. ළන්දඹු හන්තහන් ගනුගන් නිහ  ළඩටවන් 
ආයම්බ ය තිගඵනහ. වේඩු ගයෝගීන් ගනුගන් ගනොමිරගේ  
නිහ රඵහ දීගම් ළඩටවනවී ආයම්බ ශහ. උදහශ ම්භහන 

ළඩටවන ආයම්බ ශහ. 2015 ර්ඹට ඩහ 2016 ර්ගේදී 
නිහ වීගේෛගේ ප්රතිඹ අත්ඳත් යන්නට වළකිඹහ, 
ලවීතිඹ රළඇත තිගඵනහ.  

අගේ නිහ ළඩටවන එ ප්රගේලඹට,  එ රහඳඹට 
සීභහ ගරහ නළවළ. යටපුයහභ අගේ නිහ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ 
යනහ. උතුරු නළ ග නහිය ම්ඵන්ධගඹන් ඒ රු 

භන්ත්රීතුභන්රහ අදවස ප්රහල ශහ. උතුරු නළග නහිය 
ප්රගේලරත් අගේ නිහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ගනහ. 
ළලිඔඹ ප්රගේලගේ අගේ නිහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ගනහ. 
ඒ හගේභ අපි ඹහඳනඹ ප්රගේලඹට කඹහ. නහත්වේලි ප්රගේලගේ 

නිහ ළඩටවනවී ආයම්බ කිරීභට අලය ළඩටයුතු ය 
ගන ඹනහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් එහි දිසත්රිවී ගල්ම්තුභහත් එවී 
හච්ඡහ ය තිගඵනහ.  ඉතහභ ගටි හරඹවී තුශදී ඒ 

ළඩටවන් අපි ආයම්බ යන ඵ උතුගර් රු භන්ත්රීතුභන්රහට 
අපි කිඹන්නට ළභතියි. අඳට ප්රතිඳහදන විලහර ප්රභහණඹවී ඒ 
ගනුගන් තිගඵනහ. අඳට ප්රධහනභ ළටලු වහ අහියතහ වී 

තිගඵන්ගන් අලය යන ඉඩම් ගනොභළතිවීභයි. ඔඵතුභන්රහ 
භළදිවත් ගරහ අගේ නිහ අභහතයහාලඹට අලය යන ඒ ඉඩම් 
දිසත්රිවී ගල්ම්තුභන්රහ වයවහ රඵහ ගදනහ නම් ඒ ප්රගේලර 

නිහ යඳිති අලය තයම් ක්රිඹහත්භ කිරීගම් වළකිඹහ, ලවීතිඹ 
නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹට තිගඵන ඵ උතුගර් රු 
භන්ත්රීතුභන්රහට ඳන්නට භහ ළභළතියි.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, - 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රිතුභහ 

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගන් විනහඩිඹවී භහ 

න්නහ, ගම් හයණඹ ප්රහල යන්න. රු ජිත් ගප්රේභදහ 
ඇභතිතුභහ ගම් හයණඹ දන්නහ. ඔඵතුභහ ඹහඳනගේ නිහ ළන 

කිේහ. ඹහඳනගේ ගුරුනර් ප්රගේලගේ තිගඵන නිහ ළටලුවී 
ම්ඵන්ධගඹන් භහ වතයට ලින් රු ඇභතිතුභහට ලිපිඹවී 
රඵහ දී, ඇභතිතුභහ එඹ නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 

බහඳතිතුභහට ගඹොමු ය තිබුණහ. 1969 ජී.ජී.ගඳොන්නම්ඵරම් 
භළතිතුභහගේ හරගේ නිහ රඵහ දී තභ ඔවුන්ට ඒ දීභනහ ඳෛ 
ගභොවේත් රඵහ දී නළවළ. භහ නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 

බහඳතිතුභහට අසථහ  තුනට ඩහ ථහ ශහ. ඊට ඳසගේ 
දිසත්රිවී භට්ටගභනුත් යහභලිාම් චන්ද්රගේයන් භන්ත්රීතුභහත් 
භවන්සි වුණහ.  නමුත් තභත් ඒ ගනුගන්  කිසිවී ගරහ 
නළවළ. එභ නිහ භභ ඔඵතුභහගන් වහ ඇභතිතුභහගන් ඉල්රහ 

සිටිනහ, ගම් හගේ රුණුරට  ඉවීභනින් අහන විඳුභවී 
රඵහ ගදන්න කිඹහ.   

 
ගු ින්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்ற தண்டரரக்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ඔේ, රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහගේ  ඒ රුණට  රු 

ඇභතිතුභහත් භ  අපි  අධහනඹ ගඹොමු යනහ.   

මරහනහරඪ රු  භන්ත්රිතුභනි, භධයභ ඳහන්තිඹන් වහ 
නිහ යහඳිති ණනහවී අපි ආයම්බ ශහ. අපි දන්නහ, අගේ 

යගට් ග්රහමිඹ ප්රගේලර නිහ යහඳිති අඳට ඳවසුගන් 
ක්රිඹහත්භ යන්නට පුළුන්. නහරි ප්රගේලර ඉතහභ 
දුසයතහ භධයගේයි, අගේ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ  ගන්ගන්. 
භධයභ ඳහන්තිඹන් ගනුගන් හේදු ප්රගේලගේ, අත්තිඩිඹ 

ප්රගේලගේ, අතුරුකරිඹ ප්රගේලගේ යහභ හගේ ප්රගේලර නිහ  
ළඩටවන් ණනහවී අපි ආයම්බ ය තිගඵනහ. භධයභ 
ඳහන්තිඹන්ට නිවී රඵහ ළනීගම්දී ගනොගඹවේත් දුසයතහ 

තිගඵනහ.  

අගේ යහජය ගේඹන්ට, රු බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ 
කිේහ හගේ ගඳෞේලි අාලගේ ගේඹ යන අඹට නිවී 

රඵහ ළනීගම්දී ගනොගඹවී ප්රලසන තිගඵනහ. ඒ නිහ භධයභ 
ඳහන්තිඹන් ගනුගන් නිහ රඵහ දීගම් ළඩටවන් අපි 
ආයම්බ යරහ තිගඵනහ. අපි ඉදිරි භහ කිහිඳඹ තුශදී ගවෝභහභ 

ප්රගේලගේ, වේ ඩහගල් ප්රගේලගේ ව තත් ප්රගේල ණනහ 
ගම් හගේ නිහ යහඳිති ආයම්බ යන්න ටයුතු යගන 
එනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගභය අඹ ළගඹන් අගේ 

අභහතයහාලඹට 2017 ර්ඹටත් අතිවිලහර මුදරවී ගන් ශ ඵ 
භහ වන් යන්න ළභළතියි. එභ ප්රභහණඹ අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනොවුණු තයම් මුදරවී. අඳට රුපිඹල් බිලිඹන 7.7 මුදරවී අඹ 

ළගඹන් නිලසචිත ලගඹන් ගන් ය තිගඵනහ. ඊ ට අභතය 

අඳට තත් රුපිඹල් බිලිඹනඹවී රඵහ ළනීභට අලය යන 

ටයුතු ගම් ගනගොටත් සිදු ගමින් ඳතිනහ කිඹහ රු 
ඇභතිතුභහ වන් ශහ. ඒ අනු එභ මුදරත් එවී අගේ 
අභහතයහාලඹට රුපිඹල් රවී 80,000 විතය මුදරවී ගන් ගරහ 
තිගඵනහ. 2016 ය වහ රළබුණු මුදරට ඩහ 2017 යට 

රළබුණු මුදල් ප්රභහණගේ සිඹඹට 50 ළඩිවීභවී සිදු ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ අනු අපිට නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ වයවහ 
විලහර ළඩ ගොටවී කිරීගම් වළකිඹහ, ලවීතිඹ රළඇත තිගඵනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2017 ර්ඹ දිලිඳුභ තුයන් කිරීගම් 
ය ලගඹන් නම් ය තිගඵනහ. ඒ අනු න ළඩටවන් 
ණනහවී නිහ අභහතයහාලඹට වඳුන්හ දීභට අපි 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒ හගේභ  ග්රහමීඹ ප්රගේලරට රුපිඹල් 
රවීගේ සිට රවී ගද දවීහ ව නිහ ණඹ රඵහ දීගම් 
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභටත් ගභය අඹ ළගඹන් අඳගේ 

අභහතයහාලඹට ප්රතිඳහදන ගන් ය තිගඵනහ. අර්ධ ලගඹන් ඉදි 
ය තිගඵන නිහ ළඩිදියුණු ය ළනීභ වහ එගේ රඵහ ගදන 
ණඹ මුදලින් සිඹඹට 50 ගොටවී වනහධහයඹවී ලගඹන් 
රඵහ දීභට යජඹ අලය ටයුතු ය තිගඵනහ. ඒ වහ රුපිඹල් 

බිලිඹනඹ -මිලිඹන දව- මුදරවී ගභය අඹ ළඹ 
ගල්නගඹන්භ අගේ අභහතයහාලඹට ගන් ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තභ අගේ යගට් නිහ 

පිළිඵ ප්රලසන යහියඹවී ඳතිනහ. එඹ අඳ දන්නහ හයණඹවී. ඒ 
නිහ අපි ගම් රු බහගේ සිටින රු භන්ත්රීරුන්ගන් ඉල්රහ 
සිටිනහ නිහ අලය අඹ පිළිඵ ගතොයතුරු අඳ ගත රඵහ 

ගදන්න කිඹහ.  විගලේගඹන්භ දුගී දුේඳත් ඳළල්ඳත් නළත ඉදිකිරීභ 
අන් යන්නට අපි ටයුතු යගන ඹනහ. ටුභළටි ගල් 
ඉදිකිරීභ අන් ය, නිහ ඉදිය ළනීභ වහ අලය යන 

ණඹ ආධහය රඵහ ගදන්න අඳ ටයුතු යගන ඹනහ. ඒ හගේභ 
වේඩු ගයෝගීන් වහ ගනොමිගල් නිහ රඵහ ගදන ළඩටවන් 
තිගඵනහ. ළන්දඹු හන්තහන් වහ ගනොමිගල් නිහ රඵහ 

ගදන ළඩටවන් තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හගේභ නිහ ආධහය 
ළඩටවන් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් රු බහගේ සිටින රු 
භන්ත්රීතුභන්රහත් ඒ වහ අඳට අලය යන වගඹෝඹ රඵහ 

ගදනහ නම් අඳට එභ ළඩටවන් මීටත් ඩහ ක්රිඹ යගන 
ඹෆගම් වළකිඹහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතය 
රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ 2025 ර්ඹ ගනගොට ගභභ 

නිහ රඵහ දීගම් ඉරවී පුයහ ළනීභට අලය යන ළඩ 
ටයුතු ගම් ගනගොට ක්රිඹහත්භ යගන ඹනහ. ඒ නිහ  
නිහ අභහතයහාලඹ ගම් රඵහ තිගඵන විලහර ප්රතිඹ අනු ඉදිරි 

හරඹ තුශදීත් අඳට නිහ වීගේෛගේ ගම් හගේභ විලහර ළඩ 
ගොටවී යන්න වළකිඹහ වහ ලවීතිඹ රළගඵයි කිඹහ අඳ තුශ 
දළඩි විලසහඹවී තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2015 ර්ගේදී අඳට රළබුණු 
ම්පර්ණ ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ විඹදම් ය, අපි සිඹඹට 100 
ප්රතිඹවී අත්ඳත් ය ත්තහ. ඒ ළනත් ගම් අසථහගේදී භතවී 
ශ යුතුයි. ඒ හගේභ ගභභ -2016- ර්ගේදීත් භසත ප්රතිඳහදන 

ගඹදවීභ තුළින් ප්රභහණත් ප්රතිඹවී -මරය වහ ගබෞති කිඹන 
ගදඅාලගඹන්භ- ගම් ගනගොට රඵහ ළනීභට අඳ භත් ගරහ 
තිගඵනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිගඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ගද 
හරඹවී තිගඵනහ. 
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ගු ින්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்ற தண்டரரக்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගවොයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ විඹඹට 
අභතය විගලේගඹන්භ අගේ යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහ ළනත් 
ථහ ශ යුතුයි. යහජය ඉාජිගන් රු ාසථහ ඳසු කඹ හරගේ 

විලහර ළටලු වත තත්ත්ඹවී භළේගේ, විලහර ඵයවී එවී 
ඳළමිණි ආඹතනඹවී. එහි ගේඹ යන අඹගේ ඳඩිනඩි ඳහ ගහ 
න්න ඵළරි තත්ත්ඹයි එඹ තිබුග . නමුත් රු ඇභතිතුභහ 

භළදිවත් ගරහ එභ ාසථහට අලය යන මිලිඹන 750 ණඹ 
මුදරවී බහ ඩහහයගඹන් රඵහ ත්තහ. ඒ අනු ගම් ගනගොට 
යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහගේ ළඩ ටයුතු විධිභත් යගන 
එනහ. යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහට අලය යන ගොන්ෛහත් 

අඳට රළඇත තිගඵනහ. ඒ අනු ඉදිරි හරඹ තුශදී යහජය ඉාජිගන්රු 
ාසථහට සහධීන ළඩ ටයුතු යන්න පුළුන්.  

ගොඩනළන්ලි ද්රය ාසථහත් ඩහ ළටී තිබුණු ආඹතනඹවී. 

නමුත් රු ඇභතිතුභහ භළදිවත් ගරහ නිහ අභහතයහාලගේ 
තිගඵන යහඳිතිර අගශවි ළඩ ටයුතු සිඹල්රවීභ BMC එට 
ඳයහ තිගඵනහ. ඒ අනු BMC එත් අද ඹම් භට්ටභට 

ඇවිල්රහ තිගඵනහ.  

අද ඉදිකිරීම් වීගේෛගේ පුහණු ම්රුන්ගේ විලහර අඩුවී 
ඳතිනහ. අගේ රු භන්ත්රීතුභහ කිේහ හගේ ඉදිරි හරගේදී 

භවය විට පුහණු ම්රුන් ආනඹනඹ යන්නත් සිදුගයි. 
පුහණු ශ්රමිඹන්ගේ අඩු නිහ අද ඉදිකිරීම් වීගේෛඹ ඩහ 
ළටීගන එනහ.  

ඒ නිහ ඒ පිළිඵ අපි භළදිවත් ගරහ, ගම් ගර්දී ඩු 
හර්මිඹන් ව ගඳදගර්රුන් දදවට ආන්න ප්රභහණඹට 
ඒ අදහශ පුහණු රඵහ ගදන්න අලය යන ප්රතිඳහදන ලගඹන් 
ගභය අඹ ළගඹන් අඳට රුපිඹල් මිලිඹන 500වී ගන්යරහ 

තිගඵනහ. එභ ළඩ ටයුතු ගම් ගර් අඳ යගන ඹනහ. ඉදිරි 
හරඹ තුශදී එභ ළඩ පිළිගශ මීටත් ඩහ විධිභත්, ලවීතිභත් 
යන්නට අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, NEMO ආඹතනඹ යහජය 
ඉාජිගන්රු ාසථහගන් ගන් යරහ අනුඵේධ ආඹතනඹවී 
ලගඹන් ගනභ ඳත්හ ගන ඹනහ. ගම් න විට ඒ 

ආඹතනඹත් සහධීන ළඩ ටයුතු යන ආඹතනඹවී ඵට 
ඳත්ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ SD&CC ආඹතනඹ, OVDC 
ආඹතනඹ ළනි ආඹතන නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹට 

ලවීතිඹවී රඵහ ගදමින් අද විලහර ප්රතිඹවී අත්ඳත් යගන 
තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට රළඇත ඇති හර ගේරහත් 

එවී, භහ විගලේගඹන් භතවී යන්නට ඕනෆ, රු ජිත් 
ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ 
අභහතයයඹහ ගනොන්නට, ඇත්තලගඹන්භ ගම් අභහතයහාලඹ 
අගේ යගට් "තත් එවී අභහතයහාලඹවී" විතයයි කිඹහ. එතුභහගේ 

උනන්දු වහ ළඳ වීභ භත, අහිා, දුේඳත් ජනතහට ළඩ 
යන්න එතුභහට  තිගඵන ඒ ආහත් එවී ගම් අභහතයහාලඹට 
ප්රතිඳහදන ලගඹන් විලහර මුදරවී රඵහ න්නට එතුභහ ටයුතු 

ශහ. ඒ හගේභ තිඳතහ ප්රති භහගරෝචන රැසවීම් ඳත්මින් 
ගම් අභහතයහාලඹ ඉදිරිඹට ගන ඹන්නට එතුභහ විලහර ඳරිශ්රභඹවී 
දයනහ. ගේලඳහරන ඳවී, ඳහට ගේද අභත යරහ, ඉතහභ  

විනිවිදබහඹකින් යුතු ටයුතු යමින් අගේ යගට් නිහ ප්රලසනඹ 
වින්න එතුභහ ඒ න්නහ උත්හවඹ ඇත්තලගඹන්භ අඳ අඹ 
යන්නට ඕනෆ.  

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ අගේ ගල්ම්තුමිඹ ප්රමු 

එහි සිඹලු නිරධහරින්ටත්, අතිගර් ගල්ම්තුභන්රහ ප්රමු එහි 
නිරධහරින්ටත්, ණහධිහරිතුභහ ඇතුළු එහි සිඹලු 
නිරධහරින්ටත්, ඒ හගේභ ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 
බහඳතිතුභහ ඇතුළු එහි සිඹලු නිරධහරින්ටත් අපි සතුතින්ත 

නහ. ඒ හගේභ අගේ අගනවේත් සිඹලු ආඹතනර ප්රධහනීන්ටත් 
අපි සතුතින්ත නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලඹ අද ඉතහභ හර්ඹවීභ අභහතයහාලඹවී; අගේ යගට් 
අගනවේත් අභහතයහාලරට ඩහ ඉදිරිගඹන් සිටින අභහතයහාලඹවී. 
අපි සිඹලු ඉරවී පුයහ තිගඵනහ. සිඹලු ගදනහගේභ 

එතුගන්, ළඳ වීගභන් තභයි අගේ ඉරවී යහ කහින් 
තිගඵන්ගන්. ඒ වහ ළඳවී ළඩ ටයුතු යන සිඹලු 
නිරධහරින්ටත්, රු ඇභතිතුභහටත්, අඳට ඒ ලවීතිඹ රඵහ ගදන 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, රු අග්රහභහතයතුභහ ඇතුළු ගේලඳහරන 
අධිහරිගේ සිඹලුගදනහටත් නිගඹෝජය අභහතයයඹහ ලගඹන්  
සතුතිඹ පුද යමින්, භගේ චන සල්ඳඹ අහන යනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

මීශ ට, රු ටී.ඇත. ඒනහඹ යහජය ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට 
විනහඩි ගදොශව හරඹවී තිගඵනහ. 

 

 
[අ.බහ. 4.13] 

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (ිඩේ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரற.தற. க்ரக் - ரற இரஜரங் 

அகச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද දින විහදඹට බහජන න 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් ඹටගත් ඉදිකිරීම් 
වීගේෛඹ පිළිඵ ඳවී විඳවී රුණු ඳළවළදිලි කිරීම් 
ණනහවී සිේධ වුණහ. රාහගේ ඳශමුළනි උදහ ශ ම්භහනඹ 

ආයම්බ වුග  භහ නිගඹෝජනඹ යන ඹහඳහ භළතියණ 
ගොට්ාහගඹනුයි. දිාත යණසිාව ගප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 
ගේරහගේභ නිරධහරින් රැස යරහ ආයම්බ ශ ළඩ පිළිගශ දීර්ක 

භනවී කහින් ආසිඹහගේ ඳභණවී  ගනොගයි, ගරෝගේ 
වළභගදනහගේභ අධහනඹ ගඹොමු න ළඩටවනවී ඵට 
ඳත්වුණහ. එගර ඳශමුගන් උදහ ශ ම්භහනඹ පිළිඵ ඹම් 

රුණවී ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහට භතවී යන්නට ඕනෆ. ඒ 
උදහ ශ ම්භහනගේ ඳවුල් ප්රභහණඹ දළන් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 
ඳවුල් ප්රභහණඹ ළඩිවීභත් එවී, එ නි ඳවුල් ගදවී ගවෝ 
ඳවුල් තුනවී  සිටිනහ. ගම් ම්භහනඹ පුළුල් කිරීභ වහ ඊට 

ඔබ්ගඵන් තිගඵන ඉඩම් ප්රභහණඹ රඵහ ගදන්නට අඳ ළභළතියි. 
ගම් ම්භහනගේ එ ගදය ඳදිාචි ගරහ ඉන්න අඹගේ දරුන් 
විහව වුණහට ඳසගේත් තභන්ගේ ගදභවුපිඹන් එවී ඉන්න 

ළභළතියි, ගනත් තළන්රට ඹන්නට ළභළති නළවළ. එඹට 
විඳුභවී ලගඹන් ඒ ම්භහනඹට ආන්නගේ තිගඵන 
වේඹුවීළ, සිාවහයභ ළනි ප්රගේලර ඉඩම් රඵහදීභත් භ භ ඒ 

ම්භහනඹ පුළුල්වී, ළභගේ අධහනඹ ඹළිත් ගඹොමු න 
ම්භහනඹවී ඵට ඳත්ගයි. 

ඒ විතයවී ගනොගයි. අගේ යජඹ ඳසු කඹ හරගේදී ම්භහන 

යහියඹවී ආයම්බ ශහ. විගලේගඹන් ඹහඳහ භළතියණ 
ගොට්ාහගේ නහපුයගණ ම්භහනඹ, දුම්මීඹ ම්භහනඹ, 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ළේගතය ම්භහනඹ, ඩුගඳොරඹහභ ම්භහනඹ, වේරුලුඵළේද 
ම්භහනඹ, යජතපුය ම්භහනඹ, ජන ජඹපුය ම්භහනඹ, පීල්ර 
ම්භහනඹ, බුගනපුය  ම්භහනඹ ළනි ම්භහන යහියඹවී අා 

ම්පර්ණ ය තිගඵන ඵ ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ 
බහඳතිතුභහ දන්නහ.   

ඒ ම්භහනර ළදත්භ වහ ක්රභහනුකූරබහඹ නිහ ඳසුකඹ 
හරගේ ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ ඳළළත්ව ප්රදර්ලනරදී 

ඒ ම්භහනර ඡහඹහරඳ ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ඳහ ටයුතු ශහ. ඒ 
ම්භහන අවුරුදු ණනහට ගඳය ඉදිශ ම්භහන නිහ ඒහ ඹළි 
ප්රතිාසයණඹ ශ යුතුයි. භවය ම්භහනර තිගඵන ප්රජහ 

ලහරහ ළඩී තිගඵනහ. උදහවයණඹවී වළටිඹට කිඹනහ නම්, 
"වේරුලුඳහළු" නභළති ම්භහනඹ අපි "වේරුලුඵළේද" නමින් ආයම්බ 
ශහ. අද ඒ ම්භහනගේ තිගඵන ප්රජහ ලහරහ ප්රභහණත් නළවළ. ඒ 

ගම් ජීත්න ඳවුල් ායහ ළඩි නිහ ඒ ප්රජහ ලහරහ පුළුල් 
යගදන ගර අගඳන් ඉල්කරභවී ශහ. රු ඇභතිතුභහට කිඹන්න 
ළභළතියි, ඒ වහ අදහශ ප්රතිඳහදන ගන් ගශොත්, ගම් ප්රජහත් 

එවී ඒහඵේධ ගරහ ඒ ජනතහගේ වගඹෝඹ භත ඒ ළඩ 
පිළිගශ ක්රිඹහත්භ යන්න අඳට පුළුන් න ඵ.  

ඉඩම් අභහතයහාලඹ විධිඹට අපි ඔඵතුභන්රහගේ උදහ ම්භහන 
ළඩටවන වහ කිසිභ ඳළකිළීභකින් ගතොය ඉඩම් රඵහ දුන්නහ. 

කිසිභ ළටලුවී ඇති ගනොන ආහයඹට ඒ ඉඩම් රඵහ ගදන්න 
අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රුන්, ඳශහත් ඉඩම් 
ගොභහරිසරුන් වහ දිසත්රිවී ඉඩම් ඳරිවයණ ළරසුම් මිටු 
ඒහඵේධ යගන ඒ ඉඩම් රඵහ ගදන්න අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. 

ඒ ළඩටවන්රදී සිගභන්ති ව ණඹ ආධහය රඵහ ගදනහ. 
නිවී ඳයහරු යන්න උනන්දුවී දවීන ගනහට ඒ 
සිගභන්ති ආධහයඹ රඵහදීභ විලහර අසළසිල්රවී,  විලහර ලගඹන් 

අතදීභවී වුණහ. නි අතවළය දළම ගනහ ඹළි 
ඵරහගඳොගයොත්තුවී ඇති, ඒ ආධහය ඳහවිච්චි යමින් එහි ළඩ 
ටයුතු යන්න අද උනන්දුවී දවීනහ. අගේ භළතියණ 

ගොට්ාහර ජනතහට ඒ ප්රභහණඹ තත් ළඩි ය රඵහගදන 
ගර භහ ඉල්රහ සිටිනහ. භහ නිගඹෝජනඹ යන්ගන් වේරුණෆර 
දිසත්රිවීගේ විලහරභ භළතියණ ගොට්ාහඹයි. ඒ නිහ ඒ 

රඵහගදන ප්රභහණඹ තත් ළඩි යගදන ගර ඇභතිතුභහගන් 
යන ඉල්කරභ එතුභහ ඉසට සිේධ ය ගදයි කිඹහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ම්රුන්, ගඳදගර්රුන්, 
ඩු හර්මියින් හි  වීභ ගවේතුගන් අද ඉදිකිරීම් වීගේෛඹ තුශ 

විලහර ප්රලසනඹවී භතු ගරහ තිගඵනහ. ගම් ගඹෝජනහ තුළින් ඒ 
වහ තරුණයින් පුහණු යරහ, ඒ ර්භහන්තඹ වහ අලය 
යන උඳයණ ට්ටර ඒ අඹට රඵහ දීගභන් එඹට විඳුභවී රඵහ 
න්න පුළුන් ගයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හගේභ ගම් වීගේෛගේ 
තිගඵන තත් අඩු ඳහඩුවී තභයි ඉදිකිරීම් බහය න්නහ ගඵොගවෝ 
ගොන්ෛහත්රුන්, හර්මි ියල්පීන්, ඩු හර්මි ියල්පීන් 
ඊශ  දගේ ගොඹහ න්න රළගඵන්ගන් නළවළ. ඒ ළඩ වහ 

ඳළමිගණන්ගන් නළති තත් නිහ ණනහ ළඩ යන්න 
කහින්, ඒහගේ ළඩ අන් වුණහට ඳසගේ තභයි ආඳසු එන්ගන්. 
ඒ නිහ ජහති ාර්ධන ප්රහවඹට තරුණයින් ඒහඵේධ ය 

ළනීභත් එවී ඒහගේ තිගඵන ඳයසඳයතහ විහන්න අඳට 
පුළුන් ගයි. ඉතිවහගේ ඒ ළඩ පිළිගශ ක්රිඹහත්භ ශහ. 
විගලේගඹන්භ යණසිාව ගප්රේභදහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ 

හරගේදී ඒ උඳයණ ට්ටර රඵහ දීභත් එවී අගේ ප්රගේලර 
තරුණඹන් ඒ වහ ගඹොමු වීගම් විලහර ප්රණතහවී තිබුණහ. ඒ 
ආහයගඹන් තභයි ගම් ටයුතු ක්රිඹහත්භ ගශේ.  

ඒ විතයවී ගනොගයි. යහජය ගේයින් වහ නිහ රඵහ 

දීගම් ළඩ පිළිගශ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඔවුන්ගේ ළටුඳට 
රිරන විධිඹට ඒ ඒ දිසත්රිවීර නිහ ඒ කිහිඳඹවී ගවෝ 
ඉදිය ගදයි කිඹරහ යජගේ ගේගඹෝ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 
භහසඳතහ ඔවුන්ගේ ළටුගඳන් ඹම් මුදරවී අඹය න්නහ 

ආහයඹට ණඹ මුදරවී ඹටගත් එඹ ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන්. 
ගොශම දිසත්රිවීගේ විතයවී ගනොගයි, අගනවී දිසත්රිවීරත් 
ඒ හර්ඹඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහධයගේදීන් ව 
රහරුන් ගනුගන් නිහ ළඩ පිළිගශවී පිළිඵ ඒ 
විඹට අදහශ ළඹ ශීර්රදී ථහ ශහ. ඒ වහ අලය යන 

ඉඩම් ප්රභහණඹ රඵහ ගදන්න අඳට පුළුන්. භහධයගේදීන් විලහර 
ප්රභහණඹවී අගඳන් ඉල්කරභවී ශහ. නිවී නළතු වේකර නි 
හිඳිමින් ඉතහභ අභහරුගන් තභන්ගේ හර්ඹඹ යන අඹට 

නිවී රඵහදීභ වහ අලය ටයුතු යන්න අගේ 
අභහතයහාලඹටත් භළදිවත් ගන්න පුළුන්.  

ගභොද, ගම් වීගේෛගේ හ වී අඹ වේකර නිහරයි ඉන්ගන්. 
ඒ වේකර නිහර ඉන්න භහධයගේදිඹවේට ගවෝ රහරුවේට 

ගොශම ප්රගේලගේභ විතයවී ගනොගයි, ඒ ඒ ප්රගේලලින් නිහ 
ඳඹහ දීගම් හර්ඹඹ   ක්රිඹහත්භ ශ වළකියි.  උදහම්  නිහ 
යහඳිතිඹ තුළින් විතයවී ගනොගයි, භධයභ ඳන්ති නිහ 

ගඹෝජනහ ක්රභඹ තුළින් විතයවී ගනොගයි, ගම් හගේ විවිධ 
විඹහනුත පුේරඹන්  ගතෝයහ නිමින් ඔවුන්ගේ අලයතහ 
අනු පිඹසවී, නිවී රඵහ දීගම් ක්රභගේදඹට අඳට ඹහ 

වළකියි.   ඔවුන්ගේ ඉල්කරභ අපි ශ ට එනතුරු ඉන්ගන් නළති, අපි 
ඔවුන් ශ ට කහිල්රහ ඒ හයණඹ ඉසට යදීගම් ම්භ අපි වළභ 
ගදනහටභ තිගඵනහ.   

අපි ආයම්බ යපු  භවය ම්භහන ළඩටවන්රදී ව යදවී 
අඳට වඳුනහ න්න රළබුණහ. ඒ අගේ ඳළත්ගතන් වුණු යදවී 
ගනොගයි. ඒ තභයි, ගල් එ, ගද තිගඵන අඹටත් රඵහ දීභ 

නිහ ගම් නිහ දුර්ර ගරහ තිගඵනහ.  ගභොද, නිවී 
තිගඵන ගනවේට ගම් නිවී රළබුණහභ ගම් නි 
ප්රතිාසයණඹ යන්න උනන්දුවී දවීන්ගන් නළවළ. එළනි 
අසථහරදී ගදයවී සිතහ ඵරහ ටයුතු ශ යුතු ගනහ. 

නිවී ගනොභළති ඵට ග්රහභ නිරධහරියඹහගන් රඵහ න්නහ 
හර්තහ, ඒ වතිඹ ඳදනම් යගන ටයුතු ගශොත් අඳට 
පුළුන් ගයි, ඩහ නිළයදි පුේරඹහට නිවී රඵහ ගදන්න, ඩහ 

නිළයදි පුේරඹහට නිහ ණඹවී රඵහ ගදන්න, ඩහ නිළයදි 
පුේරඹහට සිගභන්ති ආධහයඹ රඵහ ගදන්න.  

ඒ විතයවී ගනොගයි. වළභ දිසත්රිවීගේභ, වළභ ප්රහගේශීඹ 

ගල්ම් ගොට්ාහඹභ තිගඵන ළඩටවන් ම්ඵන්ධගඹන් 
ප්රහගේශීඹ ගල්ම් හර්ඹහරගේ, ප්රහගේශීඹ ාර්ධන මිටුගේදී 
ථහ යන නිහ අඳට පුළුන්, ගම්හ පිළිඵ නිළයදි හර්තහ 

නිහ අධිහරිඹට, නිහ අභහතයහාලඹට එන්න.  

ගම් ළඩටවගන්දී අගේ දිසත්රිවීගේ රු ඉන්දි 
ඵ ඩහයනහඹ නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ ඉතහ උනන්දුගන් අඳත් 
එවී ම්ඵන්ධීයණඹ ගරහ ටයුතු යගන ඹනහ. ඒ 

හගේභ, රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ නියන්තයගඹන් අඳත් 
එවී ගම් ළන තහ ඵව යමින් ටයුතු යන ඵත් ගම් 
අසථහගේදී භතවී යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් භහතිහට අදහශ 
ගනොවුණත් තත් විගලේ හයණඹවී  භහ භතවී යන්නට ඕනෆ.  
ගභොනයවිර ළේගඳටිගඳොශ අනුසභයණ දිනඹ අදට ගඹදී 
තිගඵනහ. එතුභහ යට ගනුගන් දිවි පුදහ අදට අවුරුදු 198යි. ත 
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[රු  ටී. ඇත. ඒනහඹ  භවතහ] 
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ය ගදකින් අවුරුදු 200වී ගනහ. අද භහතගල්ත්, භවනුයත් 

එතුභහ ගනුගන් උත් ඳළළත්ගනහ. රු ජිත් ගප්රේභදහ 
භළතිතුභහගේ අභහතයහාලඹට අදහශ ළඹ ශීර් විහදඹට න්නහ අද 
ද අගේ යගට් වීගයෝදහය දිනඹවී.  

1815 භහර්තු භහගේ ගදළනි දහ අත්න් ශ කවිසුගම් උඩයට 
අඹගේ නම් වන් ගල්නගේ එතුභහගේ නභ තිබුණත්, එතුභහ ඒ 

කවිසුභට අත්න් යරහ නළවළ. ගජෝන් ගඩොයිලි එතුභහගේ 
රේට කහිල්රහ එභ කවිසුභට අත්න් යන්න ඵර ශත්, 
එතුභහ අත්න් යරහ නළවළ. එතුභහගේ අත්න ගවොයට තභයි 
ගඹොදහ තිගඵන්ගන්. ගභොනයවිර ළේගඳටිගඳොශ විරුහ ගම් යගට් 

භූමිගේ අයිතිඹ ගනුගන්, ගේලගේ අයිතිඹ ගනුගන්, අගේ 
ජහතිගේ අයිතිඹ ගනුගන් ටයුතු කිරීභ පිළිඵ අගේ ආචහයඹ 
පුද ශ යුතුයි.  

ඒ විතයවී ගනොගයි.  ටන් ඳන්නයඹ පිළිඵ ගරෝ 
ඉතිවහගේ අලුත් පිටුවී ගඳයශපු, ඇගභරිහගේ ''න'' ශ  
ඉගන ඇගභරිහට ඇන්ල්ර දිගු යමින් තභන්ගේ භහජහදී, 
ප්රජහතන්ෛහදී ගේලඳහරන යහඳහයඹ ගන කඹ,  පිගදල් ක්රළසගතෝ 
භළතිතුභහගේ විගඹෝ පිළිඵත් ගම් අසථහගේ ශ්රී රාහ නිදවස 

ඳවීගේ ගලෝඹ ඳශ යනහ.  ඉතිවහඹ පුයහ ඵළටිසටහ ඵර 
ගොටු බි දභරහ, ගම් යගට් භහජහදගේ අලුත් අාවේය න 
දරුන්ට අධයඹනඹ යන්න, අධියහජයහදී ගේලඳහරනඹට 

භහජහදී උත්තය රඵහ ගදන්න, ආර්ථිඹ ශභනහයණඹ යපු, 
ගේලඳහරනඹ ශභනහයණඹ යපු එතුභහට අගේ ආචහයඹ ශ්රී 
රාහ නිදවස ඳවීඹ ගනුගන් පුද යමින් භගේ චන 

සල්ඳඹ අන් යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
   

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ජහන වීවේඹුය භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 12 

හරඹවී තිගඵනහ. 

[අ.බහ. 4.26] 
 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලඹ පිළිඵ ථහ යන්න රළඇතභ ළන තුටු ගනහ. 
අගේ ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහගේ ඒ අභහතයහාලඹට ගම් 
අවුරුේගේත් ගරොවේ මුදරවී රළබුණහ. රඵන අවුරුේගේත් විලහර 

මුදරවී රළගඵනහ කිඹරහ කිහ. එගවභ මුදල් රළබිරහ ළඩ 
යනහ නම්, ගම් යගට් හට වරි නිවී රළගඵනහ නම් අපි ඒ 
ළන තුටු ගනහ. වළඵළයි, රුපිඹල් වත්  අටදහව  ගභොනහ වරි 

දීරහ, "අපි නිවී වදහ න්න උදේ ශහ. නිවී වළදුහ" කිඹරහ 
ගල්නත යරහ ළඩවී නළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, සිගභන්ති ගොට්ට දවඹවී දුන්නහට -රුපිඹල් 
8,500 විතය සිගභන්ති- කිසිභ ළඩවී යන්න පුළුන්භවී 
රළගඵන්ගන් නළවළ. නිවී වදන ෆභ ගගනවේටභ ගනොළම්ඵර් 

භහගේ 1ළනි දහට ඳසගේ, ඒ නි ඉදියන්න න්න වළභ 
බහ ඩඹභ මිර ළඩි වුණහ. ළට් එත් එවී සිගභන්ති මිර ඳහ 
ළඩි වුණහ. ඔඵතුභන්රහ ආ ඩු ත්තු භන් සිගභන්තිර මිර 

අඩු ශහ. නමුත් ගනොළම්ඵර් 1ළනි දහ රුපිඹල් 40කින් ළඩි ශහ. 
ෆභ ඹඩ ර්ඹභ මිරත් ළඩි ශහ. ටයන් ගොශඹ මිරත් 
රුපිඹල් 50කින් ළඩි යරහ තිගඵනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ගදගෝටිඹවී වුණු ගම් යගට් ජනතහගන් 
ළඩි ගදගනවී තභන්ගේ කිඹරහ එ නියි වදහ න්ගන්. ඒ අඹ 

නිහ වතයවී, ඳවවී වදහ න්ගන් නළවළ. රහතුයකින් ගගනවී 

තභයි නිහ ගදවී, තුනවී වදන්ගන්. අභහරුගන් නිවී වදන 
අඹට ගම් අභහතයහාලගඹන් කිසි ගදඹවී රළගඵන්ගන් නළවළ. 
තභන්ගේ මුදලින් නිවී වදන්න කඹහභ අද ඒ වදහ න්නත් 
ඵළවළ.  

භභ ඊගේ - ගඳගර්දහ ගොඹරහ ඵළලුහභ දළන න්න රළබුණහ, 
ල් කියුබ් එවී රුපිඹල් දහවකින් ළඩි යරහ තිගඵන ඵ. රු 
ඇභතිතුභනි, ළලි කියුබ් එවී රුපිඹල් 15,000යි. ල් කියුබ් 

එවී රුපිඹල් 7,500වී විතය ගනහ. ඉතින් ගඹවී වදන්ගන් 
ගොගවොභද? අද රුපිඹල් 50,000කින්, රවීඹකින් ගඹවී තිඹහ 
ළසිකිළිඹවීත් වදහ න්න  පුළුන්භවී නළවළ.  

ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගඹන් රුපිඹල් 7,500ට ඩහ අඩු 
ආදහඹම්රහභින්ට රුපිඹල් රවීඹ  ණඹ මුදරවී රඵහ ගදනහ. ඒ 
ණඹ මුදලින් ඒ අඹට ගඹවී වදන්න ඵළවළ. භභ ඔඵතුභහට 

කිඹනහ, ගඹවී වදන්න ණඹවී ගදන්ගන් නළතු ආධහය මුදරවී 
රඵහ ගදන්න කිඹරහ. ඔවුන්ට ණඹ ගන්න පුළුන්භවී නළවළ. 
රුපිඹල් 7,500ට ඩහ අඩු ආදහඹම්රහභින් විධිඹට ඉන්ගන් 
භිේධිරහභින්. ඒ අඹට රුපිඹල් රවීඹවී දීරහ, ඒට සිඹඹට 3.7 

ගඳොලිඹවී අඹ ශහභ ඒ අඹට ඒ මුදර ආඳසු ගන්න ඵළවළ. 
රවී තුන ණඹ ගදන්ගන් සිඹඹට වගේ ගඳොලිඹට. සිඹඹට වගේ 
ගඳොලිඹට රවී තුනවී දුන්නහභ හරිඹත් එවී භහඹට 

රුපිඹල් 4,500වී ගන්න ගනහ. රවී තුනවී අයගන 
ගයින් බහඹවී වදරහ, තභන් ගවොඹහ න්න ගොච්චම් මුදලින් 
රුපිඹල් 4,500 ණගන් භහස ඳතහ ආ ඩුට ගන්න ගනහ. 

එතගොට, ආ ඩුගන් ගල් වළදුහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ, ඒ 
මුදර නළත යවී ආ ඩු අඹ ය න්න නිහ. අපි,  
ආ ඩුගන් ඹභවී දුන්නහ කිඹරහ කිඹනහ නම්, ඒ නිම් 

ගදන්න ඕනෆ. එගවභ නළතු, ඒ ණඹවී විධිඹට දීරහ, නිම් 
දුන්නහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. අපි ඵළාවේකින් ගරෝන්  එවී 
අයගන ගඹවී වළදුහභ, ඵළාවේ කිඹනහද "ඔඹ ගඹ වළදුගේ 

ඵළාවේ" කිඹරහ. ඒ නිගේ අයිතිහයඹහ ඵළාවේ ගන්ගන් නළවළ. 
ඒ ණඹ මුදර අපි ආඳහ ඵළාවේට ගනහ. රු ඇභතිතුභනි, 
ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹට ගරොවේ මුදරවී ගන් යනහ නම්, 
අඩුභ ණගන් ගම් යගට් අහිා මිනිසුන්ට නිහ වදරහ ගදන්න.  

රු ඇභතිතුභහට භහ හයණඹවී කිඹන්නම්. භගේ භළතියණ 
ගොට්ාහඹ තභයි අඹභ. ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු නිගඹෝජනඹ යපු 
යත් මුත්ගතට්ටුගේභ භළතිතුභහගේ නමින් "යත්පුයඹ" කිඹරහ 

ඔඵතුභහගේ පිඹහගේ හරගේ නිහ අධිහරිගඹන් ගල් වළදුහ. 
ඒ ගල් දීපු අඹට, "ගභන්න ගභච්චය හරි මුදරවී ගන්න"  
කිේහභ ඒ හරිඹත් ගේහ. ඒ හරි අවුරුදු 32වී තිසගේ 

ගරහ දළන් අන් ගරහ තිගඵනහ. අද ගන ගතවී ඒ අඹගේ 
නිගේ හිමිභ රළබිරහ නළවළ.  

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගොගවේද? 

 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ඇභතිතුභනි, අඹභ "යත්පුයඹ." ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ පුාචි 
ගදඹයි යන්න තිගඵන්ගන්. භභ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ගරොවේ ළඩවී 
ශහ. නිහ අධිහරිඹ දන්ගන් නළවළ, ඒ ඉඩභ හගේද කිඹරහ. 

නිහ අධිහරිඹ ඒ ඉඩභ හගේද කිඹරහ දන්ගන් නළතු, 
මිනිසුන්ට ඉඩභ ගඵදහ දීරහ, ණඹවී දීරහ ගල් වළගදේහ.  ඉඩභ 
අයගන, නිගේ ණඹත් ගරහ ඉය වුණහට ඳසගේ ඔේපු 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගදන්න කඹහභ තභයි ගම් ඉඩභ අයිති හටද කිඹරහ ගවොඹහ ත්ගත්. 
භභ ඒ ළන ගවොඹන ගොට දළන ත්තහ, ප්රහගේශීඹ ගල්ම් තු 
ඉඩභ තභයි ගම් ගල් වදරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. 

ප්රහගේශීඹ ගල්ම් තු ඉඩභ ඔේපුවී ගදන්න නිහ 
ාර්ධන අධිහරිඹට පුළුන්භවී නළවළ. දළනට අවුරුදු ගදට 
ඉසය ගරහ භහ නළත යවී එඹ භන්නහ නිහ ාර්ධන 

අධිහරිගඹන් ලියුභවී ගනළල්රහ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් රහ ඉඩම් 
අභහතයහාලඹට ඹහ තිගඵනහ. භහ ගඳගර්දහ ටී.ඇත. ඒනහඹ යහජය 
අභහතයතුභහටත් ගම් ළන කිේහ. රු අභහතයතුභනි, ඒ file එ 

අවුරුදු ගදවී තිසගේ ඉඩම් අභහතයහාලගේ තිගඵනහ. ප්රහගේශීඹ 
ගල්ම්ට එහ ඒ ඉඩභ නළත යවී නිහ ාර්ධන අධිහරිඹට 
ගදන්න විතයයි තිගඵන්ගන්, ඔේපු ටි ගදන්න. යත් 

මුත්ගතට්ටුගභ භළතිතුභහ මිඹ කහිල්රත් දළනට අවුරුදු 32වී 
ගනහ.   අගේ ආ ඩු හරගේත් ගොඹහ ඵරහ ගඵොගවොභ 
අභහරුගන් තභයි භභ ඒ ප්රලසනඹ වඳුනහත්ගත්.  රු 
අභහතයතුභනි, භභ ඔඵතුභහගන් ඉල්රනහ, ඒ ප්රලසනඹට භළදිවත් 

න්න කිඹහ. ගල් 34යි තිගඵන්ගන්. දළන් ඳශමුන ඳයම්ඳයහ 
නළවළ. ගදන ඳයම්ඳයහට ඒ හිමිභ ගදන්න ඔඵතුභහ ටයුතු 
යන්න කිඹහ භහ ඉල්රනහ.  

රු අභහතයතුභනි, නිහ ළඩටවන ඹටගත් තුයගේ 
අඹට කිඹහ වළභ දහභ ගල් වදන්ගන් එ ඳශහතයි. ගොයි 
ආ ඩු තිබුණත් ගල් වදන්ගන් නුය, නුයඑළිඹ, භසගළිඹ 

ආදි ඳළතිරයි. වළඵළයි, තුයඹ  අගේ දිසත්රිවීරත් තිගඵනහ. 
අගේ දිසත්රිවීරත් තු තිගඵනහ.  අගේ දිසත්රිවීර තුර 
සිටින මිනිසුන්ගේ ගඹවී ඇතුගශේ ඉන් උඩ ඵළලුහභ 

ගඳගනන්ගන්, අව. නමුත් ඒ අඹට ටයා ගොශඹවී ත් 
ගදන්ගන් නළවළ. එළනි ගල් තිගඵන අඹ ඕනෆ තයම් ඉන්නහ. 
රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ තුර රයින් හභය ගනුට නිහ 

25,000වී වදනහ නම් අඩුභ ණගන් ඒහගඹන් 5,000වී ත් 
අගනවී දිසත්රිවීර වදන්න කිඹහ භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ. ඒ 
තුර ඉන්ගන්ත්, තු ම්රුගෝයි.  

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභනි,- 

 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

කිඹන්න, රු අභහතයතුභහ.  
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභහ, අඳ තු නිහ ප්රලසනඹට ගම් ඳහය -2017 

ර්ගේදි- අත වනහ. ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කිරීභවී යන්න 
ඕනෆ. 'තු නිහ' කිඹන විඹ අඳ විග්රව යන ගොට ඔඵතුභහ ගම් 
රු බහගේ සිටිඹහද කිඹහ භහ දන්ගන් නළවළ. 1994 ර්ගඹන් 
ඳසු ඒ ගනභ අභහතයහාලඹකිනුයි ක්රිඹහත්භ න්ගන්. නමුත් 
2017 ර්ගේ ඉරහ අපි එඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඔඵතුභහ ඔඹ 
හයණඹ විසතය ඉදිරිඳත් යන්න. අපි ඒ ළන රහ ඵරහ 
උදවු යන්නම්.  ඉඩභ ගන් යහ ගදන්න ඔඵතුභහට පුළුන්ද?  

 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රු අභහතයතුභහ, එහි ගන් යපු ඉඩභවී තිගඵනහ, 
"රතුයත්ත" කිඹරහ. ඒ නිහ ඉඩම් ප්රලසනඹවේත් නළවළ. වළඵළයි ඒ 

තිගඵන ටිගවීභ තභයි වදන්න ගන්ගන්. අවීය තුන විතය 

ඉඩභ තභයි ඒ ඔවීගෝභ ඉන්ගන්. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගල් ම්ඹවී තිගඵනහද? 
 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගල් 100වී විතය තිගඵනහ.  
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ විසතය ටි ගදන්න.  

 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගඵොගවොභ සතුතියි අභහතයතුභහ.  භහ ඒ අඹගේ ප්රලසනඹ ළන  
දළනත්ගත්, ඒ ත්ත ශන්න් භභ වළභදහභ ඹනහ. අගේ තරතහ 

අතුගෝයර අභහතයතුමිඹත්  දන්නහ,  එතළනින් අලුත් ඳහයවී 
තිගඵනහ. ඒ ඳහගයන් ඹන එ භටත් ශ යි. භහ එභ ඳහගයන් ඹන 
ගොට ත්ගත් අඹ වළභදහභ භගන් ටයා ඉල්රනහ.  භභ 

කිඹනහ, "ආ ඩුගේ වුරු ගවෝ ඇභතියගඹවේට කිඹන්න" 
කිඹරහ. අන්න එගවභ ගොඹහ ඵරහ,  හට ගවෝ ගවො ළඩට 
උදවු යන්න පුළුන් නම්, අපි ඒ යනහ. ඒ විධිඹට ඒ අඹට 

ඹම්කිසි වනඹවී රඵහ ගදන්න ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යහවි කිඹහ 
භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ තත් නිහ රවීඹවී වදනහ, 
භළදි ආදහඹම්රහභින්ට.  වළඵළයි, රුපිඹල් රවී 50 නිවී 

න්න නම් ඒ රුපිඹල් රවී 50 අවුරුදු ම්ඹකින් ගේත්, 
එවීගගනවේට ගරොවේ ණනවී ගන්න සිදු ගේවි. ගන්ගන් 
අවුරුදු 20කින් වුණත්, එවීගගනවේට අඩුභ ණගන් රුපිඹල් 

50,000ට ළඩි ණනවී ඵළකන් ගන්න ගනහ. එළනි 
ඳන්තිඹට නිහ රවීඹවී වදන ගොට- 

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීභනි, ඔඵතුභහ භතු යන ප්රලසනඹ හධහයණයි. භළදි 

ආදහඹම්රහභින්ට නිහ රවී ඳවවී වදන්නයි අඳ 
ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. ඒ එ නිට හධහයණ මිර වළටිඹට 
තභයි ඔඹ රුපිඹල් රවී 50 නම් යරහ තිගඵන්ගන්. අපි ඒ රවී 

50 රඵහ ගදන්න ඹන්ගන් රඵන ගර් ඉන් සිඹඹට 7 
ගඳොලිඹටයි. දළනට තිගඵන ගතොයතුරුරට අනු, අඳ ඒ ණඹ 
spread යන්න ඹන්ගන්, දශ ලගඹන්  භහඹට රුපිඹල් 
15,000ත් 20,000ත් අතය හරිඹවී ගරයි. 'භධයභ 

ඳහන්තිඹන්' කිඹන ගොට්ාහඹට දයහන්න පුළුන් මිරවී 
වළටිඹට තභයි අඳ එඹ ක්රිඹහත්භ යන්ගන්.  

 
ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රු අභහතයතුභනි, භහඹට රුපිඹල් 15,000, 20,000 

මුදරට ගදනහ නම් ගරොවේ ළටලුවී ඇති න එවී නළවළ. 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගනහ, ඒ ආහයඹට රුණු ඳළවළදිලි 
කිරීභ පිළිඵ. 
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ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට තත් විනහඩි ගද හරඹවී තිගඵන්ගන්, රු 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට කිඹන්න රුණු ම්ඳඹවී 

තිගඵනහ. ඒ අතරින්, තත් එ ප්රලසනඹවී පිළිඵ භහ අවන්න 
ළභළතියි. රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභන්රහගේ යජඹ 
ඇසඵළසගටෝස ෂීට් තවනම් යනහ කිේහ. තත් අවුරුදු 

ගදකින් ඒහ ගවිලි යන්න ගදන්ගන් නළවළ කිඹනහ. ඔඵතුභහ 
දළන් වදන නිහරටත් අලුතින් දභන්ගන් ඇසඵළසගටෝස ෂීට්.   

රු ඇභතිතුභනි, ගම් යගට් උළු ර්භහන්තඹ තිගඵනහ. එදහ, 

භහින්ද විගේගේය භළතිතුභහ නිහ වහ නහරි ාර්ධන 
නිගඹෝජය ඇභති ධුයඹ දළර හරගේ වළභ නිටභ උළු දුන්නහ. 
රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහගේ තහත්තහගේ හරගේත් වදපු 
නිහරටත් උළු ගවිලි ගශේ. වළඵළයි, දළන් හදන වළභ 

ගදයභ ඇසඵළසගටෝස ෂීට් තභයි ගඹොදන්ගන්. ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
භන්ත්රීරුන්ගේ quartersරත් අලුගතන්භ ගවිලි ගශේත් 
ඇසඵළසගටෝස ෂීට්. වළඵළයි, ඒහ නයයි කිඹනහ, තවනම් 

යනහ කිඹනහ. නමුත්, අවුරුදු ගදගන් ඳසු ගම් එවීත් 
රන්ගන් නළවළ. ගම් අවුරුේගේ අලුගතන් වදන ඳහල් 
ගොඩනළන්ලිරටත් ඇසඵළසගටෝස ෂීට් තභයි ගඹොදන්ගන්. අවුරුදු 

ගදකින් ගම්හ රරහ දභනහ කිඹනහ නම්,  අවුරුදු ගදකින් 
ඳසු තවනම් යන්න තිගඵන ගම්හ අගේ ගම් අහිා මිනිසුන්ට 
වදන නිහරට ඔඵතුභන්රහ ගවවිලි යන්ගන් ඇයි? ඒ 

ගොල්රන්ට කිසිභදහ තභන්ගේ නිට ගවිලි ශ ගේල්  
ඉත් ය න්න පුළුන්භවී රළගඵන්ගන් නළවළ. අඳට ඕනෆ 
නම් අගේ නිගේ ගවිලි ශ ගේල් ඉත් ය උළු ගවිලි ය 

න්න පුළුන්. ගම් අඩු ආදහඹම් රහභීන්ට අපි වදන නිගේ ගවිලි 
යන ඇසඵළසගටෝස ෂීට් එ ඔවුන්ගේ ජීවිත හරඹටභ අයින් 
යන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහට කිඹන්ගන්, 2017 
අවුරුේගේ ඉන්ත්-   

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභනි,  අඹභ "යත් පුයඹ"  ත්ත ළන වන් 

තිගඵන උත්තගර් තිගඵනහ. කිගඹේහට භවී නළේද?  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කිඹන්න, රු ඇභතිතුභහ. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගම් ඉඩභ අවීය ඳවයි රට් ගදයි. ගභභ ඉඩභ ඳළරීභට 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ අනුභළතිඹ රළබිරහ තිගඵනහ. "ඕ ගර්හ 

චිෛඹ" භළනුම් අධිහරිගන් ඉල්රහ තිගඵනහ. ගම් ම්ඵන්ධ 
ඉඩම් ගොභහරිසතුභහට ඹළේහට ඳසු, නළත අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහගේ අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුයි. ඒ නිහ ගඳොඩි 

හරඹවී ඹයි. අපිත් ඒට උනන්දු ගන්නම්. අපි තරතහ 
අතුගෝයර භළතිනිඹටත් කිඹන්නම් ගම් ළන උනන්දු ගන්න 
කිඹරහ.  

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

භභ කිඹන්ගන් ඒයි. වුරු වරි ගදනහ නම් ගවොයි. භභ 
ගම් කිේගේ ප්රලසනගේ  තිබුණු එ ළනයි. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි, භභ කිඹහ ගන ආපු හයණහත් භත නළති වුණහ.  

2017 අවුරුේදට නිඹමිත ඔඵතුභහගේ ළඩටවන ඹටගත්,  ගම් 
නිහර තිගඵන ඇසඵළසගටෝස ෂීට් අයින් යරහ ඒ ගනුට 
උළු ගවිලි ශ නිහ වදරහ  ගදන්න. එභ ඇසඵළසගටෝස ෂීට් 
ගවේතුගන් විවිධ ගරඩ වළගදනහ කිඹරහ කිේහට,  ගම් යගට් 
ඉන්න අහිාභ අඹට තභයි ඒහ රඵහ ගදන්ගන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහ 
ඒ ම්ඵන්ධ ගොඹහ ඵරරහ ඒ අහිා මිනිසුන්ගේ නිහරට 
වි යපු  ඇසඵළසගටෝස ෂීට්  අයින් යරහ ඒ ගනුට උළු 
ගවිලි ය ගදන්නට ටයුතු යයි කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු 
නහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ගොච්චය ගේල් කිේත්, ගභොන 
අභහතයහාලඹ තිබුණත් නහඹ ඹහභ නිහ, ාතුය නිහ  ගල් 
ළඩුණු අඹගේ නිහ ප්රලසනඹ විඳිරහ නළවළ. ෆල්ර 
දිසත්රිවීගේ අයණහඹ ප්රගේලඹට කහිල්රහ ඔඵතුභහ කිේහ, එඹ  
"සුයපුයඹවී  ඵට ඳත් යනහ" කිඹරහ.  ගම් නිහ ටි වදන්න 
ඔඵතුභහගේ  අභහතයහාලඹට ගදන්න කිඹරහ ඔඵතුභහ ඉල්ලුහ.   
ඔඵතුභන්රහගේ ආ ඩුයි ගම් තිගඵන්ගන්. ගභොන අභහතයහාලඹ  
තිබුණත් තභ ඒහ වදරහ නළවළ.   

අයණහඹ ප්රගේලගේ අතළන් ව ඳවුල් 648වී තිගඵනහ.   
ඩඹගරොේ ආඹතනගඹනුත් ගල් 100වී වදනහ. තත් 
ආඹතනඹකින් ගල් 100වී වදනහ. ඒ වළය, ගභොන 
ශභනහයණ අභහතයහාලඹකින්ත් නිහ වදරහ නළවළ. වුරු 
වරි භවී නළවළ,  ගම් අහිා කූඩහයම්ර ඉන්න මිනිසුන්ට 
වනඹවී රඵහ ගදන්න.  අගේ ආ ඩු හරගේ එ එ 
අභහතයහාලලින්  නිහ වළදුහ කිඹරහ කිේහ. අපි නහරි 
ාර්ධන අධිහරිඹ ඹටගත් ගොශම ප්රගේලගේ  නිහ විලහර 
ප්රභහණඹවී  වළදුහ; භිේධි අභහතයහාලගඹන් වළදුහ. ඒ හගේ 
වළභ අභහතයහාලඹකින්භ නිහ වළදුහ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.  
 

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரண க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

එගවභ නම් ඔඵතුභන්රහ ඒ ළරැේද ගනොය ගම් නහඹ ඹළම් 
ගවේතුගන් අතළන් වුණු මිනිසුන්ට එ අභහතයහාලඹවී ඹටගත් 
නිහ වදහ ගදන ම්භ ඉටු යන්න.  එදහ ඔඵතුභහ කිේහ 

හගේභ, ඒ අඹ ජීත් න  ප්රගේලඹ  සුයපුයඹවී ඵට ඳත් යයි 
කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගමින්  භහ  නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ 
සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Kaveendiran 
Kodeeswaran. You have seven minutes.  

 

[தற.த. 4.39] 
 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீந்றன் வரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தௌ கனகரங்கும் உயப்தறணர் அர்வப, வீட 

கப்தை ற்யம் றர்ரத்துகந அகச்சறன் றறதரதுக்லடு 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

லரண குய்றகன றரத்றல் ணக்கு வதசுற்கு சந்ர்ப்தம்  

ந்கக்கு ன்நற! இந் ரட்டிவன வீடகப்தை ன்தது 

றவும் தொக்றரண எய  துகநரக் ரப்தடுறன்நது . 

அகணத்து க்யோக்கும் அத்றரசறரத் வகப் 

தடுறன்ந என்நர இது றபங்குறன்நது . வயம், டக்கு, 

றக்றவன து க்ள் யுத்த்றணரயம் இற்க 

அணர்த்ங்பறணரயம் தரறக்ப்தட்டு, ரங்ள் ரழ்ந் 

இடங்கபறட்டு இடம்ததர்ந்து, இயப்தற்கு இட 

றல்னரல், தனப்தட்ட இப்தைக்கபச் சந்றத் க்பர  

ரழ்ந்து தரண்டியக்றநரர்ள். அர்ள் ங்ள் உநறணர் 

வீடுபறயம் அல்னது எய வீட்டில் 3 - 4 குடும்தங்ள் என்நரச் 

வசர்ந்தும் ரழ்றன்ந எய சூழ்றகனவ ரப்தடுறன்நது .  

இந்றகனறல், அர்யோக்கு வீட்டுத்றட்ட சறள் 

அத்றரசறரத் வகப்தடுறன்நண.   

றவசடர அம்தரகந ரட்டத்றல், 472 குடும்தங் 

கபக் தரண்ட ண்றதைம் ன்ந எய றரம்  

இயக்றநது. ரன் இந்க் றரம் தரடர்தரண றடத்க 

அகச்சர் அர்பறன் ணத்துக்குக் தரண்டு 

றயம்தைறன்வநன். தௌ அகச்சர் அர்வப, யுத்த்றன் 

ரர இந்க் றரத்றல் ரழ்ந்ர்ள் இடம்ததர்ந்து 

வய இடங்யோக்குச்  தசன்நரர்ள். ஆணரல், அர்ள்  

றயம்தவும் லபக் குடி ந்வதரது வீடுள் தொற்யதொய்ரச் 

சறககடந்து அறகடந்   றகனறவன ரப்தட்டண. 

அங்கு சறத்ர்பறடம் அந் வீடுயோக்குரற உயற 

ஆங்ள் இல்கன. அது தரடர்தர ரங்ள் றசரரறத் 

வதரது, வீடகப்தை அறரசகதறல் அந்க் ரற 

உயறப்தத்றங்ள் இயப்தர அநறந்வரம். உண்கர 

அந் க்ள் யுத்த்றணரயம் இற்க அணர்த்ங்பறணரயம் 

றவும் தரறக்ப்தட்டு இடம்ததர்ந்து லபக் குடிர்த்ப் 

தட்டர்ள். ற்வதரது அர்யோக்குரற வீடுயோம் இல்னர 

றகனறல் உள்பணர். ஆணரல், அர்பறன் வீடுயோக்குரற 

உயறப் தத்றத்கப் ததற்யக்தரள்ற்கு அர்ள்  

வீடகப்தை அறரசகதக்கு எய தரகப் தம் தசயத் 

வண்டிறயக்றன்நது. ணவ, அகச்சர் அர்ள் 

இர்பறன் றகனககபக் யத்றற்தரண்டு அகண  

ரணறர ங்றணரல் அந்ப் தத்றம் அர்பறன் 

ககபச் தசன்நகடக்கூடிர இயக்கும். அவ்ரய 

தசய்ரல், அது அர்ள் ங்பது ரழ்க்ககக் தரண்டு 

டத்துற்கு உயதுகர  இயக்கும். அதுட்டுல்ன, 

அந்ப் தறவசத்றயள்ப வீடற்ந க்யோக்கும் லங்ள் 

வீடகத்துக் தரடுக் வண்டுதணக் வட்டுக்தரள்ப 

றயம்தைறன்வநன்.   

வயம், டக்கு, றக்றவன உங்யோகட ந்கரர் தன 

வீடுகபக் ட்டிக்தரடுத்றயக்றன்நரர். அந் வீடுள் 

அறகடந்து ற்வதரது repair தசய்வண்டி றகனறயேயக் 

றன்நண. ணவ, அப்தடிரண வீடுகப லங்ள் ணத்றற் 

தரண்டு அற்கந லபப் தைணகத்து அந் க்யோக்குக் 

தரடுக்வண்டும். தப அகச்சர் அர்வப, 60ஆம் 

ட்கட- ணர் றரத்றவன உங்யோகட ந்கரர் 38 

வீடுகபக் ட்டிக் தரடுத்ரர். அந் வீடுள் யுத்த்றணரவன 

சறககடந்றயக்றன்நண. ற்வதரது அந் வீடுள் 

அகந்துள்ப ரறயோக்குப் வதரதொடிர றகன ரப்தடு 

றன்நது. அற்யக்குரற அதறப்தத்றங்யோம் வீடகப்தை 

அறரசகதறடம்ரன் இயக்றன்நண. ஆவ, அர்கப 

அந் இடத்றல் லபக்குடிர்த்ற, அர்யோக்குரற ரறப் 

தத்றங்கப உங்யோகட அகச்சறதெடர ங் 

வண்டும். அர்ள் ட்டவண்டி டன் தரககயும் 

லங்ள் ரணறர அநறறக்வண்டும். இந் 'ல்னரட்சற ' 

அசரங்த்றவன இகண லங்ள் கடதொகநப்தடுத் 

வண்டும்.   

றவசடர அம்தரகந ரட்டத்றயள்ப றயக்வரறல், 

ஆகனடிவம்தை, ததரத்துறல், ரகலவு, சம்ரந்துகந 

தறவச தசனப் தறரறவுக்குட்தட்ட ல்த்க ற்யம் 

ல்தொகண றழ்ப் தறவச தசனப் தறரறவுபறல் வீடுள் 

றவும் அறரத் வகப்தடுறன்நண. அம்தரகந ரட் 

டத்றவன றட்டத்ட்ட 7,000க்கு வற்தட்ட வீடுள் வகப் 

தடுறன்நண. அதுட்டுல்ன, அங்கு அககுகநர  

ரப்தடும் 11,500 வீடுகபயும் ணத்றதனடுத்து 

அற்கநப் தர்த்ற தசய்ற்குரற சற ரய்ப்தைக்கப 

உங்ள் அகச்சறதெடர அந் க்யோக்கு ங்வண்டும். 

வீடகப்தைக்குரற ரறள் அந்ந்ப் தறவசங்பறவன 

இயக்றன்நண. லங்ள் வீடுகப ங்குறன்நவதரது 

அந்ந்ப் தறவச தசனரபர்யோடன் னந்ரவனரசறத்து அந் 

இடங்பறவன வீடுகப அகக்னரம். ரன் தொயேல் கூநற  

6 தறவச தசனப் தறரறவுயோக்குள்யோம் ற்வதரது  25 வீடுள் 

ட்டும்ரன் உங்பது அகச்சறணரல் ட்டப்தட்டியக் 

றன்நண. ஆவ, லங்ள் இகணக் யத்றற்தரண்டு, அங்கு 

வகர இயக்றன்ந 7,000 வீடுகபயும் ட்டித்யற்கு 

தொடிரறட்டரயம், குநறப்தறட்ட எய தரக வீடுகபரது  

ட்டித்யற்கு தொற்சறக்வண்டும்.   

வயம், டக்கு, றக்றவன அறரண க்ள் 

இடம்ததர்ந்றயக்றன்நரர்ள். அர்பறன் தசரந் 

இடங்பறவன அர்யோக்குரற வீடுகபக் ட்டி, அர்கபக் 

லபக் குடிர்த்துற்ரண ற்தரடுகப லங்ள் தசய்து 

தரடுக் வண்டும். வயம், உங்யோகட அகச்சறன் 

தோனர வீடுகபக் ட்டுற்குக் டணரவும் ரணற 

ரவும் உறள் ங்ப்தடுறன்நண. ணவ, வீடு 

ட்டுற்ரண டன்கப ங்குறன்நவதரது ட்டிற்ந 

எய டன் தொகநக லங்ள் அநறதொஞ்தசய்து , அகண 

ங்றணரல் ன்நர இயக்குதன்ய ரன் றகணக்றன்வநன். 

தணணறல், அந் க்ள் யுத்த்றணரல் தரறக்ப்தட்டு 

ரழ்ரரங்கப இந்து றவும் யேகடந்து 

எடுக்ப்தட்டு றர்க்றர றற்றன்நணர் . ஆவ, அந் 

க்யோக்ரண வீட்டு சறகப ங்குறன்நவதரது லங்ள் 

ட்டிற்ந டன் தொகநதோனம் அர்யோக்ரண றறக 

ங்றணரல் றவும் சறநப்தர இயக்கும். ணவ, லங்ள் 

இகணயும் ணத்றற் தரள்பவண்டும்.   

உங்யோகட ப்தணரரண சறங் தறவரம 

அர்ள் இனங்கறவன றவும் சறநப்தரண ஏர் அகச்சர 

இயந்ர்; எய ஜணரறதறர இயந்ர். அக இந் 

ரட்டியள்ப க்பகணயம் வசறத்ரர்ள். அரறன் 

ணரண லங்யோம் றவும் றநக ரய்ந்ர, 

தசற்நறநன் றக்ர இயக்றநலர்ள். அந் கறல் 

உங்கபயும் இந் ரட்டு க்ள் வசறத்துக் தரண்டியக் 

றன்நரர்ள். ங்யோகட க்யோம் உங்யோகட 

ப்தணரக ப்தடி றத்ரர்வபர, அவவதரல் உங்கப 

யும் றக்றன்நரர்ள். தையேக்குப் தறநந்து றச்சரப் 

தகணரரது. அந்கறவன லங்ள் உங்யோகட 

ப்தணரகறடத் றநகறயம் தசற்நறநணறயம் றவும் 

சறநப்தைரய்ந் ஏர் அகச்சர இயக்றநலர்ள். அந் 

கறவன றச்சர லங்ள் ங்யோக்குரற உறகபச் 

தசய்து யவீர்ள் ன்ய ம்தைறவநன்.  

அதுட்டுல்ன கனத்க டுத்துக்தரண்டரல், 

அங்கு அந் க்யோக்ரண அடிப்தகட சறகபச் 

தசய்துதரடுக் வண்டும். அர்ள் இப்ததரய்தும் 
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'னன்'பறவனவ ரழ்றன்நரர்ள். ஆணரல், அர்ள் இந் 

ரட்டின் ததரயபரரத்றவன தொக்ற தங்தடுத்ர்ள், 

இந் ரட்டின் ததரயபரரத்துக்ர ஆக்தர்ர 

உகத்ர்ள். அப்தடிரணர்ள் இன்ய றர்க்றர 

றற்றன்நரர்ள்; கக்கூயேபர றற்றன்ந எய துர்ப்தரக்ற 

றகனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பரர்ள். ஆவ, 'னன்'பறவன 

ரழ்றன்ந அந் க்யோக்கும் லங்ள் வீடுகப ங் 

வண்டும். ரணற அடிப்தகடறல் அந் வீடுகப 

ங்குறன்நவதரது அந் க்ள் ங்கப பர்த்துக் 

தரள்யோம் கறல் அர்பறன் அடிப்தகட உரறகரண 

வீட்டுத் றட்டத்கப் ததற்யக்தரள்றன்ந ரய்ப்தை ற்தடும். 

இந் ல்னரட்சற அசரங்த்றவன அகச்சர இயக்றன்ந 

லங்ள், இந் றடத்க றவும் சறநப்தரச் தசய்துதொடிக் 

தொடியும் ன்தகயும் இந் இடத்றவன ரன் கூநறக்தரள்ப 

றயம்தைறன்வநன்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute.  
 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீந்றன் வரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ஆவ, இற்நறகணக் ணத்றற்தரண்டு, ல்னரட்சறக்கு 

உயதுகரறயந்து லங்ள் தசற்தடுவீர்ள் ன்ந 

ம்தறக்கவரடு, ன்தகட உகக தொடித்துக் 

தரள்றன்வநன். ன்நற. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශ ට, රු ඉන්දි අනුරුේධ ගවේයත් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි 12 හරඹවී තිගඵනහ. 

[අ.බහ. 4.49] 

 
ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් විහදගේදී අදවස දළවීවීභට අසථහ 

රඵහදීභ ළන භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගනහ. අපි දළවීහ 
උගේ ඉරහ එවීත් ජහති ඳවීගේ පිරිය අනහත නහඹතුභහ 
ට යගන, -එතුභහගේ උඳගදස භත- එතුභහ භ  ගම් ළඹ 

ශීර් හච්ඡහගේ රුණු හයණහ එවහ ගභවහ ගන ඹනහ.  

ඇත්තටභ අපි පුත් ඳත්ර, -භහධය ඔසගේ- වළභ දහභ 
දකින්ගන් නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ තුළින් වම්ඵන්ගතොට 

ඳළත්තට ගල් වළගදන ඵයි. ඒ ගවොයි, යදවී නළවළ. 
ඔඵතුභන්රහ වම්ඵන්ගතොට ාර්ධනගේ අඩු ඳහඩුම් ළන 
ගචෝදනහ හගේභ ඒහ ළන එ එ විගේචන යනහ. නමුත්, 

අපි  එවීතයහ ඳත්තයඹ තිගඵනහ දළවීහ රු ජිත් ගප්රේභදහ 
ඇභතිතුභහ ඊගේ ගඳගර්දහ වදපු ගල්ර මිනිසුන්ට ඒ ගල් 
දහරහ ඹන්න සිේධ ගනහ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි,  
වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ ගල් වදන්ගන් ආගඹෝජන 

රහඳරට ගන් ශ ඉඩම්ර ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. 
දිහඳතියඹහ, ග්රහභ නිරධහරියඹහ, අග්රහභහතය හර්ඹහරගේ 
නිරධහරින් කහින් ඒ අඹට කිඹනහ,"ගම් ගල්ලින් ඉත් 

ගන්න" කිඹරහ. ති ගදට තුනට ලින් පුත් ඳත්ර   
තමුන්නහන්ගේරහගේ ගම් ඥහති හිතතුන්ගේ පින්තූය භ  ඒ 

ළන ඳශ වුණහ. අල්රහ ත්ත ඉඩම්ර තභයි ජිත් භවත්භඹහ 

මිනිසුන් ඳදිාචි යරහ තිගඵන්ගන්. එතුභහ රඵහ දුන්නු ගල් 17 
ඉන්න පුේරඹන්ට තභයි ඉත් ගන්න කිඹන්ගන්.  
තමුන්නහන්ගේරහ තාල්ගල් ඉගන වම්ඵන්ගතොට ගේල් 
දන්ගන් නළත්නම් භට යන්නට ගදඹවී නළවළ. 

රු ඇභතිතුභනි, වම්ඵන්ගතොටට ඳභණවී සීභහ ය තිගඵන 
ගම් ළඩ  පිළිගශ අපි ම්ඳවටත් ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ. අපිට 
ඊගේ ගඳගර්දහ දළන න්නට රළබුණහ ම්ඳව යහභ ප්රගේලගේ භළදි 

ආදහඹම් රහභීන්ට ගල් ඉඳි යන්නට ඉඩම් ගන් යරහ, ඒ 
ඉඩම් ඉදිකිරීම් භහම්රට නිම් රඵහදීරහ තිගඵන ඵ. භගේ 
දිවුරපිටිඹ ගොට්ාහගඹන් ඵස පුයහගන ගඳදගර්රුගෝ 

ගනහහ. ගඳදගර්රු ර්භහන්තඹ යන උදවිඹ කිඹරහ ආගේ. භභ 
දන්ගන් නළවළ වුද ගොඹරහ දුන්ගන් කිඹරහ. අගේ රු එඩ්ඩ් 
ගුණගේය භන්ත්රීතුභහ ගම් රු බහගේ ඉන්නහ. එතුභහ 

මිනුන්ගොඩ. භභ හිතන්ගන් දිවුරපිටිගේ ගන ගේ එතුභහ 
දන්ගන් නළවළ.  

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභහ, එගවභ ඉදි ගන ම්භහනඹකින් කිසිභ 

ගගනවී ඉත් යන්ගන් නළවළ. 
 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගම් ඳත්තයගේත් තිගඵන්ගන් "ඹව ඳහරනගඹන් ළරඹට විසි 

ගන වම්ඵන්ගතොට මිනිසසු" කිඹරහ. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභහ, ඳසුකඹ තිගේ රු අග්රහභහතයතුභහ භ  

හච්ඡහ යන විට එතුභහ කිේහ, "කිසිභ නිවී ගම් යහඳිතිඹ 
ඹටගත් ඉත් න්ගන් නළවළ" කිඹහ.  එතුභහ කිඹපු එ භට 

විලසහයි. [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ විලසහගඹන් එගවභ කිඹනහ 

නම් ඒ වම්ඵන්ගතොට ජනතහට ටින ගදඹවී.  නමුත් ගම් 
ඳත්තයගේ තිගඵන්ගන් අග්රහභහතය හර්ඹහරගේ නිරධහරින් භ  

ඳළමිණ ඉත් ගන්න කිේහ කිඹරහ.  ඒ නිළයදි යරහ 
ජනතහට රඵහ ගදන්න කිඹරහ ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඒ ඉදි කිරීම් ආඹතනරට ගම් ඉඩම් නිම් රඵහදීරහ 

තිගඵනහ. ගම් බඹහන ගචෝදනහවී. රු ජඹන්ත භයවීය 
භන්ත්රීතුභහත් ඒ ගචෝදනහ ශහ. ඒ ටයුත්තට ඔඵතුභහ 
අහගන්නට එඳහ. [ඵහධහ කිරීභවී] නළවළ, ඒගවී තවීගේරු 

තිගඵනහ රුපිඹල් 82,000වී. ඒගවී ාර්ධිත තවීගේරු 
තිගඵනහ රුපිඹල් 12,000වී. ඒ රුපිඹල් 12,000ත් න්ගන් 
නළති ගදන්නට දළන් ළඩ ටයුතු සදහනම් යරහ ඉයයි. භභ 

උදහවයණඹට කිඹන්ගන් යහභ ඉඩභ ළන. එභ නිහ ඔඵතුභහ ඒ 
ළනත් ගොඹරහ ඵරන්න. ඔඵතුභහගේ පිළිතුරු ථහගේදී ඒ 
ළනත් වන් යන්න.  

උතුරු නළ ග නහිය ජනතහට ගල් 65,000වී රඵහ ගදන්න 

රුපිඹල් මිලිඹන 7,000වී ගන් ය තිගඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, 
ඒ මුදර ප්රභහණත් නළවළ කිඹහ ඔඵතුභහත් පිළින්නහ ඇති. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඔඵතුභහ කිේහ, "ඒ හර්ඹ බහයඹ දළන් නහරි ාර්ධන 
අධිහරිඹට ගවෝ ගනත් ආඹතනඹට ඳයරහයි තිගඵන්ගන්" 
කිඹහ.   

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
65,000වී.  

 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
උතුරු නළ ග නහිය නිහ 65,000වී ඉදි කිරීභ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 7,000 ප්රභහණඹවී තභයි ගන් ය තිගඵන්ගන්.   

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දළනටභත් ගොශම නිහ 65,000වී වළගදනහ. උතුරු 

නළ ග නහිය නිහ 65,000වී වළදීගම් ළඩ පිළිගශ ක්රිඹහත්භ 
න්ගන් රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් ඇභතිතුභහගේ 
අභහතයහාලගඹනුයි.  

 
ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ වහ ගන් ය තිගඵන්ගන් රුපිඹල් මිලිඹන 7,000යි. 

මිලිඹන 7,000කින් ගල් 65,000වී වදන්න පුළුන්ද කිඹහ භහ 
දන්ගන් නළවළ. අඹ ළඹ ගල්නගේ වන් ගොටවී ඵරරහයි 

භභ  ථහ යන්ගන්. ඒ මුදලින් ඒ ටයුත්ත ගොගවොභ යයිද 
කිඹහ භහ දන්ගන් නළවළ, රු ඇභතිතුභනි. 

 ගම් හයණඹ අඳ ලිනුත් ථහ ශහ. ඉදිකිරීම් අබයහ වහ 

ාර්ධන ආඹතනඹ -ICTAD - දැන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
ාර්ධන අධිහරිඹ -CIDA - තස තලනස් කරා, පලේලාතෙන 
ඹනහ. ඉදි කිරීම් වීගේෛගේ සිටි පුේරගඹවී විධිඹට භහත් දන්න 

ගදඹවී ගම් කිඹන්ගන්. ගම් ඇත්තටභ යටට අලය ගදඹවී. 
ICTAD එට කහින් ගශ්රේණිඹවී අයගන ඉදිකිරීභවී යනහට 
ඩහ පුළුල් හර්ඹ බහයඹවී අද ගභභ ආඹතනගඹන් සිේධ ගනහ. 
ඉදිකිරීම් ාර්ධනඹ වහ ඉදිකිරීම්ර ප්රමිතිඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

ටයුතු යන්න, ිව නිර්භහණ ියල්පීන්, ගඳදගර්රුන්, ඒ 
විගලේඥඹන් ව එභ අාලගේ ගනත් කි යුතු පුේරඹන් 
ම්ඵන්ධගඹන් ටයුතු යන්න තභයි ඳසුකඹ ආ ඩු විසින් ගම් 

ආඹතනඹ ආයම්බ ගශේ. වළඵළයි, තමුන්නහන්ගේරහ ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් කිසිභ ළඩටයුත්තවී, ළඩ පිළිගශවී ගන ඹන 
ඳහටවී ගම් අවුරුදු ගද පුයහටභ අඳ දළවීගවී නළවළ.  

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ රුණු වරිඹට අගඵෝධ ය 

න්න ඕනෆ. 

 
ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භට ඔඵතුභහගන් ගවෝ ත ටිවී ගේරහ ගදන්න. භහ ශ ත් 

ත රුණු ම්ඳඹවී තිගඵනහ, කිඹන්න.  

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඉදිකිරීම් ර්භහන්ත ාර්ධන අධිහරිඹ බිහි වුග  භගේ 

පිඹහගේ භගේයි. ඳසු කඹ ආ ඩු භගේ ගනොගයි. එභ 
ගොඩනළන්ල්ර ගරෝ ඵළාවේ අයමුදල්ලින් තභයි වළදුගේ .  

 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු අභහතයතුභනි, ගනස යන්න එඳහ. ICTAD එ 

ඔඵතුභහගේ පිඹහගේ හරගේ ඳටන් ත්ත එවී. CIDA එ 
ඳටන් ත්ගත් භහින්ද යහජඳවී ජනහධිඳතිතුභහගේ හර ගේ විභල් 

වීයාල ඇභතිතුභහයි.   
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එඹ නභ ගනස කිරීභවී ඳභණයි.  
 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නභ ගනස කිරීභ ගනොගයි, හර්ඹ බහයඹත් ගනස යරහ 

ළට් යරහ තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ ඔඹ විධිඹට ථහ යන්න 
එඳහ.  ගම් ආඹතනඹ ළන ඒ තත්ත්ගඹන්, යර හිතන්න එඳහ. 
ගභභ ආඹතනඹට තිගඵන හර්ඹ බහයඹ ගඵොගවොභ ඉවළින් 

ගනභභ ළට් යරහ තිගඵනහ. එභ ආඹතනගඹන් දළන් 
ගගයන්ගන් ගන ටයුත්තවී. ඒ හනුගේ ICTAD එගන් 
සිදු වුණු ගදඹට ඩහ වහත්ඳසින්භ ගනස ගදඹවී දළන් ගම් 

ආඹතනගඹන් සිේධ ගනහ. ඒ ඵ භභ තමුන්නහන්ගේට භතවී 
යනහ. ගම් ගේල් කිඹරහ  එවීත් ජහති ඳවීගේ අනහත 
ඵරහගඳොගයොත්තු භභ ගම් භතවී යන්ගන්. තමුන්නහන්ගේරහ 

ඳහර්ලිගම්න්තුට එේදි අඳ දළපු ගදඹවී ගම්.  

රු ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ගේ පිරියහගන සිටි උදවිඹට 
අද ගභොද ගරහ තිගඵන්ගන්? තමුන්නහන්ගේත් භ  සිටි අඹ 
ළන ඵරන්න. බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීතුභහට, අගේ එඩ්ඩ් 

ගුණගේය භන්ත්රීතුභහට අද ගභොද ගරහ තිගඵන්ගන්?   ගම් 
අඳ දන්නහ ගදඹවී. ගම් ආඹතන ම්ඵන්ධගඹන් තමුන්නහන්ගේරහ 
ටයුතු යන ආහයඹ ගොගවොභද? [ඵහධහ කිරීභවී]  

රු විජඹරහ භගවේසයන් යහජය ඇභතිතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ 
ගභොවීද  කිඹන්ගන්?  ඔඵතුමිඹ උතුරු නළ  ග නහිය ප්රලසනඹ 
විහ න්නගෝ. ගඹවී ගදොයවී නළත්නම් ඔඹ 
ගවලිගොේටයඹ නළ රහ කහින්ත් වදහන්න. ඒ ළන අඳට 

ප්රලසනඹවී නළවළ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ අඳ අනහතඹවී 
දකින නහඹගඹවී. ශ්රී රාහ නිදවස ඳවීගේ නම් අනහතඹවී 
දකින නහඹගඹෝ ඉන්නහ. එවීත් ජහති ඳවීගේ නම් අඳ 

ඔඵතුභහ දකිනහ. ඒගවී යදවී නළවළ. ඳසුකඹ හර හනු 
තුශ ඡන්ද විස, තිව ඳයදින ගොට ඒ නහඹගඹෝ ගොනු වුග  
ඔඵතුභහ ටහයි. අඳ ඒ දළවීහ. ඔඵතුභහ ඳවීඹ රැන්න, 
ආයවීහ යන්න විලහර හර්ඹ බහයඹවී ශහ. ඒ නිහ තභයි 

ගම් එ එ භන්ත්රීරු ඔඵතුභහට එතු ගරහ, ඔඵතුභහ භ  
ඉගන ථහ ගශේ.  

ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ, නළත්නම් ඔඵතුභහගේ පිඹහ 
හිටපු තළන, ඔඵතුභහගේ පිඹහ ගොඩන පු ගේ අද ඔඵතුභහ එ 

ඳළත්තට ඇදගන ඹන එ ළන ඳසු ගඳගශේ සිටින තරුණ 
භන්ත්රීයගඹවී විධිඹට භට ගඳොඩි ළටලුවී තිගඵනහ.  බිාකරිගේ 
අගේ රු භන්ත්රීතුභහටත් ඒ ගදඹභ තභයි ගරහ තිගඵන්ගන්. 
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එතුභහත් ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ භ  එතු ගරහ ඳවීඹ 

ගනුගන් ගඵොගවොභ භවන්සි ගරහ, ළඳ ගරහ ළඩ යන 
පුේරගඹවී. භහ හිතන විධිඹට එතුභහටත් නිසි තළන රළඇත නළවළ. 
නිසි තළන් න්න ගම්හගේ හර්ඹ බහයඹ ගඵොගවොභ අගේට 
අයගන කිඹන්න ඕනෆ. අගේ නලින් ඵ ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ 

දළන්  point of Order එවී නියි, ගභොවී වරි අවන්න. එගවභ 
ප්රලසනඹවී නළවළ. ඔඵතුභහ භගේ හිතතහ ගන්.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි ගද හරඹවී තභයි තිගඵන්ගන්.  

 
ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ත භන්ත්රීයගඹවේ ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ පිළිඵ 

ගචෝදනහ ශහ. ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ නිරධහරිනුත් 
අද නිරධහරි වේටිගේ ඉන්නහ. ඒ නිරධහරින්ගන් අවරහ 

දළනන්න පුළුන්, එතුභහ මුදල් ඉතිරි යපු ගේලුත් තිබුණහ 
කිඹරහ. හවනඹවී අයගන කහිල්රහ ඒ හවනඹ අබහවිත ශහඹ 
කිඹනහ. ඊගේ-ගඳගර්දහ දිනඹ අභහතයයගඹවේගේ හවනඹකින් 

ාදීේ කිඹන තරුණඹහ වේඳහ දභහ කඹහ කිඹරහ කිේහ. නමුත්, එඹ 
ඒ අභහතයයඹහට අයිති හවනඹවී ගනොගයි. ඒ අභහතයයඹහ 
ලින් අභහතයහාලගේ  සිටිඹදී ඳහවිච්චි යපු හවනඹවී. ඒහ ළන 

තභ ඳරීවීණ සිදු ගන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ඒහ හභහනයගඹන් 
අදත් තමුන්නහන්ගේරහගේ අභහතයහාලර සිේධ න ගේල්. 
[ඵහධහ කිරීභවී] භට විනහඩිඹයි තිගඵන්ගන්. ඒ විනහඩිඹ භගන් 

නළති යන්න එඳහ කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

     
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින් ඵ ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ගවොභ විහිළු ගම්යි. 
හිටපු නිහ වහ ඉදිකිරීම් ඇභතිතුභහ අද ගම් විහදඹට ම්ඵන්ධ 

න්ගන් නළවළ. රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ පිළිඵ ගඳොඩ්ඩවී 
ථහ යන්න. හිටපු ඇභතිතුභහ අද භ වළයරහ. හිටපු නිහ වහ 
ඉදිකිරීම් ඇභතිතුභහ අද ගභභ රු බහගේ නළවළ. ගවොයම්  

 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ිලත් කරන දී.] 
[அக்றரசணக் ட்டகபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යපු නිහ වහ ඉදිකිරීම් ඇභතිතුභහ නළවළ. එතුභහ තභයි හවන 
අබහවිත ගශේ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින් ඵ ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ හඩිගන්න. 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දළන් අන්ද? දළන් එතුභහ හඩියන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි.  

දළන් තමුන්නහන්ගේරහ ඔගවොභ ථහ ශහට ජිත් ගප්රේභදහ 
භවත්තඹහගේ අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් විහදඹට න්නහ අද 
දිනගේ ථහ යන්න ගජයසා ඇභතිරු ගෝ? මුදල් ඇභතිතුභහ 
ගෝ?  අභළතිතුභහ ගෝ? ඒ වුරුත් නළවළ ගන්? ගභතුභහ ශ  
වළභ දහභ ඉන්න අඹ තභයි අදත් ඉන්ගන්. ගෝ, ඒ වගඹෝගීතහ? 
ඔඵතුභන්රහ නිම් ගඵොරුට ෆ වන්න එඳහ. රු අනහත 
නහඹතුභනි, භභ විනහඩිගඹන් භගේ ථහ අන් යන්නම්. 
ඔඵතුභහ ගඳොඩ්ඩවී ඉන්න.  

ඳසුකඹ හරගේ කවිසුම් වරහ, ඉඩම් රඵහ දීරහ නිහ 
ඉදියන්න කඹ ටයුත්තවී තිබුණහ. ඒ ටයුත්ත ම්ඵන්ධගඹන් 
කවිසුම්රට අදහශ තමුන්නහන්ගේරහ භට්ටවීවේලිගේ ඉදියන්න 
කඹ නිහ වහ ගේ. එන්. භහගභන් මිලිඹන 123වේත්, ඒ 
හගේභ තත් භහභකින් මිලිඹන 11වේත් ත්තහ. ගම් මුදල් ටි 
තමුන්නහන්ගේරහ අයගන කහිල්රහ වම්ඵන්ගතොට ප්රගේලගේ 
ඉන්න අඹට රුපිඹල් 10,000 ණගන් ගඵදහ දුන්නහ. භහ ශ  එහි 
සිඹලු ගතොයතුරු තිගඵනහ. භභ ඒ ගතොයතුරු වළන්හඩ් හර්තහට 
ඇතුශත් යන්න ඔඵතුභහට රඵහ ගදනහ. ඒ නිහ 
තමුන්නහන්ගේරහ- 

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ආඹතනඹ ගභොවීද? 
 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අභළතිතුභහ ගවො ගරහට දළන් රු බහට ආහ. රු 

ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහගේ ළඹ ශීර් විහදඹට න්නහ 

අසථහගේදී අභළතිතුභහ බහ ර්බඹට  ආහ. භභ කිඹපු නිහ 
තභයි අභළතිතුභහ ආගේ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභළතිතුභහ. 
 

ගු රනිල් විරමසිවශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 

ප්රතිඳත්ති ශළ ආර්ිකක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங் - தற அகச்சயம் வசற 

தரள்கள் ற்யம் ததரயபரர அயல்ள் அகச்சயம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
භභ ගම් රු බහගේ නළති වුණහට හභයගේ සිට ගභොවීද 

න්ගන් කිඹරහ අවගනයි ඉන්ගන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භභ රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහට අභළතිතුභහ 

ගනළල්රහ දුන්නහ ගන්? ගොඳභණ තුටු න්න ඕනෆද? භභ 
අභළතිතුභහ ඔඵතුභහට ගනළල්රහ දුන්නහ ගන්? 

 

ගු රනිල් විරමසිවශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றசறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි වළභ ගරහගේභ 
ඳහර්ලිගම්න්තුට රු යනහ. ඳහර්ලිගම්න්තුට ආඳහ තළන රඵහ 
දුන්ගන් ඔඵතුභන්රහගේ නහඹඹහ ව ෛභත්රීඳහර සිරිගේන 

භළතිතුභහ ජනහධිඳති වුණහට ඳසගේ කිඹරහ භත තඵහන්න.  

 

ගු ින්දික අනුුද්ධ මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்ற அதயத் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභන්රහ ගදගදනහ භන් ගරුගේ භභ.  
ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ශ්රිඹහනි විගේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ. ඔඵතුමිඹට විනහඩි 15වී 
තිගඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.02] 

 

ගු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றவஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ගම් අසථහ රඵහ දීභ 
ම්ඵන්ධගඹන් භභ ඔඵතුභහට විගලේගඹන්භ සතුතින්ත නහ.  

නිහඹවී කිඹන්ගන් ෆභ පුයළසිගඹවේභ තු මලි භහන 
අයිතිහසිභවී විධිඹටයි භහ දකින්ගන්; ඒ විධිඹටයි ළරකිඹ 
යුත්ගත්ත්.  නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ ම්ඵන්ධගඹන් 
අඳවීඳහතීත ඵරනහ නම්, අද ආ ඩු ඳවීගේ භන්ත්රීරුන්ගේ 

ගනදහට ඩහ උනන්දුවී තිගඵන ඵ ගඳගනනහ. ගම් ආ ඩුගේ 
අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ දගේ සිට භන්ත්රීරු ළඩි පිරිවී  බහ 
ළගබ් හිටිගේ නළවළ. අද ළඩි ායහවී බහ ළගබ් රැඳී ඉන්නහ. 
ඒ නිහ ගනදහට ඩහ උනන්දුවී අද ඇති ඵවී නම් අඳට 

ගඳගනනහ. ගොගවොභ වුණත්, භභ හිතන්ගන් ජිත් ගප්රේභදහ 
ඇභතිතුභහ ගම් භන්ත්රීරුන්ට ගල් ටිවීත් වදහන්න උදවු 
යරහ ඇති. ඒයි ගම් support එ එතුභහට ගදන්ගන්. නළත්නම් 

අනිවී අභහතයහාලර හය බහ අසථහරදී භන්ත්රීරු  ළඩි 
ගදගනවී රු බහගේ රැඳී සිටිගේ නළවළ; ථහ යන්න ගගනවී 
හිටිගේත් නළවළ; අවන්න ගගනවී හිටිගේත් නළවළ. ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඊට එවහ භභ ථහ යන්න ඹන්ගන් නළවළ. 

නළ ග නහිය ඳශහගත් අම්ඳහය දිසත්රිවීඹ නිගඹෝජනඹ යන 
භන්ත්රීරිඹ විධිඹට භහ ප්රථභගඹන්භ ගභඹ අසථහ ය 
න්නහ,  කියුඵහනු නහඹ ෆිගදල් ළසගෛෝ භළතිතුභහගේ අබහඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් භහගේත්, අගේ ඒහඵේධ විඳවීගේ නහඹතුභහ 

න දිගන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ගනුගනුත්, ඒ හගේභ ගම් 
යගට් ඳසන විධහඹ ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහ 
ගනුගනුත් ගලෝඹ  ප්රහල කිරීභට. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,   නිහ ඹම්කිසි  ායහවී 
වදරහ, රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ඹම්කිසි තුටවී රඵනහ. 

ඒ වළභ භනුසගඹවීභ රඵන ගදඹවී. වළඵළයි,  යටවී විධිඹට 

අගේ යගට් ඉදි කිරීම් වීගේෛඹ අද ගඵොගවොභ නහටුදහඹ 
තළනට ළටිරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ, දළළන්ත 
ාර්ධනඹවී ඳසුකඹ හරසීභහගේ අගේ යගට් සිේධ වුණු ඵ. 
විලහර  පිරිවී  ඉදි කිරීම් වීගේෛඹ තුශ ගේඹ ශහ; රැකිඹහ 

ශහ. නමුත් ඒ රැකිඹහන් අහිමිවීභ නිහ අද රවී ණනවී ව ඒ 
පිරි ගල්ර එදිගනදහ ජීගනෝඳහඹ යගන ඹන්න විධිඹවී 
නළති ඉන්නහ. ඒ හගේ හරඹ තභයි අද  අපි ගම් අඹ ළඹ 

විහදඹට න්ගන්. ඒ නිහ අඳට තුටු ගන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ ම්ඵන්ධගඹන් ථහ 
යේදී කියුතු හයණඹවී තිගඵනහ. ගම් ආ ඩු නිහ වදරහ 

ගදන්න ප්රතිඳහදන ගන් වුණහ කිඹන්ගන් ණඹ රඵහදීභ ළනයි. 
ගභොද, ළඩිපුය යන්ගන් ණඹ රඵහදීභයි. ඒ අනු ඹම්කිසි 
ඵළාවේවී ආහයගඹන් ක්රිඹහත්භ වීභවී තභයි ගම් සිේධ 

ගන්ගන්.  ගම් මුදල් නළත එතු ගනහ. ඔඵතුභන්රහට ගන් 
වුණු මුදරට ඩහ ණඹ ගදන්න පුළුන්. ගභොද, ණඹ ත්තහභ 
ඊශ  භහගේ ඉන් ඒ ණඹ එතු ගන්න ඳටන් න්නහ. ගම් 
ගවොයි. ගභගවභ ගවෝ අගේ යගට් සිඹලු ගදනහට නිහ රඵහ දිඹ 

යුතුයි. වළගභෝටභ නිම් ගදන්න ඵළරි ගයි. වළඵළයි, ගනොමිරගේ 
ගඹවී ගදොයවී වදරහ ගදන්න ඕනෆ අඹ ඉන්නහ. රු  
ඇභතිතුභහගේ නිහ යහඳිතිඹ ඹටගත් ඒ අඹ නිලසචිත වඳුනහ 

ළනීභවී යරහ නළවළ.  

තමුන්නහන්ගේ අම්ඳහය දිසත්රිවීගඹත් නිහ වළදුහ. නමුත් 
විගලේගඹන්භ වන් යන්නට ඕනෆ,  ඒ නිහ වළභ එවීභ 

රඵහ දීරහ තිගඵන්ගන් තමුන්නහන්ගේරහගේ ඳහවීෂිඹන්ට 
විතයවී ඵ. ඊශ ට රුපිඹල් 10,000 සිගභන්ති ව ඵඩු ටිවී 
දුන්නහ. ඒහ රළබුණු  සිඹලුගදනහභත් එවීත් ජහති ඳහවීෂිඹන්. 

ගම් යගට් ඹව ඳහරන ආ ඩුවී ගන් තිගඵන්ගන්, ගම් යගට් 
නහඹඹහ ෛභත්රීඳහර සිරිගේන ජනහධිඳතිතුභහගන් කිඹරහ හිතරහ 
භභත් ගල් ඳයහරු යන්න ඵළරි මිනිසුන්ගේ රළයිසතුවී  

රහ ඹළේහ. වළඵළයි, ඒ එවීගගනවේටත් සිගභන්ති 
රළබුග  නළවළ. නමුත් ඒ එවීගගනවීත් නුසුදුසු ගන්න ඵළවළ. 
භභ සිඹ ණනවී නම් ඇරිඹහ. 

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ. 
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ රළයිසතු භට එන්න. භභ 

ඔඵතුමිඹගේ ඉල්කරභ ඉටු යරහ ගදන්නම්. 
 

ගු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றவஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගවොභයි. 

විගලේගඹන්භ අපි කිඹන්නට ඕනෆ,  හයණගඹන් හයණඹ 

ඇවිල්රහ ඇභතිතුභහට කිඹන්න ගන්ගන් නළවළ; කිඹන්න ඵළවළ.  
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අම්ඳහගර්  District Manager විධිඹට ඉන්ගන් රාසරිඹ 

භවත්භඹහ. එතුභහ ගවො නිරධහරිගඹවී.  රු ඇභතිතුභනි, 
තභන්ගේ මිනිසුන්ට උදවු යන්න. ඒට භවී නළවළ. ටිවී 
යන්න. වළඵළයි, අනිවී මිනිසුන්ට ශ යුතු යුතුම් 
ම්පර්ණගඹන් ේඳහදු යන්න ඉඩ ගදන්න එඳහ. ඒ නිරධහරින්ට 

වරිඹට ළඩ යන්න ඉඩ ඩ රළබුගණොත් හධහයණ ගම් මිනිසුන් 
ටි ගතෝයහ න්නහ. නමුත් ඒ ඉඩ ඩ රළබුග  නළති ඵ 
විගලේගඹන් වන් යන්න ඕනෆ.  

ඊගේ ගඳගර්දහත් අපි රඳහහිනිගඹන්  දළවීහ, අයණහඹ නහඹ 
ඹහභට වසු වුණු අඹ කූඩහයම්ර ඉගන ෆ වනහ.  ඇත්තටභ 
ගම් ප්රලසනඹ ඉවීභනින් විඳිඹ යුතු ප්රලසනඹවී.  

ගම් ගනගොට දීර්ක හරඹවී තගරහ තිගඵනහ. ඒ 
මිනිසසුන්ට වහභ ගල් වදරහ දීගම් ම්භ  ගම් ආ ඩු 
බහයන්නට ඕනෆ. ඒ ම්භ ගම් ආ ඩු බහයත්ගත් නළවළ. භහ 

ගම් ේගේලගඹන් කිඹනහ ගනොගයි. රුණහයරහ ඒ ම්භ 
ඉවීභනින් ඉටු යන්නඹ කිඹරහ භහ ගෞයගඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහ ණඹ ළන ථහ 
යන්න ඕනෆ. විගලේගඹන් ගේයින් විසින් ගේ අර්ථ 

හධ අයමුදගල් - Employees' Provident Fund එගවී - ව 
ගේහ නියුවීතිඹන්ගේ බහය අයමුදගල් ඉතිරි යන මුදල් විගලේ 
ඒහඵේධ අයමුදරට එතු යන්න ගඹෝජනහවී රු මුදල් 

ඇභතිතුභහ ගම් අඹ ළඹ භන්න් ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. නිහ වහ 
ඉදිකිරීම් ඇභතියඹහ විධිඹට ඔඵතුභහ දන්නහ, ගේ අර්ථ 
හධ අයමුදගරන් අඩු ගඳොලිඹට ණඹ අයගන  මිනිසුන් ගල් 

වදනහඹ කිඹරහ. ඒ නළති කිරීභ වහ ගන තිගඵන තීතයණඹ 
ගම් අඹ ළඹ ගඹෝජනහගේ 366ළනි ගඹෝජනහ ඹටගත් වන් 
ගනහ. ඒ නිහ එභ ගඹෝජනහ ඉත් ශ යුතුයි. ඒහ මිනිසුන්ට 

තිගඵන අයිතිහසිම්. අපි ඵදු අඹ යනහ. තමුන්නහන්ගේරහ ගම් 
අඹ ළඹට ෆගවන්න ඵදු ප්රභහණඹවී ඇතුශත් යරහ තිගඵනහ. 
ඊට අභතය මුල් හරගේ ඉරහභ ඒ මිනිසුන්ට තිබුණු අයිතිඹවී 

තභයි ගම් අගවෝසි යන්න ඹන්ගන්. ඒ නිහ ගම්හ ළන විගලේ  
අධහනඹවී ගඹොමු යරහ, එභ ගඹෝජනහ ඉත් යන්න 
ටයුතු යනහ නම් ගවොයි. 

ඒ විතයවී ගනොගයි. අම්ඳහය ප්රගේලගේ තිගඵන ප්රලසන 

කිහිඳඹවේත් ඉදිරිඳත් යන්න අලයයි. ඇත්තටභ කිඹන්න 
නහටුයි. තමුන්නහන්ගේරහ වුරුත් දන්නහ, අම්ඳහය නයගේ 
තිබුණු ඵස නළතුම්  ගඳොශ ඩරහ දළන් අලුත් එවී වදනහඹ 

කිඹරහ. අවුරුදු 30ට, අවුරුදු 40ට ඩහ ඈත හරගේ සිට 
ල්ඔඹ ාර්ධන භ ඩරඹ ඹටගත් රැකිඹහරට ආපු මිනිසසු, ඒ 
හගේභ එ එ විධිඹට ඇවිල්රහ ඳදිාචි වුණු මිනිසසු අවුරුදු 

40ට ඩහ ඈත හරගේ ඉරහ අම්ඳහය නයගේ ගවොට ගල් 
වදහගන සිටිඹහ.  

අනය ඳදිාචිරුන් තභයි නීතයහනුකූර ගශේ. වළඵළයි දළන් 

ඵස නළතුම් ගඳොශ විලහර යරහ ඒ ගොඩනළන්ලි වදන ගරහගේ 
ඒ මිනිසුන්ට ගනත් තළනට ඹන්න කිඹරහ, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලගඹනුත් රුපිඹල් රවී 3 ණඹවී ගදන්න සදහනම් 
යරහ තිගඵනහ. හධහයණ න්දි මුදරවී ගදන්ගන් නළවළ. තිගඵන 

ගල් ගදොයල් අත වළයරහ තභයි ඔවුන් ඹන්ගන්. ඹම් ාර්ධන 
ටයුත්තවී යනහ නම්, ඒ වහ මිනිසුන් ඉත් යනහ නම්, 
ඒ ගනුගන් හධහයණ විල්ඳඹවී තිගඵන්නට ඕනෆ. ඉතින්, ඒ 

මිනිසුන්ගේ නිහ ම්ඵන්ධගඹන් හධහයණඹවී ඉටු යන්න 
අපි දිසත්රිවී ම්ඵන්ධීයණ මිටුගේදී ථහ ශහ; වළභ තළනටභ 
ථහ ශහ. නමුත් හධහයණඹවී ඉටුගරහ නළවළ. ඒ මිනිසුන්ට 

නම්පුය කිඹන ඈත භ ගශය සථහනඹවී ගදන්න තභයි 
ගඹෝජනහ යරහ තිගඵන්ගන්. එතළනට කහින් ඒ මිනිසුන්ගේ ජීන 

යටහ ගනඹන්න ඵළවළ, රු ඇභතිතුභනි. ගභොද, නයගේ 

ඉරහ ඵත් ඳළට් එ විවේණරහ, එගවභ නළත්නම් ගභොනහ ගවෝ 
ගඳොඩි ගදඹවී විවේණරහ ජීත් වුණු භනුසගඹවී භට කහින් 
වේඹුරු ගොටන්න දන්ගන් නළවළ; වේඹුරු යන්න දන්ගන් නළවළ.  

ඒ මිනිසුන්ට ලින් සිටිඹහ හගේභ ජීත් ගන්න පුළුන් 

විධිඹවී සය දිඹ යුතුයි. ඒ අඹට අහධහයණඹවී සිේධ ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ ගල්ලින් ඉත් ගන්න කිඹපු නිහ භළවීසි 
කිඹන භනුසගඹවී ගඵල්ගල් ළර දභහගන සිඹදිවි වහනි ය 

ත්තහ. නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ ඹටගත් ගවෝ ඒ අඹට 
හධහයණඹවී ඉටු යන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ආ ඩුගේ 
සිටින භළති ඇභතිරුන් නම් හිතනහ, "අපි හධහයණයි, අපි 

වරියි" කිඹරහ. නමුත් ඒ වරි නළවළ; ළයදියි. ඒ නිහයි ගම් 
ගඹෝජනහ යන්ගන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ දළන් කිඹන්න ඹන ප්රලසනඹ 

අගේ ආ ඩු හරගේත් තිබුණහ. 

 
ගු ඳළලිත රවමග බණ්ඩළර මශතළ (නිුනණතළ වවලර්ධන ශළ 

ලෘත්තීය ුනහුණු  රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரயே ங்வ தண்டர - றநன் அதறறயத்ற 

ற்யம் தரறல்தறற்சற  இரஜரங் அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
 
නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 

 
ගු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றவஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

තමුන්නහන්ගේ ගඳොඩ්ඩවී ඉන්න. භට ගම් ථහ යන්න ඉඩ 
ගදන්න. ඉඩම්රට ආහ යන ගේලඳහරනඥයින් ඇභතිරුන් 
විධිඹට ඳත් වුණහභ අහිා මිනිසසුන්ගේ ඉඩම්රට තභයි 

වන්ගන්. අගේ යජඹ හර ගේත් අම්ඳහය ගෝවිර ඉසයව ඳවුල් 
6වී සිටිඹහ.   

2005 වහ 2006 අවුරුදුරදීත් ඒ අඹගේ ඉඩම් නීතයනුකූර 

යන්න ළඩ ටයුතු ශත්, අගේ ආ ඩුගේත් හිටපු 
ඇභතිතුගභවී ඒ ඉඩම් ටි න්නභයි වළදුගේ. එතළන ඳර්චස 
40වීත් නළවළ. ඒ මිනිසුන්ට තභන්ගේ ගඹ වදහ න්න 
ගදන්ගනත් නළවළ; ගල් අලුත්ළඩිඹහ යන්න ගදන්ගන්ත් 

නළවළ; ගතමි ගතමී ඉන්ගන්. ඉඩභ නීතයනුකූර යන්න ඒ 
මිනිසුන්ගන් ඳහ ල්ලි අඹ යගන තිගඵනහ. එගවභ යරහ 
තිබිඹදීත් දළන් ගම් ආ ඩුගේ ඉන්න ඇභතිරුන්ටත් ඒ ඉඩභ 

න්න ඕනෆ ගරහ තිගඵනහ. අගේ ආ ඩු හර ගේත් ඒ 
මිනිසුන්ගේ අයිතිඹ රැරහ ගදන්න භහ ගඳොය ඵළදුහ. එහි 
ප්රතිපරඹවී වළටිඹට ඉඩභ ඳයහ න්න එ  නතය ය න්න එදහ 

භට පුළුන් වුණහ. වළඵළයි දළන් ගම් ආ ඩුගේ ඉන්න ඇභතිරුන් 
එවීත් ගම් හයණඹ ගනුගන් ගඳොය ඵදන්න සිේධ ගරහ 
තිගඵනහ.  

අම්ඳහය නයගේ ඉඩම් තිගඵනහ, ාර්ධනඹ යන්න. පුාචි 
මිනිගවවී, දුේඳත් මිනිගවවී ඉන්නහ නම් ඒ මිනිසුන්න්ගේ ගේ-
ගදොය ඩරහ ගවෝ ඒ ඉඩභ අල්රහ න්න තභයි ඵරන්ගන්. නිහ 
ම්ඵන්ධගඹන් ගභළනි අහධහයණම් සිේධ නහ. තභන්ට 

ඵරඹ වම්ඵ න ගොට මිනිසුන්ගේ දු දළගනන්ගන් නළති එයි 
දළන් සිේධ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගේලඳහරනඥඹහට දුේඳත් 
මිනිහගේ අභහරු දළගනන්ගන් නළත්නම් හධහයණඹ ඉටු 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගන්ගන් නළවළ. ඒයි අද අම්ඳහය ගෝවිර ඉසයව ඉඩගම් 
ඳදිාචිගරහ ඉන්න මිනිසුන්ට සිේධ ගරහ තිගඵන්ගන්. වළඵළයි 
එඹට අල්රපු ඉඩභ -අනිත් ගොට- ගේලඳහරනඥඹවේට ගදන්න 

තීතයණඹ ය තිගඵනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුමිඹට ත විනහඩි ගද හරඹවී තිගඵනහ. 

 
ගු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றவஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩි ගද-තුනවී 
ගදන්න. 

රු ඇභතිතුභනි, මිනිසුන්ට ගම් තයම් අහධහයණ ගන්න ඉඩ 
තිඹන්න එඳහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහගන් විගලේගඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

ගභතළන ගදගොල්ගරෝභ ඉන්නහ. වළඵළයි ගේලඳහරන ඵරඳෆභත් 

තිගඵනහ.  

ඒ විතයවී ගනොගයි. ත  ගඹෝජනහවී යන්න ඕනෆ. නිහ 
වදන එ යජඹ විලහර යුතුභවී. අගේ ආ ඩු හරගේත් එ 
එ ආඹතනලින් නිහ වළදුහ. ජහති නිහ ාර්ධන 

අධිහරිගඹන් නිහ වළදුහ. ඊට අභතය නහරි ාර්ධන 
අධිහරිඹ, ධීය අභහතයහාලඹ, භහජ ගේහ අභහතයහාලඹ වහ ශ්රී 
රාහ භිේධි අධිහරිඹ ඹටගත්ත් නිහ වළදුහ. ගභොන 

ආඹතනගඹන් නිහ වළදුත්, රු ඇභතිතුභනි, නිහ 
ගනුගන් ගදන ණඹ, ඒ වහ අඹ යන ගඳොලිඹ ඉතහ විලහරයි. 
මිනිසසු තභන්ගේ වළකිඹහ අනු ගඹවී ගදොයවී වදහ න්නහ. 
එභ නිහ විගලේ යහඳිතිඹවී විධිඹට ගවෝ අඩු ගඳොලිඹවී ඹටගත් 

නිහ ණඹ රඵහ දීභට ටයුතු ශ යුතු නහ. භහ එඹ 
ගඹෝජනහවී ලගඹන් ඉදිරිඳත් යනහ. එගවභ වුගණොත් ගම් 
යගට් නිහ ප්රලසනඹ ඉවීභනින් විහ න්නට පුළුන්භවී 

රළගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නිහරට න අලින්ගන් 
සිදුන වහනිඹත් ගභහිදී අභත යන්නට ඵළවළ. වහනි න නිහ 
ගනුගන් න්දි ගන්න නජීවී ායවීණ 
ගදඳහර්තගම්න්තුට ඹම්කිසි මුදරවී ගන් ය තිබුණහට, නි 

වදහන්න එභ ආධහයඹ න්න ගඵොගවෝ හරඹවී තනහ. 
එභනිහ ගම් ටයුත්ත ඉවීභන් යන්නට නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලඹ භළදිවත් ගන්න ඕනෆ. 

රු ඇභතිතුභනි, අද "දියින" ඳෛගේ ඳශ ගරහ තිබුණු 
ප්රිත්තිඹවී භහ ගනහහ. මුරසුගන් ඉන්න අගේ රු 

භන්ත්රීතුභහගේ ඳශහගත්, ළල්රහඹ ආනගේ සිේධිඹවී. 
අම්ඳහගයත් ගම් හගේ ප්රලසන නළතු ගනොගයි. අද ගම් ඳෛගේ 
ඳශගරහ තිබුණු නිහයි ගනහගේ. ඒ දරුහගේ ගඹ ළඩිරහ. 

දළන් ළරෆගන් එළිඹට ඇවිල්රහ ඉඩභවී ගවොඹහ ගන 
තිගඵනහ. ඉඩභ න්නත් රුපිඹල් රවී 3වී ඕනෆ ලු. ගේ වදහ 
න්නත් විධිඹවී නළවළයි ලු. ඒ දරුගෝ ඉගන න්නහ. ගම් 

සිේධිඹ රු ඇභතිතුභහගේ අධහනඹට ගඹොමු යමින්, 

2016.11.26 "දියින" ඳෛගේ එභ පුත් ඳත් හර්තහ භහ වභළගත* 
යනහ. එහි ගභගේ ඳශගරහ තිගඵනහ: 

"භහගම්... නළන්ගේ...  

අගේ ගදය අලි ළඩුහ 

අපිට ගඹවී වදහන්නයි; භල්ලිටයි භටයි ඉගන න්නයි උදේ යන්න 

පුාචි දිලුනිගන් ආඹහචනඹවී" 

ළල්රහගේ ගම්  පුාචි දිලිනිගේ ඉල්කරභ විතයවී ගනොගයි. 
අලින්ගන් යදය න වළභ ඳශහතභ ඉන්න,-  [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වරි,වරි. ඔගවොභ ඉන්න ගෝ. ඔච්චය අ ගෝනහ ළඩවී නළවළ. 

ඔඹ විසතය භට ගදන්න ගෝ. භභ  යරහ ගදන්නම්.  
 

ගු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றவஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

භභ රු ඇභතිතුභහට සතුතින්ත ගනහ.  රු ඇභතිතුභනි, 
ගම් එ හර්තහවී වළන්හඩ් හර්තහට. 

 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වළන්හඩ් හර්තහට ඕනෆ නළවළ ගන්. ළගඩ් ගන් ගගයන්න 

ඕනෆ. 
 

ගු ශ්රියළනි විමේවිරම මශත්මිකය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றவஜறக்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, ඇභතිතුභනි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඩී.වී. චහන භන්ත්රීතුභහ.  

ඊට ගඳය රු එඩ්ඩ් ගුණගේය භන්ත්රීතුභහ මරහනඹට 
ඳළමිගණනහ ඇති.  

 
අනතුුල ගු මේ. එේ. ආනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මූළවනමයන් 

ිලත් වුමයන්, ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு வஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனவ, ரண்தைறகு ட்ட் குவச 

அர்ள்  கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 

Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.18] 

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් පිළිඵ රුණු දවීන්න  අසථහ 
රළඇතභ පිළිඵ  භභ තුටු ගනහ. ඒ එවීභ භභ රු 

ඇභතිතුභහට  විගලේ  සතුතිඹවී යන්න ඕනෆ. ගභොද, එවීත් 
ජහති ඳවීගේ භන්ත්රීරු ගදගදගනවී භට  ගඳය ථහ යන්න 
හිටිඹත්, භභ ථහ යන  ඒහට උත්තය ගදන්න  එතුභන්රහ 
එළිගේ  තිඹරහ තිබුණ නිහ. භට රඵහ දීපු ඒ ටිනහභටත් භගේ 

සතුතිඹ ඳශ යනහ. 

ගරෝගේ ඕනෆභ යටවී දියුණු ගන්න නම්  ඒ යගට් ඉදිකිරීම් 
ඉසයවට එන්න ඕනෆ.  අද ගරෝගේ  සිාේපුරු, භළගල්සිඹහ, 
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[රු ශ්රිඹහනි විගේවික්රභ භවත්මිඹ] 

————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඇගභරිහ,  එාරන්තඹ ආදී ඕනෆභ යටවී දියුණුට ඳත් වුග ,  

ඒ යගට් ගගයන ඉදි කිරීම් එවීයි. යහඹ වදරහ, ගුන් 
ගතොටුඳශල්  වදරහ, භවහභහර්  දියුණු යරහ  ඒහත් එවී 
ඹටිතර ඳවසුම්  දියුණු ගශොත් තභයි ඕනෆභ යටවී ඉසයට  
එන්ගන්.   

අද  ඇගභරිහ එවීත් ජනඳදගේ ජනහධිඳති -ගරෝගේ 
ඵරතහ- ලගඹන් ගඩොනල්ඩ්   ට්රම්ේ  ඳත් ගනගොට එතුභහගේ 
ඳශමුන ථහගේදීභ කිේගේ, ඒ යට තුශ තදුයටත් භවහභහර් 
ාර්ධනඹ  ගන්න  ඕනෆඹ;  අලුතින් යහඹල් වළගදන්න 
ඕනෆඹ; ගුන් ගතොටුඳශල් වළගදන්න ඕනෆඹ;  විලහර  ඹටිතර 

ඳවසුම් ාර්ධනඹවී ගගයන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. වළඵළයි, 
අගේ නහඹගඹෝ ඳත්ගේදී, -අගේ ජනහධිඳතිතුභහ,  අගේ 
අභළතිතුභහ ඳත් ගේදී- ගභොනහද  කිේගේ? අභළතිතුභහ 

එතුභහගේ හභයගේ ඉගන අවගන ඇති ගම් ථහ.    
එතුභන්රහ ඳත් ගේදී කිේගේ, යහඹ ඕනෆ නළවළ; ගුන් 
ගතොටුඳශල් ඕනෆ නළවළ; ඒ එවී තිබුණහභ ඇති;  ඹටිතර 

ඳවසුම් දියුණු  ගන්න ඕනෆ නළවළ; ෆභ ටි දුන්නහභ ඇති  
කිඹන එයි. 

අපි දන්නහ, එදහ භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහගේ හරඹ ළන. 
රු ජිත්  ගප්රේභදහ භළතිතුභහත්, භහත් එභ දිසත්රිත්තඹ 
නිගඹෝජනඹ යන භන්ෛ  ීරු.  එතුභහත්, භහත් එභ 

දිසත්රිවීගේ ඉන්න නිහ භභ අගේ දිසත්රිවීගේ එදහ තිබුණු 
ාර්ධන  යහඳිති කිහිඳඹවී කිඹන්නම්. එදහ ජහතයන්තය යහඹවී 
වළදුහ. ජහතයන්තය ගුන් ගතොටුඳශවී වළදුහ.  ඒ හගේභ, 

ජහතයන්තය ක්රිට් ්රීඩහානඹවී වළදුහ. ඒ හගේ විලහර 
ාර්ධන යහඳිති එවී සිනභහ ම්භහනඹත් වළදුණහ;   
highways  වළදුණහ;  භවහභර් වළදුණහ. එළනි ාර්ධන යහඳිති 

යහියඹවී ක්රිඹහත්භ වුණහ. ගම් යිඳිතිත් එවී  වම්ඵන්ගතොට 
දිසත්රිවීගේ විතයවී ගනොගයි, යගට්භ හිටපු යහඳහරිඹන්ට 
විලහර  අසථහවී රළබුණහ. ඒ හගේභ constructions  

ආඹතනරට ිජු  ගභන්භ  ක්ර  රැකිඹහ විලහර ප්රභහණඹවී 
රළබුණහ.  

ම්රු ිත්තිඹ, ඉාජිගන්රු ිත්තිඹ ඹන විධ  ිත්තිරට 
අදහශ  රැකිඹහ දිගනන් දින ළඩි වුණහ.  භධයභ ඳරිභහණගේ,  භවහ 
ඳරිභහණගේ ආදී ලගඹන් සිඹලු යහඳහරි ආඹතනරට  ගවො 

ගතෝතළන්නවී  ඵට ගම් ාර්ධන යහඳිති ඳත් වුණහ.  වළඵළයි, 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, කිඹන්නත් දුයි, ගම් ආ ඩු 
ආපු දගේ ඉන්  දසින් ද ඒ යහඳිති නළති ගනහ.  ඒ 

ඉදිකිරීම් ටි දසින් දභ නත්නහ.  වම්ඵන්ගතොට ගුන් 
ගතොටුගඳොශ වදනගොට ඇහහ, "ගම් ගභොටද?" කිඹරහ. එගවභ 
අවරහ ඒ ගුන් ගතොටුගඳොශ වී ඵඩහවී ශහ. වළඵළයි, භභ රු 
නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහට කිඹනහ,  අගේ අඳනඹන භ 

තය යන, ඒ හගේභ අගේ යටත් එවී  ාචහය යහඳහයගේදී 
තය යන යටර තිගඵන එඹහර් ගඳෝට්  ායහ ළන විසතය.  

ඉන්දිඹහගේ ගුන් ගතොටුඳශල් 132වී තිගඵනහ. 
භහරදියිගන්  තිගඵනහ ඳවවී. පිලිපීනගේ තිගඵනහ 71වී.  
ඳහකිසතහනගේ තිගඵනහ 16වී.  ඉන්දුනීසිඹහගේ  තිගඵනහ  

205වී. ගන්ඳහරගේ  තිගඵනහ 122වී.  ඒ හගේභ ගරෝගේ 
ගරොවේභ ඵරත් යට න ඇගභරිහගේ ගුන් ගතොටුඳශල් 
19,700වී තිගඵනහ. 

වළඵළයි, ඒ යටල් තදුයටත් ඒහ ළඩි දියුණු යමින් න 
ගුන් ඳථ වදන එ තභයි යන්ගන්.  වළඵළයි, ගම් යජඹ 
ගභොවීද ගශේ?  භත්තර  ගුන් ගතොටුඳශ වී ඵඩහවී  ශහ.  
රු අභහතයතුභනි,  ඔඵතුභහ  නිහ අභහතයයඹහ හගේභ 
වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීයගඹවී. 

ඔඵතුභහත් වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගඹන් භනහඳ අයගන තභයි  

ඳහර්ලිගම්න්තුට ආගේ. වළඵළයි, වම්ඵන්ගතොට, භත්තර ගුන් 
ගතොටුඳශ වේදී   ඔඵතුභහ  එ චනඹවී ථහ ශහද කිඹරහ  භහ 
අවන්න ළභතියි. ඒ ළන එ චනඹවීත් ඔඵතුභහ ථහ ගශේ 
නළවළ.  

 සරිඹළ  ජහතයන්තය ක්රිට් ්රීඩහානඹ වදරහ  තිගඵනහ. 
ICC  එගන් කිඹනහ  ඒ විියසට ්රීඩහානඹවී  කිඹරහ.  භහ 
ශ  ඒ රුණු තිගඵනහ. 2012 ර්ගේ  සිඹලු ජහතයන්තය ්රීඩහ 
ඒ ්රීඩහානගේ තභයි ඳළළත්වගේ. 2014න් ඳසගේ  අද ගනතුරු  
ජහතයන්තය  match  එවීත්  ඒ ්රීඩහානඹට  ගදන්න ටයුතු  

යන්ගන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] අභහතයතුභනි, යගට් ාර්ධනඹවී 
ළන දන්ගන් නළති,  යගට් අනහතඹවී ළන  දන්ගන් නළති  ගම් 
හගේ භන්ත්රීරු  තිඹහගනද ඔඵතුභන්රහ යට වදන්න ඹන්ගන්? 

එගවභ පුළුන්ද යට වදන්න? ගම් ගොල්රන්ට  කිසිභ අදවවී 
නළවළ යට වදන එ ළන. එතුභන්රහ දන්ගන් ගභොනහද? 
එතුභන්රහ දන්ගන් ගඵොරුට ෆවන්නයි   මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. 2015, 2016දී  ජහතයන්තය  match  එවීත් ගම් 
්රීඩහානඹට ගදන්ගන් නළති එ ළන රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ 
ථහ ශහද? ඔඵතුභහත් වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹ නිගඹෝජනඹ 

යන භන්ත්රීයගඹවී. වළඵළයි,   ඔඵතුභහ ඒ ළන ථහ ගශේ 
නළවළ.    

සිනභහ ම්භහනඹවී ඉදි වුණහ, වම්ඵන්ගතොට. ඒ  සිනභහ 
ම්භහනගේ ඉන්දිඹහගන් ඇවිල්රහත් films වදනහ.  ''Bombay 
Velvet"  film    එ වළගදන්ගන් ඒ සිනභහ ම්භහනගේ.  විලහර 

ාර්ධනඹවී එවී ඒ ම්භහනඹ ඉසයවට ඹනහ. වළඵළයි, අද 
ගේදී  ඒ සිනභහ ම්භහනගේ   maintenance  ටිත්  යන්ගන් 
නළවළ. අද ඒ ගොඩනළන්ලි යහ ළ ටීගන ඹනහ,  ඳහවිච්චිඹට 

න්ගන් නළති. ගභොවීද ඒට ගවේතු? ඒ  භහින්ද යහජඳවී 
වළදුගේ. ඒ නිහ තභයි ඔඵතුභන්රහ  ඒ ළන ඵරන්ගන් නළත්ගත්?    
ඒහ   maintain  යන්ගන් නළති එ ගවේතුයි තිගඵන්ගන්.  

ඒහටේ මුරට භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහගේ  නභ   තිගඵන නිහ 
ඔඵතුභන්රහ බඹයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉදිකිරීම් වීගේෛඹ  ඩහගන 
ළටිරහයි තිබුග . එදහ යුේධඹ ඉය ගරහ, හභඹ ඇති ගරහ, 
ඉතහභ  ගේත් ාර්ධනඹවී ඉදිකිරීම් ඳළත්ගතන් සිේධ වුණහ. 

එදහ සිඹඹට 5වී තිබුණු ඉදිකිරීම් වීගේෛගේ ාර්ධනඹ  සිඹඹට 
21.6 දවීහ  ළඩි ය න්න ඳසු කඹ ආ ඩුට පුළුන්භවී 
රළබුණහ. 2013 ගනගොට සිඹඹට 5වී තිබුණු ඉදිකිරීම්ර 

ාර්ධනඹ සිඹඹට 21.6 දවීහ ළඩි යන්න පුළුන්භවී 
රළබුණහ. වළඵළයි, කිඹන්න දුයි, 2015 ර්ඹ  ගනගොට එඹ 
ඩහ ගන ළගටනහ, සිඹඹට 5.7ට. ඒ හගේභ, ඉදිකිරීම් 
අාලගඹන් දශ ගේශීඹ ආදහඹභට විලහර දහඹත්ඹවී දවීනහ.  

ඒ දහඹත්ඹ සිඹඹට 8.7 දවීහ  ළඩි ය න්න ලින් 
ආ ඩුට පුළුන් වුණහ.  නමුත් කිඹන්න දුයි, අද ගේදී එඹ 
සිඹඹට 6.8ට ඩහ ළ ටී තිගඵනහ.  

ගම් ආ ඩු හිතහගන ඉන්ගන් ඵදු වරහ තභයි යට 
ගනිඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඵදු ළහගොත් විතයයි යට ගනිඹන්න 

පුන් කිඹරහ හිතනහ.  එදහ භහින්ද යහජඳවී භළතිතුභහගේ 
හරගේ  විභල් වීයාල භළතිතුභහ ගම් අභහතහාලඹ බහය ඉන්න 
ගොට, ශ්රී රාහ  යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහගේ  ආදහඹම් හර්තහ  

භභ 2011 සිට භහ ඔඵතුභන්රහට කිඹන්න ළභළතියි. 

2011 ර්ගේ ඉාජිගන්රු ාසථහගේ ආදහඹභ  බිලිඹන 5.4යි.   
ශුේධ  රහබඹ මිලිඹන 52යි. 2012 ගේදී රහබඹ  බිලිඹන 7.9ට  
ළඩි ගනහ. ශුේධ රහබඹ මිලිඹන 225යි. 2013 ගනගොට   
ආදහඹභ බිලිඹන 7.9ට ළඩි ගනහ. 2014  දී  බිලිඹන 7.4යි.  
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වළඵළයි,  2015 ගනගොට ඒ ඉයයි.  2015 ගනගොට 
බිලිඹන 7.4වී තිබුණු ආදහඹභ බිලිඹන  3.1 දවීහ අඩු ගනහ.  

ඒ හගේභ ඳහඩු විතයවී මිලිඹන 604වී ගනහ. එභ 

ාසථහ රළූ  ඳහඩු මිලිඹන 604වී. භට තිගඵන ගරොවේභ ප්රලසනඹ 
තභයි බිලිඹන ණන් රහබ රළූ ආඹතනඹ ගම් තයම් ඉවීභනට 
මිලිඹන 604 ඳහඩුවී රළබුගේ ගොගවොභද කිඹන එ. රු 

ඇභතිතුභනි, එභ ආඹතනඹ මිලිඹන 604 ඳහඩුවී දවීහ ගන 
ඹන්න ඔඵතුභහ ගොඳභණ හර්ඹවී යන්න ඇතිද කිඹහ අඳට 
හිතහ න්න පුළුන්. ඒගවී ඳහඩු සිඹඹට ඍණ 19වී.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ගද හරඹවී 
තිගඵනහ. 

 

ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට  තිගඵන්ගන් ඉතහභ වේඩහ 
ගේරහවී නිහ භභ ළඩිපුය ථහ යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගන්ගන් නළවළ.  නිහ ළන ථහ යනගොට,  2015 ජනහරි 

08 ළනි දහ ඔඵතුභන්රහ ඵරඹට ඳත් ගේදී  දින සිඹගඹන් නිහ 
50,000වී වදනහ කිඹහ දීපු ගඳොගයොන්දු ළන භභ ථහ යන්න 
ඹන්ගන් නළවළ. ගභොද, අද ගනගොට දින 600ට ළඩිඹ ත 

ගරහ තිබුණත් ගම් නතුරු ඒ නිහ 50,000 වදහ න්න ඵළරි 
ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ අද නවිට කිඹනහ, ගල් රවී 
දවඹවී වදනහ කිඹහ. වළඵළයි, ත වුණු අවුරුදු ගද තුශ නිහ 
50,000 ළඩ පිළිගශත් ක්රිඹහත්භ ය න්න ඵළරි සිටින 

ඇභතිතුභන්රහ තභයි ගම් විධිඹට ඕනෆ තයම් පුයහයම් 
ගදොඩන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ගනගොට අගේ 

දිසත්රිවීඹ තුශ සිදුන ගේලඳහරන ඳළි ළනීම්  දිගනන් දින ළඩි 
ගරහ තිගඵන ඵත් අපි කිඹන්නට ඕනෆ. භත්තර ගුන් 
ගතොටුගඳොගශේ ගේඹ ශ ළලුම්  ප්රිඹාය ගවෝදයඹහ අද නවිට 

එළිඹට දභරහ. ගවේතු ගභොවීද? අභළතිතුභහ ඇතුළු ඇභතිරුන් 
 ඩහඹභට Facebook එගන් අඳවහ ශහඹ කිඹරහ. ඔන්න, 
ඕයි අද තිගඵන තත්ත්ඹ. ඒ හගේභ අද Salt Corporation 

එගවී බහඳති ලගඹන් Ayub Khan භළතිතුභහ -ඳශහත් බහට 
එවීත් ජහති ඳවීගඹන් ඉදිරිඳත් වුණු, නය බහගේ හිටපු 
විඳවී නහඹතුභහ- ඳත් ය තිගඵනහ. එතුභහ ඳත් වුණු දගේ 

ඉරහ ම්රුන් වඹ ගදගනවේ එළිඹට දළම්භහ, ගඵොරු ගචෝදනහ 
එල්ර යරහ. ඒට එ ගවේතුයි තිගඵන්ගන්. එභ ම්රුන් ශ්රී 
රාහ නිදවස ඳහවීෂිඹන් වීභයි එඹට ගවේතු. ඒ ගවේතුට ගඵොරු 
ගචෝදනහ ඉදිරිඳත් යනහ. ගම් වළභ ගනහටභ එල්ර යන 

ගචෝදනහ තභයි, එතුභහට වේණුවරුඳගඹන් ඵළණ ළදුණහඹ කිඹන 
එ. වරිභ ගරගවසියි. එතුභහට ඵළණ ළදුණහ කිඹහ තභයි, එළිඹට 
දභන්ගන්. ඒ හගේ ගඵොරු ගචෝදනහ එල්ර යරහ තභයි ඔවුන් 

එළිඹට දභහ තිගඵන්ගන්.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගේ නිගඹෝජය 
ඇභතිතුභහත් ශ්රී රාහ නිදවස ඳවීගේ ගගනවී. රු නිගඹෝජය 
ඇභතිතුභනි, අඩුභ ණගන් ඔඵතුභහ ගවෝ ගම් ළන ථහ යන්න. 
අගේ ඳවීගේ ගවෝදයඹන් තභයි එගේ එළිඹට දභන්ගන්. අද 

ඔඵතුභහ එතුභහගේ ගුණ ර්ණනහ ශහට, ගභතුභහ තභයි අගේ 
ඳවීගේ ඔවීගෝභ අඹ එළිඹට දභන්ගන්. ඒ හගේභ අහන 
ලගඹන් ගඹෝජනහවී යරහ භගේ ථහ අහන යන්න භභ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. භභ අහන ලගඹන් රු 

ඇභතිතුභහගන් අවන්න ළභළතියි - 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහගේ  ගරහ අන්.  

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரண) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹවී රඵහ 

ගදන්න.  

රු ඇභතිතුභනි, එදහ නම් ඔඵතුභහ රැකිඹහ ගදනගොට, එභ 
පුේරඹන්ගේ උ-මිටි ඵ ඵරරහ තභයි රැකිඹහ දුන්ගන්. උ 

අඹට security  රැකිඹහ ගදනගොට, මිටි අඹට ම්රු රැකිඹහ  
දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] වළඵළයි,  ඔඵතුභහ ගල් රඵහ ගදනගොට 
ඒහ රඵහ  ගදන්ගන් ගොගවොභද? උ අඹට තට්ටු නිහ රඵහ 

ගදනහද? [ඵහධහ කිරීම්] මිටි අඹට ඳළල්ඳත් ගදනහද? සුදු අඹට 
සුගෝඳගබෝගී නිහ ගදනහද? ගොගවොභද, ඔඵතුභහ ගදන්න 
ඹන්ගන්? ඒත් ඳළවළදිලි යන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත තත්ත්ඳය තිවවී රඵහ 
ගදන්න. අහන ලගඹන්  භභ ත එ ගඹෝජනහවී යන්න 
ළභළතියි. අගේ ජනභහධයගේදී ගවෝදයඹන් අතය ගොඩහවී ඈත 
ඳශහත්ලින්  ගොශමට ඇවිත් සිටින අඹ ඉන්නහ.  ඔවුන් 

රුපිඹල් 10,000, 15,000 ළටුඳට ඇවිල්රහ ඉන්ගන්. ඒ 
ගොල්රන් නළතිරහ ඉන්ගන් ඳන්ල්ර. එගවභ නළත්නම් ඉතහභ 
දුසය, ගඳොඩි ගඵෝඩිාර නළතිරහ තභයි ජීවිතඹ ත යන්ගන්. 

ඒ නිහ ඒ ගොල්රන්ටත් නිහ යහඳිතිඹවී ගඹෝජනහ යන්නඹ 
කිඹහ රු ඇභතිතුභහගන් ඉල්රහ සිටිමින් භගේ ථහ අන් 
යනහ. සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශ ට, රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ. 
 

 
[අ.බහ. 5.31] 

 
ගු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ (මශළමළර්ග රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததவர - தடுஞ்சரகனள் 

இரஜரங்  அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අද දින  අඹ ළඹ හය බහ 
අසථහගේ ගභභ විහදඹට ම්ඵන්ධ ගරහ ඉන්නගොට භට 

ටිවී පුදුභ හිතුණහ. ගභොද,  රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ගම් 
ආ ඩුගේ සිටින අපි යන ඉල්කරම්රට ඩහ “වීණි නඩ්ල්ස” 
හගේ වීණගඹන් ඒහඵේධ විඳවීගේ භන්ත්රීරුන්ගේ 

ඉල්කරම්රට ප්රතිචහය දළවීව විධිඹ ළන. ඒහඵේධ විඳවීගේ රු 
ශ්රිඹහනි විගේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ ඉල්කරභවී ශහ. ඒ ගේරහගේභ එභ 
ඉල්කරභට අනු ගල් ගදවී ගදන්නම් කිේහ. ත 
භන්ත්රීයඹවේ ඉල්කරභවී ශහ.  ඒ අනු  එම් නි රඵහ දීභට 

ටයුතු යන්නම් කිේහ.  

අපි ම්මුතිහදී ආ ඩුගේ සිටින අඹ වුණත්, අඳට එතුභහ ඒ 
විධිගේ ප්රතිචහයඹවී දළවීවගේ නළවළ. ඒ නිහ භට හිතුණහ, 

ඒහඵේධ විඳවීගේ භන්ත්රීරුන් ගභොන ගභොන විධිඹට විගේචන 

1461 1462 

[රු ඩී. වී. චහන  භවතහ] 
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ශත්, ඒ අඹ රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහගේ ළඩ පිළිගශත් 

එවී එට ඉන්න නිහගදෝ ගොගවේද, ඒ අඹට විගලේ ළරකිලි 
දළවීවහ කිඹහ. ඒ ළරකිල්රභ දළවීවහ, රු අභළතිතුභහත්. අගේ 
ඉන්දි භන්ත්රීතුභහ එ ඉල්කරභයි ගශේ, අභළතිතුභහ බහට 
ආහ. ඒ නිහ රු අභළතිතුභහ ව රු ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ 

-එක්සේ ජාතික පක්ෂතේ නායකයා සහ නිතයෝජය නායකයා- 
කිඹන ගදගදනහභ අපිට ඩහ ඒහඵේධ විඳවීගේ භන්ත්රීරුන්ට 
විගලේ අනුග්රවඹවී දවීන ඵ අද ප්රහගඹෝක ගම් රු බහගේදී 

ඔේපු ශහඹ කිඹන හයණඹ භට කිඹන්න සිදු ගනහ.  

භවයවිට ඒට ගවේතු,  හිටපු අභහතය විභල් වීයාල 
භළතිතුභහගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් හිටපු බහඳතිරුන් 
ගදගදගනවේභ අද ගම් රු බහගේ භන්ත්රීරුන් ලගඹන් සිටින 
නිහද දන්ගන් නළවළ. විභල් වීයාල භළතිතුභහගේ අභහතයහාලඹ 

ඹටගත් තිබුණු යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහගේ හිටපු බහඳතිතුභහ 
තභයි, රු (භවහචහර්ඹ)ආශු භහයසිාව භළතිතුභහ.  එතුභහ එවීත් 
ජහති ඳවීගේ ජහති රළයිසතුගන් ඳළමිණි භන්ත්රීයගඹවී.  

නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ හිටපු බහඳතිතුභහ තභයි, 
ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ. ඒ නිහද දන්ගන් නළවළ, ජිත් 

ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ඒ විධිඹට ඒහඵේධ විඳවීගේ 
භන්ත්රීතුභන්රහට ළරවේගේ. ඒ ළරම්භ පිළිඵ ඔඵතුභහ භ  
භභ උයණ ගන්ගන් නළවළ.  එගවභ උයණ ගන්ගන් නළත්ගත්, ඒ 

අඹ ඒහඵේධ විඳවීගේ හිටිඹත්, ඒ අඹත් ශ්රි රාහ නිදවස 
ඳවීගේ අඹ නිහ රු ඇභතිතුභනි. නමුත්, ඒ අඹට ළඩිගඹන් 
රනහ හගේභ අඳටත් රන්න කිඹරහ තභයි අපි 

ඉල්රන්ගන්.  

අගේ අලුත් භන්ත්රීතුභහ - චහන භන්ත්රීතුභහ- අද ථහ යන 
ල් භභ එතුභහට ගඵොගවොභ රු ශහ. එතුභහ අද ථහ ගශේ මීට 
ගඳය ථහ ශහ හගේ ගනොගයි. මීට ගඳය එතුභහ ථහ ශ ෆභ 
අසථහභ හගේ ගඵොගවොභ  ගවොඳින් අධයඹනඹ යරහ ථහ 

ශහ හගේ  භට ගත්රුණහ.  ඒහඵේධ විඳවීගේ තභන්ගේ ගට් 
ඉන්න භවය අඹගේ ආශ්රඹ නිහද දන්ගන් නළවළ, අද එතුභහගේ 
ථහ ටිවී ''භඩ'' ඳළත්තට කඹහ හගේ ගත්රුණහ. චහන 

භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට එ හයණඹයි භතවී යන්ගන්. 
Airport එ ළන ඔඵතුභහ කිඹපු හයණඹ භතවී යන්න ඕනෆ 
නළවළ. ගභොද,  එවීත් ජහති ඳවීඹත් ගඳය ආ ඩු හරගේ දී 

airport එ අලයතහඹ ළන කිඹරහ ළල්රහඹ ඳළත්ගත් 
මුල්රවේත් තිබ්ඵහ. ඒ නිහ ත airport එවී ඕනෆ;  ත 
යහඹවේත් ඕනෆ.  ඒ ළන ආ ඩු ඳවීගේ සිටින ගොටත්, 

විඳවීගේ සිටින ගොටත් වුරු ගභොන විධිඹට කිේත්, ඒ ගද  
ඉතහභ ගවො ළඩ ගදවී.  

වළඵළයි, සරිඹ ළ ක්රිට් ්රීඩහාණඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ගම් 
රු බහට එන්න ගඳය ගභහි ථහ ය තිගඵනහ.  ඔඹ ඳළත්ගත් 
ඉන්නහ,  ගවහන් ගේභසිාව, අගේ අනහත උස අධයහඳන 

ඇභතිතුභහ.  එතුභහ  ගම් හයණඹ දන්නහ.  සරිඹළ ක්රිට් 
්රීඩහානඹ පිළිඵ ජිත් ගප්රේභදහ භවත්භඹහ ඒ හරගේ  ගම් 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ප්රලසන අවපු වළභ ගේරහභ, චභල් යහජඳවී 
හිටපු ථහනහඹතුභහ,  භහින්දහනන්ද අලුත්භගේ හිටපු ්රීඩහ 

ඇභතිතුභහගන් ඇහහ, ''ඔයිට ඩහ ගදඹවී එහි  යන්නභ 
නළේද?'' කිඹරහ. අද ඔඵතුභහ ඒ ්රීඩහානඹ වළදීභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ගවො කිේහට, චභල් යහජඳවී හිටපු ථහනහඹතුභහ ගම් 

ථහනහඹ පුටුගේ ඉගන  එභ ජහතයන්තය ක්රිට් ්රීඩහානඹ 
වළදීභ ම්ඵන්ධගඹන් දිකන් දිටභ ගම් බහගේදී විගයෝධඹ 
දළවීවුහ.  ඔඵතුභහ ව හිටපු ථහනහඹතුභහ අතය ඒ පිළිඵ 

භත ගදවී තිගඵනහද  කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. යහඹ ව 
airport එ වළදීභ ළන භත ගදවී නළවළ. නමුත් එභ හයණඹ භහ 
ඔඵතුභහට කිේගේ,  සරිඹළ ජහතයන්තය ක්රිට් ්රීඩහානඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් හිටපු ථහනහඹතුභහගේ තිබුග  ගනත් 

භතඹවීඹ කිඹන එ පිළිඵ  වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ නළඟී 
එන ගේලඳහරනඥඹවේ වළටිඹට ඔඵතුභහ  දළනුත් යන්නයි.   

රු ජිත් ගප්රේභදහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉතහභ දවී ගර 
භහධයර හයණහ ටයුතු වසුරුමින්, ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහාලගේත් ඹම් ගනට; විේරවීඹ ගනට මුරපුයන 

ඵ ගඳගනන්නට තිගඵනහ. එගවත්  "වම්ඵන්ගතොට 
දිසත්රිවීඹට ළඩිගඹන් ළඩ යරහ, අගනවී දිසත්රිවීරට 
අඩුගන් ළඩ කිරීභ'' කිඹන හයණඹ නහථ ගන්න ගනොදී 
ටයුතු ගශොත් ඩහ ගවො ගේවි. ගභොද, ඔඹ විධිඹටභ තභයි 

අපි හිටපු න්ධහන ආ ඩුත් වම්ඵන්ගතොටට ළඩිගඹන් ඳහයල් 
වදන්න කහිල්රහ අහනගේ අගේ න්ධහනගේ ආ ඩු ඳයහජඹට 
ඳත් වුග .  ඔඵතුභහගේ ළඩ පිළිගශ තුශ අඳට ගඳගනනහ ඹම්  

ඹම් ආහයගේ විේරවීඹ; හධනීඹ ගනසම් තිගඵන ඵ. ඒ 
ගනසම් තුළින් ළඩි වළන්ගදන් වම්ඵන්ගතොටට විතයවී 
ගඵදන්න ඹන්ගන් නළති, එඹ ෆභ ඳශහතටභ හධහයණ න 

විධිඹට ගඵදීභට ඔඵතුභහ ටයුතු ගශොත් ගවොයි කිඹරහ භහ 
හිතනහ. එගවභ ගශොත්, මීට ගඳය අගේ ආ ඩු හරගේ එභ 
දිසත්රිවීගේ ාර්ධන ළඩ යරහ ඳයහජඹ වුණහ කිඹන භතඹට 

ඩහ ගනස භතඹවී ඔඵතුභහට ඇති යන්න පුළුන් ගයි.   

රු ඇභතිතුභනි, ගම් අසථහගේදී භභ ඔඵතුභහට විගලේ 
සතුතිඹවී යන්නට ඕනෆ. ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගේ  භභත්  
යහජය ඇභතියඹහ වළටිඹට  භහඹ ඳභණ හරඹවී ටයුතු ය 
තිගඵනහ. අගේ ඳශහගත් වේඩහ ගත් තු හිමිඹන් අවුරුදු ණනවී 

තිසගේ ශ ඉල්කරභවී අනු ඔවුන්ගේ ගත් භඩු වදහ ගදන්න භභ 
අගේ ආ ඩු හරගේ ගන් ය ගන තිබුණු තවඩු ටි විභල් 
වීයාල හිටපු ඇභතිතුභහ භටත් ගනොකිඹහ ගවොගයන් 

ත්රිවේණහභරඹට අයගන ඹන එ භභ ඵරවත්හයගඹන් නත්හ 
තිබුණහ.  ඔඵතුභහ ඇභතියඹහ වළටිඹට ඳත් ගරහ අගේ ඳශහගත් 
වේඩහ ගත් තු හිමිඹන්ගේ අවුරුදු ණන ඉල්කරභට භහඹවී 

ඇතුශත වනඹවී රඵහදීරහ, වේඩහ ගත් තු හිමිඹන්ට එභ තවඩු 
ටි රඵහදීභට  අය දීභ පිළිඵ අගේ දිසත්රිවීගේභ වේඩහ ගත් 
තු හිමිඹන් ගනුගන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගන්නට ඕනෆ. 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ හගේභ නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ 
ඹටගත් තිගඵන නිහර ඳදිාචිරුන්ට වනදහීම මිරට එභ 

නිහ මිරදී ළනීගම් ක්රභගේදඹවී මීට ගඳය වදරහ තිබුණහ.  එභ 
ක්රභගේදඹ ඒ අඹට අහධහයණඹවී න විධිඹට ගනසභට රවී 
ගනහඹ කිඹරහ අඳට ආයාචිඹවී තිගඵනහ. ඔඵතුභහ භළදිවත් 

ගරහ  වනදහීම මිරට එභ නිහ මිරදී ළනීගම් ක්රභගේදඹ 
නළත ඒ අඹට  රඵහ  ගදන්න කිඹරහ භහ ඉල්කරභවී යනහ. එභ 
නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ නිහර ඳදිාචි ගරහ ඉන්න 
උදවිඹ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේත් ඉන්නහ. එභ නිහ  ඒ අඹටත් 

වනඹවී රඵහ ගදන්නඹ කිඹන ඉල්කරභ භහ යන්නට ළභළතියි. 

රු ඇභතිතුභනි, විවිධ වීගේෛ ඉරවී ය ගන ගම් නිහ 
ළඩ පිළිගශ පිළිඵ ඔඵතුභහ ටයුතු යන ඵ අඳට 
ගඳගනනහ. භභ විගේල  රැකිඹහ ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ  
හරගේ, විගදසත සිටින ආදයණීඹ ගවෝදය ගවෝදරිඹන් 

ගනුගන් භිේධි අභහතයහාලඹත් භ  එට එතු ගරහ 
''යටවිරු පිඹ'' නමින් නිහ ගඹෝජනහ ක්රභඹවී ඇති ශහ.  

ඒ නිහ ගඹෝජනහ ක්රභඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ගම් 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී රින් ය ප්රලසන ශහ. ඔඵතුභහ අගේ 

උඳගේල හය බහට ඇවිල්රහත් ඒ පිළිඵ ගඵොගවොභ 
ගවො දහඹත්ඹවී රඵහ දුන්නහ. රු ඇභතිතුභනි, ගඵොගවෝ 
උදවිඹ පිට යට ඹන්ගන් අලුගතන් ගවො ගඹවී වදහ න්නයි; 
එගවභ නළත්නම් තභන්ගේ දරුහට ගවො අධයහඳනඹවී රඵහ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගදන්නයි. නමුත් භවය ගරහට ඒ අඹට නිවී වදහ න්න 
ගන්ගන් නළවළ, රළගඵන මුදර වරිවළටි ශභනහයණඹ ය 
ගනොළනීභ නිහ. ඒ නිහ ඔවුන්ගේ ඒ සිහිනඹ ළඵෆ ය න්න -

අලුගතන් නිවී වදහ  න්න- ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ භළදිවත් 
ගරහ මුර පුයන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹත්, රන්ත 
අරකඹන්න වහ ඳහාකර චම්පි යණ ඇභතිතුභන්රහගේ 
අභහතයහාලඹත් එතු ගරහ භධයභ ඳහන්තියින්ට නිහ රඵහ 

දීගම් ළඩ පිළිගශවී ගම් න විට ක්රිඹහත්භ යනහ. භධයභ 
ඳහන්තියින්ට නිහ රඵහ දීගම් ඒ ළඩ  පිළිගශ ළන කිඹන 
ගොට භට භතවී ගනහ, අපි ගේලඳහරනඹට ආපු හරගේ 

භවය ප්රගේලර ියයයින් අල්රහ ගන හිටපු "ගොශමට කිරි-
භට ළකිරි" කිඹන ගඵෝඩ් රෆල්ර. එළනි තට්ටු නිහ ගඹෝජනහ 
ක්රභ ඵදුල්ර දිසත්රිවීඹ හගේ ඈත එපිට දිසත්රිවීරටත් රැගන 

ඹන්න දළන් ගවොභ හරඹ ඇවිල්රහ තිගඵනහ. ගම් යගට් ෆභ 
ඳශහතභ හගේ විලහර ඉඩම් ප්රලසනඹවී තිගඵනහ. සීමිත ඉඩම් 
ප්රභහණඹ අලුගතන් නිහ ඉදියන විට ඒ නිහ වදන්න 

ගන්ගන් තට්ටු ක්රභඹට තභයි. ඒ හගේ භධයභ ඳහන්ති නිහ 
ගඹෝජනහ ක්රභඹවී 2017 ගර්දී ඵදුල්ර දිසත්රිවීගේ අඳටත් රඵහ 
ගදන්න. වහලිඇර භළතියණ ගොට්ාහඹ කිඹන්ගන් ඵදුල්ර 

නයඹට ආන්නභ භළතියණ ගොට්ාහඹ. ඵදුල්ර නයඹ තුශ 
දළන් ප්රහයණඹ ගන්න ඉඩ නළවළ. ඒ නිහ වහලිඇර භළතියණ 
ගොට්ාහගේ ඵදුල්ර නයඹට ආන්නතභ ප්රගේලඹකින් අපි 
LRC එ වයවහ ඉඩම් රඵහ ගදන්නම්. ඒ අනු ඵදුල්ර 

ප්රගේලඹටත් භධයභ ඳහන්ති නිහ ගඹෝජනහ ක්රභඹවී රඵහ දීභට 
ටයුතු යන්නඹ කිඹහ භභ ඔඵතුභහගන් ඉල්කරභවී යන්න 
ළභළතියි.  

රු ඇභතිතුභනි, ගම් අභහතයහාලඹ තුශ ඔඵතුභහගේ නිගඹෝජය 
ඇභතිතුභහත් භ  ඔඵතුභහ ඇති යගන තිගඵන සුාගඹෝඹ 
ගම් ම්මුතිහදී ආ ඩුගේ ඉන්න අපි හටත් භවත් ව ආදර්ලඹවී 
කිඹහ භහ හිතනහ. භගේ අභහතයහාලඹ ත්තත්, ගනත් අභහතයහාල 
ත්තත් අඩු ළඩි ලගඹන් ඒ සුාගඹෝඹ ඳලුදු වුණු භවය 

අසථහ තිගඵනහ. වළඵළයි භභ ඉතහභ ගවොඳින් දන්නහ, ඉන්දි 
ඵ ඩහයනහඹ නිගඹෝජය ඇභතිතුභහ තයම් ම්මුතිහදී ආ ඩු 
තුශ තුටින් ඉන්නහ නිගඹෝජය ඇභතියගඹවී නළති ඵ. ඔඵතුභහ 

ව නිගඹෝජය ඇභතියඹහ ම්මුතිහදී ආ ඩු ළඩ යන්න 
තිගඵන්න ඕනෆ සුාගඹෝගී ඵට ආදර්ලඹවී ගමින් ටයුතු 
යනහ. 'ම්මුතිහදඹ' තභයි අනහතගේදී ශ්රී රාහට ඕනෆ 

යන්ගන්. අගේ යට හගේ යටවී වදන්න පුළුන් ගන්ගන් 
ම්මුතිහදගඹන්භ ඳභණවී ඵට ඔඵතුභහ ආදර්ලගඹන් ගඳන්හ 
දීභ තුශ, ඒ සුා ගඹෝඹ තුළින් ඕනෆභ අභහතයහාලඹ ළඩ 

යන්න පුළුන්ඹ කිඹන ඳණිවුඩඹ දීභ තුශ, ළබිනට් ඇභතියඹහ 
වළටිඹට ඔඵතුභහට භහ සතුතින්ත ගන්න ඕනෆ. ගඳෞේලි අපි 
වමු න ෆභ අසථහදීභ ඉන්දි ඵ ඩහයනහඹ නිගඹෝජය 
ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට ඒ ප්රහදඹ රඵහ ගදන ඵ එතුභහට 

හධහයණඹවී ඉටු වීභ වහ භහ කිඹන්න ඕනෆ.  

රු ඇභතිතුභනි, නිහ ාර්ධන මරය ාසථහ ඵළාවේ -
HDFC එ- is not under you.  ඔඵතුභහ එඹ ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහාලඹ ඹටතට න්න ඕනෆ; you must take it over. ඒ 

ඵළාවේ ඇති ගශේ නිහ වදන්නයි. ඒ ඵළාවේගේ ඳයභහර්ථඹ 
වුග  අලුගතන් නිහ වදන අඹට උදවු කිරීභයි. එතගොට 
ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ නම් ඒ 
ඵළාවේ ඇතර් වහෂීම් ඇභතිතුභහගේ අභහතයහාලඹ ඹටගත් තිබිරහ 

වරි ඹන්ගන් නළවළ. ඇතර් වහෂීම් ඇභතිතුභහ දවී ඇභතියගඹවී. 
එතුභහගේ දවීතහට අපි රු යනහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ නිහ 

වදනගොට ඒ වහභ පිහිට ව ඵළාවේ නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලගඹන් පිටත තිගඵනහ කිඹන්ගන්, වරිඹට භනභහලි 
නළතු ගදන භනභහලි එවී භඟුල් ෆහ හගේ ළඩවී. ඔඵතුභහ 
ළබිනට් භ ඩරඹ තුශ ටන් -අයශ- යරහ ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහාලඹට මුදල් රඵහ න්නහ ඵ අඳට අගේ ගවෝදය 

ඇභතිරු කිඹහ තිගඵනහ. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ 
සිටිනහ, නිහ ාර්ධන මරය ාසථහ ඵළාවේ ඔඵතුභහ ගේ 
ළඩරට ම්ඵන්ධ ය න්න කිඹරහ. ගභොද, ඒ ඵළාවේ වදරහ 

තිගඵන්ගන් ඒ වහයි. භභ භහඹ හරඹවී ඔඵතුභහගේ 
අභහතයහාලගේ යහජය ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුතු ශහ. රු 
ඇභතිතුභනි, ඒ භහඹ හරඹ තුශ භභ ළටුේ ත්ගත් නළවළ; 

හර්ඹ භ ඩරඹ ගනුගන් ළටුේ ත්ගත් නළවළ; හවනඹවීත් 
ත්ගත් නළවළ. ඒ සිඹල්ර ආඳසු දුන්නහ. ඒ ගරහගේ භභ ඒ 
ඵළාවේගේ නිරධහරි භවත්රුන්ටත් කිේගේ, ගම් තභයි රාහගේ 

නිහ වහභ ඇති වුණු ඵළාවේ කිඹරහයි. අගනවී ඵළාවේලින් 
නිහ ණඹ රඵහ දීභ ගනත් හයණහරට අභතය යන 
ගදඹවී.    

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹවී තිගඵනහ. 

 
ගු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததவர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගවොයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

ඒ නිහ රු ඇභතිතුභනි, නිහ වහභ ඇති ශ ඵළාවේ 
ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලගඹන් ඳරිඵහහිය තඵහ ළනීභ ඒ තයම් 

ගඹෝය න්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ගම් අඹ ළඹ විහදගේදී අඳ විසින් 
ශ ගඹෝජනහවී වළටිඹට ඔඵතුභහ ඒ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ, 
ඒ අලය ටයුතු යන්න. ඔඵතුභහ  ඳවීගේ නිගඹෝජය 

නහඹඹහ නිහ ඳවීගේ භවගල්ම්තුභහට ථහ යරහ  ඒ 
හයණඹ ගබ්යහ න්න පුළුන් ගේවි කිඹරහ අපි හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අහන මිනිත්තු කිහිඳඹ තුශ 
භහ ත හයණඹවී භතවී යන්න ළභළතියි. නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලඹ කිඹන්ගන් යට, විගලේගඹන්භ අගේ හගේ යට 

ජීත් න ජනතහට අතයලය  අභහතයහාලඹවී. රු ජිත් 
ගප්රේභදහ ඇභතිතුභනි, ගේලඳහරනි ලගඹන් අපි එවී ගභොන 
ගභොන ආහයගේ ප්රලසන තිබුණත් ඔඵතුභහගේ පිඹහත් ගම් 

අභහතයහාලඹ ඉතහභ ආදයගඹන් රැ ඵරහ ත් ඵ කිඹන්න ඕනෆ.  
විරුේධ ඳවීඹට කහිල්රහ භභයි, රු නවීන් දිහනහඹ 
භළතිතුභහයි ඵ ඩහයනහඹ අනුසභයණ ජහතයන්තය ම්භන්ෛණ 
ලහරහගේ ඳළළති ගයොටරි භහජගඹන් ාවිධහනඹ යපු රැසවීභදී 

කිේහ හගේ, පිඹහගේ අඩි ඳහගර් ඹමින් ව පිඹහගේ ළයදි  
නිළයදි ය ගන ඔඵතුභහ ගම් නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ 
ළඩ ටයුතු යන ඵ ගඳගනන්න තිගඵනහ.   

විගලේගඹන්  ගම් යගට් දිලිඳු ජනතහට අතයලයභ න 
අභහතයහාලඹ තභයි ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ. ගභොද, පිට යට 
රැකිඹහ ගවොඹහ ගන ඹන අඹ, ගනත් රැකිඹහ යන අඹ, ගම් වළභ 
ගදනහභ අභතය මුදල් ගවොඹන්න ටයුතු යන්ගන්, වළභ ගේභ 
යන්ගන් රසණට ඉන්න ගඹවී වදහ න්නයි. ඒ නිහ ඒ 

නිහ වළදීගම් ර්තය ඔඵතුභහට බහය ගරහ තිගඵනහ.   
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඔඵතුභහට එඹ ඉතහ විලසහගඹන් යුතු 
බහය දීරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ ර්තය ඹම් ආහයඹ විේරවීඹ 

ාර්ධනහත්භ ගනසම් එවී යන ඵ අඳට ගඳගනන්න 
තිගඵනහ. ඒ ර්තය ඉටු කිරීගම්දී ළඩිගඹන් වම්ඵන්ගතොට 

1465 1466 

[රු  ඩිරහන් ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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දිසත්රිවීඹට ගඵදහ න්නහ කිඹන ගචෝදනහට රවී ගනොවී  ෆභ 

ගනහටභ හධහයණ ටයුතු යන්නට ඔඵතුභහට ලවීතිඹ, 
ෛධර්ඹ රළගබ්හයි  ප්රහර්ථනහ යනහ.  ම්මුතිහදී ආ ඩුවී 
කිඹන ාල්ඳඹ අගේ හගේ යටට අලුත් -නළවුම්- ාල්ඳඹවී. 
ඒ ාල්ඳඹ, ඒ සුාගඹෝඹ නිළයදි ඉදිරිඹට අයගන ඹන්න 

ඔඵතුභහට පුළුන්. ඔඵතුභහගේ අභහතයහාලඹ බහය ටයුතු යන 
නිගඹෝජය අභහතය රු ඉන්දි ඵ ඩහයනහඹ භළතිතුභහ එවීත් 
එතු ගරහ ම්මුතිහදී ආ ඩු ාල්ඳඹ, ඒ සුාගඹෝඹ 

හර්ථ ය ළනීභට  ගඳන්නපු ආදර්ලඹ පිළිඵත් සතුතින්ත 
ගමින්, 2017 ය තුශ  ඒ ම්මුතිහදී ආදර්ලඹ තුශ අඳට රඵහ 
න්න පුළුන් ගනත් ජඹග්රවණත් රඵහ ළනීභට රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ  -ආ ඩුක්රභ යසථහ භ ඩරගේ 
ගභගවයුම් මිටු ඹටගත් න මුදල් පිළිඵ අනුහය බහගේ 
බහඳතිතුභහ- ළනි අඹගේ වගඹෝඹත් රළගබ්හ,යි ප්රහර්ථනහ 

යමින් භහ නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

මීශ ට, රු ඵන්දුර රහල් ඵ ඩහරිගොඩ භන්ත්රීතුභහ. ඊට 
ගඳය රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹට ඳළමිගණනහ 

ඇති. 

 
අනතුුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ිලත් 

වුමයන්, නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குவச அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அனவ, ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் 

அர்ள் கனக றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 

and DEPUTY SPEAKER   took the Chair. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඵන්දුර රහල් ඵ ඩහරිගොඩ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.45] 

 
ගු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

රු බහඳතිතුභනි, අද දින අඹ ළඹ හය බහ අසථහගේ 
නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධගඹන් 
රුණු කිහිඳඹවී ඉදිරිඳත් යන්න  අසථහ රඵහ දීභ  ළන භහ 

සතුති නහ. රු බහඳතිතුභනි, භහ ථහ යන ගම් ගරහගේ  
මීට ගඳය ථහ යපු අගේ රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහත්, 
රු ජහන වීවේඹුය භන්ත්රීතුභහත් ගම් රු බහගේ සිටිඹහ නම් භහ 

ඩහත්භ තුටු ගනහ.  පුදුභඹට රුණ නම් එතුභන්රහ ගම් 
බහගේ ථහ යරහ, භවහ ගකෝහවී යරහ, වඬ න රහ ගම් 
බහගන් එළිඹට ඵළවළරහ ඹන එයි. අගේ පිළිතුරු ථහ 

අවන්න එතුභන්රහ  ගම් බහගේ රැඳී සිටින්ගන් නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි, එදහ ගේ.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහගේ 
යජඹ ඹටගත්, රු යණසිාව ගප්රේභදහ භළතිතුභහ නිහ 
අභහතයහාලඹ බහය ටයුතු යන හරගේ අපි ගම් යගට් නිහ 

ාර්ධනගේ  විේරඹවී දළවීහ.  එදහ අඳට පුළුන්භ රළබුණහ, 
1987 ය "ජත් නිහ ය" වළටිඹට නම් යන්න. අගඳන් 
තභයි ඒ ගඹෝජනහ කගේ. අපි ගම් යගට් ඈත පිටිය ම් ඳශහත්ර 

හිට ගණවී නළති දදවස ණන්, රවී ණන් මිනිසුන්ට 

ගල් වළදුහ. ඒ යුගඹන් ඳසගේ  ගම් යගට් නළත එවීතයහ 
යුඹවී අපි ඳසු ශහ. ඒ යුගේදී නිහ ඇභතිරු යපු ගේල් 
පිළිඵ අද අඳට  ඳළඹ ණන් ථහ යන්න හයණහ තිගඵනහ.   

රු බහඳතිතුභනි,  හභහනයගඹන් අද ගම් විහදඹ ගරහගේ 

ඳසු කඹ යජගේ නිහ ඇභතියඹහ ගම් බහගේ රැඳී සිටින්න ඕනෆ. 
ඒයි දහචහයහත්භ ශ යුතු ගේ න්ගන්,  එතුභහ එළිගේ, 
ගේදිහගේ  ෆ ගභොය ගදනහ ගනුට.  තභන් ම්භ දයපු 

අභහතයහාලඹ ගනුගන්  එතුභහ කිඹහපු විධිගේ භවහ ගරොවේ ළඩ 
ගොටවී එතුභහ ශහ නම් ඒ ළඩ ගොට යපු විධිඹ ළන 
අඩුභ තයමින් ගම් රු බහගේ කිඹන්න, න්න්දනහත්භ 

උත්තයඹවී ගදන්න, න ගඹෝජනහ ගගනන්න, අඳට ඹම් කිසි  
ළයදීභවී ගරහ තිගඵනහ නම් ඒ නිළයදි යන්න එතුභහ ගම් 
බහගේ හඩි ගරහ ගම් විහදඹට වබහක ගන්න ඕනෆ. අද 

එතුභහට ගම් බහට එන්න ඵළරි භවී තිගඵනහ ගදෝ කිඹරහ භට 
ප්රලසනඹවී  ඳළන නන්නහ.  

ගභොද, ඳසු කඹ යුගේ නිහ ඉදි යන්න ටයුතු යපු 
ලිපිගොනු ගනුට, දණලින් පිරුණු ලිපිගොනු ගොඩවී තභයි 

නිහ අභහතයහාලගේ ගොඩ ළහග . අද දුේඳත් මිනිසසුන්ට, 
අහිා මිනිසසුන්ට නිහ ඳයහදු  ය න්න අපි මුදල් 
ගදනහ. "විසිරි නිහ ණඹ ළඩටවන" ඹටගත් ණඹ ආධහය රඵහ 

ගදනහ. 

ම්භහන, නිහ ගොඩ නළ ග නහ. වළඵළයි, ඳසු කඹ යුගේ 
ගභොනහද සිදු වුග , රු බහඳතිතුභනි? එ සිදුවීභවී, ගදවී 

භභ කිඹන්නම්. 2011, 2012, 2013, 2014 කිඹන ර්ර 
"ඵත්තයමුල්ර යහඳිති හර්ඹහරඹ" නමින් ගේඹන් ඵහ 
ත්තහ. ඒ සිඹලුගදනහභ ගේලඳහරන ටයුතුරටයි ගඹොදහ 

න්ගන්. ගම් ගනුගන් විඹදම් යපු මුදර රවී 200වී.  
ගේලඳහරන ගවේතු භත විඹදම් යපු මුදර ගඹගදේහ නම් අහිා 
ම්ඵද පුාචි ඳළල්ඳත්ර ඳයහදු යපු නළති ගල්ර ඳයහදු 

යන්න සිගභන්ති න්න රුපිඹල් 10,000 ණගන් ගල් 
2,000ට මුදල් ගදන්න තිබුණහ.  

අපි දන්නහ, ඳසු කඹ යුගේ ගොගවොභද ගල් රඵහ 
දුන්ගන් කිඹරහ. නිහ ඇභතියඹහ තභන්ගේ ඥහතීතන්ට, 

මිෛයින්ට, ගවෝදයඹන්ට, භසසිනහරට,  නෆනහරුන්ට ඒ හගේභ 
ගම් යගට් හිටපු ඉවශභ ගේලඳහරන නහඹඹන්ගේ 
බිරින්දෆරුන්ගේ අණ අනු ජනහධිඳති ආයවී අාලඹට 

අනුයුවීත ගරහ හිටපු ඇතළම් නිරධහරින්ට ගල් දුන්ගන් 
ගොගවොභද කිඹරහ ගම් යගට් මිනිසුන්ට යවවී ගනොගයි. එළනි 
යුඹවී ඳහ යරහ තභයි, අද ගම් ගටි හරඹදී විලහර ළඩ 

ගොටවී නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ සිදුගමින් ඹන්ගන්.  

රු බහඳතිතුභනි, ගම් න විට නිහ 75,000වී විතය 
ඳයහදු කිරීගම් යහඳිතිඹට ඇතුළු යරහ තිගඵන එ ළන අපි 

තුටු ගනහ. ඒ විතයවී  ගනොගයි. 2015 යට ඩහ 2016 
ගර් නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹට ගන් යන මුදර 
ළඩියි. ජනහධිඳතිතුභහගේ ආියර්හදගඹන්, අභළතිතුභහගේ 
භළදිවත් වීගභන්, මුදල් ඇභතිතුභහ ඒ මුදර රඵහ දීරහ තිගඵනහ. 

2017 ගර් 2016 යට ඩහ සිඹඹට 50 ළඩි වීභවී අඳට 
දකින්න රළගඵනහ. එගවභ නම් ගම් අභහතයහාලගේ 
ක්රිඹහහරිත්ඹ නිහයි ඒ විධිඹට ළඩි පුය මුදල් රළගඵන්ගන්. අද 

විරුේධ ඳවීගේ  එ භන්ත්රීයගඹවේට පුළුන්භවී රළබුග  
නළවළ, නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ගවොයභවී ගනහඹ, 
දණඹවී ගනහඹ, ාචහවී ගනහඹ කිඹරහ ගඳන්රහ 

ගදන්න. එවීගගනවී, ගදන්ගනවී වේවමින් ථහ ශහ. 
නමුත්, විිත ගඹෝජනහ තභයි ගඵොගවෝ ගදගනවී ඉදිරිඳත් ගශේ. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඒ යපු ථහලින්භ අද නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ ඹන 

භන ගභොවීද; ගොතළනටද භන් යන්ගන් කිඹන එ 
ඳළවළදිලියි.  

රු බහඳතිතුභනි, අගේ ඩී.වී. චහන භන්ත්රීතුභහ වන් 
ශහ, "වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ සිදු වුණු ඇතළම් භවහ ඳරිභහණ 

ාර්ධන යහඳිති ප්රගඹෝජනඹට න්න ක්රිඹහ ගශේ නළවළ. ගම්හ 
ල් ළදී කඹහ. ඒ ගරහගේ භළදිවත් වුග  නළවළ" කිඹරහ. 
වම්ඵන්ගතොට වදපු ්රීඩහාණගේ අන්තිභට සිදු වුග  ගභොවීද? 

වම්ඵන්ගතොට ්රීඩහාණඹ භඟුල් ගල්රට ඵදු ගදන තළනට 
ඳත් වුණහ. භභ අද තභයි ගම් හයණඹ ඇහගේ. මරහනඹ දයන 
ඔඵතුභහ දන්නහ, ගම් යගට් ක්රිට් ්රීඩහාණර ක්රිට් තය 

තිඹන එ තීතයණඹ යන්ගන් ඇභතිරුද කිඹරහ. දළන්  ජිත් 
ගප්රේභදහ භළතිතුභහට ගචෝදනහ ශහ, එතුභහ match එවී ඒ 
්රීඩහාණඹට න්න භළදිවත් වුග  නළවළ කිඹරහ. ගම් හයණඹ 

කිඹරහ භගේ ථහ අන් යනහ. භභ ඔඵතුභහගන් අවන්න 
ළභළතියි, ඇභතිරු භළදිවත් ගරහද ක්රිට් ්රීඩහාණරට 
matches ගදන්ගන් කිඹරහ. ගම් ්රීඩහාණගේ match එ 
යනහද, නළේද, අගනවී ්රීඩහාණඹට ගන ඹනහද, නළේද 

කිඹරහ තීතයණඹ යන්ගන් ඇභතිරුද එගවභ නළත්නම් ඒ 
ගනුගන් පිහිටුපු ක්රිට් ඳහර භ ඩරඹ ඇතුළු අදහශ 
ආඹතනද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි. දළන් ගභතළන 

ගචෝදනහවී ශහ, "වම්ඵන්ගතොට ක්රිට් ්රීඩහාණඹ ල් ළදිරහ 
කඹහ. ඒට ක්රිට් matches දුන්ගන් නළවළ." කිඹරහ. ඒ ළන 
වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ ඇභතියගඹවී වළටිඹට ඉන්න ජිත් 

ගප්රේභදහ ඇභතිතුභහට ගචෝදනහ ශහ. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

්රීඩහාණඹට තය ගන ඹන්න පුළුන්. එතළන  සිට 
්රීඩඹන්ට accommodation  දුය ළඩියි. 

 

ගු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

දළන් උත්තයඹ ඳළවළදිලියි, ඩී.වී. චහන භන්ත්රීතුභහ ගම් 
ගරහගේ ගම් බහගේ හිටිඹහ නම් භභ තුටු ගනහ. එතුභහ කිඹපු 
හයණගඹන් ළරැදි ගදඹවී ඳහර්ලිගම්න්තුගේ හර්තහ වුණහ. 

 

ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහගේ දළන ළනීභ වහ භභ ගම් හයණඹ කිඹන්නම්. 
ඵාේරහගේලඹ, සිම්ඵහබ්ගේ  ඩහඹභ එන අවුරුේගේ රාහට 
එනහ. ඒහගේ ගරොවේ ප්රලසනඹවී නළවළ. අපි උත්හව යනහ, ඒ 

්රීඩහාණරට තය න්න. සරිඹළ දුය ළඩි නිහ 
නහතළන්රට වම්ඵන්ගතොට නයගේ ගදයවී වේලිඹට ත්තහ. 
එතළන ඉන් ඵස එවී දහරහ තභයි අපි තයඹට වබහගී 

ගන්ගන්. 
 

ගු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 ඒ පිළිතුය රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගනහ. ඩී.වී. 
චහන භන්ත්රීතුභහ ගම් බහගේ ළරැදි ගචෝදනහවී ශහ. ඒ තුශ 
ළරැදි භතඹවී ඇති වුණහ, රු බහඳතිතුභනි. භභ දකින එ 
ගදඹවී තිගඵනහ. ඒ තභයි, ඳශමුගන් යන්න ඕනෆ ගේ 
ගනුට, ඳසු යන්න ඕනෆ ගේ තභයි වම්ඵන්ගතොට ගශේ. 

ගටිගඹන් කිේගොත්, ගම්ස එ දහරහ ඳත්තු දහන එ 
ගනුට, ඳත්තු දහරහ ගම්ස එ දහන්න කහිපු එ නිහ තභයි 
වම්ඵන්ගතොට යපු යහඳිති ගනුගන් විලහර මුදරවී අඳගත් 
කහිල්රහ ජනතහගේ ල්ලි ප්රගඹෝජනඹට න්න ඵළරි තළනට 
ඳත් වුග .  

භහ එතුභහට ගම් හයණඹත් භතවී ය ගදන්න ළභළතියි. 
එතුභහ යහඹ ළන කිේහ, ගුන් ගතොටුගඳොශ ළන කිේහ. රු 

බහඳතිතුභනි, එළනි දළළන්ත යහඳිතිඹවී යන ගොට 
හභහනයගඹන් ලයතහ හර්තහවී වදනහ කිඹහ අපි දන්නහ. 

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට තත් විනහඩි ගද හරඹවී 

තිගඵනහ. 
 

ගු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

භට විනහඩි 15වී තිගඵනහ, රු බහඳතිතුභනි. තභ විනහඩි 

තුනයි ත වුග .  

එළනි දළළන්ත යහඳිතිඹවී යන ගොට හභහනයගඹන් 
ලයතහ හර්තහවී වදනහ. වම්ඵන්ගතොට ගුන් ගතොටුගඳොශ වහ 
ම්ඵන්ධ ලයතහ හර්තහ ඹම් ඹම් ඵරඳෆම් භත වළදුගේ ළරැදි 
විධිඹටයි. ගභන්න ගභගේයි එභ ලයතහ හර්තහගේ වන් 
තිගඵන්ගන්: 

"හර්ෂි භඟීන් රවී 10වී ගභඹ ඳරිවයණඹ යනු ඇත. 
දිනට භඟීන් 2,730කි. යට ගභට්රිවීගටොන් 45,000 බහ ඩ 
ගුනින් හභහරු නු ඇත. දිනට ගභට්රිවීගටොන් 123වී 
ඳභණ..... යට ගුන් භන් 30,000වී එනම්, එන ව ඹන 
ගුන් හය ගදවී ගර ත් ර දිනට ගුන් ඹහනහ 41වී 
ගොඩ ඵළ ඹහ යුතුඹ. ගුන් ඹහනහ 10වී නතහ තළඇතභට ඉඩ ඩ 
තිබිඹ යුතුඹ."  

ගම් විධිඹට තභයි ලයතහ හර්තහ වදහ තිගඵන්ගන්. ගම් 
ලයතහ හර්තහගේ තත් ගඵොගවෝ රුණු තිගඵනහ. භහ ඒ 
සිඹල්ර කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. ලයතහ හර්තහ අනු තභයි 
වම්ඵන්ගතොට ගුන් ගතොටුගඳොශ වළදුගේ. වළඵළයි, අපි දන්නහ 
වම්ඵන්ගතොට ගුන් ගතොටුගඳොශට ඇත්ත ලගඹන්භ වුග  
ගභොවීද කිඹහ. ලයතහ හර්තහ අනු ගුන් ඹහනහ ආහද, 
භඟීන් භන් ශහද, සිේධ වුග  ගභොවීද කිඹහ ඔඵතුභහ 
දන්නහ, රු බහඳතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීභවී] 

භහ ථහ අන් යන්නම්, රු බහඳතිතුභනි. 
ජනහධිඳතිතුභහගේ ආශීර්හදඹ ඇති ව අභළතිතුභහගේ භ  
ගඳන්වීභ භත වම්ඵන්ගතොට තිගඵන ගුන් ගතොටුගඳොශ ව යහඹ 
ඳභණවී ගනො, මුඩු ඉඩම්, හිස ඉඩම් ආදි සිඹල්ර ප්රගඹෝජනඹට 
අයගන වම්ඵන්ගතොටට විලහර ර්භහන්ත පුයඹවී එනහ. ඒ 
වහ අලය මලි ටයුතු අද ආයම්බ ය තිගඵනහ. රඵන 
ජනහරි භහගේ ඒ යහඳිති සිඹල්ර ආයම්බ යන්න මලි 
ගරහ ක්රිඹහ යනහ කිඹන එ ප්රහල යමින්, ථහ කිරීභට 
අසථහ රඵහ දීභ ළන සතුතින්ත ගමින් භභ නිවඬ ගනහ. 

 
[අ.බහ. 5.55] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
රු බහඳතිතුභනි, විගලේගඹන් නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහතයහාලගේ ළඹ ශීර් ළන ථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ 

1469 1470 

[රු ඵන්දුර රහල් ඵ ඩහරිගොඩ  භවතහ] 
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ළන සතුතින්ත ගනහ. අපි දන්නහ, නිහ ප්රලසනඹ අද ගම් 

යගට් තිගඵන ඉතහභ දරුණු ප්රලසනඹවී කිඹහ. අඳ නිගඹෝජනඹ යන 
ගොශම නයඹ තුශ -අගේ රු බහඳතිතුභහත් නිගඹෝජනඹ යන 
ගොශම නය සීභහ තුශ- දරුණු ගරභ තිගඵන ප්රලසනඹවී තභයි, 
නිහ ප්රලසනඹ කිඹන්ගන්. අඩු ආදහඹම්රහභි ඳවුල් ගනුගන් 

නිහ වදනහ ගනුට ගොශම නයගේ තිගඵන ඉඩම් ඩම් 
විවේණහ දළමීභ තභයි ඳසු කඹ හරඹ පුයහ අපි ගඵොගවෝ දුයට 
දළවීගවී. විඳවීගේ භන්ත්රීරු අද ගම් රු බහගේදී ගචෝදනහ 

යමින්, ගනොගඹවී ගේල් ථහ යමින් තභන් යපු ගේල් 
හධහයණීයණඹ යන්න හ වී උත්හවඹන් දළරුහ.  

විභල් වීයාල ඇභතිතුභහ සිටි ඳසු කඹ හරගේ -එතුභහගේ 

හර ඳරිච්ගේදගේදී- ව නු ගදනු දිවහ ඵළලුහභ අඳට ගඳගනනහ, 
මුළු නිහ අභහතයහාලගේභ ව දණ. විගලේගඹන්භ අඳ 
නිගඹෝජනඹ යන ආනර තිගඵන තට්ටු නිහ නළත 

අලුත්ළඩිඹහ කිරීගම්දී සිදු ව දණ, ාචහ අඳට අද ගඳගනනහ. 
"න මු පුයය" ළඩටවන ඹටගත් භළද ගොශම, උතුරු ගොශම 
ආදි ආනර තිගඵන නිහ ාම්ර්ණ රුපිඹල් ගෝටි ණන් 
මුදල් ළඹ යරහ -විලහර මුදරවී විඹදම් යරහ- අලුත්ළඩිඹහ 

ශහ. නමුත් ඒහ අද න ගොට නළත ඳළරැණි තත්ත්ඹටභ ඩහ 
ළටී තිගඵනහ; ඒහ නළත අඵරන් ගරහ තිගඵනහ. ඒහ 
අලුත්ළඩිඹහ යරහ අවුරුදු ගදවී ත් ත වුග  නළවළ. භවය 

ඒහ අලුත්ළඩිඹහ යරහ අවුරුේදවී ත් ත වුග  නළවළ. ඒ 
ඳයණ තත්ත්ඹටභ තභයි ඒහ නළත ඳත් වී තිගඵන්ගන්. 
එතුභහගේ හරගේදී ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු 

ඳවසුම් අභහතයහාලඹ ඹටගත් ගච්ච මුදල් අ බහවිතහන්ගන්, 
දණලින් එවී ගදවී අඳ භතවී යන්න ඕනෆ. විගලේගඹන් 
රවී දිරිඹ හන්තහ මිතිඹ ගත භහළිහත්ත යජ ගඳොවේණ -ඒ 

නහන ළි- භහයිම් ඇති ඉඩභ ර්තභහන තවීගේරු ටිනහගභන් 
සිඹඹට එ නහමි ටිනහභවී භත ය 30 ඵදු දීභවී ය 
තිගඵනහ. භහඹට වේලිඹ, රුපිඹල් 666යි. ඒ හගේභ, 

ඇල්විටිර භහගත් පිහිටි 117 ත්ගත්, නිහ වහ ඉදිකිරීම් 
අභහතයහාලඹට අයිති ඉඩභ අවුරුදු 30 ඵේදට දීරහ තිගඵනහ. 
අවුරුදු 30ටභ රුපිඹල් 180,000යි. භහසි වේලිඹ රුපිඹල් 500යි.  

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගොඳභණ ප්රභහණගේ ඉඩභවීද? 

 

ගු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අා ගද වහ තුන ලගඹන් පිඹුරු ළඵලි ගදවී තිගඵනහ.  

එගේ වන් ය තිගඵනහ. ඉඩගම් අාඹ  2610. එඹ 
රුපිඹල් 500 භහසි වේලිඹටයි දීරහ තිගඵන්ගන්. ඊට අනුඵේධ 

ආඹතනර නිරධහරින් වහ දින දර්ලන වහ ළරළන්ඩර් මුද්රණඹ 
කිරීභට අදහශ ගොන්ෛහත්තු දීරහ තිගඵන්ගන්, විභල් වීයාල 
භවත්තඹහගේ ගවෝදයඹහ න යත් වීයාල භවත්තඹහගේ 

හිතත් Imashi Printers එටයි.  

භභ හිතන්ගන්, ඒහ මුද්රණඹ ය ළනීගම් ටිනහභ රුපිඹල් 
ගෝටි ණනවී නහ කිඹරහයි. රුපිඹල් ගෝටි ණනවී ටිනහ 

ඒ මුද්රණ වහ Imashi Printers එට රඵහ දීරහ තිගඵන්ගන්, 
කිසිභ ගටන්ඩයඹවී රඵහ දීභකින් ගතොයයි. යුරි ඉන් ටර්නළනල් 
ආඹතනඹට නිහ අභහතයහාලඹ ඹටගත් තිගඵන Ocean View 

Development Company Private Limited  ගොඩනළන්ල්ගල් 
ඳවත භහරඹ ඉතහභ අඩු මිරට ඵදු දීරහ තිගඵනහ. ඉාජිගන්රු 
ාසථහගේ අගශවි ප්රර්ධනඹ වහ පුේරඹන් 43 ගදගනවී ඵහ 

ගන තිගඵනහ. ඒ 43 ගදනහභ ජනහරි 08 ගනි දහයින් ඳසු 

ආකඹ අතවී නළවළ. ඒ ගොල්රන්ට ගභොනහද වුග  කිඹරහ 
වුරුත් දන්ගන් නළවළ.  

අපි දන්නහ, භහලිහත්ත නිහ ාම්ර්ණගේ තිබුණු 
හල්ටන් ගඳය ඳහර. භහින්ද යහජඳවී භවත්තඹහගේ බිරි 
ියයන්ති යහජඳවී භවත්මිඹ යපු ඒ හල්ටන් ගඳය ඳහරට 

භහලිහත්ත නිහ ාම්ර්ණගේ තිබුණු නිහ කිහිඳඹවී 
ඵරවත්හයගඹන් ඈහ ත්තහ. ඒ විධිඹට ඈහ ගන හල්ටන් 
ගඳය ඳහර ගට්භ, ඳර්චස 15ට, 20ට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹ 
තහේඳ ළහහ.  ගඳෞේලි ආඹතනඹවී වළටිඹට අනය ඉදි 

කිරීභ ඳටන් ත්ගත්, භහලිහත්ත භවල් නිහගේ හල්ටන් 
ගඳය ඳහර ඉදි කිරීගභනුයි. ඒ  ගොල්රන් තභයි ඳශමුගනි 
පර්හදර්ලඹ දුන්ගන්. ඒ හගේභ, භහලිහත්ගත් තිගඵන භහින්ද 

යහජඳවී භවත්තඹහට අයිති, හල්ටන් මව ආඹතනඹට අයිති  
එභ ගඳය ඳහර ඒ ඳශහගත් ඉදි කිරීගභන් තභයි අනය ඉදි කිරීම් 
වදන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ ඉළන්නුගේ. අද, මුළු භහලිහත්ත 

නිහ ාම්ර්ණගේභ ගගන මිනිසුන් තභන්ට හිතුණ හිතුණ 
විධිඹට අනය ඉදි කිරීම් ඳටන් ගන තිගඵනහ. අද ඒ 
නත්හ න්න ඵළරි තත්ත්ඹට කහිල්රහ තිගඵනහ. අපි එභ 

අනය ඉදිකිරීම් නත්න්න කඹහභ මිනිසුන් අඳට කිඹන්ගන්, 
"ඉසගල්රහභ හල්ටන් ගඳය ඳහර ඩරහ එන්න" කිඹරහයි. 
"ඊශ ට, අගේ ඉදිකිරීම් අපි අයින් ය න්නම්" කිඹරහ කිඹනහ. 

නිහ අභහතයහාලගේ නිරධහරින් ඇවිල්රහ අනය ඉදි කිරීම් 
නත්න  විට මිනිසුන් ඳහයට ඵළවළරහ ෆ වනහ, "හල්ටන් 
එ ඩන්ගන් නළේද? ඇයි හල්ටන් එට විතයවී ගනභ 
නීතිඹවී තිගඵනහද?" කිඹරහ. හල්ටන් ගඳය ඳහර වදන්න 

ඳර්චස 15, 20  ඳභණ ප්රභහණගේ ගඳොදු ජනතහගේ ඉඩම්, 
නිහ අභහතයහාලඹට අයිති ඉඩම් ඵරවත්හයගඹන් අල්රහ ගන 
තිගඵනහ. මිනිසසු අගඳන් අවනහ, "ඇයි, එභ ඉඩම් නිදවස ය  

න්ගන් නළත්ගත්?" කිඹරහ. රු බහඳතිතුභනි, අද න විට 
ගභළනි දණ සිදු ගරහ තිගඵනහ. අපි රු ජිත් ගප්රේභදහ 
භළතිතුභහට සතුතින්ත ගන්න ඕනෆ.  

රු බහඳතිතුභනි, ගොශම නයගේ තිගඵන නිහර 
ඵහතයඹවී  නිහ අභහතයහාලඹට අයිති ඒහ ඵ අපි දන්නහ. 

නමුත්, ඳසු කඹ අවුරුදු 30 තුශභ නිහ අභහතයහාලඹට අයිති 
නිහර ජීත් න මිනිසුන්ට කිසිභ හිමිහරිත්ඹවී රඵහ 
දුන්ගන් නළති ඵ අපි දන්නහ. තභන්ගේ ශභඹහ ඉසගෝගල්ට දහ 

න්න ඒ ම්මු ඳරීවීණරට ගඳනී සිටින්න කඹහභ කිඹනහ, 
"ගම් නිහර අයිතිඹ ඔේපු යන්න" කිඹරහ. එභ නිහර 
අයිතිඹ ඔේපු ය න්න ඵළරි ඒ මිනිසුන් අවුරුදු 20වී, 30වී ඒ 

ගල්ර ජීත් වුණහ. අද අගේ ඹව ඳහරන ආ ඩු ඹටගත් ඒ 
භවය නිහර ඉන්න මිනිසුන්ට ඵදු ඔේපු රඵහ ගදන්නත්, ඒ 
නිහර හිමිහරිත්ඹ රඵහ ගදන්නත් අඳට පුළුන් වුණහ. භභ 

හිතන්ගන්, එඹ අපි රඵහ ත්ත විගලේ ජඹග්රවණඹවී කිඹරහයි. 
අවුරුදු 50වී, 60වී ගොශම නයඹ තුශ ජීත්ගන ඒ ජනතහට 
තභන්ටභ කිඹරහ  ඒ නිහර අයිතිඹ රඵහ දීගම් ගෞයඹ රු 
ජිත් ගප්රේභදහ භළතිතුභහ ඇතුළු ගම් ඹව ඳහරන යජඹට 

හිමිගනහ.  

ඒ විතයවී ගනොගයි,  අඩු ආදහඹම්රහභීන් ගනුගන් 
සිගභන්ති ආධහය රඵහ දීගම් ළඩ ටවනවී ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ 
අනු, තභන්ගේ නි ඳයහරු ය ගන එහි ඹම් ඹම් අඩු 

ඳහඩුම් වදහ න්න එභ සිගභන්ති ආධහය රඵහ දීගම් ළඩටවන 
ඳසු කඹ අවුරුදු එවභහය තුශ  ක්රිඹහත්භ වුණහ.  

රු බහඳතිතුභනි, ණඹ රඵහ දීගම් ළඩටවනවී ක්රිඹහත්භ 
ශහ.  තභන් ජීත් න ගල් ටි වදහ න්න, ඒහ පිළිය 

ය න්න රුපිඹල් රවීඹවී, රුපිඹල් රවී ගදවී, රුපිඹල් 

1471 1472 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

රවී තුනවී න ඳරිදි අඩු ගඳොලිඹට නිහ අභහතයහාලඹ ඹටගත් 
එභ ණඹ රඵහ  දුන්නහ. ගභභ වනඹන් අඩු ආදහඹම්රහභී ජනතහ 
ජීත් යන්න රඵහ දුන් විලහර වනඹන්. ඒ මිනිසුන්ට රුපිඹල් 

රවීඹවී රඵහ ගදනහ කිඹරහ කිඹන්ගන්, ඉතහභ ගරොවේ ගදඹවී 
වළටිඹට තභයි ඒ මිනිසසු දළවීගවී. ගභොද, ගොශම නයගේ 
ර් අඩි 250, ර් අඩි 300 ජීත් ගන මිනිසුන්ට තභන්ගේ 

නි වදහ න්න රුපිඹල් රවීඹවී, රුපිඹල් රවී ගද හගේ 
ණඹවී රළගඵනහ කිඹන එ ඔවුන්ගේ ජීවිත හරඹටභ ඉතහභ 
ටිනහ ගදඹවී.  

රු බහඳතිතුභනි, නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ ථහ යමින් 
කිේ ගදඹවී ළන භභ කිඹන්න ඕනෆ. විගලේගඹන්භ එතුභහගේ 

ඵහේඳහ වදපු ගල් ම්ඵන්ධ කිේහ. 

ඒ ගල් හ වීභ වළදුගේ අගේ රු තිරා සුභතිඳහර 
භළතිතුභහගේ ආනගේ. ගඵොරැල්ර ආනගේ වළදුහ "ගනත්ය 
උඹන" ව "සිරිය උඹන". ඒහ කිඹන විට එතුභහ හිනහ ගනහ. 
රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහගේ ඵහේඳහ වදපු ගල්රට 

කහින් ඵළලුහභ අඳට ගඳගනනහ, ඒ ගල්ර ප්රභහණඹ. එ 
ගඹවී ර් අඩි 350යි. ඒ ගල්ර bathroom එට, -අගේ 
ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ටිවී භවතට ඉන්න භන්ත්රීරුන් වුද? 

අගේ රු සුජිත් ාජඹ ගඳගර්යහ භන්ත්රීතුභහ ඉන්නහ.- ටිවී 
භවත ගගනවේට ඹන්න ඵළවළ, වයවට ඹන්න ඕනෆ. ර් අඩි 350 
ගල් වළදුගේ. ඒ මිනිසසු හිටිඹහටත් ඩහ අභහරු තළන්රටයි 

කහින් දළම්ගම්. භභ නිගඹෝජනඹ යන භළද ගොශම ආනගේ 
හිටපු ඳවුල් 100වී විතය අයගන කහින් නහතමුල්ගල්  "ගනත්ය 
උඹනට" දළම්භහ. රු ඇභතිතුභනි, අපි ඡන්ද හරඹට ඒ මිනිසසු 

හට කඹහභ, ඒ මිනිසසු අඬනහ. ඒ මිනිසසු කිඹනහ, අඳ 
ගනළල්රහ අඳහඹට දළම්ගම්, අඳ ගභතළනින් අයගන ඹන්න. 
ගභොද, අපි එතළන ඉන්න ගොට ශභයි ඉසගෝරඹට කඹහ. 

ගභතළන ඉන් භළද ගොශමට ඹන්න, භයදහනට ඹන්න, 
ඳාචිහත්තට ඹන්න, ඉසගෝරඹට ඹන්න three wheelersරට 
රුපිඹල් 250වී, 300වී විඹදම් යන්නට ඕනෆ. එගවභ විඹදම් 
යන්නට අඳට ඵළවළ, අපි වේකර ළඩ යරහ ජීත් ගන්ගන්" 

කිඹරහ. භවය ශභයින් ඉසගෝගල් ඹෆභ නත්රහ තිගඵනහ. 
ඇයි? දට three wheelersරට රුපිඹල් 300වී, 400වී 
ගන්නට ගම් මිනිසුන්ට ත්භවී නළවළ. කිසිභ ළරසුභවී 

නළති, කිසිභ ළඩ පිළිගශවී නළති යජගේ ඉඩ ඩම් ටි 
ඵහජහති භහම්රට, ඉන්දිඹන් භහම්රට, ඳහකිසතහනු 
භහම්රට විවේණන්නට ඕනෆ නිහ ඳසු කඹ හරගේ ගම් 

මිනිසුන් වමුදහ දහරහ ඵරවත්හයගඹන් අයින් යරහ කූඩහයම් 
හගේ ගල්රට කහින් දළම්භහ; ඒ මිනිසුන් හල් ශහ. අද ඒ 
මිනිසසු ඒ ගල්ර අයණ ගරහ ඉන්නහ. වළදුගේ ර් අඩි 

350 ගල්.  

එදහ එවීත් ජහති ඳවී ආ ඩු හරගේ ගප්රේභදහ 
භළතිතුභහ වදපු ගල්ර අභ ර් අඩි ප්රභහණඹ ර් අඩි 
550යි. භහලිහත්ත නිහ ාම්ර්ණඹට කහින් ඵරන්න. ඒ 
ගල්ර ප්රභහණඹ ර් අඩි 550යි; ර් අඩි 650යි; ර් අඩි 

1,000යි. රු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහ ඉතහ ආඩම්ඵයගඹන් 
ථහ ශහ, එතුභහගේ ඵහේඳහ වදපු ගල් ළන. ඒහ ර් අඩි 
350යි. එළනි ගල් වදරහ තභයි එතුභහ උගේ රුගේ යිහරු 

ළහගේ.  

රු බහඳතිතුභනි, ගොශම නයඹ තුශ තිගඵන නිහ 
ප්රලසනඹ ඉතහභ ඵයඳතශයි. එභ නිහ අපි රු ජිත් ගප්රේභදහ 
ඇභතිතුභහට කිඹනහ, ගොශම නයගේ නිහ ප්රලසනඹ විඳීභ 
වහ ඹම් දහඹත්ඹවී රඵහ ගදන්න කිඹරහ. අද උගේ එතුභහ 

කිේහ " න මු පුයය"  ළඩටවන ඹටගත් රුපිඹල් මිලිඹන 

250වී ගන් ශහ කිඹරහ, ගොශම නය සීභහ තුශ තිගඵන 
නිහර අඩු ඳහඩුම් ටි වදහ න්නට. අපි එතුභහට සතුතින්ත 
ගනහ. ගම් නිහ ප්රලසනඹ විහ න්නට, නයගේ තිගඵන 
තදඵදඹ අඩු ය න්නට නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ භළදිවත් 

විඹ යුතුයි. ඒ වහ භළදිවත් න ගර රු ජිත් ගප්රේභදහ 
ඇභතිතුභහගන් ඉල්රහ සිටිමින්, භගේ චන සල්ඳඹ අන් 
යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 6.06] 

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ිදිකිම්ේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
රු බහඳතිතුභනි, නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලගේ ළඹ 

ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ ශ අද දගේ ගභභ විහදඹ හයත් 
යන්නට, ගඳෝණඹ යන්නට දහඹත්ඹ රඵහ දුන් ඳවී, 

විඳවී සිඹලු භවජන භන්ත්රීතුභන්රහට, භළති ඇභතිතුභන්රහට 
ඳශමුගන්භ භගේ සතුතිඹ ව ප්රණහභඹ පුද ය සිටිනහ. භභ 
ළභළතියි, ගම් අහන අසථහගේදී එතුභන්රහ ඉදිරිඳත් ශ 

හධනීඹ රුණු හයණහ කිහිඳඹට පිළිතුරු ඳඹන්නට.  

අගේ රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ ඉතහ හයත් 
අන්දමින් එතුභහගේ නිර්භහණශීකර අදවස ඉදිරිඳත් ශහ. එතුභහ 

ප්රහල ය සිටිඹහ, අභහතයහාලඹ අයමුදල් ගන් කිරීගම්දී 
වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹ ඳභණවී ගවීන්ද්ර යගන ගම් 
ටයුත්ත ගනොගොට, භඵයතහවී ඇති යගන යට පුයහටභ 
ගම් ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ. භභ එතුභහගේ ඒ 

අදවසරට එ  ගනහ. භභ එතුභහට විගලේගඹන් භතවී 
යන්නට ළභළති හයණඹවී තිගඵනහ. අගේ අභහතයහාලගේ 
ප්රතිඳත්තිඹවී තිගඵනහ, අඳට රඵහ ගදන ෆභ තම ගදොයිතුවීභ 

සිඹඹට 100වී අපි අභහතයහාලඹවී විධිඹට ගඳොදු ජනතහ 
ගනුගන් විඹදම් කිරීභට.  

"උදහ ම්භහන" ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන්නට ඹන විට 

අඳට ඵයඳතශ ප්රලසනඹවී ඇති ගනහ. අපි ඵදුල්ර දිසත්රිවීඹ, 
හලු දිසත්රිවීඹ, යත්නපුය දිසත්රිවීඹ ගවෝ ම්ඳව හගේ 
දිසත්රිවීඹට උදහ ම්භහන ළඩටවන ඹටගත් ආයම්බගේදී 

ම්භහන 10වී ගවෝ 20වී ගඹෝජනහ යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, නමුත් අහනගේ අඳට ගම් ගර් 
ම්ඳව දිසත්රිවීගේ යන්න පුළුන් ගරහ තිගඵන්ගන් උදහ 

ම්භහන ගදයි. හල්ර දිසත්රිවීගේ යන්න පුළුන්භ රළඇත 
තිගඵන්ගන් උදහ ම්භහන ගදයි. ඵදුල්ර දිසත්රිවීගේත් යන්න 
පුළුන්භ රළඇත තිගඵන්ගන් උදහ ම්භහන ගදයි. එතගොට 
දවඹ දවඹ, විස විස ගඵදරහ අහනගේ ඒ ප්රභහණඹ ගදට 

ඵහින ගොට, ඉතිරි ටි භවහ බහ ඩහහයඹට ඹනහද, එගවභ 
නළත්නම් ගොතළන ගවෝ ගම් ළඩ පිළිගශ යනහද කිඹහ අඳ 
තීතන්දුවී න්න ඕනෆ.  

හනහට වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ ඉඩම් ම්ඳත 
තිගඵනහ. ඒ හගේභ අනුයහධපුය දිසත්රිවීගේත් ඉඩම් ම්ඳත 
තිගඵනහ. අනුයහධපුය දිසත්රිවීගේ ගම් ගර් උදහ ම්භහන 

24වී වළගදනහ. වේරුණෆර දිසත්රිවීගේත් -භගේ නිගඹෝජය 
ඇභතිතුභහගේ ඵර ප්රගේලගේත්- එගේභයි. එභ නිහ අගේ 
ඉරවීඹ රඵන ගර්  ගගේ ගවෝ උ දහ ම්භහන 500වී වළදීභයි. 

වළඵළයි ගම් උදහ ම්භහන ඳන්සිඹගේ ඉරවීඹ යහ ඹන්න නම්, 
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[රු මුජිබුර් යහභහන්  භවතහ] 
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ගේලඳහරන වීගේෛඹත්, ඳරිඳහරන වීගේෛඹත්, යහජය වීගේෛඹත් 

කිඹන තුන් ට්ටුභ එතු ගරහ ගම් ගර් ගදළම්ඵර් 31ළනි 
දහ න විට උතු ගර් සිට දවේණ දවීහ දිසත්රිවී විසිඳගවේභ ඉඩම් 
ටි ගන් ය න්න ඕනෆ; භළනුම් ටයුතු යන්න ඕනෆ; ට්ටි 
ළරසුම් ස යන්න ඕනෆ; ඉඩම් ච්ගච්රිඹ යරහ අන් 

යන්නත් ඕනෆ. ගභොද, 2017 ජනහරි භහගේ 1ළනි දහ නවිට 
අඳ උදහ ම්භහන ඳන්සිඹගේ ළඩටවන ඳටන් න්නහ. එඹ 
ඳටන් ගන ගටි හරඹවී තුශ ඒ ළදත් ළඩටවන් ටි 

ක්රිඹහත්භ යන්න අපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. අගේ රු 
ඩිරහන් ගඳගර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ යටවිරු නිහ 
ළඩටවනත්, ඵදුල්ර දිසත්රිවීඹට අලය ඒ තට්ටු නිහ 

ගඹෝජනහ ක්රභඹත් යහජය ගඳෞේලි ඒහඵේධතහ තුශ 
ක්රිඹහත්භ යන්න අපි ඵරහ ගඳොගයොත්තු ගනහ.  

අගේ ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ දළන් ගම් රු බහගේ නළවළ. 

එතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ප්රලසනරට භහ උත්තය ඳඹන අසථහගේ 
එතුභහ ගම් රු බහගේ ගනොසිටීභ ළන භහ නහටු ගනහ. 
විභල් වීයාල භන්ත්රීතුභහ 2010දී ගභභ අභහතයහාලඹ බහය න්න 
ගොට, ඒ අසථහගේ තභනුත් එභ ළඩ ටයුතුරට ම්ඵන්ධ 

ගන ගොට ගම් අභහතයහාලඹ තුශ තිබුණු ආඹතන ඳණ ඇද ඇද 
තභයි තිබුග  කිඹහ ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ ප්රහල ශහ. 
එතුභන්රහ  ගභභ ආඹතන ගඵොගවොභ ලවීතිභත් ක්රිඹහත්භ 

ශහඹ කිඹරහත් එතුභහ කිේහ.  

ගම් අසථහගේදී ඳළවළදිලිභ භට ගභන්න ගම් හයණඹ 
කිඹන්න සිේධ ගනහ. භහ රුණු හයණහ විග්රව යන්න 

ඹන්ගන් නළවළ. භහ හිතන විධිඹට අභහතයහාලඹවී වළටිඹට 
දණඹට, ාචහට, අබහවිතඹට රවී වුණු ගරොවේභ අභහතයහාලඹ 
තභයි නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ. උදඹ ම්භන්පිර 

භන්ත්රීතුභහට ගම් ගරහගේ ඒ හයණඹට එ  ගන්න ඵළරි 
වුණත්, මීට ය ම්ඳඹට ගඳයදී නම් එතුභහ එ  ගනහ, භහ 
කිඹන ගම් ප්රහලඹට. ගභොද, ඒ තයභටභ භවහ ඳරිභහණගේ 

ාචහන් ණනහවී ගභභ අභහතයහාලගේ සිේධ වුණහ.  

ඊශ ට, අගේ ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ ඇහහ, "ගෝ, ගම් 
වදනහඹ කිඹපු ගේශීඹ ෛදය ම්භහන, ගෝ, ගඹොවුන් ම්භහන, 
ගෝ, රහ ම්භහන" කිඹරහ. රඵර ගන්න එඳහඹ කිඹහ භහ 

එතුභන්රහට කිඹනහ. භවහ භළතියණඹ තිබුග  2015 අගෝසතු 
භහගේයි. භව භළතියණගඹන් ඳසු, ගම් ථහ යන 
ගභොගවො ගත්ත් උදහ ම්භහන 206වී ගම් යගට් වළදීගන ඹනහ. ඒ 

206න් 15වී විිත යරහත් තිගඵනහ. රඵන ගර් තත් උදහ 
ම්භහන 500වී වළගදනහ. අගේ භහින්ද යහජඳවී හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහටත්, අගේ ශ්රීභත් ඵන්දුර ගුණර්ධන 

විලහයදතුභහටත්, භහ හිතමිෛ උදඹ ම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහටත් භහ 
ආයහධනහ යනහ, භභත් එවී ඹන්න එන්නඹ කිඹරහ.  

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අනිහර්ඹගඹන්භ එනහ.  
 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභන්රහට අනිහර්ඹගඹන්භ එන්න කිඹනහ. ගභභ උදහ 

ම්භහන විිත යන ගොට භහ ඔඵතුභන්රහට එන්න කිඹන්නම්. 
ඔඵතුභන්රහ ගභන්න ගම් හයණඹ ගවොට භත තිඹහන්න. අඳ 
ගම් විිත යන්ගන්, ගොන්ෛහත්රුන්ට ගොන්ෛහත් දීරහ වදපු 

ගල් ගනොගයි. විලසහ යන්න, ගම් නිවී වදන්න ගම් 
ගර් දුන්ගන් රුපිඹල් රවී තුනයි. නමුත් ජනතහ 
වබහකත්ගඹන් රුපිඹල් රවී 7, රුපිඹල් රවී 8 ගඹවී 

වදනහ.  

යාජිත් සිඹමරහපිටිඹ ඇභතිතුභහටත්, අජිත් පී. ගඳගර්යහ 

නිගඹෝජය ඇභතිතුභහටත් පින් සිදු ගන්න ගම් වළභ නිටභ, 
වළභ භටභ විදුලිඹ රළගඵනහ. අගේ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අග්රහභහතයතුභහටත් පින් සිේධ ගන්න ඒ 
වළභ භටභ පිරිසිදු ඳහනීඹ නශ ජරඹ රඵහගදනහ. අගේ 

රවීසභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහට පින් සිේධ ගන්න අපි 
අභහරුගන් ගවෝ ඳහයල් ටි වදනහ. එභ නිහ ගම් 
භඩිඹවීඹ කිඹහ හටත් කිඹන්න ඵළවළ. ඒ ගභොද? ප්රතිරහභීන්භ 

ඳභණයි ගල් ටි වදහන්ගන්. ගභතළන ගොන්ෛහත් නළවළ; 
ගොමිස නළවළ; ගඩොරර් කණුම් නළවළ; ඩුඵහයි කණුම් නළවළ; අය 
කණුම් නළවළ; ගම් කණුම් නළවළ.  

ගභතළන කිසිභ දණඹවී, ාචහවී නළවළ. ඒ ගභොද, නිගේ 
ප්රතිරහභිඹහ තභන්ගේ නි වදන ගොට ඵහර ළඩවී යන්ගන් 

ගොගවොභද? ඒ විතයවී ගනොගයි. විලසහ යන්න, ගම් වළභ 
නිවී වහභ රඵහගදන්ගන් යජගේ ඉඩභවී. රු 
අග්රහභහතයතුභහගේ ාල්ඳඹවී ඹටගත් ගම් වළභ 

නිහරහභිඹවේටභ ශුේධ සින්නවීය ඔේපුවී රළගඵනහ. අන්න 
ඒ නිහ අගේ නිහ ළඩටවන පිළිඵ භහ ඇත්ත ලගඹන්භ 
තුටුනහ; ආඩම්ඵය නහ. 

භහ පිළිතුරු ඳඹන අසථහගේ ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ 
ගම් බහගේ ගනොසිටීභ පිළිඵ  නහටු නහ. එතුභහ ජහති 

නිහ ාර්ධන අධිහරිගේ බහඳති විධිඹට සිටි හරගේදී ගම් 
අභහතයහාලඹ තුළින් යහජය ආඹතන රැවී ලවීතිභත් ශහඹ 
කිඹරහ එතුභහ කිේහ. එගවභ කිඹන ගොට යහජය  නිරධහරින් රැඳී 

සිටින වේටිගේ සිටි යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහගේ, NEMO 
ආඹතනගේ නිරධහරින් ඵ-ඵ හරහ හිනහ ගනහ. ගභොද, ඒ 
හරගේ ගම් ආඹතන අබහවිත යපු ආහයඹ එතුභන්රහ දන්නහ 

නිහයි.  

ඩී.වී. චහන භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවොභ ළදත් ප්රලසනඹවී ඉදිරිඳත් 
ශහ. 2011, 2012, 2013 වහ 2014 ඹන ර්ර යහජය ඉාජිගන්රු 
ාසථහට රුපිඹල් බිලිඹන ණනහ ආදහඹභවී තිබුණහ ලු. අපි 
2015දී ගම් අභහතයහාලඹ බහය ත්ත භන් ඒ රහබඹ භවහ 

අරහබඹවී ඵට ඳත් වුග  ගොගවොභද කිඹරහ එතුභහ අවනහ. 
උදඹ ම්භන්පිර භළතිතුභනි, භහ කිඹන ගම් රුණ විලසහ 
යන්න. යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහගේ ම්ඳත්, යහජය ඉාජිගන්රු 

ාසථහගේ මුදල්, යහජය ඉාජිගන්රු ාසථහගේ සිඹලු ගේඳශ 
ජනහධිඳතියණඹට ඳහවිච්චි ශහ. භහ ගම් ඇත්තයි ථහ 
යන්ගන්. ගඵොරුට භඩ වනහ ගවෝ විගේචනඹ යනහ ගවෝ 

ගනොගයි. ගම් තභයි ඇත්ත ථහ. එතගොට 2014දී රහබ 
රඵපු ආඹතනඹ, 2015දී ළටුග  ගොගවොභද? ඳඩි ටි ගහ 
න්න ඵළරි වුග  ගොගවොභද? ගභොද, අපි ගවොයම් යරහද? 
අපි ල්ලි ඳන්නරහද? නළවළ. ඒ අයමුදල් සිඹල්රවීභ 

ජනහධිඳතියණඹට ඳහවිච්චි ශහ. ණඹට අයගන, වේලිඹට 
අයගන තභන්ගේ ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරින්ට හවන ටි රඵහ 
දුන්නහ. ගභළනි භවහ ඳරිභහණගේ ාචහ ඒ හරගේ සිදුවුණහ. 

ගම්යි ඇත්ත ථහ.  

ඩී.වී. චහන භන්ත්රීතුභහ ගම් රු බහගේ නළති නිහ එතුභහ 
අවපු ප්රලසනඹට උත්තය ගදන එ ගවොද, නයද කිඹරහ භහ 
දන්ගන් නළවළ.  

භගේ ඉදිරි භගන්දී උ ඵරනහද, මිටි ඵරනහද, ගොට 
ඵරනහද, සුරපීද ඵරනහද, විරපීද ඵරනහද කිඹන ප්රලසනඹ 

එතුභහ භගන් ඇහහ. භහ එවී කිඹන්න ළභළතියි. අපි ගභොන 
ගේ ශත්, ගභොන අඩු ඳහඩුවී තිබුණත් තහනහඹභට ගනකහින් 
නම් රැකිඹහ ගදන්ගන් නළවළ. 1970-1977 හරගේ තහනහඹභට 
කහිල්රහ ගුරු ඳත්වීම් දුන් ආහයඹ ළන මුළු ගඵලිඅත්තභ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

දන්නහ; මුළු වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීඹභ දන්නහ. උ, ගොට, 

මිටි, තයඵහරුභ ළන ථහ යපු නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහත්, 
ඩී.වී. චහන භන්ත්රීතුභහත් භහ පිළිතුරු ඳඹන අසථහගේදී ගම් 
බහගේ නළවළ. ඒ හගේභ ගභොනභ ගවේතුටත් විවිධ 
පුේරයින් යජ භහළිහරට, උභා භහළිහරට ගන කගේ 

නළවළ, interview යන්න.   

භහ ධම්භ ඳදගඹන් එ හයණඹවී කිඹන්න ළභළතියි. ගම් 
ගේල් අගේ නහභල් යහජඳවී භන්ත්රීතුභහත්, චහන භන්ත්රීතුභහත් 

ඉගන ත්ගතොත් ගවොයි.  

 "අත්තහනගභ ඳාභා - ඳතිරගඳ නිගගඹ 

 අථඤසඤභනුහගඹය - න කිලිසගඹය ඳ ඩිගතො" 

ඒ කිඹන්ගන්, ඳශමු තභන් සුදුසු ගුණගඹහි පිහිටහ සිට 
අනුන් ට ඵණ ගේලනහ යන්න කිඹරහයි. අගේ ම්භන්පිර 
භන්ත්රීතුභහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගවොට දන්නහ. ම්භන්පිර 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඔඹ ශදරුන්  ගදගදනහට ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 
ටියුන් ඳන්තිඹවී යන්න. එතුභහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගවොට 
දන්නහ. එතුභහ ඵණ දන්නහ පුේ රගඹවී. එතුභහ භගේ ඹහළුහ. ඒ 
නිහ උ ඵළලුත්, ගොට ඵළලුත්, මිටි ඵළලුත්, තයඵහරුභ 

ඵළලුත් භගේ ජීවිගත්ට උභා භහළිහට, ජනහධිඳති භන්දියඹට 
ගනඹන්ගන්ත් නළවළ, තාල්ර  තහනහඹභට -Rest House එට- 
ගනඹන්ගන්ත් නළවළ. ඒ භහ ගම් අසථහගේදී ඳළවළදිලි ප්රහල 

යනහ.  

ගම් අසථහගේදී භහ තත් රුණු හයණහ කිහිඳඹවී ඉදිරිඳත් 
යන්නට ඕනෆ. ඇත්තටභ ගම් ථහගේ ළදත්භ ගොට භහ ගම් 

අසථහගේදී කිඹන්න ඕනෆ. රු බහඳතිතුභනි, විලසහ යන්න. 
ගම් අභහතයහාලගේ ම්භ අගේ ඹව ඳහරන යජඹ බහය න්නහ 
ල් නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයහාලඹ දළනගන හිටිගේ නළවළ, 

අගේ යගට් නිහ ප්රලසනඹ ගභොවීද කිඹරහ. ඒ අඹ ගභොවීද 
යන්ගන්? ජන වහ ායහ ගල්න ගදඳහර්තගම්න්තුගන් 
අන්තිභට ශ ාණනගේ ගතොයතුරු රඵහගන, වළභ 

අවුරුේදභ 50,000 ණගන් එතු ය-ය කිඹනහ, ගම් 
තභයි නිහ ප්රලසනඹ, ගම් තභයි නිහ ප්රලසනඹ කිඹරහ. අපි 
ගභොවීද ගශේ? අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේත්, රු 
අග්රහභහතයතුභහගත්, ළබිනට් භ ඩරගේත්  අනුභළතිඹ ඇති අපි 

ප්රථභ තහට භෆත හරගේ නිහ ාණනඹවී ශහ. ඒ 
ාණනගේ හර්තහ භහ ශ  තිගඵනහ. ගම් ාණනගේ තය 
දත්ත තිගඵනහ; ඹථහර්ථහදී දත්ත තිගඵනහ. ඉඩම් නළති, නිහ 

නළති ගොඳභණ ායහවී ඉන්නහද, ඉඩම් ඇති නිහ නළති 
ගොඳභණ ායහවී ඉන්නහද, ඳයහරු ගනොයන රද නිහ 
ගොඳභණ ායහවී තිගඵනහද, බහඹට වදපු නිහ 

ගොඳභණ ායහවී තිගඵනහද, නිර නිහර ජීත්න අඹ 
ගොඳභණ ායහවී ඉන්නහද ඹනහදී ලගඹන් ම්පර්ණ 
විසතය ඒ හර්තහගේ තිගඵනහ. 

භහගේ රයහණ මිෛඹහ, උදඹ ප්රබහත් ම්භන්පිර භළතිතුභහට 
ගම් ටි කිඹන්න ළභළතියි. ආලසචර්ඹ ළන, ාර්ධනගේ 

ගවීන්ද්රසථහනඹ ළන ඕනෆ තයම් ගේල් ඕනෆ ගගනවේට 
කිඹන්න පුළුන්. වළඵළයි, විලසහ යන්න, ගම් යගට් මුළු ඳවුල් 
ජනවනගඹන් සිඹඹට 43ට නිහ ප්රලසනඹ තිගඵන ඵ.   

ජනතහහදී, ජනහිතහමී, ප්රතිශීලි, භවහ ගේල හිෛතෂී, යටට 
ආදයඹ යන, යගට් දරු ඳයපුයට, භේ ඳයපුයට, පිඹ ඳයපුයට, 
ගවෝදය ඳයපුයට රන භවහ ආලසචර්ඹත් ජනහධිඳතියගඹවී 

ගදතහවී ගම් යට ඳහරනඹ ශහ නම්, අඳට අවන්න සිේධ 
ගනහ රු භන්ත්රීතුභනි, ගොගවොභද ගම් යගට් ජනවනගඹන් 

සිඹඹට 43ට නිහ ප්රලසනඹ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ගම් ඵයඳතශ 

ප්රලසනඹවී.    

භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ළභළතියි, අගේ යජගේ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අග්රහභහතයතුභහත් ඒ හගේභ භගේ රයහණ 
මිෛ මුදල් ඇභතිතුභහත් අගේ නිහ ළඩටවනට රඵහ ගදන්න 
පුළුන් උඳ රිභ වගඹෝඹ ව ලවීතිඹ රඵහ ගදන ඵ. අඳ අතය 
තර් විතර් තිගඵනහ. ගඹෝජනහ -ගචෝදනහ තිගඵනහ. 
ගේලඳහරනගේ වළටි එගවභයි. නමුත් අහන ප්රතිපරඹ න්ගන් 
ජනතහහදී ප්රතිපරඹවී. ඒ නිහ තභයි   සිඹඹට 33ට ළඩි 
ප්රභහණඹකින් භගේ අභහතයහාලගේ ප්රහේධන අයමුදල් ර්ධනඹ 
ගරහ තිගඵන්ගන්.  භභ එතළනින් නතය ගන්ගන්ත් නළවළ. රු 
යවි රුණහනහඹ භළතිතුභහට ථහ යරහ ගොගවොභ වරි තත් 
ළඩිපුය මුදරවී රඵහ න්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ඒ  භහ 
ගනුගන්,  භගේ නිගඹෝජය අභහතයතුභහ ගනුගන් ගනොගයි, 
යට ගනුගන්. යට ගනුගන් ව යගට්  නිහ ප්රලසනගඹන් පීඩහ 
විඳින ජනතහ ගනුගන්.  

රු බහඳතිතුභනි, අපි රඵන ගර් වරිත ම්භහන 
ළඩටවන, ිෂි ම්භහන ළඩටවන, ඔසු ම්භහන ළඩටවන, 
තියය ම්භහන ළඩටවන, ග්රහභ යහජය ම්භහන ළඩටවන, 
වස්ර ම්භහන ළඩටවන, ඩිජිටල් ම්භහන ළඩටවන ව 
දවම් ම්භහන ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ. සිඹලු ජහතීතන් නිගඹෝජනඹ න ආහයඹට ඒ 
ඳඬිරුන්ගේ නම්ලිනුත් අපි ම්භහන නිර්භහණඹ යනහ. ද 
භව ගඹෝධඹන්ගේ නම්ලිනුත් අපි ම්භහන නිර්භහණඹ යනහ. 
ඒ හගේභ ගම් යගට් හිටපු ජනහධිඳතිරු, සිටින ජනහධිඳති, යහජය 
නහඹඹන්, අභළතිරුන්ගේ නම්ලිනුත් අපි ම්භහන 
නිර්භහණඹ යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  ප්රහලඹට ඳත් 
ය තිගඵනහ, රඵන ය "දුේඳත්භ තුයන්යකරගම් ය" 
වළටිඹට. ඒ හගේභ,  දුේඳත්භ තුයන්යකරගම් ගර්  ළඩ 
ටයුතු ම්ඳහදනඹ කිරීභ වහ පිහිටුහ ඇති ප්රධහන ගභගවයුම් 
මිටුගේ හභහජිඹවේ වළටිඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ව රු 
අභළතිතුභහ විසින් භහ  ඳත් යරහ තිගඵනහ.   රඵන ගර්දී 
උදහම්භහන බිහි කිරීගම් ළඩටවන තුළින් ශීඝ්රහමී  ලවීතිභත් 
භනවී ඹන්න අපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ඒ ලවීතිභත් භන 
තුශ ගම් යගට් තළගරන, ඳෆගන, ගඳොඩිවුණු, ගොන් වුණු, 
මිරිවේණු, අවනගඹන් පීඩහ විඳින අගේ ආදයණීඹ ජනතහගේ 
නිහ ප්රලසනඹට විඳුම් රඵහ ගදන්නට අපි ඵරහගඳොගයොත්තු 
නහ.    

විගලේගඹන්භ උතුරු නළ ග නහිය ඵර ප්රගේලඹ ගවීන්ද්ර ය 

ගන  දළළන්ත ළඩ  ගොටවී ක්රිඹහත්භ යන්න අපි 
ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. උතුරු නළ ග නහිය ඵර ප්රගේලගේ 
ජනතහට විවිධ ආඹතනලින් ඇවිල්රහ විවිධ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භ යනහ. භවය නිහරට රවී අට මුදරවී රඵහ 
ගදනහ. භවය නිහරට තත් ළඩි මුදරවී රඵහ ගදනහ. 
තත් ඒහට ඊටත් අඩු මුදරවී රඵහ ගදනහ. ඒ විධිගේ ගඵොගවොභ 

අක්රභත් නිහ ළඩටවනවී තභයි ක්රිඹහත්භ න්ගන්. ඒ 
ඳරියඹ තුශ අගේ අභහතයහාලඹ ගම් ප්රලසනඹට පර්ණ අධහනඹ 
ගඹොමු යරහ, පර්ණ අනුග්රවඹ රඵහ දීරහ  උතුරු නළ ග නහිය ඵර 

ප්රගේලගේ ජනතහගේ නිහ ප්රලසනඹටත් ළදත් විඳුම් රැවී 
රඵන ය තුශ ක්රිඹහත්භ යන්න  ඵරහගඳො ගයොත්තු නහ. ඒ 
උගදහ, අඹ ළඹ විහදඹ අන් න්නට ගඳය උතුරු නළ ග නහිය  
සිඹලු භන්ත්රීතුභන්රහ  භ  අපි ගනභභ හච්ඡහවී 

ඳත්න්නටත් ඵරහගඳොගයොත්තු නහඹ කිඹන හයණඹත් භභ 
ගඵොගවොභ තුටින් ප්රහල යනහ.  

රු බහඳතිතුභනි,  අගේ  නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ ගම් රු 

බහගේදී ගඵොගවොභ නිග්රවශීලි අගේ ගෝර සට් රාහ භහභ  
ළන ථහ ශහ. ඒට ඳත් යපු අධයවී භ ඩරඹට අත්න් 

1477 1478 

[රු ජිත් ගප්රේභදහ  භවතහ] 
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යන්න ඵළරිලු, තළබුගේ ඇන්ලි රවේණුලු,  ඒ ඳත්යපු අඹ 

වම්ඵන්ගතොට පුේරඹන් විතයභලු. රු බහඳතිතුභනි, 
ඳශමුගනි තහට රු අග්රහභහතයතුභහගේ ආශීර්හදඹ භත  
වම්ඵන්ගතොට දිසත්රිවීගේ පුේරඹන්භ රාහ ගෝල්ට් භහගම් 
අධයවී භ ඩරඹට ඳත් ශහ. අද නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ ගම් 

බහගේ කිේහ, රාහ ගෝල්ට් භහභ -ලුණු භහභ- ඩහ 
ළටිරහ කිඹරහ. භභ ගම් හයණහ කිඹනගොට එතුභහ ගම් රු 
බහගේ නළවළ.   

අපි රාහ ගෝල්ට් භහභ බහයන්න ගොට රුපිඹල් මිලිඹන 
330 ණඹ ඵයවී තිබුණහ. නමුත් තුටින් කිඹන්න  ඕනෆ, ගම් 
ගභොගවොත න විට ඒ ගෝටි 33 ණඹ මුදර අපි ම්පර්ණගඹන්භ 

ගරහ වභහය ඵ. ඒ හගේභ, අද ද න විට ලුණු භහගම් 
විවේණුම් ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 1,781යි. අද න විට සිඹලු  ඵදු 
ගවීගභන් ඳසු ලුණු භහභ උඳඹහ ඇති ශුේධ රහබඹ රුපිඹල් 

ගෝටි 99යි. ඒ කිඹන්ගන් රුපිඹල් මිලිඹන 990යි. ඉතින් 
ගොගවොභද අගේ නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ කිඹන්ගන්, අවේරු 
ලිඹන්න ඵළරි ට්ටිඹ  ඒට ඳත් යරහ තිගඵනහඹ, ඒ අඹ ඇන්ලි 
රවේණ විතයයිලු තළබුගේ කිඹරහ? ගවොයි, අපි කිඹමු ගෝ ඇන්ලි 

රවේණ විතයයි තළබුගේ කිඹරහ. ඇන්ලි රවේණ තිඹරහ වරි 
රුපිඹල් මිලිඹන 990 රහබඹවී ත්තහ ගන්. ඉතිවහගේ කිසිභ 
අසථහදී ලුණු භහභ ගම් හගේ ළඩටවනවී ය නළවළ. 

ඉතිවහගේ ළඩිභ ගේහ සථිය කිරීභ ශහ, ගේඹන් 262 
ගදගනවේගේ. රුපිඹල් 4,000කින් ඳඩි ළඩි ය, ළඩිභ ඳඩි ළඩි 
කිරීභ ශහ. ඒ හගේභ ගභට්රිවීගටොන් 106,226 දළළන්තභ 

අසළන්න රළබුහ. රුපිඹල් මිලිඹන 1,781 ඉතිවහගේ ඉවශභ 
ගගශහභ ශහ.  නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහ ගොච්චය යහජ 
ප්රහලඹවී ද ගශේ කිේගොත්, ගවට දගේ ගේහ නියුවීතිඹන්ගේ 

බහය අයමුදගල් -ETF-  35ළනි ාත්යගේදී ගම් රළූ  විියස ටතභ 
ජඹග්රවණඹ උගදහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ අතින් රාහ 
ගොල්ට් භහගම් අධයවී භ ඩරඹට ගනභභ ම්භහනඹවේත් 

රළගඵනහ. ප්රභූ ඳළශළන්තිඹවී නිගඹෝජනඹ යමින් ගම් 
උත්තරීතය බහට ඳළමිණි නහභල් යහජඳවී භළතිතුභහත්, ඒ 
හගේභ එතුභහගේ ගණළල්ර හගේ සිටින ඩී.වී. චහන 
භන්ත්රීතුභහත් ගම් හගේ ළයදි ප්රහල  කිරීභ පිළිඵ ඇත්ත 

ලගඹන්භ භභ නහටු ගනහ. 

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you have three more minutes. 

 
ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගම් බගේ කිඹළවුණහ, භධයභ ඳහන්ති  යහඳිති වහ 

ගනොමිගල් ඉඩම් රඵහ ගදනහ කිඹරහ. අපි ගනොමිගල් ඉඩම් රඵහ 
ගදන්ගන් නළවළ.  ඉඩභට ළඹ වී ඇති තය මුදර අනිහර්ඹගඹන්භ 

අපි ඒ ආගඹෝජඹන්ගන් අඹය න්නහ. ඒ නිහ ගනොමිගල් 
රඵහගදනහඹ කිඹන ථහ ළයදි ථහවී. 

 බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවොභ ළදත් ථහවී 

ශහ. ති ගදවී ඇතුශත අපි බිභල් යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහත් 
එවී ගනභ හච්ඡහ යරහ, එතුභහ ගේ ප්රලසත ගඹෝජනහ 
ක්රිඹහට නාන්නට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.   

රු බහඳතිතුභනි, භභ ගම් අසථහගේ භවත්භහ හන්ධිතුභහේ 

ළදත් දනවී ඉදිරිඳත් යරහ භගේ ථහ අන් යන්න 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. භවත්භහ හන්ධිතුභහ ගභන්න ගම් 
විධිඹට ප්රල ය තිගඵනහ. 

"මිනිසුන් ර් ගදවී සිටින ඵ භගේ පිඹහ භට ඳහ ඇත. 

ඉන් එවී ගොටවී ළඩ යන අඹයි. අගනවී ගොට ඒ වහ 
රවේණු දභහන්නහ අඹයි. භගේ පිඹහ භට නිතය උඳගදස දී ඇත්ගත් 
මින් ඳශමු ගොටට වී සිටින ගරයි. එඹට ගවේතු, ළඩ යන 
මිනිසුන් අතගර් තයඹවී ගනොභළති අතය, තයඹ ඇත්ගත් ළඩ 

ගනොය රවේණු දභහන්නහ මිනිසුන් අතගර් ඵළවිනි." 

භහත්, භගේ නිගඹෝජය ඇභතිතුභහත්, භගේ ගල්ම්තුමිඹත්, 
භගේ ආඹතන ප්රධහනීන් ව ගම් අභහතයහාලගේ සිටින සිඹලු 

නිරධහරින් උස ඳවත් ගේදඹකින් ගතොය ඉන්ගන් රවේණු 
දභහන්නහ ඳළත්ගත් ගනො, අනිහර්ඹගඹන්භ අපි ඉන්ගන් 
මිනිසුන් ගනුගන් ළඩ යන ඳළත්ගත් ඵ භභ ගම් අසථහගේ 

ගම් බහගේ සිටින ඔඵ සිඹලු ගදනහටභ ඳළවළදිලි කිඹන්න 
ළභළතියි. 

ගම් අසථහගේ ගම් බහගේ මරහනඹ දයන රු බහඳතිතුභහ 

ප්රමු මරහනගේ ම්භ දයන සිඹලු ගදනහටත්, විගලේගඹන්භ 
ඳවී විඳවී භළති ඇභතිතුභන්රහ, භන්ත්රීතුභන්රහ රඵහදුන් 
අදවසරටත් භගේ සතුතිඹ ව ප්රණහභඹ පුද යනහ.  

ළඵළවින්භ, ඹවඳහරන යජගේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේත්, 

රු අග්රහභහතයතුභහගේත් නම්බු රැගන, අඳ ඳත් ශ 
ජනතහගේ ආත්භ රුත්ඹත් රැගන, ගොන්ද ගළින් 
තිඹහගන, ගම් හගේ අේවිතීතඹ, විේරවීඹ, හර්තහත ජනතහ 

ගේහවී ඉසට ශහඹ කිඹන ළදත් ප්රහලඹත් භ  ත ය 
5කින්, 6කින් භව ජනතහ අතයට ඹන්න පුළුන් න විධිඹට  
අගේ අභහතයහාලගේ ාර්ධන ක්රිඹහදහභඹ ක්රිඹහත්භ යනහඹ 

කිඹන එත් ප්රහල යනහ.  

අහන ලගඹන්, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු 
අග්රහභහතයතුභහටත්, භගේ රයහණ මිෛ මුදල් ඇභතිතුභහටත් ගම් 

අසථහගේ භගේ විගලේ සතුතිඹ පුද යමින් ඔඵ ළභට ම්භහ 
ම්බුදු යණ ඳතනහ. 

 
"121 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 9,017,120,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
121 න ශීර්ගඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 
 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  
රු. 770,000,000 

 
"121 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 770,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 
121 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
 

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  
රු. 12,005,000,000 

 
"121 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 12,005,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

1479 1480 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

121 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 

254 ලන ශීර්ය.- මරජිවහට්රළර් ජනරළල් මදඳළර්තමේන්තුල 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 1,325,020,000 

 
"254 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 1,325,020,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
254 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  
 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  
රු. 67,000,000 

 
"254 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 67,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 
254 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
255 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - මකොෂඹ 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 710,040,000 

 
"255 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 710,040,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
255 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 918,000,000 

 
"255 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 918,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 
255 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 

256 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - ගේඳශ 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 969,030,000 

 

"256 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 969,030,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
256 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 468,000,000 
 

"256 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 468,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

256 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 

257 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - කළුතර 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
රු. 846,810,000 

 
"257 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 846,810,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
257 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 201,000,000 

 
"257 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 201,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 
257 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
258 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - මශනුලර 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 1,159,150,000 

 
"258 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 1,159,150,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
258 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 114,000,000 

 
"258 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 114,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 
258 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
259 ලන ශීර්ය.-  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - මළතමල් 

 
01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 569,390,000 
 
“259 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 569,390,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
259 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

1481 1482 
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01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු. 302,000,000 

 
“259 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 302,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
259 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 
260 ලන ශීර්ය.-  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - නුලරඑිතය 

 
01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 424,860,000 
 

“260 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 424,860,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
260 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 66,000,000 
 
“260 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 66,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
260 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 
261 ලන ශීර්ය.-  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - ගළල් 

 
01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 1,060,210,000 
 
“261 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 1,060,210,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
261 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 125,000,000 
 
“261 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 125,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
261 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 
262 ලන ශීර්ය.-  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - මළතර 

 
01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 890,460,000 
 
“262 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 890,460,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

262 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 206,000,000 
 
 

“262 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 206,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
262 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
 

263 ලන ශීර්ය.-  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - ශේබන්මතො  
 

01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 758,540,000 

 
“263 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 758,540,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
263 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 136,000,000 
 
“263 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 136,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
263 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

264 ලන ශීර්ය.-  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 

යළඳනය 

 
01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 681,910,000 
 

“264 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 681,910,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
264 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 110,000,000 
 
“264 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 110,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
264 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

1483 1484 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

265 ලන ශීර්ය. - දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 
මන්නළරම 

 

01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 200,790,000 

  
“265 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන,  පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 200,790,000  මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
265 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 120,000,000 
 

“265 න ශීර්ගඹහි 01 න  ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 120,000,000 මුදර උඳගල්නඹට  ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
265 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  
 

266 ලන ශීර්ය. - දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 

ලවුනියළල 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 190,120,000 

 

“266 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 190,120,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
266 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 82,000,000 
 

“266 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 82,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ  යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.    

               
266 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.   
 

267 ලන ශීර්ය. -  දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 

මුති  
 

01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 186,240,000 

 

“267 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 186,240,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
267 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 120,000,000 
 

 “267  න  ශීර්ගඹහි  01  න  ළඩටවන,   මරධන  විඹදභ   
වහ රු. 120,000,000  මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන  ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

267 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 

රදී. 
 

268 ලන ශීර්ය. - දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 
කිලිමනොච්ිකය 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 202,730,000 
 

“268 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 202,730,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
268 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 100,000,000 
 

“268 න  ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන,  මරධන  විඹදභ  
වහ  රු. 100,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
268 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 

269 ලන ශීර්ය. - දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 
මඩකුනල 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 558,720,000 
 

“269 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 558,720,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
269 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 
 

01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,   
රු. 274,000,000 

 

 

“269   න   ශීර්ගඹහි   01   න  ළඩටවන,   මරධන   විඹදභ   
වහ රු. 274,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන  ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
269 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
270 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - අේඳළර  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 884,640,000 
 

“270 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 884,640,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
270 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

1485 1486 
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01 න ළඩටවන. - ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  
රු. 86,000,000 

 
“270 න  ශීර්ගඹහි 01 න   ළඩටවන,   මරධන  විඹදභ  

වහ රු. 86,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන  ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
270 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  
 

271 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය ක කච්මච්රිය - 

ත්රිකුණළමය 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 356,960,000 

 

“271 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 356,960,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
271 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,   
රු. 64,000,000 

 

“271  න    ශීර්ගඹහි  01 න ළඩටවන,   මරධන  විඹදභ   
වහ රු. 64,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන  ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
271 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  
 

272 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - කුුණග 
 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 1,581,100,000 
 

“272 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 1,581,100,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
272 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 68,000,000 
 

“272   න   ශීර්ගඹහි  01  න  ළඩටවන, මරධන  විඹදභ 
වහ රු. 68,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
272 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී.  
 

273 ලන ශීර්ය. - දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - ුනත්තම 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.642,140,000 
 

“273 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.642,140,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

273 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 
රු.95,000,000 

 

“273 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.95,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
273 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

274 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - අනුරළධුනරය 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.781,820,000 

 

“274 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.781,820,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
274 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 
රු.117,000,000 

 
“274 න ශීර්ගඹහි 10 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.117,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
 

274 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

275 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - 

මඳොමෂොන්නුල 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.367,630,000 

 

“275 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.367,630,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
275 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු.522,000,000 
 

“275 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.522,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
275 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

276 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - බදුල් 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.648,930,000 

  

“276 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.648,930,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

1487 1488 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

276 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 
රු.150,000,000 

 

“276 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.150,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
276 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

277 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - මමොණරළග 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.462,690,000 

 

“277 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.462,690,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
277 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 
01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු.118,000,000 
 

“277 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.118,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

277 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 
278 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - රත්නුනර 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.776,970,000 

 

“278 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.776,970,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
278 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 
රු.195,000,000 

 

“278 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.195,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
278 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 

279 ලන ශීර්ය.- දිවහත්රික් මල්කේ කළර්යළය - කගල් 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.619,830,000 

 

“279 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.619,830,000 මුදර  උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

279 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 
රු.70,000,000 

 

“279 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.70,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන  
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
279 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

“ கனப்தை 121, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 9,017,120,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர” 

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 121, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  770 ,000,000 
 

“ கனப்தை 121, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 770,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 121, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

  
றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 12,005,000,000 
 

“ கனப்தை 121, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 12,005,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர” தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 121, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 254.- தறரபர் ரம் றகக்பம் 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  1,325,020,000 

 

“ கனப்தை 254, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 1,325,020,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 254, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  67,000,000 
 

“ கனப்தை 254, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 67,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் றணர 

றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 254, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 255.- ரட்டச் தசனம், தரய்ம்தை  
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  710,040,000 
 

“ கனப்தை 255, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 710,040,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  
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கனப்தை 255, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  918,000,000 
 

“ கனப்தை 255, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 918,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 255, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 256.- ரட்டச் தசனம், ம்தயர    
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  969,030,000 
 

 

“ கனப்தை 256, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 969,030,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 256, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  468,000,000 
 

“ கனப்தை 256, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 468,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 256, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 257.- ரட்டச் தசனம், யோத்துகந 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  846,810,000 

 

“ கனப்தை 257, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 846,810,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள் பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 257, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத் றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  201,000,000 
 

“ கனப்தை 257, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 201,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 257, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 258.- ரட்டச் தசனம், ண்டி 
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  1,159,150,000 
 

“ கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 1,159,150,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  114,000,000 
 

“ கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 114,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

கனப்தை 259.- ரட்டச் தசனம், ரத்கப 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  569,390,000 
 

“ கனப்தை 259, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 569,390,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 259, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  302,000,000 

 

“ கனப்தை 259, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 302,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 259, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 260.- ரட்டச் தசனம், ததயேர 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  424,860,000 

 

“ கனப்தை 260, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 424,860,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 260, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  66,000,000 

 

“ கனப்தை 260, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 66,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 260, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 261.- ரட்டச் தசனம், ரயே  
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  1,060,210,000 
 

“ கனப்தை 261, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 1,060,210,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  
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கனப்தை 261, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  125,000,000 
 

“ கனப்தை 261, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 125,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர” தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 261, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 262.- ரட்டச் தசனம், ரத்கந  

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  890,460,000 

 

“ கனப்தை 262, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 890,460,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப் தட்டது. 

 

கனப்தை 262, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  206,000,000 
 

“ கனப்தை 262, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 206,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 262, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 263.- ரட்டச் தசனம், அம்தரந்வரட்கட    
 

] 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  758,540,000 

 

“ கனப்தை 263, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 758,540,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப் தட்டது. 

 

கனப்தை 263, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  136,000,000 
 

“ கனப்தை 263, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 136,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 263, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 264.- ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, ரழ்ப்தரம்    

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  681,910,000 
 

“ கனப்தை 264, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 681,910,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

கனப்தை 264, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  110,000,000 
 

 

“ கனப்தை 264, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 110,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 264, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 265.- ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, ன்ணரர்    

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  200,790,000 

 

“ கனப்தை 265, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 200,790,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 265, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  120,000,000 

 

“ கனப்தை 265, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 120,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 265, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

கனப்தை 266.- ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, வுணறர 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  190,120,000 

 

“ கனப்தை 266, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 190,120,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 266, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  82,000,000 
 

“ கனப்தை 266, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 82,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 266, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 267.- ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, தொல்கனத்லவு  
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  186,240,000 

 

“ கனப்தை 267, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 186,240,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  
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கனப்தை 267, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  120,000,000 
 

“ கனப்தை 267, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர  120,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 267, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

கனப்தை 268.-  ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, றபறதரச்சற    
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  202,730,000 

 

“ கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 202,730,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  100,000,000 
 

“ கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 100,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 268, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 269.-  ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, ட்டக்பப்தை   

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  558,720,000 

 

“ கனப்தை 269, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 558,720,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 269, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  274,000,000 
 

“ கனப்தை 269, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண  

யதர  274,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 269, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 270.-  ரட்டச் தசனம், அம்தரகந     
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  884,640,000 

 

“ கனப்தை 270, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 884,640,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

கனப்தை 270, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  86,000,000 
 

“ கனப்தை 270, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண  

யதர  86,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 270, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 271.-  ரட்டச் தசனம்/ ச்வசரற, றயவரகன   
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  356,960,000 
 

“ கனப்தை 271, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 356,960,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 271, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  64,000,000 
 

“ கனப்தை 271, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண  

யதர  64,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 271, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 272.-  ரட்டச் தசனம், குயரல்    

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 1,581,100,000 

 

“ கனப்தை 272, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 1,581,100,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 272, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  68,000,000 
 

“ கனப்தை 272, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண  

யதர  68,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 272, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 273.-  ரட்டச் தசனம், தைத்பம்    
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  642,140,000 
 

“ கனப்தை 273, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 642,140,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  
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கனப்தை 273, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  95,000,000 
 

“ கனப்தை 273, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண  

யதர  95,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 273, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 274.-  ரட்டச் தசனம், அதரதைம்     

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  781,820,000 

 

“ கனப்தை 274, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 781,820,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 274, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  117,000,000 
 

“ கனப்தை 274, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண  

யதர  117,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 274, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 275.-  ரட்டச் தசனம், ததரனன்ணயக 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 367,630,000 
 

“ கனப்தை 275, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 367,630,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 275, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 522,000,000 

 

“ கனப்தை 275, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 522,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 275, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 கனப்தை 276.-  ரட்டச் தசனம், ததுகப 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 648,930,000 
 

“ கனப்தை 276, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 648,930,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

கனப்தை 276, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 150,000,000 

 

“ கனப்தை 276, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 150,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 276, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

கனப்தை 277.-  ரட்டச் தசனம், தரணரகன 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 462,690,000 

 

“ கனப்தை 277, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 462,690,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”   

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 277, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 118,000,000 
 

“ கனப்தை 277, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 118,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 277, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 கனப்தை 278.-  ரட்டச் தசனம், இத்றணதைரற 
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 776,970,000 
 

“ கனப்தை 278, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 776,970,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  
 

கனப்தை 278, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 195,000,000 
 

“ கனப்தை 278, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 195,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 278, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

கனப்தை 279.-  ரட்டச் தசனம், வரகன 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - 

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 619,830,000 
 

“ கனப்தை 279, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 619,830,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”   

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 918,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 918,000,000, for Head 255, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 255, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 256. -  DISTRICT SECRETARIAT, GAMPAHA 

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 969,030,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 969,030,000, for Head 256,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 256, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 468,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 468,000,000, for Head 256, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 256, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 257. -  DISTRICT SECRETARIAT, KALUTARA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 846,810,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 846,810,000, for Head 257,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 257, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 201,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 201,000,000, for Head 257,  

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 257, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 258. -  DISTRICT SECRETARIAT, KANDY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,159,150,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,159,150,000, for Head 258,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 258, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 114,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 114,000,000, for Head 258, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 258, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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கனப்தை 279, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர 70,000,000 
 

“ கனப்தை 279, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 70,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 279, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
   

Question, "That the sum of Rs. 9,017,120,000, for Head 121,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 121, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 770,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 770,000,000, for Head 121, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 121, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 12,005,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 12,005,000,000, for Head 121, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  

Head 121, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 254. -  DEPARTMENT OF REGISTRAR GENERAL 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,325,020,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,325,020,000, for Head 309,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 254, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 67,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 67,000,000, for Head 254, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 254, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 255. -  DISTRICT SECRETARIAT, COLOMBO 

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 710,040,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 710,040,000, for Head 255,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 255, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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HEAD 259. -  DISTRICT SECRETARIAT, MATALE 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 569,390,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 569,390,000, for Head 259,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 259, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 302,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 302,000,000, for Head 259, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 259, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 260. -  DISTRICT SECRETARIAT, NUWARA-ELIYA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 424,860,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 424,860,000, for Head 260,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 260, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 66,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 66,000,000, for Head 260, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 260, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 261. -  DISTRICT SECRETARIAT, GALLE 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,060,210,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,060,210,000, for Head 261,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 261, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 125,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 125,000,000, for Head 261, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 261, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 262. -  DISTRICT SECRETARIAT, MATARA    

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 890,460,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 890,460,000, for Head 262,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 262, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 206,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 206,000,000, for Head 262, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 262, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 263. -  DISTRICT SECRETARIAT, HAMBANTOTA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 758,540,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 758,540,000, for Head 263,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 263, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 136,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 136,000,000, for Head 263, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 263, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 264. -  DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - JAFFNA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 681,910,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 681,910,000, for Head 264,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 264, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 110,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 110,000,000, for Head 264, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 264, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 265.- DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - MANNAR 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 200,790,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 200,790,000, for Head 265,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 265, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 120,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 120,000,000, for Head 265, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 265, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 266.- DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - 

VAVUNIYA 
 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 190,120,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 190,120,000, for Head 266,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 266, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 82,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 82,000,000, for Head 266, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 266, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 267.- DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI -  

MULLAITIVU 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 186,240,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 186,240,000 for Head 267,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 267, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 120,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 120,000,000, for Head 267, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 267, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 268. -  DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - 

KILINOCHCHI 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 202,730,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 202,730,000, for Head 268,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 268, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 100,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 100,000,000, for Head 268, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 268, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 269. -  DISTRICT SECRETARIAT / KACHCHERI - 

BATTICALOA 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 558,720,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 558,720,000, for Head 269, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

Head 269, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 274,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 274,000,000, for Head 269, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 269, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 270. -  DISTRICT SECRETARIAT, AMPARA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. . 884,640,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 884,640,000, for Head 270, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 270, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 86,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 86,000,000, for Head 270, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 270, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 271. -  DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI - 

TRINCOMALEE 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 356,960,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 356,960,000, for Head 271,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 271, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 64,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 64,000,000, for Head 271, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 271, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 272.- DISTRICT SECRETARIAT, KURUNEGALA 
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,581,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,581,100,000, for Head 272,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
  
Head 272, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 68,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 68,000,000, for Head 272, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
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Head 272, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 273.- DISTRICT SECRETARIAT, PUTTALAM 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 642,140,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 642,140,000, for Head 273,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
  
Head 273, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 95,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 95,000,000, for Head 273, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 273, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 274.- DISTRICT SECRETARIAT, ANURADHAPURA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 781,820,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 781,820,000 for Head 274,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 274, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 117,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 117,000,000, for Head 274, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 274, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 275. -  DISTRICT SECRETARIAT, POLONNARUWA  

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 367,630,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 367,630,000, for Head 275,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 275, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 522,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 522,000,000, for Head 275, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 275, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 276. -  DISTRICT SECRETARIAT, BADULLA 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 648,930,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 648,930,000, for Head 276,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

Head 276, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 150,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 150,000,000, for Head 276, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 276, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 277.- DISTRICT SECRETARIAT, MONERAGALA  

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 462,690,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 462,690,000, for Head 277,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 277, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 118,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 118,000,000, for Head 277, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 277, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 278.- DISTRICT SECRETARIAT, RATNAPURA  

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 776,970,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 776,970,000, for Head 278,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 278, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 195,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 195,000,000, for Head 278, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 278, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 279. - DISTRICT SECRETARIAT, KEGALLE 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 619,830,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 619,830,000 for Head 279,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 279, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 70,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 70,000,000, for Head 279, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 279, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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“130 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 
වහ රු. 1,064,235,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

130 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී.  

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු. 643,400,000 

 

 

“130 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 643,400,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
130 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 

 
253 ලන ශීර්ය.-  විශ්රළම ලෆටු ද මදඳළර්තමේන්තුල 

 
 

01 න ළඩටවන.-  ගභගවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 163,473,089,000 

 
“253 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  163,473,089,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
253 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු. 23,750,000 

 
“253 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 23,750,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
253 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

“ கனப்தை 130, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 1,064,235,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 130, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  643,400,000 
 

“ கனப்தை 130, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 643,400,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 130, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

கனப்தை 253.-  ஏய்வூறத் றகக்பம்  

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  163,473,089,000 
 

“ கனப்தை 253, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 163,473,089,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.   

கனப்தை 253, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் - தோனணச் 

தசனவு யதர  23,750,000 
 

“ கனப்தை 253, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 23,750,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 
  

கனப்தை 253, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,064,235,000, for Head 130,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 130, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 643,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 643,400,000, for Head 130, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 130, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 253. - DEPARTMENT OF  PENSIONS 

 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 163,473,089,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 163,473,089,000, for Head 253,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 253, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 23,750,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 23,750,000, for Head 253, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

                 

Head 253, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"123 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.226,116,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

123 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 
 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 
රු.11,450,000 

 

"123 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.11,450,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
123 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.210,490,000 

  

"123 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.210,490,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
123 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

 
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු.2,312,200,000 
 

"123 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.2,312,200,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
123 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

309 ලන ශීර්ය.- මගොඩනෆක ලි මදඳළර්තමේන්තුල  
 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.103,790,000 

 
“309 න ශීර්ගඹහි  01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.103,790,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
309 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.13,000,000 

 
“309 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 

රු.13,000,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
309 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.205,446,000 

 
“309 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.205,446,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
 
309 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන රදී. 
 
 

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.26,900,000 

 
“309 න ශීර්ගඹහි  02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 

රු.26,900,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
309 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

310 ලන ශීර්ය.- රජමේ කර්මළන්තළළල  
 
 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.68,676,000 

 

“310 න ශීර්ගඹහි  01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.68,676,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

310 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- ගභගවයුම් ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.21,550,000 

 

“310 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු.21,550,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

310 න ශීර්ගඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.34,338,000 

 

“310 න ශීර්ගඹහි  02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.34,338,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

310 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.33,850,000 

 

“310 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු.33,850,000 මුදර උඳගල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  

310 න ශීර්ගඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳගල්නගඹහි ගොටවී වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ යන 
රදී. 
  

“ கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 226,116,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

  

கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  தோனணச் 

தசனவு யதர  11,450,000 
 

“ கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 11,450,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் -  லண்டுயஞ் 

தசனவு  யதர 210,490,000 
 

“ கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 210,490,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர” 

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.   
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கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் -  தோனணச் 

தசனவு யதர 2,312,200,000 

 

“ கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச்தசனவுக்ரண 

யதர 2,312,200,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 123, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

கனப்தை 309.-  ட்டிடத் றகக்பம் 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர  103,790,000 

 

“ கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 103,790,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுள்  -  தோனணச் 

தசனவு யதர 13,000,000 
 

“ கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 13,000,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர” தம் றணர 

றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் -  லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 205,446,000 

 

“ கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 205,446,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  

தம் றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது.  

 

கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் -  தோனணச் 

தசனவு யதர 26,900,000 
 

“ கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 26,900,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் றணர 

றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 309, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
  

கனப்தை 310.-  அசரங்த் தரறற்சரகன 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  

லண்டுயஞ் தசனவு யதர 68,676,000 

 

“ கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 68,676,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுள் -  தோனணச் 

தசனவு யதர 21,550,000 
 

“ கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 21,550,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் -  லண்டுயஞ் 

தசனவு யதர 34,338,000 

 

“ கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவுக் 

ரண யதர 34,338,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுயஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறயத்றச் தசற்தரடுள் -  தோனணச் 

தசனவு யதர 33,850,000 

 

“ கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்ரண 

யதர 33,850,000 அட்டகறற் வசர்க்ப்தடுர”  தம் 

றணர றடுக்ப்தட்டு ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 310, றழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறர இயக்க் ட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 226,116,000, for Head 123,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

 

Head 123, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 11,450,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 11,450,000, for Head 123, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  

 

Head 123, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 210,490,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 210,490,000, for Head 123, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 123, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,  

Rs. 2,312,200,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 2,312,200,000, for Head 

123, Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 
  

Head 123, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 309. -  DEPARTMENT OF BUILDINGS 

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 103,790,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 103,790,000, for Head 309,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 309, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. -Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 13,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 13,000,000, for Head 309, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  

Head 309, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 205,446,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 205,446,000, for Head 309,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

  

Head 309, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 26,900,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 26,900,000, for Head 309, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the   Schedule" put 

and agreed to. 

  

Head 309, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 310. -  GOVERNMENT FACTORY 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 68,676,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 68,676,000, for Head 310,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

  

Head 310, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 21,550,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 21,550,000, for Head 310, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

  

Head 310, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 34,338,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 34,338,000, for Head 310,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 310, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 33,850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 33,850,000, for Head 310, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
   

Head 310, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

එකල්හි ම ළල අ. භළ. 6.30 වමයන්, ඳළර්ලිමේන්තුල  ප්රගතිය 
ලළර්තළ කරනු ිළණිව වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් ිලත් විය. 

කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරයි;  නෆලත රැවහවීම 2016 
මනොලෆේබර් 28 ලන වඳුදළ.  

 

அப்ததரய்து தற.த. 6.30 றரறறடவ, குய்றன்                

தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும்ததரயட்டு றசரபர் அர்ள் 

அக்றரசணத்றணறன்ய அன்நரர்ள். 

குய்றணது தரறசலனகண அநறறக்ப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  

2016 ம்தர் 28, றங்ட்றக. 
 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report the 

Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Monday, 28th 

November, 2016. 

 

 

ගල් වේකර ඳනත : නිගඹෝ 
ரடகச் சட்டம்: எய்ங்குறறள் 

RENT ACT: REGULATIONS 

ගු වජිත් මප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறவரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"1972 අා 7 දයන ගල් වේකර ඳනගත් 2 ළනි න්තිගේ 5 ළනි උඳ 
න්තිඹ භ  කිඹවිඹ යුතු, එභ ඳනගත් 43 ළනි න්තිඹ   ඹටගත් 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2016 අගෝසතු 01 

දිනළති අා 1978/4 දයන අති වි ගලේ ළට් ඳෛගේ ඳශ යනු රළඵ,  

2016.11.18 ළනි දින ඉදිරිඳත් යන රද නිගඹෝ අනුභත ශ යුතු ඹ. 

(අභහතය භ ඩරගේ අනුභතිඹ දන්හ තිගබ්.)" 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்யக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  யரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිගම්න්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහගේ ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. රු 
ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ.  

 

ශ්රී රාහ භව ඵළාවේගේ ඇතළම් ම්ම් වහ 
හර්ඹඹන් ගඳෞේකරයණඹ කිරීභ ළශළවීවීභ 

இனங்க த்ற ங்றறன் ததரயப்தைக்ள் 

ற்யம் டகள் ணறரர்ரகத் டுத்ல் 
PREVENTION OF PRIVATIZATION OF CERTAIN 

RESPONSIBILITIES AND FUNCTIONS OF CENTRAL BANK  

 
[අ.බහ. 6.30] 

 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අද දින බහ ල් තඵන 
අසථහගේ දී භහ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

ආ ඩුක්රභ යසථහගේ 148 යසථහ, 1949 මුදල් නීති ඳනත, 2005 

අා 28 දයන ගවීම් වහ පිඹවීම් ක්රභ ඳනත උල්රාකනඹ න අයුරින්, 

2017 අඹ ළඹ ගඹෝජනහ ව මුදල් අභහතයහාලගේ ඇතළම් ක්රිඹහ සිදු න 

ඵළවින්, භව ඵළාවේගහි යසථහපිත ම්ම්, ගනත් ඳහර්ලසඹන්ට 

ඳළරීභ වහ නත්න ගරට ගභභ රු බහට ගඹෝජනහ යමි. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අද දිනගේ බහ ල් 
තඵන අසථහගේ ඉදිරිඳත් යන ගභභ ගඹෝජනහ  යටට, යගට් 

ආර්ථිඹට, මරය ක්රභඹට ඉතහ ළදත් න ගඹෝජනහවී. 

ඒහඵේධ විඳවීඹ ලගඹන් අපි ඉල්රහ සිටින්ගන්, ආ ඩුක්රභ 

යසථහට අනුත්, මදල් නීති ඳනතට අනුත්, ගවීම් පිඹවීගම් 

ඳනතට අනුත් ශ්රී රාහ භව ඵළාවේ ගත ඳළරී තිගඵන ම්ම්, 

හර්ඹඹන් ගඳෞේකරයණඹ කිරීභට ඉඩ ගනොගදන ගරටයි. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ආ ඩුක්රභ යසථහගේ 
148 යසථහට අනු යහජය මුදල් ඳහරනඹ පිළිඵ ම්පර්ණ 

ඵරඹ තිගඵන්ගන් ගම් රු බහට ඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ. 

ආ ඩු ඳවීඹත්, විඳවීඹත් අපි සිඹලු ගදනහභ භවජන 

නිගඹෝජිතඹන් ගර ඵළඳී සිටිනහ, යගට් යහජය මරය පිළිඵ 

ම්භ ඉසට යන්න.  ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ම්භත යපු 1949 

මුදල් නීති ඳනගතන් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ටයුත්ගතන් ගොටවී ශ්රී 

රාහ භව ඵළාවේට ඳයරහ තිගඵනහ. ගේ.ආර්. ජඹර්ධන මුදල් 
ඇභතියඹහගේ භගේ,  1950 අගෝසතු භහගේ 28ළනි දහ ශ්රී 

රාහ භව ඵළාවේ පිහිගටේහ. ශ්රී රාහ භව ඵළාවේ ගජෝන් 

එවීසටර් කිඹන ඇගභරින් ජහතිඹහගේ හර්තහට අනු 

ස යරහ, එතුභහ තභයි ඳශමුළනි භව ඵළාවේ අධිඳතියඹහ 

විධිඹට ඳත් වුග .  

විවිධ අඹ ශ්රී රාහ භව ඵළාවේ අගනවී යහජය ආඹතන භ  
ාන්දනඹ යනහ අපි දළ තිගඵනහ. රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, ශ්රී රාහ භව ඵළාවේ රාහගේ කිසිභ 

ආඹතනඹවී එවී හගේවී න්න ඵළවළ. එඹට ගවේතු 

තභයි, අඳ සිඹලු ගදනහ අගත් තිගඵන හසි වහ ගනෝට්ටු අච්චු 

ළසීභ පිළිඵ -මුදල් ගනෝට්ටු මුද්රණඹ කිරිභ ම්ඵන්ධගඹන්- 

ඒහධිහරි ඵරඹ තිගඵන්ගන් ශ්රී රාහ භව ඵළාවේට ඳභණයි. 

ගන කිසි ගගනවේට ල්ලි අච්චු වන්න ඵළවළ. මිනිසසු 
ආරඹටත් ඩහ උන්භහදඹට ඳත් යන්ගන් මුදල් විසින්. ඒ මුදල් 

අච්චු ළසීගම් ඵරඹ තිගඵන්ගන් භව ඵළාවේට.  

යට මුදල් ක්රභඹ යහ ඳතින්ගන් භවජන විලසහඹ භතයි. 

භව ජනඹහ විලසහ යන ගඳොදු පිළිළනීභවී ඇති ඕනෆභ ගදඹවී 
තභයි විනිභඹ භහධයඹවී ගන්ගන්. මුදල් ගනෝට්ටුගේ මුදල් 
ඇභතියඹයි, භව ඵළාවේ අධිඳතියඹයි අත්න් ශහභ 
ගේදුරුතුඩුගේ සිට ගදවුන්දයතුඩු දවීහ භසත රහාම්ඹ ජනතහ 

විසින් ගම් රුපිඹල් 1,000වී; ගම් රුපිඹල් 5,000වී; ගම් 
රුපිඹල් 100වී කිඹරහ පිළින්නහ. 

ඒ නිහ ඉතහභ ාගේදීඹ භසත  මුදල් ක්රභඹ, ඵළාවේ ක්රභඹ, 

ණඹ ක්රභඹ වසුරුන්නට අලය සිඹලු නීති  ඳහර්ලිගම්න්තු 

විසින් ශ්රී රාහ භව ඵළාවේට ස යරහ දීරහ තිගඵන්ගන්,  

මුදල් නීති ඳනතින්. ඊට අතිගර් භව ඵළාවේ යජගේ ඵළාවේරු,  

මරය නිගඹෝජිතඹහ, මරය උඳ ගේලඹහ ගර ක්රිඹහ  යනහ.  

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ විර්ජන ඳනතින් ණඹ න්නගොට ඒ 
ණඹ රඵහ දීගම්  ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ ම්භ ම්පර්ණගඹන් 

උසුරන්ගන් භව ඵළාවේයි. බහ ඩහහය බිල්ඳත් නිවේත් යන්ගන්, 

බහ ඩහහය ඵළඳුම්ය නිවේත් යන්ගන්,  සෛරී  ඵළඳුම්ය 

නිවේත් යන්ගන්, ඵදු ාචිත  වති ඳත් නිවේත් යන්ගන්, ණඹ 

ගවීම්  පිළිඵ schedules වදන්ගන්,  ඒ අනු ගන්ගන්, 

ගවීම් පිළිඵ යජඹට  උඳගදස ගදන්ගන් ඒ සිඹල්ර යන්ගන් 

භව ඵළාවේයි.  භව ඵළාවේගේ ගම් යසථහපිත හර්ඹ බහයඹට 
අභිගඹෝ යමින්, ඒ හර්ඹ බහයඹන් එළිඹට ළනීභ වහ  රු  

යවි රුණහනහඹ මුදල් අභහතයතුභහ විසින් ගම් අඹ ළඹ 

ගඹෝජනහ ඹටගත්  ගඹෝජනහ ගදවී ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ.  

අපි  කි යුතු විඳවීඹවී ලගඹන් හිටපු මුදල් 

අභහතයයඹහ ව යගට් 5 න  විධහඹ ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳවී භළතිතුභහ  ගම්  රු බහගේදී  බහත  ශහ,  මුදල් 

අභහතය යවි  රුණහනහඹ භළතිතුභහ විසින් 05-07-2016 න දින 

ඉදිරිඳත් ය තිගඵන   “Establishment  of a National Payment 

Platform (NPP) for Digital Commerce and ease of Digital 

Transactions for the Government, Businesses and Citizens.” 

කිඹන ගම් ළබිනට් ඳත්රිහ.  එඹ අලුත් ඩිජිටල්යණඹ ඹට ගත් 

ICTA ආඹතනඹට ඵරඹ ඳළරීභ වහ න ළබිනට් ඳත්රිහවී.   

නචහරි යුගේ හගේ ගම් අලුත් තහවීණඹට ඹහභට ඒහඵේධ 

විඳවීගේ අපි වුරුත් විරුේධ නළවළ. ඉතහභ ඉවීභනින් 

ගරෝගේ නු - ගදනු  පිඹගන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අපි ඒට 

ඳවීයි. නමුත් අපි එගවභ ඳවී වුණහට  එතුභහ ළබිනට්  

භ ඩරඹට ගම් ලිඹවිල්ර  ඉදිරිඳත් යපු භන්  ගභොවීද 

ගශේ?    

භභ ගම් ඳශමු න ළබිනට්  ඳත්රිහ ගම් අසථහගේ දී  

වභළගත* යනහ.  

"Dr. Indrajit Coomaraswamy, Governor, Central Bank  

of Sri Lanka,  Hon. Minister, Ravi Karunanayake, My dear 

Minister,"  ඹනුගන් වන් යමින් “Review Committee 

Report for the National Payment Platform” කිඹරහ,  එතුභහ 

ගම්   පිළිඵ තිගඵන නීතිභඹ තත්ත්ඹ ඳළවළදිලි යනහ.                

ශ්රී රාහ භවඵළාවේගේ අධිඳතිතුභහ, මුදල් අභහතයයඹහ ගත ඹපු 

ගභභ  ලිපිඹ භහ වභළගත* යනහ.  
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————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

 එගවභ යරහ තිබිඹදී තුන්ගනු, යවි රුණහනහඹ 

අභහතයතුභහ ගම් ම්පර්ණගඹන්භ මීට ගනස ආහයඹට 
ගඳෞේලි භහම් තුනට දීභ වහ ඵළාවේර CEOsරහට ඹහ 

තිගඵන ලිපිඹවී භභ වභළගත* යනහ.  

ඔවීගතෝඵර් භහගේ 3 ගනිදහ යවි රුණහනහඹ 
අභහතයතුභහ ඹපු එභ ලිපිගේ ගභගේ වන් නහ:  

“My ministry intends to have the launch of the first phase i.e. 

facilitate Sri Lanka Customs to receive online payments and fund 

transfers on the 1st November 2016. We request your immediate 

attention to completing the software I integration with NPP to 

facilitate Sri Lanka Customs.”  

 ඊට ඳසු  භව ඵළාවේ අධිඳතිතුභහ විසින් නළතත් CEOsරහට 

ඳවත වන්  රුණ ඹටගත්  ඹළව  ලිපිගේ ගභගේ වන් 
නහ:   

“To: All Chief Executive Officers of Licensed Commercial Banks”  

“Payments to Sri Lanka Customs through the LankaPay Online 

Payment Platform of LankaClear (Pvt.) Ltd.” 

මුදල් ඇභතිතුභහ  ඵළාවේරට එ උඳගදවී ගදනහ. ඊට ඳසු 

භව ඵළාවේ අධිඳතිතුභහ ත උඳගදවී ගදනහ. මුදල් ඇභතිතුභහගේ 

ලිපිඹ භභ වභළගත* යනහ. 

 භව ඵළාවේ ඹහ තිගඵන අගනවී ලිපිඹත් ගම් අසථහගේ දී භහ 

වභළගත* යනහ.   

ගම් තුළින්  ඵළාවේරුන්,  විගලේගඹන් ශ්රී රාහ භව 
ඵළාවේගේ හිටපු  නිගඹෝජය අධිඳතිරු, ඒ හගේභ ගම් වීගේෛගේ 

සිටින  විේතුන් සිඹලු ගදනහත්  ඉල්රහ සිටින ඳරිදි  භව ඵළාවේගේ 
හර්ඹන් භව ඵළාවේගන් පිටතට ගඳෞේලි නයහඹ ඳෛ අනු 
ගනිඹන්න එඳහඹ  කිඹන ඉල්කරභයි අපි ගම් අසථහගේදී 

යන්ගන්. ම්ගභන් යුතුයි අපි ගම් ඉල්කරභ යන්ගන්.  

තමුන්නහන්ගේ දන්නහ, 2007 -2012 ර්ර  ගරෝගේ 
මුරය අර්බුදඹවී තිබුණහඹ කිඹරහ. ගෝකරඹ මුරය අර්බුදඹ තුශ 

ඇගභරිහ එවීත් ජනඳදගේ ඳභණවී ඵළාවේ  417වී ඩහගන 
ළටුණහ. Lehman Brothers ඵාගොගශොත්  වුණහ. Mutual Banks 
ඩහගන ළටුණහ. එගවභ ඩහගන ළටිරහ ගරෝ මරය 
අර්බුදඹ ගනගොට එාරන්තඹත් අගේ ක්රභඹට ගම් හර්ඹඹන් 

හ වී ඒහ ගඳෞේකරයණඹ ය තිබුණහ. ගඳෞේලි 
භහම්රට -යහඳහයරට- දී තිබුණහ. මරය අර්බුදගඹන් ගොඩ 
ඒභ වහ එාරන්ත භධයභ  ඵළාවේ ගශේ  ගභොවීද?  පිටතට දී 

තිබුණු හර්ඹඹන් සිඹල්රභ යහජය ඇතුශට ත්තහ. එඹයි 
ගරෝගේ ක්රභඹ. එභ නිහ  ගම් අඹ ළඹ ගඹෝජනහරට  ත 
එවී තිගඵනහ, ණඹ  ඳහරනඹ භව ඵළාවේගන් පිටතට අයගන 

මුදල් අභහතයහාලගේ  ගනභ  ඒඹවී පිහිටුන්නටඹ කිඹහ. 
ඵළාවේ ඇතුගශේ  තිබිරත්  ගඳඵයහරි 27 ගනිදහ  භව දල් භව 
ඵළාවේගේ ඇති ගච්ච  භව මුදල් භඩිඹ නිහ ගම් නවිට 

Perpetual Treasuries Limited එ ඳභණවී භහ 14වී තුශදී 
ගෝටි දව රහබඹවී රඵහ තිගඵනහ.  ගෝටි දහවවී රහබයි. ඒ 
භහභ ඵළාවේ න්නහ. ඔඵතුභහ පුත් ඳත් ආඹතන 

හිමිරුගවී. ඒ හගේ ගවො  පුත් ඳතවී ඳටන්න්න ඹනහ. 

ර්තිරුන්ට  ද  රවීඹ ඵළකන් මුදල් ගන්න ථහ ය 
තිගඵනහ. ඊට ඳසගේ  ශ්රය දිය  භහධයඹන් න්නහ. ඊට ඳසු 
ගේලඳහරන ලගඹන් අගනවී අඹට වන්න ඳටන් න්නහ. 
ගම්හ යන්න ඵළාවේ ක්රභඹවී ඳහවිච්චි යන එ හධහයණ නළවළ. 

එභ නිහ අපි ගම් හයණඹ ඉල්රහ සිටිනහ. ඳහර්ලිගම්න්තුට 
මුදල් පිළිඵ ඵරඹ තිගඵනහ. අපිට හච්ඡහ යන්නට පුළුන්. 
මුදල් අභහතයතුභහ එවී හච්ඡහ යන්නට පුළුන්. භව ඵළාවේ 

අධිඳතිතුභහ එවී  හච්ඡහ යන්නට  පුළුන්.  අපි කිඹන්ගන් 
ගභොනභ ගවේතුවී නිහත් වේභන ආ ඩු ඹටගත්ත් 
LankaClear Private Limited එට කිසිභ ගචෝදනහවී  තිබිරහ 

නළවළ.  

රු බහඳතිතුභනි, ඉතහභ විලහර ගර  අගේ යගට් භධය 
විදයහර, භවහ විදයහර  වයවහ විලසවිදයහරරදී ඳශමුන ඳන්තිගේ 

හභහර්ථඹවී රළූ   ඉතහභ දවී  තළනළත්තන් ගතෝයහගන  විගේල 
යටරට ඹහ master's degree, PhD  රඵහගන  විගලේඥ 
දළනීභවී තිගඵන භහන ම්ඳතවී  තභයි  ශ්රී රාහ භව ඵළාවේගේ 
තිගඵන්ගන්. එභ නිහ  ශ්රී රාහ භව ඵළාවේ  වුරුත් 

ගේලඳහරනීයණඹ ය නළවළ. ගභොද ඒ යන්නට ඵළවළ. භව 
ඵළාවේ අධිඳති සිටිඹහට, භව ඵළාවේ අධිඳති ට   තීතන්දු න්නට ඵළවළ. 
මුදල් භ ඩරඹවී තිගඵනහ. මුදල් භ ඩරඹටත් යන්නට  

ඵළවළ. නිරධහරින් එගවභ උඳගදස ගදන්ගන් නළවළ.  

 
ගු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்ள்)  

(The Hon. Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභහ ත විනහඩි 4වී තිගඵනහ, ම්භන්පිර 
භන්ත්රීතුභහටත්  එවී  විනහඩි 4යි තිගඵන්ගන්.  

 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එභ නිහ අපි ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ සිටින්ගන්, ශ්රී රාහ භව 
ඵළාවේ අධිඳතිතුභහත්, ශ්රී රාහ භව ඵළාවේගේ නිරධහරින්ටත් අනු 
ගම් හර්ඹඹ ඉතහ ගවොඳින් යන්නට පුළුන්  LankaClear 

Private Limited  ආඹතනඹට. ගන ගඳෞේලි ආඹතන 
තුනට ගදන්න වදන උත්හවඹ නත්හ ඔඵතුභහ විසින් භව 
ඵළාවේ තඵහ න්නහ ගරත්, අඹ ළඹ ගඹෝජනහ ගද ඉල්රහ 

අසය ගන අපි  ථහ ය,   යගට් භසත මරය ක්රභඹ, ඵළාවේ 
ක්රභඹ  ඩහ ගනොළටන්නට ටයුතු යන්නට භළදිවත් න  ගර  
ගඹෝජනහ යමින් භගේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ. රු 
උදඹ ම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ ගභභ ගඹෝජනහ සථිය යනහ. 

 
[අ.බහ. 6.40] 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු බහඳතිතුභනි, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් ශ ගඹෝජනහ  එතුභහ ගනුගනුත්, ඒ හගේභ 
ඒහඵේධ විඳවීඹ ගනුගනුත් සථිය යන අතය, එභ  

ගඹෝජනහ  රු මුදල් ඇභතිතුභහගේ  ව ආ ඩුගේ අතිලයින්භ 
ඩිනම් අධහනඹ ගඹොමු විඹ යුතු හගරෝචිත ගඹෝජනහවී  
විධිඹට අපි දකින්ගන් හයණහ  ණනහවී භතයි. රු 

බහඳතිතුභනි, අගේ ආර්ථිගේ වළඩතර තීතයණඹ යන ප්රධහන 
ප්රතිඳත්ති ගදවී තිගඵනහ.   

එවී තභයි යහජය මුරය ප්රතිඳත්තිඹ - Fiscal Policy.  අගන  

තභයි, මරය ප්රතිඳත්තිඹ - Monetary Policy . හභහනයගඹන්   

1517 1518 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන  භවතහ] 

————————— 
*  ුනවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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යහජය මරය ප්රතිඳත්තිඹ තීතයණඹ  යන්ගන් අගේ රු මුදල් 

ඇභතිතුභහ ප්රමු ආ ඩු. ඳහර්ලිගම්න්තු   ඊට වහඹ දවීනහ. 
ඒ ගේලඳහරනීයණඹ ගරහ තිගඵන්ගන්. හභහනය යහජය මුරය 
ප්රතිඳත්තිඹ තීතයණඹ න්ගන්  ජනප්රිඹහදී දර්ලනඹවී අනුයි. ඒහ 
ජනතහ තුටුන ආහයගේ ගේල්. වළඵළයි, ඒ  වයවහත්  

ආර්ථිගේ  අසථහය බහඹ ඇතින හයණහ රමින් ආර්ථි 
සථහයි බහඹ ගන ඒභයි ආර්ථි විදයහඥයින්  විසින් යනු රඵන  
මරය ප්රතිඳත්තිඹ - Monetary Policy -  කිඹන එ තීතයණඹ 

ගන්ගන්. ගම්  ප්රතිඳත්ති  ගදවී. ගේඳහරඹන් විසින්  යහජය 
මරය ප්රතිඳත්තිඹ තීතයණඹ යනහ  හගේභ ආර්ථි විදයහඥගඹෝ 
යන  මුරය ප්රතිඳත්තිඹට  ඇන්ලි ළසීගභන් ළශම් සිටිඹ යුතුයි.  

රු බහඳතිතුභනි,  භව ඵළාවේගේ සහධීනත්ඹ ඇති ය 
තිගඵන්ගන් ගභන්න ගම් හයණඹට. හභහනයගඹන් අගේ 
ඳනත්ර තිගඵනහ, ''විඹ බහය අභහතයයඹහ විසින් රින් ය   

විගලේ  ව ගවෝ හභහනය  විධහනඹන්    ශභනහයණ 
භ ඩරඹට රඵහ ගදන්ගන්ඹ. ඒහ කිරීභට ශභනහයණ 
භ ඩරඹ  ඵළඳී ඇත''  කිඹහ. භව ඵළාවේගේ මුදල් භ ඩරඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් මරය නීති ඳනගත්  එළනි න්තිඹවී නළත්ගත් 

ඇයි? ඇභතියඹහට  භළදිවත්ගන්න ඵළරි යන්න. භව  ඵළාවේට 
සහධීන ටයුතු  යන්න ඉඩ අරින්න. හභහනය තත්ත්ඹ 
ඹටගත්  භව ඵළාවේ බහය ඉන්න ඕනෆ  රු මුදල් ඇභතිතුභහඹ.  

එභ නීති ගනොරහ අද අභළතිතුභහ ඹටගත්යි භව ඵළාවේ 
තිගඵන්ගන්. එගවභ ගශේ ඇයි කිඹහ භට තභ ගත්ගයන්ගන් 
නළවළ. ගොගවොභ නමුත්, මුදල් අභහතයයඹහ ගේහ, ගනත් 

අභහතයයගඹවේ ගේහ, හට වුණත් භව ඵළාවේට ඵරඳෆම් කිරීභ 
පිළිඵ විගලේ සීභහන් ඇති ය තිගඵන්ගන් මරය ප්රතිඳත්තිඹ 
ගේලඳහරනීයණගඹන් ගතොය විඹ යුතු නිහයි. රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, නමුත් ගභභ ජහති ගවීම් ගේදිහ පිළිඵ 
මුදල් අභහතයතුභහ 2016 ර්ගේ ජලි 05 ළනි දහ ඉදිරිඳත් යපු 
අභහතය භ ඩර ඳත්රිහට භව ඵළාවේ අධිඳතිතුභහ ජලි භහගේ 08 

ළනි දහ ප්රතිචහය දවීනහ. එතුභහ එහි ඳශමුළනි රුණ විධිඹට 
කිඹපු ගදඹ භභ ඔඵතුභහගේ අධහනඹට ගඹොමු යනහ.  

I quote: 

“ICTA proposed to set up an 11 - member Review Committee by its 

letter dated 06 June 2016 addressed to the Governor of the Central 

Bank as a decision of the meeting held on 03 June 2016 at the 

Ministry of Finance.”  

ගභතළනදී භව ඵළාවේ අධිඳතිතුභහ ගභගවභත් කිඹනහ: 

“Setting up of 11- member Review Committee was not discussed at 

the said meeting.”  

වළඵළයි, එගවභ එවී වදරහ ලු. භව ඵළාවේ අධිඳතිතුභහ 
දන්ගන්ත් නළවළ ලු. ථහ ගශේත් නළවළ ලු. එගවභ එවී වදරහ ලු.  

භව ඵළාවේ අධිඳතිතුභහ ඊශ  හයණඹ විධිඹට ගභගවභ 
කිඹනහ.  

"According to the report the Central Bank has no regulatory role 

over National Payment Platform (NPP) and is not even a 

stakeholder in the NPP (Page 6.)  The Central Bank is excluded 

from the governance role of NPP as well (Page 13).”  

භව ඵළාවේ භසත ලගඹන් ගභභ ක්රිඹහලිගඹන් ඉත් ය 

තිගඵනහඹ කිඹහ ගචෝදනහ යන්ගන් අපි ගනොගයි. 
තමුන්නහන්ගේරහ ඳත් ය ත් භව ඵළාවේ අධිඳතියඹහ තභයි 
එගවභ කිඹන්ගන්.  

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහගේ ථහ අන් යන්න. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ දළඩි අඳවසුතහ 
සිටින ඵ භට ගත්ගයනහ, ගේරහ නළති නිහ. ඒ නිහ භභ භගේ 

ථහ අන් යන්නම්.  
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ථහ අන් යන්ගන්, බහ ල් තළඇතගම් 
ගඹෝජනහ සථිය යමින් ගන්ද? 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ථහ ඳටන් ත්ගත්, 
ගඹෝජනහ සථිය යමිනුයි. භභ නළත තහවී ගභභ ගඹෝජනහ 

සථිය යමින්, ගභඹ හගරෝචිත ගඹෝජනහවී ඵ භතවී යනහ.  
භව ඵළාවේ ගේලඳහරනීයණඹට රවී යරහ, මුදල් අභහතයහාලඹ 
අනලය ගර ඇන්ලි ළසීභ නිහ ගම් දසර වළටට වළගට් 
reverse එගවී ඳල්රභට ඹන ශ්රී රාහ ආර්ථිඹ ගවරට තල්ලු 

යන්න ඉඩ ගදන්න එඳහඹ කිඹහ රු මුදල් අභහතයතුභහගන් 
ඉතහභ ගෞයගඹන් ඉල්රහ සිටිමින් භභ නිවඬ ගනහ. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Ravi Karunanayake, you have 15 minutes to 

reply.  If you agree, the Hon. Member would like to have 

another four or five minutes out of your time.  
 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற யரரக் - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
I do not know whether I will have sufficient time. But, 

whatever the time available for me, I will basically – 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You have 15 minutes and it is up to you.  If you like, 

you can take all 15 minutes.  
 
 

[අ.බහ. 6.45] 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is most important to get this matter cleared and 

certainly I will extend the time as much as possible once I 
come to the tail end of it. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අගේ රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ ගභළනි විඹඹවී බහ ල් තඵන 
අසථහගේ ගඹෝජනහ ලගඹන් අයගන තිඇතභ භභ ගඵොගවොභ 
අඹ යනහ. වළඵළයි, ඉසගල්රහභ කිඹන්න ඕනෆ, ඒ කිඹපු 

1519 1520 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

වළභ චනඹවීභ අමලි ගඵොරු ඵ. එභ ගඹෝජනහ second 
යමින් රු උදඹ ප්රබහත් ම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ එඹ ගඵොරුවී 
ඵ ඊට ඩහ නහථ ශහ. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් අඳට කිඹන්න 

තිගඵන්ගන් ගභඹයි.  

අපිට රළඇත තිගඵන ආර්ථිඹ ම්පර්ණගඹන්භ දණ සහ, 
ට්ටරහ තිබුග . නිහඩ් බ්යහල්ගේ ග්රවණඹ තුළින් යහජඳවීගේ 

අලයතහ ඉටු යන්න පුළුන් විධිගේ ළඩ පිළිගශවී තභයි 
ගභභ ආර්ථිඹ තුශ ගන ගොස තිබුග . දළන් ගම්හ නිළයදි 
කිරීභ තභයි යන්න තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ භභ එඹ ගඳන්හ 

ගදන්නම්. 

ශ්රී රාහ භව ඵළාවේ පිහිටුන රේගේ, 1950 ර්ගේදීඹ. 
නිදවස ශ්රී රාහගේ ප්රථභ අග්රහභහතයයඹහ වී සිටි භවහභහනය ඩී.එස. 

ගේනහනහඹ භළතිඳුන්ගේ ප්රථභ අභහතය භ ඩරගේ 
හභහජිගඹවේ ව හිටපු ජනහධිඳතියගඹවේ න ගේ.ආර්. 
ජඹර්ධන භවතහ එට මුදල් අභහතයයඹහ ලගඹන් ශ්රී රාහ 
භව ඵළාවේ පිහිටුවීභට මලිත්ඹ ගන ටයුතු ගශේඹ. එඹට 

ගඳය යට තුශ ක්රිඹහත්භ වුග , මුදල් භ ඩර -Currency Board
- ක්රභඹයි. යගට් මරය සථහයත්ඹ තවවුරු කිරීභටත්, ාර්ධන 
ටයුතු වහ දහඹවීභටත් පුළුල් ඵරතර හිත මරය නීති 

ඳනත - Monetary Law Act No. 58 of 1949 එ- භන්න් 1950 
ර්ගේදී භව ඵළාවේ පිහිටව අතය, ගභභ නීතිඹ 2002 ර්ගේදී ද 
ාගලෝධනඹ යන රදී. භව ඵළාවේ යගට් ආර්ථි වහ මිර 

සථහීමතහ ගභන්භ මරය ඳේධතිගේ සථහීමතහ ඹන ප්රමු අයමුණු 
ඹටගත් ක්රිඹහත්භ ගේ. එහි ඵරහගඳොගයොත්තු එඹයි. 

ඒ අනු යගට් මරය ප්රතිඳත්තිඹ - Monetary Policy - 

ක්රිඹහත්භ යන එභ ආඹතනඹ භව ඵළාවේයි. එගේ වුද, භව 
ඵළාවේගේ ගභභ ප්රමු හර්ඹඹට අභතය හර්ඹඹන් රැවී - 
Agency functions - යජඹ විසින් ඳයහ ඇත. ඒහ අතය, ගේ 

අර්ථ හධ අයමුදර ශභනහයණඹ කිරීභ, ණඹ ශභනහයණ 
ටයුතු, විනිභඹ ඳහරන ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ප්රහගේශීඹ 
ාර්ධන ටයුතු වහ විවිධ ගඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
ඇතුශත්ඹ. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, යගට් භසත මරය 
ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ කිරීගම්දී ඒ වහ ප්රධහන ලගඹන් සම්ඹ 
ධහරිතහ ගඹදවිඹ යුතු වුත්, විවිධ අතිගර් හර්ඹඹන් ඉටු කිරීගම් 

ම්භද දළනට භව ඵළාවේට ඳයහ ඇති ඵළවින්, ඒ වහ ද ඔවුන් 
ටයුතු ශ යුතුඹ. එගභන්භ, එභ හර්ඹඹන් අතය විවිධ ළටලු ද -
Conflicting Objectives-  භතුවී ඇත. උදහවයණ ගර අර්ථ 

හධ අයමුදගල් හභහජිඹන්ගේ අයමුදල් තය කිරීභට ඉවශ 
ප්රතිරහබ -Maximum Yield -  හිත සථහනර එභ අයමුදල් 
ආගඹෝජනඹ ශ යුතු ඇත.  

අපි ගම් අසථහගේදී භතවී යන්න අලයයි, භව ඵළාවේ 
ගභගතවී දුයට ආයවීහ යන්න වදනහ කිඹපු අඹ තභයි ඒ 
හරගේ අර්ථ හධ අයමුදගල් තිබ්ඵ ගොටස ඳහවිච්චි යරහ 
තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ඒහ තභන්ගේ දන්න මිතුයන්ට විවේණරහ 

ඒගන් අර්ථ හධ අයමුදරට රුපිඹල් මිලිඹන 10,800 
අරහබඹවී සිදු ගරහ තිගඵනහ. ගම් ථහ යන ගභොගවොගත්ත්  
ගොම්ඳළනිර ඹම් ගොටස අයගන තිගඵනහ. ඒගවී කඹ 

අවුරුේගේ impairment එ මිලිඹන 1,900යි. ගම්හ භව ඵළාවේට 
තභයි ඵරහන්න ගරහ තිගඵන්ගන්. ගම් යපු ක්රිඹහ නිහ ඳසු කඹ 
හරගේ රුපිඹල් මිලිඹන 10,800වී නළති වුණහ. ඒ වහ ඉවශ 

ගඳොකර අනුඳහතඹවී භව ඵළාවේ තවවුරු ය ත යුතුඹ. එඹට 
ප්රතිවිරුේධ ගර විවිධ මරය උඳයණලින් එනම්, බහ ඩහහය 

බිල්ඳත්, ඵළඳුම්ය ආදිඹ ඔසගේ අභ පිරිළඹවී -Minimum Cost 

එවී- රළගඵන ඳරිදි යජඹට ණඹ අයමුදල් ඳඹහ දිඹ යුතුඹ. 
එකිගනට ළගටන අයමුණු තුශ භව ඵළාවේ ටයුතු යන්ගන් 
ගගේද? ගම්හ තභයි තිගඵන ළටලු. සම්ඹ ප්රමු හර්ඹඹන් 
ඉටු කිරීභට අපි භව ඵළාවේට ඉඩ ඩ රඵහ ගදමින් ආර්ථි 

ර්ධනඹ ගේත් ය ළනීභට උඳගඹෝගී ය න්නහද? 
නළත්නම්, විවිධ අතිගර් ගභන්භ භව ඵළාවේ මරධර්භරට 
ගනොළශගඳන ටයුතු තදුයටත් ඳයනහද? ගම් නිහ තභයි 

අඳගේ අධහනඹ ගඹොමුවී ඇත්ගත්, ප්රමු හර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට ඒ 
ආඹතනඹට ඉ ඩ ප්රසථහ රහදීභ ඹන හයණඹට. නළතත් භතවී 
යන්නම්. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් අලය න්ගන් regulatory format 

එ. ඒ තභයි භව ඵළාවේ ශ යුත්ගත්. ගභොද, මුදල් 
ඇභතිතුභහට මුදල් ඳනගත් 116 (2) න්තිඹ ඹටගත් ඕනෆභ 
අසථහ Monetary Board එට කිඹන්න පුළුන්භ 

තිගඵනහ, ගම්හ තභයි යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 106 (2)  න්තිඹ 
ඹටගත් කිඹන්න පුළුන් ගම්හ තභයි ශ යුත්ගත් කිඹරහ. ගම්හ 
තුළින් තභයි ටයුතු යන්න අලය න්ගන්.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

That means, you can give a directive. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The Hon. Minister of Finance has the right to give a 

directive and it is mandatory for the Monetary Board to 
comply with it.  So, the Monetary Policy is not something 

which is left to the Central Bank. ගම් මරය ප්රතිඳත්තිඹ, ගම් 
මුදල් ප්රතිඳත්තිඹ ම්පර්ණගඹන්භ භව ඵළාවේට අයිති හර්ඹ 
බහයඹවී ගනොගයි. ඒ ආ ඩුගේ ප්රතිඳත්තිඹයි. විධහඹඹ 
දුන්න එ ළබිනට් භ ඩරඹ තුළින් භට ඳයරහ දීරහ, භභ 
ඒ මරය ගොමිටිඹට ඉදිරිඳත් යනහ. 106 (2) න්තිඹ 
ඹටගත් එළනි ගේල්රට ටයුතු යන්න පුළුන්. ගභතළන 
භව ඵළාවේ යරහ තිගඵනහ නම්, එගවභ නම් මුවේත් වුණහ 
කිඹරහ ආ ඩුට ඵණින්න ඕනෆ නළවළ ගන්. ආ ඩු  
කිඹන්න අලයයි. ගවොවී ගන ගොට භව ඵළාවේ. නයවී 
ගන ගොට ආ ඩු. ගභගතවී හරඹවී ඒ සරඳගඹන් 
තභයි ගරිරහ තිගඵන්ගන්. එභ නිහ භභ නළතත් ඉතහ 
ඕනෆමින් කිඹන්ගන්, අඳ ගම් නිළයදි යන්න වදන්ගන් 
කිඹරහයි. යජගේ ණඹ ශභනහයණඹ ඹන්නද එළන්නකි. 
ගභභ ටයුතු සථහන තුන සිදු ගනහ. ඒහ නම්, භව 
ඵළාවේ, භවහ බහ ඩහහයඹ, විගේල ම්ඳත් ගදඳහර්තගම්න්තු 

-External Resources Department -. ගම් වහ ළශගඳන 
නීතිඹවී නළත. යගන ආපු විධිඹට යගන ඹනහද? 
භසත ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල් බිලිඹන කිහිඳඹවී තිබුණ 
හරගේ තිගඵන ක්රභඹ ගවො විඹ වළකිඹ. වළඵළයි, දළන් ණඹ 
න්දයහ රුපිඹල් ට්රිලිඹන නභඹටත් ළඩිඹ. ඒ නිහ තභයි 
න නීති ඹටගත් ණඹ ශභනහයණඹ වහ යජගේ 
අධහනඹ ගඹොමුවී ඇත්ගත්.  

අපි 2005 ජනහරි භහගේ ඳශමුළනිදහ ගම් යට ඵහයන්න 
ගොට ණඹ තිබුග  රුපිඹල් බිලිඹන 1,784යි. ගෝටිලින් 

ඵළලුගොත්, රුපිඹල් ගෝටි 178,400යි. ඒ අද ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ, ට්රිලිඹන 9.9 දවීහ. ඒ කිඹන්ගන් රුපිඹල් ගෝටි 
990,000ට ළඩි ගරහ තිගඵනහ. එදහ තිබුණු ණඹ ප්රභහණඹ 
ගනොගයි, අද තිගඵන්ගන්. ගම් අවුරුදු 10 තුශදී ම්පර්ණගඹන්භ 

ආර්ථිඹ ඩහ ට්ටරහ තිගඵන්ගන්. ගම් ගශේ භව ඵළාවේද? 
නළවළ. යජගේ ඕනෆභ භත ගම් වයවහ ආර්ථිඹ නළති යරහ, 
දළන් ගභතළන ය ඳහනහ ගභොනහද ගන්ගන් කිඹරහ.  
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[රු  යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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ගභඹට අභතය ඳසු කඹ හරගේ භව ඵළාවේට කිසිගේත්භ 

ගනොළශගඳන, කිසිගේත්භ ම්ඵන්ධඹවී ගනොභළති හර්ඹඹන් 
යහියඹවී සිදු ශහ. ගම් ගවොයි කිඹන භව ඵළාවේ යපු ගේල්. 
ගම් තභයි ඇන්ලි වන්න ඕනෆ නළවළයි කිඹන ගේ. ගභන්න, 
ඇන්ලි වරහ තිගඵන්ගන් භව ඵළාවේයි. ගඳොදු යහජය භ ඩර 

්රීඩහ,- මිලිඹන 2,100වී විතය නළති ගරහ තිගඵනහ. ගම් 
ම්ඵන්ධගඹන් හිටපු භව ඵළාවේ අධිඳති අජිත් නිහඩ් බ්යහල් 
භවතහ කහින් උත්තය ගදන්න ගනහ. ගම්හ තභයි යජගේ මුදල් 

ඳහවිච්චි යරහ ප්රලසන ඇති ගරහ තිගඵන්ගන්. ගභන්න, ගරෝගේ 
විවිධ සථහනර ගේඳර මිරදී ළනීභ. නිේගඹෝර්වී වහ බ්රසීරගේ 
ගේඳශ මිරදී ළනීභ. ගවජින් සදු. ගම්හ මරය ප්රතිඳත්තිඹ 

ක්රිඹහත්භ කිරීභට අලය ටයුතු ද? වුද ගම්හ ගශේ? හගන් 
අය ගනද? 

වේභවී අයමුණු ය ගනද? අපි ගම් ථහ යන භව ඵළාවේගේ 
Deputy Governorරහ ඉන්නහ. ගම් අඹ ගදතුන් ගදගනවී 
ඉන්නහ. ඒ තුන්ගදනහගන් එවීගගනවී නිහඩ් බ්යහල්ගේ 
හරගේ ඉරහ එන ගගනවී. එඹහ අතිඳ ඩිතගඹවී හගේ 
වළසිගයන්න වදනහ. භභ ඒ නභ කිඹන්ගන් නළත්ගත්, එගවභ 
කිේගොත් ගම් බහගේ රුත්ඹ ආයවීහ යන්න ඵළරි න 
නියි. නමුත් ත සුභහන ගදකින් ඒ තිගඵන විධිවිධහන ඹටගත් 
භභ ඳහර්ලිගම්න්තුට හර්තහ යන්නට ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. 
ගම් එවී අගඹවේගේ ය ඳෆභ තුළින්, මීට ගඳය හිටපු නිහඩ් 
බ්යහල්ගේ අනු දළනුභ භත ගම් යගට් ආර්ථිගේ ගරොවේ ප්රලසනඹවී 
ඇති ගනහඹ කිඹහ ගඳන්න්න වදනහ. ගභළනි පුේරයින් 
තභයි ගොෂිාටන් නයගේ ගඹවී ත්ගත්. ගම් වහ ළබිනට් 
අනුභළතිඹවී තිබුණහද? එගවභ කහිල්රහ බ්රසීරගඹනුත් ත්තහ. ඒ 
වහ ළබිනට් අනුභළතිඹ ෆවිරහත් නළවළ. නිේගඹෝර්වීර 
නිවී ත්තහට ඳසගේ ගභගවභ ත්තහ කිඹරහ කිේහ. ගභන්න 
ගම්හ තභයි භව ඵළාවේ යන්ගන්. ගම්හ තභයි අඳ ඉත් 
යන්ගන්. ළබිනට් භ ඩරඹට ගම් ගේල් හර්තහ යනහ. ඒ 
තුළින් අගේ ජනහධිඳතිතුභහ ව ළබිනට් භ ඩරඹට  ''ණඹ 
ශභනහයණ ඳනත් ගටුම්ඳත'' ගනළල්රහ; වඳුන්රහ දීරහ, ඒ 
ම්ඵන්ධ ළඩි ල් ඹන්නට ගඳය ටයුතු යන්නටයි අගේ 
ඵරහගඳොගයොත්තු. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
රු ඇභතිතුභහ, එතුභහගේ ප්රලසනඹ, ''භව ඵළාවේගේ කිසිඹම් 

අාලඹවී ගඳෞේලි අාලඹට ගදනහද?" කිඹරහයි. ඔඵතුභහ එඹ 
ඳළවළදිලි- 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ගම් ථහ යන්ගන් ඒ තභයි. භභ ඒ හයණඹ ළන ථහ 

යනහ. එතුභහ කිේගේ අමලි ගඵොරුවී.  ඒ හගේභ, ඳසු කඹ 

දිනර ජහති ගවීගම් ක්රභඹවී -National Payment Platform- 
පිළිඵ විවිධ අදවස භතු ශහ. 2,500-[ඵහධහ කිරීභවී] නළත ගම් 
ගඵොරු කිඹන්න අඳ ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. ඳහර්ලිගම්න්තුට 
ඇවිල්රහ ගනොභ  ඹනහ. ගම්හ එළිඹට ඇවිල්රහ කිඹන්න 

පුළුන් නම් ගවොයි. 

2005 අා 28 දයන Payment and Settlement Systems Act 
ඹටගත් යගට් ගවීම් ඳේධතිඹ නිඹහභනඹ කිරීභ ම්භ ඳයහ 

ඇත්ගත් භව ඵළාවේටයි.  [ඵහධහ කිරීභවී] 
 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු ගේ රු 
ඇභතිතුභහ අවගන හිටිඹහ. ඒ හයණඹ ළන ඇභතිතුභහට ථහ 
යරහ අන් යන්නට ඉඩ ගදන්න. [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අලය නම් භට ගේරහ 

ළඩි යරහ ගදන්න. එතගොට භභ පිළිතුරු ගදන්නම්. එගවභ 
නළත්නම් ගභතළන point of Order එවී නළවළ. එඹහගේ point 

එ යරහ - [ඵහධහ කිරීභවී]- 
 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

යප්රහදඹවී. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යප්රහද ගොගවේද? යප්රහද ඔඵතුභහ තභයි නළති යන්ගන්. 

යගට් ජහති ආර්ථිඹත් එවී ගල්රම් යන භන් තභයි ගම් 

හගේ ඳට්ටඳල් ගඵොරු කිඹ කිඹහ ඉන්ගන්. අවන්න, අගේ 
උත්තයඹ ගභොවීද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Hon. Bandula Gunawardane, please sit 

down. [ඵහධහ කිරීභවී] 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගම් තභයි හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳවී කිේගේ. '' ශ්රී 

රාහ භව ඵළාවේ ලවීතිභත් යනහ ගනුට, භසත මරය 
ගවීම් ක්රභඹ ගඳෞේලි භහභට ඳළරීභට ගඹෝජනහ ය 
තිගඵනහ'' කිඹහ. භභ ගභතළන ගම් කිේහට ඳසු, ඊගේ දිහ 

ගබෝජනඹ න්නහ අසථහගේදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ හිටිඹහ. ඒ 
අසථහගේදී ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ ඇවිල්රහ ථහ ශහ. 
එතුභහ කිේහ, ICTA එගවී මුහන්දන් භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිබුණහ, "අපි ගම් ම්පර්ණගඹන්භ ගඳෞේකරයණඹ යනහ" 
කිඹහ.  

භභ ඒ ලිපිඹ table* යනහ. I quote from that letter dated 
25th November, 2016 addressed to me.  It states,  

"Ownership and Operation of the National Payment Platform 

(NPP):  

I write to you with regard to the telephone conversation you had 

with me on the above subject." 

"ICTA is an institution established in 2003 and functions under the 

ICT Act No. 27 of 2003 and as amended in 2008 is owned 100% by 

the Government of Sri Lanka. 

National Payment Platform is architected, designed, owned and 

operated by ICTA. There are rumors being spread by persons who 

are trying their very best to sabotage this project. These parties are 

discrediting the integrity of the National Payment Platform (NPP) 

by stating that the operation and ownership of NPP is entrusted to a 

private company. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

We hereby wish to reiterate that there have been no contracts or any 

negotiation with any third parties to transfer, own or operate the 

National Payment Platform. 

NPP is open platform for persons and business to connect with NPP 

and digitally transact. 

Thank you. 

Yours Sincerely, 

Muhunthan Canagey 

Managing Director / CEO" 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, ''පුේරගඹවී ගභගවභ ථහ 
ශහ''ඹ කිඹහ ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිගේ ප්රහල ශහ.  

ගම් අඹට මීට ළඩිඹ ගඵොරු කිඹන්න පුළුන්ද? කිේහඹ කිඹහ 
නභ ඳහවිච්චි ශහ. භභ ලින් ගම් ලිපිඹ  බහත ශහ. ගම්හයින් 
තභයි යට පුයහ කහිල්රහ කනි තිඹන්න වදන්ගන්, ''ගම් ආඹතනඹ 
ගඳෞේකරයණඹ යනහ'' කිඹහ. ගභළනි ආහයගේ Deputy 
Governorsරහ තභයි භව ඵළාවේගේ ඉන්ගන්. එවීගගනවී බ්රසීරඹ 
කිඹරහ න්නහ අඹ. ගම් අඹ තභයි එතු ගරහ ඉන්ගන්. නිහඩ් 
බ්යහල්ගේ ඳරිඳහරනඹ සිඹඹට අනවී තභ එතළන ඉන්නහ. 
අඳට හිටිඹ භව ඵළාවේගේ අධිඳති ගවොයි. අලුත් එවීගනහත් ඒ 
හගේභ ගවොයි. නමුත්, එතළන ඉන්න යජගේ නිරධහරින්, භව 
ඵළාවේ එච්චය ගවොයි කිඹන අඹ -[ඵහධහ කිරීභවී] 

 

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නෆඟී සිටිමේය. 
ய்ந்ரர். 

rose. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඵන්දුර භළතිතුභනි, බහ ල් තඵන අසථහගේ 
ඇභතියඹහගේ උත්තයඹ තභයි ගදන්ගන්. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry, Hon. Deputy Speaker, I have a limited 

time to respond.  I do not want to be disturbed. I would 

appreciate if the time is extended by five more minutes 

with the consent of the House so that the Hon. Member 
can be given that time.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

We cannot extend the time any more. We have to stop 

at 7.00 p.m. and you  have only two more minutes.  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற யரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පිළිඵ හමස බිඹවී ඇති යගන තිගඵනහ. නතන 

ගරෝඹ තුශ දිගනන් දින විවිධ ගවීම් ක්රභ දියුණු ගනහ. අලුත් 
තහවීණඹ ඒ වහ ගඹොදහ න්නහ. ශ්රී රාහට එභ තහවීණඹ 
ගභන්භ ගරෝගේ න බහවිතඹන් ගඹොදහ ගනොගන ල් යුඹට 

ඹන්නද කිඹන්ගන්? යටවී දියුණු වීභට න තහවීණඹ අලය 
නළේද? ඒහ යගට් විවිධ ටයුතුරට ගඹොදහ තයුතු ගනොගේද? 
ගභභ යජඹ තහවීණි දියුණු සිඹලු අාලරට ඵේධ ය, යට ශීඝ්ර 
දියුණුවී යහ ගන ඹහභට ටයුතු යනහ. අගනවේත් යටර 
විවිධ ාර්ධන ටයුතු වහ නවීන තහවීණඹ ගඹොදහ ගන 
ඇති ආහයඹ පිළිඵ රු භන්ත්රීරුන්  ගොඹහ ඵළලිඹ යුතු ඹළයි 
ගඹෝජනහ යනහ. එළනි ගදඹවී තභයි ජහති ගවීම් ක්රභඹ තුශ 
සිදු න්ගන්. යගට් ගවීම් ඳේධතිඹ හර්ඹවීභ කිරීභට න 
තහවීණඹ, විදුත් තහවීණඹ -electronic technology- ගඹොදහ 
ළනීභයි එහිදී සිදු න්ගන්. 

ගවජින් සදු ගන්න පුළුන්, ඉඩම් ත්ත ඒහ ගන්න 
පුළුන්. අජිත් නිහඩ් බ්යහල්ගේ ඳරිඳහරන හරඹ තුශ හිටපු 
අඹගන් සිඹඹට 80වී තභ ඉන්නහ. අපි න Governorට ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් කිඹහ තිගඵනහ. ඹම් විධිඹ බිඹවී ඇති ගනහ 
නම් ඇති ගන්ගන් අන්න ඒ හගේ ඒහ නියි. භහ තුන-
වතයට ඉසය ගරහ private placements ම්ඵන්ධ භහ 
විණහධිඳතියඹහට ලිපිඹවී ඉදිරිඳත් ශහ, රුණහයරහ ඒ 
ම්ඵන්ධගඹන් අඳට හර්තහවී ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. ඹම් 
හරඹට ගොඹහ ඵළලුහ. ගඵොගවොභ  ගවොයි. 2005 සිට 2014 
දවීහ සිඹලු private placements ම්ඵන්ධගඹන් ගම් න තුරු 
භව ඵළාවේගන් උත්තය රළඇත නළවළ ලු. එ ගදඹවී ළන ගෝදිසි 
යන ගොට උඩ ඳළනරහ ඳළඹ 24න් රඵහ ගදනහ. අපි ඇහහභ 
අවුරුදු 11වී ගම් ගරහ තිගඵන ගේල් ළන, භව ඵළාවේගේ ඉන්න 
ඒ අති ඳ ඩිතගඹෝ -දළන් ඵන්දුර ගුණර්ධන කිේගේ, 'අති 
දවීගඹෝ' කිඹරහ.- අගේ යජගේ ඵදු මුදල්ලින් ඉගන ත්ත 
අන්න ඒ අඹ තභයි අපි අවන ගේල්රටත්, විණහධිඳතියඹහ 
ප්රලසන ඇහහභත් තභ උත්තය දීරහ නළත්ගත්.  අගේ යගට් ජහති 
ආර්ථිඹ අපි ආයවීහ යන්න ඕනෆ.  ගම් හගේ ගඵොරු කිඹන 
ගොට ඒ ළයදි භතඹවී වළටිඹටයි ඹන්ගන්.  

භභ ම්ගභන් කිඹනහ, ගම් කිඹන විධිඹට අපි 
ගඳෞේකරයණඹවී ළන හිතන්ගන්ත් නළවළ කිඹරහ.  ගම් 
ගොල්රන් තභයි  ගඳෞේකරයණඹ ගශේ. ගභොද, යහජඳවී 
ඳහරන හරගේදී ඒ ගොල්රන්ට අලය වුණහ වුද, ගොගවන්ද 
ගන්ගන්, ඒහ එතු යරහ ඹම් විධිඹකින් පීඩහහරී 
තත්ත්ඹවී ඇති යන්න. ඒ හගේ ඒහ තභයි අපි නත්න්ගන්. 
අපි ඒහ නත්රහ තභයි නවීයණඹට ඹන්ගන්. භහ ගම් 
ඳහර්ලිගම්න්තුට අා ම්පර්ණ උත්තයඹවී රඵහ දුන්නහ. ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීයඹහට භහ කිඹනහ, "ගම් හගේ ගඵොරු 
කිඹන්න එඳහ. භහින්ද යහජඳවීට යපු අඳයහධඹ දළන්ත් නිළයදි 
යන්න." කිඹරහ. ඒ  ගොල්රන්ට ඵළරි වුණහට අගේ ජනහධිඳති 
ෛභත්රීඳහර සිරිගේන භවත්භඹහත්, අගේ අභළති යනිල් වික්රභසිාව 
භවත්භඹහත්, අගේ ආ ඩුත් රැ න්නහ ඵ භතවී යන 
භන්භ, බහ ල් තඵන අසථහගේදී ගම් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ළන එතුභහට සතුතින්ත ගනහ. ගභොද, ඒගන් ඒ 
ගඵොරු ගවළිදයවු වුණහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
එකල්හි ම ළල අ.භළ. 7.00  වුමයන්  නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 

විසින් ප්රහනය මනොවිමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් තබන දී. 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකූල, 2016 මනොලෆේබර් 16 ලන දින 

වභළ වේමතිය අනුල, 2016 මනොලෆේබර් මව 28 ලන වඳුදළ පූ.භළ. 
9.30 ලන මතක් කල් ක මේ ය. 

  

அப்ததரய்து, தற.த. 7.00 றரறறடவ ரண்தைறகு தறறச் 

சதரரர் அர்ள் றணர றடுக்ரவனவ தரரயோன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரயோன்நம், அணது 2016 ம்தர் 16ஆம் றற 

லர்ரணத்றற்றங், 2016 ம்தர் 28, றங்ட்றக தொ.த. 9.30 

றக  எத்றகக்ப்தட்டது. 
 

It being  7.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on  
Monday, 28th November, 2016 pursuant to the Resolution of  
Parliament of 16th November, 2016.  

1525 1526 

[රු  යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 

ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් හිටපු අණ ෙදන නිලධාරි ෙක්.එල්.එම් සරත්චන්ද මහතා අත් 
අඩංගුවට ගැනීම  

ශී ලංකාවට මත් දව්ය ෙගන ඒමට එෙරහිව ගනු ලබන කියාමාර්ග 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 – [දහහතරවන ෙවන් කළ දිනය]: 
[ශීර්ෂ 122, 210, 211 (පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය); ශීර්ෂ 114, 306, 307 (පවාහන 

හා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවා); ශීර්ෂ 176 (වරාය හා නාවික කටයුතු) ]- කාරක සභාෙව්දී සලකා 
බලන ලදි. 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Arrest of Former Police Special Task Force Commandant K.L.M. Sarathchandra 
Steps taken to Combat Trafficking of Drugs to Sri Lanka 

 
APPROPRIATION BILL, 2017 – [Fourteenth Allotted Day]: 

Considered in Committee – [Heads 122, 210, 211 (Parliamentary Reforms and Mass 
Media); Heads 114, 306, 307 (Transport and Civil Aviation); Head 176 (Ports and 
Shipping)] 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

ெபா ஸ் விேசட அதிர ப்பைடயின் ன்னாள் கட்டைள அதிகாாி ேக.எல்.எம். 
சரத்சந்திரவின் ைக  

இலங்ைகக்கு ேபாைதப் ெபா ள் கடத்தல் த ப்  நடவ க்ைககள் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட பதினான்காம் நாள்] :  

[தைலப் கள் 122, 210, 211 (பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ஊடகத் ைற); 
தைலப் கள் 114, 306, 307 (ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள்); தைலப்  
176 ( ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික 

ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද්ය සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2015 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගිණුම් හා විගණන පමිති 
සමීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ  

(ii) 2015 වර්ෂය සඳහා තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.  

ෙමම වාර්තා රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා තුරුසවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව බලශක්ති  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි.  

(1)     අනුරාධපුර, තිසාවැව, පැරණි පුත්තලම් පාර, අංක 126/18  
දරන සථ්ානෙය් පදිංචි බී.වී.ඩී.ජී. නිරංජන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  ඇතුල්ෙකෝට්ෙට්, ෙකොටුබැම්ම හරස ් පාර, අලෙක්ෂ්වර 
මාවත, අංක 11/3 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි දිනීෂා එදිරිවීර 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(3)    මාතර, මඩිහ, මිහිරි උයන, අංක 36 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
එන්.එස.්පී.ඒ. ධර්මපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)   මහනුවර, අම්පිටිය පාර, අංක 63 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
පී.බී.ආර්. මුල්ෙල්ගම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)    අකුරැස්ස, පරදුව, මහමාවත වත්ත යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.ෙක්. අනුර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.   

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට වාචික පිළිතුර අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.   

පශ්න ඇසීෙම්දී සහ පිළිතුරු දීෙම්දී කාලය ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියා ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් සහ 
ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, පශ්න සඳහා වැඩිපුර 
කාලයක් ගතවීම නිසා පසු ගිය දින කිහිපය තුළම අපට පධාන 
විවාදය සඳහා වූ කාලය හුඟක් අඩු කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා 
සමහර මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න ලැබුෙණ් විනාඩි 3ක කාලයක් 
පමණයි. ඒ වාෙග්ම, අදාළ අමාත්යවරුන්ට පිළිතුරු ෙදන්නවත් 
ෙවලාවක් නැති වන නිසා  ඒ කාරණය ගරු සභාෙව් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-539/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 873/'16-(2), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
කහතුඩුව - ෙකෝරළඉම දක්වා මාර්ගය පුළුල් කිරීම :  

ඉඩම් සඳහා  වන්දි 
கஹ வ - ேகாரளஇம வைரயான தி விஸ்தாிப் : 

காணிக க்கான நட்டஈ  
BROADENING OF KAHATHUDUWA- KORALAIMA STRETCH 

OF ROAD: COMPENSATION FOR LANDS 
874/’16 

3. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1) 

(අ) (i) මාර්ග අංක 120 මාර්ගෙය්, කහතුඩුව සිට 
ෙකෝරළඉම දක්වා ෙකොටස පුළුල් කිරීම සඳහා 
පවරාගත් ඉඩම්වලට ෙගවූ වන්දිය ඉඩම්වල සැබෑ 
වටිනාකමට සාෙප්ක්ෂව පමාණවත් ෙනොවූ බවත්; 

 (ii)  සමහර ඉඩම්වලට ෙගවා ඇත්ෙත් ෙගවීමට එකඟ 
වූ වන්දිෙයන් ෙකොටසක් බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉඩම් පවරා ගැනීෙමන් පීඩාවට පත් ඉඩම් හිමියන් 
ෙවත සාධාරණ වන්දි මුදලක් ෙගවීමටත්; 

 (ii)  දැනට වන්දි මුදලින් ෙකොටසක් පමණක් ෙගවන 
ලද ඉඩම් හිමියන්ට ඉතිරි වන්දි මුදල ෙගවීමටත්; 

 පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலக்கம் 120 தியில், கஹ வ ெதாடக்கம் 
ேகாரளஇம வைரயிலான பகுதிைய 
விஸ்தாிப்பதற்காக ைகேயற்கப்பட்ட 
காணிக க்குச் ெச த்திய நட்டஈ  காணிகளின் 
உண்ைமயான ெப மதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் 
ேபா மானதாக இ க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) சில காணிக க்குச் ெச த்தப்பட் ப்ப   
உடன்பட்ட ெதாைகயில் ஒ  பகுதி 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

1529 1530 
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(ஆ) (i) காணிகைளக் ைகேயற்றதனால் பாதிக்கப்பட்ட 
காணி உாிைமயாளர்க க்கு நியாயமான 
நட்டஈட் த் ெதாைகையச் ெச த் வதற்கும்; 

 (ii) ஏற்கனேவ நட்டஈட் ன் ஒ  பகுதி மாத்திரம் 
ெச த்தப்பட்ட காணி உாிைமயாளர்க க்கு மீதி 
நட்டஈட் த் ெதாைகையச் ெச த் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the  Minister  of  Higher  Education  and 
Highways: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the compensation paid for the lands that had 
been acquired to broaden the stretch of road 
from Kahathuduwa to Koralaima on the 
Route No. 120 has not been adequate 
relatively to the real value of the lands; and  

 (ii) only a part of the compensation that was 
agreed to pay has been paid in respect of 
certain lands?  

(b) Will he inform this House whether he will take 
steps to- 

 (i) pay a reasonable sum in compensation to 
the owners of lands, who have been 
affected by the acquisition; and  

 (ii) pay the balance of the compensation 
payable to the owners of lands who have 
been paid only a part of the compensation? 

(c) If not, why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ)     (1)   කහතුඩුව සිට ෙකෝරළඉම දක්වා මාර්ග ෙකොටස 

පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් රජයට 
පවරා ගනු ලබන ඉඩම් හා ෙද්ෙපොළ සඳහා වන්දි 
ෙගවීම තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ලබා 
ෙදන තක්ෙසේරු වටිනාකම්වලට අනුකූලව සිදු 
කරනු ලබයි. හානිවන ෙද්ෙපොළ සඳහා තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ලබා ෙදන ව්යවසථ්ාපිත 
වන්දි මුදලට අමතරව, පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් 
පධානත්වෙයන් පවත්වනු ලබන ලාර්ක් කමිටු 
පරීක්ෂණ සඳහා හානියට පත්වන සියලුම 
පුද්ගලයන් කැඳවා සාකච්ඡා ෙකොට ඔවුන්ෙග්ද 
එකඟත්වය මත අවසන් වන්දි මුදල තීරණය කරනු 
ලබයි.  

  කිසියම් පුද්ගලෙයකු ව්යවසථ්ාපිත වන්දි මුදල 
සම්බන්ධෙයන් සෑහීමකට පත් ෙනොවන්ෙන් නම්, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් වන්දි සමාෙලෝචන මණ්ඩලය 
ෙවත ෙහෝ ලාර්ක් කමිටු තීරණය සඳහා එකඟ 

ෙනොවන්ෙන් නම් අමාත්යාංශ ලාර්ක් අභියාචනා 
කමිටුව ෙවත අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
හැකියාව ඇත. එම අභියාචනා, අභියාචකෙග් 
සහභාගිත්වෙයන් නැවත සලකා තවදුරටත් 
සංෙශෝධනය කළ හැකි නම් සංෙශෝධන  සිදු කර 
අවසන් වන්දි මුදල තීරණය කරනු ලබයි. ෙමම 
අවසන් වන්දි මුදෙල් අගය වර්තමාන ෙවෙළඳ 
ෙපොළ වටිනාකම අනුව සැසඳීෙම් දී ඉතා ඉහළ 
අගයක් ෙව්.  

 (ii) ඉහත පරිදි තීරණය කළ අවසන් වන්දි මුදලින් 
පළමුව සියයට70ක් හානියට පත්වූවන් සඳහා ලබා 
ෙදන අතර, ඉතිරි සියයට 30 අදාළ ඉදිකිරීම් 
ෙකොටස ්ඉවත් කරන තුරු රඳවා ගනු ලැෙබ්. ෙමම 
රඳවා ගත් මුදල අදාළ ඉදිකිරීම් ෙකොටස ්ඉවත් කළ 
බව දැනුම් දුන් විගස නිදහස ්කරනු ඇත. මුළු වන්දි 
මුදල එකවර ලබා දුන් පසු අදාළ ඉදිකිරීම් ෙකොටස ්
ඉවත් කිරීම ඉඩම් හිමියන් විසින් පැහැර හැර ඇති 
බැවින් ෙමෙලස වන්දිෙයන් යම් පමාණයක් පසුව 
ෙගවීම සඳහා රඳවා ගැනීම සිදු කර ඇත.  

(ආ) (i) අදාළ නැත. 

 (ii) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාමංකඩ සිට ෙපොකුණුවිට දක්වා මාර්ගෙය් -
අංක 120 දරන මාර්ගෙය්-  ඉඩම් අහිමි ෙවන ජනතාව විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සමක් මා සතුව තිෙබනවා. ඔවුන් එමඟින් 
ඉදිරිපත් කරන පළමුෙවනි කරුණ  ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා ඒ 
පෙද්ශෙය් පර්චස් එකක් තක්ෙසේරු කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
ලක්ෂ තුනත්,  ලක්ෂ තුනහමාරත් අතර පමාණයකට. නමුත්, 
සාමාන්යෙයන් ඒ පෙද්ශෙය් පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ පහකට 
ආසන්න ෙවනවා. එම නිසා ෙම් පරස්පරතාව සම්බන්ධව 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන්දි ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් 

ඉස්ෙසල්ලාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පරීක්ෂණය 
පවත්වනවා. ඊට පසුව අමාත්යාංශෙය් Super LARC කමිටුව 
මඟින් පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පසුව සමාෙලෝචන මණ්ඩලයට 
යනවා. ආයතන තුනකින් පරීක්ෂා කරලයි ෙම් තීරණය එන්ෙන්.  

අෙනක් කාරණය, තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙප් 
අමාත්යාංශය යටෙත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒක තිෙබන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්යි. නමුත්, අපි ඒ අයත් එක්ක ඉතාමත් 
කිට්ටුෙවන් වැඩ කරනවා. ඔබතුමා කියපු කාරණය හරි. ලක්ෂ 
ෙදකයි, ලක්ෂ පහයි අතර තමයි වටිනාකම තිෙබන්ෙන්.  ඒ පාෙර් 
හැම තැනම එකම වටිනාකමට නැහැ. ලක්ෂ ෙදකයි, ලක්ෂ පහයි 
අතර තමයි වටිනාකම තිෙබන්ෙන්.  හැම ෙකෙනකුටම ලක්ෂ 
ෙදකත්, ලක්ෂ පහත් අතර වන්දි හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. බිම් 
කැබැලි 1318ක් තිෙබනවා. 20ක් තමයි පශ්න ඇති කරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. අෙනක් ඔක්ෙකෝම ඒ වන්දි මුදල පිළිෙගන කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා.  අපි සියයට 70ක් වන්දි ෙගවලා තිෙබනවා. 
ඉතිරි ගණන ෙගවන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලි ඉවත් කර ගත්තායින් 
පසුවයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

පශ්න ඇති කරෙගන තිෙබන පමාණය 20යි කියලා ඔබතුමා 
කිව්වාට,  මා අෙත් තිෙබන ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන විධියට  
50කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. ෙමම ෙල්ඛනය මා 
ඔබතුමාට ෙදන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අය වැය විවාද කාලය 
තුළ ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටින නිසා ෙම් 
කණ්ඩායෙම් නිෙයෝජිතයන් පිරිසකට ඔබතුමා සහ නිලධාරින් මුණ 
ගැසී ෙම් පශ්නය ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුණ ගැසීම නම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, කමිටු තුනකින් 

ෙම්ක පරීක්ෂා කර තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. පළමුෙවන්ම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙම් ගැන පරීක්ෂා කර තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. 
ඊට පසුව අමාත්යාංශෙය් Super LARC කමිටුව පරීක්ෂා කරනවා. 
ඊට පස්ෙසේ සමාෙලෝචන මණ්ඩලය පරීක්ෂා කරනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මට බලයක් නැහැ. ෙමොකද, තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ෙම්ක තීරණය කරන්ෙන්. ඒක 
තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්. ඔබතුමා කියාපු විධියට ඒ 
අයව හමු ෙවන්න මා කැමැතියි. නමුත්, ඒෙකන් වැඩක් ෙව්විද 
කියන එක ගැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් සුදුසු විධියට කටයුතු 

කරන්න. අවසාන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැන් ඇමතිතුමා එෙහම පකාශ කරනවා නම්, ඇමතිතුමාට ඒ 

ගැන විශ්වාසයක් නැත්නම් ඒ අයව මුණ ගැහිලා ෙත්රුමක් නැහැ 
ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි,  ඒ 
කිසිම ෙකෙනකුට ලක්ෂ පහක් ලැබිලා නැති බව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලක්ෂ 1 - 5 අතර මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ අතර මුදලක් කියලා කිව්වාට,  ලක්ෂ පහක් ලැබිලා නැහැ. 

ෙම් සියලු ෙදනාම කියන්ෙන්, ඒ අයට ලක්ෂ තුන, තුනහමාර අතර 
මුදලක් තමයි ලැබී තිෙබන්ෙන් කියලායි. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම්ක විසඳන්න මැදිහත් ෙවන්න 
කියලායි. ඒක ඔබතුමාෙග් වග කීම.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්සාහ කරන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම අවසන් තීරණය 

තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි. ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් පශ්නය? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ පශ්නය ෙවලාෙව්දී මම 

අතුරු පශ්න අහන්ෙන් නැතුව ඉන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නයට සම්බන්ධ පශ්නයක්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් පශ්නයටම අදාළ කාරණයක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා ඉතාම ෙකටිෙයන් අහන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 

අධිෙව්ගී මාර්ගවල ඉඩම් පරවා ගැනීෙම්දී ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
ෙවනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් තාත්තා නැති 
ෙවලාත් දැනට මාස හතරක් ෙවනවා. තාත්තාෙග් නමට ලියුමක් 
එනවා, රුපියල් 25ක මුද්දර ෙදකක් අරෙගන වන්දි ගන්න එන්න 
කියලා. වන්දි මුදල රුපියල් 1.50යි. මටයි, නංගිටයි ලියුමක් 
එනවා, ශත 50ක වන්දි මුදල ගන්න රුපියල් 25ක මුද්දර ෙදකක් 
අරෙගන එන්න කියලා. ඒ දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
හම්බන්ෙතොට දක්වා දිගු කිරීෙම් දී අදාළ ඉඩම් ෙකොටසට. අපට 
හම්බ ෙවන මුදල ෙනොෙවයි, ෙමතැන තිෙබන කතන්දරය. ඒක 
විහිළුවක්. විකාරයක්. ශත 50ක් ගන්න රුපියල් 25ක මුද්දර 
ෙදකක් අරෙගන එන්න කියලා ෙරජිස්ටර් තැපෑෙලන් ලියුමක් 
එනවා. මම හිතන්ෙන්, ෙරජිස්ටර් තැපෑෙලන් ලියුමක් එවන්නත් 
රුපියල් 28ක් විතර යන්න ඇති කියලායි. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියලායි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඇමතිතුමා බලන්න ඒ ගැන ෙමොනවාද ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් කියලා.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් 

ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒක මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත්යි 
තිෙබන්ෙන්.    

 
අලි-මිනිස ්ගැටුම සහ විදුලි වැට ඉදි කිරීම : විසත්ර 

யாைன - மனித ேமாத ம் மின்சார ேவ யைமப் ம்: 
விபரம் 

HUMAN-ELEPHANT CONFLICT AND CONSTRUCTION OF 
ELECTRIC FENCES: DETAILS 

946/’16 
4. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 
(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළ සහ 2016.01.01 දින සිට 

2016.09.30 දින දක්වා, අලි - මිනිස ් ගැටුෙමන් 
මියගිය වනඅලි සංඛ්යාව, මියගිය මිනිසුන් සංඛ්යාව 
සහ තුවාල ලැබූ මිනිසුන් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ආණමඩුව, කලාවැව, බළලුවැව, මැදවච්චිය, 
කැබතිෙගොල්ලෑව, සිලාවතුර සහ පූකුලම් යන 
පෙද්ශවල 2015 අෙගෝසත්ු 18 දින සිට 2016 
සැප්තැම්බර් 30 දින දක්වා ඉදි කරන ලද අලි 
වැටවල්වල දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත සඳහන් එක් එක් පෙද්ශෙය් අලි වැට 
සම්පූර්ණ වීම සඳහා තවදුරටත් ඉදි කළ යුතු දිග 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කිෙලෝමීටර් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ள் மற் ம் 2016.01.01 ஆம் 
திகதி தல் 2016.09.30ஆம் திகதி வைர, யாைன 
- மனித ேமாத ல் உயிாிழந் ள்ள யாைனகளின் 
எண்ணிக்ைக, உயிாிழந் ள்ள மனிதர்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் காயமைடந் ள்ள 
மனிதர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் ஆண் ன் 
அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆனம வ, கலாெவவ, பள ெவவ, மதவாச்சி, 
ெகபிதிெகால்ேலவ, சிலாவத் ைற மற் ம் 

க்குளம் ஆகிய பிரேதசங்களில் 2015 ஆகஸ்ட் 
மாதம் 18ஆம் திகதி தல் 2016 ெசப்ெதம்பர் 
மாதம் 30ஆம் திகதி வைர நிர்மாணிக்கப் 
பட் ள்ள யாைனக க்கான ேவ களின் நீளம் 
எத்தைன கிேலாமீற்றர்கள் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ம் 
யாைனக க்கான ேவ ைய ர்த்தி ெசய்வதற்கு 
ேம ம் நிர்மாணிக்க ேவண் ள்ள நீளம் 
தனித்தனிேய எத்தைன கிேலாமீற்றர்கள் 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he state- 
 (i) separately on per year basis the number of 

wild elephants that were killed, the number 
of persons who died and the number of 
persons injured in year 2015 and from 
01.01.2016 to 30.09.2016 as a result of the 
human-elephant conflict;   

 (ii) in kilometres the extent of the electric 
fences that were built in Anamaduwa, 
Kalawewa, Balaluwewa, Medawachchiya, 
Kebithigollewa, Silawathura and Pookulam 
areas during the period from 18 August 
2015 to 30 September 2016; and  

 (iii) separately in kilometres the extent of the 
aforesaid electric fence that have to be built 
further in order to complete building the 
fence in each of the aforesaid areas? 

(b) If not, why?  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
 (අ) (i) 2015 වර්ෂයට අදාළ වනඅලි මරණ සංඛ්යාව        

205 
  2015 වර්ෂයට අදාළ මියගිය මිනිසුන් සංඛ්යාව      

63 
  2015 වනඅලි පහරින් තුවාල වූ මිනිසුන් සංඛ්යාව             

52 
  2016.01.01 සිට 2016.09.30 දක්වා වනඅලි මරණ 

සංඛ්යාව   213 
  2016.01.01 සිට 2016.09.30 දක්වා මිනිස ්මරණ 

සංඛ්යාව   64 
  2016.01.01 සිට 2016.09.30 දක්වා වනඅලි 

පහරින් තුවාල වූ මිනිසුන් සංඛ්යාව     42 
 (ii) 

  කැබතිෙගොල්ලෑව, සිලාවතුර, පූකුලම, ආණමඩුව 
පෙද්ශවල දැනට විදුලි වැට පිළිබඳව ඉල්ලීම් 
කරලා නැහැ. ඉදිරිෙය් දී ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් 
වුවෙහොත් එය ඉටු කිරීෙම්  කිසි පශන්යක් නැහැ; 
බාධාවක් නැහැ. එය කර ෙදන්න පුළුවන්, අලි 
පශන්ය තිෙබනවා නම්.   

1535 1536 

පෙද්ශය 2015.08.18 සිට 2016 සැප්තැම්බර් 30 
දක්වා ඉදි කර ඇති විදුලි වැට කි.මී. ගණන 

කලා වැව කි.මී. 3ක් ශුද්ධ කර ඇත. ඉඩම් ආරාවුල් 
නිසා ඉදි කිරීම  නැවතී ඇත. 

බළලුවැව   
මැදවච්චිය  1.0 

කැබතිෙගොල්ලෑව  නැත. 

සිලාවතුර   

පූකුලම   

ආණමඩුව   



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(iii)  

   අපි ගෙම් ජනතාවත් සහභාගි කරවාෙගන තමයි 
ෙම් විදුලි වැට ඉදිකරන්ෙන්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී මා කියන්න ඕනෑ, වන්දි 
ෙගවීමට විශාල මුදලක් අනුමත කරගැනීමටත් අපි කටයුතු කර 
තිෙබන බව. නමුත් මම ෙම් වන්දි පමාණය ගැන සෑහීමකට පත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළ සංඛ්යාව 
රුපියල් මිලියන 60ක්, 65ක්. නමුත් මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි, 
CITES සමුළුවත් අහනවා කවුද අලින්ට වන්දි ෙගවන්ෙන් කියලා. 
අපි මිනිසුන්ට වන්දි ෙගවනවා, ෙගවල් කැඩුණාම වන්දි ෙගවනවා. 
නමුත් අලින්ට වන්දි ෙගවන්ෙන් කවුද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න නම් ෙබොෙහොමයි. නමුත් තුනක් 

විතරක් අහන්නම්. 

මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා 
සඳහන් කළා ආනමඩුව, සිලාවතුර, පූකුලම් වාෙග් පෙද්ශවල අලි 
වැටවල් සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීම් ලැබිලා නැහැ, ඉල්ලීම් 
ලැබුෙණොත් ඉදි කරන්න සූදානම් කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති 
පකාශනෙය් 06ෙවනි පිටුෙව්දී කියනවා ආනමඩුව, කලාවැව, 
බලලුවැව, මැදවච්චිය, කැබිතිෙගොල්ලෑව, සිලාවතුර, පූකුලම් සහ 
විල්පත්තු සීමා යන පෙද්ශවල කඩිනමින් විදුලි වැට ස්ථාපිත කරනු 
ලැෙබ් කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පළමුෙවනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විල්පත්තුව කියන්ෙන් ෙපොඩි භූමියක් ෙනොෙවයි, අලින්ෙග් 

රැස්ෙවන තැනක්. අලි හැම තැනම ගහන්ෙන් නැහැ, ගහන්න 
පටන් ගත්ෙතොත් ගහනවා. අලියා කියන සතා එ ෙහමයි. අලියා 
ගැන අෙප් හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් 
දන්නවා. ඒ කාලෙය්  විපක්ෂෙය් සිටින විට අපිට කථා කරන්නවත් 
දුන්ෙන් නැහැ ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා. ඒ කාලෙය් 
අපිට අලියා වාෙග් සැර දැම්මා. [බාධා කිරීමක්] ඒ කාලෙය් අපිට 
සැෙනන් වාඩි ෙවන්න කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් පැත්ෙත් 
ඉඳලා එතුමා අපිට සැෙනන් වාඩි ෙවන්න කියනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙපොෙරොන්දුවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන ෙද්යි මම 
ෙපන්වූෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙම් අලි මිනිස ් ගැටුම විසඳන්න රජෙය් නිෙයෝජිතයන්, 

ගැමියන් සහ වනජීවී සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන්ෙගන් යුත් කමිටු 
පිහිටුවනවාය කියා තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අහෙගන ඉන්නෙකෝ. මම කථා කරන 
ෙවලාෙව් ඔබතුමාත් කථා කරනවා ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අතුරු පශ්නය අහලා පිළිතුරු ෙදන්න. Hon. 

Minister, let him raise his Supplementary Question first. 
After that, you can answer it.    

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Minister, you first listen. We have two ears and 

one mouth.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා අතුරු 

පශ්නය අහන්න.  

1537 1538 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්ර මහතා] 

පෙද්ශය ඉදි කළ යුතු විදුලි වැට පමාණය කි.මී. 

ආණමඩුව විදුලි වැට ෙයෝජනා වී නැත. නමුත් මහ 
ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වුවෙහොත් 
ඉදිරිෙය්දී එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. 

කලාවැව 
බළලුවැව 

        කි.මී. 12 

මැදවච්චිය 48 (ගම්මාන වටා) ගෙලන් බිඳුණු වැව, 
මහදිවුල්වැව, කිරිගල්ලෑව, හැලඹගස්වැව 

කැබතිෙගොල්ලෑව විදුලි වැටවල් පිළිබඳ හඳුනාගැනීමට 
ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරින් ෙවත අවශ්ය 
උපෙදස් දී ඇත. 

සිලාවතුර   
පූකුලම   
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අලි මිනිස් ගැටුම විසඳන්න රජෙය් 

නිෙයෝජිතයන්, ගැමියන් සහ වනජීවී සංවිධානවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් යුත් කමිටු පිහිටුවනවාය කියා 
ෙමතුමන්ලාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙය් 
සඳහන් ෙවනවා. වනජීවී සංවිධාන කිව්වාම, අලින්ෙග් සංවිධාන, 
ෙකොටින්ෙග් සංවිධාන, වලසුන්ෙග් සංවිධාන තිෙබනවාද කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කමිටු දැනට 
පිහිටුවා තිෙබනවාද, ඒවා අලි මිනිස් ගැටුම විසඳීමට ෙකොයි තරම් 
දුරට ෙයොදාෙගන තිෙබනවාද කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
[බාධා කිරීමක්] පුරවැසියන් ෙදන්ෙනක් ෙමතැනම ඉන්නවා. 

ඔබතුමන්ලා ඇහැටුවැවට යන්න එන්න. මමත් එක්ක යන්න 
එනවාද? නැත්නම් මෙග් නිලධාරිෙයක් එවන්නද? ඔබතුමන්ලා 
එන දවස කියන්න. එහාට ගිහින් බලන්න. අප දැන් ෙම්වා 
කරන්ෙන් ජනතාවෙග් මාර්ගෙයන්. ෙද්ශපාලකයන්, නිලධාරින් ඒ 
සඳහා ගාවා ගන්ෙන් නැහැ. මතක තියාගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மி கு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ කාරණය කියලාම ඉන්න ඕනෑ. 

එදා මට ෙවලාව දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට මම අමතර ෙව්ලාවන් ලබා දුන්නා.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට දැන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රැස්ෙවෙහර පැත්ෙත්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහේ තමයි.  
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්, අලින්ෙගන් සිදුවන හිරිහැර නිසා 

පවුල් 62ක්ම ඒ ගම්මානය අත්හැර ෙගොස් තිෙබනවා. ගල්ගමුෙව්, 
ඇහැටුවැව ගෙම් පවුල් 22යි දැන් ඉන්ෙන්. මම ගිහින් කම්බි 
දුන්නා. ෙම් පවුල් වි සිෙදක පුහුණු ෙකෙරව්වා. ගාම නිලධාරි 
තරුණයා ෙහොඳ නායකෙයක්. ඔහුව මම අෙප් ෙද්ශනවලට ගත්තා, 
අෙප් නිලධාරින් එක්ක. පවුල් 22ක් එකතු ෙවලා කම්බි ගැහුවා. ඒ 
අය අපට පින් දුන්නා. ජනතාව මාර්ගෙයන් අප ඒ පශ්නය විසඳුවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව 

අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවාද, පශ්න අහලා අවසානද? ෙම් 
අවස්ථාෙව් අපට කාලය  ඉතිරි කර ගන්න අවශ්යයි.    

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න අහලා වැඩක් නැහැ. අහන 

පශ්නයට ෙනොෙවයි ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්ෙන්. ෙකොෙහොම 
නමුත්, ඇමතිතුමා කල් ෙනොෙගන අනික් ඇමතිවරුන්ට 
ආදර්ශයක් ෙදමින් පශ්නය ඉදිරිපත් වුණු පළමුෙවනි වතාෙව්දීම 
පිළිතුරු දීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 6-582/'16-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-928/'16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

1539 1540 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටය. 

පශ්න අංක 5-982/'16-(1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.  

මා නැවත වරක් ෙව්ලාව ෙකෙරහි ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙපොලිස ්වි ෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් හිටපු අණ ෙදන 
නිලධාරි ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද මහතා අත් 

අඩංගුවට ගැනීම 
ெபா ஸ் விேசட அதிர ப்பைடயின் ன்னாள் 

கட்டைள அதிகாாி ேக.எல்.எம். சரத்சந்திரவின் ைக  
 ARREST OF FORMER POLICE SPECIAL TASK FORCE 

COMMANDANT K.L.M. SARATHCHANDRA  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික වශෙයන් වැදගත් වන ෙමම 

පශ්නය ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් ගරු අගමැතිතුමා ෙවතයි. 

(1)  2016.11.23 දින ෙපොලිස ්වි ෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් - Police 
Special Task Force - හිටපු අණ ෙදන නිලධාරි - the 
former Commandant - ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද මහතා 
අත් අඩංගුවට ෙගන remand කිරීෙම් කියාව සම්බන්ධව 
ගරු අගමැතිතුමා දන්ෙන්ද? 

(2) ෙපොලිස ්විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය්  හිටපු අණ ෙදන නිලධාරි 
ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද මහතා ෙම් රෙටත්, ජනතාවෙග්ත්, 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් විශිෂ්ට 
ෙසේවාවක්  ඉටු කළ ඒ වාෙග්ම ජන ජීවිතය ෙවනුෙවන් හා 
රාජ්ය ෙද්ෙපොළ විනාශයන්ෙගන් වළක්වා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් කියාකළ ෙපොලිස ් විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් 
හිටපු පධානියා බව ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(3) ෙමම නිලධාරි මහතා අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත්ෙත් රජෙය් 
වාහනයක් අවභාවිතෙකොට රුපියල් එක්ලක්ෂ හතලිස ්
හයදහසක  අලාභයක් රජයට සිදුකළා යැයි ෙචෝදනා 
කරමිනි . කිසිදු ෙත්රුමක් නැති පියවරක් ගනිමින්  ඔහු අත් 
අඩංගුවට ෙගන රිමාන්ඩ් කර ඇත. මුළු STF එකටම 
අපහාසයක් වූ ෙම් කියාව ඉවත් කර ඒ නිලධාරි මහතා 
නිදහස ් කිරීමට රජය වහා කටයුතු කරනවාද? ඒ පිළිබඳ 
පැහැදිලි පිළිතුරක් ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශ කරන්ෙන්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් 

ෙනොෙවයි, අරෙගන තිෙබන්ෙන්. නීතිය කියාත්මක වීම සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ තුළ සිදුවූ සිදුවීමක්. The law has taken its course.  

There was no political interference at all in this matter. 
ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද මහතා 2008.03.24 දින සිට 2011.03.19 
දින දක්වා කාලය තුළ විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් අණ ෙදන නිලධාරි 
වශෙයන් රාජකාරි කටයුතු කර ඇත. ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද 
මහතා ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් අණ ෙදන නිලධාරි 
වශෙයන් කටයුතු කර 2011.03.19 වන දින ෙසේවෙයන් විශාම 
ලබා ඇති අතර, එෙසේ විශාම ලැබීෙමන් පසුවද විෙශේෂ කාර්ය 
බලකායට අයත් අංක GB-5548 දරන ජීප් රථය පාවිච්චි කර ඇත.  

එෙසේ එම ජීප් රථය පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් 
විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් විමර්ශනයක් පවත්වා ඇත. එම 
විමර්ශනෙය්දී ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකායට අයත්, දැනට 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින සහ විශාමික නිලධාරින් 13ෙදෙනකුෙග් 
පකාශ සටහන් කර ඇත. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති සරත්චන්ද මහතා 
2011.03.19 දින විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් අණ ෙදන නිලධාරි 
ෙලස කටයුතු කර විශාම ලැබීෙමන් අනතුරුව, ඒ මහතා එවකට 
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යවරයාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්වරෙයකු ෙලස පත්වීමක් ලබා ඇති බවටත්, එම 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්ධුරය 2015.01.08 දින දක්වා දරා ඇති 
බවටත්, එම කාලය තුළදී සරත්චන්ද මහතා විෙශේෂ කාර්ය 
බලකායට අයත් අංක GB-5548 දරන ජීප් රථය සහ ආරක්ෂක 
නිලධාරින්ද ලබාෙගන ඇති බවටත් එම පරීක්ෂණ කටයුතුවලදී 
කරුණු අනාවරණය වී ඇත. රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් 
විමසූ විට පවසා ඇත්ෙත්, එම කාලය තුළ ෙමම ජීප් රථයවත්, 
ආරක්ෂක නිලධාරින්වත් භාවිත කිරීම සඳහා අවසරයක් ලබාෙගන 
නැති බවයි. එනමුත්, උසාවිෙය්දී ඒ පිළිබඳව කරුණු වාර්තා කර 
නැහැ. 

කරුණු වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු කාලීනවයි. 2015.01.08 
වන දින පැවැති ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව සරත්චන්ද මහතා 
දැරූ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ධුරය අහිමි වී ඇත. එෙසේ තිබියදීත් 
2015.08.21 වන දින දක්වා එම ජීප් රථය විෙශේෂ කාර්ය බලකාය 
ෙවත භාර ෙනොදී ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික කටයුතු සඳහා පාවිච්චි  කර 
ඇත. ඒ අනුව විශාම ලැබීෙමන් පසු 2011.03.19 වන දින සිට 
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2015.08.21 වන දින දක්වා වසර හතරකුත්, මාස පහක කාලයක් 
එම ජීප් රථය  පාවිච්චි කර තිෙබනවා. සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි 
ධුරය දරපු නිසා ආරක්ෂක නිලධාරින් පාවිච්චි කිරීමට අවසරයක් 
ෙනොතිබුණත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඒ අවස්ථාෙව් කරුණු වාර්තා 
ෙවලා නැහැ. කරුණු වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉන් පසු කාල 
සීමාව තුළයි. උසාවිෙය්දී කරුණු වාර්තා කරද්දී රුපියල් 
140,000ක මුදල ගණනය කරලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ කාර්ය 
බලකාෙයන් සැපයූ ඉන්ධන සඳහායි. සැපයූ නිලධාරින් සඳහාවත්, 
ඒ රථය සඳහාවත් ගණනය කිරීමක් සිදුකර නැහැ. 2016.11.23 
වන දින විශාමික නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද 
මහතා ෙපොලිස් මූලස්ථානෙය් විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා ඒ 
පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීෙමන් පසු රජයට මූල්යමය වශෙයන් 
අලාභයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් වරද කියා දී අත් අඩංගුවට 
ෙගන, ෙකොළඹ පධාන මෙහස්තාත් උසාවිෙය් බී/62615 යටෙත් 
ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. එහිදී 
සැකකරු අධිකරණය විසින් 2016.12.06 වන දින දක්වා රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගත කිරීමට නිෙයෝග කර ඇත. 

විත්ති පාර්ශ්වය විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙමෝසමකට අනුව 2016.11.25 දින නැවත නඩුව කැඳවා විත්තිෙය් 
නීතිඥවරුන් විසින් ෙක්.එල්.එම්. සරත්චන්ද මහතාට ඇප ලබා 
ෙදන ෙලස අධිකරණෙයන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. එතුමා කරපු 
ෙසේවය සැලකිල්ලට ෙගන ඒ පිළිබඳව දැක්විය හැකි සහායක් ලබා 
ෙදන ෙමන් විමර්ශන ඒකකෙයන් රජය ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව 
ඇප ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ල ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වූ 
විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකෙය් නිලධාරින් විසින් විෙරෝධතාවක් 
ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් මෙහස්තාත් විසින් සැකකරුට ඇප 
ලබා දීම සඳහා අවශ්ය ෙල්ඛන 2016.11.28 දින නැවත 
අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝගයක් ලබා දී ඇති අතර, 
එදිනට අධිකරණෙය් අභිමතය පරිදි සැකකරුට ඇප ලබා ගැනීමට 
හැකියාව ඇත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන විවාද කරන්න ෙදන්න අමාරුයි. අවශ්ය නම් පැහැදිලි 

කිරීමක් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණෙය් නඩුවක් පවතිනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උසාවිෙය් නඩුවක් පවතින නිසා අගතියක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව මීට ඉසේසල්ලා මුළු රටටම පකාශයක් 
කළා, විවිධ ෙහේතූන් මත පළිගැනීෙම් කියාවලිය සඳහා ෙපොලිස් 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙයොදා ගන්නා බවට. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister take appropriate action. The 

Hon. Prime Minister is here. He will clarify it.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 

අංශෙයන් ෙයොමු කරපු නඩුවක් ෙනෙවයි. ෙම් ගැන පත්තෙර් 
පළෙවලා තිෙබනවා මමත් දැක්කා. මම ෙහොයලා බැලුවා. ඒක 
සාමාන්යෙයන් ෙපොලීසිය කරපු විභාගයක්. ගරු ඇමතිතුමා කරුණු 
කිව්වා. යුද්ධ කරලා, සටන් කරලා රටට ෙසේවයක් කරපු අය හිෙර් 
දාන එක ෙහොඳ නැහැ කියලා ඇමතිතුමා කිව්වා.  පතිපත්තියක් 
හැටියට මමත් ඒක පිළිගන්නවා. ඕක ෙන් වුෙණ්, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකාටත්. එතුමාට ෙමොකක්ද කෙළේ?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා බිම දිෙග් ඇදෙගන ගියා.   
 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා ඇදෙගන ගියා.   

ෙමතැන අපි කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ, ෙම් සිද්ධියට අදාළව 
එෙහම කරන්න කියා. ෙපොලීසියයි කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
මම හිතන්ෙන් වාහනයක් ගැනයි ෙචෝදනාව තිෙබන්ෙන්. මමත් 
ෙසොයා බැලුවා. ඒ ගැන ෙසොයා බලා අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන කියා කරන්න අපි බලමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමාෙග්ත්, ජනාධිපතිතුමා ෙග්ත් අවධානය ඒ ගැන 

ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇප ලබා ෙදනවා 
ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සටන්  කරපු අයට ෙම් විධියට කරන්න එපාය කිව්වත් සරත් 

ෙෆොන්ෙසේකා හිෙර් දැම්මා. තවත් කිහිප ෙදෙනක් හිෙර් දැම්මා. 
අනික් අය හමුදාෙවන් අයින් කරලා දැම්මා. ගුවන් හමුදාෙවන් 
අයින් කළා, නාවික හමුදාෙවන් අයින් කළා.  ඒ අය ගැන කථා 
කරන්න එදා කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  අපි 
ඒ ගැනයි බලන්න ඕනෑ.  

මමත් කිව්ෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවාද කියා කරුණාකර  ෙසොයා බලන්න කියායි. මට අද 
ෙපොලිස්පතිතුමා හම්බ ෙවනවා. මට ෙම් ගැන අහන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අවධානය ෙයොමු විය යුතු ෙදයක්. අපි ඒක එතැනින් 

නවත්වමු,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමාෙග් අදහස් පිළිබඳව මම 

විවාදයක් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඇමතිතුමා පිළිගත්තා,  
ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය වාහනය කඩින් කඩ පාවිච්චි කළාය කියන 
එක.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක පැහැදිලි කළා ෙන්ද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් රටම ආරක්ෂා කරපු නිලධාරිෙයක් ගැනයි මම කථා 

කරන්ෙන්. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථාවක් කරන්න යන්ෙන් නැහැ,  
ෙම් පැහැදිලි කිරීමකුයි කරන්ෙන්.  එතුමා මෙග් පශ්නයට 
පිළිතුරක් දුන්නා.  වාහනෙය් එහාට ෙමහාට ගියා කියා ඉන්ධන 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 140,000ක්  අවශ්ය ෙවලා  ෙමෙහම ෙගනියලා 
තිෙබනවාය කියලායි කියන්ෙන්. ඇයි ගරු  ඇමතිතුමනි, එෙහම 
පශ්නයක් තිබුණා නම් ෙම් නිලධාරි මහතාට එෙවෙල් කිව්වා නම් 
"සුමානයක් ඇතුළතදී ෙම් මුදල ෙගවන්න"  කියා හරි ෙන්.  
රිමාන්ඩ් කරලා එස්ටීඑෆ් එකටම අපහාසයක් කරන්න ඕනැ නැහැ 
ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන් ඇයි? මම අහන පශ්නය 
ඒකයි. ෙම් මනුස්සයා උතුෙර්, දකුෙණ්, වයඹ -හැම තැනම- 
ෙකොපමණ මහජන ජීවිත, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ෙගොඩනැඟිලි 

ආරක්ෂා කර තිෙබනවාද? ඉන්ධන ෙවනුෙවන් එක්ලක්ෂ 
හතළිස්දහසක මුදලක අඩුවක් තිෙබනවා කියා ආණ්ඩුවකට ලජ්ජා 
නැද්ද- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 

ඇෙහන්ෙන්ත්, කඩින්-කඩ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. මම ෙම් හැම 
ෙදයක්ම පැහැදිලිව කිව්වා. දින වකවානු එක්කම මම එතුමාට 
කිව්වා. අද දිනෙය්දී උසාවිෙය් ෙමය විභාග ෙවනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
This is what I told in Sinhala, "කඩින්-කඩ භාවිතාව". 

ඔබතුමාට එකඟ ෙවන්න බැරි නම් මම ෙමොනවා කරන්නද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒකයි මම කිව්ෙව්ත්,  ඔබතුමාට  කඩින්-කඩ ඇෙහන්ෙන් 

කියා. එතුමා ෙමය 2015.08.21 - මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කිව්වා, 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ෙනොෙවයි කියා.  The law has taken 
its course. The sad thing is, none of you spoke up when Field 
Marshal Fonseka was arrested.  All of you were very quiet.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Anyway it will be taken up in courts today. ගරු අනුර 

දිසානායක මැතිතුමනි, දැනටම ෙව්ලාව ෙපර වරු 10.00යි. මම 
එය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම නතර කරන්නද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඒක ඔබතුමාෙග් අයිතියක්.  
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ශී ලංකාවට මත් දව්ය ෙගන ඒමට එෙරහිව ගනු 
ලබන කියාමාර්ග 

இலங்ைகக்கு ேபாைதப் ெபா ள் கடத்தல் த ப்  
நடவ க்ைககள் 

STEPS TAKEN TO COMBAT TRAFFICKING OF DRUGS TO SRI 
LANKA 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ශී ලංකාෙව්දී අත් අඩංගුවට පත් ෙදවැනි විශාලතම මත් දව්ය 
 ෙතොගය වන ෙකොෙක්න් කිෙලෝගෑම් 200ක් අත් අඩංගුවට ගැනීමත් 
සමඟ මහජනතාව තුළ පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු 
කැමැත්ෙතමි.  

පසු ගිය 24 වැනි දින ඔරුෙගොඩවත්ත ෙර්ගු අංගණෙය්දී 
බසීලෙය් සිට ආනයනය කරන ලද සීනි කන්ෙට්නරයක් තුළ තිබී 
රුපියල්  ෙකෝටි 200ක් පමණ වටිනා ෙකොෙක්න් කිෙලෝගෑම් 200ක් 
අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, එය පිටි 
මිටි 4ක විතර පමාණෙය් ෙකොෙක්න් පමාණයක්. වාර්තාවන 
අන්දමට ෙමය අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද ෙදවැනි විශාලතම 
මත්දව්ය ෙතොගයයි. මීට ෙපර 2013 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී 
පාකිස්ථානෙය් සිට ෙගන්වන ලද ෙහෙරොයින් කිෙලෝගෑම් 250ක් 
අත් අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබුණා. එය ශී ලංකාෙව්දී අල්ලා ගත් 
විශාලතම මත් දව්ය ෙතොගය බවද වාර්තා වුණා. එම මත් දව්ය 
ෙතොගය සඟවා තිබූ කන්ෙට්නරය සඳහා වරාය බදු සහන ලබා 
ෙදන ෙලස ඉල්ලා එවකට අගාමාත්යවරයාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්වරයකු විසින් වරාය සමාගමකට ෙයොමු කරන ලද ලිපියක් 
ෙහේතුෙවන් එම සිදුවීම මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණා. එෙසේම, 
එය ෙමබඳු ජාවාරම් පිටුපස වූ ෙද්ශපාලන සබඳතාවන් මහ 
ජනතාව හමුෙව් අනාවරණය කිරීමට ද ෙහේතු වුණා. එෙසේම 
ලංකාව, ආසියාෙව් මත් දව්ය ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත්වී ඇති 
බවටද කරුණු අනාවරණය වුණා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ නැවත 
වරක් ආනයනය කරන ලද ෙමතරම් විශාල මත් දව්ය ෙතොගයක් 
අත් අඩංගුවට පත්වීම තුළ පැන නඟින ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. 
ඉන් එකක් නම්, ෙමවැනි ෙතොග ෙකොපමණ පමාණයක් අත් 
අඩංගුවට පත් ෙනොවී ෙමරටට ළඟා වී ඇත්ද යන්නයි. ෙමොකක්ද? 
ෙගෙනන සියලුම මත් දව්ය අහුෙවනවා නම්, මත් දව්ය 
ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් අහුෙවන්ෙන් ෙගෙනන ඒවායින් කුඩා 
පමාණයක් පමණයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ෙකන් 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ෙකොපමණ මත් දව්ය පමාණයක්, 
ෙකොපමණ මත්කුඩු පමාණයක් ලංකාවට ගලාෙගන එනවාද 
කියලා. මන්ද, ආනයනය කරනු ලබන සියලු මත් දව්ය ෙතොග අත් 
අඩංගුවට පත් වන්ෙන් නම්, කිසිදු ජාවාරම්කාරයකු ඒවා 
ආනයනයට උත්සාහ ගනු ඇතැයි සිතිය ෙනොහැකි බැවිනි. අෙනක, 
බලවත් ෙද්ශපාලන සබඳතාවන් සහිත වළල්ලක රැකවරණය 
ෙනොමැතිව ෙමවැනි ජාවාරම් හුදකලාව පවතිනු ඇතැයි සිතිය 
ෙනොහැකිය. ෙමය කිසිෙසේත්ම තනි ව්යාපාරිකයකු ෙහෝ තනි 
පුද්ගලයකුෙග් ෙහෝ පුද්ගල අධිකාරිත්වයක් යටෙත් පමණක් සිදු 
ෙව්විය කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. අනිවාර්ෙයන්ම 
ෙද්ශපාලනෙය්ත්, විවිධ ක්ෙෂේත කණ්ඩායම්වලත් මැදිහත්වීම මත 
තමයි ෙම් කුඩු ජාවාරම ලංකාව තුළ සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන්. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

1.   මීට කලින් ද විශාල මත් දව්ය ෙතොගයක් අඩංගු 
කන්ෙට්නරයක් ෙමරටට ආනයනය කර හසුවීෙමන් පසු 
කන්ෙට්නර් පරීක්ෂාව සඳහා විෙශේෂ කියාමාර්ගයක් ගනු 
ලැබ තිබිණි ද? 

2. විෙශේෂ පරීක්ෂණ කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නම්, ෙමවැනි මත් 
දව්ය ෙතොග ආනයනය නැවත-නැවත සිදුවන්ෙන් 
ෙකෙසේද?  

3. ෙමම මත් දව්ය ආනයන ජාවාරම හා ෙද්ශපාලන බලවතුන් 
අතර සබඳතාවක් තිෙබ්ද?  

4. ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි මත් දව්ය ෙතොග ආනයනය ෙනොකරනු 
ඇති බවට සහතික වන්ෙන්ද? ඒ සඳහා ගන්නා වූ කියා 
මාර්ග කවෙර්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, බරපතළ ෙවන්ෙන්, ෙම් පළමුවැනි 
අවස්ථාව ෙනොවන නිසායි. අවස්ථා ගණනාවකදී කුඩු ෙතොග පිටින් 
විශාල වශෙයන් ෙගොඩ බාන මධ්යස්ථානයක් බවට ලංකාව පත්වී 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, කුඩු අහුවුණාට, කුඩු ෙගෙනන 
ෙකෙනක් අහුෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන බරපතළම 
පශ්නය. කුඩු අහුෙවනවා, ෙගෙනන ෙකනා අහුෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා, ෙමෙතක් ෙසොයා ගත් විශාල කුඩු ෙතොගයන්ට වග කිව යුතු 
කිසිවකු අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණය හමුවට පමුණුවන්නට 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම කුඩු ෙතොගය පිළිබඳවත්, මීට ෙපර 
ෙගන එන ලද කුඩු ෙතොගය පිළිබඳවත් කරන ලද 
පරීක්ෂණයන්ෙග් පතිඵල කවෙර්ද කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
දැනගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க ) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

අසන පශ්නය මුදල් අමාත්යතුමාටත් අදාළ වන පශ්නයක්. 
විෙශේෂෙයන් එතුමා කියූ පරිදි, 2013.08.30වැනි දිනෙය් තමයි 
විශාලතම ෙහෙරොයින් පමාණය වන කිෙලෝගෑම් 261ක් අහු වුෙණ්. 
වරාය තුළදී ඒ කන්ෙට්නර් පරීක්ෂාෙව් වගකීම තිෙබන්ෙන් ශී 
ලංකා ෙර්ගුවටයි, ගරු කථානායකතුමනි. මා දන්නා තරමට ඒ 
සඳහා PNB  - Police Narcotic Bureau - එෙක්ත්, නාවික 
හමුදාෙව්ත් සහාය ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්, ෙම් දිනවල ශී ලංකා 
ෙර්ගුෙව් කටයුතුවලට උදව් උපකාර කරන්නට විෙශේෂ කාර්ය 
බලකාෙය් නිලධාරිනුත් ලබා දී තිෙබනවා.  

X-ray වැනි  නවීන පන්නෙය් උපකරණ පසම්පාදනය සඳහා 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. අපි ඇෙමරිකාව වාෙග් දියුණු 
රටවල් එක්කත් ෙම් ගැන නිතර කථා කරනවා. ෙම්වා අපට 
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්.  ඔවුන් කියන්ෙන්ත්,  ෙම් කටයුතු 
නවත්වන්න පුළුවන් උපකරණ තිෙබනවා නම්, වරායක් හරහා 
නැත්නම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හරහා ෙම් ජාවාරම කරන්න 
අමාරුයි, එතෙකොට ෙවරළ තීරුෙවන් අනවසර ෙනෞකාවලින්  
තමයි ෙගෙනන්න ෙවන්ෙන් කියලා. අපි ෙකොයි තරම් තාක්ෂණය 
දියුණු කළත්, ෙම් ගැටලුව අපට දිගින් දිගටම තිෙයයි. ජාත්යන්තර 
සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කරෙගන, ජාත්යන්තරය එක්ක එකට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩ කරලා තමයි අපට ෙම් කටයුතු නතර කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. සාර්ක් කලාපෙය් ඇමතිවරුන් හමු  වුණු අවස්ථාෙව්දී 
අපි ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළා. ෙම් සම්බන්ධව අපි 
සංවිධානයකුත් පිහිටුවාෙගන තිෙබනවා, STOMD කියලා.  ඒක 
අපි ලංකාෙව් තමයි  ස්ථාපිත කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන වැඩි 
දුරටත් කථා කරන්න  අපි ෙම් රටවල් අතෙර්  සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු කරනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාටත් මතක ඇති, මීට මාස 
හතර පහකට කලින් නාවික හමුදාවත්, Police Narcotic Bureau 
එකත් එකතුව අනවසර ෙනෞකාවක තිබුණු  මත් දව්ය විශාල 
පමාණයක් ෙහොයා ගත්ත බව. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට මම 
පැහැදිලිම පිළිතුරක් ලබා දීලා නැහැ. නමුත් ෙම්ක තමයි තිෙබන 
තත්ත්වය. ඒවාට තිෙබන ෙද්ශපාලන සම්බන්ධතා ගැන අෙප් 
විමර්ශනවල ෙතොරතුරු නැහැ. මත් දව්ය විශාල පමාණ 
ෙගනැල්ලා, ඒවා ෙවනත් තැන්වලට යවන්න ලංකාව 
මධ්යස්ථානයක් හැටියට පාව්චිචි කරන එක නතර කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ලංකාව තුළ මත් දව්ය භාවිතය නැති කරන්නත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙම් හැම කටයුත්තක්ම ෙල්සි පහසු  
නැහැ. නමුත් අපි ඒ සඳහා පුළුවන් උත්සාහ ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් කටයුතු කරන්න තිෙබන අෙප් සංවිධාන ශක්තිමත් කරනවා. 
ෙම් පිළිබඳව තව විෙශේෂ පශ්න තිෙබනවා නම්, නිලධාරින් 
කැඳවලා ඔබතුමා දැනුවත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න මට 
පුළුවන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
පධාන කටයුතුවලට යන්න කලින් මම කාරණයක් කියන්න 

කැමතියි. මන්තීවරුන්ට ලැෙබන දීමනා සියල්ලම වැඩි කරන්න 
යනවා  කියලා අද "Daily Mirror" පත්තරෙය් පළෙවලා 
තිෙබනවා මම දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම අපි රුපියල් ලක්ෂයක් 
ෙදන්න කියලා ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්, මන්තීතුමන්ලාෙග් 
ඡන්දදායකයන් එක්ක කරන වැඩ කටයුතුවලට වියදම් කිරීම 
සඳහායි. එෙහම නැතිව ෙගදර කටයුතුවලට වියදම් කරන්න 
ෙනොෙවයි. 

සාමාන්යෙයන් මන්තීවරෙයක් කාර්යාලය පවත්වා ෙගන 
යන්න සහ  ෙවනත් වැඩ කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් 
තුනක් වියදම් කරනවා. ගාමීය පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන්ට එක එක ෙද්වලට මුදල් ෙදන්න, විවාහ මංගල 
උත්සවවලට ගියාම තෑගි ෙදන්න තිෙබනවා. අපට ඒවා නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න හැම මන්තීවරයකුටම එක 
ගණනක් -රුපියල් ලක්ෂයක්-  ෙදන්න කියලා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ඒ අයට ෙවනම ෙදන දීමනාවක්. ඒ අයෙග් 
දීමනාත් වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

මෙග් මතය නම් පඩිත් වැඩි කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. නමුත් 
දැනට එෙහම ෙයෝජනා කරලා නැහැ. තවමත් අෙප් 
මන්තීතුමන්ලාට ලැෙබන පඩිය, ෙම් "Daily Mirror" පතෙය් 
කර්තෘතුමාටත්, අෙනක් පතවල කර්තෘතුමන්ලාටත් ලැෙබන 
පඩියටත් වඩා අඩුයි කියලා මම කියනවා. මම ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙදන 
පඩියත් දන්නවා. ඒෙගොල්ෙලෝත් දීමනා වැඩි කරන්න කියලා 
ඉල්ලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට දැනට අවුරුද්දකට විතර 
කලින් ඒෙගොල්ෙලොත් දීමනා වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. 
ඒෙගොල්ලන් කියන විධියට ඒ දීමනා වැඩි කරන එක හරි. 
මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා වැඩි කරන එක වැරදියි.  ඒක ෙන් 
කියන්ෙන්. ඕනෑ නම් මම ෙම් ඔක්ෙකොම  විස්තර කියන්නම්. 

ෙම් අය ඉස්සරෙවලාම කියන්න තිබුෙණ්, "මන්තීතුමන්ලාෙග් 
ෙගදර වියදම් සඳහා ෙනොෙවයි, ඡන්දදායකයන් එක්ක වැඩ කටයුතු 
කරන අවස්ථාවල වියදම් කරන්න තිෙබනවා. ඒවාට මුදල් 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියන එකයි. එතුමන්ලාට ඒ වියදම් 
කරන්ෙන් නැතිව ඉන්න බැහැ. එෙහම නම්, කාෙගන් හරි ඉල්ලා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒකද ෙහොඳ, ෙම්කද ෙහොඳ කියලා 
ඉස්සරෙවලා මාධ්ය තුළින් පකාශ කරන්න. ඒ ගණන වැඩිද, අඩුද 
කියන එක ඊට පස්ෙසේ කියන්න පුළුවන්. වුවමනා ෙද් කියන්ෙන් 
නැතිව නිකම්ම,  "allowances to double" කියලා දැම්මාට වැඩක් 
නැහැ. ඒක කියන හැම ෙවලාෙව්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි  
පිළිතුරක් ෙදන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙම් පැරණි කමය ෙගන යන්න 
එපා කියලායි. මන්තීතුමන්ලාටත් මුදල් ඕනෑ. වුවමනා පමාණයට 
වැඩිෙයන් දීලා තිෙබනවා නම් ඒක කියන්න. ඔයෙගොල්ලන්ටත් 
මුදල් ඕනෑ. ඒවා බලාෙගන අපි වැඩ කටයුතු කරමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2017- 

කාරක සභා අවස්ථාව.  

  
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදි.- 

[පගතිය: ෙනොවැම්බර් 26] 
[ගරු  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . -                          

[ேதர்ச்சி : நவம்பர் 26] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 
Considered further in Committee.- [Progress: 26th November]   

[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 
 
 

122 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.909,384,000 
 

தைலப்  122.-  பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 909,384,000 

 
HEAD 122.-  MINISTER OF PARLIAMENTARY REFORMS AND 

MASS MEDIA  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 909,384,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය  අමාත්යාංශය - 

ශීර්ෂ අංක 122, 210, 211, සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට 
අපර භාග 12.30 දක්වා. පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

1549 1550 

[ගරු සාගල රත්නායක මහතා] 
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අමාත්යාංශය - ශීර්ෂ අංක 114, 306,307, වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශය - ශීර්ෂ අංක 176.  සලකා බැලීම අපර භාග 1.00 සිට 
අපර භාග 6.30 දක්වා.  

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.10] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ''2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 122, 210 සහ 211 දරන වැය ශීර්ෂවලින් 
සාම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි 
මම  ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ වන අද විවාදෙය්දී  ''ජනමාධ්ය'' 
කියන ෙකොටස ඉතා වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරනවා. 
වර්තමාන යුගෙය් ජන මතය හැසිරවීෙම්දීත්, ජනතාව අතර 
මතයක් පබලව ස්ථාපිත කිරීෙම්දීත් මාධ්යයට සුවිෙශේෂී කාර්ය 
භාරයක් සහ වගකීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එක්තරා යුගයකට වඩා 
අද රූපවාහිනී නාලිකා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවායින් ආවරණය 
වන පෙද්ශ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එක්තරා යුගයකට වඩා අද 
ෙර්ඩිෙයෝ නාළිකා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවායින් ආවරණය  වන 
පෙද්ශ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එක්තරා යුගයකට වඩා අද පුවත් 
පත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පුවත් පත් අෙළවි වන පමාණයත් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ජනතාවෙග් මතය හැසිරවීෙම්දී ෙම් 
මාධ්ය ආයතන විසින් පබලතම කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන බව අපි 
කවුරුත් දන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම මාධ්ය ආයතනවලින් සහ 
මාධ්යෙව්දීන්ෙගන් නිරෙප්ක්ෂ ශුද්ධවන්තභාවයක් අපි කිසිෙසේත්ම  
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එෙහම බලාෙපොෙරොත්තු විය 
යුතුත් නැහැ. ෙමොකද, රාජ්ය මාධ්ය ආයතන පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ආයතන  පවා තමන්ෙග්ම වූ ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවක් මත හැසිෙරමින් තිෙබන නිසා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, යම් මාධ්ය ආයතනයක පවෘත්ති ෙදස 
විමසා බැලුෙවොත්, අපට ඉතා ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, එම මාධ්ය ආයතන කවර ෙද්ශපාලන අරමුණක් 
ෙවනුෙවන්ද ෙමෙහය වන්ෙන්, කටයුතු කරන්ෙන් කියලා.  ඒ 
නිසා, අපි ෙම් මාධ්ය ෙදස බලන්ෙන් නිරෙප්ක්ෂ 
ශුද්ධවන්තභාවයකින් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට, ඔවුන්ටම වූ, ඔවුන්ම 
අෙප්ක්ෂා කරන්නා වූ ෙද්ශපාලන අරමුණක් තිෙබන බව අපි 
පිළිගන්නවා. මෑත කාලෙය් අලුතින් බිහි වූ පුවත් පත් ෙදස 
බැලුවත්, පැරණි පුවත් පත් ෙදස බැලුවත්, රූපවාහිනී නාළිකා ෙදස 
බැලුවත්,  යම් ෙද්ශපාලන න්යාය පතයකට අනුව ඔවුන් 
ෙමෙහයවන බව අපට ෙහොඳින්ම ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක එහි 
අයිතිකරුවන්ෙග් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිය ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම්, ඒ පධාන නිලධාරින්ෙග් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිය ෙවන්න 
පුළුවන්. එය කවරාකාරෙය් වුණත්, ෙම් මාධ්ය ආයතනවල 
තිෙබන්ෙන් නිරෙප්ක්ෂ ශුද්ධවන්තභාවයක් ෙනොෙවයි. ඔවුන් 
ඔවුන්ටම ආෙව්ණික වූ, ඔවුන්ටම අනන්ය වූ ෙද්ශපාලන අරමුණක් 
සහිතව කටයුතු කරනවා. නමුත් අපි ඒක පශ්නයක් කර ගන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ඒ ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි.  

ෙමම මාධ්ය ආයතන සැලකිය යුතු පමාණයක් යම් දූෂිත 
වළල්ලක ෙකොටස්කරුවන් බවට පත් වී තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
මා උදාහරණයක් හැටියට ඇවන්ට්ගාඩ් පශ්නය ගැන කියන්නම්. 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් දී පුවත් 
පත් එකක් ෙදකක් හැරුණු ෙකොට, අ ෙනක් කිසිදු පුවත් පතක් ඒ 
ගැන වාර්තා කෙළේ නැහැ.  

ඒ ෙවනුවට සෑම මාධ්ය ආයතනයක්ම ෙපළඹුෙණ් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සමාගම විසින් ලබා ෙදන ලද පුවත් පත් දැන්වීම් පකාශයට 
පත් කරන්නයි. ඒ වකවානුෙව් පුවත් පත් ටික හාරා අවුස්සා 
බැලුෙවොත්, සතිපතා පිටු ෙදෙක් දැන්වීම් පළ කරන ලද මාධ්ය 
ආයතන තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා දූෂිතයන් ආරක්ෂා 
කිරීෙම් සහ දූෂණවල ෙයදීෙම් වළල්ෙල් ෙකොටස්කරුවන් බවටත් 
ෙම් මාධ්ය ආයතන පත්වී තිෙබනවා. 

මෑත කාලෙය් ආරම්භ කරන ලද සමහර මාධ්ය ආයතනවල 
මුල්ය පභව  තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහද කියලා බැලුෙවොත්, අපට ඉතා 
ෙහොඳින් දැක ගන්න පුළුවන්, මහජනයාෙග් ධනය අයථා ෙලස 
උපයා ගන්නා ලද මූල්ය පභව  විසින්  ඒ මාධ්ය ආයතන පටන් 
ෙගන තිෙබන බව. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපට අදහසක් තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට ෙද්ශපාලන අරමුණක් තිෙබන එක පිළිබඳවත් අපට 
අදහසක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් මූල්ය පභව පිළිබඳවත් අපට 
අදහසක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ආයතනවල 
වැඩ කරන අය පවා යම් මූල්ය වුවමනා අනුව කටයුතු කරන බව 
අපි දන්නවා. උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත්, වරාය අධිකාරිෙය් 
වැටුප් ලබමින් මාධ්ය ආයතනයක වැඩ කරන අය හිටියා. ඒ අය 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 7වැනි දායින් පස්ෙසේ වරාය 
අධිකාරිෙය් වැඩට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ පුද්ගලයන් වරාය 
අධිකාරිෙයන් පඩි ලබනවා, ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ආයතනයක වැඩ 
කරනවා. නිවාස අමාත්යාංශෙයන් පඩි ලබමින්, එහි වාහන 
ලබමින් මාධ්ය ආයතනවල වැඩ කරපු අය හිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ආයතනවල පමණක් ෙනොෙවයි, 
යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලත් එවැනි අය ඉන්නවා.  සිරිෙකොත පඩි 
ලැයිස්තුෙව් මාධ්යෙව්දීන් හිටපු බව මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා. 
ඒක ඇත්ත කථාවක්. ඒ නිසා අපි ෙම් මාධ්යෙව්දින්ෙග් 
ශුද්ධවන්තභාවයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මුළු සමාජයක් කුණු ෙවලා තිෙබන තැනක, මාධ්ය 
ආයතන විතරක් පභාවත්භාවෙයන් යුතුව බැබෙළේවි කියන 
අදහසක් අපට නැහැ.  මුදල්, ලාභය,  ෙපෞද්ගලික අෙප්ක්ෂා, 
අධිපරිෙභෝජනය හඹාෙගන යන, විකෘති කරන ලද මිනිස් 
සමාජයකින් පිවිතුරු මාධ්යෙව්දීන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය පිළිබඳ මාධ්ය ආයතනය 
පිළිබඳ ෙම් විවාදයට අපි එළැෙඹන්ෙන්, ඒ පිළිබඳ කටුක 
යථාර්ථය, සත්ය යථාර්ථය  ඉතා ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගනිමින්.  

ඒ වාෙග්ම, ෙම් සියල්ල මධ්යෙය් මාධ්ය ආයතන අෙප් රටට 
සුවිෙශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම 
දාමත්, ඕනෑම ආණ්ඩුවක මර්දනෙය් පළමු පියවර එල්ල ෙවන්ෙන් 
මාධ්ය ආයතනවලට. මාධ්ය ආයතනවලට එල්ල ෙවන ඒ පියවර 
තමයි පසුව කලා නිර්මාණ ක්ෙෂේතයට, තවත් විෙටක ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතයට අවතීර්ණ ෙවන්ෙන්.  

ඒ නිසා ෙම් මාධ්ය ක්ෙෂේතයට එල්ල ෙවච්ච මහා බරපතළ 
තර්ජනයන් අපි ඉතිහාසෙය් දැකලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඉතිහාසෙය් 
වැලි තලාෙවන් වැසී යාමට ඉඩ ෙනොදී ඒ අපරාධකරුවන් එළිදරවු 
ෙකොට දඩවම් ලබා දීම ඒ ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාව බවට පත් වී 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කළු දශකෙය් අෙප් රෙට් 
මාධ්යෙව්දීන් ගණනාවක් ඝාතනයට ලක් වුණු බව අපි දන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලසන්ත විකමතුංග, එක්නැලිෙගොඩ, ඒ වාෙග්ම "උදයන්" පුවත් 
පෙත් මාධ්යෙව්දීන් ආදී විවිධාකාර මාධ්ය ආයතනවල වැඩ කළ -
මාධ්ය ආයතන 26කට ආසන්න පමාණයක වැඩ කළ-  
මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දීන්ෙග් 
ඝාත නෙය් ෙකළිබිමක් බවට ෙම් ශී ලංකා රාජ්ය පත් වී තිෙබනවා. 
හැබැයි, අදත් ෙමොකක්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? ඒ කිසිදු ඝාතනයක් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ අවසන් ෙකොට, නිවැරැදි ෙලස හඳුනාෙගන, 
දඩවම් ලබා දීමට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය කළා පමණක් ෙනොෙවයි, 
මාධ්යෙව්දීන්ට පහර දීමත් සුලභ දසුනක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිබුණා.  

සතියක්, ෙදකක් යන්නට මත්ෙතන් තවත් එක් සිදුවීමක් මතු 
ෙවන තරමට හඹාෙගන ෙගොස් මාධ්යෙව්දීන්ට පහර දීෙම් යුගයක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා. ෙපෝද්දල ජයන්ත, කීත් ෙනොයාර්, 
උපාලි ෙතන්නෙකෝන් ආදී ෙජ්යෂ්ඨ මාධ්යෙව්දීන් විශාල 
ගණනාවක් අෙප් රෙට් ෙම් කළු දශකෙය් තර්ජනයට ලක් වී 
තිබුණා; පහර කෑමට ලක් වී තිබුණා. මහ දවාෙල් ජාතික 
රූපවාහිනී නාලිකාවට පැනපු ඇමතිවරු එහි මාධ්යෙව්දීන්ට කරන 
ලද තර්ජනය නිසා ඒ මාධ්යෙව්දීන්ෙගන් ඇති ෙවච්ච පතිපහාර 
මධ්යෙය් ඔවුන්ෙග් නම් ෙහොය ෙහොයා, හඹාෙගන ෙගොස් දැලි 
පිහිෙයන් කපන, බ්ෙල්ඩ්වලින් කපන, ෙගවල්වලට ගල් ගහන 
යුගයක් නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට වග 
කීමක් තිෙබනවා, ඒ යුගෙය් ෙම් මාධ්යෙව්දීන්ට පහර ෙදන ලද 
සැබෑ වග උත්තරකරුවන් ෙසොයන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි.  මාධ්ය 
ආයතනවලටත් පහර දුන්නා. "සිරස" ආයතනයට ෙබෝම්බ ගැහුවා. 
අදත් කවුද ඒක කෙළේ  කියලා ෙහොයා ගන්න නැහැ. "සියත" 
ආයතනය ගිනි තිබ්බා. අදත් ගිනි තිබ්ෙබ් කවුද කියලා ෙහොයා 
ගන්න නැහැ. රත්මලාෙන් අධිආරක්ෂිත කලාපෙය් පිහිටුවා තිබුණු  
"සන්ෙඩ් ලීඩර්" මාධ්ය ආයතනෙය් කාර්යාලයටත්, මුදණාලයටත් 
පහර දුන්නා. අදටත් කිසිෙවක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබිලා නැහැ. පසු ගිය කළු දශකය ගත්ෙතොත් මාධ්යෙව්දීන් 
පබලම තර්ජනයකට සහ මර්දනයකට ලක් වුණු යුගයක්.  ෙම් 
මාධ්යෙව්දීන් පිළිබඳවත්, ෙම් මාධ්ය ආයතන පිළිබඳවත්, පහර 
කෑමට ලක් වූ මාධ්යෙව්දීන්ටත් සාධාරණය ඉටු කිරීම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යාංශෙය් වග කීමක්. එය පරීක්ෂණ 
හැටියට ගත්ෙතොත්, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
පැවෙරන්න පුළුවන්. එහි නඩු විභාග ගත්ෙතොත්, අධිකරණ 
අමාත්යාංශයට පැවෙරන්න පුළුවන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
තමයි එම ආයතනවල, එම මාධ්යෙව්දීන්ෙග් පාලකයන්; 
ෙමෙහයවන්නන්; අයිතිකරුවන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයට තමයි ඒ 
දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මත ෙහෝ අධිකරණය මත ෙහෝ පමණක් පටවා 
නිදහස් වීමට අයිතියක් නැහැ. ෙම් කළු දශ කෙය් ඇති කරන ලද 
මාධ්ය මර්දනයට එෙරහිව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පබල ෙමෙහයුමක් 
අවශ්ය වී තිෙබනවා.  නමුත් තවමත් එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය 
වන බවක් ෙපන්නුම් කරමින් නැහැ. ඒ ෙවනුවට සිදුෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙවනුවට  මාධ්ය 
ෙවත යළි යළිත් අනිසි තර්ජන කමානුකූලව දියත් කරමින් තිෙබන 
බවක් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, 2016 ජූලි මාසෙය් 23වන දා ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් මහනුවරදී කරන ලද කථාවක ෙකොටසක්.  

"ඒ 'ෙඩ්ලි මිරර්' කර්තෘ මම දන්නවා"  - ඒ කර්තෘ ගැන එතුමා 
ෙනොකියා කිව්ෙව් එෙහමයි. එතුමා කියා තිෙබනවා,  "ඒ 'ෙඩ්ලි 
මිරර්' කර්තෘ මම දන්නවා. එක කාෙලක එයා මටත් අයින් ෙවන්න 
කිව්වා. දැන් එයත් අයින් ෙවන්ෙන් නැත්නම් අපට බලන්න ෙවයි 
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. අෙප් ඇමතිවරුන්ට යන්න කියනවා 
නම්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා මුන්ට ෙහොඳ පාඩමක් අපි උගන්වමු කියලා 
මම කියන්න කැමැතියි. ෙසල්ලම් කරන්න එන්න එපා, ෙම් 
ආණ්ඩුව එක්ක.  අපි අවුරුදු පහක් යනවා"  කියලා.  ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්? ෙමය තර්ජනයක් ෙනොෙවයිද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්ය පිළිබඳව අපටත් විෙව්චන 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් භාවිතයන් පිළිබඳව විෙව්චන අපට 
තිෙබනවා. හැබැයි ඒ විෙව්චන ඉදිරිපත් කිරීෙම් ස්වභාවයයි,  ඒකට 
එල්ල කරන ලද තර්ජනයයි අප ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, "ෙඩ්ලි මිරර්" කර්තෘවරයා ඉවත් විය යුතුයි, ඉවත් 
වන්ෙන් නැත්නම් ඉවත් කරන ආකාරය අපි දන්නවා, මුන්ට 
පාඩමක් උගන්වනවා, අපි අවුරුදු පහක් ඉන්නවා කියලා 
අගාමාත්යවරයා කියනවා නම්, "බලය අප සතුව තිෙබනවා, ඒ 
නිසා කරුණාකර අපට ඕනෑ විධියට හැසිෙරන්න ඉෙගන 
ගනිල්ලා" කියන පණිවුඩය ෙනොෙවයිද ෙම් ෙදන්ෙන්? ෙම්ක මාධ්ය 
මර්දනෙය් තවත් නව ආකෘතියක් ෙනොෙවයිද? පැහැර ෙගන ගිෙය් 
නැතිවාට, සුදු වෑන් එව්ෙව් නැතිවාට, පහර දීම් සිදු වී නැතිවාට 
ෙම්ක අගාමාත්යවරයා හැටියට එල්ල කරන ලද පබලම 
තර්ජනයක් කියා අපි කල්පනා කරනවා. ෙමය, කවර ආකාරෙයන් 
කුමන දිසාවටද? අගමැතිවරයා ෙමෙසේ පකාශ කරන ෙකොට, 
ඔහුෙග් ෙගෝල බාලයන් කවර ආකාරෙයන් හැසිෙර්විද කියා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩුෙව් උඩින්ම සංඥාව දීලා 
තිෙබනවා, මාධ්ය පිළිබඳ තමන්ෙග් පතිපත්තිය ගැන.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"මාධ්යයට ඕනෑ ආණ්ඩු ෙපරළන්න, තිෙබන ආණ්ඩුව අපසාදයට 
ලක් කරන්න, ෙද්ශපාලනඥයන් අලුතින් හදන්න, 
ෙද්ශපාලනඥයන් බලෙයන් පහ කරන්න" කියලායි.  එතුමා කියා 
තිෙබනවා,  "මුල් පිටුව තමයි රට නැති කරන පිටු ව ෙවලා 
තිෙයන්ෙන්" කියලා.  ෙම්ක ඇත්තද? අපි දන්නවා, පත්තරවල මුල් 
පිටුවල විවිධ ෙද් වාර්තා වනවා කියා. හැබැයි, ඒ වාර්තා වන්ෙන් 
රෙට් සිදු වන ෙද්යි. සමහර මාධ්ය ආයතන, අපරාධ වැඩිපුර එකතු 
කර තිෙබන්න පුළුවන්;  සමහර මාධ්ය ආයතන ආණ්ඩුෙව් ගුණ 
වර්ණනා වැඩිෙයන් එකතු කර තිෙබන්න පුළුවන්; තවත් මාධ්ය 
ආයතනයක්, ආණ්ඩුවට එෙරහිව විෙව්චන වැඩිපුර එකතු කර 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මුල් පිටුව ආවරණය වී තිෙබන්ෙන්,  
විශාල පමාණයක් රෙට් සිදු වන සත්ය ෙතොරතුරු මතයි. අසත්ය 
ෙතොරතුරුත් තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව අපිත් පතිචාර දක්වා 
තිෙබනවා. අසත්ය ෙතොරතුරු පතික්ෙෂේප කරන ආකාරයක් 
තිෙබනවා. එයට එෙරහිව කියා මාර්ග ගත යුතු ආකාරයක් 
තිෙබනවා.  

ඒ පිළිබඳව අපිත් ස්ථාවරයක ඉන්නවා. හැබැයි ෙම් මුල් 
පිටුවල තිෙබන්ෙන් සමාජෙය් සත්ය. අපරාධයක් සිදු ෙවනවා නම් 
අපරාධය වාර්තා ෙනොකර ඉන්න කියලාද කියන්ෙන්;  ෙසොරකම් 
සිදු ෙවනවා නම් ඒවා වාර්තා ෙනොකර ඉන්න කියලාද කියන්ෙන්? 
එම  නිසා රට නැති කරන්ෙන් පත්තරවල මුල් පිටු කියන එක 
සාධාරණ නැහැ.  

රට නැති කරන්ෙන් පත්තරවල මුල් පිටු ෙනොෙවයි, රට නැති 
කරන්ෙන් පාලකෙයෝ. ඔවුන්ෙග් වංචාවන් ගැන ලියන්නට එපාද, 
ඔවුන්ෙග් අපරාධ ගැන ලියන්නට එපාද, ඔවුන් කරුංගා ජාවාරමට 
හවුල් ෙවන විධිය ගැන ලියන්නට එපාද, ඔවුන් පාෙඩෝ රථ නිදහස් 
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කිරීම ගැන ලියන්නට එපාද, ඔවුන්ෙග් ගල් අඟුරු වංචා ගැන 
ලියන්නට එපාද, මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් සිද්ධ ෙවන ගනුෙදනු 
ගැන ලියන්නට එපාද? අපි අහන්ෙන් එපමණයි. ඒවා ලියන විට 
"රට නැති කරන්ෙන් මුල් පිටු" කියලා කියන්ෙන් ෙවනත් 
අදහසකින්.  

ඒ වාෙග්ම කියනවා, "ආණ්ඩු ෙපරළන ෙද්ශපාලකයන්ට 
ගහන්න මිසක් ෙම් රෙට් මාධ්යවලට රට ගැන හැඟීමක් නැහැ" 
කියලා. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි රට ගැන හැඟීම නැත්ෙත් 
මාධ්ය ආයතනවලට සහ මාධ්යෙව්දින්ට විතරක්ද? ෙම් රෙට් 
පාලකයන්ට රට ගැන හැඟීමක් තිෙබනවාද? ඔවුන් රෙට් ෙද්ෙපොළ 
ආරක්ෂා කරනවාද, රෙට් සම්පත් ආරක්ෂා කරනවාද, මහ 
ජනයාෙග් ධනය ආරක්ෂා කරනවාද, මහ ජනයාෙග් ධනය නාස්ති 
ෙනොකර පාවිච්චි කරනවාද? ෙම් කිසිවක් කරන්ෙන් නැතිව 
මාධ්යවලට ඇඟිල්ල දිගු කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාට සාධාරණ 
අයිතියක් නැහැ, රට ගැන හිතන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම 
කියන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් රට ගැන හිතන ආණ්ඩුවක් 
තිෙබනවා නම්. මහ ජනයාෙග් ධනය නාස්ති කරන ආණ්ඩුවක් 
නම්, මහ ජනයාෙග් ධනය අවභාවිතෙය් ෙයොදන ආණ්ඩුවක් නම්, - 
[බාධා කිරීමක්]  පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය ගැන 
කථා කරද්දී මම ඒක කියන්නම්.  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
කැබිනට් පතිකාවක් ආවා ෙන්, ලක්ෂ 7කට වාහන ගන්න කියලා. 
ඒක සමාජ සාකච්ඡාවකට බඳුන් විය යුතුයි. මාසයකට ලක්ෂ 7ක 
කුලියකට මන්තීවරයකුට වාහනයක් අරෙගන ෙදනවා කියන එක 
ගැන අප විසින් හඬ නඟනවා, මාධ්ය ඒක වාර්තා කරනවා. ඒක 
සමාජ මතයක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ විධියට සමාජ මතයක් බවට 
පත් වුෙණ් නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කරනවා. ඒක කරන්න 
තමයි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ගත්ෙත්. 

 ෙම්ක මුදල් අමාත්යවරයාෙග් ෙයෝජනාවක් පමණක් 
ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කරනවා, කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනවා. 
කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් දුන් අනුමැතිය ෙන් ෙම් තිෙබන්ෙන්. එම 
නිසා එය වසා තැබීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ, එය  එළිදරවු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. වාහනයක් කුලියට ගන්න මාසයකට ලක්ෂ 
7ක් වැය වීම නතර ෙවන්ෙන් ඒ විධියට. එවැනි අවස්ථාවල අපට 
කියන්න පුළුවන්ද මාධ්ය ෙම්වා එළිදරවු කරනවා, රට ගැන 
හිතන්ෙන් නැහැ කියලා. පාලකයා රට ගැන හිතන්නට ඕනෑ. 
පාලකයා රට ගැන හිතමින්, ජනතාව ගැන හිතමින් තමයි 
අෙනකාට ඇඟිල්ල දිගු කළ යුතු වන්ෙන්. පාලකයා රට ගැන 
හිතන්ෙන් නැතිව,  මහජන ධනය ගැන කල්පනා කරන්ෙන් 
නැතිව,  අෙනක් පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කිරීම එතරම් සාධාරණ 
නැහැ කියලා අපි කල්පනා කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි CSN නාලිකාව පිළිබඳව. CSN නාලිකාව 
අන්ත දූෂිත ධනෙයන් ෙගොඩනඟන ලද ආයතනයක්. ඒ පිළිබඳව 
අපට විවාදයක් නැහැ. CSN නාලිකාව ඇති කිරීම සඳහා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ඉඩම ගනු ලැබූෙව් මහින්ද රජපක්ෂ 
සංස්කෘතික, සමාජ, ආධාර, උපකාර සංගමයට. ෙම් විධියට 
කියන්න පුළුවන් ඔක්ෙකොම දාලා තමයි ගත්ෙත්. එම ඉඩම 
රූපවාහිනී නාලිකාවකට පවරා තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම පැවරීමම 
නීති විෙරෝධීයි. එම නිසා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනත අනුව 
යළි එම ඉඩම පවරා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.  

ෙමම නාලිකාව දියත් කිරීෙම්දී ඒ සඳහා ජාතික රූපවාහිනිෙය් 
අංෙගෝපාංග විශාල පමාණයක් උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබනවා. 
එයත් රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අවභාවිතෙය් ෙයදවීමක්. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙමම රූපවාහිනී නාලිකාව ආරම්භ කිරීම සඳහා යම් 
මුදල් පමාණයක් උපයා ගත්ෙත් ෙකොයි ආකාරයටද කියා 
අයිතිකරුවන්ට ඔප්පු කරන්න බැරිවී තිෙබනවා.  

 ඊළඟට, CSN  රූපවාහිනී නාලිකාව පවත්වාෙගන යාෙම්දී 
විෙශේෂ රාජ්ය අනුගහය ලබාදී තිෙබනවා. එම නිසා CSN  
කියන්ෙන්, දූෂිත නාලිකාවක් බව ඇත්තයි. එෙහම නම් ෙමොකක්ද 
කළ යුතු වන්ෙන්? ඒ දූෂිත නාලිකාෙව් දූෂිත ගනුෙදනු පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ ෙකොට, යළි අත්පත් කරගැනීම ෙහෝ ඒ මුදල් දූෂණයට 
ලක් කරන ලද පුද්ගලයන්ට දඩවම් ලබාදීම සඳහා පරීක්ෂණ දියත් 
විය යුතුව තිෙබනවා. නමුත්, ඒ පශ්න එෙසේ තිබියදී, 
තමුන්නාන්ෙසේලා එම නාලිකාව තහනම් කරන්න කියාමාර්ග 
ගන්ෙන් එම දූෂිත ගනු-ෙදනු මත පදනම් ෙවලා ෙනොෙවයි. එයයි, 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. එම නාලිකාව දූෂිතයි. ඒ පිළිබඳව අපට 
විවාදයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, CSN නාලිකාවත් සමඟ Singha FM, Red 
FM, Tamil FM කියා තවත් radio නාලිකා තුනක් ෙගොඩනැඟුණා. 
දැන් ඒවාෙය් නම් මාරු කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් radio නාලිකා තුනත් 
ෙම් විධියටම තමයි ආරම්භ කෙළේ. එම නිසා ඒවාෙය් දූෂිතභාවය 
පිළිබඳව, මහජනයාෙග් ධනය ෙයොදවලා එම මාධ්ය ආයතන 
තමන්ෙග් පවුෙල් වුවමනාව සඳහා ෙමෙහයවීමට කටයුතු කළ 
ආකාරය පිළිබඳව අපට විෙව්චනයක් තිෙබනවා. එම විෙව්චන 
එෙසේ තිබියදී, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ නාලිකාෙව් බලපත අෙහෝසි 
කරන්න අරෙගන තිෙබන්ෙන් කවර කියාමාර්ගද?  

විදුලි සන්ෙද්ශ නියාමන  ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්, සුනිල් එස්. සිරිෙසේන මහත්මයා විසින් CSN නාලිකාව 
ෙවත යවන ලද ලිපිය මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. "විදුලි සන්ෙද්ශ 
නියාමන ෙකොමිෂන් සභාවට පිටපතක් සහිතව ඔබ ෙවත 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශ ෙල්කම් 
විසින් නිකුත් කළ අංක - අංකය තිෙබනවා.- දිනැති ලිපිය හා 
බැ ෙඳේ." යනුෙවන් සඳහන් කර, උක්ත ලිපිය මඟින් ඔබ ආයතනය 
ෙවත නිකුත් කර තිබූ ෙභෞමික රූපවාහිනී විකාශන බලපත 
අවලංගු කරනවාය කියා එම ලිපිෙයන් කියා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

"විදුලි සන්ෙද්ශ පනෙත් 22වන වගන්තිය ය ටෙත් විදුලි 
සංඛ්යාත පාවිච්චි කිරීම සඳහා බලපත නිකුත් කර ඇත්ෙත් ඔබ 
ෙවත තිබූ...." 

ඒ කියන්ෙන්, රූපවාහිනී නාලිකාවත් එක්ක තමයි ෙම්වාත් 
වුෙණ්. හැබැයි, තහනම පිළිබඳව ලිපිෙය් සඳහන් ෙවනවා.  

"ශී ලංකාව තුළ ෙභෞමික රූපවාහිනී විකාශන මධ්යස්ථානයක් 
පිහිටුවීම සහ පවත්වාෙගන යාම සඳහා ඔබ ආයතනය ෙවත 
2011.03.03 දින නිකුත් කරන ලද විකාශන බලපතෙය් සඳහන් 
වගන්ති උල්ලංඝනය කරමින් ඔබ විසින් එම නාලිකාව 
පවත්වාෙගන යන බව ඊට අදාළව පැවති පරීක්ෂණවලින් තහවුරු 
වී ඇත. එබැවින් උක්ත බලපතෙය් 3. iii, 11 හා 14 වන වගන්ති 
උල්ලංඝනය කර තිබිම ෙහේතු ෙකොටෙගන 3. i  වගන්තිය පකාරව 
වහාම කියාත්මක වන පරිදි බලපතය අවලංගු කරමි. නිමල් 
ෙබෝපෙග්, ෙල්කම්, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය." එෙහමයි ලිපිෙය් සඳහන් වන්ෙන්. 

මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි, ගරු සභාපතිතුමනි. එම 
නාලිකාෙව් විකාශන කටයුතුවල යම් දුබලතාවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ෙකොට, කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දී-  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට ෙකොපමණ කාලයක් තිබුණාද, ගරු සභාපතිතුමනි?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
විනාඩි 20යි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විනාඩි 20ද තිබුෙණ්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අද විනාඩි 10ක් පමාද ෙවලායි විවාදය පටන් ගත්ෙත්. තව 

විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. මා ඒ පිළිබඳව 
කනගාටු වනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ෙමොෙහොතකින් අවසන් 

කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් අවධානය මා ඉහතින් සඳහන් 
කළ කරුණ ෙකෙරහි ෙයොමු කරනවා.  

ඊළඟට, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ''ෙදරණ'' 
නාලිකාෙව් විකාශනය වූ පවෘත්තියක් පිළිබඳව. නාලිකා පිළිබඳව 
විවිධ පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ පවෘත්තිෙයන් කථාවක් 
විකෘති කළා යැයි කියලා සතියකින් කරුණු විමසා සිටීමක් 
කරනවා. ෙම් තුළ තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් තුළින් අනියමින් 
මාධ්ය ෙවත එල්ල කරන ලද තර්ජනෙය් ස්වභාවයක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දියත් කරමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
පවෘත්තියක් තිෙබනවා. "සියලු මාධ්යෙව්දීන් මධ්යම පළාත් 
සභාෙවන් පිට මං කරයි, ඉහළින් ලැබුණාම සංඥාව. ඔන්න පළාත් 
සභාව. ෙහේතුව, රුසියානු සංචාරය ගැන ෙහළි කරයි." කියලා 
මධ්යම පළාත් සභාව ෙමොකද  කරන්ෙන්? මාධ්යෙව්දීන් එතැන 
වාරණයට ලක් කරනවා. ඒ නිසා මාධ්ය පිළිබඳ කමානුකූලව - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න වනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විනාඩි ෙදකත් අවසන්ද? 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අන්තිම විනාඩියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙපර වරු 10.28ට 

තමයි මම ඔබතුමාට එය කිව්ෙව්. දැන් 10.30යි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්යෙව්දීන් පිළිබඳව මට එක කරුණක් 

කියන්න තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, කවුරු වුණත් පත්තරෙය් 
නම දමා ගන්න කැමැතියි, රූපවාහිනිෙය් මුහුණ ෙපන්වා ගන්න 
කැමැතියි. ඒ සඳහා ෙපොඩි කැමැත්තක් තිෙබනවා. ඒකට සමාජ 
වටිනාකමක් හැෙදනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ෙම්වාට යන්න ෙපලඹීමක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔවුන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා freelance වැඩ කරන අය, සමහර 
රූපවාහිනී නාලිකාවල වැඩ කරන අය වැටුප් පිළිබඳව විශාල 
පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩි 
කිරීමවත් ඔවුන්ට හිමි ෙවලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා 
මාධ්යෙව්දීන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳව මතු වී තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය මා ෙයොමු කරනවා. පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන් 
ෙගොඩක් පවෘත්ති එවන්ෙන් Internet එක හරහා email මඟින්.  
Internet ගාස්තු ඉහළ යෑම නිසා ඔවුන්ට දැන් පශ්න මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පවෘත්ති පළ වුෙණොත් පමණයි ඔවුන්ට මුදල් හම්බ 
වන්ෙන්. සමහර වි ට ෙම් පවෘත්ති පළ වන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් සඳහා ඔවුන්ට වියදමක් දරන්න සිද්ධ වී තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විශාල ගැටලු ගණනාවකට මාධ්යෙව්දීන් මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.31] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මා පිළිබඳව සඳහන් කළ නිසා මාධ්යය නිදහස පිළිබඳවත්, ෙම් 

ආණ්ඩුව පිළිබඳවත් කථා කරන්නයි මම අදහස් කරන්ෙන්.  
පළමුෙවන්ම අද කිව්ව එකයි, Daily Mirror පුවත් පෙත් කර්තෘ 
ගැන හැම දාම කියන එෙකයි එක වචනයක්වත් ඉවත් කරන්ෙන් 
නැහැ. මම මාධ්යය මර්දනය කරලා නැහැ. මට ෙමොකක්ද කරන්න 
කියන්ෙන්? මම මිනිස්සු ෙගනියලා Daily Mirror  පුවත් පත් 
කාර්යාලය වන Wijeya Press එක ගිනි තබන්නද?  ගිනි 
තැබුෙවොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මාමාෙග් ෙද්පළ ෙන්? 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 මාමාෙග් ෙද්පළ. ෙමොනවාද කියන්ෙන්? මිනිහා උස්සා ෙගන 

යන්නද? ඒක කරන්නත් බැහැ ෙන්? මිනිහා උස්සා ෙගන යන්නත් 
බැහැ ෙන්? මට කියන්න තිෙබන ෙද් මම කියන්නම්. ඒක ෙවන 
ෙදයක්. මට හැම දාම සිරෙසන් බණිනවා, කිලී මහරාජා. පරණ 
යාළුෙවක්. මම එතැනට ගිහිල්ලා ගල් ගහන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
පුද්ගලයා උස්සා ෙගන යන්ෙන්ත් නැහැ. ඔහුෙග් ආයතනයත්  
පසුගිය කාලෙය් ගිනි තැබුවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒ අය යම්  
ස්ථාවරයක ඉඳලා ගිනි තැබුවා. ෙම්වාට මට ඕනෑ නම් පිළිතුරු 
ෙදන්නම්, නැත්නම් ෙනොදී ඉන්නම්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නය ෙමතැන මතු වුෙණ් නැත්නම් 
මට ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකද, එතෙකොට වස් ෙදොස් යන්ෙන් 
නැහැ. අඩු ගණෙන් පශ්නයක් ෙමතැනට ආවාම වස් ෙදොස් යන්න 
ඒ ගැන කියන්න ඕනෑ. ෙම් අය ගැන අපිත් කථා කරලා තිෙබනවා. 
මාධ්ය නිදහස ගැන මම සටන් කරලා තිෙබනවා. මම හිතනවා, 
මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරන්න ෙම් හුඟක් අයට වඩා මට 
අයිතියක් තිෙබනවාය කියා. අපි දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් මාධ්ය ආයතන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවනුත් අරෙගන තිෙබනවා; එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවනුත් අරෙගන තිෙබනවා. ඒෙක් ෙවනසක් නැහැ. ඒක 
අතහැරිෙය් නැහැ. ඒවා කරෙගන යන්න.  

ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම කර්තෘවරු දැන ගන්න ඕනෑ, 
තමන්ෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා. එදා හැමදාම කෙඩ් ගියා. 
ඔය පත්තෙරන් තමයි ජාතිවාදය වැඩිෙයන්ම මතු කෙළේ. මෙගන් 
අහන්න එපා, ෙමතැන මන්තීවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. අන්තිමට 
ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා මටත් කිව්වා. ෙමොකද, මම 
ජාතිවාදිෙයක් ෙනොවන නිසා. ඒක කිව්ව පුද්ගලයාට මම 
කියන්ෙන් ඒක මිනිසුන් පතික්ෙෂේප කළා ෙන්; ඉතින් ඔබතුමා  
ඉල්ලා අස්ෙවන්න කියලයි.  අපි මාධ්යය උස්සන්න යන්ෙනත් 
නැහැ. මාධ්යයත් බලනවා නම් අපට තදින් පහර ගහන්න, අපටත් 
ඒ වාෙග් පහර ගහන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද, ස්ටැන්ලි ෙබෝල්ඩ්වින් 
කිව්ෙව්, ඔහුට  ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත් ෙවන්න කියනෙකොට? 
ස්ටැන්ලි ෙබෝල්ඩ්වින් එදා පුවත් පත් කර්තෘෙව්දීන්ට කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද?  එතුමා කිව්වා, “This is the privilege of harlots.” 
එතුමා එෙහම කිව්ෙව් ෙබවර්බෲක්ට සහ ෙරොතමියර්ටයි. ඔවුන් 
එදා හිටපු පධානම පුවත් පත් අයිතිකරුවන්. පුවත් පතක් 
ගැහුෙවොත් අපිත් ගහන්න ඕනෑ. එදා අෙපන් අහනෙකොට, අපිත් 
අහනවා, දැන් කිව්වා නම් ෙමොකක්ද, ෙවන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා 
වැරැද්ද පිළිගන්න. මට ෙම් කරුණු ෙදන්ෙන්  අපිත් එක්ක එකට 
සටන් කරපු පුවත් පත්ෙව්දීන්. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
මට නිකම් කථා කරලා මිනිසුන් තරහ කරගන්න අවශ්ය නැහැ. මම 
ෙම් වතාෙව් ෙම් කාරණය මතු කෙළේ නැහැ. මම ෙම් වතාෙව් මතු 
කෙළේ අෙප් මන්තීතුමන්ලා කිව්ව නිසයි. උස්සාෙගන යන්ෙන් 
නැත්නම් වචනෙයන් කිව්වාට කමක් නැහැ ෙන්. ඒ ෙගොල්ලනුත් 
ගහනවා නම් අපිත් ගහන්න ඕනෑ. නමුත් අන්තිමට රට දැන 
ගන්නවා කවුද, හරි තැන ඉන්ෙන් කියන එක.  

මමත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ''ෙදරණ'' නාලිකාෙව් පශ්නය 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට සහ මට කවුරුවත් යවන්න 
ඕනෑකමක්  නැහැ. එතුමාත් මම වාෙග්ම කියන ෙද් පසිද්ධිෙය් 
කියනවා. එතුමා ගිහින් ගිනි තියන්ෙන් නැහැ; කාටවත් යන්න 
කියන්ෙන්ත් නැහැ; ඔය විධියට ලියූ එක්ෙකෙනක්වත් උස්සාෙගන 
යන්න කියලා කිව්ෙව් නැහැ; හමුදාව ෙයොදවා ෙගනියන්න 
කිව්ෙව්ත් නැහැ; ෙගනිහින් ෙකොෙහේ හරි තියලා මරන්න කිව්ෙව්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා කථා කරන එක කියන එක ෙවනම කාරණයක්. අපි 
ඔක්ෙකෝම යහ පාලනයයි ඇති කෙළේ. අපි කවුරුවත් එතැනින් 
ඉවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා බය ෙවන්න එපා.  
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ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  பாரா மன்ற 

ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சின் 
நிதிெயா க்கீ  மீதான கு நிைல விவாதத்தில்  ேபசுவதற்கு 
அ மதிையத் தந்தைமக்காக த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  இந்த நாட் ேல 
ஊடகத் ைற என்ப  மிக ம் க்கியமான ஒ  ைறயாக 
இ க்கின்ற . ஊடகவியலாளர்கள் பக்கச்சார்பற்ற ைறயில் 
சாியாக ம் நியாயமாக ம் இன, மத, ேவ பா க க்கு 
அப்பால் தகவல்கைள ெவளிப்ப த்தினால், அ  இந்த 
நாட் ல் சமாதானம் ன்னகர்ந் ெகாண்  ெசல்வதற்கான ஓர் 
அறிகுறியாக விளங்கும்.  

கடந்த காலங்களில் இந்த ஊடகத் ைறக்குப் பலதரப்பட்ட 
அச்சு த்தல்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. ஊடகவியலாளர்கள் 
பலர் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர், சிைறயிேல 
அைடக்கப்பட்டனர், தாக்கப்பட்டனர். அத்ேதா , ஊடக 
நி வனங்க ம் பல உைடக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த 
வைகயிேல தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 37ேபர் இ வைரயில் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள்; 87 ேபர் 
தாக்கப்பட் க்கிறார்கள்; 20 ேபர் ைக  ெசய்யப்பட் க் 
கிறார்கள்; 5 ஊடக நி வனங்கள் தாக்கப்பட் க்கின்றன. 
இந்த வைகயிேல இந்த நாட் ல் எம  தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்கள்தான் கூ தலாகப் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். 3 சிங்களவர்கள், ஒ  ஸ் ம் 
உட்பட ெமாத்தமாக 41ேபர் ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். 
அதிேல க்கியமாக நேடசன், சிவராம், ெசல்வராஜா 
நிமலராஜன், லசந்த விக்ரம ங்க ேபான்ேறாைரக் 
குறிப்பிடலாம்.   

இந்த ஊடக சுதந்திரமான  கடந்த அரசாங்க காலத்திேல 
மைறக்கப்பட் ந்த ; ம க்கப்பட் ந்த . ெப ம்பாலான 
ஊடகங்கள் சிங்களவர்கைள ம் சர்வேதச ச கத்ைத ம் 
ஏமாற் ம் கமாகேவ ெசயற்பட்டன. அவ்வாறான ஊடக 
நி வனங்க க்குப் பாிசில்க ம் வழங்கப்பட் ந்தன. 
ஆனால், இந்த நல்லாட்சியிேல ஊடக சுதந்திரமான  சாியான 

ைறயில் பிரேயாகிக்கப்ப வதற்கான ஓர் அத்தாட்சி 
இ க்கின்ற . இங்கு யா ம் தங்கள  க த் க்கைளச் 
சுதந்திரமாக ெவளியிட ம்; தங்கள  ேதைவகைள 
ெவளியிட ம். அப்ப ெயா  சுதந்திரம் இந்த நாட் ேல 
இப்ெபா  இ க்கிற . அேதேவைளயில், இந்த உயாிய 
சைபயின் லம் தகவல் அறி ம் சட்ட ல ம்  
நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . ஊடகவியலாளர்கள் தங்கள  
ெசயற்பா கைள இன, மத ேவ பா களற்  பக்கச்சார்பற்ற 
விதத்திேல ேமற்ெகாள்கின்றேபா தான் ஊடக சுதந்திரம் 
என்ப  சாியான ைறயில் ேபணப்ப ம்; ஊடக தர்ம ம் 
சாியான ைறயிேல ைகக்ெகாள்ளப்ப ம். அந்த வைகயிேல 
இந்த நல்லாட்சி அரசு ஊடகவியலாளர்க க்கு சகல விதமான 
வசதிகைள ம் வழங்கியி க்கின்ற .  

ஆயி ம், எம  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்கு க்கியமான ஒ  குைறபா  காணப்ப கின்ற . SLBC 
- Sri Lanka Broadcasting Corporation என்ற நி வனத்தில் 
எம  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 
எவ ம் உள்ளடக்கப்படவில்ைல. அ  மிக ம் 
மனேவதைனக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . அ ேபால் 
அங்கு தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் இ க்கின்றேபா தான் தமிழ் 
மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட ெசய்திகைள ெவளிப்பைடயாக 
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ெவளி லகிற்குக் ெகாண் வர ம். ஆனால், இவ்வாறான 
நி வனங்களிேல றக்கணிப் க்கள் நடக்கின்றன. 
அண்ைமயில்கூட பல ேநர் கப்பாீட்ைசகள் நடத்தப்பட்டன. 
ஆனால், அதில் எம  தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் எவ ம் 
ெதாி  ெசய்யப்படவில்ைல. வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற 
ஊடகவியலாளர்கள் பலதரப்பட்ட பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்கியவர்கள்; த்த காலத்திேல பலதரப்பட்ட 
அநீதிகைளச் சந்தித்தவர்கள்;  பலதரப்பட்ட இழப் க்கைளச் 
சந்தித்தவர்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த கைள, 
வாழ்வாதாரங்கைள இழந்  நிர்க்கதியாக நிற்கின்றார்கள். 
எனேவ, அந்த ஊடகவியலாளர்க க்கு நிச்சயமாக அைனத்  
வசதிக ம் ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள் 
ெபா ளாதாரத்திேல மிக ம் பின்தங்கப்பட்டவர்களாகக் 
காணப்ப கின்றார்கள்.  

அவர்க க்குாிய motorbike வழங்கும் ெசயற்பாட்ைட 
நீங்கள் ெதாடர்ந்  ெசய்யேவண் ம். அவர்க க்கு மானிய 
அ ப்பைடயிேலா அல்ல  அைரவாசி மானியமாக ம் 
அைரவாசி கடனாக ம் motorbike வழங்கும் ெசயற்பாட்ைட 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்தவைகயிேல, கிழக்கு 
மாகாணத்திேல வாகனத்திைனப் ெப வதில் க ைமயான 
நைட ைறச் சிக்கல்கள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, 
அவற்ைறத் தளர்த்தி நீங்கள் அவர்க க்குாிய வாகன 
வசதிையச் ெசய் ெகா க்கேவண் ம். அ மட் மல்ல, 25 
வ டங்க க்கு ேமற்பட்ட அ பவ ைடய ஊடகவியலாளர் 
க க்கு தீர்ைவச் ச ைக டனான வாகனக் ெகாள்வன  
வசதிைய நீங்கள் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். ேம ம், 

ட் த்திட்டங்கள் ேபான்ற வசதிகைள ம் அவர்க க்குச் 
ெசய் ெகா த்தால், மிக ம் ேமாசமாகக் காணப்ப கின்ற 
அவர்களின் ெபா ளாதார நிைலைம ன்ேனற்றமைட ம். 

ட் த்திட்ட வசதிகைள இலங்ைகயி க்கின்ற அைனத்  
ஊடகவியலாளர்க க்கும் நீங்கள் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். 
இவ்வா  ெசய் ெகா க்கின்றேபா தான் அவர்கள் சாியான 

ல் யமான தகவல்கைள, பக்கச்சார்பற்ற நியாயமான 
ெசய்திகைள ெவளியி வதற்குாிய சந்தர்ப்பம் உ வாகும்.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have three more minutes.  
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ேம ம், கிழக்கு மாகாணத்திேல ஊடகம் சம்பந்தமான 

க த்தரங்குகைள ைவத்  ஊடகவியலாளர்கைள 
ஊக்குவிக்கின்ற நடவ க்ைககைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்தவைகயில், அங்கு அரசாங்க தகவல் 
திைணக்களமான  எந்தெவா  க த்தரங்ைக ம் 
நடத்தவில்ைலெயன்  நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம், நாட் ேல நைடெப கின்ற 
ஒவ்ெவா  அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ெதாடர்பி ம் மாவட்ட 
ாீதியாக ஊடகவியலாளர்கள் அைனவைர ம் அைழத்  ஒ  
சந்திப்ைப நடத்தேவண் ம். ஒ  மாவட்டத்திேல என்ன 
நடக்கின்றெதன்பைத ெவளிப்பைடயாகத் ெதாியப்ப த் 
தேவண் ம். அவ்வா  ெதாியப்ப த் கின்றேபா தான் 
உண்ைமத் தகவல் மக்க க்குச் ெசன்றைடயக்கூ ய நல்ல 
நிைலைம காணப்ப ம். அதனால், இந்த 'நல்லாட்சி' 
அரசாங்கமான  ெசயற்ப த்திக்ெகாண் க்கின்ற 

அபிவி த்தித் திட்டங்கைளத் ாிதப்ப த் வேதா , 
ஊடகவியலாளர்க க்கான அைனத்  வசதிகைள ம் 
ெசய் ெகா க்கும் என்ற நம்பிக்ைக டன் என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
[පූ.භා. 10.42] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்   தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම සීමිත කාලයක් තුළයි මට කථා 

කරන්න සිදුවී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා කාලෙයන් උපරිම පෙයෝජන 
ගැනීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පථමෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ෙවනෙකොට, ගරු අගමැතිතුමා 
අගමැති ෙවනෙකොට, මම ජනමාධ්ය ඇමතිකම භාරගන්න ෙකොට 
අෙප් රෙට් ජනමාධ්ය නිදහස සම්බන්ධව ෙම් රට තුළ තිබුෙණ් 
ෙබොෙහොම  ෙලොකු කළු පැල්ලකමක්. අද සමහරු ඒවා අමතක 
කරලා කථා කරන්න උත්සාහ කරන හැටි අපි ෙනොෙයක් 
අවස්ථාවල දකිනවා. නමුත් 2006 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි 
කාලය ඇතුළත පමණක් අෙප් රෙට් ජනමාධ්යෙව්දීන් 13ෙදෙනක් 
ඝාතනය වුණු බව අපට අමතක නැහැ. මාධ්යෙව්දීන්ට පහරදීම් 
87ක් වාර්තා වුණා. ෙබො රු ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා මාධ්යාෙව්දීන් 
20ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. මාධ්ය ආයතන 
4කට පස්වතාවක් පහර දුන්නා, ගිනි බත් කළා. ඒ කාලෙය් තමයි 
පගීත් එක්නැලිෙගොඩලා අතුරුදහන් වුෙණ්. ජීවිත තර්ජන නිසා 
තමන්ෙග් ජීවිතය ෙබ්රාගන්න මාධ්යෙව්දීන් 80ෙදෙනකුට වැඩි 
පිරිසකට රට හැරයන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් අගමැතිතුමා කිව්වා 
වෙග් අද අෙප් යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ සියල්ෙලන්ම මාධ්ය 
නිදහස් කරෙගන තිෙබනවාය කියන එක මට භය නැතුව පකාශ 
කරන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු ගණනක් ගියාට පසුව වුණත් එවැනි 
ෙදයක් ගැන ඇඟිල්ල දිගු කරලා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙකොෙහේ හරි මතයක් පකාශ කරපු එකක් ගැන අහන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැත්නම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් සඳහා යවපු ලිපියක්  ගැන 
අහන්න පුළුවන්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලය තුළ සිදු වූ එවැනි ෙදයක් 
ගැන මිස කිසිම පහරදීමක් ෙහෝ ෙවනත් කිසිම ෙදයක් ගැන 
අහන්න පුළුවන්කමක් නැති එක ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, "Reporters Without Borders" කියන 
ෙද්ශ සීමා රහිත මාධ්යෙව්දීන් මඟින් වාර්ෂිකව නිකුත් කරන 
"World Press Freedom Index - 2016" වාර්තාව දිහා බලන්න. 
අෙප් රට, මාධ්ය නිදහස පැත්ෙතන් රටවල් 180ක් අතරින් දැන් 
141වැනි තැනට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 2014දී අපි හිටිෙය් 165වැනි 
තැනයි. එදා දකුණු ආසියානු කලාපෙය් අවම මාධ්ය නිදහස තිබුණු 
රට වුෙණ් අෙප් රටයි. නමුත්, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ රටවල් 24ක් 
අභිභවා මාධ්ය නිදහස පැත්ෙතන් අපි ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. 
මාධ්ය මර්දනය නැති කරලා, මාධ්ය නිදහස ඇති කළ නිසයි අෙප් 
ඒ ඉහළට යෑම සිදු වුෙණ්. අපි ඉදිරිෙය්දී ඇති කරන පතිපත්ති 
සම්පාදන ෙයෝජනා කියාත්මක කළාම අපට ඒ දර්ශකෙය් තව 
තවත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් 
ඇත්ත වශෙයන්ම මා කියන්න කැමැතියි, අපට පසු ගිය කාලෙය්දී 
ඔබතුමාෙග් සිහිනයක් සැබෑ කරන්න පුළුවන් වුණු බව. ෙතොරතුරු 
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දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත කියන්ෙන් ඔබතුමා තුළ 
තිබූ සිහිනයක්. ඔබතුමා අවස්ථා ගණනාවකදී ඒ සඳහා උත්සාහ 
කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් හත්වන ෙහොඳම ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරලා කාෙග්ත් සහෙයෝගෙයන් අපි 
එය සම්මත කර ගත් බව මා මතක් කරන්න කැමැතියි. එම 
 ඓතිහාසික පනත කියාත්මක කිරීෙම් අභිෙයෝගය මාෙග් 
අමාත්යාංශය භාරෙගන තිෙබනවා. අපි දැනටමත් ෙතොරතුරු 
නිලධාරින් හඳුනාෙගන පුහුණු කිරීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් හතරවන දා වන විට අපට ඒ 
කටයුත්ත යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට පුළුවන් කියන 
විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා වාෙග්ම යහ පාලන 
රජෙය් නිල මුදාව තමයි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනත කියලා මම කියන්න කැමැතියි. රජයක් හැටියට අපි 
උසස් මාධ්ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමත්, මාධ්ය නිදහස තහවුරු 
කිරීමත් වචනෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, කියාෙවන්ම ඔප්පු කරනවා 
කියන එක මා කියන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙව් අවසාන ෙකොටෙසේදී එතුමා මාධ්යෙව්දීන්ෙග් වැටුප් ගැන 
සඳහන් කළා. අපි ඒ ගැන දැනටමත් අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දීන්ට අවම වැටුපක් සහිත සුභසාධන කම ඇති 
කිරීම නීතිෙය් මාර්ගෙයන්ම කරන්න පුළුවන් කම ගැන අපි 
අධ්යයනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අල්ලපු රට වන 
ඉන්දියාෙවන් අපි ආදර්ශ ගන්නවා. ඉන්දියාව එවැනි පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත කරෙගන තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දීන්ට අවම 
වැටුපක් සහිත, සුභසාධන කටයුතු කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය සතිෙය් මම 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, ස්වාධීන මාධ්ය නියාමන 
ෙකොමිසමක් ඇති කිරීම සඳහා සමාජ කතිකාවතක් සම්බන්ධෙයන්. 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඉතාමත් 
කැමැත්ෙතන් ඒක අනුමත කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඉන් අපි 
අදහස් කරන්ෙන් මාධ්යෙව්දීන්ෙග් නිදහස තවදුරටත් තහවුරු 
කරන්නයි. උසස ්පමිතියකින් යුතු ගුණාත්මක පවෘත්ති ජනතාවට 
ලබා ෙදන්න අපි ඒ තුළින් උත්සාහ කරනවා. ශීලාචාර, ආචාර 
ධර්ම සුරකින මාධ්ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට තමයි අපි ෙම් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. හැම තිස්ෙසේම මුව හමට තළනවා වාෙග් මාධ්යයට 
බැණ බැණ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. කාට ෙහෝ අසාධාරණයක් වුණාම 
ඒ ගැන පැමිණිලි කරන්න තැනක් තිෙබන්න ඕනෑ. සාධාරණය ඉටු 
කරගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ඇති කිරීම අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි කියන එක මා කියන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි රජයක් හැටියට ෙම් කිසිවක් බෙලන් 
පටවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස්, ෙයෝජනා, මතවාද යන සියල්ලම සැලකිල්ලට 
ෙගන තමයි අපි එය ෙකටුම්පත් කරන්ෙන්. ෙදසැම්බර් මාසෙය් 
31වනදා දක්වා අපි ඒ පිළිබඳව ජනතාවට තමන්ෙග් අදහස් පකාශ 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව්ත් 
එෙහමයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

අපි මහා සංඝ රත්නය ඇතුළු සියලුම ආගමික නායකයන්ට, 
විද්වතුන්ට, මාධ්ය ආයතන හිමිකරුවන්ට, මාධ්ය සංවිධානවලට හා 
ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට ෙම් ගැන තමන්ෙග් අදහස් ලබා 

ෙදන්න අවස්ථාවක් ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අපි එය ෙකටුම්පත් 
කරන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි හැම විටම රජයක් විධියට 
පිළිගන්නවා, යහපත් මාධ්ය කර්මාන්තයක් ඇති කරනවා වාෙග්ම 
මාධ්ය වැඩසටහන්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරිම 
අත්යවශ්ය කාරණයක් කියලා.  

දැන්වීම් කර්මාන්තය සහ වැඩසටහන්වල ගුණාත්මකභාවය 
කියන කාරණය එකකට එකක් බද්ධ ෙවලා කියලායි මම නම් 
විශ්වාස කරන්ෙන්. අපි දන්නවා ෙම්වා තීරණය කරන්ෙන් 
වැඩසටහන් ෙශේණිගත -rating - කරන කියාදාමය මත බව. දැනට 
කියාත්මක වන rating system එෙක් තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩු 
ගැන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කරනවා. එම නිසා ඒ ගැන 
අධ්යයනය කරලා වාර්තා කිරීමට ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු, ඒ 
වාෙග්ම වෘත්තිකයන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් මම පත් කළා. එම 
කමිටුවට මම උපෙදස් දුන්නා, මාධ්ය ආයතන, දැන්වීම් ආයතන, 
ෙශේණිගත කරන ආයතන කියන අදාළ සියලු පාර්ශ්ව ෙගනැල්ලා 
කථා කරලා තමයි ෙම් වාර්තාව අපට ෙදන්න ඕනෑ කියලා. දැනට 
මාස 4ක් තිස්ෙසේ ඔවුන් අදහස් ලබා ෙගන ෙම්ක වඩාත් 
විද්යාත්මකව සහ විධිමත් කමයකට කරන්න පුළුවන් නිර්ෙද්ශ 
සහිත වාර්තාවක් මට ලබා දීලා තිෙබනවා. අදාළ සියලු 
පාර්ශ්වවලට එම වාර්තාව අධ්යයනය කිරීමට යම් කාල සීමාවක් 
දීලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒ සියලුෙදනාෙග්ම නිර්ෙද්ශ 
මත යමක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලා කටයුතු කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්ය ආයතන අතර තරගකාරීත්වයක් 
අවශ්යයි. හැබැයි, එය ගුණාත්මක වැඩසටහන්වලින් සහ නිවැරදි 
ෙතොරතුරු මත පදනම් කරගත් තරගයක් විය යුතුයි කියලායි අපි 
කල්පනා කරන්ෙන්. නමුත් අවාසනාවකට ගරු සභාපතිතුමනි, අද 
ෙබොෙහෝ විට මාධ්ය තුළ අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් වාණිජ න්යාය 
පත ෙහෝ ෙද්ශපාලන න්යාය පතවලට ෙකොටු වුණු බලු ෙපොරයක් 
වාෙග් තරගයක්. හැම විටම මාධ්යයක න්යාය පතය විය යුත්ෙත්, 
මහජන ශුභ සිද්ධිය කියලායි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. Public 
interest තමයි න්යාය පතය විය යුත්ෙත්. අපි එතැනට මාධ්ය තල්ලු 
කිරීමට රජයක් හැටියට දිය හැකි උපරිම සහෙයෝගය ලබා දීමට 
ඉදිරිෙය්දීත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලා මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් මාධ්යෙව්දීන්ට ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
පුහුණුවක් ලබා ගන්නට පුළුවන් විධිෙය් ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
මාධ්ය ඇකඩමියක් ඇති කිරීම ෙකෙරහි අෙප් අවධානය දැන් 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග්, අගමැතිතුමාෙග් 
ආශීර්වාදය අපට ඒකට ලැෙබනවා. අපි ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
දැන් කියාත්මක කරන්න ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මන්තීවරු කීපෙදෙනක් අද ඇවිත් නැහැ. 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාට ෙවන් වූ කාලයත් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමාෙග් ෙවලාවත් ඇතුළත්ව. ඕනෑ නම් දිවා ආහාරෙයන් 

පසුව නැති වූ කාලය cover කර ගන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම ෙහෝ ගනිමු.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හැබැයි, සභාෙව් එකඟත්වය අනුව. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි එකඟයි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම ඉතා ඉක්මනින් ෙම් ටික කියන්නට  බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවනවා. මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැෙයන් 
අපට රුපියල් මිලියන 50ක් අමරෙද්ව සංගීත අසපුව සඳහා ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ෙහළෙය් මහා ගාන්ධර්වයාණන් වන පණ්ඩිත් 
ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරෙද්ව මැතිතුමාෙග් අවසාන උපන් දිනය දවෙසේ මම 
එතුමා මුණ ගැෙහන්න ගියාම එතුමා අහිසංක ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කළා. "මම ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට කිව්වත් ෙකරුෙණ් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. මෙගන් පසුව මතු  
පරපුෙර් යහපත ෙවනුෙවන් ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරෙද්ව සංගීත අසපුවක් 
ඇති කරන්නට කියා කරන්න"ය කියන එක තමයි එතුමාෙග් 
ඉල්ලීම වුෙණ්.  ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඒකට පූර්ණ 
ආශීර්වාදය පළ කළා. දැන් අෙප් ජනාධිපතිතුමා කියා තිෙබනවා, 
එතුමාෙග් පධානත්වෙයන් සාකච්ඡාවක් තියලා අදාළ ඉඩම 
තීරණය කරමුය කියා. අපට මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
කටයුත්ත ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කරලා,  එතුමාෙග් නමින් අපි  
ඒක ජාතියට දායාද කරනවා.  

කාලය හරස්  වුණත් ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ආයතන ගැන 
වචනයක් ෙදකක් කියන්න අවස්ථාව උදා කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙද්ශීය කලාකරුවන්ෙග් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අප 
හැම විටම ෙපනී සිටිනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
විෙද්ශ ෙටලි නාට්ය සඳහා අය කරන රුපියල් 90,000ක බද්ද 
රුපියල් 300,000 දක්වා වැඩි කරන්නට මුදල් ඇමතිතුමා කියා කර 
තිෙබනවා. ඒක ෙද්ශීය ෙටලි නාට්යකරුවන්ෙග් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
හැටියට කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණා. අද ෙම් අය වැෙයන් ඒක ඉෂ්ට 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. පසුගිය රජය කාලෙය්දී 
සිනමා  ශාලා ඩිජිටල් කිරීම කථාවට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණා. 
ෙනොෙයක් අවස්ථාවල ඒ ෙගොල්ලන් ෙගන්වනවා, කියනවා, 
කරනවාය කිව්වත් අන්තිමට කෙළේ නැහැ. ඒක අත්යවශ්ය 
කාරණයක් බව අපි වටහා ගත්තා. නමුත් දැන් අපි ඒක යථාර්ථයක් 
කරන්න කටයුතු කරනවා. ලබන ජනවාරි 1 වැනි දා සිට දිවයිෙන් 
සෑම සිනමා ශාලාවකටම 2K තාක්ෂණය යටෙත් ඩිජිටල් 
පක්ෙෂේපණ යන්තයක් මිල දී ගැනීමට හැකි වන කමෙව්දයක් අපි 
සකස් කළා. අෙප් චිතපට සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා ඒකට අවශ්ය 
ගැසට් නිෙව්දනය අත්සන් කර තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙයන් පසුව 
ඒක කරන බව මම ඉතා සතුටින් කියනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙබොෙහොම  සතුටු වන බව මම අවංකවම 
දන්නවා.  

ජනාධිපති සම්මාන උෙළල අවුරුදු 10කින් පවත්වන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු  ඇමතිතුමනි, විනාඩි 11 නම් අවසානයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත අවසන්  කරන්නම්, ගරු 

සභාපතිතුමනි.   

තව මාස තුනක් ඇතුළත ලබන අවුරුද්දෙද් අපි ජනාධිපති 
සම්මාන උෙළල පවත්වන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සිනමා 
ශාලා ඩිජිටල් කරනවා වාෙග්ම ෙමවර අය වැෙයන් සිනමා 
පාසලක් ඇති කරන්නට මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම චිතපට සංරක්ෂණයට මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ කටයුතු කරනවා. ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස්   ශූරීන් 
වැනි කලාකරුවන්, ඒ වාෙග්ම  සිය සිනමා දිවිෙය් 50 වන වසර 
සමරන්නට සූදානම් වන අෙප් පවීණ නිළි ස් වර්ණා මල්ලවාරච්චි 
මහත්මිය ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී උපහාර උත්සව පවත්වන්නට 
කටයුතු කරනවා. ගරු කථානායකතුමාත් සහභාගි ෙවලා අපට 
උදවු කළා වාෙග්ම ලතා වල්ෙපොල, සී.ටී. පනාන්දු, අයිෙවෝ 
ෙඩනිස් වැනි පවීණ කලාකරුවන් ඇගෙයන පසංග විටින් විට  
පවත්වනවා.  

ඊළඟට "ෙල්ක් හවුස්" ආයතනය ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. 
අවුරුදු 8කට පසුව සරසවි සම්මාන උෙළල ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි ෙදසැම්බර්  15 වැනි දා පවත්වන්නට 
සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි ඔබතුමාටත් 
ආරාධනා  කරනවා.   

අපි "ෙල්ක්හවුස්" ආයතනය භාර ගන්නෙකොට, රුපියල් 
මිලියන 800 ගණනක ණයබරක් සමඟයි භාර ගත්ෙත්. වත්මන් 
පාලනය යටෙත් සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා, එය මිලියන 300 දක්වා අඩු කර ගන්නට. 
ණයබර අඩු කර ගත්තා වාෙග්ම දැන් ෙවනෙකොට එම ආයතනය 
මිලියන 150ක ලාභ ලබන තත්ත්වයටත් පත්වී තිෙබනවා. ෙම් 
වසර අවසානෙය්දී එය රුපියල් මිලියන 200 දක්වා වර්ධනය කර 
ගන්නත් අෙප්ක්ෂා කරනවා. "ෙල්ක්හවුස්" ආයතනය ෙද්ශපාලන 
මඩ ෙගොෙහොරුවක් බවට පත් කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් ෙම්වා 
සමබර කරපු නිසා දැන් පත්තර අෙළවියත් සියයට 10කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය පාලන කාලය තුළදී "ෙල්ක්හවුස්" 
ආයතනය නිතරම අපහාස නඩුවලට වන්දි ෙගවීම් ගැන තමයි 
අවධානය ෙයොමු කෙළේ. එම ආයතනයට නීතිඥෙයෝ ෙවනුෙවන් 
මුදල් වියදම් කරන්න වුණා. වන්දි හැටියට රුපියල් බිලියන 1.5ක් 
ඉල්ලා තිබුණා. නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් පාලනෙය් 
තිෙබන "යහ පාලනය" නිසා අපි ෙමම ආයතනෙය් පාලනය භාර 
ගත්තාට පසුව එකම අපහාස නඩුවක්වත් "ෙල්ක්හවුස්" එකට වැටී 
නැහැ කියන එක. මම ඒකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙසේවක වැටුප් 
පවා රුපියල් 3,500කින් වැඩි කර මූලික වැටුපට එකතු කළා. 
ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා තවත් රුපියල් 300ක් 
මූලික වැටුපට එකතු ෙවනවා. "දිනමිණ", "ෙඩ්ලි නිවුස්", "ද 
සන්ෙඩ් ඔබ්සර්වර්"  කියන පත්තරවල සියලුම පිටු වර්ණ ගන්වා, 
ඒවාට අදාළව අලුතින් ඊ-ෙම්ල් පද්ධතියක් පවා ඇති කර 
තිෙබනවා.  

ෙම් විධිෙය්ම තවත් ෙද්ශපාලන මඩ ෙගොෙහොරුවක් තිබුණා. ඒ 
තමයි ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව. 2015 වර්ෂෙය්දී අපි එම 
සංස්ථාව භාර ගත්ෙත්, රුපියල් මිලියන 374ක පාඩුවක් සමඟයි. 
2016 වර්ෂය ෙවනෙකොට ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එම පමාණය 
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මිලියන 102 දක්වා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයින්ට 
රුපියල් 10,000කින් කළ වැටුප් වැඩි කිරීම රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් 
ෙසේවකයින්ටත් එෙලෙසම සිදු කළා. එෙහම ෙනොෙගව්වා නම් 
ෙමලහකටත් රූපවාහිනී සංස්ථාව ලාභ ලබනවා කියා මම කියන්න 
ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් ලයිට් බිල මාසයකට 
මිලියන 10ක් ෙවනවා. ෙම් වනවිට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශය සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා රූපවාහිනී සංස්ථාව 
තුළ සූර්ය බලශක්තිෙයන් විදුලිය නිපදවීමටත්, ආසියාෙව් පථම 
හරිත මාධ්ය ආයතනය බවට එය පත් කිරීමටත් අවශ්ය කටයුතු 
කරෙගන යනවා. එවිට green media institute එකක් බවට 
රූපවාහිනිය පත් ෙවයි. ජනවාරි 08 වැනි දා, ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පදවි පාප්තිය ෙවනුෙවන් එහි ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රූපවාහිනී වැඩසටහන් සමබර කර 
ගුණාත්මකභාවය ඉදිරියට ගත් නිසා රූපවාහිනියට සම්මාන 
ගණනාවක් ලැබී තිෙබනවා. රූපවාහිනී සංස්ථාව, මෑතකදී පැවැති 
සුමති ෙටලි සම්මාන උෙළෙල්දී සම්මාන 12ක් ලබා ගත්තා; 
රයිගම් ෙටලි සම්මාන උෙළෙල්දී සම්මාන 15ක් ලබා ගත්තා. මම 
ෙමම අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා විධියට පත් වුණාට පසුව මම 
ඉදිරිපත් කරපු පළමුවැනි කැබිනට් පතිකාව තමයි, රූපවාහිනී 
සංස්ථාවට නැවත කිකට් විකාශනය ලබා දීෙම් කැබිනට් පතිකාව. 
එය රූපවාහිනී සංස්ථාව ලැබූ ෙලොකු ජයගහණයක් කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා නිතරම ජාතික 
සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. උතුෙර් මන් තීවරෙයක් දැන් 
ඒ පිළිබඳව කථා කළා. අපි පසු ගිය දවසක උතුර-දකුණ යා කරන 
සංහිඳියාෙව් චාරිකාවක් සඳහා යාපනයට ගියා. අවුරුදු 
ගණනාවකට පසු ජනමාධ්ය ඇමතිවරෙයක් යාපනයට පැමිණියා 
කියා ඔවුන් උණුසුම් විධියට අප පිළිගත්තා. ෙද්ශපාලන 
නායකයන්, ආගමික නායකයන් හමු වන්න විතරක් ෙනොෙවයි, 
යාපනෙය් සෑම මාධ්ය ආයතනයකටමත් අපි ෙදෙදනා -නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත්, මමත්- ගියා. ඒ සංචාරය නිසා ඒ පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය 
මාධ්යෙව්දින්ට ආරක්ෂක අංශ සමඟ විෙශේෂ සාකච්ඡාවන් සඳහා 
පවා නිරන්තරෙයන් සම්බන්ධ කරන්නට අපට හැකියාවක් 
ලැබුණා. සියයට 25ක් පමණ වූ අෙප් රෙට් ෙදමළ කථා කරන 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සංහිඳියාෙව් නාලිකාව ෙලස "ෙන්තා" නමින් 
දවස පුරා විකාශනය ෙකෙරන ෙවනම නාලිකාවක් ආරම්භ කිරීමට 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඊට අවශ්ය සංඛ්යාත 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ලබාදී තිෙබනවා. ඊට අවශ්ය කරන 
උපකරණ මිලට ගැනීමට රුපියල් මිලියන 180ක් මෙනෝ ගෙන්ෂන් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙවන්කළා. 2017 ජනවාරි 8වැනි දා 
ගිවිසුම් අත්සන් කරලා අපි ඒ මුදල් ලබා ගන්නවා. ෙම් සංහිඳියාෙව් 
නාලිකාව -"ෙන්තා" නාලිකාව- දවිඩ ජනතාව ෙවනුෙවන් දවස 
පුරා විකාශය කරන්න අපි කියා කරනවා.  

අපි බලයට පත්වනෙකොට ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාෙව්ත්, 
ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලෙය්ත් ෙටලි නාට්ය පදර්ශනය කර 
ගැනීමට අල්ලස්දීම් හා අෙනකුත් අශීලාචාර කම තිබුණු බව 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපි කාටත් රහසක් ෙනොෙවයි. අපි ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කර තිෙබනවා. දැන් ලැෙබන පිළිෙවළට, 
විනිවිද කමයට, ලකුණු කමවලට බලපෑම්වලින් ෙතොරව ස්වාධීන 
විද්වත් මණ්ඩලයක් තමයි ෙම්වා තීරණය කරන්ෙන්. ITN එක 
පවුෙල් නාලිකාව ෙලසයි හඳුන්වන්ෙන්. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් 
නම් එක පවුලක නාලිකාවක් බවට ඒක පත්ෙවලායි තිබුෙණ්. 
නමුත් දැන් සමබර, ගුණාත්මක, උසස් වැඩසටහන් විකාශය 
කරනවා. පක්ෂ විපක්ෂ කාටත් ඒවාෙය් ෙදොරටු විවෘත කර 
තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 200ක වියදමින් වර්ග අඩි 2,500ක 
පමාණෙය් HD මැදිරියක් ඉදිකරලා දැන් භාවිතයට ගන්නවා. 

රුපියල් මිලියන 175ක් වැය කරලා HDTV cameras 8කින් 
සමන්විත OB bus එකක් භාවිතයට ගන්නවා. ෙමවැනි OB bus 
එකක් තිෙබන එකම තැනත් ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්ය ජාලයයි. 
ලක් හඬ ගුවන්විදුලිය ITN එකට බරවා කකුලක් වාෙග් ෙවලා 
තිබුණා. ලක් හඬ ගුවන්විදුලිය පතිව හගත කරන්න -relaunch 
කරන්න- 14 වතාවක් උත්සාහ කරලා බැලුවා. ඒත් හරි ගිෙය් 
නැහැ. හැබැයි අපි ITN TV, ITN News, ITN FM, ITN Website 
ෙම් සියල්ලම එකම ආයතනයක් යටතට ෙගනැවිත් පරිපාලන 
වියදම් අඩු කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒක සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ෙවමින් 

පවතිනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මා අවසන් 

කරන්නම්.  

අපි සමාජ සත්කාර ෙසේවා කරනවා, ෙගවල් ගණනාවක් හැදුවා, 
තැලිසීමියා ෙරෝගෙයන් ෙපළුණු ගම්පහ පවුලකට ෙගයක් ලබා 
දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් ෙපොෙළොන්නරුෙව් අලි පහාරය වාර්තා 
කරන්න ගිය මාධ්යෙව්දියා ඝාතනය වුණා. ඔහු ෙවනුෙවන් ෙගයක් 
හදලා තිෙබනවා. ලබන මාසෙය්දී ජනාධිපතිතුමා අතින් ඒ ෙගය 
විවෘත කරනවා.  

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ගත්තාම, "රට යන අත" 
වැඩසටහනින් උෙද් පටන් ගත්තාම ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
අශික්ෂිත වැඩසටහන් තමයි මුළු දවෙසේම විකාශය වුෙණ්. ෙසෝභිත 
හාමුදුරුෙවෝ අපවත් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ශී ලංකා ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාෙව් ෙවනස ගැන පසාදෙයන් කථා කරපු හැටි මට මතක් 
ෙවනවා. රාවය පුවත් පෙත් කතුවැකියකිනුත් ඒ ගැන අගය කරලා 
ලියා තිබුණා. ෙකොත්මෙල් පජා ගුවන්විදුලි මධ්යස්ථානය ආශිතව 
SLBC මාධ්ය ඇකඩමියක් අපි ආරම්භ කළා. ෙම් ෙකටි කාලය 
ඇතුළතදී මාධ්යෙව්දින් 100ක් පුහුණු කරලා තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා කියන්න ඕනෑ, රාජ්ය මුදණ නීතිගත 
සංස්ථාෙව්ත්, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් අද විශාල 
පරිවර්තනයක් සිදුෙවලා තිෙබන බව. අපි බලයට පත්වනෙකොට 
ඉවතලන කඩදාසි විකුණන්න කිසිම කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒවා එක එක්ෙකනා ගත්තා. සල්ලි කීයක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ. මා 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ කඩදාසි ෙටන්ඩර් කමයට 
ෙදන්න කටයුතු කළා. 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 20කුත්, 
2016 රුපියල් මිලියන 11කුත් ඒ තුළින් ලබාෙගන, ඒ මුදලින් 
රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංසථ්ාෙව් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 10,000ක 
bonus එකකුත් දුන්නා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 800ක පමණ 
ණයක් තිබිලා, එය රුපියල් මිලියන 500 දක්වා අඩු කර ගන්නත් 
වර්තමාන පාලනය සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන කියන්න 
මට කාල ෙව්ලාව මදියි. ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය එක්ක කථා 
කරලා, කාර්යක්ෂමව ෙලොතරැයි මුදණය කිරීම සඳහා අලුත් මුදණ 
යන්තයක් ෙගන්වනවා. පසු ගිය කාලෙය් ශතයක්වත් ෙනොලැබුණු, 
ඉවතලන කඩදාසිවලින් රජෙය් මුදණාලය දැනට රුපියල් මිලියන 
17ක් අමතරව උපයා ෙගන තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාට මා ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් ෙකටි කාලය තුළ 
මට ෙම් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වසර තුළ කියා කරද්දී මෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙසවණැල්ල වාෙග් සිටිමින් අෙප් අමාත්යාංශයට විශාල ආදර්ශයක් 
ලබා දුන්නා. ඇමතිවරයා සහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා බයිසිකලෙය් 
ටයර් ෙදක වාෙග් එකට ගමන් කරන බව අපි හැම තිස්ෙසේම ඔප්පු 
කරනවා. මෙග් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුමෙදනා, ඒ වාෙග්ම 
ආයතන පධානින්, ඉහළ නිලධාරියාෙග් පටන් සුළු ෙසේවකයා -
කාර්යාල කාර්ය සහායකයා- දක්වා, රියැදුරු මහත්මයා දක්වා අප 
සියලුෙදනාම ඉතාම මිතශීලීව, ඉතාම ආදර්ශවත් විධියටයි ෙම් 
කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලායි, ෙම් 
අමාත්යාංශය දියුණුවට පත් කරන්ෙන් කියන එක පකාශ කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
කාර්යාලෙය් උදවියටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට යළි-යළිත් සත්ුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා - නැත. 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා - නැත. 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
 
[පූ.භා. 11.01] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ විවාදය ආරම්භ කරන ෙව්ලාෙව් 

පළමුෙවන්ම, අෙප් ජීවිත කාලය තුළ මිහි මත විසූ පරමාදර්ශී 
නායකයකු වන; මානව හිතවාදියකු වන, කියුබානු හිටපු ජනාධිපති 
ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් මා සිත තුළ 
මතු වන කනගාටුව, ෙව්දනාව පකාශ කරන්නට ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්නටම ඕනෑ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, පුළුවන් නම්, සියලුම පක්ෂවලට 
සහභාගිවීමට හැකි වන ආකාරයට පැයක විතර ෙශෝක - 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ ගැන ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට මා, 
ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු සාර්ථකව කර ෙගන යන්නට අවශ්ය 
ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා ශුභ පතනවා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් දීප්තිමත් ශිෂ්යයකු වශෙයන් සිටි කාලෙය් 
මා නීති විද්යාලෙය් ශිෂ්යයකු සහ වෘත්තීය පත කලාෙව්දියකු 
විධියට කටයුතු කරන කාලෙය්දීයි එතුමා හඳුනා ගත්ෙත්. මාධ්යෙය් 
පරමාදර්ශ ෙවනුෙවන් එදා එතුමා තුළ වූ උනන්දුව සහ කැප වීම 
එෙසේම පවත්වාෙගන යන්නට එතුමාට හැකියාව ලැෙබයි කියා මට 
හිතන්නට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නටය කියා මා ඉතාමත් 
කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීෙම්දී, ෙමවර 
අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පධාන ෙයෝජනා කිහිපයක් 
ගැන මෙග් සහ අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරන්නට මා කැමතියි. එකක් 
තමයි, "පණ්ඩිත් අමරෙද්ව සංගීත ආශමය" පිහිටුවීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 25ක් ෙවන් කිරීම. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. නමුත් 
ඇමතිතුමනි, රුපියල් මිලියන 25 පමාණවත් ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් එය ෙහොඳ ආරම්භයක්. ඒ පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම චිතපට සංරක්ෂණ හා පතිෂ්ඨාපනය කිරීෙම් ඒකකයක් 
ජාතික චිතපට සංස්ථාෙව් ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 50ක් 
ෙවන් කරන අතෙර් ජාතික චිතපට අධ්යයන ආයතනයක් පිහිටුවීම 
සදහා අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙමොනවා කිව්වත්, 
අමාත්යාංශ ෙවන් කිරීෙම්දී මතුෙවලා තිෙබන ගැටලුව, ඒ හිරවීම 
ෙම් තුළ ෙපෙනනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, එකම මාතෘකාව යටෙත් 
අමාත්යාංශ ෙදකකට අයත් ආයතන ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් 
කරන්ෙන් ඇයි කියලා. ඒ ගැටලුව ලිහා ගන්නය කියන ඉල්ලීමත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරන්නට කැමතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. අය වැය ෙයෝජනා 345 
යටෙත්, මාධ්යකරුවන්ට  වෘත්තීය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා 
ගැනීම සඳහා සියයට සියයක  සහන ෙපොලියක් යටෙත් රුපියල් 
ලක්ෂ තුනක උපරිම ණය මුදලක් ලබාදීම සඳහාත්, අෙනකුත් 
මාධ්යකරුවන්ට - අෙනකුත් මාධ්යකරුවන් කියන්ෙන් කවුද කියා 
වර්ගීකරණයක් කරලා නැහැ- වෘත්තිය සඳහා  අවශ්ය  උපකරණ 
වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා සියයට පණහක සහන ෙපොලියක් 
යටෙත් ණය මුදලක් ලබාදීම සඳහාත් රුපියල් මිලියන 25ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් යටෙත් උපරිම රුපියල් 
ලක්ෂ තුනක ණය මුදල ලබා ගත්ෙතොත් ඔබතුමාට ෙම් ණය 
ෙදන්නට පුළුවන් වන්ෙන් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි 
වී සිටින මාධ්යෙව්දින් අතරින් අසූතුන්ෙදකකුට පමණයි. එම නිසා 
ෙමය පාෙයෝගික ෙදයක් විධියට මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
සාමාන්යෙයන් අය වැය ෙල්ඛනවල ෙම් ආකාරෙයන් ෙබොෙහොම 
ආකර්ෂණීය කරුණු සඳහන් කරනවා. නමුත් ෙම්වා පාෙයෝගිකව 
කියාත්මක කරගන්න පුළුවන් ෙයෝජනා ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත කියාත්මක 
කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 25ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. ඒකත් 
ෙහොඳ කටයුත්තක් කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. තාක්ෂණය ෙව්ගෙයන් දියුණුවන අවස්ථාෙව් ඒ 
ක්ෙෂේතය තුළ ෙව්ගෙයන් සිදුවන ෙපරළිකාර ෙවනස්කම්වලට 
සාෙප්ක්ෂව මාධ්යෙව්දීන්ට අවශ්ය දැනුම, තාක්ෂණය හා අත්දැකීම් 
ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් ෙම් මුදල් ෙවන්කරනවා නම් මී ට වඩා 
පාෙයෝගිකයි කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මාධ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින අතිබහුතරයක් ෙකොළඹ electronic media 
ආශිතව ඉතා කුඩා සංඛ්යාවක් හැෙරන්නට අෙනක් ෙබොෙහෝෙදනා 
පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දින්. ඒ අය ෙග් තාක්ෂණික දැනුම වර්ධනය කර 
ගත යුතු තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා විෂය පිළිබඳ දැනුම, 
ශාස්තීය අවෙබෝධය දියුණු කර ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා 
නිතරම පහර ගහන මහින්ද රාජපක්ෂ  හිටපු ජනාධිපතිතුමා, ඒ 
කාලෙය් ෙයෝජනාවක් කළා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් 
මාධ්යෙව්දීන්ට වෘත්තීය අධ්යාපනය ලබා ගන්නට -[බාධා කිරීමක්] 
-කරුණාකර ඇහුම් කන් ෙදන්න- උපාධි පාඨමාලාවක් පටන් 
ගන්න, Z-score  එක  හරහා විශව්විද්යාලයට යන්න  තිෙබන පාර 
ෙවනුවට අලුත් ladder  එකක් හදා ෙදන්න කියා එතුමා කිව්වා. ඒ 
අනුව අපි ෙවනම විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කළ බව ඔබතුමා 
දන්නවා. ඒ විශ්වවිද්යාලය ඇතුෙළේ  ෙවනම පාඨමාලාවක් පටන් 
ගත්තා. ඒ පාඨමාලාව තමයි, Film and Television Production 
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Technology  කියන පාඨමාලාව. ෙම්  වනෙකොට  60ෙදෙනක් ඒ 
පාඨමාලාව හදාරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ පාඨමාලාවට ඇතුළත් 
කර ගැනීම සඳහා මූලික අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙනොෙවයි ෙසව්ෙව්; 
වෘත්තිය සුදුසුකම් තමයි ෙසව්ෙව්. එවැනි පාඨමාලා කිහිපයක් 
electronic media එකට අදාළව පමණක් ෙනොෙවයි, print media 
එකට අදාළවත් ආරම්භ කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ආකාරෙයන් 
මාධ්යෙව්දින්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් වෘත්තිය දැනුම, 
ශාස්තීය දැනුම වැඩිදියුණු කර ගැනීම සඳහා ඔබතුමාට 
මැදිහත්ෙවන්න පුළුවන්. අෙනක්  පැත්ෙතන්, සුමිතා පීරිස්, 
ධර්මෙසේන පතිරාජ, ඩී.බී. නිහාල්සිංහ වැනි පවීණයන් එකතුෙවලා 
තමයි ඒ පාඨමාලාව නිර්මාණය කෙළේ. ඒ කටයුත්ත ඉන් ඔබ්බට 
ෙගනයෑම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
උත්සාහ ගනියි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා කැමැතියි. ෙම් රෙට් ශව්යාබාධෙයන් ෙපෙළන පජාව 
මුළු ජනගහනෙයන් සියයට දශම පහකට වැඩියි. ඒ පජාවට 
රූපවාහිනි පවෘත්ති දැනගැනීම සඳහා තිෙබන මාර්ග ඉතාම අඩුයි. 
ඒ කාලෙය් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා ජනමාධ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් ෙහෝ ඊට ෙපර කාලෙය්  -මට 
හරියට මතක නැහැ- ජාතික රූපවාහිනිෙය් sign language එක 
ආරම්භ කළා. 

අනිකුත් සියලු  මාධ්යවලිනුත් එෙසේ කටයුතු කරන ෙලස අපි 
ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටවල "closed captioning" කියලා ෙදයක් තිෙබන බව ඔබතුමා 
දන්නවා. ෙම් කටයුත්ත සඳහා තාක්ෂණික ෙවනසක් විතරයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. අෙප් ඒ සෙහෝදර ජනතාව ෙකොන් කරන්ෙන් 
නැතිව එවැනි අවස්ථා වක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න  ඕනෑය 
කියලා මම හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව දැන් ජාතික සංහිඳියාව ගැන 
වැඩිපුර කථා කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, පුවත් පත් ශීර්ෂ, 
පුවත් පත් ෙතොරතුරු විගහ කරන සියලුම නාලිකා දිහා බැලුවාට 
පස්ෙසේ අපට ෙපෙනනවා, සිංහල නාලිකා, සිංහල පවෘත්ති, සිංහල 
කාටූන්, සිංහල විෙශේෂාංගවලට අමතරව ඉංගීසි මාධ්ය ගැන කථා 
කරන බව. දමිළ පවෘත්ති, දමිළ භාෂාෙවන් පළ වන මාධ්යවලට 
අමතරව ඉංගීසි භාෂාෙවන් පළ වන මාධ්ය ගැනත් ෙදමළ මාධ්ය 
කථා කරනවා. හැබැයි, සිංහල මාධ්ය තුළින් දමිළ සෙහෝදර 
ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම්, ආකල්ප පිළිබඳව සිංහල ජනතාවට 
හැඟීමක් ඇතිවන විධියට කටයුතු කරන බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලු මාධ්ය දැනුවත් කරලා  කටයුතු 
කරන එක රජෙය් වගකීමක්  කියලා මම හිතනවා. 

ෙමවර අය වැෙයන් අන්තර්ජාල ගාස්තුවලට සියයට 25ක 
බද්දක් පනවලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම්ක 
සහසකයන්ට - millennials - තරුණ පරම්පරාවට එල්ල ෙවච්ච 
බරපතළ පහාරයක් බව අපි අය වැය විවාදෙය්දීත් කිව්වා. ෙම් බද්ද 
මාධ්ය  ක්ෙෂේතයට අදාළව ගත්ෙතොත්, ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන් විශාල අර්බුදයකට ෙගොදුරු ෙවලා සිටිනවා, 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔවුන්ට  news item එකක් upload කරන්න, 
download කර ගන්න තිබුණු ඉඩට ෙම් බද්ද විශාල බාධාවක්. ෙම් 
ෙවනුෙවන් විශාල ගාස්තුවක් ෙගවන්න සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි, මාසිකව upload කරන්න, download කර ගන්න 
ධාරිතාව අඩු ගණෙන් ගිගාබයිට්ස් 10ක තරම් දත්ත 
පැෙක්ජයක්වත් ඒ අයට පිරිනමන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කටයුතු කෙළොත් ඒක ඉතාම වැදගත් 
ෙදයක් බවට පත් ෙව්වි.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුවත් පත් මණ්ඩලය ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්න කැමතියි. ඊෙය් පුවත් පත්වල 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන්වීමක් පළ කරලා තිබුණා, "උසස් මාධ්ය 
සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා ජනමාධ්ය අයිතීන් හා පමිතීන් 
ස්ථාපිත කිරීම ෙවනුෙවන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීම" කියලා. එය 
පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා විසින් පළ 
කරපු දැන්වීමක්. ඒ දැන්වීෙම් කරුණු හතක් තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, එම කරුණු හෙතන් මුල් කරුණු පහට අමතරව 
අවසාන කරුණු ෙදෙක් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, "පිළිගත් 
වෘත්තීය ආචාර ධර්ම සංගහය කඩ කිරීම, පතික්ෙෂේප කරන 
ජනාමාධ්යෙව්දිෙයකුට ෙහෝ සංසක්ාරවරෙයකුට දඩවම් කිරීම ෙහෝ 
ෙසේවය අවසන් කිරීම ෙහෝ නීති  විෙරෝධී කියාවක් වශෙයන් 
සැලකීම" කියලා. ෙමන්න ෙම් කාරණයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන අදහසයි අෙපන් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, 
මාධ්ය ආයතනවලට අදාළ ජාත්යන්තර පමිතිවලට අනුකූලව 
වෘත්තීය ආචාර්ය ධර්ම සංගහයක් පිළිෙගන එය කියාත්මක 
කිරීමට, අධීක්ෂණය කිරීමට අවශ්ය බලතල සහිත ස්වාධීන 
මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ ෙවනවා.  

දැන් පුවත් පත් මණ්ඩලයක් තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධව ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ. නමුත් එතුමා ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරලා අවසානයි. ඒ නිසා 
 නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලි කරයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. නමුත් එතුමාටත් කථා කරන්න විනාඩි හතරක 
ෙහෝ පහක පමණ කාලයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබන බවයි  මම 
දැක්ෙක්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, පුවත් පත් මණ්ඩලයට ෙම් සියලු 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් බලතල තිෙබන ෙවලාවක ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ.   

ගරු සභාපතිතුමනි, පුවත් පත් මණ්ඩලය සම්බන්ධෙයන් 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. 
පුවත් පත් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් හත් ෙදනායි ඉන්ෙන්. ඒ හත් 
ෙදනාෙගන් හය ෙදෙනක් පත් කරන්ෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

 ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

 ඒ සම්බන්ධ සංෙශෝධනයක් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
උත්සාහයක් ගන්න. සැබැවින්ම අවශ්ය නම් ෙම් පුවත් පත් 
මණ්ඩල ස්වාධීන කරන්න. වෘත්තීය මාධ්යෙව්දීන්ෙග් සංවිධානය 
විසින් හත් ෙදෙනක් නම්  කළාම, එක් ෙකෙනක් ජනාධිපතිතුමා 
ෙතෝරා ගන්නවා. කර්මාන්ත ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් තුන් 
ෙදෙනක් නම් කළාම, එක් ෙකෙනක් ජනාධිපතිතුමා  ෙතෝරා 
ගන්නවා. ඒ ආකාරයට  එතුමා හය ෙදෙනක් පත් කර ගන්නවා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාෙව් ෙහොඳ උදාහරණයක් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් පුවත් පත් මණ්ඩලෙය් විසි හය 
ෙදෙනක් තමයි ඉන්ෙන්. හැබැයි, ඒ විසි හය ෙදනාෙගන් 
දහතුන්ෙදෙනක් -හරි අඩක්- ෙතෝරන්ෙන් වෘත්තීය පුවත් පත් 
කලාෙව්දීන් අතරින්. කවුද ඒ අය ෙතෝරන්ෙන්? ජනාධිපතිවරයාද? 
අගමැතිවරයාද? නැහැ. අගවිනිශ්චයකාරවරයා, කථානායකවරයා 
සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකාබද්ධව ඇති කර ගත් කමිටුවකින් තමයි 
ඒ ෙතෝරා ගැනීම කරන්ෙන්. කථානායක, අගවිනිසුරු, ෙසෙනට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා තමයි ඒ අය ෙතෝරන්ෙන්. අන්න ඒ 
වාෙග් පරමාදර්ශයක් ඔබතුමන්ලාත් ගනීවි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් මණ්ඩලයට අදාළ කරුණු සඳහන් 16වැනි 
වගන්තිෙය්, 12වැනි වගන්තිෙය් ගැටලු තිෙබන බව අපි  
පිළිගන්නවා. ඒ ගැටලු නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
පුවත් පත් මණ්ඩලයට නිල වශෙයන් සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විතරයි.  හැබැයි, එතුමා ෙම් කටයුත්තට සහභාගි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් මිතයා - රංග කලංසූරිය මැතිතුමා - ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අද ෙම් ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඇති. මම ෙවබ් අඩවිය 
පරික්ෂා කළා. නමුත් අඩු ගණෙන් එතුමාෙග් පින්තූරයවත් ෙවබ් 
අඩවිෙය් නැහැ.   

ඒ ඇයි කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. එතැන පතිපත්තිමය 
ගැටලුවක් තිෙයන්නත් බැහැ. ඒක එෙහම ෙවන්න බැහැ.  ෙමොකද, 
ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන ආයතනයක් නිසා.  හැබැයි, 
එතුමා ඉමිතියාස් බාකීර් මාකාර් මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
ආරම්භ කළ ජාතික මාධ්ය මධ්යස්ථානෙය් - ඒ ආයතනෙය් නම 
මට හරියට මතක නැහැ- CEO විධියට පත් කළා. එතුමා ඒ 
ආයතනෙය්  CEO වශෙයන් කටයුතු කරන බව අපි දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මීට වඩා වගකීෙමන් ෙම් ආයතනෙය් කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වගකියන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව අවසාන වශෙයන් මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඉතිහාසය පුරාම අෙප් රෙට් බිහි වුණු 
හැම ආණ්ඩුවකටම මාධ්ය එක්ක ඇති කර ගත් ගැටීෙමන් තමයි 
අවසන් ගමන් යන්න සිද්ධ වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් දැන් ඒ 
ගැටීම ආරම්භ කර ෙගන තිෙබනවා.  CSN නාලිකාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ ? 2016 අය වැය ෙල්ඛනය ෙම් 
ගරු සභාව ඉදිරිපත් කරමින් එදා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
sports channels  වලට රුපියල් බිලියනයක බද්දක් පනවනවා 
කියලා. ෙමොනවාද ඒ නිර්ණායක? ෙමොනවාද ඒ දර්ශක?  
Transmitters  තුනකට වැඩි sports channels  වලට ඒ බද්ද 
පනවනවා කිව්වා. ඒ වාෙග් ඒවා එකයි තිබුෙණ්.  MTV Sports 
Channel  එක තිබුණා. ඒකට තිබුෙණ් transmitter එකක් විතරයි. 
Transmitters  තුනක් සහිතව ලංකාෙව් තිබුණ එකම  sports 
channel  එක තමයි CSN. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ නාළිකාවට පහාර 
එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. ජනමාධ්ය ෙල්කම්තුමා මෙග් මිතයා. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිෙයෝගෙයන් දුන්න ඒ බලපතය අෙහෝසි කර 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  ඒ ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කළ කාරණාව 
ෙමොකක්ද?  Audited accounts ටික  ෙල්කම්වරයාට යැව්ෙව් 
නැහැයි කියන එකයි කාරණාව. නමුත් එෙහම එකක් කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒවා යවන්න ඕනෑ Auditor-Generalටයි. ඒ ස්ථානෙය් 
address මාරු කළ බව දැනුම් දුන්ෙන් නැහැයි කියනවා. ඒත්,  ඒ 
මාරු කළ  address එකට තමුන්නාන්ෙසේලා යවපු ලියුම් ඕනෑ 
තරම් තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් පළමුවැනි, 
ෙදවැනි, තුන්වැනි ෙප්ළි ගත්ෙතොත්, ඍජුවම මාධ්යයට සම්බන්ධ - 
මම නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා ගැන ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, එතුමා 
හිනාෙවවී හිටියාට- පවුල් අටක් තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
පවුල් සම්බන්ධතාව එතුමා පිළිගත්තා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතාම 
අශීලාචාර විධියට "ෙදරණ" නාළිකාවත් එක්ක පටන් ගත් අරගළය 
ගැන සියලු ෙල්ඛන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර තිෙබනවා. 
ෙම්ක මාධ්ය දඩයමක්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
"හිරු" නාලිකාව සම්බන්ධවත් එෙහමයි. දැන් හිරු වටා ෙමරු 

කැරෙකන බව අපට ෙපෙනනවා.   ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
කියන්ෙන් මාධ්යවල පළ වන සියලු ෙද්වල් ඇත්ත කියලා 
ෙනොෙවයි. අෙමරිකානු සාහිත්යෙය් පියා යැයි කියන මාර්ක් 
ට්ෙව්න්  ගැන ඔබතුමා දන්නවා ඇති. ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා 
ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"If you don't read the newspaper, you're uninformed. 
If you read the newspaper, you're misinformed." 

ෙම් කියමන ඇතුෙළේ තිෙබන අදහස ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන් 
ෙත්රුම් ගනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. 

අවසාන වශෙයන්, මම එක ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත ෙගන ඒමට නායකත්වයක් ෙදන්න 
කටයුතු කළ ඔබතුමා මූලිකත්වය දරන සභාවකදී ගරු 
අගමැතිතුමා දිගින් දිගට මාධ්ය ආයතනවල නම් කියලා, 
මාධ්යෙව්දීන්ෙග් නම් කියලා දරුණු පහාරයක් එල්ල කර 
තිෙබනවා. මාධ්ය නිදහස සුරක්ෂිතයි කියලා ඔබතුමා කිව්වාට අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒක දැකලා නැහැ; අපට ඒක 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක invisible. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අපි ෙම් රෙට් මාධ්ය නිදහස ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි 
අතින් වැරදි ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා නැහැයි කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. අපි සර්වෙතෝභද ෙනොෙවයි. අපි ඒ අඩුපාඩු  පිළිගන්නම්. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙවච්ච වැරදි හදා ෙගන ෙහොඳ මාධ්ය 
සංස්කෘතියක් ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නායකත්වය දිය 
යුතුය කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය 

ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 

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

 
 
[පූ.භා. 11.16] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 

පනත නීතියක් කරන්න කැප වුණු ගරු කථානායකතුමා, ඒ 
ෙයෝජනාව පාෙයෝගිකව භූමිය මත කියාත්මක කළ ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා, ඒ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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ෙදනාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට 
පජාතන්තවාදෙය් අයිතිය භාවිත කරන්නට තිෙබන අවස්ථාව නිසි 
ෙලස පාවිචචි කරන්න නම්, සත්ය දැන ගත යුතුයි. සත්ය දැන 
ගන්න නම් මාධ්ය ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ; ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම මාධ්යවලට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය 
සනාථ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමම අමාත්යාංශය විසින් මාධ්ය 
නිදහස තහවුරු කිරීම සඳහා නීතියක් ෙගනැල්ලා, අෙප් යහපාලන 
රජය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා, ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීමට ඇති අයිතිය මූලික අයිතිවාසිකමක් බවට පත් කරලා, 
ෙම් රෙට් භූමිය තුළ නිදහස ඇති කර තිෙබනවා. ඒක  නැහැයි 
කියලා කවුරු හරි කියනවා නම්, ඒ අන්ධෙයක් ෙහෝ බිහිෙරක් 
පමණයි. ෙම් රෙට් උත්තරීතර නීතිය සංෙශෝධනය වුණා.  

පාෙයෝගික කියාකාරකම් සඳහා නීතියක් ඇති වුණා. ඒ නීතිය 
අද අෙප් ඇහැට ෙප්නවා. ජාතික රූපවාහිනිෙය් සෑම පක්ෂයකම 
සෑම මත වාදයක්ම නිෙයෝජනය වනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් 
සෑම පක්ෂයකම සෑම මත වාදයක්ම නිෙයෝජනය වනවා.  අද, 
Lake House එක ඒ අවස්ථාව හැෙමෝටම ලබා දීලා තිෙබනවා.  
ඒක ෙනොෙපෙනනවා නම්, ෙකෙනකු අන්ධ වී සිටිනවා; නැත්නම් 
බිහිෙරකු වී සිටිනවා; නැත්නම් එෙලස හැසිෙරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කිරීමට ඉතාම ෙකටි කාලයක් 
ලබා දී තිෙබන ෙමොෙහොෙත් මම ඉතාම වැදගත් කාරණයක් 
කියන්න අවශ්යයි.  අෙප් රෙට් රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික මාධ්යන්ෙග්, 
මුදිත හා විද ත් මාධ්යයන් ෙදෙක්දීම  අද අපි කවුරුත් කථා කරන 
social media හැසිරවීෙම්දී වගකීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපි මාධ්ය නිදහස ෙමරට භූමිෙය් සනාථ කර තිෙබන අවස්ථාවක,  
තමන්ෙග් මාධ්යය හැසිරවීම වගකීමකින් යුතුව, සාධාරණව, 
සත්යගරුකව  කරන්නට සෑම මාධ්යයක්ම සහ සෑම 
මාධ්යකරුෙවක්ම කටයුතු කළ යුතුයි.   එදා තිබුණු මරණ බිය 
දැෙනන යුගය අපි දැන් අවසන් කරලා තිෙබනවා; සිරගත වීෙම් 
අවදානම අවසන් කරලා තිෙබනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, හැබැයි 
අපට අලුත් වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වගකීම තමයි, අපි පසු ගිය 
දවස්වල දැක්ෙක්. අධිකරණය පිළිබඳ විෙව්චන කරනවා. 
අධිකරණය පිළිබඳ විෙව්චනය කළ හැකියි; අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය ෙකෙරහි තිෙබන පශ්නය පිළිබඳව විෙව්චනය කළ 
හැකියි. ෙම් රෙට් ජනමාධ්යෙව්දීන් "රාවය" පුවත් පෙත් හිටපු කතෘ 
වික්ටර් අයිවන් මහතාෙගන් ෙම් පිළිබඳව ඉෙගන ගත යුතුව 
තිෙබනවා. අධිකරණෙය් කියාදාමය  සහ එහි දූෂිත 
විනිශ්චයකාරවරුන් පිළිබඳ කරුණු ඇතිව, සාක්ෂි ඇතිව ෙහළිදරව් 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙසේ ෙනොමැතිව වගකීම් විරහිතව 
කටයුතු කෙළොත් එහි ඵලවිපාක ලැෙබන්ෙන් රෙට් ජනතාවටයි. 
ඔවුන්ට අධිකරණය පිළිබඳ විශ්වාසය නැති ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙමම පශ්නය මතු කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් කරපු දූෂිත, 
මිනීමරු රාජපක්ෂ පාලනය අවසන් කිරීමට දායක වුණු Lanka-e-
News ගැන කියන්නයි. Lanka-e-News තමන්ෙග් යුතුකම ඉටු 
කරපු මාධ්යයක්. සියලුම රාජ්ය මාධ්ය එක මතයක් ගනිද්දී, විරුද්ධ 
පක්ෂයට කිසිම හඬක් නැතිව තිෙබද්දී Lanka-e-News ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාවෙග් අයිතිය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. 
Lanka-e-News විසින් ඔවුන්ෙග් මාධ්යකරණෙය් වගකීම  සියයට 
සියයක්ම සාධාරණව, සියයට සියයක්ම නිවැරදිව කරනවා 
කියන්න මම ලැහැස්ති නැහැ. ඔවුන් අතිනුත් යම් යම් අඩු-පාඩු සිදු 
වන බව අපි නිරීක්ෂණය කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තවත් එක් ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. එදා 

ජනමාධ්යවලට විරුද්ධ ෙවමින්,  මාධ්යකරුවන් මරා දමන විට; 
ලසන්ත විකමතුංග මරා දමන විට අහක බලාෙගන හිටපු 
පුද්ගලයන් තමයි අද අධිකරණෙය් කපටි ආරක්ෂකයන් ෙලස 
ෙපනී සිටින්ෙන්. අධිකරණෙය් අයිතිය, අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය, විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම්  රජෙය්  අපි ෙපනී සිටිනවා. හැබැයි, 
අධිකරණෙය් ආරක්ෂකයන් ෙලස ෙපනී සිටින කපටි 
ආරක්ෂකයන්ෙගන් අධිකරණය පෙව්සම් විය යුතුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට "ජනමාධ්ය" අත්යවශ්ය 
ෙදයක්. පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
මාධ්ය කරන ෙමෙහය අගය කරන අතර,  මාධ්ය වගකීෙමන් යුතුව 
භාවිත කිරීම පිළිබඳව වූ වගකීමත් මතක් කර සිටිනවා.   රජය  
ෙමම අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ යුතුකම ඉදිරිෙය් දී ඉටු 
කරනවා කියන කාරණය මතක් කරමින් මා නතර ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[ .ப. 11.21] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, த ல், மனித 

ேநயத்தின ம் உாிைமப் ேபாராட்டங்களின ம் வழி 
காட் யாக, தைலவராக வாழ்ந்  ம ந்த ேதாழர் பிெடல் 
கஸ்ேரா அவர்க க்கு என  மக்கள் சார்பாக ஆழ்ந்த 
அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயிேல எம  ஊடகத் ைறயான  ெதாடர்ந் ம் 
ஒ  சர்ச்ைசக்குாிய ைறயாக இ ந்  வ வைதேய 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . அந்த வைகயில் எம  
ஊடகத் ைறயான  அதன  அ ப்பைடப் பண் கைள 
இழந்  நிற்பதாக ம் அதற்குாிய சுதந்திரத்ைத 
அள க்கதிகமாக எ த் க்ெகாண்  அ பவித்  வ கின்ற  
என் ம் அதன் மீதான எதிர்ப் க் க த் க்கைளத் ெதாிவித்  
வ கின்றவர்கள் குறிப்பிட்  வ கின்றனர். இங்ேக பல 
ஊடகங்கள் பக்கச்சார்  என்ற நிைலக்கு உட்பட் ச் 
ெசயற்பட்  வ வதாக ம் ஒ  விமர்சனம் ெதாடர்ந்  

ன்ைவக்கப்ப கின்ற . இதற்குப் பலர் நிைறயேவ 
உதாரணங்கைள ம் ன்ைவத்  வ கின்ற நிைலயில், இேத 
ஊடகங்கேள அதைன ெவளியிட் ம் வ கின்றன. என்ைனப் 
ெபா த்தவைரயில் ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பற்ற வைகயில் 
ெசயற்பட் , எம  மக்க க்கு உட க்குடன் உண்ைமயான 
ெசய்திகைள ெவளிப்ப த்தி, அம்மக்கைள ேநர்வழிப்ப த்த 
ேவண் ெமன்பைதேய இங்கு நான்  ெதளி ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். 

தகவல்கைளச் சந்ைதப்ப த் வதன் ஊடாக அதன  
விற்பைனப் ெப மதிைய அதிகாித் க் ெகாள்ள ம் என்ற 
ேநாக்கில் மாத்திரேம ெசயற்ப கின்ற சில ஊடகங்கள் 
மக்கைள அ க்க  ஒ வித பதற்றத் ட ம் குழப்பத் ட ம் 
ைவத் க்ெகாள் ம் நிைலப்பாட் ைனேய ெகாண் க் 
கின்றன. இவ்வாறான சில ஊடகங்கள் உ திப்ப த்தல்கள் 
இன்றிய நிைலயில் கர் ச் சந்ைதைய மாத்திரம் 
க த்திற்ெகாண்  ெசய்திகைள ெவளியி வதால், எ  
உண்ைம? எ  ெபாய்? என்பைத அறிய யாத நிைலயில் 
எம  மக்கள் ைகவிடப்ப கின்றனர். இந்த நிைலயி ந்  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வி பட்  மக்க க்குப் ெபா ப் க்கூ கின்ற அதி க்கிய 
களமாக இந்த ஊடகத் ைற அைமய ேவண் ம் என்பேத எம  
எதிர்பார்ப்பாகும். 

அேதேநரம், ெகளரவ அைமச்ச ைடய தைலைமயில் 
கடந்த மார்ச் மாதம் ெதன்பகுதியி ந்  வடக்கிற்குச் ெசன்ற 
ஊடகவியலாளர் கு ெவான்  அங்ேக த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கைளச் சந்தித்  அவர்க க்கு 

ட் த் திட்டங்கைள வழங்குவதாகத் ெதாிவித்தி க்கின்ற . 
அந்த வைகயில் அங்கு ன்  ஊடகவியலாளர் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  10 இலட்சம் பாய் ெப மதியான 

கள் அைமத் த் த வதாகக் கூறப்பட் , ஒ  ட் க்கான 
அ க்கல் ம் நாட்டப்பட்ட . அத ைடய நிைலைம 
எவ்வாறி க்கின்ற  என்ப  ெதாியவில்ைல. ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் அ  குறித் த் ெதளி ப த் வார் என்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். [இைடயீ ] ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

அ த்த  ெதன்பகுதி ஊடகவியலாளர்க க்கு 
வழங்கப்பட் ப்ப ேபான்  எம  வட மாகாண 
ஊடகவியலாளர்க க்கும் ம க் கணணிகள், ைகயடக்கத் 
ெதாைலேபசிகள் ேபான்றவற்ைறப் ெப வதில் ச ைககைளப் 
ெபற் க் ெகா க்க நடவ க்ைக எ க்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். எம  ஊடகவியலாளர்கள  ெபா ளாதார 
நிைலைமையக் க த்திற்ெகாண்  அவர்க க்குக் கடன் 
அ ப்பைடயிலன்றி, வாிச் ச ைகக டன்கூ ய 'ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்'கைள வழங்குவதற்கு விேசட திட்டெமான்ைற 

ன்ென க்க நடவ க்ைக எ க்குமா ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

லசந்த விக்கிரம ங்க மற் ம் பிரகீத் எக்ென ெகாட 
ேபான்ற ஊடகவியலாளர்கள  ெகாைல ெதாடர்பில் 
விசாரைணகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  ன்ென க்கப்பட்  
வ வைதப்ேபான் , ெகால்லப்பட்ட, ப காயமைடந்த 
ஏைனய அைனத்  ஊடகவியலாளர்கள் ெதாடர்பி ம், 
தாக்குதல்க க்குள்ளான ஊடக நி வனங்கள் ெதாடர்பி ம் 
உாிய விசாரைணகைள ேமற்ெகாண்  குற்றவாளிகள் 
இனங்காணப்பட் த் தண் க்கப்பட நடவ க்ைக 
எ க்குமா ம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் உயிாிழந்த 
ஊடகவியலாளர்கள  கு ம்பங்க க்கு அவர்கள  
வாழ்வாதாரத்ைத ஈட் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் விேசட 
திட்டம் என்ற அ ப்பைடயில் ஒ  நிதி தவித் திட்டத்ைத 

ன்ென க்குமா ம் நான் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் த்தம் காரணமாக உயிாிழந்த 
உற க க்கு நிைனேவந்தல்கைள ன்ென ப்பதற்கு இந்த 
அரசு சுதந்திரமாக வழிவிட் ப்ப  ெதாடர்பில் எம  மக்கள் 
சார்பாக இந்த அரசுக்கு நான் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அந்த வைகயில் உயிாிழப் க க்கு உட்பட்ட 
எம  உற கைள நிைன கூர ைமயாக வழிேயற்ப த்திக் 
ெகா த்தைதப்ேபால், தற்ேபா  அைரகுைற உயி டன் 
த ப் க் காவ ல் ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகைள ம் ெபா  மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் வி தைல 
ெசய்ய இந்த அரசு ன்வரேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய 
மீண் ம் மீண் ம் இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

அேதேநரத்தில் அரச தமிழ் ெதாைலக்காட்சிச் ேசைவயி ம் 
அரச தமிழ் வாெனா ச் ேசைவயி ம் ேதசிய கீதத்ைத 
இைசக்கின்றேபா  தமிழ் ெமாழியில் இைசக்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.26] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සභාවට ආපු ෙමොෙහොෙත්ම අහඹු ෙලස 

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ගිය වර අය වැය 
විවාදයටත් මා එකතු වුණා. හැබැයි, මට අද ෙපනුණු විධියට  -
තමුන්නාන්ෙසේත් දකින්න ඇති- පරණ තැටිෙය්ම තමයි ෙරොටි ටික 
ෙපරළා ෙපරළා හිටිෙය්. අලුත් ෙද්වල් ෙමොනවත් තිබුෙණ් නැහැ. 
පරණ ඝාතන ටික ගැන කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
පට්ටපල් ෙබොරු ෙදකකුත් කිව්වා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මා මෙග් කථාව අතරතුර කියන්නම්. ඒවා සංඛ්යා ෙල්ඛනත් 

එක්ක කිව්වාම   පැහැදිලියි.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 08වැනිදාට කලින් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු හරි අමුතු සිහින ෙලෝෙකක හිටියා. ඒ සිහින ෙලෝකය 
ඇතුෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා,  "ෛමතී පාලනයක්... ස්ථාවර රටක්" 
කියන පතිපත්ති පකාශනෙයන් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?   එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

"රජෙය් ජනමාධ්ය, රට පාලනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් පචාරක 
අවියක් බවට පත් කිරීම වහාම නවතා සමබර ෙසේවාවක් රටට සැපයීමට 
අවශ්ය පසුබිම සකස් කරමි. ජනමාධ්ය නිදහස ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය උපරිම ෙලස තහවුරු කරමි."  

ෙම්ක තමයි ජනවාරි 08 වැනිදා බලයට පත් වුණු 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය්  "ෛමතී පාලනයක්... ස්ථාවර 
රටක්" කියන පතිපත්ති පකාශනෙය් "අර්ථවත් හරවත් මාධ්ය 
නිදහසක්" ෙත්මාව යටෙත් තිබුෙණ්. හැබැයි, අවුරුදු එකහමාරක 
විතර ෙපොඩි කාලයක් ගත වන ෙකොට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයාට මතක් ෙවනවා, මුල් පිටුව තමයි ආණ්ඩු 
ෙපරළන කාර්ය භාරය කරන්ෙන් කියන එක. රෙට් සංවර්ධනයක් 
නැහැ කියලා කියන්ෙන්, මුල් පිටුව කියලා ෙත්ෙරනවා. හැබැයි, 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට තිෙබන 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. අපි ඉන්න කාලෙය්  රට ෙවනුෙවන් 
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් කියන ෙපොදු කාරණය මිනිස්සු විධියට 
අපට හිතන්න පුළුවන් නම් විතරයි ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒක තමයි මෙග් තර්කය. එෙහම නැති 
වුෙණොත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 28 වැනිදා ගරු අගමැතිතුමා  මාධ්යෙව්දින්ට 
සතුන්ෙග් නම් කිව්වා.  "කීර්ති වර්ණකුලසූරිය කියන්ෙන් ෙමොන 
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ෙගම්ෙබක්ද" කියලා ඇහුවා.   චතුර අල්විස්ලාට "යක්කු" කියලා 
කිව්වා. හැබැයි, ගරු සභාපතිතුමනි, මමත් මාධ්යකාරෙයක් විධියට, 
මෙග් පරම්පරාෙව් මිනිෙහක් වන චතුරෙගන් මා ඉල්ලන්ෙන්, 
"ඊළඟ ආණ්ඩු බලයට කවුරුන් පත් වුණත්,  ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන ඒ ආණ්ඩුෙවන් වන වැරදිත් විෙව්චනය කරපන්" කියන 
එකයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම්.  

ඊළඟට  ගරු සභාපතිතුමනි,  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කෙළේ 
"සන්ෙඩ් ලීඩර්", "උදයන්" මාධ්ය ආයතනවලට පහාර එල්ල කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න ඕනෑ කවුද, ෙම්වාට උත්තර ෙහව්වාද 
කියන ඒවා ගැනයි.  හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, මීට 
ෙපර ලසන්තලාෙග්, පගීත්ලාෙග් ඝාතන ගැනත් කථා කළා. කලින් 
මාධ්ය ආයතනවලට පහරදීම් ගැන ෙලොකු මතයක් හැදුෙණ්, ෙම් 
රෙට් හිටපු කුපකට ඇමති වරයකු සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ තමයි 
ජාතික රූපවාහිනියට ගිහිල්ලා රතු ෙල් වාෙග් තීන්තවලින් නැහැවී 
ආපු ඇමතිවරයා. ජනවාරි 08 වැනිදා යහපාලන ආණ්ඩුව හදන 
ෙකොටත් නිල්ම නිල් පාට ඇඳුමක් ඇඳෙගන දිවුරුම් ෙදන 
ස්ථානයට එතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මා දැක්කා. මා ෙම් කියන්ෙන්,  
ෙම් පාලනයට ෙගොම වැෙටන්න පටන් ගත්ත දවස. 

ඊළඟට, ෙදවැනි ෙගොම බින්දු ව වැෙටන්ෙන් 2010 අවුරුද්ෙද්. 
මා එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ඊට ෙපර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායක ෙලස කටයුතු කළ ගරු ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා මහත්මයා තමයි, ෙකළින්ම ඇඟිල්ල දිගු කෙළේ, එදා 
ලසන්තෙග්, පගීත්ෙග් ඝාතන ගැන සෘජුව වගකීම ගන්න ඕනෑ 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා ඇතුළු කල්ලියයි කියලා.  2008 ජූලි 08 
වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාවල ඒවා තිෙබනවා. හැබැයි, එදා ඒ 
ෙචෝදනාව කරපු අය 2010 අවුරුද්ද වන ෙකොට ඔහුව වට කරෙගන 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කරෙගන ෙම් රෙට් ජනාධිපති කරවන්න  
එකතු වුණා.   

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් ඒකට එකතු වුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, 2010 අවුරුද්ෙද් සිදු වුණු ඒ කතන්දරෙයන් පස්ෙසේ, 
පසු ගිය මහ මැතිවරණෙයන් මනාප ඡන්ද පන්දාහක්වත් ගන්න 
බැරි වුණු සරත් ෙෆෝන්ෙසේකා මහත්තයා අගමැතිතුමාෙග් පිටුපස 
අසුෙන් තියලා, ලක්ෂ 700කට වැඩි වාහනයකුත් දීලා, 
රාජපක්ෂවරුන්ට ෙචෝදනා කරන නිකම්ම නිකම් මැෂිමක් බවට 
පත් කරෙගන  ඉන්නවා. ඒ එක්කම මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
කාරණයත් කියනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට රට ඇතුෙළේ තිෙබන මාධ්ය 
නිදහස ෙකොයි තරම්ද කියනවා නම්, ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා -ෙබෝපෙග් මහත්තයා- මාධ්ය ආයතනවලට අනවශ්ය 
විධිෙය් උපෙදස් ෙදන්ෙනකු බවට පත් ෙවලා, අනවශ්ය විධිෙය් 
ගුරුවරෙයකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒෙක් පතිඵල පසු ගිය 
කාලෙය්ම තිබුණා.  

ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන්ට මම ෙම් කාරණය කියනවා. සමහර 
ෙවලාවට අපට හිෙතන්ෙන්, ගහන්ෙන් ෙම් අයට විතරයි කියලා. 
හැබැයි, එක අවස්ථාවක් ඒවි, ඔබටත් පහර ෙදන. නිහඬව බලා 
සිටීෙම් අවසාන පතිඵලය වන්ෙන් ඒකයි. ස්වාධීන රූපවාහිනි 
ෙසේවයට රුපියල් 180ක පඩියට ආපු මිනිෙහක් මම. ෙම් සභාෙව් 
මාධ්යෙව්දීන්ට ෙවන් ෙවලා තිෙබන පුටුවල ඉන්න 
මාධ්යෙව්දීන්ෙගන් අහන්න, අදටත් දවෙසේ පඩිය කීයක් ෙවනවාද 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අහලා බලන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මම ෙම් කාරණයත් මතක් 
කරනවා. ජනමාධ්යෙව්දීන්ට හැම දාම හීනයක් තිබුණා, ෙගයක් 
හදා ගන්න ඕනෑ කියලා. අවුරුදු 11ක් මාධ්ය ආයතනයක වැඩ 
කරද්දී මටත් හිතුණා, ගෙම් ඉඩමට තවම ඔප්පුවක් නැති අපට, 
ජනමාධ්යෙව්දිෙයකු විධියට ඉන්න කාලයකදීවත් ෙගයක් හම්බ 
ෙවයි කියලා. ඒ හීනය අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ ඉටු කර ගන්න බැරි 

වුණා. හැබැයි, ෙම් මාධ්ය ෙව්දීන්ට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් 
තමන්ටම කියලා නිවසක් ලබා ගන්න, ඒක හරිම වටිනවා. 
සරුංගල් කීපයක් අස්ෙසේ හරි නූලකින් සරුංගලයක් උඩට යවනවා 
වාෙග් ඒ මිනිස්සු උඩට තියන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කළා, 
ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් අලුත් මැදිරි සංකීර්ණය ඉදි කෙළේ 
ඔබතුමන්ලා කියලා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය් පටන් ගත්තා. දැන් ඒක කියාත්මක 

ෙවනවා. ඒ කාලෙය් කරපු ඝාතන, පහරදීම් විතරක් අපි නවත්වලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒවා කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මිනිෙහක් මරනවාට වඩා ජීවත් ෙවලා 

ඉන්ෙදද්දී ෙදන වද ෙව්දනා හරි පබලයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම 
ඒක කියනවා. ඒක හරි පබලයි. ස්වාධීන රූපවාහිනි ෙසේවයට මම 
ඇවිල්ලා අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ මිතෙයක් ආවා, කසුන් කියලා. 
කසුන් ගැන කියද්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය මතක් 
කරන්න ඕනෑ. යුද්ධය තිබුණු කාල ෙය් ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලට 
ෙපොලීසිය යන්ෙන්ත් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කළ අම්මා 
ෙකෙනක් හිටියා. ඒ අම්මාෙග් පුතා තමයි, ෙම් කසුන්. පවුෙල් 
ඉන්න එකම ෙකොල්ලා. ඒ කාලෙය් ජනමාධ්යෙව්දීන් යුද්ධය 
වාර්තා කරන්න යන ෙකොට, සමහරු පස්ස ගැහුවා. ඒ ෙවලාෙව් 
ඉදිරියට ගිය සෙහෝදරෙයක් තමයි, කසුන්. කසුන්ට අත් ෙවච්ච 
ඉරණම තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
කසුන්ට අත් ෙවච්ච ඉරණම තමුන්නාන්ෙසේට දැන ගැනීම සඳහා 
මම ෙමම ලියවිල්ල සභාගත* කරනවා. 

යුද්ධය කාලෙය් රටට පවෘත්ති කියන්න, යුද්ධය දිනන්න රට 
ඇතුෙළේ මහා ජන බලෙව්ගයක් හදන්න ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන උතුරට ගිය අෙප් මාධ්ය මිතයා අද ෙගදර නවත්වලා; 
ෙසේවෙයන් පහකර දාලා. ඒ විස්තර ඔබතුමාට දැන ගන්න මම ඒ 
විස්තර සඳහන්  ලියවිල්ල සභාගත කළා. ඔහු ෙසෞඛ්ය ෙහේතූන් මත 
ෙරෝහලක පතිකාර ලබා ගන්න ෙකොට, ඔහු ඒ ෙසේවෙයන් 
පහකරලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ස්වාධීන රූපවාහිනිය 
ratingsවලින් අංක හය සථ්ානෙය් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
ලාභදායකයි කියලා ෙකොච්චර කිව්වත් අංක හය ස්ථානෙය් 
ඉන්ෙන්. ලාභ නම්, ෙසේවකයන්ට ෙබෝනස් ටික ෙදන්න. පව්. අෙප් 
කාලෙය් දුන්නා, රුපියල් 90,000ක ෙබෝනස් එකක්. ගිය සැෙර් 
දුන්ෙන්, රුපියල් 45,000යි. ෙම් සැෙර් තවම ෙදන වගක්වත් නැහැ. 
ඒ නිසා ලාභ තිෙබනවා නම්, ආයතනය ෙහොඳයි නම් ඒ ෙබෝනස් 
ටික ෙදන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ෙසේවකයන්ෙග් overtime 
කපලා. ඒ overtime පහසුකමත් ලබා ෙදන්න කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර ෙසේවකයන් 
අයින් කළා, නඩු තිෙබනවා කියලා. සුදර්මන් රදලියෙගොඩ එෙහම 
ෙකෙනක්. නඩුවක් තිෙබනවා කියලා ඔහුව ෙසේවෙයන් අයින් 
කළා. ඒ නඩුෙවන් ඔහු නිර්ෙදෝශියි කියලා නීතිපතිවරයාෙග් 
තීරණය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ඒ අයට සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙම් ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.  

1579 1580 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා, එතුමා මරන්න ආපු එල්ටීටීඊ තරුණයාටත් 
අභයදානය දුන්නා; මරණෙයන් නිදහස් කළා. හැබැයි, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පවෘත්තියක එක අකුරු ෙප්ළියක් වැරැදියට 
විකාශනය වුණා කියලා -එක වචනයක් නැති වුණා කියලා- 
ෙසේවකෙයක් ෙගදර යවලා තිෙබනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් 
ෙසේවය කරපු අසංක කියන ෙසේවකයා ෙගදර යවලා තිෙබනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා රටට  
එවැනි ආදර්ශ ෙදනවා වාෙග්ම ෙමවැනි වැඩත් නතර කරන්න 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආණ්ඩුවට කියන්න කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කථා කළා.  එතුමා කථා කරන විට කිව්ෙව්, 
පසු ගිය ආණ්ඩු ෙදක තුළ වූ ඝාතන ගැන විතරයි. මම එතුමාෙගන් 
අහනවා, "ආදරෙය් උල්පත වූ අම්මා...." ගීතය ලියූ ෙපේමකීර්ති ද 
අල්විස් මරණ ෙකොට, 'ඔහු මාධ්යෙව්දිෙයක්' කියා සිතුෙණ් නැද්ද 
කියලා; සාගරිකා ෙගෝමස්ලා මරණ ෙකොට 'ඒ අය මාධ්යෙව්දින්' 
කියා සිතුෙණ් නැද්ද කියලා. මා ද්ෙව්ශසහගතව ෙනොෙවයි ෙමය 
අහන්ෙන්. මා කියන්ෙන්, වරදක් වුණා නම් පිළිගැනීෙම් හැකියාව 
අපට තිෙබන්න ඕනෑ කියායි. ඒ වරද පිළිගැනීෙම් හැකියාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන්, 
විෙව්චන විතරයි. ඒ අතරත් තිෙබන්ෙන්, රාජපක්ෂ ෙම්නියාව 
තමයි. ඒ භීතිකාව ෙබොෙහොම ඉක්මනට සනීප ෙව්වි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. කලාකරුවන් සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණා කියන එක තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, ගරු 
අමාත්යතුමනි. ඒ විශාම වැටුප් කමය නැවත ඇති කරන්න කියා 
ඉල්ලීමක් කරලා ඔවුන් ලිපියක් භාර දී තිෙබනවා. මා ඒ ලිපියත් 
ෙම් ෙවලාෙව් භාර ෙදනවා. ඒ ඉල්ලීම සඳහාත් සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න කියා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
යුක්තව ඉල්ලනවා, ගරු අමාත්යතුමනි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්යයට තමයි ෙම් රට නිසි මාර්ගයකට 
හරවන්න පුළුවන්, නිසි දිශානතියට රට ෙයොමු කරන්න පුළුවන් 
කාර්ය භාරය ඉටු කිරීෙම් කාර්යයට උපරිමෙයන් දායක විය හැකි 
වන්ෙන්. නමුත් මාධ්ය ආයතනවල අද තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
රූපවාහිනිෙයන්, පුවත් පතින්, ගුවන් විදුලිෙයන් නරඹන්නන්, 
කියවන්නන්, අසන්නන් ඈත් ෙවමින් තිෙබන කාලයක්, ෙමය. ඒ 
නිසා මාධ්යෙව්දින්ෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, මාධ්ය 
හැසිරවීෙම්දී මිනිසාෙග් රුචිකත්වය ෙත්රුම් ෙගන නිසි 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න කියා. එවිට අෙප් අරමුණ කරා රට 
ෙගන යන්නත් හැකියාව ලැෙබ්වි. ඒ කටයුත්ත කරන්න 
මාධ්යකරුවාට හයිය ලැෙබන්ෙන්, ඔවුන්ට නිදහස් මනසක් ඇතිව 
කටයුතු කරන්න ලැබුෙණොත් විතරයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 'මාධ්යකරුවාට නිදහෙසේ වැඩ කරන්න ෙදනවා' 
කියා දුන් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. මම ඒ 
ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ජාතික 
රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් ලාභයක් ගැන තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා. 
මිලියන 120ක් කියා කිව්වා. එහි පාඩුව මිලියන 378ක්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා. 

පාඩුව අවම කරගන්න විතරයි තවම ලැබුෙණ්. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 

වැඩි කළ රුපියල් 10,000 වැටුප් ෙනොෙගව්වා නම් තමයි ලාභ 
ලබන්න තිබුෙණ්. ඉදිරිෙය්දී ලාභ ලබනවා කියා තමයි මා කිව්ෙව්. 
එය විකෘති කරන්න එපා.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ඔබතුමා කිව්වා, මිලියන 120ක් විතර- 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම, එෙහම ෙබොරු කියන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම කවදාවත් 

ඉල්ලා අස් කරගන්න වචන කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද් පාඩුව පසු ගිය අවුරුද්දටත් 

වඩා මිලියන ගණනක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 
378ක් විධියට ඒ පාඩුව සටහන් ෙවනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනිය, 
ජාතික රූපවාහිනිය ස්වාභාවික මරණයකට ලක් කරන්න එපා 
කියන ඉල්ලීමත් මා කරනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට 
මතක ඇති ස්වාධීන රූපවාහිනිය අංක 7 ස්ථානෙය් තිබිලා අංක 
1ට ආ බව. ඒ එන ෙකොට මුළු රෙට්ම පැවැති අවධානය ෙවනත් 
පැත්තකට ෙයොමු කළා, "බට්ටි" ෙටලි නාට්ය හරහා. "බට්ටි" ෙටලි 
නාට්ය කවුද කෙළේ කියා තමුන්නාන්ෙසේ ෙසොයාගන්න. ඒ වාෙග්ම 
"පබා" ෙටලි නාට්ය හරහාත් ඒ ෙවනස කළා. "පබා" ෙටලි නාට්ය 
කරපු අය අද ආයතනවලට ෙවලා නිදහෙසේ නිකම් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙගන් පෙයෝජන අරෙගන ආෙයත් සැරයක් ITN එක හරි 
මඟට ෙයොමු කරවන්න තමුන්නාන්ෙසේට හැකියාව ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "පට්ට පල් ෙබොරු ෙදකක් කිව්වා" කියා 

එතුමා කිව්වා.  ඒවා ෙමොනවාද දන්ෙන් නැහැ? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමා කියන්ෙන්, හිටපු අය ඔබතුමා එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා 

වැඩ කරන්න කැමැතියි කියලායි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක මිසක්! ඒත් මම බැලුවා, ෙමොකක්ද කියා!  

 
[පූ.භා. 11.39] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙසනසුරාදා "දිවයින" පුවත් පෙත් උදය 

විමලසිරි මැතිතුමා ඇඳපු කාටූන් එකක මම දුටුවා, "මීඩියා" කියන 
එක කාර් එකකට උපමා කරලා, ඒ කාර් එක service station 
එකකට දාලා තිෙබනවා. මා හිතන විධියට එයින් එතුමා අදහස් 
කරන්න ඇති, ෙමෙතක් කල් මාධ්ය ෙගන ගිය විධිය ෙවනස් 

1581 1582 

[ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා] 
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කරලා යහ පාලන කමෙව්දය මත මාධ්ය අලුත් ගමනක් යා යුතුයි 
කියන එක. ෙකොෙහොම වුණත් ඒ කාටූන් ශිල්පියා දැකපු ඇහින් අද 
සමාජයත් දකිනවා. මාධ්ය නියාමනයක්  එෙහම නැත්නම් ආචාර 
ධර්ම පද්ධතියක් පැවතිය යුතුය කියන කථිකාව අද සමාජෙය් 
පවතිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්ය වාර්තාකරණෙය්දීත් විශාල පශ්න 
රාශියකට මාධ්ය ආයතන මුහුණ ෙදනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
"ඉස්සර ෙවලාම වාර්තා පළ කරන්ෙන් කවුද? ඉස්සර ෙවලාම 
ලියන්ෙන් කවුද?" ආදි වශෙයන් තරගයක් මාධ්ය ආයතන අතර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, එක් පැත්තකින් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් 
ratings කරනවා. ඒ අය ලකුණු ෙදනවා, එක් එක් 
වැඩසටහන්වලට. ඒ ratings දිහා බලායි මාධ්ය ආයතනවලට 
ෙවළඳ දැන්වීම් එන්ෙන්. ෙවළඳ දැන්වීම් නැතිව මාධ්ය 
ආයතනයක් ෙගන යන්න බැහැ. මාධ්ය ආයතන ෙගන යන්න බැරි 
වුණාම, ratingsවලට ගැළෙපන්න මාධ්ය ආයතනය ෙගන යන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. එවිට මාධ්යෙයන් ෙකෙරන්න ඕනෑ යුතුකම ඉෂ්ට 
වනවාද කියන පශ්නය අපට ආපසු පැන නඟිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාෙග් ෙර්ස් එකක යනවිට මාධ්යෙයන් 
රජයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සමාජ පගමනයට දායක ෙවන්නට පුළුවන්ද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා.  මාධ්ය තුළින් අෙප්ක්ෂා කරන පමිතිය නිර්මාණය කළ 
හැකිද කියන පශ්නයත් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් සභාෙව්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කෙළේ, "මාධ්යෙව්දින්ට බැන්නා, 
මාධ්යෙව්දින්ට ෙදොස් කිව්වා." කියලා. "පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළතදී 
මාධ්යෙව්දින්ට බැන්නා, නම් කියලා බැන්නා." කිව්වා. පසුගිය 
කාලෙය් ලසන්ත විකමතුංග මහ දවල් පාෙර්දී ඝාතනය කරන විට, 
එතුමා ඇතුළු මාධ්යෙව්දින් 13 ෙදෙනකු මරන විට ෙම් අය 
නිදාෙගනද හිටිෙය් කියලා මම අහනවා. මාධ්යෙව්දින්ට බැනපු එක 
ගැන ෙලොකුවට කථා කරනවා, තමුන් කළ මිනී මැරුම -ඝාතනය- 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට්  පගීත් එක්නැලිෙගොඩ වාෙග් 
මාධ්යෙව්දින් කී ෙදෙනකු අතුරුදහන් වුණාද? ෙපෝද්දල ජයන්ත, 
උපාලි ෙතන්නෙකෝන් වාෙග් මාධ්යෙව්දින් 86 ෙදෙනකු රට හැර 
ගියා. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. බැන්නා, බැන්නා කිය කියා 
ෙලොකුවට කථා කරනවා. දැන් ෙලොකුම පශ්නය බණින එක, මරන 
එක ෙනොෙවයි, ගිනි තියන එක ෙනොෙවයි. 

ෙම් තැනට මාධ්ය පත් කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මාධ්ය ක්ෙෂේතය තුළ සැබෑ ෙවනසක් ඇති කිරීමට කියා කිරීම ගැන 
මම ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියානු ජාතික ෙපෝල් කැඩ්මික් 
මාධ්යෙව්දින්ෙග් ආචාරධර්ම පිළිබඳව ලබා ෙදන ෙපොෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් කරනවා. රටක සාරධර්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම, පමිතීන් 
රැක ෙගන පමිතීන් වර්ධනය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම, වඩාත් 
නිවැරදි මාධ්ය වාර්තාකරණයක ෙයදීම සහ විනිවිද ෙපෙනන සුළු 
මාධ්ය භාවිතයක් ඇති කිරීම මාධ්යෙය් වගකීමක් ෙවන බව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පමිතිය රැක ගැනීම ගැන කථා 
කරන විට- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කථා කරන්නට ෙවලාවක් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් 

මාධ්යෙව්දින්ට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීෙම් අයිතියක් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ඒක මාධ්ය හිමිකරුවන් මුදල් ෙයදවූවා කියන එකට යට 
ෙවන්නට බැහැ. එෙහම නැත්නම් මාධ්යෙව්දින් සුදු වෑන්වලට යට 
ෙවන්නට බැහැ. ජනමාධ්ය අමාත්ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමාටත්, - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්.- නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් තිෙබන ෙලොකුම 
අභිෙයෝගය තමයි වර්තමාන රජෙය් යහ පාලන කමෙව්දය තුළ 
මාධ්ය තුළින් සමාජ පගමනයක් එන විධියට කටයුතු සලසා 
ගැනීම. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර,  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපති ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you may commence your speech.  

 
[පූ.භා. 11.43] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතාමත්ම වැදගත් 

අමාත්යාංශයක වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන පථමෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරුන් ගණනාවක්ම දැඩි 
ෙලස බර දීලා විශාල වශෙයන් ෙපන්නුම් කරන්නට උත්සාහ 
කෙළේ 2005 - 2014 කාලය තුළ මාධ්යෙව්දින්ට සිදු වුණු 
අකරතැබ්බයන් සහ ඝාතනයන් ගැන. ඒ ඝාතනයන් 
සම්බන්ධෙයන් විශාල විගහයක් කළා. ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා 
පකාශ කළා, "ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මාධ්යෙව්දින් 13 ෙදෙනකු 
ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවා." කියලා. ඒක වැරදියි. 13 ෙදෙනකු 
ෙනොෙවයි 26 ෙදෙනකු ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 26 
ෙදනාෙගන් 21 ෙදෙනකු දවිඩ මාධ්යෙව්දින්. ඒ අය යුද්ධෙය් 
උච්චම අවස්ථාෙව්දී යාපනය සහ කිලිෙනොච්චි පෙද්ශවලදී තමයි 
ඝාතනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉහතින් සඳහන් කළ කාලය තුළ 5 
ෙදෙනකු ඝාතනය ෙවලා තිෙබන බව පිළිගන්නවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වමින් යනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නමුත් අපි ෙම් ගැන කථා කරන 
විට ෙකොතරම් අසාධාරණද කියලා බලන්න. ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ඉලක්ක කර ගත්ත වැඩ පිළිෙවළකට පමණක් අවතීර්ණ වීම 
ෙකොපමණ සාධාරණද කියලා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් ඝාතන 1981දී ආරම්භ කරන්ෙන්. මාධ්යෙව්දින්ෙග් ඝාතන 
සංස්කෘතිය ආරම්භ කරන විට, 1981 ජූනි මාසෙය් 03ෙවනි දා 
නවරත්නම් කියන ජායාරූප මාධ්යෙව්දියා ඝාතනය ෙවනවා. ඒක 
තමයි අෙප් ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි මාධ්යෙව්දී මිනී මැරුම -
ඝාතනය- හැටියට සැලෙකන්ෙන්. ෙදෙවනි ඝාතනය හැටියට 
සැලෙකන්ෙන් 1981 ඔක්ෙතෝබර් 26ෙවනි දින විමල් එස්. සුෙර්න්ද 
කියන ජායාරූප මාධ්යෙව්දියා ඝාතනය වීම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා ළඟ යම් විස්තරයක් 
තිෙබනවා. එය කියවන්න මට අවසර ලබාෙදන්න. ෙම්කයි, ඒ 
විස්තරය: 

"ඝාතනයක් බවට සැක කරන ලද ෙදවැනි ඡායාරූප 
මාධ්යෙව්දියා ෙලස වාර්තා වන විමල් එස්. සුෙර්න්ද මහතා 'දිවයින' 
පුවත් පෙත් ඡායාරූප ශිල්පිෙයකු වූ අතර, 'දවස', 'සිරිලක', 
'ජනදින' සහ 'ඇත්ත' යන පුවත් පත්වල ද ෙසේවය ෙකොට ඇත. 
ෙබොරැල්ෙල් කිෂාන්ත නම් ස්ටුඩිෙයෝ එක පවත්වාෙගන ගිය ඔහු 
තවත් මාධ්යෙව්දි මිතුරන් කිහිපෙදෙනකු සමඟ එහි කාමරයක 
නතර වී සිටිෙය්ය. 1981 ඔක්ෙතෝබර් මස 21වැනි දා එවකට රජෙය් 
පබල ඇමතිවරයකුෙග් - මම නම කියන්ෙන් නැහැ. -  

ඒ මහතාෙග් කඳාෙන් පිහිටි නිවස අසල මහ පාෙර් ඔහු 
ඝාතනයට ලක් විය. ෙමය හදිසි අනතුරක් ෙලස ෙපන්වීමට 
උත්සාහ කළද, එම ඝාතනය සැක සහිත විය. යතුරුපැදියක ගමන් 
කරමින් සිටි විමල් එස්. සුෙර්න්ද රිය අනතුරකට ලක් වී ඇති බව 
පකාශ කළද, ඔහුෙග් යතුරුපැදිය පාර අයිෙන් සාමාන්යෙයන් 
නවත්වන ආකාරයට පාරට මුහුණ ලා නවතා තිබුෙණ්ය. ඔහුෙග් 
හිස් වැස්ම -ෙහල්මට් එක- හමු වූෙය් අදාළ ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
නිවෙසනි. එෙමන්ම එදින රාතිෙය් ඔහු මිය ගිය පසු ඔහුෙග් 
කාමරයට ගිය ෙපොලීසිය උපාලි පුවත් පත් ආයතනය ඔහුට ලබාදී 
තිබූ නවතම කැමරා සහ සියලු ඡායාරූප -පබල 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් බිරිඳක් අශ්වෙයකු පදින photograph 
එකක්ද ඇතුළුව- රැෙගන ෙගොස් තිබිණි" 

ඒ අදාළ ෙද්ශපාලනඥයා -චූදිතයා වුණු එක්ෙකනා- දැන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. පසු ගිය කාලෙය්දී ෙද්ශපාලන ඝාතන 
සිදු වුණා කියා හුවා දක්වන්න හදන එක මිථ්යාවක්. යම් ආකාරෙය් 
ඝාතන පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණා.  හැබැයි, ඒ සිදු වූ ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන්  පරීක්ෂණ පවත්වනවා. එෙසේ පරීක්ෂණ පවත්වා 
නැති ඝාතන -මිනීමැරුම්- ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා 
සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න ඕනෑ. 1981 සිට 1994 දක්වා කාලය 
තුළ -එවකට පැවතිෙය්ත් ඔබතුමන්ලාෙග් රජයක්.- 
හැ ටෙදෙදෙනක් ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවා. මට ඒ අයෙග් නම් 
කියන්න පුළුවන්. 1994 සිට 2005 දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
37ෙදෙනක් ඝාතනය වී තිෙබනවා. 2006 සිට 2010 දක්වා කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ 26ෙදෙනක් ඝාතනය වී තිෙබනවා. එයින් 
21ෙදෙනක් යාපනෙය්යි. 2010න් පසුව ෙම් වන ෙතක් කිසිම 
ඝාතනයක්, එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වී නැහැ. එම නිසා 
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන ඔය වාර්තා සාධාරණ නැහැ.  

 රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා ගැන චිතපටයක් හදන්න කටයුතු සූදානම් 
කළ බව අප කවුරුත් දන්නවා. බන්දුල ගුණවර්ධන නිෂ්පාදකවරයා 

ඒ සඳහා සියල්ල සූදානම් කරන ෙකොට තිබියදී, එය හදන්න එපාය 
කියා තහනමක්   පැනවූවා. එම නිසා ෙම් ඝාතන ගැන කථා කරන 
එක හරි අමිහිරියි; අසික්කිතයි. හැබැයි, 2005 සිට 2014  දක්වා 
කාල පරිච්ෙඡ්දය "ඝාතන යුගය" කියා හඳුන්වන එක 
සම්පූර්ණෙයන්ම මිථ්යාවක් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙත් සඳහන් වන කාරණයක් ගැනයි මම 
ඊළඟට කියන්ෙන්. අෙප් යුගෙය්දී එම පනත ෙග්න්න බැරි වුණා. 
අප ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. නමුත්, ඒ කටයුතු අවසන් කරගන්න 
බැරිව ගියා. කථානායකතුමාත් එවකට මන්තීවරයකු වශෙයන් 
විටින් විට ඒ සම්බන්ධව හඬක් නැඟුවා. ෙම්  පනත ෙගන ඒම 
සම්බන්ධව අමාත්යවරයාට මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, ෙමම 
පනෙත් සඳහන් වන යම් යම් ෙද්වල් පිළිබඳව අපට පශ්න කීපයක් 
තිෙබනවා. එහි සඳහන් වන, පෙව්ශවීෙම් අයිතිවාසිකම පතික්ෙෂේප 
කළ හැකි අවස්ථා ගැන අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථා 
යටෙත් ඉතා වැදගත් කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. මම ඒවා 
කියවන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙත් 5. (ආ) (ii) උපවගන්තිෙය් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:  

"එම ෙතොරතුරු යම් රජයක් ෙහෝ ජාත්යන්තර නීතිය යටෙත් වූ 
අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් ෙහෝ බැඳීම් විසින් රහසිගතව ලබා දුන් ...." 

ෙම් "රහසිගත ගිවිසුම්" කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියා විගහයක් 
කර නැහැ. අප දන්නා තරමින් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායක් තුළ 
රහසිගත ගිවිසුම් කියා ෙදයක් තිෙබන්න විධියක් නැහැ. හැබැයි, 
එම පනෙත් 5. (ඇ) උපවගන්තිෙය් මීටත් වඩා එහා ගිය තව 
කතන්දරයක් තිෙබනවා. ෙමන්න  ෙම් ෙතොරතුරු  ෙහළිදරවු කිරීම 
තහනම් කියා සඳහන් ෙවනවා. 

එම පනෙත් 5. (ඇ) උපවගන්තිෙය් සඳහන් වන අන්දමට: 
  (i)   විනිමය අනුපමාණ ෙහෝ විෙද්ශ හුවමාරු ගනුෙදනු පාලනය කිරීමට; 

 (ii)  බැංකු කටයුතු ෙහෝ ණය කටයුතු විධිමත් කිරීමට; 

(iii)  බදු පැනවීමට; 

(iv)  භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම, ... 

(v)  විෙද්ශ ෙවළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීමට, ...." 

 ෙමහි තිෙබන, "විෙද්ශ ෙවළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීමට" 
කියන කාරණය බලන්න. ඔබතුමන්ලා දැන් ETCA ගිවිසුම 
අත්සන් කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ෙම් ගැන විවිධ මත, අදහස් 
තිෙබනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතින් 
ඒ සම්බන්ධව නීත්යනුකූලව ලබා ගැනීමට තිෙබන අයිතිවාසිකම 
අහවර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධව නැවත වරක් මා 
හිතනවා. සද්භාවෙයන් කරන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට සැබෑ 
වටිනාකමක් ෙදන්නට නම්, ෙම් ෙද්වල් ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. 
ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව විශාල සැකයක් ඇතිවනවා. 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුවත් එක්ක බද්ධ වන ෙකොට විනිමය පාලනය 
විශාල පශ්නයක් බවට පත්වනවා. ඒ විනිමය පාලනය වසා 
ගැනීමට ෙමය ෙගනාවාෙදෝ කියලා සාධාරණ සැකයක් අපට 
ඇතිවනවා. ෙමොකද, ඒ කරුණු ටික පනතින් ආවරණය ෙවනවා.   

අද වනෙකොට ස්වර්ණවාහිනී  ආයතනෙය් අයිතිකරුවන් මාරු 
ෙවලා තිෙබනවා. අයිතිකරුවන් මාරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුෙව් ලාභදායකත්වය තිෙබන උදවිය ෙම් 
වනෙකොට ගනුෙදනුව අවසාන කරමින් යන නිසාය කියන එක 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have five more minutes. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Thank you. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙත් තිෙබන 
කරුණු සම්බන්ධව මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියන එක මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

2015දී ෙමම අමාත්යාංශයට ලබා දීලා තිෙබන මුදල්වලින් -
allocations-  පාවිච්චි ෙනොකරපු පමාණය -unutilized amounts -  
සියයට 40.7යි. ෙම් ෙතොරතුරු මට එවා තිෙබන්ෙන් National 
Budget Department එෙකන්. ෙම් ෙතොරතුරුවල තිෙබන 
සත්යතාව මම දන්ෙන් නැහැ. National Budget Department 
එෙකන් එවැනි වැරදි දත්ත ෙදනවාද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. 
සමස්තයක් හැටියට ගත් කල සියයට 40.7ක් ෙම් අමාත්යාංශය 
පාවිච්චි කරලා නැහැ. ෙම්ක ඒ තරම් ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මාධ්යෙව්දීන්ට උපකරණ ලබා 
දීම වැනි විශාල වැඩ පිළිෙවළවල් ගණනාවක් ඔබතුමා තුළ 
තිෙබනවා.  Recurrent Expenditure යටෙත් තිෙබන ෙම් මුදල් 
Capital Expenditureවලට දමන්න පුළුවන්. එෙහම ෙයොදා ෙම් 
ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ෙහෝ මාධ්යෙව්දීන්ෙග් තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
සකස් කිරීමට ඒ මුදල පාවිච්චි කරන්නය කියලා මා ඉතා 
වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනී ජාලය සම්බන්ධෙයනුත් 
ඔබතුමා සඳහන් කළා. නාලිකාවක පැවැත්ම සහ නාලිකාවක 
අරමුණ ඉෂ්ට කර ගැනීමට නම්, එය ලාභදායීව දුවන්න නම්  
rating කියන එක වැදගත් වනවා කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. අෙප් 
කාලෙය්ත් ෙම්කට විවිධ කතන්දර තිබුණා. Ratings සම්බන්ධව 
ෙනොෙයකුත් මතවාදයන් තිබුණා. හැබැයි, ඒක ෙලොකු 
ආෙයෝජනයක්. ඒ ආෙයෝජනය කරන්න ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකොයි 
තරම් දුරට උත්සාහ කරනවාද කියන එක පිළිබඳව මට නම් 
විශ්වාසයක් නැහැ. ඔය කියන විද්වතුන් සියල්ල අරෙගන 
ඔබතුමාට එය කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ඒකට ෙවනම allocation එකක් ඉල්ලා ගන්න පුළුවන් නම්, ඒක 
ඉතාමත් සාධනීය කරුණක් හැටියට සලකන්න ඕනෑ.  

ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව 2013දී රුපියල් මිලියන 48ක් 
ලාභ ලැබුවා. 2014දී රුපියල් මිලියන 182ක් පාඩු ලැබුවා. 2015දී 
රුපියල් මිලියන 375ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනී 
ආයතනය විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. මූලධන වියදමින් - 
Capital Expenditure වලින්-  විශාල ශාලා හදා විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් එදා කියාත්මක කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාව 
පිළිබඳව කථා කළා. ඒෙක් කඩදාසි පිළිබඳවත් කථා කළා. මට 
මතක විධියට ඔබතුමා කිව්වා, ඉවත ලන කඩදාසිවලින් රුපියල් 
මිලියන 17ක් ද ෙකොෙහෙදෝ ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. 
හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ සකසුරුවම සම්බන්ධව ෙම් 
අවසාන ඉලක්කම් එතරම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙනොකිරීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනය 2005දී  රුපියල් 
මිලියන 21ක් ලාභ ලබා තිෙබනවා; 2013දී රුපියල් මිලියන 78ක් 
ලාභ ලබා තිෙබනවා; 2014දී රුපියල් මිලියන 71ක් ලාභ ලබා 
තිෙබනවා; ෙකොළ කෑලි පිට කාට හරි අවිධිමත් විධියට දීපු කාලෙය් 

රුපියල් මිලියන 71ක් ලාභ ලබා තිෙබනවා. ඉවත ලන 
කඩදාසිවලින් රුපියල් මිලියන 17ක් අමතරව ෙහොයා ගත් 
අවුරුද්ෙද් ලාභ ලබා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 3යි. ඔය 
කඩදාසි කෑල්ෙලන් ලාභ ලැබීම ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අනික් 
ඒවාෙයන් share ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක සම්බන්ධෙයන් 
අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්, මා ළඟ තිෙබන්ෙන් 2015 
වර්ෂෙය් මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ කාලෙය් තමයි සභාපතිවරයා දූෂිතයි, ඒ නිසා ඒ පුද්ගලයා 

ඉවත් කරන්න කියලා COPE එෙකන් කියපු කාලය. ඒකත් 
ෙපොඩ්ඩක් කිව්වා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔව්, හරි. ඒක ෙම්කට අදාළ නැහැ. ෙමොකද, ෙමතැන පශ්නය 

තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග්- 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සමහර දවස්වල ශතයක්වත් ලැබිලාත් නැහැ. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
හරි. එෙසේ තිබිලාත් රුපියල් මිලියන 71ක ලාභයක් ලබා 

තිෙබනවා. ඒකයි මෙග් තර්කය. 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 
71ක ලාභයක් ලබා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඔය කියන හැම 
සකසුරුවමක්ම  කරලා, ඔය කියන ඉතිරි කිරීම් කරලා රුපියල් 
මිලියන 71ක්ව තිබුණු ලාභය රුපියල් මිලියන 68කින් අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, රුපියල් මිලියන 3යි ලාභ ලබන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට කියන්ෙන්, 
දත්ත ලබා ගන්නෙකොට ෙබොෙහෝදුරට එක්ෙකෝ ජාතික අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, එෙහම නැත්නම් ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් 
දත්ත ලබාෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිවැරදි කරන්න උත්සාහ 
කෙළොත් ෙහොඳයි කියක එකයි.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනතට වටිනාකමක් ලබාෙදන්න අවශ්ය නම්, ෙම් තහනම් 
කරලා තිෙබන, ලබා ගන්නට බැහැයි කියන අංශ ෙදක 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිවැරදි කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා 
නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Karunarathna 

Paranawithana. You have six minutes. 

1587 1588 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 11.57] 
 
 ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
 (The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 

ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී, පසු ගිය වසර පුරාවටම ෙම් රෙට් නිදහස් මාධ්ය 
සම්පදාය ආරක්ෂා කරන්නටත්, මාධ්යෙය් අභිවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
වැඩ කටයුතු කරන්නටත් අපට සහෙයෝගය ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් යුතුකමක් හැටියට අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, අෙප් 
ආයතනවල සභාපතිවරුන්, අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමන්ලා ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුෙදනාටමත් පළමුෙවන්ම මාෙග් ස්තුතිය 
පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එක මන්තීවරෙයකු ෙම් සභාෙව්  
පකාශ කළා, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පට්ටපල් අසත්ය ෙදකක් පකාශ 
කළාය කියලා. හැබැයි ඒ අසත්ය ෙදක ෙමොකක්ද, කියලා 
එතුමා  ෙගන් ඇහුවාම ඒ ගැන කිව්ෙව් නැහැ. ෙම්කත් ජනමාධ්යෙය් 
වාර්තා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අහනෙකොට කියන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විධියට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් වැඩිෙදෙනක් ෙම් විවාදෙය්දී ඉතාමත් 
බංෙකොෙළොත් මට්ටමට වැටුණාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට මා පකාශ කරන්නට 
කැමැතියි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනෙත් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය සීමා වන අවස්ථාවන් පිළිබඳව 
එනම් පස්වන වගන්තිය පිළිබඳව අපි ෙම් සභාෙව්දී විවාද කළා. 
එවැනි සීමාවන් ෙගෙනන්ෙන් ඇයි කියා ඉතාම සාරගර්භ විවාදයක් 
අපි එදා කළා. එෙසේ විවාද කරලා තමයි ඒ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමනි, එය ෙම් 
සභාෙව් නැවත වතාවක් විවාදයට ගත යුතුයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේ 
කල්පනා කරනවා නම්, ඒකට අපි විධිමත්ව සූදානම් බව කියන්න 
කැමැතියි.  ඒ සීමාවන් ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් මහජන අධිකාරියක 
කිසිම ෙදයක් වසා දමන්න ෙනොෙවයි. ඒ පනෙත් අවසානෙය් 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, පුළුල් මහජන අවශ්යතාවක් විසින් 
සාධාරණීකරණය කරනු ලබන අවස්ථාවකදී ඒ සීමා කර තිෙබන 
ෙතොරතුරු පවා ෙදන්න අවශ්යයි කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙතොරතුරු ෙකොමිසමට බලය පැවෙරන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පනත ගැන ෙලොකුවට වාද විවාද කිරීම 
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කළා, 
පවෘත්ති විකාශය පිළිබඳ ස්වාධීන නියාමන යන්තණයක් ඇති 
කරගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපි ඉදිරිපත්කර තිෙබන ෙයෝජනාව 
ගැන. එතුමා අහන්ෙන්, ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය පමාණවත් 
නැත්ෙත් ෙමොකද කියලායි. ෙමහිදී, ලංකාෙව් මුදිත මාධ්යය 
නියාමනය සම්බන්ධෙයන් අඩු පාඩුකම් සහිතව ෙහෝ 
වැඩපිළිෙවළක් තිෙබන බව විෙශේෂෙයන් මා කියන්නට ඕනෑ.  

පසුගිය විවාදෙය්දීත් මා ෙම් ගැන සඳහන් කළා. ඒ තමයි, පුවත් 
පත් මණ්ඩල නීතිය සහ ශි ලංකාෙව් පුවත් පත් ආයතනය, පුවත් 
පත් පැමිණිලි ෙකොමිසම. ඒවා අඩු පාඩුකම් සහිතව ෙහෝ තිෙබනවා. 
නමුත් විද ත් මාධ්ය සම්බන්ධෙයන් කිසිම නියාමන නීතියක් 
ලංකාෙව් නැහැ. එම නිසා අද වඩාත්ම පශ්නකාරී තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, විවාදයට තුඩු දීලා තිෙබන්ෙන්, 
ආන්ෙදෝලනයකට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් විද ත් මාධ්යවල 

කියාවලිය සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ නිසා තමයි අමාත්යාංශය හැටියට 
අපි කල්පනා කෙළේ, සියලුම පාර්ශ්වයන්ෙග් දායකත්වෙයන් -
ආණ්ඩුෙව් අදහසක් හැටියට ෙනොෙවයි- එනම්, මාධ්ය ආයතනවල, 
මාධ්ය සංවිධානවල සහ මාධ්යෙව්දින්ෙග් දායකත්වෙයන් අදහස් 
ඒකරාශි කරලා, ලංකාවට ගැළෙපන සමස්ත පවෘත්ති විකාශන 
නියාමන යන්තණය ෙමොකක්ද, අපි එකඟ ෙවන්ෙන් ෙමොන වාෙග් 
නීතියකට ද, අපි බැඳී සිටින්ෙන් ෙමොන වාෙග් වග කීමකටද  
කියන එකඟතාවක් අපි ඇති කර ගනිමුයි කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමයි ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා පසු ගිය දවසක 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් සංකල්ප පතිකාව ඉදිරිපත් කෙළේ. දැන් 
ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි 
දැන් අපි අදහස් එකතු කරන්ෙන්. අපි බලන්ෙන්, සමස්ත 
ක්ෙෂේතයම ආවරණය වන ආකාරෙය් නියාමන යන්තණයක් 
සකස් කර ගැනීමටයි.  

හැම ආණ්ඩුවක්ම ජනමාධ්යයත් එක්ක රණ්ඩු ෙවනවාය, ෙම් 
ආණ්ඩුවත් ඒ රණ්ඩුව පටන්ෙගන තිෙබනවාය කියලා අපට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. ඒ සඳහා උදාහරණයක් හැටියට 
ෙපන්නුෙව්, අගමැතිතුමා කරපු කථාව, ජනාධිපතිතුමා කරපු 
කථාව හා අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමා යවා තිෙබන ලිපි යනාදියයි. මා 
ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතා වැදගත් කාරණයක් කියනවා. කවුරු ෙහෝ 
ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාදායකය විෙව්චනය කරන්න 
පුළුවන් නම්, කවුරු ෙහෝ ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් අධිකරණය 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් රෙට් විධායකය දිනපතා 
විෙව්චනය කරනවා නම්, තවත් අයට ෙම් රෙට් ජනමාධ්ය 
සම්බන්ධෙයනුත් විෙව්චන තිෙබන්නට පුළුවන්. අගාමාත්යතුමා 
අහුමුළුවල කථා ෙනොකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ, එෙහම 
නැත්නම් පසිද්ධ සභාවක ඒ ඉදිරිපත් කෙළේ ජනමාධ්යය 
සම්බන්ධෙයන් තමන්ට තිෙබන විෙව්චනයයි. [බාධා කිරීමක්] 
එළිෙය්දීත් කියලා තිෙබනවා ෙන්. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ව ඇතුෙළේදී විතරක් ෙනොෙවයි, 
මහනුවරදීත් ඒ ගැන කියලා තිබුණාය කියලා ෙන් කිව්ෙව්. 
අගමැතිතුමා එතුමාට කරන්න තිෙබන කථාව, අහුමුළුවල 
කියන්ෙන් නැතුව, telephone කරලා කුණුහරුපෙයන් බණින්ෙන් 
නැතුව, කකුල් ෙදෙකන් හිටෙගන මහා සභාවක් ඉදිරිෙය්දී 
ෙකළින්ම කිව්වා. ඒක නරකද? අගමැතිතුමා තමන්ට තිෙබන 
විෙව්චනය පසිද්ධ සභාවක ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා තමන්ට 
තිෙබන විෙව්චනය පසිද්ධ සභාවක ඉදිරිපත් කළා. 

අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමා "ෙදරණ" ආයතනය සම්බන්ධෙයන් 
 ලියුමක් යවලා තිෙබනවා. එම නාලිකාව විකාශය කළ පවෘත්තිය 
විකෘති කර තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා අපි ෙසොයා බලනවා. 
නීතියට අනුවයි අපි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම CNS 
නාලිකාව සම්බන්ධෙයන් යවා තිෙබන ලිපිය පිළිබඳව 
අධිකරණෙය් නඩුවක් ෙගොනුෙවලා තිෙබනවා. අපි අධිකරණෙය් 
තීන්දුවට ඉඩ ෙදනවා. ඔය කථා කරන සමහර නාලිකාවල ඇත්ත 
ෙචෝදනා ෙමොනවාද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ඒවා තමයි සමාගම් 
පනත උල්ලංඝනය කිරීම, මුදල් විශුද්ධිකරණය, ව්යාජ -forged 
documents හදන එක. සමහර අය එවැනි බරපතළ සාපරාධී කියා 
කරපු ආයතන ෙවනුෙවන් ෙම් සභාෙව් ෙපනී සිටීම ගැන අපට 
ලජ්ජයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා තවත් 
කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සහ මහා මැතිවරණෙය්දී අපට ජන වරමක් 
ලැබුෙණ් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුකරණෙය් අත්යවශ්ය 
අංගයක් වන මාධ්ය නිදහස තහවුරු කරන්නටයි. අපි උපරිම 
ආකාරෙයන් මාධ්ය නිදහස තහවුරු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒෙකන් 
අඟලක්වත් පස්සට යන්ෙන් නැහැයි කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
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මාධ්ය සහ ෙද්ශපාලනය අතර ෙනොනවතින ගැටුමක් තිෙබන 
බවත් මා කියන්න ඕනෑ. අනුර දිසානායක මැතිතුමා ෙපන්වා දුන් 
ආකාරයට, සමහර විට ඒ ගැටුම අත්යවශ්ය ගැටුමක්. ඒෙකනුත් 
සමාජයට යහපතක් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අතර ෙද්ශපාලනය 
කරන උදවියත්, මාධ්යකර ණෙය් ෙයදී සිටින උදවියත්, ඒ 
ෙදෙගොල්ලන්ම නීතිෙය් පාලනයට එකඟ වුණු, වග කීමට එකඟ 
වුණු ශිෂ්ට සම්පන්න පමිතීන් අත් පත් කරගත යුතුයි. එතෙකොටයි 
රටක් ඉදිරියට යන්ෙන්. ඒ සඳහා තමයි අපි ෙම් නියාමන 
යන්තණය ආදී ෙමම ෙයෝජනා ටික ඉදිරියට ෙගන එන්ෙන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය මාධ්ය ආයතන පිළිබඳව ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවක් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. අපි සතුටු ෙවනවා, එදා පඩි 
ෙගවාගන්න බැරුව, වසා දැමීමට ඔන්න ෙමන්න තිබුණු ආයතන 
ටික අපි නැවත ෙගොඩ නඟලා තිබීම ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ITN ආයතනය ගැන ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කළා. මාධ්යෙව්දියකු ෙගදර යැව්වාය කියලා එක් 
මන්තීවරෙයක් කථා කළා. ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලනය 
කියන්ෙන්, "පාලනයක් නැහැ"යි කියන එක ෙනොෙවයි. සමහර අය 
ෙම්ක වරදවා වටහාගන්න හදනවා. මාධ්යෙව්දිෙයකුට තමන්ෙග් 
ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳව දිගින්-දිගටම අවවාද කරමින් ලියුම් ලියලා, 
නියමිත ෙව්ලාවට ෙසේවයට වාර්තා කරන ෙලසට ලියුම් යවලා, ඊට 
පසුවත් ඒවා පිළිගන්ෙන් නැත්නම් අදාළ විනයානුකූල කියාමාර්ග 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙම් ආයතන පවත්වාෙගන යන්න 
විධියක් නැහැ. ITN ආයතනෙය් වැටීමක් ගැන කථා කළා. ඔව්, 
සාමාන්ය මූල්ය පසු බෑමක් තිබුණා. එය පටන් ගත්ෙත් 2013දීයි; 

2015දී ෙනොෙවයි; 2016දී ෙනොෙවයි. කළමනාකරණ මණ්ඩලය ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නැවත වතාවක් විධිමත් කියාමාර්ග ෙගන, 
නාස්තිය, දූෂණය අවම කරෙගන තිෙබනවා. වර්තමානෙය් තිෙබන 
ratings අනුව සලකා බලන ෙකොට, ෙම් වන විට ITN ආයතනය 
4වැනි ස්ථානයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ratingsවලත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කර්මාන්තය තුළ සියලුෙදනාටම එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් ආයතනයක් හැටියට අපි ඒවා නැවත සකස් 
කරන්න උත්සාහ ගනිමින් සිටින බව ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මාධ්ය ක්ෙෂේතය ගැන කථා 
කරනෙකොට ෙම් කාරණයත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. අද ජනමාධ්ය සහ සමාජ මාධ්ය කියලා ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙදක අතර තිෙබන ෙබදුම් ඉර ෙමොකක්ද කියලා ෙබොෙහෝ අයට 
වටහාගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. සමාජ මාධ්යයත් ජනමාධ්ය 
තුළට දමලා කථා කරනවා. සමහර පවෘත්ති ෙවබ් අඩවි 
ඇත්ෙතන්ම පධාන ෙපෙළේ ජනමාධ්ය හැටියට හැසිෙරන 
ෙවලාවලුත් තිෙබනවා. තනිකරම ෙපෞද්ගලික වග කීමක් තිෙබන 
සමාජ මාධ්ය හැටියටත් වැඩ කරෙගන යනවා. එම නිසා ෙම්වා 
අතර පශ්න සමුදායක් මතුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජ 
මාධ්ය භාවිත කරන අපි, සමාජයක් හැටියට පරිණතෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙසොයාබලන්න අවශ්යයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, සමාජ මාධ්ය 
ෙබොෙහොමයක් ජාතික රාජ්යෙය් නීති පරිමාව ඇතුෙළේ නියාමනය 
කර ගැනීෙම් හැකියාව ඇත්ෙත්ත් නැහැ. අෙප් දැනුෙම් හැටියට, 
තාක්ෂණය ෙකොච්චර වර්ධනය ෙවලා තිබුණත් මාධ්ය භාවිත කරන 
පජාවෙග් සංස්කෘතික තත්ත්වය දියුණු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ලිංගික අපරාධ ඇතුළු අපරාධ වර්තාකරණයට, ජාතිවාදය, 
වර්ගවාදය අවුස්සන්න සමාජ මාධ්ය ෙපළැඹී තිෙබන්ෙන්.  
ජනමාධ්ය භාරව වැඩ කරන අපට, ඒවා ''සමාජ මාධ්ය'' කියලා 
පැත්තකට දමලා නිකම් ඉන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister,  please wind up.   

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
Okay. එම නිසා සමාජ මාධ්ය භාවිතය සම්බන්ධෙයන් වගකීම් 

සහගතව, ෙලොකු අවෙබෝධයකින් වැඩ කරන පරම්පරාවක් අද බිහි 
කරගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, විදුලි 
සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශයත්, ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශයත්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශයත් එකතු 
ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන බව සඳහන් කරමින්, නැවත වතාවක් 
ෙම් රෙට් විශිෂ්ට අන්දෙම් නිදහස් ජනමාධ්ය සම්පදායයක් බිහි 
කිරීම සඳහා අපට සහෙයෝගය ලබා දුන් සියලු පාර්ශ්වවලට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමතැනින් අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට කාරණයක් පැහැදිලි 

කරන්න තිෙබනවා.  

මීට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීවරෙයක් රාජ්ය මුදණ 
නීතිගත සංස්ථෙව් ලාභ පාඩු ගැන  ඇහුවා. ඒ ආයතනය 2003-
2014 දක්වා රජයට ෙගවන්න තිබුණු බදු මුදල්වලින් ශතයක්වත් 
ෙගවා තිබුෙණ් නැහැ. එතැන රුපියල් මිලියන 270ක් තිබුණා. 
එයින් රුපියල් මිලියන 199ක් අපි ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගව්වා. ඊළඟට, රුපියල් 10,000ක දීමනාවත් 
අපි ෙගව්වා. මා ඒකත් මතක් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
 The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa. You have eight minutes.  

 
[අ.භා. 12.07] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඕනෑම රටක ඉතාම වැදගත් 

අමාත්යාංශයක් හැටියට සලකන ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
ඉතාම ෙකටිෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා. දීර්ඝ කාලයක් එම අමාත්යාංශය භාරව කියා 
කරපු ෙකනකු හැටියට මා පථමෙයන්ම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට 
සුබ පතන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරිනුත් ෙම් රෙට් මහජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කරමින්, රාජ්ය පාලනය සම්බන්ධෙයන් 
විතරක්  ෙනොෙවයි, සාමාන්ය ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයනුත් ජනතාව 
දැනුවත් කරමින් ඉතාම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා.  

ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය යටෙත් පධාන ආයතන කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඒ අතුරින් ජාතික රූපවාහිනිය සහ 'අයිටීඑන්' එක 
පධාන හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාවත් දිගු කාලයක සිට පවෘත්ති සහ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් 
කරනවා. එම ආයතන තුනම ඉතාම විශිෂ්ට ආයතන තුනක් බව මා 
පධාන ව ශෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සතුව 
තිෙබන සම්පත් මිල කළ ෙනොහැකියි. අද ෙලෝකෙය් කිසිම රටක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැති 'තැටි' සංඛ්යාවක් ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් තිෙබනවා. මා 
ජනමාධ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් ඒ 'තැටි', 'සීඩී' බවට 
පත් කිරීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. මා හිතන 
විධියට ඒක දැනටත් ෙකෙරනවා ඇති. ඒක කෙළොත් ලංකාෙව් 
දැන් ඉන්න අසන්නන්ට පැරණි ගීත රාශියක් ශවණය කරන්න ඉඩ 
පස්ථාව සලසා ෙදන්න පුළුවන්.  

ෙම් ආයතන පවත්වාෙගන යනවාය කියන එක හරි අමාරුයි. 
ඒක මමත් දන්නවා, අෙප් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල හිටපු 
ඇමතිතුමාත් දන්නවා, අපි ෙදෙදනාම ඒ වගකීමට උර දුන් අය 
නිසා. අෙප් කාලෙය්දීත් යම් යම් පශ්න තිබුණා. සමහර 
සභාපතිවරු වැඩ කෙළේ ඇමතිවරුන්ට උඩින්. එෙහම වැඩ කරපු 
අවස්ථා තිබුණා. ඒක මටත් වුණා, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල හිටපු 
ඇමතිතුමාටත් වුණා. [බාධා කිරීමක්] "ෙල්ක්හවුස්" ආයතනය. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. අසත්ය කියන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්. ඒ යුගෙය් ඔවුන් අපට ඉහළින් තමයි හිටිෙය්. ඒ නිසා කරන්න 
තිබුණු සමහර ෙද්වල් අපට කර ගන්න බැරිව ගියා. [බාධා කිරීමක්] 
දැන් තත්ත්වය මා දන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී කියන්නම්, දැන් 
ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන් කියලා. ඒක දැන් කියන්න මට අමාරුයි.  

මම කියන්ෙන්, ඒ ආයතන පවත්වාෙගන යෑෙම්දී රජයත් සමඟ 
තිෙබන සම්බන්ධතාව වාෙග්ම, මහජනයාෙග් රස වින්දනය සඳහා 
වන වැඩසටහන් සහ පවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී යම් කමෙව්දයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි. ඇත්තටම මා ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය්දීත් උත්සාහ ක ළා, සමහර නාලිකාවලට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
වාෙග්ම විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් ෙගන්වන්න. නමුත් මට ඒ 
ෙවලාෙව් ඒක කර ගන්න බැරුව ගියා. මම ඒක විවෘතව 
පිළිගන්නවා.  රාජ්ය මාධ්ය  සියලුම මන්තීවරුන්ට සිය අදහස ්
පකාශ කිරීම සඳහා විවෘත විය යුතු බව මම එදාත් ඇදහුවා, අදත් 
අදහනවා, ෙහටත් මා එය විශ්වාස කරනවා. අපි අතර අඩුපාඩු 
තිෙබනවා. නමුත් ෙපොදුෙව් බලනෙකොට අපි සියලු ෙදනාම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව අතරට ෙහොඳ 
පවෘත්තියක් ෙගන යන්නයි.  

අද මාධ්ය ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පධාන පශ්නයක් හැටියට මා 
දකින්ෙන්, 'විෙව්චනය' හුඟක් දුරට ඉස්සර වී තිබීමයි.  විෙව්චනය  
අවශ්යයි. නමුත් ඒ වාෙග්ම, සංවර්ධන කාර්යයක ෙතොරතුරු 
නිවැරදිව ඉදිරිපත් කිරීමත් අවශ්යයි. එතෙකොට තමයි රජය කරන 
කාර්යය ගැන ෙබොෙහෝ දුරට කරුණු ෙසොයා ගන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි විශ්වාස කරන ලිබරල් 
පජාතාන්තික කමෙව්දය අනුව මාධ්ය ෙමොන විධියකටවත් ස්වාධීන  
ෙවන්ෙන් නැහැ. පැහැදිලිවම රාජ්ය මාධ්යෙයන් නම්, රජෙය් මතය 
යම් යම් ආකාරයකට පකාශ වනවා. ෙපෞද්ගලික මාධ්ය නම්, ඒ 
අයිතිකරුවන්ෙග් මතය අනුව තමයි හැසිෙරන්ෙන්. ෙම්ක තමයි 
අපි දැකපු ෙද්. එෙහම නැහැ කියලා කවුරු ෙහෝ කියනවා නම්, 
මුළුමනින්ම ස්වාධීන මාධ්ය කමයක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
කියනවා නම්, ඒක පිළිගන්න බැහැ. ෙම් ෙලෝෙක් ෙකොෙහේවත් 
එෙහම ෙදයක් කියාත්මක කරන්න බැහැ. ෙමොකද, පවතින 
තත්ත්ව යටෙත් තමයි මාධ්ය ආයතන කියාත්මක ෙවන්ෙන්. එක 
තැනක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් හැම තැනම එෙහමයි.  CNN 
ගත්තත්, BBC ගත්තත් ෙම්වා යම් තරමකට ස්වාධීන බව 
ඇඟවුණත්, ඒවා ඒ ඒ රාජ්ය තුළ තිෙබන ආර්ථික කමය බිඳ වැටීම 
සඳහා ෙකොයි ෙවලාවකවත් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ධනපති 
ෙලෝකෙය්ත් එෙහමයි. සමාජවාදී ෙලෝකෙය්ත් එෙහමයි. ෙම්ක 
තමයි මම දකින පධානම ෙද්.   

මාධ්ය ෙපෞද්ගලික ෙවන්න පුළුවන්, රාජ්ය ෙවන්න පුළුවන්, 
අපි ඒ මාධ්යකරුවා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
මාධ්යකරුවාට දැනුම ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මම එදාත් විශ්වාස කරපු 
ෙදයක් තමයි, අෙප් රෙට් මාධ්යකරුවා ද්වි භාෂා දැනුමක් ඇති 
අෙයක් විය යුතු බව. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
භාෂා ෙදකක්. සිංහල දන්න ෙකෙනක් ෙදමළ ෙහෝ ඉංගීසි භාෂාව 
ඉෙගන ගත යුතුයි. භාෂා තුනම ඉෙගන ගන්නවා නම් වඩා 
ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම් මාධ්යකරුවා දැනුෙමන් ෙපෝෂිත 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙද් අපි ෙත්රුම් ගන්න අවශ්යයි.  

අපි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙගන අද ඉතාම ෙහොඳ වැඩක් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමම පනත ෙගන ඒ ගැන දීර්ඝ කාලයක් කථා වුණා. 
නමුත්, විවිධ ෙහේතු නිසා ඒක කල් ගියා. ඒකට විවිධ පශ්න ඇති 
වුණා. අද වන ෙකොට ඒක කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. මහ 
ජනයාට, රජෙය් ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට, ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට 
අවශ්යයි. අපි සියලු ෙදනා අත ඔසවලා එම පනත සම්මත කළා. 
එම පනත සම්මත කිරීම ඉතාම විශිෂ්ට කාර්යයක් ෙලසයි මම 
සලකන්ෙන්.  

වර්තමාන ඇමතිතුමාට පශ්න තිෙබන බව මම දන්නවා. 
ෙමොකද, රූපවාහිනී සංස්ථාව අෙප් ආණ්ඩුව අවසාන කාලෙය්ත් 
අලාභ ලැබුවා. ITN ආයතනය ලාභ ලැබුවා. ෙල්ක්හවුස් ආයතනය 
බරපතළ ෙලස පාඩු වින්දා. දැන් ඔබතුමාට තිෙබනවා එම ආයතන 
ඉදිරියට ෙගන යන්න. ඒක අසීරු කාර්යයක් වුණත්  මම දන්නවා, 
"ෙල්ක්හවුස්" ආයතනය ආදිෙය් වර්තමාන සභාපතිතුමන්ලා ඒ 
ආයතන ඉදිරියට ෙගනයන්න විශාල උත්සාහයක් දරන බව.  
ඇත්තටම මම දන්නවා ෙම් අලාභය  පටන් ගත්ෙත් අෙප් රජෙය් 
අවසාන භාගෙය් බව. විවිධ  පුද්ගලයන්ෙග් විවිධ අත ෙපවීම් නිසා 
ඒක සිදු වුණු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවංකව පිළිගන්නවා. අද 
ෙම් ආයතන ඉදිරියට ෙගන යමින්, අෙප් ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය 
පුළුල් ෙලස විකාශනය කරමින්, අෙප් ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය 
ජාත්යන්තර තත්ත්වයට ෙගන ඒමට ඔබතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් විශාල මහන්සියක් ගන්න බව අපි දන්නවා. ඒ 
සම්බන්ධව මම ඔබතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අෙප් රෙට් 
ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතය අද හුඟක් පුළුල්, හුඟක් දියුණුයි. ඒ වාෙග්ම 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා- 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැන් පාර්ලිෙම්න්තු විවාද රූපවාහිනිෙය් සජීවීව ෙපන්වනවා. 

අදත් උෙද් 9.30 - සවස 6.30 දක්වා පචාරය වනවා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මමත් වාහනෙය් යන ෙකොට ගුවන් විදුලියට සවන් ෙදනවා. 

ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්, ගුවන් විදුලිෙයනුත් පචාරය කරනවා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අපි ෙබොෙහෝ විට වාහනෙය් යන ෙකොට සවන් ෙදනවා. ඒ 

වාෙග් ෙලොකු ෙවනස්කම් හුඟක් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මම තව එක කාරණාවක් කියලා කථාව අවසන් 
කරනවා.  

1593 1594 

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාප මහතා] 
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ලංකාෙව් තිෙබන ෙවබ් අඩවි පුද්ගලයන්ට පහාර එල්ල 
කරනවා; මඩ පහාර. මම හිතන හැටියට ඒක අසාධාරණයි. තමන්ට 
උත්තර ෙදන්න බැරි පුද්ගලයන්ට මඩ පහාර එල්ල කරනවා. මම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඒක දැකලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ  උත්තර ෙදන්න බැරි නිලධාරින්ට අෙප්ම සමහර මන්තීවරු 
විවිධාකාර ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. අපි ෙම්වාෙයන් ඉවත් විය 
යුතුයි. අපි සම්පදායයක් ඇති කරනවා නම් පළමුව ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇති කරමු. ඒ ඇති කරන සම්පදාය 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් සමාජය ෙහොඳින් වැලඳ ගනීවී. සමාජය, අපි 
කරන ෙහොඳ ෙද් ඒ විධියටත්, නරක ෙද් ඒ විධියටත් දකින්න පුරුදු 
ෙවයි. "විෙව්චනය" නරක ෙදයක් ෙනොෙවයි. විෙව්චන උහුලන්න 
අපි පුරුදු ෙවන්න ඕනැ. වැරැද්ද අපි පිළිගන්න ඕනෑ. වැරදි නිවැරදි 
කිරීමට අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. මුළු සමාජ කමයම නිවැරදි 
කරමින් ෙමම අමාත්යාංශය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ  ඉතාම 
වැදගත් බව මතක් කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
 

[අ.භා. 12.15] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති විෂය 

යටෙත් ඉතාම ෙකටි කාලයක් තිෙබන නිසා මම ඉතාම ෙව්ගෙයන් 
මෙග් විෂයට බහින්නම්.  ෙමම විෂය ගැන කථා කරද්දි මුලින්ම 
ගයන්ත කරුණාතිලක හා කරුණාරත්න පරණවිතාන 
මැතිතුමන්ලා ගැන වචනයක් කියන්නට ඕනෑ.  මම අල්ලස් හා 
දූෂණය  පිළිබඳව ඉතාම විමසිල්ෙලන් සිටින ෙකෙනක්. තවම මා 
ඔවුන් පිළිබඳව එවැනි ෙදයත් ෙසොයා ගන්නට අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා වැනි නිළි මස්, දඩ මස් 
ඉල්ලන්ෙන් නැති, ෙටලි නාට්යවලින්  පනස් දහස් ගණන් ගන්ෙන් 
නැති, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් වැනි ආයතනවලින් මුදල් ගත්ෙත් නැති 
චරිතවත් කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් යටෙත් ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති 
කියන විෂයට අදාළ ආයතන පිහිටා තිබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.   මට කථා කිරීමට තිෙබන කාලය අඩු නිසා හැන්සාඩ්ගත 
කිරීම සඳහා මා  ලිපියක් ලියාෙගන ආවා.    

මෙග් කථාව පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා මම ෙම්  කාරණය ගැන 
කියන්න ඕනෑ.  අද  අන්තර්ජාලය තුළිනුයි මා  ෙමම පවෘත්තිය 
දැනගත්ෙත්. ජනමාධ්ය  නිදහස ඇති රටවල්වලින් ශී  ලංකාව  අංක  
24කින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා කියලා සඳහන් ෙවලා තිබුණා.  2015 
ජනවාරි 8 වැනිදා සිට 2016 ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය දක්වා  කිසිම 
මාධ්යෙව්දියකු ඝාතනය ෙවලා නැහැ; කිසිම මාධ්ය ආයතනයකට  
ගිනි තියලා නැහැ; පැහැරෙගන ගිහිල්ලා නැහැ.  ඒ නිසා අංක 
24කින් අෙප් රට  ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන ඒ ආරංචිය 
මා මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ.  

අද ජනමාධ්ය නිදහස ගැන  කථා කරද්දි  ෙපොදු විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු විවිධ අදහස්  පකාශ කළා. නමුත් ඒ අය කර තිෙබන 
ෙද්වල් අනුව  දිට්ඨ ධම්මෙව්දනීය කර්මය  පඩිසන් දීලා තමයි 
අවුරුදු  ෙදකකට කලින් ඒ අයට ෙගදර යන්න වුෙණ්. අෙප් අනුර 
කුමාර  සෙහෝදරයා ඔහුෙග් කථාෙව්දී කිව්වා,  ජනමාධ්යෙව්දීන්  26 
ෙදෙනක් පහුගිය යුගෙය් දී ඝාතනය  වුණාය කියලා.  මාධ්ය 
ආයතන ගණනාවක් ගිනි තිබ්බාය කිව්වා. ඒවාට තමයි 
ජනතාවෙගන් නිසි  දඩවම් ලැබිලා,  අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා 
ඒෙගොල්ලන්ට ෙගදර යන්න සිද්ධ වුෙණ් කියන එක අපි කවුරුත් 
දන්නා ෙදයක්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රජය විසින් ජනමාධ්ය 
නිදහස ලබා දී තිෙබනවා. අපි දැක තිෙබනවා, ඉස්සර මාධ්ය  
සාකච්ඡාවලට ගියාම, මාධ්යෙව්දිෙයකුට පශ්නයක් අහන්න 
ෙකොන්දක්  තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. එෙහම  ඇහුවා නම් ඔවුන්ට 
ෙවන්ෙන් ලසන්ත විකමතුංගට ෙවච්ච ෙදයමයි.  නමුත් අද අපි 
දකිනවා, කැබිනට් මණ්ඩල මාධ්ය හමුවලත් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
මාධ්යෙව්දින් පශ්න කරන ආකාරය. ඒ අතර ෙහොරුන්, මිනීමරුවන් 
ෙවනුෙවන් කෙඩ්  යන මාධ්යෙව්දිනුත් ඉන්නවා.   ජනතාව ඒ අය 
හඳුනා ගන්නට ඕනෑ. පහුගිය අවුරුදු දහයටම අපි දැකලා නැහැ,  
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාව ඇඳපු  කාටුන් 
එකක්.  දාස හපුවලාන, සුමතිපාල ෙජෝතිපාල, පංකජ රුවින්ද 
වාෙග් ඔය කියන  හැම කාටුන් ශිල්පිෙයක්ම ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයාව අඳින්න බය වුණා. එෙහම ඇන්දා නම් පහුවදාම සුදු 
වෑන් එකකින් යන්න ලැෙබනවාය කියන එක ඒ අය උපකල්පනය 
කර ෙගන තිබුණා. ඔන්න දැන් තමයි අඳින්ෙන්.  ජනවාරි 8 
වැනිදායින් පසුව තමයි අඳින්ෙන්. ඒක ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්නට ඕනෑ.  

යහපාලන ආණ්ඩුෙව් ජනමාධ්ය නිදහසට එල්ල වූ බරපතළම 
කැළල තමයි Lanka-e-News ෙවබ් අඩවිෙය් කතු වරයා 
අත්අඩංගුවට ගන්න  ජාත්යන්තර වෙරන්තුවක් නිකුත් කිරීම.   
අෙප් පාලිත  රංෙග බණ්ඩාර  රාජ්ය ඇමතිතුමාත්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
සභාෙව් ඉන්නවා. තිලක් මාරපන මන්තීතුමාත්  ඉන්නවා.  එතුමාත් 
ෙම් ගැන පැහැදිලි කරාවි. එවැනි අවස්ථාවක සාමාන්යෙයන් 
ෙමොකක්ද ෙකෙරන්ෙන්? ෙනොතීසියක් එවනවා. ෙනොතීසිය 
එවීෙමන් පසුව ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  එම  ෙනොතිසිය භාර දුන්  
බවට තහවුරු ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම තහවුරු වුණාට පසුව 
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්?  සිතාසි යවන්න ඕනෑ.  ඊටපසුව සිතාසිය  
ලැබුණු බවට තහවුරු ෙවන්න ඕනෑ.  ඊටපසුව වෙරන්තු යවන්න 
ඕනෑ. ඊටත් පසුව තමයි INTERPOL යන්ෙන්. එෙහමයි 
ෙවන්ෙන්,  නමුත් අද fast track ගිහිල්ලා අර විනිසුරුතුමිය එක 
පාරට steps තුන හතරක් පැනලා ෙකළින්ම INTERPOL  යනවා.   
නමුත් උදයංග වීරතුංගට වුෙණ් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙමතැනදි  අපට 
බරපතළ සැකයක් ඇතිෙවනවා,  සඳරුවන් කියන ෙම්  Lanka-e-
News ෙවබ් අඩවිෙය් කතුවරයාට ෙමෙහම කරන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද කියලා. එතුමාෙග් මාධ්ය භාවිතය ගැන මම ෙපනී 
හිටින්ෙන් නැහැ. එතුමා අපටත් ගහලා තිෙබනවා. ෙමතැන ඉන්න 
සියලු ෙදනාටම ගහලා තිෙබනවා. ඒක ෙවනම කථාවක්.  නමුත් 
පසුගිය යුගෙය් ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න සහාය දීපු, ෙම් ආණ්ඩුවට  
පක්ෂ, විපක්ෂ, ෙහොර ෙපොල් විපක්ෂය යන සියලු ෙදනාෙග්ම 
ෙහොරකම්, මැරකම්, දූෂණ ගැන විවෘතව කියපු ෙවබ් අඩවියක් 
තමයි Lanka-e-News ෙවබ් අඩවිය.   

ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. රාජපක්ෂලාට එෙරහිව කථා කරන්න 
ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ මාධ්ය ආයතන බිය ෙවද්දී, අද අෙප් 
ආණ්ඩුෙව්ත් ඇමතිවරුන් ෙවලා සිටින ෙබොෙහෝ ඇමතිවරුන් බිය 
ෙවද්දී, ඔවුන්ෙග්  දූෂණ හා මිනී මැරුම් ෙහළි කරලා යහ පාලන 
ආණ්ඩුව හදන්න විශාල කාර්ය භාරයක් කෙළේ, Lanka-e-News 
ඇතුළු සමාජ ජාලා ෙවබ් අඩවි බව කියන්න අපි ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. කරුණාකර ෙමම ලිපිය හැන්සාඩ්ගත*  කරන්නය 
කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

Lanka-e-News ජාත්යන්තර වෙරන්තුව හරි අපූරු එකක්. එහි 
පිටුපස ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙමන්න අහගන්න. කනගාටුයි 
කියන්න, එක්ෙකෙනක් අෙප් ආණ්ඩුෙව්ම අධිකරණ ඇමතිතුමා. 
එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ ෙන්ද? අෙනක් 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකනා තමයි, මරණ දණ්ඩනයට නියම වූ දුමින්ද සිල්වාෙග් නීතිඥ, 
ෙහේමන්ත වර්ණකුලසූරිය. ෙම් දිනවල තිරගතෙවන "උසාවිය 
නිහඬයි" කියන චිතපටෙය් කියනවා, එම දූෂිත විනිසුරුවරයා ෙබ්රා 
ගන්න "The Sunday Times" පුවත් පතට "Mudliar" කියා 
අන්වර්ථ නාමයකින් ලිපි ලියපු කළු චරිතයක් ගැන. අන්න ඒ කළු 
චරිතය ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, දුමින්ද සිල්වාෙග් නීතිඥ -අෙප් 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් මාමණ්ඩියා වන- ෙහේමන්ත  
වර්ණකුලසූරියයි කියන එක රන්ජන් රාමනායක වන මම අද 
පකාශ කර සිටිනවා.  

පසු ගිය සතිෙය් ෙමන්න ෙමෙහම අපූරු ෙදයක් සිදු වුණා. 
ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වැනි වතාවට විනිසුරුවරියක් රාතියක 
ෙහොෙරන් මරණ දණ්ඩනය නියම වූ death row එෙක් ඉන්න 
දුමින්ද සිල්වා හිටපු මන්තීතුමා හමු ෙවන්න ගියා. ඊට පසුව 
ලංකාෙව් නීතිය විහිළුවක් කරමින් මරණ දණ්ඩනය නියම වූ 
පුද්ගලයා පතිකාර ගැනීමට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා එළියට ෙගෙනනවා. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙරෝහලට ඇතුළත් 
කර ගැනීම පතික්ෙෂේප කළ නිසා ඔහුට ආපසු යන්න සිදු ෙවනවා. 
රෙට් නීතිය විහිළුවක් කළ ෙමම සිදුවීම ගැන මුලින්ම ෙහළි කෙළේ, 
Lanka-e-News ෙවබ් අඩවියයි. ඒ නිසා අද අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිසෙමන් එම විනිසුරුවරියෙග් වැඩ තහනම් කර තිෙබනවා.  

පුවත් පත් කිහිපයක් හැෙරන්න ලංකාෙව් බහුතර මාධ්යයට 
ෙම්ක පුවතක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර වංචාවට 
ෙචෝදනා ලද අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා දින කිහිපයකට විෙදස් 
ගතවීම ගැන අෙප් JVP මන්තීවරුන් රටම ෙපරළන්න කෑ ගැසුවා. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක සෙහෝදරයා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. ගරු අනුර දිසානායක සෙහෝදරයා ෙමතැන 
ඉඳලා ගියා. විනිසුරුවරියක් death row එකට ගිහිල්ලා දුමින්ද 
සිල්වා මහත්මයා හමු වුණු එක ගැන එතුමන්ලාවත් කථා ෙකරුෙව් 
නැහැ. ඇයි, ෙමොකද? "හිරු" නාළිකාෙව් publicity හම්බ ෙවන 
එකක් නැහැ කියන බයටයි එෙහම ෙනොකෙළේ. ඇත්ත කථාව ඒක 
ෙන්. "බලය" වැඩසටහනට එන්න කියන්ෙන් නැහැ. "විමසුම" 
වැඩසටහනට එන්න කියන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.  

අද රෙට් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පාලනය කරන්ෙන් කවුද? නාලිකා 
ෙන්. නාලිකාවලට ගියාම, අපට ෙහොෙරන් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
සමහර නාලිකාවලට ගියාම, ෙගන්වපු එක්ෙකනා කියනවා,   
"අෙන්, රන්ජන් අයිෙය්, ෙම්කට ආවා නම් කරුණාකරලා stock 
market ගැන කථා කරන්න එපා" කියලා.  තව සමහර එකකට 
ගියාම කියනවා, "කරුණාකරලා, ඔබතුමා අර මරණ ගැන, කුඩු 
ගැන කථා කරන්න එපා, උකස් බඩු ගැන කථා කරන්න එපා" 
කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
මාධ්යවලට ගියාම  කියනවා, race ගැන කථා කරන්නත් එපාය 
කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් පශ්න හරියට තිෙබනවා. ෙමවැනි 
පශ්නත් එක්ක තමයි අද ෙද්ශපාලනඥයන් ඉන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ව ෙමල්ල කරන්ෙන්, පාලනය කරන්ෙන් ෙම් 
ආයතනයි. ෙමම ආයතනවල ඉන්න පධානියා -proprietor- කරන 
business එක අනුව තමයි අපි ගිහින් එතැන හැසිරිය යුත්ෙත්.  

මම එක නාලිකාවකට ගියා. එතැනට ගිහින් වාඩි වුණු ගමන් 
කිව්වා, "රන්ජන් අයිෙය්, එතෙනෝල් ගැන කථා කරන්න එපා" 
කියලා. එතෙකොට මම ඇසුවා, "ෙහේතුව ෙමොකක්ද?" කියලා. 
මලෙකළියයි. ඒෙක අයිතිකාරයා එතෙනෝල් ෙගන්වනවා ලු. ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් restrictions 
සියල්ලටම යටත් ෙවලා තමයි, අපිට අද කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙපෞද්ගලික නාලිකාවල මාධ්ය නිදහස 
ෙමොකක්ද? Stock market ගැන කථා කරන්න බැහැ, උකස් ගැන 

කථා කරන්න බැහැ. අද නාලිකාවලට මුලින්ම ඇවිල්ලා රටට 
සත්ය කියන්ෙන් කවුද? එක්ෙකෝ හක් ෙගඩිකාරෙයෝ. එෙහම 
නැත්නම් "ෙෆංෂුයි" අය. එක එක ජාතිෙය් කවටෙයෝ, 
සාස්තරකාරෙයෝ ඉන්නවා.  

JVP සෙහෝදරෙයෝ එක්ක මම දිගටම වැඩ කරනවා. මම 
ඔවුන්ට හුඟක් ගරු කරනවා. ෙමම ආණ්ඩුව ෙගන එද්දී  දූෂිතයන් 
ගැන සංඛ්යා ෙල්ඛන පිටින් ඉදිරිපත් කෙළේ ඔවුන්. ෙම් නාළිකාවල 
මාෆියාව ගැන බය ෙනොවී, airtime එකට බය ෙනොවී ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අපි කවුරුත් එකතු ෙවලා ෙම් මාධ්යවල මාෆියාව ගැන 
කථා කරමු. අපිට දැන් facebook තිෙබනවා. බය ෙවන්න ෙදයක් 
නැහැ, අපි ෙකළින් කථා කරමු. ෙම් නාලිකාවල ඉන්නා අයට මිනී 
මැරුම් ෙචෝදනා තිෙබනවා. අපි ඒවා ගැන කථා කරමු.  

ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් නාලිකාවලින් ෙනොෙවයි. අපට ඡන්දය දුන්ෙන් ගෙම් 
ජනතාවයි. ගෙම් ජනතාව අපට ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් ඇත්ත 
කියන්නයි. නාලිකාවල තිෙබන ඒවා ඒ නාලිකාෙව් ඇතුළටම 
ගිහින් නිෙව්දකයා ෙහොල්මන් ෙවන්න කියන්න පුළුවන් ශක්තියක් 
අපට තිෙබන්න ඕනෑ. මෙග් කථා අදින් පස්ෙසේ එක 
නාලිකාවකවත් දමන එකක් නැහැ. ඒක ෙවනම කථාවක්. නමුත්, 
අෙප් රෙට් ලක්ෂ හයක් විතර  භාවිත කරන Facebook ජාලයක් 
තිෙබනවා. මම ඇත්ත කියලා මැරුණාට කමක් නැහැ. 

හිතලා බලන්න, මරණ දඩවම හිමි වුණු ෙකෙනක් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකට ඇතුළත් කිරීම සහ විනිසුරුවරියක් ෙපෞද්ගලිකව 
මුණගැසීම වාෙග් ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් අනුර කුමාර දිසානායක 
සෙහෝදරයා කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අපි නිකම් හිතමු, 
එතුමා ඒ ගැන කථා කළා නම් ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන් 
කියලා. “ලජ්ජයි, deal තිෙබනවා. අම්මපා ෙම් ෙදෙගොල්ෙලෝ 
අතරම deal තිෙබනවා” සාමාන්යෙයන් එතුමා එෙහම ෙන් 
කියන්ෙන්.  “අම්මපා උනුත් එකයි, මුනුත් එකයි. මුන් එක්ක deal 
තිෙබනවා.” මම කියනවා, මාධ්ය නාලිකා එක්ක ෙම් අයෙගත් 
deal තිෙබනවා කියලා. ඒ deal කියන්ෙන් වැරදි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. Publicity සම්බන්ධව ඒ අයට පචාරය අවශ්යයි. මහ 
පක්ෂ ෙදෙක්  deal තිෙයනවාම ෙන්. ඒක කවුරුත් දන්නවා ෙන්. 
ඒක ඇත්ත. එතෙකොට ෙම් අයටත් deal තිෙබන්න බැහැ ෙන්. 
අපිට බණින අයට deal තිෙබන්න බැහැ. ඇයි ෙම් ''හිරු'' 
නාලිකාෙව්, - ආ! ඒ නාලිකාෙව් නම කියවුණා ෙන්ද? ඇයි ඒ 
නාලිකාෙව් ෙම් ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න බැරි? ඒකත් පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. ඒක තමයි නිර්භීත පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුෙග් යුතුකම ෙවන්න ඕනෑ. ෙමයට එකම ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ඒ පුද්ගලයාෙග් පවුල ෙම් රෙට් පධාන මාධ්ය ජාලයක 
හිමිකරුවන් වීම. ''ඕක ගැන කථා කෙළොත් අෙප් news එක ඒ 
channel එෙක් දාන්ෙන් නැහැ; අපිට බලෙය් ඉන්න chance එකක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ.'' කියලා හිතනවා. එෙහම හිතන  පධාන පක්ෂ 
ෙදකම ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් ඉන්න අය ෙම්ක 
හඳුන්වන්ෙන් "smart politics" කියලායි. ෙම්කට "smart 
politics" කියලා කියනවා ලු. අෙන් මන්දා, මට නම් ෙම් "smart 
politics" ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, you have only two more 

minutes. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, can you please give me a few more minutes?   
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
No. We have to suspend the Sittings at 12.30 p.m. for 

lunch. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Okay. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ක "smart politics" 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කට්ටිය මට කියනවා, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
කරලා ෙමෝඩ ෙවන්න එපා; channelsවල කට්ටියම ''ෙෂේප්'' 
කරෙගන ''ෙෂේප්'' එෙක් වැෙඩ් කරෙගන යන්න කියලා. ''හැෙමෝම 
'ෙෂේප්' කර ගන්න; ෙම්කට ෙහොඳ ෙමොත්තයක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
පානිය තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ හින්දා එක එක channelsවලට ගියාම ඒ 
ඒ විධියට ඉන්න'' කියලා සමහර අය මට කියනවා. “ඒ ඒ බනිස් 
ෙගඩියට ඒ ඒ ෙකෙසල් ෙගඩි.” ඒ හින්දා ඒ ඒ තැන්වලට ගියාම ඒ 
ඒ විධියට set ෙවන්න. කියමනක් තිෙබනවා ෙන් “වව්ලාෙග් ෙගදර 
ගියා නම් එල්ලී ඉන්න ඕනෑ.” කියලා. මට නම් ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. මිනිස්සු ඡන්දෙයන් පරද්දලා  ෙගදර යැව්වත් ෙම් වාෙග් 
ෙහොරුන්ෙගන් ඡන්දය එපා. මම කියන්ෙන්, කියන්න තිෙබන 
ඇත්ත කියන්න ඕනෑ කියලයි. දැන් බලන්න, පසු ගිය ටිෙක් ෙම් 
අය ෙම් විධියට තමයි තමුන්ෙග් ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

දැන් ෙම් Lanka-e-News වෙරන්තුව පිටිපස්ෙසේ ඉන්ෙන් 
කවුද? දුමින්ද සිල්වා ඉදිරිෙය් විනිසුරුවරිය. තමුන්ට ෙචෝදනා කළ 
ෙවබ් අඩවියට එෙරහිව තීන්දුව ෙදන්ෙන්ත් ෙම් විනිසුරුතුමියමයි. 
එතුමියෙග් ෙවබ්  එෙක් තිෙබනවා, “අලි ෙසොරකම් කළ විනිසුරුට 
කියා කළා කියලා නීතිපතිතුමාට බැනලා තිෙබනවා” කියලා. ඒ 
ෙහළිදරව්ව ගැන කිව්ව එක තමයි ෙම් විනිසුරුවරියට තිබුණු එකම 
පශ්නය. මම හිතනවා, ෙමවැනි ෙද්වල් කරන්න ෙහොඳ නැහැ 
කියලා. ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි ෙම් වාෙග් ෙවලාවට- 
[බාධා කිරීමක්] ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති කියන්ෙන් ලංකාෙව් 
ජනතාවෙග් ඔළු හදන, ඉදිරි මතය හදන, මනස හදන විෂයයක්. 
කරුණාකර මට තව ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් මැක්ෙර්, පිලිපීනෙය් 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහනවා,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, we have to suspend the Sittings 

at 12.30 p.m. for lunch. So, please wind up your speech 
now.   
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ඉක්මනින්ම අවසන් 

කරනවා. 

අෙප් මාධ්යෙව්දීන් මීට වඩා නිර්භීත විය යුතුයි කියලා මම ෙම් 
මාධ්ය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටිනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා හිටපු "Top Ten" කියලා 
දූෂිතයන් ෙහළිකරන programme එකක් තිබුණා.  ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙම් ෙසේරම programme කරන්ෙන් අමාත්යාංශවල. කරුණාකරලා 
ඒ මාධ්යෙව්දීන්ට කියන්න, පුළුවන් නම් ඒ ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල් 
ෙපොඩ්ඩක් ෙපන්වන්න කියලා. ෙම් අයට තමන්ෙග් ෙගවල් 
ෙපන්වන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් ෙගවල්වල swimming pools 
ෙදක ෙදක තිෙබනවා. ඒ හින්දා ඔය මාධ්ය සාකච්ඡා, "Top Ten" 

හරි ෙමොනවා හරි වැඩසටහනකින් දූෂිතෙයෝ ෙහළිකරන්න නම්, 
කරුණාකරලා ඒ press conference ෙම් අයෙග් ෙගවල්වල 
තියන්න කියන්න. මැක්ෙර් පිලිපීනෙය් ජනාධිපතිෙගන් ෙකළින් 
පශ්න ඇසුවා වාෙග් ෙමෙහේ ඉන්න මාධ්යෙව්දීනුත් අද 
නිර්භීතෙවලා තිෙබනවා.  

අද ෙහොඳ මාධ්යෙව්දීන් ඉන්නවා. වික්ටර් අයිවන් ඉන්නවා; 
අසාම් අමීන් ඉන්නවා. "රාවෙය්", ජනරංජන ඉන්නවා. ලසන්ත 
රුහුණෙග්ලා ඉන්නවා. ෙමවැනි ෙහොඳ මාධ්යෙව්දීන් ඉන්නවා. 
තවත් ෙහොඳ මාධ්යෙව්දීන් බිහි කරන්න. හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ඇවිල්ලා වුණත්, ''අද මාධ්ය නිදහසක් නැහැ'' කියලා කියද්දී,  
''ලසන්ත මැරුෙව් ඔබතුමා ෙන්ද?'' කියලා එතුමාෙග් මුහුණට 
අහන්න පුළුවන් ෙකොන්දක් තිෙබන මාධ්යෙව්දිෙයෝ ඉන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා මම ෙම් අහ ෙගන ඉන්න මාධ්යෙව්දීන්ට කියනවා, දැන් 
ඝාතනය කරන්ෙන් නැහැ; සුදු වෑන් නැහැ; පුච්චන්ෙන් නැහැ; 
මරන්ෙන් නැහැ; ඒ නිසා නිර්භීතව අෙපන් වුණත් ෙකළින්ම 
අහන්න පුළුවන් මාධ්ය කලාවක් ලංකාෙව් බිහි කරන්න කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තමයි  ලංකාව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ භය ෙවන්න ඕනෑ; 
තැති ගන්න ඕනෑ. ඒ තත්ත්වයට ෙගෙනන්න. එතෙකොට තමයි 
ලංකාව හැෙදන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් කියමින් මම නිහඬ 
වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you.  The Sitting is suspended till 1.00 p.m.   
 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 

1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     
Sitting accordingly suspended till  1.00 p.m. and then resumed. 

 
 
114 වන ශීර්ෂය.-  පවාහන හා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.288,575,000 
 

தைலப்  114. -  ேபாக்குவரத்  மற் ம்  சிவில் விமானச் 
ேசைவகள் அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 288,575,000 

 
HEAD 114.- MINISTER OF  TRANSPORT AND CIVIL 

AVIATION 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 288,575,000 

 
176 වන ශීර්ෂය.-  වරාය හා නාවික කටයුතු  අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 255,255,000 

 
தைலப்  176.-  ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 255,255,000 
 

HEAD 176.- MINISTER OF  PORTS AND SHIPPING 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 255,255,000 

1599 1600 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Votes of the Ministry of Transport and Civil 

Aviation, Heads 114, 306 and 307 and the Ministry of 
Ports and Shipping, Head 176 will be taken up now.  The 
Hon. Sunil Handunnetti to move the cut, please. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ''2014 විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී අද දින -2016 
ෙනොවැම්බර් 28වන සඳුදා-  විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා 
යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ 
අංක 114, 306, 307, 176 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන්, 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය'' යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දින 
සාකච්ඡාවට ලක් කරන ආයතන අතරින්, ''ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය'' වැදගත්ම ආයතනයක් කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා, 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය පිළිබඳව මුලින්ම අදහස ්
දක්වන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු අමාත්යතුමාත් 
සභාෙව් ඉන්න ෙව්ලාෙව්ම ඒ ගැන කථා කරන්නට ලැබීම ගැනත් 
මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අෙප් රෙට් භූමිෙය් පිහිටීම පිළිබඳව, අෙප් රට ස්වාභාවිකව 
පිහිටා තිෙබන ආකාරය පිළිබඳව අප දන්නවා. අප කැමැති වුණත් 
අකමැති වුණත්, වාසනාවට ෙහෝ අවාසනාවට අපට තිෙබන්ෙන් 
ෙලෝක සිතියෙම් ඉතා වැදගත් ස්ථානයක්. පධාන වශෙයන්ම 
වරායන්හි පිහිටීමත් එක්කයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙදවැනි ෙලෝක 
යුද්ධෙය්දී අෙප් වරායන්ෙගන්, විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමල වරාය 
ෙලෝක සිතියෙම් ලකුණු වුෙණ් ඓතිහාසික වශෙයන් හා යුධමය 
වශෙයනුත් වැදගත් ස්ථානයක් හැටියටයි. ඒ වාෙග්ම, අද 
ෙලෝකෙය් ෙබදී තිෙබන ආර්ථික කලාප අනුව ගත්ෙතොත්, එක 
පැත්තකින් චීනය ආසියාෙව් ආර්ථික බලවෙතක් ෙවලා ඉන්නවා.  

ඉන්දියාව අෙනක් පැත්ෙතන් ආර්ථික වශෙයන් අෙප් 
කලාපෙය් ශක්තිය වර්ධනය කර ගන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. 
ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇෙමරිකාවට යුෙරෝපයට තිෙබන පංගුව අද 
ආසියාවට ෙක්න්දගත ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ ෙලෝක ආර්ථිකෙය් 
පංගුව ආසියාවට ෙක්න්ද ගත ෙවද්දී අපට හිමි ෙකොටස අත්පත් 
කර ගන්න අපට තිෙබන පධාන ස්ථාන තමයි වරාය සහ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ.  ෙමොකද, අපි දන්නවා අෙප් ෙත්, රබර්, ෙපොල් 
ෙවන්න පුළුවන්; ඇඟලුම් කර්මාන්ත ෙවන්න පුළුවන්; සුළු 
අපනයන  ෙභෝග කර්මාන්ත ෙවන්න පුළුවන්; ඒවායින් අෙප් 
ආර්ථිකයට එකතු කරන පංගුව  ඉතා සුළු පමාණයක් බව. හැබැයි, 
වාණිජමය වශෙයන් ගත්ෙතොත්, අෙප් වරාය පුළුල් වන තරමට, 
අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් පුළුල් වන තරමට, ඒවාෙය් 
කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය වන තරමට ෙවෙළඳ හුවමාරුෙව්දී 
ආර්ථික වශෙයන් අපට විශාල පංගුවක් අත්පත් කර ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අෙප් ආර්ථිකෙය් හදවත 
වරාය හැටියට අපි සලකන්ෙන්. නමුත්, දැන් තිෙබන පශ්නය 
ගත්ෙතොත් අපට ෙපෙනනවා, ෙලෝකෙය්  කන්ෙට්නර් -බහලු- 

ෙමෙහයුම් කටයුතුවලදි අපි 26 වැනි ස්ථානය හිමි කරෙගන 
සිටියත් වරාෙය් පංගුව, අෙප් රාජ්ය පංගුව, එෙහම නැත්නම් වරාය 
අධිකාරිෙය් පංගුව ගත්ෙතොත් කමානුකූලව පතිශතාත්මකව කඩා 
වැටීමකට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. සංඛ්යාත්මකව කිව්ෙවොත් 
2001දී වරාය අධිකාරියට  තිබුණු, බහලු ෙමෙහයුම්වල පංගුව 
සියයට 86ක්. එතෙකොට ෙපෞද්ගලීකරණය කරපු SAGT  
ෙකොටසට සියයට 14යි තිබුෙණ්.   

චීන වරාය පර්යන්තය හැටියට හඳුන්වන, Chinese-built port 
terminal  හැටියට හඳුන්වන "CICT" කියන එක තිබුෙණ් නැහැ. 
2010 වන ෙකොට අෙප් පංගුව සියයට 86 සිට සියයට 52 දක්වා අඩු 
ෙවනවා. ෙමෙහයුම් ගත්ෙතොත්, විසිඑක්ලක්ෂ හැටහත්දහස් 
එකසිය හැත්තෑතුනකුයි තිෙබන්ෙන්.  SAGT එක සියයට 48 
දක්වා වර්ධනය වනවා. ඔවුන් සියයට 14 සිට සියයට 48 දක්වා 
වර්ධනය වනවා. 2015දී වරාය අධිකාරිෙය් පංගුව සියයට 44 
දක්වා අඩු ෙවනවා. SAGT එක සියයට 26 බවට පත් ෙවනවා. 
අලුතින් ආරම්භ වුණු Chinese-built port terminal එක සියයට 
30ක ෙකොටසක් අත්පත් කර ගන්නවා. බරපතළම ෙද්,  ඔවුන් ඒ 
සියයට 30 ෙකොටස අත්පත් කර ගන්ෙන් අවුරුදු තුනක් ඇතුළත 
වීමයි. 2016 ජුනි වන ෙකොට තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, අෙප් පංගුව 
එෙහම නැත්නම් වරාය අධිකාරිෙය් පංගුව අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 
කථා කරන පංගුව, ෙකොටස සියයට 38 දක්වා අඩු ෙවනවා.  

2001දී සියයට 86ක්ව  තිබුණු වරාෙය් බහලු අධිකාරිත්වය, 
අෙප් බලය සියයට 38 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  SAGT එක 
සියයට 28යි.  චීන ෙකොටසට, Chinese-built port terminal එකට 
සියයට 34ක් යනවා.  එතෙකොට අෙප් ෙකොටස සියයට 38යි. ෙම්ක 
තමයි අෙප් පංගුව. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ෙකොටස ගත්ෙතොත් 
සියයට 38යි. දැන් ෙම්ෙක් අෙප් පංගුව වැඩි කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒක අත්පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පශ්නයක් 
තිබුණු බව ඇත්ත. ගරු ඇමතිතුමා අමාත්යාංශය භාර ගන්න 
ෙකොටත් පශ්නයක් තිබුණා. ඒක එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් 
කිව්වා. ෙමොකද, අෙප් වරාය අධිකාරියට තිෙබන ෙකොටෙසේ විශාල 
නැව් ෙගනැල්ලා, කන්ෙට්නර් බාන්න පුළුවන්කමක්  නැහැ. අපට 
තිෙබන ෙකොටෙසේ ගැඹුර අඩුයි. ඒ නිසා කුඩා, කුඩා නැව් ෙගොඩක් 
ෙගෙනනවාට වඩා විශාල නැව් ෙගනැල්ලා අෙප් ෙමෙහයුම් 
කටයුතු වර්ධනය කර ගන්න  ෙලොකු ගැඹුරක් සහිත ජැටියක් අපට 
ඕනෑ වුණා.   එහිදී මිලියන 10,800ක් වියදම් කරලා මීටර් 18ක් 
ගැඹුරට සකස් කරපු නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය ඒකට ෙහොඳටම 
පමාණවත්.  ඇත්තටම අප කළ යුතුව තිබුෙණ්, Chinese-built 
port terminal එක පටන් ගන්න කලින්, චීන වරාය පර්යන්තය 
පටන් ගන්න කලින්  නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය තරගකාරී විධියට 
ෙමෙහය වීමයි, ඒ කටයුතු ආරම්භ කිරීමයි. එෙහම නම් අපට වඩා 
වැඩි සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කර ගන්න තිබුණා. නමුත්, එවකට 
තිබුණු අකාර්යක්ෂම පාලනය විසින් ඒකට අවශ්ය කරන ෙදොඹකර 
-cranes-  සවි කර ගන්නවත් බැරිව කටයුතු කරපු නිසා ඒක 
සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණා.  

ෙකෙසේ වුණත්, අද තිෙබන නැෙඟනහිර පර්යන්තය,  මීටර් 
18ක් ගැඹුර තිෙබන ඒ ෙකොටස අපට සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන් 
නම් අෙප් පංගුව ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි චීනයට දීලා තිෙබනවා 
ෙකොටසක්. චීන වරාය පර්යන්තය SAGT එකට කලින්ම 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. දැන් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන එක ඉන්දියාවට 
ෙදන්න යනවා. ඒෙකදි අෙප් භාරය, වරාය අධිකාරිෙය් භාරය, 
අෙප්  පංගුව ෙවන්ෙන් සියයට 15යි.  

අප ෙමොන වචනෙයන් කිව්වත්, දකුණු ආසියාෙව් ෙකෙනක් 
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කිව්වත්, ආසියාෙව් ෙකෙනක් කිව්වත් අවසානෙය් එන්ෙන් 
ඉන්දියාව. එතෙකොට අපට ඉතිරි වන්ෙන් ෙමොකක්ද? වරාය 
අධිකාරියට සියයට 86ක් තිබිච්ච බහාලූ ෙමෙහයුම් කටයුතුවල 
හයිය,  ශක්තිය අප දැන් සියයට 38ට බසස්ාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. 
එහි පතිඵලය මා ඔබතුමාට ෙපන්නුම් කරන්නම්. ඔබතුමා ෙම් 
කාරණා ෙහොඳින්ම දන්නවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවනෙකොට  වරාය  
අධිකාරිෙය් ආදායමට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වරාය 
අධිකාරිෙය් ආදායම් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් ෙමෙහයුම් ආදායම 2015දී මිලියන 40,164යි. 
ෙමෙහයුම් වියදම මිලියන 30,377යි. එම නිසා බදුවලට ෙපර 
පාඩුව මිලියන 14,169යි. අපි දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්?  අප 
ෙසේවකෙයෝ විශාල පමාණයක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා.  විශාල  
පමාණයක් නඩත්තු කරනවා.  අප දැන් ෙසේවකෙයෝ නඩත්තු  
කරනවා. අෙප් ෙමෙහයුම් වියදම මිලියන තිස්දාහක්. අෙප් 
operationsවලින් ලැෙබන ආදායම එන්න එන්න අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම වරාය අධිකාරිය  පාඩු ලබන තත්ත්වයකින්  
පවත්වා ෙගන යන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ඇයි ෙහේතුව? අපි 
වරායක් හදා තිෙබනවා. ජැටි හදාෙගන ඉන්නවා. ඒෙක් ඵලදාව 
බුක්ති විඳිෙම් අයිතිය  අද අපි  ඉන්දියාවටයි  චීනයටයි  භාර ෙදමින්  
තිෙබනවා. ඔවුන්ට පහසුකම් සැපයීම, ඔවුන්ට පහසුකම් සපයන 
ෙසේවාවන් සැපයීම, ඔවුන්ට ෙසේවකයින් සැපයීම, පඩි නඩි ෙගවීම, 
නඩත්තු කිරීම,  කෑම බීම ෙකොටස අපි භාර ෙගන තිෙබනවා. 
ඵලදාව ෙනළීෙම් ෙකොටස ඒ අය කර ෙගන යනවා. ෙම්කයි 
තිෙබන තත්ත්වය. ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයකටයි අද අෙප් වරාය 
ගමන් කරමින් ඉන්ෙන් කියන එක මා මුලින්ම අවධාරණය 
කරන්නට ඕනෑ.  ආදායම් තත්ත්වය, නැව් පැමිණීෙම් පමාණය 
සඳහන් ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නැව් පැමිණීෙම් පමාණෙය්දී 
අපට පැහැදිලි ෙලස ෙපනීයනවා, පැමිණි  නැව් වැඩි  පංගුව දැන්  
ගමන් කරමින්  තිෙබන්ෙන්, වරාය අධිකාරියට වඩා  SAGT  සහ 
CICT  කියන ජැටිවලට බව. 2014 වර්ෂෙය්දී වරාය අධිකාරියට  
නැව් 1926ක් ආවා. හැබැයි, 2015දී එය 1616යි.  වරාය අධිකාරියට 
එන නැව් පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014දී  SAGT එකට 
නැව් 855ක් ආවා. 2015දී එය 1026යි. වැදගත් ෙදය ෙම්කයි. 
2014දී චීන වරායට -CICT  එකට-   නැව් 458යි  ආෙව්.   2015 
වර්ෂෙය්දී  නැව් 1101ක් ඇවිත් තිෙබනවා.  සමස්තයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්  ෙකොළඹ වරායට නැව් ඇවිත් තිෙබනවා. නැව් ආ 
පමාණය වැඩියි.  නමුත් එයින් වරාය අධිකාරියට ලැබිච්ච  ඵලදාව 
-වරාය අධිකාරියට ලැබිච්ච ආදායම, වරාය අධිකාරියට ආව 
පමාණය- අඩුෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් කාරණාවට මා ඔබතුමාෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරනවා.  ෙමයයි,  වරාය අධිකාරිය 
මුහුණ ෙදන පධානම ගැටලුව වන්ෙන්. 2015 වර්ෂෙය් මිලියන 
14,156 ක් පාඩු ලබන තත්ත්වයකට ෙම් වරාය  අධිකාරිය 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. 

විෙශේෂෙයන්ම ගිවිසුම පිළිබඳව අපි දකිනවා. නැ ෙඟනහිර 
ජැටිය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම. නැෙඟනහිර ජැටිය අෙළවි කිරීම 
පිළිබඳව  අදාළ විෂය භාර අමාත්යතුමාෙග්  ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? 
වරාය අධිකාරිෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? ෙම්ක ෙද්ශපාලනය 
වශෙයන් අල්ලස් දීමක්ද? චීනයට ෙකොටසක් ෙදනෙකොට අපි 
ඉන්දියාවට ෙකොටසක් ෙදන්න ඕනෑය කියා බලපෑමක් 
තිෙබනවාද? එතෙකොට අෙප්  සව්ාධීනත්වය ෙමොකක්ද? ශී ලංකා 
වරාෙය් ස්වාධීනත්වය ෙමොකක්ද?  ශී ලංකා රජෙය් ස්වාධීනත්වය 
ෙමොකක්ද? විෂයභාර අමාත්යතුමා හැටියට  ගරු අර්ජුන රණතුංග  
මැතිතුමා  තමන්ෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ තමන්ෙග් ස්ථාවරය පැහැදිලි 
කරාවිය කියා විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙමය වරාය 

අධිකාරිෙය් තීරණයක්ද? විෂය භාර අමාත්යතුමා හැටියට අර්ජුන 
රණතුංග  අමාත්යතුමා  අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් 
පතිකාව තිෙබනවා.  

ඒ කැබිනට් පතිකාවලට අනුව පළමුවැනි එකඟතාව තිබුෙණ් 
ෙමෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් ආකාරෙය් අෙළවි කිරීමක් කරන්න 
එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අවසානෙය් අද ඒ කියාවලිය 
නතරෙවලා තිෙබන්ෙන් විෂයභාර අමාත්යතුමාෙග් එකඟත්වය 
අනුවවත්, එෙහම නැත්නම් වරාය අධිකාරිෙය් අවශ්යතාව අනුවවත් 
ෙනොෙවයි. ඊට ඉහළින් තිෙබන ෙද්ශපාලන කියාවලියක් ඇතුෙළේ, 
ෙද්ශපාලන හස්තයක් විසින් ෙම්ක අෙළවි කිරීමට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ඉතා පැහැදිලි ෙලස විශ්වාස කරනවා, ෙම්ක 
බරපතළ තත්ත්වයක් බව. ෙම් ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්ෙන් කවුද 
කියන එක පිළිබඳව පශන්යක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශී 
ලංකාෙව් ෙමවැනි කියාවලියන් පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා.  බරපතළ 
කාරණාවක් නිසා ෙම් ගැන මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. නැ ෙඟනහිර ජැටිෙය් වැඩ අවසන් කරන්න අපට 
තිෙබන්ෙන් ෙදොඹකර ටික සවි කර ගන්න එක විතරයි. එහි පතුෙල් 
පශ්නයක් නැහැ; ගැඹුෙර් පශ්නයක් නැහැ. වරාෙය් ෙවනත් 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ ෙදොඹකර ටික සවි කර ෙගන ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය හැටියට තරගකාරී ෙලස ෙමෙහයවන්න පුළුවන්කම 
තිෙබද්දී ෙම්ක ෙම් ආකාරයට ෙවන්ෙද්සියට ලක් කරන්ෙන් ඇයි 
කියන එක අපට පැහැදිලි කර ගන්න තිෙබන කාරණයක්.   

ඊළඟ කාරණය, පසු ගිය කළු දශකෙය්  වරාෙය් කියාත්මක 
වුණු ගනුෙදනු විශාල පමාණයක් තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
අදටත් ඒවා සම්බන්ධෙයන් කිසිම වග විභාගයක් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම සූරියවැව ජාත්යන්තර කීඩාංගණය ඉදි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ගනුෙදනු ගැන බලන්න. ගරු ඇමතිතුමනි,  
ලංකාවට කීර්තියක් ෙගනැවිත් දුන් කීඩකයකු හැටියට ඔබතුමාට 
ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ වගකීමක් තිෙබනවා. අද සිදු ෙවලා තිෙබන 
ෙද් බලන්න.  

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ෙකොන්තාත්කරු China Harbour 
Engineering Company Limited ආයතනය ෙපොලී සහිතව 2015 
ජූලි මාසය වන විට රුපියල් මිලියන 5,027ක් ඉල්ලනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය හදන ෙකොට ඒකට 
තෑග්ගක් හැටියට තමයි, ෙම් සූරියවැව කීඩාංගණය හදන 
ගනුෙදනුව සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  අපි දැන ගන්න කැමැතියි, 
සූරියවැව කීඩාංගණය හදන්න  තිබුණු ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාව 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙමොන ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාවක් අනුවද ෙම් 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්? අද ෙම් කීඩාංගණය කාෙග් අයිතිෙය්ද 
තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක කිකට් ආයතනෙය් වගකීමක් යටෙත් තිෙබන 
එකක්ද; එෙහම නැත්නම් වරාය අධිකාරිය යටෙත් තිෙබන 
එකක්ද; ඒක පාලනය වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද, ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන කිසිම වග විභාගයක් නැහැ. හැමදාම ෙපොලිය එකතු 
කරමින් අද වන විට රුපියල් බිලියන 5ක් ඉල්ලනවා. China 
Harbour Engineering Company Limited එක දැන් ෙපොලී එකතු 
කරනවා. ෙමහිදී කිසිම පැවරීමක් හරියාකාරව සිද්ධ ෙනොවී තමයි 
මුලින්ම කිකට් ආයතනය ෙගවීමක් කෙළේ. ඒ ෙවලාෙව් ඒ 
කියාවලිය කර ෙගන ගිෙය් එෙහමයි. ඒ විධියට තමයි ගනුෙදනුව 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම්කට කිකට් ආයතනය 
වගකියන්ෙන්ත් නැහැ; ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය වගකියන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි පැහැදිලි කර ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
රුපියල් මිලියන 5,027ට වග කියන්ෙන් කවුද කියලා. ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය වග කියනවාද, නැත්නම් ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය වග කියනවාද? සුරියවැව කීඩාංගණය ෙවනුෙවන් 
අවසානෙය් ෙම් වන්දිය  ෙගවන්ෙන් කවුද? ඒක ෙගවන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජනතාවද කියන එකයි අපට පැහැදිලි කර ගන්න අවශ්යතාව 
තිෙබන්ෙන්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමා දන්නවා, 2015 අවුරුද්ෙද් අවසානය වන විට රුපියල් 
මිලියන 37,186ක සමුච්චිත පාඩුවක් ලබමින් තිෙබද්දී, bunkering 
කටයුතු  කරන්න සමාගමකට පැවරුවා කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවකින් ෙඩොලර් මිලියන 28ක ණය මුදලක් ගන්න  
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ඇප වුණා. ෙපෞද්ගලික බැංකුවකින් 
ෙඩොලර් මිලියන 28ක ණය මුදලක් ගන්න ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය ඇප වුෙණ් කාෙග් අධිකාරයක් යටෙත්ද? ඒ සඳහා 
තිබුණ බලතලය ෙමොකක්ද? විෙශේෂෙයන් පාඩු ලබන bunkering 
කියාවලියක් ෙවනුෙවන් ඒ විධියට ඇප ෙවන්න තිබුණු එකඟතාව 
ෙමොකක්ද කියලා පැහැදිලි කර ගන්න කැමැතියි. ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ඒක පැහැදිලි කරාවිය කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පසුගිය කළු දශකය තුළ ෙමවැනි විශාල පමාණෙය් ගනු-ෙදනු 
ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. ෙඩන්මාර්කෙය් 'ෙනෝඩියා' බැංකුව ණයක් 
හැටියට දුන් යුෙරෝ මිලියන 46.9කුත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයන් 
රුපියල් මිලයන 531කුත් වැය කරලා ඔලුවිල්වල නාවික වරායක් 
විවෘත කළ බව ඔබතුමා දන්නවා.  ඒක කෙළේ ඉතා පැහැදිලිවම 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවකටයි. ඒ සඳහා ෙවන කිසිදු වුවමනාවක් 
තිබුෙණ් නහැ. ඒ මුදල්වලින් තිකුණාමලය වරාය සංවර්ධනය 
කරන්න තිබුණා; ගාලු වරාය සංවර්ධනය කරන්න තිබුණා; 
ෙකොළඹ වරාය පුළුල් කරන්න තිබුණා; අද විකුණන්න දමා තිෙබන 
නැ ෙඟනහිර ජැටිය පුළුල් කරන්න තිබුණා. අන්තිමට ෙමොකක්ද 
වුෙණ්?   

2013 විවෘත කළ ඔලුවිල් වරාය අද කියාත්මක ෙවනවාද? 
ඔලුවිල්වල වරායක් තිෙබනවා කියලා අද ෙම් රෙට් මිනිසුන් 
දන්නවාද? ඔලුවිල්වල වරායට නැව් එනවාද? ඒක පාවිච්චි 
කරනවාද? එෙහම වරායක් තිෙබනවා කියලා සිතියෙම්වත් 
තිෙබනවාද? ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා කල්පනා කර බලන්න. දැන් 
කියනවා, ඒ වරාෙය් ෙමෝය කෙට්,  මුව ෙදොෙර්, වැලි පිෙරන නිසා 
වරාය පාවිච්චි කරන්න බැහැයි කියලා. සුළු පටු ගණනක් 
ෙනොෙවයි,  අපි ණයට ගත් යුෙරෝ මිලියන 46ක් සහ ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය සතු මුදල් රුපියල් මිලියන 531ක් - රුපියල් ෙකෝටි 53ක්
- වැය කරලා හදලා විවෘත කළ වරාය. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අඩු තරමින් අද ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් වත්කමක් හැටියටවත්  ඔලුවිල් වරාය සලකන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු වත්කම් ලැයිස්තුව 
අරෙගන බලන්න,  ඔලුවිල්වල වරාය වරායක් හැටියට තිෙබනවාද 
කියලා. ශී ලංකා වරාය අයිති කාටද? ඔලුවිල්වල වරායක් හදලා 
තිෙබනවා. ඒ වරාය ෙම් රටට අයිතියිද? ෙද්ශපාලන වුවමනාවලට 
වරායවල් හදන්න බැහැ. තමන්ෙග් නම් ගහ ගන්න එක් පැත්තකින් 
මාගම්පුර වරාය හදනවා; අෙනක් පැත්ෙතන් ඔලුවිල්වල වරාය 
හදනවා. ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ගම්පහ 
පැත්ත නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් ෙහොඳ  
ෙවලාවටයි. ඔබතුමාත් මුහුදක් තිෙබන පෙද්ශයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා නම්, ඔබතුමාෙග් නම දාලා  "රණතුංග 
වරාය" කියලා වරායක් ෙකොෙහන් ෙහෝ හදාවි. ඔබතුමා නම් 
එෙලස වරායක් හදයි කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. මම 
කියන්ෙන්, දැන් එෙහම තමයි ෙම්වා ෙකෙරන්ෙන් කියන එකයි.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා 
රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 

கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
ගම්පහටත් මුහුද තිෙබනවා. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගම්පහටත් අයිතියි ෙන්ද? ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙකොටසක් වන 

මීගමුව පෙද්ශයට මුහුෙදන් ෙකොටසක් අයිති ෙවනවා. ඔබතුමා 
එවැනි ෙදයක් කරලා ඒ පාපකර්මයට හවුල් ෙවයි කියලා, මම 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඉතින්, ෙම්ක තමයි තිෙබන තත්ත්වය.  

පසුගිය කාලෙය් වුණු සිදුවීම් ෙදස බලද්දි, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය ෙද්ශපාලන වුවමනාවලට කටයුතු කරන ආයතනයක් 
හැටියටයි තිබුෙණ්. එහි ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම් සිදු වුණා, 
නිලධාරින්ෙගන් පළිගැනීම් සිදු වුණා, වැඩ කරන මිනිසුන්ෙගන් 
පළිගැනීම් සිදු වුණා. එපමණක් ෙනොව, ෙද්ශපාලන ෙව්දිකා හදන, 
ඒ ෙව්දිකාවලට බට සපයන, රැස්වීම්වලට ෙසනඟ සපයන 
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය නැති එක 
ගැන අපි සතුටු වනවා. නමුත් මම කියනවා, ඒ අයුරින් සිදු වුණු ෙද් 
ලියැවිලා  තිෙබන ඉතිහාසෙය් පිටුව එෙහම් පිටින්ම වහලා දාන්න 
බැහැ කියලා. ඒ නිසා ගරු අමාත්යතුමනි,  මම ඉතා පැහැදිලි ෙලස 
ඔබතුමාට කියා සිටින්ෙන්,  ෙම් ආර්ථිකෙය් සවිය, ශක්තිය  වන ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිය අද  පාඩු ලබන තැනක් බවට පත් ෙවමින් 
තිෙබන බවයි. ෙමය ෙගොඩගැනීමට යම් කියාමාර්ගයන් ගැනීමට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියාමාර්ග ගැනීෙම් අවශ්යතාව වැඩි 
වැඩිෙයන් දැෙනන කාලයක තමයි අද  අපි ෙමවැනි විවාදයකට 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
පිළිබඳ මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 
ෙයොමු ෙවයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් ජැටිය 
විකිණීම සම්බන්ධෙයනුත්, ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
සම්බන්ධෙයනුත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ඇති වී තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව අවධාරණය කරමිනුයි මම කථා කෙළේ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසුගිය කාලෙය් ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියට අවිධිමත් විධියට විශාල වශෙයන් ෙසේවකයන් බඳවා 
ගන්නවා අපි දැක්කා. එවැනි අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් විශාල 
පමාණයක් සිදු වුණා. ඒක නිසා අවසානෙය් සිදු වුෙණ්, ඉන්න 
නිලධාරින්ව වැඩ බලන, වැඩ ආවරණය කරන තත්ත්වයට  
පත්වුණු නිලධාරින් වැඩි පමාණයක් සිටීමයි. නමුත් වැඩ බලන 
අයට, වැඩ ආවරණය කරන අයට නිසි පරිදි උසස්වීම් ලැබිලා 
නැහැ. ඒ නිසා  හැම ක්ෙෂේතයකම ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට 
කලකිරීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම හැම අංශයක් ගැනම ෙවන 
ෙවනම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා, අපි ඔබතුමාෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව, උසස්වීම් 
පිළිබඳව කමවත් පටිපාටියක් හදයි කියලා. ෙමොකද, කමවත්ව 
හදපු වැඩ පිළිෙවළක් තවම කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ගරු 
අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමනි,  ෙමම විෂය භාර ඇමතිතුමා 
හැටියට ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඔබතුමා ෙමම තනතුෙර් වැඩ භාර ගත්ත ගමන් මුලින්ම 
කිව්ෙවත්, "පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව කාටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කරනවා" කියලායි.  ඒ නිසා ෙමම ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව 
කියා කරන කමිටුවක් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වෘත්තීය 
සමිතිවලින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත්, වෘත්තීය සමිති 
පැත්ෙතන් අපිට ආරංචි ෙවන්ෙන් තවමත් ඒක නිසියාකාරව සිදු 
ෙවන්ෙන් නැති බවයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු ෙවයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය වන පවාහන අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
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කරුණු කාරණා කිහිපයක් අවධාරණය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමනි, දුම්රිය  
ධාවනය සම්බන්ධෙයන් පශ්න තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
හැබැයි, ෙම් සියලු ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්ම කථා කරන ෙකොට 
අපට කියන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාව ගැනයි, චීනය ගැනයි. 
ඒක තමයි කනගාටුව. අද  පවාහන අමාත්යාංශය ගැනත්, වරාය 
ගැනත් කථා කරන ෙකොට කථා කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් 
රට ගැන ෙනොෙවයි. 

ඔබතුමා දන්නවා, මහව සිට අනුරාධපුර දක්වා දිෙවන ෙර්ල් 
පාර කිෙලෝමීටර් 67කුත්,  අනුරාධපුර සිට වවුනියාවට කිෙලෝමීටර් 
29කුත්  ෙර්ල් පාරවල් නවීකරණය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු 
සමාගම්වලට ෙදන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නා බව. නමුත්, ෙම් වන 
විට මහව-අඹන්ෙපොළ ෙර්ල් පාර කිෙලෝ මීටර් 70ක් අෙප් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් හැදුවා කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 700ක් පමණ වියදම් වුණා. නමුත්, හැදුවා. අද වන 
විට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  කිෙලෝ මීටරයක් පමණ වන 
දුම්රිය මාර්ගයක් හදන්න දළ වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 34ක් පමණ 
වැය කරනවා. ෙම් වන විට, මහව සිට අඹන්ෙපොළ දක්වා ෙර්ල් පාර 
පැයට කිෙලෝ මීටර 70ක, 80ක ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරන්න 
පුළුවන් වන පරිදි ඉතා ෙහොඳ පමිතියට දුම්රිය ෙසේවකයන්ම හදලා 
තිෙබනවා. දුම්රිය මාර්ග නවීකරණය කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන්, පැයට කිෙලෝ මීටර්  80ක ෙව්ගෙයන් යන්න කියලායි. 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්ම මහව සිට අඹන්ෙපොළට හදලා 
තිෙබන ෙර්ල් පාර ෙවනස් කරලා, නැවත මහව සිට වවුනියාවටම 
ෙර්ල් පාර හැදීෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න හදනවා. ෙමම 
ව්යාපෘතිය ඉන්දියානු සමාගම්වලට ඔබතුමන්ලා ෙදන්න හදනවා. 
ඉතින්, අපට අහන්න තිෙබන්ෙන්, "ඇයි ෙම්ක ඉන්දියාවටම 
ෙදන්න යන්ෙන්?" කියලායි.  

ෙමොකද, මහව සිට වවුනියාවට යනෙකොට අඩි 100, අඩි 120 
දිග  පාලම් දහයකට වැඩිය තිෙබනවා; ෙබෝක්කු  සිය ගණනක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ෙමොනවාවත් එම ෙටන්ඩරයට අදාළ 
වන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙටන්ඩරයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැතිව, ෙම් 
හරස් මාර්ග විශාල සංඛ්යාවක් එෙහමම තිෙබද්දි ෙමම ව්යාපෘතිය 
ඉන්දියාවට දීලා ෙම් කටයුත්ත ඉන්දියාෙවන් පමණක් කර ගන්න 
ඔබතුමන්ලා අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙලස ඉන්දියානුකරණය වීෙම් 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද යන්න පිළිබඳව අපි පැහැදිලිව ඔබතුමාෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මහව-අනුරාධපුරය දක්වා 
ෙර්ල් පාෙර් දිග කිෙලෝ මීටර් 67යි, අනුරාධපුර-වවුනියාව ෙර්ල් 
පාෙර් දිග කිෙලෝ මීටර් 29යි, සම්පූර්ණ ෙර්ල් පාෙර් දිග කිෙලෝ 
මීටර් 96යි. ෙම් සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 226කට ඇස්තෙම්න්තු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
33,900ක්. ෙම් විධියට ගත්ෙතොත් එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් 
මිලියන 353ක් යනවා.  

එක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න රුපියල් ෙකෝටි 35ක් යනවා. අපි 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඉන්දියාව පැත්ෙතන්ම බලන්ෙන් නැතුව 
-උතුරු පළාත ඉන්දියාවට කිට්ටු නිසා එෙහම කරනවාද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ- මීට වඩා විවෘත කියාවලියකට යන්න බැරි ඇයි; මීට 
වඩා විවෘත කමෙව්දයකට යන්න බැරි ඇයි;  මීට වඩා සාධාරණ 
කමයකට යන්න බැරි ඇයි කියලායි. අෙප් රෙට් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ට, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අෙනකුත් ෙසේවකයන්ට පැයට කිෙලෝමීටර් 70ක ෙව්ගයකින් 
යන්න පුළුවන් විධියට ෙර්ල් පාර හදන්න හැකියාව, ශක්තිය 
තිෙබනවාය කියලා ඔප්පු කරලා තිබියදී, ඔබතුමන්ලා ඉන්දියාව 
දිහා බලාෙගනම ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි කියලා අපට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම ෙම්ක අෙප් රටට විශාල පමාණයක 
වැය බරක්; ණය බරක් ෙගෙනන ව්යාපෘතියක් බවට පත් ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාතර - කතරගම දුම්රිය මාර්ගය 
ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් දැනටම අපට අත් දැකීමක් තිෙබනවා. 
මාතර - කතරගම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් දුර කිෙලෝමීටර් 
26.75යි. ව්යාපෘතිෙය් වියදම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 278යි. 
ව්යාපෘතිය අවසන් කරන්න කාලය ගතවුෙණ් මාස 36යි. ඒ 
ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ 2013 ජූලි මාසෙය්යි. එය අවසන් 
කරන්න තිබුෙණ් 2016 ජූලි මාසෙය්යි. දීලා තිෙබන සහන කාලය 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 24වැනි දායින් අවසන් ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මාතර - කතරගම ෙර්ල් පාර 
හදන්න දීලා තිෙබන සහන කාලය ෙදසැම්බර් මාසෙය් 24වැනි 
දායින් අවසන් ෙවනවාය කියලා. හැබැයි  නියමිත කාලය තුළ 
ෙකොන්තාත්තුව අවසන් ෙනොකිරීම නිසා අදාළ ෙකොන්තාත් 
සමාගෙමන් අය ෙවන්න ඕනෑ, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 28ක්. 
ඒ කියන්ෙන්, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, රුපියල් මිලියන 
4,200ක් අය ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, විෂය භාර 
අමාත්යතුමා හැටියට ඔබතුමාෙගන් මා දැන ගන්න කැමැතියි, 
2016 වර්ෂෙය් ෙම් පමා කාලය ෙවනුෙවන් අය විය යුතු 
ඇෙමරි කන් ෙඩොලර් මිලියන 28 -ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 4,200- ෙම් ෙවන ෙකොට අය කරගන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවාද කියලා. මාතර සිටින අපට දකින්න තිෙබන විධියට ෙම් 
ව්යාපෘතිය අඩු ගණෙන් 2017 අවුරුද්ෙද්වත් අවසන් කරන්න 
බැහැ. ෙම් චීන ෙකොම්පැනියට -චීන ජාතික යන්ෙතෝපකරණ 
ආනයන සහ අපනයන ආයතනයට- 2017 වර්ෂෙය්දීවත් ෙම් ෙර්ල් 
පාර හදලා අවසන් කරන්න බැහැ. ඒෙක් සිදුවන අකමිකතා ගැන 
කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක හදලා අවසන් කරන්න බැරි මට්ටමක් 
තමයි අද ෙවන තුරුත් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙර්ල් පාරවල් 
හදන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. සුනාමි විපත නිසා 
විනාශ වුණු අෙප් රෙට් දකුණු පළාෙත් දුම්රිය මාර්ගය, අෙප් දුම්රිය 
නිලධාරින්, ඉංජිෙන්රුවන් හා ෙසේවකයන් දින 57ක් තුළදී හදලා 
අවසන් කළා. අදත් දුම්රිය ධාවනය කරන්ෙන් ඒ ෙර්ල් පාෙර්. ඒක 
පැහැදිලියි. ඒකට තව තාක්ෂණය ඕනෑ නම්, නවීකරණය කරන්න 
ඕනෑ නම්, ඒ හැකියාව ඕනෑ නම් ඒ තාක්ෂණය ගන්න එක ගැන 
කිසි විවාදයක් අපට නැහැ. නමුත් අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රුවන්, 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්, වැඩ කරන කාර්මිකයින්, 
ශිල්පීන් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් සල්ලිවලින් පමාවකින් 
ෙතොරව අපට ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ය කියලා. එෙසේ ඔප්පු 
කරලා තිබියදී, අපි ෙම් තරම් වධ විඳින්ෙන් ඇයි? මම ෙම් 
උදාහරණය ගත්ෙත්, ඔබතුමන්ලා චීනෙයන් කන බැටකෑම, 
වවුනියාව ෙර්ල් පාර හදන්න ගිහින් අනිවාර්යෙයන්ම 
ඉන්දියාෙවන් කන නිසායි. ඒක තමයි පැහැදිලි වන්ෙන්. ඒක ඉතා 
පැහැදිලියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ගැනත් ඔබතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි. දැනටමත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව දුම්රිය මාර්ග 
නඩත්තු කිරීමට ෙයොදා ගන්න tamping machine එක, දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ නතර කරලා චීන ෙකොන්තාත් 
ෙකොම්පැනියට ෙදන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ සඳහා කිසිදු 
මුදලක් අය කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ සඳහා කිසිදු මුදලක් අය 
කරන්ෙන්ත් නැතුව, ඒ යන් තය චීන ෙකොම්පැනියට ලබාෙදන්න 
කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අපි කියන්ෙන්, එෙහම ලබාදිය යුතු 
නැහැයි කියන එකයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මාතර - කතරගම දුම්රිය 
මාර්ගෙය් දුම්රිය ස්ථාන හතරක් තිෙබනවාය කියලා. ඒ දුම්රිය 
ස්ථාන හතර තමයි, ෙවෙහරෙහේන, කැකණදුර, දික්වැල්ල හා 
ෙබලිඅත්ත. ෙම් දුම්රිය ස්ථාන ෙදකක් අතර දුම්රිය දුර සංඥා 
පද්ධති සවි කරන්න දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැය වන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 200ක මුදලක්. හැබැයි රුපියල්  මිලියන 800කින් 
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සවි කළ හැකි සංඥා පද්ධතිය, රුපියල් මිලියන 2,000ක් වැය 
කරලා ඒ කටයුත්ත කරන්න චීන සමාගමටම ෙදන්න ඔබතුමන්ලා 
කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. දුම්රිය ස්ථාන ෙදකක් අතර සංඥා 
පද්ධති සවි කරන්න රුපියල් මිලියන 200යි වැය වන්ෙන්. මාතර - 
කතරගම දුම්රිය මාර්ගෙය් දුම්රිය ස්ථාන හතරයි තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට රුපියල් මිලියන 800කින් කරන්න පුළුවන් කටයුත්ත, 
රුපියල් මිලියන 2,000ක් වැය කරලා කරන්න ඔබතුමන්ලා ඒ චීන 
ෙකොම්පැනියටම ෙදන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අපට දැන් "චීන සරණං 
ගච්ඡාමි, ඉන්දියන් සරණං ගච්ඡාමි" හැෙරන්න ෙවන කමයක් 
ඇත්ෙත්ම නැද්ද? අෙප් ඉංජිෙන්රුවන්, අෙප් කාර්මිකයන් ෙර්ල් 
පාරක් හදලා ඔප්පු කර තිබියදීත්, පාර හදා ගන්න, ෙර්ල් පාර හදා 
ගන්න, වරාය හදා ගන්න, ජැටිය නඩත්තු කරගන්න, හදපු ජැටිය 
නඩත්තු කරගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා අපට "චීන සරණං ගච්ඡාමි, 
ඉන්දියන් සරණං ගච්ඡාමි" හැෙරන්න ෙවන කමයක් නැහැ. 

ෙම්කද, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තත්ත්වය? ෙම්කද, වරාෙය් 
තත්ත්වය? ඉතා පැහැදිලිව අපි කියනවා, ෙම් තත්ත්වය රටට 
ඉතාම අයහපත් තත්ත්වයක් බව. ගත ෙවච්ච කළු දශකය තුළ 
ඒෙගොල්ලන් සියල්ල ණය බරට හිලවු කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම දායකත්වෙයන් ඇති ෙවච්ච ඒ තත්ත්වය 
ෙවනස් කරනවා ෙවනුවට, අද අෙප් ර ට තව ණය කරන්න කටයුතු 
කරමින් තිෙබනවා. ෙම් හැම ණය මුදලක්ම - ෙම් හැම 
මිලියනයක්ම - අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙගවන්න ෙවන්ෙන් වැට් 
බදුවලින්. ෙම් හැම මිලියනයක්ම අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන් ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ෙදන්. ෙම් හැම 
මිලියනයකටම දායක ෙවන්න ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට.  

චීනෙයන් ෙම් වැඩ පිනට කරන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාෙවන් ෙම් 
වැඩ පිනට කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම ණය අපි ෙගවන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, අඩුම තරමින් ඒ සඳහා  අපට ශක්යතාවක් තිෙබන්න 
ඕනෑ, හැකියාවක් තිෙබන්න ඕනෑ, ෙම් ව්යාපෘතිවලින් ලැෙබන 
ඵලදාව - පතිඵලය -  යුක්ති සහගත කර ගන්න. එෙහම යුක්ති 
සහගත කිරීමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා, මාතර - කතරගම  ෙර්ල් පාර හදන වැඩ පිළිෙවළින්. 
අඩු තරමින් ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡාවක් පවත්වලා, අෙප් 
කාර්මිකයන්ෙග්, අෙප් ඉංජිෙන්රුවන්ෙග්, අෙප් දක්ෂ මිනිසුන්ෙග් 
හැකියාව පිළිබඳව විශ්වාසය තැබුවාද කියලායි අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන්. එෙහම විශ්වාසය තැබුවා නම්, මාතර 
-  කතරගම පාෙරන් බැට කාපු අපට, මහව - වව්නියාව පාර 
හදන්නත් ෙම් විධියට පිටරට සමාගමකට ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  මීට කලින් කි ලිෙනොච්චි පාර හදන්න ගිහිල්ලා ෙමොන තරම් 
වන්දියක් ෙගවලා තිෙබනවාද කියලා අපි දැක්කා. "අපි ඉක්මනට 
වැඩ කරනවා. ෙව්ගෙයන් වැඩ කරනවා" කියලා ඔබතුමන්ලාට 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් එෙහම ෙවලා නැහැ.  

2016 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 24වැනි දා අවසන් කරන්න තිබුණු 
ෙම් ව්යාපෘතිය චීන ෙකොම්පැනිය අද වනතුරු අවසන් කරලා නැහැ. 
ඒකට ෙහේතු කියන්න පුළුවන්. ඒ ෙහේතු අෙප් ඉංජිෙන්රුවන්ටත් 
කියන්න පුළුවන්. ඒ ෙහේතුම අෙප් කාර්මිකයන්ටත් කියන්න  
පුළුවන්. ඉතින්, ෙම් කාරණය ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ නිසා මම ෙම් 
කාරණාව ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරව මීට කලින් හිටපු ඇමතිවරු 
විසින් ආෙද්ශක, අනියම්, තාවකාලික පදනමින් බඳවා ගත් 
ෙසේවකයන් 2,000ක් විතර ඉන්නවා. ඒ අයෙග් ඉරණම ෙමොකක්ද 
කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ඒ අය ෙමොන 
පදනමින් බඳවා ගත්තත්, ෙමොන තත්ත්ව යටෙත් බඳවා ගත්තත් ඒ 
අයෙග් ඉරණම ෙමොකක්ද? ඒවා ෙද්ශපාලන පත් වීම් ෙවන්න 

පුළුවන්; ෙද්ශපාලන බඳවා ගැනීම් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අද 
වනෙකොට අනියම්, ආෙද්ශක පදනමින් බඳවා ගත් කම්කරුවන්  
2,000ක් විතර ඉන්නවා. ඔවුන් ස්ථිර කිරීමට කටයුතු කරනවාද 
නැද්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. විෙශේෂෙයන් කාර්යාල කාර්ය 
ෙසේවෙය් තුන්වැනි ෙශේණිෙය් ස්ථිර කළ හැකි, සුදුසුකම් සම්පූර්ණ 
කරලා තිෙබන අනියම්, ආෙද්ශක ෙසේවකයන් 2,000ක් විතර 
සිටියදී ඔවුන් ස්ථිර ෙනොකර, එම ෙසේවය සඳහා ස්ථිර ෙසේවකයන් 
හැටියට තව 152ක් බඳවා ගන්න ආයතන අධ්යක්ෂවරයාෙග් 
අනුමැතිය ලැබී ඇතත්, 210කට ආසන්න ෙසේවක පිරිසක් බඳවා 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. 
ආයතන අධ්යක්ෂවරයා අනුමත කරන්ෙන් තනතුරු 152යි. ඒ 
සුදුසුකම්ම තිෙබන තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එෙහම විශාල 
පිරිසක් සිටියදී තව 210 ෙදෙනක් බඳවාෙගන තිෙබනවා.  එෙසේ 
බඳවා ගන්න දැන්වීම් පළ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙවබ් අඩවිෙය් 
විතරයි. 

 දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් පමණක් ඒ සඳහා 
දැන්වීමක් පළ කරලා තිෙබනවා. එෙහම දැන්වීම් පළ කරලා ඒ 
අය බඳවාෙගන තිෙබනවා. බඳවා ගත් පිරිස බඳවා ගත්ෙත් ෙකොයි 
පෙද්ශෙයන්ද කියලා මම අහන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, ඔබතුමා 
දන්නවා ඒක ෙකොෙහොමද සිද්ධ වුෙණ් කියලා. එවැනි කාරණා 
ගණනාවක් මම අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.   

ආර්ථික වශෙයන් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඵලදාව - 
ආදායම -  ලබන්න පුළුවන් මාර්ග ගණනාවක් අද නැති කරෙගන 
තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් කමෙව්ද හැටියට 
තමයි දැන්වීම් පුවරු පළ කිරීම, පදර්ශනය කිරීම තිබුෙණ්. නමුත් 
Scalene Holdings (Pvt) Limited   සමාගම දැන්වීම් පුවරු 
පදර්ශනය කිරීම  ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු මිලියන 500ක පමණ 
මුදලක් ෙම් වනෙකොටත් ෙගවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය මැදිරි 
ෙවනුෙවන් Expo Lanka සමාගම මිලියන 70ක්, Rajadhani 
Express කියන සමාගම මිලියන 30ක් ෙම් වනෙකොටත් ෙගවලා 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාෙග් ගජ මිතුෙරක් ඉන්නවා, 
JF Tours & Travels සමාගම කියලා. ඒ සමාගෙම් "Viceroy" 
කියන විෙශේෂ දුම්රිය ධාවනය කිරීම ෙවනුෙවන් අත්සන් කරපු 
ගිවිසුම් පකාරව, - 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මෙග් ගජ මිතුෙරක්? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ. මහජන බැංකුෙව් සභාපතිතුමා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම කියන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මහජන බැංකුෙව් සභාපතිතුමා. "Viceroy" කියන විෙශේෂ 

දුම්රිය ධාවනය කිරීම ෙවනුෙවන් අත්සන් කරලා තිෙබන ගිවිසුම් 
පකාරව ඔවුන් මිලියන ගණනක් ෙගවන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් 
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වනතුරු  ඒ මුදල් ෙගවලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම JF Tours & 
Travels කියන සමාගම එක් ක ඔබතුමන්ලා දැන් ෙටක්නිකල් 
හන්දිෙය් දුම්රිය මූලස්ථානයට යාබදව තිෙබන දුම්රිය ගබඩා 
අධිකාරිය කාර්යාලය පිහිටි භූමිෙය් තිෙබන කාර්යාල ෙවනත් 
ෙගොඩනැගිලිවලට මාරු කරමින් ඉතා අධික වියදමක් දරලා 
ෙකෞතුකාගාරයක් හදන්න යනවා. දුම්රිය කටු ෙගයක් හදන්න 
යනවා. 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම එකක් නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම එකක් නැද්ද? එෙහම එකකට වැඩ කරෙගන 

යන්ෙන්ත් නැද්ද? අපට ආරංචි ෙවලා නම් තිෙබන්ෙන් එෙහම 
තමයි.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙබොරු ආරංචියක්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කටු ෙගයක් හදන්න දැන්ම 

ඉක්මන් ෙවන්න එපා කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එෙහම හදිස්සියක් නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම හදිස්සියක් නැද්ද? හැබැයි, ෙමෙහම ගිෙයොත් එෙහම 

කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. දැනටමත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකෞතුකාගාර කීපයක් කඩුගන්නාව, මරදාන, රත්මලාන සහ 
බණ්ඩාරෙවල පිහිටුවා තිෙබනවා. තවත් එෙහම එකක් හදන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවා නම්, මට ඒක පිළිගන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් නිල නිවාස 
කැඩිලා තිෙබද්දී, ඒවාෙය් උළු කැටයක්වත් මාරු කරගන්න මුදල් 
නැහැ කියද්දී, මිලියන 300ක් විතර වැය කරලා, විෙශේෂෙයන් 
මහජන බැංකුෙව් සභාපතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා -එතුමාෙග් JF 
Tours & Travels කියන එකත් ඔය කියන ආකාරෙය් විෙශේෂ 
දුම්රිය කියාවලියට සම්බන්ධ එකක්- ෙටක්නිකල් හන්දිෙය් අර 
කියපු  කාර්යාල  අයින් කරලා එවැනි කටයුත්තක් කරන්න දැන් 
යනවා නම්,  එය අනාර්ථික කටයුත්තක්. එවැන්නක් කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඇමතිතුමා කියනවා නම් මා ඒක පිළිගන්නවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. හැබැයි එෙහම ෙදයක් කරනවා නම්, එය අනාර්ථික 
කටයුත්තක් හැටියට තමයි හඳුන්වන්න ෙවන්ෙන්. එයින් ලැෙබන 
ආර්ථික ඵලදායිතාව ෙමොකක්ද කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. මා කියපු  ඒ කාරණා ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
අවධානය විෙශේෂෙයන් ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, තවත් කාරණාවක් මා ඔබතුමාට 
අවධාරණය කරවනවා. ඒ, පවාහන අමාත්යාංශය යටෙත්ම තිෙබන 
RMV එක ගැන. RMV එෙක් තත්ත්වය මම දන්නවා. රජෙය් 

ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ගරු සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා පූර්ණ වාර්තාවක්, 
පසු ගිය කාලය තුළ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිද්ධ වූ  කටයුතු 
පිළිබඳව. අෙප් ඉරාන් විකමරත්න ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් 
ඉන්නවා, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්. ඒ වාර්තාව හරියට 
අධ්යයනය කෙළොත් පැහැදිලි වනවා, පසුගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් 
වාහන හා සම්බන්ධ කියාවලිෙය් ෙමොන තරම් ජාවාරමක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක. මම කනගාටු ෙවනවා, තවම ඒ 
පිළිබඳ පූර්ණ විවාදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හරියාකාරව 
ෙනොපැවැත්වීම ගැන. ඒ වාර්තාව අධ්යයනය කෙළොත් ෙත්ෙරනවා, 
පාෙර්  දුවන ෙම් හුඟක් වාහන ඇත්ත වාහනද, නැත්නම් ව්යාජ 
වාහනද කියන එක. විවිධ අවශ්යතා ෙවනුෙවන් විවිධ නම් 
ගහෙගන වාහන ෙග්නවා. නමුත් ඊට පසුව ඒ අවශ්යතාව 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි ඒ වාහනය තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, දැන් ඔබතුමන්ලා RMV එකට අලුත් 
කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්න උත්සාහ කරමින් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි, prototype system එක. නමුත් ගරු අමාත්යතුමනි, 
වාහනයක් පරීක්ෂා කිරීෙම්දී කළ යුතු පධාන කටයුත්ත තමයි 
තාක්ෂණික වශෙයන් පරීක්ෂා කිරීම. අප විශ්වාස කරන හැටියට 
RMV එෙක් තිබිය යුතු මූලික වුවමනාව තමයි, වාහනය 
තාක්ෂණික වශෙයන්, ෙභෞතික වශෙයන් -ඒ හැකියාව, ඒ 
දක්ෂතාව තිෙබන අය ලවා- පරීක්ෂා කරවන එක. වාහනෙය් 
ෙපොත ෙගනැල්ලා, ෙපොත මාරු කර ගන්න එක ඕනෑම ෙකෙනකුට 
කරන්න පුළුවන්. ''ෙපොත දාලා'' ෙපොත මාරු කරනවා. ඒ සඳහා 
ජීවත් වන මිනිසුන්ෙග් ෙනොෙවයි, මැරුණු මිනිසුන්ෙග් නම් පවා 
ෙයොදාගන්නවා. බලාෙගන ගියාම, ෙභෞතික වශෙයන් ඒ වාහන 
නැහැ.  ෙභෞතික වශෙයන් නැති වාහනවලට ෙපොත හදනවා. ඒක 
තමයි ඇත්ත කියාවලිය.  

ගරු අමාත්යතුමනි, RMV එෙක් 2001 වර්ෂෙය්දී    තාක්ෂණික 
වශෙයන් සහකාර ෙකොමසාරිස්වරුන් සිටිෙය් එක්ෙකනායි. 
හැබැයි, පරිපාලන වශෙයන් සිටින පමාණය 5යි. 2015 වර්ෂය වන 
ෙකොටත් තාක්ෂණික වශෙයන් සහකාර ෙකොමසාරිස්වරුන් 
ඉන්ෙන් එක්ෙකනායි. හැබැයි පරිපාලන වශෙයන් -පරිපාලන 
ෙසේවෙයන්- සිටින පමාණය 20යි. නමුත් RMV එෙක් ඇත්තටම 
වැඩි කරන්න ඕනෑ තාක්ෂණික ෙකොමසාරිස්වරුන්. තාක්ෂණික 
වශෙයන් සිටින පිරිස තමයි වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අයට 
තමයි එකී පරීක්ෂා කිරීෙම් කියාවලිය ඇත්ත වශෙයන්, ෙභෞතික 
වශෙයන් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ, විධිමත් නිර්ෙද්ශ ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒවා කියාත්මක කිරීම තුළ විතරයි ෙම් සිද්ධ වන මහා දැවැන්ත 
වංචා නවත්වන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්; ඒ කියාවලිය නතර 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ හින්දා මා ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා, ගරු අමාත්යතුමනි.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අපි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 

ඒ ෙපන්වා දීම ගැන. අපි දැන් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා, ඒ 
නියාමන  අනුව අවශ්ය කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමනි, විවිධ අංක සහිතව මාර්ගෙය් ධාවනය 

කරන, ලියා පදිංචි ෙනොකළ ජීප් රථ ඇතුළු වාහන විශාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ ඒ ගැන පැහැදිලි 
කරාවි කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා දැන් දඩ ගහන්න උත්සාහ කරනවා ෙන්. දඩ ගහන්න 
හදන්ෙන් වෙමන් ඉස්සර කරනවාටයි. දැන් ඔබතුමා තමයි ඒ 
දඩෙය් බිල්ලට අහුෙවලා ඉන්ෙන්. ෙමොකද, අප දකින හැටියට 
මුදල් අමාත්යතුමා ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් මාධ්යවල කියන්ෙන්, මා 
ෙනොෙවයි පවාහන අමාත්යතුමායි ඒක කරන්ෙන් කියලායි. අර, 
''බස් ගැමුණු'' ඉස්සරහින් තියාෙගන ෙපන්වන්ෙන්? නමුත් ඒ 
නාට්යෙය් තිර රචනය සම්පූර්ණෙයන් අසාර්ථකයි. ඇත්තටම ඒ 
නාට්යෙය් තිර රචනය අසාර්ථකයි; රඟපෑම අන්තිම දුර්වලයි.  

විෙශේෂෙයන්ම බස් ගැමුණුෙග් රඟපෑෙමන් නම් ඔබතුමන්ලාට 
ෙගොඩ යන්නම බැහැ. බස ්ගැමුණු එකක්  කියනවා, ඇමතිතුමා තව 
එකක් කියනවා. ඔබතුමා ළඟ නැති නිසා රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා හැම තිස්ෙසේම ඔබතුමාෙග් නම කියනවා. 25,000 
දඩයක්කාරයා ෙවලා ඉන්ෙන් ඔබතුමා තමයි. ඒක ඇත්තද? 
ඇත්තටම  රුපියල්  25,000 දඩයක්කාරයා ඔබතුමාද කියලා දැන 
ගන්නට කැමැතියි. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග් නම තමයි ෙකොයි 
ෙවලාෙව්ත් කියන්ෙන්. "මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි, 
පවාහන ඇමති" කියලායි කියන්ෙන්. ඒ නිසා රුපියල් 25,000 
දඩයක්කාරයා ඔබතුමාද කියලා දැනගන්නට කැමැතියි. ඇත්තටම 
විය යුතු ෙදය ඒක ෙනොෙවයි.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා 
අෙප් රෙට් තිෙබන මාර්ග තදබදය ගැන.  වාහන තදබදය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. පාෙර් වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් තී 
විලර්, ෙමෝටර්බයිසිකල්, සහ ෙපෞද්ගලික වාහන. ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ෙලෝකෙය් අපිට වඩා දියුණු රටවල් තිෙබනවා, අපට 
වඩා ජනගහනය වැඩි රටවල් තිෙබනවා, අපට වඩා වාහන වැඩි 
රටවල් තිෙබනවා. නමුත් ඒ හැම රටකම ෙපොදු පවාහන ෙසේවය 
ශක්තිමත්. එෙහම නැත්නම් අඩු තරමින් ඒ අයෙග් සැලැස්මක් 
තිෙබනවා ෙපොදු පවාහන ෙසේවය දියුණු කරන්නට.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික වාහනයක් පාවිච්චි කරන 
ඕනෑම ෙකෙනක් තමන්ෙග් ළමයි ඉස්ෙකෝලයට එක්කෙගන 
යන්න, තමන්ෙග් කාර්යාල කටයුතුවලට යන්නට, ෙවනත් 
ගනුෙදනු කටයුතුවලට යන්නට ෙපොදු පවාහන ෙසේවය හරියට 
කියාත්මක ෙවනවා නම් කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා ඕනෑ තරම් 
ෙලෝකෙය් රටවල ඇවිඳින්නට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ රටවල බස් එක 
ෙවලාවට bus stand එකට එනවා. නියමිත විනාඩියට, තත්පරයට 
බස් එක එනවා. එතෙකොට මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් තිෙබනවා,  
මම ෙවලාවට bus stand එකට ගිෙයොත් බස් එක ෙවලාවට එනවා 
කියලා. එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මිනිස්සු ෙපෞද්ගලික 
වාහනවලින් ෙමොළය ෙකොෙලොප්පම් කරෙගන පාෙර් යන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා අපි ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ගැන විශ්වාසය ඇති 
කරන්නට ඕනෑ.  

දැන් ඔබතුමන්ලා දුම්රිය ෙසේවය ගැන ෙපොදු පවාහන ෙසේවයක් 
විධියට විශ්වාසය ඇති කරලා තිෙබනවාද? SLTB එක ගැන ඒ 
විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද? රාජ්ය පවාහන ෙසේවය ගැන 
විශ්වාසයක් ඇති කරලා තිෙබනවාද? ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය 
ගැන එෙහම විශ්වාසයක් ඇති ෙවන විධියට නියාමනය කරලා 
තිෙබනවාද? නැහැ. අද මිනිසුන්ෙග් විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් බස් එක 
යන්ෙන් ඩයිවර්ෙග් ෙවලාවට කියලා, බස් එක යන්ෙන් බස් එෙක් 
ෙවලාවට, ෙකෝචිචිය යන්ෙන් ෙකෝච්චිෙය් ෙවලාවට. ඒ ෙවලාවට 
අපට ෙබෙහත් ගන්නට යන්න බැහැ; ඒ ෙවලාවට වැඩට යන්නට 
බැහැ. එම නිසා ෙපොදු පවාහන ෙසේවය පිළිබදව විශ්වාසය අද බිඳ 
වැටිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට තව විනාඩි 5යි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා  අවසන් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙගොඩ නැඟිය යුත්ෙත් ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවය පිළිබඳ විශ්වාසයයි. නමුත් එෙහම කියාවලියක් 
සිදු ෙවලා නැහැ. දඩ ගැහිල්ල ෙනොෙවයි උත්තරය. ඕක ෙලෙහසි 
උත්තරයක්. ඕක මුදල් අමාත්යාංශෙය් උත්තරයක්, පවාහන 
අමාත්යාංශෙය් උත්තරයක් ෙනොෙවයි. දඩ ගහන්ෙන් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ණය ෙබ්රා ගන්න, ෙම් අවුරුද්ෙද් ආර්ථික අර්බුදෙයන් 
ෙබ්ෙරන්න. නමුත් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ශක්තිමත් කෙළොත් ෙම් 
වාහන තදබදය අඩු කර ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. එතෙකොට දඩ 
ගහන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙමපමණ මාර්ග 
අනතුරු ෙවන්ෙනත් නැහැ.  

දැන් ඔබතුමන්ලා තර්කයක් විධියට කියන්ෙන් රිය අනතුරු 
වැඩියි කියලා. රිය අනතුරු වැඩි ෙහේතුව ෙමොකක්ද? මතක තියා 
ගන්න 2020 වන විට ලංකෙව් සෑම නගරයකම වාහන නතර 
ෙවන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා, වාහන යන්න බැරි තත්ත්වයට පත් 
ෙවනවා. පාරවල්වල ෙම් විධියට ගමන් කෙළොත් සිදු වන්ෙන් 
ඒකයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා උත්තරය ෙසොයන්ෙන් වැරැදි 
පැත්ෙතන්. කළ යුතු වන්ෙන් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ශක්තිමත් 
කරලා මිනිසුන්ට ඒ ගැන විශ්වාසය ඇති කිරීමයි. ෙවලාවට බස් 
එක එනවා, ෙවලාවට ෙකෝච්චිය එනවා, ෙපෞද්ගලික බස් රථය 
වුණත් ෙවලාවට එනවා කියලා විශ්වාසයක් තවම අති ෙවලා 
නැහැ. ඒක  ෙගොඩ නඟන්නට ගහලා තිෙබන දඩය ෙමොකක්ද, ඒක 
ෙගොඩ නඟන්නට ෙයෝජනා කරලා තිෙබන කමය ෙමොකක්ද?  

දැන් ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් වෙමන් ඉස්සර කෙළොත් 
25,000යි, ඉර කැපුෙවොත් 25,000යි කියලා. බලන්නෙකෝ ඕක 
කියාත්මක කරලා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. අපි අභිෙයෝග 
කරනවා, පුළුවන් නම් කියාත්මක කරලා බලන්න ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙක් පතිඵලය කියලා. දඩ හම්බ ෙවනවාද, ආණ්ඩුවට දඩ හම්බ 
ෙවනවාද? ආණ්ඩුවට දඩ හම්බ ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙම්ෙක් 
පතිඵලය වන්ෙන් ඔබතුමන්ලා තවත් අපකීර්තියට පත්වීම විතරයි. 
එෙහම නැතිව ෙම්ෙකන් ෙවන කිසි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන ඔය දඩ ඉලක්කවලට යන්නත් 
බැහැ. ෙමොකද, ජනතාව පීඩාවට පත් කරලා දඩ ගන්නවා කියන 
එක ආණ්ඩුවක අවසානය මිසක එයින් ෙවනත් ෙමොකුත් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අපිට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ,  ඔබතුමන්ලාට ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා 
ෙගෙනන්න උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද කියලා. විධිමත් ෙයෝජනා 
විධියට ෙම්වා ඉදිරිපත් කරන්න උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද?  ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපට නම් ඒ පිළිබඳව ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන් මම ඔබතුමාට කියා සිටිනවා,  ෙම් කියාවලිය මීට 
වඩා විධිමත් විය යුතුයි කියලා.  

ඊළඟට, මම ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. පසුගිය කාලෙය් ජාතික පවාහන ෙකොමිසම 
කරලා තිෙබන කටයුතු පිළිබඳව FCID එකක් ෙනොෙවයි, පහක් 
හයක් දාලා ෙසොයන්නට ඕනෑ. 

ජනාධිපතිවරණ රැස්වීම්වලට එක දවසට රුපියල් අසූ 
ලක්ෂයක් වියදම් කර තිෙබන බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන්. ඒවා 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වැඩ කටයුතු ෙනොෙවයි.  
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දුරගමන් බස් රථවල යන මිනිසුන් අද ෙමොන තරම් දුක් 
විඳිනවාද කියා අප දන්නවා. ෙම් බස්වල seat අතර තිෙබන 
පරතරය ෙකොෙහොමද කියා අප ඇහුවා. ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභා ව ෙගන්වලා අප එහි සභාපතිතුමාෙගන් ඇහුවා, 
ඔබතුමන්ලා  දුර ගමන් යන බස් රථයක seat අතර පරතරය 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා නැඟලා බලලා තිෙබනවාද 
කියලා.  ගරු ඇමතිතුමනි, අද බස්වල seat ෙගොඩක් දමලා මිනිසුන් 
වැඩි පමාණයක් වාඩි කරෙගන, බස් එක මැද මිනිසුන්ට ඇවිදින්න 
තිෙබන තැනත් තව seat  එකක් හයි කරලා ඒ ඉඩ පමාණයත් 
ඇහිරිලායි තිෙබන්ෙන්. කාන්තාවකට  ෙකොෙහොමවත් යන්න බැහැ.  
හිටෙගන යන  එක්ෙකනාටවත් යන්න බැරි මට්ටමකට තමයි අද 
ෙම්වා හදලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, අද බස් එකකින් 
උතුරට ගිහින් එන එක ඉන්දියාවට ගිහින් එනවාටත් වඩා අමාරුයි. 
ඇත්තටම ෙම්කයි අද තත්ත්වය. ඒවා ගැන නියාමනයක් නැහැ. 
ඒවා  නියාමනය කිරීම මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙයන් සිද්ධ 
ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒවා ගැන නියාමනය කිරීමක් අද එම 
අධිකාරිෙයන් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි මට 
අවධාරණෙයන් යුතුව කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙකෙරහි මම 
ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මා ළඟ 
ලිපිෙල්ඛන විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. නමුත්, මම ෙකටිෙයන් 
 ෙහෝ ෙම් කාරණා කියන්න ඕනෑ. පළමුවැනි කාරණය තමයි, ෙම් 
අංක තහඩු වංචාව.  UTSCH කියන ආයතනෙය් -අෙප් කුමාර 
ෙවල්ගම මන්තීතුමා ෙම් ගැන දන්නවා. - ශී ලංකාෙව් agent 
හැටියට ඉන්ෙන් Access Group එකයි.   2010දී ෙම් අංක තහඩු 
ලබාදීෙම් කටයුත්ත ෙටන්ඩර් කමෙව්දෙයන් ෙතොරව කරෙගන 
ගියා. 2008දී ෙම් Access Group එෙක් ලියා පදිංචි ලියකියවිලි 
ලබාෙගන  ඒ කටයුත්තට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ අවධිෙය් 
සිටි සහකාර ෙකොමසාරිස්වරෙයක්. එම ෙල්ඛනය මා සභාගත 
කරන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රුපියල් 550කට වාහන හිමියන්ට සපයපු ෙම් අංක තහඩුව 

රුපියල් 1,110ක් දක්වා වැඩි කළා. ඒ ගණන වැඩි කරලා, ආෙයත් 
එම කාර්ය කරන්න දුන්ෙනත් එම සමාගමටයි. ඔබතුමන්ලා ඒක 
අෙහෝසි කරලා, නැවත දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ සමාගමටමයි. එතැන 
ඉන්ෙනත් එකම පුද්ගලයා තමයි. 2015 අෙපේල් මාසෙය්දී ෙම් 
සඳහා නැවත tender call  කළා. මැයි 13වැනිදා ෙටන්ඩරය අවසන් 
කළා. පසම්පාදන කමිටුෙව් නිෙයෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා,  
එම කමෙව්දය අනුව Access Group එකට විතරයි ආෙයත් ෙම්  
සඳහා අයදුම් කළ හැක්ෙක්. ඒ කියන්ෙන්, ඒ අයට විතරක්ම අයදුම් 
කරන්න පුළුවන් වන විධියට ඔබතුමන්ලා නියෙමටම කමෙව්දය 
හැදුවා. ෙම් තහඩු කෑල්ෙල් මහා රසායනික දව්යයක් නැහැ; 
ටයිෙට්නියම් නැහැ.  ලංකාෙව් නැති, හදන්න බැරි,  ෙවනත් රටකින් 
ෙගන්වපු විෙශේෂ ෙදයක් ෙමහි නැහැ. නමුත් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ඔය UTSCH කියන සමාගම ඉන්දියාෙවන් සහ ෙවනත් රටවල් 
ගණනාවකින් ban  කර තිෙබන්ෙන්. එම රටවලින් තහනම් කරපු 
ෙම් සමාගමටම ෙම් කටයුත්ත නැවත ලබාගන්න පුළුවන් විධියට 
කටයුතු සකස් කළා. සිදු වුණු ෙවනස ෙමොකක්ද? රුපියල් 550කට 
ෙදන්න පුළුවන් අංක තහඩුව රුපියල් 1,110ක්  බවට පත් වුණා.   

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ඒ දිනය කියන්න.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
2015 අෙපේල් මාසෙය්. මට කාල ෙව්ලාව නැති නිසා මම 

ඔබතුමාට ඒ සියලු ලියකියවිලි ෙදන්නම්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
Invoice  අංක ඇතුළුව ඒ විස්තර සියල්ල සහිත ලිපිෙල්ඛන ටික 
මා ළඟ තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.   

අවසාන වශෙයන් රියැදුරු බලපත සම්බන්ධෙයනුත් මා යමක් 
කියන්න ඕනෑ. රියැදුරු බලපතයට ඔබතුමන්ලා ෙවන අලුත් 
smart කමයක් හැදුවා ෙන්. ඒ smart කමෙය්දී chip එක 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් වාෙග්ම පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔය chip එක 
කාටද, ෙකොෙහේදීද check  කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්? ෙවන 
ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ. ෙම්ෙක් විෙශේෂයක් තිෙබනවා කියලා,  ඔය 
chip එක තාක්ෂණික වශෙයන් check කරන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් ෙහෝ ෙවනත් තැනක 
තිෙබනවාද? එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දිත්  ෙමයින් විශාල මූල්ය 
වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ විස්තරත් ලියකියවිලි, 
invoice සහිතව මා සභාගත කරන්නම්. ඒකත් ඒ ආකාරෙයන්ම 
සිදු වුණු මහා පරිමාණෙය් මගඩියක් විතරයි.   විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අංක තහඩු වංචාව ගැන, ෙම් විධියට ෙටන්ඩර් මාරු කෙළේ ඇයි 
කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි  කිරීමක් කරන්න කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara. 

You have eight minutes.  
 
[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රටට වැඩදායක, ඵලදායක ඒ 

වාෙග්ම මහජනතාවට සෘජුවම බලපාන අමාත්යාංශ ෙදකක් වන 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය සහ පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන්න 
මට පුංචි ෙවලාවක් තමයි ලැබී තිෙබන්ෙන්.  

පළමුව මම වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරන්නම්. වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය ඉතාම අමාරු 
අවධියක පසුවන ෙමොෙහොතක තමයි වර්තමාන අමාත්යතුමාට එය 

1615 1616 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

භාර ගන්න සිදු වුෙණ්. රුපියල් මිලියන 233,149ක ණය බරකුත් 
එක්ක තමයි ගරු අමාත්යතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමට ෙමම 
අමාත්යාංශය භාරෙගන වැඩකටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එහි මාසික ණය වාරිකය රුපියල් මිලියන 10,851ක් 
ෙවනවා.  

එහි ෙපොලිය පමණක් රුපියල් මිලියන 6,083ක්. ෙම් වාෙග් 
අතිවිශාල ණය කන්දක් එක්ක තමයි ෙම් අමාත්යාංශය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පතිඵල ෙකොෙහොම ෙවතත්, 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කිරීමට වැය වූ සමස්ත මුදෙලන් සියයට 
67ක්ම අධික ෙපොලියට ගත් ණය. එෙහම නම්, ඒ ණය බර 
දරාෙගන අද ෙකොළඹ වරාය තුළින් උපයා ගන්නා මුදල්වලින් 
හම්බන්ෙතොට වරායත් ඇදෙගන යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
බදුලු ෙකෝච්චියට නම් මඟදී තව engine එකක් සවි කරලා double 
engines වලින් ධාවනය කරනවා.  නමුත්  වරාය හා නාවික 
කටයුතු ඇමතිතුමාට දැන් තනි engine එකකින්  ෙම් ෙදකම -
වරායන් ෙදකම- අදින්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් 
කටයුත්ත ෙකොපමණ අමාරු කටයුත්තක්ද කියලා ෙම්ෙකන් 
හිතාගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

දැන් වරාය අධිකාරිෙය් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අලුත් කරන්නට; 
නවීකරණය කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ෙම් අභිෙයෝගය ජයගහණය කිරීමට ගරු 
ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට, කාර්ය මණ්ඩලයට ෙලොකු 
වග කීමක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  ජැටි, පර්යන්ත අද ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පර්යන්තවලට වඩා ෙව්ගවත්ව වැඩ කරන 
ස්ථාන බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අලුත් උපාංග සවි 
ෙනොකර කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ පැරණි උපාංගවලින් කියාත්මක 
වීම නිසා  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පර්යන්තවල ඵලදායීතාව අද 
ටිකක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම්වා ෙපෞද්ගලික අංශය 
අභිභවා යන තැනට ෙගන එන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සඳහා ගරු ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් විශාල කාර්ය 
භාරයක් තිෙබනවා කියලා මම සඳහන් කෙළේ ඒකයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 

අර්ජුන රණතුංග අමාත්යවරයා කියන්ෙන් අභිෙයෝග භාර ගත් 
අමාත්යවරෙයක්. එතුමා අමාත්ය ධුර දරන කාලෙය්දී පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලනයට පථම ශිෂ්යෙයකු වශෙයන් සිටි 
යුගෙය්ත්, කීඩකෙයකු වශෙයන් සිටි යුගෙය්ත් අභිෙයෝග ජය ගත් 
ෙකෙනක්. එතුමා 1989 අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් 
Captain බවට පත් වුණා. ෙකටි කාලයකදී එතුමාව 
නායකත්වෙයන් නැවත ඉවත් කළා. 1991දී  කිකට් ෙලෝක 
කුසලානයට - Cricket World Cup එකට - ඉදිරිපත් වනෙකොට 
එතුමා කිකට් කණ්ඩායෙම් නායකෙයකු වශෙයන් ෙනොෙවයි, 
කීඩකෙයකු වශෙයනුයි සිටිෙය්.  

ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට ඒ තරගාවලිෙය් පළමුෙවනි 
වටෙය්දීම පරාජය උරුම කර ගන්න සිදු වුණා. නැවත 1991දී 
පැවැති Cricket World Cup එෙකන් පස්ෙසේ අර්ජුන රණතුංග 
මහතාව ජාතික කිකට් කණ්ඩායෙම් Captain වශෙයන් පත් කළා. 
එතැන ඉඳලා 1996 අවුරුද්ද වනෙකොට, අවුරුදු 5ක් වාෙග් ෙකටි 
කාලයක් තුළදී ෙලෝක කුසලානය දිනාෙගන ලංකාවට විෙශේෂ 
ආශිර්වාදයක්, පසිද්ධියක් ෙගනැල්ලා ෙදන්න අර්ජුන රණතුංග 
මහතා සමත් වුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
Thank you.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් තමයි වරාය 
හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාට භාර 
ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. එතෙකොට තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අවුරුද්දයි. එෙහම නම්, තව අවුරුදු 4ක් එතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න තිෙබනවා; වැඩ කරන්න තිෙබනවා. වැටිලා 
තිබුණු ජාතික කිකට් කණ්ඩායම Cricket World Cup එක 
දිනන්න පුළුවන් මට්ටමට  අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ෙගනාවා වාෙග්,  
ශී ලංකා වරාය අධිකාරියත්, විෙශේෂෙයන්ම අපට ආදායමක් නැතිව 
තනි ෙවලා තිෙබන හම්බන්ෙතොට වරායත් ෙලෝකෙය් කුමන ෙහෝ 
රටක ව්යාපාරිකෙයෝ අල්ලා ෙගන රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික 
ව්යාපාරයක් විධියට හරි ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාට හැකියාව තිෙබනවාය කියන එක 
අෙප් විශ්වාසයයි.  

ෙම් රෙට් ඉතාමත් වැදගත් තැනක්, ආර්ථික මර්මස්ථානයක් 
වන වරාය ශක්තිමත් කරන්න අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාට තව 
තව ශක්තිය හා ෛධර්යය ලැෙබන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම 
සුබ පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
මට වැඩි කාලයක් නැති නිසා මම වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව වැඩිපුර යමක් කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ.  

ඊළඟට, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය 
පිළිබඳවත් වචන කීපයක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමනි, 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබ ෙදෙදනාෙග් 
ෙහොඳ සංකලනයකින් යුක්තව ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු 
රාශියක් සිද්ධ වනවා. ෙම් අමාත්යාංශය තුළ විවිධ කටයුතු 
අලුෙතන් ආරම්භ කිරීමට ඔබ ෙදපළ සමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත්, අපත් එක්කාසු 
ෙවලා පුත්තලම, පාලවිය ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අභ්යන්තර - 
domestic - ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් විධියට වැඩිදියුණු කරන්න පසු 
ගිය වසෙර්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ සඳහා සියලු කටයුතු 
සූදානම් කළත්, ගුවන් හමුදාෙව් විරුද්ධත්වයක් නිසා ගරු 
අමාත්යතුමාට ඒ පිම්ම පැන ගන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.  

ෙකොෙහොම වුණත් ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි  කියන කාරණය කියනවා. ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශය 
සංචාරක ව්යාපාරය  දියුණු කළ හැකි පෙද්ශයක්; දියුණු කරන්න 
තිෙබන පෙද්ශයක්. ඒ වාෙග්ම දූපත් විශාල පමාණයක් තිෙබන 
එකම පෙද්ශය කල්පිටිය, පුත්තලම නිසා ෙම් අවස්ථාව අපි  ඉතා 
ඉක්මනින් උදා කර ගත යුතුයි කියන එක ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාට  සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාලවිය සිට මහව දක්වා 
දුම්රිය මාර්ගය දැනටමත් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. දැනටමත් 
ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා කියන 
කාරණය මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. පාලවිය සිට මහව දක්වා 
වන දුම්රිය මාර්ගෙය් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම වටිනවා. 
ෙමොකද, තිකුණාමලෙය් ඉඳලා කල්පිටිය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් 
අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු ෙගෙනන්ෙන් ෙලොරිවලින්. අනික් 
පැත්ෙතන් ගල් අඟුරු ෙගෙනන්ෙන් නැෙවන්. නමුත් වාරකන් 
කාලයට මුහුෙද් තිෙබන කැළඹිලිකාරී තත්ත්වයත් එක්ක 
කල්පිටිය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු 
ෙගෙනන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අනුව අපට තිෙබන පහසුම 
කමය තමයි  තිකුණාමලෙය් ඉඳලා දුම්රිය මඟින්  ගල් අඟුරු 
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පවාහනය කිරීම. නමුත් බාධාවක් වශෙයන් තිෙබන්ෙන් මහව 
ඉඳලා පාලවියට තිෙබන ෙකටි දුර සම්බන්ධ ෙවන  දුම්රිය 
මාර්ගයක් ෙනොමැතිකමයි.  

ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් වැඩසටහන 
පුළුවන් තරම් කඩිනම් කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
ඊට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීමට පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් 
වශෙයන් අපි නිරතුරුව කැපවී සිටින බවත් සිහිපත් කරනවා. 
 ෙමොකද, ෙමය ඉදි කර ගත්ෙතොත් අපට ගල් අඟුරු පවාහනයට 
පහසු වනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් පධානතම සිෙමන්ති කම්හල 
ෙහෝල්සිම් සමාගම පිහිටා තිෙබන්ෙන් පුත්තලෙම් නිසා සිෙමන්ති 
පවාහනයටත් එය පහසු වනවා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට සහ 
පුත්තලම ලංකාෙව් ලුණු නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශ ෙදකක්. එයින් 
පුත්තලම පෙද්ශෙය් සිට ලුණු පවාහනයට ද එම දුම්රිය මාර්ගය 
ෙයොදාගත හැකි වනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි,  රටට අවශ්ය 
සම්පත් වර්ග තුනක් පවාහනය කිරීමට ෙම් දුම්රිය මාර්ගය කඩිනම් 
කිරීම කියන කාරණය අතිශය වැදගත් වන බව මා ඔබතුමාට  
සිහිපත් කරනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, මම විෙශේෂ කාරණයක් ඔබතුමාට සිහිපත් 
කරන්න කැමැතියි,  දඩ මුදල් වැඩි කිරීම පිළිබඳව අද විවිධ මත 
තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශයට කියනවා; එෙහම නැත්නම් 
පවාහන අමාත්යාංශයට කියනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විනාඩියකින් අවසාන 

කරන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නැත්නම් රජෙය් ආදායම වැඩි කර 
ගන්න එෙසේ කළා කියා කියනවා. නමුත් රජෙය් මුදල් වැඩි කර 
ගැනීමට ෙනොෙවයි, දඩ මුදල් වැඩි කෙළේ.  පවාහනය ෙහේතුෙවන් 
දවසකට අවම වශෙයන් පුද්ගලයන් 8 ෙදෙනකුවත් මිය යනවා. ඒ 
වාෙග්ම පුද්ගලයන් 20-30කට වැඩි පමාණයකෙග් අත පය 
කැඩිලා අහිමි ෙවනවා. ඒ උදවිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නීති 
පැනවීමට මිස එෙහම නැතුව බදු මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා 
ෙනොෙවයි, දඩ මුදල් වැඩි කෙළේ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාට සිහිපත් කරමින් 
මම කථාව අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  තීෙරෝද රථ 
සංඛ්යාව අද පහෙලොස් ලක්ෂය ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා.  
පහෙලොස් ලක්ෂයක තරුණ ශමයක් තීෙරෝද රථ ධාවනය සඳහා 
ෙයොදා තිෙබනවා. මම  ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා,  
මගී පවාහන තීෙරෝද රථ සඳහා රියදුරු බලපතය ලබා දීෙම්දී ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියලා. 
වයස් සීමාව අවුරුදු 40 දක්වා ඉදිරියට ෙගන යන්න.  පවුෙල් 
පවාහන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන  තීෙරෝද රථයට පැරණි 
නීතිය එෙසේම කියාත්මක කරද්දී මඟී පවාහන තීෙරෝද රථ - taxi - 
සඳහා  රියදුරු බලපත ලබාදීෙම්දී එය වයස අවුරුදු 40 සීමාවට 
ෙග්න්න. එතෙකොට තරුණ ජවය රෙට් ශම බලකායට එකතු කර 
ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම සිදුවන අනතුරු පමාණය අඩු 
කර ගන්නත් පුළුවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම ශබ්ද විකාශන යන්ත සවි 
කරෙගන කරන ශබ්ද දූෂණය වළක්වා ගැනීෙම් එක උපකමයක් 
බවටත් එය පත් කරගත හැකියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමන්ලා ෙදපළෙග් 
අවධානයට ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම පිළිබදව මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙම් කාරණා ෙකෙරහි ෙයොමු කර ඉදිරි වසෙර් කටයුතු කරයි  කියා 
මම විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is, the Hon. Chamal Rajapaksa. You 

have 20 minutes.  
 
[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත්යාංශෙය්ත්, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය්ත් 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අදහස් කිහිපයක් 
පකාශ කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

will now take the Chair.   
 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI 
WIJEWICKRAMA took the Chair 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විපක්ෂෙය් කාර්යභාරය අද 

ෙව්ග පන්දු යැවීම, දඟ පන්දු යැවීම. අෙප් වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශය භාර ඇමතිතුමාට නම් ෙහොඳට bat  කරන්න; පහර 
ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට  wicket keep  කරන්න පමණයි පුළුවන් වන්ෙන්.  

ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
කරුණු දක්වන්න පවිශ්ට ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පියාණන්, 
ගරු ෙරජි රණතුංග මැතිතුමා වරාය සංවර්ධන, පුනරුත්ථාපන සහ 
පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය දැරුවා. ඒ 
වාෙග්ම මට මතකයි, එතුමා 1985දී මුල්කිරිගල අතුරු 
මැතිවරණය ෙවලාෙව් මාස 3ක පමණ කාලයක් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කැපෙවලා ඡන්දය දවෙසේ ඡන්ද ෙපොළට ගියා. එතුමාට 
පහර දීලා, ඡන්ද ෙපොෙළන් එළවලා තමයි එදා ඡන්දය දමාගත්ෙත්. 
ඒක ඉතිහාසය. අද ෙද්ශපාලනෙය් සදාකාලික මිතුෙරොත් නැහැ, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හතුෙරොත් නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමා ඔය පැත්ෙත් ඉන්නවා, අනිත් 
සෙහෝදරයා ෙම් පැත්ෙත් ඉන්නවා. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරෙගන යන්න  අපි ඔබතුමාට ආශිර්වාද 
කරනවා. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
පිළිබඳවත් මම ෙකටියන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරනවා. හැබැයි, 
වරාය ගැන තමයි වැඩිෙයන් කථා කරන්ෙන්. 2000 අවුරුද්ෙද් 
ෙරොනී ද මැල් මහත්මයා වරාය සංවර්ධන හා දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. ඒ අවුරුද්ෙද් 
මම එම අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමති. ඒ කාලෙය්ත් කරන්න 
හදපු ෙද්වල්, කථා කරපු ෙද්වල් කරන්න එතුමන්ලාටත් බැරි 
වුණා. 2007 සිට 2010 දක්වා වරාය හා ගුවන් ෙසේවා ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. මම එම 
අමාත්යාංශය භාරගන්න ෙවලාෙව් එදා රෙට් තිබුණු තත්ත්වය 
ෙවනස්.  යුද්ධය හා තස්තවාදය නිසා වරායත්, ගුවන් ෙතොටුපළත් 
තමයි මරමස්ථාන ෙවලා තිබුෙණ්. එම ස්ථාන තමයි ෙකොටින්ෙග් 
පහාරක ඉලක්ක ෙවලා තිබුෙණ්. ඒවා ආරක්ෂා කරගැනීම තමයි 
එදා පධාන කාර්ය වුෙණ්. අපි දන්නවා, ගුවන් ෙතොටුපළට ගහපු 
ෙවලාෙව් ෙකෝටි 6,000ක විතර පාඩුවක් වුණ බව. වරාය 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ආරක්ෂා කරගත්ෙත්. ආරක්ෂක 
ෙහේතූන් නිසා වරාෙය් උතුරු පිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම වහන්න 
සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම තස්තවාදෙයන් ෙබ්රාගන්න අවදානම් 
කලාපයක් වශෙයන් නම් කරලා තිබුණා. එම නිසා නැව් 
ඒජන්තවරුන්ට විශාල රක්ෂණ භාරයක් ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ 
කාලෙය් වරාෙය් ආදායම විශාල වශෙයන් අඩු වුණා. 2014 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව බලන්න. මට ෙපර කථා කළ 
මන්තීවරයාත් ඒ පිළිබඳව පකාශ කළා. ආදායම අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් 2010 සිට කමානුකූලව handle කරන 
containers පමාණය වැඩිවීම නිසා ආදායම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. 

තස්තවාදය නිසා රටට සිදුවුණු අලාභය, පාඩුව, ඒ කාලෙය් 
ණය ගත් පමාණය ගැන හුඟ ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාලෙය් බිලියන 200කට වැඩි පමාණයක් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. අපි අද කථා කරන්ෙන් බිලියන 1ක්, 2ක් වශෙයන් ගත් 
ණය ගැනයි. 2009න් පස්ෙසේ තස්තවාදය සම්පූර්ණෙයන් නතර 
වුණා. ඒ මුදල් අෙනක් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉතිරිෙවලා 
තිබුණා. එදා අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළාම, එහි වැයවලින් 
සියයට 30කටත් වැඩිය වියදම් කරන්ෙන් යුද්ධයට අවශ්ය අවි 
ආයුධ ගැනීම සඳහායි. අද එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ නිසා අද 
ෙහොඳ වාතාවරණයක් තිෙබනවා. අද වැඩ කටයුතු ෙහොඳින් 
කරෙගන යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 2007 සිට 2010 දක්වා මම 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් අමාත්යධුරය දැරුවා. 2005 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාවටත්, රටටත් බලාෙපොෙරොත්තු 
රාශියක් දුන්නා. ඒවා ඉටු කිරීම ඒ අමාත්යවරයාෙග් සහ 
අමාත්යාංශෙය් වග කීමක් වුණා. අපි ඒක හැකි පමණින් ඉටු කරලා 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමන්ලා ඔලුවිල් වරාය ගැන කථා කළා. 

1999දී, දිවංගත එම්.එච්.එම්. අෂ්රෆ් අමාත්යතුමාෙග් 
කාලෙය්දී, එතුමා තමයි ඔලුවිල් වරාය සඳහා ශක්යතා අධ්යයනයක් 
සිදු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ අධ්යයනෙයන් පස්ෙසේ -2004 
වර්ෂෙය්දී- ඔලුවිල් වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවලා 
තිබුණා.  ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙටන්ඩරය ලබා දුන්නා. ඒකත් ෙඩන්මාර්ක 
රජෙයන් ගත් mixed credit ණයක්. ඒවා කරන්න බැරි බාධාවන් 
කිහිපයක් තිබුණා. ඒ පෙද්ශෙය් ධීවරයන් සමඟ ඇති වුණු පශ්න, 
ඉඩම් අත් පත් කරගැනීෙම් පශ්න වාෙග්ම ගල් ෙකොරියක් පිළිබඳ 
පශ්නයකුත් ඇතිෙවලා තිබුණා. 

ඒ වාෙග් පශ්න නිසා ඒ කටයුත්ත පමාද වුණා. නමුත් එතුමා 
ඔලුවිල් වරාය ධීවර වරායකින් හා ෙවෙළඳ වරායකින් සමන්විත 
ෙවන ආකාරයට හදන්න තමයි කටයුතු කෙළේ.  

එතුමාෙග් කාලෙය්දීම එතුමා කල්මුෙණ් lighthouse එකක් 
හදලා තිෙබනවා. මහෙපොළ විශාල පුහුණු මධ්යස්ථානයක් හදලා 
තිෙබනවා. ඊට කලින් අඩු සැලකිල්ලක් දක්වා තිබුණු නිසා එතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාත ගැන කල්පනා කර බලන්න 
ඇති. ඒ කාලෙය් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් තරුණ තරුණියන් 
හාරදහසකට විතර ඔලුවිල් වරාෙය් රක්ෂා ලබා ගන්න අවස්ථාව 
ලැබුණා. එතුමා සද්භාවෙයන් ඒ වැෙඩ් කරන්න ඇති. එතුමාට 
කරන්න බැරි වුණු ෙද් කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා, අදාළ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්දී. ඒ පශ්න 
විසඳාෙගන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න මට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඔලුවිල් වරාෙය් ධීවර වරාය ආශිතව 
කර්මාන්ත පිහිටුවා නැවුම් මත්ස්යයින් ඉතා ඉක්මනින් මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හරහා විෙද්ශ රටවලට අපනයනය කිරීමටත්, 
එමඟින් විශාල විෙද්ශ විනිමයක් අත්පත් කර ගැනීමටත්, ධීවර 
කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීෙමන් එම ප ෙද්ශෙය් ජීවත් වන 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ දැමීමටත් එමඟින් අෙප්ක්ෂා 
කළා. ඒක තමයි ඔලුවිල් වරාෙය් තත්ත්වය.  

ඊළඟට, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කියන්න ඕනෑ. ඒක ගැන 
ෙන් හැම එක් ෙකනාම කථා කරන්ෙන්; හැම එක් ෙකනාම 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්ෙන්. ඒ ගැනත් 2005 වසෙර් මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවල තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, මට මතක හැටියට 
2005 වසෙර් ඔබතුමා අෙප් පාර්ශ්වෙය්යි හිටිෙය්. ඉතින් එදා පක්ෂ 
30ක් විතර එකතු ෙවලා කාෙග්ත් එකඟතාෙවන් තමයි ඒ 
මැතිවරණ පකාශනය හැදුෙව්. මට මතකයි, 1999 
ජනාධිපතිවරණයට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් නන්දන 
ගුණතිලක මහත්මයා තරග කළා. රූපවාහිනී සංවාදයකදී -
එතුමාෙග් කථාෙව්දී- එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, එතුමාට රට භාර 
දුන්ෙනොත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න, රැකී රක්ෂා ඇති 
කරන්න හම්බන්ෙතොට, ෙමොණරාගල, අම්පාර දිස්තික්ක ශීඝෙයන් 
දියුණු කරන්න, හම්බන්ෙතොට වරාය හදනවා කියලා. එතුමා 
එෙහම පකාශ කළා.  

මා දන්ෙන් නැහැ, අද තිෙබන්ෙන් ෙමොන පතිපත්තියද කියලා. 
නමුත් එදා එෙහම කිව්වා. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරලා අපිත් ටිකක් 
ඒ ගැන අධ්යයනය කළා, ෙකොෙහොමද ඒක හදන්ෙන්; අපට 
ඒෙකන් වාසියක් ලැෙබයිද කියලා. එෙහම බලන්ෙන් නැතුව 
නිකම්ම හැදුෙව්ත් නැහැ. 1994 වසෙර්දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය බලයට පත් වුණාට පසේසේ එතුමියෙග් 
පතිපත්ති අනුව, වැඩ පිළිෙවළ අනුව ගාල්ල, මාතර, 
හම්බන්ෙතොට, ෙමොණරාගල, ඇඹිලිපිටිය වාෙග් පෙද්ශවල විශාල 
ව්යාපෘති ඇති කරන්න කටයුතු කළා. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාටත් මතක ඇති, මටත් මතකයි, 'දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අධිකාරිය' කියලා අලුත් අධිකාරියක් හැදුවා. ඒ අධිකාරිය විවිධ 
ව්යාපෘති පිළිබඳව අධ්යයනය කළා.  එහි සභාපති වශෙයන් හිටිෙය් 
නවීන් ගුණරත්න මහත්මයා. Master Divers  එෙක් ආරියසීල 
විකමනායක මහත්මයා, නැව් අයිති අය, ඒ ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරපු 
හුඟක් ෙදෙනක් -ඔබතුමාත් කිව්වාද දන්ෙන් නැහැ- හම්බන්ෙතොට 
වරායක් හදන්න ඕනෑ කියලා ෙයෝජනා කළා. ෙහොඳ ශක්යතා 
අධ්යයනයක් කරලා, විමර්ශනයක් කරලා, දැන් හදලා තිෙබන 
තැන හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න නිර්ෙද්ශ වුණා. එත ෙකොට 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් ඒ ආසන්නෙය්ම හදන්න ෙයෝජනා වුණා. ඒ 
පිළිබඳව ෙපොත් මිටි ගණන් තිෙබනවා. අහස් යාතා ෙගොඩ 
බස්වනවා, නැව් එනවා; පින්තූරත් තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම අය 
මහා විශාල campaign එකක් ෙගන ගියා.  
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ඊළඟට, 2001 වසෙර්දී රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා වරාය භාර 
ඇමතිතුමා වශෙයන් පත් වුණා. එතෙකොට අෙප් හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් හිටිෙය් ආනන්ද කුලරත්න මන්තීතුමා. ෙජ්වීපී එෙක් 
විජිත රණවීර මන්තීතුමා හිටියා. ඒ සියලු ෙදනාටම අවශ්ය වුණා, ඒ 
වරාය හදවන්න. 2002 වසෙර්දී යූඑන්පී ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුණාම එක පාරටම ඔය හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු ස්ථානය -ඒ 
කළපුව- කුරුලු අභය භූමියක් බවට පත් කළා.  එදා රෑ 12ට ගැසට් 
කළා. පසුවදා උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා කථා කළා. 
එවිට ආනන්ද කුලරත්න මහත්මයායි, මමයි ගිහිල්ලා වර්තමාන 
අගමැතිතුමාට කථා කළා. අගමැතිතුමා ඉතාම සාවධානව ඇහුම් 
කන් දීලා, එම ගැසට් නිෙව්දනය අවලංගු කරන්න එෙවෙල්ම 
නිෙයෝග කළා. හැබැයි, එම ගැසට් නිෙව්දනය අවලංගු ෙනොකළා 
නම්, අදත් ඒ ගැන කථා කරන්න වනවා. එතැන වරායක් 
හැෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙගොඩබිම තුළ හදපු විෙශේෂිත වරායක්. ඒ 
ගැන අපි අගමැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එතැන ඊට 
පස්ෙසේ වරායක් හැදුවා. අද එතුමාට විකුණ ගන්නත් හැකි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එදා වරාය හදපු නිසා. හැබැයි, ඒ වරාය සාධාරණව 
විකුණුවාට කමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි 
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය අදියර ෙදකකින් නිම කිරීමට ෙයෝජනා කළා. 
ෙදවැනි අදියෙර් අරමුණ වූෙය්, හම්බන්ෙතොට වරාය ජාත්යන්තර 
ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස  ෙකොළඹ වරායට ශක්තියක් වන්නට 
අතිෙර්ක වරායක් වශෙයන් ෙගොඩ නැඟීම හා ශී ලංකාව දකුණු 
ආසියාෙව් බහලුම් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස ස්ථාපනය කිරීමයි. ඒ 
වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පළමු අදියර සාර්ථක ෙලස නිම 
කළා. එම වරාෙය් පධාන ලක්ෂණයක් වන්ෙන්, එය ෙගොඩබිෙම් 
ඉදිකරන ලද වරායක් වීමයි. හම්බන්ෙතොට වරාය පධාන ඊශාන දිග 
ජාත්යන්තර ගමන් මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව පිහිටි සුවිෙශේෂ ගැඹුරු 
ජල පෙද්ශයකින් පිහිටි නවීන කාර්යක්ෂම වරායක් ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා ෙයෝග්ය සව්ාභාවික අංග ලක්ෂණවලින් සමන්විත ෙවනවා.  

මීට සමගාමීව මත්තල ගුවන් යානා අංගණයක් ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් හම්බන්ෙතොට මුහුදු හා ගුවන් ෙක්න්දස්ථානයක් - sea-
air hub එකක්- ෙලස දියුණු කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පිහිටිෙම් ඇති වාසිදායක තත්ත්වය රෙට් 
ආර්ථික සංවර්ධනෙයහිලා උපෙයෝගි කර ගනිමින් වරාය හා ගුවන් 
ෙසේවා ආශිත ව්යාපෘති දියුණු කිරීම ෙමම ව්යාපාරෙය් තවත් 
අරමුණක් වුණා.  

ෙතල් සැපයීෙම් පහසුකම ෙවනුෙවන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
ෙතල් අංගණය සැකසුවා. ෙම් හැම ව්යාපෘතියකටම ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. නැව් ෙතල් සැපයීම අධික පාග්ධනයක් පදනම් කර ගත් 
ව්යාපාරයක් වන අතර, වැඩි පරිමාවක් විකිණීම තුළින් පමණක් 
ලාභ ඉපයීම කළ හැකිය. ආසියානු රටවල ශීඝ ආර්ථික වර්ධනය 
හමුෙව් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙක්න්දීය පිහිටීම ෙහේතුෙකොටෙගන 
ශී ලංකාෙව් දකුණු තීරු හරහා ෛදනිකව ගමන් කරන 200කට 
අධික ෙනෞකාවලට ෙතල් සැපයීම මඟින් විශාල ආර්ථික වාසියක් 
ලබා ගත හැක. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Suez Canal එක වාෙග් තායිලන්තය 
හරහා Kra Canal එක කැපීෙමන් හම්බන්ෙතොට ෙසේද මාවතක් 
එක්ක එක්කහු වනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා වනවා; සැලසුම් සකස ්
කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට චීනය, තායිවානය, ජපානය, 
වියට්නාමය වැනි රටවලට තම නිෂ්පාදන නැ ෙඟනහිරට ෙගනි 
යන්න ෙවන්ෙන් ෙම් මාර්ගෙයන්. තායිලන්තය හරහා Kra Canal 
එක කැපුවාම එතැන ඉඳන් හම්බන්ෙතොට වරායට තිෙබන්ෙන් 
නාවික සැතපුම් 1,250යි. එතෙකොට යුෙරෝපයට යන ෙකොට නාවික 
සැතපුම් 1,250ක විතර දුරක් අඩුෙවනවා. බලන්න ආර්ථික වාසිය. 
අනාගතෙය්දී ෙම් සැලසුම් කියාත්මක ෙව්වි. ඉතින්, අපිත් 

අනාගතය දිහා බලලා  ෙම් කටයුතු සැලසුම් කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතුව විෙව්චනය කළාටම මදි. හැබැයි, වැරදි ෙද්වල් විෙව්චනය 
කරන්නත් ඕනෑ; ෙපන්වලා ෙදන්නත් ඕනෑ. වැරදි ෙපන්වලා 
දුන්නාම හදා ගන්න එක ඒ අයෙග් යුතුකම. මම දීර්ඝ වශෙයන් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කියන්ෙන් නැහැ. තව කාරණා ටිකක් 
විතරක් කියන්නම්.  

ඉන්දියාෙව් වල්ලපඩම් වරාය හදලා අවුරුදු ෙදකක් ගියා, එක 
නැවක් එන්න. හම්බන්ෙතොට එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා අවුරුදු තුනක් වන ෙකොට මාසයකට 
නැව් 70ක් විතර ආවා. හරි ෙන්ද, ඇමතිතුමා? ෙතල් ගහගන්නත් 
නැව් ආවා. මම හිතන විධියට ෙතල් ගහගන්න නැව් 68ක් විතර 
ආවා. මම හරියට ගණන නම් දන්ෙන් නැහැ.  හැබැයි, ජනවාරි 
08වැනි දායින් පස්ෙසේ ගත්ත තීන්දුව හරහා නම් ෙපබරවාරි වන 
ෙකොට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් නැව් ෙදකයි. ෙම්ෙක් ෙවන ෙවන අඩු 
පාඩු තිෙබන්න ඇති.  

අමාත්යාංශෙය් 2015 පගති වාර්තාෙව් හම්බන්ෙතොටට ආපු 
නැව් -ship arrivals-  ගණන සඳහන්ව තිෙබනවා. 2014දී ඇවිත් 
තිෙබනවා, නැව් 335ක්. 2015දී  ඇවිත් තිෙබනවා, නැව් 295ක්.  

ඊළඟට, 2004 bunkering ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ ආදායම 
කීයද බලන්න. ආදායම ගණන් බැලුවාද, ආදායම දන්නවාද 
ෙකොච්චරද කියලා.   

අනික් කාරණය තමයි,  ෙම්ක නිදහස්  වරායක් බවට පත් 
කරලා තිබුණා. 2011 වනෙකොට ආෙයෝජකයන් කැඳවා තිබුණා. - 
ෙම් මම  දන්නා  ෙතොරතුරු.  2010  විතර වනකම් විතරයි මම  
හිටිෙය්. ඊටපසු ඒ ගැන වැඩිය දන්ෙන් නැහැ.- 2014දී එයින්  
11ෙදෙනක් ෙතෝරාෙගන තිබුණා. එයින් 5 ෙදෙනක් සමඟ 
ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිබුණු බව මම දන්නවා. ෙමොකද, ෙම්ක ආරම්භ 
කරන්න මුල් ගල තියන්නත් ඒ කාලෙය්  ලෑස්ති ෙවලායි හිටිෙය්. 

දැන් මම ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, එදා  අත්සන් 
කරපු ගිවිසුම් කරන්න පුළුවන්ද, ඒවා  ෙහොඳද, ඒවායින් වාසිද කියා 
  ටිකක්  බලන්නය කියා. කර්මාන්ත  ඇති  කරන්න ෙන් ෙම්  
හම්බන්ෙතොටින් අක්කර 15,000ක් විකුණන්න හදන්ෙන්. ඒක 
කරන්න යන්ෙන්  සද්භාවෙයන් ෙවන්න පුළුවන්. රැකියා දස 
ලක්ෂයක් සපයන්න කර්මාන්තශාලා ඇති කරන්න ඕනෑ ෙන්. 
එතෙකොට ෙගොවි බිම්වලට   ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියන එකත් 
ෙසොයන්න ෙවනවා. අෙප් මිනිසුන්  පුරුදු කැත්ත, උදැල්ලට ෙන්. 
ඒ මිනිසුන්ෙග් ඉඩම් ටික   ගන්නෙකොට ටිකක් අනුකම්පා සහගතව 
බලන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා සුදුසු බිම් තිෙබනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ 
සුදුසු  බිම් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?   

අගමැතිතුමාම කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම දකුණු පළාෙත් 
සංචාරක ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ඕනෑය කියා. තිස්සමහාරාමෙය් 
පමණක් ෙහෝටල් 300ක් විතර තිෙබනවා. ෙම් එන අයට යාල 
විතරද, බලන්න තිෙබන්ෙන්? ෙම් අයට තව entertainment ඕනෑ 
ෙන්. එතෙකොට ෙන් දවසක් ෙදකක් ඒ පෙද්ශෙය් ගත කරලා ඒ 
අයෙග් මුදල් වියදම් කරන්ෙන්.  එතෙකොට ගෙම් ඉන්න කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවන අනික් අයටත් ඒ ආදායම් ෙබදී 
යනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුවාම කතරගම යනවා එනවා මිසක්  
ඒ අය නවතින්ෙන් නැහැ. ඒ, බලන්න ෙදයක් නැති නිසා.  

ඊෙය්  නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමා කිව්වා, නිවාස හදන්න 
racecourse එෙක් අක්කර 100ක් ෙබදා ෙදනවාය කියා. 
අගමැතිතුමා දකින ෙම් සිහිනය සැබෑ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
පෙද්ශවල ඉන්න ඇමතිවරුන්ට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම්?  
ඉතින් ෙම්වා ගැන හිතන්න ෙවනවා.  වන වගාවන් ෙපෙනන්න 
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බැහැ. ඒවා ෙඩෝසර් කරනවා. මිනිසුන්ෙග් සමාජ පශ්න, සමාජ 
අවශ්යතාවන් තිෙබනවා. ඒවාත් ඉෂ්ට  කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
ෙම්වාට සුදුසු බිම් තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම කියනවා,  
සංචාරක  ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ඕනැ නම්,  කර්මාන්තශාලා 
ඇති කරන්න නම් ෙම්වාත් තිෙබන්න  ඕනෑ කියන එක.  ෙම්වා 
විනාශ කරන්න ෙදන්නත් එපා. ෙම්වා ගැනත් බලන්න. ෙම් ගිවිසුම් 
ගැන බලන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් විකුණන සම්පත්වලට වාණිජ 
තක්ෙසේරුවක් ෙදන්නය කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
තිෙබන ෙදයක් විකුණන්ෙන් නැහැ, මන්තීතුමනි. 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
විකුණුවත් කමක් නැහැ. ඒක  ඔබතුමන්ලාෙග්  පතිපත්තිය 

ෙන්.  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
විකුණන්ෙන් නැහැ, මන්තීතුමනි.  
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

SAGT, CICT කළා වාෙග් කළාට නම් පශ්නයක්  නැහැ. 
වාණිජ තක්ෙසේරුවක් කරලා තිෙබනවාද  කියා මුලින් බලන්න.  
ෙමොකද, ෙමතැන ඉ ෙබ්ම ඇති ෙවච්ච දූපතක් තිෙබනවා.  ඒ 
කාලෙය්  ආෙයෝජකෙයක් ෙම් දූපත මිලියන 600කට ඉල්ලුවා.  
දන්ෙන් නැද්ද, අෙප් මිනිස්සු අරවා ෙම්වා හිත හිතා ඉන්නවා ෙන්.  
වරායට  නිශ්චිත වශෙයන්  ලැෙබන වාර්ෂික royalty  එක, ඉඩමට 
ලැෙබන බිම් කුලිය ගැනත් බලන්න ඕනෑ. එක පාරටම දීලා 
දැම්ෙමොත් එෙහම -මම දන්නවා, ඔබතුමා එෙහම කරන්ෙන් නැති 
බව. ෙම් outright  විකිණීම ෙකෙරන්ෙන්  නැහැ  කියන විශ්වාසය 
අප තුළ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වරාෙය් container terminal  එකක් 
තිබුණා.  චීන සමාගමක් සමඟ හවුල් ව්යාපාරයකට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිබුණා. එහි සියයට 35ක් 
අපටත්,  සියයට 65ක් ඒ සමාගමටත් වශෙයනුයි ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිබුෙණ්. ඒකට ෙමොනවා ෙවලාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ගැන ටිකක් බලන්න. එතෙකොට ෙම්වා විකුණන්න ඕනෑත් නැහැ. 
බලන්න,  SAGT එෙකන් සහ CICT එෙකන් වරාය අධිකාරියට 
රුපියල් බිලියන හතක විතර ආදායමක් එනවා ෙන්.  CICT 
එෙකන් ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන හතරක විතර ආදායමක් 
ලැබී තිබුණා. දැනට තිෙබන විධියට හම්බන්ෙතොට වරාෙය් නැව් 
12ක් විතර ෙමෙහයවන්න පුළුවන්.  

අවසානෙය්දී නැව් 34ක් විතර එක විට ෙමෙහයවන්න හැකිවන 
තත්ත්වයකට හදන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. එකවර නැව් 
හතරක් හරවන්න පුළුවන් බහලු පර්යන්තයක් එහි තිෙබනවා. 

සම්පදායික බඩු ෙමෙහයුම් පර්යන්තෙය් නැව් තුනක් එක වර 
ෙමෙහයවන්න පුළුවන්. වාහන ෙමෙහයවන පර්යන්තෙය් නැව් 
තුනක් එක වර ෙමෙහයවන්න පුළුවන්.   

නැව් සඳහා ඉන්ධන සැපයීෙම් පර්යන්තෙය් නැව් ෙදකක් 
හරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ෙම්වාෙයන්ම ආදායම ෙසොයාගන්න 
පුළුවන් ෙන්. ණය සුළු ගණනක් ෙන්. යුද්ධයට වියදම් කරපු 
රුපියල් බිලියන 200 දිහා බලනෙකොට, 1.35ක් කියන්ෙන් සුළු 
පමාණයක්. ෙම්වා ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

කර්මාන්ත ඇති කරන්න ගිවිසගත් ගිවිසුම් අනුවම විතරක් 
ඒෙක් වටිනාකම -විකුණන්න හදන මුදල- ෙඩොලර් බිලියන 
1,100යි. සද්භාවෙයන් කටයුතු කරන්න. අෙප් රෙට් සම්පත් 
ආරක්ෂා කරන්න. අනාගත පරම්පරාවට ෙම්වා අහිමි ෙවන්න 
ෙදන්න එපා. අපි ෙම් රෙට් භාරකාරෙයෝ පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙවන්කරපු කාලය 
අවසන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
වැඩිපුරත් දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
එෙහම නම් ෙබොෙහොම කනගාටුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 

ආයතන විකුණන්න ඕනෑමද කියා ඔබතුමා නැවත ෙසොයා 
බලන්න. ඔබතුමා එෙහම කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක අපට 
විශ්වාසයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට සුබ පාර්ථනා කරනවා. 
ඔබතුමා අෙප් මිතයකුෙග් පුෙතක්; අෙප් හිත මිතෙයක්; 
ෙපෞද්ගලික මිතෙයක්. ඔය පැත්ෙත් තිෙබන අදහස් හා පතිපත්ති 
ෙමොනවා වුණත්, ඔබතුමා මුලින් දැරූ පතිපත්ති මතම පිහිටා වැඩ 
කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මන්තීතුමා.  
 
[අ.භා. 2.19] 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  

2017 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දිනට නියමිත 
පවාහන  හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 
ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් හිටපු කථානායක, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන යම් යම් ෙද්වල් පකාශ කළා. එතුමාෙග් 
එම පකාශෙයන් අපට හැඟුෙණ්, හම්බන්ෙතොට වරාය හා මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අපි අදියෙරන් අදියර විනාශයට පත් කරන 
බවට ලකුණු පහළ ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි. ගරු 
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මන්තීතුමනි, එෙහම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා පකාශ කළා, 2014 වර්ෂෙය්දී පැමිණි නැව් සංඛ්යාව හා 
2015 වර්ෂෙය්දී පැමිණි නැව් සංඛ්යව ගැන. එතැනදීම ඔබතුමා 
කිව්වා, ෙම්ෙක් ෙමොකක් ෙහෝ අභ්යන්තර ෙදයක් තිෙබන්න ඕනෑය 
කියා. ෙපොදු පාලනයක් ෙගනයන රජෙයන් කිසිෙසේත්ම ඒ විධිෙය් 
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි දන්නවා, ෙම් වරාය 
අනිවර්ෙත් වියදම් කරලා ණය ෙවලා හැදුවත්, රජයක් හැටියට 
ෙම්වා වැඩිදියුණු කරන්න අෙප් අගමැතිතුමාට හා ජනාධිපතිතුමාට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. අපිට ඒ ගැන හිතන්න 
පුළුවන්.  

දැනට සති ෙදකකට කලින් අපි හම්බන්ෙතොට ගිහින් 
අධීක්ෂණය කර බැලුවා. චීන සමාගමකට අක්කර 15,000ක් දීලා, 
එතැනට එන ආෙයෝජන කම තුළින් ෙම් වරාය දියුණු කරන්නත්, 
ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දියුණු කරන්නත් අවශ්ය කටයුතු දැන් 
කරෙගන යනවා. ෙම් රජය කවදාවත් කිසිම තැනක ඉදි කළ 
ෙදයක් නැති කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. එෙහම පතිපත්තියක් 
ෙම් රජයට නැහැ. ෙම් රජෙය් එකම පතිපත්තිය තමයි, කවුරු 
හැදුවත්, කවුරු ෙකරුවත් භාෙගට ඒක නවත්වන්න ෙහොඳ නැහැයි 
කියන එක. ෙමොන වැරැද්ද කර තිබුණත් ඒවා නිවැරදි කරෙගන 
එම කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් ෙච්තනාව තමයි ෙම් 
යහ පාලන රජයට තිෙබන්ෙන්.  

අපි පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. 
පවාහන ක්ෙෂේතය ගැන බලන විට 2012 සිට 2014 දක්වා කාලය 
තුළ වසරින් වසරට විශාල පාඩුවක් දරා ෙගන එන බවක් අපට 
ෙපෙනනවා. ෙමම පාඩුව හැම ආයතනයකම දකින්න තිෙබනවා. 
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මාර්ගස්ථ මගී පවාහන 
අධිකාරිය, ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව කියන ෙම් හැම 
ආයතනයකම හැම අවුරුද්ෙද්ම ආදායම ටිෙකන්-ටික අඩු වී ගිහින් 
ආදායම් ෙනොලබන තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අපිට ඒක 
ෙපනී යනවා. නමුත් අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන්, එකතුෙවලා ෙම්වා 
දියුණු කරන්නයි. අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කිව්වා, ෙම් රෙට් තමයි කිසිම පරිපාලනයකින් ෙතොරව පවාහන 
කටයුතු කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා. නමුත් 2014 - 2015 කාල 
පරිච්ෙඡ්දය දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, වර්ධනයක් සිදුවී 
තිෙබන බව. ෙම් සම්බන්ධව නීති මාලාවක් සකස් කරමින් 
සිටිනවා. ෙමහි යම්කිසි පගතියක් තිෙබනවා. අපි නීත්යනුකූලව 
ටිෙකන්-ටික පගතිය කරා ගමන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා දඩ මුදල් සම්බන්ධවත් 
සඳහන් කළා. බීමත්කමින් රිය පැදවීම සම්බන්ධව දඩ මුදලක් අය 
කළාට කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඉරි කපන එකට, high speed යන 
එකට දඩ මුදලක් අය කරනවා. අහිංසක රියැදුරන් රුපියල් 
25,000ක් ෙහෝ 30,000ක් වැනි වැටුපක් තමයි ලබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඒ දඩ මුදල සංෙශෝධනය කරලා -දඩයක් ෙනොගහන්න ෙනොෙවයි- 
සාධාරණ දඩයකට යටත් කරන්නය කියලා රජෙයනුත්, 
ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා. එහි සාධාරණත්වයක් 
තිෙබනවා. 

 තී වීලර් ගැන කථා කරනෙකොට, අද අෙප් රෙට් දවසින්-දවස 
අපරාධ වැඩි ෙවන්ෙන් තී වීලර් නිසායි. පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 
රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් තී වීලර් ධාවනය කරන 
රියැදුරන්ෙග් වයස අනිවාර්යෙයන්ම අවුරුදු 40ට වැඩි ෙවන්න 
ඕනෑ.  අවුරුදු 40 ෙකෙසේ ෙවතත් අවුරුදු 30ක් කළාට කමක් නැහැ. 
අද නගරවල සිටින විට අපි දන්නවා, ෙකොපමණ අපරාධ සිදු 
ෙවනවාද කියලා. ෙකොෙහන් ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් ෙහෝ 
රුපියල් ලක්ෂ තුනක් ෙසොයා ගන්නවා. එෙහම නැත්නම් 
අරාබිකරයට ගිහින් රුපියල් ලක්ෂයක් ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් 
ෙසොයාෙගන එනවා. ඊට පස්ෙසේ, finance companiesවලින් 

සියයට 90ක් ෙගවීෙම් පහසුකම් ලබා ෙදන නිසා තී වීලර් රථයක් 
අරෙගන, බෑග් එකකුත් කෙර් දමාෙගන ටවුෙම් සැරිසරනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් ආදායම රුපියල් 700යි. අද ෙවනෙකොට තී වීලර් 
රථ 15,000කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් උදවිය තමයි ෙම් 
සමාජය ෙකෙලසන්ෙන්. අපි දන්නවා, ෙවන පළාතකට ගිහින් 
බැහැපු හැටිෙය් මත්පැන් ෙබෝතලයක් ගන්න ඕනෑ නම්, තී වීලර් 
පාර්ක් එෙක් ෙකෙනකුට තමයි කියන්ෙන් මත්පැන් ෙබෝතලයක් 
ෙසොයා ෙදන්නය කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක ෙසොයා ෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගංජා  සුරුට්ටුවක් ගන්න ඕනෑ නම්, එතැනට ගිහින් තමයි 
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ගණිකා අංශය ගැනත් ෙතොරතුරු ෙසොයා 
ගන්ෙන් එතැනට ගිහින් තමයි. ඔවුන් ඒ විධියට නගරෙය් 
ජීවත්වන එෙකන් අද විශාල විනාශයක් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක අඩු  
ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අඩුම තරෙම් වයස අවුරුදු 30කට ෙහෝ 
35කට ෙහෝ වැඩි රියැදුරන්ට  ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම තමයි සුදුසු 
ෙවන්ෙන්. අපි ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, ෙම්කට මැදිහත්ෙවලා 
ෙම් සම්බන්ධව ෙම් වැඩ කටයුතු කර ෙදන්නය කියලා.  

 ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිසම ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. 
අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු වුණත් කියන්න  ඕනෑ, එතැන 
ෙලොකු වැරදි සහගත ෙද්වල් සිද්ධෙවලා තිෙබන බව. අපි දන්නවා, 
තුවක්කුව ගැන. තුවක්කුව කියන්ෙන් මිනී මරන්න පුළුවන් 
ආයුධයක්. රජෙය්  නීති-රීති අනුව ගිනි අවියක් වුණත් තාත්තාෙග් 
තුවක්කුව පුතාෙග් නමට මාරු කරන්න පුළුවන්.  නමුත් බස් 
රථයක් මිල දී ගන්න ෙකනකුට ඒක තමන්ෙග් දරුවාෙග් 
නමටවත් මාරු කරන්න බැහැ. එෙහම මාරු කරන්න නම් රුපියල් 
ලක්ෂ ගණනක් ඉල්ලනවා. එතෙකොට පජාතන්තවාදී රජෙය් 
තිෙබන ෙම් වැඩ කටයුතු ෙමොනවාද? ගරු ඇමතිතුමනි, යම්කිසි 
ෙකෙනක් බස් රථයක් මිල දී ගත්තත්, අනුන්ෙග් නමට තියාෙගන 
ඒ බස් රථය ධාවනය කරනෙකොට විශාල වංචා, දූෂණ සිද්ධ 
ෙවනවා. අද එවැනි ෙද්වල් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. අවුරුද්දක්, 
ෙදකක් ගියාම ඒ බස් රථය ෙදන්ෙන් නැතිව පැහැරෙගන යන්න 
පුළුවන්. ඒ permit එකට ෙවනම බස ් රථයක අංකයක් ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම්වා දැකලා තිෙබනවා. ෙමවැනි 
කියාමාර්ගවලට NTC එක උදවු කරන එක නිවැරැදි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියා මා හිතනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී සෑෙහන්න දූෂණ 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

අද වනෙකොට සමහර තැන්වල මාර්ග බලපතයක් ෙදනෙකොට 
ෙටන්ඩර් කැඳවලා, රුපියල් ලක්ෂ විසිපහක් ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ 
තිහක් යනවා. බස් රථයකට රුපියල් 1,25,000ක ෆිනෑන්ස් 
වාරිකයක් තිෙබනවා නම්, ෙටන්ඩරෙයන් ගන්නා වාරිකය 
රුපියල් 1,75,000ක් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ අයට වැරදි 
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. බස් රථෙය් seats  සංඛ්යාවට  ෙසනඟ 
ෙගනයන්න කිව්වාම ආදායමක් ලබන්න බැරි නම්, ෆිනෑන්ස ්එක 
ෙගවන්න බැරි නම්, එතැන හිර කර ෙගන ඉන්නවා නම් ඒ 
පුද්ගලයන්ට අනිවාර්යෙයන්ම වැරැදි කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
එෙහම නම් මූලික වැරැද්ද සිද්ධෙවලා  තිෙබන්ෙන් අෙප් 
අමාත්යාංශවලින්. ඒවා සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. නිදහස ලබා 
ෙදන්න. ඒ නිලධාරින්ෙග් හිතුමෙත්ට වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
එපා. හරිම පශ්නයක් තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව පුළුවන් තරම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරලා, NTC එෙක් තිෙබන නිලධාරි ෙදෝෂය තුරන් කරලා 
ෙදන්නය කියා ඉල්ලනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ, අපත් පිළිගන්නා ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ කාර්ය භාරය හරිහැටි ක රලා, ෙම් පවාහන 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න කටයුතු කරන්න. මුළු ෙලෝකෙයන්ම 
අඩුම බස ්ගාස්තුවක් තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්. ඒ නිසා බස් ගාස්තු 
වැඩි වුණාය කියා දඟලලා වැඩක් නැහැ. එක එක සභාපතිවරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡාවට භාජන වුණා. ඒ ෙගොල්ලනුත් 
වංචනික උදවිය. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට මට ඒ 
බව ෙකළින්ම කියන්න පුළුවන්. ඒ උදවියෙග් අදහස් උදහස් නැතිව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අදහස් උදහස් අනුව රෙට්  ජනතාවෙග් 
සුබසිද්ධිය සඳහා සාධාරණ ගමනාන්තයක් දක්වා යන්න 
කමෙව්දයක් හදන්නය කියා අපි ඉල්ලනවා.  

 
[අ.භා. 2.27] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පළමුෙවන්ම ෙම් 

කාරණය කියන්න කැමැතියි. පහුගිය දවස්වල යාල්ෙද්වී දුම්රිය 
විශාල අනතුරකට භාජන ෙවන්න ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් ආබාධිත 
ෙදදරු පිෙයක් තමයි  ඒ  සිදුෙවන්න ගිය විපතින් ෙබ්රා ගත්ෙත්. 
අෙප් පවාහන ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා ඇති. මා හිතන හැටියට 
එයට යම්කිසි ඇගැයීමක් කළ යුතුයි. ඔහු අවුරුදු 47ක ආබාධිත 
පිෙයක්. ෙම් ෙවන්න ගිය විනාශය නවත්වන්න එතුමා කටයුතු 
කළා. ඒ නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා, එතුමා යම්කිසි ඇගැයීමකට ලක් 
කරන්න කියලා.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. මා නිෙයෝජනය කරන කළුතර 
දිස්තික්කෙය් වස්කඩුව කියන ගෙම් ඊෙය් දුම්රිය හරස් මාර්ගෙය්දී 
වාහනයක් හැපිලා පස් ෙදෙනක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අද මා ඒ 
ගැනත් කනගාටුව පකාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම කළුතර 
දිස්තික්කෙය් වාසය කරන ෙකෙනකු හැටියටත්, අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවනුත්, ඊෙය්  සිදු වූ අනතුරු සම්බන්ධෙයන් ඒ 
පවුල්වල සියලු ෙදනාටම මෙග් කනගාටුව සහ ෙශෝකය පකාශ 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට 
ෙග්ට්ටු දමන එක, එක පාරටම කරන්න පුළුවන් වැඩක් ෙනොෙවයි. 
කාලයක් තිස්ෙසේ හැම  තැනකටම් ෙම් ෙග්ට්ටු දාන්න හුඟක් 
උත්සාහ ගත්තා. නමුත් ඒක ටිෙකන් ටික, ටිෙකන් ටික තමයි 
ෙකරුෙණ්. මට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබන  විධියට දුම්රිය බම්බු 
ෙග්ට්ටුවලට සවි කරන්න ෙගනාපු "Bell and Light" හැටක් විතර 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා තවම සවි කරලා නැහැ. කාලයක් තිස්ෙසේ 
ඒවා ෙගනැත් තිෙබනවා.  තාක්ෂණ නිලධාරින්ට කියලා  ඒවා සවි 
කරලා තිබුණා නම්, ෙමවැනි අනතුරු යම්කිසි දුරකට ෙහෝ 
නවත්වන්න පුළුන්කම තිෙබනවා.  

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ඉඩම් ෙගොඩක් තිෙබනවා.  මම හිතන 
විධියට ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම ඉඩම් හිමි ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්  
තමයි දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව. මට ලැබිලා තිෙබන ආරංචිය 
අනුව, දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරිෙග් ඉඩම් බලතල අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතියකින් පවාහන අමාත්යාංශයට පවරා ෙගන දුම්රිය ඉඩම් 
ෙබදා දීම ආරම්භ කර තිෙබනවාය   කියනවා. ඒක ඇත්තද, 
ෙබොරුද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මට ලැබුණු ආරංචියයි මම 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙම් ඉඩම් තාවකාලිකව පවරා ගන්නා ෙලස අපට නිෙයෝගයක් 

කළා. එම නිෙයෝගය අපට පැහැර හරින්න කමයක් නැහැ. ඒක 
තාවකාලික කියාවලියක් පමණයි. 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා.  

පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් හැර, ඒ දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරීෙග් 
බලතල ෙවන කාටවත් පවරන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, අපට 
තිෙබන්ෙන් ෙම් දුම්රිය ඉඩම් ටික විතරයි. හදිසිෙය්වත් ෙම් ඉඩම් 
පිටට දුන්ෙනොත්,  ඉදිරිෙය්දී දුම්රිය මාර්ග expand කරන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඉඩම් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපතිතුමාෙග්ත් උපෙදස් විමසලා තමයි 

අපි ඒ වැෙඩ් ක ෙළේ.  විෙශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් ඒ නිෙයෝගය ආවාට පස්ෙසේයි ෙම්ක සිද්ධ වුෙණ්.  
නීතිපතිතුමාෙග් ඒ interpretation එෙකන් අපි බැඳිලා ඉන්නවා. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මටත් වඩා ෙහොඳින් ෙම් ගැන 

දන්නවා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් නැතිව නීතිපතිතුමා 
කිව්වාය කියලා ෙම් ඉඩම් ෙදන්න පුළුවන්ද කියන එක මම 
දන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, ෙම්වා අනාගත පරම්පරාවට 
තිෙබන ඉඩම්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපති උපෙදස් විමසලා තාවකාලිකවයි 

ෙම්වා අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
''තාවකාලික'' අවසන් ෙවනෙකොට ෙම් ඉඩම් ටික දීලා ඉවරයි. 

මම ඒ කරුණ කිව්ෙව් ඔබතුමාට දැනගන්නයි.  

ඊට අමතරව, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ විශාල පළිගැනීම් 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. පධාන ඉංජිෙන්රුවාෙග් සිට පහළම 
කම්කරුවා දක්වා තාඩන-පීඩනවලට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. දුම්රිය 
මාර්ග ඉංජිෙන්රුවරයා, වාණිජ අධිකාරිවරයා, ආරක්ෂක 
අධිකාරිවරයා කිසිදු ෙහේතුවක් නැතිව තනතුරුවලින් ඉවත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුව ට කනිෂ්ඨ නිලධාරින් පත් කර තිෙබනවා. 
ෙම් ගැන  ඇමතිතුමා දන්නවාද, නැද්ද කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙබොෙහෝ විට ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැතිව ඇති.   ෙම් 
ෙසේවකයන්ෙග් දුක කියන්න තවම කවුරුවත් ඉදිරිපත් ෙවලා 
නැහැ.  

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගෙය් තදබදය අඩු කරන්න දකුණු කළුතර 
සිට දකුණු පයාගල දක්වා කිෙලෝමීටර් 6ක් ද්විත්ව දුම්රිය 
මාර්ගයක් ඉදිකිරීෙම් කටයුතු 2013දී ආරම්භ කළා. ඒක තවම 
අවසන් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, සීදූව-
කටුනායක ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගෙය් ඉදිකිරීෙම් කටයුතු තවමත් 
අවසන් කරලා නැහැ.  
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ෙබල්ජියම් රෙටන් සහන ණය මුදලට ෙගනාපු යකඩ පාලම් 
තවම සවි කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 2015 ෙවන ෙකොට සවි 
කරලා තිෙබන්ෙන් පාලම් තුනයි. අෙනක් පාලම් හය සවි කරන්න 
තව කාලයක් යයි. ඒවා සවි කරන්න තිෙබන්ෙන්, ෙකොළඹ- නුවර 
සහ ෙකොළඹ -මාතර මර්ගවල.  සවි කරන්න යන ෙකොට ෙබොෙහෝ 
දුරට  ඒ පාලම් ටික  දිරලා තිෙයයි. ඒ නිසා, ඒ ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා මම ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමිය -චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය- කාලෙය් 
M9 කියන දුම්රිය එන්ජින්  දහයක් පංශෙයන් ෙගනාවා. ඒවා 
ඉතාම ෙහොඳ එන්ජින්.   නමුත් යම් කාර්මික ෙදෝෂ තිබුණා. 
ඒවායින් දැන් තුනයි භාවිතයට ගන්ෙන්. එක එන්ජිමක් ගිනි 
අරෙගන තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවා හදන්න පුළුවන්.  මම පවාහන 
අමාත්යවරයා හැටියට හිටිය කාලෙය් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් 
සහෙයෝගය අරෙගන ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න හැදුවා. ඒ "Alstom" 
කියන engine එෙක් control system එක විතරයි හදන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවා වුණත්, කවුරු විෙව්චනය කළත්, ඒ එන්ජිම 
ඉතාම ෙහොඳ, බර අදින්න පුළුවන් එන්ජිමක් කියන එකත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
උපෙද්ශක කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවාය කියලා ආරංචියක් 
තිෙබනවා. ඒ උපෙද්ශක කමිටුවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් ව්යාපාර 
කරන අය.  විගණකාධිපතිතුමාත් දන්වලා තිෙබනවා, ඒ කමිටුෙව් 
සිටින ෙකෙනක් රුපියල් මිලියන හයක් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගවන්න තිෙබනවා  කියලා. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක කරපු ගනුෙදනුවලදී ඒ පුද්ගලයා 
රුපියල් මිලියන හයක් ෙගවන්න තිෙබනවා. විගණකාධිපති 
වාර්තාෙව් පැහැදිලිව එය කියලා තිෙබනවා. හැබැයි, තවම ඒ  
සල්ලි ෙගවලා නැහැ. නමුත්, තවමත් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් ඒ 
පුද්ගලයා ඉන්නවා.   යහපාලන ආණ්ඩුව හැටියට ෙමය  ''අයහපත් 
ෙදයක්'' කියලා තමයි මම හිතන්ෙන්.  

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය වැඩි දියුණු කරන්න රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් පසු ගිය වසෙර් අය වැෙය්දී ෙවන් වුණා. ඒක   
ඔබතුමා දන්නවා. මා දන්නා හැටියට දැනට ඒෙකන් රුපියල් 
මිලියන සියයක් පමණයි වැය කරලා තිෙබන්ෙන්. කැලණිවැලි 
දුම්රිය මාර්ගය හදන එක හුඟක් ෙහොඳයි. රත්නපුර දක්වා ඒ 
මාර්ගය  ෙගන යනවා කියලා ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාෙව්ත් 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ව්යාපෘතියක්. හැබැයි, ඒ මාර්ගෙය් 
වංගු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ වංගු අඩු කරන්න  ඕනෑ. වංගු අඩු 
කෙළේ නැත්නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මාර්ගෙය් speed  කරලා 
යන්න බැහැ. එෙහම වුෙණොත්, දුම්රියට  කලින්  private buses  
යනවා. ඒ   නිසා හුඟක් අය private buses වල යනවා. ඒ නිසා එම 
මාර්ගෙය් වංගු අඩු කරන්න ෙවනවා.  නමුත් ඒක ෙල්සි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ඒ  පදිංචිකරුවන්ට සෑෙහන වන්දි මුදලක් 
ෙගවන්න  ෙවන නිසා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මාර්ගෙය් අනවසර පදිංචිකරුවන් හයදහස් 
පන්සියයක් ඉන්නවා. දැන් අපි ඒ පිළිබඳ විෙශේෂ survey එකක් කර 
ෙගන යනවා. ඒ අයට ෙගවල් හදලා දීලා ඉවත් කරන්න  ඕනෑ. 
එෙහම ෙනොකෙළොත් double line එකක් දමන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ සඳහා යම් කාලයක් ගත වනවා. නමුත්  ඒ වැඩ කටයුතු 
අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා කියන එක හරි. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ අනවසර 

පදිංචිකරුවන් හයදහස් ගණනක් ඉන්නවා. ඒ අය  ඉවත් කරන 
එක ෙල්සි නැහැ.  ඉවත් කෙළොත් ඒ ඔක්ෙකෝම පාරට බහියි. ඒ 
නිසා ඒක ෙල්සි නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට පදිංචියට තැන් ෙදන්න 
ෙවනවා. ඒ ගැනත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

Indian credit line එෙකන් ලැබුණු රුපියල් මිලියන 
හාරසියයක් ඉතිරි ෙවලා තිබුණා.  මා හිතන හැටියට ඒ රුපියල් 
මිලියන හාරසියය තවමත් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් Indian 
credit line එෙකන් railway engines ෙගනැල්ලා, දුම්රිය මාර්ගත් 
සුළු ෙකොටසක්   හදා ගත්තා. එයින් රුපියල් මිලියන හාරසියයක් 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල තවම පෙයෝජනයට අරෙගන 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන අඩු 
පාඩුකම් කිව්වා වාෙග්ම, ෙහොඳ ෙයෝජනා ගැනත් අපි කියන්න 
එපායැ. දුම්රිය ගැන තිෙබන ෙහොඳ කරුණු ටිකත් කියන්න ඕනෑ. 
එහිදී ෙව්යන්ෙගොඩ සිට පානදුර දක්වා විදුලි දුම්රියක් දැමීමට  දැන් 
feasibility study එකක් කර ෙගන යනවා. ඒකට මුදල් ADB 
යටෙත්යි ලැෙබන්ෙන්. ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අෙප් 
කාලෙය්ත් ෙම්   feasibility study  එක කළා. ඒ මාර්ගය පානදුර 
දක්වා පමණක් ෙගන යන්ෙන් නැතිව කළුතරටම ෙගෙනන්න  
කියලා  ඒ කාලෙය් මාත් ෙයෝජනා කළා. ෙම් ෙහොඳ ෙයෝජනාව 
ඔබතුමාෙග් සැලකිල්ලට ගන්න  කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

Megapolis transport plan එක යටෙත් LRT එක සහ 
ඒකාබද්ධ පවාහන මධ්යස්ථානය සම්බන්ධෙයන්අධ්යයනයක් කර 
ෙගන යනවා. ෙම් කාර්යෙය්දී CGR එක සහ ලංගමත් හවුල් 
කරගන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ඒ වාෙග්ම ෙපොල්ගහෙවල සිට කුරුණෑගල දක්වා ද්විත්ව 
මාර්ගයක් ඉදි කිරීම අත්යවශ්යයි. මුදල් රුපියල් මිලියන 1000ක් 
ෙවන් කර ගැනීම  ගැනත් මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, 
ෙපොල්ගහෙවල සිට කුරුණෑගල දක්වා දුම්රිය මාර්ගය අත්යාවශ්ය 
දුම්රිය මාර්ගයක්.  KV මාර්ගය  ගැන මා තමුන්නාන්ෙසේ ට කිව්වා. 
මා ඒ ගැන කථා  කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ලංගම ගැන කථා කරනවිට  මා  ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද ඔබතුමා EPF, ETF  ෙගව්වා ෙන්. ඒ 
කාලෙය් ෙගවන්නට තිබුණා, රුපියල් මිලියන 5123ක්. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගවා තිෙබනවා. ඒ ගැන මෙග් ස්තුතිය මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට පිරිනමනවා. මාත් ෙපොඩ්ඩක් ඒ කාලෙය් 
ඒකට දායකත්වය දුන්නා. ඒකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට  ශී ලංගමය විසින් 
ෙගවිය යුතු සමුච්චිත හිඟ දායක මුදල් ෙගවීම සම්බන්ධව  
2014.10.28 වන දින මා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා ඇති, ලංගමය ඉඩම් අර ෙගන 
තිබුණා, ෙවන ෙවන ව්යාපෘතිවලට. ෙකොතලාවල  රාජ්ය ආරක්ෂක 
විශ්ව විද්යාල ශික්ෂණ ෙරෝහල සඳහා ලබා ගත් ශී ලංගමෙය්   
ෙව්රහැර ඉඩම  අක්කර 47ක්. රුපියල් මිලියන  5374ක් වටිනවා.  
සාමාන්යෙයන්  ඒ ගණනට තක්ෙසේරු කර  බලා තිෙබනවා.  ජා 
ඇල, මහරගම,  තලාතුඔය වාෙග් හුඟක් තැන්වලින් ගත්   ලංගමය 
සතු ඉඩම් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
එකම ඉඩමක්වත් ලංගමයට අයිති ඒවා ෙනොෙවයි. ෙමොකද 

ඒවා ෙය් අයිතිය ලංගමයට පවරා තිබුෙණ් නැහැ. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාට මම කියලා,  ෙම් ළඟදී තමයි  ඒ ටික ලංගමයට 
පවරාගත්ෙත්.  ඒ පශ්නය තිබුණා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පතිකාෙව්  අෙප්ක්ෂිත මුදල රුපියල්  

මිලියන 5789යි. ෙම් රුපියල් මිලියන 5789  ලබා ෙදන්නය කියා  
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර  තිබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමාට තව විනාඩි   තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා ඒ ගැන ටිකක් ෙසොයා බලන්නය කියලා  මම 

සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම තව ෙපොඩි පශ්නයක් ගැන කියන්න 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් ෙම් ගැන  දන්නවා.  අපි ශී ලංගමය 
භාර ගන්නා අවස්ථාෙව් දී ආයතනෙය්  රථ ඇණිෙය් බස්රථ 
4000යි අඩු ෙවලා ති බුෙණ්. එම බස්රථ  දවල් 12 වනවිට  repairs 
වලට ඇතුළට  එනවා. ආදායම තිබුෙණ් මිලියන හතළිහත්, 
මිලියන පණහත් අතර පමාණයක්. එම නිසා අපි තීරණය කළා,   
බස්රථ 2200ක් ෙගවීෙම් පදනම මත මිල දී ගන්න.  එම නිසා  
රුපියල් මිලියන 65 සිට 70 දක්වා එම  ආදායම්  මුදල වැඩි  
කරගන්න  පුළුවන්කම  ලැබුණා. 

මා ගරු ඇමතිතුමාට  මතක් කරන්නට කැමතියි,  ඔබතුමා 
විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් සභාව ආමන්තණය 
කරමින් ඔබතුමා කිව්වා,  ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ  ශී 
ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්  ඉලක්ක කර ගනිමින් ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් සිදු කරන  බව. මා දන්නා තරමින්  ඔබතුමා එෙහම 
පකාශයක් කළා.  නමුත් අද වනතුරුත් ෙම් අගතියට පත් වූ 
ෙසේවකයන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ෙගන්  ඇමතිතුමාට  තවමත් ඉඩ ලැබිලා නැහැ.  

ඔබතුමා ළඟ සිටියත් මා  එය කියන්නට ඕනෑ. තවම ඒ 
කටයුත්ත  සිදු ෙවලා නැහැ.  ඒ වාෙග්ම ශී ලංගමය පතිව හගත 
කළ යුතු බවත්, සියලු තනතුරු   සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙමන් 
පසුව  ලබා දිය යුතු බවත් ආණ්ඩුව පකාශ කර තිෙබනවා. එෙසේ 
වුවත් මහියංගනය සහ මහරගම ඩිෙපෝවලට ඩිෙපෝ 
කළමනාකරුවන් පත් කිරිමට ඉල්ලුම් පත් කැඳවී ෙමන් පසුව,  
මහියංගන  ඩිෙපෝෙව් ඩිෙපෝ කළමනාකරු වශෙයන්  ලියනෙග් 
මහත්මයා පත්වුණා.  මම හිතන විධියට අෙප් ඇමතිතුමාත් ෙහොඳට 
දන්නවා,  ලියනෙග් මහත්මයාව.  මහරගම  ඩිෙපෝවට පත් වුණු  
අයටත්, ලියනෙග් මහත්මයාටත් අද ෙවනතුරු එහි වැඩ භාර 
ගන්න ඉඩදීලා නැහැ. ෙම් ෙමොෙහොත වන තුරුම ඒ අයට වැඩ භාර 
ගන්න ඉඩ දීලා නැහැ. ෙමොකද ඒ කට්ටිය ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට පක්ෂ අය නිසා. ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් සලකා බලන්නය 
කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ඔබතුමා ෙලොකු 
පශ්නවලට  මැදිෙවලා  සිටින බව  මා දන්නවා.  ඔබතුමා වැඩිකල් 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පැත්තට එයි කියා මා  පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා එන්න.  
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
නැහැ. මම එන්ෙන් නැහැ. මා තමයි පළමුෙවන්ම 

ජනාධිපතිතුමාට කිව්ෙව්,  මම ශී ලංකා නිදහස ්  පක්ෂය සහ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක හවුල් ආණ්ඩුවකට එන්ෙන් නැහැ 
කියලා.   අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. 

ඒ පතිපත්තිෙය් මම අදත් ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙවනුෙවන් මම 
අද දුක් විඳිනවා. ෙමොකද, ෙවඩි වදින්ෙන් නැති කාර් ෙහොයාෙගන 
මෙග් වත්ත පරීක්ෂා කරන්න ආවා ෙන්. ඒ කියපු කථාව නිසා ෙවඩි 
වදින්ෙන් නැති කාර් ෙහොයාෙගන ෙපොලීසිෙයන් 60ක් විතර මෙග් 
වත්තට ආවා. ඇවිල්ලා මූළු වත්තම පීරුවා. ඒ, මම එක 
පතිපත්තියක ඉන්න නිසයි. මම ඒ කාරණය ගැනත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී තමුන්නාන්ෙසේට පකාශ කරනවා. ෙම් කාරණය 
ෙමතැනට අදාළ නැති වුණත් විෙශේෂෙයන් මම ෙම් ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. දැන් තී වීලර් ගැන කථා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. ෙකටිෙයන් කථා කර 

අවසන් කරන්න. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
විනාඩියක් මට ලබා ෙදන්න. තී වීලර් එකකට රුපියල් 

50,000ක් වැඩිෙයන් බදු ගහලා තිෙබනවා. තී වීලර් එකක මිල 
දැන් රුපියල් 50,000කින් වැඩියි. Finance facility ගන්න ගියාම 
සියයට 70 සිට සියයට 25 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙපොඩි මිනිහාෙග් වාහන ෙන්. යතුරු පැදියට රුපියල් 30,000ක් 
වැඩි කරලා තිෙබනවා.  ෙම් ෙදෙකන්ම  විශාල සංඛ්යාවක් - ලක්ෂ 
පහක් පමණ - අවුරුද්දකට ලියාපදිංචි වනවා.  ඩීෙමෝ බට්ටා 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙටොන් ෙදකකට වඩා අඩු ටක් රථවලට 
රුපියල් ලක්ෂයක අවම බද්දක් නියම කිරීම කිසිෙසේත් ඇදහිය 
ෙනොහැකියි. උදාහරණයක් වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 9ට අෙළවි 
වුණු ඩීෙමෝ බට්ටා වැනි වාහනයක් බදු වැඩි වීමත් සමඟ රුපියල් 
ලක්ෂ 16ක් දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඩීෙමෝ බට්ටා 
එළවන්ෙන් ඔබතුමා සහ මමද? නැහැ. අහිංසක, දුප්පත් මිනිස්සු 
තමයි ඩීෙමෝ බට්ටා එළවන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. ඔබතුමා කාලය වැඩිපුර 

අරෙගන තිෙබනවා. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ෙම්වා වැරැදි කියාවන්. ෙමොකද, ෙම්වා ෙපොඩි මිනිහාෙග් 

වාහන. ෙලොකු මිනිසුන්ෙග් වාහන ෙනොෙවයි. ෙලොකු මිනිසුන්ෙග් 
වාහනවල මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. Rolls-Royce එකක් ඕනෑ 
නම්  දැන් ෙගෙනන්න පුළුවන්. Rolls-Royce එකක්,   Mercedes-
Benz ඕනෑ එකක් ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ඔබතුමාටත් ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මට ෙගෙනන්න පුළුවන්. මම ඒ වාෙග් පවුලක ඉපදිච්ච 

ෙකෙනක්. ඒක මුළු ලංකාවම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා මෙග් වත්ත පරීක්ෂා කරන්න එව්ෙව්. ඒ ගැන 
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙම් කටයුත්ත ඉතාම අසාධාරණයි ෙන්. 
දුප්පත් මිනිහා ෙවනුෙවන් ෙන් අපි ඔක්ෙකොම කථා කරන්ෙන්. 
අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කථා 
කරන්ෙන්ත් දුප්පත් මිනිහා ෙවනුෙවන් ෙන්.  දැන් කෑ ගහනවා,  තී 
වීලර් එෙකන් ෙම් දූෂණ සිදු ෙවනවා වැඩියි කියලා. තී වීලර් 
එෙකන් විතරද ෙම් දූෂණ සිදු ෙවන්ෙන්? නැහැ ෙන්. ෙම් රෙට් 
දූෂණ සිදු ෙවන්ෙන් තී වීලර් එෙකන් විතරද? දැන් කිව්වා, තී වීලර් 
එෙකන් මත් පැන් ෙබෝතලය ගන්න යනවාය කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා විනාඩි ෙදකක් වැඩිපුර අරෙගන 

තිෙබනවා. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගණිකාවන් ෙහොයන්න යනවා, කුඩු ෙගෙනන්න ෙම් තී වීලර් 

එෙකන්  යනවාය කියලා කිව්වා. ෙම්වා මීට ඉස්ෙස ල්ලා සිදු වුෙණ් 
නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ ඕවා කියන්න එපා. 
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේත් නැට්ටට ගහන මිනිෙහක්. ඒ නිසා 
ෙබොරු කියන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට 
ගහන මිනිෙහක්. ෙම්වා  ගහන මිනිස්සු  ඔක්ෙකොම අද මත් පැන් 
ෙබෝතලය ගැන කථා කරනවා. මට නම් ෙබොරුවට කථා කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. මම නම් කාලක් ගහලා නිදා ගන්ෙන්. ඒ නිසා මට ඒ 
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් ඔය වාෙග් ෙබොරු කතන්දර 
කියන්න එපා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ෙම් අය වැෙයන් ගහලා තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි මිනිහාට. ෙපොඩි 

මිනිහාට බදු ගහන එක නවත්වන්න. ෙමොකද, ෙලොකු මිනිසුන්ට 
ෙමවර අය වැෙයන් සහන දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේ අරක්කු ෙබොන්ෙන් නැහැ ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
විස්කි ෙබොන්ෙන්. නමුත් ෙපොඩි මිනිහා ෙබොන්ෙන් අරක්කු. ඌට 
කාලක් ගහන්න - [බාධා කිරීමක්]  තී වීලර් එෙකන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, දූෂණ සිදු ෙවන්ෙන්. තී වීලර් එෙකනුත් යම්කිසි ෙදයක්  
සිදු ෙවනවා ඇති. මම නැහැ කියලා කියන්ෙන් නැහැ.  [බාධා 
කිරීමක්]  ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් පැටිකිරිය ගැනයි ෙහොයන්න ඕනෑ, 
අසරණයන් ගැන ෙනොෙවයි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි.  දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න.  
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
 මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමියනි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

 
මීළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 2.46] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින විෙශේෂෙයන්ම 

මාෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳව ෙකෙරන ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු 
ඉදිරිපත් කළ සියලුම මන්තීතුමන්ලාට, ඇමතිතුමන්ලාට ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  මෙග් ස්තුතිය  පකාශ කරනවා. ගරු කුමාර 
ෙවල්ගම මන්තීතුමා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ගැන කියලා 
කථාව අවසන් කළ නිසා මම එතැනින් පටන් ගැනීම ෙහොඳයි 
කියලා හිතනවා.  

මා ෙමම ඇමති ධූරය භාරගත් දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා කිසිදු 
හිඟවීමකින් ෙතොරව ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය්  අර්ථ 
සාධක අරමුදල් ෙගවලා තිෙබනවා; ETF ෙගවලා තිෙබනවා. 
එෙසේම රුපියල් බිලියන 11ක් පමණ තිබුණු හිඟ මුදල රුපියල් 
බිලියන 7.2ක් දක්වා අඩු කරලා විශාල මුදල් පමාණයක් 
අර්ථසාධක වශෙයන් ෙගවලා තිෙබනවා.  එෙසේ කටයුතු කිරීමට 
හැකිවීම සම්බන්ධෙයන් මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාරිෙතෝෂික දීමනා පිළිබඳව නඩු  1,800 ගණනක් 
තිබුණා. ඒ සියලුම පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවලා ෙසේවකයන්ට සහන 
සලසා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අමතර ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන්  
තිබුණු හිඟ මුදල් විශාල පමාණයක් ෙගවලා තිෙබනවා. අමතර 
බස් රථ 273ක් repair කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ticket 
machines  තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් නිසා හුඟාක් අයථා ෙද්වල් සිදු 
වුණා. ෙම් වනෙකොට  ticket machines 3800ක් අරෙගන 
තිෙබනවා;  තවත්  600ක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.    

ජනවාරි මාසය වනෙකොට හැම බස් රථයකටම ticket 
machine එකක් තිෙබන තත්ත්වයකට ෙගන ඒමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, සියලු ආදායම් 
පරිගණකගත කිරීම සඳහා පරිගණක යන්ත 100ක් දැනට මිලදී  
ෙගන දී තිෙබනවා. ෙපර ෙගවුම් පත්  කාඩ් පතක් සෑදීම සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනවා. GPS තාක්ෂණය මඟින් බස් 
නියාමනය කිරීමට අපි දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා. මුදල් 
අමාත්යතුමා ඉතාම මිතශීලී ෙලස මා ෙවත කුඩා බස් රථ 250ක් 
ගන්නත්, ෙලොකු බස් රථ 1000ක් ගැනීමටත් අවශ්ය මුදල් සපයා 
ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉවත් කළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බස් රථ 500ක් සඳහා නව එන්ජින් කට්ටල 500ක් ඉන්දියානු ණය 
සහන පදනම මත ලබා ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය කර 
තිෙබනවා.  

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් තිබුණු පශ්නයක් තමයි, සෑම 
රජයක්ම  අවශ්ය ෙසේවක සංඛ්යාව  පිළිබඳව තැකීමක් නැතිව බඳවා 
ගැනීම් සිදු කිරීම.  ඒ නිසා එය විශාල  පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
අනාගතෙය්දී එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවීම සඳහා  දැනටමත් 
අපි අදාළ අංශ සමඟ සාකච්ඡා කර බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය සකස් 
කර අවසානයි. ඉදිරිෙය්දී බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය, උසස ්කිරීෙම් 
පටිපාටිය නීත්යනුකූල ෙලස නිසි ආකාරෙයන් කරලා  අනාගතෙය් 
නිසි පරිදි  එහි පරිපාලනය ෙගන යාමට පුළුවන් වන ආකාරෙය්  
වාතාවරණයක් අපි සකස් කරනවා. දැන් එක  ලංගම  බස් රථයකට 
ෙසේවකයින් 6 ෙදෙනක්, 7 ෙදෙනක් පමණ ඉන්නවා. එය  
කිසිෙසේත් දරා ගන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, 
ජනාධිපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ස්ෙව්ච්ඡා විශාම කමය 
පණ ගැන්වීම සඳහා එතුමන්ලා බිලියන පහක පමණ මුදලක් දුන්නු 
එක ගැන. ඒ අනුව ෙසේවකයින් 3900ක පමණ පමාණයකට විශාල 
වන්දි මුදලක් අරෙගන ඔවුන්ෙග් කැමැත්ෙතන්  විශාම යාමට ඉඩ 
දීලා තිෙබනවා.  

ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්  ගැන කිව්වා. ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
පිළිබඳව රජය මඟින් පත් කළ කමිටුෙව් වාර්තාව දැන්  සකස් 
ෙවලා අවසානයි.  දුම්රිය වාර්තාව දැනටමත් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ලංගම  වාර්තාව  ලබන මාසය ඇතුළතදී 
ඉදිරිපත් කරනවා. එතැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පළිගැනීම්වලට ලක් වුණු අයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  
පළිගැනීම්වලට ලක් වුණු අයත් වශෙයන් සෑම පක්ෂයකම අයට 
ඉතාම ස්වාධීන  සලසන රාජ්ය  නිලධාරින් විසින් පරීක්ෂණ කරලා   
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී මම ඒවා 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව  පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ලංකා දුම්රිය ෙසේවාෙව් මානව සම්පත්  පිළිබඳව තිබුණු අඩු 
පාඩුකම් නැති කරලා තිෙබනවා. අවශ්ය පමාණයට දුම්රිය  
රියැදුරන් සිටිෙය් නැහැ. මම ආවායින් පසුව රියැදුරන් 125 
ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් 200ක් බඳවා 
ගත්තා. ගාඩ්වරුන් 200ක් බඳවා ගත්තා. ෙම්වා සියල්ලම තරග 
විභාගවලින්, ඉතාම  පාරදෘශ්යභාවයකින් යුතුවයි  සිදු කෙළේ. ඒ 
වාෙග්ම වෘත්තීය  සමිති  අතර   පශ්න රාශියක් තිබුණා. ෙදන්න 
පුළුවන් උසස්වීම් සියල්ල ලබා දුන්නා. ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
කමිටුෙව් වැඩ කටයුතු අවසන් කළා. දුම්රිය මඟින් භාණ්ඩ 
පවාහනය වඩාත් පුළුල් කරමින්, තිකුණාමලෙය් සිට පුත්තලම 
දක්වා  ගල් අඟුරු පවාහනය ආරම්භ කරලා විශාල ආදායමක් ලබා 
ෙගන පරිසර සංරක්ෂණයකුත් ඇති කළා.  

 අෙප්  හිටපු අමාත්ය  කුමාර ෙවල්ගම  මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්,  
ෙකොළඹ සහ  තදාසන්න කලාපය තුළ දුම්රිය  ෙසේවාව වැඩිදියුණු 
කිරීෙම් ශක්යතා අධ්යයනය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
සමඟ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, electrification 
පිළිබඳව වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. කැලණිවැලි  දුම්රිය 
මාර්ගය පුනරුත්ථාපන කටයුතු දැනටමත්  පටන් ෙගන තිෙබනවා, 
stations හතරක. සිල්පර ෙකොටන්  20000ක් පමණ දැනටමත් මිල 
දී ෙගන තිෙබනවා. තව මාසයකින් විතර  ඒ සිල්පර ෙකොටන් 
ලංකාවට  ළඟා වීමට නියමිතයි. එතෙකොට අපට ඔය  කළුතර  
ද්විත්ව මාර්ගෙය්ත්ත්, අනිකුත්  දුම්රිය  මාර්ගවලත් අඩුපාඩුකම් 
සපුරා ලන්නට  පුළුවන්  ෙවනවා.   

ඊළඟට, ෙබල්ජියම් ණය කමය යටෙත් අපට ලැබුණු ඒ 
පාලම්වලින් දැනට පාලම් ගණනාවක් සවි කරලා තිෙබනවා. ඉතිරි 
පාලම් ඉතා ඉක්මනින්ම අපි සවි කර ෙගන යනවා. ''ඇයි අපි 
චීනයට යන්ෙන්? ඇයි අපි ෙම් ඉන්දියාවට යන්ෙන්?'' කියා සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇහුවා. අපට ඕනෑ තරම් සල්ලි 
තිෙබනවා නම් චීනයට යන්න ඕනැත් නැහැ; ඉන්දියාවට යන්න 
ඕනැත් නැහැ. අපට සල්ලි නැති නිසා තමයි චීනෙයන්, 
ඉන්දියාෙවන් ණය අරෙගන ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. එෙහම 
නම් එතුමාට ෙම්ක අරෙගන  කරන්නය කියන්න ඕනෑ.  
චීනෙයන්, ඉන්දියාෙවන් පිටරටවලින් සල්ලි ගන්ෙන් නැතිව 
ෙකොයි රෙටන් අරෙගනද ෙම්වා හදන්ෙන්?  උතුරු මාර්ගය අපි 
හැදුවා.  

ඉන්දියානු ණය සහනදායක කමය යටෙත් බලෙව්ග කට්ටල 
6ක්, දුම්රිය එන්ජින් 10ක්, උඩරට දුම්රිය මාර්ගය සඳහා එන්ජින් 
12ක් හා මැදිරි, මඟී මැදිරි 160ක්, ෙතල් ටැංකි 30ක්,  container 
flat wagons 20ක් හා ආරක්ෂක දුම්රිය හරස් මාර්ග පද්ධති මිල දී 
ගැනීමට අපි දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. මාතර - ෙබලිඅත්ත 
දුම්රිය මාර්ගෙය් කටයුතු ගැනත් කිව්වා. එය පසු ගිය අෙප් රජය 
මඟින් ආරම්භ කරන ලද ව්යාපෘතියක්.  

එහි යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිබුණත් එය ලබන වර්ෂෙය් මැද 
වන විට අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. දැන් ෙමහිදී කිව්වා 
signal lights සවි කර නැහැයි කියලා. ඒවා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රු හිඟයක් තිෙබනවා; තාක්ෂණ 
නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. දැන් තිෙබන පඩි නඩිවලට 
තාක්ෂණ නිලධාරින් රාජ්ය ෙසේවයට එන්ෙන් නැහැ; 
ඉංජිෙන්රුවරු එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ වැඩ පිටතින් කර ගත 
යුතුව තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් පාෙයෝගික ෙද්වල් ගැන කල්පනා 
කරන්ෙන් නැතිව කථා කළාට වැඩක් නැහැ. අපි ෙකොෙහොම හරි 
මාතර - ෙබලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගෙය් ඒ ෙකොටෙසේ වැඩ අවසන්  
කරලා, එම දුම්රිය මාර්ගය කතරගම දක්වා ෙගන යාමට තමයි 
කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල - හබරණ දුම්රිය 
මාර්ගයත් අපි  ලබන වර්ෂෙය්දී පටන් ගැනීමට කටයුතු කර ෙගන 
යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර තැන්වලින් අය විය 
යුතු  මුදල් අය කර ෙගන නැහැයි කිව්වා. ඒක වැරදියි. අය විය යුතු 
මුදල් අය කර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් යම් ආකාරෙය්  disputes 
තිෙබන ඒවා  අපි ෙබ්රුම් අධිකරණවලට - arbitrationsවලට - 
ෙයොමු කර තිෙබනවා.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව කථා 
කරනවා නම්, දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ලක්ෂ 60කට අධික 
ලිපිෙගොනු කමවත්ව අසුරා තැබීම සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් අපි ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ල හදලා ඉවරයි. දැන් තිෙබන්ෙන් රාක්ක ගහලා ඒවා 
තැන්පත් කරන්නයි. ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදු වන අකමිකතාවන් 
වැළැක්වීම සඳහාත්, ජනතාවට වඩාත් සමීප ෙසේවාවක් ලබා දීම 
සදහාත් e-Motoring  ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
Technical Evaluation Committee එෙක් වැඩ කටයුතු අවසානයි. 
දැන් ඒ පිළිබඳව අදහස් පකාශ කිරීමට - expression of interest 
සඳහා - අවස්ථාව දීලා දැනට ෙයෝජනා හයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒක evaluate කරලා ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කරනවා.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ''ෙකෝප්'' 
එෙකන් ෙපන්වා දුන්නා, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙමම 
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ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් ස්ථාන මාරු ෙනොබලා සිටින නිසා 
දූෂණ වංචා වැඩියි කියලා. ඒ නිසා මම තීරණයක් අර ෙගන කියලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු පහකට වැඩි කාලයක් ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සිටින අය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පිටතට, එෙහම නැත්නම් ඈත 
පෙද්ශවලට මාරු කරලා යවලා, ඈත පෙද්ශවල ෙසේවය කරන අය 
ෙමහාට ෙගන්වන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙකළින්ම ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගත් අය 300ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ අය 
රාජ්ය ෙසේවයට අනුයුක්ත කිරීම සඳහා අවශ්ය කැබිනට් අවසරය 
ඉල්ලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපට ෙම් පශ්නය යම්තාක් දුරකට 
විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජාතික පවාහන ෛවද්ය 
ආයතනෙය්  online ෙසේවාව ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ ආයතනය 
සඳහා අලුතින් ඉඩ කඩම් ලබා දීලා අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි සෑදීෙම්  
වැඩ කටයුතු අපි කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ලක්දිව ඉංජිෙන්රු 
ආයතනය පාඩු ලැබූ ආයතනයක්. දැන් එය ලාභ ලබනවා. දැන් 
එම ආයතනය බස් ෙබොඩි සැකසීෙමන් ඔබ්බට යමින් දුම්රිය මාර්ග 
නඩත්තුවට අවශ්ය ෙමවලම් කට්ටල් ඉතා අඩු මුදලකට 
නිෂ්පාදනය කර දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය හා එක්ව මාර්ග අනතුරු අවම කිරීම සඳහා නව 
නිර්මාණාත්මක වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කර 
තිෙබනවා.  

ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව  පිළිබඳව යම් යම් 
විෙව්චන ඇති වුණා. ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
route permits ලබා දීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
ෙම් පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි නියාමනයක් ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් තිෙබනවා. ඒ පනත අනුව තමයි අපි 
ෙටන්ඩර් කරලා ෙදන්ෙන්. ඒකට විරුද්ධවත් දැනට නඩු හතරක් 
උසාවිෙය් තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙකොයි විධියට ද route permits 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියන විධියට ඒවා ලබා ෙදනවා මිසක් එයින් 
පරිබාහිරව ලබා දීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි වව්නියාව නගරෙය් 
නවීන පහසුකම් සහිතව බස් නැවතුම්ෙපොළ හදලා ෙදවැනි 
අදියෙර්ත් වැඩ නිම කර තිෙබනවා. ඉතා ඉක්මනින් එය ජනතා 
අයිතියට පවරා ෙදනවා. යාපනය බස් නැවතුම්ෙපොළ සෑදීම 
සඳහාත් අවශ්ය වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කටුනායක සහ රත්මලාන ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් පරිපාලනය  කරන්ෙන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා 
ගුවන් ෙසේවා සමාගෙමනුයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, කටුනායක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ අවුරුදු 28ක් පැරණි ධාවන පථය නවීකරණය 
කර තිබුෙණ් නැති බව. ෙම් ධාවන පථයට තව අවුරුද්දකට වැඩි 
කාලයක් අහස් යාතා බස්සන්න බැහැ. අන්තර් ජාතික නීති රීති 
අනුව එෙහම බස්සන්න අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ.  තව අවුරුද්දක් 
ඇතුළත ෙම් ගුවන් පථය repair  කෙළේ නැත්නම් කිසිම ගුවන් 
යානයක් ෙගොඩ බස්සන්න බැහැ. Insurance එකක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ බරත් අපටයි කරගහන්න සිදු වුෙණ්.  

ඒ සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 7,500ක් ෙවන් කරලා ඒ  
ඉදිකිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව දැනටම පදානය කරලා තිෙබනවා. 
දවසකට පැය 8ක් ෙමම ධාවන පථය වසා තියලා ඒ තුළදී ෙම් වැඩ 
කටයුතු කරලා මාස තුනකින් ෙමය නිම කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදලා තිෙබන්ෙන්, ගුවන් 
මගීන් මිලියන 6කට පමණ ෙසේවය සැපයීම සඳහායි. නමුත්, දැනට 
ගුවන් මගීන් මිලියන  9කට, මිලියන 10කට ෙසේවය සපයනවා. 
ඉදිරිෙය්දී, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට පැමිෙණන ගුවන් 
මගීන් මිලියන 20 දක්වා වැඩි ෙව්වි. ෙමම අවස්ථාවට මුහුණ දීම 

සඳහා ෙමම ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙදවැනි පර්යන්ත 
ෙගොඩනැඟිල්ල ජපානෙය් ජයිකා ආයතනෙයන් රුපියල් බිලියන 
68ක සහන ණයක් ලබා ගැනීෙමන් ඉදි කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
දැනට කරමින් පවතිනවා. දැනට පළමුවන apron එෙක් ෙටන්ඩර් 
එක අපි අවසන් කරලා තිෙබනවා.   

ෙදවැනි අදියර අපි ලබන අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය් 
අවසන් කරනවා. අපි මාර්තු මාසෙය්දී ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීෙම් 
කටයුතු  සිදු කරෙගන යනවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළවල ආදායෙම් 
වර්ධනයක් සිදු කරලා තිෙබනවා. අපි කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් ෙහොයන සල්ලිවලින් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
සඳහා රුපියල් බිලියන 2.5ක්  පමණ ණය මුදල් වශෙයන් 
ෙගවනවා. ෙමොකද, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා, ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජයත් සමඟ 
එකතු ෙවලා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ යම් ආකාරයකට 
පාලනය කිරීම සඳහා,  ණය බර පියවීම සඳහා කමෙව්දයක් අපි 
දැන් සකස් කරමින් පවතිනවා.  

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය පවත්වා ෙගන ගිෙය් වැඩි කුලී 
මුදලක් දුන් ෙගොඩනැඟිල්ලකයි. එම නිසා, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අධිකාරියට කටුනායකට ආසන්නෙය් ස්ථීර ෙගොඩනැඟිල්ලක්  
ලබා දීම සඳහා  රුපියල් මිලියන 900ක පමණ වියදමකින් යුතුව ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ල සාදාෙගන යනවා. දැන්, එහි වැඩ කටයුතු ෙබොෙහෝ 
දුරට අවසානයි. ලබන අවුරුද්ෙද්දී අපි එය අවසන් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ජාත්යන්තර ගුවන් ගමන් වර්ධනය සඳහා 
නව විෙද්ශීය ගුවන් ෙමෙහයුම් සමාගම් 5ක් සඳහා ගුවන් 
ෙමෙහයුම් සහතික පත නිකුත් කළා. ශී ලංකාව තුළ අභ්යන්තර 
ගුවන් ගමන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මඩකලපු ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ රුපියල් මිලියන 1,000ක පමණ වියදමින් 
පතිසංස්කරණය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම වැඩ කටයුතු මෙග් 
ආයතන මඟින් සිදු කරලා තිෙබනවා කියලා මම කියන්න 
කැමැතියි. දැන් ෙමතැන  පශ්න කිහිපයක් මතු වුණා. එයින් එකක් 
තමයි ශීලංගම සහ ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන් අතර පශ්නය. ෙමම 
එකාබද්ධ කාලසටහන කියාත්මක කිරීමට අපි විවිධ ෙවර වෑයම් 
දරනවා. නමුත්, ෙදපාර්ශවෙය්ම තිෙබන පශ්න හා ගැටලු නිසා 
ෙම්ක කිරීමට අමාරුයි. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් වර්ෂය තුළදී ෙම් 
කටයුත්ත කිරීමටයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම, තී වීලර් පිළිබඳව කථා කළා. අෙප් 
ගමනාගමන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන අෙනකුත් පතිපත්තිමය පශ්න 
පිළිබඳව කථා කළා. ෙම් රෙට් තිෙබන  තී වීලර් පමාණය වැඩියි 
කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳ යම් නියාමනයක් ඇති කළ 
යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ පිළිබඳව මීට වඩා 
පුළුල් ෙලස සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, තව විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි 

ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙහොඳයි. කථා කරන්නට ෙගොඩාක් කරුණු තිෙබනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. අපි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් 
පමාණය වැඩි කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන් ෙමම තරගකාරී වාතාවරණයට ඇවිල්ලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන් ඕනෑවට වැඩිය බස් තිෙබන නිසායි. බස් එකක් 
අබලන් වුණාම ඒ ෙවනුවට බස් එකක් ගන්නවා මිසක්, අලුෙතන් 
බස් ෙගන ඒම නතර කිරීම සුදුසුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි. තී වීලර් පිළිබඳවත් ඒ තත්ත්වයමයි. රියදුරු බලපත 
ලබා ගැනීෙම් නිර්ණායකයන් අප විසින් ෙවනස් කළ යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම low-floor buses පිළිබඳව වඩාත් අපි කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. දඩ මුදල් පිළිබඳව අද ෙබොෙහෝ ෙසේ කථා වුණා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම දඩ මුදල් ලබා ගැනීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්, ආදායම් ලබා ගැනීම ෙනොෙවයි. ආදායමක් ලැෙබන්නට 
පුළුවන්. නමුත්, අපි ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබන අනතුරු දිහා 
බැලුෙවොත්,  වැඩිෙයන්ම අනතුරු සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් වෙමන් 
ඉස්සර කිරීම නිසායි. ඒ පිළිබඳ අවශ්ය දත්ත ෙල්ඛනගතව මා ළඟ 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා ඔක්ෙකෝම කියවන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම බීමත්ව රිය පැදවීම් සිදු කරනවා.  

අපි ෙසොයා ගත්ත නිර්ණායකයන්ට අනුව බලන විට, ෙම් 
කාරණා නිසා ෙබොෙහෝ මරණ සහ අනතුරු රාශියක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් කළා, දුම්රිය හරස ්
ෙග්ට්ටුවකදී ෙනොසැලකිලිමත් විධියට රියක් දැම්ෙමොත් රුපියල් 
25,000ක දඩයක් අය කරන්න ඕනෑ කියලා. දැන් බලන්න ඊෙය් 
ෙමොකද වුෙණ්? කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා කිව්ව ආකාරයට එතැන 
ෙමොකද වුෙණ්? එතැන හිටපු ෙග්ට්ටු මුරකරු යන්න එපා කියද්දිත් 
වාහනය දැම්මා. ඉතින්, රුපියල් 25,000ක් ගහන්ෙන් නැතිව 
පුළුවන්ද? රුපියල් 25,000ක් ෙනොෙවයි, ලක්ෂ 10ක් ගහන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම්, අවුරුදු 4කට, 5කට හිෙර් යවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
අනතුරක් වුණාට පසුව අපි කනගාටුව පකාශ කරනවා මිසක්, 
ෙමවැනි අයට දැඩි දඩුවම් දීෙම් කියාවලියක් නැහැ. එම නිසා මම 
ඒක ඇතුළත් කෙළේ, අෙප් සමාජ අවශ්යතාව ගැන කල්පනා 
කරලායි. බීමත්ව රිය පැදවීෙම්දී ඒකට නිදහසක් ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන්ද? එතෙකොට driving licence එකත් නැති ෙකෙනකුට රිය  
පැදවීමට නිදහසක්  අපිට ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද?  

රක්ෂණ ආවරණයක් නැති ෙකෙනකු ෙමවැනි අනතුරකින් 
මැරුෙණොත් එයා ෙවනුෙවන් වන්දි මුදලක් ගන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් සියලු ක්ෙෂේත ගැන කල්පනා කරලා තමයි 
ෙම් කටයුත්ත කෙළේ. නමුත්, දැන් සමහර  බස ්සංගම් විරුද්ධත්වය 
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒවා සංගම් සංගම් අතර පශ්න. නමුත්, මා 
කැමැතියි ඒ අය එක්ක සංවාදයකට එන්න. මා එක්ක සංවාදයකට 
එන්න කියලා මම කිව්වා.  එෙහම ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
අදහස් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  වෙමන් 
ඉස්සර කෙළොත් අය කරන දඩය වැඩියි කියලා කියනවා නම් 
අවුරුද්දක විතර ෙපොඩි සහන කාලයක් ෙදමු මිනිස්සු හැෙදනවාද 
කියලා බලන්න. එෙහම මිනිස්සු හැදිලා සිදු වන අනතුරු ගණන 
අඩු කරනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විධියට අෙප් රජය 
සංවාදයකට ඇවිල්ලා යම් සහනයක් ෙදන්නට ලැහැස්ති බව මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

අපි දන්නවා, ෙමෝටර් සයිකල්, තී වීලර්, කුඩා කාර් පාවිච්චිය 
දැන් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. ඇත්ත වශෙයන්ම මීට වඩා පුළුල් වූ 
පවාහන ක්ෙෂේතයක්, public transport ෙසේවාවක් අපට අවශ්යයි. 
අපි ඒක වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒවා වැඩිදියුණු කරන 
ෙකොට තුට්ටු ෙදකට බස්වල යන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. අද  
භාණ්ඩාගාරෙයන් මට විශාල ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය පවත්වා ෙගන යාමට හැම මාසෙය්ම 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මට රුපියල් බිලියන 1.3ක්   ලබා ෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම දුම්රිය ෙසේවෙය් අවුරුද්දක පාඩුව බිලියන 6කට වැඩියි. 
නමුත්, ඒ මුදලුත් ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා  ෙමම රජය ගමනාගමන 

ක්ෙෂේතය සමාජ සුභසාධනයක් වශෙයන් සලකා තිෙබනවා. ඒක 
අපි ඉතාම අගය කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අපි ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා ඉන්න එක ගැන ඔබතුමා -ගරු 
කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා- කිව්වා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
අපි ෙම් ආණ්ඩුව තුළ  ඉන්ෙන් ෙම් වාෙග් ෙසේවාවන් කරන්නයි.  
ලංගමයට සල්ලි ටික ගන්න, දුම්රිය ෙසේවාවට අවශ්ය සල්ලි ටික 
ගන්න, අෙප් ෙසේවකයින් ආරක්ෂා කර  ගන්න තමයි අපි ඉන්ෙන්. 
ඒ නිසා අද විශාල ෙසේවාවක් ෙම් රෙට් සිදු ෙවනවා. එක 
පැත්තකටම යන්න ෙදන්ෙන් නැතිව පුළුවන් තරම් දුරට 
සමාජවාදී, ජනහිතවාදී පතිපත්ති ෙම් රජය තුළ කියාත්මක කිරීම 
සඳහා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් අපිත් අත්වැල් 
බැඳෙගන ඉන්නවා. ෙම්ක යුගෙය් අවශ්යතාවක්. ෙමොකද, 
ෙදපිරිසක් ෙදපැත්තකට ෙවලා ඉඳෙගන ගහෙගන ෙම් පශන්ය 
විසඳා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු කුමාර ෙවල්ගම අෙප් හිටපු ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. එතුමා ඉතා ෙහොඳ ෙයෝජනා ගණනාවක්ම කළා. අපි 
කරන වැඩ අගය කළා. මා හිතනවා, අන්න ඒ සංහිඳියාවයි අවශ්ය 
වන්ෙන් කියලා. විෙව්චනය කළාට කමක් නැහැ. අපි කරන ෙහොඳ 
වැඩ, රජය කරන ෙහොඳ වැඩ ගැනත් ෙපන්වා දීම ගැන මා එතුමාට 
ඉතාම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ක්ෙෂේතය පහසු 
ක්ෙෂේතයක් ෙනොෙවයි. ඉතාම අමාරු ක්ෙෂේතයක්. ෙම් අමාරු 
ක්ෙෂේතය කළමනාකරණය කරෙගන අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. ඒ 
සඳහා හැෙමෝෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් ෙම් පිළිබඳව විවිධ අදහස් දැක්වූ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිය 
පුද කරනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමා ඇහුවා,  "ඇයි, ෙම් චීන ජාතිකයන් ළඟට යන්ෙන්. ඇයි, 
ෙම් ඉන්දියන්කාරයින් ළඟට යන්ෙන්." කියලා. නැත්නම් 
ෙකොෙහන්ද සල්ලි? ඉන්දියානු ණය සහනදායි කමය යටෙත් තමයි 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් ෙකෝච්චි 
ටික ෙගනාෙව්; දුම්රිය රිය මැදිරි ටික ෙගනාෙව්. එෙහම නැත්නම් 
තවමත් අපට ෙකොට උඩ තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ෙජ්වීපී එක 
කියන විධියට වැඩ කරන්න ගිෙයොත් ෙකොට උඩ යනවා මිසක් ෙම් 
රට ඉදිරියට නම් ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ෙම් කථා 
ගැලරියට නම් ෙහොඳයි. නමුත්, පාෙයෝගිකව ඔය කියන ෙද්වල් 
කරන්න බැහැ. ෙගෝලීයකරණය වු ෙලෝකය තුළ අෙනක් රටවලින් 
ආධාර අරෙගන අපි ඒවා ෙහොඳින් පරිහරණය කරලා අෙප් රට 
දියුණු කර ගන්න ඕනෑ බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 3.08] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 

அவர்கேள, நன்றி. இம் ைற வர  ெசல த் திட்டம் நாடா  
மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ெவகுவாகப் 
ேபசப்பட் வ ம் ஒ  விடயமாக, ேபாக்குவரத்  விதிகைள 
மீ ம் வாகனப் ேபாக்குவரத் த் ெதாடர்பில் விதிக்கப்ப  
கின்ற அபராதத் ெதாைக அதிகாிக்கப்பட்ட விடயேம 
காணப்ப கின்ற . இந்த விடயம் ெதாடர்பில் நாளாந்தம் பல 
க த் க்கள் எதிராக ம் சார்பாக ம் ன்ைவக்கப்பட்  
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வ கின்றன. எனேவ, இ  ெதாடர்பில் ஓர் உ தியான 
நிைலப்பா  எட்டப்ப வ  அவசியமாகும். திப் 
ேபாக்குவரத் ச் சட்டவிதிகைள மீ ேவா க்கு எதிராகக் 
க ைமயான நடவ க்ைககள் எ க்கப்படேவண் ய  
அவசியமாகும். இந்த வ டத்தில் கடந்த ஒக்ேடாபர் மாதம் 
வைரயில் எம  நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள தி விபத் க்கள் 
காரணமாகச் சுமார் 2,300 ேபர் வைரயில் உயிாிழந் ள்ளனர் 
என ம் கடந்த வ டம் இவ்வாறான விபத் கள் காரணமாகச் 
சுமார் 2,500 ேபர் வைரயில் உயிாிழந் ள்ளனர் என் ம் 
ெதாியவ கின்ற . அபராதத் ெதாைககைள மாத்திரம் 
அதிகாிப்பதன் லம் இந்த விபத் க்கைளத் த க்க ெமன 
எதிர்பார்த்  இந்த அபராதத் ெதாைகயிைன அதிகாிக்கின்ற 
நிைலயில், இதனால் அந்த இலக்ைக அைடய மா என்ப  
குறித்  ஒ  மீள்பாிசீலைனெசய் , பின்னர் இ  ெதாடர்பில் 
ஒ  சாதகமான நடவ க்ைகைய எ க்க ெமன நான் 
நம் கின்ேறன். 

அேதேநரம், இலங்ைகயில் ெப ம்பாலான ைகயிரத 
நிைலயங்கள் தமிழ்ெமாழி ேபசும் மக்கள் அதிகளவில் வா ம் 
பகுதிகளிேலேய அைமந் ள்ளன. இந்நிைலயில், ஒ  

ைகயிரதம் றப்ப ம் ேநரம், அ  ெசல் ம் இடம், எந்த 
ேமைடயில் அ   தாித்  நிற்கின்ற , ெவளியிடங்களி ந்  
குறித்த ைகயிரத நிைலயத்திற்கு வந் ேச ம் ைகயிரதம் 
எந்தப் ைகயிரத நிைலயத்தி ந்  றப்பட்ட , அ  
எத்தைனயாம் ேமைடக்கு, என்ன ேநரத்திற்கு வ ம் என்ற 
விபரங்கைள ம் தாமதமாகப் றப்ப ம் மற் ம் தாமதமாக 
வந்தைட ம் ைகயிரதங்களின் விபரங்கைள ம் பயணிக ம் 
பயணிகைள வழிய ப்ப வந்தவர்க ம் ெதாிந்தி க்க 
ேவண் ய  அவசியமாகுெமன்ேற க கின்ேறன். இந்த 
வைகயில் பார்க்கும்ேபா , நாட் ன் பிரதான ைகயிரத 
நிைலயமான ெகா ம் க் ேகாட்ைடப் ைகயிரத நிைலயம் 

தற்ெகாண்  பல ைகயிரத நிைலயங்களில் தமிழ்ெமாழி 
லமான அறிவிப் கள் ேபாதியளவில் இல்ைல என்ப ம், பல 

இடங்களில் அறேவ இல்ைல என்ப ம் குறிப்பிடத்தக்க . 
இதனால் தமிழ்ெமாழி மாத்திரம் ெதாிந்த பல பயணிகள் பாாிய 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி வ வதால், இவ்விடயம் ெதாடர்பில் 
ெகௗரவ ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்கள் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இேதேநரம், இன்ைறய நிைலயில் ைகயிரதத் திைணக் 
களத்திற்கு அதிக வ மானத்ைத ஈட் த் த கின்ற வடக்கு 
மாகாணத்திற்குாிய ேசைவயில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள சாதாரண 

ைகயிரதங்களில் மிக ம் பழைமயான ெபட் கேள அதிகமாக 
இைணக்கப்பட் ள்ளன. இதில் சுத்தத்ைத காண 

வதில்ைல. ளம் த் ெதால்ைலக ம் ட்ைடப் ச்சிகளின் 
ெதால்ைலக ம் அதிகாித்தி ப்பதால் அவற்றில் பயணம் 
ெசய்ய இயலா ள்ளதாக பல பயணிகள் ெதாடர்ந் ம் 

ைறயிட்  வ கின்றனர். இ குறித்  உடன யாக 
ஆராய்ந்  அந்தப் பயணிக க்குப் ேபா மான வசதிகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

வடக்கிற்கான ைகயிரதச் ேசைவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
காலத்தில் பைளயி ந்  காங்ேகசன் ைறக்கு ஒ  நகரப் 

ைகயிரத ேசைவ ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . எனி ம், அ  
ெதாடர்பில் ேபாதியள  பிரசாரங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத 
நிைலயில், பயணிகள் குைற  காரணமாக அந்தச் ேசைவ 
இைடநி த்தப்பட்ட . எனி ம், அச்ேசைவ 
நடத்தப்பட்டேபா  அதன் லம் பாடசாைல மாணவர்கள், 
அரச ஊழியர்கள் என்ேபார் அதிக பயைன அைடந்தன 
ெரன்ப  குறிப்பிடத்தக்க . தற்ேபா  அந்தச் ேசைவயின் 
ேதைவ எம  மக்களிைடேய உணரப்பட்  வ கின்ற 

நிைலயில், மீள ம் கிளிெநாச்சிக்கும் காங்ேகசன் ைறக்கு 
மிைடயில் அதைன ேமற்ெகாள்வ  பய ள்ளதாக 
அைம ெமனக் க கின்ேறன். இவ்வாறான ஒ  ேசைவ 
ஏற்கனேவ ஆரம்ப காலத்தி ந்த  என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க . எனேவ இ  ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் உாிய நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், இலங்ைக வ மாக 687 பா காப்பற்ற 
ைகயிரதக் கடைவகள் இ ப்பதாக அறிகின்ேறன். இந்தப் 
ைகயிரதக் கடைவகளில் பணியாற் கின்ற பணியாளர்கள் 

தங்கள  ெதாழில்சார் பிரச்சிைனகள் மற் ம் ஊதியப் 
பிரச்சிைனகைள ன்ைவத்  கடந்த காலத்தில் பல 
தடைவகள் பணிப் றக்கணிப் ப் ேபாராட்டங்களில் 
ஈ பட்டனர். இவ்வாறான நிைலயில், ஒ  சில ைகயிரதக் 
கடைவகளில் விபத் க்க ம் ஏற்பட்  ஒ  சிலர் 
ெகால்லப்பட்டைத ம் நாம் அறிேவாம். அந்த வைகயில், 
இந்தப் பணியாளர்கள  பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அேதேநரம் நாட் ல் குறிப்பாக 
வடக்கில் பல ைகயிரதக் கடைவகள் பா காப்பற்ற 
நிைலயிேலேய இன் ம் காணப்ப கின்றன. இதனால் கடந்த 
காலங்களில் பல விபத் க்கள் ஏற்பட்  பலர் 
ெகால்லப்பட் ள்ளனர். எனேவ, இந்தப் பா காப்பற்ற 
கடைவகளில் பா காப்  ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்குப் 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சு இப்ேபாதாவ  உாிய 
நடவ க்ைககைள எ த் ள்ளதாெவன்ப  பற்றி அறிய 
வி ம் கின்ேறன். 

 அ த்ததாக, வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள ேப ந் ச் 
சாைலகளில் பல பிரச்சிைனகள் மற் ம் ேதைவகள் நில  
கின்றன. அந்த வைகயில், யாழ்ப்பாணச் சாைலைய 
எ த் க்ெகாண்டால் அங்கு நிரந்தரமாக ஒ  ெபா  காைம 
யாளர் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். தற்ேபாைதய நிைலயில் 

திதாக ேம ம் 10 ேப ந் களாவ  அங்கு ேதைவப்ப  
கின்றன. திதாக 30 சாரதிகள் மற் ம் 30 காப்பாளர்கள் 
ேதைவப்ப கின்றனர். பதில் கடைம அ ப்பைடயி ள்ள 
பணியாளர்க க்கு பதவி யர் கள் வழங்கப்பட ேவண்  

ள்ள . ேம ம், நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்ப வ  
ெதாடர்பில் அவதானம் எ க்கப்பட ேவண் ம். ப த்தித் ைற, 

ல்ைலத்தீ , மன்னார், வ னியா, கிளிெநாச்சி மற் ம் 
காைரநகர் ேபான்ற ஏைனய சாைலக க்கும் தலா 5 திய 
ேப ந் கள் தம் ேதைவப்ப வ டன், தலா 10 சாரதிகள், 10 
காப்பாளர்கள் த ம் ேதைவப்ப கின்றனர். அத் டன் 
யாழ்ப்பாண சாைலயில் நில ம் ஏைனய ேதைவகள் மற் ம் 
பிரச்சிைனகேள வடக்குப் பிராந்தியத்தின் ஏைனய 
சாைலகளி ம் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இவ்விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன  
அவதானத்தில் எ த்  உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 

ன்வரேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன் யாழ். சாைலயின் லம் ேசைவகள் 
நடத்தப்ப கின்ற பல திகள் னரைமக்கப்பட ேவண் ய 
நிைலயில் உள்ளன. இதைன ம் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 அ த்ததாக, பலா  விமான நிைலயம் ெதாடர்பாக ஒ  
விளக்கத்ைத ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்கலாெமன 
நிைனக்கின்ேறன். ரதி ஷ்டவசமாக சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபயில் இல்லாவிட்டா ம், 
பதி க்காக அந்தக் ேகள்விைய ன்ைவக்கின்ேறன். பலா  
விமான நிைலய விஸ்தாிப்  ெதாடர்பில் பல்ேவ  க த் கள் 
பலரால் ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்றன. குறிப்பாக 
ஏற்ெகனேவ அதி யர் பா காப்  வலயமாகப் பிரகடனப் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ப த்தப்பட்ட நிைலயில் எம  மக்க க்குச் ெசாந்தமான 
கு யி ப் க் காணிகள், விவசாயக் காணிகள், மீன்பி த் 

ைற கங்கள் அடங்கலான வளமான கடற்கைரப் பகுதிகள் 
என்பன பலா  விமான நிைலயப் பகுதிக்குள் இ க்கின்ற 
நிைலயில் அைவ இ வைரயில் எம  மக்களின் 
பயன்பாட் க்குக் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. இந்த நிைலயில் 
பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப் ப் பணிக க்காக அந்தக் 
காணிகள் சு காிக்கப்ப ெமன ன்  ஒ  ெசய்தி 
ெவளிவந்தி ந்த நிைலயில், ெதல் ப்பைள பிரேதச 
ெசயலகத்தில் நைடெபற்ற அபிவி த்திக் கு க் கூட்ட 
ெமான்றின்ேபா , தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்  நாடா மன்ற 
உ ப்பினர் ெகௗரவ மாைவ. ேசனாதிராஜா அவர்கள், "பலா  
விமான நிைலய விஸ்தாிப் க்குப் ெபா  மக்கள  காணிகள் 
சு காிக்கப்படமாட்டா " என்  ெதாிவித்தி ந்தார். இந்த 
நிைலயில், பலா  விமான நிைலயம் விஸ்தாிக்கப் 
பட ள்ளதாக ம் அதற்ெகன எம  மக்களின் காணிகளில் 600 
ஏக்கர் காணி சு காிக்கப்ப ெமன் ம் கடந்த 19ஆம் திகதி 
ஊடகங்களில் ெசய்திகள் ெவளிவந்தன. எனேவ, இதன் 
உண்ைமநிைல என்னெவன்  ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் 
விமானப் ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் ெகௗரவ நிமல் சிறிபால த 
சில்வா அவர்கள் ெதளி ப த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பில் சில விடயங்கைள இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். கடந்தகால த்தம் காரணமாகப் 
பாாியளவில் பாதிக்கப்பட் ந்த காங்ேகசன் ைற 

ைற கத்ைதப் னரைமக்கும் பணிகள் கடந்த 2013ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிரல் மாதம் 19ஆம் திகதி இந்திய அரசின் 
உதவி டன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . இத் ைற கம் அபிவி த்தி  
ெசய்யப்பட் , உள்நாட்  வர்த்தகத் ைற மற் ம் 
மீன்பி த் ைறயின் ன்ேனற்றத்திற்கு பயன்ப த்தப்ப  
ெமன் ம் அதன் லம் ெப மளவிலான ெதாழில் 
வாய்ப் கைள வழங்க ெமன் ம் ெதாிவிக்கப்பட்ேட இந்த 
அபிவி த்திப் பணிகள் ன்ென க்கப்பட்டன. இந்த 
நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்பட்  இன்  ன்  வ டங் 
க க்கு ேமலாகி ம் காங்ேகசன் ைறத் ைற கம் 
ெதாடர்பில், அதன் இலக்குகள் எனக் கூறப்பட்ட எ ம் 
எட்டப்படாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . இத் ைற கப் 
பகுதிக்கு ேநர  விஜயம்ெசய் , அ  ெதாடர்பில் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அர்ஜுன ரண ங்க அவர்கள் ஆய்  ெசய்தி ந்த ம் 
குறிப்பிடத்தக்க . எனேவ, ேமற்ப  ைற கத்தின் இன்ைறய 
நிைல என்ன என்ப  குறித் ம் இதன் லமான பயன்கைள 
எம  மக்கள் ெபறக்கூ ய வாய்ப் கள் கிட் மா என்ப  
குறித் ம் ஒ வில் மற் ம் தி ேகாணமைலத் ைற கங் 
களின் எதிர்கால இலக்குகள் என்ன என்ப  குறித் ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அர்ஜுன ரண ங்க அவர்களிடமி ந்  அறிய 
வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, நான் இங்கு ஏற்ெகனேவ அவதானத் க்குக் 
ெகாண் வந்தி ந்தைமக்கு இணங்க, தற்ெபா  ஒ வில் 

ைற கப் பகுதி ெதாடர்பில் அவதானங்கள் ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்  வ கின்றன. அதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க 

க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඊළඟට, ගරු කන ක 

ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.19] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අමාත්යාංශ කිහිපයක 

වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාදයට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී පවාහන 
හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය යටෙත් වචන කිහිපයක් කථා 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය 
කාලවකවානුව තුළදී සිවිල් ගුවන් ෙසේවාව පිළිබඳ වැඩසටහන ෙම් 
ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
පසුගිය රජෙය් ජාතික සංවර්ධන උපාය මාර්ග යටෙත් මූලික 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට නාවික හා ගුවන් ෙසේවා ෙක්න්දස්ථානය 
පත් වුණා.  

පාෙද්ශීය මට්ටෙම් සංවර්ධනයට වාෙග්ම ජාතික මට්ටෙම් 
සංවර්ධනයටද භාජන වන සැලසුමට අනුව තමයි, එදා 
හම්බන්ෙතොට වරාය, අධිෙව්ගී මාර්ග, කර්මාන්තපුර, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කෙළේ. ෙවනදාට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය එක 
අමාත්යාංශයක් හැටියට තිබුණත්, අද එයට පවාහන 
අමාත්යාංශයත් එකතු කරලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙබොෙහෝ 
රටවල පවාහන අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන්. ඒක වැදගත් කාරණයක්. නමුත් අපි 
විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණයත් දැන ගන්න කැමැතියි. සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යාංශය යටෙත් සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් 
සමාගම සහ සීමාසහිත මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික) සමාගම 
නැත්ෙත් ඇයි කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දැන ගන්න ආසයි. 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය යටෙත් ෙම් ගුවන් සමාගම් 
නැත්ෙත්, ඒ ගුවන් සමාගම් විකුණන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
නිසාද කියන එක අද අපට පැහැදිලි නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජාතික සංවර්ධන උපාය 
මාර්ගයක් යටෙත් විශාල සැලැසම්ක් තුළ තමයි ෙම් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ඉදිෙවන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා 
කථා කරපු අෙප් හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
පැහැදිලි කළ ආකාරයට ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් සැලසුම් කරපු එකක් ෙනොෙවයි. ඊට වසර ගණනාවකට 
ඉස්ෙසල්ලා සැලසුම් කරපු සැලැසම්කට අනුව තමයි, 
හම්බන්ෙතොට වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය 
කරන්ෙන්.  

යුෙරෝපෙය් ඉඳලා චීනයට යන නැව් මාර්ගය තිෙබන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉඳලා කිෙලෝමීටර් 200ක් පමණ 
ආසන්නෙයන්. අෙප් ෙකොළඹ වරායට එන්ෙන් නැති නැව්වලට, 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ෙසේවාවන් සැපයීමට හැකියාව ලැෙබයි 
කියන බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතුව තමයි එදා ඒ සැලසුම් කියාත්මක 
කෙළේ. ඒ තුළින් ඒ නැව්වලට පහසුකම් ලබා ෙදන්න, bunkering 
ෙසේවාවන් ලබාෙදන්න, ඒ නැව්වලට ආහාර ලබාෙදන්න හා 
ෙසේවකයන් පවාහනය කිරීම සඳහා තමයි ඒ පෙද්ශෙය් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් ඉදිකිරීෙම් අවශ්යතාව මතුවුෙණ්. 

වරායක් තිෙබන නිසාම එතැන ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඉදිකිරීම 
අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා වරාය හා ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යවරයා වශෙයන් හිටපු කාලෙය්දී සැලසුම් කෙළේ 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වීරවල ආරම්භ කරන්නයි. එදා ඒ පෙද්ශෙය් 
සිටි ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් සහ පරිසරෙව්දීන්ෙග් ඉල්ලීම් නිසා තමයි 
එය ෙවනස් කරලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මත්තල ඉදිකරන්න 
සැලසුම් කෙළේ.  

1645 1646 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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අපි මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය කරන්ෙන්, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් තවත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙම් රෙට් නැති 
නිසායි. ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හැටියට කටුනායක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තිබුණත්, එහි තවත් ගුවන් පථයක් ඇති 
කරන්න හැකියාවක් නැහැ. කටුනායක පෙද්ශෙය් සිටින 
ජනගහනය නිසාත්, BOI එක යටෙත් කර්මාන්තපුර තිෙබන 
නිසාත්, ගුවන් හමුදා කඳවුරක් තිෙබන නිසාත් අපට තවත් ගුවන් 
පථයක් සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපට මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා 
සියලුෙදනාම දන්නවා, 2001 වර්ෂෙය් තස්ත පහාරෙය්දී අෙප් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සතියක් වසා තිබුණාය කියා.  

එදා අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට, අෙප් රටට කිසිම ෙකෙනකුට 
ගුවනින් එන්න බැරි වුණා. ඒ ගුවන් යානා සියල්ලම ඉන්දියාවට 
තමයි හරවා යවන්න සිදු වුෙණ්. එවැනි විෙශේෂ අවස්ථාවලදී, 
සුනාමිය වැනි ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකදී ගුවන් පථය කැඩී ගිෙයොත් 
ඒ ගුවන් පථය පාවිච්චි කරන්න බැහැ. අද අපට තිෙබන එකම 
ගුවන් පථය මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා 
කර තිබියදීත්, හදිසි අවස්ථාවලදී එම ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගුවන් 
යානා ෙගොඩ බස්සවන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට ගහන්න ඕනෑ නිසා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා 
ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළක් සැලසුම් කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට තමයි 
කුහකකම කියන්ෙන්. නමුත් ඇත්ත කථාව තමයි, හදිසි 
අවස්ථාවලදී මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙම් රටට ඉතාම වැදගත් 
වනවාය කියන එක. 

 ICAO ආයතනය ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදා තිෙබන්ෙන්, අෙප් 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළටවත් නැති Code F කියන ගුවන් 
පථයක් තිෙබන ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙලසයි. ෙලෝකෙය් තිෙබන 
නවීනතම විශාලම ගුවන් යානය වන A380 ගුවන් යානය ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට ෙගොඩ බසස්වන්න හැකියාවක් තිෙබනවා.   

අෙප් ගරු අමාත්යතුමා අද කිව්වා, කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවාය 
කියලා; ගුවන් පථය resurface කරනවාය කියලා. එය ඉතාමත් 
වැදගත්. එදා කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ පළමුවන අදියර 
ෙලස ඒ terminal එක හදා අවසන් වුණාම, ෙදවන අදියර 2017 
වර්ෂෙය් ෙහෝ 2018 වර්ෂෙය් ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබුණා. 
එය ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එය ආරම්භ 
කළා වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙවන් උපරිම පෙයෝජන ගන්නය කියාත් 
ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම්ක තමයි 
අපට තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අෙළවි 
කරන්න. අපට මත්තලට ගුවන් යානා ෙගන ඒමට තිෙබන ෙහොඳම 
අවස්ථාව තමයි, ෙමය. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පැය අටක් 
විතර වසා තිෙබනවා නම්, ඒ කාලය තුළ සීමාසහිත ශීලන්කන් 
එයාර් ලයින් සමාගෙම් ගුවන් ගමන් නතර කරන්ෙන් නැතිව, ඒ 
ගුවන් ගමන් සියල්ලම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට මාරු කරන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ගැන දන්වා තිෙබනවා. නමුත් ගුවන් 

සමාගම් කැමැති නැහැ. අවශ්ය යටිතල පහසුකම් -infrastructure- 
ඒ පෙද්ශෙය් නැති නිසා, ගුවන් මඟීන්ට බැහැලා යන්න එන්න බැරි 
නිසා එය කරන්න බැහැයි කියා කිව්වා. අපි ඒ අයෙගන් ඒ ඉල්ලීම 
කරලායි තිෙබන්ෙන්.   

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මා කිව්ෙව් ෙවනත් ගුවන් සමාගම් ගැන 

ෙනොෙවයි. අෙප් සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගමට 
අවස්ථාවක් ෙදන්න තිබුණා කියායි මා කිව්ෙව්.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගමටත් කිව්වා. ඒ 

අයත් කැමැති නැහැ.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
අපි ඉදිරිෙය්දී එම ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් පෙයෝජනයක් 

ගන්නවා නම් ඒ අවශ්ය පහසුකම් ලබාෙදන්න තිබුණා. අපි එදාත් 
ෙපන්වා දුන්නා, ඒ අවශ්යතාවන් සැලසුෙවොත් -අවශ්ය පවාහන 
පහසුකම්, ෙසෞඛ්ය සඳහා අවශ්ය ෙරෝහලක් ආදි සියල්ල හැදුෙවොත්
- ඉදිරිෙය්දී ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තුළින් විශාල පෙයෝජනයක් 
ගන්න පුළුවන්ය කියා; ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්ය කියා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් 
සමාගම ඔබතුමා යටෙත් නැති නිසා ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව 
ෙකළින්ම පියවරක් ගන්න බැරි ෙවයි. නමුත් ඒ පිළිබඳව 
සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගෙමන් ඉල්ලීමක් 
කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ගුවන් වාර ගණනාවක් නැති ෙවලා 
අපට විශාල පාඩුවක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සියල්ල 
මත්තලට මාරු කෙළොත් ඒ පාඩුෙව් පමාණය ෙහෝ අඩු කරගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අෙළවි 
කරන්නත් පුළුවන් ෙවයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන්, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ පිහිටා තිෙබන පෙද්ශයට යාබදව පිහිටි පළාත්වලින්, 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් පෙද්ශය වන ඌව පළාත, සබරගමුව 
පළාත, මධ්යම පළාත හා දකුණු පළාත කියන පළාත්වලින් තමයි 
වැඩිම පිරිසක් මැද ෙපරදිග රැකියාවලට යන්ෙන්.  

ශමිකයන්ෙගන් සියයට 45ක් 55ක් වාෙග් පිරිසක් පිටරට  
යන්ෙන් ඒ පෙද්ශවලින්. ඒ වාෙග්ම, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙයනුත් 
සෑෙහන පිරිසක් යනවා.  එදා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ගුවන් 
සමාගම් කිහිපයක් කියාත්මක වුණා, Air Dubai ඇතුළුව. ඌව, 
මධ්යම, නැ ෙඟනහිර වාෙග් පළාත්වල ජනතාව කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට එන්ෙන් අමාරුෙවන් ෙලොකු මුදලක් ෙගවලා. නමුත් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තිබුණා නම් ඒ අයට පහසුවක් 
ෙවනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි,  අවසාන කාලෙය් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
cargo  load එෙකන් සියයට 90ක් තිබුෙණ් පිට රට යවන පලතුරු 
සහ එළවලු.  දකුණ, බස්නාහිර, ඌව සහ මධ්යම වාෙග් පළාත්වල 
අලුත් කෘෂි නිෂ්පාදන ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් මාලදිවයිනට, 
ඩුබායිවලට යවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 210ක් වියදම් කරලා හදපු ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නිකම්ම 
වහලා දානවාට වඩා, ඒෙකන් පෙයෝජනයක් ගත්තා නම් ෙහොඳයි 
කියලා මම හිතනවා.  

ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ තිෙබන වැදගත් කාරණය තමයි 
විශාල භූමි පමාණයක පිහිටා තිබීම. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා 
මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙහෝ 
ආරාධනා කරලා -මම දන්ෙන් නැහැ ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 

1647 1648 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විකුණයිද කියලා- ඉංජිෙන්රු නඩත්තු අංශයක්, පුහුණු පාසලක් 
ආරම්භ කරලා අමතර ෙකොටස් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. මහා 
අමතර ෙකොටස් ෙනොෙවයි, ෙපොඩි අමතර ෙකොටස් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙපොඩි තැන්වල. ඒ සඳහා ෙමතැන ෙහොඳ අවස්ථාවක් 
තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව,  aircraft scrap කරන තැනක්, aircraft 
dismantle  කරන තැනක් -පරණ ගුවන් යානා ගලවන තැනක්- 
ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් අවස්ථා ෙගොඩක් තිෙබනවා. 
එෙහම අවස්ථා තිෙයද්දී මම දන්ෙන් නැහැ ඇයි ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ විකුණන්න  කටයුතු කරන්ෙන් කියලා.   මම ඊෙය් රෑ 
සිවිල් ගුවන්ෙසේවා පනත කියවලා බැලුවා, අෙප් රෙට් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා.  අගාමාත්යතුමා 
කියලා තිබුණා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විකුණනවා කියලා. සිවිල් 
ගුවන්ෙසේවා පනෙත් 8ෙවනි වගන්තිය යටෙත් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක්  පාෙයෝගිකව විකුණන්න  බැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  බාධා 

කරන්න එපා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ පකාශය වැරදියි. අපි දීර්ඝ කාලීනව බදු 

ෙදනවා මිසක් කිසිම ෙදයක් විකුණන්ෙන් නැහැ. අපි විපක්ෂයට 
ෙම් බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිහිප වතාවක්ම මතක් කරලා 
තිෙබනවා. කිසිම ඉඩමක් අපි විකුණන්ෙන් නැහැ. හැම එකක්ම  
බදු ෙදනවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔව්, ඒක එෙහම වුෙණොත් ෙහොඳයි. එෙහම නැතිව, ඒක 

පාෙයෝගිකව විකුණන්න  බැහැ. සිවිල් ගුවන්ෙසේවා පනෙත් 9ෙවනි 
වගන්තිය යටෙත් එෙහම තිෙබනවා. එෙහම කෙළොත්  ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් ෙවන්න  පුළුවන්. ෙකොටි තස්තවාදීන් ෙහෝ  කවුරු ෙහෝ 
තස්තවාදී කණ්ඩායමක් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට  රිංගා ගත්ෙතොත් මුළු 
රටම ඉවරයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියලා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙම් ආකාරෙයන් විකුණන්න ෙහෝ 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එදා අපි ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරලා 
තිබුණු නිසායි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 210ක් වියදම් කරලා 
හදපු ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1කට 
විකුණන්න  අද ෙම් රජයට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ නායකයකු හැටියට  අෙප් පතිපත්තිවලට අනුව ඒක 
විකිණීමට විරුද්ධ ෙවන්න. යම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරලා  
ලාභ ලබන්න පුළුවන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් බවට ෙමය පත් 
කරන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම, අෙප් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම අද දින 
සාකච්ඡාවට  අදාළ නැහැ. ඒක පසු ගිය කාලෙය් පාඩු ලැබූ 
ආයතනයක්. ෙබොෙහෝ ෙදනා ඒ පිළිබඳව කථා කළා. එහි තිෙබන 
දූෂණ පිළිබඳව කථා කළා, වංචා පිළිබඳව කථා කළා.  වසර 
ෙදකක් ගත වුණත් තවම ෙම් අලාභය අඩු කර ගන්න  බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ගුවන් ෙසේවා සඳහා සාමාන්යෙයන් සියයට 
60ක පමණ වියදමක් යන්ෙන් ඉන්ධන සඳහා. ඉන්ධන  මිල 
සියයට 50කින් අඩු වන විටත්  අපට ෙම් සමාගෙම් අලාභය අඩු කර 
ගන්න  බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය අසමත්. ඒ අය අසමත් නිසා තමයි ෙම් සමාගම 
විකුණන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ෙම් ගුවන් සමාගම 
විකිණීම තුළිනුත් අලාභයක් ලබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගම සඳහා ඒ-350 ගුවන් යානා 7ක් ඇණවුම් කරලා 
තිබුණා. ඒ contract එක නැවැත්වීම ෙවනුෙවන් අද මිලියන 
112ක් ෙගවන්න  ෙවලා තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ඊට අමතරව ඒ අය -AerCap කියන 
සමාගම- කියනවා, පරණ ඒ-330 වර්ගෙය් ගුවන් යානා 4ක් 
තවදුරටත් තියාගන්න කියලා. ඒවාෙය් කාලය තව වසර හතරකට 
දීර්ඝ කරන්න කියනවා. ෙම් contract එක ෙවනස් කෙළොත්,  ඒ-
330 කියන ළඟදී ලබාගත් ගුවන් යානාවට වඩා පරණ ගුවන් 
යානාවක් ලබාගන්නත්  කියනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව නැවතත් 
හිතා බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

පසුගිය කාලෙය් අෙප් පස් අවුරුදු සැලැස්මක් තිබුණා. එය 
තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් අෙප් ගුවන් ෙසේවය ආසියානු 
රටවලට පමණක් කියාත්මක කිරීම ෙනොෙවයි. ඕස්ෙට්ලියාවට 
ෙවන්න පුළුවන්, යුෙරෝපා රටවලට ෙවන්න පුළුවන් එවැනි දීර්ඝ 
ගුවන් ෙසේවා කියාත්මක කරන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  
එදා පැරීසිය, ෙරෝමය, මිලාන් නගරය වැනි ස්ථාන දක්වා අෙප් 
ගුවන් ගමන් තිබුණා. නමුත්, අද ඒ සියල්ලක්ම ඉවත් කර 
තිෙබනවා. අද ලන්ඩන් දක්වා පමණයි යන්ෙන්. ඒ ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් කනගාටුව පළ කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න අමාත්යවරුත් ෙවනස් ෙවනවා. 
නමුත් අපට තිෙබන අෙප්  ජාතික ගුවන් ෙසේවා පතිපත්තියට 
අනුකූලව කටයුතු කරන්ෙන් නැති එෙක් පතිවිපාකවලට තමයි අද 
අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාවත්  
හරියට කටයුතු කරලා, ඒ ජාතික පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නායකයකු, අමාත්යවරයකු 
හැටියට ඔබතුමා අෙප් වෘත්තීය සමිති ආරක්ෂා කරයි කියලා අපි 
හිතනවා. පසුගිය සතිෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ වෘත්තීය සමිතිෙය් සභාපතිවරයා  වන මුහන්දිරම් 
මහත්මයාෙග් වැඩ තහනම් කර තිෙබනවා. එතුමා කරපු එකම 
වැරැද්ද තමයි, ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්, ගරු 
ධර්මසිරි ෙසේනානායක ඇමතිතුමාෙග් පින්තූරයකට මල් මාලාවක් 
දමපු එක. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොයා බලන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, 
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අෙප් පක්ෂයට විශාල ෙසේවාවක් කළ  ෙකනකු වන එතුමා නැවත 
ෙසේවෙය් පිහිටුවන්න කියන ඉල්ලීම ඔබතුමාෙගන් කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க )  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.  මට කලින් කථා කරන්න 

තව කථිකෙයෝ ඉන්නවාද?   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ගරු අර්ජුන 

රණතුංග අමාත්යතුමා, ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා තමයි 
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න ඉන්ෙන්.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමා කථා 

කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.37] 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට  ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 

ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ අපට තිබුණු ගැටලු සහ 
පශ්න ගැන වරාය හා නාවික කටයුතු  අමාත්යවරයා හැටියට 
මුලින්ම ෙම් සභාව දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. මම වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට තිබුණු පධානම 
පශ්න  තමයි, වරාෙය් තිබුණු දූෂණ සහ අනවශ්ය වියදම්. ෙම් 
ෙහොරකම් නවත්වන්න,  අනවශ්ය වියදම් අඩු කරන්න අප පසු ගිය 
වසර ෙදක තිස්ෙසේම විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළා. අද සෑෙහන 
දුරට එය සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් සෙහෝදර නිශාන්ත 
මුතුෙහට්ටිගමෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මට ඒ සඳහා විශාල 
සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, ෙල්කම් ජයම්පති මැතිතුමා  
සහ සියලු සභාපතිවරුත්, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයත්, පධාන 
නිලධාරිනුත්, අපට අමතක කරන්න බැරි ෙසේවකයන්  
සියලුෙදනාමත් අප සමඟ එකතු ෙවලා ඒ සහෙයෝගය ලබාදුන්නා.  

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය ගැන අද මැති 
ඇමතිවරු කීප ෙදෙනක්ම අදහස් දැක්වූවා. ඒ ගැන කියද්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් චමල් 
රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්යතුමා, මෙග් පියාත් සමඟ එකට 
ෙද්ශපාලනය කළ මෙග් පියාෙග් හිත මිතුරු අමාත්යවරෙයක්. 
එතුමා කියපු කාරණා සියල්ලම මෙග් අවධානයට ගන්නා බව මා 
එතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, අපි එකතු ෙවලා  ආණ්ඩුවක් හදපු 
එෙකන් ෙමොන වාෙග් ෙද්වල් සිදු වුණාද කියා මා දැන් වගකීෙමන් 
යුතුව කියන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා,  ජනාධිපතිවරණෙය් දී එතුමාෙග් 
පචාරක කටයුතු ෙවනුෙවන් සෑෙහන ෙසේවකයන් පමාණයක් 
ෙයොදවා තිබුණු බව අපි දැක්කා. මම අමාත්යවරයා හැටියට 
එනෙකොට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ෙනොවුණා 
නම්, ඒ වාෙග්ම තනි ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම්, සමහර ෙවලාවට ඒ 
ෙසේවකෙයෝ සියලු ෙදනාටම ෙගදර යන්න තිබුණා. හැබැයි, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමාත් සමඟ අපි 
සාකච්ඡා කරලා ෙද්ශපාලනයට ෙයොදවා ගත් ඒ සියලු ෙසේවකයින් 
දැනුවත් කරලා නැවත වරක් ඒ සියලු ෙදනාටම රැකියා ලබා 
ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් ෙසේවකෙයෝ පමාණයකුත් පසුගිය ආණ්ඩුව අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් ෙද්ශපාලනය සඳහා ෙයොදවා ෙගන තිබුණා. නමුත්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ස්ථිර රැකියාවන් ලබා දීලා තිබුෙණ් නැහැ.  

අද වනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුෙවන්  සියලු ෙදනාටම ස්ථිර රැකියා 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒකට පධානම ෙහේතුව තමයි, ෙම් අය දිහා 
අපි ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින්  ෙනොබැලීම. අපි ෙම් ෙසේවකයන් 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා 
කළා. රෙට් අවශ්යතාවන් පිළිබඳව සලකා බලා, පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව තීරණ ගන්නා නායකයන් ෙදෙදෙනකු එක්ක  වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යවරයා විධියට මට වැඩ කරන්න හැකි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
තිෙබන ණය පිළිබඳව ෙම් සභාවත්, ෙම් රටත් දැනුවත් කරන්න මා 
කැමැතියි. 2015 ෙදසැම්බර් 31 දින අවසන් වන ෙකොට ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙය් ණය පමාණය රුපියල් මිලියන 233,149යි. ෙම් 
සියලුම ණය 2015 වර්ෂයට කලින් ගත් ඒවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ණෙයන් සියයට 67ක් අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවනුයි. ෙම් සම්පූර්ණ ණය සඳහා 2015 
වර්ෂෙය්දී ණය වාරික වශෙයන් රුපියල් මිලියන 10,851ක්ද, 
ෙපොලිය වශෙයන් රුපියල් මිලියන 6,083ක්ද ෙගවා තිෙබනවා. ඒ 
ගණන් ෙදකම එකතු කළාම රුපියල් මිලියන 16,934ක් වනවා. 
ඊට අමතරව 2016 වර්ෂෙය් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙගවිය යුතු 
ණය සහ ෙපොලිය රුපියල් මිලියන 20,115ක් වනවා. අපට ෙම් 
ණය 2039 වර්ෂය වන ෙතක් ෙගවන්න සිද්ධ වනවා.  

ෙකොළඹ වරාෙය් පර්යන්ත තුනක් තිෙබනවා. එකක්, ජය 
බහලු පර්යන්තය. ඒක තමයි ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත්ව 
තිෙබන පර්යන්තය. ඊට අමතරව SAGT සහ CICT කියලා 
ෙපෞද්ගලික පර්යන්ත ෙදකක් තිෙබනවා. මම අමාත්යවරයා 
හැටියට මුලින්ම යනෙකොට ෙම් පර්යන්තවල තිබුණු පශ්න දිහා 
බලන ෙකොට අෙප් පර්යන්තෙය් පධානම පශ්න කීපයක් තිෙබන 
බව මම දැක්කා. අද වන ෙතක් අපි පාවිච්චි කරන ෙම් 
පර්යන්තවල තිෙබන ආම්පන්න ඉතාමත් පරණ ආම්පන්න බව 
මම දැක්කා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පර්යන්තෙයන් පැයකට හසුරුවන බහලු 
පමාණය 15ත් - 18ත් අතර පමාණයක් වුණා. හැබැයි, පසු ගිය 
කාලෙය් ෙපෞද්ගලික පර්යන්තවල ෙම් පමාණය 30කට වැඩි 
වුණා. අපි සියලුම ෙදනා සමඟ සාකච්ඡා කරලා අද වනෙකොට ඒ 
පමාණය 27ත් - 30ත් අතරට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත 
තනිකරම කරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් නිලධාරින්ෙග් සහ 
ෙසේවකයින්ෙග් කැප වීෙමන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  
පසුගිය කාලෙය් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් තිෙබන ණය බර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහේතුෙවන් අපට සංවර්ධන කටයුතු හුඟක් දුරට නවත්වන්න සිදු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම අපි ඉටු කරපු කටයුතු කීපයක් සම්බන්ධෙයන්ම 
මම ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කළ යුතුයි. පසුගිය කාලෙය් 
ගින්ෙනන් විනාශ වූ CFS-1 ගුදම සඳහා රුපියල් මිලියන 110ක් වූ 
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදලින් රුපියල් මිලියන 93ක් අපට ඉතිරි කර 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අෙප් ෙසේවකයින්ෙග් හැකියාවත් එක්කයි. 
ඒ වාෙග්ම අපි අභ්යන්තර මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය යටෙත් රුපියල් මිලියන 219ක වියදමකින් "හර්තාල්" 
නමින් හඳුන්වන පාලම පුළුල් කළා. අභ්යන්තර පධාන මාර්ගය 
කිෙලෝමීට ර් 1.4ක් සම්පූර්ණෙයන් අලුත්වැඩියා කිරීමට අපට හැකි 
වුණා. ඒ වාෙග්ම බණ්ඩාරනායක ජැටි පාලෙම් රුපියල් මිලියන 
25ක් වැය කරමින් ජල පවාහන පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කර ගල් 
අතුරා තාර දැමීම සිදු කළා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 45.2ක් 
වැය කරමින් ජයබහළු පර්යන්තෙය් R සහ S මාවත් 
පතිසංස්කරණය කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වරාය අධිකාරිෙය් 
පධානතම ශක්තිය වන්ෙන් අපට තිෙබන මානව සම්පතයි. අද වන 
විට වරාය අධිකාරිෙය් ස්ථිර ෙසේවක සංඛ්යාව 9,594ක් වනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙකොළඹ, ගාල්ල, තිකුණාමලය, හම්බන්ෙතොට, ඔළුවිල්, 
කන්කසන්තුෙර් කියන වාරායවල්වල සිටින සියලුම ෙසේවක 
සංඛ්යාවයි. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සමස්ත ආදායෙමන් සියයට 
47ත් - 48ත් අතර පමාණයක් ෙගවන්න සිදුවී තිෙබන්ෙන් 
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි නඩි සහ අෙනකුත් පහසුකම් සඳහායි. 2015 
ජනවාරි මාසෙය්දී අපට තිබුණා, ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි 
කරන්න. අවුරුදු තුනකට වතාවක්  කරන පඩි වැඩිවීම. මූල්යමය 
තත්ත්වය ෙමොන තරම් අමාරු වුණත් අපි 2015 ජනවාරි මාසෙය්දී 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප සියයට 15කින් වැඩි කළා. ඊට අමතරව 
රුපියල් 9,000ක දීමනාවක් අපි ලබලා දුන්නා. ෙම් සඳහා අපට 
වාර්ෂිකව  රුපියල් මිලියන 2,478ක් අතිෙර්කව වැය කරන්න සිදු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම අතිකාල දීමනා සඳහා - overtime - සඳහා 
රුපියල් මිලියන 438ක් වැය කිරීමට අපට සිදු වුණා. අපි තීරණය 
කළා, අෙප් ෙසේවකයන්ව දිරි ගන්වා ඒ තුළින්  කාර්යක්ෂමතාව 
වැඩි කෙළොත් ඒ හරහා ෙම් මුදල අපට ලබා ගන්න පුළුවන් බව.    

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා 
ෙයොමු කරන ලද අයදුම්පත් 75,000කට අධික පමාණයක් අද 
වනවිට මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙදනා ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් ඇයි? ඒ ලැෙබන පහසුකම් නිසායි. 
ෙවනත් සමහර ආයතනවල ෙසේවකයන්ට නැති පහසුකම් වරාය 
ෙසේවකයන්ට ලබලා දීලා තිබුණා. ඒවා කිසිම ෙදයක් කපා 
හරින්නට අපි පසු ගිය කාලෙය් තීරණය කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
වරාය ෙසේවකයන්ෙග් ෛවද්ය මධ්යස්ථානය අපි දියුණු කළා. ඒ 
වාෙග්ම අපි ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කළා. අද 
ෙවනෙකොට ෙසේවකයන් එක්දහස් ගණනකට වැඩි සංඛ්යාවක් ෙමම 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය මධ්යස්ථානෙයන් ෙබෙහත් ලබා ෙගන 
තිෙබනවා.   ඒ වාෙග්ම නව මුරෙසේවා කමයක් ඇති කළා. ඇඟිලි 
සලකුණු තැබීම වැනි නූතන කළමනාකරණ විධිකම හඳුන්වා 
දුන්නා.  

අපි ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කෙළේ නැහැ. ස්ථාන මාරුවීම් ලබා 
දීම, උසස්වීම් ලබා දීම,  නිවාස ලබා දීම යන ෙම්  සියල්ලක්ම 
ස්වාධීන කමිටු හරහා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා සිට 2016 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 23 ෙවනිදා දක්වා  උසස්වීම් 723ක් අපි ලබා දුන්නා. මට 
ඇහුණා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, උසස්වීම් 
ලබලා දීලා නැහැ කියලා. ෙද්ශපාලන කමෙව්දයක් ෙනොමැතිව 
ස්වාධීන කමිටුවක් හරහා අපි ෙම් උසස්වීම් ලබලා දුන්නා.  අවුරුදු 

30ක් එකම තැන සිටි සමහර අයටත් අපි ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම වරාෙය් ෙසේවකයන්ට නිලධාරින් හා අපි හමුවීම සඳහා  
ෙවනම දිනයක් අපි  ලබලා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම මීට ෙපරත් සඳහන් කළ 
කාරණයක් තමයි පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් පචාරක කටයුතු ෙවනුෙවන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
ෙසේවකයන් 573 ෙදෙනකු ෙසේවෙයන් නිදහස් කර තිබුණා කියන 
කාරණය. නමුත් ඔවුන්ෙග් වැටුප් සහ අතිකාල දීමනා ද ෙගවා 
තිබුණා. ඒ නිසා ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට 2014 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය්දී පමණක් වූ පාඩුව රුපියල් මිලියන 41.1යි. ෙම් කාරණය 
ගැන තමයි මම ඉස්ෙසල්ලා දැනුවත් කෙළේ. ෙම් සියලු ෙදනාම 
රැකියාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා තිබුණත් මෙග් ඉල්ලීම මත 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගත්, ගරු අගමැතිතුමාෙගත් 
මැදිහත්වීෙමන්  ෙම් ෙසේවකයන් රැකියාෙව් තබා ගැනීමට කටයුතු 
කළා. විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙමොන ෙද් පකාශ කළත්, 
එක පක්ෂයක ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම්, සමහර විට ෙම් සියලු 
ෙදනාටම ෙගදර යන්න සිද්ධ ෙවනවා කියන එක මා ඉතාම 
වගකීෙමන් කියනවා. ඒ වාෙග්ම 2007 වර්ෂෙය් අවසාන වනතුරු 
තිබූ "පියපුතු පදනම" යටෙත්  වරාෙය් ෙසේවය කළ ෙසේවකයන්ෙග් 
දරුවන් සෑෙහන පමාණයක් රැකියාෙව් ස්ථීර කරන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් රුපියල් 15,000ක දීමනාව පිළිබඳ ගැටලුවක් 
තිබුණා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අරෙගන අපි ඒ 
දීමනාවත් ලබලා දුන්නා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  මම 
කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී වරාය අධිකාරියට 
අභ්යාසලාභීන් විධියට 214 ෙදෙනකු බඳවා ෙගන තිෙබන බව. 
සමහර අයට සුදුසුකම් නැහැ. ෙම් පිරිස පසු ගිය කාලෙය් තනිකරම 
ෙද්ශපාලනයට ෙයොදවා ගත් අය. විභාගයක් පවත්වා ෙම් 
ෙසේවකයන් නැවත වරක් ෙසේවෙය් පිහිටුවීෙම් වැඩපිළිෙවළක් අපි 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

දැන් ෙවනෙකොට අපි කිහිප ෙදෙනකුටම ස්ථිර රැකියා ලබාදී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2010 සිට ෙලොරි රියැදුරන් 63 ෙදෙනකුට 
ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. ෙකොන්තාත් පදනම මත තමයි ඒ 
රියදුරන් 63ෙදනාම රැකියාව කෙළේ. අපි ඒ සියලුම ෙදනා ස්ථිර 
ෙසේවකයන් හැටියට පත් කළා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය 

විකිණීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය ඔබතුමා දන්නවා. 
ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම ඒක ගැන කියන්නම්. මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න. 

ඒ වාෙග්ම තමයි ජාතික කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කරන 
volleyball කීඩක, කීඩිකාවන්, netball කීඩිකාවන් අවුරුදු 10කට 
ආසන්න කාලයක් ෙකොන්තාත් පදනම මතයි සිටිෙය්. අපි එම 
කීඩක කීඩිකාවන් 37ෙදෙනකුට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දුන්නා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මමත් කීඩකෙයක් හැටියට  
කියන්න ලජ්ජයි, අෙප් volleyball කණ්ඩායෙම් නායකයා වරාෙය් 
ෙසේවෙය් කෙළේ security guard ෙකෙනක් හැටියටයි. ෙමන්න ෙම් 
වෙග් තත්ත්වයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. නමුත්, අද 
ෙවනෙකොට ඔහු කීඩා උපෙද්ශකෙයකු හැටියට පත්කරලා එතැන 
ෙවනස් කමෙව්දයක් හදලා තිෙබනවා. 
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පසුගිය කාලෙය් අපට වරාෙය් ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න 
අවශ්ය ෙවලා තිබුණා. පැයකට සියයට 13 - 18 අතර තිබුණු 
ඵලදායීතාව, සියයට 28 - 30 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජය බහලු පර්යන්තය සඳහා 2015 දී ISO 9001:2008 
තත්ත්ව සහතිකය ලබාගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් වරාය පතිරූපයට විනාශකාරී ෙද්වල් 
විශාල ව ශෙයන් සිදු වුණා. අපි පසු ගිය ෙද්වල් හාර-හාර කියලා 
වැඩක් නැහැ. නමුත් කියන්න ඕනෑ, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් කරදිය 
මංගල්යයට රුපියල් මිලියන 113ක් වියදම් කරලා තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ෙතල් ටැංකි විවෘත කිරීෙම් උත්සවය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 97ක් වියදම් කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම වරාය අධිකාරිය 
ෙවබ් අඩවිවලට සහ මාධ්යෙව්දීන්ට මාසිකව පඩි ෙගවලා තිබුණා. 
ඒ සියල්ලම අද ෙවනෙකොට අත් හිටුවලා තිෙබනවා. 

දකුණු ආසියාෙව් තිෙබන ෙහොඳම වඩු මඩුව තිෙබන්ෙන් වරාය 
අධිකාරියටයි. නමුත්, අවාසනාවකට වෙග් පසු ගිය කාලෙය් වරාය 
අධිකාරිය සතුව ෙමවැනි වඩු මඩුවක් තිබියදීත් අවශ්ය භාණ්ඩ පිට 
ආයතනවලින් අරෙගන විශාල මුදලක් වියදම් කරලා, ඒ හරහා 
විශාල ෙකොමිස් මුදලක් ලබාෙගන තිබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු හරින් පනාන්දු 

ඇමතිතුමාෙග් කාලයත් මට ලබාදී තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
වරාය කුස්සිය ෙම් රෙට් ඉතාමත් ජනපියයි. ඒ කෑම ෙව්ල 

පිළිබඳව ෙම් රෙට් සෑම පුද්ගලෙයක්ම දන්නවා. අද වන විට 
වරාෙය් කුස්සිෙය් වියදම සියයට 20කින් පමණ අඩු කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද  ඒ සියල්ලටම මූලික වුෙණ් අපි සියලු 
ෙදනාම අෙනකුත් ෙද්වල් අමතක කරලා රටක් හැටියට තීරණ ගත් 
නිසයි.  

වරාෙය් ෙලොරි පශ්නයක් තිෙබනවා. වරායට ෙලොරි දාන්න එදා 
හිටපු සභාපතිවරු, එදා හිටපු ෙද්ශපාලනඥයන් මුදල් අරන් 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි නිසි කමෙව්දයකට අනුව කටයුතු කරලා, 
2015 ජනවාරි සිට අෙගෝස්තු වන විට රුපියල් මිලියන 256.1ක 
ආදායමක් ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වරාය අධිකාරියට 
ව්යාපාරික සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ව්යාපාරික සැලැස්ම අපි 
නැවත වරක් හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පළමු වරට ශූන්ය 
පාදක අය වැයක් - zero-based budget එකක් -  අනුව වරාය 
අධිකාරිය ෙවනම පාලනය කිරීමට එකතුෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද වන විට තිකුණාමලය වරයා, ගාල්ල වරාය ෙවන 
ෙවනම ලාභ ලබන තත්ත්වයකට ෙග්න්න අපි සැලසුම්  ෙයොදවලා 
තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට අද වන විට ගාලු වරාෙය් 
ආදායම ෙදගුණ ෙවලා තිෙබනවා. තිකුණාමලය වරාය ලාභ ලබන 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අද වන විට වරාය අධිකාරිෙය් ෙහොරකම සෑෙහන දුරට 
අඩුෙවලා තිෙබනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, පසුගිය කාලෙය් වෘත්තීය 
සමිති නායකෙයෝ කියලා කට්ටියක් එකතු ෙවලා වරාය තුළ 
අනවශ්ය ෙදයක් කරන්න හැදුවා. ඒ හරහා කරපු කියාදාමයන් මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා වරායට එන 
නැව් ටික ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට යවන්න කමෙව්දයක් හදලා 
තිබුණා. සමහර වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ කියන පුද්ගලයන්ෙග් 
දරුෙවෝ වැඩ කරන්ෙන් ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගම්වල. ඒ හරහා ඒ 
මිනිස්සු ෙමොනවෙග් මුදලක් ලබා ගත්තාද කියන එක ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. 

ෙපෞද්ගලිකව මට කරපු ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අද වන විට මා 
නඩු පවරා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැති නැහැ. නමුත් අද වනවිට 'වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ' 
කියන කණ්ඩායම ෙකොන් ෙවලා, ෙසේවකයින් අපි ගැන විශ්වාසය 
තබලා ඉතාමත් ෙහොඳට වැඩ කරනවා කියලා මා කියන්න ඕනෑ.  

අද ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඇහුවා, අලුත් 
ජැටිය ගැන. පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න 
අපට සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ජය බහලු පර්යන්තයට නැව් එන 
එක එන්න එන්න අඩු වුණා. ඒකට පධාන ෙහේතුව වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? අද ෙලෝකෙය් භාවිතයට ගන්ෙන් විශාල නැව්. ඉස්සර 
තිබුණු ෙපොඩි නැව් අද වන විට භාවිතෙයන් ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. මීටර් 350ට වඩා දිග විශාල නැව් තමයි දැන් 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා නවත්වන්න මීටර් 16කට වැඩි ගැඹුරක් සහිත 
මුහුදු පෙද්ශයක් අවශ්යයි. ඒ නිසා ජය බහලු පර්යන්තයට එන 
නැව්වලට හුඟක් ෙවලාවට  CICT එකට යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් කිව්වා, ඒ 
වාෙග්ම අද විශාල කථාවක් තිෙබනවා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
විකුණනවා, නැ ෙඟනහිර ජැටිය විකුණනවා කියලා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වගකීෙමන් ෙදයක් කියන්නම්. අද ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකෙනක්, අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. අපි 
අතර යම් යම් මතවාද තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හම්බන්ෙතොට 
වරාය විකුණන්න තීරණය කරලා නැහැ. නමුත් අපි 
ආෙයෝජකෙයක් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා, ගිවිසුමකට එළඹිලා ඒ වරාෙය් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
ඒ සමාගමත් එක්ක කටයුතු කරන්න. හැබැයි අද ෙවනකල් 
තීරණයක් අරෙගන නැහැ-  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Percentage එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
දැනට අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබන ආකාරයට ඒ ෙගොල්ලන් 

80යි 20ක percentage එකක් තමයි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි 
චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මා කියන්න ඕනෑ, ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉල්ලන හැම ෙදයම අපි ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තබා ගන්න, මමත් ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂික පවුලකින් ආපු ෙකෙනක් බව. අද වන විට 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් සමඟ අපි කමෙව්දයක් හදලා 
තිෙබනවා, අෙප් ෙද්වල් විකුණන්ෙන් නැතුව සංවර්ධන කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යාමට. ඒ සඳහා සැලසුම් හදලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
ෙකෝ. ඒ සඳහා අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි මුදල් පශ්නය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපට හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් ණය ෙගවන්න තිබුෙණ් 
නැත්නම් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය - East Container Terminal 
එක - අපටම අරෙගන කරන්න තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ආදායම් 
වැඩි ෙවලා ෙනොෙවයි, මන්තීතුමනි. දැන් ෙලොකු නැව් එන නිසා 
හුඟක් ෙවලාවට ඒවා යන්ෙන් CICT  ෙපෞද්ගලික සමාගමට. ඒ ෙක් 
තමයි විශාල ගැඹුරක් තිෙබන්ෙන්. අ ෙප් අලුත් පර්යන්තෙය් ඒ 
ගැඹුර තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරායට ෙගවන ණය ඉවර වුණාම 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, - අපට ෙඩොලර් බිලියන 1.15ක 
මුදලක් ඒ ආයතනය ෙගවන්න ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබනවා. වරාය 
අධිකාරිෙය් තිෙබන ණය පමාණය අඩු වුෙණොත් මමත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් සාකච්ඡා කළා ෙයෝජනා කරන්න- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියනවා, හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් 

සියයට 80ක් විකුණනවා, නැ ෙඟනහිර පර්යන්තෙයන් සියයට 
80කුත් විකුණනවා කියලා. මම ඒක වගකීෙමන් කියනවා. 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා ඒකට එකඟ නැහැ. මා එය 
පිළිගන්නවා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ පතිශතය අඩු කරන්න ෙලොකු 

සටනක් කළා, Cabinet Paper එක ගත්ත ෙවලාෙව්ත්. අපි ඒක 
දන්නවා. හැබැයි ඔබතුමා මතක තබා ගන්න, ඒ ගැන තීරණය 
කරන්ෙන් ඔබතුමාවත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාවත් 
ෙනොෙවයි කියලා. ඒවා තීරණය කරන්ෙන් පාස්කරලිංගම්නුයි, 
චරිත රත්වත්ෙත්යි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම ඒක විකුණනවා. 
ඔබතුමා මතක තබා ගන්න, ඒක විකුණනවා. හම්බන්ෙතොට 
වරාෙයන් සියයට 80ක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තෙයන් සියයට 80ක් ෙදනවා. ඔබතුමා ඒක මතක තබා 
ගන්න. ඒක තීරණය කරලා ඉවරයි.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඔබතුමන්ලාට සමහර ෙවලාවට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, Public-

Private Partnership කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමන්ලාට විතරයි ෙත්ෙරන්ෙන්. අපට ෙමොකුත් 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ම ට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමාට මම බාධා 

කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා වරාය ගැන කථා කරන්න එපා. 
ඔබතුමා කරපු ටික ගැන කථා කරන්න ෙකෝ, කීඩාවට. [බාධා 
කිරීමක්] පශ්නයක් අහනවා නම් ඒ විධියට අහන්න. කමෙව්දයක් 

ඇතුව අහන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ආණ්ඩුව විෙව්චනය 
කරන්න කලින් ටිකක් කල්පනා කරන්න. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා තමයි අද ආණ්ඩුෙව් නායකයා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා තමයි ආණ්ඩුව කළමනාකරණය කරන 
පුද්ගලයා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා විෙව්චනය කරන්න. අපි 
කවදාවත් විෙව්චනය- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්න බැරි නම්,- 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
කරුණාකර මට ෙම් ෙවලාව ලබා ෙදන්න. මට ඉතාම වැදගත්- 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මහින්දානන්ද අලුත්ග මෙග් මන්තීතුමනි, මා වගකීමක් ඇතුව 

තමුන්නාන්ෙසේට ෙදයක් කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත්ම 
කාරණාව තමයි  "හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණනවා" කියන එක. 
විකුණනවා කියන එකයි, ෙපෞද්ගලික ආයතනයි ආණ්ඩුවයි 
එක්කහු ෙවලා කරන කියාදාමය ගත්තාම ෙදකක්. දැන් බලන්න, 
පසු ගිය කාලෙය් JCT, CICT සහ SAGT කියන පර්යන්ත 
විකුණනවා කිව්වාට, අපට සියයට 15ක අයිතියක් තියා ෙගන දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවදාද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
පසුගිය කාලෙය්. අපි එන්න ඉස්ෙසල්ලා. මහින්ද 

මහත්තයාෙග් කාලෙය්යි, ඊට ඉස්ෙසල්ලයි. මම ඒ විස්තර ටික 
අරෙගන හරියට තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්.  

අපි අද බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, හම්බන්ෙතොට ආෙයෝජනය 
හරි විධියට කියාත්මක කරලා අපට එන ආදායම ලබා ගන්න. අපි 
තීරණය කළා, ඉස්ෙසල්ලාම නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය සියයට 51ක 
අයිතිය අපට තියාෙගන කියාත්මක කරන්න. අපි ආෙයෝජකයන් 
කැඳවලා තිෙබනවා. එහිදී අපි කියලා තිෙබන්ෙන්, අඩුම වශෙයන් 
සියයට 15ක් අපට තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ කියන්ෙන්, CICT සහ 
SAGT පර්යන්ත අදාළ විධියට තමයි කියාත්මක කරලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, මෙග් එකඟ වීම නම් ඒක ෙනොෙවයි. අපි 
සියලුෙදනාම බලන්ෙන් අෙප් ආයතනවලින් වැඩි අයිතියක් රජයට 
ලබා ගන්න. එන ආෙයෝජකෙයෝ අපිට වැඩි පමාණයක් ෙදන්න 
කැමැති නම්, අපි තමයි ජයගාහකෙයෝ ෙවන්ෙන්.  
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[ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා] 
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හම්බන්ෙතොට පශ්නය ගැන තමුන්නාන්ෙසේ කථා කළා. ෙම් 
වන ෙකොට හම්බන්ෙතොට පශ්නය ගැන අෙප් උප සභාපතිතුමා සහ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, අෙපන් ඉල්ලපු ෙද්වල් නැති කර 
ෙගන අපට වැඩි අයිතියක් ලබා ගන්න. ඒ කමෙව්දයට අෙප් 
ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි ෙදෙදනාම එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් ෙච්තනාව ඉටු ෙවනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක මෙග් ෙච්තනාව විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව් ෙච්තනාව 

බවට පත් කරනවා. ඒකයි තිෙබන වැදගත්කම. අද වන ෙකොට 
ජනාධිපතිවරෙයකුයි අගමැතිවරෙයකුයි අපට ඉන්නවා. ඒ 
ෙදෙදනාත් එක්ක කථා කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
පසු ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක කරන්න බැරි වුණා ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගමැතිතුමා එක්ක බැහැ. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
අපට පුළුවන්. අගමැතිතුමා එක්ක කථා කරලා තීරණ ගන්න 

මටත් පුළුවන්. හැබැයි, පසුගිය කාලෙය් එෙහම බැහැ ෙන්. පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ෙද් කරන්න හම්බ වුෙණ් 
නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක මට කියන්න එපා. මමත් ඒ 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු ෙකෙනක්. අපි ෙදෙදනා ඒ ගැන පස්ෙසේ කථා 
කරමු.  

අපට නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය මීටර් 1,200ක දිග පමාණයකින් 
හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 500ක් විතර අවශ්ය 
වනවා. අපට මූලික පශ්නය විධියට තිෙබන්ෙන් ඒක. දැනට 
සාකච්ඡා කරෙගන යන්ෙන් ඒ සම්බන්ධවයි. මම ඉතාමත් වග 
කීෙමන් කියනවා, "අපට හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවනුෙවන් ෙගවිය 
යුතු ණය මුදල තිබුෙණ් නැත්නම් ෙම් පර්යන්තය අපට සියයට 
51ක අයිතිය තියාෙගන ෙල්සිෙයන්ම කියාත්මක කරන්න තිබුණා" 
කියා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Bond එෙක් සල්ලි ටික තිබුණා නම් ඒක ෙගවන්න තිබුණා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමා, bond එකට ඉස්ෙසල්ලා තව හුඟක් ෙද්වල් 

තිබුණා. ඒවා ගැන කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] ෙහජින් 
ගනු-ෙදනුව කා ලෙය්ත් සෑෙහන ගණනක් ගියා. ඒවා ගැන අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියපු නිසායි මම 
මතක් කෙළේ. මාව ඒ කාලයට ෙගනියන්න එපා. මම පසු ගිය 
පාලන- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපට ඔබතුමාත් එක්ක ගැටුමක් නැහැ. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මෙගත් එක්ක ගැටුමක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවත් එක්කයි. පසුගිය 

කාලෙය් කළ විනාශ ගැන මම ඇඟිල්ෙලන් ඇන ඇන ෙපන්වන 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි කියා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. අපි 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොම හරි ෙම්ක ෙගොඩ දා ගන්න. ඒකට තමයි අපි 
ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසුගිය කාලෙය් අෙප් ශී 
ලංකා නැව් සංසථ්ාවට ගල් අඟුරු අදින්න ෙඩොලර් මිලියන 80ක් 
දීලා නැව් ෙදකක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙලෝ ෙක ගල් අඟුරු නැති 
වී ෙගන යන කාලෙය් අෙප් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාවට ෙඩොලර් 
මිලියන 80ක ණයක් එක්ක නැව් ෙදකක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
අද වන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 35කටවත් ඒක විකුණන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා විශාල මුදලක් අපෙත් ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙම් මුදල් අපට හම්බ කර ගන්න ෙල්සි නැහැ. ආණ්ඩුව 
ෙපෞද්ගලික ආයතන එක්ක එක්කහු ෙවලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කර න ෙකොට, ඒක විකුණනවා කියන එක ඉතාමත් වැරදියි. මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා, පසුගිය කාලෙය් 
හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා ලබා ෙගන තිෙබන සම්පූර්ණ ණය 
මුදල රුපියල් මිලියන 142,961යි. එනම්, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 1,347ක්; රුපියල් බිලියන 142ක්. එක් අවස්ථාවකදී 
ලබාගත් ණය මුදෙල් ෙපොලිය සියයට 8 ගණෙනත් ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා 
ණය ලබා ගැනීෙම්දී  අමුතු ෙද්වල් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ණය 
ගන්න ෙකොට ෙපොලිය සියයට 8 දක්වා යන්න හිටපු 
අමාත්යවරයාත් අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. 

හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙතල් ටැංකි ව්යාපෘතිය ඉතාම 
අසාර්ථක ව්යාපෘතියක්. ෙම් ව්යාපෘතිය ගැන සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් ඇහුවා. ෙම් වන ෙකොට එම ෙතල් ටැංකි ව්යාපෘතිෙය් 
නඩුවක් පවතින නිසා මම ඒ ගැන දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව කාලය ෙදන්න 

පුළුවන්ද? අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් අඩුයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තව විනාඩි පහක් ෙදමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි පහක් ෙදන්ෙන් කාෙග් ෙවලාෙවන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට සවස 6.30න් පස්ෙසේ කාලය ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ඉතාම වගකීෙමන් 

කියනවා, චීනෙය් එක්සිම් බැංකුවට අමතරව ඉන්ධන මිලදී ගැනීම 
සඳහා ලංකාෙව් HNB එෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 28ක් ලබා ෙගන 
තිෙබන බව. එයින් මිලට ගත් MGO කියන ඉන්ධන ෙතොගය අද 
ෙවනෙකොටත් අපට විකුණා ගන්න බැරි වී තිෙබනවා. එම ඉන්ධන 
වර්ගය ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව පතික්ෙෂේප කරපු 
ඉන්ධන වර්ගයක්. එම ඉන්ධන ෙතොගය හම්බන්ෙතොට වරායට 
ෙගොඩබා තිබුණා. ෙඩොලර් 900කට මිලට ගත් එම ඉන්ධන ෙතොගය 
අද ෙවනෙකොට ෙඩොලර් 200කටවත් විකුණා ගන්න අපට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකු විනාශයක් 
කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රෙට් ආපසු කවදාවත් ඒ වාෙග් 
කමෙව්දයක් හැෙදන්ෙන් නැති ෙවන කමයක් තමයි අපි හදලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් 280 
ෙදෙනකු අද ෙවනෙකොට ස්ථිර ෙසේවකයන් බවට පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ අයව අවුරුදු ගණනක් ෙද්ශපාලනයට පාවිච්චි කළා. 
හැබැයි, කිසිම ෙකෙනක් ඒ අයට ස්ථිර පදනමක් යටෙත් රස්සාව 
දීලා තිබුෙණ් නැහැ, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි. අද 
ෙවනෙකොට අපි එම කටයුතු කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය 10,000 කට්ටියද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
10,000 කට්ටිය 240ක් ඉන්නවා. සමහර අයට O/Level පවා 

නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ අයට කෙළේ ෙමොකද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. විභාග කරපු 30 ෙදනාට දුන්නා. කරපු 

නැති අයට ෙදන්ෙන් නැහැ. මම ඒකත් කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හරි සැරයි ෙන්. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම සැරයි. මම හරි ෙද් කරන සැර මනුස්සෙයක්. ඒක මෙග් 

පතිපත්තිය. මට ඒක ෙවනස් කරන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

මම හැම දාම කරන්ෙන් හරි ෙද්. ඒ නිසාෙන් මම ෙම් පැත්ෙත් 
ඉන්ෙන්. නැත්නම් මටත් ඔය පැත්තට ෙවලා ඉන්න තිබුණා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. මටත් ඔතැනට ෙවලා ඉන්න තිබුණා. පූස් 
පැටිෙයක් වාෙග් කථා කරන්ෙන් නැතුව, අහෙගන ඉඳලා "ඔව්, 
සර්" කියන්න තිබුණා. නමුත් මම එෙහම කරන පුද්ගලෙයක් 
ෙනොෙවන නිසා මම අද අලුත් ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙම් පැත්ෙත් 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] මම ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂික පවුලකින් 
ආපු ෙකෙනක්. මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආදරය කරන, ඒ 
වාෙග්ම රටට වැඩිෙයන් ආදරය කරන පුද්ගලෙයක්. මම ඒකත් 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

2016 අෙගෝස්තු 04 වන දා වනවිට ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3.3ක් ණය හා ෙපොලී වාරිකය 
වශෙයන් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිබුණා. එහි සභාපතිතුමාත්, 
නිලධාරි මණ්ඩලයත් ඉතාම කැපවීමකින් ෙසේවය කළ නිසා අද 
ෙවනෙකොට නැව් සංස්ථාෙව් ලාභය වැඩි කර තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් එකක් සඳහා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 18ක් ෙගවන්න සිදු වුණා. නමුත් අද ෙවනෙකොට එය 
විශාල පමාණයකින් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ගල් අඟුරු 
ෙමටික් ෙටොන් එකක් ෙගන්වීම සඳහා වැය කරන මුදල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 11ට අඩු කර තිෙබනවා. Spot ගන්නෙකොට, 
4.50ට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම්ෙකන්ම ෙත්ෙරනවා, 
පසුගිය කාලෙය් ෙම් මුදල් එකඑක්ෙකනාෙග් සාක්කුවලට යන්න 
ඇතිය කියන එක. අද ෙවනෙකොට අපි තීරණ ගන්ෙන්, 
කණ්ඩායමක් හැටියටයි. ෙම් තීරණ ගන්ෙන් එක පුද්ගලෙයක් 
ෙනොෙවයි. ඇමතිවරයාත් ෙනොෙවයි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් 
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් සියල්ලම තීරණය කරන්ෙන් එම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය එක්ක සාකච්ඡා කරලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙවනෙකොට ෙමම 
නැව්වල පුහුණුව ලැබීමට විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල 
ඉන්නා දරුවන්ට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් එම 
දරුවන්ට කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දී තිබුෙණ් නැහැ. අද 
ෙවනෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශයටත් අපි එම අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා, රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගනුම ලබන දරුවන් අඩු 
වුණාම. නැත්නම් අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම එම අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්ෙන්, අෙප් විශ්වවිද්යාලවල දරුවන්ටයි. අද ෙවනෙකොට 
නාවිකයින් ෙලස 50 ෙදෙනකු එහි පුහුණුව ලබනවා.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග් ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීෙම්දී දින 
180ක් වැනි ෙපොඩි කාලයක් අපට තිෙබන්ෙන්. ඊට පසුව මුහුද 
රළුභාවයට පත් ෙවන නිසා එම නැව් එම ස්ථානයට ෙගන යන්න 
බැරි ෙවනවා. අද ෙවනෙකොට අපි විශාල ෙවනසක් සිදු කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ගමන් වාර 38ක් සඳහා ෙනෞකා 06ක් ෙයොදවා 
ගන්න අපට සිදු ෙවනවා. ෙම් සඳහා අපි 2014 වර්ෂෙය්දී 
සිංගප්පූරුෙව්  පීසීඑල් සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. 
2017 වර්ෂෙය්දී තමයි එම ගිවිසුෙම් කාලය අවසන් ෙවන්ෙන්. මම 
මුලින් කිව්වා වාෙග් අද ෙවනෙකොට විශාල පමාණයකින් අපි 
වියදම් අඩු කර තිෙබනවා.  

ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරෙයකු විධියට කටයුතු කළ ගරු චමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පධාන වශෙයන් අපට උපෙදස් වගයක් 
දුන්නා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් කිසිම ෙකෙනක් කවදාවත් කිව්ෙව් නැහැ, 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු එක වැරදියි කියා. මම එතුමාට ඒ ගැන 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් හැම ෙදනාම කියනවා, 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදපු එක හරි කියා. හැබැයි, එය හදපු විධිය 
වැරදියි. අද ෙවනෙකොට එය හදපු සමාගම ෙඩොලර් මිලියන 750ක 
ලංසුවක් තමයි අපට ෙදන්ෙන්. අපි ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා. එතෙකොට අෙනක් මුදල්වලට ෙමොකද වුෙණ් කියා 
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කල්පනා කර බලන්න. පසුගිය කාලෙය් ගරු අගමැතිතුමා චීනෙය් 
කළ සංචාරෙය්දී ආයතනයක් සමඟ සාකච්ඡා කර තිබුණා. ඒ අනුව 
අද ෙවනෙකොට ෙඩොලර් බිලියන 1.15ක ලංසුවක් එක්ක අපට 
අවශ්ය සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් දූපත් අතර මඟී පවාහනය 
අපට ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දැක්කා, උතුෙර් මඟී 
පවාහනය කරන ෙකොට ඉතාමත් පහත් තත්ත්වෙය් ෙබෝට්ටුවලින් 
මඟීන් පවාහනය කරන බව. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නාවික හමුදාව 
විශාල ෙසේවයක් කළා. අද වන විට ඒ කටයුත්ත අපට ලබාදී 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, මුදල් 
ඇමතිතුමාත් අපට විශාල මුදලක් ලබා දීලා ෙබෝට්ටු සෑදීෙම් 
අංගනයක් හදලා, ෙම් කියාදාමය එක ස්ථානයකට ෙග්න්න 
අවධානය ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව මා එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. මට නියමිත කාලය අවසාන නිසා විෙශේෂෙයන්ම නැවත 
වරක් කියන්න ඕනෑ, මෙග් ආයතනවල ඉන්න පධානීන්ටත්, ඒ 
වාෙග්ම මෙග් සෙහෝදර නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, මීට ෙපර හිටපු එරික් පසන්න වීරවර්ධන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වන බව.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
අෙප් වරාය ෙගොඩගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් අදහස් තිෙබනවා 
නම්, ඒ ෙයෝජනා අපට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. ඒවා සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් අපි හදලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව, 
ෙම් ආයතන විකුණාෙගන කන්න ආපු ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි 
කියලා වගකීමකින් යුතුව කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙම් සියලුම ලිපි ෙල්ඛන හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

මට ලැබී තිෙබන කාලය අඩු නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි 
ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා අදහස් දක්වනුෙය් 
වරාය හා නාවික අමාත්යාංශය ලැබූ පගතිය ගැන වූ අවංක සතුටින්. ෙම් වසර 
මා වරාය හා නාවික අමාත්ය ධූරෙයහි කටයුතු කරන ෙදවැනි වසරයි. පළමු 
වසෙර්දී වරාය හා නාවික අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවල, 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වංචා, දූෂණය සහ නාස්තිය අවම 
කිරීමට පියවර ගත්තා. ෙම් වසෙර්දී අෙප් මූලික අරමුණ වුෙණ් එකී ආයතනවල 
පශ්න සහ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන්ට ෙකටි, මධ්යම සහ දිගුකාලීන විසඳුම් 
ලබාදීමයි. ඒ සඳහා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම මැතිතුමාත්, 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් එල්.පී. ජයම්පති මැතිතුමාත් අප අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඇති සියලුම ආයතනවල පධානීන්, නිලධාරින් සහ ෙසේවකයින් ලබා දුන් සහාය 
සහ කළ කැපකිරීම් මම අවංකවම අගය කරනවා. ෙම් වසර ෙදෙක්දී අප ලැබූ 
පගතිය ගැන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම මැතිතුමා ෙම් සභාවට 
කරුණු දැක්වීමට අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටිනවා. අප මුහුණ දී තිෙබන අභිෙයෝග සහ 
අෙප් සාර්ථකත්වය පැහැදිලි කිරීම මෙග් මූලික ඉලක්කය වනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි, අපි සියලු ෙදනාෙග්ත් අෙප්ක්ෂාව වුෙණ් පසු ගිය දශකෙය්දී 
විනාශ මුඛයට ඇඳ දමා තිබූ අෙප් ආයතන දියුණු කිරීමයි. නාස්තිය, දූෂණය සහ 
අනවශ්ය වියදම් පිටු දැකීමයි. එය අපි මුලින්ම ආරම්භ කෙළේ අමාත්යාංශ 
මට්ටමිනුයි. ෙම් වන ෙතක් මම කිසිම විෙටක අමාත්යාංශෙය් මුදලින් විෙද්ශ 
සංචාරවල ෙයදී නැහැ. විෙද්ශ සංචාර සඳහා මට ලැෙබන ෙපෞද්ගලික 
ආරාධනාවලදී එම පුද්ගලයින් ගුවන් පෙව්ශ පත ඇතුළුව සියලු පහසුකම් මට 
ලබා ෙදනවා. එවැනි සංචාරවලදී අමාත්යාංශෙය් කාර්යයන් කර ගැනීමට ද මට 
හැකි වුණා. මම එය සිදු කෙළේ, කැපවීම සහ කළමනාකරණය නිවැරදිව කළ 

හැකි නම් ආයතනෙය් මුදල් ඉතිරි කර ගත හැකි බව ෙපන්වා දීමටයි. පසු ගිය 
කාලෙය් විනාශ වී ගිය ආයතන පද්ධතියට හුස්ම ලබා දීමට අපට හැකි වූෙය් 
එම කමෙව්දය දිගින් දිගටම ආරක්ෂා කළ නිසා බවද මා කියා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් පධාන 
ව්යවසායක ආයතන ෙදකක් වනවා. ඒ ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ ශී ලංකා 
නැව් සංස්ථාවයි. ෙමයින් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය කාර්යක්ෂමතාෙවන් යුත් 
ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කිරීම ඉතාම අසීරු කරුණක් වුණා. එහිදී 
අපි මුහුණ දුන් පධාන අභිෙයෝග 5ක් තිබුණා. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් අධික 
ණය බර, උපකරණ, යටිතල පහසුකම් සහ මානව සම්පත යාවත්කාලීන 
ෙනොකිරීම, ව්යාපාරික සැලැසුම්වල දුර්වලතා, නව පවණතා හඳුනා ෙනොගැනීම 
සහ හම්බන්ෙතොට වරාය සුදු අලිෙයකු වීම එම අභිෙයෝග වනවා. ෙම් අභිෙයෝග 
එකිෙනකට බැඳුණු  අභිෙයෝගයි. ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සාකච්ඡා කිරීමට 
වඩා එක්ව සාකච්ඡා කිරීෙමන් අපි මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගය ෙමන්ම එම 
අභිෙයෝග ජය ගන්නා ආකාරය පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත හැකියි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි, 2015 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වන ගිණුම් පකාශන 
අනුව ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් මිලියන 
233,149ක්. ෙම් ණය සියල්ලම 2015 වර්ෂයට ෙපර ලබා ගත් ණයයි. එම ණය 
පමාණෙයන් සියයට 67ක්ම හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා ඉහළ ෙපොලියට ලබා 
ගත් ණය වීමද විෙශේෂත්වයක්. ෙම් සම්පූර්ණ ණය සඳහා 2015 වර්ෂෙය්දී ණය 
වාරික වශෙයන් රුපියල් මිලියන 10,851ක් ද, ෙපොලිය වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 6,083ක් ද ෙගවා තිෙබනවා. ඒ අනුව වසර තුළදී ෙගවා ඇති මුළු ණය 
හා ෙපොලී පමාණය රුපියල් මිලියන 16,934ක්. ඊට අමතරව 2016 වර්ෂෙය්දී  
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙගවිය යුතු ණය වාරිකය සහ ෙපොලිය රුපියල් 
මිලියන 20,115ක් වනවා. ෙම් ණය 2039 වර්ෂය දක්වා ෙගවීමට ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරියට සිදු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පධානතම 
ආදායම් මාර්ගය වන්ෙන් ෙකොළඹ වරායයි. ෙකොළඹ වරාය කියන්ෙන්,           
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් හදවතයි. එහි ජයබහලු පර්යන්තය, සමගි බහලු 
පර්යන්තය ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් බහලු හසුරුවන පර්යන්ත වනවා. 
ඊට අමතරව ෙකොළඹ වරාෙය් SAGT පර්යන්තයත්, CICT පර්යන්තයත් 
ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ෙමෙහයවනු ලබනවා. ෙමකී ෙපෞද්ගලික පර්යන්ත 
සමඟ සසඳන විට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පර්යන්තවල කාර්යක්ෂමතාව 
සහ ඵලදායිතාව පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී තිබුෙණ් ඉතාම පහළ මට්ටමකයි. ඒ 
අනුව ෙපෞද්ගලික පර්යන්ත පැයකට හසුරුවන බහලු පමාණය 30ත්, 33ත් 
අතර පමාණයක් ගනිද්දී අපෙග් පර්යන්තවල පැයකට හසුරුවන බහලු 
පමාණය 15ත්, 18ත් අතර පමාණයක් ෙගන තිබුණා. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
සතු උපකරණ පැරණි වීම, ෙසේවක ෙසේවිකාවන් නිසි පරිදි කළමනාකරණය 
ෙනොකිරීම ඊට පධාන වශෙයන්ම ෙහේතු වුණා. ෙම් නිසා ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය සතු පර්යන්තවල ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමට නම් අප මුහුණ ෙදන 
ගැටලුවලට ඉක්මන් විසඳුම් අවශ්ය බව අපි ෙත්රුම් ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, ෙම් වන විට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය මුහුණ දී තිෙබන අධික 
ණය බර ෙහේතුෙවන් උපකරණ සහ පහසුකම් යාවත්කාලීන මහා 
පරිමාණෙයන් සිදු කිරීම අපහසු කරුණක්. නමුත්, අත්යවශ්ය යාවත්කාලීන 
කිරීම් සඳහා ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ගුදම් 
පහසුකම් වැඩි කිරීමට CFS - 1 ගුදම ෙගොඩ නැඟුවා. ඒ සඳහා අපි ෙයොදා 
ගත්ෙත් වරාෙය් තාක්ෂණයයි; වරාෙය් ශමයයි; වරාෙය් උපකරණයි. භාණ්ඩ 
වියදම පමණක් වැය වුණා. එයින් රුපියල් මිලියන 410ක් වූ ඇස්තෙම්න්තුගත 
මුදලින් රුපියල් මිලියන 95ක මුදලක් ඉතිරි කිරීමට අපට හැකි වුණා. එෙසේම 
වරාෙය් අභ්යන්තර මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් 
රුපියල් මිලියන 219ක වියදමකින් "හර්තාල්" නමින් හඳුන්වන පාලම පුළුල් 
ෙකරුණා. අභ්යන්තර පධාන මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර  1.4ක් සම්පූර්ණෙයන්ම 
අලුත්වැඩියා කිරීමට ද හැකි වුණා. බණ්ඩාරනායක ජැටි පාලෙම් රුපියල් 
මිලියන 25ක් වැය කරමින් ජල පවාහන පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කර ගල් අතුරා 
තාර දැමීම සිදු ෙකරුණා. රුපියල් මිලියන 45.2ක් වැය කරමින් ජයබහලු 
පර්යන්තෙය් R සහ S මාවත් පතිසංස්කරණය කළා. තවදුරටත් ෙමවැනි 
සංවර්ධන කටයුතු රාශියක් සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පධානතම 
ශක්තිය වන්ෙන් එම ආයතනය සතු මානව සම්පතයි. ෙකොළඹ, ගාල්ල, 
තිකුණාමලය, හම්බන්ෙතොට, ඔලුවිල්, කන්කසන්තුෙර් යන වරායවල මුළු 
ස්ථීර ෙසේවක සංඛ්යාව 9,594ක්. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සමස්ත 
ආදායෙමන් සියයට 47ත්, 48ත් අතර පමාණයක් ෙම් ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් 
වැය කරනවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය්දී අපි ෙම් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප සියයට 
15කින් වැඩි කර තවත් රුපියල් නවදාහක මාසික දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ඒ 
සඳහා වාර්ෂිකව අතිෙර්කව දැරීමට සිදු වූ මුදල රුපියල් මිලියන 2,478ක්. එකී 
වැටුප් වැඩි කිරීමත් සමඟ මාසිකව ෙගවන සමස්ත අතිකාල දීමනා සඳහා තවත් 
රුපියල් මිලියන 438ක් වැය කිරීමට සිදු වුණා. එෙමන්ම ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් ෙවනුෙවන් "දස මස්" ණය ෙයෝජනා කමය ද 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි නැවත කියාත්මක කළා. එහි ෙපොලී පතිශතය සියයට 4.2ක්. ෙමම ණය 
ෙයෝජනා කමය මුල් අවස්ථාෙව්දී මූල්ය අර්බුද ෙහේතුෙවන් නතර කිරීමට සිදු 
වුණා. නමුත්, පසුව එම ණය ෙයෝජනා කමය නැවත ආරම්භ කිරීමට අපට හැකි 
වූෙය් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය අනුගමනය කළ සාර්ථක මූල්ය උපකම නිසා 
බව ද කිව යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වරාෙය් ෙසේවකයින්ට 
වැටුපට අමතරව පසාද දීමනා, අතිකාල දීමනා, දිරි දීමනා, නිවාස, තුන්ෙව්ලටම 
කෑම, ෙකටි ආහාර, ෙත් පැන්, නිල ඇඳුම්, රක්ෂණාවරණ ඇතුළු සියලු 
පහසුකම් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ලබා ෙදනවා. වරාෙය් ෙසේවකෙයක් ඉරිදා 
දිනක රාජකාරි කිරීෙම්දී පැයකට ෙගවන අතිකාල දීමනාව තුන් ගුණයකින් 
වැඩි ෙවනවා. ෙකෙසේ නමුත්, අපි කිසිම විෙටක ෙසේවකයින් භුක්ති විඳින ෙම් 
වරපසාද අඩු කිරීමට කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවනුවට අපි කෙළේ ෙසේවකයින් 
තුළ ආකල්ප ෙවනසක් ඇති කිරීමයි. එය මානව සම්පත යාවත්කාලීන කිරීෙම් 
මූලික කෙමෝපාය වුණා. එමඟින් තමන් ෙසේවය කරන ආයතනෙය් ඵලදායිතාව 
වැඩි කිරීමට තමන්ෙගන් ඉටු විය යුතුකම් සහ වගකීම් ගැන මනා අවෙබෝධයක් 
ෙසේවකයින් ලබා ගත්තා. එය අනාගතයට සුබ ලකුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වරාෙය් රැකියාව ඇඟ ෙවෙහසා කළ යුතු 
රැකියාවක්. ඔවුන් නිතර අසනීප ෙවනවා. ෙම් නිසා ෙසේවකයින්ෙග් සුබසාධනය 
උෙදසා අපි ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කළා. බටහිර ෛවද්ය 
මධ්යස්ථානය වැඩි දියුණු කළා. නව මුර ෙසේවා කමය, ඇඟිලි සලකුණු තැබීම 
වැනි නූතන කළමනාකරණ විධි කම හඳුන්වා දුන්නා. අපි ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් සිදු කෙළේ නැහැ. ස්ථාන මාරුවීම්, උසස්වීම් ලබා දීම් නිවාස ලබාදීම් 
සියල්ලම ස්වාධීන කමිටුවලින් සිදු ෙකරුණා. 2015 ජනවාරි 8වැනිදා සිට 2016 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 23 වැනිදාට අප ලබා දුන් උසස්වීම් ගණන 723ක්. මීට 
ෙපර එවැනි උසස්වීම් ලබා දුන්ෙන් 2007 වර්ෂෙය්දීයි. ඒ වන විට දක්ෂයාට 
ඉදිරියට ඒෙම් අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් අසාධාරණය සැලකිල්ලට 
ගනිමින් දක්ෂයාට ඉහළට එන්න අවස්ථාව අපි සලසා දුන්නා. එෙමන්ම වරාය 
ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් සෑම බහස්පතින්දා දිනකම ෙවනම මහජන දිනයක් 
පකාශයට පත් කළා. අපි ෙදොරවල් වසා තැබූෙව් නැහැ. ෙසේවකයින්ට තමන්ෙග් 
පශ්න ඍජුවම අමාත්යවරයා ෙලස මට ෙයොමු කිරීෙම් අවස්ථාව උදා කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් ඡන්ද පචාරක කටයුතු සඳහා ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
ෙසේවකයින් 573 ෙදෙනකු නිදහස් කර තිබුණා. ඔවුන්ට වැටුප් ෙමන්ම අතිකාල 
දීමනාත් ෙගවා තිබුණා. එයින් ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට 2014 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය්දී පමණක් වූ පාඩුව රුපියල් මිලියන 41.1ක් වුණා. ෙම් ෙහේතුෙවන් 
ඔවුන්ව ෙසේවෙයන් ඉවත් කරන ෙලසට නිර්ෙද්ශ පවා ඉදිරිපත්ව තිබුණා. 
ෙකෙසේ නමුත්, කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා දැනුවත් 
කර ඔවුන් නැවත වරක් ෙසේවෙය් ස්ථාපිත කළා. ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා ලබා දුන් සහායට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගන්නා විට වසර 8ක් තිස්ෙසේ නතර කර තිබූ "පිය පුතු 
පදනම" නැවත ඇති කර වරාෙය් ෙසේවය කළ ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් දරුවන් 
138කට ස්ථිර රැකියා ලබා දුන්නා. ෙනොවිසඳුණු ගැටලුවක්ව තිබුණු ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙය් ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් රුපියල් 15,000ක දීමනාව ලබා දීමට 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත පියවර ගත්තා. පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී 
කිසිඳු පදනමකින් ෙතොරව ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත හම්බන්ෙතොට සහ කළුතර 
පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන් 214ක් අභ්යාසලාභීන් ෙලස ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් පුහුණුවකට ෙයොමු කර තිබුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ඔවුන් පක්ෂ 
ෙද්ශපාලන සඳහා ෙයොදා ගත් නමුත් ඔවුන්ෙග් අනාගතය ගැන සිතා තිබුෙණ් 
නැහැ. අද අපි විභාග පවත්වා එම තරුණ තරුණියන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
ස්ථීර ෙසේවයට ෙයොමු කරමින් සිටිනවා. 2010 වසෙර් සිට අසාධාරණයට ලක් වූ 
ෙලොරි රථ රියදුරන් 63ෙදෙනකුට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිතව ස්ථිර 
පත්වීම් ලබා දීමට ද කටයුතු කළා. ෙකොන්තාත් පදනෙම් සිටි ජාතික මට්ටෙම් 
කීඩක කීඩිකාවන් 37කට ස්ථීර පත්වීම් ලබා දීමට ද අප කටයුතු කළා. ඊට 
අමතරව වැඩ සහායකවරුන් 463ෙදෙනක් ද, කළමනාකාර සහකාර ගිණුම් 
තනතුර සඳහා 28ෙදෙනක් ද, ආරක්ෂක නියාමකවරුන් ෙලස 113ෙදෙනක් ද, 
ෙහද සහායක තනතුර සඳහා 7ෙදෙනක් ද, වශෙයන් රැකියා 611ක් පධාන 
වශෙයන්ම ලබා දීමට ෙම් දක්වා වූ කාලෙය්දී අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 
නමුත්, අපි කිසිම විෙටක අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ඉක්මවා ෙගොස් රැකියා ලබා 
දීම සිදු කර නැහැ. ඒ වාෙග්ම ආයතනෙය් දියුණුවට කැප විය හැකි උගත් පිරිස් 
සුදුසුකම් මත ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කළා. එය 
අෙප් කළමනාකරණෙය් විෙශේෂත්වයක් වුණා. රැකියා ලබා දීෙම්දී ආයතනෙය් 
සුරක්ෂිතතාව සහ මූල්ය ස්ථාවරත්වය ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වුණා. 
ඉදිරිෙය්දීත් ෙම් පතිපත්තිෙය් සිටීමට අප කටයුතු කරනවා. එෙසේ 
ෙනොවුණෙහොත්, අපට ආයතනය පවත්වාෙගන යන්නට හැකි වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙසේවකයින් සිටින්ෙන් තෘප්තිමත් 
බවින්. ෙම් ෙහේතුෙවන්ම අද අපෙග් ඵලදායිතාව පැයකට බහලු ෙමෙහයුම් 

13ත්, 18 සිට 28ත්, 30ත් දක්වා ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. ෙසේවකයින්ෙග් 
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ යාම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ජයබහලු 
පර්යන්තයට ISO 9001/2008 තත්ත්ව සහතිකය 205 වර්ෂෙය්දී ලබා ගැනීමට 
හැකි වුණා. එවැනි සහතිකයක් ලබා ගත් ෙකොළඹ වරාෙය් එකම පර්යන්තය ද 
එය වනවා. එයම අපි ලැබූ විශාල ජයගහණයක්. එම ජයගහණය පිටුපස 
ෙසේවකයින්ෙග් කැප කිරීම් ෙසේම කළමනාකරණෙය්දී පාලනාධිකාරිත්වය 
දැක්වූ සමත්කම් වූ බව මම විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ව්යාපාරික සැලැස්මක් 
තිබුෙණ් නැහැ. තිබුෙණ් පුද්ගල පතිරූප ෙගොඩනැඟීෙම් කමයක්. ඒ සඳහා      
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් මුදල් ෙබොෙහෝ ෙසේ නාස්ති ෙකරුණා. හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් කරදිය මංගල්යයට රුපියල් මිලියන 113ක් වියදම් කර තිබුණා. එම 
වරාෙය් ෙතල් ටැංකි විවෘත කිරීෙම් උත්සවයට වියදම් කර තිබූ මුදල රුපියල් 
මිලියන 79ක්. මාසිකව වැටුප් ෙගවමින් ෙවබ් අඩවි හා මාධ්යෙව්දීන් නඩත්තු 
කර තිබුණා. දකුණු ආසියාෙව් ෙහොඳම වඩු මඩුව තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියටයි. එෙසේ තිබියදීත් ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අවශ්ය ගෘහ භාණ්ඩ 
පිටස්තර ආයතනවලින් ඉහළ මිලකට මිලදී ගත්තා. ඒ හරහා ෙකොමිස් මුදල් 
ෙබොෙහෝ පුද්ගලයින්ෙග් සාක්කුවලට ගියා. වරාය කුස්සියට කෑම සැපයීෙම්දීත් 
මහා පරිමාණෙය් වංචා දූෂණ සිදු වුණා. වරාය අමාත්යාංශය බාරගත්තාට 
පස්ෙසේ ඒ සියලුම ෙදයට තිත තැබීමට මම කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද වරාෙය් උත්සවවලට අනවශ්ය ෙලස 
වියදම් කරන්ෙන් නැහැ. අද ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අවශ්ය සියලුම ගෘහ 
භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් වරාය වඩු මඩුෙවන්. වරාය කුස්සියට ආහාර 
සැපයීෙම්දී සියලුම ආහාරවල මිල සියයට 10ත්, 20ත් අතර පමාණයකින් අඩු 
කර ගැනීමට හැකි වුණා. වරාය ෙලොරි පෙව්ශ පත සහ වරාය පෙව්ශ පත නිකුත් 
කිරීෙම් කියාවලිය පතිසංවිධානය කිරීෙමන් 2015 ජනවාරි-අෙගෝස්තු කාලයට 
සාෙප්ක්ෂව ෙම් වසෙර්දී මිලියන 256.1ක ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. 
ෙවනදා ෙම් මුදල ගිෙය් ෙවනත් අයෙග් සාක්කුවලටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, අද අපි ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ව්යාපාරික සැලැස්මක් සකසා 
තිෙබනවා. එම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය පළමුවරට 
ශූන්යපාදක අය වැය කමයක් (Zero based Budget) හඳුන්වා දුන්නා. ඊට 
සමගාමීව එක් එක් වරාය ෙවන ෙවනම පාලනය කිරීමට ද ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය කටයුතු කර තිෙබනවා. එෙසේම අලුතින් ෙනෞකා ෙසේවා ආකර්ෂණය 
කර ගැනීමට ෙම් වන විට ඉන්දියාෙව් නැෙඟනහිර කලාපෙය් සිට මියන්මාරය 
දක්වා විෙශේෂ වට්ටමක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ ෙම් වසෙර් ෙපබරවාරි මාසෙය් 
සිටයි. එහි පතිඵලයක් ෙලස එම කලාපය ආශිතව අපෙග් පතිඅපනයන බහළු 
ෙමෙහයුම ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වසෙර් ජනවාරි සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා 
කාලෙය්දී 20,200කින් ෙහවත්, සියයට අටකින් වැඩි වී තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
පසු ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වන විට ගාල්ල වරාෙය් ලාභය ෙදගුණ වී 
තිෙබනවා. තිකුණාමලය වරාය වසර 10කට පසුව ලාභ ලබන තත්ත්වයට 
පත්ව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ෙහොරකම් 
අඩු වන විට, දූෂණය අඩු වන විට එයින් ෙනොසන්සුන් වන පිරිසක් සිටිනවා. ඒ 
තමයි වෘත්තීය සමිති නායකයින් යැයි කියා ගන්නා විවිධ අකමිකතාවන්ට 
සම්බන්ධ පිරිස. පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී ෙම් පිරිස වරාෙය් මුදල් යහමින් 
තමන්ෙග් සාක්කුවලට දමා ගත්තා. ඔවුන්ෙග් පුත්තු ෙසේවය කරන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික පර්යන්තවල. ෙම් අයට අවශ්ය වරාය ව්යාකූල කිරීමටයි. ඒ සඳහා 
ඔවුන් පසු ගිය කාලෙය්දී විවිධ කඩාකප්පල්කාරී කියා සිදු කළා. දැනුත් සිදු 
කරමින් සිටිනවා. මව් සංගම්වල ආශිර්වාදයක් ෙනොමැතිව ෙම් වෘත්තීය සමිති 
නායකයින් යැයි කියා ගන්නා පිරිස ෙගන ගිය කඩාකප්පල්කාරී කියාවලට 
සාර්ථකව මුහුණ දීමට අපට හැකි වුණා. වරාෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සැබෑ 
තත්ත්වය ෙත්රුම් ගැනීම එහිදී අපිට විශාල ශක්තියක් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, වරාය හා නාවික විෂය ෙලෝකෙය් ශීඝෙයන් දියුණුවන විෂයක්. 
දියුණු වන ෙව්ගයට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය යාවත්කාලීන ෙනොවුණෙහොත් 
එය ආයතනෙය් පැවැත්මට බලපාන්න පුළුවන්. එවැනි තවත් එක් 
අභිෙයෝගයක් අද අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් ෙනෞකාවල 
විශාලත්වය දිෙනන් දින වැඩි වනවා. මීටර් 16ක් පමණ ගැඹුරු, මීටර් 350ට 
වඩා දිගින් වැඩි ෙනෞකා පවා බහලු පවාහනයට ෙයොදා ගැෙනනවා. ෙකෙසේ 
නමුත්, මීටර් 14.5කට වඩා ගැඹුරැති ෙනෞකා හැසිරවීෙම් හැකියාවක් ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරියට අද නැහැ. ඒ ජයබහලු පර්යන්තෙය් උපරිම ගැඹුර මීටර් 
14.5ක් වීම නිසායි. එෙමන්ම, මීටර් 340ට වඩා දිගින් වැඩි ෙනෞකා හැසිරවීමට 
ෙනොහැකි අවස්ථා ද අපට තිෙබනවා. ඒ එවැනි ෙනෞකාවක බහලු ෙප්ළි ගණන 
18කට වඩා වැඩි වන අවස්ථාවලදීයි. එවැනි ෙනෞකා හැසිරවීෙම් ෙදොඹකර අප 
සතුව නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙනෞකාවල ගැඹුර වැඩිවත්ම එහි බහලු ෙප්ළි 
ගණන 18ට වඩා වැඩිවීම ද ස්වාභාවිකව සිදු වනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් මීටර් 
14.5කට වඩා ගැඹුරැති, මීටර් 350කට වඩා දිග විශාල බහලුම් ෙනෞකා අෙප් 
පර්යන්තවලට එන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙනෞකා සියල්ලම ෙපෞද්ගලික පර්යන්තයක් 
වූ සීඅයිසීටී පර්යන්තය කරා ඇදී යනවා. ෙම් තත්ත්වය මත ෙම් වසෙර් ජනවාරි 
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සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා වූ කාලෙය්දී මීටර් 14.25ට වඩා ගැඹුරැති ෙනෞකා ෙලස 
ගත් විට ෙනෞකා 168ක් ද, මීටර් 350ට වඩා ගැඹුරැති ෙනෞකා ෙලස ගත් විට 
ෙනෞකා 203ක් ද අපට අහිමි වුණා. එහිදී අහිමි වූ සම්පූර්ණ බහලු  සංඛ්යාව 
හාරලක්ෂ විසිහත්දහස් අටසියඅසූඅටක් වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය පසු ගිය 
වසෙර්දී ෙමෙහය වූ සමස්ත බහලු පමාණය මිලියන 2.25ක්. නමුත්, ගැඹුරු 
පර්යන්තයක් අපට ෙනොවීෙමන් ෙම් වසෙර්දී එම පමාණය මිලියන ෙදක දක්වා 
අඩු වනු ඇතැයි ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය වසර මුලදී ගණනය කර තිබුණා. ඒ 
අනුව අපට අහිමිවීමට තිබූ බහලු පමාණය ෙදලක්ෂ පනස්දාහක්. ෙකෙසේ නමුත්, 
විවිධ කෙමෝපාය අනුගමනය කරමින් එෙලස අහිමිවීමට තිබූ බහලු පමාණය 
ෙම් වන විට එක්ලක්ෂ පනස්දහස දක්වා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව වසර 
අවසානෙය්දී ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට මිලියන 2.1ක බහලු ෙම ෙහයවීෙම් 
හැකියාව උදා වී තිෙබනවා. එම තත්ත්වය උදා කර ගැනීමට ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය ඇතැම් විට විස්මිත ෙමෙහයුම් පවා සිදු කළා. ඊට එක් උදාහරණයක් 
ෙමෙසේයි. සාමාන්යෙයන් ජයබහලු පර්යන්තෙය් ගැඹුර වැඩි නැංගුරම් ෙපොෙළේ 
දිග මීටර් 660ක් වනවා. නමුත් එක් අවස්ථාවකදී මීටර් 337ක් දිගින් යුත් 
ෙනෞකා ෙදකක් උපකමශීලිව එහි නැංගුරම්ලා හැසිරවීමට ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය සමත් වුණා. එය අගය කළ යුතු විස්මිත ෙමෙහයුමක් වූවත් පවතින 
පශ්නය විසඳීමට එය දීර්ඝ කාලීන පිළිතුරක් ෙනොවන බව ඉතා පැහැදිලිය.  ෙම් 
නිසා ෙමම ගැටලුවට ස්ථීරසාර විසඳුමක් අවශ්ය බව මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
සඳහා ඇති එකම විසඳුම නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය බවද මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව යටෙත් කියාත්මක ෙකෙරන්නක්. එහි 
සම්පූර්ණ ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 500ක්. මීටර් 
1,200ක දිගින් යුත් එහි පළමු මීටර් 440ෙය් වැඩ ෙම් වන විට අවසන් කර 
තිෙබනවා. පර්යන්තෙය් ගැඹුර මීටර් 18ක්. ෙකටි කාලීන ආර්ථික වාසි ලබා 
ගැනීම උෙදසා අපි ෙම් මීටර් 440 බහලු ෙනොවන විශාල ෙනෞකා හැසිරවීමට 
ෙයොදා ගත්තා. ෙම් වර්ෂෙය් එහි හසුරුවා ඇති ෙනෞකා ගණන 43ක්. ෙකෙසේ 
නමුත්, අපි ඉක්මනින්ම ෙමහි බහලු හැසිරවීමට අවශ්ය උපකරණ සවි කළ 
යුතුයි. බහලු ෙමෙහයුම් ආරම්භ කළ යුතුයි. අධික ණය බර ෙහේතුෙවන් ඒ සඳහා 
වැය වන අති විශාල මුදල ආෙයෝජනය කිරීෙම් හැකියාව ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියට නැහැ. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය තවදුරටත් ණය වුවෙහොත් වරාය 
සියලු ෙසේවකයින්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිතතාවට බලපාන්න පුළුවන්. ෙම් 
ෙහේතුෙවන් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තෙය් බහලු ෙමෙහයුම් ආරම්භ කිරීමට ෙයෝග්ය 
හවුල්කරුවකු ෙතෝරා ගැනීම සඳහා අභිපායන් පකාශ කිරීම කැඳවූවා. පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් 20වැනිදා එය අවසන් ෙකරුණා. ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනා ඇගයීමට 
ලක් කිරීම ෙම් වන විට සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සම්පත් 
කිසිම විටක විකුණා දැමීමට අදහස් කරන්ෙන් නැහැ.  සුදු අලිෙයක් වූ 
හම්බන්ෙතොට වරායවත් විකුණා දැමීමට අපි අදහස් කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
මූලික උපකමය වන්ෙන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙමෙහයුම් ආරම්භ කිරීමට 
සුදුසු ආෙයෝජකයකුට එම වරාය බදුදීමයි. ඒ අනුව අගමැතිතුමා චීනෙය් කළ 
සංචාරයක පතිඵලයක් වශෙයන් අපට හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා ලංසුවක් 
ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ ලංසුව අපිට ලැබුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ලබා ගත්ත ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
හම්බන්ෙතොට වරායට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට ඉදිරිපත් වුෙණ් ආෙයෝජකයින් 
ෙදෙදෙනක් පමණයි. ඒ චීනෙය්ම සමාගම් ෙදකක්. එයින් එක් සමාගමකින් 
ලබා ගත් ලංසුව වුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 750ක් පමණයි. අෙනක් 
සමාගෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,080ක ලංසුවක් ලබා ගත්තා. දැන් 
වැඩිම ලංසුව ලබා දුන් සමාගම සමඟ රටට හානියක් ෙනොවන අයුරින් ගිවිසුම් 
අත්සන් කිරීම සඳහා ෙම් වන විට සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. හම්බන්ෙතොට 
වරාය සෑදීෙම්දී ව්යාපාරික සැලැස්මක් තිබී නැහැ. කර්මාන්තශාලා සඳහා 
ආෙයෝජකයින් පැමිෙණන බව පැවසූවත් ඒවා වචනවලට පමණක් සීමා වී 
තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා ලබා ගත් 
සම්පූර්ණ ණය මුදල රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ හතළිස්ෙදදහස් නවසිය 
හැටඑකයි. එනම්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන එක්දහස් තුන්සිය 
හතළිස්හතක්. (රුපියල් බිලියන 142යි) ෙම් ණය ලබා ගැනීෙම්දී බන්කරින් 
සඳහා ලංකා බැංකුෙවන් ලබා ගත් රුපියල් මිලියන ෙදදහස් පන්සිය 
හැත්තෑහතරක මුදල හැෙරන්නට ෙසසු ණය සියල්ල ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් 
චීනෙය් එක්සිම් බැංකුෙවන්. ෙම් ණය සියල්ලම අවස්ථා 7කදී ලබා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්ත් ඉහළ ෙපොලියකටයි.  එක් අවස්ථාවකදී ෙම් ෙපොලී පතිශතය 
සියයට 8ද ඉක්මවා යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හම්බන්ෙතොට 
වරාය සඳහා ෙම් ණය ලබා ගැනීෙම්දී සිදු වූ තවත් අභිරහසක් තිෙබනවා.  
එනම්, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 1වන අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන තිස්පන්දහස් 

තුන්සිය තිස්එකක ණය මුදල ලබා ගත්ෙත් ලයිෙබෝ කමයටයි. ඒ යටෙත් 2-4ක් 
ෙපොලී පතිශතයකින් එකී ණය මුදල පියවීමට අපට හැකියාව තිබුණා. නමුත්, 
වරාය අමාත්යවරයා ෙලස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන් එම 
පතිශතය සියයට 6.3ක ස්ථීර ෙපොලී පතිශතයක් ෙලස ෙවනස් කළා. ෙවනත් 
විධියකින් කියනවා නම්, සියයට 2-4ත් අතර වූ ෙපොලී පතිශතය සියයට 6.3 
දක්වා ඉහළ දැමුවා. ෙමය කාෙග් වුවමනාවකට සිදු වුණාද කියලා අපි දන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත්, ෙම් නිසා අපිට ෙගවීමට සිදු වූ ෙපොලී මුදල අති විශාලයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් නැව්වලට ෙතල් 
සැපයීම සහ ෙතල් ටැංකි ව්යාපෘතියද අසාර්ථක ව්යාපෘතියක්. පසු ගිය ආණ්ඩු 
සමෙය්දී ෙම් ව්යාපෘතියට ණය ලබා ගැනීෙම්දී ශක්යතා අධ්යයනයක් පවා කර 
නැහැ. චීනෙය් එක්සිම් බැංකුවට අමතරව ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා 
ලංකාෙව් HNB බැංකුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 28ක් ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ණය ලබා ගැනීමට ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් ෙහෝ මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් අනුමැතියක් ලබා ෙගන නැහැ. ෙම් ණය මුදලින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 19ක් ෙගවීමට ඉතිරිව තිෙබනවා. එම ණය 
මුදලින් මිලට ගත් MGO ඉන්ධන ෙතොගය අදටත් විකුණා ගැනීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ. ෙම් ඉන්ධන ෙනෞකාවල එන්ජින් සඳහා ෙයොදා ගන්නා ඒවා. එහි 
ඉල්ලුම අඩුයි. එෙසේම ෙම් ඉන්ධන ෙතොගය ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
පතික්ෙෂේප කළ ඉන්ධන වීමද විෙශේෂත්වයක්. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
පතික්ෙෂේප කළ ඉන්ධන ෙතොගයක් හම්බන්ෙතොට වරායට ෙගොඩ බා මහා 
විශාල විනාශයක් කළ බව ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ෙමම 
ව්යාපාරය ද ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ එක්ව කියාත්මක කිරීමට ෙම් වන විට 
ෙයෝජනා කැඳවා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය කඳුළු ෙහලනවා. ෙනොෙයකුත් කථා කියනවා. නමුත්, පසු ගිය ආණ්ඩු 
සමෙය්දී හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙමෙහයුම් කිරීමට හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර 
වරාය කළමනාකරණ සමාගමට බඳවා ෙගන සිටි ෙසේවකයින් 482කෙග් රැකියා 
ස්ථීර කර තිබුෙණ් නැහැ. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීමට 
ෙම් තරුණ පිරිස් ෙයොදා ෙගන තිබුණා. අපි රට භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී රැකියා 
අස්ථාවර බව ෙහේතුෙවන් ෙම් තරුණ පිරිසෙග් අනාගතය අවිනිශ්චිත 
තත්ත්වයකට පත්ව තිබුණා. නමුත්,  ඔවුන්ෙග් අනාගතය විනාශ වීමට ඉඩ දී 
බලා සිටිෙම් හැකියාවක් අපට නැහැ. ෙකොතරම් මුල්ය දුෂ්කරතා තිබුණත් අපි 
ඔවුන්ව ස්ථීර කිරීමට කටයුතු කළා. එය පළිහක් ෙලස ෙයොදා ගනිමින් අපි 
ඔවුන්ව ෙද්ශපාලන වැඩවලට ෙයොදා ගත්ෙත් නැහැ. ඔවුන්ව ඵලදායී ෙලස 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පගමනයට ෙයෙදව්වා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්ත්, අෙප්ත් 
ෙවනස එයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2020 වන විට ශී ලංකාව 
ෙලෝකෙය් පධානතම බහලු ෙමෙහයුම් මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම අපෙග් 
ඉලක්කය වනවා. ඒ සඳහා ෙකොළඹ වරාය උතුරින් වත්තල ජාඇල දක්වා ද, 
දකුණින් ෙමොරටුව දක්වා ද පුළුල් කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. 
ෙකොළඹ වරාය පතිඅපනයන මධ්යස්ථානයක් ෙලසත්, ගාලු වරාය සංචාරක 
වරායක් ෙලසත්, හම්බන්ෙතොට වරාය කාර්මික වරායක් ෙලසත්, තිකුණාමලය 
සහ කන්කසන්තුෙර් වරාය වාණිජ වරායන් ෙලසත් දියුණු කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා ජාතික වරාය පධාන සැලැස්මක් 
පිළිෙයල කිරීමට ද  කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ සඳහා තාක්ෂණික සහාය 
ලැෙබන්ෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්. ෙකොළඹ වරාය පවර්ධනය කළ 
හැකි අවස්ථා ෙම් යටෙත් ෙසොයා බැෙලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙකොළඹ වරාෙය් ෙමෙහයුම් කරන 
ෙපෞද්ගලික පර්යන්ත ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙම් ෙපෞද්ගලික 
පර්යන්ත සමඟ එක්ව ෙකොළඹ වරාය තනි වරායක් ෙලස පවර්ධනය කරමින් 
සිටිනවා. එය අෙප් නව දැක්ම ද වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද 
තනි වරායක් ෙලස ෙකොළඹ වරාය සෑම අතකින්ම ධනාත්මක වර්ධනයක් ළඟා 
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් වසෙර් මාස 8ක කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී  
ෙනෞකා පැමිණීම සියයට 6 කින්ද, බහලු ධාරිතාවය සියයට 10.1කින්ද, නැව් 
බඩු ෙටොන් පමාණය සියයට 11.4කින් ද වර්ධනය වී තිෙබනවා. එෙසේම, 
සියලුම වරායන් ගත් විට ෙනෞකා පැමිණීම සියයට 6.6කින් ද, සමස්ත නැව් 
බඩු ෙමෙහයුම් පමාණය සියයට 12.1කින් ද වර්ධනය වී තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින අෙනක් 
පධානතම ආයතනය වන්ෙන් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාවයි. පසු ගිය ආණ්ඩු 
සමෙය්දී සිෙලෝන් පින්සස් සහ සිෙලෝන් බීස් නම් වූ ෙනෞකා ෙදකක් ෙම් 
සංස්ථාව චීනෙයන් මිලදී ගත්තා. ඒ ගල් අඟුරු පවාහනය සඳහායි. ෙම් ෙනෞකා 
ෙදක මිලදී ගැනීමට පසු ගිය ආණ්ඩුව වැය කළ මුදල ෙඩොලර් මිලියන 80ක්.  
මහජන බැංකුෙව් ණයක් ෙලස ෙම් මුදල නැව් සංස්ථාව ලබා ෙගන තිබුණා. 
ෙකෙසේ නමුත්, එම මුදලට ෙනෞකා ෙදකක් ෙනොව හතරක් මිලදී ගත හැකි බව 
මම විශ්වාස කරනවා. ෙමෙලස අධික මිලකට ෙනෞකා මිලදී ගැනීම 
ෙහේතුෙවන් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව මහජන බැංකුවට ෙගවිය යුතු ණය 
වාරිකයද ඉහළ අගයක් ෙගන තිබුණා. ෙකෙසේ නමුත්, එම ණය වාරික ෙගවීමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණවත් තරම් වූ ආදායමක් ෙම් ෙනෞකාවලින් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාවට 
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙහේතුෙවන් එක් ෙනෞකාවකින් ෛදනිකව සිදුවීමට තිබූ 
පාඩුව ෙඩොලර් 1,000ත්, 11,000ත් අතර පමාණයක් ගත්තා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙගෝස්තු මස 04වැනිදා වන විට ශී 
ලංකා නැව් සංස්ථාව මහජන බැංකුවට ෙගවීමට තිබුණු ණය හා ෙපොලී වාරිකය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3.3ක්. නමුත්, මහා භාණ්ඩාගාරය මැදිහත් 
කරගනිමින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 750,000ක් ෙගවීමට නැව් සංස්ථාව කටයුතු 
කළා. පසුව විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීෙමන් ණය 
ෙකොන්ෙද්සි ලිහිල් කරෙගන ආදායම් මට්ටම අනුව ණය ෙගවීමට ශී ලංකා 
නැව් සංස්ථාව අවස්ථාව උදා කර ගත්තා. එවැනි කියාමාර්ග ෙහේතුෙවන් අද වන 
විට ෙම් ෙනෞකාවලින් ෛදනිකව පාඩුව අවම කර ගැනීමට ශී ලංකා නැව්  
සංස්ථාවට හැකි වී තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
කියාත්මක ෙනොකිරීමත් සමඟ නැව්වලින් ගත හැකි  පෙයෝජන අඩු වී 
තිෙබනවා. එය ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් ආදායමට බරපතළ තර්ජනයක්. ෙකෙසේ 
නමුත්, එම තර්ජනයට පිළියමක් ෙලස ෙම් වන විට වාරකන් කාලවලදී ෙවනත් 
ව්යාපාර කටයුතු සඳහා තම ෙනෞකා ෙයදවීමට ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ අනුව දකුණු ෙකොරියාව, චීනය, ෙහොංෙකොං සමඟ කටයුතු 
කරමින් ෙවනත් භාණ්ඩ පවාහනයට ලංකා නැව් සංස්ථාව කටයුතු කළා. එහිදී  
ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව පසු ගිය මාසෙය් 30වැනිදා වන විට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1.02ක අතිෙර්ක ආදායමක් ෙම් ෙනෞකාවලින් ඉපයීමට සමත් 
වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, නාවිකයින් ෙලස පුහුණු වීෙම් 
අවස්ථාව අද අෙප් රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්යයින්ට 
පහසුෙවන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඊට පිළියමක් ෙලස ලංකා නැව් සංස්ථාව සිය 
ෙනෞකාවලදී නාවිකයන් ෙලස පුහුණු වීෙම් අවස්ථාව ශී ලාංකිකයන්ට උදාකර 
දී තිෙබනවා. රාජ්ය විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට එම පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොමිෙල්. ෙම් වන විට ආධුනික නැවියන් 50 ෙදෙනකු ෙම්  
පුහුණුවීෙම් නිරතව සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගල් අඟුරු 
පවාහනය සම්බන්ධෙයන් ඇතිව තිෙබන නව පවණතා එම ෙවෙළඳාෙමන් 
ඉහළ ආදායමක් ලැබීෙම් අවස්ථාව ද ශී ලංකා නැව් සංස්ථාවට අහිමි ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ ගැන ෙම් උත්තරීතර සභාව දැනුවත් කළ යුතු යැයි මා විශ්වාස 
කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකා නැව් සංස්ථාව ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරයට ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීම ආරම්භ කරන්ෙන් 2010 වර්ෂෙය්දීයි. 
ඒ සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුම පකාරව ශී ලංකා නැව් 
සංස්ථාව වාර්ෂිකව ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 2.2ක් පවාහනය කළ යුතු 
වනවා. සාමාන්යෙයන් වාරකන් කාලවලදී ලංකාවට ගල් අඟුරු පවාහනය 
කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ෙම් නිසා දින 180ක් තුළදී ගල් අඟුරු ෙමටික්ෙටොන් 
මිලියන 2.2ක් පවාහනය කිරීමට ගමන් වාර 38ක් සඳහා ෙනෞකා 6ක් පමණ 
ෙයදවිය යුතුයි. ෙම් ෙහේතුෙවන් ගල් අඟුරු පවාහනය සඳහා ෙපෞද්ගලික 
ෙනෞකාවල ෙසේවය ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව 2014 
වර්ෂෙය්දී සිංගප්පූරු ෙව් පීසීඑල් සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ඒ 
ගිවිසුම 2017 වර්ෂය දක්වා බලාත්මකයි. එම ගිවිසුමට අනුව දකුණු අපිකාෙව් 
සිට ෙමරටට ආනයනය කරන ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් එකක් සඳහා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 18.63ක් සිංගප්පූරු සමාගමට ෙගවනු ලැබුවා. 
එහිදි ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් එකකින් ලංකා නැව් සංස්ථාවට හිමි වූ ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1.15ක්. ෙකෙසේ නමුත්, 2015 වර්ෂෙය්දී විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය නව ෙවෙළඳ ෙපොළ පවණතා 
සැලකිල්ලට ගනිමින් ගල් අඟුරු පවාහනය සඳහා අලුතින් මිල ගණන් කැඳවනු 
ලැබුවා. එහිදි ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් එකක් සඳහා ලැබුණු අඩුම ලංසුව 
වුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 11.5ක්. එම අගය මත ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීම 
ලංකා නැව් සංස්ථාවට වාසිදායක වන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත්, තම පධානතම 
ආදායම් මාර්ගය වූ ගල් අඟුරු පවාහනය අහිමි කර ගැනීමට ලංකා නැව් 
සංස්ථාවට ෙනොහැකියි. ඒ අනුව සිංගප්පූරු සමාගමක් සමඟ සාකච්ඡා කර එම 
අගයට ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීම සඳහා ලංකා නැව් සංස්ථාව කටයුතු කළා. 
එහිදී ලංකා නැව් සංස්ථාවට ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් එකකින් ආදායම ෙලස 
ලැෙබනුෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් දශම 25ක් පමණයි. එම තත්ත්වය මත 2015 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලෙය්දී ලංකා නැව් සංස්ථාවට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3ක පමණ ආදායමක් අහිමි වුණා. නමුත්, 
විදුලිබල මණ්ඩලයට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 26ක වාසියක් හිමිව 
තිෙබනවා.  එය එක් අතකින් ජාතික ආර්ථිකයට ලැබුණු වාසියක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකා නැව් සංස්ථාව අද මුහුණ ෙදන 
තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. රාජ්ය මූල්ය චකෙල්ඛ අංක 415ට අනුව රජෙය් 
ආයතන විෙද්ශයන්ෙගන් භාණ්ඩ ලංකාවට ෙගන ඒෙම්දී එය සිදු කළ යුත්ෙත් 
ලංකා නැව් සංස්ථාව හරහායි. නමුත් අදටත් ඇතැම් රාජ්ය ආයතන ෙමම 

චකෙල්ඛය ෙනොසලකා හැර කටයුතු කරමින් සිටිනවා. එහිදී එම රාජ්ය 
ආයතන සැපයුම්කරුවන් හරහාම අතාර්කික නැව් ගාස්තු යටෙත් භාණ්ඩ 
ෙමරටට ආනයනය කරනවා. එය ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් ආදායමට බරපතළ 
තර්ජනයක් වාෙග්ම ලංකාෙව් විෙද්ශ විනිමය පිට රටට ගලා යාමක්. ෙම් නිසා 
එම තත්ත්වය වහා නතර කළ යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි, අද අෙප් අමාත්යාංශය කටයුතු කරන්ෙන් ජාතික අවශ්යතා 
සැලකිල්ලට ගනිමින්.  ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය්දී මට පක්ෂ, පාට වටින්ෙන් නැහැ. 
මට වටින්ෙන් රට. ෙපෞද්ගලිකව අවාසිදායක වුණත් රට ෙවනුෙවන් ෙහොඳම 
ෙදය කිරීම මෙග් පතිපත්තියයි. ඒ වාෙග්ම, ආයතන ෙමෙහයවීෙම්දී රට 
පමුඛත්වෙයහිලා සැලකීම මෙග් අරමුණ වනවා. රටට වඩා වැඩි යහපතක් සිදු 
වනවා නම්, අෙප් ආයතනවලට වන අලාභය කළමනාකරණය කර ගැනීම 
අෙප් දැක්ම වනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අධික ණය 
බරක් තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය සුදු අලිෙයක්.  නමුත් අපි කිසිම 
ෙසේවකයකු රැකියාවලින් ඉවත් කෙළේ නැහැ.  වරාය සංවර්ධනය අඩාල කෙළේ 
නැහැ.  ෙවෙළඳාම් අවස්ථා අහිමි කර ගත්ෙත් නැහැ.  නව ෙලෝකයට 
ගැළෙපන පරිදි සියල්ල සමබර කර ගනිමින් අද වරාය විශාල පගමනයක් 
ලබමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් ෙනෞකාද අද පගමනය 
කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා. වැඩි මුදලට මිලදී ගත් එම ෙනෞකා සංස්ථාවට 
බරක්. ගල් අඟුරු ෙවෙළඳාෙමන් ලැෙබන ආදායම අඩු වීම බරපතළ මූල්ය 
ගැටලුවක්. නමුත් ෙම් සියලු පශ්න හමුෙව් අවම අවාසියක් වන ෙසේ ෙනෞකා 
ෙවෙළඳාම කළමනාකරණය කර ගැනීමට ලංකා නැව් සංස්ථාව සමත්ව 
සිටිනවා.  වරාය අමාත්යාංශය ෙලස අප ලැබූ ජයගහණයම එය වනවා. ෙ◌ෙම් 
ෙහේතුෙවන් ගල් අඟුරු පවාහනය සඳහා ෙපෞද්ගලික ◌් පධානතම ආයතනය 
වන්ෙන් ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව, පසුගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී සිෙලෝන් පින්සස් සහ 
සිෙලෝන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙවරළාසන්න මගී පවාහනය අයත් 
වන්ෙන්ත් අපෙග් අමාත්යාංශයටයි. ඒ අනුව ෙම් වසෙර්දී යාපන අර්ධද්වීපෙය් 
ජැටි පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කළා. එම 
පතිපාදන යටෙත් කයිට්ස් දූපෙතහි ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත් 
ශාඛාවක් විවෘත කළා. අප අමාත්යාංශය යටෙත් පාලනය වන ෙවළඳ නාවික 
ෙල්කම් කාර්යාලය 2016 ජුනි මස දී ජාත්යන්තර සමුදීය ආයතනය (IMO) 
විසින් ජාත්යන්තර පමිති හා නිර්ෙද්ශයන්ට අනුකූලව කටයුතු පවත්වාෙගන 
යන බවට සහතික කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන විගණනය සාර්ථකව නිම 
කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, නිශ්චිත ජයගාහී ඉලක්කයක් කරා එක් 
එක් ආයතන නිවැරදිව ෙයොමු කිරීම එළැෙඹන වසෙර්දී අප අමාත්යාංශෙය් 
ඉලක්කය වනවා. එහිදී ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් පධානතම බහලු ෙමෙහයුම් 
මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට පැවරුණු 
ඉලක්කය වනවා. ෙමරට ෙනෞකා ආශිත ෙවළඳාෙම්දී වැඩි ෙකොටසක් හිමි කර 
ගැනීම ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් ඉලක්කය වනවා. ෙවරළාසන්න මගී පවාහන 
ෙසේවය විධිමත් කිරීම සහ තරගකාරී සහ කාර්යක්ෂම වරාය, නාවික සහ  
සමුදීය ෙවළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කිරීම ෙවළඳ ෙල්කම් නාවික කාර්යාලයට 
පැවරුණු කාර්යයක්. එම ඉලක්කයන් සපුරා ගනිමින් නූතන ජාත්යන්තර 
ෙවළඳාෙමහි ෙපර අපරදිග යා කරන වරාය, නාවික සහ සමුදීය 
මධ්යස්ථානයක් බවට ශී ලංකාව පත් කිරීම අප අමාත්යාංශෙය් මූලික දැක්ම හා 
කාර්යය වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අප ෙම් ෙගවමින් 
සිටින්ෙන් ජනපති-අගමැති පමුඛ සම්මුතිවාදී යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙදවැනි 
වසරයි. ජාත්යන්තර පජාව අපෙග් ආණ්ඩුව ෙකෙරහි තබා ඇති විශ්වාසය 
පශංසනීය වනවා. ජාත්යන්තර ෙවළඳාෙමහි නිරත පකට සමාගම් ද අද ශී 
ලංකාෙව් ආෙයෝජනයට එක්ෙවමින් සිටීම පැහැදිලිව දක්නට ලැෙබන 
කරුණක්. ෙමම නව පවණතාවල අස්වැන්න ෙනළා ගනිමින් අෙප් රෙට් වරාය, 
නාවික සහ සමුදීය ක්ෙෂේතෙයහි තවදුරටත් දියුණුවක් ඇති කළ හැකි බව මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීෙමන් ෙනොනැවතී සියලු 
පාර්ශ්වයන්ට මඟ ෙපන්වීමට ද වරාය හා නාවික අමාත්යාංශය සූදානම් බවද 
අවධාරණය කරනවා. ශී ලංකාෙව් ආදර්ශවත් අමාත්යාංශය බවට පත් කරමින් 
ෙමරට ආර්ථික සංවර්ධනෙය් පමුඛ සන්නාමය බවට වරාය හා නාවික 
අමාත්යාංශය පත් කිරී ෙම් ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට ඉදිරිෙය්දීත් කැපවන බවද 
මා අවසාන වශෙයන් පකාශ කරනවා.   

 
[பி.ப. 4.10] 

 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

உயாிய சைபயில் இன்  ேபசுவதற்கு வாய்ப்ைப வழங்கிய 
ைமக்காக என  மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகத் ைற சம்பந்த 
மான என  க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
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[ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා] 
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ஊடகத் ைற சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்கான ேபாதிய 
அ பவ ம் தகுதி ம் எனக்கு இ க்கின்ற  என்கிற அ ப் 
பைடயில் நான் சில க த் க்கைள இங்கு ஆணித்தரமாக 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். பல சவால்க க்கு மத்தியி ம் - 
அடக்கு ைறகள், ெகா ைமக க்கு மத்தியி ம் 30 வ டங் 
க க்கு ேமலாக ஓர் ஊடக நி வனத்ைத நடத்தி வ பவன் 
என்ற அ ப்பைடயில் இந்தக் க த் க்கைள ன்ைவப்பதற்கு 
நான் ெபா த்தமானவன் என்ேற எண் கின்ேறன். நான் 
சார்ந்த ஊடக நி வனம் ேநற் , அதாவ ,  27.11.2016 
அன் , 32 ஆவ  ஆண் ல் கால  எ த்  ைவத்தி க்கிற  
என்ற ெசய்திைய ம் இங்கு ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 

இந்த நா  வரலாற்றில் எப்ேபா ம் எதிர்ெகாண் ராத 
அள க்கு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கடந்த ஆட்சிக் 
காலத்தில் ஊடக அடக்கு ைறைய, ெந க்குவாரங்கைள 
அ பவித்தைத எவ ம் மறந் விட யா . அவர  
ஆட்சிையத் க்கி சிவிட ேவண் ெமன்   இந்த நாட்  

ள்ள ெப ம்பான்ைமயான சிங்கள மக்க ம் எண்ணத் 
தைலப்பட்டதற்கு அவர்களின் க த் ச் சுதந்திரத்ைத 
ம த த்த மஹிந்தவின் இந்தச் ெசயற்பா ம் காரணம் 
என்பைத யா ம் மறந் விட யா . அேதேபான் , ஆட்சி 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தியதில் சிங்கள, தமிழ், ஆங்கில ஊடகங் 
களின் பங்ைக ம் யா ம் மறந் விடேவா ம த் விடேவா 

யா . அைவயில்லாமல் இந்த ஆட்சி மாற்றம் நடந் 
தி க்கும் என்  எண் வ  சி ைமத்தனம்!  

எனி ம், கடந்த சில மாதங்களாக ஊடகங்க க்கு எதிராக 
அரச தைலவர்களிடமி ந் , குறிப்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள், மாண் மிகு பிரதமர் ஆகிேயாாிடமி ந்  
காட்டமான க த் க்கள் ெவளிப்ப வைதப் பார்க்கும்ேபா  
இவர்கள் பைழயைவ அைனத்ைத ம்  மறந் ேபாய் 
விட்டனேரா என்கிற எண்ணம் ஏற்ப கின்ற . அரச 
தைலவர்க க்கு ஊடகங்க டன் க த்  ரண்பா கள்  
இ க்கலாம். அ பற்றி அவர்கள் ஊடகவியலாளர்க ட ம் 
ஊடக ஆசிாியர்க ட ம் விாிவாக விவாதிக்கலாம். 

ரண்ப ம் விடயங்கள் குறித் த் தம  விளக்கங்கைள 
வழங்கலாம். அைதவி த் , பகிரங்கமாக ஊடகங்கைள 
விமர்சிப்ப ம் காட்டமான க த் க்கைளத் ெதாிவிப்ப ம், 
ேதர்தல் காலங்களில் அரசு வழங்கிய வாக்கு திக க்கு 
மாறாக ஊடக சுதந்திரத்தில் இந்த அரசும் தைலயீ கைளச் 
ெசய்கிற  என்கிற ேதாற்றப்பாட்ைடேய ஏற்ப த் கிற . 

நல்லாட்சி அரசின் காலத்தில் ைமயான ஊடக 
சுதந்திரம் கிைடக்குெமன்  ேதர்தல் காலத்தில் ேமைடக்கு 
ேமைட ழங்கப்பட்ட . அதற்ேகற்ப ஆட்சி மாற்றத்தின் 
பின்னர் ஊடகங்களின் மீதான கட் ப்பா கள் தளர்த்தப் 
பட் க்கின்றன, அச்சு த்தல்கள் குைறந்தி க்கின்றன 
என்பைத நாம் ம ப்பதற்கில்ைல. ஆனால், வாக்கு தி 
யளித்தப  ைமயான ஊடக சுதந்திரம் உ திப்ப த்தப் 
பட் க்கிறதா? என்றால், இல்ைல. ஊடக நி வனங்கைளத் 
தாக்கியவர்க ம் ஊடகவியலாளர்கைளக் ெகான்  குவித்தவர் 
க ம் இன் ம் ச கத்தில் சுதந்திரமாக நடமா த் 
திாி ம்ேபா  ஊடகவியலாளர் எப்ப  ச் சுதந்திரத் டன் 
ெசயற்பட ம்? அவர்களின் மனங்களி ந்  எப்ப  
அச்சம் விலகும்? ஊடகவியலாளர்க ம் ஊடக நி வனங் 
க ம் பா காப்பாக இ ப்பதாக உணர்த்தப்படாத வைரயில் 
எப்ப  ைமயான ஊடக சுதந்திரம் நிைலநாட்டப்ப ம்?  

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் பிரகீத் 
எக்ென ெகாடவின் வழக்ைக ம் 'சண்ேட லீடர்' ஆசிாியர் 
லசந்த விக்ரம ங்கவின் வழக்ைக ம் இந்த நல்லாட்சி அரசு 

விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாண் ள்ள ; அ  நல்ல விடயம். 
அந்த வழக்குகளில் குற்றவாளிகள் கண்டறியப்பட் த் 
தண் க்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், உலகின் கவனத்ைத ஈர்த்த 
அந்த வழக்குகளில் மட் ம்தான் அரசு அக்கைறயாக 
இ ந் ெகாண்  மற்ைறய சம்பவங்கைளப் றக்கணிப்ப  
ஏற் ைடயதல்ல. லசந்த மற் ம் எக்ென ெகாட ஆகிேயாாின் 
வழக்குகளில் அரச பைடக ம் அவர்களின் ஏவலாளிக ம் 
தான் ெதாடர் பட் க்கிறார்கள் என்  நீதிமன்றங்களில் 
வழங்கப்பட் வ ம் சாட்சியங்கைளப் பார்க்கும்ேபா , தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்களின் ப ெகாைலகளின் பின்னணியி ம் 
அரச பைடகளின் பலமான ெதாடர் கள் இ க்கலாம் என்பைத 
ம த க்க யா . கடந்த காலங்களில் ஊடகங்கள் மீ ம் 
ஊடகவியலாளர்கள் மீ ம் எத்தைனேயா தாக்குதல்கள் 
நடந்தி க்க, இரண்  வழக்குகைள மட் ம் விசாாிப்ப  
குற்றவாளிகைளக் கட் ப்ப த்த உதவா . அ  மக்கைள ம் 
உலகத்ைத ம் ஏமாற் வதற்கான ஒ  நடவ க்ைகயாக 
மட் ேம பார்க்கப்ப ம். ஊடகவியலாளர்கள் மீ  நடத்தப் 
பட்ட அைனத் த் தாக்குதல்கள் குறித் ம் விசாரைணகள் 
நடத்தப்படேவண் ம். ெகால்லப்பட்ட, கடத்தப்பட்ட 
ஊடகவியலாளர்கள் ெதாடர்பான அத்தைன வழக்குக ம் 
விசாாிக்கப்படேவண் ம். நீங்கள் உண்ைமயில் நல்லாட்சி 
ெசய்வதாகத்தான் மக்க க்கு வாக்களித்தீர்கள்; ேப க்கு 
'நல்லாட்சி' என்  ெசால்லவில்ைல என்  நான் க கிேறன். 
ஆகேவ, அவற்ைற ம் எ த்  விசாாித்தால், இதைனவிட ம் 
பல உண்ைமகள் ெவளிவரக்கூ ம்!  

 குறிப்பாக, தமிழ் ஊடகவியலாளர்களின் ெகாைல க க்குப் 
பின்னால் இ ந்த அரச பைடகளின ம் அவற்றின் ஒட் க் 
கு க்களின ம் ெதாடர் கள் ெவளிக் ெகாண்  
வரப்படேவண் ம்; குற்றவாளிகள் தண் க்கப் படேவண் ம். இந்த 
அரசு பதவிேயற்ற  தற்ெகாண்   சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா  
வர  ெசல த் திட்டத் விவாதத்தின்ேபா ம் நான் இந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய  ன்ைவக்கிேறன். ஆனால், அ  
நைடெப வதாக இல்ைல. ெகால்லப்பட்ட தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்கள் குறித் ம் அவர்களின் கு ம்பங்கள் குறித் ம் 
இந்த அரசு கிஞ்சித் ம் சிந்திப்பதாக இல்ைல. இ  கவைல 
த கிற ; விசனத்ைத ம் ேகாபத்ைத ம் ஏற்ப த் கிற . அைனத் 
ைத ம் உடன யாகச் ெசய்ய யா  என்  இந்த அரசு 
க தினால், அவற்ைற எப்ேபா  ெசய்  ப்ப ? என்ற கால 
அட்டவைணெயான்ைற அரசு அறிவிக்கேவண் ம். 
அப்ேபா தான் மக்க க்கு நம்பிக்ைக வ ம்; ஊடகவிய 
லாளர்க க்கு நம்பிக்ைக வ ம்; ஊடக நி வனங்கள் ணிந்  
சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ன்வ ம். இைவெயல்லாம் இல்லாமல் 

ைமயான ஊடக சுதந்திரம் என்ப  ெவ ம் கண் ைடப் ! 

நான் ஊடகத் ைற சார்ந்  ேபசும்ேபா , இன்ெனா  
விடயத்ைத ம் இங்கு சுட் க்காட் ேய ஆகேவண் ம். அ  
யாழ்ப்பாணத் க்கும் ெகா ம் க்குமான இைடெவளி. ஊடகங் 
கைளப் ெபா த்தவைர அதற்கு இலங்ைகயில் இரண்  
ைமயங்கள்தான் உள்ளன. பாரம்பாியமாகேவ ெகா ம்  
நகரம்தான் ஊடகங்கள் அைனத்தின ம் தைலைமயகமாக ம் 
தளமாக ம் இ க்கின்ற . அதற்கு ெவளிேய   
இலங்ைகயி ம் வளமான ெசழிப்பான ஊடகப் பாரம்பாி 
யத்ைதக் ெகாண் ப்ப  யாழ்ப்பாணேம.  ேதசியப் 
பத்திாிைகக க்கு நிகராக, ஏன் அதற்கும் ேமலாகச் சிறந்த 
ெசயற்பாட்ைட யாழ்ப்பாண ஊடகக் கலாசாரம்தான் 
ெகாண் க்கின்ற . ெகா ம்பி க்கும் ஊடகங்கள் 
எதிர்ெகாள்ளாத, எதிர்ெகாள்ளேவ யாத பயங்கரங்கைள 
ெயல்லாம் யாழ்ப்பாணத்  ஊடகங்கள்தான் எதிர்ெகாண் க் 
கின்றன.  அரச பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட எல்லா வன் ைற 
கைள ம் அைவதான் கடந்த காலங்களில் எதிர்ெகாண் க் 
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கின்றன.  ஆனால், அைவகுறித்  ஒ  விசாரைணகூட இந்த 
அரசால் ன்ென க்கப்படவில்ைல.  பதிலாக, தற்ேபா  
ஊடகங்கைளக் குைறெசால்ல ஆரம்பித்தி க்கிற  இந்த அரசு.  

இலங்ைக வரலாற்றிேலேய தன் த ல் ஊடக நி வனம் 
ஒன் க்குள் குந்  அங்கி ப்பவர்கைளச் சுட் க்ெகான் , 
ெசாத் க்க க்ெகல்லாம் ேசதம் விைளவித்த சம்பவம் 
2006ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 2ஆம் நாள், அதாவ  சர்வேதச 
ஊடக சுதந்திர தினமான ேம 3ஆம் திகதிக்கு தல் நாள் இர  
நைடெபற்ற . யாழ்ப்பாணத்தின் 'உதயன்' பத்திாிைக 
அ வலகத்திற்குள் ைழந்த ஆ தாாிகள் ெவறியாட்டம் 
நடத்தி இரண்  ஊழியர்கைளச் சுட் க்ெகான்றார்கள். ேம ம், 
3 ேபைரக் காயப்ப த்தினார்கள்; ேகா  பாய் ெசாத் க்கைள 
நாசமாக்கினார்கள்.  இலங்ைகயின் ஊடக வரலாற்ைறேய 
அதிர்ச்சியால் ரட் ப்ேபாட்ட இந்தச் சம்பவம் குறித்  
இ வைரயில் எந்த விசாரைண ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல; 
இந்த அரசின் கீ ம் நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல.  

அந்தத் தாக்குதல் இரா வத்தினாின் ஆசீர்வாதத் ட ம் 
ஆதர ட ம்தான் நடத்தப்பட்டெதன்றா ம் அதைன 
ேநர யாகச் ெசய்தவர்களின் தைலவர் - தாக்குத ன் 
சூத்திரதாாி ன்ைனய ஆட்சியில் அைமச்சராக இந்தச் 
சைபயி ந்தார். இன்  நாடா மன்ற உ ப்பினராக 
அரசுக்கு ேவண் யவராகச் சுதந்திரமாகச் ெசயற்ப கின்றார். 
தான் ெசய்த ெகாைல க க்காக, தான் ஊடக 
நி வனங்கைளத் தாக்கியைமக்காகத் தன்மீ  வழக்கு வ ம், 
சிைறயில் அைடக்கப்ப ேவாம் என்ற அச்சம் ஏ மின்றி அவர் 
இங்கு அமர்ந்தி க்கும்ேபா , ெவளிேய ஊடகவியலாளர்க ம் 
ஊடக நி வனங்க ம் எப்ப  ைமயான சுதந்திரத்ைத 
அ பவிக்க ம்? அந்தக் குற்றவாளி அரசின் பங்காளிக் 
கூட்டணி ஒன்றிேலேய உப தைலவராக இ க்கும்ேபா  
ஊடகவியலாளர்கள் எப்ப ச் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ம்? 
நல்லாட்சி அரசின்கீ ம் இப்ப யான குற்றவாளிகள் 
பா காக்கப்ப கின்றேபா  ஊடகவியலாளர்களால் எப்ப  

ைமயான சுதந்திரத் டன் ெசயற்பட ம்? நீங்கள் 
குற்றவாளிகைளப் பா காத் க்ெகாண்  ேநர்ைமயான 
விசாரைணைய ம் நடத் ர்கெளன்  எதிர்பார்ப்ப  

ட்டாள்தனம்தான். மஹிந்த க ணாைவக் கழற்றி 
விட்டைதப்ேபான்  இந்த நபைர ம் நீங்கள் கழற்றிவி ம் ஒ  
நிைல வ ம்ேபா தான் இவைரக் ைக ெசய்  வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்யக் காலம் வ ேமா ெதாியவில்ைல.  

எல்லா ஆட்சிக ம் இப்ப ப்பட்ட குற்றவாளிக க்குச் 
சாதகமாக நடந் ெகாள் ம்ேபா  ஊடகவிய லாளர்கள் சுய 
தணிக்ைகக்குள் கட் ண்  கிடப்பைதத்தவிர ேவ  என்ன 
வழிவைக இ க்கப்ேபாகிற ? இப்ேபா ம் அ தான் 
நடந் ெகாண் க்கிற . தாங்கள் வி ம் பவற்ைற எ தேவா 
ேபசேவா ன்னர், ஒன் க்குப் பல தடைவ ேயாசிக்க 
ேவண் யவர்களாகத்தான் ஊடகவியலாளர்கள் இ க் 
கின்றனர். அந்த நிைலைம மாறேவண் ெமன்றால் 
குற்றவாளிகள் அைனவ ம் தண் க்கப்படேவண் ம். அந்த 
விடயத்தில் இந்த அரசாங்கம் ேநர்ைம டன் ெசயற்பட 
ேவண் ம். 

வடக்கில் பிரபல ஊடகவியலாளராக விளங்கிய 
நிமலராஜன் ட் ேலேய அவர  கு ம்பத்தினர் ன்னிைல 
யில் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக 
ஈ.பீ. .பீ.யின் க்கியஸ்தர் உட்பட வர் ைக ெசய்யப் 
பட்டனர் பின்  அவர்கள் சட்ட மாஅதிபாின் சம்மதத் டன் 

பிைணயில் வி விக்கப்பட்டனர்.  இவ்வழக்கின் பிரதான 
எதிாியான ஈபீ. .பீ. உ ப்பினர் ெவளிநாட் க்குத் தப்பி 
ஓ விட்டதாகக் கூறப்ப கின்ற . இன் வைர அவர் 
ைக ெசய்யப்படேவா அல்ல  அவைரக் ைக ெசய்ய 
'இன்டர்ேபால்' அைமப்ைபக் ேகாரேவா நடவ க்ைக எ க்கப் 
படவில்ைல. நிமலராஜன் ெகால்லப்பட்  16 ஆண் கள் 
கடந் விட்டேபாதி ம் இன் வைர நீதி கிட்டவில்ைல. 
கிழக்கின் ஊடகவியலாளர்களான சுகிர்தராஜன், நேடசன் 
ேபான்ேறாாின் ெகாைலக க்கும் நீதி கிைடக்கவில்ைல. 
இ ேபான்ற ஏராளமான தமிழ் ஊடகவியலாளர்களின் 
கு ம்பங்கள் நீதிைய எதிர்பார்த்  ஏங்கி நிற்கின்றன. இந்த 
ஊடகவியலாளர்களின் கு ம்பங்க க்கு இழப்பீட்  நிதிகூட 
கிைடக்கவில்ைல. இந்த அரசாவ  அதைனச் ெசய் ெமன்  
அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், அரசு அதில் அக்கைற 
காட்டாம ப்ப  ெப ம் கவைலக்குாிய .  

கடந்த 10 வ டங்களில் ெகா ம்பில் ஊடகவியலாளர்கள் 
ெகால்லப்பட்டதற்கும் ஊடக நி வனங்கள் தாக்கப்பட்ட 
தற்கும் ேமலாக வடக்கு, கிழக்கில் பல சம்பவங்கள் 
நடந் ள்ளன. ஆனால், இந்த அரசு அவற்றில் ஒன்  
குறித் கூட இ வைரயில் விசாரைண நடத்தியதில்ைல. ஏன்? 
அைவ தமிழ் ஊடகங்கள், அவர்கள் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 
என்கிற பாரபட்சமா? அல்ல  வடக்கு, கிழக்கு ஒ  தனியான 
நா  என்  இந்த ஆட்சி ம் க கின்றதா? இந்தப் 
பாரபட்சம்தான் கடந்த 60 ஆண் களாக இந்த நாட்ைடச் 
சீரழித்த  என்பைத இந்த அரசாங்கம் மறந் விடக்கூடா . 
இந்த நாட் ல் ணிச்ச ட ம் ேநர்ைம ட ம் 
உண்ைமகைள ெவளியிட்ட, நியாயத் க்காகக் குரல் ெகா த்த 
எத்தைனேயா ஊடகவியலாளர்கள் நட்ட ந தியில் பலர் 
பார்க்கப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர்; பலர் காணாமற் 
ேபாய்விட்டனர். பலாின் கள் தாக்கப்பட்டன; பல க்குக் 
ெகாைல மிரட்டல்கள் வி க்கப்பட்டன; பலர் ைக  
ெசய்யப்பட்டனர்; பலர் உயிர் பா காப் க் க தி நாட்ைட 
விட்  ெவளிேயறிவிட்டனர். இப்ப யான நிைலயில் 
ஊடகவியலாளர்கள் மீதான வன் ைறகள் ெதாடர்பாக 
எவ ம் இ வைர தண் க்கப்படவில்ைல. MTV, Lanka e 
News, 'உதயன்' ேபான்ற ஊடக நி வனங்கள் மீண் ம் 
மீண் ம் தாக்குதல்க க்கு உட்ப த்தப்பட்டன. அவற் க்குப் 
ெபா ட் ேசதங்க ம் பணியாளர்க க்கு உயிர்ச்ேசத ம் 
விைளவிக்கப்பட்டன. ஆனால், இன் வைர இப்ப யான 
வன் ைறகள் ெதாடர்பாக நீதி கிைடக்கவில்ைல. 
இந்நி வனங்க க்கு எவ்வித நட்டஈ க ம் வழங்கப்பட 
வில்ைல. ஆகேவ, அவற்றின் ேசதங்கைள மதிப்பிட் , 
இழப்பீ கைள அந்த நி வனங்க க்கு வழங்குவதற்கு இந்த 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

என  இந்த உைரயில் என்னால் ெதாிவிக்கப்பட்டைவ 
ஊடகவியலாளர்கள்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அநீதிகளில் ஒ  
சில மட் ேம! இலங்ைகயில் ேவ  பல ஊடகவியலாளர்க ம் 
ெகால்லப்பட்டனர் என்பைத ம் பலவித ன்பங்க க்கு 
உட்ப த்தப்பட்டனர் என்பைத ம் உயிர் அச்சம் காரணமாக 
நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறிவிட்டனர் என்பைத ம் நான் இங்கு 
சுட் க்காட்டாமல் இ க்க யா . அவர்களில் சிங்கள 
ஊடகவியலாளர்க ம் அடங்குகிறார்கள். சுனந்த ேதசப்பிாிய 
ேபான்ற பிரபல சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள் நாட் க்குத்  
தி ம்பிவந்  தம  பணிைய ஆற்றக்கூ ய வைகயிலான  
ஊடக சுதந்திரம் இந்த நாட் ல் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
ஏற்ெகனேவ, நான் குறிப்பிட்ட  ேபான்  சுதந்திரமாகக் 
க த் க்கைள ெவளியி ம் ஊடகங்கள் மீ  தாக்குதல்கள் 
நடத்தப்ப வ ம் அைவ ெதாடர்பாக எவ ம் ைக  
ெசய்யப்படாைம ம் இந்த நாட் ல் ஊடக சுதந்திரத்ைதக் 
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[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා] 
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ெகாைல ெசய் ம் நடவ க்ைககளாகும். இவற்றின் பின்னால் 
கடந்த காலங்களில் அரச சார்  அதிகாரபீடங்கள் இ ந்தன. 
இந்த அரசாங்கத்தின்கீழ் அத்தைகய எந்த ஆதர ம் 
இ க்கக்கூடாெதன நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன். 
குற்றவாளிகள் உங்கள் கட்சிைய அல்ல  கூட்டணிையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம் அவர்கள் தண் க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

நாட் ன் ஏைனய ேசைவத் ைறயினைரப் ேபாலேவ 
ஊடகவியலாளர்க ம் நாட் க்கும் நாட்  மக்க க்கும் 
பணி ாிகிறார்கள். இன் ம் ெசால்லப்ேபானால் தம  
உயிர்கைளப் பணயம் ைவத் ப் பணி ாிகிறார்கள். ஏேதா 
ெசய்திகைள எ த் ப் பிரசுாித் விட்  அல்ல  ெவளிப்ப த்தி 
விட்  அவர்கள் ெசாகுசாக வாழ்க்ைக நடத் வதாக எவ ம் 
நிைனப்பார்களானால், அ  மிக ம் தவறான ஒ  
விடயமாகும். அன்றாட வாழ்வில் அவர்க ம் மற்றவர்கைளப் 
ேபாலேவ கஷ்டங்கைள அ பவிக்கின்றார்கள். அவர்க 

க்கும் கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன; பிள்ைளகள் இ க்கின் 
றார்கள்; கு ம்பப் ெபா ப் கள் இ க்கின்றன. ட் ப் 
பிரச்சிைன, ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைன என்  நிைறயப் 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அவர்கள் 
ெவளியி ம் ெசய்திகள், கட் ைரகள், படங்கள் 
ேபான்றவற் க்காக எத்தைனேயா விதமான பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள்; ஆபத் க்கைளச் சந்திக்கின்றார்கள். 
இர  பகல் பார்க்காமல் உைழக்கின்றார்கள். சிலர் பல 
ேவைளகளில் சாியான ேநரத்தில் சாப்பிடாமல் ஒ  பணிஸ், 
ஒ  வைடையச் சாப்பிட்  ேதநீர், ேகாப்பிைய அ ந்திவிட்  
கடைம ாிகின்றார்கள். சிலேவைளகளில் அதிகாாிகளின் 
ேகாபம், பைடயினாின் தாக்குதல், ெபா ஸா டன் கல் 
என தம் வாழ்க்ைகைய எப்ேபா ம் ஆபத் க்குள் 
ளாக்குகிறார்கள். இைவகைளக் கவனித்  அவர்க க்கும் 
உதவிகைள அளிக்க ேவண் ம். 

சகல வசதிகைள ம் ெசய் ெகா த்  நிைறவான அரச 
சம்பள ம் ெப ம் அதிகாாிக க்கு அரசு வாகன இறக்குமதிக் 
கான permit ெகா க்கிற . ஆனால், உயிைரப் பணயம் 
ைவத்  மக்க க்காகப் பணியாற் ம் ஊடகவியலாளர்க க்கு 
அத்தைகய ஒன்ைறக் ெகா ப்பதற்கு அரசு ஏன், சிந்திக்க 
வில்ைல? அவர்க க்கும் அத்தைகய வாகன permit 
வழங்குவ பற்றி ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் பாிசீ க்க 
ேவண் ம். இந்த நாட் ன் ஜனநாயகத்ைதத் தாங்கிநிற்கும் 
நான்காவ  ண்க ம் இந்த ஆட்சி மாற்றத்ைதச் 
சாதகமாக்கிய பங்காளிக மான ஊடகவியலாளர்கைள ம் 
இந்த அரசு தன  அங்கமாகக் க த ேவண் ம். இ வைரயில் 
அ  அப்ப ச் ெசய்ததில்ைல; இனியாவ  அப்ப ச் 
ெசய்யேவண் ம். தீர்ைவயற்ற வாகன இறக்குமதிக்கான 
permit ஊடகவியலாளர்க க்கும் கிைடக்குமானால் 
அவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் வாகனங்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். ஆபத்  ேநரங் 
களில் குைறந்தபட்சம் ஓ த் தப்பவாவ  அ  அவர்க க்கு 
உதவியாக இ க்கும்.  

வடக்கி ந்  ஒ  ெதாகுதி ஊடகவியலாளர்கைள 
ரயி ல் ெதன்பகுதிக்கு அைழத்  வந்  சுற்றிக்காட் வ ம் 
ெதற்கி ந்  ஒ  ெதாகுதி ஊடகவியலாளர்கைள வடக்குக்கு 
அைழத் ச் ெசன்  சுற்றிக்காட் வ ம் மட் ம் ஊடகவிய 
லாளர்கள்மீ  அரசு காட் ம் காிசைனயாகிவிடா . இைவ 
ெயல்லாம் ஒ சிலாின் நன்ைமக்கான நகர் களாக மட் ேம 
இ க்கும். எனேவ, ஊடகவியலாளர்களின் அக மற் ம் ற 
வளர்ச்சிக்காக ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட திட்டம் ஒன்  
தயாாிக்கப்பட் ச் ெசயற்ப த்தப்பட ேவண் ய  
அவசியமாகும். 

கடந்த காலங்களில் ெகா ம்பி ள்ள ஊடகவியலாளர் 
க க்ெகன்   வழங்கும் திட்டங்கள் ெசயற்ப த்தப் 
பட் ள்ளன. ெகா ம்  ஊடகவியலாளர்க க்கு மட் மன்றி 
அேதேபான்ற திட்டங்கள் ெவளி ர் ஊடகவியலாளர்க க்கும் 
பயன்ப ம்ப யாக நைட ைறப்ப த்தப்ப வ  அவசியம். 
ம க் கணனிக ம் ைகப்படக் க விக ம் அவசியம்தான். 
அேதேபால் ட்  வசதி, வாகன வசதி ேபான்ற 
விடயங்க க்கும் ஊடகவியலாளர்க க்கு நிதி வசதிகள் 
ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Please give me one more minute, Sir. 

இன்ெனா  விடயம். அதாவ  நா  வதி ள்ள 
ஊடகவியலாளர்கள் தம  பணிகளில் ஈ ப ம்ேபா  தாக்கு 
த க்கு உள்ளாவ , விபத் களில் சிக்குவ  ேபான்ற 
வற் க்குப் ேபாதிய பா காப்  அளிக்கும் வைகயில் 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவ்வாறான சம்பவங் 
களில் உயிர் இழக்க ேநாி மானால் அவர்க க்கு மிக 
இலகுவாக நிதி வசதிகள் கிைடக்கும் வைகயில் காப் தித் 
திட்டம் ஒன்ைற அறி கப்ப த்த ேவண் ம் என நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  நாட் ல் நடப்பைவ யா ம் 
நாைளய தினம் பத்திாிைககளி ம் ஏைனய ஊடகங்களி ம் 
ெவளிவந் வி கின்றன. அதற்காக உைழக்கின்ற, இர  பகல் 
பாரா  பணியாற் கின்ற ஊடகவியலாளர்கைள நாம் 
மறந் விடக்கூடா  என்பைதக் கூறிைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். நன்றி.       

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 14ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අෙප් රෙට් පධානතම 

අමාත්යාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැෙනන අවස්ථාෙව්දී 
කථා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
පවාහන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට වර්ෂ 
හයකට ආසන්න කාලයක් මා කටයුතු කළ බවත් සිහිපත් 
කරනවා. අද විවාදයට ගනු ලබන ෙමම පධාන අමාත්යාංශ ෙදක 
සඳහා නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමාෙග්ත්, අර්ජුන රණතුංග 
අමාත්යතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම මාෙග් සෙහෝදර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරුන් විධියට නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, අෙශෝක් අෙබ්සිංහ ඇමතිතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය, 
දායකත්වය  ඇතිව, දැනට තිෙබන අභිෙයෝග මනාව හඳුනා ෙගන 
ඉතාම සාර්ථකව  කටයුතු  කර ෙගන යන බව අපි ෙබොෙහොම 

1675 1676 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අෙප් සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය, දායකත්වය ඒ ෙවනුෙවන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරනවාය කියන එකත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දිනවල සහ ෙමම විවාදය තුළ පවාහන 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ පධාන කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව කථා 
බහට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඉන් එකක්  තිෙරෝද රථ සම්බන්ධවයි. 
ෙම් පිළිබඳව විවිධ විෙව්චන, විවිධ ගැටලුකාරි තත්ත්ව  තිබුණත්, 
අද අෙප් රෙට් ජනතාවට සැලකිය යුතු ෙසේවයක් ෙමම තිෙරෝද 
රථවලින් ලැෙබනවාය කියන කාරණයත් අපි සඳහන් කරන්න  
ඕනෑ. අෙප් රෙට් මාර්ගවල සිදුවන රිය අනතුරු ගත්තාම, රිය 
අනතුරක් ෙවලා වාහනවල හැප්පුණු අය පාෙර් දමලා ගියාම, ඒ 
සියයට පනහකටත් වැඩි පිරිසක් තිෙරෝද රථයකින් තමයි ෙරෝහලට 
ෙගන යන්ෙන්. ඒ ආකාරෙය් දැවැන්ත ෙසේවයක් ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් 
සිදු ෙවනවාය කියන තැන ඉඳෙගන අපි ෙම් පශ්නය ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ.  

ෙම්වා නියාමනය සහ නීති පැනවීම පිළිබඳව ෙම් දිනවල කථා 
බහට ලක් ෙවනවා.  

2002 අවුරුද්ෙද් මම බස්නාහිර පළාෙත් පවාහන අමාත්යවරයා 
විධියට කටයුතු කළ කාලෙය්, අෙප් රෙට් තිෙරෝද රථ තිබුෙණ් 
එක්ලක්ෂ තිස්තුන්දහසයි. ඒ කාලෙය් ඒ  තිෙරෝද රථ පමාණයත් 
පශ්නයක් ෙවලායි තිබුෙණ්. තිෙරෝද රථ වැඩිවීම ඉදිරිෙය්දී 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවයි කියලා එදා අපි දැක්කා. අද ෙම් පශ්නය 
බාහිර අයට පමණක් ෙනොෙවයි, අද ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී ඉන්න 
අයටත් පශ්නයක්  ෙවලා තිෙබනවා. අද නගරයක තිෙරෝද රථ 
තිබිය යුතු ස්ථානයකට  රථ 10ක්  අවශ්ය නම්, අද එවැනි 
ස්ථානයක තිෙරෝද රථ 30ක් තිෙබනවා. ෙම් නිසා පශ්න, ගැටලු 
රාශියක් ඇති වන බව අපි 2002දී දැක්කා. ඒ කාරණය දැකලා,  
බස්නාහිර පළාෙත් පවාහන අමාත්යවරයා විධියට  එදා මම තිෙරෝද 
රථ සම්බන්ධෙයන්  පඥප්තියක් ෙගනාවා. 2003 ෙපබරවාරි මස 
20වැනි දින, අංක 1276/15 දරන ගැසට් පතෙය් අඩංගු එම 
පඥප්තිෙය් විෙශේෂ කරුණු මා සභාගත* කරනවා.  

2002.12.03වැනි දින අංක 06 දරන මාර්ගස්ථ පවාහන තිෙරෝද 
රථ ෙසේවා පඥප්තිය අපි නීතිගත කළා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් පැමිණි 
විවිධ බලෙව්ග නිසා, යම් යම් නීතිමය කියා මාර්ග  නිසා එය 
කියාවට නංවන්න ලැබුෙණ් නැහැ. එහි පතිඵලය ෙලස එදා 
එක්ලක්ෂ තිස්තුන්දහසක්ව තිබුණු තිෙරෝද රථ පමාණය අද 
එෙකොෙළොස්ලක්ෂ තුන්දහස දක්වා  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
සමාජ පශ්නයක් බවටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අපි 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, 2002 වසෙර්දී අප කියාත්මක කරන්න 
උත්සාහ දැරූ ඒ වැඩ පිළිෙවළ, ඒ නීතිමය තත්ත්වය ඉතාම  
කඩිනමින් කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අවධානය අනිවාර්ෙයන්ම 
ෙයොමු කළ යුතු බවයි. එෙසේ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන 
ඉල්ලීමකුත් විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. 

ඒ  වාෙග්ම ෙමෝටර් රථ වාහන දඩ පිළිබඳව  අද රෙට් විවිධ 
කතාබහ  තිෙබනවා.  අපට ෙමහි තිෙබන ෙහොඳ සහ නරක පැති  
පිළිබඳව කථා කරන්න  පුළුවන්. හැබැයි, ෙමෙසේ දඩ පනවනවා 
නම් අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙම් දඩවලින් ලැෙබන ආදායම  
අනතුරු නිවාරණය සඳහා ෙයදවිය යුතු බවයි. පවාහන 
අමාත්යාංශෙයන් ෙවන්න පුළුවන්, මාර්ගස්ථ මගී පවාහන  

අධිකාරිෙයන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයොදන 
පමුඛතාව  ගැන සෑහීමකට පත් වන්න පුළුවන්කමක්  ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.   

අෙප් රෙට් මාර්ග අනතුරු නිසා අවුරුද්දකට  2,800ක්  විතර 
මියයනවා. 5,000ක් විතර ආබාධිත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, රටට 
ආර්ථික වශෙයන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 30ක විතර  පාඩුවක් 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ පාඩුවට වඩා,  ඉතාම  වටිනා තරුණ ජීවිත  නැති 
ෙවනවා. අෙප් ශම බළකායට කියාකාරී දායකත්වයක් ලබාෙදන්න 
පුළුවන්  සියයට 80ක විතර පිරිසක් තමයි ෙම් රිය අනතුරුවලින් 
මිය යන්ෙන්.  එම නිසා විෙශේෂෙයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවාහන 
අමාත්යාංශෙය්ත්, මහා මාර්ග අමාත්යාංශෙය්ත් වැඩි  අවධානයක් 
ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
ඉංජිෙන්රුවරුන් 500ක් විතර ඉන්නවා. නමුත් ෙම් මාර්ග අනතුරු 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් ඉංජිෙන්රුවරුන් තුන් ෙදෙනක්  
විතරයි. ඒ වාෙග්ම, ඒ සඳහා ෙයොදවන මුදල පමාණවත්වන්ෙන් 
නැහැ. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ෙම් සම්බන්ධව වැඩි 
පතිපාදනයක් සහ වැඩි  වැදගත්කමක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. 
මාර්ග සැලසුම් කිරීෙම්දී ෙම් පිළිබඳව අවධානය   ෙයොමු කරනවා.  
මාර්ග සැලසුම් කර ඉදිකිරීමට ෙපර  ෙවනම පර්ෙය්ෂණ  කරනවා.  
නමුත් අපි එවැනි තත්ත්වයකට  තවම පා තබා නැහැ.  එම නිසා 
දඩ ගැසීෙමන් පමණක් ෙම් කටයුත්ත අවම කර ගන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වාෙග්ම, රිය අනතුරු ඇති ෙනොවීම 
සඳහා  දැනට වඩා වැඩි අවධානයකින් කටයුතු කිරීෙම් කාෙලෝචිත 
අවශ්යතාවක්  අනිවාර්යෙයන්ම රට හමුෙව් තිෙබනවාය කියන 
එක අපි අවෙබෝධ කර ගත යුතුව  තිෙබනවා.  

වර්තමානෙය්  අෙප් රෙට් පවාහනය  පිළිබඳව කථා කරනවිට, 
ෙපොදු පවාහන පද්ධතිය පිළිබඳව දැනට වඩා වැඩි විෙශේෂ 
අවධානයක්  අනිවාර්යෙයන්ම ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳ ඉතිහාසයත් එක්ක බැලුවාම, පසු ගිය දශක ගණනාව  
තිස්ෙසේම,  විෙශේෂෙයන්ම 1977 වන ෙතක්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා   මුලාසනයට  
පැමිෙණනවා. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, (மாண் மிகு) (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. KANAKA HERATH  took the Chair. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහනය සම්බන්ධෙයන් 

කටයුතු කිරිෙම්දී අමාත්යෘංශය  විධියට ගත යුතු තීන්දු  තීරණවලට 
අමතරව, රටක් විධියට ජාතික වශෙයන් ඉහළ මට්ටමින් 
පතිපත්තිමය තීන්දු ගැනීෙම් කාෙලෝචිත අවශ්යතාවයක් 
තිෙබනවාය කියන එක අපි අවෙබෝධ කරගත යුතුව තිෙබනවා. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් අෙප් රෙට් මාර්ග තදබදය නිසා රටට සිදුවන 
ආර්ථික  හානිය අපට  ඉදිරි කාලෙය්දී දරා ගන්න  පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අද ෙකොළඹ නගරෙය් වාහනයක සාමාන්ය 

1677 1678 

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016  ෙනොවැම්බර් 28  

ෙව්ගය  පැයට කිෙලෝ මීටර්  දහයයි ෙදොළහයි. මීට අවුරුදු දහයකට 
ෙදොළහකට ෙපර පැයට කිෙලෝමීටර් දාහතක් හැටියට තිබුණු එක 
තමයි අද  දහය ෙදොළහ බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2020 වන 
විට අනිවාර්යෙයන්ම ෙමය  පැයට කිෙලෝ මීටර් පහක් හයක් බවට  
පත් ෙවනවා. 

ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලි තීන්දුවක් 
ගැනීම සඳහා අපි  ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන කීපයක් අරෙගන බලමු. 
ෙපෞද්ගලික වාහන වැඩි වීම අද රටට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරයට 2005 අවුරුද්ෙද් ෙපෞද්ගලික     
වාහන ආෙව් 160,000යි. එම ෙපෞද්ගලික වාහනවලින් 210,000ක් 
මගීන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. බස් රථ 11,000ක් ආවා. 520,000ක් 
මගීන් බස් රථවලින් ආවා. දුම්රිෙයන්  මගීන් 100,000ක් ආවා.  ඒ 
අනුව ෛදනිකව ෙකොළඹ නගරයට පැමිණිෙය් ජනතාව 
830,000යි.  

2015 අවුරුද්ෙද් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 160,000ක් 
වුණු ෙපෞද්ගලික වාහන 260,000 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. බස ්
රථ පමාණය එම පමාණයමයි. බස් රථවලින් පැමිෙණන මගීන් 
පමාණය 20,000ක්, 25,000ක් දක්වා අඩුෙවලා 500,000ක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. දුම්රිෙයන් පැමිණි ලක්ෂයක පමාණය ඒ 
ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා. 910,000ක් විතර ජනතාවක්  ෛදනිකව 
ෙකොළඹ නගරයට පැමිෙණනවා.  

ඊළඟට, අපි නුවර සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ගත්ෙතොත් 2008 
අවුරුද්ෙද් නුවරට දවසකට ෙපෞද්ගලික වාහන 56,000ක් ආවා. 
එම ෙපෞද්ගලික වාහනවලින් මගීන් 86,000ක් ආවා. හැබැයි, 2015 
අවුරුද්ෙද් 120,000ත්, 160,000ත් අතර මගීන් පමාණයක්  
ෛදනිකව පැමිණ තිෙබනවා. බස් රථ 5,000ත්, 4,500ත් අතර 
පමාණයක් නුවර නගරයට පැමිෙණනවා. රෙට් ජනතාව පවාහන 
අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික යැයි කියන්නා වූ වාහනයක් 
පෙයෝජනයට ගැනීමට අනිවාර්යෙයන්ම ෙප ළෙඹන බව ෙම්ෙකන් 
ඉතාමත් ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් කටයුත්ත ෙහොඳයි. නමුත් රටක් හැටියට අපට ෙම්කට 

එකඟ ෙවන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය අවුරුදු 
10 තුළ අෙප් රෙට් මාර්ග හදන්නට කටයුතු කළා. ඒක ෙහොඳ 
වැඩක්.  එය නරකයි කියලා ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. මාර්ග 
හදන්න රුපියල් බිලියන 1,600ක්, 1,700ක් විතර වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙපොදු පවාහනය ෙවනුෙවන් ෙම් අවුරුදු 10ටම 
රුපියල් බිලියන 250ක්, රුපියල් බිලියන 300ක් විතර තමයි වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා පාග්ධනය ෙනොෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම සහනාධාර වැනි ෙද්වල් ලබා දීම සඳහා 
ලංගමය, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා වර්තමානෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය වශෙයන් 
තීන්දුවක් ගත යුතුයි. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අපි ඒ ෙදයම සිදු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව මාර්ග සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් දැවැන්ත 
මුදලක් ලබා දීමට අපි ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් කටයුතු කළත්, ෙපොදු 
පවාහන පද්ධතිය ගත් විට බස ් රථ, දුම්රිය ෙවනුෙවන් ලබා දීපු 
පතිපාදන මුදල සම්බන්ධෙයන් ෙකොෙහත්ම සෑහීමකට පත් 

ෙවන්නට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව අපි 
පතිපත්තිමය වශෙයන් තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැත්නම් රෙට් 
පවාහනය පිළිබඳව ගැටලුකාරි පශ්න රාශියකට තව අවුරුදු 
කීපයක් යන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වනවා.  එම නිසා බස්නාහිර පළාෙත් අෙප් පවාහන අමාත්යාංශය 
සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා, ෙම්  පශ්න හඳුනාෙගන සැබෑ ෙලසම ෙම් 
පශ්නවලට මුහුණ දීම සඳහා අද සැලසුම් සකස් කරමින් 
තිෙබනවාය කියන එකත් අපි ඉතාම සතුටින් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

ෙම් කරුණු පිළිබඳව අෙප් විෙශේෂ  අවධානය ෙයොමු කරලා,  
අෙප් රෙට් ෙපොදු පවාහන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගත  
යුතුයි.  

මාර්ග හැදුවාට රථ වාහන තදබදයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. මාර්ග හැදුවාට රථ වාහන අනතුරුවලට විසඳුමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මාර්ග තදබදය අඩු කර ගැනීම තුළින් වඩාත් 
කාර්යක්ෂම පවාහන පද්ධතියක් ලබා දීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම 
පතිපත්තිමය වශෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි.  ඒ අනුව අෙප් රෙට් 
බස් රථ ෙසේවාව  සහ දුම්රිය ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් නවීන 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින් නවීන කාල සටහන් හඳුන්වා දීම කළ 
යුතුයි. වර්තමානෙය් අවශ්යතාවන්වලට අනුව නැවත මාර්ග 
ස්ථාපිත කරලා, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනෙයන් ලබා ගන්නා 
ෙසේවය හා සමානම ෙසේවයක් ෙපොදු පවාහන පද්ධතිෙයන්ද ලබා 
ගත හැකි මට්ටමට බස් රථවල සහ දුම්රිෙය් ගුණාත්මක භාවය 
ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ආ යුතුයි. ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික වාහනෙයන් සිය පවාහන අවශ්යතාව සපුරා ගන්නවා 
ෙවනුවට ඊටත් වඩා වැඩි කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබා දීමට ෙම් 
තුළින් කටයුතු කිරීෙමන් පමණයි ෙම් පශන්යට ස්ථිරසාර 
විසඳුමක් අපට ලබා  ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්  කියන 
කාරණයත් මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.43] 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පවාහන 

ක්ෙෂේතය ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මටත් අදහස් 
පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් රජය බලයට පත් වන්න, ෙම් රටට, 
ජනතාවට  ෙපොෙරොන්දු රාශියක් දුන්නා. ඒ අතරින් පධාන එකක් 
තමයි පවාහනයට අදාළව දුන්න ෙපොෙරොන්දුව. ඒ කාලෙය් 
රූපවාහිනී දැන්වීම්වලින් පචාරය වුෙණ් ෙමෝටර් සයිකලෙයන් 
යන අයට ෙතෙමන්ෙන් නැතිව යන්න කාර් එකක් ෙදන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා රුපියල් 50,000ට දුන්න බයිසිකලය 
ෙනොමිලෙය් ෙදන්න වැනි මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුයි.  එවැනි   
වාහන සිහිනයක් තරුණයන් තුළ ඇති කරලා බලයට පත් වුණු 
රජයක් තමයි ෙම් රජය.   

අෙප් හිතවත් ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි, නමුත් සමහර 
ඇමතිවරුන් අද කථා කරන ෙකොට අපට හිෙතනවා, ෙම් ෙද්වල් 
කරන්න ආණ්ඩුවක් ඕනෑද කියලා. අපි ඉස්සර හිටපු පසු ගිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රජෙය් ඒ ඇමතිවරුත් හිටියා. අපි දන්නා විධියට  නම්,  වාහන වැඩි 
වන විට පාරවල් වැඩිෙයන් හදන්න ඕනෑ; වාහන වැඩි වන විට 
කැඩුණු පාරවල් කාපට් කරන්න ඕනෑ;  ගෙම් පාරවල් වැඩිෙයන් 
හදන්න ඕනෑ; අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න ඕනෑ කියන මතයයි එම 
රජෙය් තිබුෙණ්.  පරණ රජෙය් පතිපත්තිය වුෙණ් ඒකයි.  අර 
ලසන්ත අලගියවන්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්,  දකුණු අධිෙව්ගී 
මාර්ගය හැදුෙව් නැත්නම් පැයට කිෙලෝ මීට ර් 10ක ෙව්ගෙයන් 
තමයි  අද දකුණු පළාතටත් යන්න ෙවන්ෙන්.  

හැබැයි,  අද රජෙය් ඇමතිවරු කළ කථා අනුව අපට 
ෙපෙනන්නට තිබුෙණ්, ඒ අයෙග් පතිපත්තිය වන්ෙන්,  වාහන වැඩි 
නම් වාහන අඩු කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. පාරවල් හදන්න 
අවශ්ය නැහැ කියන එකයි. තීවීලර් වැඩියි කියලා කියනවා, අපි 
දැක්කා. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ වැඩියි කියලා. එතුමා තවම ගමට ගිහිල්ලා 
නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග් අෙප් 
ගම්වලත්, ජනාධිපතිතුමාෙග් ගෙම් ෙපොෙළොන්නරුෙව්ත්, අෙප් 
මුතුෙහට්ටිගම මැතිතුමාෙග් පළාෙත්ත් හවස හෙයන් පස්ෙසේ 
මිනිස්සුන්ට ෙගවල්වලට යන්න බස ් රථ ධාවනය වන්ෙන් නැති 
පෙද්ශ ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.   ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
සමහර ගම්වල පාසල් දරුෙවෝ කිෙලෝ මීටර් 25 -30 බයිසිකලය 
පැදෙගන එනවා.  ෙකොළඹ - නුවර පාෙර්, බදුල්ල - ෙකොළඹ පාෙර් 
බස් රථ වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අද ෙම් රෙට් පවාහන 
ක්ෙෂේතය දියුණු නැහැ. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒකට අද ෙම් 
රජෙය් විසඳුම තමයි බස ්රථ වැඩි නම් අඩු කරන එක.  "පාරවල් 
හදන්න ඕනෑ නැහැ; සැලසුමක් ඕනෑ නැහැ; යන විධියකට 
පලයන්" කියලා ඉන්නවා.  ඒකට ආණ්ඩුවක් ඕනෑ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙරෝද රථ ගැන කථා 
කළා. ෙම් රෙට් රජෙය් බස් රථ, ෙපෞද්ගලික බස් රථ සහ දුම්රිය 
කියන අංශ තුනටම වැඩිෙයන් මඟීන් එහා ෙමහා කරන්ෙන් 
තිෙරෝද රථවලිනුයි. ඒක තමයි සංඛ්යාෙල්ඛනවල ඇත්ත 
තත්ත්වය. ඒෙකන් ශම බලකාය නැති ෙවනවාය කියනවා. ඒක 
ඇත්ත. එක්තරා දුරකට අපිත් ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ ෙම් රෙට්  ජනතාවෙගන් විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් 
ක්ෙෂේතය හරහා රටට බරක් ෙනොවී,  ආදායමක් උත්පාදනය කර 
ෙගන ඒ අයෙග් දරු පවුල් ජීවත් කරවන බව. ඒකට විසඳුමක් 
ෙසොයන්ෙන් නැතිව තිෙරෝද රථයට රියදුරු බලපතය ෙදන වයස් 
සීමාව වැඩි කරලා, නැත්නම් ලීසිං එක සියයට 25ක් කරලා  
තිෙරෝද රථය ගන්න එක නතර කළාම ති ෙරෝද රථ රියදුරන් බිහි 
වන එක අඩු ෙවයි; පාෙර් ති ෙරෝද රථ අඩුෙවයි. හැබැයි, ෙගදරක 
බඩුවක්- මූට්ටුවක් පෙරස්සම් කර ගන්න බැරි වන කාලය වැඩි 
ඈතක ෙනොෙවයි. වත්තක ෙකෙසල් කැනක් පෙරස්සම් කර ගන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගහක් ෙකොළක් පෙරස්සම් කර ගන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අඩුම තරමින් තිෙරෝද රථයක් දුවලා හරි ජීවත් 
වන ඒ තරුණයාට ඊළඟට සිදු වන්ෙන් කුඩු, ගංජා, කසිප්පු 
විකුණන්න, නැත්නම් ෙසොරකම් කරන්නයි. ඒ නිසා ෙම් රජය 
දිගින් දිගටම ලබා ෙදන විසඳුම් සහ තීන්දු කැකිල්ෙල් 
රජ්ජුරුවන්ෙග් තීන්දු බවයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.  

පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, තිෙරෝද රථ වැඩි වුණාට, බස් රථ 
වැඩියි කිව්වාට, ඇමතිවරුන්ෙග් - සියලු ෙදනාෙග්ම ෙනොෙවයි-  
පවාහන පහසුකම් ෙම් වන විට ඉතාම උසස ් තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඊෙය් දිනය වන විට ඇමතිවරුන් සඳහා වාහන 
මිලදී ගන්න තව රුපියල් ෙකෝටි 27ක පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් 
දැම්මා. ෙහට අනිද්දාට කවුරු හරි කියන්න බැරි නැහැ, පාරවල 
ඇමතිවරුන්ෙග් වාහනත් වැඩියි, ඒ නිසා ඒවාත් අඩු කරන්නය 
කියලා. ෙම් සඳහා මුදල් වැය කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෝච්චියට හැපුණු ෙමෝටර් 
රථය ගැන පවාහන ඇමතිතුමා ඉතාම දුෙකන් කථා කළා. අපටත් 
දුකයි. හැබැයි, අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස ්මාර්ග ෙද දහස් ගණනක් 
තිෙබනවාය කියනවා. මා දන්නා තරමට ඒවාට ෙග්ට්ටු දමන්න 
රුපියල් ෙකෝටි 27ක් වැය ෙවන්න විධියක් නැහැ. නමුත් 
එතුමාවත්, ෙවනත් ඇමතිවරයකුවත් ඒ සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක්  ෙගෙනන්න කථා 
කරනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒ පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව 
ෙගෙනන්න, අපිත් අත උස්සලා ඡන්දය ෙදන්නම්.  අනාරක්ෂිත 
දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට  ෙග්ට්ටු ටික දමන්න.  

දුම්රිය ෙග්ට්ටුෙවන් රිංගන ෙකෙනකුට රුපියල් 25,000ක 
දඩයක් ගහන්න කථා කරනවා මිසක්, දුම්රිය ෙග්ට්ටු සවි කරන්න 
අෙප් ඇමතිවරුන්ට අදහසක් මතු ෙවලා නැහැ. නමුත්, තමන්ෙග් 
පවාහන පහසුකම් ගැන කථා කරනවා.  

අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා, four-wheel drive 
වාහන නැත්නම් ඇට දිරනවා, ඒ පැත්ෙත් කඳු තිෙබන නිසා යන්න 
බැහැයි කියලා. හැබැයි, ෙම් යන තත්ත්වෙය් හැටියට four-wheel 
drive වාහනවල ඇමතුමන්ලා යවලා, තව ටිකක් දවස් යනෙකොට 
ජනතාව ෙගොන් කරත්තෙය් යවන තත්ත්වයක් තමයි මතු 
ෙවන්ෙන් කියන කාරණය අපට මතක් කරන්න ෙවනවා. අර 
සිහිනය මැව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙපෞද්ගලික පවාහන 
ක්ෙෂේතය ගත්තාමත්, හැම අතින්ම ඒ අයට පහර ෙදනවා. වැරදි 
කරන්න ඉඩ දීලා දඩය අඩු කරන්න කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් 
අපි නම් අහලා තිෙබන්ෙන්, ෙලෝකෙය් රටවල දඩ නියම 
කරන්ෙන් ඒ රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම අනුව කියලායි. හැබැයි, අද 
ෙම් ගහලා තිෙබන දඩ අනුව ෙපෞද්ගලික බස් ෙකොම්පැනි 
අයිතිකාරෙයකුට එක දඩයක් වැදුෙණොත්- අපි දන්නවා 
රියැදුෙරකුෙග් දිනක වැටුප උපරිමෙයන්ම රුපියල් 1,500යි-
රුපියල් 2,000යි කියලා. ඒ ලැෙබන වැටුෙපන් රුපියල් 25,000ක 
දඩයක් ෙගවන්න බැහැ. වැරැද්දක් කර ෙහෝ ෙනොකර දඩයකට අහු 
වුෙණොත්, ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් අනුමැතිය අනුව 25,000ක් 
ෙගවන්න වුෙණොත් ඒ බස ් රථෙය් මාසික ෆිනෑන්ස් වාරිකය 
ෙගවීමට තිෙබන මුදල් ඔහුට නැති ෙවනවා. ඒ අනුව, එම බස් 
ෙකොම්පැනිය දඩ ෙදක, තුනකට අහු වුෙණොත් වැඩි කාලයක් 
යන්න කලින් ඒක වහලා දාන්න සිදු වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
ඩීසල් ෆිල්ට ර් එෙක් ඉඳලා, ටයර් එෙක් ඉඳලා, ඇණ මුරිච්චිෙය්, 
brake fluid කෑන්  එකට පවා VAT ගහනවා. කඩයකට ගිහිල්ලා 
ෙත් එකක් බිව්ෙවොත් ඒකටත් VAT එක ගහනවා. ඒ වාෙග්ම, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ආදායම් බදුවලින් පන්නනවා. දඩවලින් 
රුපියල් 25,000-රුපියල් 30,000 අය කර ගන්නවා. ෙමමඟින්, 
කුඩා ව්යාපාර -කුඩා රැකියා- කරන අය පහතට දැමීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙමම රජය විසින් කියාත්මක කරනු ලබනවා. මම 
හිතන්ෙන් නැහැ, ඒක වුවමනාෙවන් කරනවා කියලා. නමුත්, එහි 
අවසාන පතිඵලය වන්ෙන් ඒකයි කියන කාරණය අපට 
කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න සිදු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා ෙකරුණා. පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති මැතිවරණ ෙව්දිකාවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළා. ඒකට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා, ඒ 
අය සාක්ෂි දරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන ෙචෝදනාව 
අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කරපු ෙලොකුම විනාශය වූෙය් 
ෙම් රටට මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදපු එකයි. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ෙම් රටට කරපු ෙලොකුම වින්නැහිය වන්ෙන්, හම්බන්ෙතොට 
වරාය හදපු එක බවයි ඒ අය කිව්ෙව්.  තුන්වැනි ෙචෝදනාව තමයි 
Colombo Port City ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම. එතුමා ෙමරටින් 
අක්කර 5,000ක් චීනයට විකුණනවා, ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් 
බවට පත් ෙවනවා කියලා ෙචෝදනා කළා. ඉතින්, ෙම්වා තමයි 
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තිබුණ පධාන ෙචෝදනා. හැබැයි, ෙදතුන් ෙගොල්ෙලොන්ම හවුල් 
වුණත් අද එක ව්යාපෘතියක් අලුෙතන් පටන් ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. වරාය විකුණන්න යනවාය කියද්දි අෙප් අර්ජුන 
රණතුංග මැතිතුමා කිව්වා, වරාය විකුණන්ෙන් නැහැයි කියලා. අපි 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම කරන්න ෙදන්න එපා. හැබැයි, අද 
යන්තමින් හරි ජාෙම් ෙබ්රා ගන්න ඒවාෙය් පිහිට තමයි -
හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ Port City 
එෙක් පිහිට තමයි- අද ෙම් රජයට පතන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියන කාරණයත් අපට මතක් කරන්න වනවා. අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමාත් ෙම්වාෙය් තිෙබන ණය සහ ඒ වියදම් පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කළා. ඒක අපි දන්නවා. හැබැයි, 
විෙශේෂෙයන්ම අපි සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව ගත්ෙතොත්- ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙමම සංඛ්යාෙල්ඛන වැරදි නම් මාව නිවැරදි 
කරන්න.-  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සාදා නිම කරන්න රුපියල් 
බිලියන 27ක් ද,  හම්බන්ෙතොට වරාය සාදා නිම කරන්න රුපියල් 
බිලියන 43ක් ද, ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා 
රුපියල් බිලියන 35ක් සහ පිටත වටරවුම් මාර්ගය සඳහා රුපියල් 
බිලියන 40ක් ආදී වශෙයන් තමයි අපට පසු ගිය කාලෙය් වැය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ ෙකෝප් 
වාර්තාෙවන් මහ බැංකුෙව් සිදු වූ වංචාව ගැන සනාථ වුණා.   ඒක 
අපි කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ''ෙකෝප්'' එෙක් සභාපතිතුමා වන ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ඊෙය්-ෙපෙර්දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  
ඒ වාර්තාව සහිත ෙපොත් මිටියක්  අපට ෙබදුවා. ඒ අනුව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි, ෙම් වංචාව නිසා රුපියල් බිලියන 145ක් රජයට පාඩු 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මම ඉහත කියපු සියලුම ව්යාපෘති 
අවසාන කරන්න අපට වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙනත් රුපියල් 
බිලියන 145යි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, හම්බන්ෙතොට වරාය, ෙකොළඹ-

කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම් මාර්ගය ඉදි කරන්න 
ගිය හා සමාන මුදලක් ෙම් බැඳුම්කර වංචාව නිසා අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න සූදානම් නැහැ, ෙම් 
ව්යාපෘතිවලට ණය ගත්ත නිසායි ෙම්වා පිටුපසට ගිෙය් කියන 
කාරණය. දැන්, three wheelers වැඩියි කියලා කියනවා. Three 
wheelers අඩු කරන්න යන්ෙන් නැතිව, ෙම් මුදල් උපෙයෝගී 
කරෙගන පාරවල් වැඩි කරන්න. අපි අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, ෙහොඳම ආෙයෝජකතුමා අර්ජුන් මෙහේන්දන් 
මහත්තයා කියලා. ෙමොකද, එතුමාෙග් අෙත් රුපියල් බිලියන 
145ක් තිෙබනවා. එතුමා ස්වර්ණවාහිනිය මිලදී ගන්න සූදානම් 
ෙවනවා.  

එතුමා පුවත් පතක් අලුතින් ආරම්භ කරන්න සූදානම් ෙවනවා, 
නායකතුමා ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම සඳහා. ඒ නිසා වරාය සඳහා 
එතුමා ආෙයෝජකයකු හැටියට ෙතෝරා ගැනීම ඔබතුමාට ෙහොඳ 
විසඳුමක් ෙව්වි කියන කාරණයත් මා මතක් කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලෙය් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තුළ 
වී දාලා තිබුණා. නමුත්, අපි සතුටු ෙවනවා  ගරු  ඇමතිතුමා අද 
ෙහෝ යම් දැක්මක් ඇතිව ෙම්ක විකුණන්ෙන් නැහැයි කියලා කියන 

එක ගැන. නමුත්, අපි දන්ෙන් නැහැ එතුමන්ලා කුමන තීරණයක් 
ගනීවිද කියා.  අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්ක විකුණන්න එපා, 
ෙවන නමක් භාවිත කරලා ෙහෝ පවත්වාෙගන යන්නය කියා.  

අෙනක් කාරණය තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් වාෙග් 
පශ්න ගණනාවක් විසඳා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණු රුපියල් 
බිලියන 145ක් වාෙග් මුදලක් අහිමි කරපු, ඒ වංචාවට සම්බන්ධ 
ආයතනය පිළිබඳ කිසිම කියා මාර්ගයක් ෙනොෙගන සිටීම. අද 
දිනෙය් ජනමාධ්ය සම්බන්ධෙයනුත් සාකච්ඡාවට ගැෙනන නිසා ඒ 
ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමා  සභාෙව් 
ෙනොමැති වුණත්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, TNA එෙක් ගරු සරවනපවන් 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, මාධ්ය මර්දනයක් තවමත් සිද්ධ ෙවනවා 
කියලා.  හැබැයි, ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් මතු කළ 
ආකාරයට  පසුගිය කාලය  ගත්තාම,  CSN රූපවාහිනී නාලිකාෙව් 
-ඒෙක් අයිතිකාරයා කවුද, කින්ද මන්ද කියන එක පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි අපි කථා කරන්ෙන්- අයිතිකාරයා රාජපක්ෂ පවුෙල් 
වීෙම් පලියට සහ ෙනොෙයකුත් කරුණු කාරණා මත පරීක්ෂණයක් 
ෙනොකර, ඒක ඈවර කරන්න කටයුතු කළා.  අපි දැක්කා, ශාන් 
විකමසිංහ මැතිතුමා - TNL එෙක් සභාපතිතුමා - පසිද්ධිෙය් මාධ්ය 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා කිව්වා, "ෙම් කාල සීමාෙව් මාධ්ය නිදහස 
තිෙබනවා" කියලා.     

අද වන ෙකොට CSN එක විතරක් ෙනොෙවයි,  
ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව විකෘති ෙකරුවායි කියලා ෙචෝදනා 
කරමින් ''ෙදරණ'' නාලිකාව ඈවර කරන්නත් උත්සාහ කරනවා, 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාය කියන  නිලධාරියා. 
දිගින් දිගටම ලිපි යවනවා, තර්ජනය කරනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රැස්වීම් ෙපන්නුවාට කමක් නැහැ, ෙසනඟ 
ෙපන්වන්න එපායි කියනවා, රැසව්ීෙම්  කරන කථාව ෙපන්නුවාට 
කමක් නැහැ, ෙසනඟ ඉන්න පැත්ත ෙපන්වන්න එපායි කියනවා. 
ජනාධිපතිතුමාටයි, අගමැතිතුමාටයි සියයට 70යි, අෙනක් අයට 
සියයට 40ක් ෙපන්වන්න කියලා තර්ජනය කරනවා. එෙහම 
ෙනොකරනවා නම් තහනම් කරන්න කටයුතු කරනවාය කියනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අධිකරණෙය් 
කටයුතුවලට අභිෙයෝග කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා, "lankaenews.com" කියන ෙවබ් අඩවිය කිසිෙසේත් අපට 
සහය දීපු ආයතනයක් ෙනොෙවයි කියන එක. ගරු ජනමාධ්ය 
ඇමතිතුමා එයට සාක්ෂි දරනවා ඇති. ඒ ආයතනය මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයට සහ ඒ කාලෙය් අෙප් 
මැතිඇමතිවරුන්ට එෙරහිව ෙපොදුෙව් සහ ෙපෞද්ගලිකව එළව 
එළවා මඩ පහාර එල්ල කළ ආයතනයක්. නමුත්, ඒ කාල සීමාව 
තුළ ඒ සඳහා බලපෑමක් කෙළේ නැහැ. හැබැයි, ඒ ආයතන පාවිච්චි 
කරමින් එදා පැවැති රජයට ගහලා, අද නැවතත් ඒ ආයතන ඒ 
පතිපත්තියම අනුගමනය කරන ෙකොට උසාවි යන්න, Interpol 
එක හරහා ඒ අය අත්අඩංගුවට ගන්න තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, "lankanewsweb.com.today" කියන 
එක තහනම් කරලා තිෙබනවා. Facebook ෙවබ් අඩවි රැසක් ෙම් 
වන ෙකොට තහනම් කරෙගන යනවා.  හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමා 
කරෙගන ගිය VIP ෙර්ඩිෙයෝ  වැඩසටහන  දුරකථන ඇමතුම් දීලා 
තර්ජනය කරලා නතර ෙකරුවා. ෙම් ආකාරෙයන් තමයි අද මාධ්ය 
මර්දනය කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයා 
අතුරුදන් වීම සම්බන්ධෙයන් බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් ෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොස් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් රඳවා තැබුවා.  ඊෙය් 
දිනය ගත්තාමත්, අද උතුෙර්  එල්ටීටීඊ තස්තවාදින් රණ විරුවන් 
කරලා,  යුද හමුදා ෙසබළුන් තස්තවාදින් කර  තිෙබන බවක් 
ෙපෙනනවා.  යුද හමුදා ෙසබළුන්  තස්තවාදින් කරලා ඇතුළට 
දමනවා. ඊෙය් දිනෙය් එල්ටීටීඊ රණ විරුවන් සඳහා උත්සව 
පවත්වන්න අවස්ථාව උදා කර තිෙබනවා. 

අවසාන වශෙයන් මා තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි, අෙප් 
ගරු මැතිඇමතිතුමන්ලාට ෙනොෙවයි, මාධ්ය ආයතනවලට. ඒ 
අයෙගන් අපි අහන්න කැමැතියි, උතුර කියන්ෙන් අද ෙවනම 
රටක්ද කියලා. ඊෙය් දිනෙය් සිදු වුණු සිදුවීම්, පසු ගිය සතිය තුළ 
සිදු වුණු සිදුවීම් අද වාර්තා ෙනොකරන්ෙන්, උතුර එෙහම නැත්නම් 
අනුරාධපුරෙයන් එහා ෙවනම රටක් හැටියටද මාධ්ය ආයතන 
සලකන්ෙන් කියන එක අපි අහන්න කැමැතියි.  නැති නම් දකුණට 
ෙම්වා වාර්තා කරන්න එපා කියලා ඒ අයට යම් වාරණයක් 
තිෙබනවාද කියන එකත් අපි අහනවා.  අපි දැක්කා, ඊෙය් දිනෙය් 
පැවති රැස්වීම්, අපි දැක්කා ඒ පැවති සමරු උත්සව.  "තවම ෙම් අය 
මැරිලා නැහැ. ෙම් අය ආපසු නැඟිටිනවා" කියලා ගරු ශීතරන් 
මන්තීතුමා කියනවා අපි දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් මාධ්ය ආයතන 
වගකීෙමන් යුතුව වාර්තා කිරීෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළ යුතුයි 
කාරණය මතක්  කරමින් මට කාලය ෙවන් කර දීම සම්බන්ධව 
ස්තුතිය පළ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
[பி.ப. 4.58] 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள், ேபாக்கு 

வரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள், பாரா மன்ற 
ம சீரைமப் , மற் ம் ஊடகத் ைற ஆகிய அைமச்சுக்களின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதங்களில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். உண்ைமயில் ேபாக்குவரத் த் ைறைய 
எ த் க்ெகாண்டால், எம  நா  வரலாற்றில் என் மில்லாத 
அள க்கு அதில் ெப ம் ன்ேனற்றம் அைடந் ள்ள . அந்த 
வைகயில் அதிேவகப் பாைதக ம் ேவகமான ரயில் 
கட்டைமப் க்க ம் தாராளமான பஸ் ேபாக்குவரத்  
வசதிக ம் ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்றன.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கிழக்கு மாகாண 
மான , இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார ேமம்பாட் க்கான 
ைகத்ெதாழில், விவசாயம், மீன்பி , சுற் லா, கனிய மணல் 

ேபான்ற பல்ேவ  வளங்கைளக் ெகாண் ள்ள . கடந்த 40 
வ ட கால த்தம், சுனாமி அனர்த்தம் ேபான்றவற்றால் இந்த 
மாகாணம் பாதிக்கப்பட் ள்ள அேதேநரம், ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் அங்கு மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயிேலேய 
காணப்ப கின்றன. அதிேவகப் பாைதகள் இல்ைல. அேத 
ேபான்  ரயில் ேபாக்குவரத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
ெகா ம்பி ந்  மட்டக்களப்  நகர் வைர ம்தான் ரயில் 
ேசைவ இ க்கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இந்தச் ேசைவைய நீ க்குமா  
கடந்த 50 வ ட காலமாகப் பல ைற ேவண் க் 
ெகாண்டேபாதி ம் இ வைர அதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்படவில்ைல. குறிப்பாக மட்டக்களப்பி ந்  
ெபாத் வில்-அ கம்ைப சுற் லாநகர் வைர இந்த ரயில் 
ேசைவைய நீ க்க ேவண் ம் என்  அந்த மக்கள் 
ேவண் க்ெகாள்கின்றனர்.  

ேபாக்குவரத் த் ைற அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்க ம் இங்கு இ க்கின்ற இவ்ேவைளயில் 
அவர்களிடம் நான் ஒ  விடயத்ைத ேவண் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ  கிழக்கு மாகாணத் க்கான இலங் 
ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் தைலைமக் காாியாலயம் 
கடந்த 40 வ டங்க க்கு ேமலாக கல் ைன நகாில் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், இதற்கான நிரந்தரக் கட் டம் 
இ வைர அைமக்கப்படவில்ைல. அேதேவைள அதற்கான 
காணிகைளத் தாராளமாக வழங்குவதற்குப் பிரேதச ெசயலகம் 
தயாராக இ க்கின்ற . ஆகேவ,  2017 ஜனவாியிலாவ  
ேபா மானவள  நிதிைய ஒ க்கீ  ெசய்  அதற்கான 
நிரந்தரக் கட் டத்ைத அைமத் த்த ம்ப  இந்த இடத்தில் 
ெகளரவ அைமச்சர்களிடம் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය ගරු අර්ජුන රණතුංග 
මැතිතුමනි, ඔලුවිල් වරාය පශ්නය ගැන ටිකක් කථා කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔලුවිල් වරාය පිළිබඳ අලුත් පශ්නයක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙබෝට්ටු ඇතුළු ෙවන මාර්ගෙය් පස් පිරිලා 
ෙබෝට්ටු 600කට වැඩිය මුහුදට යන්න බැරුව හිර ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ධීවරෙයෝ සති ෙදකක් තිස්ෙසේ රැකියා නැති 
පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙම් වරාය ගැන ගිය සතිෙය් 
මම ඔබතුමාට mobile phone එෙකන් කථා කළා. ඔබතුමාෙග් 
Chief Engineerටත් කථා කළා. ෙම් නිසා ධීවරයන් 9,000කට 
වැඩි පිරිසකට රැකියා නැතුව දැන් පශ්න ගණනාවකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. දවස් ෙදකකට කලින් ඒ ෙගොල්ලන් ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා හා මා හම්බ ෙවලා, ෙම් පිළිබඳව උද්ෙඝෝෂණයක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා ඉල්ලා සිටියා. අපි ෙදන්නාම මැදිහත් ෙවලා 
ඒක නැවැත්වූවා. ඔබතුමාට කථා කරලා වහාම කටයුතු කරනවා 
කියලා අපි කිව්වා. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. ඔලුවිල් වරාය 
පාලනය කරන්ෙන් වරාය අධිකාරියයි. ඒ නිසා ඔබතුමා මැදිහත් 
ෙවලා, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, 
පස් අයින් කරන යන්තය -Dredger යන්තය- වහාම යවන්න 
කටයුතු කරන්න කියලා  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
14ක කාලයක් තිෙබනවා. 

1685 1686 

[ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා] 
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[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඒ වාෙග්ම වරාය හා නාවික 
කටයුතු අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
ෙවලාෙව් ඒ ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
අද පවාහන ක්ෙෂේතය දරුණු තැනකට ඇද වැටිලා තිෙබනවා. අපි 
එෙහම කියන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි. ෙම් අය වැය තුළ තිබුෙණ් 
වැඩිම හරියක් බදු අය කිරීම්, දඩ ගැසීම් සහ ණය පියවා ගැනීම්. 
ඉදිරි දැක්මක්, ඉදිරි සංවර්ධනයක්, සංවර්ධනය ෙවලා තිබුණු යම් 
යම් කාරණා නැවත සංවර්ධන කියාවලියට ෙයොදවා ගැනීමක් අපි 
දැක්ෙක් නැහැ. අය වැෙය් දඩ ගැසීෙම් ෙකොටස නිසා ෙම් ෙවද්දී 
රථ වාහන පාවිච්චි කරපු උදවිය -යාන-වාහන පාවිච්චි කරපු උදවිය
- ඒවා තමන්ෙග් ෙගවල්වල ඉබි යතුරු දාලා පැත්තකට කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අයට අද වාහනය පාරට දා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අද මම දැක්කා, නාරාෙහේන්පිට ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් -නාරාෙහේන්පිට RMV එෙක්- විශාල 
තදබදයක් තිෙබන බව. දහ පහෙළොස්දාහක් විතර ජනතාව එහි රැඳී 
සිටියා. තමන්ෙග් වාහනෙය් ලියාපදිංචි අයිතිය ෙවනත් 
අයිතිකරුෙවකුට තිබුණා නම් ෙම් මාසෙය් 30වැනි දාට කලින් ඒක 
තමන්ෙග් නමට හරවා ගැනීම සඳහා මහා කලබලයක් කරනවා. 
එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැෙය් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ඒක 
අර්ථකථනය කරලා ජනතාවට ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙහෝ පවාහන අමාත්යාංශෙය් කිසිදු පුද්ගලෙයකු ෙම් 
ෙවන කල් කටයුතු කරලා නැහැ. රජයට ෙකෙසේ ෙහෝ වුවමනාව 
තිෙබන්ෙන්, බදු ගහලා, දඩ ගහලා, මිනිසුන් තළා ෙපළා ෙම් රාජ්ය 
පාලනය කරන්නයි. ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලින් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
ඒකයි. මාධ්ය මර්දනය කරනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් මර්දනය 
කරනවා. ඒ සියල්ල කරද්දී අහිංසක දුගී දුප්පත් ජනතාව මර්දනය 
කරන තැනට අද රජය ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහනය ක්ෙෂේතය ගැන කථා 
කරද්දී ඔබතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. රුපියල් 20ට, 25ට 
තිබුණු දඩය රුපියල් 2,500 වුණාම, ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
අ ෙප් නිලධාරින් ගියාම, සංගම්වල උදවිය ගියාම ඒ අයට 
ෙටොෆියක්, බුල්ෙටෝ එකක් දීලා, ආණ්ඩුව කිසිම වග විභාගයක් 
නැතුව ඒ දඩය 25,000 දක්වා වර්ධනය කරන්න -වැඩි කරන්න- 
කටයුතු කරෙගන යනවා. අමාත්යතුමාට ෙම්ක නිවැරැදි කර ගන්න 
කල් තිෙය්වි. අෙප් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙම් ස්ථානෙය් ඉන්නවා. එතුමා ෙම්වා අහෙගන ඉඳලා 
ෙම් ගැන කටයුතු කරයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීමට මුදල් 
ඇමතිතුමා එෙහම ෙකරුවාද කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් මා හිතන විධියට ෙම් කටයුත්ත අද රටට දැෙනමින් 
තිෙබනවා. බස් සංගම්වල උදවිය, කුඩා වාහන තියාෙගන පාසල් 
ෙසේවෙය් ෙයෙදන උදවිය, තිෙරෝද රථ රියැදුරන්, යතුරුපැදිකරුවන් 
ඇතුළු සියලුෙදනා ට එය දැනී තිෙබනවා. සමහර තැනැත්ෙතකුෙග් 
යතුරුපැදිෙය් වටිනාකම රුපියල් හාරපන්දහසකට වැඩි වන්ෙන් 
නැහැ. එවැනි වටිනාකමින් යුත් යතුරුපැදිත් අද තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම දුක් මහන්සිෙයන් හම්බ කරෙගන, රුපියල් 
හත්අටදාහක් දීලා යතුරුපැදියක් ගත් මනුස්සෙයකුට ඉර කැපුවා, 
වෙමන් ගියා කියා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙමොකක් ෙහෝ 
ෙහේතුවක් නිසා රුපියල් 25,000ක විතර දඩයක් ගැහුවාම මම 

හිතන්ෙන් ආණ්ඩුවට හරි සනීපයි! ෙම් විධියට ජනතාව තළා 
ෙපළා බදු අය කරන එක ගැන විෙරෝධතාවක් ෙම් අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවය ගැනත් 
අපි කථා කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් අපට 
ෙබොෙහොම ආසන්නව තිෙබන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මඟින් ඒ 
පෙද්ශයට, රටට විශාල කාර්ය භාරයක්, විශාල ෙසේවාවක් ඉටු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට රැකියා අවස්ථා ලැෙබන 
වැඩ පිළිෙවළකුත් එතැන තිබුණා. එය නියමාකාරෙයන් කරෙගන 
ආවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන එද්දී මත්තලට තවත් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක්  ඇති වුණාම අපි සතුටු වුණා, "අපට ජාත්යන්තර 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් තිෙබනවා. කුමක් ෙහෝ හදිස්සියක් 
වුණාම ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්" කියා. 
හැබැයි අගමැතිතුමාට තිබුෙණ්, "ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කිසි 
ෙදයකට වැඩක් නැහැ. ඒක වුවමනා කරන්ෙන් වී ටිකක් ගබඩා 
කරන්න විතරයි. ඒ නිසා ඒක වැඩකට ගන්ෙන් නැහැ" කියන 
සංකල්පයයි. ඒ සංකල්පෙය්යි එතුමා සිටිෙය්. නමුත් අද ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ගුවන් 
පථය -runway- නඩත්තු කරන ෙවලාෙව් රජය ඒ ගුවන් 
සමාගම්වලට දැනුම් ෙදනවා, ඒ ගුවන් සමාගම්වලට කථා කරලා 
කියනවා, "ෙමහි ෙමෙහයුම් කටයුතු සිදු වන්ෙන් රාතිෙය්දී විතරයි, 
දිවා කාලෙය්දී ෙමෙහයුම් කටයුතු සිදු වන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා ෙම් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ රාතියට ඇරලා දිවා කාලෙය්දී වහලා තබනවා" 
කියා. ඇයි එය මත්තලට ෙගන යන්න බැරි? ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත්, මීට ඉස්සර ෙවලා කථා කරපු අෙප් 
අමාත්යතුමා කිව්වා, "එෙහම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගුවන් 
සමාගම් ඒකට කැමැති නැහැ" කියා. අපි එය පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
අපත් දන්නා උදවිය එහි ෙසේවය කරනවා.  

අපත් දන්නා උදවිය එහි ව්යාපාර කරනවා. අපි දන්නා විධියට 
දවල් කාලෙය් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පරිහරණය 
කරන්ෙන්, එහි දවල් කාලයට වැඩි හරියක් ෙගොඩ බස්වන්ෙන් 
අෙප් රෙට් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට අයිති යානායි. ඒ වාෙග්ම 
මැද ෙපරදිග කලාපෙය් ගුවන් යානා තමයි එහි ෙගොඩ බස්වන්ෙන්; 
ඉන්දියානු ගුවන් යානා තමයි ෙගොඩ බස්වන්ෙන්. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ද, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ද කියන එෙක් 
පශ්නයක්, ගැටලුවක් ඒවාට නැහැ.  

අෙනකුත් දුරස්ථ ගමන් සඳහා ෙයොදා ගන්නා ගුවන් 
යානාවලට නම් ඒ ගැටලුව එන්න පුළුවන්. ෙපොඩි පිනි බෑමක් 
වුණත්, ෙපොඩි මීදුමක් වැටුණත් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
වසා දමද්දී පෙයෝජනයට ගන්න තිබුණු ගුවන් ෙතොටු ෙපොළයි, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. කටුනායකට ගුවන් යානා එන එක 
මාස තුනකට හතරකට නවත්වලා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පෙයෝජනයට ෙනොගත්ෙත්, එම ෙමෙහයුම් කටයුතු මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට ෙගන ගිෙය් නැත්ෙත්, වී ගබඩා කරලා නවත්වන්න, 
වහන්න උත්සාහ කරපු මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එකී 
ෙමෙහයුම් කටයුතු ෙගන ගිෙයොත් එහි ලකුණු ටික 
රාජපක්ෂවරුන්ට වැෙටනවා, එහි වුවමනාව මිනිසුන් දැනගන්නවා 
කියන පණිවුඩය රටට යන නිසාය කියන ෙචෝදනාව මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කරනවා. ඒ ෙචෝදනාව කරන ගමන් මම 
කියනවා, රටට ලැෙබන්න තිෙබන විශාල ධනස්කන්ධයක් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් මාස තුනට අහිමි කරන බව. ඔය කියන ෙවලාව 
තුළ එක මාසයකට ගුවන් යානා 200ක් විතර පැමිෙණනවා. ෙම් 
මාස තුනට ගුවන් යානා 600ක් විතර එන  එක ෙම් වන විට 
නවත්වාෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලනය ගැන ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් තමයි ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන්; කථා 
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කරන්ෙන්. වැලිඅමුණ වාර්තාෙවන් ඒ ගුවන් සමාගෙම් යම් යම් 
නිලධාරින්ට ෙචෝදනා එද්දී ඒ නිලධාරින් ස්වාධීනව අයින් ෙවලා 
පැහැදිලිව කිව්වා, "ඒ අයට නිදහෙසේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරෙගන 
යන්න අපි ඉවත් ෙවනවා" කියා. හැබැයි එක්ෙකෙනකු, 
ෙදෙදෙනකු යහ පාලනය යැයි කියාගන්නා ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ 
අයෙග් ෙතොරතුරු ටික ලබා ෙදන්න අදටත් තම තනතුරුවල 
තබාෙගන ඉන්නවා. පදීප් කැකුළාවල කියන නිලධාරියා 
වැලිඅමුණ වාර්තාෙවන් ෙචෝදනා කරපු තැනක පසු ගිය රජය 
සමෙය් ෙසේවය කරපු පුද්ගලෙයක්. අද ඔබතුමන්ලා එතුමාෙග් 
ෙසේවය ලබා ගන්නවා. ෙමන්න ෙම් විධිෙය් ෙද්වල් සිද්ධ වන්න 
විධියක් නැහැ, යහ පාලනය ෙම් රෙට් කියාත්මක වනවා නම්.  

යහ පාලනය යටෙත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ආණ්ඩුවට 
එකතු වූ පිරිසක් ඉන්නවා. එතුමන්ලා ඒ ෙවලාෙව් කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? පාක්ෂිකයන් රැකගන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් පක්ෂෙය් සභාපතිකම ගන්නවා කියලායි 
කිව්ෙව්. අද පාක්ෂිකයන් රැකිලා තිෙබනවාද? අද මිහින් ලංකා 
ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කරපු අයට ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
300කට වැඩි ගණනක් ෙසේවය කළා. අද නැවත පත්වීම් 100ක් 
විතර දීලා අරෙගන තිෙබනවා.  

ෙමොකක්ද දීලා තිෙබන තනතුර? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාද ඒ 
නඩුව කථා කරන්ෙන්? ගරු මන්තීතුමා, ඒ නිසා ෙනොදන්නා 
ෙද්වල් කථා ෙනොකර ඉඳිමු. ඔබතුමා දැන ගත්තාම ඒක පකාශ 
කරන්න.  

මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවයට නඩු දාන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
100ක් අලුත් පත්වීම් දීලා, මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් හිටපු 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්, නිලධාරින් අද ෙමොන තත්ත්වයටද පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද ඒෙගොල්ලන් ගැන කවුද කථා කරන්ෙන්? මම 
ෙයෝජනා කරනවා යහ පාලනය නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරුන්ට ෙම් පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් 
කථා කරන්න කියලා. කථා කරලා ෙම් පුද්ගලයන්ට සාධාරණයක් 
ඉටු කරලා ෙදන්න. ඒ අය රැකියාවට ආෙව් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩු කාලයට රැකියාව කරන්නත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලයට සහ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව කාලෙය්දී රැකියාව 
ෙනොකරන්නත් ෙනොෙවයි. ඒ අයෙග් දරු මල්ලන්ට  අද ජීවත් 
වන්නට බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා; දරුවන් පාසල් 
යවා ගන්නට බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා; රැකියාෙව් 
අස්ථාවරත්වයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கனக ேஹரத் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and 
THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවයට අත්වුණු ඒ ඉරණම අෙනකුත් 

ආයතනවලටත් අත්ෙවමින් පවතිනවා. වරාය හා නාවික කටයුතු 

ඇමතිතුමා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් හිටපු අෙප් ෙජ්යෂ්ඨම 
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් පුෙතක්. ඇත්තටම ගරු අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමාෙග් පියා වරාය අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් රැකියාවලට දාපු අය අද තිකුණාමලයට ෙහෝ ෙවනත් 
වරායන්වලට ෙද්ශපාලනික ෙහේතූන් මත මාරු කරලා යවා 
තිෙබනවා. යහ පාලනෙයන් අපි ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 2008 වර්ෂෙය් ඉඳලා අපි 
වරායට ෙද්ශපාලන පත්වීම් කරලා නැහැ. ඒක අපි ෙනොබියව 
කියනවා. කිසිම ෙවලාවක ස්ථිර පත්වීමක් ෙද්ශපාලන පත්වීමක් 
විධියට දීලා නැහැ. ඔබතුමා කථා කරලා කිව්වා, ඔබතුමා ඒ 
කටයුත්ත කරලා නැහැ කියලා. නමුත් 2015න් පසුව ඔබතුමා ඒ 
කටයුත්ත කළා. ඔබතුමා ළඟ ඉන්නවා, අනිවාර්යෙයන්ම ගැසට් 
කරලා, බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුව ගන්නට ඕනෑ වුණත් එෙසේ 
ෙනොකර ගත් ෙසේවකයින්. සහකාර ගබඩා පාලකවරෙයක් 
ඉන්නවා, මාධ්ය අංශෙය් මාධ්ය සම්බන්ධීකාරකවරෙයක් ඉන්නවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ගැසට් කරලා 
නියමිත කියාපටිපාටිය අනුගමනය කරලා ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමා රියැදුරු පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ඉන්න නායිකාවකෙග් වුවමනාවට ඔබතුමා  
Mahapola Training Institute  එකට තනතුරු 20ක්, 25ක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අය කිසිම වැඩක්පලක් නැතිව රස්තියාදු ෙවන 
තත්ත්වයට පත් කරලා, නිකම් පඩි දිදී තියා ෙගන ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමා ආරක්ෂක අංශයට 89 ෙදෙනකුව අරෙගන 
තිෙබනවා, කම්කරුවන් 225ක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන 
කථා කරන විට- 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
අද වන විට අපට තිෙබන cadre එක තුළ තමයි අපි බඳවා 

ගැනීම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා තිකුණාමලයට මාරු කරපු 
ඒවා ගැන කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්නට එපා, 
එතැන විනයක් තිබිය යුතු බව. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා point of Order එකට උත්තර 

ෙදන්න. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ, ඔබතුමා මට ෙචෝදනාවක් කළා ෙන්. මට උත්තර 

ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා point of Order එකට උත්තර ෙදන්න. මෙග් කරුණු 

වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න, ඒක විතරයි point of Order එක. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න.  

1689 1690 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම කථා කරලා ඉවරයි. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එෙහම නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 

අමාත්යවරයා විධියට අපට උත්තරය විතරක් ෙදන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයකදී ගරු ඇමතිතුමාට මැදිහත් වීෙම් 

හැකියාවක් තිෙබනවා.   
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඉල්ලන්ෙන් පිළිතුරක් විතරයි. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
තමුන්නාන්ෙසේට මම වගකීමකින් කියනවා අපි  බඳවා ගැනීම් 

කර තිෙබන්ෙන් cadre එක තුළ  නිවැරදි කමෙව්දයට බව. නමුත්, 
පසුගිය කාලෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
අරෙගන තිබුණු අයවත් ෙබ්රා ගත්ෙත් මම. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති ෙවන්න ඕනෑ, මම  වරාය හා 
නාවික කටයුතු ඇමතිවරයා ෙවලා ඉන්න එකට. එෙහම නැත්නම් 
මහින්ද මහත්තයාෙග් ඡන්දයට ගිය අය ඔක්ෙකොම ෙගදර යවන්න 
හිටිෙය්. එෙහම කට්ටියක්ව තමයි අපි පරිස්සම් කර ගත්ෙත්. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපි අකමැති නැහැ ඔබතුමා ඉන්නවාට. [බාධා කිරීමක්] ඒවා 

ස්ථිර පත්වීම් ෙනොෙවයි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ස්ථිර පත්වීම් 
ගැන.[බාධා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ. රුපියල් 10,000ට - [බාධා 
කිරීමක්] ඒක ෙහොඳයි, කවුද වැරදියි කිව්ෙව්? [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. අපි අසත්ය කියන්ෙන් නැහැ ගරු අමාත්යතුමනි. 

තමුන්නාන්ෙසේ යම් යම් තැන්වලට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දුන්න 
නිලධාරින් ඉන්න එක ගැනයි අප කිව්ෙව්. අපට සාක්ෂි ඇතිව ඒවා 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අප කිව්ෙව්. එෙහම නැතිව ෙවන 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ ඒකට පිටින් ගිහින් කථා 
කරන්න එපා. Cadre එකට අනුව ෙසේවකයන් බඳවා ගන්න එෙක් 
වරදක් නැහැ. නමුත්, නීති - රීති මාලාවක් තිෙබනවා ෙන්. Cadre 
එක පුරවනවා නම්, පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ කරලා, ඒ අයෙග් 
සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බලා පත් කරගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
cadre එක හිස් වුණාය කියා තමන්ට ඕනෑ විධියට කටයුතු කරන්න 
බැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මා ඔබතුමාට වග කීමකින් ෙම් කියන්ෙන්. සුදුසුකම් නැතිව 

කිසිම ෙකනකු බඳවාෙගන නැහැ. පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ 
කරලා, interview කරලා තමයි බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන්. එක 

වරක් අයදුම් පත් 15,000ක් ලැබුණා. එයින් 1,500ක් ෙත්රුණා. ඒ 
1,500ම ගන්ෙන් interview කරලා තමයි. එෙහම නැතිව මා ඕවාට 
අත ගහන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මාරු කිරීම් කරනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට මාරු වීම් කරලා තිෙබනවා, ගරු 

ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ. අද වන තුරු කිසිම ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් කරලා 

නැහැ.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙමතැන තමුන්නාන්ෙසේෙග් තාත්තා දමපු ෙසේවකෙයෝත් 

ඉන්නවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මෙග් තාත්තා දැම්මත් ෙහොරා ෙහොරාමයි. මෙග් සෙහෝදරයා 

දැම්මත් ෙහොරා ෙහොරාමයි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙජ්යෂ්ඨ නායක ෙයකුට ඔබතුමා ෙහොරා කියලා කියන්න එපා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මා ෙහොරුන්ව තියාගන්ෙන් නැහැ. කරුණාකරලා ෙහොරුන් 

ආරක්ෂා කරන්න කියලා ඔබතුමා මට කියන්න එපා. මහින්ද 
මහත්තයාෙග් කාලෙය් ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරන්න ඇති. නමුත් 
මෙග් කාලෙය් ඒක කරන්න බැහැ.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙරජී රණතුංග, පසන්න රණතුංග ෙහොරුන් එක්ක ගනු-ෙදනු 

කරන්ෙන් නැහැ. ඒ කීර්තිනාමය අප ළඟ තිෙබනවා. එම නිසා 
ඔබතුමා ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරන්න ගිහින් තාත්තාට ෙහොරා 
කියලා කියන්න එපා. ඒක අසාධාරණයක්.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මා තාත්තාට ෙහොරා කිව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා කිව්ෙව් ෙහොරා නම් ෙහොරා කියලා ෙන්. වැරැදියි නම් 

වැරැදියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඕනෑම පුද්ගලෙයක් ෙහොරකම් කෙළොත් ෙහොරා තමයි. ඒක 

තමුන්නාන්ෙසේ කළත් එකයි, ෙවන කවුරු කළත් එකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාලෙය් ෙහොරුන් එක්ක හිටපු අය, 
ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්න - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙහොරුන් එක්ක දැන් කවුද ඉන්ෙන් කියන එක රටම දන්නවා, 

ගරු ඇමතිතුමනි. රුපියල් බිලියන 150කට වග කියන්න ඕනෑ 
කවුද කියන එක ඔය "Mr. Clean"ලා කියපු - [බාධා කිරීමක්] දැන් 
රටම දන්නවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන්කර තිෙබන කාලය අවසාන 

ෙව්ෙගන එන්ෙන්.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට නියමිත කාලය අවසාන ෙව්ෙගන එනවා , ගරු 

සභාපතිතුමනි. මට බාධා කරනවා ෙන්.   
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන  ්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් - [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් ආෙව්ගය පාලනය 

කරගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, ඔය කථාව ෙපොඩ්ඩක් 

නවත්වන්න. ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී ඔය ෙද්වල් කියන්න 
පුළුවන්. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කියන්ෙන් නාස්තිය, දූෂණය ගැනයි. 

තමුන්නාන්ෙසේ දැන් රුපියල් ලක්ෂ ෙදතුන් සියයක් වියදම් කරලා 
ෙමොකක්ද ගහක් හදනවා. වරාෙය් කරන්න තිෙබන එකම 
රාජකාරිය ඕක වාෙගයි කථා කරන්ෙන්. ජනතාව ෙවනුෙවන් මීට 
වඩා විෙශේෂ ෙදයක් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන්. ඔබතුමා 
කියනවා විශාලම ලී මඩුව ඔබතුමාටයි තිෙබන්ෙන් කියලා. 
ඒවාෙය් ෙමොනවාද ෙකරුෙණ් කියා පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා. 
අපි කැමැති නැහැ, ඒවාට මඩ ගහන්න. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
කටයුත්ත තමුන්නාන්ෙසේෙග් පියාණන්ෙග් විධියට, ඒ ආකාරයට 
කරන්න. ඒෙක් වරදක් නැහැ. නමුත්, එතුමා දුන්න රැකියා 
සම්බන්ධෙයන් ඔය විධියට කටයුතු කරන්න එපා. ඒ තනතුරු දරපු 
අයෙග් දරුවන් අද එදා ෙව්ල කන්න නැතිව ඉන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ වෘත්තීය සමිති ගහලා පන්නලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේ එෙහම කථා කරන්න එපා. වෘත්තීය සමිති වෘත්තීය 
කියාමාර්ග ගනිද්දී, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ අයට සලකපු විධිය රටම 
දැක්කා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙමෙහම කථා කරනවා නම් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙයන් බිහි වුණු නායකෙයක් වුණු තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
පතිපත්ති ගැන අපි කනගා ටු ෙවනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ෙගොනු කරෙගන ආ කාරණා ගැන කථා 
කරන්න මට අවස්ථාව ලබාදුන්ෙන් නැහැ, අෙප් ගරු අමාත්යතුමා. 
ෙම් අය වැෙය්දී අපි ෙම් විෙරෝධතා දක්වනවා ෙනොෙවයි. අප 
කවදාවත් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. "ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙමෙහම 
වුණා, අපි කරන්ෙන් නැහැ"යි කියා සුද්දවන්ත කථා ෙමතැන 
කියන්න එන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ සුද්ෙදට 
කරලා ෙපන්වන්න. ඒකයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙවන 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න ෙම් 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.23] 

  
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය දරන වරාය හා 

නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය පිළිබඳව ෙමතුමන්ලා දීර්ඝ  
ෙව්ලාවක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් ඇමතිතුමන්ලාෙගන් සහ 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් අපට දීර්ඝ ෙද්ශනයන් අහන්න ලැබුණා.  

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
අෙප් විෂයය භාර ගරු අමාත්යතුමා කථා කළාට පසුවයි මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙබොෙහෝ කාරණා 
එතුමා නිවැරදිව ඉදිරිපත් කළා. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය දැන් 
කටයුතු කරන්ෙන් බරපතළ ගැටලු කීපයකට මුහුණ දීලා සිටින 
අවස්ථාවකයි. 

හම්බන්ෙතොට වරාය අෙප් රටට අවශ්ය ෙදයක්. දශක ෙදකක් 
පමණ තිස්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව ශක්යතා වාර්තා හැදුවා. ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව පැවතුණු රජයන් තුළ විවිධ උනන්දුවීම් තිබුණා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා වරාය හා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
වශෙයන් කටයුතු කරද්දි එතුමාෙග් කටයුත්තක් විධියට 
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හම්බන්ෙතොට "මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය" 
ඉදිකළා. එතුමාත් විශාල  බලාෙපොෙරොත්තු ඇතුවයි ෙම් වරාය 
ඉදිකෙළේ. ෙකොළඹ වරාය හැරුණාම ලංකාෙව් තිෙබන සාර්ථකම 
වරාය විධියට ෙම් වරාය පත්ෙවයි කියලා එතුමාෙග් හෙද් චිතයක් 
තිබුණා. නමුත් අෙප් අවාසනාවට, ජාතිෙය් අවාසනාවට ෙම් 
වනෙකොට ඒකට කණ ෙකොකා හඬලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද,  අද 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් විශාල ණය බරක් තිෙබන නිසා, එය          
ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට දරා ගන්න බැරි මට්ටෙම් පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමා, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයත්, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, ඉංජිෙන්රුවරු, 
කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලුෙදනාම සැලසුම් සකස් කරමින් විවිධ කටයුතු කෙළේ, ෙම් 
වරාය ලාභ ලබන එකක් ෙනොවුණත්, පාඩුව අවම වන වරායක් 
බවට පත් කරගැනීෙම්  විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතුවයි. ෙම් 
පශ්නය ඔලුවිල්වලට ආෙව් නැහැ, කන්කසන්තුෙර්ට ආෙව් නැහැ, 
තිකුණාමලයට ආෙව් නැහැ, ෙකොළඹට ආෙව් නැහැ. ෙම් පශ්නය 
දකුෙණ් මාගම් රුහුණුපුරට ආ එක තමයි පධාන ගැටලුව.  

වරායක් හදලා අවුරුදු ෙදකකික්, තුනකින් පාඩුව එන්න-
එන්නම වැඩි වනවා නම්, ඒක විශාල ගැටලුවක්. දැන් අපට පාරක-
ෙතොටක යන්න බැහැ, උත්සවයකට යන්න බැහැ, අෙපන් 
අහන්ෙන් වරාය විකුණනවාද කියලායි. වරාය ගන්න එන කට්ටිය 
වාෙග් අෙපන් අහනවා, ෙම් කාරණය. ෙම්ක මාධ්යවලින් වැරදි 
විධියට පචාරය කරනවා. ෙම් වරාය ලාභදායී වරායක් බවට පත් 
කරන්න අවශ්ය සැලසුමයි අපි ෙම් හදන්ෙන් කියන කාරණය මා 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් වරාය විකුණන්ෙන් නැතිව,      
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටෙත් පාලනය තිබියදී, ජැටි සහ මුහුද 
පමණක් ආෙයෝජකයින්ට ලබා ෙදන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව; 
අෙප් වුවමනාව. අන්න ඒ කාරණය සිහිපත් කරමිනුයි මෙග් කථාව 
පටන් ගන්ෙන්.  

ෙම් අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය, 
ෙවළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලය, සීමාසහිත ලංකා නැව් 
සංස්ථාව, සීමාසහිත නාවික හා ගුවන් ෙසේවා ෙතොරතුරු පර්ෙය්ෂණ 
පුද්ලික සමාගම, නාවික කටයුතු සංවර්ධන අරමුදල කියන ෙම් 
සියල්ල අයත් වනවා.  

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය සතුව දක්ෂ නිලධාරින් 
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අමතක කරන්න එපා, වරාය 
අධිකාරිෙය්  කාර්මික අංශය තුළ ෙසේවය කරන දක්ෂ පිරිසක් සිටින 
බව. ඒ වාෙග්ම  දක්ෂ වැඩ සහායකවරු පිරිසක් සිටිනවා. අෙප් 
රෙට් ෙකොළඹ, ගාල්ල, හම්බන්ෙතොට තිකුණාමලය, ඔලුවිල්, 
කන්කසන්තුෙර්, ෙප්දුරුතුඩුව සහ මයිලඩි  වශෙයන් වරායන් 8ක් 
තිෙබනවා. ෙමයින් ඔලුවිල් වරාය අපට ගැටලුවක් වශෙයන් 
පවතිනවා.  ඇත්තටම මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් එම වරාය ධීවර 
සංස්ථාවට භාරෙදන්න ඕනෑ වරායක් බවයි. ඒක සැබෑම ධීවර 
වරායක්. ඒ වරාය ධීවර අමාත්යාංශය භාර ගන්න ඕනෑ.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ, ගාල්ල  හම්බන්ෙතො ට, 
තිකුණාමලය, කන්කසන්තුෙර් වරායන් අපට විෙශේෂයි. අපි දැන් 
ෙකොළඹ වරාය ලාභ ලබන වාණිජ කටයුතු කරන ආයතනයක් 
බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොළඹ වරාෙය් මැදිහත්වීෙමන්.   

සමස්තයක් ෙලස ගත් කළ 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂෙය්දී වරාය අධිකාරිෙය් පගතියක් තිෙබනවා.  2014 වර්ෂෙය්දී 
ළඟාවී ඇති නැව් පමාණය 4,298යි.  2015දී  4,760යි. 2014 

වර්ෂෙය්දී ෙගොඩබා ඇති බඩු පමාණය ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 45යි.  
2015දී  ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 47යි. 2014දී නැව්ගත කරන ලද 
බඩු පමාණය ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 29යි. 2015දී එය 
ෙමටික්ෙටොන් මිලියන 31යි. ඒ අනුව 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂය සාර්ථක වර්ෂයක් විධියට ෙපන්නුම් කරනවා. 2016දීත් 
එවැනිම වර්ධනයක් තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  ලංකා නැව් සංස්ථාව කියන්ෙන් නැව් 
එකක්වත් නැතිව ලාභ ලබමින් පවත්වාෙගන ආපු ආයතනයක්.  
නැව් සංස්ථාෙව් ලාභය දැකපු අය, නැව් සංස්ථාවට බෙලන් නැව් 
ෙදකක් පැෙටව්වා. මම හිතන හැටියට නැවක් නැතිව තිබුණු 
ෙලෝකෙය් එකම නැව් සංස්ථාව ලංකා නැව් සංසථ්ාවයි.  මහජන 
බැංකුෙවන් ලබා ගත් ණය මුදලක් ෙයොදවා ලබා ගත් ඒ නැව් 
ෙදෙක් වාරික ෙගවීෙම්  අවදානම දැන් නැව් සංස්ථාවට පැවරී 
තිෙබනවා. ඉදිරි කාලසීමාෙව්දී  ඒ නැව් ෙදෙක් වාරික ෙගවීම 
පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා  භාණ්ඩාගාරෙය් සහාය 
අපට අවශ්ය ෙවනවා. ඒක අත්යවශ්ය කාරණයක්. ෙමොකද, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු ෙගන ඒම  
එකී නැව් ෙදක මඟින් ෙම් ෙවනෙකොට ඉෂ්ට ෙවන නිසා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, දිවයිෙන් පිහිටි ආයතන කිහිපයකින්  ශී 
ලංකාෙව් තරුණයන්ට නාවික කටයුතු පිළිබඳ විවිධ පාඨමාලා 
පවත්වා ෙගන යනවා. ෙමම පාඨමාලා හදාරන අයට මුහුණ දීමට 
සිදුවී තිෙබන පධාන ගැටලුව වනුෙය්, පාඨමාලාව අවසානෙය් 
ෙනෞකා පුහුණුව ලබා ගැනීමට ඇති ගැටලුවයි.  නැව් සංස්ථාව සතු 
නැව් ෙදෙකන් එකී පුහුණුව  ලබා ෙදනවා.  සැලසුම් සහගතව  
විධිමත්ව තවදුරටත් ඒ කාරණය කළ යුතුයි.  

ෙවෙළඳ නාවික ෙල්කම් කාර්යාලය ගැන කථා කරනවා නම්, 
රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීම උෙදසා උසස්භාවෙය් වෘත්තීය නැවියන් 
බිහි කිරීම සඳහා ෙමම ආයතනය විශාල ෙසේවයක් ඉටු කරනවා. 
මුහුදු යාතිකයන්ට විෙද්ශීය හා ෙද්ශීය නැව්වල රැකියා අවස්ථා 
ලබාගත හැකිවන පරිදි, උසස් තත්ත්වෙය් සමුදීය අධ්යාපනය, 
පුහුණුව හා පවණතාව ඇගැයීෙමන් සහතික ලබා දීම එම 
ආයතනෙයන් ෙකෙරන පධාන ෙසේවාවක්. ශී ලාංකික මුහුදු 
යාතිකයන් ජාත්යන්තර සමුදීය කර්මාන්තයට සරිලන තලයට 
උසස් කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් නියාමන කටයුත්තක් ෙමම 
කාර්යාංශය මඟින් සිදු ෙවනවා. ඉතාම තරගකාරී මට්ටමක පවතින 
වත්මන් සමුදීය කර්මාන්තෙය් ඇති වන ඉහළ මට්ටෙම් යාන්තික 
තනතුරුවලට උසස් වීමට එම අමතර පුහුණුවීම් අවශ්ය ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

ති ෙබනවා. 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
යම් පුද්ගලෙයක් ෙවෙළඳ ෙනෞකාවක රැකියාවට යෑමට 

මත්ෙතන් ලියාපදිංචි විය යුතුයි. ඒ ආකාරයට 2015 වර්ෂෙය් 
ලියාපදිංචි වී නැව්ගත වූ සංඛ්යාව 7,144කි.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල වරාය පිළිබඳව මා කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.   මට වගකීමක් හැටියට ගරු ඇමතිතුමා භාර 
දීපු කාරණයක් ඒක. ගාල්ල වරාය සංවර්ධන කටයුතු ගැන පසු 
ගිය දශකය පුරා අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ සඳහා යුෙනස්ෙකෝ 
ආයතනෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ෙලෝක උරුමයක් වන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගාලු ෙකොටුවට සමගාමීව ගාලු වරාය සංවර්ධනය කරන්න 
අනුමැතිය ලබා ගන්න හැකි වුෙණ් ෙම් වර්ෂෙය්දී. ජපන් ජයිකා 
ආධාර යටෙත් ගාලු වරාය සංචාරක වරායක් හැටියට සංවර්ධනය 
කරන්නත්, වාණිජ කටයුතු පවත්වාෙගන යන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය හා ෙකොළඹ වරාය 
අතර ෙක්න්දස්ථානයක් හැටියට තිෙබන ගාලු වරාෙය් සංවර්ධන 
කටයුතු ඉදිරි වසර තුළ ආරම්භ කරලා සාර්ථක සංචාරක වරායක් 
හැටියට පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. එය ඉතාම දැකුම්කලු ස්ථානයකයි පිහිටා තිෙබන්ෙන්. 
රූමස්සල කඳු වැ ටිෙයන් විශාල ෙකොටසක් ගාලු වරායට අයිති 
ෙවනවා. ඒ නිසා එතැන පරිසර හිතකාමී ෙහෝටල් සංකීර්ණයක් 
හදන්නත් අපි අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා කරනවා. ගාල්ල නගරෙය් 
ඉදිවන අලංකාර පරිසර හිතකාමී සංචාරක මධ්යස්ථානයක් බවට 
එය පත්කර ගන්න හැකි ෙවයි කියන විශ්වාසය මා පළ කරනවා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගාලු වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් ඇගයීම් 
වාර්තාව මා සභාගත* කරනවා.  

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් මා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, මුදල් ඇමතිතුමාෙග්ත් 
අවධානයට මා ෙමම කාරණය ෙයොමු කරනවා. මෙග් ගරු අමාත්ය 
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාත්, අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමාත්, වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමන්ලා ෙදපළ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලුෙදනාත් එකතු ෙවලා ෙගොඩ නගපු ඒ වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක 
කර ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. 

කිසිම ආකාරයක වංචාවක්, දූෂණයක් සිදු ෙනොවනවා කියලා 
මා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ආයතනය වංචාව, දූෂණය 
බින්දුවටම අඩු වුණු ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ෙම් අවුරුදු 
එකහමාර තුළ අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ ලැබුණු 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන අරෙගන, ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තය තවදුරටත් වරාය අධිකාරිය සතු ෙද්පළක් හැටියට 
පවත්වා ගන්න හැකියාව ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම වරාය අධිකාරිෙය් කටයුතු ඉදිරියටත් ශක්තිමත් කරනවා 
කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  2017 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත්  පිළිතුරු කථාව කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 2017 වසර සඳහා ෙමවර 

අය වැෙයන් අෙප් අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදල මිලියන 
51,300ක් ෙවනවා. මිලියන 51,300ක් කියන්ෙන් ෙකෝටි 5,130ක්. 
එයින් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා මිලියන 17,392ක් -ෙකෝටි 
1,730ක්- හා පාග්ධන වියදම් සඳහා ෙකෝටි 3,332ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශය ආයතන 09කින් සමන්විත ෙවනවා. 
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙමෝටර් රථ පවාහන  ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව, ජාතික පවාහන ෛවද්ය 
ආයතනය, සීමාසහිත ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා           
(ශී ලංකා) සමාගම, සිවිල් ගුවන්  ෙසේවා අධිකාරිය, මාර්ග 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව සහ සී/ස ලක්දිව ඉංජිෙන්රු 
(පුද්ගලික) සමාගම කියන ආයතන නවෙයන් සමන්විත ෙමම 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධව අද දිනෙය්දී ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීවරුන් විසින් දක්වන ලද අදහස්වලට පිළිතුරු දීමට මම 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තමයි පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැඩිම ෙසේවක සංඛ්යාවක් සිටින 
ආයතනය. එහි ෙසේවකයින් 36,700ක් සිටිනවා. බස් රථ 5,500ක් 
ෛදනිකව ධාවනය ෙවනවා. සමස්ත ජනතාවෙගන් ලක්ෂ 25ක් 
පමණ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථවලින් පවාහන 
පහසුකම් සපයා ගන්නවා. පසු ගිය රජෙය් පාලන කාලෙය් අවසන් 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ෙසේවකයින්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් සඳහා 
ෙකෝටි 1,070ක්, ෙසේවක භාරකර අරමුදල් සඳහා ෙකෝටි 45ක්, 
ෙසේවක පාරිෙතෝෂික මුදල් සඳහා ෙකෝටි 240ක් සහ අමතර 
ෙකොටස්වලට ෙගවන්න තිබුණු මුදල් වශෙයන් ෙකෝටි 1,470ක් 
පමණ ෙගවන්න තිබුණා. ඒවා පසු ගිය රජය අපට ලබා දුන් 
දායාදයි.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙමම අමාත්ය ධුරය භාර ගත්තාට පසුව, 
අවුරුද්දක්-එකහමාරක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ එම සියලු මුදල් 
ෙගවීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. ඒ අනුව 
ෙසේවකයන්ෙග් පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. නැවත 
ෙසේවකයකු විශාම යන අවස්ථාෙව් විතරයි, පාරිෙතෝෂික මුදල්  
ලබා ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. අපි අර්ථ සාධක අරමුදල් සියයට 80ක්-
90ක් පමණ බැර කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලබා දුන් එම ජයගහණය ගැනත්, 
ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා දීම ගැනත් අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එක බස් රථයකට ෙසේවකයන් 07 
ෙදෙනකු බැගින් සිටින නිසා ෙසේවකයන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම 
යන වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ෙසේවකයන් 3,850ක් පමණ විශාම යන්න දැනට ඉල්ලුම් කරලා 
තිෙබනවා. එම ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප් -ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
විශාම යන වැටුප්- ෙගවීම දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
දැනට වාර ෙදකක් ෙගවා තිෙබනවා. තව එක වාරයක් ෙගව්වාම 
එම ෙසේවකයන්ෙග්  අවශ්යතාව ඉෂ්ට ෙවනවා.  

දැනට යම් යම් තත්ත්වයන් නිසා රියැදුරන්ෙග් සහ 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් යම් ඌනතාවක් තිෙබනවා. පසුගිය 
කාලෙය් මුදල් බැඳපු රියැදුරන් 700 ගණනක ලැයිස්තුවක් 
තිෙබනවා. ඒ අනුව  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පවතින එම 
අඩුපාඩුව පිරවීම සඳහා ලබන වසෙර්දී  ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමට 
අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙමවර අය වැෙයන් ලංකා ගමනගමන 
මණ්ඩලයට තනි  ෙදොර බස් රථ 250ක්, ෙදොර ෙදෙක් බස් රථ 
1,000ක් සහ පරණ බස් රථ නවීකරණය කිරීම සඳහා එන්ජින් 
කට්ටල 500ක් ලබා ෙදන්න මුදල් ඇමතිවරයා අපට ෙපොෙරොන්දු වී 
තිෙබනවා. අපි බස් ඇණිය වැඩි ෙනොකර අවුරුදු 10-15 පරණ බස් 
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[ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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රථ ඉවත් කරලා ඒ සඳහා එම බස් රථ ෙයොදවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව සෑම ඩිෙපෝවක් සඳහාම 
ඉදිරිෙය්දී එම බස් රථ ලබා දීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අද වැඩිපුරම කථා කෙළේ, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පශ්න 
ගැනයි. මම හැම ෙව්ලාෙව්ම කියන එකක් තමයි, අධ්යාපනය සහ 
ෙසෞඛ්ය කියන ක්ෙෂේතයන් ෙසේවාවන් වශෙයන් සපයනවා නම්, 
අෙප් පවාහන ක්ෙෂේතෙයන් සපයන ෙසේවාවටත් රජෙයන් මුදල් 
දැරිය යුතුයි කියන එක. ෙමම රජය හැම වසරකම අපට රුපියල් 
බිලියන 22-23ක් අතර මුදල් පමාණයක් ලබා ෙදනවා, ඒවා 
නඩත්තු කර පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  
රුපියල් බිලියන හතකට වැඩි මුදලක් ලබා ෙදනවා. ෙමොකද, 
බිලියන හතක පමණ පාඩුවක් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබනවා. 

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙසේවකයන් 19,000ක් පමණ 
ඉන්නට ඕනෑ. නමුත් දැනට සිටින්ෙන් ෙසේවකයන් 17,000ක් 
පමණයි. පසු ගිය කාලෙය් දී ෙසේවක බඳවා ගැනීම් සිදු ෙවලා 
තිබුණා. ආෙද්ශකයන් වශෙයන් 2,000ක් පමණ බඳවා ෙගන 
තිබුණා. ෙම් සියලු ෙදනාම අනුමත cadre එකට අනුකූලව 
ෙනොෙවයි බඳවා ෙගන තිබුෙණ්. ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා පශ්නයකුත ් ඇහුවා. නමුත්, ඔවුන් සථ්ිර 
කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ cadre එෙකන් පිට 
ආෙද්ශක ෙසේවකයන් වශෙයන් අනවශ්ය ෙසේවකයන් 2,000ක් 
පමණ  බඳවා ගැනීම නිසා එය කිරීමට අපහසු වී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එය දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

නව රජය යටෙත් ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පය මත දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දුම්රිය එන්ජින් 12ක් ෙගන්වීම සඳහා අප දැන් 
ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, වායු සමනය කළ 
බලෙව්ග කට්ටල හයක් ලබා ගැනීම සඳහාත්  ෙටන්ඩර් කැඳවා 
තිෙබන අතර, ඉන්දියානු ණය ආධාර කමය යටෙත් ඒවා 
ෙගන්වීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම, දුම්රිය මැදිරි 
160ක් ලබා ගැනීමට අදහස් කරනවා. ෙපොල්ගහෙවල සිට 
කුරුණෑගල දක්වා ද්විත්ව මාර්ග බවට පත් කරන්නත්, අලුත්ගම 
සිට ගාල්ල දක්වා ද්විත්ව මාර්ග බවට පත් කරන්නත් රුපියල් 
බිලියනයක් -රුපියල් මිලියන දහසක්- ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කන්කසන්තුෙර්, ෙපොන්නාෙල් හන්දිය 
දක්වා දුම්රිය මාර්ගය අලුතින් දීර්ඝ කරන්න; අලුත් දුම්රිය 
මාර්ගයක් හදන්න මූලික වැඩ පිළිෙවළ සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා විසින් අසන ලද පශ්න 
කිහිපයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ''මහව- වවුනියාව දුම්රිය 
මාර්ගය සෑදීමට ෙවනත් සමාගම්වලට ෙදන්ෙන් ඇයි  කියලා 
එතුමා පශ්න කළා.  දැනට අෙප් දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු කිරීෙම්දී 
අපට ෙසේවක හිඟයක් තිෙබනවා. දැනට ෙමම මාර්ගෙය් පැයට 
කිෙලෝමීටර් 60ක පමණ ෙව්ගෙයන් තමයි දුම්රිය ගමන් කරන්ෙන්. 
එම මාර්ගෙය් තිෙබන්ෙන් යාන්තික සංඥා පද්ධතියක්. එම 
මාර්ගයට විදුලි සංඥා පද්ධතියක් සවි කිරීම අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ෙගන් ෙම් කාර්ය 
කරන්න ගිෙයොත්,  දීර්ඝ කාලයක් ෙම් සඳහා ගත ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පිළිබඳව කල්පනා කරලා තමයි, එම දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු 
කිරීමට සහ එම මාර්ගවල විදුලි සංඥා කම ඇති කිරීමට එම 
සමාගම්වලට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මාතර- ෙබලිඅත්ත මාර්ගෙය් විදුලි සංඥා 
පද්ධතියක් ඇති කිරීම සඳහා 2015 වසෙර් දී අෙප් දුම්රිය 

ෙසේවකයන්ට භාර දුන්නත්, දැනට අවුරුදු එකහමාරක් ගතවී 
ඇතත් එය හරියට ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ආකාරයට ඵලදායිතාව විශාල ෙලස අඩුවී තිබීම නිසා තමයි, චීන 
සහ ඉන්දියන් සමාගම්වලට ෙම් කාර්ය කිරීම සඳහා ලබාදීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  අෙප් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිසිම 
පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැති විධියට තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අප 
සකස් කර ෙගන යන්ෙන්.  

දුම්රිය ෙකෞතුකාගාරයක් පිහිටුවීම  ගැන ඇහුවා. දුම්රිය 
ෙකෞතුකාගාරයක් දැනට කඩුගන්නාෙව් තිෙබනවා. එම  
ෙකෞතුකාගාරෙය් තිෙබන පැරණි දුම්රිය දැන් විනාශ ෙවමින් 
යනවා. ෙම් සඳහා අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් සතයක්වත් වැය 
වන්ෙන් නැහැ. මහජන බැංකුව, මර්චන්ට් බැංකුව සහ පීපල්ස් 
ලීසිං සමාගම ආධාරයක් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 300ක් ලබා 
ෙදන්නට කියා කරනවා. ඒ සඳහා අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිම 
මුදලක් වැය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක පදානයක් වශෙයන් තමයි ලබා 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. දුම්රිය ෙකෞතුකාගාරයක 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. ෙමොකද, පැරණි දුම්රිය නැතිවී ගිෙයොත් 
අෙප් මතු පරපුරට ෙම්වා බලා ගන්නට බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා, එම 
පදානය යටෙත් දුම්රිය ෙකෞතුකාගාරයක් ඉදි කරන්නට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

දිනකට ලක්ෂ හතරක්, පහක් අතර පිරිසක්  දුම්රිෙයන් ගමන් 
කරනවා. නමුත්, අපට දැනට තිෙබන්ෙන් දුම්රිය එන්ජින් සහ 
බලෙව්ග කට්ටල 159ක්  පමණයි. සාමාන්යෙයන්, සතියකට 
දුම්රිය ගමන් වාර 2,500ක් පමණ කරනවා.  ඒ නිසා දුම්රිය 
පමාණයත් වැඩි කළ යුතුයි.  

 පානදුර සිට ෙව්යන්ෙගොඩ දක්වා විදුලි දුම්රියක් ෙයදවීම 
සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 600ක 
ණය මුදලක් අපට ලබා ෙදනවා. ඒ පිළිබඳ ශක්යතා වාර්තා සකස් 
කරමින් පවතිනවා. ෙම් මාසෙය් 30වැනිදා ඒ පිළිබඳව අෙප් වැඩ 
මුළුවකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඉදිරි වසර හතර තුළ දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ දියුණුවක් ඇති ෙවයි කියා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අලුත් ගබඩා 
සංකීර්ණය දැන් හදලා අවසානයි. e-Motoring Project කමය 
ඉදිරිෙය්දී ස්ථාපිත කරන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඒ 
වාෙග්ම, කුරුණෑගල ෙමෝටර් රථ පවාහන කාර්යාලෙය් ඉඩ 
පහසුකම් පමාණවත් නැහැ. පරීක්ෂණ ධාවන පථය ඉඩ මදි නිසා, 
කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් ෙමෝටර් රථ පවාහන කාර්යාලයක් 
අලුෙතන් ආරම්භ කරන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ඇමැතිතුමාෙග් කථාෙව් දී කිව්ව ආකාරයට, ෙමෝටර් රථ 
පවාහන කාර්යක්ෂමතාව ඇති කිරීම ෙවනුෙවන්  විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් අප සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අයිතිය මාරු 
ෙනොකළ වාහන සඳහා කාල සීමාවක් අප ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
කාල සීමාවත් දීර්ඝ කරන්න අවශ්ය වුෙණොත්, ඒ කාල සීමාව අප 
දීර්ඝ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමරටට ෙගන ආ ලියා පදිංචි ෙනොකළ 
සමහර ෙමෝටර් සයිකල් තිෙබනවා. ඒවා ලියා පදිංචි කිරීම සඳහාත් 
අපි සහන කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සහන කාලය තුළ 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
කාර්යයන් ෙදක ඉෂ්ට ෙවයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 අන්තර්  පළාත්  ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාෙව් යම් කිසි 
පශ්න තිෙබනවාය කියා ගරු  මන්තීවරු කිව්වා.  විෙශේෂෙයන්ම 
ඇමතිතුමාෙග්  නායකත්වය යටෙත්  එහි තිෙබන  පශ්න  
විසඳන්න   අපි බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා.  මාර්ග  බලපත  
පිළිබඳව තමයි පශ්නය  තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මට  තව  
ටික ෙවලාවක්  ෙදන්න. ෙමොකද, අෙප්  අමාත්යාංශය යටෙත් 

1699 1700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතන 9ක් තිෙබනවා. ඒවා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙවලාව තව හුඟක් ඉතිරිෙවලා තිෙබන නිසා මට 
කාලය ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාව 
මාර්ග බලපත ලබාදීම සිදු කළත්, දැන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවා අවසන් වුණාට පසුව එම කටයුත්තත් 
විධිමත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙමෝටර් රථ අන්තර් පළාත් ෛවද්ය සංගමය තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජාතික පවාහන ෛවද්ය ආයතනය තිෙබනවා. එම 
ආයතන ෙම් දිනවල විශාල වශෙයන් කාර්ය බහුල ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, මාර්ග දඩ මුදල් වැඩි කිරීම නිසා licence 
ගන්න එන පිරිස ෙදගුණයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන බව මට 
සියලුම පාෙද්ශීය කාර්යාලවලින් දැනගන්න ලැබුණා. ෙමෙතක් 
වාහන එළවලා තිෙබන්ෙන් බලපත - licence - නැතුවයි.  

මට ඊෙය් කුරුණෑගල කාර්යාලෙයන් කිව්වා, සාමාන්යෙයන් 
දවසකට රියදුරු බලපත ගන්න එන්ෙන් 250ක වෙග් පිරිසක් 
වුවත්, දැන් 500ක වෙග් පිරිසක් එනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
ලබන අවුරුද්ද ෙවද්දී රියදුරු බලපත අලුත් කිරීමට එන පිරිස 
තවත් වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම එහි සභාපතිතුමා 
පැවසුවා, ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීම සඳහා, cadre 
revision එකක් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළකුත් සකස් කර 
තිෙබනවා කියලා. ඒ සඳහා ජාතික පවාහන ෛවද්ය සභාෙව් 
පතිසංස්කරණ කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම තිෙරෝද රථ නියාමනය, ඒ වාෙග්ම පාසල් 
ළමුන් පවාහනය කිරීම නියාමනය  මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ ජාතික 
සභාවට අපි පවරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික බස් 
රථ 21,000යි තිෙබන්ෙන්. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් 
බස් රථ 5,500ක් තිෙබනවා. නමුත්, ළමුන් පවාහනය කරන වාහන 
45,000ක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එම වාහන නියාමනය කළ යුතුයි. 
පාසල් ළමුන් පවාහනය කරන කුඩා වාහන ෙලොකු වාහන බවට 
පත් කරන්න ෙමවර අය වැෙයනුත් සියයට 50ක ෙපොලී 
සහනාධාරයකුත් ලබාදීම සඳහා මුදලක් ෙවන්කර තිෙබනවා. 
මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ ජාතික සභාව ඒ සඳහාත් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සී/ස ලක්දිව ඉංජිෙන්රු 
(පුද්ගලික) සමාගම ෙම් වසෙර් බස් රථ 59ක අලුත්වැඩියා කටයුතු 
නිමකර තිෙබනවා. පසු ගිය වසරවල බස් රථ 20යි, 25යි වසරකට 
අලුත්වැඩියා කෙළේ. ෙම් වසෙර් දැනට බස් රථ 59ක වැඩ නිම 
කරලා තිෙබනවා. ඒකත් දැන් ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට 
පත්කර තිෙබනවා. 

ඊළඟට, අෙප් ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන් ෙසේවා සමාගම ගැනත් 
කිව යුතුයි.  විෙශේෂෙයන්ම කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ධාවනය 
පථය වසර 30කින් පතිසංස්කරණය කරලා නැහැ. අපි ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 50ක් වියදම් කරලා ජනවාරි 5වැනිදා සිට අෙපේල් 
8වැනිදා දක්වා කාලය තුළ ඒක පතිසංසක්රණය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් ඇමතිතුමා 
ඔබතුමන්ලාව දැනුවත් කළා. ඒ වාෙග්ම නව පර්යන්ත 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් දැනට ලක්ෂ 65ක - මිලියන 6.5ක - පමණ මඟී 
ධාරිතාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එහි මඟී ධාරිතාව මිලියන 20 දක්වා 
වැඩි කිරීමට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 500ක් වැය කරලා 
JICA සමාගමත් සමඟ එක්ව නවීකරණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ආරම්භ කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාට සහ සභාපතිතුමාට ඒ පිළිබඳව 
ස්තුතිය පුදකරන්න ඕනෑ. ඒක හැදුවාට පස්ෙසේ සිංගප්පූරුවට 

පමණයි අෙප් ගුවන් ෙතොටුපළ ෙදවැනි ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් භූමි 
පමාණය වෙග් 20ගුණයක් විශාල ගුවන් කලාපයක් - airspace 
එකක් - ආවරණය කරමින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් සිවිල් 
ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිය විසින් කරනවා. ඒ පිළිබඳව සිවිල් 
ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිෙය් සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. අෙප් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතයට අයත් ආයතන 9 අෙප් 
රෙට් පවාහනය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ෙසේවාවක් කරනවා. 

ෙම් වන විට අෙප් රෙට් වාහන තදබදය විශාල වශෙයන් 
තිෙබනවා. වාහන 62,00,000ක් පමණ  අෙප් රෙට් ලියා පදිංචි 
ෙවලා තිෙබනවා. දවසකට වාහන ලක්ෂ 35ක්, 40ක් වෙග් 
පමාණයක් මාර්ගවල ධාවනය ෙවනවා. ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න ඇමතිතුමාත් පකාශ කළා, සුෙඛෝපෙභෝගී බස්රථ 
ෙසේවයක් ආරම්භ කිරීෙම් ඇති වැදගත්කම ගැන. ඉස්සර 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන අය ගම්පහ, ඒ වාෙග්ම පානදුර 
වෙග් පෙද්ශවල ඉඳලා ෙකොළඹට එද්දී හත් අටෙදෙනක්, 
දහෙදෙනක් එකතු ෙවලා වෑන් රථයක් අරන් තමයි ආෙව්. නමුත් 
දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ලීසිං සමාගම්වලින් වාහනෙය් 
වටිනාකමින් සියයට 100ක්ම ලීසිං පහසුකම ෙදන්න පටන්ගත් 
දවෙසේ සිට ඒ අය කුඩා වාහනයක් අරන් ෙකොළඹට එනවා. ඉස්සර 
10ෙදෙනක්, 20ෙදෙනක් එකතු ෙවලා එක වෑන් රථයකින් 
ෙකොළඹට ආවත්, දැන් ඒ අය වාහන 10ක්, 20ක් අරෙගන 
ෙකොළඹට එනවා. එම නිසා ඒ වාෙග් ආසන්න නගරවල සිට 
ෙකොළඹට සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ යම් කිසි පමාණයක් ධාවනයට 
ෙයදුෙවොත්, ජනතාව ෙපෞද්ගලික වාහනවලින් එන එක අඩුෙවයි 
කියා අපි හිතනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳවත් වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කළා, ෙකොට්ටාෙව් සිට ආරම්භ වන පරිදිත් අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට බස් රථ ෙයොදවන්න කියලා. දැන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් 
දකුණු පළාතට යද්දී මහරගමින් තමයි බස් රථ ආරම්භ ෙවන්ෙන්. 
එම නිසා ෙකොට්ටාව පෙද්ශෙය් සිටින අයටත් මහරගමට එන්න 
සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. මහරගම ඉඩ නැති තත්ත්වයකුත් 
තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා, ෙකොට්ටාෙව් සිටත් බස් රථ ආරම්භ කරන්න. 
ෙකොට්ටාෙව් සිට ගමනාගමනය ආරම්භ වන බස ්රථ ලබන මාර්තු 
මාසෙය් සිට පටන් ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඊෙය් ෙපෙර්දා දුම්රිය අනතුරක් වැළැක්වීම පිළිබඳව හිටපු 
ඇමතිවරෙයක් කථා කළා. 

එම දුම්රිය අනතුර වැළැක්වූ පවුෙල් දැරියකට ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරිතුමාෙග්ත් නිර්ෙද්ශය මත 
ආෙද්ශක තනතුරක් ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. අපි අනාරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු ෙවනුවට Bell and 
Light System එක සහිත ෙග්ට්ටු 200ක් 2017 වසෙර් සවි කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම 2018 වසෙර් තවත්  ෙග්ට්ටු 
200ක් සවි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා mike එක on කරන්ෙන්  මට 
කථාව ෙකටි කරන්න කියලා ෙවන්න ඇති. කාලය තව පැය 
භාගයක් විතර තිෙබනවා ෙන්ද? ඔබතුමාට ඉක්මනින් ෙගදර 
යන්නද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මම අෙප් කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිය පුද කරමින් කථාව 

අවසන් කරන්නම්.  

අෙප් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් සභාපති රමාල් 
සිරිවර්ධන මැතිතුමා පමුඛ නිලධාරි මණ්ඩලයට, දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාමාන්යාධිකාරි ආරියරත්න මැතිතුමා පමුඛ 
කාර්ය මණ්ඩලයට, ෙමෝටර රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකොමසාරිස් ජගත් චන්දසිරි මහතා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට, 
ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙහේමචන්ද මහතා 
පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට, ජාතික පවාහන ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති 
වන අෙප් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෛවද්ය පුෂ්පකුමාර මහතා 
පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ ගුවන් ෙසේවා 
සමාගෙම් සභාපති සමන් එදිරිවීර මැතිතුමා පමුඛ කාර්ය 
මණ්ඩලයට, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් සභාපති ආනන්ද 
විමලෙසේන මැතිතුමා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට, ලක්දිව ඉංජිෙන්රු 
සමාගෙම් රවි ගුණවර්ධන මහතා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට, මාර්ග 
අනතුරු පිළිබඳ ජාතික සභාෙව් සභාපති ආචාර්ය ෙකෝදාෙගොඩ 
මහතා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් නිහාල් ෙසෝමවීර මහතා පමුඛ අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරු ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට විෙශේෂ ස්තුතියක් 
පුද කරනවා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ උෙද් සිට අපට 
සහෙයෝගය දැක්වීම ගැන. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත්යතුමා ෙමම අමාත්යාංශෙය් 
කටයුතු ෙහොඳින් ෙගන යන නිසා විෙව්චනය කරන්න විධියක් 
නැතුව අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කාරක සභා අවස්ථාෙව් හිටිෙය් 
නැහැ. දැන් ෙදමළ සන්ධානෙය් මන්තීවරු, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමන්ලා නැත්ෙත් 
අෙප් අමාත්යාංශය ෙහොඳින් ෙගන යන නිසා, විෙව්චනය කරන්න 
ෙදයක් නැතිවයි. එම නිසා අෙප් ඇමතිතුමාටත්, අෙප් නිලධාරි 
මණ්ඩලයටත් මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉතාම ෙහොඳින් කර ෙගන යෑම 
පිළිබඳව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීවරු කීපෙදෙනක් අපට පශ්න 

වගයක් ෙයොමු කළා. එම පශන්වලට පිළිතුරු දීමට මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

පළමුව මා විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා අෙප් 
අමාත්යාංශය භාරව සිටි ඇමතිවරෙයක් වන ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට. එතුමා වරාය ගැන විශාල අත් දැකීම් තිෙබන 
ෙකෙනක්. එතුමා අපට දුන් උපෙදස්  ඉතාම ආදරෙයන් සහ 
ඕනෑකමින් භාර ෙගන ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන බව මා 
මතක් කරනවා. එතුමාත්, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් 
ඔලුවිල් වරාය ගැන පශ්නයක් නැඟුවා. ඔලුවිල් වරාෙය් පශ්නය 
තමයි, ඔලුවිල් වරාය හදපු ෙවලාෙව් දියකඩනය - breakwater එක 

- හරි විධියට නිර්මාණය කර ෙනොතිබීම. ඒ නිසා තමයි ෙම් වන 
ෙකොට එම පෙද්ශෙය් ඉඩම් වතුරට යට ෙවලා තිෙබන්ෙන්;  මුහුද 
ෙගොඩ ගලලා තිෙබන්ෙන්. අද වන ෙකොට ෙඩන්මාර්ක් රජෙය් 
පදානයක් හැටියට ශක්යතා වාර්තාවක් කැඳවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂඥ පිරිසක් විසින් අපට එම දියකඩනෙය් තිෙබන පශ්නය 
ගැන දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ දැනට ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට කියන්න ඕනෑ,  ධීවර අංශෙය් ඒ ෙකොටස අපි ධීවර 
අමාත්යාංශයට භාර දීලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් තිබුණු 
පශ්න කීපයක් ගැනත් කිව්වා. ඒ ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු 
කරන බව කියන්න ඕනෑ. ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා 
කන්කසන්තුෙර් වරාය ගැන යම් සඳහනක් කළා. එතුමාට මම 
කියන්න කැමැතියි, කන්කසන්තුෙර් වරාෙය් අෙප් ව්යාපාර කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි මාස කීපයකට ඉස්ෙසල්ලා 
ෙදවරක් ගිහිල්ලා නිරීක්ෂණය කළා. අපි අද වන ෙකොට යම් යම් 
තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. ලංකාවට ෙහොර බඩු එන්ෙන් 
කන්කසන්තුෙර් වරාෙයනුයි. නාවික හමුදාව විසින් පසු ගිය 
කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම මත් දව්ය විශාල පමාණයක්  අල්ලලා 
තිෙබනවා. අපි කල්පනා කරන්ෙන්, ජාතික ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් ෙනොවන ෙලස ඉතාම සූක්ෂමව අදාළ වැටලීම් කරන 
අතෙර් අෙප් ව්යාපාර කටයුතු කරන්න.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇහුවා, "නැ ෙඟනහිර 
පර්යන්තය සියයට 15ක්ද අපට තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 
නැෙඟනහිර පර්යන්තය  අපි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් අඩුම වශෙයන් 
සියයට 15ක්.  වැඩිම වශෙයන්  සියයට 15ක් ෙනොෙවයි. ඒක 
නිවැරදි කළ  යුතුයි. ඒ වා ෙග්ම  JCT - Jaya Container Terminal
- එක ගැඹුර නැති නිසා තමයි විශාල නැව් පමාණයක්  අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා උසස්වීම් ගැන අසා තිබුණා. අද ෙවනෙකොට 
හත්සිය තිස්  ගණනකට අප උසස් විම් ලබා  දී තිෙබනවා. ඒ උසස් 
වීම්  කෙළේ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්ෙවච්ච් අය සහ පසුගිය 
කාලෙය් තනතුරු ලැබුෙණ් නැති අය සඳහායි. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇහුවා, "මීගමුව පැත්ෙත්  රණතුංග 
වරායකුත් කරනවාද?" කියා. මට නම් එෙහම  මානසිකත්වයක් 
නැහැ, මෙග් නම ගහගන්න ෙහෝ අෙප් පවුෙල් කිසිම 
ෙකෙනකුෙග් නම ගහගන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මැරුණායින් පස්ෙසේ ගැහුවාට කමක් නැහැ.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒත් ඕනෑ නැහැ. අපට අවශ්ය නැහැ. ෙමොකටද නම් ගහන්ෙන්? 

වැඩය කරලා ගියා නම් ඇති. මිනිසුන්ෙග්  සිෙත් තිෙයනවා නම් 
ඇති. නම්වලින් ගහන්න අවශ්ය නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්  ගරු 
ඉන්දික අනුරුද්ධ  මන්තීතුමා කිසිම කරුණක් දන්ෙන් නැතිව 
කථා කළා. වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ ගැන කථා කළා. වෘත්තීය 
සමිති නායකෙයෝ කියා ගන්නා කණ්ඩායම තමයි පසුගිය කාලෙය් 
වරාය තනිකර විනාශ කෙළේ. මම වගකීමකින් කියනවා, ඒක        
ශී ලංකා  නිදහස්  පක්ෂෙය්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි.  
මව් සංගම්වලින් කිසිම සහෙයෝගයක් නැතිව ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ඒකාබද්ධ සංගමය කියා අලුෙතන්  ෙවනම  එකක් හැදුවා.  පසුගිය 
කාලෙය් වරාෙය් වැඩිම පමාණයක් ෙහොරකම් කර තිෙබන්ෙන් 
පියත් බන්දුවිකම  මහත්මයා ඉන්නෙකොට වෘත්තීය සමිති 
නායකෙයෝ කියන පුද්ගලෙයෝ. ඒ ෙගොල්ලන්ව නිෙදොස් කරන්න 
හැදුවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් කථාෙව්දී මා  කිව්වා,  "ආසියාෙව්  ෙහොඳම වඩු මඩුව 
වරාෙය්  තිෙබනවා" කියා. එතුමා ඒ ගැන ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කළා.  
අපි අද ෙවනෙකොට ඒ වඩු මඩුෙවන් මුළු ආයතනවලටම බඩු 
අරෙගන ෙදනවා. ඒෙකන් වෘත්තීය සමිති නායකයින් කියන අයට 
ගිය මුදල් නැවතිලා තිෙබනවා. ෙහොරුන්ට කත් අදින  
මන්තීවරෙයක් ෙමතැන නැති නිසා වැඩිෙයන්  කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන්ෙන්  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
විනාශ කරන  පක්ෂයක් ෙවන්නට ඇති. ඒ ෙගොල්ලන් ෙමවැනි 
ෙද්වල් කථා කරනවා නම්,  ඒවාට උත්තර ෙදනෙකොට  ඉන්න  
ඕනෑය  කියන එකත් ගරු සභාපතිතුමනි මම කියනවා. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  අමාත්යතුමා ඉන්න නිසා මම ෙම් 
ගැන වැඩිය  කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. මම සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටින කාලෙය් තමයි කටුනායක ගුවන් 
පථයන් නවීකරණය කිරීම ආරම්භ වුෙණ්.  අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
ඒක භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ඉතාමත් ෙහොඳට කරෙගන යනවා. 
ඉන්දික අනුරුද්ධ  මන්තීතුමා කිව්වා, "එන  ගුවන්  ගමන් 
සියල්ලම එහාට යවන්නට පුළුවන්" කියා. පස් කපලා පස් එහාට 
ෙමහාට කරනවා වා ෙග්  ෙලෙහසි  නැහැ, කටුනායක ගිහිල්ලා 
මත්තලට ගුවන් යානා  යැවීම.  ඒවා  මාස ගණන් අවුරුදු  ගණන් 
තීරණ ගන්න ඕනෑ ෙද්වල්. ෙම් ගැන මා ඉන්නෙකොටත් සාකච්ඡා 
කළා.  ඒක කියාත්මක කරන්න බැහැ කිව්වා.  පස් එහාට ෙමහාට 
ෙගනියන්න එතුමා පුරුදුෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ෙද්වල් හරි 
ෙල්සියි. එතුමාෙග් දැනුම ගැන කනගාටුවට පත් ෙවනවා. ඒ 
වෙග්ම එතුමා මාරු කිරීම් ගැනත් කිව්වා.  වැඩ තහනම් කිරීම් 
ගැනත් කිව්වා. මා ඉතාමත් වගකීමකින් කියනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි, මාත්  මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයාත්  ඉන්නතුරු 
වැරදි කරන කිසිම ෙකෙනකුට සමාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.  ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ  කියනවා, බීලා අහුෙවච්ච  මිනිසුන්ට නැවත වරක් 
රක්ෂාව ෙදන්න කියා; ෙහොරකම් කරපු මිනිසුන්ට නැවත රක්ෂාව 
ෙදන්න කියා. ෙමොකද, පසුගිය කාලය තිස්ෙසේම ෙම් කමෙව්දයට 
හැදුණා. අද ෙම් කමෙව්දයට භය ෙවලා. අහුෙවච්ච මිනිස්සු 
ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම ළඟට ගිහින් ඒ ෙගොල්ලන්ට කියා ෙම්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්නට හදනවා. මා වගකීමකින් 
කියනවා, කවුරු ෙහෝ මාරු කරනවා නම් රාජකාරි අවශ්යතාව මත 
තමයි මාරු කරන්ෙන්. වැඩ තහනම් කර තිෙබනවා නම්, ඕනෑම 
ෙකෙනකුෙග්  වැඩ තහනම් කර තිෙබන්ෙන්, ෙම් වාෙග් විෂමාචාර 
වැඩවලට සම්බන්ධ  ෙවච්ච අයයි.  ගරු සභාපතිතුමනි, කිහිප 
ෙදෙනකු ඇසු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන  ඔබතුමාට  මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමා ෙබොෙහෝ 

පශ්නවලට උත්තර දුන්නා. නමුත් මග  හැරී ගිය වැදගත් කරුණු 
කිහිපයක් තිෙබන නිසා ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාවක් ලබාදීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා  කිව්වා, 
එක්ස්ෙපෝ රාජධානි  දුම්රියවලින් අය වියයුතු  මුදල් පිළිබඳව. එක 
සමාගමකින් අපට අය වන්නට තිබුණා. අෙනක් සමාගමට අපි 
ෙගවන්නට තිබුණා. ෙම් ෙදකම දැන් සමථයකට පත් කර 

අවසානයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණයත් මා විෙශේෂෙයන් කියන්නට 
ඕනෑ. දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා කිව්වා, මත්තල  ගුවන් ෙතොටුපළ  
ගැන. මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ පවත්වාෙගන යන්ෙන්, හැම 
අවුරුද්ෙද්ම කටුනායකින් හම්බ කරන මුදල්වලින් බිලියන 2.5ක් 
ණය මුදලයි ෙපොලියයි ෙගවලා.   

මාසිකව තවත් මිලියන 70ක් පමණ පඩි නඩිවලට යනවා. 
සුමානයකට ගුවන් යානා ෙදක තුනකට වැඩිය  එන්ෙන් නැහැ. අපි 
ගුවන් යානාවලට යන්න කිව්වාට එතැනට යන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එතැනට ගිහිල්ලා බැහැලා ෙකොෙහේ යන්නද? ඊට අවශ්ය 
ෙවනත් පහසුකම් ඒ ස්ථානෙය් නැහැ.  

අපි මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ විකුණන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. රජය සමඟ එකතුෙවලා අෙප් අයිතිය 
තියාෙගන වඩාත් ඵලදායී ෙලස කටයුතු කිරීම සඳහා 
ආෙයෝජකෙයකු ෙසවීෙම් කටයුතුවල අපි නිරතෙවලා ඉන්න බව 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ විකිණීම අපි කිසිෙසේත්ම කරන්ෙන් නැති බවත් මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමතියි. ඉදිරිෙය්දී ෙපෞද්ගලික 
බස් රථ සහ ලංගම බස ්රථ ෙගන්වීෙම්දී නිසි පමිතියකින් යුතු බස් 
ෙගන්වීමට කටයුතු කරනවා. Seat වල ඉඩ කඩ, පහසුකම් 
පිළිබඳව නව පිරිවිතක් හදලා ඒ අනුව තමයි අපි ඒ බස ්
ගමනාගමනය සඳහා ෙයොදවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ශබ්ද දූෂණය 
සම්බන්ධව කියන්න ඕනෑ. Private buses  ධාවනය කරනෙකොට 
සින්දු දානවා; ෙනොෙයකුත් බයිලා දානවා. සමහර ෙවලාවට 
මිනිසුන්ට ෙම්ක විශාල කරදරයක්. ෙම් පිළිබඳවත් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුෙව්දී සාකච්ඡා කරලා, අවශ්ය නීති රීති ෙගන 
ඒමට කටයුතු කරන බව ෙම් අවසථ්ාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමතියි.  

දඩ මුදල් අය කරන බවට වූ ආරංචිය පළ වුණා විතරයි අද හැම 
තැනම දිගු ෙපෝලිම් දක්නට ලැෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ insurance cover 
අරෙගන නැහැ. ෙපොත නැතිව insurance cover ගන්න බැහැ. 
විවෘත කඩදාසි - open papers - තියාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා මම 
ෙහට විෙශේෂ කැබිනට් සන්ෙද්ශයක් ෙගන යනවා, දීර්ඝ කිරීෙම් 
කාල සීමාව තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කරන්න කියලා. ෙමෝටර් රථ 
හිමියන්, ෙමෝටර් සයිකල් හිමියන්, තී වීලර් රථ හිමියන් ෙමෙතක් 
කල් කරලා තිෙබන වැරැදිවලට දඩවම් ලබා ෙදන බවට අදහස ආ 
පමණින්ම ඔවුන් කියාත්මක ෙවලා නීත්යනුකූල ෙලස  කටයුතු 
කිරීමට  ෙපළෙඹන බව දැන් ෙම්ෙකන්ම ෙපෙනනවා ෙන්ද? ඒ 
කාරණයටත් අපි යම් කාල සීමාවක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව 
මා කියන්න කැමැතියි.  

එෙසේම අෙප් කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා කිව්වා, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්දී ෙකෝච්චියට ෙගනාපු 
එන්ජින් පිළිබඳව. ඒ M-9 එන්ජින් හයක්, හතක් ෙකොට උඩ. අපි ඒ 
ගැන ෙහොයලා බැලුවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ එන්ජින් හදපු 
ෙකොම්පැනියත් වහලා. ඉතින් අපි spare parts ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අපි ෙනොෙයකුත් සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
බැලුවා, ඒවා හදන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් ඒවා හදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. තුනක් හදලා තිෙබනවා. නමුත් අනික් ඒවා 
හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් මුදලක් 
වියදම් කරලා, ඒවා ඵලදායී ෙලස පෙයෝජනයට ගැනීමට පුළුවන්ද 
කියලා අපි තවමත් ෙහොයනවා.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා කිව්වා, "අපි  ගත්ත machine 
එකක් නිකම් චීන ජාතිකයන්ට දීලා තිෙබනවා" කියලා. එෙහම 
දීලා නැහැ. ඒ අය ඉල්ලලා තිෙබනවා, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
වැඩ කරන්ෙන් නැති අවස්ථාවන්හිදී යම් මුදලක් ෙගවලා ඒ 
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machine එක පාවිච්චි කරන්න. ඒෙක් වැරැද්දක් තිෙබන බවක් නම් 
මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට, bell and light system එක 
ගනිමු.  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා කිව්වා, "ෙමහි ෙබොෙහොම 
දක්ෂ කාර්මික මණ්ඩලයක් සහ ෙසේවක මණ්ඩලයක් ඉන්නවා.  
ෙම් ෙගොල්ලන්ෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" 
කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අපි සම්පූර්ණ වශෙයන් පෙයෝජන 
ගන්නවා. නමුත් ඒ අයට එක්තරා capacity එකක් තිෙබනවා. ඊට 
ඉහළින් ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් අපි 
200කට ෙටන්ඩර් කරලා ආරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු සවි කිරීම සඳහා 
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. තවත් දුම්රිය ෙග්ට්ටු 200ක් සවි 
කිරීම සඳහා අවශ්ය මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. අවුරුදු තුනක් 
ඇතුළතදී බම්බු ෙග්ට්ටු සියල්ලම ආරක්ෂිත ෙග්ට්ටු බවට පත් 
කිරීමට අපි විසින් සකස් කරන ලද දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක්  
තිෙබනවා.  

අෙප් චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, 
දුම්රිෙයන් වැඩිෙයන් ෙතල් පවාහනය කිරීම සඳහා අවශ්ය 
විධිවිධාන අපි දැන් ෙයොදාෙගන යනවා. ඒ තුළින් අෙප් ආදායම් 
මාර්ග වැඩි කර ගත හැකියි.  

විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ඉඩම් පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. දුම්රිය 
ඉඩම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත.  ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත් 
ෙම් තිෙබන විශාල ඉඩම් පමාණෙයන් අවුරුද්දකට ලැෙබන 
ආදායම රුපියල් මිලියන 120යි. ෙම් ඉඩම් ඵලදායී ෙලස 
පෙයෝජනයට අරෙගන නැහැ. අනවසර පදිංචිකරුවන් වැඩියි. ඒ 
අය මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. දිෙනන් දින තවතවත් අනවසර ෙලස 
ඉඩම් අල්ලා ගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ඉඩම් වඩාත් ඵලදායී ෙසේවාවන් 
සඳහා පාවිච්චි කිරීමට ඉතා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් දැන් අපි සකස ්
කර ෙගන යනවා.  

දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරිතුමාෙග් බලතල ඉවත් කෙළේ අපි 
ෙනොෙවයි. දුම්රිය පනත අනුව බලතල තිෙබන්ෙන් එතුමාටයි. 
නමුත් ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් විභාග වන 
නඩුවකදී ඒ ෙකොමිෂන් සභාෙව් විනිශ්චයකරුවන් තිෙදනා විසින් 
නිෙයෝගයක් දීලා තිබුණා, ඒ නඩුව අසා ඉවර වන ෙතක් ෙම් දුම්රිය 
සාමාන්යාධිකාරිතුමාෙග් සහ තව ෙකනකුෙග් බලය තාවකාලිකව 
ඉවත් කරන්න කියලා. එතෙකොට අපට ඒක ඉවත් ෙනොකර ඉන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක ද්ෙව්ශ සහගතව ෙහෝ, අෙප් 
වුවමනාවට ෙහෝ කළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපට ලැබුණු නිෙයෝගයක් 
අනුව තමයි ඒ විධියට බලතල ඉවත් කිරීම කෙළේ.  ඒක තාවකාලික 
ඉවත් කිරීමක් පමණයි. ඒ නඩුව ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඒ බලතල 
නැවත එතැනට යනවා. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව වෘත්තීය සමිති නිකම් ෙබොරුවට නටන්න හදනවා. ඒකට 
කිසිම පදනමක් නැහැ. අපි ෙම් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරන බව පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අංශය ගැනත් කියන්න කැමැතියි.  2016  ICAO Conference එක 
ලංකාෙව් පැවැත්වූවා. නිමලසිරි මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩා යම  
ඉතාම සාර්ථකව ඒක ෙමෙහයවලා අන්තර් ජාතික වශෙයන් 
විශාල පසිද්ධියක් හා ඒ පිළිබඳව ස්තුතියකුත් අපට ලැබුණු බව මම 
කියන්න ඕනෑ.  

මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර රිය අනතුරු පිළිබඳවත් 
කියන්න ඕනෑ. රිය අනතුරු 2013 වර්ෂෙය් 37,877යි;  2014 
වර්ෂෙය් 35,996යි; 2015 වර්ෂෙය් 38,107යි; 2016.06.30 දක්වා 
19,916යි. එතෙකොට average එක 38,000ක්, 40,000ක් ෙවනවා. 
ෙම් අනුව දිනකට පුද්ගලයන් හයෙදනකු විතර මිය යනවා. ෙම් 
අනතුරුවලින් සියයට 80ක්ම සිදු වන්ෙන් ෙනොසැලකිලිමත් රිය 
පැදවීම නිසායි. ජීවිත ඉතා වටිනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් දඩ මුදල් වැඩි 

කර තිෙබන්ෙන් මුදල් අය කර ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන් ෙනොෙවයි, 
රියැදුරන් තුළ යහපත් චර්යාවක් පවත්වලා, ඒ තුළින් නීතිගරුක 
රියැදුරන් බවට පත් ෙවලා අනතුරු පමාණය අඩු කර ගන්න ඕනෑ 
නිසායි. ෙමොකද, ජීවිතයක වටිනාකම අපට මුදලින් මනින්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙමන්න ෙම් කරුණු ටික පකාශ 
කරනවා. ෙම් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යාමට විෙශේෂෙයන්ම මෙග් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මට විශාල සහෙයෝගයක් ෙදනවා. එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙම් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
සහෙයෝගය ලබා දීම ගැන මෙග් නිලධාරින් සියලු ෙදනාටම එතුමා 
ස්තුති කළා.  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පරිහරණය කරන ලද 
ෙලොකු ඉඩම් 15ක් පමණ නිදහස් දීමනා පත මඟින් ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලබා දීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට මම ස්තුති කරනවා. ඒ නිසා තමයි EPF, ETF 
පශ්නය විසඳා ගැනීමට අපට පුළුවන් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
කාරණෙය්දී ගරු අගමැතිතුමාත් ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුෙව්දී මට 
විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. මුදල් අමාත්ය ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා ලංගම ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නය පිළිබඳව ඉතා සානුකම්පිතව 
කල්පනා කරලා අවශ්ය සෑම අවස්ථාවකදීම, පඩිනඩි ආදිය ෙගවීම 
සඳහා අවශ්ය මුදල් නිසි ෙව්ලාවට ලබා ෙදනවා. ෙමොන අමාරුකම් 
තිබුණත් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පතිව හගත කිරීෙම් 
සැලැස්ම සඳහා රුපියල් බිලියන 5ක පමණ මුදලක් අපට ලබා දී 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අෙප් ෙම් ජාතික රජය තුළින් 
ගමනාගමන ක ්ෙෂේතෙය් තිබුණු අඩුපාඩුකම් රාශියක් මඟහරවා 
ෙගන, තිබුණු පශ්න රාශියක් විසඳා තිෙබනවා. ෙම් අවසානය 
ෙනොෙවයි, අලුත් ගමනක  ආරම්භය පමණයි. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ 
අලුත් ගමන යනවා. එෙහම ඉදිරියට ගිහිල්ලා වඩාත් සතුටුදායක 
පවාහන ෙසේවයක් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන බව 
පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, උත්තර දීමට බැරි වුණු කාරණා රාශියක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස  සභාගත* 
කරනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එය හැන්සාඩ්ගත කරන්න.  
 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

2016 වසර තුළ පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය 
උෙදසා සිදු කළ ෙමෙහවර 

2015 වසෙර් නව සම්මුතිවාදී රජය බිහිවීමත් සමඟ පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා කැබිනට් අමාත්යවරයා වශෙයන් මටත් මාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් පැවරුෙණ් අභිෙයෝගාත්මක විෂයය පථයකි. දුම්රිය 
ෙසේවයත්, ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයත් වැටී තිබූ ෙඛ්දජනක 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ෙගන තෘප්තිමත් ෙසේවාවක් ජනතාවට ලබා දීම 
ෙමන්ම ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ෙග් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
ෙනොවිසඳුණු පශ්න හා ගැටලු නිරාකරණය කිරීෙම්ත් බරපතළ කාර්ය 
භාරයක් අප  ෙවත පැවරිණ. 

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින් සඳහා මාසිකව අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගවිය යුතු කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරින්ෙග් 
හා ෙසේවකයන්ෙග් වැටුෙපන් ෙගවනු ලබන මුදල් හා ආයතනෙය් දායක 
මුදල් වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙනොෙගවීම  ෙහේතුෙවන් ෙසේවක කාර්ය 
මණ්ඩලය විශාම යාෙම් දී අපහසුතාවට පත් වන අතරම, රජෙය් 
අරමුදලකට ලැබිය යුතු විශාල දායක මුදලක් ෙනොලැෙබන තත්ත්වයකට 
ශී ලංගම පත්ව තිබූ අතර, එය 2015 සැප්තැම්බර් වන විට රුපියල් බිලියන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

11ක හිඟ මුදලක් දක්වා වර්ධනය වී තිබුණි. ෙමය වැළැක්වීම සඳහා 
භාණ්ඩාගාරය මඟින් ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙවත පතිපූරණය 
කරනු ලබන මුදල්වලින් පසු ගිය වසෙර් සිට සියලු ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේව්ය 
ෙසේවක දායක මුදල E ෙගවීම් මඟින් ෙගවීමට කටයුතු කරන ලදී. 2016 
වර්ෂය තුළ දී පමණක් රු. මිලියන 2,146.902ක මුදලක් අර්ථසාධක 
අරමුදල ෙවත ෙම් සඳහා ෙගවා ඇත. ඒ අනුව අර්ථසාධක අරමුදෙල් හිඟය 
රු.බිලියන 7.2 දක්වා අඩු වී ඇත. තවද, 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට 
සියලු අර්ථසාධක මුදල් නිසි කලට ෙගවන ලදී. 

විශාම ගිය ෙසේවකයන්ට ෙගවිය යුතු අර්ථසාධක අරමුදෙල් පතිලාභ ඔවුන් 
ෙවත ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් විශාල ෙසේවක සංඛ්යාවක් නඩු මඟට ෙයොමු වී 
ඇති අතර, ෙමමඟින් මාසිකව සුවිශාල අමතර මුදලක් නඩු ෙවනුෙවන් හා 
ඒවාෙය් පරිපාලන කටයුතු සඳහා ද වැය කිරීමට ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට සිදුව ඇති බැවින්, එම තත්ත්වය වැළැක්වීෙම් අරමුණින් අවම 
මුදල් පමාණයක් ෙගවීමට පවතින පාෙද්ශීය කාර්යාල ෙතෝරා ගනිමින්, 
එම මුදල් එකවර නිරවුල් කිරීෙම් කටයුතු පසු ගිය මාස ෙදකක කාලයක 
සිට ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව ෙම් වන විට ඌව, නැ ෙඟනහිර, රජරට, 
නුවරඑළිය පාෙද්ශීය කාර්යාලවලට අදාළව EPF නඩු සඳහා ෙගවීමට ඇති 
සම්පූර්ණ මුදල් ෙගවා අවසන් කිරීමට රුපියල් මිලියන 512.808ක මුදලක් 
ශී ලංගම ෙවත ලබා දී ඇති අතර, භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදනු ලබන 
දායක මුදල් උපෙයෝගි කර ගනිමින් 2017 අෙපේල් මස වන විට, 2016 මැයි 
01 දින දක්වා පවරා ඇති සියලු අර්ථ සාධක නඩු සඳහා මුදල් ෙගවා නිම 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  

සංස්ථාපිත රාජ්ය ආයතන කාර්ය මණ්ඩලය විශාම යෑෙම්දී ඔවුන්ට හිමි 
විශාම පාරිෙතෝෂිකය එකවර ෙගවිය යුතු වුවද, ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය ෙමම මුදල් ෙනොෙගවීම නිසා විශාම ගිය ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් කාර්ය මණ්ඩලෙය් විශාමික ෙසේවක පිරිසක් ඉතා අසරණ 
තත්ත්වයට පත්ව ඇත. ෙමය වැළැක්වීම අරමුණු කර ගනිමින් මවිසින් 
ෙයොදන ලද වැඩ පිළිෙවළ අනුව නීතිමය කියා මාර්ග ෙගන ෙනොතිබූ කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා රුපියල් මිලියන 265.968ක මුදලක්ද, නඩු කටයුතු සඳහා 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබූ පැමිණිලි සඳහා රුපියල් 
මිලියන 460.653ක මුදලක්ද, දැනට අධිකරණ තීන්දු මත වාරික ෙගවීම් 
කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් එම අධිකරණ ෙවත 
එකවර ෙගවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 426.451ක මුදලක් ද ලබා දීමට 
කටයුතු  කරන ලද අතර, ලබන වසෙර් මාර්තු වන විට එෙලස හිඟ 
පාරිෙතෝෂික මුදල් සියල්ල නිරවුල් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් නිෂ්පාදකයන්ෙගන් ලබා ගන්නා 
ලද ෙපරසවි ටයර් සැපයුම්කරුවන්  සඳහා ෙගවීමට හිඟව තිබූ විශාල 
මුදලක් නිරවුල් කිරීම සඳහා මසකට රුපියල් මිලියන 40 බැගින් රුපියල් 
මිලියන 410ක මුදලක් ද අදාළ සැපයුම්කරුවන්ට ෙගවීමට ශී ලංගම ෙවත 
ලබා ෙදන ලදී. 

අමතර ෙකොටස්කරුවන්ට පසු ගිය වර්ෂවලදී ෙගවීම් ෙනොකිරීම නිසා 
විශාල මුදලක් ෙගවීමට හිඟව තිබූ අතර, සැපයුම්කරුවන් විසින් ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙවත අමතර ෙකොටස් ලබා ෙනොෙදන 
තත්ත්වයකට පත්ව තිබූ අතර, අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් ආයතනය මඟින් 
2014/2013 වර්ෂවල ශී ලංගම ෙවත ෙගන්වා තිබූ අමතර ෙකොටස් 
ගබඩාවලින් නිදහස් ෙනොකර, ඒ සඳහා ගබඩා නඩත්තු වියදම් සහ 
වටිනාකම් සඳහා අමතර ෙපොලී සහ ගාස්තු වටිනාකමට එක් කරමින් පැවති 
අතර, එම ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කර එම මුදල් ෙකොටස් වශෙයන් 
ෙගවීමට එකඟ කරවා ෙගන එම අමතර ෙකොටස් නිදහස් කිරීමට කටයුතු 
කළ අතර, ෙමෙලස අමතර ෙකොටස් සඳහා හිඟව තිබූ මුදල් නිරවුල් කිරීම 
සඳහා රු. මිලියන 119.71ක මුදලක් ෙම් වන විට නිරවුල් කිරීමට කටයුතු 
කර ඇති අතර, භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදන මුදල් කළමනාකරණය 
කරමින් ඉදිරි වසර තුළ දී ෙමම ණය මුදල් නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කරනු 
ලැෙබ්.  

විශාම ගිය ෙසේවකයන්ෙග් අපහසුතා මඟහැරීම සඳහා අර්ථසාධක හා 
පාරිෙතෝෂික හිඟ මුදල් නිරවුල් කිරීමට ඉහත පරිදි කටයුතු කරන ලද අතර, 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් ණය මුදල් නිරවුල් කිරීමටද, සැලසුම් කරමින්           
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් පවතින අධික ණය බර අවම කිරීමට 
හැකි සියලු පියවර ෙගන ඇත.  

එෙමන්ම, ශී ලංගම බස් රථ ඇණිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදන ලද දායක මුදල් කළමනාකරණය කරමින් 
රුපියල් මිලියන 88.431ක මුදලක් ඒ සඳහා ලබා ෙදමින් අමතරව බස් රථ 
273ක සංඛ්යාවක් ෙමම වසර තුළ අලුත්වැඩියා කිරීම සිදු කර ඇත.  

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට බලවත් අඩුපාඩුවක්ව පැවැති ටිකට් 
මැෂින් ෙනොමැති වීම මඟින් ඇති වී ඇති අපහසුතාව වළක්වා ගැනීෙම් 
අරමුණින් රුපියල් මිලියන 115.0ක මුදලක් ෙයොදවා ටිකට් මැෂින් 3,800ක් 

ෙම් වසර තුළ දී ලබා ෙදන ලද අතර, වසර අවසානයට ෙපර තවත් ටිකට් 
මැෂින් 600ක් මිල දී ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ සඳහා රු. මිලියන 18ක් 
ලබා දී ඇත. ඒ අනුව ශී ලංගම සියලු බස් රථ සඳහා ෙම් වසර අවසන් වන 
විට ඉෙලක්ෙටොනික් ටිකට් මැෂින් සපයා දීෙම් කාර්යය සම්පූර්ණ කරනු 
ඇත. නව ටිකට් මැෂින් මඟින් නවීන තාක්ෂණ කමෙව්දයන් යටෙත් 
සියලුම ආදායම් පරිගණකගත කිරීම සැලසුම් කර, ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 6.696ක මුදලක් ෙයොදවා පරිගණක යන්ත 50ක් මිලදී ෙගන ඇති 
අතර, ඉතිරි ඩිෙපෝ සඳහා අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය තවත් 
පරිගණක යන්ත 25ක් වසර අවසාන වන විට මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර 
මුදල් ලබා දී ඇත. එෙමන්ම සියලුම බස් රථ සඳහා ෙපර ෙගවුම් කාඩ්පත් 
කමය හඳුන්වා දීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇති 
අතර ඒ සඳහා මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

ඉහත සඳහන් කළ අයුරින් ශී ලංගම පවතින අධික ණය බර උපරිම මූල්ය 
ශක්තිය ෙයොදවා අවම කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලද අතර, මඟී 
අවශ්යතාව සැලකිල්ලට ගනිමින් උපරිම බස් රථ පමාණය ධාවනය 
කිරීමට හැකි වන පරිදි බස් රථ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මුදල් පතිපාදන 
ලබා දී ඇත. එෙමන්ම, නව තාක්ෂණයට අනුව, මූල්ය පරිපාලන කටයුතු 
වඩාත් කමවත්ව හා ෙව්ගවත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ඉෙලක්ෙටොනික් 
ටිකට් මැෂින් යන්ත සම්පූර්ණ අවශ්යතාව  සහ ඊට සමගාමීව කටයුතු 
පහසු කිරීම සඳහා පරිගණක යන්ත මිල දී ගැනීමට ද ෙම් වසර තුළ දී 
කටයුතු කරනු ඇත.  

ඉවත් කළ බස් රථ 500ක් සඳහා නව එන්ජින් කට්ටල 500ක් ඉන්දියානු 
ණය සහන පදනම මත ලබා ගැනීමටත් කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. 
තවද, පැරණි බස් රථ 1,000ක් අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම සලකා බලන 
ලද අතර, ඒ සඳහා යන විශාල වියදම සැලකිල්ලට ෙගන ඒ ෙවනුවට නව 
බස් රථ 1,000ක් මිල දී ගැනීම වඩාත් ලාභදායක බැව් ෙපනී ගිය ෙහයින් 
එම මිලදී ගැනීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්ය 
පියවර ෙගන ඇත.  

ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවාෙව් තිබූ පධාන ගැටලුවක් වූෙය් දුම්රිය ධාවනය 
සඳහා අවශ්ය දුම්රිය රියැදුරන්, දුම්රිය ගාඩ්වරුන් ඇතුළු කාර්මික 
ක්ෙෂේතෙය් පැවැති හිඟයත්, වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ දුම්රිය ෙසේවකයන්ට 
උසස්වීම් ලබා ෙනොදීමත් නිසා ඇති වූ පරිපාලනමය ගැටලුය. ෙමය විසඳීම 
සඳහා දුම්රිය රියැදුරන් 125කට අධික පමාණයක්, දුම්රිය 
ස්ථානාධිපතිවරුන් 200කට අධික පමාණයක් හා දුම්රිය ගාඩ්වරුන් 
200කට අධික පමාණයක් තරග විභාග මඟින් ඉතාමත් පාරදෘශ්ය ෙලස 
බඳවා ගත් බව සතුටින් පකාශ කරමි. බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටි සංෙශෝධනය 
කර උසස්වීම් ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීමටත් කටයුතු කර තිෙබ්.  

දුම්රිය  මඟින් භාණ්ඩ පවාහනය කිරීම වඩාත් පුඵල් කරමින් තිකුණාමලය 
සිට පුත්තලම දක්වා ගල් අඟුරු පවාහනය කිරීම ද අරම්භ ෙකොට විශාල 
ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ඉදිරිෙය්දී සිෙමන්ති, පිටි හා 
ඉන්ධන පවාහනය කිරීම තුළින් දුම්රියට නව ආදායම් මාර්ග ලබා 
ගැනීමටත්, එමඟින් මාර්ග තදබදයට විසඳුම් ලබා දීමටත් පරිසර හානිය 
අවම කර ගැනීමටත් හැකි වීම ගැන අපට සතුටට පත් විය හැකිය. 

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සුවිෙශේෂී වූ කාර්යයන්වල එකතුවත් සමඟ 
දුම්රිය ෙසේවාව 2015 වර්ෂය හා සසඳන විට මූල්ය හා ෙමෙහයුම් 
කටයුතුවල ෙමන්ම සමස්ත ආදායෙම් හා මඟී පවාහනෙය් වර්ධනීය 
පවණතාවක් 2016 මැද භාගය වන විට ළඟා කර ගැනීමට සමත් වී ඇත.  

රෙටහි අගනුවර වන ෙකොළඹ තදාසන්න කලාපය තුළ දුම්රිය ෙසේවාව වැඩි 
දියුණු කිරීම සඳහා ශක්යතා අධ්යනයක් කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව හා එක්ව වැඩ ආරම්භ කර ඇත. විදුලි දුම්රිය ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙසේවයට හඳුන්වා දීෙම් මුලික අරමුණ ඇතිව ෙව්යන්ෙගොඩ, පානදුර අතර 
ෙකොට ෙසේ ශක්යතා අධ්යයනයද ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදල යටෙත් 
ඉටු ෙවමින්පවතී. මහා භාණ්ඩාගාරය යටෙත් ෙවන් කරනු ලබන 
පතිපාදන ය ටෙත් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගෙය් දුම්රිය ස්ථාන 
පුනරුත්ථාපන කටයුතු ෙම් වන විටත් ආරම්භ කර ඇත.  

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය හා දිවයිෙන් ෙවනත් දුම්රිය මාර්ග ඉඩම් 
අනවසරෙයන් අල්ලා ෙගන පදිංචිව සිටින පුද්ගලයන්ට විකල්ප ස්ථාන 
ලබා දී දුම්රිය මාර්ග නිසි ෙලස සකස් කිරීම සඳහා දැනටමත් මූලික පියවර 
ආරම්භ ෙකොට ඇත.  ඉන්දියානු සහන ණය කමය යටෙත් දුම්රිය එන්ජින් 
කට්ටල, දුම්රිය ෙපට්ටි ඇතුළු දුම්රිය ගමනාගමනයට අවශ්ය භාණ්ඩ මිල 
දීගැනීමටත්, උඩරට දුම්රිය මාර්ගෙය් ධාවනය සඳහා සුදුසු දුම්රිය 
එන්ජින්මිල දි ගැනීමටත් අවශ්ය මූලික පියවර  ෙගන ඇත. ෙම් යටෙත් 
මෑතකදී කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය යටෙත් බලෙව්ග කට්ටල 6ක්, 
දුම්රිය එන්ජින් 10ක්, උඩරට දුම්රිය මාර්ගය සඳහා එන්ජින් 12ක් හා 
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මැදිරි, මඟී මැදිරි 160ක්, ෙතල් ටැංකි 30ක්, කන්ෙට්නර් ප්ලැට් 20ක් හා 
ආරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග පද්ධති මිල දී ගැනීමට කටයුතු කර ඇති 
අතර, ඒ සමඟ දුම්රිය ෙසේවාව තවත් කාර්යක්ෂම වනු ඇත. තවද දුම්රිය 
ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිලි ෙවනුෙවන් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැඩි 
ආදායමක් ලබා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කර කියාත්මක කර ඇත.  

දුම්රිය හා බස් ගමනාගමන ක්ෙෂේතයන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු 
කරමින් වඩාත් පශස්ත ගමනාගමන ෙසේවාවක් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා 
මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාං  ශය සමඟ අත්වැල් බැඳ 
ගනිමින් සිය දායකත්වය ලබා දීමට ද පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශය කටයුතු කර ඇත.  

පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ශීඝ දියුණුවක් සනිටුහන් වීමත් සමඟම ෙමෝටර් වාහන 
ලියාපදිංචිය, නියාමනය, රියැදුරු බලපත නිකුත් කිරීම, මාර්ග ආරක්ෂාව 
හා පරිසර හිතකාමී වාහන භාවිතය යනාදී කර්තව්යයන් ඉටු කිරීම උෙදසා 
නවීන තාක්ෂණය උපරිම ෙලස භාවිත කරමින් ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැදගත් කාර්ය භාරයක් අරඹා ඇත.  

ෙමහිදී නවීන තාක්ෂණික කමෙව්ද අනුගමනය කරමින් රියැදුරු බලපත හා 
වාහන අංක තහඩු ලබා දීෙම් කියාවලිය සාර්ථකව ඉටු කර ඇත. දශක 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙගොඩ ගැසී ඇති ලක්ෂ 60කට අධික ලිපිෙගොනු 
කමවත්ව අසුරා තැබීම සඳහා ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීෙම් කටයුතු අවසන් 
ෙකොට ඇති අතර, ෙමම ලිපිෙගොනු සියල්ලම පරිගණකගත ෙකොට 
සුරක්ෂිත කිරීෙම් වැඩ කටයුතු දැන් ආරම්භ ෙකොට ඇත. ෙමෝටර් රථ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදු වන අකමිකතාවන් වැළැක්වීම සඳහාත්, ජනතාවට 
වඩාත් සමීප ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහාත් " ඊ-ෙමොනිටරින්" ෙසේවාව 
කියාත්මක කිරීෙම් මූලික අදියර දැන් ආරම්භ ෙකොට තිෙබ්.  

මාර්ගගත සම්බන්ධතාව (On Line) හා මාර්ගගත ෙනොවන සම්බන්ධතාව 
(Off Line) මඟින් ෙව්රහැර කාර්යාලය ෙක්න්ද කර ගනිමින් දිවයිෙන් 
අෙනකුත් දිස්තික් කාර්යාල හරහා රියදුරු බලපත නිකුත් කිරීම සිදු ෙව්. 
අෙනකුත් කාර්යයන්වල වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරන අතර ෙපර වසරට 
සාෙප්ක්ෂව රියැදුරු බලපත සංෙශෝධනය කිරීෙම් පවණතාව අඩු මට්ටමක් 
ෙපන්නුම් කරයි. ෙපෞද්ගලික හා ෙපොදු වාහන සංඛ්යාව අධික ෙලස වැඩි 
වීමත් සමඟ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ෙපෙදස්වල ඇති වන වායු දූෂණය 
අවම කිරීම සඳහා කියාත්මක කරන ලද වායු විෙමෝචන නියාමන 
වැඩසටහන On Line කිරීම මත e-revenue licence ලබා ගැනීෙම් 
පහසුකම ජනතාවට ලැබී ඇත. ඊ- ෙමොනිටරින් ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කිරීමට අදාළ පසම්පාදන ෙල්ඛන සඳහා ෙම් වන විටත් අමාත්ය මණ්ඩලය 
පත් කළ පසම්පදන කමිටුව ෙවතින් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත.  

රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීම සඳහා ජනතාවට අත්වැලක් වීමට ජාතික 
පවාහන ෛවද්ය ආයතනෙය් දිස්තික් කාර්යාල නවීකරණය ෙකොට 
"ඔන්ලයින්" ෙසේවාව ආරම්භ කිරීම ද ෙමම වසර තුළ සිදු වූ සුවිෙශේෂී 
කාර්යයකි.  

ලක්දිව ඉංජිෙන්රු ආයතනය බස් ෙබොඩි සැකසීෙමන් ඔබ්බට යමින් දුම්රිය 
මාර්ග නඩත්තුවට අවශ්ය ෙමවලම් කට්ටල් ඉතා අඩු මුදලකට නිෂ්පාදනය 
කර දුම්රිය ෙදොර්තෙම්න්තුවට ලබා දීමට ක ටයුතු ෙකොට සිය ෙසේවා 
ක්ෙෂේතය පුළුල් කර ඇත. තවද, සීමාසහිත ලක්දිව ඉංජිෙන්රු පුද්ගලික 
සමාගම සාමාන්යෙයන් බස් රථයක් අලුත්වැඩියා කිරීමට ගත වන කාලය 
වන මාස 2 1/2ක කාලය මාස 1 1/2 දක්වා අඩු කර ගැනීමට ෙම් වසර තුළ 
කටයුතු කර ඇත.  

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය හා 
එක්ව මාර්ග අනතුරු අවම කිරීම සඳහා නව නිර්මාණාත්මක වැඩ 
පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කර තිබීම අතිශයින්ම පශංසනීය ෙව්.  

ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසේවක ගැටලු නිරාකරණය 
කරමින් ෙපෞද්ගලික බස් රථ ධාවකයන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට සවන් ෙදමින් 
ජාතික පවාහන පතිපත්තිෙය් ෙවනස් විය යුතු යම් යම් කරුණු ෙවනස් 
කරමින් කාලීන වශෙයන් නීත්යනුකූලව ඔවුනට සහනයක් ලබා දීමට 
කටයුතු කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවමි. තවද ඉතාමත් 
පාරදෟශ්යභාවයකින් යුතුව බස් රථ ධාවන අවසර පත නිකුත් කිරීම සිදු 
කරන අතර, එමඟින් සැමට සාධාරණයක් ඉටු වී ඇත.  

සහනදායී ගාස්තු කමයක් යටෙත් පාසල් සිසුන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
වන සිසු සැරිය හා ගාමීය ජනතාවෙග් එදිෙනදා අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීම 
සඳහා අවශ්ය පවාහන පහසුකම් අඛණ්ඩව විශ්වසනීයව හා ලාභදායීව 
සැපයීම අරමුණු කර ෙගන ඇති කරන ලද ගැමිසැරිය හා නිසිසැරිය ෙම් 

වන විට සාර්ථකව කියාත්මක ෙව්.  තස්තවාදී ගිනිසිළු මැද තම දිවි 
ෙපෙවත ගත කළ උතුරු පළාතට සංවර්ධනෙය් අරුණලු උදා වීමත් සමඟ 
වවුනියා නගරෙය් ෙගොඩ නඟන ලද නවීන පහසුකම් සහිත බස් 
නැවතුම්ෙපොෙළහි ෙදවන අදියෙරහි වැඩ නිම කර වසර අවසානයට ෙපර 
ජනතා අයිතියට පවරා දීමට නියමිතය.  

කටුනායක, රත්මලාන හා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් පාලනය 
කිරීමට ඇති සී/ස ගුවන්ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගම, 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වසර 28ක් පැරණි ගුවන් ධාවන පථය 
නවීකරණය කිරීෙම් අභිෙයෝගාත්මක කාර්යය භාර ගනිමින් ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 7,500ක් ෙවන් ෙකොට එය ඉදි කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව 
දැනටමත් පදානය ෙකොට ඇත.  

ගුවන් මඟීන් මිලියන 06කට ෙසේවය සැපයීම සඳහා ඉදි කරන ලද 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දැනට ගුවන් මඟීන් මිලියන 09කට ෙසේවා 
පහසුකම් සපයයි. 2020 වසර වන විට පැමිෙණන ගුවන් මඟීන් මිලියන 
20ක් දක්වා වැඩි ෙව්යැයි උපකල්පනය කර තිෙබ්. ෙමම අවශ්යතාවට 
මුහුණ දීම සඳහා කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙදෙවනි පර්යන්ත 
ෙගොඩනැඟිල්ල ජපානෙය් ජයිකා ආයතනෙයන් රුපියල් බිලියන 68ක 
සහන ණයක් ලබා ගනිමින් ඉදි කිරීෙම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය මූලික කියා 
මාර්ග ෙගන ඇති අතර, එහි පළමු අදියෙර් ඉදිකිරීම් කටයුතු 2016 
ෙදසැම්බර් හා ෙදවැනි අදියර 2017 අෙපේල් මාසෙය්දී ආරම්භ කිරීමටත් 
සැලසුම් කර තිෙබ්. මීට අමතරව නවීන තාක්ෂණ උපකරණ ලබා ගනිමින් 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ ෙමෙහයුම් කටයුතු අන්තර් ජාතික තත්ත්වයට ෙගන 
ඒම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කිරීමත්, ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් ඇතුළු 
වෘත්තිකයින් සඳහා සුවිෙශේෂී පුහුණුවක් ලබා දීම තුළින් ගුවන් පාලන 
කටයුතු හා ෙසේවාවන් ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒමට 
සමත් වී ඇති අතර, මනා පරිපාලනයක් තුළින් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
ආදායම වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබ්. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
වඩාත් ඵලදායී ෙලස භාවිත කිරීම සඳහා විෙද්ශ ආෙයෝජකයකු ෙතෝරා 
හවුල් ව්යාපාරයක් වශෙයන් එය දියුණු කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටී.  

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය ශී ලංකාව තුළ හා ඉන් අවට ගුවන් ගමන් 
විෂය පථය පිළිබඳව ජාතික වශෙයන් හා ජාත්යන්තරව පැවරුණු වගකීම් 
මනා ෙලස ඉටු කර ඇති අතර, විෙද්ශ නිෙයෝජිතයින් 500කට අධික 
පිරිසක් සහභාගී ෙවමින් පැවැති ICAO සමුළුවක් ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීමට 
කටයුතු කළ අතර, එයින් ශී ලංකාවට ජාත්යන්තර කීර්තියක් ද අත් විය. 
ජාත්යන්තර ගුවන් ගමන් වර්ධනය සඳහා නව විෙද්ශීය ගුවන් ෙමෙහයුම් 
සමාගම් 05ක් සඳහා ගුවන් ෙමෙහයුම් සහතික නිකුත් කිරීමද ෙමම 
වසෙර්දී සිදු කරන ලදි. තවද ශී ලංකාව තුළ අභ්යන්තර ගුවන් ගමන් 
වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මඩකලපුව ගුවන් ෙතොටුෙපොළ රුපියල් 
මිලියන 1,000ක පමණ වියදමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන 
ලද අතර, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් නව පාලන ෙගොඩනැගිල්ල 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආශිතව ඉදි කිරීමට ෙමම වර්ෂය තුළ 
ආරම්භ කරන ලදී. එහි කටයුතු 2017 වර්ෂෙය්දී නිම කිරීමට නියමිතය. 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවාෙව් ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉතා සුවිෙශේෂී 
පියවරයන් ෙලස ජාතික ආරක්ෂණ කමිටුව පතිසංෙශෝධනය කිරීම හා එය 
නැවත නව මුහුණුවරකින් ආරම්භ කිරීම, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ආරක්ෂාව 
පිළිබද නව ජාත්යන්තර පමිතීන් ඇතළත් කිරීම සඳහා ජාතික සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළ සමාෙලෝචනය කිරීම ආරම්භ කිරීම, සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අවිනිශ්චිත අවස්ථා කළමනාකරණ වැඩසටහන ආරම්භ 
කිරීම යනාදී කර්තව්යයන් ෙපන්වා දිය හැක. තවද, සිවිල් ගුවන් ගමන් රට 
තුළ පචලිත කිරීම සඳහා සිවිල් ගුවන් ෙසේවාවට අදාළ  ජාතික 
පතිපත්තියක් දැනටමත් ෙකටුම්පත් කර තිෙබ්. දැනට වගකීම් කාලය 
ඉක්මවා ෙගොස් ඇති ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ධාවන පථෙය් අලුත්වැඩියා 
කටයුතු ජනවාරි 08වැනි දා සිට අෙපේල් 06 දක්වා දිනකට පැය 08 බැගින් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වසා දමා සිදු කරනු ලබන අතර ඉන්පසු A380 ගුවන් 
යානා ද ෙගොඩ බැස්සීමට අපෙග් ධාවන පථය සුදුසු මට්ටමකට පත් වනු 
ඇත.  

පසු ගිය වර්ෂය හා සසඳන කළ 2016 වර්ෂෙය් බණ්ඩාරනායක 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළහි මුළු වාණිජමය ගුවන් යානා සංචලන 
අදායම 15%ද, මුළු මඟී සංචලන ආදායම 10%ද හා මුළු ගුවන් භාණ්ඩ 
සංචලන 12%ද වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරයි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
560ක ආෙයෝජනයක් සමඟින් ෙමහි 02වන පර්යන්තය ඉදි කිරීෙම් 
කටයුතු, පැෙක්ජ 02ක් යටෙත් සිදු වන අතර ඒ සඳහා අවශ්ය පසම්පාදන 
කටයුතු ෙමම වසෙර් අවසන් කිරීමට නියමිතව ඇත. ෙමමගින් මඟීන් 
හැසිරවීෙම් ධාරිතාව වසරකට මිලියන 06 සිට 15 දක්වා වර්ධනය වනු 
ඇති අතර, අන්තර් මඟී  පෙද්ශෙයහි සංකමණික අවකාශය වර්ග අඩි 
6,000කින් ඉහළ නංවමින් අන්තර් මඟීන් හැසිරවීෙම් ධාරිතාවද ඉහළ 
නංවනු ඇත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙවත ගුවන් යානා ෙගන්වා  ගැනීෙම් 
අභිෙයෝගයට මුහුණ දීමට සිදුව ඇත. ෙමම ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගුවන් ෙසේවා 
ක්ෙෂේතෙය් වඩාත් ඵලදායී ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් බවට පත් කිරීමට ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් සමග කටයුතු කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ 
සඳහා හඳුනා ගත් ආෙයෝජකයන්  ෙතෝරා ගැනීම දැනටමත් ආරම්භ කර 
ඇති අතර, ඒ අනුව සුදුසු ආෙයෝජකයකු ෙතෝරා ෙගන ෙමම ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ඵලදායී ෙලස උපෙයෝගි කර ගැනීමට අදහස් ෙකෙර්. 
දැනටමත් ෙමම ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි කිරීම සඳහා ලබා ගත් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 190ක් ෙවනුෙවන් වර්ෂයකට ණය වාරික හා ෙපොලී 
වශෙයන් සී/ස ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා සමාගම උපයන මුදලින් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 16.7ක් ෙගවනු ලැෙබ්.   

ඉදිරි වර්ෂය තුළ දී ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය වඩාත් ශක්තිමත් හා 
ජනතා ෙසේවය සඳහා පූර්ණ වශෙයන් කැප වූ ආයතනයක් බවට පත් 
කිරීමටත්, දුම්රිය ෙසේවාව නවීකරණය කරමින් සුරක්ෂිත හා ගුණාත්මක 
ගමනාගමන ෙසේවාවක් ලබා දීමටත්  රත්මලාන හා කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් ඉහළම ජාත්යන්තර පමිතියට ඔසවා තබමින් සංචාරක 
ක්ෙෂේතය හා අන්තර් ජාතික ගුවන් ෙසේවාවන් සඳහා පශස්ත මධ්යස්ථාන 
බවට පත් කිරීම අපෙග් අරමුණයි. 

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් මුදල් අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කිරීමට පමුඛත්වයක් ලබා  දීෙමන් කලට ෙව්ලාවට පතිපාදන ලබා දීම 
පිළිබඳව ගරු මුදල් අමාත්යතුමාට විෙශේෂ ස්තුතියක් පදානය කරන අතර, 
ෙමවන් වූ අතිවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර ගැනීමට දායකත්වය සැපයූ 
පවාහන අමාත්යාංශ ෙල්කම් නිහාල් ෙසෝමවීර මහතා ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයටත්, අනුබද්ධිත සියලුම ආයතනවල පධානීන් ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩල ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ටත්, මාෙග් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ 
සියලුම වෘත්තීය සමිති නායකයින්ටත් මාෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය 
පිරිනැමීමට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.  ස්තුතියි. 

  
 

“122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.909,384,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.1,878,700,000 
   

“122  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.1,878,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
122 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.462,690,000 

 

“122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.462,690,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  
මූලධන වියදම, රු.247,000,000 

 
“122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.247,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
122 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

210 වන ශීර්ෂය. - පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

   01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු.203,147,000 

 
"210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.203,147,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම, 
රු.32,450,000 

 
"210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.32,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
210 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
 

211 වන ශීර්ෂය.- රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,895,098,000 

 
"211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන,  පුනරාවර්තන  වියදම 

සඳහා රු.1,895,098,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම, 
රු.106,100,000 

 
"211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.106,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
211 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 909,384,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  1,878,700,000 

 
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,878,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 462,690,000 
  

“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 462,690,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 247,000,000 

 
“தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 247,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 தைலப்  210.- தகவல் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 203,147,000 

 
 

“தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 203,147,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 32,450,000 

 
“தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 32,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  211.- அரசாங்க அச்சகத்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,895,098,000 

 
“தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,895,098,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 106,100,000 

 
“தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 106,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 909,384,000, for Head 122, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 1, 878,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,878,700,000, for Head 122, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 462,690,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 462,690,000, for Head 122, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 122, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 247,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 247,000,000, for Head 122, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 210. -  DEPARTMENT OF INFORMATION 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 203,147,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 203,147,000, for Head 210,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 32,450,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 32,450,000, for Head 210, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.                                            

 
HEAD 211.  -  DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTER 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 1,895,098,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,895,098,000, for Head 211,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 106,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 106,100,000, for Head 211, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු. 288,575,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              

රු. 294,300,000 
 

“114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 294,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
114 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 606,250,000 

  
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 606,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                
රු. 15,185,393,000 

 
“114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 15,185,393,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
114 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

306 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 14,571,340,000 

 
“306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 14,571,340,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,             

රු. 17,316,600,000 
 

“306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 17,316,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
306 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

307 වන ශීර්ෂය.-  ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,916,429,000 

 

“307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 1,916,429,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 1,120,200,000 
 

“307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,120,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

307 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 288,575,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  294,300,000 

 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  294,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 606,250,000 
 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 606,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  15,185,393,000 
 

“தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  15,185,393,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  306.-  இலங்ைக ைகயிரதத் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 14,571,340,000 

 

“தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 14,571,340,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1717 1718 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 17,316,600,000 

 

“தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  17,316,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  307.-  ேமாட்டார் வாகனப் ேபாக்குவரத் த் 
திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,916,429,000 

 

“தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 1,916,429,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,120,200,000 

 

“தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  1,120,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 
Question, "That the sum of Rs. 288,575,000, for Head 114, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 294,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 294,300,000, for Head 114, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 606,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 606,250,000, for Head 114, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 15,185,393,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,185,393,000, for Head 114, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 114, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 306.- DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS  
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 14,571,340,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,571,340,000 for Head 306, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 17,316,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,316,600,000 for Head 306, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 307.- DEPARTMENT OF MOTOR TRAFFIC  
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,916,429,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,916,429,000 for Head 307, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 1,120,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,120,200,000 for Head 307, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු.255,255,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 17,000,000 
 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.17,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                   

රු. 2,090,700,000 
 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,090,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 

176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 255,255,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 17,000,000 

 
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 17,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,090,700,000 

 
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,090,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

Question, "That the sum of Rs. 255,255,000, for Head 176, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in Schedule" put and 
agreed to.  

 
Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                

Rs. 17,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 17,000,000, for Head 176, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                 

Rs. 2,090,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,090,700,000, for Head 176, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා  අවසර ගත යුතුය"යිද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.15 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙනොවැම්බර් 29වන අඟහරුවාදා.  
 
அப்ெபா   பி.ப. 6.15 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன 

பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ   
2016 நவம்பர் 29, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

 
It being 6.15 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 29th  

November, 2016. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.15ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 29 වන 
අඟහරුවාදා පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி.ப 6.15மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 நவம்பர் 29, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம  .ப.9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at  6.15 p.m. until  9.30  a.m.  on 
Tuesday, 29th November, 2016 pursuant to the Resolution of  
Parliament of 16th November, 2016.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ඳළර්ලිනම්න්තු විලළද 
(ශෆන්වළඩ්) 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
(யன்ெரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்மக 
OFFICIAL REPORT 





 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
  Nations Environmental Forum (NEF) (Incorporation) – [The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne] – 

Read the First time 

 

APPROPRIATION BILL, 2017 – [Fifteenth Allotted Day]: 

 Considered in Committee – [Heads 120, 217 (Women and Child Affairs); Heads 124, 216, 331 (Social 
Empowerment and Welfare)] 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ததரதுதக் குளறன் அநறக்மக 

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

 

ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்கள்: 

 ரட்டில் சுற்நரடல் ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) - [ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண] - தொன்தொமந 

றப்தறடப்தட்டது 

 

எதுக்கலட்டுச் ெட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட தறமணந்ரம் ரள்] :  

 [மனப்தைகள் 120, 217 (கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள்); மனப்தைகள் 124, 216, 331 (ெதோக லுவூட்டல் 

ற்தம் னன்தைரற)] –  குளறல் ஆரப்தட்டது.  

 

எத்றமப்தைப் தறரம:  

     டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் றெர ஆரய்ச்ெற ற்தம் உற்தத்ற உறரபர்கள் றறக்கப்தடரம  

 

මශජන නඳත්වම් පිළිබ කළරක වභළනේ ලළර්තළල 
 

ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 
 

නඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්නප ඳනත් නකටුම්ඳත්  
 දේශීඹ ඳහරිරික ඳර්දඹ (ංසථහගත කිරීදේ) – [ගරු (ආචහර්ඹ) ජඹේඳති වික්රභය්නන භවතහ - ඳශමුන ය කිඹන 
 රදී. 
 
විවර්ඡන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2017 – [ඳශනෂොවහලන නලන් කෂ දිනය]  
 [ශීර් 120, 217, (කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු අභහතහංලඹ); ශීර් 124, 216, 331 (භහජ විඵර ගළන් හභ වහ  බ 
 හධන  අභහතහංලඹ)   - කහයක බහදේදී රකහ ඵරන රදී. 
 
කල් තෆබීනම් නයෝජනළල  
 උතුරු වහ නළ දෙනහිය ඳශහ්නර කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ නිසඳහදන වකහය ඳ්න හේ රඵහ දනොදීභ 





 

ඳළර්ලිනම්න්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
 
 

2016  නනොලෆම්බර්  29 ලන අඟශරුලළදළ 
2016 ம்தர் 29, தெவ்ரய்க்கறம 

Tuesday, 29th  November, 2016 
—————————- 

 
 

 

ප. භළ. 9.30  ඳළර්ලිනම්න්තුල රැවහ විය.   
කථළනළයකතුමළ [ ගරු කරු ජයසූරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தொ.த.  9.30 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කහයක බහ හර්තහ පිළිගළන් හභ.  

භවජන දඳ්නේ පිළිඵ කහයක බහදේ 6ළනි හර්තහ එභ 
කහයක බහදේ බහඳති ගරු  ජී දේනසංව භළතිතුභහ විසන් 
පිළිගළන් හභ. 

 

මශජන නඳත්වම් පිළිබ කළරක වභළනේ 

ලළර්තළල 

ததரதுதக் குளறன் அநறக்மக  

 REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS  
 

 

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ (ජළතයන්තර නලනෂ රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ව්නළනි ඳහර්ලිදේන්තුදේ ඳශමුළනි 

බහහයදේ 2013 ජනහරි භ 01 සට 2015 ජුනි භ 26 දක්හ වූ 
කහරඹ වහ ව අටළනි ඳහර්ලිදේන්තුදේ ඳශමුළනි බහහයදේ 
2015 ළප්තළේඵර් භ 01 සට 2016 අදගෝසතු භ 31 දක්හ වූ 

කහරඹ වහ ඳහර්ලිදේන්තුදේ සථහය නිදඹෝග අංක 128(5) 
ඹටද්න භවජන දඳ්නේ පිළිඵ කහයක බහදේ වඹළනි හර්තහ 
භභ ඉදිරිඳ්න කයමි.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2013.01.01 සට 2016.08.31 දක්හ 
කහර ඳරිච්දේදඹට අදහශ, භවජන දඳ්නේ පිළිඵ කහයක 
බහදේ හර්තහ අද දින භහ ඳහර්ලිදේන්තුට ඉදිරිඳ්න කයනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවජන දඳ්නේ පිළිඵ කහයක බහ 

ව එහි හර්තහ ේඵන්ධදඹන් චන කිහිඳඹක් වන් කිරීභට 
භට  ළු දේරහක් රඵහ දදන්න. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කහර දේරහ සීමිත නිහ සීමිත කහරසීභහක් ගන්න. 

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දඵොදවොභ සතුතියි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

දභභ හර්තහ දද ඵරන විට හර්තහදේ සංවර පිටඳද්න 

18ළනි පිටුදේ සට 20ළනි පිටු දක්හ්න,  59ළනි පිටුදේ සට්න 
කහයක බහ විසන් රඵහ දුන් වන ර්ගීකයණඹ තිදඵනහ. 
එභඟින් පුයළසඹන්දේ විවිධහකහය වූ ගළටලුරට කහයක බහ 

විසන් පිළිඹේ රඵහ දී ඇති අයුරු පිළිඵ ඔඵතුභන්රහට අදවක් 
ගළනීභට පුළුන් නහ. හර්තහට අදහශ කහරඹ තුශ 
දඳ්නේකරුන් සඹ දදනකුට වන රළබී තිදඵනහ.  

දේක විලහර කහර්ඹබහයඹක් ගරු කථහනහඹකතුභනි. 
උහවිඹකට ගිඹහ නේ රුපිඹල් රක් 20ක්, 30ක් විඹදේ න 
කහර්ඹ බහයඹක් දේ දඳ්නේකරුන් දනුදන් අපි ඉටු කය 
තිදඵනහ. ෆභ කහයක බහක් වහභ හභහනදඹන් ඳළඹ 
තුනකට ඩහ කහරඹක් ගත න අතය, කහයක භික භන්ත්රීන් 
තභන්දේ කහරඹ ළඹ කයමින් ඳක්, විඳක් දේදඹකින් දතොය 
කටයුතු කයනුදේ දඳ්නේකරුදේ දේලඳහරන දවෝ දන්න 
ේඵන්ධතහ ගළන අධහනඹ දඹොමු දනොකයමින්. කහයක බහ 
එක් පුේගරඹකුදේ ගළටලුක් විඳුද, ඒ තුළින් භසත ඳවුරක 
ගළටලු විඳීභක් සදු න අතය, එභඟින් අඳ කහයක බහ විලහර 
භහජ දභදවයක දඹදදන ඵ භට සදතනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, විනහඩි 20ක් හදේ කහරඹක් තුශ ප්රලසනඹක් 
වින්න අපි දඵොදවෝ දරහට උ්නහව කයනහ. 

භවජන දඳ්නේ  පිළිඵ කහයක බහට රළදඵන දඳ්නේ 
ංඛ්හ ඉතහ  ඉවශ දගොස ඇති ඵ ඔඵතුභන්රහට දේ හර්තහ 

ඳරිශීරනදඹන් ළටදවේවි. 2013.01.01 සට 2015.06.26 දතක් වූ 
ය දදකවභහයට දඳ්නේ 1,366ක්ද, 2015.09.01 සට 
2016.08.31 දක්හ වූ යක කහරඹ තුශ ඳභණක් ්නභන් කහයක 

බහට දඳ්නේ 1,406ක්ද රළබී තිදඵනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, අද න විට ඊට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක්  රළබී 
තිදඵනහ. ඒ අනු දභභ හර්තහට අදහශ කහරඹ තුශ දඳ්නේ 
2,772ක් රළබී තිදඵනහ. එඹ ඉතහ විලහර ප්රභහණඹක්.   දභභ 

කහරඹ තුශ අඳට කහයක බහදේ විභර්ලනඹට ගත වළකි දරහ 
තිදඵන්දන්, එයින් දඳ්නේ 960ක් ළනි ප්රභහණඹක් ඳභණයි.  

 

ගරු භන්ත්රීරුන් වයවහ එන නිහ සථහය නිදඹෝගරට 
අනුකරන සඹලු දඳ්නේ අඳ විභසඹ යුතු දනහ. දේ සඹලු 
දඳ්නේකරුන් තභන්ට ඹේ අහධහයණඹක් සදු ඇතළයි 
සතු්න, යජදේ නිරධහරිදඹකුදගන් අහධහයණඹක් සදු නළ්නද්න 
නේ ඔවුන්ට වන දීභට කහයක බහට ප්රතිඳහදන නළවළ. කහයක 
බහදේ භන්ත්රීරුන් ගළටලුක් විනුදේ වහ විය ඹ යු්නද්න 
නීතනුකර යහමු තුශ පිහිටහයි. නීති ේඳහදනඹ කයන 
සථහදහඹක බහදේ භන්ත්රීරුන් දර අඳ අනුභත කයනු 
රඵන නීති ආයක්හ කිරීදේ ග කීභ අඳ තු ඵ අඳ ළදොභ 
දන්නහ. කහයක බහදේ අයමුණ කහයක බහ ඉදිරිඹට 
ඳළමිදණන දඳ්නේකරුන්ට වන රඵහ දීභ වු්න, 
නීතනුකර වන රඵහ දිඹ දනොවළකි දඳ්නේ ඒ අනු නිලසප්රබ 
කයනු රඵනහ. එභ නිලසප්රබ කිරීභද කහයක බහ රකනුදේ 
දඳ්නභක් විඳීභක් දරසනි. එඹ එක් ආකහයඹකට 
දඳ්නේකරුටද රළදඵන වනඹක්. එනේ, ඔහුට, ඔහුදේ ගළටලු 
ේඵන්ධදඹන් රඵහ ගත වළකි දන්න පිළිඹභක් නළති ඵ 
ළටහීදභන්ද ඔහුට වනඹක් රළබීභයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 
නළ්නනේ දේහ අවුරුදු 20ක්, 30ක් භහනසක ධ දදන ප්රලසන.  

භවජන දඳ්නේ  පිළිඵ  කහයක බහ කහර්ඹහංලඹ ගළන 

භහ කථහ කශ යුතුයි. ඔවුන් ඉතහ උනන්දුදන් දඳ්නේ දගොනු 

පිළිඵ හයහංල කසදකොට අඳ අතට ඳ්න කයනහ. 

දඳ්නේකරුට තභ ගළටලු තර්කහනුකර ඉදිරිඳ්න කිරීභට 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ඇති අඳව  වහ ඔහුට අහස කරුණු ළෙ හභ්න, 

දඳ්නේකරුදේ ගළටලු ේඵන්ධදඹන් අදහශ අභහතහංලදේ 

හර්තහ කහයක බහට එ හදේදී සඹලු කරුණු වන් කය 

දනොඑ හභ්න නිහ දේ ප්රලසන විඳීභ අභිදඹෝගඹක් දනහ, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි.  

අඳභ ප්රලසනඹ දොඹහ ගන්න ඕනෆ. වහයහ අවුසහ ප්රලසනඹ 
දොඹහ ගන්න ඕනෆ. ඒ නිහ කහයණහ වරිඹහකහය අදඵෝධ 

කයගන්න අඳට ඉතහ අඳව   හ තිදඵනහ.  

භවජන දඳ්නේ  පිළිඵ කහයක බහ කහර්ඹහංලඹ පිළිදඹර 
කයන හයහංලඹ ව එඹට අදහශ දල්ඛ්නද, කහයක බහ 
අසථහදේදී දඳ්නේකරු වහ ඳළමි දණන නිරධහරින් රඵහ දදන 

දල්ඛ්නද ආශ්රදඹන් අපි දභභ දඳ්නේ විභනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, දභහිදී දඳ්නේකරු ව නිරධහරින් ඹන 
දදඳහර්ලසදඹන්භ කරුණු රඵහදගන ගළටලු වඳුනහගළනීභ වහ 

එඹට රඵහ දදන වනඹ වඳුනහගළනීභ කහයක භික භන්ත්රීරුන්ට 
අභිදඹෝගඹක්  හ තිදඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවය 
දරහට අපි FCID එක හදේ, CID එක හදේ ක්රිඹහ්නභක 

න්න ඕනෆ, ඒ කරුණු දොඹහගන්න.  

කහයක බහ විසන් දඳ්නභ විභසීදභන් ඳ  ඊශෙ ළදග්න 
කහයණඹ න්දන්, ගන්නහ නිර්දේල/ තීයණ අදහශ ආඹතන දත 
දඹොමු කිරීභයි. දේ ේඵන්ධදඹන්ද කහයක බහ කහර්ඹහංලදේ 
නිරධහරින් විලහර කහර්ඹ බහයඹක් කයනහ. කරුණු සඹල්ර 

නිළරැදි දගොනු කයමින් අදහශ ආඹතන දත ඹළ හභට ඔවුන්ට සදු 
දනහ. දඵොදවෝ ආඹතන එභ නිර්දේල ක්රිඹහ්නභක කයනහ. 
එදව්න ආඹතන කිහිඳඹක් කහයක බහදේ කහර්ඹ බහයඹ පිළිඵ 

ළරකිල්රක් දනොදක්හ කටයුතු කිරීභ පිළිඵ භහ කනගහටු 
දනහ. එදේ වූ විට නළතද එභ දඳ්නභ කළ හභට අඳට සදු 
දනහ. දභභගින් දන්න දඳ්නේකරුකුට ළඹ කිරීභට ඇති 

දේරහ ඒ වහ ළඹ දනහ. එකභ දඳ්නභ කහයක බහ 
අසථහ 4කට 5කට කළවූ අසථහ තිදඵනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහදේ අධහනඹට අපි ඒ කරුණ දඹොමු 

කයනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ්නභන් ඳහර්ලිදේන්තුදේ දඳ්නේ 
කහයක බහදේ බහඳති දර භභ කටයුතු කයනහ. එහි ඳශමු 
කහයක බහ රැස හභ ඳළළ්නවූ 2016.02.25 දින සට භහ 9ක් ගත 

න දේ අසථහ න විට කහයක බහ රැස හේ 28ක් ඳ්නහ 
දඳ්නේකරුන් 128දදදනකුට වන නිර්දේල කය තිදඵනහ. 
ඉන් දඳ්නේකරුන් 15දදදනකුට දේ න විට වන රළබී 

තිදඵනහ. දේ කටයුතු කිරීභට අඳට ආඹතනර වදඹෝගඹ 
අල දනහ. ඔවුන් වදඹෝගඹ දක්න්දන් නළ්නනේ දභභ 
වන දීභට දනොවළකි දනහ. එඵළවින් අඳදේ නිර්දේල 
ක්රිඹහ්නභක කයමින් වන රඵහ දුන් එභ ආඹතනරට භහ 

සතුතින්ත විඹ යුතුයි. ඉතිරි නිර්දේශිත වන 113 ේඵන්ධදඹන් 
දේ න විට කහර්ඹහංලඹ විසන් ්නභන් ත්න්නඹ විභහ සහි 
කළ හේ ඹහ තිදඵනහ.     

එභ සහි කළ හේලින්ද නිර්දේශිත වන ක්රිඹහ්නභක 
දනොන්දන් නේ ඉදිරි රැස හේරදී එභ දඳ්නේ නළත කළ හභට 
අපි කටයුතු කයනහ. ඒ හදේභ වන රඵහදීභට දනොවළකි 
දඳ්නේ 59ක් දේ න විට නිලසප්රබහ කය තිදඵනහ.   රඵහ දුන් 

වන භෙ ඵළලුහභ එඹ  ළු ප්රභහණඹක්.  

ඳළළ්නවූ රැස හේ 28න් 5කට භට වබහගි හභට දනොවළකි 
වුණ්න එභ දිනර කහයක බහට ඳළමිණ බහ දභදවඹ වූ ගරු 
 න්ත පුංචිනිරදේ භළතිතුභහ, ගරු බිභල් ය්නනහඹක භළතිතුභහ 

ව ගරු නිවහල් ගරප්ඳ්නති භළතිතුභහ ඹන භදේ දවෝදය භික 

භන්ත්රීරුන්ට භභ සතුතින්ත දනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, යහජ දේහ දකොමින් බහ 
ේඵන්ධ න අසථහරදී එභ දකොමින් බහදේ කහර්ඹ 
ඳටිඳහටික රීති නිහ ගළටලු භතු දනහ. දේ කහයණඹ භභ 
ඔඵතුභහදේ අධහනඹට දඹොමු කයනහ. ඒ හදේභ අධිකයණ 

දේහ දකොමින් බහ ඔවුන්දේ සහධීන්නඹ ප්රකහල කයමින් 
කහයක බහට කිසදු ප්රතිචහයඹක් දක්න්දන් නළවළ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහදේ අධහනඹ දඹොමු 
කයනහ,  දව නදනි ආණ්ඩුක්රභ සථහ ංදලෝධනදඹන් 
ඇති කශ දකොමින් බහරට අධිකයණ දේහ දකොමින් බහ 

ඇතුශ්න දනොන ඵ. එභ නිහ අධිකයණ දේහ දකොමින් 
බහ්න ඳහර්ලිදේන්තුට ග කිඹන ආඹතනඹක් ඵට ඳ්න 
කිරීභට ආණ්ඩුක්රභ සථහට ංදලෝධනඹක් දගන ආ යුතුයි. 

අධිකයණ දේහ දකොමින් බහ අඳට උ්නතය දදන්නට ග 
කිඹන්දන් නළති නිහ අඳට ප්රලසන භතු දනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, ඒ හදේභ- [ඵහධහ කිරීභක්  ඳහර්ලිදේන්තුදේ 
භවජන දඳ්නේ පිළිඵ කහයක බහට අධිකයණ දේහ 

දකොමින් බහ කළවූහභ ඳළමිදණන්දන් නළවළ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ ේඵන්ධ ආණ්ඩුක්රභ සථහ ංදලෝධනදේදී අධහනඹ 

දඹොමු කයන්නට පුළුන්. අපි ඒ කහයණඹ ගරු අගභළතිතුභහදේ 
අධහනඹට දඹොමු කයමු.  

 

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දභොකද, අධිකයණ දේහ දකොමින් බහ ඇතුශ්න දන්දන් 

නළවළ, ඳහර්ලිදේන්තුට ග කිඹන ආඹතන වළටිඹට.  එඵළවින් දේ 
පිළිඵ ක්රිඹහ්නභක විඹ යුතු ආකහයඹ ේඵන්ධදඹන් ඔඵතුභහදේ 
විදලේ අධහනඹ දඹොමු කයන දර භහ ඉල්රහ සටිනහ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කහයක බහදේ අයමුණ යහජ 
නිරධහරින් භඟින් පුයළසඹන්ට ඹේ අහධහයණඹක් සදු  හ ඇ්නනේ 
වන ළරසීභ වුද, දඳ්නේකරුන්දේ ප්රභහද දදෝලින් 
ඔවුන්ට සදු වූ අගතීන් වහද හනුකේපිත ඳදනභ භත අදහශ 
ආඹතන භෙ එකෙතහදන් වන රඵහ දදන අසථහ තිදඵනහ. 
එභ වන ළරසීභ වහ ඉදිරිඳ්න වූ සඹලුභ ඇභතිරුන්, 
අභහතහංල දල්කේරුන්, දදඳහර්තදේන්තු ප්රධහනීන්ටද භභ 
සතුතින්ත  දනහ. 

දභභ කහයක බහදේ කටයුතු කයදගන ඹහභට අල සඹලු 
වදඹෝගඹ රඵහදදන ඳහර්ලිදේන්තුදේ භව දල්කේතුභහ ඇතුළු 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹට භහ සතුතින්ත දනහ. විදලේදඹන්භ ලහභහ 
ප්රනහන්දු භව්නමිඹ ඇතුළු ඒ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ දභහිදී විලහර කහර්ඹ 
බහයඹක් කයනහ. දභභ කටයුතු කයන්න  ළු පිරික් ඉන්දන්, 
ගරු කථහනහඹකතුභනි. ඒ අඹ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉසට 
කයනහ.  එභ නිහ එභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඹේ වදඹෝගඹක් 
දුන්දනෝන අපි ඔඵතුභහට සතුතින්ත දනහ. ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, දභභ හර්තහ ඉදිරිඳ්න කිරීභට භ ට අසථහ 
රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත දමින්, භදේ කරුණු 
දළක් හභ අන් කයනහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දඵොදවොභ සතුතියි, ගරු බහඳතිතුභනි. ඔඵතුභහට්න, කහයක 
බහදේ හභහජිකඹන්ට්න, ඔඵතුභහදේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට්න දේ 
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ඳහර්ලිදේන්තු දනුදන් අදප් සතුතිඹ පුද කශ යුතුඹ කිඹහ භහ 

හිතුහ. දභොකද, විලහර කහර්ඹ බහයඹක් සදු වුණහ. අඳ එඹ අගඹ 
කයනහ. ඒ හදේභ ඔඵතුභහ වන් කශ කරුණු දකදයහි අදප් 
අධහනඹ දඹොමු කයන්නේ. විදලේදඹන්භ ආණ්ඩුක්රභ සථහ 
ංදලෝධනදේදී ගරු අගභළතිතුභහට ඒ ගළන රකහ ඵරන්න 

පුළුන් දයි.  

ගරු බහනහඹකතුභහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිනම්න්තු 

ප්රතිවිංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ණණ්ු  ඳ්ෂන   
ප්රධළන විංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க - தரரளுன்ந தெல 

மப்தை ற்தம் தகுெண ஊடக அமச்ெதம் அெரங்கக் 

கட்ெறறன்  தொற்ரகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government  Whip) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු බහනහඹකතුභහ දනුදන් භහ 

"එකී හර්තහ මුද්රණඹ කශ යුතුඹ" යි දඹෝජනහ කයනහ.  
 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිනයෝග කරන ී. 
அநறக்மக அச்ெறடப்தடக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 

 

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ.  
 
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභන්න දේ කහයණඹ දකදයහි භහ 
ඔඵතුභහදේ විදලේ අධහනඹ දඹොමු කයනහ. අදප් ගරු 
 භන්තියන් භන්ත්රීතුභහ යජදේ මුදල් පිළිඵ කහයක බහදේ 

හර්තහ දභභ ගරු බහට පිළිගළන්වූහ. එභ කහයක බහ 
හර්තහදේ ඉතහ ළදග්න නිර්දේල ප්රභහණඹක් ඉදිරිඳ්න කය 
තිදඵනහ. භභ ඔඵතුභහට ඉතහභ දකටිදඹන් ඉන් එකක් දදකක් 

වන් කයන්නේ. 
 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් විනහඩි 10ක් ගත දරහ තිදඵනහ. 

ඉදිරිදේදී ඒහ ඉදිරිඳ්න කයන්න අසථහ දදන්නේ.  
 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  භන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ඒ අසථහදේ දී   විසතය ඇති 
ඒක කිේහ.  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක report කයනහ කිඹරහ කිේහ.  අපි එදවභ කයමු.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ report එක ඉදිරිඳ්න කයරහ දළන් 
දගොඩක් දස දනහ. දේ අඹ ළදේ යජදේ ආදහඹභ, විඹදභ වහ 
අඹ ළඹ හිෙඹ පිළිඵ ඳයසඳයතහ තිදඵන ඵළවින්, ඒ පිළිඵ දේ 

ගරු බහදේ සඹලුභ භන්ත්රීරුන්දේ අධහනඹ දඹොමු කදශෝන, 
දේ විහදඹ ඩහ දවො එකක් ඵට ඳ්න දයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔඵතුභහට දඵොදවොභ සතුතියි. එඹ ඉතහ දවො දඹෝජනහක්.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු අගභළතිතුභහ ආංශික අධීක්ණ කහයක බහ ඳ්න කදශේ්න 
දභළනි දේල් ගළන කථහ කයන්නයි. අඹ ළඹ දඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න 

කයරහ දින වතයක් ඇතුශත යජදේ මුදල් පිළිඵ කහයක බහදේ 
හර්තහ දේ ගරු බහට ඉදිරිඳ්න කයන්න කිේහ. එතදකොට 
භන්ත්රීතුභන්රහ සඹලුදදනහට එහි තිදඵන විදලේනඹන්දේ 

කරුණු්න අයදගන තර්ක කයන්න පුළුන්.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I will take action on that.  

 
නඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනළන්දුපුල්නල් මශත්ියය (නගර 

වෆසුම් ශළ ජ වම්ඳළදන රළජය අමළතයතුියය) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) (றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்ரப - கத் றட்டறடல் ற்தம் லர்ங்கல்  

இரஜரங்க  அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. S. Sunil 

Herald Fernando of No. 188, Samagi Mawatha, 

Kotugoda. 

 
ගරු රිංජිත් අලුවිශළනර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்ெறத் அலுறயரர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් දඳ්නේ ඳව 

පිළිගන්මි. 

(1)  උකුදර-භහතදල්, භහනහදඵොඩ, දනො.215 දයන 
සථහනදඹහි ඳදිංචි ඒ.එල්.එේ. නසීස භවතහදගන් රළබුණු 
දඳ්නභ; 

(2)  සීගිරිඹ, කහඹංර ඹන සථහනදඹහි ඳදිංචි ඒ.එන්.පී. 
අතුදකෝයහශ දභනවිඹ ඇතුළු පිරිදගන් රළබුණු 
දඳ්නභ; 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

 

(3)  ඉනහභළු, ත්රිකුණහභරඹ ඳහය ඹන සථහනදඹහි ඳදිංචි 
දක්.ඩබ්ලිේ. හ.ආර්. භළණිදක් භව්නමිඹදගන් රළබුණු 
දඳ්නභ; 

(4)  ගදල්දර, ඵමයගසළ, ආහගර, "යණදන" ඹන 
සථහනදඹහි ඳදිංචි එේ.ජී. යණසංව භවතහදගන් රළබුණු 
දඳ්නභ; ව 

(5)  භහතදල්, ඳල්දරඹහඹ, මුන්දදණිඹ, "ලහන්ති" දනො.155/1 
දයන සථහනදඹහි ඳදිංචි ය.දේ.සී. ඒකනහඹක භවතහදගන් 
රළබුණු දඳ්නභ. 

 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භවජන දඳ්නේ පිළිඵ කහයක 
බහදේ බහඳතිතුභහ න ගරු  ජී දේනසංව භවතහ එභ කහයක 
බහදේ හර්තහ ඉදිරිඳ්න කශහ. එභ හර්තහදේ වන් කයපු 

විධිඹට දඳ්නේ ක්රිඹහ්නභක දනො හභ ළශළක් හභ වහ අලු්න 
ආණ්ඩුක්රභ සථහ ඳන්න දකටුේඳත කස කිරීදේ දී්න, ඒ 
හදේභ අදප් සථහය නිදඹෝග අලු්න කයන දකොට්න ලක්තිභ්න 
ක්රභදේදඹක් ඇති කයන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භභ ඳවත වන් දඳ්නේ ඳව 
පිළිගන්මි. 

 

(1)  දික්ළල්ර, ්නද්නගභ, ඉවශ ගංදගොඩ ඳහය, නහගව 
දකොයටු ඹන සථහනදඹහි ඳදිංචි එච්.දක්. අංක දිදන්ස 
භවතහදගන් රළබුණු දඳ්නභ; 

(2)  භහතය, භහකඳුය නළ දෙනහිය, භවදවේන ඹන සථහනදඹහි 
ඳදිංචි දක්.ජී. රුන් කුභහය භවතහදගන් රළබුණු දඳ්නභ; 

(3)  වක්භන, නයළල්පිට උතුය, "දෝභසරි" ඹන සථහනදඹහි 
ඳදිංචි එන්.ඒ. දප්භදහ භවතහදගන් රළබුණු දඳ්නභ; 

(4)  කටුගසදතොට ශ්රී යහහුර විදහරදේ ආදි ශි ංගභදේ 
බහඳති භන් ගුණර්ධන භවතහදගන් රළබුණු දඳ්නභ; 
ව 

(5)  භහතය, දඳොල්දවේන, කහස්නතපුය, අංක. 40 දයන 
සථහනදඹහි ඳදිංචි ඩබ්ලිේ.ඒ. ගුණර්ධන භවතහදගන් 
රළබුණු දඳ්නභ. 

 
 

ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම්  මශජන නඳත්වම් පිළිබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය ුතතු යි  නිනයෝග කරන  ී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශෙට, හචික පිළිතුරු අදප්ක්හ කයන ප්රලසන.  

ගරු භන්ත්රීරුනි,  නළත්න භහ භතක් කයනහ, ගරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ ප්රලසන අනවිට්න, පිළිතුරු රඵහදීදේදී්න කහරඹ 
ේඵන්ධදඹන් අධහනඹ දඹොමු කයන්න කිඹරහ.  

ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 ත නිහඳළදනය   විවහතර 
ள்ளு உற்தத்ற : றதம் 

SESAME PRODUCTION: DETAILS  
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1.  ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
    (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

කෘෂිකර්භ අභහතතුභහදගන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (1): 
 

(අ) (i)  ර් 2015 නවිට ල ර ී රංකහදේ තර ගහ කයනු 
රළබ භූමි ඳ රභහණඹ දකොඳභණද;    

 (ii) 2010 සට 2015 දක්හ ය ඳව තුශ තර 
නිසඳහදනඹ, ර්ඹ අනු දන් දන් ලදඹන් 
කිදරෝග රෆේ දකොඳභණද; 

 (iii) යජඹ විසන් දගො හන්දගන් ෘජුභ තර මිරදී 
ගන්දන්ද; 

 (iv) එදේ නේ, ඳ ගිඹ ය ඳව තුශ යජඹ විසන් මිරදී 
ග්න තර ඳ රභහණඹ ර්ඹ අනු දන් දන් 
ලදඹන් දකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ආ) (i) තර නිසඳහදනඹ ඉවශ දළමීභට යජඹ පිඹය 
ගන්දන්ද; 

 (ii) එදේ නේ, එභ පිඹය කදර්ද; 

 ඹන්න්න එතුභහ දභභ බහට දන්න්දන්ද? 

(ඇ) දනො එදේ නේ, ඒ භන්ද? 
 
 
 
கத்தரறல் அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டபறல் இனங்மகறல் ள்ளு 

தறர்தெய்ப்தட்ட றனப்தப்தை வ்பவு; 

 (ii) 2010 தரடக்கம் 2015 மரண ந்து தட 

கரனப்தகுறறல் ள்ளு உற்தத்ற ஆண்டுரரற 

ரக தவ்ரநரக த்மண கறரனரகறநரம்; 

 (iii) அெரங்கம் றெரறகபறடறதந்து ரடிரக 

ள்மபக் தகரள்ணவு தெய்கறன்நர; 

 (iv) ஆதணறல், கடந் ந்து ஆண்டுகபறல் அெரங் 

கத்றணரல் தகரள்ணவு தெய்ப்தட்ட ள்பறன் 

அபவு ஆண்டுரரறரக தவ்ரநரக 

வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ள்ளு உற்தத்றம அறகரறக்கச் தெய் 

அெரங்கம் டடிக்மக ரற்தகரள்ளுர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர ? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

1729 1730 

[ගරු යංජි්න අලුවිවහදර්  භවතහ  



2016  දනොළේඵර්  29  

 

asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he state -  

 (i) the extent of land in which sesame had been 

grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the quantity of sesame produced in each 
year during the five years from the year 

2010 up to 2015 separately in kilogrammes; 

 (iii) whether the Government directly purchases 

sesame from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of sesame purchased by 

the Government in each year during the last 
five years separately? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken by the 

Government to enhance sesame production; 
and/ 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரர - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කෘෂිකර්භ අභහතතුභහ දනුදන් භහ 
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දදනහ. 

(අ) (i) 2015දී දවක්ටඹහය 17,841තර ගහ ළඩි 
ලදඹන් දවේන් ගහක් දර සදු දකදර්. ළඩි 
ලදඹන් ගහ සදු දකදයනුදේ  

  ඹර කන්නදේ න අතය එඹ මුළු ගහ ඳරිදඹන් 
සඹඹට 82ක ඳභණ ප්රභහණඹකි. භසත ගහ 
ඳරිදඹන් සඹඹට 63ක් ඳභණ අනුයහධපුය 
දිසත්රික්කදේද, සඹඹට 12ක ඳභණ දභොණයහගර 
ප්රදේලදේද, සඹඹට 5ක් ඳභණ වේඵන්දතොට 
දිසත්රික්කදේද හප්ත ඳති. තර ගහදේ 
හභහන අසළන්න දවක්දටඹහයඹට දභ්රික් 
දටොන් 0.98ක් ඳභණ දේ.  දේශීඹ  ඳරිදබෝජනඹ 
වහ තර දභ්රික් දටොන් 10,000ක් ඳභණ දඹොදහ 
ගළදනන අතය, 2015දී තර අඳනඹනඹ දභ්රික් 
දටොන් 3,788කි. (2015 ශ්රී රංකහ දර්ගු ද්නත) ශ්රී 
රංකහදේ  දු වහ කළු  තර ගහ දකදයන අතය ඒ 
වහ නිර්දේශිත ප්රදේද උභහ, භී,, MI-1, MI-3 
දේ. නමු්න බීජ මිශ්ර  හදභන්  දු වහ කළු තර මිශ්ර වූ 
අසනුද රළදබ්. ඳහරිශුේධ තර බීජ නිසඳහදනදේදී 
ඉතහ ප්රඵර  ගළටලුක් නුදේ ඳයඳයහගනඹ 
දවේතුදන් බීජ ර්ග මිශ්ර  හභයි. එඵළවින් දන් වූ 
බිේර ඳභණක් බීජ නිසඳහදනඹ කශ යුතු  දේ. 

 (ii) 2010දී කිදරෝග්රෆේ 16,947,000කි. (කිදරෝග්රෆේ 
මිලිඹන 16.9) 

  2011දී කිදරෝග්රෆේ 11,293,000කි. (කිදරෝග්රෆේ 
මිලිඹන 11.3) 

  2012දී කිදරෝග්රෆේ 12,435,000කි. (කිදරෝග්රෆේ 
මිලිඹන 12.4) 

  2013දී කිදරෝග්රෆේ 14,142,000කි. (කිදරෝග්රෆේ 
මිලිඹන 14.1) 

  2014දී කිදරෝග්රෆේ 14,164,000කි. (කිදරෝග්රෆේ 
මිලිඹන 14.2) 

  2015දී කිදරෝග්රෆේ 13,285,000කි. (කිදරෝග්රෆේ 
මිලිඹන 13.3) 

 (iii) නළත. 

 (iv) අදහශ දනොදේ. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) 1.  ජහතික ආවහය නිසඳහදන ළඩටවන ඹටද්න 
අඳනඹනඹ වහ ගුණහ්නභකබහදඹන් ඉවශ 
ප්රදේදර බීජ නිසඳහදනඹ කය දගො හන් දත 
රඵහදීභට කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදේන්තු 
කටයුතු කයයි. 

  2.  දගො හන් දත බීජ රඵහදීදේ අයමුදණන් 
අඳනඹනඹ වහ දඹෝග  දු තර ර්ගඹක් 
න MI-3 ප්රදේදදේ බීජ නිසඳහදනඹ වහ 
තර බීජ නිසඳහදන ගේභහන 4ක් පිහිටුහ ඇත. 
එභ ගේභහන පිහිටුහ ඇති ප්රදේල නුදේ; 

  i. මීගවජඳුය, එරල්ර. 

  ii. තණභල්විර, කුභහයගභ. 

  iii. භන්නහයභ දිසත්රික්කඹ. 

  iv. පු්නතරභ දිසත්රික්කදේ ප්රදේල 2ක් න 
නග්නද්නගභ වහ නහතවිල්ලු. 

  3. දගො හන් ගහට දඹොමු කිරීභ වහ න 
තහක්ණික ක්රභ පිළිඵ දළනු්න කිරීභට 
පුහුණු ළඩටවන්, ක්දේත්ර දින, භහධ 
ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක කිරීභ දළනට සදු 
දකදර්. 

   පරදහයීතහදඹන් ව ගුණහ්නභකබහදඹන් 
ඉවශ තර ර්ග වඳුන්හදීභ ව ල 
විදහ්නභක ක්රභ පිළිඵ ඳර්දේණ, භහ වහ 
දතල් දඵෝග ඳර්දේණ වහ ංර්ධන 
භධසථහනඹ භඟින් සදු  කයයි. 

  4. විදලේදඹන්භ දේශීඹ කළු තර පිළිඵ 
ඳර්දේණ සදු කයමින් ඳතී. 

 

(ඇ) අදහශ දනොදේ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

විඹ බහය යහජ ඇභතිතුභහට භභ සතුතින්ත දනහ. තර 

නිසඳහදනඹ කයන ගේභහන පිළිඵ යහජ ඇභතිතුභහදේ 
පිළිතුදර් වන් වුණහ. විදලේදඹන්භ මීගවජඳුය ග්නදතෝන, එඹ 
වේඵන්දතොට දිසත්රික්කදේ. තණභල්විර ග්නදතෝන, එඹ 

දභොනයහගර දිසත්රික්කදේ. පු්නතරභ දිසත්රික්කදේ ප්රදේල 2යි, 
දභොනයහගර දිසත්රික්කදේ ප්රදේල 1යි. වළඵළයි ඔඵතුභහදේ 
පිළිතුදර් වන් වුණහ, යදේ භසත තර නිසඳහදනදඹන් සඹඹට 
63ක්භ අනුයහධපුය දිසත්රික්කදඹන් රළදඵන්දන් කිඹරහ. 

දභොණයහගර දිසත්රික්කදඹන් රළදඵන්දන් සඹඹට 12යි, 
වේඵන්දතොට දිසත්රික්කදඹන් රළදඵන්දන් සඹඹට 5යි. එතදකොට 
අනුයහධපුය ව දභොණයහගර දිසත්රික්කර  තර ගේභහන 

කිහිඳඹක් ඇති කිරීභභ තර ගහදේ උන්නතිඹට දවේතු දනහ 
කිඹරහ පිළිගන්නහද? 2017 දර්දී ඒ ගළන අධහනඹ දඹොමු 
කයනහද? 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ අඩුඳහඩු ේඵන්ධදඹන් 2017 දර්දී 
ක්රිඹහ්නභක  හභට අපි දළනටභ්න ළර ේ කය තිදඵනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භදේ දදන අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. 

අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරදඹන් ඇහුහභ වළභ තිසදේභ කිඹන 
දදඹක් තභයි, දරෝකඹ තුශ රංකහදේ තර නිසඳහදනරට -තර 
ඇටරට ව විදලේදඹන්භ තර දතල්රට- දරොකු ඉල්ලුභක් 
තිදඵන ඵ. වළඵළයි රංකහ තභ ඒ අල ප්රභහණදඹන් ඉතහ  ළු 

ප්රතිලතඹයි රඵහ දදන්දන්. ඒ නිහ දරෝක දදශ දඳොශ ඉරක්ක 
කය ග්නත තර අඳනඹනඹට විදලේ ඵයක් තිඹන්න අභහතහංලඹට 
තිදඵන දළක්භ ව ළඩ පිළිදශ දභොකක්ද? 

 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගන්දනොරුදේ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ 

භධසථහනදේ අදහශ නිරධහරින් දළනටභ්න ඒ ේඵන්ධ කටයුතු 
කයදගන ඹනහ. ගරු භන්ත්රීතුභහ වමුදරහ ඒ පිළිඵ උ්නතය 
දදන්න පුළුන් දයි. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භදේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

තර කළයලි 10ක් කෆදෝන භනුසදඹක් ආදඹ්න තර කළරැල්රක් 
කන්දන් එදවභ්න එකක් විතයයි. දභොකද, වළදඳන්දන් වකුරුයි, 
ළලියි, තර ටිකකුයි. බහගඹක් ඒහදේ  ළලි තභයි ජය-ඵය ගහරහ 

වළදඳන්දන්. ඒ නිහ රංකහදේ තර ආශ්රිත නිසඳහදනර අඩංගු 
න වකුරුර ව තරර ගුණහ්නභකබහඹ පිළිඵ ඵර්න 
ප්රලසනඹක් තිදඵනහ. ඒ ත්න්නඹ දේ බහදේ ඉන්න දඵොදවෝ 
දදදනක් අ්න විරහ ඇති. ඒ නිහභ තර දගොවිඹහ්න, අතයභළදිඹහ්න, 

තර කළයලි නිසඳහදකඹහ්න අභහරුදේ ළදටනහ, එක්දක දනකුදේ
- දෙදෙදෙකුදේ ලාභ ඉපයීදේ අත්තදෙෝමතික කූට උපක්රම ිසාා   

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වකුරු නේ වළපුණහට කභක් නළවළ. ළලි වළදඳන එක තභයි 
ප්රලසනඹ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අන්න ඒක දන්. 
 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, හභහනදඹන් දවඹක් කනදකොට 
භවය විට එකක එදවභ තිදඵන්න පුළුන්. ඒක ප්රමිතිඹ 
ේඵන්ධ ප්රලසනඹක්, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 2 - 929/'16 - (1), ගරු බිභල් ය්නනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ. 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදේල කටයුතු අභහතතුභහ 
දනුදන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහ තුනක් කල් 
ඉල්රහ සටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

විදුලි බය නනොමෆති නිලළව  විවහතර 

றன்ெரம் அற்ந வீடுகள் : றதம் 
HOUSEHOLDS WITHOUT ELECTRICITY: DETAILS  
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4.   ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
       (ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතතුභහදගන් ඇූ  
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ශ්රී රංකහදේ විදුලි ඵරඹ දනොභළති නිහ ඒකක 
ංඛ්හ දකොඳභණද; 

 (ii) විදුලි ඵරඹ දනොභළති නිහ ඒකක ංඛ්හ, යදේ 
ේපර්ණ නිහ ංඛ්හදහි කය ප්රතිලතඹක්ද; 

 (iii) විදුලි ඵරඹ දනොභළති නිහ ංඛ්හ, එක් එක් 
ඳරිඳහරන දිසත්රික්කඹ අනු  වහ ප්රහදේශීඹ දල්කේ 
දකොේඨහ අනු දන් දන් ලදඹන් කදර්ද; 

 (iv) දභභ නිහ වහ විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභට විදුලිඵර 
වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතහංලඹ විසන් 
දගන ඇති පිඹය කදර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ දභභ බහට දන්න්දනහිද? 

(ආ) දනො එදේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்ெமக் 

ரகட்ட றணர: 
 

(அ) (i) இனங்மகறல் றன்ெரம் அற்ந வீட்டுக் 

கூதகபறன் ண்றக்மக ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) ரட்டிலுள்ப தரத் வீடுகபறன் ண்றக்மக 

றல், றன்ெரம் அற்ந வீட்டுக் கூதகபறன் 

ண்றக்மக த்மண ெவீம் ன்தமத்ம்; 

 (iii) றன்ெரம் அற்ந வீடுகபறன் ண்றக்மக, 

எவ்தரத றதரக ரட்டம் ற்தம் தறரெ 

தெனரபர் தறரறவு ரரறரக ணறத்ணறரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) இந் வீடுகளுக்கு றன்ெரத்ம ங்குற்கு 

றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்சு 

டுத்துள்ப டடிக்மக ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
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asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of households in Sri Lanka 

without electricity; 

  (ii) what percentage is the number of 

households without electricity out of the 
total number of households in Sri Lanka;  

 (iii) separately, the number of households 

without electricity by each Administrative 

District and the Divisional Secretary's 
Division; and 

 (iv) the measures taken by the Ministry of 

Power and Renewable Energy to provide 

electricity to these households?    

(b) If not, why?  
 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනී ය 
බ්ෂති නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතතුභහ දනුදන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දදනහ. 

(අ) (i) 2016.10.31 දින න විට විදුලිඹ ළඳයුභ රඵහ දීභට 
ඉතිරි ඇති නිහ ප්රභහණඹ 41,174කි. 

  ඒ කිඹන්දන්, මුළු රංකහදන්භ ඉතුරු දරහ 
තිදඵන ප්රභහණඹ. 

 (ii) 2016.10.31 දිනට විදුලිඵරඹ දනොභළති නිහ 
ඒකක ඛ්හ, යදේ ේපර්ණ නිහ 
ංඛ්හදන් සඹට 0.80කි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, 
මුළු යදේභ තිදඵන නිහලින් සඹඹට 99.2කට 
අපි දේ න දකොට විදුලිඹ ඳඹරහ අන්.  

 (iii) විදුලිඵරඹ දනොභළති නිහ ංඛ්හ, එක් එක් 
ඳරිඳහරන දිසත්රික්කඹ අනු ඳවතින් දක්හ ඇත. 

  භසත රළයිසතු භභ වභළගත* කයනහ.  

  ගරු භන්ත්රීතුභනි, විදුලි ඵරඹ දනොභළති භසත 
නිහ ංඛ්හදේ එකතු 41,174යි. කුරුණෆගර 
දිසත්රික්කඹ තභයි විදුලි ළඳයුභ රඵහ දීභට 
ළඩිදඹන්භ ඉතිරි  හ තිදඵන්දන්. එහි නිහ 
7,471ක් ඉතිරි  හ තිදඵනහ. රංකහදේ විදුලිඹ නළති 
ප්රලසනඹ ළඩිදඹන්භ ඵරඳහන්දන් කුරුණෆගර 
දිසත්රික්කඹටයි. අපි ඒ පිළිඵ විදලේ 
අධහනඹක් දඹොමු කයනහ. 

 (iv) දභභ සඹලුභ නිහ වහ 2016.12.31 දින න 
විට 'යටභ එළිඹයි අඳුය දුයරයි" ළඩටවන ඹටද්න 
විදුලිඹ රඵහ දීභට කටයුතු කයන අතය ඉවත 
ළඩටවන ඹටද්න නිහ 224,738ක් වහ දේ 
න විට විදුලිඹ රඵහ දී ඇත. 

(ආ) අදහශ දනොදේ. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  ඹවඳහරන ආණ්ඩු ආහයින් ඳ  

අන්තිභ ය  තුශ  තභයි  අපි දේ හඳහයඹ ක්රිඹහ්නභක 
කයන්දන්. යංජි්න සඹමරහපිටිඹ ඇභතිතුභහ්න, භභ්න, භදේ 
අභහතහංලදේ සඹලු නිරධහරින්, විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, දරදකෝ 
ආඹතනඹ ඹන දේ සඹලු දදනහ එකතු දරහ දේ නදකොට  

දගල් 224,738ක් වහ  අපි විදුලිඹ රඵහ දී තිදඵනහ.  දේ 
හඳෘතිදේ තිදඵන ළදග්නකභ තභයි කිසභ මලික දග හභක් 
නළති ේපර්ණ මුදරභ දගන එක. භවය   නිහර 

ටිනහකභ   රුපිඹල් 50,000යි.  විදුලිඹ වහ විතයක් අපි රුපිඹල් 
340,000ක් ළනි මුදරක් විඹදේ කය තිදඵනහ.  ඒ හදේභ දේ 
ඹරින් කිරීභ්න අපිභ කයරහ  දුන්නහ. ඵතහඹ්න අපිභ රඵහ 

දුන්නහ. එක නික් වහ  රුපිඹල් රක් තුනක  උඳරිභඹකට 
ඹට්න ඳහයට මුදල් ළඹ කශහ.  ඒ ආකහයඹට යදේ වළභ 
නිකටභ විදුලිඹ රඵහ දීභ වහ  අපි කටයුතු කශහ. ඒ 

ේඵන්ධ අපි ඉතහභ තුටු දනහ. දේ හඳෘතිඹ දදළේඵර් 
31 ළනි දහ නදකොට අන් කයනහ.  දභහි ේපර්ණ විඹදභ  
රුපිඹල් බිලිඹන ඳවයි.  දේ නදතක් විදුලිඹ වහ අඹදුේ කයරහ 
නළති  සඹලුභ දදනහදගන් භභ  ඉල්රහ සටිනහ,  ඒ පිළිඵ 

අදඳන්  ඉල්ී,ේ කයන්නඹ කිඹහ.  ඉදිරි භහ එකවභහය තුශ වළකි 
ඉක්භනින් අපි  ඒ පිළිඵ කටයුතු කයනහ.  දළනට ඉතුරු දරහ 
තිදඵන්දන් කිදරෝමීටයඹක්, කිදරෝමීටය 700ක්, කිදරෝමීටය 

500ක් ළනි දුයකින් හුදකරහ තිදඵන  තනි නිහ ඳභණයි, ගරු 
කථහනහඹකතුභනි.  

       

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

  ගරු නිදඹෝජ අභහතතුභනි, භභ සතුතින්ත දනහ,  
අහිංක අයණ මිනි න්ට විදුලිඹ රඵහ දදන්න ඔඵතුභහ, 
ඔඵතුභහදේ ඇභතිතුභහ්න එක්ක එකතු දරහ කයපු ඒ ංග්රහභඹ 
පිළිඵ. භභ ඔඵතුභහදගන් භදේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ 

අවනහ. අඳට ඳහුගිඹ අවුරුේදේ සඹඹට 10ක විදුලිඹ 
අලතහක් තිබුණහ. හභහනදඹන් සඹඹට 6ක් විතය තභයි 
කලින් අවුරුදුර විදුලි අලතහදේ ළඩි හභ.  2017 අවුරුේදේ්න  

සඹඹට 10ක ප්රභහණඹකින්  විදුලි අලතහ ළඩි දන්න 
පුළුන්.   

 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විධිඹට දේ සඹඹට දවඹක විදුලි 
අලතහ -ංර්ධනඹ ශීඝ්රදඹන් ළඩි දමින් ඳතින කහර 

1735 1736 

දිවහත්රි්ෂකය විදුලි ළඳයුභ 
රඵහ දීභට ඉතිරි 
ප්රභහණඹ 

දිසත්රික්කඹ විදුලි ළඳයුභ 
රඵහ දීභට ඉතිරි 
ප්රභහණඹ 

අනුයහධපුයඹ 1,301 භඩකරපු   4,313 

දඳොදශොන්නරු    844 අේඳහය      404 

පු්නතරභ 3,845 නුයඑළිඹ   2,077 

කුරුණෆගර 7,471 භවනුය   1,834 

කිලිදනොච්චිඹ 3,475 භහතදල්   1,861 

මුරතිේ 2,576 කෆගල්ර      601 

වුනිඹහ    957 ඵදුල්ර      189 

භන්නහයභ    915 දභොනයහගර      561 

ඹහඳනඹ 1,032 ය්නනපුය   2,070 

දකොශම    227 ගහල්ර      643 

ගේඳව    103 භහතය      328 

කළුතය 1,530 වේඵන්දතොට      344 

ත්රිකුණහභරඹ 1,673 එකතුල 41,174 

————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදේන්තු 

කහනුක් දේ. විදලේදඹන්භ 2017 ය දේ ආණ්ඩුදේ 
ංර්ධන යක්.- පුයහී,භ වහ යජඹක් විධිඹට,  විදුලිඵර වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතහංලඹ විධිඹට එදවභ නළ්නනේ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විධිඹට ඔඵතුභන්රහ අයදගන තිදඵන 
ක්රිඹහභහර්ග කදර්ද කිඹහ භභ ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභහදගන් 
අවනහ.  

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, දේ දනදකොට දකයරපිටිදේ 

දභගහදොේ 300ක LNG ඵරහගහයඹක් ඉදිකිරීභ වහ දටන්ඩර් 

කළහ තිදඵනහ. දනොදයොච්දචෝදල් ඵරහගහයදඹන් ඳ  දේ 
යදේ ඉදින විලහරතභ ඵරහගහයඹ දභඹයි. දළන් දටන්ඩර් කළ හභ 
කයරහ අන්. ඒ්න එක්කභ අපි විලහර ඵයක් දදනහ, 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිදඹන් විදුලිඹ උ්නඳහදනඹ කය ගළනීභට. ඒ 
අනු "ූ ර්ඹ ඵර ංග්රහභඹ" හඳෘතිඹ ඹටද්න ඉතහභ දළළන්ත 
දභදවයුභක් ක්රිඹහ්නභක දනහ. දේ දනදකොට්න, එහි හර්ථක 
ප්රතිපර රළදඵමින් ඳතිනහ. ූ ර්ඹ ඵරඹ ව පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ති ක්දේත්රඹන් වහ දභය අඹ ළදඹන් අඳට වන 
යහශිඹක් රළබුණහ. අපි ඒ පිළිඵ යජඹට සතුතින්ත දනහ. ඒ 
නිහ අපි දභභ ඉරක්කඹ පුයහ ගන්න කටයුතු කයනහ. අපිට 

අභිදඹෝග තිදඵනහ. අපි එභ අභිදඹෝග පිළිගන්නහ. එභ 
අභිදඹෝග විහ ගනිමින් ඉසයවට ඹන්න අපි කටයුතු කයනහ. 
විදලේදඹන්භ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ව ගරු අගභළතිතුභහ  දේ 

පිළිඵ උනන්දුදන් කටයුතු කයනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகுெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. ත අතුරු ප්රලසන තිදඵනහද? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භදේ දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. 

 
ගරු ගළියණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ (තිරවර විංලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர - வலுவாோர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணெலரெறகள் அமச்ெர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

 
නෆඟී සටින ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ගරු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ 

අතුරු ප්රලසන අහ ඉය වුණහට ඳ , ඔඵතුභහට අසථහ රඵහ 
දදන්නේ. 

 

ගරු ගළියණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

දවොයි. 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභනි, භදේ දදළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
දභඹයි. හේපර්ර ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹක් වදන්න නිඹමිත 
දරහ තිබුණ්න, ඔඵතුභන්රහ ඒක දනස කශහ. ඇ්නතටභ එභ 

ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ ඉදි දනහ නේ භභ දඳෞේගලික 
කළභළතියි. දභොකද, අපිට 2018 ර්ඹ නවිට අල දන 
විදුලිඵර ප්රභහණඹ ඒ තුළින් ඉක්භනින් රඵහ ගන්න තිබුණහ. නමු්න 

යජඹක් විධිඹට ඳරිය හිතකහමී විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 
ඔඵතුභන්රහ LNGරට දගොස තිදඵනහ. LNG ඵරහගහයඹක් 
හේපර්ර්න වළදදනහද? දභොකද, වඵයණ සට දේඹන්දගොඩ 
දක්හ දභගහදොේ 220ක අධිළය විදුලි රැවළන් භහර්ගඹක් වදන්න 

අල කටයුතු දළනටභ්න කයදගන ඹනහ. ඒ අනු හේපර්ර 
LNG දවෝ ගල් අඟුරු දනොන ඵරහගහයඹක් ඉදි දනහද?  

 
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, හේපර්ර විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තු අක්කය 

500ක ඉඩභක් තිදඵනහ. ඒ ඉඩදේ කයන්දන් කුභක්ද කිඹන එක 

ගළන තභ අන් තීයණඹක් දගන නළවළ. දකොදවොභ දත්න, ඒ 

කරහඳඹ ඵරලක්ති උ්නඳහදන කරහඳඹක් ලදඹන් දන් කය 

ගළනීභටයි අපි අදවස කයන්දන්. ගරු අගභළතිතුභහ්න අඳට ඒ 

පිළිඵ උඳදදස රඵහදී තිදඵනහ. ඒ නිහ අපි ඒ ේඵන්ධදඹන් 

කටයුතු කයනහ. නමු්න, අපි දළනට මලික අදවස කයරහ 
තිදඵන්දන් දකයරපිටිඹ මලික කයදගන විදුලිඹ නිඳදන්නයි. 

දභොකද, විදුලි ඵරඹ ළඩිපුයභ බහවිත දන්දන් ඵසනහහිය 

ඳශහද්නයි. ඒ නිහ දකයරපිටිඹ මලික කයදගන විදුලිඹ 

නිඳද හභට ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ. ඊට අභතය වේඵන්දතොට්න 

අපි LNG ඵරහගහය ඉදිකිරීභට කටයුතු කයනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. ගරු භන්ත්රීතුභහ, ත්න අතුරු ප්රලසන තිදඵනහද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භදේ අහන අතුරු ප්රලසනඹ දභඹයි. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ගළන 
නිතය කථහ කයනහ. වළඵළයි, ඳ  ගිඹ අවුරුදු එකවභහය ඇතුශත 
අඳට අලු්න පුනර්ජනනීඹ ඵරහගහය ඉදි වුදණ් නළවළ. ූ ර්ඹ ඵරඹ, 

 ශං ඵරඹ ව අදනකු්න ප්රබඹන්දගන් රඵහ ගත වළකි විදුලි 
ඵරහගහය ඉක්භනින් ඉදිකයන්න ඔඵතුභන්රහ දේ න විට දගන 
ඇති පිඹය දභොනහද කිඹරහ දළනගන්න කළභළතියි. 

. 

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, අපි දභගහදොේ එක ඵළගින් වූ ූ ර්ඹ ඵරහගහය 
60ක් ඊශෙ භහ කීඳඹ තුශ ඉදිකිරීභට කටයුතු කයනහ. ඒ 
පිළිඵ අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඉල්රහ තිදඵනහ. අපි 

විලසහ කයනහ, අභහත භණ්ඩර අනුභළතිඹ අඳට රඵහ දදයි 
කිඹරහ. සඹමරහණ්ඩු ප්රදේලදේ ත්න දභගහදොේ 100ක ූ ර්ඹ 
ඵරහගහයඹක් ඉදිකයනහ. ඒ හදේභ  ශං ඵරදඹන් විදුලිඹ 

උ්නඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ ළඩි අධහනඹක් දඹොමු කයනහ. අපි 
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ගකීදභන් කිඹනහ, ඊශෙ ය කීඳඹ තුශ  ශං ව ූ ර්ඹ 

ඵරදඹන් දළළන්ත විදුලි ප්රභහණඹක් යටට රඵහ දදන්න පුළුන් 
කිඹරහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි, දඵොදවොභ සතුතියි.  

ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ දඳදර්යහ භළතිතුභනි, ජහතික 
ළදග්නකභකින් යු්න ප්රලසනඹක් නේ එතුභහදේ  එකේනඹ ඇති 
ඉදිරිඳ්න කයන්න.  

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භහ එකෙයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එදවභ නේ, ගරු ඇභතිතුභහ දකටිදඹන් ප්රලසනඹ අවන්න. 
 

ගරු ගළියණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දභතුභන්රහ ගල් අඟුරු, ඉන්ධන ගළන 
කථහ කයනහ. ඒහ නළතු ගභට ූ ර්ඹ ඵරදඹන් විදුලිඹ රඵහ 
දදන්නට යජඹ තීයණඹ දකරුහ. නිදඹෝජ ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහ ගභට දේ ළඩ පිළිදශ දගනිඹන්න. දභොකද, අඳට 
දඳදනනහ, දිසත්රික්ක භේටදේ ව ප්රහදේශීඹ භේටදේ නිරධහරින් 
ඒකට ක්රිඹහ කයන විධිඹ. ඔඵතුභන්රහ එළනි ළඩ පිළිදශක් ඇති 
කයනහද? දඳොඩි ඳළල්ඳතට්න ූ ර්ඹ ඵරඹ රඵහ දීරහ මුළු ගභට්න, 

මුළු රංකහට්න ූ ර්ඹ ඵරඹ රඵහ දදන්න පුළුන්. ඒ වහ 
ක්රිඹහ්නභක කයන්න ඵරහදඳොදයෝනතු දන ළඩ පිළිදශ 
දභොකක්ද කිඹරහ භභ අවනහ. 

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක ඉතහභ ටිනහ ප්රලසනඹක්.  2020 

ය දන දකොට වරඹ භත වි කයන, rooftop කිඹන 
ක්රභදේදඹට දභගහදොේ 200ක් ද, 2025 ර්ඹ දනදකොට 

දභගහදොේ 1,000ක් ලදඹන් විදුලිඹ රඵහ දදන්නයි අදප් 
ඉරක්කඹ තිදඵන්දන්. ඊට අභතය අඳ ''ූ ර්ඹඵර උදහන'' ඇති 
කයනහ. දළනට තිදඵන ක්රභදේදඹන් අනු භධභ ඳහන්තිකඹන්ට 

තභයි දභඹට එකතු දන්න පුළුන් න්දන්. ආයේබඹක් 
ලදඹනුයි එදේ රඵහ දදන්දන්. ඒ දනුදන් ජහතික ඉතිරි 
කිරීදේ ඵළංකු සඹඹට අටක දඳොලිඹට LECO ඵර ප්රදේලරට 

ණඹ ඳව කේ රඵහ දදනහ. ඒ හදේභ, අදනකු්න යහජ ව 
දඳෞේගලික ඵළංකු දළනට සඹඹට 12ටයි ණඹ මුදල් රඵහ දදන්දන්. 
නමු්න, අඹ ළදඹන් රඵහ දීරහ තිදඵන වන්න එක්ක ඒ දඳොලිඹ 

ත්න අඩු දනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇභතිතුභනි, දේ අසථහදේ විහදඹකට ඹන්න අභහරුයි.  
 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අපි දේ යදේ අහිංක- [ඵහධහ කිරීභක්  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට අසථහ දදනහ-  [ඵහධහ කිරීභක්  දඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 
පිළිතුරු දදන්න අසථහ දදන්න, ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ 
ඇභතිතුභහ. 

 

ගරු අජිත්  පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහදේ අදවස ඉතහ ටිනහ. අදප් ගරු 

අගභළතිතුභහ්න දේ කථහ අවදගන ඉන්නහ. ඒ නිහ එතුභහ අඳට 
අය රඵහ දදයි. දභහි ඳශමු පිඹය භධභ ඳන්තිදඹන් අපි 
ඳටන් ගනිමු. දුප්ඳ්න, අහිංක ජනතහට්න, දේ ූ ර්ඹ ඵරඹ වයවහ 

විදුලිඹ උ්නඳහදනඹ කයරහ, ළඩිපුය ප්රභහණඹ ජහතික විදුලිඵර 
ඳේධතිඹට්න රඵහ දදන්නට පුළුන් ආකෘතිඹක් ඊශෙ පිඹය 
ලදඹන් අඳ කස කයනහ. රුපිඹල් 22ක් විදුලි ඒකකඹකට 
දගනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. [ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගරු ගළියණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
සඹඹට 12ක් දඳොලිඹ ළඩියි. සඹඹට 6ක දඳොලිඹකට රඵහ 

දදන්න.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සඹඹට 8ක දඳොලිඹකට දදනහඹ කිේහ.   

දදන ටඹ. ප්රලසන අංක 3 - 984/'16 - (1), ගරු අජි්න 
භහන්නප්දඳරුභ භළතිතුභහ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු අජි්න භහන්නප්දඳරුභ භන්ත්රීතුභහ 
දනුදන් භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතතුභහ දනුදන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 
දදකක කහරඹක් ඉල්රහ සටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 5-1002/'16 -(1), ගරු හ දේ නහනහඹක්කහය 
භළතිතුභහ. 
 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු හ දේ නහනහඹක්කහය භවතහ 
දනුදන් භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලි ංදේල වහ ඩිජිටල් ඹටිතර 

ඳව කේ අභහතතුභහ දනුදන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ 
වහ ති දදකක කහරඹක් ඉල්රහ සටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 6-1009/'16 -(1), ගරු එේ.එච්.එේ. ල්භහන් 
භළතිතුභහ. 

 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු එේ.එච්.එේ. ල්භහන් භවතහ 

දනුදන් භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු නජෝන් අමරතුිංග මශතළ (විංචළරක විංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ණගියක ක ුතතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩම් 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ெ அலுல்கள் அமச்ெதம் கரற 

அமச்ெதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භභ 

ති දදකක කහරඹක් ඉල්රහ සටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අංක 7-1016/'16 -(1), ගරු ටී. යංජි්න ද දොයිහ 
භළතිතුභහ. 
 

ගරු ඩවහ අශප්නඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු යංජි්න ද දොයිහ භවතහ 
දනුදන් භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භභ 
භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිනයෝග කරන ී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශෙට,  ඳශහ්න බහ වහ ඳශහ්න ඳහරන අභහතතුභහ ගරු 
ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහදේ අභහතහංල නිදේදනඹ. 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, on the Question asked under Standing 

Order 23 (2), I seek another three weeks to answer for the 
reason that the Governor is the authority in charge of 

transfers of public officers within the Provincial Council. 

I have written to the Governor asking for an explanation. 

Therefore, I require another three weeks.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

All right. The Hon. Member is entitled for a reply. 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I will give the reply in three weeks. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, do not take more than three weeks, 

because this is a matter that has been going on for some 

time. 
 

මීශෙට, ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භළතිතුභහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 23(2) ඹටද්න අවපු භවය ප්රලසනරට 
පිළිතුරු දීභ වහ ඹේ කහරඹක් ගත යුතු ඵ භභ්න පිළිගන්නහ. 
වළඵළයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, දේ දින කිහිඳඹ තුශ ඳශහ්න බහ 
තුශ භතුදරහ තිදඵන ප්රලසනඹයි දභතළන භතු දරහ තිදඵන්දන්. 
ඔඵතුභහ දන්නහ දඳදර්දහ ඒ ේඵන්ධ අඹ ළඹ විහදඹ 
ඳළළ්නවුණහ. එදව්න, ඳශහ්න බහදන් කිසදු නිරධහරිදඹක් අඹ 
ළඹ විහදඹට වබහගි වුදණ් නළවළ. අඩුභ තයමින් ගරු 
කථහනහඹකතුභනි, බහ දල්කේයඹහ්න වබහගි වුදණ් නළවළ. 
ඉන් අනතුරු ඊදේ යහත්රීදේදී තභයි මර පිළිඵ දල්කේරිඹදේ 
නිට ගිහිල්රහ, දේදඹන් ඳවත දවළීභ නියහකයණඹ කයරහ 
තිදඵන ඵ එතුමිඹට දන්හ තිදඵන්දන්. ඒක්න කය තිදඵන්දන් 
තහකහලිකයි. 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දළන් තිදඵන ප්රලසනඹ දභඹයි. දේ 
දේක දේවිකහන් -ඒ නිරධහරින්-  විලහර බිඹකට ඳ්න දරහ 
සටිනහ, නළත නළත්න දේ ඳළිගළනීේ ව ඒ භව 
ඇභතියඹහදේ භළදිව්න  හභ නිහ ඹේ අහධහයණඹකට, 
අයුක්තිඹකට රක් දේවිඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහ ග කීභකින් යුතු දේ 
ගරු බහට ප්රකහලඹක් කයන්න, එභ නිරධහරින්ට කිසදේ්නභ 
ඳළිගළනීභකට දවෝ අහධහයණඹට රක් දන්න ඉඩ දනොදදන 
ඵට. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. ගරු ඇභතිතුභනි, කහරඹ ේඵන්ධදඹන් ප්රලසනඹක් 
තිදඵනහ. ඔඵතුභහ එඹට පිළිතුරු දදන්න. 
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ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහ්න බහ ඳනතට භහ අධහනඹ  
දඹොමු කයනහ. ඒ ඳනතට අනුකර දේ ේඵන්ධ නිස 
ඵරධහරිඹහ න්දන් ආණ්ඩුකහයතුභහයි.  ඒ නිහ නනතික ඇඟිලි 
ගළහීදේ කිසභ අයිතිඹක් භට නළවළ. භහ ආණ්ඩුකහයතුභහට 
ලිපිඹකින් දන්හ තිදඵනහ, ඔඵතුභහදේ ප්රලසනඹ ේඵන්ධදඹන්. 
ඒ ේඵන්ධදඹන් ක්රිඹහභහර්ග ගන්න කිඹරහ්න භහ එතුභහට උඳදදස 
දීරහ තිදඵනහ. වළඵළයි දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ සථහ 
ංදලෝධනඹ ඹටද්න දර්ඛීඹ ඇභතිතුභහට දේ ේඵන්ධදඹන් 
කටයුතු කයන්න කිසභ නනතික ඵරඹක් නළවළ. 
ආණ්ඩුකහයතුභහදේ ඵරඹ තභයි ක්රිඹහ්නභක කයන්න පුළුන් 
න්දන්.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. එදවභ නේ ඔඵතුභහට පුළුන් දන්, දේ ගරු බහ 
දළනු්න කයන්න. 

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භට දේ ගරු බහ දළනු්න කයන්න පුළුන්. යජදේ මුදල් 
පිළිඵ කහයක බහට්න දභඹ දඹොමු කයන්න පුළුන්. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිදේන්තු ළස හයඹ අහන  හභට දඳය දකදේ දවෝ 
එඹට පිළිතුරු දුන්දනෝන අපි එඹ අගඹ කයනහ. 

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, නනතික ආණ්ඩුකහයතුභහදේ ඵරඹ 
භට ක්රිඹහ්නභක කයන්න ඵළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ඇ්නත. අඳට ඔඵතුභහ කිඹන කහයණඹ ද්නදයනහ. නමු්න 
ඔඵතුභහ ඒ ේඵන්ධදඹන් කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න. 

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භහ කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභක් ආණ් ඩුකහයතුභහට කයන්නේ, ගරු 
කථහනහඹකතුභනි. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආණ්ඩුකහයතුභහට ව ඳහර්ලිදේන්තුට කරුණු ඳළවළදිලි 
කිරීභක් කයන්න. 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඳහර්ලිදේන්තුට නනතික ඵරඹක් නළවළ. නනතික ඵරඹ 
තිදඵන්දන් ආණ්ඩුකහයතුභහට. ඒ නිහ භට එතුභහට ඵරඳෆේ 
කයන්න ඵළවළ. එතුභහට දළනු්න කිරීභක් ඳභණයි කයන්න පුළුන්.  

භහ ඒ ේඵන්ධදඹන් උ්නහවඹක් දයරහ තිදඵනහ, ලියුභකු්න 
ඹරහ තිදඵනහ.  

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සටින ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දවොයි. ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 
 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳශහ්න බහ අභහතරුන්ට තිදඵන ඵරඹ ඹටද්නද, දළන් 
වි රුහ වළය තිදඵන රංකහ පුයහ ඳශහ්න ඳහරන ආඹතන 
සඹල්දල්භ ඳහරනඹ දගනඹන්දන්?  ඒ දභොන නනතික 
ඵරඹක්ද? ඔඵතුභහ භළතියණඹ ඳ්නන්දන් කදහද, 
භළතියණඹ ඳ්නන්දන් නළේද කිඹරහ භහ දළනගන්න කළභතියි. 
ඔඵතුභහ දේ කථහ න්නන්දන් නළේද? භළතියණඹ 
ඳ්නනහඹ කිඹරහ දඵොරුට කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්   

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, දේ පිළිඵ විහදඹක් 
කයන්න ඉඩ දදන්න අභහරුයි. දේක notice දුන්නු එකක් 
දනොදයි. දේක ඳළවළදිලි කයරහ ප්රධහන කටයුතුරට ඹන්න 

ඕනෆ.  
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහදේ 

ප්රලසනඹ ගරු අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ අවපු ප්රලසනඹට කිසභ 
අදහශ්නඹක් නළවළ. වළඵළයි භළතියණඹ කල් දළමීභක් භහ 
කිසදේ්නභ කයන්දන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  අදහශ නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  

 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ඳශහ්න බහදේ භව ඇභතියඹහ 
ඳශහ්න ඳහරන ආඹතනරට එකතු න මුදල් තභන්ට ඕනෆ විධිඹට 
ඳහවිච්චි කයනහ. ඳශහ්න ඳහරන ආඹතන වි රුහ වළරිඹහට ඳසදේ 
රංකහ පුයහ ඳශහ්න ඳහරන ආඹතනරට එකතු න දකෝටි 
ංඛ්හත ධනඹ ඒ විධිඹට විඹදේ කයන්න ඇභතියඹහ වළටිඹට 
ඔඵතුභහ ඵරඹක් දීරහ තිදඵනහද? 

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භහ ඔඵතුභහදේ දචෝදනහ ප්රතික්දේඳ කයනහ.  
 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භළතියණඹ ඳ්නන්දන් නළ්නද්න ඇයි? [ඵහධහ කිරීේ  ඇයි, 
භළතියණඹ ඳ්නන්දන් නළ්නද්න? [ඵහධහ කිරීේ   

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භට කථහ කයන්න ඉඩ දදන්න. ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 
භදගන් ප්රලසනඹක් ඇහුහ නේ භට උ්නතය දදන්න ඉඩ දදන්න.  

1743 1744 



ඳහර්ලිදේන්තු 

 

 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 

භදගන් ප්රලසනඹක් ඇහුහ. ඒකට උ්නතය දදන්න භට අය 
දදන්න.  

 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, Hon. Minister, you can reply now. - [Interruption.] 

Hon. Dinesh Gunawardena, let him reply. - [Interruption.] 

Let him reply because we have to move on to today's 

Business. 
 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I have never dealyed this election. The delimitation - 
[Interruption] දභභ භළතියණඹ කල් දළමීභ ේඵන්ධදඹන් භහ 
ේබහදඹන් ප්රකහල කයන්දන්, කලින් තිබුණු සීභහ නිර්ණ 
හර්තහර අඩු ඳහඩු දවේතුදන් භට අභිඹහචනහ ක්රිඹහදහභඹකට 

ඹන්න තිදඵන ඵයි. ඒ අභිඹහචනහ ක්රිඹහදහභඹ අන් වූ වහභ 
භළතියණඹ ඳ්නනහඹ කිඹරහ දඳොදයොන්දු දනහ. ගරු 
දිදන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දචෝදනහ කශහට දභභ 

ඳශහ්න ඳහරන භළතියණඹ භහ ඳ්නනහ. [ඵහධහ කිරීේ   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන කටයුතු ආයේබදේදී දඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දීභ. ගරු 
(ආචහර්ඹ) ජඹේඳති වික්රභය්නන භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ  We 

have to start the Business of the Day. You can have a debate 

on this seperately. 
 

නඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්නප ඳනත් නකටුම්ඳත් 
ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

නද්න  ඳළරිවරික ඳර්දය (විංවහථළගත ිරීමනම්) 
ඳනත් නකටුම්ඳත 

ரட்டில் சுற்நரடல் ன்நம் ( கூட்டிமத்ல்)  

ெட்டதோனம் 
NATIONS ENVIRONMENTAL FORUM (NEF) (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු (ණචළර්ය) ජයම්ඳති වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

Sir, I move, 
 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Nations 

Environmental Forum (NEF) ." 
 

 

ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகதர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 
විසන් වහථිර කරන  .ී 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය. 
ඳනත් නකටුම්ඳත ඊ  අනුකූල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්, එය 

මුද්රණය  ිරීමම  නිනයෝග කරන  .ී  
 

ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිනයෝගය ය නත් ඳනත් 
නකටුම්ඳත  මශලෆලි විංලර්ධන ශළ ඳරිවර අමළතයතුමළ නලත ඳලරන 
ී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக் தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக் கட்டமப இன. 47 (5) இன்தடி கரலி 

அதறறதத்ற ற்தம் சுற்நரடல் அமச்ெதக்கு அநறக்மக தெய்ப்தடுற் 

கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Mahaweli Development and Environment for report. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශෙට, විර්ජන ඳන්න දකටුේඳත, 2017. කහයක බහ 
අසථහ. 

 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் ெட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017. 

 

කහයක බහදේදී තදුයට්න රකහ ඵරන රදි.- 
[ප්රගතිඹ: දනොළේඵර් 28 ] 

[කථහනහඹකතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் ரலும் ஆரப்ததற்நது. -                       

[ரர்ச்ெற : ம்தர் 28] 

[ெதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்] 

 
Considered further in Committee.- [Progress: November 28] 

[MR. SPEAKER  in the Chair.] 
 

 

120 ලන ශීර්ය.- කළන්තළ ශළ ෂමළ ක ුතතු අමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 589,566,000 

 

மனப்தை 120.-  கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் அமச்ெர் 
 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01.-  தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தெனவு தௐதர 589,566,000  

 

HEAD 120.-  MINISTER OF WOMEN AND CHILD AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 589,566,000 
 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

දඳය රු 10.00 සට 12.30 දක්හ රකහ ඵළී,භ - කහන්තහ වහ 
ශභහ කටයුතු අභහතහංලදේ ළඹ ශිර් 120 වහ 217.  

ඳස රු 1.00 සට 6.30 දක්හ රකහ ඵළී,භ - භහජ විඵර 
ගළන් හේ වහ  බ හධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් 124, 216 වහ 

331. විහදඹ ආයේබ කිරීභ, ගරු ඊ. යනඳන් භන්ත්රීතුභහ.  

1745 1746 

[ගරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ  
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[10.05a.m.] 
 

ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. ெதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Chairman, I move, "That a sum of Rs. 10 be 

traditionally cut from all the Recurrent and Capital 

Expenditures of each programme of the Heads of 
Expenditure bearing Nos. 120 and 217 related to the 

Ministries, departments and institutions coming under 

such Ministries scheduled to be taken up for debate today, 

Tuesday, 29th November, 2016 at the Committee Stage 
Debate of the Appropriation Bill, 2017".  

Sir, at the outset, let me thank you for giving me the 

opportunity to speak on the Ministry of Women and Child 

Affairs. I wish to come up with the problems connected to 

the North. Since I will speak in Tamil, I hope the officials 
of the relevant Departments would take into consideration 

the requests I make in the course of my speech.    

தகப றெரபர் அர்கரப, றப்தைறக்க ரடரளு 

ன்நத்றன் க்கள் தறறறறகபரண தகப உதப்தறணர்கரப, 

இன்மந றணம் கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் 

அமச்ெறன் லரண குளறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு 

இவ்வுமம ஆற்தற்கு ரய்ப்தபறத்மக்கரக ணது 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். 

 இனங்மகறன் ரெற ெணத்தரமகக் கக்தகடுப்தறரன 

57 ெவீரண தங்மக கறக்கும் கபறமக்தகரண்ட எத 

தொக்கறரண அமச்ெறதமட இந் றரத்றரன ததண் 

கபறன் உரறமகள் தரடர்தரகவும் அர்கபறன் றர்கரனம் 

தரடர்தரகவும் இவ்மச்சு றர்கரனத்றல் த்மக 

டடிக்மககமப டுக்க ரண்டும் ன்தம இக்தகப 

ெமதக்கு டுத்துக்கூந ரண்டி ததரதப்தை க்கு உண்டு. 

அந் மகறல், ததண்களுக்தகறரண ன்தொமநகமபத் 

டுத்து அர்களுக்கு ெத்துரண ஏர் அந்ஸ்மப் ததற்தக் 

தகரடுப்தற்கு, அர்கள் உரறமகமப றக்கும் ரட்கபரகத் 

றகளம் ம்தர் 25ஆம் றகற தரடக்கம் டிெம்தர் 10ஆம் றகற 

மரண உன்ணரண இந் கரனகட்டத்றல் இவ்றரம் 

அமந்றதப்தது ததரதத்ரணதண றமணக்கறன்ரநன். 

ததண்களுக்குச் ெ உரறமகள் ங்கப்தட ரண்டுதண 

லண்டகரனரகப் ரதெப்தடுகறன்நரதரதும், தரதட்ெரண 

டடிக்மககளும் அர்களுக்கரண உரறமகமப ங்க 

தப்ததும் தரடர் டடிக்மககபரகர இதந்துதகரண்டிதக் 

கறன்நண. ணர, கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் 

அமச்சு இது தரடர்தரகக் கணம் தெலுத் ரண்டுதண 

இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

இவ்மச்ெரணது கபறர் தரடர்தரண றகரட்டல் 

களுக்கும் தரறல் ரய்ப்தைகளுக்குதண எத றரெட தறற்ெற 

மதரன்மந ற்தடுத்ற , ரகர ரலறரக அன் 

கறமபகமப றதற, கபறர் தரடர்தரண டடிக்மககமப 

ரம்தடுத் ரண்டும். இந் றமனங்கபறரன தொமந 

ெரர்ந்தும் தொமநெரரதுரண தரறல் ரய்ப்தைக்களுக்கரண 

தறற்ெறகமப ங்கற அர்களுக்கரண றகரட்டல்கமபத்ம் 

ஆரனரெமணகமபத்ம் இதெடரக ரற்தகரள்ற்கரண 

டடிக்மககமப இந் அமச்சு டுக்க ரண்டும். 

இப்தறற்ெற மங்களூடரகப் தறற்நப்தடும் ததண்களுக்குத் 

தரறல் ரலறரண தெற்தரடுகளுக்கரக ங்கறகளூடரக 

இனகுகடன் ெறகமப ற்தடுத்றக் தகரடுப்ததுடன், 

அர்கபறன் உற்தத்றக்கு உரற ெந்ம ரய்ப்மதத்ம் இந் 

தறற்ெற மங்களுக்கு கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் 

அமச்சு ற்தடுத்றக் தகரடுக்க ரண்டும். குநறப்தரக, 

கறரப்தைநங்கபறலும் மனகத்றலும் உள்ப ததண்களுக்கு 

இந் றடத்றல் கூடி கணம் தெலுத்ப்தட ரண்டும். 

கர்ப்தைநங்கபறல் ரளம் ததண்கள் ஏபவு ெதோக அமப்தை 

கபறல்  ஈர்க்கப்தட்டு ம் டடிக்மககமப ரம்தடுத்றக் 

தகரள்ப ரய்ப்தைக்கள் உள்பரதரதும் அற்தக்குள் 

உள்ரங்கப்தடர ததண்கள் தரடர்தரகவும் டடிக்மககள் 

டுக்கப்தட ரண்டும். 

ததண்களுக்கு அெ, ணறரர் ரமன ரய்ப்தைக்கபறல்  25 

ெவீரண ஆபறகள் எதுக்கப்தட்டு, அம மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட ரண்டும்; தரறற்ெரமனகபறலும் மனகத்றல் 

தததந்ரரட்டப் ததண் தரறனரபர்களுக்கும் ணறரர் 

துமநறரன ரமனதெய்த்ம் கபறதக்கும் றெரச் 

தெய்மகறல் ஈடுதடும் ததண்களுக்கும் ஆண்களுக்கு றகரண 

ஊறங்கள் ங்கப்தட ரண்டும். ரலும், ததண்கள் தற 

தெய்த்ம் இடங்கபறல் தரலில் ரலறரண தல்ரத இன்ணல் 

கமப றர்தகரள்ரல், அர்களுக்கரண தரதுகரப்தை 

உதறப்தடுத்ப்தட ரண்டும்.  அற்கரகப் ததண்கள் 

தரதுகரப்தைத் தரடர்தரண ெட்டங்கமப இதக்கரகப் 

தறன்தற்ந லித்தத்தும் மகறல் உரற டடிக்மககமப 

இவ்மச்சு ரற்தகரள்ப ரண்டும்.  

டக்கு ரகரத்றரன 54,000 ததண்கமபத் மனமத் 

துரகக் தகரண்ட குடும்தங்களும் கறக்கு ரகரத்றரன 

32,000 ததண்கமபத்  மனமத்துரகக் தகரண்ட 

குடும்தங்களும் இதப்தரகப் தைள்பற றங்கபறன்தடிரண 

கல்கள் தரறறக்கறன்நண. இர்கபறல் தனதக்குக் கரறகள் 

தெரந்ரக இல்மன. இன்தம் ெறனதக்கு இதக்கறன்ந 

கரறகமப இரணுதொம் ததரலிெரதம் தரதுகரப்தைக் 

கரங்கமபக் கரட்டித் ம்ெப்தடுத்றத்ள்பணர் . ணர, 

இக்கரறகமப றடுறப்தற்கு உரற டடிக்மககள் 

டுக்கப்தட ரண்டுதண இவ்றடத்றல் லித்தத்றக் கூந 

றதம்தைகறன்ரநன். அத்துடன், இக்கரறகள் றடுறக்கப்தட்டு 

அர்களுக்கு றந்ரண வீடுகள் அமத்துக் தகரடுக்கவும் 

கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள்  அமச்சு டடிக்மக 

டுக்க ரண்டும். 

லி. டக்கறரன இடம்ததர்ந்து ல்னரகம், ரகரப்தைனம் 

தொகரறரன ெறத் 110  குடும்தங்களுக்கு இரணுத்றன் 

ததரநறறல் கட்டுரணப் தகுறதடரக லள்குடிரற்ந 

அமச்சு 110 வீடுகமபக் கட்டிக் தகரடுத்துள்பமம 

இவ்றடத்றல் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ரநன். கலரறமன, 

கரங்ரகென்துமந வீறக்கு அண்மரக  'ல்லிக்கதைம்' 

ண ரம் சூட்டப்தட்ட இக்குடிரற்நத்றலுள்ப வீடுகள், 

கரறகள் அற்நர்களுக்கரக  அமக்கப்தட்டண. அதுரதரல், 

தொகரம்கபறல் உள்பர்கமபத்ம் ததண்கமபத் மனமத்து 

ரகக் தகரண்ட ததண்கமபத்ம் அர்களுக்குப் தரறச்ெரண 

மகத்தரறல்கபறலும் தண்ம பர்ப்தறலும் றெர 

டடிக்மககபறலும் ஈடுதடுத்ற , அர்களுக்குச் ெறநந்தரத 

தரறல் ரய்ப்மத ங்க அமச்சு டடிக்மக 

டுக்கரண்டும். அெறல் ரலறரகவும் தரறற்ெங்க ரலறரக 

வும் ததண்கபறன் தங்கபறப்மத அெறல் கட்ெறகளும் 

தரறற்ெங்கங்களும் ரம்தடுத் டடிக்மக டுக்க 

ரண்டும் ண ரன் இவ்றடத்றல் சுட்டிக்கரட்ட 

றமகறன்ரநன்.  

ததண்கபறன் குல் சுக்கப்தடுதுரதரல் சுக்கப்தடும் 

இன்தணரத தகுறறணர் தரடர்தரகவும் ரம் கரறெமண 

தகரள்பரண்டித்ள்பது. தோன்த ெரப்ங்களுக்கும் ரனரக 
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த்த்த்றணரல் றக ரரெரகப் தரறக்கப்தட்ட தறரெங்கபரக 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் கரப்தடுகறன்நண. ரதரரறணரல் 

ணறப் ரதறவுகள் ற்தட்டதுடன், உமடமகள், 

தெரத்துக்கள் ன்தணவும் அறக்கப்தட்டண. ரம் றர்தகரண்ட 

தரரற இப்தைகபறலிதந்து லண்தடளம் தறரெரக இது 

கரப்தடுகறன்நது. ணற உறரறப்தைகரபரடு உடல், உப 

ரலறரகவும் தததபரண ரக்கங்கமபத் ரங்கறர்கபரக 

அன்நரடம் கண்லரரடும் கமனரரடும் ரழ்க்மகக்கரகப் 

ரதரரடுதர்கபரகவும் இம்க்கள் கரப்தடுகறன்நணர் . 

இந்றமனறல், டக்கு, கறக்கறல் ரளம் ெறதர்கள் ற்தம் 

ததண்கள் றரெட கணறப்தைக்கு உரறர்கள். மண ரகர 

க்களுடன் இர்கள் ெறமனறல் தரர்க்கப்தடரது, றரெட 

ரமத்மடரரர் ன்ந அடிப்தமடறல் ரரக்கப்தட 

ரண்டிர்கபரக உள்பணர் .  

இந் ரட்டில் இடம்ததற்ந த்த்ம் கரரக ெறதர்கள் 

உடல் ரலறரகப் தததபவு கரங்களுக்கு உள்பரகறது 

ட்டுல்னரல், அங்கவீணமடந்தும் கரப்தடுகறன்நணர் . 

அத்ரரடு, உடல்கபறல் குண்டின் ெறநல்கமபத் ரங்கறர் 

கபரக டக்கு, கறக்கறல் 800க்கும் ரற்தட்ட ரர்கள் 

லித்டன் ரழ்ந்து தகறன்நரர்கள். இர்கள் அறலிதந்து 

லண்டு ெதோகத்துடன் ல்னறமனறல் ரழ்ற்குப் த 

ெறகள் இன்தம ற்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தடறல்மன. 

ததற்ரநரர் இப்தை, தம ற்தம் உடல், உபத் ரக்கங்கள் 

ரதரன்ந தல்ரத கரங்கபறணரல் தரடெரமன எளங்கலணம், 

இமடறதத்ல் ன்தண அறகபறல் கரப்தடுகறன்நது . 

இற்குத் ரெற ெறதர் தரதுகரப்தை அறகரெமத, ெறதர் 

ன்ணடத்மத் றமக்கபம் ரதரன்ந றதணங்கள் தல்ரத 

டடிக்மககமப டுத்ரதரதும், அது ரதரதுரணரகவும் 

ெறதர் ெரர்ந் தறச்ெறமணகளுக்கரண லர்ரகவும் அம 

றல்மன. தரடெரமனறலிதந்து இமடறனகற, கல்றறல் 

ஆர்ம் குமநந், கட்டரக் கல்ற தல்மனரண 16 

றற்கு உட்தட்ட ரர்களுக்கு , அர்கள் றதம்தைம் 

துமநறல் தரறல் கல்றம ங்கக்கூடி ற்தரடுகள் 

கரப்தடறல்மன. ரெற அங்கலகரம் ததற்ந தரறல் கல்ற 

றதணங்கபறல் - NAITA, VTA  ரதரன்நற்நறல் - தரறல் 

கல்ற தததரறன், கல்றப் ததரதுத் ர ெரர ப் 

தரலட்மெறல் ெறத்ற ரமரகவுள்பது . இர்கள் றரெட 

ரம உமடரரர் ன்ந அடிப்தமடறல் உள்ரங்கப்தட்டுப் 

தறற்ெற அபறக்கப்தடரண்டும். தரறல் கல்ற தததம் 

எததக்குத் தரறல் கல்றத்டன் தரறலுக்கரண உள்பலடுகள் 

ற்தம் தொலீடுகள் ங்கப்தடல் ரண்டும். இன்தோனம் 

அர்கமபச் ெதோகத்றல் லுவுள்பர்கபரக ரற்நதொடித்ம்.  

ரதரரறன் றமபரகப் தததபரண தறள்மபகள் ரய் 

அல்னது ந்மம இந்ர்கபரகவும் இதமத்ம் 

இந்ர்கபரகவும் கரப்தடுகறன்நணர் . அத்துடன், ரய் 

அல்னது ந்ம தம் தெய்ணரல், தறள்மபகள் ணறத்து 

றடப்தடுகறன்நணர் . இணரல், அர்கள் இண்டரம்  

றமனறல் டத்ப்தடுகறன்நணர் . ந்மம இந், ததண் 

கமபத் மனமத்துரகக் தகரண்ட குடும்தங்கபது 

றமனம றகவும் ரரெரணரகக் கரப்தடுகறன்நது . 

தறள்மபகபது தரதுகரப்தறமண உதறதெய் தரதுகரப்தைக் 

கட்டமபகள் லறன்நங்கள்தோனம் தறநப்தறக்கப்தட்டு, 

ெறதர்கள் ததரதப்தரணர்கபறடம் ெட்ட ரலறரகக் மகபறக் 

கப்தடுரரடு, தறள்மபகமபப் ததரதப்ரதற்தர்களுக்கு 

தறள்மபகபது றர்கரனம் கதற உவுதரமகரர அல்னது 

கல்றக்கரண தகரடுப்தணவுகரபர ங்கப்தட ரண்டும்.  

இனங்மகறல் ற்ரதரது ெறதர்கபது கட்டரக் கல்ற 

தல்மன 16 ஆகும். ஆணரல், தரறல் ெட்டத்றன்தடி 

தரறல் தெய்த்ம் தல்மன 14 ணக் குநறப்தறடப் 

தடுகறன்நது. 14 - 16 து மரணர்கள் தரறலுக்கு 

அர்த்ப்தட்டரல், ெறதர் ஊறம் ன்ந அடிப்தமடறல் 

ெட்ட டடிக்மக டுக்க தொடிரதுள்பது. ெர்ரெ ரலறறல் 

ெறதர்கள் ண ற்தக்தகரள்பப்தடுதர்கள் 16 றற்கு 

உட்தட்ரடரர் ஆகும். இனங்மக றதச் ெட்டப்தடி 18 து 

றத ரகும். 16 - 18 து மரணர்கள் 

றதம் தெய்த்ம்ரதரது, அர்கமப ந் டடிக்மகக்கு 

உட்தடுத்துது ன்ந தபறறன்ம கரப்தடுகறன்நது . 

இன்தடி, றத தல்மன தரடர்தரக ெலர்றதத்ங்கள் 

ற்தடுத்ப்தட ரண்டும்.  

ெறதர்களுக்கு றரக இமக்கப்தடும் அலறகளுக்கு 

றரகச் ெறதர் லறன்நம் தெற்தடுகறன்நது . இந்லறன்ந 

றரரறக்கத்றற்கு உட்தட்ட மகறல் 18 றற்கு 

உட்தட்டர்கமப றெரரறக்கும் அறகரம் ட்டுர 

அந்லறன்நத்றற்குக் கரப்தடுகறன்நது. குற்நம் தைரறந்ர்  18 

றற்கு ரற்தட்டரறன் அவ்க்கரணது லரன் 

லறன்நறரனர றெரரறக்கப்தட தொடித்ம். இன் கரரகச் 

ெறதர்கள் றநந் லறன்நறல் றெரரறக்கப்தடும் ெந்ர்ப்தங் 

கபறல் ெதோக ன்றப்தை இக்கப்தடும் ன்ந அச்ெத்றல் 

லறன்ந டடிக்மககபறல் தங்தகடுக்கும் ன்ம குமநவு. 

ஆமகரல் குற்நரபறகள் ப்தறக்கச் ெந்ர்ப்தம் 

கறமடக்கறன்நது. 

குற்நம் தெய்த்ம் ெறதர்கமப ற்தறமஜகபரக 

உதரக்கும் ரரக்கத்துடன் தெற்தடும் ற்ெரன்த தரட 

ெரமனகபறல் அர்கமப றதத்ற தெய்க்கூடி ெறகள் 

தததபறல் கரப்தடுறல்மன. இணரல் அர்கள் லபச் 

ெதோகத்றல் இமக்கப்தடும் ெந்ர்ப்தத்றல் குற்நங்கள் 

தைரறற்கரண ரய்ப்தைக்கள் அறகரக உள்பண. ரழ்ப் 

தரத்றல் அச்சுரலிறல் உள்ப ற்ெரன்த தரடெரமனறல் 

ஆண்கள், ததண்களுக்கரண தறரறவுகள் உள்பரதரதும் ற்ரதரது 

ஆண்கள் தறரறவு ட்டுர பப் தற்நரக்குமநத்டன் இங்கு 

கறன்நது. ணர, இப்தரடெரமனகள் ெகன பங்கமபத்ம் 

தகரண்டரக ரற்நற அமக்கப்தட ரண்டும். 

த்த்ம் தோனரண இபதுத் றதங்கள், அெ 

தறவுகமபப் ரதரம, ஆங்கள் அறந்துரதரணம 

ரதரன்நற்நரல் தறநப்தைச் ெரன்நறழ் ரதரன்ந ெட்ட ரலறரண 

ஆங்கள் ததந தொடிரதுள்பது. இற்மநப் ததந 

டரடும் ரெமகள் ற்தடுத்ப்தட்டரதரதும் அற்குத் 

ரமரண அடிப்தமட ஆங்கள் இல்னரமறணரல் 

தறநப்தைச் ெரன்நறழ் அற்ந தன ெறதர்கள் கரப்தடுகறன்நணர் . 

14 து மரணர்கமப ரம் ெறதர், ெறதறகள் ண 

அமக்கறன்நரதரதும் அர்கபறன் குல்கள் ற்தக்தகரள்பப் 

தடுறல்மன. ஆணரல், ரமப மனர்கள் ஆகப்ரதரகும் 

இன்மந ெறதர்கமபப் தற்நறக் கரறெமண தகரள்ப 

ரண்டிது து தரரற ததரதப்தரகும்.  

ததண்கள் ப்தடி து ரததரடின்நறப் தரலில் 

துஷ்தறரரகங்களுக்கு உள்பரகறன்நரர்கரபர , அரரதரல் 

ெறதர் ெறதறகளும் தரலில் துஷ்தறரரகங்களுக்கு 

ஆபரகறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். உல்னரெப் தறகள் 

தெல்லும் இடங்கபறல் ெறதர் துஷ்தறரரகங்கள் அறகரக 

இடம்ததற்தள்பமம ரம் அநறந்துள்ரபரம். அத்ரரடு 

ரதரமப்ததரதள்கள், மகப்ரதெறகள், தரமனக்கரட்ெறகள் 

ஊடரகவும் ெறதர்கபறன் ரழ்வு அறக்கப்தடுகறன்நது . 
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ததரறர்கரபரடு ரெர்ந்றதந்து ெறதர்கள் இந்ச் தெற்தரடு 

கமபச் தெய்ரல் து ரததரடு கர்க்கப்தட்டு எத 

ெறமன ரதப்தடுகறன்நது. இணரல் ெறதர்கள் ததரறர் 

கரபரடு இமந்து து றமனறலிதந்து தறநழ்ந்து 

றடுகறன்நரர்கள்.  

இன்த ெறதர்களுக்குப் தரடெரமனகபறலும் தரதுகரப் 

தறல்னர றமனம கரப்தடுகறன்நது . ன், வீடுகபறல்கூட 

தரதுகரப்தைடன் இதக்க தொடிர சூழ்றமன ற்தடுகறன்நது . 

தரடெரமன தெல்லும் ெறதர்கள் இன்த தல்ரத உபததக் 

கலடுகளுக்கு உட்தடுகறன்நரர்கள். ம் 5 தைனமப்தரறெறல் 

தரலட்மெ, ததற்ரநரர்கபறன் தகபப் தரலட்மெரக ரற்ந 

மடந்து ெறதர்கமப ததக்கலடுகளுக்கும் உபத்ரக் 

கத்துக்கும் உட்தடுத்துகறன்நது. 150 தைள்பறகள் தததம் எத 

ரன் ெரெரறரக 75 தைள்பறகள் எத தரடத்றல் 

தததகறன்நரன். ஆணரல், அம்ரன் ெறத்றமடறல்மன 

ன்ரந ெக ரதம் ததற்ரநரதம் கூதகறன்நரதரது , 

அம்ரன் உபறல் ரலறரகப் தரறப்தமடந்து கற்நலில் 

ரெர்மடந்து றடுகறன்நரன். ணர, தைனமப்தரறெறல் 

தரலட்மெ ம் 8 இரனர அல்னது 9 இரனரரன் டத்ப்தட 

ரண்டும் ன்தது ணது கதத்ரகும்.  

இன்த தன ததற்ரநரர் தல்ரத கரங்கபரல் 

ெறதர்கபது உமப்தறரன ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

அந் மகறல் ெறதர்கள், றரதர றமனங்கபறலும் ெற 

தமடத்ர்கபறன் வீடுகபறலும் கூலித் தரறனரபர்கபரக 

ரமன தெய்த்ம் துன்தரண றகழ்வுகமப ரம் 

கரண்கறன்ரநரம். இணரல் அர்கள் கட்டரக் கல்றமப் 

ததநதொடிரது தரடெரமனம றட்டு இமடறனகுது றர்க்க 

தொடிரரகறன்நது. ணர, .ர. ெரெணத்றல் குநறப் 

தறட்டரத 14 து ம ெறதர்கள் கல்ற கற்தமக் 

கட்டரப்தடுத்துதுடன் தரடெரமனக்கு அதப்தர ததற் 

ரநரதக்குத் ண்டமணகள் ங்குற்கரண டடிக்மக 

களும் ரற்தகரள்பப்தடல் ரண்டும். 

டக்கு, கறக்கு, மனகத்றரன தரடெரமனக்குச் 

தெல்னரது றற்தற்கு ரத கரங்களும் இதக்கறன்நண. 

அரது, தனர் றகழ்ந் ரதரரறணரலும் ண்ெரறறணரலும் 

ததற்நரர் இதமத்ம் அல்னது இதரறல் எதம இந்து 

ெறக்கறன்நரர்கள். ரலும் ரதரர் டுக்கமபச் சுந்ர்கபரக 

உள்பணர். கரல், மக, கண் ன்தற்மந இந்துள்பதுடன், 

குண்டுச் ெறநல்கமப அகற்ந தொடிர இடங்கபறல் உடலில் 

சுந்துதகரண்டு இதக்கறன்நரர்கள். இணரல் ரற்தத் 

றநணரபறகபரகவும் தனதத ெறதர்கள் ஆக்கப்தட்டுள்பணர் . 

அரரம் தன ெறதர்கள் ரதரர்க்கரனச் சூழ்றமனறலிதந்து 

றடுதட தொடிரர்கபரக ண ரரய்க்குள்பரகற  உள்பணர் . 

இர்கள் ல்ரனரதக்குரண எட்டுதரத் மத்ற 

ெறகமப ங்கச் ெறதர் மத்றெரமனகள் றதப்தட 

ரண்டும். ரகரத்துக்கு எத ெறதர் மத்றெரமனரது 

றதப்தட ரண்டுதண இவ்றடத்றல் சுட்டிக்கரட்ட 

றமகறன்ரநன்.  

ணர, கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் அமச்ெரணது 

கபறர், ெறதர் தரடர்தரகக் கரத்றரண டடிக்மககமப 

ரற்தகரண்டு ததண்களுக்கு லுச் ரெர்க்கவும் ெறதர்கமப 

பர்த்தடுக்கவும் ணது அமச்ெறன் ஊடரக தொற்ெறக்க 

ரண்டும். இவ்றத ெரரமத்ம் அமத்து அர்கபறன் 

உரறமகமப ங்குன்தோனம் ரடும் வீடும் தெறப்தைதம் 

ணக் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். ன்நற. 

[ප.බහ. 10.22  

 
ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනී ය 
බ්ෂති නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ යදේ කහන්තහන්දේ ව ශභයින්දේ 
ජීවිත දකදර් ඵරඳහන ප්රධහන හධකඹ දේ  යදේ ඳහරනඹයි. යටක 

ඳහරනඹ ප්රජහතන්ත්රහදි න තයභට, ඒ යදේ ඳහරනඹ දණදඹන් 
දතොය න තයභට, ඒ ඳහරනඹ කහර්ඹක්භ න තයභට, ඒ 
ඳහරනඹ නීතිගරුක න තයභට ළඩිදඹන්භ ප්රතිරහබ රළදඵන්දන් 

කහන්තහන්ට ව ශභයින්ටයි. ඒ නිහ අද  විදලේ දක්; ඉතහ 
ළදග්න විඹක් පිළිඵ කථහ කයන දක්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ යජඹ ඵරඹට ඳ්න වුදණ් ඹව ඳහරනඹ 
සථහඳනඹ කිරීභ වහයි. දේ යදේ ඹව ඳහරනඹ සථහඳනඹ කිරීභ 

වහ න නීතිභඹ යහමු අපි කස කශහ, දවන න ආණ්ඩුක්රභ 
සථහ ංදලෝධනඹ වයවහ. සහධීන දඳොලිස දකොමින් 
බහක් ඇති කයරහ, දඳොී,සඹ ආඹතනඹක් දර සහධීන කශහ. 

ඒ හදේභ අධිකයණදේ සහධීන්නඹ තවවුරු කිරීභට අල 
සථහභඹ ප්රතිඳහදන අපි දගන ආහ. අල්රස දවෝ දණ 
දචෝදනහ විභර්ලන දකොමින් බහ ඩහ්න ලක්තිභ්න කයරහ එඹ 

ඩහ්න සහධීන කිරීභට අල කයන නීතිභඹ යහමු අපි කස 
කශහ.  

ඒ විතයක් දනොදයි, ගරු බහඳතිතුභනි. දේ යදේ කය දහක 

්න ඹේ ආණ්ඩුක සටින දෂිත දේලඳහරනනඹන් ඳළරැදුණහට 
ඳ  ඵරඹට එන යජඹ කලින් යජදේ සටි දණරට ග කි 
යුතු, මිනීභළරුේරට ග කි යුතු එභ දේලඳහරනනඹන්ට 
එදයහි අඳයහධ ඳරීක්ණ දභදවඹ හභ  කිස දරකින්්න කදශේ 

නළවළ.  ඒ වහ නධර්ඹ්න කිරීභක් කදශේ නළවළ.  නමු්න දේ 
යජඹ එකී නධර්ඹ්න කිරීභ ආදර්ලදඹන් දඳන්නුේ කය 
තිදඵනහ. ඳළළති ආණ්ඩුදේ හිටපු ඇභතිරුන්, භවහ ඵර 

ඳයහක්රභදඹන් යුතු දල්කේරුන්, ඳළළති ආණ්ඩුදේ හිටපු 
භන්ත්රීරුන්, යහජ කුභහයඹන් හදේ කටයුතු කයපු භන්ත්රීරුන්, 
යහජ කුභහරිකහන් හදේ කටයුතු කයපු අඹ පිළිඵ දොඹහ ඵරහ, 

යදේ නීතිඹ අනු ඳරීක්ණ ආයේබ කයරහ තිදඵනහ.  භවය 
ඳරීක්ණ දේ න දකොට අන් කයරහ භවය කහයණහ පිළිඵ 
භදවසත්රහ්න අධිකයණදේ්න, ත්න කහයණහ පිළිඵ 

භවහධිකයණදේ්න අධිදචෝදනහ ඳත්ර ඉදිරිඳ්න කයරහ තිදඵනහ.  

දේ කටයුතු සදු කිරීදේ දේගඹ ගළන යදේ පුයළසඹන්ට ප්රලසන 
තිදඵනහ. දේහදේ කහර්ඹක්භතහ මීට ඩහ ළඩි දන්න ඕනෆ 

කිඹරහ යදේ පුයළසඹන් කල්ඳනහ කයනහ. දේ යදේ අල්ර, 
දණඹට එදයහි ටන මීට්න ඩහ ලක්තිභ්න දන්න ඕනෆ කිඹරහ 
කල්ඳනහ කයන පිරික් ඉන්නහ.  

වළඵළයි, දේ ක්රිඹහදහභඹ දභදර ඹේදී, එභ ඳරීක්ණලින් 

හක්ෂි ඇති ඔප්පු දරහ, භදවසත්රහ්න අධිකයණදේ නඩු 
ඳළරීභට රක් වුණු, දචෝදනහ ඳත්ර බහය ග්න පුේගරයින්, 
භවහධිකයණඹ ඉදිරිදේ හක්ෂි ඇති ජනයජදේ නීතිඳතියඹහ 

විසන් "දේ දචෝදනහරට ඳදනභක් තිදඵනහ, දේ දචෝදනහරට 
හක්ෂිභඹ ලක්තිඹක් තිදඵනහ, ඒ නිහ භවහධිකයණදේ නඩු 
විබහග කශ යුතුයි" කිඹරහ තීයණඹ කයරහ අධි දචෝදනහ දගොනු 

කය,  ඉදිරිදේ  දී නඩු විබහග කිරීභට දින නිඹභ දරහ තිදඵන 
භවය පුේගරඹන්,  තභන්දේ එභ දෂිත දෆ්නලින් අද අල්රස 
දවෝ දණ දචෝදනහ විභර්ලන දකොමිභට ගිහිල්රහ files බහය 

දදනහ.  
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ න විට්න භදවසත්රහ්න අධිකයණදේ, 
භවහධිකයණදේ දචෝදනහට රක් දරහ සටින, නීතිඳතියඹහ 
විසන් හක්ෂි ඇති ඹේ තීයණ අයදගන දගොනු කය තිදඵන 

දචෝදනහරට රක්  හ සටින  භහින්දහනන්ද අලු්නගභදේ 
භන්ත්රීතුභහ ඳ  ගිඹ දසර කිඹනහ, එතුභහ ශෙ ඇභතිරු 
දවදදනකුට විරුේධ "Top Ten"  කිඹරහ හඳෘතිඹක් 

තිදඵනහයි කිඹරහ. දළන් දේ කහයණදේදී අඳට සතුදණ්, ඇ්නත 
ලදඹන්භ ඒ  භන්ත්රීතුභහ දභොනහ දවෝ අලු්න දතොයතුයක්, අපි 
දනොදන්නහ දදඹක්, අපි දනොදන්නහ දවොයකභක් දවළිදයවු 

කයන්න වදනහ කිඹරහයි.  ගරු බහඳතිතුභනි, වළඵළයි දේ 
පිළිඵ දොඹහ ඵරන දකොට අඳට දඳනී ගිඹහ, දේ යජදේ කටයුතු 
ගකීදභන් ඉසට කයන,  ගකියුතු,  ගරු කටයුතු ඇභතිරුන් 

අඳව තහට ඳ්න කිරීභ වහ  එතුභහ ඉදිරිඳ්න කය තිදඵන්දන් 
කිසභ හක්ෂිභඹ ඳදනභක් නළති ලිපිදගොනු ඳභණයි කිඹන එක. 

දේහදේ තිදඵන්දන්, භඩ ගළහීභ විතයයි. කිසභ ඳදනභක් 
නළවළ. ඔඹ දඳන්න ''ෂයිල්ස'' ඇතුදශේ භදඹ නළවළ. "අවරහ 

දභදේ කශ ඵ දචෝදනහ කයනු රළදබ්. දොඹහ ඵරනු භළනවි." 
එදවභද දචෝදනහ ඉදිරිඳ්න කයන්දන්? අදප් යදේ භහධඹ්න, "ආ  
ඔන්න, භහින්දහනන්ද "Top Ten" ඉදිරිඳ්න කය ඇත" කිඹරහ 

ප්රෘ්නතිඹක් වදනහ. වළඵළයි, මීට කලිනු්න ඔඹ දේභ දේ 
භනුසඹහ කශහ. ගරු බහඳතිතුභනි, දේ පුේගරඹහදේ දේ ළඩ 
පිළිදශ අලු්න එකක් දනොදයි. 

භහ තු තිදඵනහ, 2004 දඳඵයහරි භහදේ 13ළනි දහ 
"දිනමිණ" ඳත්රඹ. එහි තිදඵනහ, "ඇභති 14කදේ දණ දතොයතුරු 
අල්රස දකොමිභට බහය දදයි." කිඹරහ. කවුද දේ ''ෂයිල්'' 

අයදගන ඹන්දන්? දේ ''ෂයිල්'' අයදගන ඹන්දන්, අද දන දකොට 
දණ දචෝදනහරට රක් දරහ, භවය ඳරීක්ණ අන් දරහ, 
භදවසත්රහ්න අධිකයණදේ දචෝදනහ දගොනු දරහ තිදඵන, 

භවහධිකයණදේ අධිදචෝදනහ දගොනු දරහ තිදඵන භහින්දහනන්ද 
අලු්නගභදේ. දළන්, දේක වරි ළඩක්. භවය දවොරු දවොයකේ 
කයරහ දුන ගභන් කිඹනහ, "අන්න දවොයහ, අන්න දවොයහ" 
කිඹරහ. එදවභ කයන්දන්, නිඹභ දවොයහ ගළන අධහනඹ දන 

ඳළ්නතකට දහන්නයි. අහිංක මිනි න්ට දෆත දික් කයරහ කිඹනහ, 
"අන්න දවොයහ" කිඹරහ. තභන්  දවොයකේ කයන ගභන්, ඒ පිළිඵ 
හක්ෂි ඉදිරිඳ්න දරහ තිදඵන ගභන්, දචෝදනහ දගොනු දරහ 

තිදඵන ගභන් අදනක් අඹට "දවොයහ"  කිඹනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි,  භහින්දහනන්ද අලු්නගභදේ 2004 
දඳඵයහරි භහදේ අල්රස දවෝ දණ දචෝදනහ ඉදිරිඳ්න කයපු 

එකට හිටපු ඇභතිරු 14දදනහ පිළිඵ තිබුණු සඹලුභ දචෝදනහ 
පිළිඵ ලිපි දගොනු, ඳරීක්ණ කටයුතුලින් ඳසදේ දචෝදනහ 
දගොනු දනොකය අන් කයරහ තිදඵනහ. ඒ එතුභන්රහදේ 

ආණ්ඩු තිදඵන කහරදේ. අදප් ආණ්ඩු තිදඵන කහරදේ 
දනොදයි. චන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹ, භහින්ද යහජඳක් 
භව්නතඹහ දේ යට ඳහරනඹ කයන කහරදේ අල්රස දවෝ දණ 
දචෝදනහ විභර්ලන දකොමිභ විසන් ඳරීක්හ කයරහ, ඒ ලිපි දගොනු 

14භ එකභ දචෝදනහක්්න දගොනු කයන්දන් නළතු අන් 
කයරහ තිදඵනහ. ඒහට හක්ෂි දදන්න අලු්නගභදේ ඉදිරිඳ්න 
වුදණ් නළවළ. ඒහට හක්ෂි දදන්න අලු්නගභදේ හක්ෂිකරුන් 

දර නේ කයපු උදවිඹ ඉදිරිඳ්න වුදණ් නළවළ. ඉදිරිඳ්න දච්ච 
පුේගරඹන් කිේදේ, "දේ වහ ේඵන්ධ අපි කිසභ දදඹක් දන්දන් 
නළවළ. අඳ ේඵන්ධ කයරහ දඵොරු දචෝදනහයි නෙරහ 

තිදඵන්දන්. දේ ඇභතිරු නිර්දදෝලයි. දේ ඇභතිරු කිසභ 
යදක් කයරහ නළවළ. දේහ දඵොරු දචෝදනහ." කිඹරහ. ගරු 
බහඳතිතුභනි, අපි -දේ ඳහර්ලිදේන්තු- සහධීන දකොමින් බහ 

දගොඩ නෙරහ තිදඵනහ. අල්රස දවෝ දණ දචෝදනහ විභර්ලන 

දකොමින් බහට සහධීන කටයුතු කයදගන ඹන්න 

හතහයණඹ වදරහ තිදඵනහ.  

වළඵළයි එදවභ කයනහ නේ, අල්රස දවෝ දණ දචෝදනහ 
විභර්ලන දකොමින් බහට දළන් යුතුකභක් තිදඵනහ. 
ඳශමුදනි කහයණඹ තභයි දේ ඉදිරිඳ්න කයරහ තිදඵන භදඹ 

නළති, හක්ෂි නළති, ඳදනභක් නළති දඵොරු දචෝදනහ පිළිඵ 
විෘත භනකින් යුතු ඉක්භනින්භ, -ඊශෙ භහ දදක තුශ - 
ඳරීක්ණ අන් කයරහ ඒ පිළිඵ දතොයතුරු භහජඹට රඵහදීභ. 

යදක් කයරහ තිදඵනහ නේ ඒ ඇභතිරුන්ට විරුේධ නඩු 
ඳළරීභ්න කශ යුතුයි. වළඵළයි ඊට කලින් කශ යුතු දදඹක් 
තිදඵනහ.  

ඔඹ භහින්දහනන්ද අලු්නගභදේ භන්ත්රීතුභහ 2004 දර් කිසභ 
හක්ෂිභඹ ඳදනභක් නළති අඳවහ කිරීදේ ඳදනමින් විතයක්, 
දේලඳහරනික ලදඹන් ආණ්ඩු අඳව තහට ඳ්න කයන්නට හුදු 

අඳවහ කිරීදේ ඳදනමින් විතයක් කශ දචෝදනහ ේපර්ණදඹන්භ 
ළයදි ඵ ඔප්පු දරහ තිදඵන නිහ, හක්ෂි නළති ඒ දචෝදනහ 
ඉදිරිඳ්න කයරහ තිදඵන නිහ, හක්ෂි නළති ඳළමිණිලි කශ නිහ 
අල්රස දවෝ දණ දචෝදනහ විභර්ලන දකොමින් බහට නීතිභඹ 

ඵරඹක් තිදඵනහ, දඵොරු ඳළමිණිලි දළමීභ භත, දඵොරු ඳළමිණිලි 
ඉදිරිඳ්න කිරීභ භත ඒ ඳළමිණිලි ඉදිරිඳ්න කශ පුේගරඹහට විරුේධ 
භවහධිකයණදේ අධි දචෝදනහ දගොනු කයන්නට.  

එදවභ දඵොරු ඳළමිණිලි දහරහ අහිංක ඇභතිරුන් 
අහධහයණඹට රක් කයරහ, භහජඹ ඉසයවහ ආණ්ඩු 
අඳව තහට ඳ්න කයන දේ දෂිත කල්ලිඹ එදහ යහජඳක් ඳහරනඹ 

කහරදේ එකට සදු වුණු භවහ ඳරිභහණ දණරට ේඵන්ධ 
දරහ, ඒහ ඉහදගන ඉරහ, එදහ මිනී භළරුේ සේධ න විට, 
භහධදේදින් භයණ විට, දඳෝේදර ජඹන්තරහදේ කකුල් කඩන 

විට, රන්තරහ භයණ විට ඉහදගන ඉරහ අද භවහ  හයදඹෝ 
හදේ ඇවිල්රහ දඵොරු files දඳන්රහ කයන දේ කටයු්නත 
එළිදයවු කශ යුතුයි, ගරු බහඳතිතුභනි. එභ නිහ අල්රස දවෝ 

දණ දචෝදනහ විභර්ලන දකොමින් බහට ඵරඹ තිදඵනහ, 
දටොන් ඳච ඉදිරිඳ්න කයමින් දේ යදේ ජනතහ දනොභෙ ඹන 
භහින්දහනන්ද අලු්නගභදේ භන්ත්රීතුභහදේ දඵොරු ඳළමිණිලි 14 
ේඵන්ධ, දඵොරු ඳළමිණිලි ඉදිරිඳ්න කයරහ අල්රස දවෝ දණ 

දචෝදනහ විභර්ලන දකොමින් බහ දනොභෙ ඹළ හදේ ඳදනභ භත 
එතුභහට විරුේධ අඳයහධ නඩු ඳයරහ, ඒ දවේතු භත ඉතිරි ළයදි 
ේඵන්ධ නඩු කලින් අවරහ සයගත කයන්නට, යදේ නීතිඹ අනු.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ යදේ අල්ර, දණඹ තුයන් කශ 
දට කහන්තහන්ට දවොයි, අල්ර දණඹ තුයන් කශ දට 
ශභයින්ට දවොයි. දේ යදේ ඹවඳ්න භහජක් ඇති කයන ගභදන්දී 

දඵොරු දචෝදනහ කයන දවොය තක්කඩි පිරිට එදයහි්න අපි 
කටයුතු කශ යුතුයි කිඹන කහයණඹ භතක් කයමින්, භදේ කථහ 
අන් කයනහ. දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
[ප.බහ. 10.32  

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් යදේ ජනගවනදඹන් අර්ධඹකට්න 

ඩහ ඉන්දන් කහන්තහන්. 

දභභ කහන්තහන්දේ අයිතිහසකේ ආයක්හ කිරීභ 
ආණ්ඩුක ප්රධහන ගකීභක්. ඒ හදේභ, අදප් දරුන් කිඹන්දන් 

දවට යදේ තරුණ ඳයේඳයහයි. දවට යට්න, භහජඹ්න 
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දගොඩනෙන්දන් අද දදේ දරුන්. එභ නිහ දේ දරුන් ව 

කහන්තහන් පිළිඵ ආණ්ඩු දේ ප්රතිඳ්නතිභඹ භළදිව්න හභ ඉතහභ 
ළදග්න. නමු්න, අහනහකට හදේ අද දභොකක්ද දරහ 
තිදඵන්දන්?  

ගරු බහඳතිතුභනි, ර්තභහන ආණ්ඩු කහන්තහ න්දේ 

අයිතිඹ ගළන දඵොදවෝ පුයහදේරු කථහ කශහ; දඵොදවෝ ප්රනප්ති, 
දඵොදවෝ ප්රතිඳ්නති වදන ඵ ප්රකහල කශහ. ඳහර්ලිදේන්තුදේ වහ 
ඳශහ්න ඳහරන ආඹතනර කහන්තහ නිදඹෝජනඹ පිළිඵ ඳ  ගිඹ 

දිනර විලහර ංහදඹකු්න ඇති කශහ. ඒ ඔක්දකොභ ඇති කයරහ, 
අහනදේ දභොකක්ද කදශේ? දේ අඹ ළඹ දල්ඛ්නඹ තුළින් 2016 
අවුරුේදේ විඹදේ කයපු මුදල් ප්රභහණඹට ඩහ වතය ගුණඹකින් 

මුදල් අඩු කය තිදඵනහ. 2017 ය වහ කහන්තහ වහ ශභහ 
කටයුතු අභහතහංලඹට දන් කය තිදඵන්දන් රුපිඹල් මිලිඹන 
2,698යි. 2016 අවුරුේදේ රුපිඹල් මිලිඹන 10,221ක් දන් කය 

තිබුණහ.  

අද ඔඵතුභන්රහ කහන්තහන්දේ අයිතිඹ ගළන කථහ කයනහ. 

කහන්තහන්  මීට ඩහ  යක්ෂිත කයන්න ඕනෆඹ කිඹනහ. නමු්න, 

අඹ ළදඹන් මුදල් දන් කයේදි ේපර්ණදඹන්භ සඹඹට 75කින්භ 
මුදල් කප්ඳහදු කය තිදඵනහ. එඹ තභයි, ඉතහභ කනගහටුදහඹක 

කහයණඹ. රුපිඹල් මිලිඹන 10,000ක් තිබුණු එක තභයි මිලිඹන 

2,600කට අඩු කය තිදඵන්දන්. එදවභ කයරහ  කහන්තහන්දේ 

ව ශභයින්දේ අයිතිහසකේ  යක්ෂිත කයන්දන් දකොදවොභද? ඒ 

වහ ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක  කයන්දන් දකොදවොභද?  යංගනහ 

කථහ කිේහට, ඒහ ප්රහදඹෝගික ක්රිඹහට නෙන්න නේ දේ මුදල් 

දන් කිරීේ ත්න ළඩි කයන්න ඕනෆ. ළඩි කයන්දන් නළති, 
මුදල් කප්ඳහදු කයරහ කහන්තහ අයිතිහසකේ ආයක්හ කයන්දන් 

දකොදවොභද? කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු ඇභතිතුමිඹට දභොකක් 

දවෝ දනොරකහ වළරීභක්ද දේ කය තිදඵන්දන්? භට ද්නදයන්දන් 

නළවළ. ඇයි එදවභ කදශේ?  

ගළබිනි භේරුන්ට රඵහදදන දීභනහ පිළිඵ ඳ  ගිඹ ඡන්ද 

කහරදේදී දරොකුට කථහ කශහ. ගළබිනි භේරුන් වහ ඹේ 
දීභනහක් රඵහදදන්න ඳටන් ග්නතහ. අඹ ළඹ දල්ඛ්න අනුභ 

ඵළලුදෝන, ගිඹ අවුරුේදේ ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 7,500ක් 

දන් කශහ. ගරු ඇභතිතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹභ පිළිගන්නහ ඇති, 

දභය එඹ මිලිඹන 5,500කට අඩු කය තිදඵනහ. එතදකොට, 

ගළබිනි භේරු අඩු වුණහද?  

 

 
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය (කළන්තළ  ශළ ෂමළ ක ුතතු 
අමළතයතුියය) 
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்தம் 

ெறதர் அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 

දේ මුදර අඩු හභක් දරහ තිදඵනහ. නමු්න, ගළබිනි භේරුන් 

අඩු හභක් දවෝ දන්න එළනි දවේතුක් නිහ දනොදයි එභ මුදර 

අඩු දරහ තිදඵන්දන්. දේ දර් ඒ වහ දන් කයපු මුදල් 

ප්රභහණඹ්න එක්ක අඳ දභන්න දභදවභ කහයණඹක් දළක්කහ. 
නගයඵද දභභ ගළබිනි භහතහන් ලිඹහ ඳදිංචි වුණහට, දේ 

ප්රතිඳහදනඹ ගන්න ඒ අඹ ඉදිරිඳ්න න්දන් නළවළ.  එභ නිහ දේ 

මුදර දන්න ළඩ කටයු්නතකට දන් කය ගන්න අපි 

ඵරහදඳොදයෝනතු වුණහ. ඒ අනු හකච්ඡහ කයරහ තභයි දේ 

දර්දී අඳට එළනි මුදරක් දන් දරහ තිදඵන්දන්. 

අලතහක් තිදඵනහ නේ, ඕනෆභ ළඩ කටයු්නතකට අල 

මුදර අඳට රඵහ ගන්න පුළුන්. 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇභතිතුමිඹනි,  දඳෝණ භල්ර රඵහ ගන්න 

දනොඳළමිදණන ඹේ කහන්තහ පිරික් ඇති. ඔඵතුමිඹ කිඹන විධිඹට 
ඒ කහන්තහන් නහගරික ජී්න න අඹ ඳභණක් දනොදයි, 

ග්රහමීඹ න්න්න පුළුන්. ග්රහමීඹ දවෝ නහගරික දේදඹකින් දතොය 
ඹේ ප්රභහණඹක් ඇති, දභඹ රඵහ ගන්න දනොඳළමිදණන. වළඵළයි, 
දභඹ රඵහ ගන්නහ අතිවිලහර ප්රභහණඹක් ඉන්නහ. නමු්න, ඔවුන්ට 

රළදඵන දඳෝණ භල්දල් ටිනහකභ ප්රභහණ්න භදි. රුපිඹල් 
2,000කින් අද කයන්න පුළුන් න්දන් දභොනහද? රුපිඹල් 
2,000ක ටිනහකභට රළදඵන දඳෝණ භල්දරන් මලික ලදඹන් 
දභොනහද ගන්න පුළුන් න්දන්? ඒ නිහ දේ ප්රභහණඹ ළඩි කශ 

යුතුයි. "භවරු ගන්දන් නළවළ. ඒ නිහ අපි ගණන අඩු කශහ" 
කිඹරහ උ්නතයඹක් දුන්දන් ඔඵතුමිඹදේ ගළර හභ වහයි. ඒක 
ළයදියි. ඇ්නතටභ සදු න්න ඕනෆ, දේ ප්රභහණඹ ළඩි කයන 

එකයි.  

 
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

ගළර හභට උ්නතයඹක් දුන්නහ දනොදයි. දේක දඵොදවොභ 
හර්ථක වළභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ දකොේඨහඹකභ සදුදමින් 

ඳතිනහ. ඒ මුදර වයවහ දඳෝදහයී ආවහය විලහර ප්රභහණඹක් 
ගළබිනි භේරුන්ට රළදඵනහ. ඒ හදේභ දේ අඹදේ ඉල්ී,භකු්න 
තිදඵනහ, දඳෝණ භල්ර රඵහ දීදේ කහරඹ ත ඉදිරිඹට  දීර්ඝ 

කයන්න පුළුන් නේ දවොයි කිඹරහ. ඒ ේඵන්ධ්න අපි ගරු 
අග්රහභහතතුභහ භෙ හකච්ඡහ කයරහ  ඉදිරිදේදී ඒ දේ්න කයන්න 
ඵරහදඳොදයෝනතු නහ. 

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුමිඹ පිළිගන්නහද, දේ මුදර අඩු කිරීභ හධහයණ නළවළ; 

දේ මුදර ත්න ළඩි න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

 
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

දභඹ රළදඵන අඹදේ ඉල්ී,භක් තිදඵනහ, දඳෝණ භල්ර 
රඵහ දදන භහ ගණන ඉදිරිඹට ත ළඩි කයන්න කිඹරහ. 

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභ කිඹන්දන් මුදර ේඵන්ධ. රුපිඹල් මිලිඹන 7,500ක 

මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 5,500ට අඩු කයපු එක ඔඵතුමිඹ 
පිළිගන්නහද? දේ ප්රභහණඹ ඇේද? 

 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

දභතළන භදි ඳහඩුක් තිදඵනහ නේ, ඒක ේපර්ණ කයන්න 
ඕනෆභ දරහක ඒ අල මුදර අඳට රඵහ ගන්න පුළුන්. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
දකොදවොභද ගන්දන්? අඹ ළදඹන් දන් කයන මුදර දන් 

ගන්න තිදඵන්දන්. 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

අල මුදල් රඵහ ගළනීභට භවහ බහණ්ඩහගහයදඹන් අඳට 
ඉල්ී,භක් කයන්න පුළුන්. 

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නමු්න, අඹ ළදඹන් දන් කයරහ නළවළ දන්? 

 
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

අඹ ළදඹන් දන් කයරහ තිදඵන්දන් රුපිඹල් මිලිඹන 

5,500යි. 
 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුමිඹදේ අභහතහංලඹට දන් කයපු මුදර්න අඩු කයරහ 

දන් තිදඵන්දන්? රුපිඹල් මිලිඹන 10,000 දේ තහදේ රුපිඹල් 

මිලිඹන 2,600ට අඩු දරහ දන් තිදඵන්දන්? 

 
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

ඒක වරි. ඒ වුණහට අඳට ඉදිරිදේදී අල මුදල් රඵහ ගළනීභට 
අසථහක් තිදඵනහ. 

 
ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඉතහ ඳළවළදිලි ඔඵතුමිඹදේ අභහතහංලඹට දන් කයරහ 

තිදඵන මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 10,000 සට රුපිඹල් මිලිඹන 
2,600ට අඩු දරහ තිදඵනහ. එතදකොට ඔඵතුමිඹදේ 
අභහතහංලඹට දන් කයරහ තිදඵන දන්න ළඹ ශීර්ඹකින්්න 
දේ මුදර cover කය ගන්න ඵළවළ. ගළබිනි භේරුන් වහ දදන 

දීභනහ දනුදන් දන් කයන මුදර්න රුපිඹල් මිලිඹන 7,500 
සට රුපිඹල් මිලිඹන 5,500ට අඩු කයරහ තිදඵනහ. ඒ අනු 
රුපිඹල් මිලිඹන 2,000ක්භ අඩු කයරහ තිදඵනහ. දළන් ඔඵතුමිඹ 

කිඹනහ, අල වුදණෝන භවහ බහණ්ඩහගහයදඹන් මුදල් රඵහ 
ගන්න පුළුන් කිඹරහ. එදවභ හිතු භනහඳඹට මුදල් ගන්න පුළුන් 
ව දදන්න පුළුන් ක්රභ නළවළ දන්? අභහතහංලරට දන් කයන 

මුදර අඹ ළඹ දඹෝජනහක් විධිඹට දභහ අපි දභතළනදි ේභත 
කයනහ. ඒක තභයි හර්ෂික මුදල් දන් කිරීභ. ඔඵතුමිඹ හිතනහ, 
"එදවභ ගන්න පුළුන්. යවි ඇභතිතුභහට දඳොඩ්ඩක් කිේහභ කීඹක් 

වරි දදයි" කිඹරහ. එදවභ දදන්දන් නළවළ දන්? එදවභ 
හිත්නකභට මුදල් දදන ක්රභඹක් නළවළ දන්? දේක දේ යදේ දවස 
ගණනක් වූ ගළබිනි භේරුන්ට හර්ෂික දන් කයන මුදර.  

ඔඵතුමිඹදේ අභහතහංලඹට හර්ෂික දන් කයන මුදර; අපි 

ඳහර්ලිදේන්තුදේ අනුභත කයන මුදර. ඒක හිටි හිටි ගභන් ළඩි කය 
ගන්න පුළුන් ක්රභඹක් නළවළ. ඔඵතුමිඹභ කිඹනහ ගළබිණි 
භේවුරුන්දේ ඳළ්නදතන් ඒ දීභනහ රඵහදදන භහ ගණන ළඩි 

කයන්න කිඹහ ඉල්ී,භක් තිදඵන ඵ. භහ ගණන ළඩි කදශෝන, 
මුදර ළඩි දන්න ඕනෆ දන්. ඉතින් මුදල් අඩු කයරහ තිදඵේදී ළඩි 
කයන්දන් දකොදවොභද? ඔඵතුමිඹ හිය දනහ දන්. ඔඵතුමිඹට 

උ්නතයඹක් දවොඹහ ගන්න ඵළවළ දන්. ල්ලි ළඩිදඹන් දන් 
කදශෝන දීභනහ දගන භහ ගණන ළඩි කයන්න පුළුන්. 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

එඹ ක්රිඹහ්නභක කයන්නයි අපි හකච්ඡහ කයන්දන්. නමු්න දේ 
දර්දී එඹ ක්රිඹහ්නභක කයන්න පුළුන් දයි කිඹහ භභ සරවය 
කිඹන්දන් නළවළ. 

 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඳළවළදිලියි.  ඇ්නතටභ දරහ තිදඵන්දන්, ඒ ඉල්ී,භ 

දනොරකහ වළරීභක්.  අඳට දේ ප්රභහණඹ භදි කිඹහ ඉල්ී,භ 
තිදඵනහ. රළදඵන භහ ගණන භදි; මීට ඩහ ළඩි භහ ගණනක් 

අඳට දේ දීභනහ දදන්න කිඹන ඉල්ී,භ තිදඵනහ. වළඵළයි,  
උ්නතයඹ වළටිඹට දීරහ තිදඵන්දන් දීපු ගණන්න  අඩු කයරහ, 
මිලිඹන 2,000කින් මුදල් කප්ඳහදු කිරීභක්. 

 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

අපි හකච්ඡහ කයනහ. 
 

ගරු විජිත නශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
හකච්ඡහ කයරහ ඹථහකහරදේදී ඔඵතුමිඹ උ්නතයඹක් දදන්න. 

ප්රලසනඹක් නළවළ. නමු්න දළනට මුදල් අඩු දරහ තිදඵනහ. ගරු 

බහඳතිතුභනි,  ප්රතිඳ්නති කස කිරීදේ කටයු්නද්නදී ඳ  ගිඹ 
කහරදේ විලහර ංහදඹක් යට තුශ ඇති වුණහ. ඒ තභයි  
ඳහර්ලිදේන්තු, ඳශහ්න බහ, ප්රහදේශීඹ බහ ඹනහදී භවජන 

නිදඹෝජිත ආඹතන තුශ කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ප්රතිලතහ්නභක 
ළඩි කයන්න ඕනෆ කිඹන කහයණඹ. ඒක මුළු යදේභ ඇති වුණු 
ංහදඹක්. නමු්න ඔඵතුමිඹදේ අභහතහංලඹ තුශ දේ ළඩටවන 

ක්රිඹහ්නභක කිරීභ දනුදන්  ඒ වහ දඹෝජිත හඳෘතිඹක්, ඒ 
වහ මුදල් දන් කිරීභක් දකොදවේ්න දඳදනන්න නළවළ. යදේ 
ංහදඹක් තිදඵනහ. කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ප්රතිලතහ්නභක ළඩි 

කයන්න ඕනෆ ඵ කවුරු්න පිළිගන්නහ.  වළඵළයි, එදේ ළඩි කිරීභ 
වහ කහන්තහන් උනන්දු කිරීභට, ඒ අඹ දළනු්න කිරීභට, ඒ 
වහ ළඩමුළු ඳළළ්න හභට, ඒ පිළිඵ ඹේ භතහදඹක් ඇති 

කිරීභ වහ කහන්තහ අභහතහංලඹ ඳළ්නදතන් ඹේ හඳෘතිඹක් 
ක්රිඹහ්නභක විඹ යුතු දනහ. ඳ ගිඹ කහරදේ එකක් දදකක් 
ක්රිඹහ්නභක වුණහ. ඒහ්න විවිධ ජහතන්තය ංවිධහනර ආධහය 
ඹටද්න තභයි ක්රිඹහ්නභක වුදණ්. එදවභ දනොදයි,  රඵන දර්  

කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ළඩි කයන්න ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ නේ 
ආණ්ඩුක් විධිඹට ඊට භළදිව්න දන්න ඕනෆ. අදප් යදේ දේ 
ආඹතන වහ කහන්තහන්දේ භළදිව්න හභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

දනුදන් ඹේ ළඩටවනක් ක්රිඹහ්නභක දන්න ඕනෆ. වළඵළයි, 
එදවභ එකකට මුදල් දන් කිරීභකු්න නළවළ. එදවභ ප්රතිඳ්නතිභඹ 
හඳෘතිඹක් දේ දඹෝජනහ තුශ දකින්න නළති හභ කනගහටුට 

කහයණහක්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ශභයින් පිළිඵ ප්රලසනඹ ග්නදතෝන, 
ඳ ගිඹ කහරදේ විවිධ අසථහර විවිධ සදු හේ අඳට අවන්න 

රළබුණහ. ඹහඳනදේ විදහ දළරිඹ දණඹ කයපු සේධිඹ; දිවුරපිටිදේ 
කුඩහ දළරිඹක් දණඹ කයපු සදු හභ හදේ සදු හේ අවන්න රළබුණහ. 

අද්න විවිධ අසථහරදී තළන් තළන්ලින් එළනි සදු හේ 

පිළිඵ අවන්න රළදඵනහ. ඒ ශභයින්දේ ආයක්හ පිළිඵ 
ඔඵතුමිඹරහ අලුතින් ක්රිඹහ්නභක කයන ළඩටවන් දභොනහද? ඒ 
වහ මුදල් දන් කදශේ දකොදවොභද? එදවභ ග්නතහභ ඇ්නතටභ 

කනගහටුයි කිඹන්න, ශභහ කටයුතු ේඵන්ධදඹන් ඔඵතුමිඹරහ 
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දභය අඹ ළඹ දල්ඛ්නදඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 5ක් - දකෝටි 

බහගඹක් - දන්කය තිදඵනහ. වළඵළයි, ඇභතිරුන්ට හවන 
දගන්න්න විතයක් දන යහදහ ඉදිරිඳ්න කශ ඳරිපර්ක 
ඇසතදේන්තුදන් රුපිඹල් දකෝටි 79ක් දන් කයදගන 
තිදඵනහ. ඇභතිරුන්ට අලුතින් හවන දගන්න්න රුපිඹල් 

දකෝටි 79යි, අදප් යදේ ශභයින් ආයක්හ කිරීදේ හඳෘතිඹ වහ 
දකෝටි බහගඹයි.  

හවන දගන් හභ වහ ඳරිපයක ඇසතදේන්තුක් භඟින් මුදල් 
දන්කය ගන්දන්, අඹ ළදඹන් දන්කශ මුදල්රට අභතයයි. 

මීට කලිනු්න හවන දගන් හභ වහ රුපිඹල් දකෝටි 118ක් 
දන්කය තිබිඹදී අභතය මුදරක් විධිඹටයි ඳරිපයක 
ඇසතදේන්තුදන් මුදල් දන්කය ග්නද්න. ඇභතිරුන්ට හවන 

දගන්න්න මීට කලින් රුපිඹල් දකෝටි 118යි, ඳරිපයක 
ඇසතදේන්තු භඟින් අලුතින් රුපිඹල් දකෝටි 79යි. නමු්න මුළු 
යදේභ ශභයින්දේ ආයක්ක කටයුතු වහ -  රැකුේ කටයුතු 

වහ - රුපිඹල් දකෝටි බහගඹයි. දේක දකොදවොභද හධහයණ 
දන්දන්? කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු ඇභතිතුමිඹ විධිඹට ඔඵතුමිඹ 
දේ ආණ්ඩුදේ අභහතරිඹක් විධිඹට තදුයට්න දකොන්ද දකළින් 

තිඹහදගන කහන්තහන්දේ අයිතිඹ ගළන කථහ කයන්දන් 
දකොදවොභද?  කහන්තහක් විධිඹට ඔඵතුමිඹට ආණ්ඩු ඇතුදශේ 
තනිඹභ fight කයන්න අභහරු ඇති. වළඵළයි, ආණ්ඩුක් විධිඹට දේ 
පිළිඵ මීට ඩහ අධහනඹක් දඹොමුකශ යුතු දනහ. 

ඇභතිරුන්දේ හවන වහ දකෝටි 200කට ආන්න මුදරක් 
දන් කයේදී, මුළු යදේභ අනහගත දරු ඳයේඳයහදේ ආයක්හ 
වහ දකෝටි බහගඹක් දේ දොච්චේ මුදරක් දන් කයන එක 

කිසදේ්නභ යුක්තිවගත්න නළවළ, හධහයණ්න නළවළ. 

ඇ්නතටභ ග්නදතෝන, ශභයින් ආයක්හ කිරීභ පිළිඵ ඳ ගිඹ 
කහරදේ දඳොදයොන්දු දුන්නහ. එළනි සදු හේ ඇති වුණු අසථහර 
ඒ වළඟීේ නිහ දඳොදයොන්දු දුන්නහ. ශභහ අඳචහය පිළිඵ නඩු 

අවන්න විදලේ අධිකයණඹක් පිහිටුනහ කිඹරහ කිේහ. දභොකද, 
ඳ ගිඹ කහරදේ ශභහ අඳචහය ව ශභයින් දණඹට රක් කිරීභ 
රැල්රක් විධිඹට ළඩි වුණහ. ඒ නිහභ අපි්න විවිධ අසථහරදී භතු 

කශහ, වහභ දේ පිළිඵ විදලේ අධිකයණඹක් පිහිටුන්න කිඹරහ. 
"අපි එදවභ අධිකයණඹක් පිහිටුන්න ප්රතිඳ්නතිභඹ විධිඹට 
එකෙයි" කිඹරහ ආණ්ඩු විධිඹට ඔඵතුභන්රහ එකෙ වුණහ. 

වළඵළයි, අද න තුරු ඒ විධිදේ විදලේ අධිකයණඹක් පිහිටුරහ 
නළවළ. එදවභ අධිකයණඹක් පිහිටුහ නළති ත්න්නඹක් ඹටද්න 
දභළනි සදු හේ ත්න ළඩිදරහ තිදඵනහ. ඔඵතුමිඹට අල 

නේ ඕනෆ තයේ ංඛ්හ දල්ඛ්න ඉදිරිඳ්න කයන්න අඳට පුළුන්. 
නමු්න, අද න විට්න ඒ වහ නිස ක්රිඹහභහර්ගඹක් අයදගන නළවළ. 
ඒ වහ ඔඵතුමිඹදේ අභහතහංලදේ ළඹ ශීර්දඹන් මුදල් දන් 
කයන්න ඕනෆ නළවළ. අධිකයණ අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් ඹටද්න 

ඒ වහ මුදල් දන් කයන්න පුළුන්. 

ඒ වහ උහවි ඳේධතිර දළනටභ්න තිදඵන දගොඩනළඟිලි 
ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන්. ඒ වහ අල දන්දන් ප්රතිඳ්නතිභඹ 
භළදිව්න හභක් ඳභණයි. ඒ ප්රතිඳ්නතිභඹ භළදිව්න හභ කයන්න කිසදු 

ඵහධහක් නළවළ. ඹේ සේධිඹක් වුණහට ඳ  ඒ පිළිඵ දරොකු 
ංහදඹක් ඇති වුණු දරහට එළනි දේල් කිඹරහ ඒකට සීභහ 
දන්දන් නළතු, ඒහ දිගු කහී,න ක්රිඹහ්නභක කයන්න අල 

කයන පිඹය වහභ ගත යුතු දනහ. ඒ නිහ ප්රභහද දරහ දවෝ 
දළන්්න ශභහ දණ, අඳචහය පිළිඵ ඇති නඩු දනුදන් විදලේ 
අධිකයණඹක් පිහිටුන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුමිඹට 

භතක් කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අද අදප් ය දේ තුකයදේ ඉරහ දකොශම 
ව අදනකු්න නගයහන්න භධභ ඳහන්තික දදභේපිඹන් සඹලු 
දදනහභ මුහුණ දදන ප්රධහන ප්රලසනඹක් තභයි ඔවුන් රැකිඹහට 

ගිඹහට ඳ  දරුන් රැක ඵරහ ගන්දන් දකොදවොභද කිඹන 

ප්රලසනඹ. අදප් යදේ ජනගවනදඹන් රක් 20ක් අද ජී්න 
දන්දන් විදේලගත රැකිඹහර නියුක්ත හදභන්. එයිනු්න ළඩි 
ප්රභහණඹක් කහන්තහන්. අදප් අේභරහ, අක්කරහ රක් ගණනක් 
අද භළද දඳයදිග යටර රැකිඹහ කයනහ. ඒ අඹදේ දරුන් 

රැකඵරහ ගන්න ක්රභඹක් නළවළ. ඒ අඹදේ දරුන්ට නිස භෙ 
දඳන් හභක් නළවළ; අධහඳන අලතහරට, දෞඛ් 
අලතහරට පිළියණක් නළවළ; භහජ  යක්ෂිතතහක් නළවළ. 

ඒක විදේලගත කහන්තහන්දේ දරුන් මුහුණ දදන ඵයඳතශ 
ගළටලුක් හදේභ ආණ්ඩුදේ ව දඳෞේගලික අංලදේ විවිධ 
රැකිඹහර නියත න කහන්තහනු්න මුහුණ දදන ප්රලසනඹක්.  

භවය දරහට අේභහයි, තහ්නතහයි දදදදනහභ රැකිඹහට 
ඹනහ. රැකිඹහක් දනොකය ජී්න දන්න ඵළවළ. වළඵළයි දරුන් 
ඵරහ ගන්න ක්රභඹකු්න නළවළ. භවය දරහට දභදවකහරිඹට 
දරුන් බහය දීරහයි ඹන්දන්. නමු්න දභදවකහරිඹ ඒ යහජකහරිඹ 

නිස ආකහයදඹන් ඉටු කයන්දන් නළවළ කිඹහ භළසවිලි තිදඵනහ. ඒ 
දරුන්ට පුංචි කහරදේදී අල කයන භහනසක දදනව 
නිසඹහකහයදඹන් රළදඵන්දන් නළවළ. ඒ නිහභ ඹේ ඹේ භහනසක 

විකෘති ඇති දන්න පුළුන්. එදවභ ඇති වුණු ඵට ඕනෆ තයේ 
උදහවයණ තිදඵනහ. තුකයදේ කහන්තහන් ්නද්න ළඩට 
ගිඹහභ ඒ ශභයින් රැකඵරහ ගන්න තළනක් නළවළ. යජදේ තු 
භහගේ තිදඵන කහරදේ පුංචි දිහ  රැකුේ භධසථහන 

ඳ්නහදගන ගිඹහ. දඳෞේගලික තු භහගේ අද ඒ තු ඳහරනඹ 
කයන ත්න්නඹක් ඹටද්න ඒ තිබුණු දිහ  රැකුේ භධසථහන්න අද 
අදවෝස දරහ තිදඵනහ. ඒ නිහ දභඹ ඵයඳතශ භහජ ප්රලසනඹක් 

ඵට ඳ්න දරහ තිදඵනහ. යහජ දේදේ ඉවශභ දශ්රේණිදේ 
ඳරිඳහරන නිරධහරිනිඹන්දේ දරුන්දේ ඉරහ තුකයදේ ළඩ 
කයන හභහන කහන්තහන්දේ දරුන් දක්හ දේ ප්රලසනඹ ඵරඳහ 

තිදඵනහ. ඒ ප්රලසනඹට තභ්න යජඹ භඟින් නිස ආකහයදේ දිගු 
කහී,න ළඩ පිළිදශක් දිඹ්න කයරහ නළවළ. යජඹ භඟින් ඳ්නහ 
දගන ඹන දිහ  රැකුේ භධසථහන  මුළු යටටභ තිදඵන්දන් 17යි. 

මුළු රංකහටභ ආණ්ඩු භඟින් ඳ්නහදගන ඹන දිහ  රැකුේ 
භධසථහන තිදඵන්දන් 17යි  

එභ දිහ  රැකුේ භධසථහන 17ට පුළුන්ද, අදප් යදේ රක් 
ගණනක් වූ දරුන්ට අල රැකයණඹ දදන්න? ඔඵතුමිඹ 

පිළිගන්නහ ඇති, ඒක කයන්න ඵළවළ කිඹන එක. දභොකක්ද ඒ 
වහ තිදඵන ළඩ පිළිදශ? ඒ භධසථහන ංඛ්හ ළඩි 
කයන්න තිදඵන උ්නතයඹ දභොකක්ද? එදවභ  උ්නතයඹක් නළවළ.  

යජඹ භඟින් ඳ්නහදගන ඹන ශභහ නිහ තිදඵන්දන්, 33යි. 
ඒ ංඛ්හ දේ වහ දකොදව්නභ ප්රභහණ්න නළවළ. 
අනිහර්ඹදඹන් ංඛ්හ ළඩි කයන්න ඕනෆ. ප්රමිතිදඹන් දතොය 
දිහ  රැකුේ භධසථහන දඳෞේගලික ඳ්නහ දගන ඹනහ; ශභහ 
 රැකුේ භධසථහන ඳ්නහදගන ඹනහ. ඒහට අල කයන 

ප්රමිතීන් වඳුන්හ දීභ,  ඒහට අල කයන යජදේ භළදිව්න හභ අඩු 
ගණදන් ඔඵතුමිඹදේ අභහතහංලදඹන්්න නිස ඳරිදි සේධ 
දන්දන් නළවළයි කිඹන එක කනගහටුදන් වු්න කිඹන්න සදු 

නහ.  

විදලේදඹන්භ ඳහල් දරුන් මුහුණ දදන ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් 
තිදඵනහ. ඒ තභයි, ඳහල් අට භ්න ද්ර විකිණීභ ව ඳහල් 
දරුන් භ්න ද්රරට ඇබ්ඵළහි  හභ. අද නගයදේ ඳහල්ර 

දරුන් විතයක් දනදයි, ග්රහමීඹ ඳහල්ර දරුන් ඳහ, ඒ 
හදේභ දළරිඹන් ඳහ භ්න උදුයට දගොදුරු දරහ තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, එභ නිහ භහ විදලේදඹන්භ ඔඵතුභහදේ 
අධහනඹ දේ කහයණඹ දකදයහි දඹොමු කයනහ. භභ දඹෝජනහ 

කයන්දන්, පුළුන් නේ ඳහර්ලිදේන්තුදේ ඒ වහ විදලේ ද්නරීේ 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

කහයක බහක් ඳ්න කයන්න. එභ  ද්නරීේ කහයක බහ භඟින් 
අධහඳන අභහතහංලදේ ඳහල් දෞඛ් වහ දඳෝණ අංලඹ, 
ජහතික ශභහයක්ක අධිකහරිඹ, ඳරිහ වහ ශභහයක්ක දේහ 

දදඳහර්තදේන්තු, දෞඛ් අභහතහංලදේ ඳහල් දෞඛ් අංලඹ 
කිඹන දේ සඹලු ආඹතන කළරහ, ඳහල් දරු දළරිඹන් මුහුණ 
දදන භ්න උදුයට රක්  හභ ශක්හ ගළනීභ වහ ග්න පිඹය 

දභොනහද, දේ පිළිඵ ඔවුන් දළනට ඉදිරිඳ්න කය තිදඵන 
නීතිභඹ ත්න්න දභොනහද කිඹරහ රකහ ඵරරහ, දේ සඹලු 
ආඹතනර ේඵන්ධීකයණදඹන් දේ පිළිඵ විදලේ හඳෘතිඹක් 

වහභ ක්රිඹහ්නභක කයන්න.  

දළනට අධහඳන අභහතහංලඹ නිකු්න කය තිදඵන 28/2012 
චක්රදල්ඛ්ඹ ඒ වහ ප්රභහණ්න නළවළ. ඳහල් අට භ්න ද්ර 

විකුණන තළන් තිදඵනහ. ඳහල් ඵස යථර, ඳහල් ෆන් යථර 
භ්න ද්ර විකුණන ජහහයභක් තිදඵනහ. වළභ දහභ දේහ ගළන 
කථහ කයනහ. නමු්න, ඒකට නිස පිළිතුයක් දවෝ නිස පිළිඹභක් 
නළවළ. එභ නිහ දේ අණ ඳන්න, දේ නීති රීති භහදරෝචනඹ 

කයරහ ඒ ඒ ආඹතන අයදගන තිදඵන ක්රිඹහ භහර්ග දභොනහද 
කිඹරහ ළරකිල්රට රක් කයන්න. ඒ භසතඹ පිළිඵ දවො 
අධඹනඹක් කයරහ  දභභ උදුය වහභ නතය කයන්න අල 

කයන විදලේ ද්නරීේ කහයක බහ ඳ්න කයන්න. එභ ද්නරීේ 
කහයක බහ භඟින් ඊට අල කයන ප්රතිඳහදන, ඊට අල කයන 
ළඩ පිළිදශ ක්රිඹහ්නභක කයන්න ගරු ඇභතිතුමිඹ භළදිව්න 

දන්න. ඔඵතුමිඹ ඒ වහ මලික්නඹ ගන්න කිඹරහ භහ 
දඹෝජනහ කයනහ. ඒ හදේභ දේහ පිළිඵ දොඹහ ඵරන, 
දේහ පිළිඵ නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ග ගන්න එක ආඹතනඹක් තභයි 

දඳොී,සඹ. වළඵළයි, අද  දඳොී,සඹ මුහුණ දීරහ තිදඵන ත්න්නඹ 
දභොකක්ද? දඳොලිස කහන්තහන් කිඹනහ, "ශභහ අඳචහය වහ 
කහන්තහ දණ ශක්න්න අඳ භළදිව්න න දකොට අඳ දණඹට 

රක් නහ. අඳට ලිංගික හිරිවළය තිදඵනහ. ඒහ තිදඵන්දන් 
දඳොී,සදේ ඉවශ නිරධහරින්දගන්. ඒක ශක්න්න ක්රභඹක් 
නළවළ" කිඹරහ.   

ඉතින් දකොදවොභද දේහ  ඳහරනඹ කයන්දන්? දේහ ඳහරනඹ 

කයන්න ඉන්න කහන්තහ දඳොලිස නිරධහරිනිඹන් කිඹනහ,  "අදප් 
ප්රලසන කිඹන්න ඵළවළ. කිඹන්න දන්දන් උස දඳොලිස 
නිරධහරිදඹකුට. වළඵළයි, ඒ දඳොලිස නිරධහරිඹහදගන් ඒකට 

හධහයණඹක් ඉසට දන්දන් නළවළ" කිඹරහ. ඒ නිහ දේ කටයුතු 
ඳහරනඹ කයන්න්න, දඳොලිස කහන්තහන් මුහුණ දීරහ තිදඵන 
ත්න්නඹ දනස කයන්න්න කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු ඇභතිතුමිඹ 

වළටිඹට පිඹය ගන්නහ දර ඔඵතුමිඹදගන් ඉල්රමින් භභ නිවඬ 
දනහ. දඵොදවොභ සතුතියි.  

 

[ප.බහ. 10.52  
 

ගරු (වලදය) තුසතළ විනමමළන්න මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற)(றதற) துவர 

றரஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

ගරු බහඳතිතුභනි, කහන්තහ කටයුතු අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් 

ඹටද්න කහන්තහන් වහ ශභයින් පිළිඵ කථහ කිරීභට අසථහක් 
රඵහ දීභ පිළිඵ භභ ප්රථභදඹන්භ සතුතින්ත දනහ.  

අද රංකහදේ කහන්තහන් වහ භ අයිතිහසකේ ව 
නිදව බුක්ති විඳීදේ අසථහ රළබී තිදඵන දේ දභොදවොද්න 

කහන්තහදෝ භහජීඹ ආර්රවකඹ නෙහ සටුන්න දරොකු කහර්ඹ 
බහයඹක් කයනහ. ඒ හදේභ දේලඳහරන ක්දේත්රඹ තුශ පුරුඹන් 
භෙ භභ, කයටකය ඉදගන කහන්තහන් දේ 

අභිදඹෝගරට මුහුණ දදන ඳ  බිභක් අද නිර්භහණඹ දරහ 

තිදඵනහ. රංකහදේ  සඹඹට 52ක කහන්තහ ජනගවනඹක් සටින 

දේ කහරඹ තුශ අද ජහතික ආර්රවකඹ නංහ ී,දේ පුදයෝගහමිකඹන් 
දරහ තිදඵන්දන් කහන්තහන්. කහන්තහන් විදේල රැකිඹහරට 
ඹනදකොට, ඇෙලුේ ක්දේත්රඹට දහඹක්නඹ රඵහ දදනදකොට, තු 
ආශ්රිත රැකිඹහර නියත දනදකොට අදප් ආර්රවකඹ නංන  

ළඩපිළිදශට දරොකු වදඹෝගඹක් ඔවුන්දගන් රළදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ර්තභහනදේ කහන්තහ ශ්රභ ඵරකහදේ 
ලක්තිඹ සඹඹට 36යි. 2020 නදකොට කහන්තහ ශ්රභ ඵරකහදේ 

ලක්තිඹ සඹඹට 40 දක්හ නංන්න දභය අඹ ළදඹන් ඉරක්ක 
කය දගන තිදඵනහ. භභ හිතන්දන් ඒක ඉතහ ළදග්න කහදරෝචිත 
අයමුණක්. දේ වහ කහන්තහන්  පුහුණු කිරීදේ ඳහඨභහරහ වහ 

ප්රතිඳහදන දන් කය තිදඵනහ. කහන්තහ ශ්රභ ඵරකහදේ ලක්තිඹ 
නංන්න, ගුණහ්නභකබහඹ ළඩි කයන්න, ඉවශ ශභහ  රැකුේ 
පුහුණු ළඩටවන් වහ ළඩිහිටි  රැකුේ පුහුණු ළඩටවන් ආයේබ 

කය තිදඵනහ. දේ නදකොට ඒ පුහුණු ළඩටවන් ආයේබ කිරීභ 
තුළින් අද කහන්තහන් මුහුණ දීරහ තිදඵන, භළද දඳයදිග 
රැකිඹහරදී ඇති න කයදය හිරිවළය ඉදිරි කහරදේදී අඩු කය 
ගන්න අඳට  පුළුන් දයි කිඹහ හිතනහ. ඒ හදේභ භළදදඳය 

දිගට කහන්තහන් ඹෆභ්න අඩු කය ගන්න පුළුන් නහ. දභොකද, 
කහන්තහ කටයුතු අභහතතුමිඹ්න,  විදේල රැකිඹහ අභහතතුමිඹ්න 
කහන්තහන්දේ දේ අ දෝනහර ෆදවන කහරඹක් හිය දරහ 

සටිනහ. එඹ ඔවුන්ට තිදඵන ප්රධහනතභ ප්රලසනඹක්.     

දභොකද, විදේලගත දන භේරුන්දේ දේදනහ භවජන 
නිදඹෝජිතඹන් විධිඹට කටයුතු කයන අඳට ඇවි්න කිඹනදකොට, ඒ 

අ දෝනහ අඳ්න දේ අභහතරිඹන් දදදදනහට තභයි ඉදිරිඳ්න 
කයන්දන්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දිංගත දේ.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ තභයි කහන්තහ කටයුතු අභහතහංලඹක් ආයේබ 
කදශේ කිඹන එක ඔඵ තමුන්නහන්දේරහ කවුරු්න දන්නහ. ඒ 
හදේභ එතුභහදේ ආදයණීඹ බිරි එී,නහ ජඹර්ධන භළතිනිඹ 

තභයි දේහ නිතහ ඒකකඹක් ඇති කයරහ යහජ දේදේ සටින 
කහන්තහන්දේ  ඵහධනඹට විලහර දහඹක්නඹක් රඵහ දුන්දන්. 
ඒ නිහ යහජ අංලදේ සටින කහන්තහ නිරධහරිනිඹන්දේ 
 ඵහධනඹ්න එක්ක ඹන දේ ගභදන්දී අපි ඒ පිළිඵ්න 

දඵොදවොභ දගෞයදඹන් සහිඳ්න කයන්න ඕනෆ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අද යහජ දේඹ ගළන කථහ කයනදකොට, 
අධිකයණඹ, දෞඛ් දේඹ, අධහඳනඹ, යහජ ඳරිඳහරනඹ 

කිඹන ක්දේත්ර තුශ කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ළඩි දරහ තිදඵන ඵ 
වන් කයන්න ඕනෆ. අද ඒ ංඛ්හ පිරිමි දේක ංඛ්හ භෙ 
කයට කය දනො, ඊට්න ඩහ දඵොදවොභ ඉදිරිඹට ගිහින් තිදඵන 

අසථහක්. නමු්න අද අදප් යදේ දේලඳහරනඹ වහ 
කහන්තහන් අතීර්ණ  හදේ දඵොදවොභ අඩුක් දළදනනහ කිඹන 
එක්න කනගහටුදන් කිඹන්න ඕනෆ. ඒකට ප්රධහන ගළටලුක් 

තිදඵනහ. දකුණු ආසඹහදේ දේලඳහරනදේ සඹඹට 16ක කහන්තහ 
නිදඹෝජනඹක් තිබුණ්න, අද රංකහදේ ඳතින භහනුඳහතික ඡන්ද 
ක්රභඹ්න එක්ක සඹලුභ කහන්තහ භවජන නිදඹෝජිතරිඹන් දරොකු 
අභිදඹෝගඹකට රක් දරහ සටිනහ. අපිට තිබුණු ප්රධහන ගළටලු 

තභයි ආර්රවකඹ ව එභ අභිදඹෝග, ඒ හදේභ ප්රචණ්ඩ්නඹ. 
දභළනි ගළටලු නිහ කහන්තහන් දේලඳහරන ක්දේත්රඹට 
අතීර්ණ  හභ සදු දන්දන් දඵොදවොභ අඩුදන් කිඹන එක අපි 

දකිනහ. ඒ නිහ අද දනදකොට අදප් එක්්න ජහතික ඳක්ඹ්න, 
ර්තභහන අග්රහභහත ගරු යනිල් වික්රභසංව භළතිතුභහ්න 
කහන්තහන්දේ දේලඳහරන නිදඹෝජනඹ, දේලඳහරන 

නහඹක්නඹ ළඩි කිරීභ වහ ඳශහ්න ඳහරන ආඹතනරට 
සඹඹට 25ක quota ක්රභඹක් වඳුන්හ දී තිදඵනහ. එඹ කහන්තහ 
භවජන නිදඹෝජිතරිඹන් විධිඹට අඳ සඹලු දදනහ රඵහ ග්න 

1761 1762 

[ගරු  විජිත දවේය්න භවතහ  
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ජඹග්රවණඹක්. එක්්න ජහතික ඳක්ඹ කිඹන්දන්, වළභ දහභ්න 

කහන්තහන්ට ළරක, කහන්තහන් ගළන අධහනඹ දඹොමු කය 
තිබුණු ඳක්ඹක්. භභ දේ දේරහදේදී ඒ පිළිඵ්න ඉතහභ 
දගෞයදඹන් සහිඳ්න කයනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි,  නහඹක්නඹ ගන්නහ ඕනෆභ තළනක 

තභන්දේ යහජකහරිඹ නිස ආකහයඹට ඉසට කයන්න තභයි ඕනෆභ 
කහන්තහක් උ්නහව දයන්දන්. කහන්තහන් දණඹට දඵොදවොභ 
බඹයි. ඒ නිහ දේ කහන්තහ භවජන නිදඹෝජිතරිදඹෝ වළකි ෆභ 

අසථහකභ යටට අංක දේඹ කයරහ, දණඹ අභ කයරහ 
ජනතහ දනුදන් දේඹ කයන්න දඳශ ගළහිරහ සටිනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අද අදප් රංකහදේ කහන්තහන් මුහුණ 

දදන ගළටලු අතය ප්රධහන තළනක් ගන්නහ ගළටලු කිහිඳඹක් 
තිදඵනහ. ආසඹහනු යටක සටින කහන්තහන් විධිඹට අඳට 
ේප්රදහඹක් තිදඵනහ. ේප්රදහඹ, සතුවිලි, ආකල්ඳ්න එක්ක ඹන 

දේ ගභදන්දී ආසඹහනු යටක් විධිඹට අදප් යදේ භහජඹ 
කහන්තහන් දිවහ ඵරන ක්රභඹ දනස දරහ තිදඵනහ.  

අද අදප් යදේ කහන්තහන් වමුදේ ඳතින ප්රධහන ගළටලු 
තභයි, ඔවුන්දේ ආර්රවකඹ. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි කවුරු්න 

දන්නහ, තුකයදේ ළඩ කයන පුරුයින්ට රළදඵන ළටුඳ්න 
එක්ක ඵරන විට තුකයදේ කහන්තහන්ට රළදඵන්දන් දොච්චේ 
ළටුඳක් ඵ. ඒ ළටුඳ භදියි. ඒ හදේභ නිදසර වහ 

භවහභහර්ගර ළඩ කයන කහන්තහන් ගළන කථහ කයන දකොට, 
ඔවුන් රඵන ළටුඳ පුරු ඳක්ඹ රඵන ළටුදඳන් අඩක් ඳභණ 
දනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ ගළටලු්න එක්ක ජි්න න කහන්තහන් 
ඊශෙට මුහුණ දදන ප්රලසනඹ තභයි, කහන්තහ හිංනඹ. 

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට ත විනහඩි දදකක කහරඹක් 

තිදඵනහ. 

 

ගරු (වලදය) තුසතළ විනමමළන්න මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற)(றதற) துவர 

றரஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ගරු අදනෝභහ ගභදේ නිදඹෝජ 
ඇභතිතුමිඹදේ විනහඩි 10ක කහරඹ්න භදේ කහරඹට එකතු 

දන්න ඕනෆ.  

ඇෙලුේ කර්භහන්තදේ දඹදදන කහන්තහන්, භළද දඳයදිග 
ඹන කහන්තහන් ඇතුළු සඹලුභ කහන්තහන් හිංනඹට්න, 
ප්රචණ්ඩ්නඹට්න මුහුණ දදන දකොට, අපි දේ කහන්තහන් ගළන 
විදලේ අධහනඹක් දඹොමු කයන්න ඕනෆ. ඒ හදේභ අද අපි දකින 

දදඹක් තභයි, තරුණ දිඹණිඹන්ට අන්තර්ජහරඹ වයවහ ඇති න 
පීඩහන් අද අභිදඹෝගඹට රක්දරහ තිදඵන ඵ. ඒ නිහ 
අන්තර්ජහරඹ වයවහ ඇතින පීඩනඹන්ට, තර්ජනඹන්ට මුහුණ 

දදන්න නේ, දේ ඳහර්ලිදේන්තු තුශ දවෝ නීතිඹක් ේභත 
කයරහ, ඳනතක් ේභත කයරහ ඒ දරුන් ව අනහගත ඳයපුය 
ආයක්හ කයන්න ඕනෆ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, විදලේදඹන්භ දේ අසථහදේදී භහ ප්රකහල 
කයන්න කළභළතියි, අදප් කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු අභහතතුමිඹට 

දන්කයරහ තිදඵන මුදර නේ ඇ්නතටභ ප්රභහණ්න නළවළයි 
කිඹරහ. දභොකද, කහන්තහ ඇභතිතුමිඹක් විධිඹට දවෝදය්නදඹන් 
වළභ දහභ කහන්තහන්ට දිරිඹ දදන එතුමිඹ ආයක්හ කයදගන ඹන 

ගභදන්දී, එතුමිඹට මීට ඩහ ප්රතිඳහදන රඵහ දදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

සඹලුභ කහන්තහ භවජන නිදඹෝජිතරිඹන් දනුදන් භහ ඉල්රහ 
සටිනහ. 

 

ගරු බහඳතිතුභනි, කහන්තහ දෞඛ් ගළන කථහ කයනදකොට, 
අද දේ යදේ නීතිභඹ දනොන ත්න්නඹන් ඹටද්න ඇති න ගබ්හ 
නිහ කහන්තහන් විලහර අදහනභකට රක් දනහ. ඒ නිහ 

භවය විට භහතෘ භයණ සදු දනහ. යකට සඹඹට 10ක්, 
සඹඹට 12ක් ඳභණ භහතෘ භයණ සදු නහ. ගබ්හ නිහ ඇති න 
ංකුරනතහ එක්ක රුධියඹ වනඹ සදු හභ, විවිධ ආහධන 
ත්න්නඹන් ඇති හභ ළනි විලහර අභිදඹෝගරට කහන්තහ මුහුණ 

දදනහ. එළනි අසථහර ඇති න භහනසක ආතතිඹ්න එක්ක, 
හධිඹ්න එක්ක භවය විට ජීවිතලින් මු ගළනීදේ තීන්දු 
තීයණරට ඳහ එශදමනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතතුමිඹ, විදේල රැකිඹහ අභහතතුමිඹ භෙ දඵොදවොභ 
දවෝදය්නදඹන් අ්න ළල් ඵළදගන ඹන දේ ගභන හර්ථක 

දන්නට එතුමිඹට ලක්තිඹ, නධර්ඹඹ රළදබ්හ  කිඹහ භහ 
ප්රහර්ථනහ කයනහ. 

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

දඵොදවොභ සතුතියි.  

මීශෙට, ගරු ඩේරස දේහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. 

ඊට ප්රථභ ගරු නිදඹෝජ කහයක බහඳතිතුභහ මරහනඹට 
ඳළමිදණනහ ඇති. 

 
 

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්, 
නිනයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ [ගරු නවල්ලම් අවඩ්ෂකනළදන්  
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனர, குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தெல்ம் அமடக்கனரன்] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகப டக்பஸ் ரரணந்ர அர்கள்! 

 

 

[தொ.த. 11.01] 
 

 

ගරු ඩපවහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தறறத் றெரபர் அர்கரப, ணக்கு 10 

றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது ன்த றமணக்கறரநன். 

இன்மந றணம் கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் 

அமச்சுக்குரற, 2017ஆம் தடத்றற்கரண வு தெனவுத் 

றட்டக் குளறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு கதத்துக்கமப 

தரறறக்க றதம்தைகறன்ரநன்.  

கடந் 2015ஆம் ஆண்டு தொல் 2016ஆம் ஆண்டின் தொல் 

என்தது ரங்கள் மறல் இந் ரட்டில் கபறர் ற்தம் 

ெறதர்களுக்கு றரண 13,661 குற்நங்கள் தறவு தெய்ப் 

1763 1764 



ඳහර්ලිදේන්තු 

தட்டுள்ப றமனறல், அற்நறல் 6,670 குற்நங்களுக்கு 

ரத்றர லர்வு கரப்தட்டுள்பரகவும் இந் றமனறல் 

6,991 குற்நங்கள் தரடர்தறல் இன்ணதொம் லர்வு கரப்தடர 

துள்பரகவும் ெட்டதொம் எளங்கும் தற்நற அமச்ெர் அர்கள் 

அண்மறல் தரரளுன்நத்றல் தரறறத்றதந்ரர். இன் 

அடிப்தமடறல் தரர்க்கறன்நரதரது, ெரற தரறக்கும் ரனரண 

குற்நங்கள் தரடர்தறல் லர்வுகமபக் கர இனர றமனர 

இந் ரட்டில் றனவுகறன்நது ன்தது தைனணரகறன்நது . அந் 

மகறல் இவ்ரநரண குற்நச்ெரட்டுக்கள் லர்க்கப்தடரல் 

அம இளத்டிப்தை றமனமகளுக்கு உட்தடுகறன்நரதரது 

இக்குற்நங்கமப இமப்ரதரதக்கு தன்ரலும் அக்குற்நங் 

கபறன்தரல் தெல்னக்கூடி ரய்ப்தைக்கரப ற்தடுத்ப் 

தடுகறன்நண ன்தம ரம் அரணத்றற்தகரள்ப ரண்டும் 

ன்தம ரன் இங்கு லித்தத் றதம்தைகறன்ரநன்.  

இந் ரட்டில் குநறப்தரக கபறர் ற்தம் ெறதர்களுக்கு 

றரகக் குற்நங்கள் தரடர்ந்தும் அறகரறத்து தமர 

அன்நரடம் ஊடகங்கபறன்தோனம் அநறக்கூடிரகவுள்பது . 

இவ்ரநரண குற்நங்கபரல் து ெதோகம் றகுந் தரறப்தைக் 

களுக்கு உட்தட்டு தமத்ம் அரணத்றற்தகரள்ப 

ரண்டித்ள்பது. அரரம் கடந்கரன த்த்ம் கரரகப் 

தரறக்கப்தட்டு றர்க்கறரண றமனறல் ங்கபது 

ரழ்ரரங்களுக்ரக அன்நரடம் ரதரரடிக்தகரண்டிதக் 

கறன்ந து ததண்களுக்கு, அெ ற்தம் அெ ெரர்தற்ந 

றதணங்கபறன் தோனரண உறத் றட்டங்கமபப் 

ததற்தக்தகரடுப்தறல்கூட தரலில் ரலறறனரண இனஞ்ெம் 

ரகரதகறன்ந தன அறகரரறகபறன் தெற்தரடுகள் தற்நறத்ம் 

அண்றத் கரனங்கபறல் அநறக்கூடிரக இதந்து . ணர, 

இவ்ரநரண ன்தொமநகள் தரடர்தரண குற்நச்ெரட்டுக்கமப 

உடணடிரக றெரரறத்து, குற்நரபறகமப இணங்கரண்தற்கும் 

அர்களுக்கு றரகச் ெட்ட டடிக்மககமப ரற் 

தகரள்ற்கும் எத ணறப்தட்ட ததரநறதொமந அெற 

ரகறன்நது ன்ந றடத்மத்ம் இங்ரக தொன்மக்க 

றதம்தைகறன்ரநன். அற்கு துரகத் ணறரண லறன்நக் 

கட்டமப்தைகள் உதரக்கப்தட ரண்டிது அெறரகும். 

அந் மகறல், தகௌ அமச்ெர் ெந்றரற தண்டர 

அர்கபரல் தொன்மக்கப்தட்டிதந் ரகரரறக்மகக்கு இங்க, 

ெட்ட ரஅறதர் றமக்கபம், ெறதர்கள் தரடர்தரண 

க்குகமப றெரரறப்தற்குத் ணறரண லறன்நதரன்மந 

அமப்தற்கரண ரரெமணம தற லறெதக்குக் 

மகபறத்ரகவும் அநறதொடிகறன்நது. அந் மகறல் இந் 

ெறதர் லறன்நம் தரடர்தரண ற்ரதரம றமன 

ன்ணதன்தம அமச்ெரா் அர்கள் ன்தமட 

உமறன்ரதரது றபக்குரதன்த ம்தைகறன்ரநன்.  

து ரட்மடப் ததரதத்மறல் ரட்டின் ததரதபர 

ர பர்ச்ெறறல் கபறரறன் தங்கபறப்தை ரெமகள் அடிப் 

தமடறல் தரரறபறல் இதப்தம தக்க தொடிரதுள்பது . 

தபறரட்டுத் தரறல் ரய்ப்தைகள், தததந்ரரட்டத்துமந, 

ஆமடத் தரறற்ெரமனகதபண கபறரறன் ரெமகள் தரடர் 

தறனரண தங்கபறப்தைகள் அறகரகக் கரப்தடுகறன்நண 

ன்தம ரன் இங்கு அரணத்றல் தகரண்டு றதம்தை 

கறன்ரநன். அரரம், இந் கபறரறன் தங்கபறப்தைக்கள் 

ரட்டின் மண றர்ரகக் கட்டமப்தைகபறல் அறகரகக் 

கரப்தடுறல்மன ன்ரந தரற தகறநது. 1931ஆம் 

ஆண்டு ெர்ஜண ரக்குரறமறன் அடிப்தமடறல் எத ததண் 

தறறறற தரறரண றமனறல், 1977ஆம் ஆண்டு 168 

உதப்தறணர்கமபக் தகரண்ட ரடரளுன்நத்றல் 11 ததண் 

உதப்தறணர்கள் உள்படங்கறறதந்ணர் . கடந் 2015ஆம் 

ஆண்டு ததரதுத் ரர்லில் தரறரண 225 ரடரளுன்ந 

உதப்தறணர்கபறல் 13 ததண் உதப்தறணர்கரப உள்பணர் . 

அரது, இன்த 5.8 ெவீரண ததண்கரப ரடரளு 

ன்நத்மப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்நணர். து ரட்டில் 

கபறர் தற்நற ஆய்வுகமப ெறன அெ ெரர்தற்ந றதணங்கள் 

அடிக்கடி டத்துகறன்நண. இவ்ரநரண ெந்ர்ப்தங்கபறல் 

க்குச் ெட்டத்றல் இடறல்மனதணப் தன ததண்கள் கூநற 

தரகவும் உள்ளூரட்ெற ெமதகள் தற்நறக்கூடப் தன 

ததண்கள் அநறரல் இதப்தரகவும் தரறதகறநது .  அந் 

மகறல், 1946ஆம் ஆண்டு தகரண்டுப்தட்ட 

உள்ளூரட்ெற ெமதச் ெட்டத்றற்குத் ற்ரதரது றதத்ம் 

தகரண்டுப்தட்டுள்பரல், இவ்ரநரண துமநகள் உட்தட 

தல்ரத றர்ரகக் கட்டமப்தைகள் குநறத்து கபறதக்குத் 

தபறவுதடுத்க்கூடி றறப்தைர்வுத் றட்டங்கமப 

ற்தடுத்துற்கும் றர்ரகக் கட்டமப்தைகள் தரடர்தறல் 

ததண்கள் அறகரண ஈடுதரடுகமபக் தகரள்ற்குரற 

டடிக்மககமப தொன்தணடுப்தற்கும் இந் அமச்சு 

டடிக்மக டுக்கரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

அரரம், கடந்கரன த்த்ம் கரரக டக்கு , 

கறக்கு ரகரங்கபறல் ற்ரதரது சுரர் 80,000 ததண் 

மனமத்துக் குடும்தங்கள் ரழ்ந்து தகறன்நண. இவ்ரத 

குடும்தங்கமபத் மனமரற்த டத்ற ரழ்ந்து தகறன்ந 

ததண்கள் ெதோகப் தரதுகரப்தறன்மரலும் ெதோக றகரட்டல் 

எளங்குந இல்னர றமனறலும் தரரற ததரதபரர 

ததக்கடிகளுக்கு த்றறரனர ரழ்ந்து தகறன்நணர் 

ன்தம லண்டும் இந்ச் ெமதறல் லித்தத் 

றதம்தைகறன்ரநன். ணர, இத்மக ததண்களுக்கு ெதோகப் 

தரதுகரப்மத உரற தொமநறல் ங்கவும் எளங்கரண ெதோக 

றகரட்டல்கமப ரற்தகரள்பவும் ரண்டும். அரரம், 

ற்ரதரதுள்ப அெ றரத் றட்டங்கபரல் அப்ததண்கபது 

ததரதபரரப் தறச்ெறமணகமப உரற தொமநறல் ரதரறபவு 

லர்க்க தொடிரதன்தரல் அர்கபது ததரதபரர 

றமனமப் ரதரறபறல் உர்த்தும் ரரக்கறல் றரெட 

றட்டதரன்மந குத்து அமண மடதொமநப்தடுத் 

ரண்டும்.  

அத்துடன் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தல்ரத 

ததக்கடிகளுக்கு த்றறல் ரழ்ந்துதகறன்ந தைணர்ரழ் 

பறக்கப்தட்ட தொன்ணரள் ததண் ரதரரபறகள் தரடர்தறல் 

றரெட அரணம் தெலுத் ரண்டித்ள்பமத்ம் ரன் இங்கு 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். இர்களுக்கும் குடும்தங்கமபப் 

ததரதப்ரதற்தள்ப ததண்களுக்கும் அர்கபது மகம 

களுக்கு ற்ந மகறல் இலுரணம தரறல் 

ரய்ப்தைக்கமப ற்தடுத்றக் தகரடுப்தற்கும் சுதரறல் 

தொற்ெறகபறன்தரல் அர்கமப ஈர்த்து ரமரண 

உறகமப ரற்தகரள்ற்கும் றதெய் ரண்டும். உரற 

தரதுகரப்தை றறப்தட்டல்கமப ரற்தகரண்டு ெதோகத்றல் 

அர்கபது தகௌத்ம றமனறதத் ரண்டும். தல்ரத 

ெதோகக் குற்நங்கள்  தரடர்தறல் ெறமநத் ண்டமணகமப 

அததறத்து தகறன்ந ததண்கள் ெதோகத்றல் உரற 

ரற்மதப் ததநரட்டரர்கள். இந்றமனறல் அர்கமபப் 

தரரறப்தற்கரண கட்டமப்தைகள் இதந்தும், அது 

தரடர்தறல் உரற தபறறன்ம கரரக அப்ததண்கள் 

அந் ரய்ப்தைகமபத் நறடுகறன்ந றமன கரப்தடுகறநது. 
ணர, இது தரடர்தறல் உரற றறப்தட்டல்கமப 

ரற்தகரள்ற்கு ற்ந ற்தரடுகமபச் தெய்த்ரத தகௌ 

அமச்ெர் ெந்றரற தண்டர அர்கமபக் ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன். கடந் கரனத்றல் கபறர் றகரங்கள் 

தரடர்தறனரண அமச்சுப் ததரதப்தறமண எத ததண் 

அல்னரர் கறத்ரரனர ன்ணரர , ததண்கள் 

1765 1766 
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தரடர்தறனரண தன தறச்ெறமணகள் லர்க்கப்தடர றமன 

கரப்தடுகறன்நது ணத் தரறதம் றமனறல் ற்ரதரது 

ரங்கள் அற்குப் ததரதப்தரண அமச்ெரக றணம் 

ததற்நறதப்தது தரடர்தறல் ணது ரழ்த்துக்கமப இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றல் தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். 

அரரம் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கமபப் 

ததரதத்மறல் அங்கு கல்ற கற்க தொடிர றமனறல் 

ெறதர்கள் தனர் கரப்தடுகறன்நணர். க்கற ரடுகள் 

ெமதறன் 1989ஆம் ஆண்டின் ெறதர் உரறமகள் தற்நற 

தகரள்மகரணது, "18 துக்குட்தட்ட அமணதம் 

ெறதர்கரப" ணக் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றமனறல், 

அப்தகுறகபறல் இந் தல்மனக்குட்தட்ட தன ெறதர்கள் 

தம றமன கரரகப் தல்ரத தரறல்கபறல் 

ஈடுதட்டுதகறன்ந றமனமத்ம் கல்ற டடிக்மககபறல் 

ஈடுதடுமத் றர்த்துப் தல்ரத ெதோக றரரச் 

தெற்தரடுகபறன்தரல் ஈர்க்கப்தடுகறன்ந மகறனரண எத 

றமனமத்ம் கரக்கூடிரக இதக்கறநது . இந் றமனறலும் 

ரற்நங்கமபக் தகரண்டு ரண்டி ரமறதக்கறன்நது . 

இவ்ரநரண குடும்தங்கமப இணங்கண்டு அற்நறன் 

ரழ்ரரங்களுக்கரண றகமப ற்தடுத்றக்தகரடுக்கறன்ந 

அரரம், இந்ச் ெறதர்கமபக் கல்றறன்தரல் 

தகரண்டுத்க்க ற்தரடுகளும் ரம ன்தமத்ம் 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறரநன். இர்கமபச் ெதோக ெலர்ரகட்டு 

றடங்கபறன்தரல் ள்பர மகறலும் தரறல்துமநகமப 

ரடிச் தெல்ற்கு றர்ப்தந்ங்கள் ற்தடர மகறலும் 

ரர்றப்தடுத்துற்கு, கல்றறன்தரல் ஆர்ங்கரட்டக்கூடி 

மகறனரண எத றறப்தைர்வுத் றட்டத்ம இந் அமச்சு 

ரற்தகரள்ப ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.   

அரரம், இந் ரட்டில் கரப்தடுகறன்ந தன ெறதர் 

தரரறப்தை றமனங்கள் உரற தொமநறல் தரரறக்கப்தடரல் 

கணறப்தரற்ந றமனறரனர கரப்தடுரல் அது 

தரடர்தறலும் தகௌ அமச்ெர் அர்கள் உரற அரணம் 

தெலுத் ரண்டுதணக் ரகட்டுக் தகரள்ரரடு, இந் 

அமச்சு தரடர்தரண ன்தமட ஆங்கங்கள், கதத்துக்கள் 

தற்நற ரன் கூநற றடங்கமபத்ம் அர் கதத்றதனடுத்துக் 

தகரள்ரதன்த ம்தைகறன்ரநன்.  ன்நற.   

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ භව්නමිඹ. ඔඵතුමිඹට විනහඩි 13ක් 

තිදඵනහ.  
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ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, දභ යදේ ජනවනදඹන්  52කට 

ආන්න ප්රතිලතඹක් දයන කහන්තහන් පිළිඵ්න,  දරුන් 
පිළිඵ්න අදහශ අභහතහංලර ළඹ  ශීර් ඹටද්න කථහ කයන්න 
රළබුණු අසථහ ඉතහභ ටිනහ.  

භහ දභතළන භතු වූ කරුණුරට උ්නතය දදන්න 

ඵරහදඳො දයෝනතු න්දන් නළවළ. ගරු අජි්න පී. දඳදර්යහ  නිදඹෝජ 
අභහතතුභහ දේ  විහදදේදී  කහන්තහන් ව දරුන් ගළන 
දනොදයි කථහ කදශේ. අල්ර දණඹට  එදයහි ආණ්ඩුදේ 

ටන් ළදීභ ගළනයි එතුභහ  කථහ කදශේ. භභ එතුභහදගන් දේ ප්රලසන 
අවනහ. භව ඵළංකුදේ ංචහ දවොයකභක් දනොදයිද?  ඵළසල් 

යහජඳක් හිටපු ඇභතිතුභහට, නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහට ඳයපු 

නඩුර භදඹක් තිදඵනහද?  ඒ ප්රලසන විතයක්  භභ එතුභහදගන් 
අවන්න කළභළතියි.  

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි,  කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතහංලඹට ඉතහභ සීමිත මුදරක් තභයි දන් කය තිදඵන්දන්. 

කලින් මිලිඹන10,000ක් දන් කය තිබුණ්න, අද මිලිඹන 2600යි -
සඹඹට 25යි - දන් කය තිදඵන්දන්.  ඒ හදේභ, කහන්තහ 
ංර්ධන ළඩටවනට  2014 අවුරුේදේ මිලිඹන 137ක් දන් 
කය තිදඵනහ.  2015 අවුරුේදේ  මිලිඹන 24ක් දන් කය 

තිදඵනහ. 2016, 2017 අවුරුදුරට  මුදල් දන් කය  නළවළ. 
කහන්තහ  හිංන ව ශභහ අඳදඹෝජන භර්දනඹ කිරීදේ  මරධන  
විඹදේ විධිඹට 2014දී මිලිඹන 399ක් දන් කශහ. 2015දී මිලිඹන 

142ක් දන් කශහ. 2016දී මිලිඹන 50යි. 2017දී  මිලිඹන 60යි. ඒ 
අනු,  ඒ කටයුතු වහ  විලහර දර මුදල් අඩු  හභක් දේ අඹ ළඹ 
තුශ තිදඵනහ. ඒ හදේභ, ගළබිණි භේරුන්ට දදන 

වනහධහයඹ්න කප්ඳහදුකට රක් දරහ තිදඵනහ. එහි තුදනන් 
එකකට කිේටු ප්රභහණඹක කප්ඳහදුක් තිදඵනහ. කහන්තහන් 
ගළන කථහ කයන, කහන්තහන්ට වන රන්න කථහ කයන දේ 

ආණ්ඩු දේ විධිඹට මුදල් කප්ඳහදු කයරහ කහන්තහන්ට ව  
දරුන්ට වන රන්දන් දකොදවොභද කිඹන කහයණඹ අපි 
අවන්න කළභළතියි.  

දේලඳහරනදේදී කහන්තහ නිදඹෝජනඹ  ළඩි කයනහ කිඹරහ 

ඳනතක් ේභත කශහ. අපි ඒකට තුටුයි.  වළඵළයි, ඒ නිදඹෝජනඹ 
ළඩි කය ගන්න භළතියණඹක් නළවළ. ඳශහ්න ඳහරන ආඹතන 
වි රුහ වළයරහ දළනට අවුරුදු දදකකට ආන්නයි, භළතියණඹක් 
නළවළ.  ඉතින් ඒ හදේ ඳනතක් භභත කය ග්නතහට ළඩක් 

නළවළ, භළතියණඹක් තිඹන්දන් නළ්නනේ. ඒ නිහ කහන්තහ 
නිදඹෝජනඹට තළනක්  දදන්න ඒ කටයුතු කයන්නඹ කිඹන 
ඉල්ී,භ භභ කයනහ.  

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, අද දරුන් ේඵන්ධදඹන් අදප් 
යදේ තිදඵන්දන් දරොකු දේදහචකඹක්. දරුන්ට දන හිංන 
ළඩි  දරහ තිදඵනහ. අඳදඹෝජනඹ, භිචහයඹ, සත්රී දණඹ 
කිඹන ඒහ එන්න එන්නභ ළඩිදරහ තිදඵනහ. ඒහට අදහශ  

ංඛ්හදල්ඛ්න අනු ඒ සේධි එකක්්න අඩු දරහ නළවළ. 
කහන්තහන් ේඵන්ධදඹනු්න එදවභයි.  අපි දභනහහ කථහ 
කශ්න, දේ යදේ දරුන්දේ ආයක්හ, රැකයණඹ  

ේඵන්ධදඹන් අපි තුටුදහඹක තළනක  ඉන්නහඹ කිඹරහ අඳට 
කිඹන්න  ඵළවළ. දඳොී,සඹ, ශභහ ආයක්ණ අධිකහරිඹ, අධිකයණඹ 
ඹන දේ වළභ ආඹතනඹක්භ එකතුදරහ දරුන්දේ අයිතිහසකේ 

ආයක්හ කයන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  වළභ පුයළසදඹක්භ, 
වළභ ළඩිහි ටිදඹක්භ වළභ දරුදක්භ තභන්දේ දරුකු විධිඹට 
රකහ, දරුදකුට වහනිඹක්, විනහලඹක්, හිංනඹක්, අඳයහධඹක් 
දන්න ඹන තළනකදී  ඒ දරුන් රැක ඵරහ ගන්න ංසකෘතිඹක් 

දේ යදේ ඇතිදන තුරු දේ අඳයහධ  අඩු කය ගන්න අඳට 
පුළුන්කභක් රළදඵන එකක් නළවළ.  

භට දේ කරුණු එකින් එක කථහ කයන්න ළඩි දරහක් 
නළවළ. ඳ  ගිඹ දසර භවහ දේදහචක සේධ වුණහ. දඳොඩි 

දරුන් දණඹ කයරහ භයහ දභපු අසථහ අපි දළක්කහ. අද 
කහන්තහන්ට ඵසයථඹක ඹන්න විධිඹක් නළවළ, හිංනඹට රක් 
දනහ. 

ගළවළනු ශභදඹකුට දඳොදු ප්රහවන දේදේ ගභන් කිරීභට 
අඳව යි. ඳ  ගිඹ දිනර පු්න ඳතක භභ දළක්කහ, නිඹමිත 
තළනින් ඵදඹන් ඵසන්දන් නළති ඵස එදක් රිඹදුරු ව 
දකොන්දදොසතය අවුරුදු 18ක දළරිඹක්  අයදගන ගිහිල්රහ,  ඒ දළරිඹ 

දණඹ කයරහ තිබුණහ. විදලේදඹන්භ,  දේ යදේ සදුන දභළනි 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

අඳයහධ ේඵන්ධදඹන්  නීතිඹ දළඩි ක්රිඹහ්නභක කයන්නට ඕනෆ. 
ඉක්භනින් නඩු අවරහ,  දඬුේ රඵහදීභ ඉක්භන් කයන්නට ඕනෆ. 
එළනි කරුණු කහයණහ යහශිඹක් තිදඵනහ.  

දරුන් ගළබ් ගළනීදේ කහයණඹ ග්නතහභ්න එදවභයි.  ඒ 
ේඵන්ධ අදප් යදේ නීතිදේ දරොකු හිඩළක් තිදඵනහ. දේ 
ේඵන්ධදඹන් අදප් Sectoral Oversight Committee එදකනු්න 

දොඹහ ඵළලුහ. අවුරුදු 16 දක්හ දරුන්ට ''සථහපිත සත්රී 
දණඹ'' කිඹන අඳයහධඹ ඹටද්න දවෝ රැකයණඹක් තිදඵනහ. 
නමු්න, ඹ අවුරුදු 16 - 18 අතය දරුන් ේඵන්ධදඹන් අදප් 

යදේ නීතිදේ හිඩළක් තිදඵනහ. ඕනෆභ අඳයහධකහයදඹකුට ඒ 
එක් ශභදඹක් ඳභණයි. නමු්න ඒ ශභඹහට ශභහ අයිතිහසකභක් 
තිදඵන්නට ඕනෆ. යටක් විධිඹට ශභදඹකුට රකනහ නේ,   අපි 

ඒ ශභඹහට  රැකයණඹ රඵහ දදන්නට ඕනෆ. නමු්න, දේ ශභඹහදේ  
ජීවිතඹ ගළන, ලිංගික්නඹ ගළන තීයණ ගළනීදේදී ශභදඹක් විධිඹට 
දනොදයි අවුරුදු 18ට ළඩි පුයළසදඹක් විධිඹට රකන නීති 
යහමුක් නියහඹහදඹන්භ දගොඩනළඟිරහ තිදඵනහ. දේක දරොකු 

ප්රලසනඹක්.  භහ  නීති ක්දේත්රදේ්න කටයුතු කයන දකදනක් විධිඹට 
දේ ප්රලසනඹ රංකහදේ තිදඵන දනොවිඳුණු, ඵළෑරරුේ ප්රලසනඹක් 
දර දකිනහ.  

අපි 11th Women Ministers and Parliamentarians 
Conference එකට වබහගි වුණහ. විදලේදඹන්භ අපි එහිදී දළක්ක 
දදඹක් තභයි,  දරෝකදේ අදනක් යටර්න දේ ප්රලසනඹ දේ 

හදේභ තිඹහ දගන ඉන්නහ කිඹන එක. වළඵළයි, ඒ යටර 
දරුන්ට දරුන් රළදඵන එක ශක්න්න පිඹය අයදගන 
තිදඵනහ. දරුදකුට දරුදක් රළදඵනහ කිඹන්දන්, ත්න 

දරුදක් -අවිහවජ දරුදක්- බිහිදන එකයි. නමු්න, අදප් යදේ 
තිදඵන ආගමික, ංසකෘතික, භහජීඹ ආකල්ඳභඹ ංකල්ඳ්න 
එක්ක දරෝකදේ අදනක් යටර ඳහවිච්චි කයන "ගබ්හ" හදේ 

දදඹක් නීතිගත කිරීභ ේඵන්ධ  ප්රලසනඹක් තිදඵනහ. එභ නිහ, 
දභභ ගළටලු වින දරට අපි කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතතුමිඹදගන් ඉල්රහ සටිනහ.  

 
ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට විනහඩි 4ක් තිදඵනහ. 

 
ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, විදලේ කමිටුක් දවෝ ද්නරීේ 
කහයක බහක් දවෝ ඳ්න කය දභභ භහජීඹ ගළටලු විඳීභට අපි 
කටයුතු කශ යුතු නහ. දේ න විට, අදප් කහන්තහන්දේ ව 
දරුන්දේ අයිතිහසකේ රැකීභට විදලේදඹන්භ දඳොලිස 

නිරධහරිනිඹන්  භළදිව්න නහ.  දඳොලිස නිරධහරිනිඹන්ට ඵරඳහ 
තිදඵන ප්රලසනඹක්  ගළන භට දළන ගන්න රළබුණහ. ඒ අඹට්න 
උස හේ නළවළ.  

අද දඳොලිස දේදේ 80,000ක් ඳභණ පිරික් ඉන්නහ.    
කහන්තහ දඳොලිස නිරධහරිනිඹන් අතය  දඳොලිස අධිකහරි තනතුරු 
දදකක්, දජසඨ දඳොලිස අධිකහරි තනතුරු එකක් ව ප්රධහන 

දඳොලිස ඳරීක්ක තනතුරු 15ක් රඵහ දී තිදඵනහ.  දේ 
කහන්තහන් ේඵන්ධදඹන් කටයුතු කයේදී දඳොලිස 
කහන්තහන්දේ අයිතිහසකේ ආයක්හ කිරීභ්න ළදග්න 

කහයණඹක් නහ. දභොකද, ඒ අඹ තු ටින් දේඹ කයන්නට  

ඕනෆ. ඒ අඹට තභන්දේ ෘ්නතීඹ පිළිඵ satisfaction එකක් 

තිදඵන්නට ඕනෆ. විදලේදඹන්භ ඒ අඹදේ තිදඵන එළනි 
විභතහ නළති කයන්නට ඕනෆ.  ඒ හදේභ ඊදේ-දඳදර්දහ උඳ 
දඳොලිස දේදේ උස හේ තනතුරු දදන්න interview කශහ. 
වළඵළයි, 1985-1986 දී උඳ දඳොලිස තනතුය වහ දේඹට ඵළඳුණු 

අඹ 2006දි භහින්ද යහජඳක් භව්නතඹහ නිත දඳොලිස දේඹට 
අන්තර්ග්රවණඹ කශහ. 

නමු්න දේ interview එදක්දි අහධහයණඹක් සදු දරහ 

තිදඵනහ. දඳොී,සඹ තුශ්න දඵදීභක් ඇති දරහ තිදඵනහ. දේ 
දේඹට රඵහ දුන් අයිතිහසකේ,  දේඹට ඵළඳුණු දදේ ඉරහ 
රඵහ දීරහ උඳදඳොලිස දේඹට හධහයණ්නඹ ඉටු කයන්න කිඹන 

කහයණඹ භභ දේ අසථහදේ දී කිඹනහ.  විදලේදඹන් දේ යදේ 
අද ඵළෑරරුේ ප්රලසනඹක් තිදඵනහ, war widowsරහ 
ේඵන්ධදඹන්. යුේධඹ නිහ ළන්දඹුන් වුණු කහන්තහන්ට ව 

දරුන්ට තිදඵන අවනඹ, ඒ අඹදේ රැකයණඹ පිළිඵ 
ප්රලසනඹක් තිදඵනහ. ඒ දනුදන් අනහගතදේදී අදප් යදේ 
විදලේ ළඩ පිළිදශක් කස කශ යුතුයි.  

අද නදකොට අපි කවුරු්න ඵරහදඳො දයෝනතු දනොන 

ත්න්නඹකට දේ යට ශෙහ දරහ තිදඵනහ. ඒඩ්සරට උඩ 
දගඩි දදන ලිංගික ශ්රමික කහන්තහන් 15,385ක් අදප් යදේ 
ඉන්නහ.  

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, විදලේදඹන්භ HIV නයඹ 
ඳළතිය හභට ළඩි දහඹක්නඹක් දක්න අදහනේ කහණ්ඩඹක් 
ලදඹන් ළරදකන ලිංගික ශ්රමික කහන්තහන් 12,329්න, 

15,835්න අතය ංඛ්හක් දේ යදේ ඉන්නහඹ කිඹරහ 
මීක්ණඹකින් දවොඹහදගන තිදඵනහ. වළඵළයි, යහජ දනොන 
ංවිධහනර දතොයතුරුරට අනු දේ යදේ රක් වතය වභහයක  

ලිංගික ශ්රමික කහන්තහන් ඉන්නහ. අද දේ ආණ්ඩු ඵදු පිට ඵදු 
ගවරහ තිදඵන නිහ දේ යදේ ජනතහට දළන් ජී්න දන්න 
විධිඹක් නළවළ. කෆභ බීභ ටික ඳහ ඳඹහ ගන්න දනොවළකි 

ත්න්නඹක ඉන්නදකොට දේ ත්න්නඹ දදගුණ දතගුණ දනහ. 

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔඵතුමිඹට රළබී ඇති කහරඹ අහනයි, ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි. 

 
ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

භහ අන් කයන්නේ, ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි. ඒ නිහ 

දේ ප්රලසනඹ වින්නට අපි  යංගනහ කථහ කිඹරහ ළඩක් නළවළ. 
දේක අදප් යදේ ප්රලසනඹක්; දේක මුළු යටටභ ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු ඇභතිතුමිඹ වළටිඹට ඔඵතුමිඹ දේ 

දනුදන් ප්රතිඳ්නතිඹක් - policy එකක් - වදරහ දේ කහන්තහන් 
දනුදන් භළදිව්න දන්නට ඕනෆ. එදවභ නළති වුදණෝන දේ 
යට දරුණු විනහලඹකට රක් දනහ. කහන්තහ කටයුතු ව ශභහ 
කටයුතු ේඵන්ධදඹන් කථහ කයන්නට දඵොදවෝ කරුණු තිබුණ්න 

අඳට ඳහර්ලිදේන්තු තුශ ඒ දනුදන් කථහ කයන්න දන් න 
කහර සීභහ ඉතහභ භදි, ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි.  දේ 
අභහතහංලඹ සඹඹට 52කට ළඩි ප්රතිලතඹක් නිදඹෝජනඹ 

කයනහ නේ ඒ  දනුදන් කථහ කයන්න දක් දදකක්්න 
අඳට දන් කයරහ දදන්න ඕනෆ. අදප් කහන්තහන්දේ 
අයිතිහසකේ  යක්ෂිත කිරීභ දනුදන් කටයුතු කයන්නට, දේ 

ප්රලසන ගළන කථහ කයන්නට අසථහ රඵහ දදන විධිදේ ළඩ 
පිළිදශක් ඳහර්ලිදේන්තු තුශ මීට ඩහ කස විඹ යුතුයි කිඹන 
දඹෝජනහ කයමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි. 
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[ගරු ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ භව්නමිඹ  
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ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
දඵොදවොභ සතුතියි, ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි.  

මීශෙට ගරු  දර්ලනී ප්රනහන්දුපුදල් යහජ ඇභතිතුමිඹ.   

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුල ගරු නිනයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනනයන් 
ඉලත් වුනයන්, නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගරු තිිංග සුමතිඳළ 
මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனர, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and DEPUTY SPEAKER [THE HON. 

THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුමිඹ කථහ කයන්න.  

 
[ප.බහ. 11.25  
 

ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනළන්දුපුල්නල් මශත්ියය (නගර 

වෆසුම් ශළ ජ වම්ඳළදන රළජය අමළතයතුියය) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற)(றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்ரப - கத் றட்டறடல் ற்தம் லர்ங்கல் 

இரஜரங்க  அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අදවස දළක් හභට කහරඹ දන් කය  දීභ 
පිළිඵ දඵොදවොභ සතුතියි. භට කලින් කථහ කශ ගරු භළති 
ඇභතිරුන් කිේහ හදේ අදප් යදේ සඹඹට 51.5ක් කහන්තහදෝ 

ඉන්නහ. ඒ හදේභ සඹඹට 28ක ඳභණ ප්රතිලතඹක් අවුරුදු 18ට 
අඩු දරු දෝ  ඉන්නහ. ඒ විධිදේ ළදග්න දකොේඨහඹක් ගළන 
කථහ කයන්න අඳට දන් කය තිදඵන්දන් ඳළඹ දදකවභහයක 
ඳභණ කහරඹක්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, විදලේදඹන්භ අද කහන්තහදේ ත්න්නඹ,  
භූමිකහ පිළිඵ හධනීඹ විදේචනඹක් කයන්න භභ 
ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ. ඒක කිසභ ඳක්ඹකට, ආණ්ඩුකට 

එල්ර කයන විදේචනඹක් දනොදයි. නමු්න කහන්තහක් වළටිඹට 
භභ අද ශ්රී රංකහදේ කහන්තහ ඉන්න තළන ගළන දඳොඩි හධනීඹ 
විදේචනඹක් කයන්න කළභළතියි. අද අදප් කහන්තහ අධහඳනඹ, 

දෞඛ් අතින් දඵොදවොභ ඉදිරිදඹන් ඉන්නහ. ප්රහථමික, ේවිතීයික, 
තෘතීයික ග්නත්න ළඩිපුය කහන්තහන් ඒ ත්න්නදේ ඉන්නහ. අද 
ශ්රභ ඵරකහඹ ග්නත්න, එයින් සඹඹට 35යි කහන්තහදෝ ඉන්දන්. 

පිරිමි අඹ සඹඹට 65ක් ඉන්නහ. දේ සඹඹට 35ක් න කහන්තහ 
ශ්රභ ඵරකහඹ තුශ්න අද ඉන්දන් දඵොදවොභ ඳවශ භේටදේ 
රැකිඹහන් කයන කහන්තහන්.  

විදලේදඹන්භ විදේශීඹ ශ්රමිකඹන් වළටිඹට, ඇෙලුේ 
කර්භහන්තදේ නිඹළදරන කහන්තහන් වළටිඹට ව ළවිලි භහගේ 
ඹටද්න තුර ද්න දළු දනශන කහන්තහන් වළටිඹට ඒ අඹ අද 
අදප් යටට විලහර විදේල විනිභඹක් රඵහ දදනහ. නමු්න අද 

කහන්තහදෝ සඹඹට 35යි ඉන්දන්. පිරිමි අඹ සඹඹට 65ක් 
ඉන්නහ. ඒ හදේභ අද ළඩිපුය කහන්තහන් විලසවිදහරරට 

ඹනහ. ගළවළනු ශභයි  23,000ක් විතය අද කරහ ක්දේත්රදේ 

ඉන්නහ. පිරිමි ශභයි 6,000යි ඉන්දන්. ඒ ගළවළනු ශභයි 23,000 
කරහ උඳහධිඹ ග්නතහට ඒ අඹට රැකිඹහ දදශදඳොදශේ 
 යක්ෂිතබහඹක් නළවළ. ඒ හදේභ රැකිඹහර අභහනතහ 
තිදඵනහ. අද පීතෘ මලික භහජඹ තුශ විදලේදඹන්භ පුරුඹහ 

ඵර්න කිඹන ආකල්ඳඹක් එක්ක ඉන්න භහජඹ තුශ, ඉංජිදන්රු 
ක්දේත්රඹ හදේභ ෘ්නතීඹ පුහුණු අධහඳනඹ තුශ තහක්ණ 
විඹට ගළවළනු දරුදෝ දඹොමු න්දන් නළවළ. ඒ නිහ අදප් 

ඇභතිතුමිඹදගන් ඉල්රහ සටිනහ, යජඹක් වළටිඹට දේ වහ 
විදලේ ළඩ පිළිදශක් දඹොදරහ දළරිවිඹන් සඹඹට 30ක්්න දේ 
ක්දේත්රඹට දඹොමු කයන්නඹ කිඹරහ. දේ ක්දේත්රර තභයි රැකිඹහ 

තිදඵන්දන්.  

2015 ජන දල්ඛ්න වහ ංඛ්හදල්ඛ්න දදඳහර්තදේන්තුදේ 
මික්ණඹ අනු ආර්රවක ලදඹන් ක්රිඹහශීී, ජනගවනදඹන් 
පුරුදඹෝ සඹඹට 64යි. භභ කලින් වන් කශහ කහන්තහන් 
සඹඹට 36යි කිඹරහ.  වළඵළයි, ආර්රවක ලදඹන් ක්රිඹහශීී, දනොන 

ජනගවනදඹන් සඹඹට 75ක් ඉන්දන් කහන්තහන්. දගදය ඉන්න 
කහන්තහට්න ආර්රවක ටිනහකභක් දදන්න ඕනෆ. දභොකද, දගදය 
ඉන්න කහන්තහ නිකේ ඉන්දන් නළවළ.  

දේ භහජඹට, දේ ආර්රවකඹට විලහර දහඹක්නඹක් රඵහ 
දදනහ. වළඵළයි, ඔවුන්ට කිස පිළිගළනීභක් නළවළ, කිස 

ටිනහකභක් නළවළ.  ඒ නිහ   දගදය දරුන් රැකඵරහ ගළනීභ 
කයන, දගදය ආර්රවක කටයුතු කශභනහකයණඹ  කයන, දගදය 
අදනකු්න ළඩකටයුතුර දඹදදන කහන්තහට ආර්රවක 

ටිනහකභක් දදන්න අපි ංගණනරදී කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  
එදේ කටයුතු දනොකිරීභ දරොකු අහධහයණඹක්. දභොකද, දේ 
කහන්තහ  රැකිඹහක් කයන දකොට දගදය කටයුතු දනුදන් 

දන්න දේවිකහක් දඹොදන දකොට ඔවුන්ට ආර්රවකභඹ 
ටිනහකභක් දදනහ. වළඵළයි,  දගදය හිය මින් විලහර කහර්ඹ 
බහයඹක් කයන කහන්තහට ආර්රවකභඹ ටිනහකභක් දදන්දන් 

නළවළ. ඒ නිහ ඒ ංගණන කටයුතු කයන ආකහයඹ දනස කශ 
යුතුයි කිඹරහ භහ දඹෝජනහ කයනහ.  

ඒ විතයක් දනොදයි.   2013 කයපු මීක්ණඹකට අනු සත්රී, 
පුරු භහජබහදේ අභහනතහ දර්ලකදේ, අ දප් යට ඉන්දන් 
75ළනි සථහනදේයි. දභතළනදී ඵරරහ තිදඵන්දන් විදලේදඹන් 

ප්රජනක දෞඛ්ඹ, දේලඳහරනික ව අධහඳනික ලදඹන් 
විඵර ගළන් හභ ව ශ්රභ ඵරකහදේ වබහගි්නඹයි. ඒ අතින් 
දකුණු ආසඹහතික කරහඳඹ  ලදඹන් අපි හුෙක් ඉදිරිදඹන් 

සටිඹහට දගෝී,ඹ ග්නතහභ අද රංකහ ඉන්දන් දඵොදවොභ අඩු 
තළනක.  

අපි තුටු දනහ, 2020 න දකොට කහන්තහ ශ්රභ ඵරකහඹ  
සඹඹට 35, 40 දක්හ ළඩි කිරීභට දේ අඹ ළදඹන් දවො හධනීඹ 
කහයණහ ඉදිරිඳ්න කය තිබීභ ගළන. විදලේදඹන් අපි තුටු දනහ, 

දිහ  රැකුේ භධසථහන සථහපිත කයන්න දඹෝජනහක් තිබීභ 
ගළන.  දේ වහ යජදේ අනුග්රහවක්නඹ ඉතහ ළදග්න දනහ. 
දගදය ළඩ කටයුතු දභන්භ ඳවුර රැකීභ ේඵන්ධදඹන් ේපර්ණ 
ඵය දීරහ තිදඵන්දන් කහන්තහටයි. නමු්න, යදේ ආර්රවකඹට 

කහන්තහදේ දේ දහඹක්නඹ රඵහ ගන්දන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ 
ඳළ්නදතන් යටක් වළටිඹට අඳට ඉසයවට ඹන්න ඵළරි දනහ. දේ 
දනුදන් යජඹක් වළටිඹට අඳට විදලේ ක්රිඹහදහභඹක් කයන්න 

ඵළරි වුදණෝන 2130 න තුරු්න දේ ආර්රවකඹට කහන්තහදේ 
උඳරිභ දහඹක්නඹ රඵහ ගන්න ඵළරි දනහයි කිඹරහ ශෙදි කයපු 
ඳර්දේණ හර්තහක වන් දනහ භහ දළක්කහ. ඒ නිහ 

විදලේදඹන් දේ ගළන අපි කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතතුමිඹදේ අධහනඹට දඹොමු කයනහ.  
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ඒ විතයක් දනොදයි. අද ඹසගත ජනගවනඹ ශීඝ්රදඹන් ළඩි 
දනහ.  දළනට ඹසගත ජනගවනඹ සඹඹට 12ක් ඉන්නහ. 
2030 න දකොට දභඹ සඹඹට 24ක් දක්හ දදගුණ දනහයි 

කිඹරහ අදප්ක්හ කයනහ. දේ ඹසගත ජනගවනදේ ළඩිපුය 
ඉන්දන් කහන්තහන්. අද කහන්තහන්දේ ආයු කහරඹ අවුරුදු 
79.6යි. පුරුයින්දේ ආයු කහරඹ 72.4ක්. එතදකොට ඹසගත 

ජනගවනදේ ළඩිපුය ඉන්න දේ කහන්තහට අද භහජ ආයක්ණ 
ක්රභඹක් නළවළ. ඒ තුශ දනොදඹකු්න ගළටලු භතු දන්න පුළුන්. ඒ 
විතයක් දනොදයි. දේ කහන්තහ දනස දකොට ළරකීේරට 

රක් දන්න පුළුන්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ශෙදි ආසඹහනු ඳහර්ලිදේන්තු 
භන්ත්රීරුන්දේ ංදදේ  ේභන්ත්රණඹක් තිබුණහ. 11ළනි, 

කහන්තහ අභහතරුන්දේ ව භන්ත්රීරුන්දේ ඒ ේභන්ත්ර ණදේ 
මලික ද්නභහ වුදණ් කහන්තහ, පුරු භහනහ්නභතහ තවවුරු 
කයන්න කිඹරයි. එදවභ නළති වුදණෝන යටක් වළටිඹට ඉසයවට 
ඹන්න ඵළවළ. විදලේදඹන් කහන්තහන්, ගළවළනු දරුන් එකතු 

කයදගන යදේ ංර්ධනඹ ඉදිරිඹට දගන ඹන්නඹ කිඹන එක 
තභයි එහි ද්නභහ වුදණ්.  

ඒ විතයක් දනොදයි. අද යටර තියය ංර්ධනඹ වහ න 

අයමුණුර්න විදලේදඹන් තිදඵන්දන් දේ කහන්තහ, පුරු 
භහජබහඹ, භහනහ්නභතහ ලක්තිභ්න කයන්න කිඹන එකයි. 
වළඵළයි, අද දේ න දකොට අදප් යදේ විලහර ගළටලු තිදඵන ඵ 

භතක් කයන්න ඕනෆ. විදලේදඹන්, Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
ඒ කිඹන්දන් කහන්තහන්ට එදයහි සඹලු ආකහයදේ දනසකේ 

පිටු දළකීදේ ේමුතිඹ, අපි 1981 අ්නන් කය තිදඵනහ. වළඵළයි, 
එඹ 1981 අ්නන් කශහට දේ යදේ නීතිඹක් වළටිඹට එඹ 
ඵරහ්නභක කයන්න අල කයන නීතිරීති ේඳහදනඹ කයන්න 

අවුරුදු 35ක් ගිහිල්රහ්න අඳට වළකිඹහ රළබී නළවළ. ඒක 
කහන්තහන්ට වුණු දරොකු අහධහයණඹක් වළටිඹට අපි දකිනහ. 

ඒ විතයක් දනොදයි. කහන්තහන්දේ අයිතිහසකේ පිළිඵ 
නීතිඹක් 1996දී දකටුේඳ්න කය දගන තිදඵනහ. වළඵළයි, අද 
නතුරු ඒක ේභත කය ගළනීභට අඳට වළකිඹහ රළබී නළවළ. ඒ 

විතයක් දනොදයි. කහන්තහන් වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභ 1996 
දකටුේඳ්න කශහට අද නතුරු එඹ ේභත කයරහ ක්රිඹහ්නභක 
කිරීභට අඳට වළකිඹහ රළබී නළවළ. කහන්තහන් පිළිඵ දකොමින් 

බහක් අද නතුරු සථහපිත කය නළවළ.  කහන්තහන් පිළිඵ 
දකොමින් බහක් සථහපිත කදශෝන කහන්තහන්ට දනස 
ආකහයදඹන් ළරකීේ පිළිඵ භළදිව්න දරහ කටයුතු කයන්න 
අසථහ රළදඵන ඵ්න අපි භතක් කයන්න ඕනෆ.  

අපි කවුරු දවෝ පුේගරදඹකුට, යජඹකට දචෝදනහ කයන්දන් 
නළවළ. නමු්න ඳළතුණු ෆභ යජඹක්භ  කහන්තහ ලක්තිභ්න 
කයන්න, විඵර ගන්න්න, කහන්තහ අභහනතහ දුරු කයන්න 
කටයුතු කයරහ නළවළ කිඹන එක අපි කනගහටුදන් වුණ්න භතක් 
කයන්න ඕනෆ.  

විදලේදඹන්භ අද නීතිඹ ඉදිරිදේ කහන්තහන්ට දනස 
ආකහයදේ ළරකීේ තිදඵනහ. විදලේදඹන්භ දණ්ඩ නීති 
ංග්රවදේ අපි එඹ දකිනහ. ඵදරන් -අකභළ්නදතන්- කහන්තහක්, 
ගළහුනු දරුදක් දණඹට රක් දරහ ගළබ් ගළනීභක් ඇති 

වුදණෝන, ඔවුන්ට ඒ දරු ගළඵ අයින් කය ගළනීභ වහ අල 
කයන නීති ප්රතිඳහදන  නළවළ. ඒක කහන්තහන්ට ඵර්න 
අහධහයණඹක් වළටිඹට අපි දකිනහ. දන්න යටර තිදඵනහ, 

විහවක යුරක් වුණ්න කහන්තහදේ අකභළ්නදතන් ලිංගික 

කටයුතුර දඹදදනහ නේ ඒක  යදක් කිඹරහ. ඒ වහ අල 
කයන නීති ේඳහදනඹ විඹ යුතුයි කිඹරහ භභ භතක් කයනහ.  

1935 ඉඩේ නීතිඹට අනු කහන්තහට, දරුන්ට ඉඩේ අයිතිඹ 

රඵහ ගළනීදේදී ගළටලු තිදඵනහ. ඒ අභහනතහ ටික අපි ඉ්න 

කයන්න ඕනෆ. දේ යදේ නීතිඹක් තිබුණට, දඳෞේගලික නීතිඹ 

නිහ කහන්තහන්ට -දළරිවිඹන්ට- විලහර අහධහයණකේ සදු දරහ 

තිදඵනහ. විදලේදඹන් අපි දේ කහයණඹ භතක් කයන්න ඕනෆ. 

යදේ නීතිඹට අනු විහව  හදේ ඹ අවුරුදු 18ක් වුණ්න භවය 

දඳෞේගලික නීති විදලේදඹන්භ රිඹහ නීතිඹ අනු පුංචි 

දළරිවිඹන්ට වුණ්න අද විහව දන්න පුළුන් ඵ ඒ නීතිර 

තිදඵනහ. දේ අභහනතහ කහන්තහන්ට ඉතහභ්න අහධහයණ 

දර ඵරඳහනහ. දේ දරුන් විහව  හභ ශක්න්න ඒ අල 

කයන ධනහ්නභක නීති අපි වඳුන්රහ දදන්න ඕනෆ. ඉඩේ අයිතිඹ 

රඵහ ගළනීදේදී, ඉඩේ අයිතිඹ ඳළරීදේදී කහන්තහට 

අහධහයණකේ සදු දනහ. ඒහ නිළරැදි  විඹ යුතුයි.  

දික්කහදදේදී නඩ්නතු රඵහ ගළනීභට අද මුසලිේ 

කහන්තහන්ට දරොකු අයගශඹක් කයන්න සදු දරහ තිදඵනහ. 

දභොකද, ඒ නීතිඹ ඹටද්න ඔවුන්ට හධහයණඹක් ඉසට දන්දන් 

නළති නිහ. ඒ හදේභ තභයි දෆළේද. අපි ඵහුහර්ගික යටක්. 

භවය ප්රදේලර කහන්තහන්ට දෆළේද නළ්නනේ -ගළවළණු 

දරුහට දෆළේද නළ්නනේ- අද විහව දන්න ඵළරි ත්න්නඹක් උදහ 

දරහ තිදඵනහ. ඒ නිහ කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 

ඇභතිතුමිඹදගන් අපි ඉතහභ්න දගෞයදඹන් ඉල්රහ සටිනහ, දේ 

දෆළේද තවනේ කයන නීති දේ යටට වඳුන්රහ දදන්න කිඹරහ. 

ඒක, කහන්තහ අයිතිහසකේ තවවුරු කිරීභ වහ දරොකු 

පිටිවරක් න ඵ අපි දන්නහ. 

The Vagrants Ordinance which was introduced by the 

British system in 1842 is very discriminatory against 

women.  නීතිඹ ක්රිඹහ්නභක කිරීදේදී ඒ කහන්තහන් ඵර්න දර 

අහධහයණඹකට රක් දනහ. දේහ අපි දනස කයන්න ඕනෆ. 

අද භහජදේ කහන්තහට දනස ආකහයදේ රකන ආකල්ඳ, ඒ 

හුරුපුරුදු අපි ේපර්ණදඹන් දනස කයන්න ඕනෆ. එදවභ නළති 

වුදණෝන, දේ අභහනතහ දුරු කයරහ, කහන්තහට දගෞයනීඹ 

දර භහජදේ ජී්න දන්න පුළුන් අයිතිඹ අඳට  යකින්න 

වළකිඹහ රළදඵන්දන් නළවළ කිඹන එක්න භහ  භතක් කයන්න 

ඕනෆ.  

පිතෘ මලික භහජදේ ඳවුර තුශ ළඩිපුය ඵරඹක් පුරුඹහට 

රළදඵන ඵට වළඟීභක් පුංචි කහරදේ ඉන්භ අපි දරුන්ට 

දදනහ. පුංචි කහරදේ ඉන් කහන්තහ - පුරු දේදඹකින් දතොය 

දරුන් දදදදනහටභ ඔවුන්දේ ජීවිතඹ කස කය ගන්න භ 

අයිතිහසකේ, භහන අසථහ රඵහ දදන්න ඕනෆ. ඒ වහ ඉඩකඩ 

අපි කස කයරහ දදන්න ඕනෆ. භවය භහධ අද කහන්තහට ඒ 

අල කයන ටිනහකභ -කහන්තහට දේලඳහරන භූමිකහ තුශ 

දවෝ විවිධ භූමිකහ තුශ හර්ථක කටයුතු කයන්න පුළුන් 

වළඟීභ- දදන්දන් නළවළ. කහන්තහ දුර්ර චරිතඹක් ඵ තභයි 

දඳන්රහ තිදඵන්දන්. 

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

දළන් කථහ අන් කයන්න. ඔඵතුමිඹදේ කහරඹ අන්. 
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ගරු (වලදය) සුදර්ිනී  ප්රනළන්දුපුල්නල් මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) (றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்ரப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ඒ නිහ අපි දේ ගළන්න අදප් අධහනඹ දඹොමු කයන්න ඕනෆ. 
ගරු බහඳතිතුභනි, විදලේදඹන්භ අපි කථහ කයන්න ඕනෆ, 

කහන්තහට එදයහි ප්රචණ්ඩ්නඹ ගළන. කහන්තහට එදයහි 
ප්රචණ්ඩ්නඹට නීතිඹ තදින්භ ක්රිඹහ්නභක කශ යුතුයි. ඒ හදේභ ඒ 
ප්රචණ්ඩ්නඹට රක් දන කහන්තහන් වහ නීතිදේ පිළියණ 

කඩිනේ කිරීභද කශ යුතුයි. ඒ හදේභ ඔවුන්ට ංදේදී ඒ නඩු 
කටයුතු අවන්න ඔවුන් දනුදන් ඒ අල කයන ක්රභදේදඹ 
වදන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ කිඹරහ භතක් කයනහ.  

අපි ඉල්රනහ, දේ ක්රභඹ දනස දන ගභන්භ 
ඳහර්ලිදේන්තුට භන්ත්රීරුන් ඳ්න කිරීදේදී ජහතික රළයිසතුදන් 
සඹඹට 50ක් කහන්තහ නි  දඹෝජනඹ දනුදන් දන් කයන්න 

කිඹරහ. ඒක ඉතහභ්න ළදග්න දනහ. ඳක්දේ කහන්තහ 
ංවිධහනදේ විතයක් දනොදයි, ඳක්දේ ප්රධහන යුවඹ තුශ නියත 
දරහ කහන්තහන්ට්න කටයුතු කයන්න අසථහ රඵහ දදන්න 
කිඹන ඉල්ී,භ කයමින් ගරු ඇභතිතුමිඹට දේ කටයුතු කිරීභ වහ 

අල කයන ේපර්ණ වදඹෝගඹ කහන්තහ ංදඹ වයවහ රඵහ 
දදන්න කටයුතු කයන ඵ භතක් කයමින් භහ නිවඬ දනහ.  
 

 

[ප.බහ. 11.37  

 
ගරු නරෝහිණී කුමළරි විනමරත්න මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரரயறணற குரரற றரஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු බහඳතිතුභනි, කහන්තහන් ග්නදතෝන, දේ යදේ 
ජනගවනදඹන් බහගඹකට්න ළඩියි. ශභයින් ග්නදතෝන, 
ජනගවනදඹන් ¼ක් විතය නහ. එදවභ ග්නතහභ, 

ජනගවනදඹන් සඹඹට 75කට ඳභණ ග කිඹන අභහතහංලඹක්, 
දේ යදේ ළදග්නභ අභහතහංලඹක් පිළිඵ චන කීඳඹක් කථහ 
කයන්න රළබීභභ භට තුටට කහයණහක් නහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ දේ දරහදේ භතක් කයන්න ඕනෆ 
කහයණඹක් තිදඵනහ. මීට කලින් භදේ හිත්න භන්ත්රීතුමිඹක් 
කථහ කශහ, ශභයින්ට සදු න අඳචහය, අහධහයණකේ ගළන. භහ ඒ 

භන්ත්රීතුමිඹට කහයණඹක් භතක් කය දදනහ. එදහ එතුමිඹරහදේ 
ආණ්ඩු කහරදේ අකුරැස ප්රහදේශීඹ බහදේ බහඳතිතුභහ ශභහ 
ව කහන්තහ අඳචහය ේඵන්ධදඹන් ඉවළින් කප් ගවරහ, 100 
දදදනකු භෙ අඳචහය ක්රිඹහ කයරහ ඳහටි දහරහ තභයි ඒහ 

ළභරුදේ. එතුමිඹරහදේ ඳක්දේ ප්රධහන නහඹකඹන් ඒ ඳහටිරට, 
ඒ ේබහණරට වබහගි දරහ ඒහට අනුඵර දුන්නහ කිඹන 
එක භහ දේ දරහදේ භතක් කයනහ, එතුමිඹට එඹ අභතක දරහ 

ඇති කිඹහ හිදතන නිහ. ඒ හදේභ, වේඵන්දතොට යහඹ, භ්නතර 
ගුන් දතොටුදඳොශ ආදිදේ රැකිඹහ රඵහ දදන දකොට තංගල්ර 
තහනහඹභට ගිහින් ඒ තළන්රට ඹන්න වුණහ කිඹහ ඒ දසර 

ඳ්නතයර වන් තිබුණහ. ඒ දසර ඔඵතුමිඹරහට කථහ 
කයන්න දවොටභ අසථහ  තිබුණහ. 'ඒ දරහදේ නිවඬ සටිදේ 
ඇයි?' කිඹහ භසත කහන්තහ ප්රජහ දනුදන්, ඒ අඳචහයඹන්ට 

රක් වූ කහන්තහන් දනුදන් භභ දේ දරහදේ එතුමිඹදගන් 
ප්රලසන කය සටිනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අද භහ විදලේදඹන් භතක් කයනහ, දේ 

යදේ කහන්තහන් දනුදන්  විලහර කහර්ඹ බහයඹක් සේධ වුදණ් 
එක්්න ජහතික ඳක්දේ ආණ්ඩු කහරර ඵ. වළඵළයි, ඳ  ගිඹ 
කහරදේ 'කහන්තහ' කිඹන චනඹ දේ යදේ ටන් ඳහඨඹක් 
විතයක් වුණහ. නමු්න එඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳ්න කයරහ 

කහන්තහන්ට අල නිස තළන රඵහ දදන්න ඳ ගිඹ යුගඹන් 

පුයහට එක්්න ජහතික ඳක් ආණ්ඩුරට පුළුන්  හ තිබුණහ. භභ 

ඒහදඹන් එකක් දදකක් භතක් කයන්නේ. කහන්තහ කහර්ඹහංලඹක් 
ඇති කශහ. ඳරිඳහරන දේඹ තුශ, දේලඳහරනඹ තුශ කහන්තහන්ට 
අල නිස තළන රඵහ දුන්නහ. අන්න ඒ හදේ විලහර අසථහන් 
කහන්තහන්ට රඵහ දී තිදඵනහ. විදලේදඹන් මුදල් අභහතතුභහට 

දභඹ දළදනනහ නේ දවොයි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ යදේ ජනගවනදඹන් සඹඹට 75කට 
ආන්න ප්රභහණඹකට ග කිඹන අභහතහංලඹක් තභයි, කහන්තහ 

වහ ශභහ කටයුතු අභහතහංලඹ. කහන්තහ වි ඵර ගළන්නුදෝන, 
ශභයින් වි ඵර ගළන්නුදෝන ඒ අඹදේ අධහ්නභඹ, 
භහනසක්නඹ දියුණු කයරහ දුන්දනෝන දේ යදේ අනහගතදේදී -

ත්න අවුරුදු 10කින් 15කින්- දවෝ දවො භහජඹක් බිහි කයන්න 
පුළුන්. ඒ වහ අල ප්රතිඳහදන ළඩි කය දීරහ තිදඵන ඵ 
ඇ්නත. නමු්න මීට්න ඩහ ළඩි කය දදනහ නේ ඒක භසත 

කහන්තහ ප්රජහ දනුදන් ළදග්න කිඹහ භහ හිතනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ අද දභතළනදී ළඩිපුය භතක් කයන්න 
ඹන්දන්, කථහ කයන්න ඹන්දන් පර් ශභහ විඹ ංර්ධන 
භධසථහන ගළනයි. ගරු අභහතතුමිඹනි, අඳ පර් ශභහ විඹ 

විධිඹට වන් කයන්දන් අවුරුදු 2්න - 5්න අතය කහරඹයි. ඒ 
කහරඹ තුශ තභයි ශභඹකුදේ බුේධි ර්ධනඹ ළඩිපුය සේධ 
න්දන්. අන්න ඒ කහරදේදී වරිඹහකහය ශභඹහ දගොඩ නළඟුදේ 

නළ්නනේ දභොකද දන්දන්? අපි දන්නහ, බහණ්ඩඹක් දවෝ 
දන්න ඕනෆභ දදඹක් දවෝ ෆදීභ වහ දඹොදන අමු ද්ර 
වරිඹහකහය දඹදුදේ නළ්නනේ නිමි බහණ්ඩඹ හර්ථක නළවළ කිඹහ. 

ඒ නිහ විදලේදඹන් පර් ශභහ විඹ ංර්ධනඹ ේඵන්ධදඹන් 
ඔඵතුමිඹදේ විදලේ අධහනඹ දඹොමු කයන්න, ගරු 
අභහතතුමිඹනි. ඒ වහ දඹොදන මුදල් දේ යටට කයන 

ආදඹෝජනඹක් විධිඹට භභ දකිනහ. පර් ශභහ විඹ, දරුන්දේ 
බුේධි ර්ධන අසථහයි. ඒ නිහ පර් ශභහ විඹ ංර්ධන 
භධසථහනර ප්රමිතිඹ ේඵන්ධදඹන් භහ ඔඵතුමිඹදේ අධහනඹ 

දඹොමු කයනහ. ගරු අභහතතුමිඹනි, අපි දන්නහ පර් ශභහ විඹ 
ංර්ධන භධසථහන ග්නතහභ දදතළනක, තුන් තළනක ලිඹහ ඳදිංචි 
වූ ඒහ්න තිදඵන ඵ. දකොදවේ්න ලිඹහ ඳදිංචි වුදණ් නළති ඒහ්න 
තිදඵනහ. අදප් ගේරට ගිඹහභ අපි එඹ දකිනහ. භවය ඒහ 

ප්රහදේශීඹ බහදේ ලිඹහ ඳදිංචි දරහ තිදඵනහ. භවය ඒහ 
ඳරිහ වහ ශභහයක්ක දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ ලිඹහ ඳදිංචි 
දරහ තිදඵනහ. භවය ඒහ දකොදවේ්න ලිඹහ ඳදිංචි දරහ 

නළවළ. ඒහ හුදදක් මුදල් උඳඹන, රහබ රඵන ආඹතන ඵට ඳ්න 
දරහ තිදඵනහ. ඒහදේ කයන්දන් දභොනහද, ඒහදඹන් විඹ 
යු්නද්න දභොනහද ඹනහදිඹ ේඵන්ධදඹන් ඒ කිස දකදනකුට 

අදඵෝධඹක් නළති අසථහ්න ගේරට ගිඹහභ අපි දළක තිදඵනහ. 
අදඳො (හභහන දඳශ) විබහගඹ භ්න දරහ, එදවභ නළ්නනේ  
අදඳො (උස දඳශ) විබහගඹ භ්න දරහ රැකිඹහක් නළති 

සටින අඹ දඵොදවෝ දේරහට පර් ශභහ විඹ ංර්ධන 
භධසථහනඹක්, එදවභ නළ්නනේ දභොන්ටිදෝරි එකක් ඳටන් 
ගන්නහ.  

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගුරුතුමිඹක වළටිඹට ඔඵතුමිඹට දේ භහතෘකහ වහ දගොඩක් 
කහරඹ අලයි කිඹහ භභ දන්නහ. නමු්න දළන් නේ නිඹමිත 
කහරඹ අහන දේදගන එනහ. 

 
ගරු නරෝහිණී කුමළරි විනමරත්න මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரரயறணற குரரற றரஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

භට ත්න විනහඩි දදකක් දදන්න, ගරු බහඳතිතුභනි.  
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු අභහතතුමිඹනි, භභ ඔඵතුමිඹට භතක් කය සටිනහ 
ඒහදේ ප්රමිතිඹ ේඵන්ධදඹන්, විදලේදඹන් ඒහදේ 
ගුරුරුන්දේ  දු කේ ේඵන්ධදඹන් අධහනඹ දඹොමු කයන්න 

කිඹහ. ඒ අඹ භදනෝ විදහ පිළිඵ ඳහඨභහරහක් වදහයහ 
තිදඵනහද, ඒ ආඹතනර ඹටිතර ඳව කේ ළඳයීභ සේධ 
න්දන් දකොදවොභද කිඹහ දොඹහ ඵරන්න.   

විඹ නිර්දේලඹ දභොකක්ද, ශභහ අලතහ අනු ඒහ දගොඩ 
නළඟිරහ තිදඵනහද කිඹන දේ කහයණහ ේඵන්ධදඹන් 
ඔඵතුමිඹදේ අධහනඹ දඹොමු කයන්න. එඹ යදේ ඉදිරි අනහගතඹ 

දනුදන් කයන ආදඹෝජනඹක් වළටිඹට භභ දකිනහ. ඒ හදේභ, 
මුදල් උඳඹන ආඹතන ඵට ඳ්නදරහ තිබුණ්න දඳය ඳහල් 
ඳහලිකහට යජදඹන් රඵහ දදන රුපිඹල් 250ක දීභනහ ප්රභහණ්න 

දනොන ඵ භභ ඔඵතුමිඹට භතක් කය සටිනහ. 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු ගරු අභහතතුමිඹනි, අහන 
ලදඹන් භභ ඔඵතුමිඹදගන් ඉල්රහ සටිනහ දේ යදේ සටින 
ළන්දඹු කහන්තහන් ේඵන්ධදඹන් අධහනඹ දඹොමු කයන්න 

කිඹරහ. රක් 5කට ආන්න ප්රභහණඹක් දේ යදේ කහන්තහන් 
ළන්දඹුන් විධිඹට ඉන්නහ. ඒ අඹ විවිධ ගළටලුරට මුහුණ 
දදනහ. ඒ අඹ ේඵන්ධදඹනු්න විදලේ ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගන්න 

කිඹහ ඔඵතුමිඹදගන් ඉල්රහ සටිමින්, භදේ කථහ අන් 
කයනහ. දඵොදවොභ සතුතියි.  

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශෙට, ගරු විජිත දබ්රුදගොඩ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

12ක කහරඹක් තිදඵනහ. 

 
[ප.බහ. 11.44  

 
ගරු විජිත නේරුනගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதததகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගරු බහඳතිතුභනි, දේ යදේ ජනගවනදඹන් සඹඹට 75ක 

ඳභණ පිරික් නිදඹෝජනඹ කයන අභහතහංලඹක ළඹ ශීර් 
පිළිඵ කථහ කයන දේ දභොදවොද්න, එභ අභහතහංලදේ ළඩ 
පිළිදශ පිළිඵ ව අනහගතදේදී කශ යුතු දේල් පිළිඵ 
දඵොදවෝ කරුණු කහයණහ දදඳහර්ලසදේභ භළති ඇභතිරුන් 

වන් කශහ. දකදේ දත්න ශභයින් ව කහන්තහන් කිඹන්දන් 
විදලේ අධහනඹක් දඹොමු විඹ යුතු කණ්ඩහඹභක්. ඒ හදේභ දේ 
විඹට අදහශ අභහතහංලඹ යජ යට ප්රදේලදේ අනුයහධපුයදේ 

කහන්තහකට රළබී තිබීභ ගළන අපි තුටු දනහ. භක් විධිඹට, 
කහන්තහක් විධිඹට එතුමිඹට දේ විඹ පිළිඵ පුළුල් විධිඹට 
ඵරරහ ළඩ පිළිදශ කස කයන්නට වළකි දයි කිඹරහ අපි 

විලසහ කයනහ. 

දේලඹභ  ්න කයන නළවුේ භල් හදේ ඉන්න දරුදෝ 
තභයි දේ යදේ අනහගතඹ. යදේ අනහගත ආදඹෝජනඹ දරුදෝ 

කිේදෝන නිළයදියි. අවුරුදු 18ට ඩහ අඩු අඹ ශභයින් විධිඹට 
ළරකිඹ යුතු ඵ එක්්න ජහතීන්දේ ංවිධහනඹ නිර්දේල කයරහ 
තිදඵනහ. නමු්න අද දේ යදේ ශභයින්ට නිස ආයක්හ, නිස 

රැකයණඹ ව නිස දඳෝණඹ රළදඵනහද කිඹන ප්රලසනඹ 
තිදඵනහ. දභොකද, ද අතින්භ ශභයින්දේ අ දෝනහ ඇදවනහ. 
අද ශභහ අඳදඹෝජන, ශභහ ඝහතනඹන්, ශභහ දභදවකහය දේඹ 
ළඩි දරහ තිදඵනහ.  

අපි ඊදේ ප්රෘ්නතිලින් දළක්කහ, ශභයින් සෙභදන් දඹද හභ 

ේඵන්ධදඹන් කතයගභ ප්රදේලදේ 21දදදනකු අ්න අඩංගුට 
අයදගන තිදඵන ඵ. ඒ හදේභ ඳ ගිඹ දසර කිරිදදවදර් 
නහඹක වහමුදුරුදෝ  වන් කයරහ තිබුණහ, ඳහල් ඹහ යුතු 
ඹදේ සටින දරුන් ඳහල් දනොඹහ විදලේදඹන් දඳයවළය 

කහරරදී ව දන යහදහ,  ඉරිදහ දිනර ආදහඹේ උඳඹහ ගළනීභට, 
නළ්නනේ එදිදනදහ මුදල් ඉඳයීභට දදභවුපිඹන් විසන් සෙභදන් 
දඹොදන ඵ. ඇ්නතටභ ඒක ශභයින්දේ අයිතිහසකේ කඩ 

කිරීභක් විධිඹට අපි දකිනහ. වළභ දරුදකුටභ භ අධහඳන 
අසථහ රළදඵන්නට ඕනෆ. වළභ දරුදකුටභ ජහති, කුර, ආගේ, 
තයහතියේ ව ඹස දේදඹකින් දතොය නිස තළන, නිස 

ආයක්හ, නිස ආදයඹ රළදඵන්නට ඕනෆ කිඹන කහයණඹ භභ 
සහිඳ්න කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි දන්නහ ශභයින් ආයක්හ කය 

ගළනීභට දරෝකදේ ේමුතින් තිදඵනහඹ කිඹරහ. ජහතන්තය 
ේමුතින්, ජහතන්තය ප්රනප්ති තිදඵනහ. දේ සඹල්දරන්භ 
දරුන් ආයක්හ කය ගළනීභ වහ ළඩ පිළිදශ වඳුන්හ දීරහ 

තිදඵනහ.  

අපි දන්නහ, ජහතික භේටදභන් ශභහ ංර්ධන 

අභහතහංලඹක් ආයේබ කදශේ අදප් හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ ඵ. ඒ ේඵන්ධදඹන් එතුභහට දගෞයඹ හිමි 
කය දිඹ යුතුයි. දභොකද, දේ යදේ ජනගවනදඹන් සඹඹට 30ක් 

ඳභණ න දරුන් දනුදන් යුද භිඹ, අවිනිලසචිතතහ නළති 
කදශේ එතුභහ. 30 යක් පුයහ ඳළති යුේධඹ අන් කයරහ දේ 
යදේ දරුන්ට ඹවඳ්න දරෝකඹක්, හභකහමී දරෝකඹක් 
නිර්භහණඹ කයන්නට එතුභහ කටයුතු කශහ. අපි දළක්කහ ඹනයිේ 

කයර දඵල්දල් එල්රරහ, අන්තහදී අදවස කරහ, ටී -56 අතට 
දීරහ ශභහ දොල්දහදුන් විධිඹට පුහුණු කයරහ මිනි න් විනහල 
කයන්නට, මිනි න්දේ දල් දකින්නට ශභයින් දඹොමු කයපු 

අධිඹක් තිබුණු ඵ. ඒ අධිඹ අන් කයරහ ඒ දරුන්ට්න 
නිදවදේ තභන්දේ අයිතිඹ භුක්ති විය න්නට, ජීවිතඹ භුක්ති 
විය න්නට, ඳහල් අධහඳනඹ රඵන්නට අකහලඹ රඵහ දුන්දන් 

හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යජඳක් භළතිතුභහදේ යජඹ ව එතුභහ. ඒ 
නිහ අඳ එතුභහට එහි දගෞයඹ හිමි කයන්න ඕනෆ.  

එක්්න ජහතික ඳක් ආණ්ඩු, දේ.ආර්. ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතිතුභහ කහන්තහන් පිළිඵ විදලේ අධහනඹක් දඹොමු 
කශ ඵ අදප් ගරු තුසතහ විදේභහන්න භන්ත්රීතුමිඹ වන් කශහ. 
අඳ්න එඹ පිළිගන්නහ. ජනහධිඳතියදඹක් වළටිඹට එතුභහ 

කහන්තහන් දනුදන් අභහතහංලඹක් නිර්භහණඹ කශහ. ඒක 
ළදග්න. ඒ හදේභ දේහ නිතහ ඒකකඹක් නිර්භහණඹ කශහ. ඒක 
ගළන අඳ රකනහ. ර්තභහනදේ්න එක්්න ජහතික ඳක්ඹ 

නිදඹෝජනඹ කයන අගභළතියදඹක් ඉන්දන්. විලහර මුදල් 
ප්රභහණඹක් දේ අභහතහංලඹට රඵහදීරහ, ප්රතිඳ්නති ේඳහදනඹ 
කයරහ, අය කිඹන විධිඹට ද්නරීේ කහයක බහ, කහන්තහ දකොමින් 

බහ ආයේබ කයරහ, දේ යදේ කහන්තහන්ට, දරුන්ට ඒ අල 
නිස තළන, නිස භෙ දඳන් හභ කයන්න, කහන්තහ කටයුතු 
ඇභතිතුමිඹ ලක්තිභ්න කයන්න එතුභහට පුළුන්කභ තිදඵනහ. 

නමු්න, අද ඒක මුදල් ඇභතිතුභහ කයරහ්න නළවළ; අගභළතිතුභහ 
කයරහ්න නළවළ. එදවභ ඵළලුහභ, එක්්න ජහතික ඳක්දේ 
නහඹකඹන් ඹේ දදඹක් කය තිදඵනහ නේ, ර්තභහන 
නහඹක්නඹ ඒ ආදර්ලඹ අයදගන නළවළ කිඹන එක දඳදනනහ. 

එභ නිහ දේ යදේ අනහගතඹ දනුදන්, දේ යදේ අනහගතඹ 
බහය ගන්න ඉන්න දරුන් දනුදන්, කහන්තහන් දනුදන් 
මීට ඩහ ළඩි අධහනඹක් දඹොමු කයන්න කිඹහ ර්තභහන 

නහඹක්නඹට අඳ විදලේදඹන් සහිඳ්න කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, කහන්තහ කිඹන්දන් භක්. අදප් 

ංසකෘතිඹ තුශ "දගදය බුදුන් අේභහ" කිඹන්දන් කහන්තහටයි.  

1777 1778 

[ගරු දයෝහිණී කුභහරි විදේය්නන භව්නමිඹ  



2016  දනොළේඵර්  29  

"දතොටිල්ර ඳදන වසතඹ දරො ආණ්ඩු දකදර්" කිඹරහ්න 

කිඹනහ. භහතෘ්නදේ  , භහතෘ්නදේ ගුණඹ තුශ තභයි 
භසත භහජඹ, භසත ශිස ටහචහයඹ දගොඩනළදෙන්දන්. එළනි 
ශිසටහචහයඹක ඒ භහතෘ්නඹට, භේ දකදනකුට, නළ්නනේ 
කහන්තහට භහජදේ නිස ළරකිල්ර තිදඵනහද කිඹන එක 

ප්රලසනඹක්. අද භහධ දිවහ ඵළලුහභ අඳට දඳදනනහ, දඵොදවෝ 
දරහට කහන්තහ  දදශ බහණ්ඩඹක් විධිඹට දඹොදහගන්නහ 
ආකහයඹ. දදශ දඳොශ ආර්රවක ක්රභඹ තුශ, සඹල්ර මුදල් භත 

රැය රහ තිදඵන දේ යටහ තුශ කහන්තහ දඹොදහ ගන්දන් ප්රචහයණ 
භහධඹක් විධිඹටයි.  

කහන්තහදේ නියහයණඹ වුණු ශළභ, නියහයණඹ වුණු ඳපු 
ප්රදේලඹ, නියහයණඹ වුණු දදකකුල් කිඹන දේ සඹල්ර දඹොදහ 

ගන්දන් විවිධ බහණ්ඩ ප්රචහයණඹටයි. විදලේදඹන්භ ලිංගික්නඹ 
භතු කයරහ, ඒක ආකර්ණඹ කයරහ බහණ්ඩ අදශවි කය ගළනීභ 
වහ හුදදක් ප්රචහයණ භහධඹක් විධිඹට කහන්තහ දඹොදහ 

ගන්නහ. නමු්න, කහන්තහ කිඹන්දන් ය්නනඹක්, භක්, 
දිඹණිඹක්, දවෝදරිඹක් විධිඹට භහජඹ රකන ආකහයදේ 
ආකල්ඳභඹ ඳරිර්තනඹක් ඇති කයන්න ඕනෆ. ඒ වහ කහන්තහ 

වහ ශභහ කටයුතු අභහතහංලඹට ඹේ වළකිඹහක් තිදඵන්න ඕනෆ. ඒ 
අභහතහංලඹට විතයක් දේ කටයු්නත බහය දීරහ, ඒ ගකීභ 
එතුමිඹට විතයක් ඳයන්න ඵළවළ. මුදල් අභහතහංලඹ දේ වහ 
භළදිව්න දන්න ඕනෆ. යදේ නහඹකඹන් විධිඹට ගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ්න, ගරු අගභළතිතුභහ්න දේ කටයු්නතට ේඵන්ධ 
දන්න ඕනෆ. ඒ හදේභ, ංසකෘතික ඇභතිතුභහ්න, අධහඳන 
ඇභතිතුභහ්න  භළදිව්න දන්න ඕනෆ. දෞඛ් අභහතහංලඹ්න දේ 

වහ දඹොදහ ගන්න ඕනෆ. දේ සඹල්දල්භ ේඵන්ධීකයණඹක් 
තුළින් අඳ  විලහර ළඩ පිළිදශක් දිඹ්න කශ යුතු දනහ.  

කහන්තහ ගළන කථහ කයන දකොට, අදප් ගරු භන්ත්රීරිඹක් 
වඳුන්හ දුන්නහ, කහන්තහ තභයි දේ යදේ ආර්රවකදේ ලක්තිඹ 

කිඹහ.  ඇඹ ඇෙලුේ කේවදල්, ද්න කර්භහන්තලහරහදේ ළඩ 
කයන්දන්, යඵර් ගව දේ කළ යදකන්දන්, දගොවි බිේර, දවේන් 
ගහදේ, දගතු ගහදේ දඹදදන්දන්, ඒ හදේභ විදේලගත දරහ 

දවඩිඹ, කඳුළු ගුයන්දන් ඒ දරුන් ආයක්හ කයන්නයි; නළ්නනේ 
තභන්දේ ඳවුල් භහජඹ තුශ ඒ ඳවුර දියුණු කිරීභ වහයි. එභ 
කහන්තහ දකදයහි අදප් විදලේ අධහනඹ දඹොමු කයන්න ඕනෆ. 

නද  දර්ලනී ප්රනහන්දුපුල්දල් යහජ ඇභතිතුමිඹ වන් කශහ 
හදේ, අද ඇ්නතට භ කහන්තහට ආර්රවක ටිනහකභක්  නළවළ. 
ඵරන්න,  උදේ ඳහන්දය අදි වුණු දරහදේ සට දරුන්දේ ළඩ, 

භව්නතඹහදේ ළඩ, නිදේ ළඩ, ආවහය කස කිරීභ, ඇඳුේ පිරිසදු 
කිරීභ ළනි සඹලු දේල් කයන්දන් කහන්තහයි. අහනදේ 
වළ දභෝටභ ආවහය දඵදහ දීරහ, වළදභෝභ කෆහට ඳ  තභයි ඇඹ 
කන්දන්. භවය දරහට නියහවහය්න ඉන්න දනහ.  

දේ යජදඹන් අතල ඵඩුරට රුපිඹල් 67ක් අඩු කය 
තිදඵනහ. එඹ භවය දරහට ගෘවනිඹට ඹේ වනඹක් දන්න 
පුළුන් කිඹහ අඳ හිතනහ. නමු්න, ඒ පිළිඵ්න ඔඵතුභන්රහ මීට 
ඩහ විදලේ අධහනඹක් දඹොමු කයයි කිඹහ අඳ ඵරහදඳොදයෝනතු 

දනහ.  

කහන්තහදේ ඒ ආර්රවක ටිනහකභ අද ජහතික ආදහඹභට එකතු 
න්දන් නළවළ. සඹං දේහක් විධිඹට තභයි එඹ අර්ථ දක්රහ 
තිදඵන්දන්. ගරු ඇභතිතුමිඹ කිඹන විධිඹට අද අදප් කහන්තහන් 

විදේල යටරට ගිහින්, ඒ යටර ශභයින් ඵරහගන්නහ. තභන්දේ 
ශභයින් ඵරහගන්න කවුරු්න නළති, ඒ දරුන් අයණ දරහ 
ඉන්දදේදි  දේ කහන්තහන් විදේල යටරට ගිහින් මුදල්රට 

දන්න අඹදේ දරුන් ඵරහගන්නහ; දන්න අඹදේ කුසසර 
ළඩ  කයනහ; දන්න අඹදේ ඇඳුේ පිරිසදු කයනහ. අද දන්න 
අකටයුතුකේරට ඳහ ඒ කහන්තහ දඹොදහ ගන්නහ. භවය 

දරහට ඒ අඹට ඇණ ගවරහ දේ යටට එනහ. මිනී 

දඳේටිදඹන් දේ යටට එන අසථහ තිදඵනහ. ඒ, දේ යටට විදේල 
මුදල් දගදනන්න ඹන කහන්තහයි.  

දේ යදේ ආර්රවකඹ කස කයන්න, විභ්න කයන්න යන් ඳවුේ 
දගදනන්න ඹන කහන්තහන්ට දන දේල් තභයි, ඒ. එභ නිහ 

දේ පිළිඵ විදලේ අධහනඹක් දඹොමු කිරීභ ඉතහ ළදග්න දදඹක් 
විධිඹට අපි දකිනහ. 

 ඳ ගිඹ කහරදේ ශභයින්ට සදු දරහ තිබුණු විනහලඹන් අපි 

දළක්කහ. දේඹහ දළරිඹ, විදහ දළරිඹ ළනි  භල් හදේ දත   
වභන ඒ දරුන් තශහ දඳොඩි කය අඳදඹෝජනඹට රක් කයරහ 
ඝහතනඹ කශහ. දේ දරුන්දේ ශදතෝනිදේ දේදනහ කඳු ගංගහ 

තුශ ඳභණක් දනොදයි, මිනි න්දේ ස්න තන් තුශ්න දවස 
හයඹක් රැේ පිළිරැේ දදනහ. එභ නිහ දේ පිළිඵ ආණ්ඩු 
විදලේ අධහනඹක් දඹොමු කයන්න ඕනෆ. දේ වහ කහන්තහ වහ 

ශභහ කටයුතු ඇභතිතුමිඹට ත ත්න ලක්තිඹ රඵහ දීරහ, ප්රතිඳහදන 
රඵහ දීරහ, අභහතහංල ේඵන්ධීකයණඹට ළඩ පිළිදශක් 
දඹොදන්න ඕනෆ. දේ හදේ දේල් නළති කයන්න ඵළරි දයි; 
නමු්න, අභ කයන්න පුළුන්. 

අදප් එක භන්ත්රීතුමිඹක් කිේහ, අකුරැස ප්රහදේශීඹ බහදේ 
බහඳතිතුභහ කහන්තහන් සඹඹක් අඳදඹෝජනඹට රක් කශහ 
කිඹරහ. එදවභ කයරහ තිදඵනහ නේ, ඒකට දඬුේ දදන්න ඕනෆ. 

 
ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

දඬුේ දීරහ තිදඵනහ. 

      
ගරු විජිත නේරුනගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதததகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

අපි කිඹන්දන් නළවළ, දේ දකනහ අදප් ඳක්දේ, එදවභ්න 
නළ්නනේ ආණ්ඩු ඳක්දේ, ඒ නිහ දඬුේ දදන්න එඳහ කිඹරහ. 
කවුරු ළරැේද කශ්න, ඒ ළරැේදට නිස දඬුභ දදන්න ඕනෆ. 
ශභයින් කිඹන්දන් අපි ආදයදඹන් ආයක්හ කය ගන්න ඕනෆ, රැක 

ඵරහ ගන්න ඕනෆ පිරික්. අද ශභයින් දනුදන්, කහන්තහන් 
දනුදන් ජහතන්තය ප්රනප්තීන්, ේමුතීන්, නීති තිදඵනහ. ඒ 
හදේභ ජහතික භේටදේ ළඩ පිළිදශල් තිදඵනහ. කහන්තහන් 

දනුදන් දඳොී,සර කහන්තහ කහර්ඹහංල තිදඵනහ. කහන්තහ 
කටයුතු ඇභතිතුමිඹක් ඉන්නහ. ඳශහ්න බහර ඳරිහ වහ 
ශභහයක්ක දදඳහර්තදේන්තු තිදඵනහ. ඒහ කහන්තහන් 

දනුදන් කටයුතු කයනහ. දේ විධිඹට කටයුතු කයන ආඹතන 
විලහර ංඛ්හක් අදප් යදේ තිදඵනහ. ජහතන්තය භේටමින් දේ 
පිළිඵ අධහනඹ දඹොමු කයනහ නේ, ඒ හදේභ ජහතික 

භේටමින් දේ පිළිඵ අධහනඹ දඹොමු කයනහ නේ, ජනතහක් 
විධිඹට්න දේ ගළන ඵරන්න ඕනෆ.  

අහන ලදඹන්, භභ දේ කරුණ කිඹනහ. දේ යදේ 
ආර්රවක, භහජයීඹ වහ ංසකෘතික ප්රලසන විඳීදේ සබහඹ අනු 

තභයි දේ වළභ දදඹක්භ තීයණඹ න්දන්. දේ යදේ භහන 
අයිතිහසකේ ව භහන අලතහ ේපර්ණ න්දන් නළ්නනේ, 
දරුන්දේ අයිතිහසකේ ව අලතහ ේපර්ණ න්දන්්න 

නළවළ; කහන්තහන්දේ අයිතිහසකේ ව අලතහන් ේපර්ණ 
න්දන්්න නළවළ. එභ නිහ දේ පිළිඵ විදලේ අධහනඹක් දඹොමු 
කයමින්, දේ අදවස ළරකිල්රට දගන දේ පිළිඵ හධනීඹ ළඩ 

පිළිදශක් දඹොදන්න කිඹන ඉල්ී,භ කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
ඇභතිතුමිඹදගන් කයමින් භහ නතය නහ. දඵොදවොභ සතුතියි. 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

[தொ.த. 11.55] 

 

ගරු න්ෂ. කළදර් මවහතළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப றெரபர் அர்கரப, இந் உரற ெமதறல், 

கபறர் ற்தம் ெறதர் அலுல்கள் அமச்ெறன் றற 

எதுக்கலடுகள் லரண றரத்றல் உமரற்ந ணக்குக் 

கறமடத் இச்ெந்ர்ப்தத்றல் எத ரததட்ட  ரரக்கறல் ணது 

கதத்துக்கமப தொன்மக்க  றமகறரநன். 

‘ல்னரட்ெற’ ரரக்கறல் அமப்ததற்ந ரர்ல் றஞ்ஞர 

தணத்றன் "ததண்களுக்கரணதரத தைற இனங்மக" தம் 

றடத்றல், ெ அந்ஸ்துடணரண தறமஜகபரகப் ததண்க 

மபத்ம் ரற்தற்கு ரக்குதற அபறக்கப்தட்டுள்பதுடன், 

அமணத்துப் ததண்களுக்கும் தரதுகரப்தரண தரறல் அல்னது 

தரணம் றட்டும் தெற்தரடுகமப அமடற்கரண 

ெந்ர்ப்தத்ம ங்கல், அதரங்கமப றர்தகரள்பக்கூடி 

ததண்கபது உரறமகமபப் தரதுகரப்தறல் அெறன் 

ததரதப்தைக்கமப உதறதெய்ல் ன்தண ரதரன்ந தொக்கற 

றடங்கள் குநறப்தறடப்தட்டுள்பண. 

ரன் ட ரகரத்மப் தறறறறத்துப்தடுத்தும் ஏர் 

உதப்தறணர் ன்நமகறல், கடந் 30 தடகரன த்த்த்றன் 

கரரக து ரட்டில் குநறப்தறடத்க்க ண்றக்மக 

றனரண ததண்கள் து கன்ரமத்ம் தறள்மபகமபத்ம் 

இந்தும் அரரதரன தறள்மபகள் து ததற்ரநரர்கமப 

இந்தும் தரரற ண அளத்ங்களுக்கு த்றறல் தன 

இன்ணல்களுக்கு தொகங்தகரடுத்து தது எத தரரற ெதோகப் 

தறச்ெறமணரக உதப்ததற்நறதப்தம இங்கு குநறப்தறட 

ரண்டும். 

தகௌ றெரபர் அர்கரப, தகௌ அமச்ெர் 

அர்கள் ன்கு அததம் ரய்ந், அெறல் தறன்தைனம் 

றமநந் குடும்தப் தறன்ணறமக் தகரண்ட எத கறரறப் 

ததண்ற ன்நமகறல் கறரற ட்டத்றல் ததண்கள் 

ெறதர்களுக்கரண தறச்ெறமணகள் தற்நற றமநரண அநறவு 

அதக்கு இதக்குதன்தம ரன் ன்கு அநறரன். அர் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும் அதரதை ரட்டத்மப்ரதரன்த 

ரன் தறறறறத்துப்தடுத்தும் ன்ணறத் ரர்ல் ரட்டத்றன் 

வுணறர, ன்ணரர், தொல்மனத்லவு ஆகற ரட்டங்கபறரன 

கடந்கரன த்த்த்றன் கரரக ரழ்க்மகறல் கறழ்ச்ெற, 

றம்ற, குநறக்ரகரள் ன்தற்மந இந்து றக்கும் 

தற்தக்கக்கரண அப்தரற றமகளும் ெறதர்களும் 

தரரற ெரல்களுடன் ரமபமப் தற்நற அம்தறக்மக 

த்டன் கரனத்மக் கறத்துதகறன்நணர்.  ரழ்ரரப் 

தறச்ெறமண, ெறதர் தரரறப்தை, வீட்டுப் தறச்ெறமண ரதரன்ந 

இன்ரணரன்ண ரமகமப றர்தரர்த்ண்ம் 

ரழ்க்மகமத் தரடர்கறன்நணர். அரரதரல் தகௌ 

ெறதர் றகர இரஜரங்க அமச்ெர் அர்களும் த்த்த்றன் 

ரகரத்ன்மம ரரறல் அததறத் எத குடும்தத்மனற 

ன்தம இச்ெந்ர்ப்தத்றல் றமணவுகூ ரண்டும். 

தகௌ றெரபர் அர்கரப, ன்ணற ரட்டத்றல் 

த்த்த்றன் கரரக றமகபரக்கப்தட்ட தற்தக்கக் 

கரண ததண்களு, தமறமன கரரக தபறரடு 

தெல்கறன்ந ரய்ரரறன் தரதுகரப்தைம் தரரறப்தைம் அற்ந 

குந்மகளும் துஷ்தறரரகங்களுக்கு ஆபரம ரம் 

றணதொம் ஊடகங்கள் ரறனரக அநறந்து 

தகரண்டிதக்கறன்ரநரம். ததண்களும் ெறதர்களும் எதரற 

லிதந்து எதமப் தறரறத்துப் தரர்க்கதொடிர இற்மகப் 

தறமப்தைடணரண ஏர் உநவு தொமநரணர்கள் ன்தம ரம் 

அநறரரம். எத ததண் தரறக்கப்தடும்ரதரது உடணடிரக 

தொளக் குடும்தர தரறக்கப்தடும். அண்மக்கரனரக து 

ரகு ஜணரறதற மத்றரறதரன ெறநறரெண அர்கள், 

றமப் ததண்கள் ற்தம் ெறதர் தரதுகரப்தை றடத்றல் 

அர்ப்தறப்தைடன் தெற்தட்டு, தன ததள்ப தொன்ரணரடித் 

றட்டங்கமபச் தெற்தடுத்துது ரற்கத்க்கரகும். 

ெறதர்கள் றர்ரரக்கும் தறச்ெறமணகமப இணம்கண்டு , 

அற்மநத் லர்ப்தற்கு ஆக்கதர்ரண கனந்தும 

ரடல்கமப ரற்தகரள்து ெறதர்கபறன் னன் தரடர்தறல் 

அக்கமநத்ள்ப துமநெரர் றதணங்கபறன் தரரற 

ததரதப்தரகுதண ரன் றமணக்கறன்ரநன். கறரற 

ட்டத்றல் ெறதர்கள் உபறல் ரலறரக ெந்ரரெரக 

இதப்தற்கரண சூமன உதரக்குறல் அசு உரற கணம்  

தெலுத் ரண்டித்ள்பது. அற்கரகச் ெறதர்களுக்தகண 

றமபரட்டு மரணங்கள், ெறதர் தங்கரக்கள், ெறதர் 

தனகங்கள் ற்தம் ெறதர் ககங்கள் ன்தற்மநக் 

கறரங்கள்ரரதம் அமக்க ரண்டும்.  

ெறதர்கபறன் தரதுகரப்மதத் ரெற தரதுகரப்தரகக் கதற 

உதறப்தடுத்துதுடன், ெறதர் ற்தம் ததண்கள் துஷ்தற 

ரரகத்துக்கு உச்ெ ண்டமணத்ம் ங்கப்தடரண்டும். 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட நற குடும்தகமபச் ரெர்ந் 

ெறதர்கபறன் கல்ற ற்தம் றநன் ரம்தரட்டு றடத்றல் 

அசு றர உறகமப ங்குதுடன், தரடெரமனக் 

கல்றம இமடடுர மகறட்ட 18 மத் ரண்டர 

அமணத்துச் ெறதர்களுக்கும் ரற்தக்கல்ற தொமநமகள் 

உதரக்கப்தட ரண்டும்.  

தகப றெரபர் அர்கரப, து ரய் ரட்மட தன 

தற்நரண்டுகபரக ததௌத், இந்து, இஸ்னரற ற்தம் 

கறநறஸ் ெ கனரெர தறன்ணறறல் ரதரறத்து, 

ன்ரணதொம் தட்கதொம் தகௌதொம் றக்க ணறர்கபரகவும் 

றளறறக்க எத ெதோகரகவும் பர்ந் ரம், இன்த 

ெர்ரெ அளத்ங்கள் கரரக "ெறதர்கள் உரறமகள்" 

ன்ந தறன்ணறறல், ணற உர்வுகளுக்கு அப்தரல் 

இந்ற ணறர்கபரக ரற்நப்தட்டு, ெறதர்கள் த்றறல் 

தரலில் கல்றம ஊக்குறத்து, றதத்துக்கு தொந்ற 

தரலில் உநம அல்னது றதச்ெரத்ம எத ெர்ெரர 

றடரக ரற்தகறன்ந எத துர்ப்தரக்கற றமனமக்கு  

தொகம்தகரடுத்துள்ரபரம். இது து தகரள்மகப் தறகடணங் 

கபரகவும் ரநறத்ள்பம றகவும் கமனக்குரற றடரகும். 

றக அண்மறல் ெறன .ர. அமப்தைக்கள் அமெ 

லித்தத்றதடி, ெறதர் றதம் ற்தம் தறன்து 

கதவுதல் தம் தறச்ெறமணகமப றர்தகரள்றல் 

இனங்மக தரரற தொன்ரணற்நம் கண்டுள்ப றமனறலும், 

இனங்மகறல் தன ெறதறகள் கணதௌணற்ந குந்மப்ததம் 

ற்தம் அர்கபது தொளமரண உள்பரர்த்த்ம அநறரது 

இன்தம் தரறப்தமடகறன்நணர் .  

2015இல் இனங்மகறல் 12 - 17 து மரண 20,780 

ெறதறகள் றதம் தொடித்து அல்னது துமத்டன் ரெர்ந்து 

ரழ்கறன்நணர் ணப் தைள்பறறதங்கள் குநறப்தறடுகறன்நண. 

குடும்த சுகரரப் தறகத்றன் வுகளுக்கு அம 

தறவுதெய்ப்தட்ட கதவுற்ந ரய்ரர்கபறல் 5.3 வீரரணரர் 

தறன்துப் ததண்கபரர். அரரதரன, இனங்மகறல் 

ரன்கு ததண்கபறல் எதர் ணது 18 ம அமடற்கு 

தொன்ணர, தரலில் துன்தைதத்லுக்கு உட்தடுகறன்நரர் 

ன்ததும் இங்கு குநறப்தறடத்க்கரகும். ரற்தடி தைள்பற 
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றதங்கபறன்தடி, றத ம ரலும் அறகரறப்தன் 

தோனம் இச்ெதோகப் தறச்ெறமணக்குத் லர்வு கரண்தது ன்தது 

ெரத்றற்நது ணப் தைனப்தடுகறன்நது.  

அரரதரன, தரடெரமனக் கல்றம 18 து ம 

கட்டரப்தடுத்ற,  தறள்மபகளுக்கு குடும்தக் கட்டுப்தரட்டு 

றகமபப் ரதரறப்ததும் அல்னது ஆணுமந றறரரகத்ம 

றரதறப்ததும் இற்குப் ததரதத்ரண லர்ல்ன.  இன்தோனம் 

இனங்மகறல் ெறதர் லரண தரலில் துஷ்தறரரகம் ரலும் 

அறகரறக்கனரம்; எளக்கற்ந எத தம்தம உதரக்கப் 

தடனரம். கல்ற அமச்ெறன் தபறதௌட்டுப் தறரறறன் கல் 

களுக்கு அம, ம் 9 ரர்களுக்கு ங்கத் 

ரர்றமனறலுள்ப “தரலில் கல்ற” தம் தனரணது, 

ரர் அநறவூட்டமனறட குநறப்தரக கனப்தைப் 

தரடெரமனகபறல் ததண் தறள்மபகள் துன்தைதத்ப்தடுற்கு 

றகுப்தரகர உள்பது. அந்ப் தைத்கத்றன் 10, 12 

ற்தம் 24ஆம் தக்கங்கபறலுள்ப தைமகப்தடங்களும் 

உதப்தடங்களும் றகவும் ஆதரெரகக் கரட்டப்தட்டுள்பண. 

இந் தபறதௌடு உடணடிரகத் மட தெய்ப்தட ரண்டும். 

இவ்ரநரண தரடப் தைத்கங்கமப தபறறடுற்கு தொன்ணர் , 

ெ ற்தம் ெதோகத் மனமகளுடணரண கனந்துமரடல் 

றகவும் அெறரகும். ணர, தறள்மபகமப பரகவும் 

ஆண் - ததண் உநம எத தைணறரண றடரகவும் 

தொமநரகடரண தரலில் உநம எத தரரகவும் ரரக்கும் 

ரம், து ெறதர்கபறன் கல்ற ற்தம் றநன் ரம்தரட்டில் 

கரட்டும் ஆர்ரணது, அர்கபது கட்டிபமப் தத 

உர்வுகமப தொடக்குரகரர அல்னது தொமநரகடரண 

கனரெரச் ெலர்ரகடுகமபத் தூண்டுரகரர அமனரகரது 

ணக்கூநற, ணது உமம றமநவுதெய்கறன்ரநன். 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ගීතහ භන්භී, කුභහයසංව භන්ත්රීතුමිඹ. ඔඵතුමිඹ මුළු 
දකුණු ඳශහතභ නිදඹෝජනඹ කයන එකභ කහන්තහ. ඒ නිහ 
ඔඵතුමිඹට දකොඳභණ දේරහ රඵහ දුන්න්න භදි. නමු්න 

ඔඵතුමිඹට  විනහඩි 12යි දන් දරහ තිදඵන්දන්. 

 
ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිංශ මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர ென்லீ குரெறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ගරු බහඳතිතුභනි,  භභ දළනගන්න කළභළතියි,  භට දකොඳභණ 

දේරහක් දන් කය තිදඵනහද කිඹරහ. 
 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විනහඩි 12යි. 

 
[අ.බහ. 12.03  

 
ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිංශ මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர ென்லீ குரெறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

ගරු බහඳතිතුභනි,  අදප් යදේ කහන්තහ ව දරුන් ඉතහභ 
ඵයඳතශ විධිඹට ආර්රවක, භහජයීඹ වහ දේලඳහරන ලදඹන්  

අයණ කයරහ තිදඵන අසථහක තභයි ඔඵතුභහ වන් කශ 
ඳරිදි මුළු දකුණු ඳශහතභ නිදඹෝජනඹ කයන එකභ කහන්තහ 
නිදඹෝජිතරිඹ වළටිඹට භහ දේ අසථහ  රඵහ ගන්දන්. ඒ ගළන 

භභ තුටු දනහ. කහන්තහට සදු න අහධහයණඹ ගළන ළඩි 
විසතය කිඹන්න වුභනහක් නළවළ. දභොකද, උ්නතරීතය 

ඳහර්ලිදේන්තු නිදඹෝජනඹ කයන කහන්තහකට කථහ කයන්න 

රඵහ දදන දොච්චේ කහරඹ දිවහ ඵරනදකොටභ  හිතහගන්න 
පුළුන්, දභොන විධිඹටද ඒ කරුණු කහයණහ සේධ න්දන් කිඹරහ. 
දේ යදේ කහන්තහට ඡන්ද ඵරඹ රඵහ දීරහ තිදඵනහ. ඒ අනු අද 
ළඩිභ ඡන්ද ඵරඹක් හිමි හ තිදඵන්දන්්න කහන්තහටයි.   

අදප් යදේ පුරු ඳක්ඹ වහ කහන්තහ ඳක්ඹ කිඹන දදඳක්ඹ 
ග්නදතෝන, ළඩි ඡන්ද ප්රතිලතඹක් හිමින්දන් කහන්තහන්ටයි.  
යටට විදේල විනිභඹ ළඩිපුය රඵහ දීභ සදු කයන්දන්්න කහන්තහන් 
විසනුයි. ගරු බහඳතිතුභනි, පීතෘමලික භහජඹක් ඹළයි කිඹහ 

ග්නතද ඩහ්න දදවකය දිවිඹක් ගතකයමින්, තභන්දේ ජීවිතඹ 
ඳයදුට තඵමින් කටයුතු කයන්දන් කහන්තහනුයි. ඒ කහන්තහන් 
දනුදන් දේ යදේ තභ්න හධහයණඹ ඉටු  හ නළති ඵ ඉතහභ 

කනගහටුදන් වු්න භහ දේ උ්නතරීතය ඳහර්ලිදේන්තුදේ 
ඳන්නට කළභළතියි.   

ගරු බහඳතිතුභනි, කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු අභහතහංලඹට 
දන් කය තිදඵන මුදර දිවහ ඵරන්න. දේහ ඳක් පිළිඵ ප්රලසන 

දනොදයි. දේ යදේ ජී්නන සඹලු කහන්තහන් දනුදන්, 
දරුන් දනුදන් අදප් ගරු අභහතතුමිඹදේ අභහතහංලඹට 
රඵහ දී තිදඵන මුදර දිවහ ඵරන්න. ඒ මුදර එන්න එන්නභ අඩු 

කිරීදභන් ඵරහදඳොදයෝනතු දන්දන් කුභක්ද කිඹහ භභ දන්දන් 
නළවළ. ඒ අභහතහංලඹට  දන් කයන මුදල් කප්ඳහදුට ඳ්න කශහභ 
එතුමිඹට ඉදිරි කටයුතු වරිඹහකහය කිරීභට අසථහක් 

රළදඵනහද කිඹහ භට ළකඹක් ඇති හ තිදඵනහ. දේ යදේ 
අේභහරුන් තභන්දේ දරුහ මුලින්භ ගිහින් ඵහය දදන්දන් පර් 
ශභහ විඹ ංර්ධන ආඹතනඹකටයි; අ දප් වහයදේ තිදඵන 
අන්දභට දභොන්ටිදෝරිඹකටයි. දරුකුදේ අනහගතඹ පිළිඵ 

සඹලු කටයුතු වළඩ ගළදන්දන් ඒ දරුහදේ ඹ අවුරුදු වඹන 
තුරු ඔවුන් ශභහ විඹ ගත කයන දේ පර් ශභහ විඹ ංර්ධන 
භධසථහන -දභොන්ටිදෝරි- තුශදීයි. දේ ආඹතනර සටින පර් 

ශභහ විඹ ංර්ධන නිරධහරින් ඳ්න කය තිදඵන්දන් ඔවුන්ට නිස 
ප්රහදඹෝගික දළනුභක් රඵහ දීරහද? යජඹක් වළටිඹට එඹ කශ යුතු 
දදඹක්. ඔවුන් දේ යදේ අනහගතඹ ව රුන වසතඹ ඵළවින් 

සඹලුභ දභොන්ටිදෝරි ගුරුරුන්ට අනිහර්ඹදඹන්භ පුහුණු වහ 
අධහඳනඹ රඵහ දිඹ යුතුයි.  දරුන් භහනසක ව වළභ 
අන්දමින්භ ඹවභෙට දගදනන ත්න්නඹන්  පිළිඵ ඒ 

ගුරුරුන්ට රඵහ දිඹ වළකි උඳරිභ අධහඳනඹ රඵහ දීභට කටයුතු 
කශ යුතුයි.  

 ගරු බහඳතිතුභනි, එළනි තළන්ර ළඩ කයන කහන්තහන් 
දනුදන් අද දගන දොච්චේ මුදර ගළන ඵරන්න. අදප් යජඹ 

ඔවුන්ට රුපිඹල් 2,500ක් දුන්නහ. අද ඒ මුදර්න අඩු කය තිදඵනහ. 
එදවභ කශහභ ඒ අඹ ජී්න දන්දන් දකොදවොභද?  

ජී්න හභ වහ පිළියණක් නළති ඒ කහන්තහ, දගදය ඉන්න 
තභන්දේ දරුන්ට කිරි ටික අයදගන දදන්න ඵළරි ඒ කහන්තහ 

දකොදවොභද දභොන්ටිදෝරිඹට ඇවිල්රහ අදනක් අඹදේ දරුන්ට 
හධහයණඹක් ඉසට කයන්දන්? එභ නිහ  පර් ශභහවිඹ ංර්ධන 
කටයුතුර නියත කහන්තහන්ට ජී්න හභ වහ අනිහර්ඹදඹන් 
ළටුඳක් රඵහදී හධහයණඹක් ඉටුකශ යුතුයි කිඹහ භහ විලසහ 

කයනහ. 

ඒ විතයක් දනොදයි, එද්න, අද්න නීතිර ඇති අහනහන්ත 
ත්න්නඹ නිහ විදේල යටරට දගොස සටින කහන්තහ ශ්රමිකඹන්ට 
වලුන්දේ ත්න්නදඹන් ළඩ කයන්න සදුදරහ තිදඵනහ. අපි 

දන්න යටක් අයදගන ඵරමු. පිලිපීනඹ හදේ යටක් අයදගන 
ඵරමු. ඒ යදටන් ඹන ශ්රමිකඹහට්න, ශ්රී රංකහදන් ඹන 
ශ්රමිකඹහට්න රකන්දන් දදවිධිඹකට. ඊට දවේතු තභයි, ඔවුන් 

ඹේ කිස භේටභක අධහඳනඹක් රඵහ තිබීභ. ඒ යටර 

1783 1784 



ඳහර්ලිදේන්තු 

කහන්තහන් පුරුදු පුහුණු කයරහ, ඉන් අනතුරුයි භළදදඳයදිග 
යටර දේඹ වහ ඹරහ තිදඵන්දන්. එවිට ඔවුන්දේ 
ක්රිඹහකහයකේර ඹේ දනක් දකින්න පුළුන්. ඒ නිහ ඔවුන් 

දල්සදඹන් අභහරුදේ දහරහ, වල්බහඹට ඳ්න කයගන්න ඵළරි 
දනහ.  

ඒ දකදේ දත්න, අද අදප්භ දවෝදරිඹන් භළදදඳයදිග හදේ 

යටරට ගිහිල්රහ ඒ යටර වල් දේදේ නියත හභ ගළන ශ්රී 
රහංකික ජනතහ වළටිඹට අපි කනගහටුට ව දුකට ඳ්නදන්න 
ඕනෆ. ඔවුන් දේ යටින් ඹන, ඔවුන්ට එභ යසහ රඵහදදන 

සථහනර සටින ජහහයේකරුන් වහ නීතිභඹ ලදඹන් ළටක් 
ඵළය ඹ යුතුයි. ඔවුන්ට නීතිභඹ ලදඹන් උඳරිභ දඬුේ දිඹ යුතුයි. 
අහිංක ගෘව දේවිකහන්දේ ජීවිත වහ ගකි යුතු නිහ 

ඔවුන්ට එදයහි නීතිභඹ පිඹය ගත යුතුයි කිඹහ භහ විලසහ 
කයනහ. 

ඊට්න ඩහ ඇෙලුේ ක්දේත්රදේ සටින කහන්තහන් තභන්දේ 
තරුණ ජීවිතඹ, තභන්දේ ආ්නභ ගරු්නඹ, ඒ සඹල්ර ඳයදුට 

තඵහ ජීවිතඹට දොච්චභක් දොඹහගන්න භවන්ස දනහ. 
දඵොදවෝ විට කහන්තහන්ට ඒ දොච්චභ දොඹහ ගන්නට සදු හ 
තිදඵන්දන්, අදප් යට තභ්න ේදල්ච්ඡ දහඹහදඹ ඉල්රන යටක් 

ලදඹන් ඳළළදතන නිහයි. දේ යදේ නීතිභඹ ලදඹන් නතය 
කශ යුතු දදඹක් තභයි, කහන්තහන්දගන් දහඹහදඹ ඉල්ී,භ. දහඹහදඹ 
දීරහ විහව දරහ, ඊශෙට භළදදඳයදිග යටරට දගොස වල් 

දේදේ දඹදදමිනු්න ජීවිතදේ අනන්ත අප්රභහණ, විලහර දුක්ිතත 
ත්න්නඹකට ඳ්නදන්න ඒ අඹට සදු දරහ තිදඵනහ.  

දේ යදේ කහන්තහන්දේ ජීවිත  ිතත මුදිත කයනහ, දේ යදේ 

කහන්තහන් දනුදන් විලහර ළඩ දකොටක් කයනහ කිඹරහ 
තමුන්නහන්දේරහ දඳොදයොන්දු වුදණ් දේ යදේ කහන්තහන් එළනි 
ත්න්නඹකට ඳ්න කයන්නද?  අද කහන්තහන්දේ ණඹ ඵය එන්න 

එන්නභ ළඩි හ තිදඵනහ. වළභ ඳළ්නදතන්භ ණඹ ඵය ළඩිදන 
දකොට, ඳහදර් ඉය කඳරහ සහමිඹහට රුපිඹල් 25,000ක් දඩඹ දින 
දකොට, රුපිඹල් 25,000ක දඩඹ දගරහ  සහමිඹහ දගදය එන්දන් 
භහදේ ඳඩිඹ්න නළතුයි. ඒදකන් දුක් විය න්දන්්න කහන්තහ. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුිංග මශතළ (ඛනිජ නතල් වම්ඳත් විංලර්ධන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க - துமநதொகங்கள் ற்தம் 

கப்தற்தமந அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
සහමිඹහ භළදයන්දන් නළතු දගදය එනහ දන්. 
 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිංශ මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர ென்லீ குரெறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

සහමිඹහ භළදයන්දන් නළතු දගදය එනහ කිඹරහ ගරු  අර්ජුන 

යණතුංග අභහතතුභහ කිඹනහ. ඇභතිතුභහ, දනොභයහ භයණ 
එදක්යි, භළදයන එදක්යි දරොකු දනක් තිදඵනහ. ඒ දඩඹ 
ගවන එකට කිඹන්දන් දනොභයහ භයනහ කිඹන එකයි. ඒ්න වළභ 
දහභ  භහදේ ඳඩිදඹන් රුපිඹල් 25,000 ගණදන් අඩු දමින් 

ගිදඹෝන, එකය භළදයනහට ළඩිඹ වළභ දහභ භළරී භළරී ජී්න න  
පුේගරදඹක් තභයි ඇති දන්දන්. භදේ කහරඹ ඊට ඩහ ටින 
නිහ භභ ඔඵතුභහ්න එක්ක ඒ ගළන ඊට ඩහ කථහ කයන්දන් නළවළ. 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹ, ඔඵතුමිඹට රඵහදුන් කහරඹ අන් දනහ. 

ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිංශ මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர ென்லீ குரெறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

උකස කයපු ය්නතයන් ඵඩු දබ්යහ දදනහඹ කිඹපු 
තමුන්නහන්දේරහ, කී දදදනකුදේ ය්නතයන් ඵඩු දබ්යහ දුන්නහද 

කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි. කහන්තහ දණඹ, කහන්තහ අඳචහය 
නතය කයනහඹ කිඹරහ ආපු කේටිඹ අද ඒහ නතය කය 
තිදඵනහද කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි. දිගින් දිගටභ 

කහන්තහන්ට සදුන අතයර සීභහක් නළවළ. ඒහදේ කිසභ 
අඩු හභක් නළවළ. නීතිඹ ල් ළදිරහ තිදඵන ත්න්නඹක් තභයි අද 
අපි ඒ තුළින් දකින්දන්. 

දේ යදේ කහන්තහන්ට හවන රඵහ දදන්න,  ඒ අඹදේ 

ය්නතයන් ඵඩු දබ්යහ දදන්න දඳොදයොන්දු දමින් ඳළමිණ, ඹව 
ඳහරනඹ මුහදන් කටයුතු කයන තමුන්නහන්දේරහදගන් භභ දේ 
ප්රලසනඹ අවනහ.  තමුන්නහන්දේරහ කී දදදනකුට එළනි උදේ 

උඳකහය කයරහ තිදඵනහද?  

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුමිඹට නිඹමිත කහරඹ නේ අන්. ගරු ඇභතිතුමිඹට 
දන්කශ කහරඹ තභයි ඔඵතුමිඹ දළන් ගන්දන්. 

 
ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිංශ මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர ென்லீ குரெறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

භභ ඉසදල්රහභ කිේහ දන් එතුමිඹට ත මුදල් ටිකක් රඵහ 
දදන්න කිඹරහ. ඒ නිහ එතුමිඹ භට විනහඩිඹක් දදයි. 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

යජයට, රුහුණට රකනහ නේ අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. 

 
ගරු ගීතළ වමන්මලී කුමළරසිංශ මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) கலர ென்லீ குரெறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

භට කිඹහ ගන්න දඵොදවෝ දේල් තිදඵනහ. දේ දේල් 
කිඹරහ අන් කයන්න දක් භදි.  

එදේ නේ, ගරු ඇභතිතුමිඹට සතුතින්ත දමින් භහ නිවඬ 

නහ. 

 
[අ.බහ. 12.13  

  
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය (කළන්තළ  ශළ ෂමළ 
ක ුතතු අමළතයතුියය) 
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர - கபறர் ற்தம் 

ெறதர் அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද උදෆන සට දේ දක්හ භහදේ 
අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් ේඵන්ධ දඹෝජනහ,  දචෝදනහ, ඒ 

හදේභ විදේචන ගණනහක් ඉදිරිඳ්න වුණහ. ඒ සඹලු දේ භභ 
තුටින් බහය ගන්නහ. ඒ හදේභ දේ විහදඹට ේඵන්ධ වූ සඹලු 
දදනහටභ භභ සතුතින්ත නහ. දේ අසථහදේදී භට කහරඹ 

වයස දරහ තිදඵන  නිහ දේ වළභ දේකටභ පිළිතුරු රඵහ 
දදන්න  විධිඹක් නළවළ. ඒ දකදේ දත්න, ඒ සඹලු කරුණු 
ළරකිල්රට දගන  සඹලු දදනහදේභ වදඹෝගදඹන් දේ දේල් 
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[ගරු ගීතහ භන්භී, කුභහයසංව භව්නමිඹ] 
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නිළයදි කයමින් ඉදිරිදේදී ඩහ්න පරදහයී විධිඹට කටයුතු කයන්න 

ඵරහදඳොදයෝනතු නහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ජහතික ප්රතිඳ්නති වහ අනහගත ඉරක්ක 
ඳදනේ කය ගනිමින් යදේ භසත ජනගවනදඹන් සඹඹට 51ක් 
න කහන්තහ ඳයපුදර්්න, සඹඹට 35ක් න ශභහ ඳයපුදර්්න 

උන්නතිඹ දනුදන් අදප් අභහතහංලඹ ඉටු කයන කහර්ඹ බහයඹ 
ඉතහභ පුළුල්. ඒ හදේභ, අදප් අභහතහංලඹ ඳ  ගිඹ යක 
කහරඹ තුශ භහජ, ආර්රවක, දේලඳහරන, අධහඳනික, දෞඛ්ඹ, 
ංසකෘතික ඇතුළු ක්දේත්ර යහශිඹක් ඔසදේ, දබෞතික වහ භහන 

ේඳ්න විධිභ්න කශභනහකයණඹක් ඇතු දඹොදමින් කටයුතු කය 
තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, වළදභෝදේභ විදේචනඹක් තිබුණහ, රඵන 
යට අඳට දන් දරහ තිදඵන මුදර ේඵන්ධ. ඳ  ගිඹ 

කහරඹට හදප්ක් ග්නතහභ, 2016 දර් අදප් අභහතහංලඹට 
ළරකිඹ යුතු මුදරක් රඵහ දීරහ තිබුණහ. නමු්න, අදප් 
අභහතහංලඹට රඵන ර්ඹට දන් කය තිදඵන මුදර ප්රභහණ්න 

දනොන ඵ සඹලු දදනහභ ප්රකහලඹට ඳ්න කශහ. එභ නිහ 
දභොනඹේ දවෝ ළඩ පිළිදශක් තුළින් දේ මුදර ඉදිරිදේදී ළඩි 
කය ගළනීභට උ්නහවඹක් ගන්න අපි ඵරහදඳොදයෝනතු නහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් අභහතහංලඹ වයවහ කහන්තහන්දේ 
වහ ශමුන්දේ උන්නතිඹ දනුදන් ආකහය කිහිඳඹකින් කටයුතු 
කයනහ. නීතිභඹ වහ ප්රතිඳ්නතිභඹ ංර්ධනඹ, ආඹතනික 
ඹහන්ත්රණඹ ලක්තිභ්න කිරීභ, භහන ේඳ්න ංර්ධනඹ කිරීභ, 

ළඩටවන් වහ හඳෘති ක්රිඹහ්නභක කිරීභ තුළින් ප්රතිරහබ රඵහ 
දීභ, භනහ ේඵන්ධීකයණඹ වහ දභදවයුේකයණඹ සදු කයනහ. ඒ 
හදේභ අද යට තුශ ශමුන්ට වහ කහන්තහන්ට දකොයි විධිදේ 

ඵහධහන්,  හිංහ පීඩන සදු වුණ්න අපි දේ න විට විලහර ලදඹන් 
ඒහ ඳහරනඹ කය ගළනීභට කටයුතු කයරහ තිදඵනහ කිඹරහ භහ 
විලසහ කයනහ. 

 විදලේදඹන්භ දිලිඳුකභ ළඩිදඹන්භ ඳළතිරී තිදඵන්දන් අදප් 

කහන්තහන් අතදර්යි. අදප් යදේ කහන්තහන්ට  රළදඵන දවො 
ආදහඹේ භහර්ග දඵොදවොභ අඩුයි. ඒ නිහ තභයි අදප් 
කහන්තහන්දගන් ඵහුතයඹක් විදේල රැකිඹහ දොඹහදගන ඹන්දන්. 
දඳොදුදේ ග්නතහභ එඹ අදප් යදේ ංර්ධනඹට විලහර ලදඹන් 

ඵරඳහනහ. එඹ අභ කයගළනීභ වහ භහ කළබිනේ භණ්ඩරඹට 
දඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්න කශහ, යජදේ ෆභ අභහතහංලඹක් වයවහභ 
ආර්රවක ංර්ධනඹට දන් කයන මුදලින් සඹඹට 25ක් 

කහන්තහන් ඉරක්ක කයදගන කහන්තහන් විඵර ගළන් හදේ 
හඳෘතිරට දඹොදන්න ඕනෆ කිඹරහ.  කළබිනේ භණ්ඩරඹ ඒ 
දඹෝජනහට ඒකභතික අනුභළතිඹ රඵහ දීරහ, දේ න විට අදහශ 

ආඹතන ඒ භෙ දඳන් හදේ කටයුතු සදු කයමින් ඳතින ඵ දේ 
අසථහදේ දී තුටින් කිඹන්නට ඕනෆ. එඹ්න කහන්තහන් රඵහ 
ග්න විලහර ජඹග්රවණඹක් වළටිඹට භහ දකිනහ. අදප් 

අභහතහංලදඹන් ඍජු දකදයන ළඩ කටයුතුරට අභතය 
අදනකු්න අභහතහංල වයවහ්න අදප් කහන්තහන් විඵර ගළන් හභ 
වහ ක්රිඹහ්නභක න ළඩ පිළිදශල් දේ න විට  ආයේබ 
දරහ තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් යදේ මුළු ජනගවන දඹන් සඹඹට 
24ක්භ ඉන්දන් ළන්දඹු වහ ගෘව මලික කහන්තහන්. එභ 
කහන්තහන් විඵර ගළන් හභ අ ඳට අඹ්න ප්රධහන කහර්ඹ බහයඹක් 
ඵට ඳ්න දරහ තිදඵනහ. අදප් ගරු ඩේරස දේහනන්දහ 

භන්ත්රීතුභහ්න ඒ ේඵන්ධ භතක් කශහ. අපි ඒ ේඵන්ධ විදලේ 
අධහනඹක් දඹොමු කයරහ තිදඵනහ. කිලිදනොච්චිඹ ප්රදේලදේ අපි 
ජහතික භධසථහනඹක් ආයේබ කයරහ තිදඵනහ. විදලේදඹන්භ 

ඔවුන් වහ ජහතික ක්රිඹහකහරී ළරළසභක් කස කිරීභ අපි දේ න 

විට ආයේබ කයරහ තිදඵනහ. 2016 ර්දේදී අපි ඹේ 

කහන්තහන් ප්රභහණඹකට හඳෘති ආධහය රඵහ දීරහ තිදඵනහ. ඒ 
වයවහ කහන්තහන් දළනු්න කිරීභ වහ උඳදේලන ළඩටවන්, 
ඒ හදේභ පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක කිරීභ අපි දේ න විට 
ආයේබ කයරහ තිදඵනහ. ඒහ ත ත්න ලක්තිභ්න ඉදිරිඹට 

කයදගන ඹන්න අපි ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දරෝකදේ අදනක් යටර හදේභ අදප් 
යදේ්න කහන්තහන්ට්න විවිධහකහය හිංනරට මුහුණ දදන්න සදු 
දරහ තිදඵනහ. අද එඹ භහජඹ තුශ විලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳ්න 

දරහ තිදඵනහ. එඹට පිළිඹභක් ලදඹන් සත්රී පුරු භහජබහඹ 
ඳදනේ කය ග්න හිංන ළශළක් හභ වහ න 2016 -2020 ඳස 
අවුරුදු ළරළසභක් පිළිදඹර කයරහ ක්රිඹහ්නභක කිරීභට අපි දේ 

න විට්න කටයුතු ූ දහනේ කයරහ තිදඵනහ. ඒ පිළිඵ  දර්ශිනී 
ප්රනහන්දුපුල්දල් යහජ අභහතතුමිඹ්න භතක් කශහ. ඒ හදේභ 
2005 ගෘවසථ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ ළශළක් හදේ ඳනත පරදහයී ක්රිඹහට 

නළං හභ වහ එඹ ංදලෝධන හිත ක්රිඹහ්නභක කිරීභට අපි දේ 
න විට්න ළර ේ කස කයමින් තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඊශෙට භහ භතක් කයන්න ඕනෆ, ශදරු වහ 
භහතෘ භයණ අනුඳහතඹ ේඵන්ධ. විදලේදඹන්භ අපි ආඩේඵය 

දනහ, හර්තහ දරහ තිදඵන අන්දභට දේ න විට ශ්රී රංකහදේ 
දරුන් රක්ඹක් උඳත රඵනදකොට භයණඹට ඳ්න දන්දන් 
තිසදදදදදනක් ඳභණ  ළු ප්රභහණඹක්  හභ පිළිඵ. අපි අගඹ 

කයන්න ඕනෆ, අදප් යදේ නිදවස දෞඛ් දේදේ තිදඵන 
ගුණහ්නභකබහඹ නිහ අද අදප් යටට එළනි උස ත්න්නඹක් 
රළබී තිබීභ ගළන.   

දේ ත්න්නඹ උඩ අද අදප් යටට ජඳහනඹ, දනෝර්දේ, 

ඇදභරිකහ එක්්න ජනඳදඹ, සවිඩනඹ, සවිේර්රන්තඹ, 
කළනඩහ හදේ දියුණු යටල් වහ භහන භේටභකට එන්න 
වළකිඹහ රළබිරහ තිදඵනහ. භභ හිතන්දන් දවො, ගුණහ්නභක 
දෞඛ් දේඹක් රළදඵන නිහයි අද අඳට ඒ ත්න්නඹ උදහ 

දරහ තිදඵන්දන්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දේලඳහරන භූමිකහදේ කහන්තහ 
නිදඹෝජනඹ ේඵන්ධ්න භභ භතක් කයන්නට ඕනෆ. අද දේ 
ගළන්න සඹලුදදනහදේ කථහ ඵවට රක් වුණහ. අදප් යදේ 

දේලඳහරන භූමිකහ තුශ කහන්තහ නිදඹෝජනඹ දඵොදවොභ ඳවශ 
භේටභක තිදඵන ඵට අපි්න එකෙ නහ. කහන්තහ නිදඹෝජනඹ 
සඹඹට 5ක් හදේයි තිදඵන්දන්. දභභ ප්රතිලතඹ ළඩි කය ගන්න 

ඳහර්ලිදේන්තු භන්ත්රීරිඹන්දේ ංදදේ සටින අදප් ගරු 
භන්ත්රීතුමිඹන්රහ ප්රහදේශීඹ භේටදභන්, ඳශහ්න බහ භේටදභන්, ඒ 
හදේභ සවිල් ංවිධහන වයවහ නියන්තයදඹන් විලහර ටනක් 

කශහ. එහි ප්රතිපරඹක් වළටිඹට ඳශහ්න බහ වහ ඳශහ්න ඳහරන ඳනත 
ංදලෝධනඹ කයමින් සඹඹට 25ක නිදඹෝජනඹක් රඵහ දදන්න 
දේ න දකොට අපි ඳහර්ලිදේන්තු වයවහ අනුභළතිඹ රඵහ දගන 

තිදඵනහ. දේක්න ශ්රී රහංකික කහන්තහන් රඵහ ග්න ඓතිවහසක 
ජඹග්රවණඹක් විධිඹටයි භභ දකින්දන්. භභ කහන්තහ වහ ශභහ 
කටයුතු අභහතතුමිඹ වළටිඹට කටයුතු කයන කහරඹ තුශදීභ දේක 
ේභත කය ගළනීභට වළකිඹහක් රළබීභ ගළන්න භභ නිවතභහනී 

අඩේඵය නහ හදේභ, තුටු නහ. අඳට දේ කටයු්නත 
හර්ථක කය ගන්න අදප් ගරු අග්රහභහතතුභහ විලහර 
වදඹෝගඹක්, ලක්තිඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ පිළිඵ අදප් සතුතිඹ 

දේ අසථහදේදී විදලේදඹන්භ එතුභහට පිරිනභනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, ගරු විජිත දවේය්න භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු අදප් 
ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ප්රලසන නළඟුහ, කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ළඩි කය 
ගළනීභ අනුභත කය ග්නතහට නිදඹෝජනඹ ළඩි කිරීභ දනුදන් 

දේ න දකොට අපි දභොනහද කයරහ තිදඵන්දන් කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

එතුභන්රහට භහ වන් කයන්න ඕනෆ , අදප් අභහතහංලඹ 
වයවහ්න, ඳහර්ලිදේන්තු භන්ත්රීරිඹන්දේ ංදඹ වයවහ්න, ඳශහ්න 
බහ වහ ඳශහ්න ඳහරන අභහතහංලඹ වයවහ්න දේ ක්රභදේදඹ 

ේඵන්ධ කහන්තහන් දළනු්න කිරිේ, ඳළවළදිලි කිරීේ, ඒ හදේභ 
කහන්තහන් දේලඳහරනඹට ඒභට උනන්දු කය හභ ේඵන්ධ දේ 
න දකොට දිසත්රික් භේටමින් ළඩමුළු ගණනහක් ආයේබ කය 

තිදඵන ඵ. ඊට අභතය ප්රධහන දේලඳහරන ඳක් දදක න 
එක්්න ජහතික ඳක්ඹ්න, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ්න දේ න 
දකොට ඒ පිළිඵ ළඩකටයුතු ආයේබ කයරහ ක්රිඹහ්නභක කය 

දගන ඹනහ. අපි  දභහිදී ඵරහදඳොදයෝනතු දන්දන් ඳක්, ඳහට 
දේදඹකින් දතොය දේලඳහරනඹ තුශ කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ළඩි 
කිරීභටයි. 

ගරු බහඳතිතුභනි, විදලේදඹන්භ ශභහ අඳදඹෝජන වහ 
කහන්තහ හිංන ළශළක් හභ වහ අපි දේ න දකොට දඳොලිස 
දදඳර්තදේන්තු්න භෙ එකතු දරහ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු 
කයමින් ඳතිනහ. අපි දඳොලිස සථහනරට ඒකහඵේධ කහන්තහ 

වහ ශභහ කහර්ඹහංල ඒකක 29ක් සථහපිත කය තිදඵනහ. ඒ 
දනුදන් රුපිඹල් මිලිඹන 5.5ක මුදරක් දන් කයරහ, 
දඵොදවොභ ටිනහකභකින් යු්න අංග ේපර්ණ දගොඩනළඟිලි ජනතහ 

අයිතිඹට ඳයහ දදන්න අඳට පුළුන්කභ රළබුණහ. භභ ඊදේ 
දද්න  අවිසහදේල්ර, සීතහක ප්රහදේශීඹ දල්කේ දකොේඨහඹ 
තුශ දභළනිභ ඒකකඹක් ජනතහ අයිතිඹට රඵහ දීභට කටයුතු 

කශහ. දේ තුළින් අපි ඵරහදඳොදයෝනතු දන්දන් ශභහ මිතුරු 
ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කයරහ, ඒ වයවහ කහන්තහන්ට වහ දරුන්ට 
ඳළමිණිලි රඵහ දීදේදී නිදවස භනකින් එභ කටයු්නත කයන්න 

අසථහ උදහ කය දදන්නයි. ඳ  ගිඹ කහරදේ දභළනි ඳළමිණිලි 
ගරහදගන ආදේ නළවළ. දභොකද, කහන්තහකට දඳොී,සඹකට 
ඹන්න සදු වුණහභ දදයක් කල්ඳනහ කයනහ, ඵඹක්, ළකක් ඇති 

න. ඒ දවේතු නිහ ඳළමිණිලි කිරිභට ගිදේ නළවළ. ඳළමිණිලි 
කිරීදේ ප්රණතහ අඩු වුණහ. නමු්න, දළන් ඒ ප්රණතහ ළඩි දරහ 
තිදඵනහ. ඒකයි දඵොදවෝ විට  දභළනි සදු හේ දළන් ළඩි දරහ 
තිදඵනහ කිඹන කථහක් භතු දන්දන්. අපි අද එභ ඳළමිණිලි 

රඵහ දීභට පුළුන් හතහයණඹ කස කයරහ තිදඵනහ. එභ නිහ 
අද ඳළමිණිලි ගරහ එන්න ඳටන් අයදගන තිදඵනහ. අපි දේ වයවහ 
දඳොලිස නිරධහරින්ට උඳදේලන දේහ ඳහ සදු කයමින් 

ඳතිනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, ගළබිනි භේරුන්ට රඵහ දදන දඳෝණ 
භල්ර ේඵන්ධ්න විවිධ දඹෝජනහ, හදේභ විදේචන්න භතු 

වුණහ.  අඩු ඳහඩුකේ  තිදඵන්න පුළුන්. නමු්න ඉතිවහදේ ප්රථභ 
තහට  දින 100 ළඩ පිළිදශ  වයවහ ගරු අග්රහභහතතුභහදේ 
දඹෝජනහක් අනු තභයි  අඳට දේ  ළඩ පිළිදශ ක්රිඹහ්නභක  

කයන්න පුළුන් වුදණ්.  ඒ නිහ අඩු ඳහඩුකේ තිබුණහ වුණ්න  
ගර්බණී  භහතහන්දේ දඳෝණඹ ගළන  හිතරහ,  රළදඵන්න ඉන්න 
දරුහදේ දඳෝණඹ ගළන හිතරහ දේ  හර්ථක ළඩ පිළිදශ  
ආයේබ කය තිදඵනහ. ගර්බණී භහතහන්ට රුපිඹල් 2000ක 

මුදරක්  දන් න  විධිඹට වළභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ 
දකොේඨහඹකභ ක්රිඹහ්නභක න ඳරිදි  අඳ දේ න විට කටයුතු 
කයමින් ඳතිනහ.  ඒ හදේභ ප්රතිරහීනන් එක්දකෝටි වළට 

දදරක් අටදහස එකසඹ අනකට  දේ  ර්ඹ තුශ ඒ ප්රතිඳහදන 
රළබී තිදඵනහ.  

දේ ර්ඹට මිලිඹන 7,300ක් අඳට දන් දරහ තිදඵනහ. ඒ 

නිහ විදලේදඹන්භ  රඵන යට ඒ ප්රතිඳහදන කප්ඳහදු දරහ 
තිදඵනහඹ කිඹහ දඵොදවෝ දදනහදගන් විදේචන එල්ර වුණහ. 
නමු්න රඵන ර්ඹට රළබී තිදඵන මුදර ප්රභහණ්නඹ කිඹන එක 

භභ දේ අසථහදේදී භතක්  කයන්න ඕනෆ.   ඒ නිහ විදලේදඹන් 

භ ගරු බහඳතිතුභනි, මුල්  ශභහ විඹ ංර්ධන දේහන් 

යටපුයහභ විභතහකින් දතොය  ක්රිඹහ්නභක කිරීභ වහ  දරෝක  
ඵළංකුදේ ආධහය ඇති ඳස අවුරුදු  විදලේ හඳෘතිඹක් දේ 
නදකොට ආයේබ කය තිදඵනහ.  ඒ හදේභ රංකහදේ ප්රථභ 
තහට අදප් අභහතහංලඹ්න, ජන වහ ංඛ්හ දල්ඛ්න ආඹතනඹ්න  

ඒකහඵේධ ංගණනඹක් ආයේබ කයරහ ළප්තළේඵර් භහඹ අග 
නදකොට අපි ඒ ංගණනඹ අන් කයරහ  ද්නත ඳේධතිඹක්  
කස  කයරහ තිදඵනහ, සඹලුභ මුල් ශභහ විඹ ංර්ධන 

භධසථහන පිළිඵ, දරුන් පිළිඵ  වහ දඳය ඳහල් 
ඳහලිකහන් පිළිඵ.   භභ දේ අසථහදේදී භතක්  කයන්න ඕනෆ, 
දේ යදේ ප්රථභ තහටයි එළනි ළඩ පිළිදශක් ක්රිඹහ්නභක 

වුදණ්. ඒ හදේභ දකුණු ආසඹහදේ  යටල් අතරින්   ශ්රී රංකහට 
දේ  ළඩ ටවන රඵහගළනීභට පුළුන්  හභ අපි රඵහ ග්න 
ජඹග්රවණඹක්. ඒ නිහ   දකුණු ආසඹහනු යටල් අතරින් ශ්රී 

රංකහදේ අඳට අද දභළනි   ළඩ ටවනක්  ක්රිඹහ්නභක කයන්න 
පුළුන්කභ   රළබී තිදඵනහ. ඒ හදේභ ගරු  බහඳතිතුභනි, දේ 
නදකොට  අනුයහධපුය දිසත්රික්කදේ්න, වේඵන්දතොට 
දිසත්රික්කදේ්න ඳශහ්න භේටදභන් මුල් ශභහ විඹ  ංර්ධන  

භධසථහන දදකක්  ආයේබ කයන්න පිඹය  අයදගන තිදඵනහ.  
රඵන ය නදකොට ඉතිරි ඳශහ්න සඹල්දල්භ ඒ ළඩ කටයුතු 
ආයේබ කයන්න  ළර ේ කය තිදඵනහ.  

 දඳය  ඳහල් ගුරුරුන් වහ මුල් ශභහ විඹ ංර්ධන නිරධහරින් 
පුහුණු කිරීභට දේ දර් මිලිඹන 268ක මුදරක් රළබී තිදඵනහ. 
අපි ඒ ළඩ කටයුතු  දේ නදකොට  ක්රිඹහක්භක කය තිදඵනහ. 

ඳ ගිඹ දහ ගංතුයට ව  වුණු සඹලු දඳය ඳහල්   ඹථහ  
ත්න්නඹට දගන ඒභට  අල ප්රතිඳහදන දේ නදකොට   රඵහ දී  
ඒහ ඹථහ ත්න්නඹට ඳ්න කයරහ,   ඒ කටයුතු ආයේබ කිරීභට 

සඹලු දේ රඵහ දී  අන් කය තිදඵනහ.   

ගරු බහඳතිතුභනි, ශ්රභ ඵරකහඹට කහන්තහ දහඹක්නඹ රඵහ 
දීභ ේඵන්ධ්න   අදප් භන්ත්රීතුමිඹන්රහ   භතක් කශහ.  අදප් 

කහන්තහන් රැකිඹහ සථහනරට  ගිහින් නිදවදේ ඒ දේඹ 
කයන්න,    දරුන්දේ ආයක්හ ගළන බිඹක් ළකක් නළති 
දේඹ කයන්න අල දිහ  රැකුේ භධසථහන  ඳ්නහදගන 
ඹහභ ේඵන්ධදඹන් දේ නදකොට්න දඹෝජනහ දරහ තිදඵනහ.   

දේ නදකොට ඒ දිහ  රැකුේ භධසථහන ඳ්නහදගන ඹහභ 
වහ  ප්රමිතීන් වඳුන්හ දී තිදඵනහ.  2017 ර්ඹ නදකොට දේ  
ප්රමිතීන් අනු දිහ    රැකුේ  භධසථහන 100කට ඳව කේ රඵහ 

දීභට, දියුණු කිරීභට අපි ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ. 
 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඇභතිතුමිඹනි, කහරඹ අහනයි.  
 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර මශත්ියය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெந்றரற  தண்டர ) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara ) 

මුල් ශභහ  විඹ ංර්ධන දරුන්ට කිරි  හදුරු රඵහ දීභ දේ 
නදකොට දවොය න්  කය දගන ගිහින් තිදඵනහ. දරුන්  
54,915කට දේ දර්දී අපි ඒක රඵහ දීරහ තිදඵනහ. එහිදී්න 

විවිධ ගළටලු භතු දරහ තිදඵනහ. ඒ නිහ රඵන දර්දී එඹ 
දනස කය  කිරි  හදුරු දනුට දඳෝදහයී ආවහයඹක් ඒ 
දරුන්ට රඵහ  දීභට අපි දඹෝජනහ කය තිදඵනහ. හිංනඹට  රක් 

වූ ශමුන් පිළිඵ  කශභනහකයණ ප්රතිඳ්නතිඹක් කස කිරීභ වහ 
ශභහ ආඹතන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ළඩි දියුණු කිරීභට්න ඹන දේ 
සඹලු දේ  ගළන හකච්ඡහ වුණහ. ඒ නිහ  ශභහ අඳචහය  සේධීන් 
පිළිඵ ක්ණික භළදිව්න දරහ විඳුේ රඵහ  දීභ වහ 1929 

දුයකථන උඳකහයක දේහ ඳළඹ විස වතදර්දීභ ක්රිඹහ්නභක  කය 
තිදඵනහ.  

1789 1790 

[ගරු චන්ද්රහනි ඵණ්ඩහය භව්නභ  
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භට කහරඹ වයස දරහ තිදඵනහ. ඒ නිහ භභ භදේ කථහදේ 

ඉතිරි දකොට වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්න කිරීභ වහ වභළගත* 
කයනහ.  

අද ආණ්ඩු ඳක්ඹ ඳළ්නදතන් ව විඳක්ඹ ඳළ්නදතන් විවිධ 

භත ඳශ වුණහ. නමු්න එභ භත අනු දදඳළ්නතකට දනොදගොස, ඒ 
සඹලු දදනහදේභ වදඹෝගදඹන් අඳට ඉදිරිදේදී දේහ 
ක්රිඹහ්නභක කයන්න පුළුන් දයි කිඹහ භභ විලසහ කයනහ. 
ශමුන් වහ කහන්තහන්දේ ආයක්හ, අභිභහනඹ හදේභ 

ංර්ධනඹ දගොඩනළගීභ වහ අපි සඹලු දදනහටභ ලක්තිඹ 
රළදඵයි කිඹහ භහ හිතනහ. විදලේදඹන් දභභ ය තුශ දේ සඹලු 
දේල් හර්ථක කයදගන ඹෆභ වහ වදඹෝගඹ රඵහ දුන්, 

කළඳ හේ කශ භදේ අභහතහංලදේ දල්කේතුමිඹ, අතිදර්ක 
දල්කේතුමිඹ ව ජහතික ශභහ ආයක්ණ අධිකහ රිදේ 
බහඳතිතුමිඹට්න, ඒ හදේභ ජහතික, දිසත්රික් වහ ප්රහදේශීඹ 

භේටමින් වදඹෝගඹ රඵහ දුන් සඹලු නිරධහරින්ට්න භදේ 
වෘදඹහංගභ සතුතිඹ පුද කයමින් භදේ චන සල්ඳඹ අන් 
කයනහ. 

 
වභළනම්වය මත තබන ද කථළනේ ඉතිරි නකො ව  
ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட உமறன் ஞ்ெற தகுற:: 
Rest of the speech tabled: 

 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද උදෆන සට දේ දක්හ අඳ අභහතහංලඹට අදහශ 

ළඩ කටයුතු ේඵන්ධ විවිධ දඹෝජනහ, දචෝදනහ වහ විදේචන ආදිඹ ඉදිරිඳ්න 

කශහ. ඒ සඹලු දේට භභ ඳශමුදන්භ සතුතින්ත දනහ. භට රළබී තිදඵන 

කහරඹ දඵොදවොභ  ළු ඵළවින්, ඒ සඹලු දේට පිළිතුරු දීභට අඳව යි. නමු්න ඒ 

සඹල්ර ළරකිල්රට දගන ඩහ්න පරදහයී ආකහයඹට ක්රිඹහ්නභක කශ වළකි 

දඹෝජනහන් ක්රිඹහට නංමින්, ළයදි දේ නිළයදි කයමින් ඉදිරිදේදී සඹලු 

දදනහදේ වදඹෝගඹ ඇති කටයුතු කිරීභට භභ ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යදේ ජහතික ප්රතිඳ්නතීන් වහ අනහගත ඉරක්කඹන් 

ඳදනේ කය ගනිමින් යදේ භසත ජනගවනදඹන් සඹඹට 51කට ළඩි කහන්තහ 

ඳයපුදර්්න, ජනගවනදඹන් සඹඹට 35 ඉක්භ වූ ශභහ ඳයපුදර්්න උන්නතිඹ 

දනුදන් අඳ අභහතහංලඹ ඉටු කයන කහර්ඹ බහයඹ ඉතහ පුළුල්. අදප් 

අභහතහංලඹ ඳ  ගිඹ යක කහරඹ තුශ දබෞතික වහ භහන ේඳ්න විධිභ්න 

කශභනහකයණඹකින් දඹොදහ ගනිමින් භහජ, ආර්රවක, දේලඳහරන, 

අධහඳනික, ංසකෘතික වහ දෞඛ් ඇතුළු ක්දේත්ර යහශිඹක් ඔසදේ ළඩ 

කටයුතු සදු කය තිදඵනහ. 2016 දර් අඳ අභහතහංලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 

10,000කට ළඩි ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹක් රළබුණහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, අඳ අභහතහංලඹ වයවහ ආකහය කිහිඳඹක් ඔසදේ 

කහන්තහන් වහ ශමුන්දේ උන්නතිඹ දනුදන් කටයුතු දකදයනහ. ඒ අනු, 

නීතිභඹ වහ ප්රතිඳ්නතිභඹ ංර්ධනඹ, ආඹතනික ඹන්ත්රණඹ ලක්තිභ්න කිරීභ, 

භහන ේඳ්න ංර්ධනඹ කිරීභ, ළඩටවන් වහ හඳෘති ක්රිඹහ්නභක කිරීභ 

තුළින් ප්රතිරහබ රඵහදීභ වහ භනහ ේඵන්ධීකයණඹ වහ දභදවයුේකයණඹ 

ඹනහදී කටයුතු යහශිඹක් සදු දනහ. 

භභ විලසහ කයනහ, අද යට තුශ ශමුන්ට වහ කහන්තහන්ට දභොන විධිදේ 

ඵහධහන් වහ පීඩනඹන් තිබුණ්න, අපි ඒහ ඳහරනඹ කිරීභට විලහර ලදඹන් 

කටයුතු කය තිදඵනහ කිඹහ. දිළිඳුකභ ළඩිදඹන්භ ඳළතිරී තිදඵන්දන්, 

කහන්තහන් අතයයි. අදප් යදේ කහන්තහන්ට දවො ආදහඹභක් රළදඵන 

ආදහඹේ භහර්ග අඩුයි. ඒ නිහ තභයි, අදප් යදේ කහන්තහන්දගන් ඵහුතයඹක් 

රැකිඹහ දොඹහ විදේලගත න්දන්. එඹ දඳොදුදේ ග්න කශ යදේ ංර්ධනඹට්න 

ඵරඳහනහ. දේ නිහභ භභ කළබිනේ භණ්ඩරඹට දඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්න කශහ, 

යජදේ ෆභ අභහතහංලඹක් වයවහභ ආර්රවක ංර්ධනඹට දන් කයන මුදලින් 

සඹඹට 25ක් කහන්තහන් ඉරක්ක කය ගනිමින්, කහන්තහන් විඵර ගන්න 

හඳෘතිරට දඹොදන්නඹ කිඹහ. එභ දඹෝජනහට කළබිනේ භණ්ඩරදේ 

අනුභළතිඹ රළබී තිදඵනහ. ඒ අනු දේ දනදකොට්න අදහශ ආඹතනරට භෙ 

දඳන් හේ සදු දකදයමින් ඳතිනහ. එඹ්න කහන්තහන් රළබ ජඹග්රවණඹක්. අඳ 

අභහතහංලඹ වයවහ දකදයන ඍජු ළඩ පිළිදශට -ආදඹෝජනඹන්ට- අභතය 

අදනක් දර්ඛීඹ අභහතහංල වයවහ්න අඳ කහන්තහන් විඵර ගළන් හභ ආයේබ  හ 

තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් යදේ මුළු ජනගවනදඹන් සඹඹට 24ක් ඳභණ 

ළන්දඹු වහ ගෘව මලික කහන්තහන් දනහ. දභභ කහන්තහන් විඵර 

ගළන් හභ අඳදේ ප්රධහන කහර්ඹ බහයඹක්. අපි ඒ දනුදන් කිලිදනොච්චිදේ 

ජහතික භධසථහනඹක් ආයේබ කය තිදඵනහ. ඒ හදේභ ඔවුන් දනුදන් 

ජහතික ක්රිඹහකහරී ළරළසභක් කස කිරීභ්න ආයේබ කය තිදඵනහ. ඒ අනු 

2016 දර්දී එළනි කහන්තහන් 1100කට හඳෘති ආධහය රඵහ දීරහ 

තිදඵනහ. කහන්තහන් දළනු්න කිරීේ, උඳදේලන ළඩටවන් වහ පුහුණු 

ළඩටවන් ගණනහක් දේ වයවහ සදු දනහ.  

දරෝකදේ අදනක් යටර හදේභ අදප් යදේ කහන්තහන්ට්න 

විවිධහකහයදේ හිංනරට මුහුණ දදන්න සදු දනහ. එඹ අද භහජ ප්රලසනඹක් 

ඵට ඳ්න දරහ තිදඵනහ. ඊට පිළිඹභක් ලදඹන් සත්රී-පුරු භහජබහඹ 

ඳදනේ කයග්න, හිංන ළශළක් හභ වහ න 2016-2020 ඳස අවුරුදු ළරළසභ 

පිළිදඹර කය ක්රිඹහ්නභක කිරීභට මලික කටයුතු ූ දහනේ කය තිදඵනහ. ඒ 

හදේභ 2005 අංක 34 දයන ගෘවසථ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ ළශළක් හදේ ඳනත 

පරදහයී ක්රිඹහට නළං හභ වහ එහි ංදලෝධන සදු කිරීභ වහ ක්රිඹහකහරී 

ළරළසභක් කස කයමින් ඳතිනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, භහතෘ භයණ 

අනුඳහතඹ ග්නතහභ, ශ්රී රංකහදන් හර්තහ දන්දන් එළනි භයණ දඵොදවොභ 

අඩු ප්රභහණඹක්. උඳ්න රක්ඹකට 32.03ක් ඳභණ තභයි හර්තහ දන්දන්. 

දභභ ත්න්නඹ ඉතහභ ංර්ධිත යටල් න කළනඩහ, ජඳහනඹ, දනෝර්දේ, 

ඇදභරිකහ එක්්න ජනඳදඹ, ස හඩනඹ ළනි යටරට භහනයි. එයින් 

දඳන්නුේ කයන්දන්, දියුණු, ංර්ධන නිදවස දෞඛ් දේහදේ 

ගුණහ්නභකබහඹයි.  

දේලඳහරන භූමිකහ තුශ අඳ යදේ කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ඉතහභ ඳවශ 

භේටභක තභයි ඳතින්දන්. එඹ සඹඹට ඳවක ඳභණ ප්රභහණඹක්. දභභ 

ත්න්නඹ භෙ වයහ ගළනීභට ඳහර්ලිදේන්තුදේ කහන්තහ භන්ත්රීරිඹන්, ඳශහ්න 

බහ, ප්රහදේශීඹ බහ වහ සවිල් ංවිධහන කිඹන දේ වළභ එකක් වයවහභ අඳ 

විලහර භවන්සඹක් දළරුහ. එහි ප්රතිපරඹක් ලදඹන් අඳ යජඹ විසන් ඳශහ්න 

ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීභ  ඳනත ංදලෝධනඹ කයමින් කහන්තහන් වහ 

සඹඹට 25ක නිදඹෝජනඹක් -ආන ංඛ්හක්- දන් කිරීභට කටයුතු කය 

තිදඵනහ. දභඹ ශ්රී රහංකික කහන්තහන් රළබ ඓතිවහසක ජඹග්රවණඹක් 

විධිඹට භහ රකනහ. ඒ හදේභ කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු අභහතරිඹ 

විධිඹට භහ කටයුතු කයන දේ කහරඹ තුශ දභඹ ක්රිඹහට නළං හභට වළකි හභ 

ගළන්න භහ තුටු දනහ. ඒ දනුදන් ගරු අග්රහභහත යනිල් වික්රභසංව 

භළතිතුභන් රඵහ දුන් ලක්තිභ්න වදඹෝගඹ දනුදන් එතුභහටද විදලේ 

සතුතිඹක් කශ යුතු දනහ. ඒ අනු කහන්තහ නිදඹෝජනඹ ළඩි කිරීභ 

දනුදන් දේ නවිට්න අඳ අභහතහංලඹ වයවහ දභන්භ ඳශහ්න බහ වහ 

ඳරහ්න ඳහරන අභහතහංලඹ වයවහ්න, ඳහර්ලිදේන්තුදේ භන්ත්රීරිඹන්දේ 

ංදඹ වයවහ්න ඒ හදේභ ප්රධහන ඳක් න එක්්න ජහතික ඳක්ඹ වහ ශ්රී 

රංකහ නිදවස ඳක්ඹ වයවහ්න  දිසත්රික් භේටමින් දභභ ක්රභදේදඹ ේඵන්ධ 

කහන්තහන් දළනු්න කයමින් ඒ වහ ඔවුන් උනන්දු කය හදේ ළඩටවන් 

ගණනහක් ක්රිඹහ්නභක දමින් ඳතිනහ. දේ තුළින් අඳ ඵරහදඳොදයෝනතු 

දන්දන්, ඳක්-ඳහට දේදදඹන් දතොය දේලඳහරනඹ තුශ කහන්තහ 

නිදඹෝජනඹ ඉවශ නළං හභයි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ශභහ අඳදඹෝජන වහ කහන්තහ හිංනඹ ළශළක් හභ 

වහ දඳොලිස දදඳහර්තදේන්තු භෙ එකතු  හ අඳ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු 

කයනහ. ඒ අනු දේ දනදකොට දඳොලිස සථහනර පිහිටුහ තිදඵන ශභහ වහ 

කහන්තහ කහර්ඹහංල 29කට -එක භධසථහනඹකට- රුපිඹල් මිලිඹන 5.5ක 

ටිනහකමින් යු්න අංග ේපර්ණ දගොඩනළගිලි ඉදිකය, ඒහ ජනතහ අයිතිඹට්න 

ඳයහ දී තිදඵනහ. ඊදේ දිනදේදී්න අවිසහදේල්ර-සීතහක ප්රදේලදේ එළනි 

ඒකකඹක් ජනතහ අයිතිඹට ඳයහ දුන්නහ. දේ තුළින් කහන්තහන්ට වහ ශමුන්ට 

මිත්රශීී, ඳරියඹක් නිර්භහණඹ  හ තිදඵනහ. ඒ හදේභ දඳොලිස නිරධහරින්ට 

උඳදේලන දේහන්ද රඵහ දී තිදඵනහ.  

ගළබිනි භේරුන්දේ දඳෝණ ත්න්නඹ ඉවශ නළං හභට වහ දරුන්දේ 

උඳ්න ඵය හභහන ප්රභහණඹට ඩහ අඩුදන් ඳළතීභ ළශළක් හභ වහ -දවො 

ත්න්නදඹන් ඳළතීභ වහ- දඳෝණ භල්රක් රඵහ දීභට කටයුතු කයනහ. ඒ 

අනු ගර්භිණී භහතහකට භහඹකට රුපිඹල් 2,000ක් දන් කය තිදඵනහ. 

2016 ර්දේ දභහි භසත ප්රතිරහීනන්දේ ංඛ්හ 1,628,190ක් දනහ. 

දභභ ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කිරීභ වහ අඳට දේ යට රඵහ දී ඇති මුදර 

රුපිඹල් මිලිඹන 7,500ක්  දනහ. දභභ ළඩටවන ෆභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ 

දකොේඨහඹකභ ඉතහභ හර්ථක ක්රිඹහ්නභක දනහ කිඹන එක්න භභ දේ 

අසථහදේදී තුටින් කිඹන්න කළභළතියි. ඒ හදේභ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන 

දේහන් යට පුයහභ විභතහකින් දතොය ක්රිඹහ්නභක කිරීභ වහ දරෝක 

1791 1792 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ඵළංකු ආධහය භ්න ඳස අවුරුදු විදලේ හඳෘතිඹක් අඳ ආයේබ කය තිදඵනහ. 

රංකහදේ ප්රථභ තහට අඳ අභහතහංලඹ්න, ජනදල්ඛ්න වහ ංඛ්හදල්ඛ්න 

දදඳහර්තදේන්තු්න ඒකහඵේධ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන භධසථහන, ශමුන් වහ 

දඳය ඳහල් ඳහලිකහන් පිළිඵ ංගණනඹක් සදු කය ළප්තළේඵර් භහඹ 

නවිට එහි කටයුතු අන් කශහ. දකුණු ආසඹහනු යටල් අතරින් අඳ යටට 

එළනි විදලේ හඳෘතිඹක් රඵහ ගළනීභට වළකි හභ්න දරොකු ජඹග්රවණඹක් 

විධිඹට භහ රකනහ. දේ වයවහ අපි ද්නත ඵළංකුක් ඳ්නහ දගන ඹනහ. ඒ 

අනු ඕනෆභ අසථහක අල ද්නතඹන් රඵහ ගළනීභට අඳට වළකි දනහ. ඒ 

හදේභ දභභ භධසථහන වයවහ ගුරුරුන්ට ඩහ්න ගුණහ්නභක දේහක් 

රඵහ දීභට්න වළකි දනහ. මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන භධසථහන දදකක් ඳශහ්න 

භේටමින්  පිහිටු හභට අඳ පිඹය අයදගන තිදඵනහ. 2017 ර්දේදී ඉතුරු 

ඳශහ්නර්න, විදලේදඹන්භ අනුයහධපුයඹ, වේඵන්දතොට ළනි දිසත්රික්කර්න 

දභළනි භධසථහන පිහිටු හභට කටයුතු කයනහ. ඒ හදේභ දඳය ඳහල් 

ගුරුරුන් වහ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනඹට අදහශ නිරධහරින් පුහුණු කිරීභට දේ 

දර් -2016- රුපිඹල් මිලිඹන 268ක් රළබී තිදඵනහ. වඳුනහග්න දඳය ඳහල් 

වහ දගොඩනළගිලි වහ ඹටිතර ඳව කේ රඵහ දීභ්න දභභ ප්රතිඳහදන වයවහ අඳ 

සදු කයනහ. ඒ හදේභ ගංතුදයන් වහනිඹට ඳ්න වූ සඹලු දඳය ඳහල් නළත 

ඹථහ ත්න්නඹට දගන ඒදේ ළඩ කටයුතු ආයේබ කිරීභට අල සඹලු දේ්න 

අඳ සදුකය තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ශ්රභ ඵරකහදේ කහන්තහ දහඹක්නඹ දිරි ගළන් හභ වහ 

රැකිඹහ සථහනර දිහ  රැකුේ භධසථහන පිහිටු හභට්න අඳ දඹෝජනහ කශහ. 

දිහ  රැකුේ භධසථහන ඳ්නහ දගන ඹහභ වහ අඳ අභහතහංලඹ භගින් 

ප්රමිතීන් ඳහ වඳුන්හ දී තිදඵනහ. 2017 ර්දේදී දභභ ප්රමිතීන්ට අනු දිහ 

 රැකුේ භධසථහන 100ක ඳව කේ ළඩිදියුණු කිරීභට අඳ ඵරහදඳොදයෝනතු 

දනහ. ඒ හදේභ මුල් ශභහවිඹ ංර්ධන දරුන් වහ 2016 ර්දේදී කිරි 

 හදුරුක් රඵහ දීභ සදු කශහ. දේ නවිට දඳය ඳහල් දරුන් 54,915 

දදදනකුට දභභ ප්රතිරහබඹ රළබී තිදඵනහ. එදේ කිරි  හදුරුක් රඵහ දීදේදී 

ප්රහදඹෝගික ගළටලු භතු හභක් සදු  හ තිදඵන නිහ 2017 ර්දේ සට කිරි  හදුරු 

දනුට දඳෝදහයී ආවහය දේරක් රඵහ දීභට අඳ දේ නවිට්න කළබිනේ 

අනුභළතිඹ රඵහදගන තිදඵනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, හිංනඹට රක් වූ ශමුන් 

පිළිඵ සේධීන්ට අදහශ කශභනහකයණ ප්රතිඳ්නතිඹ, ශභහ නිහ වහ අභ 

ප්රමිතීන් කස කිරීභ වහ ශභහ රැකයණ ආඹතන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ ආදිඹ්න අඳ අභහතහංලඹ වයවහ සදු කය තිදඵනහ. ඒ හදේභ ශභහ 

අඳදඹෝජන සේධීන්රට ක්ණික භළදිව්න  හ අල කටයුතු කිරීභට ජහතික 

ශභහ ආයක්ණ අධිකහරිඹ වයවහ 1929 ශභහ උඳකහයක දුයකථන දේහ ඳළඹ 

24 පුයහභ අඳ ලක්තිභ්න ඳ්නහ දගන ඹනහ. දියින පුයහ සටින ජනතහ 

දභභ දේහ පිළිඵ දවොය න් දළනු්න  හ ඇති ඵළවින්, ඇභතුේ රළබීදේ 

ප්රණතහ ර්ධනඹ දමින් ඳතින ඵ දඳනී ඹන ඵ්න භහ දේ අසථහදේ 

වන් කශ යුතුයි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භවය සථහනර  ළු  ළු අඩුඳහඩුකේ තිබුණ්න, 

භසතඹක් ලදඹන් ග්න කශ, අඳ අභහතහංලඹට රළබුණු ප්රතිඳහදනලින් 

උඳරිභ ප්රදඹෝජන රඵහ ගළනීභට අඳට වළකි  හ තිදඵනහ. එක්්න ජහතීන්දේ 

ංර්ධන ළඩටවන වයවහ Save the Children ආඹතනදඹනු්න අඳට ආධහය 

රළබී තිදඵනහ.  

ආණ්ඩු ඳක්දඹන් වහ විඳක්දඹන් භත දදකක් ඉදිරිඳ්න කයන්දන් 

නළතු ඔඵ සඹලු දදනහදේභ වදඹෝගඹ අඳ අභහතහංලදේ ඉදිරි කටයුතු 

වහ රඵහ දදනු ඇතළයි කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ හදේභ 2016 දර්දී අපි ඉටු 

කශ කහර්ඹ බහයඹ හදේභ 2017 දර් වහ ඉන් ඉදිරිඹට අඳ ඉටු කිරීභට 

ඵරහදඳොදයෝනතු න කහර්ඹඹන් තුළින් ඔඵදේ්න, අඳදේ්න -ශ්රී රහංකික 

ශමුන්දේ වහ කහන්තහන්දේ- ආයක්හ, අභිභහනඹ වහ ංර්ධනඹ 

දගොඩනළ දේහ කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. අහන ලදඹන් දභභ ය තුශ 

දේ සඹලු කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට විලහර කළඳ හභකින් කටයුතු කශ භදේ 

අභහතහංලදේ දල්කේතුමිඹ -චන්ද්රහනි දේනහය්නන භළතිනිඹ-, අතිදර්ක 

දල්කේතුමිඹ -අදලෝකහ අර්නත භළතිනිඹ-, ජහතික ශභහ ආයක්ණ 

අධිකහරිදේ බහඳති නටහහ ඵහදල්න්ද්ර භළතිනිඹ ඇතුළු ජහතික, දිසත්රික් වහ 

ප්රහදේශීඹ භේටදේ අභහතහංල නිරධහරි සඹලු දදනහටභ භදේ සතුතිඹ පුද 

කයමින් භදේ කථහ අන් කයනහ.  

 
 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දවොයි.  

දිහ ආවහයඹ වහ ඳහර්ලිදේන්තුදේ ළඩ කටයුතු ඳස රු 

1.00 දක්හ තහකහලික අ්න හිටුනහ. 
 

 

රැවහවීම ඊ  අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ.භළ. 
1.00  ගරු නිනයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ වභළඳතිත්ලනයන් නෆලත 
ඳලත්ලන  .ී 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றம இமடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த. ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, THE  

HON. DEPUTY  CHAIRMAN OF COMMITTEES  in the Chair. 

 
124 ලන ශීර්ය.- වමළජ වවිබගෆන්වීම් ශළ සුබවළධන 

අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  6 35,525,000 
 

மனப்தை 124.- ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அமச்ெர் 
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01.- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தெனவு தௐதர 635,525,000 
 

 

HEAD 124. -  MINISTER OF SOCIAL EMPOWERMENT AND 

WELFARE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

635,525,000 

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Votes of the Ministry of Social 

Empowerment and Welfare, Heads 124, 216 and 331 will 

be taken up now. The Hon. E. Saravanapavan to move 

the cut, please.  

 

[1.00p.m.] 

 
ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. ெதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Deputy Chairman, I move, "That a sum of Rs. 

10 be traditionally cut from all the Recurrent and Capital 

Expenditures of each Programme of the Heads of 
Expenditure bearing Nos. 124, 216 and 331 related to the 

Ministries, Departments and other Institutions which 

come under such Ministries scheduled to be taken up for 

Debate today, Tuesday, 29th November, 2016 at the 
Committee Stage Debate of the Appropriation Bill, 

2017."  

Thank you. 
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகப ஈ. ெதன் அர்கள், லங்கள் உங்கள் 

உமம ஆற்தங்கள். 

 

ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. ெதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Deputy Chairman, the Ministry of Social 
Empowerment and Welfare, I suppose, is the most 

1793 1794 

[ගරු චන්ද්රහනි ඵණ්ඩහය භව්නමිඹ   
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important Ministry. There are a number of matters to be 

noted and, I think, this particular Ministry is very 
important to go ahead with the reconciliation programme. 

The war-affected community in the North and the East 

must be properly empowered. They should not have any 

psychological impact in their minds that they are still 
under pressure and they do not have any means of 

livelihood et cetera.  

Sir, the donor community and the Government must 

cease to develop interventions and programmes sitting in 

chairs in Colombo. They need to visit the affected areas, 

consult people, collect statistics, have their input and then 
decide what is required for social empowerment.  

Social empowerment must start from knowing what 
the problems are, defining clearly who we are trying to 

protect and discussing with them how to develop 

programmes. It is not just carrying out run-of-the-mill 

programmes that were implemented in some other 
country in another context. In the recent past, enormous 

amounts of money has been spent on fashionable projects 

presided over in a lot of cases by social elites and we do 

not even know the success or otherwise of such large 
expenditure.  

Some people come in cars worth of millions of rupees, 
with a driver costing more than a senior public servant 

and spend a few thousand rupees on the affected women. 

Such humanitarian and development industry actors have 

retained the monopoly for interpretation of the sufferings 
and solutions.  

Sir, social empowerment is asking the affected 
persons what they want, how they feel and how it should 

be done. We need to hear more and empower the affected. 

Social empowerment must start at the village level and 

not by allocating budgets to top-down projects done by 
ministries, departments and to projects carried out by well

-connected national organizations. We must encourage 

social cohesion, mechanisms for people at the grass-roots 

level to express their views and be heard. 

Currently there is a "free for all environment" in the 

North and the East.  Interventions are developed at 
various individual offices and most of these are top-down 

driven that end up being handouts socially disempowering 

and encouraging dependency.    

We want the Government, in the first instance, to 

define and publish the effects on the people in the war-

affected areas to help develop a framework that could 
form as a baseline for diverse actors to provide solutions. 

That will be social empowerment.   

On psycho-social issues and collective trauma, the 

Senior Professor of Psychiatry in the Northern Province, 

Daya Somasundaram, states that understanding the 

destruction of social capital by long-term civil conflict is 
crucial for describing collective trauma.  He further states 

that the University of Jaffna Community Medicine 

Research study of medical faculty students from Vanni 

found that in 2010, 82 per cent  had been directly exposed 

to the war situation, 67 per cent had barely escaped death, 

63 per cent  had lost family or friend, 43 per cent had 
witnessed killing, 27 per cent had been imprisoned, 23 

per cent kidnapped or abducted, and 18 per cent  had been 

tortured or beaten.   This is the very sample of the tragedy 

that Vanni people underwent during the war and 
immediately  after the war.  Such collective trauma will 

have enormous impact on the society’s capacity to 

participate in productive ventures and particularly, a 

tailored approach is needed to remedy this situation.   

This crucial information that must be at the core of 

interventions and solutions in the North and the East is 

however conveniently ignored and allowed to fester.  The 

symptoms of such collective trauma express itself over 
time in social discontent and destructive behaviours and 

we act totally surprised.  Social empowerment is, people 

having a voice and their voices being heard and actions 

being taken.  Views of the people in  the Northern and the 
Eastern Provinces must be heard but for that we do not 

even have forums or capacity to create institutions to 

express such views.   

Social empowerment needs to be at the core for any 
kind of reconciliation, development or prosperity of our 

country and we value this opportunity to start addressing 

these problems and we will provide all the support to find 

answers collectively.  We are currently being inundated 
with a lot of good proposals for social advancements 

announced by the Government. Sir, the following was 

outlined in the Budget for 2017 by the Hon. Minister, 

Ravi Karunanayake.  I quote: 

“Accelerating Growth with Social Inclusion” forms the broader 

theme of the 2017, National Budget.   

 We will continue to progress in the noble endeavor to strengthen 

democracy, fundamental rights, reconciliation and development for 

lasting peace, freedom and national integration. Fundamentally, the 

country is guided by a new vision of lasting peace, built on mutual 

respect and dialogue. To cement this process, we have formulated 

an ambitious reforms agenda encompassing all major spheres 

including social, political, and economic and international relations.   

I wish to lay emphasis on the fact that the government is committed 

to eliminate existing socio-economic gap between North and East 

with the rest of the country by 2020.  

Sri Lanka does not have a good track record in 

following up and fulfilling the promises made to the 

minorities in the past and we do not want these to end up 

in that list. On our part we will engage in, support and 
guide any actions of the Government that genuinely 

attempts social and economic advancement of the war-

affected people to get back on their feet.  

We hope that the Government will embrace this 

opportunity to take firm and fruitful steps in the direction 

of reconciliation with commitment and diligence. The 
complex challenges of the post-war recovery and bridging 

the gap of social and economic empowerment by 2020 

will not happen on its own; it requires a roadmap and an 

action plan.  Otherwise, these will become another lofty 
words to mesmerize the international community.  
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Our livelihood, education, health, culture, properties, 

social well-being, infrastructure, knowledge base, places 

of worship, social norms, economic capacities, 

community resilience and fragmentation and 
disempowerment  of communities are what we suffered 

over the past 30 years due to war.  

However, such deterioration started well before that 

30 years due to systematic, orchestrated and State-

sponsored social disempowerments of the Northern and 

the Eastern Provinces. We need data, systems, 
framework, mechanism and institutions and the 

recognition that the war-affected provinces and 

communities have problems that are distinctively 

different to the other provinces. There must be  flexible 
policy setting and structural empowerment to achieve 

social empowerment. Continuing the same State structure 

that was the underlying cause of the problem of the past 

several decades and expect the answers to be different is 
not a sensible move.  

Sir, now we are talking of social empowerment. Here I 
want to point out a very serious discrimination which was 

created by the Government against the women in the 

Northern and Eastern Provinces. I will not say it is 

sponsored by the forces. I will tell you the whole story. 
Please understand this and find a solution, if you want to 

give equal status to the women or anyone in the country.  

Education is a fundamental human right, which is 

essential for the exercise of all other human rights and it 

promotes individual freedom and empowerment. The 

United Nations has laid down international legal 
obligations for the right to education and promote the 

right of every person to enjoy access to education of good 

quality, without discrimination or exclusion. It is the 

Government’s responsibility to provide education of good 
quality and to implement effective education strategies 

which are also needed for the social empowerment.   

I want to say that under the present President, we 

helped to elect this Government. And now under this 

Government which claims good governance, security 

forces are asked to teach in preschools and run our 
preschools.  

Preschool teachers' salary has been fixed as Rs. 3,000 
by the Eastern Provincial Council and as Rs. 4,000 by the 

Northern Provincial Council. The security forces are 

paying Rs. 30,000 to their preschool teachers in the Vanni 

area and they have nearly 550 preschool teachers who 
wear the uniform specified by the army and they are 

punished Rs. 50 per day if they fail to wear them.  

Nowhere in the world security services conduct 

preschools; nowhere in the world army cadres teach in 

preschools and nowhere in the world the preschool 

students and teachers are asked to wear uniforms 
provided by the Army. 

What are the other Provinces that these things are 

happening in Sri Lanka? No Sri Lankan could be proud 
of these actions which is happening today. Just think of a 

child whose parents have experienced some of the evilest 

war experience being asked to wear an Army-provided 

uniform and confronts Army Intelligence Officers. The 
most disturbing part is the preschool students themselves 

are asked to wear uniforms provided by the Army that 

has printed the letters “CSD” prominently. This clearly 

expresses the attitude and the mentality of such decision-
makers and their respect for the minority community in 

Sri Lanka. 

The people of the Vanni have suffered multiple 

displacements and continuous run for life which made 

them split and scatter, and this resulted in scattered 

communities. Strategies are still used by the security 
forces to deliberately destroy our society  and to control 

us. This is an extension of war and this is continuing.  

Education must be carried out exclusively by 

educational authorities and educational institutions, not 

by any other, and certainly, not by the Army; especially, 

to preschoolers. Because of such action the International 
norms are violated, human rights are violated and this is a 

disgrace for the hurt and sufferings of our war-affected 

communities. Year 2017 has been declared as “Year of 

Social Inclusion” by Sri Lanka. Let us not make that just 
another lofty set of words. Is there any limit to such so 

called “civil society defence” actions? What will this do 

to the rest of the preschool teachers? What will this do to 

the students? What will this do to our communities? 

We have well-qualified preschool teachers who are 

prepared to work, and for whom the civil authorities are 
paying. So, why do we need army teachers? 

Budget has been allocating money annually to carry 
out such projects and the Government cannot plead for 

ignorance. We have to assume that the Government is 

fully condoning such activities and actions, and they do 

not speak for the measures for reconciliation and peace.  I 
think everyone should understand that this is total 

discrimination, and apart from that how can the forces get 

involved in civil activities.   
 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
தகப உதப்தறணர் அர்கரப, உங்களுக்கு இன்தம் 2 

றறடங்கள் இதக்கறன்நண.  உங்களுக்கு ரனறகரக ரம் 

ரமதணறல், ன்தமட ரத்றல் 5 றறடங்கமப 

டுத்துக்தகரள்ளுங்கள். 

 

ගරු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. ெதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you.  
ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட து தறரெங்கள் இன்ணதொம் 

தொளமரக ளச்ெற ததநர ெந்ர்ப்தத்றல் ரற்தகரள்பப்தட 

ரண்டி டடிக்மககமப தோன்த தொக்கற தறரறவுகபரகப் 

தரர்க்கனரம். அமரண, இமபஞர் தறச்ெறமணகமப 
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றர்த்ற தெய்கறன்ந தெற்நறட்டங்கள், ெறதர் தரரறப்தைப் 

தற்நற தெற்நறட்டங்கள், ததண்கள், குநறப்தரக ததண் 

மனமத்துக் குடும்தங்கள் தற்நற தெற்நறட்டங்கள் 

ன்தணரகும். ற்ததரளது ெகரனத்றல் ரறகறன்ந 

தறச்ெறமணரக இபம் றணரறமடர ற்தட்டிதக்கும் 

அமறறன்மமத்ம் அணரல் ற்தட்டிதக்கும் ஸ்றற்ந 

ரதரக்மகத்ம் தொக்கறரகக் குநறப்தறடனரம். இம து ெதோகம் 

றர்தகரள்ளும் அல்னது றர்தகரள்பறதக்கும் தரரற 

தறச்ெறமணகபறல் என்நரகப் தரர்ப்தது தொக்கறரகும். 

தணணறல், 2050ஆம் ஆண்டபறல் ரம் றர்ரரக்கறதக்கும் 

எத ரதததம் தறச்ெறமணரக அறகரறக்கப்ரதரகும் 

ரரறதர்கபறன் ண்றக்மகமத்ம் அர்கபது 

தரரறப்தைப் தற்நற ெதோகப் ததரதப்மதத்ம் அற்குரற 

றட்டங்கமபத்ம் தொன்மப்தடுத்னரம். அந் 

இமடதபறம றப்த ல்னர்கபரக, அத்மக 

தறச்ெறமணம றர்தகரள்பக்கூடி மகறல் ற்ரதரது 

இமபஞர்கபரக இதக்கறன்நர்கமபத் ரர் தெய்து 

ப்தடி? ன்தற்கரண றட்டங்கமபச் ெதோக லுவூட்டலின் 

தட்டிலில் தொன்மப்தடுத் றதம்தைகறரநன்.  

றர்கரனம் தற்நற ஸ்றறன்மறணரல் ற்ரதரதுள்ப 

இமபஞர்கபறல் தததம்தரனரரணரதக்கு ற்தட்டிதக்கும் 

றக்ற றமனமக் கதத்றல்தகரண்டு, அர்கள் அவ்ரநரண 

சூழ்றமனகபறலிதந்து றடுதடுற்கரண, அல்னது அர்கமப 

லட்தடடுக்கக்கூடி தெற்நறட்டங்கமப ெதோக ற்தம் குடும்த 

ட்டங்கபறல் அதொல்தடுத்துல், அர்கள் ரதரக்கநறந்து 

அர்கமப அந்ந்த் துமநகபறல் உள்படக்குல், 

அர்களுக்குரற ரமனரய்ப்தைக்கமப அறகரறத்ல், 

ததரளதுரதரக்கு ெறகமப உண்டரக்குல், அர்கபறன் 

றநமகமப இணங்கண்டு அர்களுக்குரற ரமனரய்ப்தை 

ெறகமப ரம்தடுத்துல், சுதரறல் ரய்ப்தைக்கமபத்ம் 

அற்குரற ெறகமபத்ம் ற்தடுத்றக் தகரடுத்ல், 

அர்கபறடம் கரப்தடும் ததரதுரண, ரர்மரண 

றடங்களுக்கரண அங்கலகரத்மக் தகரடுத்ல் ன்தண 

தறரணரண றடங்கபரக இதக்கறன்நண. ெதோகப் 

ததரதப்தறன்ம, ஆன்லகத்றல் ஈடுதரடற்ந ரதரக்கு, ெதோகப் 

ரதறவுகமப ற்தடுத்றக் தகரண்டிதக்கும் ெறணறரமத் 

து உச்ெக்கட்டப் ததரளதுரதரக்கரகக் தகரண்டிதப்தது , 

ன்தொமநகபறல் அறக ரட்டம் ண அர்கபறடம் தல்கறப் 

தததகறக் கறடக்கும் றர்மநரண றடங்கள் ரபம். 

ணர, அெ றதணங்கள் தரடக்கம் கறர, க 

ட்டங்கபறலுள்ப ெதோக னன்தைரறச் ெங்கங்கள் ற்தம் தறந 

ெதோகம்ெரர் றதணங்கள் ன்தண இத்மக இமபஞர்கபறன் 

ரழ்க்மகம ரம்தடுத்துகறன்ந தெற்நறட்டங்கமப 

மடதொமநப்தடுத்னரம். அற்கு, இத்மக றதணங்கள் 

ெதோக னன்றதம்தறகளுடன் என்நறமந்து ததரளதுரதரக்கு 

ண்டதங்கமப உதரக்கனரம். இற்மந இமபஞர்களுக்கு 

ட்டுல்ன, அமணதக்கும் ற்நரக அமக்க ரண்டி 

ரம ற்ததரளது உண்தடன்தம இவ்றடத்றல் 

லித்தத் றதம்தைகறன்ரநன்.  

பர்தொக ரடுகபறல், குநறப்தரக ெறங்கப்தர், ரனெறர 

ரதரன்ந ரடுகபறல்  ெணெதோக றமனங்கள் ன்தண எத 

ெதோகத் ரமரகவும் ெதோக ல்தனண்க் கதரகவும் 

கதப்தடுகறநது. அங்கு குநறப்தறட்ட ரட்கபறல் ெறதர்கள், 

இமபஞர்கள், ததரறரரர்கள் ல்ரனரதம் என்தகூடுகறன்நணர் . 

அங்ரக ஆடல், தரடல் ற்தம் ெதோக ரம்தரட்மட 

ஊக்குறக்கக்கூடி கமன, கனரெர றகழ்வுகள் அர் 

துகளுக்ரகற்நரத டத்ப்தடுகறன்நண. அங்கு ஆன்லகச் 

தெரற்ததரறவுகமபத்ம் அநறவூட்டல் அங்கங்கமபத்ம் 

டத்துகறன்நணர். அர்கள் அங்ரக கற்கறன்நணர் , கற்தறக் 

கறன்நணர், ங்கமபப் தைதுப்தறத்துக் தகரள்கறன்நணர்,  ங்கபறட 

தொள்பற்மநப் தகறர்ந்து தகரள்ளுகறன்நணர் . இற்நறன் 

தோனரக ெதோக ரம்தரட்டு தொன்தணடுப்தைகள் அறகபறல் 

றமநரற்நப்தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்நண.  

ஆம்தத்றல் இங்ரகத்ம் ெணெதோக றமனங்கள் தன 

இதந்ண. ற்ரதரது அற்தள் ெறனர இங்குகறன்ந 

றமனறல் கரப்தடுகறன்நண. அற்தள் தததம்தரனரணம 

ததம் ரெறகெரமனகபரக ரத்றம் இங்குகறன்நண. ெறன 

தைணமக்கப்தடரது ஆடு, ரடுகபறன் ஏய்வு றமனங்கபரக 

இதக்கறன்நண. றதரட்டுத் னங்கள் பர்ச்ெறத்ற்ந அபறற்கு 

இத்மக ெதோக ரம்தரட்டு மங்கள் பரது எத 

தொக்கற குமநதரடரகரத்ள்பது. ரதரதக்கு தொற்தட்ட 

கரனத்றல் கறரங்கள்ரரதம் அதறறதத்றச் ெங்கங்கள்,  

தனகங்கள், ரெறகெரமனகள்,  தரண்டு றதணங்கள், 

கூட்டுநவு றதணங்கள், றமபரட்டுக் ககங்கள், ெணெதோக 

றமனங்கள் ண ல்னரர ம்றடறதந்ண. இம 

ற்ரதரது அற்தப்ரதரய்றட்டண. இம தொன்ரணரரறடறதந்து 

அடுத் மனதொமநக்குக் கடத்ப்தடுறல் ரகரபரத 

மடததற்நறதக்கறன்நது. ரதரர்க்கரனச் சூல் இதுதற்நறச் 

ெறந்றக்கக்கூடி ரய்ப்மத க்களுக்குத் றல்மன. ரதரர் 

உக்கறரக மடததநர இடங்கபறல் இத்மக 

அமப்தைக்கள் ெறமவுததநரது தொன்தணடுக்கப்தடுமக் 

கரனரம். 

ணர, இமபஞர்கமப இனக்குமத்து தொன்தணடுக்கப் 

தடுகறன்ந னன்தைரறத்றட்டங்கள் மவுதடுத்ப்தட்டு 

உடணடிரகச் தெற்தரட்டுக்குட்தடுத்ப்தடுமச் ெதோக 

லுவூட்டலின் மடதொமநத் ரமரக அமடரபப்தடுத் 

றதம்தைகறன்ரநன். இது ர ெதொரத்றற்கும் ததரதந்தும். 

தணணறல், தரடெரமனக்கு தபறர அர்கபது தரடறரண 

டடிக்மகக்கு அப்தரற்தட்டுச் தெய்க்கூடி ரழ்ம 

ரம்தடுத்ல்ன ந்ற டடிக்மகத்ம் இல்னரது, எத 

தததம் குமநதரடரகர தன்தடுகறன்நது . ரப் 

ததத்றல் தரடங்கும் இத்மக ெரனரணது அர்கபது 

இமபஞர் ததத்மத்ம் தரறக்கறன்நதன்ந றடத்மத்ம் 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ரநன். 

இந் ரத்றல் என்மந ஞரதகப்தடுத்துது ததரதத் 

ரணதன்த ண்ணுகறன்ரநன். ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அமச்ெரணது தன இடங்கபறல் ெதொரம்ெரர் 

னன்தைரற றமனங்கபறணது தெற்நறட்டங்களுக்கு உறத்ள்ப 

ரகச் தெரல்னப்தடுகறன்நது. ஆணரல், அத்மக 

றமனங்கபறன் தறகபறல் து தங்கபறப்மதச் தெய்கறன்ந 

அமச்ெரணது அமண ஆம்தறத்வுடன் றதத்றக் தகரள் 

ரகர தன்தடுகறன்நது. தரடர்ச்ெறரண டடிக்மக 

கமபக் கர தொடிறல்மன. இத்மக குமநதரடுகமப 

ஆரய்ந்து அநறது அமச்ெறன் கடமதன்தது ணது 

கதத்து. 

அடுத் றடம், ததண்கள் மனமத்துத்மக் தகரண்ட 

குடும்தங்கபறன் ரம்தரடு தற்நறது. து ெதோகத்றற்குரற 

ெரனரக இதக்கறன்ந றடங்கபறல் இதுவுதரன்த . தொன்ணர் 

ெறநற தரமகறணரக இதந் இத்மக குடும்தங்கள், 

ரதரதக்குப் தறன்ணர் தன டங்கரக அறகரறத்றதக்கறன்நண. 

ெதோகக் கட்டமப்தைக்குள் ரக்கூடிரத அர்களுக்குரற 

றட்டங்கபறல்மன. அர்களுக்கு அெ றதணங்கபறலிதந்து 

கறமடக்கப்தததம் றரங்கள் ரழ்ரரத்றற்குப் 

ரதரதுரணரக இல்மன. அசு ெரர்தற்ந றதணங்கபறல் 

தததம்தரனரணம து றற ங்குர்கபறன் அதறனரம 

கமபப் தரக்குற்குரற வுகபரக இந்க் 

குடும்தங்கமபப் தரரறக்கறன்நணர எற, அற்நறடம் 

றந் ெதோக ரம்தரட்டுத் றட்டங்கள் துவுறல்மன 

ன்ததுரன் உண்ம. ணர, இக்குடும்தங்கபறன் 

ரம்தரட்டுத் றட்டங்கள் தற்நறத்ம் இந் அமச்சு கணத்றற் 

தகரள்ப ரண்டும். ன்நற. 

1799 1800 



ඳහර්ලිදේන්තු 
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ගරු ණර්.එම්. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 
ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்தம் தொகரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, භහජ විඵර ගළන් හේ වහ  බ 

හධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් ඹටද්න චන කිහිඳඹක් කථහ 
කිරීභට අසථහ රළබීභ ගළන භහ න්දතෝ නහ.  

අපි දන්නහ, දේ යදේ දුප්ඳ්නකභ තුයන් කයන්න දනොදඹක් 

දනොදඹක් ළඩ පිළිදශල් තිබුණු ඵ. ඉසදල්රහභ දුප්ඳතුන්ට 
වල් දේරු දදකක් අඩු මිරට රඵහදුන්නහ. ඊට ඳසදේ දේ යදේ 
දුප්ඳතුන්ට දනොමිදල් වල්  රඵහදුන්නහ.  

භට භතකයි, දුප්ඳ්නකභ නළති කිරීදේ හඳෘතිඹක් දේ යදේ 
ඉසදල්රහභ ආයේබ කදශේ, දිංගත ගරු යණසංව දප්රේභදහ 

භළතිතුභහයි කිඹරහ. එදහ ජනවිඹ හඳෘතිඹ ආයේබ කයරහ ඊට 
ඳසදේ අදප් ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහදේ නහඹක්නදඹන් 
භෘේධි ළඩටවන ආයේබ කශහ. අද එඹ "දිවි නළගුභ" 
ළඩටවන වළටිඹට තිදඵනහ. අවුරුදු ගණනහක් තිසදේ දේ 

යදේ දුප්ඳ්නකභ තුයන් කිරීභ වහ දනොදඹක් දනොදඹක් ළඩ 
පිළිදශල් ආයේබ කශ්න, ඒ දුප්ඳ්නකභ වරිඹට තුයන් දරහ 
තිදඵනහ ද, එයින් අහිංක උදවිඹ විඵර ගළන්විරහ තිදඵනහ ද 

කිඹරහ අඳට කල්ඳනහ කයන්න සේධ දනහ.  

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, ඳ ගිඹ කහරදේ ඳළළ්නවූ 

මීක්ණඹක් අනු ළඩිභ දුප්ඳ්න පිරික් හිටිදේ දභොනයහගර 
දිසත්රික්කදේයි. එඹ සඹඹට 47ක ප්රභහණඹක්. භෘේධි ළඩටවන, 
දිවි නළගුභ ළඩටවන ඳටන් දගන දළන් අවුරුදු 21ක් දනහ. දේ 
අවුරුදු 21භ භෘේධි ආධහය, දිවි නළගුභ ආධහය රළබුණු ඳවුල් දේ 

යදේ ඉන්නහ. ඒ කටයුතු කයන්න වළභ ග්රහභ නිරධහරි භකභ 
නිරධහරිදඹකු දදදදනකු ඉන්නහ.  භට තිදඵන අ්න දළකීේ අනු 
නේ ඒ දුප්ඳ්නකභ නළති කයන්න තභ දේ ළඩටවන්  

සඹල්රදගන්භ ඵළරි දරහ තිදඵනහ. ඒ නිහ තභයි අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ රඵන අවුරුේද "දුප්ඳ්නකභ තුයන් කිරීදේ ර්ඹ" 
දර නිඹභ කයරහ තිදඵන්දන්.  

දභභ ජහතික ආණ්ඩුදේ අපි දදදගොල්රන්භ එකතු දරහ  
කයන දේ ළඩ පිළිදශ තුළින් දුප්ඳ්නකභ නිඹභහකහයදඹන් තුයන් 

කයන්න කටයුතු කිරීභට දළන් අඳට සේධ දනහ. දුප්ඳ්නකභ 
තුයන් කිරීභ දේලඳහරන හඳහයඹක්, දේලඳහරනඹට ඵළ ගළනීදේ 
හඳහයඹක් කයනහද,  දුප්ඳ්නකභ නිඹභහකහයදඹන් තුයන් කිරීදේ 
හඳහයඹක් කයනහද කිඹන එක අපි කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ.  

භහ හිතන විධිඹට දභොනයහගර දිසත්රික්කදේ භෘේධිරහීනන් 
45,336ක් දළන් ඉන්නහ. භෘේධි ආධහයඹ රඵහ දදන්න කිඹරහ 

ත 35,000ක් විතය අලුතින් ඉල්ලුේ ඳත්ර දභහ තිදඵනහ. අද අදප් 
යදේ තිදඵන්දන් ජහතික ආණ්ඩු හඳහයඹක්. ගරු එස.බී. 
දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්දේ එක්්න ජහතික 

ඳක්දේ්න ඉරහ තිදඵනහ; ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ්න, 
දඳොදුජන එක්්න දඳයමුදණ්්න ඉරහ තිදඵනහ. අපි දන්නහ, 
භෘේධි ළඩටවදනන් දේ යදේ එක කණ්ඩහඹභකට 

අහධහයණඹක් වුණු ඵ. ඇ්නතභ කථහ කදශෝන එදහ භෘේධි 
ළඩටවන ඳටන් ගනිේදී, එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකයින්ට භෘේධි 
ආධහයඹ රළබුදණ් නළවළ.  දභඹ නිළයදි කයන්න කිහිඳ තහක් 
උ්නහව කශහ. අද එහි නිඹභ තළනට ඇවිල්රහ ඉන්නහ කිඹරහ භහ 

හිතනහ. අද තිදඵන්දන් ජහතික ආණ්ඩුක්. දේ ජහතික ආණ්ඩුදේ 
ඇභති භණ්ඩරදේ එක්්න ජහතික ඳක්දඹන් දකොටයි, ශ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්දඹන් දකොටයි, දේ යදේ  ළු ජහතික ඳක්ර 

කිහිඳ දදදනකුයි ඉන්නහ.  

එදවනේ එදහ ඒ නළති වුණු අයිතිහසකේ, සදු වුණු 

අහධහයණකේ නිළරැදි කයන්න තමුන්නහන්දේට අද අසථහ 
රළබිරහ තිදඵනහ. අපි එක කළබිනේ භණ්ඩරදේ ඉන්දන්.  

භෘේධි වනහධහය වහ ඳ ගිඹ දසර ඉල්ලුේඳත්ර 
කළ දේහ. ඉල්ලුේඳත්ර කළරහ ඒ දතොයතුරු එක්කහ  කශහ. දළන් 
අවුරුදු දදකක් දනහ, අදප් ආණ්ඩුට. දේ අලු්න ආණ්ඩුට 

අවුරුේදයි භහ ගණනයි. කලින් ඳළළති තහකහලික ආණ්ඩුට 
භහ අටයි.  දළන් අවුරුදු දදකකට කිේටු දනහ. ඒ නිහ දේ අඩු 
ඳහඩු නිළරැදි කයන තළනට එන්න ඕනෆ. නභත්රීඳහර සරිදේන 
ජනහධිඳතිතුභහ ජනහධිඳති කයන්න ඡන්දඹ දුන්නු උදවිඹට ඒ 

හධහයණඹ ඉසට දන්න ඕනෆ. දේ ආණ්ඩු පිහිටුන්න ඵහුතය  
වදඹෝගඹ රඵහ දුන් අඹට ඒ හධහයණඹ ඉසට දන්න ඕනෆ. ඒ 
හධහයණඹ තභ ඉසට දරහ නළවළ. අපි දේ ගළන දිගින් දිගටභ 

කථහ කශහ; හකච්ඡහ කශහ. ගේර ඉන්න හවන දදක, තුන 
තිදඵන අඹ භෘේධි වනහධහයඹ ගන්න ඵ අපි දන්නහ. යසහ 
කයන අඹ්න භෘේධි වනහධහයඹ ගන්නහ. නමු්න දේ ක්රභඹ 

නිළරැදි කයන්න අපි තභ කටයුතු කයරහ නළවළ. ඒ වහ කල් 
ගත වුණහ ළඩියි. අදප් යජඹ  භෘේධිරහීනන්ට දදන ආධහය මුදර 
රුපිඹල් බිලිඹන දහවතදර්, ඳවදශොදේ ඉරහ රුපිඹල් බිලිඹන 

වතළිසතුනක් දක්හ ළඩි කයරහ තිදඵනහ. ඒ අනු 
තුන්ගුණඹකින් ළඩි දරහ තිදඵනහ.  අවුරුදු විසදදකක්භ ඒ 
වනහධහය රළබුණු අඹට තභයි ඒ ළඩි වුණු එක්න රළබුදණ්. ඒ 

නිහ භභ ඉල්රන්දන්, සඹල්රන්ටභ හධහයණඹ ඉසට කයන්න 
කිඹරහයි. දේ වනහධහයඹ රඵහ දදේදී  දඵොදවොභ 
විනිවිදබහඹකින් යුතු කටයුතු කයන්න.  

''භෘේධි වනහධහයඹ දදන්නේ, භභ දේ ළදඩ් කයරහ 
දදන්නේ'' කිඹරහ, එදවභ ළඩ කයන එකදන් භෘේධි හඳහයදේ 

නිරධහරින්දේ ක්රභඹ දරහ තිබුදණ්. ''දේ වනහධහය රඵහ  
දදන්නේ, දේ ඳක්ඹට එන්න. දේ ඳක්දේ හිටිදඹෝන 
වනහධහයඹ කඳන්න ඵළවළ'' කිඹන ක්රභඹ තභයි තිබුදණ්.  අපි දේ 

ක්රභඹ නිළරැදි කය ගන්නහ තළනකට එන්න ඕනෆ. අද එතළනට 
තභයි අපි ඇවිල්රහ ඉන්දන්. දේ තහදේ භෘේධි වනහධහයඹ 
පිළිඵ කටයුතු නිළරැදි කයේදී, කරුණහකයරහ දේ වනහධහය 
රඵන අඹදේ රළයිසතු ගදේ ප්රසේධ කයන්න, ''දභන්න භෘේධිඹ 

කළදඳන අඹ. දභන්න භෘේධි  රළදඵන අඹ'' කිඹරහ. එතදකොට 
ජනතහට පුළුන්  දකොදවොභද හධහයණඹ, අහධහයණඹ- [ඵහධහ 
කිරීභක්  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට විනහඩි ඳවක කහරඹක් තිදඵනහ. 

 
ගරු ණර්.එම්. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 දකොදවොභද දේ වනහධහයඹ රළදඵන්දන් කිඹරහ දළනගන්න. 

ඒ නිහ දේ රළයිසතු ප්රසේධ කයන්න. ඊට ඳසදේ අභිඹහචනහ 
ඉදිරිඳ්න කයන්න අසථහක් දදන්න. එතදකොට අඳට පුළුන් 
දයි අහධහයණ වුණු අඹට හධහයණඹ ඉසට කයන්න.  

ගරු ඇභතිතුභනි, දේ භෘේධි හඳහයදේ දඵොදවොභ දවො 
ළඩ පිළිදශල් තිදඵනහ. ඒහ ගළන භභ කිඹන්න  ඕනෆ. භහජ 
ආයක්ණ ළඩ පිළිදශ දඵොදවොභ දවොයි. දේ ළඩ පිළිදශ 
ඹටද්න දරු උඳද්නදී උදවු කයනහ, විහවදේදී උදවු කයනහ, 
දයෝවල්ගත  හභකදී උදවු කයනහ, භයණඹකදී උදවු කයනහ, 

අධහඳන කටයුතුරදී උදවු කයනහ. භෘේධි හඳහයදේ ඒ 
හදේ දවො දේල් තිදඵනහ. ඒහට අදප්  දගෞයඹ හිමි 
දනහ.  
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ඒ භෙභ තමුන්නහන්දේරහ දුප්ඳ්නකභ තුයන් කයන්න ඵඩු 

දඵදනහ. නමු්න දුප්ඳතුන් දකොට ඳළ්නතක සටිඹදී   දතෝයහග්න 
දකොටකට විතයක් දේහ රඵහදීභ දවො නළවළ. අපි දේ ගළන්න 
කථහ කශහ. අධික දඳොලිඹට ණඹ ගළනීදේ ක්රභඹ අද අදප් ගේර 
ශීඝ්රදඹන් ර්ධනඹ දනහ. දනොදඹක් දනොදඹක් හඳහය 

ඇවිල්රහ දදේ දඳොලිඹට, තිදේ දඳොලිඹට, ති දදදක් 
දඳොලිඹට, භහදේ දඳොලිඹට  මුදල් දදනහ. භවයවිට ඉඩේර 
ඔප්පු තිඹහදගන, දටලිවින් එක තිඹහදගන, භවන භළෂිභ 
තිඹහදගන දඳොලිඹට මුදල් දදනහ. භවයවිට ඒ මිනිස  ඒහට 
ඵළංකුදේ හදේ දව ගුණඹක් විතය දඳොලිඹ දගනහ.  

දළන් භෘේධි ඵළංකුදේ රුපිඹල් බිලිඹන එකසඹ ගණනක් 
තිදඵනහ. ඒ නිහ, දේ දුප්ඳ්න මිනි න්ට ණඹ රඵහ දදන ළඩ 
පිළිදශ ත දියුණු කයන්න ඹේ ක්රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්නහ වළටිඹට 

තමුන්නහන්දේදගන් ඉල්රහ සටිනහ. භෘේධි ඵළංකුදන් දළන් 
මුදල් රඵහ  දදන්දන් භෘේධිරහීනන්ට විතයයි. භෘේධිරහීනන් 
දනොන දුප්ඳ්න අඹට්න ණඹ රඵහ දදන ක්රභඹක් කස කයන්න  

කිඹරහ අපි ඉල්රහ සටිනහ. ඒක තමුන්නහන්දේට කයන්නට 
පුළුන්. ඒ ගළන තමුන්නහන්දේ අඳ භෙ කථහ කයරහ තිදඵනහ. 
භෘේධි හඳහයඹ ළනි හඳහයඹක් වයවහ, අධික දඳොලිඹට, ගිනි 

දඳොලිඹට  ණඹ දදන හඳහය න්නන්න පුළුන් නේ, ඒකයි 
''භහජඹ විඵර ගන්නහ'' කිඹන්දන්. 

ඒක තභයි භහජ  ඵහධන ළඩ පිළිදශ. භවය තළන්ර 
දදේ දඳොලිඹට ණඹට දීරහ අවුරුේදේ දඳොලිඹ එක්කහ   
දනදකොට,  භවයවිට ඒ දඳොලිඹ  සඹඹට දදසඹඹක් විතය 

දනහ.  ඒ නිහ භහ ඉල්රහ සටින්දන් දේ  තිදඵන මුදලින් නිස 
ප්රදඹෝජනඹක් ගන්න කිඹන එකයි.  දේ මුදලින් ණඹ ගන්දන් ඒ 
භෘේධිඹ හිමි දවවතය රක්ඹක පිරි විතයයි. 1995දී දේ 

හඳහයඹ ආයේබ කයේදී්න හිටිදේ දවවතය  රක්ඹයි; අද්න 
ඉන්දන් දවවතය රක්ඹයි. ඊට ළඩිඹ ත ඉන්නහ, දුප්ඳ්න 
උදවිඹ. දේ භෘේධි හඳහයදේ ළඩ පිළිදශ  ංදලෝධනඹ 

කයන්න අපි්න උදවු කයන්නේ. දේ යදේ වළභ දුප්ඳදතකුටභ දේ 
භෘේධි හඳහයදඹන් උදවු ගන්න පුළුන් ක්රභඹක් වදන්න  
කිඹරහ භහ ඉල්රහ සටිනහ. ඒ හදේභ, ඳළිගළනීේරට රක්දච්ච 
එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්ට දේ අවුරුේදේ්න හධහයණඹ ඉසට 

කයන්න  කිඹරහ භහ ගරු ඇභතිතුභහදගන් ඉල්රහ සටිනහ. ගරු  
ඇභතිතුභහට්න ඒ වහ යුතුකභක් තිදඵනහ. දභොකද, භහ කිේහ 
හදේ, තමුන්නහන්දේ එක්්න ජහතික ඳක්දේ හිටපු 

නහඹකදඹක්; ඇභතියදඹක්. ඒක තමුන්නහන්දේදේ ඳපුදේ 
තිදඵන ඵ භහ දන්නහ. ඉතින් තමුන්නහ න්දේට ඒ කටයු්නත 
කයන්න පුළුන්.  තමුන්නහන්දේ  වළදභෝටභ හධහයණඹ කයන  

දකදනක්. දේ ආණ්ඩු්න ළභටභ හධහයණඹ ඉටු කයන 
ආණ්ඩුක්. දේ ආණ්ඩුට දළන් අවුරුදු දදකක් ගතදරහ තිදඵන 
නිහ මිනිස  අවනහ,"දකෝ  අඳට  තභ හධහයණඹ ඉසට වුදණ් 

නළවළදන්"  කිඹරහ.   

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ඇභතිතුභහ,  ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු ණර්.එම්. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි, දඵොදවොභ ප්රජහතන්ත්රහදී, 
හධහයණ ඒ අඹදේ ඉල්ී,භ ඉසට කය දදන්න. දේ අවුරුේදේ්න 
ඒ හධහයණඹ  ඉසට කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සටිනහ.   

[අ.බහ. 1.36  
 

ගරු කිංචන විනමනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு கஞ்ெண றரஜரெக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, අද දින භහජ විඵර ගළන් හ භ 

වහ  ඵහධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර්ඹ විහදඹට ගළදනන දේ 
අසථහදේ චන සල්ඳඹක් කථහ කිරීභට රළබීභ පිළිඵ තුටු 
දනහ. භෘේධි හඳහයදේ නිර්භහතෘයඹහ, ගරු එස.බී. 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහ, ඒ  අභහතහංලදේ  ඇභතියඹහ ඵට 
නළත ඳ්න දරහ  දිවි නළගුභ දදඳහර්තදේන්තුට්න, භහජ 
විඵරගන්න අභහතහංලඹට්න නහඹක්නඹ දදන දරහදේ,  

දේ  හඳහයඹ පිළිඵ, දේ හඳහයඹ ඉදිරිඹට දගන ඹන 
ආකහයඹ පිළිඵ දන කහට්න ඩහ අදඵෝධඹක් ඔඵතුභහට 
තිදඵනහඹ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳති නභත්රීඳහර 
සරිදේන භළතිතුභහ කශ ප්රකහලඹකදී කිේහ, "2017 ර්ඹ දිලිඳු 
ඵ පිටු දළකීදේ ර්ඹ" ඵට ඳ්න කයනහ කිඹරහ. ඒක තභයි 
එතුභහදේ ද්නභහ ඳහඨඹ ඵට ඳ්න වුදණ්.  නමු්න ගරු 

අභහතතුභනි, යදේ ජනහධිඳතියඹහ දිළිඳු ඵ පිටු දළකීභ ද්නභහ 
කය ගන්නහ විට,  දිලිඳුකභ පිටු දළකීභ පිළිඵ ළඩිභ කහර්ඹබහයඹ 
තිදඵන අභහතහංලඹ න භහජ විඵරගළන් හභ වහ භහජ 

 ඵහධන අභහතහංලඹ ගළන, මුදල් අභහතයඹහ 2017 ර්ඹ 
වහ ඉදිරිඳ්න කශ අඹ ළඹ දල්ඛ්නඹ ඇතුදශේ - ඒ දඳොත ඇතුදශේ
- දෙන් කළ ොකය ්රමාය  ිළිබඳවෙ අිළ කොාුවෙට පත් 

දනහ. ජනහධිඳති නභත්රීඳහර සරිදේන ජනහධිඳතිතුභහ දේ 
ගළටලු වඳුනහදගන,  ඔඵතුභහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ 
නිදඹෝජනඹ කයන අභහතයඹකු වළටිඹට ඉදිරිඳ්න කශ 

දඹෝජනහලිඹ අනු තභයි  2017 ර්ඹ දිළිඳුකභ පිටු දළකීදේ 
ර්ඹ ඵට ප්රකහලඹට ඳ්න කදශේ.  

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, භෘේධි හඳහයඹ ආයේබ 
දරහ අවුරුදු 20ක් ගතන දේ දභොදවොද්න,  ඒ හඳහයදේ 

නිර්භහතෘයඹහ ඒ හඳහයඹ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹට කටයුතු 
කයන දරහදේ, ඒ අභහතහංලදේ කහර්ඹ බහයඹ පිළිඵ   
ඔඵතුභහදේ අධහනඹ දඹොමු කයන්න  භහ  දභඹ අසථහක් කය 

ගන්නහ.  

ගරු අභහතතුභනි, දේ න විට ඳහර්ලිදේන්තු ඉදිරිපිට දිවි 
නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුදේ නිරධහරින් විලහර පිරික් 

ඒකහඵේධ ෘ්නතීඹ ක්රිඹහභහර්ගඹක දඹදදන අසථහක්. දභභ 
ඒකහඵේධ හ්නතීඹ ක්රිඹහභහර්ගදේ දඹදදන භසත රංකහ භෘේධි 
ංර්ධන වහ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ නිරධහරි ංගභදේ ප්රධහන 

දල්කේයඹහ න ඵසනහහිය ඳශහ්න බහ භන්ත්රී එස.ඒ.. . ජග්න 
කුභහය භළතිතුභහ්න දේ හභකහමී උේදඝෝණඹ කය ඉල්ී,ේ දිනහ 
ගළනීදේ අසථහට ඉදිරිඳ්න න දරහදේ අද උදෆන එතුභහට 

ඵහධහක් සදු දරහ තිදඵනහ. භහ ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහදේ 
අධහනඹට දඹොමු කයනහ. දඳොී,සදේ ඳවයදීභකට එතුභහ 
රක් දරහ තිදඵනහ. ඒ ේඵන්ධදඹන් භභ දභභ ගරු බහදේ 
අධහනඹ දඹොමු කයනහ. එළනි ෘ්නතීඹ ක්රිඹහභහර්ගඹක් 

දනුදන් නිඹළදශන එභ නිරධහරින්දේ ප්රජතන්ත්රහදී අයිතිඹ 
උදුයහ ගළනීභට දඳොී,සඹ ඵරඹ දඹොදහ තිදඵනහ නේ, ඒ පිළිඵ 
ඳරීක්ණඹක් ඳ්නහ  හර්තහක්  රඵහ ගන්නහ දරට ඉල්ී,භක් 

කයන්න කළභළතියි.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ශ්රී රංකහ භෘේධි අධිකහරිඹ බිහි කයරහ 
අවුරුදු ගණනහක් ඹන දතක් ප්රතිරහීනන් විවිධ අසථහන්රදී 

දනස  ක්රිඹහ භහර්ගරට ගිඹ්න, දේකඹන්දේ තිබුණු 
ගළටලුරට සරවයහය විඳුේ රඵහ ගළනීභට 2014 ර්ඹ න 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

දතක් පුළුන්කභක් රළබුදණ් නළවළ.  ඔඵතුභහ්න අභහත ධයඹක් 
දයපු භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩුදේ,  ඵළසල් යහජඳක් ඇභතිතුභහදේ 
අභහතහංලඹ ඹටද්න තිබුණු ශ්රී රංකහ භෘේධි අධිකහරිඹ 2014 

ර්දේ දී දදඳහර්තේන්තුක් ඵට ඳ්න කයන ඳනත දේ 
ඳහර්ලිදේන්තුට ඉදිරිඳ්න කයරහ ේභත කය ගන්න පුළුන්කභ 
රළබුණහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ ඳනත ේභත කය ග්නත්න අද න 

විට ගළටලු ගණනහක් ඳතිනහ. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ දේ 
පිළිඵ කළබිනේ ඳත්රිකහ ගණනහක් ඉදිරිඳ්න කයරහ තිදඵන ඵ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඳශමුදනි ගළටලු වළටිඹට භභ ඔඵතුභහදේ 

අධහනඹට දභභ කහයණඹ දඹොමු කයන්න කළභළතියි. දභභ දිවි 

නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුදේ 24,000කට ආන්න 
දේක භණ්ඩරඹක් ඉන්නහ.  නමු්න  තභ්න ඔවුන්ට සරවය 

ඳ්න හේ ලිපිඹක් රඵහ දීභට  දනොවළකි දරහ තිදඵනහ. දභඹ ඳ  
ගිඹ යජඹ කහරදේදී අදප් ඳළ්නදතනු්න වුණු අඩු-ඳහඩුක්. භභ 
හිතනහ, ඒක ඵයඳතශ ගළටලුක් කිඹරහ. ශ්රී රංකහ භෘේධි 

අධිකහරිඹ, දදඳහර්තදේන්තුක් ඵට ඳ්න දේදී එභ 
දදඳහර්තදේන්තුදේ න ඳ්න හේරහීනන් වළටිඹට ඔවුන්ට 
රළදඵන්න තිදඵන යප්රහදඹ අද අහිමි දරහ තිදඵනහ. 

භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ දේ පිළිඵ කළබිනේ ඳත්රිකහ දදක-
තුනක් ඉදිරිඳ්න කය තිදඵන ඵ. නමු්න, දේ න දතක් එභ සරවය 
ඳ්න හේ රඵහ දීදේ කහරඳරිච්දේදඹක් දවෝ එදවභ නළ්නනේ එක 
ඳ්න හභක් දවෝ රඵහ දදන දිනඹක් පිළිඵ සරවය ලදඹන් 

දළනු්න කිරීභක්  කයරහ නළති එක ගළන භභ කනගහටු නහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, දේ භෘේධි ංර්ධන නිරධහරින් පිළිඵ්න 
භහ  ඔඵතුභහදේ අධහනඹට දඹොමු කයනහ. 2013-2014 

අවුරුේදේ දිවි නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුට එකතු න 
විට, එක් එක් ළටුප් තරඹන්රට ඔවුන්දේ නිර කහරඹ 
අන්තර්ග්රවණඹ කය ගන්න ඔවුන්ට අසථහක් දුන්නහ. දේ අතය 

න්දි මුදරක් රඵහ දගන ඉ්න  වුණු පිරිකු්න ඉන්නහ. නළ්නනේ 
EPF, ETF අයදගන විශ්රහභ ළටුඳට න දේහ කහරඹ දඹොදහ ග්න 
පිරිකු්න ඉන්නහ. EPF, ETF යහිත විශ්රහභ ළටුඳට අනුයුක්ත 

දච්ච කණ්ඩහඹභකු්න ඉන්නහ.  

දිවි නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුදේ භෘේධි නිරධහරින් 
අතය දභළනි ආකහයදේ දඵදීේ තිදඵනහ. දේ අතයහයදේදී 
භෘේධි කශභනහකයණකරුන්දේ ංගභඹ විසන් භහන හිමිකේ 

නඩුක් දශ්රේසඨහධිකයණදේ ඳයනු රළබුහ කිඹරහ ඔඵතුභහ 
දන්නහ. ඒ භෘේධි කශභනහකරුන්දේ ංගභඹ ඉල්ී,භක් 
කයනහ, ඔවුන්දේ ේපර්ණ දේහ කහරඹට විශ්රහභ ළටුඳ්න,  

EPF, ETFර මුදල් රඵහ ගන්න්න අසථහක් රඵහ දදන්න 
කිඹරහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඳ  ගිඹ දින 100 ආණ්ඩුදේ හිටපු 

අභහතතුභහ, ජි්න දප්රේභදහ භළතිතුභහ්න එක්ක දේ පිළිඵ කශ 
හකච්ඡහදේ ප්රතිපරඹ ලදඹන් එතුභහ දඳොදයොන්දුක් දුන්නහ; 
ප්රතිනහක් දුන්නහ,  එභ නිරධහරින් දනුදන් ඒ කටයු්නත ඉටු 

කය දදනහ කිඹරහ. නමු්න,  දින 100 ආණ්ඩු තුශදී ඒ ප්රතිනහ 
ක්රිඹහ්නභක කය ගන්න පුළුන්කභක් රළබුදණ් නළවළ. ඉන් ඳ , 
ඔවුන් නඩු කටයු්නතකට ගිඹ්න,  ඔඵතුභහ එක්ක්න හය 

ගණනහක්භ හකච්ඡහ ඳළළ්නවූහ. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ භෘේධි 
හඳහයදේ නිඹමුහ හදේභ භෘේධි හඳහයදේ පිඹහ වළටිඹටයි 
ඔවුන් රකන්දන් කිඹරහ. දභභ නිරධහරින් ඔඵතුභහට 
රකන්දන් දභභ හඳහයදේ පිඹහ වළටිඹටයි. ඔඵතුභහ දභභ  

නිරධහරින්දේ අයිතිඹ රඵහ දීභ වහ කළබිනේ ඳත්රිකහක්  
ඉදිරිඳ්න කය තිදඵන ඵ්න භහ දන්නහ. 

භෘේධි ංර්ධන නිරධහරින් හධහයණ ඉල්ී,භක් කයරහ 

තිදඵන්දන්. ඒ ඉල්ී,භට ඉඩ දදන්න. දශ්රේසඨහධිකයණදේදී 
අග්රවිනිලසචඹකහයතුභහදේ ප්රධහන්නදඹන් ඳ්නපු කමිටුදේදී 
එකෙතහකට ඇවිල්රහ තිදඵනහ, නීතිඳතියඹහ්න ඒ හදේභ 
ඳළමිණිලි ඳහර්ලසඹ්න ඔඵතුභන් දඹෝජනහ කශ ඳරිදි ඹේකිස 

වනඹක් රඵහදී දේහ කහරඹට ගළරදඳන ඳරිදි විශ්රහභ ළටුඳකු්න, 
ඒ හදේභ EPF, ETF දීභනහ්න රඵහදගන යජඹට ඵයක් දනොන 
විධිඹට දේ දිවි නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුටට අදහශ  

එභ ළටුප් ක්දේත්රඹ ඇතුශ්න කයන ආකහයදේ දඹෝජනහක් 
ඉදිරිඳ්න කය තිදඵනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඊදේ දදේ දේ ෘ්නතීඹ ක්රිඹහභහර්ගඹ 
පිළිඵ දළන ග්න දේරහදේ භට භහතය දිසත්රික්කදේ කඹුරුපිටිඹ 

ප්රහදේශීඹ දල්කේ දකොේඨහදේ භෘේධි ංර්ධන 
නිරධහරියදඹක් කථහ කයරහ කිේහ, භහතය දිසත්රික්කඹ 
නිදඹෝජනඹ කයන අදප් මුදල් යහජ ඇභතිතුභහ ඊදේ දදේ 

කඹුරුපිටිඹ ංර්ධන කමිටු රැස හදේදී ප්රතිනහක් රඵහ දුන්නහ 
කිඹරහ, "දින දදක-තුනකදී දේ කටයු්නත අන් කයන්න 
කළබිනේ භණ්ඩරදේ අනුභළතිඹ රළබුණහ" කිඹරහ.   

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දේ කහර්ඹ බහයඹ දනුදන් 
දකොතයේ උනන්දු වුණ්න, කළබිනේ ඳත්රිකහ ගණනහක් ඉදිරිඳ්න 
කයරහ භහ ගණනහක් දේක ඇදදගන ගිඹ්න, දේ වහ මුදල් 
දන් කිරීභක් කයන්න්න, දේ කහර්ඹ කිරීභට්න දනොවළකියි 

කිඹන කහයණඹ තභයි  යවි කරුණහනහඹක මුදල් ඇභතියඹහදගන් 
රළබී තිදඵන පිළිතුය  අනු අඳට අද නදකොට අදඵෝධ දරහ 
තිදඵන්දන්.  ඒ නිහ  ඔඵතුභහදේ කථහදේදී විදලේදඹන්භ දේ 
භෘේධි ංර්ධන නිරධහරින්දේ ඳ්න හේ ලිපිඹ ේඵන්ධදඹන් 

අධහනඹ දඹොමු කයයි කිඹරහ භහ  ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ.  

2014 ර්දේ දී භෘේධි අධිකහරිඹ, දිවි නළගුභ ංර්ධන 
දදඳහර්තදේන්තු ඵට ඳ්න දේදී, දදඳහර්තදේන්තුදේ සරවය 
ඳ්න හේ ලිපිඹක් ඔවුන්ට රළබිඹ යුතුයි. ඒ හදේභ 1996 ර්දේ 

ඉරහ දේඹ කයන භෘේධි ංර්ධන නිරධහරින්ට ඔවුන්දේ 
දේහ කහරඹට අනු EPF, ETF මුදල් රඵහ ග්න පිරික් ඉන්නහ 
නේ, එභ මුදර නළත භවහ බහණ්ඩහගහයඹට දීරහ තභන්දේ මුළු 

දේහ කහරඹටභ විශ්රහභ ළටුඳක් රළදඵන  ආකහයදේ ළඩ 
පිළිදශක් ක්රිඹහ්නභක කයයි කිඹන විලසහඹ, ඵරහදඳොදයෝනතු 
අඳ තුශ තිදඵනහ. ඒ වහ ඔඵතුභහදගන් පිළිතුයක් අපි 

ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, 2014 අවුරුේදේදී ඵළසල් යහජඳක් හිටපු 
ඇභතිතුභහ දිවි නළඟුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු ඇති කයේදී 
දේ වහ ඹේකිස ළඩ පිළිදශක් කස කශහ. දීභනහ, මුදල් 

ඳභණක් රඵහ දදන්න තිබුණු භෘේධි අධිකහරිඹ දිවි නළඟුභ 
ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු ඵට ඳ්න දේදී විවිධ දේහන් 
වහ ඒ දදඳහර්තදේන්තු පුළුල් වුණහ.  දිලිදුකභ පිටු දළකීභ 

වහ  භනුඹහදේ උඳද්න සට විඳත දක්හ ඹේකිස වනඹක්, 
ලක්තිඹක් දදනහ නේ රංකහදේ ක්රිඹහ්නභක න එකභ හඳෘතිඹ 
දිවි නළඟුභ හඳෘතිඹ දන්නට ඕනෆ. නමු්න, දේ හඳෘතිඹ 
ඹටද්න දේක පුයප්ඳහඩු ගණනහක් අද ඇති දරහ තිදඵනහ. 

භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ දේ පිළිඵ කළබිනේ ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳ්න 
කයරහ තිදඵන ඵ. දේ න විට 8,000කට ආන්න දේක 
පුයප්ඳහඩු ංඛ්හක් දිවි නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු තුශ 

තිදඵන ඵට ගණන් ඵරහ තිදඵනහ. නමු්න, 2014 අවුරුේදේ දේ 
පුයප්ඳහඩු පිළිඵ කළබිනේ ඳත්රිකහ ඉදිරිඳ්න කශහභ 
කශභනහකයණ දකොමින් බහදන් ආපු පිළිතුරු ලිපිදේ වන් 

වූ පුයප්ඳහඩු ංඛ්හ දනොදයි දේ තිදඵන්දන්, ගරු ඇභතිතුභනි.  
අපි දන්නහ විධිඹට නළත ංදලෝධනඹ කයපු ලිපි දල්ඛ්නයි දේ 
ඇවිල්රහ තිදඵන්දන්.  

1805 1806 

[ගරු  කංචන විදේදේකය  භවතහ  
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ගරු ඇභතිතුභනි,  භහ ශෙ ඒ දතොයතුරු තිදඵනහ. 2014 

අවුරුේදේ යහජ දේහ  කශභනහකයණ දකොමින් බහ අනුභත 
නිරධහරි දල්ඛ්නඹ වළටිඹට නිර්දේල කයරහ තිබුදණ් 32,764යි. 
නමු්න, 2015 අවුරුේදේ දේක 29,399ක්  දක්හ ංදලෝධනඹ 
කයරහ එනහ. ඒ කිඹන්දන්, ත්න 3,000කට ඩහ ළඩි 

ප්රභහණඹක් අඩු කයරහ තභයි එහ තිදඵන්දන්. නමු්න, භෘේධි 
ංර්ධන නිරධහරින්දගන් ව ඊට අනුඵේධ ඵළංකු දේක 
ංගේලින් ඉල්ී,භක් තිදඵනහ, දේ ඉන්න ප්රභහණඹ්න භදි; 

ත්න පිරික් ළඩි කයදගන තභයි දේ හඳහයඹ කයදගන ඹන්න 
ඕනෆ කිඹරහ. ඵළංකු කශභනහකරුන් විසන් ඵළංකු දේක 
ංගභඹට දන්හ තිදඵනහ, දේ ළඩ කටයුතු කයදගන ඹන්න 

අඩුභ තයමින් දවදදදනකුදේ යුතු පිරික්්න ඕනෆ කිඹරහ. නමු්න, 
අද වඹදදනයි ඉන්දන්. ඒ ඵළංකුලින් රළදඵන දඳොලිදඹන්, එයින් 
රළදඵන රහබලින්භ දේක ක්රිඹහ්නභක කයදගන ඹන්න පුළුන් 

කිඹන දඹෝජනහ්න ඔවුන් ඉදිරිඳ්න කය තිදඵනහ. විදලේදඹන්භ 
අදප් භසත රංකහ භෘේධි ංර්ධන වහ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ 
නිසඳහදන වකහය නිරධහරි ංගභඹ විසන් ඔඵතුභහදගන් 

ඉල්ී,භක් කයමින්  ඉදිරිඳ්න කයන රද ලිපිඹ භභ වභළගත* 

කයනහ.   

එක්්න ජහතික ඳක්දේ දින සඹදේ ආණ්ඩු ඵරඹට ඳ්න 

වුණහභ භවය ඇභතිරු කිේදේ දේ භෘේධි හඳහයඹ ඉ්න 
කයරහ දහනහ කිඹරහයි. භෘේධි හඳහයඹ තුළින් ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්දේ, එක්්න ජනතහ නිදවස න්ධහනදේ ඳහක්ෂිකඹන්ට 
ඳභණයි දත ළර දණ් කිඹරහ තභයි එක්්න ජහතික ඳක්දඹන් 

ඳ්න දච්ච භවය අභහතරු දිගින් දිගටභ දචෝදනහ කදශේ.  

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට ත විනහඩි ඳවක කහරඹක් තිදඵනහ. 
 

ගරු කිංචන විනමනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு கஞ்ெண றரஜரெக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

යංජි්න භේදුභඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ්න මීට දඳය කථහ කයරහ 
කිේදේ, දේ භෘේධි හඳහයඹ වයවහ ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳහක්ෂිකඹන්ට තභයි ප්රමුඛ්තහ රඵහ දදන්දන් කිඹරහ. එතුභහ්න 

වන් කදශේ එදවභයි. 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, ඕනෆභ ආණ්ඩුක් ඵරඹට ඳ්න 
දේදි, ඕනෆභ ඳක්ඹක් ඵරඹට ඳ්න දේදි, ඔවුන්දේ 

අභහතහංලඹ තුළින් ඹේකිස කහර්ඹ බහයඹක් කයනදකොට ඒ 
ඳහක්ෂිකඹන්ට ඹේකිස ප්රමුඛ්සථහ නඹක් රඵහ දදන ඵ අපි 
දන්නහ. භෘේධි හඳහයඹ, දිවි නළගුභ හඳහයඹ ඳ ගිඹ යජ ඹ 

විසන් කයදගන ගිඹ දරහදේ ඳක් ඳහට ඵරන්දන් නළතියි  ඒ 
හඳහයඹ කයදගන ගිදේ කිඹන කහයණඹ භහ දඳෞේගලිකභ 
දන්නහ. ගදේ - දේ - ඉන්න ප්රතිරහීනන් දතෝයන දකොට 

භෘේධි ංර්ධන නිරධහරියඹහට, කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ 
නිසඳහදන වකහය නිරධහරියඹහට, ආර්රවක ංර්ධන 
නිරධහරියඹහට ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරදේ ඉන්න 
නිදඹෝජිතඹන් වයවහ තභයි ඒ දතෝයහ ගළනීභ කයන්න කිඹරහ 

කිේදේ. ඒ හදේ නිර්ණහඹක තිබුණහ.  

අද දදේ අඳට්න කිඹන්න පුළුන්, නිහ වහ ඉදිකිරීේ 
අභහතහංලඹ නිහ ළඩ පිළිදශල්රට සදභන්ති දකොේට 

දඵදන්දන් දකොදවොභද, නිහ ආධහය රඵහ දදන්දන් දකොදවොභද 

කිඹරහ. විදලේදඹන් ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ නිදඹෝජනඹ කයන 

අභහතයදඹක් වළටිඹට අපි ඔඵතුභහදගන් ඉල්රහ සටිනහ, ශ්රී 
රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන්දේ  දගෞයඹ ආයක්හ න ඳරිදි, ඒ 
ඳහක්ෂිකඹන්ට ඹේකිස දදඹක් රළදඵන ආකහයඹට, අනිකු්න 
අභහතහංලලින් රළදඵන ප්රතිඳහදන එදරභ දඵදදන ආකහයදේ 

ළඩ පිළිදශකට ඹන්න කළබිනේ භණ්ඩරඹ ඇතුදශේ ඔඵතුභහ ඒ 
දඹෝජනහ කයන්න කිඹරහ. භසත රංකහ භෘේධි ංර්ධන වහ 
කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ නිසඳහදන වකහය නිරධහරි ංගභඹ විසන් 

එන රද ලිපිඹ  භභ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳ්න කයනහ, ගරු 
ඇභතිතුභනි.  

ඳ ගිඹ කහරදේ සථහන භහරු  හේ පිළිඵ චක්රදල්ඛ්ඹක් 

ඉදිරිඳ්න කයරහ තිබුණහ. සථහන භහරු  හේ ඹටද්න කිඹරහ තිබුදණ් 
භවය අසථහරදී කරහඳදඹන් පිටත සථහන භහරු  හේ රඵහ  
දදන්න කටයුතු කයනහඹ කිඹරහයි. නමු්න භභ දන්නහ 

ඔඵතුභහ්න එක්ක හකච්ඡහ ට ගණනහක් ඳ්නරහ දේ 
අවුරුේදේ ඒ කටයු්නත ඹේකිස ආකහයඹකට න්නහදගන 
තිදඵන ඵ. නමු්න රඵන ය නදකොට ඒක භවය විට 
ක්රිඹහ්නභක දේවි. 1995 ඉරහ දේ හඳෘතිඹ ක්රිඹහ්නභක කයේදි 

භෘේධි ංර්ධන නිරධහරින්  ගදේ ඉන්න ප්රතිරහීනන් එක්ක 
විදලේ ඵළය ඹහක් ඇති කය ග්න ඵ අපි දන්නහ. 

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට රළබී ඇති කහරඹ අහනයි. 

 
ගරු කිංචන විනමනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு கஞ்ெண றரஜரெக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

භට ත විනහඩිඹක් රඵහ දදන්න, ගරු නිදඹෝජ 

බහඳතිතුභනි.     

ඒ ඵළය ඹහ ඇති කයදගන ප්රතිරහීනන් දිරිභ්න කයන්න, ඒ 

ප්රතිරහීනන් දිළිඳුකමින් දගොඩ ගන්න විලහර ළඩ දකොටක් 

කයපු නිරධහරින් ගණනහක් ඉන්නහ. ඒ කටයුතු කයදගන 

ඹන්න දේ චක්රදල්ඛ්ඹ භඟින් න ඵහධහ ඉ්න කය දදන දර 

ගරු ඇභතිතුභහදගන් භහ ඉල්රහ සටිනහ.  

අහන ලදඹන් භභ දේ කහයණඹ්න කිඹන්න කළභතියි.   ඳ  

ගිඹ අවුරුේදේ භෘේධි ප්රතිරහබඹ රඵහ දීදේ  නිර්ණහඹකදේ ඹේකිස 

දනක් ඇති කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ කථහ කශ ඵ භභ දන්නහ. 

භභ්න පිළිගන්නහ, ඒ නිර්ණහඹකඹ දනස කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 

ගරු ඇභතිතුභනි, 1995 අවුරුේදේ ආයේබ කයපු  නිර්ණහඹක තභයි 

භවය  විට අද දට්න රංගු දරහ තිදඵන්දන් කිඹරහ භභ විලසහ 
කයනහ. දගදය වදහ ගන්න පුළුන් වුණහට, ටයිල් එකක් දහ ගන්න 

පුළුන් වුණහට, දුයකථනඹක් ගන්න පුළුන් වුණහට, ත්රීදයෝද යථඹක් 

ගන්න පුළුන්කභ රළබුණහට භවය දරහට භෘේධි වනහධහයඹ 

කළදඳයි කිඹන ඵඹට ඒ   කටයුතු  කය ගන්දන්  නළති  ප්රතිරහීනන් 

පිරික් ඉන්නහ. දේ කටයුතු කයන්න ඕනෆ භෘේධි නිර්ණහඹක      
දනස කයරහ දනොදයි. භෘේධි හඳහයඹට මීට්න ළඩිඹ පිරික්  

ඇතුශ්න විඹ යුතුයි කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. භෘේධි 
හඳහයඹට ඳවුල් රක් 14ක් දනොදයි, සඹලු ඳවුල් ඇතුශ්න 
කයරහ එක් එක් කහණ්ඩ ඇතුදශේ නිර්ණහඹක දනස කය ගන්න 

ඹේකිස ක්රභදේදඹක් අනුගභනඹ කයන්න පුළුන් නේ භෘේධි 
හඳහයඹ මීට්න ළඩිඹ ලක්තිභ්න දගනි ඹන්න පුළුන් කිඹන 
විලසහඹ භට තිදඵනහ.  

අහන ලදඹන්, භභ දේ කහයණඹ්න කිඹන්න කළභතියි. 
ඔඵතුභහට භෘේධි හඳහයඹ පිළිඵ දරොකු වළඟීභක් ව 
ආදයඹක් තිදඵන ඵ භභ දන්නහ. දේ නිරධහරින් ඔඵතුභහදේභ 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදේන්තු 

දරුන් දර තභයි ඔඵතුභහ රකන්දන්. ඒ නිහ දේ 
නිරධහරින්දේ අලතහ පිළිඵ්න, ඔවුන්දේ ෘ්නතීඹ 
අයිතිහසකේ දිනහ ගළනීභ පිළිඵ්න, භෘේධි වනහධහයඹ තුළින් 

රංකහදේ දිළිඳුකභ පිටු දළකීදේ හඳහයඹ ලක්තිභ්න කයදගන 
ඹන්න්න ඔඵතුභහට වළකි දේහ කිඹරහ භහ  ඵ ඳතනහ. භට 
කහරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට්න සතුතින්ත දමින් භභ 

නිවඬ නහ. 

 
[අ.බහ. 1.54  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, විදලේදඹන්භ අද දිනදේ භහජ 
විඵර ගළන් හේ වහ ශුබහධන අභහතහංලඹ ඹටද්න ප්රධහන 

ලදඹන් හකච්ඡහට ගළදනන්දන් භෘේධි අධිකහරිඹ පිළිඵ 
ව භෘේධි ප්රතිරහීනන් පිළිඵයි. ඒ නිහ භභ්න ඒ 
ේඵන්ධදඹන් වූ කහයණහ කීඳඹක් ඔඵතුභහදේ අධහනඹට දඹොමු 

කයන්න ඵරහදඳොදයෝනතු නහ. දභය අඹ ළදේ  නිලසචිත 
ලදඹන් දඹෝජනහක් ඇතුශ්න දරහ තිදඵනහ. ඒ තභයි, අඹ 
ළඹ කථහදේ 319ළනි දඹෝජනහ. 

ඒ දඹෝජනහදේ අහනදේ ඉදිරිඳ්න කයපු කහයණඹ තභයි, 
"...ඒ අනු, භෘේධි හඳහයඹ 'ජනඉ ය' දර නේ කිරීභට 

දඹෝජනහ කයනහ" කිඹරහ. දභතළනදී භෘේධි ප්රතිරහීනන් 
පිළිඵ්න එදවභ නළ්නනේ දේ භෘේධි නිරධහරින් පිළිඵ්න, 
ඔවුන් මුහුණ දදන ගළටලු පිළිඵ්න දනොදයි අඹ ළඹ කථහදේදී 

මුදල් අභහතයඹහදේ අධහනඹ දඹොමු දරහ තිදඵන්දන්. 
ඔහුදේ අධහනඹ දඹොමු දරහ තිදඵන්දන්, භෘේධි නහභඹ 
දනස කිරීභ පිළිඵයි. ඇ්නතටභ භභ අවන්න කළභළතියි,  
"භෘේධි" කිඹන නහභඹ වළදීභට දහඹක වුණු අදප් ගරු 

ඇභතිතුභහදේ  ඒ පිළිඵ දහඹක්නඹ දභොකක්ද කිඹරහ. භභ 
දළක්කහ, භහධරට්න ඔඵතුභහ කිඹරහ තිදඵනහ, "එදවභ 
අදවක් නළවළ" කිඹරහ. 

භෘේධි නහභඹ දනස කයන්න අභහතහංලදඹන් ඉල්ී,භක් 
කයරහ නළ්නනේ අභහතහංලදේ නිර්දේලඹක් දීරහ නළ්නනේ, 
අභහතහංලදඹන් අඹ ළඹ දඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්න කයරහ නළ්නනේ, 
ළඩ පිළිදශක් නළ්නනේ කහදේ වුභනහක් නිහද ඒක සදු 
න්දන්? ඒකයි තිදඵන ප්රලසනඹ. දේක නිකේභ නභ දනස 

දනහ විතයක් දනොදයි, ගරු ඇභතිතුභහ. භභ ඔඵතුභහට දේ 
කහයණඹ කිඹන්නේ. ඔඵතුභහ දන්නහ, මීට කලිනු්න දභදවභ 
දේල් වුණහ කිඹරහ. භෘේධි ඵළංකු, භෘේධි භවහ ංගේ තිබුණහ. 

එදවභ තිදඵේදී එක ඳහයටභ ඒකට "දිවි නළගුභ" නභ ආදේල කශහ. 
"දිවි නළගුභ" නභ ආදේල කිරීභ නිහ සදුවුණු ඳහඩු ගළන ඵරන්න. 
"භෘේධි" ඵළංකු 1,074ක් "දිවි නළගුභ" ඵළංකු කිඹරහ දඵෝඩ් 

ගළහුහ. "භෘේධි" ඵළංකු 1,074ක "දිවි නළගුභ" කිඹරහ දඵෝඩ් 
ගවන දකොට දකොච්චය මුදරක් ඒ වහ ළඹ වුණහද? දිඹුරහගර දිවි 
නළගුභ ප්රජහ මර ඵළංකුදේ බිල්ඳත ඔඵතුභහදේ දළන ගළනීභ වහ 

භහ වභළගත* කයනහ. 

ඒ දඵෝඩ් එක වදන්න ගිඹහ, රුපිඹල් 31,000ක්. දේ 1,074භ 
නභ දනස කයන්න මිලිඹන 37ක් ඹනහ. ඒ කිඹන්දන්, 
දිඹුරහගර දඵෝඩ් එකට ගිඹ විඹදභට අනු ගණන් වළදුදෝන රක් 

375ක් ඹනහ. "භෘේධි" භවහ ංගේ තිදඵනහ, 331ක්. ඒහ "දිවි 

නළගුභ" මිති කිඹරහ දඵෝඩ් එක දනස කශහ. ඒකට ගිඹහ, රක් 
115ක්. දේ දඵෝඩ් එක දනස කයන එක, නිකේ ඉරක්කභක් 
දනස කයනහ හදේ එකක් දනොදයි. ඒ දනුදන් භෘේධි 
ප්රතිරහීනන්ට දගන්න පුළුන් -ප්රතිරහබ දදන්න පුළුන්- මුදල් 

අභ ලදඹන් වහයදකෝටි අනඑක් රක්ඹක් ඹනහ. ඒ කයි 
තිදඵන ප්රලසනඹ. කහදේ වුභනහටද දේ නේ භහරු කයන්දන්? 
ඉසය මිනිස න්ට "පිං ඳඩිඹ" කිඹරහ එකක් දදනහ දන්. දේ 

භෘේධිඹ කිඹරහ කිඹන්දන්්න ඒ හදේභ දදඹක්. "භෘේධිඹ 
ගන්න ඹනහ. භෘේධිඹ වේඵ දනහ. භෘේධිඹ කළදඳනහ" 
කිඹන දේල් හභහන ජන වයට ආපු දදඹක්. භභ හිතන්දන් 

නළවළ, භෘේධි නභ දනස කිරීදභන් භවහ භළජික් එකක් ඳවශ 
කයරහ අදප් මිනි න්දේ දුප්ඳ්නකභ නළති කයන්න පුළුන් කිඹරහ. 
ඒ නිහ ඒ ේඵන්ධදඹන් ඔඵතුභහදේ ප්රතිචහයඹ දභොකක්ද කිඹරහ 

භහ දළන ගන්න කළභළතියි.  

"භෘේධිඹ" කිඹන නහභඹ දනුට, "ජනඉ ය" කිඹන නහභඹ 
දභන්න ගණ ඵළලුදේ කවුද කිඹරහ භහ ඔඵතුභහදගන් දළන ගන්න 
කළභළතියි. දේහට ගණ ඵළලුදේ ඔඵතුභහද එදවභ නළ්නනේ දන 
කවුරු්නද කිඹරහ භහ දළන ගන්න කළභළතියි. දේදක් ඊශෙ 

කහයණහ වළටිඹට ත්න දඹෝජනහක් තිදඵනහ. අඹ ළඹ 
දඹෝජනහ ඹටද්න තිදඵන කහයණහක් තභයි භභ මුලින් කථහ 
කයන්දන්. අඹ ළඹ කථහදේදී කිඹනහ, "ෆභ 

භෘේධිරහභිදඹකුටභ භහඹකට වහල් කිදරෝ ඳවක් දදනහ" 
කිඹරහ. ඔඵතුභහදේ අපරු දඹෝජනහ. භභ හිතන්දන් නළවළ, 
ඔඵතුභහ දභදවභ දඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න කයන දකදනක් කිඹරහ. 
මුදල් ඇභතිතුභහ අඹ ළඹ කථහදේදී කිඹනහ, "වල් කිදරෝ 

ඳවක් දදනහ, භෘේධිරහභින් දත වහඹ දක්නු වහ" කිඹරහ. 
භෘේධිරහභිඹහට වහඹ දක්න්න වහල් කිදරෝ ඳවක් දදනහ. 
ඊශෙට කිඹනහ, "ඒදක් විඹදභ භෘේධි දීභනහදන් කඳහ ගනු 

රළදබ්" කිඹරහ. 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, ඕකට අදප් ගදේ කිඹනහ, "ඌ 
භට ගවනහ, භට ඌ ගවනහ" කිඹරහ. අන්තිභට ඌ භටභයි 
ගවරහ තිදඵන්දන්. ඒ හදේ කිඹභනක් ඉසදකෝදල් ඹන කහරදේ 
අපි එදවභ කිඹනහ. "ඌ භට ගවනහ, භට ඌ ගවනහ. කහටද 

ගළහුදේ?" කිඹරහ අවනහ. අන්න ඒ හදේ ළඩක් දන් දේ 
 තිදඵන්දන්. භෘේධි ප්රතිරහභිඹහට භෘේධි කහඩ් එක දීරහ, ඒදකන් 
වහල් කිදරෝ ඳවක් ගන්න පුළුන් කිඹරහ, ඒ විඹදභ භෘේධිදඹන් 

කඳහ ගන්නහ කිඹරහ කිඹනහ. දේක දකොච්චය අප්රහදඹෝගිකද 
කිඹරහ ඵරන්න දකෝ. ඔඵතුභන්රහදේ දේ අලු්න ළඩ පිළිදශ 
ඹටද්න -අලු්න දදඹක් ඇ්නද්න්න නළවළ.- තිදඵන්දන් 

දකොදවොභද? භෘේධි ප්රතිරහබඹ දළන් දිවිනළගුභ ඵළංකුදේ ඵළංකු 
ගිණුභටයි ඹන්දන්. ඵළංකු ගිණුභට ගිඹ මුදර විවිධ විවිධ 
ප්රභහණඹන් ඔඵතුභන්රහ අඩු කය ගන්නහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට 

භභ දේ කහයණඹ කිඹන්නේ. රුපිඹල් 3,500ක් වේඵ දන 
භෘේධි වනහධහයදඹන් අනිහර්ඹ ඉතිරිකිරීේරට රුපිඹල් 
300්න; භහජ ආයක්ණඹට රුපිඹල් 100ක්; නිහ දරොතරැයිඹට 
රුපිඹල් 50ක් කළපිරහ රුපිඹල් 3,050ක් තභයි ප්රතිරහභිඹහට වේඵ 

දන්දන්. එදවභ දන් දන්දන්. ඒක දිවි නළගුභ ඵළංකු ගිණුභටයි 
ඹන්දන්. ඵළංකු ගිණුභට ඹන එදකන් වහල් කිදරෝ ඳවක් වහ 
මුදල් අඩු කයන්දන් දකොදවොභද?   

ඒක කයන්දන් දකොදවොභද? එතදකොට වහල් කිදරෝ ඳව 
ගන්දන් දකොදවන්ද? දේ දඹෝජනහ ක්රිඹහ්නභක කයන්නට 
ඔඵතුභහ වදරහ තිදඵන ළඩ පිළිදශ දභොකක්ද? එදවභ නේ 

මිනිස  ඵළංකු ගිණුදභන් වහල් කිදරෝ ඳවකට ල්ලි අයදගන 
කදඩ්ට ගිහින් ල්ලි දීරහ වහල් කිදරෝ ඳව ගන්න ඕනෆ. එදවභ 
නළ්නනේ ඵළංකුදන් වුචයඹක් ඹන්නට ඕනෆ වහල් කදඩ්ට, 

කිදරෝ ඳවක් දදන්න කිඹරහ. දභොකක්ද දේ කයන්දන්? දේ අඹ 
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ළඹද? අඹ ළදේ තිදඵන ළදග්න දඹෝජනහ ගළනදන් අපි හකච්ඡහ 

කයන්නට ඕනෆ. ඉතහ ඳළවළදිලි දේක විකහයඹක් කයරහ 
තිදඵනහ. භෘේධි කිඹන නභ "ජන ඉ ය" කිඹරහ දනස 
කයන්න වදනහ. කලින් "දිවි නළගුභ" නභට භහරු කයරහ දඵෝඩ් 
ගවරහ දකෝටි ගණනක් ඒකට විඹදේ කශහ.  

ඊශෙට, කිඹනහ වහල් කිදරෝ ඳවක් දදනහ කිඹරහ. ගරු 
එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ හිනහ දන විධිඹට භට 
හිදතන්දන් දේක ඔඵතුභහදේ දඹෝජනහක් දනොදයි කිඹරහ. 
අතින් දනොදයි කටින් කිඹන්නදකෝ. එතදකොට දවොයිදන්, 

දප්න්න්න එක්ක. ඔඵතුභහ අතින් කිඹනහ නළවළ, නළවළ කිඹරහ. 
භභ තභයි යටට දප්න්නට ඒක්න කිඹරහ දඳන්න්නට ඕනෆ.  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, ප්රලසනඹ දේකයි. 2012 
ඉරහ භෘේධි වනහධහය මුදල් භෘේධි ඵළංකු වයවහ දගන්නට 

තීයණඹ කශහ. ඒක අහර්ථක ක්රභඹක්. දභොකද, දේදකන් ජනතහ 
විලහර ලදඹන් පීඩහට ඳ්න දනහ.  

ගරු අභහතතුභනි, 2002/02 චක්රදල්ඛ්ඹ අනු වුණ්න දේ 
මුදල් නිස ඳරිදි භෘේධි ඵළංකුරට එන්දන් නළවළ. භභ 

උදහවයණඹක් කිඹන්නේ, දිවි නළගුභ ංර්ධන 
දදඳහර්තදේන්තුදන් භෘේධි ඵළංකුරට මුදල් ඹරහ තිදඵන 
විධිඹ ගළන. 2016 ජනහරි 25 තභයි ඵළංකුරට ල්ලි ආදේ. 

මිනිස  ජනහරි මුර ඉරහභ ජනහරි 25 නතුරු ඵරහදගන 
ඉන්නහ. 2016 දඳඵයහරි ල්ලි ආදේ 15 දනි දහ. 2016 භහර්තු 
ල්ලි ආදේ 16 දනි දහ. 2016 අදප්රේල් ල්ලි ආදේ 08 දනි දහ. 

භළයි ල්ලි ආදේ 10 දනි දහ.  ජුනි ල්ලි ආදේ 16 දනි දහ.  ජලි 
ල්ලි ආදේ 15 දනි දහ.  අදගෝසතු ල්ලි ආදේ 16 දනි දහ.  
ළප්තළේඵර් ල්ලි ආදේ 19 දනි දහ.  ඔක්දතෝඵර් ල්ලි ආදේ 

18 දනි දහ ව දනොළේඵර් ල්ලි ආදේ 18 දනිදහ.  

භෘේධි ප්රතිරහීනන් ඵළංකු ශෙ ඳදිංචි දරහ ඉන්දන් 
නළවළදන්. දිවි නළගුභ ඵළංකු ශෙ දගදය තිදඵනහ නේ කභක් 
නළවළ. උදේට ගිහින් අද ල්ලි ආහද කිඹරහ ඵරරහ, ඇවි්න 

නළ්නනේ ඳයින් ගිහින් නළත එන්න පුළුන්. භවය මිනිස  ඈත 
ගේර ඉරහ දුය දගහදගන එන්දන්. ඵස එදක් එනහ. ත්රී  හරර් 
එදක් එනහ. දේ නිහ දගොවිතළන් කයන මිනිස න්දේ දභ 
යසතිඹහදු දනහ. ජී්න දන්න ඵළරි දකනහදේ දක් ගත  

දනහ කිඹන්දන් ආන්න ලදඹන් රුපිඹල් 500ක්්න ඹනහ. 
වේඵ කයන එක නතය කයරහදන් ල්ලි ළටිරහද කිඹරහ ඵරන්න 
එන්දන්. දේ වහ ඇ්නතටභ කශ යුතු න්දන් ඵළංකු ගිණුභට 

ල්ලි එනහ කිඹරහ එක දිනඹක් නිඹභ කිරීභයි.  

භභ දන්දන් නළවළ  වහල් කිදරෝ ඳදවේ විකහයඹ දකොදවොභ 
ක්රිඹහ්නභක කයනහද කිඹරහ. ඒක විකහයඹක්.  ක්රිඹහ්නභක 
කයන්නට ඵළවළ. ඵදු දගොඩහක් ගවරහ අපි අඩු කශහ කිඹරහ 

දඳන්න්නට තභයි දේක කයරහ තිදඵන්දන්. වහල් කිදරෝ ඳවක 
මුදර භෘේධි දීභනහදන් කඳහ ගන්නහ කිඹරහ විහිළුක් කයරහ 
තිදඵනහ. නමු්න ඇ්නතටභ කයන්නට ඕනෆ දභොකක්ද? වහල් 

කිදරෝ ඳව දදන්නට කලින්, වහල් කිදරෝ ඳවක විකහය 
දඹෝජනහට කලින් භෘේධි ප්රතිරහබඹ රළබීභ විධිභ්න කයන්නට 
ඕනෆ. රළදඵන දිනඹ විධිභ්න කයන්නට ඕනෆ. ඒ දිනඹට ල්ලි 

ළදටනහ කිඹරහ විලසහඹක් ඒ අඹට ඇති දන්නට ඕනෆ. භභ 
හිතන්දන් ඒක කයන්නට පුළුන් දදඹක්. ඒක කයන්නට අභහරු 
දදඹක් දනොදයි. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ  වහල් කිදරෝ ඳව හදේභ 

මීට කලින් අර්තහඳල් කිදරෝ දදකක් දනොමිදල් දදනහ කිඹරහ 
දඹෝජනහක් ආ ඵ. දකොඳභණ කහරඹක් ඒක දුන්නහද? ඒ නිහ 
දේහ විහිළු දඹෝජනහ වළටිඹට තභයි රක්නට දන්දන්. 

 අඹ ළඹ කථහදේ ත්න කහයණහක් කිඹනහ. භභ දේ 

හකච්ඡහ කයන්දන් අඹ ළඹ කථහදේ දඹෝජනහ ගළනයි. දභභ 
දඹෝජනහ ක්රභර ඳරිඳහරනභඹ දුර්රතහ නිහ ේඳ්න අඳද්න 
ඹහභ ව ේවිගණනඹ  හේ සදු  හ ඇති ඵ අධඹනඹන් භඟින් 
දඳන්හ දී තිදඵන ඵ්න, එභ නිහ ශුබහධන දඹෝජනහ වරිඹට 

ක්රිඹහ්නභක කයන්නට ඵළරි ඵ්න අඹ ළදේ වන් දනහ. 
නමු්න ඔඵතුභහ දන්නහ 2013 අංක 1 දයන දිවි නළගුභ ඳනද්න 
15දනි ගන්තිඹ ව 19දනි ගන්තිඹ භඟින් ප්රහදේශීඹ 

ංවිධහන පිහිටු හභ ව දිවි නළගුභ දිසත්රික් ංවිධහන පිහිටු හභ 
නිහ, ඒ ක්රිඹහලිඹ තුශ දිසත්රික් දල්කේරුන්ට ව ප්රහදේශීඹ 
දල්කේරුන්ට භෘේධි ක්රිඹහලිඹට භළදිව්න දන්නට තිබුණු 

ඵරඹ අඩු කයරහ තිදඵනහ, දුර්ර කයරහ තිදඵනහ. එභ නිහ අද 
ප්රහදේශීඹ දල්කේයඹහ ව දිසත්රික් දල්කේයඹහ ඉන්දන් දේදක් 
උඳදේලකයදඹක් විධිඹට විතයයි. දිසත්රික් දල්කේයඹහ දිසත්රික් 

උඳදේලකයදඹක්, ප්රහදේශීඹ දල්කේයඹහ ප්රහදේශීඹ 
උඳදේලකයදඹක්. දභොකද, ඒකට දවේතුක් තිබුණහ. දිවි නළඟුභ 
දගොඩ නෙන විට ේපර්ණ ලදඹන්භ භෘේධි හඳහයඹ ගදේ 
ක්රිඹහ්නභක වුදණ් ඳරිඳහරන යුවඹ ආක්රභණඹ කයරහ. ඒක 

දේලඳහරනීකයණඹ කිරීදේ වුභනහක් තිබුණහ. එභ නිහ ගදේ 
සථහපිත වුණු ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ, ප්රහදේශීඹ 
දල්කේතුභහ, දිසත්රික් දල්කේතුභහ අභිබහ ඹන්න භවරුන්ට 

ඕනෆ වුණහ. ඒ නිහ ඒ අඹ නිකේ උඳදේලක ඳළ්නතට දභරහ ඳ්න 
කශහ.  

දිසත්රික් දල්කේයඹහදේ යහජකහරිඹ "උඳදේලක" කශහ. ඒ 
නිහ දළන් භතු දරහ තිදඵන ප්රලසනඹ දභොකක්ද? 2016 අවුරුේදේ 

දිවි නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු සඹං රැකිඹහන්හි 
නියුක්ත වුණු අඩු ආදහඹේරහීන ජනතහට සඹං රැකිඹහ උඳකයණ 
රඵහදීදේ ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කශහ. ඒ වහ 2016 යට 

රුපිඹල් මිලිඹන 1,200ක් දන් වුණහ. නමු්න, 2016.11.22ළනි දහ 
න විට දිසත්රික් භේටමින්  විඹදේ කය තිදඵන්දන් රුපිඹල් මිලිඹන 
369යි. දවේතු දභොකක්ද? ඇයි, දිසත්රික් දල්කේයඹහ දළන් 

දේදක් ගකීභක් ඔළුට ගන්දන් නළවළ. ප්රහදේශීඹ දල්කේයඹහ 
දභහි ගකීභ ගන්දන් නළවළ. දභොකද, ඔවුන්ට තිදඵන්දන් 
උඳදේලක කහර්ඹඹක් විතයයි. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒක තභයි. එභ 

නිහ අඳ ඔඵතුභහට දඹෝජනහ කයන්දන් දේ ඳනත ංදලෝධනඹ 
කයන්න කිඹහයි. දේ ඳනතටභ ංදලෝධන ඇති කයරහ, දේ 
ඳරිඳහරන වළකිඹහ දනස කයන්න ඕනෆ. ඒහ තභයි ගේර 
සථහපිත දරහ තිදඵන්දන්. ප්රහදේශීඹ දල්කේතුභහට්න, දිසත්රික් 

දල්කේරුන්ට්න දේ වහ භළදිව්න දන්න පුළුන් විධිඹට 
දභහි වළකිඹහ ර්ධනඹ කශ යුතුඹ කිඹන දඹෝජනහ භභ 
ඔඵතුභහට අධහයණඹ කයනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඔළු 

ළනීදභන් භට ද්නදයනහ එඹ පිළිග්නතහඹ කිඹහ.   

ඊශෙට, භහජ ආයක්ණ ජහර දඹෝජනහ ක්රභඹක් වඳුන්හ 
දදනහඹ කිඹහ අඹ ළඹ කථහදේ 320න කහයණඹ ඹටද්න 
වන් දනහ.  ඒ වහ න හන තහක්ණඹ දඹොදහ ගන්නහඹ 

කිඹහ ත චන ටිකක් එකතු කය තිදඵනහ.  ගරු නිදඹෝජ 
බහඳතිතුභනි, දළනටභ්න දේ භහජ ආයක්ණ ජහරඹ තිදඵනහ. 
දේදක් අමුතුදන් වඳුන්හ දදන්න දදඹක් නළවළ. දේ වහ 

තහක්ණඹ ඳහවිච්චි කයනහ නේ ඒක ගළන ගළටලුක් නළවළ. 
නමු්න, දළනටභ්න එඹ තිදඵනහ. දළනට භහජ ආයක්ණ 
දඹෝජනහ ක්රභදේ තිදඵන ත්න්නඹ දභොකක්ද කිඹහ අපි ඵරමු. 

1997 ජනහරි භහදේ සට ක්රිඹහ්නභක න ඳරිදි භහජ ආයක්ණ 
අයමුදර පිහිටුහ තිදඵනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති එහි ටිනහකභ 
කහණ්ඩ වතයකින් රඵහදදන ඵ. එඹ රඵහදදන දකොට දේ වළභ 

කහණ්ඩඹකින්භ භහජ ආයක්ණ අයමුදරට රුපිඹල් 100ක් 
කළදඳනහ. ආන්න ලදඹන් ග්නදතෝන, භෘේධිරහීනන්  

1811 1812 



ඳහර්ලිදේන්තු 

දවවතය රක් ඳනසදවක් ඉන්නහ. ඒ අඹදගන් රුපිඹල් සඹඹ 
ගණදන් කළදඳන දකොට දකොයි තයේ මුදරක් එකතු දනහද 
ඵරන්න. භහඹකට නේ රුපිඹල් මිලිඹන 145යි. අවුරුේදකට 

රුපිඹල් මිලිඹන 1,740ක් -දකෝටි 174ක්- එකතු දනහ. දේ 
මුදල් දන් කශ්න, නළත්න භෘේධි ප්රතිරහීනන්ට දන් න 
මුදලින්භ -භෘේධි ප්රතිරහීනන්ට භෘේධිඹ දගන්න කිඹහ දදන 

දකොටභ- ඔඵතුභහදේ භහජ ආයක්ණ අයමුදරට්න රුපිඹල් 
මිලිඹන 1,740ක් ඹනහ. ඒක දළනට තිදඵනහ. නමු්න, දභතළන 
තිදඵන ප්රලසනඹ දේකයි. භහජ ආයක්ණ අයමුදර ක්රිඹහ්නභක 

දේදි ඵයඳතශ අඩු ඳහඩුකේ යහශිඹක් තිදඵනහ. දභභ අයමුදදල් 
ප්රතිරහීනන් 8,000ක් විතය ඉන්නහ. ඒ වළභ ප්රතිරහභිදඹකුටභ 
ප්රතිරහබ රළදඵන්න ඕනෆ වුණ්න, රුපිඹල් එක්දවසඳන්සීදේ 

හිමිකේ රඵන තනි පුේගර වනහධහය හිමිඹන්දේ භයණ 
දනුදන් ප්රතිරහබ දගදන්දන් නළවළ. එභ කහයණඹ භභ 
ඔඵතුභහදේ අධහනඹට රක් කයනහ.  

විදලේදඹන්භ 2016 සට එභ දග හේ ඹළි ක්රිඹහ්නභක කය 

තිදඵනහ. 2016 සට එඹ ක්රිඹහ්නභක කයන දකොට 2013, 2014, 
2015 කිඹන අවුරුදු තුදන් එළනි ප්රතිරහීනන්ට ප්රතිරහබ දගහ 
නළවළ. ඒ දල්ඛ්න සඹල්රභ භහ ශෙ තිදඵනහ. භහජ ආයක්ණ 

අයමුදලින් දභොන දභොන ජහතිදේ දේල්ද සදු න්දන් කිඹහ 
ඔඵතුභහ දන්නහ දන්. නමු්න මලික කහයණහක් වළටිඹට තිදඵන 
දදඹ තභයි, දභභ ප්රතිරහබ දග හභ 2016 සට ක්රිඹහ්නභක වුණ්න, 

තනි පුේගර වනහධහයරහීනන්ට භහජ ආයක්ණ ප්රතිරහබ දග හභ 
2013, 2014, 2015 කිඹන අවුරුදුරදී නතය දරහ තිදඵනහ. ඒ 
ගළන ඔඵතුභහදේ අධහනඹ දඹොමු කයන්න. දභොකද, ඒක ඒ අඹට 

හිමි දදඹක්.  

 
ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 

ශුභවළධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
දළන් දගනහ.  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

2016 දර් සට දගනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, කලින් අවුරුදු 
තුදන් එඹ නතය වුණහ. එදේ නතය  හභ නිහ එභ ප්රතිරහබඹ අහිමි 

වුණු පිරික් ඉන්නහ. ඒ  ළු පිරික්. නමු්න, ඒ අඹට ඒ මුදල් 
දගනහ නේ ඒක දරොකු පින්කභක්. දභොකද තනි පුේගරදඹක් 
දන්. තනි පුේගරදඹක් ඵරහග්නත කවුරු දවෝ දකදනක් ඉන්නහ. 

එඹහට ඒක දදන්න ඕනෆ. එඹ ළදග්න කහයණහක් නිහ ඒ 
දකදයහි ඔඵතුභහදේ අධහනඹ දඹොමු දයි කිඹහ භහ විලසහ 
කයනහ.   

 ගරු ඇභතිතුභනි, භෘේධි හඳහයඹ්න ේඵන්ධ කයදගන 
ඳ  ගිඹ කහරදේ ක්රිඹහ්නභක වුණු විවිධ ළඩ පිළිදශල් තිදඵන 
ඵ  ඔඵතුභහ දන්නහ දන්.  උදහවයණඹක් දර යටවිරු 
ළඩටවන ගන්න.  

 
ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ේපර්ණදඹන්භ ඳහඩුයි. ඒදකන් තඹක්්න වේඵ න්දන් 

නළවළ. 

ගරු  නිල් වඳුන්දන්නති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දළන් ඒකට දභොකක්ද කයන්දන්? ඔඵතුභහ කිඹනහ 
තඹක්්න වේඵ න්දන් නළවළඹ කිඹහ. නමු්න, ප්රලසනඹ දේකයි. 
දේ ළඩටවනට ේඵන්ධ ලිපිදල්ඛ්න විලහර ප්රභහණඹක් අඳට 

රළබී තිදඵනහ. භභ දගොඩක් කිඹන්න ඹන්දන් නළවළ. 
විගණකහධිඳතිතුභහදේ හර්තහක්භ තිදඵනහ; විගණන විභ ේ 
ඇවි්න තිදඵනහ; ඔඵතුභහදේ දිසත්රික් නිදඹෝජිතඹන්දගන් 
රළබුණු හර්තහ තිදඵනහ. ඒ හර්තහ අනු ග්නදතෝන, කිසදු 

ඇඳඹක් තඵහ දනොදගන, 2015.12.31 දින න විට රඵහදී තිබ 
ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 360ක් දනහ. 

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ ඡන්ද කහරදේ දීපු ඒහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුපිඹල් මිලිඹන 360ක් දභතළනභ තිදඵනහ. නමු්න, 
ඔඵතුභන්රහ මුලින් ගිවි භ ගවන දකොට ගිවි දේ තිබුදණ් 
දකොදවොභද? විදේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ  ඵහධන 

අභහතහංලදේ අභහත භණ්ඩර ඳත්රිකහ භහ ශෙ තිදඵනහ. එහි 
වන් නහ, භෘේධි ඵළංකුදේ රුපිඹල් මිලිඹන 100ක සථහය 
තළන්ඳතුක් තළබීභ කිඹරහ. ඒක සථහය තළන්ඳතුක්. 

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒක අපි අඹ කය ග්නතහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ කහරදේ අඹ කය දගන තිදඵනහ. එතළන තිදඵන ප්රලසනඹ 
දේකයි. විදේලගත ශ්රමිකයින් සටින ඳවුල්රට ඒක වනඹක්. 
ඒක භභ පිළිගන්නහ. නමු්න, ප්රලසනඹ තිදඵන්දන් 

භෘේධිරහීනන්ට ඒදකන් රළදඵන ප්රතිරහබඹ අහිමි  හභයි. ගරු 
ඇභතිතුභනි, ඒ කරුණ භහ ඔඵතුභහදේ අධහනඹට දඹොමු 
කයනහ.  

ඊශෙට, දේකඹන් ේඵන්ධ ප්රලසන ගණනහකු්න තිදඵනහ. 
අද ඇවිල්රහ උේදඝෝණඹ කයන දිවි නළගුභ ංර්ධන 

දදඳහර්තදේන්තුදේ දේකඹන්භ දිවි නළගුභ ඳන්න දකටුේඳත 
ේභත කයන දදේ ඇවිල්රහ ඳහර්ලිදේන්තු දේටභ සටිඹහ. 
එදහ ඒ අඹ ඇවිල්රහ සටිදේ දේ ඳනතට ආශීර්හද කයමින්. අපි 

දේ ඳනද්න තිදඵන අඩු ඳහඩු දේ ආකහයඹටභ එදහ ඳළවළදිලි කයරහ 
දඳන්හ දුන්නහ. එදහ අපි දේ ඳහර්ලිදේන්තුදේ ඒ ඳනද්න අඩු ඳහඩු 
දඳන්න දකොට ජනකරහ දක්න්ද්රඹ ශෙ ඵ්න ඳළකේ ආදී කෆභ බීභ 
දීරහ දේකට දවොයි කිඹරහ ආශීර්හද කයන්න ආ අඹ තභයි අද 

ඇවිල්රහ උේදඝෝණඹ කයන්දන්. එදහ ඒ අඹ දනුදන් අපි 
ඳහර්ලිදේන්තුදේ කිඹපු දේභ තභයි අද්න අඳට කිඹන්න සේධ 
දරහ තිදඵන්දන්. දභොකක්ද? දිවි නළගුභ ංර්ධන 

දදඳහර්තදේන්තුදේ දේකඹන්ට තභ විධිභ්න ඳ්න හභක් දීරහ 
නළවළ. යහජ දේකඹන්දේ මලික ළටුඳට රුපිඹල් 2,500ක් 
එකතු කයනහ කිඹරහ අඹ ළදඹන් ග්න තීයණඹ දිවි නළගුභ 

ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුදේ දේකඹන්ට තභ ක්රිඹහ්නභක 
දරහ නළවළ. දේ දදඳහර්තදේන්තුදේ දේඹ කයරහ මිඹ ගිඹ වහ 
විශ්රහභ ගිඹ දේකඹන් 100කට ආන්න ංඛ්හක් ඉන්නහ. ඒ 

1813 1814 

[ගරු   නිල් වඳුන්දන්නති  භවතහ  
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අඹදේ ඳවුල්රට විශ්රහභ ළටුප් හිමිකභ්න තභ රළබිරහ නළවළ. 

අඩු තයමින් ඒ දේකඹන්දේ ද්නත නිළයදි එකතු කයන 
ක්රිඹහලිඹක්්න නළවළ. එභ නිහ දේ ඳනද්න තිදඵන අඩු ඳහඩු 
දොඹහ ඵරහ දේ දේකඹන් ඉතහ ඉක්භනින් සරවය කිරීභට අල 
ක්රිඹහභහර්ග ගන්න කිඹන කරුණ භභ ගරු ඇභතිතුභහදේ 

අධහනඹට දඹොමු කයනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, දිවි නළගුභ ඳනත ක්රිඹහ්නභක කශ 2014 
ර්දේ ජනහරි භහදේ ශ්රී රංකහ භෘේධි අධිකහරිඹ, දක්ෂිණ 
ංර්ධන අධිකහරිඹ, උඩයට ංර්ධන අධිකහරිඹ කිඹන අධිකහරි 
තුන අදවෝස කයරහ තභයි  දිවි නළඟුභ ංර්ධන 

දදඳහර්තදේන්තු වළදුදේ කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. ඒ ඹටද්න 
අසථහ තුනක් දුන්නහ, දේකඹන්ට අන්තර්ග්රවණඹ න්න. දේ 
දදඳහර්තදේන්තුට අන්තර්ග්රවණඹ  හභට, කළභළ්නදතන් ඒ 

ක්රිඹහභහර්ගඹ දතෝයහ ගන්න ඒ දේකඹන්ට අසථහ තුනක් දුන්නහ. 
ඳශමු අසථහ, අධිකහරිදේ ඳ්න හේ දිනදේ සට 
දදඳහර්තදේන්තුට අන්තර්ග්රවණඹ  හභ. ඒ අසථහ දතෝයහ ග්න 

දේකඹන් 8,373ක් සටිඹහ. ඒ ඹටද්න ඔවුන් අධිකහරිඹ තුශ 
දේඹ කශ 1995 ර්දේ සට ඔවුන්දේ ගිණුේර තිබුණු EPF 
මුදල් දනොදග හභ භත ඔවුන් දශ්රේසඨහධිකයණඹට දගන ගිඹ 

නඩුදේදී EPF මුදල් දගන දර භථ තීන්දුක් දුන්නහ, 
2016.08.10දනි දහ. ඒ භථ තීන්දු ප්රකහය ඳ  ගිඹ 25න, 
සකුයහදහ අධක් ජනයහල්යඹහ දේක අර්ථ හධක අයමුදදල් 

මුදල් නිදවස කය ගළනීදේ ලිපිඹට අ්නන් තළබුහ. භදේ ශෙ ඒ 
ලිපිඹ්න තිදඵනහ. දේ ක්රිඹහලිදේ ත අසථහ දදකක් තිබුණහ. 
දදඳහර්තදේන්තු තුශ සථහපිත වුණු 2014.01.03 දින ඳ්න හේ රළබ 
දේකඹන් 14,167ක් න අනික් දේකඹන්ට දළන් 

අහධහයණඹක් දරහ තිදඵනහ. ඒ දේකඹන් කලින් ඉරහ අය 
ආඹතන තුදන්භ සටි දේකඹන්. ඔවුන්ට සදු වූ අහධහයණඹ 
තභයි, 1995 සට 2014 දක්හ අවුරුදු 19ක දේහ කහරඹක් ඔවුන්ට 

අහිමි කිරීභ. ඒ දේහ කහරඹ අහිමි කයරහ තභයි ජනහරි 03දනි 
දහ ඔවුන්දේ න දේඹ ඳටන් දගන තිදඵන්දන්. නමු්න, නඩු 
කිඹපු කේටිඹට ඹේ කිස හධහයණඹක් ඉටු දරහ තිදඵනහ. 

ඇ්නතටභ දේ දදදගොල්රන්භ එකභ දේකඹන්. ගරු 
ඇභතිතුභනි, එභ නිහ දභන්න දේ දේහ කහරඹ අහිමි වූ දේ 
දේකඹන්ට දේ දේහ කහරඹ එකතු කයරහ දදන්න කිඹන 

කරුණ දකදයහි භභ ඔඵතුභහදේ විදලේ අධහනඹ දඹොමු 
කයනහ. දභොකද, අලු්න දේකඹන් වළටිඹට ඔවුන් ඵහ ග්න 
නිහ තභයි ඔවුන්ට දේ ප්රලසනඹ ඇති වුදණ්.  

දේ ක්රිඹහලිදේ ත්න අසථහක් තිදඵනහ, ඒ තුන්දනි 
අසථහ. දදඳහර්තදේන්තු තුශ EPF, ETF අයමුදරට 

දහඹක්නඹ ඳඹමින් විශ්රහභ ළටුඳට හිමිකේ දනොකිඹන 
දේකඹන් 1,637ක් ඉන්නහ. ඒ දේක ඹනු්න අය ංදලෝධනඹ 
නිහ අහධහයණඹට රක් දරහ තිදඵනහ. එභ නිහ ඒ අඹට්න 

විශ්රහභ ළටුප් රඵන දේකඹන් දේ  රකහ දිවි නළගුභ ංර්ධන 
දදඳහර්තදේන්තුදේ ඳ්න හේ රඵහ දීභට අල ළඩ පිළිදශ කස 
කයන්න කිඹරහ අපි ඔඵතුභහදේ අධහනඹ දඹොමු කයනහ. 
ළඩිදුය අදඵෝධඹ වහ ඒ ේඵන්ධදඹන් තිදඵන ලිඹ කිඹවිලි 

භහ දේ අසථහදේදී වභළගත* කයනහ. 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, දිවි නළගුභ ංර්ධන 
දදඳහර්තදේන්තු වළදුදණ්භ දේලඳහරන වුභනහන් දනුදන් 
කිඹරහ අපි දන්නහ. භභ දේ ඳහර්ලිදේන්තුදේ ප්රලසනඹකු්න දඹොමු 

කශහ, ඵට ේඵන්ධදඹන්. ඒ දරහදේ අභහතතුභහ ඵට ඇද දන 
උ්නතයඹක් දුන්නහ.  

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අලි ඇ්නතු ඉය ේදි ඔඵතුභහ- 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දේ අසදේ අලි ඇ්නතු්න ඉන්නහ.  

වළඵළයි, අලි ඇතුන්  තයභට දේල් ඳටන් ගන්දන් 
දවණ්ඩුදන් තභයි.  

අලි ඇතුන්දේ තයභට ංචහ, දණ, දවොයකේ සේධ දන්දන්  
දවණ්ඩුදන් ඳටන් දගන  තභයි. ඒ හදේ  ඵදටන් තභයි ඳටන් 
ග්නද්න. ඒ විධිඹට ඒහ දේලඳහරනීකයණඹ දච්ච දේල්. ගරු 
නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි,  භට කිඹන්න කනගහටුයි, නමු්න අද 
දද්න ඒහ ඒ ආකහයදඹන්භ  දනොදකදයනහ කිඹහ භභ 

කිඹන්දන් නළවළ. ඒහ ඒ ආකහයදඹන්භ සේධ දමින් ඳතිනහ. 
විදලේදඹන්භ දණඹට විරුේධ ගරු නිදඹෝජ අභහතයදඹකු්න 
ඉන්න දරහක ඒහ ඒ ආකහයදඹන්භ සේධ දන එක තභයි 

කනගහටුදහඹකභ කහයණඹ. ඔඵතුභහ ඔඵතුභහදේ අභහතහංලදේ 
දේල් ගළන දවොඹන්දන් නළතු ඇතියි  කිඹරහයි භභ හිතන්දන්.  

භභ ඔඵතුභහදේ අධහනඹ විදලේදඹන් දඹොමු කයනහ, 
නළ දෙනහිය ඳශහද්න අංක 10, දගෝඳහරපුයේ, නිරහදේලි කිඹන  
සථහනදේ පිහිටි ෘ්නතීඹ පුහුණු භධසථහනඹ දිවි නළගුභ 

ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුට ඳයහ ගළනීභ පිළිඵ කහයණඹට. 
ඒක දේහ රංකහ ඳදනභට අඹ්න තිබ දගොඩනළඟිල්රක්. එඹ 
ඳයහ ගළනීදේදී ඇසතදේන්තු වළටිඹට තිදඵන ගණන රුපිඹල් 

මිලිඹන 80ක් නහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ පිළිඵ දොඹහ 
ඵරන්න. "දඹෝජිත ඉඩභට ඔවුන් ඳන ඳරිදි  ඇසතදේන්තුගත 
අගඹ රුපිඹල් මිලිඹන 80ක් ඳභණ විඹ වළකිඹ" කිඹරහ කිඹනහ. 

"දගොඩනළඟිල්ර වහ ජර වහ විදුලි ඵර ළඳයුභක් ඇති නමු්න 
දභඹ පුහුණු භධසථහනඹක් දරට ඳ්නහදගන ඹහභ වහ 
අලු්නළඩිඹහ දභන්භ ත්න ඉදිකිරීේ කටයුතු කිහිඳඹක් ද කශ 

යුතු ඇත" කිඹහ එහි වන් නහ. ඔඵතුභහදේ දිවි නළගුභ 
ජහතික බහදේ හභහජික ආචහර්ඹ ආර්.එේ.දක්. ය්නනහඹක භවතහ 
එන හර්තහකයි  එදේ වන් න්දන්.  එකී හර්තහ අනු 
කිඹනහ, ඇසතදේන්තු අගඹ රුපිඹල් මිලිඹන 80ක් ඵ. භභ 

විලසහ කයනහ, දේක්න දනොදයි අගඹ කිඹරහ. ඒ නිහ දේ 
භධසථහනඹ ඳයහ ගළනීදේදී දගන රද මුදර දකොඳභණ 
ප්රභහණඹක්ද කිඹරහ දොඹහ ඵරන්න කිඹහ භභ ඔඵතුභහදගන් 

ඉල්රහ සටිනහ. 

භවය කටයුතු ගළන අඳට්න දඳදනනහ. ඔඵතුභහ 
දේලඳහරන ලදඹන් එදවභ කයනහ දන්න පුළුන්. නමු්න 
ඒක දේ අභහතහංලදේ තිබුණු  ඉතිවහඹට හදප්ක්, 
විදලේදඹන් දේක දිවිනළගුභ ඵට ඳ්න කයරහ තභන්ට නඟින්න 
ඉණි භගක් වදහ ග්නතු, තභන්දේ දේලඳහරන ප්රතිරඳ දගොඩනෙහ 
ගන්න ඉණි භගක් වදහ ග්නතු දදඳහර්තදේන්තුක් නහ. දේ 
යදේ ඳ  ගිඹ කළු යුගදේදී ක්රිඹහ්නභක වුණු දණ තිදඵනහ.  
ජනතහදේ දිවි නෙන්න දනොදයි,   තභන්දේ ප්රතිරඳ 
දගොඩනෙහ ගන්න ඉණිභං වදහ ග්නත හඳහයඹක් ඵට තභයි දේ 
දිවිනළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු  ඳ  ගිඹ කහරදේ ඳ්න 
වුදණ්. ඒ ත්න්නඹන් තභ්න ඒ ආකහයදඹන් සේධ දන ගති 
රක්ණ ඳවශ දරහ තිදඵනහ. 

අභහතතුභහ දන්නහ, රිකිල්රගසකඩ නගයදේ ඵස නළතුේ 
දඳොශ වහ ළසකිළි ඳේධතිඹ අලු්නළඩිඹහ කිරීභ වහ දිවිනළගුභ 
ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු ඹටද්න මුදල් දන් කයරහ තිදඵනහ 
කිඹරහ. ඒකට දවේතු ලදඹන් කිඹහ තිදඵන කහයණහ දඵොදවොභ 
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————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිදේන්තු 

අපරුයි. රුපිඹල් රක් 50ක් ඳශමු හරිකඹ ලදඹන් දන් කයරහ 
තිදඵනහ. රිකිල්රගසකඩ අඩු ආදහඹේරහීන ජනතහදේ ජීන 
ත්න්නඹ නෙහසටු හභට රිකිල්රගසකඩ නගයදේ ඵස නළතුේ 
දඳොශක් වදනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ පිළිඵ වුචයදේ වන් 
නහ. ජීදනෝඳහඹ ංර්ධන අංලදඹන් තභයි දහරහ තිදඵන්දන්. 
වුචයඹ ඉදිරිඳ්න කයනදකොට කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ. 
"නීඳහයක්ක හඳෘතිඹට භෘේධි ප්රතිරහීනන් ඵහුර ේඵන්ධ 
න දවයින්" කිඹරහ තභයි ඔඵතුභහදේ දල්කේතුභහ ලිඹරහ 
තිදඵන්දන්. නීඳහයක්ක කටයුතු වහ toilet ඳේධතිඹක් වදන 
එක ඒ හදේභ ඵස නළතුේ දඳොශක් වදන එක ගළන ප්රලසනඹක් 
නළවළ. නමු්න ඒක භෘේධි ප්රතිරහීනන් ගළ වන් කයමින්  ංගු 

ගවරහ ලිඹහ ගන්න එක තභයි අඳට ප්රලසන දන්දන්. දභොකද, 
භෘේධි ප්රතිරහභිඹහ්න ඒකට වවුල් කය ගන්නහ.  රිකිල්රගසකඩ 
town එකට එන වළභ භෘේධි ප්රතිරහභිදඹක්භ අනිහර්ඹදඹන්භ 
දේ toilet එකට ඹනහ හදේ වළඟීභක් තභයි දේදකන්  
ඇතින්දන්. රිකිල්රගසකඩ ගදේ ජනතහට ළසකිළි නළවළ; 

නගයඹට ඇවිල්රහ, තභයි ඒ කටයු්නත කයදගන ඹන්දන්. ඒ 
නිහ අනිහර්ඹදඹන්භ දේ කටයු්නත කශ යුතුයි ළනි වළඟීභකුයි  

දභයින් දදන්දන්. ගරු ඇභතිතුභනි, එදවභ දනොදයි. Toilet 
එකක් වදහ ගන්නහ නේ ඒක දනභ ළඩක්. ඵස නළතුේ 
දඳොශක් වදනහ නේ ඒක දනභ එකක්. නමු්න ඒකට භෘේධිඹ 

ඈහ ගන්නදකොට දභොකද දන්දන්? දේ කටයුතු කයන ක්රභඹක් 
තිදඵනහ දන්. දේක තභයි දභතළන තිදඵන දරොකුභ ගළටලු.  

ඇභතිතුභහ දන්නහ, ඔඵතුභහ විලහර ප්රභහණදඹන් මුදල් 
දන්කිරීේ කයරහ තිදඵන ඵ. ඒහ ඔඵතුභහදේ දේලඳහරන 

කටයුතුරට දන්න පුළුන්. ඳහතදවේහවළට, තරහතුඔඹ, 

දදල්දතොට, අංදකළිපිටිඹ කිඹන ඒ ප්රදේලරට තභයි ළඩිපුයභ 
දන් කයරහ තිදඵන්දන්. විදලේදඹන්භ ඒහදේ ේඵන්ධීකයණ 
කටයුතුරට්න ඔඵතුභහ නේ කයරහ තිදඵන්දන් හිටපු ප්රහදේශිඹ 
බහ භන්ත්රීරු. දේලඳහරන ලදඹන් ප්රලසනඹක් තිදඵන ඵ අපි 

දන්නහ. වළඵළයි, ඒක මීට ඩහ හධහයණ විඹ යුතුයි. ගරු 

ඇභතිතුභනි, භෘේධි හඳහයදේ ප්රතිරහීනන් යට පුයහභ ඉන්නහ. 
ඒ අලතහ ඇති අඹ යට පුයහභ ඉන්නහ. දේලඳහරන ලදඹන් 
එක ඳළ්නතක් දකින්දන් නළති දේ කහයණහ ගළන අධහනඹ 

දඹොමු කයනහ නේ දවොයි කිඹන එකයි, අදප් ඉල්ී,භ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, භභ ඒ ලිඹකිඹවිලි වභළගත*කයනහ.  

විදලේදඹන්භ දභතළනදී ඳළවළදිලි දඳදනන දදඹක් 
තිදඵනහ. දේ ආඹතනඹ දේලඳහරනීකයණඹ වුණු ආඹතනඹක්. 
ඒ නිහ ජනතහ ඳළ්නතකින් තිඹරහ, ජනතහ ගළන හිතන්දන් 
නළතු ගිඹ ගභනක් එහි තිදඵනහ. ඔඵතුභහ පිළිගන්න, ඒ 
ගභදන්දී  භවහ ඳරිභහණ ංචහ දණ  සේධ දරහ තිදඵනහ කිඹන 
එක. ඒ වහ තභයි නභ භහරු කිරීදේ තළන ඉරහභ ඳටන් 
ගන්දන්.  නභ භහරු කය ගන්නහ තළන ඉරහභ ඳටන් ග්නද්න ඒකට 
තභයි. ඒ ත්න්නඹ ශක්න්න කටයුතු කයන්න. දභොකද,  යදේ 
ජනතහදේ ජන ජීවිතඹ්න එක්ක ඵේධ වුණු අභහතහංල  ළඩිඹ 
නළවළ. 

වළභ අභහතහංලඹක්භ ඵදු ගළහිල්දරන්, ඒ හදේභ දඩ 
ගළහිල්දරන් ඵේධ දනහ. වළඵළයි, මිනි න්දේ ජීවිතඹට ප්රතිරහබ 
රළදඵන අභහතහංලඹ වළටිඹට, මිනි න්ට ඹභක් රළදඵන 
අභහතහංලඹ වළටිඹට තිදඵන්දන් දේ අභහතහංලඹයි. ගරු 
ඇභතිතුභනි, එහිදී ඔඵතුභහට  විදලේ ගකීභක් තිදඵනහ. ඒ 
ගකීභ වරිඹහකහය ඉසට දන්න ඕනෆ කිඹහයි භභ විලසහ 
කයන්දන්. 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, ඒ හදේභ භභ දේ 

කහයණඹ දකදයහි ඔඵතුභහදේ්න අධහනඹ දඹොමු කයනහ. ගරු 
නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ දේ ගළන දවොය න්භ දන්නහ. ළඩිහිටි 
දල්කේ කහර්ඹහංලඹ ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹ ඹටද්නයි 
තිදඵන්දන්. ඳ  ගිඹ අඹ ළඹ දඹෝජනහකින් ක්රිඹහ්නභක වුණු 

ළඩිහිටිඹන් වහ න රුපිඹල් 2,000ක දීභනහක් තිබුණහ. එහිදී   
ළඩිහිටිඹන් කිඹන්දන්, කිසදු ආදහඹේ භහර්ගඹක් නළති අඹ ගරු 
ඇභතිතුභනි. දභොකද, ඒ චක්රදල්ඛ්දේභ ඳළවළදිලිභ තිබුදණ් 

"කිසදු ආදහඹේ භහර්ගඹක් දනොරඵන ළඩිහිටිඹන්" කිඹරහ.  

භභ හිතන විධිඹට ඒ දනදකොට ළඩිහිටිඹන් 384,000ක් 
හදේ පිරික් වඳුනහදගන තිබුණහ. ඒ 384,000 වහ තභයි 

රුපිඹල් 2,000ක ප්රතිරහබඹ රඵහ දුන්දන්. ඔඵතුභන්රහදේ 
අභහතහංලඹ දභොකක් දවෝ ත්න්නඹක් ඹටද්න දන්න 
අයමුදරකට -ත්න භහජ ශුබහධන අයමුදරකට- ඒදකන් 

රුපිඹල් 100 ගණදන් කඳන්න තීයණඹ කයරහ තිබුණහ. ඒ තීයණඹ 
පිළිඵ අපි දඳොදු හඳහය පිළිඵ කහයක බහදේ්න හකච්ඡහ 
කශහ. ඇ්නතටභ ඒ ළඩිහිටි අඹ ඒ රුපිඹල් 2,000 දීභනහ 
ගන්නභයි එන්දන්. 

 
ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ ළඩිහිටිඹන් වහ රඵහදදන දීභනහ අපි දගදයටභ 

ගිහිල්රහ බහය දදනහ. ඒක රහබයි. 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දගදයට ගිහිල්රහ ඒ ල්ලි දදන්දන්, රුපිඹල් 100 මුදර අඩු 
කයදගනද? 

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔේ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අඳයහදේ, ඒ මිනිස  ඇවිල්රහ දගනිඹයි රුපිඹල් 2,000භ 
දුන්නහ නේ. ළඩිහිටිඹන්ට ඒ යවුේ ගණන දදන්න ඇභතිතුභහ. 
රුපිඹල් 2,000කින් රුපිඹල් 100ක් කඳහදගන දභොක ටද? 
ඔඵතුභහට භහජ ආයක්ණ අයමුදරට භහදකට රුපිඹල් මිලිඹන 

145ක් වේඵදනහ දන්; ඒ අයමුදර තිදඵනහ දන්. අවුරුේදකට 
රුපිඹල් මිලිඹන 1,400ක් වේඵදනහ දන්. ඔඵතුභන්රහ 
භෘේධිරහභිදඹකුට රුපිඹල් 3,500ක් දදනදකොට, ඒදකනු්න 

මුදරක් කඳරහ රුපිඹල් 3,050යි ඒ  භෘේධිරහභිඹහට 
වේඵදන්දන්. දේ රුපිඹල් 100 දදන්න ඵළරි ඇයි? ඔඵතුභන්රහ, 
අපි කථහ කයනහ, ඳහර්ලිදේන්තුදේ ඇභතිරුන්ට ඹන්න 

අඳව තහන් තිදඵනහ කිඹරහ.  

දළන් අගභළතිතුභහ කිඹනහ, භන්ත්රීරුන්ට ජී්න දන්න 
අභහරුයි; ඳඩි ළඩිකයන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ව අපි 

දන්නහ, භන්ත්රීරුන්ට ඳඩි ළඩි කයන්න කිඹරහ කිඹන්දන් 
අභහරුකේ නිහ;  භන්ත්රීරුන්ට රළදඵන මුදලින් භහඹක් ජී්න 
දන්න අභහරු නිහ කිඹරහ. හභහනදඹන් දේ යවුේ දරහ 

එනදකොට භන්ත්රීයඹකුට භහඹකට රුපිඹල් 150,000ක් විතය 
රළදඵනහ දන්. භන්ත්රීයඹකුට දීභනහ රුපිඹල් 54,000ක් 
වුණහට, ඉන්ධන දීභනහ වේඵදනහ; දුයකථන දීභනහ විධිඹට 
රුපිඹල් 50,000ක් වේඵදනහ. ඔඹ ටික ඔක්දකෝභ එකතු 

1817 1818 

[ගරු   නිල් වඳුන්දන්නති  භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළන  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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වුණහභ රුපිඹල් 150,000ක් විතය දනහ. ඒක්න භදියි කිඹරහදන් 

දේ කිඹන්දන්. අගභළතිතුභහ කිඹනහ දන් භන්ත්රීරුන්ට ඒ මුදර 
භදියි කිඹරහ. එදවභ නේ කවුරු්න උදවු කයන්දන් නළති අහිංක 
ළඩිහිටිඹහට රඵහදදන රුපිඹල් 2,000න් රුපිඹල් 100ක් 
කඳහගන්න එක හධහයණද? භහඹක් ජී්න දන්න 

භන්ත්රීයදඹකුට රුපිඹල් 150,000ක් විතය භදි කිඹනහ. අය 
භනුසඹහට වේඵ දන එකභ දේ ඒ රුපිඹල් 2,000 දීභනහ 
දන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ කිඹනහ දගදයට ගිහිල්රහ දදනහ ලු. 

නළවළ, ඒ අඹ ඳහයට ඇවිල්රහ ගනීවි; තළඳළල් කන්දතෝරුට 
ඇවිල්රහ ගනීවි. ඒකට කභක් නළවළ. ඔඵතුභහ ඵස කුලිඹ විධිඹටද 
රුපිඹල් 100ක් ගන්දන්? ඒ භනුසඹහදේ දගදයට ඹන ගණනද 

ගන්දන්? ඳගහක්ද ගන්දන්? එදවභ කයන්න එඳහ.  

අඹ ළදඹන් රුපිඹල් 2,000ක් දදනහ කිේහ නේ, ඒ රුපිඹල් 
2,000 රඵහගන්න අයිතිඹක් ඔහුට තිදඵනහ. රුපිඹල් 100ක 

ප්රලසනඹක් දනොදයි තිදඵන්දන්. දඹහසරි ජඹදේකය ඇභතිතුභහ්න  
දේ ප්රලසනඹට භළදිව්න වුණහ. රුපිඹල් 100ක ප්රලසනඹක් දනොදයි 
තිදඵන්දන්. අඹ ළදඹන් රුපිඹල් 2,000ක් දදනහ කිේදේ ඇයි? 
ඒක දඳොදයොන්දුක්. ඒක ළඩිහිටිඹන් ඵරහදගන ඉන්නහ. ඒ අඹ 

අහිංක මිනිස . ඔඵතුභහ දන්නහ, අපි දේ ප්රලසනඹට භළදිව්න 
වුණහට ඳසදේ ඔඵතුභහට ඒ තීයණඹ දළන් වුණ්න දනස කයන්න 
පුළුන්. ගරු ඇභතිතුභනි, භදේ භතකඹ නිළයදි නේ එතදකොට්න 

රුපිඹල් මිලිඹන 69ක් ඒ අයමුදදල් තිබුණහ. ඔඹ රුපිඹල් 100 
කඳහදගන ඒක දගනිඹන්දන් ඇ්නතටභ ඒදගොල්රන්දේ තිදඵන 
දනභ අයමුදරකට දනොදයි. එකභ account එකට තභයි ඒ 

රුපිඹල් 100්න ඹන්දන්.  

අපි දවොට ඵළලුහ, එකභ ගිණුේ අංකඹ තිදඵන්දන්. ඳඩි-නඩි 
දගන, අදනකු්න කටයුතු කයන, ඒ ආඹතනදේ  ඵහධන 

කටයුතු කයන මුදල් තිදඵන ගිණුේ අංකඹ්න ඒකභයි. ඒ නිහ 
ළඩිහිටිඹන් දනුදන් එභ තීයණඹ නළත රකහ ඵරන්න 
කිඹරහ අපි ඉල්රහ සටිනහ. ළඩිහිටි ඹන් තුන්රක් ගණනක් 

දනුදනුයි භභ දේ ඉල්ී,භ කයන්දන්. දභොකද, ඔඹ ළඩිහිටිඹන් 
කිඹරහ කිඹන්දන්, දරුන්්න ඵරහකිඹහගන්දන් නළති භේටදේ 
අඹ; ඒ හදේභ කිසදු ආදහඹේ භහර්ගඹක් දනොරඵන අඹ. භභ 
කිඹන තර්කඹ ඔඵතුභහට ද්නදයනහ. භන්ත්රීයඹහට රුපිඹල් 

150,000ක් විතය රළබිරහ්න, ඒදකන් භහඹක් ජී්න දන්න ඵළවළ 
කිඹරහ අගභළතිතුභහ කිඹනහ නේ, අගභළතිතුභහභ ඒක 
පිළිගන්නහ නේ, දේ ළඩිහිටිඹන්ට රඵහදදන රුපිඹල් 2,000න් 

රුපිඹල් 100ක් කඳන එදක් හධහයණ තර්කඹ දභොකක්ද? ඔඵතුභහ 
දේ අවුරුදු 4භ ඒ මුදර කළපුදෝන, භභ දේ අවුරුදු 4භ ඒ 
දනුදන් අයගශ කයනහ. ඇ්නතටභ දේක හධහයණ නළවළ.  

ඳේ. දේලඳහරන ලදඹන් අඳට දභොන හද දේද තිබුණ්න, එළනි 
තීයණඹක් අයදගන රුපිඹල් 100ක් කඳහ ගළනීදභන් ඔඵතුභන්රහට 
කයන්න දදඹකු්න නළවළ. වළඵළයි, ඒක අයමුදරකට එනදකොට 

රුපිඹල් මිලිඹන 38ක් දනහ. 
 

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔේ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

"ඔේ" කිඹරහ ඇස දරොකු කශහට ළඩක් නළවළ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, ඒ රුපිඹල් 100 මුදර අය අහිංක භනුසඹහට 
ටිනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 38ක් දනදකොට ඔඵතුභහට ටිනහ 

හදේභ, අය භනුසඹහට රුපිඹල් 100 ටිනහ. 

ඔඵතුභන්රහ ඒකට විවිධ කතන්දය වදහවි, අපි දේහ කයනහ, 
අයහ කයනහ, දභදවභ කයනහ කිඹරහ. ඒ ඔක්දකෝභ ජහති 

කයන්න අයමුදල් දභහි තිදඵනහ. එදවභ නළ්නනේ ඔඹ හවන 

ගන්න ඒහයින් වරි දභොනහ වරි එකකින් මුදල් අභහතහංලඹට 
කිඹරහ ඉල්රහ ගන්න. අඹ ළදඹන් ඒ මිනි න්ට දීපු දේ කඳන්න 
එඳහ කිඹන ඉල්ී,භ තභයි අපි දේ කයන්දන්.  විදලේදඹන්භ ඒ 
කහයණහ ටික තභයි ඔඵතුභන්රහට අධහයණඹ කයන්න භට ඕනෆ 

වුදණ්. ඳළවළදිලි දරභ දේ ආඹතනඹ- 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 

සුබවළධන  නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
නහභ පුරු භහරු කයන්න කීඹක් විඹදේ දරහ තිදඵනහද? 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ එඹ කලින් කිේහ. 'භෘේධි ඵළංකු' කිඹන නහභඹ 'දිවි 
නළගුභ ඵළංකු' කිඹන නහභඹට භහරු කයන්න රුපිඹල් 

49,100,000ක් විඹදේ දරහ තිදඵනහ. දඵෝඩ් එකකට රුපිඹල් 
31,000ක් විඹදේ දරහ තිදඵනහ. ඊට අදහශ දල්ඛ්න භහ බහගත 
කශහ. දිඹුරහගර භෘේධි ඵළංකුදේ දඵෝඩ් එක භහරු කයන්න 

රුපිඹල් 31,000ක් විඹදේ දරහ තිදඵනහ. දිඹුරහගර ඵළංකුදේ 
දඵෝඩ් එක භහරු කයන්න රුපිඹල් 31,000ක් විඹදේ වුණහ නේ 
 දකොශම ඵළංකුක දඵෝඩ් එකක් භහරු කයන්න කීඹක් විඹදේ 

දයිද? ඒ මුදරට අනු ඵළලු්න රුපිඹල් 49,100,000ක් විතය 
විඹදේ දනහ. ඒදක් තිදඵන දේලඳහරන වුභනහ දභොකක්ද 
කිඹන එකයි ප්රලසනඹ.  

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි වතයක කහරඹක් 

තිදඵනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, දේ කහයණඹ කිඹහ භහ කථහ 

අන් කයනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, 'භෘේධි හඳහයඹ' 
ජනතහදේ දදඹක්. අහිංක ජනතහදේ ඵදු මුදල්ලින් එකතු 
කය ගන්නහ මුදල් ඳ  ගිඹ කහරදේදී දේලඳහරනික වුභනහ 

දනුදන් දඹොදහ ග්නතහ. ඒ ත්න්නඹ තදුයට්න ක්රිඹහ්නභක 
කයන්න ඉඩ දදන්න එඳහ. ඒක ජනතහදේ ප්රතිරහබඹක් ඵ භහ 
විදලේදඹන්භ අධහයණඹ කයනහ. ඔඵතුභන්රහට පුළුන්, 

මිනි න්ට දරහට භෘේධි ආධහයඹ රඵහ දීභ සථහය කයන්න. ඒ 
වහ එක දිනඹක් නේ කයන්න. එදහට ඵළංකු ගිණුභට ඒක ඵළය 
න ඵට වතික දන්න. එතදකොට මිනිස  භෙ යසතිඹහදු 

දන්දන් නළවළ.  

භෘේධි හඳහයඹ දේලඳහරනීකයණඹ වුණු නිහ ප්රහදේශීඹ 
දල්කේයඹහට, දිසත්රික් දල්කේයඹහට ඒ ේඵන්ධදඹන් තිබුණු 
ඵරඹ නළති දරහ තිදඵනහ. ග්රහභ නිරධහරින් දක්හ ඔවුන් තභයි 
ඒ ේඵන්ධදඹන් කටයුතු කදශේ. ඒ ඹහන් ත්රණඹ ලක්තිභ්න 

කයන්න. ඒ හදේභ දිවි නළගුභ ඳනත ඹටද්න සථහපිත වුණු ඒ 
ආඹතනදේ දේකයින්දේ ගළටලු ටික විනහ නේ, ඔවුන් 
එයින් උ්නදප්රේයණඹ දරහ නළත ඔඵතුභහ්න එක්ක, ඔඵතුභහදේ 

අභහතහංලඹ්න එක්ක ළඩ කයහවි. ඒක නිහ ඒ ේඵන්ධදඹන් 
නළත්න අධහයණඹ කයමින්, කහරඹ රඵහ දීභ ේඵන්ධදඹන් 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත දමින්, භහදේ අදවස දළක් හභ අන් 

කයනහ, ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි.  
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Harshana Rajakaruna. You have five 

minutes to speak.  
 

 

[අ.බහ. 2.26  

 
ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகதர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

දඵොදවොභ සතුතියි, ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි.  

භහජ විඵර ගළන් හේ වහ ශුබහධන අභහතහංලඹ ගළන කථහ 

කයන දකොට විදලේදඹන්භ අඳට යණසංව දප්රේභදහ භළතිතුභහ 
සහිඳ්න දනහ. එතුභහ ජනවිඹ ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කශහ. 

1994 දර්දී එස.බී. දිහනහඹක අභහතතුභහ එඹ ත්න ලක්තිභ්න 
කයමින් භෘේධි ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කශහ. භෘේධි 
ළඩටවදන් නිර්භහතෘයඹහ වළටිඹට එතුභහ නළත්න දභභ 

අභහතහංලඹ බහය ගළනීභ ඉතහභ තුටුදහඹක ත්න්නඹක්.  

දභභ අභහතහංලඹ ඵළසල් යහජඳක් හිටපු අභහතතුභහ ඹටද්න 
තිබුණු කහර කහනුදේදී සදු වුණු ඹේ අඩු ඳහඩු, ඹේ අතඳ  හේ 

භගවයහ නළත්න එඹ නිළයදි භෙකට දගන ඹන්න අදප් 
ර්තභහන අභහතතුභහ විලහර උ්නහවඹක දඹදදනහ. ඒ 
කටයු්නත වහ අදප් නිදඹෝජ අභහත යන්ජන් යහභනහඹක 

භළතිතුභහ්න විලහර ලක්තිඹක් රඵහ දීරහ තිදඵනහ. එක්්න ජහතික 
ඳහක්ෂිකයින්දගන් තිබුණු දරොකුභ දචෝදනහ තභයි දිවි නළගුභ 
හඳහයඹ ඹටද්න එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකයින්ට විලහර 

අහධහයණඹක් සදු වුණහ කිඹන එක. භහ හිතන විධිඹට දළන් එදවභ 
දදඹක් නළවළ. දභොකද, අදප් අභහතතුභහ්න, ඒ හදේභ නිදඹෝජ 
අභහතතුභහ්න දේලඳහරනීකයණදඹන් දතොය එඹ ක්රිඹහ්නභක 

කයන්න උඳරිභ උ්නහවඹක දඹදදනහ. නමු්න ඹේ ඹේ 
අන්තගහමී අදවසර සටින නිරධහරින් පිරිකු්න නළ්නද්නභ නළවළ. 
ඒකට දවො විකල්ඳඹක් දඹෝජනහ කයන්න භහ කළභළතියි. දිවි 
නළගුභ නිරධහරින් ය ගණනහක් තිසදේ ඔවුන්දේ ග්රහ භ 

නිරධහරි දකොේඨහර දේඹ කයනහ. දේඹ ඳටන් ග්නත 
කහරදේ ඉරහභ ඒ දකොේඨහර තභයි දේඹ කයන්දන්. ය 
ගණනහක් තිසදේ එකභ දකොේඨහඹක දේඹ කයනදකොට 

තිදඵන උනන්දු නළති දන අසථහ දඵොදවොභඹක් තිදඵනහ. 
වළභ අංලඹකභ යජදේ නිරධහරින් සථහන භහරු දනහ. ගුරුරුන් 
ග්නදතෝන ඔවුන් අනිහර්ඹදඹන්භ ය 10කින් ඳ  දන්න 

ඳහරකට භහරු දන්න අලයි. 

ඒ හදේ යජදේ නිරධහරින් සථහන භහරු කිරීදේ 

ක්රභදේදඹකු්න තිදඵනහ. දිවි නළගුභ නිරධහරිනු්න ඹේ හධහයණ 
ළඩ පිළිදශක් අනු සථහන භහරු කයන්න. ඒ අඹ තභ භළතියණ 
දකොේඨහදඹන් පිටතට ඹන්න අල නළවළ. භළතියණ 
දකොේඨහඹ ඇතුශත දවෝ සථහන භහරු කිරීදේ ඹේ ක්රභදේදඹක් 

ඒ අඹට්න ක්රිඹහ්නභක කශ යුතුයි කිඹන එකයි භදේ අදව. 

ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, අදප් ඹව ඳහරන යජඹ භෘේධි 

දීභනහ දදගුණඹක් කශහ. ඒ ගළන භභ ඉතහ තුටු නහ. ඒ 
විතයක් දනදයි. රුපිඹල් 1,000ක් දගපු ළඩිහිටි දීභනහ්න 
රුපිඹල් 2,000ක් කශහ. දළන් දභතුභන්රහ කථහ කයන්දන්, රුපිඹල් 

1,000 දීභනහ රුපිඹල් 2,000 කශ එක ගළන දනොදයි, ඒ දකන් 
රුපිඹල් 100ක් කඳහ ගන්න එක ගළන. දළන් රුපිඹල් 1,000 දීභනහ 
රුපිඹල් 900කින් ළඩි වුණහ දන්. ඒ ගළන කථහ කයන්න දකෝ. ඇයි 
ඒ ගළන කථහ කයන්දන් නළ්නද්න? රුපිඹල් 1,000 වළටිඹට දුන්න 

දීභනහ රුපිඹල් 2,000ක් කයරහ, ඒදකන් රුපිඹල් 100ක් කළපුහ 
කිඹමු දකෝ. ඒ රුපිඹල් 100 කඳන්දන් ඇභතිතුභහදේ දගදය ළඩ 

කයන අඹට දගන්න දනොදයි. ඒ රුපිඹල් 100 කඳන්දන් 

නිදඹෝජ ඇභතිතුභහදේ හවනඹට දඳ්රල් ගව ගන්න දනොදයි. 
ඒ රුපිඹල් 100 කඳරහ දනභ අයමුදරකටයි ඵළය කයන්දන්. ඒ 
අයමුදලිනු්න කයන්දන්්න ළඩිහිටිඹන්ට වනහධහයඹක් රඵහ දදන 
එක. රුපිඹල් 1,000ක් වළටිඹට  දුන් දීභනහ රුපිඹල් 900කින් 

ළඩි කශහ. ඒකට දඵොදවොභ සතුතියි කිඹරහ්න කිඹන්න දකෝ. ඒ 
ගළන කථහ කයන්න. නමු්න ඒ ගළන කථහ කයන්දන් නළවළ.  

ඔඵතුභන්රහ දළන් දභොනහ කථහ කශ්න ඳ  ගිඹ කහරදේ 

ළඩිහිටි දීභනහ වළටිඹට රුපිඹල් 1,000 විතයදන් දුන්දන්. දළන් ඒ 
රුපිඹල් 1,000  රුපිඹල් 1,900ක් කයරහ තිදඵනහ. භෘේධි 
දීභනහ දදගුණඹක් කයරහ තිදඵනහ. දේ ඹව ඳහරන යජඹ තුළින් 

පුළුන් විධිඹට විලහර භහජ දේඹක් සදු කයරහ තිදඵනහ. එඹ 
ත්න ඉදිරිඹට දගන ඹන්න අඳට අලයි. අපි පුළුන් තයේ ඒ 
වහ උ්නහව කයනහ. ඒ දනුදන් තභයි රඵන දර් අඹ 

ළදඹන් අපි දඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න කය තිදඵන්දන්. අඳට දවො 
අභහතයදඹක් ව නිදඹෝජ අභහතයදඹක් ඉන්නහ. 
එතුභන්රහ දභභ අභහතහංලඹ ඉතහ හර්ථක ඉදිරිඹට දගන ඹයි 
කිඹන දරොකු විලසහඹක් අඳට  තිදඵන ඵ ප්රකහල කයමින් භහ 

නතිනහ. දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara. 

You have ten minutes.   

 
[අ.බහ. 2.32  

 
ගරු දයළසරි ජයනවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, දඵොදවොභ සතුතියි.  

භෘේධි හඳහයඹ ආයේබ කශ අදප් එස.බී. දිහනහඹක 

භළතිතුභහදේ ඹටතට නළත්න දභභ අභහතහංලඹ  රළබිරහ 
තිදඵනහ. දභතුභහ භෘේධි හඳහයඹ දනුදන් විලහර ළඩ 
දකොටක් කශහ. භෘේධි හඳහයඹ නිර්භහණඹ කශ  පුේගරඹහ 
විධිඹට දභතුභහට ඒ ගළන අදඵෝධඹක් තිදඵන නිහ නළත්න 

නිළයදි භහර්ගඹක භෘේධි හඳහයඹ  දගන ඹයි කිඹන විලසහඹ 
අඳට තිදඵනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, රංකහදේ මුළු ජනගවනදඹන් ආඵහධ හිත 

පුේගරඹන්  සඹඹට 8.7ක් ඉන්නහ. ඹ අවුරුදු 60ට ළඩි 
දජසඨ පුයළසඹන් මුළු ජනගවනදඹන් සඹඹට 12.4ක් ඉන්නහ. 
මුළු ජනගවනදඹන් තනි භහපිඹ ඳවුල්  සඹඹට 11.8ක් ඉන්නහ. ඒ 

හදේභ මුළු ජනගවනදඹන් අඩු ආදහඹේරහීන ඳවුල් සඹඹට 6.7ක් 
ඉන්නහ. ඇ්නත ලදඹන්භ දභළනි භවහ දළළන්ත ගකීේ 
කන්දයහක් තභයි ඔඵතුභහදේ කය භත ඳළටවිරහ තිදඵන්දන්.  

දභළනි බහයදය ගකීභක් දයන්න පුළුන් නිර්භහණශීී, 
නහඹකදඹකුට ඳභණයි.   

දභතුභහ විවිධ අසථහර විවිධ ක්රිඹහ භහර්ග අයදගන, විවිධ 

 අයමුදල් වළදුහ. කවුරු්න ඒ ගළන කල්ඳනහ කදශේ නළවළ. අපි 
ඉතිවහදේදී "ජනවිඹ" දුන්නහ. ජනවිදඹන් ඉතුරු වුණු මුදල් 
ටිකක් තිබුණහ. ඒ ටික ඳ  ගිඹ කහරදේ අඳට දවොඹහ ගන්න 
ඵළරියි තිබුදණ්. අපි දිගින් දිගටභ ඒ ගළන කථහ කශහ. නමු්න 

එදවභ මුදරක් ඉතුරු දරහ තිබුදණ් නළවළ. වළඵළයි, දභතුභහ 
භෘේධි හඳහයඹ ඳටන් ග්නතහට ඳසදේ දනභ අයමුදල් 

1821 1822 
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ගණනහක් භෘේධි හඳහයඹ ඹට ද්න සථහපිත කශ ඵ අපි 

දන්නහ. ඒ අයමුදල් සථහපිත කයන ගභන්, භෘේධි හඳහයදේ 
ඉන්න වළභ දකදනකුටභ ඒදකන් ප්රතිරහබ රළදඵන විධිදේ ළඩ 
පිළිදශකු්න දභතුභහ ඳටන් ග්නතහ. කවුරු්න හිතුදේ නළවළ 
විහවදේදී, භඟුරකදී, භයණඹකදී දවෝ දන්න කහර්ඹ බහයඹකදී 

 ළු ණඹක් ගන්න දේ හදේ ළඩ පිළිදශක් තිදඹයි කිඹරහ. 
නමු්න, ඒ ළඩ පිළිදශ එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ වළදුහ.  

ඳ ගිඹ ආණ්ඩු භදේ භෘේධි හඳහයඹ ේඵන්ධ අර්බුද 
ගණනහක් අපි දළක්කහ. භෘේධිඹ දනුට "දිවි නළගුභ" ළඩ 

පිළිදශ ඳටන් ග්නතහ. අඩුභ තයමින්  දිවි නළගුභ ළඩ පිළිදශ 
ඹටද්න එභ නිරධහරින්ට ඳ්න හේ ලිපිඹක්්න දීරහ තිබුදණ් නළවළ. 
ඒ විතයක් දනොදයි. දේක අර්ථ හධක අයමුදරට මුදල් ඵළය 

දරහ තිබුදණ්්න නළවළ.  

විශ්රහභ ළටුඳ ගන්න ඵළරි දිවි නළගුභ ංර්ධන නිරධහරින්ට 
විලහර ප්රලසනඹක් තිබුණහ.  ඒ අඹට  ඳ්න හේ ලිපිඹක්  නළති නිහ, 
ගභන් ගහසතුක් දගන්න පුළුන් ළඩ  පිළිදශක් තිබුදණ් 

නළවළ. දන දකොේඨහඹකට ගිහින් ළඩ ඵරන දකදනකුට 
දීභනහක් දදන්න පුළුන් හතහයණඹක් තිබුදණ් නළවළ. අඩුභ 
තයමින් දේ නිරධහරින්ට දගල් කුී, දීභනහක් දදන්න ළඩ 

පිළිදශක් තිබුදණ් නළවළ. දිවි නළගුභ හඳහයඹ ඹටද්න ඔවුන්ට 
සරවය ඳ්න හේ ලිපිඹක් රඵහ දනොදීභ නිහ තභයි එදවභ වුදණ්.  
ඒහ ගළන කථහ  කයපු කේටිඹ තභයි  අද නළත ඳහයල් දිදේ 

ඇවිල්රහ උේදඝෝණ කයන්දන්. ඒ හඳහයඹට නහඹක්නඹ දීරහ 
දේ ඉල්ී,ේරට 'වහ' කිඹරහ, 'ඔේ' කිඹරහ ළඩ කයපු අඹ තභයි  
දළන් ඒ ළඩ දකදයන්දන් නළති නිහ  නළත දභළනි 
ක්රිඹහදහභඹක් අයදගන ඹන්දන්. 

එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ කළබිනේ භණ්ඩරඹ තුශදී දේ  
හඳහයඹ ේඵන්ධදඹන් වළභ  දරහදේභ කථහ කයන දකදනක්. 
එතුභහ දේ භෘේධිරහීනන් පිළිඵ, ඒ නිරධහරින් පිළිඵ 
නිළයදි, ද්නත හිත කථහ කයන නහඹකදඹක්. ඒ නිහ,  

අදනක් අඹ දඵොරු  කශහට, එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ 
ඳළවළදිලි ඒ අඹට අල කයන  ළඩ පිළිදශ කස කයරහ දදයි.  
ඒ නිහ, උේදඝෝණ කයරහ එතුභහදේ ළදඩ් කයන්න එතුභහට 

ඵර කයන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ හඳහයඹ  ඳටන් ග්නත නහඹකඹහ 
විධිඹට එතුභහ ඒ ළදඩ් කයයි කිඹන විලසහඹ අඳ තුශ තිදඵනහ.   

37,000ක් හිටපු භෘේධි නිරධහරින්  29,000 දක්හ අඩු කයරහ          , 
ඊශෙට  9,000 දක්හ අඩු කයරහ, ඊට්න ඳසදේ 7,000 දක්හ අඩු 

කයරහ තිබුණහ. දළන් 4.000ක් ඵහ ගන්න තභයි   දේ ළඩ 
පිළිදශ කයන්දන්. අඳට  ඒ නිරධහරින් අල දනහ. ඒ 
නිරධහරින් නළති දේ කටයුතු කයන්න ඵළවළ. අදප් ආනදේ  

භවය ග්රහභ නිරධහරි දකොේඨහර ඒ නිරධහරින් නළවළ. ඒහදේ 
ඉන්දන් ළඩ ඵරන අඹ. එක් අදඹක්  සථහන තුන වතයක ළඩ 
ඵරනහ. ඒ නිහ දේ ඵහ ගළනීේ ටික වහභ කයන්න කිඹරහ 

ගරු ඇභතිතුභහදගන් ඉල්රහ සටිනහ. ඒ කටයු්නත කයන්න අඳට  
දදන්න පුළුන් වදඹෝගඹ අපි  දදන්නේ. එදවභ  නළ්නනේ දේ 
හඳහයඹ  කඩහ ළදටන්න තිදඵන ඉඩ කඩ ළඩියි.  

අද දේ භෘේධි ඵළංකුර බිලිඹන 150ක් තිදඵනහ. 

තමුන්නහන්දේරහ-අපි කවුරු්න දන්නහ, අද දේ යදේ ගිනි දඳොලිඹ 
ගළන විලහර අර්බුදඹක් තිදඵන ඵ.  සඹඹට 60කට ළඩි දඳොලිඹක් 
අඹ කයන ංවිධහන ගණනහක් දේ යදේ තිදඵනහ.  ඒ ණඹ 
දදන්දන් දදේ දඳොලිඹට. දේක විලහර අර්බුදඹක්. අද 

දඳොදශොන්නරු ඳළ්නද්න භවය අඹ තභන්දේ  කුඹුය උගස  
කයරහ ණඹ අයදගන. ඒ ණඹ දගන්න  ත ණඹක් ගන්නහ. ඊට 
ඳ  ඒ  ණඹ දගහ ගන්න ඵළරි ත දක දනකුට ණඹ දනහ.  

ග්රහමීඹ ජනතහ දේ විධිදේ විලහර ණඹ අර්බුදඹක ඳළටලිරහ 

ඉන්නහ.  වළභ දහභ දේ අඹට ණඹ දදන්න අලු්න අයමුදල් 
එනහ;අලු්න ළඩ පිළිදශල් එනහ; විවිධ දකොේඳළනි එනහ. 
අද දකොේඳළනි 41කට  ළඩි ප්රභහණඹක් ග්රහමීඹ භේටදභන් ණඹ 
දදන හඳහය  ඵට ඳ්න දරහ තිදඵනහ. දේහ දදේ ණඹ. 

දේක විලහර  අර්බුදඹක්.  උදේට දඳොශල් ඇතුදශේ  ණඹ දදනහ. 
වට දභෝටර් යිකල්ලින් ඇවිල්රහ ඒ ණඹ එකතු කයදගන 
ඹනහ. සඹඹට 60යි ඒහදේ හභහන ණඹ දඳොී, අනුඳහතඹ. ඒ 

නිහ භභ  ගරු එස.බී. දිහනහඹක අභළතිතුභහදගන් විදලේදඹන් 
ඉල්රන්න කළභළතියි, භෘේධි හඳහයඹ ඹටද්න ඔඵතුභහදේ අද්න 
තිදඵන බිලිඹන 150ක මුදලින් දුප්ඳ්න අඹට ණඹ දදන්න ළඩ 

පිළිදශක් වදන්න කිඹරහ. කරුණහකයරහ දේ ගිනි 
දඳොී,කහයඹන්දගන් අදප් දුප්ඳ්න මිනිස  දබ්යහගන්න ළඩ 
පිළිදශක් කස කයන්න. ඒ ළඩ පිළිදශ අඩු දඳොලිඹට ණඹ 

දදන ළඩ පිළිදශක් ඵට ඳ්න කයන්න  කිඹරහ  භභ කිඹනහ.   

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඵළඳුේකයර නේ දහන්න එඳහ  

 
ගරු දයළසරි ජයනවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. ඒ බිලිඹන 150 ඵළඳුේකයර දභන්දන් නළති දන 

ඕනෆභ  ළඩ පිළිදශකට දභන්න  කිඹරහ තභයි භභ එතුභහදගන් 
ඉල්රනහ.  

 නිල් වඳුන්දන්නති භන්ත්රීතුභහ කිේහ, රුපිඹල් 2000ක 
දීභනහ ගළන.  රුපිඹල් 1000ට තිබුණු  දීභනහ 2015දී රුපිඹල් 
2000 දක්හ ළඩි කශහ. දේ රුපිඹල් 2000  දීභනහ රඵහ  ගන්න 

ළඩිහිටිඹන් 386,080ක් දේ යදේ ඉන්නහ.  ඒ රුපිඹල් 2000න් 
රුපිඹල් 100ක්  කළපුහ.  ඒක කළපුහඹ කිඹහ විලහර ප්රලසනඹකු්න 
ආහ. අපි කළබිනේ භණ්ඩරදේදී්න ඒ ගළන කථහ කශහ. දකෝප් 
එදක්දී්න  තමුන්නහන්දේරහ දේ ගළන කථහ කශහ භට භතකයි.  

වළඵළයි, ඒ කඳහ ගන්නහ මුදලින් දභොකක්ද  කයන්න ඹන්දන්? ඒ 
අයමුදර මිලිඹන 38ක්.  අද රංකහදේ ළඩිහිටි නිහ 367ක් 
තිදඵනහ. ඒ ළඩිහිටි නිහ  ජයහ ජීර්ණ දච්ච ඒහ. මිනිස  

ඒහට ගිහින් දහනඹ දදනහ. ඒහදේ දටොයිරේ කළඩිරහ. භහ්න ඒ 
කීඳ තළනකට ගිහින් උදවු කයරහ තිදඵනහ. ඒහ දකොදවේද ඒහද 
කිඹරහ භභ නමින් කිඹන්දන් නළවළ.  දේ යදේ 367ක් ළඩිහිටි 

නිහ  තිදඵනහ.   එන්න එන්නභ අදප් යදේ ළඩිහිටි ජනතහ 
ළඩින දරහක් තිදඵන්දන්. දේ හදේ දරහක ළඩිහිටි 
නිහ වදන ආණ්ඩුදේ ළඩ පිළිදශක් නළ්නනේ, ඒ වහ 

දන්න ක්රිඹහදහභඹක් නළ්නනේ,  දේ කඳන රුපිඹල් 100 අයදගන 
තභයි  ඒ අහිංක ළඩිහිටිඹන්දේ නිහ ටික වදන්න දන්දන් 
ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඒක දවොයි කිඹහ භභ විලසහ කයනහ. 
දභොකද, ඒ අඹට යණක් නළවළ. ආණ්ඩුදේ ළඩිහිටි නිහ වඹයි 

තිදඵන්දන්. ඉතිරි ළඩිහිටි නිහ සඹල්රභ දඳෞේගලික ඒහ. 
ඒහදේ තිදඵන ත්න්නඹ අපි දන්නහ. ඔඵතුභහ්න දන්නහ; භභ්න 
දන්නහ. ඉතහභ ඉවශ ත්න්නදඹන් ඳ්නහදගන ඹන ඒහ්න 

තිදඵනහ. විලහර මුදරක් අඹ කයන ඒහ්න තිදඵනහ. නමු්න 
භවය ඒහට කිසභ අයමුදරක් නළවළ.  හභහන කමිටුක් එකතු 
දරහ,  මිනි න්දගන් රළදඵන  දහන දේර හදේ දදඹකින්,  

මිනි න් දගනළල්රහ දදන ප්රභහණදඹන් තභයි ඒහ ඳ්නහදගන 
ඹන්දන්.  ඒ නිහ දේහ ර්ධනඹ කයන්න, දේහ වදන්න කටයුතු 
කයන්න.  දේ රුපිඹල් මිලිඹන 38න් වළභ භහඹකභ දේ වහ 

විඹදේ කදශෝන දවො නළේද? භභ නේ කිඹන්දන් දවොයි 
කිඹරහයි. 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ගරු දයළසරි ජයනවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එභ ළඩ පිළිදශ අපි ඉසයවට අයදගන ඹමු කිඹරහ භභ 

කිඹන්න කළභළතියි. ඒ හදේභ අදනක් කහයණඹ තභයි, භහජ 

ආයක්ණ අයමුදදරන් ප්රතිරහබ රළදඵන ක්රභඹ.  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඇ්නතටභ ළඩිහිටිඹන්ට රඵහ දදන රුපිඹල් 2,000 දීභනහදන් 
ඒ රුපිඹල් 100ක මුදර  කඳහ ගන්නහ වළය දන ගන්න ක්රභඹක්  
ඇ්නද්නභ නළ්නනේ,   යදේ දන දකොදවේ්න ඒ වහ ල්ලි 

ඇ්නද්නභ නළ්නනේ, අපි දේ භන්ත්රීරුන්ට දන් කය ගන්නහඹ 
කිඹන එකකින් ඒ මුදර දදමු දකෝ. රුපිඹල් 100 දන්. දභතළන 
භන්ත්රීරුන්  225 දදදනක් ඉන්නහ දන්. 

 
ගරු දයළසරි ජයනවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක පුළුන්. - [ඵහධහ කිරීේ  රුපිඹල් 500 ගණදන් දදමු. 

භභ්න දදන්නේ, කිස ගළටලුක් නළවළ.  රුපිඹල් 500 ගණදන් 
දදන්නේ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ ඒකට එකෙද? 

 
ගරු දයළසරි ජයනවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ එකෙයි. [ඵහධහ කිරීේ   කඳන්න, කඳන්න. දවට උදේ 

ඉරහභ කඳන්න. කිස ගළටලුක් නළවළ. අපි ලිිතත දදන්නේ, කිස 
ගළටලුක් නළවළ. වළඵළයි, දභතළනින් එන ගණනයි, අයදකන් එන 

ගණනයි භහන කයන්න නේ වදන්න එඳහ. ඒක භතක තඵහ 
ගන්න. ඔඵතුභන්රහ, අපි දළන් කථහ කයන්දන් ඕක දන්. 
භන්ත්රීයඹහදේ අය ගණන ළඩි කශහභ, දේ ගණන ළඩි කශහභ 

දකොච්චය මුදරක් එනහද?  ඒහ දන් කථහ කයන්දන්.  නමු්න ඒ 
ගණනයි, දේ ගණනයි අතය  විලහර දනක් තිදඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  දභභ ක්රිඹහදහභඹ අපි වරිඹට ක්රිඹහ්නභක කදශෝන අපිට 

දභභ ළඩ පිළිදශ වරිඹහකය ඉසයවට දගන ඹන්න පුළුන් 
කිඹරහ භභ කිඹන්දන් ඒකයි.   

අදනක් කහයණඹ, ආඵහධ හිත තළනළ්නතන් වහ 
දනොදඹකු්න සථහනරට  ප්රදේල  හදේ ඳව කේ රඵහ දීභ. දභභ 

අතිවිදලේ ගළේ ඳත්රඹ නිකු්න කදශේ, 2009.09.18 ළනි දින. 
නමු්න දළන් තභයි දභතුභහදේ නහඹක්නදඹන් දභභ ළඩ කටයුතු 
සදු දන්දන්. ඒ වහ විවිධ ආඹතන එකතු කයරහ තිදඵනහ. 

ඉදිරිදේ දී අදප් ක්ර ඩහංගණ වළභ එකකටභ්න ආඵහධ හිත 
තළනළ්නතන්ට එන්න පුළුන් විධිදේ ළඩ පිළිදශක් ක්රිඹහ්නභක 
කයන්නඹ කිඹහ භභ උඳදදස දී තිදඵනහ. එළනි ඳව කේ ඳ  

ගිඹ කහරදේ තිබුදණ් නළවළ.  

ඒ විතයක් දනොදයි.  අපි Paralympic Games වහ ආඵහධ 

හිත ක්රඩක-ක්රඩිකහන් ගේ භේටභට ගිහිල්රහ දතෝයහ ගන්නහ 
ළඩ පිළිදශක් ගළන හකච්ඡහ කය තිදඵන ඵ ක්රඩහ 
අභහතයඹහ විධිඹට භභ කිඹන්න කළභළතියි. ඳ ගිඹ කහරදේ 
වමුදහදේ හිටපු අඹ තභයි, Paralympic Gamesරට ගිදේ. 

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 

ගරු දයළසරි ජයනවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිදඹෝජ බහඳතිතුභනි, භභ ත විනහඩිඹක් ගන්නේ.  

ඳ  ගිඹ කහරදේ භෘේධි වනහධහය රඵන්නන් පිළිඵ 
මීක්ණ ළඩටවනක් සදු කශහ. එහිදී දළනට භෘේධි 
වනහධහයඹ රඵන ඳවුල් ංඛ්හ රක් 14ක් න ඵ 

අනහයණඹ වුණහ. ඒ හදේභ වනහධහය දනොරඵන නමු්න, එඹ 
රළබිඹ යුතු ංඛ්හ විධිඹට ද රක්ඹක් සටින ඵ දොඹහ 
ග්නතහ. ඒ නිහ වහභ එභ ත්න්නඹ ංදලෝධනඹ කය අල 

කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ භභ කිඹන්න කළභළතියි. ඒ වහ රඵහ දිඹ 
වළකි වදඹෝගඹ වහ ලක්තිඹ අපි රඵහ දදනහ.  බුේධිඹක් හිත, 
දවො ළඩ පිළිදශක් හිත දභභ හඳහයඹට නහඹක්නඹ 

දදන ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක 
භවතහ ඇතුළු සඹලු දදනහට භදේ සතුතිඹ පුද කයමින් භදේ චන 
සල්ඳඹ අන් කයනහ. 
 

 

ගරු නිනයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Next speaker is Hon. Douglas Devananda. 

Before he starts the Hon. Edward Gunasekara will take the 
Chair. 

 
අනතුරුල ගරු නිනයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනනයන් 

ඉලත් වුනයන්, ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ட்ட் குரெக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩේරස දේහනන්දහ භළතිතුභනි, ඔඵතුභහදේ කතහ 
කයදගන ඹන්න. 

 

[தற.த. 2.43] 
 

ගරු ඩපවහ නද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, இன்த 

ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அமச்ெறன் றற 

எதுக்கலடுகள் லரண குளறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு 

ணது கதத்துக்கமப இங்கு தொன்மக்க றதம்தைகறன்ரநன். 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தன அமச்சுக்கபறன் 

தல்ரத தெற்நறட்டங்கமபத்ம் தந்பறல் தொன்தணடுக்க 
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ரண்டி ரமறதப்தமப்ரதரல், இந் அமச்ெறன் 

தெற்நறட்டங்கமபத்ம் தந் அபறலும் அறகபறலும் 

தொன்தணடுக்க ரண்டி ரமறதக்கறன்நது . இது 

தரடர்தறல் தகௌ அமச்ெர் ஸ்.தற.றெரரக்க அர்கள் 

டக்கு ரகரத்றல் தன தகுறகளுக்கும் ற்தகணர 

ரடிரகச் தென்த அங்குள்ப து க்கபறன் 

றமனமகமப அநறந்றதக்கறநரர் ண ரன் ம்தைகறன்ரநன். 

த்த்ம் ற்தம் இற்மக அணர்த்ங்கள் கரரக டக்கு , 

கறக்குரழ் க்கள் தரரற தரறப்தைக்கமபத்ம் இப்தைக் 

கமபத்ம் ெந்றத்ர்கள் ன்தம ரம் அமணதம் 

அநறரரம். அந்மகறல் து க்கபறன் ரழ்க்மக 

றமனம லபக் கட்டிதளப்தைதொகரகப் தல்ரத றரத் 

றட்டங்கமபத் தரடரண்டித்ள்பது ன்தம ரன் இங்கு 

லித்தத் றதம்தைகறன்ரநன்.  ணர, ரழ்றன் ளச்ெற 

ற்தம் ெதொர்த்ற ரமனத்றட்டங்கமப ரலும் அறகபறல் 

தொன்தணடுக்க ரண்டிறதக்கறநது ன்தமத்ம் இங்கு 

அரணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்ரநன்.  

ரழ். ரட்டத்மப் ததரதத்மறல் ற்ரதரது 

ெதொர்த்ற னதறக் தகரடுப்தணவு ததற்தக்தகரள்ளும் 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக 53,840 ஆக இதக்கும் றமனறல், 

ெதொர்த்ற னதற இதும கறமடக்கரல் இதக்கறன்ந 

41,421 குடும்தங்கள் தம கரரக அந் உறம 

றர்தரர்த்து றண்ப்தறத்துள்பண. அரரம், கறபறதரச்ெற 

ரட்டத்றல் 11,740 குடும்தங்கள் ெதொர்த்ற உறமப் 

ததற்ததகறன்ந றமனறல், ரலும் 16,640 குடும்தங்கள் 

றண்ப்தறத்துள்பண. தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் 11,105 

குடும்தங்கள் ததற்ததகறன்ந றமனறல், ரலும் 12,266 

குடும்தங்களும் ன்ணரர் ரட்டத்றல் 13,166 குடும்தங்கள் 

ததற்ததகறன்ந றமனறல், ரலும் 14,000 குடும்தங்களும் 

அற்கரக றண்ப்தறத்துள்பண. அரரம் வுணறர 

ரட்டத்றல் 11,956 குடும்தங்கள் ெதொர்த்ற தததகறன்ந 

றமனறல், ரலும் 16,004 குடும்தங்கள் றண்ப்தறத்துள்பண. 

அரரதரன்த, கறக்கு ரகரத்றலும் ரலும் ெதொர்த்ற 

னதறக் தகரடுப்தணம றர்தரர்த் றமனறல் 

தல்னரறக்கக்கரண குடும்தங்கள் றண்ப்தறத்றதக் 

கறன்நண ன்தமத்ம் இங்கு ரன் குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். 

ணர, ெதொர்த்ற னதற ரகரதம் குடும்தங்கபறன் ஆய்வு 

தொடிவுகமப றமறல் தபறப்தடுத்ற, குறரண குடும்தங் 

களுக்கு இந் னதற கறமடக்க துரற டடிக்மக 

டுக்குரத ரண்டுகறரநன்.  

அத்துடன், தைனமப்தரறெறல் உவுதரமகரக 1,500 

தௐதரய் தததம் உர்ம் தறலும் ரர்கபது 

ண்றக்மகம அறகரறக்கும் ரரக்கறல் எத தறரெ தெனர் 

தறரறறலுள்ப ெதொர்த்றப் தணரபறக் குடும்தங்கபறல் உர்ம் 

தறலும் தறள்மபகள் உள்ப குடும்தங்கமப இனக்கரகக் 

தகரண்டு அக்குடும்தங்கபறல் 30 வீரரணரதக்கரது 

தைனமப்தரறெறல் உவுதரமகம ங்குற்கு டடிக்மக 

டுக்குரதம் தகப அமச்ெர் அர்கபறடம் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். 

ரலும், ததண் மனமத்துக் குடும்தங்கள், ரற்தத் 

றநணரபறகள் ரளம் குடும்தங்கள் ற்தம் றகவும் லிவுற்ந 

குடும்தங்கமப இனக்கரகக்தகரண்டு 90 வீ ரணற 

அடிப்தமடறனரண கதத்றட்ட உறகளுக்கரண எதுக்கலடு 

கமப அறகரறக்க ரண்டுதன்தம் கணக ரகணங்கள் 

ஏட்டுல், இனத்றணறல் உதகங்கமபத் றதத்துல், 

உவு தணறடும் தொமநகமப அநறந்துதகரள்பல் ரதரன்ந 

தரறற்தறற்ெறகள் தரடர்தறல் ெதொர்த்றப் தணரபறகபறன் 

தறள்மபகளுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 80 வீரண உவுதரமக 

தததரரரறன் ண்றக்மகறமண ெதொர்த்றப் தணரபறகபறன் 

ண்றக்மகக்கு ற்த ரற்நறமக்க ரண்டும் ன்தம் 

ரகட்டுக்தகரள்கறரநன்.  

ெதொர்த்ற அறகரெமதரணது ரழ்றன் ளச்ெறத் 

றமக்கபரக ரற்நதொற்த இண்டு ஆண்டுகள் கடந்தும் 

இதும உத்றரரகத்ர்களுக்கு தொமநரண றணக் 

கடிங்கள் ங்கப்தடறல்மன ன்தம் ததரதத்ரண 

ெம்தபக் குநறதௌடு ங்கப்தடறல்மன ன்தம் தற உர்வு 

களுக்கரண றகரட்டல்கள் தபறப்தடுத்ப்தடறல்மன 

ன்தம் ஆபறப் தற்நரக்குமந கரரக தறல் 

கடமரற்தம் உத்றரரகத்ர்களுக்கு தகரடுப்தணவுகள் 

ங்கப்தடுறல்மன ன்தம் தரறதகறநது . ணர, இது 

தரடர்தறல் ஆரய்ந்து உரற டடிக்மக டுக்கரண்டு 

தன்த தகௌ அமச்ெர் அர்கமபக் ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன்.  

2009இல் த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டும் 

கறபறதரச்ெற ற்தம் தொல்மனத்லவு ரட்டங்கபறலும், 

ன்ணரர் ற்தம் வுணறர ரதரன்ந ரட்டங்கபறன் ெறன 

தகுறகபறலும் 2012ஆம் ஆண்டின் தறன்ணர்ரன் 

ெதொர்த்றத்றட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்டது. இந் றமனறல் 

ெதொர்த்ற ங்கறகபறலுள்ப ததரதுரண கடன் றதந்மணகள், 

றங்கள் ன்தண அங்குள்ப க்கபறன் ரழ்ரரத்ம 

உடணடிரகக் கட்டிதளப்தைற்கு ற்ந மகறல் இல்மன. 

குநறப்தரக, ஆம்தத்றல் 25,000/- தௐதரமக்  கடணரகப்ததற்த 

தரறல்தொற்ெறம றதத்ற தெய் தொடிரது; அது 

ரதரதுரணரக இல்மன. ணர, ரழ்ரரம் 

ரமப்தடும் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறலுள்ப 

ரட்டங்களுக்கு இத்தரமகமக் குமநந்தட்ெம் 50,000/- 

தௐதரரக ங்குற்கு டடிக்மக டுக்குரத 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

கடந்கரன த்த்ம் கரரக டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபறல் ரற்தலுவுள்பர்கபறன் ண்றக்மக 

மண ரட்டங்கமபறட அறகரறத்துக் கரப்தடுகறன்ந 

றமனமம அமணதம் அநறந்றதப்தேர்கதபண ண்ணு 

கறன்ரநன். இர்கபறல் தனர் ந்றரண உறகளும் 

இன்நற றமனறல் ங்கபது ரழ்ரரங்கமப ஈட்டிக் 

தகரள்ப இனரது ததரறதும் தரறக்கப்தட்டு தகறன்நணர். 

அந் மகறல், டக்கு ரகரத்றல் ரற்த லுவுமட 

ர்கதபண 16,216 ரதர் அமடரபம் கரப்தட்டுள்பணர். 

இர்கபறல் 4,003 ரதர் ரத்றர அெரங்கத்ரல் 

ங்கப்தடுகறன்ந 3,000/- தௐதரய் தகரடுப்தணமப் 

தததகறன்நணர். இன் தறகரம் ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் 

6,491 ரதர் ரற்தலுவுள்பர்கபரக உள்ப றமனறல் 

இர்கபறல் 2,010 ரததக்ரக ரற்தடி தகரடுப்தணவு 

கறமடக்கப்தததகறநது. வுணறர ரட்டத்றல் 3,015 ரதர் 

ரற்தலுவுள்பர்கபரக உள்ப றமனறல், இர்கபறல் 425 

ரததக்கும் கறபறதரச்ெற ரட்டத்றல் 2,672 ரதர் 

ரற்தலுவுள்பர்கபரக உள்ப றமனறல், இர்கபறல் 474 

ரததக்கும் தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் 2,413 ரதர் 

ரற்தலுவுள்பர்கபரக உள்ப றமனறல், இர்கபறல் 672 

ரததக்கும் ன்ணரரறல் 1,622 ரதர் ரற்தலுவுள்பர்கபரக 

உள்ப றமனறல், இர்கபறல் 422 ரததக்கும் ரத்றர 

3,000/- தௐதரய் தகரடுப்தணவு கறமடக்கப்தததகறன்நது. இந் 

றமனறல், டக்கு ரகரத்மப் தததத்மறல் 

ரற்தலுவுள்பர்கபறல் 12,213 ரததக்கு ரற்தடி 

தகரடுப்தணவு கறமடக்கர றமனம கரப்தடுகறன்நது. 

ணர, த்த்ம் கரரகப் தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்களுக்தகண எத றரெட ற்தரடரக ரற்தடி 3,000/- 

1827 1828 
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தௐதரய் தததம் தணரபறகபறன் ண்றக்மகம 

அறகரறப்தற்கு டடிக்மக டுத்து உவும்தடித்ம் 

இர்களுக்தகண ரத றரெட றட்டங்கமப ற்தடுத்ற , 

அதெடரக உக்கூடி ெரத்றப்தரடுகள் குநறத்து 

ஆரய்ந்து உரற டடிக்மக டுக்கும்தடித்ம் தகௌ 

அமச்ெர் அர்கபறடம் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

அத்துடன், டக்கு ரகரத்றல் ரற்தலுவுள்ப 

ர்களுக்கரண னெனகூடங்கமப அமப்தற்தகண 

ங்கப்தடுகறன்ந றற ரதரதுரணரக இல்மனதன்தம் தனர் 

இத்றட்டத்றல் உள்ரங்கப்தடறல்மன ன்தம் 

கூநப்தடுகறன்நது. ணர, இவ்ரத ரற்தலுவுள்ப 

ர்களுக்கு ங்கப்தடும் உறத் றட்டங்கபறன்ரதரது 

அந்ந்ச் தெற்தரடுகமப ரற்தகரள்ற்கு ற்ந மக 

றனரண றற உறகமப ங்குற்கும் தனம 

அத்றட்டங்களுக்குள் உள்ரங்குற்கும் டடிக்மக டுக்க 

ரண்டும்.  

அரரம், டக்கறல் ரற்தலுவுள்ப தல்கமனக்கக 

ரர்கள் தனதக்கு டிக்கறணற தததறல் ெறம் 

கரப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக, தல்கமனக்ககங்கபறல் 

மக் கட்டம் தெலுத்ற டிக்கணறகள் ததற்தக் 

தகள்ற்கரண ற்தரடுகள் இதப்தறதம் இந் மக் 

கட்டங்கமபக்கூட தெலுத் ெறறல்னர றமனறல் தனர் 

கரப்தடுகறன்நணர். இவ்ரநரணர்களுக்கு ரணற 

அடிப்தமடறல் டிக்கணறகமப ங்குற்கு டடிக்மக 

டுக்க ரண்டும்.  

அத்துடன் ரற்தலுவுள்ப ரர்களுக்கு கடந் 

2015ஆம் ஆண்டும ரதரக்குத்து ரணறரக 750/- 

தௐதரய் ங்கப்தட்டதணவும் ற்ரதரது எதுக்கலடு இல்னர 

கரத்ரல் அது இமடறதத்ப்தட்டுள்பதன்தம் தரற 

தகறநது. இந் ரணறத்ம லண்டும் ங்குற்கு 

டடிக்மக டுத்து உவுரத தகௌ அமச்ெர் ஸ்.தற. 

றெரரக்க அர்கமபக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். 

அரரம், த்த்ம் கரரகப் தரறக்கப்தட்டுள்ப 

ரற்தலுவுள்பர்களுக்கு ெதோக லுவூட்டல் 

டடிக்மககள், ெதோகப் ததுகரப்தை ற்தரடுகள் ன்தண 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் ரதரறபறல் கறமடப்த 

றல்மனதணக் கூநப்தடுகறன்நது. இதுதற்நறத்ம் கணம் 

தெலுத்ப்தட ரண்டும். 

த்த்ம் கரரக கடந் கரனங்கபறல் ங்கபது தெரந் 

இதப்தறடங்கமபறட்டு இடம்ததர்ந்றதந் க்கள் ற்ரதரது 

லள்குடிரற்நப்தட்டு தகறன்நணர் . டக்கு ரகரத்மப் 

ததரதத்மறல், கறபறதரச்ெற, தொல்மனத்லவு ஆகற 

ரட்டங்கபறல் லள்குடிரற்ந டடிக்மககள் தொளமரக 

தொற்தப்ததற்தள்பரகவும் மண ரட்டங்கபறல் 

லள்குடிரற்ந டடிக்மககள் இன்ணதொம் தொளமததந 

றல்மன ன்தம் தரறதகறநது. இவ்ரத 

லள்குடிரற்நப்தடுகறன்ந க்கபறல் தததம்தரனரணர்கள் 

னன்தைரற றமனங்கபறல் துற ரழ்ரர ெறகளுறன்நற 

ரழ்ந்ர்கபரர் . மணர்கள் லண்டகரன த்த்ம் 

கரரக ததரறதும் லிமடந் க்கபரர் . இர்கபது 

னன்கதற இர்களுக்கும் ெதொர்த்ற றரம் ங்கக்கூடி 

மகறல், டக்கு - கறக்கு ரகரங்கபறல் ெதொர்த்ற 

தணரபறகபறன் ண்றக்மகம அறகரறக்குரத ரம் கடந் 

கரனங்கபறல் ரகரரறக்மக றடுத்றதந்ரதரறலும், அது 

ரதரறபவு  ெரத்றரகரல் ரதரறற்த. அந் மகறல், 

ற்ரதரது டக்கறல் ெதொர்த்ற றரம் ததநத் குறத்ள்ப 

98,528 குடும்தங்கள் அற்கரக றண்ப்தறத்துள்பணர் ன்த 

தரறதகறநது. அரரம், ற்தகணர ெதொர்த்ற 

தததகறன்ந குடும்தங்கள் தரடர்தறல் லள்தரறெலனமண 

தெய்ப்தடரண்டுதண ரம் தனதொமந ரகரரறக்மக 

றடுத்றதந்தும், அந்க் ரகரரறக்மக ரதரறபறல் 

தெற்தடுத்ப்தடறல்மன. ணர, ெதொர்த்ற றரத்றற்கு 

றண்ப்தறத்து  அமண றர்தரர்த்துக் கரத்றதக்கும் 

குடும்தங்கபறன் தம றமனம அரணத்றல் 

டுப்தரரடு, டக்கு, கறக்கறல் ெதொர்த்றப் தணரபறகபறன் 

ண்றக்மகம அறகரறத்து, அர்கபது 

ரழ்ரரங்களுக்கு ஏர் உறரக  அக்குடும்தங்கமபத்ம் 

ெதொர்த்ற றரம் தததம் மகறல் இமத்துக் 

தகரள்ளுரத தகௌ அமச்ெர் அர்கபறடம் ரன் லண்டும் 

லித்தத்றக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். 

வு தெனவுத் றட்ட உமறல் ெதொர்த்ற ன்தற்கு  

"ஜணஇசுத" ன்த ததர் ரற்நம் தெய்ரகக் குநறப்தறடப் 

தட்டது. அவ்ரத "ஜணஇசுத" ன்த ததம ரற்நறணரல், 

றறல் "க்கள் தெல்ம்" ன்ந ததம இடுரத 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். தணன்நரல், கடந் அெறல் 

"றறதகு" ன்ந ததர் தொன்தரறப்தட்டது. அற்கு 

ரன் "ரழ்றன் ளச்ெற" ன்ந றழ் ததமச் சூட்டுரத 

ரகட்டுக்தகரண்டற்கு இங்க, அந் ஆட்ெற அம 

ற்தக்தகரண்டு, அமணர றறல் தறரரகறத்து. 

அதுரதரல், தகப அமச்ெர் அர்கரப, "ஜண இசுத" 

ன்த ததம ரற்தரக இதந்ரல், றறல்  "க்கள் 

தெல்ம்" ன்ந ததம இடுரத ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

ரற்மந றணம் ரன் இந்ச் ெமதறல் இல்னர ரம் 

உமரற்நற றழ் உதப்தறணர் எதர்  - அரது, ரறல் 

தபறதம் எத தத்றரறமகறன் உரறமரபர் - மரதரல் 

து கட்ெறறன்லது அதூதகமபக் தகரட்டித் லரா்த்றதந்ரர். 

அர் து கட்ெறலது றட்டறட்டுச் சுத்ற மெதரடல்கள் 

உண்மரக இதந்ரல், ன், அமச் ெட்ட ரலறரக அணுகற, 

லற றெரமக்கு உட்தடுத் தொடிறல்மன? ன்த ரன் 

இந்ச் ெமதறதெடரக அரறடம் ரகட்கறன்ரநன். இன்மந 

சூலில் தல்ரத தகரமனக் குற்நச்ெரட்டுக்கள் குநறத்து, லற 

றெரமகள் டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. ஆகர, இந்ச் 

சூமனப் தன்தடுத்ற ம்லது லங்கள் சுத்தும் ரதரலிரண 

குற்நச்ெரட்டுக்கள் குநறத்து, லறரண றெரம டத் 

தொன்ந்ரல், அம றர்தகரள்ற்கு ரம் ரரகர 

இதக்கறன்ரநரம் ன்த கூநறக்தகரள்கறரநன்.  

து தரமனதூ ரரக்கறனரண அெறல் லர்க்கரறெணம் 

குநறத்து அரல் ந்க் குற்நச்ெரட்டுக்கமபத்ம் தொன்மக்க 

தொடிரது. தணன்நரல், அன்த ரம் கூநற றதொமநக்ரக 

இன்த அதம் ந்து றற்கறன்நரர் . ரம் ஆற்நற ரதததம் 

க்கள் தறகள் குநறத்து, அரல் ம்ம ரரக்கற சுட்டுறல் 

லட்டி குமநதெரல்ன தொடிரது. தணன்நரல், அர் து 

றதொமநக்கு ந்து அெறல் தனத்ரரடு இதந்தும்கூட , எத 

கல்மனக்கூடத் தூக்கறப் ரதரடதொடிர எத மகரனரகரத் 

ணத்றரன இதக்கறன்நரர். அம அர்கரப தெரல்லிக் 

தகரள்கறன்நரர்கள். ஆகர, து அெறல் றமனப்தரடு 

குநறத்ரர அல்னது து க்கபறன் தறகள் குநறத்ரர ந்க் 

குற்நங்கமபத்ம்கூந க்கற்நர்கரப, ம்லது ரதறரண 

கமகமபக் கட்டறழ்த்துறட்டு தகறநரர்கள். "கரகம் றட்டி 

ரடு ெரகரது", "ரடு தொட்டி ரகரதைம் ெரறரது". அர்கள் 

ல்னரந்து தடுத்துக்தகரண்டு சூரறன் லது துப்தைகறன்நரர்கள். 

றதறரறல் ெங்கறலித் றதடன், "றதடமணப் தறடி, 

றதடமணப் தறடி" ன்த ரதம் ரெர்ந்து துத்துது ரதரல், 

1829 1830 

[ගරු  ඩේරස දේහනන්දහ  භවතහ  
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க்கள் றரர ஊல் ரதர்றகளும் இன்த அடுத்ன் லது 

குற்நம் சுத்துது ங்கபது குற்நங்கமப மநப்தற்கரகர. 

இந் உதப்தறணர் ன்மண ஏர் ஊடகப்ரதரரபற ண 

ணக்குத்ரரண  கூநறக்தகரண்டு, ெப்ததட்டிக் 

கமடக்கரணறன் கரரறத்ம ணது ஊடகத்றன் தோனம் தெய்து 

தகறன்நரர் ன்தம க்கள் அநறரர்கள். து க்கபறன் 

ெரவுகபறல்ரன் இது ஊடகர தெற்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது. து க்கள் ெரகரம் ததற்நறதந்ரல் 

இது தறமப்தை ரநறப் ரதரறதக்கும். ரற்மந றணம் 

ஊடகத்துமந தற்நறப் ரதசுற்குத் ணக்கு அறக குற 

இதப்தரகக் கரட்டிக் தகரண்டு ரரநரர் அமச்சுக்குரற 

றர ரத்றல்ரன் இர் இந்ச் ெமதக்குத் நரண எத 

தெய்றமக் தகரடுத்றதக்கறநரர் ன்த ரன் 

றமணக்கறன்ரநன். அந் மகறல் இது ஊடக றரதரம் 

தரடர்தறல் ெறன றடங்கமப இங்கு ரன் தொன்மக்க 

றதம்தைகறன்ரநன். 

தன்ணறனங்மகறல் இதந் 'ெக்றத்ற' ன்ந தறதல்ரண 

றற ரரெடி றதணத்மப்ரதரல் இர் ரறல் 'ெப்ர' ன்ந 

றற றதணதரன்மந 1970கபறல் ஆம்தறத்து, அன்தோனம் 

அறகூடி ட்டி தரக றபம்தம் தெய்து , து க்கபறன் 

ரகரடிக்கக்கரண றறமத் றட்டி, தறன்ணர் அந் றறம 

அந் க்களுக்குக் தகரடுக்கரல் தரரற ரரெடிறல் 

ஈடுதட்டரர். இந் றற றதணத்றன் கர்ச்ெறரண றபம்தங் 

கமபப் தரர்த்து ரநற து க்கள் ங்கபது தத்ம 

தரரறபறல் இந் தரறடம் தநறதகரடுத்து இதறறல் தனர் 

ற்தகரமனத்ம் தெய்துதகரண்டணர். இவ்ரத அந் க்கபறன் 

தத்மக் தகரள்மபடித் இந் தர் , அந்ப் தத்றல் 

இநந்ர்கமப றமணவுகூதம் ரமப அடிப்தமடரக 

மத்து ரழ்ப்தரத்றல் ணது தத்றரறமக றதணத்ம 

ஆம்தறத்ரர். அந்க் கரனத்றல் அெரங்கத் ப்தைக்கு என்தம் 

தைலிகளுக்கு என்தம் கூநறதடி ணது தறமப்மத டத்றந் 

இந் ஆெரற, அப்ரதரது ரழ். ரட்ட கட்டமபத் 

பதறரக இதந்ரறன் ஆெறச் தெய்றம தல்கமனக்ககப் 

தைமகப்தடத்துடன்  எத தக்கதொம் தைலிகபது தெய்றகமப 

இன்ததரத தக்கதொரகத் ணது தத்றரறமகறன் தடப் 

தர்த்ற னரறல் தறசுரறத்து இட்மடரடம் தண்டுந்ரர் .  

இது ஊடக றதணத்றல் தறதைரறத்ம் ஊறர்கள் 

ரது தெரந்த் ரம கதற அமற ரம் தபறறல் 

தென்தந்ரலும் அமக் குநறத்து மத்துக்தகரண்டு, அது 

ர ஊறத்றலிதந்து கக்குப் தரர்த்துக் கறத்துறடுது 

இது க்கம். அரரம் இது ஊடக றதணத்றல் 

தறதைரறகறன்ந ஆெறரற தேடப் தறரபர்களுக்கு ரத்றர 

ஊறர் ரெனரத றறமச் தெலுத்ற தகறன்நரர் . 

மணரரதக்கு இந்ச் ெலுமக கறமடரது.  

ரலும், ஆங்கரல் தகுறம றறடரகக்தகரண்ட 

றர்ன் ன்ந ஊடகறனரபர் இது றதணத்றல் 

தறரற்நறந் றமனறல் இநந்துறட்டரர். அது 

இநப்தைக்கரக எத ெரதம் அரறன் குடும்தத்துக்கு ங்கர 

இர், அரறன் ச் தெய்றமத் ணது தத்றரறமகறல் 

தறசுரறப்தற்கு மண றபம்தத்ரர்களுக்கு 

ங்குதுரதரல் 25 ெவீக் கறம ரத்றர ங்கற , 

அந்  அநறறத்லுக்குரற கட்டத் தரமகமப்  

ததற்தக்தகரண்டரர். இத்மணக்கும் அந் ஊடகறனரபர் 

றர்ணறன் குடும்தம் றகவும் நற குடும்தம் ன்தது 

குநறப்தறடத்க்கது. இவ்ரரந தறறல் இதக்கும்ரதரது 

இநப்தர்கள் ற்தம் கரமடதர்களுக்கு வ்ற ஷ்ட 

ஈடுகமபரர, தகரடுப்தணவுகமபரர இர் ங்கு 

றல்மன. இதுரதரல் இன்தம் தன ெம்தங்கள் இதக்கறன்நண. 

ரம் ரதரரமரல் ரதநரத ெந்ர்ப்தத்றல் அற்மநக் 

கூநனரதன்த றமணக்கறன்ரநன். ணக்கு இந் ரத்ம 

எதுக்கறத் ந்ற்கு றகவும் ன்நற!  

 

[தற.த. 3.00] 

 

ගරු නේලු කුමළර් මශතළ  
(ரண்தைறகு ரலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, இன்த 

மடதததகறன்ந ெதோக லுவூட்டல் ற்தம்  னன்தைரற 

அமச்ெறணது தரலடு லரண குளறமன றரத்றரன எதெறன 

கதத்துக்கமபக் குநறப்தறடுற்கு ரய்ப்தபறத்மக்கு ன்நற 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். குநறப்தரக, கண்டி ரட் 

டத்மப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்நதம் இந் 

அமச்ெறணது தறரண அங்கரக இதக்கறன்ந ெதொர்த்ற 

ரமனத்றட்டத்றன் ஸ்ரதகதரண தகப ஸ்.தற. 

றெரரக்க அர்கபறன் அமச்சுக்குரற றரத்றல் 

கனந்துதகரள்து கறழ்ச்ெறமத் தகறன்நது .  

றகப்ததரற ரமனத்றட்டரண இந் ெதொர்த்ற 

ரமனத்றட்டரணது, கடந் கரனங்கபறல் தொளமரக 

அெறல் ப்தடுத்ப்தட்டரக மடததற்நது ன்ந தரரற 

குற்நச்ெரட்டு தொன்மக்கப்தட்டது. ஆணரல், அது இந் 

ல்னரட்ெறறரன எத ரற்நத்ம ரரக்கற கர்ந்து தகரண்டிதப் 

தமண அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது . ஆணரல், 

ரரட்டத்துமநமச் ரெர்ந்ர்கள் இந் ெதொர்த்ற 

ரமனத்றட்டத்றலிதந்து எதுக்கப்தட்ட எத றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. தணணறல், ெதொர்த்ற உள்ரங்கலுக்கரக 

குநறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந  அடிப்தமட றங்கமபப் 

தரர்க்கறன்நரதரது ரரட்டங்கபறரன தரறல்தைரறதர்கள் 

அற்குள் உள்ரங்கப்தடுறல் எத ெறக்கல் ன்ம 

இதக்கறன்நது ன்தமண ங்கபது ரட்டத்மப் 

தறறறறத்தும் தெய்கறன்ந அமச்ெர் ன்ந மகறரன 

உங்கபறடம் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ரநன்.  

குநறப்தரக, தொமநமற்ந எத ரமனத்னத்றல் ரமன 

தெய்கறன்ந எதர் ெரர ரட்கூலிரக 1,000 தௐதரய்க்கு 

ரற்தட்ட தரமகமப் ததற்நரதரறலும் அவ்ரத ததற்ந 

ற்கு ந்றரண ஆங்களும் இல்மன. ரரட்டத் 

தரறனரபர்கமப டுத்துக்தகரண்டரல், எத தொமநமறன் 

கலழ் கம்தணறகபறல் தரறல் தைரறணரல் அர்களுமட 

தகரடுப்தணவு ஆரகறன்நது. அர்கபறன் தகரடுப்தணவு 

ற்ததரளது 730 தௐதரரக இதக்கறன்நரதரறலும் 

கறப்தேட்டின்தடி அமணறடக் குமநரண தரமகர 

அர்கள் தததகறன்நரர்கள். கறர உத்றரரகத்ர்கள் அந்க் 

தகரடுப்தணவு தற்நற ஆத்றன் அடிப்தமடறல்ரன் 

தரறனரபர்கபறன் தரணத்ம றர்றக்கறன்நரர்கள். 

அந் மகறல் அர்கள் அந்ச் ெதொர்த்ற 

தகரடுப்தணறலிதந்து றர்க்கப்தடுன்தோனம் ெதொர்த்றத் 

றட்டத்றற்குள் உள்படக் கப்தட தொடிர எத றமனமக்குள் 

ள்பப்தடுகறன்நரர்கள் ன்தமண ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்ரநன்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

குநறப்தரக ரரட்டத்துமநறரன இதக்கக்கூடிர்கள், 

'ெதொர்த்ற தரறல் தைரறகறன்நர்கள் ', 'ெதொர்த்றப் தணரபறகள்' 

ன்ந இண்டு மகறலுர தததம்தரலும் உள்ரங்கப் 

தடரம தற்நற ணக்குத் றட்டட்டரகச் சுட்டிக்கரட்ட 

தொடித்ம். அற்கு து ரட்டத்றரன இதக்கறன்ந தோன்த 

1831 1832 



ඳහර්ලිදේන්තු 

தறரெ தெனகங்கபறன் வுகமப இங்கு கூந 

றதம்தைகறன்ரநன். தன்றன தறரெத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், 

தகப அமச்ெர் அர்கள் தன்றமன தறரெ எதங் 

கறமப்தைக் குளறணது இமத் மனரகவும் 

இதக்கறன்நரர். தன்றமன தறரெ தெனகப் தறரறறல் ெதொர்த்ற 

அதறறதத்ற உத்றரரகத்ர்கள் தரத்ம் 29 ரதர் 

இதக்கறன்நரர்கள். அந் 29 ரதரறரன எதர் ட்டுர றழ் 

உத்றரரகத்ர். அந்ப் தறரெ தெனகம் இததரறப் 

தறரெ தெனகரகவும் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்பது . 

ஆணரல், அது 58 வீம் றர் ரழ்கறன்ந தகுறரக 

இதக்கறன்நது. [இமடதௌடு]   

ඳන්විර ප්රහදේ ශීඹ දල්කේ දකොේඨහදේ සඹඹට 58ක 

ප්රතිලතඹක් දදභශ ජනතහ  ජී්න දනහ. ඒ දකොේඨහදේ 
භෘේධි ංර්ධන නිර ධහරින් 29 දදදනක් ඉන්නහ. නමු්න , ඔවුන් 
අතය ද්රවිඩ නිර  ධහරින් එක්දකදනක් ඳභ ණයි ඉන්දන් .  

தகப அமச்ெர் அர்கரப, 58 வீம் றர்கள் 

ரழ்கறன்ந அந்ப் தறரறறல் 809 ெதொர்த்ற தணரபறகள் 

இதக்கறன்நரதரறலும் ததரண 357 தணரபறகள் ட்டுர 

றர்கள். அரரதரன உடதபரத் தகுறம டுத்துக் 

தகரண்டரல், அது 43 வீம் றர்கள் ரழ்கறன்ந இததரறப் 

தறரெ தெனகப் தகுற. அங்ரக 47 ெதொர்த்ற அதறறதத்ற 

உத்றரரகத்ர்கள் இதக்கறன்நரதரறலும் இதர் ட்டுர 

றர்கபரக இதக்கறன்நணர் . அந்ப் தறரறறல் 4,027 ரதர் 

தணரபறகபரக இதக்கறன்நரதரறலும் றழ் தணரபறகள் 

ததரண 365 ரதர் ட்டுர அறல் உள்ரங்கப் 

தட்டுள்பணர். இமணப் தரர்க்கும்ரதரது குநறத் றனக்கல் 

த்மகது ன்தமண லங்கள் உக்கூடிரக இதக்கும். 

அதுரதரல், கண்டி ரட்டத்றரன தஸ்தரரகரகரப 

ன்நதரத தறரெ தெனகம் இதக்கறன்நது . அது 51 

ெவீம் றர்கள் ரழ்கறன்ந எத தகுற . அங்ரக 48 ெதொர்த்ற 

உத்றரரகத்ர்கள் இதக்கறன்நரர்கள். அர்கபறல் ததரண 

04 உத்றரரகத்ர்கள் ட்டுர றர்கள். இற்மந 

தல்னரம் மத்து ரரக்குகறன்நரதரது, றர்கள் ரழ்கறன்ந 

ரரட்டப் தறரெங்கமப ரரக்கறச் ெதொர்த்ற ரமனத்றட்டம் 

தெல்ற்கு இந் றதொமந எத மடரக கரப்தடு 

கறன்நது ன்தம லங்கள் தைரறந்துதகரள்ப தொடித்ம். 

கத்றலிதந்து றகத் தரமனறரனர ரரட்டங்கள் 

அமந்து கரப்தடுகறன்நண ன்தது உங்களுக்கு ன்நரகத் 

தரறத்ம். அந் மகறல் அங்கு ரதரக்குத்து ரலறரக 

ற்தம் தரடர்தரடல் ரலறரக எத கடிணரண சூழ்றமனர 

கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், ரரட்டத் துமநறல் இதக்கறன்ந 

ர்கமபத்ம் இந்த் றட்டத்றல் உள்ரங்குகறன்நரதரதுரன் 

இந்ச் தெற்நறட்டம் தற்நற தெய்ற ரரட்டங்களுக்குச் 

தெல்ற்குரற ரய்ப்தைக்கள் ற்தடும்.   

ற்ரதரது தைற உத்றரரகத்ர்கமபச் ரெரா்ப்தற்கரண 

டடிக்மக டுக்கப்தட்டுதது ணக்குத் தரறத்ம். 

ரரட்டங்கமபச் ரெரா்ந் ரபரணர்கள் அற்கு 

றண்ப்தறத்றதக்கறநரர்கள். இமணக் கதத்றற்தகரண்டு , 

ங்களுமட ரட்டத்மச் ரெரா்ந் அமச்ெர் ன்ந 

மகறரன மனகம் தொளதும் இந் ரமனத்றட்டத்ம 

றஸ்ரறப்தற்குப் ரதரதுரண உத்றரரகத்ர்கமப 

உள்ரங்குரத இந் இடத்றரன ரன் ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன். அரரதரன, தணரபறகமப உள்ரங்கும் 

றடத்றல் ெறன ரற்நங்கமபச் தெய்து ரரட்டத்றலிதக்கறன்ந 

உண்மரக தம றமனக்குரறர்கமப உள்ரங்க 

ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

அதுட்டுல்னரது, ெதொர்த்ற அடிப்தமடம மத்து 

தமக்ரகரட்டுக்கு ரல் இதக்கறநரர்கதபணத் ரரட்டத்றல் 

உள்பர்கள் அமடரபப்தடுத்ப்தடுரல், அர்கள் 

தரறக்கப்தடுகறநரர்கள். உரரக, எதரள் ெம்தபரக 

ஆறம் தௐதரய்க்கு ரல் ரட்கூலி ததததர்கள் 

இதக்கறன்நரர்கள்; அற்கரண ஆறல்மன. அணரல் 

அர்கள் தமக்ரகரட்டின்கலழ் உள்பர்கபரக 

மகப்தடுத்ப்தடுகறநரர்கள். ஆணரல் ரரட்டத் தரறனரபர் 

களுமட ெம்தபம் குமநவு ன்நரதரறலும், அது 

ஆத்றல் இதப்தணரல் கறர உத்றரரகத்ர்கள் அந் 

ெம்தப அபம மத்து ெதொர்த்றப் தணரபறகமப 

உதறப்தடுத் ரண்டிறதக்கறன்நது. தகப அமச்ெர் 

அர்கரப, இப்தடிரண ெறக்கனரண றமனம அங்கு 

இதப்தணரல் ெதொர்த்றம ட்டுல்னரது ந்ரம் குப்தை 

தைனமப்தரறெறல் கட்டத்மப் தததகறன்ந குறமத்ம் 

இக்கறன்ந எத தரறரக றமனக்கு அர்கள் ள்பப்தடு 

கறன்நரர்கள். இது மடதொமந ரலறரண எத ெறக்கதனன்தம 

ரணநறரன். ஆகர, ரங்கள் இது தரடர்தரக கணம் 

தெலுத்ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

கண்டி ரட்டத்றரன அெ தததந்ரரட்டத்துக்குச் 

தெரந்ரண JEDB, SPC ரரட்டங்கள் தததபறல் இதப்தது 

ங்களுக்குத் தரறத்ம். ற்ரதரது அற்மந லண்ட கரன 

குத்மகக்கு றடுற்கரக தல்ரத தொலீட்டரபர் 

கபறடறதந்தும் ரகள்ற ஆங்கள் ரகரப்தடுகறன்நண. 

ெதொர்த்ற றட்டத்றரன சுதரறல் டடிக்மககளுக்கு றற 

எதுக்கலடு இதக்கறன்நது. அந் மகறல் ரரட்டப் 

தறரெத்றலிதக்கறன்நர்களுக்கு அந் றனங்கமபப் 

ததற்தக்தகரடுத்து அந் றனங்கபறரன ெதொர்த்றதடரக சு 

தரறமன றதத்ற தெய்ற்கரண எத றட்டத்ம 

தொன்மத்ரல், இந் ெதொர்த்ற ரமனத்றட்டத்றன்தோனம் 

இந் ரட்டிலிதக்கறன்ந ெதொர்த்றப் தணரபறகள் ரலும் ெறநந் 

தமணப் ததநக்கூடிரக இதக்கும்.  

அரரதரன டக்கு, கறக்கறல் த்த்த்ரல் தரறப்தமடந் 

குநறப்தரக, றமப் ததண்கபறன் னன் கதற அர்களுமட 

ரழ்ரரத்ம ரம்தடுத்தும் மகறல் இந் ெதொர்த்ற 

றட்டத்றற்குள் எத ல்ன தெற்நறட்டத்ம தொன்மக்க 

தொடித்ம் ன்தமண இங்கு ரன் கூநறமக்க றதம்தை 

கறன்ரநன். இன்மந றரத்றல் கனந்துதகரண்டு ங்களு 

மட அமச்சு தரடர்தரக ெறன கதத்துக்கமபக் கூநக் 

கறமடத்ற்கு கறழ்ச்ெறமடகறன்ரநன். இந் ெதொர்த்ற 

தெற்நறட்டரணது றர்தம் கரனங்கபறல் இனங்மகறன் 

தம எறப்தை தெற்நறட்டத்றன் எத தொன்ரணரடி 

தெற்நறட்டரக இதப்தற்குரற அடித்பம் ங்கபரல் 

இடப்தட்டிதக்கறநது. ததரண தகரடுப்தணமக் 

தகரடுப்தது ட்டுல்னரல், சு தரறமன ஊக்குறத்து 

அர்கமப தரணம் ஈட்டுதர்கபரக்கற அன்தோனம் 

அர்கள் றறர்ந்துறற்கக்கூடி எத தெற்நறட்டரக அது 

இதக்க ரண்டும். ரட்டில் இதக்கறன்ந ெகன தறமெகளுக்கும் 

தன் கறமடக்கக்கூடி மகறல் இத்றட்டம் பம்ததந 

ரண்டுதணக் கூநற, றமடதததகறன்ரநன். ன்நற.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

මීශෙට, ගරු ඳවිත්රහදේවි න්නිආයච්චි භන්ත්රීතුමිඹ කථහ 
කයන්න. 

1833 1834 

[ගරු දේලු කුභහර්  භවතහ  
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ගරු ඳවිත්රළනද්වි  ලන්නිණරචිික මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்ெற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භදේ හිත්න ගරු එස.බී. දිහනහඹක අභහතතුභනි, ඔඵතුභහ 
ආයේබ කයපු, අපි එක්ක එකතු දරහ දඳෝණඹ කයරහ ඉතහ 

දගෞයදඹන් ආයක්හ කයපු ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹ ඹටද්න 
තිදඵන ආඹතනරට හධහයණඹක් ඉසට කයන්න භහජ 
විඵරගළන් හේ වහ ශුබහධන අභහතහංලඹ ඹටද්න චන 

සල්ඳඹක් කථහ කයන්න භහ කල්ඳනහ කශහ. විදලේදඹන්භ 
ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹට අදහශ දනොවුණ්න, ගරු මුදල් 
ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳ්න කශ කථහදේ "දිලිඳු ඵට එදයහි අයගශඹ ව 

ලක්තිභ්න භහජ  ඵහධන ජහරඹ" කිඹරහ දේ අභහතහංල ළඹ 
විඹ ඹටද්නභ වන් කයමින්, පිරුටදඹන් ඔතරහ සදු කිරීභට 
ඹන අතිලඹ ප්රතිගහමී ක්රිඹහකහයකේ කිහිඳඹක් පිළිඵ්න දේ 

බහදේ අධහනඹ දඹොමු කයන්න භභ ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ.  

2015 අදගෝසතු භහදේ භව භළතියණදඹන් ඳසදේ ඳළළති 
ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක් භධභ කහයක බහදේදී ජහතික ආණ්ඩුක් 
වදන්න අපි දඳෞේගලික විරුේධ වුණ්න, ඳක් නහඹක්නදේ 
තදඵර අලතහට ජහතික ආණ්ඩු වදරහ, භට භතක විධිඹට ශ්රී 

රංකහ නිදවස ඳක්ඹට කළබිනේ ඇභති ධුය 11ක් රඵහ දුන්නහ. ඒ 
අභහතහංලලින් ජනතහට ළඩිදඹන්භ ශංදරහ ළඩ කයන්න 
පුළුන් අභහතහංලඹ විධිඹට භහ දකින්දන්, ගරු එස.බී. දිහනහඹක 

ඇභතිතුභහට රඵහදී තිදඵන භහජ විඵරගළන් හේ වහ  ඵහධන 
අභහතහංලඹයි. ඒ හදේභ එභ අභහතහංලඹ ඹටද්න තිදඵන 
භෘේධි හඳහයදේ මරඹනු්න, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ 
මරඹනු්න අතය ඵයඳතශ ේඵන්ධතහක් තිදඵන ඵ කවුරු්න 

දන්නහ දදඹක්. ඒක යවක් දනොදයි. තදුයට්න එක් ගභන් 
කයරහ, දකදේ දවෝ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ ආණ්ඩුක් 
වදනහඹ කිඹරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ 

උ්න ගණනහකදීභ කිඹනහ අඳට ඇ ණහ.  

එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, එදවභ ළරළසභක් ඇ්නතටභ 
ඔඵතුභන්රහ තු දරහ තිදඵනහ නේ, භෘේධි හඳහයඹ 
ලක්තිභ්න කිරීදේ අලතහ ඔඵතුභහ ද්නරුේ ගන්නහ ඇතළයි 
කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. එදහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ ඡන්ද 

භළෂිභ කිඹරහ අදප් ඳහක්ෂිකඹන් වළය න්වූදේ අදප් එස.බී. 
දිහනහඹක ඇභතිතුභහයි. අදප් මිත්ර එස.බී. දිහනහඹක 
ඇභතිතුභහට දේ අභහතහංලදේ ළඩ කටයුතු ඳයන දකොට 

දකොච්චය විදේචන තිබුණ්න, ගේර ඉන්න ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳහක්ෂිකඹන් හිතුහ, එදහ එස.බී. දේභ දභදහ්න, ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක් මරඹන් දඳෝණඹ කයන්න, දිලිඳුකභ පිටු දළකීදේ ඉරක්ක 

දඳෝණඹ කයන්න ඔඵතුභහ එදහ දඹෝධ ලක්තිඹක් රඵහ දුන්නහ 
හදේ කටයුතු කයහවි කිඹරහ. ඒ්න, ඔඵතුභහට ඒ කටයු්නත කයන්න 
දේ අඹ ළඹ ඇතුදශේ ඉඩ දීරහ තිදඵනහ ද කිඹන එක පිළිඵ 

අඳට ඳළවළදිලි ප්රලසනහර්ථඹක් තිඹන්න සේධ දනහ.  

එදහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ අදප් භව දල්කේතුභහ ට දේ අඹ 
ළදඹන් ප්රතිඳහදන දන් කයන දකොට, භට නේ ද්නදයන්දන් 
game එකක් ගවරහ තිදඵනහ හදේ කිඹරහයි. දේ අඹ ළඹ 
කථහදේ 56 පිටුදේ මුදල් ඇභතිතුභහ වන් කයනහ, "දිලිඳුඵට 

එදයහි අයගශඹ ව ලක්තිභ්න භහජ  ඵහධන ජහරඹ" කිඹරහ 
heading එකක්. "දිලිඳුඵට එදයහි අයගශඹ ව ලක්තිභ්න භහජ 
 ඵහධන ජහරඹ" කිඹන දේ heading එක ඹටද්න විදලේ 

හඳෘති දදකකට මුදල් දන් දනහ. ඒ කිඹන්දන්, "දිලිඳු ඵ 
පිටු දකින්න" කිඹරහයි. නමු්න ඒ දන් කිරීේ දදදකන් එකක්, යණ 
විරු  රැකුේ දීභනහ න රුපිඹල් මිලිඹන 3,500. අදනක, දහඹක 
විශ්රහභ ළටුප් වහ න රුපිඹල් මිලිඹන 1,000. අපි ඵළලුහ, ඒ 

මුදල් දන් කය තිදඵන්දන් කුභකටද කිඹහ. අඹ ළඹ දල්ඛ්නදේ  
91න පිටුදේ වන් දනහ, ඒ මුදල් දන් කය තිදඵන්දන් 

දභොන අභහතහංලරටද කිඹහ. ඒ දදදකන් එකක් දන් න්දන් 

ආයක්ක අභහතහංලඹටයි. අදනක් එක දන් න්දන් යහජ 
ඳරිඳහරන අභහතහංලඹටයි. 'දිලිඳුකභ පිටු දළකීභ' කිඹහ heading 
එදක් දළේභ්න හඳෘතිරට මුදල් දන් කයන දකොට එදහ 
භෘේධි හඳහයඹ වයවහ දේ යට නළඟිටුපු අදප් එස.බී. 

දිහනහඹක අභහතතුභහදේ අභහතහංලඹට විදලේ මුදරක් රඵන 
ර්ඹට දන් දරහ නළවළ කිඹන එක කනගහටුදන් භතක් 
කයන්න ඕනෆ. නමු්න අඹ ළඹ කථහදේ කිඹන්දන්, "දිලිඳු ඵට 

එදයහි අයගශඹ ව ලක්තිභ්න භහජ ශුබහධන ජහරඹ" කිඹරහයි. 
අඹ ළඹ කථහදේ, අදප් එස.බී. දිහනහඹක අභහතතුභහදේ 
අභහතහංලදේ විඹඹ ඹටද්න මුදල් දන් කිරීේ දදකක් කශහට, 

ඒහදඹන් එකක් ඹනහ, එක්්න ජහතික ඳක්දේ යංජි්න භේදුභ 
ඵණ්ඩහය අභහතතුභහදේ ළඹ ශීර්ඹට. අදනක් එක රඵහ 
දදනහ, ආණ්ඩු දකොදවොභ්න ඇනදගන තිදඵන යණ විරු 

ප්රලසනඹට දඳොඩි ඳළරළසතයඹක් දභන්නට ආයක්ක 
අභහතහංලඹට.ගරු අභහතතුභනි, ඔඵතුභහට්න, ජනහධිඳතිතුභහට්න 
දේ අඹ ළඹ තුශ අගභළතිතුභහ ව මුදල් ඇභතියඹහ දඹොදහ 
තිදඵන සයුේ දේලඳහරන උඳහඹ භහර්ග පිළිඵ ද්නරුේ ගන්න 

ඔඵතුභහට වළකිඹහක් ඇති කිඹහ අපි විලසහ කයනහ.  

ගරු අභහතතුභනි, "භෘේධි හඳහයඹ" නමින් ඔඵතුභහ ඳටන් 
ග්න හඳහයඹට දේ අඹ ළඹ කථහදහි නභක් දදනහ. ඒක 

රසන කථහක් අභහතතුභනි. ඔඵතුභහ නළති කය දභන්නභ 
තභයි දේ වදන්දන්. දේ අඹ ළඹ කථහදේ 56න පිටුදේ වන් 
කයනහ, භෘේධි හඳහයඹ 'ජන ඉ ය' දර නේ කිරීභට 

දඹෝජනහ කයනහ කිඹරහ. "භෘේධි" දනුට "දිවි නළගුභ" 
එනදකොට ඔඵතුභහ එදහ කිේහ භට භතකයි, ඔඵතුභහ "භෘේධි" 
කිඹන නහභඹ තළබුදේ දවොට ගණ ඵරරහයි කිඹහ. භභ දන්දන් 

නළවළ ඔඵතුභහ දේ 'ජන ඉ ය' කිඹන නභ ේඵන්ධදඹන් ගණ 
ඵළලුහද කිඹහ.   

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க ) 

(The Hon. S.B. Dissanayake ) 

එඹට එදවභ එන්දන් නළවළ.  
 
 

 

ගරු ඳවිත්රළනද්වි  ලන්නිණරචිික මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்ெற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

එඹට එදවභ එන්දන් නළ්නනේ දගොඩක් දවොයි. ගරු 
අභහතතුභනි, භහ කිඹන්න ගිදේ දේකයි. ගු්නතිර කහ ලිඹන 
දකොට ෆ්නතෆදේ වහමුදුරුදෝ එහි ඳශමු කවිඹ ලිඹනහ, "සඹපින් 

සරින් රු - දදතිස රකුණින් විසතුරු" කිඹහ. ෆ්නතෆදේ 
වහමුදුරුන් ඳශමුළනි කවිඹ දභදවභ ලිඹන දකොට ඒ 
වහමුදුරුන්දේ ගුරුයඹහ කිඹනහ, "ෆ ළ්නද්න දේ ළ්නද්න - 

නළේ දනොනළග්නද්න" -ෆ්නතෆදේ දේ තහදේ නළේ දනොනඟීද?- 

කිඹහ. දභොකක්ද දන්නහද, එඹට දවේතු? එඹට දවේතු, ගු්නතිර 
කහඹ "සඹපින්" කිඹහ ඳටන් ග්නතහභ එහි ඵයඳතශ ගණ 

දදෝඹක් තිබීභයි. ගරු අභහතතුභනි, ඔඵතුභහ දොඹහ ඵරන්න, ඒ 
ගණ දදෝඹභ දේ 'ජන ඉ ය' කිඹන නදභහි තිදඵනහ. ගරු 
අභහතතුභනි, එහි දභඹ එන්දන් නළවළ කිඹහ ඔඵතුභහ කිඹන එක 
දඵොදවොභ දවොයි. භෘේධිඹට විදලේ හඳෘතිඹක් දවෝ දන්න 

කුභක් වහ දවෝ මුදල් දදන්දන් නළති මුදල් කඳහ තිදඵනහ 
විතයක් දනො, ඔඵතුභහටයි ජනහධිඳතිතුභහටයි දදදදනහටභ යට්න 
දහරහ ඹන්න දන විධිඹට නිඹභ දේභක් අගභළතිතුභහයි, මුදල් 

අභහතතුභහයි දේ අඹ ළඹ තුශ අටහ තිදඵනහ කිඹන එකයි 
අඳට දඳදනන්දන්. ඇ්නතටභ ඔඵතුභහ දභොන pressure එකක් 
දහරහ දවෝ දේ නභ දනස කයග්නදතෝන ඔඵතුභහට නළේ 

නඟින්න සේධ න එකක් නළවළ. නභ දනස කයග්නදතෝන, එඹ 
ඉතහභ ටිනහ දදඹක් කිඹහ කිඹන්න ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිදේන්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ කථහදේ "දිලිඳු ඵට 
එදයහි අයගශඹ" කිඹහ වන් කයරහ ඒ අඹ පිටභ දහරහ, ඒ 
ඹටද්නභ යහජ දේකඹහදේ pension එකට ඇයරහ තිදඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2002 ර්දේදී යනිල් වික්රභසංව 
අගභළතියඹහ දේ ජනතහ දද්රෝහි දඹෝජනහ දගනහහ අඳට 
භතකයි. ර්තභහනදේ විශ්රහභ ළටුඳට ේපර්ණ දහඹක්නඹ රඵහ 

දදන්දන් යජඹයි. යහජ දේකඹහ දේ විශ්රහභ ළටුඳට තඹක් ්න 
මුදල් රඵහ දදන්දන් නළවළ. යහජ දේකඹහ ළන්දඹු වහ අන්නදරු 
විශ්රහභ ළටුඳට සඹඹට 6කින් දවෝ 7කින් තභන්දේ දහඹක්නඹ 

රඵහ දදනහ.   වළඵළයි, ඔහු අවිහවකදඹක් නේ, ඔහු රඵහ දීපු ඒ 
දහඹක්න මුදර දඳොලිඹ්න එක්ක විශ්රහභ ඹන දකොට ඔහුට රඵහ 
දදනහ.  

2002 ර්දේදී වික්රභසංව භව්නතඹහ යහජ දේකඹන්දේ 
දේ අයිතිහසකේ කප්ඳහදු කයන දඹෝජනහ දගනහහ අඳට 

භතකයි. ඒ අනු විශ්රහභ ළටුඳ්න, ළන්දඹු අන්නදරු ළටුඳ්න කිඹන 
දදකභ එකට එකතු කයරහ සඹඹට අටක් කඳන්න එදහ එතුභහ 
උ්නහව කශහ. එදවභ ඒ දඹෝජනහ දගනහ්න, කද්න ළඩ 

කයන ජනතහදේ ඳළ්නත ග්නත අතිගරු භහින්ද යහජඳක් හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහ 2006 ඵරඹට ඳළමිණි වහභ, වික්රභසංව භව්නතඹහ 
දගනහපු ංදලෝධන -ඒ දඹෝජනහ- අදවෝස කයරහ යහජ 

දේකයින්ට විශ්රහභ ළටුදප් අයිතිඹ ආයක්හ කයරහ දුන්නහ. 

2015 භළතියණදේදී භවය තළඳළල් ඡන්ද ප්රතිපර දකින 
දකොට අඳට සයුේ කනගහටුක් ඇති වුණහ. දළන් දේ අඹ ළදේ 
තිදඵන විශ්රහභ ළටුඳ නළත කප්ඳහදු කයන්න දගදනන දඹෝජනහ 
ගළන කිඹන දකොට අඳට අවන්න තිදඵන්දන්, ''ඔඵට තුටුයිද 

දළන්?'' කිඹන ප්රලසනඹයි. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ආයක්හ 
කයරහ දීපු විශ්රහභ ළටුඳ නළත උදුයහ දගන, යහජ දේකඹහදගන් 
අයදගන යහජ දේකඹහටභ නළත දග හදේ ප්රතිගහමී දඹෝජනහ, 

''දිලිඳු ඵට එදයහි අයගශඹ'' නළභති පිරුටදඹන් ඔතරහ දේ අඹ 
ළඹ දඹෝජනහදේභ තිදඵන ඵ අඳ වන් කයන්නට ඕනෆ. සවිල් 
ංවිධහන කිඹරහ දඳනී සටි ෘ්නතීඹ මිති නහඹකඹන්දගන්, දේ 
ඳක්ලින් කඩහ දගන ගිහිල්රහ ජහතික රළයිසතුදන් 

ඳහර්ලිදේන්තුට ආපු භන්ත්රීරුන්දගන්, අනුය කුභහය දිහනහඹක 
දවෝදයඹහදගන්, අද අපි අවනහ, ''දේකද ඔඵ යටට වදපු 
දන?'' කිඹරහ. අනුය කුභහය දිහනහඹක භළතිතුභන්රහට 

දේහදේ ගකීදභන් දබ්දයන්නට ඵළවළ. 2015 භළතියණදේදී 
වංඹහ රකුණින් දගයින් දගට ගිඹ අන්තිභ canvassing එක 
කදශේ ජනතහ විමුක්ති දඳයමුදණ් cadre එකඹ කිඹහ අදප් 

ගේභහනර ඉන්න මිනිස  දන්නහ. ඒ නිහ දභළනි ප්රතිගහමී 
දඹෝජනහරදී වවුල් වුදණ් නළවළයි කිඹරහ  ඔවුන්ට ඒ ගකීදභන් 
දබ්දයන්නට ඵළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හදේභ, දේ විඹඹ 
ඹටද්නභ ගළදනන, 'අදප් භහභහට' සදු  හ තිදඵන දේ්න භභ 

දඳොඩ්ඩක් කිඹන්නට ඕනෆ. දේක අර්ථ හධක අයමුදදල් 
හභහජිකයින්ට තභ දහඹක්නඹට එදයහි නිහ ණඹක් රඵහ 
ගළනීදේ වළකිඹහක් දේ න කල් තිබුණහ. නමු්න, එඹ දේ අඹ 

ළඹ දඹෝජනහදේදී දේ විඹඹ ඹටද්න ඉ්න කයරහ තිදඵනහ. 
අදප් දජෝන් භහභහ භහධඹට ගිහිල්රහ කිඹනහ, ''භභ දේ 
දඹෝජනහට විරුේධයි'' කිඹරහ. ඉන් ඳ  ඳහර්ලිදේන්තුට 

ඇවිල්රහ අඹ ළඹට ඳක් ඡන්දඹ දදනහ. කනගහටුදන් වුණ්න 
කිඹන්නට ඕනෆ, න්නිආයච්චිරහට දදබිඩි දේලඳහරන අ්න දළකීේ 
නළති ඵ. ඒ නිහ, භසත ළඩ කයන ජනතහදේ අයිතිහසකේ 
කප්ඳහදු කයන දේ අඹ ළඹ දඹෝජනහට අපි විරුේධ දළඩි දඳනී 

සටින ඵ්න, ඒ හදේභ දිලිඳුකභ පිටුදළකීභ දනුදන් ළඩ කයන 
ජනතහදේ, යහජ දේකඹහදේ, භෘේධිරහභිඹහදේ, භෘේධි 

හඳහයදේ නිරධහරින්දේ අයිතිහසකේ දිනහ ගළනීභ වහ 

දනොනතින අයගශඹක අඳ දඹදදන ඵ්න වන් කයමින් භභ 
නිවඬ නහ.දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දඵොදවොභ සතුතියි.  

ඊශෙට, ගරු හිරුනිකහ දප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීතුමිඹ. 

ඊට ප්රථභ ගරු දේලු කුභහර් භන්ත්රීතුභහ මරහනඹට 
ඳළමිදණනහ ඇති. 

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගරු නේලු කුමළර් මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குரெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ரலு குரர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left 
the Chair, and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හිරුනිකහ දප්රේභචන්ද්ර භන්ත්රීතුමිඹ, කථහ කයන්න. 
 

[අ.බහ. 3.24  
 

ගරු හිරුනිකළ නප්රේමචන්ද්ර මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறரச்ெந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට රළබී ඇති දකටි කහරඹ 

තුශදී, දභය අඹ ළදේ දවො, නයක පිළිඵ තරුණ 
භන්ත්රීරිඹක් විධිඹට භට දළදනන දේ ප්රකහල කයන්නට භහ 

කල්ඳනහ කශහ. 

හභහනදඹන් අඹ ළඹක් කිඹන්දන් යටක අඹ ව ළඹ. 
යටක ආදහඹභ ව විඹදභ කිඹන්දන් ඹේ කිස විධිඹකින් 

අනහගතඹට කයන ළර ේ. අපි එදවභ කිඹේදී, ''අඹ ළඹක් 
කිඹන්දන් වන භල්රක්'' කිඹන එකයි අදප් යදේ භසත 
ජනතහදේභ තිදඵන භතඹ. එදවභ්න නළතිනේ, අදප් යදේ 
ජනතහ හිතහ දගන ඉන්දන් අඹ ළඹකින් ඵරහදඳොදයෝනතු න්න 

ඕනෆ ඳහන් මිර අඩු කිරීභ, සීනි මිර අඩු කිරීභ, වහල් මිර අඩු කිරීභ 
කිඹරහයි. එළනි ආකහයඹට ''ඵඩුර මිර අඩු කිරීදේ වන 
භල්රක්'' කිඹරහ තභයි අඹ ළඹක් ඹනුදන් ඔවුන් වඳුන්න්දන්. 

1971 යට කලින් අඳට හදේභ දරෝකදේ ෆභ යටකටභ හිෙ 
අඹළඹකුයි තිබුදණ්. 

හිෙ අඹ ළඹක් කිඹන්දන් ප්රතිඳ්නතිඹක්. 1931 සට රංකහදේ 

හදේභ අදනකු්න යටර සඹලුභ ජනතහ පුරුදු දරහ තිබු දණ් 
 ඵහධන යහජ ප්රතිඳ්නතිඹකට. දභොකක්ද දේ  ඵහධන යහජ 
ප්රතිඳ්නතිඹ කිඹන්දන්?  යහජඹක  ඵහධනඹ අයමුණින්  ඳන්ති 

අතය තිදඵන අභතුලිතතහ ඹේතහක් දුයකට භතුලිත කිරීභයි. 
1971න් ඳසදේ දභඹ දනස වුණහ. දනස  දරහ අන්තර් ජහතික 
ලදඹන්  මුළු දරෝකදේභ ධදන්ලසය ආර්රවක ක්රභඹක් ඇති 

වුණහ. දභහි  ප්රතිපරඹක් විධිඹට  අන්තර් ජහතික මර අයමුදලින් 
ණඹ  ගන්නට ඳටන් ග්නතහ. වළඵළයි, ටික කහරඹක් ඹනදකොට දේ 
මුළු දරෝකදේභ යටර අඹ්න ළඹ්න අතය  විලහර ඳයතයඹක් ඇති 
දන්න ඳටන් ග්නතහ. දභහි ප්රතිපරඹක් විධිඹට මුළු දරෝකඹභ 

1837 1838 

[ගරු ඳවිත්රහදේවි  න්නිආයච්චි භව්නමිඹ  
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දරෝකඹට ණඹ වුණහ.  වළඵළයි අද දන දකොට  දරෝකදේ 

දඵොදවෝ යටල් දේ ඳයතයඹ, දේ හිෙඹ, දේ ණඹ  ඹේතහක් 
දුයකට ජනතහට   ඵහදී විධිඹට මුහුණ දීභට වළකි ත්න්නඹකට 
ඳ්න කය දගන තිදඵනහ. අහනහකට අදප් යට  -ශ්රී රංකහ-  
තභ්න  තිබුණු තළනභයි. දේකට මලික දවේතු තභයි දේ යදේ 

දේලඳහරනනඹන්. ඕනෆභ යටක ආර්රවක ප්රතිඳ්නති තිදඵනහ; 
දේලඳහරන ප්රතිඳ්නති තිදඵනහ. ආර්රවක ප්රතිඳ්නති කිඹන්දන්, 
යදේ ආර්රවකඹ නෙහ සටු හභ වහ, ංර්ධනඹ වහ  ගන්නහ වූ 

තීයණ. දේලඳහරන ප්රතිඳ්නති කිඹන්දන්, යටක දේලඳහරන යූවඹ 
කය දගනඹන්න  ඉදිරිඹට  ක්රිඹහ්නභක කයන්න  ගන්නහ තීයණ.  
එතදකොට අදප් යදේ දභොකද වුදණ්? දේලඳහරනනඹන් විසන් 

දේලඳහරන ප්රතිඳ්නති, ආර්රවක ප්රතිඳ්නති අභිබහ යදේ ජනතහදේ 
ඔළුට කළේහ. දභහි ප්රතිපරඹක් විධිඹට අදප් යදේ ජනතහ 
අදට්න දේ  ඵහධන භහනසක්නදේයි ඉන්දන්.  ඒකට  දවොභ 

උදහවයණඹක් භභ කිඹන්නේ.  

ඳ ගිඹ ජනහධිඳතියණදේදී රක් 62ක ජනතහ නභත්රීඳහර 
සරිදේන භළතිතුභහට  ඡන්දඹ දුන්නහ. ඒ  ඡන්දඹ දුන් ජනතහ අතය 
සටිදේ  විදලේදඹන්භ නගයහන්න ජනතහ, නගයඵද ජනතහ, 
දඳොත ඳත කිඹන, ඹේතහක් දුයට  භධභ ඳහන්තික, ඉවශ 

ඳහන්තික ජනතහ ව විදලේදඹන්භ උතුරු නළ දෙනහිය ජනතහ. 
උතුරු නළ දෙනහිය ජනතහ ඳළ්නතකින් තිඹමුදකෝ. ඔවුන්ට 
තිබුදණ් දන්න විධිදේ ප්රලසනඹක්. වළඵළයි, අදනක් සඹලුභ 

ජනතහ නභත්රීඳහර සරිදේන භළතිතුභහට  ඡන්දඹ දී  එතුභහ 
ජනහධිඳති විධිඹට  ඳ්නකය ග්නද්න දේ යදේ ප්රජහතන්ත්රහදඹ, 
භහනහ්නභතහඹ, භහධ  නිදව හදේ  දඳොදු දේල් ඔවුන්ට 
අලදරහ තිබුණු නිහයි. වළඵළයි, රක්  ඳණස අටක ජනතහ  

 භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට්න භනහඳ දුන්නහ. ඒ රක් ඳණස 
අදේභ ජනතහ ගේඵද ජනතහ. ඔවුන්ට එදහ දේර  කන දඵොන 
එක, අය න ඳශය න එක, දඳො දවොය  මිර කදහද අඩු දන්දන්, කවුද 

අඩු කයන්දන්, එදේ නළ්නනේ   ඔවුන්දේ අසළන්නට දකොයි 
විධිදේ මිරක්ද රළදඵන්දන් කිඹන එකයි ඔවුන්ට තිබුණු මලික 
ප්රලසන. එහි ප්රතිපරඹක් විධිඹට ඒක තභයි tagline එක වුදණ්.   

හිටපු ජනහධිඳති, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඒක්න එක්ක 
තභයි  ජනතහ අතයට ගිදේ. එහි ප්රතිපරඹක් විධිඹට ග්රහමීඹ 

ඳළ්නදතන් සඹඹට අූ ක් - අනක් ජනතහ එතුභහ ජනහධිඳති 
ලදඹන් ඳ්නකය ගන්න එතුභහට  ඡන්දඹ බහවිත කශහ. අපි උග්න 
ඹයි රකන දඳොත ඳත කිඹන නගයහන්න ජනතහ්න එක්ක 

ඵළලුහභ ඊට ඩහ විලහර ප්රභහණඹක් ග්රහමීඹ ජනතහ ඉන්නහ. 
දභොවුන්දේ භන තභ්න වළදිරහ තිදඵන්දන්, කහදගන් දවෝ 
ඹළදඳන්නයි;  කහදගන් දවෝ  ඵහධනඹක්  ගන්නයි.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අදප් යදේ භෘේධි ආධහය 
දදන්න ඳටන් දගන  දළනට අවුරුදු විසක්  විතය දනහ. දේ යට 

දියුණුදරහ ද කිඹන එකට එක  උදහවයණඹක් භභ කිඹන්නේ. 
භෘේධි ළඩටවන ඳටන් දගන දළනට අවුරුදු විසයි. අද 
දනදකොට භෘේධිරහීන ජනතහ ළඩිදරහ  මික් අඩු දරහ 

නළවළ.  ඒක අපි තුටුන්නට ඕනෆ කයන කහයණහක් දනොදයි. 
ඒක අපි දුක් දන්න ඕනෆ කහයණහක්. ඒ කිඹන්දන් යදේ 
දුප්ඳ්නකභ ළඩි දරහ මික් අඩු දරහ නළවළ. ඒකදන් භෘේධි 

ආධහයඹ ගන්දන්. අවුරුදු විසක  සට අපි දේ  රඵහදදන භෘේධි 
ආධහයඹ ගන්න  ජනතහ අදට්න දඳොය කනහඹ කිඹන්දන්,  අදප් 
යට  තිබුණු තළනභයි; භවය දරහට තිබුණු තළනට්න ඩහ  

ඳවශට ඵළවළරහ කිඹන එකයි. 

අඳට කලින්, 1947 ර්දේ නිදව රඵහ  ග්න ඉන්දිඹහ අද 
දනදකොට ඉන්න ත්න්නඹ ඵරන්න.  අඳ්න එක්ක ංර්ධනඹට 
ඳඹ තිබ්ඵ ජඳහනඹ්න අඳ්න අතය ඉසය ආදහඹේ ඳයතයඹ දඩොරර් 
එකයි. අද දනදකොට ඒ හදේ දවගුණඹක ඳයතයඹක් තිදඵනහ. 

දභොකක්ද දේ යටට දරහ තිදඵන්දන්? දකොතළනද අඳ ඉන්දන්? 

අදප් යදේ ජනතහ වන භල්රට පුරුදුදරහ තිදඵනහඹ කිඹන 
එකට ත්න කහයණහක් භභ කිඹන්නේ.  දේ අඹ ළදේ  මලික 
අයමුණ දරහ තිදඵන්දන් තහක්ණික අංලඹ, හඳහය අංලඹ  
දියුණු  කිරීභ, උග්න දළනු්න  පුේගරඹන් බිහි  කිරීභ. ඒ 

කිඹන්දන්,  දළනුභ ඳදනේ කය ග්න අඹ ළඹක් තභයි අපි දභය 
ඉදිරිඳ්න කයරහ තිදඵන්දන්. දේක දගොඩක් අඹට ද්නදයන්දන් 
නළවළ. වළදභෝභ අවන්දන්, ''දභොකක්ද අඩු කයරහ තිදඵන්දන්, 

දකොදවේද අඩු කයරහ තිදඵන්දන්, දභොන බහණ්ඩර මිර ද අඩු 
කයරහ තිදඵන්දන්?'' කිඹරහයි. අපි වළභ දහභ්න දේ බහණ්ඩ මිර 
අඩු කිරීභ ගළන කථහ කයනහ.  

දළන් ඵරන්න පිට යටල් ග්නතහභ, ඒ යටර අඹ ළඹක් 
වදන්දන්  අවල් බහණ්ඩර මිර අඩු කයනහ කිඹන ඳදනභ භත 

දනොදයි. ඒ යටර අඹ ළඹකින් ඵරහදඳොදයෝනතු න්දන්, 
ඊශෙ අවුරුේදේ යට ත්න දියුණු කයන්න තහක්ණික අංල, 
හඳහය අංල, අධහඳන අංල දියුණු කිරීභට මුදරක් රඵහ දදන්දන් 

දකොදවොභද කිඹන කහයණහ. ඒ්න, අදප් යදේ? අදප් යදේ 
ඵරහදඳොදයෝනතු දන්දන් ඊට දනස දදඹක්.  අපි  ඹළදඳන 
භහනසක්නදඹන් ඉන්න දතක් කදහ්න අඳට යටක් විධිඹට 

දියුණු දන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඹ ළඹක් කිඹන්දන් අඳට 
වනඹක් දදන එකක් කිඹරහ අපි හිතනහ.  මුදල් ඇභතිතුභහ 
විධිඹට ගරු යවි කරුණහනහඹක ඇභතිතුභහ, එතුභහදේ ඉඩභක් 
විකුණරහ, එදවභ නළ්නනේ එතුභහදේ ඳහර්ලිදේන්තු ළටුදඳන්, 

එදවභ්න නළ්නනේ එතුභහදේ හක්කුදේ තිදඵන කීඹක් වරි 
දදනහ නේ, ඒක තභයි වනඹක් කිඹන්දන්. ඒ වුණහට එදවභ 
දනොදයි දන්දන්.  

එතුභහ විතයක් දනොදයි, ඊට කලින් හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ්න, ඊට්න කලින් හිටපු ජනහධිඳතිනිඹ චන්ද්රිකහ 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ්න කිඹන දේ කවුරු්න ඒ අඹදේ 
හක්කුදන්  දනොදයි දේ වන දුන්දන්. අදප්භ මුදල්  තභයි 
අඳට  දදන වන වළටිඹට විඹදේ කයන්දන්. අඳට ඳනන 

ඵදුලින් සඹඹට 80ක් ක්ර ඵදු. ඒ ක්ර ඵදුලින්භ තභයි අඳට 
විඹදේ කයන්න මුදල් රඵහ දදන්දන්. එතදකොට, අපි දකොදවොභද 
ඒක වනඹක් විධිඹට ගණන් ගන්දන්? ඉතින්, දේ යදේ ජී්නන 

ජනතහ විධිඹට අපි දේ ගළන දඳොඩ්ඩක්  හිතන්න ඕනෆ .   

ශ්රී රංකහදේ හක්යතහ සඹඹට 92ක් කිඹරහ කිේහට, දඳොත-
ඳද්න දළනුභ විතයයි තිදඵන්දන්. නමු්න දඳොතක් කිඹන්න, 

අකුරු ලිඹන්න දළන ග්නතහට ළඩක් නළවළ. ඹේ දදඹක් ගළන 
තර්කහනුකර හිතන්න පුළුන් භහජඹක් බිහි කිරීභ තභයි  අදප් 
මලිකභ අභිප්රහඹ විඹ යු්නද්න. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට ත විනහඩි දදකක කහරඹක් 

ඳභණයි තිදඵන්දන්.  

 
ගරු හිරුනිකළ නප්රේමචන්ද්ර මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறரச்ெந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ඳ ගිඹ කහරදේ ඳළළති ෆභ ආණ්ඩුකින්භ අඳට වන රඵහ 

දුන්දන්, පිට යටලින් ණඹ අයදගනයි. ඒක අදප් හක්කුට 

දළනුදණ් නළවළ. දභොකද, ඒ මුදර අදප් හක්කුදන් ඹන දදඹක් 
දනොදයි දන්. අදප් හක්කුදන් දගන්න දන්දන් නළවළ. 

1839 1840 



ඳහර්ලිදේන්තු 

වළඵළයි, ඒහ කදහ වරි දක දගන්න දන්දන් අදප් අනහගත 
ඳයේඳයහටයි. ඒ කිඹන්දන්, දේ විධිඹට ණඹ අයදගන ඒ ණඹ ඵය 
තිඹරහ තිදඵන්දන්, අදප් අනහගත ඳයේඳයහදේ උයහිස භත. 

වළඵළයි, ඒ ණඹ දගන්න ඵදු ගවනදකොට අඳට ඒක ද්නදයනහ. 
දභොකද, ඒක අදප් හක්කුදන් දදන්න දන නිහ. අපි යටක් 
විධිඹට දභච්චය ණඹක් අයදගන කදහ දවෝ දක අභහරුදේ 

දහන්දන් අදප් අනහගත ඳයේඳයහ කිඹරහ අඳට ද්නදයන්දන් 
නළවළ.  ආසඹහදේ  යටලින් අඩුදන්භ ඵදු දගන්දන් අදප් යට. 
අදනක් දියුණු යටර ජනතහ සඹඹට 30 සට සඹඹට 70 දක්හ 

ඵදු දගනහ. ඔඵතුභන්රහ දේ ගළන කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. 
අදප් යදේ  මුළු ණඹ ප්රභහණඹ සඹඹට 76යි.  අදප් යදේ මුළු 
ආදහඹදභන් සඹඹට 95ක්භ විඹදේ න්දන් දේ ණඹ දග හභට. දේ 

යදේ ංර්ධන කටයුතු,  බහණ්ඩ මිර අඩු කිරීභ ඹනහදී ෆභ දදඹක් 
දනුදන්භ දේ ඉතිරි සඹඹට 5 තභයි දඹොදන්දන්. යට  
ංර්ධනඹ කිරීභට්න, ඵඩු මිර අඩු කිරීභට්න ඹනහදී ෆභ දදඹක්භ 
දේ සඹඹට 5න් දකොදවොභද කයන්දන්? දේ ගළන ටිකක් කල්ඳනහ 

කයරහ ඵරන්න.    

යහජඹක් නඩ්නතු කයන්දන් ඒ යදේ ජනතහ විසන්. යටක් 
ඇතුදශේ සදු න නඩ්නතු සඹල්රභ සේධ දන්දන් ඒ යදේ 

ජනතහදේ මුදල්ලින්. එභ නිහ, යදේ ජනතහ්න එක්ක අඳට 
ග හභක් තිදඵනහ. දළන් භභ දේ ගළන එස.බී. දිහනහඹක 
ඇභතිතුභහ්න එක්ක කථහ කයනදකොට එතුභහ භට කිේහ, දළනට 

රුපිඹල් බිලිඹන 140ක මුදරක් දේ භෘේධි ඵළංකුදේ ඉතිරි දරහ 
තිදඵනහ කිඹරහ. ඒ මුදල්ලින් සඹඹට 20ක ප්රභහණඹක්්න දේ 
න දතක් ණඹ වළටිඹට දීරහ නළවළ. අඩුභ ගණදන් සඹඹට 

80ක්්න දදන්න කිඹරහයි එතුභහ ඉල්රන්දන්. ඉතින්, දේ මුදල් 
ටික තිඹහ දගන ඉන්දන් නළති ඒ අල කටයුතු කිරීභ වහ 
රඵහ දදන්න කිඹරහ භභ දඵොදවොභ කළභළ්නදතන් ඉල්ී,භක් 

කයනහ. එභ මුදල් රඵහ දදන්න පුළුන් නේ දවොයි. දභොකද, 
ආඵහධිත දච්ච උදවිඹ  ඉන්නහ- 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, දළන් ඔඵතුමිඹදේ කථහ අන් කයන්න. 
 

ගරු හිරුනිකළ නප්රේමචන්ද්ර මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறரச்ெந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට විනහඩිඹක කහරඹක් 

දදන්න.   

අදප් යදේ ළඩිභවලු උදවිඹ ඉන්නහ.  2034 න විට අදප් 

යදේ සඹඹට 60ක් ඳභණ ඉන්දන්  භවලු උදවිඹ කිඹරහ කිඹනහ. 
ඉතින්, අපි ඒ අඹ්න රැකදගන දේ යදේ  ංර්ධන කටයුතු 
කයන්දන් දකොදවොභද කිඹන එක ගළන කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලදඹන් භට දදඹක් 
කිඹන්න තිදඵනහ. අදප් යදේ ජනතහ දභොන තයේ දළනු්න 
 හභකින් දතොයද ඉන්දන් කිඹනහ නේ, දේ ශෙදී VAT එක 
ඳළදනේහදන්. නමු්න ඒක ක්ර ඵේදක් කිඹන එක ජනතහ 
දන්දන් නළවළ දන්. ඒක ක්ර ඵේදක්. එතදකොට, ඒ ක්ර ඵේද 
ඵරඳහන්දන් ඳහරිදබෝගිකඹහට. 

ඒ්න ඳහයට ඇවිල්රහ ඒ දනුදන් උේදඝෝණඹ කදශේ 
හඳහරිකඹන්. ඒදකන්භ ද්නදයනහ, දේ යදේ ජනතහ 
දනොදඹක් අඹදේ දේලඳහරන භති භතහන්තය පිළිදගන, ඔවුන් 
කිඹන දේ පිළිදගන, දේ ආණ්ඩු පිළිඵ දභොන තයේ භන 
විකෘති කයදගන තිදඵනහද කිඹරහ.  

භට දේ කහයණහ ටික කිඹන්න ඉඩ දදන්න, මරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි. අදප් ආණ්ඩුදේ භළති ඇභතිරු කීඳ දදනහයි දේ 
අසථහදේදී දේ ගරු බහදේ ඉන්දන්. අදප්  ආණ්ඩු දේ අවුරුදු 
දදක ඇතුශතදී ඹේකිස දදඹක් කයරහ තිදඵනහ දන්. අපි  අවුරුදු 
දදකක් තිසදේ නිකේ හිටිදේ නළවළ දන්. අපි ඹේකිස දදඹක් දේ 
යටට කයරහ තිදඵනහ. අපි දේ යටට ඹභක් කයරහ තිදඵනහ 
නේ, භළති ඇභතිරු විධිඹට ඒ ඳණිවුඩඹ වරිඹට  ජනතහට 
දදන්න ඵළරි ඇයි? ඇයි භහධ එකතු කයදගන අපි දේ ඳණිවුඩඹ 
ජනතහට වරිඹට දදන්දන් නළ්නද්න? "අදප් ආණ්ඩු දභන්න 
දභදවභයි. දේ දේල් කශහ" කිඹරහ කිඹන්න දකදනක් නළ්නද්න 
ඇයි? ඒක වරි කනගහටුදහඹක ත්න්නඹක්. අපි ගේරට ගිඹහභ, 
"දභොනහද ඔඹදගොල්රන් කයරහ තිදඵන්දන්?" කිඹරහ අවනහ.   

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, දළන් ඔඵතුමිඹදේ කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු හිරුනිකළ නප්රේමචන්ද්ර මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறரச்ெந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
භට ත මිනි්නතු කීඳඹක් රඵහ දදන්න, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි.  

භහ දේ අසථහ දේදී ඔඵතුභහදගන් ඉතහභ කරුණහදන් 
ආඹහචනඹක් කයනහ. ඒකහඵේධ විඳක්දේ උදවිඹ "අයක කදශේ 

 නළවළ. දේක කදශේ නළවළ" කිඹරහ අඳට කෆ ගවනදකොට, ඒහට 
වරිඹට උ්නතය දදන්න මුල් පුටුරට පිරික් වදන්න ඕනෆ, අදප් 
ආණ්ඩු රැක ගන්න නේ.     

දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
 

[தற.த. 3.36] 

 

ගරු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, ெதோக 

லுவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அமச்ெறன் றறதரதுக்கலடு 

லரண குளறமன றரத்றல் ரதெ ரய்ப்தபறத்மக்கு 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.  

ெதொர்த்றப் தணரபறகபறல் அெறல் ரலறரகக் கடந் 

கரனங்கபறல் தரறவுதெய்ப்தட்டர்களும் இதக்கறநரர்கள்; 

உண்மரகர நற க்களும் இதக்கறநரர்கள். அந் 

மகறல், ங்களுமட தறரெங்கபறல் அெறல் ரலறரகத் 

தரறவுதெய்ப்தட்டர்கள் அறகரக இதக்கறநரர்கள். எத 

கறரத்றல் 30 வீரண க்கள் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணமப் 

ததற்தக்தகரள்கறநரர்கள். ஆணரல், அர்கபறல் உண்ம 

ரகர நறர்கள் த்மண ரதர் இதக்கறநரர்கள்? ன்ந 

ரகள்ற ளகறன்நது. இரரதரன்தரன் ெதொர்த்ற 

உத்றரரகத்ர் றணங்களும். இதுவும்  ஏர் அெறல் 

ரலறரண  றணரகத்ரன் இதந்து . கடந் கரனத்றல் 

தரலட்மெகள் டத்ப்தடறல்மன. அமச்ெர்கள் ெறதரரறசு 

தெய்கறன்நர்களுக்கு றணங்கள் ங்கப்தட்டண. ஆணரல், 

ற்ததரளது தரலட்மெ மடததற்நறதக்கறன்நது . ஆறதம், அந் 

றணங்கமப ங்குகறன்நரதரதுரன் அது அெறல் 

ரலறரண றணர? அல்னது குற அடிப்தமடறல் 

ங்கப்தடுகறன்ந றணர? ன்தமத்  தரறந்துதகரள்ப 

தொடித்ம். 

1841 1842 
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தகௌ அமச்ெர் அர்கரப, உண்மறல் 

குறற்நர்கபரல் க்களுக்குச் ரெம தெய் தொடிரது . 

குநறப்தரக, ன்ணரர் ரட்டத்றல் க.ததர.. ெரர 

த்றல் கற தரடத்றல் ெறத்றமடரர்களும் ெதொர்த்ற 

உத்றரரகத்ர்கபரக ரமன தெய்கறநரர்கள். அர்கள் ஏர் 

அமச்ெதக்கு அெறல் ரலறரண சுதரட்டி எட்டிற்கரக 

அர்களுக்கு றணம் ங்கப்தட்டது. ஆணரல், இன்த 

அர்கபறணரல் அந் க்களுக்குச் ெரறரண ரெம 

கறமடக்கறன்நர? ன்ததுரன் றகப்ததரற ரகள்றரக 

இதக்கறன்நது. அர்கபறடம் ெரறரண  குறறல்னரரதரது 

அர்கபரல் ப்தடி க்களுக்கு ெரறரண தொமநறல் ரெமம 

ங்க தொடித்ம்? அறல் 20 ரததக்கு ரல் க.ததர.. ெரர 

த்றல் கற தரடத்றல் ெறத்றமடரர்கள் இதக்கறநரர் 

கதபன்த ரன் றமணக்கறன்ரநன். இர்கபரல் ப்தடி எத 

கறரத்றலுள்ப க்கமப ெரறரகத் றட்டறட்டு அர்களுக்கு 

ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணவுகமப ங்க தொடித்ம்? ன்த தகௌ 

அமச்ெர் அர்கபறடம் ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.  

தகப அமச்ெர் அர்கரப, உண்மறல் ணரமண 

ரண றடதரன்மநத்ம் இச்ெந்ர்ப்தத்றல் தரறறக்க 

றதம்தைகறன்ரநன். ங்களுமட தரகுறறல், குநறப்தரக 

தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் இண்டு தறரெ  

தெனகங்களுக்குட்தட்ட 23 கறரங்கமபச் ரெர்ந்ர்களுக்கு 

இன்ணதொம் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணவு ங்கப்தடறல்மன. 

அரது, கமதுமநப்தற்த தறரெ தெனகத்றற்குட்தட்ட 

தெம்மன கறக்கு, குதைம், ண்றதொநறப்தை, 

தகரக்குத்தரடுரய் தற்கு, தகரக்குத்தரடுரய் டக்கு, 

தகரக்குத்தரடுரய் த்ற, தொள்பறரய்க்கரல் கறக்கு, 

தொள்பறரய்க்கரல் ரற்கு, அம்தனன்ததரக்கம, 

ரகப்தரப்தறனவு ஆகற கறரங்கபறல் ெறப்தர்களுக்கும் 

தைதுக்குடிறதப்தை தறரெ தெனகத்றற்குட்தட்ட சுந்றதைம், 

ரறதைம், ள்பறதைணம், உமடரர்கட்டு டக்கு, 

ரகரம்தரறல், உமடரர்கட்டு தற்கு, இமப்தரமன, 

தைதுக்குடிறதப்தை ரற்கு,  ெறகர், தைதுக்குடிறதப்தை கறக்கு,  

ல்லிமகத்லவு,  ஆணந்தைம், ந்துறல் ஆகற கறரங்கபறல் 

ெறப்தர்களுக்கும் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணவுகள் 

தகரடுக்கப்தடறல்மன. இதுதரடர்தரக 2014.07.07ஆம் றகற 

தொல்மனத்லவு ரட்டச் தெனரபர் உங்களுமட அமச்ெறன் 

Director-General க்கு அந் றதங்கமப உள்படக்கற 

கடிதரன்மந அதப்தறறதக்கறன்நரர். ஆணரல், 2014ஆம் 

ஆண்டு அர் ளற கடித்றன் தறகரம் 2016ஆம் 

ஆண்டரகறத்ம் இதும அந்க் தகரடுப்தணவுகள் 

கறமடக்கறல்மன. அர்கள் த்த்த்ரல் இடம்ததர்ந்து 

2011ஆம் ஆண்டு லபக்குடிரநறர்கள். அந் க்களுக்கு 

இன்ணதொம் இந்க் தகரடுப்தணவு கறமடக்கறல்மன ன்தம 

றகவும் ணரமணத்டன் தரறறக்கறன்ரநன். உங்களுமட 

தரகுறறல் இப்தடிறதந்றதந்ரல் லங்கள் இமணச் 

தெய்ரல் றட்டிதப்தேர்கபர? தகப அமச்ெர் அர்கரப, 

இது உண்மறல் றகவும் ரமணரண றடம்.  ரன் 

றமணக்கறன்ரநன் இந்ப் தறரெத்றல் அெரங்கத்றற்குச் 

ெரர்தரண அெறல்ரறகள் இல்மனதன்த . 

அவ்ரநறதந்றதந்ரல் இந்க் தகரடுப்தணவுகள் தொன்ணர 

தகரடுக்கப்தட்டிதக்கும்.  

இந்க் தகரடுப்தணவு தரடர்தரக 3 ரங்களுக்கு தொன்தை 

உங்களுமட அமச்ெறன் Secretary இடதொம் Director General 

இடதொம் தரரளுன்ந Oversight Committee கூட்டத்றல் "ன், 

இந்க் கறரங்களுக்கு இது றடுதட்டது?" ன்த 

ரகட்டிதந்ரன். அப்ததரளது அர்கள், "இந் 23 

கறரங்களுக்கு, குநறப்தரக 11,828 குடும்தங்கமபச் ரெர்ந் 

37,304 உதப்தறணர்கமபக் தகரண்ட இந்க் கறரங்களுக்குக் 

தகரடுக்கப்தடரது றடுதட்டது உண்ம" ன்த ற்தக் 

தகரண்டதுடன், ரங்கள் உடணடிரக அமணக் 

தகரடுப்தற்கு டடிக்மக டுப்தரகச் தெரன்ணரர்கள். 

ஆணரல், அவ்ரத அர்கள் தெரல்லி 3 ரங்கபரகறறட்டண. 

இன்தகூட ரன் இங்கு ரதசுற்கு தொன்ணர் 

தரமனரதெறதோனம் அந் க்கபறடம் ரகட்டிதந்ரன். 

இன்ணதொம் ங்களுக்குக் தகரடுப்தணவுகள் ங்கப்தட 

றல்மனதன்த அர்கள் தெரன்ணரர்கள். தகப அமச்ெர் 

அர்கரப, இப்தடிரண தகரடுப்தணவுகபறல்கூட ங்கள் 

க்கள் தரதட்ெம் கரட்டப்தடுகறன்நரதரதுரன் அர்கள் 

ணரலறரக றக்றமடகறன்நரர்கள். "ரங்களும் இந் 

ரட்டிதமட தறமஜகள்ரரண! ங்களுக்கு ன், இந்க் 

தகரடுப்தணவுகள் இவ்பவு கரனதொம் கறமடக்கறல்மன?" 

ன்த அர்கள் ரகள்றதளப்தைகறன்நரர்கள். தொல்மனத்லவு 

ரட்டதொம் கறபறதரச்ெற ரட்டதொம் மண 

ரட்டங்களுடன் எப்தறடும்ரதரது த்த்த்ரல் றகவும் 

தரறக்கப்தட்ட ரட்டங்கள். த்த்த்ரல் தொற்ததொளரகப் 

தரறக்கப்தட்ட தொள்பறரய்க்கரல் கறரத்றற்குக்கூட 

இன்ணதொம் 2016ஆம் ஆண்டு ம்தர் ரத்றற்குரற 

ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணவுகள் தகரடுக்கப்தடறல்மன.  தகப 

அமச்ெர் அர்கரப, உங்களுமட தரகுறறல் இப்தடி 

ரண கறரங்கபறலிதந்றதந்ரல் அற்குரற டடிக்மகம 

லங்கள் டுத்றதப்தேர்கள்.  இந் க்கள் உண்மறல் 

த்த்த்ரல் இடம்ததர்ந்து, ரழ்ரரத்ம இந்து, 

உநவுகமப இந்து அந்ரறக்கறன்ந எத றமனறலிதக் 

கறன்நரதரது, அந் நற க்களுக்குரற ெதொர்த்ற 

றரதொம் கறமடக்கறல்மன ன்தது றகவும் ணரமண 

ரண றடம்.  

அரரத்றல், ரன் ற்தகணர குநறப்தறட்டது ரதரன்த 

ெதொர்த்றப் தணரபறகபறன் தரறவுகபறல் தொமநரகடுகள் 

மடததற்நறதக்கறன்நது ன்தமக் தகப அமச்ெர் 

அர்கள் அநறவீர்கள். இது தரடர்தரகப் தரரளுன்நத்றரன 

தன உதப்தறணர்கள் ரகள்றதளப்தறறதந்ரர்கள். உண்ம 

றல் அந்ப் தணரபறகபறதமட தரறவும் ெதொர்த்ற 

உத்றரரகத்ர்கபறன் றணங்கபறன் தரறவும் அெறல் 

ரலறரகத்ரன் மடததற்நது. அங்கு தறரெ தெனரபர் 

களுக்கு அெறல்ரறகள் தகரடுக்கறன்ந ததர்ப் 

தட்டிமனத்ரன் அர்கள் ெறதரர்சு தெய்து மனமச் 

தெனகத்றற்கு அதப்தறணரர்கள். அந்ப் ததர்ப்தட்டில் 

தோனரகத்ரன் அந்ப் தணரபறகள் தரறவுதெய்ப் 

தட்டரர்கள். உண்மறல் ெதொர்த்ற ததநரண்டி க்களும் 

அற்குள் இதக்கறன்நரர்கள். ரன் தொற்ததொளரக இல்மன 

தன்த தெரல்னறா்ல்மன.  ஆறதம், கறெரணர்கள் 

அெறல் ரலறரகத் தரறவுதெய்ப்தட்டர்கள்ரன்.  

த்த்த்ரல் அங்கங்கமப இந்து, தறள்மபகமப இந்து, 

ததற்ரநரம இந்து றகவும் கஷ்டத்றலிதக்கறன்ந அந்க் 

குடும்தங்கள், உண்மறல் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணமப் 

ததற்நறதக்க ரண்டும். ஆணரல், அந்க் குடும்தங்கள் 

இன்ணதொம் அந்ப் தட்டிலில் ரெர்க்கப்தடரல் இதக்கறன் 

நரர்கள்.   

ரற்தக்கூட ன்தமட கரரறரனத்றற்கு ஏர் அம்ர 

ந்றதந்ரர். ணக்கு 4 தறள்மபகள் இதக்கறன்நரர்கதபன்தம் 

கன் 2009ஆம் ஆண்டு த்த்த்றல் இநந்துறட்டரகவும் 

கூநற அர், ெதொர்த்றத் றட்டத்றன்கலழ் ரன் இன்ணதொம் 

உள்ரங்கப்தடறல்மனதன்த தெரன்ணரர்.  இது உண்ம 

றல் ணரமணரண றடம். இவ்ரநரணர்கள் 

ெதொர்த்றத் றட்டத்றன்கலழ் உள்ரங்கப்தடரரல் 

அர்களுக்கு இனெ றன்ணறமப்தைக் கறமடக்கரது ; 

இனெரகக் தகரடுக்கறன்ந லரறமப்தைக் கறமடக்கரது . 

இவ்ரநரண உறகள் கறமடக்கரறதக்கறன்நரதரது அர்கள் 

ததரறதரத ரக்கத்றற்கு தொகங்தகரடுக்க ரண்டி 
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சூழ்றமன இதக்கறன்நது. ரன்கு தறள்மபகமபத்ம் 

மத்துக்தகரண்டு அந் அம்ர ந்ற தரணதொறன்நற 

ப்தடித் ன்தமட குடும்தத்மக் தகரண்டுடத்துரர்? 

ன்தமக் தகப அமச்ெர் அர்கள் ெறந்றக்கரண்டும்.  

தணரபறகபறதமட தரறறலும் ெதொர்த்ற 

உத்றரரகத்ர்கபறன் றணங்கள் தரடர்தறலும் ரங்கள் 

அக்கமநதடுக்க ரண்டும்.   

ெதொர்த்றப் தணரபறகளுக்கு 5 கறரனர கறரம் அரறெற 

தகரடுத்து அற்குரற தத்மச் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணற 

லிதந்து குமநப்தரக இந் வு தெனவுத் றட்டத்றல் 

தொன்தரறப்தட்டிதந்து. தகப அமச்ெர் அர்கரப, 

க்கள்லது அப்தடிரணதரத சுமமச் சுத்ரண்டரம். 

இமத் மனர்கபறன் ரரட்டில் எதெறன அமச்ெர்கள் 

உங்கபறடம், "ெதொர்த்றக் கரசுக்கு அரறெறமக் தகரடுப்ரதரர?" 

ன்த ரகட்டரர்கள். அமண ரன் தரர்த்துக்தகரண்டுரன் 

இதந்ரன். அர்கள்' ெதரெ'றல் இதக்கறன்ந அரறெறம 

றற்தற்கு தொற்ெறக்கறன்நரர்கரப எற, க்கபறன் னமணப் 

தரர்க்கறல்மன. தகப அமச்ெர் அர்கரப, லங்கள்  5 

கறரனரகறரம் அரறெறம தகரடுப்தரக இதந்ரல், அமண 

அர்களுக்கு ரனறகரகக் தகரடுங்கள்! அமணக் 

தகரடுத்துறட்டு, வுதெய்து அர்கபறன் ெதொர்த்றக் 

தகரடுப்தணறலிதந்து கறக்கரண்டரம். அந் க்கள் 

ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணமச் ெரறரகத் றட்டறட்டு, அமணத் 

து தறள்மபகபறன் கல்றக்கரகவும் ங்களுமட 

துன்தங்கமப ஆற்தற்கும் தன்தடுத்ற தகறன்நரர்கள். 

அர்கள்லது இந்ச் சுமமச் சுத்ரல் இந்  5 கறரனர 

அரறெற றடத்ம அெரங்கம் ெரறரகத் றட்டறட்டுச் 

தெற்தடுத் ரண்டும். அமண றற்தமண தெய்ற்கு 

அல்னது ற்தற தெய்ற்கு டடிக்மக டுக்கரண்டும். 

அன்த உங்கபறடம் இண்டு அமச்ெர்கள் இது ெம்தந்ரகக் 

ரகட்டரதரது, அற்கு லங்கள் தொடிவு தெரல்னறல்மன. "தறநகு 

ரரெறப்ரதரம்" ன்த தெரன்ணலர்கள். அமணத்ம் ரன் 

கணறத்துக்தகரண்டுரன் இதந்ரன். அந் றடம்ரன் 

வு தெனவுத் றட்ட தொன்தரறறல் ந்றதக்கறன்நது. 

தகப அமச்ெர் அர்கரப, வுதெய்து லங்கள் இமண 

வு தெனவுத் றட்ட தொன்தரறறலிதந்து லக்கரண்டும். 

அத்துடன், தொல்மனத்லவு ரட்டத்றற்குரற அந் 23 

கறரங்களுக்கும் உடணடிரக ெதொர்த்ற றரம் கறமடக்கச் 

தெய்ரண்டும் ன்தம் ரகட்டுக்தகரண்டு, ணக்கு ரத்ம 

எதுக்கறத்ந் மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்களுக்கு 

ன்நறகூநற, றமடதததகறன்ரநன். ன்நற. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට ගරු ඳේභ උදඹලහන්ත ගුණදේකය භවතහ  
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ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දේ අසථහදේ භහජ විඵර 
ගළන් හේ වහ  බ හධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් හකච්ඡහ 
දනහ. එක ඳළ්නතකින් දේ දරහදේ දේ ආණ්ඩු වදපු ගභන් 

එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහදේ අභහතහංලදේ නිදඹෝජ 
ඇභතිකභ ගන්න ඵළවළ කිඹනහ හදේ හිටපු යන්ජන් යහභනහඹක 
භළතිතුභහ අද ඒ නිදඹෝජ ඇභතිකභ දයනහ. එස.බී. දිහනහඹක 

භළතිතුභහ්න දන්න අභහතහංල දයනහ හදේ දනොදයි, දේ 

අසථහදේ දදදදනහභ එකට හඩිදරහ සටින එක ගළන හිදතන 
අරුභ පුදුභඹක් ත්න්නඹ්න එක්ක දේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටද්න භභ 
කථහ කයන්න කළභළතියි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එක ඳළ්නතකින් 1995දී දේ 

යදේ දුප්ඳ්නකභ නළති කිරීදේ ගකීභ බහය ග්න ඇභතිතුභහ දේ 
දරහදේ අඳ ඉදිරිපිට ඉන්නහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 
අදනක් ඳළ්නදතන් දේ යදේ දුප්ඳ්නකභ; දිලිඳුකභ නළති කයන්න 

භෘේධිරහීන ඳවුල් ළඵෆ ආර්රවකඹට දගන එන්න කටයුතු කශ 
භෘේධි නිරධහරින් අද ඳහර්ලිදේන්තු ඉදිරිපිට උේදඝෝණඹක 
දඹදිරහ ඉන්නහ. එක අතකින් ඒදකන් ඔඵතුභහ නදදේ 

යදභකට රක් දරහ තිදඵනහ. ඒ භෘේධි නිරධහරින් ඉල්රහ 
සටින්දන් ඔවුන්දේ රැකිඹහදේ  සරවයබහඹයි. දේ ආණ්ඩු 
තභ්න ඒ අඹදේ සරවයබහඹ පිළිදගන  කළබිනේ  අනුභළතිඹක් 

අය දගන නළවළ. ඒ නිහ  භෘේධි නිරධහරින් ව  දිවි නළගුභ 
නිරධහරින් තභන්දේ අයිතිඹ ඉල්රහ ටන් කයන්නට 
ඳහර්ලිදේන්තු ඉදිරිපිටට එන දතක් දේ ආණ්ඩු දකොදවේද 
හිටිදේ කිඹන ප්රලසනඹ තිදඵනහ.   

දේ දරහදේ දේ කහයණහ පිළිඵ  ඔඵතුභහභ කශ 
කථහකින් දකොටක් වළන්හඩ් හර්තහකින් කිඹන්න භභ 
කළභළතියි. ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභනි, 2015 ඔක්දතෝඵර් 

භහදේ 20ළනිදහ ඔඵතුභහට භතකද?  දේ ආණ්ඩු ඳ්න දරහ 
දඳොඩි කහරඹක් ඇතුශත ඔක්දතෝඵර් භහදේ 20ළනිදහ 
ඳහර්ලිදේන්තුදේ විහද වුණු "දිළිඳු ඳවුල් විඵර ගළන් හභ" කිඹන 

බහ කල් තළබීදේ දඹෝජනහදේදී ඔඵතුභහ කථහ කශ දේල් 
ඔඵතුභහදේ චනදඹන්භ දේ වළන්හඩ් හර්තහදේ 800 තීරුදේ 
දේ විධිඹට තිදඵනහ.  

"ඔඵතුභන්රහ කවුරු්න ඵරහදඳොදයෝනතු න විධිඹට, භෘේධි ආධහය 
ගන්නහ අඹ පිළිඵ ේපර්ණ මීක්ණඹක් කයන්න, ඔවුන්දේ ්නකේ 

ඵළයකේ පිළිඵ ේපර්ණ දතොයතුරු ගන්න අපි දළන් ජන වහ ංඛ්හදල්ඛ්න 

දදඳහර්තදේන්තු්න එක්ක  එකතු දරහ, ඒ අල ප්රලසන ඳත්ර වදරහ ේපර්ණ 

කයරහ තිදඵනහ. භෘේධිඹ දනොරළදඵන, එදව්න රළදඵන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

හිතන සඹලු දදනහටභ අපි ශෙදීභ විෘත ආයහධනඹක් කයනහ, දඳොඩි ඉල්ලුේ 

ඳත්රඹකින්, දඳොඩි ලියුේ කෆල්රකින් ගදේ ග්රහභ නිරධහරිඹහට, භෘේධි 
ඵළංකුට, ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹට ගිහිල්රහ ඉල්ී,භක් කයන්න කිඹරහ. 

ඊට ඳ  ඔහුදේ දගදයට අදප් නිරධහරින් ඹරහ ඔහුදේ ේපර්ණ දතොයතුරු 

අපි එකතු කය ගන්නහ.  

අදප් අයවින්ේ කුභහර් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හදේ දළනට භෘේධි ආධහය රඵහ 

ගන්නහ අඹ පිළිඵ්න අපි විදලේදඹන් දොඹහ ඵරනහ. කී දදදනක් භෘේධි 

ආධහය රඵන්න  දු  ද, කී දදදනක් භෘේධි ආධහයඹ රළබීභට නු දු ද, 

භෘේධි ආධහයඹ වරිඹටභ දිඹ යු්නද්න කහටද, කිඹන ඒ සඹලු දදනහ පිළිඵ 
මීක්ණඹක් කයනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ අනු භහ දදකක 

කහරඹක් තුශ දේ භෘේධි දීභනහ නිළයදි අඹට දීභ වහ කටයුතු කයන්න 

අනිහර්ඹදඹන්භ භට පුළුන් දයි. " 

නමු්න ඔඵතුභහට පුළුන් දරහ නළවළ. දේ කථහ කයරහ 
තිදඵන්දන් 2015 ඔක්දතෝඵර් භහදේ 20ළනිදහ. මරහනහරඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, මුළු යදේභ භෘේධිරහීන ඳවුල් පිළිඵ 

මීක්ණඹක් කයරහ තභ data එකතු කයනහ. තභ අදප් 
භෘේධි නිරධහරින් data feed කයනහ.  2016 ර්දේ දේ ළඹ 
ශීර් විහද න දභොදවොත දක්හ්න ඒ හර්තහ කස කයරහ 

නළවළ. ඒක ඉය කයරහ නළවළ.  

රංකහදේ ඌ ඳශහත කිඹන්දන්,  දිලිඳුකදේ හිණි දඳ්නද්න 
ඉවළින්භ තිබුණු ඳශහතක්  භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඵරඹට 

එන්න කලින්. රංකහදේ දිලිඳුභ ඳශහත වුණු ඌ ඳශහත යුේධඹ 
නිභහ දන්න කලින් ග්රහමීඹ ලදඹන් ංර්ධනඹ කයන්න 
ළදග්නභ ළඩ දකොට කයපු භෘේධි අභහතහංලඹට අද අ්න 

දරහ තිදඵන ඉයණභ දභොකක්ද? ඒ කයපු භෘේධි 

1845 1846 

[ගරු ඉ. චහල්ස නිර්භරනහදන්  භවතහ  
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මීක්ණදඹන් ඳසදේ, ඔඵතුභහදේ ඉල්ී,භ ඳරිදි, නළත 

අභිඹහචනහ ඇවිල්රහ තිදඵනහ වළභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ 
දකොේඨහඹකභ. දභොනයහගර දිසත්රික්කදේ විතයක් එක ප්රහදේශීඹ 
දල්කේ දකොේඨහඹකින් ඉල්ී,ේ 5000, 6000 ගණදන් ඇවිල්රහ 
තිදඵනහ.  දවොඹහ ඵරන්න, අලුතින් අභිඹහචනහ දගදනන්න 

කිඹරහ දේ ඹවඳහරන යජඹ කයරහ තිදඵන්දන් දභොනහද කිඹරහ. 
භෘේධි නිරධහරින්ට මීක්ණ කයන්නඹ කිඹරහ ඒ අඹ්න 
අභහරුදේ දහරහ.  භෘේධි හභහජික ඳවුල්, ආදහඹභක් නළති 

දුප්ඳ්නකදේ ඉවශ හිණි දඳ්නද්න ඉන්න ජනතහ අද වළභ 
ඵදහදහකභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹට ගිහිල්රහ කඳුළු 
රනහ, "අපි කයපු ඉල්ී,භට දභොකද දන්දන්" කිඹරහ අමින්.   

ගරු ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහට ගකීභක් තිදඵනහ, ගරු 
නිදඹෝජ ඇභතිතුභහට්න ගකීභක් තිදඵනහ දේකට උ්නතයඹක් 
දවොඹන්න. වළඵළයි, මුදල් ඇභතිතුභහ නේ ඔඵතුභහදේ 

අභහතහංලඹට හධහයණඹක් කයන්දන් නළවළ. ආණ්ඩු ඇතුදශේ ඒ 
ප්රලසනඹ දබ්යහ ගන්න ඔඵතුභන්රහ දභොකක් දවෝ ක්රභඹක් දවොඹහ 
ගන්න.  

ඒ විතයක් දනොදයි. ජහතන්තය මර අයමුදර්න 2001දී "ඹළි 

පුබුදමු ශ්රී රංකහ ළඩටවන" ඇතුදශ්න දඹෝජනහ කදශේ, භහජ 
ශුබහධන කටයුතු න්නන්නඹ කිඹරහයි. ඹටිතර ඳව කේ කඳහ 

වරින්නඹ කිඹරයි. දුප්ඳ්න අඹ නෙහ සටුන්නඹ කිඹරහ දරෝක 
ඵළංකු පුයහදේරු කථහ කිේහට දරෝක ඵළංකුටභ පිළිගන්න 
දරහ තිදඵනහ, යුේධඹ නිභහ කිරීදභන් ඳසදේ දිළිඳුබහදේ 

තිබුණු අදප් යට ඹේ කිස දශ්රේණිගත කිරීභකින් ඉතහ ඉවශ තළනකට 
ආහයි කිඹරහ. එඹ ඔවුන්දේ හර්තහරභ කිඹහ තිදඵනහ. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඕනෆ නේ භහ කරුණු බහගත 

කයන්නේ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ආර්රවක විදහනයින් කිඹන 
විධිඹට දගොඩක් දරහට දිළිඳුකභ පිළිඵ දරෝකදේ යටර 

භළනීේ ව විග්රවඹන් දදන්දන් ආර්රවක දෘසටි දකෝණලින් 
ඳභණයි. අර්ථ ලහසත්ර විග්රවඹන්, විදහ්නභක විග්රවඹන්, ආර්රවක 
විදහ්නභක විග්රවඹන් දදන්දන් ඒ විධිඹටයි.  නමු්න,  ඔසකහ 

දරවිස කිඹන දල්ඛ්කඹහ දිළිඳුඵදේ ංසකෘතිඹ - the culture of 
poverty - පිළිඵ අදවස ඉදිරිඳ්න කයමින් කිඹහ තිදඵනහ, 
"දිළිඳුඵදේ ංසකෘතිඹ ඹනු එඹටභ ආදේණික යූවඹන් ව දවේතු 

ඳේධතීන් හිත ඳවුල් ඒකකඹක් තුළින් එක් ඳයේඳයහක සට 
ඊශෙ ඳයේඳයහට උරුභ කය දදන උඳංසකෘතිඹකි" කිඹරහ.  

ඒ නිහ ගරු ඇභතිතුභනි, දේ ළදඩ් දරදවස ළඩක් 

දනොදයි. ඒ නිහ දේ ඹවඳහරන යජදඹන් අපි ඉල්රහ සටිනහ, ඒ 
මීක්ණදේ ප්රතිපරඹ වහ යටට දදන්න, භෘේධි වනහධහයඹ 
කඳන්නද වදන්දන් කිඹරහ වරිඹට කිඹන්න කිඹරහ. හිටපු භෘේධි 

දීභනහරහීනන් දේ ළඩ පිළිදදශන් අයින් කයරහ ද කිඹරහ වරිඹට 
කිඹන්න. ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි,  ආණ්ඩුදේ එක්්න 
ජහතික ඳක්දේ භවය භන්ත්රීරු; ඇභළ්නදතෝ, භළ්නදතෝ ගේර 

ගිහිල්රහ කිඹන්දන් දභොකක්ද? දේ භෘේධි ළඩටවන ශ්රී රංකහ 
නිදවස ඳක්දේ ළඩක් කිඹරහ කිඹනහ. දේ භෘේධි ළඩටවන 
දඳොදු ජන එක්්න දඳයමුදණ් ළඩක් කිඹරහ කිඹනහ. ගරු 

භහින්ද අභය හය භළතිතුභහ්න බහදේ ඉන්නහ. එතුභහ එක්්න 
ජනතහ නිදවස න්ධහනදේ භවදල්කේතුභහ. ඔඵතුභන්රහදේ වෘද 
හක්ෂිඹ දළන් ප්රලසන කයන්න ඕනෆ. නමු්න, ඔඵතුභන්රහදේ වදත 
ප්රලසන කයන්දන් නළවළ ඇභතිතුභනි. දේ ආණ්ඩු අද එක 

ඳළ්නතකින් තමුන්නහන්දේරහට ඇභතිකේ දීරහ, යදහන යප්රහද 
දීරහ අදනක් ඳළ්නදතන් තමුන්නහන්දේරහට දකවිදටන් තරමිනුයි 
ඉන්දන්. තමුන්නහන්දේරහදේ අභහතහංලඹට ල්ලි දදන්දන් 

නළවළ. තමුන්නහන්දේරහට  ළඩ කයන්න ල්ලි දීරහ නළවළ. ෆභ 
අභහතහංලඹකභ මුදල් කඳහ වළයරහ. දේ අභහතහංලඹට්න 
එච්චයයි. එදවභ කයන ගභන්- 

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් 
විංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,- 
 

ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු භහින්ද අභය හය ඇභතිතුභනි, භට කථහ කයන්න දදන්න.  

භදේ කථහදන් ඳසදේ ඔඵතුභහ දේ කහයණහ විග්රව කයන්න. 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,- 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
     

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ අත ප්රකහලඹක් 
කශහ, භදේ නභ කිඹමින්. වළභ අභහතහංලඹකටභ මුදල් කඳහ වළය 
තිදඵනහයි කිේහ. එදවභ මුදල් කඳරහ නළවළ. අදප් 
අභහතහංලරට ල්ලි දීරහ තිදඵනහ. ජනතහට ළඩ කයන්න 

අල ප්රභහණඹට ල්ලි රළබිරහ තිදඵනහ. ඒක ගළන භහ නිළයදි 
කයන්න ඕනෆ. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දඵොදවොභ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභනි. ගරු ඳේභ උදඹලහන්ත 
ගුණදේකය භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

 

ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භදේ කථහදේදී කිඹන්නේ.  
 

ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ (විදුලි විංනද් ශළ ඩිජි ල් 

යටිත ඳශසුකම් නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க - தரமனத்தரடர்தைகள் 

ற்தம் டிஜறட்டல் உட்கட்டமப்தை ெறகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,- 
 

ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භට කථහ කයන්න ඉඩ දදන්න. භදේ කථහට අදහශ 

විදේචන ඔඵතුභන්රහදේ දරහදේ ඉදිරිඳ්න කයන්න.  
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2017 ය "දිළිඳුකභ අන් 
කිරීදේ ය" කිඹරහ නේ කයරහ තිදඵනහ.  නමු්න, ඒ නේ කිරීභ 
කශහයි කිඹරහ අඩුභ තයමින් භෘේධිරහීනන්-[ඵහධහ කිරීභක්  

1847 1848 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

A point of Order is being raised by the Hon. Tharanath 

Basnayaka. What is your point of Order? 
 

ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අදප් ගරු භන්ත්රීතුභහ දවො 
අදවස ටිකක් ඳශ කයනහ. එතුභහ දචෝදනහ කයන දකොට 
ඔක්දකෝභ භළතිඇභතිරු එකවහ භහන දහරහ, අපි කිසභ ළඩක් 

කයන්දන් නළති ගණනටයි කථහ කයන්දන්. ගරු භන්ත්රීතුභනි, ළඩ 
කයන්න අදප් අභහතහංලඹට මුදල් දීරහ තිදඵනහ.  

 

ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මුදල් දුන්නහට, තිබුණු මුදල් කප්ඳහදු කයරහ තිදඵනහ. 

 

ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

කප්ඳහදු කයරහ නළවළ. ළඩ කයන්න අදප් අභහතහංලඹට මුදල් 
දීරහ තිදඵනහ. ඒ නිහ ගදේ මිනිස  අඳට දදොස කිඹන්දන් 
නළවළ.  

 

ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵතුභහදේ අදව ඔඵතුභහ කිඹන්න. භභ දේ කයන්දන්, 

දේලඳහරන විදේචනඹක් ව භදේ විග්රවඹ. ඔඵතුභන්රහ ඒකට 

විරුේධ දන්න පුළුන්. ඔඵතුභන්රහ එකෙ නළති දන්න 
පුළුන්. විවිධ භතහද තිදඵන්න පුළුන්. රංකහදේ 
ඳහර්ලි දේන්තුදේ දේලඳහරන ලදඹන් අපි වළදඳන්දන්; 
ගළදටන්දන් භතහද එක්කයි. ඒ නිහ විවිධ භතහද තිදඵන්න 

පුළුන්. නමු්න භදේ දේ අදව කිඹන්න ඉඩ දදන්න. 
ඔඵතුභන්රහ කිේහ, "අභහතහංලරට ල්ලි දුන්නහ" කිඹරහ. භභ 
දළන්භ ඒ ගළන කිඹන්නේ. භභ දළන්භ කිඹන්නේ, දේ යදේ 

අභහතහංලරට දභොකක්ද දරහ තිදඵන්දන් කිඹරහ. දභන්න 
විසතයඹ තිදඵනහ. භභ ඒ ගළන දළන් කිඹන්නේ. අධහඳන 
අභහතහංලඹට රඵහ දදන මුදල් 2016ට හදප්ක් සඹඹට 59කින් 

අඩු කයරහ තිදඵනහ. දෞඛ් අභහතහංලඹට රඵහ දදන මුදල් 
2016ට හදප්ක් සඹඹට 7.5කින් අඩු කයරහ තිදඵනහ. භහජ 
විඵර ගළන් හේ වහ  බ හධන අභහතහංලඹට රඵහ දදන මුදල් 

2016ට හදප්ක් සඹඹට 7.5කින් අඩු කයරහ තිදඵනහ. 
කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹට රඵහ දදන මුදල් 2016ට හදප්ක් 
සඹඹට 60.5කින් අඩු කයරහ තිදඵනහ. ආයක්ක අභහතහංලඹට 

රඵහ දදන මුදල් සඹඹට 60.5කින් අඩු කයරහ තිදඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අදනකු්න අභහතහංලරට 
 දරහ තිදඵන්දන්්න එච්චය තභයි. ඒ නිහ භට ඒ ගළන ළඩිදඹන් 
කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ඒ නිහ දේ ත්න්නඹ ඇතුදශේ අදප් 

යදේ දුගීඵ නළති දයි කිඹරහ අපි විලසහ කයන්දන් දකොදවොභද? 
ඒ විතයක් දනොදයි, ආර්රවකඹ වභස දඳේටිඹට දහරහයි 
තිදඵන්දන්. දේ ආණ්ඩු, "ඹව ඳහරන" ආණ්ඩු දනොදයි, "ඵදු 

ඳහරන" ආණ්ඩුයි. යදේ ඵදු ඵය ළඩි දච්ච දභොදවොතක යදේ 

මිනි න්ට ජී්න දන්න පුළුන් ටපිටහක් නළවළ. ඳහදර් ඹන්න 

ඵළවළ, එතළන ඵදු ගවරහ. ල්ලි දහන්න ඵළවළ, එතළන ඵදු ගවරහ. 

ATM එදකන් ගන්න ඵළවළ, එතළන ඵදු ගවරහ. මිනි න්ට ජී්න 

දන්න විධිඹක් නළවළ, ඵදු ගවරහ. යදේ භසත ආර්රවකඹ කඩහ 
ළටිරහ. දේ යටට බිලිඹන ගණන් ආදඹෝජනඹ කයන්න ආපු 
ආදඹෝජකදඹෝ ආඳ  වළරිරහ ගිහිල්රහ තිදඵනහ. එතදකොට දේ 

යදේ ආර්රවකදේ අභහරුකේ එන්දන් නළේද, යන්ජන් යහභනහඹක 

භළතිතුභනි? යන්ජන් විදේය්නන දනොදයි, යන්ජන් යහභනහඹක 
භළතිතුභනි. ඒ අභහරු දේ යදේ දිළිඳුබහඹ තුශ ජී්න දන 

ජනතහට එන්දන් නළේද? ගරු එස.බී දිහනහඹක භළතිතුභනි, 

භට දේ දරහදේ භතක් දනහ, දුප්ඳ්නකභ පිළිඵ 
ගළමිඹන්දේ මුවින් කිඹදන කවි ඳන්තිඹක්.  

 
රසන හිභද්න භහ හ  ඳළදන්දන්    

දුක් දදන අලි ඇතුන් ඳන්නහ  වරින්දන් 
රැක්දභන දදවිඹදන් දර ඵත  බුය න්දන්     
දුප්ඳ්නකභ නියි භභ ඳළල්  යකින්දන් 

මිනි න්දේ දුප්ඳ්නකභ පිළිඵ ප්රලසනඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්, 

ගරු ඇභතිතුභනි, ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභනි.  
  

ඉන්දන් දුේඵයයි භව කළු ගරක්  ඹට             
කන්දන් කයරයි යට වහදල්  ඵතට 
දඵොන්දන් දඵොය දිඹයි පරුදේ කශ  ඳට      

ඹන්දන් කදහද, භේපිදඹො  දකින්නට? 

දේ තිදඵන ප්රලසනරට උ්නතය දවොඹන්න, ආණ්ඩු 

අභ්න. දේක, දේ යදේ ජීන ත්න්නඹ දිදනන් දින කඩහ 
ළදටමින් තිදඵන දරහක්. ඒ නිහ අපි දේ කහයණඹ ඉල්රහ 

සටිනහ. ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගිඹ 
අවුරුේදේ ඔක්දතෝඵර් භහදේ 20ළනි දහ කිඹපු දේ දේ ආණ්ඩු 
දනුදන් දේ දභොදවොද්න්න කයන්න කිඹරහ.  

ඒ විතයක් දනොදයි, භහ ශෙ අභහත භණ්ඩර න්දේල 
තිදඵනහ. නිකේ කථහ කයන්න ආදේ නළවළ. 2016.01.01 සට 
2016.11.28 දක්හ අභහත භණ්ඩර න්දේල -කළබිනේ ඳත්රිකහ- 

ටික භභ ශෙ තිදඵනහ. දභොකක්ද දරහ තිදඵන්දන්? අනුභත 
කයරහ නළවළ. දිවි නළගුභ ඳනත ඹ ටද්න දිවි නළගුභ ංර්ධන 
දදඳහර්තදේන්තුදේ නිරධහරින් අන්තර්ග්රවණඹ කිරීදේ ඳරිඳහරන 
ගළටලු නියහකයණඹ කිරීදේ ක්රිඹහලිඹට දභොකද දරහ 

තිදඵන්දන්? තීයණඹ රළබිරහ තිදඵනහ. නමු්න තීයණඹ 
ක්රිඹහ්නභක දන්දන් නළවළ.  

ඒ විතයක් දනොදයි, භභ ශෙ තිදඵනහ, තීයණ දුන්දන් 
නළති ඒහ්න. දිවි නළගුභ ංර්ධන නිරධහරින් ඵහ ගළනීභ වහ 
න ඵහ ගළනීදේ ඳටිඳහටිඹ ංදලෝධනඹ කිරීභ තභ්න දකරිරහ 
නළවළ. දේ වහ දඹෝජනහ අනුභත කයන්න ඵළවළ කිඹරහ 
කළබිනේ තීන්දුදන් කිඹරහ තිදඵනහ. 2016.05.11ළනි දහ කථහ 

කයරහ තිදඵන්දන්. ඒ විතයක් දනොදයි, අඩු ආදහඹේරහීන 

ආඵහධිත හිත පුේගරඹන්ට භහසක රුපිඹල් 3,000ක් රඵහ 

දදනහ. වළඵළයි, දභොකද දරහ තිදඵන්දන්? ඒ තීයණඹ්න 
ක්රිඹහ්නභක දරහ නළවළ. "භහදරෝචනඹකින් ඳසදේ දේ 
දඹෝජනහ ගළන නළත්න රකහ ඵරනහ." කිඹරහ තභයි 
2016.03.10ළනි දහ කළබිනේ භණ්ඩරඹ තීයණඹ කයරහ 
තිදඵන්දන්. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි දදකක කහරඹක් තිදඵනහ. 

1849 1850 
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ගරු ණර්. එම්. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ විතයක් දනදයි, ඹ අවුරුදු 70ක් ඉක්භ වූ අඩු ආදහඹේ 

රඵන ළඩිහිටි පුයළසදඹකුට භහඹකට දගන රුපිඹල් 2,000 
ළඩිහිටි දීභනහදන් ළඩිහිටි භහජ ආයක්ණ අයමුදරක් පිහිටු හභ 
වහ රුපිඹල් 100ක මුදරක් කඳන්න දඹෝජනහ කයරහ තිදඵනහ. 
ඒක කළබිනේ භණ්ඩරදඹන් අනුභත දරහ තිදඵනහ. රුපිඹල් 
100ක් කඳන තමුන්නහන්දේරහදේ අභහතහංලදේ කළබිනේ 
ඳත්රිකහ අනුභත දරහ තිදඵනහ. නමු්න අදනකු්න දඹෝජනහ 
අනුභත දරහ නළවළ. ඒ විතයක් දනොදයි, ඹ අවුරුදු 70 
ඉක්භවූ අඩු ආදහඹේරහීන ළඩිහිටි පුයළසදඹකුට භහඹකට 
දගනු රඵන රුපිඹල් දදදහදවේ භහසක දීභනහ වහ අභතය 
ප්රතිඳහදනඹක් දන් කයන්න තමුන්නහන්දේ ඉල්රහ තිදඵනහ. 
2016.05.10ළනි දහ කයපු ඒ ඉල්ී,භට අනුභළතිඹ රළබී නළත. 

එදවභ නේ දභොකක්ද කිඹන්න තිදඵන්දන්? ඒහ ක්රිඹහ්නභක 
දරහ නළවළ. ගරු අභහතතුභනි, ඔඵතුභහදේ තීන්දුරට -කළබිනේ 
එදක් තීන්දු තීයණරට අනු ්න- අනුභළතිඹ රළබී නළවළ, ඒහ 
ක්රිඹහ්නභක දරහ නළවළ. එදවභ නේ දභොකද දන්දන්? ග්රහමීඹ 
භේටදේ ජී්න න මිනි න්දේ දිළිඳුබහඹ නළති නහද? භහජ 
ආධහය රළදඵන මිනි න්දේ ප්රලසන විදනහද? අලුතින් ආඵහධිත 
න ජනතහට ආධහයඹ රළදඵන්දන් නළවළ; ළඩිහිටි ජනතහට 
ළඩිහිටි ආධහයඹ රළදඵන්දන් නළවළ. වළභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ 
කහර්ඹහරඹකින්භ අවරහ ඵරන්න. ළඩිහිටි ආධහය රළදඵන්දන් 
නළවළ. ආඵහධිත ජනතහට දදන ආධහයඹ නළත අලුතින් 
රළදඵන්දන් නළවළ. ඒහ කඳහ දභරහ. ගරු අභහතතුභනි, ඒ නිහ 
අඳ කිඹන්දන්, ඔඵතුභහ දකොයි තයේ උ්නහව දළරු්න දේ 
අභහතහංලඹට, තමුන්නහන්දේරහට දේ ආණ්ඩු රකහ නළවළ 
කිඹන එකයි. ඒ විතයක් දනොදයි. තමුන්නහන්දේරහ 
ඵරහදඳොදයෝනතු වූ ඳරිදි දේ යදේ දිළිඳුබහඹ නළති කිරීභ වහ 
ඇ්නත ළඩ පිළිදශක් ඳහ තමුන්නහන්දේරහට නළවළ කිඹන 
එක්න භතක් කයමින් භහ නතිනහ. සඹලුදදනහට දඵොදවොභ 
සතුතියි.  

[අ.බහ. 4.03 
 

ගරු නරෝහිණී කුමළරි විනමරත්න මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரரயறணற குரரற றரஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහජ විඵර ගළන් හේ වහ 

ශුබහධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් ඹටද්න කථහ කයන්න රළබීභ 
තුටක් විධිඹට භභ දකිනහ. භහ දේ දරහදේ කිඹන්න ඕනෆ, 
දුප්ඳ්නකභ හිෙන්නහදේ තුහරඹ කයදගන භළතියණ 

හඳහයරට ඒ දුප්ඳ්නකභ ඳහවිච්චි කයපු ඳ  ගිඹ යුගඹ අභතක 
කයරහ අද දේ නින්දදන් නළඟිටරහ හදේ විරුේධ ඳක්දේ 
භන්ත්රීරුන් කථහ කයන්දන් දකොදවොභද කිඹන එක භට 
ගළටලුක් ඵ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විදලේදඹන්භ 2017 ය 
දිලිඳුකභ තුයන් කිරීදේ ර්ඹ විධිඹට ගරු ජනහධිඳතිතුභහ නේ කය 
තිදඵනහ. අපි දන්නහ ඉතිවහදේ විටින් විට භහජ 

ශුබහධනඹට, එදේ නළතිනේ දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභට විවිධ 
ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක වුණහ කිඹහ. ඒහ ගළන කිඹේදී භහ භතක් 
කයන්න ඕනෆ "ජන විඹ" හඳෘතිඹ ගළන. "ජන විඹ" හඳෘතිඹ 

"භෘේධි" හඳහයඹ්න එක්ක ංන්දනඹ කයන්න -පුංචි 
ංන්දනඹ කිරීභක් කයන්න- භහ දේ දරහදේ ඵරහදඳොදයෝනතු 
දනහ. දේ අවුරුදු 22 තිසදේ භෘේධි හඳහයඹ ක්රිඹහ්නභක 

දනහ, ගරු අභහතතුභනි. 1995 ර්දේ රංකහදේ භෘේධි 
ප්රතිරහභින් ංඛ්හ 1,440,198ක් න දකොට 2015 ර්දේ 
අහනදේ ප්රතිරහභින් ංඛ්හ 1,453,078ක් දරහ තිදඵනහ. 
එදවභ නේ, දේක ඇතුදශේ කුභක් දවෝ ළරැදීභක් සේධ දරහ 

තිදඵනහ. අදප් යුතුකභ දනහ, අන්න ඒ ළරැේද නිළරැදි 

කයගළනීභ. ගරු අභහතතුභනි, මුදල් අභහතහංලදේ ඳළළති 
හකච්ඡහකදී ඔඵතුභහ කිඹහ තිදඵනහ භභ දුටුහ, රඵන දර් 
භෘේධි ණඹ දගුණඹකින් ඉවශ දභනහ කිඹහ. කුඩහ 
හඳහයරට, සඹං රැකිඹහරට ණඹ දදනහ කිඹහ තිදඵනහ. 

දවො දේ දවොයි කිඹන්න ඕනෆ. එඹ ඉතහභ ළදග්න. නමු්න දභහි 
දභොකක් දවෝ අඩු ඳහඩුක් තිදඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, හිටපු ජනහධිඳති දිංගත ආර්. 
දප්රේභදහ භළතිතුභහදේ ළඩටවන න "ජන විඹ" හඳහයඹ 

ගළන භහ දේ දරහදේ භතක් කයනහ. එඹ, ය දදකක 
ශුබහධන ළඩටවනක්. එභ ළඩ පිළිදශ තුශ වනහධහය 
තිබුණහ, ශුබහධනඹ තිබුණහ, පුහුණු තිබුණහ, භෙ දඳන් හභ 

තිබුණහ, මර වන තිබුණහ, සලක්තිදඹන් නළඟිටින්න ඕනෆකභ 
තිබුණහ. ඒ එක්කභ තිබුණු ළදග්නභ දේ තභයි, ජනතහ දදඳයින් 
සටුන්න ඕනෆ නිහ ආයේබ කශ ආ්නභ විලසහඹ දගොඩ නෙන 

ළඩ පිළිදශ. එදහ ජනතහ දළනදගන සටිඹහ අවුරුදු දදදකන් 
නළඟිටින්න ඕනෆ කිඹහ. නමු්න අද භළදයන කල්භ භෘේධිඹ 
දදනහ. ගරු අභහතතුභනි, භහ එඹ ඔඵතුභහදේ චනදඹන්භ 

කිඹන්නේ. "කෆස" ගහදගන ඉඳදදන දකොට්න දකොේටඹ අසදේ 
මුදල් ටික තිඹන්න කිඹරහයි කිේදේ. අපි ඒ ගළන තුටුයි. භෘේධි 
ප්රතිරහභිඹකු භළරුණු ගභන්, මිනිදේ උණුහුභ ඹන්න කලින් මුදර 
ඳවුදල් අඹ අතට දදන්න කිඹරහයි කිේදේ. අද භෘේධි ප්රතිරහබ 

රඵන්නන් වනහධහයඹට ඩහ කළභළතියි, භෘේධි හඳහයඹ තුශ 
රළදඵන ප්රතිරහබරට. එභඟින් ඒ අඹදේ භහනසක්නඹ ළටිරහ 
තිදඵනහ. ශුබහධන භහනසක්නඹක් ඒ අඹ තුශ වළදිරහ 

තිදඵනහ.  

දේ යටට වූ අහනහ තභයි "ජන විඹ" "භෘේධි" ඵට ඳ්න 
 හභ. එදහ ජනතහ දුප්ඳ්නකමින් දකොතයේ දඳළී සටිඹහද, පීඩහට 
ඳ්න සටිඹහද කිඹනහ නේ "ජන විඹ" ඹටද්න එදහ රුපිඹල් 

2,500ක් දදන දකොට ඒ රුපිඹල් 2,500 එඳහ කිඹහ රුපිඹල් 3.50ට 
ඳහන් කන්න අදප් යදේ ජනතහ 1994දී ඡන්දඹ දුන්නහ. එදවභ 
ඡන්දඹ දීරහ මීට ඉසය දරහ කථහ කයපු හිටපු අභහතතුමිඹ 

කිේහ හදේභ ඔඵතුභහ ඡන්ද භළෂිභක් කශහ, ගරු අභහතතුභනි. 
එඹ ඳළවළදිලියි. අපි එඹ පිළිගන්නහ. ඔඵතුභහ ඡන්ද භළෂිභක් 
කදශේ භෘේධි හඳහයඹ තුළිනුයි. එදවභ නේ, ඳළවළදිලිභ එදහ්න 

එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹහට ගභ ඇතුදශේ අහධහයණඹක් වුණහ. 
ඔඵතුභහ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ දරුන් විධිඹට වදපු භෘේධි 
නිඹහභකඹන් -ඒ භව්නරුන්- අතරින් අතදශොසකදගන් අද්න 

ගභ ඇතුදශේ අදප් එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹහට පීඩහ විය න්න සදු 
දනහ.    

ජනහරි 08 ළනිදහ දේ යදේ විප්රඹක් ඇති කයරහ ඹව 
ඳහරන ආණ්ඩු පිහිටුන්න කළඳ දච්ච ජනතහ විමුක්ති 
දඳයමුදණ් හභහජිකඹන්ට්න, එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්ට්න ගභ 

ඇතුදශේ අහධහයණඹක් දනහඹ කිඹරහ භභ දේ දරහදේ 
ඔඵතුභහට භතක් කයන්න ඕනෆ. භළදයන තුරුභ භෘේධිඹ දීභ නිහ 
ඊශෙ ප්රතිරහභිඹහට භෘේධිඹ රඵහ ගන්න දකදනක් භළදයන 

තුරුභ ඵරහදගන ඉන්න දරහ තිදඵනහ. භෘේධි හඳහයඹ 
අලුතින් නිර්භහණඹ දේදි  දිළිඳුකමින්  දගොඩ ඹෆභ වහ දේ 
අඹදේ ආ්නභ විලසහඹ දගොඩ නෙන ආකහයදේ ඉරක්කඹක් 

රඵහ දදන්න. නළති ඵළරිකභ ඡන්දඹ දිනහ ගන්න දඹොදහ ග්න 
හඳහයඹක් විධිඹට ඳ්නහදගන ගිඹ එක අපි න්නන්න ඕනෆ.  

දේ අසථහදේදී අදප් කංචන වි දේදේකය භන්ත්රීතුභහ දේ ගරු 
බහදේ ඉන්නහ. එතුභහ ඉසදල්රහ කිේහ, "කිසභ විධිඹකින් 

දේලඳහරනඹට භෘේධිඹ ගහ ග්නද්න නළවළ" කිඹරහ. එඹ එදවභ 
වුණහ කිඹන එකට දවොභ  උදහවයණඹ තභයි භදේ භළතියණ 
දකොේඨහදේ අහන භෘේධි ප්රතිරහබ රඵහ දීදේ දල්ඛ්නඹ. එභ 

1851 1852 



ඳහර්ලිදේන්තු 

භෘේධි ප්රතිරහබ රඵහ දීදේ දල්ඛ්නඹට අනු ප්රතිරහබ දකොදවොභද  
දඵදිරහ ගිහිල්රහ තිදඵන්දන් කිඹන එක දඳදනනහ. දඳොදුදේ 
ග්නතහභ රංකහදේ ඒ දේ සදු වුණහ. ඳවිත්රහදේවි න්නිආයච්චි 

භළතිතුමිඹ්න ඒ කහයණඹ පිළිග්නතහ. ඡන්ද භළෂිභක් වුදණ් ඒ 
විධිඹටයි. එදවභයි එදහ දේලඳහරනඹ සදු වුදණ්. ඡන්ද කහඩ්  එකතු 
කයරහ කිේහ, "ඡන්දඹ දුන්දනෝන තභයි භෘේධිඹ දදන්දන්" 

කිඹරහ. ඳඩංගු අසදේ ගවන කතියඹ computer එදක් 
දඳදනනහඹ කිඹරහ කිේහ. ඒ විධිඹට ජනතහ මුශහ කයරහ තභයි 
එදහ භෘේධිඹ ඇඳඹට තිඹරහ දේ යදේ ඵරඹ අතට ග්නද්න. නමු්න 

දභඹ එදේ විඹ යුතු නළවළ.  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට ත විනහඩි දදකක් තිදඵනහ. 
 

ගරු නරෝහිණී කුමළරි විනමරත්න මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரரயறணற குரரற றரஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අද තිදඵන ගළටලු දේක දනොදයි. දළනට කයන්නහ වූ 

මීක්ණඹ තභයි අද තිදඵන ගළටලු. අදප් ගදේ ජනතහ අතදර් 
දේ මීක්ණඹ කයන කණ්ඩහඹභ ගළන විලසහඹක් නළවළ, ගරු 
ඇභතිතුභනි. ඒ තුශ විනිවිදබහඹක් ඇති දන්න ඕනෆ; 
විලසහඹක් ඇති දන්න ඕනෆ, දේ රළයිසතු ප්රදර්ලනඹ කයන්න. 

දේ රළයිසතු ප්රදර්ලනඹ කයන්න කිඹරහ අපි කිඹනදකොට ඒ අඹ 
කිඹනහ, "අපි දතොයතුරු ඹනහ. අභහතහංලදඹන් තභයි 
දතෝ යන්දන්" කිඹරහ. අපි දන්නහ, input  එදක් වළටිඹට තභයි 

output එක කස දන්දන් කිඹරහ. යඑන්පීකහයඹහදේ දගදයට 
ගිහිල්රහ අවන ප්රලසනඹ දනොදයි, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹහදේ 
දගදයට ගිහිල්රහ අවන්දන්.  

ඒ අනු කස කයන රද හර්තහන් තභයි ඔඵතුභන්රහදේ 
අතට රළබිරහ තිදඵන්දන්. අලු්න රළයිසතුදේ වළටිඹට ගේර 
ඉන්න ජවිදඳ කහයදඹෝ, යඑන්පී කහයදඹෝ, ධනඳති ඳන්තිඹ කිඹරහ 

දරහකට භට හිදතනහ. ඔඵතුභහ ඒ රළයිසතු ගළන දවොඹරහ 
ඵරන්න, දභොන ආකහයදඹන්ද දේක සදු දරහ තිදඵන්දන් 
කිඹරහ.  ආනර භන්ත්රීරුන් වළටිඹට අපි දේ ේඵන්ධදඹන් 

අදිදඹන් ඉන්නහ.  

භහජ ආයක්ණ භණ්ඩරඹ ඳනත ඹටද්න අඳට පුළුන් ක්රිඹහ 
කයන්නට. දේ සඹලුභ භෘේධි නිඹහභකරුන් ගළන දනොදයි, 
අතදශොසක් ගළනයි භභ දේ  කිඹන්දන්. අද ඔඵතුභහ ඔතළනට 

දගනහදේ එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹන් ඇතුළු ජනතහ විමුක්ති 
දඳයමුදණ් අඹ. ඒ නිහ ඔඵතුභහට ගකීභක් තිදඵනහ, ඒ අඹ 
යකින්නට. ඔඵතුභහ සයගත වුණු දරහදේ ඳහයට ඵළසදේ  "ශ්රී 

රංකහ නිදවස ඳක්දේ දරුදෝ" කිඹහ  ඔඵතුභහ කිඹපු භෘේධි 
නිඹහභකරුන් දනොදයි; ඔඵතුභහදගන් ප්රතිරහබ රඵපු භෘේධි 
ප්රතිරහීනන් දනොදයි; ගදේ හිටපු එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්. 

එභ නිහ ඔඵතුභහට ගකීභක් තිදඵනහ, දේ යජඹ ඵරඹට 
දේන්නට කටයුතු කයරහ අද ගදේ අයණ දරහ ඉන්න පිරි 
දනුදන් ක්රිඹහ කයන්නට. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹ, දළන් අන් කයන්න. 
  
ගරු නරෝහිණී කුමළරි විනමරත්න මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ரரயறணற குரரற றரஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹක් දදන්න. 

ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභනි, එදහ ජනහරි භහදේ 08දනි දහ 
අදහනභ ග්නද්න අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳභණක් දනොදයි. 
අදප් ගදේ අහිංක යඑන්පීකහයඹහ හදේභ ජනතහ විමුක්ති 
දඳයමුදණ් හභහජිකඹහ්න ඒ අදහනභ ග්නතහ. ඳළයදුණහ නේ අද්න 
ඔවුන් ගුටි කනහ. අද දඳොදවොේටුක් අයදගන යට දේ 
ඇවිේදහට යදේ ජනතහ දඵදවොභ බුේධිභ්න. ඒ අඹට නළත්න 
අල නළවළ, දුප්ඳ්නකභ විකුණහදගන කන ආණ්ඩුක්; ජහතිහදඹ 
අවුසහදගන කන ආණ්ඩුක්. අද දේ අඹ දභොනහ කථහ කශ්න 
එදහ ඵළසල් යහජඳක් භළතිතුභහ අමු අමුදේ ංචනික විධිඹට 
භෘේධි අයමුදර දිවි නළගුභට ඩළවළ ගන්නහ විට, එක රැයින් රඵහ 
ගන්නහ විට, කවුරු්න ඒ ගළන කථහ කදශේ නළවළ. අඳට ඒ අතීතඹට  
නළත්න ඹන්නට අල නළවළ. එභ නිහ නිළයදි දළක්භක් ඇති, 
දේ හඳහයඹ ඉදිරිඹට දගනිහිල්රහ ත ලදඹන්භ දේ අඹ 
නෙහ සටුන ළඩ පිළිදශක් දේ යටට වඳුන්හ දීරහ දිලිඳුකභ 
තුයන් කයන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහදගන් ඉල්රහ සටිනහ. 
දඵොදවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට, ගරු ඩිරහන් දඳදර්යහ යහජ අභහතතුභහ. ඔඵතුභහට 
මිනි්නතු 10ක කහරඹක් තිදඵනහ. 
 

[අ.බහ. 4.13  

 
ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ (මශළමළර්ග රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர - தடுஞ்ெரமனகள் 

இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහජ විඵර ගළන් හේ වහ 
ශුබහධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් ගළන විහද කයන දේ 
අසථහදේදී අපි කවුරු්න පිළිගන්නට ඕනෆ, භෘේධි හඳහයඹ අද 
අදප් යදේ ජනතහදේ උඳද්න සට විඳත දක්හ - from womb to 
tomb - ඳැඳිලා තිදඳෙ ෙයාපාක  බ ඳෙ  944ී ඒ ව ෙයාපාකද  
නිර්භහතෘයඹහ වළටිඹට කටයුතු කදශ්න ගරු එස.බී. දිහනහඹක 
ඇභතිතුභහයි. භෘේධි හඳහයඹ විවිධ දනසකේරට බහජන 
දරහ, 'භෘේධිඹ' 'දිවිනළඟුභ' දරහ ආදඹ්න 'භෘේධිඹ' න විට්න 
නළත්න එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ඒ අභහතහංලඹ බහය 
සටීභ්න, කහරඹක් තිසදේ භදේ ශෙ මිත්රඹකු සටි යන්ජන් 
යහභනහඹක භළතිතුභහ ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහදේ 
නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ හභ්න දේ විහදඹට භව්න වූ ආදරෝකඹක් 
දගන දදන්නක් කිඹරහ භභ කල්ඳනහ කයනහ.  

දකදේ දත්න භෘේධි හඳහයඹ ගළන භට දඳය කථහ කශ 
භන්ත්රීතුමිඹ දකොයි ආකහයඹට කිේ්න, අද භෘේධි නිරධහරින් 
විවිධ උේදඝෝණරට වබහගි වුණ්න, දේ නිරධහරින් භෘේධි 
හඳහයඹ තුශ කශ දභදවඹ අඳට අතක්දේරුට රක් කයන්නට 
ඵළවළ. දේ යදේ අලු්න හඳහයඹක් බිහි දරහ, අලු්න දකොල්දරෝ 
දකල්දරෝ ටිකක් ග්රහභ නිරධහරි ේ භේටමින් ඒක බහය අයදගන 
ඒ හඳහයඹ තුළින් දුප්ඳ්නකභ නළති කයන්නට විලහර දදවක් 
භවන්සඹක් දළරුහ කිඹන කහයණඹ අපි පිළිගන්නට ඕනෆ. විවිධ 
දේලඳහරන ත්න්නඹන් ව භතිභතහන්තය තුශ ප්රභහණඹට ළඩිඹ 
දේලඳහරන කටයුතුරට දඹොමු හභ නිහ භවය දරහට 
අසථහහදී ගභනක ගිඹ්න, ඒ භෘේධි නිරධහරින් ඉතිවහඹ තුශ 
දේ හඳහයඹට කශ දභදවඹ අඳට අතක්දේරුට රක් 
කයන්නට ඵළවළ. ඒ අඹ ඉතහ විශිසට දභදවඹක් කශ ඵ අපි 
පිළිගන්නට ඕනෆ, දේලඳහරන ලදඹන් අද ඇති දරහ තිදඵන 
වළරවළප්පිලි භත ඒ හඳහයඹ තුශ තිදඵන භවය ෘ්නතීඹ මිති 
දභොන දභොන ආකහයඹට කථහ කශ්න. එභ නිහ භෘේධි 
හඳහයදේ නිරධහරින්ට ඒ කශ දභදවඹ පිළිඵ අදප් ප්රණහභඹ, 
ආචහයඹ දේ දරහදේදී පුද කයන්නට ඕනෆ. 

1853 1854 

[ගරු දයෝහිණී කුභහරි විදේය්නන භව්නමිඹ  
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ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභනි, දේ හඳහයඹ මුර 

ඉරහභ දඵොදවෝ අඹ වඳුනහදගන තිබුදණ් අඩු ආදහඹේරහීන 
ජනතහට වනහධහය දදන හඳහයඹක් වළටිඹට විතයයි. ඒ නිහ 
තභයි ඔඵතුභහ දේ හඳහයඹ ක්රිඹහ්නභක කයන විට භෘේධි ඵළංකු 
ක්රභඹ ඇති කයරහ එඹ වනහධහය ඳභණක් දදන හඳහයඹක් 

දනො භසත යදේභ ආර්රවක ක්රිඹහලිඹ ලක්තිභ්න කයන්නට, 
දුප්ඳ්නකභ දුරු කයන්නට වළකි හඳහයඹක් ඵට ඳ්න කයන්නට 
කටයුතු කදශේ. 

අද න විට්න භවය අඹ භෘේධිඹ ගළන කථහ කයන්දන් 
භෘේධි මුේදයඹට නභ දභහගන්න ඵළරිද කිඹන කහයණඹ ඳදනේ 
කයදගන විතයයි. නමු්න, අඳ දන්නහ, උඳතකදී, විහව 
භංගරඹකදී, විඳතකදී  අද ගදේ ජනතහට දභඹ නළතිභ ඵළරි 

හඳහයඹක් ඵට ඳ්න දරහ තිදඵන ඵ. වළඵළයි, ගරු 
ඇභතිතුභනි, ආඳ  වළරී ඵරන දකොට දේ හඳහයඹ තුළින් ඒ අඹ 
විඵර ගළන් හභ - empowerment - වරිවළටි සේධ දරහද, නළේද 

කිඹන කහයණඹ ඔඵතුභහට නළත සතහ ඵරන්න සේධ දනහ.  

ඒ කහයණදේදී ගදේ, ඒ ප්රදේලදේ තිදඵන භවය අතලභ 
කහයණහරට භළදිව්න දන්න දේ භෘේධි භවහ ංගේරට 
අය දදන්න අඳට ඵළරි ඇයි? භභ ඊට උදහවයණඹක් කිඹන්නේ.  

භදේ භළතියණ දකොේඨහඹ න වහලිඇර, ගහර කිඹන 
ප්රදේලදඹන් ඳවශ විලහර ළලි නිධි තිදඵනහ. දේ යදේ දළන් 
විදලේදඹන්භ භහර්ග දෂේත්රදේ නළත යක් ඉදිකිරීේ 

දඵොදවොභඹක් සේධ දන නිහ ඒ භහර්ගරට අල කයන ළලි 
ළඳයීභ වහ වූ ඹේ ආකහයඹක හඳහය කටයු්නතකට දේ 
භෘේධි භවහ ංගභඹට එශදමන්න ඵළරි ඇයි? අද අඳ අලුතින් දේ 
හඳහයඹ දිවහ ඵරනහ නේ අඳ ඒ විධිඹට ඒ අඹට දිරි දදන්න 

ඕනෆ. දභන්න දේ  කහයණඹ්න එදවභයි, ගරු ඇභතිතුභනි.  

අද රංකහ පුයහභ කුඩහ ද්නතු හිමිඹන් යහශිඹක් ඉන්නහ. ඒ 
කුඩහ ද්නතු හිමිඹන්ට ද්න ඳළශ ළඳයිඹ වළකි tea nurseries  ඇති 
කිරීභ වහ දේ භෘේධි ප්රතිරහීනන්ට උදවු කදශෝන, භෘේධි 

ප්රතිරහීනන් ඒ ද්න ඳළශ නිසඳහදනඹ කිරීභ වයවහ එක ඳළ්නතකින් 
ආදහඹභක් රඵනහ විතයක් දනොදයි, ඒ අඹ විඵර 
ගළන්දනහ; අනික් ඳළ්නදතන් ඒ අඹ භෘේධි ප්රතිරහබ 

රඵහගළනීදේ කුරකදඹන් ඈ්න කයගන්න්න පුළුන් දනහ. 
භදේ ප්රදේලදේ උදහවයණ දදකක් භභ ඒ ග්නද්න, ළලි 
කර්භහන්තඹ වහ කුඩහ ද්න තු කර්භහන්තඹ. දේ විධිඹට ඒ ඒ 

ප්රදේලර තිදඵන විවිධ ක්දේත්රර, ඒ භවය කර්භහන්තර, 
භවය ආදහඹේ උඳදන අංලර අද නිඹළී, ඉන්දන් දඳෞේගලික 
හඳහරිකඹන්. වළඵළයි, ඒ කහයණඹභ භෘේධි භවහ ංගේරට 

කයන්න පුළුන්; භෘේධි ඵළංකුර කණ්ඩහඹේ වදරහ කයන්න 
පුළුන්.  ඒ වයවහ අය දුප්ඳ්න ජනතහ විඵර ගළන්දනහ 
විතයක් දනොදයි, ඒ අඹ භෘේධි ප්රතිරහීන කුරකදඹන් ඉ්න 
කයරහ, ඒ අඹදේ දුප්ඳ්නකභ තුයන් කිරීදේ ළඩටවනට්න 

ඔඵතුභන්රහට දහඹක දන්න පුළුන් දනහ. විදලේදඹන්භ 
2017 අවුරුේද අතිගරු ජනහධිඳතිඳතිතුභහ නේ කය තිදඵන්දන්භ 
දුගී ඵ තුයන් කිරීදේ ය වළටිඹටයි. භහ හිතන විධිඹට එතුභහදේ 

ඒ ළඩටවන තුශ විලහරතභ ව ප්රමුඛ්තභ යහජකහරිඹ කයන්න 
දරහ තිදඵන්දන් ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹටයි.  දුප්ඳ්නකභ්න 
එක්ක ඵළය රහ කටයුතු කයන ගදේ ඳවශ භේටදේ හඳහයඹ, ඳවශ 

භේටදේ ංගභඹ, ඳවශ භේට දේ ඵළංකු තිදඵන්දන් ඔඵතුභහ 
ඹටද්න නිහයි භභ එදවභ කිේදේ.  

ණඹ ගන්න ජනතහදගන් ඒ ණඹ අඹකය ගළනීභ අඳව  නළවළ 
කිඹහ මුලින්භ දේ ඵළංකු හඳහයඹ තුළින් තභයි ඔඵතුභහ 

දඳන්නුදේ. භෘේධි ඵළංකුලින් ණඹ ගන්නහ අඹදේ ණඹ අඹකය 
ගළනීභ සඹඹට 90කට ළඩියි. ඒ හදේභ තභයි, ඊට ඳ  බිහි වුණු 
"ගළමි දිරිඹ" ළඩටවන තුශ්න ණඹ අඹ කයගළනීභ සඹඹට 90ට 

ඩහ ළඩියි. නමු්න, හභහනදඹන් අඳ හුරු දරහ තිබුදණ්, අඳට 

අවන්න, දකින්න රළබිරහ තිබුදණ්, දන්න ඵළංකුර ණඹ ගළනීභ 
දකදේ දත්න ණඹ අඹකය ගළනීභ අඳව යි කිඹන කහයණඹයි. ඒ 
ජනතහ ගදේභ ඉරහ, නිකේ ළඩි දදවක් ගන්දන් නළති 
ණඹ රඵහගන්නහ.  ගදේභ තිදඵන කුඩහ කණ්ඩහඹේ ක්රභඹ බහවිත 

වුණු නිහයි ඒ ණඹ අඹකය ගළනීභ ඳව  වුදණ්.  

ගරු ඇභතිතුභනි, අඳ දළක්කහ, ගළමි දිරිඹ ළඩටවන තුශ නේ 
ඒ කුඩහ කණ්ඩහඹේර ණඹ ළඩටවන නීතනුකරභ බහය 
සටිදේ කහන්තහක් ඵ. දභොකද, කහන්තහන් ඉතිරි කිරීේ 
ේඵන්ධදඹනු්න, ණඹ අඹ කය ගළනීේ ේඵන්ධදඹනු්න 

පුරුඹන්ට ඩහ දක්තහක් ගේ භේටමින් දඳන්නුේ කශහ. එභ 
නිහ ඔඵතුභහදේ දේ ළඩටවන තුශ ක්රිඹහ්නභක න ඒ කුඩහ 
කණ්ඩහඹේ ළඩ පිළිදශ -භෘේධි ඵළංකු්න එක්ක ඵේධ කයරහ 

ඹන ළඩ පිළිදශ- තුළින් ඒ අඹට ණඹ රඵහදීරහ, ඔවුන් විඵර 
ගන්නහ විතයක් දනොදයි, ඵළංකු ක්රභඹ්න ලක්තිභ්න  දනහ. 
ණඹ දදන්දන් නළති ඵළංකුක් ඳ්නහදගන ඹන්න ඵළවළ. ණඹ 

දුන්දන් නළ්නනේ රංකහදේ තිදඵන කිසභ ඵළංකුක් - හණිජ 
ඵළංකුක් දේහ, ංර්ධන ඵළංකුක් දේහ-  ඳ්නහදගන 
ඹන්න ඵළවළ. භෘේධිඹ හඳහයඹ ඳ ගිඹ කහරදේ දිවි නළගුභ 

ළඩටවන වළටිඹට ක්රිඹහ්නභක කයන දකොට කයපු ප්රධහනතභ 
ළරැේද තභයි, දේ ඵළංකු විසන් ණඹ දීභ අඩු කයපු එක. ළඩි 
ළඩිදඹන් ණඹ දදනහ කිඹන්දන් ඵළංකු ලක්තිභ්න දනහ 

කිඹන එකයි. ඵළංකු ලක්තිභ්න දනහ කිඹන්දන්, ඵළංකු්න එක්ක 
ළඩ කයන කුඩහ කණ්ඩහඹේ ව භෘේධි හඳහයඹ ලක්තිභ්න 
දනහ කිඹන කහයණඹයි.  

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ ත කහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. 
ඔඵතුභහදේ අභහතහංලදේ නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ විදේලගත  හ 

සටින අදප් ශ්රමිකඹන්දේ ප්රලසන ඉදිරිඳ්න කයමින්, ඒ පිළිඵ ගිඹ 
ආණ්ඩු කහරදේදී භහ්න එක්ක දඵොදවොභ ටන් කශහ. භභ විදේල 
රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ  ඵහධන ඇභති ලදඹන් කටයුතු කශ 

කහරදේ, භෘේධි ඵළංකු්න එක්ක එකතු දරහ, විදේලගත න 
කහන්තහන්ට ණඹ රඵහ ගළනීභ වහ ළඩටවනක් ආයේබ 
කයන්න භට වළකිඹහ රළබුණහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි දදකක් තිදඵනහ. 

 
ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගෘව දේඹ වහ විදේලගත න දඵොදවෝ කහන්තහන් අදප් 
යදේ ගේර සටින දරිද්රතහදන් පිරුණු ජීවිත දගන අඹයි.  

විදලේදඹන්භ ඒ අඹ පිට යට ඹන්දන් තභන්ට කිඹරහ දගඹක් වදහ 
ගළනීභ මලික ඉරක්කඹ කය දගනයි. දේ දසර දේලඳහරන 
ලදඹන් භහ භෙ ටිකක් ඵහින් ඵස වුණ්න, අපි ආයේබ කශ 

"යටවිරු පිඹ" ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කිරීභ වහ ඒ දරහදේදී 
ඵළසල් යහජඳක් භවතහ අඳට දගොඩක් උදේ කශහඹ කිඹන 
කහයණඹ්න දේ දරහදේ භභ භතක් කයන්න ඕනෆ. "යටවිරු 

පිඹ" ළඩටවන අ්න ළරක් දරහ; උදේක් දරහ පිට යට ඹන 
කහන්තහන් උඳඹන ආදහඹභට රිරන විධිඹට මුදල් ඳරිඳහරනඹ 
කයරහ ඔවුන්දේ නි වදහ ගන්න අඳට උදේ කයන්න අසථහක් 

රළබුණහ. වළඵළයි, ඳ  ගිඹ අවුරුදු 2 තුශ ඒ ළඩටවන දකදභන් 
දකදභන් අබහඹට ඹනහ කිඹරහ භට දඳදනනහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, එභ නිහ ඔඵතුභහට පුළුන් නේ, ජි්න දප්රේභදහ 
ඇභතිතුභහදේ අභහතහංලඹ්න භෙ කථහ කයරහ භෘේධි ඵළංකු්න 

භෙ එකට ගභන් කශ "යටවිරු පිඹ" ළඩටවන නළත 
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ඳහර්ලිදේන්තු 

ක්රිඹහ්නභක කයන්න. භහජ විඵර ගළන් හේ වහ  ඵහධන 
නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ දඵොදවොභ කහරඹක් තිසදේ දේ ක්දේත්රඹ 
ේඵන්ධදඹන් ටන් කයන දකදනක්. දේ කහර්ඹඹට එතුභහ්න 

ේඵන්ධ වුදණෝන, විදේල රැකිඹහ ක්දේත්රඹට නිදඹෝජ 
ඇභතිතුභහ්න ඹේ ආකහයඹක ප්රහදඹෝගික දහඹක්නඹක් රඵහ දුන්නහ 
නහ. 

 ගරු ඇභතිතුභනි, භට අහන ලදඹන් ඔඵතුභහට සතුතිඹක් 
කයන්න තිදඵනහ. භෘේධි හඳහයඹ "දිවි නළගුභ" ඵට 

ඳරිර්තනඹ නදකොට අටදවස ගණනක් වූ ඒ දේකයින්ට 
තභන්දේ අර්ථහධක අයමුදර ේඵන්ධදඹන් ප්රලසනඹක් භතු 
දරහ තිබුණහ. ඒ ප්රලසනඹ ේඵන්ධදඹන් ඒ අඹ අධිකයණඹට 

ගිඹහ. ඒ අසථහදේදී ඔඵතුභහ අධිකයණඹට ඉදිරිඳ්න කය තිබුණු 
ලිපිඹ තභයි, ගරු අග්ර විනිලසචඹකහයතුභහ ඒ දේකයින්ට අර්ථ 
හධක අයමුදල් රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹන තීයණඹට එන්න ඳහවිච්චි 

කදශේ. අද ඒ කටයු්නත වහ ඔඵතුභහ භළදිව්න දරහ, ඔඵතුභහදේ 
වදඹෝගදඹන් භෘේධි නිරධහරින් ලදඹන් දේඹ කශ අටදවස 
ගණනක් වූ ඒ ආදයණීඹ දවෝදය දවෝදරිඹන්ට අර්ථ හධක 

අයමුදරට නළත හිමිකභ රළබිරහ තිදඵනහ.  

ආඵහධිත යණ විරුන් තභන්ට රළබුණු ජඹග්රවණඹ දනුදන් 
නළත තහක් ගිහිල්රහ උේදඝෝණඹ කශහ හදේ, ඒ රළබුණු 
හිමිකභ ඉල්රහ තභයි අද භවය උදවිඹ උේදඝෝණඹ කයන්දන්. 
ගරු ඇභතිතුභනි, අටදවස ගණනක් වූ ඒ භෘේධි නිරධහරින්ට 

අර්ථහධක අයමුදල් රඵහ දීභට ඔඵතුභහ දශ්රේසඨහධිකයණදේ 
ඳළළති නඩුදේදී රඵහ දුන් වදඹෝගඹ පිළිඵ ඔඵතුභහට භහ 
සතුතින්ත නහ. භෘේධි හඳහයඹ තුශ භතු  හ තිදඵන 

ගළටලුරට ඒ දවෝදය දවෝදරිඹන් භෙ හකච්ඡහ කය කටයුතු 
කයන්න්න, ඒ හදේභ භෘේධි හඳහයඹ box එදකන් එළිඹට 
ඇවිල්රහ අලුදතන් හිතන භේටභට දගනළල්රහ ඒ ඒ ප්රදේලර 

හඳහය කටයුතුරට ක්රිඹ දහඹක කය ගන්න්න, ඒ වයවහභ 
භෘේධි හඳහයඹ තුශ සටින දවෝදය දවෝදරිඹන් වි ඵර 
ගන්න්න්න ඔඵතුභහට ලක්තිඹ වහ නධර්ඹඹ රළදබ්හ  ඒ වහ 
ඔඵතුභහදේ නිදඹෝජ ඇභතිතුභහදේ වදඹෝගඹ්න රළදබ්හ  එභ 

ප්රහර්ථනඹ කයමින් භහ නිවඬ නහ. දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 4.24  

 

ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දේ අසථහ රඵහ දීභ 
ේඵන්ධදඹන් ඔඵතුභහට භහ සතුතින්ත නහ. අදප් යදේ 

වදත න් භෘේධි හඳහයඹ ගළන කථහ කයේදි දභඹ නිර්භහණඹ 
කයන රද එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ නළත යක් දේ 
අභහතහංලදේ අභහතයඹහ ලදඹන් නහඹක්නඹ දයන 
අසථහදේ දේකයින්දේ දනොවිඳුණු ප්රලසන සඹල්ර විහ 

ගළනීදේ අලතහක් තිදඵනහ. දේ අඹ විශ්රහභ ළටුඳ ඉල්රහ 
සටිනහ. ඒ හදේභ දගහ තිදඵන අර්ථ හධකඹ නළත රඵහ 
ගන්න ඉල්රනහ. දේ දේල් රඵහ දදන්න කටයුතු කයන්නඹ 

කිඹන ඉල්ී,භ භභ විදලේදඹන්භ ගරු ඇභතිතුභහදගන් කයනහ.  

ක්දේත්ර නිරධහරින් ගළන කථහ කයේදි අේඳහය දිසත්රික්කදේ 
ක්දේත්ර නිරධහරින්ට විලහර ගළටලුක් තිදඵනහ, ගරු 

ඇභතිතුභනි. 2014 අඹ ළදේදී යජදේ ක්දේත්ර නිරධහරින්ට 
ඹතුරුඳළදිඹක් රඵහදදන දඹෝජනහක් තිබුණහ. ඒ අනු විලහර 
පිරිකට එඹ රඵහ දුන්නහ. නමු්න, අේඳහය දිසත්රික්කදේ, දේ 

ඹතුරුඳළදිඹ දනොරළබුණු 5,000කට ආන්න ප්රභහණඹක් ඉන්නහ. 

භෘේධි නිරධහරින්දේ ෘ්නතීඹ ංගභඹ්න දේ අයිතිඹ ඉල්රනහ. 

නමු්න යවි කරුණහනහඹක මුදල් ඇභතිතුභහ ඳ  ගිඹ දිනක කිේහ, 
ඳහයල් වදරහ තිදඵන නිහ දේ ඹතුරු ඳළදිඹ ඕනෆ නළවළ කිඹහ.  

අේඳහය දිසත්රික්කදේ ඈත එපිට ගේභහනර භහයිභට ඹන්න 

ඳහදර් ඹන හවනඹක ගිදඹෝන ඳළඹ තුන වතයක් ගත දනහ. එක 
ප්රහදේශීඹ දල්කේ දකොේඨහඹක ඉරහ ඒ දකොේඨහදේභ 
භහයිදේ තිදඵන ගේභහනඹට ඹන්න ඳළඹ තුන වතයක් ගත 

දනහ. එදවභ ගළටලු තිදඵන දිසත්රික්කඹක විලහර ප්රලසනඹක් 
ඉතුරු කයරහ තිදඵනහ. දේ ආණ්ඩු ඵරඹට ඳ්න න 
දරහද්න ඹතුරු ඳළදිඹ රඵහ දදන ඵට දඳොදයොන්දුක් දුන්නහ; 

ඹතුරු ඳළදිඹ ණඹට ග්නතහ නේ ණඹ මුදර්න ආඳ  දදන ඵ 
කිේහ; ඹතුරු ඳළදිඹ දනොමිරදේ දදනහ කිේහ. ඒ නිහ දේ 
නිරධහරින්ට දේ අයිතිඹ රඵහ දදන්න කටයුතු කයන්න ඕනෆ. 
එදවභ දනොවුදණෝන අපි දේ නිරධහරින් විදලේ අහධහයණඹකට 

රක් කශහ දනහ. දේ ආකහයදඹන් ඹතුරු ඳළදි දනොරළබුණු 
නිරධහරින් අනික් දිසත්රික්කර්න ඇති. ඒ ගළන භභ දන්දන් නළවළ. 
ගරු ඇභතිතුභනි, දභඹ ඳරිඳහරනදේ රැේදක්.  ඳරිඳහරනඹ විසන් 

කයන රද දේ ළරැේද නිළයදි කයන්න කිඹහ භභ ඔඵතුභහදගන් 
ඉල්රහ සටිනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, අද භදේ  කථහ වහ දඵොදවොභ 

අභහරුදන් තභයි දේ දේරහ රඵහ ග්නද්න. දභොකද, අද දේරහ 
තිබුදණ් නළවළ. ගරු ප්රන්න යණ හය භන්ත්රීතුභහදගනු්න විනහඩි 

5ක් අයදගන තභයි භභ කථහ කයන්දන්. ඹසගත හභ - aging -  
පිළිඵ ප්රලසනඹ ළදග්න ප්රලසනඹක්. ඒ ගළන අපි කථහ කයන්න ඕනෆ 
කිඹහ භභ හිතුහ. දේ කහයණඹ ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹට අයිති 

විඹඹ කරුණක්. අදප් යදේ 2011දී කයන රද ජන ංගණනඹට 
අනු 2011 දර්දී දදදකෝටි විසවඹ රක් තුන්දවස ව්නසඹ 
විසතුනක් වුණු ජනගවනදඹන්  සඹඹට 12.2ක් -විසවතය රක් 

වළට අටදවස තුන්සඹ විසනඹක්- අවුරුදු 60 ේපර්ණ වුණු 
ළඩිහිටිඹන්. දේ ප්රභහණඹ 2030 දනදකොට සඹඹට 24ක් දක්හ 
ළඩි දන ඵ්න ඇසතදේන්තුගත කයරහ තිදඵනහ. අදප් 
ජනගවනදඹන් වතදයන් එකක් අවුරුදු 60ට ළඩි ඹසගත 

පුේගරඹන් වුණහභ දේ යට විලහර ප්රලසනඹකට මුහුණ දදනහ. දේ 
අඹ රැක ඵරහ ගළනීභ, දේ අඹ නඩ්නතු කිරීභ පිළිඵ විලහර 
ගළටලුකට මුහුණ දදන්න සදුනහ. අදප් යදේ  ංසකෘතිදේ 

තිබුණු එක අංගඹක් තභයි දරුන් විසන් දදභේපිඹන් රැකඵරහ 
ගළනීභ. වළඵළයි, අද  දනදකොට දඵොදවෝදුයට ඒ ංසකෘතිඹ්න 
ගිලිහී ඹමින් තිදඵනහ. එළනි යුගඹක දේ ප්රලසනඹ වින්නට 

යජඹ භළදිව්න දන්නට ඕනෆ. දේ ප්රලසනඹ වින්නට ගරු 
ඇභතිතුභහට ලක්තිඹ තිදඵන ඵ්න අඳ වන් කයන්න ඕනෆ. දේ 
ේඵන්ධදඹන් ප්රතිඳ්නතිඹක් වදරහ ළඩ පිළිදශක් ඇති කශ 

වළකි අභහතයදඹක් දේ අභහතහංලදේ ඉන්න දරහදේ ඒ 
කහයණඹ ඉටු දයි කිඹහ භභ විලසහ කයනහ. එඹ යට ජහතිඹ  
දගොඩනගන්නට දහඹක වුණු අදප් ළඩිහිටිඹන් දනුදන් අපි 
කශ යුතු යුතුකභක් ව ගකීභක් ඵ භහ කිඹන්න කළභළතියි.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නහඹක්නඹ අයදගන ඒ ගකීභ 
ඉටු  කයන්නට කටයුතු කයන්න කිඹන ඉල්ී,භ භභ කයනහ. 

2050 දනදකොට අදප් යදේ ළඩිහිටි ජනගවනඹ සඹඹට 30ක් 
ඳභණ දනහ. ළඩිහිටි ජනගවනඹ පිළිඵ කථහ කයනදකොට  
ළඩිහිටිඹන් මුහුණ දදන  ගළටලු ගළන  අධහනඹ දඹොමු කිරීභ 

වහ අනුකහයක බහක්, කහයක බහක් එදේ්න නළ්නනේ 
දභොනහ දවෝ ක්රභදේදඹක් කස කයන්න කිඹහ භභ ඉල්රහ 
සටිනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, කහයක බහක් ඳ්න කයන්න. අපි්න 

එඹට උදවු කයන්නේ.   

ගරු ඇභතිතුභනි, දේ කහයණඹ ඳ  ගිඹ කහරදේ අදප් 

අධහනඹට එතයේ දඹොමු දනොවුණු කහයණඹක්. Asian 
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[ගරු ඩිරහන් දඳදර්යහ භවතහ  
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විසන් ඳ්නන රද මුළුක් දේ අවුරුේදේ ඔක්දතෝඵර් 11,12 
දිනර තිබුණහ. ඒ මුළුට අපි වබහගි වුණහ. ඇ්නතටභ භව 
අදහනභක් දේ යටට තිදඵනහ. සංගප්පරු, ජඳහනඹ හදේ 
යටල් අඹ ළදඹන් විලහර දකොටක් ළඩිහිටිඹන් දනුදන් 

දන් කයනහ. වළඵළයි, අදප් යදේ ළඩිහිටිඹන් දනුදන් 
රුපිඹල් 2,000ක දීභනහ දදන එකයි, දදතුන් සඹදේ පුංචි පුංචි 
ආධහය දදන එක තභයි කයන්දන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඉදිරිදේදී  දයෝවල් ටික්න 
දඳෞේගී,කයණඹ දනහ.  යජදේ දයෝවල් ඇතුදශේ දඳෞේගලික 

හේටු දේඹ ආයේබ කයන්න්න ඳටන් ග්නතහ. දේහ ටික ටික 
දඳෞේගලික අඹට දීරහ  අහනදේ, දේ ළඩිහිටි අඹ ටික ත්න 
ඹට ගිහිල්රහ යටට දයහගන්න ඵළරිදන කහරඹ එනදකොට, 

දයෝවල්ර දළනට තිදඵන ත්න්නඹ්න නළති දනහ. ඒ නිහ, 
විදලේදඹන්භ දේ යදේ ළඩිහිටිඹන් දනුදන් ළඩ පිළිදශක් 
වදන්න විදලේ කහයක බහක් ඳ්නකයරහ කටයුතු කයන්න කිඹන 

ඉල්ී,භ කයනහ. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ හදේභ අඳට ළඩිහිටි නිහ පිහිටුන්න 
දනහ.  ළඩිහිටිඹන් වහ න යක්ණ ක්රභ ඇති කශ යුතු 

දනහ. විදලේදඹන්භ දේ යදේ යජදේ දේකඹන් දනොන අඹ 
දනුදන්, අනහගතදේ ළඩිහිටිඹන්දේ දගොඩට ඉක්භනින් එකතු 
න කණ්ඩහඹභ දනුදන් අඹ ළදඹන් මුදරක් දන් කයගන්න 

කටයුතු කයන්න දනහ. ඒ හදේභ යක්ණ ක්රභ, දහඹක්න 
විශ්රහභ ළටුප් ක්රභ ඉක්භනින් වඳුන්හ දදන්න සේධ දනහ.  
විදලේදඹන්භ ඒ කහයණහ ඉටු කයන්නඹ කිඹන ඉල්ී,භ කයනහ.  

දේ අඹ ළදඹන් දඹෝජනහ කයරහ තිබුණහ, යහජ 
දේකඹන්දේ දේක අර්ථ හධක අයමුදරයි, දේහ 

නියුක්තඹන්දේ බහය අයමුදරයි එකතු කයරහ ඒකහඵේධ අයමුදරක් 

වදන්න. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒක නතය කයන්න ඕනෆ. අනහගතදේ 

දේකඹන්ට ඇතින භවහ අදහනභට මුහුණ දදන්න තභයි අපි 

දේ විශ්රහභ ළටුඳ දදන්දන්. දේ දේ කදශෝන, ඔවුන්ට දගඹක් 

වදහගන්න තිදඵන අසථහ හදේභ නිහ ණඹක් ගන්න තිදඵන 
අසථහ්න නළති දනහ. විදලේදඹන්භ ශ්රී රංකහ නිදවස 

ඳක්දේ ඇභතිරු දේ ආණ්ඩුදේ සටින දරහදේ දේ හදේ 

දේල් ඹවඳ්න අතට වයන්න කටයුතු කයන්නඹ කිඹන ඉල්ී,භ 

කයනහ. 

දරෝකදේ භවය යටල් ළඩිහිටිඹන් දනුදන් විවිධ 
ඳහඨභහරහ වදරහ තිදඵනහ, ෘ්නතීඹ පුහුණු ළඩටවන් වදරහ 
තිදඵනහ. භළදල්සඹහ හදේ යටර දන යහදහ ඉරිදහ දිනර 

ළඩිහිටිඹන්ට විලසවිදහරර උගන්නහ. ෘ්නතීඹ පුහුණු 
හදේ දේල් රඵහදීරහ අදප් යදේ ළඩිහිටිඹන්දගනු්න ළඩ ගන්න 
පුළුන්. එදවභ වුදණෝන, ඒ අඹ ත්න නීදයෝගි දනහ. ඒ   

හදේ  ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක කයන්න  කිඹන ඉල්ී,භ කයනහ. 

ඳ ගිඹ අඹ ළදඹන් අලුතින් ඵළ දන යහජ දේකඹන්දේ 
විශ්රහභ ළටුප් රළබීදේ අයිතිඹ අහිමි කශහ. ඒ නිහ අඳට අලු්න 
ප්රලසනරට මුහුණ දදන්න සේධ දනහ. ඒ හදේභ, යජදේ 
දේකඹන්ට ළඩි වුණු රුපිඹල් 10,000 විශ්රහමිකඹන්ට 

රළදඵන්දන් නළවළයි කිඹන කහයණඹ්න කිඹන්න ඕනෆ. ඒ පිළිඵ 
න චක්රදල්ඛ්ඹක් භට අද රළබුණහ. 24/2014 චක්රදල්ඛ්ඹ අනු, 
2015 සට ඒක දදන්න තීයණඹ කශහ. නමු්න, 2016දී අලු්න 

චක්රදල්ඛ්ඹක් නිකු්න කයරහ තිදඵනහ. ඒදකන් 2015න් ඳ  ඒ 
දීභනහ අහිමි දනහද කිඹන ප්රලසනඹ තිදඵනහ. අදප් යට දගොඩ 
නෙන්න ළඩ කයපු ඒ යහජ දේකදඹෝ විලහර කළඳ කිරීභක් 

කයපු අඹයි. ඒ විශ්රහමිකඹන්දේ විශ්රහභ ළටුප්ර විභතහ 
තිදඵනහ. එභ ළටුප් විභතහ නළති කයන්න  කටයුතු කශ යුතුයි. 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹට ත විනහඩි දදකක කහරඹක් 
තිදඵනහ. 

 

ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

දවොභයි මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

විශ්රහමිකඹන්දේ ළටප් විභතහ ඉ්න කයනහ හදේභ, යහජ 
දේකඹන්දේ ඳඩිඹට එකතු කශ රුපිඹල් 10,000 ළඩි හභ සඹලු  

විශ්රහමිකදඹකුටභ රඵහදීභ්න කශ යුතුයි. එදවභ නළ්නනේ අද 
තිදඵන ජීන ඵය ඔවුන්ට උහුරන්න  ඵළවළ. ඔවුන් ජී්න 
දන්දන් අභහරුදන්. දඵදව්න ටිකක් ගන්න ගිදඹෝන ඔවුන්ට 

විලහර මුදරක් ළඹ කයන්න දනහ. ඹට ඹනදකොට වළභ 
දකදනක්භ දරඩ දනහදන්. ඒ නිහ යජදේ දේකඹන්ට ළඩි 
කශ රුපිඹල් 10,000 මුදර, දේ අඹට්න රඵහදදන්න කටයුතු කයන 

දභන් විඹ බහය ඇභතියඹහ විධිඹට ඔඵතුභහදගන් ඉල්රහ 
සටිනහ. 

ඳ ගිඹ දහ කශ විලහර අයගශඹකින් ඳසදේ ආඵහධිත 
යණවිරුදෝ විශ්රහභ ළටුප් අයිතිඹ රඵහ ග්නතහ. මිඹ ගිඹ අඹට්න 

විශ්රහභ ළටුප් අයිතිඹ රඵහ දදන්න තීයණඹ කශහ. ගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඒ තීයණඹ ග්නතහ. ඒක දවොයි.   ඳ  ගිඹ දහ අපි 
ඳදිඹතරහදේ දකොශභන්තරහ කිඹන ගදේ භශදගදයකට ගිඹහ. 

වමුදහදේ ඉරහ ආඵහධිත වුණු දකදනක් තභයි මිඹ ගිහින් 
තිබුදණ්. යණවිරු දේහ අධිකහරිදඹන් ඇවිල්රහ හිටිඹහ. වළඵළයි, 
වමුදහ ආචහය, උඳවහය, ඒ කිසක් තිබුදණ් නළවළ. අහන 

දභොදවොද්න දඵළුන් 6දදදනක් ආහ. දළන් ඉතින් යුේධඹක් 
නළවළ දන්. ඒ අඹ දේ යට දබ්යහගන්න කළඳ වුණු අඹදන්. ඒ නිහ 
ඒ අඹට  දගෞයඹක් දනුදන් දඵළුන් කිහිඳ දදදනක් එන්න 

පුළුන්කභ තිදඵනහ දන්. ඒ අඹට ඒ අඹදේ අහන 
දභොදවොද්නදී යහජ දගෞයඹ රඵහ දදන්න කිඹරහ භහ 
විදලේදඹන්භ ඉල්රහ සටිනහ.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, දළන් කථහ අන් කයන්න. 
 

ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය 
(ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ ත  එක කහයණඹක් 
කිඹරහ කථහ අන් කයනහ. ඳ  ගිඹ දසර ඳ්නතදර් 
තිබුණහ, "උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන්ට විශ්රහභඹ අහිමි දරහ, 

ඹ අවුරුදු 60 ේපර්ණ වුණහට ඳ  දේදඹන් ඉ්න කයරහ" 
කිඹරහ. උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරු 150 දදදනකුට දේ න විට 
විශ්රහභ ළටුඳ අහිමි දරහ තිදඵනහ. ඒ තනතුයට ඵහ ග්නත 

දරහදේදී ඒ අඹට අල  දු කේ තිබුණහ. වළඵළයි, විශ්රහභ ඹන 
අසථහ නදකොට ඒ   දු කේරට ගණිතඹ විඹඹ එකතු 
කයරහ තිදඵනහ. අවුරුදු වතළිවකට විතය කලින් දේඹට 

ඵළඳුණු අඹ දේදඹන් විශ්රහභ ගන්නහ අසථහදේදී ඒ විශ්රහභ ළටුඳ 
වදන්න ර්තභහන  දු කේ ඵරනහ නේ, ඒක ළයදියි. ඒ නිහ ඒ 
අඹදේ ඵහ ග්නත ඳටිඳහටිඹ අනු විශ්රහභ ළටුඳ වදන්න, ගරු 

ඇභතිතුභනි. ඒ වහ ඔඵතුභහදේ වදඹෝගඹ දදන්න. එදවභ 
කදශෝන අපි ජහතික ගකීභක් ඉටු කශහ දනහ. ඒ  කහයණහ 
දකදයහි විදලේ අධහනඹ දඹොමු කයරහ, යට දනුදන් ඉක්භන් 
ළඩ පිළිදශක් කස කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සටිමින් භහ නිවඬ 

දනහ. 

1859 1860 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක නිදඹෝජ අභහතතුභහ.  

ඊට ප්රථභ, ගරු එඩ්ඩ් ගුණදේකය භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ 
ගන්නහ ඇති. 

 
අනතුරුල ගරු නේලු කුමළර් මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්, 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ரலு குரர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ட்ட் குரெக அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 

HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.37  

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 
සුබවළධන  නිනයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

භහජ විඵර ගළන් හේ වහ  ඵහධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් 

ගළන කථහ කයන්න රළබීභ ගළන තුටුයි. ඒ හදේභ, භහ හිතහදය 
අභහත එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ ඉතිවහදේ සටභ, භහදේ 
දේලඳහරන ජීවිතඹ ඳටන් ග්න දදේ සටභ, එතුභහ එක්්න ජහතික 

ඳක්දේ ජහතික ංවිධහඹකයඹහ ලදඹන් සටි අසථහදේ භට 
රඵහදුන් වදඹෝගඹට සතුතින්ත දනහ. එතුභහ භෙ 
දඵොදවොභ මිත්රශීලි දේ අභහතහංලදේ ළඩ කයන්න රළබීභ 
හනහක් කිඹහ භහ හිතනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 

භහජ විඵර ගළන් හේ වහ  ඵහධන අභහතහංලඹ ඳ  ගිඹ 
කහරදේ කශ ළඩ කටයුතු ගළන විලහර හර්තහක් භදේ ශෙ 
තිදඵනහ.    

2015.09.21 න දින නිකු්න කයන රද ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික 
භහජහදී ජනයජදේ අතිවිදලේ ගළේ ඳත්රඹ අනු භහජ විඵර 
ගළන් හේ වහ  ඵහධන අභහතහංලඹ පිහිටුන රදී. අඩු 

යප්රහදරහීනන් වහ අහස වගත ත්න්නඹන්හි දදන 
ජනතහ දේ ජීවිතදේ ගුණහ්නභකබහඹ නංනුස කහර්ඹක්භ, 
ප්රඵර, පරදහයී දභන්භ ජනහිතකහමී භහජයීඹ, ආර්රවකභඹ දේහ  

ළඳයීදේ දභදවය දඳයදළරි දේ අභහතහංලඹ කටයුතු කයනු 
රළදබ්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දේ අභහතහංලදේ ළඹ 

ශීර්ඹ ගළන කථහ කයේදී අඳට විවිධ කථහ ඇහුණහ.  දදඳළ්නද්නභ 
කථහ ඇහුණහ. විඳක්දේ භන්ත්රීරුන්දේ, ආණ්ඩුදේ 
භන්ත්රීරුන්දේ ව ඇභතිරුන්දේ කථහ ඇහුණහ.  

අදප් ගරු යනඳන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, යුේධදඹන් පීඩහ විය  

ජනතහ සඹඹට 82ක් ඉන්නහ කිඹරහ.  දු කේ ඇති අඹට දඳය 
ඳහල් ගුරු ඳ්න හේ රඵහ දදන්න කිඹරහ එතුභහ දඹෝජනහක් කශහ. 
භභ ඒ අසථහදේදී එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ භෙයි සටිදේ. 

"ඒ වහ අසථහ රඵහ දදන්න පුළුන්, ඒක ඔඵතුභහදේ 
කථහදේදී කිඹන්න" කිඹරහ එතුභහ භට කිේහ. ඇ්නදතන්භ සඹඹට 
82ක් වූ ඒ ජනතහට දේඹ කයන්න අපි ඵළඳී සටිනහ. යුේධදඹන් 

අතළන් වූ ජනතහට තභයි ළඩි ලදඹන්භ කයදය තිදඵන්දන්. ඒ 
ගළන දොඹහ ඵරහ,  දු කේ ඇති අඹට දඳය ඳහල් ගුරු ඳ්න හේ 
රඵහ දදන ඵට එතුභහ දඳොදයොන්දු න ඵ ඳන්න කිඹරහ්න 

එතුභහ භට කිේහ.  

 ගරු යංජි්න භේදුභ ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ කිේහ, ඳ ගිඹ 

කහරදේ භෘේධි නිරධහරින් දේලඳහරනඹට දඹොදහග්න ආකහයඹ.  
එළනි දේල් ඉදිරිඹට සදු දනොවිඹ යුතු ආකහයඹ ගළන්න එතුභහ 
දඵොදවොභ දවො කථහක් කශහ. ඇ්නදතන්භ අපි කවුරු්න උගුයට 
දවොයහ දඵදව්න දඵොන්න ඕනෆ නළවළ.  

අපි කවුරු්න දන්නහ, ඳ ගිඹ යුගදේ භෘේධි නිරධහරින් 
දේලඳහරනඹට දඹොදහ ග්නද්න දකොදවොභද කිඹරහ. ඒ අඹ ගස 
ඵළපු වළටි, ඒ අඹට තර්ජනඹ කයරහ රැස හේ රට දගන්හ ග්නත 
වළටි අපි දන්නහ. එක් භන්ත්රීරිඹක් කිේහ හදේ, "ඡන්දඹ දභන 
සථහනදේ තිදඵන දගෝනි ඳඩංගු ඇතුදශන් ඡන්දඹ දභපු ඳක්ඹ 
දඳදනනහ, ඒ නිහ කදහ්න අඳ යටන්න උ්නහව කයන්න 
එඳහ" කිඹරහ ඔවුන්ට කිේහ.  

 "ඡන්දඹ දුන්දන් කහටද කිඹන එක අපි දන්නහ. එභ නිහ 
අදප් meeting එකට එන්න ඕනෆ. නළ්නනේ, භෘේධිරහීනන්ට 
දීභනහ දදන්දන් නළවළ. භෘේධි නිරධහරින් සරවය කයන්න, උස 
 හේ දදන්න ඉඩ දදන්දන් නළවළ" කිඹරහ කථහ වුණහ කිේහ. 
ඇ්නදතන්භ ඳ ගිඹ කහරදේ ඒ දේල් සදු වුණහ. එළනි 
දේලඳහරන ඳළිගළනීේ ඳ ගිඹ කහරදේ සදු වුණහ. ඒහ නළවළයි 
කිඹන්න ඵළවළ. නමු්න, අද තිදඵන්දන් ජහතික ආණ්ඩුක්. සඹලු 
ඳක්රට, සඹලු ජහතීන්ට ඳව කේ රළදඵන;  ඵහුතයඹකට 
benefits   රළදඵන ආණ්ඩුක් අද තිදඵන්දන්.  අද කහට්න 
ඳළිගන්නට ඵළවළ. දභොකද, අතිගරු ජනහධිඳති නභත්රීඳහර 
සරිදේන භළතිතුභහදේ ඳහර්ලසඹ දනුදන් ඹේකිස දදඹක් 
දකදයේදී,  ඒ වහ භහනභ ගරු අගභළතිතුභහදේ එක්්න ජහතික 

ඳක්දේ අඹ දනුදනු්න ඒ දේල් සේධ නහ. වළඵළයි, ඒක 
ටිකක් දයහ ගන්න අභහරුයි. දභොකද, ඒ දේලඳහරන ංසකෘතිඹ 
රංකහට හුරු නළවළ.  

රංකහට හුරු දරහ තිබුදණ්, වළභ දහභ භළතියණඹකින් 
ඳසදේ ප්රතිපර අවරහ  දගල් ගිනි තිඹන එක, අත ඳඹ කඩන එක, 
මිනී භයන එක, දඩි තඵහ ගන්න එක. නමු්න, ඳ  ගිඹ ජනහරි 
08ළනි දහයින් ඳසදේ තභයි අභ ඳවයදීේ - ඇ්නතට ඳවයදීේ 
ගළන හර්තහ දනොවුණු ත්න්නඹක් තිබුදණ්. ඳවයදීේ සදු වුදණ්භ 
නළවළ. භභ හිතන්දන් එළනි ත්න්නඹක් ඇති වුදණ්, ප්රධහන ඳක් 
දදදක් එකමුතු, ේමුතිඹ  නිහයි.  බහග ආණ්ඩු කිඹන එක 
තභයි ඵහුතය ජනතහදේ භතඹ. ඳහදන ඡන්දර ව ඵහුතය 
ජනතහදේ භතඹ දේ හභකහමී ත්න්නඹට දවේතුවුණහ. ඒක අදප් 
අභහතහංලදඹනු්න අපි දඵොදවොභ දවොට ඳළවළදිලි කය 
තිදඵනහ. ගරු ඇභතිතුභහ්න, භභ්න අපි දදදදනහභ දඵොදවොභ 
දගෞයදඹන් ව ඳක් දදදක්, තුදන්භ අඹට භ භ අසථහ 
දඵදහ දදමින් කටයුතු කය දගන ඹනහ කිඹන එක දඵොදවොභ 
ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනෆ.  

ගරු යංජි්න භේදුභ ඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳ්න කශ ත්න 
කරුණක් තභයි, ගිනි දඳොී, න්නන්න කිඹන එක. ඇ්නතටභ 
ගිනි දඳොලි ප්රලසනඹ තිදඵනහ. ඒ ගළන අවේදී කළබිනේ අභහත 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ්න ප්රකහල කශහ, භෘේධි 
ඵළංකුර රුපිඹල් බිලිඹන 140ක් තිදඵනහ; ඒ රුපිඹල් බිලිඹන 
140 දහරහ තිදඵන්දන් People's Bank එදක්, Commercial Bank 
එදක් ව ඒ හදේ ඵළංකු කීඳඹක කිඹරහ. ඊට ඩහ ළඩි දඳොලිඹක් 

වේඵ න ක්රභඹකු්න එතුභහ කිේහ. ඒක දඵොදවොභ ජන්රිඹ 
භහතෘකහක්. ඒ තභයි, bond issues ගන්න එක. කේටිඹ ඒ ගළන 
ළයදි විධිඹට අදඵෝධ කය ගනීවිද කිඹරහ දන්දන් නළවළ. නමු්න, 
රුපිඹල් බිලිඹන 140 ඵළඳුේකයර ආදඹෝජනඹ කදශෝන අඳට 
එයින් ළඩි රහබඹක් රළදඵනහ. එතදකොට අය අහිංක ආච්චිරහ, 
සීඹරහට දදන රුපිඹල් 2,000න් රුපිඹල් 100 කඳන්දන් නළති 
ඉන්න පුළුන්.  විලහර රහබඹක් දවොඹහ ගන්න පුළුන්. ඒ ගළන 
අපි ඉදිරිඹට කථහ කයමු. ඒක දවො දඹෝජනහක්. අපි ඒ 
දඹෝජනහ ගළන දඵොදවොභ ළරකිල්දරන්, අධහනදඹන් ඵරහ 
සටිනහඹ කිඹන එක්න කිඹන්න ඕනෆ. 

1861 1862 
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භහ මිත්ර ජනතහ විමුක්ති දඳයමුදණ්  නිල් වඳුන්දන්නති 

භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ දවො කථහක් කශහ. ඒ හදේභ එතුභහ ඉතහභ 
දවො දඹෝජනහ කීඳඹක්භ ඉදිරිඳ්න කශහ. නභ භහරු කයන්න ඹන 
එක ගළන්න එතුභහ කිේහ. "භෘේධි" කිඹන නහභඹ දගනහහ, "දිවි 
නළගුභ" කිඹරහ. ඵළසල් යහජඳක් භව්නතඹහ "දිවි නළගුභ" කිඹරහ 

දගදනේදී අදප් ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ කිේහ, "ගණ 
පිහිටරහ තභයි  දේ නභ වදරහ තිදඵන්දන්, දේකට අත තිඹන්න 
එඳහ, දේ නභ දනස කයන්න වදපු දකනහදේ ඔළු ්න කඩකට 

පුපුයහ ඹනහ" කිඹරහ. එදවභ දඵොරුක් කිඹරහ, බඹ කයරහ තභයි, 
නභ දනස කයන එක න්නහ ග්නද්න. එදහ ඒක ඹහන්තේ දේප් 
කය ග්නතහ.  නිල් වඳුන්දන්නති භන්ත්රීතුභහ කිේහ, නභ දනස 

කයන එක නිකේ චනඹක් දනස කයනහ හදේ කිේහට, 
දඵෝඩ් දනස කයරහ, දඳෝන පිංචල් ගවරහ, ලිඹකිඹවිලි  මුද්රණඹ 
කිරීභ ඇතුළු ඒ  සඹලුභ දේල්රට රුපිඹල් වහයදකෝටි 

අනඑක්රක්ඹක් ඳභණ ළඹ න ඵ. ඇ්නතටභ නේ දනස 
කයන්න අල දන්දන් නළවළ. දන යටර දේ හදේ නේ 
දනස කයන්දන් නළවළ. නභ දනස කයන්දන් ඇයි? ඒ මුදර්න  
දුප්ඳ්න ජනතහට රඵහ දදන්න අඳට පුළුන්. ඒක දවො 

දඹෝජනහක්. භභ ගරු ඇභතිතුභහට කිඹනහ, ඒ නභ දනස 
කයන්න එඳහ කිඹරහ.  නිල් වඳුන්දන්නති භන්ත්රීතුභහ කදශේ දවො 
දඹෝජනහක්.  

ඊශෙට එතුභහ කිේහ, වහල් කිදරෝ ඳදවේ කථහ. ඇ්නදතන්භ 
වහල් කිදරෝ ඳදවේ කථහ කිඹේදී, අදප් ගරු ඉ. චහල්ස 

නිර්භරනහදන් භන්ත්රීතුභහ දවො කථහක් කිේහ. 

එතුභහ කිේහ, දතොද තිදඵන වහල් ටික විකුණන්නයි දේ 
දේභක් ගවන්න ඹන්දන් කිඹරහ.   ඒ ගළන්න අපි දොඹහ ඵරන්න 

ඕනෆ. ඇ්නදතන්භ වහල්  කිදරෝ  ඳවක් දීරහ  ඒ  මුදර  
භෘේධිරහීනන්දගන් අඹ කය ගන්න ඹනහ කිඹරහ කිේහ. ඒක 
ප්රහදඹෝගික නළවළ කිඹන එක තභයි කිේදේ. දේ හදේ ළඹ ශීර් 

ඹටද්න කථහ කයනදකොට දභළනි දඹෝජනහ එනහ. අපි  ඳටු 
දේලඳහරනඹ අ්නවළයරහ  යටක් විධිඹට ඉදිරිඹට ඹහ යුතුයි.  අපි 
ඒකහධිඳති යජඹක් දනොදයි. අපි ඇහුේකන් දදන යජඹක්; න් 

දදන යජඹක්.  දවො දඹෝජනහ පිළිදගන  දඵොදවොභ හධහන  
ජනතහදේ වඬට ඇහුේකන් දදනහ.  ඒහ පිළිදගන,  ඒහ  
ක්රිඹහ්නභක කයන ආණ්ඩුක් වළටිඹට  අපි එතුභහදේ  කථහ  අගඹ 

කයනහ.  ඒ දඹෝජනහ ප්රහදඹෝගික නළවළ,  ඒ නිහ ඉදිරිදේදී ඒ  
ගළන සතහ ඵරහවි  කිඹරහ භභ හිතනහ.    

ගරු ජනහධිඳතිතුභහට්න අපි දේ අසථහදේදී  සතුතින්ත 

දනහ.  තුය බිර සඹඹට 700කින් ළඩි කයේදි  එතුභහ වහභ 
ක්රිඹහ්නභක දරහ ඒ හදේ දේල්රට දකළින්භ  තභන්දේ 
ප්රතිචහයඹ දළක්වුහ . ඉසය එදවභ දදඹක් තිබුදණ් නළවළ. ඉසය 

එක ඳවුරක් ටහ  අඹළදඹන් සඹඹට 67ක් දන්  කය දගන  
කහට්න කථහ කයන්න, නළඟිටින්න විරුේධ දන්න ඉඩක් තළබුදේ 
නළවළ.   විරුේධ වුණු දක නහ  දු ෆන් එදකන් අයදගන ගිහින් 

අතුරුදවන් කයරහ දළේභහ.  දළන් ඒ හදේ දේල් නළවළ.  අපි 
තමුන්නහන්දේරහදේ දඹෝජනහ ඉතහභ දගෞයදඹන්   පිළිදගන,  
ඒහ දවො දඹෝජනහන්  නේ ඒහ ක්රිඹහ්නභක කයන්න ළදී ඳළවළදී 

ඉන්නහඹ කිඹන එක දඵොදවොභ අංක, නිවතභහනී කිඹන්නට 
ඕනෆ.  

 නිල් වඳුන්දන්නති ගරු භන්ත්රීතුභහදේ කථහදේ දී කිේහ,  

භෘේධි දීභනහ රළදඵන දිනඹ  විධිභ්න කයන්නඹ කිඹරහ.   
අයණ භෘේධිරහීනන් දභඹ රඵහ දදන  දිනඹක් දන්දන් නළති 
දේක ගන්න ඵසලින්, ත්රී  හල් යථලින් ඇවිල්රහ යසතිඹහදු 

දනහඹ කිඹරහ කිේහ. එතදකොට අදප් ගරු ඇභතිතුභහ ප්රකහල 
කශහ,  භහදේ 8 ළනි දහ සට 12 ළනි දහ දක්හ දිනඹන්  ඒ වහ 
පිළිදඹර  කය තිදඵනහඹ කිඹහ. එතුභහදේ කථහදේ දී ඒ ගළන 

ඳළවළදිලි කයයි.    

ඊශෙට,   නිල් වඳුන්දන්නති  භන්ත්රීතුභහ නළත  තහක් යට 

විරුන්ට රඵහ දුන් මුදර ගළන ප්රලසන කශහ. ඇ්නදතන්භ  ඒ ගළන 
අපි දඵොදවොභ  alert එදක් ඉන්නහ; දඵොදවොභ අධහනදඹන් 
ඉන්නහ කිඹන එක්න දේ අසථහදේ දී කිඹන්නට ඕනෆ.  

 එතුභහ ඵට ංචහ ගළන්න කථහ කශහ. ඵට ංචහ ගළන කථහ 
කයේදි ඇ්නදතන්භ අදප් රංකහදේ ජනතහට - අවදගන ඉන්න 

ජනතහට -  දේ කහයණඹ ඳළවළදිලි කයන්න ඕනෆ.  අපි දවොරු 
ගළන කථහ කයේදි, දණ ගළන කථහ කයේදි,  අපි ඵට ඳසද 
එශනහඹ; කළයේ දඵෝඩ් ඳස   සද එශනහඹ; දඳොඩි දඳොඩි 
දේල් ඳසද එශනහඹ කිඹරහ රංකහදේ ජනතහ හිතනහ 

ඇති.  දේක භභ එදහ්න දඵොදවොභ ඳළවළදිලි කිේහ.  දේ කහයණඹ 
ජනතහට ඳළවළදිලි කයරහ දදන්න ඕනෆ.  

 චිකහදගෝර සටිඹහ,  ඇල්  කළදඳෝන් කිඹරහ බඹහනක 
අඳයහධකහයදඹක්.  ඔහු වළභදහභ මිනීභළරුේ,  භං දකොල්ර කෆේ  

කදශේ  හක්ෂි දනොතිඹහ. වළඵළයි  භවහ ඳරිභහණදේ  මිනීභළරුේ,  
භං දකොල්රකෆේ, ඝහතන තභයි  ඔහු කදශේ.   ඒහට හක්ෂි  
ඉතිරිකය තළබුදේ්න නළවළ. නමු්න ඕනෆභ දවොදයකුට යදින 
තළනක් තිදඵනහ. ඒක  ළු දදඹක් නිහ දන්න පුළුන්.    

ඵටඹක් දන්න පුළුන්;  කළයේ දඵෝඩ් එකක් දන්න පුළුන්;  
අන්න ඒ හදේ තළනකින් තභයි දකොනක් අල්රහ ගන්දන්. ඒ 
දකොන අල්රහදගන ඹේදි තභයි  අය  දරොකු දවොයහ අහු දන්දන්, 

විදුය වික්රභනහඹක  භන්ත්රීතුභනි.  අපි හිතමු, භ න් භයන්දනක් 
භහළු දළර දභේදි,  අදන්  ති්නතඹහ අල්රන්න එඳහ; කණඹහ 
අල්රන්න එඳහ; කණිසහ අල්රන්න එඳහ;  කහයිඹහ අල්රන්න 

එඳහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ දන්. දළරට  දතෝයහ්න අහු දනහ; 
දභෝයහ්න අහු දනහ; තරඳතහ්න අහු දනහ; සඹලු දදනහභ අහු 
දනහ. ඒ නිහ දේ ඵට කිඹන එක  ළුදන් හිතන්න එඳහ. 

ඵදේ දිදේ ගිහින් තභයි දරොකු එකහ අල්රන්දන්. ඵදේ දිදේ 
ගිහින් තභයි ඵළසල් භව්නතඹහදේ බ්රවුන් හිල් ඉඩභ ඇල්ලුදේ; 
ඵදේ  දිදේ ගිහින් තභයි භල්හදන ඉඩභ ඇල්ලුදේ.  ඵදේ දිදේ 

ගිහින් තභයි  අය සීඑසඑන් නහලිකහ ඇල්ලුදේ.  ඒ නිහ දණඹ 
දඳොඩිද,  දරොකුද කිඹරහ නළවළ. අපි එභ භහර්ගදඹන් ගි හින් තභයි 
දඳොඩි නිමි්නතක් දොඹහ දගන දේ දේල් කය ගන්දන්. ඒ නිහ 
අපි ඒ ඵට ගළන්න  දඵොදවොභ විභසල්දරන්  ඉන්නහඹ කිඹන එක 

අපි කිඹන්න  ඕනෆ.   

ඊශෙට,  නිල් වඳුන්දන්නති භන්ත්රීතුභහ  ළඩිහිටි දීභනහ 
ගළන කථහ කශහ. ළඩිහිටි දීභනහ කීඹද?  රුපිඹල් 2000යි.  ඒ 
රුපිඹල් 2000න් රුපිඹල් 100ක් කඳහ ගන්නහඹ කිඹන එක 

කිේහ. අදප් ගරු  ඇභතිතුභහ දේ කථහට භහ්න එක්ක තයව 
දේවිද දන්දන්න නළවළ.  

 
ගරු මන්ත්රීලරනය්ෂ 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
හවනඹ රළදඵන එකක් නළවළ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භට හවනඹක් දුන්නහ.  දඳදර්දහ්න හවනඹක් දදන්න වළදුහ, 
"භභ  එඳහ"ඹ කිඹරහ කිේහ.  

අපි කථහ කයමින් සටිදේ ළඩිහිටි දීභනහ ගළනයි. ළඩිහිටි 
දීභනහ රුපිඹල් 2,000යි. අදප් ළඩිහිටිඹන් න ආච්චිරහ, සීඹරහ, 

අේභරහ, තහ්නතරහ දභභ දීභනහ රඵහ ගන්න භහඹක් තිසදේ 
ළර ේ වදහදගන ඉන්නහ. ඒක තභයි ඇ්නත කථහ. භභ ගරු 
 නිල් වඳුන්දන්නති භළතිතුභහ භෙ එකෙ දනහ.  

1863 1864 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ කිඹන කථහදේ්න ඇ්නතක් 
තිදඵනහ. ළඩිහිටි නිහ දියුණු කිරීභ වහ අයමුදරක් 
පිහිටු හභට තභයි රුපිඹල් 100ක් කඳහ ගන්න වදන්දන්. නමු්න 
අදප් භන්ත්රීරුන් - අද දේ ගරු බහදේ භන්ත්රීරුන් ළඩිපුය නළති 
නිහ භට ප්රලසනඹක් නළතිදයි, දේ ගළන කිඹේදී. -ඔවුන්දේ ළටුඳ 
ගළන කථහ කයනහ. ඔවුන්දේ ළටුප් ළඩි කිරීේ ගළන කථහ 
දනහ. ළඩිහිටිඹන්ට රඵහ දදන දීභනහදන් රුපිඹල් 100ක් අඩු 
කයන එකට නිදඹෝජ ඇභතියදඹක් විධිඹට භභ නේ අංකභ 
කළභළති නළවළ. භභ කිඹන්දන් දේකයි. අපි සඹලු දදනහ එකතු 
දරහ දේ කයන්න වදන එක දකොදවොභ වරි  න්නමු.  භභ නේ 
තනිකඩඹහ. භට නේ ප්රලසනඹක් නළවළ. භදේ ළටුදඳන් බහගඹක් 
කළපු්න භට ප්රලසනඹක් නළවළ. දේ මුදර දකොදවන් දොඹහ ගළනීභ 
වහ කවුරු වරි දඹෝජනහ කයනහ නේ භභ කළභළතියි. අපි සඹලු 
දදනහටභ දඹෝෘේධ නහතීන් ඉන්නහ. දඹෝෘේධ අේභරහ-
තහ්නතරහ ඉන්නහ. දේ රුපිඹල් 100 කඳන එදක් ලහඳඹ ඉතහභ 
ඵර්න. ඒ අේභරහ-තහ්නතරහට දදන රුපිඹල් 2,000 දීභනහදන් 
රුපිඹල් 100ක් කඳහ ග්නතහභ, ඔවුන් ඉතුරු 1,900 අයදගන 
ඹන්දන් හිද්න තුටකින් දනොදයි. "අදන්, අඳට වේඵදන 
රුපිඹල් 2000නු්න රුපිඹල් 100ක් කළපුහ දන්ද?" කිඹහ ඔවුන් 
හිතනහ. එතදකොට එතළන ආශිර්හදඹක් නළවළ. නමු්න ඒ වහ 
Cabinet approval එක්න රළබී තිදඵනහ. අදප් ඇභතිතුභහ භදේ 
මිත්රඹහ. භභ දේ කිඹන දදඹට එතුභහ භහ භෙ තයවහ දන එකක් 
නළවළ කිඹහ භභ හිතනහ. භභ කිඹන්දන්, නළත දේ ගළන හිතහ 
ඵරන්න කිඹහයි. ඵදඩ් ඳටි තද කය ගන්න කිඹහ ජනතහට විතයක් 
කිඹරහ ළඩක් නළවළ. අපි්න ඵදඩ් ඳටි තද කය ගන්න ඕනෆ. 
දභොකද, අපි දකෝටි නරක්ඹකින් ණඹ වුණු යටක්. එදවභ යටක් 
තභයි අඳට වේඵවුදණ්. නමු්න අපි ඒ ගළන කිඹහ අදප් අහිංක, 
දඹෝෘේධ අේභරහ-තහ්නතරහට රළදඵන රුපිඹල් 2,000 
දීභනහදන් රුපිඹල් 100ක් කඳන එක දවො භදි කිඹන එක තභයි 
භදේ අදව දන්දන්. ඒ ේඵන්ධ විවිධ දඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න 
වුණහ. අපි දේ මුදල් ටික දකොදවන්ද -  

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

භන්ත්රීරුන්දේ දඹෝජනහක් විධිඹට - 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔේ. දභතළන විඳක්දේ භන්ත්රීරු්න සටිනහ. අපි දකොදවොභ 

වරි දේ මුදර දොඹමු. එභ මුදල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් තුන්දකෝටි 
අූ වඹ රක්ඹක්ද, ගරු ඇභතිතුභනි?  

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

තුන්දකෝටි අූ රක්ඹක්. 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තුන්දකෝටි අූ රක්ඹක් දේදකන් එකතු දනහ. ඒක 
දවොඹන්දන් දකොදවොභද කිඹන එක ේඵන්ධ ගරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ කිඹන දඹෝජනහකට භභ එකෙ දන්නේ. 
 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ගරු ඇභතිතුභනි, දේ ඳළ්නතට ඇවිල්රහ හඩි දන්න. 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භට ද්නරුදණ් නළවළ. 

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

දේ ඳළ්නතට ඇවිල්රහ හඩි දන්න. 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අදඳෝ, ඔඹ ඳළ්නද්න හඩි දන්න ඵළවළ දන්. දවොයකේ කයපු 
අඹ ළඩියි දන්.  භභ කිඹන්දන් දේකයි. අපි සඹලු දදනහටභ 
දඹෝෘේධ භේපිඹන් ඉන්නහ. ඒ නිහ අදප් ගරු  නිල් 

වඳුන්දන්නති භන්ත්රීතුභහ දගන ආ දඹෝජනහ ගළන හිතහ ඵරහ, - 
ළඩිහිටි දීභනහදන් රුපිඹල් 100 කඳන එකට විරුේධ දරහ -
එතුභහ දගන ආ දඹෝජනහට අපි සඹලු දදනහ අත ඔහ එකෙ 

දමු කිඹහ භභ තමුන්නහන්දේරහදගන් ඉල්රහ සටිනහ.  

එතුභහදගන් ඳ  කථහ කශ ගරු ඩේරස දේහනන්දහ 
භළතිතුභහ කිේහ, උතුදර් ළන්දඹු කහන්තහන් රැක් සටින ඵ. ඒ 

අඹට අදහශ දීභනහ දදන්නඹ කිඹහ එතුභහ දඹෝජනහ කශහ. ඒ 
හදේභ උතුදර් ආඵහධිත අඹ දඵොදවොභඹක් සටින ඵ්න, ඒ අඹට 
අල දීභනහ රළබිඹ යුතුයි කිඹන එක්න එතුභහ ගරු එස.බී. 

දිහනහඹක ඇභතිතුභහට දන්හ සටිඹහ. එතුභහ ඒ ේඵන්ධදඹන් 
අනිහර්ඹදඹන්භ දඳනී සටිනහ කිඹහ්න කිේහ.  

ඊශෙට, ගරු දේලු කුභහර් භන්ත්රීතුභහ්න දවො අදවස කිහිඳඹක් 
ඉදිරිඳ්න කශහ. ගරු ඳවිත්රහදේවි න්නිආයච්චි භන්ත්රීතුමිඹ ඊට 
ඳ  කථහ කශහ. එතුමිඹ අහිංක ජනතහ ගළන චනඹක්්න 
කථහ කදශේ නළවළ. භෘේධිරහීනන් ගළන, භෘේධි නිරධහරින් ගළන, 
නිඹහභකරුන් ගළන එතුමිඹ චනඹක්්න කථහ කදශේ නළවළ. 
එතුමිඹ කථහ කදශේභ, ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ව අදප් 
මුදල් ඇභතිතුභහ අතය ගළටුභක් ඇති කයන්නයි. එදවභ දදඹක් 
දරහ නළවළ. ඒ කිඹන්දන් ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහභ 
නළඟිටරහ කිේහ, "අපිට මුදල් රළබී තිදඵනහ. කිසභ 
ආකහයඹකින් මුදල් කළපීභක් සදු දරහ නළවළ" කිඹහ. ඊට ඳ  
භවය භන්ත්රීරුන් ඳහ නළඟිටරහ "ගරු මුදල් ඇභතිතුභහ, ගරු 
අගභළතිතුභහ අදනක් අඹදේ මුදල් කඳනහ. ළඩ කයන්න 
දදන්දන් නළවළ" කිඹහ කිේහ. නමු්න ගරු භහින්ද අභය හය 
ඇභතිතුභහ්න නළඟිටරහ කිේහ, "එදවභ මුදල් කළපීභක් දරහ 
නළවළ. අපි දේ ජහතික ආණ්ඩුදේ ළඩ කටයුතු දවොය න් කයදගන 
ඹනහ. ඔඹදගොල්රන් worry දන්න එඳහ" කිඹහ. ඒ කිඹන්දන් 
ඔඹදගොල්රන් කයදය දන්න එඳහ, දේ ගළන දුක් දන්න එඳහ. 
අපි දවොය න් ළඩ කයදගන ඹනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන ස්න තළවුරක් 
ඇති කය ගන්න එඳහඹ කිඹන එක තභයි ගරු භන්ත්රීරු කිේදේ.  

ගරු ඳවිත්රහදේවි භන්ත්රීතුමිඹ ඳක් තුශ දකට හභක් ඇති 
කයන්දන් නළතු කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සටිනහ. භභ 
දන්නහ විධිඹට ඔවුන්දේ නහඹකඹහ ගරු නභත්රීඳහර සරිදේන 
ජනහධිඳතිතුභහ. එතුභහදේ නහඹක්නදඹන් තභයි ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්ඹ ඳතින්දන්. ඒ නිහ එතුභහට ත්න වදඹෝගඹ රඵහ දීරහ 
අපි එකතු දරහ ළඩ කයමු කිඹන දඹෝජනහ තභයි භභ එතුමිඹට 
කයන්දන්.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුනක 

කහරඹක් තිදඵනහ.  

1865 1866 

[ගරු  යන්ජන් යහභනහඹක  භවතහ  
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ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

I thought I have got 28 minutes, not 18 minutes.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

You have been allotted 21 minutes. Okay, you go 

ahead, Hon. Ranjan Ramanayake. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

No, Sir, give me another ten more minutes because I 

got ten minutes from -  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දවොයි. ඔඵතුභහදේ කථහ කයදගන ඹන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දවොයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊට ඳ  ගරු චහල්ස 
නිර්භරනහදන් භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ, න්නි දිසත්රික්කදේ සටින 
භවය භෘේධි නිරධහරින් ගණන් ඳහ fail කිඹහ. එළනි අඹ 

ගණන් එකතු කය ළටුප් ෆදීභ හදේ දේල් කයන්දන් 
දකොදවොභද කිඹන එක ගළන එතුභහ අහ සටිඹහ. ඒ කිඹන්දන් ඳ  
ගිඹ යජඹ කහරදේ  දු කේ නළති අඹට්න දභළනි ඳ්න හේ දීරහ 

තිදඵනහ. 

ඇ්නදතන්භ, ඳ ගිඹ   දස  ටිදක් අපි අදප් භවජන දිනර 
ඉේදී භෘේධිඹ රඵහ ගන්නහ අඹ ගළන ඳළමිණිලි ආහ. භවය අඹට 
්රළක්ටර් තිදඵනහ; භවය අඹට තිදඵන්දන් දොල්දය දගල්. 
නමු්න, ඒ අඹ්න භෘේධි දීභනහ ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ. ඒක 

ළයදි දදඹක්. තමුන් කෆදයකමින් ඒ ගන්දන් ත අහිංක 
දුප්ඳදතකුට රළදඵන්න නිඹමිත මුදරක්. ඒ මුදර අයදගන ඹහ 
දදන්දන් නළවළ; වරිඹන්දන් නළවළ. ඒ නිහ භෘේධිඹ රඵහ 

ගළනීභට නු දු , දළනට භෘේධිඹ රඵහ ගන්නහ අඹදගන් අපි විෘත 
ඉල්ී,භක් කයනහ. තමුන් දඳොදවෝන දරහ තිබිඹදී, තමුන් 
ධන්න දරහ තිබිඹදී අවුරුදු 10ක් තිසදේ දඵොරුට දේ දීභනහ 

රඵහ ග්නතහ නේ, කරුණහකයරහ ඒදකන් ඉ්න දරහ ඒ 
වනහධහයඹ  දු  දකදනකුට රළබීභට ඉඩ රසන්න. දභොකද, 
අඩු ආදහඹේ රහීන ඳවුල් රක් ගණනක් අදප් යදේ ඉන්නහ. 

භවය ඳවුල්ර දුහ, පුතහ භළද දඳයදිග jobs කයනහ. භවය අඹ 
දකොශම දවො ෘ්නතීන් කයනහ. ඒ තිබිඹදී්න දේ අඹ භෘේධි 
දීභනහ රඵහ ගන්නහ. දකොච්චය කළතද දේ දීභනහ රඵහ ගන්න 

එක. ඒක තනිකය ංචහක්; දවොයකභක්. භවය අඹට දරොරි 
තිදඵනහ. භවය ඳවුල්ර දුහ, පුතහ සඹලු දදනහභ jobs 
කයනහ. ඒ්න දේ ධන්න අඹ අවුරුදු 10ක් තිසදේ භෘේධි 
දීභනහ ගන්නහ. ඒක ඔවුන්ට දරොකු ත්න්නඹක්.  

ඳ ගිඹ යජදඹන් අපිට භෘේධි දීභනහක් දීරහ තිදඵනහ 
කිඹන එක ඔවුන්ට දරොකු ත්න්නඹක්. ඒක ළයදි ක්රභඹක් කිඹන 
එක දේ අසථහදේදී කිඹන්න ඕනෆ. ඒක ජනතහදේ ඳළ්නදතන්, 

භෘේධිරහීනන්දේ ඳළ්නදතන් එන්න ඕනෆ දදඹක් වළටිඹට භහ 
රකනහ. භදේ උග්න මිත්ර ඳේභ උදඹලහන්ත භන්ත්රීතුභහ උස 

දඳශ විබහගදඹන් "A" 4ක් රඵහ ග්නත දකදනක්. අපි 
ඳහර්ලිදේන්තු භන්ත්රී නිහ ංකීර්ණදේදී නිතය වමු දනහ. 
එතුභහ උේදඝෝණඹ කයන අඹ ගළන කිේහ. ගරු භන්ත්රීතුභහ, 

ඇ්නතටභ උේදඝෝණඹ කයන අඹ ගළන නිකේ හිතරහ ඵරන්න. 
ඳ ගිඹ කහරදේ යණවිරුන් ඇවි්න උේදඝෝණඹ කශහ. ඒ 
දගොල්රන් 2009 ර්දේ සට 2015 ර්ඹ දක්හ දගෝඨහබඹ 

යහජඳක් භව්නභඹහට ඵදඹන් ඔඹ උේදඝෝණ දභොන්න කදශේ 
නළවළ. නමු්න, දේ යණවිරුන්ට සඹලුභ ළටුප්, දීභනහ දුන්නහට 
ඳසදේ්න ජනහධිඳති දල්කේ කහර්ඹහරඹට ගවන්න ගිඹහ. ඒ 
යණවිරුන්දගන් වඹ දදදනක් ජනහධිඳති දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

ඇතුශට දගන්හ දගන, "දේ ඉල්ී,ේ pass වුණහ, දේ ඉල්ී,ේ 
අනුභත වුණහ" කිඹරහ තිබිඹදී තභයි දභළනි උේදඝෝණඹක් 
කදශේ. අතිගරු ජනහධිඳති නභත්රීඳහර සරිදේන භළතිතුභහ දේක 

කිේහ. ලූනු ප්රලසනදේදී උේදඝෝණඹ කයපු අඹට කිේහ, "වරි, 
දේ ප්රලසනඹට අපි විඳුේ දදන්නේ, ඉල්ී,ේ දදන්නේ." කිඹරහ. 
එදවභ කිේහභ ඒ අඹ කිේහ ලු, "නළවළ, නළවළ, අඳට කඳුළු ගෆස 

ගවන්න දකෝ. අදන්  පුළුන් නේ අඳට ජර ප්රවහයඹක් දදන්න 
දකෝ" කිඹරහ. ඇයි, ජර ප්රවහයඹක් වරි කඳුළු ගෆස වරි කෆදෝන 
තභයි ඒ ගළන ඳ්නතදර් ඹන්දන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දේ අඹ 2005 අවුරුේදේ 
ඉන් 2010 අවුරුේද දනකේ කිසභ උේදඝෝණඹකට ආදේ 
නළවළ. ඉල්ී,ේ ඉල්රන්න ආදේ නළවළ. නමු්න දේ අඹ දළන් අදප් 
යජඹ ඹටද්න සඹලු උේදඝෝණ, ඉල්ී,ේ, විශ්රහභ ළටුප්, සරවය 

කිරීේ, දීභනහ ඉල්රන්න දවේතු දභොකක්ද? දේ අඹ සරවයභ 
දන්නහ, ඒ අඹට දඩි තිඹන්දන් නළවළ කිඹරහ. නභත්රීඳහර 
සරිදේන ජනහධිඳතිතුභහදේ ව අගභළතිතුභහදේ යජඹ ඔවුන්ට 

දඩි තිඹන්දන් නළති නිහ,- [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඒ වුණහට ඔළු ඳශනහ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔළු ඳළළුදේ නළවළ දන්. ඒක අත කථහක් දන්.  

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඇයි, යණවිරුන්දේ ඔළු ඳළළුදේ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඵතුභහදේ නහඹකඹහ දන් ඔළු ඳශරහ ගස ඵළන්දේ. ඒ දේල් 
කදශේ ඔඵතුභහදේ ඹවළුහ භර්වින් සල්හ දන්. [ඵහධහ කිරීභක් 
පිස  දන්. ඇයි, ඔඵතුභහ ආදේ භහ වේඵ දන්න. ඔඵතුභහ භහ 

වේඵ දන්න දගෝල්දෂේස දවෝටරඹට ඇවි්න කිේහ, "භර්වින් 
සල්හ ගවන්න එනහ" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්  අත කිඹන්න 
එඳහ.   

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අත විතයක් කිඹන්න එඳහ, නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  

1867 1868 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අේභහඳල්රහ කිඹන්න. වරි, ඒක අත නේ අේභහඳල්රහ 
කිඹන්න. ඔඵතුභහ දගෝල්දෂේස දවෝටරදේදී භහ වේඵ දන්න 

ආදේ නළේද? [ඵහධහ කිරීභක්   ඔඵතුභහදේ මිත්ර භඩර භළරුහට 
ඳසදේ ඔඵතුභහ දගෝල්දෂේස දවෝටරඹට භහ වේඵ දන්න ආදේ 
නළේද?  

 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

"Point of Order"රට දනොදයි, දගෝල්දෂේස දවෝටරඹට 

ආදේ. භදේ දරහ භට දදන්න. "Point of Order" කිඹරහ 
දවෝටරඹක් නළවළ. තමුන්නහන්දේ භහ වේඵ දන්න දගෝල්දෂේස 
දවෝටරඹට ආහ. ඇවි්න කිේහ, "භර්වින් සල්හ භව්නභඹහ කයදය 

කයනහ" කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීභක්  අපි දළන් භෘේධිඹ ගළන දන් 
කථහ කයමින් හිටිදේ. අපි ඒ ගළන කථහ කයමු.  

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔඵතුභහ නගය බහදේ කුණු ්රළක්ටයඹ හදේයි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ප්රන්න යණ හය භන්ත්රීතුභහ, ඊශෙට කථහ කයන්න 
අසථහ තිදඵන්දන් ඔඵතුභහටයි. ඒ දරහදේදී ඔඵතුභහ කථහ 
කයන්න. 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ප්රන්න යණ හය භන්ත්රීතුභහ, ඒ ඔඵතුභහදේ චරිතඹ දන්. උදවු 
අයදගන එදවභ කිඹන්න එඳහ. දභොකද, ඒ කහරදේ එදවභ භයණ 
සේධ වුණහ. ඒ ඳළ්නද්න මිනී භළරුේ සේධ වුණහ. ඒකට භභ ඔඵතුභහ 

එක්ක දඳනී හිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්  භර්වින් සල්හට විරුේධ අපි 
එදහ දඳනී හිටිඹහ. අත කිඹන්න එඳහ.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් කථහ දකටිදඹන් අන් කයන්න ගරු නිදඹෝජ 

ඇභතිතුභහ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඵරන්න දකෝ, ප්රන්න යණ හය භන්ත්රීතුභහ භදේ flow එකභ 

කෆහ දන්. කයදගන ආපු කථහ කෆහ දන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අදප් දයෝහිණී කුභහරි 
විදේය්නන භන්ත්රීතුමිඹ කිේහ, දේලඳහරන ඳළිගළනීේ ගළන. 
ඩිරහන් දඳදර්යහ ඇභතිතුභහ්න දඹෝජනහ කශහ. භභ රංකහදේ 

ජනතහට දේ දේ කිඹන්න ඕනෆ.  

අද දරුන් දදභේපිඹන්දගන් සඹලු දේ අයදගන, ඉඩේ ටික 

ලිඹහ දගන, ඉන් ඳ  හවනදේ අයදගන ගිහිල්රහ තභන්දේ 
දදභේපිඹන් භවඳහදර් වන්දිර අත වළය දභහ ඹනහ. දභළනි 
දේල්ලින් නිහ තභයි ගරු ඇභතිතුභහ කිේ ආකහයඹට, අද දේ 
ළඩිහිටි නිහ පිරිරහ තිදඵන්දන්. අද යජ ඹ ඹටද්න ළඩිහිටි 

නිහ වඹයි තිදඵන්දන්. අදනක් ළඩිහිටි නිහ තුන්සඹ 
ගණනභ NGOලිනුයි නඩ්නතු දන්දන්. ඒහදේ ත්න්නඹ 
ඉතහභ්න බඹහනකයි. ඒහ පිය හභ අඩු කයන්න ඕනෆ කිඹරහයි භභ 

කිඹන්දන්. ඒහදේ තිදඵන ප්රලසන අඩු කයන්න නේ, භහ දවඹක් 
තභන් කුදේ තිඹහදගන ඉරහ, තභන්ට කිරි දීරහ වදපු ඒ 
දදභේපිඹන් ඳහයට ඇද දනොදභන්න දගල්ර ඉන්න දරුන්ට 

දකොන්දක් -කදලේරුකහක් - තිදඵන්නට ඕනෆ. එදවභ නළති නිහ 
තභයි එළනි දේල් සේධ දරහ තිදඵන්දන්. ළඩිහිටිඹන්ට 
දභළනි ආකහයදේ  දේල් දදන්න යජඹට සදු දරහ තිදඵන්දන් 

දරුන් විසන් දදභේපිඹන් අභතක කශ නිහයි. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභනි, කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
( ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අදප් භව ජන දිනර අඳ වමුන්නට තභ එන්දන් 

භළදදඳයදිග යටර දේඹට ගිඹ ජනතහයි. ඒ නිහ, ''භහජ 

විඵර ගළන් හභ වහ ශුබහධනඹ'' පිළිඵ කථහ කයන්නට 
ගිදඹෝන ත දඵොදවෝ දේල් ගළන කථහ කයන්න සේධ දනහ. 
නමු්න කහර දේරහ එඹට වයස හ තිදඵනහ. 

විලහර ලදඹන් ජනතහට දේඹක් කයන්න පුළුන්; 
එභඟින් පින් කය ගන්න පුළුන් අභහතහංලඹක් අඳට රඵහදීභ 
ගළන ගරු නභත්රීඳහර සරිදේන ජනහධිඳතිතුභහට්න, ගරු යනිල් 

වික්රභසංව අගභළතිතුභහට්න, ඒ හදේභ දේලඳහරන ඳළි 
ගළනීේලින් දතොය භහ භෙ මිත්රශීී, ළඩ කයන ගරු එස.බී. 
දිහනහඹක භළතිතුභහට්න භදේ දගෞයඹ දේ අසථහදේදී පුද 

කයන්නට කළභළතියි. අඳ දදදදනහ කිසභ ඳක් දේදඹකින්, ඳහට 
දේදඹකින් දතොය නිවතභහනී විධිඹටයි තමුන්නහන්දේරහදේ 
තිදඵන දඹෝජනහ, දචෝදනහ සඹලු දේල් වි දයහ ගන්දන්.  

අඳ්න භෙ ළඩ කයන දල්කේරුන්, ඒ staff එදක් සඹලු 
දදනහභ දේ අසථහට වබහගි දරහ සටිනහ. ඒ අඹ දිහ ෑර 
දනොඵරහ ළඩ කයමින්, අඳට උදවු දමින් ජනතහ ගළන දොඹහ 
ඵරනහ. ඒ දනුදන් ඒ සඹලු දදනහටභ සතුතින්ත දමින් 

භදේ කථහ අන් කයනහ. 
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ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහජ විඵර ගළන් හේ වහ 

ශුබහධන අභහතහංලඹ ඹටද්න අද දින ඳළළ්නදන විහදදේදී  

නිදඹෝජ අභහතතුභහදේ කථහදන් ඳ  භට අසථහ රඵහදීභ 
පිළිඵ ඔඵතුභහට දඵදවවින්භ සතුතින්ත නහ. 

අදප් ගරු අභහතතුභනි, ඔඵතුභහදේ ජී විදහ්නභක දරුදෝ 
දදදදදනක් ඉන්නහ. භහ විලසහ කයන වළටිඹට; භහ නිළරැදි නේ,  

ඔඵදේ මුල්භ දේලඳහරන දරුහ 1994 දඳොදුජන එක්්න 
දඳයමුණ ආණ්ඩු පිහිටවුහට ඳසදේ භෘේධි අභහතහංලදේ දේ 
ඳන්න දකටුේඳත දගනළල්රහ ඉදිරිඳ්න කිරීභ දන්නට ඕනෆ. ගරු 

1869 1870 
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අභහතතුභනි, ඒක දඵොදවොභ ඳළවළදිලියි. එදහ ඔඵතුභහ නිර්භහණඹ 

කශ භෘේධි හඳහයඹ ව භෘේධි හඳහයදේ නිරධහරින් 
ේඵන්ධ එක්්න ජහතික ඳක්දේ සඹලු දදනහ තුශභ දරොකු 
නයඹක් තිදඵනහ කිඹහ කිේහ. ජි්න දප්රේභදහ ඇභතිතුභහ ඒ 
දසර ප්රකහල කදශේ, ''අපි ආපු ගභන් ගවරහ එරනහ'' 

කිඹරහයි.  

යංජි්න භේදුභඵණ්ඩහය ඇභතිතුභහ අද උදේ කථහ කශහ. එතුභහ 
කිේහ, එතුභන්රහදේ ඳහක්ෂිකඹන්ට අහධහයණ දේල් 
දන්දන්, හධහයණඹක් දන්දන් නළවළ කිඹහ. භට කලින් කථහ 
කශ දයෝහිණී කුභහරි භන්ත්රීතුමිඹ්න කිේහ, ''අදප් ඳහක්ෂිකඹන්ට 

රකන්දන් නළවළ. ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්දේ අඹට විතයයි 
රකන්දන්'' කිඹරහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, අද ඔඵතුභහදේ අභහතහංලදේ ඹේ කිස 
කහයණහක් ේඵන්ධ උේදඝෝණ හඳහයඹක් තිබුණහ. ජනතහ 

විමුක්ති දඳයමුදණ් ෘ්නතීඹ මිතිඹ ඇතුළු සඹලුභ ෘ්නතීඹ මිති 
වබහගිවූ ඒකහඵේධ දභදවයුභක් තභයි අද අයිතිහසකේ 
ඉල්රන්න කටයුතු කදශේ.  ගරු අභහතතුභනි, භෘේධි හඳහයඹ 
ව භෘේධි ංර්ධන නිරධහරින් භෙ එක්්න ජහතික ඳක්දේ 

දල්ලින් නයඹක් තිදඵන ඵ දඵොදවොභ ඳළවළදිලියි. ඔඵතුභහ 
ඒක දඵොදවොභ ඳළවළදිලි ද්නරුේ ගන්න, ගරු අභහතතුභනි.  

ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹට අදහශ මුදල් දභය අඹ ළඹ තුළින් 
අඩු කය නළවළ. භට දඳය කථහ කශ කරවකඹහ කථහ කදශේ අපි 

ප්රහදේශීඹ බහදේ ඉන්න දකොට කුණු ්රළක්ටයඹ ශඟින් ගිඹහ 
හදේයි. ග ගවනහ මික් ද්නරුභක් නළවළ. දභොනහ කිේහද 
දන්දන්්න නළවළ. එතුභහ කිඹන්දන් අත. ඒ හදේභ චනර 
ද්නරුභක් නළවළ. දේ අඹ ළඹ හර්තහදේ වන් කරුණුරට 

අදහශ භභ දඵොදවොභ ඳළවළදිලියි කිඹන්දන්. 

2016 දර් ඔඵතුභහදේ අභහතහංලදේ පුනයහර්තන විඹදභ 
රුපිඹල් මිලිඹන 68.2යි. මරධන විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 1.98යි. ඒ 
එක්කභ දේ අවුරුේදේ පුනයහර්තන විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 14යි. 

මරධන විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 2.1යි. ඒ අනු, රුපිඹල් බිලිඹන 
52.1කින් ඔඵතුභහදේ අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් අඩු කය 
තිදඵනහ. ඒ එක්කභ භෘේධි ළඩටවන හඳෘතිදේ 2016 
දර් පුනයහර්තන විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 40යි. දභය රුපිඹල් 

බිලිඹන 12.8යි. දභන්න, 111 පිටුදේ වන් තිදඵනහ. 
ඔඵතුභහදේ භෘේධි අභහතහංලදේ මරධන විඹදභ රුපිඹල් 
බිලිඹන 1.2යි කිඹරහ. ඔඵතුභහ්න එක්ක තිදඵන තයවකට දභභ 

අභහතහංලදේ ප්රතිඳහදන කළපුහ දනොදයි. ශ්රී රංකහ නිදවස 
ඳක්දේ සටිඹදී ඔඵතුභහ නිර්භහණඹ කශ ඔඵතුභහදේ දරුදක් 
වුණු නිහ තභයි දේ ආකහයඹට භෘේධිඹ වහ දන් වූ ප්රතිඳහදන 

අඩු කයරහ තිදඵන්දන්.  

ගරු අභහතතුභනි, දේ ක්රිඹහ ූ ක්භ විධිඹටයි කයරහ 
තිදඵන්දන්. දභභ අභහතහංලඹ ේඵන්ධ   "දිලිඳු ඵට එදයහි 
අයගශඹ ව ලක්තිභ්න භහජ  ඵහධන ජහරඹ" ඹනුදන් මුදල් 
ඇභතිතුභහදේ අඹ ළඹ දඹෝජනහර 56 න පිටුදේ ව 57 න  

පිටුදේ  වන් දනහ. දභය අඹ ළදඹන් ඔඵතුභහදේ 
අභහතහංලඹට දීපු එක වනඹක් කිඹන්න. දේ ඹටද්න දභය අඹ 
ළදේ කථහ කශ්න කිසදු වනඹක් දීරහ තිදඵනහද?  මුදල් 

ඇභතිතුභහ එදහ කිේදේ දභොකක්ද? අදප් දඵළු අලිභංකඩ ඹනහ 
කිඹරහ ඳහභංකඩ ඹනහ කිේහ. අදප් දඵළු කිලිදනොච්චිඹට 
ඹනහ කිඹරහ භළදච්චිඹට ඹනහ කිේහ. අද මුදල් ඇභතිතුභහට්න 

ඳටරළවිරහ ළයදුණු තළන් තිදඵනහ දන්. දභය අඹ ළඹ්න ඒ 
හදගයි. දභය අඹ ළඹ කථහදේදී භහජ විඵරගළන් හේ වහ 
 ඵහධනඹ ගළන කථහ කයරහ, කිඹරහ තිදඵන්දන් දභොකක්ද? 
ආඵහධිත යණවිරුන්දේ විශ්රහභ ළටුප් දඹෝජනහ ගළන කථහ 

කයරහ තිදඵනහ, දේක අර්ථ හධක අයමුදර පිළිඵ කථහ 

කයරහ තිදඵනහ. ඔඵතුභහදේ භෘේධි හඳහයඹ ගළන චන 
ටිකක් කිඹරහ තිදඵනහ;  න්දය චන ටිකක් කිඹරහ තිදඵනහ. 
ඒ දසර දන ඇති කිරීභ වහ චන ටිකක් තිබුණහ දන්.  ඒ 
හදේ මලික චන ටිකක් කිඹහ දභය අඹ ළදේ ඇතුශ්න කය 

තිදඵනහ. ඇදභරිකහනු දඩොරර් එකයි දලභ ගණනක් තිදඵන 
ඒහට දභච්චය දන්න ඕනෆ, දභච්චය දන්න ඕනෆ කිඹරහ. 
එදවභ තභයි කිඹරහ තිදඵන්දන්. එහි ඇති කිසදු වයඹක්, පරඹක් 

නළවළ. ඒක එදහ, භළදච්චිඹට ඹනහ කිඹරහ කිලිදනොච්චිඹට ගිඹහ 
හදේයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ එකක්. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දභය අඹ ළඹ ඉදිරිඳ්න 

කයමින් දේ ආණ්ඩු කිඹන්දන්, ජනතහ වන රැයි, දුගී ඵ 
තුයන් කයනහ, සඹලු දදනහට විදුලිඹ දදනහ කිඹරහයි. භූමිදතල් 
ේඵන්ධ දභොකක්ද කිඹන්දන්? අපි භහින්ද යහජඳක් යුගදේ දී 

ජනතහදගන් සඹඹට 98කට ඳභණ  විදුලි ඵරඹ රඵහ දුන්නහ. 
තභ විදුලිඹ නළති භූමිදතල් ඳහවිච්චි කයන්දන්, ග්රහමීඹ 
මිනි න්දගන් සඹඹට දදකක් ඳභණයි. ගරු අභහතතුභනි, ඒ 
ජනතහදගනු්න දඵොදවොභ දිලිඳු -දුප්ඳ්න- භෘේධිරහීන ජනතහ ඒ 

භූමිදතල් ඳහවිච්චි කිරීභ තුළින් තභයි දගදය අඳුය නිහරන්දන්. 
නමු්න ගරු අභහතතුභනි, කිඹන්න කනගහටුයි. ඔඵතුභහ දන්නහද 
දන්දන්න නළවළ, දන්දන් නළේද දන්දන්න නළවළ.  

අඹ ළඹ ඇසතදේන්තු (දකටුේඳද්න) දදන දළුදභහි 
211 දනි පිටුදේ ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹට අදහශ ළඹ ශීර්ඹ 
තිදඵන පිටු ඵරන්න. එහි වන් නහ, භෘේධි වහ භූමිදතල් 

වනහධහය දීභනහ  "නළත" කිඹරහ. ඒ හදේභ ගරු ඇභතිතුභනි, 
 ඵහධන ළඩටවන් වහ  රුපිඹරක්්න දන් කයරහ නළවළ. 
දභදවභද, අඳුය දුරු කයන්දන්? දේ අහිංක දුප්ඳ්න ජනතහදේ 

භූමිදතල් වනහධහයඹ කඳරහද? දභය අඹ ළදඹන් ඔඵතුභහට 
දභදවභද රකන්දන්. දේ අත දනොදයි කිඹන්දන්. අපි 
කිඹන්දන් facts and figures එක්කයි. වරිද?  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ හදේභ දිවි නළගුභ ංර්ධන 
දදඳහර්තදේන්තු ඹටද්න්න තිදඵන කරුණු කහයණහ ගළන අපි 
කථහ කයන්න ඕනෆ. අපි එඹට දඵොදවොභ ේඵන්ධ ළඩ කටයුතු 
කයනහ.  

දිවි නළගුභ දදඳහර්තදේන්තු ආර්රවක ංර්ධන අභහතහංලඹ 
ඹටද්න තිබිරහ දිවි නළගුභ  දදඳහර්තදේන්තු ඵට ඳ්නදන්දන් 
2014 ජනහරි 3න දහ. ඒ ඳ්න හේර අඩුඳහඩු දන්නට ඇති. 

නමු්න දේ දනදකොට්න ඔවුන්ට ඒ ඳ්න හේ දීරහ නළවළ. වළඵළයි, 
අඳට ආයංචිඹක් ආහ, අද උේදඝෝණ හඳහයඹ්න එක්ක රහි 
රහිදේ,  කඩිමුඩිදේ ඳ්න  හේ සඹඹක් විතය ගළහුහඹ කිඹහ. ඳ්න හේ 

දුන්නහද නළේද කිඹන එක දන්දන් නළවළ. භහදන්න. දුන්නහද 
නළේද දන්දන් නළවළ. දදනහ නේ දවොයි.  

අේදභෝ  යන්ජන් යහභහනහඹක නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ කථහ 

කයන්දන් දඵෝධි්න කරුණහදන් ඉන්නහ හදගයි. වළඵළයි 
ඳහර්ලිදේන්තුදේ ට යවුදේ ෘ්නතීඹ අයිතිහසකේ ඉල්රේදී, 
දේක සථීය්නඹ ඉල්රේදී දභොකද වුදණ්? අද ඳහර්ලිදේන්තුදේ 
විහදඹට නිඹමිත තිබුදණ් කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 

අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් වහ භහජ විඵර ගළන් හේ වහ ශුබහධන 
අභහතහංලදේ ළඹ ශීර්යි. නමු්න තභන්ට අයිතිහසකේ ඉල්රහ 
ජනතහ ඳහයට ඵසේදී ඵළටන් දඳොලු ප්රවහය එල්ර කයන්දන්. අද 

කහන්තහන්ට ඵළටන් දඳොලු ප්රවහය එල්ර කයන්දන්.   
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

කදහද? 

1871 1872 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අද. ඔඵතුභහ දන්දන් නළවළ. ඔඵතුභහ දභතළන දන්. දළන් උඩ 
බිභ ඵරනහ. අභහතහංලඹටභ ගවරහ  අභහතහංලඹ 

අභහතෘංලඹටභ ගවරහ  අභහතහංලඹට ගවපු එක දන්දන්්න 
නළවළ. ඕක තභයි,  දරෝකඹ ගළන දන්දන්්න නළවළ; එදරෝන 
නළවළ, දභොදරෝන  නළවළ. 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භභ බහදේ දන් හිටිදේ.  

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඒක වරි. ඔඵතුභහ ඔතළන තභයි හිටිදේ. දඵොදවොභ දවොයි, 

හිටිඹ එක; උ්නතය දුන්න එක. අත  ටිකක් දවෝ කිඹරහ උ්නතය 
දුන් එකට න්දතෝයි.   

ගරු අභහතතුභනි, දේ දදඳහර්තදේන්තු ඹටද්න දේඹ කශ 

අඹ ඳ  ගිඹ දසර  60 දදදනක් 70 දදදනක් විතය මිඹ ගිඹහ. 
මිඹ ගිඹහයින් ඳසදේ ඒ අඹදේ බිරින්දෆරුන්ට වහ දරුන්ට 
අන්නදරු විශ්රහභ ළටුප්, ඳහරිදතෝෂික හිමිදන්නට ඕනෆ. ඳ්න හේ 

ලිපිඹක් නළති නිහ අවුරුදු දදකකට ළඩි  කහරඹක්  අනවඹ 
දදදනක් අන්ත අයණ දුප්ඳ්න තළනකට ළටිරහ තිදඵනහ. 
දේ,ඔඵතුභහදේ දරුදෝ. ඔඵතුභහ නිර්භහණඹ කශ දරුදෝ, දේ.  

ඒ ගළන ඔඵතුභහ හිතන්න.  

ඒ එක්කභ ගරු අභහතතුභනි, ඔඵතුභහ දේ  අභහතහංලඹ 
භහජ විඵර ගළන් හදේ අභහතහංලඹ. වළඵළයි ළඩ කයන මිනිස  
විඵර ගන්නහ දනොදයි. ඔවුන්ට ඳ්න හභක්්න දනොදී ඉතහ 

අයණ දුක්ිතත ත්න්නඹට ඳ්නකයන එකයි දේ අවුරුදු දදක 
තුදන්දීභ දභයින් දරහ  තිදඵන්දන්. ඒ එක්කභ විශ්රහභ ගිඹ 
පුේගරඹන් 38 දදදනක් ඉන්නහ. දේ 38 දදනහට දේ 

දනදකොට්න ඔවුන්දේ විශ්රහභ ළටුඳ අයදගන ඔවුන්දේ ළෆ 
භඹ විශ්රහභ  දඹන් ගත කයන්න වළකිඹහක් නළවළ. දභොකද, 
ළටුඳ්න නළවළ; විශ්රහභ ළටුඳ්න නළවළ. දේ දදකභ නළවළ. ඔවුන් 

ඉතහ අයණබහඹට ඳ්නදරහ තිදඵනහ. දේහ ූ ක්සභ 
ඔඵතුභහට කයන ළඩ. ඔඵතුභහ දේ ඹව ඳහරනදේ හිටිඹහට ගරු 
ඇභතිතුභනි,  මුදල් කප්ඳහදු කය, ඔඵතුභහට ක්රහකහය දර ගවරහ 

තිදඵනහ, ඔඵතුභහදේ දක්තහන් ද්නරුේ අයදගන. ඵරහදගන 
දඵොදවොභ ප්රදේලදභන් ළඩ කටයුතු කයන්න. දඵොදවොභ 
ඳළවළදිලිභ කයරහ තිදඵන්දන් ඒකයි. බිලිඹන 52ක් 
ඔඵතුභහදගන් කප්ඳහදු කය තිදඵනහ. දේ බිලිඹන 52 කප්ඳහදු 

කය, දේ භහජඹ දගොඩ ගන්දන් දකොදවොභද?  

 
ගරු මන්ත්රීලරනය්ෂ 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
දේ ඳළ්නතට එන්න.  
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔඵතුභහට දේ ඳළ්නතට එන්නයි දන්දන්. ඔඹ ඳළ්නතට 
ආදෝන මිනිස  ගවරහ එශනහ. මිනිස  ගවන්දන් අඳට. ඔඹ 

ඳළ්නතට ඩහ දේ ඳළ්නත දවොටභ දවොයි. දභදවභ ඉන්නේ, 
දකොන්ද දකළින් තිඹහදගන. [ඵහධහ කිරීභක්  අපි නේ  දු හුණු 
ගහන්දන් නළවළ. ඔඹ බුයන්දන් 

[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇභතිකභට. ඔඹ ඳළ්නද්න ඉදගන කටු කන්දන්. කටුරට 

බුයන්දන් 
[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නළති ඉන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්  අපි  දු නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  
වරිද, අප්පුවහමි?   

 
[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දභදව දනොදයි. [ඵහධහ කිරීභක් දඳොඩ්ඩක් ඉන්න අප්පුවහමි.  

 
[මූළවනන  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන ී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීභක්  පු්නතරේ බරුන්ට දවොයි, -[ඵහධහ කිරීභක්   

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි වතයක් තිදඵනහ. 

Order, please! දේ අසථහදේදී ගරු නිදඹෝජ 

කථහනහඹකතුභහ මරහනඹට ඳළමිදණනහ ඇත.  

 
 

අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණනවේකර මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 
වනයන්, ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குரெக அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனர, தறறச் ெதரரகர்  அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and  THE HON DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගරු  බහඳතිතුභනි,  අවුරුදු 20ක් දේඹ කශ, එනේ 1996 
භෘේධි හඳහයඹට ේඵන්ධ දන  භෘේධි ංර්ධන 

නිරධහරිඹහ අදට්න භෘේධි ංර්ධන නිරධහරිඹහ වළටිඹට තභයි 
කටයුතු කයන්දන්.  

1996 භෘේධි කශභනහකරු වළටිඹට කටයුතු කශ දකනහ 

අදට්න භෘේධි කශභනහකරු විධිඹට තභයි කටයුතු කයන්දන්. 
නමු්න දන්න අභහතහංලර දවෝ දදඳහර්තදේන්තුර ත්න්නඹ 
ඊට ඩහ දනස.  

දෞඛ් කේකරු තනතුය ග්නදතෝන දෞඛ් කේකරු 
තුන්ළනි ඳන්තිඹට ඳ්න වුණු දකදනක් අවුරුදු වඹක් ගත 
නදකොට ඔහුදේ දේහ කහරඹ තුශ දදළනි දශ්රේණිඹට ඳ්න 
දන්න  දු කේ රඵනහ. දේහ කහරඹ තුශ ඇගයීභට රක් 

දනොවුණ්න, අවුරුදු 10ක් ඹේදි කඩ ඉේ විබහගරට මුහුණ දීරහ 
ඔහු යජදේ ඳශමුළනි දශ්රේණිඹට ඳ්න දන්න  දු කේ රඵනහ. 
SLAS officersරහ ලදඹන් යහජ ඳරිඳහරන නිරධහරි තුන්ළනි 

දශ්රේණිඹට ඵළඳුණහ නේ ඔවුන්ට යහජ ඳරිඳහරන දේදේ 

1873 1874 
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ඳශමුළනි දශ්රේණිඹට ඳ්න දන්න ඉඩකඩ තිබුණහ. අද 

 ඔඵතුභන්රහදේ දරුන් එක තළන ඳල් දනහ.  

එදහ භෘේධි කශභනහකරු වළටිඹට හිටපු පුේගරඹහ අද්න 
භෘේධි කශභනහකරුභයි. එදහ ංර්ධන වකහය අද්න ංර්ධන 
වකහයභයි. ඔඵතුභන්රහදේ උස  හේ ඳටිඳහටිඹ ග්නදතෝන දේක 

දඵොදවොභ ආෘත දදඳහර්තදේන්තුක්. පිටින් නිරධහරින් ඵහ 
ගන්නහ. ඒ නිහ දේ දදඳහර්තදේන්තුදේ අබන්තය උස  හේ 
රළබීදේ ප්රණතහ විලහර දර අඩුදරහ තිදඵනහ. උඳහධිධහරින් 

විලහර දර ඔඵතුභන්රහ කශභනහකරුන් විධිඹට ඳ්න කය ග්න 
ඵ භභ දන්නහ. ඒ හදේ විලහර අඩුඳහඩුකේ යහශිඹක් තිදඵනහ.  
ඔඵතුභහ දේ ගළටලු වින්න භළදිව්න දන්න. 

ගරු අභහතතුභනි,  පුනයහර්තන විඹදේ කප්ඳහදු කශහභ 
එදිදනදහ ඳඩි නඩි, ඳහරිදතෝෂික  දගන්න ව දේක  ඵහධනඹ 
දනුදන් ළඹ කයන්න තිදඵන මුදල් ප්රභහණඹ ප්රභහණ්න 

දන්දන් නළවළ. අඹ ළඹට ඉසදල්රහ ළඩි මුදරක් පුනයහර්තන 
විඹදේ ලදඹන් ඔඵතුභහදේ අභහතහංලඹට දන් කයහ ගන්න. 
නළ්නනේ ඔඵතුභහදේ ඉරක්කඹන් ව අයමුණු කයහ ඹහභට 
ඔඵතුභහට දනොවළකි දනහ. ඔඵතුභහට එභ කටයුතු කිරීදේ 

වළකිඹහ ව අලතහ තිබුණ්න මුදල් ප්රතිඳහදන නළති නිහ ඒ 
කටයුතු කිරීභට දනොවළකි දන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ දක් 
ඇභතියදඹක් විධිඹට දේ කටයු්නත අනිහර්ඹදඹන්භ කයන්න. 

මුදල් අභහතතුභහදගන් දේ ප්රතිඳහදන ටික රඵහදගන දේ කටයුතු 
ටික කයරහ දදන්න. භෘේධිඹ සඹඹට 200කින් ළඩි කශහඹ කිඹහ 
දේදගොල්රන් කිඹනහ. අදන්, අදඳොයි  ඳේ. 2014   ඔක්දතෝඵර් 

භහදේ ඳහර්ලිදේන්තුට ඉදිරිඳ්න කශ අඹ ළඹ ඹ ටද්න භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ තභයි භෘේධි දීභනහ රුපිඹල් 500 ඉරහ 
රුපිඹල් 1,000 දක්හ ළඩි කදශේ. රුපිඹල් 1,000 රුපිඹල් 2,000 

කශහ, රුපිඹල් 1,500ට තිබුණු භෘේධි දීභනහ රුපිඹල් 3,000 
දක්හ ළඩි කශහ.  

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දළන් ඔඵතුභහදේ කථහ අන් කයන්න. 
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

භහ දන්න. ත විනහඩිඹක් භට රඵහ  දදන්න, ගරු 

බහඳතිතුභනි.  

වළඵළයි, ඔඵතුභන්රහ එදහ දින සඹඹ අඹ ළදඹන් දභොකක්ද 
කදශේ? රුපිඹල් 500ක් ළඩි කශහ. රුපිඹල් 3,000, රුපිඹල් 3,500 

කශහ. සඹඹට 200කින් ළඩි කයනහ කිඹරහ කිේහට අපි තභයි 
භෘේධි දීභනහ ළඩි කදශේ. භව දරොකුට කයිඹ ගවනහ, "අපි 
භෘේධි දීභනහ සඹඹට 200කින් - දදගුණඹකින් - ළඩි කශහ"ඹ 

කිඹරහ. අපි Budget එ දකන් අනුභත කශ දඹෝජනහට අනු 
අදප්රේල් භහදේ රුපිඹල් 500කින් භෘේධි දීභනහ ළඩි කයරහ 
කිඹනහ, "අපි සඹඹට 200කින් ළඩි කශහ"ඹ කිඹහ.  

ඒ එක්කභ දේකඹන් භහරු කිරීදේ ළඩටවනක් ක්රිඹහ්නභක 

දනහ. දේ නිරධහරින්ට ග්රහභ නිරධහරි ේර ළඩ කටයුතු 
කයරහ විලහර ඳශපුරුේදක් තිදඵනහ. ඒ භනුසඹහ ආඳ  
අධීක්ණඹක් කයන්න ඕනෆ නළවළ, ඒ පුේගරඹන් පිළිඵ. ඒ 

දේ ඉන්න පුේගරඹන් පිළිඵ ඔවුන්ට දවො ඳරිණතබහඹක් 
තිදඵනහ හදේභ ඒ ඳවුල් ගළන දන දනභ දන්නහ. ඔවුන් 
භහරු කිරීභ ූ ක්සභ කඩහකප්ඳල්කහරි හඳහයඹක්. අලුතින් 

නිරධහරින් ඳ්නදරහ ඇවිල්රහ ඒ ප්රදේලඹ වඳුනහ ගන්න ත 
කහරඹක් ගත දනහ. එතදකොට අයමුණු, ඉරක්කඹන් කයහ 

ඹහභට දනොවළකි දනහ. දිවි නළගුභ අයමුදර ගළන ඔඵතුභහට ඳ  

ගිඹ කහරදේ දඳොඩි ප්රලසනඹක් තිබුණහ.  
 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ විනහඩි දදකක් ළඩිපුය දගන තිදඵනහ.  
 

ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අදප් ගරු අභහතතුභහ අපි කිේ කහයණහ ගළන ළඩි 
ළරකිල්රක් දක්රහ, භෘේධි හඳහයඹට හධහයණඹ ඉසට කයයි 
කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. 

 

 

[தற.த. 5.21] 

 

ගරු නවල්ලම් අවඩ්ෂකනළදන් මශතළ (නිනයෝජය 

කළරක වභළඳතිතුමළ) 
(ரண்தைறகு தெல்ம் அமடக்கனரன் - குளக்கபறன் தறறத் 

றெரபர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகப றெரபர் அர்கரப, ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அமச்ெறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறமன 

றரத்றல் ரதம் கனந்துதகரண்டு ரதசுற்கு றதம்தை 

கறன்ரநன். ங்களுமட அமச்ெர் ஸ்.தற. றெரரக்க 

அர்கள் றகுந் அதததொமடர். அர் அெறலிரன தன 

கஷ்டங்கமபத் ரண்டிந்ர். அதமட அமச்சு 

தரடர்தரகப் ரதசுறரன ரன் கறழ்ச்ெறமடகறன்ரநன்.   

இன்மநக்கு ங்களுமட டக்கு, கறக்கு ரகரங் 

கபறரன ரதரரல் கூடுனரகப் தரறக்கப்தட்ட இமபஞர் 

த்றகள் அர்களுமட இமபமக் கரனங்கள் றமெரநறப் 

ரதரணறமனறல் ன்ண தெய்தன்ந எத க்கத்ரரடு 

இதக்கறன்நரர்கள். அர்கமப தநறப்தடுத்துற்கு அமச்ெர் 

அர்கள் எத றட்டத்ம குக்கரண்டும். உரரகப் 

தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்ட ங்களுமட ரதரரபறகபரக 

இதக்கனரம், அல்னது ணது கட்ெறரண றல றடுமன 

இக்கத்றரன அங்கவீணர்கபரண ரதரரபறகபரக 

இதக்கனரம், இந்ப் ரதரரட்டத்றற்குத் ங்கமப 

அர்ப்தறத் இக்கங் கபறன் தொன்ணரள் ரதரரபறக் 

குடும்தங்களுமட றர்கரனம் ன்தது எத ரகள்றக்குநறரண 

றடரகக் கரப்தடு கறன்நது. தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்ட 

ங்களுமட இமபஞர் த்றகமப றடுமன 

தெய்கறன்நரதரது தொன்மண அெரங்கம் அர்களுக்கு ங்கறக் 

கடன் னரம், சு தரறல் தெய்ற்கரண ரய்ப்தைத் னரம் 

ன்தநல்னரம் ஆமெ ரர்த்ம கூநறது. ஆணரல், இன்மநக்கு 

அர்கள் ெதோகத்ரல் மகறடப்தட்டர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள்.  

டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறரன தைனணரய்வுத்துமநறணதம் 

இரணுதொம் கூடுனரக இதக்கறன்நதடிரல், தொன்ணரள் 

ரதரரபறக் குடும்தங்களுக்குப் தக்கத்து வீட்டிரன இதக்கறன்ந 

எத குடும்தத்றணர்கூட அர்கரபரடு ரதசுற்குத் 

ங்குகறன்நணர். அணரல் ரமபக்குத் ங்களுக்கும் ரது 

தறச்ெறமண ந்துறடுரர ன்த அர்கள் தப்தடுகறன் 

நரர்கள். தொன்ணரள் ரதரரபறகள் ரது ரமனக்குப் 

ரதரகனரதன்த தொற்ெறத்ரலும் அர்களுக்கு ரமன 

கறமடப்ததன்தது  குறமக் தகரம்தரக இதக்கறன்நது . 

தொன்மண அெரங்கம் ஆமெ ரர்த்மகமப அர்களுக்குச் 

1875 1876 
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தெரல்லிப் தறன்ணர் அந் றடத்றரன அக்கமநதௌணத்மக் 

கரட்டிது உங்களுக்குத் தரறத்ம். லங்கள் எத தோத் 

அமச்ெர். தன கஷ்டங்கமபத் ரண்டி ந்ர் . 

அந்மகறரன இந் இமபஞர் த்றகமப லங்கள் 

கணத்றதனடுத்து அர்களுமட ரழ்க்மகம ரம்தடுத் 

ரண்டுதன்த ரன் இச்ெந்ர்ப்தத்றரன ரகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்ரநன். 

தகப அமச்ெர் அர்கரப, ங்களுமட தறரெத்றல் 

ரளகறன்ந க்கபறல் எத குநறப்தறட்ட வீத்றணமத் ற, 

ற்மந ல்னர க்களுக்கும் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணவு 

ங்கப்தடரண்டும் ன்தது ன்தமட ரகரரறக்மகரகும். 

கரம், றகவும் ழ்மறல் கூலி ரமன தெய்கறன்ந க்கள் 

கூடுனரக ரளகறன்ந இடங்கபரக ங்களுமட டக்கு , 

கறக்குப் தறரெங்கள்ரன் இதக்கறன்நண. இவ்ரநரண ம 

க்கபறன் ரழ்க்மகம ரம்தடுத்துற்கரண எத 

றட்டம்ரன் ெதொர்த்ற! ெறன ெதொர்த்ற உத்றரரகத்ர்கபறன் 

சுனம் கரரக, தன மக் குடும்தங்கள் தரறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அர்கபறன் ததம ெதொர்த்றத் 

றட்டத்துக்குள் உள்ரங்குற்கு ெறன உத்றரரகத்ர்கள் 

இனஞ்ெம் ரங்குகறநரர்கள். இன்தம் ெறன உத்றரரகத்ர்கள், 

கமண இந்து குடும்தத்மத்  மனமரங்குகறன்ந 

ததண்கபறடம் உடல் இச்மெம இனஞ்ெரகக் ரகட்கறநரர்கள். 

இப்தடிரண தன ன்தெல்கள் கடந் அெரங்கத்றரன 

இடம்ததற்நண. ணர, தகப அமச்ெர் அர்கள் 

இவ்றடத்மக் கணத்றல் டுக்கரண்டும்.  

கடந் ஆட்ெறறல் ெதொர்த்ற உத்றரரகத்ர் தரறரணது 

ங்களுமட தறரெத்றல் தடுரரெரண தொமநறரன 

இடம்ததற்நது. உரத்துக்கு, வீட்டுக்கு தம் ெறன 

கடிங்கமபத் ணது குடும்தத்ர்கபறடம் கரட்டி , "இறரன 

ன்ண ளறறதக்கறன்நது?" ன்த ஏர் உத்றரரகத்ர் 

ரகட்கறநரர் ன்நரல், அர் ப்தடிரண ஏர் உத்றரரகத் 

ரக இதப்தரர்? ன்தமச் ெற்தச் ெறந்றத்துப் தரதங்கள்! 

மகதளத்துக்கூட மக்கத்தரறரர்கள் ெறன இடங்கபறல் 

தரறவு தெய்ப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். ரன் அர்கமபத் 

தரறலிலிதந்து இமடறதத்ரண்டும் ன்த தெரல்ன 

றல்மன. றநமறன் அடிப்தமடறல், தடித் இமபஞர்கள் 

ெதொர்த்ற உத்றரரகத்ர்கபரக ந்ரல், ங்களுமட ம 

க்கள் தணமடக்கூடி ரய்ப்தைக்கள் இதக்கும். லங்கள் 

அததம் ரய்ந் ஏர் அமச்ெர் ; தன கஷ்டங்கமபத் ரண்டி 

ந் எதர்; இந் ரட்டின் குடித்ரறமம இந்து , லண்டும் 

அமணப் ததற்த தம றமனக்கு ந் எதர் ன்ந 

மகறல்  ரன் இமண உங்கபறடம் தெரல்கறன்ரநன்.  

கடந் அெரங்கரணது, தைற அெரங்கத்றடம் ததரதபர 

ர ங்குரரத்து றமனறல் ரட்மடக் மகபறத்து 

றட்டுச்தென்நறதக்கறன்நது. இமண லண்டும் கட்டிதளப்தை 

ற்கரண தொற்ெறகமப லங்கள் ரற்தகரண்டு தகறன் 

நலர்கள். தைற அெரங்கம் அற்கரகப் தன கஷ்டங்கமப 

றர்ரரக்குகறன்நது; தன ரடுகளுக்கும் தென்த றறமப் 

தததற்கு தொற்ெற தெய்துதகரண்டிதக்கறன்நது . ஆணரல், 

அெறன் ரமனத்றட்டங்கள் மடதொமநப் தடுத்ப் 

தடுற்குக் கறரப்தைநங்கபறரன, கப் தைநங்கபறரன ற்தம் 

ரட்டங்கபறரன இதக்கறன்ந அெ கரரறரனங்கள் அசுடன் 

இமந்து ரமன தெய்றல்மன ன்நரல், இந் ரட்மடக் 

கட்டிதளப்தைகறன்ந ற்தம் ங்களுமட க்கபறன் 

ரழ்ரரத்ம உர்த்றச்தெல்கறன்ந றட்டங்கள் ல்னரம் 

றடுததரடிரகறறடும் ன்தம லங்கள் உர்ந்துதகரள்ப 

ரண்டும். இன்த அந் றமனமரன் ற்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நது. இன்த எவ்தரத கச்ரெரறறலும் 

எவ்தரத கரரறரனத்றலும் எவ்தரத ரட்டச் 

தெனகத்றலும் அெ தெற்நறட்டங்கமப 

மடதொமநப்தடுத்துறல் கூடி கணம் தெலுத்ப் 

தடுறல்மன. அந் அபவுக்கு அந் ஊறர்கள் தக்கப் 

தட்டுறட்டரர்கள். கடந்கரன அசு அர்கமப அப்தடிப் 

தக்கறறட்டிதக்கறநது. இந் றமன ரற்நப்தட ரண்டும். 

அவ்ரநரண அறகரரறகள்லது எளக்கரற்த டடிக்மக 

டுக்கப்தட ரண்டும். அதெடரகத்ரன்  லங்கள் 

அதறறதத்றறல் தைட்ெறமச் தெய்து கரட்டனரம். அரது, 

அெரங்கம் வ்பவுரன் தொற்ெற தெய்து றட்டங்கமபத் 

லட்டி றறகமப எதுக்கறணரலும் அது மடதொமநப் 

தடுத்ப்தடறல்மன ன்நரல், "இந் அசு என்தர தெய் 

றல்மன" ன்த அெரங்கத்றன்லதும் அமச்ெர்கபறன் 

லதும்ரன் க்கள் குமந கூதரர்கள்.  

அடுத்து, டக்கு, கறக்கறரன ெதொர்த்ற ங்குகறன்ந 

தொமநறரன - ெதொர்த்ற ரர்றரன தொமநரகடுகள் டந்றதக் 

கறன்நண ன்தம இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். அந் 

றடத்ம லங்கள் கணத்றல் டுக்க ரண்டும். 

உண்மறல் கல்றத் மகமத்ள்பர்களுக்கு, றநமத்ள்ப 

ர்களுக்கு த்றறலிதந்து ெதொர்த்ற உத்றரரகத்ர்கள் 

ரர்ந்தடுக்கப்தட ரண்டும். அற்கு ங்களுமட 

ெறதரரறரெர அல்னது ரத ரதமட ெறதரரறரெர ரம 

றல்மன. ஆகர, லங்கள் அந் உத்றரரகத்ர்கமபத் 

றநமறன் அடிப்தமடறரன தரறவுதெய் ரண்டும். 

ெரறரணர்கமபச் ெதொர்த்ற உத்றரரகத்ர்கபரகத் தரறவு 

தெய்கறன்நரதரதுரன் கஷ்டப்தட்ட க்கமபத் தூக்கற 

றதத்க்கூடி ரய்ப்தை ற்தடும்.  

கடந் எத வு தெனவுத் றட்ட உமறரன ரன் எத 

றடத்ம குநறப்தறட்ரடன். அரது, கரரறரனத்றரன 

video games றமபரடிறட்டுப் தறன்ரணம் தெல்கறன்ந 

றடம் தற்நற ஏர் அம்ற தெரன்ணரக. அர் எத தொக்கற 

தற கறக்கறன்நர். அர் ந் department ச் ரெர்ந்ர் 

ன்த தெரல்ன ரன் றதம்தறல்மன. "கரமனறரன 

ெரப்தரட்மட டுத்துக்தகரண்டு, computer க்கு தொளமரக 

charge தெய்துதகரண்டு கரரறரனத்துக்கு ந்து computer 

game றமபரடிறட்டுப் தறன்ரணம் வீடு தெல்கறன்ரநன்" 

ன்த அர் கூநறறதந்ரர். இதுதற்நற ரன் 

தரரளுன்நத்றல் குநறப்தறட்டன் தறன்ணர் ன்ணரர் 

கச்ரெரறறரன ரமன தெய் ததண் எதர் குநறத் எத 

ெம்தத்துக்கரகத் ண்டமண ததற்தப் தரறக்கப்தட்டரர். 

ஆணரல், ன்ணரர் கச்ரெரறறரன உள்ப ஏர் அறகரரற video 

தரர்த்ரர் ன்த ரன் தெரல்னறல்மன. இவ்ரத எத 

ெம்தம் ன்ணரரறலுள்ப எத கரரறரனத்றல் அல்னது 

ன்ணரர் கச்ரெரறறல் டக்கறன்நது ன்த தெரல்னரல் ரன் 

ததரதுரகத்ரன் இந் றடத்மச் தெரன்ரணன். 

இதந்ரதரறலும் குநறத் ததண் ண்டிக்கப்தட்டுள்பரர். 

அரது அமப் தற்நறர ரன் குநறப்தறட்டரகச் 

தெரல்னப்தட்டு அர் ண்டிக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர். 

இதந்ரலும் இப்தடி video games றமபரடுது இன்த 

எவ்தரத றமக்கபத்றலும் அறகரறத்து தகறன்நது . 

ஆகர, தகப அமச்ெர் அர்கரப! இறரன லங்கள் 

கணம் டுக்கறல்மன ன்நரல் றமனம ரரெரகறறடும்! 

இந் றடங்கபறல் - றநம்தடச் தெற்தடர 

றமக்கபத்றன்லது - எவ்ரரர் அமச்ெதம் கணம் 

தெலுத் ரண்டும். அம றடுத்து து ரமனப்தளு 

கரரகத் ங்கள் தறறறறகமப அங்கு அதப்தைம்ரதரது , 

குநறத் அறகரரறகரபரடு ரெர்ந்து அங்தகல்னரம் ெரறரக 
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டக்கறன்நது ன்த அர்கள் அநறக்மகறடுகறன்ந 

ெந்ர்ப்தங்களும் உண்டு. அந் report ப் தரர்த்துறட்டு 

ல்னரம் ெரறரக டக்கறன்நண ன்த அமச்ெர் அர்கள் 

றமணக்கக்கூடரது. அப்தடிரறன் இதறறல் 

அமச்ெதக்குத்ரன் அப்ததர் ற்தடும்.  

கடந் அெரங்கம் ங்களுமட க்கபறன் மககமபக் 

கட்டி டுக்கடலிரன தகரண்டுரதரய்ப் ரதரடுகறன்ந மக 

றனரண றட்டங்கமபர லட்டி அர்கமபத் துன்தப்தடுத்ற 

ந்து. அன் தறநகு எத தைற அெரங்கத்ம , தைற 

ஜணரறதறமப் தறக்குக் தகரண்டுதற்கரகத் றழ் 

ரதசும் க்கள் அதம்தரடுதட்டணர். அற்கறங்க, தைற 

அெரங்கம் ந்றதக்கறன்ந இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றல் ங்களுமட 

க்கள் இண்டு றடங்கமப அெறடறதந்து றர்தரர்க் 

கறன்நரர்கள். அறல் தறரணரணது, தைற அெறல் ெரெணத் 

றதத்த்றன்தோனம் இணப் தறச்ெறமண லர்க்கப்தட ரண்டும் 

ன்தது. அடுத்து ங்களுமட ரழ்க்மகத் தொம் 

உர்த்ப்தட ரண்டும் ன்தது. இமணர க்கள் 

றர்தரர்க்கறன்நரர்கள். ங்களுமட க்கள் உண்மறரன 

இன்த து ரழ்ரரத்துக்கரகத் றண்டரடுகறன்நரர்கள். 

ெதொர்த்ற தொமநமறரன லங்கள் அததப்தட்ட  ஏர் 

அமச்ெர். அந் க்கமபத் தூக்கறறடுகறன்ந அமச்சுத்ரன் 

உங்களுமட இந் அமச்சு. கஷ்டப்தடுகறன்நர்கள் 

தரடர்ந்தும் கஷ்டப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரதரது 

ெறரணர்களும் - Tractor மத்றதப்தர், boat 

மத்றதப்தர், engine மத்றதப்தர் ன்த ெறரக 

இதப்ததம் - இந்ச் ெதொர்த்றறன் தன்கமப 

அததறக்கறன்ந றமன ங்களுமட ரட்டிரன இதக்கறன்நது. 

ெதொர்த்றறரன லங்கள் எத தைற தைட்ெறமச் தெய் ரண்டும். 

அப்ரதரது அந் ம க்கள் உங்கமப ரழ்த்துரர்கள். 

ெதொர்த்றதடரகப் தணமடகறன்ந அந் அப்தரற ம 

க்கபறன் றதகள் றமநகறன்நரதரது அர்கள் அமடகறன்ந 

இன்தம் உங்களுமட ெந்றம ரமக்கும்.  

ெதொர்த்ற ங்கறறரன சுதரறல் ரதரன்நற்தக்குக் கடன் 

தகரடுக்கப்தடுகறன்நது. அர்கமபச் தெரந்க் கரலிரன றற்க 

மப்தற்கரண தொற்ெறம ங்கற ரற்தகரள்கறன்நரதரது 

அந்ப் தம் ெரறரக உரறர்கமபப் ரதரய்ச் ரெதகறன்நர 

ன்தது கண்கரறக்கப்தட ரண்டும்.  தணன்நரல், 5,000/- 

தௐதரய் கடன் ததந ரண்டுதன்நரல்  2,000/-தௐதரய் 

commission தகரடுக்க ரண்டும்  ன்ந றமன ெறன இடங்கபறல் 

கரப்தடுகறன்நது. எத ரண அம்மரர் ங்கறறரன 

கடன் ரகட்டரதரது 3,000/- தௐதரய் ந்ரல்ரன் loan 

னரதன்த தெரல்லிறதக்கறநரர்கள். ன்தமட ரரட்மட 

அமடரணம் மத்து அந் loan ப் தததற்கு அந் 

அம்மரர் தொற்ெறத்ரர்.  

இங்கு தனர் ரதசுகறன்நரதரது வுகரபரடு ரதசுகறன் 

நரர்கள். வுகரபரடு ரதசுகறன்ந றடங்கமபக் 

கண்கரறக்கரறட்டரல் அந்த் வுகள் ந்ப் 

தறரரெணத்மத்ம் ரது ன்தரன் ரன் றமணக்கறரநன். 

உரற உத்றரரகத்ர்கமப, அறகரரறகமப ரட்ட ரலறரக 

றறத்து அந்ச் தெற்தரட்மட தொன்தணடுக்கறல்மன 

தன்நரல் வுகரபரடு ரதசுதும் வீரகறப் ரதரய்றடும்; 

அமச்ெர்களுமட ரமனத்றட்டங்களும் அறரரகப் 

ரதரய்றடும். அப்ரதரது க்கள் இந் அெரங்கத்மத்ரன் 

குமந தெரல்ரர்கள். இந் அெரங்கம் ங்களுக்கு என்தர 

தெய்றல்மனதன்ந ெரதத்ம இந்ப் தைற அெரங்கம் 

ததற்தக்தகரள்பப் ரதரகறன்நதன்ந ஏர் அதர றம 

ரன் அடித்துக்கரட்டுகறன்ரநன். தணன்நரல், அெரங்கத்றன் 

மடதொமநச் தெற்தரடுகபறல் ரற்நம் ர றமன 

கரப்தடுகறன்நது.  

இன்மநக்கு அறகரரறகளுக்குள்ரப இண்டு தறரறவுகள் 

இதக்கறன்நண. எத ெரரர் யறந் ரஜதக்ஷறன் தக்கம்; 

இன்தணரத ெரரர் தைற அெரங்கத்றன் தக்கம். தகௌ 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்களுமட தக்கத்றல் இதப்தர்கள் 

இந் அெரங்கம் உர்ற்கு றடரட்டரர்கள். தைற 

அெரங்கத்றன் உத்வுகமபக் ரகட்டு அன்தடி தெய் 

றமணப்தர்கமப இர்கள் டுக்கறன்நரதரது அங்ரக 

ந்தரத  தொன்ரணற்நதொம் ற்தடரது. இந் ரட்டிரன அந் 

றமனமரன் இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. இன்த 'கதர 

அம்ரன்' மகது தெய்ப்தட்டிதக்கறநரர்; றெரம ன்ந 

ரலறறரன தன றடங்கள் மடததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நண; 

ல்ன றடம். எததக்கம் ரட்மடக் கட்டிதளப்தைற்கரக 

இப்தடிரண றடங்கமபச் தெய்கறன்நரதரது, உங்களுமட 

உத்ம றமநரற்ந தக்கறன்ந அறகரரறகள் இன்தணரத 

தக்கம் இதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் இதக்கும்ம உங்கபரல் 

என்தம் தெய் தொடிரது.  

டக்கு, கறக்கறரன ங்கள் க்களுமட ரழ்ரரம் 

தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் ரட்மட ததரதபரர 

ரலறறரன கட்டிதளப்த ரண்டுதன்நரல் எவ்தரத 

றமக்கபத்றலும் உங்களுமட தரர்ம இதக்க 

ரண்டும். றமக்கப அறகரரறகள் 10-15  தடங்கபரக 

எர இடத்றல் இதக்கறன்நரர்கள். அது அெரங்க அறதரக 

இதக்கனரம்; GS ஆக இதக்கனரம், மண உத்றரரகத்ர் 

கபரக இதக்கனரம். 15-20 தடங்கபரக எர இடத்ற 

லிதப்தர்கள் ப்தடி உங்களுக்கு றசுரெரகச் தெற்தட 

தொடித்ம்? ஆகர, லங்கள் தைறதரத ரமனத்றட்டத்ம 

ங்களுமட க்கள் த்றறரன அநறதொகப்தடுத் ரண்டும். 

அப்தடிச் தெய்ரறன், இந்த் றமக்கபத் மனர்கள் 

ரற்நப்தட ரண்டும். லண்ட கரனரக எர இடத்றல் 

உள்பர்கள் கமபதடுக்கப்தட ரண்டும். அறகரரறகள் 

அந்ந்க் குதகற ட்டத்றற்குள் இடரற்நப்தடக்கூடர 

தன்த ரன் அமச்ெர் அர்கபறடம் ரண்டிக் 

தகரள்கறன்ரநன். உரரக, Mannar Town இலிதக்கும் ஏர் 

அறகரரறம லங்கள் இடரற்தரக இதந்ரல் அம 

அடம்ததக்கு இடரற்நக்கூடரது. அம்தரந்ரரட்மடக்கு 

இடரற்ந ரண்டும். தணன்நரல், அந் இடத்றலும் 

அர்கள் இர தறமம றடுரர்கள். இப்தடி தூ 

இடங்களுக்கு இடரற்ததெடரகத்ரன் எத தைற 

றதரகத்ம அங்ரக தகரண்டு தொடித்ம்.  

அரரத்றல் றநமரகச் தெற்தடக்கூடி ல்ன 

அறகரரறகளும் இதக்கத்ரன் தெய்கறன்நரர்கள். தொன்மண 

அசு "ல இந் ரமனமச் தெய்" ன்த இந் 

அறகரரறகபறடம் மகபறக்கறல்மன. ரதரர்க்கரனத்றல்கூட 

ங்களுமட அறகரரறகள் றநமரக றர்ரகத்மச் 

தெய்ர்கள். அத்மக ல்ன அறகரரறகபறன் மககபறரன 

ததரதப்தைகமபக் தகரடுத்துப் தரதங்கள்!  ற்நர்கமபறட 

ல்னதொமநறரன அற்மநச் தெய்து உங்களுமட ததமத் 

தூக்கறறதத்துரர்கள். ஆகர, ததரதபரர ரலறரக லங்கள் 

ல்னதரத தைட்ெறமச் தெய் ரண்டுதன்ததுரன் 

ன்தமட ரண்டுரகரபரக இதக்கறன்நது .  ஆகர, ரன் 

வு ரலறரகப் ரதெ றதம்தறல்மன. ஆட்கமபக் மகது 

தெய்தும் றெரம தெய்தும் தைட்ெறல்ன. அடிட்டத்ற 

லிதந்து தைட்ெற ரண்டும். அந் க்கள் இந் 

அெரங்கத்றணரல் க்கு ல்னரரர் றர்கரனம் தகறன்ந 

1879 1880 
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தன்த உரண்டும். அம உமக்கறன்ந ததரதப்தை 

உங்கபறடறதக்கறன்நது.  ரன் தொன்ணர் குநறப்தறட்டதுரதரன்த, 

லங்கள் தன துன்தங்கமபத் ரண்டி ந் எதர். அணரல், 

உங்களுக்கு இந் ரட்டிரன ரளகறன்ந ம க்கள் 

தடுகறன்ந துன்தங்கள் தரறத்ம்! ணர, லங்கள் அர்கபறன் 

தறச்ெறமணகமபக் கணத்றல் டுக்கரண்டும். உண்ம 

றரன, ரன் உங்களுமட அமச்ெறன் குளறமன றரத்றல் 

கனந்துதகரண்டு ரதசுமறட்டு கறழ்ச்ெறமடகறன்ரநன். 

ணக்கு உங்கமப லண்ட கரனரகத் தரறத்ம்! அமறட, 

லங்கள் இற்மநச் ெறநந்தொமநறல் தெய்வீர்கள் ன்ந 

ம்தறக்மகறல் ரதசுகறன்ரநன்.  

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please wind up now.   

 

ගරු නවල්ලම් අවඩ්ෂකනළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தெல்ம் அமடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Sir, give me one more minute please.  

லங்கள் இந் ரட்டின் குடித்ரறமம இந் றமனறல் 

கூட, றகவும் மரறரக இதந்லர்கள்! இது உங்களுமட 

அமச்சு ன்ந ரலறறல், லங்கள் ெதொர்த்றறலும் இமபஞர் 

கமப லுவூட்டுகறன்ந தெற்தரட்டிலும் தைட்ெறதரன்மநச் 

தெய்ரண்டும். அற்கரக ரங்கள் உங்களுக்கு 

உததுமரக இதப்ரதரம். லங்கள் ங்களுமட ம 

க்கபறன் ரழ்க்மகமத் தூக்கறறட ரண்டும்; அற்கு 

ரட்ட ரலறறல் எத ரற்நத்மக் தகரண்டு ரண்டும் 

ன்த தெரல்லி, றமடதததகறன்ரநன். ன்நற, க்கம்! 

 

[தற.த. 5.41] 

 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ුතතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - மகத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப றெரபர் அர்கரப, ணக்குப் ரதசுற்குச் 

ெந்ர்ப்தம் ந்மக்கு ன்நற . தொக்கறத்தும் ரய்ந் ஏர் 

அமச்ெரக இதக்கறன்ந ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற 

அமச்சுக்குப் ததரதத்ரக தகப ஸ்.தற. றமரரக்க 

அர்கள் றறக்கப்தட்டிதப்தம ரன் எத ெறநப்தம்ெரகப் 

தரர்க்கறன்ரநன். ெதொர்த்றத் றட்டத்ம இந் ரட்டுக்கு 

அநறதொகம் தெய்து மத்ர் ற்ரதரம அமச்ெர் தகப 

ஸ்.தற. றமரரக்க அர்கள். இர், ணது கணவுக்கு றகத் 

றநமரண தொமநறல் தைறரரர் டித்மக் தகரடுத்து , 

இந் ரட்டின் தமமப் ரதரக்குற்கரக - இந் 

ரட்டிலிதந்து தம அகன்த, ததரதபரர ரம்தரடு 

அமடரண்டும் ன்தற்கரக - ெதொர்த்றத் றட்டத்மக் 

கறரற ட்டத்றலிதந்து றக அகரண தொமநறரன 

தொன்தணடுத்ரர்.  

த்த் கரனத்றல் டக்கு ரகரத்றல் தொல்மனத்லவு, 

ன்ணரர், கறபறதரச்ெற, ரழ்ப்தரத்றன் எத தகுற, 

வுணறரறன் டக்கு ரதரன்ந தகுறகபறல் ெதொர்த்றத் றட்டம் 

மடதொமநப்தடுத்ப்தடர எத றமனம இதந்து . இந் 

ரட்டில் ெரரணம் ற்தட்டற்குப் தறநகு, கடந் அெறரன 

ரற்குநறப்தறட்ட தறரெங்கபறலும் இத்றட்டம் மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட்டது. ன்நரலும், அங்கு குடிரநறர்கபறல் 

தோன்நறல் எத தகுறறணதக்குத்ரன் ெதொர்த்றக் தகரடுப்தணவு 

ங்கப்தட்டது. அந்ந்க் கறர ரெகர்கபறன் 

ரண்டுரகரபறன்தடி, அல்னது அர்கள் தகரடுத் வுகபறன் 

அடிப்தமடறல்ரன் இது ங்கப்தட்டது. தகப அமச்ெர் 

அர்கரப, உங்களுக்குத் தரறத்ம்! கறபறதரச்ெற, தொல்மனத்லவு, 

வுணறர டக்கு, ன்ணரர் ரட்டத்றன் டு, ரந்ம, 

தொெலி, ரணரட்டரன், ன்ணரர் கப் தகுற ரதரன்ந 

தறரெங்கபறல் த்த்த்றணரல் தரரற அறவுகமபத்ம் 

துன்தங்கமபத்ம் அததறத் க்கள் ரளகறன்நரர்கள். 

த்த்ம் தொடிந்ற்குப் தறநகு, இந்ப் தறரெங்கள் துவும் 

இல்னர தறரெங்கபரகத்ரன் கரட்ெறபறத்ண. க்கள் 

இப்தறரெங்களுக்குச் தென்த லள்குடிரநற, ங்களுமட 

ரழ்ரரத்மத் தரடங்கற , ரழ்க்மகறல் ல்னரரர் 

இடத்ம அமடற்கு இந் ெதொர்த்றத் றட்டம் - ெதொர்த்றக் 

தகரடுப்தணவு அல்னது ெதொர்த்றறதெடரண ரழ்ரர 

ெறகள் ரய்ப்தரக அமந்து. ணறதம், இந் ரய்ப்தறமண 

எத ெறத தரமகறணர ததற்தக்தகரண்டணர் .  

த்த்த்றணரல் ெறன தறரெங்கபறரன தற்தக்கு தத 

வீரண க்கள் இடம்ததர்ந்து, தன தடங்கள் 

"தணறக்தரம்" உட்தட இன்தம் தன தொகரம்கபறரன 

ரழ்ந்ரர்கள். அரரதரல், டக்கறலிதந்து 20-25 தடங் 

களுக்கு தொன்ணர் தபறரற்நப்தட்ட தொஸ்லிம், ெறங்கப க்கள் 

ற்ததரளது, ங்களுமட தெரந் ண்றரன லள்குடிரநற 

ரழ்கறநரர்கள். இவ்ரத ரழ்கறன்ந க்கள் ெதொர்த்றத் 

றட்டத்றரன உள்ரங்கப்தடறல்மன. த்த்த்றரன தரறக்கப் 

தட்ட றழ், தொஸ்லிம், ெறங்கப க்கபறல் தோன்நறல் எத தகுற 

க்கள் ரன் இமண அததறக்கறன்நரர்கள். தோன்நறல் 

இண்டு தகுற க்கள் - தததம் தகுற க்கள் - ரம 

த்மடர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள். இர்கள் இற்கரண 

application றப்தறக்தகரடுத்துறட்டு, கடந் எத தட 

கரனரக றர்தரர்த்து றற்கறன்நரர்கள். ணர, ந்றரண 

ரததொம் இல்னரல், அர்கள் எத ல்ன றமனம அமடத்ம் 

ம,  எத கரனத்ம மமந தெய்து அது மக்கும் 

இந்க் தகரடுப்தணம அர்களுக்கு ங்க ற்தரடு 

தெய்த்ங்கள் ன்த அன்தரகவும் தறரகவும் உங்கபற 

டத்றரன ரண்டுரகரள் றடுக்கறன்ரநன். 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you have to wind up now.  
 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அரரதரன கறக்கு ரகரத்றலும் இர தறச்ெறமண 

இதக்கறன்நது. அமத்ம் லர்த்துத் ரண்டுதன்த ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன்.  

அதுரத்றல்ன, ெதொர்த்ற ங்கறகள் ன்தது லங்கள் 

தகரண்டுந் இன்ததரத ல்ன றட்டரகும். மகத்தரறல் 

ற்தம் ரறத அலுல்கள் அமச்சுக்குக் கலழ் தகறன்ந 

கூட்டுநவு அதறறதத்றத் றமக்கபத்றன் கலளள்ப 

கூட்டுநவுச் ெங்கங்கபறரன றமநப் தம் இதக்கறன்நது . 

அரரதரல் ெதொர்த்ற ங்கறகபறலும் றமநப் தம் 

இதக்கறன்நது. ணர, றர்கரனத்றரன இற்மநதல்னரம் 

1881 1882 
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என்த ரெர்த்து எத ங்கற அமப்மதச் தெற்தடுத்னரதன்ந 

உங்கபறன் ல்ன  ஆரனரெமணப்தடி அமண றர்கரனத்றல் 

ரங்கள் ரெர்ந்து தெற்தடுத்னரம் ன்த ரன் 

ம்தைகறன்ரநன்.  

ரலும்,  இந் ெதொர்த்ற ங்கறகபறரன ட்டி அநறடப்தடு 

கறன்நது. 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Please, wind up.  
 

ගරු රිවළඩ් බදිුතීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Please, give me 30 seconds' time.  

ங்களுமட இஸ்னரற ரர்க்கத்றல் ட்டி மட 

தெய்ப்தட்டிதக்கறன்ந எத றடதன்ந கரத்ரல், தன 

ங்கறகள் இன்த இஸ்னரற ங்கற மடதொமநம தற்நற 

கரகச்  தெற்தடுத்துகறன்நண. ணர, அவ்ரநரண எத 

ெந்ர்ப்தத்ம இற்கும் ங்குங்கள் ன்த அன்தரக 

ரண்டிக்தகரள்கறன்ரநன். 

லங்கள் இந் ெதொர்த்றத் றட்டத்ம, ெதொர்த்ற ஊறர்கமப, 

ெதொர்த்றத் றமக்கபத்ம பப்தடுத்துற்கரக டுக்கறன்ந 

ல்னர தொற்ெறகமபத்ம் ரங்கள் தரர்த்துக் தகரண்டிதக் 

கறன்ரநரம். லங்கள் றநமரகச் தெற்தடுகறன்நலர்கள்; 

உங்கமபப் தரரட்டுகறன்ரநரம். அரரதரல் உங்கரபரடு 

ரெர்ந்து தக்கதனரக இங்குகறன்ந தறற அமச்ெர் ஞ்ஜன் 

ரரக்க அர்கள், உங்களுமட அமச்ெறன் தெனரபர் 

ற்தம் ஆரனரெகர், மண அறகரரறகள் அமணதக்கும் 

இச்ெந்ர்ப்தத்றரன து ரழ்த்துக்கமபத் தரறறத்து , 

உங்களுமட இந் ல்ன றட்டங்களுக்கு ங்களுமட த 

எத்துமப்தை இதக்கறன்நது ன்த கூநற , றமடதததகறன்ரநன். 

ன்நற.  

 

[අ.බහ. 5.48  

 

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (ඉඩම් රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கரற இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

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

ගරු බහඳතිතුභනි, අඹ ළඹ කහයක බහ අසථහදේ භහජ 
විඵර ගළන් හේ වහ ශුබහධන අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් 

ේඵන්ධදඹන් අදවස දක්න්න අසථහ රඵහ දීභ ගළන 
ඔඵතුභහට සතුතින්ත දනහ. 

විදලේදඹන් යදේ ආර්රවක දේවඹ ලක්තිභ්න කිරීදේ, යදේ 

දුප්ඳ්නකභ, නළති ඵළරිකභ, දනොවළකිඹහ තුයන් කිරීදේ ජහතික 
හඳහයඹක් විධිඹට තිදඵන, භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු, දිවි 
නළගුභ ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තු, ජහතික භහජ ංර්ධන 
ආඹතනඹ, ළඩිහිටි තළනළ්නතන් වහ න ජහතික බහ ව 

ජහතික භවදල්කේ කහර්ඹහරඹ, ආඵහධ හිත තළනළ්නතන්  වහ 

න ජහතික බහ  ව ජහතික භව දල්කේ කහර්ඹහරය ග්රහභ 

ංර්ධන අබහ වහ ඳර්දේණ ආඹතනඹ, ශ්රී රංකහ භහජ 
ආයක්ණ භණ්ඩරඹ කිඹන ආඹතනලින්  ළදුේර්න දභභ 
අභහතහංලදේ කහර්ඹ බහයඹ ඉතිවහඹ පුයහ ඉතහ භළනවින් 
ක්රිඹහ්නභක කශ ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ දේ යදේ 

ක්රභ්න, ලක්තිභ්න ආර්රවක ංර්ධනඹක් වහ  දහඹක දන්න 
අලු්න ළඩ පිළිදශක් ක්රිඹහ්නභක කය තිදඵනහ. 

දේ ළඩ පිළිදශ ඹටද්න විදලේදඹන් සඹලුභ භෘේධි ඵළංකු 

එක ළරළසභක් අනු රංකහ පුයහ ක්රිඹහ්නභක කයන්න කටයුතු 
කය තිදඵනහ. භෘේධි ප්රතිරහභිදඹකුට  යහත්රී 12.00ට වුණ්න එභ 
ඵළංකුලින් SET card එකක් භඟින් මුදරක් ගන්න පුළුන් 
ක්රභදේදඹකට ගදේ ඵළංකු ඳරිර්තනඹ කිරීභ ඇ්නතටභ දවො 

තයගකහරී ප්රදේලඹක්. අදනකු්න හණිජ ඵළංකු්න එක්ක ග්නතහභ,  
ගදේ ජනතහදේ මුදල් තිදඵන, ගදේ ජනතහදේ මුදල් 
ක රුේ කයන  දභභ  ඵළංකු   ලක්තිභ්න ක්රිඹහ්නභක 

කයන්න කටයුතු කිරීභ ඉතහ ළදග්න ප්රදේලඹක්.   නිදව 
රළබීදභන් ඳ  දලක 6ක කහර සීභහ තුශ අඳ යටින් ගිලිහී ගිඹ 
විදේල ආදඹෝජන නළත රඵහ ගළනීදේදී, යදේ දේශීඹ්නඹ්න 

එක්ක ක්රිඹහ්නභක කයන ළඩ පිළිදශක් ලක්තිභ්න කිරීභයි අදප් 
මලික අයමුණ න්දන්.  ඒ නිහ දේ ළඩ පිළිදශ රංකහදේ ග්රහභ 
නිරධහරි  දකොේඨහ දහවතයදව තුශභ ක්රිඹහ්නභක කයන්න, 

ඳ රහදේශීඹ දල්කේ දකොේඨහ භේටමින් ක්රිඹහ්නභක කයන්න දේ 
භෙ වළකිඹහ රළබී තිදඵනහ. ඒ්න භෙ අපි භෘේධි ඵළංකුට 
අදහශ භෘේධි මිතිඹ ඒකහඵේධ කිරි වයක් හඳෘති, ඊට අනුගත 
වුණු දගොවිදඳොශල්, සඹං රැකිඹහ ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක 

කයනහ.  

දේ ශෙදී භහ නිදඹෝජනඹ කයන ඹහඳහු භළතියණ 
දකොේඨහදේ වක්ටුනහ ඔඹට අදහශ මිරිදිඹ භ්න හඳෘතිඹක් 
භෘේධි කරහපීඹ ඒකහඵේධතහදඹන් ආයේබ කශහ. භහ ගිඹහ ඒ 

දගොල්රන්දේ භ්න අභිජනන භධසථහනඹක් විෘත කයන්න. 
එක් භෘේධි ප්රතිරහභිදඹක් භට ප්රකහල කශහ, කටුඉසන් ඇති 
කයන හඳෘතිදඹන් දකොශන්න් එන භහගභකට කටු ඉසන් 
රඵහ දීදභන් ඔහු දින දදකකට තහක් රුපිඹල් 10,000ක 

ආදහඹභක්  රඵන ඵ.   දභය දේ අඹ ළඹ දල්ඛ්නදේ වන් 
වුණහ, ග්රහමීඹ ළේ 1000ක් තුශ මිරිදිඹ භ්න හඳෘති ක්රිඹහ්නභක 
කයන්න කටයුතු කයනහ කිඹහ. එළනි ළඩටවන්රට අනුගත 

කයන්න පුළුන් දේ භෘේධි ඒකහඵේධතහ ළඩ පිළිදශ. දේහ 
ක්රිඹහ්නභක කශහභ අඳට ත්න ඳව  දේවි, ගදේ ජනතහදේ 
ේප්රදහඹහනුකර ජී්න  හදේ යටහ දනස කයන්න. ඒ 

කිඹන්දන් භහස කන්නදේ දගොවිතළන් කිරීභ, ඹර කන්නදේ 
දගොවිතළන් කිරීභ එදවභ නළ්නනේ දන්න දගොඩ දබෝගඹක් 
දගොවිතළන් කිරීභට අභතය, දන්න ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක 

කයන්න පුළුන් දේවි.  

ඒ තුළින් අලු්න අ්නදළකීභක් ඒ ප්රදේලදේ භෘේධි ප්රතිරහීනන්ට 
රළදඵනහ හදේභ, ඒ අඹට  ගදේ ජනතහ්න එක්ක ළඩ කයන 
ක්රභ දේදඹ ඳව දන් වදහ ගන්න පුළුන්කභ රළබී තිදඵනහ. ඒ 
නිහ දභහිදී අදප් කරහපීඹ ළඩටවන් එක්ක කෘෂිකහර්මික, ධීය 

හදේභ  ළු ඳරිභහණදේ හඳහය ආයේබ කිරීභ, තියහය ආර්රවක 
ක්රභඹක් සථහපිත කිරීදේදී භෘේධි ඵළංකු වහ ඒකහඵේධ භෘේධි 
ප්රතිරහීනන් එකතු  අලු්න ඉතිරි කිරීදේ ක්රභදේදඹක් ක්රිඹහ්නභක 

කිරීභ තභයි මලිකභ සදු න්දන්.  

භව කරහඳදේ දශදහගභ ඳශමුළනි භෘේධි ඵළංකු ඉදි කිරීභ 
වහ මුල් ගර තළබීභට දින කහනු දඹොදහ දගන තිබුණහ. ඒ 
විධිඹට දභඹ  යට පුයහ ක්රිඹහ්නභක න ඉරක්කගත ළඩ 
පිළිදශක් ඵට ඳ්න දයි. එහිදී ක්රිඹහ්නභක කයන ඹේ ඹේ 

කහර්ඹඹන්රදී  අදප් දළක්භ විඹ යු්නද්න හභහන ගදේ 
ජනතහට රළදඵන මුදර කශභනහකයණඹ කයන්දන් 
දකොදවොභද; ඒක දදශ දඳොශ ආර්රවකඹකට වයන්දන් 

දකොදවොභද; ඒ දදශ දඳොශ ආර්රවකඹ තුශ ක්රිඹහ්නභක කයන 
ළඩ පිළිදශ භෘේධි හඳහයඹ්න එක්ක ඵේධ දරහ ක්රිඹහ්නභක 
කයන්දන් දභොන ආකහයඹටද කිඹන කහයණඹයි. දභභ 
ළඩටවන් ක්රිඹහ්නභක කිරීභ කරහඳදඹන් කරහඳඹට දනස 

දනහ. උතුරු ප්රදේලදේ ළඩ පිළිදශ දනස දන්න පුළුන්; 
නළ දෙනහිය කරහඳදේ ළඩ පිළිදශ දනස දන්න පුළුන්; 

1883 1884 



ඳහර්ලිදේන්තු 

භධභ කඳුකයදේ ළඩ පිළිදශ දනස දන්න පුළුන්; අපි 
නිදඹෝජනඹ කයන ්නදකෝයශදේ ඹම ඳශහද්න  ළඩ පිළිදශ 
දනස දන්න පුළුන්. දකදේ දත්න දේ වළභ එකකභ අයමුණ 

න්දන් ගදේ දුප්ඳතුන්දේ අයණබහඹ තුයන් කිරීභයි.  

අදප් යදේ භූමිඹ තභ නිස දර කශභනහකයණඹ කය නළවළ. 
අදප් ගේ ඳශහ්නර අපි ඳරිවයණඹ කයන භූමිඹ වරිඹට 
කශභනහකයණඹ කය ගන්න පුළුන් දරහ නළවළ. භවය 

දරහට තභන්දේ දේ දේ විතයක් ශුේධ ඳවිත්ර කය දගන 
තිදඵනහ. ඊට එවහ කළදල්. ඒක ශුේධ ඳවිත්ර කය දගන, ආදහඹේ 
රළදඵන සථහනඹක් ඵට ඳ්න කිරීභ වහ  භෘේධි හඳහයඹ්න 

එක්ක ේඵන්ධ කය දගන විවිධ ළඩ ටවන් ක්රිඹහ්නභක කයන්න 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ්න, අභහතහංලදේ නිරධහරි 
භව්නරු්න කටයුතු කය තිදඵනහ. ඒ නිහ අදප් යදේ නිසඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ ලක්තිභ්න කයන්න දේ ළඩ පිළිදශ ත්න ලක්තිඹක් 
දයි කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ඒ එක්කභ දදශ දඳොශට අල කෘෂිකහර්මික දබෝග ර්ග 
ග්නදතෝන අද කුරුඳුරට,  කුරුඳු දතල්රට   දරෝකදේ විලහර 

ඉල්ලුභක් තිදඵනහ. භෘේධි ඵළංකු වයවහ ණඹ රඵහ ගනිමින් ඒ 
ගහන් ළඩිදියුණු කයන්න පුළුන් දයි.  ඒ හදේභ හණිජ 
දබෝග විධිඹට අදප් ඳශහ්නර  දු වඳුන් ගහ කයනහ. ය්න වඳුන් 

ගහ වහ ළඩි කහරඹක් ගත නහ.  දු වඳුන් ගහ කයරහ 
අවුරුදු 15කින් අදශවි කයන්න පුළුන්. දේහ අලු්න අ්නදළකීේ.  
දේ ගහ වහ අලුතින් ආ දඹෝජන කයන්න පුළුන්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි ඳරතුරු ගහ වහ රඵහ දදන 

දහඹක්නඹ අඩුයි. නමු්න භෘේධි හඳහයඹ තුශ ඵළංකුලින් ණඹ 
රඵහ දගන විදලේදඹන් දටොේ එල්රහර අම හදේ ගහන් 
කයන්න පුළුන්. දභොකද, ඒ අම ර්ගඹ අවුරුදු තුනකින් 
පීදදනහ. ඒ අම ව අදනක් ඳරතුරු අදශවි කයන්න දේශීඹ වහ 

විදේශීඹ දදශදඳොශ තිදඵනහ. ඒ තුළින් භෘේධිරහීනන්ට 
දවො මුදරක් අතට රළදඵනහ. ේප්රදහඹහනුකර  හ ගහ, 
ේප්රදහඹහනුකර දවේන් දගොවිතළන ඳභණක් දනොදයි,  අලු්න 

ක්රභදේදඹන්රට අඳ ඹහ යුතු තිදඵනහ.   

දේ හදේ ළඩටවන්රදී අලු්න විවිධහංගීකයණඹකට දඹොමු 
දරහ ක්රිඹහ්නභක කිරීභ්න එක්ක භෘේධි ප්රතිරහභිඹහ අලු්න 
දළක්භක් තිදඵන පුේගරදඹකු ඵට, අලු්න ක්රභදේදඹන් 

ක්රිඹහ්නභක කයන පුේගරදඹක් ඵට ඳ්න  හදේ වළකිඹහ 
රළදඵනහ. ඒ නිහ ඒකට නිඹහභන ළඩ පිළිදශක් ක්රිඹහ්නභක 
කයන්න. එදවභ කදශෝන, දදශ දඳොශ ආර්රවකඹ ලක්තිභ්න 

කයන්න, අලු්න ක්රභදේදඹන් ක්රිඹහ්නභක කයන ළඩ පිළිදශක් 
වහ ඒකහඵේධ දන්න පුළුන් දයි. ඒ ඒකහඵේධ  හභ්න එක්ක 
භධභ කඳුකයදේ කයන ගහන්, අදප් ප්රදේලදේ කයන 

ගහන්, දත්න කරහඳදේ කයන ගහන් පිළිඵ ඒ කරහඳඹට 
අදහශ දේලගුණික ත්න්නඹන් ළරකිල්රට ගනිමින් දේ 
ළඩපිළිදශ ත්න ලක්තිභ්න ක්රිඹහ්නභක කයන්න අඳට පුළුන් 
දයි.  

 බ හධන කටයුතු ඹටද්න, ළඩිහිටි දල්කේ කහර්ඹහරඹ වහ 
ඒකහඵේධ ගරු ඇභතිතුභහ කයදගන ඹන ජංගභ හඹන 
ළඩටවන් ඉතහභ්න හර්ථක දරහ තිදඵනහ. ෆභ භළතියණ 
දකොේඨහඹකභ, ෆභ ප්රහදේශීඹ දල්කේ දකොේඨහඹකභ 

ආඵහධිත පුේගරඹන්, -දෘහඵහධිත පුේගරඹන්- ඒ හදේභ දන්න 
විවිධ ත්න්නඹන්රට මුහුණ දීරහ තිදඵන පුේගරඹන්ට  නද 
කවුරු ඳ්නරහ, ඒ අඹට අල උඳහංග රඵහ දදමින් -උඳකයණ 
රඵහ දදමින්- ඔවුන් ලක්තිභ්න කිරීදේ ළඩ පිළිදශ භළතියණ 

දකොේඨහඹක් දකොේඨහඹක් ඳහහ ක්රිඹහ්නභක කයනහ. ඒ 

ළඩටවන අදප් දිසත්රික්කදේ ඳන්නර භළතියණ දකොේඨහදේ 
ක්රිඹහ්නභක කශහ; දමදදණිඹ භළතියණ දකොේඨහදේ ක්රිඹහ්නභක 
කශහ. ඒහදේ ප්රතිරහබ රඵපු අඹදගන්  ඉතහභ්න දවො ප්රතිචහයඹක් 
අපි දළක්කහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ළඩිහිටි නිහ ංකල්ඳඹ ඵටහිය 

යටලින් තභයි අඳට ආදේ.  

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ත විනහඩි දදකක කහරඹක් තිදඵනහ. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

අදප් ංසකෘතිඹ වළටිඹට අපි ළඩිහිටිඹන්ට රකන්න පුරුදු 

ජහතිඹක්. ඵටහිය යටලින් ආපු දේ ළඩිහිටි නිහ ංකල්ඳඹ 
නිහ, හුෙක් ළඩිහිටි නිහරට දළේදේ ඵටහිය යටර තිදඵන 
නේ. "වික්දටෝරිඹහ, එඩිේඵදයෝ" හදේ නේ තභයි දළේදේ. භභ 

ඹහඳහුදේ ළඩිහිටි නිහඹක් ආයේබ කයරහ තිදඵනහ. ඒදක්  
නභ, "මීමු්නතහ". මු්නතහ, න්නතහ, ඳන්නතහ, කි්නතහ, කිරිකි්නතහ 
කිඹන ඉතිවහඹ්න එක්ක අපි මීමු්නතහට ප්රමුඛ්්නඹ දීරහ 

තිදඵනහ. දභතුභහ අඳට දිනඹක් දීරහ තිබුණහ. අපි දන දිනඹක් 
දඹොදහදගන තිදඵනහ, ත්න අංග ේපර්ණ ළඩිහිටි 
භධසථහනඹක් "මීමු්නතහ" දනුදන් ඉදිකයන්න. අපි ඒ අඹට 
ආවහය ළඳයීභට ක්රභදේදඹක් රළවළසති කයරහයි තිදඵන්දන්. 

ඳන්රට දහනඹ දගන එනහ හදේ විවිධ කණ්ඩහඹේ ඒ දහනඹ 
බහය අයදගන ඒ සථහනඹට දගන එනහ. ඒ නිහදේ ඉන්න අඹට 
ළඩිහිටි නිහඹක ඉන්න භහනසක්නඹ දදන්දන් නළතු, ගදේ 

දගදයක ඉන්න භහනසක්නඹ රඵහ දදමින්, ඔවුන් එක්ක 
නියන්තයදඹන් ළඩ කයන ක්රභදේදඹක් ක්රිඹහ්නභක දන 
ළඩටවන් කස කයන්න කටයුතු කයරහ තිදඵනහ. 

දඳෞේගලික අංලදඹන් ක්රිඹහ්නභක දන ආඹතනර විවිධ 
ංචහන් සදු දනහ. ඒ හදේභ ඒ ආඹතනර නීඳහයක්ක වහ 
දෞඛ් ඳළ්නත ඳරීක්හට රක් විඹ යුතුයි. ළඩිහිටිඹන් දරුන් 

වදරහ, ඒ දරුන්ට උගන්රහ අද ඒ අඹ අතළන් දරහ ඉන්නහ. 
භවුරුන් - පිඹරුන් කයන ඒ උදහය කළඳ කිරීභ ගළන ඔවුන් 
එක්ක දගෞයදඹන් කථහ කශ යුතුයි.  

අපි ඒ අඹ්න එක්ක කථහ කයරහ දරුදෝ ගළන ඇහුහභ, ඒ 

අේභරහ - තහ්නතරහ එක දරුදක් ගළන්න දදොස නෙන්දන් 
නළවළ. ඔවුන් දදොස නෙනහ දනුට, කඳුළුලින් තභයි උ්නතය 
දදන්දන්. ඒ දහයක දදනව කිඹන කහයණඹ්න එක්ක අපි දේහ 

කශභනහකයණඹ කයේදී, අදප් ගදේ විධිඹට, අදප් යදේ විධිඹට, 
අදප් දඵෞේධ චහරිත්ර විධිඹට ක්රිඹහ්නභක කයන ළඩටවන් එක්ක 
අපි දේක අනුගත කශ යුතුයි; ඒකහඵේධ කශ යුතුයි.  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහදගන් ඉල්රහ සටිනහ, අපි 
ඹහඳහු භළතියණ දකොේඨහදේ ක්රිඹහ්නභක කයන දේ 
ළඩටවන් දදක වහ අඳට අල වදඹෝගඹ රඵහ දදන්න 

කිඹරහ. කහයණහ යහශිඹක් කථහ කයන්න තිබුණ්න, මරහනදේ 
සටින බහඳතිතුභහ කථහ න්නන්න කිඹරහ භතක් කයන නිහ 
අන් ලදඹන් දේ කහයණඹ ඳභණක් කිඹමින් භදේ කථහ 

අන් කයනහ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ යදේ ජනතහදේ දිලිඳුකභ පිටුදළකීභ 
වහ දේ විඹ පිළිඵ ඉතහභ භළනවින් අදඵෝධඹක් තිදඵන -
ප්රහදඹෝගික අදඵෝධඹක් තිදඵන- ඇභතියදඹක් ඳ්න කයරහ 
තිදඵනහ. ඒ හදේභ නිදඹෝජ ඇභතිතුභහ්න එතුභහට විලහර 

වදඹෝගඹක් රඵහ දදනහ. අලුදතන් ඳ්න කශ භෘේධි 

1885 1886 

[ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ  
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දකොභහරිසතුභහ අ්නදළකීේ තිදඵන නිරධහරිදඹක් විධිඹට, එතුභහට 

අභහතහංලදේ ඒ ළඩටවන් ඉතහභ්න දවොය න් ක්රිඹහ්නභක 
කයන්න ලක්තිඹ තිදඵනහ.  

ඒක යට දනුදන් ක්රිඹහ්නභක කයන ළඩ පිළිදශක්, 
ගේර දුප්ඳ්නකභ පිළිඵ කහයණඹ්න එක්ක ඵළඳුණු ළඩ 

පිළිදශක්. එභ ළඩ පිළිදශ හර්ථක දරහ අදප් යදේ ජහතික 
ආදහඹභ ළඩි කිරීදේ කහර්ඹදේදී ගභ කිඹන ඒකකදේ වළභ 
දදනහභ දනුදන් එක වහ භහන න ළඩ පිළිදශකට ප්රදේල 

න්න ගරු අභහතතුභහට ලක්තිඹ, නධර්ඹඹ රළදබ්හ කිඹහ භභ 
ප්රහර්ථනහ කයනහ. දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 6.03  

 
ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 

ශුභවළධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද දින අඳදේ අභහතහංලදේ ළඹ ශීර් 
පිළිඵ විහදඹට ේඵන්ධ වූ අඳදේ ගරු භන්ත්රීරුන්, ගරු 

නිදඹෝජ අභහතරුන්, ගරු යහජ අභහතරුන් ව ගරු 
අභහතරුන් සඹලු දදනහට අදප් විදලේ දගෞයඹ, සතුතිඹ 
මුලින්භ පුද කයන්න කළභළතියි. භභ භදේ දකටි කථහ කයන්න 
ප්රථභ අදප් භළති-ඇභතිරුන් භතු කශ භවය කහයණහරට 

පිළිතුරු දදන්න කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් ගරු යනඳන් භන්ත්රීතුභහ ප්රකහල 
කශ දරභ යුේධදඹන් ඵයඳතශ දර වහනි වූ ඳවුල් පිළිඵ -
ඔවුන් පිළිඵ- දභභ වනහධහය රඵහ දීදේදී්න,  අදප් ජීදනෝඳහඹ 

ළඩ පිළිදශ ක්රිඹහ්නභක කිරීදේදී්න, විදලේදඹන්භ අදප් ඵළංකු 
හප්ත කයමින්, ලක්තිභ්න කයමින් ණඹ ළඩි කිරීදේදී්න අදප් 
විදලේ අධහනඹ දඹොමු දරහ තිදඵනහ කිඹන කහයණඹ 
කිඹන්න කළභළතියි. එතුභහ දඳය ඳහල් පිළිඵ්න කථහ කශහ. 

දඳය ඳහල් පුහුණු ඇති අඹට දඳය ඳහල් ආයේබ කයන්න 
ආධහය කයන ඵ්න, ඒ අඹට ආධහය වහ ණඹ ආධහය කිඹන දදකභ 
රඵහ දීභට අඳ කටයුතු කයන ඵ්න භහ කිඹන්න කළභළතියි. ඒ 

හදේභ එතුභහ වන් කශහ, ළඩිහිටි නිහ පිළිඵ. 
විදලේදඹන්භ උතුරු නළදෙනහිය ප්රදේලර ළඩිහිටි නිහ 
ගණනහක් වදන්න අපි ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අදප් ගරු යංජි්න භේදුභඵණ්ඩහය 
අභහතතුභහ කිේහ, "දුප්ඳ්නකභ තුයන් කිරීදේ ළඩ පිළිදශ 

දේලඳහරන හඳහයඹක් කයන්න දවො නළවළ" කිඹන කහයණඹ. 
ඒක ඇ්නත. ඒ හදේභ අතීතදේ භෘේධි වනහධහය දීදේදී 
එක්්න ජහතික ඳහක්ෂිකඹන්ට අහධහයණඹක් දරහ තිදඵනහ 

කිඹන කහයණඹ්න එතුභහ භතු කශහ. නමු්න අද භෘේධි වනහධහය 
දදන්න වදහ තිදඵන න ක්රභඹ ඹටද්න ආදහඹේරහභින් 
ර්ගීකයණඹ ඉතහභ විදහ්නභක විධිඹට සේධ නහ. ඒ කයන 

මීක්ණඹ අඳ දළන් ඳරිගණකගත කයමින් ඉන්නහ. එඹ පිටු 
17ක මීක්ණඹක්. අපි ඒ අඹ ර්ගීකයණඹ කයන්න විදලේ 
භෘදුකහංගඹක් වදහ තිදඵනහ. ඒ නිහ ඒ අහධහයණඹ භෙ 

වයන්න අඳට පුළුන්. ඒ හදේභ, එතළනදී්න ඹභක් දරහ 
තිදඵනහ නේ ඒ පිළිඵ අභිඹහචනහරදී රකහ ඵරහ එඹ 
නිළරැදි කයන්න අඳට පුළුන්.  

ගරු කංචන විදේදේකය භන්ත්රීතුභහ භෘේධි ළඩ පිළිදශ වහ 
ඒ දේකඹන්දේ ප්රලසන පිළිඵ කහයණහ භතු කශහ. භෘේධි ළඩ 

පිළිදශ ඹටද්න ශ්රී රංකහ භෘේධි අධිකහරිඹ දිවි නළගුභ ංර්ධන 

දදඳහර්තදේන්තු ඵට ඳ්න කිරීදේදී අද ඒ දේකඹන්ට භතු 

දරහ තිදඵන සඹලු ප්රලසන වින්න තිබුදණ් ඳ  ගිඹ කහරදේ ඒ 
විඹඹ දයපු ඇභතියඹහ වළටිඹට, ඵළසල් යහජඳක් හිටපු 
අභහතතුභහයි. වළඵළයි ඒ අභහතතුභහ ඒ එක ප්රලසනඹක් ්න විහ 
තිබුදණ් නළවළ. ඒ නිහ ඔවුන්දේ ඳ්න  හේ ලිපිඹ පිළිඵ ප්රලසන, 

ඔවුන්දේ විශ්රහභ ළටුප් දීභ පිළිඵ ප්රලසන, ඔවුන්දේ ගභන් දීභනහ 
පිළිඵ ප්රලසන, ළඩ ඵළී,භ දනුදන් ඔවුන්ට දදන දීභනහ පිළිඵ 
ප්රලසන, ඔවුන්දේ දගල් කුී, දීභනහ පිළිඵ ප්රලසන, ඔවුන්දේ 

උස  හේ පිළිඵ ප්රලසන ආදි සඹල්ර දගොඩ ගළසී තිබුණහ. ඒහ 
එකින් එක ක්රභහනුකර විහදගන ඇවි්න අපි අද අහන 
අදිඹයට ඳළමිණ තිදඵනහ. අද ඔඹ විදයෝධතහ භතු කයපු අඹ 

දවොය න්භ දන්නහ, දළන් ඒ ප්රලසනඹ විය රහ ඉයයි කිඹහ. නමු්න 
එහි දගෞයඹ රඵහ ගළනීභ වහ තභයි අද ඔඹ ආදේ. වළඵළයි 
ඔවුන් ඵරහදඳොදයෝනතු වුණහ, 10,000ක් විතය දගන්හගන්න. 

ඔවුන්ට 1,000කට අඩු පිරික් තභයි දගන්හගන්න පුළුන්කභ 
රළබුදණ්. ඒ හදේභ දේ ළඩ පිළිදශට විරුේධ  විලහර 
හඳහයඹක් ඒ නිරධහරින් අතය දගන ගිඹහ. දේ විදයෝධතහ 
පිළිකුල් කයපු, එඹට විදයෝධඹ ඳශ කයපු නිරධහරින්ට භදේ 

විදලේ දගෞයඹ පිරිනභනහ.   

ගරු කංචන විදේදේකය භන්ත්රීතුභහ වන් කශ ගළටලු ත්න 
භන්ත්රීරුන් කිහිඳ දදදනකු්න භතු කශහ. අද ඒ සඹල්ර විය රහ 
තිදඵනහ, ඒ ගළටලු වි දන ත්න්නඹට අපි දගනළල්රහ 

තිදඵනහ. 

භෘේධි නහභඹ දනස කිරීභ පිළිඵ ගරු  නිල් 
වඳුන්දන්නති භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ. නළවළ, ඒ නභ දනස 
දන්දන් නළවළ, ඒ පිළිඵ ගළටලුක් නළවළ. ඒ හදේභ එතුභහ 
ප්රහදේශීඹ දල්කේරුන් ව දිහඳතිරුන් භෘේධි 

ළඩටවදනන් ඉ්න කිරීභ පිළිඵ කථහ කශහ. ඇ්නතටභ ඒක 
ඉතිවහදේ, ඳ  ගිඹ කහනුදේ කශ ඵයඳතශ යදක්. ඒ නිහ 
දේ හඳහයඹ කඩහදගන ළටුණහ; දේ හඳහයඹ තුශ ඹේ ඹේ 

දණ අක්රමිකතහ සේධ වුණහ. වනහධහය හදේ දේල් ඇ්නතටභ 
 නු දු  පුේගරඹන්ට ගිඹහ. නමු්න අද අපි ඒ සඹල්ර නිළයදි 
කයමින් නළත්න ප්රහදේශීඹ දල්කේරුන් ව දිහඳතිරුන් 
ඹටද්න දේ හඳහයඹ ඉතහභ හර්ථක දගොඩ නෙමින් ඹනහ. 

එභ නිහ අද අපි ඒ ප්රලසන්න විමින් සටින ඵ කිඹන්නට 
කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භභ්න, ගරු යන්ජන් යහභනහඹක නිදඹෝජ 
ඇභතිතුභහ්න අදප් නිරධහරින් භෙ භෘේධි හඳහයඹ ඉතහභ 

ඳරිසමින් නිර්දේලඳහරනීකයණඹ කයමින් කහර්ඹක්භ, 
දේගදඹන් ළඩ කයන හඳහයඹක් ඵට ඳ්න කයන්නට කටයුතු 
කයන ඵ කිඹන්නට කළභළතියි.  

ගරු වර්ණ යහජකරුණහ භන්ත්රීතුභහ - තරුණ භන්ත්රීතුභහ - භට 
විලහර ලක්තිඹක් දමින්,  ප්රකහල කශහ, ළඩිහිටි දීභනහ න 

රුපිඹල් 1,000ට ත රුපිඹල් 900ක් එකතු කිරීභ ගළන කවුරු්න 
කථහ කයන්දන් නළවළ, රුපිඹල් 100ක් කඳපු එක ගළන තභයි 
කිඹන්දන් කිඹරහ. අදප් ගරු නිදඹෝජ ඇභතිතුභහට්න ඒ රුපිඹල් 
100 තභයි දප්න්දන්. ඇ්නතටභ භභ ඳ ගිඹ අවුරුදු 20ක් දිවහභ 

ඵළලුහ. අදප් ළඩිහිටි නිහර තිදඵන දේදහචක ත්න්නඹ 
ව ඒහදේ තිදඵන අඩු ඳහඩුකේ දිවහ ඵරපුහභ හිදතනහ, මීට 
දඳය සටි භහජ දේහ ඇභතිරුන් දේහ වදන්නට ල්ලි 

ඉල්රරහ නළේද කිඹරහ. වළභ දකදනක්භ ඉල්රරහ තිදඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, නමු්න රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් ඉල්රන විට 

රුපිඹල් මිලිඹන 50ක් දනොදයි දදන්දන් රුපිඹල් මිලිඹන 5යි. 

එක ඇභතියදඹක් රුපිඹල් මිලිඹන 730ක් ඉල්රන විට ඒ 

ඇභතියඹහට දීරහ තිබුදණ්  රුපිඹල් මිලිඹන 70ක් දනොදයි;  

1887 1888 



ඳහර්ලිදේන්තු 

රුපිඹල් මිලිඹන 7යි. ළඩිහිටිඹන්ට දගෞයනීඹ විධිඹට ඉන්න 

වළකි ඳරියඹක් වදන්න නේ, ඒ අඹට තුදටන් ඉන්න පුළුන් 

ඳරියඹක් දගොඩ නෙන්න නේ මුදල් අලයි. එභ නිහ අපි කදශේ 

ළඩිහිටි දීභනහදන් රුපිඹල් 100ක් කඳහදගන, ළඩිහිටි දීභනහ 

ළඩිහිටිඹන් අතට දදන ළඩ පිළිදශක් කස කිරීභයි. ඒ වයවහ 

ඔවුන්ට ඳව ක් න විධිඹට, ත්රී හල් අයදගන, ෆන් අයදගන 

ඇවිල්රහ ල්ලි ගළනීභ දනුට අතට ල්ලි දදන ක්රභඹක් ඇති 

කශහ. අපි දේ රුපිඹල් 100 රඵහදගන ළඩිහිටි නිහ සඹල්රභ 

අලු්නළඩිඹහ කයමින්, අලු්න ළඩිහිටි නිහ වදමින් විලහර ළඩ 

දකොටක් කයන්නට අල කටයුතු කයමින් ඹනහ.  

ගරු ඩේරස දේහනන්ද භන්ත්රීතුභහ අඳට කිේදේ ළමිඹහ නළති 
ඳවුල්, යුේධදඹන් ඵළට කහපු ඳවුල් ගළන වනහධහය රඵහ දදන විට 

විදලේදඹන් ඵරන්න කිඹරහයි. ඳ ගිඹ කහරදේ වනහධහය 
ේඵන්ධ සදු වුණු භසත අඩු ඳහඩුකේ ගළන ව නු දුසන්ට 

රළබීේ පිළිඵ නිදඹෝජ ඇභතිතුභහට්න, භට්න දිගටභ ඳළමිණිලි 

එනහ. නමු්න අපි දළන් පිටු 17ක ප්රලසන ඳත්රඹක් ඉදිරිඳ්න කයරහ 
මීක්ණඹක් කයරහ තිදඵනහ. ඒක දඵොදවොභ විදහ්නභක ප්රලසන 

ඳ්නතයඹක්. අඳට තිබුණු ප්රලසනඹ ඒ ප්රලසන ඳ්නතයඹ පුයරහ ඒ 
දතොයතුරු ඳරිගණකගත කයන්නට නිරධහරින් රඵහ ගළනීභට 

තිබුණු ප්රභහද හභයි. ඇ්නතටභ අද තභයි දේ නිරධහරින් ගළනීභ 
පිළිඵ මුදල් අභහතහංලඹ්න භෙ මලික එකේනඹකට එන්න 

පුළුන් වුදණ්. එභ නිහ භහ 9කින් විතය අදප් ළඩර ප්රභහදඹක් 

සදු වුණහ. දළන් ඒ ප්රලසනඹ ඉය දරහ තිදඵනහ.  

අදප් ගරු ඩේරස දේහනන්දහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, රුපිඹල් 

25,000ක් දදන ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල් 50,000ක් කයන්න කිඹරහ. 
ඇ්නතටභ උතුරු - නළ දෙනහිය ප්රදේලර දේකඹන් නළතිකභ 

ව පුයප්ඳහඩු පිළිඵ ප්රලසන නිහ දේහදේ ළඩ දකරුදණ් නළවළ. 
ගරු ඩේරස දේහනන්ද භන්ත්රීතුභහට කිඹන්නට කළභළතියි, අපි 

රුපිඹල් 50,000 දනොදයි, රුපිඹල් රක් 10ට, රක් 15ට ණඹ 

දදන තළනට දේ ළඩ පිළිදශල් දගන ඹන්නට 
ඵරහදඳොදයෝනතු දන ඵ.  

ගරු චහල්ස නිර්භරනහදන් භන්ත්රීතුභහ කිේදේ ගේභහන විලහර 
ගණනක දේ ළඩ පිළිදශ ක්රිඹහ්නභක දන්දන් නළවළ කිඹරහයි. 

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ, ගරු අගභළතිතුභහ ඇතුළු සඹලු දදනහ ඒ 

පිළිඵ කිඹරහ තිදඵනහ, ඒ ප්රදේලර ඳතින පුයප්ඳහඩු වහභ 
පුයරහ ඒ ළඩ පිළිදශ ඳටන් ගන්න කිඹරහ. ඒ අනු අපි ඒ 

කටයු්නත ආයේබ කයන ඵ කිඹන්නට කළභළතියි.  

අදප් ගරු දේලු කුභහර් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, සඹඹට 58ක් 

තුකයදේ ජනතහ ඉන්න ඳහතදුේඵය ප්රහදේශීඹ දල්කේ 
දකොේඨහදේ එක දමිර භෘේධි නිරධහරියඹහයි ඉන්දන් කිඹරහ. 

දේක ඇ්නත. දේ තුකයදේ දේ ළඩ පිළිදශ ක්රිඹහ්නභක වුදණ් 

නළවළ. නමු්න අපි දළන් අලු්න ඳ්න හේ දීදේදී දේ අඩු ඳහඩුකේ 
ේපර්ණදඹන්භ වදනහ. තුකයදේ ළඩ නළති ඉන්න 

කේකරුන්ට දේ වනහධහයඹ රඵහ දීදේ කහර්ඹඹ ඳටන් අයදගන 
අඳ දළන් එඹ ක්රිඹහ්නභක කයදගන ඹනහ.  

භෘේධි භවහ ංගේ වයවහ පුංචි පුංචි හඳහය කටයුතු ඳටන් 

ගන්න කිඹහ ගරු ඩිරහන් දඳදර්යහ යහජ ඇභතිතුභහ අඳට කිේහ. 
අඳ අද භෘේධි මිතිඹට දතොග ණඹක් දදනහ. ඒ තුළින් ගදේ 

ක්ණික ණඹදීේ කයරහ, ගිනි දඳොී,කරුන්දගන් දේ 
ගේභහනර ඉන්න අහිංක මිනි න් දබ්යහගන්න පුළුන්. ඒ 

හදේභ, දඳොඩි දඳොඩි හඳහය කයන්න ඒ අඹ එනහ නේ 
ඔවුන්ට්න මුදල් ආධහය, ණඹ ආධහය දදන්න අඳට පුළුන්.  

ළඩිහිටිඹන් දනුදන් විදලේ ළඩ පිළි දශක් වදන්න කිඹහ 

අදප් ගරු ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ කිේහ. ඉතහභ ළදග්න 
කහයණඹක් එතුමිඹ කිේදේ. ඇ්නතටභ අදප් ඳශමුළනි උ්නහවඹ 
තිදඵන්දන්,  දේ ළඩිහිටිඹන් දරුන් ශෙභ තිඹන්නයි. 
දරුන්දගන් එළිඹට විස දන දදභේපිඹන් හිටිදඹෝන, අදප් 

උඳදේලකඹන් වයවහ ඒ අඹ දළනු්න කයන්න අඳ 
ඵරහදඳොදයෝනතු  දනහ. අදප් උඳදේලකඹන් ඉතහභ දවොය න් 
පුහුණු කශ අඹයි; ඩිප්දරෝභහ, උස ඩිප්දරෝභහ ව උඳහධි රඵපු 

අඹයි. ඒ අඹ ගිහින් දේ දරුන් ව දදභේපිඹන් එක්ක කථහ 
කයරහ, දේ අඹ නළත එකතු කයන්න ඵරනහ.  

අඳ ඳ ගිඹ තිදේ වළභ ඳශහ්න බහකටභ  දඵොදවොභ 
 දඛ්ෝඳදබෝගී ඵස එක ඵළගින් දුන්නහ. ඒහ දුන්දන්්න 
ළඩිහිටිඹන්ට අල ගභන් බිභන් ඹන්නයි. න්දනහ ගභන්, 

විදනෝද ගභන් ඹනදකොට ළඩිහිටිඹන්ට ඒ ඵස එක ඳහවිච්චි 
කයන්න පුළුන්. අඳ ඳශහ්න නඹටභ ඵස නඹක් දුන්නහ. 
ළඩිහිටි නිහ දියුණු කිරීභ වහ්න, ළඩිහිටි ගේභහන, ළඩිහිටි 

උදහන වළදීභ වහ්න අඳ ළඩකටයුතු කයදගන ඹනහ.  

අදප් අභහතහංලදේ මුදල් කළපිරහ තිදඵනහඹ කිඹහ අදප් ගරු 
ප්රන්න යණ හය භන්ත්රීතුභහ කිේහ. ඇ්නතටභ අඹ ළඹ ේඳහදනඹ 
පිළිඵ දවොට දන්නහ දකදනකුට නේ අඳට එදවභ රුපිඹල් 
බිලිඹන 52ක් කළපිරහ නළවළ කිඹන එක දවොඹහගන්න පුළුන්. 

ඔඵතුභහට උඳදදස දුන්න එක්දකනහට ඒක දවොඹහගන්න ඵළරි 
දරහ තිදඵනහ. අදප් ඒ බිලිඹන 52 තිදඵනහ. වළඵළයි, දඳොඩි 
උඳක්රභඹක් දඹොදරහ ඒක දනස විධිඹකටයි වන් කය 

තිදඵන්දන්. ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ භභ දඳෞේගලික වමු 
වුදණෝන ඒ ඇයි කිඹහ කිඹන්නේ. ඒ මුදල් අඳට තිදඵනහ, 
දභොකක්්න දරහ නළවළ. ඒ මුදල් අඳට රළදඵනහ කිඹන 

කහයණඹ විතයක් භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න කළභළතියි.  

 අදප් ගරු දල්ේ අනඩක්කරනහදන් භළතිතුභහ  
පුනරු්නථහඳනඹ වුණු තරුණඹන් ගළන කිේහ. දළනටභ්න දේ 

අඹට ෘ්නතීඹ පුහුණු දීදේ ළඩටවන් අඳ ආයේබ කය 
තිදඵනහ, ගරු භන්ත්රීතුභනි. අඳ ඳ ගිඹ දසර උතුදර් දරුන් 
පුනරු්නථහඳනඹ කශහ. ඒ දරුන් 100දදදනක් එක්කදගන ඇවි්න 
ඒ අඹට ඵය හවන licences දීරහ, ඒ අඹ පිට්න කශහ. අඳ 

විදලේදඹන්භ නිරහළලි පුහුණු භධසථහනඹ ග්නද්නභ දන 
දභොකකට්න දනොදයි, දේ පුනරු්නථහඳනඹ වුණු දරුන්ට 
අල පුහුණු හේ ව ෘ්නතීඹ පුහුණු දදන්නයි. දේ දරුන්ට  

හඳහය ආයේබ කිරීභට අල ප්රහේධනඹ දදන්න අදප් දේ 
ඵළංකුලින් ල්ලි දදනහ. අදප් ඵළංකුර තිදඵන මුදල්ලින් 
සඹඹට 20ක්, 25ක් තභයි ඳ  ගිඹ කහරදේ දුන්දන්. ඒ  කශ 

අඳයහධඹ නිහ තභයි, ගරු ප්රන්න යණ හය භන් ත්රීතුභනි, අද 
ගේර ගිනි දඳොී,කහයදඹෝ ළහි ළවළරහ සටින්දන්.  ඒකට ග 
කිඹන්න ඕනෆ ඔඵතුභන්රහදේ ඵළසල් යහජඳක්  හිටපු 

ඇභතිතුභහයි. ඵළසල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ දේ ඵළංකුලින් ඒ 
අල මුදල් විවිධ ක්රභ භඟින් දුප්ඳ්න මිනි න්ට දුන්දන් නළති නිහ 
ඒ අඹ ගිනි දඳොී,කරුන්ට අ  වුණහ. දේහ ඒ මිනි න්දේ 
ල්ලි.  රුපිඹල් බිලිඹන 10ක්, 15ක්, 20ක්, 30ක්, 40ක් දනොදයි. 

රුපිඹල් බිලිඹන 100ක්  දේ ල්ලි දුප්ඳ්න මිනි න්ට ණඹ වළටිඹට 
දුන්දන් නළති නිහ තභයි අද ඒ මිනි න් දඳොී,කරුන් ශෙට 
ගිහින් හියදරහ ඉන්දන්. ඒ කහයණඹ්න ේපර්ණදඹන්භ නිළයදි 

කිරීභ දවහ අඳ ළඩකටයුතු ආයේබ කයරහ ක්රිඹහ්නභක කයදගන 
ඹනහ.  

අදප් රිහඩ් ඵදියුදීන් ඇභතිතුභහ පුයප්ඳහඩු පිළිඵ කිේහ. 

උතුරු - නළ දෙනහිය ඒ පුයප්ඳහඩු අඳ පුයනහ. ඊට ඳ  අඳ දේ 
ළඩටවන ඳටන් ගන්නහ. තුකයදේ්න පුයප්ඳහඩු පුයනහ. ඊට 
ඳ  දේ ළඩටවන අඳ එභ ප්රදේලර්න ඳටන් ගන්නහ. ඒ 

1889 1890 

[ගරු එස.බී. දිහනහඹක  භවතහ  
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හදේභ විඳතට ඳ්න අඹ පිළිඵ අඳ විදලේදඹන්  රකහ 

ඵරනහ.  

අදප් ටී.බී. ඒකනහඹක යහජ ඇභතිතුභහ්න ළඩිහිටි නිහ 
පිළිඵ කථහ කශහ. ඒ හදේභ එතුභහ  දු වඳුන්  ව ඳරතුරු 
නිසඳහදනඹ පිළිඵ ඉතහ ළදග්න දඹෝජනහක් කශහ. ගේර 

ජනතහ දේ හඳහයදේ දඹදදනහ නේ ඒ අඹට අදප් ඵළංකු 
වයවහ ආධහය උඳකහය කයන්න, ණඹ දදන්න අඳ දඵොදවොභ 
කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අඳ හඳහයඹ ඳටන් ගන්න දකොට 
ජනවිඹ, ඒ හදේභ ණ ණඹ ළඩ පිළිදශ, ර්දෝදදේ ඒ 
දන  දකොට තිබුණු ණඹ ළඩ පිළිදශ, දේහ රංකහ ණඹ ළඩ 

පිළිදශ පිළිඵ දවොය න් අධඹනඹ කශහ. ඒ හදේභ,  
ඵංේරහදේල දේ  දඵොදවොභ හර්ථක ක්රිඹහ්නභක දමින් තිබුණු 
"ග්රහමීන්" ළඩ පිළිදශ, ඊශ්රහඹරදේ තිබුණු Kibbutz ළඩ 

පිළිදශ, දකුණු දකොරිඹහදේ තිබුණු Saemaul Undong 
ළඩටවන ව චීනදේ ග්රහමීඹ භවජන ංර්ධන බහ පිළිඵ්න, 
ඉන්දිඹහදේ දේහ ළඩටවන පිළිඵ්න කරුණු දොඹහ ඵරරහ 
අ්නදළකීේ රඵහග්නතහ. දිහඳතිරු, ප්රහදේශීඹ දල්කේරු ඇතුළු 

නිරධහරින් එක්කදගන ගිහින් අඳ ඒ යටර නළතිරහ ඉරහ , ඒ 
අඹ්න එක්ක කථහ කයරහ දඵොදවෝ අ්නදළකීේ රඵහග්නතහ. ඒ හුෙක් 
තළන්ර භභ්න ගිහින් හිටිඹහ.  Saemaul Undong  ළඩටවන 

ගළන අධඹනඹ කයන්න ගිහින් අඳ දකුණු දකොරිඹහදේ ති 
දදකක් හිටිඹහ.  

එදවභ ඉරහයි දේ හඳහයඹ ඳටන් ග්නද්න. දභහි ප්රධහනභ 

දේ දභඹයි. දේ ළඩ පිළිදශ ආයේබ කිරීදේදී අපි ඉතහ අධික 
දර විලසහ කදශේ හමහික්නඹ වයවහ ලක්තිඹයි. ඒක භහජ 
ලක්තිඹ, දේලඳහරන ලක්තිඹ වහ ආර්රවක ලක්තිඹයි. ඒ ලක්තිඹ 

රඵහදීභ වහ අපි හිතුදේ, වනහධහය රඵහදීභ්න, ඔවුන් ඉතිරි 
කිරීේරට දඹොමු කිරීභ්නඹ. ඔවුන්දේ අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ 
ඳභණක් දනොදයි, ගරු බහඳතිතුභනි. අපි ඔවුන් ළඩිහිටි ඉතිරි 

කිරීේ, ශභහ ඉතිරි කිරීේ, ඳහල් දරුන්දේ ඉතිරි කිරීේ, සංවර 
අලු්න අවුරුදු ඉතිරි කිරීේ ළනි ඉතිරි කිරීේරට දඳරම හභ 
සදුකශහ.  

ඊශෙට, ගදේ ංවිධහනදේ, කුඩහ කණ්ඩහඹදේ, ගදේ 

මිතිදේ, ගදේ ඵළංකු ංගභදේ, ගදේ ඵළංකු ංගේ ලහඛ්හදේ, 
ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරදේ කිඹන දේ වළභ තළනභ අපි 
අයමුදල් වළදුහ. ඒ අයමුදල් වළදුදේ වදිසඹකදී ඒ මිනිස න්ට ඒ 

අයමුදල්ලින් මුදල් ගන්නයි. ඒ හදේභ ජහතික භේටදභන් 
ඔවුන්දේභ මුදල්ලින් අපි භහජ ආයක්ණ අයමුදර වහ නිහ 
අයමුදර වළදුහ. දේ වළභ දදඹක් තුශභ ආණ්ඩුදේ ලත ඳවක්්න 

නළවළ. දේක තභයි, දේ හඳහයදේ තිදඵන විදලේ දේ; ප්රධහන 
දේ; ප්රධහන රක්ණඹ. දේ හඳහයදේ තිදඵන රක්ණඹ තභයි, 
වළභ තළනභ කුඩහ කුඩහ අයමුදල් තිදඵන එක්න, ඒ මිනි න්ට 

කයදයඹක් න වළභ අසථහකදීභ ඒ මුදල්ලින් උදවු උඳකහය 
කයන්න පුළුන්  හභ්න.  

ඳ ගිඹ කහරදේ ඒ කටයු්නත වරිඹහකහය ක්රිඹහ්නභක වුදණ් 
නළවළ. එභ නිහ ගදේ ජී්නන මිනිස  පුටු දේ එක උකස 

කයරහ TV එකක් ගන්නහ, TV එක උකස කයරහ ශීතකයණඹක් 
ගන්නහ, ශීතකයණඹ උකස කයරහ oven එකක් ගන්නහ. එදවභ 
කයරහ අද මිනිස  භවහ ගිනි දඳොී, භහෆිඹහක ඳළටලිරහ ඉන්නහ. 

අපි දේ මිනි න් දබ්යහගන්න ඕනෆ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි ජනඳදරට ගිඹහ. ජනඳදර සඹඹට 
40ක් ඳභණ දගොවිදඹෝ ඉන්නහ. භවය විට භයණඹක් නිහ, 

දරුහ විලසවිදහරඹට ගිඹ නිහ, දකදනකුදේ කුගඩු අභහරු 

නිහ තභන්දේ කුඹුරු ටික උකස තඵනහ. උකස තළබුහභ 

දඳොී,කහයඹහ දභොකු්න ඉල්රන්දන් නළවළ. දඳොී,කහයඹහ 
අසළන්දනන් බහගඹක් දගන ඹනහ. එදවභ වුණහභ ජීවිද්නට දේ 
භනුසඹහට දගොඩ එන්න ඵළවළ. අපි දේ මිනි න් දබ්යහ ගන්න 
ඕනෆ. අපි ඉක්භනින් උකස ණඹරට අදප් දේ හඳහයඹ දගන 

ඹනහ. එදවභ දගනගිහින් දේ මිනිස න් දබ්යහ ගළනීභ වහ 
ළඩ කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භවයගභ-ඳමුණු දයදි දදශ දඳොශට 

ගිදඹෝන ඵරහ ගන්න පුළුන්, එතළන දකට රුපිඹල් රක් 
500ක business එකක් තිදඵනහ. දට සඹඹට 5යි දඳොලිඹ. ඒ 
මුදර ඉතහභ හධහයණයි කිඹරහ තභයි අපි එතළනට ඹන දතක්භ ඒ 

පුංචි දදශන්දදෝ හිතහදගන සටිදේ. අපි දළන් ණඹ දදනහ, 
සඹඹට කහරට. දටභ දඳොලිඹ සඹඹට කහරයි. ඉසය දඳොලිඹ 
ලදඹන් රුපිඹල් 500ක් වට ගිහින් දීපු මිනිවහ අද අඳට 

රුපිඹල් 25ක් දීරහ ඹනහ. දේක දඵොදවොභ දඳොඩිඹට අපි test 
කයරහ තිදඵන්දන්. අඳට දඳොඩි තර්ජන තිදඵනහ. වළඵළයි අපි 
දේක කයනහ. වළඵළයි අදප් දඳොලිඹ්න කීඹද? අවුරුේදට ගණන් 
වදරහ ඵළලුදෝන, අදප් දඳොලිඹ්න අවුරුේදට සඹඹට 90යි. වළඵළයි 

ඒ මිනිවහ රුපිඹල් 10,000ක් රඵහදගන රුපිඹල් 25ක් දීරහ දභොන 
තයේ තුටින් ඹනහද? එදවභ ණඹ හඳහයරට අපි ඉක්භනින් 
ඹන්න ඕනෆ. දදේ ණඹ, තිදේ ණඹ රඵහ දදන දේ ළඩ 

පිළිදශ කයදගන ඹෆභ වහ දේ ඵළංකු මිතිරට අල 
නිදව; සහධීන්නඹ ළඩි ළඩිදඹන් අලයි.  

ප්රන්න යණ හය භන්ත්රීතුභනි, ඳ  ගිඹ කහරදේ -හිටපු ඇභති 

ඵළසල් යහජඳක් භවතහදේ යුගදේ-  සදුවුණු අනික් බඹහනකභ 
අඳයහධඹ තභයි, දේ මුදල් ආදඹෝජනඹ දනොකිරීභ. සඹඹට 5  1/2, 
සඹඹට 6, සඹඹට 7 දඳොලිඹට අපි රංකහ ඵළංකුදේ, භවජන 

ඵළංකුදේ, ජහතික ඉතිරි කිරීදේ ඵළංකුදේ දේ මුදල් රුපිඹල් 
බිලිඹන 140ක් තළන්ඳ්න කය තිබුණහ. ඳ ගිඹ අදප් යජඹ කහරදේ 
එක දරහක බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකයර -Treasury Bonds- වහ 

බහණ්ඩහගහය බිල්ඳ්නර දඳොලිඹ සඹඹට 12ට, සඹඹට 13ට, 
සඹඹට 14ට වහ සඹඹට 15ට්න ගිඹහ. වළඵළයි ඒ කිසභ දරහක 
දේ මුදල් ඒහදේ තළන්ඳ්න කදශේ නළවළ. සඹඹට සඹඹක් කිසභ 
අදහනභක් නළති යජදේභ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳ්නර්න, 

ඵළඳුේකයර්න දේ මුදල් ආදඹෝජනඹ කදශේ නළවළ. ඒ නිහ 
අහිංක මිනි න්දේ මුදල් අවුරුේදකට සඹඹට 4ක්, සඹඹට 5ක් 
දඳොලිඹ රළදඵන ඵළංකුර තභයි තළන්ඳ්න කදශේ. දේක භවහ 

අඳයහධඹක්. අද අපි රංකහ ඵළංකු්න, ඒ හදේභ ජහතික ංර්ධන 
ඵළංකු්න එක්ක එකතු දරහ tenders call කශහ, දේකට fund 
manager දකදනක් දතෝයහ ගන්න. ඒ අනු අපි fund manager 

දකදනක් දතෝයහ ග්නතහ. 

 

ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඒ කහරදේ පී.බී. ජඹ න්දය භවතහ අභහතහංලදේ දල්කේ 
ලදඹනු්න, Treasury එදක් දල්කේ ලදඹනු්න සටිඹහ දන්?  

 
ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ වළභ එදක්භ දල්කේ ලදඹන් සටිඹහ. 

 
ගරු වභළඳතිතුමළ  
(ரண்தைறகு றெரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

එතදකොට දකොදවොභ්න ඔඵතුභහට ඵරහදඳොදයෝනතු න්න 

ඵළවළ දන්, භෘේධිඹ දියුණු දයි කිඹරහ. 

1891 1892 



ඳහර්ලිදේන්තු 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒක තභයි එදහ තිබුණු ප්රලසනඹ. එදහ කශ එක යදක් තභයි, 
ගභට ගිහින් සඹඹට 10 දඳොලිඹට ක්ෂුද්ර ණඹ දදන්න කිඹරහ 
finance companiesරට ඵර කිරීභ. ඒදකන් වුදණ් දභොකක්ද? ඒ 

මිනිස  ගිහින් ගිනි දඳොලිඹට ණඹ දදන්න ඳටන් ග්නතහ. මිනි න් 
ඒ ණඹ භහෆිඹහදේ හිය වුණහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි දේහ නිළයදි කයනහ. නිළයදි 

කයන්න අඳට මුදල් තිදඵනහ; ඒ ලක්තිඹ තිදඵනහ. ඒ වහ 
ආණ්ඩුදේ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහදේ, ගරු අගභළතිතුභහදේ ව 
මුදල් අභහතහංලදේ ආශීර්හදඹ වහ නිදව අපි ප්රහර්ථනහ කයනහ. 
දේ ළඩ පිළිදශ පිළිඵ කථහ කයපු භදේ දවෝදය ගරු 

නිදඹෝජ අභහතතුභහ, අදප් ගරු අභහතරුන්, අ දප් ගරු 
භන්ත්රීරුන් සඹලුදදනහට්න, ඒ හදේභ දේ දනුදන් විලහර 
කළඳ  හභකින් දතොයතුරු එකතු කයරහ දේ දඳෝනඳ්න ෆදු භදේ 

දල්කේතුභහ ඇතුළු ඒ නිරධහරි භණ්ඩරඹට්න අද නළත්න භදේ 
විදලේ දගෞයඹ, විදලේ ආදයඹ ව විදලේ ආචහයඹ පිරිනභමින් 
භහ නිවඬ නහ. දඵොදවොභ සතුතියි. 

 
“120 න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 589,566,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
120 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 63,600,000 

 
“120 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 63,600,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ.   

 
120 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී.  

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 524,616,000 

 
“120 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 524,616,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
120 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  
රු. 1,212,760,000 

 
“120 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 1,212,760,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ.   

 
120 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී.  

217 ලන ශීර්ය.- ඳරිලළව ශළ ෂමළර්ෂක නවේලළ 
නදඳළර්තනම්න්තුල 

 
01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 30,661,000 
 

“217 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 30,661,000ක මුදර  උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ.  

 
217 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 850,000 
 

“217 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 850,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ේභත විඹ.   

 
217 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී.  

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 258,834,000 
 
“217 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 258,834,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
217 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 17,750,000 

 
“217 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 17,750,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ.   

 
217 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී.  

 
“மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 589,566,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக் தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 120 றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01.- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் - தோனணச் 

தெனவு தௐதர 63,600,000 
 

“மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 63,600,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

1893 1894 
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றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தெற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர 524,616,000 

 

“மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 524,616,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தெற்தரடுகள் - தோனணச் 

தெனவு தௐதர  1,212,760,000 
 

“மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 1,212,760,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 120, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்தை 217.- ன்ணடத்ம, ெறதர் தரதுகரப்தைச் ரெமகள் 

றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01. - தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர 30,661,000 

 

“மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 30,661,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01. - தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் - தோனணச் 

தெனவு தௐதர 850,000 
 

“மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 850,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

  
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தெற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர 258,834,000 
 

“மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 258,834,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தெற்தரடுகள் - தோனணச் 

தெனவு தௐதர  17,750,000 

 

“மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 17,750,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 217, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question, "That the sum of Rs. 589,566,000, for Head 120, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 120, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs 63,600,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 63,600,000, for Head 120, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 120, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 524,616,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 524,616,000, for Head 120, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 120, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,212,760,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,212,760,000, for Head 120, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 120, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 217. - DEPARTMENT OF PROBATION AND CHILDCARE 

SERVICES  

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 30,661,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 30,661,000, for Head 217,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 217, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 217, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 

Head 217, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 258,834,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 258,834,000, for Head 217,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 217, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

1895 1896 
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Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 17,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,750,000, for Head 217, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 217, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 “92ී න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන පුනයහර්තන   විඹදභ 
වහ රු. 635,525000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
124 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 104,350,000 
 

“124 න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු. 104,350,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
124 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන  විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 200,528,000 

 
“124 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 200,528,000ක  මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
124 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 

රු.580,480,000 
 
 

“124 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු. 580,480,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
 

124 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 
216 ලන ශීර්ය.- වමළජ නවේලළ නදඳළර්තනම්න්තුල   

 
 

01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 32,844,000 

 
“216 න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 32,844,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
 

216 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 

01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.4,100,000 

 

“216 න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු. 4,100,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

216 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන 

විඹදභ, රු. 460,080,000 
 

“216 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 460,080,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

216 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.175,000,000 

 

“216 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු. 175,000,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

216 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

 
331 ලන ශීර්ය.- දිවි නෆඟුම විංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්තුල   

 

 

01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 386,933,000 

 

“331 න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 386,933,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

331 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.- දභදවයුේ ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 

රු.11,700,000 
 

“331 න ශීර්දඹහි  01 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු. 11,700,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

331 න ශීර්දඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 12,433,072,000 
 
 

“331 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 12,433,072,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ 
යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 

331 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන 
රදී. 

1897 1898 
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02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ, 
රු.1,225,000,000 

 

“331 න ශීර්දඹහි  02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ 
රු. 1,225,000,000ක මුදර උඳදල්ඛ්නඹට ඇතුශ්න කශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 

 
331 න ශීර්දඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳදල්ඛ්නදඹහි දකොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිදඹෝග කයන රදී. 

 
“மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ்தெனவுக் 

கரண தௐதர 635,525,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  

 

மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01 .- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தெனவு தௐதர 104,350,000 

 

“மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 104,350,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தெற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தெனவு தௐதர 200,528,000 

 

“மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 200,528,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக் தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02 .-அதறறதத்றச் தெற்தரடுகள் - தோனணச் 

தெனவு தௐதர 580,480,000 

 

“மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 580,480,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 124, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 216.- ெதோக ரெமகள் றமக்கபம் 

 
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01 .- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர   32,844,000 

 

“மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 32,844,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக் தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01 .- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தெனவு தௐதர   4,100,000 
 

 “மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவுக்கரண  

தௐதர 4,100,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தெற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர   460,080,000 

 

“மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 460,080,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02 .-  அதறறதத்றச் தெற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தெனவு தௐதர   175,000,000 
 

“மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 175,000,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 216, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 331.- றறதகு அதறறதத்றத் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01 .- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர   386,933,000 

 

“மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 386,933,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01 .- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தெனவு தௐதர   11,700,000 
 

 “மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 11,700,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தெற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தெனவு தௐதர   12,433,072,000 

 

“மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவுக் 

கரண தௐதர 12,433,072,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

1899 1900 



ඳහර්ලිදේන්තු 

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02 .-  அதறறதத்றச் தெற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தெனவு தௐதர   1,225,000,000 
 

 

“மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண 

தௐதர 1,225,000,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 331, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 635,525,000, for Head 124,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 124, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 104,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 104,350,000, for Head 124, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 124, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 200,528,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 200,528,000, for Head 124,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 124, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 580,480,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 580,480,000, for Head 124, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 124, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 216. -  DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 32,844,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 32,844,000, for Head 216,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 216, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,100,000, for Head 216, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 216, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 460,080,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 460,080,000, for Head 216,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 216, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 175,000,000 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 175,000,000, for Head 216, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 216, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 331.- DEPARTMENT OF DIVINEGUMA DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 386,933,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 386,933,000, for Head 331, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 331, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 11,700,000 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 11,700,000, for Head 331, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 331, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 12,433,072,000 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,433,072,000, for Head 331, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 331, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

    
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,225,000,000 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,225,000,000, for Head 331, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 331, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

1901 1902 
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ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
"කහයක බහ ප්රගතිඹ හර්තහ කශ යුතු ඹයිද, නළත රැස හභ 

වහ  අය ගත යුතුඹ"යිද භහ දඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අ. භළ. 6.25   ඳළර්ලිනම්න්තුල  ප්රගතිය ලළර්තළ කරනු  පිණිව 
වභළඳතිතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් විය. 

කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරි   නෆලත රැවහවීම 2016 
නනොලෆම්බර් 30ලන බදළදළ. 

தற.த. 6.25 க்கு, குளறன் தரறெலனமண தற்நற அநறறக்கும்ததரதட்டு 

றெரபர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்த அகன்நரர்கள். 

குளறணது தரறெலனமண அநறறக்கப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  

2016 ம்தர் 30, தைன்கறம. 

At 6.25 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 30th 

November, 2016. 
 

 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිදඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිදේන්තු දළන් කල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ දඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන ී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු නිනයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ කල් තඵන අසථහදේ දඹෝජනහ, ගරු මුවේභදු 
ඉබ්යහහිේ මුවේභදු භන්ූ ර් භන්ත්රීතුභහ. 

ඊට ප්රථභ, කවුරු දවෝ භන්ත්රීයදඹක් මරහනඹ වහ ගරු 
ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹදේ නභ දඹෝජනහ කයන්න. 

 

ගරු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිදඹෝජ කථහනහඹකතුභනි, "දේ අසථහදේදී ගරු 
ශ්රිඹහනි විදේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ මරහනඹ ගත යුතුඹ" යි භහ 
දඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු නිනයෝජය  කථළනළයකතුමළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගරු ශ්රියළනි විනමවික්රම මශත්ියය  මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற 

றரஜறக்கற அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, 
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the 
Chair. 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

 
උතුර ශළ නෆ නඟනහිර ඳෂළත්ල කෘෂිකර්ම 

ඳර්න ණ  ශළ නිහඳළදන වශකළර ඳත්වීම් බළ 
නනොීම 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் றெர ஆரய்ச்ெற 

ற்தம் உற்தத்ற உறரபர்கள் றறக்கப்தடரம 
NON- APPOINTMENT OF AGRICULTURE RESEARCH AND 

PRODUCTION ASSISTANTS IN THE NORTHERN AND EASTERN 

PROVINCES   
 

 
[தற.த. 6.25] 

 
ගරු මුශම්මදු ඉේරළහිම් මුශම්මදු මන්සූර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, ெமத 

எத்றமப்தை ரமபறல், றெர அதறறதத்றத் றமக் 

கபத்றணரல் கடந் 20 தடங்கபரக டக்கு ற்தம் கறக்கு 

ரகரங்கள் தைநக்கறக்கப்தட்ட றடம் தரடர்தரண 

றகவும் தொக்கறத்தும் ரய்ந் தறரமதரன்மந 

இவ்வுர் ெமதறல் ெர்ப்தறக்க ரய்ப்தபறத்மக்கு தொலில் 

ணது ன்நறமத் தரறறத்துக் தகரள்கறன்ரநன். 

1996ஆம் ஆண்டு றெர அதறறதத்றத் றமக்கபத் 

றணரல் "தகரற தெண றரக" ன்ந ததரறல் அநறதொகப் 

தடுத்ப்தட்டு, ரடு தரகவும் ங்கப்தட்ட றணம் 

இற்மநமத்ம் டக்கு, கறக்கு ரகரங்களுக்கு ரத்றம் 

தக்கப்தட்டுள்பது. ற்ரதரது இப்தற  றெர ஆரய்ச்ெற 

ற்தம் உற்தத்ற உறரபர்  - Agriculture Research and  

Production Assistant ன்த அமக்கப்தடுகறன்நது. இந்ப் 

தறக்குப் தன டமகள் ஆட்ரெர்ப்தைச் தெய்ப்தட்டு 

ற்ரதரது ரடு தரகவும் 9,600 ரதர் கடமரற்தகறன்நணர் .  

சுதக்கரக ARPA ன்த அமக்கப்தடும் இந்ப் தற 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்களுக்கு ரத்றம் இற்மந 

மக்கும் தக்கப்தட்டுள்பரகச் தெரன்ணரலும், இவ்றத 

ரகரங்கபறலுதொள்ப ெறங்கப க்கள் தததம்தரன்மரக 

ரளம் தறரெ தெனக ல்மனக்குள் இந்றணங்கள் 

ங்கப்தட்டுள்பம குநறப்தறடத்க்கதரன்நரகும். உர 

ரக, அம்தரமந ரட்டத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், 20 

தறரெ தெனகங்கமபக் தகரண்டுள்ப இம்ரட்டத்றல் 

அம்தரமந, உக, யஏர, தறனர, தயறத் 

கண்டி, , னரயளகன ஆகற 7 தறரெ தெனக 

ல்மனக்குள் 149 ரதர் கடமரற்தகறன்ந அரரமப, 

ஆமனடிரம்தை, இநக்கரம், ெம்ரந்துமந, கரமலவு, 

ெரய்ந்தது, றந்வூர், அட்டரமபச்ரெமண, ரறன்தபற, 

அக்கமப்தற்த, றதக்ரகரறல், ததரத்துறல், கல்தொமண 

(தொஸ்லிம் தறரறவு), கல்தொமண (றழ்ப் தறரறவு) ஆகற 13 தறரெ 

தெனக ல்மனக்குள் தர றறக்கப்தடறல்மன. 

இவ்ரரந கறக்கு ரகரத்றலுள்ப ட்டக்கபப்தை ற்தம் 

றதரகரமன ரட்டங்கபறணதும் டக்கு ரகரத்ற 

லுள்ப ரழ்ப்தரம், தொல்மனத்லவு, வுணறர, கறபறதரச்ெற, 

ன்ணரர் ஆகற ரட்டங்கபறணதும் றமனமகள் 

கரப்தடுகறன்நண.  

1903 1904 



ඳහර්ලිදේන්තු 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, குநறத் 

றெர அதறறதத்ற றமக்கபத்றன் மனரண கன 

அதறறதத்ற ஆமரபர் ரகத்றன் 2011.12.09ஆம் 

றகற 1735/42ஆம் இனக்க அறறரெட ர்த்ரணறப் 

தத்றரறமகறன்தடி, இனங்மகறரன டக்கு ன்ந தறரெரர , 

கறக்கு ன்ந தறரெரர கரப்தடறல்மன ன்தரகர 

அது அமந்றதந்து. ெறங்கப தரறதோனம் ரத்றம் 

தறசுரறக்கப்தட்டிதந் குநறத் ர்த்ரணறப் தத்றரறமகறல் 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறலுள்ப ரட்டங்கமபத் ற 

மண ெகன றர்ரக ரட்டங்கமபத்ம் குநறப்தறட்டு 

தறசுரறக்கப்தட்டிதந்து. அறல் எவ்தரத ரட்டத்றலு 

தொள்ப தறரெ தெனகப் தறரறவுகமபத்ம் அப்தறரறவுகபறல் 

கரப்தடும் கன ரெம த்ற றமனத்றன் ஆளுமகப் 

தறரெங்கமபத்ம் ரலும் இப்தறரெங்கபறன் கலளள்ப 

றெர ஆரய்ச்ெற ற்தம் உற்தத்ற உறரபர் தறரறவுகபறன்  

ததர்கள் ற்தம் இனக்கங்கமபத்ம் அன்கலழ் அடங்கும் 

கறர அலுனர் தறரறவு/தறரறவுகபறன் ததர் ற்தம் 

இனங்கங்களும் குநறப்தறடப்தட்டிதந்ண.  

இவ்ரநரண கல்கமபக் தகரண்டரகர குநறத் 

ர்த்ரணற அநறறத்ல் தபறறடப்தட்டிதந்து . அறல் 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் உள்படக்கப்தடரமரல் 

இன்த அந் க்கள் தல்ரத மடதொமநப் தறச்ெறமணகமப 

ெந்றத்துக் தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அத்துடன், இந் 

றணங்களுக்கரண ஆபறகபறன் ண்றக்மகமத் 

லர்ரணறத்துக்தகரள்ப தொடிர றமனமறரனர 

தரடர்ந்தும் குநறத் றமக்கபம் கரப்தடுகறன்நது . 

அதுட்டுல்ன, 2000ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இனக்க, கன 

அதறறதத்றச் ெட்டம் ற்தம் 2011ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் 

இனக்கக் கன அதறறதத்றத் றதத்ச் ெட்டம் 

ரதரன்நற்நறமண  மடதொமநப்தடுத்துறலும் தல்ரத 

ெட்டச் ெறக்கல்கள் கரப்தடுகறன்நண.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, குநறத் 

றணங்கள் றழ், தொஸ்லிம் தறரெங்கபறல் ங்கப் 

தடரமறணரல் க்கர் ரற அநவீடு ற்தம் உ 

ரணறத்றா்ற்கரண தகரடுா்ப்தணவு ரதரன்ந றடங்கபறல் 

அெரரத் ரங்கள் கரப்தடுகறன்நண. அந் மகறல் 

றெரறகளுக்குப் தன அதெபகரறங்கள் ற்தடுகறன்நண. 

குநறப்தரக, ரகு ஜணரறதற அர்கபறன் ஆரனரெமணறன் 

ரதரறல் மடதததம் ரெற உவு உற்தத்றத் றட்டத்ம 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தற்நறகரக மடதொமநப் 

தடுத் தொடித்ர? ன்ந ெந்ரகம்கூட ளந்துள்பது. 

சுதக்கரகச் தெரன்ணரல் கடந் 20 தடங்கபரக டக்கு , 

கறக்கு ரகரங்கபறலுள்ப றழ், தொஸ்லிம் தறரெங்கபறல் 

ரத்றம் குநறப்தறட்ட றணம் தக்கப்தட்டுள்பமரணது 

அப்தறரெ க்கபறன் அடிப்தமட உரறமகமப லதம் 

தெனரகும் ன்தறல் வ்ற ெந்ரகதொம் இல்மன ன்த 

கூநனரம்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, 

ல்னரட்ெற சுரர் இண்டு தடங்கமப அண்றத்துக் 

தகரண்டிதக்கும் இவ்ரமபறல், இன்தறன்தம் கரனத்ம 

வீடிக்கரல் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறலுள்ப ெகன 

தறரெச் தெனக ல்மனகளுக்குள் தம் ெகன கனச் 

ரெம த்ற றமன ஆளுமகப் தறரெங்கமபத்ம் 

அப்தறரெங்கபறன்கலழ் மமந தெய்து ெம்தந்ப்தட்ட ெகன 

கல்கமபத்ம் உள்படக்கறரண எத ர்த்ரணற 

அநறறத்மன உடணடிரக தபறறட ரண்டும். அமண 

அெரக ரற்தகரள்ன்தோனம் குநறத் றமக்கபத்றன் 

ஊடரண ரெமம றமணத்றநதடன்கூடிரக ரற்நற 

மக்க ரண்டும் ன்தம் ெரறரண றங்கமபத்ம் 

றறகமபத்ம் ளறரக றெர ஆரய்ச்ெற ற்தம் 

உற்தத்ற உறரபர் தறக்கரண ஆபறகமப உதரக்கற 

அவ்ரபறகளுக்கரண றணங்கமப அவ்ப் தறரெ 

இமபஞர் த்றகமபக்தகரண்டு றப்த ரண்டும் ன்தம் 

இவ்வுர் ெமதறல் ரன் தறரரறக்கறன்ரநன். 

இங்கு கத்தரறல் இரஜரங்க அமச்ெர் அர்களும் 

ன்தமட உமம தெறடுத்துக் தகரண்டிதக்கறன்நரர். 

ஆகர, தகப அமச்ெர் அர்களும் தகப இரஜரங்க 

அமச்ெர் அர்களும் இந் றடத்றல் மனறட்டு இந் 

லண்டகரனப் தறச்ெறமணமத் லர்த்துமக்க ரண்டும் 

ன்தம் இந் அெரர றமனமம றர்த்ற தெய்த்ம் 

மகறரன குநறத் ர்த்ரணற அநறறத்மன அெரகப் 

தறசுரறத்து டக்கு, கறக்கறரன 20 தடங்கபரக 

தக்கப்தட்டிதந் இந் றணத்ம ங்குற்கு ற்தரடு 

தெய் ரண்டும் ன்தம் ரகரரறக்மக றடுக்கறன்ரநன். ன்நற. 

 
ගරු එම්. එචි. එම්. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, මුවේභදු ඉබ්යහහිේ මුවේභදු 
භන්ත්රීතුභහ විසන් බහ කල් තඵන අසථහදේ දගන එන රද  

දඹෝජනහ භහ සරවය කයනහ. 

[අ.බහ. 6.33  

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரர - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳ්න කශ ගළටලුට ේඵන්ධ  
කහයණහ කිහිඳඹක් ඔඵතුභහදේ අධහනඹට දඹොමු කයනහ. 
දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුදේ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ 

නිසඳහදන වකහය තනතුය වහ නිරධහරින් ඵහ ගළනීභට 
2013.10.04 වහ ංදලෝධිත 2014.06.27 දිනළති ගළේ ඳත්ර අනු, 
අනුභත ඵහ ගළනීදේ ඳරිඳහටිදේ විධිවිධහන ප්රකහය තයග 

විබහගඹක් භඟින් උතුරු- නළ දෙනහිය ඳශහ්න ඇතුළු මුළු 
දියිනටභ ක්රිඹහ්නභක න ඳරිදි ඵහ ගළනීභට අඹදුේඳ්න 
කළන රදී. ඒ අනු, 2016.08.24 දිනළති දභභ තනතුරු වහ 

නිරධහරින් ඵහ ගළනීභට කටයුතු කයන රදී. 

එහිදී  දු කේර්න අදප්ක්කඹන්1043ක් ඵහ ග්න අතය, 
ඉන් 86ක් දදභශ භහධ අදප්ක්කඹන් විඹ.   දු කේර්න 

නිරධහරින් ඵහුතයඹ සංවර භහධ නිරධහරින් හභ දවේතුදන් 
සංවර භහධ නිරධහරින් 431ක් උතුරු- නළ දෙනහිය ඳශහ්න වහ 
අනුයුක්ත කයන රදී. උතුරු නළ දෙනහිය ඳශහත වහ සංවර 
භහධ නිරධහරින් අනුයුක්ත කශද, එභ නිරධහරින් දමිශ 

භහධදඹන් කටයුතු කයන දගොවි ජනතහ වහ දගොවි ංවිධහන 
භෙ යහජකහරි කිරීදේදී ඇතිවූ අඳව තහ  වහ අනදඵෝධ 
දවේතුදන් ඔවුන්දගන් නිස දේඹක් එභ ප්රදේලදේ ජනතහට 

සදු වූදේ නළත. එඵළවින් එභ නිරධහරින් උතුරු -නළ දෙනහිය 
ඳශහදතන් ඉ්නදකොට ද  ඳශහ්නරට අනුයුක්ත කයන රදී. 

ඉන්ඳ  ඉවත ගළටලුට විඳුභක් ලදඹන් උතුරු- 

නළ දෙනහිය දිසත්රික්කරට එභ දිසත්රික්කලින්භ කෘෂිකර්භ 
ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය නිරධහරින් ඵහ ගළනීභට වළකි 

1905 1906 

[ගරු මුවේභදු ඉබ්යහහිේ මුවේභදු භන්ූ ර්  භවතහ  
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න ඳරිදි, දිසත්රික්ක භේටමින් පුයප්ඳහඩු පිය හභ වහ අභහත 

භණ්ඩර ංදේලඹක් 2016.01.26 දින අභහත භණ්ඩරඹ දත 
ඉදිරිඳ්න කයන රදී. එභඟින් කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන 
වකහය ේ, ග්රහභ නිරධහරි ේ භෙ භඳහත න දේ 
පිහිටු හභට්න, ඉන් අනතුරු දිසත්රික් භේටමින් අඹදුේ ඳ්න කළහ 

කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය පුයප්ඳහඩු පිය හභට්න 
දඹෝජනහ කය ඇත. 

දේ ේඵන්ධදඹන් 2016.03.30 දින එශළන් අභහත භණ්ඩර 

තීයණඹ අනු ඉවත දඹෝජනහ ජහතික ප්රතිඳ්නති වහ ආර්රවක 
කටයුතු අභහතහංලඹ වහ සදේල කටයුතු අභහතහංලඹ විසන් 
ආයේබ කය ඇති යජදේ ආඹතන විසන් සඹ දේහ  ළඳයීදේදී 

දළනට ඳදනේ කයගනු රඵන භූදගෝී,ඹ  සීභහර ඳ්නනහ 
දනොගළශපීේ ේඵන්ධදඹන් අදහශ ඳහර්ලසඹන්දේ අදවස විභසීදේ 
ක්රිඹහලිදේදී රකහ ඵළී,භට දඹොමු කයන රදී. 

එදේභ 2016 භහර්තු 30 න දිනළති අභහත භණ්ඩර තීයණ 
අනු ඳවත වන් නිර්දේල රඵහදී ඇත  : 

 

(අ) කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය ේ, ග්රහභ 
නිරධහරි ේ භෙ භඳහත න දේ පිහිටු හභ වහ න 
දඹෝජනහද ඉවත වන් ක්රිඹහලිදේදී රකහ ඵරහ, ඒ 
ේඵන්ධදඹන් නිර්දේල ඉදිරිඳ්න කයන දර ජහතික 
ප්රතිඳ්නති වහ ආර්රවක කටයුතු අභහතහංලදේ දල්කේට 
දළන් හභ. 

(ආ) කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය ේ, ග්රහභ 
නිරධහරි ේ භෙ භඳහත න දේ පිහිටු හභ පිණි න 
දඹෝජනහ ේඵන්ධදඹන් ඉවත වන් ඳරිදි කටයුතු 
කිරීභ වහ අල ළඩිදුය දතොයතුරු ජහතික ප්රතිඳ්නති වහ 
ආර්රවක කටයුතු අභහතහංලදේ දල්කේ දත ඉදිරිඳ්න 
කයන දර කෘෂිකර්භ අභහතහංලදේ දල්කේට උඳදදස 
දීභ. 

(ඇ) ඉවත (අ) හි වන් ඳරිදි අදහශ නිර්දේල රළබීදභන් 
අනතුරු, කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳ්න කශ ංදේලදේ 
(2)න දේදඹ ඹටද්න දක්හ ඇති දඹෝජනහ පිළිඵ 
රකහ ඵළී,භ. 

 ඒ අනු 2016.05.31 න දින ජහතික ප්රතිඳ්නති වහ ආර්රවක 
කටයුතු අභහතහංලදේ ඳළළති රැස හදේදී ඉවත (ආ)ට 
අදහශ මලික දතොයතුරු කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹ විසන් 
ඉදිරිඳ්න කය ඇත. 

ගරු භන්ූ ර් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳ්න කශ ගළටලු 

ේඵන්ධදඹන් ගරු ඇභතිතුභහ කළබිනේ ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳ්න 
කයරහ තිදඵනහ. ඒ කළබිනේ ඳත්රිකහදේ දභන්න දේ ආකහයඹට 
ඳළවළදිලි වන් දරහ තිදඵනහ : 

"දේශීඹ ආවහය අලතහ යට තුශ නිසඳහදනඹ කය ගළනීභ මලික 
අයමුණ කයග්න ආවහය නිසඳහදන ළඩටවන (2016 - 2018) ්නභන් 

යජදේ අතිලයින්භ ප්රමුඛ් ක්රිඹහකහරී ළඩටවනක් ඵට ඳ්න හ ඇත. දභභ 

ළඩටවන ක්රිඹහ්නභක කිරීදේදී, බිේ භේටදේ නිරධහරින්දගන් භනහ 

ක්රිඹහකහරි්නඹ ඉතහ ළදග්න දේ. එඵළවින්, දියිදන් සඹලුභ දිසත්රික්ක 

වහ විදලේදඹන්භ ළඩි ගහ බිේ ප්රභහණඹක් පිහිටහ තිදඵන උතුරු 

නළ දෙනහිය ඳශහ්න තුශ පිහිටි දිසත්රික්ක (අේඳහය, ඹහඳනඹ, කිලිදනොච්චිඹ, 
මුරතිේ, භඩකරපු, ත්රිකුණහභරඹ, භන්නහයභ, ේනිඹහ) වහ එභ 

ප්රදේලර ජනතහට ඩහ්න මීඳ කටයුතු කශ වළකි න ආකහයඹට 

කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහයරුන් දේදේ දඹද හභ 

අතල කරුණක්  හ ඇත. 

02. එදේභ දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදේන්තුදේ දගොවිජන 

ංර්ධන භධසථහන භෙ භනහ ේඵන්ධතහක් ඳ්නහගනිමින්, 

දගොවි ජනතහට බිේ භේටදේදී අල උඳදදස වහ භෙදඳන් හභ රඵහ 
දදමින් ඔවුන්ට අල දේහන් ළඳයීභට්න, ඉදිරිඳ්න න ගළටලු භනහ 

අදඵෝධඹකින් යුතු ටවහදගන අදහශ ආඹතන භෙ ේඵන්ධීකයණඹ 

කිරීභට්න වළකිඹහ ඇති කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන 

වකහයරුන් දියිදන් සඹලුභ දිසත්රික්ක වහ ඳ්නකශ යුතු දේ. 

අදවස දළක් හභ

කෘෂිකහර්මික වහ දගොවිජන දේහ කටයුතු ඉටුකය ගළනීභ වහ 
දියිදන් ෆභ දිසත්රික්කඹකටභ එභ දිසත්රික්කඹන්හි ජනතහට ඩහ්න 

මීඳ තභ යහජකහරි ඉටුකශ වළකි න ඳරිදි ග්රහභ නිරධහරි දකොේඨහ 

භේටමින් කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය නිරධහරින් 

ඳ්නකිරීභ ඩහ්න දඹෝග ඵ වඳුනහදගන ඇත. එදේභ, විවිධ ප්රදේලර 

ජනතහ අදප්ක්හන් ව කෘෂි කහර්මික ජීන යටහන් අදඵෝධ කය 

ගනිමින් ඩහ්න ළඩි දේඹක් භනහ ේඵන්ධීකයණඹකින් යුක්ත 
රඵහදීභ වහ දභභ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය 

නිරධහරින් අදහශ දිසත්රික්ක වහ දිසත්රික් භේටමින් ඵහ ගළනීභ 

අතල  හ ඇත. 

දභහිදී විදලේදඹන්භ උතුරු-නළ දෙනහිය ඳශහ්න තුශ පිහිටි අේඳහය, 

ඹහඳනඹ, කිලිදනොච්චි, මුරතිේ, භඩකරපු, ත්රිකුණහභරඹ, භන්නහයභ, 

ේනිඹහ ඹන දිසත්රික්ක වහ එභ ප්රදේලර ජනතහට ඩහ්න මීඳ 

කටයුතු කශ වළකි, එභ ප්රදේලර ඵහුර බහවිත න බහහදන් ළඩ 
කටයුතු කශ වළකි කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහයරුන් ග්රහභ 

නිරධහරි දකොේඨහ භේටදභන් ඵහ ගළනීභ අතල  හ ඇත. ඉවත 

කර්තඹන් ක්රිඹහ්නභක කිරීදේදී දළනට වඳුනහ දගන ඇති කෘෂිකර්භ 

ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය නිරධහරින්දේ පුයප්ඳහඩු ප්රභහණඹ 

අතිභව්න ඵහධහක්  හ ඇත. ග්රහභ නිරධහරි දකොේඨහ භේටදභන් 

කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහය නිරධහරින් ඵහ ගළනීදේදී 
ේ 4,412ක පුයප්ඳහඩු ඳතින ඵ වඳුනහදගන ඇත. ඉන් පුයප්ඳහඩු 

1,695ක ප්රභහණඹක් උතුරු-නළ දෙනහිය ඳශහ්නර ඳතී." 

ගරු භන්ත්රීතුභනි,  දභඹට අනුභළතිඹ රළබුණහට ඳ  ඉදිරි 
කහරඹ තුශදී ඵහ ගළනීේ කයන්න අපි ඵරහදඳොදයෝනතු දනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දඵොදවොභ සතුතියි.  

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳළර්ලිනම්න්තුල ඊ  අනුකූල අ. භළ. 6.41 , 2016 නනොලෆම්බර් 
16 ලන දින වභළ වම්මතිය අනුල 2016 නනොලෆම්බර් 30 ලන බදළදළ      
ප. භළ. 9.30  ලන නත්ෂ කල් ගින ය. 

அன்தடி தற.த. 6.41 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2016 

ம்தர் 16ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 ம்தர் 30, 

தைன்கறம தொ.த. 9.30  றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.41 p.m. until 9.30 a.m. on  
Wednesday, 30th November, 2016 pursuant to the Resolution of 

Parliament of 16th November, 2016.  

1907 1908 
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අන්තර්ගත ප්රධාළන කුණණු 

தறரண உள்படக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුුණ 

 

මපෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප පන ක මකම්ේප ක: 
 ශ්රී ලං රා හ ලං ඉකිරීරී ක ලං  මාභහත ත ලං භඩලයරඹ ලං ංාසථහ ත ලං රීරී) ක  ලං –[ රු ලං ංභවහචහමාඹ  ලං ආශු ලං

භහයසාව  ලංභවතහ]- ලංඳශමුන ලංය ලංරීඹන ලංරකි. 

 
විවර්ජන පන ක මකම්ේපත, 2017-[දශවයලන මලන් කෂ දිනය] :  

 [ශීමාඹ ලං 112 ලං ංවි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ; ලං ශීමාඹ ලං 182 ලං ංවි)ේල ලං ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ; ලං ලං ලං ලං ලං
ශීමා ලං193,221, ලං328 ලංං  ක රු ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලංඵතහ ලංඅභහතහාලඹ ]-  හය  ලංබහ)ේදී ලං
ර හ ලංඵරන ලංරකි. ලං 

 
කල් තෆබීමේ මයෝජනළල: 

 ඉයණතිේ ලංදූඳ)ත් ලංතහ හලි  ලංනිහ ලංතනහ) න ලංධීය ලං ටයුතුර ලංනියත ලංධීයඹත  

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

 இனங்கக றர்ரக் ககத்தரறல் சம்மபணம் (கூட்டிகத்ல்) - [ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) 

ஆசு ரசறங்க] - தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டது 

 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட தறணரநரம் ரள்] :  

 [கனப்தை 112 (தபறரட்டலுல்கள்); கனப்தை182 (தபறரட்டுத் தரறல்ரய்ப்தை); 

கனப்தைகள் 193, 221, 328 (தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள்)] – குளறல் 

ஆரப்தட்டது.  

 

எத்றகப்தைப் தறமக:  

 இகலறல் ற்கரலிக வீடுககப அகத்து லன்தறடிறல் ஈடுதடும் லணர்கள் 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

  Chamber of Construction Industry of Sri Lanka (Incorporation) – [The Hon. (Prof.) Ashu Mar-
asinghe] – Read the First time 

 

APPROPRIATION BILL, 2017 – [Sixteenth Allotted Day]: 

 Considered in Committee – [Head 112 (Foreign Affairs); Head 182 (Foreign Employment); 
Heads 193, 221, 328 (Labour and Trade Union Relations)] 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

    Fishermen Engaged in Fishing Living in Temporary Houses in Iranativu Island 





2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

පළර්ලිමේන්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
 
 

2016  ලංමනොලෆේබර් 30 ලංලන බදළදළ 
2016 ம்தர் 30, தைன்கறக 

Wednesday, 30th November, 2016 
 
 

ප. භළ. 9.30  පළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ [ගුණ ිලගග ුමමිලපළ මශතළ] 

මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த.  9.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] 

கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පළර්ලිමේන්තු ක යුතු ිළිතබඳ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 2016 ලං)නොළ කඵමා ලංභ ලං30න ලංඵදහදහ ලංඑන ක, ලංඅද ලංකින ලංඅඳය ලංබහ  ලං
2.00ට ලං ඳහමාලි) කත තු ලං  ටයුතු ලං පිළිඵ ලං  හය  ලං බහ)ේ ලං ියසවීභක් ලං
 රු ලං  ථහනහඹ තුභහ)ේ ලං නිර ලං  හභය)ේදී ලං ඳළළත්වීභට ලං නිඹමිත ලං
ඵළවිත  ලං ඊට ලං ඳළමිණ ලං වබහගි ලං න ලං )ර ලං  රු ලං භි  ලං භත ත්රීරුත  ලං
සඹලු ලං)දනහටභ ලං)භයිත  ලංදළනු ක ලංදීභට ලං ළභළත්)තමි. 

 
මප කවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ කී ජයලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංභභ ලංඳවත ලංවත  ලං)ඳත් ක ලං
)ද  ලංපිළි ත මි. 

(1) මුරුත වමුර, ලං තරතුය, ලං ළටසඅත්ත, ලං අා  ලං 77 ලං දයන ලං
සථහන)ඹහි ලංඳකිාචි ලංඩී.එ ක. ලංකිහනහඹ  ලංභවතහ) ත  ලංරළබුණු ලං
)ඳත්භ; ලංව 

(2) )ේයහ)දණිඹ, ලංඋය)ේයහ)දණිඹ, ලං"තුහයගිය" ලංඅා  ලං08 ලංදයන ලං
සථහන)ඹහි ලං ඳකිාචි ලං එ ක.එස.යබ්ලිේ ලං  රුණහයත්න ලං
භවතහ) ත  ලංරළබුණු ලං)ඳත්භ. 

 

ගුණ නිශළල් ගප්ප කිල  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංභභ ලංඳවත ලංවත  ලං)ඳත් ක ලං
)ද  ලංපිළි ත මි. 

(1) යත න, ලං යත න ලං නළ ලං)ෙනහිය, ලං ))වය ර ලං ඳහය ලං ඹන ලං
සථහනඹහි ලං ඳකිාචි ලං රතහ ලං වි)ේ) ෝත  ලං ඵඩලයහය ලං ව ලං )ක්. ලං
භරවීය ලංභවත්මිඹ) ත  ලංරළබුණු ලං)ඳත්භ; ලංව 

(2) අගුණ) ොරඳළරළස, ලං ඹ හ ර, ලං අා  ලං 02 ලංනි ලං ඹහඹ ලං 15 ලං
ඹන ලං සථහන)ඹහි ලං ඳකිාචි ලං යබ්ලිේ. ලං )ත්භහරිස ලං භවතහ) ත  ලං
රළබුණු ලං)ඳත්භ. 

 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංභභ ලංඳවත ලංවත  ලං)ඳත් ක ලං

වඹ ලංපිළි ත මි. 

(1)  ඹුරුපිටිඹ, ලං භහඳරහන, ලං "අ)බ් හත ති" ලං ඹන ලං සථහන)ඹහි ලං
ඳකිාචි ලංසී.)ක්.ඩී. ලංලිඹන)ේ ලංභවතහ) ත  ලංරළබුණු ලං)ඳත්භ; 

(2  )දවිනුය, ලංවීයතිර  ලංඳහය, ලං "ගුණ ලංනි" ලංඹන ලංසථහන)ඹහි ලං
ඳකිාචි ලං ඩී.ජී. ලං අනුරහ ලං භළණි)ක් ලං භවත්මිඹ) ත  ලං රළබුණු ලං
)ඳත්භ; 

(3) ඳත නිපිටිඹ, ලං  ශල්) ොය, ලං භළණික්ත්ත, ලං අා  ලං 27/11 ලං ඒ, ලං
දයන ලංසථහන)ඹහි ලංඳකිාචි ලංධ කමි  ලං සතුරිමුදලි ලංභවතහ) ත  ලං
රළබුණු ලං)ඳත්භ; 

(4) භහතය, ලං ඉදීත  ලං න යඹ, ලං )ඹහිඹහ ලං ඳහය, ලං අා  ලං 26 ලං දයන ලං
සථහන)ඹහි ලංඳකිාචි ලංඑච්.පී. ලංඋනිරහ ලංප්රත ති ලංභවත්මිඹ) ත  ලං
රළබුණු ලං)ඳත්භ; 

(5) භහතය, ලංයහහුර ලංඳහය, ලංඅා  ලං ලං98 ලංදයන ලංසථහන)ඹහි ලංඳකිාචි ලං ලංවී.ජී. ලං
)ප්රේභයත්න ලංභවතහ) ත  ලංරළබුණු ලං )ඳත්භ; ලංව 

(6) භහතය, ලංයහහුර ලංඳහය, ලංඅා  ලං98 ලංදයන ලංසථහන)ඹහි ලංඳකිාචි ලංවී.ජී. ලං
වියහේ ලංප්රත න ලංභවතහ) ත  ලංරළබුණු ලං)ඳත්භ. 

 
ඉදිරිප ක කරන ද මප කවේ  මශජන මප කවේ ිළිතබඳ කළරක 

වභළල  පෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුුණ 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

 කුරක්කන් නිහපළදනය: විවහතර 
குக்கன் உற்தத்ற : றதம் 

KURAKKAN PRODUCTION: DETAILS 
 
1.  ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 

(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ෘෂි මාභ ලංඅභහතතුභහ) ත  ලංඇස ලංප්රලසනඹ ලං- ලංං1 : 

(අ  ංi) මා ලං 2015 ලං නවිට ලංශ්රී ලං රා හ)ේ ලංරකයක් ත  ලං හ ලං
 ය ලංතිබ ලංභූමි ලංඳ ලංරභහණඹ ලං) ොඳභණද; ලං ලං ලං 

 (ii) 2010 සට ලං2015 ලං දක්හ ලංය ලංඳව ලංතුශ ලංරකයක් ත  ලං
නිසඳහදනඹ, ලංමාඹ ලංඅනු ලං)ත  ලං)ත  ලංල)ඹත  ලං
රී)රෝ  ලංරෆ ක ලං) ොඳභණද; 

 (iii) යජ්ඹ ලං විසත  ලං ) ොවීත ) ත  ලං ෘජුභ ලං රකයක් ත  ලං
මිරදී ලං ත )ත ද; 

 (iv) එ)ේ ලංන ක, ලංඳසුගිඹ ලංය ලංඳව ලංතුශ ලංයජ්ඹ ලංවිසත  ලංමිරදී ලං
 ත් ලං රකයක් ත  ලං ඳ ලංරභහණඹ ලං මාඹ ලං අනු ලං  ලං )ත  ලං
)ත  ලංල)ඹත  ලං) ොඳභණද; 

ඹත න ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )නහිද? 

1909  1910  



ඳහමාලි) කත තු 

(ආ  ංi) රකයක් ත  ලං නිසඳහදනඹ ලං ඉවශ ලං නළාවීභට ලං යජ්ඹ ලං
පිඹය ලං ත )ත ද; 

  (ii) එ)ේ ලංන ක, ලංඑභ ලංපිඹය ලං )මාද; 

ඹත නත් ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )නහිද? 

(ඇ  )නො ලංඑ)ේ ලංන ක, ලංඒ ලංභත ද? 
 

கத்தரறல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ  ංi )  2015ஆம் ஆண்டபறல் இனங்ககறல் குக்கன் 

தறர்தசய்ப்தட்ட றனப்தப்தை வ்பவு; 

 (ii )  2010 தரடக்கம் 2015 கரண ந்து தட 

கரனப்தகுறறல் குக்கன் உற்தத்ற ஆண்டு 

ரரறரக தவ்மநரக த்கண கறமனரகறரம்; 

 (iii )  அசரங்கம் றசரறகபறடறதந்து மடிரக 

குக்ககணக் தகரள்ணவு தசய்கறன்நர; 

 (iv )  ஆதணறல், கடந் ந்து ஆண்டுகபறல்  

அசரங்கத்றணரல் தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட 

குக்கணறன் அபவு ஆண்டுரரறரக 

தவ்மநரக வ்பவு; 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  ංi )  குக்கன் உற்தத்றக அறகரறக்கச் தசய் 

அசரங்கம் டடிக்கக மற்தகரள்ளுர; 

 (ii )  ஆதணறல், அந்டடிக்கககள் ரக; 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ  இன்மநல், ன்? 

 

 asked the Minster of Agriculture: 

(a)  Will he state-  

(i)  the extent of land in which kurakkan had been 

grown in Sri Lanka by the year  2015; 

(ii)  the quantity of kurakkan produced in each 

year during the period of five years from the 

year 2010 ලංup to 2015 ලංseparately in kilograms; 

(iii)  whether the Government directly purchases 

kurakkan from farmers; and 

(iv)  if so, the  quantity of kurakkan purchased by 

the Government in each year during the last 

five years separately ? 

(b) Will he also inform this House- 

(i)  whether steps will be taken by the 

Government to enhance kurakkan production; 
and 

(ii)     if so, those steps; 

(c) If not , why ? 

 
ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரம - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

 රු ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං ෘෂි මාභ ලංඅභහතතුභහ ලං)නු)ත  ලංභහ ලං
එභ ලංප්රලසනඹට ලංපිළිතුය ලං)දනහ. ලං 

(අ  ංi) 2015දී ලං)වක්)ටඹහය ලං6,950රී. ලං 
 

 (ii)  2010දී ලං  ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 7,307,000 ලං රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
මිලිඹන ලං7.3  

  2011දී ලං  ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 5,411,000 ලංරී. ලං  ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
මිලිඹන ලං5.4  

  2012දී ලං  ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 5,984,000 ලංරී. ලං  ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
මිලිඹන ලං5.9  

  2013දී ලං  ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 6,946,000 ලංරී. ලං  ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
මිලිඹන ලං6.9  

  2014දී ලං  ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 8,852,000 ලංරී. ලං  ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
මිලිඹන ලං8.8  

  2015දී ලං  ලංරී)රෝග්රෆ ක ලං8,916,000 ලංරී. ලං  ලං ංරී)රෝ ලංග්රෆ ක ලං
මිලිඹන ලං8.9  

 (iii) නළත.  

 (iv) අදහශ ලං)නො)ේ. ලං 

(ආ   ංi)  ලංඔේ. ලං 
 

අනුයහධපුය, ලං)භොණයහ ර, ලංව කඵත )තොට, ලංනුයඑළිඹ, ලංභහත)ල් ලං
වහ ලං යත්නපුය ලං කිසත්රික් රත් ලං උතුරු ලං ඳශහ)ත් ලං රීලි)නොච්චිඹ ලං වහ ලං
වුනිඹහ ලංකිසත්රික් ඹ ලංආරිත ලංරකයක් ත  ලං හ ලංඳළතිය ලංඳතී. ලංළ  ලං
ඳරිඹක් ලං  හ ලං  යනු ලං රඵත )ත  ලංමාහ)ඳෝෂිත ලං තත්ත් ලංඹට)ත් ලං
භව ලං ත න)ේ ලංන ලංඅතය ලං )ඵො)වොභඹක් ලං ) ොවීත  ලංළපිරීභ ලං භඟිත  ලං
ක්)ේත්ර)ේ ලං සථහඳනඹ ලං රීරී) ක ලං ්රභඹ ලං බහවිත ලං  යයි. ලං 2015දී ලං භව ලං
 ත න)ේ ලං හ ලංඳරිඹ ලං ලං)වක්)ටඹහය ලං5,295රී. ලංං ලංසඹඹට ලං85 ලංරී. ලං  

 

ඹර ලං ත න)ේදී ලංඉතහ ලංසීමිත ලං) ොවීත  ලංපිරික් ලංරකඹුරු ලංඉය කර ලං
ජ්ර ලං කඳහදන ලංතත්ත් ලංඹට)ත් ලං හ ලං යයි. ලං  ලං  ලං 2015 ලංමා)ේ ලං ඹර ලං
 ත න)ේදී ලං  හ ලං ඳරිඹ ලං )වක්ටඹහය ලං 1,509 ලං ං15% රී. ලං හමාෂි  ලං
රකයක් ත  ලං අලතහ)ත  ලං සඹඹට ලං 10 ලං සට ලං සඹඹට ලං 13  ලං ඳභණ ලං 
ආනඹනඹ ලං ) )යන ලං අතය, ලං 2015 ලං මා)ේදී ලං ආනඹනඹ ලං  ශ ලං
ප්රභහණඹ )භට්රික්)ටොත  ලං765රී. 

 

ඉතහ ලං සුළු ලං පිරික් ලං ඳළශ ලං සටුවීභ ලං භගිත  ලං රකයක් ත  ලං )බෝ  ලං
ක්)ේත්ර)ේ ලං සථහඳනඹ ලං රීරීභ ලං සු  ලං  යයි. ලං රකයක් ත  ලං )බෝ )ේ ලං
හභහන ලං අසළත න ලං )වක්ටඹහයඹට ලං )භට්රික්)ටොත  ලං 1.28රී. ලං
) ොවීත  ලංවිසත  ලංඳළශ ලංසටුවීභ ලංභගිත  ලංක්)ේත්ර)ේ ලං)බෝ  ලංසථහඳනඹ ලංසු  ලං
 යයි ලං න ක, ලං අසළත න ලං ඉවශ ලං පරදහයීතහරීත  ලං )භත භ ලං තුත  ලං
ගුණඹරීත  ලංඳභණ ලංරඵහ ත ලංවළ . ලං 

 

දළනට ලං නිමා)ේල ලං ය ලං ඇති ලං මා  ලං )ර ලං ''යහණහ'' ලං ව ලං ''ඕධ'' ලං
දළක්විඹ ලං වළ . ලංනමුත් ලං යහණහ ලං වහ ලං ඕධ ලං ඹන ලං මා  ලං )ද  ලං  ත න ලං
)ද) හි ලංආ හය ලං)ද  ට ලංඅසනු ලංරඵහ ලං)දනු ලංරඵන ලංඅතය, ලං ත න ලං
)ද ටභ ලංයහත් ලංසුු සු ලංමා ඹක් ලංනිඳදවීභට ලංඳමා)ේණර ලං)ඹ)දයි. ලං 

 
රකයක් ත  ලං )බෝ ඹ ලං සඳයහ ණඹට ලං ඉතහභ ලං නළඹුරුතහක් ලං

දක්න ලං)බෝ ඹක් ලංන ලංඅතය, ලංඅභිජ්නනඹ ලංභගිත  ලංන ලංමා  ලංනිඳදවීභ ලං
අඳවසු ලං වුත්, ලං එභගිත  ලං න ලං මා  ලං නිඳදවීභ ලං වහ ලං ඳමා)ේණ ලං
ආය කබ ලං ය ලංඇත. 

 

(ii) 01. රකයක් ත  ලංනිසඳහදනඹ ලංවහ ලංපරදහයීතහ ලංඉවශ ලංනළාවීභ ලං
වහ ලං ඉවශ ලං ගුණහත්භ  ලං ඵවිත  ලං යුතු ලං බීජ් ලං ) ොවීත  ලං
)ත ලං රඵහ ලං දී) ක ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං ජ්හති  ලං ආවහය ලං
නිසඳහදන ලංළය ලංපිළි)ශ ලංඹට)ත් ලංක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභ. 

02.  හ ලං වහ ලං තහක්ණි  ලං ඳළ)ක්ජ් ලං ) ොවීත  ලං )ත ලං
 වඳුත හ ලං දී) ක ලං අයමුණිත  ලං ක්)ේත්ර ලං ආදමාලන ලං
 ඳළළත්වීභ. 

03. ) ොවීත  ලං  හට ලං )ඹොමු ලං  යවීභ ලං වහ ලං පුහුණු ලං
 ළයටවත  ලංඳළළත්වීභ. 

1911  1912 

[ රු ලංබුේධි  ලංඳතියණ ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

 04. රකයක් ත  ලං)බෝ )ේ ලංපරදහයීතහ ලංඉවශ ලංනාහලී) ක ලං
 අයමුණිත  ලං ඳළශ ලං සටුවීභ ලං භගිත  ලං රකයක් ත  ලං )බෝ ඹ ලං
 ක්)ේත්ර)ේ ලං සථහඳනඹ ලංරීරීභ ලං ) ොවීත  ලං අතය ලං ප්රචලිත ලං
 රීරී) ක ලංළයටවනක් ලං  ලංක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභ. ලං භහත)ල්, ලං
 භරකල්තළත න ලං ප්ර)ේල)ේ ලං ) ොවීත  ලං )භභ ලං ්රභ)ේදඹ ලං
 බහවිතහ ලං ය ලංළ  ලංඅසළත නක් ලංරඵහ ලං නිමිත  ලංවති  ලං
 බීජ් ලංනිසඳහදන)ේ ලං)ඹදී ලංසටී. 

 05. ලං ලං න ලංළ  ලංකියුණු ලං ශ ලංප්ර)දද ලං) ොවීත  ලං)ත ලංවඳුත හ ලං
 දී) ක ලං අයමු)ණත  ලං භවඉලුේඳල්රභ ලං ක්)ේත්ර ලං )ඵෝ  ලං
 ඳමා)ේණ ලං වහ ලං ාමාධන ලං ආඹතනඹ ලං භඟිත  ලං
 ඳමා)ේණ ලං ටයුතු ලංසු  ලං යයි. 

(ඇ  අදහශ ලං)නො)ේ. 

 
ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විධිභත් ලං පිළිතුයක් ලං රඵහ ලං දීභ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං  රු ලං යහජ් ලං

ඇභතිතුභහට ලං භහ ලං සතුතිත ත ලං )නහ. ලං  ලං  රු ලං නි)ඹෝජ් ලං
 ථහනහඹ තුභනි, ලං ලංභ)ේ ලංඳශමුළනි ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලං)භඹයි. 

 

) ක ලං පිළිතුය ලං තුළිනුත් ලං වරි ලං ඳළවළකිලියි, ලං රා හට ලං දශ ලං ල)ඹත  ලං
)භට්රික් ලං )ටොත  ලං 765ක් ලං රකයක් ත  ලං ) ත නහ ලං රීඹරහ. ලං රකයවත  ලං
තරඳ ලං හපු, ලංරකයවත  ලංපිට්ටු ලං හපු, ලංරකයවත  ලංවළරඳ ලං හපු, ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
රකයවත  ලං හට ඹ ලං යහජ්හන ලං  ත ලං )රහ ලං තිබිච්ච ලං යු ඹ ත් ලං ය)ට් ලං
භසත ලං රකයක් ත  ලං නිසඳහදන)ඹත  ලං සඹඹට ලං 10ත් ලං - ලං 13ත් ලං අතය ලං
ප්රභහණඹක් ලංආනඹනඹ ලංරීරීභට ලං සු වීභ ලං න හටුදහඹ , ලං )දදජ්න  ලං
තත්ත්ඹක්. ලං  රු ලං යහජ් ලං ඇභතිතුභනි, ලං භසත ලං ය)ට් ලං රකයක් ත  ලං
ඉල්ලු)භත  ලං සඹඹට ලං 10ක් ලං - ලං 13ක් ලං අතය ලං ප්රභහණඹක් ලං ආනඹනඹ ලං
රීරීභ, ලංඑ)වභත් ලංනළත්න ක ලං)භට්රික් ලං)ටොත  ලං765ක් ලංආනඹනඹ ලංරීරීභ ලං
)නො)යි ලංවිඹ ලංයුතු ලංති)ඵත )ත , ලංඅතිරික්තඹක් ලංභෙ ලංඅඳනඹනඹ ලං
රීරීභයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං රකයක් ත  ලං ) ොවිඹහ ලං ිය  ලං  නිමිත  ලං රකයක් ත  ලං
අඳනඹනඹ ලං ඉරක්  ලං  ය ත් ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං  ෘෂි මාභ ලං
අභහතහාලඹට ලංති)ඵනහ ලං ද ලංරීඹරහ ලංභභ ලංඔඵතුභහ) ත  ලංදළන ත න ලං
 ළභළතියි. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංයටට ලංඅභිභහනඹක් ලංඑ තු ලං යත නත්, ලං ලංවි)ේල ලං
විනිභඹ ලංරඵහ ලං  ත නත් ලං ෘෂි මාභ ලංඅභහතහාලඹට ලං) ක ලංපිළිඵ ලං ඹ ක ලං
ළය ලං පිළි)ශක් ලං ති)ඵනහද ලං රීඹරහ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං දළන ත න ලං
 ළභළතියි. ලං ලං 
 

ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං දළනටභත් ලංබීජ් ලංනිසඳහදනඹ ලං
ආය කබ ලං යරහ ලං ති)ඵනහ. ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර)ේදී ලං ඒ ලං බීජ් ලංනිසඳහදනඹ ලං
ආය කබ ලං  ය ලං තිබු)ඩල ලං නළවළ. ලං දළනට ලං අපි ලං ) ොවීත  ලං ) ක ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං දළනුත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ) ක ලං බීජ් ලං
නිසඳහදනඹ ලං වහ ලං ) ොවීත  ලං කිරිභත් ලං රීරීභට ලං ආධහය ලං රඵහ ලං දීරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංභ)ේ ලං)දළනි ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලං

)භඹයි. 
 

භභ ලං ) ක  ලං මීට ලං  ලිනුත් ලං  රු ලං බහ)ේ ලං රීඹරහ ලං ති)ඵනහ. ලං
රා හ)ේ ලං භසත ලං ජ්න වන)ඹත  ලං ඉතහ ලං )ඳො  ලං ප්රතිලතඹක් ලං තභයි ලං
ස යට් ලං ඳරි)බෝජ්නඹ ලං  යත )ත . ලං රා හ)ේ ලං  හත තහත  ලං ස යට් ලං
ඳරි)බෝජ්නඹ ලං  යනහ ලං අඩුයි. ලං නමුත්, ලං ස යට් ලං නිසඳහද ඹහ ලං
)ඳො)වොත්. ලංභසත ලංජ්න වන)ඹත  ලංභත්ඳළත  ලංඳරි)බෝජ්නඹ ලං යන ලං
ප්රභහණඹ ලං අඩුයි. ලං වළඵළයි, ලං අයක්රක ලංනිසඳහද ඹහ ලං )ඳො)වොත්. ලං  ෘෂි ලං
නිසඳහදනර ලං භසත ලං ඳරි)බෝජ්නඹ ලං ඉතහ ලං ළ  ලං ඵ ලං අඳ ලං දත නහ. ලං
රකයහ ලංදරුහ)ේ ලංසට ලංළ හිටි; ලංභවලු ලංපුේ රඹහ ලංදක්හ ලං ෘෂි ලංනිසඳහදන ලං

1913  1914 

ඳරි)බෝජ්නඹ ලං  යනහ. ලං එ)වභ ලං ඳරි)බෝජ්නඹ ලං  ශත් ලං  ෘෂි ලං
නිසඳහද ඹහ ලංු ේඳත්. ලං)භඹට ලං)වේතු, ලං) ොතය ක ලංනිසඳහදනඹ ලං ශත් ලං ලං
ඒහ ලං අ)රවි ලං  යන ලං ්රභ)ේදඹක් ලං )නොභළතිවීභයි. ලං එළනි ලං
්රභ)ේදඹක් ලංඅඳ ලං ස ලං යත නට ලංඕනෆ. ලං 

 

අඳ ලං දත නහ ලං රා හ)ේ ලංFood City  ජ්හරඹක් ලංති)ඵන ලංඵ; ලංඒ ලං
හ)ේභ ලංරක් ලං)තො ලංජ්හරඹරකත් ලංති)ඵනහ. ලං) ක ලංඅ)රවි ලංජ්හරඹත් ලං
එක්  ලං ) ක ලං අඹ ලං එ තු ලං  යත න ලං  ෘෂි මාභ ලං අභහතහාලඹ ලං මුල් ලං
)ත නට ලංඕනෆඹ ලංරීඹන ලං හයණඹ ලංඔඵතුභහ ලංවිලසහ ලං යනහද? ලංඒ ලං
හ)ේභ, ලංජ්හතත තය ලං))ශ ලංඅභහතහාලත් ලංඑක්  ලංඒ හඵේධ ලංළය ලං
පිළි)ශක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත නට ලං පුළුත ද? ලංඇත්තටභ ලංඵළලුහභ, ලං
Food City කීඹ ද ලංරකයක් ත  ලංනිසඳහදන ලංති)ඵත )ත ? 

 
ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  

(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං  ලං ඒ ලං  කඵත ධ ලං ) ොවීත  ලං
වහ ලං ))ශ ලං )ඳොශක් ලං ඇති ලං  යත නට ලං දළනටභත් ලං  ටයුතු ලං  ය ලං
ති)ඵනහ. ලං  රු ලං භත ත්රීතුභහ ලං වත  ලං  ශ ලං ආ හයඹට, ලං ))ශ ලං
අභහතහාලඹත් ලං එක් ත් ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං අඳ ලං හ ච්කහ ලං  ය ලං ) න ලං
ඹනහ. ලං 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තුත න ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ. 
 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං භ)ේ ලං තුත ළනි ලං අතුරු ලං

ප්රලසනඹ ලං)භඹයි. 
 
ය)ට් ලං අ)නරකත් ලං ඳරිඳහරන ලං කිසත්රික්  ලං 17ට ලං යහ ලං ළ  ලං ඉය ක ලං

ප්රභහණඹක් ලං උතුරු ලං නළ ලං)ෙනහිය ලං ප්ර)ේලර ලං ති)ඵන ලං ඵ ලං අඳ ලං
දත නහ. ලංරකයක් ත  ලංනිසඳහදනඹට ලංඅල ලංරු ලංතත්ත්ඹත  ලංසඹල්ර ලං
එභ ලං ප්ර)ේල)ේ ලං ති)ඵනහ. ලං නමුත්, ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං පිළිතුය ලං අනු ලං
රකයක් ත  ලං නිසඳහදනඹ ලං න ලං ප්ර)ේල ලං වළටිඹට ලං රීලි)නොච්චිඹ ලං ව ලං
වුනිඹහ ලං ඳභණයි ලං වත  ලං )ත )ත . ලං ඒ ලං නිහ, ලං රීලි)නොච්චිඹ, ලං
වුනිඹහ ලං ව ලං  ලං උතුරු ලං නළ ලං)ෙනහිය ලං අ)නරකත් ලං කිසත්රික් ඹත  ලං
ඉරක්  ලං ය ලං ත් ලංසුවි)ලේෂී ලංළය ලංපිළි)ශක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං )ශොත් ලංඒ ලං
ප්ර)ේලර ලංජ්නතහ)ේ ලංඅතට ලංඑභඟිත  ලංආදහඹ ක ලංරළ)ඵයි; ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
යටට ලං අල ලං රකයක් ත  ලං ප්රභහණඹත් ලං රළ)ඵයි; ලං අඳනඹනඹ ලං වහ ලං
අල ලංරකයක් ත  ලංප්රභහණඹත් ලංරළ)ඵයි. ලං ලං 

 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං ෛද ලං විදහත්භ  ලං

ඵළලුහභ ලං රකයක් ත  ලං ඹනු ලං ඉතහ ලං )වො ලං ආවහයඹක්. ලං )ඵො)වෝ ලං
භවත්රුත ට ලංති)ඵන ලං) ොරසට)යෝල්, ලංඒ ලංහ)ේභ ලංරුධිය ත ලංසීනි ලං
වහ ලං ඉතහ ලං )වො ලං ආවහයඹක්. ලං ඒ ලං නිහ ලං  ලං ) ක ලං පිළිඵ ලං උතුය ලං  ලං - ලං
නළ ලං)ෙනහිය ලංඉරක්  ලං ය ලං ත් ලංවි)ලේ ලංළය ලංපිළි)ශ ලං)භො ක්ද? 

 
ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
රකයක් ත  ලං  හ ලං හේත ලං රීරීභ ලං වහ ලං දළනටභ ලං ළයටවත  ලං

ක්රිඹහත්භ  ලං නහ, ලං  රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි. ලං ඳසුගිඹ ලං
 හරඹ ලංතුශ ලංකි ලංඅඩුක් ලංතිබුණහ. ලං)භො ද, ලංඒ ලංළයටවත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං
රීරී) කදී ලංඅඩු ලං ඳහඩු  ක ලංතිබුණු ලංනිහ ලංඑඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලංඵළරි ලං
වුණහ. ලං නමුත් ලං 2017 ලං ය ලං තුශදී ලං එඹ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං රීරීභට ලං
ඵරහඳහ)යොත්තු ලංනහ. ලංරීලි)නොච්චි)ේ ලංවිතයක් ලං)නො)යි, ලංඅ)නක් ලං
ප්ර)ේලරත් ලං රකයක් ත  ලං නිසඳහදනඹ ලං හේත ලං රීරීභට ලං  ටයුතු ලං
 යනහ. 



ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසනරට ලංවිනහ  ලං ලං30යි ලං)ත )රහ ලංති)ඵත )ත . ලංනමුත් ලං)භභ ලං
ප්රලසනඹට ලංවිනහ  ලං11ක් ලං ත)රහ ලංති)ඵනහ. 

 
කෆණිය විහලවිදයළය: ාරළර්ය මණ්ඩම  

පුරප්පළඩු  
கபணறப் தல்ககனக்ககம்: ලංறரறவுகரபர் குரம் 

தற்நறடங்கள் :  
KELANIYA UNIVERSITY: VACANCIES IN ACADEMIC STAFF 

956/’16 
2.  ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
උස ලං අධහඳන ලං වහ ලං භවහභහමා  ලං අභහතතුභහ) ත  ලං ඇස ලං ලං ලං ලං

ප්රලසනඹ ලං- ලංං1 : 

(අ  ංi)  ළරණිඹ ලං විලසවිදහර)ේ ලං දළනට ලං ක්රිඹහත්භ  ලං පී  ලං
ාඛ්හ ලං) ොඳභණද; 

 (ii) එහි ලං ක්රිඹහත්භ  ලං )දඳහමාත) කත තු ලං ාඛ්හ ලං
) ොඳභණද; 

 (iii) එක් ලං එක් ලං පී ර ලංවහ ලං )දඳහමාත) කත තුර ලං සටිඹ ලං යුතු ලං
සථිය ලං ආචහමාඹ ලං භඩලයරඹ ලං )ත  ලං )ත  ලං ල)ඹත  ලං
) ොඳභණද; 

 (iv) සථිය ලංආචහමාඹ ලංභඩලයර)ේ ලංපුයේඳහඩු ලංති)බ්ද; 

 (v) එ)ේ ලංන ක, ලංපුයේඳහඩු ලංාඛ්හ ලංඑක් ලංඑක් ලංපී ඹ ලංඅනු ලංව ලං
)දඳහමාත) කත තු ලං අනු ලං )ත  ලං )ත  ලං ල)ඹත  ලං
) ොඳභණද; 

ඹත න ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )නහිද? 

(ආ  ලං ලං ලං ලං)නො ලංඑ)ේ ලංන ක, ලංඒ ලංභත ද? 
 
உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர: 

(அ  ංi )  கபணறப் தல்ககனக்ககத்றல் ற்மதரது 

இங்குகறன்ந தேடங்கபறன் ண்றக்கக 

த்கணதன்தகத்ம்; 

 (ii) அறல் இங்குகறன்ந றகக்கபங்கபறன் 

ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்; 

 (iii) எவ்தரத தேடத்றலும் றகக்கபத்றலும் 

இதக்க மண்டி றந் றரறவுகரபர் 

குரம் ணறத்ணறரக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iv) றந் றரறவுகரபர் குரறல் தற்நறடங்கள் 

உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், தற்நறடங்கபறன் ண்றக்கக 

எவ்தரத தேடத்றன் தடித்ம் றகக்கபத்றன் 

தடித்ம் ணறத்ணறரக வ்பதன்தகத்ம்; 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 
 

(ஆ  இன்மநல், ன்? 

asked  the  Minister of  Higher Education and 
Highways: 

(a)   Will he inform this House-  

(i)    the number of faculties currently functioning 

in the University of Kelaniya; 

(ii)   the number of departments functioning there;  

(iii)  the required number of permanent academic 
staff  for each faculty and department, 

separately; 

(iv)   whether there are vacancies in the permanent 

academic staff; and 

(v)  if so, the number of vacancies as per each 

faculty and department separately; 

(b) If not, why? 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධායළපන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
ංரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உயர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சதம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං එභ ලං ප්රලසනඹට ලං පිළිතුය ලං
)භ)ේයි. 
 

(අ  ංi) පී  ලං06රී. 

 (ii) )දඳහමාත) කත තු ලං51රී. 

 (iii) ඇමුණු)භහි ලංතීරු ලංඅා  ලං04 ලංඹට)ත් ලංදක්හ ලංඇත. ලං 

 (iv) ඔේ. 

 (v) ඇමුණු)භහි ලංතීරු ලංඅා  ලං05 ලංඹට)ත් ලංදක්හ ලංඇත. ලං ලං 

  ඇමුණුභ ලං ලංවභළගත* ලං යමි. 
 

(ආ  ඳළන ලං)නොනඟී. 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං)රහ ලංපිළිඵ ලංප්රලසනඹක් ලං

ති)ඵන ලං නිහ ලං අතුරු ලං ප්රලසනඹක්භ ලං )නො)යි ලං භභ ලං අවත )ත . ලං
 ළරණිඹ ලං විලසවිදහර)ේ ලං සථිය ලං ආචහමාඹරුත )ේ ලං පුයේඳහඩු ලං
ාඛ්හ ලං  කපමාණ ලං ල)ඹත  ලං කීඹද ලං රීඹරහ ලං භභ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං
දළන ත න ලං ළභළතියි. 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
භභ ලං )ත  ලං )ත  ලං ල)ඹත  ලං රීඹත න ක. ලං හණිජ් ලං ව ලං

 ශභනහ යණඹ ලංපුයේඳහඩු ලංාඛ්හ ලං03යි. ලංභහජ් ලංවිදහ ලංපුයේඳහඩු ලං
ාඛ්හ ලං 22යි. ලං ෛද ලං විදහ ලං පුයේඳහඩු ලං ාඛ්හ ලං 19යි. ලං භහන ලං
ලහසත්ර ලංපුයේඳහඩු ලංාඛ්හ ලං08යි. 

1915  1916 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං භ)ේ ලං ඳශමුළනි ලං අතුරු ලං

ප්රලසනඹ ලං )භඹයි. ලං )භ)ර ලංආචහමාඹරු ලංපුයේඳහඩු ලංවීභට ලං )වේතුත්, ලං
) ක ලං අඹ ලං ඵහ ලං  ළනීභට ලං ඔඵතුභහ ලං අනු භනඹ ලං  යත න ලං ඹන ලං
ක්රිඹහභහමා ඹත් ලං රකභක්ද ලං රීඹරහ ලං භහ ලං  ලං  රු ලං ඇභතිතුභහ) ත  ලං
දළන ත න ලං ළභළතියි. 
 

ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං භවය ලං

විඹත රට ලංවිලසවිදහර ලංආචහමාඹරු ලං)ොඹහ ලං ත න ලංඅභහරුයි. ලංඅපි ලං
රීඹරහ ලංති)ඵත )ත , ලංඋඳරිභ ලංප්රභහණඹට ලංආචහමාඹරුත  ලංඵහ ලං ත න ලං
රීඹරහයි. ලංඉතිත , ලංඒ ට ලංඅ)ඳත  ලංරීසභ ලංඵහධහක් ලංනළවළ. ලංවිලසවිදහර ලං

ප්රතිඳහදන ලං) ොමිත  ලංබහ)ේ ලංප්රධහනත්)ඹත  ලංවිලසවිදහර)ේ ලංඋඳ ලං
රකරඳතිතුභහ ලං තභයි ලං ඵහ ලං  ත )ත . ලං ඒ ලං වහ ලං උස ලං අධහඳන ලං
අභහතහාල)ේ ලං රීසභ ලං  කඵත ධඹක් ලං නළවළ. ලං අපි ලං උඳ ලං

රකරඳතිතුභහටයි, ලං ඳහර  ලං භඩලයරඹටයි ලං විලසවිදහර)ේ ලං  ටයුතු ලං
 ය) න ලං ඹත න ලං  කපමාණ ලං නිදව ලං දීරහ ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං ලං
)ේලඳහරන ලං ල)ඹත  ලං රීසභ ලං විධිඹරීත  ලං ඇඟිලි ලං  ළසීභක් ලං සු  ලං

 යත )ත  ලංනළවළ. ලං 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංභ)ේ ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංවු)ඩල ලං

ඒ  ලං )නො)යි. ලං භභ ලං රීේ)ේ, ලං ඔඵතුභහ ලං එභ ලං ආචහමාඹරු ලං ඵහ ලං

 ළනීභ ලං  කඵත ධ ලං ඇඟිලි ලං  වත න ලං එඳහ ලං රීඹරහ ලං )නො)යි. ලං  රු ලං
අභහතතුභනි, ලං භ)ේ ලං ප්රලසනඹ ලං වු)ඩල ලං)භභ ලං පුයේඳහඩු ලං ඇති ලං වීභට ලං
)වේතු ලං රකභක්ද? ලං එභ ලං ආචහමාඹරු ලං ඵහ ලං  ළනීභ ලං වහ ලං

උඳරකරඳතිරු ලං )වෝ ලං විලසවිදහරඹ ලං )වෝ ලං  ලං  යත න ලං ඹත )ත  ලං
)භොනහද ලං රීඹරහයි. ලං ) ක ලං  ට්ටිඹ ලං ඵහ ලං  ත න ලං ඵළරි ලං )වේතු ලං
)භො ක්ද? ලංඇයි ලංඑත )ත  ලංනළත්)ත්? ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භවය ලං විට ලං මුදල් ලං ප්රලසනඹත් ලං ඇති. ලං )භො ද, ලං ඔවුත ට ලං ) න ලං
ළටුඳත් ලංප්රභහණත් ලංනළවළ ලං)ත . ලං 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ  ලං මුළු ලං ය)ට්භ ලං ප්රලසනඹක්. ලං දළනට, ලං )ඵො)වෝ ලං උ ත් ලං අඹ ලං යට ලං

අත්වළයරහ ලං ඉත )ත . ලං ඒ  ලං මුළු ලං ය)ට්භ ලං ති)ඵන ලං ප්රලසනඹක්. ලං අ)ේ ලං
විලසවිදහර ලංක්)ේත්ර)ේ ලංඳභණක් ලං)නො)යි. ලංනමුත්, ලං ලංදළත වී ක ලංදහරහ ලං
)භභ ලංආචහමාඹරු ලංඵහ ලං ළනීභට ලංඅපි ලංඋත්හව ලං යනහ. 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං තත්ත්ඹ ලං එ)ේ ලං න ක ලං ළ  ලං

ඳ ඹට ලං ළ  ලං මුදල් ලං ) රහ ලං )ඳෞේ ලි  ලං විලසවිදහර ලං ආය කබ ලං
රීරී)භත  ලං ඒ ලං )ඳෞේ ලි  ලං විලසවිදහර ලං විසත  ලං ළ  ලං මුදරට ලං මිරදී ලං

 ත )ත  ලං ) ක ලං යහජ් ලං විලසවිදහර ලං ඳේධති ලං තුශ ලං ඉත න ලං ව ලං එඹට ලං
ඇතුශත්වීභට ලං නිඹමිත ලං විලසවිදහර ලං ආචහමාඹරුත යි. ලං ඔඵතුභහ ලං
රීඹනහ, ලං යහ භ ලංෛද ලං පී ඹට ලං ඳභණක් ලං ථි හචහමාඹරුත )ේ ලං

පුයේඳහඩු ලං 19ක් ලං ති)ඵනහ ලං රීඹරහ. ලං )භභ ලං විලසවිදහර)ේ ලං හිටපු ලං
නිමාවිත දන ලංෛද ලංවිදහ ලංපිළිඵ ලංභවහචහමාඹතුභහ ලංඅවුරුු  ලං)ද ක් ලං
නිහඩු ලං අය) න ලං SAITM එ)ක් ලං ෛද ලං සසුත ට ලං උ ත ත න ලං

ගිහිල්රහ ලං ති)ඵනහ. ලං දළත  ලං ඉත න ලං භවහචහමාඹතුභහ ලං ද ලං රීඹරහ ලං භභ ලං

දත )ත  ලංනළවළ. ලංමීට ලංඅවුරුේද ට ලං ලිත  ලංසු  ලංව ලං)දඹක් ලං ළනයි ලංභභ ලං
රීඹත )ත . ලං රු ලංඇභතිතුභනි, ලංඒ ලංනිහ ලං ලංළ  ලංළ )ඹත  ලං)ඳෞේ ලි  ලං
විලසවිදහර ලං ආය කබ ලංරීරී)භත , ලං යහජ් ලං විලසවිදහරරට ලංති)ඵන ලං
පුයේඳහඩු ලංාඛ්හත් ලංපුයහ ලං ත න ලංඵළරි ලං)නහ ලං)ත ද ලංරීඹරහ ලංභභ ලං

ඔඵතුභහ) ත  ලංදළන ලං ත න ලං ළභළතියි. ලං 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ)ක් ලං අ)නක් ලං )ත නත් ලං  ලං පුළුත . ලං අපි ලං )ඳෞේ ලි  ලංෛද ලං

විදහර ලංආය කබ ලං යරහ ලං)වො ලං ඳ  ලං) නහ ලංන ක ලං පිට ලං යට ලංඉත න ලං
අඹ ලංරා හට ලංඒවි. ලංඒ ලංඅඹ ලංවිලහර ලංාඛ්හක් ලංභට ලංරීඹරහ ලංති)ඵනහ, ලං
අඳට ලං ජීත් ලං )ත න ලං පුළුත  ලං ඳ ඹක් ලං )දනහ ලං න ක ලං අපි ලං එත න ලං

සදහන ක ලංරීඹරහ. 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංරා හ)ේ ලංරීසු  ලං)ඳෞේ ලි  ලං

විලසවිදහරඹ , ලංරීසු  ලංවි)ේශීඹ ලංආචහමාඹය)ඹක් ලංනළවළ. ලං)යොරමා ලං

5000ක් ලං ඳ  ලං ) ත න ලං පුළුත  ලං )ඳෞේ ලි  ලං විලසවිදහරඹක් ලං
රා හ)ේ ලංනළවළ. ලංඒ ලංනිහ ලංඔඹ ලංහ)ේ ලංඋත්තය ලං)නො)යි, ලංඊට ලංයහ ලං
ළද ත් ලංඋත්තයඹක් ලං)දත න ලංඇභතිතුභනි. ලං 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං )ඳෞේ ලි  ලං ෛද ලං

විදහරඹ ලං තභ ලං පිළි ළනීභක් ලං නළවළ. ලං ඒ  ලං )ද)රොක් ලං අතය ලං
ති)ඵත )ත . ලං නිඹභ ලං ආ හයඹට ලං පිළි ළනීභක් ලං රළබු)ණොත් ලං
අනිහමාඹ)ඹත භ ලංඒ ට ලංෛනති  ලංළද ත් භක් ලංරළ)ඵනහ. ලං 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
යහ භ ලං ෛද ලං පී )ේ ලං ආචහමාඹ ලං හිෙඹ ලං 19ක් ලං තිබිඹදී ලං ඒ ලං

)නු)ත  ටයුතු ලං යනහ ලං)නු ලංට ලංඔඵතුභහ)ේ ලං හරඹ ලංළ පුය ලං
)ත  ලං යත )ත  ලංSAITM එ  ලංඅනුභත ලං යත න ලං)ත . ලං 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං භභ ලං ) ක ලං ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං
පුන ලංපුනහ ලංරීඹහ ලං ති)ඵනහ, ලං  ලංSAITM එ  ලංඅපි ලංඳටත  ලං ත් ලංඑ ක් ලං

)නො)යි ලං රීඹරහ. ලං ඒ  ලං ඳසු ලං ගිඹ ලංආඩලඩු)ත  ලං ඳටත  ලං ත්)ත්. ලං ඒ ලං
 හර)ේ ලං වුරුත් ලං ඒ ට ලං විරුේධ ලං වු)ඩල ලංනළවළ. ලංGMOA එ ට ලං
 ත්තහට ලං විලසවිදහර ලං  ථි හචහමාඹරු ලං වුරුත් ලං විරුේධ ලං වු)ඩල ලං

නළවළ. ලං 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ලං හර)ේත් ලංඅපි ලංවිරුේධ ලංවුණහ. ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔතුභත රහ ලං)ත  ලංඳටත  ලං ත්)ත්. ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] ලංඔඵතුභත රහ ලං)ත  ලං
ඳටත  ලං ත්)ත්. ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] 

1917  1918 



ඳහමාලි) කත තු 

බඩ ඉරිඟු නිහපළදනය : විවහතර 
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7. ලං ලංගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 ෘෂි මාභ ලංඅභහතතුභහ) ත  ලංඇස ලංප්රලසනඹ- ලංං1 : 

(අ  ංi) මා ලං2015 ලංනවිට ලංශ්රී ලංරා හ)ේ ලංඵය ලංඉරිඟු ලං හ ලං ය ලං
තිබ ලංඳ ලංරභහණඹ ලං) ොඳභණද; 

 (ii) 2010 සට ලං 2015 ලං දක්හ ලං ය ලං ඳව ලං තුශ ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං
නිසඳහදනඹ, ලං මාඹ ලං අනු ලං )ත  ලං )ත  ලං ල)ඹත  ලං
රී)රෝ  ලංරෆ ක ලං) ොඳභණද; 

 (iii) යජ්ඹ ලං විසත  ලං ) ොවීත ) ත  ලංෘජුභ ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං මිරදී ලං
 ත )ත ද; 

 (iv) එ)ේ ලංන ක, ලංඳසුගිඹ ලංය ලංඳව ලංතුශ ලංයජ්ඹ ලංවිසත  ලංමිරදී ලං
 ත් ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං ඳ ලංරභහණඹ ලං මාඹ ලං අනු ලං )ත  ලං )ත  ලං
ල)ඹත  ලං) ොඳභණද; 

ඹත න ලං ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )නහිද? 

(ආ  ංi) ඵය ලංඉරිඟු ලංනිසඳහදනඹ ලංඉවශ ලංනළාවීභට ලංයජ්ඹ ලංපිඹය ලං
 ත )ත ද; 

 (ii) එ)ේ ලංන ක, ලංඑභ ලංපිඹය ලං )මාද; 

ඹත නත් ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )නහිද? 

(ඇ  ලං ලං ලං ලං ලං ලං)නො ලංඑ)ේ ලංන ක, ලංඒ ලංභත ද? 

 

கத்தரறல் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ  ංi )  2015ஆம் ஆண்டபறல் இனங்ககறல் மசரபம் 

தறர்தசய்ப்தட்ட றனப்தப்தை வ்பவு; 

 (ii) 2010 ලං தரடக்கம் ලං 2015 ලං கரண ந்து தட 

கரனப்தகுறறல் மசரபம் உற்தத்ற ஆண்டு 

ரரறரக தவ்மநரக த்கண கறமனரகறரம்; 

 (iii )  அசரங்கம் றசரறகபறடறதந்து மடிரக 

மசரபத்க தகரள்ணவு தசய்கறன்நர; 

 (iv )  ஆதணறல், கடந் ந்து ஆண்டுகபறல்  

அசரங்கத்றணரல் தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட 

மசரபத்றன் அபவு ஆண்டுரரறரக 

தவ்மநரக வ்பவு; 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  ංi )  மசரபம் உற்தத்றக அறகரறக்கச் தசய் 

அசரங்கம் டடிக்கக மற்தகரள்ளுர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்கககள் ரக; 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ  இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House -  

(i)  the extent of land in which maize had been 

grown in Sri Lanka by the year  2015; 

(ii)  the quantity of maize produced in each year 

during the five years from the year 2010 ලංup 

to 2015, ලංseparately in kilogrammes; 

(iii)  whether the Government directly purchases 

maize from farmers; and 

(iv)  if so, the quantity of maize purchased by 

the Government in each year during the last 

five years separately? 

(b) Will he also inform this House - 

(i) whether steps will be taken by the 

Government to enhance maize production; 

and 

(ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 
ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං  ලං  ෘෂි මාභ ලං අභහතතුභහ ලං
)නු)ත  ලංභහ ලංඑභ ලංප්රලසනඹට ලංපිළිතුය ලං)දනහ. 

(අ  ංi) 2015දී ලං)වක්ටඹහය ලං69,971 

 (ii) 2010දී ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 161,694,000රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
 මිලිඹන ලං162  

  2011දී ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 137,797,000රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
 මිලිඹන ලං138  

  2012දී ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 202,315,000රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
 මිලිඹන ලං202  

  2013දී ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 208,275,000රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
 මිලිඹන ලං208  

  2014දී ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 240,588,000රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
 මිලිඹන ලං241  

  2015දී ලං රී)රෝග්රෆ ක ලං 261,115,000රී. ලං ංරී)රෝග්රෆ ක ලං
 මිලිඹන ලං261  

 (iii) නළත. 

 (iv) අදහශ ලං)නො)ේ. 
 

(ආ  ංi) ඔේ. 

 
ළ  ලං ල)ඹත  ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං  හ ලං සු  ලං ) )යත )ත  ලං භව ලං

 ත න)ේදී ලං න ලං අතය, ලං 2015 ලං මා)ේදී ලං භව ලං  ත න)ේ ලං  හ ලං
ඳරිඹ ලං )වක්)ටඹහමා ලං 60,954 ලං ංසඹඹට ලං 87 ක්ද, ලං ඹර ලං ත න)ේදී ලං
)වක්)ටඹහමා ලං 9,017 ලං ංසඹඹට ලං 13 ක්ද ලං ල)ඹත  ලං )ේ. ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං
 හ ලං සු  ලං ) )යන ලං ප්රධහන ලං කිසත්රික්  ලං අනු ලං පිළි)ළිත  ලං
අනුයහධපුයඹ, ලං )භොණයහ ර ලං වහ ලං ඵු ල්ර ලං )ේ. ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං  හ)ේ ලං
හභහන ලංඅසළත න ලං)වක්ටඹහයඹට ලං)භට්රික් ලං)ටොත  ලං3.73රී. ලං2015 ලං
)මාදී ලංනිසඳහදනඹ ලං)භට්රික් ලං)ටොත  ලං261,000ක් ලංඳභණ ලංන ලංඅතය, ලං
එභ ලං)මා ලංඅලතහ)ත  ලංසඹඹට ලං ලං80රී. ලං2015 ලං)මාදී ලංආනඹනඹ ලං
)භට්රික් ලං )ටොත  ලං 68,000ක් ලං ඳභණ ලං න ලං අතය, ලං එභ ලං )මා ලං
අලතහ)ත  ලංසඹඹට ලං20රී. 

 

ශ්රී ලං රා හ)ේ ලං රකරකළු ලං භස ලං ඳරි)බෝජ්නඹ ලං භෆත ලං  හලීන ලං ඉවශ ලං
ඹෆභත් ලං භෙභ ලං ත්ත් ලං ආවහය ලං නිසඳහදනඹ ලං වහ ලං ඵය ලං ඉරිඟු ලං
අලතහද ලංඅධි  ලං)ර ලංඉවශ ලං) ොස ලංඇති ලංඵ ලංත්ත් ලංනිසඳහදන ලං
වහ ලං)ෞඛ් ලං)දඳහමාත) කත තු ලං)ඳත හ ලංදී ලංඇත. 

 

මීට ලං අභතය, ලං ත්රි)ඳෝ ලං වහ ලං අලතහ ලං )භට්රික්)ටොත  ලං
20,000ක් ලං ඳභණ ලං )ේ. ලං ඒ ලං අනු ලං භසත ලං ඵයඉරිඟු ලං හමාෂි  ලං
අලතහ ලං)භට්රික් ලං)ටොත  ලං400,000ක් ලංඳභණ ලං)ේ. 

1919  1920 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

නියත තය ලං  හ ලං )වේතු)ත  ලං ඳ)ේ ලං ගුණහත්භඹ ලං අඩු ලං වීභ ලං නිහ ලං
භව ලං ත න)ේ ලංහභහන ලංඅසළත න ලංඅඩු ලංවී ලංඇත. ලං හ ලං යන ලංප්ර)දද ලං
ළරකී) කදී ලං ) ොවීත ) ත  ලංසඹඹට ලං 95ක් ලංඳභණ ලංවි)ේශීඹ ලං)දමුහු ක ලං
ප්ර)දද ලංබහවිත ලං යයි. ලං ෘෂි මාභ ලං)දඳහමාත) කත තු)ේ ලංන ලං)දමුහු ක ලං
ප්ර)දදඹක් ලං න ලංMI Maize-1 වඳුත හ ලං දී ලං ඇති ලං අතය ලං එඹ ලං ප්රචලිත ලං
රීරී) ක ලංළයටවත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං)ේ. 
 

(ii) *  ඉරිඟු ලං  හ ලං ඳරිඹ ලං පුළුල් ලංරීරීභ ලං වහ ලං ඹර ලං වහ ලං භව ලං
 ත න)ේ ලංන ලං ප්ර)ේලර ලං  හ ලං  යන ලං ) ොවීත  ලං වට ලං
සඹඹට ලං50  ලංදහඹ ත්ඹක් ලංඹට)ත් ලං බීජ් ලංරඵහ ලංදීභ. 

 * භව ලං ත න)ේ ලංඋස ලංඉය කර ලංපරදහයීතහ ලංළ  ලංකියුණු ලං
රීරීභ ලංවහ ලං ඳහාශු ලංායක්ණ ලං්රභ ලංබහවිතඹ ලංවහ ලං
) ොවීත  ලංකිරි ළත වීභ. ලං 

 * )බෝ  ලං නිසඳහදන ලං විඹදභ ලං අඩු ලං රීරීභ ලං වහ ලං විලහර ලං
ඳරිභහණ ලං ) ොවි ලං ාවිධහනරට ලං බීජ් ලං ළපිරු ක ලං වහ ලං ල් ලං
)නළී) ක ලංඹත ත්ර ලංරඵහ ලංදීභ. 

 * න ලං තහක්ණඹ ලං වහ ලං ) ොවීත  ලං හුරු ලං රීරීභ ලං වහ ලං
දළනුත් ලං රීරී) ක ලං පුහුණු ලං ළයටවත , ලං ක්)ේත්ර ලං කින, ලං
දළත වී ක, ලංඳත්රි හ ලං)ඵදහ ලංවළරී) ක ලංළයටවත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං
රීරීභ. ලං 

 *  ෘෂි මාභ ලං )දඳහමාත) කත තු ලං විසත  ලං න ලං )දමුහු ක ලං
ප්ර)දදඹක් ලංන ලංMI Maize-1 වඳුත හ ලංදී ලංඇති ලංඅතය, ලංඑඹ ලං
ප්රචලිත ලංරීරී) ක ලංළයටවත  ලං ලංක්රිඹහත්භ  ලං)ේ. 

(ඇ  අදහශ ලං)නො)ේ. 
 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං භ)ේ ලං ඳශමුන ලං අතුරු ලං

ප්රලසනඹ ලං)භඹයි ලං. ලං රු ලංයහජ් ලංඇභතිතුභනි, ලං2010 ලංමා)ේ ලංසට ලං2015 ලං
මාඹ ලං දක්හ ලං හමාෂි  ලං ඵයඉරිඟු ලං නිසඳහදන ලං ප්රභහණඹ ලං )භට්රික් ලං
)ටොත ලිත  ලං රඵහ ලං ු ත නහ. ලං 2010 ලං සට ලං 2015 ලං දක්හ ලං ඳළති ලං යජ්ඹ ලං
භ)ේ ලං )භොන ලං අසථහ  ලං )වෝ ලං ශ්රී ලං රා හ)ේ ලං ඵයඉරිඟු ලං  හ)ේ ලං
අතිරික්තඹක් ලං සු  ලං )රහ ලං ති)ඵනහද ලං රීඹන ලං  හයණඹ ලං භහ ලං දළන ලං
 ත න ලං ළභළතියි. 

 
ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අතිරික්තඹක් ලං)රහ ලංනළවළ, ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං 
 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංඒ) ත  ලංවරි ලංඳළවළකිලියි.- 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

)දළනි ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ ලංඅවත න. 
 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං  ලං භ)ේ ලං )දන ලං අතුරු ලං

ප්රලසනඹ. ලං 
 

හිටපු ලං ෘෂි මාභ ලංඇභති ලංභහිත ද ලංඹහඳහ ලංඅ)බ්මාධන ලංභළතිතුභහ ලං) ක ලං
 රු ලං බහ)ේ ලං හිටිඹහ ලං න ක ලං )වොයි. ලං නමුත් ලං දළත  ලං එතුභහ ලං ) ක ලං  රු ලං
බහ)ේ ලං නළවළ. ලං ඳසුගිඹ ලං  හර)ේ ලං වයි)ඹත  ලං  ෆ ලං  වරහ ලං රීේහ, ලං
"විලහර ලංල)ඹත  ලංමුදල් ලංවිඹද ක ලං ශහ. ලංඅති ලංරික්තඹක් ලංරළබුණහ. ලංඒ  ලං
භහිත ද ලංයහජ්ඳක් ලංයු )ේ ලංවිලහර ලංජ්ඹග්රවණඹක්" ලංරීඹරහ. ලං ෘෂි මාභ ලං
අභහතහාලඹ ලං ඹට)ත් ලං ඵයඉරිඟු ලං අතිරික්තඹක් ලං රළබුණහ ලං රීඹරහ ලං

ඳහය කඵහත න ලංභහධ ලංදළත වී ක ලංව ලංඒ ලං)නු)ත  ලංවිඹද ක ලං ශ ලංමුදර ලං
) ොඳභණද ලං රීඹරහ ලං වත  ලං  යත න ලං ඔඵතුභහට ලං හමාතහක් ලං
ති)ඵනහ ලංද ලංනළත්න ක ලංඒ ලංවහ ලං)නභ ලංප්රලසනඹක් ලංඅවත න ලං)යිද? 

 

ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  

(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ඒ ලංවහ ලං)නභ ලංප්රලසනඹක් ලංඅවත න. 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

)වොයි. ලංතුත ළනි ලංඅතුරු ලංප්රලසනඹ. 
 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං භ)ේ ලං තුත ළනි ලං අතුරු ලං

ප්රලසනඹ ලං )භඹයි. ලං ඔඵතුභහ ලං රීඹන ලං විධිඹට ලං 2015 ලං අවුරුේ)ේ ලං අ)ේ ලං
ඵයඉරිඟු ලං නිසඳහදනඹ ලං දශ ලං ල)ඹත  ලං )භට්රික් ලං )ටොත  ලං 261,000යි. ලං
වළඵළයි, ලං)භට්රික් ලං)ටොත  ලංරක් ලංවතයක්ත් ලංවුභනහයි. ලංරකරකළු ලං ෆභ ලං
නිසඳහදනඹ ලං ව ලං වි)ලේ)ඹත  ලං දරුත  ලං )නු)ත  ලං ත්රි)ඳෝ ලං
නිසඳහදනඹට. ලං දළත  ලං ත්රි)ඳෝ ලං )දත )ත  ලං භහ ලං තුන ට ලං ළයඹක්. ලං
එත) ොට ලං)භට්රික් ලං)ටොත  ලංරක් ලංවතය  ලංඵයඉරිඟු ලංඅල ලංප්රභහණඹ ලං
ඉරක්  ලං ය ලං ත්තු ලංළය ලංපිළි ලං)ශක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලංපුළුත  ලං
න ක ලංඑ  ලංඳළත්තරීත  ලං) ොවීත )ේ ලංආදහඹභ ලංළ  ලං)නහ. ලං)දළනි ලං
 හයණඹ ලං ියරීඹහ ලං උත්ඳහදනඹ ලං  යත න ලං පුළුත . ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
 ලංනිසඳහදනරට ලං අල ලං අමු්ර ලං ල)ඹත  ලං ඵයඉරිඟු ලං රළ)ඵනහ, ලං
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි. ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසනඹ ලංඅවත න. 
 

ගුණ බුද්ධික පිලරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ප්රලසනඹ ලං තභයි ලං අවත )ත . ලං භභ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං දළන ලං  ත න ලං

 ළභළතියි, ලං )භට්රික් ලං )ටොත  ලං රක් ලං වතය  ලං හමාෂි  ලං ඵයඉරිඟු ලං
නිසඳහදනඹ ලං)නු)ත  ලංඅභහතහාලඹට ලංති)ඵන ලංළය ලංපිළි)ශ ලංව ලං
දළක්භ ලං)භො ක්ද ලංරීඹරහ.  

 
ගුණ ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංඵයඉරිඟු ලංනිසඳහදනඹ ලංරීරීභ ලං

වහ ලංඅපි ලං) ක ලං)න ලං) ොට ලං) ොවීත  ලංදළනුත් ලං ය ලංති)ඵනහ. ලංඅ)ේ ලං
බීජ් ලංනිසඳහදන ලංඅඩුවීභක් ලංති)ඵනහ. ලං2017 ලංමාඹ ලංතුශදී ලංඅඳට ලංඒ  ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං ය ලං ත න ලංපුළුත . 

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 
)දන ලංටඹ. ලංප්රලසන ලංඅා  ලං3 ලං- ලං 1003/'16 ලං- ලං ං1 , ලං රු ලංහසු)ේ ලං

නහනහඹක් හය ලංභවතහ. 
 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං  රු ලං හසු)ේ ලං
නහනහඹක් හය ලංභත ත්රීතුභහ ලං)නු)ත  ලංභහ ලංඑභ ලංප්රලසනඹ ලංඅවනහ. 

1921  1922 



ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ ගයන්ත කුණණළිලක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං විු ලිඵර ලං වහ ලං පුනමාජ්නනීඹ ලං

ඵරලක්ති ලං අභහතතුභහ ලං)නු)ත  ලංභහ ලංඑභ ලංප්රලසනඹට ලංපිළිතුරු ලං දීභ ලං
වහ ලංතිඹක් ලං ල් ලංඉල්රනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

     Question ordered to stand down. 
 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන ලංඅා  ලං4 ලං- ලං1019/'16 ලං- ලංං1 , ලං රු ලංනහභල් ලංයහජ්ඳක් ලංභවතහ. 
 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං  රු ලං නහභල් ලං යහජ්ඳක් ලං
භත ත්රීතුභහ ලං)නු)ත  ලංභහ ලංඑභ ලංප්රලසනඹ ලංඅවනහ. 

 

ගුණ නිමරෝන් මපමර්රළ මශතළ (ජළිලක ප්රිලප කිල ශළ 
ාර්ථික ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං අග්රහභහතතුභහ ලං ව ලංජ්හති  ලං
ප්රතිඳත්ති ලං වහ ලං ආමාථි  ලං  ටයුතු ලං අභහතතුභහ ලං )නු)ත  ලං භහ ලං එභ ලං
ප්රලසනඹට ලංපිළිතුරු ලංදීභ ලංවහ ලංභහඹක් ලං ල් ලංඉල්රනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

 

ජළිලක ජ වේපළදන ශළ ජළපලශන මණ්ඩය: 
බඳලළ ගෆනීේ 

மசற லர் ங்கல், டிகரனகப்தைச் சகத : 

ஆட்மசர்ப்தைக்கள் 
NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD: 

RECRUITMENT 
 

1020/’16 

5. ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ (ගුණ මොශළන් 
ර කල කම ක මශතළ මලනුල ) 

 (ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன - ரண்தைறகு 

தனரயரன் த்த்ம சரர்தரக)  
 (The Hon. Keheliya Rambukwella on behalf of the Hon. 

Lohan Ratwatte ) 
න ය ලං ළරසු ක ලං වහ ලං ජ්ර ලං  කඳහදන ලං අභහතතුභහ) ත  ලං ඇස ලං

ප්රලසනඹ ලං-ං1 : 

(අ  ංi) 2015 අ) ෝසතු ලං භහ)ේ ලං සට ලං ) ක ලං දක්හ ලං විවිධ ලං
තනතුරු ලං වහ ලං ජ්හති  ලං ජ්ර ලං  කඳහදන ලං වහ ලං
ජ්රහඳවන ලංභඩලයරඹට ලං ලංඵහ) න ලංඇති ලං)ේ  ලං
ාඛ්හ ලං) ොඳභණද; 

 (ii) එභ ලං ඵහ ලං  ළනී ක ලං වහ ලං විධිභත් ලං ක්රිඹහභහමා ඹක් ලං
අනු භනඹ ලං ය ලංති)බ්ද; 

 (iii) එභ ලං ඵහ ලං  ළනී ක ලං වහ ලං භඩලයර)ේ ලං පුයේඳහඩු ලං
තිබු)ඩලද; 

 (iv) ඵහ ළනී ක ලංසු  ලං ය ලංඇති ලංකිසත්රික්  ලං )මාද; ලං 

 (v) එක් ලං එක් ලං කිසත්රික් )ඹත  ලං ඵහ) න ලං ඇති ලං
පුේ රඹත  ලං ාඛ්හ ලං )ත  ලං )ත  ලං ල)ඹත  ලං
) ොඳභණද; 

  ඹත න ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )නහිද? 

(ආ )නො ලංඑ)ේ ලංන ක, ලංඒ ලංභත ද? 
 

கத் றட்டறடல் ற்தம் லர் ங்கல் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர: 

(அ  ංi )  2015 ஆகஸ்ட் ரம் தரடக்கம் இற்கந 

கறல் தல்மத தறகளுக்கரக மசற லர் 

ங்கல், டிகரனகப்தைச் சகதக்கு மசர்த்துக் 

தகரள்பப்தட்டுள்ப ஊறர் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 ( i i )  மற்தடி ஆட்மசர்ப்தைக்கரக தொகநசரர்ந் 

றதொகநகள் தறன்தற்நப்தட்டுள்பணர ன்த 

கத்ம்; 

 ( i ii )  மற்தடி ஆட்மசர்ப்தைக்கரக சகதறல் தற்நறடங் 

கள் கரப்தட்டணர ன்தகத்ம்; 

 ( iv )  ஆட்மசர்ப்தைக்கள் தசய்ப்தட்டுள்ப ரட் 

டங்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 ( v )  எவ்தரத ரட்டத்றலிதந்தும் மசர்த்துக் 

தகரள்பப்தட்டுள்பர்கபறன் ண்றக்கக 

ணறத்ணறம வ்பதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ)  இன்மநல், ன்? 

 

asked  the  Minister  of  City  Planning  and  Water  

Supply:  

(a)     Will he inform this House - 

(i)   the number of employees that had been 

recruited to various positions at National 

Water Supply and Drainage Board from 

August 2015 ලංto date; 

(ii)   whether a proper procedure had been adopted 

in making those appointments; 

(iii) whether the Board had had vacancies for 

making those appointments; 

(iv)    the names of districts for which the aforesaid 

appointments were made; and 

(v)   separately of the number of persons that had 

been recruited from each district? 

(b) If not, why? 

 

ගුණ රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆුමේ  ශළ ජ වේපළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
 

Sir, I table* the Answer for that Question.  

1923  1924 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

(a)  (i)  Number of employees that have been recruited to 

different posts of NWSDB is 465, since August 2015, up 

to now.  

 (ii)  Formal recruitment procedures have been followed for 

these recruitments.  

 (iii)  There were vacancies remaining for recruitment.  

 (iv)  These recruitments have been done covering districts of 

Colombo, Gampaha, Kurunegala, Anuradhapura, Vanni, 

Ampara, Badulla, Monaragala, Ratnapura, Matara, 

Kandy, Kalutara, Kegalle, Batticaloa and Trincomalee.  

(v)  Employees recruited in district level has been listed 

below.  

Colombo  - 76 

Gampaha - 25 

Kurunegala - 28 

Anuradhapura - 23 

Vanni  - 33  

Ampara  - 60 

Badulla  - 09 

Monaragala - 12 

Ratnapura - 26 

Matara  - 07 

Kandy  - 62 

Kalutara  - 21 

Kegalle  - 07 

Batticaloa - 20 

Trincomalee - 56 

(b) Not relevant.  

 

 ශේබන්මතො  වියිත කළපීය උද්භිද උදයළනය:  
ලෆය කෂ මුද 

அம்தரந்மரட்கட உனர் ன ரறல் தங்கர : 

தசனறட்ட தம்  
DRY-ZONE BOTANICAL GARDEN IN HAMBANTOTA: MONEY 

SPENT  

1021/’16 
 

6. ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ (ගුණ ඩී.වී. රළනක 
මශතළ මලනුල )     

ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன - ரண்தைறகு டி.வீ. 

சரணக சரர்தரக) 

((The Hon. Keheliya Rambukwella on behalf of the Hon. D. V. 

Chanaka) 
තියය ලං ාමාධන ලං වහ ලං නජීවි ලං අභහතතුභහ) ත  ලං ඇස ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ප්රලසනඹ ලං- ලංං1 : ලං ලං ලං ලං 

(අ  ංi) ව කඵත )තොට ලං විඹළි ලං  රහපීඹ ලං උේභිද ලං උදහනඹ ලං ඉකි ලං
රීරීභ ලංවහ ලංළඹ ලං යන ලංරද ලංමුළු ලංමුදර ලං) ොඳභණද; 

 (ii) එභ ලංඋදහනඹ ලංඉකි ලං ය ලංඇත්)ත් ලං ලං)ේයහ)දණිඹ, ලංවේ ර ලං
ව ලං)නයත්) ොය ලංඋදහන ලංඉකි ලංරීරී)භත  ලං) ොඳභණ ලං
 හරඹ ට ලංඳසුද; 

 (iii) එභ ලං උදහනඹ ලං විෘත ලං රීරී)භත  ලං ඳසු ලං )ේශීඹ ලං ව ලං
වි)ේශීඹ ලං ාචහය ඹත  ලං අතය ලං භවත් ලංආ මාණඹක් ලංව ලං
ඵ ලංපිළි ත )ත ද; 

ඹත න ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )ත ද? 

(ආ  ංi) ඉවත ලංකී ලංඋදහනඹට ලංඅඹත් ලංභූමි ලංබහ ඹ ලංන න ලංයජ්ඹට ලං
ඳයහ ලං දීභ ලංවහ ලංමලි  ලංපිඹුරු ලංඳත් ලං ස ලං)මිත  ලං
ඳතින ලංඵ ලංදත )ත ද; 

  (ii) එ)ේ ලංඳයහ ලංදීභක් ලංසු  ලංවු)වොත්, ලංඑභ ලංඋදහනඹ ලංඉකි ලං
රීරීභ ලංවහ ලංළඹ ලං යන ලංරද ලංමුදල් ලංවහ ලං  ලංරීඹනු ලං
රඵත )ත  ලං වුරුත ද; 

  (iii) )භභ ලංඳයහ ලංදීභ ලංළශළක්වීභට ලංපිඹය ලං ත )ත ද; 

  ඹත නත් ලංඑතුභහ ලං)භභ ලංබහට ලංදත ත )ත ද? 

(ඇ  ලං ලං ලං ලං ලං ලං)නො ලංඑ)ේ ලංන ක, ලංඒ ලංභත ද? 
 

லுரர அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் 

அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ  ංi )  அம்தரந்மரட்கட உனர் ன ரறல் 

தங்கரக றர்ரறப்தற்கரக தசனறடப்தட்ட 

தரத்ப் தத்தரகக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii )  மற்தடி தங்கரரணது, மதரகண, யக்கன 

ற்தம் தசணத்தகரட தங்கரக்கள் 

றர்ரறக்கப்தட்டு வ்பவு கரனத்றன் 

தறன்ணர் றர்ரறக்கப்தட்டது ன்தகத்ம்; 

 (iii )  மற்தடி தங்கர றநந்துகக்கப்தட்ட தறன்ணர் 

உள்ரட்டு ற்தம் தபறரட்டு சுற்தனரப் 

தறககப இது தததபறல் கர்ந்துள்பது 

ன்தக அர் ற்தக்தகரள்ரர 

ன்தகத்ம்; 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) ංi )  மற்தடி தங்கரவுக்கு உரறத்ரண றனப் தகுறக 

சலண அசுக்கு ககபறப்தற்கரண ஆம்த 

றட்டங்கள் குக்கப்தட்டு தக அநறரர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii )  அவ்ரத ககபறக்கப்தடும் தட்சத்றல், மற்தடி 

தங்கரக றர்ரறப்தற்குச் தசனரண 

தத்தரககக்கு ரர் ததரதப்தைக் கூதரர் 

ன்தகத்ம்; 

 (iii )  அவ்ரத ககபறப்தகத் டுக்க டடிக்கக 

மற்தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 

(i)  the total amount of money that was spent 
on building the Dry Zone Botanical Garden 

in Hambantota; 

(ii)   the period of time that have elapsed since 

building up of Peradeniya, Hakgala and 
Henarathgoda Botanical Gardens until the 

building up of the Dry Zone Botanical 

Garden in Hambantota; and 

(iii)  whether he will admit that, after opening 

the aforesaid Botanical Garden, it became a 

popular attraction among both local and 

foreign tourists? 

1926 1925  



ඳහමාලි) කත තු 

(b) Will he also inform this House - 

(i)   whether he is aware that initial plans are being 
prepared for transferring the land belonging to 

the aforesaid Botanical Garden to the 

Government of China;   

(ii)   the names of persons who will take the 
responsibility for the money that was spent on 

building of the aforesaid Botanical Garden in 

case such transfer takes place; and 

(iii)  whether necessary steps will be taken to 

prevent taking place of such transfer?   

(c)    If not, why? 

ගුණ ගළමිණී ජයවික්රම මපමර්රළ මශතළ (ිලරවර වගලර්ධාන 
ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
ංரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

     Sir, I table* the Answer.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 
 

(a)  (i) As at 31st October, 2016 total cost for construction and 

maintenance of the park was Rs. 845.48 million.  
 

 (ii) This botanical garden has been constructed followed 

by the Peradeniya, Hakgala gardens and 137 years 

after the construction of Henarathgoda Park by the 

British rulers in 1876. 
 

 (iii) Yes. 

(b) (i) Unknown. 

 (ii) Not relevant as per the Answer (b) (i) 

 (iii)  Not relevant as per the Answer  (b) (i). 

(c) Not relevant. 

 

මපෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප පන ක මකම්ේප ක 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශ්රී ගකළ ඉදිකිීමේ කර්මළන්ත මණ්ඩය (වගවහාළගත 

කිීමමේ) පන ක මකම්ේපත 
இனங்கக றர்ரக் ககத்தரறல் சம்மபணம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
CHAMBER OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගුණ (මශළරළර්ය) ාශු මළරසගශ මශතළ 

( ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
The Hon. Deputy Speaker, I move, 
 ―That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 

 Chamber of Construction Industry of Sri Lanka.‖  

ගුණ නළක ප්රවළද් මකොමොන්මන මශතළ 

( ரண்தைறகு ரனக்க தறசரத் தகரதனரன்மண) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වේමත විය. 
පන ක මකම්ේපත ඊ  අනුකල පෂමුලන ලර කියලන දින්, එය මුද්රණය 

කිීමම  නිමයෝග කරන දී.  
 

ලළර්තළ කිීමම වඳශළ 47(5) ලන වහාළලර නිමයෝගය ය ම ක පන ක 
මකම්ේපත නිලළව ශළ ඉදිකිීමේ අමළතයතුමළ මලත පලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, 

அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  
வீடகப்தை ற்தம் றர்ரத்துகந அகச்சதக்கு அநறக்கக 
தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

  

Question put, and agreed to. 
 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Housing and Construction for report. 

 

ගුණ දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 

( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලංකි)ත ස ලංගුණමාධන ලංභත ත්රීතුභහ. ලං 

 
ගුණ දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 

(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං භහ ලං රීති ලං ප්රලසනඹක් ලං භතු ලං
 යත න ලං  ළභළතියි. ලං ) ක ලං න ලං විට ලං ඳහමාලි) කත තු ලං ලං භත ත්රීරුත  ලං
වඹ)ද)නරක)ේ ලං වි)ේල ලං  භත  ලං ඵරඳත්ර ලං -passports- අත් ලං හිටුහ ලං
වි)ේල ලං  භත  ලං ඹත න ලං ඵළරි ලං තත්ත්ඹක් ලං ඇති ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං
හ)ේභ ලං අඳ)ේ ලං හිටපු ලං භත ත්රීරුත  ලං  ණනහ )ේත් ලං ඒ ලං
ආ හයඹටභ ලං passports අත් ලං හිටුහ ලං ති)ඵන ලං නිහ ලං එතුභත රහත් ලං
වි)ේල ලං  භත  ලං ඹත න ලංඵළරි ලං සටිනහ. ලං දළනට ලං සටින ලං භත ත්රීරුත , ලං
හිටපු ලංභත ත්රීරුත  ලංIPU members.  We are members of the IPU 
till we die even if we are not Members of Parliament. 

 
ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 

(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is your submission?  
 

ගුණ දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 

(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
My submission is for you to intervene in this matter in 

order to get these passports released. If there is any other 

necessary- 
 
ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 

(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Is there any indictment against them in the High 

Court? What are you talking about?   

1927  1928 

[ රු ලං) )වළිඹ ලංයඹුක්ළල්ර ලං ලංභවතහ] 
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ගුණ දිමන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ 

(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  

They are under indictment; so many people are under 

indictment as such. Even for a very minor offence, they 

are charged and their passports are impounded. It is not 
fair for an Hon. Member of Parliament to be prevented in 

this manner.  
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලංකි)ත ස ලංගුණමාධන ලංභත ත්රීතුභනි, ලං) ක ලංපිළිඵ ලංමාතභහන ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං සටින ලං භත ත්රීරුත  ලං  රු ලං  ථහනහඹ තුභහ) ත  ලං
ඉල්ලීභක් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං අනු ලං  රු ලං භත ත්රීතුභත රහ)ේ ලං

passports යහ ලං තඵහ ලං  ළනීභ ලං පිළිඵ ලං  රු ලං  ථහනහඹ තුභහ)ේ ලං
අධහනඹ ලං)ඹොමු ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

භභ ලං) ක ලං)රහ)ේ ලංඔඵතුභහට ලංරීඹත නට ලංඕනෆ, ලංඇඳ ලං) ොත )ේස ලං
නිඹභ ලංරීරීභ ලංභ)වසත්රහත්ය)ඹරකට ලංති)ඵන ලංඅයිතිඹක් ලංරීඹන ලංඑ . ලං
මාතභහන ලං තත්ත්ඹ ලං අනු ලං භ)වසත්රහත්යඹහ ලං ඇඳ ලං ) ොත )ේස ලං
නිඹභ ලං රීරී) කදී ලං passport එ  ලං යහ ලං තඵහ ලං  ළනී) ක ලං වළරීඹහක් ලං

ති)ඵනහ. ලං භත ත්රීයඹරක)ේ ලං )වෝ ලං භත ත්රීයඹරක)ේ ලං බිරි )ේ ලං
passport  එ ක් ලංයහ ලංතඵහ ලං ළනීභ ලං- ලංළ  හයඹරකට ලංඇඳ ලං)දත )ත  ලං
ඔහු ලං නළත ලං උහවිඹට ලං ඳළමි)ණනහ ලං රීඹන ලං විලසහඹ ලං ඇතියි.- ලං

භ)වසත්රහත්ය)ඹරකට ලං ති)ඵන ලං අයිතිඹක්. ලං නමුත් ලං  රු ලං
 ථහනහඹ තුභහ ලං අදවස ලං  යනහ, ලං නීතිඳතිතුභහ ලං භෙ ලං ) ක ලං  ළන ලං
හ ච්කහ ලං  යත නට. ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං භහ ලං තුන  ලං  හරඹක් ලං

භත ත්රීයඹරක ලංඳළමිණි)ේ ලංනළත්න ක ලංඑතුභහ)ේ ලංභත ත්රී ලංධුයඹ ලංඅ)වෝස ලං
)නහ. ලංඑභ ලංනිහ ලංHigh Court  එ) ත  ලංඅධි)චෝදනහ ලංඳත්රඹක් ලං  ලං-
indictment  එ ක්- ලං ලංබහය ලංදීරහ ලංනළති ලංඅසථහ , ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලං

මිනී ලං භළරුභක් ලං හ)ේ ලං ඵයඳතශ ලං  ණ)ේ ලං අඳයහධඹ ට ලං
ළ  රු)රක ලං )නොන ලං අසථහ  ලං භත ත්රීයඹහ)ේ ලං ) ෞයඹ ලං
ිය) න ලංඳරිකි ලං ටයුතු ලං ශ ලංයුතුයි ලංරීඹරහ ලං  රු ලං ථහනහඹ තුභහත් ලං

අදවස ලං  යනහ. ලං එභ ලං නිහ ලං ) ක ලං  කඵත ධ ලං වි)ලේ ලං අධහනඹක් ලං
)ඹොමු ලං  යරහ ලං අද ලං ස ලං රු)ේ ලං ඳක් ලං නහඹ  ලං ියසවී) කදී ලං ) ක ලං
 හයණඹ ලං ළන ලංහ ච්කහ ලං යත නට ලංඅපි ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. 

 

භත ත්රීරුත  ලංඋහවි)ේ ලං)ඳනී ලංසටිඹහට ලංඳසු, ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංගුත  ලං
 භත  ලං ඵරඳත්රඹ ලං -passport එ - ලං යහ ලං  ළනීභ ලං අතල ලං නළවළ ලං
රීඹන ලංභත)ේ ලංතභයි ලං රු ලංඅ භළතිතුභහ, ලං රු ලං ථහනහඹ තුභහ, ලං රු ලං

බහනහඹ තුභහ ලංඇතුළු ලංසඹලු)දනහභ ලංඉත )ත . ලංඅද ලංඳස ලංරු ලං2.00ට ලං
ඳළළත්)න ලංඳහමාලි) කත තු ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලං හය  ලංබහ ලංියසවී) කදී ලං
) ක ලං ළන ලංනළත ලංහ ච්කහ ලං යන ලංඵ ලංභහ ලංරීඹහ ලංසටිනහ. ලං ලං ලං 

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං)භඹ ලංඅධි යණ)ඹත  ලං ත්ත ලං

තීත ු ක්. ලංඇත්ත ලංල)ඹත භ ලංඅඳට ලංඑඹට ලංභළකිවත් ලං)ත න ලංඵළවළ. ලං 

 
ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

We will take this up at the Party Leaders’ Meeting.  
 

ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනික් ලං  හයණඹ ලං ) ක යි. ලං ඳහමාලි) කත තු ලං භත ත්රීය)ඹක් ලං රීඹහ ලං

වි)ලේ ලං නීතිඹක් ලං නළවළ. ලං  වුරුත් ලං නීතිඹට ලං ඹටත්. ලං ඳහමාලි) කත තු ලං
භත ත්රීය)ඹරකට ලං)නභ ලංනීතිඹක් ලංනළවළ. ලංඒ  ලංඅඳ ලංපිළි ත න ලංඕනෆ. ලං

ඳසුගිඹ ලං  හර)ේ ලං ඳහමාලි) කත තු ලං භත ත්රීරුත ට ලං එ  ලං නීතිඹරකත්, ලං
හභහන ලංජ්නතහට ලංතත් ලංනීතිඹරකත් ලංතිබුණහ. ලංදළත  ලංඑ)වභ ලංනළවළ. ලං
දළත  ලං ඳහමාලි) කත තු ලං භත ත්රීරුත ටත් ලං ති)ඵත )ත  ලං ) ක ලං ය)ට් ලං
හභහන ලංජ්නතහට ලංති)ඵන ලංනීතිඹභයි. ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay. 
 

ගුණ රන්දිම ගමමප මශතළ 
( ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

දළත  ලංඹව ලංඳහරනඹ ලංති)ඵත )ත . ලං 
 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order  

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලං ) )වළිඹ ලං යඹුක්ළල්ර ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං රීති ලං
ප්රලසනඹ ලං)භො ක්ද? ලං ලං 

 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං ඔඵතුභහ ලං රීඹපු ලං  හයණඹ ලං
නිළයකියි. ලං ) ක ලං  කඵත ධ ලං  රු ලං  ථහනහඹ තුභහ ලං මුණ ලං  ළහිරහ ලං
හ ච්කහ ලං  යපු ලං අසථහ)ේදී ලං එතුභහ ලං එභ ලං  හයණඹ ලං පිළි ත්තහ. ලං
නීතිඳතිතුභහ ලං-Attorney General - ) ත හ ලං) න ලං) ක ලං කඵත ධ ලං
 ථහ ලං  යරහ, ලං ) ක ලං ප්රලසනඹ ලං විරහ ලං ති)ඵනහඹ ලං රීඹහ ලං ඊට ලං ඳසු ලං
එතුභහ ලංරීේහ. ලංනමුත්, ලංඔඵතුභහ ලංව ලං රු ලංබහනහඹ තුභහත් ලංරීඹපු ලං
විධිඹට ලං) ක  ලංනීති)ේ ලංප්රලසනඹක් ලංරීඹනහට ලංයහ, ලං)ඳෞේ ලි  ලංඒ ලං
 කීභ ලං බහය ලං  ත නහ ලං භහ ලං දළ  ලං ති)ඵනහ. ලං භ)වසත්රහත්තුභහ ලං
passport  එ  ලං )දත න ලං උත්හව ලං  යන ලං ) ොට ලං Attorney 
General’s Department එ) ත  ලං රීඹනහ, ලං " භත  ලං ඵරඳත්රඹ ලං
)දනහට ලං අඳ ලං විරුේධයි" ලං රීඹහ. ලං එතළනයි ලං ප්රලසනඹ ලං ති)ඵත )ත , ලං
නළත්න ක ලංඋහවි)ේ ලංති)ඵන ලංනීතිඹ ලංපිළිඵ ලං)නො)යි. ලං 

 
ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

)වොයි. ලං ලංWe will discuss this. Thank you. 
 

ගුණ ුමජීල මවේනසගශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂඳ රළජය 

අමළතයතුමළ) 
( ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக 

இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

1929  1930 



ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලං ඵත ු ර ලං ගුණමාධන ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං ප්රලසනඹ ලං පිළිඵ ලං
නළත ලං ථහ ලං යත න ලංඅලතහක් ලංනළවළ. ලංඔඵතුභහට ලං ලිත  ලංඅ)ේ ලං
 රු ලං සුජී ලං )ේනසාව ලං යහජ් ලං ඇභතිතුභහ ලං point of  Order එ ක් ලං
ඉල්ලුහ. 

 

ගුණ ුමජීල මවේනසගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං රු ලං) )වළිඹ ලංයඹුක්ළල්ර ලං
භත ත්රීතුභහ ලං  යපු ලං ප්ර හලඹ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං භට ලං ඹභක් ලං රීඹත න ලං
ති)ඵනහ. ලං  ලං Passport  එ ක් ලං යහ ත )ත  ලං යටට ලං ආඳහු ලං හමාතහ ලං

 යයි, ලංආඳහු ලංඋහවිඹට ලංහමාතහ ලං යයි ලංරීඹන ලංඅයමුණිත . ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
තභයි, ලංඒ ලංpassport එ  ලංrelease  ශහභ ලංපිට ලංයටර ලංවා පු ලංල්ලි ලං
ආ)ඹත් ලං ත ලං තළත ර ලං වා ත න ලං පුළුත . ලං එළනි ලං )නො)ඹරකත් ලං

 හයණහ ලංති)ඵනහ. ලංඒහ ලංඅධි යණඹට ලංඅඹත් ලං)ේල්. ලං 
 

නීතිඳති ලං )දඳහමාත) කත තු)ත  ලං ඳහමාලි) කත තු ලං භත ත්රීය)ඹරක ලං

රීඹහ ලං  ලං වි)ලේ)ඹත  ලං object  යත )ත  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං හිත දහ ලං අඳට ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලංඹව ලංඳහරනඹ ලංඹට)ත්- 

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලං ඵත ු ර ලං ගුණමාධන ලං භළතිතුභහ. ලං වළඵළයි, ලං ඔඵතුභහ ලං ) ක ලං
ප්රලසනඹ ලංපිළිඵ ලං ථහ ලං යත න ලංඑඳහ. 

 

ගුණ බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංඉතහ ලංළද ත් ලංවිහදඹක් ලංන ලං
අඹ ලං ළඹ ලං විහදඹ ලං ඳළළත්)න ලං ) ක ලං අසථහ)ේදී ලං මුදල් ලං

අභහතහාල)ේත්, ලං භවහ ලං බහඩලයහ හය)ේත් ලං නිරධහරිත  ලං ) ක ලං  රු ලං
බහ ලංභතු ලං යන ලංප්රලසනරට ලංපිළිතුරු ලංදීභ ලංඹනහකිඹ ලං කඵත ධ)ඹත  ලං

අද ලං කින ලං ඳළමිණ ලං සටිනහ. ලං භවහ ලං බහඩලයහ හය)ේ ලං යහජ් ලං හඹ ලං

පිළිඵ- 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං )රහ)ේ ලං ඔඹ ලං ප්රලසනඹ ලං  ත න ලං
පුළුත  භක් ලංනළවළ. 

 

ගුණ බන්දු ගුණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අඳට ලං චනඹක්ත් ලං  ථහ ලං  යත න ලං ) ක ලං )ල්  කතුභත රහ ලං ඉය ලං
)දත )ත  ලං නළත්න ක, ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං විඳක්)ේ ලං භත ත්රීරු ලං

ඇවිල්රහ ලං ති)ඵන ලං  හයණඹත් ලං අවත න ලං ඕනෆ ලං )ත ? ලං ) ක ලං අත් ලං
අයාගුට ලංඅය) න, ලංයහජ් ලංමර- ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  
 

මීශෙට, ලං විමාජ්න ලං ඳනත් ලං ) ටු කඳත, ලං 2017 ලං - ලං  හය  ලං බහ ලං
අසථහ. ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] ලං 

විවර්ජන පන ක මකම්ේපත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 

 

   කළරක වභළමේදී තලදුර  ක වකළ බන දී.- 
[ප්රගිලය:  මනොලෆේබර් 29  ] 

[නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 
 

குளறல் மலும் ஆரப்ததற்நது.- [மர்ச்சற : 

ம்தர் 29] 

[தறறச் சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 29th November] 
[MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 

 
 

112 ලන ශීර්ය.-  විමද් ක යුතු අමළතයලරයළ 
01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලං

විඹදභ, ලංරු. ලං112,229,000 
 

கனப்தை 112. -  தபறரட்டலுல்கள் அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 112,229,000 

 

HEAD 112.- MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

112,229,000 

 
 

182 ලන ශීර්ය.-  විමද් රැකියළ  අමළතයලරයළ 
01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලං

විඹදභ, ලංරු. ලං63,050,000 

 

கனப்தை 182.- தபறரட்டு தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 63,050,000 

 

HEAD 182.- MINISTER OF  FOREIGN EMPLOYMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

63,050,000 

 
 

193 ලන ශීර්ය.-  කේකුණ ශළ ලෘ කතීය වමිිල වබඳතළ 

අමළතයලරයළ 
01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලං

විඹදභ, ලංරු. ලං122,560,000 

 
கனப்தை 193.- தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள்  

அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 122,560,000 
 

HEAD 193.- MINISTER OF  LABOUR AND TRADE UNION 

RELATIONS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
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ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශීමා ලං 112 ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ, ලං 182 ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
අභහතහාලඹ, ලං 193, ලං 221 ලං වහ ලං 328 ලං   ක රු ලං වහ ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං
ඵතහ ලංඅභහතහාලඹ, ලංර හ ලංඵළලීභ ලංපමා ලංබහ  ලං10.00 ලංසට ලං12.30 ලං
දක්හ ලංව ලංඅඳය ලංබහ  ලං1.00 ලංසට ලං6.30 ලංදක්හ. ලං 

 

විහදඹ ලංආය කබ ලංරීරීභ, ලං රු ලංබිභල් ලංයත්නහඹ  ලංභත ත්රීතුභහ. ලං ලං ලං 
 

[ප.භළ. 10.02] 

      ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
   ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

  (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං "2017 ලං විමාජ්න ලං ඳනත් ලං ) ටු කඳ)තහි ලං

 හය  ලංබහ ලංඅසථහ)ේ ලංඅද ලංකින ලං-2016 ලං)නොළ කඵමා ලං30 ලංන ලංඵදහදහ- ලං
විහදඹට ලං  ළ)නන ලං අභහතහාල ලං වහ ලං ඒහ ලං ඹට)ත් ලං ඇති ලං අ)නරකත් ලං
)දඳහමාත) කත තු ලංවහ ලංආඹතනරට ලංඅදහශ ලංඅා  ලං112, ලං182, ලං193, ලං221 ලං
ව ලං 328 ලං ළඹ ලං ශීමාඹත ) ත  ලං  කප්රදහඹහනුූලර ලං එක් ලං එක් ලං
ළයටවත හි ලං සඹලුභ ලං පුනයහමාතන ලං විඹද ක ලං වහ ලං මරධන ලං විඹද ක ලං
රුපිඹල් ලං10රීත  ලං ඳහ ලංවළරිඹ ලංයුතුඹළයි ලංභභ ලං)ඹෝජ්නහ ලං යමි. ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං වි)ේල ලං ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං  කඵත ධ ලං
තභයි ලං භහ ලං  රුණු ලං ඉකිරිඳත් ලං  යත න ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ත )ත . ලං ලං
ඔඵතුභහ ලං දත නහ, ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං අ)ේ ලං යට ලං
)නු)ත  ලං ඉතහභ ලං තීයණහත්භ  ලං  හමාඹ ලං බහයඹක් ලං ඉටු ලං  යන ලං
අභහතහාලඹක් ලංඵ. ලං 
 

වි)ලේ)ඹත භ ලං රා හ ලං පිළිඵ ලං ජ්හතත තය ලං ල)ඹත  ලං
ළරරීඹ ලං යුතු ලං පීයනඹක් ලං එල්ර ලං වී ලං ති)ඵන ලං අසථහ දී, ලං වි)ේල ලං
යහජ්ඹත හිදී, ලං එ)වභ ලං නළත්න ක ලං )නත් ලං අත තමාජ්හති  ලං
සථහනඹත හිදී ලං රා හ ලං )නු)ත  ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං පුළුත  භ ලං
රළ)ඵත )ත  ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹටයි. ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
අභහතහාලඹ ලං  ළන ලං )ඵො)වෝ ලං  රුණු ලං රීඹත න ලං )රහක් ලං නළති ලං
නිහත්, ලංවි)ේල ත ලංශ්රී ලංරහාරී ඹත  ලංපිළිඵ ලං ථහ ලං යත න ලං)ඵො)වෝ ලං
)ේල් ලංති)ඵන ලංනිහත් ලංභහ ලංමුලිත භ ලං)භත න ලං) ක ලං හයණඹ ලංරීඹත න ලං
 ළභළතියි. ලං යට ට ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං ජ්ඹග්රවණ ලං ) )නත )ත  ලං
) ො)වොභද, ලංයහජ් ලංතහත ත්රි  ලංයුේධඹ ලංකිනත )ත  ලං) ො)වොභද ලංරීඹරහ ලං
අ)ේ ලං ය)ට් ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං ඉ) න ලං  ත නහ ලං න ක, ලං
ඒ ට ලං )වොභ ලං අත් ලං දළකීභ, ලං )වොභ ලං උඳ)ේලඹ ලං  ත න ලං පුළුත , ලං
)වොභ ලං අධහඳනඹ ලං රඵහ ත න ලං පුළුත  ලං යහජ් ලං නහඹ ඹහ ලං තභයි, ලං
ඳසුගිඹදහ ලං අබහප්රහේත ලං ව ලං  ලං රීයුඵහ)ේ ලං හිටපු ලං ජ්නහධිඳති ලං පි)දල් ලං
 ළස)ත්රෝ ලං භළතිතුභහ. ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං භ)ේ ලං  ථහ ලං අතයතුයදී ලං භහ ලං
රීඹත න ලං ළභළතියි. ලංඅද ලංඒ ලංපිළිඵ ලංවිලහර ලංහ ච්කහක් ලංති)ඵනහ ලං
)ත . ලං 

 

අපි ලං දත නහ, ලං "වි)ේල ලං  ටයුතු" ලං රීඹපු ලං  භත භ ලං අපි ලං
හ කප්රදහයි  ලංවළ)යත )ත  ලංඇ)භරි හ ලංවහ ලංඑා රත තඹ ලංඳළත්තටයි. ලං
අ)ේ ලං තහනහඳති ලං නිරධහරිනුත් ලං ඳශමුළනි ලං භහ ලං 4 ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං
ඉ) න) න, ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං යු)යෝපීඹ ලං යට ට ලං තභයි ලං ඹත )ත . ලං
නමුත් ලං අපි ලං අ)ේ ලං ආ ල්ඳලිත  ලං ඵළවළය ලං ප්රහ)ඹෝගි  ලං ජ්ඹ-
ඳයහජ්ඹත ) ත , ලංප්රහ)ඹෝගි  ලංවළරීඹහත ) ත  ලංඵරත න ලංඕනෆ. ලං රු ලං
බහඳතිතුභනි, ලංරීයුඵහ ලංභහජ්හදී ලංයහජ්ඹක් ලංඵ ලංඅපි ලංදත නහ. ලංඒ  ලං
ඇ)භරි හට ලං වළතළේභ ලං 90ක් ලං ඈතිත  ලං ති)ඵන ලං යටක්. ලං ඇ)භරි හ ලං
)රෝ )ේ ලං ධ)ත සය ලං  වු)මා ලං නහඹ ඹහ ලං හ)ේභ ලං ඵර තු ලං
යහජ්ඹක්. ලං රීයුඵහ ලං රීඹත )ත  ලං භහජ්හදී ලං රකයහ ලං යහජ්ඹක්. ලං එහි ලං
ජ්න වනඹ ලං මිලිඹන ලං 11යි, ලං භූමි)ේ ලං ප්රභහණඹ ලං මා  ලං රී)රෝමීටමා ලං
1,10,000යි. 

 

අපි ලං  වුරුත් ලං දත නහ, ලං -වි)ේල ලං ඇභතිතුභහත් ලං දත නහ- ලං 1992 ලං
සට ලං) ක ලංදක්හ ලංඇ)භරි හ ලංඑක්ත් ලංජ්නඳද)ේ ලංමලි ත්)ඹත  ලංවළභ ලං
අවුරුේ)ේභ ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං භවහ ලං භඩලයරඹට ලං ව ලං එක්ත් ලං

ජ්හතීත )ේ ලංවිවිධ ලංආඹතනරට ලං)ඹෝජ්නහක් ලං) න ලංඑනු ලංරඵනහ, ලං
රීයුඵහනු ලංයහජ්ඹට ලංවිරුේධ ලං කඵහධ  ලංඳළනවීභ ලංවහ. ලං 

 

 රු ලං වි)ේල ලංඇභතිතුභනි, ලං ඒ ලං භහජ්හදී ලංරීයුඵහනු ලං යහජ්, ලං භවහ ලං
විලහර ලං කඳත් ලංති)ඵන ලංයහජ්ඹක් ලං)නො)යි, ලංරකයහ ලංයහජ්ඹක්. ලං1992 ලං
)මා ලංසට ලංඇ)භරි හනු ලංආඩලඩු)ේ ලංභවහ ලංදළළත ත ලංයුද, ලං)ේලඳහරන ලං
වහ ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං ඹහත ත්රණඹ ලං ඳයහජ්ඹට ලං ඳත් ලං  යරහ, ලං රීයුඵහ ලං
වළභ ලංඅවුරුේ)ේභ ලංඑක්ත් ලංජ්හතීත )ේ ලංභවහ ලංභඩලයර)ේදී ලංරීයුඵහට ලං
ඳක් ලංකත ද ලං190ක්, ලං191ක් ලං)වෝ ලං192ක් ලං ත නහ. ලංඅ)ේ ලංරා හත් ලං
) ොයක් ලං අසථහරදී ලං ඒ ලං කත දඹ ලං දීරහ ලං ති)ඵනහ. ලං එක්ත් ලං
ජ්හතීත )ේ ලංාවිධහන)ේ ලංලිඹහ ලංඳකිාචි ලංයටල් ලංාඛ්හ ලං200ට ලංඅඩුයි. ලං
එත) ොට ලං ) ක ලං භහජ්හදී ලං රකයහ ලං යහජ්ඹ, ලං ඇ)භරි හ)ත  ලං )රොරක ලං
ප්රතිවි)යෝධඹක් ලං ති)ඵන ලං යහජ්ඹ, ලං ) ො)වොභද ලං )භතය ක ලං දළළත ත ලං
යහජ්තහත ත්රි  ලං ජ්ඹග්රවණඹක් ලං  ත )ත ? ලං අපි ලං ඉ) න ලං  ත න ලං
එා රත තඹට ලංඹනහ; ලංතත් ලංයටරට ලංඹනහ. ලංඒ ලංයටරට ලංඹත )ත  ලං
ඉ) න ලං  ත න. ලං ඉ) න ලං  ත න ලං ගිඹහට ලං ප්රලසනඹක් ලං නළවළ. ලං
)ෝභහලිඹහට ලං )වෝ ලං ගිහිත  ලං ඉ) න ලං  ත්තහට ලං ප්රලසනඹක් ලං නළවළ. ලං
නමුත්, ලංඅපි ලංඅධඹනඹ ලං ශ ලංයුතු ලංනළේද, ලංරීයුඵහ ලංරීඹන ලං) ක ලංරකයහ ලං
යහජ්ඹ, ලං යහජ්තහත ත්රි  ලං යුේධ)ඹත  ලං ඇ)භරි හ ලං  කපමාණ)ඹත  ලං
දණ ලං සරහ ලංති)ඵත )ත  ලං) ො)වොභද ලංරීඹරහ? ලංඔවුත  ලංඒ  ලං යරහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං ඳ හ ලං දීරහ ලං )න)යි, ලං වි)ේල ලං ඇභතිරුත  ලං )වෝටල් ලං
 හ)ත  ලංතිඹරහ ලංත තමාඳනඹ ලං යරහ ලං)නො)යි, ලංRoad show තිඹරහ ලං
)නො)යි, ලං යහජ්ඳක් ලං ඳහරන)ේදී ලං හ)ේ ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං
consultantsරහ ලං අය) න ලං )යොරමා ලං මිලිඹන ලං  ණත  ලං ඳ  ලං දීරහ ලං ලං
)නො)යි, ලං භවහ ලං දළළත ත ලං උත් ලං තිඹරහ ලං )නො)යි. ලං ) ක ලං රකයහ ලං
යහජ්ඹ ලං ඉතහභ ලං ඳළවළකිලි ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං ව ලං )ේලඳහරන ලං ක්රිඹහ ලං
භහමා ලිත  ලං ඇ)භරි හ ලං එක්ත් ලං ජ්නඳදඹට ලං විරුේධ ලං ) ළිත භ ලං
"Yes" රීඹරහ ලං-abstain )න)යි- ලං ලං ත නහ, ලංකත ද ලං191ක් ලං,192ක්. ලං
නමුත්, ලංජීනීහරදී ලංරා හට ලං)භො ද ලංවු)ඩල?  

 

ඳසුගිඹ ලං හර)ේ ලංරා හ)ේ ලං හිටිඹහ ලංඇ)භරි ත  ලංපුරුළසබහඹ ලං ලං
ති)ඵන ලං යහජ්ඳක්රහ ලං )ද)ද)නක්. ලං හිටපු ලං ආයක්  ලං )ල්  ක ලං
) ෝ හබඹ ලං යහජ්ඳක් ලං ඇ)භරි ත  ලං පුයළස)ඹක්. ලං හිටපු ලං ආමාථි  ලං
 ටයුතු ලං අභහත ලං ඵළසල් ලං යහජ්ඳක් ලං ඇ)භරි ත  ලං පුයළස)ඹක්. ලං ඒ ලං
නිහ ලංතභයි ලං  ලං)යොනල්ඩ් ලංට්ර කේ ලංකිනුහට ලංඳස)ේ, ලං "We will regain 
our Motherland." රීඹපු ලංඑ ට, ලං) ෝ හබඹ ලංයහජ්ඳක් ලංභවත්තඹහත් ලං ලං
"Yes, we will do." රීඹරහ ලංTwitter ගිණු) ක ලං දහරහ ලං ති)ඵත )ත . ලං
රා හ)ේ ලං ඇ)භරි ත  ලං පුයළසඹත  ලං )ද)ද)නක් ලං හිටිඹත් ලං එදහ ලං
ජිනීහරදී ලංඳළයු ණහ. ලං 

 

යනිල් ලංවි්රභසාව ලංඅ භළතිතුභහ ලං ත්තත් ලංඇ)භරි හ)ේ ලංහ)ේභ ලං
)ත . ලං ඇත්තටභ ලං එතුභහ ලං ඇ)භරි හනුරක) ත  ලං )නස ලං )ත )ත , ලං
නීතනුූලර ලංපුයළසබහ)ඹත  ලංව ලං ලංභතු ලංපිට ලංසරඳ)ඹත  ලං ලංවිතයයි. ලං 

 

චිත තන)ඹත  ලං ළරරීඹ ලංයුතු ලං )ර ලං ඇ)භරි හනු ලං )ේලඳහරන, ලං
ආමාථි  ලං ප්රතිඳත්ති ලං භත ලං තභයි ලං එතුභහ ලං ඉත )ත . ලං  ලං ඒ  ලං එතුභහ)ේ ලං
අයිතිඹ. ලං  ලංනමුත්, ලංඉස)ල්රහ ලංආඩලඩු)ේ ලංඅ)භරි හනු ලංපුයළසඹත  ලං
)ද)ද)නක් ලං ඉරහත් ලං ජිනීහරදී ලං අඳට ලං අල ලං කත ද ලං 15ක් ලං 20ක් ලං
 ත න ලං ඵළරි ලං වුණහ; ලං කත ද ලං 24ක් ලං  ත න ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං භවය ලං විට ලං
රළබු)ඩල ලං කත ද ලං 15යි. ලං ) ක ලං ආඩලඩු ලං විලහර ලං )ර ලං ඇ)භරි හනු ලං
 ළති භක් ලං )ඳත න ලං ආඩලඩුක්. ලං ඒත් ලං අඳට ලං අල ලං කත ද ලං ටි  ලං
 ත න ලංඵළවළ. ලංවළඵළයි, ලංභහජ්හදී ලංරීයුඵහ, ලංනි  කභ ලංනි  ක ලං)ෝඵන ලං
චරිත, ලං )ඳොත්ත ලං සුු  ලං චරිත, ලං ඉාග්රීස ලං ටි ක් ලං  ථහ ලං  යත න ලං පුළුත  ලං ලං
රීසභ ලංදළනුභක් ලංනළති ලංපුේ රඹත  ලංවි)ේල ලං)ේඹට ලංඹරහ ලංඔවුත )ේ ලං ලං
යහජ්තහත ත්රි  ලං )ේඹ ලං වුත්තු ලං  ය ලං  ත්)ත් ලං නළවළ. ලං ඔවුත )ේ ලං
තහනහඳති ලං  හමාඹහර ලං )රෝ ඹ ලං පුයහභ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒහ)ේ ලං ළය ලං
 යත )ත  ලංඑක්) නයි, ලං)දත නයි. ලං ලං 

 

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං භභ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං ඉල්ලීභක් ලං  යනහ. ලං
ඔඵතුභහ ලංලිඵයල්, ලංපුේ ලි  ලංප්රතිඳත්ති ලංති)ඵන ලංපුේ ර)ඹක් ලං ලංරීඹරහ ලං
භභ ලං අවරහ ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං )දඹක් ලං ඇහු ක ත  ලං )දත න ලං සදහන ක ලං
පුේ ර)ඹක් ලංරීඹරහත් ලංඅවරහ ලංති)ඵන ලංනිහ ලංභභ ලංමඵතුභහට ලංරීඹත න ලං
 ළභළතියි, ලං දළත ත් ලං ජ්ඹග්රවණ ලං රඵහ ලං ති)ඵන ලං මිනිසසු ලං )දට ලං

1933  1934 



ඳහමාලි) කත තු 

වළ)යත න, ලං එක්ත් ලං ජ්නඳදඹ ලං හ)ේ ලං  ලං )රෝ )ේ ලං හුද රහ ලං )ච්ච ලං ලං
යටල් ලංඳස)ේ ලංඹත න ලංඑඳහ ලං ලංරීඹරහ. ලං ලංඒ  ලං)ත්රුභක් ලංනළවළ. ලං ලංෆි)දල් ලං
 ස)ත්රෝ ලං)වෝදයඹහ)ේ ලංභයණඹත් ලංභෙ ලං) ක ලංප්රලසන ලංකිවහ ලංඅලුතිත  ලං
ඵරත න. ලං ලංවළට ලං ණත ර, ලං  ලං වළත්තෆ ලං ණත ර ලං ලංFord Foundation  
එ) ත  ලං Rockefeller   එ) ත  ලං )ඳො කඳ ලං  යපු, ලං  ලං ඒ ලං  ලං )ේල්භ ලං
follow  යනහ ලං )නුට ලං අලුත් ලං තත්ත් ලං )ද ලං ඵරන ලං )රට ලං ලං
වි)ේල ලංඅභහතහාලඹට ලංඋඳ)දස ලං)දත න ලං ලංරීඹරහ ලංභභ ලංඔඵතුභහ) ත  ලං
මුලිත භ ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. 

 

 රු ලං අභහතතුභනි, ලං  ලං ඳහු ලං ගිඹ ලං  හර)ේ ලං වි)ේල ලං අභහතහාලඹ ලං
යහජ්ඳක් ලං ඳහරන)ේ ලං දූෂිතභ, ලං ඉතහභ ලං අභ)නෝඥ ලං ආ හයඹට ලං ලං
)භ)වඹපු ලං  ලං -) ක ලං චන ලං රීඹනහට ලං භහ ලං )ත න.- ලං  ලං තක්   ලං

අභහතහාලඹක් ලංඵට ලංඳත් ලං)රහ ලංතිබුණහ. ලං  ලංඑහි ලංසටින ලං  ලංනිරධහරිත  ලං
වළභ ලං ) )නරකටභ ලං ) ක ලං )චෝදනහට ලං අදහශ ලං නළවළ. ලං භවය ලං අඹට ලං
අදහශයි; ලං සුළු ලං  ල්ලිඹ ට ලං අදහශයි. ලං එදහ ලං රා හ)ේ ලං වි)ේල ලං ඇභති ලං

 වුද ලං රීඹරහ ලං )වොඹහ ලං  ත න ලං ඵළරි ලං තිබුණහ. ලං ජිත  ලං ද ලං හස ලං
ගුණමාධන ලං භවත්භඹහද, ලං ජී.එල්. ලං පීරිස ලං භවත්භඹහද, ලං ඵළසල් ලං
යහජ්ඳක් ලං භවත්භඹහද ලං  වුද ලං රීඹරහ ලං )ොඹහ ලං  ත න ලං ඵළරි ලං හිටිඹහ. ලං

ඳසුගිඹ ලං  හර)ේ ලං වි)ේල ලං අභහතහාල)ේ ලං  ලං නිරධහරිත )ේ, ලං භවය ලං
ඇභතිරුත )ේ, ලං භවය ලං අධීක්ණ ලංභත ත්රීරුත )ේ ලං  ලං ) ෝටි ලං සඹ ලං
දවස ලං ණනිත  ලංමුදල් ලංනහසති ලංරීරී ක ලංපිළිඵ, ලංඅති ලංවිලහර ලංාචහ ලංදූණ ලං

පිළිඵ ලං ලංවිලහර ලංල)ඹත  ලංහමාතහ ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං ලංFCID ගිඹහඹ, ලං
CID ගිඹහඹ ලං රීඹනහට ලං අභතය ලං වි)ේල ලං අභහතහාලඹ ලං ල)ඹත  ලං
අභහතහාලඹ ලං භට්ටමිත  ලං ) ක ලං ාචහ, ලං දූණ ලං පිළිඵ ලං  යරහ ලං ති)ඵන ලං
ඳරීක්ණඹ ලං)භො ක්ද ලං ලංරීඹහ ලංභභ ලං  ලං ලං රු ලංඇභතිතුභහ) ත  ලංඅවත න ලං

 ළභළතියි. ලංඅඳට ලංළද ත්භ ලං)ත )ත  ලංඒ යි. ලං ලංFCID එ  ලංඵරත )ත  ලං
මුරභඹ ලංඳළත්ත ලංඳභණයි. ලං 

 

අභහතහාල)ඹත  ලං ඳරීක්ණඹක් ලං  )ශොත් ලං ඒහ ලං වසු ලං )නහ, ලං
 රු ලං බහඳතිතුභනි. ලං එත) ොට ලං එහි ලං සටින ලං පුේ රඹත )ේ ලං අඩු ලං
ඳහඩු  ක ලං විතයක් ලං )නො)යි, ලං ආඹතනි  ලං අඩු ලං ඳහඩු  ක ලං ඳහ ලං වසු ලං

)නහ. ලං FCID එ  ලං යන ලංඳරීක්ණඹරීත , ලං අල්රස ලං)වෝ ලං දූණ ලං
)චෝදනහ ලං විභමාලන ලං ) ොමිත  ලං බහ)ත  ලං  යන ලං ඳරීක්ණඹරීත  ලං
 දහත් ලං ආඹතන)ේ ලං අඩු ලං ඳහඩු  ක ලං දළන ලං  ත න ලං රළ)ඵත )ත  ලං

නළවළ. ලං අභහතහාල ලං භට්ටමිත  ලං ඳරීක්ණඹක් ලං  )ශොත් ලං තභයි, ලං
අභහතහාල)ේ ලංඅඩු ලංඳහඩු  ක ලංවහ ලංපුේ ර ලංඅඩු ලංඳහඩු  ක ලංරීඹන ලං)ද භ ලං
වඳුනහ ලං ත )ත . ලං 

 

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතයඹහ ලං
විධිඹට ලං ඳත් ලං )රහ ලං දළත  ලං අවුරුු  ලං )ද  ට ලංආත න ලං)නහ. ලං භභ ලං

දළන ලං ත න ලං ළභළතියි, ලං) ක ලංනහසති ලංරීරී ක, ලංාචහ, ලංදූණ ලං කඵත ධ ලං
) න ලං ති)ඵන ලං පිඹය ලං )භොනහද ලං රීඹරහ. ලං ජිත  ලං ද ලං හස ලං
ගුණමාධනරහ ලං නහසති ලං  ශ ලං අතිවිලහර ලං ධනස ත ධඹ ලං ළන, ලං හිටපු ලං

ජ්නහධිඳති ලංආමාඹහට ලංඑ  ලංදට ලංරක් ලං25 ලං ණ)ත  ලං)වෝටල් ලංබිල් ලං
) පු ලංඒහ ලං ළන ලං යපු ලංඳරීක්ණ ලං)භොනහද? ලංභභ ලංහිතත )ත  ලං රු ලං
වමා ලංද ලංසල්හ ලංභළතිතුභහ ලංඳහමාලි) කත තු)ේදී ලංඒහට ලංඋත්තයත් ලංු ත නහ ලං
රීඹරහයි. ලං ) කහ ලං  ළන ලං  යපු ලං ඳරීක්ණ ලං )භොනහද? ලං ) ක ලං  ටයුතු ලං

අනුභත ලං යපු ලංනිරධහරිත  ලං වුද? ලංතභ ලං ලංඔවුත භද ලංඉත )ත ? ලං 
 

ඒ ලංවිතයක් ලං)නො)යි, ලං රු ලංඇභතිතුභනි, ලංභභ ලංගිඹ ලංය ලංඅඹ ලංළඹ ලං

විහද)ේදී ලං ඔඵතුභහට ලං රඵහ ලං ු ත නහ, ලං - ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං ඉකිරිඳත් ලං
 ශහ- ලංජ්නහරි ලං08 ලංළනි ලංදහ ලංරෑ ලංයහජ්ඳක් ලංසටි ලංඅයලිඹ ව ලංභත කියඹට ලං
වි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහතහාල)ේ ලංනිරධහරිත  ලංපිරික් ලංගිඹ ලංවිසතයඹක්. ලං

වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලංනිරධහරිත  ලං කත ද ලං  ණත  ලං  යත න ලං
ඹත න ලං ඕනෆ ලං නළවළ ලං )ත . ලං  රු ලං බහනහඹ තුභනි, ලං ඒ ලං අඹ ලං කත ද ලං
ප්රතිපර ලංඵරත න ලංඅයලිඹ ව ලංභත කියඹට ලංඹත න ලංඕනෆ ලංනළවළ. ලංනමුත් ලං

වි)ේල ලං ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං භවය ලං නිරධහරි ලං භවත්රුත  ලං ව ලං
භවත්මීත  ලං ජ්නහරි ලං 8 ලං රෑ ලං -කත දඹ ලං ද)ේ, ලං කත ද ලං  ණත  ලං  යන ලං
)ේරහ)ේ- ලං අයලිඹ ව ලං භත කියඹට ලං ගිහිත  ලං යහජ්ඳක් ලං භවත්භඹහත් ලං

එක්  ලංහිටපු ලංවළටි ලංඅපි ලංදළක් හ. ලංඒ භ ලංඇති ලං- 

ගුණ ුමජීල මවේනසගශ මශතළ  
( ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க ) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe ) 

වි)ේල ලංකත ද ලංළටුණහද ලංරීඹහ ලංඵරහ ලං ත න ලං)ත න ලංඇති. 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

 රු ලං සුජී ලං )ේනසාව ලං භළතිතුභහ ලං රීඹනහ, ලං වි)ේල ලං කත ද ලං
ළටුණහද ලංරීඹහ ලංඵරහ ත න ලං)ත න ලංඇති ලංරීඹරහ. ලං 

 

) කහ ලං ඉතහ ලං ඳළවළකිලිභ ලං )ේලඳහරන ලං ඳක්ග්රහහීකම  ක. ලං ඒ ලං අඹ ලං
තභයි ලං යහජ්ඳක්රහ ලං -ඵළසල් ලං යහජ්ඳක්රහ- ලං එක්  ලං එ තු ලං )රහ ලං
වි)ේල ලං ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං මුදල් ලං ) ෝටි ලං සඹ ලං දවස ලං  ණනිත  ලං
නහසති ලං  )ශේ, ලං සඹ ලං  ණත  ලං පුයහ ලං ) න ලං පිට ලං යට ලං ගිහිල්රහ. ලං  රු ලං
බහඳතිතුභනි, ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංනි)ඹෝජ් ලංඅභහතතුභහ ලංු ත  ලංඋත්තය ලං
ව ලංඅඳ ලංතු ලංති)ඵන ලං)තොයතුරු ලංඅනු ලං ලං)ඳනී ලංඹනහ, ලංභවය ලංඅඹ ලං
යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං  ටයුතුරට ලං ගිහිල්රහ ලං  හභයරට ලං )රහ ලං blue 
films ඵරපු ලං ඒහට ලං රා හ ලං ආඩලඩු)ේ ලං ජ්නතහ ලං ඵු  ලං මුදල් ලං ) හ ලං
ති)ඵනහ ලං රීඹරහ. ලං භවය ලං අඹ ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං )නොන ලං
 ටයුතුරට ලං ලංඕස)ේලිඹහට ලංගිහිල්රහ ලං) ොටු ලංඳළනරහ ලං රකල් ලං යහ ලං
 ත්තහභ, ලංජ්නහධිඳති ලංඅයමුද)රත  ලංරක් ලං109ක් ලං) නහ. ලංරේජ්යි! ලං
) ක ලං යට ලං )භො ක්ද? ලං  ලං සහසරත තඹද ලං ) ක? ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං භභ ලං
එතුභහ ලංඑක්  ලංරඳහහිනී ලංනහලි හ  ලංතිබුණු ලංවිහදඹ ට ලං වබහගි ලං
වුණහ. ලං භභ ලං රීේහ, ලං ) ොටු ලං ඳනිත න ලං ගිහිත  ලං  රකර ලං  ළ)යත න ලං
පුළුත )ත  ලං රීඹරහ. ලං භභ ලං එතුභහ) ත  ලං ඇසුහ, ලං "ඔඵතුභහ ලං
ු ේඳ)තක්ද, ලං හිෙත )නක්ද, ලං ඔඵතුභහ ලං ඒ ලං රක් ලං 109 ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං
මුදල්ලිත  ලං) ේ)ේ ලංනළත්)ත් ලංඇයි?" ලංරීඹරහ. ලං රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං
භභ ලං )ඳො)වො)තක් ලං )නො)යි. ලං භට ලං න ක ලං ඒ ලං අදව ලං  ළන ලං ඳහ ලං
රේජ්යි. ලංජ්නහධිඳති ලංඅයමුදලිත  ලංල්ලි ලංඅය) න ලං)ඵ)වත් ලං ත න ලං) ක ලං ලං
භත ත්රීරුත ට ලංරේජ්හ ලංනළේද? ලං 

 

අ)නක් ලං  හයණඹ, ලං එ)වභ ලං වු)ඩල ලං යට ලං )නු)ත  ලං ඹභක් ලං
 යත න ලං ගිහිල්රහද? ලං ඒ ලං එක්) )නක්. ලං ඊට ලං ඳස)ේ, ලං රා හ)ේ ලං
වි)ේල ලං අභහතහාල)ේ ලංඅඹ ලංගිහිල්රහ ලං තරු ලං ඳ)වේ ලං )වෝටල්ර ලංblue 
films ඵරනහ. ලං රේජ්හ ලං නළේද! ලං ඉතිත , ලං ) කහ ලං  ළන ලං ඳරීක්ණ ලං
 යත න ලංඕනෆ ලංනළේද? ලං) කහ ලං ළන ලංඳරීක්ණ ලං යරහ ලංයටට ලංඒ ලං ළන ලං
රීඹත න ලංඕනෆ ලංනළේද? ලංඒ ලංනිරධහරිත ට ලංදඬු ක ලං)දත න ලංඕනෆ ලංනළේද? ලං
 වුද ලංඒ ලංබිල් ලං) ේ)ේ? ලංඒ ලංබිල් ලං) ත න ලං වුද ලංඅනුභත ලං )ශේ? ලං 

 

2015 ජ්නහරි ලං 08ළනි ලං දහ ලං රෑ ලං අයලිඹ ව ලං භත කිය)ේ ලං හිටපු ලං
 ට්ටිඹ ලං අදත් ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං ඉවශ ලං තනතුරු ලං දයමිත  ලං
ඉත නහ. ලං ඹ ක ලං ඹ ක ලං ඵරඳෆ ක ලං භත ලං යහජ් හරි ලං යත න ලං සේධ ලං )ච්ච ලං
නිරධහරි ලං භවත්රු ලං වළභ ලං තළනභ ලං ඉත නහ. ලං ඒ  ලං භභ ලං නළවළ ලං
රීඹත )ත  ලංනළවළ. ලංභභ ලංඒ  ලං)ත්රු ක ලං ත නහ. ලංනමුත් ලංනිරධහරිත ට ලං
ඹ ක ලං සීභහ ට ලං එවහ ලං ඵරඳෆ ක ලං  යත න ලං ඵළවළ. ලං නමුත්, ලං ඒ ලං භවය ලං
නිරධහරිත , ලං නිරධහරිනිඹත  ලං 2015 ලං ජ්නහරි ලං 08ළනි ලං දහ ලං යහත්රි)ේ ලං
යහජ්ඳක්)ේ ලං රේට ලං ඇද) න ලං ගිඹහ ලං )නො)යි ලං )ත . ලං අද ලං
තමුත නහත )ේරහ ලං භවය ලං අඹ ලං spokeswoman රහ ලං   යරහ ලං
ති)ඵත )ත ! ලං තමුත නහත )ේරහ ලං භවය ලං අඹ ලං  ලං spokeswoman රහ ලං
 යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලංනිරධහරිත  ලං ළන ලංභට ලං)ඳෞේ ලි  ලංරීසභ ලං
ප්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලංභභ ලංඅවත )ත , ලංතමුත නහත )ේරහ ලං) ක ලං)භො ක්ද ලං
 යත )ත  ලංරීඹරහයි. ලං තමුත නහත )ේරහ ලං) ක ලංඅභහතහාලඹ ලං වදනහ ලං
න ක ලං වදත න ලංඕනෆ, ලං ඕනෆභ ලංආඩලඩුක් ලංඹට)ත් ලං ) ොත ද ලං ) ළිත  ලං
තිඹහ) න ලං ෘත්තීඹ ලං  රුත්ඹක් ලං ඇති ලං ළය ලං  යත න ලං පුළුත  ලං
මිනිසසු ලං එක් යි. ලං එ)වභ ලං නළති ලං අඹත් ලං එක්  ලං ) ක ලං අභහතහාලඹ ලං
වදත න ලංඵළවළ, ලංඇභතිතුභහ. ලං  ලං භභ ලං ඒ ලං  ළන ලං ඊට ලංයහ ලං ථහ ලං යත න ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )ත )ත  ලං නළවළ. ලං භභ ලං ඳළවළකිලිභ ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං
 ථහ)ේදී ලං උත්තයඹක් ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ, ලං ) ක ලං
අභහතහාල)ේ ලං සු  ලං )ච්ච ලං ාචහ, ලං දූණ, ලං නහසතිඹ ලං  කඵත ධ ලං
ඔඵතුභහ ලං අභහතහාල ලං භට්ටමිත  ලං  යරහ ලං ති)ඵන ලං ඳරීක්ණ ලං
)භොනහද, ලංඒහ ලං කඵත ධ)ඹත  ලං) න ලංති)ඵන ලංපිඹය ලං)භොනහද ලං
රීඹරහ ලං ඒ ලං  ලං හමාතහ ලං ති)ඵනහ ලං න ක ලං  ලං ඉකිරිඳත් ලං  යයි ලං රීඹරහ ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. 

1935  1936 

[ රු ලංබිභල් ලංයත්නහඹ  ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං) ක ලංඅභහතහාල ලංවිහද)ේදී ලංඔඹ ලංbuildings 
 ළනයි, ලං ඳ  ලං ළනයි ලං ථහ ලං යනහ ලං)නුට ලං  ලං )ේලඳහරන ලං රුණු ලං
රීහිඳඹක් ලං ළන ලං ථහ ලං යත න ලංඕනෆ ලංරීඹරහ ලංභභ ලංහිතුහ. ලංරා හ)ේ ලං
වි ලං)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹ, ලං)නොඵළි  ලංජ්හතීත )ේ ලංවි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹ ලංරීඹරහ ලං
'රීඹන ලංඑ  ලං ළන' ලංඅපි ලංඔඵතුභත රහට ලං රු ලං යනහ. ලංනමුත්, ලංරීේහට ලං
භකි, ලංඒ  ලංයරීත න ලංඕනෆ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලංදහ ලං)නිසයුරහ)ේදී ලං)නොඵළි  ලංජ්හතීත )ේ ලංයහජ් ලංනහඹ  ලං
මුළු ලංතිබුණහ. ලං)නිසයුරහ)ේ ලංභහ රිටහ ලංකියි)ත  ලංතභයි ලංඒ ලංමුළු ලං
තිබු)ඩල. ලං රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංරා හට ලං)නොඵළි  ලංජ්හතීත )ේ ලංමුළු ලං
තුශ ලංවිලහර ලංපිළි ළනීභක් ලංති)ඵන ලංඵ ලංඔඵතුභහ ලං දත නහ. ලංඅපි ලංයටක් ලං
ල)ඹත  ලං රකයහ ලං වුණහට ලං අඳට ලං )රොරක ලං පිළි ළනීභක් ලං ති)ඵනහ. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ ලං නිදවස ලං ඳක් ලං ඳහරනඹ ලං ඹට)ත් ලං 1976දී ලං )නොඵළි  ලං
ජ්හතීත )ේ ලං මුළුක් ලං රා හ)ේ ලං ඳත්හ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං ඳශමුළනි ලං
යටල් ලං දවඹ ලං අත)මා ලං රා හ ලං ඉත නහ. ලං එතළන ලං තභයි ලං අ)ේ ලං
ජ්හතත තය ලං මිතුයත  ලං ඉත )ත . ලං භහ ලං නළත ලං නළත ලං රීඹත )ත , ලං
රා හ)ේ ලං ''යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං )ේඳශ'' ලං රීඹන ලං ඒහ ලං අවුරුු  ලං 68ක් ලං
තිස)ේ ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ආඩලඩුත්, ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ජ්නතහත්, ලං අා , ලං
විශිසට ලං )ේඹ ලං  යපු ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං අභහතහාල)ේ ලං භවත්භ ලං
භවත්මීනුත් ලංඅඳට ලංව කඵ ලං යරහ ලංු ත නු ලංජ්ඹග්රවණ ලංරීඹරහයි. ලංරත යත  ලං
භව) ොභහරිස ලං  හමාඹහර ලං  ලං building එ  ලං )නො)යි, ලං අ)ේ ලං asset 
එ . ලං අ)ේ ලංdiplomatic asset එ  ලං  ලංරීඹත )ත  ලංඅඳට ලංඉත න ලං යහජ් ලං
තහත ත්රි  ලංමිතුයත . ලං රු ලංභා ර ලංභයවීය ලංඇභතිතුභනි, ලංඒ  ලංඔඵතුභහ ලං
දත නහ. ලංනමුත්, ලංඔඵතුභත රහ ලංරකභක්ද ලං යමිත  ලංඉත )ත ? 

 

) ක ලංළද ත් ලංජ්හතත තය ලංමුළුට ලංය)ට් ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංවබහගි ලං
වු)ඩල ලංනළවළ. ලංභට ලංරීඹත න ලංඵළවළ, ලංඅනිහමා)ඹත  ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංඹහ ලං
යුතුයි ලං රීඹරහ. ලං නමුත්, ලං යහජ් ලං නහඹ ඹහ ලං ගි)ේ ලං නළවළ. ලං ආඩලඩු)ේ ලං
නහඹ ඹහ ලං න ලං අ භළතිතුභහ ලං ගි)ේ ලං නළවළ. ලං  රු ලං භා ර ලං භයවීය ලං
භළතිතුභනි, ලංවිඹ ලංබහය ලංඇභතියඹහ ලංවළටිඹට ලංඔඵතුභහ ලංගි)ේත් ලංනළවළ. ලං
ඔඵතුභත රහ ලංG8 මුළුට ලංඹන ලංනිහද ලංඑ)වභ ලංහිතත )ත ? ලංඅපි ලංG8 
)රහද? ලං G8 මුළු)ේදී ලං ඔඵහභහත් ලං එක්  ලං )ල්ෆිඹක් ලං  ළහුහභ, ලං
අඳට ලං ඒ ද ලං ළද ත් ලං ත )ත ? ලං  ලං අඳට ලං ළඵෆ ලං මිතුයත  ලං ඉත න, ලං අඳට ලං
ළඵෆ ලං පිළි ළනීභක් ලං ති)ඵන ලං ) ක ලං යහජ් ලං නහඹ  ලං මුළුට ලං
රා හඩලඩු)ත  ලං වබහගි ලං  යත )ත  ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං
නි)ඹෝජිත)ඹක් ලං රීඹරහ ලං )නත් ලං ඇභතිය)ඹක්. ලං ඒ ලං ඇභතියඹහ ලං
 කඵත ධ ලං )ඳෞේ ලි  ලං ප්රලසනඹක් ලං භට ලං නළවළ. ලංනමුත් ලං ඔඵතුභත රහ ලං
 වුරුත් ලං දත නහ ලං  රු ලංඇභතිතුභනි, ලං යු)නස) ෝ)ේ ලං ියසවී කරට ලං
  ක රු ලංඇභති ලංගිහිල්රහ ලංවරිඹත )ත  ලංනළවළ ලංරීඹරහ. ලංඒ ට ලංඹත න ලං
ඕනෆ ලං අධහඳන ලං ඇභතියඹහ. ලං IMF එ)ක් ලං discussion එ  ට ලං
ඹත න ලංඕනෆ ලංමුදල් ලංඇභතිතුභහ ලංමික්, ලංඔඵතුභහ ලං)නො)යි. ලංඑත) ොට ලං
එභ ලංක්රිඹහ ලංළර) ත )ත , ලං ලං)නොර හ ලංවළරීභක් ලංවිධිඹටයි. ලං ලං ලං 

 

අඳ ලං) ක ලං පිළිඵ ලංආාශි  ලං අධීක්ණ ලං හය  ලංබහ)ේ ලං දී ලං ප්රලසන ලං
 ශහභ, ලංවි)ේල ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංඑභ ලං හය  ලංබහට ලංඇවිල්රහ ලංසටි, ලං
අදහශ ලං අාලඹ ලං බහය ලං සටි ලං නිරධහරි ලං භවත්භඹහ ලං රීේ)ේ ලං )භො ක්ද? ලං ලං
Logistic problems තිබුණහඹ ලං රීඹරහ ලං රීේහ. ලං අ)ේ ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහට, ලංඔඵතුභහට ලංඑහි ලංඹත න ලංlogistic problems තිබුණහ ලං
ලු, ලංflights  ප්රලසන ලංතිබුණහ ලංලු. ලං) ක ලං ළන ලංආාශි  ලංඅධීක්ණ ලං හය  ලං
බහ)ේ ලං හමාතහ ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං භභ ලංරීඹත )ත  ලං හමාතහ ලං )රහ ලං
ති)ඵන ලං )ේල්. ලං  ලංPlanesර ලං ප්රලසන ලං තිබුණහ ලං ලු, ලං hotelsර ලං ප්රලසන ලං
තිබුණහ ලංලු. ලංභභ ලංඇහුහ, ලං''ඒ ලං ළන ලංඹත න ලං ලිත  ලංදළන) න ලංහිටිඹහද? ලං
රීඹරහ. ලං ''ඹත න ලං  ලිත  ලං දළන) න ලං හිටි)ේ ලං නළවළ'' ලං රීේහ. ලං භභ ලං
ඵළලුහ, ලං '' වුද ලං දළත  ලං ) ක ට ලං වබහගි ලං වුණු ලං යහජ් ලං නහඹ යිත '' ලං
රීඹරහ. ලං නි) ොඵහමා ලං දූඳත්ර ලං ඉත න ලං Chief Minister )වෝ, ලං
Swazilandර ලංනහඹ ඹහ ලංන ක ලංගිහිල්රහ ලංති)ඵත )ත , ලංභට ලංපිළි ත න ලං
පුළුත  ලංඅ)ේ ලංයහජ් ලංනහඹ ඹත )ේ ලංභට්ටභට ලංයහ ලං)ඳොඩ්යක් ලං- ලං ලංඒ  ලං
 ළශ)ඳනහ ලං රීඹරහ. ලං යහජ් ලං නහඹ ඹත  ලං )දො)ශොස ලං )ද)නක් ලං එභ ලං
මුළුට ලං ගිහිත  ලං ති)ඵනහ. ලං න න)ඹත  ලං වබහගි ලං )නහ; ලං
ඉත කිඹහ)ේ ලං උඳ ලං ජ්නහධිඳතියඹහ ලං ඹනහ; ලං ඉයහන ලං ජ්නහධිඳතියඹහ ලං
ඹනහ; ලංඒ ලංවිධිඹට ලං)රෝ )ේ ලංයහජ් ලංනහඹ ඹත  ලං)දො)ශොස ලං)ද)නක් ලං
ඹනහ. ලංවි)ේල ලංඇභතිරු ලංතිස)ද)ද)නක් ලංඹනහ. ලංඒ ලංඅඹට ලංlogistic 
ප්රලසන ලං නළවළ. ලං  ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං  ටයුතු ලං  යත )ත  ලං

)භ)වභද? ලං  ලං ඔඵතුභත රහට ලං තීත ු  ලං  යත න ලං පුළුත  ලං ඒ ලං මුළුට ලං
ඹනහද, ලං)නොඹනහද ලංරීඹන ලං හයණඹ. ලං ලංNAM Summit එ  ලංඅඳට ලං
) ොච්චය ලං ළද ත්ද? ලං ඔඵතුභත රහට ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං විඹවුල් ලං - 
diplomatic blunders - ඇති ලං  ය ලං  ත න ලං ඕනෆ ලං න ක; ලං අ)ේ ලං කිගු ලං
 හලීන ලං මිතුයත  ලං අහිමි ලං  ය ලං  ළනීභ ලං ඔඵතුභත රහ)ේ ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං
න ක, ලංඒ  ලංඔඵතුභත රහ)ේ ලංතීයණඹක්. ලංනමුත්, ලංඅඳ ලංඑළනි ලං)ේට ලංඉය ලං
)දත )ත  ලංනළවළ. ලංඵර)ේ ලංසටින ලංනිහ ලංඔඵතුභත රහට ලං ලංඑඹ ලං යත න ලං
පුළුත . ලං නමුත් ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං )භො ක්ද ලං
 යත )ත ? ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹට ලං ) ක ලං  රුණ ලං
අධහයණඹ ලං  ශ ලං යුතුයි. ලං "Posh" countriesර ලං ති)ඵන ලං ඒහටද ලං
ඹත න ලංඕනෆ? ලංඑ)වභද ලංඅදව? ලං ) ක ලං හයණඹ ලංභත  ලංතිඹහ ලං  ත න. ලං
ඇ)භරි හත් ලං එක්  ලං තයවහ ලං )ත න ලං රීඹරහ ලං භභ ලං රීඹනහ ලං
)නො)යි; ලං යඩලඩු ලං ය ලං  ත න ලංරීඹනහ ලං )නො)යි. ලං අපි ලං දහත් ලං
)රෝ )ේ ලං රීසභ ලං යහජ් ලං තහත ත්රි )ඹරකට ලං නය  ලං විධිඹට ලං  ථහ ලං
 යන, ලං වළස)යන ලං ඳක්ඹක් ලං )නො)යි. ලං අඳ ලං එහි ලං ළද ත් භ ලං
දත නහ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං ආඩලඩු ලං තභයි ලං නනීදත පිල්)ල් ලං භළතිනිඹට ලං
රකණුවරුඳ)ඹත  ලංඵළත )ත . ලංඅඳ ලංඑළනි ලංආ හයඹට ලං ටයුතු ලං යන ලං
ඳක්ඹක් ලං)නො)යි. ලංනනීදත  ලංපිල්)ල් ලංභළතිනිඹ)ේ ලංප්රතිඳත්තිඹයි ලං
අපි ලං වි)ේචනඹ ලං  යත )ත . ලං නමුත් ලං අපි ලං )ත්රු ක ලං  ත න ලං ඕනෆ ලං
)භො ක්ද? ලං ඇ)භරි හ ලං අඳට ලං  දහත් ලං අ)ේ ලං වුභනහත ට ලං
කත දඹ ලං)දත )ත  ලංනළවළ. ලං 

 

අ)ේ ලං මිතුයත  ලං ඉත )ත  ලං )රෝ )ේ ලං  ලං )දන ලං විලහරතභ ලං යහජ් ලං
ාවිධහනඹ ලං න ලං )නොඵළි  ලං ජ්හතීත )ේ ලංමුළු)ේ. ලංඔඵතුභත රහ ලංඒ  ලං
)නොර හ ලං වරිනහ. ලං භභ ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං වි)ේල ලං ඇභතිරු ලං
)දෛද)නක් ලං මුණ ලං  ළසුණහ. ලං භහ ලං ආඩලඩු)ේ ලං ඇභතිය)ඹක් ලං
හක්ෂිඹට ලං ත නට ලං ළභති ලංනළවළ. ලං ලංඅපි ලංඳරසතීනඹට ලංගිඹ ලං)රහ)ේ ලං
ඳරසතීන)ේ ලං වි)ේල ලං අභහතයඹහ)ේ ලං හ ච්කහට ලං අ)ේ ලං
භත ත්රීරු ලංඳස ලං)ද)නක් ලං කඵත ධ ලංවුණහ. ලං  ලංඔඵතුභහ)ේ ලංආඩලඩු)ේ ලං
ඇභතිය)ඹරකත් ලං  ලං එක් . ලං  ලං )භො ක්ද ලං  ලං එභ ලං වි)ේල ලං ඇභතිතුභහ ලං
රීේ)ේ? ලං “You had taken the NAM Summit into a low 
profile.” රීඹහ. ලං එතුභහ ලං රීඹනහ, ලං එතුභහ ලං )ේහලු ලං රා හ)ේ ලං ලං
counterpartsරහ ලං ලං ලංමුණ ලං ළ)වත න. ලංනළවළ, ලං ලං) ක ලංභහ ලං)ද  ලංඇතුශත ලං ලං
තත් ලං වි)ේල ලං ඇභතිය)ඹක් ලං මුණ ලං  ළසුණහ. ලං ඔහුත් ලං අවනහ, ලං " ලං
ඕ) ොල්රත  ලංදළත  ලං)නොඵළි  ලංජ්හතීත )ේ ලංමුළු ලං - ලං  ලංNAM Summit 
එ -)නොර හ ලංවළයරහ ලං)ත ද ලංඉත )ත ?" ලංරීඹරහ. 

 

  රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං  ලං වි)ේල ලංඇභතියඹහ ලං ල)ඹත  ලං  ලං රා හ ලං
යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං ල)ඹත  ලං උඳඹහ) න ලං ති)ඵන ලං )ේල් ලං නළති ලං
රීරීභට ලංඑතුභහට ලංඵරඹක් ලං ලංදීරහ ලංනළවළ ලංරීඹරහ ලංභහ ලංරීඹත න ලං ළභළතියි. ලං ලං
එභ ලං නිහ ලං වි)ේල ලං අභහතහාල)ේ ලං ) ක ලං අදහශ ලං නිරධහරිත  ලං අපි ලං
ඳළවළකිලිභ ලං වි)ේචනඹ ලං  යනහ. ලං ආඩලඩු)ේ ලං ළද ත් භ ලං ඔවුත  ලං
රීයුතුයි. ලංආාශි  ලංඅධීක්ණ ලං හය බහට ලංඇවිත් ලංඔවුත  ලං ලංlogistic   
ප්රලසන ලං ළන ලංරීඹනහ. ලං ලංභා ර ලංභයවීය ලංඇභතිතුභහත්, ලං ලංෛභත්රීඳහර ලං
සරි)ේන ලංජ්නහධිඳතිතුභහත්, ලංඔඹ ලං)ද)දනහභ ලංBuckingham Palace  
එ)ක් ලං ඉඳු ණු ලං අඹ ලං )නො)යි ලං රීඹරහ ලං භහ ලං දත නහ, ලං  රු ලං
බහඳතිතුභනි. ලං  ලං ඒ ලං  ලං ) ොල්රත  ලං  ලං logistic ප්රලසන ලං )ත්රු ක ලං  ත න ලං
පුළුත  ලං අඹ. ලං Logistic ප්රලසන ලං ආත් ලං )ත්රු ක ලං  ත න ලං පුළුත  ලං
 ට්ටිඹ. ලංඔඵතුභත රහ ලංඅද ලං ලංfive-star  )වෝටරඹ  ලංඉත න ලංපුළුත . ලං ලං
ඒ ලං හ)ේභ ලං ඔඵතුභත රහ ලං ධරගිරි ලං )වෝටර)ඹනුත් ලං  හරහ ලං ඇති; ලං ලං
බුවහරි ලං )වෝටර)ඹනුත් ලං  හරහ ලං ඇති. ලං භහතය ලං ) ොටු)ේ ලං  )යනුත් ලං ලං
 හරහ ලංඇති. ලංඑභ ලංනිහ ලංඇභතිරු ලං) ොනහට ලංඅත දත න ලංවදත න ලංඑඳහඹ ලං
රීඹරහ ලං භහ ලංරීඹනහ. ලං . ලං අපි ලං ) ොනහට ලංඅත දත න ලංවදත නත් ලංඑඳහ. ලං
)රෝ )ේ ලං යහජ් ලං නහඹ ඹත  ලං )දොශව ට, ලං වි)ේල ලං මුළු ලං තිස ලං
)ද  ට ලං නළති ලං  ලං logistic  ප්රලසන, ලං රා හ)ේ ලං අඹට ලං ති)ඵත )ත  ලං
) ො)වොභද? ලං  ලංඑභ ලංනිහ ලංඅපි ලං කී)භත  ලංරීඹනහ, ලං ලං  ලංඔඵතුභත රහ ලං
)ේලඳහරන ලං ල)ඹත  ලං )නොඵළි  ලං ජ්හතීත )ේ ලං  ලං මුළු ලං අත්වරිමිත  ලං
ඹනහ ලංන ක, ලං ලං ලංඒ)ක් ලංත කිඹ ලං) ත න ලං)ත )ත  ලං) ක ලංයටටයි ලංරීඹන ලං
එ . ලංඒ  ලංළියකියි. ලං 

 

එ  ලං diplomatic blunder  එ ක් ලං ඒ . ලං  ලං )දන ලං diplomatic 
blunder එ  ලං තභයි, ලං ශ දී ලං ඳරසතීනඹ ලං පිළිඵ ලං UNESCO 
ාවිධහන)ේ ලංඉකිරිඳත්)ච්ච ලං)ඹෝජ්නහ)ේ ලංදී ලං ලංශ්රී ලංරා හ ලංයජ්ඹ ලංකත දඹ ලං ලං
දී)භත  ලං ළශකී ලං සටිභ. ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං ති)ඵන ලං යප්රහද ලං ඳහවිච්චි ලං

1937  1938 



ඳහමාලි) කත තු 

 යමිත  ලං  ලංඔඵතුභහ ලං ඒ ලං පිළිඵ ලංඳහමාලි)භත තුට ලං ප්ර හලඹක් ලං ශහ. ලං
අඳට ලංඒ ලංඅසථහ)ේ ලං ලංවිහදඹ ට ලං ලංඳළට)රත නට ලංවළරීඹහක් ලංතිබු)ඩල ලං
නළවළ. ලං  ලං  රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං  ලං ඊ)ේ ලං  ලං ජ්හතත තය ලං ඳරසතීන ලං
ව)ඹෝගීතහ ලංකිනඹ ලංඵ ලංභහ ලංරීඹත න ලං ළභළතියි. ලංඳරසතීන ලංප්රලසනඹ ලං
අපි ලං ප්රලසනඹක් ලං ල)ඹත  ලං  ත )ත ත්, ලං ) ක ලං යට ලං අය) න ලං
ති)ඵත )ත ත්, ලං ඳහමාලි) කත තු ලං අය) න ලං ති)ඵත )ත ත් ලං එ  ලං ලං
ඳළත්තරීත  ලං  ලංයුක්තිඹ ලංවහ ලං  ලංහධහයණඹ ලංපිළිඵ ලංප්රලසනඹක් ලංවිධිඹටයි. ලං ලං ලං
1968සට ලං ලංඳක් ලං)නරීත  ලං)තොය, ලංආඩලඩු ලං)නරීත  ලං)තොය ලං ලං
ඳරසතීන)ේ ලං ලංනිදව ලං)නු)ත  ලංශ්රී ලංරා හ)ේ ලංආඩලඩු ලංවළභ ලංඑ ක්භ ලං
එහි ලංඅයිතිඹ ලංපිළි) න ලංති)ඵනහ. ලංභහ ලං ලංඔඵතුභහට ලංරීඹත න ක, ලං ලං1968 ලං
සට ලං ඊශ්රහඹරඹ ලං විසත  ලං අල්රහ ත් ලං ප්ර)ේලර ලං ජ්නඹහට ලං සු න ලං ලං
හිරිවළය ලං පිළිඵ ලං )ොඹහ ලං ඵරන ලං  ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං  මිටුක් ලං
ති)ඵනහ. ලං ඒ)ක් ලං බහඳතිත්ඹ ලං දයත )ත  ලං අ)ේ ලං යට. ලං 1975 ලං ජලි ලං
භහ)ේ ලං ඳශමුනදහ ලං ඳරසතීන ලං විමුක්ති ලං ාවිධහන)ේ ලං තහනහඳති ලං
 හමාඹහරඹක් ලංරා හ ලං තුශ ලං  ලං සථහපිත ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං ඒ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං
ආඩලඩු)ත . ලං1988 ලංදී ලංඳරසතීන ලං ලංනිදවස ලංයහජ්ඹක් ලං)ර ලංශ්රී ලංරා හ ලං
පිළි) න ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ  ලං  )ශේ ලං යඑත පී ලං ආඩලඩු)ත . ලං 1989 ලං
)ඳඵයහරි ලං 6 ලං නදහ ලං ඳරසතීන ලං විමුක්ති ලං ාවිධහන)ේ ලං තහනහඳති ලං
 හමාඹහරඹ ලං ඳරසතීන ලං යහජ්)ේ ලං  ලං තහනහඳති ලං හමාඹහරඹ ලං )ර ලං අපි ලං
පිළි) න ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං එත) ොටත් ලං තිබු)ඩල ලං යුඑත පී ලං ආඩලඩුක්. ලං ලං
2007 ලං මා)ේ ලං ඳරසතීනඹ ලං තුශ ලං යහභල්රහර ශ්රී ලං රා හ ලං තහනහඳති ලං
 හමාඹහරඹක් ලං පිහිටුහ ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං ඒ ලං යහජ්ඳක් ලං ඳහරනඹ ලං ඹට)ත් ලං
තිබුණු ලං- ලංශ්රී ලංරා හ ලංනිදවස ලංඳක්, ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලං ලං)ඳොු  ලං)ඳයමුණු ලං
ඳහරනඹ ලං - ලං  හර)ේ. ලං  ලං 2014 ලං ශ්රී ලං රා හ ලං -ඳරසතීන ලං  ලං ඒ හඵේධ ලං
) ොමිභ ලං - ලං joint commission - සථහපිත ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං  ලං  ලං  ලංභහ ලං
දත නහ ලං තයමිත  ලං ඒ ලං joint commission  එ  ලං  ලං තභ ලං ියස ලං  යරහ ලං ලං
නළවළ. ලං  ලංඔඵතුභත රහ ලං  ලංඇ)භරි හත් ලං එක්  ලං  ලං  ලං joint commission    
හුෙක් ලංfunction   යනහ. ලං) ක  ලංඑ)වභ ලං ය ලංනළවළ. ලංභහ ලංරීඹත )ත  ලං
) ක ලං යටල් ලං )ද  ලං භහන ලං නළවළ. ලං  ලං නමුත් ලං ) ක ත් ලං  ලං ඔඵතුභත රහ ලං
අත්ත  ලං යපු ලං)දඹක්. ලං 

 

)භ)වභ ලංප්රතිඳත්තිඹක් ලං ලංතිබිඹදී, ලං ලංඅද ලං ලං)රෝ )ේ ලංයටල් ලං140ක් ලං
ඳරසතීනඹ ලංනිදවස ලංයහජ්ඹක් ලංල)ඹත  ලං ලංපිළි) න ලං  ලං  ලංකත දඹ ලංදීරහ, ලං ලං
අද ලංඑක්ත් ලංජ්හතිත )ේ ලංාවිධහන)ේ ලංයටල් ලංඅතය ලංඅත තිභ ලං) ො ඹ ලං

විධිඹට ලං ති)ඵනහ, ලං ඳරසතීන ලං ) ො ඹ. ලං  ලං ඔඵතුභහ ලං ඳභණක් ලං
)නො)යි, ලං  ලං ති හනු)ේ ලං ඳහේ ලං වත )ේත් ලං  ලං ඳහ ලං ඳරසතීන)ේ ලං
නිදව ලං  ලංපිළි) න ලංති)ඵනහ, ලං  ලං ) ක)ක් ලං )ඳො  ලංආ මි  ලංසබහඹක් ලං

ති)ඵන ලං නිහ ලං - ලං ඳරසතීන ලං ප්රලසන)ේ ලං ආ මි  ලං සබහඹක් ලං නළවළ. ලං
නමුත් ලං එ)වභ ලං ආරඪ ලං  ය ලං ති)ඵන ලං නිහ ලං - ලං ඳහේ ලං වත )ේ ලං ඳහ ලං
පිළි) න ලං ති)ඵනහ, ලං  ලං නිදවස ලං ඳරසතීන)ේ ලං  ලං ඳළළත්භ ලං ව ලං ඒ ලං ලං
අයිතිඹ. ලං එ)ේ ලං තිබිඹදී ලං  ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං )භො ක්ද ලං

 යත )ත ? ලං ලං 
 

ඳරසතීනඹ ලං කඵත ධ ලංUNESCO )ඹෝජ්නහට ලං ලංකත දඹ ලංදී)භත  ලං

ළශකී ලං සටිනහ. ලං දළත  ලං ඔඵතුභහ ලං රීේහ, ලං රා හ ලං ඳරසතීනඹ ලං
)නු)ත  ලංකත දඹ ලංදීරහ ලං ති)ඵනහ ලංරීඹරහ. ලං භභ ලංපිළි ත නහ. ලං කිඹ ලං
යුතුයි. ලං ඒ  ලං තභයි ලං යහජ් ලං ප්රතිඳත්තිඹ. ලං දළත  ලං ඳරසතීන)ේ ලං ) ක ලං

UNESCOට ලං ඉකිරිඳත් ලං )ච්ච ලං )ඹෝජ්නහ ලං )භඹයි. ලං ඳරසතීන)ේ ලං
නළ ලං)ෙනහිය ලං )ේරු)රභ ලං රීඹන ලං ) ොට)ේ ලං  ලං අල්-අක්හ ලං රීඹරහ ලං
අවුරුු  ලං සඹ ලං දවස ලං  ණනක් ලං ඳළයණි ලං ඉතහ ලං ටිනහ ලං සේධසථහනඹක් ලං

ති)ඵනහ. ලං ඒ  ලං ාස ෘති  ලං උරුභඹක්; ලං )රෝ  ලං ාස ෘති  ලං
උරුභඹක්. ලං1907 ලංමා)ේ ලංදී ලං)වේේරදී ලංඅත්ත  ලං යන ලංරද ලංගිවිසු) ක ලං
සට ලං )භභ ලං ාස ෘති  ලං උරුභඹ ලං විනහල ලං )නො ශ ලං යුතුයි, ලංආයක්හ ලං

 ශ ලංයුතුයි ලංරීඹන ලංප්රතිඳත්තිඹ ලං ජ්හතත තයඹ ලංපිළි) න ලංති)ඵනහ. ලං
ඔඵතුභහ ලංදත නහ, ලංඅද ලං ලංඅත ත ලංජ්හතිහදී ලං ටයුතු ලං යත )ත  ලංඊශ්රහඹල් ලං
ජ්නතහ ලං)නො)යි, ලංඊශ්රහඹල් ලංආඩලඩු. ලංඒ ලංඅනු, ලං  ලංඅද ලංඇ)භරි හනු ලං
එක්ත් ලං ජ්නඳද ලං අධියහජ්හදීත )ේ ලං වුභනහට ලං අනු ලං ඊශ්රහඹරඹ ලං

මුළු ලං  රහඳඹභ ලං අවුල් ලං  යනහ ලං රීඹරහ ලං මුළු ලං )රෝ ඹභ ලං දත නහ. ලං
එ)ේ ලං තිබිඹදී ලං )භභ ලං සේධසථහනඹ ලං විනහල ලං )නො ශ ලං යුතුයි, ලං එඹට ලං
ඵරඳෆ ක ලං)නො ශ ලංයුතුයි ලංරීඹරහ ලංUNESCO ාවිධහනඹ ලංතුශ ලංඑ භ ලං

)ඹෝජ්නහක් ලං )ර ලං අවුරුු  ලං 60 ට ලං ආත න ලං  හරඹක් ලං තිස)ේ ලං

ඳතිනහ. ලං රු ලංඇභතිතුභනි, ලංඔඵතුභහ ලංභට ලංයහ ලං) ක ලං ළන ලංදත නහ ලං
ඇති ලංරීඹරහ ලංභභ ලංහිතනහ. ලංඑ භ ලං)ඹෝජ්නහක් ලංඑනහ. ලං)භො ක්ද, ලං
) ක ලං සේධසථහනඹ ලං  ලංවිනහල ලං  යත න ලං එඳහ ලං රීඹරහ. ලං නමුත්, ලං අද ලං ලං
ඊශ්රහඹල් ලංආඩලඩු ලං යත )ත  ලං)භො ක්ද? ලංඅද ලංඊශ්රහඹල් ලංආඩලඩු ලංව ලං

අත ත ලං ජ්හතිහදී ලං  ඩලයහඹ ක ලං  යනු ලං රඵන ලං )ේ ලං තභයි, ලං )භභ ලං
සේධසථහනඹ ලං ඹට ලං යු)දේ ලං ආ මි  ලං සේධසථහනඹක් ලං තිබිඹ ලං වළ  ලං
රීඹන ලං විලසහඹ ලං භත ලං එභ ලං සේධසථහනඹ ලං ඹටිත  ලං උභා ලං භහමා  ලං සඹ ලං

 ණනක් ලං  ඳනහ. ලං එත) ොට ලං UNESCO එ  ලං රීඹත )ත , ලං ) ක ලං
උභා ලං භහමා  ලං  ඳත න ලං එඳහ ලං රීඹරහ. ලං උදහවයණඹක් ලං විධිඹට ලං
 ත්)තොත්, ලං ) ක  ලං නි  ක ලං දශ ලං දහ ලං භහළි හ ලං ඹට ලං )නත් ලං ආ මි  ලං

)භොනහ ලං වරි ලං එ ක් ලං ති)ඵනහ ලං රීඹරහ ලං ඒ  ලං ඹට ලං උභා ලං භහමා  ලං
 ඳනහ ලං හ)ේ ලං ළයක්. ලං  ලං දළත  ලං ඔඵතුභහ ලං ගිහිල්රහ ලං කත දඹ ලං දී)භත  ලං
ළශකී ලං ඉත )ත  ලං)භො ටද? ලං අත න, ලං ඒ ලං උභා ලං භහමා  ලං ඳත න ලංඑඳහ ලං

රීඹරහ ලං )රෝ )ේ ලං යටල් ලං  ණනහක් ලං රීඹන ලං )ඹෝජ්නහට; ලං ලං
)රෝ )ේ ලංකිනපු ලං)ඹෝජ්නහට. ලංඅපරු ලංළ)ඩ් ලංරීඹත )ත , ලං) ක ලංඑ භ ලං
)ඹෝජ්නහ- ලංභභ ලංඵළලුහ ලං රු ලංබහඳතිතුභනි,- 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං ථහට ලං ති)ඵන ලං හරඹ ලංන ක ලං
දළත  ලංඅහනයි. ලං 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං භට ලං ත ලං විනහ  ලං 5  ලං  හරඹක් ලං රඵහ ලං

)දත න. 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 රු ලං ංෛද  ලං නලිත ද ලං ජ්ඹතිස ලං භළතිතුභහ)ේ ලං විනහ  ලං 20ත  ලං
විනහ  ලං 5ක් ලං ඳභණ ලං  ත න ලං ද? ලං එතුභහටයි ලං ඒ ලං හරඹ ලං )ත  ලං )රහ ලං
ති)ඵත )ත ? ලං  රු ලං නලිත  ලං ද ලං ජ්ඹතිස ලං භත ත්රීතුභනි, ලං පුළුත ද ලං
)දත න? 

 
ගුණ (වලදය) නලින්ද ජයිලවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

)වොයි. ලංඅල ලංන ක ලං ත න. 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

)වොයි. ලං 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංභභ ලංඉතහභ ලංඉක්භනිත  ලංඅත  ලං යත න ක. ලං

ඳටරළවිලි ලං ශහභ ලංලිවත න ලං)රහ ලංඹනහ ලංඒ යි. ලං 

 
ගුණ මගග වමරවීර මශතළ (විමද් ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ - வவளிநாட்டலுவல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 

අපි ලංන ක ලංඳටරළවිලි ලං )ශේ ලංනළවළ. ලං 

1939  1940 

[ රු ලංබිභල් ලංයත්නහඹ  ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ ලං)වොට ලංඳටරරහ ලංති)ඵත )ත . ලංභභ ලංරීඹත න ක. ලං 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ ලංරීඹන ලංළයකි ලං)ේල් ලංඅව) නයි ලංඉත )ත . 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ ලං රීඹත න ක ලං ඔඵතුභහට. ලං ඔඵතුභහ ලං භෙ ලං භභ ලං )ඳෞේ ලි  ලං

ඳටරළවිල්ර ට ලංඑත )ත  ලංනළවළ. ලංඒ ලංනිහ, ලංභභ ලංප්රතිඳත්තිභඹ ලං රුණු ලං

ඳභණයි ලං රීඹත )ත . ලං  රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං භභ ලං )භභ ලං )ල්ඛ්නඹ ලං
බහ ත ලං යත න ක. 

 

UNESCO එ)ක්කි ලං ඉකිරිඳත් ලං වුණු ලං ) ක ලං )ඹෝජ්නහට ලං 2016 ලං
අ)ප්රේල් ලං භහ)ේ ලං රා හ ලං කත දඹ ලං ු ත නහ. ලං අල්-අක්හ ලං රීඹන ලං

සේධසථහනඹ ලං විනහල ලං රීරීභට ලං විරුේධ ලං )රෝ )ේ ලං අනික් ලං යටල් ලං

එක්  ලංඑ තු)රහ ලං2016 ලංඅ)ප්රේල් ලංභහ)ේ ලං) ක ලං)ඹෝජ්නහට ලංඳක් ලං

රා හත් ලං කත දඹ ලං ු ත නහ. ලං ඒ  ලං තභයි ලං UNESCO එ)ක් ලං තිබුණු ලං

)ඹෝජ්නහ. ලං 2016 ලංඔක්)තෝඵමා ලංභහ)ේ ලං13 ලංළනිදහ ලංකත දඹ ලංදී)භත  ලං

ළශකී ලං සටිනහ. ලං එ භ ලං )ඹෝජ්නහ. ලං ඔඵතුභහ ලං එදහ ලං )භතළනදී ලං
)ඵොරුක් ලංරීේහ, ලංlanguage එ  ලංළියකියි ලංරීඹරහ. ලංඒ  ලංUNESCO 

එ)ක් ලංDirector-General)ේ ලං ථහ. ලං  ලංUNESCO එ)ක් ලංDirector-

General)ේ ලං ථහ ලංමුළු ලං)රෝ ඹභ ලංප්රතික්)ේඳ ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං

[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංභට ලං ථහ ලං යත න ලං)රහ ලං)දත න. 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

) ක ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං  ථහ ලං  )ශේත් ලං නළවළ. ලං එතුභහ ලං ඇත්ත ලං

ල)ඹත භ ලං  ලංභ)ේ ලං ථහ)ේ ලංඳරිමාතනඹ ලංනිළියකි ලංරී)ඹේහ ලංන ක ලං

ඊට යහ ලං නිළියකි ලං අමාථ ලං  ථනඹක් ලං ) ක ලං  රු ලං බහට ලං )දත න ලං

තිබුණහ. 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
භට ලං ඳරිමාතනඹත් ලං  ලං)ත්)යනහ; ලං ඔඵතුභහ ලං  ථහ ලං  යන ලං වළභ ලං

බහහක්භ ලං )ත්)යනහ. ලං බහහ ලං අතය ලංති)ඵන ලං)ේළිත් ලං )ත්)යනහ. ලං

බහහ ලංඅතය ලංති)ඵන ලංඒහත් ලංභට ලං)ත්)යනහ, ලං වුරු ලං වුරුත ට ලංදණ ලං

 වරහද ලං යත )ත  ලංරීඹරහ. ලංඑ  ලංතහ  ලංඇභතිය)ඹරක ලං)ේ ලංවි)ේල ලං

ඇභති භටත් ලං තට්ටු ලං වුණහ. ලං ඒත් ලං ඳරසතීන ලං  කඵත ධ ලං ප්රලසනඹක් ලං

නියි. ලං  ලං)තොේපිඹ ලං වරි ලංන ක ලං දහ ලං  ත න. ලං ලං භභ ලං ඒ යි ලංරීේ)ේ. ලං වි)ේල ලං

ඇභති භ ලංරීඹරහ ලංරීඹත )ත  ලංය)ට් ලංවි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹ ලංතීත ු  ලං යන ලං
) නහ ලං )නො)යි. ලං ඒ  ලං ය)ට් ලං යහජ් ලං නහඹ ඹහ ලං තීත ු  ලං  යත )ත . ලං

වි)ේල ලං ඇභතිට ලං ඵරඹක් ලං නළවළ, ලං යට ලං අත් ලං ඳත් ලං  ය) න ලං ති)ඵන ලං

යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං )ේඳශ ලං නළති ලං  යත න. ලං එ)වභ ලං ඵරඹක් ලං දීරහ ලං

ති)ඵත )ත  ලං ) ො ලං)වේද? ලං ඳරසතීන ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං )නස ලං  යත න ලං

ජ්නහධිඳතිතුභහ) ත  ලංඔඵතුභහ ලං ත් ලංනිමා)ේලඹ ලං)භො ක්ද? ලං ළබිනට් ලං

භඩලයර)ඹත  ලං  ත් ලං නිමා)ේලඹ ලං )භො ක්ද? ලං  ත් ලං නිමා)ේලඹ ලං

)භො ක්ද ලං රීඹරහ ලං භට ලං රීඹත න. ලං ජ්නහධිඳතිතුභහට ලං ඒ ලං නිහ ලං
තහනහඳතිරු ලං17 ලං)ද)නරක ලංඉසයව ලංභහ ලං ත න ලංසු  ලංවුණහ. ලංඒ යි ලං

ඇත්ත. ලං )භතුභහ ලං  යන ලං blunders නිහ, ලං තමුත නහත )ේ ලං  යන ලං

ඳටරළවිලි ලං නිහ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහට ලං තහනහඳතිරු ලං 17 ලං )ද)නරක ලං

ඉසයව ලංභහ ලං ත න ලංසු  ලංවුණහ. ලංභභ ලංඒ ලං ළන ලංඳළට)රත න ලංආ)ේ ලං

නළවළ. ලංඔඵතුභහ ලංතභයි ලංභට ලංඅඳවහහත්භ  ලං ථහ ලං )ශේ, ලංඳරිමාතන ලං

 ථහ ලංරීඹරහ. ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංභට ලං ථහ ලං යත න ලං)දත න. 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඳරසතීන ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං අෙරරීත ත් ලං )නස ලං )රහ ලං නළවළ. ලං
නමුත් ලං) ක ලං හයණ)ේදී ලං  ලංඅපි ලංනිළියකි ලංප්රතිඳත්තිභඹ ලංතීත ු ක් ලං ත් ලං
ඵ ලංභභ ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංආය කඵය)ඹත  ලංරීඹත න ලං ළභතියි. ලං 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං එතුභහ ලං  යන ලං ප්ර හලඹ ලං  කපමාණ)ඹත භ ලං

ළියකියි. ලං  වුරුත  ලං එක් ද ලං ඹත )ත ? ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං )රෝ )ේ ලං
තහනහඳතිරු ලං ලංඉකිරි)ේ ලංභහ ලං ත්)ත් ලං)භතුභහ ලංනියි. ලංෛභත්රීඳහර ලං
සරි)ේන ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං  කඵත ධ ලං ප්රලසනඹක් ලං )නො)යි ලං අඳට ලං
ති)ඵත )ත . ලං) ක ලංය)ට් ලංයහ ලංජ් ලංනහඹ ඹහ ලං) ක ලංහ)ේ ලංඳටරළවිලි ලං යන ලං
පුේ රඹත  ලංනිහ, ලං - ලං [ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං භට ලං ථහ ලං ලං  යත න ලං )දත න. ලං
දළත  ලංභට ලං ථහ ලං යත න ලංඅසථහ ලංරඵහ ලං)දත න. 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ ලං ගිඹ ලං ති)ේත් ලං ඳරසතීන ලං අ භළතිතුභහ ලං එක්  ලං හ ච්කහ ලං
 ශහ. 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ( ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
අ භළතිතුභහ ලංවමු ලංවුණහට ලංළයක් ලංනළවළ, ලං රු ලංබහඳතිතුභනි. 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දත )ත  ලංනළති ලංභඟුල් ලං ථහ ලං යනහ. ලං 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ ලංභඟුල් ලං ළන ලං) ො)වොභත් ලංදත )ත  ලංනළවළ ලං)ත . ලං 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ ලංදත )ත  ලංනළවළ. ලං 
 

 ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ ලංභඟුල් ලං ළන ලංදත )ත  ලංනළවළ ලං)ත . 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහ)ේ ලංභඟුල් ලං ළන ලං) ො ලං)වොභත් ලංදළන ත න ලංඕනෆ ලංනළවළ. 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ ලංඔඵතුභහට ලංඒහ ලං ලං)නො)යි ලංරීේ)ේ. ලං රු ලංඇභතිතුභහ, ලංභත  ලං

තිඹහ ලං ත න ලංඔඵතුභහ)ේ ලං)ඳෞේ ලි  ලංප්රතිඳත්ති, ලං- ලං 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 වුද ලංභඟුල් ලං ළන ලං ථහ ලං )ශේ, ලංභභද? ලං 

1941  1942 



ඳහමාලි) කත තු 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංඇභතිතුභහ, ලංභභ ලං) ක ලං හයණඹ ලං කීභරීත  ලංයුතු ලංරීඹනහ. ලං

භභ ලංරීසභ ලංinsult එ ක් ලං යත )ත  ලංනළවළ, ලංඔඵතුභහ)ේ ලං)ඳෞේ ලි  ලං
ජීන ලංප්රතිඳත්ති ලං ළන. ලං රුණහ යරහ ලංඒ ලං හයණඹ ලං)ත්රු ක ලං ත න. ලං
භභ ලං )ඳෞේ ලි ත්ඹ ලං  ලං  ළන ලං )නො)යි ලං රීේ)ේ. ලං භභ ලං රීේ)ේ ලං
)ේලඳහරන ලංභඟුල් ලං ළන. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අද ලංද)ේ ලංවිහද ලංන ලං හයණඹ ලං ළන ලං ථහ ලං යත න. 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ)ේ ලං )ඳෞේ ලි  ලං ප්රතිඳත්ති ලං ළන ලං සඹඹට ලං සඹඹක් ලං භට ලං

ප්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලංඒ  ලංඔඵතුභහට ලංසඹඹට ලංසඹඹක් ලංති)ඵන ලංඅයිතිඹක්. ලං
 රුණහ යරහ ලංඒ ට ලංඳටරත න ලංඑඳහ. ලං 

 

ඔඵතුභහ ලං ) ොයක් ලංආඩලඩු ලං අතය ලං භඟුල් ලං වදන ලං ) )නක් ලං නිහ ලං
තභයි ලං භභ ලං එ)වභ ලං රීේ)ේ. ලං අපි ලං ඒ ලං  ණනට ලං දභහ ලං  ත න ලං එඳහ. ලං
ඔඵතුභහ)ේ ලං)ඳෞේ ලි  ලංජීවිතඹ ලංඔඵතුභහ ලං) න ලංඹත න. ලං 

 

භභ ලං භ)ේ ලං  ථහට ලං එත න ක. ලං )භතුභහ ලං  ත්ත ලං තීත ු  ලං නිහ ලං
තහනහඳති අාල ලං 19ක් ලං ඉකිරි)ේ ලං  ලං ජ්නහධිඳතියඹහ ලං භහ ලං ඉල්ලුහ. ලං
[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංPlease, allow me to speak. - [Interruption.] 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you have to go to your seat.  
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔඵතුභහ)ේ ලං ථහ)ේදී ලංඒ  ලංනළවළයි ලංරීඹරහ ලංරීඹත න. ලං  ලං  [ඵහධහ ලං
රීරීභක්] 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 රු ලංවමා ලංද ලංසල්හ ලංනි)ඹෝජ් ලංඇභතිතුභනි, ලං- ලං [ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං

You  have to go to your seat.  - [Interruption.] 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
භ)ේ ලං)රහ ලං)දත න. ලංඔඵතුභහට ලං ථහ ලං යත න ලංපුළුත . ලං රු ලං

වමා ලං ද ලං සල්හ ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභනි, ලං භට ලං )රහ ලං නළවළ ලං )ත . ලං
ඔඵතුභත රහ ලං )දත නහ ලං දළත  ලං ) ොයක් ලං )රහ ලං  ත්තහ. ලං දළත  ලං
ඇභතිතුභහත් ලං ථහ ලං ශහ ලං)ත . ලං 

 
ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ (විමද් ක යුතු 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං භහ ලං  ත්තහඹ ලං රීඹන ලං එ  ලං නිළයකි ලං  ලං නළවළ. ලං
ඔඵතුභහ ලංත ලං ථහ ලං යත න. 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

 භක් ලංනළවළ, ලංඒ  ලංඔඵතුභහ)ේ ලංඅදව. ලංභභ ලංදත න ලංත ලංඅදව ලං
ඒ . ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං ඔඵතුභත රහ ලං )ද)දනහ ලං ඒ ලං හ ච්කහට ලං
 ළ ලං)ේ)ේ ලංනළවළ. ලං 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං  හ) ත ත් ලං භහ ලං  ත්)ත් ලං නළවළ. ලං
හ ච්කහට ලං  ළ ලං)ේ)ේ ලං නළවළ ලං රීඹරහ ලං ත ලං )නොන ලං  ථහ ලං
රීඹත න ලංඑඳහ. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
( ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!  රු ලංවමා ලං ද ලං සල්හ ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභනි, ලං
භභ ලංහිතත )ත  ලංඳක් ලංනහඹ  ලංියසවී) කදී ලංතීත ු ක් ලං ත්තහ ලංතභත )ේ ලං
ආන)ේ ලංඉ ලං) න ලං ථහ ලං යත න ලංඕනෆ ලංරීඹරහ. ලං) ක ලංප්රලසනඹ ලංඉතහ ලං
ළද ත් ලංනිහ ලංඔඵතුභහ ලංආනඹට ලංගිහිල්රහ ලං) ක ලං ළන ලං ථහ ලං යත න ලං
අයඹක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Committee Stage Discussion එ)ක්දී ලං ථහ ලං යත න ලංපුළුත . ලං 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 රු ලං රක්සභත  ලංරීරිඇල්ර ලං ඇභතිතුභහට ලං ) ක ලං  ළන ලං අඳය ලං බහ  ලං
2.00ට ලං රීඹත න ලං පුළුත . ලං දළනට ලං ති)ඵන ලං තත්ත්ඹ ලං අනු ලං - ලං
[Interruption.] Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you go to your 

seat quickly and then speak.  

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
) කහට ලංඅ)ේ ලං)රහ ලංඅඩු ලං යත න ලංඑඳහ. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 රු ලං වමා ලං ද ලං සල්හ ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභනි, ලං  රුණහ ය ලං

ආනඹට ලංඹත න, ලංඉක්භනට ලංගිහිල්රහ ලං ලං ථහ ලං යත න. ලං 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එ)වභ ලංතීයණඹක් ලංඅය ලං) න ලංති)ඵනහ ලංන ක ලං රුණහ ය ලංබහ ලං
දළනුත් ලං යත න. ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං ලංඑ  ලංඳහයටභ ලංතීත ු  ලං ත න ලංඑඳහ. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
( ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 රු ලංබහනහඹ තුභනි, ලං) ක ලංඅසථහ)ේ ලං- ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒ ලං ළන ලංභත ත්රීරු ලංදළනුත් ලං යරහ ලංනළවළ ලං)ත . ලං ලං 

1943  1944 
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ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
 

 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Yes, the Hon. Leader of the House.  
   

ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

ංரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

ංThe Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, to cut a long story short, let him speak only today. 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

Okay. Hon. Lakshman Kiriella, you can make an 

announcement and say you are in agreement to allow the 
Hon. Members to speak from wherever they sit. Then, I 

can give a Ruling.  

 
ගුණ ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  

ංரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

ංThe Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I am in agreement.  Let the Hon. Members speak 

from wherever they sit.  During the Committee Stage, the 
Minister and the Deputy Minister have to sit together.  

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

Does the House agree? 

  

ගුණ මන්ත්රීලුණ  
ංரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 ලංංHon. Members) 

Aye. 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

So, we will allow the Hon. Members, during the 
Committee Stage, to speak from wherever they sit. 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
ංThe Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

But, that has always been the case. For the last six 

years, during the Committee Stage, you can speak from 
wherever you are. If you change the Rules, you should 

keep us informed. So, let that be the case. 

ගුණ රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆුමේ  ශළ ජ වේපළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

ංThe Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

 
නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංයවුෂස ලංවකී ක ලංභළතිතුභහ. 

 
ගුණ රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

ංThe Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, what the Hon. (Dr.) Harsha De Silva says is 

correct. It is not that I am correcting the Chair. It has been 

the practice in this House that the Deputy Minister can sit 

by the Minister during the Committee Stage. So, the Hon. 
(Dr.) Harsha De Silva is sitting next to the Minister.  So, 

he could speak from there.  

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
Please do not take my time.  

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

We are not taking your time. Order, please! This is a 

decision taken at the Committee on Parliamentary 

Business. If that decision has to be revoked, only the 
House can change such decision.  Since the Leader of the 

House has agreed, we can do that. So, there is no issue in 

that.  

Okay. Let us get back to our Debate.  –[Interruption.]  
 
 රු ලංවමා ලංද ලංසල්හ ලංභළතිතුභහ. 

 
ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
ංThe Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඔඵතුභහට ලං භහ ලං රීඹත න ලං  ළභළතියි, ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ ලංරීසභ ලංඅසථහ  ලං -තහනහඳතිතුභත රහ ලංභෙ ලං ථහ ලං
 ශත්- ලං රීසභ ලං තහනහඳති ලං ) )නරක) ත  ලං භහ ලං ඉල්රහ ලං නළවළ ලං
රීඹරහ. 

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංවිනහ  ලංඳවක් ලං ත ලංවුණහ. ලංඒ ලං හරඹ ලංභ)ේ ලං

)ේරහ)ත  ලංඅඩු ලං යත න ලංඑඳහ. ලංභට ලංනළති ලංවුණු ලංවිනහ  ලංඳව  ලං හරඹ ලං
භට ලංනළත ලංරඵහ ලං)දත න. ලං 

1945  1946 



ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ ුමජීල මවේනසගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

ංThe Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, when a decision like that is taken, it must be 

announced in Parliament because we go by the practice. It 

is very embarrassing when you ask a Deputy Minister to 

go back to his seat.  

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

Now, it is clear. We communicated that.   රු ලං
රක්සභත  ලංරීරිඇල්ර ලංඇභතිතුභහ ලංඒ  ලංදළනු ක ලංු ත නහ. 

 
ගුණ ුමජීල මවේනසගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

ංThe Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Thank you, Sir.  

 
     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංභට ලංනළති ලංවුණු ලංවිනහ  ලංඳව  ලං හරඹ ලංනළත ලං

රඵහ ලං)දත න. ලං 
 
දළත  ලං භහ ලං රීඹහ) න ලං ආ)ේ ලං ) ක ලං  හයණඹයි. ලං 2016 ලං අ)ප්රේල් ලං

භහ)ේ ලං අත්ත  ලං  ශ ලං යු)නස) ෝ ලං ාවිධහන)ේ ලං )ඹෝජ්නහත්, ලං

2016 ලංඔක්)තෝඵමා ලංභහ)ේ ලං13 ලංන ලංකින ලං ශ ලං)ඹෝජ්නහත් ලං)ද භ ලං
එ යි. ලං ඉතහභ ලං සුළු ලං ල)ඹත  ලං ඉරක්  කර, ලං එ)වභ ලං නළත්න ක ලං
අා න)ේ ලං)නස  ක ලංරීහිඳඹක් ලංති)ඵනහ. ලං ඒ ලංවළය ලං )න ලංරීසභ ලං
)නක් ලං නළවළ. ලං ඊට ලං අදහශ ලං )ල්ඛ්න ලං භහ ලං වළත හඩ් ලං හමාතහට ලං

ඇතුශත් ලංරීරීභ ලංවහ වභළගත*  යනහ. 
 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං යු)නස) ෝ ලං ාවිධහනඹ ලංඉකිරිඳත් ලං ශ ලංඒ ලං
)ඹෝජ්නහට ලං ඳක්, ලං ඳරසතීන)ේ ලං සේධසථහනරට ලං විරුේධ ලං

ඊශ්රහඹරඹ ලං  යන ලං  ටයුතු ලං )වශහ ලං දළ රහ ලං ඳරසතීනඹට ලං ඳක් ලං
කත දඹ ලං දීරහ ලං ති)ඵත )ත  ලං වුද? ලං කත දඹ ලං දීරහ ලං ති)ඵනහ, ලංBRICS 
 ඩලයහඹ) ක ලං යටල් ලං -)රෝ )ේ ලං emerging economies යටල්- ලං

ඳ)වත  ලං වතයක්; ලං Brazil, Russia, China, South Africa. එක් ලං
) නයි ලං දීරහ ලං නළත්)ත්; ලං ඉත කිඹහ ලං විතයයි. ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං G-7 ලං
යටලිත  ලං  ළනයහ ලං එදහ ලං යු)නස) ෝ ලං එ)ක් ලං හිටි)ේ ලං නළවළ. ලං

එත) ොට ලං G6 ලං )නහ. ලං G6 ලං countriesලිත  ලං USA වළය ලං ඉතිරි ලං
යටල් ලංඳව ලං-ප්රාලඹ, ලංඑා රත තඹ, ලංඉතහලිඹ, ලංජ්මාභනිඹ ලංව ලංජ්ඳහනඹ- ලං
ඳරසතීනඹ ලං)නු)ත  ලංකත දඹ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ. ලංSAARC යටලිත  ලං
)ත ඳහරඹ, ලං ඵාේරහ)ේලඹ, ලං ඳහරීසතහනඹ ලං කත දඹ ලං දීරහ ලං ති)ඵනහ. ලං

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඉතිත  ලං තමුත නහත )ේ ලං ඉත )ත  ලං සහසරත තඹ ලං
එක්  ලං )ත . ලං තමුත නහත )ේ ලං G-7 ලං යටල් ලං එක් ත් ලං නළත්න ක, ලං
තමුත නහත )ේ ලංBRICS  ඩලයහ ලංඹ) ක ලං යටල් ලං එක් ත් ලං නළත්න ක, ලං

තමුත නහත )ේ ලංSAARC එ)ක් ලංmajority එ ත් ලංඑක් ත් ලංනළත්න ක, ලං
තමුත නහත )ේ ලංසහසරත තඹ ලංඑක්  ලං)ත  ලංරා හ ලං) න ලංඹත )ත . ලං 

 
ගුණ ුමජීල මවේනසගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

ංThe Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එත) ොට ලංඉත කිඹහ? 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
ඉත කිඹහ ලං abstained.  රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං ඉත කිඹහයි ලං

රා හයි ලං )ද භ ලං 2016 ලං අ)ප්රේල් ලං භහ)ේදී ලං ඒ ට ලං ඳක් ලං කත දඹ ලං
දීරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඉත කිඹහයි, ලං රා හයි ලං )ද භ ලං ඔක්)තෝඵමා ලං
භහ)ේදී ලංකත දඹ ලංදී)භත  ලංළශකී ලංති)ඵනහ. ලංඉත කිඹහයි ලංරා හයි ලං
)ද භ ලං තමුත )ේ ලං යහජ් ලං නහඹ ඹහත්, ලං තමුත )ේ ලං
අ භළතියඹහත්, ලං ඉවශ ලං භට්ට) ක ලං නිරධහරි)ඹක්ත් ලං )නොඵළි  ලං
ජ්හතීත )ේ ලං මුළුට ලං ඹරහ ලං නළවළ. ලං ඉතිත  ලං අඳට ලං )ඳ)නනහ, ලං ඒ ලං
නිහ ලං අය ලං Washington, Tel Aviv, Delhi රීඹන ලං axis  එ)ක් ලං
අඩලයක් ලංඵට ලංරා හ ලංඉ)බ්භ ලංඳත් ලං)මිත  ලංති)ඵනහ ලංරීඹරහ. ලංඒ ලං
නිහ ලංභහ ලංඔඵතුභහට ලංඅභි)ඹෝ  ලං යනහ, ලංඑ භ ලං)ඹෝජ්නහට ලංඅ)ප්රේල් ලං
භහ)ේදී ලංකත දඹ ලංදීරහ ලංඔක්)තෝඵමා ලංභහ)ේදී ලංකත දඹ ලං)නො)දත න ලං
ජ්නහධිඳතියඹහ ලං )වෝ ලං  ළබිනට් ලං භඩලයරඹ ලං දීපු ලං උඳ)ේලඹ ලං
වළත හඩ් ත ලං යත න ලංරීඹරහ. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං ථහ ලංඅත  ලං යනහද? ලං 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං භට ලං ත ලං විනහ  ලං තුන-වතය  ලං  හරඹක් ලං

රඵහ ලං )දත න. ලං භට ලං නළති ලං වුණු ලං )රහයි ලං භහ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං
ඉල්රත )ත . ලං  රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං රා හ)ේ ලං ති)ඵන ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං
උරුභඹත  ලං නළති ලං  යත න ලං ඔඵතුභහට ලං අයිතිඹක් ලං නළවළ ලං රීඹරහ ලං භහ ලං
ඉතහ ලං කී)භත  ලංඔඵතුභහට ලංරීඹනහ. ලං 

 

අහන ලං ල)ඹත  ලං භහ ලං ) ක ලං  හයණඹ ලං රීඹත න ක, ලං  රු ලං
බහඳතිතුභනි. ලං ඔඵතුභහ ලං දත නහ, ලංඳහමාලි) කත තුට ලං  ළට් ලං එ ක් ලං
ඉකිරිඳත් ලං )රහ ලං තිබුණහ, ලං  ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං ති)ඵන ලං වි)ේශීඹ ලං ආඹතන ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලංතහනහඳති ලංයප්රහද ලංරඵහ ලංදීභ ලංපිළිඵ. ලංභහ ලංඒ ලං ළන ලං
ඉතහ ලං ඉක්භනිත  ලං විනහ  ලං තුන ලං වතයරීත  ලං රීඹරහ ලං ඉය ලං  යත න ක. ලං
අඳට ලං රීසභ ලං ප්රලසනඹක් ලං නළවළ, ලං සෛරී ලං යහජ්ඹත ර ලං ඉත න ලං
තහනහඳතිතුභත රහට, ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං ාවිධහනඹට ලං අනුඵේධ ලං
ාවිධහනරට, ලංජ්හතත තය ලංල)ඹත  ලංළඵෆ ලංපිළි ළනීභක් ලංති)ඵන ලං
ාවිධහනරට ලංඒ ලංතහනහඳති ලංයප්රහද ලංරඵහ ලංදීරහ ලංඅ)ේ ලංයටත් ලංඑක්  ලං
ළය ලං ශහට. ලංඔඵතුභහ ලංඉකිරිඳත් ලං ය ලංතිබු)ඩල ලං)භො ක්ද? ලං  ලංභහ ලං) ක ලං
 ළට් ලංඳත්රඹට ලංඳදන ක ලංව ලංගිවිසුභ ලං table*  යනහ. ලං 

 

ඔඵතුභහ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං ආාශි  ලං අධීක්ණ ලං
 හය  ලං බහට ලං  ළට් ලං එ ක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  ය ලං තිබුණහ ලං ජ්හතත තය ලං
හරිභහමා  ලං  ශභනහ යණ ලං ආඹතනඹට, ලං - ලං IIMI ආඹතනඹට- ලං
එක්ත් ලංජ්හතීත )ේ ලංාවිධහන)ේ ලංරා හ)ේ ලංඉත න ලංනි)ඹෝජිතඹහට, ලං
රා හ)ේ ලංඉත න ලංඇ)භරි හනු ලංතහනහඳතියඹහට, ලං රා හ)ේ ලං ඉත න ලං
ඉත කිඹහනු ලංභව ලං) ොභහරිසයඹහට ලංරළ)ඵන ලංභට්ට) ක ලංඵරතර, ලංඒ ලං
තහනහඳති ලං යප්රහද ලං  ලං රඵහ ලං )දත න ලං රීඹරහ. ලං ) ක  ලං අධඹනඹ ලං
 යත න ලං අඳට ලං )රහක් ලංතිබු)ඩල ලංනළවළ. ලංනමුත්, ලං භහ ලං  රු ලං යාජිත් ලං
අලුවිවහ)මා ලං භළතිතුභහට ලං සතුතිත ත ලං )නහ. ලං එතුභහ ලං භවත ස ලං
)රහ, ලංනිරධහරි ලංභවත්රුත )ේත් ලංඋදවු ලංඇති ලං ටයුතු ලංරීරීභ ලංතුශ ලං
) ක ට ලං අදහශ ලං  යන ලං ගිවිසුභ ලං අපි ලං ) නළල්රහ ලං ඵළලුහ. ලං )භො ද, ලං ලං
රා හ ලං තුශ ලංOxfam එ  ලං ති)ඵනහ, ලං Save the Children එ  ලං
ති)ඵනහ. ලං රා හ)ේ ලං විවිධ ලං )ේහ ලං  යන ලං ාවිධහන ලං ති)ඵනහ. ලං
රා හ)ේ ලං ළය ලං  යත න ලං ඒ ලං ) ොල්රත ට ලං පුළුත . ලං තහනහඳති ලං
යප්රහද ලංවළභ ලං) නහටභ ලංඅල ලංනළවළ. ලං 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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නමුත්, ලං අපි ලං ඵළලුහභ ලං 1983දී ලං IIMI ආඹතනඹ ලං රීඹරහ ලං එ ක් ලං
නළවළ. ලංශ්රී ලංරා හ ලංආඩලඩු ලංඇ)භරි හ)ේ ලංFord Foundation එ ත් ලං
එක් , ලං ) ක ලං හරිභහමා  ලං ආඹතනඹ ලං රා හ)ේ ලං පිහිටුත නත් ලං ඒ ලං
හරිභහමා  ලං ආඹතනඹට ලං අසීමිත ලං ඵරතර ලං )දත නත් ලං  ලං ගිවිසුභක් ලං
අත්ත  ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං 

 

 ලංභහ ලං ඉතහ ලං  කී)භත  ලං රීඹනහ, ලං ) ක ලං Agreement එ  ලං රා හ ලං
ආඩලඩු ලං)නු)ත  ලංඅත්ත  ලං )ශේ ලංනත ද ලංඅ)බ්වි්රභ ලං  ලංභළතිතුභහ. ලං
අරුභ ලංපුු භ ලංළ)ඩ් ලංරීඹත )ත , ලං1983දී ලංරා හ ලංආඩලඩු ලං)නු)ත  ලංඒ ලං
ගිවිසුභට ලං අත්ත  ලං  යපු ලං නත ද ලං අ)බ්වි්රභ ලං භවත්භඹහ ලං ඒ) ත  ලං
ඳස)ේ ලං  ලං IIMI එ)ක් ලංDirector-General )න ලංඑ යි. ලංරා හ)ත  ලං
අත්ත  ලං යපු ලං) නහභ ලංඳස)ේ ලංඒ)ක් ලං)රොක් හ ලං)නහ. ලංඊශෙට ලං
)භො ක්ද ලං)ත )ත ? 

 

ගුණ මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

ංAn Hon. Member) 

ඇත ට් ලං හමාඩ් ලංහ) යි. 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
වරිඹටභ ලං වරි. ලං ඔඵතුභහට ලං සතුතිත ත ලං)නහ. ලංඇත ට් ලං හමාඩ් ලං

හ) යි. ලං  රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං Ford Foundation රීඹත )ත , ලං
ඇ)භරි හ)ේ ලං elected body එ ක් ලං )නො)යි. ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං
ජ්නතහ)ේ ලංකත ද)ඹත  ලංඳත් ලංවුණු ලංතළනක් ලං)නො)යි. ලං  ලං වුද ලංඒ)ක් ලං
funding agencies?  ලංThe Rockefeller Foundation, Rockefeller 
Brothers Fund, Aga Khan Foundation රීඹන ලං ඒහ. ලං ) කහ ලං
)රෝ )ේ ලං එක්දවස ලං නසඹ ලං විස ලං තිස ලං  ණත ර ලං ඹ ක ලං රීස ලං
 ටයුත්තක් ලං  යපු ලං ආඹතන. ලං නමුත්, ලං ඳසු ලං අත ත ලං දක්ෂිණහාශි  ලං
ආඹතන ලං විධිඹටයි ලං  ටයුතු ලං යරහ ලං ති)ඵත )ත . ලං දළත  ලං )ඳෞේ ලි  ලං
ලිඵයල් ලං ප්රතිඳත්ති ලං ති)ඵන ලං පුේ රඹරක ලං ල)ඹත  ලං අත ත ලං
දක්ෂිණහාශි  ලංආඹතනරට ලංඔඵතුභහ ලංඋදේ ලං යත )ත  ලං) ො)වොභද ලං
 රු ලංඇභතිතුභනි? ලං) කහ ලංඅත ත ලංදූෂිත, ලං)රෝ )ේ ලංත්රසතහදඹට ලංඋදවු ලං
 යන ලං ාවිධහන. ලං )ේලඳහරන ලං වි)ේචන ලං රීඹරහ ලං ඒහ ලං ඳළත්තරීත  ලං
තිඹමු ලං) ෝ. ලං ලංFord Foundation  එ ත් ලංඑක්  ලංඅත්ත  ලං යපු ලං) ක ලං
ගිවිසු) ක ලං ති)ඵත )ත  ලං )භො ක්ද? ලං )රහ ලං නළති ලං නිහ ලං භහ ලං
) ටි)ඹත  ලං රීඹත න ක. ලං )භහි ලං ති)ඵනහ, ලං "water pricing and 
policies". )භහි ලං irrigation  කඵත ධයි ලං ති)ඵත )ත . ලං ඒ ලං නිහ ලං
)ඵොන ලංජ්රඹ ලං කඵත ධ ලංප්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලං) ක)ක් ලංති)ඵත )ත  ලංහරි ලං
ජ්රඹ ලංවිරීණීභ ලං කඵත ධ ලංප්රතිඳත්ති. ලංභහ ලං  ලං දත නහ ලංතයභට ලංරා හ)ේ ලං
එ භ ලංඑ  ලංආඩලඩුක්ත් ලංතභත )ේ ලංප්රතිඳත්තිඹක් ලංල)ඹත  ලංතුය ලං
විරීණීභ ලං පිළි) න ලං නළවළ. ලං තුය ලං විරීණීභට ලං උත්හව ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලංප්රතිඳත්තිඹක් ලංල)ඹත  ලංදහරහ ලංනළවළ. ලං 

 

 රු ලංඇභතිතුභනි, ලංඅත න ලංඒහ ලං යත න ලංආපු ලංආඹතනඹට ලංතභයි, ලං
අපි ලං තහනහඳති ලං යප්රහද ලං )දත න ලං වදත )ත . ලං ඒ  ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං
ප්රලසනඹක් ලං)නො)යි. ලංඒ , ලං1983 ලංඅත්ත  ලං යපු ලංගිවිසුභක්. ලංවළඵළයි, ලං
) ක ලං ගිවිසු ක ලං නළත ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං එන ලං ) ොට ලං ඒ ලං නිරධහරි ලං
භවත්රුත  ලං ඒහ ලං අධඹනඹ ලං  යරහ ලං එත න ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං  ළන ලං
නීතිඳති) ත  ලං අවත න ලං ඕනෆ. ලං හරිභහමා  ලං )දඳහමාත) කත තු)ත  ලං
අවත න ලං ඕනෆ. ලං රා හ)ේ ලං අභහතහාල ලං )ල්  ක ලං ) )නරකටත් ලං
නළවළ, ලං තහනහඳති ලං යප්රහද. ලං භභ ලං දත නහ ලං තයමිත  ලං ජ්නහධිඳති ලං
)ල්  කටත් ලංනළවළ. ලං) ක ලං IIMI එ)ක් ලං )රොක් හට ලං) ක ලංයප්රහදඹ ලං
)දත න ලංඹනහ. ලං) ක)ක් ලංති)ඵන ලංළද ත් භ ලං හයණඹ ලං)භො ක්ද? ලං
 රු ලංඇභතිතුභනි, ලංඔඵතුභහ ලං) ක ලංගිවිසුභ ලං ළන ලංඵරත න. ලං) ක ලංගිවිසුභ ලං
අනු ලං) ක ලං IIMI ආඹතනඹට ලං යත න ලංපුළුත  ලං)ේ ලං ළන ලංඵරත න. ලං
භභ ලං ) ක  ලං වරිඹටභ ලංරීඹත න ක. ලං ) ක ලං ගිවිසු)භත  ලං රා හ ලං එ ෙ ලං
)නහ. ලං)භො ටද? ලං ලං 

 

 ලංUnder "Agreements", it states, "Unrestricted movement 
into or out of the country of supplies, equipment, genetic 
materials, or any other items necessary for IIMI's 
programme". ලං 

Sir, I may repeat that, "unrestricted movement into or out 
of the country of supplies, equipment, genetic materials....". 
) ක ලං)භොනහද ලංරීඹත )ත ? ලං) ක ලංරීඹත )ත , ලං) ක ලංIIMI ආඹතන)ේ ලං
programme එ ට ලං අනු, ලං ඕනෆභ ලං ජ්හන ලං  කඳතක් ලං රා හට ලං
)ේත නත් ලංපුළුත ; ලංරා හ)ත  ලං) න ලංඹත නත් ලංපුළුත . ලංභභ ලංදළන ලං
 ත න ලං ළභළතියි, ලංඳසු ලංගිඹ ලංඅවුරුු  ලං33දී ලංඅ)ේ ලංය ලංටිත  ලං) ොච්චය ලං) න ලං
) ොස ලං ඇත්ද ලං රීඹරහ. ලං )භ)වභ ලං ඵරඹක් ලං )දත න ලං  හටද ලං අයිතිඹ ලං
ති)ඵත )ත ? ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංළද ත්භ ලං)ේ ලං)භඹයි. ලං) ක ලංගිවිසුභට ලංඅනු ලං
රා හ ලං ආඩලඩුට ලං ඳත් ලං  යත න ලං පුළුත  ලං ත )ත  ලං එ  ලං
අධක්යඹහයි. ලං ඉතුරු ලං 19)දනහභ ලං ඳත් ලං  යත )ත , ලං Ford 
Foundation එ , ලංRockefeller  Foundation එ . ලංඊශෙට, ලංඅඳට ලං
) ක ලංගිවිසුභ ලංඅරාගු ලං යත න ලංඵළවළ. ලං) ක ලංගිවිසුභ ලංඅනු, ලං) ක ලංගිවිසුභ ලං
අත්ත  ලං  යත න ලං පුළුත  භ ලං ති)ඵත )ත  ලං Ford  Foundation 
එ ට ලං විතයයි. ලං  රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං IIMI එ  ලං රීඹත )ත , ලං
"බුු යණයි!" ලංරීඹරහ ලංදභපු ලං)ඵෝඩ් ලංඑ  ලංහ)ේ. ලංඉසයව ලං)ඵෝඩ් ලංඑ  ලං
එ)වභ ලං තිබුණහට ලං )වොය ලං වයක් ලං ඇතු)ශේ ලං ඉත නහ ලං හ)ේ ලං ) ක  ලං
ඇතු)ශේ ලං ඉත )ත  ලං Ford  Foundation  එ යි. ලං ) ක ලං ගිවිසුභ ලං අඳට ලං
අ)වෝස ලං යත න ලංඵළවළ, ලං රු ලංඇභතිතුභනි. ලංගිවිසුභ ලංඅ)වෝස ලං යත න ලං
න ක ලං අපි ලං ඹත න ලං ඕනෆ ලං international  arbitration එ  ට. ලං ඒ)ක් ලං
Chairman )තෝයහ ලං  ත න ලං අපි ලං ඹත න ලං ඕනෆ, ලං President of the 

International Court of Justice. ලං This Agreement states; 

"Should the first two members fail to agree upon  the 

Chairman,  the latter shall be chosen by the President of the 

International Court of Justice at the request of one of the 

members of the tribunal."  
 

IIMI  එ ක් ලං)නු)ත  ලංරා හ ලංඳරඹත  ලං) ො, ලංInternational 
Court of Justice,  tribunal  එ ක් ලංදහ ලං ත න. ලං)භත න ලං)භ)වභ ලං
ඵරතර ලං හිත ලං ගිවිසුභ ට ලං තභයි ලං ඔඵතුභත රහ ලං අඳට ලං තහනහඳති ලං
යප්රහද ලං )දත න ලංරීඹරහ ලං ඉල්රත )ත . ලංඉතිත , ලං ඒ ලංනිහ ලං තභයි ලංඅපි ලං
) ක ට ලං විරුේධ ලං වු)ඩල. ලං රා හ)ේ ලං ජ්හන ලං  කඳත් ලං ඳටත න, ලං තුය ලං
ටි  ලං විරකණත න, ලං රා හ ලං ආඩලඩුට ලං අහස ලං ව ත ලං ඕනෆ ලං තය ක ලං
)ේල් ලං යත න ලං ) ක ලං අඹට ලං පුළුත . ලං ඉතිත , ලං ) ක  ලං ළියකියි. ලං  රු ලං
බහඳතිතුභනි, ලං )නත් ලං ාහදත් ලං එක්  ලං භ)ේ ලං  ථහ ලං  යත න ලං
) ොයක් ලං)රහ ලං ත ලංවුණු ලංනිහ ලං) ක ලං හයණඹ ලංරීඹරහ ලංභ)ේ ලං ථහ ලං
අත  ලං යනහ. ලංභභ ලංඉතහභත් ලංවුභනහ)ත  ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලං
) ක ලං ගිවිසුභ ලං )නස ලං  යත න ලංරීඹරහ. ලං IIMI ආඹතනඹ ලං රා හ)ේ ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං වුණහට ලං  භක් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ආඹතනඹට ලං තහනහඳති ලං
යප්රහද ලං අල ලං නළවළ ලං රීඹන ලං ඳදනමිත  ලං භ)ේ ලං  ථහ ලං අත  ලං
 යනහ. ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. 

 
[ප.භළ. 10.44] 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ (විමද් ක යුතු අමළතයතුමළ) 
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ - வவளிநாட்டலுவல்கள் 

அகச்சர்) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 

 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං 2017 ලං මා)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
අභහතහාල)ේ ලංළඹ ලංශීමා ලං පිළිඵ ලංවිහදඹට ලංවබහගි ලංවීභට ලංරළබීභ ලං
 ළන ලංභභ ලං)ඵ)වවිත භ ලංතුටු ලං)නහ. ලං) ක ලංවිහදඹ ලංආය කබ)ේදීභ ලං
රීයුඵහනු ලං ජ්නතහට ලං භහ)ේ ලං ප්රඵර ලං  න හටු ලං  ලං ප්ර හල ලං  යනහ, ලං
විසන ලංසඹ)ේ ලං)ේලඳහරන ලංදළළත ත)ඹරක ලංව ලංෆි)දල් ලං ළස)ත්රෝ ලං
භවතහ)ේ ලංඅබහඹ ලං කඵත ධ)ඹත . ලං 

 

 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං තමුත නහත )ේරහ ලං )වොි ත භ ලං දත නහ, ලං
අ)ේ ලං ආඩලඩු ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං අවුරුේ)ේ ලං ජ්නහරි ලං භහ)ේ ලං යට ලං බහය ලං
 ත නහ ලංවිට ලංඅ)ේ ලංමුළු ලංයටභ ලංජ්හතත තය ලංල)ඹත  ලං) ොත  ලං)රහ ලං
ඉතහභ ලං  න හටුදහඹ  ලං තත්ත්ඹක් ලං ඇති ලං )රහ ලං තිබුණහ ලං රීඹහ. ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං යුේධ)ඹත  ලං ඳසු ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඇති ලං ව ලං )ේලඳහරන ලං
හතහයණඹ ලංනිහ ලංඒ හධිඳති ලංඳහරනඹ ට ලංඹටත් ලං යරහ ලං) ක ලංය)ට් ලං

1949  1950 



ඳහමාලි) කත තු 

ප්රජ්හතත ත්රහදී ලං අයිතිහස  ක ලං ්රභ්රභ)ඹත  ලං උු යහ ත්තහ. ලං 2009 ලං
මා)ේදී ලංත්රිවිධ ලංවමුදහ ලංරඵහ ලං ත්තහ ලංව ලංයුද ලංජ්ඹග්රවණඹ ලංයහජ්ඳක් ලං
ඳවු)ල් ලං )වොය  ක, ලං භළය  ක, ලං ජ්ය  ක ලං ත  ලං  ය ලං තළබී) ක ලං )ඵොරු ලං
)ේල)ප්රේමි ලං තියඹක් ලං ඵට ලං ඳත් ලං  ය ළනීභ ලං නිහභ, ලං දීමාක ලං  හරඹක් ලං
තිස)ේ ලං -)භතුභහ)ේ ලංචන ලංඳහවිච්චි ලං යනහ ලංන ක- ලං අඳට ලංඋරුභ ලංවී ලං
තිබුණු ලංයහජ් ලංතහත ත්රි  ලංඵතහ ලංඒ ලං හරඹ ලංතුශදී ලං කපමාණ)ඹත භ ලං
නළතිවී ලං ගිඹහ. ලං ඵතහ ලං නළති ලං වී ලං ගිඹ ලං එභ ලං තත්ත්ඹ ලං ඉතහභ ලං ) ටි ලං
 හරඹක් ලං තුශදී, ලං වි)ලේ)ඹත  ලං අ)ේ ලං යජ්)ේ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ, ලං
අග්රහභහතතුභහ)ේ ලං ප්රතිඳත්ති ලං නිහ ලං ආඳසට ලං වයත න ලං අඳට ලං
පුළුත  ලංවුණහ. ලංනිදවසත  ලංඳස)ේ ලං)රෝ )ේ ලංෆභ ලංයට භ ලං)දොයල් ලං
අ)ේ ලංයහජ් ලංනහඹ ඹත ට ලංවිෘත ලං)රහ ලංතිබුණහ. ලං ලං 

 

)ොෂිත ටන)ේ ලංධර ලංභත කිය)ේ ලංඉරහ ලංන න)ේ ලංබීජිා ලංඅ නුය ලං
නහඹ ත්ඹ ලංදක්හත්, ලං ලංMoscow  Kremlin එ , Downing Street 
එ , ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං නකිල්ලිඹ, ලං ජ්ඳහනඹ, ලං දරකණු ලං ) ොරිඹහ, ලං භළද ලං
)ඳයකි , ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං )නොඵළි  ලං මුළු)ේ ලං යටල් ලං ව ලං ඳරසතීනඹ ලං

හ)ේ ලං) ක ලංවළභ ලංයටක්භ ලංඅ)ේ ලංයහජ් ලංනහඹ ඹත ට ලං)දොයල් ලංවිෘත ලං
 යරහ ලංතිබුණත්, ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර)ේ ලංඇති ලංව ලංතත්ත්ඹ ලංනිහ ලංඅපි ලංයටක් ලං
වළටිඹට ලං කපමාණ)ඹත භ ලංහුද රහ ලංවුණහ. ලං 

 

ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං )භ)ර ලං හුද රහවීභට ලං ආඩලඩු ලං විලහර ලං
මුදරක් ලං විඹද ක ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං හුද රහ ලං )ත න, ලං යට ලං තනි ලං

 යත න ලංභහිත ද ලං යහජ්ඳක්)ේ ලං  ලං ආඩලඩු ලං 2012 ලං සට ලං 2014 ලං දක්හ ලං
ය ලං)ද  ලංතුශදී ලංජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලංව ලංඒ ලංඳවු)ල් ලංඅඹ)ේ ලංවි)ේල ලං
ාචහය ලං වහ ලං ඳභණක් ලං  ලං රුපිඹල් ලං බිලිඹන ලං 2.3ක් ලං විඹද ක ලං  යරහ ලං

ති)ඵනහ. ලං භභ ලං ) ක ලං  ථහ ලං  යත )ත  ලං හිටපු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං
 හරඹ ලං  ළන.) කහ ලං අලුත් ලං )ේල් ලං )නො)යි, ලං 2015 ලං අ) ෝසතු ලං
භහ)ේ ලං02)නි ලංදහ ලං"The Sunday Times" ලංපුත් ලංඳ)ත් ලං) ක ලංසඹලු ලං

 හයණහ ලං ඳශ ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඇත්)තත භ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං
ඵහරභ ලං පුතහ ලං 2014දී ලං ජ්ඳහන)ේ ලං ඹත )නත් ලං යජ්)ේ ලං මුදල්ලිත  ලං
රුපිඹල් ලං රක් ලං 20ක් ලං විඹද ක ලං  ය) න. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං  ලං ඵහරභ ලං
පුතහ. ලං)භොන ලංතනතුයක් ලංඇති ලංගිඹහද ලංරීඹරහත් ලංඅපි ලංදත )ත  ලංනළවළ. ලං 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
)භොනහ ලං යත නද? 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

අපි ලං දත )ත  ලං නළවළ. ලං ජ්ඳහනඹට ලං ගිහිත  ලං ති)ඵන ලංඵයි ලං වත  ලං
ති)ඵත )ත . ලං රුපිඹල් ලං 2,086,000ක් ලං ඒ ලං වහ ලං විඹද ක ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි, ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං ඒ ලං  හර)ේ ලං

)වොය භ, ලං භළය භ, ලං ජ්ය භ ලං හභහන ලං )දඹක් ලං ඵට ලං ඳත් ලං )රහ, ලං
වි)ේල ලං)ේහ ලංයහජ්ඳක් ලංඳවු)ල් ලංවල් ලං)ේඹක් ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලං
අනුඵේධ ලංාවිධහනඹක් ලංඵට ලංඳත් ලං ය) න ලංතිබුණහ. 

 

රීසභ ලං සුු සු භක් ලං නළති ලං තභත )ේ ලං ඥහතීත , ලං රීට්ටු ලං ඥහතීත  ලං
යටර ලං තහනහඳතිරුත  ලං )ර ලං ඳත් ලං  ශහ. ලං ඇ)භරි හ ලං එක්ත් ලං
ජ්නඳදඹ, ලංරුසඹහ ලංළනි ලංප්රඵර ලං යටර ලංට ලං ශ්රී ලං රා හ ලං තහනහඳතිරුත  ලං

)ර ලංඳත් ලං )ශේ ලංහිටපු ලංජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලංරීට්ටුභ ලංඥහතීත . ලංනමුත්, ලං
භභ ලංඒ ලං ළන ලංදීමාක ලංල)ඹත  ලං ථහ ලං)නො යත )ත  ලං) ක ලංන ලංවිටත් ලංඒ ලං
අඹ ලං  යපු ලං භවහ ලං ඳරිභහණ)ේ ලං ාචහ ලං  ළන ලං )වළි ලං )රහ ලං ති)ඵන ලං

නිහයි. ලං 
 

ඇ)භරි හ ලං එක්ත් ලං ජ්නඳද)ේ ලං හිටපු ලං තහනහඳතිතුභහ ලං දළත  ලං අත් ලං

අයාගුට ලං ) න ලං ති)ඵනහ. ලං රුසඹහ)ේ ලං හිටපු ලං යහජ්ඳක් ලං ඥහති ලං
තහනහඳතිතුභහ ලං ) ක ලං න ලං විට ලං INTERPOL රීඹන ලං ජ්හතත තය ලං
)ඳොලීස)ේ ලංයතු ලං)යත තුට ලංඹටත් ලං)රහ ලං- ලංhe is a fugitive - පිට ලං

යටර ලං වළාගි ලං වළාගි ලං ඉත න, ලං නීති)ේ ලං ියවළනිත  ලං ඳළන ලං ඹන ලං

පුේ ර)ඹක් ලංඵට ලංඳත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඑභ ලංනිහ ලංභහ ලංඒහ ලං ළන ලං
 ථහ ලං යත )ත  ලංනළවළ. ලං 

 

භට ලංති)ඵත )ත  ලංවිනහ  ලං18ක් ලංළනි ලං) ටි ලං හරඹක්. ලංතත් ලංඑක් ලං
ාචහක් ලං  ළන ලං විතයක් ලං භහ ලං රීඹත න ක. ලං දස ලං )ද  ලං තුනක් ලං ) ක ලං
විහදඹ ලංගිඹත් ලං) ක ලංාචහ ලං ළන ලං ථහ ලං යත න ලංඅඳට ලං හරඹ ලංභකි, ලං රු ලං
බහඳතිතුභනි. ලංදළත  ලං)රොස ලංඇත ජ්ලීස ලංනුය ලංඅ)ේ ලං ලංConsul General 
) )නක් ලංඉත නහ. ලංනමුත්, ලං2013දී ලංඑ)වේ ලංරීසභ ලංConsul General 
) )නක් ලං නළති ලං )රහ)ත් ලං ) ක ලං අඹ ලං එතුභහ ලං වහ ලං අලුතිත භ ලං
නික් ලංරකලිඹට ලං) න ලංති)ඵනහ. ලං 2015දී ලංඅ)ේ ලංආඩලඩු ලංආහට ලං
ඳස)ේ, ලං ජලි ලං භහ)ේදී ලං අඳ ලං ඒ  ලං දළන) න ලං එඹ ලංනළළත්තුහ. ලං අඳ ලං
දත නහ ලං විධිඹට ලං ඒ ලං  හරඹ ලං තුශ ලං රා හ)ත , ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
අභහතහාල)ඹත  ලං )රොස ලං ඇත ජ්ලීස ලං නුයට ලං Consul General 
) )නක් ලං ඳත් ලං  ය ලං තිබු)ඩල ලං නළවළ. ලං නමුත්, ලං අවුරුේදරකත් ලං භහ ලං
නඹක් ලං ළනි ලං  හරඹක් ලං තුශ ලං - වුරුත් ලං එතළන ලං නිර ලං ල)ඹත  ලං
)නොසටි ලං හරඹ ලංතුශ- ලං හිස ලං නි ට ලංරකලී, ලං ු ය ථන, ලං cable TV, 
විු ලි ලං ඵරඹ, ලං ජ්රඹ, ලං  ෆස ලං වහ ලං නයත්තු ලං විඹද ක ලං )ර ලං මිලිඹන ලං
27,698,653  ලං  ලං මුදරක් ලං විඹද ක ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං නිර ලං ල)ඹත  ලං
 වුරුත් ලංජීත් ලංත )ත  ලංනළති ලංනි ට ලංමිලිඹන ලං27ක් ලංවිඹද ක ලං ය ලං
ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං නි ලං අඳ ලං රඵහ ලං  ත න ලං ) ොට ලං එභ ලං විඹදභට ලං
අභතය, ලං අයිති රු ලං විසත  ලං නිට ලං  ය ලං ඇති ලං අරහබ ලං වහනිරට ලං
තත් ලංඇ)භරි ත  ලං)යොරමා ලං10,000  ලංආයක්  ලංතළත ඳතු ලංමුදරක්ද ලං
) ත න ලංසු  ලංවුණහ. ලං 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභවතහ. 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ලං මුදර ලං ) ත න ලං අනුභත ලං  යරහ ලං ති)ඵත )ත  ලං  වුද? ලං

) ොත ල් ලං ජ්නයහල්ය)ඹරකත් ලං )නොසටි ලං තත්ත්ඹක් ලං ඹට)ත් ලං
වි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහතහාලඹ ලංදත නහ ලං)ත , ලං) ක ලංලිපින)ේ ලංඑ)වභ ලං
) )නක් ලංනළවළ ලංරීඹරහ. ලංඑළනි ලං) වීභක් ලං යත න ලංරීඹරහ ලංඅනුභත ලං
 )ශේ ලං වුද? 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

භභ ලං එතළනට ලං එත න ක. ලං නමුත්, ලං දළනට ලං භභ ලං ) ක ලං  හයණහ ලං
රීඹනහ. ලං ) ක ලං එ ක් ලං විතයයි. ලං ත ලං විලහර ලං ල)ඹත  ලං  හයණහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං විලහර ලං ඳරීක්ණ ලං කීඳඹක් ලං දළත  ලං
ඳළළත්)නහ. ලං) ක ලං) වී ක ලංඅනුභත ලං )ශේ ලං වුද ලංරීඹරහ ලංඅපි ලං)ොඹහ ලං
ඵරනහ. ලංභභ ලංඳසුගිඹ ලංභහ)ේ ලංඑ)වේ ලංහිටපු ලං හර)ේ ලංඒ ලංලිපි ලං) ොනු ලං
ඳහ ලං )ඳෞේ ලි  ලං ඳරීක්හ ලං ය ලං ඵළලුහ. ලංනමුත්, ලං )භතළන ලං ඉරහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං  වුද? ලං අ)ේ ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහර)ේ ලං ඉත න ලං අඹ ලං
)ඵො)වොභ ලං බ)ඹත  ලං භට ලං  නට ලං  යරහ ලං ඒ ලං  වුද ලං රීඹරහ ලං රීේහ. ලං
එතළන ලං හිටපු ලං ) නහ)ේ ලං ආයක්හට ලං රා හ)ේ ලං වමුදහ)ේ ලං
)ද)ද)නරකත් ලං ඹහ ලං ති)ඵනහ. ලං අවුරුේදරකත්, ලං භහ ලං නඹක් ලං ) ක ලං
තය ක ලංවිඹදභක් ලංදයමිත  ලං)භභ ලංනි)ේ ලංඉරහ ලංති)ඵත )ත  ලං) ෝ හබඹ ලං
යහජ්ඳක් ලං භවතහ)ේ ලංපුතහ. ලංඅපි ලං ) ක ලං  ළන ලංඳරීක්ණඹක් ලං යනහ. ලං
භභ ලං)භතළන ලංඕහ ලං ළන ලං ථහ ලං යත න ලංඹත )ත  ලංනළවළ. ලං)භත න ලං) ක ලං
හ)ේ ලංතත්ත්ඹක් ලංතභයි ලංඒ ලං හර)ේ ලංතිබු)ඩල. ලං 

1951  1952 

[ රු ලංභා ර ලංභයවීය ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

ඒ ලං විතයක් ලං)නො)යි, ලං වි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹ ලංතීත ු  ලං )ශේ ලංවි)ේල ලං

 ටයුතු ලං අභහතහාල)ඹත  ලං )නො)යි. ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං නිේ)ඹෝමාක් ලං
ඹන) ොට ලං  යපු ලං  ථහ ලං ලිේ)ේ ලං අ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං  වුරුත් ලං
)නො)යි. ලංඑා රත ත)ේ ලං)ඵල් ලං)ඳොටිත ජ්මා ලංආඹතන)ඹත  ලංතභයි ලංඒ ලං
 ථහ ලං ලිේ)ේ. ලං ) ක ලං හ)ේ ලං ආඹතන ලං කීඳඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං ඇත්ත ලං

ල)ඹත භ ලං ඇ)භරි හ ලං එක්ත් ලං ජ්නඳද)ේ ලං lobbying ආඹතනඹට ලං
ඳභණක් ලං 2009-2014 ලං  හරඹ ලං තුශ ලං බිලිඹන ලං 339 ට ලං යහ ලං ළ  ලං
මුදරක් ලංඹහ ලංති)ඵනහ. ලං ජිත  ලං ද ලං හස ලං ගුණමාධන)ේ ලංනහභ)ඹත  ලං

තභයි ලං) කහ ලංhire  යත )ත . ලංයඩ්ලි ලං)ේනහනහඹ  ලංභහ)ත් ලං)ඵොරු ලං
ලිපිනඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංලිපිනඹ ලංඵරන ලං) ොට ලංඉසය ලංජිත  ලංද ලංහස ලං
ගුණමාධන)ේ ලං )වලි) ොේටමා ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං  ටයුතු ලං  ශ ලං

 හමාඹහරඹයි. ලං ඒ ලං address එ  ලං දීරහ ලං අ)ේ ලං ල්ලි ලං ) කහට ලං ඹහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ) ක ට ලං  කඵත ධ ලං ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත  ලං වි)ේල ලං ටයුතු ලං
අභහතහාලඹ ලංඳභණක් ලං)නො)යි, ලංජ්නහධිඳති ලං)ල්  ක ලං හමාඹහරඹත්, ලං

භව ලං ඵළාරකත් ලං ) කහට ලං  කඵත ධයි. ලං  බ්යහල් ලං තභයි ලං ) ක ලං මුදල් ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං )ඵො)වොභඹක් ලං අනුභත ලං  යරහ ලං ති)ඵත )ත . ලං
“FARA Unit of US Department of Justice to probe 

information about deals signed with US Lobby PR Firms by 

former M.P.  Sajin Vass‖ ඹනු)ත  ලං- 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළිලක 
ප්රිලප කිල ශළ ාර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் மசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

Hon. Minister, what you are saying is that the work of 
the Ministry of Foreign Affairs was subcontracted out to 

British and American firms. Is it?   
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

Exactly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ලං රීඹත )ත , ලං අ)ේ ලං )රයිත  ලං වළු ණු ලං සාවර ලං )ඵෞේධ ලං අඹ ලං
)නො)යි ලං ) කහ ලං  ත්)ත්. ලං ) ක ලං ළය ලං  ලං  යපු ලං අඹට ලං සාවර ලං
)ඵෞේධ භක් ලංතිබු)ඩල ලංනළවළ. 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

 යපු ලං අඹට ලං  ලං සාවර ලං )ඵෞේධ භක්ත්, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං  ළන ලං
ආදයඹක්ත් ලං තිබු)ඩල ලං නළවළ. ලං සඹල්රභ ලං පිට ලං යටට ලං ු ත නහ. ලං ඒ ලං
) ොල්)රෝ ලං)භ)වේ ලංඉ) න ලං)න ලං)න ලං)ේල්ර ලංනියත ලංවුණහ. ලං 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එත) ොට ලං භ)ේ ලං මිත්ර ලං භවහචහමාඹ ලං ජී.එල්. ලං ලං පීරිස ලං භළතිතුභහට ලං
)භො ක්ද ලංවු)ඩල? 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

භවහචහමාඹ ලංජී.එල්. ලංපීරිස ලංභළතිතුභහ ලංතභයි ලං) ක ලංවළභ ලංඑ  ටභ ලං  ලං
රීඹත න ලංඕනෆ. ලං ඔඵතුභහ ලංරීේහ ලං හ)ේ ලං භ)ේ ලං හර)ේ ලං ඹ ක ලං ළියකි ලං
)රහ ලං ති)ඵනහ ලංන ක ලං ඒහට ලං භභයි ලං  ලංමුලිත භ ලං  ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං
නමුත් ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹභ ලං ගිනි ලං  නිේදී, ලං වි)ේල ලං

ප්රතිඳත්තිඹ ලංඵල්රට ලංඹේදී, ලංභවහචහමාඹ ලංජී.එල්. ලංපීරිස ලංහිටපු ලංඇභතිතුභහ ලං
අ)ේ ලංඅභහතහාල)ේ ලංවිඹදමිත  ලං"Look at Africa" රීඹරහ, ලංඅලි ලංඵර-
ඵරහ, ලංජියහෂසරහ ලංඵර-ඵරහ ලංඅප්රි හ)ේ ලංාචහයඹ ලං ශහ. ලං 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එතුභහ ලංඅප්රි හ)ේ ලං) ො)වේටද ලංගි)ේ? 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

"Look at Africa" රීඹරහ ලංඑ ක් ලංතිබුණහ. 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

So, what are the areas?  
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

ඇත්ත ලංල)ඹත භ ලං අපි ලං )ඹෝජ්නහ ලං යරහ ලං ති)ඵත )ත  ලං)භඹයි. ලං
 රු ලං අ භළතිතුභහ ලං රීේහ ලං හ)ේ ලං අ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං තුශ ලං සු  ලං වී ලං
ති)ඵන ලං) ක ලං දළළත ත ලංඅවුර ලංනියවුල් ලං යත න ලංන ක ලංඅතීත)ේ ලංවුණු ලං
ළියකි ලංඅපි ලංවරිවළටි ලං)ොඹහ ත න ලංඕනෆ. 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 ලංඑතුභහ ලං  ලං ගිඹ ලං තළත  ලං ඵරත න ලං ඳහමාලි) කත තු ලං  ඩලයහඹභක් ලං
ඹත න ලංපුළුත  ලං)යිද? ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං )භත න ලං ) ක ලං තත්ත්ඹට ලං තභයි ලං අඳට ලං
මුහුණ ලං )දත න ලං සේධ ලං වු)ඩල. ලං [ඵහධහ ලං රීරී ක] ලං නමුත් ලං  රු ලං
බහඳතිතුභනි, ලං ඇත්)තත භ ලං රීඹනහ ලං න ක ලං ) ක ලං තත්ත්ඹ ලං ඹළි ලං
තහක් ලං  ණපිට ලං වයත න ලං අඳට ලං පුළුත  ලං වුණහ. ලං ශ්රී ලං රා හට ලං
තිබුණු ලං  රුත්ඹ, ලං  රු ලං අ භළතිතුභහ)ේ ලං චන)ඹත භ ලං රීඹනහ ලං
න ක, ලංඅඳට ලංඋරුභව ලංයහජ් ලංතහත ත්රි ත්ඹ ලංඉතහභත් ලං) ටි ලං හරඹක් ලං
තුශදී ලංයටට ලංරඵහ ලං) න ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 
rose. 

 

 ගුණ වභළපිලතුමළ  
 ලංංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

 ලංංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභළතිතුභහ. 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහ ලංරීඹන ලං හයණහ ලංයටක් ලංවළටිඹට ලංඉතහ ලංඵයඳතශ ලංනිහ, ලං

 රු ලං අ භළතිතුභහත් ලං ) ක ලං  රු ලං බහ)ේ ලං සටින ලං )රහ)ේ, ලං ) ක ලං අඹ ලං
ළඹ ලං  හය  ලං බහ ලං අසථහ)ේදීභ ලං භහ ලං )ඹෝජ්නහ ලං  යනහ, ලං 2010-

1953  1954 



ඳහමාලි) කත තු 

2015 ලං දක්හ ලං හරඹ ලංතුශ ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහතහාලඹ ලංතුශ ලංසු  ලංවී ලං
ති)ඵන ලං ) ක ලං  හයණහ ලං පිළිඵ ලං වි)ලේ ලං ඳරීක්ණඹක් ලං ඳළළත්වීභ ලං
වහ ලං නීතිභඹ ලං ල)ඹත  ලං පමාණ ලං ඵරතර ලං හිත ලං ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං
වි)ලේ ලං)ත්රී ක ලං හය  ලංබහක් ලංඳත් යමුයි ලං ලංරීඹරහ. 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 
rose. 

 

 ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

 ලංංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංඅ භළතිතුභහ. 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අ)ේ ලංවිරුේධත්ඹක් ලංනළවළ. ලං වුරුත  ලං)වෝ ලං)ඹෝජ්නහ ලං )ශොත් ලං
අපි ලං  ලං භත ත්රීයඹරකට ලං රීඹත න ක ලං  රු ලං සුනිල් ලං වඳුත )නත්ති ලං
භත ත්රීතුභහට ලං  ථහ ලං  යරහ ලං ඒ  ලං වදත න ලං රීඹරහ. ලං 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
ංரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

ංThe Hon. Gamini Lokuge) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 
rose. 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

 රු ලං හමිණී ලං)රොරක)ේ ලංභත ත්රීතුභහ ලංඒ ලං)ඹෝජ්නහ ලංසථිය ලං යත න ලං
වදනහ. 

 

 ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

 ලංංThe Hon. Chairman) 

 රු ලං හමිණී ලං)රොරක)ේ ලංභත ත්රීතුභහ. ලං 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
ංரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

ංThe Hon. Gamini Lokuge) 

ඵළඳු ක ය ලංාචහත් ලං) ක ට ලංඇතුශත් ලං යත න. ලං 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

එ  ලං යදක් ලං ශහඹ ලං රීඹරහ ලං අ)නක් ලං ළයකි ලං නිළයකි ලං )ත )ත  ලං
නළවළ, ලං රු ලංභත ත්රීතුභහ. ලංනි  ක ලං)ඵොරුට ලංප්රලසන ලංභෙ ලංවරිත න ලංඑඳහ. ලං
[ඵහධහ ලංරීරී ක] 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 
rose. 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංඅ භළතිතුභහ. 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

වරි, ලංභහ ලංඒ ලං ළන ලංරීඹත න ක. ලං 

 
ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
ංரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

ංThe Hon. Gamini Lokuge) 

 
නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 
rose. 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

වරි, ලං ) ක  ලං අවත න. ලං භහ ලංඔඵතුභහ ලංඑක්  ලං එ ෙ ලං)නහ. ලං දළත  ලං
හ )ත න. ලං අපි ලංශ්රී ලං රා හ ලං භව ලං ඵළාරක ලංඵළඳු ක ය ලං සේධිඹ ලංපිළිඵ ලං
)ොඹහඵරහ ලංති)ඵනහ. ලංශ්රී ලංරා හ ලංභව ලංඵළාරක)ත  ලං ත් ලං) ොයනළඟිලි ලං
)භොනහද ලංරීඹහ ලංබ්රසීරඹට ලංගිහිත , ලංනිේ)ඹෝමාක්රට ලංගිහිත  ලංඵරත න ලං
රීඹරහ ලංඅපි ලං) ක ලං මිටුට ලංබහය)දත න ක. 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ලං )ඹෝජ්නහ ලං )වොයි. ලං අපි ලං එ ෙයි. ලං [ඵහධහ ලං රීරී ක] ලං භ)ේ ලං
)රහ. 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

We will take it up. - [Interruption.] Order, please! The 
Hon. Minister of Foreign Affairs is on his feet.  

 

 රු ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඇභතිතුභහ. 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංභහ ලංඉක්භනට ලං ථහ ලං යත න ක. ලංඑදහ ලංහිටපු ලං
ජ්නහධිඳතියඹහ ලං ගිඹ ලං තළත ලිනුත්, ලං එතුභහට ලං රළබුණු ලං
ආයහධනහලිනුත්, ලං අද ලං අ)ේ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහට ලං වහ ලං අ භළතියඹහට ලං
රළ)ඵන ලං ආයහධනහලිනුත් ලං )වොි ත  ලං )ත්රු ක ත න ලං පුළුත , ලං අපි ලං
 ණපිට ලංවයපු ලං)න ලං)භො ක්ද ලංරීඹරහ. ලංඋදහවයණඹක් ලංවළටිඹට, ලං
2013 ලංමා)ේදී ලංභහිත ද ලංයහජ්ඳක්ට ලංනිර ලංල)ඹත  ලංයහජ් ලංචහරි හ ලං
වහ ලංආයහධනහ ලංරීහිඳඹයි ලංරළබු)ඩල. ලංභහ ලං ලං ලං) ක ලංයටල් ලං ළන ලංයදක් ලං
රීඹනහ ලං)නො)යි. ලංඑතුභහ ලං)ඵරරස ලංයහජ්ඹට ලංගිඹහ, ලංඋ ත යහට ලං
ගිඹහ, ලංසී)ල්සරට ලංගිඹහ. ලං 

 

ඊට ලං ඳස)ේ ලං 2013දී ලං සඹලුභ ලං යහජ් ලං නහඹ ඹත  ලං වබහගින ලං
මුළු ට ලං නිේ)ඹෝමාක්රට ලං ගිඹහ. ලං 2014දී ලං ඳරසතීනඹටයි, ලං
ඵව)මාත රටයි, ලං භහරකියිනටයි ලං විතයයි ලං යහජ් ලං තහත ත්රි  ලං visits 
තිබු)ඩල. ලංඊට ලංඅභතය ලංතභත භ ලංආයහධනහ ලං ය) න ලං)ජ්ෝමාදහනඹට, ලං
UAEරට, ලං මිඹත භහයඹට, ලං ඉත කිඹහට, ලං ළත වයිරට, ලං
)ඵොලීවිඹහට, ලං සී)ල්සරට ලං ගිඹහ. ලං සී)ල්සරට ලං නිතය ලං නිතය ලං
ඹනහ. ලං ඒ ලං ය)ට් ලං ඵළාරකරකත් ලං විෘත ලං  යත න ලං ගිඹහ. ලං සී)ල්සර ලං
ඵළාරකරකත් ලං විෘත ලං  ශහ ලං )ත . ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං ති හනුට ලං ගිඹහ, ලං
)ත ඳහරඹට ලංගිඹහ. 

1955  1956 

[ රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං ) ක ලං අවුරුු  ලං )ද)ක්දී ලං විතයක් ලං අ)ේ ලං

ජ්නහධිඳතිතුභහට ලංරළබුණු ලංආයහධනහ ලං ළන ලංඵරත න. ලංගිඹ ලංඅවුරුේ)ේ ලං
)ඳඵයහරි ලං භහ)ේ ලං ඉත කිඹහට ලං ගිඹහ. ලං )ඩ්විඩ් ලං  ළභයත  ලං
අ භළතිතුභහ ලං)ේ ලං)ඳෞේ ලි  ලංආයහධනහ ලංඳරිකි ලංඑා රත තඹට, ලංන න ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං ආයහධනහ ලං ඳරිකි ලං න නඹට, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං

ඳහරීසතහනඹට, ලං භහරකියිනට, ලං නිේ)ඹෝමාක්රට, ලං තහයිරත තඹට, ලං
)භෝල්ටහ)ේ ලං ඳළළති ලං CHOGM එ ට, ලං ප්රත ශුහ ලං ඔ)රෝත ේ ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං )ඳෞේ ලි  ලං ආයහධනහ)ත  ලං ප්රාලඹට ලං ගිඹහ, ලං

ති හනුට ලංගිඹහ. 
 

අවුරුු  ලං වතළිස ලං  ණන ට ලංඳස)ේ, ලං ) ක ලංඅවුරුේ)ේ ලංජ්මාභනිඹට ලං

ගිඹහ. ලංඔසට්රිඹහට ලං ගිඹහ. ලංAnti-Corruption Summit එ ට ලංEngland  
ගිඹහ. ලංනළත ලංඉත කිඹහට ලංගිඹහ. ලංප්රථභ ලංතහට ලංG7  Summit එ)ක් ලං
Outreach Meeting එ ට ලං ජ්ඳහනඹට ලං ගිඹහ. ලං තමුත නහත )ේරහ ලං

දළක් හ, ලං එතළනදී ලං අ)ේ ලං වුරුත් ලං selfie  ත්)ත් ලංනළවළයි ලංරීඹරහ. ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහත්, ලංභභත් ලංselfie  ත්)ත් ලංනළවළ. ලං [ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං
 ත්තහ ලං න ක ලං  ත්)ත්, ලං ඒ ලං ) ොල්)රෝ. ලං අ)ේ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං

)වොඹහ) න ලං ආහ, ලං එතුභහත් ලං එක්  ලං selfie එ ක් ලං  ත න. ලං ) ක ලං
රළ)ඵන ලං ආයහධනහ ලං තභයි ලං ය)ට් ලං කීමාතිනහභඹ. ලං අද ලං යට ලං ඉකිරිඹට ලං
ඹත )ත  ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංආශීමාහදඹත් ලංඑක් යි. ලං)භතුභත රහට ලංඒහ ලංදයහ ලං
 ත න ලංඵළරියි ලංඉත )ත . ලංඊට ලංඳස)ේ ලංතහයිරත තඹට ලංවහ ලංඉත කිඹහට ලං

ගිඹහ. ලංරඵන ලංති)ේ ලංභළ)ල්සඹහට ලංඹනහ. ලං 
 

ජ්නහරි ලං භහ)ේ ලං ඉයහනඹට ලං ඹනහ. ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං UAEරට ලං

ඹනහ, ලං  ටහමාරට ලං ඹනහ. ලං භහමාතු ලං භහ)ේ ලං ේරළ මිමා ලං පුටිත  ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං ආයහධනහ)ත  ලං රුසඹහට ලං ඹනහ. ලං ඒහට ලං කින ලං
)ත  ය ලං ) නයි ලං ති)ඵත )ත . ලං )භත න ලං ) ක යි ලං අද ලං ති)ඵන ලං

)න. ලං 
 

)රෝ ඹභ ලංපිළි ත න ලංක්රිඹ ලංඅ භළතියඹක් ලංඅද ලංඅඳට ලංඉත නහ. ලං

) ක ලංඅ භළතියඹහ)ේ ලං ථි ත්ඹ ලංදළත  ලං)රෝ )ේභ ලංප්රසේධ ලං)රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං භහ ලං දත නහ, ලං විලසවිදහරරට, ලං මුළුරට ලං )භතුභහ ලං
 ළන ලංඵ. ලං)භතුභහ ලං) ක ලංඅවුරුේ)ේ ලංසවිට්මාරත ත)ේ ලංයහ)ොස ලං

නුයට ලංගිඹහ, ලංචිනඹට ලංගිඹහ, ලං) ොරිඹහට ලංගිඹහ, ලංසා ේපරුට ලංගිඹහ. ලං
) කහ ලං නිර ලං චහරි හ. ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං ඉත ු නීසඹහ)ේ ලං ජ් මාතහ ලංනුයට ලං
ගිඹහ, ලං නළතත් ලං න නඹට ලං ගිඹහ. ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං නසීරත තඹට ලං ගිඹහ, ලං

ඉත කිඹහ)ේ ලංආමාථි  ලංමුළු)ේ ලංප්රධහන ලං අයහධිතඹහ ලං වළටිඹට ලංගිඹහ. ලංඒ ලං
හ)ේභ ලං )ඵල්ජිඹ) ක ලං බ්රල්ස ලං නුයට ලං ගිඹහ. ලං )භතුභහ ලං බ්රල්ස ලං
නුයට ලංගිහිත  ලං ලං, ලංතමුත නහත )ේරහ ලංනළති ලං යපු, ලං) ක ලංය)ට් ලංියකී ලංයක්හ ලං

දවස ලං ණනක් ලංඅහිමි ලං යපු, ලංGSP Plus වනඹ ලංඹළි ලං) ක ලංයටට ලංරඵහ ලං
)දත න ලං) ක ලංන ලං) ොටත් ලං ටයුතු ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ඒ ලං විතයක් ලං)නො)යි. ලං අ)ේ ලංආඩලඩු ලංඵරඹට ලංඑන ලං) ොට ලං ) ක ලං

ය)ට් ලංධීය ලංඳවුල් ලංරක් ලං ණනක් ලංඅනහථ ලං)රහයි ලංසටි)ේ. ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලං
Green Card එ , ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලංයු)යෝඳඹට ලංටනහ ලංභත්යිත  ලං
විරීණීභට ලං තිබුණු ලං ඵරඳත්රඹ ලං තමුත නහත )ේරහ)ේ ලං තක්   ලං

ප්රතිඳත්ති ලංනිහ ලංනළති ලං යරහයි ලංතිබු)ඩල. ලංඅපි ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර)ේ ලංඒ ත් ලං
ඹළි ලංරඵහ ලං) න ලංතිබුණහ. ලංඒ ලංහ)ේභ- 

 
ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 රු ලංඇභතිතුභනි, ලංභට ලංසී)ල්සරට ලංඹත න ලංඵළරි ලංවුණහ. 

 
ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහට ලංතභ ලංඹත න ලංඵළරි ලංවු)ඩල, ලංසී)ල්සරට ලංවිතයයි. ලං 

ඳසු ලං ගිඹ ලං අවුරුේ)ේ ලං ඉත කිඹහ, ලං ජ්ඳහනඹ, ලං සා ේපරු ලං ඇතුළු ලං
වළභ ලංයට ටභ ලංගිඹහ. ලංඒ ලංවිතයක් ලං)නො)යි. ලංරා හට ලං දහත් ලං)නො ලං ලං ලං
එන ලං- 

ගුණ තළරක බළසූරිය මශතළ  
ංரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 
ංThe Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

Hon. Tharaka Balasuriya, what is your point of 

Order? 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I am not giving way. Please! 
 

ගුණ තළරක බළසූරිය මශතළ  
ංரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 
ංThe Hon. Tharaka Balasuriya) 
වළභ ලංයට ටභ ලංගිඹහ. ලංඒ  ලංඇත්ත. ලංවළඵළයි, ලං ෆ ල්)ල් ලංනහඹ ලංගිඹ ලං

තළනට ලංගි)ේ ලංනළවළ. ලංභහ ලංඒ ලං ළන ලං න හටු ලංනහ. 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

That is not a point of Order.  
 
ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  

ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ ලං ෆ ල්)ර ලංනහඹ ලංගිඹ ලංතළනටත් ලංගිඹහ. ලං 
 

ගුණ මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

ංAn Hon. Member) 

උ ත  ලංගි)ේ, ලංඋ ත  ලංගි)ේ. ලං 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  

ංரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

ංThe Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අයණහඹ  ලං අනහථ ලංවුණු ලංජ්නතහ ලං ඵරත නත් ලංගිඹහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
හරහ ලංඅනතුය ලංසු  ලංවුණු ලංතළනටත් ලංගිඹහ. ලං ලංරා හ)ේ ලං)නොගිඹ ලංතළනක් ලං
නළවළ. 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
ංரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

ංThe Hon. Mangala Samaraweera) 

 රු ලං බහඳතිතුභනි,- ලං [ඵහධහ ලං රීරී ක] ලං )ඳොඩ්යක් ලං ඉත න. ලං ඒහ ලං
රීඹන ලං) ොට ලං) ක ලං 

 

[මූළවනම  අණ පරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

දයහ ලං ත න ලංඵළවළ. ලං 
 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංරා හට ලංඳළමිණි ලංවි)දස ලංනහඹ ඹත  ලං වුද ලං
රීඹරහ ලං ඵරත න. ලං ඳහරීසතහන)ේ ලං අ භළති ලං නහඩ් ලං මාහිෂස ලං භවතහ ලං
ආහ. ලං නසීරත ත)ේ ලං අ භළති ලං )ජ්ෝත  ලං කී ලං භවතහ ලං ආහ. ලං
ඳහරීසතහන)ේ ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංආහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං)නෝමා)ේ ලංයජ්)ේ ලං
අ භළතිනිඹ ලං ආහ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං අවුරුේ)ේ ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං අ භළති ලං
න)මාත ්ර ලං )භෝකි ලං භවතහ ලංආහ. ලං අවුරුු  ලං වතළිස ලං  ණන ට ලං ඳස)ේ ලං
ඇ)භරි හ)ේ ලං යහජ් ලං )ල්  කතුභහ ලං ආහ. ලං  ටහමා ලං යහජ්)ේ ලං

1957  1958 



ඳහමාලි) කත තු 

යේජුරු)ෝ ලංආහ. ලංභූතහන ලංයහජ්)ේ ලංඅ භළතිතුභහ ලංආහ. ලං්රිතහන)ේ ලං
හිටපු ලංඅ භළති ලං)ටෝනි ලංබ්)ල්ඹහමා ලංආහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංහිටපු ලංනහඹ යිත  ලං
විලහර ලංප්රභහණඹක් ලංආහ. ලං දහත් ලංනළති ලංවිධිඹට ලංවි)ේල ලංඇභතිරු ලං
ආහ. ලං ) ක ලං  හරඹ ලං තුශදී ලං න න)ේ ලං වි)ේල ලං ඇභතිතුභහ, ලං තුමාරී)ේ ලං
වි)ේල ලංඇභතිතුභහ ලංඇතුළු ලංවි)ේල ලංඇභතිරු ලං16)ද)නක් ලංරා හට ලං
ඇවිල්රහ ලං හ ච්කහ ලං  යරහ, ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ, ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං
ප්රතිඳත්ති)ේ ලං නිළයකි භ ලං නිහයි. ලං  රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
භහ ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලංඳරසතීනඹ ලං කඵත ධ)ඹනුත් ලංඅ)ේ ලංවි)දස ලං
ප්රතිඳත්තිඹ ලංඅල්ඳ ලංභහත්රඹරීත ත් ලං)නස ලං)රහ ලංනළති ලංඵ. 

 

නමුත් ලංභභ ලංතභත් ලංරීඹනහ, ලංයු)නස) ෝ)ේදී ලං ලං ත්තු ලංතීත ු  ලං
නිළයකියි ලං රීඹරහ. ලං අපි ලං එතළනදී ලං  ත්)ත් ලං ඳරසතීනඹට ලං එ)යහි ලං
තීත ු  ට ලං යහ ලං  ලං ප්රතිඳත්තිභඹ ලංතීත ු ක්ඹ ලංරීඹන ලං එ  ලං ඳරසතීන ලං
යජ්ඹත් ලං )ත්රු ක ලං අය) න ලං ති)ඵනහ. ලං ගිඹ ලං ති)ේ ලං  ලං භමා)ක්ස ලං ලං

න ය)ේදී ලංභභ ලංඳරසතීන)ේ ලංඅ භළතිතුභහ ලංඑක් ත් ලංඉතහභ ලං)වොි ත  ලං
හ ච්කහ ලං ශහ. ලංඅ)ේ ලංඵතහ ලංඑදහටත් ලංයහ ලංලක්තිභත් ලංති)ඵනහඹ ලං
රීඹන ලංඑ  ලංභභ ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං 

 

අපි ලං )නොඵළි  ලං මුළුට ලං  ලං )නොගිඹත් ලං )නොඵළි  ලං මුළු ලං භෙ ලං
ති)ඵන ලං  කඵත ධතහ ලං අපි ලං අ ඹ ලං යනහ. ලං නමුත් ලං අපි ලං ඳළවළකිලිභ ලං

රීඹත න ලං ඕනෆ, ලං  ලං )නොඵළි  ලං  ලං මුළු ලං දළත  ලං අලුතිත  ලං හිතත න ලං ඕනෆ ලං ලං
 හරඹ ලංඇවිල්රහ ලංති)ඵන ලංඵ. ලංඒ ලං ලංඅලුතිත  ලංහිතන) ොටත්, ලං ලං)නොඵළි  ලං
මුළු)ේ ලංඅලුත් ලංභහමා ඹ ලං )වීභටත් ලංශ්රී ලංරා හ ලංඑදහ ලං )භත භ ලංඅදත් ලං

දහඹ ත්ඹ ලං)දත න ලං ළභළතියි. ලං ලං 
 

) ක ලං වළභ ලං )දඹක්භ ලං  යත න ලං අඳට ලං ලක්තිභත් ලං අභහතහාලඹක් ලං

ඕනෆ; ලංලක්තිභත් ලංවි)ේල ලං)ේඹක් ලංඕනෆ. ලං ලංඇත්ත ලංල)ඹත භ ලංවි)ේල ලං
)ේඹ ලං) ක ලං හරඹ ලංතුශදී ලංඹ ක ලංඹ ක ලංඅඩු ලංඳහඩුරට ලංමුහුණ ලංු ත නත්, ලංඅද ලං ලං
වි)ේල ලං )ේ)ේ ලං ඉත න ලං නිරධහරිත  ලං ඉතහභ ලං ඕනෆ මිත  ලං  ලං ළය ලං

 යනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ, ලංඅපි ලං ලංඅ)ේ ලංවි)ේල ලං)ේඹ ලං ලංනවීන ලං ලං)රෝ ඹට, ලං ලං
නවීන ලං ළය ලං පිළි)ශට ලං මුහුණ ලං )දත න ලං පුළුත  ලං ආ හයඹට ලං
ප්රතිාවිධහනඹ ලං  ලං රීරීභ ලං ආය කබ ලං  යරහයි ලං  ලං ති)ඵත )ත . ලං ඒ ලං
නවී යණඹ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං  ලං සා ේපරු ලං යජ්)ේත් ලං ව)ඹෝ ඹ ලං

රඵහ) න ලංඒ ලං කඵත ධ ලංළයමුළු ලංඳත්හ ලංති)ඵනහ. ලං 
 

අපි ලං  ලංඅ)ේ ලංතහනහඳති ලං හමාඹහර ලංළ  ලං යත න ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං

)ත )ත  ලංනළවළ. ලං ලංඋ ත යහ)ේ ලංඅ)ේ ලංතහනහඳති ලං හමාඹහරඹ ලං)නුට ලං
අපි ලං ඉති)ඹෝපිඹහ)ේ ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහරඹක් ලං විෘත ලං  යනහ. ලං
ඉති)ඹෝපිඹහ ලං රීඹත )ත  ලං අප්රි හනු ලං ා භ)ේ ලං  ලං මරසථහනඹ. ලං අපි ලං

එතළන ලංතභයි ලංඉත න ලංඕනෆ. ලං) ක ලංභහ)ේ ලංඅපි ලංඑතළන ලංඅලුත් ලංතහනහඳති ලං
 හමාඹහරඹක් ලං  ලං විෘත ලං  යනහ. ලං අ)නක් ලං තළත ර ලං අපි ලං තහනහඳති ලං
 හමාඹහර ලංවිෘත ලං යත )ත  ලංනළවළ. ලංඅපි ලංඒ ලං)නුට, ලංභවය ලං ලංයටල් ලං

අනු භනඹ ලං  යන ලං Non-Resident Ambassador Scheme  එ  ලං
අනු භනඹ ලං යත න ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. ලංඒ ලංරීඹත )ත , ලංඅපි ලං
ඒ ලංය)ට් ලං ලං හමාඹහර ලංඅරිත )ත  ලංනළවළ. ලංනමුත් ලංතහනහඳතිරු ලං ලංඉත නහ. ලං

උදහවයණඹක් ලං රීේ)ොත්, ලං  ලං සා ේපරු)ේ ලං රා හ ලං තහනහඳතියඹහ ලං
ඳකිාචි ලංඉත )ත  ලංසා ේපරු)ේභයි. ලං  ලංඑළනි ලං යටල් ලං14ක් ලංතුශ ලං ) ක ලං
තහනහඳති ලං්රභඹ ලංඇති ලං ලං යත න ලංඅපි ලං ළබිනට් ලංඅනුභතිඹ ලංරඵහ ලං) න ලං ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

අ)ේ ලංආඹතනර ලං හමාඹක්භබහඹ ලං)ොඹහ ලංඵරත න, ලංඅඩු ලංඳහඩු ලං
)ොඹහ ලං ඵරත න, ලං අ්රමි තහ ලං )ොඹහ ලං ඵරත න ලං ඳළයණි ලං Inspector 

General ්රභඹත් ලං අපි ලං ආය කබ ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං හිටපු ලං වි)ේල ලං
)ල්  කරු ලංතුත )ද)නක් ලං ලං ලංInspector General  ල)ඹත  ලංන ක ලං ය ලං
ති)ඵනහ. ලං  ලං වකිස)ේභ ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහරරට ලං  ලං ගිහිල්රහ, ලං

 යහ) න ලං ඳළනරහ ලං ඒහ)ේ ලං අඩුඳහඩු ලං ඳරීක්හ ලං  යත න ලං  ලං ඒ ලං අඹට ලං
ඵරතර ලං ලංති)ඵනහ. ලං 

 
අපි ලං වි)ේල ලං )ේ)ේ ලං ඉත න ලං අඹ ලං ්රභ්රභ)ඹත  ලං ළ  ලං  යරහ ලං

ති)ඵනහ. ලංඅද ලංඒ ලංතළත ර ලංළ පුයභ ලං ලංඉත )ත  ලං)ේලඳහරන ලංඳත්වී ක ලං

රඵපු ලංඅඹ ලං)නො)යි. ලං )ේලඳහරන ලං ඳත්වී ක ලං ු ත නත්, ලං ඒ ලං  ලං අඹට ලං  ලං ඒ ලං
 ටයුතු ලං ලං ලං යත න ලං ලංපුළුත ද ලංරීඹරහ ලං ලං)ොඹහ ලංඵළලී)භත  ලංඳසුයි ලංඅපි ලං ලං
ඒ ලංඳත්වී ක ලංරඵහ ලං)දත )ත . ලං 

 

අ)ේ ලං  ලං Consular Affairs Division   එ) නුත් ලං ජ්නතහට ලං

විලහර ලං)ේඹක් ලං) )යනහ. ලංඅපි ලංජ්නහරි ලංභහ)ේ ලංඳශමු ලංති)ේ ලං
උතු)මා ලං ව ලං දරක)ඩලත් ලං ඒ ලං )ේඹ ලං විභධ ත ලං  යත න ලං -
)ේු රුතුඩු)ේත්, ලං)දවුත දයතුඩු)ේත්- ලං  ලංඹහඳනඹ ලංන ය)ේත්, ලංභහතය ලං

න ය)ේත් ලං  ලං  හමාඹර ලං )ද ක් ලං විෘත ලං  යත න ලං  ටයුතු ලං  යමිත  ලං
ඉත නහ. ලංඅ)ේ ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයහර ලං ලංභළතිනිඹ ලංඅඳට ලංඉතහභ ලං)වො ලං
ව)ඹෝ ඹක් ලං රඵහ ලං )දමිත  ලං  ටයුතු ලං  යනහ. ලං එතුමිඹ)ේ ලං

අභහතහාලඹත් ලංඑක්  ලංඅපි ලංරීට්ටු)ත භ ලංළය ලං යනහ. ලං 
 

භභ ලංමීට ලංළ ඹ ලං හරඹ ලං ලං ත )ත  ලංනළවළ. ලංනමුත් ලංරීඹත න ලංතත් ලං

) ොයක් ලං  හයණහ ලං ති)ඵනහ. ලං අහන ලං ල)ඹත  ලං භභ ලං )භඹ ලං
අසථහක් ලං ය ලං ත නහ, ලංභ)ේ ලංනි)ඹෝජ් ලංඅභහත ලංවමා ලංද ලංසල්හ ලං
භළතිතුභහට ලංභ)ේ ලංවෘදඹහා භ ලංසතුතිඹ ලංපිරිනභත න. ලං) ක ලංහ)ේ ලංදක් ලං
නි)ඹෝජ් ලංඇභතිය)ඹක් ලංභට ලංරළබීභ ලංවිලහර ලංහනහක් ලං  ලංවළටිඹට ලං

භභ ලං ර නහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං අ)ේ ලං අභහතහාල ලං )ල්  ක ලං  ලං ඇශ ලං
වීය) ෝත  ලංභවතහටත් ලංභභ ලං ලංවි)ලේ)ඹත  ලංසතුතිත ත ලං)නහ. ලං 

 

භෆතක් ලං න)තක් ලං භ)ේ ලං )ල්  ක ලං ල)ඹත  ලං  ටයුතු ලං  යරහ, ලං
දළත  ලංනකිල්ලි)ේ ලංසටින ලංචිත්රහා නී ලංහගීලසය ලං භවත්මිඹටත් ලංභ)ේ ලං
සතුතිඹ ලං පිරිනභනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං අ)ේ ලං අාල ලං ප්රධහනීත ද ලං ඵහධ  ලං

භළේ)ේ ලං විලහර ලං ළය ලං ) ොටක් ලං  යනහ. ලං ඒ ලං අඹටත් ලං භභ ලං සතුති ලං
 යනහ. ලංඅ)ේ ලංභහධ ලංඅාලඹටත් ලංභ)ේ ලංසතුතිඹ ලංපුද ලං යනහ. ලංභ)ේ ලං
භහධ ලංප්ර හල ත් ලංඉතහභ ලංදක් ලංඅත දභට ලං) ක ලං ටයුතු ලං ලං යනහ. ලංඒ ලං

සඹලු)දනහටභ ලං ) ක ලං අසථහ)ේදී ලං භ)ේ ලං සතුතිඹ ලං ප්ර හල ලං  යමිත , ලං
 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංඔඵතුභහටත් ලං ලංසතුතිඹ ලංපුද ලං යමිත  ලංභ)ේ ලංචන ලං
සල්ඳඹ ලං ලංඅත  ලං යනහ. ලං ලං 

 

[ප.භළ. 11.12] 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

ංThe Hon. Keheliya Rambukwella) 

 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං භභ ලං  රු ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං ඇභතිතුභහ)ේ ලං

 ථහට ලංඇහු ක ලං ත  ලංදී ලං) න ලංසටි)ේ. ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංවිඹ ලංඉතහභ ලං

ළද ත් ලං විඹක් ලං නිහ, ලං ජ්හතත තය ලං ඵතහ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං

අත්ත  ලං ය ලංති)ඵන ලංගිවිසු ක ලං කඵත ධ, ලං ලංයහජ් ලංතහත ත්රි  ලංඵතහ ලං
ව ලං ඒ ලංළය ලං පිළි)ශ ලං කඵත ධ ලං එතුභහ ලං ථහ ලං යයි ලංරීඹරහ ලංභභ ලං

ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං වුණහ. ලං එතුභහට ලං රඵහ ලං දී ලං තිබුණු ලං මිනිත්තු ලං 18ත  ලං

එතුභහ ලංමිනිත්තු ලං16ක් ලංළඹ ලං )ශේ, ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර ලංඳරිච්)ේද)ේ ලංසු  ලං

වුණු ලං)ේල් ලං කඵත ධ ලංනළත ලංනළතත් ලංරීඹත නයි. ලං 
 

ඳත්තයර ලං පිටු ලං  ණත  ලං පුයමිත , ලං  ලං FCID, CID, Bribery 
Commission ඹනහදී ලං) ක ලංසඹලු ලංආඹතන ලං) ක ලං කඵත ධ ලං ටයුතු ලං

 යන ලංනිහ, ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං බහය ලං ඇභතිතුභහ) ත  ලං

අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං වු)ඩල, ලං මීට ලං යහ ලං ළද ත් ලං  ථහක්. ලං එතුභහ ලං

රීේහ, ලං "භට ලංරඵහ ලංදී ලංති)ඵන ලං හරඹ ලංඅහනයි" ලංරීඹරහ. ලංඑතුභහට ලං

රඵහ ලංදී ලංතිබුණු ලං හරඹ ලංඑතුභහ ලංඅත  ලං ය ලං ත්)ත්, ලංළය ට ලංඇති ලං

)ේ ට ලං )නො)යි. ලං එතුභහ ලං අවුරුු  ලං )ද ක් ලං තිස)ේ ලං )භභ ලං

අභහතහාල)ේ ලං  ටයුතු ලං  ශත්, ලං තභ ලං ඒ ලං  කඵත ධ ලං සථිය ලං ළය ලං
පිළි)ශක් ලංනළති ලංවිඹත  ලංවහ ලංතභයි ලංඑතුභහ)ේ ලං හරඹ ලංළඹ ලං ය ලං

ති)ඵත )ත . ලං 
 

Sir, at this moment, I wish to draw the attention of the 

Foreign Minister and the House to the statements made 
by His Excellency the President Maithripala Sirisena at 

the UN General Assembly. It seems that there is a clear 
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diversion from years of existing foreign policy for no 

apparent reason other than pleasing the West. There has 
always been a clear reference to the issues such as the 

Palestine cause and the US-led Resolution against Cuba. 

Throughout the years, Sri Lanka has traditionally taken a 

leadership role in the Palestinian issues supporting a "two
-state policy" maintaining that the occupied land needs to 

be returned to the original State. Sri Lanka has always 

traditionally supported Cuba on the US-led embargo 

against Cuba. Traditionally, both the Palestinian issue and 
the Cuban issue have been mentioned in the President's 

statements at the UN General Assembly. But at the last 

two sessions, neither of the issues were mentioned while 

diplomatically there was no reason not to mention them. 

 
Mr. Chairman, I raised this issue because, 

traditionally, from as far as 1968, under different 
governments these two issues were mentioned in the 

President's statement at the UN General Assembly.  They 

considered these issues as issues that should be mentioned 

and they wanted to clear the Sri Lankan position very 
well with regard to them. But unfortunately, in the last 

two statements made at the UN General Assembly, there 

was no mention of any of these major issues, and it is a 

deviation from the tradition from 1960s up to now under 
different governments.  

 
By not mentioning the issues of  Palestine in the 

President’s statement made at the UN General Assembly, 

the question arises as to how the Ministry of Foreign 

Affairs plans to vote on the 24 Resolutions against Israeli 
occupation on Palestinian territory and atrocities on the 

Palestinian people at the Forth Committee of the UN. The 

Forth Committee deals with the decolonization. Will there 

be a shift in the longstanding policy of Sri Lanka - being 
one of the strongest advocators - on the Palestinian issue? 

But, it is disappointing that the Palestinian issue, which 

was historically and always mentioned in the President's 

statements made at the UN General Assembly has now 
been left out for two consecutive years.   

 
I think the Hon. Bimal Rathnayake too mentioned this 

issue in detail. So, I do not want to go into details. It is 

worthwhile looking at it and resurvey the entirety of this 

foreign policy including the non-aligned policy. I think 

the Hon. Minister of Foreign Affairs mentioned that they 
are, in fact, revisiting and re-looking at the foreign policy 

of these two issues including the non-aligned policy. So, I 

think you should also give some valid reasons for it.  

 
Also I would like to mention the Secretary of State 

John Kerry’s statement as the second issue. John Kerry’s 
statement really needs explanation to the public of this 

country. In his submission to the United States Senate 

Committee on Foreign Relations, John Kerry mentioned 

that Obama administration spent nearly US Dollars 585 
million for restoring democracy, human rights and good 

governance.  

Mr. Chairman, in his words, the Secretary of State 

John Kerry has stated, I quote: 

“We have supported important democratic gains in Sri Lanka, 

Nigeria and Burma.‖  

 

What are the democratic gains that the US spent on 

Sri Lanka? Kerry himself is basically admitting the 
interference in the political process of Sri Lanka, and thus 

it is a direct interference to another sovereign nation. 

 

As MPs and citizens of the country, it is important to 
know how much money was spent and where the money 

that John Kerry was referring to has been spent.  It is the 

responsibility of the Ministry to let the country know - 

leave alone the Members of Parliament who are the 
Representatives of people sitting here in Parliament - but 

the country should know where this money has been 

spent. There are wild rumours that they spent through 

India to destabilize - in their words, "to change" - the 
administration of Mahinda Rajapaksa. If so, please, admit 

that; tell the country and the world, ―Yes, we did so.‖ 

This is a submission made by the US Secretary of State 

himself. Hence, I am requesting the Hon. Minister of 
Foreign Affairs - I think the Hon. Deputy Minister is 

waiting to answer me - and I would like to have a clear 

answer on the money spent during that time according to 

Kerry’s statement. -[Interruption.] 
 

So, I am only dealing with these two issues with 

regard to Ministry of Foreign Affairs, because I suppose 

that during the entire time allotted to the Hon. Minister, 

he discussed only what happened during the last regime.  
 

The Hon. W. D. J. Senewiratne, Minister of Labour 

and Trade Union Relations, who was also a party and in 

the same Cabinet of the previous regime, is here.  Forty 
one Members who are now holding Office here were 

Members of that Cabinet, and I am sure all these 

Members would have raised their hands and approved all 

this. Therefore,  you should pose  this question not only 
to the Members of the Opposition, but also to the 

Members of the Government who are seated here holding 

portfolios.  

 
Secondly, I would like to deal with something more 

important relating to the Budget itself with regard to the 

Ministry of Labour and Trade Union Relations. Hon. 

Minister, I think it is a matter that you should take into 
account.  It is important to note that the EPF has been the 

biggest contributor - 38 per cent on an average - for Bond 

issues relating to all investments in terms of Securities. 

Now, you are the custodian of three million people - the 
EPF contributors and beneficiaries.  In the Budget 

Speech, in paragraph 447 under the "Corporate Income 

Tax", it states, I quote:  

 
"The corporate income tax rate is proposed to be revised to create a 

three tier structure of 14 per cent, 28 per cent and 40 per cent. 

Income tax rate applicable on liquor, tobacco, betting and gaming, 

etc. will be continued at the rate of 40 per cent. SMEs, Exporters of 
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ඳහමාලි) කත තු 

goods and services, Agricultural sector and Education sector will be 

subjected to the lower rate 14 per cent. All others including banking, 

finance, manufacturing and trading will be subjected to income tax 

of at 28 per cent.‖ 

 

Importantly, income tax rate of 10 per cent currently 
applicable on both EPF and ETF has been increased to 14 

per cent.  
 

Also, the Paragraph 448 deals with, I quote:  

“Due to the exemptions on investment income, the increased share 

of economic activity in the country is not under the corporate 

income tax leading to the erosion of the corporate tax base.  

Therefore, I propose to remove the exemptions applicable on the 

income from the investment on listed securities, Dividends, Unit 

Trusts and other instruments.  

 

So, it will be Notional Tax Credit. I think the Hon. 
(Dr.) Harsha De Silva will know that when you say 

Notional Tax on the funds, they deduct 10 per cent as 

withholding tax, and that goes on over a period of 10 

years, 20 years or 30 years.  You calculate it and deduct 
it, and then you take that to the Treasury. Hon. Minister, 

this Notional Tax- 

 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ (කේකුණ ශළ 
ලෘ කතීය වමිිල වබඳතළ අමළතයතුමළ) 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்தம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அகச்சர்) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

I would like to give a reply to that.  I must say that my 

Ministry is not the trustee of the EPF.  The trustee is the 
Central Bank and it is under the vigilance of my Ministry. 

As regard to the imposition of the taxes, the commitment 

towards the worker has to be performed by the 

Government. There is no doubt about it, because when 8 
per cent is contributed by the worker, 12 per cent is 

contributed by the employer to the EPF. That money is 

returned to the employee with 12 per cent interest. So, 

that commitment is there. That commitment would not be 
varied by the imposition of any other tax outside.  

 
ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

ංThe Hon. Keheliya Rambukwella) 

That is exactly the position that I am taking up, Hon. 

Minister. Your concern should not be under whom the 

EPF or ETF lies, but you must be concerned about the 
three million people who are contributing to it and the 

beneficiaries of it. So, when that is hampered, I am sure 

you, as the Minister of Labour and as the custodian of 

those three million people, have all the right to move an 
amendment to this. Sir, we have had this bad experience 

in the last Budget also.  There were so many things that 

were agreed with the President, and said that certain 

changes would take place; but none of those changes took 
place.  So, we had to suffer the entire period of 12 months 

with the policies that were brought in.  

There were solemn guarantees and assurances given 

by Ministers and by His Excellency the President that 
changes would take place; but that never happened. The 

only occasion where the change took place was on the 

request of the SLFP group. Hon. Minister, I am very 

happy that you are here, today. So, it is up to you to look 
into those matters. But please, do not give any assurance, 

because with our experiences and with your experiences, 

you are quite aware that these assurances have never been 

kept. 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have two minutes more. 

 
ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

ංThe Hon. Keheliya Rambukwella) 

Okay, Sir.   

 

Now, let me move on to the Notional Tax that would 
be payable on the source of income. The Finance 

Minister is suggesting that it should be confiscated, in 

other words, that will not be taken into account. The 10 

per cent that had been deducted over the period of time is 
completely taken to the General Treasury and the 

Government is imposing another 14 per cent tax which 

amounts to a total of 24 per cent tax on the workers’ 

money. That will eventually result at least 2 per cent less 
in their interest income in the years to come. So, Hon. 

Minister, I urge you to move an amendment today to take 

this off or  give credit to this 10 per cent which is the 

usual practice. Usually, at the end of the financial year 
profits are calculated and set off against the Withholding 

Tax. But, that is not possible now.  We had a 

Withholding Tax of ten per cent and now we are being 

taxed at 14 per cent.  

 
Although I agree that it is under the purview of a 

different Ministry, the Ministry of Finance, as the 
Minister of Labour and Trade Unions Relations, you 

cannot get out of the responsibility of looking after the 

interests of the workers. They have, in fact, robbed the 

workers' hard-earned money, which all of us and the 
whole working-class people have contributed.  

 
Therefore, I request that you move an amendment to 

take this off from the Withholding Tax as proposed in the 

Budget, 2017.  

 

Thank you very much, Sir.  

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 
 මීශෙට, ලං  රු ලං යබ්ලිේ.ඩී.)ේ. ලං ))නවියත්න ලං භළතිතුභහ. ලං

ඔඵතුභහට ලංවිනහ  ලං20  ලං හරඹක් ලංති)ඵනහ. 

1963  1964 

[ රු ලං) )වළිඹ ලංයඹුක්ළල්ර ලං ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

[ප.භළ. 11.28] 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ  
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං කමුති ලංආඩලඩු)ේ ලං)දළනි ලංඅඹ ලංළඹ ලංඅනු ලං
  ක රු ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලංඵතහ ලංඅභහතහාල)ේ ලංළඹ ලංශීමා ලං ළන ලං
 ථහ ලං යන ලංඅසථහ)ේ, ලංඑභ ලංඅභහතහාල)ේ ලංඇභතියඹහ ලංල)ඹත  ලං
චන ලංරීහිඳඹක් ලං ථහ ලං යත නට ලංරළබීභ ලං ළන ලංත )තෝ ලංනහ. 

 

) ක ලංය)ට් ලංාමාධනඹට ලං)වේතු ලංන, ලංඒ ලංහ)ේභ ලංනිසඳහදනඹත ට ලං
)වේතු ලං න ලං අස)දරක්ඹක් ලං ඳභණ ලං න ලං )ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං
  ක රුත  ලං )නු)ත ; ලං )ේ ඹත  ලං )නු)ත  ලං විලහර ලං  හමාඹ ලං
බහයඹක් ලං  ක රු ලං අභහතහාලඹ ලංඉසට ලං යනහඹ ලංරීඹන ලං හයණඹ ලං
භභ ලංඅමුතු)ත  ලංරී ලංයුතු ලංනළවළ. ලංඇත්)තත භ ලංරීඹනහ ලංන ක, ලංයට  ලං
 හමි  ලංඵර)ේ ඹ ලංත )ත  ලං  ක රුත . ලං ඒ ලංඅඹ ලංතභයි ලං ය)ට් ලංඉකිරි ලං
 භනට ලං)වේතු ලංන ලංදහඹ ත්ඹ ලංරඵහ ලං)දත )ත . ලංඒ ලංනිහ ලං ලං)ඳෞේ ලි  ලං
අාල)ේ ලං)ේඹ ලං යන ලං  ක රු ලංජ්නතහ ලං )නු)ත , ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං
යජ්ඹට ලංඅඹත් ලංCorporationsර, ලං ඒ ලංරීඹත )ත  ලංාසථහ ලංළනි ලං අමාධ ලං
යහජ් ලංආඹතනර ලංළය ලං යන ලංජ්නතහ ලං)නු)ත  ලංඳසු ලංගිඹ ලං හරඹ ලං
තුශ ලං ඹ ක ලං ඹ ක ලං ළද ත් ලං පිඹය ලං යහශිඹක් ලං ත නට ලං අඳට ලං පුළුත  භ ලං
රළබුණහ. ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං 2007 ලංමා)ඹත  ලං ඳස)ේ ලංඳශමුළනි ලංයට ලං
)ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං   ක රුත  ලං )නු)ත  ලං රුපිඹල් ලං 2,500  ලං

ළටුේ ලං ළ වීභක් ලං රඵහ ලං )දත නට ලං අඳට ලං පුළුත  භ ලං රළබුණු ලං ඵ ලං
)භහිදී ලං භභ ලං ඳළවළකිලිභ ලං ප්ර හල ලං  යත නට ලං ඕනෆ. ලං ) ක ලං රුපිඹල් ලං
2,500  ලං ළටුේ ලං ළ වීභ, ලං එ)වභ ලං නළත්න ක ලං අඹ ලං ළඹ ලං වන ලං
දීභනහක් ලං ල)ඹත  ලං රඵහ ලං ු ත  ලං ඒ ලං මුදර ලං   ක රුත ට ලං විලහර ලං
වනඹක් ලංවුණහඹ ලංරීඹහ ලංභභ ලංහිතනහ. ලංමීට ලං)ඳය ලංළටුේ ලංළ  ලං ශත්, ලං
)ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං   ක රුත ට ලං ළ  ලං  )ශේ ලං රුපිඹල් ලං දවක් ලං
ඳභණයි. ලං ) ක ලං ආ හයඹට ලං එ ය ලං රුපිඹල් ලං 2,500ක් ලං ළ  ලං  යත න ලං
)ඳෞේ ලි  ලං අාලඹ ලං )භ)වඹව)ේ ලං ඳශමු ලං යටයි. ලං එඹ ලං යජ්ඹ ලං දීමාක ලං
 හලීන ලං  ල්ඳනහ ලං  යරහ, ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ළය ලං  යන ලං ජ්නතහ)ේ ලං
සුබසේධිඹ ලං)නු)ත  ලංඉටු ලං යපු ලං හමාඹඹක්. ලංඒ ලංහ)ේභ, ලං) ක ලංය)ට් ලං
ළය ලං යන ලංජ්නතහ)ේ ලංශ්රභ ලංටිනහ භ ලං)ත්රු ක ලංඅය) න, ලං ''අභ ලං
ළටුඳ ලංරුපිඹල් ලංදදවක්''ඹ ලංරීඹන ලං හයණඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත නට ලං
අඳ ලංනීතිභඹ ලංවිධිවිධහන ලංළරළසවුහ. ලංඒ ලංවහ ලංඳනතක් ලං) නළල්රහ, ලං
'')ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං ළය ලං  යන ලං වළභ ලං )ේ )ඹරකටභ ලං අභ ලං
ල)ඹත  ලංරුපිඹල් ලං දදව  ලං)ේතනඹක් ලං) න ලංආ ලංයුතුයි'' ලං රීඹන ලං
ප්රතිඳත්තිඹ ලං ස ලං ය ලංදළනට ලංඅඳ ලංඑඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලං ය ලං) න ලංඹනහ. ලං 

 

 ලංඹටිතර ලං ඳවසු  ක ලං ප්රභහණත් ලං ආ හයඹට ලං )නොභළති භ, ලං
  ක රු ලං)දඳහමාත) කත තු)ේ ලංති)ඵන ලංප්රලසනලිත  ලංමලි  ලංප්රලසනඹක් ලං
ඵ ලං භභ ලං රීඹත නට ලං ඕනෆ. ලං  හමාඹහර ලං )නොභළති භ, ලං )ඵො)වෝ ලං
ප්ර)ේලර ලං  හමාඹහරර ලං ඉය ලං ඳවසු  ක ලං ප්රභහණත් ලං )නොවීභ, ලං

 හමාඹහර ලං අා  ලං  කපමාණ ලං )නොවීභ ලං ළනි ලං ප්රලසන ලං අද ලං   ක රු ලං
)දඳහමාත) කත තුට ලංමුහුණ ලංඳහත නට ලංසු  ලංවී ලංති)ඵන ලංප්රලසනයි. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලං  හරඹ ලං තුශ ලං  හමාඹහර ලං  ණනහක්භ ලං විෘත ලං  යත න ලං
අඳට ලං පුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලං භභ ලං )භතළනදී ලං සතුතිත ත ලං )ත නට ලං
ඕනෆ, ලංභ)ේ ලංමිත්ර ලං හමිණී ලං)රොරක)ේ ලංභළතිතුභහට. ලංඑතුභහ)ේ ලං හර)ේ ලං
ආය කබ ලං ශ ලං හමාඹහර ලං ණනහ  ලංළය ලංඅත  ලං ය, ලංඒ ලංප්ර)ේලර ලං
ළය ලං  යන ලං ජ්නතහ)ේ ලං සුබසේධිඹ ලං )නු)ත ; ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං
අයිතිහස  ක ලං ආයක්හ ලං රීරීභ ලං )නු)ත  ලං එභ ලං  හමාඹහර ලං විෘත ලං
 යත නට ලංඅඳට ලංපුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලං)භහිදී ලංභභ ලංභතක් ලං යත නට ලං
ඕනෆ, ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං උතුරු, ලං නළ ලං)ෙනහිය ලං ප්ර)ේලඹ. ලං රුපිඹල් ලං
මිලිඹන ලං69ක් ලං-රුපිඹල් ලංරක් ලං690ක්- ලංළඹ ලං ය ලංළය ලංඅත  ලං ශ ලං
මුරතිේ ලං ප්ර)ේල)ේ ලං   ක රු ලං  හමාඹහරඹ ලං විෘත ලං  යත නට ලං අඳට ලං
පුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලං  ලංඒ ලං හ)ේභ ලංඹහඳනඹ, ලංරීලි)නොච්චිඹ ලංරීඹන ලං
කිසත්රික් රත් ලං  ක රු ලං හමාඹහර ලංාකීමාණ ලංඉකි ලං යරහ, ලංඒහ ලංවිෘත ලං
 යරහ, ලං ඒ ලං ප්ර)ේලර ලං ළය ලං  යන ලං ජ්නතහ ලං )නු)ත  ලං අල ලං
)ේහ ලංරඵහදී) ක ලංළය ලංආය කබ ලං යත නට ලංපුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලං 

යුේධ)ඹත  ලංඳසු ලං ඉතහභත්භ ලංශීඝ්ර)ඹත  ලංඒ ලං ප්ර)ේලර ලංඹ ක ලංඹ ක ලං
ආඹතනන ලංබිහි ලං)න ලංඵ ලංඅඳ ලංඅද ලං දරීනහ. ලං)වෝටල් ලංඉකි ලං)නහ; ලං
 යහජ්ඹත  ලං ඇති ලං )නහ; ලං ඹ ක ලං ඹ ක ලං සඹා ලං ියරීඹහ ලං ආඹතන ලං ඇති ලං
)නහ; ලං සුළු ලං  මාභහත ත ලං ඇති ලං )නහ. ලං ) ක ලංනිහ, ලං ඒහ)ේ ලං ළය ලං
 යන ලං  ක රුත )ේ ලංඅයිතිහස  ක ලංආයක්හ ලංරීරීභ ලංවහ ලංයහත් ලං
පුළුල් ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං  ලං ඒ ලං ප්ර)ේලර ලංක්රිඹහත්භ  ලං රීරීභ ලං  ලං අල ලං
)රහ ලංති)ඵනහ. 

 

ඒ ලංනිහ ලං) ක ලං  ක රු ලං හමාඹහරර ලංඳවසු  ක ලංළ  ලං යත නත්, ලං
ඒහට ලංඅල ලං යන ලංනිරධහරිත  ලංඳඹහදීභ ලංආදී ලං රුණුත් ලංඅද ලංඅඳට ලං
ඉසට ලං රීරී) ක ලං අලතහ ලං ඇති ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
රුපිඹල් ලංරක් ලං600ක්, ලං-රුපිඹල් ලංමිලිඹන ලං60ක්- ලංළඹ ලං යරහ ලංදරකණු ලං
ඳශහ ලං)ත්, ලං )ඵලිඅත්)ත් ලං පිහිටි ලං   ක රු ලං  හමාඹහරඹ ලං අලුත් ලං ළ ඹහ ලං
 යරහ ලංවිෘත ලං යත න ලංඅඳට ලංපුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලං 

 

 ලං1978 ලං මා)ේ ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං )වේතු)ත  ලං ියරීඹහලිත  ලං
අහධහයණ ලං )ර ලං එළිඹට ලං විස ලං ව ලං තුල්හිරිඹ ලං ව ලං ප) ොය ලං
)ඳ)ව  කවල්ර ලං )ේඹ ලං  ශ ලං )ේ ඹත ට ලං රුපිඹල් ලං 25,000  ලං
 රුණහ ලංව ත ලංදීභනහක් ලං) වීභට ලංඅඳට ලංවළරී ලංවුණහ. ලංඑහිදී ලංියරීඹහ ලං

අහිමි ලංවුණු ලං 2,396 ලං)ද)නරකට ලංවහ ලං ඔවුත ) ත  ලංඹළ)ඳත නත ට ලං ) ක ලං
දීභනහ ලං) වීභට ලං අඳට ලං යජ්)ඹත  ලංප්රතිඳහදන ලංරළබුණහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං
 රු ලං අග්රහභහතතුභහ)ේ ලං ආමාථි  ලංාමාධන ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං වයවහ ලං
ප්ර හල ලං  යපු ලං ියරීඹහ ලං දරක්ඹක් ලං රඵහ ලං දී) ක ලං ළය ලං පිළි))ශහි ලං
විලහර ලං  කීභක් ලං මිනිසඵර ලං වහ ලං ියකී ලං යක්හ ලං )දඳහමාත) කත තු ලං
වයවහ ලංඉසට ලං යනහ ලංරීඹන ලංඑ ත් ලංභතක් ලං යත න ලංඕනෆ. ලංමිනිසඵර ලං
වහ ලං ියකී ලං යක්හ ලං )දඳහමාත) කත තු ලං  ක රු ලං අභහතහාලඹ ලං ඹට)ත් ලං
අ)ේ ලං යහජ් ලං ඇභතිතුභහ)ේ ලං )භ)වඹවී)භත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං )නහ. ලං
) ක ලංඅාලඹ ලංඹට)ත් ලංඅඳට ලංපුළුත  භ ලංරළබිරහ ලංති)ඵනහ, ලංකිසත්රික්  ලං
 ණනහ භ ලං හමාඹහර ලංවිෘත ලං යත න. ලංඒ ලං හමාඹහර ලංවිෘත ලං යපු ලං
ප්ර)ේලර ලං ඉත න ලං ියරීඹහ ලං නළති ලංතරුණ ලංතරුණිඹත ට ලං පුළුත  භ ලං
රළබිරහ ලං ති)ඵනහ, ලං ියරීඹහක් ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු)ත  ලං ඒහ)ඹහි ලං
ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං )ත න. ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං ඔවුත  ලං ියරීඹහ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං
න ලංආඹතනත් ලංභෙ ලං කඵත ධ ලං)රහ, ලංඒ ලංඅඹට ලංියරීඹහ ලංරඵහ ලංදී) ක ලං
ළය ලංපිළි)ශරකත් ලංඅද ලංදීඳහේත ලංක්රිඹහත්භ  ලං)නහ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලංභහ ලංරීහිඳඹ ලංතුශ ලංියකී ලංයක්හ ලංඅ)ේක්හ)ත  ලං52,598 ලං
)ද)නක් ලංලිඹහ ලංඳකිාචි ලං)රහ ලංති)ඵන ලංඵ ලංභභ ලංභතක් ලං යත න ලංඕනෆ. ලං
එයිත  ලං 12,569 ලං )ද)නරකට ලං) ක ලං න ලංවිට ලංියරීඹහ ලං රඵහ ලං )දත න ලං) ක ලං
 හමාඹහාලඹට ලං පුළුත  ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං ) ක ලං
අභහතහාලඹ ලං ඹට)ත් ලං ක්රිඹහත්භ  ලං න ලං ජ්හති  ලං ෘත්තීඹ ලං වහ ලං
සුයක්ෂිතතහ ලං ව ලං )ෞඛ් ලං විශිසටඹත  ලං අ ඹමිත  ලං ඔවුත  ලං කිරි ලං
 ළත වී) ක ලං  කභහන ලං උ)රශක් ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං කිනඹ  ලං ඳත්ත න ලං
පුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලංඅ භළතිතුභහ ලංවබහගි ලං)රහ ලංඑහි ලංප්රධහනත්ඹ ලං
ඉසලුහ. ලං එතුභහ)ේ ලං වබහගිත්ඹ ලං ඇති ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ළය ලං  යන ලං
ජ්නතහ)ේ ලංසුයක්ෂිතතහ ලං)නු)ත  ලං)භළනි ලං කභහන ලංඋ)රශක් ලං
ඳළළත්වීභ ලං ටිනහ. ලං )භො ද, ලං ) ක  ලං ඉතහ ලං ළද ත් ලං අාලඹක්. ලං
)භො ද, ලංභවය ලංතළත ර ලං) ක ලං)ේ යිත )ේ ලංසුයක්ෂිතතහ ලං ළන ලං
තළකීභක් ලංඇත්)ත් ලංනළවළ. ලං 

 

ඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලං ත නහ ලංව ලංඅධහනඹ ලං)ඵො)වොභ ලංභකි. ලංඒ ලංනිහ ලං
අපි ලං) ක ලංළය ලංපිළි)ශ ලංයහ ලංලක්තිභත් ලං යත න, ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලං
)ේහ ලං)ඹෝජ් යිත )ේ ලංඅධහනඹ ලංළ )ඹත  ලං)ඹොමු ලං යත නත්, ලංඒ ලං
අනු ලං ළය ලං  යන ලං ජ්නතහ)ේ ලං සුයක්ෂිතතහ ලං තවවුරු ලං  යත නත් ලං
 ටයුතු ලං ය) න ලංඹනහ. ලං) ක ලංළය ලංපිළි)ශ ලංනිහ ලංඒ ලංඅාල)ේ ලංළ  ලං
අධහනඹක් ලං )ඹොමු ලං  යරහ ලං  ටයුතු ලං  යන, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ළ  ලං
ළරරීල්රක් ලං)ඹොමු ලං යරහ ලං ටයුතු ලං යන ලං)ේඹත , ලංවහ කපුතුත  ලං
ඹ ක ලං ඇ යීභ ට ලං රක් ලං  යත න ලං අඳට ලං පුළුත  භ ලං රළබුණහ. ලං ඒ ලං
හ)ේභ, ලංශභහ ලංශ්රභඹ ලං) ක ලංයටිත  ලංතුයත  ලංරීරීභ ලංඅපි ලංඉතහභ ලංහමාථ  ලං
 ය) න ලංඹනහ. ලංඒ ත් ලංභභ ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං 

 

 හමිණී ලං )රොරක)ේ ලං භළතිතුභහ)ේ ලං  හර)ේ ලං ඒ  ලං )ඵො)වොභ ලං
)වොට ලං ඳටත  ලං  ත්තහ. ලං භභ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  යන ලං යත්නපුයඹ ලං
කිසත්රික් )ේ ලං ශභහ ලං ශ්රභඹ ලං  කපමාණ)ඹත භ ලං තුයත  ලං  යත න ලං එදහ ලං

1965  1966 



ඳහමාලි) කත තු 

පුළුත  භ ලං රළබුණහ. ලං ) ොශම ලං කිසත්රික් )ේ ලං දළත  ලං අපි ලං ඒ  ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං  ය) න ලං ඹනහ. ලං ) ොශම ලං කිසත්රික් )ඹත  ලං රළ)ඵන ලං
ආයාචි ලංඅනු ලංඉතහභ ලංහමාථ  ලං) ක ලංළය ලංපිළි)ශ ලංක්රිඹහත්භ  ලංන ලං
අතය, ලං යට ලං පුයහභ ලං ශභහ ලං ශ්රභඹ ලං ඉත් ලං රීරීභට, ලං එ)වභ ලං නළත්න ක ලං
ශභයිත  ලං ශ්රමි ඹත  ලං )ර ලං )ඹොදහ ලං  ළනී) ක ලං ළය ලං පිළි)ශල් ලං
අ හමාඹක්භ ලං යත න ලං ටයුතු ලං ය) න ලංඹනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ, ලංඊට ලං
විරුේධ ලං නීතිඹ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  යත නත් ලං අපි ලං  ටයුතු ලං  ය) න ලං
ඹනහ. ලං) ක ලං කඵත ධ ලංජ්හති  ලංභට්ට) ක ලංඋත්ඹක් ලංඳසු ලංගිඹ ලංජනි ලං
භහ)ේ ලං අති රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං ප්රධහනත්)ඹත  ලං අපි ලං
ඳළළත්වහ. ලං ඒ ලං උත්ඹ ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං ාවිධහනඹත්, ලං
ජ්හතත තය ලං   ක රු ලං ාවිධහනඹත් ලං  කඵත ධ ලං )රහ, ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං
අනුග්රවඹ ලංඇතියි ලංඳළළත්වු)ේ. ලං 

 

ඊට ලං ඳස)ේ ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං ාවිධහන)ේ ලං ශභහ ලං ආයක්  ලං
අාලඹ ලංවිසත  ලං) ක ලංඋත්ඹ ලංශභහ ලංශ්රභඹ ලංඉත් ලංරීරී) ක ලං-තුයත  ලංරීරී) ක
- කාර්ය සඳහා පලත්ලපු ඉතාම සාර්ථක උත්සලයක් කියා ඒ 
අසථහ)ේදී ලං අඳට ලං දත හ ලං සටිඹහ. ලං අපි ලං දත නහ, ලං ඒ ලං වහ ලං එක්ත් ලං
ජ්හතීත )ේ ලංාවිධහනඹ ලංභඟිත  ලංජ්හතත තය ලංකිනඹක් ලංඳහ ලංනිඹභ ලං ය ලං
ති)ඵන ලං ඵ. ලං ඒ ලං කින)ේදී ලං ෆභ ලං යට භ ලං හ)ේ ලං ශභහ ලං ශ්රභඹ ලං තුයත  ලං
රීරී) ක ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං ා)ක්තත් ලං  යත න ලං ඹ ක ලං ඹ ක ලං ළය ලං
පිළි)ශල් ලංක්රිඹහත්භ  ලං යනහ. ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 

අපි ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  ශ ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං  ලංඉතහභ ලං හමාථ  ලං ළය ලං
පිළි)ශ ලංල)ඹත  ලංපිළි) න, ලංඑඹට ලංවබහගි ලංවුණු ලංප්රධහන ලංඅමුත්තහ ලං
න ලං අති රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහට ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං ාවිධහන)ඹත  ලං
එභ ලංවිඹ ලංඅරශහ ලංවි)ලේ ලං ථහක් ලංරීරීභටත් ලංආයහධනහක් ලංරළබුණහ. ලං
එතුභහට ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං  ක) කරන)ේදී ලං  ලං ඒ ලං වහ ලං ලං
අසථහ ලංරළබුණහ. ලං 

 

)ේ  ලංඅමාථ ලංහධ  ලංඅයමුදර ලං ළනත් ලංඳළවළකිලි ලං යත න ලංඕනෆඹ ලං
රීඹහ ලං භහ ලං හිතනහ. ලං )භො ද, ලං භවය ලං අඹ ලං තුශ ලං රකතුවරඹක් ලං ඇති ලං
)රහ ලං ති)ඵනහ. ලං )භභ ලං අයමුදර ලං ඇඳඹට ලං තඵහ ලං ) න, ලං එභ ලං
ප්රභහණ)ඹත  ලං සඹඹට ලං 75ක් ලං නිහ ලං ණඹ ලං ල)ඹත  ලං රඵහ ලං දී) ක ලං
්රභඹක් ලං ඳළතුණහ. ලංනමුත් ලං )භය ලං අඹ ලං ළ)ඹත  ලං එඹ ලං අරාගු ලං ය ලං
ති)ඵනහ. ලංඑ)ේ ලංනිහ ලංණඹ ලංල)ඹත  ලංසඹඹට ලං75ක් ලංරඵහ ලංදී) කදී ලං
සු  ලං ව)ේ, ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුදලිත  ලං ) ොටක් ලං දීභක් ලං )නො)යි. ලං
භවය ලං අඹ ලං ඒ ලං  ළන ලං )ත්රු ක ලං අය) න ලං නළවළ. ලං අ)ේ ලං භවය ලං
)ේලඳහරනඥයිත  ලංඳහ ලංඑඹ ලං)ත්රු ක ලංඅය) න ලංනළවළ. ලංඒ ලංඅඹ ලංරිත  ලං
ය ලං අවනහ, ලං "එ)ේ ලං නිහ ලංණඹ ලං  ලංල)ඹත  ලංරඵහ ලං ු ත  ලං එ  ලංනතය ලං
 )ශේ ලං ඇයි?" ලං රීඹහ. ලං එඹ ලං නතය ලං  )ශේ ලං අමාථ ලං හධ  ලං
අයමුදල්රහභීත )ේභ ලං උත නතිඹටයි ලං රීඹහ ලං භහ ලං හිතනහ. ලං ඇයි? ලං එභ ලං
අයමුදර ලං ඇඳඹට ලං තිබ්ඵහට, ලං මුදල් ලං ) ත )ත  ලං ඵළාරකලිත . ලං
ඵළාරකලිත  ලංනිහ ලංෆදීභට ලංණඹ ලංමුදරක් ලංදීරහ ලංඊට ලංඳසු ලංඒ ට ලංළල් ලං
)ඳොලිඹ ලංඅඹ ලං යනහ. ලංඹ ක ලංරීස ලං)ේ )ඹරකට ලංභහ ලං)ද ක්, ලංතුනක් ලං
ළල් ලං)ඳොලිඹ ලං) හ ලං ත න ලංඵළරි ලංවු)ණොත්, ලංවිලහර ලංමුදරක් ලං)ඳොලිඹ ලං
ල)ඹත  ලං එ තු ලං )නහ. ලං ඊට ලං ඳසු ලං එභ ලං පුේ රඹහට ලං එඹ ලං ) හ ලං
 ත න ලංඵළරි ලං තත්ත්ඹක් ලංඇති ලං )නහ. ලංනමුත් ලංඒ ලං මුදල් ලං සඹල්රභ ලං
ඔහුට ලංඅයිති ලංඅමාථ ලංහධ  ලංඅයමුද)රත  ලංඅඩු ලං ය ලං ත න ලං-රඵහ ලං ත න- ලං
එභ ලංඵළාරකට ලංඅයිතිඹ ලංති)ඵනහ. ලංනමුත් ලංඅහන)ේ ලං- 

 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

ංThe Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

 රු ලං) )වළිඹ ලංයඹුක්ළල්ර ලංභළතිතුභහ. 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

No, this matter is different to what you mentioned. 

You were talking about taxation. 
 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

ංThe Hon. Keheliya Rambukwella) 

No, I am talking about the housing loans. If there is ළල් ලං

)ඳොලිඹ ලං - ලං  ලං ඔඹ ලංරීඹන ලං විධිඹට ලං ළල් ලං )ඳොලිඹක් ලං එනහ ලං න ක ලං ඒ  ලං
නිළයකි ලං යත න. ලංවළඵළයි, ලංඅහිා , ලංළය ලං යන ලංජ්නතහ ලංතභත )ේ ලං
මුළු ලං ජීවිත ලං  හර)ේභ ලං ව කඵ යරහ, ලං ) ඹක් ලං වදහ ලං  ළනීභ ලං ළල් ලං
)ඳොලිඹට ලංහිරවු ලං යත න ලංඑඳහ. ලං ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ළය ලං යන ලංජ්නතහට ලං) ඹක් ලංවදහ ලං  ත න ලංති)ඵන ලං ඳවසු භ ලං

 කපමාණ)ඹත භ ලං අහිමි ලං  යරහ ලං නළවළ. ලං නමුත් ලං ) ක ලං නිහ ලං හුෙ ලං
)ද)නක් ලංඅඳවසුතහට ලංඳත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංඅඹට ලංඅවුරුු  ලං55, ලං
60 ලං වුණහභ ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුදර ලං  ත න ලං ඹනහ. ලං නමුත් ලං ඒ ලං
)න) ොට ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුද)ල් ලං කීඹක්ත් ලං ඉතුරු ලං )නොන ලං
තත්ත්ඹක් ලං ඇති ලං )නහ. ලං )භො ද, ලං ඒ ලං අඹට ලං අය ලං හරි  ලං ) හ ලං
 ත න ලංඵළරි ලං වුණහභ, ලං එභ ලං හරි ඹ ලංඅඩු ලං ය ලං  ත )ත  ලංඅමාථ ලං හධ  ලං
අයමුද)රත . ලංඊශෙට, ලං)ඳොලිඹ ලං) හ ලං ත න ලංඵළරි ලංවුණහභ, ලං)ඳොලිඹ ලං
අඩු ලං යත )ත ත්, ලංඅමාථ ලංහධ  ලංඅයමුද)රත . ලං) ක ලංනිහ ලංඅහන)ේදී ලං
ඔවුත  ලං විශ්රහභ ලං ගිඹහභ ලං ඔවු ලංත ට ලං ඹළපීභ ලං වහ ලං රීසු  ලං මුදරක් ලං අ)ත් ලං
ඉතුරු ලං)නො)න ලංතත්ත්ඹක් ලංඇති ලං ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංනිහ ලංතභයි ලං
එභ ලං ්රභඹ ලං නළති ලං  )ශේ. ලං නමුත් ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුදලිත  ලං සඹඹට ලං
30ක් ලංනිහ ලංණඹ ලංල)ඹත  ලංදී) ක ලං්රභඹ ලංනළති ලං යරහ ලංනළවළ. ලංඒ  ලං
ති)ඵනහ. ලංඑඹ ලංඉකිරිඹටත් ලංක්රිඹහත්භ  ලං යනහ. ලංඑභ ලං්රභඹ ලංඉතහභ ලං
හමාථ  ලංක්රිඹහත්භ  ලං)නහ. ලංඅපි ලං) ක ලංඅවුරුේ)ේ ලංඳශමුළනි ලංභහ ලං
වඹ ලං තුශ ලං 50,000 ට ලං ඒ ලං්රභඹ ලං ඹට)ත් ලංණඹ ලං මුදල් ලං රඵහ )දත න ලං
අදවස ලං ශහ. ලංනමුත් ලං 52,000 ට ලං ඳභණ ලංමුදල් ලංරඵහ ලං)දත න ලං අඳට ලං
පුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඅමාථ ලංහධ  ලංඅයමුදලිත  ලංසඹඹට ලං30ක් ලං
නිහ ලං ණඹ ලං ල)ඹත  ලං ඉල්රපු ලං ප්රභහණ)ඹත  ලං ඵහුතයඹ ට ලං ) ක ලං
)න) ොට ලං එඹ ලං රළබී ලං ති)ඵනහ ලං රීඹහ ලං භහ ලං හිතනහ. ලං තු ලං
  ක රුත )ේ ලං ප්රලසනඹ ලං  ලං භථඹ ට ලං ඳත් යත න ලං අඳට ලං
පුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලංදසර ලං) ක ලංය ලං)ට් ලං ලංවිලහර ලංආත )දෝරනඹක් ලංඇති ලංවුණහ. ලං
)භො ක්ද? ලං තු ලං ක්)ේත්ර)ේ ලං ප්රහ ලං)ේශීඹ ලං ළවිලි ලං භහ  කර ලං
  ක රුත ට ලං  ලං ඳ  ලං ) වීභ ලං  කඵත ධ. ලං ඒ ලං ප්රලසනඹ ලං ඇති ලං වු)ඩල, ලං
ඇත්ත ලංල)ඹත භ ලං ලං2015 ලංභහමාතු ලං ලං31 ලංනදහ ලං)න) ොට ලං ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලං
ඳ  ලං  කඵත ධ ලංතීත ු  ලංන ලංහමුහි  ලංගිවිසුභ ලං අත  ලංවුණහ. ලං 2015 ලං
භහමාතු ලං31 ලංනදහ ලංඅත  ලංවුණු ලංහමහි  ලං ලංගිවිසුභ ලං)නුට ලංඅලු)තත  ලං
අත්ත  ලං  ශයුතු ලං  ලං හමහි  ලංගිවිසුභ ලං අත්ත  ලං වු)ඩල ලං නළවළ. ලං ඒ ට ලං
ප්රධහනභ ලං )වේතු ලං වු)ඩල ලං ) ක යි. ලං තුර ලං  ශභනහ හය ලං ඳහමාලසඹ ලං
රීේහ, ලං "දළත  ලං තුලිත  ලං රළ)ඵන ලං ආදහඹභ ලං )ඵො)වොභ ලං අඩු)රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං යඵමාලිත  ලං රළ)ඵන ලං ආදහඹභ ලං )වොටභ ලං අඩු ලං )රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං)ත් ලංආදහඹභත් ලංඅඩු ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං ලංඑභ ලංනිහ ලංදළනට ලං
) න ලං )ේතනඹට ලං යහ ලං අලු)තත  ලං ළ  ලං )ේතනඹක් ලං ) ත න ලං
අඳට ලංපුළුත  භක් ලං  ලංනළවළ" ලංරීඹහ. ලං) ක ලං කඵත ධ ලං  ලංහ ච්කහ ලංට ලං
රීහිඳඹක් ලංඳළළත්වහ. ලංඒ) ත  ලංහමාථ  ලංප්රතිපර ලංරඵහ ලං ත නට ලංඵළරි ලං
වුණහ. ලං ) ො)වොභ ලං නමුත් ලං ඳසුගිඹ ලං දසර ලං )දඳහමාලසඹභ ලං  ළහ ලං
තීත ු  ට ලං ආහ. ලං මාඹක් ලං  ත ලං වුණහට ලං ඳස)ේ ලං නළත ලං ලං
හ ච්කහත  ලංඳත්හ ලං) ක ලංඅඹට ලං) විඹ ලංයුතු ලංඳ ඹ ලංනිඹභ ලං යත නට ලං
තීයණඹක් ලං  ත න ලං පුළුත  ලං වුණහ. ලං ඒ ලං අනු ලං අද ලං තු ලං ක්)ේත්ර)ේ ලං
  ක රුත ට ලං කින ට ලං රුපිඹල් ලං 730  ලං ළටුඳක් ලං ) ත නට ලං
)දඳහමාලසඹභ ලං එ ෙ)රහ ලං හමහි  ලං ගිවිසු ක ලං අත්ත  ලං  ය ලං
ති)ඵනහ. ලං අද ලං ) ක ලංක්)ේත්රඹට ලං මුහුණ ලං )දත නට ලං  ලං සු න ලං  ලං ප්රලසන ලං
රීහිඳඹක් ලං ති)ඵන ලං ඵ ලං භභ ලං ) ක ලං අථහ ලං)ේදී ලං වත  ලං  යත නට ලං
ඕනෆ. ලං 

1967  1968 

[ රු ලංයබ්ලිේ.ඩී.)ේ. ලං))නවියත්න ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

  ක රු ලංඅභහතහාල)ේ ලං ලං"ශ්රභ ලංහනහ ලං" ලංඅයමුදර ලං ලංඹට)ත් ලංළය ලං ලං
 යන ලං ජ්නතහ ලං )නු)ත  ලං  ලං විලහර ලං  ලං සුඵහධන ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං  ය ලං ) න ලං ඹනහ. ලං 1998 ලං මා)ේදී ලං "ශ්රභ ලං හනහ ලං " ලං
අයමුදර ලං  ලංආය කබ ලං ශහ. ලං  ලං  කවල්ර, ලංනිදවස ලං )ශ ලං රහඳර, ලං
තු ලං)ෂේත්ර)ේ ලං  ලංසථහනර ලං ලංළය ලං යන ලං  ක රුත )ේ ලංදරුත ට ලං
)ඳොත්ඳත් ලං රඵහ ලං )දත න ලං අඳට ලං පුළුත  භ ලං රළබී ලං ති)ඵනහ. ලං
  ක රුත )ේ ලංදරු)ෝ ලං  ලංශිත් ලංවිබහ )ඹත  ලංභත් ලංවුණහභ ලං  ලංඒ ලං ලං
දරුත )ේ ලංඅධහඳන ලං ටයුතු ලං  ලං ය ලං  ලං ) න ලංඹහභ ලං වහ ලං  ලංඹ ක ලං ඹ ක ලං
ඳවසු  ක ලං රසත න. ලං   ක රුත  ලං ඹ ක ලං රීස ලං ආඳදහ ට ලං ඳත් ලං
වුණහභ ලංඒ ලංඅඹට ලංවහඹ ලං)දත න. ලං  ක රුත  ලංමිඹ ලංගිඹහභ ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලං
දරුත ට ලංමරභඹ ලං  ලංආධහය ලං රඵහ ලං )දත න, ලං අධහඳනි  ලංඋඳ යණ ලං
රඵහ)දත න ලං  ලං ටයුතු ලංරීරීභ ලං  ලංළනි ලංවිලහර ලංළය ලං  ලං  ලං ) ොටක් ලං ය ලං
) න ලංඹනහ. ලං හමාමි  ලංප්ර)ේලර ලංජීත්න ලං ලංඹ ක ලංඹ ක ලංආඹතනරට ලං
 කඵත ධ ලං  ලං ළය ලං  යන ලං   ක රුත )ේ ලං ඇස ලං )ඳනීභ ලං ු මාර ලං
වුණහභ ලං ලංඒ ලංඅඹට ලංඇස ලං ලං ඩලණහ  ලංරඵහ ලංදීභ, ලංශ්ර ලංආධහය  ලං ලංරඵහ ලංදීභ ලං
ළනි ලං)ේල් ලං ) ක ලංආඹතන)ඹත  ලං  ලං ය ලං ) න ලංඹනහ. ලං අඩු ලංආදහඹ ක ලං
රඵන ලං  ක රුත )ේ ලංආමාථි ඹ ලං  ලංවි ලංඵර ළත වීභ ලංවහත් ලං  ලංඹ ක ලං
ඹ ක ලං ඳවසු  ක ලං ළරළසී) ක ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං ක්රිඹහත්භ  ලං )නහ. ලං ලං
භෆත දී ලං අඳ ලං  ත් ලං තීත ු ක් ලං  ලං තභයි, ලං ඹ ක ලං රීස ලං )ේ )ඹක් ලං ලං
)ේ)ඹත  ලංඅස ලං ශහභ ලං ලංනීති)ඹත  ලංවන ලංරඵහ ත න ලංගිඹහභ ලංඒ ලංඅඹට ලං
ඇතින ලංඹ ක ලංඹ ක ලංඅඳවසු  ක ලං-[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට ලංත ලංවිනහ  ලංතුනක් ලංහ)ේ ලංතභයි ලංති ලං)ඵත )ත . ලං 
 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං අයඹ ලං ඇති ලං  ලං භට ලං තත්ඳය ලං

15  ලං  හරඹක් ලං ඇති. ලං ඳශමුළනි ලං  හයණඹ ලං  රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං
)ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං  ලං අනිඹ ක ලං  ක රුත  ලං සථිය ලං රීරී) ක ලං හරඹ ලං ලං
ගිඹ ලංතහ)ේ ලං  ලංඅවුරුේද ට ලංකික් ලං ශහ. ලං) ක ලංතහ)ේත් ලංඑ)වභ ලංදහරහ ලං ලං
ති)ඵනහ. ලංඔඵතුභහ ලං ලංදත නහ. ලංඒ  ලංඅවුරුේ)දත  ලං)ත )ත ත් ලංනළවළ. ලං ලං
පිළි ත් ලං භහ  කර ලං ඳහ ලං )ත )ත  ලං නළවළ. ලං භභ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං
ඉල්රහ ලංසටිනහ, ලං ලංඔඵතුභහ)ේ ලංඅභහතහාලඹ ලං ලංවහ ලංජ්නහධිඳති ලං ලං)ල්  ක ලං
 හමාඹහරඹ ලං එක් ලං ජ්නහධිඳති ලං හමාඹ ලං හධ  ලං ඵර හඹක් ලං )වෝ ලං ඳත් ලං
 ය ලංඅදහශ ලං හරඹ ලං ත ලං ශ ලංඅනිඹ ක ලං)ේ ඹත , ලංතරුණ ලංතරුණිඹත  ලං
සථිය ලං යත න ලංවි)ලේ ලංක්රිඹහභහමා ඹක් ලං ත න ලං ලංරීඹහ. 

 ලං 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ලං අදව ලං )වොයි. ලං දළනට ලං ති)ඵන ලංනීතිඹ ලං තභයි ලං භහ ලං වඹ දී ලං
සථිය ලං රීරීභ. ලං නමුත් ලං භහ ලං වඹරීත  ලං ) ො)වේත් ලං සථිය ලං )ත )ත  ලං
නළවළ. ලංඒ  ලංඔඵතුභහ ලංදත නහ. ලං) ක , ලංඅවුරුේද දී ලං)වෝ ලං ලං) )යනහ ලං
න ක ලං යහ ලං )වොයි. ලං අවුරුේද දී ලං සථිය ලං ) )යත න ලං ඕනෆ. ලං භහ ලං
වඹ දී ලං)ඳෞේ ලි  ලංඅාල)ේ ලංන ක ලං) )යත )ත භ ලංනළවළ. ලංයජ්)ේත් ලං
)ඵො)වෝ ලංතළත ර ලං) )යත )ත  ලංනළවළ. ලංයජ්)ේ ලං)ේ)ේත් ලංඅනිඹ ක ලං
ල)ඹත  ලං)ේඹට ලංඵළඳුණහභ ලංදස ලං 180 ට ලංඳස)ේ ලංසථිය ලං)ත න ලං
ඕනෆ. ලංනමුත් ලං) ක  ලංඒ ලංඅයුරිත භ ලං ලං ලං  ලං) )යත )ත  ලංනළවළ. ලංනමුත් ලංඅඹ ලං
ළඹ ලං ථහ)ත  ලංප්ර හල ලංවුණහ, ලංඅවුරුේදක් ලංඒ ලංවිධිඹට ලංසථිය ලං)නො ය ලං ලං
)ේ)ේ ලං)ඹොදත න ලංපුළුත ඹ ලංරීඹහ. ලංනමුත් ලංඅවුරුේදක් ලංඅහන)ේ ලං
සථිය ලං ල)ඹත භ ලං සථිය ලං  යනහ ලං න ක ලං  ලං යහ ලං )වොදයි ලං රීඹහ ලං භහ ලං ලං
හිතනහ. ලං ලං 

 

     ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 ංரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 ංThe Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංඇභතිතුභනි, ලංභවය ලංභහ  ක ලං යත )ත  ලංභහ ලංවඹට ලං ලිත  ලං

දස ලං175ත  ලං)ේඹ ලං යනහ. ලංඒහට ලංතභයි ලංඔඵතුභහ ලං ලං හමාඹ ලංහධ  ලං
ඵර හඹක් ලංඳත් ලං යත න ලංඕනෆ. ලං 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ලං ළනත් ලංඅපි ලං ලං ලංඵරත න ලංඕනෆ. ලං ලං"භෆත  ලංඳමා ලං"්රභඹ ලං කඵත ධ ලං
අපි ලං  ලං  ලංආඩලඩුට ලං  ලං ළබිනට් ලං ඳත්රි හක් ලං ඉකිරිඳත් ලං ය ලං ති)ඵනහ. ලං
)භො ද, ලං "භෆත  ලං ඳමා ලං "්රභඹ ලං අහන ලං රීරී) ක ලං අලතහඹ ලං
)ඳත හ ලංඒ ලංවහ ලංඅනු භනඹ ලං  ලං ශ ලංයුතු ලංක්රිඹහභහමා ඹ ලං කඵත ධ ලං
ඳත්රි හක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං භභ ලං හිතනහ, ලං යජ්)ේ ලං
 ළභළත්ත ලංඇති ලංඒ ට ලං අඳට ලංපිඹය ලං  ත න ලංපුළුත  භ ලංරළ)ඵයි ලං
රීඹරහ. ලං 

 

ගුණ එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

ංThe Hon. S.C. Mutukumarana) 

යහඹ ලං අධි හරි)ේ ලං   ක රු ලං ඩලයහඹභක් ලං ඉත නහ. ලං ඔඵතුභහ ලං
ඔවුත )ේ ලං ියරීඹහ ලං සථිය ලං රීරීභ ලං  කඵත ධ ලං  ත්ත ලං තීයණඹ ලං
)භො ක්ද? 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං යහඹ ලං අධි හරි)ේ ලං   ක රු ලං  ඩලයහඹභක් ලං
ඉත නහ. ලංභභ ලංඒ  ලංපිළි ලං ත නහ. ලං) ොටස ලංල)ඹත  ලංඒ ලංඅඹ ලංසථීය ලං
 යත න ලං යහඹ ලං අධි හරිඹ ලං  ටයුතු ලං  ය) න ලං ඹනහ. ලං ඇත්ත ලං
ල)ඹත භ ලංභභ ලංඒ ට ලං හටත් ලං)දොස ලංරීඹනහ ලං)නො)යි. ලංනමුත්, ලං ලං
රුපිඹල් ලං 10,000ක් ලංළනි ලං අඩු ලං ළටුඳ ට ලංඅසීමිත ලංාඛ්හක් ලංඵහ ලං
) න ලං ති)ඵනහ. ලං ඉතිත , ලං ) ක ලං අසීමිත ලං ාඛ්හ ලං එ ය ලං සථීය ලං
රීරී) ක ලංඅඳවසුක් ලංයහඹ ලංඅධි හරිඹට ලංති)ඵනහ. ලංනමුත්, ලං) ක ලංන ලං
විට ලං ඒ ලං අඹ) ත  ලං ෆ)වන ලං ) ොටක්, ලං ) ොටස ලං ල)ඹත  ලං සථීය ලං
තත්ත්ඹට ලං ඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං භභ ලං හිතනහ, ලං ඒ ලං ඉතිරි ලං
) ොටත් ලං යහඹ ලං බහය ලං ඇභතිතුභහ ලං විසත  ලං සථීය ලං  යහවි ලං රීඹරහ. ලං
එතුභහ ලංඒ  ලංරීඹරහ ලංති)ඵනහ. 

 

ගුණ එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

ංThe Hon. S.C. Mutukumarana) 

අලු)තනුත් ලං ඩලයහඹභක් ලංඅය) න ලංති)ඵනහ. 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භත ත්රීතුභනි, ලං තමුත නහත )ේත් ලං )ේලඳහරනඥ)ඹක් ලං )ත . ලං
තමුත නහත )ේ ලං රීඹත )ත  ලං ඉස)ල්රහ ලං  ත්ත ලං )ේ )ඹෝ ලං සථීය ලං
 යරහ, ලං දළත  ලං ඉත න ලං ඇභතිතුභහට ලං )ේලඳහරන ලං අධි හරි)ඹත  ලං
)භොනහත් ලං ය ලං ත න ලංඵළවළයි ලංරීඹරහද? ලංඔඵතුභහ ලංඑතළන ලංහිටිඹත්, ලං
භභ ලංඑතළන ලංහිටිඹත් ලංඒ  ලංඒ ලංවිධිඹට ලං) )යත )ත  ලංනළවළ. ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං  ක රු ලංත කි ලං අාලඹ ලං  ළන ලංඅ)ේ ලංවි)ලේ ලං
අධහනඹ ලං )ඹොමු ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං   ක රු ලං ත කි ලං ) වී) ක ලං
්රභ)ේ ලං  ලං )නක් ලං  යත න ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං අද ලං
) )නක් ලං මිඹ ලං ගිඹහභ ලං රළ)ඵත )ත , ලං රුපිඹල් ලං රක් ලං 5 ට ලං
)ොච්චභක් ලං ළ )ඹත . ලං ) )නරක)ේ ලං අඹඹක් ලං සථීයභ ලං අහිමි ලං
වුණහභත් ලං ඒ ලං මුදරභ ලං තභයි ලං රළ)ඵත )ත . ලං අපි ලං දත නහ, ලං  ෘව ලං
මලි ඹහ ලං නළති ලං වුණහභ ලං අද ලං එළනි ලං මුදරක් ලං අය) න ලං ඳවුර ට ලං
නයත්තු ලං)ත න ලංඵළවළ ලංරීඹරහ. ලං ඒ ලංනිහ, ලං)භභ ලං ත කි ලංමුදර ලං අඩුභ ලං
ල)ඹත  ලං )දගුණඹක්ත් ලං රීරීභට ලං භභ ලං  ල්ඳනහ ලං  යනහ. ලං ඒ ලං
 කඵත ධ ලං දළත  ලං හ ච්කහ ලං  යමිත  ලං ඳතිනහ. ලං දළනට ලං )ඹෝජ්නහ ලං
)රහ ලං ති)ඵත )ත , ලං ඒ ලං ළ න ලං ) ොට ලං යක්ණ ලං ්රභඹරීත  ලං
) වී) ක ලංළය ලංපිළි)ශක් ලං ලංක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභටයි. ලං ලංඅපි ලංඉකිරි)ේදී ලං) ක ලං
 කඵත ධ ලංඅල ලංනීති ලංරීති ලං) )නත න ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලංනහ. ලං
අපි ලං) ක ලං කඵත ධ ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංර හ ලංඵරනහ. ලං 

 

භහය  ලං)නොන ලංඅනතුරු ලං)නු)ත  ලං)ේහ ලං)ඹෝජ් ඹත ) ත  ලං
උහවි ලං නි)ඹෝ  ලං භත ලං අඹ ලං  ය) න ලං ඇති ලං මුදර ලං රුපිඹල් ලං මිලිඹන ලං

1969  1970 



ඳහමාලි) කත තු 

12 ට ලං ආත න ලං නහ. ලං )ේ)ේ ලං )ඹදී ලං සටිඹදී ලං අනතුයට ලං රක් ලං
වත ට ලංව ලං)ේ)ඹත  ලංඳව ලංව ලංඅඹට ලංඅල ලංත කි ලංඅඹ ලං ය ලං ළනීභට ලං
අල ලංභළකිවත්වීභ ලංසු  ලං) )යත )ත  ලං  ක රු ලංඅභහතහාලඹ ලංඹට)ත් ලං
ඇති ලං  ක රු ලංත කි ලං) ොභහරිස ලං හමාඹහර)ඹත  ලංඵ ලංරී ලංයුතුයි. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

Please, wind up now.  රු ලංඇභතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහට ලංනිඹමිත ලං
 හරඹ ලංදළත  ලංඅහනයි. ලං 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංභට ලංඉතහභත් ලංළද ත් ලං හයණඹක් ලංරීඹත න ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංභට ලංත ලංවිනහ  ලං5  ලං හරඹක්ත් ලංඅලයි. ලං
)භො ද, ලං ප්රධහන ලං ල)ඹත  ලං )දඹක් ලං රීඹත න ලං ඕනෆ. ලං අද ලං )රොරක ලං
ආත )දෝරනඹක් ලං   ක රු ලං උහවි ලං  කඵත ධ ලං ඇති ලං )රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං)භො ද, ලං  ක රු ලංඋහවිර ලං  ක රු ලංආයවුල් ලංවිනිලසචඹ ලං
 යත න ලං  ක රු ලංවිනිලසචඹ ලං බහඳතිතුභත රහ ලංහ  ලං )නහ. ලං දළත  ලං
 ළට් ලං  යරහ ලං ඒ ලං ) ොල්රත )ේ ලං නිර ලං නහභඹ ලං )නස ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ, ලං අති)මා  ලං භ)වසත්රහත් ලං රීඹරහ. ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලංනිර ලංනහභඹ ලං
අති)මා  ලං භ)වසත්රහත් ලං ල)ඹත  ලං )නස ලං වුණහට ලං ඳසු, ලං දළත  ලං
  ක රු ලං උහවිර ලං ුවහත්භ  ලං )නක් ලං ) රී ලං ) න ලං ඹනහ. ලං
)භො ද, ලං  ලං   ක රු ලං උහවිඹට ලං ඳළමි)ණන ලං ඳහමාලස හයඹත  ලං
)නු)ත  ලං )ඳනී ලං සටින ලං නි)ඹෝජිත)ඹරකට ලං තිබුණ ලං ඉය ය ලං අද ලං
ප්රධහන ලං ල)ඹත භ ලං ඇහිරිරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං අනු ලං   ක රු ලං
විනිලසචඹහධි හයරු ලං -අති)මා  ලං භ)වසත්රහත්රු- ලං ල)ඹත  ලං
තීත ු ක් ලං අය) න ලං ති)ඵනහ, ලං භ)වසත්රහත් ලං උහවිඹ  ලං
ඳහමාලස රු)ක් ලං)නු)ත  ලං)ඳනී ලංසටින ලංනීතීඥරුත ට ලංඳභණක් ලං
  ක රු ලංඋහවිඹ  ලං)ඳනී ලංසටීභ ලංසීභහ ලංරීරීභට. ලංඒ ලංඅදව ලංඇති ලංඅද ලංඒ ලං
) ොල්රත  ලං  ටයුතු ලං  ය) න ලං ඹන ලං ඵ ලං )ඳ)නනහ. ලං   ක රු ලං
උහවිඹ  ලං )න ට ලං  ලංති)ඵත )ත , ලං එයිත  ලං ඵහහිය ලං ති)ඵත )ත , ලං
ෘත්තීඹ ලංමිති ලංනි)ඹෝජිතඹත ටත් ලං)ර ලං)ඳනී ලංසටීභට ලංපුළුත  භ ලං
තිබීභයි. ලං නමුත් ලං නීතිඥ)ඹක් ලං )නොන, ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං
නිරධහරි)ඹක් ලං )නොන ලං හභහන ලං නි)ඹෝජිත)ඹරකට ලං අද ලං )ඳනී ලං
සටිත න ලංඵළරි ලංතත්ත්ඹක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

අති ලං ඵහුතයඹක් ලං විනිලසචඹහධි හයරුත  ලං )භභ ලං තීත ු )ේ ලං
ඉත නහ. ලං ) ක  ලං ළයකියි. ලං )භො ද, ලං 1950 ලං අා  ලං 43 ලං දයන ලං හමාමි  ලං
ආයහවුල් ලං ඳන)ත් ලං 46 ලං )නි ලං ත ති)ේ ලංඳශමු)නි ලංඋඳ ලං ත තිඹ ලං
ඹට)ත් ලං නීතිඥය)ඹරකට, ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං නි)ඹෝජිත)ඹරකට, ලං ඒ ලං
 ඩලයහඹ ක ලං)ද ටභ ලංඅඹත් ලං)නොන ලංනි)ඹෝජිත)ඹරකට, ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
ඳහමාලස)ේ ලං විලසහඹ ලං ති)ඵන ලං නි)ඹෝජිත)ඹරකට ලං ලං ඒ ලං   ක රු ලං
උහවි)ේ ලං )ඳනී ලංසටී) ක ලං අයිතිඹ ලංති)ඵනහ. ලං ඒ  ලංතවවුරු ලංරීරීභට ලං
අල ලංන ක, ලංඒ ලං)යගුරහස ලංා)ලෝධනඹ ලං යරහ ලංප්ර හල ලං යත න ලංඅපි ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලංනහ. ලං 

 

භභ ලං ) ක ලං  කඵත ධ ලං අධි යණ ලං ඇභතිතුභහ ලං භෙත් ලං හ ච්කහ ලං
 ශහ. ලංඑතුභහත් ලංඑ ෙ ලංවුණහ. ලං)භො ද, ලං  ක රු ලංඋහවිඹ ලංරීඹත )ත  ලං
හභහන ලං අහිා  ලං භනු)ඹරකට ලං ියරීඹහ ලං නළති ලං වුණහභ ලං අඩු ලං
විඹදභරීත  ලංතමුත ට ලංවනඹක් ලංරඵහ ලං ත න ලංති)ඵන ලංසථහනඹ. ලංඒ  ලං
අ)නක් ලං උහවි ලං හ)ේ ලං නීතීඥරුත ට ලං ඳභණක් ලං සීභහ ලං වු)ණොත්, ලං
එ)වභත් ලංනළත්න ක ලංසීභහ ලං හිත ලං අඹට ලං ඳභණක් ලංසීභහ ලංවු)ණොත් ලං අය ලං
අහිා  ලංතත්ත්ඹට ලංඳත් ලං)න ලං  ක රුත ට ලංවිලහර ලංඇඵළේකිඹක් ලං
සේධ ලං නහ. ලං  ලංඒ ලං නිහ ලං ) ක ලං  ටයුත්ත ලං අපි ලං නිළියකි ලං  යත න ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං නහ. ලං ත ලං  හයණඹක් ලං භභ ලං ) ක ලං අසථහ)ේදී ලං
රීඹත න ලං ඕනෆ, ලං  රු ලං බහඳතිතුභනි. ලං දළනට ලං ය)ට් ලං   ක රු ලං නඩු ලං
23,000ක් ලං ) ොය ලං  ළහිරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ) ොල්රත  ලං දළත  ලං අති)මා  ලං

භ)වසත්රහත්රු ලං නිහ ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුදල් ලං එ තු ලං රීරීභ ලං ළනි ලං
 හමාඹඹත  ලං ලං  ක රු ලංවිනිලසචඹ ලංබහලිත  ලං යත න ලංඒ ලංඅඹට ලංඵරඹ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං භ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං ළය ලං  ටයුතු ලං
 ය) න ලංඹෆභ ලංවහ ලංභට ලංනියත තය)ඹත  ලංව ලං)ඹෝ ඹ ලංරඵහ ලං)දන ලං
අ)ේ ලං යවීත ්ර ලං භයවීය ලං යහජ් ලං ඇභතිතුභහටත්, ලං )ල්  කතුභහටත්, ලං
) ොභහරිසතුමිඹට ලං ව ලං අනිරකත් ලං අති)මා  ලං )ල්  කරු ලං ඇතුළු ලං
සඹලුභ ලං නිරධහරිත ට ලං භ)ේ ලං සතුතිඹ ලං පුද ලං  යමිත  ලං භ)ේ ලං  ථහ ලං
අත  ලං යනහ. 
 

ගුණ ිළයල් නිළන්ත ද සල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

ංThe Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංඅ)ේ ලං රු ලංඇභතිතුභහ) ත  ලංභට ලංදළන ත න ලං
ප්රලසනඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං  ළුතය ලං කිසත්රික් )ේ, ලං අ රත්ත ලං යඵමා ලං
ඳමා)ේණ ලං ආඹතන)ේ ලං ) ක ලං නවිට ලං කින ලං සඹඹ ලං ඉක්භහ ලං )ේඹ ලං
 යන ලං)ේ  ලංාඛ්හක් ලංඉත නහ. ලං ලංඔවුත  ලංගිඹ ලංආඩලඩු ලං හර)ේ ලං
තභයි ලං ඳත් ලං යරහ ලංති)ඵත )ත . ලං ච්ර)ල්ඛ්ඹක් ලංභඟිත  ලංතභයි ලං ඔවුත  ලං
සථීය ලං  යරහ ලං ති)ඵත )ත . ලං දළත  ලං නළත ලං ච්ර)ල්ඛ්ඹක් ලං භඟිත  ලං ඒ ලං
සඹලු ලං ලං)ේ ඹත  ලංඉත් ලං යත න ලංසදහන ක ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

 රු ලංඇභතිතුභහ. 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
ංரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

ංThe Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵතුභහ ලං රීඹපු ලං  හයණඹ ලං ) )යහි ලං භ)ේ ලං අධහනඹ ලං )ඹොමු ලං
 යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං )ේ ඹත  ලං සථිය ලං ඳදනභ ට ලං ඳත් ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ඹ ක ලං ඹ ක ලං ආඹතනර ලං තීත ු  ලං අනු ලං ඒ ලං සථීය ලං  යපු ලං
)ේ ඹත  ලංනළත ලංයක් ලංසථීයත්)ඹත  ලංඈත් ලං යරහ ලංතහ හලි  ලං
භට්ටභට ලං ) නළල්රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං  හයණඹ ලං ) )යහි ලං ඇත්ත ලං
ල)ඹත භ ලංභ)ේ ලංඅධහනඹ ලං)ඹොමු ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං)ඳ)මාදහ ලං) ක ලං
 කඵත ධ ලං හ ච්කහ ලං  යත න ලං )දඳහමාලසඹත  ලං  ළ ලං)ේහ. ලං නමුත් ලං
)ේ ලංඳක්ඹ ලං- ලං ශභනහ හය ලංඳක්ඹ- ලංඳළමිණි)ේ ලංනළවළ. ලංනළත ලං
යක් ලං )වට ලං ඒ ලං  ළන ලං හ ච්කහ ලං  යත න ලං අධහනඹ ලං )ඹොමු ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
ංரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ ලංරීඹපු ලං හයණඹ ලංඳළවළකිලියි. ලං 
මීශෙට, ලං  රු ලං යේරස ලං )ේහනත දහ ලං භළතිතුභහ. ලං You have 

twelve minutes. 
 

Order, please! ) ක ලං අසථහ)ේදී ලං  රු ලං බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං
භත ත්රීතුභහ ලංමරහනඹට ලංඳළමි)ණනහ ලංඇති. ලං 

 

  අනතුුණල ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් 
ඉල ක වමයන්, ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 

 ලං ලංஅன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 
அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள்.  

 ලං ලං ලං ලංWhereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
      ලංගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 

(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you may start now. 

1971  1972 
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[தொ.த. 11.54] 
 

ගුණ ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
ංரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

ංThe Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

இன்கநறணம் குளறகன றரத்துக்கு டுக்கப்தட்டிதக்கும் 

தோன்த அகச்சுகபறல் தொலில் தபறரட்டலுல்கள் 

அகச்சு தரடர்தரக ணது கதத்துக்ககபப் தறவுதசய் 

றதம்தைகறன்மநன்.   
 

ரழ்ப்தரத்றல் தபறரட்டலுல்கள் அகச்சறன் 

அலுனகம் என்நறகண ற்தடுத்ற, க்கபறன் மகககபப் 

தர்த்ற தசய்துதகரள்ற்கு தொற்சறககப தொன்தணடுத்துள்ப 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சர் தகௌ ங்கப சவீ 

அர்களுக்கு து க்கள் சரர்தரக தொலில் ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். து தபறரட்டுக் 

தகரள்ககரணது, ரம் இந்றரவுடன் ததக்கத்கக் 

தகரண்டிதக்கறன்ந அபவுக்கு அங்குள்ப றழ்ரட்டுடன் 

தகரண்டிதக்கரககக் கரட்டுகறநது ன்தக ரன் இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்மநன். அரது, து ரட்டிணதும் 

து க்கபறணதும் தல்மத தறச்சறகணககப ரம் றகவும் 

இனகுரகத் லர்த்துக்தகரள்ப மண்டுரணரல், அற்கரக 

ரம் றழ்ரட்டுடணரண உநக லுப்தடுத்றக்தகரள்து 

அசறரணரகும் ன்தக தகௌ அகச்சர் அர்கபறன் 

அரணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன்.  

 

குநறப்தரக, ற்மதரது றக அறகரண அபறல் மதரகப் 

ததரதட்கள், மகபக் கஞ்சர மதரன்நக றழ் 

ரட்டிதெடரகம து ரட்டுக்குக் கடத்ப்தடுரகத் 

தரறதகறன்நது. ஆகம, இந் தொற்சறககப எடுக்கக்கூடி 

ககறனரண ற்தரடுககபப் மதரற ககறல் 

தொன்தணடுப்தற்கும் இந்ற கடற்தநரறனரபர்கபது 

ல்கனகள் ரண்டிதும் கடதசய்ப்தட்ட உதகங் 

ககபக் தகரண்டதுரண கடற்தநரறல் டடிக்ககககபத்ம் 

து கடல் பங்கள் சுண்டப்தடுகத்ம் மதரறபறல் 

கட்டுப்தடுத்றக்தகரள்ற்கும் இனங்ககக்குத் மகரண 

வீண தரறல்தட்த, கல் தரறல்தட்த தன்ததரதட்கள், 

றன்ணறல் உதகங்கள், கண தகர்வுப் ததரதட்கள், 

தந்து கககள் கண தரறல்சரர் உதகங்ககப 

றகவும் லிரண றகனறல் இநக்குற தசய்து 

தகரள்ற்கும் ற்தம் இ தன அத்றரசறத் 

மககளுக்கரகவும் ரம் றழ்ரட்டுடணரண ட்தைநக 

பர்த்துக்தகரள்ம றகவும் அத்றரசறரகும். அந் 

ககறல் தரர்க்கறன்நமதரது, அன்ததரட்டு இன்தக 

றழ்ரட்டு தொல்ர்கபறல் எதர்கூட இனங்ககக்கரண 

உத்றமரகதர் ல்தனண் றஜத்க மற்தகரண்டரக 

எத னரதகூட இல்கன ன்தக ரம் ணறற்தகரள்ப 

மண்டும். 

 

அமமம், து ரட்டுத் கனர்கள்  றதரடுகபறல் 

கனந்துதகரள்ற்கரகவும் து தசரந்த் மககளுக் 

கரகவும் றழ்ரட்டுக்கு அடிக்கடி மதரய்தகறநரர்கமபன்நற, 

உத்றமரகதர்ரண றஜங்ககப அங்கு மற்தகரள்கறன்ந 

றகனககள் கரப்தடுறல்கன. ணம, தகௌ 

அகச்சர் அர்கள் இந்க் கதத்றகணப் தரறசலலித்து, 

இனங்ககக்கும் றழ்ரட்டுக்குரண ல்லுநக 

லுப்தடுத்க்கூடி ககறனரண டடிக்ககககப 

மற்தகரள்ப தொன்மண்டுதண ரன் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். அற்கரக, றழ்ரட்டிலுள்ப 

இனங்ககக்கரண தூகத்கப் தனப்தடுத் மண்டுதன்தம் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். அத்துடன், து தறச்சறகணககப 

ரங்கமப லர்த்துக்தகரள்ப மண்டுதன்ந லர்க்கரண 

றகனப்தரட்டில் ரன் தரடர்ந்தும் இதந்து தகறன்நன் 

ன்தகத்ம் தபறரடுகள் மண்டுரணரல் எத 

தத்துறச்சறறன் தங்கறகண இந் றடத்றல் கறக்க தொடித்ம் 

ன்தகத்ம் ரன் இங்கு லண்டும் லித்தத் 

றதம்தைகறன்மநன்.  

 

து ரட்டின் தல்மத துகநகபறலும் அற்நறன் 

பர்ச்சறக்குப் தங்கபறக்க மண்டி இனட்சக்கக்கரமணரர் 

இங்கு றகழ்ந் கடந்கரன த்த்ம், இண ரலறறனரண 

மரல்கள் ற்தம் தரறல் ரய்ப்தறன்க கரரக து 

ரட்டிலிதந்து தைனம்ததர்ந்து தபறரடுகபறமன 

ரழ்ந்துதகறன்நணர். தைனம்ததர்ந் து க்களுடணரண 

உநவுககப லுரகக் கட்டிதளப்தற அதெடரக து 

க்களுக்கும் து ரட்டுக்கும் தல்மத தன்றக்க 

றடங்ககப மற்தகரள்ப தொடித்தன்ந ம்தறக்கக 

ணக்கறதக்கறநது. மற்தடி தைனம்ததர் உநவுகள் தரடர்தறல் 

ரன் தரடர்ந்தும் தன மகரரறக்ககககப இங்கு தொன்கத்து 

ந்றதக்கறமநன். அர்களுக்கு இட்கடக் குடித்ரறக 

ங்கப்தட மண்டுதன்ததும் ன்தகட மகரரறக்கக 

ரகும். இது இன்த ஏபவுக்குச் சரத்றரக்கப்தட்டு 

தகறன்நதண ண்ணுகறமநன். அது தரடர்தறல் தகௌ 

அகச்சர் ங்கப சவீ அர்கள் ங்கற எத்துகப்தைக்கு 

ணது ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  
 

தைனம்ததர்ந்துள்ப றகனறலுள்ப ரக்கபறக்கும் 

உரறகத்கடமரதக்கு அந்ந் ரடுகபறலிதந்ம து 

ரட்டில் கடதததகறன்ந ஜணரறதற ற்தம் ததரதுத்  

மர்ல்கபறல் ரக்கபறக்கும் உரறக ங்கப்தட 

மண்டுதன்ந றடம் ற்மதரது ஆரப்தட்டு தகறன்நது. 

குநறப்தரக, து ரட்கடச் மசர்ந் தோறண க்களும் த்ற 

கறக்கு ரடுகள் உட்தடப் தல்மத ரடுகபறலும் தந்பறல் 

ரழ்ந்துதகறன்ந றகனறல், அவ்ரத அர்கள் 

ரக்கபறப்தற்கரண ற்தரடுகள் மற்தகரள்பப்தட 

மண்டும். ற்மதரது வீண கல் தரறல்தட்த பர்ச்சற 

ற்தட்டுள்ப இந்க் கரனத்றல் இந் ற்தரட்கட தகு 

இனகுரக மற்தகரள்ப தொடித்தன்மந ரன் கததுகறன்மநன். 

இந் றகனறல், தபறரடுகபறல் ங்கறத்ள்ப இனங்ககப் 

தறகஜகள் இனங்ககறல் ரக்கபறக்கத் குறரணர்கள் 

ன்தக இனங்கக மர்ல்கள் ஆகக்குள 

ற்தக்தகரண்டுள்பரக அத்றகக்கபம் அநறறத்துள்ப 

ரகத் தரறதகறநது. மர்ல்கள் சட்டத்றன் தறகரம் 

இகண கடதொகநப்தடுத் தொடிர றகன உள்பரகவும் 

இற்தகணச் சட்டங்கள் குக்கப்தட மண்டுதன்தம் 

கூநப்தடும் றகனறல், இகண குப்தற்கு 

றறக்கப்தட்டுள்ப ரடரளுன்நத் தரறவுக்குள இது 

தரடர்தறல் லர்ரணம் டுக்க மண்டித்ள்பது. இவ்ரநரண 

லர்ரணங்ககப றகரக டுப்தன்தோனரக இற்கரண 

ற்தரடுககப மற்தகரள்ப தொடித்தண ரன் 

ண்ணுகறன்மநன்.  

 

து க்கள் தைனம்ததர்ந்து ரழ்கறன்ந ரடுகபறலுள்ப 

இனங்ககத் தூதுரனங்கபறதெடரக து க்கபறன் ககன, 

கனரசர றளறங்ககபப் மதக்கூடிரண ககறல் 

ற்தரடுககப தொன்தணடுப்தது அசறதன்தக ரன் இந்ச் 

சகதறன் அரணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன். 

அத்துடன், மசற ல்லிக்கத்க அந் க்கபறடத்றலும் 

கட்டிதளப்தக் கூடிரண தல்மத கடதொகநச் 

சரத்றரண தசற்நறட்டங்களும் தொன்தணடுக்கப்தட 

மண்டும். தைனம்ததர்ந்து ரளம் து உநவுககப 

பரபர்கபரகவும் தொலீட்டரபர்கபரகவும் தன்தடுத்ற, 

து ரட்டில் தொலீடுகபறல் ஈடுதடக்கூடி ககறனரண 
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ம்தறக்ககக லுப்தடுத்துகறன்ந ற்தரடுகள் மக 

ன்தகத்ம் இங்கு ரன் லித்தத் றதம்தைகறன்மநன். 

மலும், தைனம்ததர்ந் உநவுகள் து ரட்டுக்கு அடிக்கடி 

ந்துமதரகக்கூடி ககறனரண ற்தரடுககப தொன்தணடுப் 

ததெடரக, ரட்டின் ததரதபரரத்க மலும் 

அறகரறத்துக்தகரள்ப இலுதுடன், தைனம்ததர் 

உநவுகளுடன் து கனரசர, தண்தரட்டு றளறங் 

களுடணரண தறகப்தைகள் லுப்தததம் ன்ந றடத்கத்ம் 

இங்கு தொன்கக்க றதம்தைகறன்மநன்.  
 

து ரட்டின் தபறரட்டு இரஜந்றப் தறறகணப் 

ததரதத்கறல், அற்குத் றழ் க்கபறன் தங்கபறப்தரணது 

இல்னர றகனம கரப்தடுகறன்நது ன்தக 

அரணத்றற்தகரள்ப மண்டும். ணம, இகணத்ம் 

கதத்றதனடுத்து அற்கரண ற்தரடுகள் குநறத்துக் தகப 

அகச்சர் அர்கள் உரற டடிக்கககள் மற்தகரள்ப 

மண்டுதணக் மகட்டுக்தகரள்கறமநன்.  
 

இதறரக ரழ்ப்தரம், ல்தட்டித்துகநகப் 

தறநப்தறடரகக் தகரண்ட து ஆறக்குன் ஆணந்ன் 

அர்கபறன் ஞரதரகரர்த்ரக அங்மக எத லச்சல் 

டரகத்றகண ங்க டடிக்கக டுத்துள்ப தகப 

அகச்சர் அர்களுக்கு லண்டும் து க்கள் சரர்தறல் 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். து ரட்டில் 

இரஜந்ற மசகறல் அபப்தரற தங்கபறப்கத 

ஆற்நறதகறன்ந அகச்சர்கள், சர்மச அங்குகபறலும் 

ணது இரஜந்ற ஆளுகக றகனரட்டி தகறன்நரர். 

அரறடம் மலும் தன சறகங்ககப ட்டுற்கரண ஆற்நல் 

இதக்கறன்நது ன்தகணத்ம் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.   
 

அடுத்து, தபறரட்டுத் தரறல்ரய்ப்தை அகச்சு 

தரடர்தரக ணது கதத்துக்ககபப் தகறர்ந்துதகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன். து ரட்கடப் ததரதத்கறல் 

ங்கபது குடும்தங்ககப தக றகனறலிதந்து கரப்தரற்நறக் 

தகரள்ற்கரக, குநறப்தரகப் ததண்கள் உகக்கமண்டி 

றகனறல், அர்கள் தததம்தரலும் மர்ந்தடுக்கறன்ந எத 

துகநரக தபறரட்டு மகனரய்ப்தைத் துகந 

கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரத தசல்கறன்நர்கள் வ்ற 

தரறல் தொன்ணததங்கமபர, தரறற்நறநன்கமபர இன்நற 

றகனறல் வீட்டுப் தறப்ததண்கபரகச் தசற்தடுகறன்நணர். 

குநறப்தரகச் தசரல்னப்மதரணரல் வீட்டுப் தறப்ததண்கபரக 

தபறரடுகளுக்கு ற்தற தசய்ப்தடுகறன்நணர் ன்மந 

கூநனரம். இந் றகரணது சட்டதர் ரலறறலும் 

சட்டதர்ற்ந ரலறறலும் கடததற்த தகறன்நது. இவ்ரத 

ததண்கள் வீட்டுப் தறப்ததண்கபரக தபறரடுகளுக்கு 

அதப்தப்தடுகறன்ந றகனறல், து தகுறறலிதந் 

ஆண்ககபச் சட்டதர்ற்ந ககறல் தம் றட்டும் 

மரக்கறல் அவுஸ்றமலிரறற்கு அதப்தறகத்து றரதரம் 

டத்ற ததண்ணும் இங்கறதக்கறன்நரர்.   
 

து ரட்டில் தகக்மகரட்டின்கலழ் ரளம் க்கபறன் 

தககப் மதரக்கக்கூடி தொகநரணதும் 

றகனரணதுரண றட்டங்கள் குக்கப்தடர றகனறல் இந் 

தகரணது தனகத் தரடர்ந்தும் ஆட்தகரண்டு 

தகறன்நதன்தக இங்கு அரணத்றற்குக் தகரண்டு 

றதம்தைகறன்மநன்.  குநறப்தரக, த்த்ம் ற்தம் இற்கக 

அணர்த்ங்கள் கரரக டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

சுரர் 80,000 ததண்கள் குடும்தத் கனறகபரக 

இதக்கறன்நணர். இர்கபறல் தனர் உள்ரட்டிலும் 

தபறரட்டிலும் தறப்ததண்கபரகப் தறரற்நற தகறன்ந 

எத றகன கரப்தடுகத்ம் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்மநன். இவ்ரத தபறரட்டுத் தரறல் 

ரய்ப்தைக்ககபப் ததற்தச் தசல்கறன்நர்கபறல் 0.14 வீரண 

ததண்கள் தரறல்ரண்க ததற்நர்கபரகவும் 0.65 

வீரமணரர் டுத்த் தரறல்ரண்க ததற்நர்கபரகவும் 

இதக்கறன்நணர் ன்தது தரறந்றதக்கறன்நது. 4.9 வீரண 

ததண்கள் தரறற்நறநன் றக்கர்கபரக இதக்கறன்நமதரறலும் 

94 வீரமணரர் வ்றரண தரறற்நறநதறன்நற வீட்டுப் 

தறப்ததண்கபரகம த்ற கறக்கு ரடுகளுக்குச் 

தசல்கறன்நணர்.   
 

இவ்ரத வ்றரண தரறல் அததங்களுறல்னரல் 

ததம் தத்க ரத்றம் கரகக்தகரண்டு 

தபறரடுகளுக்குச் தசல்கறன்ந அல்னது அதப்தறகக்கப் 

தடுகறன்ந ததண்கபறல் தததம்தரனரணர்கள் தல்மத 

தறச்சறகணகளுக்கு தொகங்தகரடுத்துதகறன்ந எத றகன 

இதக்கறன்நது ன்தக ரம் அன்நரடம் ஊடகங்கபறல் 

தகறன்ந தசய்றகபறன்தோனம் அநறகறன்மநரம். இது தரடர்தறல் 

தகப தபறரட்டுத் தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர் அர்கள் 

றகுந் அரணதடுக்க மண்டுதன்த ரன் லித்தத் 

றதம்தைகறன்மநன்.  தணணறல், இவ்ரநரண தறச்சறகணகள் 

தரடர்ந்தும் இடம்ததற்ததம் றகனறல் அப்தறச்சறகணக 

கபத் லர்ப்தற்கு ரம் உரற ததரநறதொகநதரன்கந டுக்கத் 

நறறட்மடரம் ன்தக அது உர்த்துகறன்நது. குநறப்தரக 

தபறரடுகபறல் வீடுகபறல் தறக்கரகச் தசல்கறன்ந து 

ததண்கபறல் அறகரமணரர் அந் வீடுகபறன் 

வீணத்துங்களுக்மகற்த தறதசய் தொடிரக, அர்கபது 

தரறறல் உரறககறல் தரடர்தரடல்ககப ற்தடுத்றக் 

தகரள்ப தொடிரக, அந்ந் ரடுகபறன் கனரசர 

சூல்களுக்மகற்த இங்க தொடிரக, அந்ந் ரடுகபறன் 

தரறல் உநவுகள், சட்டங்கள், எளங்குகள் தரடர்தறல் 

மதரற அநறவு கரப்தடரக மதரன்ந தறச்சறகணகளுக்கு 

தொகங்தகரடுக்கறன்நணர்.  

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have to wind up in a minute. 
 

ගුණ ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
ංரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

ංThe Hon. Douglas Devananda) 

 ලංCan I have another minute, Sir?  

 
 ලං ලංගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, I have already given you a minute 

more. All right, I will give you another minute and after 

that, you have to wind up.  

 
ගුණ ඩපවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
ංரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

ංThe Hon. Douglas Devananda) 
அடுத்து தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள் அகச்சு 

குநறத்துச் சறன கதத்துக்ககப இங்கு தொன்கக்க 

றதம்தைகறன்மநன். குநறப்தரக டக்கு ரகரத்கப் 

ததரதத்கறல் அங்கு தல்மத துகநகபறல் 

தறரற்நறதகறன்ந ணறரர் துகநத் தரறனரபர்கபறல் 81 

வீரமணரர் க்தகணத் தரறல் ரலறரண எப்தந்ங்கள் 

கணத்ம் தகரண்டிர றகனகம கரப்தடுகறன்நது. 

அதுமதரன்மந கூட்டுப் மதம்மதசலில் ஈடுதடுற்கரண 

ரய்ப்தைக்ககபத்ம் தகரண்டிரறகனறல் அர்கள் 

கரப்தடுகறன்நணர்.   

1975  1976 

[ රු ලංයේරස ලං)ේහනත දහ ලං ලංභවතහ] 
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இந்த் தரறனரபர்கபறல் 85 வீரணர்கள் சட்ட 

ரலறறனரண ஆகக்குகநந் ஊறம் தரடர்தறல் றறப்தற்ந 

றகனறமனம இதந்துதகறன்நணர். இத்தரறனரபர்கள் 

தனதம் ரம் என்தக்கு ஆகக்குகநந் ஊறரக 10,000 

தௐதரய் ததநக்கூடி றகனறமனம இதந்துதகத்ம் 

இங்கு அரணத்றற்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன். 

அமமம், ஆண்களுக்கு அறகரக ஊறத் தரகக 

ங்கப்தட மண்டும் ன்ந றகனறல், ஆண்கள் 

தசய்க்கூடி மகனகபறல் ததண்ககப அர்த்ற, 

அர்களுக்கு றகவும் தசரற்தரண எத தரகக ஊறத்க 

ங்கும் மதரக்கு டக்கறல் அறகரகக் கரப்தடுகறன்நது. 

ஊறர் மசனரத றறம் ற்தம் ஊறர் ம்தறக்கக றறம் 

மதரன்நற்நறணரல் ஊறர்களுக்கரண ஏய்வூறம் 

இனங்ககறல் றர்றக்கப்தடுகறன்நது. டக்ககப் ததரதத் 

கறல், அங்கு இந் இண்டு சலுகககளும் இல்னர 

றகனறல் சுரர் 80 வீரண தரறனரபர்கள் தறரற்நற 

தகக் கரக்கூடிரக உள்பது. அந் ககறல் 

இனங்ககறன் ளத்துதோன தரறனரபர் உரறககள் மதணும் 

சட்டத்க டக்கறல் கண்டிப்தரக அதொல்தடுத் மண்டி எத 

மகத்ம் கட்டரதொம் இதக்கறன்நது ன்தக தகப 

அகச்சர் மஜரன் தசணறத்ண அர்கபறன் அரணத்துக்குக் 

தகரண்டு றதம்தைகறன்மநன்.  
 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்ககபத் றர்ந் கண 

ரகரங்கபறல் தசற்தடுகறன்ந தரறற்சங்கங்கள் து 

தரறனரபர்கபறன் உரறகக்கரக லறன்நம் க தசன்த 

சட்டத்க உதறப்தடுத்றத்ம் அற்கரண தரறகரங்ககப 

ட்டித்ம் தகறன்நண. ஆணரல், தரல் மசக, தரகனத் 

தரடர்தைகள் மசக, சுகரர மசக மதரன்நற்தக்கரண 

தரறற்சங்கங்கள் இனங்கக தொளதுரகச் தசற்தடுகறன்ந 

றகனறல், டக்கு, கறக்கறல் தசற்தரடுகபற்ந 

றகனறமனம கரப்தடுகறன்நண.   
 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் மசற ற்தம் 

அகணத்துனக தரறல் றங்கள் தசற்தடுக உதற 

தசய்ற்கும் அது தரடர்தறல் தரறனரபர்களுக்கு 

றறப்தைர்வுககப ற்தடுத்துற்கும், மலும் கடந்கரன 

த்த்ம் கரரகச் சறககடந்துள்ப தரறற்சங்கங்ககப 

லண்டும் கட்டிதளப்தைற்கு ஆக ங்குற்கும் 

டக்கு, கறக்கு ரகர தரறனரபர்களுடன் றகணத் 

றநன்றக்க கனந்துகரடல்ககப மற்தகரள்ற்கும் 

அகணத்துனகத் தரறனரபர் றதகத்றன் றங்ககப ற்த, 

தசற்தரடுககப றஸ்ரறப்தற்கும் குகநந்தட்ச அடிப்தகட 

ரழ்ரர றங்கள் மதரன்நற்கந மம்தடுத்துற்கரண 

தரறற்தடு றகழ்ச்சறறல் என்கந உதரக்குற்கும் 

குநறப்தரக உள்ளூர்ப் தறப்ததண்களுக்கரண தறக எத 

தரறற் துகநரக ரற்தற்கும் டக்கு ரகர மகனத் 

னங்கபறல் தரறற்சங்கதரன்கந றதவுற்கு குகநந் 

தட்சரக 5,000 உதப்தறணர்கள் இதக்க மண்டும் ணக் 

கூநப்தட்டு, சறன அச றதணங்கபரல் அத்தரறற்சங்க 

தொற்சறகள் றரகரறக்கப்தட்டுதம் றகன கரப்தடுகறன்நது. 

இது தரடர்தறல் தகௌ அகச்சர் அர்கள் ஆரய்ந்து 

உரற டடிக்ககககப டுக்க மண்டும் ணக் மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன். ன்நற.   

 

[අ.භළ. 12.08] 
 
ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  ලං වි)ලේ)ඹත  ලං භභ ලං  ලං වි)ේල ලං
 ටයුතු ලංඅභහතහාලඹ ලං ළන ලංමුලිත භ ලංඹ ක ලංඅදවක්, ලංඑ  ලංහ ඹක් ලං
රීඹත න ලං ඕනෆ. ලං  ලං අපි ලං  ලිත  ලං දළ පු ලං විධිඹට ලං )භොන ලං තය ක ලං අමාබුද ලං
තිබුණත්, ලං)භොන ලංතය ක ලං ළටලු, ලංප්රලසන ලංතිබුණත්, ලංතභත් ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලං

සෛරීත්ඹ ලං )නු)ත , ලං ය)ට් ලං සහධීනත්ඹ ලං )නු)ත  ලං
)රෝ ඹ ලං තුශ ලං රා හට ලං ති)ඵන ලං අභිභහනඹ ලං )නු)ත  ලං වි)ේල ලං
 ටයුතු ලංඅභහතහාලඹ ලංතුශ ලං)ඳනී ලංසටින, ලංඹ ක ලංරීස ලංසහධීනත්ඹක් ලං
ඇති ලංඒ ලං)නු)ත  ලං ටයුතු ලං යන ලංනිරධහරිත  ලංඉත නහ. ලංතහනහඳති ලං
)ේ)ේත් ලංඑ)වභ ලංඅඹ ලංඉත නහ. ලං 

 

ඇත්තටභ ලංඒ ලංඅඹට ලංභභ ලං) ෞය ලං යත න ලංඕනෆ, ලංසතුති ලං යත න ලං
ඕනෆ. ලංඅඳට ලංඔවුත  ලං)නු)ත  ලංරීඹත න ලං)දඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඔවුත  ලං
යට ලං )නු)ත  ලං  යන ලං  ලං ඒ ලං අය ශඹට ලං නිවඬ ලං වරි ලං දහඹ ත්ඹ ලං
ඳඹත න, ලං වයක් ලංනෙත න ලං අපි ලං වළභ ලං දහභ ලං සදහන ක. ලං  ලං අහන)ේ, ලං
යහජ් ලං )ේ)ේ ලං තෘේතිඹක් ලං ඔඵට ලං ඉතිරි ලං ත )ත ත්, ලං
)ේලඳහරනඥඹත  ලංවළටිඹට ලංතෘේතිඹක් ලංඅඳට ලං  ලංඉතිරි ලංත )ත ත් ලංයට ලං
)නු)ත  ලං ශ ලං)දඹ ට ලංඳභණයි. ලං ලංඒ ලංනිහ ලං ලංඹ ක ලංසහධීනත්ඹක් ලං
ආයක්හ ලං ය ලං නිමිත  ලංයට ලං)නු)ත  ලංඅය ශඹ  ලං)ඹ)දන ලංවි)ේල ලං
 ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං සඹලුභ ලං නිරධහරිත  ලං නළතත් ලං ) ක ලං
අසථහ)ේ ලං) ෞය ලංපමා  ලංසහිඳත් ලං යනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං
 හමාඹහාලඹ ලං පිළිඵ ලං භභ ලං වි)ලේ)ඹත  ලං අදවස ලං දක්ත න ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං ) ක ලං අඹ ලං ළ)ඹනුත් ලං වළභ ලං ඳළත්)තත භ ලං
රකය කභහ)ේ ලං ළරරීල්ර ලංරළබී ලංති)ඵත )ත  ලංවි)ේල ලං )ේහ ලංනියුක්ති ලං
 හමාඹහාලඹට ලංව ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත ටයි. ලං  ලංඒ ට ලං)වේතු, ලං  ලං) ක ලං
අභහතහාල)ේ ලංප්රතිඳහදනලිත  ලංගිඹ ලංඅවුරුේදට ලංයහ ලං) ක ලංඅවුරුේ)ේ ලං
රුපිඹල් ලං මිලිඹන ලං 438ක් ලං  ේඳහු  ලං )රහ ලං ති)ඵන ලං එ යි. ලං ගිඹ ලං
අවුරුේදට ලං යහ ලං ) ක ලං අවුරුේ)ේ, ලං වි)ලේ)ඹත  ලං ප්රහේධන ලං විඹද ක ලං
රුපිඹල් ලංමිලිඹන ලං515ක් ලං ේඳහු  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං ලං ලංඔඵතුභහ ලංදත නහ, ලංරා හ)ේ ලං
ආමාථි ඹට ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත ) ත  ලංරළ)ඵන ලංදහඹ ත්ඹ ලං ළන. ලං
අ)ේ ලං ඍජු ලං වි)ේල ලං ආ)ඹෝජ්න ලං හ)ේ ලං තුත  ලං ගුණඹ  ලං ආදහඹභක් ලං
වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹත ) ත  ලං අ)ේ ලං යටට ලං රළ)ඵනහ. ලං ඒ ලං විතයක් ලං
)නො)යි, ලං අ)ේ ලං අඳනඹන ලං ආදහඹභට ලං සඹඹට ලං 50 ට ලං ආත න ලං
ප්රභහණඹක් ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත ) ත  ලංඅඳට ලංර)ඵනහ. ලංාචහය  ලං
ඉඳළයී කලිත  ලං අඳට ලං රළ)ඵන ලං )යොරමා ලං වි)ේල ලං  ලං විනිභඹ ලං හ)ේ ලං
)දගුණඹ ට ලංළ  ලංප්රභහණඹක් ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත  ත  ලං ලංඅ ලං)ේ ලංය)ට් ලං
ආමාථි ඹට ලං ලංරළ)ඵනහ. ලං  ලංඅද ලංයහජ් ලංඅාලඹ ලංවහ ලං)ඳෞේ ලි  ලංඅාලඹ ලං
ඒ හඵේධ ලං රීරීභ ලං - Public-Private Partnership - රීඹන ලං ලං
්රභ)ේදඹ ලං ඹට)ත් ලං යජ්ඹ ලං ඹ ක ලං රීස ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං ප්රභහණඹක් ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ ලංන ක, ලංඒ ලංහ)ේ ලං )දගුණඹක් ලං  ලංවි)ේල ත ලං ලං ලං
ශ්රී ලංරහාරී  ලංශ්රමි ඹත  ලංදළනටභත් ලංරා හට ලංඑනහ. ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලංදශ ලං
)ේශීඹ ලංනිසඳහදනඹට ලංසඹඹට ලං10 ට ලංආත න ලංඳාගුක් ලංඔවුත ) ත  ලං
රළ)ඵනහ. ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං ඒ පුේ ර ලං ආදහඹභට ලං භහස  ලං  ලංරුපිඹල් ලං
700 ට, ලං800 ට ලංආත න ලංප්රභහණඹක් ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත  ලංඑ තු ලං
 යනහ. ලං )භළනි ලං වි)ලේ ලං ඳාගුක් ලං තභයි ලං අ)ේ ලං වි)ේල ත ලං
ශ්රමි ඹත  ලංඅ)ේ ලංආමාථි ඹට ලංඑ තු ලං යත )ත . ලං 

 

අද, ලංඵු  ලං වරහ, ලංදය ලං වරහ ලං)භොන ලං්රභ)ඹත  ලංවරි ලංමුදල් ලංඅඹ ලං ය ලං
 ත )ත , ලං එ තු ලං  ය ලං  ත )ත  ලං  ලං යට ලං ඇතු)ශේ ලං මුදල් ලං ායණ ලං
ක්රිඹහලිඹ ලං ඳත්හ ලං ) න ලං ඹත නයි. ලං වළඵළයි, ලං අ)ේ ලං යට ලං ණඹ ලං
ල)ඹත  ලං ) ත න ලං ති)ඵන ලං  ලං ලංමුදල්, ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං වළටිඹට ලං
)යොරමාලිත  ලං රා හට ලං එත )ත  ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං විසත . ලං
වි)ේල ලං යටරට ලං ණඹ ලං )නොවී ලං ලං ලං, ලං ණඹ ලං ) ත න ලං අ)ේ ලං යටට ලං
දහඹ ත්ඹ ලං ඳඹත )ත  ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹත . ලං ඒ ලං නිහ ලං ඒ ලං
දහඹ ත්ඹ ලංනිස ලංඅ ඹ ලංරීරීභ ට ලංරක් ලං) )යත න ලංඕනෆ. ලං 

 

වි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත )ේ ලං කත ද ලං අයිතිඹ ලං)නු)ත  ලං  ලං) ක ලං රු ලං
බහ ලංතුශ ලංඅපි ලංඅය ශඹක් ලං) න ලංගිඹහ. ලංඑහි ලංප්රතිපරඹක් ලංවළටිඹට ලංඒ ලං
වහ ලං න ලං වි)ලේ ලං  හය  ලං බහ ලං න ක ලං  යරහ, ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
අභහතහාල)ේ ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹ)ේ ලං බහඳතිත්)ඹත  ලං එහි ලං
ඳශමුළනි ලංියසවීභ ලංරඵන ලංභහ)ේ ලං02ළනි ලංදහ ලංඳත්ත න ලං ටයුතු ලං
)ඹොදහ ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං )රහ)ේ ලං මරහන)ේ ලං )නොසටිඹත්, ලං  රු ලං
 ථහනහඹ තුභහට ලංභභ ලං ලංසතුතිත ත ලංත න ලංඕනෆ, ලංඒ ලංවහ ලං ලං ටයුතු ලං
ළරළසවීභ ලංපිළිඵ. ලං 

1977  1978 



ඳහමාලි) කත තු 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රිතුභනි, ලං  වි)ේල ත ලං සටින ලං
ශ්රමි ඹත ට ලං-ශ්රී ලංරහාරී ඹත ට- ලංවිෘත ලංඒ ලං හය  ලංබහ)ේදී ලංඅදවස ලං
දක්ත න ලංපුළුත  ලංඹ ක ලංඹහත ත්රණඹක් ලංවදත න ලංරීඹරහ, ලංවි)ේල ලං)ේහ ලං
නියුක්ති ලං  හමාඹහාලඹ ලං බහය ලං ඇභතිතුමිඹ ලං වළටිඹට ලං ව ලං ) ක ලං  හය  ලං
බහ)ේ ලංබහඳතිතුමිඹ ලංවළටිඹට ලං ලං රු ලංඇභතිතුමිඹ) ත  ලංභභ ලංවි)ලේ ලං
ඉල්ලීභක් ලං යනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං) ක ලංකත ද ලංඅයිතිඹ ලංරඵහ ලං)දන ලං) ොට, ලං
වි)ේල ලං )ේ)ේ ලං හිටපු, ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං හිටපු ලං
වළ)භෝටභ ලං  ලං දහඹ  ලංත න ලංපුළුත  ලංවිධි)ේ, ලං ඹහත ත්රණඹක් ලංවදත න ලං
ඕනෆඹ ලං රීඹරහ ලං අපි ලං විලසහ ලං යනහ. ලං )භො ද, ලං ඒ ලං අසථහ ලං රඵහ ලං
 ළනීභ ලං) ක ලංඳහමාලි) කත තු ලංරළබ ලං)රොරක ලංජ්ඹග්රවණඹක් ලංන ලංනිහ. ලං
ඒ  ලං වි)ේල ලං යටර ලං )ේ)ේ ලං )ඹදී ලං ඉත න ලං ජ්නතහ ලං රළබ ලං )රොරක ලං
ජ්ඹග්රවණඹක්. ලං )භඳභණ ලං  හරඹක් ලං ඔවුත  ලං ය)ට් ලං භළතියණඹක් ලං
තිඹන ලං) ොට ලංනයමත නත  ලංඵට ලංඳත් ලං)රහ ලංසටිඹහ; ලංකත ද ලංප්රතිපර ලං
අවන ලං අඹ ලං ඵට ලං ඳත් ලං )රහ ලං සටිඹහ. ලං Facebook එ) ත , ලං අත තමා ලං
ජ්හර)ඹත  ලං ඒ ලං  ටයුතුරට ලං  ලං  කඵත ධ ලං වුණහට ලං කත දඹ ලං ඳහවිච්චි ලං
 යත න ලං අසථහක් ලං ඔවුත ට ලං රළබු)ඩල ලං නළවළ. ලං දළනටභත් ලං යටල් ලං
61 ට ලං ළ  ලං ප්රභහණඹ  ලං  ලං  ලං ඉත න ලංඒ ලං හ)ේ ලං  ලං අඹ ලං කත දඹ ලං ඳහවිච්චි ලං
 යනහ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලංද)ේ ලංඇ)භරි හ)ේ ලංජ්නහධිඳතිණඹ ලංති)ඹේදී ලං)නත් ලං
යටර ලංඉත න ලංඇ)භරි හනු ලංපුයළසඹත ට ලංකත දඹ ලංඳහවිච්චි ලං යත න ලං ලං
අසථහ ලං  ලං රළබුණහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං පිටයට ලං සටින ලං අ)ේ ලං අඹටත් ලං අ)ේ ලං
භළතියණඹ දී ලං  ලං කත දඹ ලං ඳහවිච්චි ලං  යත න ලං අසථහ ලං රඵහ ලං )දන ලං
)ර ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. ලං දළත  ලංඒ ලංවි)ලේ ලං හය  ලංබහ ලං  ලංඳත් ලං)රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

අපි ලං රඵපු ලං ඒ ලං ජ්ඹග්රවණඹ ලං  ළන ලං ''එ)තය ලං අපි'' ලං ාවිධහනඹ ලං
වළටිඹටත්, ලං ඳක්ඹක් ලං වළටිඹටත් ලං අඳට ලං තෘේතිඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං ලං
)භය ලං අඹ ලං ළ)ඹත  ලං )ඹෝජ්නහ ලං )රහ ලං ති)ඵනහ, ලං වි)ේල ත ලං
ශ්රමි ඹත  ලංවහ ලංන ලංවිශ්රහභ ලංළටුේ ලං්රභඹක්. ලංඒ ත් ලංඅපි ලංෆ)වත න ලං
 හරඹක් ලං තිස)ේ ලං  යපු ලං අය ශඹ  ලං ප්රතිපරඹක්. ලං ඒ ලං  හයණඹ ලං
)ඹෝජ්නහක් ලංවිධිඹට ලං)භය ලංඅඹ ලංළ)ේ ලංඇතුශ ලංත්)රහ ලංති)ඵනහ. ලං
ඒ ලං වහ ලං න ලං ඳශමුළනි ලං ප්රතිඳහදනඹ ලං ) ො)වොභද ලං රළ)ඵත )ත  ලං
රීඹරහ ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹ) ත  ලං දළන ත න ලං භභ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං
නහ. ලං 

 

)භය ලං විමාජ්න ලං ඳනත් ලං ) ටු කඳත ලං භභ ලං ඵළලුහ. ලං එහි ලං
) ොතළන ත් ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං අභහතහාලඹට ලං ඹට)ත් ලං ) ක ලං විශ්රහභ ලං
ළටුඳ ලං වහ ලං න ලං දහඹ ත්ඹක් ලං වත )රහ ලං නළවළ. ලං රඵන ලං
අවුරුේ)ේ ලං- ලං2017 ලංඅවුරුේ)ේ ලං- ලංඉරහ ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත  ලංවහ ලං
න ලංවිශ්රහභ ලංළටුේ ලං්රභඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලංඳටත  ලං ත නහ ලංන ක ලං
ඒ ට ලංමුදල් ලං)ත  ලං)ත න ලංඕනෆ. ලංඒ  ලංදහඹ  ලංවිශ්රහභ ලංළටුේ ලං්රභඹක් ලං
තභයි. ලං වළඵළයි, ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹහ) ත භ ලං සඹඹට ලං සඹඹක් ලං
අය) න ලං වදන ලං විශ්රහභ ලං ළටුේ ලං්රභඹ ට ලං යහ, ලං ඔවුත  ලං යටට ලං එන ලං
වි)ේල ලංවිනිභඹ ලං)නු)ත  ලංයජ්ඹ ලංවළටිඹට, ලංයට ලංවළටිඹට ලං ලං ලංඒ ලංවිශ්රහභ ලං
ළටුඳට ලං දක්න ලං දහඹ ත්ඹ, ලං බහඩලයහ හය)ඹත  ලං දක්න ලං
දහඹ ත්ඹ ලං ) ොතළනද ලං ති)ඵත )ත , ලං ඒ ලං වහ ලං න ලං මුදල් ලං )ත  ලං
රීරීභ ලං ) ොතළනද ලං ති)ඵත )ත  ලං රීඹරහ ලං භභ ලං විඹඹ ලං බහය ලං
ඇභතිතුමිඹ) ත  ලංදළන ත නට ලං ළභළතියි. ලං 

 

වි)ේල ලං )ේ)ේ ලං තත් ලං  ළටලු ලං ) ොයක් ලං ති)ඵන ලං ඵ ලං අපි ලං
දත නහ. ලං ඒ ලංඅත)මා ලංප්රධහන ලංප්රලසනඹක් ලංඵට ලංඳත්)රහ ලං ති)ඵනහ, ලං
වි)ේල ත ලංශ්රී ලංරහාරී ඹත )ේ ලංදරුත ට ලංඳහල් ලංඅහිමි ලංවීභ. ලංඔවුත ට ලං
අතයභළදදී ලංරා හ ලංට ලංඑත න ලංසු  ලංන ලංඅසථහ ලංඕනෆ ලංතය ක ලංති)ඵනහ. ලං
ියරීඹහ ලංඅහිමි ලං)රහ, ලංියරීඹහ)ේ ලං හරඹ ලංඅත  ලං ලං)රහ ලංනළත ලං) ක ලං
යටට ලං එන ලං අසථහරදී ලං ඒ ලං දරුත ට ලං ඳහරක් ලං )ොඹහ ලං  ළනී) ක ලං
ප්රලසනඹ ලං ඔවුත ට ලං භතු ලං )නහ. ලං ඔවුත )ේ ලං දරුත ට ලං අධහඳනඹ ලං
වදහයත න ලං රා හ)ේ ලං ඳහරක් ලං )නොභළති ලං වී) ක ලං ප්රලසනඹ ලං ඵයඳතශ ලං
ප්රලසනඹක් ලංඵට ලංඳත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

භභ ලං ) ක ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං)ඳෞේ ලි භ ලංඅත්දළකීභක් ලංරළබුහ, ලං
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි. ලං ඕභහන)ේ ලං ති)ඵනහ, ලං ඕභහත  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ශ්රී ලං රා හ ලං විදහරඹ. ලංඕභහත  ලංශ්රී ලංරා හ ලං විදහර)ේ ලං  ලං ශභයි ලං 1,100ක් ලං
විතය ලංඉ) න ලං ත නහ. ලංඒ ලංවිදහර)ේ ලංLondon A/Level විබහ ඹ ලං
දක්හ ලංඋ ත නහ. ලංLondon A/Level විබහ ඹ pass )ච්ච ලංශභයි ලං
ඒ ලං ඳහ)ල් ලං ඉත නහ. ලං ඒ ලං ශභයිත ට ලං දළත  ලං ළ  ලං ු ය ලං අධහඳනඹ ලං - ලං
විලසවිදහර ලංඅධහඳනඹ ලං- ලංවහ ලංඉ) න ලං ත න ලංඹත න ලංසු )රහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං එක්) ෝ ලං භළ)ල්සඹහට, ලං ඵාේරහ)ේලඹට ලං නළත්න ක ලං
)නත් ලංයටරටයි. ලං ලංවළඵළයි, ලං ලංඵහුතයඹක් ලං- ලංසඹඹට ලංසඹඹක් ලං- ලංශභයි ලං
ව ලං)දභේපිඹත  ලං ළභළතියි, ලං රා හ)ේ ලං  ලංවිලසවිදහරඹට ලං  ලංඇතුශත් ලං
වී) ක ලංඅසථහ ලංරඵහ ලං ත න. ලං 

 

එභ ලං නිහ ලං භහ ලං ඉල්ලීභක් ලං  යනහ, ලං විඹ ලං බහය ලං ඇභතිතුමිඹ ලං
වළටිඹට ලං ඔඵතුමිඹ ලං ඒ ලං )නු)ත  ලං ඹ ක ලං භළකිවත් ලං වීභක් ලං  යත න ලං
රීඹරහ. ලංදළනට ලංඒ ලංප්රලසනඹ ලංඅ)නක් ලංභළද ලං)ඳයකි  ලංයටර ලංඉත න ලංඅඹට ලං
නළවළ. ලංනමුත් ලංඕභහන)ේ ලංෘත්ති යිත )ේ ලංදරුත  ලංළ  ලංප්රභහණඹක් ලං
ඉ) න ලං  ත නහ. ලං  ලං ඒ ලං නිහ ලං  ලං වි)ේල ත ලං ශ්රී ලං රහාරී ඹත )ේ ලං
දරුත ) ත  ලං ඹ ක ලං ප්රතිලතඹ ටත් ලං රා හ)ේ ලං විලසවිදහරරට ලං
ඇතුශත් ලංවීභ ලංවහ ලංඹ ක ලංඅසථහක් ලංරඵහ ලං)දත න ලංඕනෆ. ලං 

 

හධහයණත්ඹ ලං රීඹන ලං ඳදන)භත  ලං හිතු)ොත්, ලං භහනත්ඹ ලං
රීඹන ලංඳදන)භත  ලංහිතු)ොත්, ලංඔවුනුත් ලංශ්රී ලංරහාරී  ලංදරු)ෝ. ලංඔවුත  ලං
ශ්රී ලංරහාරී  ලංපුයළසඹත . ලංඔවුත ට ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලංනිදවස ලංඅධහඳන)ේ ලං
පර ලං බුක්ති ලං විි ත න ලං අයිතිඹක් ලං ති)ඵත න ලං ඕනළ. ලං ඔවුත )ේ ලං
)දභවුපිඹත  ලං ලංියරීඹහ ලංවහ ලංඳභණයි ලංවි)ේල ත ලං)රහ ලංසටිත )ත . ලං
 තිත , ලංවදතිත , ලංඔවුත  ලංවළභ ලං)රහ)ේභ ලංජීත් ලංත )ත  ලංරා හත් ලං
එක් යි. ලං ඔවුත )ේ ලං)දභවුපිඹත  ලංවි)ේල ලං විනිභඹ ලංඋඳඹහ ලංඑත )ත  ලං
රා හට. ලංඑභ ලංනිහ ලංඔවුත ට ලංඒ ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංකිඹ ලංයුතුයි ලංරීඹරහ ලංභහ ලං
විලසහ ලං යනහ. ලං 

 

අපි ලං ලිනුත් ලංඔඵතුමිඹ ලංභෙ ලංහ ච්කහ ලං යරහ ලංඉල්ලීභක් ලං ශහ, ලං
අඩු ලංතය) ක ලංරා හ)ේ ලංඑ  ලංකිසත්රික් ඹ , ලං  ලංප්රධහන ලංන යඹ  ලං  ලංඑ  ලං
ජ්හති  ලං ඳහරක් ලං ඵළගිත  ලං වරි ලං ඉාග්රීස ලං භහධ)ඹත  ලං ඳත්හ) න ලං
ඹත න ලංරීඹරහ. ලංඳහල්රට ලංශමුත  ලංඇතුශත් ලං ය ලං ළනී) කදී ලංසථහන ලං
භහරු, ලං වමුදහ ලං )ේඹ ලං ආදී ලං ල)ඹත  ලං විවිධ ලං ඳදන ක ලං ඹට)ත් ලං ඒ ලං ලං
අඹ) ත  ලං ඹ ක ලං ප්රතිලතඹ ට ලං අසථහ ලං රඵහ ලං )දනහ. ලං වළඵළයි ලං
වි)ේල ත ලං ශ්රී ලං රහාරී යිත )ේ ලං දරුත  ලංවහ ලං එළනි ලං අසථහක් ලං
තභ ලං නළවළ. ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං )ේඹ ලං  යන, ලං
තහනහඳති ලං )ේ)ේ ලං ඉත න ලං අඹටත් ලං ) ක ලං ප්රලසනඹ ලං ති)ඵනහ. ලං
තහනහඳති ලං)ේ ලංඹට ලංගිහිල්රහ ලංඉත න ලංඅඹ)ේ ලංදරුත ටත් ලං) ක ලංප්රලසනඹ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

ඔවුත  ලං ඇත්තටභ ලං ාචහය  ලං රකරුල්රත  ලං හ) යි. ලං එ  ලං එ  ලං
 හරඹට ලංඑ  ලංඑ  ලංතළත ර ලංහඹ ලං යත න ලංසු  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං
ඒ ලං නිහ ලං ඔවුත )ේ ලං දරුත ට ලං ඉතහභ ලං ඵයඳතශ ලං අහධහයණඹක් ලංසු  ලං
)නහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං අඩුභ ලං තය) ක ලං රා හ)ේ ලං ප්රධහන ලං න ය ලං )ක්ත ්ර ලං
 ය) න ලං කිසත්රික් ඹ ට ලං එ  ලං  ණ)ත  ලං වරි ලං ඉාග්රීස ලං භහධ)ඹත  ලං
උ ත න ලං ජ්හති  ලං ඳහරක් ලං ති)ඵනහ ලංන ක ලං )වොයි. ලං ජ්හතත තය ලං
ඳහල්ර ලං ඉ) න ලං ) න ලං තභයි ලං ඔවුත  ලං එත )ත . ලං ඒ ලං නිහ ලං සථිය ලං
ඳකිාචිඹ, ලං කත ද ලං අයිතිඹ ලං  ළන ලං ර ත )ත  ලං නළතු ලං ඔවුත )ේ ලං
)දභවුපිඹත  ලංවි)ේල ත ලංියරීඹහ ලං යපු ලං හරඹ ලංර හ ලංඵරහ ලංඉාග්රීස ලං
භහධ)ඹත  ලං ඉ) න ලං  ත න ලං පුළුත  භ ලං ති)ඵන ලං ඳහර ට ලං එභ ලං
දරුත  ලං ලංඇතුශත් ලං ය ලං ත නහ ලංන ක ලං)වොයි. ලං 

 

භභ ලං උදහවයණඹක් ලං රීඹත න ක. ලං ඳසුගිඹ ලං ද  ලං ආහ, ලං වුකි ලං
අයහබි)ේ ලං අවුරුු  ලං 17ක් ලං ියරීඹහ ලං  යපු ලං ) )නක්. ලං වළඵළයි ලං ඔහුට ලං
දරුහ ලංඳහරට ලංඇතුශත් ලං ය ලං ත න ලංවිධිඹක් ලංනළවළ. ලංඒ ලංනිහ ලංභට ලංසු  ලං
වුණහ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං බහඳතිතුභහ) ත  ලං
ඉල්ලීභක් ලං යත න, ලංඳහරට ලංශභඹහ ලංඇතුශත් ලංරීරීභ ලංවහ ලංඔහු)ේ ලං
ියරීඹහ)ේ ලං)ේහ ලං හරඹ ලංර හ ලංඵරහ ලංලියුභක් ලංරඵහ ලං)දත න ලංරීඹරහ. ලං
රරකණු ලංඳවක් ලංඅඩුයි. ලංඒ ලංරරකණු ලංඳව ලංඑ තු ලං යත න ලං්රභඹක් ලංනළවළ. ලං
එළනි ලං තත්ත්ඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං  ළන ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං අධහනඹ ලං
)ඹොමු ලං යරහ, ලංඅඩුභ ලංතය) ක ලංකිසත්රික් ඹ ට ලංඑ  ලංඵළගිත ත් ලංවි)ලේ ලං
ඳහරක් ලංඇති ලං යරහ, ලංඑඹට ලංවි)ේල ත ලංශ්රී ලංරහාරී යිත )ේ ලංදරුත  ලං
ඇතුශත් ලං රීරීභට ලං ප්රමුඛ්තහ ලං රඵහ ලං )දත න ලං රීඹරහ ලං භහ ලං ඉල්ලීභක් ලං
 යනහ. ලං 

1979  1980 

[ රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලං ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

ඊශෙ ලං  හයණඹ ලං තභයි ලං වි)ේල ත ලං න ලං අඹට ලං ගුත  ලං
)තොටු)ඳො)ශේදී ලංඇති ලංන ලංහිරිවළයඹ. ලංඒ  ලංඵයඳතශ ලංතත්ත්ඹක්. ලංඒ ලං
පිළිඵ ලං භහ ලං )භභ ලං බහ)ේත්, ලං බහඳතිතුභහ)ේත්, ලං  රු ලං
ඇභතිතුමිඹ)ේත් ලං වි)ලේ ලං අධහනඹට ලං )ඹොමු ලං  යනහ. ලං ගුත  ලං
ටි ට් ලංඳත ලංති)ඵනහ ලංන ක, ලංpassport එ  ලංති)ඵනහ ලංන ක, ලං)ඵදීභක් ලං
නළතු ලංවළභ ලං) නහටභ ලංයට ලංඹත න ලංඅයිතිඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඒ  ලංමලි  ලං
අයිතිහස භක්. ලංවළඵළයි ලංගුත  ලං)තොටු)ඳොශට ලංගිඹහභ ලංභළද ලං)ඳයකි ට ලං
ඹනහද, ලං ලංයු)යෝඳඹට ලංඹනහද ලංරීඹරහ ලං)ඵදීභක් ලංඇති ලං යනහ. ලංඒ  ලං
 යත )ත  ලංවි)ේල ලං)ේහ ලංනියුක්ති ලං හමාඹහාල)ඹත . ලං 

 

වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං නිරධහරිත  ලං රීහිඳ ලං
)ද)නක් ලංඑතළන ලංඉත නහ. ලංඇඳුභ ලංකිවහ ලංඵරරහ, ලං) න ලංඹන ලංඵෆේ ලංඑ  ලං
කිවහ ලං ඵරරහ ලං නතය ලං  යරහ ලං අවනහ, ලං භළද ලං )ඳයකි ට ලං ඹනහද, ලං
යු)යෝඳඹට ලංඹනහද ලංරීඹරහ. ලංභළද ලං)ඳයකි ට ලංඹනහ ලංන ක ලං)භො ක්ද ලං
 යත )ත ? ලංCheck  යනහ. ලංවළඵළයි ලංියරීඹහ ට ලංඹත )ත . ලං ලං)ද භ ලං
එ යි. ලං )ඳොලිස ලං ඵල්)රෝ ලං අඳයහධ රුත  ලං අල්රන ලං විධිඹට ලං තභයි ලං
භළද ලං)ඳයකි ට ලංඹන ලං) නහ ලංඅල්රත )ත . ලංඔවුත  ලං)දභවුපිඹත ) ත  ලං
)ත  ලං )රහ ලං ඹත )ත , ලං )ේදනහක් ලං හිතයි ලං ඹත )ත . ලං ඒ ලං ඹන ලං
)රහ)ේදී ලංභළද ලං)ඳයකි ට ලංඹන ලං) නහ ලංහිය ලං ය ලං ත නහ. ලංහිය ලං ය ලං
) න, ලං  හසතු ලංඅඹ ලංරීරී) ක ලංක්රිඹහලිඹ ලංඳටත  ලං ත නහ. ලං හසතු ලං අඹ ලං
 යනහ; ලංcheck  යනහ. ලං 

 

එතළනදී ලං තභයි ලං ඔඵතුමිඹත රහ ලං ඔඹ ලං අඹ ලං  යන ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං
 හසතු, ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලංයක්ණ ලං හසතු ලංරීඹන ලං)ද භ ලංඑ තු ලං
 යරහ ලං අඹ ලං  යන ලං  හසතු ලං අඹ ලං  යත )ත . ලං ඒ ලං වහ ලං )නත් ලං
්රභඹක් ලංනළේද ලංරීඹරහ ලංභහ ලංඔඵතුමිඹ) ත  ලංදළන ලං ත න ලං ළභළතියි. ලංඒ ලං
වහ ලංභට ලංඳළවළකිලි ලංරීරීභක් ලංඅලයි. ලංඒ ලංඅති ලංා)ේදී ලංඅසථහ)ේ ලංදී ලං
)ඳොලිස ලංඵල්)රෝ ලංහ)ේ ලංඳළනරහ ලංදයඹ ක ලං යන ලංඒ ලං්රභ)ේදඹට ලංයහ ලං
ඒ ලංඅඹ ලංඳරීක්හ ලං යත න ලං)නත් ලංහධහයණ ලං්රභ)ේදඹක් ලංනළේද? 

 

ඊශෙ ලංප්රලසනඹ ලංතභයි, ලං ලංයු)යෝඳඹට ලංඹන ලං) නහ ලංඑ)වභ ලංඳරීක්හ ලං
 යත )ත  ලං  ලංනළත්)ත් ලංඇයි ලංරීඹන ලංඑ . ලංඑ)වභ ලං්රභඹක් ලංති)ඵනහ ලං
න ක, ලං  වුරු ලං වරි ලං ) )නක් ලං යට ලං ියරීඹහ ට ලං ඹනහ ලං න ක, ලං ඒ  ලං
 හටත් ලං )ඳොු  ලං ්රභඹක් ලං )ත න ලං ඕනෆ. ලං  ටහමා ලං යහජ්ඹට, ලං රක)ේට් ලං
යහජ්ඹට, ලංඕභහනඹට, ලංවුකි ලංඅයහබිඹට ලංඹනහ ලංන ක ලංඑ  ලංවිධිඹ ටත්, ලං
ඉතහලිඹ, ලංප්රාලඹ ලංආදී ලංයු)යෝඳහ ලංයටරට ලංඹනහ ලංන ක ලංත ලංවිධිඹ ටත් ලං
ර න ලං ඒ ලං ්රභ)ේ ලං ති)ඵන ලං ඳදනභ ලං )භො ක්ද ලං රීඹරහ ලං භහ ලං
ඔඵතුමිඹ) ත  ලංදළන ලං ත න ලං ළභළතියි. ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංභළද ලං)ඳයකි  ලං
යට ට ලං ඹනහද ලං රීඹරහ ලං අවරහ ලං දයඹ ලං අඹ ලං  යන ලං ්රභඹ ලං නතය ලං
 යත න ලංඕනෆ ලංරීඹන ලංඑ  ලංතභයි ලංඅ)ේ ලං)ඹෝජ්නහ ලංත )ත . ලං 

 

ඊශෙට ලං  ලං යක්ණ ලං  හසතු, ලං ලිඹහඳකිාචි ලං  හසතු ලං ළ  ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං තත් ලං ළටලුක් ලංතිබුණහ. ලං භහ ලං හිතන ලංවිධිඹට ලං දළත  ලං එඹ ලං
නියහ යණඹ ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං )දන ලං වහ ලං තුත න ලං තහට ලං යට ලං
ඹන ලංඅඹ ලංඵත්තයමුල්)ල් ලංoffice එ ට ලංගිහිල්රහ ලංලිඹහඳකිාචි ලංවිඹ ලංයුතු ලං
තිබුණහ. ලංනිහඩුට ලංආපු ලං ) )නක් ලංන ක, ලං අනුයහධපු)මා ලං ඉරහ ලං එ  ලං
දක් ලං ත ලං යරහ ලංඵත්තයමුල්)ල් ලංoffice එ ට ලංඑත න ලංඕනෆ. ලං 

 

ඊට ලංඳස)ේ ලංයට ලංඹන ලංදට ලංආ)ඹත් ලංඹත න ලංඕනෆ. ලංදස ලං)ද ක් ලං
ඒ ටභ ලං ත ලංනහ. ලං  ලං  රු ලංඇභතිතුමිඹ ලං  ලං භළකිවත් ලං)රහ ලං දළත  ලංඒ  ලං
)නස ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ ලං රීඹරහයි ලං දළන ලං  ත න ලං ති)ඵත )ත . ලං ලං
නමුත්, ලං ) ක ලං  හසතු ලං අඹ ලං  යන ලං ්රභ)ේදඹයි, ලං ඳරීක්හ ලං  යන ලං
්රභ)ේදඹයි ලං මීට ලං යහ ලං භහනුෂි  ලං විඹ ලං යුතුයි. ලං යක්ණ ලං ්රභඹට ලං
 හසතුක් ලං අඹ ලං  ය ලං  ත්තහට ලං ප්රලසනඹක් ලං නළවළ. ලං වළඵළයි, ලං ඒ  ලං මීට ලං
යහ ලංභහනුෂි  ලංවිඹ ලංයුතුයි. ලං 

 

ඊශෙට, ලං  ලං ) ක) ත  ලං රළ)ඵන ලං රහබඹ ලං පිළිඵ ලං  ත්)තොත්, ලං භහ ලං
දත නහ ලංතයභට ලංඑ  ලංපුේ රඹරක) ත  ලං ලං ලිත  ලංරුපිඹල් ලං11,000ක් ලංඅඹ ලං
 ය ලංතිබුණහ. ලංඒ  ලංදළත  ලංළ  ලං ය ලංති)ඵනහ. ලංභහ ලංදත නහ ලංතයභට ලංඑ  ලං
පුේ ර)ඹරක) ත  ලං දළත  ලං රුපිඹල් ලං 13,000  ලං විතය ලං මුදරක් ලං අඹ ලං
 යනහ. ලං එත) ොට ලං ඵරත න, ලං ද ට ලංකී ලං )දනරක ලං ියරීඹහ ලං වහ ලං
වි)ේල ලං  ත ලං නහද ලං රීඹරහ. ලං ) ක ලං රළ)ඵන ලං අයමුදරට ලං )භො ද ලං
)ත )ත ? ලං ඒ)ක් ලං ප්රතිරහබ ලං  හටද ලං රළ)ඵත )ත ? ලං )භො ද, ලං අපි ලං

තහනහඳති ලං  හමාඹහරරට ලං ගිඹහභ ලං ඒ ලං නිරධහරිත  ලං  වුරුත් ලං ) ක ලං
පිළිඵ ලං දළනුත් ලං  යත )ත  ලං නළවළ. ලං ) ක)ක් ලං ශිත් ලං අයමුදරක් ලං
ති)ඵනහලු, ලං ත ලං වකිස ලංඅනතුරු ලංඅයමුදරක් ලංති)ඵනහලු. ලං ඒ ලංඅඹට ලං
ප්රතිරහබ ලංරළ)ඵනහලු. ලං) ක ලංප්රතිරහබඹ ලං ළන ලං හසතු ලංඅඹ ලං යන ලංඑ  ලං ලං
තය ක ලං )ේ )ඹත  ලං දළනුත් ලං )ත )ත  ලංනළවළ. ලං  හසතු ලං අඹ ලං යත න ලං
දක්න ලං උනත ු  ලං  ලං ) ක ලං ප්රතිරහබ ලං රඵහ ලං දීභ ලං පිළිඵ ලං දක්ත )ත  ලං
නළවළ. ලං ඒ ලංනිහ ලං අපි ලං ඔඵතුමිඹට ලං )ඹෝජ්නහ ලං යනහ, ලං වි)ලේ)ඹත  ලං
airport එ)ක්දී ලං අඹ ලං යන ලං )භත න ලං) ක ලංලිඹහඳකිාචි ලං  හසතු ලං )වෝ ලං
යක්ණ ලං හසතු ලංපිළිඵ ලංඹ ක ලංරීස ලංවි ණනඹක් ලං යත න ලංරීඹරහ. ලං 

 

ඳළවළකිලි ලංඒ ලංඅයමුදර ලං ළන ලංඳභණක් ලංවි ණනඹ ලං යරහ ලංඒ)ක් ලං
ප්රතිපර ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි යිත ට ලංරළ)ඵත න ලංරසත න. ලං) ොච්චය ලං
ළය ටයුතු ලංප්රභහණඹක් ලංඑයිත  ලං යරහ ලංති)ඵනහද, ලං)භොනහද ලංදීරහ ලං
ති)ඵන ලංප්රතිරහබ, ලං) ොච්චය ලංඅඹ ලං ය) න ලංති)ඵනහද ලංරීඹන ලංඑ  ලං
පිළිඵ ලං මීට ලං යහ ලං විධිභත්, ලං විනිවිදබහඹක් ලං අලයි ලං රීඹරහ ලං භහ ලං
)ඹෝජ්නහ ලං යනහ. ලං 

 

ඊශෙට, ලං ) ක ලං යක්ණ ලං ්රභඹ ලං පිළිඵත් ලං  ළටලු ලං රීහිඳඹක් ලං
ති)ඵන ලංඵ ලංඔඵතුමිඹත් ලංදත නහ ලංඇති, ලං රු ලංඇභතිතුමිඹනි. ලං ලංවි)ේල ලං
)ේහ ලංනියුක්ති ලං හමාඹහාලඹ ලංවඳුත හ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ ලංවන ලංයක්ණ ලං
්රභඹ. ලංවළඵළයි, ලංඒ ලංඅත)මාභ ලංදළත  ලං ටහමාරට ලංව ලං)ෞකි ලංඅයහබිඹට ලං
ඹන ලංඅඹට ලං ඔඵතුභත රහ ලං වඳුත හ ලං ු ත නහ ලං තත් ලං යක්ණ ලං්රභඹක්. ලං
ඒ  ලං එභ ලං )ේ ඹත  ලං ඉල්රහ ලං  ලං රඵහ ලං  ත් ලං එ ක් ලං )නො)යි. ලං භළද ලං
)ඳයකි  ලං ශ්රමි යිත  ලං ඉල්රහ ලං  ත් ලං එ ක් ලං )නො)යි. ලං ඒ ට ලං )ේහ ලං
දහඹ ඹත  ලං ව ලං ඒජ්ත ස රුත  ලං  කඵත ධ ලං )නහ ලං රීඹරහයි ලං
රීේ)ේ. ලං නමුත්, ලං ඇත්තටභ ලං ඒ  ලං අඹ ලං  යත )ත  ලං ලං
)ේ යිත ) ත භයි. ලංඒ ලංයටරත් ලංයක්ණ ලං්රභ ලංති)ඵනහ; ලංවන ලං
යක්ණ ලං්රභ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

එ)වභ ලං තිබිඹකි, ලං )යොරමා ලං සඹඹ  ලං ටිනහ භක් ලං එ තු ලං  යරහ, ලං
)යොරමා ලං සඹඹක් ලංඅඹ ලං යරහ ලං ත ලං යක්ණ ලං්රභඹක් ලංවඳුත හ ලං දී) ක ලං
)ත්රුභ ලං )භො ක්ද ලං රීඹරහ ලං භහ ලං අවත න ලං  ළභළතියි. ලං ඒ ලං විතයක් ලං
)නො)යි. ලංවන ලංයක්ණ ලං්රභඹට ලංදහඹ  ලං ය ලං ත )ත  ලංනළවළ, ලංඅය ලං
යක්ණඹට ලං එ තු ලං වු)ඩල ලං නළත්න ක. ලං ඒ  ලං තභයි ලං ඊශෙට ලං ති)ඵන ලං
ප්රලසනඹ. 

 

එත) ොට ලං ඉතහභ ලං ඳළවළකිලි ලං )ඳ)නනහ, ලං ඒ  ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං
අභහතහාල)ේභ, ලංවි)ේල ලං)ේහ ලංනියුක්ති ලං හමාඹහාල)ේභ ලංඅභිභතඹ ලං
ඳරිකි ලංවඳුත හ ලංු ත  ලංයක්ණ ලං්රභඹක් ලංඵ. ලංඑ)වභ ලංනළති ලං හ)ේත් ලං
ඉල්ලීභ ට ලංආපු ලංයක්ණ ලං්රභඹක් ලං ලං)නො)යි. ලංඒ ලංනිහ ලංතත් ලංඵයක් ලං
ඒ ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි යිත ට ලංඑ තු ලං)රහ ලංති)ඹනහ. ලං  ලංඒ  ලංභහ ලං රු ලං
ඇභතිතුමිඹ)ේ ලං අධහනඹට ලං )ඹොමු ලං  යනහ. ලං ඒ ලං ්රභඹ ලං දළනට ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං)රහ ලංති)ඹනහ. ලං 

 

භහ ලං දළන ලං  ත න ලං ළභළතියි, ලං ඒ  ලං තු යටත් ලං බහවිත ලං  යනහද, ලං
ඒ)ක් ලංඇති ලංප්රතිපරඹ ලං)භො ක්ද ලංරීඹරහ. ලං ලං රු ලංඇභතිතුමිඹනි, ලං ශ ලං
යුතු ලංති)ඵත )ත  ලංඇත්තටභ ලංවන ලංයක්ණ ලං්රභඹ ලංති)ඵනහ ලංන ක ලං
ඒ  ලං විධිභත් ලං  යරහ, ලං ඒ  ලං්රභත් ලං  යරහ, ලං ඒ  ලංක්රිඹහට ලං නෙරහ ලං
ඒ)ක් ලංප්රතිරහබ ලංමිනිසුත ට ලංරඵහ ලං)දන ලංඑ යි. ලංඑ)වභ ලංනළති ලංඅලුතිත  ලං
්රභඹක් ලංවඳුත හ ලං)දන ලංඑ)ක් ලං)ත්රුභක් ලංති)බ්වි ලංරීඹරහ ලංභහ ලංවිලසහ ලං
 යත )ත  ලංනළවළ. ලං 

 

ඊශෙට, ලං) ොරිඹහ)ේ ලංියරීඹහ ලංවහ ලංඹන ලංඅඹට ලංති)ඵන ලංවි)ලේ ලං
ප්රලසනඹක් ලංති)ඵනහ. ලං ලං) ොරිඹහට ලංියරීඹහ ලංවහ ලංඹන ලංඅඹ ලංඅවුරුු  ලං
4  ලං ගිවිසුභ ට ලං අත්ත  ලං  යනහ. ලං ඒ ලං ගිවිසුභ ලං අනු ලං ඔවුත ට ලං
පුළුත , ලං ඔවුත  ලං  ළභළති ලං භහ  ක ලං )වෝ ලං ආඹතන ලං  ලං ලං තුන ට ලං භහරු ලං
)ත න. ලං ලංඒ  ලංඒ ලංගිවිසු) ක ලංති)ඵන ලං)දඹක්; ලංඔවුත )ේ ලංagreement 
එ)ක් ලංති)ඵන ලං)දඹක්. ලංවළඵළයි, ලංප්රලසනඹ ලංති)ඵත )ත  ලං  ලං) ොරිඹහ)ේ ලං
ියරීඹහට ලංගිඹ ලං) )නක් ලං  ලංනිහඩුට ලංරා හට ලංඇවිල්රහ ලංආ)ඹත් ලං
ඹන ලං) ොට ලංairport එ)ක් ලංඅය ලංඉත න ලං ට්ටිඹට ලංරීේ)ොත් ලංආ)ඹත් ලං
ියරීඹහට ලං ඹත )ත  ලං )නත් ලං භහ භ ට ලං රීඹරහ, ලං  ලං රුපිඹල් ලං
10,000ක් ලං දය ලං  වන ලං එ යි. ලං  ලං ියරීඹහ ලං භහරු ලං රීරී) ක ලං අයිතිඹ ලං
ති)ඵත )ත  ලංශ්රමි ඹහටයි. ලංියරීඹහ ලංභහරු ලං යත )ත  ලං ලං) ොරිඹහ)ේදී. ලං

1981  1982 



ඳහමාලි) කත තු 

වළඵළයි, ලං airport එ)ක්දී ලං අවන ලං ප්රලසනඹ ට ලං උත්තයඹක් ලං වළටිඹට, ලං
" ලිත  ලංියරීඹහ ලං යපු ලංභහ ) ක ලං)නො)යි, ලංදළත  ලංළය ලං යත )ත " ලං
රීඹරහ ලංරීේ)ොත් ලංරුපිඹල් ලං10,000  ලංදයඹක් ලං) ත න ලංඕනෆ. ලංඇයි ලං
එ)වභ ලං යත )ත ? ලං ප්රලසනඹ ලං ති)ඵත )ත , ලං ඒ  ලං )නොරීඹහ ලං ගි)ඹොත් ලං
අඹ ලං  යත )ත  ලං නළවළ. ලං වළඵළයි, ලං රීඹරහ ලං ගි)ඹොත් ලං දයඹ ලං රුපිඹල් ලං
10,000යි. ලං  ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං පුු භ ලං දය ලං
 ළහිල්රක් ලංති)ඵත )ත . ලං 

 

 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං  ලංBudget එ) ත  ලං)ත  ලං )ත )ත  ලංනළති ලං
මුදල් ලං ඔඵතුමිඹ ලං එ තු ලං  යනහ ලං ද ලං රීඹරයි ලං හි)තත )ත . ලං එතළන ලං
එ)වභ ලංපිටිත භ ලංති)ඵත )ත  ලංදය ලංoffice  එ ක්. ලං ලං  ලංඑ)වභ ලං්රභඹක් ලං
අනු භනඹ ලං  යත න ලං  ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං අභහතහාලඹට ලං ඵළවළ. ලං ඒ  ලං
) ොරිඹහ)ේ ලංප්රලසනඹක්. ලංරා හ)ේ ලංදය ලං වරහ ලං- 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Presiding Member) 

 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං විහදඹ ලං වරිඹහ හය ලං ඳත්හ ලං ) න ලං
ඹත නත් ලංපුළුත  ලංනිහ, ලංඔඵතුමිඹ ලං ළභළති ලංන ක ලංභවය ලං රුණුරට ලං
පිළිතුරු ලංරඵහ ලං)දත න ලං ලංඔඵතුමිඹට ලංඅසථහ ලංරඵහ ලං)දත න ලංපුළුත . 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇත්තටභ ලං) ක ලංදය ලං්රභඹ ලංඅනු භනඹ ලං යත )ත  ලං  ලංඇයි ලංරීඹරහ, ලං ලං

භහ ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංදළන ලං ත න ලං ළභළතියි. ලං 
 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය (විමද් රැකියළ 
අමළතයතුමිය) 
ංரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன - தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர்) 

ංThe Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මරහනහරඪ ලං  ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං )ඵො)වොභ ලං සතුතියි. ලං  ලං  ලංභ)ේ ලං

 ථහ)ේදී ලං  ලං ඒ ලං සඹලු ලං රුණුරට ලං පිළිතුරු ලං රඵහ ලං )දත න ක. ලං  ලං  රු ලං
සුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභත ත්රීතුභහ ලංඒ ලං)රහ)ේ ලංදී ලංබහ)ේ ලංිය ස ලංසටීවි ලං
රීඹරහ ලංභහ ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
භහ ලංඅනිහමාඹ)ඹත භ ලංඉත නහ. ලං ලං 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Presiding Member) 

)වොයි, ලංඔඵතුභහ ලං ථහ ලං ලං ය) න ලංඹත න. 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං ඊශෙට ලං අපි ලං ඔඵතුමිඹ) ත  ලං වි)ලේ ලං

ඉල්ලීභක් ලං  ශහ. ලං ) ක  ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි යිත  ලං වළභ ලං )දනහ)ේභ ලං
ඉල්ලීභක්. ලං වි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත  ලං රා හට ලං එන ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං
ප්රභහණඹට ලං අනු ලං තීරු ලං ඵු  ලං වනඹක් ලං )දත න ලං රීඹරහයි ලං ඔවුත  ලං
ඉල්රත )ත . ලං ඊට ලං යහ ලං ළ  ලං )ේල් ලං ඉල්රත )ත  ලං නළවළ. ලං ) ක ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලංඇභතිරු, ලංභත ත්රීරු ලංහ)ේ ලංඉල්රත )ත  ලංනළවළ. ලං
ඒ ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹහ ලංශ්රී ලංරා හට ලංඑන ලංමුදරට ලංප්රභහණත් ලංතයභට ලං
තීරු ලංඵු  ලංවනඹක් ලං)දත න ලංරීඹරහයි ලංඔවුත  ලංඉල්රත )ත . ලං 

 

) ක ලං තීරු ලං ඵු  ලං වනඹ ලං ඉල්රත )ත  ලං duty-free  හමා ලං එ ක් ලං
 ත නභ ලං )නො)යි. ලං ඔවුත  ලං භවය ලං විට ලං ියරීඹහ ලං ඉය ලං  යරහ ලං

රා හට ලං එනහ. ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං එරහ ලං ති)ඵන ලං ප්රභහණඹට ලං
හ)ේක් ලං ඔවුත ට ලංතීරු ලංඵු  ලං වනඹක් ලංඅලයි. ලං ඔහුට ලංඅලයි, ලං
 ෘෂි ලංඋඳ යණඹක් ලංරා හට ලං) ත හ ලං ත න ලං; ලංත්රිවීරඹක් ලං) ත හ ලං
 ත න; ලං)නත් ලංහවනඹක් ලං) ත හ ලං ත න; ලං හමා ලංඑ ක් ලං) ත හ ලං
 ත න. ලං වළඵළයි, ලං ඒ ලං අයිතිඹ ලං ඔහුට ලං දීරහ, ලං රා හට ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං
එන ලං ප්රභහණඹට ලං හ)ේක් ලං තීරු ලං ඵු  ලං වනඹක් ලං රඵහ ලං )දත න ලං
රීඹරහ ලං ඉල්රහ ලං සටිනහ. ලං ඒ ට ලං )වේතුක් ලං ති)ඵනහ. ලං ඔවුත ට ලං
එ)වභ ලං වනඹක් ලං )දන ලං එ  ලං  ලං  ළශ)ඳනහ. ලං ඔවුත  ලං යටට ලං  යන ලං
)ේඹටයි ලං අපි ලං ඒ ලං වනඹ ලං රඵහ ලං )දත )ත . ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං භට ලං
)රහ ලං නළති ලං නිහ ලං භ)ේ ලං  ථහ ලං  ය) න ලං ඹත න ලං අසථහ ලං
)දත න. 

 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
ංரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

ංThe Hon. Keheliya Rambukwella) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං )ඹෝජ්නහරකයි ලං ඒ ට ලං එ තු ලං  යත )ත . ලං
ඒ) ත  ලංසඹඹට ලං ණන  ලංallocation එ ක් ලං)දනහ ලංන ක ලංවරි. 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ  ලංතභයි ලංඅපි ලංරීඹත )ත . ලංඒ  ලංප්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලං ඒ  ලං)වො ලං

)දඹක් ලං රීඹරහයි ලං භභ ලං )ඹෝජ්නහ ලං  යත )ත . ලං අපි ලං ඒ ලං ඉල්ලීභ ලං
ඔඵතුමිඹ) ත  ලංඉල්රනහ. ලංඅපි ලංමීට ලං ලිනුත් ලංඉල්ලීභක් ලං ශහ, ලංතීරු ලං
ඵු  ලං වන ලං )දන ලං සථහන ලං රීහිඳඹක් ලං වදත න ලං රීඹරහ. ලං ) ක  ලං මීට ලං
 ලිත  ලං ක්රිඹහත්භ  ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං
රා හට ලං එත )ත  ලං ) ළිත භ ලං ) දය ලං ඹත න ලං ඵරහ) න. ලං අවුරුු  ලං
)ද  ට ලං ළයඹක් ලං රා හට ලං එන ලං ) නහට ලං ඒ ලං පුාචි ලං )රහ)ේදී ලං
airport එ) ත  ලංඒ ලංතීරු ලංඵු  ලංවනඹ ලං ත න ලංඵරහ) න ලංඉත න ලංඵළවළ. ලං
වළඵළයි, ලං දළත  ලං තහක්ණඹ ලං කියුණු ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං CCTV 
cameras ති)ඵනහ. ලං අපි ලං ඔඵතුමිඹට ලං )ඹෝජ්නහ ලං  යනහ, ලං ඒ ලං වළභ ලං
්රභ)ේදඹක්භ ලං ඳහවිච්චි ලං  යරහ ලං ප්රධහන ලං න යර ලං -රකරුණෆ ර, ලං
අනුයහධපුයඹ, ලං ඹහඳනඹ, ලං භහතය, ලං  හල්ර ලං රීඹන ලං ප්රධහන ලං න යර- ලං
තීරුඵු  ලං වන ලං රඵහ ලං )දන ලං duty-free shops රීහිඳඹක් ලං ආය කබ ලං
 යත න ලං රීඹරහ. ලං )භො ද ලං එදහ ලං ද)ේ ලං )නො)යි, ලං ඒ ලං  ටයුත්ත ලං
 යත න ලංඔහුට ලංඳවසුක් ලංති)ඵත )ත . ලංඔහු ලංරා හට ලංආහට ලංඳස)ේ ලං
ඒ  ලං ය ලං ත න ලංපුළුත  ලංන ක ලං ළශ)ඳනහ; ලංඳවසුක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

භවය ලංඅඹ ලංඒ ලංවි)ේල ලංයටරදී ලංළය ලං යන ලං) ොට ලංඳහවිච්චි ලං යපු ලං
හවනඹ ලං ඔවුත ට ලං ) ත හ ලං  ත න ලං පුළුත  භ ලං ති)ඵත න ලං ඕනෆ. ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං) ොරිඹහ)ේ ලං) ක ලංප්රලසනඹ ලංතදට ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංවහ ලං
තීරු ලං ඵු  ලං වනඹක් ලං ඔවුත  ලං ඉල්රනහ. ලං ) ක ලං සඹලු ලං )ේල් ලං
ඉල්රත )ත  ලං නි  ක ලං )නො)යි. ලං )නොමිර)ේ ලං ඉල්රන ලං )ේල් ලං
)නො)යි. ලං ඔවුත  ලංරා හට ලංඑන ලංරද ලංවි)ේල ලංවිනිභඹ ලංප්රභහණඹට ලං
හ)ේක්යි ලංඔවුත  ලංඉල්රත )ත . ලංඒ ලංනිහ ලංතත් ලංඅභතය ලං)දඹක් ලංසු  ලං
)නහ. ලං ඔවුත  ලංනීතනුූලර ලං්රභ)ේදඹ ලං වයවහ ලං -ඵළාරක ලං්රභ)ේදඹ ලං
වයවහ- ලංඒ ලංමුදල් ලංඑත න ලං)ඳර)මනහ. ලංඑත) ොට ලංඅය ලං"උත  ඹල්" ලං
්රභඹට ලං වරි, ලං )නත් ලං අනිඹ ක ලං ්රභරට ලං වරි ලං මුදල් ලං එන ලං ්රභඹ ලං
)නො)යි ලං ඳහවිච්චි ලං )ත )ත . ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ඔවුත  ලංඒ ලං යටර ලං මුදල් ලං
නහසති ලං යන ලං්රභ)ේදඹ ලංඅඩු ලං)නහ. ලංඑත) ොට ලංඔවුත  ලංදත නහ, ලං
ඔවුත  ලංරා හට ලං එන ලං වි)ේල ලංවිනිභඹ ලංප්රභහණඹට ලං ඔවුත ට ලංවන ලං
රළ)ඵනහ ලංරීඹරහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං භභ ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං වි)ලේ ලං අධහනඹ ලං
)ඹොමු ලං යනහ, ලං) ක ලංතීරු ලංඵු  ලංවන ලං්රභ)ේදඹ ලංමීට ලං යහ ලංවිධිභත් ලං
විධිඹට ලංඅනු භනඹ ලං යත න ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංතත් ලං ළටලුක් ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං අ)ේ ලං ය)ට්දී ලං රිඹු රු ලං
ඵරඳත්රඹ ලං ත්තු ලංඅඹ ලං කඵත ධ ලං හයණඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඔඵතුමිඹට ලං
) ක ලං ප්රලසනඹ ලං විත න ලං )නත් ලං අභහතහාලත් ලං එක්  ලං ඒ හඵේධ ලං
)රහ ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං සු )නහ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලං රිඹු රු ලං ඵරඳත්රඹ ලං රාගු ලං ත )ත  ලං  ලං අවුරුු  ලං තුන ට ලං
විතයයි. ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං ඵය ලං හවනරට. ලං එත) ොට ලං ියරීඹහට ලං
ඇවිල්රහ ලං අවුරුු  ලං )ද  ට ලං ඳස)ේ ලං ඔහුට ලං රිඹු රු ලං ඵරඳත්රඹ ලං අලුත් ලං
 ය) න ලංඹත න ලංරා හට ලංඑත න ලං)නහ. ලං 
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වි)ේල ලංියරීඹහට ලංගිහිල්රහ ලංඅවුරුු  ලංවතයරීත  ලංඑන ලං) ොට ලංඑ  ලං
අසථහක් ලං )ේදී ලං ඔහු)ේ ලං රිඹු රු ලං ඵරඳත්රඹ ලං අරාගු ලං )නහ. ලං
වළඵළයි, ලංඅපි ලංඉල්ලීභක් ලං යනහ, ලංවි)ේල ත ලංන ලංඅඹට ලංඅඩු ලංතයමිත  ලං
ඵය ලං හවන ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං රිඹු රු ලං ඵරඳත්රඹ ලං අවුරුු  ලං ඳව ටත් ලං
දීමාක ලං  යරහ ලං )දත න ලං ඔඵතුමිඹ ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං රීඹරහ. ලං
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං නළත්න ක ලං නිහඩුට ලං )නො)යි ලං
එත න ලං)ත )ත , ලංරිඹු රු ලංඵරඳත්රඹ ලංඅලුත් ලං ය) න ලංඹත නයි. ලං) කහ ලං
යර ලං )ේල් ලං )නො)යි. ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං එ)වභ ලං )ේල් ලං සු  ලං
)රහ ලංති)ඵන ලංනිහ ලංභභ ලංඔඵතුමිඹ) ත  ලංඒ ලංපිළිඵ ලංවි)ලේ)ඹත  ලං
අධහනඹ ලං)ඹොමු ලං යත න ලංරීඹරහ ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. ලං 

 

භභ ලංදත )ත  ලංනළවළ, ලං) ක ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලං)භොන ලංවිධිඹට ලංහිතරහ ලං) ක ලං
ඵු  ලං )ඹෝජ්නහ ලං ඉකිරිඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහද ලං රීඹරහ. ලං මරහනහරඪ ලං
 රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංපුේ ර ලංආදහඹ ක ලංභත ලංඵු  ලං වත න ලංවදරහ ලංති)ඵන ලං
්රභ)ේදඹ ලංඅනු, ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලං යන ලංශ්රමි ඹත  ලංඅනිහමාඹ)ඹත භ ලං
රක් ලංඑ වභහයක් ලංභහස  ලංමුදල් ලංඋඳඹහ ලංඒ ලංමුදල් ලංරා හට ලංඑන ලං
) ොට ලංසඹඹට ලං10  ලංඵු රට ලංඔවුත  ලංඹට ලංත් ලං)නහ. ලං)භො ද ලං) ක ලංඵු  ලං
ක්රිඹහලිඹ ලං ඇතු)ශේ ලං ඳශමුළනි ලං රක්ඹ ලං නිදවස ලං  යනහ. ලං )දළනි ලං
ඳනසදහ)වත  ලංසඹඹට ලං10ක් ලංඅඹ ලං යනහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඉතහභ ලංඳළවළකිලි ලං
වි)ේල ත ලංශ්රමි ඹහ ලං ඉරක්  ලං ය) නභ ලං වන ලං )නොදී ලං ඵු  ලං එ තු ලං
 යන ලං්රභ)ේදඹක් ලං) ක ලංඅඹ ලංළ)ේ ලං)නත් ලං)ඹෝජ්නහර ලංති)ඵනහ. ලං
භභ ලංඒ  ලංනිහ ලංඔඵතුමිඹට ලං)ඹෝජ්නහ ලං යනහ, ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංමුදල් ලං
අභහතහාලඹත් ලං එක්  ලං ) ක ලං පිළිඵ ලං )නභ ලං හ ච්කහක් ලං  ශ ලං
යුතුයි ලං රීඹරහ. ලං ) ක ලං අඹ ලං ළඹ ලං )ඹෝජ්නහලිත  ලං ඳනරහ ලං ති)ඵන ලං
ඵු ලිත  ලං ඹ ක ලං ඵු  ලං වන ලං ප්රභහණඹක් ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං වහ ලං
රඵහ ලං දීභට ලං  ටයුතු ලං  යත න. ලං එළනි ලං )ඹෝජ්නහ ලං  ණනහක්භ ලං
ති)ඵනහ. ලං අඩු ලං තය) ක ලං )ජ්ස  ලං පුයළසඹත ට ලං සථහය ලං තළත ඳතු ලං
වහ ලං )දන ලං සඹඹට ලං 15 ලං වනඹත් ලං වි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත ට ලං රඵහ ලං
 ත න ලංවළරීඹහ ලං ති)ඵනහ ලංන ක ලංභභ ලං ලිත  ලංරීේහ ලංහ)ේ ලං ඔවුත  ලං
එන ලංවි)ේල ලංවිනිභඹ ලංඵළාරක ලං්රභඹ ලංවයවහභ ලංඑන ලංතත්ත්ඹට ලංඔවුත  ලං
ඳත් ලං)නහ. ලංඒ  ලංයටටත් ලං)වොයි; ලංඒ ලංඅඹටත් ලං)වොයි. ලංඒ  ලංනිහ ලං
 ලංනීතනුූලර ලං ්රභ ලං භඟිත භ ලං මුදල් ලං රා හට ලං රඵහ ලං  ළනීභටත් ලං ඒ  ලං
ඳවසුක් ලං)නහ. 

 

 ලංගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Presiding Member) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං කිහ ලං ආවහයඹ ලං වහ ලං බහ)ේ ලං  ටයුතු ලං
අත්හිටුනහ. ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං  ථහ ලං කිහ ලං )බෝජ්න)ඹත  ලං ඳසු ලං
 යත න ලං පුළුත . ලං එභ ලං නිහ ලං  හය  ලං බහ)ේ ලං  ටයුතු ලං ඳ.. ලං 1.00 ලං
දක්හ ලංඅත්හිටුනහ. ලං 
 

රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අ ක හිම්ලන දින්, අ. භළ. 
1.00  නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ (ගුණ මවල්ලේ 
අවඩක්කනළදන් මශතළ)මප වභළපිල කලමයන් නෆලත පල කලන 
දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த. குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்] கனக கறத்ரர்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
ංரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Deputy Chairman) 
 රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභත ත්රීතුභහ. ලං 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංබහඳතිතුභනි, ලංභහ ලංරීඹමිත  ලංසටි)ේ ලංවි)ලේ)ඹත  ලං

වි)ේල ලං)ේහ ලංනියුක්ති ලං හමාඹහාලඹට ලංඅදහශ ලං හයණහ ලංකීඳඹක්. ලංභට ලං
තත් ලං  හයණහ ලං )ද ක් ලං  ළන ලං රීඹත න ලං ති)ඵනහ. ලං එ ක් ලං තභයි, ලං

safe housesර ලං තත්ත්ඹ. ලං  රු ලං අභහතතුමිඹනි, ලං ඔඵතුමිඹත් ලං ඒ ලං

 ළන ලංදත නහ. ලංඇත්තටභ ලංහුෙක් ලංතහනහඳති ලං හමාඹහර ලංඳත්හ) න ලං
ඹන ලං safe housesර ලං අල ලං ඳවසු  ක ලංනළවළ. ලං ඒහ)ඹහි ලං වි)ලේ ලං
 ළටලු ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං තභයි, ලං )වොය ලං ඒජ්ත ස රුත  ලං
රා හ)ේ ලං  ෘහිණිඹත ට ලං - හත තහත ට- ලං විවිධ ලං ප්රභහණ)ේ ලං මුදල් ලං

එ ෙතහත ට ලං අල්රස ලං දීරහ ලං අය) න ලං ගිහිත  ලං අතය ලං භා ලං  යන ලං
අසථහ ලංඕනෆ ලංතය ක ලංති)ඵනහ. ලං)භත න ලං) කහ ලංපිළිඵ ලංතභයි ලං) ක ලං
අභහතහාලඹ ලංඇත්තටභ ලං)ොඹහ ලංඵරත න ලංඕනෆ. ලංභහ ලං) ක ලංරීඹත )ත  ලං

)ඳෞේ ලි  ලං උදහවයණඹක්. ලං භහ ලං එයට තහනහඳති ලං ඳේභනහදත  ලං
භවත්භඹහ ලං වි)ලේ)ඹත  ලං අ ඹ ලං  යත න ලං ඕනෆ. ලං එතුභහ ලං වි)ලේ ලං
භළකිවත් ලංවීභක් ලං යනහ. ලංඑඹ ලංඅ ඹ ලං යමිත භයි ලංභහ ලං) ක ලං හයණඹ ලං

රීඹත )ත . ලං  රු ලං අභහතතුමිඹනි, ලං ඕභහත  ලං safe house එ)ක් ලං
ඉත නහ ලං ඩුඵහයිරට ලං ) නළල්රහ, ලං ඊට ලං ඳසු ලං ඩුඵහයිලිත  ලං )නත් ලං
අඹ ලංවිසත  ලංඕභහත රට ලං) න ලංඹන ලංරද ලංඅඹ. ලංභහ ලංගිඹ ලංද)ේ ලංඑ)වභ ලං

) න ලංආ ලං 15)ද)නක් ලංසටිඹහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං අතය ලං සටි ලංඑ  ලං හත තහක් ලං
 ළන ලංභහ ලංරීඹත න ක. ලංඇඹට ලංරුපිඹල් ලං50,000යි) ත න ලංතිබු)ඩල. ලංඒ ලං
රීඹත )ත , ලංඒ ලං හත තහට ලංදීරහ ලංඹන ලංල්ලිලිත  ලංඇඹ ලංඅයිති රුට ලං ලං
රුපිඹල් ලං50,000ක් ලං) ත න ලංඕනෆ. ලංවළඵළයි, ලංඒ ලං හත තහ ලංදළත  ලංභහ ලං

ඳවක් ලං safe house එ)ක් ලං තිඹහ) න ලං ඉත නහ. ලං ඒ ලං )නු)ත  ලං
රුපිඹල් ලං60,000ක් ලංවිතය ලංවිඹද ක ලං ය ලංති)ඵනහ. ලංඇයි, ලංඇඹට ලං ත න ලං
)දත න, ලං නයත්තු ලං  යත න ලං විඹදභක් ලං ඹනහ ලං )ත . ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං

අභහතහාල)ේ ලංති)ඵන ලංඅයමුදරරීත  ලං)වෝ ලංඒ ලං හත තහ ලංළනි ලංඅඹට ලං
 යත න ලං ති)ඵන ලං නීතනුූලර ලං ) වී ක ලං  යරහ ලං ඒ ලං අඹ ලං නිදවස ලං
 ය ත න ලංපුළුත . ලංඒ  ලංයජ්ඹට ලංඳහඩුක් ලං)නො)යි. ලං)භො ද, ලංඒ ලංඅඹ ලං

එතළනදී ලංනයත්තු ලං යත න ලංඊට ලංයහ ලංමුදරක් ලංඹනහ. ලංභහ ලං) ක ලංරුපිඹල් ලං
අ )ඹනුයි ලං රීඹත )ත . ලං ඒ ලං ය)ට් ලං මුදල් ලං ටිනහ භ ලං රුපිඹල්ලිත  ලං
 ත්)තොත්, ලංරුපිඹල් ලං50,000  ලංදයඹක් ලංතභයි ලං) විඹ ලංයුතු ලංත )ත . ලං

ඒ, ලං) ත න ලංති)ඵන ලං ණනයි. ලංවළඵළයි, ලංභහ ලං5ක් ලංතිඹහ) න ලංඉත න ලං
රුපිඹල් ලං 50,000ට ලං යහ ලං ළ )ඹත  ලං විඹද ක ලං  යනහ. ලං )භළනි ලං
)ේල් ලං) )මා ලංඔඵතුමිඹ)ේ ලංවි)ලේ ලංඅධහනඹ ලං)ඹොමු ලං යන ලං)ර ලං
භභ ලංඉල්රහ ලංසටිනහ, ලං රු ලංඅභහතතුමිඹනි. ලං 

 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංබහඳතිතුභනි, ලං)භය ලංඅඹ ලංළ)ේ ලංඅභ ලංළටුඳ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං )ඹෝජ්නහක් ලං ති)ඵනහ. අභ ලං ළටුඳ ලං )යොරමා ලං

350යි, ලං 400යි ලං රීඹහ ලං අඳ ලං )භහිකි ලං එ ෙ ලං වුණහට ලං ළයක් ලං නළවළ. ලං
ඒජ්ත ස රුහ ලං )භහිකි ලං  වන ලං ගිවිසුභ ලං )නො)යි ලං ඒ ලං යටට ලං ගිඹහභ ලං
වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං නිරධහරිත  ලං එක්  ලං -එ)වේ ලං

අඹත් ලං එක් - ලං  වන ලං ගිවිසුභ. ලං ළද ත් ලං ත )ත  ලං රා හ)ේදී ලං  වන ලං
ගිවිසුභ ලං)නො, ලංඒ ලංයටරදී ලං)ේහ ලං දහඹ ඹහ ලංභෙ ලංඅ)ේ ලංශ්රමි ඹත  ලං
ඇති ලං ය ත නහ ලංඑ ෙතහයි. ලංඒ ලංඑ ෙතහ ලංවහ ලං වන ලංගිවිසු) ක ලං

තභයි ලංඅභ ලංළටුඳ ලංවරිඹට ලංති)ඵත න ලංඕනෆ. ලං) ක ලංපිළිඵත් ලංවිධිභත් ලං
්රභ)ේදඹක් ලං අලයි ලං රීඹහ ලං භභ ලං විලසහ ලං  යනහ. ලං වි)ලේ)ඹත  ලං
අභ ලං ළටුඳ ලං වහ ලං  කඵත ධ ලං Agreement එ  ලං ලක්තිභත් ලං )ත න ලං

ඕනෆ, ලංඒ ලංවි)ේල ලංය)ට්කියි. ලං 
 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංබහඳතිතුභනි, ලංඊශෙ ලංප්රලසනඹ ලංතභයි ලංගුත  ත ලං

වී) ක ලංඵේද ලං)යොරමා ලං50 ලංදක්හ ලංළ  ලං ය ලංතිබීභ. ලං රු ලංඅභහතතුමිඹනි, ලං
ඒ ලං  ළන ලං ඔඵතුමිඹ ලං දත නහ. ලං එඹ ලං ඉතහ ලං ඳළවළකිලිභ ලං ඍජුභ ලං ලං
වි)ේල ත ලං න ලං ශ්රමි ඹත ට ලං ඵරඳහනහ. ලං වි)ේල ත ලං න ලං

ශ්රමි ඹත ට ලං එ  ලං ඳළත්තරීත  ලං ඵු ලිත  ලං  ලං පීයනඹක් ලං ඇවිත් ලං
ති)ඵනහ; ලංඅ)නක් ලංඳළත්)තත , ලං) ක ලංඅඹ ලංළඹ ලංඑ තු ලං යපු ලං)භත න ලං
) ක ලං හ)ේ ලං අභතය ලං  හසතුලිත  ලං ඵයක් ලං ඳළටවී ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං
පිළිඵත් ලං භහ ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං අධහනඹ ලං )ඹොමු ලං  යනහ, ලං  රු ලං

අභහතතුමිඹනි. ලං ලං 
 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං භහ ලං ඊශෙට ලං අධහනඹ ලං )ඹොමු ලං

 යත න ලං  ළභළතියි, ලං   ක රු ලං අභහතහාලඹ ලං ඹට)ත් ලං ඳතින ලං
  ක රු ලං )දඳහමාත) කත තු ලං  කඵත ධ)ඹත . ලං   ක රු ලං
)දඳහමාත) කත තු)ේ ලං දළත  ලං ති)ඵන ලං තත්ත්ඹ ලං පිළිඵ ලං

ඇභතිතුභහ)ේ ලං  ථහ)ේදී ලං එ  ලං චනඹක් ලං )වෝ ලං රීඹහවි ලං රීඹහ ලං භහ ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලංවුණහ. ලං 

1985  1986 



ඳහමාලි) කත තු 

වි)ලේ)ඹත භ ලං   ක රු ලං නිරධහරිත )ේ ලං මාජ්නඹක් ලං -ළය ලං
මාජ්නඹක්- ලං) ක ලංන ලං) ොට ලංක්රිඹහත්භ  ලං)මිත  ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංළය ලං
මාජ්නඹට ලං )වේතු ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත  ලං)ේහ ලං සථහක් ලංවළදීභ ලං
 කඵත ධ)ඹනුයි. ලං )භො ද, ලං අවුරුු  ලං 100ක් ලං ගිඹත් ලං   ක රු ලං
)දඳහමාත) කත තුට ලං ) ක ලං න ලං තුරු ලං )ේහ ලං සථහක් ලං තිබු)ඩල ලං
නළවළ. ලංඒ ලංවිතයක් ලං)නො)යි. ලං)ේහ ලංසථහක් ලංනළති ලං  ක රු ලං
නිරධහරිත  ලං ඳත් ලං  ය ලං ති)ඵන ලං අඳවසුතහ ලං නිහ ලං   ක රු ලං
අභහතහාලඹ ඹට)ත් ලං ඇති ලං ප්රධහනභ ලං ආඹතනඹ ලං ව ලං   ක රු ලං
)දඳහමාත) කත තු ලං අද ලං න ලං ) ොට  කපමාණ)ඹත  ලං  යහ ලං ළටී ලං
ති)ඵනහ. ලංඑඹ ලං කපමාණ)ඹත  ලං යහ ලංළටිරහයි ලංති)ඵත )ත . ලං 

 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහ ලං දත නහ ලං ) ක ලං න ලං
) ොට ලංනි)ඹෝජ් ලං  ක රු ලං ) ොභහරිස ලං ජ්නයහල්යඹහ)ේ ලං ඉරහ ලං
ප්රධහන ලං පුයේඳහඩු ලං ති)ඵන ලං ඵ. ලං   ක රු ලං )දඳහමාත) කත තු)ේ ලං
නි)ඹෝජ් ලං   ක රු ලං ) ොභහරිස ලං ජ්නයහල් ලං තනතුය ලං අවුරුු  ලං 15ක් ලං
තිස)ේ ලං පුයේඳහඩුයි, ලං  රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි. ලං සටින ලං ඉවශ ලං
නිරධහරිත ) ත  ලං)ඵො)වෝ ලං )ද)නරක ලංඉත )ත  ලං "ළඵ" ලං )වත් ලං ළය ලං
ඵරන ලං තත්ත්)ේයි. ලං ඉවශභ ලං භට්ට) ක ලං ) ොභහරිසරුත )ේ ලං
පුයේඳහඩු ලංපුයහ ලංනළවළ. ලංSLAS නිරධහරි ලංතනතුරු ලංන)ඹත  ලංවතක් ලං
පුයේඳහඩුයි. ලංඒ, ලංප්රධහන ලංනිරතරරයි. ලං හර ලං)ේරහ ලංපිළිඵ ලංප්රලසනඹ ලං

නිහ ලංභහ ලංඒ ලං කපමාණ ලං)ල්ඛ්නඹ ලංවභළගත* ලං යනහ, ලං රු ලංනි)ඹෝජ් ලං
බහඳතිතුභනි. ලං ඒ ලං නිහ අද ලං සේධ ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත  ලං)භො ක්ද? ලං
  ක රු ලං නිරධහරිත )ේ ලං ) ක ලං  ළටලු ලං විත )ත  ලං නළති ලං නිහ ලං අද ලං
අක්රිඹ ලංනඩු ලං3,680ක් ලංති)ඵනහ, ලංඅඹ ලං)ත න ලංඕනෆ ලංමුදල් ලං  ලංරුපිඹල් ලං
මිලිඹන ලං1,803ක් ලංති)ඵනහ, ලංවිෘත ලං)යත තු ලං ලං2,461  ලංාඛ්හක් ලං
ති)ඵනහ. ඵසනහහිය ලං  රහඳ ලං 03හි විතයක් ලං අක්රිඹ ලං නඩු ලං 1,097ක් ලං
ති)ඵනහ. ලං )භො ද, ලං   ක රු ලං නිරධහරිත  ලං තභයි ලං ඒහට ලං ඍජු ලං
භළකිවත් ලංත )ත . ලංඒ ට ලං)වේතු ලංතභයි ලං)ේහ ලංසථහ)ේ ලංප්රලසනඹ. ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං6/2006 ලං ච්ර)ල්ඛ්ඹ ලංඅනු ලංපිරික් ලංMN 7 වළටිඹට ලං
මාගී යණඹ ලං ශහ. 

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
ංரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Deputy Chairman) 
 රු ලං භත ත්රීතුභහ, ලං ඔඵතුභහට ලං තත් ලං විනහ  ලං 5  ලං  හරඹක් ලං

ති)ඵනහ. 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං භභ ලං  ථහ ලං අත  ලං  යත න ලං

ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං තත් ලං පිරික් ලං MN 5හි ලං තළබුහ. ලං ඊට ලං
ඳසු ලං) ක ලං කඵත ධ ලං)ේහ ලංසථහක් ලංවදත න ලංරීඹහ ලං2016.10.04 ලං
න ලංදහ ලං ළබිනට් ලංඑ) ත  ලංඅනුභළතිඹ ලංරළබුණහ; ලං ළබිනට් ලංතීයණඹක් ලං
රළබුණහ. ලංඇභතිතුභහ ලංඒ ලංවහ ලං මිටුක් ලංඳත් ලං ශහ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලං
නි)ඹෝජිතඹත  ලං )ද)ද)නරකද, ලං ඳරිඳහරන ලං )ේ)ඹත  ලං ව හය ලං
) ොභහරිසරුත  ලං )ද)ද)නරකද ලං ඇතුශත් ලං න ලං )ර. ලං ඊට ලං ඳසු ලං
 ළටලු ලංආ)ේ ලං ) ො)වත ද? ලං වළභ ලං තළනභ ලංඑන ලං ළටලු ලං එතළනදීත් ලං
ආහ. ලං ඒ ලං තභයි, ලං ඳරිඳහරන ලං )ේ)ේ ලංඳරිඳහරන ලංනිරධහරිත  ලංව ලං ඒ ලං
අඹ)ේ ලංඅභිභහනඹ ලං පිළිඵ ලං ප්රලසනඹ. ලංඒත් ලං එක් භ ලං අහන)ේදී ලංසු  ලං
වු)ඩල ලං)භො ක්ද? ලං ) ක ලං ඇභතිතුභහභ ලං ඳත් ලං යපු, ලං අභහතහාල)ඹත  ලං
වදපු, ලං ) ොභහරිසරුත  ලං හිටපු ලං ) ක ලං  මිටු)ේභ ලං නිමා)ේලඹක් ලං
තිබුණහ. ලංභභ ලංඑඹ ලංඅලතහ ලංඅනු ලංවභළගත** ලං යනහ. ලං 

————————— 
* *ලියවිල් ඉදිරිප ක මනොකරන දී. 
 ලං ලං ලංஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 
 ලං ලං ලං ලංDocument not tendered. 

ඒ ලංනිමා)ේල)ේ ලංඉතහ ලංඳළවළකිලි ලංති)ඵනහ, ලංවිධහඹ  ලංභට්ට) ක ලං3 ලං

)ශ්රේණි)ේ ලංළටුේ ලංතරඹ  ලංතඵහ ලංඒ ලංඅඹට ලං)භඹ ලං)දත න ලංඕනෆ ලංරීඹහ. ලං
භභ ලං ඒ  ලංරීඹත න ක ලංඔඵතුභහ)ේ ලං වි)ලේ ලං අධහනඹ ලං වහ, ලං  රු ලං

නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි. ලං )භහි ලං වත  ලං )නහ, ලං එභ ලං )ේඹ ලං

සථහපිත ලං  ය ලං )ේඹට ලං අදහශ ලං )ේහ ලං සථහ ලං  ස ලං රීරී) කදී ලං
  ක රු ලංනිරධහරි ලංනහභඹ ලං  ක රු ලංඵතහ ලංනිරධහරි ලං)ර ලං)නස ලං

රීරීභ ලංසුු සු ලංඵත්, ලංඒ ලංඅනු ලංදළනට ලං  ක රු ලංනිරධහරිත  ලංවිසත  ලංඉටු ලං
 යන ලංරද ලං හමාඹඹට ලංඅභතය ලංඳරිඳහරනභඹ ලංල)ඹත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං

තනතුයක් ලං න ලං )ජ්ස  ලං   ක රු ලං නිරධහරි ලං තනතුයට ලං ඳළරුණු ලං
යහජ් හරි ලං ඳයහ ලං විධහඹ  ලං )ශ්රේණි)ේ ලං 3 ලං තනතු)මා ලං ඳළළත්විඹ ලං යුතු ලං

ඵත්. ලං  ලං ) ක ට ලං  වුරුත් ලං ඳශමු)නි ලං අසථහ)ේදී ලං එ ෙ ලං වුණහ. ලං

නමුත් ලං ) ක  ලං  ළබිනට් ලං භඩලයරඹට ලං ගිහිත  ලං  ළබිනට් ලං තීයණඹක් ලං
ඵට ලංඳත් ලං)රහ ලංඅනුභළතිඹ ලංරළබිරහ ලංඑන ලංවිට, ලංඳසු ලං) ක ට ලංවිරුේධ ලං

වුණහ. ලං ලිත  ලං එ ෙ ලං වුණු ලං හයණඹට ලංවිරුේධ ලංවුණහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං සු  ලං
වුණු ලං ප්රලසනඹ ලං )භො ක්ද? ලං අහන)ේ ලං )ල්  කතුභහට ලං ඵරඹ ලං

ඳළරුහ. ලං )ල්  කතුභහ ලං ළටුේ ලංඳරිමාතනඹක් ලංවළු හ. ලංඑහිදී ලංරීේහ ලං
MN (5-10) ආය කබ  ලංපිඹය ලං)ර ලංර ත න ලංරීඹරහ. ලංMN (5-

10) පිඹ ලංය ලං ආය කබ  ලං ළටුඳ ලං )ර ලං ර ත න ලං රීඹරහ. ලං නමුත් ලං

ඔඵතුභහභ ලං දත නහ ලං විධිඹට ලං 2011දී ලං ෘත්තීඹ ලං මිතිත් ලං එ ෙ ලං )රහ ලං
  ක රු ලං නිරධහරිත  ලං MN (5-12) තිඹත න ලං රීඹරහ ලං ඉල්රපු ලං

)රහ)ේදී ලං ඒ  ලං ජ්හති  ලං ළටුේ ලං වහ ලං )ේ  ලං ාඛ්හ ලං ) ොමි)භත  ලං
ප්රතික්)ේඳ ලං වුණහ, ලං ඒ  ලං ක්රිඹහත්භ  ලං වු)ඩල ලං නළවළ. ලං MN (5-12) 

තිඹත න ලං රීඹපු ලං එ  ලං ක්රිඹහත්භ  ලං වු)ඩල ලං නළත්න ක ලං MN (5-10) ලං ලං

පිඹ)මා ලංතිඹත න ලංරීඹන ලංඑ  ලංක්රිඹහත්භ  ලං)ත )ත  ලං) ො)වොභද? ලං 
 

ඒ ලං  හයණඹ ලං ඉතහ ලං ඳළවළකිලියි. ලං එභ ලං නිහ ලං අහනඹට ලං )රහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං )භො ක්ද? ලං දළත  ලං   ක රු ලංනිරධහරිත  ලං උේ)කෝණඹ ලං

 යරහ ලං ති)ඵනහ, ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං නිහ ලං
  ක රු ලං )දඳහමාත) කත තු ලං  කපමාණ)ඹත  ලං  යහ ලං ළටිරහ ලං

ති)ඵනහ. ලං නීතිඹ ලං දත )ත  ලං නළති, ලං   ක රු ලං නීතිඹ ලං වරිඹට ලං

ක්රිඹහත්භ  ලං ය ලං ත නට ලංදත )ත  ලංනළති ලංභවය ලංඅඹ ලංළඵ ලංතත්ත්)ේ ලං
ඉත නහ. ලං එභ ලං නිහ ලං   ක රු ලං )දඳහමාත) කත තු)ත  ලං ජ්නතහට, ලං

වි)ලේ)ඹත  ලං  ක රුත ට ලං)ත න ලංඕනෆ ලං)ේඹ ලංඉසට ලං)ත )ත  ලං
නළවළ. ලංඑභ ලංනිහ ලංභභ ලංඇභතිතුභහට ලං)ඹෝජ්නහ ලං යනහ, ලං) ක ලංපිළිඵ ලං

වි)ලේ ලං අධහනඹ ලං )ඹොමු ලං යරහ ලංත ලං ු යටත් ලං ) ක ලංඅඹ ලංභව ලංඳහ)මා ලං
තිඹත )ත  ලංනළති, ලංපිඹයක් ලං ත න ලංරීඹරහ. ලං)භො ද, ලං) ක  ලංළටුේ ලං

පිළිඵ ලං ප්රලසනඹක්භ ලං )නො)යි. ලං ඇභතිතුභහ ලං විග්රව ලං  යනහ, ලං

නිරධහරිත  ලං විග්රව ලං  යනහ ලං ) ක ලං අඹ ලං ඳරිඳහරන ලං )ේ)ේ ලං භට්ටභට ලං
එත න ලං දෙරනහ; ලං ) ක  ලං ළටුේ ලං ළ  ලං  ය ලං  ළනී) ක ලං ප්රලසනඹක් ලං

රීඹරහ. ලංළටුේ ලංප්රලසනඹරකත් ලංති)ඵනහ. 
 

අවුරුු  ලං 17ක් ලං )ේඹ ලං  ශ ලං උඳහධිධහරිත )ේ ලං අද ලං මලි  ලං ළටුඳ ලං
රුපිඹල් ලං22,000යි. ලංභභ ලංඑ  ලංළටුේ ලං)ල්ඛ්නඹක් ලං) නහහ. ලංඒ ලංළටුේ ලං

)ල්ඛ්නඹ ලං ඵළලුහභ ලං )ඳ)නනහ ලං ) ක ලං තත්ත්ඹ ලං )භොන ලං තය ක ලං

අභහනඹක්ද ලං රීඹරහ. ලං ළටුඳ ලං ති)ඵත )ත  ලං රුපිඹල් ලං 22,000යි. ලං
අහන)ේ ලං එ තු ලං )රහ, ලං  ළපිරහ ලං ) ටිරහ ලං එන ලං විට ලං අතට ලං

ව කඵ)ත )ත  ලං ලංරුපිඹල් ලං16,000යි. 
 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
ංரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Deputy Chairman) 
 රු ලංභත ත්රීතුභහ, ලංඔඵතුභහ)ේ ලං හරඹ ලංඅහනයි. 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

ංThe Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංබහඳතිතුභනි, ලංභට ලංත ලංවිනහ ඹක් ලං)දත න, ලංභභ ලං

අත  ලං  යනහ. ලං අහන)ේ ලං )ල්  කතුභහ ලං විසත  ලං වදරහ ලං ති)ඵන ලං
)ේහ ලං සථහ)ත  ලං ) ක  ලං බුල්)යෝමා ලං යත නට ලං එඳහ. ලං ඒ ලං ) ක ලං
අඹ)ේ ලං ඉල්ලීභ. ලං  රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං භෙ ලං එ තු ලං
)රහ ලංහමුහි  ලං ටයුතු ලං ශහ ලංහ)ේ ලං  ක රු ලං)දඳහමාත) කත තු ලං

1987  1988 

[ රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලං ලංභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

 යහ ලංට්ටත )ත  ලංනළති ලං වුරුත් ලංඑ ෙ ලංවුණු ලං)ේහ ලංසථහක් ලං
වදත න ලංරීඹරහ ලංඅපි ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. ලංඇභතිතුභහ ලං ව ලං)ල්  කතුභහ ලං
වයවහ ලං වදහ) න ලංති)ඵන ලං දළනට ලං)ඹෝජිත ලං)ේහ ලංසථහ ලංනතය ලං
 යරහ ලංඅඩුභ ලංතයමිත  ලං) ක ලංඅඹ ලංඳහමාලි) කත තු)ේ ලංආාශි  ලංඅධීක්ණ ලං
 හය  ලං බහට ලං )වෝ ලං  ළරහ ලං ඳරිඳහරන ලං නිරධහරිනුත්, ලං ෘත්තීඹ ලං
මිතිත්, ලං   ක රු ලං නිරධහරිනුත් ලං වළ)භෝභ ලං එ ට ලං හ  ලං  යරහ ලං අපි ලං
හ ච්කහ ලං යමු. ලංඑ ෙතහට ලංඑත න ලංපුළුත  ලංතළනක් ලංති)ඵනහ. ලංභභ ලං
 රු ලං යහජ් ලං ඇභතිතුභහට ලං )ඹෝජ්නහ ලං  යනහ ලං ඒ ලං එ ෙතහට ලං ඒභ ලං
වහ ලං ආාශි  ලං අධීක්ණ ලං  හය  ලං බහට ලං ) ක ලං සඹලු ලං ඳහමාලසඹත  ලං
 ළත න ලංරීඹරහ. ලංඳරිඳහරන ලං)ේ)ේ ලංඅඹටත් ලංරීඹත නට ලං ථහක් ලං
ති)ඵනහ. ලං නමුත් ලං  ක රු ලංනිරධහරිත  ලං අවුරුු  ලං 17ක් ලංතිස)ේ ලං එ  ලං
තළන ලංඉත )ත . ලංඅවුරුු  ලං100ක් ලංතිස)ේ ලං)ේහ ලංසථහක් ලංනළති ලං) ක ලං
)ේඹට ලංඳරිඳහරන ලං)ේඹත් ලංභෙ ලං ළ)ටත )ත  ලංනළති ලංඅතය ලංභළකි ලං
තළනක් ලංවදත නට ලංඅඳට ලංපුළුත . ලං 

 

ඒ ලං අතයභළකි ලං තළන ලං වදත නට ලං භළකිවත් ලං )ත න ලං රීඹරහ ලං
)ල්  කතුභහ) නුත්, ලංනිරධහරිත ) නුත්, ලං  රු ලං අභහතතුභහ) නුත් ලං
භභ ලං ඉල්රහ ලං සටිනහ. ලං )භො ද, ලං ) ක ලං   ක රු ලං නිරධහරිත  ලං තභයි ලං
අයිතිහස  ක ලං කිනහ ලං  ත නට ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  යන ලං )ඳෞේ ලි  ලං
අාල)ේ ලං)ේ ඹත )ේ ලංඅයිතිහස  ක ලංආයක්හ ලං යරහ ලං)දත න ලංඳ  ලං
ඳහර  ලං බහරට ලං ගිහිත , ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං යත )ත . ලං ඒ ලං අයිතිහස  ක ලං
ආයක්හ ලං  යරහ ලං )දන ලං   ක රු ලං නිරධහරිඹහ)ේ ලං අයිතිහස  ක ලං
ආයක්හ ලං යරහ ලං)දත න ලංඅද ලංඉයක් ලංනළති ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංනිහ ලං
) ක  ලංඵයඳතශ ලංතත්ත්ඹක්. ලං ) ක ලංනිහ ලංඳළවළකිලි ලං )රභ ලං  ක රු ලං
)දඳහමාත) කත තු ලං  යහ ලං ළටීභට ලංරක් ලං )නහ; ලං බි ලං ළටීභට ලං රක් ලං
)නහ. ලං භභ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං ඉල්රහ ලං සටිනහ ලං ආාශි  ලං අධීක්ණ ලං
 හය  ලං බහට ලං )වෝ ලං ) ක ලං සඹලු ලං )දනහභ ලං  ළරහ, ලං   ක රු ලං
නිරධහරිනුත් ලං  ළරහ, ලං ඳරිඳහරන ලං )ේ)ේ ලං අඹත් ලං  ළරහ, ලං -ඒ ලං
අඹට ලංරීඹත නට ලංති)ඵන ලං හයණහ ලංඳළවළකිලි ලං ය) න- ලං) ක - ලං[ඵහධහ ලං
රීරීභක්] ලංඅතය ලං ළටුභක් ලං)නො)යි, ලං)ේහ ලංඅතය ලං ළටුභක් ලං)නො)යි. ලං
 රු ලංයවීත ්ර ලංභයවීය ලංයහජ් ලංඇභතිතුභනි, ලංඉතහ ලංඳළවළකිලි ලං)ර ලං) ක ලං
අඹ)ේ ලං අතිලඹ ලං භහනුෂි  ලං  ලංඉල්ලීභ ලං ඉසට ලං  යරහ ලං   ක රු ලං
)දඳහමාත) කත තු)ත  ලං ජ්නතහට ලං )ත න ලං ඕනෆ ලං )ේඹ, ලං වනඹ ලං
රඵහ ලං )දත න ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං රීඹරහ ලං භභ ලං ඔඵතුභහ) ත  ලං
 හරුණි  ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
ංரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Ranjan Ramanayake.  
ඔඵතුභහට ලංවිනහ  ලං4  ලං හරඹක් ලංති)ඵනහ. 
 

[අ.භළ. 1.10] 

ගුණ රන්ජන් රළමනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ 

ුමබවළධාන  නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - சதோக லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற தறற அகச்சர்) 
ංThe Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං අද ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
අභහතහාලඹ, ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං ව ලං   ක රු ලං වහ ලං
ෘත්තීඹ ලං මිති ලං ඵතහ ලං අභහතහාල)ේ ලං ළඹ ලං ශීමාඹත  ලං විහදඹට ලං
 ළ)නනහ. ලං නමුත් ලං භභ ලං  ළභළතියි ලං භට ලං ති)ඵන ලං සීමිත ලං )රහ ලං
වි)ේල ලංියරීඹහ ලංඅභහතහාලඹ ලං ළන ලං ථහ ලං යත නට. ලං 

 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංබහඳතිතුභනි, ලංජ්නතහ ලංනිතයභ ලංඅ)ඳත  ලංඅවන ලං
ප්රලසනඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං අ)ේ ලං යජ්ඹ ලං ඵරඹට ලං ආ)ේ ලං 2015 ලං ජ්නහරි ලං
08)නි ලංදහයිත  ලංඳසු. ලංඑකි)නත  ලංඳසු ලං) ක ලංරළබුණු ලං)න ලංනීඳද, ලං
ළඳද ලං රීඹන ලං එ  ලං තභයි ලං ජ්නතහ ලං අ)ඳත  ලං අවත )ත . ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
විඳක්)ේ ලං අඹ ලං අවනහ, ලං ") ක ලං රළබ ලං )න)ේ ලං ති)ඵන ලං )න ලං
)භො ක්ද?" ලං රීඹහ. ලං ඒ ලං )න)ේ ලං )න ලං භහ ලං දළත  ලං ඳළවළකිලි ලං
 යත න ක. ලං ලං 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං ) ක ලං යජ්ඹ ලං ආහට ලං ඳසු, ලං
ඉතිවහ)ේ ලං ප්රථභ ලං තහට ලං Sharia Law  එ  ලං දරුණු ලං )ර ලං
ක්රිඹහත්භ  ලංන ලංවුකි ලංඅධි යණඹරීත  ලංදිකිතඹත  ලංවුණු ලං)ද)ද)නරක ලං
)බ්යහ ලං  ත න ලං අඳට ලං පුළුත  ලංවුණහ. ලං ශෙකි ලං  ල් හ ලං භයණඹට ලං ඳත් ලං
 යත න ලංනිඹමිත ලංසටි ලංභහනික්  ක ලංයහනි ලංරීඹන ලං හත තහත්, ලං) ර ලං
ස ලං භයණඹට ලං ඳත් ලං  යත න ලං නිඹමිත ලං සටි ලං තත් ලං  හත තහරකත් ලං
)බ්යහ ලං  ත න ලං අඳට ලං අසථහ ලං ළරසුණහ. ලං ඒ  ලං තභයි ලං )න. ලං
භහනික්  ක ලං යහනි)ේ ලං නභ ලං රීඹත න ලං පුළුත  ලං වුණහට, ලං භට ලං
) ොච්චි )ඩ් ලංඅනික් ලං හත තහ)ේ ලංනභ ලංරීඹත න ලංඵළවළ. ලං )භො ද, ලං
එ)වභ ලං )නොරීඹත න ලං අඳ ලං  කමුතිඹරීත  ලං ඵළ ස ලං ඉත නහ. ලං ඒ ට ලං
මලි භ ලංදහඹ  ලංවුණු ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහත, ලං රු ලංභා ර ලංභයවීය ලං
ඇභතිතුභහට ලං ) ක ලං අසථහ)ේ ලං අ)ේ ලං ජ්හති)ේභ ලං ප්රණහභඹ ලං හිමි ලං විඹ ලං
යුතුයි. ලංඒ ලංහ)ේභ, ලංවමා ලංද ලංසල්හ ලංනි)ඹෝජ් ලංඇභතියඹහ ලංටත්, ලංඅ)ේ ලං
 ළබිනට් ලංඇභතිතුමිඹ ලංන ලං රු ලංතරතහ ලං අතු ලං) ෝයර ලං භළතිනිඹටත්, ලං
නි)ඹෝජ් ලං ඇභති ලං භන ලං නහනහඹක් හය ලං භළතිතුභහ ලං ඇතුළු ලං වි)ේල ලං
 ටයුතු ලංඅභහතහාල)ේ ලංසඹලු ලංනිරධහරිත ටත් ලංඒ ලං)නු)ත  ලංභ)ේ ලං
ප්රණහභඹ ලංපුද ලං යනහ. ලං 

 

) ක ලං පුයළසඹත  ලං )ද)දනහට ලං නිරුඳද්රිත ලං රා හට ලං එත න ලං
ඉය ය ලංරහ ලංු ත නහට ලංවුකි, ලංරිඹහේ, ලං)ජ්යහ, ලංදභහ ක ලංඹන ලංන යර ලං
නීති)ේදීත  ලං ඇතුළු ලං ඒ ලං සඹලු)දනහටත්, ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං ක්රිඹහ ලං  ශ ලං
Facebook භහධ ලං ජ්හරර ලං සඹලුභ ලංක්රිඹහධහරිත ටත , ලං භහධ)ේකිත  ලං
ඇතුළු ලං සඹලු)දනහටත් ලං  ලං සතුතිඹ ලං හිමි ලං විඹ ලං යුතුයි. ලං  රු ලං නි)ඹෝජ් ලං
බහඳතිතුභනි, ලංඒ  ලංතභයි ලංඅ)ේ ලං)න. ලං 

 

1988දී ලංමුත්තමාහි ලංඋඳත  ලංරිහනහ ලංනෆීක් ලංදළරිඹට ලංවුණු ලං)ේ ලං ළන ලං
අඳ ලං වුරුත් ලංදත නහ. ලංOmar Travels රීඹන ලංදූෂිත ලංඒජ්ත සඹ ලං ලංවිසත  ලං
වුකිඹට ලංඹපු ලංඇඹ ලංඅඳට ලං)බ්යහ ලං ත න ලංඵළරි ලංවු)ඩල ලං හ)ේ ලංයකිත ද ලං
රීඹහත් ලං රා හභ ලං දත නහ. ලං එභ ලං නිහ ලං භභ ලං ඒ ලං  ළන ලං පුන ලං පුනහ ලං
රීඹත න ලං))ව)ත )ත  ලං නළවළ. ලං අඳ ලං ආහට ලං ඳසු ලං ඇති ලං  ශ ලං ) ක ලං
)න ලං තභයි, ලං ජ්හතත තය)ේ ලං අ)ේ ලං යටට ලං ති)ඵන ලං පිළි ළනීභ; ලං
 රුත්ඹ. ලං ඒ ලං රීඹත )ත , ලං අධි යණ)ඹත  ලං දිකිතඹත  ලං ව ලං අඹ ලං ඳහ ලං
හ ච්කහ ලං ය ලං) ත හ ලං ත න ලංපුළුත  ලංතත්ත්ඹක් ලංඅද ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලං
ති)ඵනහ. ලං එභ ලං නිහ ලං ) ක ලං  හමාඹඹ ලං  යන ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
අභහතහාලඹට ලංමුලිත භ ලංභ)ේ ලංසතුතිඹ ලංපිරිනභත න ලං ළභළතියි. ලං 

 

 ලං රු ලං සුනිල් ලං වඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහ ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශ ලං
)ඹෝජ්නහක් ලං ළන ලං දළත  ලංභභ ලං ථහ ලං යත න ලං ළභළතියි. ලංතභත )ේ ලං
ඇස, ලං ඉස, ලං භස, ලං )ල් ලං දීරහ, ලං ජීවිතඹ ලං දීරහ, ලං තිස ලං අවුරුු  ලං යුේධඹරීත  ලං
අ)ේ ලං යට ලං )බ්යහ ත්ත ලං යණ ලං විරුත  ලං හ)ේභ ලං )ේඹක් ලං අ)ේ ලං යට ලං
විරුනුත් ලං) ක ලංයටට ලං ශහ. ලං ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
ංரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 

ගුණ රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 
ංThe Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, please give me one more minute.  
 

තභත )ේ ලං ආත්භඹ, ලං ජීවිතඹ ලං දත  ලං )දමිත , ලං ධනඳතිඹත )ේ ලං
) ල්ර ලංළය ලං යමිත  ලංතභයි ලංයට ලංවිරුත  ලංතභත )ේ ලං) ක ලං)ේඹ ලං
අවුරුු  ලං 10ක්, ලං 15ක් ලං  )ශේ. ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං ) ක ලං අඹට ලං විශ්රහභ ලං
ළ ලංටුඳක් ලං ස ලං ය)දන ලංඑ  ලං ළන ලංහිතහ ලංඵරත න. ලංඳහමාලි) කත තු)ේ ලං
ඉත න ලං අඳ ලං )භතළනට ලං අවුරුේද ට ලං වතය ලං හයඹ ලං  ණ)ත  ලං අවුරුු  ලං
ඳවට ලං විසයක් ලං ආහභ ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳක් ලං හිමි ලං )නහ. ලං භවය ලං
ඳහමාලි) කත තු ලං) ොළු)ෝ ලංඉත නහ. ලංඒ ලංඅඹ ලං  ලංMembers’ Entrance  
එ) ත  ලං ඇතුළු ලං )රහ, ලං ඳහමාලි) කත තු)ත  ලං හරහ ලං බීරහ, ලං රුපිඹල් ලං
35,000 ට ලං ළ  ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ට ලං හිමි  ක ලංරඵනහ. ලං ) ක ලංභවය ලං
අඹ ලං මිනීභරු)ෝ; ලං භා) ොල්ර හය)ඹෝ. ලං ඒ ලං අඹ ලං ළ පුය ලං ඉරහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං )නො)යි, ලං භවුත ට් ලං එලි)ඵත් ලං
)යෝව)ල්යි. ලංඑ)වභ ලංඉරහත් ලංඒ ලංඅඹ ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳක් ලං ත නහ. ලං 

1989  1990 



ඳහමාලි) කත තු 

 රු ලංකි)ත ස ලං  ලංගුණමාධන ලංභළතිතුභනි, ලංයණ ලංවිරුත ට ලංහ)ේභ ලං
යට ලං විරුත ටත් ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳක් ලංඅලයි ලංරීඹහ ලං භහ ලං හිතනහ. ලං  රු ලං
ඇභතිතුමිඹනි, ලං ) ක ලං  හමාඹඹ ලං  යරහ ලං ු ත )නොත් ලං ඔඵතුමිඹ ලං
ඉතිවහ ත ලං )යි. ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං ධුය ලං  හරඹ ලං තුශ ලං පුළුත  ලං න ක ලං
) )ේ ලං)වෝ ලං) ක ලංයට ලංවිරුත ට ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංඅනුභත ලං ය ලං)දත න ලං
රීඹන ලංඉල්ලීභ ලංතභයි ලංභභ ලංඔඵතුමිඹ) ත  ලං යත )ත . ලංය)ට් ලංසඹලුභ ලං
ජ්නතහ ලං) ක ලංයට ලංවිරුත ට ලංණඹයි. ලං)භො ද, ලංඒ ලංඅඹ ලං)යොරමා ලංබිලිඹන ලං
7ක් ලං හමාෂි  ලං යටට ලං )ේනහ. ලං යණ ලං විරුත  ලං හ)ේභ ලං )ේඹක් ලං
යුේධඹ ලං යත න ලං) ක ලංයට ලංවිරුනුත් ලං ශහ. ලංඑභ ලංනිහ ලං) ක ලංඅඹට ලංමීට ලං
යහ ලං ) ෞයඹක්, ලං පිළි ළනීභක්, ලං තක්)ේරුක් ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඇතිවිඹ ලං
යුතුයි. ලං ඒ ලං අඹ ලං )නු)ත  ලං ) )ේ ලං )වෝ ලං විශ්රහභ ලං ළටුේ ලං ්රභඹ ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලංරීඹන ලංඉල්ලීභ ලං යමිත , ලංභ)ේ ලං ථහ ලංඅත  ලං
 යනහ. ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
ංரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

ංThe Hon. Deputy Chairman) 
මීශෙට, ලං රු ලංභන ලංනහනහඹක් හය ලංනි)ඹෝජ් ලංඇභතිතුභහ. ලං 

 

 [අ.භළ. 1.15] 
 

ගුණ මන නළනළයක්කළර මශතළ (විමද් රැකියළ නිමයෝජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு த ரரக்கர - தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தைப் தறற அகச்சர்) 

ංThe Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං අද ලං කින)ේදී ලං අභහතහාල ලං

රීහිඳඹ  ලංළඹ ලංශීමා ලංවිහදඹට ලං ළනීභට ලංනිඹමිත ලංතිබුණත්, ලංවි)ේල ලං
ියරීඹහ ලංඅභහතහාල)ේ ලංළඹ ලංශීමාඹ ලංඹට)ත් ලං රුණු ලංකීඳඹක් ලං) න ලං
වළය ලංදළක්වීභට ලංභහ ලංසදහන ක. 

 

වි)ලේ)ඹත භ ලංඅද ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලංක්)ේත්රඹ ලංපිළිඵ ලංඅධහනඹ ලං

)ඹොමු ලං ශහභ ලංවළභ ලංතළනභ ලංළ  ලංල)ඹත  ලං ථහ ලංඵවට ලංරක් ලංත )ත , ලං
වළභ ලං තළනභ ලං ළ  ලංඅධහනඹට ලංරක් ලං ත )ත  ලං හත තහත  ලං පිට ලං යට ලං
ඹළවීභ ලං රීඹන ලං  හයණහ ලං පිළිඵයි. ලං ) ක ලං ක්)ේත්රඹට ලං ළ  ලං

අධහනඹක් ලං)ඹොමු ලංනහ ලංහ)ේභ, ලංළ  ලං)චෝදනහ ලංඑල්ර ලංත )ත ත් ලං
) ක ලංක්)ේත්රඹට ලංයි. ලංවළඵළයි, ලංරා හ)ේ ලං හත තහත  ලං ෘව ලං)ේඹට ලංපිට ලං
යට ලංඹන ලං හයණහ ලංඅද-ඊ)ේ ලංආය කබ ලංවුණු ලං හයණහක් ලං)නො)යි. ලං

තිස ලං ය ට ලං අධි  ලං  හරඹ  ලං සට ලං රා හ)ේ ලං ශ්රමි ඹත  ලං වි)ේල ලං
යටරට ලං ඹළවීභ ලං සේධ ලං )ේකි ලං රා හ)ත  ලං හත තහත  ලං වි)ේල ත ලං
වීභත් ලංසේධ ලංවුණහ. ලං වළඵළයි, ලංඑදහට ලං හ)ේක් ලං අද ලං පිරිමි ලං ඳහමාලසඹ ලං

වි)ේල ත ලං රීරී) ක ලං  මාත ලං කිගිත  ලං කි ටභ ලං සේධ ලං නහ. ලං 2015 ලං
යට ලංහ)ේක් ලං2016 ලං)මා ලංමුල් ලංභහ ලං9 ලංතුශ ලං ෘව ලං)ේවි හත  ලං
පිට ලං යට ලං ඹළවීභ ලංසඹඹට ලං 9.3රීත  ලංඳවශ ලංගිහිල්රහ ලං ති)ඵනහ. ලංඒ ට ලං

)වේතු, ලංන ලං යජ්)ේ ලං ප්රතිඳත්තිත්, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං තරතහ ලං අතු) ෝයර ලං
භළතිනිඹ ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලංඅභහතරිඹ ලංවිධිඹට ලං හත තහත  ලංපිට ලංයට ලං
ඹළවීභ ලංසීභහ ලංරීරීභත්ඹ. ලංඉකිරි)ේදී ලං හත තහත  ලංපිට ලංයට ලංඹළවීභ ලංනතය ලං
රීරීභ ලංරීඹන ලං ඉරක් ඹ ලං යහ ලං ඹත න ලං දසත  ලං ද ලංක්රිඹහත්භ  ලං වීභ ලං

තභයි ලං) ක ලංවයවහ ලංසේධ ලංත )ත . ලංඒ ලංඅනු ලංඳසු ලංගිඹ ලංඅවුරුේද ලංඇතුශත ලං
 ෘව ලං )ේඹ ලං වහ ලං  හත තහත  ලං පිට ලං යට ලං ඹළවීභ ලං සඹඹට ලං 9.3රීත  ලං
ඳවශ ලංගිහිල්රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ  ලංඑ  ලං ඳළත්තරීත  ලංහධනීඹ ලං)වො ලං

රක්ණඹක්. ලං ය)ට් ලං ආමාථි ඹ ලං ඳළත්)තත  ලං ) )ේ ලං )තත්, ලං
භහජ්යීඹ ලංඳළත්)තත  ලං ත්තහභ ලං හත තහත  ලංපිට ලංයට ලංඹළවීභ ලංදසත  ලං
ද ලං අඩු ලංරීරීභ ලං ප්රතිඳත්තිඹක් ලං ල)ඹත  ලංති)ඵන ලංනිහ ලං එඹ ලං )වො ලං

රක්ණඹක්. ලං  ෘව ලං )ේඹට ලං හ)ේභ ලං අනිරකත් ලං ියරීඹහ ලං වහ ලං
 හත තහ ලං ශ්රමි ඹත  ලංඹෆභ ලං සඹඹට ලං 4.3රීත  ලං ඳවශ ලං ළටුණහ. ලං භසත ලං
 හත තහ ලංශ්රමි ඹත  ලංවි)ේල ත ලංවීභ ලංසඹඹට ලං7.39රීත  ලංඳවශ ලංගිහිල්රහ ලං

ති)ඵනහ. ලං) ක  ලංඉතහභත්භ ලං)වො ලංතත්ත්ඹක්. ලංප්රතිලතඹක් ලංවිධිඹට ලං
 ත්තහභ ලං)භහි ලංඅඩු ලංවීභක් ලංති)ඵනහ. ලං 

පිරිමි ලංඋදවිඹ ලං යට ලං ියරීඹහරට ලං ඹෆභත් ලං ඹ ක ලංරීස ලං ප්රභහණඹරීත  ලං

ඳවශ ලංඹෆභක් ලංසේධ ලං වුණත්, ලං ප්රතිලතහත්භ  ලංපිරිමි ලංඋදවිඹ)ේ ලං පිට ලං
යට ලංඹෆ) ක ලංප්රභහණඹ ලංළ  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංපුහුණු ලං
ශ්රමි ඹත  ලං වි)ේල ත ලං වී) ක ලං ප්රභහණඹ ලං දසත  ලං ද ලං ළ  ලං )රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ) ක  ලං තභයි ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං න ලං  හයණහ. ලං

ඉකිරි)ේදී ලං වි)ේල ත ලං රීරී ක ලං සු  ලං  යනහ ලං න ක, ලං ඒ ලං වහ ලං පුහුණු ලං
ශ්රමි ඹත , ලං අත් ලං දළකී ක ලං හිත ලං ශ්රමි ඹත  ලං වි)ේල ත ලං යරහ ලං )වො ලං
)ේඹක් ලං යන ලං භත  ලංළ  ලංළටුේ ලංප්රභහණඹක් ලංරඵහ ලං) න ලංඒ ලංවයවහ ලං

විලහර ලංවි)ේල ලං විනිභඹ ලංප්රභහණඹක් ලං අ)ේ ලං යටට ලංරඵහ ලං  ළනීභ ලංතභයි ලං
න ලංයජ්)ේ ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු. ලංඹ ක ලංරීස ලංප්රභහණඹරීත  ලං හත තහත  ලං
වි)ේල ත ලංවීභ ලංඳවශ ලංඹෆභට ලං)වේතු ලං වු)ඩල ලංඳවුල් ලංඳසුබි ක ලංහමාතහ ලං

ඳසු ලංගිඹ ලංකිනර ලංඉතහභත්භ ලංතකිත  ලංක්රිඹහත්භ  ලංවීභයි. ලං) ක ලංඳවුල් ලංඳසු ලං
බි ක ලං හමාතහ ලං වයවහ ලං දරුත  ලං ඉත න ලං  හත තහත  ලං යට ලං ඹළවීභ ලං
 කපමාණ)ඹත භ ලංතවන ක ලං යරහ ලංති)ඵනහ. 

 

 ලං) ක ලං න) ොට ලං ඹ ලං අවුරුු  ලං 5ට ලං අඩු ලං දරුත  ලං සටින ලං
 හත තහත  ලං රීස)ේත්භ ලං පිට ලං යට ලං ඹත )ත  ලං නළවළ. ලං ) ක ලං ඹ)ේ ලං

දරුත )ේ ලංඅධහඳනඹ ලංවහ ලංශභහ ලං හරඹ ලංආයක්හ ලං ය ලං ළනීභට ලං) ක ලං
දරුත  ලංභත් ලංභෙ ලංසටීභ ලංඅතලයි ලංරීඹන ලං හයණහ ලං)ත්රු ක ලං
) න ලං ) ක  ලං දළ  ලං නීතිඹක් ලං ල)ඹත  ලං එඹ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  යනහ. ලං

නමුත්, ලං ඉතිවහ)ේදී ලං එ)වභ ලං සේධ ලං වු)ඩල ලං නළවළ. ලං ඉතිවහ)ේදී ලං
අවුරුු  ලං3, ලංඅවුරුු  ලං2, ලං ලංභහ ලං9, ලංභහ ලං8 ලංහ)ේ ලංඹසර ලංදරුත  ලංසටින ලං
අ කභරහ ලං ඳහ ලං වි)ේල ත ලං වුණහ. ලං ඒහ)ඹත  ලං තභයි ලං භහජ් ලං ප්රලසන ලං
දසත  ලංද ලංනිමාභහණඹ ලංවු)ඩල. ලං 

 

භභ ලංතත් ලං රුණක් ලංවත  ලං යත න ලංඕනෆ. ලං)භය ලංඅඹ ලංළඹ ලං
භඟිනුත් ලං වි)ේල ත ලං න ලං ශ්රමි ඹත ට ලං අභ ලං ළටුඳක් ලං )ඹෝජ්නහ ලං
 යරහ ලංති)ඵනහ. ලං ලංගිඹ ලං)මා ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලං)ඹෝජ්නහ ලං යපු ලංපුහුණු ලං
ශ්රමි ඹත )ේ ලංඅභ ලංළටුඳ ලංව ලංඇ)භරි හනු ලං)යොරමා ලං300, ලංනුපුහුණු ලං
ශ්රමි ඹත ට ලං 350 ලං දක්හ ලං ළ  ලං යත නත්, ලංපුහුණු ලංශ්රමි ඹත ට ලං 450 ලං
දක්හ ලං ළ  ලං  යත නත් ලං )භය ලං අඹ ලං ළඹ ලං වයවහ ලං )ඹෝජ්නහ ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලංඑ  ලංඳළත්තරීත  ලං) ක ලං)රහ)ේ ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලං))ශ ලං
)ඳො)ශේ ලං ති)ඵන ලං ියරීඹහ ලං වහ ලං )ේශීඹ ලං පිටත් ලං ඹෆ) කදී ලං ) ක  ලං

ඵයඳතශ ලං තත්ත්ඹක්. ලං )භො ද, ලං ) ක ලං )රහ)ේ ලං වි)ේල ලං යටරට ලං
ඇ)භරි හනු ලං )යොරමා ලං 350 ට, ලං 450 ට ලං අ)ඳත  ලං ශ්රමි )ඹෝ ලං
 ත නහට ලංයහ ලංඵා රහ)ේල)ඹත , ලංඉත කිඹහ)ත  ලංපිරිමි ලංශ්රමි ඹත  ලං
මීට ලංයහ ලංඅඩු ලංමුදර ට ලංරඵහ ලං ත න ලංපුළුත . ලංයටක් ලංවිධිඹට ලං ත්තහභ ලං
අ)ේ ලං ය)ට් ලං ශ්රමි ඹත  ලංවි)ේල ත ලං වීභ ලං ) ක ලං වයවහ ලං ඹ ක ලං සීභහ ට ලං
රක්නහ. ලං නමුත්, ලං අඳට ලං )භතළනකි ලං  ල්ඳනහ ලං  යත න ලං ති)ඵන ලං
 හයණහ ලං තභයි, ලං "අ)ේ ලං අයමුණ ලං )භො ක්ද? ලං අ)ේ ලං ඉරක් ඹ ලං
)භො ක්ද?" ලං රීඹන ලං එ . ලං අ)ේ ලං ඉරක් ඹ ලං ති)ඵත )ත  ලං ) ක ලං ය)ට් ලං
ශ්රභ ලං))ශ ලං)ඳොශ ලංවහ ලංඅල ලං යන ලංශ්රභ ලංඵර හඹ ලං) ක ලංය)ට්භ ලං
ිය  ලං ත නහ ලංඅතය, ලංළ  ලංවි)ේල ලංවිනිභඹ ලංප්රභහණඹක් ලංඉඳළයීභයි. ලං 

 

අද ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඇෙලු ක ලං  මාභහත තලහරහර ලං ළය ලං  යත න ලං

 හත තහත  ලංනළවළ. ලං ) ක ලං මාභහත තලහරහර ලංළය ලං යත න ලංපිරිමි ලං
නළවළ. ලං)භ)වභ ලංතත්ත්ඹක් ලංඹට)ත් ලංඉතහ ලංඅඩු ලංමුදර ට ලංවි)ේල ත ලං
වීභ ලං ශක්හ, ලං ඒ ලං මුදරට ලංරා හ)ේභ ලං ියරීඹහර ලං )ඹදවීභ ලං යත න ලං

පුළුත  ලංන ක, ලංඒ  ලංප්රතිඳත්තිඹ ලංන ක ලංඒ  ලංහධනීඹ ලං)යි ලංරීඹරහ ලංඅපි ලං
හිතනහ. ලංඑ)වභ ලංනළති ලං මාභහත තඹක් ලංවිධිඹට ලං ත්)තොත්, ලංවි)ේල ලං
ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං විධිඹට, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං

 හමාඹහාලඹ ලං විධිඹට ලං අඳට ලං ඳළරී ලං ති)ඵන ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං වහ ලං
)ඹදවීභ ලංව ලංඔවුත )ේ ලංසුඵහධනඹ ලංරීඹන ලං හයණහ)ේදී ලංවි)ේල ත ලං
වීභ ලං) ක ලං වයවහ ලං ඹ ක ලං සීභහ ට ලංරක් ලංනහ. ලං වි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත  ලං
වයවහ ලංඅ)ේ ලංයටට ලංදළනට ලංඇ)භරි හනු ලං)යොරමා ලංබිලිඹන ලං7  ලංමුදරක් ලං

හමාෂි  ලං රළ)ඵනහ ලං රීඹරහ ලං )භය ලං අඹ ලං ළ)ේ ලං වත  ලං නහ. ලං
නමුත් ලං ඳසුගිඹ ලං අවුරුේ)ේ ලං ඒ  ලං සඹඹට ලං 5.6රීත  ලං ළ  ලං  ය ත න ලං
අඳට ලංපුළුත  භ ලංරළබුණහ. ලංගිඹ ලංයට ලංයහ ලං) ක ලං)මාදී ලංඒ ලංළ  ලං

වුණු ලං ආදහඹභ ලං අඩුවී) ක ලං අදහනභරකත් ලං ) ක ලං වයවහ ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං
නිහ ලං) ක ලං)ඹෝජ්නහ ලංක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභට ලං)ඳය ලංආමාථි  ලංල)ඹත  ලං
සේධන ලංඵරඳෆභ ලංපිළිඵ ලංහ ච්කහ ලං ශ ලංයුතුයි ලංරීඹන ලංඑ  ලංතභයි ලං

භ)ේ ලංන ක ලංභතඹ ලංත )ත . 

1991  1992 

[ රු ලංයත ජ්ත  ලංයහභනහඹ  ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

යජ්)ේ ලං ප්රතිඳත්තිභඹ ලං තීත ු  ලං අනු ලං ඹමිත  ලං අපි ලං ක්රිඹහත්භ  ලං
ත )ත , ලං) ක ලං මාභහත තඹ ලංඉකිරිඹට ලං) න ලංඹෆ) ක ලං හමාඹඹට ලංඹ කරීස ලං
ද  ලංතිත ලංතළබී) ක ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු)ත  ලංන ක ලංඅඳට ලං) ක ලංවිධිඹට ලං
ඉසයවට ලංඹත න ලංපුළුත . ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලංමීට ලංයහ ලංඑවහට ලංගිහිත  ලං
ආමාථි  ලංල)ඹත  ලං යටට ලං සු න ලංඵරඳෆභ ලංපිළිඵත් ලං අපි ලංහ ච්කහ ලං
 ශ ලංයුතුයි ලංරීඹහ ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභහ ලං)ඹෝජ්නහ ලං යනහ. ලං 

 

ඒ ලංවිතයක් ලං)නො)යි. ලංසුඵහධනඹ ලංපිළිඵ ලංව ලංප්රලසන ලංපිළිඵ ලං
අපි ලං වළභ ලං )රහ)ේභ ලං ථහ ලං ඵව ලං යනහ. ලං භහණික්  ක ලං යහණි ලං ළන ලං
 ථහ ලං  යන) ොට, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං රිහනහ ලං නෆීක් ලං  ළන ලං  ථහ ලං
 යන) ොට ලංඅඳට ලංවළභ ලං)රහ)ේභ ලංභතක් ලං)න ලං හයණහ ලංතභයි, ලං
නිඹමිත ලං ක්රිඹහ ලං ඳටිඳහටිඹට ලං අනු ලං වි)ේල ලං  තවී) ක ලං ති)ඵන ලං
ළද ත් භ. ලං නිඹමිත ලං ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ලං අනු, ලං නිඹමිත ලං යක්ණ ලං
්රභඹක් ලංඹට)ත් ලංයක්ණඹ)රහ, ලංනිඹමිත ලංආ හය)ඹත  ලංවි)ේල ත ලං
වුණහභ ලං ඒ ලං අඹ ලං පිළිඵ ලං ඳසුවිඳයභ ලං ව ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං සුඵහධනඹ ලං
පිළිඵ ලං ති)ඵන ලං   ලං කී)භත  ලං නිදවස ලං )ත නට ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
අභහතහාලඹට ලංව ලංශ්රී ලංරා හ ලංවි)ේල ලං)ේහ ලංනියුක්ති ලං හමාඹහාලඹට ලං
පුළුත  භක් ලං නළවළ. ලං එ)වභ ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං )නොවී ලං ගිඹත්, ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රහාරී ඹරක ලං ල)ඹත  ලං අහන)ේදී ලං සු  ලං ශ ලං යුතු ලං )ේහ ලං සු  ලං
 ශත්, ලංඒ ලංඅඹ ලංලිඹහ ලංඳකිාචි ලංරීරී) ක ලංළද ත් භක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

 රු ලං සුනිල් ලං වඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහ)ේ ලං  ථහ)ේදී ලං වත  ලං
 ශහ, ලංගුත  ලං)තොටු)ඳො)ශේදී ලංඉතහභත් ලංඳවත් ලංවිධිඹට ලං"භළද ලං)ඳයකි ද ලං
ඹත )ත ?" ලංරීඹහ ලංඅවනහඹ ලංරීඹරහ. ලංවළඵළයි ලංඅපි ලංදත නහ ලංතයමිත  ලංභළද ලං
)ඳයකි  ලංයටරට ලංවිතයක් ලං)නො)යි, ලංශ්රමි ඹරක ලංවළටිඹට ලංවි)ේල ත ලං
ියරීඹහ ට ලංඹනහ ලංන ක ලංව ලංරකභන ලංක්)ේත්රඹ  ලංියරීඹහ ට ලංගිඹත් ලං
ඒ ලංඅඹ ලංලිඹහ ලංඳකිාචි ලංවිඹ ලංයුතුයි. ලං 

 

යු)යෝපීඹ ලං යටරට ලං ගිඹත්, ලං  ලං භළද ලං )ඳයකි  ලං යටරට ලං ගිඹත්, ලං
ඇ)භරි හනු ලං යටරට ලං ගිඹත් ලං ඔවුත  ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං විඹ ලං යුතුයි. ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභහ ලංරීේහ ලං හ)ේ ලංභවය ලං)රහට ලං අ)ේ ලං ශ්රී ලං රා හ ලංවි)ේල ලං
)ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං නිරධහරිත  ලං ඉකිරිඹට ලං එන ලං වළභ ලං
භඟිඹහ) ත භ ලංpassport එ  ලංඉල්රහ) න ලංඔහුට ලංති)ඵත )ත  ලං  ලං job 
visa එ ක්ද ලං  ලං රීඹහ ලං ඵරත න ලං )නොවළරී ලං )නහ. ලං වළඵළයි ලං එතළන ලං
ඉත න ලං නිරධහරිත ට ලං අත් ලං දළකී)භත , ලං ඇඳුභ ලං දළක් හභ, ලං ඹන ලං විධිඹ ලං
දළක් හභ ලං හිතහ ත න ලං පුළුත  ලං ) ක ලං ඹත )ත  ලංවි)ේල ලං ියරීඹහ ටඹ ලං
රීඹන ලං  හයණහ. ලං භවය ලං )රහට ලං එ)වභ ලං ඒත්තු ලං ඹන ලං අසථහ ලං
ඇති. ලං වළඵළයි ලං එතළනදී ලං ඒ ලං අඹට ලං )නභ ලං අඩු ලං ළරකීභක් ලං )වෝ ලං
)නඹ ක ලං  හයණහක් ලං සේධ ලං ත )ත  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං අඹ ලං
)නොදළනුත් මිත  ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං )නොවී ලං ඹනහ ලං න ක ලං ඒ ලං අඹ)ේභ ලං

)වොට, ලං ඒ ලං අඹ ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං රීරීභ ලං වහ ලං තභයි ලං ) ක ලං  ටයුත්ත ලං
 යත )ත . ලං ලං 

 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං අද ලං ඵයඳතශභ ලං ප්රලසනඹ ලං )රහ ලං
ති)ඵත )ත , ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං )රහ ලං නීතනුූලර ලං භහමා )ඹත  ලං
වි)ේල තවීභ ලං)නො)යි. ලංඅද ලංඵයඳතශභ ලංප්රලසනඹ ලං)රහ ලංති)ඵත )ත  ලං
නීතනුූලර ලං )නොන ලං භහමා ලිත  ලං වි)ේල තවීභයි. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං
 හර)ේ ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලංඅභහතහාල)ේ ලංනිරධහරිත ට ලං)ොඹහ ලං ත න ලං
පුළුත  ලංවුණහ, ලං) ොශම ලංප්ර)ේල)ේ ලංlodgesර ලංනත්හ) න ලංසටින ලං
ප්රභහණඹ. ලං )නො)ඹක් ලං ු ය ලං ඳශහත්ර ලං දරුත  ලං ) නළවිත්, ලං  ලං) ොශම ලං
ප්ර)ේල)ේ ලං ඇති ලං lodgesර ලං නත්හ) න ලං ඉරහ, ලං නිඹමිත ලං වීහ ලං
නළති, ලං visit visa අය) න ලං ඒ ලං වයවහ ලං ඒ ලං අඹ ලං පිටයට ලං ඹළවී) ක ලං
ජ්හහයභක් ලං ක්රිඹහත්භ  ලං )නහ. ලං අ)ේ ලං  හත තහත  ලං මුදරට ලං
විරීණී) ක ලංජ්හහයභක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං)නහ. ලං) ක  ලංනතය ලං ශ ලංයුතුයි. ලං 

 

දළනට ලං ගුත  ලං )තොටු)ඳො)ශේ ලං ති)ඵන ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං
නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං  හමාඹ ලං භඩලයරඹ ලං ත ලං තත් ලං ළ  ලං  යරහ ලං
 ලං)වෝ ලං සවිල් ලං ගුත  ලං )ේහ ලං අධි හරි)ේ ලං  හමාඹ ලං භඩලයරර ලං වහඹ ලං
රඵහ) න ලං )වෝ ලං එ)වභ ලංනළත්න ක ලං )නත් ලං යවස ලං ඔත්තු ලං )ේහර ලං

වහඹ ලං )වෝ ලං )ඳොලීස)ේ ලං ව)ඹෝ ඹ ලං රඵහ) න ලං )වෝ ලං ගුත  ලං
)තොටු)ඳො ලංළිත  ලංපිට යන ලං) ක ලං ලංශ්රමි ඹත  ලංවිරීණී) ක ලංජ්හහයභ ලංවහභ ලං
නතය ලං ශ ලංයුතුයි ලංරීඹන ලං හයණඹ ලංසහිඳත් ලං යනහ. ලංඑඹ ලංශ්රී ලංරා හ ලං

වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං  ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාලඹට ලං ඳභණක් ලං  ශ ලං වළරී ලං
 හයණහක් ලං)නො)යි. ලංභසතඹක් ලංවිධිඹට ලංසඹලුභ ලංආඹතන ලංඑ තු ලං
)රහ ලං ) ක ලං  ටයුත්ත ලං  ශ ලං යුතුයි ලං රීඹන ලං  හයණහ ලං භහ ලං භතක් ලං
 යනහ. ලං 

 

ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි. ලං සුඵහධන ලං  ටයුතු ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං
 ත්තහභ, ලං දළනට ලං අපි ලං සුවිලහර ලං සුඵහධන ලං  ටයුතු ලං යහශිඹක් ලං සේධ ලං
 ය) න ලං ඹනහ. ලං දරුත  ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං) )යන ලං සුඵහධනඹ ලං
අතය ලං ශිත් ලං රඵහදී) ක ලං ළයටවත  ලං වි)ලේයි. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
වි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත )ේ ලංඳවුල් ලංපිළිඵ ලංනියත තය ලං)ොඹහ ලංඵළලීභ ලංසු  ලං
නහ. ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං ල)ඹත  ලං ඳත් ය ලං සටින ලංාමාධන ලං නිරධහරිත  ලං
භඟිත  ලං) ක ලංඳවුල්ර ලංසුඵහධනඹ ලං පිළිඵ ලං)ොඹහ ලංඵළලීභක් ලං දළත  ලං
සේධ ලං යනහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඅලුත් ලංවිධිඹට ලංවි)ේල ත ලංන ලංසඹලු)දනහ ලං
පිළිඵ ලං දළත  ලං ඹ ක ලං   ලං කීභක් ලං සේධ ලං නහ. ලං  රු ලං සුනිල් ලං
වඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහ ලං රීේහ ලං හ)ේ ලං ඒ ලං )ඹෝජ්නහ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං
 යත නට ලංඅපිත් ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලංනහ. ලංරඵන ලං)මා ලංසට ලංවිශ්රහභ ලං
ළටුේ ලං්රභඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභට ලං රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංභළතිනිඹ ලං
) ක ලං)න) ොටත් ලංසඹලු ලං ටයුතු ලංසදහන ක ලං යමිත  ලංසටිනහ. ලංගුත  ලං
)තොටු)ඳො)ශත  ලංරා හට ලංඑේදී ලංව ලංරා හ)ත  ලංපිට)ේදී ලංඹ ක ලංඹ ක ලං
ඳවසු  ක ලං රඵහදීභ ලං ව ලං ඒ ලං අඹට ලං වි)ලේ ලං ළරරීල්රක් ලං දළක්වීභ ලං
) )යහිත් ලංදළත  ලංඅධහනඹ ලං)ඹොමු ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංඅඹ ලං
ළඹ ලං )ල්ඛ්න)ේ ලං ) ක ලං  හයණහ ලං සඹල්ර ලං )ඹෝජ්නහ ලං ල)ඹත  ලං
වත  ය ලංති)ඵනහඹ ලංරීඹන ලං හයණඹත් ලංභහ ලංභතක් ලං යනහ. ලං 

 

ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි. ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
නි)ඹෝජිතහඹතනඹ ලං වයවහත් ලං ) ක ලං )න) ොට ලං විලහර ලං ළය ලං
) ොටක් ලංසේධ ලං)මිත  ලංති)ඵනහ. ලං) ක ලංදසර ලංවි)ේල ත ලංවී ක ලං
ෆ)වන ලංප්ර ලංභහණඹක් ලංසේධ ලං යමිත , ලංියරී ලංයක්හ ලංවිලහර ලංප්රභහණඹක් ලං
රඵහ)දමිත  ලංති)ඵනහ. ලංමීට ලං ලිත  ලං) ක ලංආඹතනඹ ලංළ)වත න ලංඹන ලං
තත්ත්ඹ යි ලං තිබු)ඩල. ලං අද ලං න ලං විට ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
නි)ඹෝජිතහඹතනඹත් ලං දසත  ලං ද ලං )වො ලං තත්ත්ඹට ලං මාධනඹ ලං
)මිත  ලං ඳතිනහඹ ලං රීඹන ලං  හයණඹත් ලං භතක් ලං  යමිත , ලං අඳට ලං
රඵහ)දන ලං ව)ඹෝ ඹ ලං පිළිඵ ලං අ)ේ ලං  රු ලං අභහතතුමිඹටත්, ලං ඒ ලං
හ)ේභ ලං අභහතහාල ලං )ල්  කතුභහටත්, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
නි)ඹෝජිතහඹතන)ේ ලං ව ලං Sri Lanka Bureau of Foreign 
Employmentහි ලං බහඳතිතුභහ, ලං ක්රිඹහ හරී ලං අධක්තුභහ ලං ඇතුළු ලං
සඹලුභ)දනහටත් ලංසතුතිත ත ලං)නහ. 
 
 

[தற.த. 1.26] 
 

ගුණ එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கமப, இன்த 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண 

குளறகன றரத்றமன மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

தகரடுத்கக்கரகத் ங்களுக்கு ன்நறகக் கூநறக் 

தகரள்கறன்மநன். குநறப்தரக தபறரட்டுத் தரறல்ரய்ப்தை 

அகச்சு - Ministry of Foreign Employment சம்தந்ரக 

தொலில் கூநமண்டும். இந் ரட்டிலிதந்து 

தபறரடுகளுக்கு மகனக்குச் தசல்கறன்ந இனட்சக் 

கக்கரண க்கள் ங்ககப தொளகரக அர்ப்தறத்து இந் 

ரட்டுக்கு அறகபரண அந்றச்தசனரறக ஈட்டிக் 

தகரடுக்கறன்நரர்கள். 2001ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இந் 

ரட்டிலிதந்து தபறரடுகளுக்குச் தசல்கறன்நர்கள் 

உகப்தன்தோனம் கறகடக்கறன்ந அந்றச்தசனரற 

தடரதடம் அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்கப் 

தரர்க்கறன்மநரம். 2014ஆம் ஆண்கடறட 2015ஆம் ஆண்டிமன 

அது அறகரறத்றதக்கறன்நது. 2015ஆம் ஆண்டில் 9,48,957 

றல்லின் தௐதரய் இந் ரட்டுக்கு தரணரகக் 

கறகடத்றதக்கறன்நது. 2014ஆம் ஆண்டில் 9,16,344 றல்லின் 

தௐதரக இந் ரடு ததற்நறதக்கறன்நது. தபறரடுகளுக்குச் 

1993  1994 



ඳහමාලි) කත තු 

தசன்த இவ்ரத உகப்தர்களுகட தரணம் 

அறகரறத்துச் தசல்கறன்ந மகபறமன, இங்கறதந்து 

தசல்கறன்நர்கபறன் வீதொம் அறகரறக்கறன்நது.  

 

இந் மகபறமன குநறப்தரக எத றடத்க ரன் 

தறவுதசய்னரதன்த றகணக்கறன்மநன். இந் ரட்டிலிதந்து 

தகரரறர ரட்டிற்குச் தசல்கறன்நர்கள் அங்கு அறகபரண 

தரணத்கப் ததற்தக்தகரள்ப ரய்ப்தறதக்கறன்நது. இந் 

ரட்டிலிதந்து தகரரறரறற்குச் தசன்நர்கள் கறட்டத்ட்ட 

2,50,000 தௐதரய் கறனரண ரரந் சம்தபத்றகணப் 

தததகறநரர்கள். தரற சரர்ந் எதசறன தறற்சறககப அர்கள் 

தொடித்துறட்டுக் தகரரறர மசத்றற்குச் தசல்கறன்நரர்கள்.  

அங்மக அர்களுக்கரண உவு, ங்குறட சறகள்கூட 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தடுகறன்நண. ஆகம, அர்களுகட 

உகப்தறற்குரற சம்தபம் தொளகரகக் கறகடக்கறன்நது. 

இந் மத்றமன தகரரறர மசத்றற்கு அதப்தப்தட்டர்கள் 

தரடர்தரண றதத்கப் தரர்ப்மதரம். 2015ஆம் ஆண்டு இந் 

ரட்டிலிதந்து 5,007 மதர் அங்கு அதப்தப்தட்டுள்பரர்கள். 

இர்கபறல் ரத்கந ரட்டத்றலிதந்து 697 மததம் 

கண்டிறலிதந்து 561 மததம் இத்றணதைரறறலிதந்து 552 மததம் 

அம்தரந்மரட்கடறலிதந்து 500 மததம் கரலிறலிதந்து 494 

மததம் களுத்துகநறலிதந்து 392 மததம் கம்தகரறலிதந்து 

391 மததம் மககரகனறலிதந்து 322 மததம் குதரகலிலிதந்து 

301 மததம் தகரளம்தறலிதந்து 241 மததம் 

அதரதைத்றலிதந்து 135 மததம் ததரனன்ணதகறலிதந்து 

99 மததம் ரத்கபறலிதந்து 95 மததம் ததுகபறலிதந்து 62 

மததம் தரணரககனறலிதந்து 59 மததம் தைத்பத்றலிதந்து 

40 மததம் அம்தரகநறலிதந்து 35 மததம் 

றதமகரகனறலிதந்து 14 மததம் ததலிரறலிதந்து 

13 மததம் ட்டக்கபப்தறலிதந்து 3 மததம் வுணறரறலிதந்து 

எததரக அறல் அடங்கறத்ள்பணர்.  

 

அன்தடி, தகரரறர மசத்றற்கு அதப்தப்தட்ட 5,007 

மதரறல் கறக்கு ரகரத்றலிதந்து தரறரணர்கபறல் 

ட்டக்கபப்தறலிதந்து 3 மததம் அம்தரகநறலிதந்து 35 மததம் 

றதமகரகனறலிதந்து 14 மததம்ரன் அடங்குகறன்நணர். 

அறலும் த்கண றழ் மதசுகறன்நர்கள் - றர்கள், 

தொஸ்லிம்கள் உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்? ன்தது எத 

மகள்றக்குநறரக இதக்கறன்நது. டரகரத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், வுணறரறலிதந்து ட்டும் எதர் 

அதப்தப்தட்டிதக்கறநரர். அமமம் தொல்கனத்லறலிதந்மர, 

கறபறதரச்சறறலிதந்மர, ன்ணரரறலிதந்மர, ரழ்ப்தரத்ற 

லிதந்மர எததம் அதப்தப்தடறல்கன. அந் ககறல் 

அந் 5,007 மதரறல் 5 ரட்டங்ககபக் தகரண்ட ட 

ரகரத்றலிதந்து எமதரதர்ரன் தகரரறரவுக்கு 

மகனக்கரக அதப்தப்தட்டிதக்கறன்நரர்.  

 

இன்த இண ல்லிக்கம் தற்நற தரண்கட கறறப் 

மதசப்தடுகறன்நது. மதச்சறல் ரத்றம்ரன் ரங்கள் இந் இண 

ல்லிக்கத்கப் தரர்க்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது; 

தசற்தரட்டில் இல்கன. தகரரறரவுக்கு இங்கறதந்து 

மகனக்குச் தசல்கறன்ந எதர் ரரந்ம் அங்மக 250,000 

தௐதரய் தத்க உகக்கறன்ந அமமம் டக்கறலிதந்து 

எததம் கறக்கறலிதந்து கறட்டத்ட்ட 50 மததம்ரன் 

தகரரறரவுக்குச் தசன்நறதக்கறன்நரர்கள். ரன் இகண  

தட்கப்தடத்க்க எத றடரகத்ரன் தரர்க்கறன்மநன்.  

 

தொன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் 

1994கபறல் தரறற்தகந அகச்சரக இதந்மத்றல்ரன் 

தகரரறர மசத்றற்கு இந் ரட்டிலிதந்து மகனக்கு 

ஆட்ககப அதப்தைகறன்ந டடிக்கக தொன்தணடுக்கப்தட்டு 

ந்தன்த  ரன் றகணக்கறன்மநன். அந் ககறல் 

1994இலிதந்து இன்தக -கறட்டத்ட்ட 20 தடங்கள் - 

இந் ரட்டிலிதந்து தகரரறர மசத்றற்கு ஆட்கள் 

அதப்தப்தட்டு தகறன்நணர். ஆணரல், இந் ரட்டிமன ந் 

அபறற்கு இண ரலறரண தரதட்சம் கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நது 

ன்தற்கு இந் றடத்கறடச் சறநந் உரத்க ரன் 

தசரல்ன தொடிரது.  

 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கமப, இன்தணரத 

றடத்கத்ம்கூட ரன் இற்கு இகரகப் தறவுதசய் 

றதம்தைகறன்மநன். றசர அதறறதத்றத் றகக்கபத்ரல் 

ரடு தரவும் ங்கப்தட்ட றசர ஆரய்ச்சற ற்தம் 

அதறறதத்ற உத்றமரகத்ர் தற டக்கு, கறக்கறமன 

கறட்டத்ட்ட 20 தடங்கபரக ந்தரத றதக்தகர, 

ந்தரத தொஸ்லிதொக்மகர ங்கப்தடறல்கன. டக்கு, 

கறக்கறமன குநறப்தரக, கறக்கறமன சறங்கபப் தகுறககப 

கப்தடுத்ற எதசறன சறங்கபர்களுக்கு அந்ப் தற 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ரங்கள் இணரம் மதசறல்கன. 

ஆணரல், இந் ரட்டிமன ரநறரநற ந் அசரங்கங்கள் 

இததது தடங்கபரக எத றசர ஆரய்ச்சற அதறறதத்ற 

உத்றமரகத்ர் தறக டக்கு, கறக்கறற்கு ங்கரல் 

இதந்கரணது, றகவும் மகணரணதும்  தட்கப்தடக் 

கூடிதுரண எத தசற்தரடரகும். அவ்ரமந, கடந் 20 

தடங்கபரக ம் ரட்டர்ககப தரறல்ரய்ப்தைக்கரக 

தகரரறர மசத்துக்கு அதப்தைகறன்ந றடத்றல்கூட, 

தரரறபவு இணரலறறனரண தரதட்சம் கரட்டப் 

தட்டிதக்கறன்நது. அமமதரன்தரன், உள்ரட்டுக்குள் 

ங்கப்தட்டரண அச உத்றமரகத்ர் றணங்கபறலும் 

தரதட்சம் கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் ல்னரட்சற அகசக் 

தகரண்டுதற்கரக, இந் ரட்டில் ரளகறன்ந 

சறததரன்க க்கள் வ்பவு ததரற றரகத்கச் 

தசய்ரர்கள்; வ்பவு ததரற அர்ப்தறப்கதச் தசய்ரர்கள். 

இந் ல்னரட்சறறலும் இவ்ரநரண தரதட்சம் தரடதது 

ன்தது, றகவும் மகணக்குரற றடரகும்.  
 

ல்னரட்சற அசரங்கத்றன் மகு ஜணரறதற அர்கள் 

2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 08ஆம் றகற கடததற்ந 

ஜணரறதறத் மர்லில் மதரட்டிறட்டமதரது,  அர் இந் 

ரட்டில் றர்கள் தததம்தரன்கரக ரளகறன்ந 

தகுறகபறல்ரன் அறகபரண ரக்குககபப் ததற்நரர். 

ரழ்ப்தரம், தொல்கனத்லவு, கறபறதரச்சற, வுணறர, 

ட்டக்கபப்தை மதரன்ந ரட்டங்கபறல் அர் அறகபவு 

ரக்குககபப் ததற்நரர்; ன்ணரரறல் 80 வீத்துக்கும் 

அறகரண ரக்குககபப் ததற்நரர். ஆணரல், மகன 

ரய்ப்தைக்ககப ங்கும்மதரதும் அதறறதத்றத் றட்டங்ககப 

தொன்தணடுக்கும்மதரதும் றழ் க்கள் றட்டறட்டுப் 

தைநக்கறக்கப்தடுகறநரர்கள்.  
 

து ரட்டிலிதந்து மகனரய்ப்தைக்கரக தகரரறர 

மசத்துக்கு அதப்தற 5,007 மதரறல் ட ரகரத்றலிதந்து 

எதர் ட்டும இடம்ததற்நறதக்கறநரர் ன்ந றகக் 

மகனரண றடத்க ரன் லபவும் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன். இது வ்பவு மகணப்தடக்கூடி 

றடரக இதக்கறன்நது! ணம, குநறப்தறட்ட துகநசரர்ந் 

அகச்சர்கள் இகணக் கணத்றற்தகரள்ப மண்டும். இந் 

றகனகரணது  இணறமலும் இந் ல்னரட்சறறல் 

தரடக்கூடரது.  

 

தகப தறறத் றசரபர் அர்கமப, ரன் 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சர் அர்கபறடம் எத 

றடத்கக் மகட்க மண்டும். இனங்ககக்கரண 

1995  1996 

[ රු ලංඑස. ලංවිඹහ)ල්ත කියත  ලං ලංභවතහ] 
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தபறரட்டுத் தூதுர்கள் கறட்டத்ட்ட 66 மதர் 

இதக்கறநரர்கள். இர்கபறல் த்கண றர்கள் 

உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்? இந் ரட்டிமன 

சறததரன்க இணரண தொஸ்லிம்கள் த்கண மதர் 

உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்? இண ல்லுநவு ன்தது 

மதச்சபறல் ட்டுல்ன, சகன டடிக்கககபறலும் 

இதக்கமண்டும்; சகன தொன்தணடுப்தைக்கபறலும் இதக்க 

மண்டும். ரநரக, ஊடகங்களுக்கரக மதச்சபறல் 

மதசறறட்டுச் தசல்னக்கூடரது. ன், எத தபறரட்டுத் 

தூதுரக - ஏர்  ambassador ஆக - இந்றரறன் கனகரண 

தைதுடில்லிக்கு எத றக றறக்க தொடிரது? ன், இன்த 

றழ் மதசும் க்கள் ரழ்கறன்ந, றழ் தரற எத தொக்கற 

ஆட்சற தரறரக இதக்கறன்ந சறங்கப்ததக்கு எத றக 

றறக்க தொடிரது? ன், றழ் மதசும் க்கள் ரளகறன்ந 

மனசறரவுக்கு எத றக றறக்க தொடிரது? ஆகம, 

சறந்றக்கமண்டும்!  

 
தபறரட்டுத் தூதுர்கபரக றறக்கப்தட்டுள்ப 66 

மதரறல், 11 தொஸ்லிம்கள் உள்படக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். அறல், 

06 மதர் ரத்றம றர்கள். ன், து ரட்டில் 

குறரய்ந் றழ் உத்றமரகத்ர்கள் இல்கனர? 

தடித்ர்கள் இல்கனர? தகரரறர மச மகனரய்ப்தறமன 

ங்களுக்கு இண ரலறரண தரதட்சம் கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. 

அவ்ரமந, றசர ஆரய்ச்சற அதறறதத்ற உத்றமரகத்ர் 

றணத்றலும் 20 தடங்கபரகப் தரதட்சம் 

கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நது.  

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Deputy Minister,  what is your point of Order? 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I would request the Hon. Member to retract that 
statement. This Government has not and will not practise 

racial discrimination. Please withdraw what you said 

because it  is totally inaccurate. If you do not know what 

is going on, find out what is going on. We are trying to 
change what has happened in the past. Do not accuse this 

Government of racial discrimination. Do not do that.  

 
ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
No need to  withdraw. Hon. Member, you continue.  

 

ගුණ එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப அகச்சர் அர்கமப, ரங்கள் இணரம் 

மதசறல்கன. தகரரறர மச மகனரய்ப்தறமன – 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

The Hon. Member mentioned of racial discrimination. 

This Government is not practising racial discrimination. 

So you had better withdraw that statement.  
 

ගුණ එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
கடந் கரனங்கபறலிதந்து கரட்டப்தட்டு ந் தரதட்சம் 

இந் ல்னரட்சறறலும்  தரடக்கூடரதன்த தசரல்ன 

றதம்தைகறன்மநன். தணன்நரல், இந் ல்னரட்சறக 

ற்தடுத்றறல் சறததரன்கறண க்கபரகற ங்கபறன்  

தங்கபறப்தை றகப் ததரறபறல் இதக்கறநது. அக லங்கள் 

உர்ந்துதகரள்ப மண்டும். 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

You are right.  I agree.  But, do not accuse this 

Government. You are accusing this Government. Do not 

do that. You know very well that that is not the policy of 

this Government.  
 

ගුණ එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌ தறற அகச்சர் அர்கமப, இந் அசரங்கத்க 

ரன் குற்நஞ்சரட்டுற்குக் கரதொண்டு. அரது, அசறன் 

100 ரள் மகனத்றட்டத்றமன மசற லர் ங்கல் 

டிகரனகப்தைச் சகதறல் த்கண றழ் இகபஞர் 

த்றகளுக்கு மகனரய்ப்தைக் தகரடுக்கப்தட்டதன்த 

உங்கபரல் தசரல்னதொடித்ர?  

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

The Water Board does not come under me. You had 

better ask the Hon. Rauf Hakeem about the Water Board. 

You ask us about the Ministry of Foreign Affairs and we 
will reply. 

 

ගුණ එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
அதுதரடர்தரக 2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் 

றட்ட றரத்றன்மதரது குநறத் அகச்சர் அர்கபறடம் 

ரன் மகட்டிதந்மன். அற்கு இன்ணதொம் சரறரண தறல் 

கறகடக்கறல்கன. இந் ல்னரட்சறறலும் மகனரய்ப்தை 

றடத்றமன ரங்கள் தைநக்கறக்கப்தட்டுக்தகரண்டுரன் 

தகறன்மநரம் ன்தக ரன் இங்கு குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்மநன்.  
 

தகௌ தறறத் றசரபர் அர்கமப, இந் ரட்டிலிதந்து 

தபறரடுகளுக்கு அதப்தப்தடுகறன்நர்கபறல் அறகர 

மணரர் தறப்ததண்கபரக, சரர கூலிரட்கபரக, 

துப்தைவுத் தரறனரபர்கபரகம தசல்கறன்ந றகன 

இதக்கறன்நது. றச்சரக அந் றகன ரற்நப்தட மண்டும். 

து ரட்டிலிதந்து மகனரய்ப்தைகளுக்கரக குநறப்தரக 

2015-2016ஆம் ஆண்டுகபறல் கறட்டத்ட்ட 2,60,000 மதர் 

1997  1998 



ඳහමාලි) කත තු 

தபறரடுகளுக்கு அதப்தப்தட்டிதக்கறநரர்கள். இர்கபறல்  

தரறல்சரர் ககககளுடன் -  professional qualifications  400-

420 மதர் கறல்ரன்  தரறல்ரய்ப்தைக்குரற  சறநந் 

குறமரடு தசன்நறதக்கறன்நரர்கள். ணம, இவ்ரநரண 

றகனகக அறகரறக்க மண்டும்.   

 
குநறப்தரக த்ற கறக்கு ரடுககப  டுத்துக்தகரண்டரல், 

அங்கு மகபரகச் மசர்ந் technical officers, engineers, doctors  

மதரன்ந skilled workers றகப்ததரற posts இல் இதக்கறநரர்கள். 

கரம், இந்றரறலிதந்து ஆட்ககப தபறரடுகளுக்கு 

அதப்தைம் ததரளது அர்கள் எவ்தரததக்கும் குநறப்தறட்ட 

துகநறமன  மர்ச்சற றகனக உதரக்கறத்ரன் 

அதப்தைகறநரர்கள். ஆணரல், து ரட்டிலிதந்து 

கூலித்தரறனரபர்கபரக,  தறப்ததண்கபரக 

அறகபரமணரக அதப்தைம்மதரது தடதரன்தக்கு 

கறட்டத்ட்ட 350 மதர் இந் ரட்டுக்குப் தறங்கபரகத் 

றதம்தைரகவும் தற்தக்கக்கரமணரர் அங்கவீணர்கபரகவும் 

ணமரரபறகபரகவும் தரகத்ரன் கல்கள்  

தரறறக்கறன்நண. ஆகம, இந் றகனககபறல் 

ரற்நங்ககபக் தகரண்டு மண்டுதன்தம் ரளுக்குரள் 

அறகரறத்துச்தசல்லும் இந் ண்றக்கககக் 

குகநப்தற்கரண மகனத்றட்டங்ககப றச்சரக இந் 

ல்னரட்சற அசு சறநந் தொகநறல் தொன்தணடுக்க 

மண்டுதன்தம் ரன் இந் இடத்றமன கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன்.  

 
அதுரத்றல்ன, இந் ரட்டிமன ல்னரட்சறக 

ற்தடுத்றர்கள் ன்ந அடிப்தகடறலும் இந் 

ல்னரட்சறக்கு இன்தக ஆவு ங்கறக் 

தகரண்டிதப்தர்கள் ன்ந அடிப்தகடறலும் கடந் 

கரனத்கப்மதரல் தரடர்ச்சறரண இண ரலறரண தரதட்சம், 

சதோக ரலறரண தரதட்சம் இந் ல்னரட்சறறல் கரட்டப்தடக் 

கூடரதன்த ரங்கள் கூதகறன்மநரம். இந் ரட்டிமன 

இதக்கறன்ந அகச்சர்கள் ஏர் ஊதக்கரண அகச்சர்கள் 

அல்னர்; குநறப்தறட்ட இணத்துக்குரற அகச்சர்களும் அல்னர்; 

குநறப்தறட்ட சதோகத்துக்கரண அகச்சர்களும் அல்னர். 

அகச்சர் ன்த தசரன்ணரல் அர் ரடபரற ரலறறல் 

அகச்சரக இதக்க மண்டும். ணம, மகனரய்ப்தைக்கள் 

ங்கப்தடும்மதரது சரறரண தொகநறல் இண றகறரசரம் 

தறன்தற்நப்தட மண்டுதன்த இந் உரற சகதறல் ரன் 

தறவு தசய்துதகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

 
குநறப்தரக, தறப்ததண்கள் ன்ந றடத்கப் தரர்த்ரல் 

அர்கள் சம்தந்ரண தன தொகநப்தரடுகள் இதப்தகக் 

கரனரம்.  த்ற கறக்கு ரடுகபறமன இன்தம் தன 

தறப்ததண்கள் தொடக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். சதோக கனத் 

பங்கபறமன அது சம்தந்ரண videos தகறன்நண. அர்கள் 

றகவும் கஷ்டரண றகனறமன ரட்டுக்கு தொடிரல் 

த்பறக்கறன்ந றகன இதக்கறன்நது. த்ற கறக்கு 

ரடுகளுக்கு தறப்ததண்ரக, கூலித் தரறனரபறரகப் 

மதரற்கு எதர் தத்து சவீ ட்டிக்கு கடன் ரங்குகறநரர். 

இந் ரட்கடறட்டுச் தசல்லும் அர் றரணத்றல் 

தற்கறகடறமன இங்கு அதகட சதொர்த்ற தொத்றக 

தட்டப்தடுகறன்நது. அரது, அதக்குக் கறகடக்கறன்ந 

அந் அச உறத்தரகக தட்டப்தடுகறன்நது. 

தறப்ததண்கபரக, கூலித்தரறனரபறகபரக இந் 

ரட்கடறட்டுப் மதரகறநர்கள் ரதன்த தரர்த்ரல், 

அர்கள் றச்சரக  றகவும் தகக் மகரட்டுக்குக்கலழ் 

ரழ்கறன்ந அப்தரற க க்கள்ரன். அர்களுக்தகன்த 

அசரங்கத்ரல் ங்கப்தடுகறன்ந சலுகககள் தட்டப் 

தடுகறன்ந றகன இன்தம் தரடர்கறன்நது.  

 

த்ற கறக்கு ரடுகளுக்குச் தசன்நர்களுகட சதொர்த்ற 

தொத்றக தட்டப்தட்டக இந் ல்னரட்சறறலும் ரங்கள் 

தரர்த்றதக்கறமநரம். றச்சரக அந் கடதொகந றதத்ப்தட 

மண்டும். அந் க்களுகட ரழ்க்ககறல் தனர்ச்சற 

ற்தடுத்ப்தட மண்டும். கடந் தோன்த சரப் கரனத்றமன 

ககண இந் 1,05,000 க்கும் மற்தட்ட றககள் 

டக்கு, கறக்கறமன இதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்களுகட 

தறள்கபககப பர்ப்தற்கரக, தரரறப்தற்கரக கஷ்டப் 

தடுகறன்நரர்கள். ங்களுகட தறள்கபகபறன் றர்கரனம் 

சறநக்க மண்டுதன்தற்கரக தன கணவுகமபரடு, 

ஆகசகமபரடு இந் ரட்கட றட்டு தபறமநற த்ற 

கறக்கு ரடுகளுக்குச் தசல்கறன்நரர்கள். அங்கு அர்கள் 

றகவும் தகரடுகப்தடுத்ப்தடுகறன்நரர்கள்; அர்கள்லது gas 

இகண றநந்துறடுகறநரர்கள்; தரலில் ரலறரண 

துன்தைதத்ல்களுக்கு உள்பரக்குகறன்நரர்கள். ஆகம, 

அர்களுகட ரழ்ரரத்க, அர்களுகட 

தறள்கபகளுகட ரழ்க்ககக சறநந் தொகநறமன 

மம்தடுத்துற்கரண மகனத்றட்டங்ககப இந் அசு 

மகரக தொன்தணடுக்க மண்டுதன்தக இந் இடத்றல் 

தறவு தசய்துதகரள்ப றதம்தைகறன்மநன். ரய்ப்தைக்கு ன்நற.  

 
ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Navin Dissanayake. 

 
ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
( ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.  

 
ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
( ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
I want to clarify one matter with regard to jobs in 

Korea. That is not done by us. Those who wish to go to 

Korea for jobs first have to get through the examination 

held for Korean language, and the selection is done by 
the Korean authorities. We, as a Government, do not have 

any kind of interference with Korean jobs. We publish 

the dates on which the examination is held. So, please, 

get your people to sit for the examination first and once 
they qualify, they can go to Korea.  

 
ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Navin Dissanayake, you may commence your 
speech.  

1999  2000 
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ගුණ නවින් දිවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றன் றமரரக்க - தததந்மரட்டக் 

ககத்தரறல் அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

Hon.  Deputy Chairman, thank you very much for 

giving me the time.  I have limited time. So, Hon. (Mrs.) 

Thalatha Atukorale, please allow me to speak. You can 

make your speech later.  
 

The Ministry of Foreign Affairs constitutes a vital 

element of the Sri Lankan State. I would like to thank the 

authorities of the Ministry of Foreign Affairs for 
defending the territorial integrity and the sovereignty of 

this country. They have done a yeomen service. Our 

Ambassadors overseas and our representatives overseas 

have withstood 30 years of terrorism in this country, and 
they have boldly championed the cause of Sri Lanka 

overseas.  
 

I would like to ask a very subtle and direct question 

from the Hon. Member who spoke earlier. You 
highlighted racial discrimination in your speech. Is the 

killing of Tamil political leaders a racial discrimination? 

Who killed the Tamil leaders like Mr. Alfred Duraiappah, 

Dr. Neelan Thiruchelvam, Mr. Sam  Thambimutthu, Mr. 
A. Amirthalingam. Who killed them? Certainly, it is not 

the Sinhala community. So, when you talk about racial 

discrimination, I think you should be bold enough to 
speak with facts and figures on where the discrimination 

has taken place.  
 

I would also like to tell you and also to this august 

Assembly that one of the finest Foreign Ministers of this 
country has been a Tamil. The Hon. Lakshman 

Kadirgamar was one of the finest Foreign Ministers this 

country has produced. His name should be written in gold 

for what he did for this country. He was the pioneer; he 
was the innovator and the leader who got the LTTE 

banned overseas. So, before you talk about racial 

discrimination, please be very careful in what you say 

because we are very hurt by the comments you made. We 
are not racialists. We love all communities. Tamil people 

are our brothers. We love them very much. We do not like 

to see them killed; we do not like to see them lose their 

lands. They need equal rights and protection in this 
country. This Government - the Government of President 

Maithripala Sirisena and the Hon. Ranil Wickremasinghe 

- will ensure the protection, the dignity and the self-

respect of the Tamil people. Please bear that in mind 
when you speak in this august Assembly. 

 

When I talk about the Ministry of Foreign Affairs, I 

would like to humbly state that this Government has 
normalized our foreign relations with other countries. 

You know there was a dark period when ambassadors 

were assaulted by catchers of the Rajapaksas.   

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only one more minute.  
 

ගුණ නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
I was given five minutes, Sir.  
 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
You have already taken four minutes.  
 

ගුණ නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
Sir, please give me three or four more minutes.  

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, it is difficult to give you any more 

time.   
 

ගුණ නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
I want to tell you very frankly, that under this 

Government we will treat the Foreign Service with 

respect. We will ensure that Ambassadors are appointed 

on merit. -[Interruption.] Yes, there has to be some 

political appointments made, that is the norm. But we are 
not going to stuff the Foreign Missions with our relatives, 

the President’s relatives, or the Prime Minister’s 

relatives. It will be done in a professional manner. We 

have normalized our relationship with the West, which is 
crucial. We have normalized our relationship with the 

European countries and America. They have accepted the 

procedures we are following as far as human rights are 

concerned. Therefore, these are huge victories for us.  
 

Also, we are going on the forward trajectory of our 

relationship with China and with India.  The cornerstone 

of our foreign policy has been the non aligned policy and 

it will continue to do so.  
 

I want to thank the Hon. Minister of Foreign Affairs 

who has done a yeomen service. When he took over our 

foreign relations were in jeopardy. They were tantamount 
to irreparable damage. Then, the Hon. Mangala 

Samaraweera and our Deputy Minister, Hon. (Dr.) 

Harsha De Silva, were able to get this Ministry going 

again, by motivating, by leading and by collecting  
thoughts  that are necessary for the development of  this 

country. So, now, finally after the Rajapaksa Regime, we 

can look forward to a very normal, stable, and 

harmonious relationship with our foreign partners.  

Thank you very much.  

2001  2002 



ඳහමාලි) කත තු 
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ගුණ ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං  ලං  ලං  ලං වි)ේල ලං  ටයුතු, ලං වි)ේල ලං ලං

ියරීඹහ ලංව ලං  ක රු ලංෘත්තිඹ ලංමිති ලංඵතහ ලං ලංඅභහතහාල ලං ලංපිළිඵ ලං ලං
හ ච්කහ ලං  යන ලං ) ක ලං අසථහ)ේ ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං  ලං   ක රු ලං
අභහතහාලඹ ලංපිළිඵ ලං  ලං  ලංඹ ක ලංඅදවස ලංරීහිඳඹක් ලංඉකිරිඳත් ලං යත නට ලං
 ළභළතියි. ලං ලං 

 

භට ලං රළබුණු ලං ) ටි ලං )රහ ලං )ඹොදහ ලං  ලං  ත නහ, ලං  ලං   ක රු ලං
අභහතතුභහට ලං   ක රු ලං නඩුක් ලං පිළිඵ ලං  ලං  රුණු ලං රීහිඳඹක් ලං
ඉකිරිඳත් ලං  ලං යත නට. ලං රු ලංඅභහතතුභනි, ලං)නොළ කඵමා ලං26 ලංළනි ලංදහ ලං
නිහ ලං  ලං වහ ලං ඉකිරීරී ක ලං අභහතහාල)ේ ලං ළඹ ලං ශීමා ලං  හය  ලං බහ ලං
අසථහට ලංඑ තු ලං)මිත  ලං ලං ලංනිහ ලංඅභහතහාල)ේ ලං) ල් ලං ලංවළු හඹ ලං
රීඹන ලං  ලං ජිත් ලං )ප්රේභදහ ලං  රු ලං අභහතතුභහ)ේ ලං ාඛ්හ ලං )ල්ඛ්නර ලං
හජ්ත්ඹත්, ලංළයකි ලංව තබහඹත් ලංනිහ ලංාමාධන ලංඅධි හරි)ේ ලං
ාඛ්හ ලං )ල්ඛ්න ලං ඇසුරිත භ ලං ඔේපු ලං  යරහ ලං )ඳත නුහ. ලං නිහ ලං
ාමාධන ලංඅධි හරි)ේ ලංාඛ්හ ලං)ල්ඛ්න ලං)ඳත හ ලංඔහු ලංඉකිරිඳත් ලං ලං යපු ලං ලං
ාඛ්හ ලං)ල්ඛ්න ලංළයකියි ලං  ලංරීඹන ලංඑ  ලං  ලං)ඳත නුහ. ලංඑහි ලංප්රතිපරඹක් ලං ලං
වළටිඹට ලං රු ලං ලං  ක රු ලං ලංඅභහතතුභනි, ලං-26 ලංළනි ලංදහ ලංතභයි ලං ලංභභ ලංඒ ලං
 රුණු ලං ඉකිරිඳත් ලං  )ශේ.- ලං ඊ)ේ ලං න) ොට ලං නිහ ලං ාමාධන ලං
අධි හරි)ේ, ලංනිහ ලං ාමාධන ලං ) ොට් හ)ේ ලං හිටපු ලං )ේ ඹත  ලං4 ලං
)ද)නක් ලංසථහන ලං ලංභහරු ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං ලංඑ  ලං ලංඳළත්තරීත  ලං)තොයතුරු ලං ලං
දළන ළනී) ක ලංඳනත ලංක්රිඹහත්භ  ලංන ලං)රහක් ලං) ක . ලං ලංඅනික් ලංඅතට ලං
 හය  ලං බහ ලං අසථහ)ේ ලං අඳට ලං )තොයතුරු ලං ඇසුරිත  ලං අභහතහාලඹ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං ඹ ක ලං හධනීඹ ලං වි)ේචනඹක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  යත න ලං
අයිතිඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං ඒ ලං අයිතිඹ ලං ඳහවිච්චි ලං  යරහ, ලං )තොයතුරු ලං
ඳහවිච්චි ලං  යරහ ලං  ලං  ලං නිහ ලං ාමාධන ලං අධි හරිඹ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං
වි)ේචනඹ  ලං)ඹු ණහභ ලං  ලං එහි ලං  ලං ළය ලං යන ලං )ේ ඹත ) ත  ලං ) ක ලං
විධිඹට ලං ඳළි ලං  ළනීභ ලං  ලං තමුත නහත )ේරහ ලං  ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  යන ලං ඹව ලං
ඳහරනඹට ලං ) ොයි ලං තය ක ලං ු යට ලං එ ෙද ලං රීඹහ ලං  ලං  ලං අපි ලං දළන ත න ලං
 ළභළතියි. ලං ලංඅනුජ්හ ලංතිර හා නී ලංනභළති ලං)ේවි හ ලංනිහ ලං ලංාමාධන ලං
) ොට් හ)ේ ලං  ශභනහ යණ ලං ව හයරිඹක් ලං වළටිඹට ලං  ලං  ලං අවුරුු  ලං
25ක් ලංහිටිඹහ. ලංඇඹ ලංභහරු ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං ශභනහ යණ ලංව හය ලං - ලං
විමුක්ති ලං චහභය ලං නභළති ලං )ේ ඹහ, ලං යාගි  ලං ) ොතරහර ලං  ලං නභළති ලං ලං
)ේ ඹහ ලං භහරු ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං එතළනිත  ලං විතයක් ලං )නො)යි, ලං ලං
)ේ ඹත ට ලං ලංු සට ලංවිධිඹට ලං ෲය ලංවිධිඹට ලංර ත න ලංඳටත  ලං ත්)ත්. ලං ලං
දළනට ලං  ලං) ක ලං විධිඹට ලං )ේ යිත  ලංවිලහර ලං ාඛ්හක් ලංළය ලං තවනභට ලං
රක් ලං ය ලංති)ඵනහ. ලංව හය ලංහභහනහධි හරී ලංභනුජ් ලං රුණහයත්න ලං
රීස ලං)වේතුක් ලං ලංනළති, ලං හමාඹහර ලං හමාඹ ලංව හය ලං ලංඋපුල් ලං)ඳ)මායහ ලං
රීස ලං ලං)වේතුක් ලංනළති, ලං ශභනහ රු ලං ලංසුදත් ලංඅ)බ්මාධන ලං ලං)වේතුක් ලං ලං
නළති, ලංනි)ඹෝජ් ලංහභහනහධි හරි ලංධමාභ ලංශ්රී ලං හරිඹ ක ලං)වේතුක් ලං
නළති ලං ලංළය ලංතවන ක ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ජ්නහරි ලං8 ලංළනිදහයිත  ලංඳසු ලං) ක ලංන) ොට ලං)ේ ඹත  ලං  ලංවිලහර ලං
ල)ඹත  ලංදයඹ ක ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං ලං ලංඅරුණ ලං ලංසල්හ ලංනභළති ලං)ේ ඹහ ලං ලං
 ළුතය ලං සට ලං ඵු ල්රට ලං භහරු ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං  ශභනහ යණ ලං
ව හය ලං- ලං ලංප්රත න ලං කඳත් ලංනභළති ලං ලංඅඹ ලං ළුතය ලංසට ලං)භොණයහ රට ලං
භහරු ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං )ල්ඛ්නහ හය ලං බහය රු ලං - ලං  ලං නහර  ලං  කඳත් ලං
 භ)ේ ලං  ලං නභළති ලං  ලං අඹ ලං  ළුතය ලං සට ලං )භොණයහ රට ලං භහරු ලං  ය ලං
ති)ඵනහ. ලං ලංමුදල් ලංඅඹ ළමි- ලංකිමුතු ලං ඹහත  ලංනභළති ලං ලංඅඹ ලං ළුතය ලංසට ලං
)භොණයහ රට ලං භහරු ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං භභ ලං ) ක ලං රීේ)ේ ලං ඉතහ ලං
ඵයඳතශ ලංවිධි)ේ ලංසථහන ලංභහරු ලංරීරී ක ලංරීහිඳඹක් ලංවිතයයි. ලං ළුතය ලංසට ලං
ඵු ල්රට, ලං  ළුතය ලං සට ලං  ලං )භොණයහ රට ලං නිරධහරිත  ලං භහරු ලං  ය ලං
ති)ඵනහ. ලං ලං ලංනි)ඹෝජ් ලංහභහනහධි හරිරුත  ලං ලංඳහ ලංළය ලංතවනභට ලං
රක් ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං ලං  ලං) ක ලංවිධි)ේ ලංඵයඳතශ ලං)ේ  ලංදයඹභ  ලං) ක ලං
න) ොට ලංනිහ ලංඅධි හරිඹ ලංනිඹළ)ශනහ. ලං ලං 

 

 රු ලං අභහතතුභනි, ලං ඊට ලං )වේතු ලං භභ ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං අධහනඹට ලං
)ඹොමු ලං  යනහ. ලං නිහ ලං අධි හරි)ේ ලං සුඵහධ  ලං ා භ)ේ ලං
නීඳහයහක්  ලං  ක රුහ)ේ ලං සට ලං  ලං හභහනහධි හරියඹහ ලං දක්හ ලං ලං

සඹලු ලං)දනහභ ලංහභහජි ත්ඹ ලංදයන ලංනිහ ලංාමාධන ලංඅධි හරි)ේ ලං
සුඵහධ  ලංා භ)ේ ලංරුපිඹල් ලං) ෝටි ලං ණනක් ලං ලංාචහ ලං ශහ, ලං2010 ලං
න) ොට ලං එභ ලං  ලං සුඵ ලං හධ  ලං මිති)ේ ලං බහඳති ලං ල)ඹත  ලං සටි ලං
)ග්රේත  ලං)ඳ)මායහ, ලං ලංසුත ත ලං ලංධ කමි , ලංදනත සරිඹ, ලංජ් ත් ලංඹන ලංඅඹ. ලං 

 

) ක ලංපිළිඵ ලං)ේ  ලංප්රජ්හ ලං  ක රු ලංඅභහතහාලඹටත්ඳළමිණිලි ලං
 යරහ ලං ලංතිබුණහ. ලං ලංවළභ ලංතළනටභ ලං ලංඳළමිණිලි ලං යරහ ලංතිබුණහ. ලං ලංනමුත් ලං
ඒ  ලං විඳු)ඩල ලං නළවළ. ලං අපි ලං නිහ ලං අධි හරිඹට ලං ගිඹහට ලං ඳස)කි ලං
බහඳතියඹහ ලං වළටිඹට ලං භභ ලං ගිහිත  ලං ) ොශම ලං ාචහ ලං විභමාලන ලං
ඒ  )ේ ලං ) ක ලංපිළිඵ ලං ඳළමිණිල්රක් ලං ශහ. ලං  ලං ඒ ලං  ලං ඳළමිණිල්)රත  ලං
ඳසු ලංඒ  ලං)ොඹහ ලංඵළලුහ. ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංඅනහයණඹ ලං ය ලං ත්තහ ලං
දළනට ලංරළ)ඵන ලං)තොයතුරු ලංඅනු ලංරුපිඹල් ලංරක් ලංවිසඳවක් ලං  ලංාචහ ලං
 යරහ ලංති)ඵනහඹ ලංරීඹහ. ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
 රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඔඵතුභහට ලංත ලංවිනහ  ලං ලංඳවක් ලංති)ඵනහ. 

 

ගුණ ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං ) ොටු ලං

භ)වසත්රහත් ලං අධි යණ)ේ ලං අා  ලං 89767/1213 ලං ඹට)ත් ලං නඩුක් ලං
ඳළරුහ. ලං ඒ ලං නඩුට ලං අනු ලං ඒ ලං අඹට ලං ) ත නත් ලං සේධ ලං වුණහ. ලං
) ත න ලං සේධ)රහ ලං තිබිඹදීත්, ලං ඒ ලං ) ොල්)රෝ ලං මලි  ලං
ඳරීක්ණඹක් ලං  යරහ ලං - ලං මලි  ලං විභමාණඹක් ලං  යරහ ලං - ලං විනඹ ලං
ඳරීක්ණඹක් ලං යරහ, ලං)චෝදනහ ලංඳත්ර ලංදීරහ, ලංඒ ලං)චෝදනහ ලංසඹල්රටභ ලං
ළයකි හය)ඹෝ ලං යරහ ලංනිහ ලං ාමාධන ලං අධි හරි)ේ ලං එ ට ලං සටි ලං
අධක් ලං භඩලයරඹ ලං )ේ)ඹත  ලංඳව ශහ. ලං අද ලං )භො ද ලං වු)ඩල? ලං ඒ ලං
වහ ලං  රී ලං යුතු ලං සඹලුභ ලං )දනහ ලං ඉත නහ. ලං දළනට ලං එහි ලං බහඳති ලං
ල)ඹත  ලං  ටයුතු ලං  යන, ලං එ ට ලං එහි ලං හභහනහධි හරියඹහ)ේ ලං
ලිපිඹරීත  ලංතභයි ලංඒ ලංවහ ලං රී ලංයුතු ලං)ේ )ඹෝ ලංසඹලුභ ලං)දනහ ලං
interdict  )ශේ. ලං වළඵළයි, ලං අධි යණ)ඹත  ලංළයකි හය)ඹෝ ලං වුණු ලං ඒ ලං
)ේ )ඹෝ ලං සඹලුභ ලං )දනහ ලං 2015 ලං ජ්නහරි ලං 8ත  ලං ඳස)ේ ලං arrears 
) රහ ලං නළත ලං ළයට ලං  ත්තහ. ලං ඔක්) ෝභ ලං arrears ) ේහ. ලං ඒ ලං
අනු ලං)ග්රේත  ලං)ඳ)මායහ ලංරුපිඹල් ලං17,37,387ක් ලං ත්තහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
දනත සරිඹ ලං රීඹන ලං පුේ රඹහ ලං රුපිඹල් ලං 21,88,847ක් ලං  ත්තහ. ලං
)ොයිහ ලංරීඹන ලංභවත්භඹහ ලංරුපිඹල් ලං19,11,037.50ක් ලං ත්තහ. ලංජ් ත් ලං
රීඹන ලංපුේ රඹහ ලංරුපිඹල් ලං13,40,666ක් ලං ත්තහ. ලං) ක ලංවිධිඹට ලංනිහ ලං
ාමාධන ලං අධි හරි)ේ ලං )ේ ඹත )ේ ලං මුදල් ලං අමු ලං අමු)ේ ලං භව ලං
දහ)ල් ලං )වොය  ක ලං  යරහ, ලං අධි යණලිත  ලං ඳහ ලං ළයකි හය)ඹෝ ලං
වුණු ලං අඹ ලං )ේඹට ලං  ත නහ. ලං ) ක ලං විධි)ේ ලං )තොයතුරු ලං ු ත නහ ලං
රීඹරහ ලං අභූත ලං )චෝදනහ ලං නෙරහ ලං )ේවි හත  ලං භහරු ලං  යහ, ලං
නි)ඹෝජ් ලංහභහනහධි හරිරුත  ලං interdict  යනහ. ලංඒ ලං විතයක් ලං
)නො)යි ලං අලුත් ලං )ේ ඹත  ලං interdict  යනහ, ලං භහරු ලං  යරහ ලං
දහනහ. ලං  රු ලං අභහතතුභනි, ලං ඒ ලංනිහ ලං රුණහ යරහ ලං) ක ලංපිළිඵ ලං
)ොඹහ ලංඵරත න ලංරීඹහ ලංඉල්ලීභක් ලං යනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලංතත් ලංව ලං
 වන ලංඅඳයහධඹක් ලංති)ඵනහ. 

 

1994 සට ලං) ක ලංදක්හ ලං)ේලඳහරන ලංඳළි ළනීභට ලංරක්වුණහ ලංරීඹරහ ලං
නිහ ලං ාමාධන ලං අධි හරි)ේ ලං )ේඹ ලං  ශ ලං )ේ )ඹෝ ලං 600 ලං
 ණනක් ලං නළත ලං )ේඹට ලං ) නළල්රහ ලං පුටුර ලං හ  යත න ලං
රළවළසති ලං )නහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං යසහ ලං දහරහ ලං ගිඹ ලං අඹ. ලං  රු ලං  ක රු ලං
අභහතතුභනි, ලං ය ලං 10ක් ලං තිස)ේ ලං උසවීභක් ලං )නොරළබ ලං සඹලුභ ලං
)ේ ඹත ට ලං 2010 ලං දී ලං උසවීභක් ලං රඵහදී, ලං )ේලඳහරන ලං ඳළි ළනී ක ලං
තිබුණහ ලං න ක ලං ඒහත් ලං ඉත් ලං  ශහ. ලං වළ)භෝටභ ලං උසවීභක් ලං
රඵහු ත නහ. ලං එ)ේ ලං තිබිඹදී ලං 1990, ලං 1991, ලං 1992, ලං 1993, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
1995 ලංසට ලං2016 ලංදක්හ ලංවිවිධ ලං)වේතු ලංනිහ ලං)ේඹ ලංඅතවළය ලංගිඹ ලංඅඹ, ලං
භවය ලං විට ලං ප්රසත ලංනිහඩු ලං දහරහ ලං ඒ ලං  භත භ ලං )ේඹට ලං )නොඳළමිණි ලං
අඹ, ලං දරු)ෝ ලං ඵරහ ත න ලං නළතුණු ලං අඹ; ලං ඒ ලං අඹ ලං ) නළල්රහ ලං හිෙ ලං
ළටුේ ලං සඹල්රභ ලංදීරහ ලංනළත ලං තහක් ලංනිහ ලංඅධි හරි)ේ ලං පුටුර ලං
හ  යත න ලං ළය)නහ. ලං එ)වභ ලං වු)ණොත් ලං ළටුේ ලං ) හ ත න ලං

2003  2004 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

 ලංඵළරු ලංනිහ ලංාමාධන ලං අධි හරිඹ ලං ළ)වනහ, ලංසථිය ලං)ේ ඹත  ලං
)දොට්ට ලං ළ)ටනහ. ලං ඔඵතුභහ ලං ) ක ලං  ළන ලං ල්ඳනහ ලං යත න ලංරීඹරහ ලං
ඉල්රනහ. 

 

 ජ්හති  ලං ඹත )ත්රෝඳ යණ ලංආඹතනඹ ලං - ලං NEMO එ  ලං - ලං ළටුේ ලං

) හ ත න ලං ඵළරි ලං තත්ත්ඹට ලං ඳත්)රහ ලං තිබුණහ. ලං ඒ ලං ආඹතනඹ ලං
2011 ලං  ලං ජ්නහරි ලං භහ)ේ ලං යහජ් ලං ඉාජි)ත රු ලං ාසථහට ලං
අත තමාග්රවණඹ ලං  යරහ, ලං එහි ලං )ේ ඹත )ේ ලං ආයක්හ ලං තවවුරු ලං

 යරහ ලං ියරීඹහ ලං සුයක්ෂිත ලං  ශහ. ලං දළත  ලං )භො ක්ද ලං )රහ ලං
ති)ඵත )ත ? ලං  රු ලං   ක රු ලං අභහතතුභනි, ලං එඹ ලං 2016 ලං )ඳඵයහරි ලං
4ළනිදහ ලං16/0082/73/12 ලංඹන ලං ළබිනට් ලංභඩලයරඹ ලංත )ේලඹ ලංදහරහ ලං

නළත ලංතහක් ලංයහජ් ලංඉාජි)ත රු ලංාසථහ)ත  ලං)ත  ශහ. ලංවළඵළයි, ලං
)ත  ලං  යන) ොටභ ලං මුදල් ලං අභහතතුභහ)ේ ලං නිරීක්ණ)ඹත  ලං
රීඹනහ, ලං ") ක ට ලං )ේ )ඹෝ ලං ඵහ ත න ලං එඳහ" ලං රීඹරහ. ලං භවහ ලං

බහඩලයහ හයඹට ලංළඹ ලංඵයක් ලංන ලංඳරිකි, ලංආඹතනඹට ලංළඹ ලංඵයක් ලංන ලං
ඳරිකි ලං  හමාඹ ලං භඩලයර ලං ප්රහයණඹ ලං රීරීභරීත  ලං )තොය ලං එඹ ලං
ඳත්හ) න ලං ඹත න ලං රීඹරහ ලං තභයි ලං මුදල් ලං ඇභතිතුභහ ලං ) ක ට ලං
එ ෙතහ ලං ඳශ ලං  යත )ත . ලං එ)වභ ලං තිබිඹදීත් ලං )ේ )ඹෝ ලං 344 ලං

)දනයි ලං සටි)ේ. ලං දළත  ලං නළත ලං තහක් ලං ජ්හති  ලං ඹත )ත්රෝඳ යණ ලං
ආඹතනඹට ලං)ේ )ඹෝ ලං416)ද)නක් ලංඵහ ත නහ. 

 
ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
 රු ලංභත ත්රීතුභහ, ලං හරඹ ලංඅහනයි. 

 
ගුණ ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංබහඳතිතුභනි, ලංභට ලංවිනහ ඹක් ලං)දත න. 
 

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං දළත  ලං ජ්හති  ලං ඹත )ත්රෝඳ යණ ලංආඹතන)ේ ලං

තත්ත්ඹ ලං )භො ක්ද? ලං රා හ ලං ඵළාරක)ේ ලං ඵළාරක ලං අයියහ ලං රුපිඹල් ලං
මිලිඹන ලං160යි. ලං  ලං2016 ලං)ඳඵයහරි ලං04ළනි ලංදහ ලංඉත  ලං2016 ලං) ක ලංන ලං
) ොට ලං භහ ලං 10ට ලං ඳහඩු ලං රුපිඹල් ලං මිලිඹන ලං 225යි. ලං ජ්හති  ලං

ඹත )ත්රෝඳ යණ ලංආඹතනඹ ලං යහ ලංළ)ටත නයි ලංඹත )ත . ලංඳ  ලං) හ ලං
 ත න ලං ඵළවළ. ලං )ේ යිත  ලං )දොට්ට ලං ළ)ටත න ලං ඹනහ. ලං  රු ලං
ඇභතිතුභනි, ලං  රුණහ යරහ ලං ) ක ලං  ළනත් ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං  ලංඅධහනඹට ලං

)ඹොමු ලං යත න ලංරීඹරහ ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. 
 

 රු ලංඇභතිතුභනි, ලංළවිලි ලං මාභහත ත ලංඅභහතහාල)ේ ලංළඹ ලංශීමා ලං

විහදඹ ලං) )යන ලංඅසථහ)ේදී ලංභභ ලංඔඵතුභහ) ත  ලංඉල්ලීභක් ලං ශහ. ලං
යඵමා ලං ඳමා)ේණ ලං ආඹතන)ේ ලං )ේ )ඹෝ ලං 73)ද)නක් ලං ව ලං )ත් ලං
ඳමා)ේණ ලංආඹතන)ේ ලං)ේ )ඹෝ ලං110)ද)නක් ලංඅයිත  ලං යරහ, ලංඒ ලං
) ොල්)රෝ ලං2014ට ලං)ඳය ලංසටි ලංඳදනභ ලංන ලංඅනිඹ ක ලංඳදනභට ලංදභත න ලං

ඹනහ. ලං ඒ ලං ) ොල්)රෝ ලං 2014 ලං ඔක්)තෝඵමා ලං භහ)ේ ලං සථිය ලං වුණු ලං
)ේ යිත . ලංඑභ ලංනිහ ලං)ඳය ලංසටි ලංඅනිඹ ක ලංඳදනභට ලංදභන ලංඑ  ලං)රොරක ලං
ළියේදක්. ලං ඔඵතුභහ ලං ඒ  ලං ශක්ත න. ලං දළනට ලං   ක රු ලං

)දඳහමාත) කත තුට ලං ඳළමිණිලි ලං )ද ක් ලං ඇවිල්රහ ලං ති)ඵනහ. ලං
ඔඵතුභහ ලං )ත් ලං ඳමා)ේණ ලං ආඹතන)ේ ලං ඳළමිණිලි ලං විබහ  ලං  යරහ, ලං
ඒ ට ලංහධහයණ ලංවිඳුභක් ලං)දත න ලංඋත්හව ලං යන ලංඵ ලංඅපි ලංදත නහ. ලං

යඵමා ලං ඳමා)ේණ ලං ආඹතන)ේ ලං )ේ )ඹෝ ලං 73)දනහත් ලං අයිත  ලං
රීරී) ක ලං ළරළසභක් ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං අහධහයණඹත් ලං ශක්ත න ලං
භළකිවත් ලං)ත න ලංරීඹරහ ලංභභ ලංඔඵතුභහ) ත  ලංඉල්රහ ලංසටිනහ.  

 

 හත තහත  ලං ෘව ලං)ේඹ ලංවහ ලංපිට ලංයට ලංඹන ලංඑ  ලංනළළත්වීභට, ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං අ කභහරු ලං පිට ලං යට ලං ඹන ලං එ  ලං නළළත්වීභට ලං වි)ේල ලං
ියරීඹහ ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං ඔඵතුමිඹ ලං  රු ලං භන ලං නහනහඹක් හය ලං

නි)ඹෝජ් ලං අභහතතුභහත් ලං භෙ ලං එ තු ලං ප්රතිඳත්තිභඹ ලං තීත ු ක් ලං
අය) න ලංති)ඵනහ. ලංඑභ ලං හයණඹත් ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංඳළසුභට ලංරක් ලං
 යමිත  ලංභභ ලංනතිනහ. ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. 

[අ.භළ. 2.01] 

ගුණ (වලදය) අමනෝමළ ගමමප මශ කමිය (ඛනිජ මතල් 

වේප ක වගලර්ධාන නිමයෝජය 
අමළතයතුමිය) 
( ரண்தைறகு  (டரக்டர்) (றதற) அமணரர கமக - 

ததற்மநரலி பங்கள் அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං බහඳතිතුභනි, ලං අද ලං කින ලං අඹ ලං ළඹ ලං විහද)ේදී ලං

වි)ේල ලංියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං ඹට)ත් ලං  ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං හත තහත  ලං
 කඵත ධ ලං  රුණු ලං කීඳඹක් ලං ඉතහ ලං ) ටි)ඹත  ලං  ථහ ලං  යත න ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලංනහ. ලං"වි)ේල ලංියරීඹහ" ලංරීඹපු ලං භත  ලංඅඳට ලංභතක් ලං
)ත )ත , ලංභළද ලං)ඳයකි  ලං රහඳ)ේ ලං)ේඹ ලං යන ලං හත තහත . ලං 

 

ගුණ නිමයෝජය වභළපිලතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

take the Chair.   
 
අනතුුණල ගුණ නිමයෝජය කළරක වභළපිලතුමළ මූළවනමයන් 

ඉල ක වුමයන්, ගුණ කී ජයලර්ධාන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற 

ஜர்ண  அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA took the Chair. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංඇභතිතුමිඹ, ලං ථහ ලං යත න. 

 
ගුණ (වලදය) අමනෝමළ ගමමප මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (டரக்டர்) ((றதற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං දල  ලංතුන ට ලංළ  ලං හරඹක් ලං

තිස)ේ ලං රා හ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  යමිත  ලං වි)ේල ලං යටර, ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලංභළද ලං)ඳයකි  ලං)ේඹ ලං යන ලං හත තහත  ලංඅද ලං අ)ේ ලං

ය)ට් ලං ප්රධහනභ ලංවි)ේල ලං විනිභඹ ලංළඳයු ක ලංඅාලඹට ලං ඵට ලංඳත් ලං)රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං භේරුත )ේ ලං )ල්, ලං  ඳුළු, ලං දව ඹ ලං භතිත  ලං උඳඹහ ලං
 ත නහ ලං මුදල්රට ලං ) ෞයඹක් ලං හිමි ලං  ය ලං )දත න ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං

ියරීඹහ ලංඇභතිතුමිඹ ලංන ලං රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංභළතිනිඹ ලංඉභවත් ලං
ඳරිශ්රභඹක් ලංදයන ලංඵ ලංඅපි ලංසඹලු)දනහභ ලංපිළි ත නහ. ලංඒ ලං ළන ලංඅපි ලං
තුටු ලංනහ. ලං 

 
2017 අඹ ලං ළ)ඹත  ලං වි)ේල ලං ලං )ේ)ේ ලං නියත ලං න ලං හත තහත  ලං

ඇතුළු ලංශ්රමි ඹත ට ලංදහඹ ත් ලංවිශ්රහභ ලංළටුේ ලං්රභඹක් ලං)ඹෝජ්නහ ලං ය ලං
ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං භඟිත  ලං වි)ේල ලං ියරීඹහර ලං නියුක්ති ඹත )ේ ලං )වට ලං

ද ලංසුයක්ෂිත ලංරීරී) ක ලංවළරීඹහක් ලංරළ)ඵනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංරක)ේට්, ලං
 ටහමා ලං ව ලං එක්ත් ලං අයහබි ලං එමීමා ලං යහජ්ඹත රට ලං න ලං වි)ේල ලං
යක්ණ ලං ්රභඹක් ලං ඇති ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං ය ලං  ණනහක් ලං ළටුේ ලං

රඵත )ත  ලං නළතු ලං )නො)ඹක් ලං  යදය ලං වි ලං වි ලං එභ ලං යටර ලං
ඵරවත් හය)ඹත  ලංයහ ලං) න ලංසටි ලං හත තහත  ලංනිදවස ලං ය) න ලං
භේ ලං බිභට ලං ) ත රහ ලං ඒ ලං අඹට ලං අදහශ ලං  හරඹට ලං හිෙ ලං ළටුේ ලං රඵහ ලං

)දත න ලංමාතභහන ලංආඩලඩු ලංඹට)ත් ලංඅ)ේ ලංඇභතිතුමිඹ ලං ටයුතු ලං ය ලං
ති)ඵනහ. ලංභභ ලංන ක ලංල)ඹත  ලංරීඹත )ත  ලංනළවළ. ලංනමුත්, ලං) ක ලංන ලං
) ොට ලංමිලිඹන ලං10 ට ලංඅධි  ලංහිෙ ලංළටුඳක් ලංඅදහශ ලංශ්රමි ඹත  ලං)ත ලං

රඵහ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

2005  2006 



ඳහමාලි) කත තු 

දරකණු ලං) ොරිඹහ)ේ ලංියරීඹහ ලංවහ ලංශ්රමි ඹත  ලංඹළවී) කදී ලං්රභත් ලං
ළය ලංපිළි)ශක් ලං ස ලං ය ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංඅහධහයණඹට ලං
රක්වත ට ලංවන ලංරඵහ ලං)දත න ලංපිඹය ලංඅය) න ලංති)ඵනහ. ලං2015 ලං
ජ්නහරි ලංභහ)ේ ලංඉරහ ලං2016 ලංජලි ලං31 ලං දක්හ ලංශ්රමි යිත  ලං10,000ක් ලං
ඳභණ ලංප්රභහණඹක් ලං) ොරිඹහට ලංඹහ ලංති)ඵනහ. ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංඑභ ලං
ශ්රමි ඹත )ේ ලංපුහුණු ලං හර ලංසීභහ ලංකින ලං40ක් ලංදක්හ ලංළ  ලං යරහ, ලංඑභ ලං
පුහුණු)ේ ලං ගුණහත්භ බහඹ ලං ඉවශ ලං නත ත න ලං  ටයුතු ලං  ය ලං
ති)ඵනහ. ලං අපි ලං සඹලු)දනහභ ලං දත නහ ලං එ  ලං එ  ලං ඒජ්ත ස ලං භඟිත  ලං
ියරීඹහ ලංරඵහ ලං)දනහ ලංරීඹරහ, ලං)නත් ලංියරීඹහ ලංරඵහ ලං)දනහ ලංරීඹරහ ලං
අ)ේ ලංය)ට් ලං හත තහත  ලංඅතය ලංභා ලං යපු ලං හරඹක් ලංතිබුණ ලංඵ. ලංඑභ ලං
ජ්හහයභ ලං නතය ලං  යත න ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
අභහතහාල)ඹත  ලංපිඹය ලං) න ලංති)ඵනහ. ලං 

 

2015 )මා ලංජ්නහරි ලංභහ)ේ ලංසට ලං2016 ලං)මා ලංජලි ලං31 ලංළනි ලං
දහ ලං දක්හ ලං )භ)ේ ලං නීතිවි)යෝධි ලං )ර ලං ගිඹ ලං අඹ) ත  ලං 180ක් ලං ඳභණ ලං
නීති)ේ ලංියවළනට ලංඹටත් ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංඅභහතතුමිඹ, ලංදළත  ලංඔඵතුමිඹ)ේ ලං ථහ ලංඅත  ලං
 යත න. 

 

ගුණ (වලදය) අමනෝමළ ගමමප මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (டரக்டர்) ((றதற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
උඳ ලං ලං ඒජ්ත තරුත )ේ ලං )ේඹ ලං අත  ලං යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං භට ලං

 ථහ ලං  යත න ලං )ේරහ ලං භකි. ලං විනහ  ලං වතයයි ලං රඵහ ලං ු ත )ත . ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංභට ලංත ලංවිනහ ඹ  ලං හරඹක් ලංරඵහ ලං
)දත න. ලං 

 

 ෘව ලං)ේඹ ලංවහ ලංවි)ේල ත ලංන ලංඅඹට ලං)භය ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලං
අභ ලංළටුඳක් ලංනිමාණඹ ලං යරහ ලංති)ඵන ලංඵ ලංභභ ලංරීඹත න ලං ළභළතියි. ලං
ඒ ලං හ)ේභ ලං අ)ේ ලං අඹට ලං වන ලං රසහ ලං දීභ ලං වහ ලං ජ්ඳහනඹ, ලං
ඊශ්රහඹරඹ, ලං භළ)ල්සඹහ ලං හ)ේ ලං යටල් ලං භෙ ලං ගිවිසු ක ලං අත්ත  ලං
 යරහ ලංහ ච්කහ ලංඳත්නහ. ලංභට ලංභ)ේ ලං ථහ ලං යත න ලංරළබු)ඩල ලං
නළවළ. ලං)භය ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලංඅභහතහාලඹට ලංඅදහශ ලං
වන ලං යහශිඹක් ලංරඵහ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ ලංරීඹහ ලංඅහන ලං ල)ඹත  ලංභභ ලං
වත  ලං යත න ලං ළභළතියි. ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භභ ලං භ)ේ ලං  ථහ)ේ ලං ඉතිරි ලං
වළත හඩ් ලංහමාතහට ලංඇතුශත් ලංරීරීභ ලංවහ ලංවභළගත*  යනහ. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 
ඊශෙට, ලං රු ලං හමිණී ලං)රොරක)ේ ලංභත ත්රීතුභහ. 

 
[අ.භළ. 2.05] 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං 2017 ලං අඹ ලං ළඹ ලං  හය  ලං බහ ලං
අසථහ)ේ ලං අද ලං කිනට ලංනිඹමිත ලං )භභ ලං විහදඹට ලං  කඵත ධවීභට ලං භට ලං

අසථහක් ලං රඵහ ලං දීභ ලං  ළන ලං භභ ලං ඔඵතුභහට ලං සතුතිත ත ලං )නහ. ලං

භ)ේ ලං ථහ ලංආය කබ ලං යත න ලංඉස)ල්රහ ලංභභ ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලං

  ක රු ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලංඵතහ ලංඇභතිතුභහ ලංඑභ ලංඅභහතහාල)ේ ලං
ඇභතියඹහ ලං වළටිඹට ලං ඉතහභ ලං හධහයණ ලං ප්රලසනරට ලං ඇහු ක ලං  ත  ලං
)දන ලංඵ. ලං ඒ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං භභ ලං එතුභහට ලං සතුතිත ත ලං )නහ. ලං
නමුත් ලං  රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං අද ලං   ක රු ලං වහ ලං ෘත්තීඹ ලං ඵතහ ලං

අභහතහාලඹ ලං ප්රලසන ලං  ණනහ ට ලං භළකිවත් ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං අද ලං
) ක ලං ය)ට් ලං ළය ලං යන ලං ඳත ති)ේ ලංආයක්හ ලං ති)ඵත )ත , ලං  ක රු ලං
අභහතහාලඹ ලං ඹට)ත්යි. ලංනීති-රීති, ලං අණඳනත් ලං  කභත ලං යරහ ලං එභ ලං

අභහතහාලඹට ලංඑභ ලංඵරතර ලංදීරහ ලංති)ඵනහ. ලංනමුත් ලංඅද ලංනවිට ලංඑභ ලං
නීතිඹට ලං පිටුඳහ ලං තභයි ලං  ටයුතු ලං  යත )ත . ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඹ ක ලං රීස ලං
ආඹතනඹ  ලං සටින ලං අතිරික්ත ලං )ේ යිත  ලං අනිහමාඹ ලං විශ්රහභ ලං

 ළත වීභක් ලංසු  ලං යනහ ලංන ක ලංඒ ලං කඵත ධ ලං  ක රු ලංඅභහතහාලඹ ලං
දළනුත් ලං ය, ලං රුණු ලංවිභහ ලංතභයි ලංඑඹ ලං ශ ලංයුත්)ත්. ලංනමුත් ලංඅද ලංඒ  ලං
)ත )ත  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං නිහ ලං අයණ ලං )ේ යිත  ලං අනිහමාඹ ලං විශ්රහභ ලං

 ළත වීභ ලං නිහ ලං අද ලං අයණ ලං )රහ ලං සටිනහ. ලං ඕනෆභ ලං ආඹතනඹ  ලං
අතිරික්ත ලං )ේ  ලං ාඛ්හක් ලං සටිනහ ලං න ක ලං ඒ ලං  ළන ලං   ක රු ලං
අභහතහාලඹට ලංදළත විඹ ලංයුතුයි. ලංඊට ලංඳසු ලංඑභ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලංභෙ ලං
හ ච්කහ ලං ය, ලං රුණු ලං)ොඹහ ලංඵරහ ලංඅහන)ේ ලංඅභහතහාල)ඹත  ලං

තීත ු ක් ලං කිඹ ලං යුතුයි, ලං "එ)වභ ලං න ක ලං )භභ ලං ප්රභහණඹට ලං අනිහමාඹ ලං
විශ්රහභ ලං ඹෆභට ලං ඉය ලං )දනහ." ලං රීඹහ. ලං නමුත් ලං අද ලං ඒ  ලං ක්රිඹහත්භ  ලං
)ත )ත  ලංනළවළ. 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ  ලං යනහ. ලංTermination of Employment of Workmen 
(Special Provisions) Act එ  ලංඹට)ත් ලංඑඹ ලංසු  ලං යනහ. 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ශ්රී ලං රා හ ලං  භනහ භන ලං භඩලයර)ේ ලං දවස ලං  ණන  ලං )ේ  ලං
ාඛ්හක් ලං එ)ර ලං විශ්රහභ ලං ගිඹහ. ලං ඒ ට ලං තමුත නහත )ේරහ) ත  ලං
අය ලං ත්තහද? ලංනළවළ ලං)ත . 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එඹ ලංඅපිට ලංඉකිරිඳත් ලංවු)ණොත්, ලංඅනිහමාඹ)ඹත භ ලංඒ ලං කඵත ධ ලං
 ටයුතු ලං යනහ. 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නමුත් ලංඅය ලං ත්)ත් ලංනළවළ)ත . ලංතමුත නහත )ේරහට ලංති)ඵන ලං
ඵරඹ ලංඅභිබහ ලං) න ලංඹනහ. ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

)ේඹ ලංඅත  ලංරීරී) ක ලංඳන)ත් ලංවිධිවිධහනලිත  ලං)තොය ලංඉත් ලං
 යත න ලංඵළවළ ලංරීඹන ලං හයණඹ ලංති)ඵනහ. 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එ)වභ ලං ති)ඵනහ. ලං නමුත් ලං එභ ලං අයඹ ලංනළතු)ත , ලං ඒහ ලං සු  ලං
 යත )ත . ලංඅද ලංනවිට ලංමිහිත  ලංරා හ ලංගුත  ලංභහ ) ක ලං)ේඹ ලං ශ ලං
300 ලං )ද)නරක ලං ඳහ)මා. ලං වළඵළයි, ලං ඔවුත  ලං අස ලං  යනහ ලං රීඹහ ලං
තමුත නහත )ේරහ ලංලියුභක් ලං)දත )ත ත් ලංනළවළ. ලංඑභ ලංආඹතනඹ ලංහ ලං
දභරහ. ලං එභ ලං )ේ යිත )ේ ලං අනහ තඹට ලං )භො ද ලං )ත )ත ? ලං
  ක රු ලංඅභහතහාලඹ ලංති)ඵත )ත  ලංඒ ට)ත . ලං රු ලංඇභතිතුභහ)ේ ලං
ඵරඹ ලං)භො ක්ද? 

2007  2008 

[ රු ලංංෛද  ලංඅ)නෝභහ ලං භ)ේ ලං ලංභවත්මිඹ] 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵතුභහ ලං දළත  ලංරීේ)ේ, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං  භනහ භන ලංභඩලයරඹ ලං ළන ලං
)ත ද? 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ශ්රී ලං රා හ ලං  භනහ භන ලංභඩලයරඹ ලං එ ක්. ලං මිහිත  ලං රා හ ලං ගුත  ලං
භහ භ ලංත ලංඑ ක්. ලංSriLankan Airlines එ)ක් ලංසහමිත්ඹ ලංභහරු ලං
 යත න ලංඹනහ. ලං ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං  භනහ භන ලං භඩලයර)ේ ලං
)ේ යිත ටත් ලං VRS එ ක් ලං දීරහ ලං තභයි ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලං ඉත් ලං
 යත න ලංවදත )ත . ලංමිහිත  ලංරා හ ලංගුත  ලංභහ )භත් ලංඑ)වභයි. ලංVRS 
එ  ලං ළන ලංඑ ෙතහක් ලංනළති භක් ලංති)ඵනහ. ලං ඒ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං
දළත  ලංඒ ලංඅඹ ලංභෙ ලංහ ච්කහ ලං ය) න ලංඹනහ. 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දළත  ලංඒ  ලං යරහ ලංඉයයි. ලං 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ, ලංනළවළ. 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ශ්රී ලං රා හ ලං  භනහ භන ලං භඩලයර)ේ ලං )දදවස ලං  ණනක් ලං ) ක ලං
)න) ොට ලං) දය ලංඹහ ලංඅත . 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ. ලං) ොඳභණ ලංVRS එ ක් ලං)දනහද ලංරීඹහ ලංදළනට ලංහ ච්කහ ලං
ඳත්නහ. ලං 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දළනට ලංඒ ලංඅඹට ලංදීරහ ලංඹහ ලංති)ඵත )ත . ලංතමුත නහත )ේ ලංඒ ලං ළන ලං
දත )ත  ලංනළත්න ක ලං)ොඹහ ලංඵරත න. ලංතුත දවස ලං ණන ට ලංVRS එ  ලං
දීරහ ලං) දය ලංඹහ ලංති)ඵත )ත . ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

) ොටක් ලංSriLankan Airlines  එ ට ලං- 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දළනට ලං ඔවුත  ලං ) දය ලං ඹහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං අනු ලං   ක රු ලං
අභහතහාලඹ ලංළයක් ලංනළති ලංතත්ත්ඹට ලංඳත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ යි ලං
භභ ලංරීඹත )ත . ලං )ේ )ඹෝ ලංVRS එ ක් ලං අය) න ලං ළභළත්)තත  ලං
ඹනහට ලං භ)ේ ලං විරුේධත්ඹක් ලං නළවළ. ලං නමුත් ලං එඹට ලං නීතනුූලර ලං
ක්රිඹහභහමා ඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං එභ ලං නීතනුූලර ලං ක්රිඹහභහමා ඹ ලං

අනු භනඹ ලං යත )ත  ලංනළවළ. ලංඑතළනයි ලංළියේද ලං ති)ඵත )ත . ලං දළත  ලං
මිහිත  ලං රා හ ලං ගුත  ලං භහ භ ලං වරහ. ලං තමුත නහත )ේරහ ලං එක්  ලං
හ ච්කහ ලං යත )ත  ලංනළවළ; ලංඒ ලං) ොල්රත ට ලංදළත  ලංළටුේ ලං) ත )ත  ලං
නළවළ. 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අඳට ලංපුළුත  ලංඑ භ ලං)ේ ලං) ක ලං) ොල්රත ට ලංVRS එ ක් ලංඅය) න ලං
දීභයි. ලංඒ  ලංඅපි ලං ය) න ලංඹනහ. ලංඒ ලං ළන ලංහ ච්කහක් ලං ශහ. ලං 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ  ලංවරි. ලංනමුත්, ලංදළත  ලංඒ ලංමිනිසුත ට ලංළටුඳක් ලංනළවළ. 
 

      ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ලං හ ච්කහ)ේදී ලං VRS එ ක් ලං අපි ලං )ඹෝජ්නහ ලං  ශහ. ලං තභ ලං ඒ ලං
අඹ) ත  ලංඑ ෙතහ ලංනළවළ. ලං 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

) ොවි ලං ා භ)ේ ලං ෘත්තීඹ ලං මිතිඹක් ලං වරි ළසසුහ. ලං ඒ)ක් ලං
බහඳතිතුභහයි, ලං)ල්  කතුභහයි ලංඅනුයහධපුයඹට ලංභහරු ලං යරහ. ලංභභ ලංඒ ලං
ලියු ක ලං)ද භ ලංtable*  යනහ. ලං 

 

එක්) නරක)ේ ලං නභ ලං යත් ලං සුභන)ේ ය. ලං අ)නක් ලං ) නහ ලං
යහජ් රුණහ. ලං   ක රු ලං අභහතහාලඹ ලං අද ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ළයක් ලං නළති ලං
තත්ත්ඹට ලං ඳත් ලං )රහ ලං)ත . ලංඇභතිතුභහ ලංඵහල්ු  ලං)රහ ලං ති)ඵනහ. ලං
)භො ද, ලං  ක රු ලං අභහතහාලඹ ලංති)ඵත )ත  ලං)ේ  ලංආයහවුර ට ලං
භළකිවත් ලං )රහ ලං ඳහමාලස රුත  ලං) ත රහ, ලං ඒ  ලං භථඹ ට ලං ඳත් ලං
 යත නයි. ලං ඒ ට ලං තභයි ලං ) ක)ක් ලං අණ ලං ඳනත් ලං වරි සරහ ලං
ති)ඵත )ත . ලං  ළුතය, ලං යත්නපුයඹ, ලං නුයඑළිඹ ලං කිසත්රික් ර ලං )ත් ලං
ඳමා)ේණ ලංආඹතනර, ලංයඵමා ලංඳමා)ේණ ලංආඹතනර ලං)ේ ඹත  ලං
තුත සඹ ලං  ණනක් ලං ඉත නහ. ලං TRI එ ට ලං ඳළමි)ණත න ලං රීඹරහ ලං
තමුත නහත )ේරහ ලං දත හ සටිඹහ. අඬ ළහුහට ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලං
එත )ත  ලංනළවළ, ලංතමුත නහත )ේ ලංව කඵ ලං)ත න. ලංඑත) ොට ලං) ක ට ලං
)භො ද ලං)ත )ත ? ලංඅවුරුු  ලං)ද ක් ලංසථිය ලං)රහ ලංසටිඹ ලං)ේ )ඹෝ ලං
ආඳසු ලං අනිඹ ක ලං තත්ත්ඹට ලං ඳත් ලං  යනහ. ලං ) ක ලං ය)ට් ලං නීති ලං වදරහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං ඕහට ලං )ත . ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] තමුත නහත )ේරහ)ේ ලං
ඳශමුළනි ලං එ ට ලං ආ)ේ ලං නළවළ. ලං   ක රු ලං අභහතහාලඹ ලං ලක්තිභත් ලං
 යත න ලං) ක ලංඅණ ලංඳනත් ලංවදරහ ලංති)ඵත )ත  ලංළය ලං යන ලංඳත ති)ේ ලං
සුඵසේධිඹ ලංපිණියි. ලංමීට ලංඉසය ලං)නොතිබුණු ලංනිහ ලංඒහට ලංවිවිධ ලංනීති ලං
වදරහ, ලංඑ  ලංඑ  ලං හරරට ලංඅල ලංවිධිඹට ලංඅණ ලංඳනත් ලංවරි සරහ ලං
  ක රු ලංඅභහතහාලඹට ලංඑයිත  ලංඵරඹ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

තමුත නහත )ේරහ)ේ ලංඅභහතහාල)ේ ලංstrike එ ක් ලංතිබු)ණොත්, ලං
අභහතහාලඹට ලං ඒ  ලං )බ්රු ක ලං  යංාල ලං ති)ඵනහ. ලං ං ට ලං ඉසය ලං
)නොතිබිච්ච ලං ලං)ේ )ඹෝ ලංආඳසු ලංඅනිඹ ක ලංතත්ත්ඹට ලංඳත් ලං යනහ. ලං ලං
) ක ලං ය)ට් ලං නිති ලං වදරහ ලං  ත න ලං ඵළවළ. ලං ඒ ලං මිනිසුත ට ලං ඔක්)තෝඵමා ලං
භහ)ේ ලං ළටුඳ ලං තභ ලං ) රහ ලං නළවළ. ලං ඒ ලං  හර)ේ ලං strike එ ක් ලං
 ශහභ ලංඳ  ලං) ත න ලංරීඹරහ ලංඅපි ලං) ො කඳළනිඹට ලංරීඹනහ. ලංනමුත්, ලං
) ක ලං )ේ යිත ට ලංතභ ලං දව)නි ලංභහ)ේ ලං ළටුඳ ලං ) රහ ලංනළවළ. ලං
) ො)වේ ලං )වෝ ලං ආඹතනඹ  ලං )ේ ඹත  ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  ශහභ ලං
  ක රු ලං විනිලසචඹ ලං බහ ලං ඒ ලං ආඹතනඹ ලං ) ත රහ ලං රීඹනහ, ලං ඒ ලං
 හර)ේ ලංඳ ඹ ලං ) ත න ලංඕනෆ ලංරීඹරහ. ලංනමුත්, ලං තමුත නහත )ේරහ ලං
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*   ලියවිල් ඉදිරිප ක මනොකරන දී. 
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ඳහමාලි) කත තු 

තභත )ේ ලං)ේ ඹත ට ලංඳ ඹ ලං) ත )ත  ලංනළවළ. ලංභට ලංති)ඹන ලංු   ලං
ඒ යි. ලං   ක රු ලං අභහතහාලඹ ලං රීඹත )ත  ලං ඉතහ ලං ලක්තිභත් ලං
අභහතහාලඹක්. ලං ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

) ක ලං යජ්)ේ ලං )ේ ඹත )ේ ලං ළය ලං මාජ්නඹක්. ලං යජ්)ේ ලං
)ේ ඹත )ේ ලං ළය ලං මාජ්නඹ දී ලං අනු භනඹ ලං  යන ලං පිළි)ත ලං
තභයි, ලංළය ලංමාජ්නඹ ලං යන ලං විට ලං ඔවුත ට ලං ළටුඳ ලං)නො) වීභ. ලංඒ  ලං
තභයි ලංයජ්)ේ ලංප්රතිඳත්තිඹ. ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර)ේ ලංළය ලංමාජ්නඹක් ලං ශහභ ලං
ළටුේ ලං) ේහ. ලං ලංනමුත්, ලං)භො ද ලං )ශේ? ලංඒ ලංළය ලංමාජ්නඹ ලං යපු ලංකින ලං
 ණනට ලංනිහඩු ලංහිරේ ලං යත න ලංතීයණඹ ලං ශහ. 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දළත  ලංඳ  ලං) රහ ලංනළවළ ලං)ත . ලං ලං 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ලං )දළනි ලං ය ලං )ත . ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  යන ලං එ  ලං   ක රු ලං
නිරධහරිත )ේ ලං වි)නෝදහාලඹක් ලං )රහ. ලං අඳට ලං ඒ  ලං )ත්රු ක ලං ගිඹහට ලං
ඳසු ලංඅපි ලංළටුේ ලං) වීභ ලංනතය ලං ශහ. ලං ලංළය ලංමාජ්නඹ ලංරීරීභ ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලං
වි)නෝදහාලඹක් ලං)රහ. 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

වි)නෝදහාලඹක් ලංද, ලංනළේද ලංරීඹන ලංඑ  ලංභභ ලංදත )ත  ලංනළවළ. ලංනමුත්, ලං
ප්රලසනඹක් ලං වුණහභ ලං )බ්රු ක ලං  යත න ලං ්රභ ලං රීහිඳඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං
එක්) ෝ, ලං )බ්රු ක හය)ඹක් ලං ඳත් ලං  යත න ලං ඕනෆ. ලං නළත්න ක, ලං
ඳහමාලි) කත තු ලං ) ොමිටිඹක් ලං ඳත් ලං  යත න ලං ඕනෆ. ලං  ලං )ල්  කතුභහ)ේ ලං
) ොමිටිඹක් ලංති)ඵත න ලංඕනෆ. ලංඒ ලං)භොනත් ලං)රහ ලංනළවළ. ලං) ක ලංවළභ ලං
එ  ටභ ලං)භො ක් ලංවරි ලංවිඳුභක් ලංඕනෆ ලං)ත . ලංඒ ලංවිඳුභ ලංනළති ලං)න ලං
) ොට ලං භවජ්නඹහ, ලං ළය ලං  යන ලං ඳත තිඹ, ලං  ල්ඳනහ ලං  යනහ, ලං
  ක රු ලං අභහතහාල)ඹත  ලං අඳට ලං ළයක් ලං )ත )ත  ලං නළවළ ලං රීඹරහ. ලං
තමුත නහත )ේරහ)ේ ලංති)ඵන ලංඵරඹ ලං)න ලංඅඹ ලංඳහවිච්චි ලං යනහ. ලං 

 

දළත  ලංඵළඳු ක ය ලං තහත දයඹ ලංඵරත න. ලංඑතළනදී ලංතමුත නහත )ේට ලං
ඳහරනඹක් ලංනළති ලංඵ ලංභභ ලංදත නහ. ලංමුදල් ලංඑ තු ලං යරහ ලං)දන ලංඑ  ලං
විතයයි ලං )භ)වඹත )ත . ලං එතළනදී ලං )භො ද ලං  )ශේ? ලං EPF එ ත් ලං
dealer licence එ  ලං තිඹරහ, ලං ඳශමුළනි ලං බිලිඹනඹට ලං bid  ශහ; ලං
ඒ) ත  ලං) ොටක් ලං ත්තහ. ලං 

 

ඊශෙට, ලං බිලිඹන ලං දවඹක් ලං  ත න ලං) ොට ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලංඑතළන ලං
ඉ ලං) න ලංbid  )ශේ ලංනළවළ. ලංභව ලංඵළාරක ලංඅධිඳති)ේ ලංඵෆනහ ලංbid  ශහභ ලං
ඒ ලං අඹට ලං අඩු ලං )ඳොලිඹට ලං ල්ලි ලං ු ත නහ. ලං Secondary එ) ත  ලං
ළ )ඹත  ලං  ත්තහ. ලං ඒ  ලං ) ක ලං ) ොල්රත  ලං  ත්තහ ලං න ක, ලං රහබඹ ලං
ඔක්) ෝභ ලං එත )ත  ලං ) ක ලං ) ොල්රත ට ලං )ත . ලං ඔඹ ලං බිලිඹන ලං 5.7 ලං ) ක ලං
) ොල්රත ටයි ලංඑත )ත . ලං 

 

රා හ ලං ඵළාරකත් ලං ඒ යි ලං  )ශේ. ලං එ)වභ ලං ඵළලුහභ, ලං )භහි ලං
ඳහර ඹත  ලං ළියේදක් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඳරීක්ණඹට ලං බහජ්න ලං
වුණත්, ලං ) ක  ලං highway robbery  එ ක් ලං )ත . ලං උදහවයණඹක් ලං
විධිඹට ලං  ත්)තොත්, ලං )ත )ේස)ඳො)ශේ ලං භභ ලං ඉත නහ. ලං නමුත් ලං භභ ලං
ඉල්රත )ත  ලංනළවළ. ලංඵෆනහට ලංඉල්රත න ලං)දනහ. ලංඉල්ලුහට ලංඳස)ේ ලං
ඵෆනහට ලං)දනහ. ලංඵෆනහ ලං ලංළ  ලං ණන ට ලංඅ)නක් ලංඅඹට ලං)දනහ. 

 

එක්) ෝ ලං ඒ ලං විඹඹ ලං බහය ලං ඇභතියඹහ ලං රීඹත න ලං ඕනෆ, ලං '') ක  ලං
ඉල්රත න ලංඑඳහ'' ලංරීඹරහ. ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලංTreasury එ  ලංරීඹත න ලං

ඕනෆ. ලං )භො ද, ලංTreasury එ  ලංතභයි ලං ඒ ලං මුදල්ර ලංබහය හයඹහ. ලං ඒ ලං
 හර)ේ ලං Stock Market  එ ට ලං ඉකිරිඳත් ලං  යන ලං ) ොට, ලං ''භවහ ලං
ාචහක්'' ලං රීඹරහ ලංඑදහ ලං ථහ ලං ශ ලංභළති ලංඇභතිරු ලං ණනහක් ලංඅද ලං
) ක ලං ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං ඉත නහ. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං  ලං සඹඹට ලං 7ට ලං
අය) න ලංසඹඹට ලං13ට ලංු ත නහ. ලං) ක ලංල්ලි ලංතමුත නහත )ේරහ)ේත්, ලං
අ)ේත් ලං)නො)යි. ලං) ක ලං ය)ට් ලං ළය ලං යන ලංජ්නතහ)ේ ලංල්ලි. ලං ඒ ලං
ල්ලිර ලංබහය හයඹහ ලංතභයි ලංCentral Bank එ . ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්]- ලං 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුත නහත )ේ)ේ ලං ථහ)ේදී ලංඒහ ලංරීඹත න. ලංභට ලංභ)ේ ලං ථහ ලං
 යත න ලං ඉය ලං )දත න. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං භට ලං ති)ඵත )ත  ලං සුළු ලං
)ේරහයි. ලංඊශෙට, ලංඅ)ේ ලං) )වළිඹ ලංයඹුක්ළල්ර ලංභළතිතුභහ ලංරීඹපු ලං
 තත දයඹ. ලං- ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංඒ ලං ළන ලංරීේහ. ලං 

 

ඊශෙට, ලං ලංඵු  ලං ළන ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං)භ)තක් ලං ල් ලංඵු  ලං ලංසඹඹට ලං
10ක් ලං ත න ලං) ොට, ලංඅයමුද)රත  ලංset off   යත න ලංපුළුත . ලං දළත  ලං
tax එ  ලං සඹඹට ලං 14යි. ලං )භ)තක් ලං  ල් ලං තිබුණු ලං සඹඹට ලං 10 ලං  ලං දළත  ලං
)දත )ත  ලංනළවළ. ලංඑත) ොට ලංසඹඹට ලං24ක් ලං) ක ලංමුද)රත  ලං) ත න ලං
)නහ. ලං)ේ  ලංඅමාථහධ  ලංඅයමුදර ලංතභයි ලංඅද ලංආසඹහ)ේ ලංති)ඵන ලං
)රොරකභ ලංඅයමුදර. ලං)භළනි ලංඅයමුදරක් ලංනළති ලං යත න ලං)ත  ලංඋත්හව ලං
 යත )ත . ලං 

 

1956 මා)ේ ලං ඵඩලයහයනහඹ  ලං භවත්භඹහ)ේ ලං ඉරහ ලං අද ලං
)න ල් ලං විවිධ ලං අණඳනත්ලිත  ලං )ේ  ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුදර ලං
ආයක්හ ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං දළත  ලං )භඹ ලං pension fund එ  ට ලං
 ත්)තොත්, ලං ඒහ ලංසඹල්රක්භ ලංවිස ලං )රහ ලං ඹනහ. ලං වුද ලංඒ ලං කී ක ලං
බහය ලං ත )ත ? ලං ලංභභ ලංහිතත )ත  ලං) ක ලං්රභඹට ලං ලං) ක ලංය)ට් ලංළය ලං යන ලං
ඳත තිඹ ලං  දහත් ලං  ළභළති ලං )ත )ත ත් ලං නළවළ. ලං අඳට ලං  ළභළති ලං
)ත න ලං පුළුත  භරකත් ලං නළවළ. ලං ) ක ලං අයමුදර ලං බහය ලං ඇභතියඹහ ලං
වළටිඹට ලංතමුත නහත )ේත් ලං) ක ලං)ේට ලංවිරුේධ ලං)ත න ලංඕනෆ. ලං) ක  ලං
ටිනහ ලංඅයමුදරක්. ලං දළනට ලංආසඹහ)ේ ලංති)ඵන ලං)රොරකභ ලංඅයමුදර. ලංඒ ලං
අයමුද)ල් ලං රුපිඹල් ලං ට්රිලිඹන ලං 6 ට ලං ආත න ලං මුදරක් ලං ති)ඵනහ. ලං ලං
[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එ වභහයයි. 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

එ වභහය ලංරීඹත )නත් ලං)රොරක ලං ණනක් ලං)ත . ලං 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රුපිඹල් ලංට්රිලිඹන ලං1.5යි. 
 

ගුණ මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

අත න, ලංඅව ත න. 

2011  2012 

[ රු ලං හමිණී ලං)රොරක)ේ ලං ලං ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

අත න, ලං අව ත න. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං ඒ  ලං ඇති ලං වු)ඩල ලං
) ො)වොභද? ලං ) ක ලං අයමුදර ලං ආය කබ ලං වුණු ලං මුල් ලං  හර)ේ ලං ඕනෆභ ලං
භහ භ ට ලං trust එ ක් ලං වළටිඹට ලං තභත  ලං ශෙ ලං තිඹහ ලං  ත න ලං

පුළුත  භ ලං තිබුණහ. ලං භහිත ද ලං යහජ්ඳක් ලං භළතිතුභහ ලං   ක රු ලං
ඇභතියඹහ ලං වළටිඹට ලංඳත් ලං වුණහභ ලංඑතුභහ ලං තීත ු ක් ලං ත්තහ, ලං ''අකිත  ලං
ඳස)ේ ලං ලංසඹලු ලංමුදල් ලං) ක ලංඅයමුදරට ලංඑත න ලංඕනෆ, ඒහ ලං)ඳෞේ ලි  ලං

තඵහ ලං ත න ලංඵළවළ'' ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංනිහ ලංතභයි ලං) ක ලංඅයමුදර ලං) ක ලංතය ක ලං
ලක්තිභත් ලංවු)ඩල. ලංඒ ලංආ හයඹට ලංලක්තිභත් ලං ශ ලංඅයමුදර ලංඅද ලංවිනහල ලං
 යත න ලං)දත න ලංපුළුත  භක් ලංනළවළ. ලං 

 

අ)නක් ලං හයණඹ, ලංඒ  ලංයජ්)ේ ලංඵු ලිත  ලං ත න ලංපුළුත  භක් ලං
නළවළ. ලං Central Bank එ  ලං තභයි ලං ) ක  ලං ඳහරනඹ ලං  යත )ත . ලං
Central Bank එ  ලං )භ)තක් ලං  ල් ලං )භඹ ලං වරිඹහ හය ලං ඳහරනඹ ලං

 යපු ලංනිහ ලංතභයි ලං) ක ලංතත්ත්ඹට ලං) ක ලංඅයමුදර ලංඳත් ලංවු)ඩල. ලංඒ ලං ළන ලං
භභ ලංතුටු ලංනහ. ලං 

 

අද ලංCentral Bank එ  ලංති)ඵත )ත  ලංමුදල් ලංඅභහතහාලඹ ලංඹට)ත් ලං
)නො)යි, ලං අග්රහභහතතුභහ ලං ඹට)ත්යි. ලං අග්රහභහතතුභහ ලං ඹට)ත් ලං
තිබිඹදී ලංතභයි ලං) ක ලංසඹලු ලං)වොය  ක ලංසේධ ලංවු)ඩල. ලංභව ලංඵළාරක ලංාචහ ලං

සු  ලංවු)ඩල ලංඅග්රහභහතතුභහ ලං)භඹ ලංබහය ලං ත්තහට ලංඳසුයි. ලංභභ ලංඳරීක්හ ලං
 යරහ ලං ඵළලුහ, ලං මීට ලං )ඳයත් ලං EPF එ) ත  ලං ඵළඳු ක යරට ලං මුදල් ලං
අය) න ලං ති)ඵනහ. ලං එ)වභ ලං අය) න ලං ති)ඵත )ත  ලං bid  යරහ ලං

)නො)යි, ලං හ ච්කහ ලං  යරහයි. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං ඔේ, ලං Investment 
එ ක් ලංවළටිඹටයි. ලංඑ)වභ ලං ත්තහභ ලංඒ)ක් ලංරහබඹ ලංයජ්ඹට ලං)වෝ ලංEPF 
එ ට ලං ඹනහ ලං මික්, ලං අතයභළකි)ඹරකට ලං ගි)ේ ලං නළවළ. ලං ය)ට් ලං

ආමාථි ඹටයි ලංඒ  ලංඑ තු ලංවු)ඩල. ලංඅද ලං ලංඒ  ලංය)ට් ලංආමාථි ඹට ලංඑ තු ලං
 යත )ත  ලංනළවළ, ලංඅතයභළකි)ඹක් ලංඅතට ලංඒ ලංමුදර ලංඹත න ලංඇරිඹහ. ලංඒ  ලං
ළය ලං යන ලංඳත තිඹට ලං යපු ලං)රොරක ලංඳහඩුක්. ලං 

 

) ක ලංEPF එ ට ලං  ලං)ේලඳහරනඹක් ලංනළවළ. ලංරා හ)ේ ලංළය ලං යන ලං
ඳත ති)ේ ලං සඹලු ලං )දනහ ලං ) ක ලං අයමුද)ල් ලං හභහජි ඹත  ලං වළටිඹට ලං
ඉත නහ. ලං ඒ ලංඅයමුද)ල් ලංමිලිඹන ලං 3ක් ලං විතය ලංඉත නහ, ලං ත ලං මිලිඹන ලං

14ක් ලං විතය ලං අවිධිභත් ලං විධිඹට ලං ඉත නහ. ලං හරඹක් ලං එ  ලංභහ භ  ලං
ළය ලං  යනහ. ලං  හරඹක් ලං ) දය ලං ඉත නහ. ලං එභ ලං නිහ ලං තභයි ලං ඒ ලං
අයමුද)ල් ලං සඹලු ලං ඒහ ලං එ  ලං ගිණුභ ට ලං එත )ත . ලං ඳසුගිඹ ලං  හර)ේ ලං

භවය ලංඅඹට ලංගිණු ක ලංඳවක්-වඹක් ලංතිබුණහ. ලං 
 

තමුත නහත )ේරහ ලං )ේ  ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුද)රත  ලං සඹඹට ලං

30ක් ලංණඹ ලං)දන ලංඑ  ලංභහ ලංඅ ඹ ලං  ලං යනහ. ලං ඒ ලං හර)ේ ලංඅපිත් ලංඒ  ලං
)දත න ලංසඹලුභ ලං ටයුතු ලං යරහයි ලංතිබු)ඩල. ලංඒ ලංඅඹට ලංනිහ ලංණඹක් ලං
 ත න ලංඅයිතිඹ ලංති)ඵත න ලංඕනෆ. ලංඒ ලංනිහ ලංණඹ ලංඅයිතිඹ ලං)දන) ොට ලං

ඒ)ක් ලංඹ ක ලංඹ ක ලංඅඩු ලංඳහඩු ලංති)ඵන ලංඵ ලංභහ ලංපිළි ත නහ. ලංභවය ලංඅඹ ලං
අවිධිභත් ලං)ර ලංනිහ ලංණඹ ලං ත්තහභ ලං) දය ලංඹන ලංදට ලං)භොරකත් ලං
ඉතිරි ලංත )ත  ලංනළවළ. ලං කපමාණ ලංමුදරභ ලං)ඳොලිඹ ලංට ලං ළපිරහ. ලංඑ)වභ ලං

න ක ලංඒ ලං ත ති ලං)නස ලං යත න. ලංඒ ලං ත ති ලංටි  ලං)නස ලං යත න. ලං
Compound interest  ත න ලං එ  ලං නත්ත න. ලං Capital  එ යි, ලං
)භඳභණයි ලං  ත න ලං පුළුත  ලං රීඹහ ලං ඒ ට ලං ඹ කරීස ලං limit එ ක් ලං

දභත න. ලංදළත  ලංඵළාරකලිත  ලංණඹ ලං ත්තහභ ලංඅහන ලංද ලං)න) ොට ලං
)භොන ලංප්රලසන ලංතිබුණත් ලංnegotiate  යරහ ලංoverdue interests, අයහ, ලං
) කහ ලංඅයිත  ලං යරහ, ලංඅය ලංinterest එ) නුත් ලංඅඩු ලං යරහ, ලංlump sum  
එ ක් ලං)ත  ලං ත )ත . ලංඒ ට ලංඵළාරක)ේ ලංprocedure එ ක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ලං අයමුද)ල් ලං මලි  ලං ඳයභහමාථඹ ලං භහජ් ලං ආයක්ණඹයි. ලං භහජ් ලං
ආයක්ණඹ ලං රීඹන ලං එ) ත  ලං අදවස ලං  ලං  )ශේ, ලං ) )නක් ලං )ේඹ ලං
 යරහ ලංවිශ්රහභ ලංගිඹහභ ලංඔහු)ේ ලංඳළළත්භට ලං) ක ලංමුදර ලංඳහවිච්චි ලං යත න ලං
අසථහ ලං රඵහදීභයි. ලංනික් ලං ) )නරකට ලං අලයි. ලං දළත  ලං )ේ  ලං

අමාථ ලං හධ  ලං අයමුද)රත  ලංසඹඹට ලං 30  ලංණඹ ලංමුදරක් ලංරඵහ ලං ) න ලං
නික් ලං හදහ ලං  ළනී) ක ලං අසථහ ලං ති)ඵනහ. ලං සඹඹට ලං 75  ලං ළය ලං
පිළි)ශ ලං ගිඹහට ලං ඳස)ේ ලං )ඵො)වෝ ලං )දනරක) ත  ලං රළ)ඵන ලං
ඳළමිණිල්රක් ලංතභයි, ලං)ඵො)වෝ ලං)දනරක)ේ ලංු ක් ලංඅ ලං)ෝනහක් ලංතභයි, ලං
"භභ ලංඹන) ොට ලංභට ලං)භොරකත් ලං ලංනළවළ. ලංඔක්) ොභ ලංඵළාරක ලංඅය) න" ලං
රීඹන ලංඑ . 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඒ  ලං අපි ලං පිළි ත නහ. ලං ඒ ලං  ළන ලං අ)ේ ලං
තමා ඹක් ලංනළවළ. ලං ) ක ලං අයමුද)ල් ලංඳයභහමාථඹ ලංතභයි, ලංඒ ලං අඹ ලං ) දය ලං
ඹන) ොට ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංත ධහ ලං හරඹ ලං ත ලං යත න ලංඹ කරීස ලංමුදරක් ලං
ඉතිරි ලං රීරීභ. ලං ) දයක් ලං නළත්න ක ලං ) ො)වේද ලං නතිත )ත ? ලං [ඵහධහ ලං
රීරීභක්] 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඉතුරු ලං)ත )ත  ලංනළවළ. ලං 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ ලං ඉතුරු ලං )ත )ත  ලං නළත්)ත්, ලං ) ක  ලං මුලිත  ලං ආය කබ ලං
 යන) ොට ලං- ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ණඹ ලං ත න ලං  ලංපුළුත  ලංන ක, ලං ඒ ලං )රහ)ේ ලං ඒ ලංණඹ ලංමුදර ලං  ත න ලං
එ  ලංතභයි, ලංදළනට ලංති)ඵන ලංප්රණතහ. ලංඒ ලංණඹ ලං ත්තහට ලංඳසු ලංතභයි ලං
ඔහුට ලං )ත්)යත )ත , ලං "දළත  ලං භට ලං ජීත්)ත න ලං විධිඹක් ලං නළවළ"යි ලං
රීඹන ලංඑ . ලං 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

) ක  ලංහභහන ලංසේධිඹක් ලං)ත . ලං ලං 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භහ ලංහිතනහ, ලංසීභහක් ලංදභන ලංඑ  ලං)වොයි ලංරීඹරහ. 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

සීභහක් ලං දභන ලං එ  ලං )වොයි. ලං ඒ  ලං අ)වෝස ලං  යන ලං එ  ලං
)නො)යි, ලං ඒ)ක් ලංති)ඵන ලංඹ ක ලං ඹ ක ලං රුණු ලංා)ලෝධනඹ ලං ය, ලං ඒ ලං
අයිතිඹ ලං ති)ඵත නට ලං ඕනෆඹ ලං රීඹන ලං එ යි ලං අපි ලං ඒ ලං ) ොල්රත ට ලං
රීඹත )ත . ලං දළත  ලංතමුත නහත )ේරහට ලංඊට ලංයහ ලංඵයඳතශ ලංප්රලසනඹක් ලං
ඉකිරිඹට ලං ඳළන ලං නඟිනහ. ලං තමුත නහත )ේරහ)ේ ලං ආඩලඩු ලං ඵරඹට ලං
ඳත්වුණු ලං ද)ේ ලං සට ලං රීඹනහ, ලං GSP Plus වනඹ ලං  ත නහඹ ලං
රීඹරහ. ලං තභ ලං අය) න ලං නළවළ. ලං GSP Plus වනඹ ලං නළතිවුණහභ ලං
ඇෙලු ක ලං  මාභහත තලහරහ ලං )ේ යිත ට ලං යක්හ ලං නළති ලං වුණහ. ලං දළත  ලං
ඉකිරිඹට ලං ඊට ලං යහ ලං ඵයඳතශ ලං ප්රලසනඹක් ලං ඳළන ලං නඟිනහ ලං )ත . ලං
තමුනහත )ේරහ ලං දළත  ලංඒ ට ලංරෆසති ලං)ත න ලංඑඳහඹළ. ලංඇ)භරි හ)ේ ලං
අලුත් ලං ජ්නහධිඳති ලං ට්ර කේ ලං තීත ු  ලං  ය ලං ති)ඵනහ, ලං ඒ ලං යටට ලං ) ත න ලං
සඹලුභ ලංබහඩලයරට ලංඵු  ලංඅඹ යත න. ලං 

 

ගුණ මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ප්ර හල ලං යරහ ලංනළවළ. 

2013  2014 



ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

      (The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ  ලං ප්ර හල ලං  යරහයි ලං ති)ඵත )ත , ලං තමුත නහත )ේරහ ලං
)නොරීේහට. ලං ) ක ලං ඊ)ේ ලං - ලං )ඳ)මාදහ ලං රීඹරහයි ලං ති)ඵත )ත , ලං
"ඇ)භරි හට ලං ඇතුළු ලං න ලං සඹලුභ ලං බහඩලයරට ලං tax  අඹ ලං

 යනහ"යි ලං රීඹරහ. ලං එ)වභ ලං tax අඹ ලං  )ශොත් ලං ) ක ලං ඇෙලු ක ලං
 මාභහත තලහරහ ලං )බ්යහ ලං  ත න ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං ඇති ලං  යත න ලං
තමුත නහත )ේරහ ලං රෆසතිද? ලං ") ක ලං යටට ලං ) ත න ලං වළභ ලං

බහඩලයඹරීත භ ලං භභ ලං ඵු  ලං අඹ ලං  යනහ, ලං ) ක ලං ය)ට් ලං නිසඳහදනඹ ලං
ළ කියුණු ලං  යත න ලං ඕනෆ"යි ලංරීඹරහ ලං ඇ)භරි හ ලං ප්රසේධි)ේ ලං රීඹහ ලං
ති)ඵනහ, ලංභහ ලංදළක් හ. ලං 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංභත ත්රිතුභනි, ලංඔඵතුභහට ලංත ලංවිනහ  ලං)ද ක් ලංති)ඵනහ. ලං 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
අඳට ලං ථහ ලං යත න ලං)ඳොඩ්යක් ලංඅය ලං)දත න. ලං 
 

) ක ලං )ේ ලං සේධ ලං වු)ණොත් ලං   ක රුත  ලං )බ්යහ ලං  ත )ත  ලං
) ො)වොභද, ලං අ)ේ ලං  මාභහත තලහරහ ලං )බ්යහ ලං  ත )ත  ලං ) ො)වොභද ලං
රීඹන ලං හයණඹට ලංදළත  ලංතමුත නහත )ේරහ ලංරෆසති ලං)ත න ලංඑඳහඹළ. ලං
දළනටභත් ලං එතුභහ ලං රීඹහ ලං ති)ඵනහ, ලං "හු)ේත  ලං රකභහයඹහට ලං ) දය ලං

ඹත න"යි ලංරීඹරහ. ලංඅපි ලංගිහිත  ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංඑක්  ලංගිවිසුභක් ලංඅත්ත  ලං
 ශහ. ලං ඇ)භරි හ ලං දළත  ලං රීඹනහ, ලං "යටල්ර ලං ති)ඵන ලං human 
rights අඳට ලංළයක් ලංනළවළ. ලංඅ)ේ ලංයට ලං ළනයි ලංඅපි ලංඵරත )ත " ලංරීඹරහ. ලං

අ)ේ ලංඅඹ ලංගිහිත  ලංළරහ, ලංළරහ ලංඅත්ත  ලං යරහ ලංආහ. ලංඒ ලංආපු ලං භත  ලං
භත තහ ලංඳමා ලංඅයිත  ලං ශහ. ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

හු)ේත  ලංරකභහයඹහට ලංඹත න ලංරීඹරහ ලංනළවළ. 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

      (The Hon. Gamini Lokuge) 

ඹත න ලංරීඹරහ ලංති)ඵත )ත . ලංභහ ලං දළක් හ, ලංnews ර ලංති)ඵනහ. ලං
හු)ේත  ලං රකභහයඹහ)ේ ලං රණු ලං අස යරහ ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං

ඇභතිතුභහ ලං ඇ)භරි හත් ලං එක්  ලංගිවිසුභක් ලං අත්ත  ලං  යරහ ලං තභයි ලං
ඹළේ)ේ. ලං )භොනහද ලං )ත )ත ? ලං ළයකි ලං වි)ේල ලං ප්රතිඳත්තිඹක් ලං නිහ ලං
අනහ ත)ේ ලංය)ට් ලං මාභහත ත ලංඔක්) ොභ ලං යහ ලංළ)ටන ලංතත්ත්ඹට ලං

ඳත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං එතුභහට ලං රීඹත න ලං ඕනෆ, ලං
එතුභත රහ)ේ ලං  හර)ේදී ලං තභයි ලං විු ලි ලං පුටුක් ලං  ළන ලං  ථහ ලං  )ශේ ලං
රීඹරහ. ලං එත) ොට ලං තභයි ලං යට ලං  යහ ලං ළටිරහ ලං තිබු)ඩල. ලං අපි ලං තභයි ලං ලං

එතුභත රහ)ේ ලං නහඹ ඹහ ලං විු ලි ලං පුටු)ත  ලං )බ්යහ ලං  ත්)ත්. ලං ඒහ ලං
 ළනත් ලං ථහ ලං යත න. ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] 

 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුත නහත )ේරහ ලංවිු ලි ලංපුටු ලං ළන ලං- ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] ලං ලංඒ  ලංඇත්ත ලං
තභයි. ලං විු ලි ලං පුටු)ත  ලං )බ්යහ ලං  ත්ත ලං නිහ ලං )ත , ලං රුපිඹල් ලං බිලිඹන ලං

5,570  ලං)වොය භක් ලං යත න ලං 
 

[මූළවනම  අණ පරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

පුළුත  ලං වු)ඩල. ලං නළත්න ක ලං ) ො)වොභද ලං පුළුත  ලං )ත )ත ? ලං
තමුත නහත )ේරහ ලං විු ලි ලං පුටු ලං  ළන ලං අත ලං ප්ර හල ලං  ය ලංආඩලඩු ලං
පිහිටුහ ලං ත්ත ලංනිහ ලංතභයි ලං) ක ලංEPF Fund එ ට ලං) ශරහ ලංදළ ක) ක ලං
ව ලං Rs.5.7 billion )වොය  ක ලං  )ශේ. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං
තමුත නහත )ේ ලං භව ලං )රොරකට ලංඑදහ ලං ) ක ලං  ළන ලං ථහ ලං යරහ ලං  ලං දළත  ලං
)භොනහද ලංරීඹත )ත ? 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඔඵතුභහට ලංනිඹමිත ලං හරඹ ලංඅහනයි. ලං 
 

ගුණ ගළමිණී මොකුමප මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභනි, ලං තමුත නහත )ේ ලං එදහ ලං ) ොටස ලං
))ශ ලං )ඳොශ ලං  ළන ලං  ථහ ලං  ශහ. ලං ) ක  ලං  ළන ලං )භොනහද ලං
රීඹත )ත ? ලං ඒ ලං නිහ ලං තභයි ලං තමුත නහත )ේරහ)ේ ලං නහඹ ඹහට ලං
රුපිඹල් ලං ) ෝටි ලං  ණනිත  ලං ාචහ ලං  යත න ලං පුළුත  ලං )රහ ලං
ති)ඵත )ත . ලං තමුත නහත )ේරහ ලං )වොය  ක ලං  යනහඹ ලං රීඹරහ ලං භහ ලං
රීඹත )ත  ලංනළවළ. ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] ලංවරි. ලංවරි. ලංවරි. ලංඅපි ලං-[ඵහධහ ලංරීරී ක] 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  හරඹ ලං අහනයි. ලං දළත  ලං  ථහ ලං අත  ලං
 යත න. ලං 
 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තමුත නහත )ේරහ ලං නි  ක ලං වභ ට ලං තශත න ලං එඳහ. ලං 2004දීත් ලං

තමුත නහත )ේරහ ලං ඕ  ලං තභයි ලං  )ශේ. ලං අත ති) කදී ලං fileර ලං
)චෝදනහක්ත්, ලං විබහ ඹක්ත් ලං නළවළ. ලං නි  ක ලං වභ ට ලං තශත න ලං
එඳහ. ලං අපි ලං දත නහ, ලං තමුත නහත )ේ ලං ව ක ලං තශත න ලං ආයි ලං රීඹරහ. ලං
ව කරට ලං තශත න ලං එඳහ. ලං 2004දීත් ලං  )ශේ ලං ඒ යි. ලං 2016දීත් ලං )ශේ ලං
ඒ යි. ලං තමුත නහත )ේරහ ලං නි  ක ලං )ඵොරුට ලං තශත න ලං එඳහ. ලං
තමුත නහත )ේ ලං අද ලං කින ලං විඹඹට ලං අදහශ ලං  ථහ ලං  යත න. ලං [ඵහධහ ලං
රීරී ක] ලං වරි ලං අපරු ලං )දඹක් ලං )ත . ලං [ඵහධහ ලං රීරී ක] ලං 2004දීත් ලං
තමුත නහත )ේරහ ලං ඕ භ ලං තභයි ලං  )ශේ. ලං තමුත නහත )ේරහ ලං රහබ ලං
ජ්නප්රිඹත්ඹක් ලං අය) න ලං ෆ ලං  වත න ලංඑඳහ. ලං [ඵහධහ ලංරීරී ක] ලං ඳයණ ලං
ව කරට ලංතශනහ. ලං 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට, ලං රු ලංඅ. ලංඅයවිත ේ ලංරකභහමා ලංභත ත්රීතුභහ. 
 

[தற.த. 2.27] 
 

 ගුණ අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

கடதததகறன்ந தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள் 

அகச்சு உள்பறட்ட தன அகச்சுக்கபறன் குளறகன 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு மதசுற்கு ரய்ப்தபறத் 

கக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 
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அண்கறமன  தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள் 

அகச்சர் தகப மஜரன் தசணறத்ண அர்கபறன் 

கனதௌட்டிணரல், றக லண்ட கரனரக இளதநறப்தட்டு ந் 

மரட்டத் தரறனரபர்கபறன் சம்தபப் தறச்சறகணக்கு எத 

சுதொகரண லர்வு கறகடத்து. சுதொகரண லர்வு 

கறகடத்ரலும்கூட, தொனரபறரர் சம்மபணத்துடன் 

மற்தகரள்பப்தட்ட எப்தந்த்றல் கூநப்தட்ட றறகள், 

மரட்ட றர்ரகங்கபறணரல் றக மரசரக லநப்தட்டு 

தகறன்நண ன்தக ரன் இந் உரற சகதறல் றகக் 

ககனமரடு தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

 

இந்க் கூட்டுஎப்தந்ம் ககச்சரத்றடப்தடுற்கு 

தொன்தரக, மரட்டத் தரறனரபர்களுக்கு ரதபரன்தக்கு 

620/- தௐதரய் சம்தபம் கறகடத்துந்து. கூட்டுஎப்தந்த்றன் 

தறன்தை, அச்சம்தபரணது 730/- தௐதரரக ரநறது. அந் 730/- 

தௐதரறல் ஊக்குறப்தைக் தகரடுப்தணவு ன்ந ககறல் 140/- 

தௐதரத்ம் உள்படக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ணறதம், மரட்ட 

றர்ரகங்கள் இந் 140/- தௐதரகத் மரட்டத் 

தரறனரபர்களுக்கு ங்கக்கூடரது ன்ந றடத்றல் றகத் 

தபறரக இதப்தக ரங்கள் தரர்க்கறன்மநரம். 

மரட்டத்றமன தகரளந்து தநறப்தக field ன்த 

தசரல்லுமரம். அங்மக மரட்டங்கபறல் தல்மத றத்றல் 

கனகள் எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இனக்கம் 1, 2, 3 

ன்தநல்னரம் இதக்கறன்நண. இற்நறல் எத ரகபக்குச் 

சரசரறரக 10 கறமனரகறரம் தகரளந்து தநறக்கப்தடதொடித்ம் 

ன்ந றகனக இதக்கறன்நது. அரது, சரசரறரக 

தநறக்கப்தட மண்டி தகரளந்றன் கடக மரட்ட 

றதரகங்கள் மச்கசரக, ன்ணறச்கசரக 

அறகரறத்றதக்கறன்நண. அந் 140/- தௐதரகக் தகரடுக்கரல் 

றடுப்தற்கரக அவ்ரத தசய்றதக்கறநரர்கள். அறகபவு 

சரசரற கடகக் குநறப்தறட்டிதப்தரல் அந் அபவுக்குக் 

தகரளந்து தநறக்க தொடிரல் இதக்கறன்நது. அரது, எத 

கனறலிதந்து 10 கறமனரகறரம் ரத்றம தநறக்க 

தொடித்தன்நரல் 14 - 15 கறமனரகறரம் தகரளந்து தநறத்துக் 

தகரடுக்குரத மரட்ட றதரகங்கள் தறக்கறன்நண. 

அவ்ரநரண அறகபரண கடகப் தநறக்க தொடிர 

கரத்றணரல் அந் 140/- தௐதரகத் மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் இக்கறன்நரர்கள். அப்தடிதன்நரல், இந் 

730/- தௐதரறலிதந்து 140/- தௐதரகக் கறத்துப் தரர்த்ரல் 

அர்களுக்கு கறகடப்தது 590/- தௐதரய் ரத்றம!  
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. member, wind up please! 

 
ගුණ අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
( ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தொன்தை அர்களுக்கு 620/- தௐதரய் கறகடத்து. இப்ததரளது 

அது 590/- தௐதரரகக் குகநந்றதக்கறன்நது. அரது, தொன்தை 

கறகடத் சம்தபத்கறட 30/- தௐதரய் குகநரகப் தததம் 

றகனக இப்ததரளது மரட்டப்தைநங்கபறல்  

ற்தட்டிதக்கறன்நது. தகப தரறல் அகச்சர் அர்கள் 

இந் றடத்றமன கரறசகண கரட்ட மண்டும். உண்ககக் 

கண்டநறந்து சம்தந்ப்தட்ட மரட்ட றதரகறகளுக்கு றரக 

சட்ட ரலறரண டடிக்கக டுக்க மண்டுதண ரன் இந் 

உரற சகதறமன மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

 

இன்தம் அறகரண றடங்ககபப் மதச மண்டி 

மக இதந்ரலும்கூட ணக்கு எதுக்கப்தட்டிதக்கும் மம் 

றகக் குகநரக இதப்தணரல் ணக்கு ரய்ப்தபறத் 

கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்களுக்கு லண்டும் ன்நற 

கூநற,  இந்ப் மதச்கச இத்துடன் தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன்.  
 

[தற.த. 2.31] 
 

ගුණ සීනිතේබි මයෝමශේවහලරන් මශතළ 
( ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

தபறரட்டு அலுல்கள் அகச்சு, தபறரட்டுத் தரறல் 

ரய்ப்தை அகச்சு, தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள் 

அகச்சு மதரன்ந 3 அகச்சுக்கபறணதும் இன்கந 

குளறகன றரத்றல் மதசுகறட்டு தொலில் ணது 

கறழ்ச்சறகத் தரறறக்கறன்மநன். து ரடு இன்த 

ததரதபரர ரலறறல் தறன்ங்கறக் கரப்தடுகறன்நது. 

இனங்ககறன் ததரதபரரத்க மம்தடுத்துறல் 

ததண்கபறன் தங்கு இன்நறகரரக இதந்துள்பது. 

குநறப்தரக, இனங்ககறன் ததரதபரரத்றன் 

தொதுதகலும்தரகப் ததண்கமப கரப்தடுகறன்நணர் ன்நரல் 

அது றககல்ன. இப்ததண்கபறன் தங்கபறப்தை இல்கனதணறல் 

இனங்ககறன் ததரதபரர வீழ்ச்சறக ரரலும் கரப்தரற்ந 

தொடிரது. ன்நரலும், இப்ததரதபரரத்க ரட்டுக்கு 

ஈட்டிக்தகரடுக்கும் து ரய்க்குனத்றன் றகன 

ககனக்கறடரக உள்பக மகணத்டன் இந் சகதறல் 

தரறறக்கறன்மநன்.  

  
து ரட்டுக்கு அந்றச்தசனரறக உகத்துத் 

தறல் தததந்மரட்டத்துகந, ககத்தரறல்துகந, த்ற 

கறக்கு ரடுகபறன் தரறல் ரய்ப்தை ன்தண தொன்ணறகன  

கறக்கறன்நண. தததந்மரட்டத்கப் ததரதத்கறல் 

இறல் மகன தசய்தர்கள் அறகரணர்கள் ததண்கள்.  

இர்கள் து உடல், உப ரலறரக றகவும் கஷ்டப்தட்டுத் 

மறகனக உற்தத்ற தசய்து, அன் ற்தறதோனம் 

அறகபவு அந்றச் தசனரறக ஈட்டித்தகறன்நணர். 

ஆணரல், இர்கபது ஊறமர றகக் குகநரகும். து 

தொறர்ந் கரனத்றல் இர்களுக்குக் கறகடக்கக்கூடி 

உறகளும் றகக் குகநரகும்.  ணம, இவ்றடத்றல் இது 

சரர்ந் அகச்சு கணம் தசலுத்மண்டிது அசறரகும்.   
 

இங்கு கனகத்கப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

தகப உதப்தறணர் எதர் அந் க்கபறன் கஷ்டங்கள் 

தரடர்தரகத் தபறரகச் சுட்டிக்கரட்டிணரர்.  கனகத்றல் 

ரழ்கறன்ந, இந்த் மரட்டத் தரறல்ககப மற்தகரள்கறன்ந 

து உநவுகள் ங்கபது ஊறம் சரர்தரக றர்மரக்குகறன்ந 

தறச்சறகணகள் தரடர்தறல் தகப அகச்சர் அர்கள் 

கூடி கணம் தசலுத்மண்டும். அந் க்கபறன் ஊறத்க 

அறகரறக்கச் தசய்மண்டும். துகரர் ர்க்கம் அற்கநக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கு இடபறக்கக்கூடரது. இறல் உங்கபது 

கரறசகண கூடுனரக இதக்குதண ரன் றர்தரர்க்கறன்மநன்.   

 

து ரட்டின் ககத்தரறல் துகநக மரக்கறணரல், 

இன்த கத் ஆகட ற்தறரணது து ரட்டுக்குப் 

தரரற அந்றச்தசனரறக ஈட்டித் தகறன்நது. இங்கு 

தரறல்தைரறமரரறல் 90 வீரணர்கள் ததண்கள். ஆணரல், 

இர்கபறன் றர்கரனம் சரர்தரண ற்தரடுகள் றகக் 

குகநரகம அகந்றதக்கறன்நண. அதுமதரல், த்ற 

கறக்கு ரடுகபறலிதந்து இனங்ககக்கு 

அந்றச்தசனரறகப் தததபறல் அதப்தற 

இனங்ககறன் ததரதபரரத்கப் தரதுகரப்தர்கள் அங்மக 

வீட்டுப் தறப்ததண்கபரகப் தறதைரறத்ம் து ரர் 

2017  2018 



ඳහමාලි) කත තු 

ர்க்கரகும். இர்கபறன் னன்கள்கூடப் தததம் தரறப்கத 

றர்தகரண்டு தகண லங்கள் ன்கு அநறவீர்கதபன்த 

ரன் கததுகறன்மநன். ஆணரல், இன்த தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர் தகப னர அத்துமகரன 

அர்கள் இது சரர்தரகப் தன டடிக்ககககப மற்தகரண்டு 

தகறன்நரர் ன்த ரன் றகணக்கறன்மநன். அது 

டடிக்கககள் தனற்கந அரணறத்து தகறன்மநன். 

அக றகச் சறநப்தரக இதப்தகறட்டு இச்சகதறமன 

அதக்கு தரரட்கடத் தரறறக்கறன்மநன்.  

 

2014ஆம் ஆண்டு கறட்டத்ட்ட 1,90,217 ஆண்களும்  

1,10,486 ததண்களுரக 3,00,703 மதர் தபறரட்டு 

மகனரய்ப்தைக்குச் தசன்தள்பணர். 2015இல் இவ்ரத 

தசன்நர்கபறல் ஆண்கள் 1,72,630 மததம் ததண்கள் 90,677 

மததரக தரத்ம் 2,63,307 மதர் அடங்குகறன்நணர். ஆணரல், 

2016இல் ஆண்கள் 92,191 மததம் ததண்கள் 47,597 மததரக 

தரத்ம் 1,39,788 மதர் தசன்தள்பர். இந் ககறல் இது 

கறட்டத்ட்ட அகரசறரகக் குகநக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

டுத் ர்க்கத் தரறனரபர்கபரக 2014இல் 20,778 மதர் 

தசன்தள்ப அமமகப, அந் ண்றக்கக 2015 இல் 6,921 

மதரகக் குகநந்றதக்கறன்நது. 2016இல் இத்தரகக 4,562 

ஆக ரநறறதக்கறன்நது. ஆகம, இந் டுத்த் தரறனரபர் 

ர்க்கத்றன் மகனரய்ப்தை அறகரறக்கப்தட மண்டும்.  

 

லங்கள் த்ற கறக்கறல் ததண்கபறன் மகனரய்ப்கதக் 

குகநத்றதப்தது மற்கத்க்கது. தணன்நரல் 

உண்கறமனம அந்ப் ததண்கள் தற்நற றடம் றகப் 

தரறரதகரணது. அகச்சர் அர்கமப, லங்கள் ததண் 

ன்நதடிறணரல் அகண ன்கு உர்ந்றதக்கறன்நலர்கள் 

ன்த ரன் கததுகறன்மநன். வீட்டுப் தறப் ததண்கபறன் 

ண்றக்கக 2014 இல் 88,626 ஆக இதந்து. அது 2016 இல் 

37,892 ஆகக் குகநந்துள்பது. இற்குக் கரம் த்ற 

கறக்கு ரடுகள் குகநந் ஊறரக ரரந்ம் 300 தடரனர் 

ங்க மண்டும் ன்த அசரங்கம் றடுத் மண்டுமகரளும் 

தகப அகச்சரறன் இது சரர்ந் தசற்தரடும ஆகும். 

த்ற கறக்கறற்குச் தசல்லும் ததண் தறரபர்கள் தரகக 

குகநக்கப்தட்டக மற்கத்க்கரக இதக்கறன்ந 

மதரறலும் து ரட்டின் அந்றச்தசனரற தரறல் 

அது சறத வீழ்ச்சறக ற்தடுத்றறதப்தகத்ம் ரன் குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்மநன்.  

 

இன்த த்ற கறக்குக்குப் தறப்ததண்கபரகச் 

தசல்தர்கள் ரர்? றகவும் தகரண குடும்தத்கச் 

மசர்ந்ர்கள். த்ற கறக்கு ரட்டுக்குப் தறப் 

ததண்ரகச் தசல்து றதத்ப்தட்டரல், இர்களுக்கரண 

ரற்தத்றட்டம் ற்தடுத்ப்தடுது அசறரக 

இதக்கறன்நது. கடந்கரன த்த் சூலிமன டக்கு, கறக்கறமன 

தததம் தரறப்கத றர்தகரண்ட குடும்தங்கபறல் 

தததம்தரனரணற்கநத்  கனகரங்குகறன்ந குடும்தப் 

ததண்கமப இன்த த்ற கறக்கு ரடுகளுக்குத் 

தரறல்ரய்ப்கதத் மடிச் தசல்கறன்நணர். இர்கள் 

உண்கறமனம அங்கு தன அதசபகரறங்ககப 

றர்தகரள்கறன்நணர். அந் அதசபகரறங்ககபக் 

கட்டுப்தடுத் அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக 

டுத்றதக்கறன்நரர்; டடிக்கக டுத்துக் தகரண்டும் 

இதக்கறன்நரர். ஆணரலும் அவ்ரநரண ததண்களுக்கு 

வ்ரநரண ரற்தத்றட்ட மகனககப ங்கனரம், ற்தரடு 

தசய்னரம், ற்தரடு தசய்றதக்கறன்மநரம் ன்ந 

றடங்ககபத் து உகறல் அகச்சர் அர்கள் 

தபறரகக் குநறப்தறடுல் ன்நரக அகத்ம் ன்தகத்ம் 

ரன் இந் இடத்றமன தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 

தணன்நரல் அந்ப் ததண்கபறல் தததம்தரனரணர்கள் 

றகவும் நறர்கள். அர்களுகட துன்தங்ககப ரன் 

அரணறத் றதக்கறன்மநன். அவ்ரத தறப்ததண்ரகச் 

தசல்கறன்நர்கள் றர்மரக்குகறன்ந துன்தங்கள் தனற்கநத் 

லர்ப்தற்கு டடிக்கக டுத்றதக்கறன்மநன். அந் 

ககறமன இந்ச் சகதறமன உங்கபறடம் அர்களுக்கரண 

ரற்தத்றட்ட ற்தரட்கட மண்டி றற்கறன்மநன்.  

 

தறப்ததண்ரகச் தசல்கறன்ந இர்கள் தனர் வீட்டு 

ஜரணர்கபரலும் துன்தைதத்ப்தடுகறன்நணர். எதசறனர் 

தரலில் தசற்தரட்டுக்குத் தூண்டப்தடுகறன்நணர். 

அதுட்டுன்நற, அர்கள் து சறத தறள்கபககப உநறணர் 

வீடுகபறல் றட்டுறட்டுச் தசல்ணரல், ரறன் 

தரரறப்தறன்க, தரசறன்கறணரல் அப்தறள்கபகள் உப, 

உடல் ரலறரகப் தததம் தரறப்கத றர்தகரள்கறன்நணர். அது 

ரத்றன்நற, தன மகணரண சம்தங்கள், அரது 

கனரசர ரலறரண தரறப்தைச் சம்தங்கள்கூட 

இடம்தததகறன்நண. தசன்நர்கபறல் சறனர் ங்கபது 

தறள்கபகள் உட்தட உநவுகளுடன் தரடர்தைதகரள்ப தொடிர 

றகனகறலும் உள்பணர்.  

 

அத்மரடு, சறத குற்நங்களுக்குக்கூட  ண்டகண 

உட்தடப் தததம் ண்டகணகப அர்கள் அததறக்கறன்நணர். 

தடரந்ம் து ரட்டிலிதந்து த்ற கறக்கு ரடுகளுக்குச் 

தசல்கறன்நர்கபறல் சரசரறரக 300 மதர் கடகறன்ந 

றகனக கரப்தடுகறன்நது. 2015ஆம் ஆண்டின் வுப்தடி, 

23 ரடுகபறல் 312 மதர் இநந்றதக்கறன்நணர். 2016ஆம் 

ஆண்டு தரடக்கம் இன்தக 271 மதர் இநந்துள்பணர். 

அறலும் கூடுனரண இநப்தை ரறரத்றல் இடம் 

ததற்நறதக்கறன்நது. ரறரத்றல் 2015இல் 107 மததம், 2016இல் 

95 மததம் இநந்துள்பணர். குகத்றல் இவ்தடதொம் 

தசன்நதடதொம் னர 44 மதர் வீம் இநந்றதக்கறன்நணர். 

கட்டரரறல் 2015இல் 51 மததம், 2016இல் 31 மததம் 

இநந்றதக்கறன்நணர். இற்தக்கரண கரத்க அகச்சு 

கண்டநறமண்டும். அத்துடன், இவ்றநப்தை வீத்கக் 

குகநக்க டடிக்கக டுக்கமண்டும். ங்கபது அன்நரட 

ரழ்க்கககக் தகரண்டு டத்மண்டும்; ங்கபது 

குடும்தத்க ல்ன றகனகறல் கக்கமண்டும் 

ன்தற்கரகம க க்கள் த்ற கறக்கு ரடுகளுக்கு 

தரறலுக்கரகச் தசல்கறன்நணர். ஆணரல், இர்கள் அங்கு தன 

துன்தங்ககப அததறத்து, இநப்கதச் சந்றத்து, ததட்டிகபறல் 

அதப்தப்தடுகறன்நணர். இந்றகன றதத்ப்தடமண்டும். 

இற்குத் குந் டடிக்ககக ரண்தைறகு அகச்சர் 

அர்கள் டுக்கமண்டுதன்த ரன் இந்ச் சகதறமன 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். உங்கபது ல்ன மசககப் 

தரரட்டும் இவ்மகபறல், இவ்ரநரண டடிக்ககக்கரண 

மகரரறக்ககககபத்ம் இச்சகதறல் தொன்கக்கறன்மநன்.  

 

ற்மதரது, சவூற அமதறரவுக்குச் தசல்லும் ததண்கபறன் 

வீம் குகநந்துள்பக மற்கத்க்கது. இந்ரட்டுக்கு 

2015இல் 28,540 மதர் தசன்தள்பணர். 2016இல் 14,705 மதர் 

தசன்தள்பணர். இது அங்கு ங்கப்தடும்  ண்டகணச் 

தசற்தரடு கரரகவும் அகச்சரறன் டடிக்கக 

கரரகவும் குகநந்றதக்கனரம் ண ரன் கததுகறன்மநன். 

ததரதுரக 2015 - 2016 கரனங்ககப மரக்கும்மதரது சவுற 

அமதறர தசன்ந தறரபர்கபறன் தொகநப்தரடுகள் 

கூடுனரக இதக்கறன்நண. 2015இல் 4,504 தொகநப்தரடுகளும் 

2016இல் 2,039 தொகநப்தரடுகளும் தறரகறத்ள்பண. 

அதுமம், சவூற அமதறரறல் சறதகுற்நங்களுக்கரகப் 

தததம் ண்டகணககப ங்கும் தசற்தரடு,  

2019  2020 
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ண்டகண ங்குகறன்ந தசற்தரடு ன்தண கூடுனரக 

கடதததகறன்நண. ணம, இந்ரட்டுக்குத் தரறலுக்கரகப் 

தறரபர்கள் - குநறப்தரகப் ததண்கள் - தசல்ற்கு 

அதறக ங்கரது, அக தொற்நரகத் கடதசய்து 

உகந்ரக அகத்ம் ன்தகண அகச்சர் அர்களுக்கு 

ஆமனரசகணரகத் தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

 

தகௌ அகச்சர் (றதற) னர அத்துமகரன அர்கள் 

அண்கறல் தகரளம்தை தசன்தொகந ரடுகபறன் 

அகச்சர்கபறன் 5து ரரட்டில் மதசும்ததரளது, "சர்மச 

ரலறறல் இன்த 244 றல்லிதக்கு அறகரணர்கள் 

தைனம்ததர்ந்து  ரழ்கறன்நணர். உனக சணத்தரகக பர்ச்சற 

வீத்கறட தைனம்ததர்தர்கபறன் வீம் அறகரணது" ண  

.ர. இன் வுககப  சுட்டிக்கரட்டிப் மதசறத்ள்பரர். "அறலும் 

அகரசறக்கு மற்தட்டர்கள் ஆசற ரடுகபறல் 

இதக்கறன்நணர்" ணவும் குநறப்தறட்டுள்பரர். ஆணரல், இறல் 

இனங்ககறன் தசற்தரடு தததம்தரனரணரக அகந்றதக்கு 

தண ரன் றர்தரர்க்கறன்மநன். இனங்ககறல் 

தரறலில்னரப் தறச்சறகண, ரட்டில் ற்தட்ட த்த் சூல் 

ற்தம் ங்கப்தடும் தரறல்களுக்குப் ததரதத்ரண 

ஊறம் ங்கப்தடரக கரரகம தததம்தரனரண 

இடம்ததர்வுகள் கடததற்நறதக்கறன்நண. ஆகம, இந் 

இடம்ததர்வுககப து ரட்டிலிதந்து குகநப்தற்கு 

ஊறங்ககபக் கூடுனரக ங்குற்கும் தரறலின்நறக் 

கஷ்டப்தடுகறன்நர்களுக்கு வ்ரநரண தரறல் 

றட்டங்ககப து ரட்டில் ற்தடுத்னரம்  ன்தகணத்ம் 

அகச்சர் அர்கள் கணத்றற்தகரண்டு இற்கரண 

டடிக்ககக டுக்க மண்டும்.  
 

டக்கு, கறக்ககப் ததரதத்கறமன த்த்த்றற்கு 

தொன்தறதந் தன தரறற்சரகனகள் இன்தக இங்க 

தொடிர றகனறல் இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. அற்கந 

இக்க டடிக்ககதடுக்கப்தட மண்டும். மலும், அங்கு 

ககண இந்து குடும்தத்துக்கு கனக ரங்குகறன்ந 

குடும்தப் ததண்கள் தனர் இதக்கறன்நணர். டக்கு, கறக்கறமன 

கறட்டத்ட்ட ஏரறனட்சத்துக்கும் மற்தட்ட ததண்கள் 

றககபரக இதக்கறன்நணர். ஆகம, இர்கபறன் 

ரழ்ரரத்கக் கட்டிதளப்தக்கூடி றட்டங்கள் 

தகரண்டுப்தட மண்டும். தணன்நரல், அர்கள்ரன் 

தததம்தரலும் இந் ரட்டிலிதந்து தரறல்களுக்கரக 

கலகத்ம ரடுகளுக்குச் தசல்கறநரர்கள்.  ஆகம, அர்கள்  

சறத தரறல்ககப மற்தகரள்பக்கூடிககறல் 

ககத்தரறல் கூடங்ககப ற்தடுத் மண்டும். அவ்ரத  

தரறல்ரய்ப்கத  இங்மக உண்டுதண்றணரல் 

தபறரடுகளுக்குச் தசன்த துன்தப்தடுதர்கபறன் வீத்கக் 

குகநக்க தொடித்ம்.  

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 
 

ගුණ සීනිතේබි මයෝමශේවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப,  

தகப உதப்தறணர் சறநறன் அர்கபறன் மத்றல் 10 

றறடங்ககப ரன் டுத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  
 

ணம, இன்கந றகனறல் தொக்கறரக அககறன்ந 

இந்த் தரறலில்னரப் தறச்சறகணக லக்குற்குச் 

சம்தந்ப்தட்ட சகனதம் டடிக்ககதடுக்க மண்டுதன்த 

இந் சகதறமன மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

அத்மரடு, இன்கந றணம் றரத்துக்கு 

டுத்துக்தகரள்பப்தட்டுள்ப தபறரட்டலுல்கள் அகச்சு 

சரர்தரகவும் சறன றடங்ககப ரன் இங்கு  கூநறக்தகரள்ப 

மண்டிணரக இதக்கறன்மநன். உண்கறமன து 

ரட்டில் கடந் கரனத்றல் இதந் தபறரட்டலுல்கள் 

அகச்சர்ககபறட ற்மதரக அகச்சர் அர்கள் ஏபவு 

ணச்சரட்சறத்டன் மர்கரகவும் றரரகவும் 

தசற்தடுகறன்நரர் ன்தகண இந்ச் சகதறமன கூந 

றதம்தைகறன்மநன். கடந்கரன த்த் சூழ்றகனறல் டக்கு, 

கறக்கு தகுறறல் றகழ்த்ப்தட்ட ணற உரறக லநல்கள், 

ணறரதறரண டடிக்கககள் மதப்தடரக ன்தண 

தரடர்தரக க்கற ரடுகள் சகதறல் ததரதப்தைக்கூநல் 

றகனக்கு இனங்கக ற்மதரதும் உட்தடுத்ப்தட்டிதப்தகண 

ரங்கள் ரதம் தக்க தொடிரது. இங்கு அகச்சர் அர்கள் 

இல்கன. ன்நரலும், ரன் அகச்சர் அர்களுக்குச்  

சறனற்கநக் கூந மண்டும்.  

 

இந்றரறமன இந்றர கரந்றறன் ஆட்சறக் கரனத்றல் 

சலக்கறர்கபறன் ததரற்மகரறல் ரக்கப்தட்டது சம்தந்ரக எத 

கனம் ற்தட்டது. அந்க் கனத்றன்மதரது இந்றர கரந்ற 

ணது இரணுத்கப் தன்தடுத்றணரர். அன்தோனம் 

சலக்கறதக்குப் தததம் அறவு ற்தட்டது. அன் தறன்ணர் 

இரணுத்றணர் இந்றர கரந்றக ரடி, அந்க் கனத்றல் 

சலக்கறக அடக்கறறட்டரகக் கூநற, அற்கரக தற்நற றர 

தகரண்டரடுற்கு   ங்களுக்கு எத றகறகத் தரத 

மகட்டிதக்கறநரர்கள். அற்கு இந்றர கரந்ற அர்கள், 

"ரங்கள் மத ரட்கடச் மசர்ந்ர்ககபக் தகரல்னறல்கன; 

துறதஷ்டசரக து ரட்கடச் மசரோ்ந்ர்ககபம 

தகரன்த குறத்றதக்கறமநரம்; இது தற்நற அல்ன, தட்கப்தட 

மண்டி எத றடம்" ன்தம், "அற்குப் தறனரக 

தரறக்கப்தட்ட க்கபறன் ணங்ககபக் தகரள்கபதகரள்ளும் 

அபவுக்கு ங்கபது டடிக்ககக ரற்நறக்தகரள்ப 

மண்டும்" ன்தம் கூநறணரர். அமமதரல், அதரறக்கரறன் 

16ஆது ஜணரறதறரண ஆதறகரம் லிங்கன் அர்களுகட 

ஆட்சறக் கரனத்றமன த்த்தரன்த ஆம்தறக்கப்தட்டமதரது, 

"ந் உறறவுகளும் ற்தடர ககறல் த்த்த்க 

மற்தகரள்ப மண்டும்" ன்த அர் ணது 

இரணுத்துக்குக் கட்டகபறட்டரர். அந் ககறல், 

ரங்கள் எம ரட்டுக்குள் இதக்கறன்ந இந் ரட்டு க்கள். 

எத ரட்டின் லது இன்தணரத ரடு தரடுப்ததுரன் மதரர்! 

இங்கு கடததற்நது உள்ரட்டுக் கனம். இது 

இனங்ககறன் உள்ரட்டு றடம். அறல் த 

இதக்கறன்நது. ஆகம, உள்ரட்டு கனத்றல் 

தரறக்கப்தட்டர்கள் சரர்தரக ரங்கள் கரறசகண தசலுத் 

மண்டும்.  

 
ரங்கள் உங்ககபக் குகந தசரல்னறல்கன. தொன்தறதந் 

அசரங்கம் தததந்கந றட்டிதக்கறநது. அணரல் தரரற 

ததக்கடிக க்கற ரடுகள் சகதறமன இனங்கக 

றர்தகரண்டிதக்கறன்நது. அக கநப்தற்கு இப்மதரது 

சறனர் தொற்தட்டிதக்கறநரர்கள். அதரறக்கரறல் இதக்கறன்ந சறன 

சறங்கபச் சமகரர்கள் - diaspora அதரறக்க ஜணரறதற 

தடரணரல்ட் டிம்கதச் சந்றத்து மண்டுமகரள் 

றடுத்றதக்கறநரர்கள். இனங்கக சரர்தரக க்கற ரடுகள் 

சகதறல் தகரண்டுந்றதக்கறன்ந அந்க் 

குற்நப்தத்றரறககக லக்கறக்தகரள்ற்கு டடிக்கக 

மற்தகரள்கறன்நரர்கள்; அகண றதத்துரத மண்டுமகரள் 

றடுத்றதக்கறநரர்கள். உண்கக்குப் தைநம்தரக ரங்கள் 

தசற்தடக்கூடரது; லற, றரம், தம் றகனக்க 

மண்டும்; குற்நம் கடததற்நறதந்ரல் ரரக இதந்ரலும் 

அது றசரரறக்கப்தட மண்டும்; தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு லற 
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ඳහමාලි) කත තු 

ங்கப்தட மண்டும். ஆகம, றழ் க்களுக்கு கடந் 

கரனத்றல் இகக்கப்தட்ட குற்நத்றற்கு லற மண்டும். 

அற்கு க்கற ரடுகள் சகத ரரக இதக்கறன்நது. அகண 

றசரரறப்தறமனர, அற்கரண டடிக்கக டுப்தறமனர இந் 

அசரங்கம் ந்ற க்கதொம் கரட்டக்கூடரது. 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சர் அவ்ரநரண டடிக்ககக்கு 

எத்துப்மதரக ரட்டரதண ரன் கததுகறன்மநன். ணது 

ம்தறக்கககக் கணத்றற்தகரண்டு அர் தசற்தடுர 

தன்த ரன் றர்தரர்க்கறன்மநன். 

 
அத்மரடு, தபறரட்டலுல்கள் அகச்சறதெடரகச் 

தசய்மண்டி தன தசற்தரடுகள் இன்த ங்கபது 

தகுறறல் கடததற்த தகறன்நண. அங்குள்ப சறன 

அலுனகங்கபறல் அந் டடிக்கககள் தனரக்கம் 

தசய்ப்தட்டிதக்கறநது. அற்கரண உத்றமரகத்ர் 

றணங்களும் டந்றதக்கறன்நண. அமமம், ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றல் இதப்தர்களுக்கு தபறரட்டலுல்கள் 

அகச்சறல் ங்களுகட ஆங்ககப உதறப்தடுத் 

மண்டி மகக்கரக அர்கள் தகரளம்தைக்கு மண்டி 

றகனக இதக்கறன்நது. ணம, ஆங்ககப 

உதறப்தடுத்துகறன்ந அந்ச் தசற்தரட்கடத்ம் ரட்ட 

தசனகம் ற்தம் தறமச தசனகங்கபறல் மற்தகரள்ற்கு 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சு டடிக்கக டுத்ரல், அந் 

க்கபறன் சறத்கத்ம் அர்கபறன் த றத்கத்ம் 

குகநத்துக்தகரள்பனரதன்த இந்ச் சகதறமன 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

 

ஆசற ரடுகபறல் தரறல்தட்தத் றநன் ததற்நர்கள் 

அர்கபறன் அசரங்கத்றதெடரகத் தரறல் ரய்ப்தறகணப் 

ததற்த மரப்தற ரடுகளுக்குச் தசல்கறன்நமதரறலும், 

எப்தேட்டபறல் இனங்ககறலிதந்து இத்கக தரறல் 

றநணரபர்கள் மரப்தற ரடுகளுக்குத் தரறல் ததற்தச் 

தசல்து றகக் குகநரக இதக்கறன்நது. ணம, ரதொம் 

அவ்ரத அதப்தறகத்ரல் இனங்ககக்கு அந்றச் 

தசனரற அறகம் கறகடக்கும். இன்தோனம் மத ரடுகபறல் 

ரங்கள் ற்மதரது கடன் மகட்டுத் றரறகத்ம் உற 

ரதங்கதபன்த மகட்டுத் றரறகத்ம் குகநத்துக் 

தகரள்பனரம் ன்ந தசய்றகத்ம் கூநற, ன்கண 

உகரற்தற்குச் சந்ர்ப்தபறத் தகப கனக 

ரங்கும் உதப்தறணர் அர்களுக்கு ன்நற தரறறத்து, றகநவு 

தசய்கறன்மநன்.  ன்நற. 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංදඹහසරි ලංජ්ඹ)ේ ය ලංඇභතිතුභහ. 

 
[අ.භළ. 2.50] 

 
ගුණ දයළසරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඅද ලංද)ේ ලංළද ත් ලංඅභහතහාල ලං
)ද   ලං ළඹ ලං ශීමා ලං හ ච්කහ ලං  යන ලං )රහ)ේ ලං  ථහ ලං  යත න ලං
අසථහ ලංරළබීභ ලං ළන ලංභහ ලංඉතහභ ලංත )තෝ ලං)නහ. ලංඳශමු)ත භ ලං
වි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහතහාලඹ ලං ළන ලංචන ලංසල්ඳඹක් ලං ථහ ලං යත න ලං
භහ ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. ලං 

අ)ේ ලංයජ්)ේ ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහතයඹහ ලංවිධිඹට ලං රු ලංභා ර ලං
භයවීය ලංභළතිතුභහ ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර ලං හනු)ේ ලංජ්හතත තය ලංයටල් ලං
භෙ ලං කඵත ධතහ ලංඇති ලං ය ලං ළනීභට ලංහ)ේභ ලංඑක්ත් ලංජ්හතීත )ේ ලං
ාවිධහනඹත්, ලං අ)නරකත් ලං ජ්හතත තය ලං ාවිධහනත් ලං භ  ලං ඹ ක ලං
එ ෙතහරීත  ලංව ලං ඹ ක ලංක්රිඹහ හරිත්ඹක් ලංඇතුශත ලං ළය ලං යත න ලං
 ටයුතු ලංරීරීභ ලං ළන ලංභභ ලංඑතුභහට ලංසතුතිත ත ලං)නහ. ලං 

 

ඳශමු)ත භ ලංභභ ලංක්රීයහ ලංවහ ලං කඵත ධ ලං හයණඹක් ලං ළන ලං ථහ ලං
 යත න ක. ලං එතුභහ ලං එක්  ලං ඊ)ේ ලං අපි ලං වි)ලේ ලං හ ච්කහක් ලං
ඳළළත්වහ. ලංක්රීයහ ලංඅභහතහාලඹ ලංවිධිඹට ලංඅඳට ලංවිවිධ ලංයටල් ලංඑක්  ලං
විලහර ලං  කඵත ධ  ක ලං ) ොය ලං නෙහ ලං  ත න ලං සු  ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං
)භො ද, ලං රා හ)ේ ලං ක්රීයහ ලං අභහතහාලඹ ලං විධිඹට ලං ක්රී ය ඹත , ලං
විනිලසචඹ හයරුත  ලංව ලංපුහුණු රුත  ලං කඵත ධ)ඹත  ලං ත්)තොත් ලං
අඳට ලං පිටයටරට ලං ඹත න ලං පුළුත  ලං තත්ත්)ේ ලං පුහුණු රුත  ලං
නළවළ. ලං  ලං ඒ ලං නිහ ලං අඳට ලං සු  ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත  ලංපිටයටර ලං ඉත න ලං
පුහුණු රුත  ලං රා හට ලං ) ත හ ලං ) න ලං ඔවුත  ලං ලක්තිභක් ලං යන ලං
ළය ලංපිළි)ශ ට ලංඹත නයි. ලං 

 

2009 අ)ේ ලංය)ට් ලංයුේධඹ ලංඅත  ලංවුණහයිත  ලංඳසු ලංවළභදහභ ලංඅපිට ලං
සේධ ලං වු)ඩල ලං භහන ලං හිමි  ක ලං  වුත සරඹට ලං අල ලං  යන ලං ළය ලං
පිළි)ශ ලං  ස ලං  යත නයි. ලං වළභ ලං අවුරුේ)ේභ ලං ඔක්)තෝඵමා ලං ව ලං
භහමාතු ලං භහර ලං )ශේ ලංමුළු ලං අවුරුේදටභ ලංඒ ට ලං අල ලං යන ලංළය ලං
පිළි)ශ ලංවදත න ලංභවත ස ලං)ත නයි. ලංඅද ලංඒ ලං)නුට ලං ලංඅඳට ලං)නත් ලං
 හයණහරට ලං ඹත න ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං එතුභහ ලං ඊ)ේ ලං අඳට ලං
)ඳො)යොත ු  ලං වුණහ ලං "Sports Diplomacy"  රීඹන ලං )නභ ලං
ඒ  ඹක් ලං සථහපිත ලං  යරහ, ලං ඒ ලං වයවහ ලං අඳට ලං  ලං )රෝ )ේ ලං අ)නක් ලං
යටලිත  ලං  ත න ලං ති)ඵන ලං ප්ර)ඹෝජ්න ලං ටි  ලං  ත න ලං අසථහ ලං රඵහ ලං
)දත න. ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංභභ ලංබහය ලං ත න ලං) ොට ලංඅ)ේ ලංඅභහතහාලඹ ලං
අ)ඵෝධතහ ලං ගිවිසු ක ලං නඹ ට ලං ළ  ලං ප්රභහණඹක් ලං අත්ත  ලං  ය ලං
තිබුණහ. ලං ඒ ලං අ)ඵෝධතහ ලං ගිවිසු ක ලං  ලං නඹ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං රීසු  ලං
ආ හය)ේ ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  ය ලං තිබු)ඩල ලං නළවළ. ලං ඒ ලං
නිහ ලංඑතුභහ)ේත් ලංව)ඹෝ ඹ ලංඅය ලං) න ලංඅනහ ත)ේ ලංඒ ලංක්රිඹහ ලංදහභඹ ලං
ඉසයවට ලං ) න ලං ඹත න ලංභභ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං
වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං වයවහ ලං ක්රීයහ ලං කියුණු ලං රීරී) ක ලං ළය ලං
පිළි)ශට ලං එතුභහ)ේ ලං ව)ඹෝ ඹ ලං අපි ලං ) ක ලං )රහ)ේ ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං )නභ ලං ඒ  ඹක් ලං විධිඹට ලං  ලං ඒ ට ලං
අල ලං යන ලංපිඹය ලං  ත න ලංඑතුභහ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං ඒ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලංභභ ලංඑතුභහට ලං මුලිත භ ලංසතුතිත ත ලං)නහ. ලං අ)ේ ලං
 රු ලං වමා ලං ද ලං සල්හ ලංනි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභහත් ලං එතුභහ ලං භෙ ලං එ තු ලං
)රහ ලං යන ලං ළඳවීභ, ලංරඵහ ලං)දන ලංදහඹ ත්ඹ ලංඅ ඹ ලං යත නත් ලංභභ ලං
)භඹ ලංඅසථහක් ලං ය ලං ත නහ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලං  හර)ේ ලං රා හ)ේ ලං අඳට ලං )රෝ ඹත් ලං එක්  ලං විලහර ලං
අය ශඹක් ලං  යත න ලං සේධ ලං වුණහ. ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං 2009 ලං ) ක ලං ය)ට් ලං
යුේධඹ ලං අත  ලං වුණහයිත  ලං ඳස)ේ, ලං භහන ලං හිමි  ක ලං පිළිඵ ලං
)චෝදනහ ලංයහශිඹක් ලංඅ)ේ ලංයටට ලංඑල්ර ලංවුණහ. ලංඑයිත  ලංය)ට් ලංආමාථි ඹට ලං
දළ  ලං )ර ලං  ලං පීයහ ලං  යන, ලං ය)ට් ලං අනහ තඹට ලං පීයහ ලං  යන, ලං ය ලං)ට් ලං
සෛරීබහඹට ලංපීයහ ලං යන ලංළය ලංපිළි)ශ ට ලංතභයි ලංතල්ලු ලං)රහ ලං
තිබු)ඩල. ලං ඒ ලං නිහ ලං අපිට ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං භහන ලං හිමි  ක ලං
 වුත සරඹත් ලංඑක්  ලංයඩලඩු ලං)න ලංයටක් ලංවිධිඹට ලංව ලංඔවුත  ලංඑක්  ලං
 ව ලං  ත නහ ලං යටක් ලං විධිඹට ලං තභයි ලං කිගිත  ලං කි ටභ ලං ටයුතු ලං යත න ලං
සේධ ලංවු)ඩල. ලං ලංඅඳට ලංගිහිල්රහ ලංඔවුත  ලංඑක්  ලංයඩලඩු ලංත නට ලංසු  ලංන, ලං ලං
යඩලඩු ලං)මිත  ලංවිහ ලං ත ලංයුතු ලං ලංභවය ලං හයණහ ලංති)ඵනහ. 

 

අපි ලං)රෝ )ේ ලංඅ)නක් ලංයටල් ලංඑක්  ලංළය ලං යන ලං) ොට ලං) ක ලං
)රෝ )ේ ලං ති)ඵන ලං ප්රජ්හතත ත්රහදී ලං රඳ ලං යහමු ලං තුශ ලං නළත්න ක ලං
ප්රජ්හතත ත්රහදඹ ලංපිළිඵ ලංවිවිධ ලංඅදවස ලංවහ ලං)ඹෝජ්නහ ලංයඩලඩු ලං)ත )ත  ලං
නළති ලං)බ්යහ ලං ත න ලංපුළුත  භ ලංති)ඵනහ. ලංවළඵළයි, ලංඅපි ලංඒ ලංසඹලු ලං
)ේල් ලං දළක්)ක් ලං අ)ේ ලං යටට ලං අභි)ඹෝ ඹක්, ලං යටට ලං බඹහන  ලං
තත්ත්ඹක්, ලං නළත්න ක ලං ය)ට් ලං සෛරීබහඹ ලං  යහ ේඳල් ලංරීරීභට ලං
වදන ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං විධිඹටයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං ) ක ලං )ද  ලං )ත  ලං  ය ලං
 නිමිත  ලං )රෝ )ේ ලං අ)නක් ලං යටල් ලං එක්  ලං භහන ලං හිමි  ක ලං
 කඵත ධ ලං  හයණහරදී ලං නළත්න ක ලං ප්රජ්හතත ත්රහදඹ, ලං එ)වභ ලං ලං

2023  2024 

[ රු ලංසීනිත කබි ලං)ඹෝ)වේසයත  ලං ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

නළත්න ක ලංඹවඳහරනඹ, ලංනළත්න ක ලංඅ)නරකත් ලං හයණහ ලංපිළිඵ ලංඹ ක ලං
රීස ලංප්රතිඳත්තිභඹ ලං යහමුක් ලංතුශ ලං  ලං ඔවුත  ලංඑක්  ලං නු)දනු ලං යනහ ලං
න ක ලං) කහ ලං විලහර ලංප්රලසන ලං ඵට ලංඳත් ලං ත )ත  ලංනළවළ. ලං  ලං)ඳො)යොත ු  ලං
 ය ලං රීරීභ, ලං අභි)ඹෝ  ලං රීරී) ක ලං )නොනළ)භන ලං  තිඹරීත  ලං යුත් ලං
ප්රතිඳත්ති ලං)නුට ලංඒ ලංඅඹත් ලංඑක්  ලංඹ ක ලංරීස ලංවිධිඹරීත  ලංඉතහභ ලංඍජු ලං
හ ච්කහ ලං  යමිත  ලං ) ක ලං ප්රලසන ලං විහ ලං  ත න ලං අල ලං  යන ලං ළය ලං
පිළි)ශ ලං ස ලං ය ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං"ාහිි ඹහ, ලං කී ක ලංවහ ලං
භහන ලං හිමි  ක" ලං ඹන ලං භළ)ඹත  ලං යුත් ලං 30:1 ලං දයන ලං )ඹෝජ්නහ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලංශ්රී ලංරා හ)ේ ලංඅපි ලං ලංභ ලංඅනුග්රහව ත්ඹක් ලංදක්මිත  ලං
 ටයුතු ලං ශහ. ලං 
 

) ක ලං  කඵත ධ ලං විවිධ ලං භතහද ලං රා හ ලං ඇතු)ශේ ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං

 හර)ේ ලං ඇති ලං  යමිත  ලං ගිඹහ ලං අපි ලං දළක් හ. ලං "රා හට ලං වි)ේල ලං

විනිලසචඹ හයරු ලං) )නනහ. ලංරා හට ලංවි)ේල ලංවිනිලසචඹ හයරු ලං

ඇවිල්රහ ලංනඩු ලංඅවනහ. ලංරා හ)ේ ලංනීතිඹ ලං)නභ ලං)නස ලං යත න ලං

ඹනහ. ලං අලුත් ලං අධි යණඹක් ලං වදරහ ලං අ)ේ ලං යණවිරුත ට ලං දඬු ක ලං

 යත න ලංඹනහ. ලං) ක ලංනිහ ලංයට ලංඳහහ ලං)දත න ලංවදනහ" ලංහ)ේ ලංවිලහර ලං

 හයණහ ලං ප්රභහණඹක් ලං යට ලංතුශ ලං භහජ් ත ලං යත න ලංවිවිධ ලංඅත තහදී ලං
ඵර)ේ  ලං) ක ලංය)ට් ලං)ේල ලං)ප්රේභඹට ලංමුහ ලං)මිත  ලංය)ට් ලංඅත තහදඹ ලං

අවුසත න ලංඋත්හව ලං ශහ. ලංඒ ලංආ හයඹට ලංක්රිඹහ ලං ශ ලංවිලහර ලංපිරික් ලං

හිටිඹහ. ලංඅද ලංඅපි ලං)ඵො)වොභ ලංඳළවළකිලි ලංඔේපු ලං යරහ ලංති)ඵනහ, ලංඑළනි ලං

බඹහන  ලංතත්ත්ඹක් ලං)නො)යි ලංයට ලංඇතු)ශේ ලංති)ඵත )ත , ලංඅපි ලං) ක ලං

යටට ලං වි)ේල ලං විනිලසචඹ හයරුත  ලං ) )නත න ලං සදහන ක ලං නළවළයි ලං

රීඹරහ. ලං 
 

) ක ලං ය)ට් ලං )නභ ලං අධි යණඹක් ලං වදරහ ලං වමුදහ ලං යණවිරුත ට ලං

දඬු ක ලං යන ලංආ හය)ේ ලංළය ලංපිළි)ශක් ලං)නො)යි ලංඅපි ලංක්රිඹහත්භ  ලං

 යත න ලංවදත )ත . ලං යට ලං ඇතු)ශේ ලං ප්රජ්හතත ත්රහදී ලං ආඹතන ලං සථහපිත ලං

 යන, ලං ප්රජ්හතත ත්රහදී ලං ාවිධහන ලං සථහපිත ලං  යන, ලං ය)ට් ලං නීති)ේ ලං

ආධිඳත - rule of law - ස්ථාපිත කිරීමේ ලැඩ පිළිමලමළේ 

) ොටස රුත  ලං විධිඹට ලං තභයි ලං අපි ලං දළත  ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං

ාවිධහනඹත් ලංඑක්  ලංඑ ට ලංඑ තු ලං)රහ ලං ටයුතු ලං යත )ත . ලංවිලහර ලං
ප්රලසන ලං  ණනහක් ලංවහ ලං න ලං එ ෙතහ ට ලං ව ලං එ ෙත්)ඹත  ලං

ළය ලං යන ලංක්රිඹහදහභඹ ට ලංඅපි ලංදළත  ලංඇවිල්රහ ලංති)ඵන ලංඵ ලංභභ ලං) ක ලං

අසථහ)ේදී ලං රීඹත න ලං ළභතියි. ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං ාවිධහනඹට ලං

ව)ඹෝ ඹ ලං දක්න ලං යටක් ලං විධිඹට ලං  ලං ශ්රී ලං රා හ ලං 2015, ලං 2016 ලං

මාරදී ලං වි)ේල ලං යටල් ලං - ලං අනික් ලං යටල් ලං - ලං එක්  ලං තිබුණු ලං

 කඵත ධතහ ලං ප්ර)ඹෝජ්නඹට ලං අය) න ලං විවිධ ලං )ේල්රට ලං අපි ලං අ)ේ ලං
ව)ඹෝ ඹ ලංදළක්වී) ක ලං ටයුතු ලංටි  ලං ශහ. ලං 

 

වි)ලේ)ඹත භ ලං සවිල් ලං වහ ලං )ේලඳහරන ලං අයිතිහස  ක ලං පිළිඵ ලං

ජ්හතත තය ලං  කමුතිඹ, ලං ආමාථි , ලං භහජීඹ ලං වහ ලං ාස ෘති  ලං

අයිතිහස  ක ලං පිළිඵ ලං ජ්හතත තය ලං  කමුතිඹ, ලං  හත තහට ලං  ලංඑ)යහි ලං

සඹලු ලං ආ හය)ේ ලං )නස  ක ලං ඉත් ලං රීරීභ ලං පිළිඵ ලං ජ්හතත තය ලං
 කමුතිඹ, ලංජ්හතීත  ලංඅතය ලංසඹලු ලංආ හය)ේ ලංජ්හතිහදී ලං)නස  ක ලංඉත් ලං

රීරීභ ලං පිළිඵ ලං ජ්හතත තය ලං  කමුතිඹ, ලං හිාහත  ලං ව ලං අ)නරකත් ලං

රකරිරු  ක, ලං භහනස  ලං )වෝ ලං )නො)වොබිනහ ලං ළරකී ක ලං )වෝ ලං දඬු ක ලං

රීරී ක ලංපිටු ලංදළකී) ක ලං කමුතිඹ, ලංශභහ ලංඅයිතිහස  ක ලංපිළිඵ ලං කමුතිඹ, ලං

සඹලු ලංා්රභණි යිත )ේ ලංවහ ලංඔවුත )ේ ලංඳවුල්ර ලංහභහජි යිත )ේ ලං

අයිතිහස  ක ලංආයක්හ ලංරීරීභ ලංපිළිඵ ලංජ්හතත තය ලං කමුතිඹ ලංරීඹන ලං

) ක ලං සඹලු ලං හයණහ ලං පිළිඵ ලං අපි ලං එ ෙතහ ලං ඳශ ලං  යමිත  ලං ඳසුගිඹ ලං
 හර ලං හනු ලංතුශ ලං) ක ලංයට ලංඉකිරිඹට ලංඅය) න ලංගිඹහ. ලං 

 

දළත  ලං අපි ලං අලුත් ලං අභි)ඹෝ  ලං යහශිඹ ට ලං මුහුණ ලං )දමිත  ලං ඉත )ත . ලං
) ක ලං අමාබුද ලං භළද ලං ඉකිරිඹට ලං ගිඹ ලං යට ලං තුශ ලංආඳසු ලංසඹලු ලංජ්හතීත  ලංඑ ට ලං

එ තු ලං යරහ, ලංාහිි ඹහ ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලංතුශ ලං ඉසයවට ලං ඹත )ත  ලං

) ො)වොභද ලං රීඹන ලං ක්රිඹහදහභඹත  ලං පිළිඵ ලං අපි ලං සතත න ලං )රහ ලං

ති)ඵනහ. ලං සාවර ලං අත තහදීත ) ත , ලං )දභශ ලං අත තහදීත ) ත , ලං

තුත නු ලං මුසලි ක ලං අත තහදීත ) ත  ලං ) ක ලං යට ලං )බ්යහ ලං  ළනී) ක ලං

ක්රිඹහදහභඹ ලං අ)ේ ලං ඳහමාලි) කත තු ලං විධිඹටත්, ලං යටක් ලං විධිඹටත් ලං අඳ ලං

සඹලු ලං)දනහට ලං ති)ඵන ලං කීභක් ලංඵට ලං අද ලංඳත්)රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ලං ලං

ඒ ලංනිහ ලංඑයිත  ලං ළර)ත න ලං හටත් ලංවළරීඹහක් ලංනළවළ. ලංඒ ලංවිතයක් ලං

)නො)යි, ලංඅත තහදී ලං)ර, ලංජ්හතිහදී ලං)ර ලංජ්හතිහදඹ ලංඅවුසමිත  ලං

) ක ලංයට ලංආඳසු ලංනළත ලං)ල් ලංවිරක් ලංඵට ලංඳත් ලං යත න ලංවදන ලංසඹලු ලං

)දනහට ලං එ)යහි ලං නීතිඹ ලං දළ  ලං )ර ලං ක්රිඹහත්භ  ලං රීරී) ක ලං ළය ලං
පිළි)ශ ලං) ක ලංයජ්ඹට ලංඅත්)රහ ලංති)ඵන ලංඳළවළකිලි ලං කීභක් ලංඵ ලංභභ ලං

රීඹත න ලං ළභළතියි. ලං 
 

අද ලං න ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහක් ලං  ළන ලං අපි ලං  ථහ ලං  යනහ. ලං

ඳසුගිඹ ලං හර ලං හනු)ේ ලංඳහමාලි) කත තුක් ලංවිධිඹට ලංඉ ලං නිමිත , ලං

 මිටුක් ලංවිධිඹට ලංඉ ලං නිමිත , ලංසඹලුභ ලංඳක් ලංඑ ට ලංඑ තු ලං)මිත , ලං
විවිධ ලං නහඹ ඹත  ලං එ ට ලං ඒ  ලං යහශි ලං )මිත  ලං හමාතහ ලං  ණනහක් ලං

වදරහ ලං අපි ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං ලං ) ක ලං න) ොට ලං ඉකිරිඳත් ලං  යරහ ලං

ති)ඵනහ. ලං හමාතහ ලං වඹක් ලං විතය ලං අපි ලං අ)ේ ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං ) ක ලං

න ලං) ොට ලං ඉකිරිඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං හමාතහත් ලං එක්  ලං අද ලං

භහජ්)ේ ලංදළළත ත ලංභතහදඹක් ලංඅය) න ලංඹනහ, ලං" ලංඑ  ලංඳළත්තරීත  ලං

ශ්රී ලංරා හ)ේ ලංඒකීඹ ලංයහජ්ඹ ලංඅහනයි. ලංබුේධහ භ ලංඅහනයි. ලංය)ට් ලං

තිබුණු ලං අනිරකත් ලං සඹලු ලං අයිතිහස  ක ලං යටට ලං නළති ලං නහ. ලං ) ක ලං
ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං )දභශ ලං ජ්නතහ ලං )නු)ත  ලං වදන ලං

ආඩලඩු්රභ ලං සථහක් ලංනළත්න ක ලංසුළු ලංජ්හතීත  ලං )නු)ත  ලංවදන ලං

ආඩලඩු්රභ ලංසථහක්" ලංරීඹරහ. ලං 
 

) ක ලං විධිඹට ලං යට ලං ගිනි ලං තඵන ලං වනුභත තරහ)ේ ලං  හමාඹ ලං බහයඹ ලං

පිළිඵ ලං භවය ලං )ේලඳහරන ලං ඳක්ර ලං නහඹ ඹත  ලං ඹළයි ලං රීඹහ ලං
 ත නහ ලංඅඹ ලං) ක ලංන) ොට ලංක්රිඹහ ලං යමිත  ලංව ලං ථහ ලං යමිත  ලංඹනහ. ලං

ජ්හතිහදී ලංප්ර හල ලංඅපි ලං දළත  ලං ථහ ලං යරහ ලංඇති ලංරීඹරහ ලං භභ ලංරීඹත න ලං

 ළභතියි. ලං )භො ද, ලං අපි ලංඉතිවහ)ේ ලං) ක ලං ළන ලංඇති ලං)ත න ලං ථහ ලං

 යරහ ලංති)ඵනහ. ලංඑ  ලං හරඹ  ලංඒ ලංළය ලංපිළි)ශ ලංවිලහර ලංහඳහය ලං

විධිඹට ලං ඉසයවට ලං ) න ලං ගිඹහ. ලං අඳට ලං ජ්හති ත්ඹ ලං පිළිඵ ලං

ප්රලසනඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඅපි ලංසඹලු ලං)දනහභ ලංඑ ට ලංඑ තු ලංවිඹ ලංයුත්)ත් ලං

"ජ්හතිහදඹ" ලං)නුට ලං"ජ්හති හදඹ" ලං )නු)ත  ලංරීඹන ලං එ  ලංභභ ලං
) ක ලංඅසථහ)ේදී ලං)ඵො)වොභ ලංඳළවළකිලි ලංරීඹත න ලං ළභළතියි. ලං 

 

අපි ලංදළක් හ, ලංඳසුගිඹ ලං හර)ේ ලං්රිතහන)ේ ලංඇති ලංවුණු ලංතත්ත්ඹ. ලං

ඒ  ලං )ඵො)වොභ ලං ඳළවළකිලි ලං ජ්හති හදී ලං ියල්රක්. ලං ඒ  ලං ්රිතහන ලං

ජ්හති යිත  ලං)ත  ලං) ොට ලංර හ ලංඵරන ලංරද ලං හයණඹක් ලං)නො)යි. ලං

ඔවුත  ලං ඔවුත )ේ ලං ක්රිඹහදහභඹ ලං ඉකිරිඹට ලං අය) න ලං ගිඹහ. ලං හිරරි ලං
ක්ලිත ටත  ලං භවත්මිඹ ලං ව ලං )යොනල්ඩ් ලං ට්ර කේ ලං භවතහ ලං තභයි ලං

ජ්නහධිඳතියණඹට ලං තය  ලං  )ශේ. ලං භහ ලං )ඵො)වොභ ලං ඳළවළකිලි ලං

රීඹත න ලං ළභළතියි, ලංඑඹ ලංඉතහභ ලංළද ත් ලං ජ්නහධිඳතියණඹක් ලංඵ. ලං

එඳභණක් ලං )නො)යි. ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං ජ්නප්රිඹත්)ඹත  ලං අඩුභ ලං

අ)ේක් යිත  ලං)ද)ද)නක් ලංතභයි ලංඒ ලංවහ ලංතය  ලං )ශේ. ලංවළඵළයි ලංඒ ලං

)ද)දනහ)ේ ලංක්රිඹහදහභඹ ලංතුශ ලංඅපි ලං)භො ක්ද ලංදළක්)ක්? ලංඇ)භරි හ ලං

තුශ ලංජ්හති හදී ලංියල්රක් ලංක්රිඹහත්භ  ලංවුණහ. ලං 
 

)භක්ස) ෝ)ේ ලං ඉත න ලං අඹ ලං එළිඹට ලං තල්ලු ලං  යනහ, ලං  ළු ලං

ජ්හති යිත , ලංනළත්න ක ලංඇ)භරි හනු ලං ළු ලංජ්හති යිත  ලංඑළිඹට ලංතල්ලු ලං

 යනහඹ ලං රීඹන ලං  ථහ ලං )නො)යි ලං )යොනල්ඩ් ලං ට්ර කේ ලං භවතහ ලං

රීේ)ේ. ලංඇ)භරි හනු ලංජ්හති හදඹ ලංතභයි ලංඔහු ලංනළත ලංක්රිඹහදහභඹක් ලං

විධිඹට ලං ) නහ)ේ. ලං ඒ) ත  ලං අඳට ලං )ඵො)වොභ ලං ඳළවළකිලි ලං පිළිතුයක් ලං
රළබී ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංඅනු ලංඅද ලං) ක ලංයටට ලංඅල ලංත )ත  ලංශ්රී ලංරහාරී  ලං

ජ්හති හදඹක් ලං මික් ලං සාවර ලං ජ්හති හදඹක් ලං )වෝ ලං )දභශ ලං

ජ්හති හදඹක් ලං)වෝ ලංමුසලි ක ලංජ්හති හදඹක් ලං)නො)යි ලංරීඹන ලංඑ  ලං

)ඵො)වොභ ලං ඳළවළකිලියි. ලං ඒ ලංනිහ ලං ශ්රී ලං රහාරී  ලං ජ්හති හදඹ ලං තුශ ලං අපි ලං

අ)ේ ලංයට ලංඉකිරිඹට ලං) න ලංඹනහ ලංන ක ලංඅඳට ලංාහිි ඹහ ලංපිළි ත න ලංසු  ලං

)නහ, ලං අ)නෝන ලං ජ්හතීත )ේ ලං අයිතිහස  ක ලං පිළි ත න ලං සු  ලං

)නහ, ලංඔවුත ට ලංසු  ලංවුණු ලංඅහධහයණ  ක ලංපිළි ත න ලංසු  ලං)නහ. ලං
ඒ ලංහ)ේභ ලංඵහුතය ලංජ්හතිඹ ලංන ලංසාවර ලංජ්හති)ේ ලංලක්ති)ඹත  ලංඅ)නක් ලං

සඹලු ලං )දනහ ලං එ තු ලං  ය ලං  ත නහ ලං ළය ලං පිළි)ශ ට ලං අත ලං  වත න ලං

අඳට ලංසු  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. 
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ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහට ලං ත ලං විනහ ඹ  ලං  හරඹක් ලං
ති)ඵනහ. 

 

ගුණ දයළසරි ජයමවේකර මශතළ  

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අද ලංඅපි ලං) ක ලංයට ලංඉකිරිඹට ලං) න ලං ලංඹන ලංළය ලංපිළි))ශේදී ලංභහ ලං) ක ලං

 හයණඹ ලං)ඵො)වොභ ලංඳළවළකිලි ලංරීඹත න ලං ළභළතියි. ලංඅද ලංඅ)ේ ලං)දභශ ලං

ජ්හති  ලංත ධහන)ේ ලංභත ත්රීරු ලං ) ක ලං ය)ට් ලං  ලංආඩලඩු්රභ ලංසථහ ලං

ෆදී) ක ලං ක්රිඹහදහභ)ේදී ලං පිළි ත නහ, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං ඒකීඹ ලං යහජ්ඹක් ලං

)ත න ලංඕනෆ ලංරීඹරහ. ලංඑඹභ ලංඇති, ලං) ක ලංය)ට් ලංඅපි ලංඔක්) ෝභ ලංඑ ට ලං

එ තු ලං)රහ ලංළය ලං යත න ලංඕනෆඹ ලංරීඹන ලංතළනට ලංඑත න. ලං 

 
දවතුත න ලංආඩලඩු්රභ ලංසථහ ලංා)ලෝධනඹ ලංපිළිඵ ලංවිලහර ලං

අමාබුද ලං තිබුණහ. ලං අ)ේ ලං හිටපු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං -භහිත ද ලං යහජ්ඳක් ලං

භළතිතුභහ- ලං රීේහ ලං ඒ  ලං 'දවතුන ලං ේරස' ලං  යනහ ලං රීඹරහ. ලං අඳට ලං

භත යි, ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං වි)ේල ලං ඇභතියඹහත් ලං එක්  ලං  ශ ලං

හ ච්කහ)ේදී ලං ඔවුත  ලං රීේ)ේ ලං ඒ ලං  ථහ. ලං වළඵළයි, ලං අපි ලං එතළනට ලං

ඹත )ත  ලං නළවළ. ලං අපි ලං සදහන ක, ලං දවතුත න ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං

ා)ලෝධනඹ ලංතුශ ලං) ක ලංය ලං)ට් ලංපුළුල් ලංඵරඹ ලං)ඵදී) ක ලංළය ලංපිළි)ශ ට ලං
එ ෙතහ ලං ඳශ ලං  යරහ ලං ඉකිරිඹට ලං ඹත න. ලං එහිදී ලං ඇති ලං න ලං ප්රලසන ලං

දළත භභ ලංඅපි ලං )ත්රු ක ලං ත න ලංඕනෆ. ලං) ක ලං ය)ට් ලංසාවර ලං අත තහදීත , ලං

)දභශ ලංඅත තහදීත , ලංමුසලි ක ලංඅත තහදීත  ලංඑඹ ලංඳහවිච්චි ලං යමිත  ලං) ක ලං

ය)ට් ලංභවහ ලංගිනි ලංජ්හරහක් ලංඇති ලං යත න ලංතභයි ලංළය ලංපිළි)ශ ලං ස ලං

 යත )ත . ලංඒ ලංනිහ ලංඅඳට ලංයුතු භක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

) ක ලංඳහමාලි) කත තු)ේ ලංඉත න ලංසඹලුභ ලංභත ත්රීරුත ට ලංයුතු භක් ලං
ති)ඵනහ. ලං අපි ලං අනහ ත)ේදී ලං වදන ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං

 කඵත ධ)ඹත  ලංසඹලු ලං)දනහ)ේ ලංඑ ෙත්ඹ ලංඇතු ලංඅපි ලංඉකිරි ලංපිඹය ලං

 ත න ලං ඕනෆ. ලං නළත්න ක ලං ) ක ලං ඳහමාලි) කත තු ලං මාතභහන)ේ ලං

)නො)යි, ලං ඉතිවහ)ේ ලං ජීත් ලං න ලං ඳහමාලි) කත තුක් ලං ඵට ලං ඳත් ලං

)යි ලංරීඹන ලංඑ  ලංතභයි ලංඅඳට ලංරීඹත න ලංති)ඵත )ත . ලංතත් ලං රුණු ලං

 ණනහක් ලං ළන ලං ථහ ලං යත න ලංතිබුණත් ලංභට ලං )ඵො)වොභ ලං සල්ඳ ලං
)ේරහක් ලංව කඵ ලංවු)ඩල. ලංනමුත් ලංභහ ලංඑ  ලං හයණඹක් ලං ළන ලංරීඹත න ලං

 ළභළතියි. ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර)ේ ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඅභහතහාල)ේ ලංප්රලසන ලං

 ණනහක් ලංතිබුණහ. ලං 

 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඒ ලං  කඵත ධ ලං භහ ලං ) ක ලං

ඳහමාලි) කත තු)ේදී ලංප්රලසන ලං  ණනහක් ලංඇහුහ. ලංජ්නහධිඳතිරුත )ේ ලං

 ථහ ලංවදත න ලංල්ලි ලංදීපු ලංආඹතන ලංතිබුණහ. ලංඅපි ලංඒ ලං ළන ලංප්රලසන ලංඇහුහ. ලං
ඒ ලං හර)ේ ලං වුරුත් ලංඒ ලං ළන ලං ථහ ලං )ශේ ලංනළවළ. ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලං

 කීභක් ලං ත්)ත්ත් ලංනළවළ. ලංඒ ලං හර)ේ ලංජිත  ලංද ලංහස ලංගුණමාධන ලං

භවත්භඹහ ලංඅධීක්ණ ලංභත ත්රීය)ඹක් ලංල)ඹත  ලං ටයුතු ලං ශහ. ලං 

 
නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභහ ලං ල)ඹත  ලං තත් ලං ) )නක් ලං හිටිඹහ. ලං

)ඳො)වොට්ටු)ේ ලං බහඳති ලං හ)ේ ලං තභයි ලං ඇභතියඹහ ලං හිටි)ේ. ලං

අයිතිඹක් ලං නළවළ, ලං රීසභ ලං  කීභරකත් ලං නළවළ, ලං  හ)ේ ලං වරි ලං එ ක් ලං
අය) න ලංඉසයවට ලංඹන ලංඑ  ලංතභයි ලං )ශේ. ලංඒ  ලංතභයි ලංදළනුත් ලං) ක ලං

සු  ලං)මිත  ලංති)ඵත )ත . ලංඒ ලංනිහ ලංඅයිතිඹක් ලංනළති, ලංජ්ත භඹක් ලංනළති ලං

විවිධ ලංඳක්රට ලංනහඹ ත්ඹ ලං)දත න ලං වුරු ලංවරි ලංඑනතුරු ලංඅල්රහ ලං

) න ලංඉත නහ ලංහ)ේ ලංතභයි ලං) ක ලංඅභහතහාල)ේ ලංළය ලං ටයුතු ලංසු  ලං

වු)ඩල. ලං නමුත් ලං අද ලං භා ර ලං භයවීය ලං භළතිතුභහ ලං ඒ ලං  කීභ ලං බහය ලං අය ලං

) න, ලං ඒ ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං අතට ලං අය) න, ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං

අභහතහාලඹ ලං  ලං)භ)වඹ ලං විඹ ලං යුත්)ත් ලං ) )ේද ලං රීඹන ලං  හයණඹ ලං
පිළිඵ ලං ආඩලඩුත් ලං එක්  ලං ඉ) න ලං ඳළවළකිලි ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං

කිඹත් ලං යනහ. ලංඑඹ ලංජ්ඹග්රවණඹ ලංරීරීභ- 

ගුණ අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අය ලංඵස ලං)ද ට ලං)භො ක්ද ලංවු)ඩල? 
 

ගුණ දයළසරි ජයමවේකර මශතළ  

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
)භොන ලංඵසද? 
 

ගුණ අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අය ලං ඵස ලං )ද ක් ලං ව කඵ ලං වුණහ ලං )ත . ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලංCHOGM එ ට ලං) නහහ ලංඹළයි ලංරීඹන ලංඅමුතු ලංමා )ේ ලං
ඵස ලං )ද ක් ලං ව කඵ ලං වුණහ. ලං ඒ ලං ඵසර ලංඌ ලං ඳශහත් ලං බහ)ේ ලං හිටපු ලං
අභහතයඹහ ඳහ ලං භත  ලං යපු ලංකහඹහරඳ ලංතිබුණහ. ලංභහ ලංදළන ලං ත න ලං
 ළභළතියි, ලංඒ ලංඵස ලං)ද ට ලං)භො ක්ද ලංවු)ඩල ලංරීඹරහ. 

 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආයක්  ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංඉල්රහ) න ලංති)ඵනහ. 

 
ගුණ අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නමුත්, ලංඒහ ලංඅබහවිතඹ ලංපිළිඵ ලං)භො ක්ද- 

 
ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

භහ ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත - ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 

 
ගුණ දයළසරි ජයමවේකර මශතළ  

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඅපි ලංඒ ලංළය ලංපිළි)ශ ලං ලංඅති රු ලං

ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං නහඹ ත්)ඹත  ලං හ)ේභ ලං  රු ලං
අග්රහභහතතුභහ)ේ ලංනහඹ ත්)ඹනුත්, ලංඅ)ේ ලං රු ලංභා ර ලං භයවීය ලං
භළතිතුභහ ලංව ලං  ලං අ)ේ ලං  රු ලං ංආචහමාඹ  ලං වමා ලං ද ලං සල්හ ලං භළතිතුභහ)ේ ලං
නහඹ ත්)ඹනුත් ලං ඉකිරිඹට ලං අය) න ලං ඹන ලංඵ ලං භතක් ලං යමිත  ලං ඒ ලං
පිළිඵ ලංඅ)ේ ලංසතුතිඹ ලං ලංපුද ලං යමිත  ලංභ)ේ ලංචන ලංසල්ඳඹ ලංඅත  ලං
 යනහ. ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 
 

මීශෙට, ලං රු ලං ංආචහමාඹ  ලංජ්ඹ කඳති ලංවි්රභයත්න ලංභත ත්රීතුභහ. ලංඊට ලං
)ඳය ලංමරහනඹ ලංවහ ලං රු ලං)ේ.එ ක. ලංආනත ද ලංරකභහයසරි ලංභත ත්රීතුභහ ලං
ඳළමි)ණනහ ලංඇති. 

 
අනතුුණල ගුණ කී ජයලර්ධාන මශතළ මූළවනමයන් ඉල ක 

වුමයන්, ගුණ මේ.එේ. ානන්ද කුමළරසරි මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் 
குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 

and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
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ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංභත ත්රීතුභහ ලං ථහ ලං යත න. 

 
[අ.භළ. 3.05] 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ජයේපිල වික්රමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං 2017 ලං අඹ ලං ළඹ ලං  හය  ලං බහ ලං

අසථහ)ේ ලං විහදඹට ලං එක් ලං )මිත  ලං   ක රු ලං වහ ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං
ඵතහ ලං අභහතහාලඹට ලං අදහශ ලං  හයණහ ලං රීහිඳඹක් ලං පිළිඵ ලං භහ ලං
වත  ලං යනහ. ලං 

 

  ක රු ලංනිරධහරිත )ේ ලංService Minutes පිළිඵ ලංප්රලසනඹක් ලං
ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං නිහ ලං   ක රු ලං නීති ලං ්රභත් ලං විධිඹට ලං ක්රිඹහත්භ  ලං

රීරීභ ලං වහ ලං  ස ලං  යන ලං රද ලං LISA  - ලං Labour Inspection 
System Application - හඳෘතිඹ ලං ඇන ලං හිට ලං ති)ඵන ලං ඵ ලං  රු ලං
ඇභතිතුභහ ලංදත නහ ලංඇති. ලංඒ ලංපිළිඵ ලංමාතභහන ලංතත්ත්ඹ ලංරකභක්ද, ලං

ඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංරකභන ලංපිඹයක් ලං ත නහද ලංරීඹහ ලංඅඳ ලංදළන ලං ත න ලං
 ළභළතියි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං ලං)ේ  ලංඅමාථ ලංහධ  ලංඅයමුදර ලං

- EPF එ - ලං  ලංමුහුණ ලංදී ලංඇති ලංඵළරෑරු ක ලංප්රලසනඹ ලංතුශ, අභහතහාල ලංවහ ලං
)දඳහමාත) කත තු ලං විසත  ලං )භභ ලං අයමුද)ල් ලං තළත ඳතු ලං නිරීක්ණඹ ලං
රීරීභ ලං වහ ලං නිමා)ේලඹක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  ය ලං ෘත්තීඹ ලං මිතිර ලං

අනුූලරතහ ලංරඵහ ලං  ත්තහ. ලං  ලංඑභ ලං )ඹෝජ්නහට ලංරකභක්ද ලංවු)ඩල, ලං එහි ලං
මාතභහන ලංතත්ත්ඹ ලංරකභක්ද ලංරීඹහ ලංදළන ලං ත න ලං ළභළතියි. ලං 

 

ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි. ලං  ලං ෛත්ර ලං ඳහක්ෂි  ලං NLAC - National 
Labour Advisory Council - )ඹෝජ්නහ, ලංනිරීක්ණරට ලංරකභක්ද ලං
වු)ඩල ලංරීඹහ ලං දළන ලං  ත න ලංෘත්තීඹ ලං මිති ලං ළභළත්)තත  ලංඉත නහ. ලං

)ේ ඹත )ේ ලං)ඳෞේ ලි  ලංඅයමුදල් ලංEPF  අයමුද)ල් ලංතළත ඳත් ලං ය ලං
ති)ඵනහ. ලංඑඹ ලං සුයක්ෂිත ලංරීරී) ක ලං හමාඹඹ ලං  ක රු ලං අභහතහාලඹ ලං
තුයි. ලං එඹ ලං අත  ලං තු ලං  ශ ලං )නොවළරී ලං ඵ ලං   ක රු ලං ඳත තිඹ ලං ලං

අධහයණඹ ලං ය ලංසටිනහ. ලංියරීඹහ ලංඋත්ඳහදනඹ ලංළ  ලං)මිත  ලංඳතින ලං
 ර  ලං )ේ  ලං අමාථ ලං හධ  ලං අයමුදල් ලං ළ  ලං වී) ක ලං රරකණු ලං
)ඳ)නත )ත  ලං නළවළ. ලං   ක රු ලං )දඳහමාත) කත තු)ේ ලං ු මාරතහක් ලං
නිහ, ලංනළත්න ක ලං)නත් ලං)ේලඳහරන ලං)වේතු ලංනිහ ලංඑ)ේ ලංසු  ලංනහද ලං

රීඹහ ලංදළන ලං ත නට ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලංඋනත ු )ත  ලංඉත නහ. ලං 
 

අද ලංශ්රී ලංරා හ)ේ ලංවහ කපුතුත  ලංපුරුු  ලංවී ලංති)ඵත )ත  ලංසථිය ලංවහ ලංනිත ලං

)ේහත  ලංවහ ලං) ොත ත්රහත්, ලංතහ හලි  ලං)වෝ ලංඅනිඹ ක ලංඳදනභ ලංභත ලං
ඵහ ලං  ත නයි. ලංඑඹ ලංසු  ලංත )ත  ලංmanpower agencies  වයවහයි. ලං
)භභ ලං්රභ)ේදඹ ලංවයවහ ලං)ේ ඹත  ලංඵහ ලං නු ලංරඵත )ත , ලං)ේ  ලං

ියරීඹහ ලං සුයක්ෂිතබහඹ, ලංඅයිතිහස  ක, ලංසුබහධ  ලං ටයුතු ලංපිළිඵ ලං
රීසභ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තුක් ලං තඵහ ලං  ත ලං )නොවළරී ලං තත්ත්ඹක් ලං
ඹට)ත්යි. ලංඒ ලංඅඹ ලංවලුත  ලං)ර ලං)ේ)ේ ලං)ඹොදහ ලං ළනීභ ලංසු  ලංනහ. ලං

එභ ලංතත්ත්ඹ ලං)නස ලංරීරීභ ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලං හරඹක් ලංතිස)ේ ලං
ෆඹ ක ලං ය ලංඇතත් ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංඒ ලංපිළිඵ ලංඹවඳත් ලංප්රතිචහයඹක් ලං
රළබී ලංනළවළ. ලං 2010 ලං)මාදී ලං)ඳොු  ලංඑ ෙතහරීත  ලංනීති ලං) ටු කඳත් ලං

 ස ලං ය ලං ත්තහ. ලංඑඹ ලංNLAC එ  ලංඒ භති  ලංපිළි ත්තහ. ලංභහ ලංඑඹ ලං

) ක ලංඅසථහ)ේ ලංවභළගත*  යත නට ලං ලං ළභළතියි. ලං 
 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඑඹ ලංදළත  ලංවි ෘති ලං) ොට ලංනළත ලං
NLAC  බහට ලං ඉකිරිඳත් ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං එඹ ලංෛත්ර ලං ඳහක්ෂි  ලං

බහ)ේ ලං අනුභළති)ඹත  ලං )තොය, ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං එ ෙතහරීත  ලං

)තොය ලං  ස ලං  යන ලං රද ලං ලිඹවිල්රක් ලං ඵ ලං දළන ලං  ත න ලං රළබී ලං
ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං පිළිඵ ලං ඳළවළකිලි ලං රීරීභක් ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං
නහ. ලං 

 
ඒ ලංවිතයක් ලං)නො)යි. ලං  ලං රු ලං  ක රු ලංඅභහතතුභහ ලං ලිත  ලංඑභ ලං

ඇභති ලං ධුයඹභ ලං දයේදී ලං ජ්හති  ලං   ක රු ලං ප්රඥේතිඹ ලං මුල් ලං  ය) න, ලං
) ොත ත්රහත් ලං )ේඹ ලං අෛධමාඹත් ලං රීරීභ ලං වහ ලං නීති ලං ප්රතිඳහදන ලං
 ස ලං  යපු ලං ඵ ලං ඔඵතුභහට ලං භත  ලං ඇති. ලං එ)වත් ලං එඹ ලං වහ කපුතුත  ලං
විසත  ලං  යහ ේඳල් ලං  යනු ලං රළබුහ. ලං 1995දී ලං යහජ් ලං ප්රතිඳත්තිඹක් ලං
)ර ලං ප්ර හලඹට ලංඳත් ලංජ්හති  ලං  ක රු ලංප්රඥේතිඹ ලංක්රිඹහට ලංනළාවීභ ලං
වහ ලංඑදහ ලංඉකිරිඳත් ලං ශ ලංනීති ලං) ටු කඳත ලංඅදටත් ලං හ)රෝචිත ලංඵ ලං
අපි ලං භතක් ලං  යත නට ලං ඕනෆ. ලං භහ ලං ඉල්රහ ලං සටිත )ත , ලං ළය ලං  යන ලං
ජ්නතහ ලං)නු)ත  ලංඒ ලංපිළිඵ ලං ටයුතු ලං යන ලං)රයි. ලං 

 
ඳසුගිඹ ලං යජ්ඹ ලං භ)ේ ලං අහධහයණ ලං   ක රු ලං බහවිතඹ ලං -unfair 

labour practices -ඵර ලං යහිත ලංරීරීභ ලං වහ ලං 1999 ලං අා  ලං 56 ලං දයන ලං
 හමාමි  ලංආයහවුල් ලං ංා)ලෝධන  ලංඳනත ලංා)ලෝධනඹ ලංරීරීභ ලංවහ ලං

ෘත්තීඹ ලං මිති ලං ජ්හති  ලං   ක රු ලං ෛත්රඳහක්ෂි  ලං භඩලයරඹට ලං
) ටු කඳතක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශහ. ලං එඹ ලං අද ලං නතුරු ලං ඉටු ලං රීරීභට ලං
අභහතහාලඹ ලං අ)ඳො)වොත් ලං වී ලං ඇති ලං ඵ ලං  න හටු)ත  ලං වත  ලං

 ශ ලංයුතුයි. ලං එඹ ලංඉටු ලංරීරීභට ලංති)ඵන ලංඵහධහ ලං වහ කපුතුත  ලංඵ ලං දළන ලං
 ත නට ලංරළබී ලංති)ඵනහ. ලං)භඹට ලංඉය ලංකිඹ ලං)නොවළරීයි. ලං) ක ලංපිළිඵ ලං
අභහතහාල)ේ ලංසථහය ලංරකභක්ද ලංරීඹහ ලංදළන ලං ත න ලං ළභළතියි. ලං 

 
1998 සට ලං ඳළළති ලං සඹලු ලං ආඩලඩු ලං ෘත්තීඹ ලං )ෞඛ් ලං ව ලං

ආයක්හ ලං -occupational health and safety-  පිළිඵ ලං න ලං
) ටු කඳත ලං ඳහමාලි) කත තුට ලංඉකිරිඳත් ලං )නො) ොට ලං වළාගි ලං මුත්තත  ලං

)ල්ර ක ලං යමිත  ලංඉත නහ. ලං)භභ ලංතත්ත්ඹ ලංඉතහ ලං)ලෝ ජ්න යි. ලං 
 
ඹල් ලංඳළනගිඹ ලංනීති ලංඹට)ත්, ලංසඹඹට ලං30ක් ලංඳභණයි ලං)ේ ඹත  ලං

නීති)ඹත  ලංආයක්හ ලං)ත )ත . ලංඑභ ලංනිහ ලං  ලං) ක ලංපිළිඵ ලං අධහනඹ ලං
)ඹොමු ලං  ශ ලං යුතුයි. ලං )ේ)ේ ලං නියුක්ත ලං ශ්රභ ලං ඵර හ)ඹත  ලං සඹඹට ලං
62ක් ලංඳභණ ලංාඛ්හක් ලංඅවිධිභත් ලංඅාල)ේ ලංඅදහන ක ලංහිත ලංියරීඹහ ලං

නියුක්තීත ර ලං )ඹදී ලං සටිනහ. ලං අවිධිභත් ලං අාල)ේ ලං අදහන ක ලං
තත්ත්)ේ ලං ඳසුන ලං )භභ ලං ජ්නතහ)ේ ලං භහජ් ලං සුයක්ෂිතතහ ලං ව ලං
සථහපිත ලං   ක රු ලං අයිතීත  ලං රඵහ ලං  ළනීභට ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං

 ස ලංවිඹ ලංයුතුයි ලංරීඹරහ ලංෘත්තීඹ ලංමිති ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. 

 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අහන ලං ල)ඹත  ලං ) ක ලං

 හයණඹත් ලං රීඹත න ලං අලයි. ලං ) ක , ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං

අභහතහාලඹට ලං )ඹොමු ලං  ශ ලං යුතු ලං ප්රලසනඹක්. ලං රහඕස ලං ජ්නයජ්)ේ ලං
)ේඹ ලං  යන ලං ශ්රී ලං රහාරී යිත  ලං විලහර ලං ාඛ්හක් ලං ඉත නහ. ලං
ඔවුත )ේ ලංඉල්ලීභක් ලංති)ඵනහ, ලංරහඕඹට ලංඇතුළු ලංවීභට ලංඅල ලංවීහ ලං

්රභඹ ලංලිහිල් ලං යත න ලංරීඹරහ. ලංඉසය ලංතිබුණහ, ලං"visa on arrival" 
රීඹරහ ලං එ ක්. ලං අඳට ලං දළන ලං  ත න ලං රළබුණහ, ලං ඒ  ලං අයිත  ලං ) රු)ේ ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ ලංආඩලඩු ලං විසත භ ලං යන ලංරද ලං ඉල්ලීභක් ලං අනු ලංරීඹරහ. ලං

දළත  ලං තත්ත්ඹ ලං )නස ලං )රහ ලං ති)ඵන ලං නිහ ලං -වි)ලේ)ඹත භ ලං
හභ හමී ලංතත්ත්ඹක් ලංඇති ලං)රහ ලංති)ඵන ලංනිහ- ලංඊට ලංභළකිවත් ලං ලංන ලං
)ර ලංදළනටභත් ලංඅ)ේ ලං ලංෂවුස ලංඇභතිතුභහ)ේ ලංබහඳතිත්)ඹත  ලංයුතු ලං

රහඕස ලංව)ඹෝගීතහ ලංාවිධහනඹත්, ලංශ්රී ලංරා හ ලංරහඕස ලංඳහමාලි) කත තු ලං
මිත්රත් ලං ා භඹත් ලං ඉල්ලී ක ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං ඹවඳත් ලං
ප්රතිචහයඹක් ලං දක්නු ලං ඇතළයි ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං
)ඵො)වොභ ලංසතුතියි, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. ලං The next speaker is the Hon. M.A. 
Sumanthiran. You have 35 minutes.  
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  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 



ඳහමාලි) කත තු 

[3.11p.m] 

ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you,  Hon. Presiding Member, for the 

opportunity to speak on the Votes of the Ministries that 

are under discussion today.  

 
I would like to correct something that the Hon. 

Minister of Sports had mentioned a little while ago in this 

House as to what the TNA is supposed to have agreed 

with regard to the new Constitution.  
 

In our deliberations, we have very clearly stated that 

we stand for one, undivided, indivisible country. That is 

all that we have agreed to. Now, as to how you describe 
that, you have to find the right words. We certainly have 

not agreed to what is classically known as a "Unitary 

State" meaning a particular system of governance. That 

word has been used in different ways in different places.  
 
The country that is said to be the birth place of notions 

of Parliamentary supremacy, of undivided sovereignty, 
the Great Britain, known as a "Unitary Kingdom" 

although they do not have a Constitution, is able to carve 

out parts of their territory and give it away. They did so in 

1921 and created the Republic of Ireland. They recently 
held a referendum in Scotland asking the people of 

Scotland - not all the people of Great Britain - whether 

they want to go separate. That is possible under what you 

call a "unitary system" because by passing a simple piece 
of legislation, you can even carve out and give away a 

part of your territory. That is not possible in federations, 

because federation is a social contract where they agree to 

stay together. It is only possible in confederal 
arrangements, but not in federations. So, Switzerland has 

both words. They were a confederation, but they became 

a federation and therefore, any canton cannot separate and 

go away.  

 
Now, basic information like this must be known and 

disseminated to the people of the country before people 

talk about "unitary" and "federal", and seek to mislead the 

country on these words. I repeat, we are committed to 

one, undivided - not just undivided but indivisible, even 
in the future it cannot be divided - country. And for the 

Constitution to have provisions that will ensure that the 

country cannot be divided by any Act of Parliament or 

any Act whatsoever. But the form of government as to 
how people exercise their sovereignty must be worked out 

in such a way that within this one country we can share 

powers of governance in a meaningful way. I am not 

saying to share sovereignty. It is possible to share 
sovereignty. That is not something that is wrong. But, 

share powers of governance, at least at three levels- at the 

Central Level, at the Provincial or Regional Level and at 

the Local Government Level.  If this is kept in clear 
perspective, I think, we do not have to fall into this 

sloganeering without knowing the meaning of words. I 

am also saying this while the Discussion on the Ministry 
of Foreign Affairs is underway, because it is the Ministry 

of Foreign Affairs that has been tasked with the 

responsibility of implementing various undertakings that 

Sri Lanka has made to the world and most important of 
those is the Resolution at the UN Human Rights Council 

that Sri Lanka co-sponsored.  

 
I must say a word to people who think that changes in 

various parts of the world can make it possible for us to 

escape from our obligations. These obligations did not 

come upon us or was not enforced on us or this is not 
even a Resolution of the UN Human Rights Council 

Members who imposed it on us. This is a Resolution that 

we co-sponsored. This is our Resolution. This is 

something that we have told the world that we will do to 
achieve reconciliation in this country because we want to 

be reconciled. We want all our people to feel that they are 

Sri Lankans, they are equal Sri Lankans and that no one 

is a second-class citizen in this country and to be 
reconciled, to deal with issues that separated us, that 

alienated sections of this society and become one 

country. For that to be done, you cannot suddenly wave a 

magic wand and say, ―All right, from today, we are all 
reconciled, we are one country.‖ That is not possible. 

There are issues that need to be addressed.  

 
The primary one is the Constitution, because that is 

the social contract on which the country functions. But, 

there are other issues also because there was a cruel war 
that we all had to suffer and in the aftermath, some post-

mortem of that is necessary to deal with wounds, to 

ensure that justice is done, to ensure that in the future we 

can avoid events like that and resolve whatever disputes 
we have amicably and in ways that are not violent. And 

also there were specific provisions that we agreed to 

implement. One of the biggest issues was the issue of 

missing persons and I must congratulate the Government 
for having taken those first steps and when that Bill was 

passed, I did say, it was a "first baby step".   

Unfortunately, that first baby step remains a first baby 

step; the second step has still not been taken.  

 
ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Steps are being taken. 

 
ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is taking quite a long time for this baby to move, 

but - 
 

ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

The baby is moving. 
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ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Is the baby moving? All right. - [Interruption.] At 
least crawl, but move forward. I am not being overly 

critical. I recognize that there is movement, but all of that 

must happen. Because, Hon. Minister, when that is 

delayed, some people get an idea that you can somehow 
delay it and absolve yourself from those responsibilities 

without actually implementing those and that is a wrong 

notion. No one should run away with the idea that that 

will ever be possible; that would not be possible. Every 
word of that Resolution that we ourselves said we will do, 

must be implemented. We will support the Government in 

every way possible to ensure that the Government keeps 

to its promises on that. 
 

There is an issue of timing, of sequencing or what can 

be done now, what should be done later; all of that and 

the constitutional reform process having now taken centre 

stage - we just finished the 44th Meeting of the Steering 
Committee. In this short time, we have had 44 meetings. 

The Constitutional Assembly has been presented with six 

Subcommittee Reports and you will see how those six 

Subcommittees worked. They worked furiously within a 
very short time span and came up with very useful 

Reports for discussion in the Assembly and in the 

country. So, that effort has certainly taken centre stage 

and so it must, because this is the fundamental reason for 
all of that that happened in the country. 

 

A Constitution, a social contract between its people, 

which all its people agree with is a sine qua non for the 

country to proceed forward. So, putting that right and 

laying emphasis or giving priority to that effort is, in fact, 
important and we do recognize that. In that process, 

certain other measures being delayed is understandable 

and we appreciate that and I must say that it has our 

support as well. That so long as the root cause of the 
conflict is addressed in drafting and enacting a new 

Constitution for ourselves, the other measures can come 

later. But again, that constructive approach and support 

by us should not be interpreted or taken advantage of into 
thinking that having relegated the other measures to be 

done later, that we can also be cheated in the Constitution

-making process. There are people from the Government, 
Senior Ministers included, who have been asking me in 

the last couple of days, ―All that you want is the 

implementation of the Thirteenth Amendment. Is that not 

so?‖  The Hon. Minister of Sports also had mentioned that 
a while ago. Everyone in this country must realize that the 

Tamil people sacrificed over 100,000 lives after the 

Thirteenth Amendment was enacted; not before. After the 

Thirteen Amendment was enacted. It is not for the full 
implementation of the Thirteenth Amendment that we 

made all of those sacrifices. That must be clearly 

understood.  
 

During the period 1994 to 2000, during President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga’s time, also there 

was a large consensus in the country that a fundamental 

change must be made and Her Excellency the President at 
that time was able to take it to the country saying, ―There 

is a war. I can stop the war if this is done. The country is 

physically, actually, on the ground, divided. I can reunite 

the country if this is done.‖ Today, the situation is the 
opposite. There is no war; on the ground, there is no 

division. But, that does not mean that the issue has been 

obliterated, that does not mean that the issue has suddenly 

vanished.  
 

As we have said many times, the LTTE was not "the 

problem". The LTTE was a manifestation of a problem. It 

must be understood that removing the LTTE from the 
scene does not deal with the problem. You have only 

dealt with one manifestation of the problem and unless 

the leaders of this country advise the people and lead the 

people into knowing that truth without saying, ―Terrorism 
was the only issue and we have now vanquished it. There 

is no problem now‖, that would be wrong. I am not 

saying this in any threatening way; I am only stating the 

reality.  

 
We are willing to be very reasonable. Any Hon. 

Member here who has participated in the deliberations of 

the Steering Committee or in the Subcommittees would 
appreciate that. We are even willing to make 

compromises that do not affect fundamental aspirations 

of our people, but compromises nevertheless, in order to 

achieve consensus. That is a constructive approach. But 
again, some of the attitudes are making me wonder 

whether that is being taken as signs of weakness. That is 

not so. It must not be taken as signs of weakness; it must 
be taken as an opportunity to be grasped. Because we do 

have an opportunity now to change the ground rules, to 

change the Constitution, to move forward to create a 

different country for ourselves. We are ready for that and 
it would be a pity if the majority community in this 

country is not ready to take that hand from us now. If our 

extended hand is interpreted as something that is being 

stretched because the LTTE lost the war, then you are 
mistaken. Even right through that period, the Tamil 

people were willing to extend that hand and more so now 

than before when this Government has come together as a 

National Government for that very purpose. We realize 
that this is the moment when we must do all to ensure 

that that is achieved, that national reconciliation is 

achieved on the basis of equality, dignity, equal 

opportunity for all the different peoples who inhabit this 
country. 

 

The majority will have its own place. They are the 

majority. That cannot be taken away. The majority should 
not behave as though they are the minority and seek 

protection and guard themselves. That is a very strange 

phenomenon that you find in this country. The majority 

must behave like the majority with magnanimity, not 
with a minority complex. If the majority behaves 

magnanimously, like the majority that they are, a 
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substantive majority, that cannot be changed. Then, we 

can move forward. You have our fullest support to be 

reasonable and more than anything else our assurance that 

we will carry our people with it, that you will have the 
consent of all our people for that. But that must be done. 

If that is not seriously pursued, then there are other issues 

that you have agreed to do and you are delaying doing, 

must come to the fore because you are not doing this. If 
you are not doing this, all of those things cannot be even 

delayed. They must be done.  
 

You cannot do everything at the same time. Since you 

have given primacy to the enactment of a new 

Constitution, we can await that. Take the baby steps, as 
the Hon. Minister said. Take those baby steps at least, but 

first achieve this, because if you secure the future through 

the process of this new Constitution for all Sri Lankans, 

then it would actually be easier to deal with your past. But 
if you do not do that, deal with the past you must; you 

will have to and that will be a far tougher process to 

contend with.  
 

So my appeal - I am glad that the Hon. Minister is 

here under whom all these responsibilities come -  as we 

have done up to now, let us discuss, let us agree together 
how we move forward, but let us do it with a spirit of 

genuineness and openness and sincerity that we do not 

harbour in our minds thoughts of cheating through this 

process, but being genuine. The process of Constitution-
making must be done with that kind of clear intention and 

communicated to the country as such.  
 

     Thank you so much. 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  රු ලංතුහය ලං ඉඳුනිල් ලංඅභය)ේන ලං භත ත්රීතුභහ. ලං ඔඵතුභහට ලංවිනහ  ලං
4  ලං හරඹක් ලංති)ඵනහ. 

 
[අ.භළ. 3.34] 

 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඅද ලංඉතහභ ලංළද ත් ලංඅභහතහාල ලං

තුන  ලං ළඹ ලං ශීමා ලං  ලං පිළිඵ ලං තභයි ලං විහදඹ ලං ඳත්ත )ත . ලං භභ ලං
ඳශමු)ත භ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං  ළන ලං වත  ලං  යත න ලං
 ළභළතියි. ලංඅපි ලංත )තෝ)ඹත  ලං)වෝ ලංඅත )තෝ)ඹත  ලංපිළි ත න ලං ලං
අලයි, ලංඅද ලංඅඳට ලංළ )ඹත භ ලංවි)ේල ලංවිනිභඹ ලංරළ)ඵත )ත  ලංවි)ේල ලං
ියරීඹහ ලංනියුක්ති ඹත ) ත  ලංඵ. ලං ළභළත්)තත  ලං)වෝ ලංඅ භළත්)තත  ලං
අද ලංඅඳට ලංඒ ලං හයණඹ ලංපිළි ත න ලංසේධ ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංසුේදත )ේ ලං
 හර)ේ ලං)ත් ලංඉය ක, ලං)ඳොල් ලංඉය ක ලං හ ලං යන ලංවිට, ලංඒ ලංඉය කර ලංරකලී ලං
ළය ටත් ලංඹත න ලං ලංභළලි ලංවුණු ලංඅ)ේ ලංආය කඵය හය ලංශ්රී ලංරහාරී )ඹෝ ලං
අද ලංවි)ේල ලංයටරට ලංගිහිත  ලංඵළර)භ)වය ලං යරහ ලං)වෝ ලංමුදල් ලංඋඳඹහ ලං
 ත නහ ලං තත්ත්ඹට ලංඳත් ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලංඵ ලංආය කඵය)ඹත  ලං
)වෝ ලං ළභළත්)තත  ලං)වෝ ලංඅ භළත්)තත  ලංඅපි ලංරීඹත න ලං ලංඕනෆ. ලං 

 

භහජ්)ේ ලංතිබුණු ලංවිලහර ලංියරීඹහ ලංවියුක්තිඹත් ලංභෙ ලංතභයි ලංඅ)ේ ලං
ශ්රමි ඹත  ලං වි)ේල ත ලං ත නට ලං ඳටත  ලං  ත්)ත්. ලං ඒ ට ලං විඳුභක් ලං

වළටිඹට ලං ආමා. ලං )ප්රේභදහ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං  හර)ේ, ලං රකඹුරුර ලං
) ොඹ ක ලං සටු ලං සටුහ, ලං ) දය ලං )ඳොල් ලං අතු ලං විඹ ලං විඹහ ලං හිටපු ලං අ)ේ ලං
අහිා  ලංතරුණ ලංතරුණිඹත  ලං)නු)ත  ලංඇෙලු ක ලං  කවල් ලං900 ට ලං
ආත න ලං ප්රභහණඹක් ලං වදරහ, ලං   කර ලං තිබුණු ලං විියරීඹහට ලං පිළිඹ ක ලං
)ඹු හ. ලංඅ)ේ ලංහිටපු ලං  ක රු ලංඅභහතතුභහත් ලං) ක ලංබහ)ේ ලංඉත නහ. ලං
රීඹත න ලං ලං න හටුයි, ලංඒ ලංආය කබ ලං යපු ලං900 ට ලංආත න ලං ලංඇෙලු ක ලං
  කවල් ලං ප්රභහණඹ ලං ඳසුගිඹ ලං ආඩලඩු ලං  හර)ේ ලං 300 ට ලං 350 ට ලං
වරකශහ ලං ලං දභරහ ලංති)ඵනහ. ලංභවහ ලං)රොරකට ලං  ක රු ලංඅයිතිහස  ක ලං

 ළන ලං ථහ ලං යන ලං එතුභත රහ) ත  ලංභභ ලං අවන ලං ප්රලසනඹ ලං  ලං ) ක යි. ලං
 වුද ලං ඒ ලං ඇෙලු ක ලං   කවල්ර ලං ළය ලං  ශ ලං )ේ ඹත )ේ ලං ියරීඹහ ලං
අහිමි ලං  )ශේ, ලං  වුද ලං ඒ ලං  ලං)ේ ඹත  ලං ඵරහ ලං  ත්)ත්, ලං ඒ ලං )ේ ඹත  ලං
)දොට්ට ලංදහත න ලංඅනිඹමිත  ලං)වෝ ලං ටයුතු ලං )ශේ ලං වුද? ලං  ක රුත  ලං ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං ලංති)ඵන ලංඅභහතහාල ලං)ද ක් ලං ළන ලං ථහ ලං යන ලං) ක ලං
)රහ)ේ ලංභභ ලංඒ ලංප්රලසනඹ ලංඑතුභත රහ) ත  ලංඅවත න ලං ළභළතියි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං රිහනහ ලං රීඹන ලං අහිා  ලං
තරුණිඹට ලංභයණීඹ ලංදඩලයනඹ ලංනිඹභ ලංවුණ ලං)රහ)ේ, ලං ලංනිළයකි ලං ලංඒ ලං

ප්රලසනඹ ලං  ශභනහ යණඹ ලං  යරහ ලං ඇඹ ලං )බ්යහ ලං  ත න ලං ඳසුගිඹ ලං
ආඩලඩුට ලං ඵළරි ලං වුණහට, ලං  ලං අද ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං
ජ්හතත තයඹත් ලං භෙ ලං  යන ලං සුවද ලං  නු)දනුරට ලං පිත  ලං සේධ ලං
)ත න, ලංවි)ලේ)ඹත  ලංඅ)ේ ලං රු ලංඇභතිතුමිඹට ලංපිත  ලංසේධ ලං)ත න ලං

භෆත ලං හර)ේදී ලං එළනි ලං දඬු ක ලංනිඹභ ලංවුණ ලංරීහිඳ ලං)ද)නරක ලං)බ්යහ ලං
 ත න ලං ලංවළරී ලංවුණහ. 

 

අද ලංඅ)ේ ලංය)ට්, ලංඅ)ේ ලංයජ්)ේ ලංආ ල්ඳ ලංවිලහර ලංල)ඹත  ලං)නස ලං
)රහ ලං ති)ඵනහ. ලං  ලං අද ලං නිපුණතහ ලං ාමාධන ලං වහ ලං ෘත්තීඹ ලං පුහුණු ලං
අභහතහාල)ඹත  ලං )ේ ඹත  ලං පුහුණු ලං  යරහ ලං )දන  ක ලං අපි ලං

ඵරහ) න ලංඉත )ත  ලංනළවළ. ලං 
 

භභ ලංඑදහ ලංඒ ලංඅභහතහාල)ේ ලංළඹ ලංශීමා ලංවිහද ලං යන ලං)රහ)ේදීත් ලං

) ක ලං  හයණඹ ලං රීේහ. ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං ඉකිරීරී ක ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං
) කත  ලංඵහසරහ ලංඳව)ශොසදවක් ලංහිෙයි. ලං  කබි ලංඵි න ලං)ේ ඹත  ලං
තුත  ලංවහය ලංදවක් ලංහිෙයි. ලංවි)ේල ලංයට ලංරට ලංඹත න ලං ලං)නො)යි, ලංඅ)ේ ලං

ය)ට් ලංති)ඵන ලංළයරටත් ලං)ේ ඹත )ේ ලංඑළනි ලංහිෙඹක් ලංති)ඵන ලං

අසථහ , ලං   රු ලංඇභතිතුමිඹ ලංභෙ ලංභභ ලංඒ ලං ළන ලං ථහ ලං ශහ.  ලං  ලංඒ ලං
අනු, ලං අ)ේ ලං අඹ)ේ ලං ආ ල්ඳර ලං )නක් ලං ඇති ලං  යරහ, ලං

 හත තහත  ලං විතයක් ලං යට ලං ඹන ලං තත්ත්ඹ ලං අඩු ලං  යරහ, වි)ේල ලං
ියරීඹහ ලංඅභහතහාලඹ ලංභළකිවත් ලං)රහ ලං අ)ේ ලං ශ්රමි ඹත ට ලං පුහුණුක් ලං
දීරහ, ලංපුහුණු ලංශ්රමි ඹත  ලංවි)ේල ත ලං යන ලංළයටවන ට ලංදළත  ලංඅත ලං

 වරහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඅපි ලංවි)ලේ)ඹත  ලංත )තෝ ලං
)නහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඒ ලංහ)ේභ ලංඅඳට ලංභළද ලං)ඳයකි  ලං

තිබුණු ලං ශ්රභ ලං ))ශ ලං )ඳොශ ලං ඉක්භහ ලං ගිහිත , ලං ඇ)භරි හ ලං ඇතුළු ලං ලං
යු)යෝපීඹ ලං යටරට ලං අ)ේ ලං විවිධ ලං ෘත්ති ඹත , ලං -)වකිඹත , ලං
ෛදරුත , ලංඉාජි)ත රුත - ලංඹන ලංළයටවත  ලංදළත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං

)නහ. ලං 
 

ඊ)ේ ලං)ඳමාදහත් ලංෛදරු ලංරීේහ, ලංෛද ලංශිඹත ට ලං ඳුළු ලං

 ෆස ලං  ළහුහ, ලං තුය ලං ප්රවහය ලං එල්ර ලං  ශහ ලං රීඹරහ. ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං
ෛදරුත  ලංළ  ලං)නහට ලං වුද ලං) ක ලංවිරුේධ ලං)ත )ත ? ලං 

 

අ)ේ ලං නිදවස ලං අධහඳනඹට ලං පිා ලං සේධ ලං )ත න ලං ඒ ලං
විලසවිදහරරට ලංගිඹ ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලංශි)ඹෝ ලංඇයි ලං) ක ට ලංවිරුේධ ලං
)ත )ත ? ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංය)ට් ලංෛදරු ලංළ  ලං

)න ලංතයභට ලංඒ ලංහසඹ ලංති)ඵත )ත  ලං) ක ලංය)ට් ලංඉත න ලංභවජ්නතහට. ලං
ෛදරු ලං ප්රභහණඹ ලං විතයක් ලං )නො)යි, ලං සඹලු ලං ෘත්ති ඹත )ේ ලං
ප්රභහණඹත් ලං ළ  ලං  යරහ ලං ) ක ලං ය)ට් ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං පුළුත  ලං
හතහයණඹ ලං ස ලං යත න ලංපුළුත  ලංන ක, ලංඅ)ේ ලං හත තහත  ලංපිට ලං

යට ලං ගිහිල්රහ ලං රකසසර ලං ඵළර)භ)වය  ක ලං  යන ලං එ  ලං ශක්හ ලං
 ත න ලංපුළුත  ලංන ක,- ලං 
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ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ලංනිඹමිත ලං හරඹ ලංඅහනයි, ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. 
 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
භට, ලං භත සමා ලං භත ත්රීතුභහ)ේ ලං ව ලං යාජිත් ලං අලුවිවහ)මා ලං

භත ත්රීතුභහ)ේත් ලං)ඳො  ලං හරඹක් ලං ත න ලංරීේහ. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ලංත ලංවිනහ ඹක් ලං)දත න ක. 
 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අ)ේ ලං ෘත්ති ඹත  ලං ගුණහත්භ  ලං ල)ඹත  ලං පුහුණු ලං  යත )ත  ලං

නළත්)ත් ලංඇයි ලංරීඹන ලං හයණඹ ලංභභ ලංඅවත න ලං ළභළතියි. ලං ලං 
 

 රු ලං භත ත්රීතු)භක් ලං භවහ ලං ආය කඵය)ඹත  ලං රීේහ, ලං ) ොරිඹහ)ේ ලං
ියරීඹහ ලං ථහ. ලං '') ොරිඹහ ලංියරීඹහරට ලං)ේලඳහරනඹ ලංඅත ලං වනහ. ලං ලං
)ේලඳහරනඹ ලංඒහට ලංභළකිවත් ලං )නහ'' ලංරීේහ. ලං  ලංරීඹත න ලංරේජ්යි, ලං
ඳසු ලං ගිඹ ලං ආඩලඩු ලං  හර)ේ ලං   කර ලං  ලං හිටපු ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං බහ ලං
භත ත්රීරුත්, ලං "භට ලං ) ොරිඹහ ලං යසහ ලං )ද ක් ලං ඇවිල්රහ ලං ති)ඵනහ; ලං
තුනක් ලං ඇවිල්රහ ලං ති)ඵනහ; ලං රක් ලං )ද යි ලං ඒ ලං යසහක්" ලං රීඹරහ ලං
රීේහ. ලංඑ)වභ ලංතභයි ලං  කර ලංහිටපු ලංඒ ලංභත ත්රීරු ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර)ේ ලං
) ොරිඹහ ලං යසහ ලං පිළිඵ ලං  ටයුතු ලං  )ශේ. ලං නමුත් ලං අද ලං ) ක ලං වහ ලං
්රභ)ේදඹක් ලංති)ඵනහ; ලංවිබහ ඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංවිබහ  ලංඳරිඳහටිඹ ලං
අනු ලං තභයි ලං ) ොරිඹහ ලං ියරීඹහරට ලං ඹත )ත  ලං රීඹන ලං එ  ලං
වි)ලේ)ඹත  ලංරීඹත න ලංඕනෆ. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළත  ලංඅහන ලං යත න, ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. 
 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අ)ේ ලං වි)ේල ලං ටයුතු ලංඇභතිතුභහත් ලං )භතළන ලංඉත න ලංනිහ ලං භට ලං

වි)ේල ලං)ේහ ලං ළනත් ලංඹභක් ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං ලංඅ)ේ ලංයටිත  ලංවි)ේල ලං
)ේඹ ලං වහ ලංඹරහ ලං ති)ඵන ලංතහනහඳති ලංනිරධහරිත  ලංව ලංතහනහඳති ලං
)ේ)ේ ලංඉත න ලං)ඵො)වෝ ලංනිරධහරිත  ලං  ලං භවය ලංවිට ලං වළස)යත )ත , ලං
භවහ ලං යහජ්හරුත  ලං හ)ේයි. ලං ඒ ලං යටර ලං ඉත න ලං අ)ේ ලං අහිා  ලං
ශ්රමි ඹත )ේ ලං ප්රලසනඹක් ලං විහ ලං  ත න ලංගිඹහභ ලං ඔවුත  ලංඒහ ලං  ණත  ලං
 ත )ත  ලං නළවළ. ලං ඔවුත  ලං භවහ ලං යහජ්රුත  ලං වළටිඹටයි ලං  ටයුතු ලං
 යත )ත . ලංඔවුත  ලංඹළ)ඳත )ත ත් ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලංජ්හති  ලංධන)ඹත ; ලංඅපි ලං
උඳඹරහ ලං)දන ලංමුදලිත . ලංඒ ලංනිහ ලංභභ ලංරීඹනහ, ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංභවහ ලංයහජ්හ ලං
ා ල්ඳඹ ලං)නස ලං ලං යරහ, ලංඒ ලං ලං)ේ ඹත )ේ ලංප්රලසන ලංවි සභ ලංවහ ලං
ග්රහභ ලංනිරධහරි ලංභවත්භ)ඹරක)ේ ලංභට්ටමිත  ලංභළකිවත් ලං)ත න ලංරීඹරහ. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ථහ ලංඅත  ලං යත න, ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. 
 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භට ලං තත්ඳය ලං 30  ලං  හරඹක් ලං

රඵහ ලං)දත න. ලංඅද ලං  ක රුත  ලංඳහයට ලංඵළවළරහ ලංඋේ)කෝණ ලං යනහ ලං

රීඹරහ, ලං ) ක ලං උත නළ)වේරහ ලං භවහ ලං විලහර ලං  රඵ ෆනිඹක් ලං භත න ලං
වදනහ. ලං වළඵළයි, ලං )භතුභත රහ)ේ ලං නහඹ ඹහ ලං  ලං  ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං
)ත න ලං ලිත  ලං  ක රු ලංඇභතිය)ඹරක ලංල)ඹත  ලංඅත්දළකී ක ලංරඵපු ලං
පුේ ර)ඹක්; ලං   ක රුත )ේ ලං අයිතිහස  ක ලං පිළිඵ ලං   ක රු ලං
ඳනත ලං වරකශහ ලං  ත්ත ලං පුේ ර)ඹක්. ලං ඇයි, ලං අද ලං   ක රුත  ලං වීකි ලං
ඵහිත )ත ? ලං ඒ ලං අඹ ලං විත )ත  ලං නළතු ලං ඉතුරු ලං  යපු ලං ප්රලසන ලං නිහ ලං
තභයි, ලංඅද ලං) ක ලංආඩලඩුට ලං) ක ලංප්රලසනරට ලංවිඳු ක ලංඳඹත න ලංසේධ ලං
)රහ ලං ති)ඵත )ත . ලං අද ලං භව ලං )රොරකට ලං රීඹුල් ලං  ඳුළු ලං වරනහ, ලං
) ොත ත්රහත් ලං )ේ ඹත  ලං ළන. ලංනමුත්, ලං අ)ේ ලං යජ්ඹ ලං ) ක ලං අඹ ලං ළඹ ලං
තුළිත  ලංභහ ලං වඹ  ලං ) ොත ත්රහත් ලං  හර ලං සීභහ ලං අවුරුේද ලං දක්හ ලං කික් ලං
 යත න ලං  ටයුතු ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං )ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං
)ේ ඹත )ේ ලං කින ලං වඹ  ලං)ේඹ ලංකින ලංඳව  ලං )ේඹක් ලං යත න, ලං
)ඳෞේ ලි  ලං අාල ලං)ේ ලං )ේ ඹත  ලං වහ ලං රුපිඹල් ලං 2,500රීත  ලං ඳ  ලං
ළ  ලං  යත න ලං  ටයුතු ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං )ඳෞේ ලි  ලං අාල)ේ ලං
)ේ ඹත  ලංවහ ලංවිලහර ලංභළකිවත් ලංවීභක් ලංඅ)ේ ලං ලංයජ්ඹ ලංවිසත  ලං යරහ ලං
ති)ඵනහඹ ලංරීඹන ලංඑ  ලංභහ ලං ප්ර හල ලං යනහ. ලං)ඵො)වොභ ලං සතුතියි, ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. 

 
ලරප්රවළද: පළර්ලිමේන්තුල  පෆමිණීමේදී ගුණ 

මන්ත්රීලුණන් කිහිප මදනකු  අලහිරතළ සදු වීම  
சறநப்தைரறக: தரரளுன்நத்றற்கு 

தம்மதரது தகப உதப்தறணர்கள் 

சறனதக்கு இகடதத ற்தட்டக 
PRIVILEGE: OBSTACLES FACED BY SOME HON. 

MEMBERS WHILE COMING TO PARLIAMENT 

 
ගුණ රනිල් වික්රමසගශ මශතළ  
( ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංභහ ලංඑක් ලං හයණඹක් ලංපිළිඵ ලං

) ක ලං රු ලංබහ)ේ ලංඅධහනඹ ලං)ඹොමු ලං යත න ලං ළභළතියි. ලං) ක ලං රු ලං
බහ)ේ ලං භත ත්රීරු ලං වතය)ද)නක් ලං භට ලං ප්ර හල ලං  ශහ, ලං අද ලං දල් ලං
ඳහමාලි) කත තුට ලංඑන ලංඅසථහ)ේදී ලංඑතුභත රහ)ේ ලංඳළමිණීභට ලංඳහ)මා ලං
ඳළළති ලංඋේ)කෝණ ලංවිලහර ලංඅහියඹක් ලංවුණහ ලංරීඹහ. ලංඳහමාලි) කත තු ලං
ංඵරතර ලං වහ ලං යප්රහද  ලං ඳන)ත් ලං උඳ)ල්ඛ්න)ේ ලං 'අ ලං ) ොට' ලං හි ලං
ඳශමුන ලං අා ඹ ලං ඹට)ත් ලං වත  ලං ඳරිකි, ලං භත ත්රීරුත ට ලං
ඳහමාලි) කත තුට ලං ඳළමිණීභ ලං )වෝ ලං ඳහමාලි) කත තු)ත  ලං පිට ලං වී ලං ඹෆභ ලං
අහිය ලං රීරීභ ලං තවන ක ලං  යරහයි ලං ති)ඵත )ත . ලං රීසභ ලං ඵහධහක් ලං
නළති ලංඳහමාලි) කත තුට ලංඳළමිණීභට ලංව ලංඳහමාලි) කත තු)ත  ලංපිටවී ලං
ඹෆභට ලංඇති ලංඅයිතිඹ ලංඅඳ)ේ ලංයප්රහදර ලං) ොටක්. ලංමරහනහරඪ ලං
 රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංභහ ලංඔඵතුභහ) ත  ලංඉල්ලීභක් ලං යත න ලං ළභළතියි, ලං
ඔඵතුභහ ලං )භඹ ලං  රු ලං  ථහනහඹ තුභහට ලං දළනු ක ලං දීරහ ලං  රු ලං
 ථහනහඹ තුභහ ලං භහමා )ඹත  ලං )ඳොලීසඹටත්, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
අධි යණඹටත් ලංදළනු ක ලං)දත න ලංරීඹහ. ලං 

 
It is an ancient privilege - it is one of the oldest 

privileges - which has been in practice, that the Hon. 
Members can come to Parliament and return from 

Parliament without being in any way disturbed or in any 

way prevented from doing so.  
 

Today what has happened is, due to a number of 
agitations along Parliament Road, the Hon. Members 

have been delayed in coming here. If there had been a 

Vote, it could have made a big difference. That is why I 

want this matter to be brought to the notice of the police 
and to the judiciary through the Hon. Speaker. They 

should abide by the provisions of the law. Otherwise, we 
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ඳහමාලි) කත තු 

can say, ―Go and enforce the law.‖ I do not want in any 

way to stop any legitimate protest. That also should go 

on.  
 

So, maybe the Hon. Speaker can speak with the 

police, and the appropriate municipality and other 
authorities and can give the protestors a block of land, so 

they can have their protests there and if they want, we can 

ask the media also to be there and they also can be there 

constantly. As long as they can protest and we can come 
in here without any obstruction, I think both needs are 

met and that is the way it should be. We do not say, 

―Drive anyone out.‖ Let them protest. One or two lands 

can be given and if two or more parties want, they will 
have to auction the right by the hour. Nevertheless work it 

out. But let us have the freedom to come here and go out. 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Prime Minister, I will bring this matter to the 

Hon. Speaker’s attention.  

 

ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, Hon. Sumanthiran.  

 

ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. I would like to associate myself, on 

behalf of the Opposition, with what the Hon. Prime 

Minister has just said. For the second day running, the 
Hon. Members have been prevented from coming to this 

House and I agree with all that has been said by him. 

From the Opposition, we also request the Hon. Speaker to 

look into this matter. Members of Parliament should not 
in any way be hindered from attending Parliament. As the 

Hon. Prime Minister has graciously offered space for 

protestors - I think that is a good thing - they can have 

their space and we can have our road.  

Thank you.  

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළත  ලංඅපි ලංනළත ලං හය  ලංබහ ලංඅසථහ ලංවිහදඹ ලංආය කබ ලං යමු. ලං ලං 
 

මීශෙට, ලං රු ලංඋදඹ ලංප්රබහත් ලං  කභත පිර ලංභත ත්රීතුභහ. ලං  ලංඔඵතුභහට ලං ලං
විනහ  ලං26  ලං හරඹක් ලංති)ඵනහ. 

[3.44p.m.] 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Hon. Presiding Member, first of all I would like to 

draw your attention to a point raised by my good Friend 
and professional Colleague, the Hon. Sumanthiran. He 

mentioned in his speech that there are things that the 

Government has agreed to do, but keep on delaying. Sir, 

of course this allegation was not directed at us. It is 
directed at the Government. He failed to explain what 

those agreements are. 
 

I think either the TNA or the Government is duty-

bound to tell this House and to the people what these 

agreements are.  Therefore, I not only urge them to do so 
but I earnestly hope that in very near future - if my Friend 

is going to explain it today itself, I am the happiest - or at 

the earliest possible time, they would explain what these 

agreements are.   
 

ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, may I - 
 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

I would like to give him two minutes of my time, Mr. 
Presiding Member.   

 

ගුණ එේ.ඒ. ුමමන්ිලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Okay.  All that I want to say is that you can wake up a 

sleeping man, but you cannot wake up somebody who is 
pretending to sleep. 

 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
That is not strong enough to justify what you 

mentioned in this House.  It is being recorded in Hansard.  

Whatever it is - මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං
 හර)ේ ලං නිතය ලං ඇසුණු ලං  ථහක් ලං තභයි, ලං "භහිත ද ලං යහජ්ඳක් ලං
යු )ේ ලං ) ක ලං යට ලං ) ොත  ලං )රහ ලං තිබුණහ. ලං මාතභහන ලංආඩලඩු)ේ ලං
දූයදමාශි ලං වි)ේල ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං නිහ ලං අද ලං )රෝ  ලං ප්රජ්හ ලං අඳ ලං
පිළි) න ලං ති)ඵනහ" ලං රීඹන ලං එ . ලං ) ක ලංආඩලඩු)ේ ලං නහඹ ඹත  ලං
නිතයභ ලංඑ)වභ ලංරීඹනහ. ලං "භසත ලං )රෝ ඹභ ලංඅද ලංශ්රී ලංරා හට ලං
උදවු ලං යත න ලංඅත් ලංළල් ලංඵළ) න ලංසටිනහ" ලංරීඹරහ ලංරීඹනහ ලං ලං
අඳට ලංඇ)වනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංජ්හතත තයඹ ලංකිනහ ලං ත් ලංඵට ලං
එතුභත රහ ලං )ඵො)වෝ ලං )රහට ලං )ඳත න ලං උදහවයණ ලං තභයි, ලං
ඇ)භරි හ)ේ ලංයහජ් ලං)ල්  කතුභහ)ේ, ලංඉත කිඹහ)ේ ලංඅ භළතිතුභහ)ේ ලං
ශ්රී ලංරා හ ලංාචහයඹ. ලංඅ)ේ ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංවබහගි ලංව ලංවි)ේල ලංාචහය ලං
විලහර ලංප්රභහණඹක් ලං ළන ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලං අභහතහාල)ඹත  ලංනිරකත් ලං
 ය ලං ති)ඵන ලං )ඳො)තහි ලං වත  ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒහ ලං  ණත  ලං
 ය ය ලං ඉත න ලං අත)මා ලං තභයි ලං භට ලං  ථහ ලං  යත න ලං අසථහ ලං
රළබු)ඩල. ලං ලං 
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අ භළතිතුභහ ලං ව ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං වි)ේල ලං ාචහය ලං විලහර ලං
ප්රභහණඹ ට ලංවබහගි ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංභතක් ලං ශහ ලං
එා රත ත)ේ ලංියජින ලංඅත් ලං) කස ලං රරහයි ලංඅතට ලංඅත ලංු ත )ත  ලංරීඹහ. ලං
) කහ ලං තභයි ලං ජ්හතත තයඹ ලං කිනහ ළනීභ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං ති)ඵන ලං
උදහවයණ. ලංනමුත් ලංවිහකිත ලං රුණ ලංත )ත  ලං) ක ලංඇති ලංවුණහඹ ලංරීඹන ලං
මිත්රත්ඹත ) ත  ලං ශ්රී ලං රා හට ලං රළබුණු ලං ප්රතිරහබඹ ලං රකභක්ද ලං රීඹන ලං
එ යි, ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං ) ක ලං කිනහ ත් ලං ජ්හතත තය ලං
ප්රජ්හ)ත  ලංයටට ලංළයක් ලං)රහ ලංති)ඵනහද ලංරීඹහ ලංදළන ළනීභට, ලංභළන ලං
 ළනීභට ලං ්රභ)ේදඹක් ලං ඇත්තටභ ලං ති)ඵනහද? ලං  ලං එඹට ලං උත්තයඹ, ලං
"ඔේ" ලං රීඹන ලං එ යි. ලං  ලං ) ො)වොභද ලං අපි ලං එඹ ලං භළන ලං  ත )ත ? ලං ශ්රී ලං
රා හ ලං ජ්හතත තය ලං ප්රජ්හ ලං කිනහ) න ලං ඇත්න ක ලං ශ්රී ලං රා හට ලං
එ)යහි ලං ජ්හතත තයඹ ලං ඉකිරි)ේ ලං එන ලං )ඹෝජ්නහරදී ලං යයහත් ලං
යටල් ලං ශ්රී ලං රා හ ලං ිය  ලං  ළනීභට ලං ඉකිරිඳත් ලං විඹ ලං යුතුයි. ලං ඒ  ලං
භළන ත න ලං)වොභ ලංඅසථහක් ලංඅඳට ලංතිබුණහ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලංළේතළ කඵමා ලංභහ)ේ ලංශ්රී ලංරා හට ලංඑ)යහි ලංඇ)භරි හ ලං
ඇතුළු ලං යටල් ලං ඉකිරිඳත් ලං  යපු ලං )ඹෝජ්නහක් ලං තිබුණහ. ලං නමුත් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හභ ලංඉතිවහ)ේ ලං )නොව ලංවිර ලංඅයුරිත  ලංඒ ලං )ඹෝජ්නහට ලං භ ලං
අනුග්රහව ත්ඹ ලං දළක්ව ලංනිහ ලං එඹට ලං එ)යහි ලං අ)ේ ලං මිත්රඹත  ලං -අ)ේ ලං
අලුත් ලංමිත්රඹත - ලංඅඳත් ලංඑක්  ලංඅත් ලංළල් ලංඵළ ලං නීවිද ලංරීඹන ලං හයණඹ ලං
භළන ලං  ත න ලං අඳට ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං )භොනහද ලං අ)නක් ලං නිමාණහඹ ? ලං
ජ්හතත තය ලං ප්රජ්හ ලං අඳත් ලං එක්  ලං වරිභ ලං ඹහළුයි ලං න ක ලං අ)ඳත  ලං
ළ ළ )ඹත  ලංබහඩලය ලංමිර ලංදී ලං ත ලංයුතුයි, ලංඑභඟිත  ලංඅඳ)ේ ලංඅඳනඹන ලං
ඉවශ ලංඹහ ලංයුතුයි. ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංශ්රභ ලං)ශ ලං)ඳොශ ලංඅඳට ලංවිය ලං ය ලංදීරහ ලංඒ ලං
යටර ලං ියරීඹහ ලං අසථහ ලං ළ  ලං ළ )ඹත  ලං අඳට ලං රඵහ ලං කිඹ ලං යුතුයි. ලං
වි)ේශීඹ ලං ආ)ඹෝජ් ඹත  ලං තභත )ේ ලං හිත ලං මිත්ර ලං ) ක ලං යට ලං කියුණු ලං
 ය ත න, ලං ආ)ඹෝජ්නඹ ලං  යත න ලං රා හට ලං ළ  ලං ළ )ඹත  ලං
ඳළමිණිඹ ලං යුතුයි. ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං අපි ලං දත නහ ලං තෆගි ලං )දත )ත  ලං
ඹහළුත ටයි ලංරීඹරහ. ලං එ)වභ ලංන ක ලංවි)ේශීඹ ලං යටලිත  ලංශ්රී ලංරා හට ලං
රළ)ඵන ලංතෆගි ලං)වත් ලංවි)ේශීඹ ලංප්රදහන ලංඉවශ ලංඹහ ලංයුතුයි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං දළත  ලං අපි ලං වළරී ලං ඵරමු, ලං
)රෝ )ේ ලං) ොත  ලං යපු ලං භහිත ද ලං යහජ්ඳක් ලංභළතිතුභහ)ේ ලං හර)ේ ලං
2014 ලං ව ලං )රෝ ඹ ලං කිනහ ත් ලං මාතභහන ලංආඩලඩු ලං  හර)ේ ලං 2015 ලං
රීඹන ලංමා ලං)ද)ක් ලංදී ලං) ක ලංරීඹපු ලංනිමාණහඹ  ලංවළසරිරහ ලංති)ඵත )ත  ලං
) ො)වොභද ලංරීඹහ. ලං මුලිත භ ලංඅ)ේ ලංඅඳනඹන ලංආදහඹභ ලං  නිමු. ලං 2013 ලං
මා)ේදී ලං )යොරමා ලං මිලිඹන ලං 10,394ක් ලං තිබිරහ ලං 2014 ලං මා)ේ ලං දී ලං
)යොරමා ලංමිලිඹන ලං11,130ක් ලංදක්හ ලංඉවශ ලංගිඹ ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලංඅඳනඹන ලං
ආදහඹභ ලං 2015 ලංමා)ේදී ලං )යොරමා ලංමිලිඹන ලං 10,505ක් ලං දක්හ ලංඳවත ලං
ළ)ටනහ. ලංඒ ලංරීඹත )ත , ලං)රෝ ඹ ලංකින ලංආඩලඩු, ලං)රෝ ඹ ලංතයවහ ලං
 ය ත් ලං ආඩලඩු ලං පිට ලං යටට ලං විරකණපු ලං ප්රභහණඹටත් ලං බහඩලය ලං
විරකණහ ළනීභට ලංඅභත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ ලංරීඹන ලංඑ යි. ලං 

 

ඊශෙට, ලං ජ්හතත තය ලං ප්රජ්හ ලං අඳත් ලං එක්  ලං මිත්රශීලි ලං )රහ ලං
තභත )ේ ලං ය)ට් ලං ශ්රභ ලං )ශ ලං )ඳොශ ලං ශ්රී ලං රහාරී ඹත ට ලං විෘත ලං
රීරී)භත  ලං)භො ද ලංවු)ඩල ලංරීඹරහ ලංඵරමු. ලංඅ)ේ ලං රු ලං වි)ේල ලංියරීඹහ 
අභහතතුමිඹත් ලංදළත  ලං) ක ලං රු ලංබහ)ේ ලංඉත නහ. ලංමරහනහරඪ ලං රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලං )රො ලං තයවහ ලං  ය ත් ලං ආඩලඩු ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
293,218ක් ලං 2013 ලං මා)ේදීත් ලං ියරීඹහ ලං 300,703ක් ලං 2014 ලං
මා)ේදීත් ලං) නළවිත් ලංති)ඵනහ. ලං ලංවළඵළයි, ලං2015දී ලංඑඹ ලං263,307ක් ලං
දක්හ ලංඳවත ලංළටී ලංති)ඵනහ. ලං2010ත  ලංඳසු ලංහමාතහ ලංවුණු ලංඅඩුභ ලංවි)ේල ලං
ියරීඹහ ලංාඛ්හ ලංහමාතහ ලංත )ත  ලං2015 ලංමා)ේදීයි. ලං 

 

ඊශෙට, ලංඔඵතුභත රහ ලංමිත්රශීලී ලංඵතහ ලංවයවහ ලංවි)ේල ලංආ)ඹෝජ්න ලං
ආ මාණඹ ලං  ය) න ලං ති)ඵනහද ලං රීඹහ ලං අපි ලං ඵරමු. ලං
අ භළතිතුභහ)ේ ලං හිත ලං මිත්ර ලං අමාජුන ලං භ)වේත ්රත  ලං අත්ත  ලං තඵහ ලං
අ භළතිතුභහට ලංබහය ලංු ත  ලංභව ලංඵළාරක ලංහමාතහට ලංඅනු ලං2014දී ලං)යොරමා ලං
මිලිඹන ලං894ක් ලං)ර ලංයටට ලංඳළමිණි ලංෘජු ලංවි)ේශීඹ ලංආ)ඹෝජ්න ලං2015දී ලං
)යොරමා ලං මිලිඹන ලං 681ක් ලං දක්හ ලං ඳවත ලං ළටී ලං ති)ඵනහ. ලං
"යහජ්ඳක්රු ලං ) ොමිස ලං ඉල්රන ලං නිහ ලං වි)ේශීඹ ලං ආ)ඹෝජ් ඹත  ලං
එත )ත  ලං නළවළ, ලං ) ක ලං යටට ලං ඇවිත් ලං ආ)ඹෝජ්නඹ ලං  යත න ලං අ)ේ ලං
ආඩලඩුක් ලං එනතුරු ලං ආ)ඹෝජ් ඹත  ලං)නොඉසල්)රත  ලංඉත නහ," ලං
රීඹහ ලං ඒ ලං  හර)ේ ලං න ක ලං ඔඵතුභත රහ ලං රීේහ. ලං වළඵළයි, ලං ) ක ලං

ආඩලඩු)ේභ ලං භව ලං ඵළාරක ලං හමාතහ ලං රීඹත )ත  ලං ඒ ලං  ථහ ලං පුසක් ලං
ඵයි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං) ොටස ලං))ශ ලං)ඳො)ශේ ලං්ර ලං
ආ)ඹෝජ්නත් ලං ) කහට ලං )දළනි ලං ත )ත  ලං නළවළ. ලං 2014දී ලං ) ොශම ලං
) ොටස ලං ))ශ ලං )ඳොශට ලං රුපිඹල් ලං බිලිඹන ලං 22  ලං වි)ේශීඹ ලං
ආ)ඹෝජ්න ලං රහ) න ලංආත්, ලං2015දී ලංරුපිඹල් ලංබිලිඹන ලං4.4ක් ලං ලංඅ)ේ ලං
) ොටස ලං ))ශ ලං )ඳො)ශත  ලං ඉතට ලං අය) න ලං ඹත න ලං වි)ේශීඹ ලං
ආ)ඹෝජ් )ඹෝ ලං ටයුතු ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං 

 

මිත්රශීලීත්ඹ ලං )ඳත න ලං )වොභ ලං )දඹ ලං තෆගි ලං දීභයි ලං රීඹහ ලං භහ ලං
 ලිත  ලංවත  ලං ශහ. ලං එ)වභ ලංන ක, ලං වි)ේශීඹ ලං ප්රදහනරට ලං)භො ද ලං
වු)ඩල ලංරීඹහ ලං අපි ලං දළත  ලං ඵරමු. ලං 2010දී ලංරුපිඹල් ලංබිලිඹන ලං30ක් ලංවුණු ලං
වි)ේශීඹ ලංප්රදහන ලං2014දී ලංබිලිඹන ලං10.6ක් ලංදක්හ ලංඳවත ලංළටී ලංතිබුණහ. ලං
අඳ ලංරීේහ, ලංඅඳ ලංභළකි ලංආදහඹ ක ලංයටක් ලංඵට ලංඳත් ලංවුණු ලංනිහ ලංදළත  ලංතෆගි ලං
රළ)ඵත )ත  ලංනළවළඹ ලංරීඹහ. ලංනමුත්, ලං එදහ ලං එක්ත් ලං ජ්හති  ලං ඳක්ඹ ලං
රීේහ, ලං "නළවළ, ලං ධනත් ලං යු)යෝඳඹ ලං තයවහ ලං  ය ලං  ත්ත ලං නිහයි ලං
වි)ේශීඹ ලංප්රදහන ලංඅඩු ලංවු)ඩල, ලංඅඳ ලංආහභ ලංඕ  ලංඉවශට ලංඹනහ" ලංරීඹහ. ලං
දළත  ලං )භො ද ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත ? ලං ඉතිවහ)ේ ලං )නොව ලං විර ලං
ආ හයඹට ලං 2015දී ලං අ)ේ ලං වි)ේශීඹ ලං ප්රදහන ලං ළිා ලං ඳතුරටභ ලං ළට්ටුහ. ලං
2015දී ලං අඳට ලං වි)ේශීඹ ලං ප්රදහන ලං )ර ලං රළබු)ඩල ලං රුපිඹල් ලං  ලංබිලිඹන ලං
5.3ක් ලංඳභණයි. ලංඅලුත් ලංමිතුයත  ලංඇති ලංවුණත්, ලංඒ ලංඅඹ ලංඋදවු ලං)නො යන ලං
මිතුයත  ලං ඵයි ලං අඳට ලං )භයිත  ලං )ඳ)නත )ත . ලං අඳනඹන, ලං වි)ේල ලං
ියරීඹහ, ලං වි)ේශීඹ ලං ආ)ඹෝජ්න, ලං වි)ේශීඹ ලං ප්රදහන ලංරීඹන ලං නිමාණහඹ  ලං
වත)මාභ ලං ඵයඳතශ ලං ඇදළටීභක් ලං 2015 ලං )මා ලං )ඳත නහ. ලං
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං ාඛ්හ ලං )ල්ඛ්න ලං )ඳත න ලං
තිත්ත ලංඇත්ත ලං)භො ක්ද? ලංඑා රත ත)ේ ලංියජින ලංඅත් ලං) කස ලං රරහ ලං
අති රු ලංජ්නහධිඳතිතුභහට ලංඅතට ලංඅත ලං)දේකි, ලංජ්නහධිඳතිතුභහට ලංදළනුණු ලං
නීඳඹ ලං) ක ලංයටට, ලංජ්නතහට ලංදළනිරහ ලංනළවළ ලංරීඹන ලංඑ යි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ත්භත  ලං ආඩලඩු)ේ ලං
නහඹ ඹත )ේ ලංවි)ේශීඹ ලංාචහයර ලංඅඩුක් ලංනළවළ. ලං2017 ලංයටත් ලං
ඳසු ලං ගිඹ ලං යට ලං යහ ලං ළ  ලං මුදරක් ලං ජ්නහධිඳතිතුභහටත්, ලං
අ භළතිතුභහටත්, ලං වි ලං)ේල ලං ඇභතිතුභහටත් ලං වි)ේල ලං ාචහය ලං වහ ලං
)ත  ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං වි)ේශීඹ ලං නහඹ )ඹෝත් ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං අ)ේ ලං
යටට ලං එනහ. ලං ඔඵතුභත රහ ලං ඒ ලං අඹ ලං ඵදහ) න ලං පිළි ත නහ; ලං ත න ලං
)දනහ; ලං )ඵොත න ලං )දනහ. ලං ඊට ලං ඳසු ලං ඒ ලං අඹත් ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං
'')ෝක්'' ලංරීඹරහ ලංඹත න ලංඹනහ. ලංවළඵළයි, ලංඅ)ේ ලංයටට ලං ලං ු ත න ලං)දඹක් ලං
නළති ලංඵ ලංඅය ලංනිමාණහඹ  ලංකිවහ ලංඵළලුහභ ලං)ඳ)නනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං) ක ට ලංරීඹත )ත , ලං "wining 
and dining diplomacy" රීඹහයි; ලං ෆභට ලංබීභට ලංවිතයක් ලංසීභහ ලංවුණු ලං
යහජ් ලං තහත ත්රි බහඹ. ලං )භළනි ලං මිතුයත ට ලං බුු  ලං දව) ක ලං න ක ලං රීඹහ ලං
ති)ඵත )ත , ලං "න ඳයභ ලං මිත්ර)ඹෝ" ලංරීඹහයි. ලං අහනහට ලං මාතභහන ලං
ආඩලඩුට ලං රළබී ලං ති)ඵත )ත  ලං එ)වභ ලං මිතුරු ලං පිරික්. ලං ඇයි, ලං අඳට ලං
එ)වභ ලංවු)ඩල? ලංඒ ලංප්රලසනඹට ලංඅඳ ලංඋත්තයඹ ලං)වේ)ේ ලංනළත්න ක ලංඅඳට ලං
) ක ලං අවුර ලං විහ ලං  ත න ලං ඵළවළ. ලං ු  ට ලං )වේතු ලං )ොඹහ ලං  ත්)ත් ලං
නළත්න ක ලංු ) ත  ලංමිදී) ක ලංභහමා ඹ ලංඳහදහ ලං ත න ලංඵළවළ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං)රෝ  ලං)ේලඳහරන ලංප්රණතහ ලං
ව ලංතභත )ේ ලංමිතුයත  ලං වුද ලංරීඹන ලංඑ  ලංඳසු ලංගිඹ ලංආඩලඩු ලංඉතහභ ලං
නිළයකි ලං වඳුනහ) න ලං තිබුණහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං තභයි ලං අඳ ලං තුත ළනි ලං
)රෝ ඹට, ලං ආසඹහට ලං මීඳ ලං වු)ඩල. ලං ) ක ලං සඹ ලං ආසඹහ)ේ ලං
සඹයි; ලං ) ක ලං සඹ ලං න නඹ, ලං ඉත කිඹහ, ලං රුසඹහ ලං ඵඵරන ලං
සඹයි; ලං) ක ලංසඹ ලංතුත ළනි ලං)රෝ )ේ ලංයටල් ලංඅළු ලං හ ලංනළඟී ලං
සටින ලංසඹයි; ලං) ක ලංසඹ ලං ලං ලිත  ලංරීේ ලංයටල් ලංත්රිත්ඹට ලංදරකණු ලං
අප්රි හ, ලංබ්රසීරඹ ලංළනි ලංතුත ළනි ලං)රෝ )ේ ලංයටල් ලංඵරතුත  ලං)ර ලං
නළඟී ලංසටින ලංසඹයි. ලං ලං 
 

)භත න ලං) ක ලං හයණඹ ලංවඳුනහ ලං ත් ලංනිහ ලංතභයි ලංඅ)ේ ලංආඩලඩු ලං
තුත න ලං)රෝ ඹට ලං-ආසඹහට- ලංනළඹුරු ලංවුණු ලංවි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹක් ලං
අනු භනඹ ලං )ශේ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අහනහට ලං
මාතභහන ලංආඩලඩු ලං)රෝ ඹ ලං දරීත )ත  ලං)ඵු  කහදීත  ලංතෆගි ලං යන ලං

2041  2042 



ඳහමාලි) කත තු 

රද ලං ඵටහිය ලං  ඩලණහ )ඹත . ලං CNNලිත , ලං BBCලිත  ලං )රෝ ඹ ලං
දළ රහ ලං තීත ු  ලං තීයණ ලං  ත න ලං ගි)ඹොත් ලං න ක, ලං ) ක ලං ආඩලඩුට ලං "අඵ ලං
යණයි" ලංරීඹරහ ලංතභයි ලංභට ලංරීඹත න ලංත )ත . ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ්රිතහන ලං ආඩලඩු ලං යු)යෝඳහ ලං
ා භ)ේ ලංහභහජි ත්ඹ ලංයහ ලං ළනී) ක ලංජ්න ලංභත ලංවිචහයණඹ ලංකිනයි ලං
රීඹරහ ලං ) ක ලං ආඩලඩු ලං තීයණඹ ලං  ශහ. ලං ඒ  ලං අඳට ලං භත යි. ලං එ)වභ ලං
හිතහ) න ලං ) ක ලංආඩලඩු ලං විෘත ලං ්රිතහන ලංආඩලඩුට ලං වහඹ ලං ඳශ ලං
 ශහ. ලං ඒ ලං අනු ලං ) ක ලං ආඩලඩු)ේ ලං නි)ඹෝජිත)ඹෝ ලං එා රත තඹට ලං
ගිහිල්රහ ලං ප්රචහය  ලං ටයුතුරට ලං  කඵත ධ ලං වුණහ. ලං )භො ද ලං වු)ඩල? ලං
්රිතහන ලං භහධලිත  ලං )ඳත ව ලං )ේ ලං )නො)යි, ලං භව ලං )ඳො)ශො)ේ ලං
තිබුණු ලංඇත්ත. ලංජ්නතහ ලං ථහ ලං යරහ ලංරීේ)ේ ලංඇත්ත. ලංඅහන)ේදී ලං
්රිතහන ලංආඩලඩු ලංඳයහජ්ඹට ලංඳත් ලංවුණහ. ලං 

 

ඇ)භරි හනු ලංජ්නහධිඳතියණඹ ලං ළන ලංCNN ළනි ලංභහධ ලංරීේ ලං
 ථහ ලං අවරහ ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං ප්ර හල ලං  ශහ, ලං ්රිතහන ලං
හ)ේ, ලංඇ)භරි හත් ලංඅ කභහ ලං) )නරක ලංඹට)ත් ලංඳහරනඹ ලංවී) ක- 

 

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංතුහය ලංඉඳුනිල් ලංඅභය)ේන ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඔඵතුභහ)ේ ලංpoint 
of Order එ  ලං)භො ක්ද? 
  

ගුණ තුළර ඉඳුනිල් අමරමවේන මශතළ 
( ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அமசண) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං දළත  ලං ්රිතහන ලං භළතියණ ලං

ප්රචහයඹ ලං ළන ලං)භතුභහ- 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  ලං point of Order එ ක් ලං )නො)යි. ලං  රු ලං භත ත්රීතුභහ ලං
හ )ත න. 

 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
( ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං භ)ේ ලං හරඹ ලංසීමිතයි, ලං ඒ ට ලං
එතුභහට ලංඵහධහ ලං යත න ලංඅසථහ ලංතඵත න ලංඑඳහ. ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංභත ත්රීතුභහ ලං ථහ ලං යත න. 
 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
( ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංවත  ලං යපු ලං

ආදයණීඹ ලංඅ කභහ ලංතභයි, ලං"හිරරි ලංක්ලිත ටත " ලංභළතිනිඹ. ලංනමුත්, ලං"හිරරි ලං
ක්ලිත ටත " ලං භළතිනිඹ ලං පිළිඵ ලං CNNලිත  ලං )ඳත පු ලං )රෝ ඹ ලං
)නො)යි, ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං තිබු)ඩල. ලං CNN එ) ත  ලං )ඳත ව ලං ඳහය ලං

කි)ේ ලං ගිහිල්රහ ලං අ)ේ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං ඒ ලං ආදයණීඹ ලං අ කභහ)ේ ලං
ජ්ඹග්රවණඹක් ලං ළන ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ඳශ ලං ශත්, ලංඅහන)ේදී ලංඒ ලං
ආදයණීඹ ලංඅ කභහ ලංඳයහජ්ඹට ලංඳත් ලංවුණහ. ලංඑතළනිත  ලං) ක ලංආඩලඩු ලංනතය ලං

වු)ඩල ලංනළවළ. ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං2016 ලං)නොළ කඵමා ලං

භහ)ේ ලං 15)නි ලං දහ ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං ඇභතිතුභහ ලං -එතුභහ ලං
)භතළන ලං ඉරහ ලං දළත  ලං එළිඹට ලං ගිඹහ.- ලං ")ඩ්ලි ලං මියමා" ලං පුත් ලං ඳතට ලං
 කමුඛ් ලං හ ච්කහක් ලං රඵහ ලං )දමිත  ලං රීඹනහ, ලං "හිරරි ලං ක්ලිත ටත  ලං
භළතිනිඹ)ේ ලංඳයහජ්ඹ ලං ළන ලංු ක්නහ. ලංඑතුමිඹ)ේ ලංජ්ඹග්රවණඹ ලංඅපි ලං

ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං වුණහ"ඹ ලං රීඹරහ. ලං තභත් ලං )රෝ  ලං ප්රණතහ ලං
)ත්රු ක ලං  ළනී) ක ලං වළරීඹහක් ලං නළති ලං නිහත්, ලං ඳතින ලං ජ්හති හදී ලං
ියල්ර ලං පිළිඵ ලං අ)ඵෝධ ලං  ය ලං  ළනී) ක ලං වළරීඹහක් ලං )නොභළති ලං

නිහත් ලං තභයි ලං එතුභහ ලං එ)වභ ලං රීඹත )ත . ලං  රු ලං භා ර ලං භයවීය ලං
අභහතතුභහට ලං )ඳෞේ ලි  ලං භතඹක් ලං ති)ඵත න ලං පුළුත . ලං නමුත්, ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලංරා හ)ේ ලංආඩල ලංඩු ලංවිධිඹට ලංඅපි ලංඇ)භරි හනු ලංජ්නහධිඳතියණ)ේ ලං

ඳළත්තක් ලං ත නහ ලංන ක, ලංඒ  ලංළයකියි. ලංඒ  ලංයහජ් ලංතහත ත්රි  ලංල)ඹත  ලං
අනුණ ලං ක්රිඹහක්ඹ ලං රීඹන ලං එ  ලං අපි ලං සහිඳත් ලං  යත න ලං ඕනෆ. ලං
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං ආඩලඩු ලං වහඹ ලං දක්පු ලං

ආඩලඩුරට ලංදළත  ලංඅත් ලං)රහ ලංති)ඵන ලංඉයණභ ලංඵරත න. ලං) ක) ත  ලං
)ඳ)නත )ත  ලංආඩලඩුට ලංජ්හතත තය ලංප්රණතහ ලංපිළිඵ ලං)ේලඳහරන ලං
ඉක් ලංනළවළයි ලංරීඹන ලංඑ යි. ලංඔත න, ලංඅපි ලංඅලුත් ලංමිතු)යෝ ලංවදහ ලං ත න ලං
ගිහිල්රහ ලංඇන ලං ත්ත ලංතළන. ලං 

 

දළත  ලංඅපි ලං)න ලංඳළත්ත ට ලංවළ)යමු. ලංඅ)ේ ලංමිතුයත  ලංඑක්  ලංතිබුණු ලං
අ)ේ ලං  නු-)දනුරට ලං )භො ද ලං වු)ඩල? ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං

භත ත්රීතුභනි, ලං රීයුඵහ ලං රීඹත )ත  ලං ෆභ ලං ු ස ය ලං )භො)වොත භ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ ලං භෙ ලං සටි ලං යටක්. ලංනතන ලංරීයුඵහ)ේ ලංනිමාභහතෘ ලං ෆි)දල් ලං
 ළස)ත්රෝ ලං භළතිතුභහ ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං දහ ලං අබහප්රහේත ලං වුණහ. ලං ) ක ලංපිළිඵ ලං ලං ලං ලං ලං

ශ්රී ලංරා හ ලංඳභණක් ලං)නො)යි, ලංභසත ලංතුත න ලං)රෝ ඹභ ලංු  ට ලං
ඳත් ලංවුණහ. ලංඅති රු ලංජ්නහධිඳතිතුභහ, ලං රු ලංඅ භළතිතුභහ ලං) ක ලංපිළිඵ ලං
)ලෝ  ලං ප්ර හල ලං නිරකත් ලං  යනහ ලං අපි ලං දළක් හ. ලං ජ්නහධිඳතිතුභහත්, ලං

අ භළතිතුභහත් ලංරීයුඵහනු ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහරඹට ලං ගිහිල්රහ ලං )ලෝ  ලං
ප්ර හල ලං )ඳො)ත් ලං භරු ලං ටවත  ලං තඵනහත් ලං අපි ලං දළක් හ. ලං නමුත්, ලං
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං වි)ේල ලං ටයුතු ලං ඇභතිතුභහ ලං )වෝ ලං

වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං )ලෝ  ලං ප්ර හලඹක් ලංනිරකත් ලං  යනහ ලං
අපි ලංදළක්)ක් ලංනළවළ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංරීයුඵහ ලංරීඹත )ත  ලං) ක ලංය)ට් ලං
ජ්නතහ)ේ ලංආදයඹ ලංකිනහ ලං ත් ලංයටක්; ලංශ්රී ලංරා හට ලංඋදේ ලං යපු ලංයටක්. ලං
 ළස)ත්රෝ ලංරීඹත )ත  ලං)රෝ ඹ ලං පුයහ ලංජ්නතහ)ේ ලංවදත්ර ලංජීත් ලං
න ලං වීය)ඹක්. ලං ජ්නතහ)ේ ලං භතඹ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං ඇභතිතුභහට ලං
නි)ඹෝජ්නඹ ලං  යත න ලං ඵළවළයි ලං රීඹමු ලං ) ෝ. ලං එ  ලං ඳළත්තරීත  ලං
 ස)ත්රෝ ලං භළතිතුභහ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං නිදවස ලං ඳක්)ේ ලං හිටපු ලංනහයි හක් ලං
න ලංසරිභහ)ෝ ලංඵඩලයහයනහඹ  ලංභළතිනිඹ)ේ ලංමීඳ ලංමිත්ර)ඹක්. 

 

අනික් ලංඳළත්)තත  ලං ස)ත්රෝ ලංභළතිතුභහ ලංඑක්ත් ලංජ්හති  ලංඳක්)ේ ලං
හිටපු ලං නහඹ )ඹක් ලං න ලං )ේ.ආමා. ලං ජ්ඹමාධන ලං භළතිතුභහ)ේ ලං මීඳ ලං
මිතු)යක්. ලං ඒ ලං නිහ ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ජ්නතහ)ේ ලං භතඹ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං
 යත න ලංවි)ේල ලංඇභතිතුභහට ලංඵළරි ලංන ක ලංඅඩුභ ලං ණ)ත  ලං) ක ලංආඩලඩු ලං
 යන ලං ඳක් ලං )ද)ක් ලං භතඹ ලං එතුභහ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  ශ ලං යුතු ලං
තිබුණහ. ලං වළඵළයි, ලං එතුභහ ලං ඒ ලං )නුට ලං අය ලං )ඩ්ලි ලං මියමා ලං ඳත්තයඹට ලං
රීේහ ලං හ)ේ ලං තභත )ේ ලං )ඳෞේ ලි  ලං භතඹ ලං ය)ට් ලං භතඹ ලං ඵට ලං
ඳරිමාතනඹ ලංරීරී) ක ලංප්රතිපරඹක් ලංවිධිඹට ලංඉතිවහ)ේ ලංපුයහට ලංඅපිත් ලං
එක්  ලංහිට ත්ත, ලංඉතිවහඹ ලංපුයහ ලංඅඛ්ඩලය ලංඅපිත් ලංඑක්  ලංහිට ත්ත ලං
රීයුඵහ)ේ සත්තළවුරක් ලං ඇති ලං යත න ලං ටයුතු ලං ශහ ලංරීඹන ලං එ  ලං

)ඵො)වොභ ලං  න හටු)ත  ලං සහිඳත් ලං  යත න ලං ඕනෆ. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
 ස)ත්රෝ ලංභළතිතුභහ ලංඑතුභහ)ේ ලංආදයණීඹ ලංයට ලංන ලංඇ)භරි හ ලංකිගිත  ලං
කි ටභ ලං රිදවීභ ලං  ළන ලං භවය ලං විට ලං එතුභහට ලං තයවක් ලං ඇති. ලං ඒ ලං නිහ ලං
එතුභහට ලංඒ ලං)ඳෞේ ලි  ලංභතඹ ලංදළරී) ක ලංඅයිතිඹක් ලංති)ඵනහ. ලංවළඵළයි, ලං
අපි ලං වි)ේල ලං ඇභතිතුභහ) ත  ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ත )ත  ලං යට ලං
නි)ඹෝජ්නඹ ලං රීරීභ, ලං ආඩලඩු ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං රීරීභ ලං මි ලං තභත  ලං
නි)ඹෝජ්නඹ ලංරීරීභ ලං)නො)යි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ශ්රී ලං රා හට ලං

එ)යහි ලං යුද අඳයහධ ලං )චෝදනහ ලං ඉත් ලං  ය ලං  ළනීභට ලං වහඹ ලං )දන ලං
)භත  ලංජ්නහධිඳතිතුභත  ලංඇ)භරි හ)ේ ලංඅනහ ත ලංජ්නහධිඳති ලංනළත්න ක ලං

2043  2044 

[ රු ලංඋදඹ ලංප්රබහත් ලං  කභත පිර ලං ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

)ත්රී ලං ඳත්වී ලං සටින ලං  ලං ජ්නහධිඳති ලං )යොනල්ඩ් ලං ට්ර කෂස ලං භළතිතුභහ) ත  ලං

ඉල්රහ ලං සටි ලං ඵ ලං අපි ලං භහධර ලං දළක් හ. ලං ජ්නහධිඳති ලං )ල්  ක ලං
 හමාඹහර)ඹත  ලංරීඹහ ලංතිබුණහ, ලංඒ ලංඉල්ලීභ ලංහිත ලංවි)ලේ ලංඳණිවියඹක් ලං
ඇ)භරි හට ලංඹළේ ලංඵ. ලංවළඵළයි, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං
) ක ලං ඳණිවියඹ ලං දළක් හභ ලං ඇ)භරි හ ලං )ඳොඩ්යක් ලං රඵර ලං )ත න ලං

ඉය ලංති)ඵනහ. ලං 
 

ශ්රී ලං රා හට ලං එ)යහි ලං එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං භහන ලං හිමි  ක ලං
භඩලයරඹ ලං  කභත ලං  ය ත් ලං ) ක ලං )ඹෝජ්නහ ලං හු)දක් ලං ඇ)භරි හනු ලං
)ඹෝජ්නහක් ලංඳභණක් ලං)නො)යි. ලංශ්රී ලංරා හ ලංභ ලංඅනුග්රවඹ ලංදක්පු ලං
)ඹෝජ්නහක්. ලං නි  කභ ලං නි  ක ලං ශ්රී ලං රා හ ලං )නො)යි, ලං මාතභහන ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං ආඩලඩු ලං භ ලං අනුග්රවඹ ලං දක්පු ලං )ඹෝජ්නහක්. ලං
දළත  ලං ) ක ලං)ඹෝජ්නහ ලංඉත් ලං ය ලං  ත නට, ලංඒ ලං)ඹෝජ්නහ)ේ ලංති)ඵන ලං
නිලසචිත ලං  හයණහ ලං ඉත් ලං  ය ලං  ත න ලං අඳට ලං උදේ ලං  යත න ලං රීඹරහ ලං
ඇ)භරි හ)ත  ලං ඉල්රහ ලං සටී)භත  ලං ) ක ලං )ඹෝජ්නහ ලං ළියකියි ලං රීඹහ ලං
අති රු ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංපිළි) න ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ඳසුගිඹ ලංය ලංඑ වභහය ලංපුයහභ ලංඅපිත් ලංරීේ)ේ ලංඕ  ලංතභයි. ලංඑ)වභ ලං
න ක ලං වි)ේල ලං ඇභතිතුභහ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  යරහ ලං ති)ඵත )ත  ලං අති රු ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේ ලං භතඹ ලං )නො)යි ලං ද? ලං ජ්හතත තය)ේදී ලං වි)ේල ලං
 ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලංනි)ඹෝජ්නඹ ලං යරහ ලං ති)ඵත )ත  ලං) ක ලං ය)ට් ලං
විධහඹ )ේ, ලංප්රධහනිඹහ)ේ, ලංයහජ්)ේ ලංප්රධහනිඹහ)ේ ලංභතඹ ලං)නො)යි ලං
ද ලං රීඹහ ලං අඳට ලං අති රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ) නුත් ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
අභහතහාල)ඹනුත් ලං ඉතහභ ලං රේජ්හ)ත  ලං වුණත් ලං අත න ලං සේධ ලං
)නහ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අපි ලං ඊශෙට ලං  ලං අහන ලං
ල)ඹත  ලංඹමු- ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 රු ලංභත ත්රීතුභහ ලංභට ලංවිනහ ඹක් ලං)දත න. 
 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං  ථහ දී ලං උත්තය ලං
)දත න. ලං භ)ේ ලං සීමිත ලං හර)ේ ලං භ)ේ ලං රුණු ලංටි  ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං
දළත  ලංඅපි ලං ලංරීයුඵහ ලං ළන ලං ථහ ලං ශහ. ලං 

 

අපි ලං ඊශෙට ලං එනහ ලං න නඹට. ලං  ලං මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ ලං ආඩලඩු ලං නළත්න ක ලං යහජ්ඳක් ලං ආඩලඩු ලං න නඹ ලං මීඳඹට ලං
ගි)ේ ලං ළියකිරහ ලං )නො)යි. ලං න නඹට ලං විතයයි ලං අනික් ලං යටරට ලං උදේ ලං
 යත න ලංපුළුත  ලංතත්ත්ඹක් ලංතිබු)ඩල. ලං2016 ලංඔක්)තෝඵමා ලංභහ)ේ ලං
31 ලං)න) ොට ලංන න)ේ ලංවි)ේල ලංත්  ක ලංප්රභහණඹ ලං)යොරමා ලංට්රිලිඹන ලං
3.2ක් ලංනහ. ලංඑළනි ලංදළළත ත ලංත් භක් ලංතිඹහ ලංඑයිත  ලංබහ ඹක්ත් ලං
ති)ඵන ලංතත් ලං යටක් ලං ) ක ලං )රෝ )ේ ලංනළවළ. ලං ඔඹ ලං හයණඹ ලං දත නහ ලං
නිහ ලංතභයි ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංමීට ලංය ලංරීහිඳඹ ට ලං
)ඳය ලංඇ)භරි හ)ේ ලංටයි කස ලංෙයහ ලංතභත )ේ ලං ය)ේ ලං ථහ)ේදී ලං
ඇ)භරි හ ලං  ලං “Chimerica”  රීඹරහ ලං වඳුත හ ලං තිබු)ඩල. ලං ඒ ලං ථහ ලං
රීඹනහ, ලං න නඹ ලං නළත්න ක ලං ඇ)භරි හරකත් ලං නළති ලං ඵ. ලං
ඇ)භරි හ)ේ ලං ප්රධහනභ ලං ආ)ඹෝජ් ඹහ ලං න නඹයි. ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං
ප්රධහනභ ලං))ශ ලංවවුල් රුහ ලංන නඹයි. ලංඇ)භරි හට ලංළ )ඹත භ ලං
ණඹ ලංරඵහ)දන ලංණඹ ලංහිමිඹහ ලංන නඹයි. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං භත ත්රීතුභහ, ලං  ලංඔඵතුභහට ලං ත ලං විනහ  ලං 5  ලං  හරඹක් ලං
ති)ඵනහ. 
 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඇ)භරි හ ලං විතයක් ලං
)නො)යි, ලංඅද ලංඇ)භරි හ)ේ ලංති)ඵන ලංප්රධහනභ ලංත නහ ලංනහභ ලං- ලංtrade 

brands - 20ත  ලං 11ක්භ ලං අයිති ලං  ය) න ලං ති)ඵත )ත  ලං න න ලං
ආ)ඹෝජ් ඹත  ලංවිසනුයි. ලංඅපි ලංඑතළනිත  ලංඑා රත තඹට ලංඹමු. ලංඳසුගිඹ ලං
)මා ලං ඔක්)තෝඵමා ලං )වෝ ලං )නොළ කඵමා ලං භහ)ේ ලං න න ලං ජ්නහධිඳති ලං
එා රත ත)ේ ලං ාචහයඹ ලං  ශහ. ලං එා රත ත)ේ ලං  කප්රදහඹ ලං තභයි ලං
තභත  ලං වමුවීභට ලං එන ලං අමුත්තහ ලං තභත  ලං සටින ලං  හභයඹට ලං එනතුරු ලං
ියජින ලං ඉකිරිඹට ලං ඹත )ත  ලං නළවළ. ලං වළඵළයි, ලං එදහ ලං ියජින ලං භහලි හ)ේ ලං
)දොයටු ලංඅභිඹ ලංසටිමිත  ලංන න ලංජ්නහධිඳතියඹහ ලංපිළි ත්තහ. ලංඇයි, ලංඒ? ලං ලං
න නඹ, ලං එා රත තඹට ලං අලයි. ලං එා රත ත)ේ ලං ළටී ලං ති)ඵන ලං
ආමාථි ඹ ලං) ොය ලංදළමිඹ ලංවළක්)ක් ලංන න ලංආධහය ලංරළබු)ණොත් ලංඳභණයි. ලං
ඒ ලං හ)ේභ ලං න න ලං ජ්නහධිඳතියඹහ ලං ජ්මාභනිඹට ලං ගිඹහ. ලං ජ්මාභනි)ේ ලං
ජ්නහධිඳතියඹහ ලං ව ලං චහත රමාරිඹ ලං තය) ට ලං න නඹ ලං මාණනහ ලං
 යත න ලංඳටත  ලං ත්තහ. ලංන න ලංඉතිවහඹ, ලංන න ලංාස ෘතිඹ, ලංන න ලං ෆභ ලං
 ළන, ලං යු)යෝඳඹට ලං න න)ඹත  ලං රළබුණු ලං  ලිභ ලං  ළන ලං ඳහ ලං ) ක ලං අඹ ලං
තභත )ේ ලං ථහරදී ලංමාණනහ ලංමුඛ්)ඹත  ලං ථහ ලං ශහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං )රෝ  ලං )ේලඳහරන ලං
ප්රණතහ)ේ ලං ඉ ලං වරිඹට ලං අල්රපු ලං නියි ලං භහිත ද ලං යහජ්ඳක් ලං
භළතිතුභහ ලංන නඹට ලංමීඳ ලංවු)ඩල. ලං )භො ක්ද ලං ) ක ලංආඩලඩු ලංරීේ)ේ? ලං
) ක ලං ආඩලඩු ලං රීේහ, ලං "රා හ ලං න න ලං ) ොරනිඹක් ලං  යනහ. ලං න න ලං
යහඹ ලංනිහ ලංරා හ)ේ ලංඳරියඹ ලංවිනහල ලං)නහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඅපි ලංඒ  ලං
නතය ලං යනහ. ලංන න)ඹත  ලංගිනි ලං)ඳොලිඹට ලංණඹ ලං ත නහ" ලංරීඹරහ. ලං
දළත  ලංඵරඹට ලංඳත් ලංවුණහට ලංඳස)ේ ලං)භො ද ලංවු)ඩල? ලංනතය ලං යපු ලංන න ලං
යහඹ ලං)න ලංනභරීත  ලං)වෝ ලංඳටත  ලං ත න ලංවු)ඩල ලංනළේද? ලංනතය ලං යපු ලං
අධි)ේගී ලං භහමා  ලං එභ ලං න න ලං භහ භටභ ලං දීරහ ලං නළත ලං ඳටත  ලං  ත න ලං
වු)ඩල ලංනළේද? ලංරා හ ලංන න ලං) ොරනිඹක් ලං යනහ ලංරීේ ලංඅඹභ, ලං රු ලං
මුදල් ලංඇභතිතුභහ ලං)භදහඳහය ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලංව කඵත )තොට ලංප්ර)ේල)ේ ලං
අක් ය ලං 15,000ක් ලං න න ලං ආ)ඹෝජ් ඹත ට ලං රඵහදීභ ලං  ළන ලං  ථහ ලං
 යනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංමුලිත  ලංන නඹ ලංතයවහ ලං ය) න ලං
දළත  ලං) ක ලංආඩලඩු ලංන නඹ ලංඳස)ේ ලංඹමිත  ලංඉත නහ. ලංභව ලංදළනමුත්තහත් ලං
ඔඹ ලං)ේ ලංළයක් ලං ශහ. ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඑළුහ)ේ ලං
ප්රලසනඹ ලං විත න ලං භව ලං දළනමුත්තහ ලං ශෙට ලං ) නිච්චහභ, ලං මුලිත භ ලං
එළුහ)ේ ලං )ඵල්ර ලං  ඳරහ ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං තභයි ලං මුට්ටිඹ ලං බිත )ේ. ලං
එත) ොට ලං මුට්ටිඹත් ලං නළවළ. ලං එළුහත් ලං නළවළ. ලං අද ලං න න-ශ්රී ලං රා හ ලං
ඵතහ, ලංශ්රී ලංරා හ)ේ ලංන න ලංතහනහඳතියඹහයි ලංආඩලඩු)ේ ලංඇභතිරුයි ලං
ප්රසේධි)ේ ලං - ලං එළිපිට ලං - ලං  ව ත න ලං තත්ත්ඹට ලං ළටිරහ ලං ති)ඵනහ. ලං
)භඹ ලං අපි ලං අනහ තඹ ලං  ළන ලං  න හටු)ත  ලං ඵළලීභට ලං සු න ලං
 හයණඹක් ලංරීඹන ලංඑ  ලංසහිඳත් ලං යත න ලංඕනෆ. 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං හරඹ ලංසීමිත ලංනිහ ලංභභ ලංතත් ලං
මිතු)යක් ලංශෙට ලංඑනහ. ලංඒ ලංතභයි ලංඳහරීසතහනඹ. ලංමරහනහරඪ ලං රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලං1971 ලංජ්නතහ ලංවිමුක්ති ලං)ඳයමු)ඩල ලංත නේධ ලංඅය රඹ ලං
)රහ)ේ ලංඵඩලයහයනහඹ  ලංභළතිනිඹ ලං)රෝ )ඹත  ලංආධහය ලංඉල්ලුහ. ලං
අඳට ලංමුලිත භ ලංඋදේ ලං යත න ලංඳළමිණි)ේ ලංඳහරීසතහනඹයි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) ොටිත )ේ ලං ත නේධ ලං
අය රඹ ලං ඉකිරි)ේ ලං ඉත කිඹහ ලං අඳට ලං ආධහය ලං  යත න ලං ඳළරී)රේදී ලං
ඳහරීසතහනඹ ලං තභයි ලං අඳට ලං පුහුණුවී ක ලං රඵහු ත )ත . ලං තුක්රක, ලං
ඳත)යො ක, ලංයුද ලංටළාරී, ලං හරතුක්රක ලංසඹල්ර ලංනළේ ලං ණත  ලං  ලංඑේ)ේ ලං
ඳහරීසතහනඹයි. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඳහරීසතහනඹ ලං
)ඵු  කහදඹට ලංඑ)යහි ලංරා හත් ලංඑක්  ලංඍජු ලංහිට) න ලංසටි ලංනිහ ලං
තභයි ලං 2006 ලං අ) ෝසතු ලං 14ළනිදහ ලං ශ්රී ලං රා හ)ේ ලං සටින ලං ඳහරීසතහන ලං
තහනහඳතියඹහ ලං න ලං ඵෂීමා ලං හලි ලං භළතිතුභහ ලං )ඵෝ කඵ ලං ප්රවහයඹරීත  ලං
කහතනඹ ලං  යත න ලං )ඵු  කහදී ලං ත්රසතහදීත  ලං උත්හව ලං  )ශේ. ලං ඒ ලං
හ)ේභ ලංගුත  ලංඹහනඹ ලංඳවත් ලං යරහ, ලං)ඵෝ කඵ ලං)වශරහ ලංක්ණි  ලං
ගුත  ලංඹහනඹ ලං ලංඋයට ලං ත න ලංමුල් ලං හර)ේ ලංඅ)ේ ලංගුත  ලංනිඹමුත ට ලං
වළරීඹහක් ලංතිබු)ඩල ලංනළවළ. ලං ) ොටිත  ලං ප්රවහය ලං එල්ර ලං යයි ලංරීඹරහ ලං
) ොයක් ලංඋය ලංඉරහ ලං)ඵෝ කඵ ලංදභනහ. ලංඑත) ොට ලංළයකි ලංතළත රට ලං
)ඵෝ කඵ ලං ළ)ටනහ. ලං ගුත  ලං ඹහනහ ලං ඳවත් ලං  ශ ලං නිහ ලං ) ොටිත )ේ ලං
ප්රවහයලිත  ලං අ)ේ ලං ඇත ට)නෝ ලං ගුත  ලං ඹහනහ ලං  ණනහක් ලං බිභ ලං
ළටුණහ. ලං අහන)ේ ලං ඳහරීසතහන ලං ගුත  ලං නිඹමුත  ලං තභයි ලං අ)ේ ලං
ගුත  ලං ඹහනහ ලං එශරහ ලං ඒ ලං  හමාඹ ලං අ)ේ ලං ගුත  ලං නිඹමුත ට ලං පුහුණු ලං
 )ශේ. ලං 
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ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඔඵතුභහට ලං ත ලං විනහ ඹ  ලං  හරඹක් ලං
ති)ඵනහ. 

 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
( ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අපි ලං ඳහරීසතහනඹට ලං  ලං රගුණ ලං ළරරක)ේ ලං ) ො)වොභද? ලං ත ලං
ළද ත් ලං හයණහ ලං )ද ක් ලංභට ලං අභත  ලං වුණහ. ලංඑයිත  ලං එ ක් ලංතභයි, ලං
1991දී ලං ඉත කිඹහ, ලං ශ්රී ලං රා හ)ේ ලං තිබුණු ලං හමාක් ලං මුළු ලං මාජ්නඹ ලං
 ශහ. ලං )ප්රේභදහ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං අයණ ලං වුණහ. ලං හමාක් ලං මුළු ලං
ඳත්න ලං ද)ේ ලං "ඒ ලංවිධිඹටභ ලංඋත්ඹ ලං ඳත්ත න ලං අපි ලංඑනහ." ලං
රීඹරහ ලං  ලං ඳහරීසතහන)ේ ලං වහ ලං ඵාේරහ)ේල)ේ ලං යහජ් ලං නහඹ )ඹෝ ලං
රා හට ලං ආහ. ලං ජ්හතත තය ලං අමාබුද ලං ආපු ලං වළභ ලං අසථහ දීභ ලං
ඳහරීසතහනඹ ලං රා හත් ලං එක්  ලං හිට ත්තහ. ලං අපි ලං ඳහරීසතහනඹට ලං
)භො ක්ද ලං )ශේ? ලං 

 

1991දී ලං ඉත කිඹහ ලං රා හට ලං  යපු ලං )ේ ලං ඒ ලං විධිඹටභ ලං 2016 ලං
ඉත කිඹහ ලං ඳහරීසතහනඹටත් ලං ශහ. ලං හමාක් ලං මුළු ලං මාජ්නඹ ලං ශහ. ලං
භූතහනඹත්, ලං ඇෂස නිසතහනඹත් ලං ඒ ලං වහ ලං )ඳොශමහ ත්තහ. ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංහමාක් ලං කමුතිඹ ලංඅනු ලංඑ  ලංයටක් ලං
මාජ්නඹ ලං  ශහ ලං න ක ලං හමාක් ලං මුළු ලං ඳත්ත න ලං ඵළවළ. ලං නමුත්, ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං ඳළත්ත ලං අය) න ලං තභත )ේ ලං  කප්රදහයි  ලං
මිත්රඹහ, ලං)පතිවහස  ලංමිත්රඹහ ලංෆභ ලං ු ස ය ලංඳළ)ේභ ලංරා හත් ලංඑක්  ලං
හිට ත් ලංමිත්රඹහ ලංන ලංඳහරීසතහනඹ ලංරිදවී) ක ලංඅලතහ ලංනිහ ලංවි)ේල ලං
 ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං ප්ර හලඹක් ලං නිරකත් ලං  යනහ, ලං "ශ්රී ලං රා හත් ලං
) ක ලංමාජ්නඹට ලංඑ තු ලං)නහ" ලංරීඹරහ. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං ලංභත ත්රීතුභනි, ලංදළත  ලං ථහ ලංඅත  ලං යත න. 
 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංභභ ලං ථහ ලංඅත  ලං යත න ක. ලං
[ඵහධහ ලං රීරී ක] ලං මාතභහන ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතතුභහට ලං )රෝ  ලං
)ේලඳහරන ලංප්රණතහ ලංව ලංළඵෆ ලංමිතුයත  ලංවඳුනහ ලං ළනීභට ලංලක්තිඹ, ලං
ෛධමාඹඹ, ලං හනහ ලං රළ)බ්හ ලංරීඹහ ලංප්රහමාථනහ ලං යමිත  ලංභභ ලංනිවඬ ලං
)නහ. ලංසඹලු ලං)දනහටභ ලං)තරුත  ලංයණයි. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං භහිත ද ලං භයසාව ලං අභහතතුභහ. ලං ඔඵතුභහට ලං විනහ  ලං 23  ලං
 හරඹක් ලංති)ඵනහ. ලං 

 

[අ.භළ. 4.09] 

ගුණ මහින්ද වමරසගශ මශතළ (නිපුණතළ වගලර්ධාන ශළ 

ලෘ කතීය පුහුණු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற அகச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අ)ේ ලං මිත්ර ලං උදඹ ලං   කභත පිර ලං

භත ත්රීතුභහ ලං මීට ලං )භො)වොත ට ලං )ඳය ලං 2014 ලං ාඛ්හ ලං )ල්ඛ්න ලං
රීහිඳඹක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශහ.)භතුභහ ලං එභ ලං ාඛ්හ ලං )ල්ඛ්න ලං අනු ලං
ාත දනඹ ලං ය ලං)ඳත නුහ, ලං2014 ලංභවය ලංආමාථි  ලංඉරක්  ලං2015 ලං
ඉරක් රට ලංයහ ලං)වො ලංඳළත්තටයි ලංතිබු)ඩල ලංරීඹරහ. ලංඑ)වභ ලංන ක ලං
භභ ලං)භතුභහ) ත  ලංඅවත න ලං ළභළතියි, ලංඳහරන ලං හරඹ ලංඉය ලං)ත න ලං

අවුරුු  ලං )ද ක් ලං ති)ඵේදී ලං ඊට ලං ඉස)ල්රහ ලං ජ්නහධිඳතියණඹ ට ලං
ගි)ේ ලංඇයි ලංරීඹරහ. ලං ලං2014 ලංආමාථි ඹ ලංඑච්චය ලංලක්තිභත් ලංන ක ලංඅවුරුු  ලං
2 ට ලංඉස)ල්රහ ලංජ්නහධිඳතියණඹ ට ලංගි)ේ ලංඇයි? ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  රු ලංඇභතිතුභහට ලං ථහ ලං යත න ලං)දත න. 
 

ගුණ මහින්ද වමරසගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි. ලං භභ ලං
)භතුභහ) ත  ලංඅවත න ලං ළභළතියි- ලං 

 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංඋදඹ ලංප්රබහත් ලං  කභත පිර ලංභත ත්රීතුභහ, ලංpoint of Order එ  ලං
)භො ක්ද? 

 

ගුණ උදය ප්රභළ ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 රු ලං ඇභතිතුභහ ලං භ)ේ ලං නභ ලං වත  ලං  ශහ. ලං ඒ ට ලං පිළිතුයක් ලං
)දත න ලංඅලයි. ලං 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නභ ලංවත  ලං යත න ලංපුළුත . ලංප්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලං 
 

ගුණ මහින්ද වමරසගශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
 ලං රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භ)ේ ලං )රහ ලං  ත න ලං එඳහ. ලං භභ ලං

ඔඵතුභහ) ත  ලං උත්තය ලං ඉල්ලු)ේ ලං නළවළ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලං ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි. ලං  ලිත  ලං භළතියණඹ ට ලං
ගිහිල්රහ ලං ඳළයු )ඩල ලං ඇයි ලං රීඹරහත් ලං භභ ලං )භතුභහ) ත  ලං අවත න ලං
 ළභළතියි. ලංඅවුරුු  ලං)ද  ට ලංඉස)ල්රහ ලංභළතියණඹක් ලං ළරහ, ලං
භළතියණඹට ලං ඉකිරිඳත් ලං )රහ, ලං එභ ලං භළතියණ)ඹත  ලං ජ්ඹග්රවණඹ ලං
 )ශේ ලංනළවළ. ලංආමාථි ඹ ලංඑච්චය ලංලක්තිභත් ලංසථහනඹ  ලංතිබුණහ ලංන ක, ලං
ජ්ඹග්රවණඹ ලං යත න ලංපුළුත  භ ලංති)ඵත න ලංඕනෆ. ලං වළඵළයි, ලංඳයහද ලං
වුණහ. ලංභභ ලං)භතුභහට ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලං ලං2014 ලංආමාථි  ලංඉරක්  ලං
)භච්චය ලං තිබුණහ; ලං 2015 ලං )භච්චය ලං තිබුණහ ලං රීඹරහ ලං )භතළනට ලං
ඇවිල්රහ ලංරීේහට ලංභළතියණඹ ලංජ්ඹග්රවණඹ ලං යත න ලංඵළවළ ලංරීඹරහ. ලං
ඇත්ත ලංල)ඹත භ ලංඅඳට ලංඑතළනිත භ ලං)ඵො)වොභ ලංඳළවළකිලි ලං)ත්රු ක ලං
 ත න ලංපුළුත , ලං) ක ලංය)ට් ලංජ්නතහ ලංහිටි)ේ ලං)නිත  ලංතළන  ලංරීඹරහ. ලං
එතුභහ ලංඅවුරුු  ලං)ද  ට ලං ලිත  ලංභළතියණඹ ට ලංගිහිල්රහ ලංඳයහජ්ඹට ලං
රක් ලංවුණහ. ලං 

 

ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං භභ ලං ළය ලං  )ශේ ලං එතුභහට. ලං භභ ලං ඒ  ලං
ප්රසේධි)ේ ලං රීඹත න ලං  ළභළතියි. ලං භභ ලං )න ලං  හටත් ලං ළය ලං  )ශේ ලං
නළවළ. ලංභභ ලංසඹඹට ලං100ක් ලංළය ලං )ශේ ලංභහිත ද ලංයහජ්ඳක් ලංභළතිතුභහ ලං
ජ්ඹග්රවණඹ ලං  යත න. ලං භභ ලං ඒ  ලං  )ශේ ලං )න ලං )වේතු ට ලං
)නො)යි. ලංඑතුභහ ලංඅ)ේ ලංශ්රී ලං රා හ ලංනිදවස ලංඳක්)ේ ලං බහඳතියඹහ ලං
නිහ. ලං අපි ලං ඉකිරිඳත් ලං  යපු ලං අ)ේක්ඹහ ලං එතුභහයි. ලං අපි ලං ළය ලං  )ශේ ලං
එතුභහටයි. ලං වළඵළයි, ලං අවුරුු  ලං )ද  ට ලං )ඳය ලං භළතියණඹ ට ලං
ගිහිල්රහ ලංඑතුභහ ලංඳයහජ්ඹට ලංඳත් ලංවුණහ. ලං 
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2015 ජ්නහරි ලං08ළනි ලංදහ ලංෛභත්රීඳහර ලංසරි)ේන ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලං
ජ්ඹග්රවණඹ ලං  ශහ. ලං ෛභත්රීඳහර ලං සරි)ේන ලං භළතිතුභහ ලං ) ක ලං ය)ට් ලං
ජ්නහධිඳතියඹහ ලං වළටිඹට ලං ඳත් ලං වුණහට ලං ඳස)ේ ලං එතුභහට ලං අභි)ඹෝ  ලං
යහශිඹ ට ලං මුහුණ ලං )දත න ලං සු  ලං වුණහ. ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං භහිත ද ලං
යහජ්ඳක් ලංඅ)ේ ලංහිටපු ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංඅවුරුු  ලං)ද  ට ලංඉස)ල්රහ ලං
භළතියණඹක් ලං ළ ලං)ේ)ේ ලංරා හ)ේ ලං)ජ්ොතිඹ ලංඅනු ලං )නො)යි; ලං
රා හ)ේ ලං )ක්ත දයඹ ලං ඵරරහ ලං )නො)යි. ලං එතුභහ ලං අවුරුු  ලං )ද  ට ලං
)ඳය ලං ජ්නහධිඳතියණඹට ලං ඉකිරිඳත් ලං වු)ඩල, ලං ජිනීහ ලං )ක්ත දයඹ ලං
ඵරරහ. ලංඇත්ත ලංල)ඹත භ ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඒ ලංන ලං
) ොට ලං )ඵො)වොභ ලං දරුණු ලං හමාතහක් ලං වදරහයි ලං තිබු)ඩල, ලං ජිනීහ ලං
භහන ලංහිමි  ක ලං වුත සරඹට ලංඉකිරිඳත් ලං යත න. ලංභභ ලංඒ  ලං)වොට ලං
දත නහ. ලං )භො ද, ලං 2006 ලං ඉරහ ලං අ)ේ ලං  ඩලයහඹ) ක ලං නහඹ ත්ඹ ලං
දළරු)ේ ලංභභයි. ලංඑතළනට ලංගිහිල්රහ ලංඅපි ලංතභයි ලංටත  ලං )ශේ. ලං 

 

අපි ලං )වොටභ ලං දළන ලං ) න ලං හිටිඹහ, ලං 2015 ලං භහමාතු ලං න ලං ) ොට ලං
)ඵො)වොභ ලං දරුණු ලංහමාතහක් ලං ඉකිරිඳත් ලංනහ ලංරීඹරහ. ලං ඒ ලං හමාතහ ලං
ඳදන ක ලං ය) න ලං යටල් ලංකීඳඹක් ලං අ)ේ ලං යටට ලංආමාථි  ලං කඵහධ  ලං
ඳනත න ලං ඳහ ලං රෆසති ලං වුණහ. ලං ඒ  ලං අභත  ලං  යත න ලං එඳහ. ලං 2015 ලං
භහමාතු ලංභහ)ේ ලංආමාථි  ලං කඵහධ  ලංඳළ)නේහ ලංන ක, ලං)භතුභහ ලංරීඹන ලං
)න ලංඑතළන ලංසථහපිත ලං)ත )ත  ලංනළවළ. ලංඇත්ත ලංල)ඹත භ ලං2015 ලං
න ලං ) ොට ලං ආමාථි ඹක් ලං නළත්තටභ ලං නළති ලං ඹනහ. ලං ඒ ලං තය ක ලං
බඹහන  ලං තත්ත්ඹක් ලං තිබු)ඩල. ලං )වො ලං )රහට ලං ෛභත්රීඳහර ලං
සරි)ේන ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංඑභ ලංඅභි)ඹෝ ඹ ලංබහය ලං ත්තහ. ලංඑතුභහ ලංඍජු ලං
භළකිවත් ලං වුණහ. ලං එතුභහ, ලං අ භළතිතුභහ ලං ව ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං
ඇභතිතුභහ ලං කඵත ධ ලං)රහ, ලංඅත්ළල් ලංඵළ ලං) න ලංඒ ලංදරුණු ලංහමාතහ ලං
ළේතළ කඵමා ලං භහඹ ලං න ලං )තක් ලං  ල් ලං දභහ ලං  ත න ලං භත් ලං වුණහ. ලං ඒ ලං
හ)ේභ ලං ජ්නහරි ලං 08ළනි ලං දහ ලං ඉරහ ලං ළේතළ කඵමා ලං න ලං ) ොට ලං
ාහිි ඹහට ලංඹන ලං භන ලංලක්තිභත් ලං යරහ, ලං)රොරක ලංළය ලං) ොටක් ලං
 යත න ලංඅපි ලංභත් ලංවුණහ. ලං)භතළන ලං)නිත  ලංභත ලංඉදරිඳත් ලං යන ලංඅඹ ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලංළරරීල්රට ලං ත න ලං ඕනෆ, ලං වළභ ලං දහභ ලං අඳට ලං )ඵොරු ලං
රීඹත න ලං ඵළවළ; ලං අඳට ලං )ඵොරු ලං  යත න ලං ඵළවළ ලංරීඹරහ. ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං
සථහපිත ලං  යරහ ලං ති)ඵන ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහර ලං තිඹක් ලං ඳහහ ලං
)ේලඳහරන ලං හමාතහ ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං අ නුයල්රට ලං ඹනහ; ලං ය)ට් ලං
තත්ත්ඹ ලං හමාතහ ලං යනහ. ලං ඒ ලං ටයුත්ත ලං ඒ) ොල්)රෝ ලං යත )ත  ලං
සහධීන. ලං 

 

එත) ොට ලංය)ට් ලංඇත්ත ලංතත්ත්ඹ ලංහමාතහ ලංන) ොට ලංය)ට් ලංකීමාති ලං
නහභඹටත් ලංවහනිඹක් ලං)නහ. ලං)භො ද, ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංරීඹනහ ලංන ක ලං
ඹවඳත් ලං)ේලඳහරන ලං්රභ ලංනළවළ ලංරීඹරහ, ලංප්රජ්හතත ත්රහදඹට ලංවහනිඹක් ලං
)රහ ලංති)ඵනහඹ ලංරීඹරහ; ලංමිනිස ලංඅයිතිහස  ක ලංආයක්හ ලං)ත )ත  ලං
නළවළ ලං රීඹරහ; ලං භහන ලං හිමි  ක ලං ප්රමාධනඹ ලං  යත න ලං  ටයුතු ලං ලං
 යත )ත  ලංනළවළ ලංරීඹරහ; ලං ලං ) ක ලං ය)ට් ලංසහධීන ලං අධි යණඹක් ලංනළවළ ලං
රීඹරහ; ලං )භළනි ලං )ේල් ලං හමාතහ ලං )න) ොට, ලං ඒ ලං අඹ ලං  ලං සහධීන ලං
හමාතහ ලං )භ)වත  ලං ඹන) ොට ලං  ලං )රොරක ලං ප්රලසනඹක් ලං ඇති ලං )නහ. ලං
ය)ට් ලංකීමාති ලංනහභඹට ලංවහනිඹක් ලං)නහ. ලං 

 

2006 ඉරහ ලංභහන ලංහිමි  ක ලං වුත සරඹට ලංගිහිල්රහ ලංඒ ලංටනට ලං
නහඹ ත්ඹ ලංු ත නු ලංපුේ රඹහ ලංවළටිඹට ලංභට ලංඅත  ලංරීසභ ලං) )නරකට ලං
යහ ලං ඒ ලං  ළන ලං විග්රව ලං  යත න ලං පුළුත . ලං යුේධඹ ලං ඉය ලං  යරහ, ලං
)රෝ )ේ ලංතිබුණු ලංදරුණුභ ලංත්රසතහදඹ ලංවිනහලඹට ලංඳත් ලං යරහ, ලංඅ)ේ ලං
යණ ලංවිරුත  ලං යපු ලංඒ ලංජ්ඹග්රවණඹ ලංඳදන ක ලං ය ලං) න ලංයුේධඹ ලංඉය ලං
)රහ ලං තිඹ ට ලං ඳස)කි ලං  ලං 2009 ලං භළයි ලං භහ)ේ ලං ජිනීහ ලං භහන ලං
හිමි  ක ලං වුත සරඹට ලංගිඹහභ ලංඅපි ලංදළක් හ, ලංඅඳට ලංවිලහර ලංපිළි ළනීභක් ලං
ඇති ලං)රහ ලංති)ඵනහ ලංරීඹරහ. ලංයු ලං)යෝඳහ ලංවවු)ල් ලංයටල් ලං27භ ලංඑ තු ලං
)රහ ලං )ඹෝජ්නහක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශහ, ලං ඒ ලං ජ්ඹග්රවණඹ ලං අඳට ලං අහිමි ලං
 යත න; ලං අඳට ලංප්රලසන ලංඇති ලං යත න. ලං වළඵළයි, ලං ඒ ලංඅසථහ)ේදී ලං අපි ලං
භහන ලං හිමි  ක ලං  වුත සර)ේ ලං 47)දනහ) ත  ලං තු)නත  ලං )ද   ලං
කත දඹ ලංරඵහ) න ලංවිශිසට ලංජ්ඹග්රවණඹක් ලං ශහ. ලං 

 

භහන ලං හිමි  ක ලං වුත සරඹ ලංනි)ඹෝජ්නඹ ලං යන ලං  ලං යටල් ලං ළ  ලං
ාඛ්හක් ලං අඳට ලං අසථහක් ලං ු ත නහ, ලං ාහිි ඹහට ලං ඹන ලං  භන ලං
තු යටත් ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  යරහ ලං )ඳත ත න, ලං අපි ලං )වො ලං ළය ලං
පිළි)ශක් ලං එක් යි ලං ) ක ලං ය)ට් ලං යුේධඹ ලං ඉය ලං  යරහ ලං ඳතින ලං

හභඹ ට ලංඹත )ත  ලංරීඹරහ ලංරීඹත න. ලංවළඵළයි, ලංඅපි ලංඒ ලංඅසථහ)ත  ලං
ප්ර)ඹෝජ්නඹක් ලං  ත්)ත් ලං නළවළ. ලං භභ ලං ඒ  ලං )ඵො)වොභ ලං ඳළවළකිලි ලං
රීඹත න ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං න) ොට ලං ඇ)භරි හ ලං භහන ලං හිමි  ක ලං
 වුත සර)ේ ලංහභහජි ත්ඹ ලංඅය) න ලංතිබු)ඩල ලංනළවළ. ලංරිඳබ්ලි ත  ලං
ඳක්)ේ ලංජ්නහධිඳතිය)ඹක් ලංඑ ට ලංහිටි)ේ. ලං)භො ද, ලංරිඳබ්ලි ත  ලං
ඳක්ඹ ලංඋනත ු  ලංවු)ඩල ලංනළවළ, ලංභහන ලංහිමි  ක ලං වුත සරඹට ලංඇතුළු ලං
)රහ ලංහභහජි ත්ඹ ලං ත න. ලං 

 

ඊට ලං ඳසු ලං තභයි ලං ඔඵහභහ ලං භළතිතුභහ ලං ඵරඹට ලං ඳත් ලං )රහ ලං
ඇ)භරි හ ලංභහන ලංහිමි  ක ලං වුත සර)ේ ලංහභහජි ත්ඹ ලංඅය) න ලං
ෘජු ලං භළකිවත් ලං )ත න ලං ඳටත  ලං  ත්)ත්, ලං භහන ලං හිමි  ක ලං
 වුත සර)ේ ලං )ේලඳහරන ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  යත න. ලං
භහන ලං හිමි  ක ලං තත්ත්ඹ ලං ඵරහ ලං )නො)යි, ලං වළභ ලං විටභ ලං තීයණ ලං
 ත්)ත්. ලං ඒ ලං යටර ලං වි)ේල ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං )භොන ලං ආ හය)ඹත ද ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං )ත )ත  ලං රීඹන ලං එ  ලං ඵරහ ලං ඒ  ලං ඳදන ක ලං  ය ලං ) න ලං
තභයි ලංයටල් ලං)තෝයහ ලං)බ්යහ ලංභහතෘ හ ලං ය ලං ත්)ත්. ලංශ්රී ලංරා හත් ලං
ඒ ට ලංඅහු ලංවුණහ. 

 

2009 භළයි ලංභහ)ේ ලංඅපි ලංඒ ලංළස ලංහයඹට ලංගිහිල්රහ, ලංඅපි ලංරඵහ ලං ත් ලං
ජ්ඹග්රවණඹ ලංඳදන ක ලං ය ලං) න ලං) ක ලංය)ට් ලංජ්නතහ ලං)නු)ත  ලංඅපි ලං
ඳළවළකිලිභ ලං ශ ලංයුතු ලං)ේ ලං යත න ලංඳටත  ලං ත්තහ ලංන ක, ලං2012 ලංදී ලංඔඹ ලං
)ඹෝජ්නහ ලංඑත )ත  ලංනළවළ. ලං ලං2012 ලං)ඹෝජ්නහ ලංආ)ේ ලංඅපි ලං2009 ලංභළයි ලං
භහ)ේ ලංඉරහ ලං2012 ලංන  ක ලංවරිඹට ලංරීසක් ලං යපු ලංනළති ලංනිහයි. ලං
භභ ලං ගිහිල්රහ ලං රීේහ, ලං අපි ලං නළත ලං ඳකිාචි ලං රීරී ක ලං  යනහඹ; ලං ලං
ාහිි ඹහ ලං ඇති ලං යත න ලං) ක ලං විධි)ේ ලං  ලං ළය ලං යනහඹ; ලං එල්ටීටීඊ ලං
හභහජි ඹත  ලං 12,000ක් ලං පුනරුත්ථහඳනඹ ලං යරහ ලංනළත ලං යක් ලංඒ ලං
අඹ ලං භහජ් ත ලං  යත න ලං  ටයුතු ලං  යනහඹ ලං රීඹහ. ලං බි ක ලං )ඵෝ කඵ ලං
ඉත් ලං  ශහඹ ලං රීේහ, ලං ඳහයල් ලං වදනහඹ ලං රීේහ, ලං රයිට් ලං ු ත නහඹ ලං
රීේහ. ලංවළඵළයි, ලංඒහ ලංපිළිඵ ලංඑ)වභ ලංප්රලාහ ට ලංඅඳ ලංරක් ලංවු)ඩල ලං
නළවළ. ලං ාහිි ඹහ ලං රීඹන ලං එ)ක්කි ලං ආමාථි  ලං කියුණුක් ලං ඳභණක් ලං
)නො)යි, ලං)නත් ලං)ේලුත් ලං යත න ලංති)ඵනහ. ලංසඹල්රටභ ලංයහ ලං
)භහි ලං සථහපිත ලං  ය ලං ති)ඵන ලං ඒ ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහර ලං දළක් හ, ලං
ාහිි ඹහට ලංඹන ලං භන ලං කපමාණ ලං යන ලං)ේලඳහරන ලංවුභනහක් ලං
නළවළ ලං රීඹරහ; ලං they saw that there was no political 
commitment. ඒ ලං තය ක ලං )ේලඳහරන ලං වුභනහක් ලං නළති ලං නිහ ලං ඒ ලං
) ොල්රත  ලං හිතුහ, ලං ) ක  ලං  දහත් ලං ) )යත )ත  ලං නළවළ, ලං ) ක  ලං
චනඹට ලංඳභණයි ලංසීභහ ලං යත )ත  ලංරීඹරහ. ලං 

 

2012 න) ොට ලං ඔඵහභහ ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං භහන ලං හිමි  ක ලං
 වුත සරඹට ලං )ත්රී ලං ඳත් ලං )රහ ලං -ඇ)භරි හ ලං )ත්රී ලං ඳත් ලං )රහ- ලං
යු)යෝඳහ ලං වවුරට ලං තිබුණු ලං නහඹ ත්ඹ ලං ඒ ලං ) ොල්රත )ේ ලං අතට ලං
 ත්තහ. ලං එ)වභ ලං  යරහ ලං ඉස)ල්රහභ ලං ඉරක්  ලං  ය ලං  ත්)ත් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ. ලං අපි ලං 2012දී ලං  ලං විලහර ලං ඩලයහඹභක් ලං ) ක ලං ය)ටත  ලංඑවහට ලං
ඹළේහ. ලංඒ ලංඅසථහ)ේදීත් ලං ඩලයහඹ) ක ලංනහඹ ත්ඹ ලං ත්)ත් ලංභභ. ලං
අපි ලංඑතළනට ලංගිහිත  ලං යත න ලංති)ඵන ලංවළභ ලං)දඹක්භ ලං ශහ. ලංඅල ලං
)රහල්රදී ලං එල්ටීටීඊ ලං ාවිධහනඹ ලං )නු)ත  ලං ඉකිරිඳත් ලං වුණු ලං
අඹත් ලං එක්  ලං වළේපුණහ. ලං භභ ලං තභයි ලං ඉස)ල්රහභ ලං ඇ)භරි ත  ලං
තහනහඳතිතුමිඹ ලංඑතළන ලංහ  ලං යරහ ලංඇඟිල්ර ලංකික් ලං යරහ ලංරීේ)ේ, ලං
"වීු රු ලං ) ල්ර ලං ඉ) න ලං  ල් ලං  වත න ලං එඳහ"ඹ ලං රීඹරහ. ලං භහ ලං
එතුමිඹ)ේ ලං මුහුණ ලං ඵරහ) නයි ලං ඒ  ලං රීේ)ේ. ලං )භො ද, ලං අපි ලං
 දහත් ලංඋය ලංඵරහ) න ලං) ශ ලං වරහ ලංනළවළ. ලං 

 

අපිට ලං ) ක ලංනිදව ලං රළබු)ඩල, ලං අ)ේ ලං යණ ලං විරුත  ලං  යපු ලං ජීවිත ලං
ඳරිතහ ඹ ලං නිහයි. ලං ඒ ලං අඹ ලං යුේධඹට ලං  කඵත ධ ලං )රහ ලං ) ක ලං ය)ට් ලං
අනනතහ ලං ිය  ලං ත න ලංඕනෆඹ, ලං ඒකීඹබහඹ ලං ිය  ලං ත න ලංඕනෆඹ ලං
රීඹන ලංඳළවළකිලි ලංඅධිස හන)ේ ලංසට ලං ටයුතු ලං ශ ලංනිහ ලංතභයි ලංඅපිට ලං
අද ලං) ක ලංවිධිඹට ලංනිදව)ේ ලංජීත් ලං)ත න ලංවළරීඹහ ලංරළබී ලංති)ඵත )ත . ලං
සවිල් ලංජ්නතහ ලංඉරක්  ලං ය) න ලංයුේධඹක් ලං යත න ලංඅ)ේ ලංවමුදහ ලං
රීසභ ලංවිට  ලංප්රතිඳත්තිභඹ ලංතීයණඹක් ලං) න ලංතිබු)ඩල ලංනළවළයි ලංරීඹන ලං
එ  ලංඅපි ලංදත නහ. ලංඅපිට ලංසවිල් ලංජ්නතහ ලංඉරක්  ලං ය) න ලංයුේධඹක් ලං
 යත න ලංවුභනහක් ලංතිබුණහ ලංන ක ලං)ඵො)වොභ ලං) ටි ලං හරඹක් ලංතුශදී ලං
යුේධඹ ලං ඉය ලං  යත න ලං තිබුණහ. ලං වළඵළයි ලං අ)ේ ලං යණ ලං විරු)ෝ ලං බි ක ලං
අෙරක්, ලංඅෙරක් ලංඳහහ ලං ගිහිත  ලං විලහර ලංපිරි )ේ ලං ජීවිත ලං ඳරිතහ  ලං
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ඳහමාලි) කත තු 

 යරහ ලංතභයි ලංඅඳට ලං) ක ලංනිදව ලංරඵහ ලං ු ත )ත . ලංඅපිට ලං දහත් ලං) ක ලං
යට ලංනිදවස ලං යපු ලංයණ ලංවිරුත  ලංඳහහ ලං)දත න ලංඵළවළ. ලංඑභ ලංසථහය)ේ ලං
තභයි, ලං ජ්නහධිඳතිතුභහත් ලං ඉත )ත . ලං එභ ලං සථහය)ේ ලං තභයි, ලං
අ භළතිතුභහත් ලං ඉත )ත . ලං එතුභත රහ ලං ඒ ලං ඵ ලං ප්රසේධි)ේ ලං රීඹහ ලං
ති)ඵනහ. ලංජ්නහධිඳතිතුභහට ලංඅද ලංජ්හතත තය)ේ ලංවිලහර ලංපිළි ළනීභක් ලං
ති)ඵත )ත , ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං එතුභහ ලං ඳළවළකිලි, ලං අා  ලං ළය ලං
 යන ලං නහඹ )ඹක් ලං නිහයි. ලං එතුභහ ලං රීඹන ලං )ේ ලං  යන ලං නිහයි ලං
එතුභහට ලං එභ ලං පිළි ළනීභ ලං ඇති ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත . ලං ජ්හතත තය)ේ ලං
පිළි ළනීභ ලංරීඹන ලංඑ  ලංඑ  ලංයභ ලංභළජික් ලං)ඳොල්රක් ලංනරහ ලං හටත් ලං
රඵහ ලං  ත න ලං ඵළවළ. ලං වළසරීභත් ලං එක්  ලං තභයි ලං ඒ ලං පිළි ළනීභ ලං
රළ)ඵත )ත . ලං 

 

එතුභහ ලංමුලිත භ ලංදවන ලංන ලංආඩලඩු්රභ ලංසථහ ලංා)ලෝධනඹ ලං
ඳහමාලි) කත තුට ලංඉකිරිඳත් ලං ශහ. ලංදවන ලංන ලංආඩලඩු්රභ ලංසථහ ලං
ා)ලෝධනඹ ලං) ක ලංඳහමාලි) කත තුට ලංඉකිරිඳත් ලං යන) ොට, ලංශ්රී ලංරා හ ලං
නිදවස ලං ඳක්)ේ ලං ඵහුතයඹක් ලං තභයි ලං ඒ ලං මුල් ලං කින ලං සඹ)ේ ලං ) ක ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලංසටි)ේ. ලංඑතුභහ ලංඅ)ේ ලංඳක්)ේ ලංනහඹ ඹහ ලංවළටිඹට ලං
අ)ේ ලං භත ත්රීරුත  ලං)ඳශ ලං සහ, ලංඔවුත )ේ ලංව)ඹෝ ඹ ලංරඵහ) න ලං
දවන ලං න ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං ා)ලෝධනඹ ලං ආඩලඩු්රභ ලං
සථහට ලංඇතුශත් ලං යත න ලංනහඹ ත්ඹ ලං ු ත නහ. ලංඒ  ලං අභත  ලං
 යත න ලං එඳහ. ලං දවන ලං න ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං ා)ලෝධනඹ ලං
ආඩලඩු්රභ ලං සථහට ලං ඇතුළුවීභත් ලං එක්  ලං තභයි ලං සහධීන ලං
) ොමිත  ලංබහ ලංසථහපිත ලංවු)ඩල. 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං)ේලඳහරන ලංඉතිවහ)ේ ලංප්රථභ ලං
තහට ලං විධහඹ  ලං ජ්නහධිඳතිය)ඹක් ලං තභත  ලං තු ලං ඵරතර ලං
ස)ේච්කහ)ත භ ලං )දත න ලං ඉකිරිඳත් ලං වුණහ. ලං එතුභහ)ේ ලං අත්නිත  ලං
 ළබිනට් ලං ඳත්රි හක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  )ශේ, ලං දළනට ලං ඉත් ලං වුණු ලං ඵරතර ලං
ඳභණක් ලං)නො)යි, ලං තත් ලංඵරතර ලං )ඵො)වොභඹක් ලං ඉත් ලං යත න ලං
සදහන ක ලං රීඹරහයි. ලං ඒ  ලං )ශ්රේස හධි යණඹට ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශ ලං ඳසු ලං
)ශ්රේස හධි යණ)ඹත  ලං තභයි ලං තීයණඹ ලං  )ශේ, ලං භවජ්න ලං කත ද)ඹත  ලං
)තෝයහ ලංඳත්වුණු ලංනහඹ )ඹරක ලංනිහ ලංඑභ ලංඵරතර ලංඉත් ලංරීරීභ ලංවහ ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං තු)නත  ලං )ද   ලං ඵරඹක් ලං විතයක් ලං ප්රභහණත් ලං
නළවළ, ලං ජ්නභත ලං විචහයණඹරකත් ලං අලයි ලං රීඹරහ. ලං වළඵළයි ලං භවය ලං
ඵරතර ලං ජ්නභත ලං විචහයණඹරීත  ලං )තොය ලං ඉත් ලං  ය ත න ලං අඳට ලං
පුළුත  ලං වුණහ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) කහට ලං තභයි ලං
රරකණු ලං රළබී ලං ති)ඵත )ත , ලං )න ලං )දඹ ට ලං )නො)යි, ලං එතුභහ)ේ ලං
ක්රිඹහ හරිත්ඹ ලංනිහයි. 

 

යජ්ඹක් ලංවළටිඹට ලංඅපි ලංඳසුගිඹ ලං හර ලංඳරිච්)ේදඹ ලංතුශ ලංභත් ලංවුණහ, ලං
 ලිත  ලං යජ්ඹ ලං  හර)ේදී ලං ඳනහ ලං තිබුණු ලං ධීය ලං තවාචිඹ ලං ඉත් ලං

 යත න. ලං ඒ ට ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං භළකිවත් ලං වුණහ; ලං අ භළතිතුභහ ලං
භළකිවත් ලංවුණහ; ලංවි)ේල ලංඇභතිතුභහ ලංභළකිවත් ලංවුණහ. ලං) කහ ලංප්රලාහට ලං
රක් ලං)ත න ලංඕනෆ. ලංඅපි ලංඒ ලංතවාචිඹ ලංඉත් ලං ය ලං ත්)ත්, ලංඩීල් ලංදභරහ ලං
)නො)යි. ලංඇත්ත ලංල)ඹත භ ලං අපි ලංඒ ලං තවාචිඹ ලංඉත් ලං ය ලං  ත්)ත්, ලං
) ක ලං ය)ට් ලං ප්රජ්හතත ත්රහදඹ ලං ආයක්හ ලං  යමිනුයි; ලං ) ක ලං ය)ට් ලං
ජ්නතහ)ේ ලං මිනිස ලං අයිතිහස  ක ලංආයක්හ ලං යමිනුයි. ලං )ේලඳහරන ලං
ඇඟිලි ලං  ළසී කලිත  ලං )තොය ලං ඹවඳත් ලං ඳහරනඹක් ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඇති ලං
 යත න ලංඅපි ලං ටයුතු ලං යනහඹ ලංරීඹන ලං එ  ලං  ලං සහධීන ලං ) ොමිත  ලං
බහ ලං පිහිටුවී)භත  ලං )ඳත හ ලං ු ත නහ. ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං ) කහට ලං
තභයි ලංරරකණු ලංරළබු)ඩල. ලං 

 

රඵන ලංමා)ේ ලංභළද ලංබහ )ේදී ලංඅඳට ලංGSP plus වනඹ ලංනළත ලං
රළ)ඵයි ලං රීඹහ ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලංGSP plus වනඹ ලං
ඉත් ලං  )ශේ ලං ඇයි? ලං එභ ලං තීයණ ලං  ත්)ත් ලං ආමාථි  ලං මරධමාභ ලං භත ලං
)නො)යි. ලං ) ක ලං ය)ට් ලං මිනිස ලංඅයිතිහස  ක ලංආයක්හ ලං ) )යත )ත  ලං
නළවළයි ලංරීඹන ලං භතඹ ලං සථහපිත ලං )රහ, ලං යටල් ලං 27භ ලං එ තු ලං )රහ ලං
භහන ලං හිමි  ක ලං ප්රලසනඹ ලං භතු ලං  ශහ. ලං එඹ ලං ඳදන ක ලං  ය ලං ) න ලං තභයි ලං
අ)ඳත  ලං ඒ ලං GSP plus වනඹ ලං  රහ ලං  ත්)ත්. ලං දළත  ලං ඒ  ලං ආඳසු ලං
)දත න ලංසදහන ක. ලං 

අ භළතිතුභහ ලං ශෙදී ලං බ්රල්සරට ලං ගිහිත  ලං ඒ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං
නහඹ ත්ඹ ලං දීරහ ලං ටයුතු ලං ශහ. ලං රඵන ලං අවුරුේද ලං න) ොට ලං එඹ ලං
අඳට ලං රළ)ඵයි ලං රීඹහ ලං අඳට ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )ත න ලං පුළුත . ලං
ජ්හතත තයඹට ලං -ජ්හතත තය ලං ප්රජ්හ ලං අතයට- ලං නළත ලං යක් ලං ඇතුළු ලං
)රහ ලංඑහි ලංහභහජි ත්ඹ ලංනළත ලංයක් ලං ත න ලංඅඳට ලංවළරී ලං)නහ. ලං
) කහ ලංතභයි ලං) ක ලංයටට ලං) )නත න ලංඳටත  ලං) න ලංති)ඵත )ත . ලංඑවිට ලං
) ක ලංය)ට් ලංආමාථි ඹ ලංවිලහර ලංල)ඹත  ලංකියුණු ලං)නහ. ලං 

 

  න ක ලං ආමාථි  ලං මාධනඹක් ලං ඳභණක් ලං )නො)යි, ලං තියහය ලං
ාමාධන ලං  භනත් ලං අඳට ලං  කපමාණ ලං  යත න ලං පුළුත . ලං ) ක ලං
අවුරුේ)ේ ලං අති රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං ගිහිත  ලං එතුභහ)ේ ලං අතිත භ ලං
එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලං ාවිධහන)ේ ලං භව ලං )ල්  කයඹහට ලං ඳළරිස ලං
 කමුතිඹ ලංබහය ලං ු ත නහ. ලං ඒ) ත  ලං තත් ලං විලහර ලංරරකණු ලංප්රභහණඹක් ලං
අඳට ලංරළබුණහ. ලංඇත්ත ලංල)ඹත භ ලං)භ)වභ ලංතභයි ලංඅපි ලංවළස)යත න ලං
ඕනෆ. ලංය)ට් ලංකීමාතිනහභඹ ලංආයක්හ ලං ය ත න ලංඅපි ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං
)නහ ලංන ක, ලංචනරට ලංඳභණක් ලංසීභහ ලං යත )ත  ලංනළති ලංඅපි ලංඒ  ලං
ක්රිඹහට ලංනාත න ලංඕනෆ. ලං 

 

 රු ලං සුභත තියත  ලං භත ත්රීතුභහ ලං දීමාක ලං ථහක් ලං  ශහ. ලං එතුභහ)ේ ලං
 ථහ)ේදී ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං  ළනත් ලං  ථහ ලං  ශහ. ලං අලුතිත  ලං
ආඩලඩු්රභ ලං සථහක් ලං වඳුත හ ලං )දනහ ලං න ක, ලං ) ක ලං ආඩලඩු්රභ ලං
සථහ ලං උතුයට ලං ඳභණක් ලං )නො)යි ලං අපි ලං වදත න ලං ඕනෆ. ලං ) ක ලං
ආඩලඩු්රභ ලංසථහ ලංපිළි ත න ලංඕනෆ ලංඋතුය ලංඳභණක් ලං)නො)යි. ලං
) ක ලංය)ට් ලංභසත ලංජ්නතහභ ලංඒ ලංආඩලඩු්රභ ලංසථහ ලංපිළි ත න ලං
ඕනෆ. ලං දරකණත් ලං ඒ ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං පිළි ත න ලං ඕනෆ. ලං
එත) ොට ලං ) ක ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ ලං නිඹභ ලං නි)ඹෝජිතත්ඹක් ලං
ඇති ලංවදපු ලංආඩලඩු්රභ ලංසථහක්ඹ ලංරීඹන ලංඑ  ලංඅඳට ලංපිළි ත න ලං
පුළුත . 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඔඵතුභහට ලං ත ලං විනහ  ලං ඳව  ලං  හරඹක් ලං
ති)ඵනහ. 

 

ගුණ මහින්ද වමරසගශ මශතළ 
( ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඒ  ලං  යත න ලං ඹන) ොට ලං

)දඳළත්)තත භ ලං නභශීලීබහඹක් ලං )ඳත ත න ලං ඕනෆ. ලං ශ්රී ලං රා හ ලං
නිදවස ලං ඳක්)ේ ලං අපි ලං රීඹනහ, ලං ඒකීඹබහඹට ලං රීස)ේත්භ ලං අත ලං
තිඹත න ලං ඵළවළයි ලං රීඹරහ. ලං ඒ  ලං එ)ේභ ලං තිබිඹ ලං යුතුයි. ලං ඒ  ලං අ)ේ ලං
bottom line එ . ලංඒ) ත  ලංඅපි ලංරීස)ේත්භ ලංඉත් ලං)ත )ත  ලංනළවළ. ලං
ඒ ලං හ)ේභ ලං ආඩලඩු්රභ ලං සථහ)ත  ලං බුේධහ භට ලං දීරහ ලං ති)ඵන ලං
වි)ලේ ලංතළන ලං ේඳහු  ලං යත න ලංරීස)ේත්භ ලංඉය ලං)දත න ලංඵළවළ. ලංඅඳට ලං
වි ල්ඳ ලං අල ලං නළවළ. ලං වි ල්ඳ ලං ඇතුශත් ලං  යරහ ලං ) ක  ලං අවුල් ලං
 යත න ලං වුභනහක් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං හ)ේ ලං )ේල්රට ලං අත ලං
තිඹත නත් ලං ඵළවළ. ලං ඒ ලං ඵ ලං )ඵො)වොභ ලං ඳළවළකිලි ලං භහ ලං රීඹත න ලං
 ළභළතියි. ලං අ)නක් ලං ඒහ ලං අඳට ලං හ ච්කහ ලං  යරහ ලං විහ ත න ලං
පුළුත . ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඒකීඹබහඹට ලං වහනිඹක් ලං )ත )ත  ලං නළති, ලං
)වෝදයත්)ඹත  ලං ජීත් ලං )ත නයි ලං ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං අඳටත් ලං
ඕනෆ. ලං ලංසඹලුභ ලංජ්න ලං) ොටස ලංඅතය ලංභඟිඹක් ලංඇති ලං යරහ ලං) ක ලංය)ට් ලං
පුළුල් ලංාහිි ඹහක් ලංසථහපිත ලං යත නයි ලංඅඳටත් ලංඕනෆ. ලං)භළනි ලංු ය ලං
 භනක් ලංඅපි ලංආය කබ ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

අහන ලං ල)ඹත , ලං භට ලං රීඹත න ලං ති)ඵත )ත  ලං )භඹයි. ලං ) ක ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං අඹ ලං ළඹ ලං )දළනි ලං ය ලංරීඹවී) ක ලං කත දඹ ලං  ත න ලං
) ොට ලං ඳක් ලං කත ද ලං 162ක් ලං ආඩලඩුට ලං රළබුණහ. ලං එඳභණක් ලං
)නො)යි. ලං)දන ලංයටත් ලං) ක ලංඳහමාලි) කත තු ලංනි)ඹෝජ්නඹ ලං යන ලං
ෆභ ලං ්රවිය ලං භත ත්රීය)ඹක්භ, ලං ෆභ ලං මුසලි ක ලං භත ත්රීය)ඹක්භ ලං
ආඩලඩුට ලංඳක් ලංකත දඹ ලංප්ර හල ලං ශහඹ ලංරීඹන ලංඑ  ලංභහ ලං)ඵො)වොභ ලං
ආය කඵය)ඹත  ලං රීඹත න ලං  ළභළතියි. ලං අ)ේ ලං යජ්ඹ ලං එළනි ලං )වො ලං
)ේලඳහරන ලංසථහයබහඹක් ලං) ක ලංය)ට් ලංසථහපිත ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලං
) ක ලං)ේලඳහරන ලංසථහයබහඹ ලංඳදන ක ලං ය) න ලං  න ක ලංආමාථි  ලං
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මාධනඹ ට, ලං ාමාධනඹ ට ලං ඹත න ලං අඳ ලං  ටයුතු ලං  යනහ. ලං
ජ්හතත තය ලං ප්රජ්හ)ත  ලං අඳට ලං රළ)ඵන ලං ඒ ලං ළරරීල්ර ලං ඳදන ක ලං
 ය) න ලංඅඳට ලංවිලහර ලංකියුණුක් ලං) ක ලංය)ට් ලංඇති ලං ය ත න ලංපුළුත . ලං
අපි ලංදළත  ලංවි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත )ත  ලංඑ  ලංයට ට ලංහස ලං
න ලං විධිඹට ලං )නො)යි. ලං අ)ේ ලං ශෙභ ලං අල්ළස ලං යටල් ලං තයව ලං
 ය) න ලං)නො)යි ලං) ක ලං භන ලංඹත න ලංඅපි ලං ටයුතු ලං යත )ත . ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  ලං ) ක ලං න ලං විටත් ලං අ)ේ ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ ලංභවජ්න ලංකත ද)ඹත  ලං)ත්රී ලංඳත්වී ලංසටින ලංඇ)භරි හ)ේ ලං

න ලංජ්නහධිඳතියඹහට ලං සුඵ ලං ඳතරහ ලං ලිපිඹක් ලංඹහ ලං ති)ඵනහ. ලං අ)ේ ලං
ජ්නහධිඳතිතුභහ ලංඑතුභහට ලංරීඹරහ ලංති)ඵනහ, ලං "ාහිි ඹහට ලංඹන ලං ) ක ලං
 භන ලං අත  ලං යත න ලං අඳට ලංත ලං ල් ලං)දත න”යි ලංරීඹරහ. ලං) කහ ලං

  මු )ේ ලං  යත න ලං ඵළවළ. ලං ) කහට ලං  ල් ලං  ත)නහ. ලං වළඵළයි ලං
)ේලඳහරන ලංවුභනහක් ලං-political commitment එ ක්- ලං  ලංඳදන ක ලං
 ය) න ලංතභයි ලං්රභහනුූලර ලං) ක ලං භන ලං දළත  ලං ඹත න ලංඳටත ) න ලං

ති)ඵත )ත . ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං ජ්නතහ ලං තභත )ේ ලං ජ්නහධිඳතියඹහ ලං
)තෝයන) ොට ලං අඳට ලං රීඹත න ලං ඵළවළ, ලං “අයඹහ ලං )තෝයත න, ලං )භඹහ ලං
)තෝයත න”යි ලං ලංරීඹරහ. ලංඒ  ලංඅ)ේ ලං හමාඹ ලංබහයඹක් ලං)නො)යි. ලංභහන ලං

හිමි  ක ලං ක්)ේත්ර)ේ ලං සටින ලං එක්තයහ ලං ) )නක් ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං
භළතියණඹට ලං )ඳය ලං ප්ර හලඹක් ලං  යරහ ලං රීඹනහ, ලං “ඒ ලං
ජ්නහධිඳතියණ)ඹත  ලං ට්ර කේ ලං ඳළය)දත න ලං රීඹහ ලං භහ ලං න ක ලං ප්රහමාථනහ ලං
 යනහ”යි ලං ලංරීඹරහ. ලං 

 

ඇ)භරි හ ලංරීඹත )ත  ලංඅද ලං )රෝ )ේ ලංති)ඵන ලංඵරත්භ ලං යට. ලං
එළනි ලං ප්ර හල ලං  ශහට ලං ඳසු, ලං එළනි ලං සථහයඹ  ලං ඉ) න ලං අඳට 

ඇ)භරි හත් ලං එක්  ලං  නු-)දනු ලං  යත න ලං වළරීඹහක් ලං රළ)ඵයි ලං ද ලං
රීඹරහ ලං භහ ලං දත )ත  ලං නළවළ. ලං සහධීන ලං පුේ ර)ඹෝ ලං ඳළත්තක් ලං  ත න ලං
)වො ලං නළවළ. ලං )භ)වත් ලං භවරු ලං )ඳොල් ලං )   ලං 1,000ක් ලං  වත න ලං

ඉකිරිඳත් ලංවුණහ ලං)ත . ලං ඔවුත  ලං )ඳොල් ලං )   ලං 1,000ක් ලං  ළහුහ. ලං වළඵළයි ලං
ඒ) ත  ලං ජ්ඹග්රවණඹක් ලං රළබුහද? ලං අපි ලං සදහන ක ලං ඕනෆභ ලං ) )නක් ලං
එක්  ලංළය ලං යත න. ලංඅඳට ලංඕනෆ ලංසඹලුභ ලංයටල් ලංඑක්  ලංමිත්රශීලී ලං

ළය ලං යත නයි. ලංඑළනි ලංවි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹක් ලංතභයි ලංභා ර ලංභයවීය ලං
ඇභතිතුභහ ලං අද ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  යත න ලං නහඹ ත්ඹ ලං )දත )ත . ලං
වි)ේචන ලං යත න ලංපුළුත . ලං 

 

ඇත්ත ලංල)ඹත භ ලංඅද ලං) ක ලංය)ට් ලංවිලහර ලංකියුණුක් ලංඇති ලං)ත න ලං
ඳටත ) න ලං ති)ඵනහ. ලං 2017 ලං මාඹ ලං න ලං විට ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං තත් ලං

ලක්තිභත් ලං යත න ලං අපි ලං සඹලු)දනහභ ලංඅත්ළල් ලං ඵළ) න ලං ටයුතු ලං
 යනහඹ ලං රීඹන ලං එ ත් ලං භතක් ලං  යමිත  ලං භ)ේ ලං චන ලං සල්ඳඹ ලං
)භතළනිත  ලංඅත  ලං යනහ. ලං ලං 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, please.  You 

have four minutes.  
 

[தற.த. 4.30] 
 

ගුණ මයිල්ලළගනේ ිලකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

தகௌ அகச்சர் யறந் சசறங்ய அர்கபறன் 

கரத்றரண உகறகணத் தரடர்ந்து, ணக்குப் மதசுற்கு 

ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 

அர் ணது உகறல், "இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன் 

இண்டரம் ரசறப்தை லரண ரக்தகடுப்தறன்மதரது, 

இப்தரரளுன்நத்றல் அங்கம்கறக்கும்  றழ், தொஸ்லிம் 

உதப்தறணர்கள் அகணதம் அசரங்கத்துக்கு ஆரக 

ரக்கபறத்றதக்கறன்நரர்கள் ன்தகப் தததகத்டன் 

தசரல்ன றதம்தைகறன்மநன்" ன்த தசரன்ணரர். அதுமதரனம, 

அண்கறல் மகு ஜணரறதற அர்கள் குநறப்தறட்ட எத 

றடத்கத்ம் ரன் இங்கு ஞரதகப்தடுத்ற, ணது 

உகறகண ஆம்தறக்கனரம் ன்த றகணக்கறன்மநன். "இந் 

ரட்டில் அதறறதத்ற ன்தது சத்துரக இதக்கமண்டும்; 

கடந் கரனங்கபறல் அதறறதத்றரணது டக்கறற்கு 

தொகநரகச் தசல்னரன் கரரகத்ரன் இந் ரடு 

த்த்த்துக்கு தொகம்தகரடுக்க மர்ந்து" ன்த அர் 

குநறப்தறட்டிதந்ரர். ரன் அகண இங்கு றகணவூட்டுற்குக் 

கரம், இந் ரட்டின் த்ற கனரட்டுப் தறமசத்றல் 

மரட்டத் தரறனரபர்ககபப் தததம்தரன்கரகக் 

தகரண்ட சதோகத்துக்கும் அதறறதத்றரணது ச அபறல் 

தசல்னமண்டும் ன்தற்கரகம. குநறப்தரக, மரட்டத் 

தரறனரபர்ககப ஆரரக - மரகக் தகரண்ட இந்ச் 

சதோகத்துக்கு தல்மத அலறகள் தரடர்ச்சறரகம 

இகக்கப்தட்டு தகறன்நண.  

 

தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள் அகச்சர் 

தகௌ மஜரன் தசணறத்ண அர்கள் இச்சகதறல் 

இதந்துதகரண்டு, கண உதப்தறணர்கபறன் உகககபக் 

கணரகக் மகட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர். அரறன் 

கணத்துக்கு எதசறன றடங்ககபக் தகரண்டுனரம் ன்த 

றகணக்கறன்மநன். தகௌ அகச்சர் அர்கமப, 

உங்களுகட அகச்சறன் அதசகமரடு, தரகனக் 

கரட்சறறல் றக அகரண றபம்ததரன்த எபறதப்தரகற 

தகறன்நது. "லங்கள் ஊறர் மசனரத றறறகண 

தொகநரகச் தசலுத்துகறன்நலர்கபர?" ணத் தரறல் 

தர்ககபப் தரர்த்துக் மகட்கும் ககறல் - அர்கபறன் 

அரணத்க, கணத்க ஈர்க்கும் ககறல் - இந் 

றபம்தம் அகந்றதக்கறன்நது. ஆணரல், 'ஜணச' 

மரட்டங்கபறலும் SLSPC மரட்டங்கபறலும் மகன 

தசய்கறன்ந மரட்டத் தரறனரபர்கபறன் ஊறர் மசனரத 

றறரணது தொகநரகச் தசலுத்ப்தடுகறன்நர? ன்ந மகள்ற 

ளகறன்நது. இந் றபம்தம் ணறம ணறரர்துகந தரறல் 

தர்களுக்கு ரத்றம்ரணர? ணவும் இந் றபம்தங்கள் 

அசரங்கத்றன் ததரதப்தறலுள்ப றதணங்களுக்குப் 

ததரதத்ற்நகர? ணவும் மகட்க றதம்தைகறன்மநன். 

தணணறல், அச ததரதப்தறலுள்ப தல்மத றதணங்கள் 

ஊறர் மசனரத றறகச் தசலுத்த் நறறதக்கறன்நண. 

ணம, இதுகுநறத்து தகப அகச்சர் அர்கள் கணம் 

தசலுத்மண்டும். அண்கறல், தசய்துதகரள்பப்தட்ட 

கூட்டு எப்தந்த்றன்மதரது, தரறல் ற்தம் தரறற்சங்கள் 

உநவுகள் அகச்சு த்றஸ்ம் கறத்து. ணறதம், அந் 

த்றஸ்ம் மதரரது ன்தரன் ரன் றகணக்கறன்மநன்.  

 

கரம், கூட்டு எப்தந்ம் தசய்து 19 - 20 ரட்களுக்குள் 

அது தல்மத சந்ர்ப்தங்கபறல் லநப்தட்டுள்பது. றதக 

அபவுகள் தரடர்தரக உள்ப றறதொகநகள் லநப்தட்டன் 

கரரகத் தரறனரபர்கள் அங்மக மதரரட்டத்றல் 

ஈடுதட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  அமமதரல், வுக் 

தகரடுப்தணரண 140 தௐதரய் தொகநரகச் தசலுத்ப்தட 

றல்கனதண அங்மக க்கள் மதரரட்டத்றல் 

ஈடுதடுகறன்நரர்கள்.  ஆணரல், அந் எப்தந்த்க எத தட 

கரனத்றற்கு மனரக இளத்டிப்தைச் தசய் இனங்ககத் 

தரறனரபர் கரங்கறஸ் உட்தட்ட இந்த் தரறற்சங்கங்கள் 

இப்ததரளது லண்டும் மதரரட்டத்றல் இநங்கப்மதரரகவும் 

சட்டப்தடி டடிக்கக டுக்கப்மதரரகவும் அநறறத்துப் 

தச்சரண்டி கரட்டுகறன்நண. ஆண்டுக்தகரததொகந 

தரரளுன்நத்றற்கு தம் தகப உதப்தறணர் ஆததொகன் 

தரண்டரன் அர்கள் இப்ததரளது சட்ட டடிக்கக 

டுக்கப்மதரரகச் சூளுகக்கறன்நரர். றச்சரகச் சட்ட 

டடிக்கக டுக்கமண்டிது அர்ரன். தணன்நரல், 
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அர்ரன் அந்க் கூட்டு எப்தந்த்றல் எத ப்தரகக் 

ககச்சரத்றட்டிதக்கறன்நரர். சணத்றற்கரகச் சட்டம் மதசரது 

தத்றற்கரகச் சட்டம் மதசும் சட்டத்றகள் இந்க் 

கூட்டுஎப்தந்த்றற்கு றரக லறன்நம் தசல்னப்மதரரக 

ற்தகணம தன தடங்கபரகச் தசரல்லிக்தகரண்டிதந் 

றகனறலும் அது டக்கறல்கன. இப்ததரளது 

கூட்டுஎப்தந்த்றல் எத ப்தரக இதக்கும் இனங்ககத் 

தரறனரபர் கரங்கறவன் கனர் ஆததொகன் தரண்டரன் 

அநறறத்ரத  கூட்டுஎப்தந்த்றற்கு றரகச் சட்ட 

டடிக்கக டுக்கமண்டும். ஆணரல், மற்த இகசறரக  

கம்தணறக்கரர்ககபச் சந்றத்துப் மதச்சுரர்த்க டத்றறதக் 

கறன்நரர்கள்.  அர்களுடன் கூடம ககச்சரத்றட்ட LJEWU 

ற்தம் கூட்டுக் கறட்டிறன் றகனப்தரடு ன்ண ன்தது 

தரடர்தறல் அர்கள் எதறரண கதத்கத்ம் 

தசரல்னறல்கன. இந் இகசறப் மதச்சுரர்த்க 

கரனரகரனரக டந்துதகறன்நது. ணம, தரறல் 

அகச்சதன்ந ககறமன உங்கபது த்றஸ்ம் இந் 

றடத்றல் தரடர்ந்துறதக்க மண்டுதண 

றர்தரர்க்கறன்மநரம். இந் இகசறப் மதச்சுரர்த்ககள் 

தோனரகத் மரட்டத் தரறனரபர்கள் தரடர்ச்சறரக 

ஞ்சறக்கப்தடுற்கு றரகத் தரறல் அகச்சு டடிக்கக 

டுக்கமண்டுதணக் மகட்டுக்தகரள்கறமநன். 

 

இந்ச் சகதறமன கடந் எத சந்ர்ப்தத்றல் வீட்டு 

மகனரட்கள் - domestic workers தரடர்தரண தல்மத 

றடங்ககபச் சுட்டிக்கரட்டிறதந்மன். அரது, 

அர்ககபத் தரறனரபர்கபரக உள்ரங்க மண்டுதன்த. 

ஆணரல், குகநந்தட்ச மணச் சட்டத்றலும் அர்கள் 

தரறனரபர்கள் இல்கன ன்தம உதறப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்கறன்நது. இந்க் குதகற மத்றல் அது தற்நற ணது 

லண்ட றபக்கத்க ங்க தொடிறல்கன. ணம, இந் 

வீட்டு மகனரட்ககபத் தரறனகச்சறன் சட்ட 

றட்டங்களுக்கு அகத் தரறனரபர்கபரக உள்ரங்க 

மண்டுதன்த மகரரறக்கக றடுக்கறமநன். மம் 

மதரரகரல், அது சம்தந்ரகக் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

ணது உகறன் றகுறப் தகுறகக் யன்சரட் 

அநறக்ககக்கரகச் *சர்ப்தறத்து றகடதததகறன்மநன்.ன்நற.  

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීශෙට, ලං රු ලංතහය  ලංඵහරසරිඹ ලං භත ත්රීතුභහ. ලංඔඵතුභහට ලංවිනහ  ලං
11  ලං හරඹක් ලංති)ඵනහ. 

 

ඊට ලං )ඳය ලං  රු ලං එඩ්ඩ් ලං ගුණ)ේ ය ලං භත ත්රීතුභහ ලං මරහනඹට ලං
ඳළමි)ණනහ ලංඇති. 

 
අනතුුණල ගුණ මේ.එේ. ානන්ද කුමළරසරි මශතළ මූළවනමයන් 

ඉල ක වුමයන්, ගුණ එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு மஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

[4.35p.m.] 
 

ගුණ තළරක බළසූරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Mr. Presiding Member, at the outset, I would like to 

thank you for giving me this opportunity to express my 

views on this all-important Votes on the Ministry of 

Foreign Affairs, albeit only 11 minutes have been 
granted. Given the restriction of time, Sir,  I will reserve 

my views on the administrative aspects of this Ministry, 

which I  believe the Hon. Minister is very well equipped 

to handle, being the seasoned politician he is. That is not 
to say that all is rosy at his Ministry either;  it is far from 

it. It has been reported in the  popular newspapers of 

political appointments made, including relatives of 
politicians, much against the mandate given to this 

―Yahapalanaya‖ Government which came into power on 

the promise  just to do the opposite.  
 

Furthermore, Sir, questionable appointments have 
been highlighted in the newspapers. But, as I mentioned 

earlier, I believe that these nitty-gritties can be handled 

by the Hon. Minister.  I call these administrative 

deficiencies ―nitty-gritties‖ not because they are of no 
importance, but certainly are of lesser importance, 

considering what is at stake here. So, what is at stake 

here? Sir, I believe what is at stake here is the 

fundamental mistake in shifting our foreign policy from 
the principle of non-alignment which will eventually lead 

to destabilization of this nation and more interference in 

domestic issues by foreign powers.  
 

Sir, at a time when the United States has stationed 60 
per cent of its troops in Asia, and at a time when the 

United States is carrying out an aggressive foreign policy 

initiative called, ―Pivot to Asia‖, and at a time when 

China is trying to secure its future natural resource 
allocation through their own foreign policy initiative, 

―String of Pearls‖, the policy of non-alignment for us  

now seems to be all the more important. Make no 

mistake, Sir, this is not about foreign countries' 
charitability towards Sri Lanka. This is about their own 

self-interest to secure future resources. I know the Hon. 

Minister will rebut this saying that the current 

Government's policy is to be friend with all equally. 
However, their actions have shown this could not be 

more further from the truth.  

 

If the birth of this Government is clouded with the 
origins from the West, as some political analysts have 

shown. How else could such a complex array of political 

ideologies be brought together for a common cause? But, 

now that the cause has been achieved, it is best that the 
interest of this country be served and not  the interest of 

the marriage suitors. The action of this Government 

makes me concerned that this may not be the case. I can 

understand the reasoning for your pro-West policy given 
the circumstances, but what I cannot understand is the 

folly in this Government’s policy of antagonizing China, 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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without fully understanding China’s own foreign and 

economic policies. And now, although the Hon. Minister 
might argue that this is not the case, we know that  this 

Government’s policy is to interrupt Chinese-funded 

projects, particularly the Colombo Port City Project, and 

it can be seen even by you, Hon. Minister, now with the 

luxury of hindsight, as a mistake, particularly, when we 

all knew the Project would eventually have to be 

restarted. Yes, your Government did try to dress up the 

situation and claimed, ―We now have a better deal‖, but 
we all know that is not the case and the delay of one-and-

a-half years will have terrible consequences on our 

economy. This will be particularly true for years 2019, 

2020 and beyond, when we would have to pay larger 
foreign debts of over US Dollars 3.5 billion a year. If we 

had kept to the Project timeline, investments which would 

have flowed by that time to the Colombo Port City 

Project would have eased our  burden to meet our loan 
commitments or, at least we would have been in a better 

position to restructure our loans.  

 
Now that the much-talked-about Volkswagen 

Company  is laying off some 30,000 employees in 

Europe, we can no longer dream of their investments 

here. You have now been forced  shamelessly  to do a 180

-degree turn in your policy on China. Though I am in no 
position to lecture such a senior Minister, I would humbly 

give you a word of caution that this might not be the best 

time for you to summon the Chinese Ambassador and  

flex your muscles; it is not as big as you think. After all,  
what the Chinese Ambassador did was to defend the 

honour of his country. Furthermore, I also doubt that  it is  

best diplomacy for the Minister to express his candid 
opinion on the US elections, especially when you picked 

the looser. 

 

So, I humbly request you to consider the current 
direction of our foreign policy and our deviation from the 

principles of non-alignment.  We should show our support 

to our friends who have supported us.  In this regard, I 

believe it was wrong on the part of the Government to 
abstain and not to show our support to the Arab Bloc 

when the UNESCO Resolution was forwarded on 

Jerusalem.  I believe, Mr. Presiding Member, we were 

wrong and did not do justice to our friend, Pakistan, who 
had been with us during our troubled times by boycotting 

the SAARC Summit.  Pakistan deserves better and we 

should have handled the situation better, Sir.   

 
But the biggest concern for me is not all this, as we 

can still manage some damage control, my biggest 

concern was and still is this Government’s cavalier 

attitude in committing Sri Lanka to the Geneva 
Resolution, a Resolution which we co-sponsored happily.  

It is a Resolution, when we have a closer look, which tells 

the tale of a ―System Change‖ that asks for widespread 

changes including constitutional reforms, reforms of the 
military, the judiciary, the law enforcement, electoral 

processes, institutions such as Parliament and Ministries, 

devolution of  power and transfer of State responsibilities 

from social matters to civil society, in particular.  In 
diplomatic circles, it is often said that country-specific 

Resolutions by UN Human Rights Council are nothing 

more than arm-twisting mechanisms to further the 

ulterior  motives of the author and the first draft of the 
Resolution usually gives a true intend of the author.  

Although the Hon. Minister, might have been blind to see 

that then, now he has given another window with 

―Trumpism‖ taking place in the US.   
 

We now have a golden opportunity to rectify our 

mistakes.  So, Hon. Minister, use your back door 

channels whenever and if the US has its interest here and 
if we can oblige, I say cater to them, just as much as we 

might have to cater to other regional superpowers.  But 

keep in mind at all times our national interests.  So, use 

this opportunity wisely to untwine the mess you have 
created by separating domestic issues from those of 

international commitments.   

 

Let me conclude, Mr. Presiding Member, by saying 
that the Hon. Minister - if he tries - can do this.   He is 

ably supported by the Deputy Minister, another square 

peg in a round hole, who would have served this country 

better in the Ministry of Finance and the Secretary to the 
Ministry who is a fine officer and whose wisdom, if 

properly solicited, can direct us in these winds of change.   

 

Also let us remember, our motherland is at the 
crossroads in her destiny, and the two Southerners who 

are leading the Ministry of Foreign Affairs will do well 

keeping in mind how they will go down in history and be 

remembered as the pair that put Sri Lanka firmly on the 
world map or as the "new Don Juan Dharmapalas" of our 

generation.  I pray for the former.  

 

Thank you.   
 

[தற.த. 4.42] 
 

ගුණ මුශේමදු ඉබ්රළහිේ මුශේමදු මන්සූර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 
தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சு, தபறரட்டுத்  

தரறல்ரய்ப்தை அகச்சு ஆகறற்நறன் றற எதுக்கலடுகள் 

லரண குளறகன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு, கறகடத் 

றகக் குதகற மத்றல் ன்தகட சறன கதத்துக்ககப 

தொன்கக்கனரம் ன்த றகணக்கறன்மநன். து மசற 

ததரதபரரத்துக்கு றகவும் தங்கபறப்தைச் தசய்கறன்ந 

தபறரட்டுப் தறரபர்கள் தரடர்தரக ரன் இங்கு 

மதசமண்டி அசறம் இதக்கறன்நது. அர்கள் தடரந்ம் 

நக்குகந 7 தறல்லின் அதரறக்க தடரனக து 

ரட்டுக்கு ஈட்டித்தகறன்நரர்கள். அரது, தடரந்ம் து 

ரட்டுக்கு 1,05,000 மகரடி தௐதரக அந்றச் 

தசனரறரகப் ததற்தத்தகறன்நரர்கள். இந் வு 

தசனவுத் றட்டத்றல் தபறரட்டு ஊறர்களுக்கரண 
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தங்கபறப்தை ஏய்வூறத் றட்டதரன்த தொன்தரறப் 

தட்டிதப்தது தரரட்டத்க்க றடரகும். அற்கரக, குநறத் 

அகச்சுக்கும் றற அகச்சர் அர்களுக்கும் ன்தகட 

தரரட்டுக்ககபத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

 

அமமதரன்த இந் வு தசனவுத் றட்டத்றமன, 

"தபறரட்டு மகனரய்ப்தைப் தறகம் தபறரடுகபறல் 

மகன தசய்த்ம் ஊறர்களுக்கரண ஆகக்குகநந் 

சம்தபத்க றர்ம் தசய்மண்டும் ன்த 

தரறந்துகத்றதக்கறநது. அன்தடி, "தரறல் றநணற்ந 

ஊறர்கள் ரதரன்தக்கு 350அதரறக்க தடரனகத்ம் 

தரறல் றநதள்ப ஊறர்கள் 450 அதரறக்க தடரனகத்ம் 

ததற்தக்தகரள்க உதறதசய்து, தரறனரபர்ககப 

தபறரட்டுக்கு அதப்தமண்டும்" ன்ந றடம் இங்மக 

லித்தத்ப்தடுகறன்நது. இது மற்கத்க்கது. ணறதம்,  

இவ்ரநரணதரத றதந்கணக றறக்கறன்ந றகனறல், 

தபறரட்டு மகனரய்ப்தைக்கரண ரய்ப்தைக்கள் இல்னரல் 

மதரய்றடக்கூடரது ன்தக உதறதசய்கறன்ந 

ததரதப்தரணது, றச்சரக தபறரட்டு மகனரய்ப்தைப் 

தறகத்துக்கு இதக்கறன்நது ண ம்தைகறன்மநன். தரறல் 

றநணற்ந ஊறர்கள் தங்கபரமஷ், இந்றர மதரன்ந 

ரடுகபறலிதந்து த்ற கறக்கு ரடுகளுக்குத் ரரபரகக் 

கறகடக்கப் தததகறன்ந சூலில்,  இவ்ரத து 

ஊறர்களுக்கரண குகநந்தட்ச சம்தபத்க றர்றக்கறன்ந 

மதரது, அர்களுக்கரண தரறல் சந்கரய்ப்தை அந் 

ரடுகபறல் இல்னரல் மதரய்றடக்கூடரது ன்தறல் 

மகனரய்ப்தைப் தறகம் கட்டரம் உதறரக இதக்க 

மண்டும் ன்ந கதத்கத்ம் ரன் தொன்கக்க 

றதம்தைகறன்மநன்.  

 

இல்கனமல், குநறத் தறகம் தபறரடு 

தசல்னறதக்கறன்ந சகன ஊறர்ககபத்ம் றச்சரக  

தரறற்நறநன் தகரண்டர்கபரக ரற்நறகக்கும் எத 

மகனத்றட்டத்க றக அசரக மற்தகரள்ப மண்டும். 

அவ்ரநரண எத மகனத்றட்டத்றதெடரக றர்கரனத்றமன 

இனங்ககறலிதந்து த்ற கறக்கு ரடுகளுக்குச் 

தசல்னறதக்கறன்ந ஊறர்ககப தரறற்நறநன் தகரண்ட 

ஊறர்கபரக ரற்நதொடித்ம். ணம, அந்த் றட்டத்க 

உதற தசய்ரல் றர்கரனத்றமன ங்களுகட ஊறர்கள்  

தபறரட்டு  மகனக்கரகத் தரடர்ந்து தசல்ற்கும் 

தபறரட்டு ரத்க ங்களுக்கு ஈட்டித்தற்குரண 

ரய்ப்தை றச்சம் ற்தடும் ன்தக இங்மக 

தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

 
த்ற கறக்கு ரடுகபறலுள்ப இனங்ககத் 

தூதுரனங்கள் தோனரக ங்கப்தடுகறன்ந மசககள் 

து ரட்டுப் தறகஜகளுக்குத் றதப்றபறப்தறல்கன ன்ந 

தொகநப்தரடுகள் தரடர்ந்தும் கறகடக்கப்தததகறன்நண. 

அரது, த்ற கறக்கு ரடுகபறமன குநறப்தரக நறரத் 

கத்றமன றகநப் மதர் சறகநறல் அகடக்கப்தட்டிதப்தது 

சம்தந்ரகவும் தரறல் ங்குர்களுகட தொகநமகடரண 

டத்ககள், தரரறப்தைகள் கரரக றக்றகடந்து 

இனங்ககத் தூதுரனத்றற்குப் தைகலிடம் மடி 

தகறன்நர்களுக்குச் சரறரண, அசரண லர்கப் 

ததற்தக்தகரடுப்தறலும் அக அவ்பவுதூம் கணம் 

தசலுத்துறல்கன ன்த தொகநப்தரடுகள் கறகடக்கறன்நண. 

ஆகம, து மகனரய்ப்தைப் தறம் றச்சரக அந் 

றடத்றலும் றகக் கரத்றரண கணத்கக் தகரண்டிதக்க 

மண்டும் ன்ந கதத்கச்  தசரல்லி, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, 

றகடதததகறன்மநன்.  

[தற.த. 4.47] 
 

ගුණ එච්.එේ.එේ. ශීමවහ මශතළ (ක්රීඩළ නිමයෝජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ் - விளளயாட்டுத்துளற பிரேி 

அகச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 

தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.  

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சு ற்தம் தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அகச்சறன் லரண வு தசனவுத்றட்ட 

குளறகன றரத்றல் மதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

கறகடத்கறட்டு கறழ்ச்சறகடகறன்மநன். ணது லண்டகரன 

அன்தைக்குரற, றப்தைக்குரற அகச்சர் ங்கப சவீ 

அர்கள் தபறரட்டலுல்கள் அகச்கசப் ததரதப்மதற்ந 

தறன்தை இந்ரட்டின் தபறத்நவுக் தகரள்ககறல் தததபவு 

ரற்நம் ற்தட்டு தக ரங்கள் அரணறக்கறன்மநரம். 

கடந் ஆட்சறக்கரனத்றல் இனங்ககறன் தபறத்நவுக் 

தகரள்கக சூணறரணரக இதந்ரல் து ரய்ரடரண 

இனங்கக ரடு எத ட்டத்துக்குள் தொடக்கப்தடுகறன்ந 

சூழ்றகன இதந்து. இன்த தகப அகச்சர் அர்கள் 

றநம்தடச் தசற்தட்டு து ரட்டுக்குச் சர்மச ரலறறல் 

ல்னதரத ததகத் மடித் தற்கரக தொற்சறக்கறன்நரர். 

இன் அடிப்தகடறல் மரப்தற தணறன் க்கு GSP 

சலுகக ங்குற்குக்கூட தொன்ந்றதப்தகறட்டு ரங்கள் 

கறழ்ச்சறகடகறன்மநரம்.  
 

மலும், தகப அகச்சர் அர்கபறடத்றல் தனஸ்லணம், 

இஸ்மல் தரடர்தரண தபறத்நவுக் தகரள்ககறல் எத 

க்கரண றகன இதப்தக இந் ரட்டு தொஸ்லிம் 

சதோகத்றன் தறறறற ன்ந அடிப்தகடறல் ரன் 

ககனத்டன் தரர்க்கறன்மநன். தணன்நரல் தனஸ்லண 

எதகப்தரட்டுக்கரக து ரடு றக லண்டகரனரக 

ஆபறத்து ந்றதக்கறன்நது. ணம,  தகப அகச்சர் 

அர்கள் இந் இடத்றல் தனஸ்லணம் சம்தந்ரண 

தபறத்நவுக் தகரள்கககத் தபறவுதடுத் மண்டும் ன்த 

ரன் றதம்தைகறன்மநன்.  
 

தொஸ்லிம்கள் சம்தந்ரக இன்ததரத தறகரண கல் 

தபறரகறத்ள்பது. அரது, மரப்தற தணறன் இனங்கக 

தொஸ்லிம்களுகட ணறரர் சட்டத்க ரற்ந மண்டும் 

ன்த றதந்கண றறத்ரல் தொஸ்லிம் றரக, றரக த்துச் 

சட்டத்க ரற்ந மண்டும் ன்ந எத சர்ச்கச இந் ரட்டில் 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. இது சம்தந்ரகவும் இங்கு 

தபறவுதடுத்ப்தட மண்டும் ன்த ரன் றதம்தைகறன்மநன். 

[இகடதௌடு]  Thank you very much. 
 

அடுத்து, தபறரட்டு மகனரய்ப்தைப் தறகம் 

சம்தந்ரகக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்மநன்.   
 

 රු ලං තරතහ ලං අතු) ෝයර ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං ඔඵතුමිඹ ලං ඹට)ත් ලං
ති)ඵන ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං  හමාඹහරඹක් ලං භ)ේ ලං ) ොට් හ)ේ ලං
 ල්මු)ඩල ලංන ය)ේ ලංතිබුණහ. ලංරීසු  ලං)වේතුක් ලංනළති ලංඑඹ ලංඅ කඳහයට ලං
භහරු ලං  ශහ. ලං  ලං ) ක ලං පිළිඵ ලං ඔඵතුමිඹ ලං භෙ ලං භභ ලං  ථහ ලං  ශහ. ලං ඒ ලං
හ)ේභ, ලං ඳසුගිඹ ලං කින  ලං භභ ලං Sri Lanka Foreign Employment 

Bureau එ)ක් ලංබහඳතිතුභහ ලංවමු ලංවුණහ. ලංඒ ලං)ේරහ)ේ ලංඑහි ලංWorking 
Directorත් ලං හිටිඹහ. ලං භභ ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ඳහමාලි) කත තු ලං භත ත්රීය)ඹක් ලං
හ)ේභ ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිය)ඹක්. ලං රීසභ ලං ආ හයඹරීත  ලං respect 
 යත )ත  ලං නළති ලං බහඳතිතුභහ ලං ව ලං Working Director ඹන ලං
)දනහභ ලං භහත් ලං එක්  ලං යඩලඩු ලං  ශහ. ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං යුේධඹ ලං
ඳළති ලං හර)ේ ලංඅ කඳහය ලංකිසත්රික් )ේ ලංජ්නතහට ලංවිතයක් ලං)නො)යි, ලං

2059  2060 

[ රු ලංමුව කභු  ලංඉබ්යහහි ක ලංමුව කභු  ලංභත සමා ලං ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

නළ ලං)ෙනහිය ලංඳශහ)ත් ලංසටින ලංසඹලුභ ලංජ්නතහට ලං) ක ලං හමාඹහර)ඹත  ලං
)ේඹක් ලංසු  ලංවුණහ. ලංනමුත්, ලංරීසු  ලං)වේතුක් ලංනළති ලංඒ ලං හමාඹහරඹ ලං
අ කඳහය ලං ප්ර)ේලඹට ලංභහරු ලං ශහ. ලංඒ ලංනිහ ලංභ)ේ ලංප්ර)ේල)ේ ලං ජ්නතහ ලං
වරි ලං න හටු)ත  ලංඉත )ත . ලං 

 

 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං )භළනි ලං  හමාඹහර ලං ඉකි ලං  යත නට ලං ඉය ක ලං
රඵහ ලං )දත නට ලං අඳට ලං පුළුත . ලං ඔඵතුමිඹ ලං දත නහ, ලං  ල්මු)ඩල ලං
න යඹ ලං රීඹත )ත  ලංmunicipal area එ ක් ලංරීඹරහ. ලං ඒ ලං ප්ර)ේල)ේ ලං
ටිනහ ලං ඉය ක ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං Sri Lanka Bureau Foreign 
Employment  එ)ක් ලං හමාඹහරඹක් වහ ලංසථිය ලං) ොයනළඟිලි ලංඉකි ලං
 යත න ලංඑභ ලංප්ර)ේල)ඹත  ලංඉය ක ලංරඵහ ලං)දත න ලංපුළුත  ලංරීඹරහ ලංභභ ලං
) ක ලංබහ)ේදී ලංවත  ලං යත නට ලං ළභළතියි. 

 

இன்த குநறப்தரக, கறக்கு ரகரத்றல் தபறரட்டு 

மகனரய்ப்தைப் தறகத்றன் தறற்சற றகனங்கள் 

மதரதுரணகரக இல்கன ன்ந எத குகந 

கரப்தடுகறன்நது. ரன் ற்தகணம குநறப்தறட்டதுமதரன்த, 

ங்களுகட ககமரப் தறமசத்றல் லண்ட கரனரக 

இகபஞர், த்றகளுக்குப் தறற்சற அபறத்துந் தபறரட்டு 

மகனரய்ப்தைப் தறகத்றன் தறற்சற றகனம் 

தோடப்தட்டணரல், இன்த அர்கள் தததம் சறங்களுக்கு 

உள்பரகறத்ள்பணர். ணம, ங்களுகட அகச்சர் அர்கள் 

கூடி றகறல் இது சம்தந்ரண தைறதரத தறற்சற 

றகனத்க ங்களுகட தறமசத்றல் அகத்துத் 

தற்கு டடிக்கக டுக்கமண்டுதணக் மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன். கறக்கு ரகரரணது கடந் 

த்த்த்றணரலும் சுணரறறணரலும் றகவும் தரறக்கப்தட்ட எத 

தகுற. இணரல், இன்த அந்ப் தறமச இகபஞர், த்றகள்  

தரறல்ரய்ப்தை சம்தந்ரக தததம் சறங்களுக்கு 

உள்பரகறறதக்கறன்நணர். ணம, அர்கள் தபறரட்டு 

மகனரய்ப்தைககபப் தததற்கு ற்நககறல், சறநந் 

தறற்சறககப ங்குற்கரண றகனங்கள் அந் 

ரகரத்றல் அகக்கப்தட மண்டும். இதெடரக 

இகபஞர், த்றகள் தன்ததற்நரல், து ரட்டுக்கு 

அறகபவு அந்றச்தசனரற கறகடப்தற்கரண ரய்ப்தைக்கள் 

ற்தடும் ன்த ரன் தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  
 

அமமம், இன்த து ரட்டில் சறததரன்கச் சதோகம் 

சம்தந்ரக எத தகரந்பறப்தரண சூழ்றகன 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. குநறப்தரக, தற்கறலுள்ப சறன 

அடிப்தகடரறகள், சறததரன்கச் சதோகத்துக்கு றரண 

தறசரங்ககபத் தரடர்ந்மர்ச்சறரக ஊடகங்கபறதெடரகப் 

தப்தைகறன்நரர்கள். அணரல், து ரட்டின் ற்தததக்குக் 

கபங்கம் ற்தடுது ரத்றல்ன, டக்கு, கறக்கறல் 

ரளகறன்ந க்கள் உட்தட தொள ரட்டிலும் ரளகறன்ந 

சறததரன்கச் சதோகம் தத்துடதம் தேறத்டதம் 

ரமண்டி றகன ற்தட்டிதக்கறன்நது. ணம, இது 

சம்தந்ரக து அசு கணம் தசலுத்ற, 

அடிப்தகடரறகபறணரல் தொன்தணடுக்கப்தடும் இந்ப் 

தறசரங்ககபத் டுப்தற்கு உரற டடிக்ககககப டுக்க 

மண்டுதன்த மகட்டு, றகடதததகறன்மநன். ன்நற! 

 
 [අ.භළ. 4.55] 

 

ගුණ එවහ. මප්රේමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අද ලං ඉතහභත් ලං ළද ත් ලං
අභහතහාල ලං රීහිඳඹ  ලං ළඹ ලං ශීමා ලං විහදඹට ලං  ළ)නන ලං ) ක ලං
)භො)වො)ත්, ලං භා ර ලං භයවීය ලං ඇභතිතුභහ, ලං තරතහ ලං අතු) ෝයර ලං
ඇභතිතුමිඹ ලංඇතුළු ලංඒ ලංවහ ලං කඵත ධ ලං  ලංරීයුත්තත  ලං) ක ලංබහ)ේ ලං
සටීභ ලං ළන ලංභභ ලංඉතහභත් ලංතුටට ලංඳත් ලංනහ. ලං 

මුරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංභභ ලංඅද ලං ථහ ලං යත න ලංඅදවස ලං
 )ශේ, ලං රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංභළතිනිඹ)ේ ලංඅභහතහාලඹ ලංපිළිඵ; ලං
වි)ේල ලංියරීඹහ ලංඅභහතහාලඹ ලංපිළිඵයි. ලංභහ ලංශෙ ලංති)ඵනහ ලංාඛ්හ ලං
දත්ත ලංරීහිඳඹක්. ලංඑඹට ලංඅනු, ලංය ට ලංරා හ)ත  ලංරක් ලංතුන ට ලං
ආත න ලංප්රභහණඹක් ලං  ලං වි)ේල ලං  ත ලං නහ. ලං ඒ ලං ශ්රමි ඹත  ලං  හඩලය ලං
විධිඹට ලං මා  ලං  ශහභ, ලං ) ක ලං රක් ලං තුන  ලං පිරි)ත  ලං ෘත්ති ඹත  ලං
විධිඹට ලංවි)ේල ලං ත ලංත )ත  ලංඳත දව ට ලංයහ ලංඅඩු ලංප්රභහණඹක්. ලංඒ ලං
හ)ේභ, ලං ය ට ලං ඳත දව ට ලං ආත න ලං ප්රභහණඹක් ලං ලිපි රු ලං
ආරිත ලං ියරීඹහත රට ලං වි)දස ලං  ත ලං නහ. ලං ) ක ලං අතරිත  ලං
හභහන)ඹත  ලං පුහුණු ලං ශ්රමි යිත  ලං විධිඹට ලං අසදව , ලං අනදව  ලං
ඳභණ ලංපිරික් ලංවි)දස ලං ත ලංනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ, ලංමාඹ ට ලංනුපුහුණු ලං
ශ්රමි යිත  ලංඅසදව ට ලංආත න ලංප්රභහණඹක් ලංවි)ේල ලං ත ලංනහ. ලං 

 

) ක ලං අතරිත  ලං අති ලං ඵහුතයඹක් ලං වි)දස ලං  ත ලං ත )ත  ලං  ෘව ලං
)ේවි හත  ලං විධිඹටයි. ලං හභහන)ඹත  ලං මාඹ ට ලං අසදවත්, ලං
රක්ඹත් ලංඅතය ලංප්රභහණඹක් ලං ෘව ලං)ේවි හත  ලංවිධිඹට ලංවි)ේල ලං ත ලං
නහ. ලංහමාෂි  ලං) ක ලංඅඹ) ත  ලංයටට ලංරළ)ඵන ලංආදහඹභ ලංඵළලුහභ, ලං
2015 ලං අවුරුේ)ේ ලං රුපිඹල් ලං බිලිඹන ලං 948 ට ලං ළ  ලං මුදරක් ලං වි)ේල ලං
යටර ලං )ේඹ ලං  යන ලං )වෝදයරුත ) ත  ලං අ)ේ ලං යටට ලං රළබී ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං)භතළනදී ලංඅඳට ලංළට)වන ලංඑ  ලං
 හයණඹක් ලංතභයි, ලං) ක ලංවිධිඹට ලංවි)දස ලං ත ලංන ලංරක් ලංතුන  ලංඳභණ ලං
පිරි ලං අතරිත  ලං අති ලං ඵහුතයඹක් ලං අතිලඹ ලං හභහන, ලං යර ලං ඳවුල්ර, ලං
තභත )ේ ලං ජීවිතඹ ලං  ළට ලං  ව ත නට ලං ඳහ ලං අභහරු  ක ලං ති)ඵන ලං අඹ ලං
ඵයි. ලං තභත )ේ ලං )දභේපිඹත ට ලං ) ඹක් ලං වදහ ලං )දත නට ලං භවය ලං
)ේරහට ලං දරු)ෝ ලං වි)දස ලං යටරට ලං ඹනහ. ලං භවය ලං )ේරහට ලං
තභත )ේ ලං දරුත ට ලං උ ත ත න ලං අ කභරහ ලං වි)ේල ත ලං නහ. ලං
හභහන)ඹත  ලං මිනිසුත  ලං යට ලං ඹන ලං )වේතු ලං ඒ යි. ලං තත් ලං භවය ලං
තරුණඹත  ලංවිබහ ඹ ලංඅත  ලංව ලංවි භ ලංවි)ේල ත ලංනහ. ලං)භො ද, ලං
අ)ේ ලං ය)ට් ලංති)ඵන ලං අධහඳන ලං්රභඹ ලං විලසවිදහරඹ ලං )ක්ත ්ර ලං  ය ලං
 ත් ලංඅධහඳන ලං්රභඹක් ලංනිහ. ලංවිලසවිදහරඹට ලංසසුත  ලංසඹඹට ලං4ක් ලං
ඳභණ ලං  ලං පිරික් ලං ඇතුශත් ලං න ලං විට, ලං අ)නක් ලං සඹලුභ ලං සසුත  ලං
වළ)රනහ. ලංහභහන)ඹත , ලංයට ට ලංෘත්තීඹ ලංපුහුණු ලංඕනෆ ලංත )ත  ලං
ඒ ලංනිහයි. ලංඳසු ලංගිඹ ලං)මා ලංෘත්තීඹ ලංපුහුණු ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංවිඹද ක ලං
 යරහ ලං තිබු)ඩල, ලං සඹඹට ලං 15 ටත් ලං යහ ලං අඩු ලං ප්රභහණඹක්. ලං ඔත න! ලං
අ)ේ ලං ය)ට් ලං ෘත්තීඹ ලං පුහුණු ලං රඵහ ලං )දන ලං වළටි. ලං ඒ ලං එ ක් ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං 

 

 අ)නක් ලං  හයණඹ ලං න ක ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි,) ක ලං
විධිඹට ලංවි)ේල ත ලංත )ත  ලංයර ලං ලංජීවිත ලං ත ලං යන ලංමිනිසුත  ලංරීඹරහ ලං
තමුත නහත )ේ ලං දත නහ. ලං ) ක ලං මිනිසුත  ලං වි)ේල ත ලං වීභ ලං වහ ලං
පුහුණු ලං රඵහ ලං  ත )ත  ලං තභත )ේ ලං විඹදමිත , ලං ටි ට් ලං එ  ලං  ත )ත  ලං
තභත )ේ ලංවිඹදමිත . ලංඑඳභණක් ලං)නො)යි, ලංභවය ලං)රහට ලංයටක් ලං
)වොඹහ ලං  ත )නත් ලං තභත )ේභ ලං විඹදමිත . ලං ඒ ලං තභයි ලං ඹන ලං විධිඹ. ලං
වළඵළයි, ලං රු ලංවි)ේල ලංියරීඹහ ලංඇභතිතුමිඹ ලංවිසත  ලංඳසුගිඹ ලංළේතළ කඵමා ලං
භහ)ේ ලං වි)ේල ත ලං න ලං ශ්රමි ඹත  ලං වහ ලං යක්ණ ලං ්රභඹක් ලං
වඳුත හ ලං ු ත නහ. ලං ඒ ලං යක්ණ ලං ්රභඹ ලං වඳුත හ ලං ු ත )ත , ලං 2015 ලං
ළේතළ කඵමා ලං01 ලං)නිදහ ලංසට ලංක්රිඹහත්භ  ලංන ලංඳරිකියි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  ලං හභහන)ඹත  ලං
වි භණි ඹත ට ලං )භහි ලං තිබුණු ලංක්රිඹහලිඹ ලං )භඹයි. ලං ප්රධහන ලං පිරි ලං -
 ෘව ලං )ේවි හත  ලං විධිඹට ලං අපි ලං හිතමු.- ලං වි)ේල ත ලං වී) කදී ලං එහි ලං
වහ කපුතුත )ේ ලං විඹදමිත  ලං යුතු ලං තභයි ලං එභ ලං යක්ණහයණඹ ලං
රළබු)ඩල. ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං භභ ලං හිතත )ත  ලං භභ ලං නිළයකියි ලං
රීඹරහ. ලං ඔඵතුමිඹ ලං වි)ේල ත ලං න ලං ශ්රමි ඹත  ලං )නු)ත  ලං
ළේතළ කඵමා ලං භහ)ේ ලං 01 ලං න ලං කින ලං සට ලං අලුත් ලං යක්ණ ලං ්රභඹක් ලං ලං
වඳුත හ ලං )දනහ. ලං ඒ ලං යක්ණඹ ලං වහ ලං වි)ේල ත ලං න ලං එක් ලං
ශ්රමි )ඹරක) ත  ලං)යොරමා ලං100ක් ලංඅඹ ලං යනහ. 

 

 භභ ලං )භභ ලං ාඛ්හ ලං )ල්ඛ්න ලං )ඳත ත න ක. ) ක ලං විධිඹට ලං
වි)ේල ත ලං  ලංත )ත , ලං අතිලඹ ලං යර ලං හභහන ලං ඳත ති)ේ ලං මිනිසුත  ලං
පිරික්. ලං භළද)ඳයකි  ලං යටරට ලං 5000ක්, ලං 10,000ක් ලං ඳභණ ලං පිරික් ලං
තභයි ලංෘත්ති ලං ඹත  ලංව ලංඅ)නක් ලංඵළවළය ලංපිරි ලංල)ඹත  ලංඹත )ත . ලං
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ඳහමාලි) කත තු 

) ක ලං ඹන ලං පිරි) ත  ලං එක් ලං ශ්රමි  ලං)ඹරක) ත  ලං )යොරමා ලං 100  ලං
යක්ණහයණඹක් ලං අඹ ලං  යනහ. ලං  රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං වි)ේල ත ලං
න ලංමිනිසුත  ලංඑභ ලං)යොරමා ලං100  ලංයක්ණහයණඹ ලං) ො)වොභ ලංවරි ලං
) නහ. ලං වළඵළයි, ලං )යොරමා ලං 100)ේ ලං යක්ණහයණඹ ලං ඳයන ලං
භහ භ ලංතභයි ලංරක)ේට්හි ලංපිහිටි  ල්ෂස ලංඉත ෂුයත ස ලංරීඹන ලංභහ භ. ලං
වළඵළයි, ලං ) ක ලං වහ ලං  ළබිනට් ලං අනුභළතිඹක්ත් ලං නළවළ. ලං  ළබිනට් ලං
අනුභළතිඹක්ත් ලංනළතියි ලංභහ භට ලංඳයත )ත . ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං හභහන ලං විධිඹට ලං
යක්ණහයණඹක් ලංවහ ලං )යොරමා ලං 100  ලංමුදරක් ලංඅඹ ලං යන ලං විට, ලං
හභහන)ඹත  ලං 5,000 ට ලං ආත න ලං පිරික් ලං භළද ලං )ඳයකි  ලං
ියරීඹහරට ලංඹනහ. ලංඒ ලංඅනු, ලංභහඹ ට ලං5,000ක් ලංභළද ලං)ඳයකි  ලංඹන ලං
විට ලං  ලං එක්) )නක් ලං )යොරමා ලං 100  ලං මුදරක් ලං )භභ ලං යක්ණඹට ලං
) ත න ලං ඕනෆ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං විධිඹට ලං
භළද)ඳයකි  ලංඹන ලංඑක් ලංඅ)ඹරක) ත  ලං)යොරමා ලං100ක් ලංඅඹ ලං ශහට, ලං) ක ලං
වහ ලංතත් ලංභහ  ක ලං)ද ක් ලංඉකිරිඳත් ලං)රහ ලංඒ ලංඳවසු  ක ලංඹට)ත්භ ලං
)යොරමා ලං 50 ට ලං යක්ණඹ ලං )දත න ක ලං රීඹරහ ලං quotations එරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං)භහි ලංති)ඵන ලං)දදහච ඹ ලංඑඹයි. ලංවළඵළයි, ලංඇභතිතුමිඹ ලං
අත ලං උසත )ත  ලං අය ලං )යොරමා ලං 100 ලං ) න ලං භහ භට ලං )දත නයි. ලං
හභහන)ඹත  ලං )යොරමා ලං 100 ලං ලං ) ේහභ, ලං එයිත  ලං )යොරමා ලං 50ක් ලං
දූණඹ ලං )නහ. ලං භළද ලං )ඳයකි  ලං ඹන ලං එ  ලං )ේ )ඹක්) ත  ලං
) ොමිස ලංවිධිඹට ලං)යොරමා ලං50ක් ලංඑනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංහභහන ලංවිධිඹට ලංඵළලුහභ ලං) ක ලං
අභහතහාලඹ ලං ) ක ලං අහිා  ලං මිනිසුත ) ත  ලං භහඹ ට ලං රුපිඹල් ලං
මිලිඹන ලං30ක් ලං)වොය ලංඳහ)යත  ලං)වොයහ ලං නහ. ලං) ක ලංවිධිඹට ලංඅවුරුේදක් ලං
විතය ලං රුපිඹල් ලංමිලිඹන ලං 30ක් ලං  ත්තහභ ලං ) ක ලං අභහතහාලඹ ලං රුපිඹල් ලං
මිලිඹන ලං 360ක් ලං අහිා  ලං මිනිසුත ) ත  ලං  ත නහ. ලං තත් ලං ආඹතන ලං
)ද ක් ලං )යොරමා ලං 50 ලං  ණ)ත  ලං එ  ලං ශ්රමි )ඹක් ලං වහ ලං
යක්ණහයණඹක් ලං)දත න ලං ළභළත්ත ලංඳශ ලං යරහ ලංති)ඵේකි, ලං)යොරමා ලං
100 ට ලං) ක ලංයක්ණඹ ලංරඵහ ලංදීභ ලංවයවහ ලංඒ ලංමිනිසුත ) ත  ලංරුපිඹල් ලං
7,250ක් ලංළනි ලං මුදරක් ලං එක් ලංශ්රමි )ඹක්) ත  ලං අඹ ලං යරහ ලං මිලිඹන ලං
30 ට ලං ළ  ලං මුදරක් ලං ) ක ලං අභහතහාල)ේ ලං ) ොමිස ලං විධිඹට ලං රඵහ ලං
 ත නහ. ලං ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඒ ලංඑක් භ ලංභභ ලංරීඹනහ, ලං) ක ලං
න ලංවිට ලංඅභහතහාලඹ ලං  ලංඅත ත ලංදූෂිත ලංආඹතනඹක් ලංඵට ලංඳත් ලං)රහ ලං
ති)ඵනහඹ ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං)භභ ලංඅභහතහාලඹ  ලංයටට ලංරළ)ඵන ලං
වි)ේල ලං විනිභඹ; ලං යටට ලං රළබිඹ ලං යුතු ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං අ)නක් ලං
ඳළත්)තත  ලං)නත් ලංයටරට ලංආඳහු ලංප්රදහනඹ ලං යන ලංඅභහතහාලඹක් ලං
ඵට ලංඳත් ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලං)දදහච ඹ ලංඅහන)ේදී ලං) ක ලංයටට ලං
ඵරඳහනහ. ලංවළඵළයි, ලං ලංජ්නහරි ලං08 ලං)නිදහට ලං ලිත  ලං) ක ලංය)ට් ලංඅඳට ලං
ඇහු)ඩල, ලං"ආ)ේ ලංආ)ේ ලං)නොභ ලංඉත " ලංහ)ේ ලංගීත. ලංවළඵළයි, ලං) ක ලං
ගීතර ලං ඳසුබිභ ලං ඵරේකි ලං )වොය  ක ලං යන, ලං දූණ ලං  යන, ලං ාචහත  ලං
 යන ලංඅභහතහාලඹ ලංඵට ලං)භභ ලංඅභහතහාලඹ ලංඅවු ලංරුු  ලංඑ වභහයක් ලං
ඇතුශත ලංඳත් ලං)රහ ලංඅහනයි. ලං ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං භවය ලං අහිා  ලං
මිනිසුත ට ලං ජ්නහරි ලං 8 ලං )නිදහට ලං  ලිත  ලං වි)ේල ලං සහින ලං තිබුණහ. ලං
වි)ේල ලං යටරට ලං ගිහිත  ලංඉත න ලංමිනිසුත ටත් ලංහීකමනඹක් ලංතිබුණහ. ලං භළද ලං ලං
භළද)ඳයකි  ලං යටර ලං ඉත න ලං භවය ලං අ කභරහ, ලං අක් රහ ලං තභත් ලං
ඉත )ත , ලං අය ලං තහනහඳති ලං හමාඹහර ලංවයවහ ලංඑ)වභත් ලංනළත්න ක ලංවිවිධ ලං
්රභ ලං වයවහ ලං වළු ණු ලං  වුරුර ලං ඉතහභත් ලං ු ක්ිතත ලං ජීවිත ලං  ත ලං
 යමිනුයි. ලංනමුත්, ලං) ක ලංඅභහතහාලඹ ලංඅදටත් ලංනිවඬයි. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං හභහන)ඹත  ලං අ)ේ ලං රක් ලං
තුනක් ලං ඳභණ ලං න ලං වි)ේල ලං ශ්රමි යිත ) ත  ලං අවුරුේදට ලං ඳළමිණිලි ලං
10,000 ට ලංළ  ලංප්රභහණඹක් ලංඑනහ. ලංඒ ලංඳළමිණිලි ලං10,000 ලංඅතරිනුත් ලං
)භභ ලං අභහතහාලඹට ලං විහ ලං  ත ලං වළරී ලං ත )ත , ලං අතිලඹ ලං සීමිත ලං
ප්රභහණඹක් ලං ඳභණයි. ලං  ලං මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඒ ලංඑක් භ ලං
භභ ලං භතක් ලං  යත න ලං  ළභළතියි ලං ) ක ලං ඹන ලං රක් ලං තු)ත  ලං ශ්රමි  ලං

පිරි)ත  ලංහභහන)ඹත  ලංමාඹ ට ලංමිඹ ලං ඹන ලංපිරි ලං 250 ට ලංයහ ලං
ළ යි. ලංඒ ලංරීඹත )ත , ලංවි)ේල ලංයටරදී ලංමිඹ ලංඹන ලංපිරි ලං250 ට ලංයහ ලං
ළ යි. ලංවි)ේල ලංයටරදී ලංසු  ලංන ලංතහයන-පීයනලිත  ලංභවරු ලංපිසසු ලං
ළ)ටනහ. ලං භවරු ලං ෛද ලං ප්රති හය ලං  ත න ලං ඵළරි ලං ඒ ලං යටර ලං
තභත් ලංඅතයභා ලං )රහ ලංඉත නහ. ලංවළඵළයි, ලංඳසු ලං ගිඹ ලං හරඹ ලංපුයහභ ලං
)භභ ලං ආඩලඩු)ේභ ලං භවය ලං අභහතහාල ලං බහය ලං නි)ඹෝජ් ලං ඇභතිරු ලං
භළද)ඳයකි  ලංයටරට ලංගිහිල්රහ ලංඔවුත  ලං)බ්යහ ලං ත නහ ලංඅපි ලංදළක් හ. ලං
නමුත්, ලංඔවුත  ලං)නු)ත  ලං)ඳනී ලංඉත නහ ලංරීඹපු ලංඅඹ, ලංඅද ලංවළාගිරහ ලං
ඉත නහ. ලං මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං යට ලංඹන ලංභට්ටභට ලං
ඔහ ලං තඵත න ලං භවහ ලං )භ)වයක් ලං  යන ලං මිනිසුත ට ලං  යන ලං
අහධහයණඹ ලං)දදහච ඹක්. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඑ  ලංශ්රමි )ඹරක) ත  ලං)යොරමා ලං
50ක් ලං)වොය  ක ලං යන, ලංදූණඹ ලං යන ලං) ක ලංඅභහතහාලඹට ලංඑ)යහි ලං
ති)ඵන ලං)භභ ලංසඹලු ලංලිපි ලං)ල්ඛ්න ලංභභ ලංවළත හඩ් ලංහමාතහට ලංඇතුශත් ලං
රීරීභ ලංවහ ලංවභළගත* ලං යනහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං "ශ්රී ලං රා හ ලං වි භනි  ලං ශ්රමි  ලං
සුඵහධන ලං ා භඹ ලං රක)ේට්" ලං නළභළති ලං ශීමාඹ ලං හිත ලං ලිපි)ඹහි ලං
වත  ලං ති)ඵනහ, ලං එක් ලං ශ්රමි )ඹරක) ත  ලං )යොරමා ලං 100  ලං
මුදර ට ලංඹටත් ලං ල්ෂස ලංඉත ෂුයත ස ලංභහ භට ලං)භභ ලංඅභහතහාලඹ ලං
බහය ලං )දේකි, ලං එභ ලං insurance එ  ලං )යොරමා ලං 50ට ලං )නත් ලං භහ  ක ලං
)ද ක් ලංඉල්රනහ ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංභහ  ක ලං)ද ට ලං)නොදී ලං)යොරමා ලං50ක් ලං
එ  ලං)ේ )ඹරක) ත  ලං අල්රස ලං විධිඹට ලං ත න ලං) ක ලං අභහතහාලඹ ලං
 ටයුතු ලං  ය) න ලං ඹනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලං ) ක ලං ලිපි ලං )ල්ඛ්නත් ලං එක්  ලං අපි ලං අල්රස ලං )වෝ ලං දූණ ලං
)චෝදනහ ලංවිභමාලන ලං) ොමිත  ලංබහට ලංඹනහ. ලංඅල්රස ලං)වෝ ලංදූණ ලං
)චෝදනහ ලං විභමාලන ලං ) ොමිභට ලං ගිඹහට ලං ඳසු, ලං අපි ලං ඵරහ) න ලං
ඉත නහ ලංකිල්රුක්ෂි ලංයඹස ලං)නෝනහ) ත  ලංඳසු ලං) ක ලංපිළිඵ ලංවිභමාලන ලං
 ටයුතු ලං නිළයකි ලං සු  ලං )යි ලං ද ලං රීඹරහ. ලං වළඵළයි, ලං කිල්රුක්ෂි ලං යඹස ලං
භළතිනිඹ ලංඑභ ලං) ොමි) ක ලංඅධක් ලංජ්නයහල් ලං)ර ලං ටයුතු ලං යන ලං
 හර)ේ ලං ලංරක)ේට් ලංහීකම, ලංශ්රී ලංරා හ ලංවි භනි  ලං ශ්රමි  ලංසුඵහධ  ලංා භඹ ලං
) ක ලං යටට ලංඇවිල්රහ ලං බහය ලං ු ත නහ. ලංනමුත්, ලං භහ ලං 8 ට ලං යහ ලංළ යි. ලං
තභ ලං විබහ ඹක් ලං නළවළ. ලං අල්රස ලං )වෝ ලං දූණ ලං  ලං)චෝදනහ ලං විභමාලන ලං
) ොමිත  ලංබහට ලං) ක ලංපිළිඵ ලං)තොයතුරු ලංඉකිරිඳත් ලං යත න ලංඹත න ලං
අපිත් ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු)ත  ලං ඉත නහ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලංභවය ලං)රහට ලං) ක ලංඅභහතහාලඹ ලංවයවහ ලං ලංඅවුරුු  ලං5ට ලං
යහ ලං අඩු ලං දරුත  ලං ඉත න ලං අ කභරහට ලං වි)ේල ත ලං )ත න ලං)දත )ත  ලං
නළවළ ලං රීඹරහ ලං තමුත නහත )ේ ලං දත නහ. ලං )භභ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං
අභහතහාල)ේ ලං ක්රිඹහ හරි ලං අධක්ය)ඹක් ලං ඉත නහ. ලං ක්රිඹහ හරි ලං
අධක් ලං වමු ලං වුණහ ලං න ක ලං පුාචි ලං මුදරක් ලං දීරහ ලං හභහන ලං ඳවුරරීත  ලං
 ත න ලංඕනෆ ලංලිපි ලං)ල්ඛ්න ලංටි  ලංසඹල්රභ ලං ස ලං ය ලං ත න ලංපුළුත . ලං
 ලං ලං) ක ලංදූණඹ ලංසු  ලංනහ, ලං රු ලංඇභතිතුමිඹනි. ලංඔඵතුමිඹට ලං) ක ලං ළන ලං
අ)ඵෝධඹක් ලංති)ඵනහද ලංරීඹරහ ලංරීඹත න ලංභභ ලංදත )ත  ලංනළවළ. ලං) ක ලං
පිළිඵ ලං  ලං )වොඹහ ලං ඵරත න ලං රීඹරහ ලං භභ ලං ඔඵතුමිඹ) ත  ලං
) ෞය)ඹත  ලංඉල්රනහ. ලං 

 

ඒ ලං එක් භ ලං භභ ලං ඔඵතුමිඹට ලං ) ක ලං  හයණඹත් ලං භතක් ලං  යනහ. ලං
හභහන)ඹත  ලං වි)ේල ලං යටරට ලං නුපුහුණු ලං  ෘව ලං )ේවි හත  ලං
ඹත න ලංඵළවළ. ලංවළඵළයි, ලංඒජ්ත ස රුත  ලංඑ තු)රහ ලංඳසු ලංගිඹ ලං හර ලං
සීභහ ලං තුශ ලං භහඹ ට ලං රුපිඹල් ලං 90,000 ලං  ණ)ත  ලං අය) න ලං
3,000 ට ලංළ  ලංපිරි ට ලංඒ ලංඅදහශ ලංලිපි ලං)ල්ඛ්න ලං) ක ලංඅභහතහාලඹ ලං
වයවහ ලංවදහ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං 

 

යක්ණහයණඹ ලං වයවහ ලං  ටහමා ලං යහජ්ඹට ලං හභහන)ඹත  ලං
මාඹ ට ලං  ලං ශ්රමි ඹත  ලං 90,000ක් ලං විතය ලං ඹනහ. ලං ශ්රමි ඹත  ලං
90,000ත භ ලං)යොරමා ලං100 ලං ණ)ත  ලංඅඹ ලං යනහ. ලංය ට ලංඑක්ත් ලං
අයහබි ලං එමීමා ලං යහජ්ඹට ලං ශ්රමි ඹත  ලං 60,000ක් ලං ඹනහ. ලං ) ක ලං
)ද) ොල්රත )ේභ ලං එ තු ලං 150,000යි. ) ක ලං ශ්රමි ඹත  ලං
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[ රු ලංඑස. ලං)ප්රේභයත්න ලංභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

150,000ත භ ලං)යොරමා ලං100 ලං ණ)ත  ලංඑ තු ලං යනහ. ලංඒ ලංඅනු ලංයටට ලං
අහිමින ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං ප්රභහණඹ ලං )යොරමා ලං 15,000,000යි, ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං)යොරමා ලං15,000,000ක් ලං) ක ලංයටට ලං
අහිමි ලං )නහ. ලං ) ක ලං  හයණඹ ලං පිළිඵ ලං ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං
) ෞයනීඹ ලං අධහනඹ ලං)ඹොමු ලං යත න ලංරීඹරහ ලංභහ ලං ඔඵතුමිඹ) ත  ලං
ඉල්රහ ලංසටිනහ. ලං 

 

වි)ේල ලං යටර ලං සටිමිත  ලං අ)ේ ලං යටට ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං එන ලං
ආදයණීඹ ලං මිනිසසු ලං අ)ඳත  ලං ඉල්ලී ක ලං  ණනහක් ලං  යනහ. ලං ඒ ලං
මිනිසුත ට ලංහධහයණඹ ලංඉටු ලංවිඹ ලංයුතුයි ලංරීඹරහ ලංභහ ලංවිලසහ ලං යනහ. ලං
)ඵො)වෝ ලං )ද)නක් ලං වි)ේල ත ලං )ත )ත  ලං ) ඹක් ලං වදහ ලං  ත න ලං
නළත්න ක ලංහවනඹක් ලංමිරදී ලං ත න, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං
ඔඵතුමිඹ)ේ ලං) ෞයනීඹ ලංඅධහනඹ ලං) ක ලං හයණඹ ලං) )යහි ලං)ඹොමු ලං
 යරහ, ලං ) ක ලං ඉතුරු ලං  හරඹ ලං ඇතුශත ලං වි)ේල ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං වහ ලං
ඹ කරීස ලං වනදහයී ලං ්රභඹක් ලං අනු භනඹ ලං  යරහ, ලං පුළුත  ලං න ක ලං
ඔවුත ට ලංහවනඹක් ලං ත න ලංඋදේ ලං යත න, ලංනික් ලංවදහ ලං ත න ලංඅඩු ලං
)ඳොලිඹට ලං ණඹ ලං ප්රභහණඹක් ලං රඵහ ලං )දත න ලං උදේ ලං  යත න. ලං භළද ලං
)ඳයකි  ලංයටර ලංු ක් ලංවිි න ලං- ලං) ක ලංන) ොට ලං වුරුර ලංජීත් ලංන ලං- ලං
 හත තහත  ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං )නදහට ලං යහ ලං )ොඹහ ලං ඵරන ලං ළය ලං

පිළි)ශ ට ලං ඹත න ලං පුළුත  ලං න ක ලං එඹ ලං ඉතහ ලං )වොයි ලං රීඹරහ ලං භභ ලං
විලසහ ලං යනහ. 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං)ඵො)වෝ ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි ඹත  ලං
ඔවුත ට ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳක් ලං ස ලං ය ලං)දන ලං)භත  ලංඉල්රනහ. ලංඒ ලංඅනු ලං
දහඹ ත් ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳක් ලංවදහ) න ලංඹනහ. ලංඔවුත ) ත  ලං) ොටක් ලං
අය) න ලංඒ ලං ලං) ොටභ ලං )දත න ලංවදනහ. ලං  ලංවළඵළයි, ලං ) ක  ලං )නො)යි ලං
ති)ඵන ලං ප්රලසනඹ. ලං ) ක ලං මිනිසසු ලං ටි  ලංනළත්න ක, ලං ) ක ලං මිනිසසු ලං එන ලං
ල්ලි ලං ටි  ලංනළත්න ක ලං ) ක ලං ය)ට් ලං වි)ේල ලංවිනිභඹ ලංතු යටත් ලංඳවශට ලං
 යහ ලං ළටිරහ අහනයි. ලං ) ක  ලංතභයි ලං අ)ේ ලං ය)ට් ලං වි)ේල ලං විනිභඹ ලං
රළ)ඵන ලංප්රධහන ලංහධ ඹ ලං)ත )ත . ලංවළඵළයි, ලං) ක ලංමිනිසසු ලංපිළිඵ ලං
)වොඹහ ලංඵරත )ත  ලංනළති ලංඑ  ලං ළන ලං) ක ලංමිනිසුත ට ලංති)ඵත )ත  ලංභවහ ලං
  කඳහක්. ලං   කඳහට ලං උත්තය ලං )වොඹත න ලං ) ොයක් ලං )ද)නක් ලං
හිතහ) න ලං හිටිඹහ. ලං අභහතහාලඹට ලං ඇභතිරිඹක් ලං ඳත් ලං න) ොට ලං
අපි ලංඵරහ ලං ත න ලංඅ කභහ ලං) )නක් ලං)ේ ලං) )නරක ලංඳත් ලං)නහඹ ලං
රීඹරහ ලං ඔවුත  ලං හිතුහ. වළඵළයි, ලං සු  ලං න ලං අහධහයණ  ක ලං එක්  ලංඒ ලං
මිනිසුත  ලංඅද ලංඔඵතුමිඹ ලං)න ලංඳළත්තරීත  ලං)න ලංවිධිඹ ට ලංසහිඳත් ලං
 යනහ. ලං 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළත  ලංඅත  ලං යත න. 
 

ගුණ එවහ. මප්රේමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

භට ලං ත ලං විනහ ඹ  ලං  හරඹක් ලං ඕනෆ, ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං
භත ත්රීතුභනි. ලං 

 
)යොරමා ලං100ට ලං)දන ලංයක්හයණඹ ලං)යොරමා ලං50ට ලං)දත න ලං)න ලං

ආඹතන ලං)ද ක් ලං එ ෙ ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං )වට ලං ද)ේ ලං )වෝ ලං යට ලං
ඹත න ලං ඉත න ලං අහිා  ලං  ලංමිනිසුත ) ත  ලංඅඹ ලං යන ලං )යොරමා ලං 100  ලං
) ොමිස ලං  ළහිල්ර ලං ) ො)වත  ලං )වෝ ලං නත්ත න ලං රීඹරහ ලං භහ ලං
ඔඵතුමිඹ) ත  ලං )ඵො)වොභ ලං ) ෞය)ඹත  ලං ඉල්රනහ. ලං )යොරමා ලං
50 ට ලං යක්හයණඹක් ලං)දත න ලංභහ  ක ලං )ද ක් ලං ඉකිරිඳත් ලං )රහ ලං
සටිඹදී, ලං)යොරමා ලං100ට ලං)දන ලංඑ  ලංනත්ත න ලංරීඹරහ ලංඉල්රනහ. ලං 

 
විවිධ ලං වළරීඹහත  ලං ති)ඵන ලං අඹ ලං විවිධ ලං යටර ලං ළය ලං  යනහ. ලං

ඔවුත  ලං ඒ ලං යටර ලං ළය ලං  යත )ත  ලං ඔවුත )ේ ලං  හමාමි  ලං උඳ යණ ලං
වයවහයි. ලං වළඵළයි, ලං ඔවුත ට ලං ) ක ලං යටට ලං ඒ ලං  හමාමි  ලං උඳ යණ ලං
) )නත න ලං විධිඹක් ලං නළවළ. ලං ඒ ට ලං )වේතු ලං තභයි ලං ඒ ලං  හමාමි  ලං
උඳ යණ ලං) ක ලංයටට ලං) )නන) ොට ලං)රොරක ලංtax එ ක් ලංඅඹ ලංරීරීභ. ලං

ඒ ලංඵු  ලංවනඹ ලංලිහිල් ලං යරහ, ලංඔවුත  ලං)ේඹ ලං යන ලංයටර ලංති)ඵන ලං
උඳ යණ ලං) ක ලං යටට ලං ) )නත නත් ලංඉය ලංරඵහ ලං )දත න ලංරීඹරහ ලං භහ ලං
ඔඵතුමිඹ) ත  ලංඉල්රනහ. ලං 

 

අහන ලං ල)ඹත , ලං භභ ලං ඔඵතුමිඹ) ත  ලං ) ක ලං  හයණඹත් ලං ඉටු ලං
 යත න ලං රීඹරහ ලං ඉල්රනහ. ලං සඹලු ලං අහධහයණ  ක ලං භළේ)ේ ලං ලං
වි)ේල ත)රහ ලං ඉත න ලං ඔවුත )ේ ලං එ භ ලං ඉල්ලීභ ලං ති)ඵත )ත , ලං
)භොනහ ලංනළතත් ලං පිට ලං යට ලංගිහිල්රහ ලං ) ක ලං යටට ලං එන) ොට ලං) ක ලං යට ලං
ඉතුරු ලං යත න ලංරීඹරහයි. ලං) ොමිස ලං ළහීකමභ ලංනිහ ලංදළත  ලං) ල් ලංවදරහ ලං
ති)ඵත )ත  ලං) ො)වේද, ලං) ල් ලං අය) න ලංති)ඵත )ත  ලං) ො)වත ද ලං
රීඹරහ ලංඅපි ලං දත නහ. ලංරුපිඹල් ලං ) ෝටි ලං 5ක්, ලං 6ක් ලං දීරහ ලං) ල් ලං ත් ලං
තළත  ලං අපි ලං දත නහ. ලං ඒ ලං සඹලුභ ලං )ේ ලං )ඳො  ලං හරඹක් ලං ඇතුශත ලං අපි ලං
අල්රස ලං)වෝ ලංදූණ ලං)චෝදනහ ලංවිභමාලන ලං) ොමිත  ලංබහට ලංඉකිරිඳත් ලං
 යත න ලංරෆසතියි. ලංතමුත නහත )ේරහ ලංභව ලං)භ)වයක් ලං යරහ ලංයටට ලං
එන ලං ල්ලි ලං ටි  ලං )න ලං තළනරීත  ලං දූණඹට ලං රක් ලං )නහ; ලං
)වොය භට ලංරක් ලං)නහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඹ ක ලං )වඹරීත  ලං ඔවුත ට ලං
හධහයණඹ ලංඉටු ලං)නො )ශොත් ලංඔවුත  ලං ලංඅ)ේ ලංයටට ලංඑන ලංල්ලි ලංටි  ලං
නතය ලං  යයි. ලං එත) ොට ලං ) ක ලං ය)ට් ලං ) ෝටි ලං )ද   ලං ජ්නතහත් ලං
එක් භ ලං ) ක ලං )වොය  ක ලං  යන ලං සඹලු ලං )දනහටභ ලං ) ක ට ලං   ලං
රීඹත න ලං )නහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඒ ලං මිනිසසු ලං )නු)ත  ලං ඹ ක ලං
හධහයණඹක් ලං ඉටු ලං  යත න ලංරීඹරහ ලං ඉල්ලීභක් ලං යමිත  ලංභහ ලං නිවඬ ලං
නහ. ලංසතුතියි. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලංThe next speaker is the Hon. Muthu 
Sivalingam.   
 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
( ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

 
නෆඟී සටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale? 
 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
( ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංභ)ේ ලංපිළිතුරු ලං ථහ)ේදී ලංභභ ලං

ඔඵතුභහට ලංසඹලුභ ලංඋත්තය ලංරඵහ ලං)දනහ. ලං) ක ලංබහ ලං මාබ)ේ ලංියි රහ ලං
ඉත න ලංරීඹරහ ලංභභ ලංඔඵතුභහ) ත  ලංඉල්ලීභක් ලං යනහ. 

 

[தற.த. 5.08] 
 

ගුණ මුතු සලලිගගේ මශතළ  
(ரண்தைறகு தொத்து சறலிங்கம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

இன்கந றணம் இடம்தததம் இந் தோன்த 

அகச்சுக்கபறணதும் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறகன 

றரத்றமன மதசுற்கு ரய்ப்தபறத்ற்கு தொலில் 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். தொனரரக, 

தபறரட்டுத் தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர் அர்களுக்கு ரன் 

எத றடத்கக் கூந மண்டும். இனங்ககறன் 

2065  2066 



ඳහමාලි) කත තු 

கனகத்றலிதந்து தபறரட்டு மகனரய்ப்தைக்கரகச் 

தசல்லும் ததண்கபறன் தரகக அறகரறத்துதம் றகனறல், 

இன்த அர்கபது தரதுகரப்தைத்  தரடர்தறலும் கூடிபவு 

கணம் தசலுத் மண்டி றகன  ற்தட்டுள்பது.  

 

கனகத்கப் ததரதத்ட்டில் தபறரட்டு தொகர் 

றகனங்கள் ற்தம் இகடத்கர்கள்   தரறக்கப்தட்டுள்ப 

குடும்தங்ககபக் குநறகத்து, அர்களுடன் ததரதபரர 

ரலறரண ஆகச ரர்த்கககபக் கரட்டி ரற்நற 

தபறரடுகளுக்கு அதப்தறகக்கும் றகன ற்மதரது 

கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், மகனரய்ப்தைக்கரக 

தபறரடுகளுக்குச் தசன்தந் த்கண ததண்கபறன் 

குடும்தத்றணர் ததரதபரர ரலறறல் தொன்மணற்நம் 

கண்டுள்பரர்கள் ன்தது மகள்றக்குநறம! ரநரக, கன் 

கணறகப் தறரறந்தும் கணற ககணப் தறரறந்தும் 

குந்கச் தசல்ங்ககபப் தறரறந்தும் சலர்மகடுகளுக்குள்பரண 

றகனறமனம தததபவு குடும்தங்கள் கனகத்றல் 

கரப்தடுகறன்நண.  

 

மலும், அசரங்கத்ரல்  5 துக்குக் கலழ்ப்தட்ட 

குந்ககளுகட  ரய்ரர் தபறரடுகளுக்கு மகன 

ரய்ப்தைக்கரகச் தசல்ற்குத் கடறறக்கப்தட்டுள்ப 

றகனறல், கனகத்றல்  இத்கடறகண லநற எதசறன கறர 

உத்றமரகத்ர்கள், தறமச தசனக  உத்றமரகத்ர்கள், 

தபறரட்டு மகனரய்ப்தை றதணத்றணரல் றறக்கப் 

தட்டுள்ப அறகரரறகபறன் ஆவுடன் தததபரமணரர் 

தரடர்ந்தும் தபறரடுகளுக்குச் தசன்நண்ம 

உள்பணர். அத்மரடு, தபறரட்டங்கபறலிதந்து 

தமரதக்கு ததலிர ரட்டத்றல் தறவுககப 

மற்தகரண்டு மதரலிரண ஆங்ககபத் ரரறத்து 

தபறரடுகளுக்கு அதப்தறகக்கும் றகனத்ம் தரடர்ந் 

ண்ம உள்பது. ணம, இற்கரண சரறரண எத 

லர்கப் ததற்தத் மண்டும். ஊல் தசய்த்ம் 

அறகரரறகளுக்கு றரக ல்னரட்சற அசரங்கத்றல் 

உடணடிரக டடிக்கக டுக்கப்தட மண்டுதன்த 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

 

அமமகப, தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க உநவுகள்  

இரஜரங்க அகச்சர் அர்கள் இங்மக இதக்கறநரர். 

ங்களுகட மரட்டத் தரறனரபர்களுகட சம்தப உர்வு 

சம்தந்ரக இளதநற றகனறதந்மதரது அகச்சர் 

அர்களும் இரஜரங்க அகச்சரண லங்களும் 

அக்ககநமரடு அறல் ஈடுதட்டு அற்கு எத தொடிவுக்கு 

க்கூடி ரய்ப்கத ற்தடுத்றற்கரக இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

உங்களுக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

 

மலும்,  துக்ககரண சறன றடங்ககபத்ம் உங்களுக்குக் 

கூநறகக்க றதம்தைகறன்மநன். ரத்கப, தைப்தைஸ்ம, கண்டி 

மதரன்ந இடங்கபறமன கறட்டத்ட்ட 15,000 மதர் JEDB, SPC  

றதணங்கபறல் மகன தசய்கறன்நரர்கள். ஆணரல், Janatha 

Estate Development Board தரறனரபர்களுக்கு 

அர்களுகட EPF, ETF, தறக்தகரகட ன்தண  

ங்கப்தடறல்கன. அர்களுக்கு  EPF இல் கறட்டத்ட்ட 78 

மகரடித்ம்  ETF இல் கறட்டத்ட்ட 35 மகரடித்ம் 

தறக்தகரகடறல் கறட்டத்ட்ட  42 மகரடித்தண தன மகரடி 

தௐதரய்  அங்கு தரக்கறரக இதக்கறன்நது. ற்தகணம ன்நரக 

மகனதசய்து லிந்துமதரய் ற்மதரது மகன 

ரய்ப்தறல்னரது தட்டிணற கறடக்கும் அந் க்களுக்கு 

வ்பமர தறச்சறகணகள் இதக்கும்மதரது அர்களுகட 

தத்க அசரங்கம இப்தடி தொடக்கற கப்தது 

மகணக்குரற றடம். அது சம்தந்ரக க்குகள் 

ரக்கல் தசய்ப்தட்டணரல் சறன குடும்தங்களுக்கு  ரத்றம் 

அற்கநப் ததநக்கூடிரக இதந்து. ணம, 

உங்களுகட அலுனர்கள்தோனம் இற்கு டடிக்கக 

டுக்கரறட்டரல், அந் க்களுகட தம் தநறமதரய்றடும். 

ணம, வுதசய்து உங்கள் அறகரரறககப அதப்தற 

இற்குரற  டடிக்ககக டுக்கமண்டுதன்த மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன்.  

 

சலதத்றல்,  "The Sunday Times" newspaper of 27th 
November, 2016 states, I quote:  

 
―Renuka Holdings in forefront for PPP of state plantations‖  

 
ண எத தசய்ற தறசுரறக்கப்தட்டிதந்து. ணம,  

மததரறலுக்கரக இந் றனங்ககபப் தகறர்ந்பறக்க தொற்சற 

தசய்துதகரண்டிதக்கறன்நலர்கள். உள்ப தரறமன ரசரகறக் 

தகரண்டும் அந் க்களுகட தறச்சறகணகள் 

லடித்துக்தகரண்டும் இதக்கும்ததரளது தபறரர் ந்து 

தைறரகத் தரறகன ஆம்தறத்ரல்  அர்களுகட 

தறக்தகரகட, ETF,  EPF  ன்ண ஆது? அர்களுக்கு 

என்தம கறகடக்கர சூழ்றகனரன் ற்தடும். ணம, 

இப்தடிரண ரற்தறககபக் கரண்தற்கு, அதறறதத்றத் 

றட்டங்ககபத் தரடங்குற்கு தொன்ணர் அந் க்களுகட 

இந்க் தகரடுப்தணவுககப உடணடிரகப் ததற்தக் 

தகரடுப்தற்கு ஆண தசய்மண்டுதன்த மகட்டுக் 

தகரள்கறன்மநன்.  

 
அடுத்து, மரட்டத் தரறனரபர்களுக்மகர மரட்ட 

றர்ரகத்துக்மகர தரறற்சங்கங்களுக்மகர தரறரரத 

Agalawatta Plantations PLC ககரநறறட்டது. ககரதம் 

ததரளது குடுறச் சண்கடமதரல் சண்கட ற்தட்டிதக்கறநது. 

அர்கள் வ்பவுதூம் இந் க்ககப 

ரற்நறறதக்கறநரர்கள் ன்த தரதங்கள்! EPF  ரத்றம் 413 

றல்லின் தௐதரய் தசலுத்ப்தட மண்டிறதக்கறன்நது. இது 

எத சறநற தரககல்ன. இற்கந லங்கள் மத்துடன் 

கணறத்றதக்க மண்டும். JEDB, SPC மதரன்ந அச 

தததந்மரட்ட றதணங்ககபப் தரர்ப்தற்குத் நற 

லங்கள், இந்க் கம்தணறகள் ன்ண தசய்கறன்நண ன்த 

தரர்த்லர்கபர? அந்ப் தகுறறலுள்ப உங்கள் கரரறரன 

அறகரரறகள் ன்ண தசய்கறன்நரர்கள் ன்தகப் தரர்க்கரல் 

றட்டுள்பலர்கள். இற்கந தொன்ணம கணறத்றதந்ரல் 

இவ்பவு தததந்தரககப் தம் தொடக்கப்தட்டிதக்கரது. இது 

அவ்பவும் க்களுகட தம். ணம, அறரரக 

க்களுகட தத்கக் தகரள்கபடிப்தரகம 

ங்களுக்குத் தரறகறன்நது. இவ்றறமனம சறன மரட்டக் 

கம்தணறகள் டப்தரகக் மகள்றப்தடுகறன்மநரம். ணம, 

வுதசய்து றகுறரகவுள்ப 21 கம்தணறகபறலும் இந் 

றடங்கள் தரடர்தறல் அக்ககநமரடு ஆரய்ந்து அற்கரண 

க்க டடிக்ககககப உங்களுகட அகச்சு இப்மதரம    

டுத்ரல்ரன் ல்னது. இப்மதரம சறன மரட்டக் கம்தணறகள் 

தோடுறர தகரண்டரடத் ரரக இதக்கறன்நண. அர்கள் 

மரட்டங்ககபக் கரடரக்கறறட்டரர்கள். இன்த 

மரட்டங்களுக்கு க்கள் மதரகக்கூடி சூழ்றகன 

இல்னரரல் அர்கள் இற்கந தபறறமன தசரல்னக்கூடி 

ரய்ப்தை ற்தட்டிதக்கறன்நது. இவ்ரநரண எத சூழ்றகனறல் 

அர்களுகட மசறப்தை அகணத்தும் தகரள்கபடிக்கப் 

தட்டரல் அந் க்களுகட றர்கரனம் ன்ணரகும்? 

அர்களுகட குடும்தம் ன்ணரகும்? ணம, வுதசய்து 

ற்கந 21 கம்தணறகள் தற்நறத்ம் தகுறகரக ஆரய்ந்து 

டடிக்கக டுக்குரத மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

2067  2068 

[ රු ලංමුතු ලංසලිා  ක ලංභවතහ] 
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அடுத்து, EPF, ETF டுக்கப்மதரகும்மதரது க்கள் தரரற 

கஷ்டங்ககப றர்மரக்குகறன்நணர். யற்நன் கரறமன எத 

கரரறரனம் இதக்கறன்நது. அந்க் கரரறரனத்றமன க்கள் 

மசனரத றறத்க லபப்ததநமண்டுரணரல் அறகரகன 2 

றக்கு அங்கு மதரகமண்டும். யற்நன் மதரன்ந குபறரண 

எத கத்றமன அர்கபரல் அறகரகன 2 றக்குப் 

மதரகதொடித்ர? அர்கள் அறகரகன 2 றக்குச் தசன்த 

அந்க் கரரறரனத்றற்கு தொன்மண றக்கக்கரக 

ரறகசறல் றன்த அந்ப் தத்றங்ககபப் ததநமண்டும். 

அற்குப் தன கர்கள் இதக்கறன்நரர்கள். அங்மகத்ள்ப சறன 

கர்கள் ன்ண தசய்கறன்நரர்கதபன்நரல், 15,000 தௐதரய் 

ரங்கற அர்களுகட தத்றத்க றப்தறக்தகரடுத்துறட்டு, 

"உங்களுகட தம் தகுறகறல் ந்துறடும்" ணக் 

கூதகறநரர்கள். தத்றத்கக் தகரடுப்தற்மக 15,000 தௐதரய் 

சூலிப்தரணது எத தரதூரண றடம். ணம, இகண 

உடணடிரகக் கணறத்து, அற்கு டடிக்கக டுக்குரத 

உங்ககபக் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

 

அடுத்து, கம்தணறக்கரர்கள்  இன்த ந்றத்றலும் 

எத்துப்மதரரக இல்கன.  கம்தணற டத்துகறநர்கள் தன 

தரறல்ககப என்நரகச் மசரோ்த்து டத்துகறநரர்கள். அறல் 

என்நரகத் மறகனத் மரட்டத் தரறகனத்ம் 

ஆக்கறறதக்கறநரர்கள். இந் ரட்டுக்கு மறகன வ்பவு 

தொக்கறதன்ததுதற்நற அகச்சர்களுட்தட தனதம் 

மதசுகறநரர்கள். அப்தடிப்தட்ட தொக்கறரண எத தரறல் 

துகநக அதறறதத்ற தசய் அசரங்கம் ன் டடிக்கக 

டுக்கக்கூடரது? றர்தம் றறரண்டுக்கரண வு தசனவுத் 

றட்ட ரசறப்தறன்மதரது “மததரத றதணத்றணரல் 

கத்துக்தகரள்ப தொடித்ரண ஆகக்கூடி கரறறன் அபவு 

5,000 க்கர்கபரக கதக்கப்தடும்” ண றற அகச்சர் 

அர்கள் கூநறணரர். மசரம்மதரண அல்னது ட்டத்றல் 

இங்குகறன்ந கம்தணறககப அப்தடிப் தறரறத்துக்தகரடுப்தறல் 

ங்களுக்கு ஆட்மசதகண இல்கன. தொகநரக டத்தும் 

கம்தணறககப அப்தடிப் தறரறத்து இன்தம் தன தொனரபறரக 

உதரக்கக்கூடரது. 22 தொனரபறரரறடம் மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் தடும் மகண ரங்க தொடிரரக 

இதக்கறன்நது. இந் றகனறல் 5,000 க்கர் ண 

கதத்ரல், இன்தம் 50 கம்தணறகபரது ததன்த 

ரன் றகணக்கறன்மநன். கம்தணறககபப் தததக்கற 

மரட்டங்ககப இன்தறன்தம் சறன்ணரதறன்ணரக்க 

மண்டரம். இந்த் தரறகன ம்தறறதக்கும் ங்கள் 

மரட்டத் தரறனரபர்களுகட றர்கரனம் ன்ணரகும்? 

ன்தக இனங்ககத் தரறனரபர் கரங்கறஸ் ககனமரடு 

கணறத்துக் தகரண்டிதக்கறன்நது. இந் றகனககப் 

மதரக்க ல்ன றகனறல் இங்கும் கம்தணறககப தொகநரக 

டத்துற்கு லங்கள் உற தசய்துடன், தொகநற்ந 

தொகநறல் டத்தும் கம்தணறககப உடணடிரக லங்கள் 

ததரதப்மதற்கவும் மண்டும். அப்தடிப் ததரதப்மதற்நரல் 

அற்கந JEDB, SPC மதரன ஆக்கறறடரல், ன்நரக 

டத்க்கூடி எத ததரற கம்தணறக்குக் தகரடுக்க மண்டும்.  

ணறப்தட்ட எத ணறதக்கு 5,000 க்கர் கரறக டத்ம 

தொடிரது; அது சரத்றற்ந றடம். சட்டிறலிதப்தக 

அகப்கதறமன டுக்கும்ததரளது ததப்தறமன றளந் 

ககரக ங்கள் க்களுகட கக ஆகறறடும். இறலும் 

லங்கள் அக்ககநமரடு கணம் தசலுத் மண்டும்.  

 

சலதத்றல் கூட்டுஎப்தந்த்றல் ககச்சரத்றட்மடரம். 

அற்கும் தன றரக்கறரணங்கள் தகரடுத்ரர்கள். தகப 

அகச்சரண லங்களும் அறமன கனந்துதகரண்டீர்கள். அது 

தொகநரக ளப்தட்ட கூட்டுஎப்தந்ரகும்.  

றதரகங்களுக்கு தொண்தரடரக, தரறனரபதக்கு றரக 

மர சற தசய்து இந்க் கூட்டுஎப்தந்ம் தசய்ப்தட்டது 

ன்ந ஏர் உர்க ற்தடுத்துற்கு மண்டுதன்மந சறனர் 

ப்தரண றரக்கறரணங்ககபக் தகரடுக்கறநரர்கள். கடந் 2 - 

3 ரங்கபரக க்ககபச் சந்றத்து அர்களுக்கு றபக்கம் 

தசரல்லிறதக்கறமநரம். கம்தணறக்கரர்ககப அகத்து 

குகநககப றசரரறக்குரத உங்களுக்கு ரங்கள் 

அநறறத்றதந்மரம். உடணடிரக அற்தகண எத றணத்கக் 

குநறப்தறட்டீர்கபரணரல், கம்தணறக்கரர்ககப ரங்கள் 

அகத்துந்து அந்க் குகநககப றர்த்ற தசய்னரம். 

குகநகள் இதப்தரக ணக்குத் தரறறல்கன. ஆணரல், 

குகநகள் இதப்தகப் மதரனவும் கம்தணறக்கரர்களுக்குச் 

சரகரக இதப்தகப்மதரனவும் ததரய்ரண 

றபக்கங்ககபக் தகரடுத்து க்ககபத் றகச றதப்தற 

அர்ககபக் குப்தறகனக்கு ஆபரக்கறறதக்கறநரர்கள். 

ணம, வுதசய்து ரங்கள் மகட்டுக்தகரண்டதடி எத 

றகறக றறத்துக் தகரடுக்குரத மகட்டு, 

றகடதததகறன்மநன். ன்நற. க்கம். 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 
 

මීශෙට, ලං රු ලංයවීත ්ර ලංභයවීය ලංයහජ් ලංඇභතිතුභහ. 
 

[අ.භළ. 5.18] 
 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ (කේකුණ ශළ ලෘ කතීය වමිිල 

වබඳතළ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ - தரறல் ற்தம் தரறற்சங்க 

உநவுகள் இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 

Labour and Trade Unions Relations) 
මරහනහරඪ ලං ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං  ක රු ලංඅභහතහාල)ේ ලංළඹ ලං

ශීමා ලං ඹට)ත් ලං අද ලං ද ලං පුයහභ ලං ) ක ලං  රු ලං බහ ලං තුශ ලං විවිධ ලං යණු ලං
ඉකිරිඳත් ලං වුණහ. ලං ඒ ලං  රුණු ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශ ලං භත ත්රීරුත  ලං )ඵො)වෝ ලං
)ද)නක් ලං දළනට ලං බහ ලං  මාබඹ ලං තුශ ලං )නොසටිඹත් ලං අභහතහාලඹ ලං
ඳළත්)තත  ලංඒ ලංවහ ලංපිළිතුරු ලංරඵහ ලංදීභ ලංඅ)ේ ලංයුතු භක් ලං)නහ. ලං 

 

මුලිත භ ලංභභ ලංපිළිතුරු ලං)දත නට ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලංත )ත  ලං රු ලං
සුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහ ලං අද ලං දල් ලං රු)ේ ලං ථහ ලං  යමිත  ලං
ඉකිරිඳත් ලං  ශ ලං  හයණහ ලං රීහිඳඹ ලං  ළනයි. ලං එතුභහ ලං වත  ලං  ශහ ලං
  ක රු ලං )දඳහමාත) කත තු ලං අවුරුු  ලං 100ක් ලං ඳභණ ලං ඳළයණි ලං වුත් ලං
)භ)තක් ලං ල් ලං)ේහ ලංසථහක් ලං)නොභළති ලං ටයුතු ලං යරහ, ලංඳසු ලං
ගිඹ ලංළේතළ කඵමා ලංභහ)ේ ලං07ළනි ලංදහ ලංසට ලං27ළනි ලංදහ ලංදක්හ ලංඳළළත් ලං
වුණු ලංළය ලංමාජ්න)ේ ලංප්රතිපරඹක් ලංවළටිඹට ලංදළත  ලං)ේහ ලංසථහක් ලං
වදහ ලං ) න ලං ඹනහ ලං රීඹරහ. ලං ඒ ලං  කඵත ධ ලං  ලං එතුභහ ලං  )ශේ ලං  ලං ළයකි ලං
ප්ර හලඹක්. ලං ලං 

 

)ේහ ලං සථහක් ලං පිළිඵ ලං දළත  ලං ටි  ලං  හරඹ ට ලං  ලිත  ලං
 රුණු ලංඉකිරිඳත් ලං)රහ ලංතිබුණහ. ලංඅ)ේ ලං ලං රු ලංඇභතිතුභහ ලං) ක ලංවහ ලං

අභහතහාල)ේ ලං දීමාක ලං  හරඹක් ලං )ේඹ ලං  ශ, ලං අවුරුු  ලං 40  ලං ඳභණ ලං
ඳශපුරුේදක් ලං ඇති ලං හිටපු ලං )ල්  කයඹරක ලං න ලං භ ව)වේහ ලං
භවත්භඹහ)ේ ලං ප්රධහනත්)ඹත  ලං  මිටුක් ලං ඳත් ලං  යරහ ලං )ේහ ලං

සථහක් ලං ස ලංරීරීභ ලංපිළිඵ ලං ටයුතු ලංආය කබ ලං ය ලංතිබුණහ. ලං
) ක ලං වහ ලං   ක රු ලං නිරධහරිත )ේ ලං ා භඹත් ලං වබහගි ලං වුණහ. ලං
එ)වභ ලං වබහගි ලං )රහ ලං ඒ ලං මිටු)ේ ලං අහන ලං බහ )ේදී ලං ) ක ලං ළය ලං
යහජ් හරිඹ ලංවරිඹට ලංඉසට ලංත )ත  ලංනළවළයි ලංරීඹරහ ලංඒ ලංඅඹ ලං ලංමුලිත  ලංඒ ලං

 මිටුට ලං විරුේධ ලං උේ)කෝණඹක් ලං  යරහ ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං ළය ලං
මාජ්නඹ  ලංනිඹළලුණහ. ලංකින ලං21ක් ලංඳභණ ලංළය ලංමාජ්න)ේ ලං)ඹු ණහ. ලං
ඒ ලං අඹ)ේ ලංත ලංඉල්ලී ක ලං ණනහක් ලංතිබුණහ. ලං ඒ ලං ඉල්ලී ක ලං ණනහ ලං

 කඵත ධ)ඹත  ලං ඇභතිතුභහත්, ලං අපිත් ලං  ලං භෙ ලං හ ච්කහ ලං  යරහ ලං
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ඳහමාලි) කත තු 

එ ෙතහ ට ලං ඳළමිණිඹහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං ඒ ලං අතයතුය ලං )ඵො)වෝ ලං )ේල් ලං
 යත න ලං සදහන ක ලං වුණහ. ලං ඇභතිතුභහත් ලං භභත් ලං අතය ලං ප්රලසනඹක් ලං
ති)ඵනහ ලංරීඹරහ ලං ලංඒ ලංඅඹ ලංභහධ ලංතුළිත  ලංප්ර හල ලං ශහ. ලංඑ)වභ ලං)ේල් ලං

වුණහ. ලංඅපි ලංඒහ ලං ණත  ලං ත්)ත් ලංනළවළ. ලංඅහන)ේදී ලංඑ ෙතහ ට ලං
ආහ. ලං ඊට ලං ඳසු ලං  ලං ඒ ලං )රහ)ේ ලං  හ)රෝචිත ලං )නොවුණත් ලං ) ක ලං ළය ලං
මාජ්න)ේ ලංනිඹළළුණු ලංකිනරට ලංඒ ලංඅඹට ලංළටුේ ලං) ත න ලංතීත ු ක් ලං

 ත්තහ. ලං එ)වභ ලංතීත ු ක් ලං අය ලං) න ලංඒ ලංඅඹට ලංළටුේ ලං ) ත නටත් ලං
අපි ලං ටයුතු ලංසදහන ක ලං ශහ. ලංඅහන)ේ ලංඒ ලංඅඹ ලංඉල්ලීභක් ලං යනහ, ලං
ළටුේ ලං) රහ ලංභකි, ලං) ක ට ලංඒ ලංඅඹට ලංනිහඩුත් ලංඅලයි ලංරීඹරහ. ලංඅඳට ලං

ආයාචියි, ලං අදත් ලං ඳහමාලි) කත තු ලං වත කි)ේ ලං   ක රු ලං නිරධහරි ලං
භවත්රුත  ලංඋේ)කෝණඹක් ලං යත න ලංඳළමිණිරහ ලංඉත නහ ලංරීඹරහ. ලං
දළත  ලංඋේ)කෝණ ලංරීරීභ ලංවහ ලංනිදව ලංති)ඵනහ. ලංසුු  ලංෆත  ලංඑ)වභ ලං

එත )ත ත් ලං නළවළ. ලං ඊ)ේ ලං ද)ේත් ලං භෘේධි ලං නිරධහරිත  ලං ව ලං
විලසවිදහර ලංශිඹත  ලංඇවිල්රහ ලංඉත නහ ලංඅපි ලංදළක් හ. ලං 

 

අද ලං අ භළතිතුභහ ලං ප්ර හලඹක් ලං  යමිත  ලං රීේහ, ලං ඒ ලං අඹට ලං
ඳහමාලි) කත තු ලංභහමා ඹ ලං අභිඹ ලං  ලං )නභ ලංසථහනඹක් ලං රඵහ ලං )දනහ ලං
රීඹරහ. ලං)භො ද, ලංඳහමාලි) කත තුට ලංභත ත්රීරුත  ලංඑන ලංඑ  ලංශක්න ලං
එ ත් ලං සුු සු ලං නළති ලං නිහ. ලං දළත  ලං ඒ ලං අඹ ලං ඒ ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  ශ ලං ලං

දසරට ලං නිහඩුත් ලං ඉල්රනහ. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං
තමුත නහත )ේ ලං පිළි ත නහ ලං ඇති, ලං ) ක ලං ය)ට්, ලං වි)ලේ)ඹත  ලං යහජ් ලං
)ේ)ේ ලංඅඹ ලංළය ලංමාජ්නඹක් ලං ශහභ ලංහිෙ ලංළටුේ ලං) රහ ලංනිහඩුත් ලං

)දනහ ලං න ක, ලං සුභහන)ඹත  ලං සුභහනඹට ලං වළභ ලං ආඹතනඹභ ලං ළය ලං
මාජ්නඹ ලං යත න ලංඳටත  ලං නීවි. ලංඇයි, ලංඳ ඹත් ලංරළ)ඵනහ, ලංනිහඩුත් ලං
රළ)ඵනහ. ලංඑ)වභ ලං යන ලංයටක් ලං)රෝ )ේ ලං) ො)වේත් ලංනළවළ. ලංඒ ලං

නිහ ලං ) ක ලං ඉල්ලී ක ලංවරිභ ලං අහධහයණයි. ලංඅපි ලං) ක ලං )ේහ ලංසථහ ලං
පිළිඵ ලං  ටයුතු ලං  යරහ ලං අද ලං න ලං විට ලං ) ටු කඳතක් ලං වදරහ ලං
ති)ඵනහ. ලංමුලිත භ ලං) ක ලං ටයුත්තට ලංඒ ලංඅඹත් ලංවබහගි ලංවුණහ. ලං 

 

ගිඹය ලංළය ලංමාජ්න)ේදී ලංඒ ලංඅඹ ලං ළබිනට් ලංඅනු ලං හය  ලංබහක් ලං
ඳත් ලං  යත න ලං රීඹහ ලං රීේහ. ලං අ)ේ ලං ඇභතිතුභහ ලං ඒ ත් ලං  ළබිනට් ලං
භඩලයරඹට ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශහ. ලං දළත  ලං ) ටු කඳතක් ලං  ස ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං ) ටු කඳත ලං අදහශ ලං ආඹතනරට ලං )ඹොමු ලං  යරහ, ලං ඒ ලං
අඹ)ේ ලංහමාතහ ලංරළබුණහභ ලංඅපි ලංඒ  ලං ළබිනට් ලංභඩලයරඹට ලංඉකිරිඳත් ලං
 යනහ. ලං අනු ලං  හය  ලං බහට ලං ඉකිරිඳත් ලං  යරහ ලං  ළබිනට් ලං
භඩලයරඹට ලංඉකිරිඳත් ලං යනහ. ලංනමුත් ලංෘත්තීඹ ලංමිතිඹක් ලංවළටිඹට ලං
එතළනිත  ලං එවහ ලං ඉල්ලී ක ලං ඉකිරිඳත් ලං යනහ ලං න ක, ලං භහ ලං හිතන ලං විධිඹට ලං
ඒ  ලංඅහධහයණයි. ලං 

 

අද ලං යේරස ලං )ේහනත දහ ලං භත ත්රීතුභහ ලං ) ක ලං බහ)ේ ලං ථහ ලං ශහ. ලං
එතුභහ ලංරීේහ, ලංඋතුරු ලංඳශහ)ත් ලංවිලහර ලංප්රලසනඹක් ලංති)ඵනහ ලංරීඹරහ. ලං
  ක රු ලං නිරධහරිත )ේ ලං )රොරක ලං හිෙඹක් ලං ති)ඵනහ ලං රීඹහ ලං රීේහ. ලං
 ළබිනට් ලං භඩලයරඹ ලං අඳට ලං අනුභළතිඹ ලං දීරහ ලං ති)ඵනහ, ලං   ක රු ලං
නිරධහරිත  ලං ඵහ ලං  ත න. ලං ඒ ලං ) ොල්රත )ේ ලං ළය ලං මාජ්න)ේ ලං එ  ලං
 රුණක් ලංතභයි ලංඅලු)තත  ලංඵහ ලං ළනී ක ලං යත න ලංඑඳහ ලංරීඹන ලංඑ . ලං
එ)වභ ලංන ක ලංආඩලඩුක් ලං ඕනෆද? ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලං රීඹන ලංරීඹන ලං )ේ ලං
 යත න ලංආඩලඩුක් ලංඕනෆද? ලංඒ  ලංවරි ලංඅහධහයණයි. ලං 

 

තමුත නහත )ේරහ ලංදත නහ, ලංළටුේ ලංප්රලසනඹ ලංපිළිඵ. ලංMN 5 ව ලං

SL 1 ලංපිළිඵ ලංකට්ටනඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඳසුගිඹ ලංතහ)ේ ලංඅපි ලංඒ ලංඅඹත් ලං
එක්  ලං හ ච්කහ ලං  යපු ලං )රහ)ේදී ලං ඒ ලං  ළන ලං රීේහ. ලං ) ක ලං MN 5 
ති)ඵන ලංළටුඳ ලංSL 1ට ලං) න ලංඒභ ලංඒ ලංනිරධහරිත ට ලංවිතයක් ලං යත න ලං

පුළුත  ලං )දඹක් ලං )නො)යි. ලං ඒ) ත  ලං යහජ් ලං )ේ)ේ ලං )රොරක ලං
විභතහක් ලංඇති ලං )නහ. ලං විජිත ලං )වේයත් ලං භත ත්රීතුභහ ලං ඒ ලං  ළන ලං ) ක ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේදී ලං ප්රලසනඹක් ලංනළඟුහ. ලං අපි ලං ඒ ට ලංඋත්තය ලං ු ත නහ. ලං
යහජ් ලං ඳරිඳහරන ලං වහ ලං  ශභනහ යණ ලං ඇභතිතුභහ ලං එදහ ලං  ථහ ලං ශහ. ලං

අ)ේ ලං ඇභතිතුභහ ලං ඒ ට ලං උත්තය ලං ු ත නහ. ලං අපි ලං දළත  ලං අලු)තත  ලං
)ඹෝජ්නහක් ලං ඉකිරිඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං අඹට ලං ඒ)ක් ලං අවුරුු  ලං
දවඹ  ලං හර ලං සීභහක් ලංතිබුණහ. ලං අපි ලංඒ ලං හරඹ ලං අවුරුු  ලංඳව ට ලං අඩු ලං

 යනහ. ලං 

   ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලංයහජ් ලංඅභහතතුභනි, ලංභභ ලංප්රලසනඹක් ලංඅවත නද? 
 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අවත න. 
 

   ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං යහජ් ලං අභහතතුභනි, ලං භට ලං ) ක ලං අසථහ ලං රඵහ ලං දීභ ලං

 කඵත ධ)ඹත  ලං භහ ලං ඔඵතුභහට ලං සතුතිත ත ලං )නහ. ලං ඳශමුන ලං
 හයණඹ, ලං දළත  ලං ) ක ලං   ක රු ලං නිරධහරිත )ේ ලං ප්රලසනඹ ලං ාකීමාණ ලං
)රහ ලං ති)ඵත )ත  ලං) ක ලං දඬුභ ලංනිහයි. ලංඔඵතුභහ ලං ල්ඳනහ ලං යරහ ලං
ඵරත න. ලංමිනිසසු ලංතභත )ේ ලංඅයිතීත  ලංරඵහ ලං ළනීභ ලංවහ ලංෘත්තීඹ ලං
ක්රිඹහභහමා  ලං ළනීභ ලංඔවුත  ලංතු ලංති)ඵන ලංඅයිතිඹක්. ලං 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඒ  ලංවරි. 
 

 ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔඵතුභත රහත් ලං විඳක්)ේ ලං ඉත න) ොට ලං ඒ  ලං  ශහ. ලං ඒ ට ලං
දඬු ක ලං  ශහට ලං ඳස)ේ ලං මිනිසසු ලං ) ො)වොභද ලං ෘත්තීඹ ලං ක්රිඹහභහමා  ලං
 ත )ත ? ලං භභ ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං  හර)ඹත  ලං තත්ත්ඳය ලං 30යි ලං  ත )ත . ලං
)දන ලං  හයණඹ, ලං ඔඵතුභහ ලං )ේ යිත  ලං ඵහ ලං  ළනීභක් ලං  ළන ලං
රීේහ. ලංශෙදී ලං-භහ ලංතුනක් ලංඇතුශත- ලං)ේහ ලංසථහක් ලංවදත න ලං
ඹනහ. ලංඊට ලං ලිත  ලංඵහ ලං ත්ත ලංඅඹත් ලංඉත නහ. ලංඅඳට ලංදළන ත න ලං
රළබුණු ලංවිධිඹට, ලංඒ ලංඅඹ ලංසථිය ලං යත න ලංවදනහ. ලංඒ ලං ළන ලංභට ලංයහ ලං
)වොට ලං ඔඵතුභහ ලං දත නහ ලං ඇති. ලං  ලං එ)වභ ලං නළතු ලං වරි ලං )ේහ ලං
සථහක් ලංවදත න. ලංඒ  ලංඅලුත් ලංමිනිසසුත් ලංඅනහථ ලං යන ලංළයක් ලං
රීඹරහ ලං තභයි ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං ක්රිඹහ ලං භහමා ර ලං ඉත නහ ලං අඹ ලං
රීඹත )ත . 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අපි ලං ඔඵතුභත රහට ලං  කී)භත  ලං රීඹනහ, ලං

)ේහ ලං සථහ ලං වදත න ලංඉසය ලං )රහ ලංපුයහ ලං  ත න ලං)නො)යි ලං
) ක ලං වදත )ත . ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං උතුරු ලංනළ ලං)ෙනහිය ලං ප්ර)ේලර ලං අද ලං
)රොරක ලං ප්රලසනඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං අද ලං ) ක ලං ඳහමාලි) කත තු)ේදීත් ලං ඒ ලං
භත ත්රීරුත  ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං  රුණු ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශහ. ලං ඒ ලං ප්ර)ේලර ලං
රීසභ ලං)දඹක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං)ත )ත  ලංනළවළ. ලං  ක රු ලංනිරධහරි)ඹක් ලං
නළවළ. ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං අයිතිඹක් ලංනළවළ. ලං අද ලං යේරස ලං )ේහනත දහ ලං
භත ත්රීතුභහ ලං  ථහ ලං  ශහ, ලං ඔඵතුභහ ලං අව) න ලං ඉත න ලං ඇති. ලං අපි ලං
 කී)භත  ලං රීඹනහ ලං -[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං )ඳොඩ්යක් ලං අව ත න. ලං අපි ලං
තමුත නහත )ේරහට ලං  කී)භත  ලං රීඹනහ, ලං )ේහ ලං සථහ ලං
 කභත ලං වුණහට ලං ඳස)ේ ලං අලු)තත  ලං ඵහ ලං  ත නහ ලං අඹටත් ලං ඒ  ලං
ඵරඳහනහ ලං රීඹරහ. ලං ඊට ලං ඉස ලංය ලං )රහ ලං )වො)යත  ලං  යරහ ලං ඒ ලං
) ොල්රත  ලං  ලං නළති ලං  යත න ලං ඹන ලං )දඹක් ලං )නො)යි. ලං ) ක, ලං ඒ ලං
) ොල්රත  ලං හිතහ ලං ) න ලං ඉත න ලං )දඹක් ලං )ත . ලං  ලං) ක  ලං භහ ලං  ත්ත ලං
)දඹක්. 

 

  ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභත රහ ලං ඵහ ලං  ත න ලං ඹත )ත  ලං උතුරු ලං නළ ලං)ෙනහිය ලං

ප්ර)ේල)ේ ලංඳකිාචි ලං)දභශ ලංබහහ ලං ථහ ලං යන ලංනිරධහරිත ද? ලං 
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ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
)දභශ ලංබහහ ලං ථහ ලං යන ලංනිරධහරිත  ලංඵහ ලං ත න- 
 

   ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
)භො ද, ලං   ක රු ලං ආයවුල් ලං විත න ලං න ක ලං අනිහමාඹ)ඹත භ ලං

)වො ලංබහහ ලංදළනුභක් ලංති)ඵත න ලංඕනෆ ලං)ත . ලං 
 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔේ, ලං අනිහමාඹ)ඹත භ. ලං ඒ ලං ඳළත්)ත් ලං  ට්ටිඹත් ලං ඵහ ලං  ත න ලං

)නහ. ලං එ)වභ ලංනළතු ලං )භ)වත  ලංඵහ ලං ) න, ලං උතු)මා ලං ගිහිල්රහ ලං
)ේඹ ලං යත න ලංරීඹහ ලංරීඹත න ලංඅඳට ලංපුළුත ද? ලංඒ  ලං යත න ලංඵළවළ. ලං
වළඵළයි ලංඑවහට ලං විතයක් ලං )නො)යි ලං ඵහ ලං ත )ත . ලං [ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං
බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භට ලං ) ොයක් ලං ප්රලසනරට ලං උත්තය ලං
)දත න ලං ති)ඵනහ. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං නළවළ. ලං ඊට ලං ඳස)ේ ලං  ථහ ලං
 යත න ලංපුළුත . 

 

   ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ලංනිරධහරිත  ලංළය ලංමාජ්නඹට ලංගිඹ ලංනිහ ලං දඬු ක ලංදීභයි ලංති)ඵන ලං

ප්රලසනඹ. ලං එ)වභ ලං වුණහභ ලං රීසභ ලං ප්රලසනඹක් ලං විත න ලං ඵළවළ ලං )ත . ලං
  ක රු ලංඇභතිතුභහ ලංඒ  ලං ලංදත නහ ලං)ත . ලං 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
)ඳොඩ්යක් ලංඉත න, ලංභහ ලංරීඹන ල්. ලංළය ලංමාජ්නඹ ලංඅත  ලංවුණහට ලං

ඳස)ේ ලංඒ ලංඅඹට ලංළටුේ ලං) න ලංඑ  ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඅපි ලංතීත ු ක් ලං
 ත්තහ. ලංළටුඳත් ලං) රහ, ලංනිහඩුත් ලං)දනහ ලංන ක ලං-[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංඒ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලංයජ්)ේ ලංප්රතිඳත්තිඹක් ලංති)ඵනහ, ලංභත ත්රීතුභනි. ලංඒ  ලං
භත  ලංතඵහ ලං ත න. ලංඅපි ලංඒ ට ලංඉය ලංු ත )නොත්, ලංඅද ලංඑ  ලංආඹතනඹක් ලං
ළය ලං මාජ්නඹ ලං  යහවි. ලං ඊට ලං ඳසු ලං සුභහන)ේ ලං තත් ලං ආඹතනඹක් ලං
 යහවි. 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහ ලං රීඹන ලං  හයණඹ ලං එ  ලං අතරීත  ලං වරි. ලං වළඵළයි, ලං රීසභ ලං

 හරඹ  ලං ළබිනට් ලංතීයණඹක් ලංඅය) න ලංනළවළ, ලංළය ලංමාජ්න ලං යන ලං
අඹ)ේ ලං ඳ  ලං ) ත )ත  ලංනළවළ ලංරීඹරහ. ලං දළත  ලං ඔඵතුභත රහ ලං එ)වභ ලං
තීයණඹක් ලං අය) න ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක)ක් ලං ති)ඵනහ, ලං  ළබිනට් ලං
භඩලයර ලංතීයණ)ේ ලංඅහන ලං)ේදඹ ලංඅනුභත ලං යනහ ලංරීඹරහ. ලං ලංඒ  ලං
ඵයඳතශයි. ලං වි)ලේ)ඹත  ලං   ක රු ලං නිරධහරිත ට ලං ඳ  ලං ) ත )ත  ලං
නළවළ ලං රීඹරහ ලං   ක රු ලං අභහතහාල)ඹත භ ලං තීයණ ලං  ත නහ ලං න ක, ලං
) ක ලංප්රලසනඹ ලංවි ලං ලං)ත )ත  ලංනළවළ. ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං යජ්)ේ ලං )ේ ඹත  ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  යන ලං
 හරඹට ලං ) ො)වේත් ලං ඳ  ලං ) රහ ලං නළවළ. ලං ළය ලං මාජ්නඹ ලං  යන ලං
) ොට ලංඳ  ලං) ත )ත  ලංනළවළ. ලංළය ලංමාජ්නඹ ලංඅහන ලං ශහභ ලංඳ  ලං
) වීභ ලං ර හ ලං ඵරත න ලං පුළුත . ලං ළය ලං මාජ්න)ේ ලං සටිඹදී ලං ඳ  ලං
) ත )ත  ලංනළවළ. ලං)භතළනදී ලංඅඳට ලංඳ  ලං)නො) හ ලංඉත න ලංපුළුත . ලං
නමුත්, ලං අ)ේ ලං )දඳහමාත) කත තු)ේ ලං නිරධහරිත  ලං නිහ ලං අපි ලං  ල්ඳනහ ලං
 ශහ, ලං ළබිනට් ලංඑ ට ලංඉකිරිඳත් ලං යරහ ලං ළබිනට් ලංතීත ු ක් ලංඅය) න, ලං
ඊට ලංඳස)ේ ලංඳ  ලං)නො) හ ලංඉත න. ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංඅද ලංළයට ලංආ)ොත් ලං
ඳ  ලං) වීභ ලං ළන ලංර හ ලංඵරත න ලංපුළුත . ලං 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ  ලං)වොයි. ලං රු ලංඇභතිතුභනි, ලංඅහන)ේ ලංඅතයභළකි ලංතළන  ලං

එ ෙතහ ට ලං ඇවිල්රහ, ලං )ේහ ලං හසථහක් ලං වදත නත් ලං
ඔඵතුභත රහ ලං වදත න ලං එ ෙ ලං න ක, ලං ඔඵතුභත රහභ ලං ඳත් ලං  යපු ලං

 මිටු)නුත් ලං "  ක රු ලං ඵතහ ලං නිරධහරි" ලං රීඹන ලං තනතුයක් ලං
වදත න ලං එ ෙතහක් ලං ති)ඵනහ ලං න ක, ලං ඒ ලං අඹත් ලං එක්  ලං හ ච්කහ ලං
 යරහ, ලං ළය ලං මාජ්නඹත් ලං අත  ලං  යත න ලං ඇයි ලං එ ෙතහ ට ලං

එත න ලංඵළරි? 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵතුභහට ලංභහ ලංරීඹත න ක. ලංඅපි ලංහ ච්කහ ලංට ලං12 ට ලංයහ ලංතිබ්ඵහ. 

 
ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
13 ලංළනි ලංඑ ත් ලං යමු. 

 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඊ)ේත් ලංහ ච්කහට ලංකින ලංනිඹභ ලං ය ලංතිබුණහ. 

 
ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
රහල් හත ත ලං)වෝදයඹහ ලං)වට ලංඑනහ ලං)ත . 

 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඊට ලං ඳස)ේ ලං ඒ ලං ෘත්තීඹ ලං මිති)ේ ලං )ල්  කයඹහ ලං ඇවිල්රහ ලං

රීේහ, ලංඊ)ේ ලංඒ ලංඅඹට ලං ලංහ ච්කහට ලංඑත න ලංවිධිඹක් ලංනළවළ, ලංඒ  ලංඅද ලං
දට ලං )ඹොදහ ලං  නිමු ලංරීඹරහ. ලංනමුත් ලං අද ලං අසථහ ලං )දත න ලංඵළවළ, ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං) ක ලංවිහදඹ ලංති)ඵන ලංනිහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඒ ලංහ ච්කහ ලං

)වට ලංදට ලං)ඹොදහ ලං) න ලංති)ඵනහ. ලං 

 
ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
)වට ලං හ ච්කහ)ත  ලං ඳස)ේ ලං ඔඵතුභහ ලං එ ෙ ලං න ක, ) ක ලං ළය ලං

මාජ්නඹ ලං ර ලං හර ලංසීභහට ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංළටුේ ලං) ත නත් ලංපුළුත . ලං

එ ෙතහ ට ලං ඇවිල්රහ ලං )ේහ ලං සථහක් ලං වදන ලං එ)ක් ලං
වුභනහත් ලං ති)ඵනහ ලංන ක, ලං  ලං  ක රු ලං අයිතිහස  ක ලං  ළන ලං ථහ ලං
 යන ලං  ක රු ලංඇභතිතුභහ) ත  ලංඅපි ලංඅවත )ත , ලංඒ ලංඅඹට ලං) ක ලංහ)ේ ලං
දඬුභක් ලං දීරහ ලං මුළු ලං   ක රු ලං ක්)ේත්රඹභ ලං  යහ ලං ට්ටත )ත  ලං ඇයි ලං

රීඹන ලංඑ යි. ලංඑ)වභ ලං)නො ය ලංඅපි ලං) ක ලංප්රලසනඹ ලංඉය ලං යමු. 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං)ඳොඩ්යක් ලංඉත න, ලංභහ ලංරීඹත න ක. ලං 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං යවීත ්ර ලංභයවීය ලං යහජ් ලංඇභතිතුභනි, ලංඔඵතුභහ)ේ ලං හරඹ ලං
අත  ලං)මිත  ලංති)ඵනහ. 

2073 2074 



ඳහමාලි) කත තු 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නිරධහරිත )ේ ලං) ක ලංළය ලංමාජ්නඹ ලංනිහ ලං  ක රු ලංක්)ේත්රඹ ලං යහ ලං
ළ)ටනහ ලං න ක, ලං ඒ  ලං ළයකියි ලං රීඹරහ ලං අපි ලං පිළි ත නහ. ලං   ක රු ලං
ක්)ේත්රඹ ලංඳත්හ ලං) න ලංඹත න ලංඅල ලංසඹලු ලංපිඹය ලංඅපි ලංඅය) න ලං

ති)ඵනහ; ලංසඹලු ලංතීත ු  ලංඅය) න ලංති)ඵනහ. ලංනමුත්, ලංඒ ලං) ොල්රත  ලං
ඒහට ලං අනත ලං )ත )ත  ලං නළවළ. ලං අනත ලං )ත න ලං න ක, ලං ඒ ලං
) ොල්රත  ලංඉල්රන ලංඑක්තයහ ලංඉල්ලීභ ට ලංඅපි ලංඑ ෙ ලං)ත න ලංඕනෆ. ලං

අඳට ලංපුළුත , ලංඒ ලංඉල්ලීභ ලංඉටු ලං යත න. ලං ලංනමුත්, ලංයජ්)ේ ලංනීති ලං- ලංරීති ලං
අනු ලංඒ  ලං යත න ලංඵළවළ. ලං)භො ද, ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංදළනට ලංක්)ේත්ර)ේ ලං
ළය ලං  යන ලං නිරධහරිත . ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලං එ  ලං ඳහයටභ ලං විධහඹ  ලං
)ශ්රේණි)ේ ලංනිරධහරිත  ලංඵට ලං ඳත් ලං යත න ලංරීඹරහ ලං ඉල්රනහ. ලංඒ  ලං

 යත න ලං ඵළවළ. ලං ඒ  ලං  යත න ලං අභහරුයි. ලං ඒ  ලං  යත න ලං න ක, ලං ඒ ලං
) ොල්රත  ලං  හරඹක් ලං ළය ලං  ශහභ ලං විබහ ඹක් ලං ඳත්නහ, ලං ඒ ලං
විබහ )ඹත  ලංභත් ලං )ත න ලංඕනෆ. ලං ඒ ලංක්)ේත්ර ලංනිරධහරිත  ලං විධහඹ  ලං

නිරධහරිත  ලංල)ඹත  ලංඳත් ලං)ත න ලංඅවුරුු  ලං10ක් ලංඉත න ලංඕනෆ. ලංනමුත්, ලං
) ක ලං)ේහ ලං සථහ)ත  ලංඅපි ලංඒ ලං හරඹ ලංඅවුරුු  ලං 05ට ලං අඩු ලං යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලං සතුතියි, ලං  රු ලං ඇභතිතුභනි. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං දළත  ලං
 රු ලංයවීත ්ර ලංභයවීය ලංයහජ් ලංඇභතිතුභහ)ේ ලං ථහට ලංඉය ලං)දත න. 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔඵතුභත රහ)ේ ලං හිටපු ලං භත ත්රීය)ඹක් ලං )වට ලං ඒ ලං අඹත් ලං භෙ ලං

හ ච්කහට ලං එනහ ලං රීඹරහ ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං ඒ ලං  ළන ලං )වට ලං  ථහ ලං
 යත න ක. ලංරහල් හත ත ලං)වෝදයඹහත් ලංඑක්  ලංඅපි ලං ථහ ලං යත න ක. ලං
ඔඵතුභත රහ)ේ ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං නහඹ ඹහ ලං )වට ලං එනහ. ලං බඹ ලං

)ත න ලං එඳහ, ලං  ලං ඔඵතුභත රහට ලං ) ක ලං ප්රලසනඹ ලං විත න ලං අසථහ ලං
)දත න ක. ලංඅපි ලං''අය) ොල්රත ට'' ලං) ක ලංප්රලසනඹ ලංබහය ලං)දත )ත  ලංනළවළ. ලං
ඔඵතුභත රහට ලං ති)ඵන ලං ප්රලසනඹ ලං ඒ )ත . ලං අ)නක් ලං  ට්ටිඹ ලං ) ක ලං

ප්රලසනඹ ලංබහය ලං නීවි ලංරීඹරහ)ත  ලංඔඵතුභත රහට ලංප්රලසනඹ ලංති)ඵත )ත . ලං
 ලංඑ)වභ ලං )දත )ත  ලං නළවළ. ලං ඔඵතුභත රහට ලං බහය ලං )දත න ක ලං ළ)ඩ්. ලං
ඔඵතුභත රහ ලංඅඳට ලං ලංව)ඹෝ ඹ ලං)දත න. ලං 

 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භහ ලං හිතනහ, ලං රහල් හත ත ලංභවත්භඹහ ලංආහභ ලං කීභක් ලංඇති ලං

හ ච්කහ ලං යරහ ලංඅඳට ලංතීත ු  ට ලංඹත න ලංපුළුත  ලං)ේවි ලංරීඹරහ. ලං 
 

   ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ලං යවීත ්ර ලං භයවීය ලං ඇභතිතුභනි, ලං අඳට ලං එ)වභ ලං ප්රලසනඹක් ලං

නළවළ. ලං භහ ලං දළක් හ ලං ඊ)ේ ලං භෘේධි ලං නිරධහරිත )ේ ලං ා භ)ේ ලං

උේ)කෝණඹට ලංයහජ්ඳක් ලංභවත්භඹහ)ේ ලං ට්ටිඹ ලංගිහිල්රහ, ලංඒ ලංඑ  ලං
''හඝ්රහ'' ලංභවත්භ)ඹරකට ලං ලංඒ ලංනිරධහරිත  ලං"හූ" ලංරීඹරහ ලංඑශහ ලංතිබුණහ. ලං
අඳට ලං) ක ලංමාජ් ඹත ) ත  ලංඅභි)ඹෝ ඹක් ලංනළවළ. ලං 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔේ, ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංගිහිල්රහ ලංඵළවළ. ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංඅවුරුු  ලං5ක් ලංඒ ලං

අභහතහාලඹ ලං බහය ලං හිටිඹහ. ලං  ලං නමුත් ලං  යපු ලං ) )වල්භරක් ලං
නළවළ)ත . ලංඒ ලංනිහ- 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංයහජ් ලංඇභතිතුභනි, ලංදළත  ලං ථහ ලංඅත  ලං යත න. ලං)රහ ලං
අත . ලං 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
)වොයි, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං 
 

 රු ලංබිභල් ලංයත්නහඹ  ලංභත ත්රීතුභනි, ලං දළත  ලංඔඵතුභත රහ ලංඇහුහ ලං
නිරධහරිත  ලංඵහ ලං ළනීභ ලං ළන. ලං  ක රු ලංනිරධහරිත  ලං200ක් ලංඵහ ලං
 ළනීභට ලං ක්රිඹහ ලං  යනහ. ලං ) ක ලං අඹ ලං අතය ලං )දභශ ලං නිරධහරිත  ලං
23)දනහයි ලං ඉත )ත . ලං ඒ ලං නිහ ලං  රුණහ ය, ලං  ලං රහල් හත ත ලං
)වෝදයඹහට ලංරීඹත න, ලං)වට ලං) ක ලංළ)ඩ් ලං) )යන ලංවිධිඹට ලං ටයුතු ලං
 යත න ලංරීඹරහ. ලංඅපි ලංඔඵතුභත රහට ලං)දත න ක ලංප්රලසනඹ ලං ලංවිත න. ලං
අපි ලංඅ)නක් ලංඳළ)ත් ලංත් ලංඅඹට ලං)දත )ත  ලංනළවළ. ලංඒ ලං ළන ලංබඹ ලං)ත න ලං
එඳහ. ලංනමුත්, ලංහධහයණත්ඹක් ලංති)ඵත න ලංඕනෆ, ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං
ගිඹ ලංතහ)ේ ලංවුණත් ලංඅපි ලංඇභතිතුභහ ලංඑක්  ලංහ ච්කහ ලං යරහ ලං ටයුතු ලං
 ශහ. ලංළය ලංමාජ්නඹ ලං යන ලංඅඹට ලංඳ ත් ලං) රහ, ලංනිහඩුත් ලං)දනහ ලං
න ක, ලං වළ)භෝභ ලං වළභ ලං දහභ ලං ) ක ලං ළ)ඩ් ලං  යයි)ත . ලං එ)වභ ලං  යත න ලං
ඵළවළ)ත . ලංඊශෙට ලංඔඵතුභහ ලංභට ලංඑහපු ලංලිපි) ොනු)ේ ලංතිබුණහ, ලං- 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංයහජ් ලංඇභතිතුභනි, ලංදළත  ලං ථහ ලං) ටි ලං යත න. ලංඅ)ේ ලං රු ලං
ඇභතිතුභත රහ ලං)ද)ද)නරක ලංඉත නහ ලං ථහ ලං යත න. 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
භට ලං  ථහ ලං  යත න ලං ව කඵ ලං වු)ඩල ලං නළවළ. ලං භට ලං ත ලං )ඳො  ලං

)රහක් ලං)දත න. ලං ලං 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලං තරතහ ලං අතු) ෝයර ලං ඇභතිතුමිඹත් ලං  ථහ ලං  යත න ලං
ඉත නහ. 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ත ලං )ද)දනහයි ලංඉත )ත . ලං  ලං ඒ ලංනිහ ලං භට ලංත ලං)ඳො  ලං )රහක් ලං

)දත න. ලං 
 

 රු ලං බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඔඵතුභත රහ ලං එපු ලං
ලිපි) ොනු)ේ ලංතිබුණහ, ලං  ක රු ලං) ොභහරිස ලංජ්නයහල්තුමිඹ ලංහද ලං
)චෝදනහක් ලං  යරහ ලං ඔඵතුභහ)ේ ලං ෘත්තීඹ ලං මිති ලං නිරධහරිත  ලං
)ඳොලිස ලංබහයඹට ලං ත න ලංවදනහ ලං ලංරීඹරහ. ලංඑ)වභ ලං)දඹක් ලං)නො)යි ලං
)භතළන ලංති)ඵත )ත . ලං ලංයජ්ඹක් ලංවළටිඹට ලංඅපි ලං කී)භත  ලංරීඹනහ, ලං
අපි ලං ඹට)ත් ලං ඉත න ලං නිරධහරිත ට ලං ආයක්හ ලං ති)ඵත න ලං ඕනෆඹ ලං
රීඹන ලංඑ . ලං වුරු ලංවරි ලංෘත්තීඹ ලංක්රිඹහ ලංභහමා ඹක් ලං ත න ලං)රහට ලං
 වුරු ලං)වෝ ලංු ය ථන)ඹත  ලං ථහ ලං යරහ ලං"තමු)ේ ලංඔතළන ලංතිඹත )ත  ලං
නළවළ, ලංඔතළනිත  ලංඳත නනහ" ලංරීඹරහ ලංතමාජ්නඹ ලං යනහ ලංන ක, ලංඅඳට ලං
ඒ ට ලං  ලං ඉය ලං )දත න ලං ඵළවළ. ලං එතුමිඹ ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං )ඳොලිසඹට ලං
ඳළමිණිල්රක් ලං  යරහ, ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං  යනහ. ලං ඒ ලං  හයණඹ ලං ) ක ට ලං
 කඵත ධ ලං ය ලං ත න ලංඑඳහ. ලංඒ  ලං)භතළනට ලංඅදහශ ලංනළවළ. ලං 
 

  ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ 
 (ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 න හටු ලංප්ර හල ලං ශහ ලං ලං)ත . ලං 
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ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ත ලං විනහ ඹරීත  ලං  ථහ ලං අත  ලං  යත න, ලං  රු ලං යහජ් ලං
ඇභතිතුභහ. 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

   (The Hon. Ravindra Samaraweera) 

අ)ේ ලං  හමිණී ලං )රොරක)ේ ලංහිටපු ලංඇභතිතුභහ ලං ථහ ලං ශහ. ලංඑතුභහ ලං
CTB එ)ක් ලං)ේ ඹත  ලං3,000 )ේ ලංප්රලසනඹක් ලං ළන ලංරීේහ. ලංVRS 
එ  දී ලං ඒ ලං අඹ ලං සඹ ලං  ළභළත්)තත  ලංඉල්රහ ලං අස ලං වුණහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං අස ලං
වු)ඩල ලංඅපි ලංඵර යරහ ලං)නො)යි. ලංඅඳට ලංත ලං යත න ලංඉතුරු ලං)රහ ලං
ති)ඵත )ත , ලංඒ ලංඅඹට ලංත කි ලං) න ලංඑ  ලංවිතයයි. ලංමුදරක් ලංඅය) න ලං
)ේ)ඹත  ලං අයිත  ලං )ත නයි ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලං  ළභළත්ත ලං දීරහ ලං
ති)ඵත )ත . ලං ලං) ක ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලංඒ ලංමුදර ලංඅනුභත ලංවුණහට ලංඳස)ේ ලංඒ ලං
අඹට ලංඒ ලංමුදර ලං) නහ. ලං ලංභභ ලංඒ ලං ළන ලං ලංරා භ ලංබහඳතිතුභහ) නුත් ලං
ඇහුහ. ලං  හමිණී ලං )රොරක)ේ ලං භළතිතුභහත් ලං   ක රු ලං ඇභතිය)ඹක් ලං
)රහ ලං හිටිඹහ. ලං ඒ ලං ඇභතිතුභහත් ලං අපිත් ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං  හර)ේ ලං )රොරක ලං
ජ්ඹග්රවණඹක් ලං රළබුහ, ලං අවුරුු  ලං  ණනහක් ලං CTB එ)ක් ලං
)ේ ඹත ට ලං රළ)ඵත )ත  ලං නළතු ලං තිබුණු ලං අමාථහධ  ලං අයමුදල්, ලං
ඳහරි)තෝෂි  ලං මුදල් ලං - ලං gratuity - රඵහ ලං දීරහ. ලං එතුභහට ලං යුතු භක් ලං
තිබුණහ, ලංඒ ලං ළනත් ලංසතුති ලං යත න. ලංඒ  ලං යත )ත  ලංනළතු ලං) ක ලංමුදල් ලං
විතයක් ලංව කඵ ලංවු)ඩල ලංනළවළ ලංරීඹරහ ලංරීේහභ, ලංඒ  ලංඑතුභහටත් ලං)වො ලං
නළවළ; ලං අඳටත් ලං )වො ලං නළවළ. ලං ඒ ලං  ළන ලං අපි ලං )ඳොඩ්යක් ලං  න හටු ලං
)නහ. ලං 

 

අ)ේ ලංතු යඹ ලංනි)ඹෝජ්නඹ ලං යන ලංඅයවිත ේ ලංරකභහමා ලංභත ත්රීතුභහ, ලං
තිර යහජ්හ ලං භත ත්රීතුභහ, ලං මුතු ලං සලිා  ක ලං භත ත්රීතුභහ ලං රීේහ, ලං
"හමුහි  ලංගිවිසු) ක ලං)ඳො  ලංප්රලසනඹක් ලංති)ඵනහ" ලංරීඹරහ. ලංඒ ලං ළන ලං
අ)ේ ලං ඇභතිතුභහ ලං එක්  ලං හ ච්කහ ලං ටඹරකත් ලං තිබුණහ. ලං අපි ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ, ලං නළත ලං තහක් ලං තු ලං භහ  කර ලං
නිරධහරිත  ලං ) නළල්රහ ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං ඒ ලං අඹත් ලං භෙ ලං හ ච්කහ ලං
 යත න. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංඑතුභහ ලංරීේහ, ලංජ්නභයි, ලංළවිලි ලංක්)ේත්රඹයි ලං
 ළන. ලං ඒ ලං අඹට ලං අධි යණ)ඹත  ලං නඩු ලං ඳයරහ ලං ති)ඵනහ. ලං අඳට ලං
පුළුත  ලං )යි, ලං රා භ)ේ ලං )ේ ඹත ට ලං රඵහ ලං ු ත නහ ලං  ලං හ)ේ ලං ඒ ලං
)ේ ඹත ට ලංරළබිඹ ලංයුතු ලංමුදල් ලංප්රභහණඹත් ලංරඵහ ලං)දත න. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)වොයි, ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. 
 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

   (The Hon. Ravindra Samaraweera) 

තත් ලංභතු ලං ශ ලං හයණහ ලංරීහිඳඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඒහට ලංඋත්තය ලං
)දත න ලං )රහක් ලංනළවළ. ලං ඒ ලංනිහ ලං භ)ේ ලං ථහ)ේ ලංඉතුරු ලං ) ොට 

වභළගත* ලං යනහ. ලං 
 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භභ ලං )භඹ ලං අසථහක් ලං  ය ලං
 ත නහ, ලං රු ලංඇභතිතුභහටත්, ලංඅභහතහාල)ේ ලං)ල්  කතුභහ ලංප්රධහන ලං
සඹලුභ ලං නිරධහරිත ටත්, ලං   ක රු ලං ) ොභහරිස ලං ජ්නයහල්තුමිඹ ලං
ප්රධහන ලං ඒ ලං )දඳහමාත) කත තු)ේ ලං සඹලුභ ලං නිරධහරිත ටත්, ලං අ)ේ ලං
අභහතහාලඹ ලංඹට)ත් ලංති)ඵන ලංආඹතන ලං ප්රධහනිත  ලංසඹලු ලං)දනහටත් ලං
) ක ලං  ටයුතු ලං  ය ලං ) න ලං ඹෆ) කදී ලං අඳට ලං රඵහ ලං )දන ලං ව)ඹෝ ඹ ලං
පිළිඵ ලංසතුති ලං යත න. ලංඅපි ලං) ක ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංමීට ලංයහ ලංළ  ලං
ඹභක් ලං  ලං යත න ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහඹ ලංරීඹන ලංඑ ත් ලංප්ර හල ලං
 යමිත  ලංභහ ලංනිවඬ ලං)නහ. ලං 
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ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඔේ. ලං ඒ , ලං ඒ ලං )දත නහ ලං )බ්යහ ලං  ත්තහ)ේ. ලං  ලං ඒ  ලං ඒ ලං )දත නහට ලං

)බ්යහ ලං  ත න ලං ඉය ලං )දත න. ලංඒ ලං න හටු ලං අඳට ලංප්ර හල ලං යරහ ලං වරි ලං
ඹත )ත  ලං නළවළ. ලං එතුමිඹ ලං ඒ  ලං )බ්යහ ලං  නීවි. ලං එතුමිඹ)ේ ලං

) ොභහරිසතුමිඹ ලං)ත . ලංඅඳට ලංප්රලසනඹක් ලංනළවළ, ලංඒ  ලංඒ ලං) ොල්රත  ලං
)බ්යහ ලං නීවි. ලං 

 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

එතුමිඹට ලං ති)ඵත )ත , ලං ) ොභහරිසතුමිඹ ලං ව කඵ ලං )රහ ලං  ථහ ලං
 යන ලංඑ යි. 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
) ොභහරිසතුමිඹ ලං එක්  ලං  ථහ ලං  ශහ ලං න ක ලං ප්රලසනඹ ලං ඉයයි. ලං

අට්ටහර)ඹත  ලංඵළවළරහ, ලං ඒ ලං  ළන ලං ථහ ලං යරහ ලං  ලං '')ේේ'' ලං  ය ලං  ත්තහ ලං
න ක ලං තත දයඹ ලංඉයයි. ලං 

 

ඔඵතුභහ ලංත ලං)චෝදනහක් ලං යරහ ලංති)ඵනහ, ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං
ඒ  ලංන ක ලං ) ො)වොභත්භ ලං ළශ)ඳත )ත  ලංනළවළ. ලං අ)ේ ලං )ල්  කතුභහ ලං

සා ේපරුට ලංගිඹ ලංඵ ලංඇත්ත. ලංඑතුභහ)ේ ලං)ඳෞේ ලි  ලං ටයුත්තක් ලං
වහ ලං ලංඑතුභහ ලංසා ේපරුට ලංගිඹහ. ලං වුරු ලංවරි ලංඅට්ටහරඹ ට ලංනළෙරහ ලං
ළය ලංමාජ්නඹ ලං යනහ ලංරීඹරහ, ලංඒ ලංහ)ේ ලං ටයුත්ත ට ලංඹත න ලංඵළරි ලං

ප්රලසනඹක් ලංනළවළ ලං)ත . ලංඑතුභහ ලංඊශෙ ලංති)ේ ලංජිනීහ ලංනුයට ලංගිඹහ. ලංඒ ලං
ගි)ේත් ලං යහජ් හරි ලං  ටයුත්ත ට. ලං යජ්ඹ ලං )නු)ත , ලං අ)ේ ලං
අභහතහාලඹ ලං )නු)ත  ලං එතුභහ ලං )ඳනී ලං සටිඹහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං "ළය ලං
මාජ්නඹක් ලං ති)ඵන ලං )රහ)ේ ලං අය)වේ ලං ගිඹහ, ලං )භ)වේ ලං ගිඹහ" ලංරීඹරහ ලං

එතුභහට ලං )චෝදනහ ලං  යනහ ලං න ක, ලං ඒ  ලං ළියකියි. ලං එ)වභ ලං න ක, ලං ) ක ලං
) ොල්රත  ලං මාජ්නඹ ලං  යනහ ලං රීඹරහ ලං අපි ලං අභහතහාලඹට ලං )රහ ලං
හිටිඹහ ලංන ක, ලං)න ලංළයක් ලං යත න ලං)ත )ත  ලංනළවළ ලං)ත . ලං 

 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு  டதறள்த்.டி.மஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අඳට ලංඒ ලං) ොල්රත )ේ ලංඅට්ටහරඹ ලංශෙ ලංහිට) න ලංඉත න ලංරීඹරහද ලං
රීඹත )ත ? ලං ඔඵතුභත රහ ලං රීඹත )ත , ලං අට්ටහරඹ ලං ශෙ ලං හිට) න ලං
ඉත න ලංරීඹරහද? 

 

ගුණ රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 

ඒ  ලං යත න ලංඵළවළ. ලංඒ  ලංඅහධහයණයි. ලංඔඵතුභත රහ ලංඒ ලං යන ලං
ඉල්ලීභ ලංඅහධහයණයි. 

 

ඊශෙට, ලංඅ)ේ ලංජ්ඹත ත ලංභයවීය ලංභත ත්රීතුභහ ලංප්රලසනඹක් ලංභතු ලං ශහ ලං
නිහ ලං අධි හරි)ේ ලං නිරධහරිත  ලං )දතුත  ලං )ද)නක් ලං භහරු ලං  ලං  ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ ලංරීඹරහ. ලං අඳට ලං ඒ ලං ළන ලංතභ ලං දළනු ක ලංදීරහ ලංනළවළ. ලං දළනු ක ලං
ු ත නහභ ලං අපි ලංඒ ලං ළන ලං ටයුතු ලං යත න ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං

එතුභහ ලංළවිලි ලං මාභහත ත ලංඅභහතහාල)ේ ලංළඹ ලංශීමා ලං)රහ)ේ, යඵමා ලං
ඳමා)ේණ ලං ආඹතන)ේයි, ලං )ත් ලං ඳමා)ේණ ලං ආඹතන)ේයි ලං
නිරධහරිත  ලංපිරික් ලංසථිය ලං)ේ)ේ ලංඉරහ ලංතහ හලි  ලං)ේඹට ලංඳත් ලං

 ශහඹ ලංරීඹන ලං රුණ ලංඉකිරිඳත් ලං ශහ. ලංඒ ලං ළන ලංඑදහ ලංළවිලි ලං මාභහත ත ලං
ඇභතිතුභහ ලං පිළිතුයක් ලං ු ත නහ. ලං භභ ලං ඒ  ලං අව) න ලංහිටිඹහ. ලං එදහ ලං භභ ලං
ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං හිටිඹහ. ලං එතුභහ ලං එදහ ලං රීේ)ේ, ලං ඵහ ලං  ළනී) ක ලං

ඳටිඳහටිඹට ලං අනුූලර ලං ඒ ලං ඳත්වී ක ලං රඵහ ලං දීරහ ලං නළති ලං නිහයි ලං එ)වභ ලං
 )ශේ ලං  ලං රීඹරහයි. ලං ඒ ලං  ළන ලං හ ච්කහක් ලං ති)ඵනහ ලං රීඹරහ ලං  රු ලං
ඇභතිතුභහ ලං රීඹනහ. ලං එතළනදී ලං ඒ ලං ප්රලසනඹ ලං විහ ලං  ත න ලං පුළුත  ලං

)යි. 

——————- 
* කාළල අලවළනම  පෂ කර ඇත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 



ඳහමාලි) කත තු 

වභළමේවය මත තබන ද කාළමේ ඉිලරි මකො ව: 
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 

 
අමාධ ලං යහජ් ලංආඹතනර ලං අතිරික්ත ලං)ේ ඹත  ලංඉත් ලංරීරීභ ලංවහ ලං )ේඹ ලං

අත  ලංරීරී) ක ලංඳනත ලංඹට)ත් ලංභළකිවත්වීභට ලංවිධිවිධහන ලං)නොභළත. ලං එඹ ලං අභහත ලං

භඩලයර ලං තීයණඹ ලං අනු ලං අයිතිහස  ක ලං ආයක්හ ලං  යමිත  ලං ඉත් ලං රීරීභ ලං  යනු ලං

රඵයි. ලංඒ ලංඅනු ලංළුර, ලංස)භත ති ලංාසථහ, ලං යදහස ලංාසථහ ලංඹන ලංආඹතනර ලං

අතිරික්ත ලං )ේ ඹත  ලං ඉත් ලං රීරීභ ලං වහ ලං  ළබිනට් ලං භඩලයරඹ ලං අනුභළතිඹ ලං

රඵහ) න ලංතිබ ලංඅතය ලංඑභ ලංආඹතනර ලං)ේ ඹත ට ලංඑභඟිත  ලංඇති ලංතිබ ලං ළටලු ලං

පිළිඵ ලං  ක රු ලං)දඳහමාත) කත තු ලංවිසත  ලංභළකිවත් ලංවී ලං ටයුතු ලං යන ලංරදී. ලංඑභ ලං

)ේ යිත  ලංවහ ලංත කි ලං) හ ලංඅත  ලං ය ලංඇත. 

 

මිහිත  ලං රා හ ලං ආඹතන)ේ ලං )ේ ඹත )ේ ලං  ළටලු ලං පිළිඵ ලං   ක රු ලං

)දඳහමාත) කත තු ලං භළකිවත් ලං වී ලං දළනට ලං හ ච්කහ ලං සු  ලං  යමිත  ලං ඳතී. ලං රීසු  ලං

අහධහයණඹක් ලං )නොන ලං ඳරිකි ලං එභ ලං  ටයුතු ලං රීරීභට ලං අභහතහාලඹ ලං භළකිවත් ලං වී ලං

සටිනහ. ලං ලීහ ලං හඳෘති)ේ ලං මාතභහන ලං තත්ත්ඹ ලං  ළනත් ලං ඹභක් ලං රීඹත න ලං

අලයි. ලං ) ක ලං න ලං විට ලං  ශභනහ යණ ලං ව හයරුත  ලං භඟිත  ලං   ක රු ලං

නිරධහරිත  ලං විසත  ලං භහස  ලං සු  ලං  යන ලං   ක රු ලං ඳරීක්ණ ලං ාඛ්හ, ලං   ක රු ලං

ඳළමිණිලි ලං ාඛ්හ ලං සඹලු ලං නඩු ලං පිළිඵ ලං දත්ත ලං ලීහ ලං ළයටවනට ලං ඇතුශත් ලං

 ය) න ලංඹනු ලංරළ)බ්. ලං 

 
ඵහ ලං ළනී) ක ලංඳටිඳහටිඹ ලංතුශ ලං  ක රු ලංනිරධහරිත  ලං 200ක් ලංඵහ ලං ළනීභට ලං

ක්රිඹහ ලං යනහ. ලං)දභශ ලංභහධ)ඹත  ලංඳභණක් ලංනිරධහරිත  ලං23ක් ලංඵහ ලං ත නහ. ලංඒ ලං

නිරධහරිත  ලංවිසත  ලංළටුේ ලංඋඳඹහ ලං ත ලංයුතුයි. ලංනිහඩු ලංවහ ලංළටුේ ලංරීඹන ලං)ද භ ලංරඵහ ලං

දීභට ලං)නොවළරීයි. ලං )දඳහමාත) කත තු ලංප්රතිුව ත ලංරීරී) ක ලංහමාතහ ලං ස ලං ය ලං

අත . ලං එ)ේභ, ලං )ේහ ලං සථහ ලං හමාතහද ලං ස ලං ය ලං අත . ලං ජ්හති  ලංළටුේ ලං

) ොමිභට ලංහමාතහ ලංඉකිරිඳත් ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං 

 

 රු ලංජ්ඹ කඳති ලංවි්රභයත්න ලංභවතහ ලංනළඟ ලංප්රලසනරට ලංපිළිතුරු ලං)භ)ේයි. ලං 
 

) ොත ත්රහත් ලං ඳදනභ ලං භත ලං )ේ ඹත  ලං ඵහ ලං  ළනීභ ලං නිහ ලං නිත ලං

)ේ ඹත )ේ ලං)ේහ ලංතත්ත්ඹට ලංවහනි ලංඳළමිණී ක. 

 

) ක ලංවහ ලංඅභහත ලංභඩලයර ලංා)ේලඹක් ලං2014 ලංමා)ේදී ලංඉකිරිඳත් ලංවුද ලංඑඹ ලං

ක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභට ලං)නොවළරී ලංවිඹ. ලංනිත ලං)ේ යිත )ේ ලං)ේඹට ලංවහනි ය ලංව ලං

) ොත ත්රහත් ලං)ේඹ ලංසීභහ ලංරීරීභට ලංඳ ඳහර  ලංබහ ලංආඥහ ලංඳන)ත් ලං59-ඒ ලං ත තිඹ ලං

ා)ලෝධනඹ ලං රීරීභට ලං 2014 ලං මා)ේදී ලං අභහත ලං භඩලයරඹ ලං ඉකිරි ලං  ටයුතු ලං  ශ ලං

නමුත් ලං එඹ ලං නීති ත ලං රීරීභට ලං )නොවළරී ලං විඹ. ලං )භභ ලං ා ලං)ලෝධන ලං නළත ලං යක් ලං

ජ්හති  ලං   ක රු ලං  ලංඋඳ)ේල  ලං බහ)ේ ලං හ ච්කහ ලං  ය ලං අභහත ලං භඩලයර)ේ ලං

අනුභළතිඹට ලංනළතත් ලංඉකිරිඳත් ලංරීරීභට ලංනිඹමිත ලංඇත. 

 

1950 ලං අා  ලං 43 ලං දයන ලංSL/MO2  හමාමි  ලංආයවුල් ලංඳන)ත් ලංඅයුතු ලං   ක රු ලං

 ත ති ලං ය ශ ලංඅඹට ලංදඬු ක. 

 

අයුතු ලං   ක රු ලං පිඹය ලං ඳන)ත් ලං ා)ලෝධන ලං  ත තිඹ ලං ඹට)ත් ලං ඳළති ලං දය ලං

මුදර ලංරුපිඹල් ලං20,000 ලංසට ලංරුපිඹල් ලංරක්ඹ ලංදක්හ ලංළ  ලං ය ලංඳනත ලංා)ලෝධනඹ ලං

 ය ලංඇත. 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං 
 

මීශෙට, ලං රු ලංංආචහමාඹ  ලංවමා ලංද ලංසල්හ ලංනි)ඹෝජ් ලංඇභතිතුභහ. ලං 

 
ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භට ලං  හරඹ ලං විනහ  ලං කීඹක් ලං
ති)ඵනහද? ලංවිනහ  ලං20ක්ද? 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ලංවිනහ  ලං18ක් ලං)දත න ක. 

[අ.භළ. 5.39] 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං 
 

භට ලං  ලිත  ලං  ථහ ලං  යපු ලං භත ත්රීතුභත රහ ලං ඉකිරිඳත් ලං  ශ ලං
ප්රලසනරට ලං උත්තය ලං රඵහ ලං )දත න ලං භහ ලං මුලිත භ ලං සදහන ක. ලං ඉසය ලං
)රහභ ලං  රු ලං බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං භත ත්රීතුභහට ලං පිළිතුරු ලං )දත න ක. ලං
එතුභහ)ේ ලං  ථහ)ේදී ලං එතුභහ ලං අඳට ලං )චෝදනහ ලං  ශහ, ලං අඳ ලං )නොඵළි  ලං
ජ්හතීත )ේ ලං මුළුට ලං ගි)ේ ලං නළවළ ලං රීඹහ. ලං එ)ේ ලං රීඹමිත  ලං එතුභහ ලං
එතළනිත  ලං)ේලඳහරන ලං ථහක් ලංඇද ලං ත න ලංඋත්හව ලං ශහ. ලංඇත්ත ලං
ල)ඹත භ ලං එභ ලං මුළුට ලං ඹත න ලං තභයි ලං සටි)ේ. ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං
එඹට ලං ඹත න ලං නිඹමිත ලං සටිඹහ. ලං නමුත් ලං එ ට ලං )නිසයුරහ)ේ ලං
තිබුණු ලංහතහයණඹ ලංඉතහභ ලං රඵර හරි ලං)රහ ලංතිබුණහ. ලංඔඵතුභහත් ලං
ඒ ලං  ළන ලං දත නහ ලං ඇති, ලං  රු ලං බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං භත ත්රීතුභහ. ලං  ලං එහි ලං
ආයක්හ ලංපිළිඵ ලංබඹහන  ලංතත්ත්ඹක් ලංතිබුණහ. ලංඒ ලංනිහ ලංයටල් ලං
11  ලං යහජ් ලං නහඹ ඹත  ලං ඳභණයි ලං ඒ ලං මුළුට ලං  කඵත ධ ලං වු)ඩල. ලං
ඇත්ත ලං ල)ඹත භ ලං භධභ ලං වහ ලං දරකණු ලං ඇ)භරි හ)ේ ලං යටල් ලං
ඇරුණහභ ලං යටල් ලං 4යි ලං එඹට ලං ගි)ේ. ලං ඒහ ලං තභයි, ලං ඉයහණඹ, ලං
ස කඵහබ්)ේ ලංයට, ලංඳරසතීනඹ ලංව ලංඋතුරු ලං) ොරිඹහ. ලං 

 

ඊශෙට, ලං එතුභහ ලං භතු ලං  ශ ලං ත ලං ප්රලසනඹක් ලං තභයි, ලං IIMI 
ආඹතන)ේ ලංප්රධහනිඹහට ලංයහජ් ලංතහත ත්රි  ලංprivileges රඵහ ලං)දත න ලං
ඳහමාලි) කත තුට ලං ඉකිරිඳත් ලං  යන ලං ඳනත් ලං ) ටු කඳතට ලං එතුභහ ලං
විරුේධයි ලං රීඹන ලං එ . ලං  ලං එතුභහ ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං දීමාක ලං ථහක් ලං ශහ; ලං
)නො)ඹරකත් ලං)චෝදනහ ලංඑල්ර ලං ශහ. ලංභහ ලංඑතුභහට ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලං
1983 ලං මා)ේ ලං දී ලං ඉකිරිඳත් ලං  යපු ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං තභයි ලං ) ක ලං
ඉසයවට ලං ) න ලං ඹත )ත  ලං රීඹහ. ලං එභ ලං agreement එ)ක් 15න ලං
පිටු)ේ ලං ං5  ලං ඹට)ත් ලං "Unrestricted movement into or out of the 

country of supplies, equipment, genetic materials…‖ රීඹහ ලං
වත  ලං නහ. ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භහ ලං හිතන ලං විධිඹට, ලං ඔඵතුභහ ලං
විරුේධ ලං වු)ඩල ලං එහි ලං වත  ලං genetic materials රීඹන ලං එ ට ලං
)ත න ලංඇති. ලංභහ ලංඔඵතුභහට ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලං  ලංඅපි ලං  ලං යත )ත , ලං ලං
) ක ලංDPL privileges )දන ලංඑ  ලංඳභණක් ලංඵ. ලං)භො ද, ලංඅපි ලංඵළි රහ ලං
ඉත නහ, ලං  ලංඒ ලංතහනහඳති ලංprivileges රඵහ ලං)දත න. ලංනමුත් ලංගිවිසු) ක ලං
අත තමා තඹට ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං  කඵත ධ ලං නළවළ, ලං
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි. ලං ) ක ලං agreement එ)ක්භ ලං
ති)ඵනහ, ලං)භඹ ලං)නස ලං යත න ලංඕනෆ ලංවිධිඹ: "...to termination 

or the modification of this Agreement shall be entered into at 
the request of the Government of Sri Lanka or IIMI. Any 

such modification shall be the subject of a supplementary 

Agreement..." රීඹහ ලං)භහි ලංවත  ලංනහ.  
 

ඒ ලංනිහ ලංඅඳට ලංවළරීඹහ ලංති)ඵනහ ලං) ක ලංඅත තමා ත)ේ ලංඹ කරීස ලං
)නස භක් ලං  යත න ලං ඕනෆ ලං න ක, ලං අදහශ ලං අභහතහාල ලං භෙ ලං
හ ච්කහ ලං  යරහ ලං ඒ ලං )නස භ ලං  යත න. ලං ඒ ලං අභහතහාලඹ ලං
භවයවිට ලං  ලංජ්ර ලං කඳහදන අභහතහාලඹ )ත න ලංපුළුත , ලංඑ)වභ ලං
නළත්න ක ලං  ෘෂි මාභ ලං අභහතහාලඹ ලං )ත න ලං පුළුත , ලං ඒහ ලං භෙ ලං
හ ච්කහ ලං යරහ ලංඒ ලංළය ලං ටයුත්ත ලං යත න ලංඅඳට ලංපුළුත . ලං 

 

ඊශෙට, ලං  ලං අ)ේ ලං  රු ලං ) )වළිඹ ලං යඹුක්ළල්ර ලං  ලං භත ත්රීතුභහ ලං
ඉකිරිඳත් ලං  ශ ලං අදවසර ලං අයාගු ලං ව ලං එ  ලං  හයණහක් ලං තභයි, ලං ලං
ඳරසතීනඹ ලං ව ලං ඊශ්රහඹරඹ ලං භෙ ලං ති)ඵන ලං two-state policy 
එ) ත  ලංඅඳ ලංඅයිත  ලං)රහ ලංති)ඵනහ ලංරීඹන ලංඑ . ලංමරහනහරඪ ලං රු ලං
භත ත්රීතුභනි, ලංඅපි ලං එ)වභ ලං අයිත  ලං )රහ ලංනළවළ ලංරීඹරහ ලං භහ ලංඑතුභහට ලං
රීඹත න ලං  ළභළතියි. ලං  ලං අපි ලං ඒ ලං සථහය)ේ ලං කි ටභ ලං ඉත නහ. ලං ඊට ලං
අභතය, ලං අ)ේ ලං  රු ලං අභහතතුභහ ලං රීේහ, ලං  ලං ඳරසතීනඹ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලංඅ)ේ ලංසථහයඹ ලංඑ  ලංඅෙරරීත ත් ලං)නස ලං යරහ ලං
නළවළ ලංරීඹරහ. ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඅපි ලං  ලංඑභ ලංපිළිතුය ලංඑතුභහට ලං  ලංරඵහ ලං
)දනහ. ලං 
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ඊශෙට, ලං  රු ලං සුනිල් ලං වඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහ ලං රීේහ, ලං අ)ේ ලං

අභහතහාල)ේ ලංභවය ලංනිරධහරිත ට ලංඳභණක් ලං රු ලං යනහ ලංරීඹරහ. ලං ලං
නමුත් ලං එතුභහ ලං ළ පුය ලං  ථහ ලං  )ශේ ලං අ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං පිළිඵ ලං
)නො)යි. ලං  ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  ලං ඔඵතුභහ ලං වයවහ ලං භහ ලං
එතුභහට ලං රීඹත න ලං  ළභළතියි, ලං අ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං එකි)නදහ ලං ළය ලං

 ටයුතු ලං යත )ත  ලංඅ)ේ ලංසඹලු ලංනිරධහරිත )ේ ලංදහඹ ත්)ඹත  ලංඵ. ලං
ඒ ලංසඹලු ලං)දනහභ ලංළය ලං යත )ත  ලංශ්රී ලංරා හ ලං)නු)ත , ලංඅ)ේ ලංයට ලං
)නු)ත . ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාල)ේ ලං සඹලුභ ලං

)ේ ඹත  ලං ලංඳක්, ලංඳහට, ලංජ්හති, ලංආ  ක ලං)දද ලංනළති ලංඑ හ ලංහ)ේ ලංළය ලං
 යනහ. ලංඅපි ලංඒ ලංසඹලු ලං)දනහටභ ලංඑ භ ලංවිධිඹට ලං රු ලං යනහ. ලංඅපි ලං
ඔවුත  ලංසඹලු ලං)දනහ ලංභෙ ලං) ක ලං භන ලංජ්ඹග්රහහීකම ලංඉසයවට ලංඹනහ. ලං 

 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  රු ලං යේරස ලං )ේහනත දහ ලං

භත ත්රීතුභහ)ේ ලං  ථහ)ේදී, ලං තමිල්නහඩු ලං ප්රලසනඹ ලං  ළන ලං  තහ ලං  ශහ. ලං

යඹස)ඳෝයහ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඅඳ ලං යන ලං)ේ ලංප්රභහණත් ලංභකි ලංරීඹහ ලං
එතුභහ ලංරීේහ. ලං ලං ලං 

 
Sir, I would like to bring the attention of the Hon. 

Member to the fact that for the first time in the Ministry 

of Foreign Affairs, we have in fact institutionalized a 

division for the Sri Lankans overseas. We are doing quite 
a lot of work in terms of bringing the diaspora - be it 

Sinhala, Tamil, Muslim, Burgher- together as a Sri 

Lankan diaspora. Perhaps, the Hon. Minister is planning 

even some sort of festival in the coming years. So, in 
terms of the issue of Tamil Nadu, exchange of visits are 

taking place. We need to find a solution to the fisheries 

issue, and I must say that a lot of progress has been made 

and the two Ministers are already in discussion.  
 

ඊශෙට, ලං අ)ේ ලං Batticaloa භත ත්රී ලං  රු ලං එස. ලං විඹහ)ල්ත කියත  ලං
භළතිතුභහ ලං)චෝදනහක් ලං ශහ. ලංභභ ලංඒ ලංඅසථහ)ේදීභ ලංඑතුභහට ලංරීේහ ලං
ඒ ලං )චෝදනහ ලං අස ලං  ය ලං  ත න ලං රීඹරහ. ලං එතුභහ ලං රීේහ, ලං අ)ේ ලං

අභහතහාල)ේ ලං racial discriminations ති)ඵනහ ලං රීඹරහ. ලං අපි ලං
එ)වභ ලං යත )ත  ලං නළවළ. ලං භභ ලං ලිත  ලංරීේහ ලං හ)ේ ලං ජ්හති, ලං ආ  ක ලං
)දදඹක් ලං නළති ලං තභයි ලං අපි ලං ළය ලං  යත )ත . ලං එතුභහ ලං රීේහ ලං සුළු ලං
ජ්හතීත  ලං ඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ ලං භකි ලං රීඹරහ. ලං නමුත් ලං භභ ලං එතුභහට ලං

රීඹත නට ලං ළභළතියි, ලං ලං2015 ලංජ්නහරි ලංසට ලංඅද ලං)න  ක ලංඳත් ලං යරහ ලං
ති)ඵන ලං තහනහඳතිරුත , ලං භව ලං ) ොභහරිසරුත  ලං - ලං Heads of 
Missions - 66ත  ලං18ක්භ ලංඉත )ත  ලංසුළු ලං ජ්හතීත  ලංඵ. ලං ඒ ලංරීඹත )ත  ලං

සඹඹට ලං30ක්. ලංඅපි ලංප්රධහනභ ලංතනතුරුරට ලංසඹඹට ලං30ක් ලංසුළු ලංජ්හතීත  ලං
ඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ ලං න ක, ලං  ලං එතුභහ)ේ ලං තමා ඹ ලං එතළනිත භ ලං බි ලං
ළ)ටන ලංඵ ලංභභ ලං රු ලංඑස. ලංවිඹහ)ල්ත කියත  ලංභත ත්රීතුභහට ලංරීඹත නට ලං

 ළභළතියි. ලං 
 

ඉත  ලංඳසු ලංඑතුභහ ලංරීේහ, ලං ලංයට ලංඹන ලංභවය ලං හත තහත  ලංහ)ේභ ලං

පිරිමි ලං අඹත් ලං අහනහත ත ලං )ර ලං මිඹ ලං ඹනහ ලං රීඹරහ. ලං ඒ ලං අඹ ලං
පිළිඵ ලං අ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං  ත නහ ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං )භො ක්ද ලං
රීඹරහ ලං එතුභහ ලං අ)ඳත  ලං ඇහුහ. ලං 2016දී ලං භයණ ලං 511ක් ලං )රහ ලං

ති)ඵනහ. ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඒ ලංභයණ ලං511ත  ලං502ක් ලං
අපි ලං  ලංConsular Affairs Division  එ ට ලං) නළත් ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලං ලං
Consular Affairs Division එ)ක් ලං ළය ලං  යන ලං නිරධහරිත  ලං
ඉතහභත්භ ලං පීයහට ලං ඳත් ලං )නහ. ලං )භො ද, ලං එතළනට ලං ඇවිල්රහ ලං

මිනිසසු ලං අඬනහ, ලං  ලං "භ)ේ ලං සහමි ලං පුරුඹහ ලං භළරුණහ, ලං භ)ේ ලං
)නෝනහභවත්තඹහ ලං භළරුණහ, ලං අපිට ලං ඒ ලං භෘත ලං ලරීයඹ ලං ) නළල්රහ ලං
)දත න" ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංConsular Affairs Division එ)ක් ලංනිරධහරිත  ලං

උ)ේ ලංසට ලංර ලං)න  ක ලංළය ලං යරහ ලංඅද ලංන ලංවිට ලංභෘත ලංලරීය ලං502  ලං
 ටයුතු ලං අත  ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ත ලං 9යි ලං ඉතිරි ලං )රහ ලං
ති)ඵත )ත . ලංඒ ලං9ත  ලංතුනක් ලංඉකිරි ලංති ලං)ද  ලංඇතුශත ලංඅය) න ලංඑනහ ලං

රීඹරහ ලංති)ඵනහ. ලං 

ඊට ලං අභතය ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතහාලඹ ලං ව ලං  රු ලං
තරතහ ලං අතු) ෝයර ලං ඇභතිතුමිඹ)ේ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං
එ තු)රහ ලංපුේ රඹත  ලංමිඹ ලං ගිඹ ලංඳවුල් ලං155 ට ලංරුපිඹල් ලංමිලිඹන ලං
274  ලංත කි ලං) රහ ලංති)ඵනහ, ලං) ක ලංඅවුරුේ)ේ ලංඅද ලං)න  ක. ලංඒ  ලං
තභයි ලං) ක ලංඅවුරුු  ලං5ක් ලංතුශ ලං) රහ ලංති)ඵන ලංළ භ ලංත කිඹ. ලංඑ)වභ ලං
න ක ලං) ක ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංඉටු ලංවිඹ ලංයුතු ලං  ලංරී ලංයුතු ලං ටයුත්ත ලංඒ ලං
විධිඹට ලං අඩු ලං තක්)ේරු ලං  යත නට ලං එඳහ ලං රීඹරහ ලං භභ ලං  රු ලං එස. ලං
විඹහ)ල්ත කියත  ලංභත ත්රීතුභහට ලංරීඹහ ලංසටිනහ. 

 

ඊශෙට, ලං  රු ලං සීනිත කබි ලං )ඹෝ)ේසයත  ලං භත ත්රීතුභහ ලං රීේහ, ලං ලං
Consular Affairs Division  එ ට ලං) ොශමට ලංඑත න ලංඕනෆ ලංරීඹරහ. ලං ලං
He said that for authenticating and verification of certificates 

they have to come to the Consular Affairs Division. භභ ලං
රීඹත නට ලං  ළභළතියි, ලං  ලං අපි ලං Consular Affairs Division එ  ලං

 කපුමාණ)ඹත භ ලංre-engineering  යරහ ලංති)ඵන ලංඵ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
අපි ලංජ්නහරි ලංභහ)ේ ලං08)නි ලංදහ ලංන ලංවිට ලංඒ ලංre-engineering  ශ ලං
) ොට ලං) ොශම ලං) ොටු)ේ ලංඅලුත් ලංසථහනඹ  ලංඳටත  ලං ත නහ ලංඵ. ලං
අ)ේ ලං  රු ලං ඇභතිතුභහ ලං රීේහ ලං ජ්නහරි ලං භහ)ේ ලං 04)නි ලං දහ ලං
ඹහඳනඹට ලං Consular Affairs Division එ)ක් ලං  හමාඹහරඹක් ලං ) න ලං
ඹන ලං ඵත්, ලං අ)නක් ලං  හමාඹහරඹ ලං භහතයට ලං ) න ලං ඹන ලං ඵත්. ලං
එත) ොට ලං අපි ලං )දවුත දයතුඩු)ේයි, ලං )ේු රුතුඩු)ේයි ලං )ද)ක්භ ලං
consular affairs වහ ලං හමාඹහර ලං පිහිටුනහ, ලංජ්නතහ)ේ ලං)ේඹ ලං

තත් ලංඳවසු ලංරීරීභ ලංවහ. ලං 
 

ඊශෙට, ලං රු ලං හමිණී ලං)රොරක)ේ ලංභත ත්රීතුභහ ලංරීේහ, ලං ලංඅපිට ලංGSP 
Plus නළති ලං වුණහ ලං රීඹරහ. ලං GSP Plus  නළති ලං වු)ඩල ලං අපි ලං නිහ ලං
)නො)යි, ලංGSP Plus නළති ලං වු)ඩල ලංඉසය ලං හිටපු ලංආඩලඩුට ලං ය ලං
 ත න ලංඵළරි ලංවුණු ලංනිහ. ලං)ඵො)වොභ ලං))ව ලං)රහ ලං ටයුතු ලං යමිත  ලං
අ)ේ ලං  රු ලං ඇභතිතුභහ)ේ ලං නහඹ ත්)ඹත  ලං ) ක ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං
ඉසයවහට ලංඹනහ. 

 

අ)ේ අසීස ලං භළතිතුභහ ලං  ළනත් ලං ) ක ලං අසථහ ලං)ේදී ලං වත  ලං
 යත නට ලං ඕනෆ. ලං එතුභහ ලං )ඵො)වෝභ ලං උනත ු )ත  ලං ළය ලං  යනහ. ලං
අපි ලංදත නහ, ලං ලං2017 ලංමුල් ලංබහ ඹ ලංන) ොට ලංඅඳට ලංGSP Plus නළත ලං
රළ)ඵනහ ලං රීඹරහ. ලං  ලං ඊට ලං අභතය ලං රීඹළවුණහ, ලං  ලං )යොනල්ඩ් ලං ට්ර කේ ලං
රා හ)ේ ලංඅඳනඹනරට ලං tax දහනහ ලංරීඹරහ. ලං එ)වභ ලං දහනහ ලංන ක ලං
දහපුහ)ේ. ලං අපි ලං ඒ ට ලං සදහන ක; ලං අපි ලං ඒ  ලං )බ්යහ ලං  ත න ක. ලං අපිට ලං
පුළුත  ලං ඇ)භරි හත් ලං භෙ ලං හ ච්කහ ලං  යරහ ලං ඔඹ ලං ප්රලසන ලං විහ ලං
 ත නට. ලං 
 

Then, the Hon. Sumanthiran in reply to the Hon. 

Dayasiri Jayasekara said that the TNA has thus far agreed 

on one undivided, indivisible country. He also said it is a 
stronger structure than even the unitary nature and there 

has been much discussion on it. In fact, my learned 

Friend and classmate, who is known to me for many 

years, also said that he is willing to make compromises 
and be flexible. He said that the TNA is for a constructive 

approach. I applaud that. That is what we need from the 

leaders of the Tamil people. So, let us do that. We can 

convince everyone here, and carry our people. He said he 
can carry his people who have extended their hands. Yes, 

we would like to do that in good faith and of their own 

free will. So, that is our position. So, it is through 

consultation, it is through discussion that we are going to 
be able to converge upon a solution that is going to be 

accepted by the majority and the minority alike.  
 

ඊශෙට, ලං අ)ේ ලං  රු ලංඋදඹ ලං   කභත පිර ලංභත ත්රීතුභහ ලං අඳට ලංවිලහර ලං
ප්රවහය ලං ණනහක් ලංඑල්ර ලං ශහ. ලංඑතුභහ ලංඅ)ේ ලං රු ලංඅභහතතුභහ ලංව ලං

 රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං අතය ලං විය ඹක් ලං ඇති ලං  යත නට ලං උත්හව ලං
 ශහ. ලංනමුත් ලංඇත්ත ලං ථහ ලං)භඹයි. ලංශ්රී ලංරා හ ලංඑක්ත් ලංජ්හතීත )ේ ලං
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ඳහමාලි) කත තු 

භහන ලංහිමි  ක ලං) ොමි) ක ලංUN Resolution එ ට ලංභ ලංදහඹ ත්ඹ ලං
රඵහ ලංු ත )ත  ලංජ්හති  ලංආඩලඩු)ේ ලංනහඹ ත්)ේ ලං කපමාණ ලංඅනුභළතිඹ ලං
ඇතියි. ලං ලංඑතුභහ ලං ලං)භොනහ ලංරීේත්, ලංඒ ලං කපමාණ ලංඅනුභළතිඹ ලංඇති ලං

තභයි ලංඑතුභහ ලංඒ ලංභ ලංදහඹ ත්ඹ ලංරඵහු ත )ත . ලංඑහි ලංඅයාගු ලං හයණහ ලං
ක්රිඹහත්භ  ලංරීරීභට ලංඅඳ ලංඵළ ස ලංසටිනහ. ලංඅ)ේ ලංය)ට් ලංනළත ලංයුේධඹක් ලං
ඇති ලං)නො)ත න ලංඅල ලංසඹලු ලංළය ලං ටයුතු ලං) ක ලංජ්හති  ලංආඩලඩු ලං

විසත  ලංක්රිඹහත්භ  ලං යන ලංඵ ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලංකිගිත  ලංකි ටභ ලං) ක ලංය)ට් ලං
සඹලුභ ලංසථහනරදී ලංරීේහ. ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං අ)ේ ලං  රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලං
68ළනි ලංනිදවස ලංඋත්)ේදී ලං ශ ලං ථහ)ේ ලංවත  ලංහ  ලංරීහිඳඹක් ලං
ඉකිරිඳත් ලං යත න ලංභහ ලං ළභළතියි. ලංඑතුභහ ලංරීඹහ ලංති)ඵත )ත  ලං)භොනහද ලං

රීඹහ ලං ලංඵරත න. ලං 

 
"එක්ත් ලං ජ්හතීත )ේ ලංභහන ලං හිමි  ක ලං ) ොමිත  ලංබහ ලං වයවහ ලං

අඳට ලං ඇවිත් ලං ති)ඵන ලං )ඹෝජ්නහ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං ළියකි ලං අමාථ ලං

 ථනඹත  ලං )දනහ. ලං )භහිදී ලං ඇතළ ක ලං )ේලඳහරන ලං ප්රතිහදීත , ලං ඵරඹ ලං
පිළිඵ ලං ක්ණි  ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ති)ඵන ලං අඹ ලං ) ක ලං )ඹෝජ්නහ ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං රීරී) කදී ලං යජ්ඹ ලං අනු භනඹ ලං  යන ලං ක්රිඹහ ලං පිළි)ත් ලං

 කඵත ධ)ඹත  ලංජ්නතහ ලං)නොභෙ ලංඹන ලං)ඵො)වෝ ලංඅමාථ ලං ථනඹත  ලං
)දනු ලං ලංරඵනහ. ලං 

 

ඒ ලං )ඹෝජ්නහ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං රීරීභ ලං තුශ ලං ) ක ලං යට ලං තුශ ලං තවවුරු ලං
ත )ත  ලං නිදව, ලං ප්රජ්හතත ත්රහදඹ ලං ව ලං ාහිි ඹහ ලං ඵ ලං ඉතහ ලං
ඳළවළකිලි ලංභභ ලංවත  ලං යනහ. ලං 

 
ය)ට් ලං සහධීනත්ඹ ලං ආයක්හ ලං  යමිත , ලං )බෞමි  ලං අඛ්ඩලයතහ ලං

ආයක්හ ලං  යමිත , ලං යට ලං තුශ ලං ජ්හති  ලං ාහිි ඹහ ලං පිළි)ත ලං ලක්තිභත් ලං
 යත )ත  ලංයජ්)ේ ලං) ෞයඹ, ලංත්රිවිධ ලංවමුදහ)ේ ලං) ෞයඹ, ලංආයක්  ලං

අාලර ලං) ෞයඹ ලංව ලංමුළු ලංභවත් ලංජ්නතහ ලං)ේ ලං) ෞයඹ ලංආයක්හ ලං
 ය) න ලංඑභ ලංප්රලසන ලංවි සභට ලංඅපි ලංයජ්ඹක් ලංවිධිඹට ලංහමහි ත්)ඹත  ලං
මුහුණ ලං )දන ලං ඵ ලං අද ලං 68ළනි ලං නිදවස ලං කින)ේදී, ලං ඔ)බ් ලං ආදයණීඹ ලං

ප්රධහන ලං භවජ්න ලං )ේ ඹහ ලං විධිඹට, ලං )ේනහධිනහඹ ඹහ ලං විධිඹට, ලං
ජ්නහධිඳතියඹහ ලංවිධිඹට ලංභහ ලංමුළු ලංභවත් ලංජ්නතහට ලංප්රතිඥහ ලං)දනහ." ලං
එ)වභයි ලං එදහ ලං එතුභහ ලං රීේ)ේ. ලං එභ ලං නිහ ලං  රු ලං උදඹ ලං   කභත පිර ලං

භත ත්රීතුභත රහ ලං ක්ණි  ලං ඵරඹ ලං රඵහ ළනීභ ලං දවහ ලං ජ්නතහ ලං මුශහ ලං
 යන ලංඑ  ලංපිළිඵ ලංඅඳ ලං න හටු ලං)නහ. ලංඑ)වභ ලං)නො ශ ලංයුතුඹ ලං
රීඹහ ලංභහ ලංඑතුභහට ලංවත  ලං යනහ. ලං 

 
එතුභහ ලංරීයු ලංඵහ)ේ ලංcondolence messages  ළන ලං ථහ ලං ශහ. ලංභභ ලං

හිතන ලංවිධිඹට ලංඑතුභහ ලං කප්රදහඹ ලංදත )ත  ලංනළති ලංඇති. ලංජ්නහධිඳතිතුභහ ලං

ව ලං අ භළතිතුභහ ලං රා හ)ේ ලං සඹලු ලං ජ්නතහ ලං )නු)ත  ලං තභයි ලං ඒ ලං
 ලංcondolence message එ  ලං ඉකිරිඳත් ලං  යත )ත . ලං අ)ේ ලං  රු ලං
ඇභතිතුභහ)ේ ලං ථහ ලංඳටත  ලං ත න ලං) ොටභ ලංඑතුභහ ලං condolences 
ඉකිරිඳත් ලං ශහ. ලං 

 
ගුණ මගග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

) ොයක් ලංතළත ර ලංඒ  ලංඹනහ. ලං 

 
ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රීයුඵහ)ේ ලං හිටපු ලං ජ්නහධිඳති ලං ෆි)දල් ලං  ස)ත්රෝ ලං භළතිතුභහ)ේ ලං
අබහඹ ලං පිළිඵ ලං  ලං)ලෝ ඹ ලං ඳශ ලං  යත න ලං අ)ේ ලං  රු ලං සුසල් ලං
)ප්රේභජ්ඹත ත ලං ඇභතිතුභහ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං යමිත  ලං ඉරිදහට ලං
එ)වේ ලංඹනහ. ලං 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලංඇභතිතුභනි, ලංත ලංවිනහ  ලංතුනරීත  ලංඔඵතුභහ)ේ ලං
 ථහ ලංඅත  ලං යත න. 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භට ලංත ලංටි  ලං)රහක් ලං)දත න. ලං 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ලංනිඹමිත ලං)රහ ලංත ලංවිනහ  ලංතුනරීත  ලංඉයයි. 
 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භට ලංත ලංවිනහ  ලංඳවක් ලං)දත න. ලං 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංඇභතිතුමිඹ)ේ ලං)රහ)ත  ලංතභයි ලංඅඩු ලං
)ත )ත . ලං ලං 

 

ගුණ (ාරළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භට ලංත ලංවිනහ  ලංඳවක් ලං)දත න, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං ලං 
 

රිඹහේ ලං Embassy එ)ක් ලං  ෘව ලං )ේවි හත  ලං අනහථ ලං )රහ ලං
ඉත නහඹ, ලංඒ ලං අඹ ලංඵරහ ත )ත  ලංනළවළඹ ලංරීඹහ ලං මුව කභු  ලං ඉබ්යහහි ක ලං
මුව කභු  ලං භත සමා ලං භත ත්රීතුභහ ලං රීේහ. ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං භභ ලං
ඔඵතුභහට ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලංඅද ලං)න ලං) ොට ලංඅඳ ලංඒ ලං වුරුර ලං
සටින ලං 207)ද)නක් ලං ඵරහ ත නහ ලං ඵ. ලං  රු ලං තරතහ ලං අතු) ෝයර ලං
ඇභතිතුමිඹ)ේ ලංඅභහතහාලඹත් ලංඑක්  ලං කඵත ධ ලං)රහ ලං) ක ලං)න ලං
 ලං) ොට ලං අඳ ලං ඒ ලං )නු)ත  ලං රුපිඹල් ලං මිලිඹන ලං 43.5ක් ලං විඹද ක ලං  ය ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

අ)ේ ලංතහය  ලංඵහරසරිඹ ලංභත ත්රීතුභහත් ලංඹ ක ලංඹ ක ලං රුණු ලං හයණහ ලං
රීේහ. ලං He said, "You are a square peg in a round hole."  But, 

I must tell my Friend, the Hon. Balasuriya that I am like 

clay; that I can fit myself to any opportunity that is in front 
of me.  

 

) ක ලං රු ලංභත ත්රීතුභත රහ ලංඅ)ේ ලංඅභහතහාලඹ ලං ළන ලං)ඵො)වෝ ලං)ේ ලං
 ථහ ලං ශහ. ලංඒහට ලංඋත්තය ලං)දත නයි ලං ලංභභ ලංඅසථහ ලං ත්)ත්. ලං 

 

හ කප්රදහයි  ලං යහජ් ලං තත ත්රඹ ලං  භත  ලං  යත )ත  ලං හභඹ ලං වහ ලං
න ක, ලංආමාථි  ලංයහජ් ලංතත ත්රඹ ලං)ෞබහ ඹ ලංවහ ලංවිඹ ලංයුතුඹ ලංරීඹන ලං
එ යි ලං අඳ ලංරීඹත )ත . ලංඑභ ලං හ )ේ ලං අමාථඹට ලං අනුයි ලං අ)ේ ලංන ලං
වි)ේල ලංප්රතිඳත්තිඹ ලංක්රිඹහත්භ  ලංත )ත . ලංඅඳ ලංඅද ලං) ක ලංඅඹ ලංළ)ඹත  ලං
ඉල්රත )ත  ලං )භොනහද? ලං මිනිසුත )ේ ලං ඵු  ලං ල්ලිලිත  ලං රුපිඹල් ලං
බිලිඹන ලංනඹවභහයක් ලං විඹද ක ලං යත න ලං අසථහ ලං )දත න ලංරීඹහයි. ලං
2015-2016 ලං  හරඹ ලං තුශ ලං සරි)ේන-වි්රභසාව ලං ආඩලඩු)ේ ලං වි)ේල ලං
ප්රතිඳත්තිඹ ලං අ)ේ ලං භා ර ලං භයවීය ලං වි)ේල ලං ඇභතිතුභහ ලං විසත  ලං
ක්රිඹහත්භ  ලංරීරී)භත  ලංරඵහ ත් ලංහමාථ  ලංඳදනභ ලංභත ලංතභයි ලංඅඳ ලං) ක ලං
මුදල් ලං ඉල්රත )ත . ලං යට ලං හිය ලං )රහ ලං සටි ලං ගිය)ඹත  ලං අපි ලං යට ලං මුදහ ලං
 ත්තහ; ලංඅඳ ලංවිු ලි ලංපුටු ලංඅළු ලං ශහ; ලංජ්හතත තය ලංයුද ලංඅධි යණ ලං ථහ ලං
)ඵොරු ලං ශහ; ලංඳනත න ලංඔත න ලං)භත ත ලංතිබුණු ලංආමාථි  ලං කඵහධ  ලං
භනඃ ල්පිත ලං ඒහ ලං ඵට ලං ඳත් ලං  ශහ. ලං දළත  ලං අඳ ලං )රෝ  ලං භහජ්ඹ ලං

2083  2084 

[ රු ලංංආචහමාඹ  ලංවමා ලංද ලංසල්හ ලංභවතහ] 



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

ඹනහ. ලංඅඳට ලංවයස ලං ඳත න ලංඑඳහ. ලංඅපිත් ලංඑක්  ලංඑ තු ලං)රහ ලං) ක ලං
යට ලං නළතත් ලං )රෝ )ේ ලං ඵළඵ)ශන ලං යටක් ලං ඵට ලං ඳරිමාතනඹ ලං
 යත න ලංඅඳට ලංඋදේ ලං යත න ලංරීඹරහ ලංඔඵතුභත රහ) ත  ලංඉල්රමිත  ලං
භ)ේ ලං ථහ ලංඅත  ලං යනහ. ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. 

 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)වොයි, ලං)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. ලං ලංමීශෙට, ලං රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලං
ඇභතිතුමිඹ. 

 

ඊට ලං ප්රථභ ලං  රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභහ ලං මරහනඹට ලං
ඳළමි)ණනහ ලංඇත. 

 
අනතුුණල ගුණ එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ඉල ක 

වමයන්, ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 
 அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 
 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 

Chair, and  THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 
 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංභළතිනිඹ. 
 

[අ.භළ. 5.57] 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය (විමද් රැකියළ 
අමළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன - தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං2017 ලංමා)ේ ලංඅඹ ලංළඹ ලංවහ ලංව ලං හය  ලං

බහ ලංඅසථහ)ේ ලංඅද ලංකින ලංහ ච්කහට ලං ළනුණු ලංඅභහතහාල ලංඅතරිත  ලං

වි)ලේ)ඹත  ලං භ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං ළඹ ලං ශීමා ලං පිළිඵත්, ලං ඒ ලං
හ)ේභ ලං ලංඅ)නරකත් ලංඅභහතහාලර ලංළඹ ලංශීමා ලං ලං ලංපිළිඵත් ලංඅදවස ලං ලං
දක්මිත  ලංඅද ලංකින ලං ලංඅහන ලං ථහ ලං යත නට ලංභහ ලංවට ලංඅසථහ ලංරඵහ ලං

දීභ ලංපිළිඵ ලංඔඵතුභහට ලංභභ ලංසතුතිත ත ලංනහ. ලංඅද ලංද)ේ ලංවි)ේල ලං
ියරීඹහ ලං අභහතහාලඹ ලං පිළිඵ ලං වි)ලේ)ඹත  ලං අදවස ලං ප්ර හල ලං  ශ ලං
ඳක් ලං විඳක් ලං සඹලුභ ලං භත ත්රීතුභත රහට ලං භ)ේ ලං සතුතිඹ ලං භහ ලං ) ක ලං

අසථහ)ේදී ලංපුද ලං යනහ. 
 

වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං  ථහ ලං  යන ලං ) ොට ලං අවුරුු  ලං

30 ට, ලං40 ට ලංආත න ලං හරඹක් ලංතිස)ේ ලං) ක ලංක්)ේත්රඹ ලං) ක ලංය)ට් ලං
ඳළතුණහ. ලං වළඵළයි, ලං  ලං වි)දස ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං ඹභක් ලං  යත නට ලං භළතියණ ලං ප්රතිඳත්ති ලං
ප්ර හලනඹ ට ලං ප්රථභ ලං තහට ලං )ඹෝජ්නහ ලං ඇතුශත් ලං  )ශේ ලං  රු ලං

ෛභත්රීඳහර ලං සරි)ේන ලං ජ්නහධිඳතිතුභහත්, ලං  රු ලං අග්රහභහත ලං යනිල් ලං
වි්රභසාව ලංභළතිතුභහත් ලංරීඹරහ ලං) ක ලං)රහ)ේ ලංභභ ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං 

 

ඳසු ලං ගිඹ ලං අවුරුු ර ලං ඳළළති ලං අඹ ලං ළඹ ලං විහදරදී ලං අපි ලං වි)ේල ලං
ියරීඹහ ලංඅභහතහාල)ේ ලං ලං හය  ලංබහ ලංඅසථහට ලං  ලං කඵත ධ ලං)රහ ලං
) ොයක් ලං රසන ලං  තත දය ලං රීේහ. ලං වළඵළයි, ලං රීසභ ලං විධිඹ ට ලං

වි)දස ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං  ළන ලං ඹභක් ලං  යත න ලං පුළුත  භක් ලං )වෝ ලං
 යපු ලං )දඹක් ලං  ළන ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං  හර)ේ ලං දළක්)ක් ලං නළවළ ලං රීඹන ලං
 හයණඹ ලං භහ ලං රීඹත න ලං ඕනෆ. ලං ) ක ලං හ)ේ ලං අසථහ  ලං තභයි, ලං ලං ලං

ෛභත්රී ලං ඳහරනඹක් ලං වහ ලං ව ලං ප්රතිඳත්ති ලං ප්ර හලන)ඹත  ලං වි)දස ත ලං
ශ්රමි ඹත ට ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳක් ලං)ඹෝජ්නහ ලං )ශේ. 

පිළි ත නහ ලං යටක් ලං ඵට ලං ඳත් ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං දළත  ලං අඳ ලං ඒ ලං
foundation එ  ලං භත ලං තභයි, ලං ශ්රී ලං රා හ ලං ඉත කිඹත  ලං හ ය)ේ ලං
)ක්ත ්රසථහනඹ ලංඵට ලංඳත් ලං යත න ලංළය ලං ටයුතු ලං යත )ත . ලං 

 

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං GSP Plus එ  ලං වයවහ ලං
නළතත් ලං අඳ ලං යු)යෝඳ)ේ ලං ))ශ ලං )ඳොශට ලං අතීමාණ ලං )ත න ලං
ඔත න ලං )භත න ලං ති)ඵත )ත . ලං දළනටභත් ලං ධීය ලං අඳනඹන ලං විලහර ලං
)ර ලංළ  ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඉත කිඹහත් ලංඑක්  ලං ))ශ ලං)ඳොශ ලං
කියුණු ලං  යත න ලං අඳ ලං පිඹය ලං )ඵො)වොභඹක් ලං  නිමිත  ලං ඉත නහ. ලං
බහඩලය ලංවහ ලං)ේහ, ලංතහක්ණි  ලංආ)ඹෝජ්න ලංව ලංව ලං)ඹෝගීතහ ලංඅඳ ලං
කියුණු ලං යනහ. ලං 

 

භවය ලංඅඹ ලංන නඹ ලං ළන ලං)නො)ඹරකත් ලං ථහ ලංරීේහ. ලංනමුත් ලංඅ)ේ ලං
ජ්නතහ ලං දත නහ, ලං න නඹ ලං භෙ ලං  කඵත ධඹ ලං දළත  ලං ඉතහ ලං ශීඝ්ර)ඹත  ලං
මාධනඹ ලං)රහ ලං ති)ඵන ලංඵ. ලංඑන ලං භහඹ ලංන ලංවිට ලං දරකණු ලංයහඹ, ලං
ගුත  ලං )තොටු ලං )ඳොශ ලං )ක්ත ්ර ලං  ය) න ලං දළළත ත ලං ආ)ඹෝජ්න ලං
 රහඳඹක් ලං ඳටත  ලං  ත න ලං සදහන ක ලං  ය ලං ති)ඵනහ. ලං ව කඵත )තොට, ලං
)භොනයහ ර, ලංභහතය ලංඹන ලංකිසත්රික් ර ලංමා  ලංරී)රෝමීටය ලං50ක් ලං) ක ලං
 රහඳඹට ලං අයිති ලං )නහ. ලං න න)ේ ලං තහනහඳතිතුභහ ලං වහ ලං  ලං මුදල් ලං
ඇභතිතුභහ ලං අතය ලං ඹ කරීස ලං ප්රලසනඹක් ලං තිබුණහ ලං න ක, ලං එඹ ලං
 කපමාණ)ඹත  ලං විහ ලං ති)ඵනහ. ලං අඳ ලං එතුභහ ලං summon  )ශේ ලං
නළවළ. ලං අ)ේ ලං )ල්  කතුභහ ලං එතුභහ ලං භෙ ලං ු ය ථ ලංන)ඹත  ලං )වොට ලං
 ථහ ලං ශහ. ලං 

 

අ)ේ ලංඇභතිතුභහයි, ලංතහනහඳතිතුභහයි ලං)වොි ත  ලං ථහ ලං ශහ. ලංභභත් ලං
එතුභහ ලංභෙ ලංඳළඹ ලංතුනක් ලංතිස)ේ ලං ථහ ලං ශහ. ලංඒ)ක් ලංරීස ලං ළටලුක් ලං
නළවළ. ලං අ)ේ ලං ඒ ලං relationship එ  ලංඉතහභත්භ ලං)වොි ත  ලංති)ඵනහ. ලං
අපි ලං ජ්ඳහනඹත් ලං එක්  ලං එ තු ලං )රහ ලං ාමාධන ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං
දළනටභ ලං කිඹත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං රකලුනු ලං උය ලං ු න ලං light rail 
network එ  ලං ඊට ලං එ  ලං උදහවයණඹක් ලං ඳභණයි. ලං ඇ)භරි හ, ලං
අප්රි හ ලං ව ලං ආසඹහනු ලං යටල් ලං භෙ ලං අඳට ලං ලක්තිභත් ලං ආමාථි  ලං
 කඵත ධතහක් ලං ති)ඵනහ. ලං ) ක ලං යටල් ලංභෙ ලං  ලං එ තු)රහ ලං අපි ලං
ඳහර ක ලංවදහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ  ලංතභයි ලං රු ලංභා ර ලංභයවීය ලංඇභතිතුභහ ලං
 )ශේ. ලංඑතුභහ ලංඅ)ේ ලංයට ලංඅනික් ලංයටල් ලංභෙ ලංඑ තු ලං යත න ලංඳහර ක ලං
වළු හ. ලංඒ ලංඳහර ක ලංඋ ත  ලංඅ)ේ ලංයටට ලංඳළමි)ණන ලංආ)ඹෝජ්න ලං)රොරි ලං
අපි ලං දළත  ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං නහ. ලං ඒ ලං ඳහර ක ලං උ ත  ලං තභයි ලං අ)ේ ලං
අඳනඹන ලං බහඩලය ලං වහ ලං )ේහත  ලං )රෝ ඹට ලං විහිු ත න ලං අපි ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ත )ත . ලං ) ක ලං වහ ලං අපි ලං අ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං
අල ලං)නස ලංරීරී කරට ලංබහජ්නඹ ලං යනහ. ලංඅ)ේ ලංඇභතිතුභහ ලංඒ ලං
පිළිඵ ලං ථහ ලං ශහ. ලංඅ)ේ ලංතහනහඳති ලං හමාඹහර ලංජ්හරඹ ලංනවී යණඹ ලං
 යනහ. ලං සඹලුභ ලංතහනහඳතිරු ලංවහ ලංවි)ේල ලං)ේහ ලංනිරධහරිත  ලංඅපි ලං
අත තමාජ්හරඹ ලං වයවහ ලං ) ක ලං න) ොට ලං ජ්හර ත ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං
ප්රථභ ලංතහට ලංඒ ලංසඹලුභ ලංනිරධහරිත ට ලංඅපි ලංtargets දීරහ ලංති)ඵනහ. ලං ලං
ඒ ලංtargetsරට ලංඅනු ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංdeliver   යත න ලංඕනෆ. ලංසථහන ලං
භහරු ලංරීරී ක, ලංඋස ලංවී ක ලංඇතුළු ලංභහන ලංප්රහේධනඹ ලංකියුණු ලං යත න ලං
පමාණ ලංළය ලංපිළි)ශක් ලංඅපි ලංක්රිඹහත්භ  ලං යනහ. 

 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඅහන ලංල)ඹත  ලංභට ලංතත්ඳය ලං
30ක් ලංරඵහ ලං)දත න. ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ ලංඇතුළු ලං අ)ේ ලං යජ්ඹ ලංවිසත  ලංභට ලං
) ක ලං අසථහ ලං රඵහ ලං ු ත නහ. ලං භට ලං රීසභ ලං ගුරු ලං මුසටිඹක් ලං නළති ලං
උඳ)දස ලං)දන, ලංභට ලංභ  ලං)ඳත න, ලංභභ ලං ශ ලංයුතු ලංළය ලං යත න ලංභට ලං
ළභ ලංවිටභ ලංඅසථහ ලං)දන ලංව ලංභහ ලංෛධමාඹත් ලං යන ලංඅ)ේ ලං රු ලං
ඇභති ලංභා ර ලංභයවීය ලංභළතිතුභහට ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභභ ලංවෘදඹා භ ලං
සතුතිඹ ලංපුද ලං යත න ලං ළභළතියි. ලංඑතුභහ ලංභට ලංඉතහභත්භ ලං)වොට ලං) ක ලං
ළය ලං ටයුතු ලං යත න ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංදීරහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
භට ලංවළභ ලං)රහ)ේභ ලංවි)ේල ලංප්රතිඳත්ති ලං ළන ලංඳයණ ලං ථහ ලංරීඹමිත , ලං
උඳ)දස ලං)දන ලං රු ලංඅ භළතිතුභහටත් ලංභ)ේ ලං ෘතඥතහ ලංපුද ලං යත න ලං
 ළභළතියි. ලං 

 

අ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං  රු ලං )ල්  කතුභහ, ලං අති)මා  ලං
)ල්  කතුභත රහ, ලංඅධක් ලංජ්නයහල්යඹහ ලංව ලංභ)ේ ලං හමාඹහර)ේ ලං
අධක්තුමිඹ ලංඇතුළු ලංසඹලුභ ලංනිරධහරිත ටත් ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභභ ලං
සතුතිත ත ලං නහ. ලං අපි ලං ) ක ලං ළය ලං පිළි)ශ ලං ඉකිරිඹට ලං අය) න ලං
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ඳහමාලි) කත තු 

[ රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංභවත්මිඹ] අපි ලං ඒ ලං පුහුණු ලං රඵහ)දන ලං ) ොට ලං හභහන)ඹත  ලං වළභ ලං
බහහරීත භ ලංරඵහ)දනහ. ලං්රවිය ලංඅඹට ලං්රවිය ලංබහහ)නුත්, ලංමුසලි ක ලං
අඹට ලං ඔවුත ට ලං )ත්)යන ලං බහහරීනුත් ලං පුහුණු ලං රඵහදීභට ලං අපි ලං
 ටයුතු ලං යනහ. ලං ඒ ලංහ)ේභ ලංනීතනුූලර ලං )නොන ලංආ හය)ඹත  ලං
පිටවී ක ලංපිළිඵත් ලංඑතුභහ ලංවත  ලං ශහ. ලංභභ ලංඒ ලංපිළිඵ ලංඳසු ලං ථහ ලං
 යත න ක. 

 

 රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභත ත්රීතුභහ ලංකත ද ලංඅයිතිඹ ලං ළන ලං ථහ ලං
 ශහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ඔඵතුභහ ලං විශ්රහභ ලං ළටුේ ලං පිළිඵත් ලං ථහ ලං  ශහ. ලං
ඔඵතුභහ ලංවි)දස ත ලංශ්රමි යිත  ලංපිළිඵ ලං ටයුතු ලං යන ලංඑ)තය ලංඅ)ේ ලං
ාවිධහන)ේ ලං බහඳතියඹහ ලං වළටිඹට ලං ) ක ලං පිළිඵ ලං භහ ලං භෙ ලං
නියත තය)ඹත භ ලංඅල ලං රුණු ලංහ ච්කහ ලං යනහ. ලංභභ ලංදත නහ, ලං
අධහඳනඹ ලං පිළිඵ ලං ඔඵතුභහ ලං මීට ලං )ඳයත් ලං භ) ත  ලං ඉල්ලීභක් ලං
 යරහ ලං තිබුණ ලංඵ. ලංනමුත් ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං  ලං අපි ලං ඒ ලංහ)ේ ලංළය ලං
 ටයුත්ත ට ලං අත ලං  වත න ලං ඉස)ල්රහ ලං දළනට ලං අධහඳනඹ ලං
පිළිඵ ලං අලුත් ලං මුහුණුයරීත  ලං  ටයුතු ලං  ය ලං ති)ඵන ලං ඵ ලං ) ක ලං
)රහ)ේ ලංරීඹත නට ලංඕනෆ. ලං 

 

වි)ලේ)ඹත භ ලංසඹලුභ ලංදරුත  ලංඅවුරුු  ලං13ක් ලංඅධහඳනඹ ලංරළබිඹ ලං
යුතුයි ලං රීඹන ලං එ  ලං අනිහමාඹ ලං  යත නට ලං ව ලං ෆභ ලං ඳහර ටභ ලං
අල ලංඳවසු  ක ලංරඵහ)දත න ලං ටයුතු ලං යනහ. ලංඳහල්රට ලංඅල ලං
)බෞති  ලං ඳවසු  ක, ලං ගුරුරුත , ලං ඒ ලං වළභ ලං එ ක්භ ලං රඵහදීරහ, ලං
අධහඳනඹ ලං තුශ ලං දළනට ලං ති)ඵන ලං තය  හරීත්ඹ ලං )නස ලං  යරහ ලං
වළභ ලංඳහරක්භ ලං )වො ලංඳහරක් ලංඵට ලංඳත් ලංරීරී) ක ලං ළය ලංපිළි)ශ ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං රීරීභට ලං  රු ලං අ භළතිතුභහ)ේ ලං නහඹ ත්)ඹත  ලං
අධහඳන ලං ඇභතිතුභහ ලං  ටයුතු ලං  යන ලං නිහ ලං ඉකිරි)ේදී ලං දරු)ක් ලං
ඳහර ට ලං ඇතුශත් ලං  යන ලං එ  ලං  ළටලුක් ලං )ත )ත  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං
) )ේ ලං)තත්, ලංඊශෙට ලංඅපි ලංමුණ ලං ළ)වන ලං)රහ දී ලංඅධහඳන ලං
ඇභතිතුභහ)ේ ලං අදව ලං )භො ක්ද ලං රීඹරහ ලං භභ ලං ඔඵතුභහ ලං දළනුත් ලං
 යත න ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං ඒ ලං හීකමනඹ ලං කි  ලං හරඹක් ලං ඹන ලං නිහ ලං අඩුභ ලං

තයමිත  ලංඑ  ලංකිසත්රික් ඹ  ලංඑ  ලංජ්හති  ලංඳහර  ලංවි)ේල ත ලංදරුත  ලං
)නු)ත  ලං එ  ලං ඳත ති ලං හභයඹක් ලං )වෝ ලං ආය කබ ලං ශහ ලං න ක, ලං ඒ  ලං
ප්රභහණත්. ලංඑ  ලංඳත ති ලං හභයඹක් ලංආය කබ ලං ශ ලංඳහල් ලංති)ඵනහ. ලං
ඒ  ලං කි ට ලං ඹන) ොට ලං ඹ ක ලං අලතහක් ලං ඇති)යි. ලං ආය කබඹක් ලං
වළටිඹට ලංළ පුයභ ලංවි)ේල ත ලංශ්රමි යිත  ලංසටින ලංකිසත්රික්  ලං)තෝයරහ ලං
- උදාහරණයක් ලමයන් ලයඹ පළාමත් කුරුණෑග දිස්ත්රික්කය - 
එ  ලංඳහර  ලංඑ  ලංඳත තිඹක් ලංආය කබ ලං )ශොත් ලං)වොයි. 

 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපි ලං)දත නහ ලංවමු)රහභ ලං ථහ ලං යමු. 
 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ලං හ)ේ ලං )රහ  ලංඒ  ලං )ඹොදහ ලං  ත්)තොත් ලං )වොයි ලංරීඹරහයි ලං

භභ ලංරීඹත )ත . ලංඅරීර ලංවියහේ ලංඇභතිතුභහත් ලංරකරුණෆ ර ලංනිහ ලංඑතුභහ ලං
ඒ ට ලංඑ ෙ ලං)යි. 

 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අනිහමාඹ)ඹත භ. ලං ගුත  ලං )තොටුඳ)ශේදී ලං ඇති ලං න ලං අහියතහ ලං

 ළනත් ලං ඔඵතුභහ ලං වත  ලං  ශහ. ලං  රු ලං  ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ගුත  ලං

)තොටුඳ)ශේ ලං ඇතිවුණු ලං අහියතහ ලං භෙවයත න ලං අ)ේ ලං නිරධහරිත  ලං
විලහර ලං ප්රභහණඹක් ලං )ඹොදරහ ලං අපි ලං  ටයුතු ලං  ය) න ලං ඹනහ. ලං අපි ලං
දත නහ, ලං ඳසුගිඹ ලං  හර)ේ ලං අහියතහක් ලං ඇති ලං වු)ඩල ලං නළවළ. ලං

වි)දස ත ලං ශ්රමි ඹත )ේ ලං අ)ත හස  ලං ගිණු කරට ලං සඹඹට ලං
2.5  ලං)ඳොලිඹරකත්, ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංඳවුල්ර ලං ලංසුඵහධනඹ ලං)නු)නුත් ලං
ළයටවනක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලංඕනෆ ලංරීඹරහ ලං)ඹෝජ්නහ ලං ශහ. ලංඒ ලං
අනු ලං භභ ලං ත )තෝ ලං නහ, ලං අපි ලං ) ක ලං අභහතහාලඹ ලං බහ ලංය) න ලං
)ද)නි ලංඅවුරුේදට ලංඹන) ොට ලංඅඳට ලං  ලං) ක ලංවිධි)ේ ලං ටයුතු ලං)ද ක් ලං
 යත න ලං පුළුත වීභ ලං  ළන. ලං ජ්නහරි ලං 08 ලං )නිදහ ලං වි)දස ත ලං
ශ්රමි ඹත )ේ ලං ඳවුල්ර ලං  ලං සුඵහධනඹ ලං )නු)ත  ලං ශ්රමි  ලං සුියරකභ ලං
ළයටවන ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  ශහ. ලං ඒ ලං  ටයුතු ලං අ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං
)ල්  කතුභහ)ේ ලං නහඹ ත්)ඹත  ලං අභහතහාලඹට ලං අනුඵේධ ලං ලං
ප්රහ)ේශීඹ ලං )ල්  ක ලං  හමාඹහරර ලං සටින ලං අ)ේ ලං නිරධහරිත  ලං විසත  ලං ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං  යනහ. ලං ඒ ලං  හයණහ ලං තභ ලං සඹඹට ලං සඹඹක් ලං ලං ලං
ක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලං  ලංඵළවළ. ලං)භො ද, ලං  ලංවි)දස ත ලං ශ්රමි ඹත  ලංලිඹහ ලං
ඳකිාචි ලං යත න ලංරීේහට ලං ඳසු ලං ඇත්තභ ලං රීඹනහ ලංන ක ලං )නො)ඹක් ලං
)දනහ ලං )ඵොරු ලං ප්රචහය ලං  ශහ. ලං "භෘේධිඹ ලං  ඳත න ලං ඕනෆ ලං නිහ, ලං
වි)දස ත ලංශ්රමි ඹත ) ත  ලංඵේදක් ලංඅඹ ලං යත න ලංඕනෆ ලංනිහ" ලංතභයි ලං
) ක ලංලිඹහ ලංඳකිාචිඹ ලං යත )ත  ලංරීඹරහ ලං)ඵොරු ලංප්රචහය ලං ශහ. ලං 

 

අපි ලංහිතන ලංවිධිඹට ලංරක් ලං15  ලංඳභණ ලංවි)දස ත ලංශ්රමි  ලංපිරික් ලං
සටිනහ. ලං නමුත් ලං ඒ ලං  හරසීභහ ලං තුශ ලං ඒ ලං අඹ) ත  ලං 96,000යි ලං ලං
ලිඹහඳකිාචි ලං වු)ඩල. ලං ඳසු ලං අපි ලං ඒ ලං  ටයුත්ත ලං කින ලංනිඹභඹක් ලංනළතු ලං
 ල් ලං දළ කභහ. ලං ) ක ලං )න) ොට ලං )දරක් ලං විසඳත දවක් ලං )වෝ ලං
තිසදව ට ලංආත න ලංප්රභහණඹක් ලංලිඹහ ලංඳකිාචි ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං ලංඒ ලං
ඳවුල්ර ලංදරුත )ේ ලංඅ කභහ ලංපිටයට ලංඉත නහ ලංන ක; ලංතහත්තහ ලංපිට ලංයට ලං
ඉත නහ ලං න ක ලං ඒ ලං දරුත )ේ ලං අධහඳනඹ ලං පිළිඵ, ලං ඒ ලං
) ොල්රත )ේ ලං )ෞඛ් ලං පිළිඵ, ලං ඒ ලං) ොල්රත ට ලංඑන ලංමුදල්ර ලං
ඳහරනඹ ලං පිළිඵ ලං ඹනහදී ලං  ලං වළභ ලං එ ක් ලං පිළිඵභ ලං අධීක්ණඹක් ලං
අ)ේ ලංඅභහතහාල)ඹත  ලංඅනුයුක්ත ලං යරහ ලංති)ඵන ලංනිරධහරිත  ලංවිසත  ලං
 යනු ලං රඵනහ. ලං ඒ ලං විධිඹට ලං "ශ්රමි  ලං සුියරකභ" ලං ළය ලං ටවන ලං ) ක ලං
අවුරුේ)ේ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  ශහ ලං හ)ේභ ලං  ලං විශ්රහභ ලං ළටුඳ ලං රඵහදී) ක ලං
 හයණඹත් ලංරඵන ලංඅවුරුේ)ේ ලංඳශමු ලංභහ ලං)ද  ලංතු)ත  ලං ලංක්රිඹහත්භ  ලං
 යත න ලං සඹලුභ ලං )ේ ලං අපි ලං ළරසු ක ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං
ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )ත )ත  ලං අ)ේ ලං වි)දස ත ලං ශ්රමි ඹත  ලං පිළිඵ ලං
තිබුණු ලං අවිධිභත්, ලං අාවිධිත ලං ්රභඹ ලං අභ ලං  යත නයි. ලං )වො ලං
ශ්රමි ඹත  ලං වළටිඹට, ලං )වො ලං පුහුණුක් ලං ඇති ලං පුහුණු ලං ශ්රමි ඹත  ලං
වළටිඹට ලං ඔවුත  ලං වි)දස ත ලං යත නයි ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ත )ත . ලං ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං ළටුේ ලං පිළිඵ, ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං ආයක්හ ලං
පිළිඵ, ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං සුඵහධනඹ ලං රීඹන ලං ) ක ලං වළභ ලං  හයණඹක්භ ලං
උස ලං තත්ත්ඹ ට ලං ඳත් ලං  යන ලං  භත භ ලං ශ්රී ලං රහාකීඹ ලං අභිභහනඹ ලං
ආයක්හ ලං යන ලංශ්රමි ඹත  ලංපිරික් ලංතභයි ලං  ලං ) ක ලං විධිඹට ලංවි)දස ත ලං
රීරීභට ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං ත )ත . ලං ) ක ලං  ටයුතු ලං  ලං )ඳො  ලං
 හරඹක් ලං ත ලං)න ලංළය ලංපිළි)ශක් ලංඵත් ලං ලංභතක් ලං යත නට ලංඕනෆ. ලං
අද ලං කින ලං  ථහ ලං  යපු ලං අ)ේ ලං  රු ලං යේරස ලං )ේහනත දහ ලං භත ත්රීතුභහ ලං
කත ද ලංඅයිතිඹ ලංරඵහ ලංදීභ ලංපිළිඵ ලං ථහ ලං ශහ. ලං 

 

ඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඅ)ේ ලං රු ලංසුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලංභත ත්රීතුභහ ලං
වත  ලං  යපු ලං විධිඹට ලං ) ක ලං )න) ොට ලං ඳහමාලි) කත තු ලං )ත්රී ක ලං
 හය  ලං බහක් ලං ඳත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං සරකයහදහ ලං උ)ේ ලං
මුණ ළහිරහ ලං ඒ ලං කිවහ ලං )ඵො)වොභ ලං )වො ලං ඳළත්තට, ලං ඹවඳත් ලං ඳළත්තට ලං ලං
ඵරරහ ලං  ටයුතු ලං  යත න ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං
එතුභහ ලං ෘව ලං)ේ)ේ ලං ලංපුහුණු ලං කඵත ධ)ඹත  ලංරීේහ. ලං ලං 

 

වි)ලේ)ඹත භ ලං ෘව ලං)ේ)ේ ලංපුහුණු ලං ළන ලං ථහ ලං යන) ොට ලං ලං
) ක ලං වළභ ලං එ ක්භ ලං  ලංNVQ level  එ ට ලංරිරන ලං විධිඹට ලං පුහුණු ලං
රඵහ ලං )දත න ලං ටයුතු ලං යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංකින ලං
20ක් ලං ලංතිබුණු ලං ලංපුහුණු ලං හරසීභහ ලං ලංඅපි ලංදළත  ලංකින ලං40ක් ලංදක්හ ලංදීමාක ලං
 යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං පුහුණුට ලං වළභ ලං )දඹක්භ ලං ඇතුළු ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං අනු ලං වි)දස ත ලං )රහ ලං හභහන)ඹත  ලං ) දයක් ලං
ඳහරනඹ ලං යන ලංවිධිඹ, ලං ලංවිු ලි ලංබහඩලය ලංඳහවිච්චි ලං යන ලංවිධිඹ ලං ලංවිතයක් ලං
)නො)යි, ලං පිරිසු  භ, ලං ආචහයශීලි ලං ඵ ලං ව ලං ඒ ලං ඒ ලං යටර ලං නීතිරීති ලං
රීඹන ලං ) ක ලං වළභ ලං  හයණඹක්භ ලං  ලං පුහුණුට ලං ඇතුශත් ලං  යරහ ලං
ති)ඵනහ ලං ලං. 
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)වො ලං ඳශපුරුේදක් ලං ති)ඵන, ලං විධිභත් ලං විධිඹට ලං පිට ලං යට ලං ඹන ලං

නි)ඹෝජිත ලංආඹතන ලංසුළු ලංාඛ්හක් ලංතිබුණත් ලංඒ ලංටි  ලංඳත්හ ලං) න ලං
ඹත න ලංවිතයයි. ලං එභ ලංනිහ ලං )වොය ලං agency  කඵත ධ)ඹත  ලංනිතයභ ලං
ළටලී ක ලං) )යනහ. ලං 

 

ඕභහත  ලං ය)ට් ලං නීතිඹ ලං අනු ලං නළත ලං යටට ලං ) ත න ලං  ත න ලං
ඉස)ල්රහ ලංඅදහශ ලංපුේ රඹහ ලංළය ලං යපු ලංයට ලංතවවුරු ලං යත න ලංඕනෆ. ලං
එ)වභ ලං නළත්න ක ලං රීඹන ලං මුදර ලං ) ත න ලං ඕනෆ. ලං අ)ේ ලං

තහනහඳතිතුභත රහ)ේ ලංභළකිවත් ලංවී)භත  ලංඒ ලං ළන ලං ථහ ලංඵවහ ලං යරහ ලං
තභයි, ලංආඳහු ලං) ත න ලං ත න ලං)ත )ත . ලංඊ)ේ ලංතභයි ලංUnited Arab 
Emiratesර ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඇභතිතුභහ ලංවමු ලං)ත න ලංභට ලංතිබුණු ලං

ද. ලං )භො ද ලං අපි ලං ඉල්ලීභක් ලං  ය ලං ති)ඵනහ, ලං ඩුඵහයි ලං ගිහිත  ලං
ඕභහත රට ලංබිමිත ත්, ලංඋ ත ත් ලංඹත න ලං)දත න ලංඑඳහ ලංරීඹරහ. ලංඒ ලං
 ළන ලං ඊ)ේ ලං තභයි ලං හ ච්කහ ලං  යත න ලං තිබු)ඩල. ලං අඳට ලං වමු ලං )රහ ලං

එ ෙතහ ට ලං එත න ලං තිබුණහ. ලං භට ලං ඹත න ලං ඵළරි ලං වුණහ. ලං භභ ලං ඒ  ලං
පිළි ත නහ. ලං 

 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලංඇභතිතුමිඹනි, ලංඇත්තටභ ලංඩුඵහයි ලංborder එ  ලංcross  යන ලං

එ  ලංඒ ලංඅඹට ලංඳවසුයි. ලංඑභ ලංනිහ ලංහවනලිත  ලංඳහ ලං) නළල්රහ ලංcross 
 යරහ ලං ඵසනහ. ලං අ)ේ ලං  ෘව ලං )ේවි හ ට ලං රා හ)ේදී ලං රක් ලං
)ද ක් ලං ලං )දනහ. ලං එතළන ලං ඉත න ලං වහ කපුතහ) ත  ලං රක් ලං ඳවක් ලං
 ත නහ. ලංඒ ලංරක් ලංතු)ත  ලංරහබඹ ලංනිහ ලංඒජ්ත ස රුහ ලං යත )ත , ලං

) නිහිල්රහ ලං ඵසන ලං එ . ලං ඊට ලංඳස)ේ ලං අය ලං ෘව ලං )ේවි හ ලං රක් ලං
)ද  ලං) න)තක් ලංදයඹක් ලංවළටිඹට ලංඑභ ලංය)ට් ලංඉත න ලං)නහ. ලංඑඹහ ලං
ඹත )ත  ලං ඩුඵයිරට, ලං ඉත න ලං )ත )ත  ලං ඕභහත ර. ලං ඒ  ලං තභයි ලං

 ළටලු. 
 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං "වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ඹත  ලං )නු)ත  ලං

)ඹෝජිත ලං විශ්රහභ ලං ළටුේ ලං ්රභඹ ලං ක්රිඹහත්භ  ලං  යත න ලං මුදල් ලං )ත  ලං

)රහ ලංනළවළ. ලං ඒ ට ලං මුදල් ලං )වොඹහ ලං ත )ත  ලං) ො)වත ද?" ලංරීඹරහ ලං
ඔඵතුභහ ලං ඇහුහ. ලං ඇත්තටභ ලං අපි ලං ය)ට් ලංතත්ත්ඹ ලං දත නහ. ලං විනහල ලං
 යරහ, ලං ඵා) ො)රොත් ලං වුණු ලං යට. ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං

 හමාඹහා ලංල)ඹනුත් ලංමුදල් ලංනහසති ලං යරහ ලංතිබුණහ. ලංදළත  ලංඅපි ලංඒ ලංනහසති ලං
රීරී ක ලංඔක්) ෝභ ලංනත්රහ ලංති)ඵනහ. ලංඅපි ලංවිශ්රහභ ලංළටුේ ලං්රභඹට ලං
)ඹොදහ ලං  ත )ත , ලං රක)ේට් ලං අයමුදර. ලං ඒ)ක් ලං රුපිඹල් ලං බිලිඹන ලං
)ද වභහයක් ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං ඒ) ත  ලං තභයි ලං ) ක ලං )ඹෝජ්නහ ලං

ඳශමු ලංඳටත  ලං ත )ත . ලංඊට ලංඅභතය ලංදහඹ ත්ඹට ලංපිට ලංයට ලංඅවුරුු  ලං
)ද ක් ලං ලංඉත න ලං) )නක් ලංරුපිඹල් ලං50,000ක් ලං) ත න ලංඕනෆ. ලංඅ)ේ ලං
ය)ට් ලංවුණත් ලංවිශ්රහභ ලංළටුේ ලං්රභඹට ලංඕනෆ ලං) )නක් ලංදහඹ ත්ඹක් ලං

)දත න ලංඕනෆ. ලං රු ලංභත ත්රීය)ඹක් ලංරීඹනහ ලංභට ලංඇහුණහ, ලං"එ)වභ ලං
දහඹ ත්ඹ ලං දීරහ ලංඇති ලං ළ)ඩ් ලං )භො ක්ද?" ලංරීඹරහ. ලං එ)වභ ලං එ ක් ලං
)නො)යි. ලංඅවුරුු  ලං45 ලං)වෝ ලංඅවුරුු  ලං50 ලං)ත න ලංඉස)ල්රහ ලංරුපිඹල් ලං

50,000 ලං ) ත න ලංඕනෆ. ලං අවුරුු  ලං 60 ලං ඉරහ ලං අපි ලං) නහ. ලං ) ක  ලං
 හ)ේත්, ලං ) ො)වේත් ලං ති)ඵන ලං ල්ලි ලං )නො)යි. ලං  ලං ) ක, ලං වි)ේල ලං
)ේහ ලංනියුක්ති ලං හමාඹහාල)ේ ලංKuwait Fund එ)ක් ලංති)ඵන ලංමුදල්. ලං

අපි ලංඑභ ලංඅයමුද)ල් ලංති)ඵන ලංරුපිඹල් ලංබිලිඹන ලං)ද වභහය ලං) ක ලංවහ ලං
)ඹොදහ ලං ත නහ ලංරීඹන ලංඑ  ලංභභ ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංඑතුභහට ලංභතක් ලං
 යත න ලංඕනෆ. 

 

 රු ලං භත ත්රීරුත  ලං )ඵො)වෝ ලං )ද)නක් ලං අ)ේ ලං අභහතහාලඹ ලං
 කඵත ධ ලංඅදවස ලංප්ර හල ලං ශහ. ලං ල්මු)ඩල ලංඅ)ේ ලංවරීස ලංනි)ඹෝජ් ලං

ඇභතිතුභහ ලං ඉල්ලීභක් ලං  ශහ, ලං Kalmunei Training Centre එ  ලං
ආඳහු ලංඳටත  ලං ත න ලංරීඹරහ. ලංඋදඹ ලං  කභත පිර ලංභත ත්රීතුභහ ලංරීේහ, ලං
"පිට ලං යට ලං ඹන ලං එ  ලං අඩු ලං )රහ" ලං රීඹරහ. ලං භභ ලං ) ක ලං )රහ)ේ ලං
)ඵො)වොභ ලං වුභ ලංනහ)ත  ලං රීඹනහ, ලං ) ක ලං ය)ට් ලං  හත තහත  ලං ව ලං

)භො ද, ලංඹත නත  ලංහ)ල් ලංඔ)වේ ලංඹත න ලංපුළුත  භක් ලංතිබුණහ. ලංඳසු ලං

ගිඹ ලංති)ේ ලංඳළඹ ලං48ක් ලංඇතුශත ලංහජ් ලංවිධිඹට ලං- ලංාචනි  ලංවිධිඹට ලං- ලං
්රභ ලංතුනරීත  ලං) ක ලංයටිත  ලංපිටන ලංඅඹ ලංඇල්ලුහ. ලංIndian passports, 
පිත තයඹ ලං)නස ලං යරහ, ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලංහජ් ලංpassport වදරහ ලං
ඹත න ලංවළු හ. ලංඇත්තටභ ලං)භතනදී, ලංයු)යෝඳඹ ලංරීඹරහ, ලංභළද)ඳයකි  ලං

රීඹරහ ලං  හටත් ලං )නස ලං රීරීභක් ලං  යත )ත  ලං නළවළ. ලං )භො ද, ලං
වළ)භෝභ ලං)ඵො)වොභ ලංරසනට ලංඇ) න ලංතභයි ලංඹත )ත . ලං 

 

අපි ලං දත නහ, ලං යත්තයත  ලං පුයහ) න ලං )ඵො)වොභ ලං ධනත් ලං
 හත තහත  ලං )ේ ලං ඹන ලං අඹ ලං ඉත න ලං ඵ. ලං අපි ලං ඒහ ලං )වොි ත  ලං
අධඹනඹ ලං  යරහ ලං වළභ ලං ) )නක්භ ලං පුළුත  ලං විධිඹට ලං check 

 යනහ. ලංභභ ලංරීඹත න ලංඕනෆ, ලංභවය ලං)රහට ලං)ඵොරු ලං)තොයතුරු ලං
)දනහ ලං )ත නත් ලංපුළුත . ලං අ)ේ ලංනිරධහරිත ට ලං වි)ලේ ලං පුහුණුක් ලං
රඵහදීරහ, ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංඑළනි ලං) )නක් ලංභෙ ලං ථහ ලං යත )ත  ලං

) ො)වොභද ලං රීඹන ලං එ  ලං  කඵත ධ ලං දළනුත් ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං
එළනි ලං)ේල් ලංතත් ලංති)ඵනහ ලංන ක, ලංඅපි ලංඒහ ලංනිළයකි ලං ය ත න ලං
උත්හව ලං යනහ. 

 

 ) ොරිඹහට ලං ඇතුළු ලං වී) කදී ලං රුපිඹල් ලං 10,000  ලං දය ලං මුදරක් ලං - ලං
fine එ ක් ලං- ලං) ත න ලංති)ඵනහ ලංරීඹරහ ලංඔඵතුභහ ලංරීේහ. 

 
ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං අදහශ ලං ගිවිසුභ ලං  යන ලං අඹට ලං ඒ ලං අවුරුු  ලං 4 ලං

ගිවිසුභ ලංඇතුශත ලංභහ  ක ලංතුන ට ලංභහරු)ත න ලංපුළුත . ලංනමුත් ලංඒ ලං
අඹ ලංනිහඩුක් ලංවහ ලංරා හට ලංඇවිල්රහ ලංආඳහු ලංඹන) ොට ලංභහ භ ලං
භහරු)රහ ලංති)ඵන ලංඵ ලංඅ)ේ ලංනිරධහරිත  ලංදළන ත්තහභ, ලංඒ ලංභහ  ක ලං
භහරු ලං රීරී) ක ලං )වේතු ලං වහ ලං රුපිඹල් ලං 10,000  ලං  හසතුක් ලං අඹ ලං

 යනහ. 
 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ ලං හරඹ ලංතුශ ලං යසහ ලං යපු ලංතළනට. ලං)භො ද, ලං යසහ ලං යපු ලං

තළනට ලංඒ ලංඅඹ ලංආඳහු ලංඹත න ලංඅපි ලංඵළි රහ ලංඉත නහ. ලංඒ ලංරීඹත )ත , ලං

අදහශ ලංගිවිසුභ ලංරාගු ලං හරඹ ලංතුශ ලංඒ ලං) ොල්)රෝ ලංරා හට ලංඇවිල්රහ ලං
ඹනහ ලං න ක ලං ඒ ලං තළනටභ ලං ඹත න ලං ඕනෆ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභහ. ලං එ)වභ ලං
ඹත )ත  ලං නළත්න ක, ලං අඳට ලං ඒ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං අල ලං  ටයුතු ලං

 යත න ලං ව ලං ඒ ලං risk එ  ලං  ත න ලං තභයි ලං රුපිඹල් ලං 10,000ක් ලං අඹ ලං
 යත )ත . ලං ) ොරිඹහනු ලංEPS භහ )භත  ලංතභයි ලං ඒ ලං පිළිඵ ලංඅඳ ලං
දළනුත් ලං යරහ ලංති)ඵත )ත . 

 
ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නමුත්, ලං ) ොරිඹහනු ලං යජ්)ඹත  ලං ඒ ලං ඳවසු භ ලං ඔවුත ට ලං දීරහ ලං

ති)ඵනහ ලං)ත . ලං) ොරිඹහනු ලංයජ්)ඹත භ ලංagreement එ)ක් ලංවත  ලං
 යරහ ලංති)ඵනහ, ලංභහ  ක ලංතුන ලංභහරු ලං යත න ලංපුළුත  ලංරීඹරහ. ලං 

 
ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 රු ලංභත ත්රීතුභහ, ලංභ)ේ ලං)රහ ලං ත ලං)නහ. ලංමීට ලංයහ ලං) ොයක් ලං

)ේල් ලංභට ලංරීඹත න ලංති)ඵනහ. ලං 
 
ඔඵතුභත රහ ලං safe houses  ළන ලංරීේහ; ලං)වොය ලං agency  ළන ලං

රීේහ. ලං අපි ලං )වොය ලං agency කිනඳතහභ ලං ටරනහ. ලං ) ක ලං අවුරුේ)ේ ලං
agency එ ක්ත් ලං අපි ලං ලිඹහ ලං ඳකිාචි ලං  )ශේ ලං නළවළ. ලං )නො)ඹරකත් ලං
විධි)ේ ලංාචනි  ලංක්රිඹහලිත  ලංපිට ලංයට ලංඹපු ලංagency ති)ඵනහ ලංන ක, ලං
ඒහ ලං එන ලං අවුරුේ)ේ ලං re-register  යත )ත  ලංනළවළ. ලං අඳට ලං අල, ලං

2090 2089  



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

 ය ලං ත න ලංති)ඹන ලංඅලතහට ලං)භතළනට ලංආහඹ ලංරීඹහ ලංවිතයක් ලං

හිතත න ලංඑඳහ. ලං [ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංනළවළ, ලං දළත  ලංඔඵතුභහ ලංහ )ත න. ලං
භභ ලංරීේහ ලං)ත  ලංඔඵතුභහට ලංඉත නඹ ලංරීඹරහ.[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංභත  ලං

තිඹහ ලං  ත න,- ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං හ )ත න, ලං හ )ත න. ලං දළත  ලං

ඇති. ලං 
 

යක්ණ ලංාසථහ)ත  ලංමිර ලං ණත  ලං ළරහ ලංඒ ලං) ොල්රත  ලංඅඳට ලං

දීපු ලං එ ට ලං තභයි ලං ඒ  ලං දීරහ ලං ති)ඵත )ත . ලං භභ ලං ) ක  ලං )භතළනිත  ලං

නත්ත )ත  ලං නළවළ. ලං අපි ලං ) ක  ලං )දත )ත  ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං
නියුක්ති ලං හමාඹහාල)ේ ලංවන ලංයක්ණඹට ලංඅභතයයි. ලංභනු)ඹක් ලං

)ඳට්ටිඹරීත  ලං) ක ලංයටට ලංඑන) ොට, ලංඅත ලංඳඹ ලංනළති ලංඑන) ොට ලංඅපි ලං
) ක ලං මුදලිත  ලං රුපිඹල් ලං රක් ලං 4ක්, ලං 5ක් ලං )දනහ. ලං ඔඹ ලං )වොයහ ලං  න ලං

මිනිසසු ලංහ)ේ ලංඒ) ත  ලංදරුත  ලං ලං)දත )නක්, ලංතුත  ලං)ද)නක් ලංඑක්  ලං

ජීත් ලං )ත න ලං පුළුත ද ලං රීඹන ලං එ  ලං අපි ලං අවත න ලං ඕනෆ. ලං [ඵහධහ ලං
රීරීභක්] ලංඔඵතුභහ ලංහ  ලං)ත න. ලංළයක් ලංනළවළ, ලංඔඹ ලංරීඹන ලංඒහ ලං

රීඹරහ ලං ළයක් ලං නළවළ. ලං අපි ලං දත නහ, ලං ඵයිස ර)ඹත  ලං ගිහිල්රහ, ලං
)භතළනට ලංඇවිල්රහ. ලංසා ේපරු)ත  ලං) ල් ලං ත්)ත් ලං) ො)වොභද, ලං

අනික් ලං තළත ලිත  ලං ) ල් ලං  ත්)ත් ලං ) ො)වොභද ලං රීඹන ලං එ . ලං
කික් හ)ේ ලං settle   ය ත්)ත් ලං ) ො)වොභද ලං රීඹන ලං එ ත් ලං අපි ලං

දත නහ. ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං රුණහ යරහ ලංඔඵතුභහ ලංහ )ත න. ලංභට ලං

ත ලංවිනහ  ලං)ද යි ලංති)ඵත )ත . ලං 
 

අපි ලංශ්රී ලංරා හ ලංයක්ණ ලංාසථහ)ත  ලං) ක ලංයක්ණ ලං  ලං්රභඹ ලංරඵහ ලං
 ත්)ත් ලංඒ ලංquotationර ලංවළටිඹට- ලං 

 
ගුණ එවහ. මප්රේමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!   රු ලං )ප්රේභයත්න ලං භත ත්රීතුභහ, ලං )භො ක්ද ලං
ඔඵතුභහ)ේ ලංpoint of Order එ ? 

 
ගුණ එවහ. මප්රේමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

 රු ලං ඇභතිතුමිඹ ලං භභ ලං ේ)ේ ලං ව ත ලං ඔඵතුමිඹට ලං )චෝදනහ ලං
 ශහ ලං)නො)යි.[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 

 
ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

)භො ක්ද, ලංඔඵතුභහ)ේ ලංනභ ලංරීේහද? ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 

 
ගුණ එවහ. මප්රේමර කන මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ். தறமத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ඔේ. ලං ඒ ලං භත ත්රීතුභත රහ ලං නළඟිටින ලං ඒහට ලං )නො)යි ලං භභ ලං
නළඟිට්)ට්.[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංඅව) න ලංඉත න. ලං 

 

 රු ලං ඇභතිතුමිඹනි, ලං ඔඵතුමිඹ) ත  ලං භට ලං දළන ත න ලං ඕනෆ,- ලං
[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලංභත ත්රීතුභහ, ලං)ඳොඩ්යක් ලංඉත න, ලං ලං) ක ලං)න ලං ථහක් ලං

ඹත )ත . ලං-[ඵහධහ ලංරීරීභක්] ලං)යොරමා ලංසඹඹ  ලං- ලං[ඵහධහ ලංරීරීභක්]නළවළ, ලං
 ථහ ලං ඉය ලං නළවළ. ලං ඔඵතුමිඹ)ේ ලං ළය ලං හ)ේභ ලං භ)ේත්- ලං [ඵහධහ ලං
රීරීභක්] ලං තත්ඳය ලං 5ත  ලං භභ ලං අවත න ක. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං )යොරමා ලං

සඹඹ ට-[ඵහධහ ලංරීරීභක්] 

පිරිමි ලං පිට ලං යට ලං ඹරහ ලං ු ක් ලං විරහ ලං ල්ලි ලං ව කඵ ලං  ය ලං  ත න ලං වදන ලං
ආඩලඩුක් ලං )නො)යි, ලං අපි. ලං )භතුභත රහ ලං වළභ ලං දහභ ලං රීේ)ේ, ලං
")භච්චය ලංප්රභහණඹක් ලංපිට ලංයට ලංගිඹහ. ලංඒ ලංඅඹ ලංතභයි ලං) ක ලංයටට ලංළ භ ලං

ආදහඹභ ලං ) )නත )ත " ලං රීඹරහ. ලං වළඵළයි, ලං ඒ ලං මිනිසුත ට ලං )භොනහ ලං
වුණත් ලං භක් ලංනළවළ. ලංඒ ලංමිනිසුත  ලංජීත් ලංවුණත් ලංඑ යි; ලංනළති ලංවුණත් ලං
එ යි; ලං)ඵල්ර ලං ඳරහ ලංදළ කභත් ලංඑ යි. ලංපිට ලංයටදී ලං)භො ද ලං)ත )ත  ලං

රීඹන ලංඑ  ලං ළන ලං හටත් ලංවුභනහක් ලංතිබු)ඩල ලංනළවළ. ලංවළඵළයි, ලංඅපි ලං
වළභ ලං තිස)ේභ ලං ඒ ලං ළන ලං හිතනහ. ලං 2020 ලංන ලං ) ොට ලංපිට ලං යට ලංඹන ලං
වළභ ලං ) )නක්භ ලං පුහුණුක් ලං ති)ඵන ලං අ)ඹක් ලං නහ. ලං

අනිහමාඹ)ඹත භ ලංපුහුණු ලංශ්රමි )ඹක් ලංතභයි ලංඹත )ත . ලං 
 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංාඛ්හ ලං ළන ලං ථහ ලං ශහට, ලංාඛ්හ ලං ලංඅඩු ලං
)ත න ලං පුළුත ; ලං  ලං ඊටත් ලං ළ ඹ ලං අඩු ලං )ත න ලං පුළුත ; ලං අඩු ලං

 යත නත් ලං පුළුත . ලං අහිා  ලං මිනිසුත  ලං  ළන ලං  ථහ ලං  යන ලං අඹට, ලං
අහිා  ලං මිනිසුත )ේ ලං insurance එ  ලං  ළන ලං  ථහ ලං  යන ලං අඹට, ලං

අහිා  ලංමිනිසුත  ලං ලංගිහිත  ලං) ො)වේද ලංඉත )ත  ලංරීඹරහ ලංඅවත න ලංඔළුට ලං

එත )ත  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං මිනිසුත  ලං ගිහිල්රහ ලං ) ො)වේද, ලං ) ො)වොභද ලං
ඉත )ත  ලංරීඹරහ ලං ථහ ලං යත )ත  ලංනළවළ. ලංඇත්තටභ ලං)භො ටද ලංඒ ලංඅඹ ලං

පිට ලං යට ලං ඹත )ත ? ලං ඒ ලං මිනිසුත ටත් ලං ඳවුල් ලං ජීවිතඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං
අ)නක් ලං අඹ ලං භහළි හර ලං ඉත න ලං  ළභළති ලං න ක, ලං අ)නක් ලං අඹ ලං ළඳ ලං

 කඳත් ලං රඵත න ලං  ළභළති ලං න ක, ලං අ)නක් ලං අඹ ලං තභත ට ලං හි)තන ලං
හි)තන ලං )ේල් ලං  යත න ලං  ළභළති ලං න ක, ලං ඒ ලං වි)ේල ලං යටරට ලං ඹන ලං

අහිා  ලංමිනිසුත ටත් ලංඑභ ලංආලහ ලංති)ඵනහ. ලංතභත )ේ ලංු ේඳත් භ ලං

නිහ ලං ඒ ලං අඹ ලං පිට ලං යට ලං ඹනහ ලං මික්, ලං ආලහ)ත  ලං ඹත )ත  ලං නළවළ ලං
රීඹන ලංඑ  ලංභභ ලංභතක් ලං යත න ලංඕනෆ. ලං 
 

අ)ේ ලං ආඩලඩු)ේ ලං ප්රතිඳත්තිඹ, ලං  රු ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ)ේත් ලං  රු ලං

අ භළතිතුභහ)ේත් ලංවුභනහ, ලං) ක ලංය)ට් ලංියරීඹහ ලංනිසඳහදනඹ ලං යරහ, ලං
වි)ේල ලංියරීඹහ ලංවහ ලංඹන ලංඅඹට ලං) ක ලං ලංය)ට්භ ලංයහ) න, ලං) ක ලංය)ට් ලං

ියරීඹහක් ලං යරහ, ලං)වොි ත  ලංජීත් ලං)ත න ලංපුළුත  ලංහතහයණඹක් ලං

ඇති ලං  යන ලං එ යි. ලං ඒ  ලං අපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං 2020 ලං
)න) ොට ලං ඔඹ ලං රීඹපු ලං ාඛ්හට ලං ළ ඹ ලං අඩු ලං )ත න ලං පුළුත . ලං

වළඵළයි ලං එදහට ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ට ලං ඹත )ත  ලං පුහුණු ලං ශ්රමි ඹත  ලං
විතයයි ලංරීඹන ලංඑ  ලංභභ ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභතක් ලං යත න ලංඕනෆ. ලං 

 

භ)ේ ලං මිත්ර ලං )ප්රේභයත්න ලං භත ත්රීතුභහ ලං ඔඹ ලං විසතය ලං  ථහ ලං  )ශේ ලං

 හ)ේ ලං වුභනහටද ලං රීඹන ලං එ  ලං භභ ලං දත නහ. ලං භා ර ලං භයවීය ලං

ඇභතිතුභහ ලං භට ලං රීඹහ ලං ති)ඵනහ, ලං ඔඵතුභහ ලං  ලං ) ොශමට ලං ) නළත්, ලං
සහධීන ලං රඳහහිනි)ේ ලං )ේඹට ලං දළම ලං වළටි. ලං ඔඵතුභහ ලං )වො ලං

අනහ තඹක් ලංති)ඵන ලංභත ත්රිය)ඹක්ඹ ලංරීඹහත් ලංභහත් ලංඑක්  ලංරීඹරහ ලං
ති)ඵනහ. ලං භ)ේ ලං  ථහ ලං  යත න ලං ඉස)ල්රහ ලං භභ ලං ඔඵතුභහට ලං

රීඹනහ, ලං"භත ත්රීතුභනි, ලංඅනික් ලංඅඹ)ේ ලංරණු ලං ත න ලංඑඳහ" ලංරීඹරහ. ලං ලං

ඒ  ලං තභයි ලං භට ලං රීඹත න ලං ති)ඵත )ත .[ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං ඔඵතුභහ ලං
හ )ත න. ලංදළත  ලංඔඵතුභහ ලං)ේ ලං ථහ ලංඉයයි. ලං ලං 

 

) ක ලං යක්ණ ලං ්රභඹ, ලං භභ ලං ඳටත  ලං  ත න ලං ඉස)ල්රහ ලං ඔඹ ලං

ඳළත්)ත් ලංඉත න ලංඑක්) )නක් ලංඑඹ ලංඳටත  ලං ත්තහ. ලංවළඵළයි ලංඅපි ලං ශහ ලං
හ)ේ ලංරීසභ ලංවිනිවිදබහඹරීත  ලංඑඹ ලං )ශේ ලංනළවළ. ලංඅද ලංඔඹ ලංඳළත්)ත් ලං

ඉත න, ලං එදහ ලං වි)ේල ලං ියරීඹහ ලං ප්රමාධන ලං වහ ලං සුඵහධන ලං ඇභතිතුභහ ලං

වළටිඹට ලං ටයුතු ලං ශ ලංඅඹ, ලං) ක ලංයක්ණඹ ලංඳටත  ලං ත න) ොට ලංඅඳට ලං
රීේහ, ලං  ලං එඹහ ලං  ළභළති ලං ) ො කඳළනිඹට ලං ඕ  ලං )දත නඹ ලං රීඹහ. ලං ඔඹ ලං

)යොරමා ලං50 ලං තහ, ලංඵා) ො)රොත් ලං)ච්ච ලං  ලංමිනිසුත  ලංරීඹන ලං ථහයි. ලං
) ක)  ලං සඹලුභ ලං )ේල් ලං  )ශේ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං යක්ණ ලං ාසථහයි. ලං

අල්රස ලං ) ොමිභට ලං ඵළරි ලං න ක ලං ඕනෆභ ලං තළන ට ලං ගිහිත  ලං ඳළමිණිලි ලං
 යත න. ලං ඒ ලං  ළන ලං ඳළමිණිලි ලං  යරහත් ලං ති)ඵනහ. ලං අපි ලං ඔඹ ලං "Top 

Ten" රහ ලං  ළන ලං )වොට ලං දත නහ. ලං අපි ලං  ලං ඵයිස ර)ේ ලං ගිහිත  ලං

)භතළනට ලං ආ)ේ ලං නළවළ. ලං අපි ලං උඳකින) ොටත් ලං අ)ේ ලං අ කභරහට, ලං
තහත්තරහට ලං)ඵො)වොභ ලංධන ලං කබහයඹක් ලංතිබුණහ. ලංඅනික් ලංඅඹ ලංහ)ේ ලං

අපි ලං)භතළනට ලංආ)ේ ලංමුදල් ලංව කඵ ලං ය ත න ලං)නො)යි. ලංමුදල් ලංව කඵ ලං
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[ රු ලංතරතහ ලංඅතු) ෝයර ලංභවත්මිඹ] 
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ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංඑ)වභ ලං යත න ලංඑඳහ. ලංඔඹ ලංයක්ණ ලං්රභඹ ලං

 ළන ලං)වෝ ලං)භො ක් ලං ළන ලං)වෝ ලංඅද ලංරීඹහ ලං ත න ලං)දඹක් ලංනළති ලංනිහ, ලං
 ය ත න ලං )දඹක් ලං නළති ලං නිහ ලං )නො)ඹරකත් ලං විධි)ේ ලං )චෝදනහ ලං
 යනහ. ලංඅ)ේ ලංනිරධහරිත ට ලං)චෝදනහ ලං යනහ. ලංක්රිඹහ හරි ලංඅධක් ලං
 ළනත් ලං රීඹනහ ලං භහ ලං අව) න ලං සටිඹහ. ලං ඹ කරීස ලං )චෝදනහක් ලං
ති)ඵනහ ලංන ක, ලංඒ ට ලංතභයි ලංනීතිඹ ති)ඵත )ත . ලංදළත  ලංඅල්රස ලං)වෝ ලං
 ලංදූණ ලං )චෝදනහ ලං විභමාලන ලං ) ොමිත  ලං බහට ලං අලුත් ලං ) ොභහරිස ලං
) )නක් ලං ඇවිත් ලං ඉත නහ. ලං එළනි ලං තළත රට ලං ගිහිත  ලං ඳළමිණිලි ලං
 යත න. ලංඔඹ ලංහ)ේ ලං)ේල් ලං2004 ලං)මාදීත් ලංවුණහ. ලංඅපි ලංදත නහ, ලං
2004 ලං අවුරුේ)ේදී ලං අ)ේ ලං )දො)ශොස)දනරකට ලං විරුේධ ලං ඳළමිණිලි ලං
 ශහඹ ලංරීඹරහ. ලං වළඵළයි, ලං )දයිඹ)ත  ලංරීඹරහ ලං ඵරඹ ලං  ත්තහට ලං ඳසු ලං
වළභ ලං )දඹක්භ ලං අභත  ලං )රහ ලං ගිඹහ. ලං "Top Ten"රහ, ලං ඒහ-) කහ ලං
)භොරකත් ලං භත  ලං නළවළ. ලං අපි ලං රීඹනහ ලං පුළුත  ලං න ක ලං ඒ ලං  ළනත් ලං
)ොඹත න ලංරීඹරහ. ලංඒ ලං ළන ලංරීසභ ලංප්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලං 

 

 රු ලං බහඳතිතුභනි, ලං භහ ලං ) ක ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං රීේ)ේ ලං )න ලං
)භොරකත් ලංනිහ ලං)නො)යි. ලං) ක ලංතුශ ලංභය ලං හ) න ලංඹන ලංඑ  ලං ළන ලං
අපි ලං දත නහ. ලං  රු ලංයබ්ලිේ.ඩී.)ේ. ලං))නවියත්න ලංභළතිතුභහත් ලං ) ක ලං
 රු ලංබහ)ේ ලංඉත නහ. ලංභ)ේ ලංඅභහතහාල)ේ ලංව ලංශ්රී ලංරා හ ලංවි)ේල ලං
)ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං රීස ලං ) )නරකට ලං විරුේධ ලං භය ලං
 වත න ලංභහ ලං ඉය ලංතඵත )ත  ලංනළවළ. ලං ඒහ)ේ ලං සටින ලංසඹලු ලං)දනහභ ලං ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රා හ ලංනිදවස ලං ඳක්)ේ ලංනිරධහරිත  ලං ව ලං )ේ ඹත . ලං අද ලං න ලං
 ල් ලං එක්) )නරක) ත  ලං )වෝ ලං ඳළි ලං අය) න ලං ඒ ලං අඹ ලං භහරු ලං  ශහද ලං
රීඹරහ ලංඅවත න. ලංඑක්) )නරක)ේ ලං)වෝ ලංයක්හ ලංනළති ලං ශහ ලංද ලංරීඹහ ලං
අවත න. ලංඳසුගිඹ ලං හර)ේ ලං යපු ලංඒහට ලං)චෝදනහ ලංරළබ ලංඅඹටත් ලංඅපි ලං
උඳරිභ ලංවිධිඹට ලංවන ලංරහ ලං දී ලං ළය ලං ය) න ලංඹනහ. ලංඅ)ේ ලං රු ලං
සුනිල් ලංවඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහ ලං ඒ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං භභත් ලං එක්  ලං
 ථහ ලං  යරහ ලං ති)ඵනහ. ලං අදත් ලං එතුභහ ලං ඒ ලං  ළන ලං  ථහ ලං  ශහ. ලං භහ ලං
එතුභහත් ලංදළනුත් ලං යත න ලංඕනෆ. ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභහ ලං) ක ලං හයණඹ ලං ළනත් ලං
භතක් ලං  යත න ලං ඕනෆ. ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං
නියුක්ති ලං හමාඹහාලඹ ලංවයවහ ලං යන ලං) වී ක ලංවළභ ලංඑ ක් ලංතුළිත භ ලංඅද ලං
යටට ලං රළ)ඵන ලං ආදහඹභ ලං ළ )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඳසුගිඹ ලං මා)ේ ලං
ආදහඹභට ලංයහ ලං) ක ලංමා)ේ ලංආදහඹභ ලං)යොරමා ලංමිලිඹන ලං202ක් ලංදක්හ ලං
ළ  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඅපි ලංනහසතිඹ ලංඅඩු ලං යරහ ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංනිහ ලං
තභයි ලංඅඳට ලංඅද ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳ ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලංපුළුත  ලංවු)ඩල. ලං
අපි ලංණඹට ලංල්ලි ලං අය) න ලංවිශ්රහභ ලංළටුඳක් ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත )ත  ලං
) ො)වොභද? ලං )භභ ලං ආඹතන)ේ ලං ල්ලි ලං ටි  ලං අපි ලං ආයක්හ ලං  යපු ලං
නිහ, ලංනහසතිඹ ලංනත්පු ලංනිහ ලංතභයි ලං)භභ ලංළය ලං ටයුත්ත ලං යත න ලං
අඳට ලංපුළුත  ලංවු)ඩල. ලං 

 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංඅ)ේ ලංවිභමාලන ලංඒ  ඹ ලං කඵත ධත් ලං ථහ ලං
 ශ ලංයුතුයි. ලංභහ ලං) ක ලංඅභහතහාලඹ ලංබහය ලං ත න) ොට ලංඑභ ලංඒ  )ේ ලං
)ඳොලිස ලං නිරධහරිත  ලං 14)දනහයි ලං සටි)ේ. ලං අපි ලං එභ ලං ප්රභහණඹ ලං 25ක් ලං
දක්හ ලංළ  ලං ය ලං ත්තහ. ලංඒ ලං25)දනහ ලංඉතහභත් ලංවුභනහ)ත  ලංවළභ ලං
දහභ ලං රළ)ඵන ලං වළභ ලං ඳළමිණිල්රක්භ ලං විබහ  ලං  යත න, ලං ඒ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං ටයුතු ලං යත න ලංඅද ලංක්රිඹහත්භ  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි. ලං අ)ේ ලං අ)නක් ලං අාලත් ලං එ)වභයි. ලං භථ ලං
අාලඹට ලං ඳළමිණිල්රක් ලංරළබුණහභ ලංපුළුත  ලංඋඳරිභ ලංආ හය)ඹත  ලංඒ ලං
 කඵත ධ ලංක්රිඹහත්භ  ලං )නහ. ලං ) ක ලංඅවුරුේ)ේ ලං විතයක් ලංසුයක්හ ලං
නිහරට ලං ව ලං තහනහඳති ලං  හමාඹහරරට ලං ඳළමිණි ලං අඹ) ත  ලං
2,000 ට ලංළ  ලංපිරික් ලං අපි ලංරා හට ලං ) ත හ ලං ති)ඵනහ. ලං තත් ලං
සුළු ලං පිරික් ලං ඒහ)ේ ලං ඉත නහ. ලංනමුත් ලං එභ ලං යටර ලං ති)ඵන ලංනීති-
රීතිර ලං වළටිඹට ලං තභයි ලං ඒ ලං ) ොල්රත  ලං ) ත ත න ලං පුළුත  ලං
)ත )ත . ලං)භො ද, ලංඅඳට ලංඕනෆ ලංවළටිඹට ලංඒ ලංඅඹට ලංඑ)වත  ලංපිටත්වී) ක ලං
අයඹ ලංරඵහ)දත )ත  ලංනළවළ. ලංතහනහඳති ලං හමාඹහරර ලංඉත න ලංඅ)ේ ලං
සඹලු)දනහභ ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඉතහභ ලංවුභනහ)ත  ලංළය ලං යන ලං
ඵ ලංවි)ලේ)ඹත භ ලංභතක් ලං යත න ලංඕනෆ. ලං 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
)යොරමා ලං ඳනවද, ලං )යොරමා ලං සඹඹද ලං රීඹරහ ලං  රුණහ යරහ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ශ්රී ලං රා හ ලං යක්ණ ලං ාසථහ)ත  ලං අවත න. ලං අඳට ලං ) ො)වේත් ලං
) ො කඳළනි ලංනළවළ. ලංභත  ලංතිඹහ ලං ත න, ලංඅපි ලංඇවිල්රහ ලංනළවළ, ලංඅනික් ලං

අඹ ලංහ)ේ ලංචත ්ර ලං)ත්තසාව ලංභහ)තත  ලං) ල් ලං ත න, ලංඅය ලංහ)ේ ලං
)ේඳශ ලං ත න ලංඅපි ලං)භතළනට ලංඇවිල්රහ ලංනළවළ. ලංභට ලංඉත නහ, ලංඉතහභ ලං
ළද ත් ලං අභහතහාල ලං )ල්  ක ලං ) )නක්. ලං භට ලං ඉත නහ, ලං  රු ලං

 යත න ලං පුළුත  ලං ඉතහභ ලං )වො ලං බහඳතිරුත  ලං )දත )නක්. ලං භට ලං
ඉත නහ, ලං ඉතහභ ලං )වො ලං  හමාඹ ලං භඩලයරඹක්. ලං  ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං
නියුක්ති ලං හමාඹහාල)ේ ලංඅඹට ලංඳහු ලංගිඹ ලං හර)ේ ලං)නො)ඹරකත් ලංවිධිඹට ලං
")වොරු"ඹ ලං රීඹහ ලං රීේහ.[ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං නළවළ, ලං නළවළ. ලං ශ්රී ලං රා හ ලං

යක්ණ ලංාසථහ)ත  ලංඒ  ලංඅවත න. ලං 
 

ඔඹ) ොල්රත  ලංගිහිත  ලං"Top Ten" එ ට ලංඳළමිණිල්රක් ලංදභත න ලං
) ෝ. ලං [ඵහධහ ලං රීරීභක්] ලං භභ ලං )දත )ත  ලං )භො ටද? ලං ඒ, ලං ඔඹ ලං
) ොල්රත )ේ ලං  හර)ේ ලං තභයි ලං ඇභතිරහ ලං ු ත )ත . ලං අපි ලං දළත  ලං
)දත )ත  ලං නළවළ. ලං හ )ත න. ලං හ )ත න. ලං ඔඹ ලං ) ොල්රත )ේ ලං

 හර)ේ ලංඇභතිරහ ලං ථහ ලං යරහ ලං ු ත )ත , ලං ") ක  ලං නිත " ලංරීඹරහ. ලං
) ක ලං හර)ේ ලංඇභතිරහ ලංඑ)වභ ලං යත )ත  ලංනළවළ. ලංඒ  ලංභත  ලංතඵහ ලං
 ත න. ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
  රු ලංඇභතිතුමිඹනි, ලංඔඵතුමිඹට ලංත ලංවිනහ  ලංඅටක් ලංති)ඵනහ. 
 
ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵතුභත රහ ලං රීේහ, ලං රුපිඹල් ලං ) ෝටි ලං  ණන  ලං ) ල් ලං

අය) න ලං ති)ඵනහඹ ලංරීඹරහ. ලං එ)වභ ලං  ත්ත ලං ) නහ ලං  වුද ලං රීඹහ ලං
අව ත න ලං භහ ලං ළභළතියි. ලං අඳට ලං වළභ ලං දහභ ලං ) ොශම ලං ව)ත් ලං ) ල් ලං

තිබුණහ. ලං දත )ත  ලංනළත්න ක ලංඒ ත් ලං අව ත න. ලං භත  ලංතඵහ ලං  ත න, ලං
අපි ලං ) ල් ලං  ත න ලං ) ක ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං ආ)ේ ලං නළවළ. ලං
) ෞයහත විත ලංවිධිඹට ලං)ේලඳහරනඹ ලං යපු ලංභ)ේ ලං)වෝදයඹහ ලං) ක ලං

ඳහමාලි) කත තු)ේ ලං සටිඹහ. ලං ඒ ලං )නු)නුයි, ලං භහ ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං
ආ)ේ. ලං භවරු ලං )ඵො)වොභ ලං අභහරු)ත  ලං ) ක ලං ඳහමාලි) කත තුට ලං
ඇවිල්රහ, ඵයිස  ලංර)ේ ලංඑ)වේ ලං)භ)වේ ලංගිහිල්රහ, ලංඑ  ලංඑ  ලංතළත ර ලං

ළය ලං යරහ, ලං)භතළනට ලංඇවිත් ලං)රොරක ලංධනස ත ධඹක් ලංඑ තු ලං ය ලං
 ත නහ. ලං අ)ත , ලං )දවිඹ)ත ! ලං ඊට ලං ඳසු ලංඑ  ලං එ  ලංතළත ර ලංඹත න ලං
වුණහභ, ලංඅඳට ලංරීඹනහ, ලං "Top Ten" රීඹරහ. ලං "Top Ten" එ)ක්ත් ලං
)වොභ ලං top එක්) )නක් ලං තභයි ලං ඒ ලං ළ)ඩ් ලං  යත )ත . ලං ඒ ලං නිහ ලං

 ණනක් ලංනළවළ, ලංභල්ලි. ලං 
 

ගුණ මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

)නෝනහ) ත  ලංතභයි ලංඅව ත න ලංඕනෆ. 
 

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

)නෝනහ) ත  ලංඅව ත න ලංලු. ලංඒ ලං හ)ේද ලංරීඹහ ලංභහ ලංදත )ත  ලංනළවළ. ලං
භට ලංඒහ ලංඅදහශ ලංනළවළ. ලංනමුත් ලං)භභ ලං හමාඹහාලඹ ලංතුශ ලං- ලං[ඵහධහ ලංරීරී ක] ලං ලං 

 

ගුණ වභළපිලතුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 රු ලංඇභතිතුමිඹනි, ලංඔඵතුමිඹට ලංත ලංවිනහ  ලං)ද ක් ලංති)ඵනහ. ලං

ඔඵතුමිඹ)ේ ලං හරඹ ලංඅත  ලං)මිත  ලංඹනහ. 
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02 න ලංළයටවන.- ලං ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලං ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ, ලං
රු. ලං9,132,210,000 

 
“112 න ලංශීමා)ඹහි ලං02 ලංන ලංළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ ලං

වහ ලංරු. ලං9,132,210,000  ලංමුදර ලංඋඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලංයුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 

112 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 02 ලං න ලං ළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ ලං
උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලංවළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතු ලං ඹයි ලංනි)ඹෝ  ලං යන ලං
රදී. 

 
02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලං ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලං ලංවිඹදභ, ලංරු. ලං

440,200,000 
 
“112 න ලංශීමා)ඹහි ලං02 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං

රු. ලං 440,200,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 
112 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 02 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 

 
“ கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 112,229,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 4,500,000 

 

“ கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 4,500,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 9,132,210,000 

  

“ கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 9,132,210,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 440,200,000 

 

“ கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 440,200,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 112, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 112,229,000, for Head 112, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 112, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 රු ලංබහඳතිතුභනි, ලංඅ)ේ ලංවි)ේල ලං ටයුතු ලංඇභතිතුභහට ලංවි)ලේ ලං
සතුතිඹක් ලං යත න ලංභහ ලං )භඹ ලංඅසථහක් ලං ය ලං  ත නහ. ලං )භො ද, ලං
එතුභහ ලංඑ)වේ ලංතහනහඳති ලං හමාඹහරර ලංඹ ක ලං)ේ )ඹරක)ේ ලංඹ කරීස ලං
ප්රලසනඹක් ලං රීේහට ලං ඳස)ේ ලං එතුභහ ලං වළභ ලං තිස)ේභ ලං භ)ේ ලං පිටි ලං
ඳස)ත  ලං ඉ) න ලංඒ ලං අල ලං ව)ඹෝ ඹට ලං උඳරිභ ලං ආ හය)ඹත  ලං
රඵහදීරහ ලංති)ඵනහ. ලංඳසු ලංගිඹ ලං)දළ කඵමා ලං21ළනි ලංදහ ලං ල් ලං හ ලංභයහ ලං
දභත න ලංනිඹභ ලං)රහ ලංසටි ලංරහාරී  ලං හත තහ ලං)බ්යහ ලං ත න ලංපුළුත  ලං
වු)ඩල ලං අ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං ඇභතිතුභහ)ේ ලං ක්රිඹහභහමා ඹ ලං නිහඹ ලං
රීඹන ලං එ  ලංභහ ලං ) ක ලංඅසථහ)ේදී ලං භතක් ලං යත න ලංඕනෆ. ලංඑභ ලංනිහ ලං
එතුභහටත්, ලං එතුභහ)ේ ලං අභහතහාල)ේ ලං )ල්  කතුභහටත් ලං භහ ලං ) ක ලං
අසථහ)ේදී ලං වි)ලේ ලං සතුතිඹක් ලං පුද ලං  යනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං භ)ේ ලං
අභහතහාල)ේ ලං )ල්  ක ලං ජී.එස. ලං විතහන)ේ ලං භළතිතුභහ ලං ඉතහභ ලං
වුභනහ)ත  ලංවිලහර ලං ඵයක් ලං ය ලං  ව) න ලං) ක ලං ළය ලං ටයුතු ලංටි  ලං
උඳරිභ ලං භට්ටභරීත  ලං )ඵො)වොභ ලං විනිවිදබහඹරීත  ලං  යත නට ලං
උත්හව ලං යනහ. ලංඑතුභහටත්, ලංඅති)මා  ලං)ල්  ක ලංඹමුනහ ලං)ඳ)මායහ ලං
භවත්මිඹටත්, ලං ව හය ලං )ල්  කතුමිඹත රහ ලං ව ලං ව හය ලං
)ල්  කතුභත රහ ලං ඇතුළු ලං ඒ ලං අභහතහාල ලං  හමාඹ ලං භඩලයර)ේ ලං
සඹලු)දනහටභත්, ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං )ල්  ක ලං  හමාඹහරරට ලං අනුයුක්ත ලං
)ේඹ ලං යන ලං අ)ේ ලංනිරධහරීත , ලංනිරධහරිනිඹත  ලං සඹලු)දනහටභත් ලං
) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභහ ලංසතුතිත ත ලං)නහ. ලං 

 

ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං )ේහ ලං නියුක්ති ලං  හමාඹහාල)ේ ලං  රු ලං
බහඳතිතුභහ ලං  ළනත් ලංභහ ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං වත  ලං යත නට ලංඕනෆ. ලං
)භො ද, ලං එතුභහ ලං ඳසුගිඹ ලං  හරර ලං හිටපු ලං බහඳතිරුත  ලං හ)ේ ලං
)නො)යි. ලං එතුභහ ලං ළටුේ ලං )නොරඵන ලං බහඳතිය)ඹක්. ලං එතුභහ ලං
බහඳති ලං වළටිඹට ලං රීසභ ලං යප්රහදඹක් ලං  ත )ත  ලං නළවළ. ලං එතුභහ ලං
වි)ලේ)ඹත භ ලං ) ක ලං  හමාඹහාල)ේ ලං ඳළළත්භ ලං වහ ලං වි)දස ත ලං
ශ්රමි ඹත  ලං)නු)ත  ලංඋඳරිභ ලංභට්ටභරීත  ලංව)ඹෝ ඹ ලංදක්නහ. ලං
 රු ලංබහඳතිතුභහත්, ලංඑතුභහට ලංව)ඹෝ ඹ ලං)දන ලංක්රිඹහ හරී ලංඅධක් ලං
නීතිඥ ලං උපුල් ලං )ේලප්රිඹ ලං භවතහත්, ලං අධක් ලං භඩලයර)ේ ලං
සඹලු)දනහත්, ලං විලහර ලං ව)ඹෝ ඹරීත , ලං වුභනහරීත  ලං ළය ලං
 යනහඹ ලංරීඹන ලංඑ  ලංභහ ලං) ක ලංඅසථහ)ේදී ලංභතක් ලං යත නට ලංඕනෆ. ලං
) ක ලං )රහ)ේදී ලං ඒ ලං අඹටත් ලං භ)ේ ලං සතුතිඹ ලං පුද ලං  යන ලං  භත  ලං
 හමාඹහාල)ේ ලංහභහනහධි හරි ලං)ක්.ඕ.ඩී.ඩී. ලංප්රනහත ු  ලංභළතිතුභහටත්, ලං
අති)මා  ලං හභහනහධි හරිතුමිඹටත්, ලං අති)මා  ලං
හභහනහධි හරිතුභහටත්, ලංනි)ඹෝජ් ලංහභහනහධි හරිතුභත රහ ලංව ලං
හභහනහධි හරිතුමිඹත රහ ලං ඇතුළු ලං සඹලු)දනහටභත් ලං අ)ේ ලං
 හමාඹහාල)ේ ලංළය ලං ටයුතු ලං යත න ලංරඵහ)දන ලංලක්තිඹ ලං)නු)ත  ලං
භ)ේ ලං ෘත)ේදීත්ඹ ලං පුද ලං යනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ශ්රී ලං රා හ ලං වි)ේල ලං
ියරීඹහ ලං නි)ඹෝජිතහඹතන)ේ ලං බහඳති ලං රක්සභත  ලං අ)බ්ගුණයත්න ලං
භළතිතුභහ ලං ඇතුළු ලං ඒ ලං අධක් ලං භඩලයරඹටත්, ලං එහි ලං ියරීඹහ ලං යන ලං
සඹලුභ ලංනිරධහරිත ටත්, ලංභ)ේ ලංසතුතිඹ ලංපුද ලං යමිත  ලංභට ලං) ක ලං)රහ ලං
රඵහදීරහ ලං භ)ේ ලං ේදඹ ලං )ඵො)වෝ ලං ඉසී)භත  ලං අහ ලං සටි ලං  රු ලං
බහඳතිතුභහටත් ලංභ)ේ ලංසතුතිඹ ලංපුද ලං යමිත  ලංභහ ලංනිවඬ ලං)නහ. 

 

“112 න ලංශීමා)ඹහි ලං01 ලංන ලංළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹද ක ලං
වහ ලංරු. ලං112,229,000  ලංමුදර ලංඋඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලංයුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං 

 

112 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ ලං
උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලංවළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතු ලං ඹයි ලංනි)ඹෝ  ලං යන ලං
රදී. ලං 

 

01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලං ලංවිඹදභ, ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
රු. ලං4,500,000 

 

“112 න ලංශීමා)ඹහි ලං01 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං
රු. ලං 4,500,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 

112 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං
උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 
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“ கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 63,050,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

தோனணச் தசனவு தௐதர 4,400,000 

 

“ கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 4,400,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 550,572,000 

 

“ கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 550,572,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
                 

கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 77,000,000 

 

“ கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 77,000,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 

 கனப்தை 182, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 63,050,000, for Head 182, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 182, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,400,000, for Head 182, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 182, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

  
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 550,572,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 550,572,000, for Head 182, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 182, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,500,000, for Head 112, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 112, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 9,132,210,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 9,132,210,000, for Head 112, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 112, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 440,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 440,200,000, for Head 112, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 112, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“182 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹද ක ලං

වහ ලං රු.63,050,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං 

 
182 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලංවළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතු ලං ඹයි ලංනි)ඹෝ  ලං යන ලං
රදී. ලං 

 

01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලං ලංවිඹදභ, ලං 
රු. ලං4,400,000 

 

“182 න ලංශීමා)ඹහි ලං01 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං
රු. ලං 4,400,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 

182 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං
උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 

 

02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ, ලං
රු. ලං550,572,000 

 

“182 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං  ලං 02 ලංන ලංළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ ලං
වහ ලංරු. ලං550,572,000  ලංමුදර ලංඋඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලංයුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 

182 න ලංශීමා)ඹහි ලං  ලං 02 ලංන ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං
උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 

 

 

02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලංවිඹදභ, ලං 
රු. ලං77,000,000 

 

“182 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං02 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං
රු.77,000,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං ලං 

 

182 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 02 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං
උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 
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01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලංවිඹදභ, ලං 
රු. ලං3,512,000,000 

 
“221 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං01 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං

රු. ලං3,512,000,000  ලංමුදර ලංඋඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලංයුතුඹ” ලංඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං ලං 

 
221 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 

 
02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ, ලං

රු. ලං699,937,000 
 

“221 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං  ලං 02 ලංන ලංළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ ලං
වහ ලංරු.699,937,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලං යුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 
221 න ලංශීමා)ඹහි ලං  ලං 02 ලංන ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 

 
 

02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලංවිඹදභ, ලං 
රු. ලං95,300,000 

 
“221 න ලංශීමා)ඹහි ලං02 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං

රු. ලං 95,300,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං ලං 

 
221 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 02 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 

 
 

328 ලන ශීර්ය.- මිනිවහබ ශළ රැකීරක්ළ මදපළර්තමේන්තුල 
 

01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ, ලං
රු. ලං321,361,000 

 
“328 න ලංශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

වහ ලංරු. ලං321,361,000  ලංමුදර ලං ලංඋඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලංයුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං 

 
328 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 

 

 
01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලංවිඹදභ, ලං

රු.37,400,000 
 

“328 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං01 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං
රු.37,400,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං ලං 

 
328 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 

 
 

“ கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 122,560,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

      கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 77,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 77,000,000, for Head 182, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 182, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
“193 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹද ක ලං

වහ ලංරු.122,560,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලං යුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං 

 
193 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලංවළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතු ලං ඹයි ලංනි)ඹෝ  ලං යන ලං
රදී. ලං 

 
01 ලංන ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලං ලංවිඹදභ, ලං 

රු. ලං37,250,000 
 
“193 න ලංශීමා)ඹහි ලං01 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං

රු.37,250,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 
193 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 

 
02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ, ලං

රු. ලං90,714,000 

 

“193 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං  ලං 02 ලංන ලංළයටවන, ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ ලං
වහ ලං රු.90,714,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. 

 
193 න ලංශීමා)ඹහි ලං  ලං 02 ලංන ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. 

 

 
02 න ලංළයටවන.- ලංාමාධන ලංළයටවන ලං- ලංමරධන ලංවිඹදභ, ලං 

රු. ලං6,750,000 
 
“193 ලං න ලංශීමා)ඹහි ලං02 ලංන ලංළයටවන, ලංමරධන ලංවිඹදභ ලංවහ ලං

රු. ලං 6,750,000  ලං මුදර ලං උඳ)ල්ඛ්නඹට ලං ඇතුශත් ලං  ශ ලං යුතුඹ” ලං ඹන ලං
ප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං ලං 

 
193 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 02 ලං න ලං ළයටවන, ලං මරධන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 

 

 

221 ලන ශීර්ය.- කේකුණ මදපළර්තමේන්තුල 
 

01 න ලංළයටවන.- ලං)භ)වයු ක ලංළයටවන ලං- ලංපුනයහමාතන ලංවිඹදභ, ලං
රු. ලං805,319,000 

 
“221 න ලංශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

වහ ලංරු. ලං805,319,000  ලංමුදර ලං ලංඋඳ)ල්ඛ්නඹට ලංඇතුශත් ලං ශ ලංයුතුඹ” ලං
ඹන ලංප්රලසනඹ ලංවිභන ලංරකිත  ලංබහ ලං කභත ලංවිඹ. ලං 

 
221 න ලං ශීමා)ඹහි ලං 01 ලං න ලං ළයටවන, ලං පුනයහමාතන ලං විඹදභ ලං

උඳ)ල්ඛ්න)ඹහි ලං ) ොටක් ලං වළටිඹට ලං තිබිඹ ලං යුතුඹයි ලං නි)ඹෝ  ලං  යන ලං
රදී. ලං 

2100 2099  



2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 95,300,000 
 

“ கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 95,300,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 328.-  ணறலு ற்தம் தரறல்துகந   றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 321,361,000 

 

 “ கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 321,361,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  
 

கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 37,400,000 
 
கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 37,400,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 122,560,000, for Head 193, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 193, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,250,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 37,250,000, for Head 193, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 193, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 90,714,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 90,714,000, for Head 193, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 193, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 6,750,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 6,750,000, for Head 193, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 193, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

தோனணச் தசனவு தௐதர 37,250,000 

 

“ கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 37,250,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

   கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 90,714,000 

 

“ கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 90,714,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  

                 

   கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 6,750,000 

 

“ கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 6,750,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

                 

கனப்தை 193, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

கனப்தை 221.-  தரறல்  றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 805,319,000 

 

    “ கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 805,319,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  

 

    கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 3,512,000,000 
 
 “ கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 3,512,000,000 அட்டகறற் மசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 699,937,000 

 

“ கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 699,937,000 அட்டகறற் மசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.  

                 

கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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එකල්හි මේළල අ. භළ. 6.30 වමයන්, පළර්ලිමේන්තුල  ප්රගිලය 
ලළර්තළ කරනු  ිළණිව වභළපිලතුමළ මූළවනමයන් ඉල ක විය. 

කළරක වභළල ප්රගිලය ලළර්තළ කරයි;  නෆලත රැවහවීම 2016 
මදවෆේබර් 01 ලන බ්රශවහපිලන්දළ.  

 

மம் தற.த. 6.30 றரகறறடம, குளறன் தரறசலனகண தற்நற 

அநறறக்கும்ததரதட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 
அகன்நரர்கள். 

குளறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  2016 

டிசம்தர் 01, றரக்கறக. 
 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Thursday, 01st 
December, 2016. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ ගයන්ත කුණණළිලක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලං "ඳහමාලි) කත තු ලංදළත  ලං ල් ලං

තළබිඹ ලංයුතුඹ"යි ලංභහ ලං)ඹෝජ්නහ ලං යනහ. ලං 
 
ප්රහනය වභළභිමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 
Question proposed. 

 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
( ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ලං ල් ලංතඵන ලංඅසථහ)ේ ලං)ඹෝජ්නහ ලංඉකිරිඳත් ලංරීරීභ, ලං රු ලං
නිවහල් ලං රේඳත්ති ලංභත ත්රීතුභහ. ලං 

 
ඉරණිලේ දපම ක තළලකළලික නිලළව තනළමගන 

ධීලර ක යුතුල නිරත ධීලරයන් 
இகலறல் ற்கரலிக வீடுககப அகத்து 

லன்தறடிறல் ஈடுதடும் லணர்கள்  
FISHERMEN ENGAGED IN FISHING LIVING IN TEMPORARY 

HOUSES IN IRANATIVU ISLAND  
 

[අ.භළ. 6.29] 
 

ගුණ නිශළල් ගප්ප කිල  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 රු ලංනි)ඹෝජ් ලං ථහනහඹ තුභනි, ලංඅද ලංකින ලං බහ ලං ල් ලංතඵන ලං
අසථහ)ේදී ලංභහ ලංඳවත ලංවත  ලං)ඹෝජ්නහ ලංඉකිරිඳත් ලං යනහ: 

 
"උතුරු ලං ඳශහ)ත් ලං රීලි)නොච්චිඹ ලං කිසත්රික් )ේ ලං පන රි ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං )ල්  ක ලං
) ොට් හඹට ලං අඹත් ලං ඉයණතිේ ලං දූඳ)ත් ලං )යශහත න ලං ප්ර)ේල)ේ ලං
තහ හලි  ලං නිහ ලං තනහ ලං ) න ලං ධීය ලං  හමාමි ඹත ට ලං තභ ලං ියරීඹහ ලං රීසු  ලං
ඵරඳෆභරීත  ලං )තොය ලං  ය) න ලං ඹහභට ලං ත්භත  ලං ආඩලඩු ලං   නමිත  ලං
අ හල ලංරහ ලංකිඹ ලංයුතු ලංඹළයි ලං)භභ ලංඳහමාලි) කත තු ලං)ඹෝජ්නහ ලං යයි." 
 

ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

)භභ ලං අසථහ)ේදී ලං  වුරුත  ලං )වෝ ලං  රු ලං භත ත්රීය)ඹක් ලං
මරහනඹ ලං වහ ලං  රු ලං බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං භත ත්රීතුභහ)ේ ලං නභ ලං
)ඹෝජ්නහ ලං යත න. 

HEAD 221. -  DEPARTMENT OF LABOUR 

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 805,319,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 805,319,000, for Head 221, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 221, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 3,512,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 3,512,000,000, for Head 221, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 221, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 699,937,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 699,937,000, for Head 221,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 221, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

  

 

 
Programme 02. -Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 95,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 95,300,000, Head 221, Programme 

02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 

Head 221, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 328. -  DEPARTMENT OF MANPOWER & EMPLOYMENT 

 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 321,361,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 321,361,000, for Head 328, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 328, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 37,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 37,400,000, for Head 328, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 

Head 328, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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රී)රෝමීටමා ලං 12ක් ලං ) ොයබිභට ලං එත න, ලං ඉයණභහතහ ලං න මා ලං රට ලං
එත න ලං ) ක ලං අඹට ලං සේධ ලං වුණහ. ලං ඒ ලං සථහනඹට ලං ආහට ලං ඳස)ේ ලං ලං
රීලි)නොච්චි ලං කිසත්රික් )ේ ලං කිහඳතිතුභහ, ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං )ල්  කතුභහ, ලං
ග්රහභ ලං නිරධහරි ලං භවතහ, ලං භධභ ලං ආඩලඩු)ේ ලං ඉය ක ලං ) ොභහරිසතුභහ ලං
ඇතුළු ලං) ක ලංසඹලුභ ලංඅඹ ලංභළකිවත් ලං)රහ ලං ලංඉය ක ලංඅක් යඹ ලංඵළගිත  ලංරඵහ ලං
දීරහ ලං ) ක ලං ඳවුල් ලං 180 ලං එහි ලං ඳළරඳකිඹ ක ලං  ශහ. ලං ඒ  ලං සු  ලං )රහ ලං දළත  ලං
)ඵො)වෝ ලං හරඹක් ලං)නහ. ලං) ක ලංන ලං) ොට ලං රු ලංඇභතිතුභනි, ලංඒ ලං
ඳවුල් ලං ප්රභහණඹ ලං 415ක් ලං දක්හ ලං මාධනඹ ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං මුලිත  ලං
සටි ලංඳවුල් ලංඑ සඹ ලංඅස ලංවළරුණු ලං) ොට ලංඅ)නක් ලංඳවුල් ලංනහච්චිරකයහ, ලං
පනරිත , ලංභත නහයභ ලංව ලංඕලු) ො හයිර ලංඳකිාචි ලං ය ලංති)ඵනහ. ලං
ඒ ලංඅඹ ලංඑහි ලංඳකිාචි ලං)රහ ලංඉත නහ. ලං 1992 ලංසට ලං2009 ලං දක්හ ලං හරඹ ලං
තුශ ලං ඉයණභහතහ ලං න මාර ලං ජීත් ලං වුණු ලං ජ්නතහ ලං එහි ලං සට ලං අට ලං
මුහු)ේ ලං ධීය ලං ියරීඹහ ලං )නො යහභ ලං  ය ලං ) න ලං ගිඹහ. ලං ඔවුත  ලං
ඉයණභහතහ ලං න මා ලං   කභහන)ේ ලං ))න ලං අතයතුය ලං ධීය ලං
 මාභහත තඹ ලං  යත න ලං ෛදනි  ලං )භතළනට ලං එනහ. ලං
හභහන)ඹත , ලං අවුරුේ)ේ ලං භහ ලං එ) ොශවක් ලං ඳභණ ලං ධීය ලං
 මාභහත තඹ ලං  යත න ලං පුළුත  ලං හතහයණඹත් ලං  ස ලං )රහ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

ඒ ලංඅඹ ලංඑහි ලංධීය ලං මාභහත තඹ ලං යමිත  ලංසටිඹහ. ලං ලංඒ ලංඅඹ ලං1992ත  ලං
ඳස)ේ ලං ඒ ලං දූඳ)ත් ලං ඳළරඳකිඹ ක ලං වු)ඩල ලං නළවළ; ලං සථිය ලං හසථහන ලං
වදහ) න ලංසටි)ේ ලංනළවළ. ලං1992ත  ලංඳස)ේ ලං ලංනහවි  ලංවමුදහ, ලංඑල්ටීටීඊ ලං
ාවිධහනඹත් ලංඑක්  ලං ලංටත  ලං යරහ ලං) ක ලංදූඳත ලංනහවි  ලංවමුදහ ලංඅතට ලං
 ත්තහ. ලං එතළත  ලං සට ලං ඒ ලං දූඳ)ත් ලං නහවි  ලං වමුදහ ලං  වුයක් ලං සථහපිත ලං
 යරහ, ලං නහවි  ලං වමුදහ)ත  ලං තභයි ලං ඳහරනඹ ලං ය ලං ) න ලං ගි)ේ. ලං ඒ ලං
දූඳ)ත් ලං ති)ඵන, ලං ඒ ලං මිනිසසු ලං ඳරිවයණඹ ලං  යපු ලං ) ොයනළඟිලි ලං ) ක ලං
නවිට ලං නටබුත  ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං ඳල්ලිඹ ලං විතයක් ලං )වො ලං
තත්ත්)ඹත  ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංඳහර ලං යහ) න ලංළටිරහ ලංති)ඵනහ. ලං
නළත ලංතහක් ලං) ක ලංදූඳතට ලං ලංගිහිත  ලංසථිය ලංහය ලංනි)ස ලංවදහ) න ලං
ඳකිාචි ලං)රහ, ලංඒ ලං දූඳත ලංතුශ ලංියි රහ ලංධීය ලං මාභහත තඹ ලං  ලං යත න ලංඒ ලං
ජ්නතහ)ේ ලං රීසභ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තුක් ලංනළවළ. ලං අපි ලං ගිහිත  ලං යපු ලං
නීරීක්ණ)ේදී ලංදළක් හ, ලං ලංතභත් ලං) ක ලංු ඳ)ත් ලංසටින ලංඑශ)දත නු ලංව ලං ලං
එශ ලං  ඹත  ලං 1500ක්. ලං නිරුඳද්රිත ලං ඒ ලං ත්තු ලං ජීත් ලං )නහ. ලං ඒ ලං
තුත ට ලංඅඬත න ලංඵළවළ. ලං)භො ද, ලංමුහුු  ලංතුය ලංබීපු ලංනිහ ලංඒ ලං ලංතුත )ේ ලං
උගු)මා ලං  ළටලුක් ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඒ ලං තුත ට ලං තේපුරත න ලං
ඵළවළ; ලං"උ කඵෆ" ලංරීඹත න ලංඵළවළ. ලංඒ  ලංසුවි)ලේ ලංතත්ත්ඹක්. ලං ලංනමුත් ලං ලං
ඒ ලංත්තු ලං)වොි ත  ලං ලංජීත් ලං)නහ. ලං ලං 

 

) ක ලංු ඳ)ත් ලං)යශහත න)ේ ලං  ලංසට ලංදශ ලංල)ඹත  ලංරී)රෝමීටමා ලං
එ වභහයක් ලං )ද ක් ලං අතය ලං  ලං ඈතිත  ලං ු ඳ)ත් ලං  ලං දරකණු ලං  ලං ) ශ)මා, ලං
ඉයණභහතහ ලං න මාර ලං සට ලං  ලං ධීය ලං ජ්නතහ ලං ඇවිත් ලං තහ හලි  ලං
ඳකිාචි)රහ ලං ධීය ලං  මාභහත තඹ ලං  ය) න ලං ඹනහ. ලං නහවි  ලං
වමුදහ)ත  ලං එතළන ලං භඩුක් ලං  ව) න, ලං ) ක ලං ) ොල්රත )ේ ලං
ක්රිඹහ හරීත්ඹ ලං පිළිඵ ලං නිරීක්ණඹ ලං  යමිත  ලං තභයි ලං ඒ ලං
 මාභහත තඹ ලං ය) න ලං ඹත න ලං ඉය ලං )දත )ත  ලං) ක ලං මිනිසුත ට ලංඒ  ලං
 ළටලුක්. ලං  ලංනහවි  ලංවමුදහ ලං වු)මා ලංසට ලංරී)රෝමීටමා ලං එ වභහය  ලං
ු රිත  ලං තභයි ලං ) ක ලං ජ්නතහ ලං ඉත )ත . ලං ඒ ලං අඹ ලං රීඹත )ත  ලං )න ලං ලං
)භොරකත් ලං)නො)යි, ලං) ක යි. ලං"අඳට ලංඅ)ේ ලංබි) ක ලංරීසභ ලං ළටලුරීත  ලං
ඵරඳෆභරීත  ලං )තොය ලං නහවි  ලං වමුදහ ලං  වුය ලං ආත න)ේභ, ලං ඊට ලං
මීටමා ලං 500ක් ලං විතය ලං එවහ ලං )යශ ලං ආත න)ේ, ලං භඩු ලං  ව) න, ලං
තහ හලි  ලං) ල් ලංඉකි ලං ය) න, ලංතභත )ේ ලංබිරි, ලංඒ ලංහ ලං)ේභ ලංඒ ලං
)ඵෝට්ටුර ලංඹන ලං ළමිඹත  ලංඑක්  ලංජීත්)ත න ලංඉය ලං)දත න, ලංරීසභ ලං
ආ හයඹරීත  ලං )භතළන ලං සථිය ලං නි)ස ලං වදහ ලං  ත න ලං අල ලං නළවළ ලං
රීඹන ලං එ යි ලං ඔවුත  ලං රීඹත )ත . ලං ) ක  ලං ඉතහභ ලං හධහයණ ලං යුක්ති ලං
ව ත ලංඉල්ලීභක්. ලං) ක ලංමිනිසුත ට ලංනීතනුූලර ලං) ක ලංඉය ක ලංරළබිච්ච ලං
තත්ත්ඹ ලංඳළවළකිලිභ ලංඒ ලංමිනිසසු ලංජීත්)ච්ච ලංආ හයඹ ලංඅනු ලංඅඳට ලං
)ඳනී ලංගිඹහ. ලං ලං 

 

)භතළන ලං  ලං රීස ලං  ළටලුක් ලං නළවළ. ලං  ලං භහ ලං ) ක ලං පිළිඵ ලං නහවි  ලං

වමුදහඳතිතුභහ ලංඑක්  ලං තහ ලංඵව ලං ශහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලංරීලි)නොච්චි)ේ ලං ලං
කිහඳතිතුභහ ලං එක් ත් ලං  ථහ ලං ඵව ලං  ශහ. ලං ඒ ලං ප්ර)ේලඹ ලං බහය ලං රිඹමා ලං
අේමියහල් ලංභවත්භඹහත් ලංඑක් ත් ලං ථහ ලං ශහ. ලංභභ ලංඒ ලංඅඹට ලංඳළවළකිලි ලං

 යරහ ලං රීේහ, ලං ඒ ලං මිනිසුත )ේ ලං අයිතිඹ ලං රඵහ)දත න ලං

ගුණ තතළ අතුමකෝර මශ කමිය  
( ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துமகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 රු ලං නි)ඹෝජ් ලං  ථහනහඹ තුභනි, ලං " රු ලං බිභල් ලං යත්නහඹ  ලං

භත ත්රීතුභහ ලංදළත  ලංමරහනඹ ලං ත ලංයුතුඹ"යි ලංභහ ලං)ඹෝජ්නහ ලං යනහ. 
      

අනතුුණල ගුණ නිමයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉල ක 
වුමයන්, ගුණ බිමල් ර කනළයක මශතළ  මුළවනළරූඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 
கனக கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
 

ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ලංභත ත්රීතුභහ ලං ථහ ලං යත න. 
 

ගුණ නිශළල් ගප්ප කිල  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi 
) ක  ලංතභයි ලංභ)ේ ලං)ඹෝජ්නහ, ලංමරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි. ලං 
 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලං2016.10.21 ලංළනි ලංකින ලංභභත්, ලං
භසත ලංරා හ ලං)ඳොු  ලංධීය ලං ක) කරන)ේ ලංජ්හති  ලංාවිධහඹ , ලංහිටපු ලං
දරකණු ලං ඳශහත් ලං බහ ලං භත ත්රී ලං යත්න භ)ේ ලං )ොයුයහත්, ලං තත් ලං
නි)ඹෝජිත)ඹරකත්, ලං රීලි)නොච්චි ලං කිහඳතිතුභහ)ේ ලං නි)ඹෝජිත)ඹරක ලං
න ලං පන රී ලං ව හය ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං )ල්  කතුභහත්, ලං ඉයණතිේ ලං ග්රහභ ලං
නිරධහරි ලං භවතහත්, ලං ඉයණභහතහ ලං න මා ලං  ලං ධීය ලං මුඳ හය ලං මිති)ේ ලං
නි)ඹෝජිතඹත  ලං ති)ද)නරකත්, ලං භත නහයභ ලං ප්ර)ේල)ේ ලං හඳහරි  ලං
භවතුත  ලං)ද)ද)නරකත් ලංඇතුළු ලංදව)ද)නක්, ලංඉයණභහතහ ලංන මා ලංඅතය ලං
ඇති ලංනහවි  ලංවමුදහ ලං වු)මා ලංජ්ළටි)ඹත  ලංනහවි  ලංඹහත්රහරීත  ලංවමුදහ ලං
නිරධහරිත  ලංව ලං)ඵළුත  ලංරීහිඳ ලං)ද)නරකත් ලං කඵත ධ ලං ය ලං) න ලං
නහවි  ලංළතපු ක ලං12ක් ලං) හ ලං)භභ ලංයභණීඹ ලංදූඳතට ලංගිඹහ. ලං 

 

 රු ලං භහිත ද ලං අභයවීය ලං ඇභතිතුභනි, ලං ඉයණතිේ ලං දූඳ)ත් ලං
)ත හස  ලං සටින ලං නහඹ  ලං නහවි  ලං වමුදහ ලං නිරධහරි ලං භවතහත්, ලං
)ඵළුත  ලං )ද)ද)නරකත් ලං  කඵත ධ ලං  ය) න, ලං එතුභත රහ ලං විසත  ලං
ඳඹන ලංරද ලංඅත් ලංට්රළක්ටයඹ  ලංනළඟී ලංඳළඹ ලං)ද වභහයක් ලංතිස)ේ ලංඅපි ලං
) ක ලංයභණීඹ ලංදූඳත ලංනිරීක්ණඹ ලං ශහ. ලං 

 

) ක ලං දූඳ)ත් ලං ))න ලං ජ්නතහ)ේ ලං ප්රධහනතභ ලං ියරීඹහ ලං
)ත )ත  ලංධීය ලං මාභහත තඹයි. ලං) ක ලංරකයහ ලංදූඳත ලංදශ ලංල)ඹත  ලංමා  ලං
රී)රෝමීටමා ලං වඹක් ලං ඳභණ ලං නහ. ලං 1992 ලං මාඹ ලං න ලං විට ලං ) ක ලං
යභණීඹ ලං දූඳ)ත් ලං ඳවුල් ලං 180ක් ලං ජීත් ලං )රහ ලං හිටිඹහ. ලං ) ක ලං දූඳ)ත් ලං
අතීතඹ ලං  ත්තහභ, ලං 1992ට ලං )ඳය ලං සට ලං අවුරුු  ලං විසඳව ට ලං ළ  ලං
 හරඹක් ලං ඒ ලං ජ්නතහ ලං ) ක ලං දූඳ)ත් ලං ජීත් ලං )රහ ලං හිටිඹහ. ලං  ලං ) ක ලං අඹ ලං
ආ මි  ලං  ටයුතු ලං  ය ලං ) න ලං ඹෆභ ලං වහ ලං )ඳභහෛර ලං භහතහ ලං
ඳල්ලිඹ ලංඇතුළු ලංරකයහ ලංඳල්ලි ලංඳවක් ලං)ඹොදහ ලං) න ලංතිබුණහ. ලංඑභ ලංප්රධහන ලං
ඳල්ලිඹ ලං තභත් ලං සුයක්ෂිත ලං ඳතිනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ, ලං )යෝභහනු ලං
 )තෝලි  ලං ්රවිය ලං භහධ ලං ඳහරක්, ලං ග්රහමීඹ ලං )යෝවරක්, ලං භහතෘ ලං
හඹනඹක්, ලං ප්රහ)ේශීඹ ලං බහ ලං උඳ ලං  හමාඹහරඹක්, ලං තළඳළල් ලං
 හමාඹහරඹක්, ලංධීය ලංමිති ලං හමාඹහරඹක්, ලං)ඳය ලංඳහල් ලං)ද ක්, ලංප්රජ්හ ලං
ලහරහ ලං )ද ක් ලං සථහපිත ලං  යරහ ලං තිබුණහ. ලං හක්ෂි ලං ල)ඹත  ලං අදත් ලං
ඒහ)ේ ලංනටඹුත  ලංති)ඵනහ. ලං 

 

)භහි ලං ))න ලං ජ්නතහ ලං ්රවිය ලං ජ්හති ඹත . ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං ආ භ ලං
ක්රිසතිඹහනි ලං ආ භ. ලං භ ලං ව ලං පිඹහ ලං ඇතුළු ලං දරුත ) ත  ලං ළු  කරත් ලං
ඳවුල්ලිත  ලං යුක්ත ලං  කභහනඹක් ලං )භහි ලං තිබුණු ලංඵට ලං අදත් ලං හක්ෂි ලං
ති)ඵනහ. ලං 1992ට ලං )ඳය ලංරීසු  ලං ඵරඳෆභරීත  ලං)තොය ලං ඒ ලං ජ්නතහ ලං
) ක ලං දූඳ)ත් ලං හභ හමී ලං ජීත් ලං වුණහ. ලං 1992 ලං )මා ලං එල්ටීටීඊ ලං
ත නේධ ලං ක්රිඹහ හරිත්)ේ ලං ප්රතිපරඹක් ලං ල)ඹත , ලං එල්ටීටීඊ ලං
ාවිධහන)ේ ලංඵරඳෆභ ලංනිහ, ලංඑල්ටීටීඊ ලංාවිධහනඹට ලං) ක ලංදූඳත ලංදීරහ, ලං
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[ රු ලංනිවහල් ලං රේඳත්ති ලං ලංභවතහ] )ේලඳහරන ලංනහඹ ඹත  ලංභළකිවත් ලංවීභට ලංඉස)ල්රහ ලංජ්නතහ ලංවිමුක්ති ලං
)ඳයමු)ඩල ලංවුණත් ලංසාවර ලං )ේලඳහරන ලං නහඹ )ඹක් ලං භළකිවත් ලං වීභ ලං
ව ලංඑභ ලං)ඹෝජ්නහ ලංඉකිරිඳත් ලංරීරීභ ලංවි)ලේත්ඹක් ලංරීඹරහ ලංභහ ලං) ක ලං
අසථහ)ේදී ලංරීඹත න ලංඕනෆ. ලං 

 

ඇත්තටභ ලං) ක ලංඅසථහ ලං)ේදී ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංදීමාක ලංවිසතයඹක් ලං
) රුණහ. ලං) ක ලං ලංඉකිරිඳත් ලං යපු ලං)ඹෝජ්නහ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංදක්පු ලං
අදවසරට ලං අනු ලං )භඹ ලං ධීය ලං අභහතහාලඹට ලං විතයක් ලං  යත න ලං
පුළුත  ලං  ටයුත්තක් ලං )නො)යි. ලං වි)ලේ)ඹත භ ලං ආයක්  ලං
අභහතහාල)ේ ලං අනුභළතිඹත්, ලං ඳසු ලං බි ක ලං තත්ත්ඹ ලං  ළනත් ලං ර හ ලං
ඵරහ ලංඒ ලංනිමාණහඹ ඹත රට ලංඅනු ලංතභයි ලං) ක ලං ටයුත්ත ලං යත න ලං
)ත )ත . ලං ) ො)වොභත් ලං ඹව ලං ඳහරන ලං ආඩලඩු ලං ඹට)ත් ලං සඹලු ලං
ප්රජ්හත ට ලං හධහයණී යණඹක් ලං  යනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ) ක ලං ධීය ලං
ප්රජ්හත් ලං හධහයණ ලං විඹ ලං යුතුයි. ලං ආයක්  ලං අභහතහාල)ඹත  ලං )දනු ලං
රඵන ලංනිරීක්ණ ලංව ලං ඒ ලංනිමා)ේලරට ලංඅනුූලර ලං ) ක ලං ටයුත්ත ලං

 යත න ලංවළරීඹහ ලංරළ)බ්වි ලංරීඹරහ ලංභභත් ලංවිලසහ ලං යනහ. ලං 
 

ඳසු ලං ගිඹ ලං  හර)ේ ලං ඳළති ලං යුේධ)ඹත  ලං ඳස)ේ ලං  ලං උතුරු ලං
මුහුු  ය)ේ ලංධීයඹත  ලං කඵත ධ)ඹත  ලංවිවිධ ලං ළටලු ලංභතු ලංවුණහ. ලංඅද ලං
න) ොට ලංඒ ලංතත්ත්ඹත  ලං)නස ලං)රහ ලංති)ඵනහ, ලංවි)ලේ)ඹත භ ලං
ඹවඳහරන ලං ආඩලඩු)ේ ලං භළකිවත් ලං වීභත් ලං එක් . ලං නිවහල් ලං  රේඳත්ති ලං
)වෝදයඹහ ලං ඇතුළු ලං ඒ ලං පිරිටත් ලං ඉයණභඩු ලං ආරිත ලං ඹ කරීස ලං
)ේලඳහරන ලංහසඹක් ලංරඵහ ලං ත න ලංවළරීඹහක් ලංරළ)බ්වි ලංරීඹරහ ලංභභ ලං
විලසහ ලං යනහ. ලං ඒ ලං අතයභ ලං) ක ලං )ඹෝජ්නහ ලං)වො ලං )ඹෝජ්නහක් ලං
රීඹරහත් ලං භභ ලං ) ක ලං අසථහ)ේදී ලං රීඹත න ලං  ළභළතියි. ලං ආයක්  ලං
අභහතහාල)ේ ලං ව ලං ධීය ලං අභහතහාල)ේ ලං භළකිවත් ලං වීභ ලං තුශ ලං ) ක ලං
 ටයුත්ත ලං යනු ලංඇතළයි ලංභහ ලංවිලසහ ලං යනහ. 
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ගුණ මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේප ක 

වගලර්ධාන අමළතයතුමළ) 
( ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சர்) 

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

මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  රු ලං නිවහල් ලං  රේඳත්ති ලං
භත ත්රීතුභහ ලංවිසත  ලංබහ ලං ල් ලංතඵන ලංඅසථහ)ේ ලං)භභ ලං)ඹෝජ්නහ ලං
) න ලංඒභ ලංපිළිඵ ලංභහ ලංසතුතිත ත ලංනහ. ලංඒ ලංපිළිඵ ලං ථහ ලං ශ ලං
 රු ලං සුනිල් ලං වඳුත )නත්ති ලං භත ත්රීතුභහටත්, ලං  රු ලං චත කිභ ලං  භ)ේ ලං
භත ත්රීතුභහටත් ලංභහ ලංසතුතිත ත ලංනහ. ලං) ක ලං හයණඹ ලංපිළිඵ ලංභභ ලං
අද ලං ස ලං රු)ේත් ලං )ොඹහ ලං ඵළලීභක් ලං  ශහ. ලං ) ක ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං
රීසභ ලං  ළටලුක් ලං ඇති ලං )ත )ත  ලං නළවළ. ලං ඔඵතුභත රහ ලං ) ක ලං
)ඹෝජ්නහ ලං ඉකිරිඳත් ලං රීරීභ ලං පිළිඵත්, ලං ) ක ලං ප්ර)ේල)ේ ලං  ශ ලං
ඳරීක්හ ලංපිළිඵත්, ලං ධීය ලං ජ්නතහ ලං මුණ ලං ළසීභ ලං පිළිඵ ලංත් ලං අපි ලං
තුටු ලං නහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ඒ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං භහ ලං ඔඵතුභත රහට ලං
සතුතිත ත ලංනහ. ලංනහවි  ලංවමුදහ)ේ ලං  ලංප්රධහන ලංනිරධහරි ලංභවත්භඹහ ලං
මීට ලංසුළු ලං)භො)වොත ට ලං ලිත  ලං කඵත ධ ලං ය ලං ත න ලංභභ ලංඋත්හව ලං
දළරුහ. ලංනමුත් ලංඒ ලංවහ ලංඅසථහ ලංඋදහ ලංවු)ඩල ලංනළවළ. ලං ලං 

 

 රු ලංනිවහල් ලං රේඳත්ති ලංභත ත්රීතුභහ ලංවත  ලං යන ලංආ හයඹට ලං
ඒ ලංඅඹ)ේත් ලං ළටලුක් ලංඇති ලං)නො)නහ ලංන ක ලංඅපි ලංසථිය ලංල)ඹත භ ලං
) ක ලංඅඹට ලංඒ ලංඅ හලඹ ලංරඵහ ලං)දනහ. ලංඒ ලංවිතයක් ලං)නො)යි, ලංඒ ලංඅඹට ලං

අල ලං ඳවසු  ක ලං ඹ ක ලං ප්රභහණඹක් ලං රඵහ ලං දීභටත් ලං අපි ලං අ ලංභහතහාලඹ ලං
විධිඹට ලං  ටයුතු ලං  යනහ. ලං අපි ලං වළභ ලං )රහ)ේභ ලං හිතනහ, ලං ධීය ලං
ක්)ේත්රඹ ලංකියුණු ලං යත න ලං ත්තහභ ලංමුළු ලංරා හ)ේභ ලංධීය ලංජ්නතහ ලං
ඉරක්  ලං  ය) න ලං තභයි ලං ඒ ලං  ටයුත්ත ලං  යත න ලං ඕනෆ ලං රීඹරහ. ලං
යුේධඹට ලං )ඳය ලං ) ක ලං උතුරු ය)ේ ලං ජ්නතහ ලං ධීය ලං නිසඳහදන)ඹත  ලං
ළරරීඹ ලං යුතු ලං ඳාගුක් ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  ශහ. ලං සඹඹට ලං 30 ට ලං ළ  ලං
දහඹ ත්ඹක් ලංදළක්වු)ේ ලංඋතුරු ලංඳශහ)තත . ලංනමුත් ලංයුේධඹත් ලංඑක්  ලං
ඒ  ලං  කපමාණ)ඹත  ලං අයඳණ ලං වුණහ ලං විතයක් ලං  ලං)නො)යි, ලං තභ ලං ඒ ලං
තත්ත්ඹට ලංආත න ලං )ත නත් ලං ඒ ලං අඹට ලං ඵළරි)රහ ලං ති)ඵනහ. ලං

තමුත නහත )ේරහ ලංක්රිඹහත්භ  ලං)ත න ලංරීඹරහ. ලං ලංඒ ලංඅඹ ලංඈතිත  ලංඳකිාචි ලං

 ශහට ලං ඳස)ේ ලං නහවි  ලං වමුදහට ලං නිරීක්ණඹට ලං ඹත න ලං ති)ඹන ලං
තත්ත්ඹත් ලංඅමාබුදඹට ලංරක් ලං)නහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඒ ලංඅඹ ලංනහවි  ලං වුය ලං
ශඟිත භ ලංතහ හලි  ලං ඳකිාචි ලං ය ලං ත්තහ ලංන ක ලං ඒ ලංඅඹ ලං  ලං යත )ත  ලං
)භොනහද ලං රීඹරහ ලං )ොඹ ලං ඵරත නත් ලං පුළුත . ලං එත) ොට ලං රීසභ ලං

 ළටලුක් ලංනළවළ. ලං 
 

ාහිි ඹහ ලං )වෝදයත්ඹ ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු)නහ ලංන ක ලං අ)ේ ලං ලං
එ භ ලංඉල්ලීභ ලංතභයි, ලං  ලංඒ ලංජ්නතහ ලංශෙට ලංඅය) න ලංඒ ලංජ්නතහ)ේ ලං ලං
ධීය ලං  ටයුතු ලං  ය) න ලං ඹෆභටත් ලං තහ හලි  ලං ඳකිාචි ලං වීභටත් ලං ලං
අ හලඹ ලං රඵහ)දත න ලං රීඹන ලං එ යි. ලං ඒ ලං ඉල්ලීභ ලං තභයි ලං අපි ලං
 යත )ත . ලං එයිත  ලං රීසභ ලං  ළටලුක් ලං භතු ලං ත )ත  ලං නළවළ. ලං ජ්හති  ලං
ආයක්හ ලං මුල්තළන ලං තිඹරහ ලං අපි ලං ) ක ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං නහවි  ලං ලං
වමුදහඳතිතුභහ ලං දළනුත් ලං  යරහ ලං  ලං 2016.11.19 ලං න ලං කින ලං ලිපිඹක් ලං
ඹළේහ. ලංරීලි)නොච්චි ලංකිහඳතිතුභහටත්, ලංපුන රි ලං ලංව හය ලං ලංප්රහ)ේශීඹ ලං
)ල්  කතුභහටත් ලං ලියු ක ලං ඹළේ ලංහ. ලං ) ක ලං නවිටත් ලං ඒ ලං අඹ ලං ) ක ලං  ළන ලං
දළනුත් ලං )රහ ලං ති)ඵනහ. ලං ඉතහභ ලං  නමිත  ලංයුක්තිව ත ලං ) ක ලං
මිනිසුත ට ලං) ක ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංදීරහ, ලං ලංහභඹ, ලංභගිඹ, ලං)වෝදයත්ඹ ලං ලං
යත න ලංරීඹන ලංඉල්ලීභ ලං යමිත  ලංභභ ලංනිවඬ ලං)නහ. 

 

[අ.භළ. 6.39] 

ගුණ ුමනිල් ශඳුන්මන කිල මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  රු ලං නිවහල් ලං  රේඳත්ති ලං

භත ත්රීතුභහ ලං ලං) )නන ලංරද ලං)ඹෝජ්නහ ලං ලංභභ ලංසථිය ලං යනහ. ලං 
 

උතුරු, ලංනළ) නහිය ලංඳශහත් ලං)ද)ක්භ ලංති)ඵන ලං)ඳොු  ලංප්රලසනඹක් ලං
තභයි ලං) ක. ලං ලංඒ ලංඳශහත්ර ලං ලංජ්නතහ ලංදළත  ලං ලංඅවුරුු  ලං ලංතිව  ලංයුේධ)ඹත  ලං
පීයහ ලංවිත දහ ලංඇති. ලංඒ ලංඅඹ ලංදළත  ලංඉල්රත )ත  ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංජ්න ලංජීවිතඹ ලං
හභහන ලං විධිඹට ලං  ලං ඳත්හ ලං ) න ලං ඹත න ලං ඉය ලං )දත න ලං රීඹරහයි. ලං
වි)ලේ)ඹත  ලං ලංඇභතුභහට ලංවිතයක් ලං) ක ලං ලං)ේ ලං යත න ලං ලංඵළරි ලංඵත් ලංභභ ලං
දත නහ. ලං නමුත්, ලං ධීය ලං අභහතතුභහ ලං වළටිඹට ලං  ලං ධීය ලං ජ්නතහ ලං
)නු)ත  ලංඔඵතුභහට ලං) ක ලංවහ ලංපු)යෝ හමී ලංභළකිවත්වීභක් ලං යත න ලං
පුළුත . ලං ඉයණතිේ ලං දූඳ)ත් ලං )යශහත න ලං ඳකිාචි ලං අඹ ලං විතයක් ලං
)නො)යි, ලං  ලං )ඳොු )ේ ලං ඒ ලං ඳශහ)ත් ලං ධීය ලං ජ්නතහට ලං ) ක ලං ප්රලසනඹ ලං
ති)ඵනහ. ලං 

 

ඒ ලං අඹ ලං දළනටභත් ලං වමුදහ, ලංනහවි  ලං වමුදහ ලං හ)ේ ලංක්රිඹහත විත ලං
යහජ් හරි ලං ටයුතුර ලංව ලංආයක්ෂිත ලංළය ලං ටයුතුර ලංනියත)රහ ලං
ඉත න ලං )ඵළුත් ලං එක්  ලං ව)ඹෝ )ඹත  ලං  ටයුතු ලං  යනහ. ලං ඒ ලං
 කඵත ධ)ඹත  ලං  ළටලුක් ලං නළවළ. ලං )භතුභහ ලං රීඹපු ලං ආ හයඹට ලං
)වොභ ලං)ේ ලං ලංතභයි, ලංඒ ලංඅඹ ලංශෙට ලංඅය) නභ ලංඅල ලංනිරීක්ණඹත  ලං
ව ලංඳරීක්ණඹත  ලං ය ලං ළනීභ. එත) ොට සුවදතහ ) ොය ලංනෙහ ලං
 ත නත් ලං පුළුත . ලං ඒ ලං නිහ ලං ) ක ලං )ඹෝජ්නහ ලං ඉතහභ ලං  හ)රෝචිත ලං
)ඹෝජ්නහක් ලං හ)ේභ ලං මුදරක් ලං විඹද ක ලං )නොවී, ලං දයඹක් ලං  වත )ත  ලං
නළති, ලං ඵේදක් ලං අඹ ලං  යත )ත  ලං නළති, ලං යජ්ඹට ලං විඹදභක් ලං නළති ලං
 යත න ලංපුළුත  ලං ටයුත්තක්. ලං ඒ ලංනිහ ලං ) ක ලං ටයුත්තට ලං ඔඵතුභහ ලං
භළකිවත්)රහ, ලං) ක ලං)ඹෝජ්නහ ලංක්රිඹහත්භ  ලං යත න ලං ටයුතු ලං යන ලං
)භත  ලංඉල්රහ ලංසටිනහ. ලංසතුතියි. 

 

[අ.භළ. 6.41] 

ගුණ රන්දිම ගමමප මශතළ 
ංரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භට ලං )භභ ලං අසථහ ලං රඵහ ලං දීභ ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං ඳශමු)ත භ ලං

ඔඵතුභහට ලං සතුතිත ත ලං නහ, ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි. ලං
ඉයණතිේ ලං දූඳ)ත් ලං )යශහත න)ේ ලං තහ හලි ලං ඳකිාචි ලං වී ලං ධීය ලං
ියරීඹහ ලං  යන ලං ධීය ලං ප්රජ්හ)ේ ලං  ළටලු ලං  කඵත ධ)ඹත  ලං )දභශ ලං

2107  2108 
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භට්ටභට ලං ඒ ලං අඹ ලං එ ෙතහ ලං ඳශ ලං  ශහ. ලං නමුත් ලං ඔවුත ට ලං ප්රලසනඹ ලං

වු)ඩල, ලං  ලං එ යභ ලං දවස ලං  ණනක් ලං නතය ලං  යත )ත  ලං ) ො)වොභද ලං
රීඹන ලංඑ යි. ලං 

 

ඒ ලං ආඩලඩු ලං තීත ු  ලං ශහ, ලං මිත  ලං ඳසු ලං රීසු  ලං ඹහත්රහක් ලං අලුතිත  ලං

ලිඹහඳකිාචි ලං )නො යත න. ලං ඒ ලංහ)ේභ ලං්රභහනුූලර ලං) ක ලං්රභඹ ලංඅඩු ලං
රීරීභ ලංවහ ලංඉත කිඹහ ලංඅඹ ලංළඹ ලං)ල්ඛ්න)ඹත  ලංමුදල් ලං)ත  ලං යරහ, ලං

ධීයඹත  ලං)නත් ලංවි ල්ඳ ලං්රභරට ලං)ඹොමු ලං යත නටත්, ලං  ලං ළඹුරු ලං

මුහු)ේ ලං ඳත න ලං ්රභ ලං  ලං වහ ලං අල ලං පුහුණු ලංව ලං උඳ යණ ලං රඵහ ලං
)දත නත්, ලං භත් ලං  හ ලං රීරීභ ලං වහ ලං ළ )ඹත  ලං aquaculture 

ඳළත්තට ලං )ඹොමු ලං  ලංරීරීභ ලං වහ ලං ඒ ලං අඹට ලං අල ලංඋඳ)දස ලං රඵහ ලං දීභ, ලං
පුහුණු ලංරඵහ ලංදීභ ලංව ලංආධහය ලංරඵහ ලං)දත නත් ලංඑභ ලංයජ්ඹ ලංඑ ෙතහ ලං

ඳශ ලං ශහ. ලං  ලංඒ  ලංඅපි ලංයටක් ලංවිධිඹට ලංරළබ ලං)රොරකභ ලංජ්ඹග්රවණඹක්ඹ ලං
රීඹන ලංඑ  ලංභභ ලංරීඹත න ලං ළභළතියි. ලංඒ ත් ලංඅවුරුු  ලංතිවක් ලංතිස)ේ ලං

අඳට ලංතිබුණු ලංප්රලසනඹක්. ලං  ලං ඒ ත් ලංඑ යටභ ලං විත න ලංඵළරි ලං )යි. ලං

ඔඵතුභත රහ ලං) ක ලං ළන ලංඋනත ු  ලංන ලංනිහත් ලංඔඵතුභත රහ)ේ ලංදළන ලං
 ළනීභ ලංවහත් ලංතභයි ලංභභ ලං) ක  ලංරීේ)ේ. ලංඅපි ලංඉකිරි ලං හරඹ ලංතුශ ලංඒ ලං

ප්රලසනඹත් ලංවිහ ලං ත නට ලං ටයුතු ලං යනහ. ලං 
 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං  ලං) ක ලං ධීය ලං ජ්නතහ ලං ඉතහභත් ලං
අහිා යි. ලං  රු ලං නිවහල් ලං  රේඳත්ති ලං භත ත්රීතුභහ ලං ඒ ලං අඹ ලං සඹළසත  ලං

දළක් හ. ලංභභ ලංගිඹහ, ලංභභත් ලංදළක් හ. ලං) ක ලංධීය ලංප්රලසනඹ ලංඵරත න ලංභභ ලං
මුහු)ේත් ලං ගිඹහ. ලං ඒ ලං   කභහනරත් ලං ගිඹහ. ලං ඔඵතුභහ ලං රීේහ ලං හ)ේ ලං

හවනඹරීත  ලං ලංඹත න ලංඵළරි ලංතළත ර ලංඅපි ලංඳයිත  ලංගිහිල්රහ ලංඵළලුහ. ලංඒ ලං

ධීය ලංජ්නතහ ලං ත ලං යත )ත  ලං  ලංඉතහභත් ලංඅත ත ලංඅයණ ලංජීවිතඹක්. ලං ලං
ඒ ලං අඹ ලංවි)යෝධතහ ලං ඳත්ත )ත  ලංනළවළ. ලං ඒ ලංඅඹ ලංමාජ්න ලං යත )ත  ලං

නළවළ. ලං ඒ ලං අඹ ලං ළ )ඹත  ලං  ෆ වත )ත  ලං නළවළ. ලං ඉතහභත් ලං අහිා  ලං
මිනිසසු ලංපිරික්. ලංඅ)ේ ලංධීය)ඹෝ ලංන ක ලං)භො ක් ලංවරි ලංප්රලසනඹක් ලංඇති ලං

වුණහභ ලංඳහයල් ලංවයස ලං යනහ, ලං) ෝච්චි ලංඳහයල් ලංවනහ, ලං) ොට ලං

දභනහ, ලං )ඵෝට්ටු ලං ) නළල්රහ ලං ඳහ)මා ලං තිඹනහ. ලං එ)වභ ලං )ේල් ලං
තභයි ලං අ)ේ ලං ධීය)ඹෝ ලං  යත )ත . ලං භභ ලං ඒ  ලං )වොයි ලංරීඹත )ත ත් ලං

නළවළ; ලංනය යි ලංරීඹත )ත ත් ලංනළවළ. ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංඅයිතිහස  ක ලංකිනහ ලං
 ත න ලං ඹ ක ලං ළය ලං පිළි)ශක් ලං ති)ඵනහ. ලං නමුත් ලං ) ක ලං  ලං ධීයඹත  ලං

එළනි ලංරීසභ ලං )දඹ ට ලං )ඳර)මත )ත  ලංනළවළ. ලං ඒ  ලංතභයි ලං ප්රධහන ලං
 හයණඹ. ලං 

 

ඒ ලංඅඹට ලං)භොන ලංඅහධහයණඹ ලංවුණත් ලංවි ලංදයහ ලං) න ලංඉත නහ. ලං
වළඵළයි, ලං අපි ලං හිතත න ලං )වො ලං නළවළ, ලං ඒ  ලං  ලං )නොවළරීඹහක් ලං )වෝ ලං

)නොර හ ලංවළරිඹ ලංයුතු ලංතත්ත්ඹක් ලංරීඹරහ. ලං ලංඅපි ලංඒ ලංහ)ේ ලං)ේරට ලං
විඳු ක ලං රඵහ ලං ු ත )ත  ලං නළත්න ක; ලං ඒහ ලං  ළන ලං )ොඹහ ලං ඵළලු)ේ ලං

නළත්න ක ලං ඒහ ලං නතිත )ත  ලං ) ොතළනිත ද ලං රීඹන ලං එ  ලං පිළිඵ ලං
අඳට ලං අ)ඵෝධඹක් ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං භභ ලං ඉතහභත් ලං ශඟිත  ලං ඒ ලං

ධීය ලංාවිධහන ලංඑක් , ලංධීයඹත  ලංඑක්  ලං ථහ ලං යනහ. ලංඒ ලංඅඹ ලංවමු ලං

)නහ. ලං භහ ලං වමු ලං )ත න ලං එන ලං ඕනෆභ ලං )භො)වොත  ලං ) ොච්චය ලං
ළය ලං තිබුණත් ලංභභ ලං ඒ ලං අඹ ලං වමු ලං වීභ ලං )ඳොඩ්යක්ත් ලං ඳසු ලං යත )ත  ලං

නළවළ. ලං)භො ද, ලංඒ ලංඅඹ ලංඈත ලංඉරහ ලංඑත )ත . ලං 
 

මරහනහරඪ ලං රු ලංභත ත්රීතුභනි, ලංඒ ලංහ)ේභ ලංභට ලංඉය ලංරළ)ඵන ලං

වළභ ලං )භො)වොත භ ලංභහ ලං එභ ලං ප්ර)ේලරට ලං ඹනහ. ලං භහ ලං දළත  ලං  භත  ලං
 ණනහක් ලංගිහිල්රහ ලංති)ඵනහ. ලංවිවිධ ලංඅඹ ලංමුණ ලං ළහිරහ ලංති)ඵනහ. ලං

ඒ ලං නිහ ලං භහ ලං ඉල්ලීභක් ලං  ශහ, ලං ඒ ලං ධීය ලං ජ්නතහට ලං අල ලං මලි  ලං
ඳවසු  ක ලං රඵහ ලං )දත න ලං )භය ලං අඹ ලං ළ)ඹත  ලං මර ලං ප්රතිඳහදනඹක් ලං

රඵහ ලං )දත න ලං රීඹරහ. ලං රීඹත න ලං තුටුයි, ලං ජ්නහධිඳතිතුභහ, ලං
අ භළතිතුභහ ලංව ලංමුදල් ලංඇභතිතුභහ ලං-තුත  ලං)දනහභ- ලංධීය ලංක්)ේත්ර)ේ ලං

මාධනඹ ලං පිළිඵ ලංඋනත ු ක් ලං දක්හ ලං ති)ඵනහ. ලං ඒ ලංපිළිඵ ලං භහ ලං

සතුතිත ත ලං)නහ. ලංඑතුභත රහ ලංවිලසහ ලං යනහ, ලංඅ)ේ ලංයට ලංකියුණු ලං
 යත න ලං පුළුත  ලං එ  ලං ප්ර)ේලඹක් ලං -භහමා ඹක්- ලං තභයි ලං ධීය ලං

 මාභහත තඹට ලංළ  ලංඅධහනඹක් ලං)ඹොමු ලංරීරීභ ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංපිළිඵ ලං
ව කඵත )තොට ලංකිසත්රික් ඹ ලංනි)ඹෝජ්නඹ ලං යන ලංනිවහල් ලං රේඳත්ති ලං

භත ත්රීතුභහට ලංතුටු ලං)ත න ලංපුළුත . ලං 

එ  ලංඳළත්තරීත  ලංඵළලු)ොත් ලංඉත කිඹහ)ේ ලං ලංතමිල්නහඩු)ේ ලං ලංධීයඹත  ලං
 යන ලං අනය ලං ක්රිඹහ ලං නිහ ලං ) ක ලං අඹට ලං නිස ලං ප්ර)ඹෝජ්න ලං  ත න ලං
ඵළරි)රහ ලංති)ඵනහ. ලං 

 

භභ ලං ) ක ලං අසථහ)ේදී ලං ) ක ලං  හයණඹ ලං පිළිඵත් ලං ඔඵතුභත රහ ලං
උනත ු  ලං න ලංනිහ ලං ඹභක් ලංරීඹත නට ලං ළභතියි. ලං ) ක ලං ප්ර)ේලඹ ලං මුල් ලං
 ය) න ලං යන ලං තවන ක ලං ඳත න ලං ්රභඹක් ලං න ලං bottom trawling 
්රභඹ ලං නිහ ලං මුහුු  ලං ඳතුරත්, ලං භත් ලං  වනඹත් ලං  කපමාණ)ඹත  ලං

විනහල ලංනහ. ලං ) ක ලංඳත න ලං්රභඹ ලං )ඹොදහ) න ලං යන ලං හමාඹ ලංනිහ ලං ලං
උතුරු ලං ප්ර)ේල)ේ ලං  ලං ධීය ලං ජ්නතහ ලං විලහර ලං පීයහ ට ලං ඳත්)රහ ලං
සටිනහ. 

 

ඒ ලං විතයක් ලං )නො)යි, ලං  ලං යටක් ලං විධිඹටත් ලං අඳට ලං හමාෂි  ලං

රළ)ඵත න ලංති)ඵන ලංරුපිඹල් ලංබිලිඹන ලං ණන  ලංආදහඹභ ලං )නොරළබී ලං
ඹනහ. ලං ) ක ලං පිළිඵ ලංඅපි ලං භළකිවත් ලං )රහ ලං ටයුතු ලං ශහ. ලංභභ ලං) ක ලං

අභහතහාලඹ ලංබහය ලං) න ලංඳශමුළනි ලංඅසථහ)ේභ ලංතීත ු ක් ලං ත්තහ. ලං
ඒ ලං අනු ලං අත් ලං අයාගුට ලං  ත නහ ලං රීසභ ලං )ඵෝට්ටුක් ලං නිදවස ලං

)නොරීරී) ක ලංනි)ඹෝ ඹ ලංභභ ලංරඵහ ලංු ත නහ. ලං ලංසඹලුභ ලංනිරධහරිත ට ලංභභ ලං

රීේහ ලං )ඵෝට්ටු, ලං දළල් ලං ආ කඳත න ලං ව ලං භත් ලං අසළත න ලං
 කපමාණ)ඹත භ ලං අඳ ලං තු ලං  ය ලං  ත නඹ ලංරීඹරහ. ලං ඒ ලං අනු ලං දළනට ලං

ටිනහ ලං)ඵෝට්ටු ලං120 ට ලංළ  ලංප්රභහණඹක් ලංඅ)ේ ලංබහය)ේ ලංති)ඵනහ. ලං
ඒ ලං හ)ේභ ලං භභ ලං ඔඵතුභත රහට ලං තුටිත  ලං රීඹත න ලං  ළභළතියි, ලං

ඉත කිඹහනු ලංධීයඹත  ලං යන ලංඒ ලංඳත න ලං්රභඹ ලංදළත  ලංසඹඹට ලං50 ටත් ලං
ළ  ලංභට්ටභ ට ලංඅඩු ලං)රහ ලංති)ඵන ලංඵ. ලංඒ ලං)නත් ලංරීසු  ලං)වේතුක් ලං

නිහ ලං)නො)යි, ලංඅපි ලංඔවුත )ේ ලං ලං) ක ලං)ඵෝට්ටු ලංයහ ලං ළනීභයි. ලංඔවුත  ලං

ඒ ලං)ඵෝට්ටුරට ලං)ඵො)වොභ ලං)රොරක ලංආදයඹක් ලංති)ඵනහ. ලංඒ ලංහ)ේභ ලං
ඒහ)ේ ලං )රොරක ලං ටිනහ භරකත් ලං ති)ඵනහ. ලං ඒහ ලං අත් ලං අයාගුට ලං

 ත නහ ලං නිහ ලං තභයි, ලං ) ක ලං තත්ත්ඹ ලං ඇති ලං )රහ ලං ති)ඵත )ත . ලං ඒ ලං
අනු ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං භධභ ලං යජ්ඹ ලං අ)ඳත  ලං ඉල්ලීභක් ලං  ශහ, ලං ) ක ලං

 කඵත ධ)ඹත  ලංහ ච්කහ ලංඳත්මු ලංරීඹරහ. ලංඒ ලංහ ච්කහට ලංභභත් ලං
වි)ේල ලං ටයුතු ලං අභහතතුභහත් ලං ගිඹහ. ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං ඳහමාලි) කත තු ලං

දළනුත් ලං  යත න ලං භභ ලං සුදහනමිත  ලං සටිඹහ. ලං අද ලං භභ ලං ) ක ලං )රහ)ේ ලං

විනහ  ලං5ක් ලං ත )ත  ලංඒ ලං කඵත ධ)ඹත  ලංඳළවළකිලි ලං යත නයි. ලං 
 

භහ ලංදත නහ ලංවිධිඹට ලංඒ ලංහ ච්කහ)ේ ලංඅදව ලංවු)ඩල, ලං ලං) ක ලං)ඵෝට්ටු ලං
ටි  ලං නිදවස ලං  ය ලං  ළනීභයි. ලං එභ ලං  ලං හ ච්කහ)ේ ලං දී ලං ඒ ලං අඹ)ේ ලං

ඳහමාලස)ඹත  ලංභට ලං)ඹෝජ්නහක් ලංආහ, ලං  ලංපුළුත  ලංන ක ලං) ක ලං)ඵෝට්ටු ලං

ටි  ලංනිදවස ලං  යරහ ලං)දත න, ලං  ලංඒ ලං  ලංසුවදතහ ලං මාධනඹ ලං ය ලං  ත න ලං
රීඹරහ. ලං භභ ලං ඒ ලං අඹත් ලං එක්  ලං හ ච්කහ ලං  ශහ. ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං දී ලං ලං

හ ච්කහ ලං ඳත්න ලං අසථහ)ේ ලං  ලං භභ ලං ඒ ලං අඹට ලං  ලං රීේ)ේ ලං ") ක ලං
)ඵෝට්ටු ලං ටි  ලං නිදවස ලං  )ශොත් ලං භට ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං ධීය ලං ඇභති භ ලං

තභයි ලං යත න ලං ලං)ත )ත , ලංරා හ)ේ ලංධීය ලංඇභති භ ලංන ක ලං යත න ලං
ව කඵ ලං)ත )ත  ලංනළවළ"යි ලංරීඹරහ. ලං)භො ද, ලං  ලංඑ)වභ ලං )ශොත් ලංභට ලං

අ)ේ ලංධීය ලංජ්නතහට ලංමුහුණ ලං)දත න ලංඵළරි ලංන ලංඵ ලං  ලංභභ ලංතවවුරු ලං

 යරහ ලං රීේහ. ලං ) ක) ත  ලං අ)ේ ලං ධීයඹත  ලං  ලං පීයහට ලං ඳත් ලං වුණු ලං
ආ හයඹ ලං පිළිඵත්, ලංමුහුු  ලංඳතු)ල් ලංඇති ලංන ලං විනහලඹ ලංපිළිඵත් ලං ලං

භභ ලං රුණු ලංහිත ලං ලංඒ ලංඅඹට ලංඳළවළකිලි ලං ශහ. ලං 
 

ඒ ලං  හයණඹ ලං පිළිඵ ලං හ ච්කහට ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං භධභ ලං යජ්)ේ ලං
ධීය ලං අභහතතුභහ, ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතතුමිඹ ලං ඳළමිණිඹහ. ලං ) ක ලං

අසථහ)ේ ලං දී ලං ඉත කිඹහ)ේ ලං වි)ේල ලං  ටයුතු ලං අභහතතුමිඹ ලං සුසභහ ලං

සයහේ ලංභළතිනිඹට ලංභභ ලංසතුතිත ත ලං)ත න ලංඕනෆ. ලංඑතුමිඹ ලං ලංඅනීඳ ලං
තත්ත්)ඹත  ලං)යෝවල් ත ලං  ලං ඉරහ ලං අ)ේ ලං හ ච්කහට ලං  කඵත ධ ලං

)ත නට ලං ඇවිල්රහ, ලං  ලං ආ)ඹත් ලං ගි)ේ ලං )යෝවරටයි. ලං එතුමිඹත් ලං ) ක ලං
 හයණඹ ලංපිළිඵ ලංඉතහභත් ලං)වොි ත  ලංත  ලංු ත නහ. ලංඑභ ලංඳහමාලසඹ ලං

)නු)ත  ලං තමිල්නහඩු ලං ප්රහත තඹ ලං නි)ඹෝජ්නඹ ලං  යන ලං යහජ් ලං
අභහතය)ඹරකත් ලංඳළමිණ ලංසටිඹහ. ලං ලංඑතුභහත් ලංඒ ට ලං කඵත ධ ලංවුණහ. ලං

ඳශමුළනි ලං තහට ලං ඒ ලං අඹ ලං පිළි ත්තහ, ලං  ලං ) ක ලං "bottom trawling" 

රීඹන ලංඑ  ලං  ලං  ලංඅහිත ය ලංඳත න ලං්රභඹක් ලංරීඹරහ. ලංඒ  ලංඒ) ොල්)රෝ ලං
දළන ලං) න ලංසටිඹත්, ලං  ලංඒ ලංඅසථහ)ේ ලංදී ලංනිර ලංල)ඹත  ලංපිළි ළනීභක් ලං

සු  ලං  ශහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං ) ක ලං ්රභඹ ලං නතය ලං  යත න ලං ඕනෆ ලං රීඹන ලං
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2016 )නොළ කඵමා ලං30 

 

 

[ රු ලංභහිත ද ලංඅභයවීය ලංභවතහ] ආදහඹභක් ලං රළ)ඵනහ. ලං අපි ලං   කඳව ලං අලු)තත  ලං ))ශ ලං ළරක් ලං

ආය කබ ලං ශහ; ලංරුපිඹල් ලං400,000  ලංවිතය ලං))ශහභක් ලංති)ඵනහ. ලං
නුය ලං අලු)තත  ලං)ශ ලං ළරක් ලං ආය කබ ලං  ශහ; ලං ද ට ලං රුපිඹල් ලං
රක් ලං වතය ට ලං ළ  ලං ආදහඹභක් ලං රළ)ඵනහ. ලං රළ)ඵන ලං වනත් ලං
නළති ලං)න ලංඅසථහ  ලංදළත  ලංධීය ලංාසථහ ලං්රභහනුූලර ලංරහබදහයී ලං

භහත ට ලං ප්ර)ේල ලං )ත න ලංආත න ලං)රහ ලං ති)ඵනහ. ලං එ  ලං එ  ලං
 ථහ ලං ඳළතිරුණහ, ලං ධීය ලං ාසථහ ලං විරකණනහ ලං රීඹරහ. ලං අපිත් ලං
ඇත්තටභ ලංඑ)වභ ලංහිතුහ. ලංඵළරිභ ලංවු)ණොත්, ලං යත න ලං)දඹක් ලංනළති ලං

වු)ණොත්, ලං ඒ ලං හ)ේ ලං )දඹ ට ලං වරි ලං ඹත න ලං )නහ ලං රීඹරහ ලං අපිත් ලං
හිතුහ. ලං)භො ද, ලං)ේ යිත )ේ ලංඳ  ලංන  ලං) හ ලං ත නත් ලංඅලයි; ලං
ආඹතනඹ ලංඳත්හ) න ලංඹත නත් ලංඅලයි; ලංජ්නතහට ලං)වො ලංභහළු ලං

හධහයණ ලං මිර ට ලං රඵහ ලං )දත නත් ලං අලයි. ලං ඔඵතුභහ ලං රීඹන ලං
))ශ ලං ළ)රත් ලං අපි ලං ඉකිරිඹට ලං තත් ලං නවී යණ ලං  ටයුත්තක් ලං
 යරහ, ලං උ)ේ ලං  ත න ලං භහළු ලං උ)ේභ ලං එතළනට ලං ඹන ලං තත්ත්ඹට ලං

) )නත න ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං අපි ලං )භච්චය ලං  ල් ලං භහළු ලං
 ත්)ත් ලංතුත  ලංළනි ලං))ශත දහ) ත  ලංවිතය. ලං 

 
භ)ේ ලංඉරක් ඹ ලංත )ත  ලංළල්රට ලංගිහිල්රහ ලංහධහයණ ලංමිර ට ලං

ධීයඹහ) ත  ලං භහළු ලං අය) න, ලං ඒ ලං )රහ)ේභ ලං ))ශ ලං ළල්රට ලං
) නළල්රහ ලං හධහයණ ලං මිර ට ලං ව ලංනිඹභ ලං ඵය ලං හිත ලං ජ්නතහට ලං
)වො ලං භහළු ලං රඵහ ලං දීභයි. ලං ඒ  ලං තභයි ලං අ)ේ ලං අයමුණ. ලං දළත  ලං අඳට ලං ඒ ලං

තත්ත්ඹට ලංශෙහ ලං)ත න ලංපුළුත  ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංදළත  ලං))ශ ලං
ළල් ලං ණනහ  ලංඒ ලංතත්ත්ඹ ලංඋදහ ලං)රහ ලංති)ඵනහ. ලංඅඳට ලංඅලුත් ලං
 හමාඹ ලංභඩලයරඹක් ලංරළබුණහ. ලංඅ)ේ ලං බහඳතියඹහ ලං ළටුේ ලං ත )ත  ලං

නළති, ලං ඉත ධන ලං  ත )ත  ලං නළති, ලං හවන ලං  ත )ත  ලං නළති ලං
බහඳතිය)ඹක්. ලං එතුභහ ලං  හමාඹක්භ ලං ඒ ලං ආඹතන)ේ ලං ළය ලං
 යනහ. ලං  ශභනහ යණ ලං අධක්යඹහත් ලං ඳ ඹ ලං ලත ලං ඳවක්ත් ලං

 ත )ත  ලං නළති, ලං රීසු  ලං දීභනහක් ලං  ත )ත  ලං නළති ලං ) )නක්. ලං
ස)ේච්කහ)ත  ලංළය ලං යරහ ලංඒ ලංඅඹ ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ, ලං) ක ලං
ආඹතනඹ ලං )වො ලං තත්ත්ඹ ට ලං ) )නත න. ලංඒ  ලං යත න ලංහුෙක් ලං
අභහරුයි. ලං 

 
 ඳයණ ලංළයරට ලංහුරු ලංවුණු ලං හමාඹ ලංභඩලයරඹරකත් ලංඉත නහ. ලං ලංඒ ලං

) ොල්රත  ලං ළය ලං  යත න ලං අ ළභළතියි. ලං භහළු ලං  ඳත න ලං ඵළවළ ලං

රීඹනහ, ලං භහළු ලං අල්රත න ලං ඵළවළ ලං රීඹනහ, ලං  ලං භහළු ලං එවහ ලං )භවහ ලං
 යත න ලංඵළවළ ලංරීඹනහ. ලංOffice එ)ක් ලංඉත නයි ලංඒ ලංඅඹ ලං ළභළති. ලංඒ ලං
හ)ේ ලං)ේල් ලංති)ඵනහ. ලංනමුත්, ලංඅපි ලංඒ ලංඅඹත් ලංපුහුණු ලං ය) න ලං) ක ලං

ආඹතනඹ ලං )වො ලං තත්ත්ඹ ට ලං ) )නත න ලං  ටයුතු ලං  යනහ. ලං
)ඹෝජ්නහ ලංඉකිරිඳත් ලංරීරීභ ලං ළන ලංඔඵතුභත රහට ලංසතුතිත ත ලං)මිත  ලං
භ)ේ ලං ථහ ලංඅත  ලං යනහ. ලං 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

)ඵො)වොභ ලංසතුතියි. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
පළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.55 , 2016 මනොලෆේබර් 

16ලන දින වභළ වේමිලය අනුල, 2016 මදවෆේබර් මව 01ලන 
බ්රශවහපිලන්දළ ප.භළ. 9.30  ලන මතක් කල් ියම ය. 

 

அன்தடி தற.த. 6.55 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2016 

ம்தர் 16ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 டிசம்தர் 01, 

றரக்கறக தொ.த. 9.30  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 
 
Parliament adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 9.30 

a.m. on Thursday, 01st December, 2016 pursuant to the 
Resolution of Parliament of 16th November, 2016.  

) ක ලං අවුරුේ)ේ ලං අඳට ලං රුපිඹල් ලං මිලිඹන ලං 1,200ක් ලං -රක් ලං

12,000ක්- ලං රළබුණහ, ලං ධීය ලං කිසත්රික්  ලං 10  ලං ධීයයිත )ේ ලං ජීන ලං
තත්ත්ඹ ලංඋස ලං යත න. ලංභවය ලං)රහට ලංනිහ ලංවදහ ලං)දත න, ලංඒ ලං
අඹ)ේ ලං ජී)නෝඳහඹ ලං ාමාධනඹ ලං  යත න, ලං ළසරීළි ලං නළති ලං අඹට ලං
ළසරීළි ලංවදහ ලං)දත න, ලංඑ)වභ ලංනළත්න ක ලංඒ ලංඅඹ)ේ ලංමලි  ලංඹටිතර ලං

ඳවසු  ක ලං රඵහ ලං දීභට ලං අඳට ලං ඒ ලං මුදල් ලං )ඹොමු ලං යත න ලං පුළුත  භ ලං
රළ)ඵනහ. ලංඅවුරුු  ලං18 ට ලංඳස)ේ ලංතභයි ලංධීය ලංජ්නතහ ලං)නු)ත  ලං
ඒ ලං හ)ේ ලං )දඹක් ලං රළබු)ඩල. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං අඳට ලං සඹඹට ලං 50  ලං

වනහධහය ලං ්රභඹක් ලං ) ක ලං අවුරුේ)ේභ ලං රළබුණහ. ලං ඒ ලං වහ ලං අඳට ලං
රුපිඹල් ලං මිලිඹන ලං 265ක් ලං රළබුණහ. ලං අපි ලං උතු)මා ලං ධීයයිත ටත් ලං ඒ ලං
අසථහ ලං රඵහ ලං ු ත නහ. ලං අවුරුු  ලං 18 ට ලං ඳස)ේ ලං තභයි ලං -) ක ලං යජ්ඹ ලං

තුළිත  ලංතභයි- ලංඳශමුන ලංතහට ලංඒ ලංහ)ේ ලංවනහධහය ලං්රභඹක් ලංරඵහ ලං
 ත න ලං පුළුත  භ ලං රළබු)ඩල. ලං එයිත  ලං ළ  ලං ප්රභහණඹක් ලං උතු)මා ලං
ධීයයිත  ලං)නු)ත  ලංරඵහ ලං)දත න ලංඅපි ලංඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං)නහ. ලං

ඳසුගිඹ ලංමා)ේදීත් ලං අපි ලංඒ ලං)ේල් ලංරඵහ ලං ු ත නහ. ලං ඒ ලංඅඹ)ේ ලංජීන ලං
තත්ත්ඹ ලං උස ලං  යන ලං හඳෘති ලං )නු)ත  ලං අපි ලං ඒ ලංආධහය ලං රඵහ ලං
)දනහ ලංහ)ේභ ලංඔඵතුභහ ලං) ක ලං යපු ලං)ඹෝජ්නහ ලංපිළිඵත් ලංතුටු ලං
)නහ, ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං අපි ලං රඵන ලං අවුරුේ)ේ ලං

මුරතිේර ලං ධීය ලං ජ්නතහට ලං )ඵෝට්ටු ලං 150ක් ලං )නොමි)ල් ලං රඵහ ලං
)දනහ. ලං ඒ ලං හ)ේභ ලං රීලි)නොච්චි ලං ප්ර)ේල)ේ ලං ධීය ලං මාභහත ත)ේ ලං
)ඹ)දන ලං ජ්නතහ ලං )නු)නුත් ලං ඹ ක ලං වනහධහයඹක් ලං වඳුත හ ලං

)දත න ලංඅපි ලං ඵරහ)ඳො)යොත්තු ලං )නහ. ලං භහ ලං)ඹෝජ්නහ ලං යනහ, ලං ඒ ලං
පිරි ලං එක්  ලං අපි ලං අ)ේ ලං අභහතහාල)ේදී ලං හ ච්කහක් ලං ඳත්මු ලං
රීඹරහ. ලංහ ච්කහ ලං යරහ ලංඒ ලංඅඹට ලංවිඳුභක් ලංරඵහ ලං)දමු. 

 
ගුණ මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ලංඇභතිතුභනි, ලංධීය ලංක්)ේත්රඹ ලං කඵත ධ ලං)ඹෝජ්නහක් ලංනිහ ලං
ඔඵතුභහ ලං ථහ ලංඅත  ලං යත න ලං ලිත  ලංමරහනඹ ලංල)ඹත  ලංඑඹට ලං

ඹ ක ලංඑ තු ලංරීරීභක් ලං යත න ලංභහ ලං ළභළතියි. ලංජ්නතහට ලංමි ලං)රත  ලංඅඩු ලං
)වො ලංභහළු ලංරඵහ ලංදීභ ලංවහ ලංධීය ලංාසථහ)ේ ලංඅ)ශවි ලංළල් ලංපිහිටුහ ලං
ති)ඵනහ. ලංභභත් ලංඑ  ලංඅසථහ දී ලංඔඵතුභහ) ත  ලංඉල්රහ ලංසටිඹහ, ලං

ඒහ ලංත ලංළ  ලංකියුණු ලං යත න ලංරීඹරහ. ලංඒ ලං කඵත ධත් ලංඔඵතුභහ ලංඹ ක ලං
අදවක් ලංදක්නහ ලංන ක ලංභහ ලං ළභළතියි. ලං 

 
ගුණ මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

)වොයි. ලං මරහනහරඪ ලං  රු ලං භත ත්රීතුභනි, ලං ඇත්තටභ ලං ධීය ලං
ාසථහ ලං ළසී ලං ඹන ලං තත්ත්ඹට ලං ඳත් ලං වුණහ. ලං ඒ  ලං සහබහවි  ලං
භයණඹට ලංඳත් ලංන ලංභට්ටභට ලංඳත් ලංවුණහ. ලංඅධි  ලං)ේ  ලංාඛ්හක් ලං

සටීභ, ලංළටුේ ලංළ  ලංවීභ ලංව ලංජ්හතත තය ලංනළේ ලංඳළමිණීභ ලංනතය ලංවීභ ලං
නිහ ලංභහස  ලංරුපිඹල් ලංමිලිඹන ලං35  ලංඳහඩුක් ලංසු  ලංවුණහ. ලංආදහඹභ ලං
අහිමි ලංවුණහ. ලංනමුත් ලංඅපි ලංඒ ලංසඹල්ර ලංවි ලංදයහ ලං නිමිත  ලං ටයුතු ලං ශහ. ලං

මුදල් ලං අභහතහාල)ඹනුත් ලං අඳට ලං උදේ ලං  ශහ. ලං ළ පුය ලං සටි ලං
)ේ යිත ට ලං ස)ේච්කහ)ත  ලං - ළභළත්)තත - ලං ඉත් ලං )ත න ලං අපි ලං
අය ලංු ත නහ. ලංදළත  ලංත ලංඅඹ ලංඇවිල්රහ ලංඉල්ලී ක ලං යනහ, ලංඒ ලංවහ ලං
අය ලං)දත න ලංරීඹරහ. ලං)භො ද, ලංඒ ලංදීභනහ ලංපිළිඵ ලංඒ ලං) ොල්රත  ලං

තුටු ලං)න ලංනිහ. ලංනමුත් ලංඅපි ලංඹ ක ලංප්රභහණඹරීත  ලංඑඹ ලංනළළත්වහ. ලං
)භො ද, ලංඔක්) ෝභ ලංඅයිත  ලං යත න ලංඵළරි ලංනිහ. ලංඅල ලංප්රභහණඹට ලං
යහ ලං ළ  ලං ප්රභහණඹක් ලං සටි ලංනියි ලං අපි ලං එ)වභ ලං )ශේ. ලං දළත  ලං අපි ලං ඒ ලං

ධීය ලං))ශ ලංළල් ලංනවී යණඹ ලං ය) න ලංඹනහ. ලං 

 
භහ ලංඔඵතුභහට ලංරීඹත න ලං ළභළතියි, ලංඅභහතහාලඹ ලංඉකිරිපිට ලංතිබුණු ලං

))ශ ලං ළර ලං අපි ලංනවී යණඹ ලං ශහ. ලං )නදහ ලං රළබු)ඩල ලංරුපිඹල් ලං
30,000  ලංවිතය ලංආදහඹභක්. ලංදළත  ලංද ට ලංරුපිඹල් ලං100,000ට ලංළ  ලං
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ශ්රී ලංරා හ ලංයජ්)ේ ලංමු්රණ ලං)දඳහමාත) කත තු)ේ ලංමු්රණඹ ලං යන ලංරදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට පුරවැසිභාවය ලබා දීම 
 
ඉඩම් තක්ෙසේරුව පිළිබඳ 2016.11.28 දින මතු කළ පශන්ය: 
     මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017-[දහහත්වන ෙවන් කළ දිනය] :  
 [ශීර්ෂ 106, 304 (ආපදා කළමනාකරණ); ශීර්ෂ 157, 236 (ජාතික සංවාද); ශීර්ෂය 165 (ජාතික 

ඒකාබද්ධතා සහ පතිසංධාන)]- කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි.  
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 කියුබානු හිටපු ජනාධිපති විප්ලවීය නායක ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සහෘදයාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Grant of Citizenship to Mr. Kumar Gunaratnam 
 
ISSUE RAISED ON 28.11.2016 REGARDING LAND ASSESSMENT: 
    Statement by Minister of Finance 
 
APPROPRIATION  BILL, 2017 – [Seventeenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee – [Heads 106, 304 (Disaster Management); Heads 157, 236 (National 

Dialogue); Head 165 (National Integration and Reconciliation)] 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Condolences on the Demise of Revolutionary Leader Comrade Fidel Castro, Former President of Cuba 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
     தி . குமார் குணரட்ணத்திற்குப் பிரஜா ாிைம வழங்கல் 
 
காணி மதிப்பீ  பற்றி 28.11.2016 அன்   எ ப்பப்பட்ட வினா: 
    நிதி அைமச்சாின் கூற்  
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட பதிேனழாம் நாள்] :  
     [தைலப்  106, 304 (அனர்த்த காைமத் வம்); தைலப் கள் 157, 236 (ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள்); தைலப்  

165 (ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்கம்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
     கி பாவின் ன்னாள் சனாதிபதி ரட்சித் தைலவர் பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்களின் மைற க்கு அ தாபம் 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 

(1)   ෙමොනරාගල, වැදිකුඹුර පාර, අංක 34/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.එම්. චන්දන අෙබ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  ඔක්කම්පිටිය, 17 හන්දිය, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩල 
කාර්යාලෙය් ෙසේවෙය් නියුතු සී.පී.යූ.සී. පතිරණ මහතා 
ඇතුළු පිරිසෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙකොෙළොන්නාව, සාලමුල්ල, අයි.ඩී.එච්.පාර,  අංක 51/1/3 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එච්.ෙක්.රහුමාන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  පන්නිපිටිය, බාහම්ණගම, විකමෙග් මාවත, අංක 32/ඒ/4 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.සී.ෙජ්. ඉන්දජිත් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
   
 

ෙකොෙකෝවා නිෂප්ාදනය: විසත්ර 
ெகாக்ேகாவா உற்பத்தி: விபரம் 

COCOA PRODUCTION: DETAILS 
579/’16 

1. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)  
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට ශ  ීලංකාෙව් ෙකොෙකෝවා වගා 
කරනු ලැබූ භූමි ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුළ ෙකොෙකෝවා 
නිෂ්පාදනය, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කිෙලෝග ෑම් ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ෙගොවීන්ෙගන් සෘජුවම ෙකොෙකෝවා 
මිලදී ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් ෙකොෙකෝවා ප මාණය, වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොෙකෝවා නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට රජය 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ைகயில் 

ெகாக்ேகாவா பயிர்ெசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்  
எவ்வள ; 

 (ii) 2010 ெதாடக்கம் 2015 வைரயான ஐந்  வ ட 
காலப்பகுதியில் ெகாக்ேகாவா உற்பத்தி 
ஆண் வாாியாக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
கிேலாகிராம்; 

 (iii) அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமி ந்  ேநர யாக 
ெகாக்ேகாவாைவ ெகாள்வன  ெசய்கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  ஆண் களில் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
ெகாக்ேகாவாவின் அள  ஆண் வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  ெகாக்ேகாவா உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்ய 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் மா; 

 (ii)  ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked  the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he state-  
 (i) the extent of land in which cocoa had been 

grown in Sri Lanka by the year  2015; 
 (ii) the quantity of cocoa produced each year 

during the five years from the year 2010 up 
to 2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
cocoa from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of cocoa purchased by 
the Government each year during the last 
five years separately ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance cocoa production; 
and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why ? 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i)  ෙහක්ටයාර 2517 

 (ii)  

 (iii)  නැත.  

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i)   ඔව්. 

 (ii)   (a)   ඌව ෙවල්ලස්ස විෙශේෂ ෙකොෙකෝවා සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 2014 
සිට 2016 දක්වා කාලය තුළ රබර් වගාව යටෙත් අතුරු 
වගාවක් ෙලස  ෙකොෙකෝවා ෙහක්ටයාර 713.4 ක් වගා 
කර ඇත.  

  (b) පසු ගිය වසර 5ක කාල සීමාව තුළ මාතෙල්, 
කුරුණෑගල, මහනුවර, ෙමොනරාගල, බදුල්ල 
දිස්තික්කයන්හි ෙහක්ටයාර 698.05 ෙපොල් හා රබර් 
වගාව යටෙත් අතුරු වගාවක් ෙලස  ෙකොෙකෝවා වගා 
කර ඇත. 

  (c)  පසු ගිය වසර 5ක කාල සීමාව තුළ දැනට පවත්නා 
වගාවල ඵලදායිතාව නැංවීම සඳහා පාංශු සංරක්ෂණය, 
ෙසවණ පාලනය හා ෙපොෙහොර ෙයදීම ආදී ශෂය 
විද්යාත්මක කියාකාරකම් දියුණු කර ෙකොෙකෝවා 
ෙහක්ටයාර 206.7ක් සංවර්ධනය කර ඇත. 

  (d)  වාර්ෂිකව ෙහක්ටයාර 175 බැඟින් 2017-2020 කාල 
සීමාෙව්දී රබර් සහ ෙපොල් අතර ෙකොෙකෝවා වගා 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

"විදුලක්පාය'' ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීම : වැය කළ 
මුදල  

"வி லக்பாய" கட் ட நிர்மாணம்: ெசலவிட்ட பணம் 
CONSTRUCTION OF "VIDULAKPAYA" BUILDING: MONEY 

SPENT 
944/’16 

 
2. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා (ගරු 

උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர - 
மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට "විදුලක්පාය'' නමින් 
නව මූලසථ්ානයක් ඉදිකිරීම සඳහා 2012 වසෙර්දී 
එවකට විදුලිබල අමාත්යවරයා විසින් මුල්ගල තැබූ 
බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතියට ෙම් දක්වා වියදම් කළ සම්පූර්ණ 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් බඳවා ගනු ලැබූ 
ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොඩනැඟිල්ල විවෘත කිරීමට අෙප්ක්ෂිත 
දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்கு "வி லக்பாய"  
எ ம் திய தைலைமயகத்ைத 
நிர்மாணிப்பதற்காக 2012ஆம் ஆண்  
அப்ேபாைதய மின்வ  அைமச்சாினால் 
அ க்கல் நாட்டப்பட்டைமைய அறிவாரா; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு இ வைர 
ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்யப்பட்ட க த்திட்டப் பணியாட்ெடாகுதி 
அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) ேமற்ப  கட் டத்ைதத் திறந் ைவக்க 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that the then Minister 
of Power and Energy laid the foundation 
stone in 2012 to construct a new head office 
by the name of “Vidulakpaya” for the 
Ceylon Electricity Board; 
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

කි.ගෑම් 500,000 525,000 513,000 515,000 500,000 457,000 
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 (ii) the total amount of money spent for that 
project up to now; 

 (iii) the number of officers recruited to the staff 
of the project; and 

 (iv) the date on which this building will be 
opened? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන                    
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) ඔව්. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට "විදුලක්පාය" නමින් නව 

මූලස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා 2012 වර්ෂෙය්දී එවකට 
විදුලිබල අමාත්යවරයා විසින් මුල්ගල තබන ලදී. 

 (ii) එම ව්යාපෘතියට ෙම් දක්වා වියදම් කළ සම්පූර්ණ මුදල 
රුපියල් මිලියන 316කට ආසන්න ෙව්. 

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා අලුතින් නිලධාරින් බඳවාෙගන 
ෙනොමැත. අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය අවශ්යතාව අනුව විටින් 
විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරන ස්ථිර කාර්ය 
මණ්ඩලවලින් සපයාෙගන ඇත. 

 (iv) ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල 2020 වර්ෂෙය් ජනවාරි මස විවෘත 
කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 977/'16 - (1), ගරු ( ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මන්තීතුමා ෙවනුවට ) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir,  I ask for one month's time to answer the 

Question. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 1010/'16 - (1), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர - 
மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ சார்பாக) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the  Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for one month's time to answer the Question. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

 
ෙකොළඹ, ගම්පහ දිසත්ික්කවල පැතිෙරන වකුගඩු 

ෙරෝගය: වැළැක්වීම 
ெகா ம் , கம்பஹா மாவட்டங்களில் சி நீரக ேநாய் 

பரவல் : த த்தல் 
 SPREAD OF KIDNEY DISEASE IN COLOMBO, GAMPAHA 

DISTRICTS: PREVENTION 
1022/’16 

6. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා (ගරු 
ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர - 
மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத் சார்பாக) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) රජරට පෙද්ශෙය් බහුලව ව්යාප්ත වී ඇති වකුගඩු ෙරෝගය 
ෙම් වනවිට ෙකොළඹ, ගම්පහ වැනි නාගරික පෙද්ශවලටද 
සංකමණය වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ සහ ගම්පහ දිසත්ික්කවල වකුගඩු 
ෙරෝගය බහුල වීමට බලපා ඇති ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් හඳුනාෙගන ඇති වකුගඩු 
ෙරෝගීන් සංඛ්යාව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) හඳුනාෙගන ඇති ෙරෝගීන්ෙග් ෙරෝග නිවාරණය 
සඳහා අනුගමනය කරන විෙශේෂ ෙසෞඛ්ය 
 වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 (iv)  තවදුරටත් ෙමම පෙද්ශවල වකුගඩු ෙරෝගය  
ව්යාප්තවීම වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2117 2118 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம்  சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) ரஜரட்ட பிரேதசத்தில் அதிகளவில் பரவி ள்ள 
சி நீரக ேநாய் தற்ேபா  ெகா ம் , கம்பஹா 
ேபான்ற நகரப் பிரேதசங்க க்கும் 
இடம்ெபயர்ந் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மற் ம் கம்பஹா மாவட்டங்களில் 
சி நீரக ேநாய் அதிகாிப்பதில் தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த்தி ள்ள காரணிகள் யாைவ; 

 (ii) கம்பஹா மாவட்டத்தில் இனங்காணப்பட் ள்ள 
சி நீரக ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கிணங்க 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) இனங்காணப்பட் ள்ள ேநாயாளிகளின் ேநாய் 
நிவாரணத்திற்காக கைடப்பி க்கப்ப கின்ற 
விேசட சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iv) ெதாடர்ந் ம், இப்பிரேதசங்களில் சி நீரக ேநாய் 
பர வைதத் த க்க ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition  and 

Indigenous Medicine: 

(a) Is  he aware that the kidney disease which is  
wildly spread  in the Rajarata area has  spread to 
urban   areas such as Colombo  and Gampaha by 
now? 

(b) Will  he inform this House - 

 (i) the reasons  for the kidney disease to be 
common in the districts of Colombo and 
Gampaha; 

 (ii) the number of kidney patients that  have 
been identified  in each Divisional 
Secretary's Division in the Gampaha 
District, separately; 

 (iii) special health programmes conducted for 
providing treatment to the patients  that 
have been identified; and 

 (iv) of the steps that have been taken to prevent 
the spread of kidney disease in these areas 
further? 

(c) If not, why?  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) රජරට පෙද්ශෙය් ව්යාප්ත වී ඇති ෙරෝගය ඇති වීමට ෙහේතු 

නිශ්චිතව හඳුනා ෙනොගත් වකුගඩු ෙරෝගය ෙකොළඹ, ගම්පහ 
පෙද්ශවලට සංකමණය වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) ෙකොළඹ, ගම්පහ පෙද්ශවල වකුගඩු ෙරෝගය බහුලවීමට 
දියවැඩියාව, රුධිර පීඩනය, ස්ථූලතාව  ෙහේතු වී ඇත. 

 (iii) පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව දත්ත ෙනොමැත. 

 (iv) පාසල් ෙසෞඛ්ය සහ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න දිවිෙපවතක් සඳහා 
කියාත්මක සායන -Healthy Life Clinic - මගින් ෙමම 
ෙරෝගය හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
තුළ සායන 32ක්ද, ගම්පහ  දිස්තික්කය තුළ සායන 71ක්ද 
ෙම් වන විට කියාත්මක ෙව්. 

   පාථමික ෙරෝහල්වලටද අධික රුධිර පීඩනය හා දියවැඩියාව 
සුව කිරීමට අවශ්ය ඖෂධ ලබා දීම. 

   ෙබෝෙනොවන ෙරෝග සඳහා දිගුකලක් පතිකාර ගන්නා 
ෙරෝගීන්ෙග් වකුගඩුවල කියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම. 

   ගම්පහ, රාගම, මීගමුව, වතුපිටිවල සහ ෙහෝමාගම යන 
ෙරෝහල්වල රුධිර කාන්දකරණ ඒකක පිහිටුවා ඇත. 

 (v) ව්යායාම කිරීම සඳහා මංතීරු ඇති කිරීම. 

   කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් ෙගවත් වගාව දිරිමත් 
කිරීම. 

   පාසල් ආයතන සඳහා ව්යායාම වැඩසටහන් කියාත්මක 
කිරීම 

   රජෙය් ආයතන සහ පාසල්වල ආපනශාලාවල තිබිය යුතු 
ආහාර පිළිබඳ චකෙල්ඛ මගින් දැනුවත් කිරීම 

   ෙබෝෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්ය 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

  ෙගොවිජන විනිශච්ය සභා : උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර 
පළාත් 

கமத்ெதாழில் நியாய மன்றங்கள்: வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் 

AGRICULTURAL TRIBUNALS: NORTHERN AND EASTERN 
PROVINCES  

     1024/’16 
 

7. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා (ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க - மாண் மிகு 
(தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
(Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල ෙගොවීන් 
මුහුණෙදන ගැටලුවලට විසදුම් ෙසවීම සඳහා ෙම් 
වනෙතක් කෘෂිකර්ම විනිශච්ය සභා පිහිටුවා 
ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) උක්ත කරුණ සම්බන්ධෙයන් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යවරයා සහ ෙගොවිජන ෙසේවා ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයා අමතන ලද 2016.04.04 දිනැති 
ලිපිෙයන් මවිසින් දැනුම්දුන් කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල කෘෂිකර්ම 
විනිශච්ය සභා පිහිටුවන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 
விவசாயிகள் எதிர்ெகாள் ம் பிரச்சிைன 
க க்குத் தீர்  காண்பதற்காக இ வைர 
கமத்ெதாழில் நியாயமன்றங்கள் தாபிக்கப்பட 
வில்ைல என்பைத அறிவாரா; 

 (ii) இவ்விடயம் ெதாடர்பாக கமத்ெதாழில் 
அைமச்ச க்கும் கமநல ேசைவ ஆைணயாள 

க்கும் அ ப்பப்பட்ட என  2016.04.04ஆம் 
திகதிய க தத்தின் லம் அறிவிக்கப்பட்ட 
விடயங்கள் ெதாடர்பில் ேதைவயான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iv) வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் கமத்ெதாழில் 
நியாயமன்றங்கள் தாபிக்கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that Agricultural 
Tribunals have not been established up to 
now for finding solutions to problems faced 
by farmers in the Northern and the Eastern 
Provinces; 

 (ii) whether necessary steps have been taken in 
respect of the matters informed by me 
through letter dated 04.04.2016 addressed to 
the Minister of Agriculture and the 
Commissioner General of Agrarian 
Services in relation to the above matter;  

 (iii) if not, the reasons for it; and 

 (iv) the date on which the Agricultural Tribunals 
will be established in the Northern and the 
Eastern Provinces? 

(b) If not, why?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වලට අයත් තිකුණාමලය, 

මන්නාරම, කිලිෙනොච්චිය, මඩකලපුව, අම්පාර සහ 
වව්නියාව යන දිස්තික්ක සඳහා ෙගොවිජන විනිශ්චය සභා 
ෙම් වන විටත් පත් කර ඇත.   

 (ii) ඔව්. ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් අංක 
CG/002/ෙපොදු සහ 2016.04.05 දිනැති ලිපිෙයන් පිළිතුරු 
යවා ඇත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) දැනට උතුරු පළාෙත් පුරප්පාඩුව පවතින යාපනය සහ 
මුලතිව් යන දිස්තික්ක සඳහා ෙගොවිජන  විනිශ්චය සභා 
පිහිටුවීමට ෙම් වන විටත් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති අතර 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කිරීෙමන් අනතුරුව අදාළ 
පත් කිරීම සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව දන්වමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.    
 

 

යාපනය දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙලවිසැල්: විසත්ර 
யாழ்ப்பாண மாவட்ட ம பான விற்பைன 

நிைலயங்கள்: விபரம் 
LIQUOR OUTLETS IN JAFFNA DISTRICT: DETAILS 
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3. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට යාපනය දිසත්ික්කෙය් තිබූ 
මත්පැන් අෙලවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;    

 (ii)  එම අෙලවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂවල අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙලවිසැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානවල ලිපිනය  කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට යාපනය දිසත්ික්කය තුළ ඒක පුද්ගල 
මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியில் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ஆண் ன் ப  
ெவவ்ேவறாக  எத்தைன; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தலா 
ம பான கர்  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of liquor outlets in the Jaffna 
district as at 19.05.2009; 

 (ii) the addresses of the locations of such liquor 
outlets; 

 (iii) separately in respect of each year, the 
number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015;  

 (iv) the addresses of their locations; and 

 (v) the per capita alcohol consumption in the 
Jaffna district as of now? 

(b) If not, why?  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister will table the answer. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඒ පශ්නෙය් උත්තරය 

තිෙබනවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ඔව්, තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, the Hon. Minister has the answer. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පිළිතුර සභාගත කරනවා.    
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙහොඳයි ෙන්ද, ගරු මන්තීතුමනි?  

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එත ෙකොට මට අතුරු පශ්න ඇසීෙම් 

අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මන්තීතුමාෙග් අතුරු පශ්නවලට ඔබතුමාට 

පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අතුරු පශ්න තිෙබනවා නම් 

අහන්න. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමෙහම කරන්නම්. ෙම් උත්තර 

study කරන්නම්. මට අද ෙනොෙව යි, ෙවන දවසක අවස්ථාවක් 
ෙදන්න අතුරු පශ්න අහන්න. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙවන දවසක 
අතුරු පශ්න අහන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය විවාදෙය් අන්තිම දවස් ටික  නිසා 

උදව්වක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන ෙවනත් දවසක ඒ 
අතුරු පශ්න අහනවාද? 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒකට කමක් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් සභාවට එන දවසක් කියන්න. 

මම ෙම් පිළිතුරු  study කරලා, එදාට මෙග් අතුරු පශ්න 
අහන්නම්.   

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, උතුර පළාෙත් මත් පැන් පරිෙභෝජනය 

වැඩි වීම ගැන ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා. ඒ සම්බන්ධව තමයි මා 
පශ්න අහලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවාට උත්තර ෙදන්න මට පුළුවන්.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පිළිතුරු ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු 

අමාත්යතුමා. මා පිළිතුර study කරලා ඔබතුමාෙගන් අතුරු පශ්න 
අහන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නම් ඇමතිතුමා එන දවසක් 

බලලා ඒකට අවස්ථාවක් ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම 
නැත්නම් ගරු අමාත්යතුමා හමු ෙවලා උත්තර  ලබා ගන්නත් 
ඔබතුමාට පුළුවන් ෙන්ද?   
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ පිළිතුරු රෙට් ජනතාව දැනගන්නත් එපායැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ ෙන්. ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.   

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔක්ෙකෝටම වඩා ඒ ගැන ඔබතුමා දැනගන්නත් ඕනෑ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, එහි ඇත්ත තත්ත්වය ෙම්කයි. සියයට 

400කින් පමණ පරිෙභෝජනය ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We  will do our best.   

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පිළිතුර සභාගත* කරනවා.    

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2009.05.19 දිනට යාපනය දිස්තික්කෙය් මත්පැන් 
අෙලවිසැල් සංඛ්යාව 49කි.  

 (ii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. (ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් තබා ඇත) 
 (iii)   

 
 

 (iv) 

වර්ෂය අලුතින් විවෘත කළ 
මත්පැන් අෙලවි සැල් 

සංඛ්යාව 

2010 03 

2011 නැත 

2012 02 

2013 04 

2014 නැත 

2015 01 

 
 (v)  2015 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය (ලීටර්) 

5.7 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
  

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට පුරවැසිභාවය ලබා දීම 

தி . குமார் குணரட்ணத்திற்குப் பிரஜா ாிைம 
வழங்கல் 

GRANT OF CITIZENSHIP TO MR. KUMAR GUNARATNAM 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ය ගරු එස්.බී. නාවින්න 
මැතිතුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මා ෙම් පශ්නය නඟනවා. 

ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් නායකයා වන කුමාර් 
ගුණරත්නම් මහතා ශී ලංකාෙව් උපන් බවද, ඔහුෙග් ෙදමව්පියන්ද 
ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය ඇති අය බවද රටම දනී. ඔහු 2015 
ජනවාරි 01වන දින ශී ලංකාවට පැමිණිෙය්ය. වීසා කාලය අවසන් 
වීමට ෙපර, ජනවාරි 27, 28 යන ෙදදින තුළ ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඔහු කැඳවන ලද අතර, වීසා ෙකොන්ෙද්සි කඩ 
කරමින් ෙද්ශපාලන කටයුතු කර ඇති බවට එහිදී ෙචෝදනා 
නැඟිණි. නමුත්, ලංකාවට පැමිණීෙම් අරමුණ ෙද්ශපාලන කටයුතු 
සඳහා බව වීසා සඳහා අවසර ඉල්ලීෙම් ලිපිෙය්ද සඳහන්ව තිබිණි. 
එම කැඳවූ දිනෙය් ඔහුෙග් ගමන් බලපතයද ඔවුන් භාරයට ගන්නා 
ලද අතර, රටින් පිටුවහල් කිරීමට සුදානමක් තිබිණි. 

1 ඉන් අනතුරුව 2015 ජනවාරි 30ෙවනි දින වීසා දීර්ඝ කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටි අතර, ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එය සිදු ෙනොකරන ලදී. එෙමන්ම 
පුරවැසි පනෙත් සඳහන් පතිපාදනවලට අනුකූලව 
පාරම්පරික පුරවැසි භාවය තහවුරු කරන ෙලස 2015 
ෙපබරවාරි 18ෙවනි දින ඉල්ලුම් පතයක් ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළද, එයට අදාළ 
අනුමැතිය තවමත් ලබා දී නැති බව ඔබතුමා දන්ෙන්ද? 

 2015 අෙගෝසත්ු පැවති පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී 
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිසත්ු 

FL 11 ෙජොලි ෙරස්ටුරන්ට්, අංක 27, පෙලයි 
පාර, තිරුනාෙවලි. 

FL 07 සුභාෂ් ටුවරිස් ෙහොෙටල්, අංක 49, 
වික්ෙටෝරියා පාර, යාපනය. 

FL 11 ලිකර් ෙරස්ටුරන්ට්, උප්පුෙව්ලි, 
කරන්ෙව්ලි බටහිර, කරෙවච්ඩි. 

FL 11 ෙවස්ටන් ෙරස්ටුරන්ට් පුද්. සමාගම, 
අංක 668, ෙපොන්නාලි පාර, 
මඩුමාඩම්, යාපනය. 

FL 13 A ෙරෝයල් රිකිෙය්ෂන් ක්ලබ්, 
පුනිත්තනගර් පාර,  
අන්නයිවිලත්තන්, පුෙලෝලි. 

FL 07 යාල් බීච් ෙහොෙටල්, යාපනය පාර, 
වල්ලියාවතායි, කරනාවයි බටහිර 

2125 2126 

FL 07 ගීන් ගාස් ෙහොෙටල් ඇන්ඩ් 
ෙරස්ටුරන්ට්, අංක 33, අසීර්වාතන් 
ෙපෙදස ෙරෝහල පාර, යාපනය. 

FL 07 නිව් ගීන් ඉන් ෙරස්ටුරන්ට්, අංක 
258/3, නුවර පාර, යාපනය. 

FL 07 ෙරෝසා ෙරස්ටුරන්ට්, වඩ්ඩු බටහිර, 
වඩුක්ෙකොෙඩයි. 

FL 07 ෙහොෙටල් බ්ලූ රිබන්, මරුතන්කර්නි, 
වලයික්කන්ඩි. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙලස මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් විසින් 
පකාශයට පත් කළ ගුණරත්නම්  මහතා 2015 
ෙනොවැම්බර් 04ෙවනි දා දහවල් 2.00ට පමණ කුමාර් 
ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාෙග් මවෙග් නිවෙසේදී, 
(කෑගල්ෙල්දී) අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද බව ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද? 

2 එහිදී ෙපොලීසිය විසින් වීසා කාලය ඉකුත්වී තිබියදී රැඳී 
සිටිනවා යන ෙචෝදනාව යටෙත් නඩු පවරන ලදී. 
නීතීඥයින් ඉදිරිපත් කෙළේ ඔහු ලංකාෙව් පුරවැසිෙයක් නිසා 
වීසා කාලය පිළිබඳ පශන්ය මත ඔහුව රටින් පිටුවහල් 
ෙනොකළ යුතු බවයි. ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් 
දිගින් දිගටම සිදු කළ ෙද්ශපාලන උද්ෙඝෝෂණයන්ෙගන් 
අනතුරුව ෙදසැම්බර් 04ෙවනි දා අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමා, අමාත්ය එස.්බී. නාවින්න, රාජ්ය අමාත්ය 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා, අගාමාත්ය ෙල්කම්වරයා, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයා, ආගමන හා විගමන පාලකවරයා, ආගමන 
හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති නිලධාරියා ඇතුළු 
පිරිසක් සමඟ පාර්ලිෙම්න්තු පරිශෙය්දී ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් 
නිෙයෝජිත පිරිසකට සාකච්ඡාවක් ලබා ෙදන ලද බවද 
පිළිගන්ෙන්ද? 

 ඉන් අනතුරුව අවසථ්ා කිහිපයකදී එම පක්ෂය විසින් 
ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරින් හමු වූ 
අතර, ඔවුන් නීතිපති උපෙදස ්ලබාගැනීම සඳහා කටයුතු 
කරන බව දන්වා සිටිෙය්ය. සැලකිය යුතු කාලයක් 
ගතවීෙමන් අනතුරුව 2016 ෙපබරවාරිෙය් දී නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නැවත උපෙදසක් ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එවා තිබූ අතර, එහි ෙමෙලස 
සඳහන්ය. ෙකටිෙයන් කිවෙහොත්, "කුමාර් ගුණරත්නම්ට 
පුරවැසිභාවය ලබාදීමට කටයුතු කරන්න, එය සඳහා නඩුව 
අවසන් වනතුරු ඉන්න" ෙලස සඳහන්ය. ෙම් පිළිබඳ 
ආගමන හා විගමන ෙකොමසාරිසව්රයාෙගන් විමසූ විට ඔහු 
පකාශ කර ඇත්ෙත්, නඩු තීන්දුව අනුව තමා කටයුතු 
කිරීමට සූදානමින් සිටින බවයි.  

 එනමුත්, කෑගල්ල අධිකරණය නඩු තීන්දුව ෙදමින් 2016 
අෙපේල් 01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි වසරක සිර 
දඬුවමක් ලබාදුන්නද, නඩුව අවසන් වීෙමන් පසුත්              
පුරවැසි අයදුම්පත සලකා බැලුෙන් නැත. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහත උපෙදසට අනුව නඩුව අවසන් වූ 
පසු පුරවැසිභාවය ලබාදිය හැකිමුත් එය සිදු වුෙණ් නැත. 
ඔහුෙග් සිර දඬුවෙම් කාලය 2016 ෙදසැම්බර් 09වැනි දා - 
තව දවස ්7කින්- අවසන් වීමට නියමිත අතර, පුරවැසිභාවය 
ලබාදීම පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අමාත්යවරයා ෙලස 
ඔබතුමා දැන් පියවර ගන්ෙන්ද?  

3   නිදහස ්වන දින, එනම් 2016 ෙදසැම්බර් 9වන දින  ෙහෝ ඊට 
ෙපර ෙහෝ පසු කුමාර් ගුණරත්නම් (ෙනොෙහොත්   ෙනොෙයල් 
මුදලිෙග්) රටින් පිටුවහල් කිරීම නවතන නිෙයෝගයක් 
අමාත්යතුමා වශෙයන් ඔබතුමා නිකුත් කරනවාද? ඉන්පසු 
පුරවැසිභාවය ලබාදීම ඉටු කරනවාද?   

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙමෙසේයි. 

1.1  ඔව්. 

1.2  ඔව්. 

2.1  ඔව්. 

2.2  සිර දඬුවම් කාලය අවසන් වීෙමන් පසුව ශී ලාංකික 
පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නම්, එම ඉල්ලීම සලකා බැලීමට අදාළ පියවර 
ගනිමි. 

3.  රටින් පිටුවහල් කිරීෙම් නිෙයෝගයක් නිකුත් කර ෙනොමැත. 
පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට මා 
සූදානම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආගමන විගමන පාලක ළඟ ඒ ඉල්ලුම් පතය තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
අද ඒ ෙගොල්ලන් සමහර විට මට එය ඉදිරිපත් කරයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සඳහා ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීමයි දැන් අපි 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
කිසි පශ්නයක් නැහැ. කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් ෙදමවුපියන් 

ලංකාෙව් සිටින අය නිසා ඔහුව පිටුවහල් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම මූලික වශෙයන් dual citizenship එකක් ගැනීෙම් 
හැකියාව ඔහුට තිෙබනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් ඔහුට ලංකාෙව් 
ෙකළින්ම පුරවැසිභාවය ගන්න ඕනෑ නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඔහු 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් පුරවැසිභාවය අත් හරින්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කරුණට අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා 

කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂය කුමාර් ගුණරත්නම් 

මහත්මයා ගැන කනගාටුව පළ කර තිෙබනවා.  මම සභාවට මතක් 
කරන්න කැමැතියි, ගුණරත්නම් මහත්මයා පැහැර ෙගන ගිෙය් පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කියලා. දැන් කිඹුල් කඳුළු හළනවා. They are the 
people who abducted him. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now, the Hon. Minister of Finance to make his 

Statement.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2016.11.28 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පැවැති 

අය වැය විවාදය අවසථ්ාෙව්දී දකුණු පළාත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා විසින් තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට අයත් පිඹුරු අංක 2617 හි කැබැලි අංක 109 ඉඩෙමහි 
තක්ෙසේරුව පිළිබඳව පශ්නයක් අසනු ලැබුවා.  එහිදී යම් වැරැදි 
නිගමනවලට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
ෙසොයා බලා මම දැන් වාර්තා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ග දිගුව ඉදිකිරීම 
සඳහා තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් වූ පිඹුරු 
අංක 2617 යටෙත් අත්කර ෙගන ඇති කැබැලි අංක 109 දරණ 
ඉඩම ඉහත පශ්නය හා අදාළ ෙව්. ෙමම ඉඩම ෙකොටෙසේ පමාණය 
පර්චස් 0.04කි; එනම් වර්ග අඩි 10.89ක් වූ ඉතා කුඩා බිම් 
ෙකොටසකි. 

එක් පර්චසයකට රුපියල් 50,000 බැගින් පර්චස් 0.04 සඳහා 
මුළු වන්දි මුදල රුපියල් 2,000කි. ඒ සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් 
පනෙත් විධිවිධාන යටෙත් ලබා දුන් වන්දි මුදල රුපියල් 500ක් 
වන අතර ඉන් පරිබාහිරව පැවැති ලාර්ක් කමිටුව මඟින් තීරණය 
කර ඇති වන්දි මුදල රුපියල් 1,500කි.  

ඉහත ඉඩෙම් හිමිකම් ෙනොකී පමාණය - unclaimed portion -  
පර්චස් 0.022ක් එනම් මුළු ඉඩෙමන් සියයට 55කි. හිමිකම් කී 
පමාණය පර්චස් 0.018ක් එනම් මුළු ඉඩෙමන් සියයට 45කි. එම 
පර්චස් 0.018ක පමාණය සඳහා අයිතිකරුවන් 22ක් තම අයිතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇති අතර අදාළ පශ්නයට තුඩු දුන් ඉඩෙම් 
අයිතිකරුට හිමි ඉඩම් පමාණය පර්චස් 0.0000133කි. 

මුළු වන්දි මුදල වූ රුපියල් 500න් හිමිකම් කී පමාණය සඳහා 
අදාළ වන්දි මුදල රුපියල් 225ක් වන අතර, එක් එක් පුද්ගලයා 
හිමිකම් කී ඉඩම් පමාණයට අනුපාතිකව අදාළ වන්දි මුදල ෙබදූ 
කළ, අදාළ පුද්ගලයාට හිමි වන වන්දි මුදල ශත 50කි. ෙම් අනුව 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව අදාළ තක්ෙසේරුව නිවැරදිව සිදු කර 
ඇති අතර, එම පතිලාභ හිමි සියලුම ඉල්ලුම්කරුවන් ෙවත ඒ බව 
දැන්වීම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් සිදුකර ඇත. 

ෙමම ඉඩම සඳහා පුද්ගලයන් 22ක් අයිතිකරුවන් බැවින්, එම 
මුළු ඉඩම සඳහා වන්දි මුදල වන රුපියල් 225ක මුදල එම සියලු 
ෙදනා අතර ඉඩෙම් අයිති පමාණයන් අනුව ෙබදා ඇත. 

2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
යටෙත් නිකුත් කළ 2008.01.01 දිනැති 1530/13 ගැසට් පතය 
අනුව රුපියල් 25,000ට අඩු මුදල් සඳහා මුද්දර ගාස්තු ෙගවීම 
අවශ්ය ෙනොෙව්. 

මාතර, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් "ෙගවන්න 
තිෙබන වන්දි මුදල රුපියල් 25යි" කියන එක වැරදීමකින් සඳහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, වන්දි වශෙයන් ලැෙබන්න තිෙබන්ෙන් 
ශත 50යි කියන එක තමයි මම ෙමහිදී තහවුරු කරන්න හදන්ෙන්. 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්යි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එහි වැරැද්දක්  ෙවලා නැහැ. හිමිකරුවන් 
පමාණය වැඩි නිසා එක් අෙයකුට ලැෙබන පමාණය තමයි ඒ. 
හැබැයි, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අනුව තමයි අපි තක්ෙසේරු කරෙගන 
යන්ෙන්. ෙමොකද, අපි කාටවත් පාඩුවක් ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා.  

මීළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් 
දීම, ගරු සභානායකතුමා. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 
"That notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 16.11.2016, the hours of sitting this day shall be 9.30 
a.m. to 7.00 p.m. At 5.00 p.m. the Standing Order No.7(5) of the 
Parliament shall operate. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put."  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත - 2017, කාරක සභා 

අවස්ථාව. 

2129 2130 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-
[පගතිය: ෙනොවැම්බර් 30] 

[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி :நவம்பர் 30] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 30th November] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

106 වන ශීර්ෂය. - ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 129,572,000 
  

தைலப்  106.- அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 129,572,000 
  

HEAD 106. - MINISTER OF DISASTER  MANAGEMENT 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,   

Rs. 129,572,000 

 
157 වන ශීර්ෂය.- ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 350,461,000  

 

தைலப்  157.- ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 350,461,000 
 

HEAD 157.- MINISTER OF NATIONAL DIALOGUE  
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,   

Rs. 350,461,000 

  
165 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන 

අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.113,405,000 
 

தைலப்  165.- ேதசிய நல் ணக்க மற் ம் ஒ ைமப்பாட்  
அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 113,405,000  

 
HEAD 165.- MINISTER OF NATIONAL INTEGRATION AND 

RECONCILIATION   
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 113,405,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අද දිවා ආහාරය සඳහා විෙව්කය ගැෙනන්ෙන් නැහැ. සවස 

5.00ට එක් එක් අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ සම්මත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉන් පසු ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ශීර්ෂ අංක 106, 304, 
ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය ශීර්ෂ අංක 157, 236, ජාතික 
ඒකාබද්ධතා සහ පතිසංධාන අමාත්යාංශය සහ ශීර්ෂ අංක 165 
සලකා බැලීම  ෙපර වරු 10.00  සිට පස් වරු 5.00 දක්වා. 

විවාදය ආරම්භ කිරීම ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් 
මන්තීතුමා. 

 
[ .ப. 9.47] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2017ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பாக இன்ைறய  கு நிைலயில் 
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், 
அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய இலக்கங்கள் 106, 304, 157, 236, 165 
ஆகிய இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட ெசலவினத் தைலப் க்களின் 
கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய  அைனத்  
மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  
சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம் என 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சு, ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 

அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்கான ஒ  சந்தர்ப்பத்ைதத் 
தந்தைமையயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எம  நா  
காலத்திற்குக் காலம் பலதரப்பட்ட சவால்கைள ம் 
பலதரப்பட்ட அனர்த்தங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கியி க்கின்ற . 
இந்தவைகயிேல, எம  நாட் ேல பலதரப்பட்ட 
உயிாிழப் க்கள், உைடைமயிழப் க்கள் என்பன 
ஏற்பட் க்கின்றன. இைவ மட் மல்லா  எங்கள  
வாழ்க்ைகயில் பலதரப்பட்ட பிரச்சிைனகைள ம் இந்த 
அனர்த்தங்கள் உண் பண்ணியி க்கின்றன. அதாவ , 
எங்க ைடய கல்வி மற் ம் ெபா ளாதாரத்தி ம் பாாிய 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்றன. உண்ைமயாகேவ 
ெபா ப் மிக்கதான இந்த அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சான , சாியான ைறயில் ெசயற்றிட்டங்கைளச் 
ெசயற்ப த்தேவண் ம்.  

நாட் ேல அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்ட பின்  அவற் க்குப் 
பாிகாரம் ெசய்வைத வி த் , அந்த அனர்த்தங்கள் எப்ப  
ஏற்படப்ேபாகின்றன, எங்கு ஏற்படப்ேபாகின்றன, 
என்பவற்ைற ன்கூட் ேய ஆராய்ந்  அதற்ேகற்ற விதத்தில் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்ேகற்றவா  
திட்டங்கைள வகுத்  அதற்குாிய ெசயற்பா கைள 

ன்ென க்க ேவண் ம். எனேவ, அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப கின்றேபா  அவற் க்கு கங்ெகா க்கக்கூ ய 
வைகயிேல, அவற்றி ந்  மக்கைளப் பா காக்கக்கூ ய 
வைகயிேல ஏற்ெகனேவ திட்டங்கைளத் தீட்  ஆயத்த 
நிைலயில் இ க்க ேவண் ம். அப்ப த் திட்டங்கைளத் 
தீட்டாமல், சாியான ைறயிேல அவற்ைற வ வைமத் க் 
ெகாள்ளாம ப்பதால்தான் அனர்த்தங்களின்ேபா  
உயிாிழப் க்கள், உைடைமயிழப் க்கள் மற் ம் உளவியல் 
ாீதியான தாக்கங்கள் ேபான்றன எம  மக்கள் மத்தியிேல 
ஏற்ப கின்றன.   

காலத்திற்குக் காலம் சூறாவளி, சுனாமி, மண்சாி , 
ெவள்ளப்ெப க்கு, கடலாிப்  ேபான்றைவ ஏற்ப கின்றன. 
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இவ்வாறான அனர்த்தங்களில் தவிர்க்கப்படக்கூ ய அனர்த் 
தங்களால்கூட இழப் க்கள் ஏற்ப வதற்கு க்கியமான 
காரணமாக இ ப்ப  சாியான ைறயிேல திட்டங்கள் 
வகுக்கப்படாத தான். உதாரணமாக, ைறயற்ற விதத்தில் 

திதாகக் கட் டங்கைள அைமத்தல், நகர அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்ளல், வ காலைமப் க்கைள 
அைமத்தல் ேபான்றவற்றினால் ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் 
மண்ணாிப்  ேபான்ற அனர்த்தங்கள் கூ தலாக ஏற்ப வதற்கு 
வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன. 

அந்த வைகயிேல எம  அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள 
தி க்ேகாயில் பிரேதசத்தில் பாாிய கடலாிப்  ஏற்பட் ப் பல 

ற் க்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. பல ேதாட்டங்கள், மக்கள் வாழ்ந்த 
இடங்கள், வாழ்வாதாரங்கள், திகள் மற் ம் பிரபலமான, மிக 

க்கியத் வம் வாய்ந்த மத ஸ்தலங்கள், தி த்தலங்கள் என்பன 
எல்லாம் கடலாிப்பினாேல கா ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன. 
இதனால் தி க்ேகாயில் பிரேதசத்தி ள்ள மக்கள் மிக ம் 
மனேவதைனயைடந் ள்ள டன், உள ாீதியான 
தாக்கத் க்கும் உள்ளாகியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சு இ  குறித் ச் சாியான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த மக்களின் நிலங்கைள, 

கைள, திகைளக் கடலாிப்பி ந்  பா காப்பதற்காக 
அங்கு பாைறக் கற்கைளயிட் த் தைட அைணகைள அைமக்க 
ேவண் ம்.  

இ  சம்பந்தமாக அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சுக்குப் 
பல தடைவகள் ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட் ள்ள . ெகளரவ 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள் அந்த இடத்ைத 
ேநர யாக வந்  பார்ைவயிட்டால்தான் அந்த மக்கள் 
ப கின்ற அவல நிைலையக் கண் ெகாள்ள ம். ஆகேவ, 
இந்தக் கடலாிப்ைபத் தைட ெசய்ய ேவண் ம் என்  இந்த 
உயாிய சைபயி டாக அைமச்சர் அவர்களிட ம் இங்கு 
வந்தி க்கின்ற அைமச்சின் ெசயலாளர்கள் மற் ம் திைணக்கள 
அதிகாாிகளிட ம் அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 
இந்த மண்ணாிப்பினாேல ஏற்ப கின்ற அனர்த்தத்தி ந்  
தி க்ேகாயில் பிரேதச மக்கைளப் பா காப்பதற்கு நீங்கள் 
தய ெசய்  நடவ க்ைக எ ங்கள்! ஏெனனில் அந்த மக்கள் 
உளவியல் ாீதியாக ம் பாதிப்பைடந் ள்ளார்கள். அங்கு 
உடன யாகக் கற்கைளக்ெகாண்  அைணகைளப் ேபாட்  
அந்த மக்கைளப் பா காப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.   

உண்ைமயிேல ஒ வில் ைற கம் அைமக்கப்பட்டதன் 
காரணமாகத்தான் இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட் க்கின்ற . 
அதாவ , திட்டமிடப்படாத வைகயில் இந்தத் ைற க 
நிர்மாணம் ெசய்யப்பட்டதன் காரணமாக, கடல் மண்ைண 
அகழ்ந்  இயற்ைகேயா  விைளயா யதன் காரணமாக இந்த 
அனர்த்தம் ஏற்பட் க்கின்ற . கல் ைன, காைரதீ , 
ஒ வில், தி க்ேகாவில், அக்கைரப்பற்  ேபான்ற 
பிரேதசங்கேள அங்கு கடலாிப்பினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன. இன்  அங்கு சில இடங்களில் கற்களினால் 
அைணகள் ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்றன. ஆனால், அங்கு 
அைணயிடப்படாத தி க்ேகாவில் பிரேதசம் மிக ம் 
பாதிப் க்குள்ளாகி ள்ள . அங்கு 100 மீற்றர் ரம் வைர 
கடலாிப்  ஏற்பட் ள்ள . அதைனத் த ப்பதற்கு அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சு உடன யாக நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் இன்ன ம் அதிகமான 
இழப் க்கைள எம  மக்கள் சந்திப்பார்கள். ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க ம் திைணக்கள அதிகாாிக ம் இதற்கு 
உாிய  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  இவ் யாிய  
சைபயின் ஊடாக மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இரண்டாவதாக, கல் ைனப் பிரேதசத்திேல மண் 
நிரப் கின்ற விடயம் சம்பந்தமான . அதாவ  அங்கு 
கு யி ப் க்க க்கான நகர அபிவி த்தித்திட்டம் என்ற 
ேபார்ைவயிேல பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் 
மண் நிரப்பப்ப கின்ற . பள்ளமான நிலங்களிேல, நீர் 
ேதங்கித் தைகந்  ேபாகின்ற நிலங்களிேல மண்ைண 
நிரப்பக்கூடா  என்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
கூறியி க்கின்றார். ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்கள் 
சுயலாபத்திற்காக, தங்கள் சுய ெசயற்பாட் ற்காக, தங்கள் 
அரசியைல நிைலநி த் வதற்காக அந்தப் பிரேதசத்திேல 
மண்ைணப் ேபாட்  நிரப்பிக் கு யி ப் க்கைள 
ேமற்ெகாள்கின்ற நடவ க்ைககைள ன்ென த்  
வ கின்றார்கள். ஆனால், மண் நிரப்பப்ப கின்ற இந்தப் 
பிரேதசம் பரந்த நீர்நிைலையக் ெகாண்ட . 
மைலநா களி ந் ம் அம்பாைற, இங்கினியாகைல, 
ெமானராகைல, ப ைள ேபான்ற இடங்களி ந் ம் அங்கு 
வ கின்ற தண்ணீர் வ ம் மண் நிரப்பப்ப கின்ற இந்த 
இடத்திேல தைகந்  நின் தான் கட க்குப் ேபாகின்ற . 
அதனால் அந்த இடத்திேல மண் நிரப் கின்ற ேவைளயில், 
கல் ைனப் பிரேதசம் ற் தாகத் தா கின்ற - 
அமிழ்ந் ேபாகின்ற ஒ  நிைலக்கு உள்ளாக்கப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த நகர அபிவி த்தித் திட்டமான  ஒ  

ைறயற்ற  திட்டமாக இ க்கின்ற . இதைன அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சு நிச்சயமாகப் பார்ைவயிட ேவண் ம். 

அதைனப் பார்ைவயிட் த் தகவல்கைள ெவளிப்ப த் வ  
மட் மல்லாமல், அதற்குாிய ஆேலாசைனைய ம் 
நிவாரணத்ைத ம் வழங்க ேவண் ம். இன்  அந்த இடத்திேல 
மண்ைண நிரப் வதனால் மக்கள் காலாகாலமாக 
வாழ்ந் வந்த கள், நிலங்கள், வயல் நிலங்கள் என்பன 
தாழ்வைடவதனால் அந்த மக்கள் ேவ  இடங்க க்குக் 
கு ெபயர்கின்ற நிைல ஏற்ப வ டன், அவர்கள் பலதரப்பட்ட 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்க ேவண் ய நிைலக்கும் 
உள்ளாக்கப்ப கிறார்கள். இந்தச்  ெசயற்பாட்டால் 

ைரவந்தியன்ேம  என்ற ஒ  கிராமேம இல்லாமற்ேபாகின்ற 
சந்தர்ப்பம் காணப்ப கின்ற . இதனால் அந்த இடத்திேல 
ெபாியேதார் அனர்த்தம் ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்பி க்கின்ற . 

அ மட் மல்ல, நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு க்கிய 
பங்கு வகிக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாயக் 
காணிகள் நீாிேல அமிழ்ந் ேபாகின்ற ஒ  சூழ்நிைல ம் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ,  திட்டமிடப்படாத வைகயிேல நகர 
அபிவி த்தித் திட்டெமன்ற ேபார்ைவயில்  
கு யி ப் க க்காக  மண் நிரப்பப்ப வதனால் சுனாமி 
அல்ல  ெவள்ளப்ெப க்கு ேபான்ற அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப கின்றேபா  தண்ணீர் வழிந்ேதா வதற்கு 
இடமில்லாமல் ேபாகும். ஆகேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசு 
இந்தத் திட்டத்ைத ாிதமாகத் த த்  நி த்தி, அந்த மக்களின் 
பா காப்பிற்கு உாிய   தீர்விைன வழங்க ேவண் ெமன்  
இந்த உயாிய சைபயி டாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். இந்தச் 
ெசயற்றிட்டங்கள்  குறிப்பிட்ட அரசியல் ேநாக்கத் க்காக ம் 
தங்கள  அரசியைல நிைலநி த் வதற்காக ேம  
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன என்பைத ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், அந்தப் பிரேதசத்திேல யாைனகளின் தாக்கம் 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . ேநற்  ன்தினம்கூட ஒ  
நபர் யாைனயினால் தாக்கப்பட்  இறந்தி க்கின்றார். 
தி க்ேகாவில், கஞ்சிகு ச்சா , தங்கேவலா த ரம், 
ெபாத் வில் ேபான்ற பிரேதசங்களிேல யாைனத் த ப்  
ேவ கைள அைமக்க ேவண் ம். ஆனால், அந்த ேவ  
அைமப்ப  தற்ேபா  த த் நி த்தப்பட் ள்ள . 
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ெப மதிமிக்க மனித உயிர்கைளப் பா காப்பதற்காகத்தான் 
யாைன ேவ  அைமப்ப . இ தான் அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சின் கடைமயாக இ க்கின்ற . அைதச் ெசய்யாமல், 
ஓர் உயிாிழப்  ஏற்பட்ட பிறகு அதற்குாிய நிவாரணத்ைத 
வழங்குவ  உசிதமான நடவ க்ைகயல்ல. எனேவ, 

ன்கூட் ேய யாைன ேவ  அைமத் , யாைன மற் ம் 
ஏைனய விலங்குகளின் தாக்கத்தி ந்  அந்த மக்கைளப் 
பா காக்க ேவண் ம். மக்க க்காகத்தான் யாைன 
ேவ கேளா, யாைனகேளா இ க்கேவண் ம். ஆனால், இன்  
யாைனகைளப் பா காப்பதில்தான் அதிக கவனம் 
ெச த்தப்ப கின்ற . 

ேம ம், மைலநா களில் மண்சாி கள் ஏற்ப கின்றன. 
மண்சாி களினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இன்ன ம் 
நிவாரணம் ெபற யாமல் இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
இப்ேபா ம் தற்கா கமான ெகாட் ல்களிேல அமர்த்தப் 
பட் க்கிறார்கள்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
Sir, please give me one more minute.  
மண்சாி  ஏற்ப கின்ற பிரேதசங்களில் வா கின்ற 

மக்க க்கு ஒ  சிறந்த பா காப்பான இடத்ைதத் 
ெதாி ெசய் , அந்த இடத்திேல அவர்க க்கான கைள 
அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  இந்த உயாிய 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ேம ம், க்கியமான ஒ  விடயத்ைத ம் இங்கு குறிப்பிட 
ேவண் ம். பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டத்தின்கீழ் ைக  
ெசய்யப்பட் ச் சிைறச்சாைலயிேல த த் ைவக்கப்பட் ந்த 
70 வய ைடய குணரத்தினம் கஜதீர என்பவர் 
சிைறச்சாைலயி ந்  ைவத்தியசாைலக்குக்  ெகாண்  
ெசல் ம்ெபா  மரணமாகியி க்கிறார். அவாின் 
மைனவி ம் பிள்ைளக ம்கூட கா  சிைறச்சாைலயிேல 
த த் ைவக்கப்பட் ள்ளார்கள். அவ ைடய மைனவிக்கு 
இன்ன ம் பிைண வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, அந்த மரணச் 
சடங்குகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு அவர  மைனவிக்கும் 
அேதேபால், தற்ேபா  சிைறச்சாைலயில் இ க்கின்ற பந் ல 
கஜதீர மற் ம் அஜித் கஜதீர என்ற அவர்களின் இரண்  
மகன்மா ம் அந்த ைவத்தியசாைலக்குச் ெசன்  தந்ைதயின் 
உடைலப் பார்ைவயிட்  ஈமக்கிாிையகளில் பங்குெகாள்ளக் 
கூ ய வைகயில் அவர்க க்கும் இந்த உயாிய சைபயி டாக 
அங்கீகாரத்ைத வழங்கேவண் ெமன ேவண் ேகாள் வி த் , 
என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අද දින ෙමම ගරු සභාෙව්දී විවාදයට ගන්ෙන් ආපදා 

කළමනාකාරණ අමාත්යාංශයත්, ජාතික සංවාද පිළිබඳ 
අමාත්යාංශයත් සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසංධාන 
අමාත්යාංශයත් පිළිබඳව බව මා නැවතත් මතක් කරනවා.  

මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

[පූ.භා. 10.05] 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින සාකච්ඡා කරන අමාත්යාංශ 

තුෙනන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැර මා 
විෙශේෂෙයන්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,  
ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසංධාන අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික 
සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ඇමති ධුරය දරන්ෙන් ගරු මෙනෝ 
ගෙන්සන් ඇමතිතුමායි. නමුත්, ඒ අමාත්යාංශය භාර  ඇමතිව රයා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ෙපෙනන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කරුණු අමාත්යාංශ ෙල්කම්ටද කියන්ෙන් කියන 
පශ්නය තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ගරු කථානායකතුමනි- 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Minister has not come. We cannot do 

anything about it. We have to proceed without him.  

ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා කරුණු සටහන් 
කර ගනීවි. මම ඇමතිතුමාට කියන්නම්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින Committee Stage එෙක්දී සංවාද 

කරන්ෙන් ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය නිසාම ඒ 
අමාත්යාංශය භාර ඇමතිතුමා ඉන්න එපා යැ. හරි, කමක් නැහැ. 
ඒක ඇමතිතුමා නිතර කරන අඩුවක් විධියට අපි දකින්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, අද හිටියා නම් ෙහොඳයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය ගැන 
ෙකෙරන විවාදෙය්දී මම මුලින්ම කියන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් 
ජාතික භාෂා වශෙයන් ෙදමළ සහ සිංහල භාෂා අවුරුදු 
ගණනාවකට කලින් සිටම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්ම පිළි ෙගන 
තිෙබන බව. නමුත්, පසු ගිය කාලය තුළම ෙම් පතිපත්තිය 
කියාත්මක වීෙම් ගැටලු තිෙබනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා; 
කවුරුත් කියනවා. නමුත්, ඒ පතිපත්තිය අවශ්ය ෙව්ගෙයන් 
කියාත්මක වන පැත්තට යන බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ජාතික භාෂා පතිපත්තිය තිබුණාට, ඒ පතිපත්තිය 
නීත්යනුකූලව කියාත්මක කරවීමට දැනට බලය තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය 
ආයතනවලට පමණයි. ඒ නිසා මා වර්තමාන ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අනිවාර්ෙයන්ම ෙමම ජාතික භාෂා පතිපත්තිය රෙට් 
ආණ්ඩුව ඇතුළු සෑම පුරවැසිෙයක්ම, සෑම පවුලක්ම, ෙපෞද්ගලික 
අංශය ඇතුළු සෑම සංවිධානයක්ම කියාත්මක  කළ යුතු ෙදයක් 
විධියට නීතිය සංෙශෝධනය කරන්න  කියලා.   

අද රෙට් ආර්ථික කටයුතු ගත්ෙතොත් සියයට 90ක් පමණ 
ෙමෙහය වන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කියලා ඔබතුමා දන්නවා. 
එතෙකොට, ෙපෞද්ගලික අංශය ඒ භාෂා පතිපත්තිය රකින්ෙන් 
නැතිනම්, ආණ්ඩුවට පමණක් -ආණ්ඩුෙව් කාර්යාලවල තිෙබන 
ෙබෝඩ් එකකින් පමණක්, එෙහමත් නැත්නම් එවැනි  
කටයුත්තකින් පමණක්- ෙම් ජනතාව මුහුණ ෙදන සන්නිෙව්දන 
ගැටලු ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා මම මුලින්ම ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පනත ෙවනස් කරන්න කියලා.   මම ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී කිව්වා ''දැනට බලතල නැහැ'' 
කියලා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනයක ෙම් භාෂා පතිපත්තිය 
කියාත්මක ෙනොකෙළොත්, කරන්න ෙදයක් නැහැ.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ නගරය ගත්ෙතොත් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. එම ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලට ලංකාෙව් හැම පෙද්ශයකින්ම සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජනතාව එනවා. දැන් රජෙය් ෙරෝහල්වල නම්  ෙම් භාෂා 
පතිපත්තිය සියයට සියයක් නැති වුණත් අඩු-පාඩුකම් සහිතව යම් 
පමාණයකට රැකලා තිෙබනවා.  

ඒ තැන් එක්කම මට කියන්න පුළුවන්. එක අවස්ථාවක අෙප් 
තරුණ සංගමෙයන් තැන් 20ක් විතර ෙෆොෙටෝ ගත්තා. ෙෆොෙටෝ 
අරෙගන බැලුවා, රාජ්ය ආයතනවල  ෙකොෙහොමද ෙම් භාෂා 
පතිපත්තිය කියාත්මක ෙනොෙවන්ෙන් කියලා. අඩු ගණෙන් රාජ්ය 
ආයතනවල ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක ෙනොවුණත්, නීතියක් 
තිෙබනවා. නමුත් ෙපෞද්ගලික අංශය ගත්ෙතොත් එෙහම නීතියක් 
නැහැ. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් සම්බන්ධෙයන් මම උදාහරණයක් 
කියන්නම්. දවසක් ඇමතිතුමා මුණ ගැහුණු අවස්ථාවකදී 
ෙපෞද්ගලිකවම මම ෙම් කාරණය කිව්වා. ඒ ෙරෝහල්වල පදර්ශනය 
කරන පුවරුවල ෙදමළ භාෂාව තිබීම ඉතාම විරලයි. මා එතුමාට 
එක උදාහරණයක් කිව්වා, නාරාෙහේන්පිට පෙද්ශෙය් තිෙබන 
ෙරෝහලක් ගැන. ඒ ෙරෝහල ෙවනත් ෙසේවා සපයන ෙරෝහලක් නිසා 
මම ඒ නම කියන්ෙන් නැහැ. මෙග් මව යම් කාලයකට කලින් -
අවුරුද්දකට පමණ කලින්- ඇතුළත් කරපු ෙවලාවකදී මම ඒ 
පධාන ෙරෝහලට ගියා. ඒ ආයතනෙයන් ඒ ෙරෝගීන් ඉවත් කරන 
යම් යම් ෙද්වල් දමන්න දීපු බෑග් එකක් වාෙග් එකක් ඒ ෙරෝහල් 
කාමර ය තුළ තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, බෑග් එෙක් භාෂා 
අටකින් උපෙදස් මුදණය කරලා තිෙබනවා. සිංහල භාෂාව 
තිෙබනවා. ඉංගීසි භාෂාව තිෙබනවා. Dutch භාෂාව තිෙබනවා. 
French භාෂාව තිෙබනවා. German භාෂාව තිෙබනවා. ඒ විධියට 
භාෂා අටක් තිෙබනවා, ෙදමළ නැහැ.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙහොස්පිට්ල් එෙක් නම කියන එක 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. එෙහම භාෂා අටකින් මුදණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ ආයතනයට විෙද්ශිකයන් එන නිසායි. ඒ 
වි ෙද්ශිකයන් ෙවනුෙවනුත් ෙසේවය සලසන්න අවශ්ය භාෂා  print 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ අයට ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාව මතක් 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, ඇමතිතුමා 
එක්ක කථා කරලා, ෙම් භාෂා පතිපත්තිය රාජ්ය, ෙපෞද්ගලික හැම 
තැනම කියාත්මක කරන්න සහ ෙනොකෙළොත් නීත්යනුකූලව 
කටයුතු කරන්න යම් කිසි බලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව අත්පත් කර ගත 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා. නැත්නම් ෙම්වා කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් කරුණු අතිශය බරපතළ ආකාරයට ෙනොසලකා 
හරිනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, සමහර ස්ථානවල ෙම් උපෙදස් සිංහල 
භාෂාෙවන් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 74ක් 
සිංහල. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම තමන්ෙග්  මව් භාෂාෙවන් තමයි 
කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා මව් භාෂාෙවන් - සිංහල ෙහෝ ෙදමළ 
භාෂාෙවන්- ඒ වාෙග් මූලික ෙද්වල් පදර්ශනය කිරීම අත්යවශ්යයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. ජාතික සංවාද 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන්  ෙගොඩක් දැන්වීම් පළ ෙවනවා. 
ඒවා ෙගොඩක් ෙහොඳ දැන්වීම්. මම රූපවාහිනිෙය් යන දැන්වීම් 
දැකලා නැහැ. නමුත්, ෙර්ඩිෙයෝ එෙක් යන දැන්වීම් මම අහලා 
තිෙබනවා. ඒවාෙයහි නාස්තිකාර වියදමක් තිෙබනවාද කියලා මට 
එක පාර හිෙතන්ෙන් නැහැ. ඒවාට ෙගොඩක් වියදම් කරනවා නම් 
ඒකත් අපරාධයක්. නමුත් ඒ දැන්වීම්වල අර්ථවත් පණිවුඩයක් 
තිෙබනවා. ජාතික සමඟිය ෙගොඩනඟන්න බිම් මට්ටෙම් ඉඳලා 
මිනිසුන්ට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන එක ෙහොඳ ෙදයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම මම විෙශේෂ කරුණක් කියන්න 
කැමැතියි, අෙප් රෙට් නම් භාවිතය ගැන. අෙප් රෙට් ස්ථානවලට, 
පෙද්ශවලට, නගරවලට නම් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් යම් කිසි 
ඓතිහාසික ෙහේතු නිසා. 

නමුත් යටත් විජිතකරණයට ලක් වූ අෙප් රට වාෙග් රටවල 
භාවිත ඒ නම් යටත් විජිත පාලකෙයෝ හිතු මනාපයට ෙවනස් 
කළා. අෙප් සභානායකතුමා සිටින මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
මහනුවර නගරෙය් නම බිතාන්යයන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නිසා, ඒ 
අයට ඒ පෙද්ශය කන්දක් වාෙග් දැනුණු නිසා, මිනිසුන් "කන්ද" 
කියලා කියපු නිසා ඒක "Kandy" වුණා. Kandy කිව්වාට අෙප් 
රෙට් ඉතිහාසය පිළිබඳ කිසිම අදහසක් එන්ෙන් නැහැ කියලා අපි 
දන්නවා. නමුත් අඩුම ගණෙන් "මහනුවර" කියන වචනය සිංහල 
භාෂාෙවන් තවම භාවිත වන නිසා ඒක ෙලොකු පටලැවිල්ලක් 
වන්ෙන් නැහැ. "Kandy" කිව්වාම, ඒ අෙප් රෙට් ෙමොකක්ද කියන 
එක ගැන කිසිම අදහසක් අපට එන්ෙන් නැහැ. "මහනුවර" 
කිව්වාම අෙප් රෙට් අවුරුදු 300ක් පරණ අගනුවර කියන අදහසක් 
එනවා. ඒ නමට  weight එකක් තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාම විෙශේෂ උදාහරණය ෙලස 
"ෙප්දුරුතුඩුව" කියන නම ගන්න මා කැමැතියි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙප්දුරුතුඩුවට, "Point Pedro" කියලායි ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කියන්ෙන්. සිංහල, ෙදමළ කියන භාෂා ෙදෙකන්ම 
කියන්ෙන් "ෙප්දුරුතුඩුව" කියලායි. එහි ෙත්රුම, 'ෙප්දුරු කියන 
පුද්ගලයා ෙසොයාගත් තුඩුව' කියන එක ෙන්. මම ෙම් ගැන ටිකක් 
ෙහව්වා. අපි ඔබතුමන්ලා කාටත් බලන්න පුළුවන්, 
"විකිපීඩියා"එෙක් ඒ විස්තර තිෙබනවා. ෙමොකක්ද "Point Pedro" 
කියන්ෙන්? අෙප් ෙදමළ මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඇහුෙවොත් ඒ ගැන 
කියාවි. "Point Pedro" කියලා නමක් එතැන නැහැ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, එහි ෙදමළ නම වන්ෙන්, “පරුතිතුෛර” කියන 
එක. මෙග් වචන හරි ද ගරු මන්තීතුමා? ගරු සභාපතිතුමනි, 
“පරුතිතුෛර” කියන්ෙන් "cotton harbour" කියන එකයි. ඒ 
කියන්ෙන්, අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ ෙප්දුරු තුඩු ෙව් ජීවත් වූ 
ෙදමළ ජනතාව ඒ වරාෙයන් කපු අපනයනය කරලා තිෙබනවා.  ඒ 
පෙද්ශෙය් තිෙබන පස කපු වගාවට සුදුසු පසක්. “පරුතිතුෛර”  
කිව්වාම අපට  අදහසක් එනවා "cotton harbour" කියලා. සිංහල 
භාෂාවට අනුව ගත්ෙතොත් "කපු වරාය." ඕනෑ නම්, සිංහල භාෂා 
පවීණයන්ට, ෙජ්.බී. දිසානායක මහාචාර්යතුමා වාෙග් ෙකෙනකුට 
කිව්ෙවොත් එයට සිංහල භාෂාවට අනුව භාවිතයට උචිත වචනයක් 
හදාගන්න පුළුවන්.  

දැන් "නාගදීපය" කියලා හදාෙගන තිෙබන්ෙන්, “නයිනතීවු” 
කියන වචනයටෙන්. ෙදමළ භාෂාෙවන් “තීවු” කියන්ෙන් දූපතට. 
ඕනෑ නම් සිංහල භාෂාෙවනුත් ඒ විධියට හදාගන්න පුළුවන්. 
"ෙප්දුරුතුඩුව" කියනවාට වඩා "කපු වරාය" කිව්වාම ෙමතැන 
සිටින පාසල් දරුවන්ටත්, අප කාටත් අලුත් අදහසක් එනවා. ඒ 
ස්ථානය වරායක් වශෙයන් තිබිලා තිෙයනවා. ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාව අවුරුදු සිය ගණනක් තිසේසේ ඒ වරාෙයන් කපු අපනයනය 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් බලන්න, ඒ ඉතිහාසය සම්පූර්ණෙයන් 
මකා දමලා අපි ඒකට ෙප්දුරුෙග් තුඩුව කියනවා. එෙහම කිව්වාම, 
කිසිම හැඟීමක් අපට එනවාද? අපිට කිසිම හැඟීමක් එන්ෙන් 
නැහැ. මම දන්නවා ෙම් නම් ෙවනස් කිරීම කියන එක ජාතික 
වශෙයන් ගැටලු ඇති කරන්නත් පුළුවන් බව. ඒ නිසා හැම නමම 
ෙවනස් කරන්න අත ගහන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් අඩුම තරමින් 
ෙම් වාෙග් ගැටලු නැති තැන් ටිකවත් ෙවනස් කරන්න අපට 
පුළුවන්.   

ෙකන්ට්ෆාම්වල නම පසු කාලීනව ෙවන නමක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙකන්ට්ෆාම්වලට කලින් තව නමක් තිබිලා තිෙබනවා. 
ඒවා ෙවනස් කරන්නට ගිෙයොත් යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්  
මතු ෙවන්න  පුළුවන්. ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත් ගැටලුකාරි 
තත්ත්ව  නැති පධාන ස්ථාන ෙගොඩක් තිෙබනවා. ජාතික සංවාද 
පිළිබඳ අමාත්යාංශයට අෙප් රෙට් ජාතික සමඟිය වර්ධනය 
කරන්නට සහ අෙප් රට ගැන හැඟීමක්, අවෙබෝධයක් ලබා 
ෙදන්නට එවැනි ෙද්වලුත් පාවිච්චි කරන්න  පුළුවන්. ඒවාත් අපට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැදගත් ෙවනවා අප අතර සංහිඳියාව සහ අවෙබෝධය වැඩි 
කරන්න. එම නිසා මම ජාතික භාෂා භාවිතය සම්බන්ධෙයන් ඒ 
කරුණු  විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කනගාටු ෙවනවා ෙම් 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල ගැන. මම දන්ෙන් නැහැ 
ෙම් අමාත්යාංශයට පසුගිය අය වැෙයන් ෙවන් වුණු මුදල්වලින් 
වැඩ ගත්තාද කියලා. නමුත් ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය 
භාෂා අමාත්යාංශයට වගකීමක් තිෙබනවා, -ෙම් රෙට් භාෂා පශ්නය 
නිසා ගැටලු ඇති වුණු නිසා- විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් සහ 
ෙවනත් පෙද්ශවල ආණ්ඩුෙව් කාර්යාලවලට සිංහල සහ ෙදමළ 
භාෂා ෙදකම දන්නා නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට. ඒ සඳහා ෙම් 
අමාත්යාංශයට බලයක් තිෙබනවා. යම් පමාණයක් බඳවාෙගනත් 
තිෙබනවා. නමුත් අපි දන්නා ෙද් තමයි ඒක හරියාකාරව ඉෂ්ට 
ෙවලා නැහැ කියන එක.  

අද අපි ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරනවා, ෙම් 
පෙද්ශවල ජීවත් වන ෙදමළ ජනතාවට සිංහල ෙනොදැනීම නිසා.  
තිකුණාමලය නගරයට ගියාම ඒ පශ්නයටම සිංහල ජනතාව මුහුණ 
ෙදනවා. තිකුණාමල නගරෙය් පධාන කාර්යාල සියල්ෙල්ම ඉන්න 
බහුතර නිලධාරින් ෙදමළ සහ මුස්ලිම්. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. 
ඊට ආසන්න කන්තෙල් ජීවත් වන සිංහල ජනතාව ෙදමෙළන් කථා 
කරන්න  දන්ෙන් නැහැ. ඒ පශ්නයටම මුහුණ ෙදනවා වවුනියාෙව් 
ඉන්න සිංහල ජනතාවත්. අපි දකින ෙද් තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙයන් 
අවශ්ය තරම් ද්වීභාෂා දැනුම තිෙබන නිලධාරින් බඳවාෙගන නැති 
බව. සමහර විට බඳවාෙගන තිෙබන පුද්ගලයන් ඒ පෙද්ශවල අය 
ෙනොෙවයි.  

ඊළඟ කාරණය තමයි ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යාංශයට 2016 අවුරුද්ද සඳහා රුපියල් මිලියන 791ක් ෙවන් 
කරලා තිබුණා. නමුත් 2017 අවුරුද්ද සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 677යි. හරියටම ගත්ෙතොත් රුපියල් 
මිලියන 115ක් කපලා තිෙබනවා. 2016දී වර්ෂෙය් අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කළ පමාණෙයන් සියයට 16ක් කපලා තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ජාතික සංවාදය පුළුල් කිරීමයි කරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමා ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් 
වැඩසටහන ෙහොඳ නිසා මම නම සඳහන් කරලාම කියනවා.  
එෙහම නැතිව එම මාධ්ය ආයතනය විෙශේෂ ඇගයීමක් කිරීෙම් 
අදහසින් ෙනොෙවයි මා ෙමය කියන්ෙන්. දරුවන්ෙග් දැනුම මිනුමත් 
වැඩි කරන, අප කවුරුත් බලන වැඩසටහනක් තමයි  "සිරස" 
රූපවාහිනී නාලිකාෙවන් විකාශනය වන "ලක්ෂපති" වැඩසටහන. 
සැලකිය යුතු දරුවන් සංඛ්යාවක් එම වැඩසටහන බලනවා;  
මිනිසුන් සහභාගි ෙවනවා. ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය 
භාෂා අමාත්යාංශයටත් සිංහල, ෙදමළ භාෂා දැනුම දරුවන් අතර 
පචලිත කරන්න එවැනි ටිකක් ජනපිය ආකාරෙය් වැඩසටහන් 
කරන්න පුළුවන්.  එම මාධ්ය නාලිකාවම ඒ සඳහා ෙතෝරා ගන්න 
කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ජාතික රූපවාහි නිෙයන් ෙම් කාර්ය 
කරනවා නම් අපි වඩාත් කැමැතියි. එෙහම කළාම තමයි දරුවන් 
අතර උනන්දුව ඇති වන්ෙන්. අද වුණත් අෙප් දරුවන් -මෙග් 
දරුවන් පවා-  සිංහල විෂයට වඩා ෙදමළ විෂයට වැඩි ලකුණු 
අ රෙගන ඇවිත් ඒක ෙබොෙහොම උජාරුෙවන් කියනවා. සිංහල 
විෂයට සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ට ලකුණු 88යි, 90යි තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, ෙදමළ භාෂාවට ලකුණු 95ක් විතර ගත්තාම ෙගදර ඇවිත් 
ඒක කියනවා. එ තෙකොට අපටත් අමුතු හැඟීමක් එයින් ඇති 
කරනවා. අන්න එවැනි කටයුතු  තමයි ෙම් අමාත්යාංශයට කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒ අමාත්යාංශෙය් සල්ලි කපලා සංවාදය 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එම කාරණය ගැනත් ජාතික සහජීවනය, 

සංවාද හා රාජ්ය භාෂා ඇමතිතුමාට මතක් කරන්න මා කැමැතියි. 
මෙග් මූලිකම ඉල්ලීම තමයි, ෙපෞද්ගලික අංශයට සහ රෙට් ඕනෑම 
තැනකට බලපාන විධියට අඩුම වශෙයන් එම භාෂා ෙදෙකන්  වැඩ 
කරන්න පුළුවන් වන ආකාරයට නීතිය ෙවනස් කරන්න කියන 
එක.   ඒවාෙග්ම  සමහර ස්ථානවල නම් සම්බන්ධ කරුණුවලදීත්.  

ජාතික සමඟිය සම්බන්ධ කරුණුත් ෙගොඩක් තිෙබන නිසා ඒ 
ගැනත් කථා කරන්න මම හිතුවා. ජාතික සමගිය ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන්න කියා ජනාධිපතිතුමා යටෙත් පිහිටුවපු ආයතන 
ගණනාවක් තිෙබනවා . සංහිඳියාව සඳහා වන කාර්යාලයකුත් ඒ 
යටෙත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්ය, 
facebook එෙහම පාවිච්චි කරලා ජාතිවාදී පකාශ ෙගොඩක් සිද්ධ 
වුණා  අප දැක්කා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාමාන්ය 
පුද්ගලයන් සහ සිවිල් පුද්ගලයන් ගැන කියන්න කලින් මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගැනම උදාහරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, 
ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාව යුද්ධෙයන් සුවිශාල පීඩාවකට ලක්වුණු 
බව අප කවුරුත් පිළිගන්නවා. ඒ ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. 
සිංහල ජනතාවත් එම පීඩාවට ලක්වුණා; මුස්ලිම් ජනතාවත් ලක් 
වුණා; වැඩිපුර යුද්ධය තිබුෙණ් උතුෙර් නිසා ෙදමළ ජනතාව 
වැඩිපුර පීඩාවට ලක් වුණා. එම නිසා පක්ෂයක් වශෙයන් අප 
මඟින් මඟට කියා තිෙබනවා, යුද්ධෙයන් පසුව රාජ්ය අය වැෙයන්  
වැඩිම මුදල් පමාණයක් උතුරට ෙවන් කරන්න කියා. ෙම් වුණු 
වැරැද්ද, ෙම් වුණු අඩු පාඩුව, ෙම් වුණු පීඩාව අප රටක් වශෙයන් 
එකතු ෙවලා හදන්න ඕනෑ. උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව සම්බන්ධෙයන් 
වැඩි හැඟීමක් තිෙබන බව ෙපන්වීම සඳහාත්, ඔවුන්ෙග් ජන ජීවිත 
ෙගොඩනැඟීම සඳහාත් හැම පැත්ෙතන්ම මුදල්- හදල් ෙවන් 
කරන්න කියලා අප කියා තිෙබනවා.  ඒක අප පතිපත්තියක් 
වශෙයන් පිළිගන්නවා; ඒ ෙදය කරන්න කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා.  
හැබැයි, ඒ එක්කම මා ඉතාම කනගාටුවට පත් වන කරුණක් 
තිෙබනවා.  

 ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් සමහර  මන්තීතුමන්ලා - එක්ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක් -  
පසුගිය දවස්වල එතුමන්ලාෙග් කථාවල  අවස්ථා ෙදක තුනකදී 
ෙමවැනි කාරණයක් ගැන සඳහන් කළා.  ඒ ගැන මම කනගාටු 
ෙවනවා. මම එතුමන්ලාට ෙබොෙහොම ගරුත්වෙයන් ෙම් පිළිබඳව 
කියන්ෙන්. ෙම් පශ්නය ගැන ඔබතුමන්ලා එතරම් සංෙව්දී 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්.  

ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිෙය් සංෙක්තයක් බවට අද විපක්ෂ 
නායක සම්පන්දන් මැතිතුමා පත් ෙවමින් තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ෙම් රට එතුමාෙග් විපක්ෂ නායක ධුරය 
පිළිෙගන තිෙබනවා. අෙප් මන්තී ධුර සංඛ්යාව අඩු වන්න පුළුවන්. 
නමුත්, අෙප් පක්ෂයට TNA එකට වඩා වැඩි ඡන්ද පමාණයක් 
ලැබී තිබියදීත් ඉතා පැහැදිලිව අපි එතුමාෙග් විපක්ෂ නායක ධුරය 
පිළිගන්නවා. ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එය පිළිගන්නවා. ඒ 
කියන්ෙන් මුළු රටම එය පිළිගන්නවා.  එෙහම ෙදයක් build up 
ෙවමින් තිෙබනවා. රත්නපුරය නගරයට කිෙලෝමීටරයක් 
ෙමහායින් සම්පන්දන් මැතිතුමා විපක්ෂ නායක වුණාට පස්ෙසේ 
"අෙප් රෙට් විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් මැතිතුමාට අෙප් සුබ 
පැතුම්" කියලා සිංහෙලන් බැනර් එකක් දමා තිෙබනවා මම 
දැක්කා. තව තිෙබන්න ඇති. මම ඒක දැක්කා. මම ඒක සම්පන්දන් 
මැතිතුමාටත් කිව්වා. ෙම් රෙට් සැලකිය යුතු ගරුත්වයක් එතුමාට 
තිෙබනවා.  එෙහම තිබියදී - ඒකට කරන ෙගවීමක් වශෙයන් 
ෙනොෙවයි -  TNA එෙක් මන්තීතුමන්ලා මීට වඩා සංෙව්දී විය 
යුතුයි. ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කරන සමහර පකාශ 
ජාතිවාදී ඇඟවුම් තිෙබන ඒවා ෙනොවිය යුතුයි.  ෙමොකද, අය වැය 
විවාදය නිසා ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ කථා ෙදකක් මම ඇහුවා. 
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ඒ කථා ෙදෙක්දීම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩක් බදු 
ගහලා තිෙබනවා. අද ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට ෙගොඩක් දඩ ගහන්න 
යනවා. ඒ නිසා සමහර මන්තීවරු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? යුද්ධයට 
වියදම් කරපු එෙක් බරත් අද ෙදමළ ජනතාවට ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණයයි ඔවුන් කියන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් 
යුද්ධයට වියදම් වුණු බර ෙදමළ ජනතාවට ෙගවන්න වන එක 
අසාධාරණයි කියන ඒ පැත්ෙතන් තමයි  විෙව්චනය  එන්ෙන්. දැන් 
මම ෙම් කාරණය ඒ මන්තීතුමන්ලා කිව්ව විධියටම කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක යම් සංයමයකින් කථා කරන්න 
ඕනෑ විෂයක් නිසා. ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම ගත්තාට පස්ෙසේ 
යුද්ධෙය් ආරම්භය පිළිබඳව; යුද්ධය කවුද පටන් ගත්ෙත් කියන 
එක පිළිබඳව ඕනෑම ෙකෙනකුට තවත් තර්ක ෙගොඩක් ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. යුද්ධය පටන් ගත්ෙත් ආණ්ඩුව කියලා අපි 
දන්නවා. නමුත්, සෑම සිංහල සංවිධානයක්මත්, සෑම සිංහල 
ජාතිවාදී සංවිධානයක්මත් සහ සමහර ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් ඒ 
ෙද් එෙහම පිළිගන්ෙන් නැහැ. යුද්ධෙය් වගකීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
සිංහල මිනිස්සු ගන්න ඕනෑ, නැත්නම් යුද්ධෙය් වගකීම ෙමන්න 
ෙම් අහවල් අය තනියම ගන්න ඕනෑය කියලා අපි කිව්ව ගමන් 
ෙමොකක්ද වන්ෙන්? ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන ෙපොදු බර ෙවනස් 
වනවා. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් ෙම් රෙට් කවුරුත් බැට කෑවා. වැඩිපුර 
බැට කෑෙව් ෙදමළ ජනතාව. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත් දැන් 
එවැනි තර්කවලට ආෙවොත් ෙමොකද, ෙවන්ෙන්? අන්ත ජාතිවාදී 
විධියට ෙම්වා විශ්ෙල්ෂණය ෙවනවා.   

මම දැක්කා, Facebook එෙක්  එක්තරා ජාතිවාදී සිංහල 
සංවිධානයක් දමපු කාරණයක්. මම එහි ෙකොටසක් කියන්නම්. 
ඔක්ෙකෝම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා ඉස්මතු කරන්න ඕනෑ 
නැති නිසායි. ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට පළාත්වලින් තිෙබන දායකත්වය ගැන තමයි පශ්න 
කරන්ෙන්. බස්නාහිර පළාෙතන් සියයට 42ක් දායක ෙවනෙකොට 
උතුරු පළාෙතන් තිෙබන්ෙන් සියයට 3.6යි. එතෙකොට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව උතුරු නැ   ෙඟනහිරට පතිපාදන ෙවන් කළ යුතු 
වන්ෙන් සියයට 3.6ද? නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා, උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට සියයට 25ක් වියදම් කළ යුතුයි කියා. ෙමොකද, 
අවුරුදු 30ක් පිටුපසින් තමයි උතුරු නැ  ෙඟනහිර පළාත ඉන්ෙන්. 
නමුත් ජාතිවාදී විධියට නම් ෙම් පශ්නය එන්ෙන්, ජාතිවාදීන් 
නියෙමටම ඒවා පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි, අපි කවුරුත් සම්බන්ධ 
යුද්ධයක්; කවුරුත් වගකිවයුතු යුද්ධයක්. කවුරුත් අසාර්ථක 
ෙවච්ච කාරණයකදී  උතුෙර් මන්තීවරු එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් 
කියනවා නම් එහි සම්පූර්ණ වගකීම දකුෙණ් සිංහල අය භාරගන්න 
ඕනෑ කියලා, එෙහම නම්  සිංහල ජාතිවාදීන් කියයි,  උතුෙරන් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනයට දායකත්වය තිෙබන්ෙන් සියයට 3.6යි; 
එෙහම නම් ඒ සියයට 3.6 ගන්න කියලා.  උතුරු නැ ෙඟනහිරට  
සියයට 3.6ක් ෙවන් කෙළොත්  එහි සිටින ගුරුවරුන්ට  සහ 
ෛවද්යවරුන්ට පඩි ෙගවන්නවත් පමාණවත් නැහැ.  ඒක වැරැදියි.  
ඔබතුමන්ලා ඒ තරම්ම සංෙව්දීව හිතන්ෙන් නැති වන්නට පුළුවන්,  
යුද්ධෙය් පීඩාව සහ  ෙම් විවාදය තිෙබන්ෙන් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
නිසා. ෙමොකද, ඒ මාසය ඔබතුමන්ලාට සංෙව්දී මාසයක් වන නිසා. 
නමුත් ඒක වැරැදියි. එෙහම හිතුෙවොත් ඌව පළාතට සියයට 5යි 
ෙවන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විධියට ෙම් රටට කටයුතු 
කරන්න බැහැ.  

බස්නාහිර පළාත වැඩිපුර ආදායම උපයනවා කියලා ඒ සියල්ල 
බසන්ාහිර පළාතට යා යුතු නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රෙට් විපක්ෂ නායකවරයා ජාතික 
නායකෙයක් වශෙයන් රට පිළිගත් ෙවලාවක, විෙශේෂෙයන් උතුෙර් 
මන්තීතුමන්ලා නායකත්වය ෙදන්න ඕනෑ උතුරට පමණක් 
ෙනොෙවයි කියලා. ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට්  සිංහල, 
මුස්ලිම් ජනතාවෙග් විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාට 
එවැනි අභිලාෂයක් අවශ්යයි. ඔබතුමන්ලාට ඡන්ද වලින් එය ෙනො 

ලැෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙද්ශපාලන අභිලාෂය නැතිව, සිංහල 
හා මුස්ලිම් මිනිසුන්ෙග් විශ්වාසය දිනා ගන්ෙන් නැතිව, ෙදමළ 
ජනතාවට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන ජයගහණයක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙදමළ ජනතාවෙග් විශ්වාසය දිනා ගන්ෙන් නැතිව සිංහල 
ජනතාවට ලබා ගන්න පුළුවන් දිගුකාලීන ෙද්ශපාලන 
ජයගහණයකුත් නැහැ.  ඒ නිසා අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ, 
සිංහල ජනතාව ජාතිවාදී ෙලස කල්පනා කරලා ෙදමළ ජනතාව 
පීඩාවට පත් කරන්න ගිහිල්ලා අපට  හම්බ වුෙණ් තිස් අවුරුදු 
යුද්ධයක් බව. හැබැයි, ඒ පීඩාවට විරුද්ධව රට ෙබදන්න කටයුතු 
කරන්න ගිහිල්ලා ෙදමළ ජනතාවට හම්බ වුෙණ් ඊටත් වඩා ෙලොකු 
පීඩනයක්.  ඒ නිසා අපි කවුරුහරි පාගන්න ගිෙයොත්, අපටම ඒ 
පීඩාව එන බව අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා කවුරුවත් පාගන්ෙන් 
නැති විධියට වැඩ කිරීෙමන්, ඉතාම සංයමෙයන් කටයුතු කිරීෙමන් 
විතරයි ෙම් පශ්නෙය්දී යම්කිසි මධ්ය ලක්ෂ්යකට, යම්කිසි සංහිඳියා 
ලක්ෂ්යකට යන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම Facebook එක ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් කිසිදු ෙදයක් කරපු නැති, නිකම් ෙබොරු ජනපිය පාංකඩ 
චරිතවල මධ්යස්ථානයක් බවට පත්කරගන්න උත්සාහ කරනවා. 
ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙද්ශපාලනය හා සම්බන්ධව ෙවන්න පුළුවන්, 
පරිසරය හා සම්බන්ධව ෙවන්න පුළුවන්, කලාව හා සම්බන්ධව 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙඵන්දීය - organic - තත්ත්වයක් තුළ තමයි ඒක 
හැෙදන්න ඕනෑ. අපි ඒකයි කියන්ෙන්, අෙප් පක්ෂය කලාකරුෙවෝ 
එක්ක වැඩ කරනවා. හැබැයි, අපි ජනපියම කලාකරුවා 
ෙගනැල්ලා ඡන්දය ඉල්ලන්න දාන්ෙන් නැහැ. එෙසේ දාන්ෙන් 
නැත්ෙත්, ජනපියම නළුවාට රඟපාන්න පුළුවන් වුණාට ඔහුට 
ෙද්ශපාලනය බැහැ. ඒක හරියට අපි රඟපාන්න ගියා වෙග්. අපි 
රඟපාන්න ගිෙයොත් films ඔක්ෙකෝම upset ෙවනවා ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
උත්සාහ ක ෙළොත් අපිටත් පුළුවන් ෙවයි. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට පුළුවන්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මට 

බැහැ. නළුෙවෝ ෙද්ශපාලනයට ආවට පස්ෙසේ සිදුවන අවුලම තමයි, 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ රඟපාන්න ගියාමත් ෙවන්ෙන්. කීඩකෙයෝ 
ෙද්ශපාලනයට ආවට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු, අපි ආදරය කරපු කීඩකෙයෝ එක්ෙකෙනක් 
ෙදන්ෙනක් දැන් අපිට මතක් කරන්නවත් හිෙතන්ෙන් නැහැ. අපි 
කිකට් ගහන්න ගියාම කිකට්වලට සිදුවන අවුලම තමයි, 
කීඩකෙයෝ ෙද්ශපාලනයට ආවාමත් ෙවන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ඕනෑම ෙදයක් ෙඵන්දීය 
ෙවන්න ඕනෑ, ඒ ව්යාපෘතිෙය් ෙයෙදන්න ඕනෑ. ව්යාපෘතිෙය් 
ෙයදිලා නියම හරය ගන්න ඕනෑ. ඒ හරය ෙත්රුම් ගත් 
පුද්ගලයන්ට තමයි කමානුකූලව ෙද්ශපාලනෙය් ෙහෝ, කලාෙව් 
ෙහෝ, කීඩාෙව් ෙහෝ නියැෙලන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් 
උදාහරණ කිව්ෙව්, ෙම් ෙහේතුව නිසයි. Facebook එෙකන් හිටපු 
ගමන් අමුතු බඩු එනවා. දියෙසේන කුමාරෙයෝ උපදිනවා. බැලුවාම, 
පල් ෙහොරු. සිංහල මිනිස්සුන්ෙග් ෙපොකට් එකට ගහපු, පන්සලක් 
පැත්ත පළාෙත් ගිෙය් නැති, පංච ශීලෙයන් එකක්වත් රකින්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැති තක්කඩිෙයෝ බුද්ධාගෙම් ෙලොකුම ආරක්ෂකෙයෝ ෙවලා. ඊට 
පස්ෙසේ Facebook එෙකන් talk එකක් ෙදනවා, "මම මුස්ලිම් 
මිනිස්සුන්ට ෙමෙහම කරනවා, අරෙහම කරනවා" කියලා. ඉතින්, 
ජනපිය ෙවලා ඔහු වීරෙයක් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ ඔහුට ෙමොකක් 
හරි පක්ෂයකින් පළාත් පාලන ෙහෝ පළාත් සභා ඡන්දයක් සඳහා 
nomination ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ ජාතිෙය්ම කට්ටිය මුස්ලිම් 
ජනතාව අතරත් ඉන්නවා. ඉස්ලාම් ආගම ෙලෝකෙය්ම බැටකන 
ආගමක්. ඒ නිසා ඉස්ලාම් නායකෙයෝ - මුස්ලිම් නායකෙයෝ - 
සෑෙහන්න පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ, මූලධර්මවාදීන්ට උදවු 
කරන්ෙන් නැතුව කටයුතු කරන්න.  

ෙලෝකය පුරා වැඩිෙයන්ම පැතිරුණු ආගම තමයි ඉස්ලාම් 
ආගම. අතීත කාලෙය් ඒ ආගෙම් ෙලොකු නම්යශීලීභාවයක් 
පැවතිලා තිෙබනවා. මීට අවුරුදු 100කට කලින් ඉස්ලාම් ආගම 
ෙගොඩක් නම්යශීලී ෙවලා තිෙබනවා. ඕනෑම සංස්කෘතියක් එක්ක 
පැලපදියම් වීෙම් හැකියාව ඒ ආගමට තිබිලා තිෙයනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි ඉස්ලාම් ආගම ඇලස්කාෙව් සිට 
ජපානය දක්වා පැතිරිලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැති ආගමකට 
පැතිෙරන්න බැහැ ෙන්. හැබැයි, පසුගිය අවුරුදු 100 තුළ එක්සත් 
ජනපද අධිරාජ්යවාදය මැදිහත් ෙවලා ඉස්ලාම් ආගම "the Muslim 
Brotherhood" කියලා හදලා අමු ජාතිවාදී අච්චුවකට දමාෙගන 
යනවා. මුසල්ිම් නායකයන් නම් ෙම්ක දන්නවා මට වඩා. අපි 
කියන්ෙන්, ඉස්ලාම් ආගම ගන්න, අරාබි සංස්කෘතිය ෙමෙහේ 
ෙගෙනන්න එපා කියන එකයි. ෙගෙනන්න එපා කියන්ෙන් 
නිෙයෝගයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ශී ලාංකීය සංස්කෘතිය. ඒෙක් 
ඉස්ලාම් ආගම අදහන්න.  

අද බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙම් ගැන ඉතා ෙහොඳ සංවාදයක් තිෙබනවා. 
බංග්ලාෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන් ෙබංගාලෙය් සංස්කෘතිය; ඉස්ලාම් 
ආගම අදහනවා. බංග්ලාෙද්ශෙය් හැම ගමකම නැටුම් ගැයුම් 
කරනවා, සින්දු කියනවා, සාහිත්ය උත්සව පවත්වනවා. ඒක 
අරාබිෙය් නැහැ. ඉතින් ෙමොකක්ද තිෙබන වැරැද්ද? ඒ නිසා අවුරුදු 
100ක් තිස්ෙසේ ඉස්ලාම් ආගම නම්යශීලී ෙවලා තිබුණු ආගමක්. 
ෙලෝකෙය් ෙලොකුම විද්වතුන් හදාපු ආගමක්. අපට තාරකා 
විද්යාෙව් පවීණයන් හදාපු ආගමක්.  අපට නාට්යෙව්දීන් හදාපු 
ආගමක්. කලිල් ජිබ්රාන් වාෙග් අතිවිශිෂ්ට කවියන් හදාපු ආගමක්. 
ඒක ඇතුෙළේ  හිඳිමින් සමහර රටවල් මූලධර්මවාදී සංවිධාන 
වුවමනාෙවන් නඩත්තු කරන නිසා,  ඒකට අෙප් රෙට්ත් විවිධ අය 
ෙගොදුරු ෙවනවා.  සිංහල ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්, 
මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන් ෙගොදුරු ෙවනවා.  

දැන් බලන්න, බුරුමෙය් අන්ත තස්තවාදී ෙබෞද්ධ 
කණ්ඩායමක් හදලා තිෙබන්ෙන්. බුරුමය ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙලොකුම ෙබෞද්ධ රට වුණාට ඒෙක් හදලා තිෙබනවා ෙවනම 
අන්තවාදී ෙබෞද්ධ කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ''ටයිම්ස්'' සඟරාව පළ 
කරනවා, “The face of Buddhist Terror” කියලා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

මා කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ ඉස්ලාම් ආගෙම් කිසිම 
මූලධර්මයක් රකින්ෙන් නැති, නිකම්ම නිකම් ෙද්ශපාලන ෙපොඩි 
චරිත ඇවිල්ලා එක පාර දැවැන්ත ෙද්ශපාලන නායකයින් ෙවන්න 
හදනවා. දැන් රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලනය එක්ක 
අෙප් සියයට සියයක් එකඟතාවක් නැහැ. හැබැයි, එතුමා අවුරුදු 
20ක්, 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරනවා. එතෙකොට 
එතුමා ෙම්ෙක් ඓන්දිය නායකෙයක්. ෆවුසි ඇමතිතුමා, මිය ගිය 
එම්.එච්. ෙමොෙහොමඩ් ඇමතිතුමා සම්බන්ධව ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
 අෙප් විෙව්චන ෙගොඩක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් 
ෙද්ශපාලනය තුළ කිමිදිලා ෙම්ක ඇතුෙළන් ආපු මිනිස්සු. හැබැයි, 
ඒ අය ෙවනුවට Facebook එෙක් කවුරු ෙහෝ ෙකෙනකු අල්ලා 
ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග්ත් පියාණන් වාෙග් ඇවිල්ලා ඉස්ලාම් 
ආගෙම් ආරක්ෂකයා ෙවන්න හදනවා එක දවසින්. ඉතින් ෙම්ක 
ෙවනස් කරන්න නම් අෙප් රෙට් ජනතාව දැනුවත් ෙවන්නත් ඕනෑ, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජාතික ෙද්ශපාලන නායකයින් ෙම් 
වාෙග් තැන්වලදී ඉතාම සංෙව්දී ෙවන්නත් ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, "හෘද සාක්ෂිෙය් සම්මුතිය" නම් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අපි ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා, ෙවනස්කම වැළැක්වීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවක්  - 
Commission Against Discrimination එකක්- පිහිටුවන්න 
කියලා. කවුරු ෙහෝ ෙහළා දැක කථා කරනවා නම්, රැස්වීම් තියලා 
pressurize කරනවා නම්, ඕනෑම මනුෂ්යයකු යම් කිසි ජාතික, 
ආගමික වශෙයන් පීඩාවට ලක් වුණා නම් call කරලා කියන්න 
පුළුවන් තැනක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක Europeවල තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙද්ශපාලන වශෙයන් motivate ෙවලා අත්අඩංගුවට 
ගන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් එෙහමෙන් ෙවන්ෙන්. 

ඇප ෙදන්න පුළුවන්. ඒත්, ඇප ෙදන්න විධියක් නැහැ. දැන් 
ෙබෞද්ධ අන්තවාදිෙයක් හිෙර් ඉන්නවා නම්, මුස්ලිම් මිනිහාට ඇප 
ෙදන්න විධියක් නැහැ. ඇයි, බලාෙගන ඉන්නවා ෙන්. ෙබෞද්ධ 
අන්තවාදියාට ඇප ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් මුස්ලිම් 
ෙකනා නිසා ඔහුට ඇප ෙදන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා. දැන් උසාවියට 
නීතිය ෙනොෙවයි බලන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, Facebook එෙක් 
likes ගණන. එෙහම ඕනෑ නැහැ. Independent Commission 
එකක් තිබුණා නම් ෙම්වා ගිහින් කියන්න මිනිසුන් පුරුදු ෙවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන කරමින් මම 
කියන්න කැමැතියි, අද උතුෙර් සිද්ධ වන ෙද්වල් සම්බන්ධව 
ඉතාම වැරදි මතයක් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් තිෙබන බව. උතුෙර් මහ 
ඇමති විග්ෙන්ස්වරන් මහතාෙග් මූලිකත්වෙයන් ජාතිවාදය 
කියාත්මක වීමක් වනවා. නමුත්, අපි සතුටු වනවා TNA එෙක් 
නායක මණ්ඩලය ඒක එෙලස අරෙගන නැති එක ගැන. මම එදත් 
කිව්වා, විග්ෙන්ස්වරන් මහතාෙග් එක කුස උපන් සෙහෝදරයා 
තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා. විග්ෙන්ස්වරන් 
මහත්තයා නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට 
ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. අද උතුරට ආවා කියයි; ගියා කියයි. ඒ 
ඔක්ෙකෝම පාවිච්චි කරන්ෙන් රාජපක්ෂ මහත්තයා. 
විග්ෙන්ස්වරන් මහ ඇමතිවරයා කරන ජාතිවාදි පකාශ තමයි, අද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ජාතිවාදි ෙද්ශපාලනයට එකම ඔක්සිජන් 
එක. ඔබතුමා දන්නවා, පසුගිය දවස්වල විග්ෙන්ස්වරන් මහත්තයා 
ෙපළපාළියක් කළා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසාන ෙවමින් 

පවතිනවා. 
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     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න තත්පර 30ක් 

ඇති.  

එම ෙපළපාළිය පාවිච්චි කරලා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා, "කිලිෙනොච්චිෙය්  සෙතොසට ගැහුවා. 
ඒෙක් හිටපු සිංහල මිනිසුන්ට ගැහුවා" කියලා. අපි ෙහොයලා 
බැලුවා. ෙබොරු. ඒවා ෙබොරු. හැබැයි, උතුෙර් යම් ජාතිවාදී 
කියාවලියක් විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිතුමා කියාත්මක කරනවා 
කියන එකත් ෙබොරු ෙනොෙවයි. සිංහල මිනිසුන්ට ෙදමළ 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නිසා, ඕනෑ ෙබොරුවක් ෙලොකු කරලා දාන්න 
පුළුවන්. ඒකම සිංහල පත්තරවලත් වනවා ඇති. අපි ඔක්ෙකෝම 
යුද්ධය නිසා ඇති ෙවන්න පරිප්පු කාලා, බැට කාලා තිෙබනවා. 
එම නිසා මම ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, 
කරුණාකරලා ජාතික සමගිය ෙවනුෙවන්, ජාතික සංහිඳියාව 
ෙවනුෙවන් හැම ෙද්ශපාලන නායකෙයක්ම මැදිහත් ෙවන්න 
කියලා. එම ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථාව පටන් ගන්න. 
 
[පූ.භා. 10.34] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

අද ආපදා කළමනාකරණ, ජාතික සංවාද පිළිබඳ හා ජාතික 
ඒකාබද්ධතා සහ පතිසංධාන කියන  අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳ විවාදයට එකතු වීමට ලැබීම සතුටක්. මට පථමෙයන් කථා 
කරපු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ෙයෝජනා කීපයකුත් ඉදිරිපත් 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම භාෂා පතිපත්තිය ෙපෞද්ගලික අංශයටත් 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා එතුමා සඳහන් කළා. එම ෙයෝජනාව 
සමඟ මමත් එකඟ වනවා. අපට ඒක මුලින්ම ඉල්ලීමක් හැටියට 

කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එතුමා විෙශේෂෙයන්ම කථා කළා, 
අන්තවාදය දුරු කිරීම ගැන. ෙමහිදී මම වැදගත් ෙදයක් මතු 
කරන්න කැමැතියි. හැම ෙකනාටම නිදහස තිෙබනවා ඕනෑම 
ආගමක් අදහන්න. නමුත්, එතුමා කියපු වැදගත්ම කරුණ තමයි, 
''අපි ශී ලාංකිකෙයෝ. අෙප් අදහස අනුව අෙප් සංස්කෘතිය තුළ අෙප් 
ආගම ඇදහීමට ඉඩ දීම වැදගත්'' කියන එක. ෙමොකද, අපට ෙපොදු 
ෙද්වල් තිෙබනවා. රටක් හැටියට අපි එකට ගමන් කරනවා නම්, 
හැම තිස්ෙසේම ෙපොදු ෙද්වල් ඉස්මතු කිරීෙම් වග කීමක් අපට 
තිෙබනවා.  

එතුමා තවත් ෙයෝජනාවක් කළා. ඒ තමයි, ආගමික පීඩනයට 
ලක් වුණු අයට ඒ සම්බන්ධව දැනුම් ෙදන්න තැනක් තිෙබනවා 
නම් සුදුසු බව. මම හිතන්ෙන්ත් පීඩනයට ලක් වුණු අයට ඒෙකන් 
යම්කිසි ආරක්ෂාවක් ලැෙබයි කියලා. එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙයෝජනා තුනම මම අනුමත කරනවා. අපි ෙගොඩ නඟන්නට ඕනෑ, 
එකඟතාවක්. සංහිඳියාව කියන්ෙන්, එකඟතාවක්. "අපි ෙවනුෙවන් 
අපි" කිව්වාම, අපි ඔක්ෙකෝම ෙවන්නට ඕනෑ. ආගමික, ජාතික, 
සංස්කෘතික හා කුල ෙභ්ද ෙනොසලකා අපි ෙකොෙහොමද එකඟතාවක් 
ෙගොඩ නඟන්ෙන්? ඒ කියන්ෙන් "අෙප් ෙවනස" ෙවනුවට, "ෙපොදු 
අංග" ෙකොෙහොමද අපි ඉස්මතු කරන්ෙන් කියන අභිෙයෝගය තමයි 
අපට තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන නායකයන්, අෙනකුත් 
නායකයන් අවුරුදු 70කට වඩා ඒ ෙවනුෙවන් වැයම් කර 
තිෙබනවා. නමුත්, අවාසනාවකට ෛවරය, ෙකෝධය හා යුද්ධය 
නිසා අපි ඒෙකන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. 

සංහිඳියාව ගැන කථා කරනෙකොට ෙද්ශපාලන ෙමෙහයුම 
තිෙබනවා; ෙද්ශපාලන ෙනොවන කියා දාමයක් තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන ෙමෙහයුම ගැන ෙකටිෙයන්  කිව්ෙවොත් අපි දන්නවා, 
අපි උපදින්නත් ඉස්ෙසල්ලා 1956දී සිංහල භාෂා පනත ෙගනාපු 
අවස්ථාෙව්දී ඇති වුණු පශ්න, ගැටලු නිසා එදා හිටපු  
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, ෙචල්වනායගම් මැතිතුමා ආදී 
ෙද්ශපාලන නායකයින්  එකඟ ෙවලා,  ෙෆඩරල් කමයක් ෙවනුවට 
පාන්තවලට බලය  විමධ්යගත කරලා ෙම්ක විසඳන්න එකඟ වුණ 
බව. නමුත් ඒක කරන්න බැරි වුණා. 1958 මැයි වනෙකොට ඒ 
වෑයම අයින් කළා. නමුත් වසර 30කට පසුව අපි පළාත් සභා කමය 
යටතට ආවා.  එදා  ඒක කළා නම් ෙම් ර ෙට් යුද්ධය ඇති ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියා මම  විශ්වාස කරනවා. නමුත් වසර 30කින් පසුව  
තමයි නැවත අපට ඉස්සරහට අඩියක් තියන්න  පුළුවන්  වුෙණ්. 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන ෙම් අවස්ථාෙව් මම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයක් වශෙයන් සිටිනවා. එතැනදී  
විපක්ෂෙය් හුඟක් මන්තීවරුන් කථා කෙළේ පළාත් සභාවලට වැඩි 
වැඩිෙයන් මූල්ය බලය   විමධ්යගත කළ යුතුයි කියන එක ගැනයි. 
වසර 60කට පසුව තවත් අදහස්  ඉදිරියට පැමිණිලා තිෙබනවා.  

1965 මාර්තු මාසෙය්දී එදා  හිටපු අගමැති  ඩඩ්ලි ෙසේනානායක  
මැතිතුමායි, ෙචල්වනායගම්  මැතිතුමායි අතෙර් තවත් ගිවිසුමක් 
තිබුණා. පරිපාලන භාෂාවක් හැටියට  උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙදමළ 
භාෂාව පාවිච්චි කළ යුතුයි; ඒ වාෙග්ම අධිකරණය  කියාත්මක 
කරනෙකොට ෙදමළ භාෂාෙවන් අධිකරණය කියාත්මක කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි කියා ඒ ගිවිසුෙම් සඳහන් කළා.  නමුත් 
ඉතිහාසය ෙදස බලනෙකොට ඒකත් කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණාය; අපට ඒ අවස්ථාවත් මඟ හැරුණාය කියන එක අපි 
දන්නවා. 

1995 -2000 අතර කාලෙය් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග්  නායකත්වය යටෙත් අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
ෙගෙනන්න තවත් වෑයමක් තිබුණා. ඒකත් ඉතිහාසයට එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා. අවාසනාවකට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි  පක්ෂ, 
විපක්ෂ හැටියට ෙබදිලා ඒකටත් අකුල් ෙහළුවාය කියන එක  
ලජ්ජාෙවන් හරි කියන්න ඕනෑ. ඒ විධියට ඒකත් අසාර්ථක වුණා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් අපි සිටින්ෙන් 1947න් පසු පත් වුණු 15 වන  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්යි.  අද අෙප් රජෙය්  අලුත් වෑයමක්  තිෙබනවා, 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙගනල්ලා ෙද්ශපාලනිකව යුද්ධෙයන් පසු යම් 
තරමකින්  සංහිඳියාවක්  ඇති ෙවලා  තිෙබනවා නම්,  ව්යවස්ථාව 
හරහාත් ඒක ශක්තිමත් කරන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම  
පක්ෂයක්ම ඒ වෑයම තුළ, ඒ කියාදාමය තුළ සිටිනවා. මම 
හිතන්ෙන් ඒක සෑම මන්තීවරයකුටම ආඩම්බර විය හැකි 
කරුණක්.   

අපි එකට හිතන එක, එකට කල්පනා කරන එක, එකට වාද 
විවාද කරන්න,  එක්ෙකෙනක් අෙනකාට ෙවන ෙවන අදහස්   
පකාශ කරන එක ෙබොෙහොම වැදගත් කියාවලියක්.  ෙම්කට කාල 
සීමාවක්  දමන්න බැහැ. ෙම්කට   ෙහොර න්යාය පත තිෙබන්න 
බැහැ.  ෙම්ක අපි විවෘතව කළ යුතු ෙදයක්. ෙම්ක කරලා 
ඉතිහාසයට ෙම්  ව්යවස්ථාව එකතු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක මන්තීවරු හැටියට අපි හැම ෙකෙනක්ම හිතන්න ඕනෑ. අපි  
ෙකොෙහොමද ඉතිහාසයට එකතු ෙවන්න යන්ෙන්? පසුගිය වෑයම් 
අසාර්ථක වුණා වාෙග් අසාර්ථක ෙවන්න ෙදනවාද, එෙහම 
නැත්නම්   අපි ගන්න කාලයක් අරෙගන සෑම ෙදයක්ම සාකච්ඡා 
කරලා, අපි ඒ කර්තව්යය සම්පූර්ණ කරලා ෙද්ශපාලනිකව 
සංහිඳියාව ශක්තිමත් කරන ෙකොටසක්  හැටියට  15 වැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතිහාසයට එකතු ෙවයිද?  සංහිඳියාව ගැන කථා 
කරනෙකොට  මම කියන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත් ජාතික සමඟිය හා සංහිඳියා කාර්යාලයක් - Office for 
National Unity and Reconciliation - විවෘත  කරලා තිෙබන බව. 
අධ්යාපනය හරහා සංහිඳියාවක් ඇති  කරන්න ෙම් කාර්යාලෙය් 
විෙශේෂ වෑයමක් තිෙබනවා.  ෙමම කාර්යාලය හරහා ජාතික හා 
ආගමික සංහිඳියාවක් ඇති කරන්න, අන්තවාදය අවම කරන්න, 
ෙවනස ෙවනුවට ෙපොදු ලක්ෂණ මුදුන්පත් කරන්න වෑයමක් 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය ගැන කථා කරනෙකොටත්, 
හුඟාක් ෙව්ලාවට අෙප් ෙවනස තමයි මුදුන්පත් ෙවන්ෙන්. අපි 
උදාරහණයක් ගනිමු. අපි පාසල් ගිය කාලෙය් අපට ඉතිහාසය 
ඉගැන්වූවා. අදත් හයවැනි ෙශේණියට තිෙබන ඉතිහාසය ෙපොත 
අ රෙගන බලන්න. හයවැනි ෙශේණිෙය් ඉතිහාසය ෙපොෙතන් මතු 
ෙවන්ෙන්, ෙපොදු ෙද් ෙනොෙවයි. ඒෙකන් ෙවනස මතු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම සංහිඳියාවට වඩා ගැටුම මතු ෙවනවා. හයවැනි  ෙශේණිෙය් 
ඉතිහාසය ෙපොෙත් සඳහන් ෙවනවා, සිංහල රජතුමා ගැන. ඒ 
කියන්ෙන් දුටුගැමුණු රජතුමා. 

 ඊළඟට, විෙද්ශීය ෙදමළ රජ ෙකෙනක් ගැන කියනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, එළාර රජතුමා ගැනයි. සිංහල රජතුමා විෙද්ශීය ෙදමළ 
රජ ෙකෙනකුව යුද්ධෙයන් පරාජය කරනවා; රට විෙද්ශ 
ආකමණෙයන් ෙබ්රා ගන්නවා; රට එක්ෙසේසත් කරනවා; බුදු දහම 
හා සිංහල ජාතිය ආරක්ෂා කරනවා කියා තමයි ඉතිහාසය ෙපොෙත් 
සඳහන් ෙවන්ෙන්. එතෙකොට මට මෙගන්ම පශ්න කර ගන්න 
ෙවනවා, සිංහල භාෂාව කථා කරන මෙග් පුතාට, දියණියට ෙම් 
ඉතිහාසය ෙපොෙතන් ඉගැන්විය යුත්ෙත් ෙමොනවාද කියා. මම ඒ 
අයට ඉගැන්විය යුත්ෙත්, අෙප් ෙදමළ සෙහෝදර-සෙහෝදරියන් 
විෙද්ශිකයන් කියන එකද? අපි ඇත්තටම ඒ ෙපොඩි මනසට 
ඉතිහාසය ෙපොත හරහා ඇතුළු කරන්න වෑයම් කරන්ෙන් 
ෙමොනවාද?  

ෙම් රෙට් වැඩි පිරිස ෙමොකක් හරි ආගමක් අදහනවා කියන එක 
අපි දන්නවා. සෑම ආගමකටම එම ධර්මය අඩංගු වැදගත් ධර්ම 
පුස්තක තිෙබනවා. ඒක තිපිඨකය ෙවන්න පුළුවන්; භගවත් ගීතාව 
ෙවන්න පුළුවන්, අල්-කුරානය ෙවන්න පුළුවන්, බයිබලය ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර අය ෙම් ආගම් එකක් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් 

අදහනවා. ඒක ඒ අයෙග් විශ්වාසයයි. නමුත් ඉතිහාසය දිහා 
බැලුවාම, එහි පැතිකඩ කිහිපයක් තිෙබනවා. වැදගත් ෙදය එයයි. 
අපි එය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපිට ඇත්තටම අවශ්ය වන්ෙන් 
සත්යතාව දැන ගන්නයි. සත්යතාවක් හා සාධාරණත්වයක් 
නැත්නම් සංහිඳියාවක් ඇති කරන්න බැහැ. ඕනෑම රටක, ඕනෑම 
සමාජයක සත්යතාවක් හා සාධාරණත්වයක් නැත්නම් සංහිඳියාවක් 
ඇති කරන්නට බැහැ.  

ඉතිහාසයට පැතිකඩ කිහිපයක් තිෙබනවා. අද ඉතිහාසය ගැන 
ලියැෙවනවා. ඉතිහාසය ගැන දහ ෙදෙනක් ලියනවා නම් සමහර 
විට එහි පැතිකඩ හත-අටක් තිෙබන්න පුළුවන්. සත්යතාව දැන 
ගන්න ෙම් සෑම පැතිකඩක් දිහාම අපි බලන්න අවශ්යයි. එෙසේ 
පැතිකඩ කිහිපයක් තිෙබන නිසා ඉතිහාසය ගැන ලියෙවනෙකොට, 
වර්තමාන එකඟත්වය හා සමඟිය ගැන අපට අභිෙයෝග තිෙබනවා.  
ලංකා ඉතිහාසෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක ඉතිහාසෙය් සිදු 
ෙවන්ෙන්ත් ෙම් ෙදයම තමයි. සමහර අය -අන්තවාදීන්, 
තස්තවාදීන්- ඉතිහාසය පාවිච්චි කරලා, එය විකෘති කරලා 
වර්තමාන ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම්, ඉල්ලීම් හා අරමුණු ඉෂ්ට 
කර ගන්න හදනවා. කුඩා දරුවාෙග් මනසට ෙම් ඉතිහාස 
ෙතොරතුරු ඇතුළු කළාම, එකී ඉතිහාසය සත්යයි කියා කුඩා දරුවා 
ඉෙබ්ටම හිතනවා. ෙමොකද, අෙප් සංස්කෘතිය තුළ - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

නම් අවසානයි. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මට ලබා දුන් විනාඩි ෙදොළෙහන් තව විනාඩි ෙදකක් 

තිෙබනවා. මම ඉල්ලා ගත්තා.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
විනාඩි ෙදොළහත් අවසන් වී ෙගන එනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉක්මනින් මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්. අෙප් සංස්කෘතිය තුළ වැඩිමහලු අය කියන ෙද් පශ්න 
ෙනොකර පිළිගන්නවා. නමුත් සත්යතාව දැන ගන්න නම් වැඩිමහලු 
අය කියන ෙද් ගැනත් පශ්න කරන්න සිදු ෙවනවා. 

Sir, I will conclude very quickly.  

Today, we are witnessing a global descent into 
extremism and bigotry, whether it is in America, Britain, 
Hungary, Poland, Sri Lanka or wherever in Asia. Recent 
inflammatory comments made, sometimes by members 
of the clergy show the religious intolerance in the 
country. But, both our President and Prime Minister have 
taken a strong stance against this and against those who 
engage in hate speech. This is not a call for banning 
offensive speech. In fact, dissent and disagreement is 
often desirable in a multifaceted country. I do, however, 
firmly believe that speech that incites violence must be 
banned and legal action must be taken against those who 
perpetrate it. We do not lack the legislative framework to 
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do so against hate speech because we know that Section 3
(1) of the ICCPR Act of 2007 is there and that Section 79
(2) of the Police Ordinance provides, I quote:  

“Any person who in any public place or at any public meeting uses 
threatening, abusive or insulting words or behaviour which is 
intended to provoke a breach of the peace or whereby a breach of 
the peace is likely to be occasioned, shall be guilty of an offence 
under this section.” 

So, my point in closing is this. Hate is a moral crime. 
It is difficult to legislate against a moral crime. But, if a 
speech is intended to lead to violence, then I think that 
speech should be banned and the State has a responsibility 
to take action against those who provoke violence.  

Thank you.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් 

සිටිනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සමාෙවන්න. මම දැක්ෙක් නැහැ. එතුමා කලින් සිටිෙය් නැහැ. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 
කරනවාද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මට අවසර ෙදනවා නම් මම කථා 

කරනවා.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
[පූ.භා. 10.48] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යාංශයට පමුඛත්වය දීලායි. මම ෙත්රුම් ගත් විධියට හා 
මෙග් මතකෙය් හැටියට ඇත්තටම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අය 
වැය කථාෙව් ෙමම අමාත්යාංශය ගැන නිකමටවත් සඳහනක් කර 
තිබුෙණ් නැහැ. මම වැරදි නම් මාව නිවැරදි කරන්න. ජාතික 
සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශයට අමතරව ONUR 

කියා ආයතනයක් සාදා තිෙබනවා; සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් 
කාර්යාලය කියලා එකක් හදා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අමාත්යාංශය ශක්තිමත් කරන්ෙන් නැතුව ෙම් විධියට ආයතන 
ගුණාකාර කරෙගන යන එෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියා මම 
අහනවා.  

ෙම් අමාත්යාංශයටයි පධාන විධායක වගකීම තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් අමාත්යාංශයට වුවමනා සම්පත් ලබා දීලා, කාර්ය 
මණ්ඩල ලබා දීලා, ෙම් අමාත්යාංශෙය් කියාකාරිත්වය පබල කිරීම 
තුළ විතරයි, ජාතික සංහිඳියා කටයුත්ත හරියාකාරව කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අ ෙප් ඇමතිතුමාත් මා ඉදිරිෙය් සිටියදී කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

 මා ඇමති ධුරය දරන්න පටන් ගත්ත අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් 
රෙට් හිටපු පධානම ෙදමළ වාර්ගික මෙග් හිතවත් මිතෙයක්, 
පභූවරෙයක් හමු වුණා. එතුමාෙගන් මම ඇහුවා, “ජාතික 
සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් මම ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ?” කියලා. 
එතුමා මට කිව්වා, “පළමුෙවන්ම රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය හරියට 
කියාත්මක කරන්න. එය හරියට කියාත්මක කෙළොත් එතැනින් 
එහාට අපට ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවයි” කියලා. මම 
ඒ අනුව රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න ෙලොකු 
වීර්යයක් ගත්තා. ෙම් ආණ්ඩුව ඇත්තටම සංහිඳියාව ගැන හුඟක් 
කථා කරනවා; ඒ වාෙග්ම හුඟක් ආයතනය පිහිටුවනවා. නමුත්, 
අගනුවර සිංහල පමණක් භාවිත කිරීම දැන් වැඩි වී ෙගන එනවා. 
මම අද එන ෙකොට රාජගිරිය හන්දිෙය් පුවරුවක් තිෙබනවා, 
"බුත්ගමුවට හැරවීම HSBC හන්දිෙයන් පමණයි." කියලා. ඒක 
තිෙබන්ෙන් සිංහෙලන් පමණයි. ෙදමළ බහුතර ජනතාව ඉන්න 
පළාත්වල ෙදමෙළන් පමණක් තිෙබනවා. ඒකත් වැරදියි. ඒවාත් 
භාෂා ෙදකටම හරවන්න ඕනෑ. සිංහල බහුතර පළාත්වලත් එෙහම 
ෙවන්න ඕනෑ. අගනුවර එය අනිවාර්යෙයන්ම ෙවන්න ඕනෑ. 
නමුත්, අගනුවර තත්ත්වය ෙම්කයි. විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග 
සංවර්ධන අංශෙය් තත්ත්වය මෙග් අත් දැකීම් අනුව බැලුවාම 
ඉතාම නරකයි.  

 ෙමවර ආණ්ඩුව අය වැෙයන් ලබා දී තිෙබන සම්පත් දිහා අපි 
බලමු. ෙමම අමාත්යාංශයට ජාත්යන්තර විවිධ අරමුදල් හරහා මුදල් 
සම්පත් ලැෙබනවා; පතිපාදන ලැෙබනවා. ඒක මම දන්නවා. 
නමුත්, අපි මුලින්ම බලමු, අෙප් අය වැෙයන් ෙකොච්චර මුදලක් 
ෙම්කට ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලා. 2016 වර්ෂෙය්, ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් ෙගවී ෙගන යන වර්ෂෙය් ෙම් අමාත්යාංශයට 
රුපියල් මිලියන 791ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. 2017 වර්ෂයට ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 677යි.  

ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැදගත්කම, ෙම් අමාත්යාංශෙය් අවශ්යතාව 
සැලකිල්ලට ගත්තා නම්, ෙම් විධියට මුදල් අඩු කිරීම කරයිද 
කියන එක මෙග් හිෙත් සැකයක් හැටියට තිෙබනවා. ඇත්තටම 
විගණනයක් කරලා බැලුෙවොත්, රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක 
වී ඇත්ෙත් සියයට  20කින් පමණයි. ෙකොච්චර චකෙල්ඛන 
යැව්වත්, ෙකොයි තරම් ඒ පිළිබඳව දැන්වීම් කළත්, කැබිනට් තීන්දු 
ගත්තත්, ෙමය කියාවට නැ  ෙඟන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පිළිබඳ 
ඒ තැන්වල ඉන්න නිලධාරින්ෙග් තිෙබන්නා වූ උනන්දුව, 
උෙද්යෝගය මතයි ෙමය කියාවට නැඟීම ෙහෝ ෙනොනැඟීම 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සිංහල-ෙදමළ ද්විභාෂා පතිපත්තිය 
කියාත්මක කිරීමට නම්, රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය අනුව රාජ්ය 
පරිපාලනය සිදු වී ඇද්දැයි බැලීමටත්, එෙසේ සිදු ෙනොවන රාජ්ය 
ආයතන තුළ එය සිදු කරවීමට ෙමම අමාත්යාංශයට විශාල බලයක් 
හා සම්පත් පමාණයක් අවශ්යයි.  

බස් රථවල ගමනාන්ත පුවරු ෙදස බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම 
ලංගම බස ්රථවල ගමනාන්ත පුවරු ෙදස බලන්න. ඊළඟට, දුම්රිය 

2149 2150 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්ථානවල සන්නිෙව්දන පණිවිඩවලට ඇහුම්කන් ෙදන්න. ඒවා 
සිංහෙලන් පමණයි ෙකෙරන්ෙන්. ෙම්වා ෙවනස් කිරීමට අපි 
හුඟාක් මහන්සි ගත්තා. ඒ මහන්සිෙය් යම් පතිඵලයක් තිබුණත්, ඒ 
පතිඵලය සියයට 20කට වඩා වැඩි වුෙණ් නැහැයි කියන එකයි 
මෙග් මතය. ඒ ෙලසම සෑම රාජ්ය ආයතනයකටම භාෂා 
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමට ෙවනම සම්පත් ෙවන් කිරීමක් 
අවශ්යයි. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක ෙම් පශ්නය කථා 
කරන්න ගියාම ඒ අය කියන්ෙන්, "අපට සම්පත් මදි" කියලායි. ඒ 
නිසා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙම් හැම පධාන රාජ්ය ෙසේවා 
අංශයකම භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමට ෙවනම යම් මුදලක් 
ෙවන් කළ යුතුයි.  එක්ෙකෝ, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සංයුක්ත සැලැසම් 
තුළ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා යම් මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් කර ගත යුතුයි. බහුතරයක් සිංහල ජනතාව සිටින 
පෙද්ශවල තිෙබන රාජ්ය ආයතනවල සිංහල භාෂාව භාවිතය 
ෙහොඳින් ෙකෙරනවා; ෙනොඅඩුව සිදු ෙවනවා. නමුත් ද්විභාෂා 
පෙද්ශ තුළ ෙදමළ බස භාවිතය සිදු වන්ෙන් සියයට 20ක තරම් 
පමාණයකින් පමණයි. ද්විභාෂා පෙද්ශයක් වූ ෙකොළඹ පෙද්ශය 
අරෙගන බලන්න, ෙකොළඹ නගර සභාෙව් තත්ත්වය අරෙගන 
බලන්න. අෙප් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක ෙනොවීම ගැන එක 
උදාහරණයක් තමයි ෙකොළඹ නගර සභාව. ඒ නිසා බහුතර 
ද්විභාෂා පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂාව භාවිතා කිරීෙම් වගකීම ඉටු 
කිරීමට පිළිෙවළක් හැදිය යුතුයි.  

ෙදමළ භාෂාව භාවිත කරන බහුතර ජනතාවක් සිටින පෙද්ශ 
තුළ, රාජ්ය ආයතනවල ෙදමළ භාෂා භාවිතය ෙහොඳයි. ෙදමළ 
පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂා භාවිතය ෙහොඳයි. නමුත්, එම පෙද්ශ තුළ 
ජන ජීවිතයට පධාන ෙලස බලපාන ෙපොලිස් ෙසේවෙය්, ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය් ෙදමළ භාෂා භාවිතය දුර්වලයි. එහි ෙවෙසන සිංහල සුළු 
පිරිසට ද තම භාෂාව පිළිබඳ උනන්දුවක් ඒ පෙද්ශවලින් ලබා ගත 
ෙනොහැකිව තිෙබනවා. නමුත්, ෙපොලිස් ෙසේවය සහ ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය්දී බහුතරයක් ෙදමළ ජනතාව ඉන්න පෙද්ශවල 
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට දැෙනන ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්, 
භාෂාව.  

මට මතකයි එවකට සිටි ෙපොලිස්පතිවරයා මට කිව්වා, උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පමණක් භාෂා පතිපත්තිය හරියට කියාත්මක කරන්න 
නම්, ඒ කියන්ෙන් උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ෙදමළ 
භාෂාෙවන් ෙපොලීසිෙය් කටයුතු හරියාකාරවම කරන්න නම්, ඔහුට 
ෙපොලිස් නිලධාරින් 4,000ක් පමණවත් අවශ්යයි කියා. එයින් 
ෙපන්නුම් කරනවා, අද තිෙබන්නා වූ හිඟෙය් පමාණය. එයින් 
ෙපන්නුම් කරනවා, ඒ හිඟය නිසා භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක 
කිරීෙම්දී ජන ජීවිතයට ෙකොයිතරම් බලපෑමක් ඇති ෙවයිද කියා.  

ෛවද්යවරුන්, ෙහදියන්  ඒ තැන්වලට ගිහින් ෙසේවය භාර 
ගන්න කලින් අප ඔවුන්ට ෙදමළ භාෂාව ඉගැන්නුවා. ෙදමළ 
පළාත්වල රැකියාවට යන ෛවද්යවරුන් හා ෙහදියන් විශාල 
පිරිසකට අපි ෙදමළ භාෂාව ඉගැන්නුවා. ඒ ඉගැන්වීම තුළින් ඔවුන් 
යම් අවෙබෝධයක් ලබා ගත්තා. මූලික පදමාලාවක් අපි හඳුන්වා 
දුන්නා. අෙප් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් එවකට හිටිය අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා, -ෙහේරත් මහතා-  ඒ ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. ඔහුට අදත් ඒ ෙවනුෙවන් කළ හැකි විශාල 
ෙමෙහවරක් තිෙබනවා.  

අපි කියනවා, ''පාසල්වල පළමුවැනි වසෙර් ඉඳලා ෙදමළ දරු 
දැරියන්ට සිංහලත්, සිංහල දරු දැරියන්ට ෙදමළත් උගන්වන්න 
ඕනෑ'' කියලා.  ''ෙමන්න! ෙදමළ, සිංහල ෙදකම උගන්වන්න ඕනෑ 
කිය කියා අපි කථා කරලා, ඊළඟට අෙප් දරුවන් ඉහළ පන්තිවලට 

යන ෙකොට ඒ ඒ භාෂා අනුව, ඒ ඒ ආගම් අනුව ෙවන් ෙවලා 
යනවා. ෙම් විධියට ෙම් රට ෙකොෙහොමද එක්සත් කරන්ෙන්?'' 
කියන පශ්නය අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා නිතර ඇහුවා මට 
මතකයි. ''පළමුවැනි වසෙර් ඉඳලා ෙදමළ උගන්වන්න ඕනෑ'' 
කියලා තිබුණාට, ඒ ෙවනුෙවන් පුහුණුව ලත් ගුරුවරුන් අවශ්ය 
පමාණයට නැහැ. ෙමොකක්ද පශ්නය? ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමට 
අවශ්ය සම්පත් පමාණය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැතිව, පුහුණු ෙවන්න ගුරුවරුන් නැතිව ෙනොෙවයි. ෙම්වාට 
ෙකොෙහොමද වියදම් කරන්ෙන්? මහ බැංකුෙව් විශාල වංචාවක් 
සිද්ධ ෙවලා, රුපියල් මිලියන 1,600ක් ෙම් ආණ්ඩුවට අලාභ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අලාභය සලකා බැලුවාම, ඒ අලාභය 
පියවන්නට වුවමනා මුදල් ලබා ගන්නට ෙවනත් වියදම් කැපීම් 
කර ෙගන යන ෙකොට, අෙන්! ෙම් භාෂා හා ජාතික සංහිඳියාවටත් 
මුදල් කපන්න ආණ්ඩුවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව තමයි 
ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්.  

ද්විභාෂා පතිපත්තිය හරියට කියාත්මක කිරීමට නම්, 
ෙපොලීසියට, රාජ්ය පරිපාලනයට, ගුරු ෙසේවයට ෙදමළ භාෂාව 
මව්බස වූ පිරිස් අවශ්ය තරම් බඳවා ගත යුතුයි. සිංහල නිලධාරින්ට 
ෙදමළ බස ඉගැන්වීෙමන් නම් කවදාවත් ෙම්ක කරන්නට බැරි බව 
මම මෙග් අත් දැකීෙමනුයි කියන්ෙන්. මම එෙහම කියන්ෙන් 
ඇයි? ඔවුන් ෙදමළ බස ඉෙගන ෙගන, promotions ලබාෙගන; 
increments ලබා ෙගන, පසුව යම් ෙසේවා ස්ථානයකට ගිය හැටිෙය් 
තමන්ට පුරුදු මව්බසින් කථා කරනවා. ඒක වරදක් කියන්නත් 
බැහැ. ෙදමළ ෙකෙනක් ආවත් තමන්ෙග් මව්බසිනුයි කථා 
කරන්ෙන්. ඒ ෙව්ලාෙව් ෙදමළ ෙකනාට සිද්ධ ෙවනවා ඒ 
නිලධාරියාෙග් මව්බස අනුව ගැළෙපන්න. ඒ ෙවනුවට නිලධාරියා 
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්, තමා ඉදිරියට එන ෙකනා අනුව තමන්ෙග් 
භාෂාව ගළපා ගන්නයි. නමුත් ෙම්ක සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙමොකක්ද ෙම්කට තිෙබන විසඳුම? ෙම්කට තිෙබන්ෙන් එක 
විසඳුමයි. ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර, ජාතික සමානත්වය ගැන, 
ජාතික සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, ෙම් ෙවනුෙවන් 
අවශ්ය නිලධාරින් - ෙදමළ මව්බස වූ නිලධාරින්- බඳවා ගැනීම ෙම් 
සියලුම ෙසේවාවන්ට ඉතාමත්ම අවශ්යයි. එෙසේ ෙනොමැතිව ෙම් 
සඳහා ෙවනත් ෙකටි මඟක් නැහැ.  

සිංහල, ෙදමළ කථා කරන ජනතාව අතර, විෙශේෂෙයන් තරුණ 
පිරිස් අතර ඔවුන්ෙග් භාෂාවට වාෙග්ම සංස්කෘතීන්ටද ඇල්මක් 
ඇති කරවන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම අවශ්යයි.  අපි හිටිය 
කාලෙය්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් අපි ''භාෂා සංගම් ව්යාපාරය'' පටන් 
ගත්ෙත් ඒ නිසායි. ''ද්විභාෂාෙවන් හෘදයාංගමව බැඳුණු, සියලු ජන 
වර්ගයන්ට සමානව සලකන එකම ලාංෙක්ය ජාතියක්'' යන 
ෙත්මාව එදා අපි ඇති කළා. භාෂාෙව් දැනුම වාෙග්ම, 
සංස්කෘතීන්ෙග් ආස්වාදය හුරු කිරීමට අපි ගත් උත්සාහයන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ගැමි පෙද්ශවල දරුවන්ට, 
ඒ වාෙග්ම, තමන්ෙග් පත්වීම් ගන්න යන්න ෙපර සීමාවාසික 
ෛවද්යවරුන්ට භාෂාව උගන්වන අතර, සංස්කෘතිය හඳුන්වාදීමක්; 
හුරු කිරීමක් ද කරනවා. අපට දැනගන්නට ලැබුණා, සිංහල දරු 
දැරියන් සහ තරුණ තරුණියන් අතර, ෙදමළ ජනතාවෙග් හා 
මුස්ලිම් ජනතාවෙග් සංස්කෘතික හුරුව ලබා ගන්න ෙලොකු 
උනන්දුවක් තිබුණු බව.  

ෙදමළ භාෂාව භාවිත කරන බහුතරයක් සිටින උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල යුද්ධය නිසා ඇති වී තිබු තත්ත්වයන් නිසා 
සිංහල භාෂාව ඉෙගන ගැනීමට උනන්දුවක් තිබුණත්, සිංහල 
සංස්කෘතියක ආස්වාදයකට නැඹුරුවක් තිබුෙණ් නම් නැහැ. 
ෙම්කට ෙහේතුව මානුෂික පවුරකින් ඔවුන් ෙවන් වී සිටීම බව මෙග් 
වැටහීමයි. ඔවුන් සිංහල පාලකයන්ෙග් යටත් වැසියන් බවට පත් වී 
තිෙබ්ය යන හැඟීමත් ඔවුන් අතර තිබීම ෙමයට ෙහේතුව වශෙයන් 
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මම ෙත්රුම් ගත්තා. ෙදමළ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව 
බහුතරයක් ඉන්න පෙද්ශවල ඔවුන් සිංහල බලයකට යටත් කරපු 
ජනතාවක්ය කියන හැඟීම ඔවුන් අතර ඇති වීම වළක්වන්න 
පියවර ගැනීම  අෙප් වගකීමක් වනවා, ෙම් ජාතික එක්සත්කම අපි 
උනන්දුෙවන් කරන කාර්යයක් කර ගන්නවා නම්.  

අපට තිබූ සම්පත් ඇතුළත එදා තරුණ කඳවුරු පැවැත්වීමට 
ලැබුෙණ් වසරකට පහක් පමණයි. සෑම මසකම සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් තරුණ තරුණියන් එකතු කර ගත් කඳවුරු පැවැත්වීමට 
හැකි නම් එය ජාතික ෙද්හයට ෙදන ජීවක එන්නතක් හැටියට මම 
සලකනවා. අපි පැවැත්වූ තරුණ කඳවුරුවල ඉතා ෙහොඳ මිශණයක් 
ඇති වුණා. සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් තරුණ තරුණියන් දවසක් 
ෙදකක් ඒ කඳවුරු තුළ සිටීෙමන් ඇති කර ගන්නා වූ සම්බන්ධතාව 
සහ සෙහෝදරත්වය ඇත්තටම ඔවුන් කඳවුෙරන් ආපසු ගියාට 
පස්ෙසේ ඔවුන් ඉන්න ගෙම්, පළාෙත් ෙම් ෙතොරතුර - පණිවුඩය, 
හැඟීම - තමන්ෙග් අනිකුත් සහෘදයන් අතර ෙබදා හදා ගන්නවාට 
කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ සමඟම ජාතික එක්සත්කම ඇති කර 
ගැනීම සිංහල ජනතාවට වටිනා, අත්යවශ්ය, ඓතිහාසික 
ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස දැනීම අපි කවුරුත් පිළිගත යුතුයි. සිංහල 
ජනතාව අතර නිතරම තිෙබන අදහසක් වාෙග්ම හැම ආණ්ඩුවක්ම 
කියන අදහස තමයි, "අපි ජාතික එක්සත්කම ඇති කර ගත යුතුයි. 
ෙම් ජාතික එක්සත්කම ලාංකීය වශෙයන් අපි ඇති කර ගත යුතුයි. 
ලාංකීය අනන්යතාව ඇති කර ගත යුතුයි. හැෙමෝම ලාංකීය 
අනන්යතාවෙයන් ෙපනී සිටීමට  උනන්දුවක් ඇති තැනකට පත් 
කර ගත යුතුයි" කියන එක. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙදමළ කථා 
කරන මුස්ලිම් ජනතාවටත්, ෙදමළ ජනතාවටත් ඇත්තටම ජාතික 
එක්සත්කම ගැන කථාව එතරම් අර්ථවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ජනවාර්ගික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නය ගැන තමන්ට ලැෙබන 
ඉඩ අවකාශය කුමක්ද කියන එක ඔවුන් විමසමින් ඉන්න නිසා 
ඔවුන්ට ජාතික එක්සත්කම ගැන අදහස එතරම් පබලව 
දැෙනන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා 
රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைர 
யாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
ෙදමළ භාෂාෙවන් ජාතික ගීය කියා ගන්නටත් අපට අවුරුදු 

60ක් විතර ගත වුණා. එය අෙප් පාලන කාලෙය් තමයි සිදු වුෙණ්. 
ජාතික ගීය කියන්ෙන් ශී ලංකාව වර්ණනා කරන එකයි; ෙවන 
වර්ණනාවක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හරි, හරි. මෙග් කාලය ගත ෙවනවා. ඒ ගැන මෙග් විවාදයක් 

නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් මමත් ෙපනී හිටියා. එය ෙමෙසේ වනෙකොට 
ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් සතුටු වුණු ෙකෙනක් හැටියට මම ඒකට 
මෙග් ආශීර්වාදයත් පළ කරනවා. මම කියන්න හදන point එක 
ෙම්කයි. සිංහල ජනතාවට ලාංකීය ජාතිය එක්සත් කරන්න ඕනෑ 
නම් ඒකට ෙදමළ ජනතාවෙග් එකඟත්වය ගත යුතුමයි. ෙදමළ 
ජනතාවෙග් එකඟත්වය නැතිව සිංහල ජාතිය එක්සත් කරන්න 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජාතියට තමන්ෙග් නිදහස සහ අයිතිය 
දිනා ගන්න බැහැ, සිංහල ජනතාවෙග් එකඟත්වය නැතිව. ෙම් 
ෙදක හරියට ඔවුෙනොවුන් අතෙර් වටහා ගන්න ලැබීම තුළ තමයි 
අපට ෙම් රට ජාතික වශෙයන් එක්සත් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
ඒ සඳහා මාවත කුමක්දැයි අපි ෙම් ආකාරෙයන් ඉගැන්විය යුතුයි. 
ඒ හැඟීම ඇති කළ යුතුයි. ෙමය ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක්. නමුත් එය 
 එෙසේ විය යුතුයි. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

එෙලසම ෙදමළ ජනතාවට සහ ෙදමළ බස කථා කරන මුස්ලිම් 
ජනතාවට තම අයිතීන් දිනා ගැනීමට නම් සිංහල ජනතාවෙග් 
එකඟත්වයක් අවශ්යයි. ෙමන්න ෙම් ෙත්රුෙමන් අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ට එකතු ෙවන්න පුළුවන් නම් පමණයි අපට ෙම් රෙට් 
ජාතික එක්සත්කම ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. මම මෙග් 
කථාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාෙව් සමාප්තිය ෙවත 
ෙයොමුෙවන්න කැමතියි. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙගන් මා අවසර 
ඉල්ලනවා. සමාප්තිය කරා පැමිෙණන අපට කියන්න තිෙබන 
පධාන ෙද් ෙමයයි.  ජාතික එක්සත්කම ඇති කිරීම සඳහා වන ෙම් 
සියලු පයත්නයන් කියාත්මක වන්ෙන් අවිනිශ්චිත සන්දර්භයක් 
තුළයි. අරවා ඉගැන්වුවත්, ෙම්වා ඉගැන්වුවත්, ඒ අයට  සංස්කෘතිය 
හඳුන්වා දුන්නත්, ඒෙගොල්ලන් ෙගන්වලා කඳවුරු පැවැත්වුවත් ෙම් 
ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් ජාතික එක්සත්කෙම් සන්දර්භය තුළයි. 
ජාතික එක්සත්කෙම් සන්දර්භය තවමත් අවිනිශ්චිතයි. ඒ නිසා ෙම් 
අපි  දරන්නා වූ විවිධ ව්යායාමයන් ඒ විධියටම සඵල ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම් ජාතික එක්සත්කම සඳහා සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජන වාර්ගික පවාහයන් අතර ගිවිසුමක් නැති කල්හි ෙම් 
පයත්නයන් එක්තරා විධියකට නිසරු ෙවනවා.  නමුත් ෙම් පයත්න 
ෙබොෙහෝදුරට ජාතික එක්සත්කම ඇති කිරීම සඳහා ජාතීන් අතර 
අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධයට, එකඟත්වෙය් ගිවිසුමකට එන්න උදව් 
ෙවනවා. ඒ ගැන සැකයක් නැහැ. නමුත් ජාතික එක්සත්කෙම්  
මූලික රාමුෙවන් ෙතොරව ගන්නා වූ ෙම් පියවරවල පතිඵල අපට  
දකින්න බැහැ. 

 ජන වර්ග අතර ජාතික ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීෙම් 
කියාදාමයත්, රාජ්ය බල තන්තය තුළ ෙදමළ වැසියන්ට ඇති 
දුක්ගැනවිලි විසඳීමත්, උතුරු නැෙගනහිර  වාසී ෙදමළ  ජනයාෙග් 
සිත් ෙව්දනා දුරලීමත්,  අන්තර් ජනවාර්ගික සබඳතා වර්ධනයත් 
යන කරුණු එකින් එක ෙපෝෂණය වන වටපිටාවක් තුළ අපට 
ජාතික සංහිදියාෙව්  සුවබර අනාගතය දැකගත හැකියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙදමළ ජන සුළු පිරිසක් ෙවනම රාජ්යයක් 
ගැන සිතීම ෙහෝ කථා කිරීම ගැන අපි කලබල විය යුතු නැහැ. 
පභාකරන් ඇතුළු යුද්ධෙයන් මිය ගිය සටන්කරුවන් සැමරීම අපි  
පශ්නයක් කර ගත යුතුද නැහැ. නමුත් ෙවනම රාජ්යයක් ෙහෝ 
සන්නද්ධ අරගලයක් උෙදසා සංවිධානය වීමට ෙහෝ කිසිම ඉඩක් 
තැබීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. "එලුග  තමිල්" ව්යාපාරය ගැන මෙග් 
මිත අහිලන්  කදිරගාමර් ලිපියක්  ලියා තිෙබනවා. මා එය 
සභාගත*  කිරීමට ඔබතුමාෙග් අවසරය පතනවා. 

බටහිර ෙමෙහයුම්කරුවන් ෙහෝ විෙදස්ගත උග ෙදමළ 
මතවාදීන් ඊළමක් සඳහා  කරන සන්නද්ධ අරගලය අලුත් කිරීමට  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තැත් කෙළොත්, එයට ඓතිහාසිකව ඉඩක් නැත යන්න මෙග් මැන 
බැලීමයි. ෙකොයි තරම් මුදල්-හදල් ෙයොදවා නැවත ඊළාම් රාජ්යයක් 
ෙවනුෙවන් අරගලයක්  ඇති කරන්න ෙම්  රෙට්  විවිධ බලෙව්ග 
උත්සාහ කළත්,  එයට ඓතිහාසික වශෙයන් ඉඩක් නැති බව මෙග් 
මතයයි.   

ෙම් රෙට් ෙක්න්දීය රාජ්ය බලය කඩන්න බටහිර රාජ්යවලට 
වුවමනායි. ඒ ගැන මට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ වුවමනාව 
අගමැතිතුමා නිෙයෝජනය කරනවාය කියලා මට සැකයක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙක්න්දීය රාජ්ය බලය, සෛ්වරී  බලය  
කැඩීම ෙම් ජාතික සංහිඳියාෙව් අවශ්යතාවක් හැටියට යම් 
ෙයෝජනාවක් එනවා නම්,  එය  බටහිර බලවතුන්ට උතුරු පළාෙත් 
වඩා  ලිහිල්ව ගැවසීමට, වඩා නිදහෙසේ ඔවුන්ෙග් බල  තත්ත්ව  ඒ 
කලාපවල පවත්වා ගැනීමට ෙමන්ම  ඔවුන් අරමුණු කර ගන්නා වූ 
සැලසුමට වුවමනා කාර්යයක් හැටියට ෙමය ඈඳා ගන්නවාට මට 
සැකයක් නැහැ.   

ඊළාම් රාජ්යයක්  ඇති කිරීෙම් බලෙව්ගයක් ෙහෝ  එවැනි  
කියාකාරීත්වයක් ඇතිෙව්ය කියන  භෙය් ඉඳෙගන ෙම් පශ්නයට 
අවතීර්ණ වීෙමන් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  අපි ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් 
පශ්නයට අවතීරණ ෙවන්න  ඕනෑ,  ඇත්තටම ෙක්න්දීය රාජ්ය 
බලයක්  රැකෙගන පළාත්බද පාලනයක තිෙබන අයිතිය  විහිදුවා 
ගන්නයි. පළාත්බද පාලනයක තිෙබන අයිතිය  තහවුරු කරන 
තරමට, ඒ පමාණයට තමයි  ජාතික සංහිඳියාෙව් තත්ත්වය අපට 
දිනා  ගත හැකි වන්ෙන්. නමුත් ෙක්න්දීය රාජ්ය බලය, ස්ෛවරී 
බලය, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ඒකීය රාජ්යය ෙහෝ එයින් ෙකොටසක් 
අපට ෙම් ෙවනුෙවන් හුවමාරු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.   

ගරු  සභාපතිතුමනි, බටහිර බලවතුන්ෙග් බලපෑම්වලට යට 
ෙනොවී කටයුතු කළ යුතුයි. ජිනීවා නුවර ට ගිහින් 
ඇෙමරිකන්කාරයන්ෙග් ෙයෝජනාවකට අපි ගැහුෙව් කන අත්සන. 
එෙසේ අත්සන් කරමින් ඇෙමරිකන්කාරයන්ට වුවමනා හැටියට  ෙම් 
රෙට් කටයුතු පිළිබඳව ඔවුන් ෙයෝජනා කරන ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීමට ඉඩ දුන්ෙනොත් අෙප්  ජාතික නිදහස පාවා දීමක් 
ෙවන්ෙන්. අපට වුවමනා කරන්ෙන්, අප අතෙර්ම ෙම් පශ්නය  
පිළිබඳව තීන්දු තීරණ අරෙගන, රෙට් ඒකීය රාජ්යයක්,  අපෙග් 
ෙක්න්දීය  රාජ්ය  බලයත් රැකෙගන  ෙම් රෙට් පළාත්බද පාලනයට  
ඉඩකඩ සලසා ගන්නයි.  ෙම්ක දැන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ම ෙවනසක් ෙවනතුරු බලාෙගන ඉන්න 
ඕනෑ නැහැ.  නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයායි, පළාත් සභාෙව් ඉන්න 
මහ ඇමතිවරයායි,  පළාත් සභාෙව් ඉන්න බහුතර උදවියයි ඒ 
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුකාරවරයායි, ඒ පළාෙත් 
ඉන්න මහ ඇමතිතුමායි,  පළාත් සභාෙව් බහුතරයයි  එක්ක ඒ 
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා වැඩිපුරත් ෙවලාව  අරෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම්වා පූර්ව  පෙව්ශ  ගරු සභාපතිතුමනි. අපි ෙකළින්ම 

ව්යවස්ථාෙව් කථාවට  එන්න ඉස්ෙසල්ලා  දැන්ම සිට අපට ආරම්භ 
කළ හැකි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, මම 
ෙම් කාරණය කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙදමළ 

පළාත්වල මන්තීවරුන්ෙග් කථා ඔබතුමාත් අහෙගන හිටියා. ඒ 
කථාවල තිබුණු දුක්ගැනවිලි සමූහය, ඔවුන්ට තිබුණු විවිධ 
පැමිණිලි පමාණය,  ඒ පළාත්වල සිදු ෙවමින් තිෙබන, ඔවුන් තුළ 
ජාතික ෙව්දනාව ඇති කරන සිද්ධිදාම පමාණය ගැන එතුමන්ලා 
කරුණු  විශාල පමාණයක් කිව්වා. අන්න ඒවා කියවලා බලන්න. 
අන්න ඒවාට විසඳුම් ෙදන්න. අන්න ඒවා විසඳීමට පියවර ගන්න. 
ඒක තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සඳහා එකඟත්වයට 
පැමිෙණන පව්ශය කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන කිහිපය 
ෙමයින් හමාර කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අවුරුදු ගණනාවක් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා 

දරපු මතයක් එක්ක ෙම් විෂය ගැන කථා කරන්න ඔබතුමාට 
දවසම දුන්නත් මදි කියලා අපි දන්නවා. නමුත් කාලය පිළිබඳ 
පශ්නය හරස් ෙවලා තිෙබනවා.  

මීළඟට, අෙප් ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

ඊට ෙපර, ගරු ෙව්ලුකුමාර් මන්තීතුමා  මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
 

[පූ.භා. 11.10] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් වැදගත් විවාදයට එක් 

වන්නට ලැබීම ඉතාම සතුටට කරුණක්.  

මුලින්ම අෙප් ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් අමාත්යතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එතුමාෙග් කැපවීම් සහගත කාර්යභාරය 
පිළිබඳව. එතුමා ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව, සමඟිය ෙගොඩ 
නැඟීම සඳහා ෙම් අමාත්යාංශය  රෙට් සියලුම ජන ෙකොටස්වල 
ෙගෞරවයට ෙහේතු වන ආකාරයට ෙමෙහයවමින් සිටිනවා.  ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් ජාතික සංහිඳියා වැඩ පිළිෙවළට ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලයත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
කාර්යාලයත් එක හා සමාන දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. අප ඒක 
සලකන්ෙන්  ෙම් අමාත්යාංශය දුර්වල කිරීමක් හැටියට ෙනොෙවයි, 
ෙම් සමස්ත වැඩ පිළිෙවළ  ශක්තිමත් කිරීමක් හැටියටයි.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පැවැත්ෙවන කාර්යාලෙය් 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය විශිෂ්ට ෙසේවාවක් 
කරනවා.  අපි ෙම් ෙවලාෙව් ඒ ගැනත් අගය කිරීමක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ඇමතිතුමා කර ෙගන යන සියලු 
වැඩ කටයුතු අගය කරන අතර, තවත් එක පැත්තක් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න මම කැමැතියි.  
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දැන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කළා. 
ඇත්ෙතන්ම එතුමා ඒ අමාත්යාංශය දරන කාලෙය් අපිත් ෙබොෙහොම 
කිට්ටුෙවන් වැඩ කළා. එතුමා ඉතාම විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කළා. 
එතුමා මතක් කළා අද තිෙබන ජාතික ගැටලුව, ජාතීන් අතර පශ්න 
ඉතාම අවිනිශ්චිත සන්දර්භයක තමයි තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ 
කාරණයත් ඇත්තයි. විවිධාකාරෙයන් සමාජය කඩා ඉහිරී යෑම 
නිසා අද මුළු ෙලෝකයම සම්පත් ෙබදී යෑෙම් අර්බුදවලින්, ආර්ථික 
අර්බුදවලින් පැටලී තිෙබනවා.  ඒක තාක්ෂණික ෙහේතු නිසා 
ෙවන්න පුළුවන්, ආර්ථික ෙහේතු නිසා ෙවන්න පුළුවන්, පාරිසරික 
ෙහේතු නිසා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් නැවත වතාවක් සමාජය 
ජාතික රාජ්ය දිහාට හැෙරමින් තිෙබනවා. ජාතික රාජ්ය මතවාදය 
දිහාට අලුතින් හැෙරමින් තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් සිදු වුෙණ්. ඒක තමයි ජනමත විචාරණය ඔස්ෙසේ මහා 
බිතාන්යෙය් සිදු වුෙණ්. ඒ හැම රටක්ම තමන්ට ගැළෙපන සාමුහික 
විඤ්ඤාණයකට කථා කරමින් ෙක්න්දීය බලයක් හදා ගන්න 
හදනවා.   

එදා තිබුෙණ් ජාත්යන්තරවාදය සහ ෙකොමියුනිස්ට්වාදය. ඒවා 
ෙවනුවට, ඒ මහා චින්තකෙයෝ හදපු ඒ මහා මතවාද ෙවනුවට 
පාථමික මතවාද කරා අද රාජ්යයන් නැවත වතාවක් පල්ලම් 
බහිමින් ෙහෝ ඉහළ නඟිමින් තිෙබනවා. ඒ ඕනෑ එකක් හිතා ගන්න 
පුළුවන්. ෙමන්න ෙම් ජාතික රාජ්ය ඔස්ෙසේ ෙක්න්දීය බලයක් 
ෙගොඩ නඟා ගන්න හදන රටවල් අෙප් රෙට් ෙක්න්දීය බලය 
 බිඳින්න හදනවාය, අෙප් අගමැතිතුමා ඒක නිෙයෝජනය කරනවාය 
කියලා ෙචෝදනාවක් ෙගනාවා. ඒ  සම්බන්ධෙයන් ඒ මන්තීතුමාට 
අෙප් සම්පූර්ණ විෙරෝධය පළ කරනවා. ෙම් රෙට් ෙක්න්දීය බලය 
කැෙඩන්ෙන්, ෙම් රෙට් රාජ්ය ජාතිවාදය කරා පල්ලම් බැස්ෙසොත් 
පමණයි. රාජ්ය සිංහල වර්ගවාදය ෙවත, රාජ්ය ෙදමළ වර්ගවාදය 
ෙවත, රාජ්ය මුස්ලිම් වර්ගවාදය ෙවත පල්ලම් බැස්ෙසොත්, ඒ 
මතවාද රෙට් දෘෂ්ටිවාදය බවට පත් කර ගත්ෙතොත්, අන්න එතැනදී 
ෙක්න්දීය බලය කැෙඩනවා. එම නිසා අද අපි ෙලෝක සන්දර්භය 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් 
ෙලෝකෙය් ජාතිකවාදී පවණතාවක් තිෙබනවා.   ඒක අෙප් 
ලංකාවටත් එන එක වළක්වන්න බැහැ. ලංකාෙව් ෙකොෙහොමත් ඒ 
තත්ත්වය තිබුණා.  ෙම් අලුත් ෙගෝලීය සන්දර්භය ඇතුෙළේදී අෙප් 
ෙද්ශපාලනය ෙකොෙහොමද පැවැෙතන්ෙන්? අපටත් ජාතිකවාදය 
ගැන කථා කරන්න ෙවනවා.   අපට ආකාර ෙදකක ජාතිකවාදයක් 
පිළිබඳ විකල්ප  ෙදකක් තිෙබනවා.  

එක විකල්පයක් තමයි ''ෙම්ක අෙප් රට, අපි ඔක්ෙකෝම එක 
ජනතාවක්, අෙප් තිබුණ සියලු ෙවනස්කම් අර මහා අදහසට යටත් 
කරෙගන අපි රාජ්යයක් හදා ගනිමු''  කියන එක. එෙහම නැත්නම් 
ෙම් අෙප් ජාතිය, ෙම් අෙප් ආගම, ෙම් අෙප් වර්ගය කියලා නැවත 
වතාවක් එවැනි ෙබදුම්වාදවලටත් අපට යන්න පුළුවන්. ඒක, එක 
වර්ගයක්. 

 ඊළඟට, ෙම්ක අෙප් ර ට, අපි එක ජනතාවක්  කියන 
ජාතිකවාදය. ඒක වැදගත් ජාතිකවාදයක්. ඒකට අපි කියනවා 
සිවිල් ජාතිකවාදය -civic nationalism- කියලා. එෙහම නැත්නම් 
ඒක පැත්තකට තල්ලු කර දාලා, අරක තමයි ෙල්සිම කමය කියලා 
අපට ඒක ෙතෝරා ගන්න සිදු වනවා.  අපි සිංහල අය, අපි ෙදමළ 
අය, අපි ෙබෞද්ධ අය, අපි කෙතෝලික අය, අපි ඉස්ලාම් අය 
යනුෙවන් අෙප් ෙගොඩ අපි ෙවන් කර ගනිමු කියන අදහස ඇති 
කරෙගන, අෙප් ළඟම හතුරා අෙප් ඊළඟ ජනවර්ගය, ඊළඟ ආගමික 
කණ්ඩායම කියලා හදා ෙගන ඒ මතවාදයට පල්ලම් බහින්නත් 
පුළුවන්. ෙම් අවිනිශ්චිත සන්දර්භෙය් සිට කටයුතු කෙළොත් අෙප් 
ෙක්න්දීය බලයත්, අෙප් පරිධිෙය් බලයත් ෙදකම කැෙඩනවාය 
කියන එක අලුතින් කියන්න ෙදයක් නැහැ. එම නිසා, අද ජාතික 
සංවාදය ෙගොඩනැඟීම, ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීම අත්යවශ්ය 
ෙවනවා; මහා ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිවාදයක් ඇතිව  මුළු රටම හදා 

ගැනීෙම් න්යය පතයට අපට යන්න ෙවනවා. රෙට්  හැම තැනකම 
රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය අකුරටම කියාත්මක කිරීම, ඒ තුළින් රෙට් 
සමාන අවස්ථා ඇති කිරීම ඉතා  වැදගත්. ඒ සියල්ලම සියයට-
සියයක්ම නිවැරදිව කළත් ෙම් පශ්නය නැවත එන්න පුළුවන්. ෙම් 
පශ්නය ෙගෝලීය වශෙයන් පැන නැ  ෙඟන පශ්නයක් නිසා, අද අපි 
මීට වඩා ෙම් ගැන උනන්දුෙවන් වැඩ කරන්නට ඕනෑ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම රාජ්ය පතිපත්ති හදන අය, විවිධ අමාත්යාංශ, 
රෙට් සිවිල් සංවිධාන නායකයන්, ආගමික නායකයන්, මත හදන 
අය වාෙග්ම ජනමාධ්යත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කළ යුතු 
කාර්යභාරයක් තිෙබනවා. නමුත් අවාසනාවකට ෙමන් සමහර 
ජනමාධ්ය කටයුතු කරන ආකාරය ෙදස බැලුවාට පස්ෙසේ, ඔවුන් 
ෙම් කටයුත්ත අතහැරලා තිෙබනවාෙදෝ කියලා අපට හිෙතනවා.  

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා කරමින් ''සිරස'' ආයතනෙය් 
වැඩ සටහනක් ගැන කිව්වා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ වැඩ සටහනක්. ඒ 
නාලිකාවත් ජාතික සමගිය පවර්ධනය කරන නාලිකාවක් බව 
ඔවුන්ට ෙගෞරවයක් හැටියට  සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් අමාත්යතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා සහ ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය එකතු 
ෙවලා ලබන ජනවාරි මාසෙය් ජාතික රූපවාහිනිෙය් තවත් 
නාලිකාවක් පටන් ගන්නවා. ඒ තමයි "සංහිඳියාෙව් නාලිකාව." ඒ 
හරහා ෙමම පශ්නෙය් තිෙබන අවිනිශ්චිත සන්දර්භය 
සම්බන්ධෙයන්, රටට ඔබින ජාතිකවාදය ෙමොකක්ද, ඒ 
ජාතිකවාදෙය් දෘෂ්ටිවාදෙය් ස්වරූපය ෙමොකක්ද කියන එක 
පිළිබඳව අපට කථා කරන්න පුළුවන්. එවැනි මාධ්ය භාවිතයකට 
අපට යන්න පුළුවන්.  

ෙමම පශ්නය පධාන ෙපෙළේ මාධ්යවලින් පමණක් 
විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. අද, සමාජ මාධ්ය ගත්තාම ඒ  ෙගොඩක් අය ෙම් 
ගැන කථා වුණා. ෙමම ජනවාර්ගික ජාතිවාදය, ජනවාර්ගික 
ෛවරය සහ ආගමික ෛවරය  වගා දිගා කරන සන්නිෙව්දන 
ක්ෙෂේතයක් බවට සමාජ මාධ්ය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොකක්ද?  ෙමම සමාජ 
මාධ්ය තාක්ෂණික වශෙයන් ෙකොච්චර දියුණු ෙවලා තිබුණත් ඒවා 
පාවිච්චි කරන්ෙන් පරිණත සමාජයක් ෙනොෙවයි. සමාජ මාධ්යයට, 
තවම සමාජය පරිණත ෙවලා නැහැ.  

එෙහම නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහනක්, එයට හුරු කිරීෙම් වැඩසටහනක් අවශ්යයි. ෙහොඳ 
සංස්කෘතික ජීවියකු හැදීම සඳහා වැඩ කරන්න අපට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අධ්යාපන අමාත්යාංශය, ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය ආදි අමාත්යාංශවලට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න සිදු 
වී තිෙබනවා. ඒ අතරතුර නීතිය කියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත්. 
අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා  නීතිය 
කියාත්මක කිරීම ගැන කථා කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා   
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana ) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇත්ෙතන්ම අද අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා, ෛවරී පකාශන 
වැළැක්වීෙම් නීතියක් තදින් කියාත්මක කිරීම. අප ෙම් ගැන එච්චර 
කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ෙලෝකෙය් භාෂණෙය් නිදහස, 
අදහස් පකාශ කිරීෙම් නිදහස, ජනමාධ්ය නිදහස උපරිම ෙලස 
සාක්ෂාත් කරෙගන තිෙබන රටවල පවා ඉතාම තදින් ෛවරී 
පකාශන වැළැක්වීෙම් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. එය නීතියක් 
හැටියට සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා පකාශ කෙළේ, අෙප් ෙපොලිස් ආඥාපනෙත් 
සහ අෙනකුත් නීතිවලත් ෙම්වා තිෙබනවා කියලායි. එෙහම නම් 
දැන් තිෙබන්ෙන්, ඒවා කියාත්මක කරන්නයි. නීතිය කියාත්මක 
කරන්න බය වන රාජ්යයකට; කාෙග් ෙහෝ චණ්ඩිකම්වලට බෙය් 
නීතිය කියාත්මක කරන්න බය වන රාජ්යයකට ජාතික සංහිඳියාව 
ඇති කරන්න බැහැ. තදින් නීතිය කියාත්මක කරන්න අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. ආගමික, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් අතර ෛවරය 
මතු කරන සමාජ මාධ්ය පකාශන කවුරුන් ෙහෝ කරනවා නම් ඒවා 
අල්ලන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවට ගිහින් ඔවුන් නීතිෙය් දැලට 
ෙකොටු කරගන්න ෙපොලීසියට දැනටමත් බලය තිෙබනවා. ඒ බලය 
නැත්නම් අවශ්ය නීති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කළ යුතුයි. එය 
ජනමාධ්ය නිදහසට ෙහෝ පකාශනෙය් නිදහසට කිසිෙසේත්ම 
බලපාන්ෙන් නැහැ කියා අපි පකාශ කරන්න කැමැතියි. එෙහම 
නීති සම්පාදනය කරන්න අපට පුළුවන්. අද ෙම් රෙට් සිටින ජාතික, 
ආගමික සංහිඳියාව ඉල්ලා සිටින සියලු ෙදනා -සිංහලෙයෝ, 
ෙබෞද්ධෙයෝ, ඉස්ලාම් ධර්මය අදහන අය ඇතුළු සියලුෙදනා- පාරට 
බැස්සාම එක හඬින් කථා කරන්ෙන් ෙම් වාෙග් නීතියක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කින එකයි. එම නිසා, අලුත් නීතියක් 
ෙගෙනන්න ඒ තරම්ම අමාරුකමක් තිෙබනවා නම්,  තිෙබන නීතිය 
බලගැන්වීමට  නීතිය හා සාමය රකින අමාත්යාංශය ඇතුළු සියලු 
ෙදනාම කටයුතු කළ යුතුය කියන කාරණයත් මා ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ජාතික සංවාදය ෙගොඩනැඟීම ෙවනුෙවන් එම අමාත්යාංශය 
කරෙගන යන්නා වූ වැඩ පිළිෙවළ මා නැවත වතාවක් අගයනවා. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு, அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் என் ைடய க த் க்கைள ம் பதி  
ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ல் ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் வ  ெதாடர்பில் ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் உணர் ர்வமான பல 
ெகாள்ைககைள ன்ைவத் ம் யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ம் 
வ கின்றனர். எனேவ, இதைன உணர்ந்  ஏைனய 
அைனத் த் தரப்பின ம் ெசயற்பட்டால்தான் ேதசிய 

நல் ணக்கத்ைத எம  நாட் ல் வ ள்ளதாக ம் 
நிைலயானதாக ம் கட் ெய ப்ப ெமன்பைத நான் 
இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

ேதசிய நல் ணக்கம் என்ப  எம  நாட்  மக்களிைடேய 
உடன யாக ஏற்ப த்திக் ெகாள்ளக்கூ யதல்ல என்பைத 
நாங்கள் அறிேவாம். ெவ மேன நிதி ஒ க்கீ கைள 
ேமற்ெகாண் , அ வலகங்கைள அைமத் , பிரசாரங்கைள 
ேமற்ெகாண் , சுவெராட் கைள ஒட் , நாங்கள் ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் கின்ேறாெமன்  கூறிக் 
ெகாண் ப்பதால் மாத்திரம் எம  நாட் ல் ேதசிய 
நல் ணக்கம் ஏற்பட் விடப்ேபாவதில்ைல என்பைத நான் 
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். நீண்ட காலமாக ஆ த 
ேமாதல் நிைலைமயில் சிக்குண்ட எம  நாட் ன் இ  தரப்  
மக்க ம் சமநிைலயில் ஒ வைரெயா வர் நட்  ாீதியாகப் 

ாிந் ெகாண்  இைணந்  ெசயற்ப வதற்கும், இைணந்  
வாழ ம் அ ெய த்  ைவப்பதற்கான சூழைல 
ஏற்ப த் கின்ற நடவ க்ைகேய உண்ைமயான ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைத இந்த நாட் ல் ஏற்ப த் ெமன நான் 
நம் கின்ேறன். எனேவ, இந்தச் ெசயற்பா கைள 
உளப் ர்வமாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ேம ஒழிய, 

ைளச்சலைவயால் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த 
ெமன நிைனப்ப , இ  தரப்  மக்கைளப் 

ெபா த்தவைரயில், அ  ேதால்வியிேலேய ெமன் 
பைத ம் இங்கு நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ஈ.பீ. .பீ. கட்சியினராகிய நாம் ேதசிய நீேராட்டத்திற்குள் 
பிரேவசித்த காலம் தல் இனங்க க்கிைடயில் 
ஐக்கியத்ைத ம் ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ம் வ த்தி, 
அதைன எம  அ ப்பைடக் ெகாள்ைகயாகக்ெகாண்  
ெசயற்பட்  வ கின்ேறாம் என்பைத ம் இங்கு மீண் ம் 
மீண் ம் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் 
எங்கள  நைட ைறச் சாத்தியமான ெசயற்பா கள் மற் ம் 
க த் க்களால் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ெதற்கி ம் எம  
மக்களிைடேய ேதசிய நல் ணக்கச் சிந்தைனகைள நாம் 
ஏற்ப த்தி ள்ள அள க்கு ேவெறந்தச் சக்திகளா ம் 
ஏற்ப த்தியி க்க யாெதன்ேற நான் க கின்ேறன். 
அைனத் த் தரத்தினாலான மக்களிைடேய ம் நாம்  ேதசிய 
நல் ணக்கச் சிந்தைனகைள சமாந்தரமாக வளர்த்ெத ப்பதில் 
ெவற்றி கண் வ கின்ேறாம் என்பைத ம் நான் இங்கு 
அவதானத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். இதைன 
நாம் உளப் ர்வமாக ேமற்ெகாண்  வ வதால்தான் இ  
சாத்தியமாகிற . அைதவி த் , ெவ ம் கடைமக்காக 
ெசய்யப்ேபானால், அ  ஒ ேபா ம் ெவற்றியளிக்கா . 
எனேவ, எம  நாட் ல் ேதசிய நல் ணக்கத்ைதக் 
கட் ெய ப் ம் யற்சிகைள நாம் தற்ேபாைதய நிைலயில் 
இளம் தைல ைறயினர் மத்தியி ந்  வ ப்ெபறச் ெசய்ய 
ேவண் ம். எதிர்கால நலன்கைளக் க த்திற்ெகாண்  எம  
கல்வித் ைறயில் அதைன ஆரம்பந்ெதாட்  ன்ென க் 
கப்பட ேவண் ய அவசியத்ைத ம் இங்கு வ த்த 
வி ம் கின்ேறன்.  

இதற்ெகனப் பல ேதசிய திட்டங்கைள நாம் உ வாக்க 
ேவண் ய அவசியம்  உள்ள . குறிப்பாக, தமிழ் மாணவர்கள் 
சிங்கள ெமாழிையக் கற்கக்கூ ய வைகயி ம் சிங்கள 
மாணவர்கள் தமிழ் ெமாழிையக் கற்கக்கூ ய வைகயி ம் 
எம  கல்வித் திட்டத்தில் ேதசியக் ெகாள்ைகெயான்  
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், எம  பாடசாைலப் 
பாட ல்களில் தமிழ், ஸ் ம் மக்கள  இந்த  நாட் டன் 
பிைணந்த வரலா க ம் இடம் ெபறேவண் ம். ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப்பக் கூ யதான 
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பாடத்திட்டங்கள் இ  ெமாழிப் பாட ல்களி ம் 
உள்ளடக்கப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், அரச ஊழியர்க க்கான  இ  ெமாழித் ேதர்ச்சி 
பற்றிய ஒ  ேதசியக் ெகாள்ைக அவசியமாகும். தற்ேபா கூட 
இந்த இ  ெமாழித் ேதர்ச்சிக்காக கனடா அரசு பாாிய 
நிதியிைன வழங்குகின்றேபாதி ம், தமிழ்ெமாழி ெதாியாத 
அரச ஊழியர்கள் - தமிழ்ெமாழி பற்றிய அறிவின்ைமையக் 
ெகாண் ள்ளவர்கள் அந்த நிதி உதவியினால் 
பயனைடகின்றனேர அன்றி, தமிழ் ெமாழிையக் கற்பதற்கு 
ஆர்வம் காட் வதாக இல்ைல எனத் ெதாியவ கிற . ேதசிய 
நல் ணக்க உ வாக்கத்தில் இந்த ெமாழிக்ெகாள்ைக 
அ லாக்கம் என்ப  அ ப்பைடத் ேதைவயாகும். இ  
ெதாடர்பில் கடந்த காலங்களில் 23 சுற்றறிக்ைககள் 
ெவளியிடப்பட் ம் அ  சம்பந்தமாக நைட ைறயில் 
எந்தெவா  ன்ேனற்ற ம் காணப்படாத நிைலேய 
காணப்ப கின்ற .  

அரச பணியாளர்கைள எ த் க்ெகாண்டால், தற்ேபாைதய 
நிைலயில் சுமார் 5-6 தத்தினேர தமிழ்ெமாழி லமான 
பணியாளர்களாக இ க்கின்றனர். இந்த நிைலயில் 
ெதன்பகுதியில் அரசியல் தைலயீ கள் காரணமாக ேம ம் 
பலர் அரச ேசைவயில் இைணத் க் ெகாள்ளப்பட் , ெதற்கில் 
அதற்குாிய ஆளணி ெவற்றிடங்கள் இல்லாத நிைலயில், 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு அ ப்பப்ப கின்றனர். 
இவ்வா  அ ப்பப்ப ேவாரால் ெமாழி பற்றிய 
ெதளிவின்ைமகள் காரணமாக மக்கள் ேசைவகள் 
பாதிக்கப்ப ம் நிைல ம் எம  பகுதிகளி ள்ள இைளஞர், 

வதிக க்கு அந்த ேவைலவாய்ப் க்கள் கிட்டாத நிைல ேம 
உ வாகின்றன. எனேவ, இவ்வாறான நிைலைமகளில் 
மாற்றங்கள் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம் என நான் இந்தச் 
சைபயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  மக்கள் தமிழர்களாக வாழேவண் ம் என்பதற்காக 
இலங்ைகயர்கள் என்ற அைடயாளத்ைத இழக்கேவா, 
அேதேநரம் இலங்ைகயர்களாக வாழேவண் ம் என்பதற்காகத் 
தமிழர்கள் என்ற அைடயாளத்ைத இழக்கேவா 
வி ம் வதில்ைல. எம  மக்கள் தமிழர்களாக ம் அேதேநரம் 
இலங்ைகயர்களாக ேம வாழ வி ம் கின்றனர் என்ற 
விடயத்ைத நான் ெதாடர்ந் ம் கூறிவ கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் எம  மக்களின் உணர் க டன் ெதாடர் ைடய 
பல விடயங்களில் உாிய அவதானங்கள் ெச த்தப்பட் , 
அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப் 
படேவண் ம். குறிப்பாக, காணி வி விப் , தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக க்கு ெபா மன்னிப்  வழங்கி அவர்கைள வி தைல 
ெசய்தல், காணாமற்ேபாேனார் விவகாரம், த்தக் குற்ற 
விசாரைணகள் எனப் பல்ேவ  விடயங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அதி ம் குறிப்பாக, த்த அழி கைள 
நிைன ச் சின்னங்களாக்கிப் ெபா  இடங்களில் ைவத் , அந்த 
இடங்கைளச் சுற் லாத் தலங்களாக்கி வ வதால், எம  
நாட் ள்ள இ  தரப்  மக்களிைடேய ம் பல கசப்பான 
உணர் கள் ேதான் ம் நிைலயான  நிரந்தரமாக்கப் 
ப கின்ற . எனேவ, அைவ ெபா  இடங்களி ந்  
அகற்றப்படேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய நான் 
ெதாடர்ந் ம் ன்ைவத்  வ கின்ேறன்.  

கடந்தகால த்தம் ெவல்லப்பட்  அதன் லம் தவறான 
வழி ைற ேதாற்க க்கப்பட்டேத அன்றி,  தமிழ் மக்கள் 
ேதாற்க க்கப்படவில்ைல என்ற உண்ைமைய நாம் எம  
மக்களிைடேய உணர்  ாீதியாக ம் உ தியாக ம் 
நிைலப்ப த்த ேவண் ம். அேதேநரம், இந்த நாட் ல் ேதசிய 

நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான யற்சிகள் 
எ க்கப்பட் வ ம் நிைலயில், அதைனச் சீர்குைலக்கும் 
வைகயில் பலர் ெசயற்பட்  வ கின்றனர். ஒ சில 
அரசியல்வாதிகள் இனங்க க்கிைடயில் சந்ேதகங்கைள 
ஏற்ப த் ம் ேநாக்கில் சில க த் க்கைளக் கூறிவ கின்ற 
சந்தர்ப்பங்க ம் இல்லாம ல்ைல. எனேவ, இைவ ெதாடர்பில்  
அவதானம் ெச த்தி, இந்த நாட் ல் உளப் ர்வமான 
வைகயில் ேதசிய நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப் தற்கும் 
அதைன வ ப்ெபறச் ெசய்வதற்கும் அைனவ ம் 

ன்வரேவண் ம் என ம் அதற்கு இந்த இ  அைமச்சுக்க ம் 
இயன்றவைர ெசயற்பா கைள ன்ென க்கேவண் ம் 
என ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் மேனா 
கேணசன் அவர்கள் தன்னாலான யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  
வ வ  பாராட்டத்தக்க . அேதேநரம், நாங்கள் ஒன் ேசர்ந்  
கூ தல் யற்சிகைள எ க்கேவண் ம் என் ம் 
கூறிக்ெகாள்கிேறன்.   

அ த் , அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு ெதாடர்பி ம் 
என  க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். எம  
நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், கடந்த  400 வ ட 
காலகட்டத்ைத எ த் ப் பார்க்கும்ேபா , பல்ேவ  
அனர்த்தங்கள் ஏற்பட் ப்பைத அவதானிக்க கிற . இந்த 
அனர்த்தங்கள் யா ம் அந்தந்தக் காலகட்டங்களில் 
வாிைசப்ப ம் இடங்கள் சார்ந் ம் ப வகால 
ேவ பா களின் அ ப்பைடயி ம் நிகழ்ந் ள்ளன. 
இவற் க்கான காரணங்கள் பலவாக இ க்கின்றன. 1978ஆம் 
ஆண்  கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட சூறாவளி, 2004ஆம் 
ஆண் ல் எம  நாட் க் கைரேயாரப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட 
சுனாமி, 2011ஆம் ஆண் ல் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு, மிக அண்ைமக் காலத்தில் 
அரநாயக்க, லத்ெகாஹுபிட் ய, க கண்ணாவ, மீாியெபத்த 
ேபான்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மண்சாி கள், கடந்த ேம மாதம் 
ெகா ம் , கம்பஹா, த்தளம் உட்பட வடக்கு பகுதிகளில் 
ஏற்பட்ட இயற்ைக அனர்த்தங்கள், அவிசாவைள சாலாவ 
பகுதியில் இரா வ ஆ தக் களஞ்சியசாைலயில் ஏற்பட்ட 
ெவ ப்  ஆகிய அனர்த்தங்கள் எம  மக்கள் மனதி ந்  
நீக்க யாதைவ. இவ்வா  எம  நாட் ல் ஏற்ப கின்ற 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் பல்ேவ  விதமான இழப் கைள ம் 
ேகள்விகைள ம் ஏற்ப த் வ டன், அைவ பலத்த 
சவால்கைள ம் எதிர்ேநாக்கச் ெசய்கின்றன என்ேற 
கூறேவண் ம்.  

இலங்ைகயில் காணப்ப கின்ற 103 ஆ களில் 10 ஆ கள் 
ெபாிய ஆ களாகக் காணப்ப கின்றன. இந்த ெபாிய 
ஆ கைளப் ெபா த்தவைரயில், களனி கங்ைக, ஜின் கங்ைக, 
க  கங்ைக, நில்வள கங்ைக, மகாவ  கங்ைக ேபான்ற 
ஆ களால் ெவள்ளப் ெப க்குகள் ஏற்ப கின்றன. 
இந்நிைலயில், இலங்ைகயில் அதிகாித்  வ கின்ற 
சனத்ெதாைகக்கு ஏற்றவைகயில் மக்கள் வாழக்கூ ய தகுந்த 
சூழல் இனங்காணப்பட ேவண் ய  அவசியமாகிற . 
அவ்வாறான சூழல் கிட்டாத நிைலயில், மக்கள் எங்ேக ம் 
கிைடக்கின்ற இடங்களில் வாழச் ெசல்கின்ற நிைலயிேலேய 
ஆற்றங்கைரகளில் தங்க க்கான இ ப்பிடங்கைள ம் 
ெதாழில் தலங்கைள ம் அைமத் க்ெகாள்கின்றனர். 
இலங்ைகயில் ெதன்ேமல் மற் ம் வடகீழ் ப வகால 
மைழ ழ்ச்சி காரணமாக ஏற்ப ம் ெவள்ளத்தினால், 
இரத்தின ாி, க த் ைற, ெகா ம் , கம்பஹா, கா , 
அம்பாைற, தி ேகாணமைல ேபான்ற மாவட்டங்க ம் வடக்கு 
மாகாணத்தி ள்ள அைனத்  மாவட்டங்க ம் ெதாடர்ச் 
சியாகப் பாதிக்கப்பட்  வ கின்றன.  
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அத் டன், இலங்ைகயில் பாதிப்பிைன 
உண் பண் கின்ற இன் ெமா  பிரதான அனர்த்தமாக 
இ ப்ப  மண்சாிவாகும். மைலயகப் பகுதிகளில் 
திட்டமிடப்படாத வைகயில் கு யி ப் கள், கட் ட 
நிர்மாணங்கள், பயிர்ச்ெசய்ைககள் என்பன 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதால் இைவ ம் இந்த மண்சாி க க்குக் 
காரணமாகி ெப ம் பாதிப் கைள ஏற்ப த்தி வ கின்றன. 
ெபா வாக மத்திய, சப்ரக வ மற் ம் ெதன்ேமல் 
மாகாணங்களில் இந்த மண்சாி  அனர்த்தங்கைளக் 
காணக்கூ யதாக உள்ள . அந்த வைகயில், ப ைள, 

வெர யா, கா , அம்பாந்ேதாட்ைட, க த் ைற, மாத்தைற, 
இரத்தின ாி, கண் , மாத்தைள, ேககாைல ேபான்ற 
மாவட்டங்கள் அதிகமாக இந்த மண்சாி க்கு உட்ப கின்ற 
மாவட்டங்களாகக் காணப்ப கின்றன. எனேவ, இவ்வாறான 
இயற்ைக அனர்த்தங்களின்ேபா  ஏற்ப கின்ற பல்ேவ  
இழப் கைளத் த க்கும் வைகயில் அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சு வ ள்ளதான நடவ க்ைககைள எ க்க ன்வர 
ேவண் ம்.  

குறிப்பாக, இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ெதாடர்பான 
அறிவித்தல்கைள வி ப்பேதா  மாத்திரம் நின் விடாமல், 

ன்கூட் ேய அவ்வாறான இடர்கள் 
இனங்காணப்ப கின்றேபா , இயன்றவைரயில் அவற்ைறத் 
த ப்பதற்ேகா அல்ல  அவற்றி ந்  மக்கைள ம் 
ெசாத் க்கைள ம் காப்பாற் வதற்ேகா ன்வர ேவண் ய  
அவசியமாகும் என்பைத ம் இங்கு வ த்திக்கூற 
வி ம் கின்ேறன். ெவள்ளம் வ ன் அைண கட்ட 
ேவண் ேமெயாழிய, ெவள்ளம் வந்த பின் அைண கட் வதால் 
எவ்வித பய ம் இல்ைல என்பைதேய இங்கு ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன். எனேவ, இவ்வாறான 
அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைள ம் ெசாத் க்கைள ம் 
பா காப்பதில் அதிகாாிகள் மிக க்கிய பங்கு வகிப்ப  
அவசியமாகின்ற . எனேவ, இவர்க க்கான வசதிகைள இந்த 
அைமச்சு ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். ஏெனனில், கடந்த 
காலங்களில் ஏற்பட்ட பல இயற்ைக அனர்த்தங்களின்ேபா  
அவற் க்கு அதிகாாிகேள காரணம் என மக்களால் 
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் ஏராளம் என்பைத ம் 
நாங்கள் இங்கு கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ , 
மக்க க்கு உாிய ேநரத்தில் சாியான தகவல்கைள அதிகாாிகள் 
வழங்கவில்ைல என்பேத ெப ம்பாலான மக்கள  
குற்றச்சாட்டாக இ ந்த .  

வடக்கில், குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் ஒவ்ெவா  
வ ட ம் நவம்பர், சம்பர் மாதங்களில் அதிக மைழ 
காரணமாக ெவள்ள அபாயம் ேதான் வ  வழக்கம். 
இவ்வாறான காலங்களில் பாதிக்கப்ப கின்ற மக்க க்கு 
நிவாரணங்கள் வழங்கப்ப கிற . அைதவிட, இந்த அனர்த்தம் 
ெதாடர்ந் ம் ஏற்ப கின்ற நிைலயில், குறிப்பிட்ட பகுதிகைளச் 
ேசர்ந்த மக்கேள ெதாடர்ந் ம் பாதிக்கப்ப கின்றனர். இதனால் 
அப்பகுதிகளில் ன்கூட் ேய சில நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கான வாய்ப் கள் இ ந் ம் 
அதைன ேமற்ெகாள்ளாமல் ெதாடர்ந் ம் நிவாரணங்கைள 
வழங்கிவிட் ச் ெசல்வைதேய அைனத்  அரசுக ம் 
பழக்கப்ப த்திக் ெகாண் க்கின்றன. இ ேபால்தான் 
ஏைனய அைனத் த் திட்டங்க ம் இ க்கின்றனவா? என்ற 
சந்ேதகம் ஏற்ப வ ம் இயல்பான  என எண் கிேறன்.  

ேம ம், ெகா ம்பிேல வானிைல அவதான 
நிைலயெமான்  இ க்கிற . அ  நாங்கள் கண்டநாளி ந்  

அேத நிைலயில்தான் இ க்கிறேத தவிர, ஏேத ம் 
ந னமயப்ப த்தப்பட் ள்ளதா? என்ப  பற்றி ம் அந்தக் 
கட் டத்ைதச் சுற்றித் தற்ேபா  பல உயரமான கட் டங்கள் 
கட்டப்பட் ள்ள நிைலயில், அதன் தரம் தற்ேபா  எந்த 
நிைலயில் இ க்கிற ? என்ப  பற்றி ம் அறிய 
வி ம் கின்ேறன். அத் டன், யாழ்ப்பாணத்தில் ெதாடர்ந் ம் 
இயற்ைக அனர்த்தப் பாதிப்  இ ந் வ வதால் அங்கு ஒ  
வானிைல அவதான நிைலயத்ைத ந ன வசதிக டன் 
அைமப்பதற்கு நடவ க்ைகெய த்  உத மா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திேல தற்ேபா  அனர்த்த ஆபத்  
மதிப்பீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அவற்றில் குறிப்பாக 18 
அனர்த்தங்கள் குறித்  ஆராய்ந்  அறியப்பட் ள்ளதாகத் 
ெதாியவ கிற . இந்த நிைலயில், அதற்குாிய நிதி 
ஒ க்கீ கைள வழங்கி, குறித்த அனர்த்தங்கைள 

ன்கூட் ேய த ப்பதற்கும் இவ்வாறான அனர்த்த ஆபத்  
மதிப்பீ கைள ஏைனய மாவட்டங்களில் ன்ென ப்பதற்கும், 
அதன் அ ப்பைடயில் நிைலத் நிற்கக்கூ ய அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககைள ஏைனய அபிவி த்தி ெதாடர்பான 
அைமச்சுக்க டன் குறிப்பாக, டைமப் , விவசாயம் ேபான்ற 
விடயங்களில் இைணந்  ன்ென ப்பதற்கும் 
நடவ க்ைகெய க்க  ேவண் ம்.  

அேதேநரம், வடக்கு மாகாணத்தில் ஆழியவைள - 
மாவிலங்ைக அனர்த்த ெவளிேயற் ப் பாைத 
அபிவி த்திக்ெகன ஏற்ெகனேவ திட்ட மதிப்பீ கள் 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ள நிைலயில், அதற்கான நிதி 
ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சு நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள  உைரைய 

நிைற ெசய் ங்கள். 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!   

ெகாஸ்லாந்ைத, மீாியெபத்த மண்சாிவினால் பாதிக்கப் 
பட்ட மக்க க்கு, இந்த அனர்த்தம் நடந்  சுமார் 23 
மாதங்க க்குப் பின்னர் கடந்த ஒக்ேராபர் மாதம் 22ம் திகதி 
வழங்கப்பட்ட 23 கள் ரணத் வம் இன்றி ம் 
தரமற்றைவயாக ம் காணப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
கடந்த ஜூன் மாதம் 5ம் திகதி ஏற்பட்ட சாலாவ இரா வ 

காம் ஆ தக் களஞ்சிய ெவ ப்  காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இன்ன ம் தங்கள  ேகாாிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் ஆர்ப்பாட்டங்கைள நடத்திக் ெகாண் க் 
கின்றனர். சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்  11 வ டங்கள் 
கழிந் ள்ள நிைலயி ம் அக்கைரப்பற் , ைரச்ேசாைல 
பகுதியில் கட்டப்பட்ட கைளப் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
வழங்குவ  ெதாடர்பில் இ பறி நிைலேய ெதாடர்ந் ம் 
காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலயில், அனர்த்தங்களால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்கள் ெதாடர்ந்  பல குற்றச்சாட் க் 
கைள ன்ைவத்  வ கின்றனர்.   
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
நிைற ெசய் ங்கள்! 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எனேவ, இவர்க க்கு உாிய நிவாரணங்கைள 

வழங்கேவண் ம். நன்றி. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් 

තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.37] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා, -සෙහෝදර මන්තීතුමා- 

මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාවක ෙම් වැදගත් විෂය ගැන කථා 
කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම එක පැත්තකින් මට ලැබුණු 
භාග්යයක් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම වැදගත් 
අමාත්යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂයන් විවාද කරන ෙවලාෙව් ඒ 
විෂයයන් භාර ඇමතිවරුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෙහෝදර 
මන්තීවරෙයක් විධියට මෙග් සුභ පැතුම් පිළිගන්වන්නට කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආපදා කළමණාකරණ ඇමතිවරයා, -මෙග් 
ආදරණීය මිතයා- තමන් නිවැරදියි කියලා හිතන මතය ෙවනුෙවන් 
චකිතයකින් ෙතොරව ඕනෑම ෙව්ලාවක ෙපනී සිටින ඇමතිවරෙයක්. 
අපි ෙදන්නා එකට පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ෙගෞරවයට පාත වුණු ගරු ඒ.එච්.එම් ෆවුසි රාජ්ය ඇමතිතුමා සහ 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් අමාත්යතුමා සභාෙව් ඉන්නවා.  

මම විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ එදා අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා  ෙම් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ආත්මීයව 
කැප වුණු බව. මෙනෝ ගෙන්සන් අමාත්යතුමාත් ඒ කැපවීම ඒ 
ආකාරෙයන්ම ලබා ෙදනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු ඒ.එච්. එම් ෆවුසි 
රාජ්ය අමාත්යතුමාත් සමඟ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන 
අමාත්යාංශෙය් වගකීම උසුලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් ෙම් 
වැදගත් අමාත්යාංශවලට රජය තබන ආර්ථික බර ෙකොපමණද 
කියලායි. එෙහම නැතිව ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්යක්ෂමතාව ගැන 
ෙහෝ ඔබතුමන්ලාෙග් අවංක භාවය ගැන ෙනොෙවයි අද අපි 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. මම කනගාටු ෙවනවා අමාත්යාංශ තුනම ගැන 
කථා කරන්නට ෙව්ලාව පමාණවත් ෙනොවීම ගැන. එම නිසා මම 
අෙප් ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මැතිතුමා නායකත්වය දරන ජාතික 
සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශය ගැන පමණයි ෙම් 
ෙකටි ෙව්ලාෙව් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් සාකච්ඡාව ෙගොනු 
කරන්ෙන් රාජ්යය, ආණ්ඩුව ඔෙබ් වගකීම මත ෙකොයි තරම් බරක් 
තියලා තිෙබනවාද කියන කාරණය විගහ කරමින්. ඒක තමයි අෙප් 
ෙකෝදුව. අද සාකච්ඡාෙව් මිම්ම  ඒක, මානය ඒක මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒක ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඉතිහාසෙය් 
තිබුණු සෑම ආණ්ඩුවක් සමඟම බලපුවාම ජාතික සංහිඳියාව ගැන, 
සහජීවනය ගැන වැඩිෙයන්ම කථා කළ ආණ්ඩුව ෙම්ක. ඒක නරක 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 30ක් අඛණ්ඩව රුධිරය ගලා ගිය 
ෙපොෙළොවක ජීවත් වන අපි ඒකට බර තියන්නම ඕනෑ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය තමයි ෙම් රෙට් ෙක්න්දීය 
අමාත්යාංශය ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වැදගත්කම ෙම් අමාත්යාංශයට 
ෙදන්නට ඕනෑ.  

අද අපි බලන්නට ඕනෑ ඒ වැදගත්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. මෙග් පළමුෙවනි විගහය තමයි අපි ෙම්ක 
බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. ඒක ලිට්මස ්පරීක්ෂණයක්. අපි 
පුංචි කාලෙය් රසායනාගාරයට ගිහින් pH අගය බලනවා හතට 
අඩුද වැඩිද, අම්ලද භස්මද කියලා. ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් 
ඇමතිතුමනි, ඔෙබ් අමාත්යාංශය පිළිබඳව ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද ඒ 
බර තැබීම කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා ලිට්මස ්පරීක්ෂණයක් තමයි 
ෙම් කරන්ෙන්. සරල දර්ශක කිහිපයක් මෙග් අෙත් තිෙබනවා.  
ෙමොකක්ද පළමුෙවනි දර්ශකය? ෙමවර ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
පාග්ධන වියදම් ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 191යි. නමුත් 2016දී රුපියල් මිලියන 348ක් ෙවන් කළා. 
එදා ෙම් අමාත්යාංශයට ඇමතිවරෙයක් හිටිෙයත් නැහැ. මට මතක 
විධියට ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා අෙත්ද ෙකොෙහේද 
ෙම්ක තිබුෙණ්. ඇමතිවරෙයක් නැතිව රුපියල් මිලියන 348ක් 
ෙවන් කළා. වගකීෙමන් කටයුතු කරන ඇමතිවරෙයක් සිටින විට, 
-ඔබතුමා සිංහල ජනතාවෙග්ත් විශ්වාසය දිනා ගත්ත 
ඇමතිවරෙයක්- කටයුතු කරන විට, පතිපාදන මුදල රුපියල් 
මිලියන 157කින් කැෙපනවා.  

2016 වසරට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වසෙර් සියයට 50කින් 
ඔබතුමාෙග් පාග්ධන වියදම් කැෙපනවා. එම නිසා ඔබතුමා ෙකොයි 
තරම් දක්ෂ වුණත්, නිර්මාණශීලී වුණත්, ජාතීන් අතර මිතත්වය 
ඇති කරන්න ඇඟ ඇතුෙළේ ෙමොන වුවමනාව තිබුණත්, ෙම්ක 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන අභිෙයෝගය ඔබතුමා ඉදිරිෙය් මතු 
ෙවනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. සහජීවන වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබතුමාට ෙවන් වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
12යි. ෙම් මුදලින් ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්?  උතුෙර් 
1,000කටයි දකුෙණ් 1,000කටයි බුලත් විඩි ටිකක් අරෙගන දීලා, 
ප්ෙල්න්-ටී ටිකක් අරෙගන දුන්නාට පසුව ෙම් මුදල ඉවරයි. එම 
මුදලින් ඊට වඩා කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන් ෙම් 
වැදගත්කම ආණ්ඩුව ෙත්රුම් ගත යුතු නිසායි. ෙම්ක සද්භාවෙයන් 
කරන විෙව්චනයක්.  

අද දවෙසේ අප ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳවත් විවාද කරනවා. ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමනි, මට 
හිෙතන විධියට ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යාංශයට අද ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් 
සහෙයෝගය ලැබිය යුතුව තිෙබනවා. දැන් ආපදා 
කළමනාකරණයක් කළ යුතු ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙමහි වැදගත්කම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට මුලින් කිව්ව ආකාරයට 
ජාතික සහජීවන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 12යි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. මම 
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ෙම් කිව්ෙව් එක දර්ශකයක් විතරයි. ෙම් මුදල් ඔබතුමාට 
පමාණවත්ද, ඔබතුමාෙග් හිත ඇතුෙළේ තිෙබන ගමන යන්න, 
ආණ්ඩුව හිතන ෙද් ෙම් හරහා ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයිද කියා 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී අවංකවම කියයි කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් වගකීම භාරගත්ත තව 
අමාත්යාංශයකුත් තිෙබනවා. ඒක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා එම අමාත්යාංශෙය් 
රාජ්ය ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි, ජාතික 
ඒකාබද්ධතා හා පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය. ඇයි, ෙම් එකම 
අරමුණක් සඳහා අමාත්යාංශ ෙදකක්? මම ෙම් ඝට්ටනයක් හදන්න 
උත්සහ කරනවා ෙනොෙවයි, ෆවුසි රාජ්ය ඇමතිතුමනි. එකම 
අරමුණකට, - [බාධා කිරීමක්] දැන් ඔබතුමා කියයි, ෆවුසි රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි. නමුත්, ඒක භාෂාෙව් උත්තරයක් විතරයි. 
පාෙයෝගිකව කියාකාරකම් දිහා බලන්න. එම අමාත්යාංශයට රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධානත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඔබතුමාට වඩා 
දහගුණයක මුදලක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ඒ මුදල ෙදන්න ඕනෑ 
මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමාෙග් අතට කියායි මා කියන්ෙන්. 

 තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහන් ෙපළ කියාත්මක 
කරන්න නම්, රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය ෙම් ෙපොෙළොෙව් නිවැරදිව 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ නම් ඒ මුදල අවශ්ය ෙවනවා.  එකම 
අරමුණක් ෙවනුෙවන් තමයි අද ෙම් අමාත්යාංශ ෙදකක්  -ජාතික 
ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය හා ජාතික සහජීවනය, 
සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශය- පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
නිකම් ගෙම් භා ෂාෙවන් කිව්ෙවොත්, බතුයි ලබුයි, ලබුයි බතුයි 
වාෙගයි. එකම ෙදය ෙම්.  එම නිසා ඒ ඉල්ලීම මම අද දවෙසේ 
පළමුෙවන්ම කරන්න කැමැතියි. 

ඊට අමතරව, රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය ෙක්න්ද කරෙගන තමයි 
අද දවෙසේ මෙග් අදහස් දැක්වීම තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රට පුංචි දූපතක්. ෙම් දූපෙත් ජීවත් වන්ෙන් 
මිලියන 21යි.  මිලියන 21ක් වන ජනතාව කථා කරන්ෙන් භාෂා 
ෙදකයි. පුංචි දූපතක ජීවත් වන, භාෂා ෙදකක් පමණක් කථා කරන, 
මිලියන 21ක ජනතාවක් ඉන්න රෙට්, මෙග් සෙහෝදර භාෂාෙවන් 
කථා කරන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන මම ලජ්ජා ෙවනවා. 
ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා වාසනාවන්තයි. මෙනෝ ගෙන්සන් 
ඇමතිතුමා වාසනාවන්තයි. අද අෙප් රෙට්  බහුතරයක් දිහා 
බැලුවාම, ඒ අතිබහුතරය තමන්ෙග් සෙහෝදර භාෂාෙවන් කථා 
කරන්න දන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? කාෙගද වැරැද්ද? මෙග් මවෙග්ද? 
පියාෙග්ද? මෙග් පාසෙල්ද? ෙම් ලජ්ජාවට අප පත් කර තිෙබන්ෙන් 
කවුද? යුෙරෝපයට ගියාම අපට ෙපෙනනවා, පංශය වටා තිෙබන 
හැම රටකම ජීවත් වන ජනතාව පංශ භාෂාව කථා කරන බව. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, ජර්මනිය වටා තිෙබන හැම රටකම ජීවත් වන 
ජනතාව ජර්මන් භාෂාව කථා කරනවා.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් පහළ ෙකොටෙසේ ඉන්න 
ෆ්ෙලොරිඩාෙව් ජනතාව වන්න පුළුවන්, කැලිෙෆෝනියාෙව් ජනතාව 
වන්න පුළුවන්, ඒ ජනතාව ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කථා කරනවා. එෙහම 
නම්, අපට අෙප් රෙට් ඇති  භාෂාවක් බැරි වුෙණ් ඇයි? අපට ෙම් 
ලජ්ජාව උරුම කරලා දුන්ෙන් කවුද? මෙග් පාසල ෙනොෙවයි, මෙග් 
මෑණියන් ෙනොෙවයි, මෙග් පියාණන් ෙනොෙවයි. එය උරුම කර 
දුන්ෙන් 1948 වසෙර් සිට ෙම් රට පාලනය කරපු පාලකෙයෝයි. අපි 
ඒ වැරැද්දට ඇඟිල්ල අෙප් දිහාවටම දිගු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
අපි නිහතමානී වන්න ඕනෑ. එෙහම වුණා නම්, 1948 ෙපබරවාරි 
4වැනි දා එවකට සිටි අගමැතිතුමා වූ ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමා නිදහස ්චතුරසෙය් සිට කරපු කථාෙව්දී "ෙම් රෙට් සිංහල 

සහ දමිළ භාෂාවන් ෙදක රාජ්ය භාෂාවන් ෙදකක්, ෙම් රෙට් සුළු 
ජාතිය සහ මහ ජාතිය කියලා ජාතීන් ෙදකක් නැහැ, ඉන්ෙන් ශී 
ලාංකීය ජාතිය" කියලා කිව්වා නම්, කුරිරු යුද්ධයක් ෙවනුෙවන් 
ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක් අපට කැලැන්ඩරෙයන් ෙවන් කරන්න 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒවා ඉතිහාසෙය් සිදු වූ වැරදි. 
එම නිසා අපි අද දවෙසේ  කල්පනා කරන්නට ඕනෑ, එතැනින් එහාට 
ෙම් රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කර ෙගන පාෙයෝගිකව 
ෙම් ගමන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම්ක ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
පමණක් අයිති වන කාරණාවක් ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අර්බුදය හදන්න ෙහේතු වුෙණ් නිල්, 
ෙකොළ, රතු පාලකෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් සාහිත්ය, 
කලාව, චිතපට, ෙටලි නාට්ය කියන ෙම් සියල්ල බරපතළ විධියට 
ෙම් සඳහා බලපා තිෙබනවා. මැතිවරණ, ෙද්ශපාලනයට වඩා ඒ 
අංශ බලපා තිෙබනවා. අපි ඒක පාෙපොච්චාරණය කරන්නට ඕනෑ.  

දැන් අපි ෙටලි නාට්ය බලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සිංහල තරුණියට ෙදමළ ෙහෝ මුස්ලිම් ෙපම්වෙතකු 
සිටින එක සිංහල ෙටලි නාට්යයක් ෙහෝ චිතපටයක් ඔබතුමා 
දැකලා තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම සිංහල ෙපම්වෙතකු ෙහෝ සිංහල 
ෙපම්වතියක් සිටින එක දමිළ ෙටලි නාට්යයක් ෙහෝ චිතපටයක් 
ඔබතුමා දැකලා තිෙබනවාද? එෙහම නැත්ෙත් ඇයි? ෙමොකක්ද 
පශ්නය? එෙහම ෙනොෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම්කයි අපි 
පධාන වශෙයන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ පශ්නය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් විධියට අපි 60 
දශකෙය්, 70 දශකෙය්, 80 මැද භාගෙය් චිතපටයක් දිහා බලමු. එහි 
සරල කථා වස්තුව ෙමොකක්ද? එය ෙපේම වෘත්තාන්තයක්. ඒ ෙපේම 
වෘත්තාන්තය ෙමොකක්ද? ධනවත් තරුණෙයක් දුප්පත් තරුණියක 
එක්ක, නැත්නම් ධනවත් තරුණියක් දුප්පත් තරුණෙයකු එක්ක 
බැඳුණු ෙපේම කථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථාෙව් ධනවත් 
තරුණයාෙග් ෙගදර, නැත්නම් ධනවත් තරුණියෙග් ෙගදර 
මල්වලට වතුර දැම්ෙම් කවුද? සපත්තු ෙපොලිෂ් කෙළේ කවුද? කාර් 
එක ෙසේදුෙව් කවුද? බිම මැද්ෙද් කවුද? කුස්සිෙය් ඉව්ෙව් කවුද? 
එක්ෙකෝ ෙව්ලු, එක්ෙකෝ නාදන්, එක්ෙකෝ ෙසල්වම්, එක්ෙකෝ 
බාලා. ෙම් අෙප් රෙට් චිතපට. ෙමෙහම චිතපට 5ක් බලා එළියට 
එනෙකොට අපට හිෙතන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙදමළ මිනිහා ඉන්ෙන් 
ෙගදර වැඩ කරන්න කියලායි අපට හිෙතන්ෙන්. එෙහම තමයි ෙම් 
විෂබීජ ෙරෝපණය වන්ෙන්. ෙදමළ සිනමාව ගත්තත්, ඒත් 
එෙහමමයි. බහුතරයක් ෙවලාවට ෙගදර වැඩට ඉන්ෙන් මුස්ලිම් 
ජාතිකෙයක්. ෙමන්න ෙම්වා අපි ආමන්තණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා ෙම් ඉල්ලීම ජාතිෙයන් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්වාට අපි ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරලා වැඩක් නැහැ. 
ඉතිහාසෙය් වුණු වැරදි නිවැරදි කර ගැනීෙම් අභිෙයෝගයයි අද 
අපටත්, තමුන්නාන්ෙසේලාටත් පැවරී තිෙබන්ෙන්. එම කාරණාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අභිෙයෝග කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණය මතයි අපට අනාගතෙය්දී ෙම් අරමුණට යන්න පුළුවන්ද, 
බැරිද කියන පශ්නයට විසඳුමක්, උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම තමුන්නාන්ෙසේලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කළා. 
හැබැයි, පසු ගිය අවුරුදු 30 ඇතුෙළේ ෙම් රෙට් සිදු වුණු  අසිරිමත් 
සිදුවීමක් තමයි ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 25කට 
පස්ෙසේ උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පජාතන්තවාදය ස්ථාපනය 
කිරීම.  

අපි පිළිගන්න ඕනෑ, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ මිනිසුන් ඡන්දය 
දැම්ෙම්, එෙහම නැත්නම් ඡන්දය ෙනොදා සිටිෙය් තුවක්කුවලට 
බෙය්යි කියන කාරණය. ඡන්දය දැම්ෙම්ත් තුවක්කුවට බය ෙවලා, 
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ඡන්දය ෙනොදා සිටිෙය්ත් තුවක්කුවට බය ෙවලා. අවුරුදු 30ක 
ඇත්ත කථන්දරය ඒක. දමිළ භාෂාව කථා කරන මෙග් සෙහෝදර 
ජනතාවට තමන්ෙග් භාෂාෙවන් මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් ආකාරයට උතුර පළාත් සභාව පිහිටුවා, පළාත් 
පාලන ආයතන පිහිටුවා ඒ කරපු කටයුත්ත එදා කෙළේ ෙමොන තරම් 
බාධා මැද්ෙද්ද කියා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ.  

සමහරු එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, "උතුරු පළාෙත් 
මැතිවරණය තියන්න එපා" කියා. ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, "ඒ 
ඇයි?" කියා. "මැතිවරණය පැවැත්වූෙවොත් අපි පරදිනවා; TNA  
එක දිනනවා. ඒ නිසා මැතිවරණය තියන්න එපා"  කියා කිව්වා. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී එෙහම කිව්වා. ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි රාජ්ය 
අමාත්යතුමා සාක්ෂි. මෙනෝ ගෙන්ෂන් අමාත්යතුමනි, එතුමාෙගන් 
අහන්න. ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, "තවත් අවුරුද්දකට පසුව 
මැතිවරණය පැවැත්වූෙවොත් අපට දිනන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 
ෙදකකට පසුව පැවැත්වූෙවොත් දිනන්න පුළුවන්ද?" කියා. "දිනන 
පරදින එක ෙනොෙවයි ෙමහිදී වැදගත් වන්ෙන්. බිම් ෙබෝම්බ වපුරපු 
බිමකට බිම් ෙබෝම්බ ෙවනුවට අපි පජාතන්තවාදය වපුරන්න 
යනවා. අෙප් ජයගහණය ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්" කියා එතුමා 
කිව්වා. උතුර පළාත් සභාවට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 
මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු පමණයි ජයගහණය කෙළේ. අෙප් පක්ෂයට 
ලැබුෙණ් අන්ත පරාජයක්. TNA එක ජයගහණය කළා. ෙමොකක්ද 
එහි තිෙබන වැරැද්ද? අවසාන විගහෙය්දී, ෙත්රී පත් වූ ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් හැසිරීම ෙවනස් වන්න පුළුවන්; ජාතිවාදි, 
උන්මන්තවාදි ෙව්ශෙයන් හැසිෙරන කණ්ඩායම් ඉන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.     

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නමුත් ෙද්ශපාලන අරමුණ, අභිලාෂය ෙමොකක්ද කියලා අපි 

එතැනින් ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ඔබතුමා මට 
විනාඩි ෙදකයි ඉතිරි කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් 
කථාව රාජ්ය භාෂා පතිපත්තියට සීමා ෙවන බව මම ඔබතුමාට 
කිව්වා. මට තව එක උදාහරණයක් කියන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා 
දන්නවා, ද්විභාෂික පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කියලා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 41ක් ෙවන් කරලා තිෙබන බව. අනිවාර්ෙයන් 
භාෂා ෙදෙකන්ම ඒවාෙය් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ද්විභාෂික ෙකොට්ඨාස 
41ක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා නිලධාරින් අවශ්යයි. 
ෙපොලීසියට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙම් හැම තැනටම 
නිලධාරින් අවශ්යයි. අපට ලැබී තිෙබන ෙතොරුතුරු හැටියට ෙම් 
සඳහා  නිලධාරින් 2,000ක් පමණ අවශ්යයි. හැබැයි, ෙම් අය 
වැෙයනුත් ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට ශතයක්වත් ෙවන් ෙවලා 
නැහැ. ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි ඇමතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව වහාම  ඒ 
අය බඳවා ගන්න ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමාට ඒ අවශ්ය 
අවසරය ෙදන්න ඕනෑ. ෙතොග ගණෙන් වරායට දමන ෙවලාෙව්, 
ෙතොග ගණෙන් අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල පුරවන ෙවලාෙව් 
ජාතික සංහිඳියාව ගැන කථා කරන ආණ්ඩුවක අග පමුඛත්වය 
ෙදන්න ඕනෑ කාරණාව විය යුත්ෙත් ෙම්කයි.  

මම දන්නවා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා එදා 
ෙමොන තරම් උත්සාහයක් කරලාද ෙදසිය අනූතුනක් ෙහෝ තුන්සිය 
අනූතුනක් වැනි නිලධාරින් සංඛ්යාවක් බඳවා ගත්ෙත් කියලා. ඒ 
කාරණයට ෙම් ආණ්ඩුව අග පමුඛත්වය ෙදන්න ඕනෑ බව මම 
කියනවා. ඇමතිතුමාට ඒ අවස්ථාව ලබාෙදන්න ඕනෑ; 
ද්විභාෂාෙවන් වැඩ කරන නිලධාරින් බඳවා ගන්න ඕනෑ. එෙහමයි  
සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුත්ෙත්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන ෙකොට එෙහම 
තමයි කටයුතු කළ යුත්ෙත්. ෙම්වා ඊට ෙගොඩක් පසුව තිෙබන 
කතන්දර. ඒවාට යන්න ඉස්සර ෙවලා ෙම් පාථමික කාරණා 
විසඳාගත යුතුයි. ගරු සභානායකතුමාත් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
ෙවලාෙව් අපි ආණ්ඩුවට කියන්ෙන් ආණ්ඩුකම පතිසංස්කරණ 
ෙයෝජනාවට - ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනවලට - ඉස්සර 
ෙවලා බිෙම් පාෙයෝගිකව තිෙබන ෙම් ෙද් කරන්න. ඒ ෙද් 
කරන්ෙන් නැතුව, ගව් ගණනාවක් ඈත තිෙබන ඒවාට අත දික් 
කරලා ඒ ඔස්ෙසේ හඹා ෙගන යන එක ෙනොෙවයි, කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්. ෙමයයි, කළ යුතු පළමුෙවනි කාරණාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  කථාව අවසාන කරනවා. 
ෙමොකද, මම දන්නවා, ෙව්ලාව පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබන බව. 
ෙම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන 
මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ෙම් අමාත්යාංශෙය් සාකච්ඡාෙව්දී අෙප් 
පාර්ථනය ෙවන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට්  අනාගතෙය් දවසක, මෙග් 
දරුවන්ට ෙනොෙවයි, මෙග් දරුවන්ෙග් දරුවන්ට ෙනොෙවයි, ඒ 
දරුවන්ෙග් දරුවන්ටත්, ඒ දරුවන්ෙග් දරුවන්ටත් කවදාවත් යුද 
බිය දැෙනන්ෙන් නැති, මර හඬ ඇෙහන්ෙන් නැති, ඝාතනය 
විමධ්යගත ෙවච්ච නැති රටක ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරය 
නිර්මාණය කිරීමයි. එයයි, අප කළ යුත්ෙත්. අන්න ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විධියට අපි කැප විය යුතුයි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපි, ඒ ෙවනුෙවන් සෙහෝදරත්වෙය් දෑත් අදාළ සියලු 
ෙදනා ෙවත දිගු කරනවා කියමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.56] 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා 
රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 

கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ෙපර විපක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන් තුන්ෙදෙනක් කථා කළා. අවසානෙය් ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කථා කළා. මාෙග් හිතවත් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කළා. ඊට ෙපර ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මාෙග් හිතවත් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව් මට ෙම් ගරු සභාවට එන්න බැරි 
වුණා. ෙමොකද, අද උෙද් මෙග් නිවෙසේ සාමාජිකෙයකුට ඇති වූ 
ෙපොඩි විපතක් නිසා හදිසිෙය්ම ඔහු ෙවනුෙවන් ෛවද්ය පතිකාර 
ලබා ෙදන්නට යන්න වුණු  නිසා උෙද් ෙපොඩි පමාදයක් වුණා. 
ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධව 
දක්වපු උනන්දුව ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ඒ ගැන මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම හිතනවා, වැය ශීර්ෂ අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අනිවාර්යෙයන් සභා ගර්භෙය් සිටියා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නම් ඍජුව ඇහුම්කන් දීලා සංවාද කරන්න පුළුවන් කියා.  මෙග් 
පතිපත්තිය ඒකයි. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොඩි පමාදයක් වීම 
ගැන  කනගාටු ෙවන බවත් මම කියන්නට ඕනෑ.  

මීට ෙපර කථා කරපු විපක්ෂෙය් මන්තීවරු තුන්ෙදනාම 
ඇත්තටම ඉතා නිහතමානී විධියට කථා කිරීම ගැනත් මම සතුටු 
ෙවනවා. ෙමොකද, අද ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයක් කියලා විශාල 
පශ්නයක් අපි මවාෙගන සිටිනවා. 

ෙලොකු බිල්ෙලක්, යෙකක් මවාෙගන, හදාෙගන ඉන්නවා. ඒ 
යකා එච්චර කළු නැහැයි කියලා මා හිතනවා. ඒ බිල්ලා එච්චර 
භයංකාර බිල්ෙලක් ෙනොෙවයි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, ජාතික 
පශ්නය තුළ තිෙබන ෙකොටස් අරෙගන බලන ෙකොට, මා ඉතාම වග 
කීෙමන් කියනවා, එයින් සියයට 51ක්ම තිෙබන්ෙන් භාෂා 
පශ්නයයි කියලා. සියයට 51ක් අඩු වුණාම ඉතිරි ෙවන්ෙන් සියයට 
49යි.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාටත් 
මා කියලා තිෙබනවා, "මට සම්පූර්ණ සහාය ලබාෙදන්න, උදවු 
උපකාර ලබාෙදන්න, බාධා ඉවත්කර ෙදන්න. ෙම් රෙට් ජාතික 
පශ්නය කියලා මවාෙගන ඉන්න පශ්නෙයන් සියයට 51ක් විසඳලා 
ඉතිරි සියයට 49 විතරක් මා භාරෙදන්නම්" කියලා. ඇත්ත ඒකයි. 
ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නය තුළ තිෙබන ෙලොකු අංගයක් තමයි භාෂා 
පශ්නය. මා කියන්ෙන් නැහැ, ජාතික පශ්නය කියන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාෂා පශ්නයම කියලා. එෙහම කිව්ෙවොත්, ඒක 
අසත්යයක්. ජාතික පශ්නය විසඳන්නට නම් පැහැදිලිවම රෙට් 
බලය ෙබදීම සිදුෙවන්නට ඕනෑ. බලය ෙබදීමක් නැතුව ෙම් රෙට් 
ජාතික පශ්නය අවසන් කරන්න බැහැ. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයද, Thirteen plusද, minusද, federalද, 
confederalද කියන එක පසුව සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරමු. 
නමුත් බලය ෙබදීම සිදුෙවන්නට ඕනෑ. එහිදී භාෂා පශ්නය වැදගත් 
තැනක් ගන්නවාය කියන එක මා කියන්නට ඕනෑ. භාෂා පශ්නය 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන්, බලය තිෙබන්ෙන්, අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් මෙග් නායකත්වෙයන් පවතින ජාතික සහජීවනය, 
සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශයට බව කවුරුත් දන්නවා. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී විවිධ 
ෙද්වල් ගැන කථා කළා. මට ෙපර ෙම් අමාත්යාංශෙය් පුටුෙව් 
සිටිෙය් එතුමායි. එතුමා ඒ කාලෙය් ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ උත්සාහයන් ගත් බව මා දන්නවා. දැනුත් මා එතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් මතෙභ්ද 
තිබුණාට, ඒ සාකච්ඡාවල කිසිම අඩුවක් සිදුෙවලා නැහැ.  

එතුමා කථා කරන ෙකොට මා එතුමාට බාධා කරලා කිව්වා, 
ෙදමළ භාෂාෙවන් ජාතික ගීය ගායනා කිරීෙම් අයිතිය ගන්න අපට 
ආණ්ඩු අටක පාලනයක් පහුකරන්නට සිදුවුණා කියලා. 1949 දී 
පළමුවැනි වතාවට ෙදමළ භාෂාෙවනුත් ජාතික ගීය ගායනා කළාය 
කියලා නිදහස් චතුරශෙය් ඇති ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් 
පිළිරුව යටින් තිෙබන ගල් පුවරුෙව් ෙකොටලා තිෙබනවා. සමහරු 
ඒක දන්ෙන් නැහැ. අපට ඒෙකන්වත් ඒ ෙද් කරගන්න බැරි වුණා. 
ජාතික ගීෙයන් අපි වර්ණනා කරන්ෙන් ඊළම ෙනොෙවයි. "ශී ලංකා 
මාතා" කියලායි කියන්ෙන්. "ශී ලංකා මාතා" කියන එක අපි           
“ஸ்ரீ லங்கா தாேய” කියලා ෙදමළ භාෂාෙවන් කියනවා. ෙදමළ 
භාෂාෙවන් කියන ෙකොට තමයි, “ෙම්ක අෙප් රට, අෙප් ෙද්ශය, 
අෙප් මිනිසුන්, අෙප් සමාජය” කියලා ෙදමළ ජනතාවට හැඟීමක් 
ඇති ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාවට ඒ අයිතිය ලබාෙදන්න 
අවුරුදු 68ක් විතර ගතවුණා. පසුව ඒක අෙප් රජය යටෙත්ම 
කරන්න පුළුවන් වුණා.  

මා දන්නවා, ඒ කාලෙය් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටි කිහිපෙදෙනක් ඒ සඳහා 
සටන් කළ නමුත්, ඒක අසාර්ථක වුණාය කියලා. ඒකත් අපි 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. එදා අසාර්ථක වුණු ෙද් ෙම් වකවානුෙව් 
සාර්ථක ෙවමින් තිෙබනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මා 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ශී ලංකාෙව් අනන්යතාව පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් පත් කරපු 
අනුකමිටුවක් තිබුණා. ඒ අනුකමිටුෙව්දී තමයි අපි තීරණය කෙළේ. 
ඒ සාකච්ඡාවට මා ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටත්, 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාටත් විෙශේෂ ආරාධනාවක් කළා. අපි 
තුන්ෙදනා කලින් සාකච්ඡා කරෙගන ඇවිත් තමයි ඒ කමිටුෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළේ. ඒකට විරුද්ධ වුණු අය එතැනත් 
සිටියා. ඉක්මන් වැඩියි කියලා සමහර අය කිව්වා. "දැන්ම ෙදමළ 
භාෂාෙවන් ජාතික ගීය ගයන්න එපා. එෙහම වුෙණොත් සිංහල 
ජනතාව තරහ  ෙවයි" කියලා කියපු අය සිටියා. ගරු වාසුෙද්ව 
මන්තීතුමාත් ඒක දන්නවා. නමුත් අපි කථා කරලා වැෙඩ් කර 
ගත්තා.  

පසුගිය ෙපබරවාරි 4වැනි දා අෙප් නිදහස් දිනෙය්දී ඒක 
සාර්ථක වුණා. ෙම් රෙට් විවිධ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණා වාෙග් 
කවුරුත් එයට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒකයි මා කිව්ෙව්, යකා 
එච්චර කළු නැහැයි කියලා. ඒ ජයගහණය ලබාගත්තාට පසු, ඒ 
ජයගහණයට අයිතිවාසිකම් කියන්න කිහිප ෙදෙනක් ආවා. රට 
වෙට් ගිහින්, ෙලෝෙක වෙට් ගිහින් කිව්වා. නමුත් ඒක පිටුපස 
සිටිෙය්, මෙනෝ ගෙන්සන්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර හා 
සුමන්තිරන් කියන මන්තීවරුන්ය කියන එක මා ෙම් අවස්ථෙව්දී 
අවංකවම කියන්න ඕනෑ. අපි සාකච්ඡා කරලා වැෙඩ් කළා. අපිත් 
එක්ක අ නිත් ඇමතිවරුනුත්  සිටියා. අපි ඒ වැෙඩ් කළා. 

දැනට මෙග් අමාත්යාංශෙය් අංශ කිහිපයක් තිෙබනවා. රාජ්ය 
භාෂා ෙකොමිසම, රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, භාෂා අධ්යාපන 
හා පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික ආයතනය, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
සඳහා වන ෙල්කම් කාර්යාලය යන ෙදපාර්තෙම්න්තු හා පධාන 
ආයතන හතරක් අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් අමාත්යාංශය අභ්යන්තරෙය් සහජීවන අංශය සහ භාෂා 
සංවර්ධන අංශය කියා අංශ ෙදකකුත් තිෙබනවා. එතෙකොට 
ආයතන 6ක් තිෙබනවා. ෙම්ක ෙපොඩි අමාත්යාංශයක් ෙනොෙවයි, 
ෙලොකු අමාත්යාංශයක්.  

ෙමතැනදී කියැවුණා, අෙප් අමාත්යාංශයට ෙවන්වුණු මුදල් 
පමාණය අඩුයි කියලා. මා ඒක නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ඇත්තයි. මා පසිද්ධිෙය් ඒ ගැන කථා කළා. අය වැය කාලෙය්දීත්, 
අය වැයට ෙපරත් ඒ ගැන කථා කළා. මා ඒ ගැන ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් -Presidentටත්- කිව්වා; ගරු අගමැතිතුමාටත් 
කිව්වා; ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත් කිව්වා. ඒ ගැන අපි දැන් 
සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. ෙම් අය වැය සම්මත ෙවන්න ෙපර ඒ 
අඩුව නිවැරදි ෙවයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙකෙසේ 
වුණත්, මා ෙමම පතිපත්තිෙයන් අයින් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇමතිකම 
ලැබුණු නිසා පමණක් ෙනොෙවයි, සහජීවනය පිළිබඳ පතිපත්තිෙය්, 
රාජ්ය භාෂා පිළිබඳ පතිපත්තිෙය් මා ඉන්ෙන්. හැමදාම මා එතැනයි 
හිටිෙය්. ඒ පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න සල්ලි නැත්නම් මා මහ 
පාරට ගිහින් හිඟා කාලා ෙහෝ සල්ලි එකතු කරෙගන ෙම් වැෙඩ් 
කරනවා. එච්චරයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. මෙග් ෙම් මතය 
ෙමොකක්ද කියලා ෙම් රෙට් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හා විපක්ෂෙය් 
නායකවරුන් දැන ගන්න ඕනෑය කියන එක මා කියන්න 
කැමැතියි. එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් භාෂා පතිපත්තිය 
කියාත්මක කිරීෙමන් ජාතික පශ්නෙයන් සියයට 51ක්  අවසන් 
කරන්න පුළුවන්ය කියලා මා කිව්වා. ඒක අපි දන්නවා. ගරු 
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වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරනෙකොටත් කිව්වා, 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කථා කරනෙකොටත්  කිව්වා, 
ඒ වාෙග්ම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාත් කිව්වාය කියලා මට 
දැන ගන්න පුළුවන් වුණා, රට පුරා සිටින රාජ්ය නිලධාරින්ට, 
මණ්ඩලවල ෙසේවය කරන නිලධරින්ට ද්විභාෂා හැකියාව 
තිෙබන්න ඕනෑය කියන එක. දැන් ඇත්තටම නීතියක් තිෙබනවා, 
circular එකක් තිෙබනවා, රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙමන් පසුව 
ෙදවන රාජ්ය භාෂාව සමත් ෙවන්න ඕනෑය කියලා. ඒකට අවුරුදු 
පහක කාලයක් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ඒක තව අවුරුද්දකින් වැඩි 
කළා. ඊට පස්ෙසේ තවත් අවුරුද්දකින් වැඩි කළා. ඒෙකන් 
ෙපෙනන්ෙන්, කවුරුත් ඒක serious වැඩක් විධියට ගණන්ෙගන 
නැහැයි කියන එකයි. රාජ්ය නිලධාරින් කවුරුත් ෙදමළ භාෂාව 
ඉෙගන ගන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් නිලධාරි 
කුටිය ඇතුෙළත් රාජ්ය නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අයත් ෙම්ක 
කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වැඩි පිරිසක් ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගන්නවා. 

දහස් ගණනක් ඉෙගන ගන්න එනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ increments 
ගන්නවා, ඊළඟට  promotions ගන්නවා. නමුත් කාර්යාලෙය් 
ෙම්සය ළඟ වාඩි වුණාම භාෂාව භාවිත කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒක මා දන්නවා.  මා කියන්ෙන්, ෙදමළ භාෂාව හරියට ඉෙගන 

ගන්න ඕනෑය කියන එකයි. ෙම් රෙට් ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන 
ගන්නා ජනතාවට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද දන්නවාද? එක 
පැත්තකින්, ෙදමළ භාෂාෙවන් නාම පුවරු නැහැ, ලිය කියවිලි 
නැහැ, ෙදමළ භාෂාෙවන් පතිචාර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අඩු පාඩුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර තැන්වල වැරදියට ෙදමළ ලියලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අප දුක් ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ෙදමළ 
කුණුහරුප ලියලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා -අෙප් 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමා-  මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 

මන්තීවරෙයක්. මහනුවරට ෙදමෙළන් කියන්ෙන් "கண் " 

කියලායි. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙවබ් අඩවිවල සඳහන් ෙවනවා, "கண் " 

කියන වචනෙය්  "க" ෙවනුවට "கு" සඳහන් කරලා. ඒ වචනෙය්  

"க" ෙවනුවට "கு" සඳහන් කළාම කියැෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
ඔබතුමන්ලාම ෙසොයා ගන්න. ඒක අමූලික කුණුහරුපයක්. සමහර 
තැන්වල ෙදමළ ලියන පළියට ලියලා තිෙබනවා. ෙදමළ 
භාෂාෙවන් පුංචිම පුංචි අකුෙරන් ලියලා, සිංහල භාෂාෙවන් ෙලොකු 
අකුරින් ලියා තිෙබනවා. ඒ ෙදමළ කියවන්න ෙදමළ ජනතාවට 
කණ්ණාඩියක් ෙදන්න ඕනෑ. එවැනි අඩු පාඩු රාශියක් තිෙබනවා.    

එක පැත්තකින්, ෙදමළ භාෂාව භාවිතෙය් නැහැයි කියන 
පශ්නය තිෙබනවා වාෙග්ම ෙබොෙහෝ විට දකින්න තිෙබන්ෙන් 
වැරදියට ලියපු ෙදමළයි. ඒ නිසා නිවැරදි ෙදමළ ඉෙගන ෙගන 
එන්න ඕනෑ. සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුසල්ිම් ද කියලා ජාතිය පිළිබඳ 
පශ්නයක් මට නැහැ. භාෂාව ඉෙගන ෙගන එන්න ඕනෑ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මා කැබිනට් සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒක සම්මත ෙවලා එයි. රාජ්ය නිලධාරිෙයකු 
ෙවන්නට ෙපරම ද්විභාෂා හැකියාව තිෙබන්න ඕනෑය කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ද්විභාෂා හැකියාව තිෙබන අය පමණක් 
බඳවා ගත්ෙතොත් වැරැද්දක් ෙව්විය කියලා හිතලා, මෙග් 
සන්ෙද්ශයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිරීක්ෂණ ලබා දුන්නා. ඒ 
අනුව අපි දැන් ද්විභාෂා හැකියාව තිෙබන අයට සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අවස්ථාෙව්දී ලකුණු හතරක් වැඩිෙයන් ෙදන්න තීරණය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ද්විභාෂා හැකියාව තිෙබන අයට වැඩි 
වැඩිෙයන් රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
අවස්ථාෙව්දී, ද්විභාෂා හැකියාව තිෙබන අයට -සිංහල භාෂාව හා 
ෙදමළ භාෂාව යන  භාෂා ෙදකම දන්නා අයට- වැඩි අවස්ථාවක් 
ලැෙබන්න ඕනෑය කියන තැනකට අපි එනවා. එතෙකොට ඒ අයට 
ඒ භාෂාව ඉෙගන ගන්න motivation එකක්, අධිෂ්ඨානයක්, 
වුවමනාවක් ඇති ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එෙහම කරන්න ඕනෑ. අෙනක, ෙම් රෙට් සිංහල නිලධාරින් ෙදමළ 
ඉෙගන ගන්නාෙතක්, උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙදමළ නිලධාරින් සිංහල 
ඉෙගන ගන්නාෙතක් මට නම් බලාෙගන ඉන්න බැහැ. ඒක හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ඉෙගන ගත්තෙදන්.  

ඊට ෙපර වෘත්තීමය පරිවර්තකයන් -translators, interpreters- 
අපි බිහි කරනවා. වෘත්තීමය පරිවර්තකයන් බිහි කරලා, 
 ඒෙගොල්ලන් තනතුරුවලට පත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
දැනටම අපි survey එකක් කරලා තිෙබනවා. රෙට් ආයතන 10ක් 
මම  ෙතෝරා ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. පරිවර්තකෙයෝ 2,600ක් අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් පරිවර්තකෙයෝ අවශ්යයි. ෙමතැන TNA 
මන්තීවරු ඉන්නවා. මුලතිව් නිෙයෝජනය කරන ගරු ශාන්ති 
ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමිය ඉන්නවා. එතුමිය මට විස්තර කියලා 
තිෙබනවා.  මුලතිව්වල සියයට 95ක් විතර ෙදමළ අයයි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. මුලතිව් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ෙදමළ භාෂාෙවන් 
පැමිණිල්ලක් දාන්න බැරි තත්ත්වයක්ලු තවමත් පවතින්ෙන්. 
කාරණාව ෙමොකක්ද? තවම ෙදමළ තරුණ තරුණියන් ෙපොලීසියට 
බඳවා ගැනීෙම් උත්සාහයක් අරන් නැහැ. ඒකට කල් යයි. ඒකට 
කරන්න තිෙබන එකම ෙද් තමයි, එතැනට පරිවර්තකයන් පත් 
කිරීම. පරිවර්තකෙයෝ අවශ්යයි. නිවැරදි වෘත්තීය පරිවර්තකෙයෝ 
අවශ්යයි. ඒ පරිවර්තනය නිවැරදිව කරන්න ඕනෑ. 

මෙග් දිසත්ික්කය වන ෙකොළඹ ද්විභාෂා ෙකොට්ඨාසයක -මම 
නම් කරන්න කැමැති නැහැ.-  ෙපොලිස්ථානයකට මම ගියා. 
ස්ථානාධිපති මට කිව්වා, "එන්න සර් වාඩි ෙවන්න" කියලා. මම 
එතුමාෙගන් ඇහුවා, "ෙදමළ පමණක් දන්න මිනිෙහක් ආෙවොත් 
ෙකෙහොමද පැමිණිලි භාර ගන්ෙන්?" කියලා. ෙමොකක්ද දුන්න 
උත්තරය? "නැහැ, සර් අෙප් නිලධාරිවරෙයක් ඉන්නවා" කියලා, 
එම නිලධාරියා ෙපන්නුවා. මම ඔහු සමඟ කථා කළා. එක 
වචනෙයන්ම මම අල්ලා ගත්තා, ඔහුට ෙදමළ දන්ෙන් නැහැ 
කියලා. This unsuspecting officer is under the impression that 
that person is well qualified in Tamil language, but it is not 
so.  එෙහම නැහැ. එයා වැරදි ෙදමළ කථා කරන්ෙන්. එයා ෙමොකද 
කරන්ෙන්? පැමිණිලිකාරයා ආවාම "ටයිප් රයිටරය" ළඟ වාඩි 
කරවලා, ඔහු මැදින් වාඩි ෙවලා, පැමිණිලිකරු කියන ෙද් "ටයිප්" 
කරනවා. වැරදි පරිවර්තනයක් කරන්ෙන්; ෙබොරු කියන්ෙන්. 
නමුත්, එයා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙදමළ දන්නවා කියලා 
ෙපනුමක් දාෙගන රස්සාව  කරෙගන යනවා. එච්චරයි. ඒකයි 
කියන්ෙන්, ෙදමළ භාෂාව නිවැරදිව දන්න අය අපට අවශ්යයි 
කියලා. භාෂාව නිවැරදිව දැන ගැනීම අවශ්යයි. උතුරු 
නැ ෙඟනහිරත් එෙහමයි. සිංහල භාෂාව නිවැරදිව දන්න අය 
අවශ්යයි. වැරදි විධියට භාෂාව භාවිත වුණාම ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවන්ෙන්. එෙහම අය ඉන්න බව මම දන්නවා. ඒකට ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. ඒ නිසා තමයි, වෘත්තීමය භාෂා පරිවර්තකයන් -translators, 
interpreters- බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කර 
තිෙබන්ෙන්.  

මම ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට, ඇමතිවරෙයක් 
හිටිෙය් නැහැ. අෙප් දින 100 ආණ්ඩුෙව් ෙමම විෂයයට 
ඇමතිවරෙයක් හිටිෙය් නැහැ. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි තිබුෙණ්; ගැට ගහලා තිබුෙණ්. මම ඒ 
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ගැට ලිහලා දැන් අරෙගන යනවා. අපි අමාත්යාංශය තුළත්, 
අමාත්යාංශෙයන් පිටතත් අලුත් දර්ශනයක් අනුව කටයුතු කරෙගන 
යනවා. අෙප් නිලධාරි මණ්ඩලයත් ඒ අනුව පුහුණු කරෙගන 
යනවා.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
අමාත්යාංශය භාරව සිටි කාලෙය් පත් කරපු නිලධාරින් ගැනත්, ඒ 
භාෂා දැනුම ගැනත් කථා කළා. මම ඔබතුමාට එකක් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ජාතික ඒකාබද්ධතා පවර්ධන සහායක තනතුරට 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය් 29ෙදෙනකු පත් කළා. ඒ 29 ෙදනාෙගන් 
11ෙදෙනකුට විතරයි ෙදමළ දන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ජාතික 
ඒකාබද්ධ සම්බන්ධිකාරවරු 188ෙදෙනක් පත් කළා. එම 188න් 
20ෙදෙනකුට පමණයි ෙදමළ දන්ෙන්. 166ෙදෙනක් ෙදමළ භාෂාව 
දන්ෙන් නැහැ. ෙදමළද, සිංහලද, මුස්ලිම්ද කියලා අපට පශ්නයක් 
නැහැ. ඒ අය භාෂා ෙදකම දැන ෙගන ඉන්න ඕනෑ. නැතුව ඒ 
රාජකාරිය කරන්න බැහැ. අපි ඒ වාෙග් අය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවලට පත් කරලා 
තිෙබනවා නම්, ඒෙගොල්ලන්ට එතැන ඉඳෙගන භාෂා පතිපත්තිය 
පිළිබඳව ෙහොයලා බලලා, නිවැරදිව වාර්තා කරන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ඒෙගොල්ලන්  භාෂාව දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙහොඳ 
අරමුණකින් එම තනතුරු ඇති කළාට, බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිෙය්දී 
ෙපොඩි වැරැද්දක් කර ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, එම 
තනතුරුවලට ඕනෑ භාෂා ෙදකම දන්න නිලධාරින්. දැන් අපි ඒක 
නිවැරදි කරලා තිෙබනවා. දැන් අපි බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය 
සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. භාෂා ෙදකම දැනෙගන ඉන්න 
ඕනෑ; සිංහල හා ෙදමළ කියන භාෂා ෙදකම දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ.  
භාෂා ෙදකම දන්න අයට තමයි අපි අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන්  
කියලා බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. දැන් 
පත් කරලා ඉන්න පමාණය බලන්න. ජාතික ඒකාබද්ධ 
සම්බන්ධිකාරවරු 188යි, ජාතික ඒකාබද්ධතා පවර්ධන සහායක 
29යි, ඔක්ෙකෝම 200 ගණනක් ඉන්නවා. ඒ අය භාෂා ෙදකම 
දන්ෙන් නැහැ.  නමුත් මට ඒ අය ෙගදර යවන්නත් බැහැ. පුළුවන් 
නම්  ඒ අය ෙවනත් අමාත්යාංශවලට මාරු කරලා, සුවිෙශේෂ 
කාරණාවක් තිෙබන නිසා අෙප් අමාත්යාංශයට  භාෂා ෙදකම දන්නා 
අය අපට ලබා  ෙදන්නය කියලා දැන් මම රාජ්ය භාෂා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය යටෙත් පහසුකම් 

සලස්වන්නියන් හැටියට 501ෙදෙනක්  බඳවා ගත්තා. ඒ පිළිබඳව 
පසු විපරමක් කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. අදාළ අමාත්යාංශයට 
ෙනොවුණත්, එක් එක් අමාත්යාංශ සහ  ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට  ඒ 
අය අනුයුක්ත කර තිෙබනවා. මෙග් කාලෙය්දී තමයි මම ඒ අය 
බඳවා ගත්ෙත්.  හැබැයි දමිළ භාෂාවට Credit  Pass එකක් තිබුණු 
අය තමයි බඳවා ගත්ෙත්.  කිසිම ෙවලාවක - 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
සිංහලත් දන්නවාද, ඒ අය? 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
සිංහලයි, ෙදමළයි ෙදකම. 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
සිංහලත් දන්නවාද  ඒ අය? මට ඕනෑ භාෂා ෙදකම  -ද්විභාෂා-  

දන්නා අයයි. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
සිංහලයි, ෙදමළයි දන්නා අය තමයි පහසුකම් සලස්වන්නියන් 

හැටියට බඳවා ගත්ෙත්. ෙම් කාරණයම තිෙබන්ෙන් එතැන.    

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. මට එය බලා ගන්න පුථවන්. ඒ 

කාලෙය්දීම ඒ විධියට කරන්න තිබුණා. එතැනයි පශ්නයක් වුෙණ්. 
[බාධා කිරීමක්] වියදම් කරලා පුහුණුව ලබා දීමට වඩා බුද්ධිමත් 
ෙද් තමයි,  බඳවා ගන්නෙකොටම ඒ අයට හැකියාව  තිෙබනවාද 
කියලා බලන එක. ඒක ෙහොඳයි ෙන්. පුහුණු කිරීෙම්දී පන්ති 
යනවා, ෙපොත් පාඩම් කරනවා, නමුත් ෙහොඳට  ඉෙගන ගන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඔබතුමාම කිව්වා ෙන්. බඳවා ගැනීමට ෙපරම ඒ  
හැකියාව තිබුණා නම් ෙහොඳයි. ඒ හැකියාව තිෙබන අය ඕනෑ තරම් 
රෙට් ඉන්නවා ෙන්. ඒ නිසා ඒ අය බඳවා ගන්න ඕනෑ.  
ඇමතරවරෙයක් හැටියට මට හිෙතන විධිය තමයි ෙම්. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් දැන් ඉන්න අය  අස්  කරන්න මට  බැහැ ෙන්.   
ඒක කරන්න බැහැ.    

බිමල් රත්නායක ගරු මන්තීතුමා කථා කරනෙකොට කියලා 
තිබුණා, ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හැම සඳුදාම සුභාරතී නමින් 
පැයක සංවාදශීලී වැඩසටහනක් කරනවා,  ඒ  හරහා  රටට ජාතික 
සහජීවන  පතිපත්ති පිළිබඳවත්, රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය පිළිබඳවත්  
පැහැදිලි කර ෙදනවා කියලා. එතුමාට  මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමති කරුණාරත්න පරණවිතාන 
මැතිතුමාත් ෙමහිදී කථා කළා. එතුමා පකාශ කළ පරිදි අෙප්  
අමාත්යාංශය, ජනමාධ්ය අංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා 
කිලිෙනොච්චිෙය් අපි ෙවනම රූපවාහිනී නාලිකාවක් ආරම්භ 
කරන්න  යනවා. ඒ සදහා  ෙම් අය වැෙයන්  මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒකත් අෙප් අමාත්යෘංශය යටෙත් තමයි  ෙකෙරන්ෙන්.  
ඒ රූපවාහිනී නාලිකාව හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
උතුරු, නැ ෙඟනහිර ජීවත් ෙවන ෙදමළ ජනතාවෙග් හඬ, ඒ 
ජනතාවෙග් මනස,  ඒ ජනතාවෙග් අභිලාෂ කුමක්ද කියන එක 
දකුෙණ් ජනතාව ෙවත දන්වන්නයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම්  ජාතික  පශ්නය අවසන් 
කිරීමට   ද්විභාෂා පතිපත්තිය  කියාත්මක කිරීම  ෙපර වදනක් කර 
ගන්න  එක තමයි අෙප්  vision එක. "Implementation of the 
trilingual policy of our State should be a prelude to the 
political solution".  ඒ වාෙග්ම, මට ජාතික භාෂා පතිපත්තිෙයන් 
එහා ගිය වගකීමකුත් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ජාතික සහජීවන 
වගකීම. Our identity and diversity is our strength. ඒ 
කියන්ෙන්, ''අෙප් අනන්යතාවය, අෙප් විවිධත්වය අෙප් ශක්තියයි'' 
කියන එක ආදර්ශ පාඨයක් -motto- කරෙගන  තමයි අපි යන්ෙන්. 
ෙම්  vision එකට  අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත්,  රට පුරා 
සිටින නිලධාරිනුත් හරවා ගන්න ෙලොකු කාලයක් ගත වුණා 
කියලා මම දන්නවා. දැන් මම දන්නවා, මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරිනුත් ඒ මට්ටමට පැමිණ තිෙබනවා කියලා. මම එෙහම 
හිතනවා. මම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී  අපට  
ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  
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දැන් ෙම් සභාෙව්  අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ගැන කතා වුණා.  මට 
දැෙනනවා, ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවෙගන් සුළු 
පිරිසක් අතර අන්තවාදය පවතිනවාය කියන එක.  ඒ බව අපි 
දන්නවා. ෙද්ශපාලන මතෙබ්ද තිෙබන්න  පුළුවන්. ඒකට පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත් ෙපොදුෙව් බලනෙකොට එවැනි ෙබ්ද තිෙබනවා.  

මම පාසල් යන කාලෙය්දී  පාසල් ෙපොත-පතින් ෙම් රෙට් 
සිංහල ජනතාව බිහි වුෙණ් ෙකොෙහොමද, එෙහම නැත්නම් සිංහල 
ජාතිය ඇති වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා ඉෙගන ගත්තා. විජය 
කුමාරයා උතුරු ඉන්දියාෙව් සිට නැවකින් ලංකාද්වීපයට ඇවිල්ලා 
වයඹදිග ෙවරළින් ෙගොඩ බැස, කුෙව්ණි නම් යක්ෂ ෙගෝතික 
කුමරියක් විවාහ කර ගත්තාය, ඊට පසුව ඇය එළවා දමා දකුණු 
ඉන්දියාෙව් පාණ්ඩ්ය ෙද්ශයට ෙගොස් රජ කුමරියක් කැඳවා ෙගන 
ඇවිත් විවාහ කර ගත්තාය කියා අපි ඉෙගන ගත්තා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ඔහු සමඟ පැමිණි යහළු මිතයින් 700 
ෙදෙනකුටත් දකුණු ඉන්දියාෙවන් කාන්තාවන් 700 ෙදෙනකු 
ෙගනැවිත් විවාහ කර දුන්නාය, ඒ තුළින් සිංහල ජාතිය බිහි වුණාය 
කියා තමයි අපි  ඉෙගන ගත්ෙත්. ඒක තමයි මහා වංශ කථාව. 1956 
වසෙර්දී ඒ සම්බන්ධව ශත තුනක් වටිනා මුද්දරයකුත් අෙප් තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කර තිෙබනවා. මම ෙම්වා 
කියනෙකොට ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහත්මයා හිනා ෙවනවා. 
ඉන් පසුව 1966දී -අවුරුදු දහයකින් පසුව- එම මුද්දරය කාටවත් 
ෙනොකියා හදිසිෙය්ම ඉල්ලා අස ් කර ෙගන තිෙබනවා. එෙහම 
කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් රට සම්පූර්ණෙයන් අයිති සිංහල ජාතියට 
පමණයි, සිංහල ජාතිය තමයි ෙම් රෙට් එකම අයිතිකරු, අෙනක් 
සියලු ෙදනා පිටින් පැමිණි අයයි කියන මතය ඉදිරිපත් කරන්න 
උත්සාහ කරනවා.  

ෙදමළ ජාතීන්ෙග් පැත්ෙතනුත් මතයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
අපි අමතක කරන්න උත්සාහ කරන, අපි පසු කර පැමිණි 
ෙබදුම්වාදය, නැත්නම් "තස්තවාදය" කියන සන්නද්ධ අරගළය 
පදනම් කරෙගන එම සිහිනෙය් ජීවත් වන ෙකොටසක් ෙදමළ 
ජනතාව අතෙර් තවම ඉන්නවා. එවැනි මතයක් මුස්ලිම් ජනතාව 
අතරත් තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග අරාබි රටවල තිෙබන අන්තවාදී 
පතිපත්තිය බහු ජාතීන් සිටින, බහු භාෂා, බහු ආගම් පවතින අෙප් 
රට තුළ කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන මතය තිෙබන 
කල්ලියක් මුස්ලිම් ජනතාව අතරත් සිටිනවා. ෙම් ජාතීන් අතර 
සිටින සුළු පිරිසක් තමයි ෙම් මතෙය් සිටින්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

අපි ෙම් මතය පරාජය කරන්න ඕනෑ. විජය කුමාරයා ෙම් රටට 
පැමිණිෙය් ෙකොෙහොමද? නැවකින් ෙන්, පැමිණිෙය්. එෙහම නැතුව 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානාවකින් 
පැමිණියාද? නැහැ ෙන්. Visa අරෙගන පැමිණියාද? නැහැ ෙන්. 
ෙම් රෙට් සිටින ඔක්ෙකෝම අය  පිටින් පැමිණි අයයි කියා අපි 
දන්නවා. මෑතකදී නැ ෙඟනහිර සහ ෙකොළඹ, රත්මලාෙන් සිදුවීම් 
ෙදකක් වුණා. සව්ාමීන් වහන්ෙසේලා ෙද නමක් ෙපොඩි  ගැටුමකට 
මැදිහත් ෙවලා එතැන සිටි ෙදමළ පුරවැසියන්ට ෙකළින්ම කථා 
කර කියා තිෙබනවා, "ඔබලා ඉන්දියාවට යන්න. ෙමෙහේ ඉන්න 
එපා. ඔබලාට ෙම් රෙට් අයිතිය නැහැ" කියා. අපි ඒ ගැන ඉතාම 
කනගාටු ෙවනවා. අපිට ෙම්ක පිළිගන්න බැහැ. රත්මලාෙන් 

ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක් එෙහම කියා තිෙබනවා. නැ ෙඟනහිර 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමකුත් එෙසේ කියා තිෙබනවා. ෙබොදු බල 
ෙසේනා සංවිධානෙය් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක් සිටිනවා. 
උන්වහන්ෙසේ කට ඇරිෙයොත් කියන්ෙන් ඒක තමයි. අපිට එෙහම 
කියන්ෙන් ඇයි? මත ෙභ්ද තිබුණත් අපි සාකච්ඡා කරමු. පශ්නයක් 
නැහැ. ඇයි, එෙහම කියන්ෙන්? කට ඇරිය ගමන් කියන්ෙන් 
ඉන්දියාවට යන්න කියායි. මුස්ලිම් අයට කියනවා, අරාබියට යන්න 
කියා. යන්න බැහැ.  ෙම්ක අෙප් රට. ෙනොෙබදුණු රටක් විධියට අපි 
ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදය දැන් 
අවසානයි; තස්තවාදය අවසානයි. අපි කවුරුත් එකට ජීවත් ෙවන්න 
ඕනෑ. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන සහජීවනය එයයි; අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන සංහිඳියාව එයයි.  

ෙමතැනදී කියැවුණා, ෙම් රෙට් සංහිඳියාව සම්බන්ධව, 
සහජීවනය සම්බන්ධව විවිධ ආයතන තිෙබනවා කියා. ෙහොඳයි 
ෙන්. ඒක නරක නැහැ ෙන්. පශ්නයක් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අමාත්යාංශ තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියනකම්. ජාතික 
සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා කියන්ෙන් මෙග් අමාත්යාංශය. 
ජාතික භාෂා පතිපත්ති පිළිබඳව මට ෙකොටස්කාරෙයෝ නැහැ. මම 
තමයි එකම නිෙයෝජිතයා. ෙවන කවුරුවත් නැහැ. ජාතික 
ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන අමාත්යාංශයත්, මෙග් අමාත්යාංශය 
වන ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශයත් 
ෙකොටස්කාරෙයෝ. මම ඒක දන්නවා. ජනාධිපතිතුමා තමයි මෙග් 
අමාත්යාංශය මට භාර දුන්ෙන්. ෙවන කවුරුවත් භාර දුන්ෙන් 
නැහැ. පශ්නය ෙම්ක ෙන්. "සහජීවනය" කියනෙකොට, ඒ තුළින් 
ෙකෙරන්ෙන්, ෙදමළද, සිංහලද, මුස්ලිම්ද එෙහම නැත්නම් 
අගතියට පත් වුණු ෙකොටසද කියා හඳුනා ෙගන එම ෙකොටස් ටික 
එකතු කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම "සංහිඳියාව" ගැන කථා කරනවා නම්,  
ෙපොදුෙව් ෙකෙරන කාර්යන් ගැනයි කියෙවන්ෙන්. රට පුරාම 
ෙපොදුෙව් ෙකෙරන කාර්යන් ගැනයි එයින් කියෙවන්ෙන්. එම 
කාර්යන් ටික අපි ෙබදා ෙගන ඉන්නවා, පශ්නයක් නැහැ. ගැටලු 
ඇති කර ගන්න එපා. අපි අතර පශ්නයක් නැහැ. අපි හරියාකාරව 
එම කටයුතු කරෙගන යනවා. එම නිසා ඒවා පශ්න කර ගන්න 
එපා. වැඩි වැඩිෙයන් එවැනි ආයතන තිෙබන එක ෙහොඳයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
හිටපු ජනාධිපතිතුමිය වන චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 

මැතිනියෙග් කාලෙය්දීත් ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය යටෙත් 
කාර්යාංශයක් පැවතුණා. ඒ නිසා පශ්නයක් නැහැ. අපි කටයුතු 
කරෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක විසඳුණා. පශ්නයක් නැහැ. 
අපි සංවාද ෙන්, කරන්ෙන්.  

ඉස්සර ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර  සම්බන්ධය තිබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද?  ගැටුම් ඇති කරෙගන,   පිස්ෙතෝල, තුවක්කු පාවිච්චි 
කරමින්,  ගහෙගන, ෙකොටාෙගන අන්තිමට අනාගත්තා. දැන් 
එෙහම ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් නැහැ. දැන් තිෙබන්ෙන් සංවාද විතරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා අවසන් කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
අපි දැන් සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් පශ්න විසඳා ගන්නවා. ඒකයි 

සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. අමාත්යාංශ අතරත් අපි පශ්න විසඳන්ෙන් 
එෙහමයි. ආණ්ඩුව තුළත් එෙහමයි. රට තුළත් එෙහමයි ෙවයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ සහජීවනය නැතිව 

කරෙගන යන්න අමාරුයි ෙන්ද? 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා.  මම ඒ ගැන 

බලාගන්නම්. ඔබතුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ත බලාගන්න ෙකෝ. 
මම ෙම් පැත්ත ගැන බලාගන්නම්. පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා 
කලබල ෙවන්න එපා. මා ගැන දැක්වූ උනන්දුව පිළිබඳව සතුටු 
ෙවනවා. ඒ ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත්,  ෙම් 
රෙට් සහජීවනය, සංහිඳියාව සම්පූර්ණෙයන්ම අහිමි වුෙණ්, විනාශ 
වුෙණ් පසු ගිය වකවානුෙව්දීයි. ඒක කවුරුත් දන්නවා. ඒක දැන් 
නැවත සකස් කරෙගන යනවා. කථාව පටන් ගන්න ෙකොටම 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට මම කිව්ෙව් ඒකයි, අවුරුදු 
68කට පස්ෙසේ පළමුවැනි වතාවට "ශී ලංකා මාතා" කියන ජාතික 
ගීතය "ශී ලංකා තාෙය්" කියලා කියාගන්න අෙප් පාලනය යටෙත් 
අපට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා. ඒක අමතක කරන්න එපා, ඒක 
ෙහොඳ සංෙක්තයක්. ෙම් රෙට් ඒ නිදහස ෙහොඳට පදර්ශනය ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් අෙප් රජය සහජීවනය සඳහා වූ ගමනක් 
යනවා. ඒකට බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් අපට 
ඒ ගමන යන්න සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. අපි දැන් අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදාෙගන යනවා. අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් මම යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඒෙක් ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් මම ඉන්න නිසා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ කමිටුව තුළ තමයි අපි කථා කරන්ෙන්, තීරණය කරපු නැති 

ෙද්වල් ගැන. එළියට ගිහිල්ලා ඒ ගැන කියලා ෙම්ක විනාශ 
කරන්න එපා. ඒ අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඔබතුමන්ලාෙග් 
සහාය ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙබොෙහෝම ෙහොඳයි. ඒ ගැන සංෙතෝෂයි. අපිත් ඒකට ෙලොකු 
බලපෑමක් කළා. නමුත්, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමා විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් වැඩිපුර අරෙගන තිෙබනවා.  

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඊට ෙපර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වූවා; පාර්ලිෙම්න්තු 

මැතිවරණය පැවැත්වූවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය  පැවැත් වූෙව් 
නැතිව ඇද, ඇද ගියා. අපි ෙලොකු බලපෑමක් කළා. ඒක අමතක 
කරන්න එපා කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා,  ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 12.25] 
 

ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு, ேதசிய 
சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் 
அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல ேபசச் சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ல் 30 வ ட 
காலமாகத் ெதாடர்ந்த ேபார் க்கு வந் , நல் ணக்க 

யற்சிகள் ன்ென க்கப்பட் வ ம் நிைலயில், "ேதசிய 
சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் 
அைமச்சு" எனப் திதாக ஓர்  அைமச்சு உ வாக்கப் 
பட் க்கின்ற . இ  வரேவற்கத்தக்க ஒன்றாக 
இ ப்பேதா ,  காலத்தின் ேதைவ ம்கூட. கடந்த அரசாங்க 
காலத்தி ம் அரசக ம ெமாழிக க்ெகன அைமச்சு ஒன்  
இ ந் ள்ள ேபாதி ம் அதன் ெசயற்பா கள் ேபா மான 
அள க்கு மக்கைளச் ெசன்றைடயவில்ைல. அதன் 
பின்னணியில் தற்ேபா  அைமக்கப்பட் க்கும் ேதசிய 
சகவாழ் , கலந் ைர யாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் 
அைமச்சுக்குள்ள ெபா ப்  அதிகமானதாக இ க்கின்ற  
என்ேற நான் க கின்ேறன். இந்த அரசாங்கத்தின் 
நல் ணக்க யற்சிகளில் இந்த அைமச்சுக்குள்ள வகிபாகம் 

க்கியமான . 

இந்த அைமச்சு 'ேதசிய சகவாழ் ', 'கலந் ைரயாடல்' 
மற் ம் 'அரசக ம ெமாழிகள் அ லாக்கல்' என ன்  
இலக்குகளில் ெசயற்பட ேவண் யி க்கின்ற . இந்த ன்  
இலக்குக ம் ஒன் டெனான்  ெதாடர் ைடயைவதான். 
நாட் ல் இன ெந க்க  ேமாசமைடவதற்கு அைனத்  இன 
மக்களிைடேய பரஸ்பர ாிந் ணர்  இல்லாைம ம் ெமாழிப் 
பிரச்சிைன ம் அ ப்பைடயாக அைமந்தி ந்தன. அந்த 
வைகயில், மக்களிைடேய சகவாழ்ைவ ஏற்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான கலந் ைரயாடல்கைளப் பல்ேவ  மட்டங் 
களி ம் அைமச்சு ஏற்பா  ெசய்தி ந்த . 

ெகௗரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள், தான் 
சகவாழ் ப் ேபாராட்டம் ஒன்ைறேய ன்ென ப்பதாக 
அண்ைமயில் ெதாிவித்தி ந்தார். அதற்கைமயேவ அைமச்சின் 
ெசயற்பா கள்  அைமந்தி ந்தா ம், ேம ம் சில 
விடயங்களில் கவனம் ெச த்தேவண் ய ேதைவ ம் உள்ள . 
இனவாதத்ைதக் கிளப்பக்கூ ய உைரகள் சகவாழ் க்கு 
அச்சு த்தல் வி க்கும் வைகயில் அைமந்தி ப்பைத ம் 
அண்ைமக்காலத்தில் அவதானிக்க ந்த . இனவாதத்ைதக் 
கிளப்பி அதில் அரசியல் நடத் வதற்குச் சிலர் 

ற்பட் க்கின்றார்கள். இதற்கு உதாரணமாக அண்ைமயில் 
மட்டக்களப்பில் நைடெபற்ற நிகழ்ைவக் குறிப்பிடலாம். 
ெபா  இடங்களில் மட் மன்றி, ஊடகங்களி ம் ச க 
வைலத்தளங்களி ம் இனவாதத்ைதக் கக்கும் வைகயிலான 
ெவ ப் ட் ம் ேபச்சுக்க ம் பதி க ம் இடம்ெப கின்றன. 
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இவற்ைற அ மதிக்கக்கூடா . ேதசிய சகவாழ் க்கு 
அச்சு த்தலாக அைம ம் இவ்விடயங்கள் குறித்  ேதசிய 
சகவாழ்  அைமச்சு அதிக அக்கைற காட்டேவண் ம். 
இனவாதக் க த் க்கைளப் பரப் ேவாைரத் தண் க்கும் 
வைகயில் தற்ேபாைதய சட்டங்கள் எ ம் இல்ைல எனத் 
ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . இ ந்தா ம், குற்றவியல் 
நடவ க்ைக ைறச் சட்டக் ேகாைவயின்கீழ் அவர்க க்குத் 
தண்டைன ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். இல்ைலெயனில், 
தம்ைம எ ம் ெசய்ய யாெதன்ற ணிச்ச டன் அவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் அவ்வா  ெசயற்பட ற்ப வார்கள். 

சகவாழ் க்கான ெசயற்றிட்டங்கைள ன்ென க்கும் 
ேபா  ஊடகங்களின் ஆதர  அதற்கு அவசியமானதாக 
இ க்கின்ற . ஊடகங்களின் ஆதரவில்லாமல் சகவாழ் க் 
கான ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்க யா . அந்தவைகயில், 
யாழ்ப்பாணத்தி ம் மாத்தைறயி ம் அைமச்சினால் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர்க க்கான ெசயலமர் கள் 

க்கியமானைவ. இவ்வாறான ெசயலமர் கள் லம் இ  இன 
ஊடகவியலாளர்களிைடேய ம் கலந் ைரயாடல்கைள 
ஏற்ப த்த வ டன், சகவாழ் க்கான ாிந் ணர்ைவ ம் 
ஏற்ப த்த ம். திட்டமிட்ட ைறயில் இவ்வாறான 
ெசயற்றிட்டங்கள் எதிர்காலத்தி ம் விாி ப த்தப்பட்  

ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். ஊடகவியலாளர்கள் லமாக 
மக்கள் மத்தியில் கலந் ைரயாடைல ம் சகவாழ்ைவ ம் 

ன்ென க்க ம் என்பதால் இவ்வாறான ெசயற்றிட் 
டங்கள் அவசியமாகின்றன. 

ெகௗரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
1956இல் சிங்களம் அரசக ம ெமாழியாகப் பிரகடனம் 
ெசய்யப்பட்டதன் லம் இ  இனங்க க்குமிைடயிலான 
பிள  தீவிரம்ெபற்ற . இந்தப் பிளைவப் பயன்ப த்தி 
அரசியைல நடத்தியவர்கள் இ  தரப்பி ேம இ ந் ள் 
ளார்கள். இதன் ெதாடர்ச்சியாகத்தான் ெகா ரமான 
ேபாைர ம் தாங்க யாத இழப் க்கைள ம் நாம் 
அ பவித்ேதாம். இந்த நிைல மீண் ம் வரக்கூடா  என்றால், 
வரலாற்றி ந்  நாம் ப த்தவற்ைற மறந் விடக்கூடா . 
அதனால்தான் ெசால்கிேறன், இனவாதத்ைதத் ண் ம் 
வைகயில் ெசயற்ப பவர்கைளச் சட்டத்தின் ன்பாக 
நி த்தேவண் ம் என் . அவர்கள் சுதந்திரமாகச் ெசயற்ப  
வதற்கு அ மதிப்பெதன்ப  அவர்கைள ஊக்குவிப்பதாக 
அைமந் வி ம். சகவாழ்ைவ ம் நல் ணக்கத்ைத ம் அ  
பாதிக்கும். சகவாழ்ைவப் பாதிக்கும் இவ்வாறான ெசயற்பா  
கைளயிட் ச் சகவாழ்  அைமச்சு அவதானமாக 
இ க்கேவண் ம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
அைமச்சின் மற் ெமா  க்கியமான பணி அரசக ம 
ெமாழிகள் ெதாடர்பான  எனக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
நாட் ல் ம்ெமாழிக்ெகாள்ைக நைட ைறப்ப த்தப்ப  
வைதத்தான் இ  குறிக்கும். தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்த 
வைரயில் தமிழ்ெமாழியில் கடைமயாற் வதற்கு அவர்கள் 

ன் ாிைம ெகா க்கின்றார்கள். சிங்களம் மட் ம் அரசக ம 
ெமாழிெயனப் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்த நிைல மாற்ற 
மைடந் , இப்ேபா  தமிழ்ெமாழி ம் அரசக ம ெமாழியாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் ந்தா ம்கூட அதைன நைட ைறப் 
ப த் வதில் ெதாடர்ந் ம் இைட கள் இ க்கத்தான் 
ெசய்கின்றன. சிங்களெமாழி ஆதிக்கத்தி ந்  சில 
அதிகாாிகள் இன்ன ம் வி படவில்ைல. தமி க்குாிய 
அந்தஸ்ைத ம் அங்கீகாரத்ைத ம் அவர்கள் ஏற் க்ெகாள்ளத் 
தயங்குகின்றார்கள். இந்தநிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். தமிழ் 
மக்கள் தம  அன்றாடக் கடைமகைளத் தம  தாய்ெமாழி 

யிேலேய ெசய்யக்கூ ய நிைல ஏற்ப த்தப்ப வ  அவசியம். 
அதைனத்தான் தாய்ெமாழிக்ெகாள்ைக என்ேபாம். அரச 
அ வலகங்களி ம் ெபா  நி வனங்களி ம் தமிழ் மக்கள் 
தமிழ்ெமாழியிேலேய தம  ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ளக்கூ ய நிைல இ க்கேவண் ம். அவ்வா  இல்ைல 
ெயன்றால் தமிழ்ெமாழி ம் ேதசிய ெமாழியாகப் பிரகடனம் 
ெசய்யப்பட் ப்பதில் அர்த்தமில்ைல. அந்தவைகயில், 
ெகௗரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் ஆேராக்கிய 
மான ெசயற்பா கள் சிலவற்ைறச் ெசய் ள்ளார் என்பைதக் 
காண கின்ற . இவ்விடயத்தில் அைமச்சரைவப் பத்திரம் 
ஒன்ைறச் சமர்ப்பித் , அதற்கான அங்கீகாரத்ைத ம் அவர் 
ெபற்றி க்கின்றார். ெபா  இடங்களில் அறிவித்தல்கள் 

ம்ெமாழிகளி ம் இடப்படேவண் ம் என்ப  இதில் க்கிய 
மான . திைணக்களங்களில் பணியாட்க க்காக நடத்தப்ப ம் 
க த்தரங்குகள், ெசயலமர் கள் தமிழ்ெமாழியி ம் நடத்தப்பட 
ேவண் ம். இதைனவிட சுற் நி பங்கள், அறிக்ைககள் 
என்பன தமிழ்ெமாழியி ம் இடம்ெபற ேவண் ம் என்ப  
அைமச்சர் அவர்களின் யற்சியினால் கட்டாயமாக்கப் 
பட் க்கின்ற . அவாின் இந்த யற்சியான  வரேவற்கப் 
பட ேவண் ய ஒ  விடயமாகும். அேதேவைளயில், இதைன 

அளவில் நைட ைறப்ப த் வதில் - 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised by the 

Hon. Vasudeva Nanayakkara. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, my point of Order is, there is a flashlight directed 

at us and we feel very uncomfortable. We would like to 
know what is going on in the Gallery?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ITN ආයතනෙයන් documentary  එකක් සකස් කර ෙගන 

යනවා. ඒ සඳහායි එම කියාවලිය සිදු වන්ෙන්. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ සඳහා ඔබතුමා අවසර ලබා දීලාද තිෙබන්ෙන්? එෙසේ 

නැත්නම් කථානායකතුමා අවසර ලබා දී තිෙබනවාද? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසරය ඇතිවයි ෙම් කියාව සිද්ධ 

වන්ෙන්. 
 

ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Sir, please give me my time.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Hon. Member, you continue with your speech.  

 

ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
அேதேவைளயில், இதைன அளவில் நைட ைறப் 

ப த் வதில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட 
ேவண் ம். இ ெமாழி அறி ள்ள உத்திேயாகத்தர்களின் 
பற்றாக்குைறேய இதைன நைட ைறப்ப த் வதி ள்ள 
பிரதான தைடயாகும். அதைன நீக்குவதற்கான யற்சிக ம் 

ன்ென க்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், அ  ேபா மான 
தாக இல்ைல. சிங்கள உத்திேயாகத்தர்க க்குத் தமிழ்ெமாழி 
யி ம் தமிழ் உத்திேயாகத்தர்க க்குச் சிங்களெமாழியி ம் 
பயிற்சியளிக்கப்ப வதன் லமாகத்தான் இந்தப் பிரச்சிைனக் 
குத் தீர்  காண ம். அைமச்சின் லமாக ெமாழிப் பயிற்சி 
வகுப் கள் நடத்தப்பட்டா ம் அ  ேபா மானதாக இல்ைல. 
ெமாழிப் பயிற்சிக்கு ேமலதிக நிதி ஒ க்கப்பட் , இத்திட்டம் 
ேம ம் விாி ப த்தப்பட ேவண் ம். இ ெமாழி அறி ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப்பதற்கு 
ெசயற்றிட்டெமான்  அவசியம். இதன் லமாகத் தமிழ் மக்கள் 
அவர்கள  அன்றாடச் ெசயற்பா கைளத் தம  தாய்ெமாழி 
யிேலேய ெசய்யக்கூ ய நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். 
சகவாழ்  என்ற இலக்ைக அைடவதற்கு இ  அவசியம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேதசிய 
சகவாழ் , கலந் ைரயாடல்கள் மற் ம் அரச க மெமாழிகள் 
அைமச்சான  இன்ைறய காலகட்டத்தில் மிக க்கியத் வம் 
ெப கிற . அைமச்சின் குறிக்ேகாைள அைடவதற்கு ெகௗரவ 
அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள் ஆேராக்கியமான பல 
திட்டங்கைள வகுத்தி க்கின்றார். ஆனால், அதைன ைம 
யாக நைட ைறப்ப த் வதில் இ க்கக்கூ ய- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட . தய ெசய்   உைரைய த் க் 

ெகாள் ங்கள்! 
 

ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
அதைன ைமயாக நைட ைறப்ப த் வதில் இ க்கக் 

கூ ய தைடகள் அைடயாளம் காணப்படேவண் ம். அதைனத் 
தீர்ப்பதற்கான ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 
தமிழ் மக்களின் மனங்கைள ெவல்வதி ம் அவர்களிடத்தில், 
"நா ம் இந்த நாட் ன் பிரைஜகள்தான்" என்ற நம்பிக்ைகையக் 
கட் ெய ப் வதி ம் இந்த அைமச்சின் பணி க்கியமான . 
அந்த வைகயில், இந்த அைமச்சின் பணி சிறப்பானதாக 
அைமய அைனவ ம் ஒத் ைழக்க ேவண் ெமனக் ேகட் , 
என் ைடய  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி! 

 

[12.35p.m.] 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, in fact I am going to refer to 

a few matters that have to be very seriously considered, 
but unfortunately, not many Hon. Members of Parliament 
are here to listen to that.  

I really want to be positive and productive. However, 
no matter what we speak or do, the results seem to be the 
same. There will be enough attempts to justify why things 
could not get better and why we should be more and 
more patient. When the international community speak 
about human rights, social and economic justice, Sri 
Lanka takes cover under “Sovereign  Sri Lanka not up for 
lecture” and try and shut them up.  

Unfortunately, implementation of human rights in Sri 
Lanka is at the mercy of corrupt judiciary, bureaucracy, 
security forces, and politicians and is suffering due to 
lack of political conviction. Human rights champions are 
still being intimidated even under the good governance in 
this Government. The way the minority is treated, will 
express who we are as a country and as people. Changing 
political climate of an unassailable majority and a corrupt 
State system has the luxury of dispensing human rights at 
their convenience and it is also able to justify it as 
democracy at work.  

I want to very clearly place on record that national 
reconciliation is not just a matter for Colombo to 
contemplate and conjure a success path to achieve. The 
victims of war are the minority. I do not believe it 
requires statistics to prove my statement.  In every facet 
of our lives, we were decimated.  

We realize that there is a sense of frustration in some 
extremists in the majority community because they were 
not able to finish “the business” and are gearing up for 
another pogrom to ensure that there is no such thing as 
"Tamil-speaking Sri Lankans" in Sri Lanka.  

According to the ONUR website, His Excellency the 
President at the launch of National Programme on 
Reconciliation recently said that he witnessed how anti-
Government forces branded the programme as “federal 
reconciliation”. He forecast that those who cast such 
insults will have to cry someday.  

Sir, I quote from the Report of the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission. In page 387, it states:  

"The process of reconciliation requires a full acknowledgement of 
the tragedy of the conflict and a collective act of contrition by the 
political leaders and civil society, of both Sinhala and Tamil 
communities. The conflict could have been avoided had the 
southern political leaders of the two main political parties acted in 
the national interest and forged a consensus between them to offer 
an acceptable solution to the Tamil people."  

We do not seem to be improving and the victims of all 
these are the minorities. I want to list out some of the 
landmark events in our post-independent political history,  
but  due to lack of time, I am only going to mention a 
few.  

The Sinhala Only Act in 1956 and subsequently, the 
late Hon. S.W.R.D. Bandaranaike in 1957 tried to find a 
solution. But, the Bandaranaike-Chelvanayakam Pact 
never took place.  The late Hon. Dudley Senanayake 
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sought to address this problem in 1961, but once again it 
did not materialize.   

Then, the Government of the late Hon. (Mrs.) 
Sirimavo Bandaranaike in 1972 adopted a new 
Constitution and that removed Article 29 of the Soulbury 
Constitution which protected minorities. The Government 
also introduced “standardization” to limit the number of 
students who could enter university, especially from the 
North and the East.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Mujibur Rahuman will now 

take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  VELU KUMAR left the Chair, and  THE 
HON. MUJIBUR RAHUMAN  took the Chair.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
The sad episode to this is, now 65 per cent of the 

Science Faculty students in the Jaffna University are not 
from the Northern Province. 

Tamils were set upon by the extremists whenever we 
protested in 1958, 1961, 1966, 1971, 1977, 1981 and in 
1983. We must also remember the burning of  the Jaffna 
Library with over 97,000 books and rare manuscripts. The 
purpose of reminding all these is, we can see that a 
carefully orchestrated replay of these events are being 
attempted and the opportunity that we have now for a 
political resolution also may be squandered and we will 
be asked to suffer one more time.  

We need true statesmanship and political will for 
meaningful and sustainable reconciliation and national 
integration. No amount of superficial measures and fancy 
ceremonies are going to achieve national reconciliation.  

The first step in reconciliation is to list out the types of 
impact of war on the people that are still unaddressed 
especially of the women. These people are suffering in 
silence, their voices are not heard but we have ceremonies 
in large auditoriums shaking hands and doing dances.  

These people are unable to feed their kids. They do 
not have any hope for a future. All and sundry are taking 
advantage of them. They do not even see these pretty 
pictures of the dances and handshakes.  

They must first get back on their feet; they must have 
some hope for a future; they must get a stable and 
sustainable livelihood and their confidence must be lifted 
before we achieve national integration and reconciliation. 
Until such time all these dances and handshakes are 
playing into the hands of extremists so that they could 
make it an issue.  

In our view, peace will be achieved when the suffering 
people are at peace with themselves. This will apply to 
every single poverty-stricken person of this country be 
they Sinhalese or Tamil. Otherwise they will be pawns in 
the hands of the corrupt politicians and manipulators.  

His Excellency at that recent ceremony said, “It is a 
pity to underestimate the activeness and necessity of 
national unity and reconciliation. What the country 
imperatively needs today is the implementation of a 
common agenda to build the country with the support of 
everyone". He added that the future of the nation should 
not be dominated for personal agendas. He called on 
those who underestimate this work, not to play with the 
lives of the innocent citizens of this country.  

ONUR is mandated to lead, facilitate and support 
initiatives related to national unity and reconciliation in 
Sri Lanka. Its website does not list out what has been 
done so far, how many people have been helped, what 
plans have been developed, how and how many 
vulnerable women have been helped. However, we see 
the pictures of the dances.  

The last of the eight programmes listed by ONUR is 
Livelihood Development and under that it says. “ONUR 
is already working with several organizations who are 
active at grassroots level to facilitate livelihood 
development initiatives for female-headed households 
who were deprived of opportunities due to the direct 
impact of the conflict”. Listing the numbers who were 
helped, what measures were taken and what the success 
rate is et cetera would help to raise confidence and 
reconciliation.  

There are countless victims of the war such as school 
children, teachers, war widows, orphans and people who 
have been emotionally and economically marginalized 
due to war.  We need to create a safe community and 
provide psychological and livelihood support to those 
who are being further marginalized and are on a steady 
decline. 

The villagers need facilities for personal 
transformation, capacity development, confidence 
building, psychological and physical spaces and systems 
enabling people to come together as community groups 
and to inspire them to make collective decisions to protect 
each other and drive them to action.  They must be guided 
from poverty and dependency to independence and self-
sufficiency that will lead to peace and reconciliation.   

Reconciliation is also not just a matter for senior 
politicians to visit the most vulnerable people of this 
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country and promise to give them some immediate relief 
or offer redress for specific injustices.  That is good for 
evening news and not for sustainable reconciliation.  
There must be deeper commitment and real intentions, 
otherwise we will continue to have a festering wound in 
the Sri Lankan body.   

We were asked to feel the graciousness of the nation 
when the national anthem was able to be sung in Tamil; 
we were asked to feel good when the white vans stopped 
coming; we were asked to feel good when a few political 
prisoners were released and we are now continuously 
being asked to feel good when some politicians utter 
some reconciliatory speech.   

If we look at the website of the Ministry of National 
Integration and Reconciliation, it does not seem to have a 
subject matter that has a sense of urgency.  There is no 
information in it about what specific action needs to be 
taken to lift the lifestyles of the victims from the 
hopelessness they are suffering.  We need to lift their 
confidence to hope for a better future.  No point in asking 
them how they feel about reconciliation because they will 
not know.  

Please do not keep announcing a whole lot of good 
things.  Just promise a few and fulfil it.  No one is being 
mesmerized by the intended lofty words of the 
Government when the implementation track record is not 
very good.  We need coordinated and cohesive actions 
that will strengthen reconciliation and peace. Also we 
need commitment and leadership. We are left to feel 
again that there is an orchestrated campaign being 
engineered and we do not know the scale and shape of it, 
but we certainly know that the victims will be Tamils.  
We have been seeing all these happening over and over 
again over many years.  Attacking the Tamils is a stock-in
-trade for corrupt politicians for many years and they 
always try to stop sharing power to fellow Sri Lankans.  
These dramas generally take place at critical junctures.  
We are once again reminded of all broken promises of the 
past and the potential repetition of a popular drama is 
appearing in the offing even now.    

Even at this juncture, some politicians of the two main 
parties are resorting to their popular drama script sowing 
the seeds of discontents and divisions.  

The previous Government announced, several years 
ago, to the whole world that the war is well and truly 
over. The formidable defence posture of conventional 
forces stationed in the kind and scale present in the North-
East, cannot be justified as for national security needs. 
What kind of war are you expecting from the Tamils? It is 
disingenuous to try and argue that the presence of such a 
large security force is a national security requirement.  

Although the State of Emergency, which had been in 
place for almost three decades, was lifted in August, 
2012, many of the extraordinary powers of the 1979 

Prevention of Terrorism Act - PTA - still remains.  John 
Fisher,  Director of the Human Rights Watch Geneva said 
on the 15th of September, “An early test of the 
government’s sincerity will be if the Prevention of 
Terrorisms Act is repealed, and not simply replaced by 
another bad law with another name.” 

There were a number of promises made to release all 
the political prisoners and it is still not taken seriously.  

Addressing the socio-economic needs of the war 
affected North-East is a fundamental prerequisite to 
facilitate post-war reconciliation in this country.  We 
recognize that the ground realities and the context have 
been changed. We recognize it is time to be looking 
forward and give this great opportunity for permanent 
peace, because putting our best efforts  we helped to elect 
our President and we owe it to our people and for that 
matter for all the Sri Lankans. 

The promised Tokyo Donor Conference to address the 
needs of the war-ravaged North-East has not taken place 
and there has never been any announcement made as to 
why it has not taken place or of any alternate 
arrangements. Promises are too easily being ignored and 
more and more lofty words are being stated, but very 
little results are achieved.  

Absence of war is not peace.  All the State structures 
that were the cause of the conflict and the mindset are 
still intact.  We are reminded of this fact frequently.  

Sir, a comprehensive needs assessment must be 
carried out in the war-affected North-East as a 
prerequisite for regional rehabilitation and development 
for these reasons - to improve the availability of accurate, 
quantifiable information on residual humanitarian needs. 
The needs assessment should not simply be a matter of 
finding out a wish list. It must reflect a holistic approach 
to uplift our war-affected society.  

Capacity-building at all levels of our society is the 
key to reconciliation. Targeted initiatives for regional 
development with initiatives tailored specifically to 
individual villages and districts by engaging the 
beneficiaries in a participatory manner with community 
consultation in designing and execution will be the key 
for sustainability. 

Large infrastructure projects and large-scale 
businesses will take a long time to benefit the people 
directly in the war-ravaged North and the East. These 
projects will only have a limited ability to engage locals, 
particularly women, the disabled and other vulnerable 
groups, in rebuilding the areas. What is required are 
solutions that address the specific needs of the people, 
which will lead to actual community restoration at village 
levels. Human capacity development at individual, 
village and institutional levels is paramount for 
sustainable development in our regions. Vocational and 
skills development training should be provided to 
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households, persons active in the trade sector and youth in 
construction-related services to increase livelihood 
opportunities. 

Let us look at the local government system. In order to 
revamp the local government bodies and to prepare them 
to take over higher responsibilities, the previous 
Government, in 2009, developed and gazetted a National 
Policy on Local Government after the war. But it has not 
yet been implemented. As a Government geared towards 
developing the rural economy and committed to a greater 
devolution and power-sharing, it should implement the 
recommendations in that policy document forthwith. 

The TNA is committed to achieving a brighter future 
for the Sri Lankan Tamil community in a united Sri 
Lanka, where all citizens can live with dignity, equality 
and self-respect. To this end, we are working for a 
durable political solution through meaningful devolution 
of power. 

Sir, in conclusion, I wish to outline a way forward. We 
announce that we are constructively engaging with the 
Government in its reconciliation and devolution process. 
Therefore, we ask the Government to be sensitive and not 
to give mixed signals that could damage the creditability 
of this process as we too cannot miss this opportunity to 
achieve permanent and lasting reconciliation. We 
recognize that the 30-year war has destroyed the human 
capacity to even engage in this mammoth task of 
rehabilitation and development in a meaningful way, but 
it is an important step in reconciliation that we all must 
try and find ways to take. We will require significant 
external professional expertise in the planning process for 
recovery at every level of our society. 

We have had expression of many noble intensions for 
reconciliation and rebuilding from various Sri Lankan 
Governments and leaders. In our history of reconciliation, 
we have had a long list of resolutions, recommendations 
and action plans, every one of which would have 
benefited the people, but have never been implemented. 
The major issue in the past had been the lack of political 
will to look beyond immediate political gains. What is 
required is to think of the long-term interests of the 
country and broad consensus on the subject. We believe 
that the Government of today is in a position to do this 
and has the impetus to do so. 

Sir, a Buddhist monk in the Batticaloa District is 
disturbing communal amity and unity fanning the 
communal flames by his impetuous acts.  

If no prompt measure is taken to dissuade him from 
committing such dastardly acts, what he does will 
adversely affect the process of national reconciliation, for 
which concerted efforts are being made now.  

If you are going to concentrate seriously on the 
national reconciliation process, first and foremost, update 
ONUR with information of what you all are doing 

genuinely and not merely with information that you have 
given so much here and so much there. That is not going 
to satisfy us.  

Secondly, how long are you going to allow this 
Buddhist monk's problem to go on in Batticaloa? Why are 
you not taking any notice of that? Then, what is the big 
idea of talking about  reconciliation? The people in 
Batticaloa and the entire East are in a panic situation. 
Communal violence could erupt at any time.  

Not only that, there are so many other commitments 
made by you, which you have not fulfilled. Without 
concentrating on development, what have you done? You 
are talking about the average development at provincial 
level, but it will never happen unless you allocate more 
finances to the North and the East.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
You have to consider providing a number of basic 

requirements. Without those, why are you having a 
Ministry of National Integration and Reconciliation? 
There is also an Office for National Unity and 
Reconciliation. What is the big idea of having all that? 
Therefore, start from the bottom if you are serious. Hand 
over the lands that are under the custody of the forces 
back to the owners. Hand over those first. Without doing 
that, how can you go and convince the people? You can 
never convince the people unless you do that.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
Step by step, lands are being released, are they not? 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
The President gave a time limit. But, it is not being 

adhered to. That is why I am repeating this. So, the 
President or the Hon. Prime Minister must answer this 
question of giving back the lands.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Have the President and the Hon. Prime Minister given 

you anything in writing? 
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
It was stated in a speech made in Jaffna. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.           
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, just give me one more minute, please.  

What I am trying to say is - Hon. Minister, it is good 
that you are here - start from the bottom. You cannot 
jump up and have reconciliation overnight. You have to 
start from the bottom. You have to satisfy - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
The Government is gradually releasing all the lands to 

the people.     
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Minister, I am not talking only about lands. -

[Interruption.] Being the Minister of Sports, you can see 
that the Northern Province is at the ninth place in sports. 
You can easily see that. - [Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Okay. Thank you, Sir.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is Hon. A.H.M.Fowzie.  

 
[1.03p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Presiding Member, let me thank you for giving 

me this opportunity to explain briefly the programmes 
and challenges of the Ministry of National Integration and 
Reconciliation.  

You are well aware that this Ministry is headed by His 
Excellency Maithripala Sirisena, President of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka with myself 
as the State Minister. We are a young Ministry; we are 
yet to complete the first year of the Ministry’s effective 
establishment.    

We, in the Ministry, do clearly understand the 
importance of the issues and the role of this Ministry. The 
previous speaker made a number of requests, which will 
be considered by us. As our Ministry is still young, very 
soon, we will be able to fulfil all his requirements. 

We are also conscious of the challenges before us. We 
are being guided by His Excellency the President himself. 
In addition, the former President, Madam Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga, the Hon. Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe and the Hon. Members of 
Parliament from all political parties, have encouraged us 
in fulfilling this national responsibility. The problems on 
the road in achieving national integration and 
reconciliation are no doubt many. These problems need 
careful handling. They are, however, not insurmountable.  

If we look around our Asian Region, we can see a 
large number of countries which have achieved all round 
advancement. The people in several of these countries 
have concentrated on economic progress more than on 
religious or racial or similar issues. They have already 
achieved better living standards for their people. Race, 
language, culture and religion are respected in those 
countries. But, they are not the main or the national issues 
facing them. Here, in Sri Lanka, issues relating to race, 
religion, language and culture are often being exploited to 
divide the people instead of using them for uniting the 
people. We talk less of common Sri Lankan identity but 
talk more on our religious, communal, linguistic and 
regional identities. No doubt that all communities have 
problems. The Government is committed to solving them. 
The Government is addressing them issue by issue. 
However, we cannot achieve reconciliation or national 
integration without unity. The main task that the 
Government hopes to achieve through our Ministry is  to 
establish in Sri Lanka social cohesion and national unity 
while respecting our differences.  

At the January, 2015 Presidential Election and the 
August 2015 General Election, the people of this country 
had given a clear mandate to achieve durable peace 
through reconciliation and national integration. The 
Government led by His Excellency President Maithripala 
Sirisena and Prime Minister Hon. Ranil Wickremesinghe, 
together with the people, will take this country towards 
economic prosperity and national integration. 

Since ancient times, people belonging to different 
communities lived in peace and harmony in this country. 
Sadly, after attaining Independence, our inability to 
sustain and manage the spirit of that brotherhood paved 
the way for a disastrous conflict. As a result of this brutal 
conflict, we have gone back by a few decades while other 
countries have progressed. 
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Nevertheless, today we have a golden opportunity to 
be united as a single nation, keeping aside all our 
differences. Hence, it should be our ardent desire to make 
full use of the given opportunity to lay a firm foundation 
to raise our country as a strong, reconciled and prosperous 
nation. It is also obligatory that the victims are relieved of 
their grievances without any deferment. It is also our firm 
responsibility to prevent re-emergence of another dark era 
in our country. 

National integration is the feeling of togetherness or 
oneness towards one’s own country irrespective of 
individual differences with regard to religion, race, 
culture, language, region or caste. When individuals are 
nationally integrated, they may feel a unique sense of 
pride and patriotism. Sri Lanka is a multi-religious, multi-
ethnic and multi-lingual country. Despite these 
diversities, the people of Sri Lanka feel that they are the 
children of Mother Lanka. This is “unity in diversity.” 
The misunderstanding is caused by poverty, illiteracy, 
lack of integration, disrespect for diversity, isolation and 
disparities. National integration is a process of 
establishing national consciousness and a feeling of 
loyalty and patriotism for the Motherland. 

Today, no country in the world can claim a single 
ethnic identity. Different communities live side by side in 
a province or district and all of them belong to the same 
nation. A wide range of diversity in dress, language, 
culture, food, behaviour and ways of living can be easily 
noticed among the people of different regions and 
religions. It is our responsibility to make the people aware 
of the importance of national integration. The process of 
national integration is under threat due to diverse forces 
such as communalism, racism, regionalism and 
extremism. We need to deal with these threats effectively 
and urgently. We appeal for your sincere cooperation in 
handling these challenges.  

We are thankful to His Excellency Maithripala 
Sirisena,  the President of the country, for closely 
monitoring the progress of our Ministry despite  his busy 
national schedule. We are also thankful for the assistance 
readily rendered by the  officials of the Presidential 
Secretariat, officials of the Hon. Prime Minister's office, 
officials of our Ministry and State Ministry and the Office 
of the National Unity and Reconciliation - ONUR, 
Parliamentary staff, the religious and civil society, 
principals, staff and  the students of schools and the 
media. 

We have set out the Projects already executed and  the 
Programmes which are under consideration for 
implementation, following necessary approvals. The 
Projects and the Programmes are as follows:  

1. Promote national integration and reconciliation 
among school community (Sisu Diviyata Nawa 
Aruthak - A new meaning for student life): 

 Schools can play an effective role in promoting 
and nurturing national integration and 

reconciliation among younger generation and 
future leaders of the country. The Programme 
identifies school children as "change agents" in 
their family and society. 

 a)  Assembly speech programme: 

   In schools, on the assembly day, a student 
is given an opportunity to deliver a speech 
on national integration and reconciliation 
for five minutes to create awareness among 
school children and teachers, which is 
expected to have an immediate impact 
through the family to the society. 

 b)  Art and essay-writing competition for 
school children:  

  This helps creativity and firm-up the 
concept of national integration through 
drawings, essays, articles and cartoons,  
giving  a broader and deeper understanding 
for school children. A competition is held at 
different levels, district, provincial and 
national levels,  providing winners with 
certificates and other prizes to promote 
national integration. 

 c)  Short stories and poem-writing 
competitions for school teachers:  

  The teachers who are champions to create 
"change agents" are given opportunities to 
expand their  knowledge, talents and skills 
on national integration and reconciliation  
through innovative, creative, attractive and 
effective short stories and poems to  
communicate and mainstream the concept. 
The winners at district, provincial and 
national level are given certificates and 
prizes to promote and encourage national 
integration. 

2. Inter-village Exchange Programme (National 
programme to hold hands to promote 
reconciliation): 

 This is an interactive programme conducted for 
the Northern and the Southern community 
whereby different communities from different 
villages get connected.  People will  stay in a  
particular village to understand the villagers' food 
habits, culture, way and style of living and 
exchange cultural and religious beliefs with a view 
to eliminate the misunderstandings and ensure 
integration and harmony.  Initially, village leaders 
including business leaders, religious leaders, 
professionals, civil society representatives and 
Government officials will participate in the 
Programme. Such a Programme is organized 
covering Matara and Jaffna with 42 leaders 
visiting Jaffna. Similar Programme is organized 
between Jaffna and Hambantota. 

2193 2194 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

3. Daham Pasal Teacher Training Programme: 
 The objective of this Programme is to provide  

knowledge on integration and reconciliation to  
Daham Pasal teachers  so that the teachers in turn 
could impart the knowledge so gathered to the 
Daham Pasal students. The children and the youth 
are targeted  so that  it leads to change their 
families and community. Already 1400  

 Daham Pasal teachers have been trained in 
Moratuwa, Ratmalana, Dehiwela, Maharagama, 
Homagama, Kaduwela, Colombo, Kolonnawa, 
Thimbirigasyaya, Kotte et cetera. 

4.  Office of the National Unity and Reconciliation: 

 Office for National Unity and Reconciliation - 
ONUR - has been established under the Ministry 
of National Integration and Reconciliation on 8th 
April 2015 and subsequently brought under this 
Ministry. It is headed by the former President,             
Her Excellency Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga. 

Projects Implemented by ONUR: 

1. Economic Engagement Programme in North and 
East Provinces 

 The programme comprises of: 

 (a) Livelihood programme for Conflict 
Affected North and East Community which 
includes support for agriculture, livestock 
development, fisheries, micro and small 
enterprises development, tree planting 
programmes; namely, coconut, mango, 
pineapple, pomegranate, palmyrah et cetera. 

 (b) Infrastructure development in selected 
villages - Community water supply, 
infrastructure for schools et cetera. 

 (c) Enterprise based village development - 34 
villages have been selected on each from 
one DS Division covering 5 districts in the 
Northern Province. 427 rain water 
harvesting units have been completed in 
Jaffna and Kilinochchi and handed over to 
the beneficiaries. 200 rain water harvesting 
units have been established under this 
project in the Districts of Jaffna and 
Kilinochchi, 100 units per each district. One 
unit can hold 8,000 litres and cost per unit is 
about Rs. 76,000. 3,000 rain water 
harvesting units are to be established with 
the support of Government of India. 

2. Multi Religious and Cultural Festivals 

 Five religious and cultural programmes; namely, 
Thai Pongal, Sinhala and Tamil New Year, Poson, 
Ramazan and Christmas are celebrated in schools 

with the active involvement of students, teachers 
and parents.  In 21 districts, 94 such programmes 
have been completed and over 28,000 students in 
828 schools have participated. 

3. National Reconciliation Policy 

 National Reconciliation Policy has been prepared 
in consultation with Government agencies, private 
sector civil societies, academia and victim’s 
organizations et cetera. This policy was submitted 
to the Cabinet of Ministers and awaiting for 
approval. 

4. Conflict Transformation Project - Interfaith 
Dialogue 

 This programme is intended to promote interfaith 
dialogues including inter-ethnic and inter-cultural 
dialogue to promote national unity and 
reconciliation. Under this programme religious 
priests, Government officials and village leaders 
are provided Training of Trainers  - TOT - 
programmes to change the agents and advocates 
to facilitate inter-ethnic harmony at grass-roots 
level. 33 TOT have been trained to lead the 
national unity and reconciliation process. By the 
end of October, 2016, about 121 one-day 
workshops were completed in Jaffna, 
Anuradhapura and Ratnapura Districts with 3224 
multi-religious participants who will in turn 
advocate at grass-roots level. 

5. Art and Culture for Reconciliation 
 This programme is intended to ensure durable 

reconciliation process through production of films, 
dramas, paintings and cartoon competitions and 
related activities. The production of film is being 
produced by world renowned film Directors. 
Selected cartoons will be demonstrated through an 
exhibition for reconciliation and create awareness 
on national integration. 

6. Language Programme - Establishment of bilingual 
and trilingual resource pool 

 Under this project, 301 translators have been 
selected through competitive examinations of 
Department of Examination by ONUR in 
coordination with Department of Official 
Languages and they have been placed in their 
website with contact details and they can be hired 
at Government rates for information. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, your time is over. 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Hon. Presiding Member, please give me one more 

minute.  
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Sir, I table* the rest of my speech so that you can 
include it in Hansard. 

Finally, I want to thank His Excellency the President 
Maithripala Sirisena, the Hon. Minister, Madam 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Chairperson of 
the Office for National Unity and Reconciliation; Mr. V. 
Sivagnanasothy, the Secretary; Mr. M.M. Zuhair, State 
Secretary, and the staff of the Ministry and the staff of the 
ONUR for their contribution to discharge the mandate of 
the Ministry. 

Thank you. 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 

7. Education for Social Cohesion 

 Reconciliation and integration is to be integrated into the 
national education curriculum with a view to ensure sustainable 
peace and harmony. 

Future Programmes 

The future directions and programmes of the Ministry will tend to 
focus in the following areas: 

1. Targeting of youth and school children: The school and 
university material should be revised to focus on national 
integration. Involving school children and youth in national 
integration helps to mainstream the concept and practices into 
the society. 

2. Declaration of National Integration Week: The government 
should initiate a “National integration week” as India has done. 
India observes November 19th, the Birthday of former Prime 
Minister Indira Gandhi as national integration day. Main aim is 
to promote among people unity, peace, affection and 
brotherhood. In Sri Lanka, the date of assumption of office by 
HE the President Mithiripala Sirisena where unity and national 
integration was identified as an important theme. The national 
integration week should identify many programmes to promote 
national integration and reconciliation. 

3. Equitable Regional Development: Disintegration can be caused 
when development takes place without equity. The Western 
Province has the lion’s share of the GDP and as a result many 
other provinces of the country suffer from high levels of 
poverty even though the country has moved to middle income 
level. Hence, equitable regional development to reduce 
disparities should be focused to ensure meaningful integration. 

4. National Policy on Integration and Reconciliation: It is 
important to formulate a National Policy on National 
Integration and Reconciliation. 

5. Use of media for national integration and Reconciliation: The 
media both electronic and print should be used in combination 
with social media to promote the national integration and 
reconciliation. 

 Religious Leaders, business community, academic community 
can be used to convey the message on the importance of 
national integration. Youth and children should be encouraged 
to involve in speeches, essay and art competitions, films and 
dramas and cartoon development on national integration. 
Awards should be provided for best proposals on national 
integration. 

6. Inter-village exchange programme - connecting villages from 
North and South,  

 East and West to promote dialogue, interactions and sharing of 
life experiences specially targeting community leaders to 
promote national integration and reconciliation. 

7. Launch programmes to educate public on the Constitutional 
reform proposals related to national integration and 
reconciliation. 

8. Corporate Social Responsibility - CSR Programme - The 
corporate sector should be encouraged to use the resources 
meant for CSR to promote national integration and 
reconciliation. 

9. Establish at Divisional Secretariat Level a grievance redress 
mechanism on national integration and reconciliation with the 
participation of religious leaders, community leaders, academia 
civil society organizations and government officials to resolve 
problems.     
     

[අ.භා. 1.19] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැක්කා, මීට ෙපොඩ්ඩකට 

කලින් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා අද විවාදයට 
සම්බන්ධ ෙවලා පශ්න අහමින් හිටියා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා ඔවුන්ෙග් කණ්ඩායම 
ෙවනුෙවන් ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ඊෙය් ෙම් සභාෙව්දී 
කථා කළා, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. ගරු සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාත් TNA පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් මම ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් කටයුතු කරනවා. අපි තුන් ෙදනාම එක ඉස්ෙකෝලයකට 
ගිහිල්ලා එක පන්තිවල ඉෙගන ගත් දරුවන් විධියට  අද ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරනවා. කණ්ඩායම් තුනක් නිෙයෝජනය 
කරන පුද්ගලයන් හැටියට අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ,  එදා අපි 
ඉස්ෙකෝල ගිය කාලෙය් දී තිබුණු ශී ලංකාව නැවතත් 
ෙගොඩනඟන්න. ඒ සඳහා හෘදය සාක්ෂියට අනුව ඒ වැඩ පිළිෙවළට 
හදවතින්ම සම්බන්ධ ෙවන්න අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. මම ඒ 
කථාව කිව්ෙව් අෙප් මිත අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැහැස්ති වුණු නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ෙම් 
සංහිඳියාව ඇති කරන්න ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා, ඒ 
පිළිබඳ  කරුණු කිහිපයක් ෙම් සභාව හමුෙව් තබන්න මම 
කැමැතියි.  Sir, I will speak in English because I cannot speak 
in Tamil. භාෂා තුනම කථා කරන්න පුළුවන් අෙප් ගරු ෆවුසි 
ඇමතිතුමා සහ අෙප් ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් ඇමතිතුමා යන 
ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනා  තමයි ෙම් අමාත්යාංශ ෙදෙක් සිටින්ෙන්.  
නමුත්, මට ඒ හැකියාව නැති නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කථා කරන්නම්. ෙමොකද, ෙදමළ කට්ටියටත් ඉංගීසි 
ෙත්ෙරන නිසා.  

Sir, I am trying to list out a series of actions the 
Government has taken for reconciliation and good 
governance since this Government came to office.  

In January 2015, we discontinued the practice of 
issuing a Presidential Proclamation under the Public 
Security Ordinance declaring a State of Emergency, 
calling out the armed forces and giving them extensive 
powers to regulate civilian life.  

Then, again in January we appointed a Tamil person 
as the Governor of the Central Bank. That person’s term 
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was not extended, but ironically it was yet another Tamil 
person,  Dr. Indrajit Coomaraswamy, who was appointed 
as the new Governor of the Central Bank.  

Then, we removed the military Governors of the North 
and East and replaced them with civilians. We restored 
and enhanced media freedom. In fact, we ended the 
censorship of websites, withdrew restrictions on foreign 
journalists visiting Sri Lanka and invited exiled 
journalists to return to Sri Lanka with promise of safety. 
We see how those cases are now being heard in courts. 
We, then appointed Justice K. Sripavan, the senior-most 
judge of the Supreme Court, again a Tamil person, as the 
Chief Justice.  

Then, the NGO Secretariat which was under the 
purview of Ministry of Defence, was moved to the 
Ministry of  National Co-existence Dialogue and Official 
Languages which comes under the Hon. Mano Ganesan. 
We lifted the ban on foreigners visiting the North and 
East, and also restrictions on the transportation of goods 
to and from the North.  

Then, we placed the Attorney-General’s Department 
under the Ministry of Justice, rather keeping it under the 
purview of the Presidential Secretariat. Then, the 
Department of Immigration and Emigration, which was 
under the purview of the Ministry of Defence, was placed 
under the Ministry of Internal Affairs,  where it should 
theoretically be.  We also invited all refugees to return to 
Sri Lanka.  

Then, in February 2015, we passed the Assistance to 
and Protection of Victims of Crime and Witnesses Bill in 
this House. It was passed unanimously, without a vote, 
Sir. Then, again, in February, we departed from the 
triumphalism of the past and the Government made a 
declaration of peace. At the National Independence Day 
celebrations, a declaration of peace was made in all three 
languages resolving to ensure non-recurrence and to 
grieve for all who had succumbed to violence since 
Independence. 

In March 2015, we released a number of people 
detained under the Prevention of Terrorism Act. We sent 
circulars to all the Ministries stating that there is no 
prohibition for singing the National Anthem in Tamil. 
The practice of singing the National Anthem in Tamil had 
been stopped under previous governments. Then, certain 
people were arrested in connection with the murder of the 
TNA MP, Mr.  N. Raviraj and the case is currently being 
heard. We created the Office of National Unity and 
Reconciliation - ONUR - which is run under former 
President Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga.  

Then, in April 2015, we all passed the Nineteenth 
Amendment to the Constitution and re-established 
democracy through the reduction of Presidential power, re

-introduction of term limits and the introduction of 
independent bodies for appointment and oversight of key 
intuitions.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, you have three more minutes.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, this is very important. Can I have some more 

time, please?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can give him a few more minutes.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
So, we have to deduct this extra time from some other 

Member.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Then, in April 2015, we received, at the invitation of 

the Government, the Special Rapporteur on the 
Promotion of Truth, Justice and Non-recurrence, Pablo de 
Greiff, in a technical advisory capacity.   

In May 2015, the "Victory Day" was renamed as, 
"The Remembrance Day."  People all over the country 
were also allowed to grieve, which had been denied 
before.  

In June 2015, we ratified the Palermo Protocol to 
prevent suppress and punish trafficking in persons, 
especially women and children supplementing the UN 
Convention against Transnational Organized Crime.  

In July 2015, the Supreme Court granted leave to 
proceed with regard to the five fundamental rights 
petitions against police inaction during the clashes at 
Aluthgama in 2014.  

In August, 2015, we closed the last checkpoint - the 
Omanthai Checkpoint - in the country. 

In September, 2015, we co-sponsored the Resolution 
30/1 titled, "Promoting reconciliation, accountability and 
human rights in Sri Lanka." Again in September 2015, 
the TNA Leader, the Hon. R. Sampanthan, Member of 
Parliament, was appointed as the Leader of the 
Opposition in Parliament. Also, the Cabinet approved the 
introduction of Certificates of Absence for those reported 
missing. This was a serious defect and we have been able 
to rectify it.  Then, in the same month, we endorsed the 
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Kigali Principles on the protection of civilians. The 
Constitutional Council, the body responsible for 
appointing members of the independent commissions 
including the Police Commission and the Human Rights 
Commissions, was appointed. 

Then, in October 2015, Sri Lanka joined the Open 
Government Partnership and we were the only South 
Asian nation to join the OGP. Then, the Udalagama and 
Paranagama Commission Reports were made public and 
we tabled those Commission Reports in Parliament. Also, 
independent commissions such as the Police Commission, 
the Human Rights Commission and the Public Service 
Commission were appointed. In October 2015, we also 
announced that Sri Lanka will maintain a moratorium on 
the death penalty. Then, the Jaffna High Court convicted 
four soldiers for sexually assaulting two women. Also, we 
invited civil societies to submit ideas on how to conduct 
the public consultations process for the development of 
mechanisms for truth-seeking, justice and reparations. 
These happened in October, 2015.  

In November, 2015, we de-proscribed eight diaspora 
organizations and 269 individuals. Then, we informed the 
UN Secretary-General of the termination of all 
derogations previously notified under the ICCPR. The 
UN Working Group on Enforced and Involuntary 
Disappearances visited Sri Lanka in November, 2015.  

In December, 2015, we signed the International 
Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearances.  Also, the Cabinet Approval 
was granted for the Right to Information Act.  

In January, 2016, Mr. Pablo de Greiff, the UN Special 
Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, 
Reparations and Guarantees of Non-recurrence visited Sri 
Lanka for the second time on a technical advisory 
capacity. Then, we destroyed publicly the ivory tusks 
confiscated by the Sri Lanka Customs from elephant 
poaching in order to prevent its trade in the black market. 
Also, we had the Consultations Task Force on 
Reconciliation Mechanisms appointed.  

Then, in March, 2016, Mr. Todd Buchwald, the US 
Special Coordinator for Global Criminal Justice, visited 
Sri Lanka. Then, we appointed a high profile and 
respected individual as the Secretary-General of the 
Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms. 
The first transgender person was appointed as the 
Governor of the Central Province which is a high-level 
post.  

Then, Parliament resolved to sit as a Constitutional 
Assembly and that was again in March, 2016. Then, the 
Right to Information Bill was presented to Parliament. 
Then, the Technical Working Group of the Steering 
Committee chaired by the Minister of Foreign Affairs, 
which was appointed to work on reconciliation 
mechanisms, visited South Africa to study the Truth and 
Reconciliation Commission - TRC.  

Sir, there is a whole list of activities undertaken by the 
Government of Sri Lanka in order to promote 
reconciliation, human rights and accountability in Sri 
Lanka from March, 2015 to the end of September, 2016.  
Sir, since I am running out of time, I table* this 
document, which contains the activities undertaken by the 
Government from January, 2015 up to the end of 
September, 2016. 

Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  Thank you. 

 
[අ.භා. 1.31] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ඉතා වැදගත් 

අමාත්යාංශ තුනක් පිළිබඳවයි සංවාද කරන්නට ෙයදිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අමාත්යාංශ තුන තමයි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය, ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශය සහ ජාතික 
ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය. යුද්ධය අවසන් ෙවලා 
අවුරුදු හතක් ගත වනෙකොටත් පමාණවත් පරිදි වාෙග්ම  ජනතාව 
අෙප්ක්ෂා කළ පරිදි ජාතික ඒකාබද්ධතාව, පතිසන්ධානය, 
සංහිඳියාව, සමගිය ෙගොඩ නඟන්නට රටක් හැටියට අපි 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබන නිසා එයම ආපදාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ජනතාවට ර ජයක් ඕනෑ කරන්ෙන්  ෙමොකටද? ඒ රජය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවුරුදු පෙහන් පහට ජනතාව මහජන 
ඡන්දෙයන් ආණ්ඩු පත් කරන්ෙන් ෙමොකටද? ඉපදුණු දවෙසේ සිට 
මිය යෑම දක්වා ගත කරන ජීවිත කාලය තුළ තමන්ෙග් ජීවිතය 
පවත්වාෙගන යන්නත්, ජීවිත පහසු කර ගැනීම සඳහාත් රජයක් 
අවශ්යයි. ෙම් රෙට් ජීවත් වන ජනතාව කුමන භාෂාවක් කථා 
කළත්, කුමන ආගමක් ඇදහුවත්, ඒ අයට පහසුකම් සපයන්න 
රජය සමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ජනතාව කථා කරන භාෂාව 
ෙහෝ ඔවුන් අදහන ආගම රජෙය් ෙසේවාවන් ලබා ගැනීෙම්දී 
බාධාවක් විය යුතු නැහැ.  

අපි තිස් අවුරුදු යුද්ධයකට මුහුණ දුන් ඉතිහාසය පිරික්සා 
බලන ෙකොටත්, යුද්ධය ඇති වීමට ෙහේතු, ෙම් ජාතික ගැටලුවට 
ෙහේතු ෙහොයාෙගන යනෙකොටත් අපට ෙපෙනනවා, ජනතාව 
රජයත් එක්ක ගනුෙදනු කිරීෙම්දී සිදු ෙවච්ච අපහසුතා තමයි 
බින්දුෙවන් බින්දුව, බින්දුෙවන් බින්දුව එකතුෙවලා මහා යුද 
පවාහයක් - ගංවතුරක්  - බවට පත් වුෙණ් කියලා. අවුරුදු 450ක 
පමණ කාලයක් පැවති පෘතුගීසි, ලන්ෙද්සි, ඉංගීසි යටත් 
විජිතකරණෙයන් මිදුණාට පස්ෙසේ, විෙශේෂෙයන් අවසාන අවුරුදු 
150 පමණ පැවති බිතාන්ය යටත් විජිතෙයන් මිදුණාට පස්ෙසේ අෙප් 
රෙට් සිංහල, ෙදමළ භාෂා කථා කරන ජනතාවට වුවමනා ෙවලා 
තිබුෙණ් තමන්ෙග් භාෂාෙවන් තමන්ෙග් පරිපාලන කටයුතු ටික 
කර ගන්නයි. එය තමයි 1950න් පස්ෙසේ ජනතාව ඉල්ලා හිටිෙය්. 
හැබැයි, සිංහල කථා කරන, සිංහල දන්න ජනතාවට සිංහල 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

භාෂාෙවන් වැඩ කර ගන්න, ෙදමළ කථා කරන, ෙදමළ දන්න 
ජනතාවට ෙදමළ භාෂාෙවන් වැඩ කර ගන්න තිෙබන වුවමනාව 
පටු ෙද්ශපාලන පරමාර්ථවලින් පාවිච්චි කර ගත් නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් තරගයට අෙප් රෙට් 
රාජ්ය භාෂා පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න ගිය නිසා අවසානෙය් 
එය දිග් ගැස්සිලා ගිහිල්ලා යුද්ධයක් බවට පත් වුණා.  

අදත් අපි සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඒ පශ්නයට 
සාධාරණ සහ ෙව්ගවත් උත්තරයක් ලබා ෙදන්න අපි තවම සමත් 
ෙවලා නැහැ කියලා හිතනවා. ෙමොකද, 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා 
එක් පැත්තකින් වැදගත් වනවා, ෙම් රෙට් වංචාවට, දූෂණයට 
විරුද්ධව ජනතාවෙග් මතය පකාශ කිරීම නිසා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ජනතාව ජනවාරි 08 වැනිදා කිව්වා, 
"රට පුරා රාජ්ය අනුගහෙයන් මතු ෙවමින් පැවති ජාතිවාදයටත් අපි 
විරුද්ධයි" කියලා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙග් සෘජු අනුගහෙයන් 
කියාත්මක කරන ලද ජාතිවාදී කල්ලිවලටත් විරුද්ධව තමයි 2015  
ජනවාරි 08 වැනිදා උතුෙර්, දකුෙණ්, නැ ෙඟනහිර සහ බස්නාහිර 
ජනතාව ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ.  

මූලාසනෙය් ඉන්න අෙප් මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාටත් මතක 
ඇති, ෙම් ජාතිවාදී පවණතාවන්ට විරුද්ධව ඒ කාලෙය් අපි 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ෙකොච්චර සටනක් කළාද කියලා. සමහර 
ෙවලාවට ඒ කණ්ඩායම් අපට පහර ෙදන්න පවා ආවා. එවැනි 
පීඩනයන්, එවැනි දැඩි පහාරයන් රාජ්ය අනුගහෙයන් ඇවිල්ලා 
තිබියදී තමයි ඒ ජාතිවාදය පරාජය කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ.  

අඩු ගණෙන් මැතිවරණෙය්දී භය නැතිව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු 
ජනතාවටවත් යම් සාධාරණයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා භාෂා 
පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා රාජ්ය යාන්තණය මැදිහත් විය 
යුතුයි කියා අප විශව්ාස කරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව්, ''ශී 
ලංකාෙව් රාජ්ය භාෂාව සිංහල භාෂාව වන්ෙන් ය. ෙදමළ භාෂාව ද 
රාජ්ය භාෂාවක් වන්ෙන් ය....'' කියලා තිබුණාට, රාජ්ය ආයතනවල 
වැඩ කරන්න ගත්තාට පස්ෙසේ  ජනතාව මුහුණ ෙදන අපහසුව 
තවමත් ඒ තැන්වල ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා.  

ඔබතුමා දන්නවා, අද ෙකොෙළොන්නාෙව් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්  ෙදමළ භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න 
ෙකෙනක් නැහැ. ගම්පහ දිස්තික් මැතිවරණ ෙල්කම් කාර්යාලයට 
ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ෙදමළ භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න ෙකෙනක් 
නැහැ; භාෂා පරිවර්තකෙයක් නැහැ කියා. ගම්පහ දිස්තික් 
මැතිවරණ ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ෙදමළ භාෂාෙවන් වැඩ කර 
ගන්න ඕනෑ නම්, ඒ වැෙඩ්ට ෙකොළඹ මැතිවරණ මහ ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් ඉඳලා ෙදමළ භාෂාව දන්නා පියන් ෙකෙනක් යනවා. 
මහනුවර දිස්තික් මැතිවරණ ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙදමළ භාෂාව 
දන්නා නිලධාරියා තව ෙනොෙබෝ දිනකින් විශාම ගන්නවා, ඒකට 
විකල්පයක් නැහැ. ගාල්ල ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් කාර්යාලෙය් ෙදමළ 
භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. කිලිෙනොච්චිෙය් 
මැතිවරණ ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සිංහල භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න 
ෙකෙනක් නැහැ.  

ෙම්වා ජනතාවට එදිෙනදා මුහුණ ෙදන්නට සිදු වන පශ්න. අඩු 
ගණෙන්, සිංහෙලන් වැඩ කරන අෙප්ක්ෂකයන්ට, ෙදමෙළන් වැඩ 
කරන අෙප්ක්ෂකයන්ටවත් මැතිවරණ ෙල්කම් කාර්යාල හරහා  
භාෂා පතිපත්තිෙය් සාධාරණත්වය ෙපන්නුම් කරන්න අපට බැරි 
 ෙවලා තිෙබනවා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු හතක් ගියාට 
පස්ෙසේ, ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් ගියාට පස්ෙසේ, 
ෙමවැනි පුංචි පුංචි ෙද්වල් එකතු ෙවලා තමයි මහා ව්යසනයන් 
බවට පත් වන්ෙන්; මහා ආපදාවන් බවට පත් වන්ෙන්. ඒ නිසා, 
ෙමය කඩිනමින් විසඳා ගත යුතු පශ්නයක් හැටියට අප හිතන 
නිසායි මම ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කෙළේ. 

ඊළඟට, අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳව. පසුගිය කාලෙය් ආපදා 
ගණනාවකට අප මුහුණ දුන්නා. මීට දශක කිහිපයකට කලින් අෙප් 
රට ගැන කථා කරන ෙකොට අප ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, 
''අපි නායයෑම්වලින් ෙතොර, භූමි කම්පාවලින් ෙතොර, මහා 
ආපදාවලින් ෙතොර රටක්'' කියලා. නවසීලන්තය වාෙග් රටක් 
මුහුණ ෙදන භූමිකම්පා ෙහෝ ගිනි කඳු අපට නැහැ. ෙමොකද, ඒ දූපත 
පිහිටා ඇති ස්වභාවෙය්ම හැටියට ඔවුන් ඉන්ෙන් භූතල ෙදකක් 
ගැෙටන තැනක නිසා, අනිවාර්යෙයන්ම කාලෙයන් කාලයට 
භූමිකමිපා සහ ගිනි කඳුවලට මුහුණ ෙදන්නට ඔවුන්ට සිදු වනවා. 
ඒත් එක්කම සුනාමි ව්යසන එනවා. වාසනාවකට, තවමත් අපි ඒ 
ආකාරෙය් මහා භූතල ෙදකකට ආසන්නෙය් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. 
නමුත්, වර්තමානෙය් අප මුහුණ ෙදන ස්වභාව ධර්මෙයන් එන 
ආපදාවන්ට, ඒ වාෙග්ම මිනිසා විසින් නිර්මිත ආපදාවන්ට නිවැරැදි 
සැලසුමක් ඇතිව මුහුණ ෙදන්නට කටයුතු කරනවාද කියන 
පශ්නය තිෙබනවා.  

අප මුහුණ ෙදන ආපදාවන් පිළිබඳව බැලුෙවොත් මහා ගංවතුර 
ෙවන්නට පුළුවන්; නායයෑම් ෙවන්නට පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් 
සාලාව පෙද්ශෙය් සිදු වුණා වාෙග් අවි ගබඩා පිපිරීම් වැනි ෙද්වල් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ආපදාව ස්වාභාවික වුණත් නැතත්, ෙබොෙහෝ 
ආපදාවන්හිදී අපට මිනිස් ජීවිත සහ ෙද්ෙපොළ රැක ගත හැකිව 
තිෙබනවා. අප කවුරුත් දන්නවා අෙප් මධ්ය කඳුකරය හැදිලා 
තිෙබන්ෙන් එතරම් ශක්ති සම්පන්නව ෙනොෙවයි කියා. 

ෙවනත් රටවල වාෙග් මහා පීඩනයක්, බරක්, ජල කඳක් දරා 
ගත හැකි මධ්ය කඳුකරයක් ෙනොෙවයි, අපට නිර්මිත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසාම ෙම් මධ්ය කඳුකරෙය් වන වැස්ම ආරක්ෂා 
කර ගැනීම ෙමවැනි ආපදාවන් වළක්වා ගැනීෙම් අංක එෙක් 
උපකමයක්. බිතාන්යයන්ට අෙප් රට ගැන කැක්කුමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. 1796 බිතාන්යයන් අෙප් රට ආකමණය කළාට පස්ෙසේ; රට 
අල්ලා ගත්තාට පස්ෙසේ ඔවුන් බැලුෙව් ෙමය ලාභ ලබන යටත් 
විජිතයක් බවට පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.  ඒ නිසා 
ඔවුන් මධ්ය කඳුකරෙය් වන වැස්ම ශුද්ධ කර දමලා එහි ආර්ථික 
ෙභෝග සිටුවන්න පටන් ගත්තා. ෙකෝපි වැව්වා. ෙත් වැව්වා. පහළ 
ෙකොටෙසේ රබර් වැව්වා. නමුත් ඒ කාලෙය්  ඔවුන් ෙත් වගාව කර 
ෙගන යන ෙකොට අඩු තරමින් යම් පාංශු සංරක්ෂණ පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කළා. ඔවුන් ඒ කරපු වැෙඩ් වැරදියි. ඒ වන වැස්ම 
ඉවත් කිරීම අතිශයින්ම පරිසරයට හානිදායකයි. ඒ අතරත් අඩු 
තරමින් තමන්ෙග් ෙභෝග වගාව පවත්වා ෙගන යන්නවත්, ෙපට්ටි 
කාණු දමලා, ගල් වැටි දමලා, ගස් වවලා යම් පාංශු සංරක්ෂණ 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කළා. නමුත් එතැනින් පස්ෙසේ ෙමොකද 
වුෙණ්? ජනවසෙමන්, එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික 
ෙකොම්පැනිවලින් වතු ටික ගත්තාට පස්ෙසේ එවැනි කුඩා 
පමාණෙයන් පාංශු සංරක්ෂණ කමවත් අනුගමනය කෙළේ නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ හානියට අද අපි මුහුණ ෙදනවා. අද ඒ විපතට අපි මුහුණ 
ෙදමින් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ස්වාභාවික ආපදාවන්ට වඩා, මිනිසා මැදිහත් ෙවලා  නිර්මිත 
ආපදාවන්ට මුහුණ ෙදන්නයි; ඒ නිසා සිද්ධ වන පශ්චාත් 
හානිවලට ෙගොදුරු ෙවන්නයි. 

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණෙය් මූලික පශ්නයක් තමයි ආපදා සන්නිෙව්දනය 
පිළිබඳ ගැටලුව. ෙලෝකෙය් ආපදා සන්නිෙව්දනය දැන් ෙව්ගෙයන් 
දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ආපදා සන්නිෙව්දනෙය් පධාන කරුණු 
කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, ජීවිත ආරක්ෂා කර ගත හැකි 
ෙතොරතුරු හැකිතාක් ඉක්මනින්, හැකිතාක් නිවැරදි ෙලස, විවිධ 
මාර්ගයන් ඔස්ෙසේ හැකිතාක් ඉලක්කගත පිරිසකට ෙබදා හැරීම. ඒ 
නිසා ආපදා සන්නිෙව්දනයට ඔන්න ඔය කියන කරුණු පහම 
අඩංගු ෙවන්න ඕනෑ. නිවැරදි ෙතොරතුරු ඉක්මනින්, ජීවිත ආරක්ෂා 
කරන විභවයක් තිෙබන ෙතොරතුරු බහුවිධ මාර්ගයන් ඔස්ෙසේ 
ඉලක්කගත පජාවට ෙබදා හැරීම. හැබැයි, අෙප් රෙට් ආපදා 
සන්නිෙව්දනය පැත්ෙතන්  අපි ෙකොයි තරම් දුරකට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවාද? පසු ගිය කාලෙය් කෑගල්ෙල්, බුලත්ෙකොහුපිටිය 
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පැත්ෙත් නාය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවාය කියන ෙකොට, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් හරි, ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානෙයන් හරි ඇවිල්ලා ලවුඩ්ස්පීකර් එක දමා ෙගන තැන් 
තැන්වලට ගිහිල්ලා කියනවා හැර, ෙමගා ෙපෝන් එක පාවිච්චි 
කරලා කියනවා හැර විධිමත්ව, කඩිනමින්, ඉලක්කගත පජාවක් 
සඳහා ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න තිබුණ වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 
ෙමතැන පැන නඟින පධාන ගැටලු ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් 
තමයි ලබා ෙදන ෙතොරතුරු පිළිබඳව ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
මුළුමනින්ම බිඳ වැටිලා තිබීම. ඒ නිසා කලින් ඒ  ෙතොරතුරු ලබා 
දීලා එවැනි ආපදාවක් සිදු ෙනොවුණෙහොත් ජනතාව ඒ ෙතොරතුරු 
පැත්තකට දමනවා. සාමාන්යෙයන් ආපදාවක් පිළිබඳව 
සන්නිෙව්දනය කිරීෙම්දී එවැනි විය ෙනොහැකි ෙද්වල් ෙවන්න 
පුළුවන්. සාමාන්යෙයන් වැරදි සහගත ෙතොරතුරු යම් පමාණයක් 
යැෙවන්න පුළුවන්.  උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත් ඔබතුමාත් 
දන්නවා  අෙප් රෙට් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණු 
තත්ත්වය. රෙට් ජනතාව අතර තිෙබන මතය තමයි, කාලගුණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  වහිනවා කිව්ෙවොත් ජීවිෙත්ට වහින්ෙන් 
නැහැයි කියන එක. නමුත් ෙම් ආයතන අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි 
කරලා ජනතාවට විශ්වාසය තැබිය හැකි අන්දමින් ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දනය ෙනොකිරීම නිසාම ජනතාව තුළ ඒ ෙතොරතුරු 
පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ එක කාරණයක්.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි ෙතොරතුරු ලැබුණත් ජනතාවට 
තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ දමලා යන්න තරම් විශ්වාසයක් ෙනොමැති වීම. 
ඒ නිසා පසු ගිය ගංවතුර ෙවලාෙව්දී අගමැතිතුමාට කියන්න සිද්ධ 
වුණා "ෙපොලීසිය දමලා ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කරවන්නම්, යන්න." 
කියලා. හැබැයි, අපි කඩුෙවල, බියගම, ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශවල 
ෙබෝට්ටුෙවන් ඔරුෙවන් ගිහිල්ලා ගංවතුර ආධාර ෙබදන ෙකොටත් 
තට්ටු ෙදෙක් තුෙන් ෙගවල්වල ඉන්න මිනිස්සු තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ, 
ෙගවල් දමලා ගිහිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. කෑම එකක් හරි, වතුර 
ෙබෝතලයක් හරි එන ෙතක් ඒ අය ඒ ෙගවල්වලට ෙවලා හිටියා. 
ඇයි? රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය අනුව ගත්තාම විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
ගංවතුරින් ආපදාවට පත් වුෙණ් මැද පන්තික නිවාස බහුතරයක් 
තිෙබන පෙද්ශ නිසා ඔවුන් තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ 
අමාරුෙවන් උපයා ගත් ෙද්වල් දමලා යන්න සූදානමක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ සඳහා රජයට යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ඒ ජනතාවෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කරනවා, ඒක රජය භාර 
ගන්නවා කියලා විශ්වාසයක් ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. මිනිසුන්ට 
කිව්වාට ෙපොලීසිෙයන් දමලා ෙබ්රා ගන්නවා කියලා, ඒ 
විශ්වාසයත් නැහැ. ඒ නිසා ආපදා සන්නිෙව්දනෙය් තිෙබන අන්න 
ඒ පධාන ගැටලු ෙදක කඩිනමින් විසඳීම සහ ඒ සඳහා නවීන 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීම අතිශය වැදගත්. පසුගිය කාලෙය්දී 
ආපදාවක් වුණාට  පසුව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ පවත්වද්දී රජෙය් 
ආයතනවලට විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වුණා. සමහර ස්ථාන නාය 
ගියාට පස්ෙසේ NBRO එකට ෙචෝදනා එල්ල වුණා. හැබැයි ඔවුන් 
ඉදිරිපත් ෙවලා කිව්වා, "ෙම් පෙද්ශය නාය යාෙම් අවදානම් සහිත 
පෙද්ශයක් කියලා මීට වසර ගණනාවකට කලින් අපි කියා 
තිබුණා" කියලා.  

පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් කිව්වා, "අපිත් තුන්-
හතර සැරයක් ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුන්ට යන්න කිව්වා, ඒත් ගිෙය් 
නැහැ" කියලා. මට මතකයි, එක සැරයක් සුළි කුණාටු තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා ධීවරයින් කිහිප ෙදෙනක් මුහුෙද්දී ජීවිතක්ෂයට පත් 
වුණාට පසුව කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බරපතළ 
ෙචෝදනාවක් ආ බව. ඊට පස්ෙසේ ඔවුන් අනුගමනය කරන 
කියාමාර්ගය තමයි ඉතාම කුඩා සුළඟක් එනෙකොටත් "අද මුහුදු 
යන්න එපා, දරුණු තත්ත්වයක් තිෙබනවා" කියා කියන එක. අපට 
රජයක් ඕනෑ කරන්ෙන් ඒ ඒ ආයතන විසින්- "අද සුළං තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා, ඒ නිසා බස්නාහිර, දකුණු පළාත්වල අය මුහුදු යන්න 
එපා" කියලා කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කිව්වා කියලා 
ඔවුන්ට ඒෙකන් ඇඟ ෙබ්රා ගන්න බැහැ. NBRO එෙකන් 

"ෙමතැන නාය යනවා, ෙමතැන ෙගවල් හදන්න එපා" කියා කිව්වා 
කියලා ඔවුන්ට ඒෙකන් ඇඟ ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ සියලු 
ආයතන වැඩ කරන්න ඕනෑ ජනතාවෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න 
සහ ඔවුන්ෙග් යහ පැවැත්ම ෙවනුෙවනුයි.  

ඒ පෙද්ශය දමා යන්න කියලා NBRO එෙකන් කිව්වාට ඒ 
මිනිසුන් ෙගවල් හදාෙගන ඉන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් නම්, වගා කරලා 
තිෙබන්ෙන් එතැන නම්, ෙවන යන්න තැනක් නැත්නම්, දීලා 
තිෙබන ඉඩමත්, ෙයෝජනා කරලා තිෙබන ඉඩමත් තමන්ට 
රැකියාවක් කර ගන්න අපහසු තත්ත්වයක තිෙබන එකක් නම්, 
ජනතාව එතැන දමා යන්න සූදානම් නැහැ. "අද මුහුදු යන්න එපා" 
කියලා ධීවරයින්ට කිව්වාට ඒ මිනිසුන්ට ෙවන ජීවත් ෙවන්න 
විධියක් නැත්නම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කාලගුණ                 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇඟ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 
පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් රජෙය් 
ආයතන සියල්ල වැඩ කළ යුත්ෙත් තමන්ෙග් ඇඟ ෙබ්රා ගන්න 
ෙනොෙවයි, ජනතාව ෙබ්රා ගන්නයි. ඒ ආයතන අතර විධිමත් 
සංයුක්තභාවයක් නැති නිසා තම තමන්ෙග් duty එක කරලා අත 
පිසදා ගන්නා තත්ත්වයක් හැර ජනතාවෙග් ජීවිත ආරක්ෂා 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඔවුන් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
එතැනින් පස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් දරු පවුල් රැෙකන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳ අවධානයක් ෙයොමු කරන බවක් අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම් ආපදා සන්නිෙව්දනය 
පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, මා අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, ස්වභාවික 
ආපදාවක් ෙනොවුණත්, සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරීෙමන් විපතට පත් 
ජනතාව පිළිබඳව. ඔවුන් තවමත් තමන්ෙග් ඉල්ලීම් ෙවනුෙවන් 
පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. අෙප් සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. 2016  ෙදසැම්බර් 1 වනදා වන විට 
ඒ ආපදාව සිදු ෙවලා මාස හයක් ෙවනවා. ජුනි මාසෙය් ඒ 
අයෙගන් 730 ෙදෙනකුට රුපියල් 50,000ක දීමනාවක් ලබා දීලා 
තිබුණා.  සැප්තැම්බර් වන විට ඒක 58කට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ ජනතාව ඉල්ලීම් කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒ අය ජනාධිපතිතුමාට ලිව්වා; 
අගමැතිතුමාට ලිව්වා; පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල, 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සාකච්ඡා කළා. නමුත් එහි 
ෙනොවිසඳුණු පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. පළමුවන එක තමයි 
පූර්ණ හානි සිදු වුණු නිවාසවලට සහ ව්යාපාරිකයන්ට ෙනොවැම්බර් 
මාසය දක්වා දීමනාවක් ෙදන්න එකඟ වීම. නමුත් ඒක 
සැප්තැම්බර් මාසෙයන් පසුව ලබා දීලා නැහැ. නිවාසවලට ලබා 
දීලා තිෙබනවා. හැබැයි මුළුමනින්ම ආදායම් මාර්ග අහිමි වූ 
ව්යාපාරිකයන්ට එම දීමනාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ දීමනාව 
නැවත වතාවක් ලබා ෙදනවාද, එෙහම නම් එය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්ෙන් කවදා ඉඳලාද කියලා. ඒ වාෙග්ම තමයි දැන් ඒ 
හානියට පත් නිවාස සහ ව්යාපාරික ස්ථානවල භාණ්ඩ තක්ෙසේරුව 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, 154 ෙදෙනකුට ෙගවීම සඳහා මුදල් යවා 

තිෙබනවා. එයින් 52 ෙදෙනකුට ෙගවලා තිෙබනවා. නමුත් අපි 
සම්පූර්ණෙයන් හානි වූ නිවාසවල තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙගවා 
තිෙබන නිසා නීතිමය පශ්නයක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා, රුපියල් 
50,000 ෙගවන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්. 
නිලධාරින් දැන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. මාෙග් 
කථාෙව්දී මා කියන්නම්, අපි ෙකොච්චර දුරට ඒක කරලා 
තිෙබනවාද කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඊළඟ පශ්නය තමයි, ෙමහි හානියට පත් වුණු නිවාසවලයි, 

ව්යාපාරික ස්ථානවලයි භාණ්ඩ තක්ෙසේරුව සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නය. ෙමහිදී ඔබතුමන්ලා උපෙයෝගි කර ගත්ෙත්, ඒ ජනතාව 
ෙපොලීසියට කරන ලද පැමිණිලි සටහන් වාෙග්ම ෙම් ආපදාව 
වුණාට පස්ෙසේ විෙශේෂ ෙසේවා බලකාය ෙගයින් ෙගට ගිහින්  ගනු  
ලබන වාර්තා. නමුත් දැන් ඒ තක්ෙසේරුව සම්බන්ධෙයන් 
සෑහීමකට පත් ෙනොවුණු ජනතාවෙගන් ඔවුන් තුන්වන වරටත් 
තක්ෙසේරුවක් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ෙම් භාණ්ඩ තක්ෙසේරුව 
සම්බන්ධ ලිපිෙගොනු හයසියයක් පමණ අතුරුදන් ෙවලා කියා 
වාර්තා ෙවලා තිෙයනවා.   

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
තුන්වන තක්ෙසේරුවට එකඟයි 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තුන්වන තක්ෙසේරුවට තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟයි! ෙබොෙහොම 

ෙහොඳයි. 

 අවි ගබඩාව පුපුරණ ෙවලාෙව් කුලී පදනම මත ව්යාපාර 
කරෙගන හිටපු අය  සම්බන්ධව කියන්න ඕනෑ. හානියට පත් ඒ 
නිවාසවලට ආධාර ලැබී තිෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ 
කියනවා, ඒ ව්යාපාරික ස්ථානවලටත් ෙදන්න සූදානම් කියා. කුලී 
පදනම මත ව්යාපාර කරෙගන ගිය අය සිටියා ෙන්. ඒ ව්යාපාරික 
ස්ථාන ඉදි කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා ලබා ෙදන සහන ය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ස්ථානයක් හදන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි 

මුදල් ඉල්ලා තිෙබනවා. මුදල් ලැබුණු වහාම පටන් ගන්නවා. 
UDA  එක සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ සැලැස්ම ඇඳලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් සාලාව අලුත් නගර නිර්මාණය කරන එක 

ගැනද? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙකොයි කාලයක් යයිද, ඔය වැෙඩ්ට?  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මුදල් දීපු ගමන් ඒක පටන් ගන්නවා. ඒක පශ්නයක් ෙවන්ෙන්  

නැහැ. හදිසියි කියලාද කියන්ෙන්? 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හදිසියක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ මිනිසුන් ජීවත් ෙවන්න 

එපායැ. ඒකයි අහන්ෙන්. 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අපි පිළිගන්නවා. ඒ මුදල් ලැබුණු සැණින් අප වැඩ පටන් 

ගන්නවා. මුදල් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තිතුමනි,  ඊළඟට තවත් පශ්නයක් 

තිෙබනවා.  ඒ තමයි, third-party insurance එකක් සහිත ෙද්පළ 
සම්බන්ධ පශ්නය. වාහන ෙවන්නටත් පුළුවන්,  අෙනක් ෙද්පළ 
සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්  සම්බන්ධෙයන්  වන්දි 
ලබාදීමක් සිද්ධ කර නැහැ. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
උත්තරයක් ලැෙබ්ය කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

සාලාව අවි ගබඩාව පශ්නය ගත්ෙතොත්, ජනතාවට ෙගවල් 
අහිමි ෙවලා විතරක් ෙනොෙවයි, ව්යාපාර කර ගන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් වන්දි ආධාර ලබාගන්නට 
දැන් පාරට බහින්නත් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, 2016 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා අෙප් රෙට් ආපදා 
තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් පවුල් තුන්ලක්ෂ හැත්තෑහතරදාහක් පමණ, 
නිවාස හානි හාරදහස් ෙදසියයක් පමණ, අර්ධ නිවාස හානි 
පණස්පන්දාහක් විතර සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය  විසින් නිකුත් කළ වාර්තාව. ඒ අනුව 
කඩිනම් සහන සඳහා ෙකෝටි දහතුනකුත්, රුපියල් දහදාෙහේ ආපදා 
සහනාධාර සඳහා ෙකෝටි පණස්ෙදකකුත් ෙවන්කර තිෙබනවා.  

ෙම් ආධාර ටික වුණත් නිකම්ම ලැබුෙණ් නැහැ. කෑගල්ෙල් 
කළුපහෙන් ජනතාවට,කඩුෙවල ජනතාවට, සාලාව ජනතාවට 
පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්නට සිද්ධ වුණා, ෙම්වා 
ගන්නතුරු. ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, මිනිස්සු තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
වට කර ගත්තා කියලා.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  (විද්යා, තාක්ෂණ හා  
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, ெதாழில் 

ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
කඩුෙවල ජනතාවට ඔබතුමා ඔය කියන කිසිම පශ්නයක් ඇති 

වුෙණ් නැහැ.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා ගිය රැස්වීමක් සම්බන්ධෙයන් රූපාවහිනිෙය් 

ෙපන්නුවා මම දැක්කා,- 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නැහැ, නැහැ. ඒ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරෙයක් එතුමාට 

ලකුණු දා ගන්න කළ ෙදයක්. ඇලකණ්ඩිෙය් විසි ගණනක් පවුල් 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]ඉන්න කියන්න. ඒ අයට ලයිට්  
දුන්ෙන්ත් මම; වතුර දුන්ෙන්ත් මම. හැබැයි දැන් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, ඇලකණ්ඩිෙය් එෙහම ෙදන්න බැහැ 
කියා. ෙමොකද, ෙම්වා ගහෙගන ගිහින් ෙබෝක්කු හිර ෙවලා වතුර 
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ගලන්ෙන් නැහැ කියා. වාරිමාර්ග අංශෙයන් අවසර ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට කිව්වා, ඉඩමක් ෙහොයන්න කියා, ඒ 
අයට නිවාස ව්යාපෘතියක් හදා ෙදන්න. 

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔය වාෙග් ෙදයකින් අපට ලකුණු දාගන්න 

වුවමනා නැහැ. ෙමොකද, සුනාමියටද, ගංවතුරටද- 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 මම දන්නවා ෙන් ඒ පැත්ෙත් අය ගැන, තමුන්නාන්ෙසේට වඩා 

ෙහොඳට. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක හරි. මාත් ගිහින් උදවු කරපු අය ෙන්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තව එක විනාඩියක් ෙදන්න,  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙමයට  අමතරව, තවත් එක් කාරණයක් ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්  තනතුෙර් පුරප්පාඩුව පිරවීම පිළිබඳවයි, ඒ.     
ෙම් පත් කර තිෙබන අධ්යක්ෂවරයා ගැන මම දන්ෙන් නැහැ, 
එතුමා ෙහොඳ ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සඳහා පුවත්පත් දැන්වීමක් දැම්මා, "ව හගත 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පතිඵල මත බඳවා ගැනීම් කරනු ලැෙබ්" කියා. ඒ 
අනුව 2016 සැප්තැම්බර් 20වන දින දස ෙදෙනක් සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට කැඳවා තිෙබනවා. ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 
සඳහා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන්, අගමැති කාර්යාලෙයන් 
නිලධාරින් ඇතුළු රජෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් 5ෙදෙනක් ඉඳලා 
තිෙබනවා.  සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ආපු 10ෙදනා අතෙර්ම අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් තනතුරට සුදුස්ෙසක් සිටිෙය් නැද්ද කියා මා දැන ගන්නට 
කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම්ක secondment එකක් විධියට පිටින් ගන්න 
තරමටම, ෙම් 10 ෙදනා අතෙර් සුදුස්ෙසක් සිටිෙය් නැද්ද? එතුමා 
දක්ෂෙයක් ෙවන්න පුළුවන්. මා කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙම් කාර්ය භාරය ඉතාමත් අමාරුයි. ෙම් සඳහා රාජ්ය ආයතන 

ගණනාවක් කළමනාකරණය කළ යුතුව තිෙබනවා. ආපදාවක් 
සිදුවුණු වහාම ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සියලු කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන්, ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය මඟින් කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. අෙප් නිලධාරි මණ්ඩලයත් ඒ සඳහා 
සුදුසු නිලධාරියකු පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි secondment එක යටෙත් රජෙය් නිලධාරියකු ගන්න අපට 
පුළුවන් වුෙණ්.  

අපි ෙදවනුව කල්පනා කර තිෙබනවා, ෙම් පිළිබඳ නිවැරදි 
කමෙව්දයක් නැවතත් සකස් කිරීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ෙමොකද, ෙම් තනතුර ලැබිය 
යුත්ෙත් ලංකාෙව් තිවිධ හමුදාව සම්බන්ධීකරණය කරන්න පුළුවන් 
ෙකෙනකුටයි කියලා අපි අදහස් කරනවා. අපට පශ්නයක්ව 
තිෙබන්ෙන් එපමණයි. අපට පුද්ගල පශ්නයක් නැහැ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 

නියමිත කාලය අවසානයි.  

මීළඟට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව.  

ඊට පථම, ගරු ෙජ්.එම්.ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE  HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

  
[අ.භා. 1.56] 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වසෙර් අය වැය 

ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී එක් එක් 
අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව ෙගවීගිය දින කිහිපය තුළ විවිධ 
සාකච්ඡා සහ සංවාද ඇති වුණා. අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට ලක් 
වන්ෙන්, අෙප් රෙට් අනාගතයට ඉතාමත් වැදගත්, ෙම් රෙට් 
අනාගත ඉරණම, ජාතිෙය් ඉරණම විසඳන විෂය ක්ෙෂේත 
පිළිබඳවයි. ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන 
අමාත්යාංශෙය්ත්, ජාතික  සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය්ත්, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳවයි අද දින 
විවාදයට ගන්ෙන්. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට ස්වාභාවික විපත්ති නිසා ඇතිවන තත්ත්වයන්ට මුහුණ 
ෙදන අමාත්යාංශයක්. නමුත් ජාතික සමඟිය, සංහිඳියාව ෙනොමැති 
රටක විෙශේෂෙයන්ම ජාතින් අතර සමඟියක් ෙගොඩ නැඟීමට වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙනොමැති නම්, එහි පතිඵල අත් ෙවන්ෙන්ත් බරපතළ 
ජාතික ආපදාවක් විධියටයි. එය ෙඛ්දවාචකයක්. එය බරපතළ 
ෙශෝකාන්තයක්.  

අධි තාක්ෂණික ෙලෝකෙය් මහා සංවර්ධනයක් තිෙබන 
රටවලත් අද වන විට  භාෂා පශන්ය, ආගම් පශන්ය, කුල ෙගෝත 
පශ්නය යනාදිය එෙලසම තිෙබනවා. අපි අවුරුදු සිය දහස ්
ගණනකට එහා මානව ඉතිහාසය ගතෙහොත්, ඒ ඉතිහාසය තුළත් 
භාෂාව, ආගම, කුලය යනාදී වශෙයන් විවිධ සංස්කෘතික 
තත්ත්වයන් සමඟ ඇතිවුණු ගැටුම් හා යුද තත්ත්වයන් පිළිබඳව 
අතිවිශාල වශෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්. ෙලෝක ඉතිහාසය තුළ 
දහස් ගණනින් ෙනොව, ලක්ෂ ගණනින් ජීවිත අහිමි වුණු, ඒ ඒ 
රටවල මහ ෙපොෙළොව රුධිරෙයන් ෙවළාගත් මහා ෙශෝකාන්ත 
යුගයන් පිළිබඳ කථා කරන්න පුළුවන්. රටක් විධියට කථා කරන 
විට, අෙප් රෙට් තිෙබන පශ්නය දවසක-ෙදකක පශ්නයක් 
ෙනොවන බව අපි සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. 1930 දශකය, 40 
දශකය, 50 දශකෙය් සිට 80 දශකය දක්වා ෙගවී ගිය දශක 6ක 
පමණ කාලයත් සමඟ මෑත යුගයන් පිළිබඳව සිහිපත් කළෙහොත් 
සිංහල-මුස්ලිම් ෙකෝලාහල හා ගැටුම්, සිංහල-දමිළ ෙකෝලාහල හා 
ගැටුම් අෙප් ඉතිහාසෙය් මතක සටහන් තුළ තිෙබනවා.  

ඒ තුළින් ලබාගත් අත්දැකීම් තිෙබනවා. ඒ අත්දැකීම් සමඟ සිදු 
වූ ආර්ථික විනාශයන්ටත් වඩා බරපතළ ෙලස ජනතාව තුළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමඟිය බිඳ වැටීම, සහෙයෝගිතාව ෙනොමැති වීම, සැකය ඇති වීම, 
බිය ඇති වීම සිදුවුණා. නිදහස, පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම් 
සහ මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව තිෙබන්නාවූ ෙදදරීම් සමඟ 
සමාජය සැම විටම පුපුරා යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

1930 දශකෙය් සිංහල-මුස්ලිම් ෙකෝලාහලය අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් මහා ෙඛ්දවාචකයක්. 1940 දශකෙයන් ෙමහා 
ගතෙහොත් සිංහල-දමිළෙකෝලාහල සමඟ විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් 
නායකයින්ෙග් ඉල්ලිම්, නිදහෙසන් පසු ලංකාෙව් බලයට පත්වුණු 
සෑම නායකයකුම තමන් බලයට පත්වීම සඳහා ඒ පශ්නය ෙයොදා 
ගැනීම යන කරුණු පිළිබඳව අපට අත්දැකීම්  රාශියක් තිෙබනවා.  

එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, ෙචල්වනායගම් 
මැතිතුමා සමඟ බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම ඇති කර 
ගන්නට ගියා. එදා එය කරන්නට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාම පිරිසක් ෙරෝස්මීඩ් ෙපෙදෙසේ 
එතුමාෙග් නිවස ඉදිරිපිටට ගිහින් අරගළ කරනෙකොට 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා නිවෙසන් මහ පාරට ඇවිත්, එතුමාෙග් 
සාක්කුෙව් තිබුණු ලයිටරය අරෙගන මහා  සංඝරත්නය ඉදිරිපිටදී 
බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුෙම් කඩදාසි එතුමාෙග් 
අතින්ම ගිනි තබා කිව්වා, " ඔබවහන්ෙසේලා විරුද්ධ නම් මම ෙම්ක 
කරන්ෙන් නැහැ"යි කියලා.    

1965න් පස්ෙසේ ඩඩ්ලි -ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
ඇතිවුණු සාකච්ඡාවලටත් ඒ ආකාරෙයන්ම විෙරෝධතා ඇති වුණා. 
ඩඩ්ලි- ෙචල්වනායගම් ගිවිසුමත් අෙහෝසි වුණා. එය කියාත්මක 
කරන්නට බැරිව ගියා. ඊට පසේසේ ෙම් පශ්නය එන්න-එන්නම 
ෙමෝරා ගියා, ගැටුම් එන්න-එන්නම වැඩි වුණා, උතුෙර් සංවර්ධනය 
කඩා වැටුණා, නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය බිද වැටුණා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948 වර්ෂෙයන් -නිදහෙසන් 
පස්ෙසේ-  බලයට පත්වුණු සෑම ආණ්ඩුවක්ම ඇමති මණ්ඩලය 
ෙතෝරා පත්කරන විට උතුරට ඇමති ධුර කීයක් දුන්නාද, 
නැ ෙඟනහිරට ඇමති ධුර කීයක් දුන්නාද කියන පශ්නයම සැබෑ 
සාක්ෂියක් සහ සාධකයක්  ෙවනවා, ඒ පෙද්ශවලට සාධාරණ 
සංවර්ධනයක් ඉටු ෙනොවීම පිළිබඳ ෙඛ්දවාචකයට. ෙම් පශ්න 
උගෙවලා තමයි පධාන වශෙයන්ම 1980 දශකය වන විට බරපතළ 
පශ්න රාශියක් රට තුළ ඇති වුෙණ්. 1976 වර්ෂෙය් පධාන 
වශෙයන්ම යාපනෙය් නගරාධිපති දුෙරයප්පා ඝාතනයත්, ඉන් 
පසුව 1983දී ඇතිවුණු  ෙම් රෙට් ජාතිෙය් බරපතළ, අවාසනාවන්ත 
සිද්ධිය වූ “අසූ තුෙන් කළු ජූලිය” තත්ත්වයත්, ඒ වා ෙග්ම 
පභාකරන්ෙග් නායකත්වෙයන් බිහිවුණු එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
තුළින් රෙට් ම්ෙල්ච්ඡ යුද්ධයක් නිර්මාණය වීම නිසා ඇතිවුණු 
තත්ත්වයත් අප සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. ඒ අත්දැකීම් අප ලබා 
තිෙබනවා. අප ඒවාට මුහුණ දී තිෙබනවා.  

මා නිෙයෝජනය කළ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මිනී සිය 
ගණනක් මෙග් දෑතට අර ෙගන තිෙබනවා, ඒවාට කර ගහලා 
තිෙබනවා. මිනිසුන් කපා ෙකොටා ෙල්  වැගිෙරමින්, මහ ෙපොෙළොව 
ෙතත් කරමින් ගම්මාන විනාශ වුණු ආකාරය වාෙග්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට සීමා ෙනොවූ යුද්ධය ෙකොළඹ නගරය සිසාරා ගිය 
හැටි, දකුණින් මාතර දක්වා ගිය හැටි, ඒ වා ෙග්ම මහනුවර දළ දා 
මාළිගාව අසළට යුද්ධය ගිය හැටි අපි දන්නවා. ෙම්  ෙශෝචනීය සහ 
කටුක අත්දැකීම් අපි ලබා තිෙබනවා.  

එදා ඇතිවුණු තත්ත්වයත් එක්ක ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම ෙගෙනන්න සිද්ධ වුණා. අද 
ෙම් රෙට් ඇතැම් අය ෙම් පශ්න ෙබොෙහොම සරල සහ පහසු පශ්න 
විධියට කථා කරනවා, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අපහාසයට සහ 
උපහාසයට ලක් කරනවා. ඒ අපහාසයට සහ උපහාසයට ලක් 
කරන්ෙන්ත්, අපි සකස් කරන අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
විසඳුම පිළිබඳව හාස්යජනකව සහ අපහාසෙයන්, එයට අෙගෞරව 

කරමින් කථා කරන්ෙන්ත් අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් නැවත ෙල් 
වැගිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ය කියන එක මා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්නට  ඕනෑ.  

ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම ෙගන ආ ෙවලාෙව් රට විරුද්ධ වුණා; 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් අගමැතිතුමා - 
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමා- විරුද්ධ වුණා; එතුමාෙග් ඇමති 
මණ්ඩලය විරුද්ධ වුණා. රෙටන් ආ ඒ විෙරෝධය හමුෙව් මහ 
දවාෙල් ඇඳිරි නීතිය දාලා රජිව් ගාන්ධි මැතිතුමා එක්ක ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කළා. එහි 
පතිඵලයක් විධියට දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ආවා; පළාත් සභා ඇති වුණා. එෙහත්, "එයින් පශ්නයට සැබෑ 
විසඳුමක් නැත''  යනුෙවන්  නැඟුණු හඬත් එක්ක, ඒ පශ්නය 
ජාතික පශ්නයක් බවට පත් වුණා පමණක් ෙනොව, එය බරපතළ 
ෙලස ජාත්යන්තර පශන්යක් බවටද පත් වුණා. යුද්ධය නිසා ශී 
ලාංකිකයන්ෙගන් පිරිසක් ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවලට පළා ගියා; 
පිරිසක් ස්ව කැමැත්ෙතන් ගියා.  

අදත් ලක්ෂයකට වැඩි ශී ලාංකික ජනතාවක් දකුණු 
ඉන්දියාෙව් අවතැන් කඳවුරුවල ඉන්නවාය කියන එක අපි අමතක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙම්ක, රටක් විධියට අපට අෙගෞරවයක්; 
ආණ්ඩුවක් විධියට අෙගෞරවයක්. අන්තර්ජාතික සමුළු, එක්සත් 
ජාතින්ෙග් සංවිධානය, විවිධ ජාත්යන්තර සංවිධාන ඉස්සරහට 
ගිහින් කථා කරන විට අප පිළිගන්නට ඕනෑ, එය අප ලජ්ජාසහගත 
විය යුතු අෙගෞරවයක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය පිළිබඳව තිෙබන 
කටුක අද්දැකීම් එක්ක ඇති වූ තත්ත්ව විගහ කිරීම අවශ්ය වනවාය 
කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අප සෑම 
ෙකෙනකුටම අද්දැකීම් තිෙබනවා. මම, යුද්ධය කාලෙය්දී අවස්ථා 
5කදී එල්ටීටීඊ පහාර 5කට ලක් වූ ෙකෙනක්. මා පහාරයට ලක් 
කරන්න ආ සෑම එල්ටීටීඊ තස්තවාදිෙයක්ම මිය ගියා. 
ෙපොෙළොන්නරුෙව්දී ඇතැම් අය සයනයිඩ් කාලා මිය ගියා. ඒ 
වාෙග්ම, මට ෙබෝම්බ පුපුරුවන්න ආ අය සිය දිවි නසාගැනීම් 
කරගත්තා. එවැනි අද්දැකීම් මට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රණසිංහ 
ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා, ක්ලැන්සි පනාන්දු හිටපු 
නාවික හමුදාපතිතුමාෙග් ඉඳලා ෙද්ශපාලනඥයන්ද, ආරක්ෂක 
පධානින්ද, ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨ රණ විරුවන්ද ජීවිත පරිත්යාග කරලා, 
යුද්ධය ෙභෞතික වශෙයන් පරාජය කළා; ෙවඩි හඬ පරාජය කළා. 
නමුත් පශ්නය එසැනින්, සැබෑ ෙලස විසඳුෙන් නැහැ කියා අපි 
දන්නවා. යුදමය වශෙයන් ෙවඩි හඬින්, තුවක්කුවලින් පශ්නය 
පරාජය කළත් රට ෙබදීම පිළිබඳ මතය පරාජය කරන්න තවමත් 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් රෙට් සැබෑ සාමයක් ඇති 
වුණාය" කියලා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට කියන කතාවට මම එකඟ 
වන්ෙන් නැහැ. සැබෑ සාමයක් යනුෙවන් සැබෑ ෙලසම හදවතට 
එකඟව කථා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් රට ෙබදීම පිළිබඳව, 
එල්ටීටීඊ එකට අනුව පැරැණි කමයට ඊළමක් පිළිබඳව ජාතික 
වශෙයන් සහ අන්තර්ජාතික වශෙයන් කථා කරන මතය පරාජය 
කිරීම තුළයි. ඒ නිසා ෙම් අද්දැකීම් එක්ක අපට තිෙබන පශ්නය 
ෙත්රුම් ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ෙම් සඳහා තිෙබන විසඳුම්වලින් එකක් ෙලස පධාන වශෙයන් 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් අපි අද  
ඒ සඳහා යම් සාර්ථක පෙව්ශයක් ෙගන තිෙබනවා. එය සාර්ථක 
පෙව්ශයක්. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් යුගෙය් වාෙග්ම, ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් යුගෙය් වාෙග්ම, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් යුගෙය් වාෙග්ම, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් යුගෙය් වාෙග්ම ෙද්ශපාලන විසඳුමක් දීමට ගත්තා වූ 
උත්සාහයන්, ඒ සියලු අවස්ථා සිහිපත් කරමින්, යම් පිරිසක් අදත්, 
ෙම් කරන සාකච්ඡා ඉතාම අඩු තක්ෙසේරුවකට දාලා, "ෙම් 
ආණ්ඩුව රට ෙබදන්න හදනවා" කියන ෙචෝදනාව කරනවා; ෙම් 
රෙට් සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව තුළ ඉතාම වැරැදි මතයක් ෙගොඩ 
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නඟනවා; ෙගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය තුළ වැරැදි විධිෙය් මත  
ඇති කරනවා; රටින් පිට සිටින ශී ලාංකිකයන්ට  අන්තර්ජාලය 
හරහා, ෙවබ් අඩවි හරහා ඉතාම වැරැදි ෙතොරතුරු ෙදනවා. 
"ආරක්ෂක හමුදා දුර්වල කරනවා. රට කඩනවා. රට ෙබදනවා." 
කියනවා. ෙම් විධියට ඉතාම වැරැදිසහගත ෙතොරතුරු ෙදනවා. 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙබෞද්ධාගමට තිෙබන තැන අහිමි 
කරනවාය" කියනවා. ෙම් තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කුමක්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  

අතීතෙය්දී ඇතැම් නායකයන් බලය ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් 
පශ්නය පාවිච්චි කළා වාෙග්ම, ඇතැම් නායකයන් බලය ලබා 
ගැනීම සඳහා පශ්නෙයන් පැන ගියා වාෙග්ම,  මීට විරුද්ධ ෙවන 
පිරිස් අද කිසිදු සාක්ෂියක් ෙනොමැතිව අනාගත බලය සඳහා 
අවස්ථාවාදී ෙලස පටු ෙද්ශපාලන සීමා  තුළ සිටිමින් කටයුතු 
කරනවා, පශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් ෙදන්ෙන් නැතිව. ඒ 
වාෙග්ම අපි ආණ්ඩුවක් විධියට කරන්ෙන් කුමක්ද කියා ෙසොයා 
බැලීමකින් ෙතොරව, ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා පැහැදිලි පවිත 
ෙච්තනාෙවන් කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව අනාගත බලය පිළිබඳව 
උදාන වාක්ය කියන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනා 
ෙම් රෙට් අනාගතෙය් ඇති ෙවන තත්ත්වයන්ෙග් වගකීම භාර ගත 
යුතු ෙවනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් කළෙහොත්. ඒ නිසා 
අපි ඉතා පැහැදිලිවම ෙම් පශ්නය ස්ථිරසාර ෙලස විසඳීමට, 
ෙභෞතික වශෙයන්, යුදමය වශෙයන්, ෙවඩි හඬින් පරාජය කළ 
පශ්නය ආධ්යාත්මික ෙලස, මතවාදී ෙලස විසඳීමට ෙද්ශපාලන 
විසඳුමක් සහිත අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ෙම් පශ්නෙය්දී අපි අවංකවම රජයක් විධියට කටයුතු කරනවා. 
ෙමහිදී සියලු පාර්ශ්වයන්ෙග් අවංක කැපවීම අවශ්ය ෙවනවා. අප 
විසින් ෙදන්නා වූ විසඳුම සෑම ෙකෙනකුටම සාධාරණ විසඳුමක් 
විය යුතුයි. අප විසින් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා 
වූ විසඳුම ඉතා පැහැදිලි ෙලසම ෙම් රෙට් සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් 
කියන සියලු ජන ෙකොටස්වලට පිළිගත හැකි විසඳුමක් විය යුතුයි. 
අෙප් හිතවත්, ආදරණීය උතුෙර් ෙද්ශපාලන නායකයන් වාෙග්ම, 
ෙම් පශ්නය පිළිබඳව වගකීමකින් කටයුතු කරන සෑම ෙදෙනක්ම 
ෙම් පශ්නයට සැබෑ විසඳුමක් ලබා ගැනීෙම් පදනම මත කටයුතු 
කිරීම අත්යවශ්ය ෙවනවා.  

නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත 
කිරීෙමන් අමතරව ජනමත විචාරණයකට යෑෙම් අවශ්යතාවක් ඇති 
වුෙණොත්, ඒ ජනමත විචාරණය ජයගහණය කරන්න නම් ෙම් 
පිළිබඳව රෙට් ෙපොදු මතයක් ෙගොඩ නැඟීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන්, ආගම් ෙභ්දෙයන්, භාෂා ෙභ්දෙයන්, පළාත් 
ෙභ්දෙයන් කටයුතු කිරීම ෙම් පශ්නයට කිසිෙසේත්ම විසඳුමක් 
වන්ෙන් නැහැයි කියන එක අතීත අද්දැකීම් සමඟ අප විසින් 
ෙත්රුම් ගත යුතු ෙවනවා. එම නිසා ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරන 
සියලු පාර්ශ්ව  පශ්නයට අදාළව කථා කරනවා වාෙග්ම, පශ්නයට 
විසඳුම ලබා ගැනීම සඳහා නම්යශීලි ෙවන්නට ඕනෑ. පශ්නයට 
විසඳුම ලබා ගැනීම සඳහා සාර්ථක තැනකට අපි යන්නට ඕනෑ. ෙම් 
ගැන කථා කරන්නට පුළුවන්; විෙව්චන කරන්නට පුළුවන්; 
වීරෙයෝ ෙවන්නට පුළුවන්; ෙද්ශෙපේමිෙයෝ ෙවන්නට පුළුවන්. 
ඊනියා ෙද්ශෙපේමීන් සහ ඊනියා වීරයින් ෙම් පශ්නය පිළිබඳව 50 
දශකෙය්දී, 60 දශකෙය්දී, 70 දශකෙය්දී  කළ කටයුතුවල පතිඵලය 
නිසා තමයි අවසානෙය් රටට බරපතළ තස්තවාදී යුද්ධයකට මුහුණ 
ෙදන්නට වුෙණ්.  

අද අපට තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන වීරයන්ෙග් අවශ්යතාවක් 
ෙනොෙවයි, අපට අද අවශ්ය වන්ෙන් සාධාරණ ෙලස පශ්නය සඳහා 
විසඳුම් ෙදන්නා වූ වීරයින්. ෙද්ශෙපේමීත්වය කියන්ෙන්, 
මානවවාදය කියන්ෙන්, යහපත් සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීම 
කියන්ෙන්, නිදහස, පජාතන්තවාදය අගය කරනවා කියන්ෙන් සෑම 
ෙකෙනකුම සාධාරණ සමාජයක් උෙදසා කටයුතු කිරීමයි. 
සාධාරණ සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා යන ගමෙන්දී අනාගත 

බලය පිළිබඳ බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කරෙගන පශ්නය විසඳීම 
කඩාකප්පල් කරනවා නම්, එෙසේ අනාගත බලය පිළිබඳ 
බලාෙපොෙරොත්තු තබන අයට ෙම් රෙට් අනාගත පාලනයක් ෙගන 
යෑෙම් හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිව 
මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

පසුගිය දවස්වල ෙම් පශ්නය විසඳීම සම්බන්ධෙයන් සමහර 
අය අදහස් ෙදනෙකොට මට කිව්ෙව්, "ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා ෙම් 
පශ්නය විසඳලා යනවා නම් ෙවනත් අය වාෙග් අනාගත 
බලාෙපොෙරොත්තු නැතිව කටයුතු කරන්න, ඒක තමයි සාර්ථකම 
කමය" කියලායි. අනාගත ඡන්ද බලාෙගන, අනාගත බලය 
බලාෙගන ඉතාම පටු ෙච්තනාෙවන් ෙම් පශ්න විසඳන්නට ගිය 
නිසා තමයි පසු ගිය දශක කිහිපය තුළම  ෙම් රටට බරපතළ යුදමය 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුෙණ්. රට කඩන්ෙන් නැති, 
රට කැෙඩන්ෙන් නැති, රෙට් ෙබදීම් ඇති ෙවන්ෙන් නැති 
පැහැදිලිවම සෑම ෙකෙනකුටම පිළිගත හැකි විසඳුමකට අපි යා 
යුතු ෙවනවා.  

මම කනගාටු ෙවනවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරන 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් පසුගිය දිනවල කර තිබුණු පකාශ 
පිළිබඳව. 

අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගනැත් රට කඩන්න 
හදනවාය කියා එතුමා පුවත් පත්වලට කියා තිෙබනවා මා දැක්කා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එක ආණ්ඩුවක සිටි 
ඇමතිවරෙයක් විධියට, එතුමා සමඟ දීර්ඝකාලීනව වැඩ කරපු 
ෙකෙනක් විධියට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව එතුමා කරන ලද 
පකාශයන් මෙග් මතකෙය් තිෙබනවා.  

2009 මැයි මාසෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්වරයාට 
බලය ෙබදීම සම්බන්ධෙයන් එතුමා කියපු ෙද්වල්, ඉන්දීය විෙද්ශ 
ඇමතිතුමාට එතුමා කරන ලද පකාශයන් අපට මතකයි. "දහතුන 
ෙනොෙවයි, දහතුෙනන් එහා - Thirteen plus" කියා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරපු අවස්ථා 
තිෙබනවා. එම නිසා බලෙය් සිටින විට එක ආකාරයකටත්, බලය 
ෙනොමැති විට නැවත බලයට ඒම සඳහා තවත් ආකාරයකටත් ෙම් 
පශ්නය පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ජාතිෙය් අවාසනාවක් ෙවනවා. 
එම නිසා ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින්, ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටස්තරව සිටින, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන ෙම් රෙට් උගතුන්ෙගන්, 
බුද්ධිමතුන්ෙගන්, නීතිෙව්දින්ෙගන්, රට ගැන ආදරයක් 
කැක්කුමක් තිෙබන, අනාගත පරපුර ගැන දැඩි අධිෂ්ඨානශීලී 
වුවමනාවක් තිෙබන හැම ෙකෙනකුෙගන්ම මම කාරුණික 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් උතුම් මාතෘ භූමිය ඔෙබ්යි; අෙප්යි. ෙමය 
ෙලෝකෙය් පබුද්ධ, විශිෂ්ට රාජ්යයක් විධියට ෙගන යන්න, ෙම් 
රෙට් ස්ථිර සාමයක් ඇති කරන්න, ෙම් ර ට ෙබෙදන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයට ෙගන එන්න, ෙම් රෙට් අනාගතෙය් යුද්ධයක් ඇති 
ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු සිද්ධ කරන්න අප සෑම ෙකෙනක්ම 
එකට එකතු විය යුතුයි. ඒ සඳහා එක ෙම්සයක වාඩි ෙවලා -වට 
ෙම්සයක එකතු ෙවලා- සාකච්ඡා කර, එකඟත්වයකට ඇවිත්,     
ෙම් පශ්නය විසඳන්න සහෙයෝගය ෙදන්න කියා ඔබ 
සියලුෙදනාෙගන්ම මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි 2004දී අෙප් රටට 
සුනාමි ව්යසනය ආපු අවස්ථාව. එම ව්යසනයට මුහුණ දුන් 
පෙද්ශවල පශ්න විසඳන්න,  ව්යවස්ථාපිත නීතිමය ආයතන 
පිහිටුවන්න එදා පාර්ලිෙම්න්තුවට පනතක් ෙගනාවා. ඒක තමයි, 
සුනාමි සහන මණ්ඩල පනත - P-TOMS. මමත් ඒ ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු ඇමතිවරෙයක්. එදා සුනාමි සහන මණ්ඩල පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. මම එතෙකොට වාඩි 
ෙවලා හිටිෙය් ෙම් ෙප්ළිෙය් දැන් මෙග් වම් අත පැත්ෙත් 
ෙකළවෙර් තිෙබන ආසනෙය්යි. එදා ජනාධිපතිතුමිය ෙම් සුනාමි 
සහන මණ්ඩල පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න ගියාම -මම එදා හිටපු කාටවත් අෙගෞරව කරනවා 
ෙනොෙවයි.-  කවුරුවත් ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ. ඒක මට 
ෙහොඳට මතකයි.  මම එදා කිව්වා, මම ඒක ඉදිරිපත් කරන්නම් 
කියලා.  2004දී මම ෙම් ගරු සභාවට සුනාමි සහන මණ්ඩල පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඔය ඉස්සරහ පැත්ෙතන් විශාල 
ෙදෙනක් මා ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා, මාව වටකරෙගන කෑ ගැහුවා; හූ 
කිව්වා.  

පසුගිය අවුරුදු ගණනාවම ගත්තාම,  ෙම් බලය ෙබදීම පිළිබඳ 
කාරණෙය්දී සාධාරණත්වයකට යා යුතුය කියන මතය තුළ 
ඉඳෙගන වැඩ කරපු ෙකෙනක් මම. ඒක මම පැහැදිලිවම කියන්න 
ඕනෑ. එම නිසා අපට ෙද්ශ ෙදෝහීන් ෙවන්න වුවමනාවක් නැහැ. 
ෙද්ශ ෙපේමීන් ෙවනවා  නම් ෙම් රෙට් සෑම ෙකෙනක්ම සාධාරණ 
විසඳුමක් සඳහා ෙම් සාකච්ඡා මාර්ග තුළින් ඒ ගමන යන්න ඕනෑ. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සං ෙශෝධනය ෙගනැවිත්,   ජාතික 
ඒකාබද්ධතා හා පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය යනුෙවන් අපි අලුත් 
අමාත්යාංශයක් හැදුවා.  ෙම් ආයතනවලිනුත් වැඩක් වුෙණ් නැහැ 
කියලා  විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කරනවා මම 
අහෙගන හිටියා.  ඒ ආයතනවලින් වැඩ කරන ෙකොට තිෙබන 
බාධාවන් සෑම ෙකෙනක්ම ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් 
ආයතනවලින් වැඩ කරන ෙකොට උතුෙර් ඇතැම් නායකයන්ෙගන් 
සහෙයෝගය හම්බ ෙවන්ෙනත් නැහැ. උතුෙර් ඇතැම් 
නිලධාරින්ෙගන් සහෙයෝගය හම්බ ෙවන්ෙනත් නැහැ. මම සෑම 
විටම මතු කරන්ෙන් ෙම් සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කරන විට 
සෑම ෙකෙනකුම සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරී ෙම් අවශ්යතාවයි.  

අෙප් විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් මැතිතුමාට මම විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා; ෙගෞරව කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ මා ලබපු ෙද්ශපාලන අත්දැකීම් 
එක්ක මම විශ්වාස කරනවා,   ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා උතුෙර් 
නායකයන්ෙගන් අද අපත් එක්ක ඉන්න ෙහොඳම නායකයා 
සම්පන්දන් මැතිතුමා කියලා.  ෙමොකද, මීට කලින් අවස්ථාවලදී 
ඇති වුණු තත්ත්වයන් ගැන අප දන්නවා. අප්පාපිල්ෙලයි 
අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා එදා සිටි ඉතාම විශිෂ්ට නායකෙයක්. එතුමා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ඝාතනය කර දැමුවා. අද සම්පන්දන් 
මැතිතුමා උතුරට විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම  ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයටත් නායකත්වය ෙදමින් ෙබොෙහොම සාධාරණ 
විසඳුමකට යෑම පිළිබඳව එතුමාෙග් මන්තී කණ්ඩායම සහ පක්ෂය 
දැනුවත් කරමින්, අෙප් ආණ්ඩුවට විශාල සහෙයෝගයක් 
ලබාෙදනවා. ෙම් සහෙයෝගීතාවන් උතුරු නැ  ෙඟනහිර ෙද්ශපාලන 
නායකයන්ෙගන් සෑමදාම ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එකත් අප 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත යුතු ෙවනවා.  

අතීතෙය්ත් එෙහම ලැබුණු අවස්ථාවන් තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙනොලැබුණු අවස්ථාවන් වැඩියි. අද තිෙබන පශ්නය අපි 
අනාගතයට දමනවාද? ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙහට නායකයා කවුද 
කියන පශ්නය ෙනොෙවයි. අද සිටින නායකයින් කවුද කියන එක 
ෙත්රුම් ෙගන ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා පශ්නය විසඳා ගැනීම 
අවශ්ය වනවා. පශ්න කල් දැමීම ජාතිෙය් අවාසනාවක්. පශ්නයට 
විසඳුම් ෙනොදී එය කඩාකප්පල් කිරීම ෙහට උපදින දරුවන්ට කරන 
ජාතික අපරාධයක්. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන සමහර අය ෙව්දිකා වීරෙයෝ වන්න 
පුළුවන්; ඊනියා ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ වන්න පුළුවන්; අනාගත බලය 
පිළිබඳව බල ෙලෝභෙයන් හා බල තණ්හාෙවන් කථා කරන අය 
වන්න පුළුවන්. නමුත්,  පශ්නය විසඳීමට තිෙබන වගකීම සහ 
යුතුකම විෙව්චනය ෙනොෙවයි කියන එක ජාතියක් විධියට අපි 
අවෙබෝධ කර ගන්නට ඕනෑ.  එම නිසා පඥාව, ඥානය -දැනුම, 
බුද්ධිය- ඒ සියලු ෙදනාට පහළ ෙව්වා කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 
අමෙනෝඥ කථා කියන්ෙන් නැතිව පඥාෙගෝචරව පශ්න ෙත්රුම් 
ෙගන වැඩ කිරීෙම් අවශ්යතාව සෑම ෙකෙනකුටම තිෙබනවා.  

අපට ෙකොළඹ නගරෙය් පුවත් පත් සාකච්ඡා පවත්වන්න 
පුළුවන්. ෙකොළඹ නගරෙය් ෙපළපාළි යන්න පුළුවන්; ෙකොළඹ 
නගරෙය් උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පුළුවන්. කාමර ඇතුෙළේ ඉඳෙගන 
පත්තර පුරවන්න ලියන්න පුළුවන්. නමුත්, උතුරට ගිහිල්ලා එම 
ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ෙග් පශ්න පැහැදිලිව 
ෙත්රුම් ගන්න ෙකොළඹ සිටින නායකෙයෝ කී ෙදෙනක් කටයුතු 
කරනවාද කියන පශ්නය මම ඒ සෑම ෙකෙනකුෙගන්ම අහනවා. 
ෙම් අය අවුරුදු 27ක් තිස්ෙසේ උතුෙර් කඳවුරුවල ඉන්නවා. 
ෙකොළඹ ඉඳලා, දකුෙණ් ඉඳලා කථා කරන ෙම් ඊනියා ෙද්ශ 
ෙපේමිෙයෝ අවුරුදු 27ක් කඳවුරක දමා සිටිෙයොත් එෙහම, ඒ 
කඳවුෙර් ඉන්න ගමන් ඒ ෙගොල්ලන්ට හිෙතන්ෙන් තුවක්කු ගන්න 
විතරද? නැහැ, ඔවුන්ට ඊට වඩා ෙද්වල් ගන්න හිෙතනවා. ඒක 
තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. නමුත්, ඒ ජනතාව අවුරුදු 27ක් තිස්ෙසේ 
උතුෙර් කඳවුරුවල ඉන්නවා. ඒ අයෙග් පශ්නය විසඳන්න ගියාම 
ෙමෙහේ පවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වනවා.  මහ පාරට බැහැලා board 
එකක් උස්සා ෙගන උද්ෙඝෝෂණය කරනවා,  හමුදාවට අයිති ඉඩම් 
-ආණ්ඩුෙව් ඉඩම්- ෙබදන්න හදනවා කියලා. උතුෙර් ජනතාව 
ඉල්ලන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවෙග් ඉඩම්.  ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් පාරම්පරික ඉඩම්. පසු ගිය අවුරුද්දකට වැඩි කාලය 
තුළදී ඒ අයෙග් ඉඩම් අපි අරෙගන ෙතෝරා සුදුසු විධියට ඒ අයට 
ලබා දුන්නා. ඒ ඉඩම්වල හිමිකරුවන් අපි ලබා ෙදන ලිපියත් 
අරෙගන ගිහිල්ලා තමන්ෙග් පාරම්පරික ඉඩම තිෙබන තැන මහ 
ෙපොෙළොෙව් වැටිලා ෙපොෙළොව සිඹ ගන්නවා. ෙම් පශ්නය ගැන  
කථා කරන දකුෙණ් සිටින අෙනක් සියලු ෙදනාෙගන් මම 
අහනවා, යුද්ධයත් එක්ක තමාෙග් ෙග් ෙදොර ඉඩම අහිමි ෙවලා 
තමන්ට ෙම් වාෙග් පශ්නයක් වුණා නම්, ඒ ඉල්ලීම සාධාරණ 
ෙනොවන්ෙන්ද කියලා. එම නිසා ෙම් පශ්නවලදී මම ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් හා පැහැදිලිව කියන්ෙන් අසත්ය පචාර කරන්ෙන් 
නැතිව, ජනතාව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතිව, ෙම් පශ්නය වැරදි 
ආකාරයට විගහ කරන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරන්න කියලායි. 
පධාන වශෙයන්ම අපි කරන ෙද්ට වඩා ෙවනස් ෙද්වල් මාධ්ය තුළ 
පචාරය කරන්ෙන් නැතිව සාධාරණ ෙලස සත්යය තත්ත්වෙයන් 
යුක්තිසහගතව ෙම් පශ්නය සමාජයට කා වැද්දීම නැත්නම් 
ආකර්ෂණය කිරීමයි අවශ්ය වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ර ෙට් ෙගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට 
ඉතාමත්ම වැරදි විධියට ඇතැම් පිරිස් ගිහිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් 
කරනවා, අපි රට කඩන්න හදනවා; රට ෙබදන්න හදනවා කියලා. 
නමුත්, අපි ෙම් සියලු ෙද්වල් පතික්ෙෂේප කරනවා. එම නිසා අපි 
අනාගතය පිළිබඳව සිතා ෙම් රෙට් ෙහට උපදින දරුවන්ට යහපත් 
ආකාරෙයන්, ෙහොඳ රටක ජීවත් වන්න පුළුවන් ආකාරෙය් 
වාතාවරණයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් කියන 
සියලු ජන ෙකොටස් අතෙර් සමඟිය, මිතත්වය, සහෙයෝගීතාව 
ෙගොඩ නඟා ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාට සාමෙයන් ඉන්න පුළුවන් 
ආකාරයට නැවත ෙම් රට අපි ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ආයුධ අතට 
ගන්නා තත්ත්වය වළක්වා ෙම් රෙට් නැවත යුද්ධයක් ඇති 
ෙනොවන්න ස්ථිරසාර වූ පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා අප සියලු 
ෙදනාම එකතු වීෙම් අවශ්යතාවයි මම ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
අද දිනට නියමිත වැය ශීර්ෂවලට අදාළ අමාත්යාංශවල විවාදයත් 
එක්කයි ෙම් කාරණාව මම මතක් කෙළේ. ෙම් ගරු සභාෙව්ත්, ෙම් 
ගරු සභාෙවන් පිටතත් සිටින සියලු ෙදනාටම මම ආරාධනාවක් 
කරනවා. ෙම් පශ්නෙය් බැරෑරුම්කම, පශ්නෙය් ස්වභාවය, 
පශ්නෙය් යථාර්ථය, පශ්නෙය් සත්යවාදී තත්ත්වය කියන ෙම් 
සියල්ල ෙත්රුම් ෙගන අධිෂ්ඨානශීලී ෙලස හා ඉතාමත්ම ශක්ති 
සම්පන්නව ෙපෞඪ ජාතියක් ෙගොඩ නඟන්න ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
එකතු වන්න කියලා ආගමික නායකයන්, ෙද්ශපාලන නායකයන්, 
පජා නායකයන් කියන සෑම ෙකෙනකුටම මම ආරාධනා කරනවා.  

මීට අමතරව මම තවත් ෙදයක් කියන්නට ඕනෑ.  පසුගිය සති 
කිහිපය ගත්තාම, රට පුරාම යම් යම් වෘත්තීය සමිතිවලින් කරන 
විෙරෝධතා, වැඩ වර්ජන පිළිබඳව දැක්කා.   විෙරෝධතා කරන, වැඩ 
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වර්ජන කරන වෘත්තීය සමිති නායකයන්ෙගන් හා සාමාජිකයන් 
සියලු ෙදනාෙගන් මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා, ඕනෑම 
පශ්නයක් විසඳා ගන්න සාකච්ඡා මාර්ගයට එන්න කියලා. අපි  
සැම විටම සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් පශ්න විසඳන ආණ්ඩුවක්. අපි 
තුවක්කු පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ; අපි ඝාතනය පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ; අපි ම්ෙල්ච්ඡත්වය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ; අපි හිංසාව 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අපි අවිහිංසාවාදී ආණ්ඩුවක්. පධාන 
වශෙයන් අෙප් පතිපත්තිය ඒකයි. ඒ නිසා උද්ෙඝෝෂණ කරලා 
පාරවල් හරස් කරෙගන පැය තුන හතර සාමාන්ය මහජනතාවට 
හිරිහැර කිරීම, ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය වැඩ වර්ජන කරලා අසරණ 
ෙරෝගීන්ට හිරිහැර කිරීම තුළ සැම විටම පීඩාවට පත්වන්ෙන් 
අසරණ දුප්පත් ජනතාවයි. ෙම් රෙට් ෙපොෙහොසතුන්ට, ධනපතීන්ට, 
තිෙයන මිනිසුන්ට ෙම් එක පශ්නයක්වත් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෛවද්ය පතිකාර ගන්න ඕනෑ නම් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකට යනවා; නැත්නම් පිටරට යනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙගොල්ලන්ට වාහන පශ්න නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට සුෙඛෝපෙභෝගී 
වාහන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තමයි අනික් සියලු 
ක්ෙෂේත. නමුත් ෙම් හැම කාර්යෙයන්ම පීඩාවට පත් වන්ෙන් 
අසරණ දුප්පත් ජනතාවයි. එය ධනපතීන්ට, තිෙයන මිනිසුන්ට 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා  යම් පශ්න - ගැටලු තිෙබනවා නම්, 
අපි පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක් විධියට ඉතාම කාරුණිකව සහ 
ෙගෞරවෙයන් වෘත්තීය සමිති නායකයන් සියලු ෙදනාට  ආරාධනා 
කරනවා, අදාළ ඇමතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න කියලා.  
අදාළ ඇමතිවරයා එක්ක සාකච්ඡා කිරීෙම්දී ඊට යම් විසඳුමක් 
ෙනොලැෙබනවා නම් මම ඒ සම්බන්ධෙයන් ජාතික මට්ටමින් ඒ 
විෂයය භාර අමාත්යවරුන් කිහිප ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත කමිටු 
කිහිපයක් පත් කරනවා. එෙසේ පත් කරලා ඒ සෑම වෘත්තීය 
සමිතියක් සමඟම සාකච්ඡා කරලා ඒ පශ්න විසඳන්න සූදානම්. ඒ 
තුළත් යම්කිසි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා නම් 
අවසානෙය් ඒවාට  මැදිහත් ෙවන්න මම ලැහැස්තියි.  අපි කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් රකින ආණ්ඩුවක්; රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් රකින ආණ්ඩුවක්; රාජ්ය ෙසේවකයාට ලබා දිය යුතු 
වරපසාද සැමවිටම ලබා ෙදන ආණ්ඩුවක්; රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
අංශවල තිෙබන කම්කරු නීති, කම්කරු අයිතිවාසිකම්, වරපසාද 
ෙපෝෂණය කරමින් ශක්තිමත් කරමින් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. ඒ 
නිසා ෙම් සියලු පශ්නවලදී ෙපොදු මහජනතාව ෙවනුෙවන්  
ඉතාමත්ම ඉවසිලිවන්තව, ඉතාමත්ම සාමකාමී ෙලස අපි සෑම 
ෙකෙනක්ම එකට එකතු ෙවලා සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් ඒ පශ්න 
විසඳා ගනිමු. ඒ සෑම කාරණාවකටම අවශ්ය විසඳුම් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් බවත් පකාශ කරන අතර සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 16ක කාලයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.26] 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් 

ගරු සභාෙව් සිටින ෙවලාෙව්දී මට ආණ්ඩුෙවන් පශ්නයක් අහන්න 
තිෙබනවා. ඊෙය් හවස රූපවාහිනී නාලිකාවල පවෘත්ති ඔස්ෙසේ අපි 
දැක්කා, ෙපොලිස්පතිතුමා ආපසු නීතිය නවනවා. එතුමා කාටෙදෝ 
ඇමති ෙකෙනකුට උත්තර ෙදනවා "ෙමෙහමයි, අහවල් නිලෙම් 
FCID එකට ගන්ෙන් නැහැ." කියලා. "අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 
නැහැ" කියලා උත්තර ෙදනවා.  ආණ්ඩුෙවන් මම දැන ගන්න  
කැමැතියි,  ඒ නිලෙම් ෙදවිනුවර ෙද්වාලෙය් බස්නායක නිලෙම් 
වන මෙහේෂ් ගුණෙසේකර මහත්මයාද කියලා? 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(His Excellency Maithripala Sirisena) 
ගරු මන්තීතුමා,  ෙපොලිස්පති තුමා ඒ ෙවලාෙව් කියා කරපු 

ආකාරය පිළිබඳ ඒ දර්ශනය මමත්  බලා ෙගන හිටියා. එය 
ඉතාමත් වැරැදි සහගතයි. මම ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට 
ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔහුෙගන් කරුණු විමසීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි.   

එතුමා කෙන් වැලි ගෑෙවන්න නීතිය නවනවා. [බාධා කිරීම්]
මම ආණ්ඩුෙවන් අහන්ෙන්?  නිලෙම් කවුද කියලා ඔබතුමන්ලා 
දැන ගන්න ඕනෑ. ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා කෙළේ. එතුමා අපත් 
එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජාතිෙය් 
ඉරණම - [බාධා කිරීමක්] මෙග් කාලය ගන්න එපා. මට 
''ෆුට්ෙබෝල්'' ගහන්න ෙවලාවක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. කිකට් 
ගහනවා නම් ගහමු එළියට ගිහිල්ලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම අහන්න කැමැතියි, නිලෙම් කාටද උදවු කෙළේ කියලා. ඒ 

වාෙග්ම ඒ නිලෙම් ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරන්ෙන් කවුද කියලාත් 
අහගන්න කැමැතියි. එ තෙකොට නිලෙම් කවුරු එක්කද ඉන්ෙන් 
කියලා අපට ෙහොයා ගන්න ෙලෙහසියි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම උදවු කරනවා ෙන්. හරි. හරි. ඔබතුමා 

wicket එක ෙබ්රාගන්න. Bat එක හයිෙයන් අල්ලා ගන්න. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතෙකොට අපි දන්නවා, නිලෙමලා කවුරු එක්කද ඉන්ෙන් 

කියලා. නිලෙම් ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද? නිලෙම් අත් අඩංගුවට 
ගැනීම නවත්වන්ෙන් කවුද? නිලෙමලායි, නිලෙමලාෙග් 
ෙලොක්ෙකොයි එකතු ෙවලා වැඩ කරන්ෙන් කාත් එක්කද කියලා 
අපි දන්නවා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙම්ක අනවශ්ය පැටලීමක්.  FCID එක ගන්න ඕනෑ කට්ටිය 

ගන්නවා. අනිත් අය නිදහස් කරලා යවනවා. නීතිය නවන හැටි 
ෙපොලිස්පතිතුමා දන්නවා. දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා ෙපනී සිටින්ෙන් ෙපොලිස්පතිතුමා ෙවනුෙවන්ද? 
ජනාධිපතිතුමාත් පතික්ෙෂේප කළා. ඔබතුමා ෙපනී සිටින්ෙන් 
ෙපොලිස්පතිතුමා ෙවනුෙවන්ද? ෙහොඳයි. 

ඉතාම වැදගත්, ජාතිෙය් ඉරණම තීන්දු කරන, ජාතියට 
වැදගත්ම අමාත්යාංශ තුනක සාකච්ඡාවක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. 
අද අගමැතිතුමාත් රට ගිහිල්ලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
තිෙබන අමාත්යාංශයක වැය ශීර්ෂයක් පිළිබඳව විවාද කරන 
ෙවලාෙව්,  අද උෙද් ඉඳලාම ඉස්සරහ පුටුව හිස්වයි තිබුෙණ්. 
ෙකොෙහොම නමුත් ජනාධිපතිතුමා එනෙකොට කට්ටිය ඇවිල්ලා 
හිටියා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දශක තුන තුළ ෙම් 
රෙට් වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි වුණු වචන තමයි සාමය, සංහිඳියාව, 
පතිසන්ධානය. අපි ෙකොයි ආණ්ඩුෙව් සිටියත්, අපි ෙකොතැන 
සිටියත් මම කියනවා, සාමය, සංහිඳියාව, පතිසන්ධානය කියන 
ඒවා වචනවලට පමණයි සීමාෙවලා තිබුෙණ් කියා. ඒවා කියාෙවන් 
බැබළුෙණ් නැහැ. ඒ වචන කඩ මාලු වුණා විතරයි. "පවුල්, ගම්, 
පළාත් විධියටත්, ජාතිෙය්ත් සාමය, සංහිඳියාව පැතිෙර්වා!" කියලා 
මම ෙබෞද්ධෙයක් විධියට පාර්ථනා කරනවා. සිංහලෙයක් වුණාට 
වැඩිය, ෙබෞද්ධෙයක් වීම පිළිබඳවයි මම වැඩිෙයන්ම සතුටු 
ෙවන්ෙන්. බුදුන් වහන්ෙසේෙග් උත්තුංග වූ දාමෙය් ෙත්මාව වන 
"සියලු සත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා, නීෙරෝගි ෙවත්වා, සුවපත් 
ෙවත්වා" කියන ෙත්මාවට මම අන් සියලු ෙද්ට වැඩිය ෙගෞරව 
කරනවා.  

පසුගිය දශක තුන තුළ  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව සියලු ජනතාවෙග් රක්ත වර්ණ රුධිරය අප උපන් ෙම් 
භූමිෙය් ගලාෙගන ගියා. ඒ යුද්ධය මැද්ෙද් ජීවත් වුණු මිනිෙහක් 
මම. අවුරුදු 26ක් අනාථ කඳවුරුවල හිටපු මිනිෙහක් මම. ගතවුණු 
ඒ විසිහය අවුරුද්ෙද් හැම දවසකම උලමා හඬන රාතිෙය් අපි 
නිදාගත්ෙත් ෙහට උෙද් හිරු එළිය දකින්න ලැෙබයිද දන්ෙන් 
නැහැ කියන සැකයත් සමඟයි. මරණෙය් සීතන ෙසවණැල්ල යට 
ජීවත් වුණු මිනිෙහක් විධියට යුද්ධයට සාප ෙවන්න කියලා මම 
පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ෙහොඳ 
යුද්ධයක් ෙහෝ නරක සාමයක් ෙහෝ නැහැ. අපි කිසිෙවකුත් යුද්ධය 
පාර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන ඉන්න සමහර අය ෙචෝදනා 
කෙළේ, ඒ අයෙග් කථාවලින් හැඟී ගිෙය් කිසියම් විධියකින් අපි 
යුද්ධයට කැමැතියි, යුද්ධයක් පාර්ථනා කරනවා කියායි. ෙමතැන 
ඉන්න කිසිෙවක් ඒකට එකඟ ෙවයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 

කාට අමතක වුණත්, පසු ගිය දශක තුන තුළ ෙම් මාතෘ භූමිය 
ෙතමාෙගන ගලාෙගන ගිය ඒ රක්ත වර්ණ රුධිරය නතර කෙළේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ යුගෙය් පන්සෙල් ඝණ්ටාරය නිහඬ 
වුණා, ධම්ම පදය නිහඬ වුණා, තිපිටකය නිහඬ වුණා, පල්ලිෙය් 
යාච්ඤාව නිහඬ වුණා, බයිබලය නිහඬ වුණා, අල් කුරානය නිහඬ 
වුණා, බගවත් ගීතාව නිහඬ වුණා. කථා කෙළේ තුවක්කුව පමණයි.  
තුවක්කු බටෙයන් ෙලෝකය ෙදස බලා ෙලයින් ඉතිහාසය ලියමින් 
හිටපු පභාකරන්ෙග් ම්ෙල්ච්ඡ යුද්ධය නතර කරන්න කිසිෙවකුත් 
සමත් වුෙණ් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව තමයි ඒකට සමත් වුෙණ්.  

සාමෙය් තැල්ල බඳින්න ජාතිෙය් ෙබල්ල ෙබ්රලා දුන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියන එක අද සමහරුන්ට මතක නැහැ. ෙම් අය 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියන නමවත් කියන්න කැමැති නැහැ. කුල 
වශෙයන්, පන්ති වශෙයන්, උඩරට, පහතරට වශෙයන්, වර්ග 
වශෙයන් ෙම් සමාජය ෙබදිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙබදීම කෙළේ 
මහින්ද රාජපක්ෂවත්, අපිවත් ෙනොෙවයි. ෙම් ජාතිෙය් ෙඛ්දනීය 
ඉරණම ලියපු ඉතාම බරපතළ ෙඛ්දවාචකය තමයි වාර්ගික 
අන්තවාදය. අපි උතුරට ෙකෝච්චි පාර හදලා, ඉවුෙරන් ඉවුර යා 
කරන ෙකොන්කිට් පාලම් හදලා, සාම සන්දර්ශන පවත්වලා, 
ෙනෝර්ෙව් රටට ගිහිල්ලා සාම සම්මන්තණ පවත්වලා, එෙහම 
නැත්නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට වගන්ති ඇතුළත් කරලා, බලය 
ෙබදලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. මම පළාත් සභාවක හිටපු 
ඇමතිවරෙයක්. බලය ෙබදීම සඳහා මම අත් ෙදකම උස්සනවා. 
හැබැයි, ඒකට ෙකොන්ෙද්සි තිෙබනවා. පිට රටවලට ෙගනගිහින් 
සාද, සම්මන්තණ ටික කරලා, සාම සන්දර්ශන පවත්වලා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් වගන්තිවලින් ඒක ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන් කියලා ආණ්ඩුව හිෙත් තියාෙගන ඉන්න පුළුවන්. මතක 
තියාගන්න, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12. (1) ව්යවස්ථාෙව් ඉඳලා 
මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ව්යවස්ථා ගණනාවක් තිෙබනවා. 

හැබැයි, මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්ද සල්ලි 
නැතුව? ඒකට මිලක් ෙගවන්න ඕනෑ. අපි මූලික අයිතිවාසිකම් 
නඩුවක් පවරන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිෙයොත්, ඒකට රුපියල් 
ලක්ෂ 10ක් ඕනෑ. 

ඒ මිල ෙගවන්න බැරි නම් මූලික අයිතිය රැක ගන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෛවද්ය විද්යාව, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පැත්තට ගියත්. 
සමහර ෙරෝග සුවපත් කරන්න පතිකාර  කරන්න මිලක් නියම 
ෙවනවා. ඒ මිල ෙගවන්න පුළුවන් වුෙණොත් තමයි ජීවිතය ෙබ්රා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ව්යවස්ථා එකතු 
කිරීෙමන් විතරක් ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

සමහරු කියන්න පුළුවන්, ෙදමළ භාෂාව රාජ්ය භාෂාව කරපු 
නිසා එෙහම නැත්නම් භාෂාව දැන ගැනීම තුළ ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න පුළුවන් කියලා. 1958දී  එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සිංහල භාෂාවට සමාන තත්ත්වයක් 
ෙදමළ භාෂාවට ෙදන්න කටයුතු කරද්දී  ඒකට විරුද්ධව ෙපළපාළි 
ගිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමායි. 
එදා එතුමා නුවරට ෙපළපාළි ගිහිල්ලා ඒක නතර කරන්න 
උත්සාහ කළත්,  ෙම් රෙට් ජීවිත ලක්ෂ ගණනක්, ෙකෝටි ගණනක 
ෙද්ෙපොළ වාෙග්ම  සංහිඳියාව විනාශ ෙවලා ෙම් ජාතිය ගිනි 
ගනිද්දී, තිස් අවුරුද්දකට පස්ෙසේ  1988දී රෙට් විරුද්ධතාව මත 
එතුමාටම සිද්ධ වුණා, ෙදමළ භාෂාව රාජ්ය භාෂාව කරන්න.  ඒ 
ඉතිහාසය අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  

සියලු ෙදනාම කථා කරන්ෙන්  ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න අපි සිංහල 
උන්මත්තකවාදිෙයෝ කියලායි. අපි සිංහල උන්මත්තකවාදයටත් 
විරුද්ධයි. ෙදමළ අන්තවාදයටත් විරුද්ධයි. මුස්ලිම් අන්තවාදයටත් 
විරුද්ධයි. ෙම් කිසිවක් අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. අපි හැම 
ෙකෙනකුෙග්ම පාර්ථනාව විය යුත්ෙත් සාමය වුණත් ඔෙබ් 
ආණ්ඩුව සාමෙය් මාර්ගය හදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ෙම් 
සාමෙය් මාර්ගය වැටිලා තිෙබන්ෙන් ෙනොර්ෙව්, ඔස්ෙලෝ නුවර, 
ලන්ඩන්, ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව හරහායි. ඒ නිසා  
ඔබතුමන්ලාෙග් විෙද්ශීය ධවල ස්වාමිවරුන්ෙග් නිර්මාණයක් 
වුණු, නිෂ්පාදනයක් වුණු  අල් හුෙසේන් කුමාරයා හරහා ඉදිරිපත් 
ෙවන සාම සැලැස්මට අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අපි සාමයට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි, විෙද්ශීය ධවල 
ස්වාමිවරුන්ෙග් ඒ සැලැසම්ට අපි විරුද්ධ ෙවනවා. ඒකට එකඟ 
වීම අෙප් අභිපාය ෙනොෙවයි. ඒක ශී ලාංකීය විසඳුමක් ෙනොෙවයි. 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "පශ්න විසඳන්න අකැමැති වන්ෙන් 
ෙදෝහීන්" කියලා. හැබැයි, පශ්නෙය් විසඳුම පශ්නයක් ෙවනවා නම් 
අපි ඒක විසඳුමක් විධියට පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා විෙද්ශීය 
ධවල ස්වාමිවරුන්ෙග් ඒ විසඳුම්වලට අපි එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්  කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැම දා ම 

ඔෙහොමෙන්.  

දැන් බලන්න, උතුරු පළාත් සභාව උතුෙර් පන්සල් හදන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන පණිවිඩය ගත්ෙතොත් ඒක ඉතාම 
බරපතළයි. බුදු පිළිම තියන්න ගියාම පශ්නයක් ෙවනවා නම්, 
උතුරු පළාත් සභාෙව් ඒ ෙයෝජනා සම්මත කරන ෙකොට,  දකුණු 
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[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 



2016  ෙදසැම්බර්  01  

පළාත් සභාව කිව්ෙවොත්  දකුෙණ් ෙකෝවිලට එන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා ෙමොකද කරන්ෙන්? එෙහම නම් ෙම් උතුෙරන් එන 
සංහිඳියාෙව් පණිවිඩය බරපතළ එකක්, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් 
ඇමතිතුමනි.  අපි ෙදමළකමට විරුද්ධ නැහැ. මට කන්නයියාත් 
එකයි, මට ආදම්බාවාත් එකයි,  මට සිරිපාලත් එකයි. මා එෙහම 
තැනක හිටපු මිනිෙහක්. මෙග් අල්ලපු ෙගදර ඉන්ෙනත් ෙදමළ 
මිනිස්සු.  ඒ නිසා මට එෙහම පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, උතුෙර් 
ජනතාව කියනවා නම් "පන්සල් හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  බුදු 
පිළිම තියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා, එය සාමෙය් හඬ 
ෙනොෙවයි.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය 26 වැනිදා  මහවිරු දිනය දවෙසේ උතුෙර් 
ෙදමළ තරුණයින් දහස් ගණනක් ෙමෝටර් සයිකල්වල නැඟලා, 
පභාකරන්ෙග් ඡායා රූප අරෙගන යුද හමුදා කඳවුර ළඟට ගිහිල්ලා 
ඔච්චම් ෙකරුවා, ෙකොෙලොප්පම් ෙකරුවා. ෙම් චින්තනය 
ෙමොකක්ද? මට මතකයි, 1940 ගණන්වල ජර්මනිෙය් හිට්ලර් කිව්ව 
කථාවක්.  "වීරත්වය මතු ෙවන්ෙන් රුධිරය ගංගා තුළිනි. නඟුලට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් කඩුවයි" කියලා එතුමා කියා තිෙබනවා.  මා ඒක 
ආපසු කියන්නම්, "මිනිෙසකුෙග් වීරත්වය මතු වන්ෙන් රුධිරය 
ගංගා තුළිනි. නඟුලට ඉඩ ෙදන්ෙන් කඩුවයි." ඒ වාෙග්ම උතුෙර් 
ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරනුත් එවැනි ජාතිවාදී උන්මත්තකයකුය 
කියන එක අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  

අපි බලය ෙබදන්ෙන් උන්මත්තක, අන්තවාදී වීරත්වයකට නම්  
ඒකට එකඟ ෙවන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ. අපට ඒකට එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි උතුෙර් බලය ෙබදනවා 
නම්, තව ෙකොෙහේට හරි බලය ෙබදනවා නම් එතැන ජාතිවාදය, 
අන්තවාදය තිෙබන්න බැහැ. "ෙලෝකෙය් පාලන බලය හිමි විය 
යුත්ෙත් ජර්මන් ජනතාවටයි. ආර්ය ෙල් ඇත්ෙත් ජර්මන් ජනතාවට 
පමණයි." කියලායි හිට්ලර් කියා තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට එදා 
ම්ෙල්ච්ඡත්වෙයන්, තුවක්කු භටෙයන් ෙලෝකය ෙදස බලා,  ලංකා 
ඉතිහාසය ෙලයින් ලියාපු පභාකරන්ෙග් පතිරූපය නම් ඒ වීරත්වය 
නම් උතුෙර් මතු ෙවන්ෙන් අපි එතැනට බලය ෙබදනවාට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කියන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. මට විනාඩි පහයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් කිව්වා, "ෙම් ළඟදී උතුෙර් 

තරුණෙයෝ ෙමෝටර් සයිකල්වලින් පභාකරන්ෙග් ඡායා රූප 
අරෙගන ගියා" කියලා. සම්පූර්ණෙයන් මා එය පතික්ෙෂේප 
කරනවා. එවැනි ෙදයක් සිදු වුෙණ්ම නැහැ.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා පතික්ෙෂේප කරන්න. මම රූපවාහිනිෙයන් 

දැකපු ෙද් කිව්ෙව්. ඒක ෙබොරුවක් නම්, රූපවාහිනි වාර්තාව 
වැරදියි. මට ඉතුරුව තිෙබන්ෙන් ෙකටි කාලයක් වුවත් ෙම් ටික 
කිව යුතුයි.  

26 අවුරුද්දක් තිබුණු වාර්ගික ෛවරෙයන් සිංහල, ෙදමළ හා 
මුස්ලිම් මිනිසුන්ෙග් ෙල් හැලූ යුද්ධය සදහටම අවසන් කළ යුතුයි. 
හැබැයි එයට ෙදන විසඳුම, ජාතික සංහිඳියාව, ජාතික එකඟතාව 
මත ඇති කර ගත්ත එකක් වනවා නම් තමයි අපට ඒකට සහාය 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියන එකත් මතක් කරමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙදනාටම මම කියන්න කැමැතියි, 
පශ්නයට විසඳුම පශ්නයක් කර ෙනොගත යුතුයි කියා.  

එදා ෙසබළු 26,000කෙග් ජීවිත විනාශ කරලා ගලා ගිය 
ෙල්වලින් ෙම් මහ ෙපොෙළොව ෙතත් වුණා. අම්මා ෙකෙනක් 
තමන්ෙග් කුසට දරුෙවක් ආවාම උණු වතුර එකක් ෙබොන්ෙන් 
නැතුව, ෙපනෙඩෝල් ෙපත්තක් ෙබොන්ෙන් නැතුව, තමන්ෙග් දරු 
ගැබ ආදරෙයන් තමයි ආරක්ෂා කර ගන්ෙන්. එෙහම ෙම් 
ෙලෝකයට බිහි කරලා මැස්ෙසක්, මදුරුෙවක් වහන්න ෙනොදී 
ආදරෙයන් දරුෙවෝ හදා ගත්ෙත්. අද යන්න අභිමන්සලකට. රණ 
විරු ෙසවණට යන්න. අම්මලා මැස්ෙසක්, මදුරුෙවක් වහන්න 
ෙනොදී හදපු අත පයද නැහැ. ඔවුන්ෙග් ඇස් ෙදකද නැහැ. කකුල් 
ෙදකද නැහැ. පණ ගැෙහන මිනිස් ෙකොට කෑලි බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කෲර, තුච්ඡ, නින්දනීය ඉතිහාසය නැවත උතුරු 
නැ ෙඟනහිර රඟ දක්වන්න විසඳුම් ෙදන්න එපා කියලා මතක් 
කරමින්, මම නතර වනවා. හැමෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. K. Thurairetnasingam. You have ten 

minutes. 
 
[பி.ப. 2.42] 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்தில் அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சு, ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 

அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்கு வாய்ப் க்  ெகா த்தைமக் 
காக  நன்றி கூ கின்ேறன். இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி  
அவர்கள் பாரா மன்றத்தில் சற்  ன்பாக ஒ  காத்திரமான 
உைரைய ஆற்றியி ந்தார்.  அ  இந்தப் பாரா மன்றத்தி ம் 
இந்த நாட் ம் ஒ  வரலாற்  க்கியத் வம் மிக்க 
உைரயாக அைமந்தி க்குெமன நான் நிைனக்கின்ேறன். 
"நாங்கள் எங்க ைடய பிரச்சிைனகைளச் சமரசமாகப் ேபசித் 
தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்; அ தான் இனப்பிரச்சிைனக்கான 
சிறந்த வழி" என்பதைன இங்கு வ த்தியி ந்தார். 
அத் டன், அவர் அைனவாிடத்தி ம் அதைன மிக ம் 
உ க்கமான ேவண் ேகாளாக ம் வி த்தி ந்தார். இந்த 
ேவண் ேகாள் அைனவாின் உள்ளத்தி ம்  இடம்பி த்தி க்கு 
ெமன்  நான் நம் கின்ேறன்.  

ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைடப் ெபா த்தளவிேல, அ  மிக ம் 
கவனமாகக் கட் வளர்க்கப்பட ேவண் ய . அதற்காக  
மிக ம் சிறப்பான பிரதி அைமச்சர் ஒ வ ம் இ க்கின்றார். 
அதைன மிக ம் நன்றாகத் திட்டமிட ேவண் ம். கடந்த 
காலத்திேல எங்க க்கு ஏற்பட்ட சில கசப்பான அ பவங்களி 

ந்  வி பட் , தற்ேபா  ஒ  திய பாைதயிேல 
நாங்க ம் எங்க ைடய  இளம் ச தாய ம் ெசல்லக்கூ ய 
வைகயில் ஒ  திட்டத்ைத வகுக்க ேவண் ய ெபா ப்  
இ க்கின்ற . அதற்காக அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதி 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அைமச்சர் அவர்க ம்  மிக ம் ெபா ப் ணர்ச்சிேயா  
ெசயற்பட்  வ கின்றார்கள். கடந்த காலங்களிேல எங்க  
ைடய நா  பல களங்கங்கைளச் சுமந்ததனால், எதிர்காலத்தில் 
ெசயற்ப த் ம் திட்டங்கைளப் பல ேகாணங்களிேல மிக ம் 
ஆழமாக ஆராய்ந்  ெசயற்ப த்த ேவண் ய ெபா ப்  
இ க்கிற . 

அ த்ததாக, ெமாழிையப் ெபா த்தளவிேல இலங்ைக 
யிேல இ க்கின்ற அைனத்  மக்க ம் இலங்ைகயி ள்ள 

க்கியமான ெமாழிகைளப் ேபசக்கூ யவைகயில் ஒ  திட்டம் 
நிச்சயமாக அைமய ேவண் ம். இன்  சிங்கள மக்கள் தமிழ் 
ெமாழிைய ம் தமிழ் மக்கள் சிங்கள ெமாழிைய ம் 
கற் க்ெகாள்வ  மிக க்கியமான . ஆகேவ, பாடசாைல 
களி ம் அதற்கு ெவளியி ம் அதற்கான சில ெசயற்றிட் 
டங்கைள வகுத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அத்ேதா  இைளஞர், 

வதிகைளப் பயிற் விப்பதில் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் 
இைளஞர் பாரா மன்ற அைமப்  ைற ம் ேதசிய 
ஒ ைமப்பாட் க்கு மிக ம் ஓர் உ ைணயாக அைம ம் 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அேதேபான்  மாணவர் 
பாரா மன்றச் ெசயற்றிட்டங்க ம் மிக ம் ெவற்றியளிக்கும் 
என்  நம் கின்ேறாம்.  

அண்ைமயிேல ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத்தின் 
இைளஞர் பாரா மன்ற  நிகழ்  ஒன்றிைனக் காணக்கூ ய 
சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்ட . அந்த இைளஞர்களிடத்திேல 
மிகுந்த ாிந் ணர் ம் ஒற் ைம ம் இன நல்ெலண்ண ம் 
சேகாதரத் வ ம் இ ப்பைதப் பார்த்  நாங்கள் மிக ம் 
சந்ேதாஷப்பட்ேடாம். எங்க ைடய காலத்திேல நாங்கள் சில 

ன்பங்கைள அ பவித்தா ம், இந்த நா  மிக ம் சந்ேதாஷ 
மான, காத்திரமான பாைதயிேல ெசல்லக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல 
இந்த இைளஞர்களின் காலத்திேல ெதன்ப கின்ற . அேத 
ேபான்  மாணவர் பாரா மன்ற அைமப் க்களில் காத்திர 
மான திட்டங்கைள வகுத் ச் ெசயற்ப த் வதன் லம் பல 
நன்ைமகைளப் ெபறக்கூ யதாக இ க்குெமன்  நான் 
க கின்ேறன்.  

இைளஞர், வதிகைள அைழத் த் ேதசிய மட்டத்திேல சில 
பயிற்சிப் பாசைறகைள நடத் கின்றேபா  அவர்கள் ஒவ் 
ெவா வ ைடய நிைலைமைய அ த்தவர் ாிந் ெகாண்  
மிக ம் சேகாதரத் வமாக அந்தக் கற்ைகெநறிகைளப் 
பின்பற் கின்ற ேநரத்திேல குறித்த மாற்றம் ஒவ்ெவா  

ட் ம் பிரதிப க்கும் என்  நான் க கின்ேறன். அந்தத் 
திட்டத்திற்கு ஆக்கம் ெகா க்கேவண் ய ெபா ப்  
எங்க க்கு இ க்கின்ற . அத் டன், ேதசிய ஒ ைமப் 
பாட்ைட வளர்க்கக்கூ ய திட்டத்ைதக் கல்விக்கூடங்களி ம் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ம். இைடப்பட்ட காலத்திேல சில 
இடங்களில் தமிழ் மாணவர்கள் ேதசிய கீதத்ைதப் பா வதற்கு 
வி ம்பாத ஒ  நிைலைம இ ந்த . ஆனால், இன்  அந்த 
நிைலைம மாறி சகல இடங்களி ம் ேதசிய கீதத்ைத மிகுந்த 
ேதசப்பற்ேறா  இைசக்கின்ற ஒ  தன்ைமையப் பார்க் 
கின்ேறாம். இ ந்தா ம், அைத ேம ம் வ ப்ப த்த 
ேவண் ய ெபா ப்  எங்க க்கு இ க்கின்ற . இ  ேதசிய 
ஒ ைமப்பாட் க்கு மிக ம் க்கியமான .  

இன்  இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற மக்கள் மத்தியில் வளப் 
பங்கீ கள் சமமாக அைமயப்ெபற ேவண் ம். கல்வியாக 
இ ந்தா ம், ஏைனய வளங்களாக இ ந்தா ம் அ  
எந்தவிதமான பாரபட்ச ம் இன்றிப் பகிரப்பட ேவண் ம். எந்த 
மதமாக இ ந்தா ம் எந்த இனமாக இ ந்தா ம் எந்தப் 

பிரேதசமாக இ ந்தா ம் சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குச் சமமான 
வாய்ப்பிைன வழங்க ேவண் ய ெபா ப்  அரசுக்கு 
இ க்கின்ற . கடந்த காலங்களிேல நா  சில பிரச்சிைனகைள 
அ பவிக்க ேவண்  வந்ததற்கான காரணங்களில் வளங்கள் 
சமமாகப் பகிரப்படாைம ம் ஒன்றாகும். ஆனப யால் 
அபிவி த்தி ேவைலகள் மற் ம் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் 
ெபா த்தவைரயிேல அவற்ைறப் பகிர்வதில் மிக ம் 
நிதானமாகச் ெசயற்பட ேவண் ய ெபா ப்ைப அரசாங்கம் 
ெகாண் க்கின்ற .   

அண்ைமயிேல வழங்கப்பட்ட நியமனங்களில் ஒ  
பிாிவினர் றக்கணிக்கப்பட்டைதப் பார்த்  மக்கள் ஆதங்கப் 
பட்டனர். அதாவ  குறித்த ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப் 
பட்டேபாதி ம் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் கணிசமான 
அள  வழங்கப்படவில்ைல. அந்த வைகயில் ேவைலவாய்ப்  
வழங்குவதில் பாதிக்கப்பட்ட இைளஞர், வதிக க்குப் 
பாரபட்சம் காட்டப்பட் ள்ளைத அறிய கின்ற . 
இ ந்தா ம், நான் இந்த விடயத்ைத ெவளிப்பைடயாகக் கூற 
வி ம்பவில்ைல. குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கிய அைமச்சர்கள், அந்த 
நியமனங்கள் குறித்  தய ெசய்  ஒ  தடைவ மீள்பாிசீலைன 
ெசய்ய ேவண் ம். அதாவ , இன ாீதியாக எத்தைன 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்ப  பற்றி 
அவர்கள் மீளாய்  ெசய் ெகாள்வ  நல்ல . சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்கள் ெபா ப் மிக்க அைமச்சர்கள் என்ற ாீதியில் 
இனிேமல் அப்ப யான நிைலைமகள் வராமல் ெசயற்பட்  
நாட் க்குச் ேசைவயாற்ற ேவண் ெமன்  நான் உ க்கமாக 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.   

அ த் , நான் குறிப்பிட வி ம் வ  அனர்த்த 
காைமத் வம் பற்றிய விடயமாகும். இன்  இலங்ைகயின் 

கூ தலான இடங்களில் மனிதன் யாைன டன் ேபாட்  
ேபாட்  வாழ ேவண் ய சூழ்நிைல இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயிேல தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் யாைனகளால்  
தாக்கப்ப கின்ற மக்க ைடய ெதாைக நா க்குநாள் 
அதிகாித்  வ கின்ற . திாியாய் என்ற கிராமம் தி ேகாண 
மைலயின் வட றத்தில் இ க்கின்ற . அங்கு அண்ைம 
யிேலேய மக்கள் கு ேயறினார்கள். கு ேயறியதி ந்  
இற்ைறவைர 12 ேபர் யாைனத் தாக்கத்திற்குள்ளாகி மரண 
மைடந் ம் பலர் காயப்பட் ம் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க் 
குாிய சில நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டா ம், அைவ உடன  
யாகக் கிைடப்பதில்ைல என்  அந்த மக்கள் ஆதங்கப் 
ப கின்றார்கள்.   

யாைனகளி ந்  பா காத் க் ெகாள்வதற்குப் 
பா காப்  ேவ கள் அைமக்கப்பட்டா ம் அ   அங்கு 

ாிதமாக நைடெபறவில்ைல என்ற குைறபா  நில கின்ற . 
அத்ேதா , அந்தப் பா காப்  ேவ கைள அைமப்பதற்கு 
மக்களிடத்தி ந் ம் ஒ  சி  ெதாைகப் பணம் எதிர்பார்க்கப் 
ப கின்ற . திாியாய் கிராமத்ைதப் ெபா த்தளவிேல அங்கு 
அன்றாடம் கூ  ேவைலக்குச் ெசன்  உைழத் ச் சாப்பி ம் 
சாதாரண மக்கள்தான் இ க்கின்றார்கள். அவர்கைளக் 
ெகாண்  அந்தப் பா காப்  ேவ கைளச் சிரமதான 

ைறயிேல அைமக்க யற்சிக்க ேவண் ம். அைதவி த் , 
அதன் ெசலவில் ஒ  பகுதிைய மக்கள் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட்ப  ெபா த்தமல்ல. ஆகேவ, நான் 
அைமச்சாிடத்திேல ேவண் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால், 
அப்ப யான இடங்களில் ேவ கைள அைமப்பதாயின்  

ற் தாக அைத இலவசமாகச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ெமன் தான். காலம் தாழ்த்தா  அந்தத் ேதைவகைள 
உடன யாகப் ர்த்திெசய்  ெகா த்தால் அந்த மக்க க்கு 
அ  மிக ம் உ ைணயாக இ க்கும்.  
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அேதேபான் , ெவள்ளம் மற் ம் ஏைனய அனர்த்தங் 
களினால் பாதிக்கப்ப கின்ற மக்க க்கான உடன  
நிவாரணங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதில் அரசாங்கம் மிகத் 
தீவிரமாகச் ெசயற்பட ேவண் ம். அதற்குப் ெபா ப்பாக 
இ க்கின்ற அதிகாாிக ம் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடத்திேல 
மிக ம் இரக்கத்ேதா ம் க ைணேயா ம் நடந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அவர்கள் பட்ட ன்ப, யரங்களி ந்  
உன யாக அவர்கைள மீட்க யாவிட்டா ம்கூட 
அவர்க க்கு ஆ தலளிக்கும் வைகயிலாவ  வார்த்ைதகைளப் 
ேபச ேவண் ம்். பல இடங்களில் அப்ப யான நிைலைம 
காணப்ப வதில்ைல. ேவதைனேயா ம் ன்பத்ேதா ம் 
இ க்கின்ற மக்களிடம் ெசல்கின்ற அதிகாாிகள் மாியாைத 
யாக, ெகௗரவமாக நடந் ெகாள்வதில்ைல என்  எங்க க்குச் 
சுட் க்காட்டப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்தக் குைறபா கைள 
நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி 
கூறி, அமர்கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
[අ.භා. 2.51] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දසක තුනකට වැඩි කාලයක් 

අෙප් රෙට් පැවති කුරිරු තස්තවාදය නිසා ජීවිත දසදහස් ගණනක් 
ෙමන්ම, මූල්යමය වශෙයන් ෙකෝටි ගණනක් වටිනා ෙද්පළත් 
විනාශ වුණා. යුද හමුදාෙව් ෙසේවය කරද්දී මෙග් පවුෙල් කිහිප 
ෙදෙනකුෙග්ත් ජීවිත අහිමි වුණා, ෙම් තස්තවාදය නිසා. ඒ විධියට 
තස්තවාදය නිසා ජීවිත අහිමි වුණු අයෙග් දරුවන් විඳින දුක, 
බිරින්දෑවරුන් විඳින දුක සෑම ශී ලාංකිකෙයකුටම අත්දැකීම් වනවා 
ඇති. 

 ෙකෙසේ ෙවතත්  2009 වර්ෂෙය්දී ෙම් කුරිරු තස්තවාදෙය් 
අවසානය දැකලා, -පභාකරන්ෙග් මිය යාම ෙහෝ තවත් 
පුද්ගලයකුෙග් මිය යාම ගැනවත් හිතන්ෙන් නැතිව- ෙම් 
තස්තවාදය යළි ෙම් රෙට් ඇති ෙනොෙව්වා! යි කියන පාර්ථනාෙවන් 
අපි කවුරුත් සතුටු වුණා. නමුත් 2009 සිට වසර 4ක්, 5ක් යන විට 
අපට දකින්න ලැබුෙණ් ෙම් ර ෙට් සංහිඳියාව ඇති වීමක් ෙනොෙවයි; 
ශී ලංකිකයන් හැටියට අපි හැෙමෝම එකම පවුලක් හැටියට ජීවත් 
වීමක් ෙනොෙවයි. අපි තවදුරටත් ෙබෙදන ආකාරයක් දැක්කා. එක 
පැත්තකින් ඒකාධිපති පාලනයක්, තවත් පැත්තකින් පවුල් 
පාලනයක් ඒ සමෙය්දී තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, සිංහල, 
දවිඩ සහ මුස්ලිම් ජාතීන් අතෙර්ත් විශාල ෙබදීමක්. යම් යම්  පිරිස් 
තවත් ආගම්වලට, තවත් ජාතීන්ට නීතිෙයන් එහාට ගිය 
ආකාරෙයන්, නීතිය අතට ගත් ආකාරෙයන් කටයුතු කළ ආකාරය 
අපි දැක්කා. නිදහෙසේ තමන්ෙග් ආගම අදහන්න ෙනොහැකි වන 
විධියට,  තමන්ෙග් ජාතිය ගැන ෙගෞරවයක් නැති ආකාරෙයන් 
වාග් පහාර එල්ල කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ෙමන්න ෙම් 
ආකාරයට අෙප් සංහිඳියාව විනාශ වන අවස්ථාවකදී තමයි 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙම් රෙට් විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කරන්න 
රෙට් නායකත්වය ලබා ගත්ෙත්. ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී අපට  
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, විශාල වශෙයන් විශ්වාසයක් ෙගොඩ 
නඟා ගන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම, සංහිඳියාව පිළිබඳ වැඩිම අවධානයක් ෙයොමු 
වන ෙම් ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන්ෙනත්, ෙම් පිළිබඳව හිටපු 
ජනාධිපතිතුමියෙග් සෘජු අවධානයක් ෙයොමු වන්ෙනත්, අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් ගැන වැඩි අවධානයක් ලබා 
ෙදන්ෙනත් ෙමය ඉතා වැදගත් කර්තව්යයක් හැටියට, ෙම් ආණ්ඩුව 
පමුඛත්වය ලබා ෙදන කර්තව්යයක් හැටියට පිළිගන්නා නිසාමයි. 

 ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ශී 
ලාංකිකයන් හැටියට ඉදිරියට පැමිණ ඒ අවශ්ය සංහිඳියාව ඉදිරියට 
ෙගන යන්න.  ඕනෑම අන්තවාදයකට- සිංහල අන්තවාදය ෙවන්න  
පුළුවන්, ෙදමළ අන්තවාදය ෙවන්න  පුළුවන්, මුස්ලිම්  අන්තවාදය 
ෙවන්න  පුළුවන්.- විරුද්ධ වී අපි හැෙමෝටම එකට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් සකස්  කිරීමට අද අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට පධානම මූලික අංගය ෙවන්ෙන් ර ෙට් නීතියයි. 
අද අපට දකින්න  පුළුවන්, රෙට් නීතිය කාටත් එක හා සමාන බව. 
උතුෙර් ඉන්න දවිඩ පුද්ගලයාටත්, දකුෙණ් ඉන්න සිංහල 
පුද්ගලයාටත්, නැෙඟනහිර ඉන්න මුස්ලිම් පුද්ගලයාටත් එක හා 
සමානව නීතිය කියාත්මක වීම තමයි ෙම් සංහිඳියාවට මුලික 
වන්ෙන්. ඒ අවස්ථාව දැන් අපට උදා ෙවලා තිෙබනවා. අද එම 
අවස්ථාව උදා වීම තමයි, සංහිඳියාවට යන ගමෙන් පධානම 
කාරණය හැටියට මා දකින්ෙන්. හැබැයි ෙම් ගමන ආරම්භෙය්දීම 
විපක්ෂෙය් යම් පිරිසක් කියා කරන ආකාරය දිහා බලනෙකොට 
අපට ඇත්තටම කනගාටුයි. එතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන වාසි තකා, 
නව රජය බුදු දහමට හිමි ස්ථානය ලබා ෙනොදී, සිංහල ජාතියට හිමි 
ස්ථානය ලබා ෙනොදී, මහ ජාතිය නැති කරන බව පවසමින් 
ජාතිවාදය අවුස්සන, ආගම්වාදය අවුස්සන අනවශ්ය ෙද්ශපාලන 
කථා සිදු කිරීම, ෙම්  රෙට් අවසන් කළ, ජීවිත ගණනාවක් සහ 
ෙද්පළ ගණනාවක් විනාශ කරපු ඒ යුද්ධය නැවතත් ඇති කිරීම 
කරා ෙගනයන මාර්ගයක් හැටියට මා දකිනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සියලු ෙදනාම කළ යුතු වන්ෙන්, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
එකතුෙවලා, ෙම් රෙට් යළි තස්තවාදයක් ඇති ෙනොවන 
ආකාරෙයන්, සියලුම ජාතීන්ට ශී ලාංකිකයින් හැටියට නිදහෙසේ 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් අනාගතයක් වර්තමානෙය් නිර්මාණය 
කිරීමයි. එම කටයුත්ත සිදු කරන්නයි අපි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්ෙන්. එෙහම නැතුව බුදු දහමට හිමි 
උත්තරීතර ස්ථානය නැති කරන්නවත්, සිංහල ජාතියට ෙම් රෙට් 
තිෙබන සුවිෙශේෂ තැන නැති කරන්නවත් ෙනොෙවයි.  

අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 80කට ආසන්න පමාණයක් 
සිංහල ෙබෞද්ධයින් බව අපි කවුරුත් දන්නවා. අ පි විතරක් 
ෙනොෙවයි, අන්යාගම්වල නායකයිනුත් එය පිළිගන්නවා. ඒ අයත් 
කියනවා, සිංහල ෙබෞද්ධයින්ට සුදුසු ස්ථානය ලබා ෙදන්න ඕනෑය 
කියලා. එෙහම නම් ෙමොකටද කිසිම ෙහේතුවක් නැතුව ෙබොරු මවා 
පෑම් කරන්ෙන්? තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණක් තකා ජාතිවාදය 
විකුණාෙගන කමින් ෙගන යන ෙම් පටු කියා කලාපය අපි ෙහළා 
දකිනවා. අප සියලුෙදනාටම ඉදිරිෙය්දී ශී ලාංකිකයින් හැටියට 
සාමකාමීව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කිරීමට 
හැමෙදනාම එකතු ෙවන්නය කියා පකාශ කරමින්, මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. K. Kader Masthan. You have eight 

minutes.  
 
[பி.ப. 2.59] 

 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய தினம் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு, ேதசிய 
கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
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நல் ணக்க அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதிெயா க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்ப 
மளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

த்தத்திற்குப் பிந்திய இன நல் ணக்கம் என்ப  
உண்ைமயறிதல், இழப்பீட்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
மக்கைள அைனத்  வசதிக ட ம் மீள்கு யமர்த்தல், நீதி 
விசாரைண ெசய்  அநியாயம் இைழக்கப்பட்டவர்க க்கு நீதி 
வழங்கல், ம சீரைமப்  நடவ க்ைககள் ஆகிய நான்கு 
பிரதான அ ப்பைடகைளக் ெகாண்ட . ஆனால், இைவ 
சாியான ைறயில் ன்ென க்கப்ப கின்றனவா? என்ற 
ேகள்வி, வடக்கு, கிழக்கில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
மத்தியில் இன் ம் எ கின்ற . எனேவ, த்தத்திற்கு ன்னர் 
இந்த மக்கள் வாழ்ந்த ெசாந்த இடங்களில் அவர்கள் எவ்வா  
தம  விவசாயம், மந்ைத ேமய்ப் , ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைக 
மற் ம் மீன்பி த் ெதாழில்கைளச் ெசய் வந்தார்கேளா, 
அேதநிைலயில் எவ்வித தைடக மின்றி இன் ம் அவர்களின் 
வாழ்வாதார நடவ க்ைககைள ன்ென க்கத் ேதைவயான 
சூழைல மீண் ம் உ தி ெசய்யேவண் ய ெபா ப்   அரசுக்கு 
உள்ள . 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன 
நல் ணக்கம், சமாதானம், சகவாழ்  என்பன சிங்கள, தமிழ் 
மக்க டன் சார்ந்த அல்ல  வடக்ைக ம் ெதற்ைக ம் 
இைணக்கின்ற ஒ  விடயம் என்ேற ெபா வாக ேநாக்கு 
கின்றனர். ஆனால், உள்ளைமந்த விடயங்கள் மற் ம் ஏைனய 
ப ைறகள் பற்றி ம் பார்க்க ேவண் ம். குறிப்பாக, வடக்கில் 
தமிழ் - ஸ் ம் உற கள்,  ெதற்கில் சிங்கள - ஸ் ம் 
உற களின் ேமம்பா  பற்றி ம் கூ ய கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம். வடக்கில், த்தத் க்கு ன்னர் தமிழ் - ஸ் ம் 
உற  மிக ம் சு கமான ைறயில் இ ந்த . அேதநிைல 
மீண் ம் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அ ேவ உண்ைமயான 
இன நல் ணக்கமாகும்.  

2009 ேம 19ஆம் நாள் த்தமற்ற ஒ  நாடாக இலங்ைக 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்டைதய த் , 30 வ ட கால த்தம் 
காரணமாக உாிய ைறயிலான பயன்பாட் க்கு உட்ப த்தப் 
படாதி ந்த வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் 18,880 ச ர 
கிேலாமீற்றர் நிலம், அதாவ , இலங்ைகயின் ெமாத்த 
நிலப்பரப்பில் 29 சத த நிலம் வி த்தி ெசய்யப்பட் , நா  
விவசாயத்தில் தன்னிைறவைட ம் வைகயில் ெபா ளாதாரத் 

க்குக் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ைபச் ெசய் ம் நிைல 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அதன் காரணமாக அாிசி, பய , 
கடைல, ெவங்காயம், மரக்கறி, பழங்கள் மற் ம் பால் 
உற்பத்திகளின் இறக்குமதிக க்குச் ெசலவிட்ட பல பில் யன் 
ெடாலர்கைளத் ேதசிய அபிவி த்திக்குப் பயன்ப த்த 

ெமன எண் கின்ேறாம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நாட் ல் பாலா ம் ேதனா ம் ஓ ம் என கற்பைன ெசய்  
ஏமாந் ேபான ஒ  ச கமாகேவ நாம் இன்  வாழ்கின்ேறாம். 
இன் ம் இப்பாரா மன்றம் இனவாதம் எதிெரா க்கின்ற ஓர் 
இடமாக மாறி ள்ளைம மிக ம் கவைலக்கிடமானதாகும். 
உள்நாட்  த்தத்தின் இ தித் த வாயி ம் த்தம் நிைற ற்ற 
நிைலயி ம் கனிந்த சந்தர்ப்பம் ந வவிடப்பட் ள்ள . 

த்தத்ைத ஒ  வியாபாரமாக ன்ென த்த ஆ த 
வியாபாாிகள் த்த காலத்தில் தாம் ேமற்ெகாண்ட ஆ த 
வியாபாரம், ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாரம், ஆட்கடத்தல், 

ெகாள்ைள, ெகாைல, தி ட் , காணி அபகாிப் , பலாத்காரம் 
என்பவற்றின் லம் தாம் அைடந்த இலாபம், அதிகாரம், 
வரப்பிரசாதங்கைளத் ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி க்கேவ 

ஸ் ம்கைளத் ண்  தம  த்த ெவறிைய மீண் ம் 
ெவளிப்ப த்தத் திட்டமிட்டனர்; இனவாதத்ைதக் 
கக்கத்ெதாடங்கினர். அதன் விைளவாக ஸ் ம், இந்  
மற் ம் கத்ேதா க்க மதத் தலங்கள் தாக்கப்பட்டன. வர்த்தக 
வியாபார நிைலயங்கள் தீ ைவக்கப்பட்டன. உயிர்கள் 
பறிக்கப்பட்டன. சிங்கள - ஸ் ம் - தமிழ் உற கள் 
குழிேதாண் ப் ைதக்கப்பட்டன. ஓர் ஆட்சிமாற்றம் 
ஏற்பட் ம் கடந்த ஆட்சியில் ைவக்கப்பட்ட தீச்சுவாைல 
இன் ம் அைணயவில்ைல. நாட் ல் சமாதானத்ைத 
உ வாக்குவதற்குப் பதிலாக அச்சு ஊடகங் களி ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்களி ம் இனவாதத்ைதத் ண் ம் 
கட் ைரக ம் ஆக்கங்க ம் திட்டமிட்டப  ெதாடர்ந் ம் 
ெவளியிடப்பட்  வ கின்றன. ஒ  தமிழ் அல்ல  ஸ் ம் 
கு மகன் ஏதாவ  ஒ  குற்றச்ெசய க்காகச்  
சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக  ெசய்யப்ப ம்ேபா  ‘தமிழன்’ 
அல்ல  ‘ேசானகன்’ ைக  என்  ெகாட்ைட எ த்தில் 
தைலப் ச் ெசய்திகள் வ கின்றன. இவ்வாறான திட்டமிட்ட 
ெதாடர் நடவ க்ைககள் ந நிைல மனப்பாங்கு ெகாண்ட 
சிங்கள மக்கள  உள்ளங்களில் தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் பற்றிய 
ெவ ப்ைப ம் குேராதத்ைத ம் வளர்ப்ப  ஒ  கசப்பான 
உண்ைமயாகும்.  

அேதேபால, ச க வைலத்தளங்க ம் திட்டமிட்ட 
வைகயில் மிக ம் ேமாசமான வழியில் இன உறைவ ம் 
ேதசிய சமாதானத்ைத ம் பாதிக்கும் வைகயில் 
ெசயற்ப கின்றன. இைவ உடன யாகக் கட் ப்ப த்தப்படல் 
ேவண் ம். கடந்த அரசாங்கத்தி ம் ஆள் அைடயாளமற்ற 
ச க வைலத்தள மர்ம நபர்கள் லேம இன நல் ற க்கு 
பங்கம் விைளவிக்கப் பட்ட . இவர்கள் அைனவ ம் இன, மத 
வித்தியாசமின்றி கட்டாயம் சட்டத்தின் ன் நி த்தப்பட 
ேவண் ம். கடந்த அரசில் சுமார் 3 வ டங்கள் ரண அரச 
அங்கீகாரம், ஆதர  மற் ம் இரா வத்தின் ேநர ப் 
பங்ேகற் டன் ஸ் ம்க க்கு எதிராக ன்ென க்கப்பட்ட 
‘வியாபார ஒழிப் ’ வன் ைறயில் சுமார் 200 ஸ் ம் 
கைடக ம் 70 க ம் பல ெதாழிற்சாைலக ம் 
தீக்கிைரயாக்கப்பட்டன. பல உயிர்ச்ேசதங்க ம் 
இடம்ெபற்றன. ஒ  கலவரச்சூழல்  இலங்ைகைய ம் 
ஆட்ெகாண்ட . இதைன மற் ெமா  க ப்  ஜுைல என் ம் 
குறிப்பிடலாம். 1915, 1983 மற் ம் 2013, 2014ஆம் 
ஆண் களில் இடம்ெபற்ற இனக்கலவரங்களின் பின்னணிகள் 
சாியாக ஆராயப்பட ேவண் ம். இங்கு அரசின் ஆதர ம் 
ஊடகங்களின் பக்கச்சார் ம் அரச அதிகாாிகளின் 
கவனயீன ம் ேபா யான இனவாத உணர் க ேமயன்றி 
ேவெறான் ம் காரணமாக இ க்க யா . 

   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அைனத்  இன மக்க ம் ஒன் ப ம் வைகயில் த்தம் 
நிைற ற்றதாகப் பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட ேம 19ஆம் திகதி 
ையத் ேதசிய நல் ணக்க தினமாகப் பிரகடனப்ப த்தி இன 
ஒற் ைமக்கான நிகழ்ச்சிகைளத் ேதசிய மட்டத்தில் ஏற்பா  
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ெசய்தல் சிறந்தெதன நான் க கின்ேறன். இவ்வாறானெதா  
தினம் சிங்கப் ாி ம் நிைன கூரப்ப கின்ற .  ேம ம், 
அைனத்  மக்களின் உணர் கைள ம் மதிக்கும் வைகயில் 
தீர்மானங்கைள எ த்தல், LLRC அறிக்ைகயின் பாிந் 

ைரகைள ைமயாகச் ெசயற்ப த்தல்,  இனாீதியான 
பைகைம பர வைத ற்றாகக் கண் த்  அதற்ெகதிரான 
உாிய நடவ க்ைகெய த்தல், த்தத் க்குப் பிந்திய 
காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வன் ைறகள் பற்றி அறிய 
அைனத்  இனங்கைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயி 
லான ஓர் ஆைணக்கு ைவ அைமத்  அதன் பாிந் ைரகைளச் 
ெசயற்ப த்தல், சி பராயம் ெதாடக்கம் ம்ெமாழிப் 

லைமைய வழங்குவதன் லம் 2020களில் உள்நாட் ல் 
ம்ெமாழி அறி டன் அைனவ ம் பணியாற்ற ஊக்குவித்தல் 

ேபான்ற இன்ேனாரன்ன ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாண்  
எம  நாட் ல் ெப ம் பாதிப்பைடந் ள்ள இன நல் றைவச் 
சீரான ஒ  நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.   

இன்  எங்கு பார்த்தா ம் அரசியல்வாதிகளால்தான் இன 
நல் ற கள் பாதிக்கப்படக்கூ ய சூழ்நிைலகள் உ வா 
கின்றன. நாம் இலங்ைகயர் என்ற அ ப்பைடயில் அைனவ ம் 
ஒன் ேசர்ந்  இன நல் றைவப் ேப ம் விதமாக மாவட்ட 
ாீதியி ம் சில ெசயற்பா கைள  ஒ ங்குப த்திச் ெசய்ய 
ேவண் ய சூழ்நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், 
இன்  பல ஊடகங்க ம் இனவாதத்ைதக் கக்குகின்றன. 
அேதேபால் பல பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் இனவாதத் 
ைதக் கக்குகின்றனர். எனேவ, ன்ைனய ஆட்சிக்காலத்தின் 
இ திக் கட்டங்களில் சி பான்ைம மக்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் 
ேம ம் அவர்க க்கு வராதவண்ணம், இனவாதம் ேபசுப 
வர்கைள உடன யாகக் ைக ெசய்  சி பான்ைம மக்கைளப் 
பா காக்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති.  
 

අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

 Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
 

[අ.භා. 3.07] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අමාත්යාංශය පිළිබඳව 

කථා කිරීෙම්දී එහි පතිපත්ති හා වගකීම් ගැන කථා කරලා කාලය 
නාස්ති කරන්න මම කැමැති නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම පධාන පශ්න 
කීපයක් සම්බන්ධෙයන් අප ෙගන තිෙබන පියවර පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැනුවත් කිරීමට මම ෙම් කාලය ෙයොදා 
ගන්නවා.  

ෙමම වසෙර් අපට වුණු පධාන හානියක් තමයි, සාලාව හමුදා 
කඳවුෙර් සිදු වුණු පිපිරීම. මම මුලින්ම එතැනින් පටන් ගන්න 
කැමැතියි. සාලාව කඳවුෙර් සිදු වූ පිපිරීෙමන් හානියට පත් වූ 
නිවාස හා ව්යාපාරික සංඛ්යාව 2,031යි. තක්ෙසේරු වටිනාකම 
රුපියල් ලක්ෂයට අඩු නිවාස හානි සංඛ්යාව 1,404යි. තක්ෙසේරු 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන එකට අඩු නිවාස හානි සංඛ්යාව 390යි. 
තක්ෙසේරු වටිනාකම රුපියල් මිලියන එකට වැඩි නිවාස හානි 
සංඛ්යාව 237යි. ෙමම පිපිරීෙමන් ආපදාවට පත් පුද්ගලයන්ට 
සහන සැලසීම සඳහා රජය මිලියන 1,404ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
හානිය ලක්ෂයට අඩු නිවාසවලට අදාළ සියලුම මුදල් ෙගවා 
තිෙබනවා. හානිය රුපියල් මිලියනයට අඩු නිවාස 390 සඳහාත් 
සියලු මුදල් ෙගවා තිෙබනවා. තක්ෙසේ රු වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන එකට වැඩි නිවාස  237න් 148කට මුදල් ෙගවා තිෙබනවා. 
නිවාස 89ක් සම්බන්ධ අයිතිකරුවන් ඒ තක්ෙසේරුවට එකඟ නැහැ. 
ඒ නිසා ඒවා තුන්වැනි තක්ෙසේ රුවක් සඳහා ෙයොමු කිරීමට සියලු 
ෙදනාම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 
1,001ක් අපි ෙගවා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, පූර්ණ ෙලස හානි වූ නිවාස සහ පාවිච්චියට නුසුදුසු 
නිවාස හිමියන් ෙවත රුපියල් 50,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා 
දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 72.2ක් වැය කර තිෙබනවා. ඒ 154 
ෙදෙනකුට අපි ඒ මුදල් යවා තිබුණත් 52ෙදෙනකුට තමයි ෙගවා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව පූර්ණ ෙලස වන්දි ලබා ගත් අයට 
මාසික දීමනාවක් ෙගවීමට නීතිමය පතිපාදන අපට නැති වීමයි.  

ෙවෙළඳ ව්යාපාර ස්ථානවල අයිතිය ෙනොමැති අය සඳහා 
තාවකාලික ෙවෙළඳ ව්යාපාර කුටි ඉදි කර ගැනීමට රුපියල් 
මිලියන 25ක් ලබා දුන්නා. ගිය මාසෙය් 30 වැනි දා අපි දිස්තික් 
ෙල්කම් ෙවත එම මුදල් නිදහස් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හානි වූ 
චංචල ෙද්පළ හිමිව සිටි පතිලාභීන් 567ෙදෙනකු සඳහා වන්දි 
ෙගවීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 30 වැනි දා 
අපි දිස්තික් ෙල්කම්වරයා ෙවත යවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ස්වයංරැකියා අහිමිවූවන් සහ තීෙරෝද රථ රියැදුරන් - ෙදපිරිසටම- 
315ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 3.5ක් ෙගවා තිෙබනවා. 
කෘෂි වගා හා පශු සම්පත් හානි තක්ෙසේරුවත් අපි අවසන් කර 
තිෙබනවා. එම පමාණය රුපියල් මිලියන 14.7ක්. එය කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා. මම මුලින් සඳහන් කළ 
ආකාරයට චංචල ෙද්පළ හානිය රුපියල් මිලියන 244ක් ෙලස අපි 
තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. එයින් මිලියන 100ක් අපි ෙම් 
ෙවනෙකොට දිස්තික් ෙල්කම් ෙවත යවා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි 
ෙබොෙහෝදුරට ඒ කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවාය කියා මා 
හිතනවා. ඉතුරු මුදල් ඉදිරිෙය්දී ලබා දීමට අපි කල්පනා කර 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, අපට තිබුණු පධානම පශ්නයක් තමයි ගංවතුර නිසා 
ඇති වුණු තත්ත්වය. ගංවතුර නිසා දිස්තික්ක 22ක පවුල් 
146,992ක  පුද්ගලයන් 586,731 ෙදෙනක් විපතට පත් වුණා. ෙම් 
සඳහා ක්ෂණික සහන  සැලසීමට මහා භාණ්ඩාගාරය රුපියල් 
මිලියන 150ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික රක්ෂණ 
භාර අරමුදෙල්, ජාතික රක්ෂණාවරණ වැඩසටහනින් රුපියල් 
මිලියන 100ක් අපි ලබා ෙගන ඒ අයට ෙගවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
විපතට පත් පවුල් 66,644ක් සඳහා රුපියල් 10,000 බැගින් වන 
අත්තිකාරමක් රක්ෂණාවරණය යටෙත් ෙගවා තිෙබනවා.  ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 639ක් වැය කරලා තිෙබනවා.  

නිවාස වන්දි තක්ෙසේරු කිරීෙම්දී තාක්ෂණ නිලධාරින්ෙග් 
හිඟයක් අපට වාර්තා වුණා. එම නිසා වන්දි ගණනය කිරීෙම් 
පමාදය අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණ නිලධාරින් සඳහා දිරි 
දීමනාවක් ලබා දීමටත් අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්තා. ඒ අනුව, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් 
තාක්ෂණ නිලධාරින් ෙයොදවලා ඉතා ඉක්මනින් ෙම් අවසන් වන්දි 
ෙගවීම අවසන් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ජාතික රක්ෂාවරණ වැඩ පිළිෙවළ ගිය 
වසෙර් තමයි ආරම්භ කෙළේ. ඒක ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. 
ගිය අවුරුද්ෙද්   ෙවන් කරපු මුදලට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද්  රුපියල් 
මිලියන 200ක් රාජ්ය භාණ්ඩාගාරෙයන් අපට ලබා දීලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් නාය යෑම් ෙහේතුෙවන් 
පවුල් 5,804ක පුද්ගලයින් 21,234 ෙදෙනක් පීඩාවට පත් වුණා. 
එයින් මිය ගිය හා අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් 48ෙදෙනක් සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වන්දි මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඉතිරි අය සම්බන්ධෙයන් අදාළ තහවුරු කිරීම් ලැබුණු 
පසු වන්දි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරනවා. පූර්ණ ෙලස හානි වූ 
නිවාස හා නාය යෑම් අවදානම නිසා තම පදිංචි සථ්ානවලින් පවුල් 
1,682ක් ඉවත් කිරීමට නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා නව 
නිවාස ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව එක් නිවාසයක් 
සඳහා අනුමත වියදම රුපියල් මිලියන 1.2ක් ෙවනවා. ඒකත් අපි 
ඉදිරිෙය්දී ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2004 ෙදසැම්බර් 26වැනි දා සිදු වූ සුනාමි 

ව්යසනය නිසා නිවාස අහිමි වූ ජනතාවට රජය මඟින් නිවාස ලබා 
දීලා දැන් අවුරුදු 12ක් ෙවනවා. අවතැන් ෙවච්ච මිනිසුන්ට ඔප්පු 
ලබා ෙනොදී  පදිංචි කරලා තිෙබන නිසා ඒ ජනතාව බරපතළ 
ගැටලුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ ජනතාවට ඔප්පු 
ටික ෙදන්න. ඔබතුමාට මම ඒක විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔබතුමා මට ඒ කරුණු පැහැදිලිව ෙදන්න. මම ඒක කරන්නම්.  

ඊළඟට, අපි ආපදාවට ඔෙරොත්තු ෙදන නිවාස සකස් කිරීමට 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ සඳහා නිවාස සැලසුම් තුනක් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව තමයි ෙම් කටයුතු සිදු ෙවන්ෙන්. කෑගල්ෙල් අපට තිබුණු 
පධාන පශ්නය ඉඩම් ෙසොයා ගැනීෙම් අපහසුකමයි. නමුත්, ෙම් වන 
විට කෑගල්ෙල් ඒ කමිටුව විසින් අක්කර 350ක් ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒවා රජයට පවරා ගැනීෙම් කටයුතු අවසන් ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා රජය විසින් 
රුපියල් මිලියන 50ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

හානි වූ පවුල් අතරින්, තමුන්ට අයත් ෙවනත් ඉඩමක නිවසක් 
ඉදි කිරීමට කැමැත්ත දැක්වූ ෙහෝ ෙවනත් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට 
කැමැත්ත දැක්වූ අය සඳහා රුපියල් හාරලක්ෂයක් ෙගවීමට 
අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 82ක 
මුදලක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා.  නිවාස පතිලාභීන් 526 ෙදෙනක් 
තම ශමය වැය කරලා නිවාස ඉදි කරගන්න කැමැත්ත පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ඔවුන් සඳහා අදාළ රුපියල් මිලියන 631ක මුදල 
වාරික වශෙයන් ෙගවීමට බලාෙපොෙරොත්තු  වනවා. නිවාසවල 
මූලික කටයුතු සඳහා රුපියල් 40,000 බැගින් ෙම් වන විට ලබා 
දීලා තිෙබන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 21ක වියදමක් දරලා 
තිෙබනවා.  

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු පදාන යටෙත් කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් විනාශයට පත් යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 30ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
චීන රජය ආධාර යටෙත් නිවාස 100ක්, රයිෙනෝ පුද්ගලික 

සමාගම විසින් නිවාස 30ක්, "මහීපාල ෙහේරත් පදනම" යටෙත් එක් 
නිවසක්, UN-Habitat දායකත්වය යටෙත් නිවාස 88ක්, ඩයෙලොග් 
සමාගම විසින් නිවාස 30ක් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 
ඇත්තටම ගිය අවුරුද්ෙද් අපි ලබා ගත් ෙලොකුම ජයගහණය 
තමයි, මීරියබැද්ද අනතුෙරන් විපතට පත් වූ සියලු පවුල් සඳහා 
විදුලිය, ජලය සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවාස ඉදිකරලා ඒ ජනතාවට 
බාරදීලා තිෙබන එක.  

අපට තව එක පශ්නයක් ආවා. ඒ තමයි ආපදා පිළිබඳව 
දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ පශ්නය.  ඒක තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා 
කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. ඒ සඳහා අපි දැන් සියලුම දුරකථන සමාගම් 
සමඟ කථා කරමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා අවශ්ය කරන 
තාක්ෂණික ෙමවලම් ලබා ගැනීම සඳහාත් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනය ඇතුළු කණ්ඩායම් ගණනාවක් එක්ක කථා කරනවා.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  මතු කරපු 
පශ්නය ඉතා වැදගත්. ඒ ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ඒක ඇත්තටම පශ්නයක්. ඒක අපි විසඳන්න ඕනෑ. ඒක ෙකෙසේ 
ෙහෝ විසඳීමට අපි කටයුතු කරනවා.  

 කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීකරණය කිරීම සඳහා 
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් 
යන්ත ෙදකක් ලබන අවුරුද්ෙද් අපට හම්බ ෙවනවා. ගලවපු 
ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තය  අලුත්වැඩියාව සඳහා අපි දැන් 
ෙකොළඹට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒක ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයට යවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද,  ඒක  
WMO - World Meteorological Organization- හරහා තමයි 
අධීක්ෂණය කරනු ලබන්ෙන්. ඔවුන් තමයි  අපට ඒක ෙගනාෙව්.  
ඒක සවි කරගන්න ගිය කාලය පිළිබඳ පශ්නය නිසා තමයි  භාවිත 
කරන්න නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. ඒ සියලු කටයුතු කරලා 
අපි ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් ආපදා කළමනාකරණය අවම කිරීෙම් 
වැඩසටහනුත්, ආපදාවක් ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහාත්, 
ආපදාෙවන් පසු ලබා ෙදන සියලු ෙද්ත් ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
කඩිනම් පියවර ගන්නවා. මෙග් සම්පූර්ණ කථාවම මම සභාගත* 
කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

දැඩි වියළි කාලගුණික තත්ත්වය 

දැඩි ෙලස බලපෑමට ලක් වූ දිස්තික්ක ගණන 13යි. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 147ක පීඩාවට පත් වූ පවුල් ගණන 223,973කට සහන 
සැලසීම සඳහා ලබාදී ඇති ඇති පතිපාදන පමාණය රුපියල් මිලියන 
40.36කි. (ජලය ලබා ගැනීමට, ජල බවුසර් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමට, 
ජල බවුසර් සඳහා ඉන්ධන, රියදුරු සහ රිය සහායක දීමනා ෙවනුෙවන්)  
දිස්තික්ක 21ක් සඳහා 2016 වසෙර්දී ලබා දී ඇති ජල ටැංකි ගණන 
1,800යි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මුල්යාධාර යටෙත් දිස්තික්ක 10ක් 
ෙවත ලබා දී ඇති ටැක්ටර් බවුසර් ගණන 10යි. ( එම මුල්යාධාර යටෙත් 
තවත් ටැක්ටර් බවුසර් 02ක් මිලදී ගැනීමට ද කටයුතු කරමින් පවතියි.) 
2016 වර්ෂයට ෙපර වියළි කාලගුණික තත්ත්වෙයන් පීඩාවට පත් 
ජනතාවට සහන සැලසීමට දිස්තික්ක සඳහා ලබා දී ඇති ජල ටැංකි 
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පමාණය 2536යි. පානීය ජලය ෙබදා හැරීම සඳහා ෙයොදවා ඇති ජල බවුසර් 
07යි. ටැක්ටර් බවුසර් 54යි. කුලී පදනම මත ෙයදවීමට අවශ්ය අනුමැතිය 
හා පතිපාදන ලබා ෙදන ලද ජල බවුසර ගණන 33 යි.  මුළු ජලටැංකි 
පමාණය 4,336යි. මුළු ජල බවුසර් පමාණය 104යි.  

ඊට අමතරව ආපදා කලමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය්, පළාත් පාලන 
ආයතනවල, ශී ලංකා යුධ හමුදාෙව් හා ෙවනත් ආයතනවල ෙයොදා ඇති 
ජල බවුසර් සංඛ්යාව 267කි. පානීය ජලය ෙබදා දීම සඳහා ජල බවුසර් හා 
ටැක්ටර් බවුසර් පමාණවත් ෙනොවූ බැවින් ටැක්ටර් බවුසර් 10ක් හා ජල 
බවුසර් 05ක් මිලදී ගැනීම මුදල් අමාත්යාංශය ෙවතින් ඉල්ලා ඇති අවශ්ය 
පතිපාදන රුපියල් මිලියන 75යි.  ඊට අමතරව 2012-2015 වර්ෂය දක්වා 
ආපදාවලින් හානියට පත් නිවාස සඳහා වන මුදල් රුපියල් මිලියන 
1,128ක් පූර්ණ ෙලස හානි වූ නිවාස 6,473ක් හා අර්ධ ෙලස හානියට පත් 
නිවාස 21,008ක් සඳහා මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් ෙම් වර්ෂය තුළ ලබා 
ෙදන අතර, එම මුදල් අදාළ නිවාස හානියට පත්වූවන් සඳහා දිස්තික් 
ෙල්කම්වරු හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු හරහා ෙගවීමට කටයුතු කර ඇත. 

මීරියබැද්ද 

2014 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් මස 29වැනි දින බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
හල්දුම්මුල්ල, මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් සිදු වූ නායයෑෙමන් පවුල් 88ක 
පුද්ගලයින් 321ක් පීඩාවට පත් වූ අතර මරණ 37ක් වාර්තා විය. ස්ථිර 
නිවාස ඉදිකර ෙමම ජනතාව නැවත පදිංචි කරවන ෙතක් 2015 වර්ෂෙය් 
ජනවාරි සිට 2016 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් දක්වා පවුල් 88ක පුද්ගලයින් 
321ක් සඳහා පිසූ ආහාර හා වියළි සලාක ලබා දුන් අතර, ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 18ක වියදමක් රජය මඟින් දරා ඇත. 

තවද, විපතට පත්වූවන් නැවත පදිංචි කරවීෙම් කටයුතුවලදී පෙව්ශ මාර්ග 
ඉදිකිරීම, විදුලිය හා ජල සැපයීම, කාණු පද්ධති සැකසීම යනාදී යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 43,551,312.95ක මුදලක් ද, නිවාස 
ඉදිකිරීෙම් කටයුතු සඳහා රුපියල් 103,212,409.67ක් ද ෙලස රුපියල් 
මිලියන 146.76ක් වැය කරමින් පුනාගල මකල්ෙදණිය පෙද්ශෙය් නිවාස 
75ක් ඉදිකර 2016.10.12 දින අවතැන් වූ පවුල් එහි පදිංචි කිරීමට කටයුතු 
කරනු ලැබීය. 

කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ජපන් අන්තර්ජාතික සහෙයෝගීතා ආයතනය යට ෙත් (JICA) තුන් අවුරුදු 
මූල්ය හා තාක්ෂණ සහෙයෝගීතා වැඩසටහනක් 2015 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ 
කරන ලද අතර, එම ව්යාපෘතිය 2017 වසර දක්වා කියාත්මක ෙව්. 
කාලගුණ විද්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිවැරදි කාලගුණ අනාවැකිකරණය 
වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 20ක් පමණ වන 
ෙලෝක බැංකු මූල්ය අනුගහය යටෙත් ව්යාපෘතියක් 2017 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතයි. ෙකටි කාලීන කාලගුණ අනාවැකිකරණය වැඩිදියුණු 
කිරීෙම් අරමුණින් ජපන් රජෙය් ආධාර යටෙත් ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් පද්ධති 
02ක් ෙපොතුවිල් සහ පුත්තලම පෙද්ශවල ස්ථාපනය කිරීෙම් වැඩ කටයුතු 
2017 වසෙර්දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ෙගොංගල ස්ථාපනය කර ඇති 
ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තය අලුත් වැඩියා කිරීම සදහා දැනට කටයුතු 
සම්පාදනය කර ඇත. ෙම් අනුව අලුත් වැඩියා කිරීම සඳහා එම යන්තෙය් 
අලුත් වැඩියා කළ යුතු ෙකොටස් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් නිෂ්පාදන 
සමාගම ෙවත යැවීමට තීරණය කර ඇත. එම ෙකොටස් දැනට ෙගොංගල සිට 
ෙකොළඹ දක්වා ෙගන විත් ඇති අතර, නැව්ගත කිරීම සඳහා දැනට සූදානම් 
කරමින් පවතී. 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යසථ්ානය 

ආපදා  සඳහා ෙපර සූදානම්වීම, දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම ෙමන්ම 
ආපදා අවදානම අවමකරණයට අදාළ විවිධ ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම 
භාණ්ඩාගාර පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් සිදු කරමින් පවතී. දිස්තික්කවල 
ආපදා අවම කිරීමට අදාළ සුළු පරිමාණ ව්යාපෘති 144ක් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 500ක් දිස්තික් ෙල්කම්වරු ෙවත ලබා ෙදන ලදී. එෙසේම සමාජෙය් 
විවිධ ස්තරවලට අනුව එනම්, පාසල් මට්ටෙම් සිට රාජ්ය ෙසේවකයින්ද, 
තිවිධ හමුදා නිලධාරින්ද ආපදා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ පුහුණු කිරීම් 
ඒකාබද්ධ අරමුදල් භාවිතෙයන් සිදු කරන ලදී. ආපදා අවස්ථාවලදී 
මහජනතාව සමඟ කාර්යක්ෂමව සන්නිෙව්දන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා 
හදිසි ආපදා ඇමතුම් ස්ථාපනය කරන ලද අතර, එම මධ්යස්ථානය 
නවීකරණය කිරීම සඳහා නව මෘදුකාංගයක් ස්ථාපිත කිරීමට ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් සමඟ සම්බන්ධ වී කටයුතු කර ඇත. සුනාමි පූර්ව අනතුරු 
ඇඟවීෙම් කුලුනු 77ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර, දැනටමත් කියාවිරහිත 
කුලුනු අලුත් වැඩියා කිරීමට අවශ්ය පියවර ෙගන ඇත. 

ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය 

ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් අධ්යයනයට අනුව දිස්තික්ක 
8ක නාය යෑම් අවදානම් කලාප හඳුනාෙගන ඇති අතර එම පෙද්ශවල 
පදිංචි පවුල් අතරින් දැඩි අවදානම් හා මධ්ය අවදානම් පවුල් 11,000 ක් 
පමණ දැනටමත් හඳුනාෙගන ඇත. ඉන් දැඩි නාය යෑම් අවදානමට ලක් වී 
සිටින පවුල් සඳහා ආපදාවලට ඔෙරොත්තු ෙදන නිවාස 5,000ක් පළමු 
අදියෙර්දී ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන පිළිබඳ ඉල්ලීමක් මුදල් 
අමාත්යාංශය ෙවත ෙයොමු කර ඇත.  නාය යෑම් අවදානම් කලාප සිතියම් 
ගත කරන ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කරන ලද අතර එමඟින් නාය යෑම් 
අවදානම ව්යාප්ත වී ඇති ආකාරය හඳුනා ගැනීමත්, ඒවා මූලික ෙමවලමක් 
ෙලස ජාතික සහ පාෙද්ශීය වශෙයන් ඉදිකිරීම් ෙයෝග්යතාව, යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම්කරණෙය්දී ෙයොදා ගැනීමත් සිදු 
කරනු ලබයි. හඳුනා ගත් නාය යෑම් අවදානම් සහිත දිස්තික්ක දහෙය් 
ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන කාර්යයන් සිදු කිරීමට පථම ෙයෝග්යතා සහතික 
ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් 
කියාත්මක කරන අතර, 2001 සිට 2016 දක්වා ලබා දී ඇති ෙමවැනි 
සහතික සංඛ්යාව 48,000ක් පමණ ෙව්. ඒ සඳහා නීතිමය විධිවිධාන 
සැලසීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් ෙකටුම්පත් කරන ලද 
ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතන පනත ෙම් වන විට නීතිපති ෙවත 
ෙයොමු කර ඇත. මහනුවර දිස්තික්කෙය් නාය යෑම් අවදානම් සහිත පාසල් 
18ක නාය යෑම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා ෙලෝක බැංකු ආධාර යටෙත් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලද අතර, ඉන් පාසල් 3ක වැඩ ෙම් වන විට 
අවසාන අදියෙර් පවතී. ඉතිරි පාසල්වල වැඩ 2017 වසෙර්දී නිම කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  එෙසේම, මහනුවර-මහියංගනය මාර්ගෙය් නාය යෑම් 
අවදානම ස්ථාන 18ක වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. තවද, ජපාන 
තාක්ෂණික සහෙයෝගීතාවය යටෙත් බදුල්ෙල් බදුලුසිරිගම, නුවරඑළිෙය් 
උඩමාදුර, මාතෙල් අලගුමෙල් සහ මහනුවර ෙහද පුහුණු පාසෙල් නාය 
යෑම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා දැනටමත් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. ඒ ඒ 
ආපදාවලට ඔෙරොත්තු ෙදන නිවාස ඉදිකිරීෙම් වැඩ කටයුතු පවර්ධනයට 
අවශ්ය කියාමාර්ග ෙගන ඇති අතර, ඒ සඳහා ආදර්ශ නිවාස ද ඉදි කරන 
ලදී. තාක්ෂණික ගැටලු සහිත පස් සහිත භූමි වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීෙම් අරමුණින් 
රසායනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික ෙගොඩනැගිලි 
පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය වසර 3ක් සඳහා වන ෙගොඩනැගිලි ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කරන ලදී. ෙමම කටයුතු සාර්ථකව කිරීම සඳහා ෙද්ශීය අරමුදල් 
ලබා දීම පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමි.   

ආපදා රක්ෂණ වැඩසටහන 

ආපදා ක්ෂණික සහන සහ වන්දි සඳහා රජයට වාර්ෂිකව විශාල වැය බරක් 
දැරීමට සිදු වී ඇත.  එම වැයබර අවම කිරීම සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර 
අරමුදල හරහා රක්ෂණ කමය - 2016 අෙපේල් මස සිට හඳුන්වා ෙදන ලදී. 

පසු ගිය ආපදා සඳහා එම රක්ෂණ කමය යටෙත් රු.මි.1,000කට ආසන්න 
මුදලක් වන්දි ෙලස ෙම් වන විටත් ලැබී ඇත.   

ආපද කළමණාකරණය සඳහා වූ පුළුල් වැඩසටහන. 

අප දැනට මුහුණ දී ඇති ආපදා සහ අනාගතෙය්දී මුහුණ දිය හැකි ආපදා 
තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීම සඳහා, ආපදා අවදානමට සංෙව්දී සංවර්ධන 
කියාවලියක අවශ්යතාවය අප අමාත්යාංශය විසින් හඳුනාෙගන ඇත. ඒ 
අනුව, ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ පස් අවුරුදු පුළුල් වැඩසටහනක් ෙම් 
වන විට අප අමාත්යාංශය විසින් සකස් කර කියාත්මක කරමින් පවති. ෙම් 
යටෙත්, සංවර්ධන කියාවලිය හා සම්බන්ධ අමාත්යා◌ලු් වැඩසටහනක් ෙම් 
වන විට අප අමාත්යා◌ංශ හා අෙනකුත් රජෙය් ආයතන 45ක 
එකඟතාෙවන් රුපියල් බිලියන 30ක පමණ ආපදා අවදානම් අවම කිරීෙම් 
ව්යාපෘති 43ක් හඳුනාෙගන ෙදස් විෙදස් පතිපාදන මත කියාත්මක කිරීමට 
සැලසුම් සකස් කර ඇත. ෙමම වැඩසටහන යටෙත් මාර්ග සංවර්ධන, 
නාගරික සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, පරිසර සංරක්ෂණ, ෙසෞඛ්ය, අධ්යාපන සහ 
තවත් ක්ෙෂේත ගණනාවක සංවර්ධන කටයුතු ඇති විය හැකි ආපදා 
අවදානම පිළිබඳ නිසි සැලකිල්ලක් ඇතිව කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය 
පසුබිම සකස් කරනු ඇත. 2016 වසෙර්දී ෙම් යටෙත් රුපියල් බිලියන 9ක 
පමණ ව්යාපෘති රජය මඟින් අනුමත කර පතිපාදන ෙවන් කර ඇත. තවද, 
2017 වසෙර්දී කියාත්මක කිරීමට තවත් ව්යාපෘති වාර්තා 7ක් ෙම් වන විට 
ජාතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.  

මීට අමතරව මුළු දිවයිෙන්ම ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු ෙමෙහයවීෙම් 
ආයතනික රාමුව වඩාත් විධිමත් කිරීෙම් අරමුණින් නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීම 
සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිතව කමිටුවක් පත් කර ඇති 
අතර, ඒ යටෙත් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලයට සම්බන්ධ වාණිජමය 
ආයතනයක් මඟින් අධ්යායනය කරමින් පවතී. 
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එයටම සමගාමීව ව්යසන කළමනාකරණ පනතට අවශ්ය සංෙශෝධන කිරීම 
සඳහා අවශ්ය සංෙශෝධන කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
ලබාෙගන නීතිපති ෙවත ෙම් වන විට ෙයොමු කර ඇත. 

ෙම් සියලු කටයුතු ෙමෙහයවීෙම්දී නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ෙල්කම්තුමා, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, ආයතන පධානීන් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙවත මාෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිමි.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran.  You have 11 minutes. 
 
[பி.ப. 3.17] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு, ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில் உைரயாற் வைதயிட்  மிகுந்த மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன்.   

இன்ைறய சூழ்நிைலயில் உலகத்தில் பாாிய அச்சு த்தலாக 
அனர்த்த நிகழ் கள் உள்ளன.  ஆனால், இவ்வர  ெசல த் 
திட்ட ஒ க்கீட் ல் அனர்த்த காைமத் வத்திற்குக் காிசைன 
காட் ய  குைறவாக இ க்கிற . பா காப் க்காக இவ்வர  
ெசல த் திட்ட ஒ க்கீட் ல் 15.62 தம் வழங்கப்பட, 
அனர்த்த காைமத் வத்திற்கு 0.25 தம் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள .  எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைர சுனாமி, 
ெவள்ளம், மண்சாி , வரட்சி, சூறாவளி உட்படப் பலவைகயில் 
அனர்த்தங்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் நிகழ்கின்றன. அதனால், 
அவற்ைறக் குைறப்பதற்கான ன்ேனற்பா கைள இன் ம் 
அதிகமாக நாங்கள் ேமற்ெகாள்ளேவண் ய சூழ ல் 
இ க்கின்ேறாம்.   

குறிப்பாக மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் NBRO 
திைணக்களப் விச்சாிதவியல் பகுதி, நில ந க்கம், மண்சாி  
ஆகியன ஏற்ப ெமன்  சுட் க்காட் ய பகுதிகளில் மக்கள் 
இன் ம் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  ஆனால், மண்சாி  
ஏற்ப ெமன்  கூறப்பட்ட அந்தப் பகுதியி ந்  மக்கள் 
ேவறிடங்க க்குச் ெசல்லக்கூ ய வைகயில் அவர்க க்கு 
மாற்  ஏற்பா கள் ெசய்யப்படவில்ைல. இேதநிைலயின் 
காரணமாகத்தான் கடந்த சில மாதங்க க்கு ன் ஊவா 
மாகாணத்தில் மீாியெபத்த பகுதியில் ஏற்பட்ட மண்சாி  
காரணமாகப் ெப ந்ெதாைகயான மக்கள் அழி க்குட்ப த்தப் 
பட்டனர். அவ்விடத்தில் மண்சாி  ஏற்ப ெமன்ப  ன்னர் 
அறிவிக்கப்பட் ந் ம் ேவறிடங்க க்கு அவர்கள் 
ேபாகக்கூ ய ஏற்பா கைள அரசாங்கம் ெசய் ெகா க்க 
வில்ைல. ஆகேவ, இனியாவ  அவ்வா  மண்சாி  
ஏற்ப ெமன்  குறிப்பிடப்ப கின்ற பகுதிகளில் வாழ்கின்ற 
மக்கள் ெதாடர்பில் ேவ  மாற் த் திட்டங்கைள வகுத் , அந்த 
மக்க க்கான மாற்றிடங்கைள ஒ ங்குெசய்  வழங்கேவண்  
ெமன்  இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா , மைலயகத்தில் ஏற்ப ம் பாதிப் க்க க்காக 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சின் ெசயற்பா  குைறவாக 

இ க்கின்ற . அதற்கான அனர்த்த உட்கட்டைமப்  
ஒ ங்குகள் பற்றிய ெபா ப்  மைலயகத் ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  அைமச்சுக்கும் வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
இவ்வைமச்சிற்கு ஒ க்கப்ப ம் நிதி குைறவாக இ ப்பதனால் 
ேதசிய மட்டத்தில் இயங்கும் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு 
இவ்வாறான அனர்த்த காைமத் வத் க்கான ப் 
ெபா ப்ைப ம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சின் ெசயற்பா கள் ஓரள  
பாராட்டக்கூ யதாக உள்ளன. இ ந்தா ம், மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் 
உதவிகள் வழங்கப்பட் ந்தேபாதி ம், சில தவறான 
ெசயற்பா கள் இடம்ெபற்றி ப்பைத ம் இந்தச் சைபயிேல 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். கடந்த 2014ஆம் ஆண்  

சம்பர் மாத ம் 2015 ஜனவாி மாத ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ெப ெவள்ளம் ஏற்பட்ட .  இவ்ெவள்ளத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உடன யாக வழங்க ேவண் ய 
அத்தியாவசிய உல ண ப் ெபா ட்கள் காலதாமதமாகேவ 
வழங்கப்பட்டன. அனர்த்தத்தால் மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு அவ்வா  வழங்குவ  ெபா த்தமற்ற . அ  
ஜனாதிபதி ேதர்த க்கான ஏற்பா கள் இடம்ெபற் ப் 
பிரசாரங்கள் நைடெபற்ற காலம். அதனால் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சின் உதவிகள் 2014 சம்பாி ந்  
2015 ஜனவாி 5ஆம் திகதி வைர ம் ஜனாதிபதி ேதர்தல் 
பிரசார நடவ க்ைகக்காகப் பயன்ப த்தப்பட்டைத ம் இந்த 
இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ெகளரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் 
ெவற்றிக்காகேவ இந்தச் ெசயற்பா கள் ஏற்பா  ெசய்யப் 
பட் ந்தன.   

2015 ஜனவாி 8ஆந் திகதி நடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 
பிரசார நடவ க்ைககளின்ேபா  ேதர்தல்  ேமைடகளில் 
உல ண ப் ெபாட்டலங்க ம் மற் ம் 'ெபட்சீற்', பாய் 
ேபான்றைவ ம் ெபா மக்க க்கு வழங்கப்பட்டன. அப் 
ேபாைதய பிரதி அைமச்சர் விநாயக ர்த்தி ரளிதரன், 
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், சிவேநச ைர சந்திரகாந்தன், 
ராசமாணிக்கம் சாணக்கியன் ேபான்ேறார் அவற்ைற 
வழங்கிைவத்தனர். இ ந்தேபாதி ம் இப்ெபா ட்கைளப் 
ெபற் க்ெகாண்டவர்களின் ைகெயாப்பங்க டனான ெபயர்ப் 
பட் யைலப் ெபற்  கிராம அதிகாாிகள் லம் உ திப் 
ப த்தித்த மா  குறித்த பிரேதச ெசயலாளாிடம் மாவட்ட 
அரசாங்க அதிபர் ேவண் ேகாள் வி த்தி ந்தார். 
"இப்ெபா ட்கள் எங்களால் வழங்கப்படவில்ைல, ேதர்தல் 
பிரசார நடவ க்ைகக்காக வழங்கப்பட்டைவ" என்  கூறி,  
அதைன உ திப்ப த்த யா  என்  அவ் த்திேயாகத் 
தர்கள் ம ப் த் ெதாிவித் ள்ளனர்.  

இதனால், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் பல பிரேதச 
ெசயலாளர்கள் பாதி்க்கப்பட் க்கின்றார்கள். உண்ைமக்குப் 

றம்பான ைறயிேல ைகெயாப்பமிட் க் ெகா க்க ம த்த 
ைமயால் இன்  அவர்க க்கு எதிராகச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். ஆனால், அந்தப் ெபா ட்கள் 
2014 சம்பர் மற் ம் 2015 ஜனவாியில்  ஏற்பட்ட ெவள்ள 
நிவாரணத் க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட பணத்தில் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்டனவாகும். அதனால்தான் அதற்கான ெகா ப்பன 
ைவச் ெசய்வதற்குப் பயனாளிகள் பட் யல் ேவண் ம்; 
அதைனப் ெபற் த் தா ங்கள் என்  சம்பந்தப்பட்ட 
அ வலர்கள் பல தடைவகள் வ த்தப்பட் க்கின்றனர். 
அந்தப் ெபா ட்கைள ஏற்றி இறக்குவதற்குக்கூட மாவட்டச் 
ெசயலகத்தின் வாகனம் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள . குறித்த 
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அதிகாாிகள் அந்த ஆவணத்தில் ைகெயாப்பமிட ம த்தால் 
அவர்க க்குப் பிரச்சிைன ஏற்ப ம் என் ம் கூறப்பட் க் 
கின்ற . ஆகேவ, குறித்த பிரேதச ெசயலாளர்க ம் 
அதிகாாிக ம் இவ்வா  மிரட்டப்ப கின்றார்கள் என்ேற 
எங்க க்குத் தகவல் கிைடக்கின்ற . ஆனால், பிரேதச 
ெசயலாளர்களிடம் வழங்கப்பட்ட ெவள்ள நிவாரண விபரங்கள் 
அடங்கிய ஆவணங்கைள மட் ம் தங்களால் உ திப்ப த்தித் 
தர ெமனக் குறித்த அதிகாாிகள்  கூறியி க்கின்றார்கள். 
இந்த வைகயில் இவ்விடயத்தில் பல பிரச்சிைனகள் 
உள்ளடங்கி ள்ளன. 

இவ்ேவைளயில் பாய், 'ெபட்சீற்' ேபான்றைவ வழங்கிய 
விடயம் சம்பந்தமாக மாவட்ட ெசயலக அதிகாாி தி . 
ேதவகாந்தன் என்பவர் பிரேதச ெசயலகங்க க்குச் ெசன்  
அனர்த்த காைமத் வம் ெதாடர்பிலான ேகாைவகைளக் 
ேகாாியதாக ம் அ வலர்கள் மிரட்டப்பட் க்  குறித்த 
ஆவணங்களில் ைகெயாப்பம் ெபறப்பட்டதாக ம் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்னிடம் ைறயிட் ள்ளனர். ேதர்தல் 
பிரசார ேமைடக்கும் இந்த அ வல க்கும் என்ன ெதாடர் ? 
என்  இங்கு நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். ெதாிவத்தாட்சி 
அ வலர் - மாவட்டச் ெசயலாளர் - கட்சி அல்ல  ேவட்பாளர் 
சார்பான பிரசார நடவ க்ைகக க்கு அரசாங்க நிதிையப் 
பயன்ப த்தி ள்ளார். இதற்கு அரசு என்ன ஒ க்காற்  
நடவ க்ைக எ க்கப்ேபாகின்ற ? என்ப   பற்றி இந்தச் 
சைபக்குத் ெதாிவிக்க ேவண் ம். இந்தச் ெசயற்பா க க்கு 
அரச வாகனங்க டன் அ வலர்க ம் பயன்ப த்தப் 
பட் ள்ளார்கள். இதற்கு என்ன நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
வி க்கின்ற ? மற் ம் இந்தத் ேதர்தல் பிரசார 
நடவ க்ைகக க்கு மக்க க்குாிய நிதியிைனப் பயன்ப த்திய 
ைமக்கு எதிராக என்ன நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்? 
ெவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு வழங்கப்பட 
ேவண் ய நிவாரணப் ெபா ட்கைள வழங்காமல், குறித்த 
பணத்ைதத் தி ப்பிய ப் வதற்கான சில ெசயற்பா க ம் 
இடம்ெபற் ள்ளன. இதைன ம் நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டம், கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி , க ங்கா ய ச்ேசைனக் கிராமத்தில் அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குக் கூைரத் தக கள் வழங்கப் 
பட்டதா? என்பைத உ திப்ப த்த ேவண் ள்ள . 
ஏெனன்றால், அைவ வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
ஆனால், அதில் உண்ைம இல்ைல என்ப ம் 
ெதாியவ கின்ற . மாவட்ட அனர்த்த காைமத் வப் 
பிாி க்குப் ெப மள  தக கள் வழங்கப்பட்டேபா ம் அைவ 
சாியாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல எனச் ெசால்லப்ப  
கின்ற . ஒ க்கப்பட்ட நிதி அல்ல  கூைரத் தக கள் எங்ேக? 
இ  குறித் ப் பயனாளிகள் பட் யல் சமர்ப்பிக்கப்பட 
ேவண் ம். அனர்த்த காைமத் வ உதவியாக வழங்கப்பட்ட 
நிதியில் 20,174 பாய்கள், 18,618 'ெபட்சீற்'கள் என்பன பிரேதச 
ெசயலகங்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதாக ெவள்ள 
'நிவாரண வழங்கீ  2014' என் ம் மாவட்டச் ெசயலாளாின் 
10.02.2015ஆம் திகதிய க தம் ெதாிவிக்கின்ற . ஆனால், 
பிரேதச ெசயலாளர்கைள விசாாித்தால், குறித்த ெபா ட்கள் 
மிகக் குைறவாகேவ தங்களிடம் வழங்கப்பட்டதாகக் 
கூ கின்றனர். அேதேநரம், அந்தத் ேதர்தல் பிரசாரத் க் 
காகேவ அேநகமானைவ பயன்ப த்தப்பட்டதாக ம் அவர்கள் 
சுட் க்காட் கின்றனர். ஆகேவ, க்கியமாக பாரா மன்ற ம் 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சும் இைணந்  ஒ  
விசாரைணக்கு ைவ அைமத்  2015ஆம் ஆண்  ேதா்தல் 
காலங்களில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நைடெபற்ற  
ஊழைல விசாரைண ெசய்ய ேவண் ெமன்  இந்தச்  
சைபயிேல ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அரசியல்வாதிகள் ேதர்தல் பிரசாரத்தின்ேபா  வழங்கிய 
ெவள்ள நிவாரணப் ெபா ட்கைள பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
உ திப்ப த்த யா ; அதற்கு இடமளிக்க ம் யா . 
இந்த விடயத்தில் நாங்க ம் மிகக் கவனமாக இ க்கின்ேறாம் 
என்பைதத் ெதாிவிக்கின்ேறாம். இதன் அ ப்பைடயில், 
2015இல் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெவள்ளத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 70 மில் யன் பாயிைன அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சு ஒ க்கியி ந்த . அதற்காக நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன். அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வறிய 
மக்கள் ன் ம் நிைலயில் அந்நிதியில் கிட்டத்தட்ட இ ப  
மில் யன் பாய் அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சுக்கு 
தி ப்பி அ ப்பப்பட் ள்ள . 50 மில் யன் பாய் அளவிேல 
ெசலவிடப்பட் க்கிற . இ  மிக ம் ேமாசமான ஒ  
ெசயற்பா  என்பதைனக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
அவ்ேவைளயில் 10,255 ேப க்கு சைமத்த உண ம் 37,518 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 168,830 ேப க்கு உலர் உண ம் 
மரணமைடந்த 7 ேப க்கு நிதி உதவி ம் வழங்கப்பட்டதாகக் 
கூறப்ப கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Okay.  

உண்ைமயிேல மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த 
வைர அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சின் உதவி வழங்கல் 
ேநர்ைமயாக நைடெபற்றா ம் மாவட்டச் ெசயலகத்தில் சில 
ஊழல் நைடெபற்றி க்கிற . இவ்விடயமாக மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் நான் எ த் க்கூறி ம் அ  
பயனற்றதாகேவ இ க்கின்ற . ஆகேவ, உடன யாக 
விசாரைணக் கு ைவ அைமத்  இவ்விடயத்ைத ஆராய 
ேவண் ெமனக் ேகட்கின்ேறன். அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சால் கிட்டத்தட்ட 15,000 கள் வழங்கப்பட்ட 
தாக ம் 450 க க்கான நிதி வழங்கப்பட்டதாக ம் 
அறிகின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்டப் பிரதிநிதி என்ற 
வைகயில் அதற்காக உங்கைளப் பாராட் கின்ேறன். 
ஓாிலட்சம் பாயில் சாதாரண கூட அைமக்க யா . 
எனேவ, இந்நிதிைய இரண்டைர இலட்சம் பாய் வைர 
அதிகாிக்க ேவண் ெமன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏற்ெகனேவ வழங்கப்பட்ட 
ஓாிலட்சம் பாயில் கட்டப்பட்ட அந்த கள் மிகச்சிறியதாக 
இ ப்பதனால் அதைன விஸ்தாிப்பதற்கு ஏற்ற வைகயில் 
ேமலதிக நிதிைய நீங்கள் வழங்க ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இந்நாட் ல் சமாதானம், நல் ணக்கம், ாிந் ணர்  ஏற்பட 
ேவண் மாயின் ெப ம்பான்ைம இனத் க்கு ஒ  வைகயான 
ச ைக ம் சி பான்ைம இனத் க்கு இன்ெனா  வைகயான 
ச ைக ம் இ க்கக்கூடா . சகல இனத் க்கும் சகல 
மதத்திற்கும் சம அந்தஸ்  வழங்கப்பட ேவண் ம். ெமாழி 
ாீதியாக ம் இந்நைட ைற பின்பற்றப்பட ேவண் ம். 
குறிப்பாக, உலகிேலேய மக்கள் நலத்தில் தலாவ  நாடாக 
உள்ள சிங்கப் ாின் 5.5 மில் யன் மக்கள் ெதாைகயில் 75 
சத தமானவர்கள் சீனர்களாக இ ந்தேபா ம் சீன ெமாழி 
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யான மான்டாின் ெமாழிைய மாத்திரம் ஆட்சி ெமாழியாக 
அறிவிக்கவில்ைல. அங்கு மான்டாின், தமிழ், மலாய், ஆங்கிலம் 
ஆகிய நான்கு ெமாழிக ம் ஆட்சி ெமாழியாக உள்ளன. இ  
லீ குவான்  அவர்கள் நாட்ைட ன்ேனற்ற எ த்த 
நடவ க்ைகயாகும். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up now. 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

நான் இங்கு ஜனாதிபதி அவர்களின் உைரைய 
அவதானித்ேதன். அந்த வைகயில், சிங்கப் ாின் லீ குவான்  
ேபான்  அவ ம் ெசயற்பட வி ம் கின்றாெரன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அ  வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். அவர  
உைர நியாயமானதாக இ ந்த ; நீதியானதாக இ ந்த . 
அந்த நிைலப்பாட்ைட எல்ேலா ம் ைகக்ெகாண்டால் இந்த 
நாட் ேல சு கமான நிைலைம உ வாவதற்கு அ  
வழிவகுக்குெமன்ற ெசய்திையத் ெதாிவித் , என்ைன 
உைரயாற்ற அ மதித்த உங்க க்கு நன்றி கூறி, 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.28] 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ 

විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ පිළිබඳව කථා කිරීමට 
අවස්ථාව සලසාදීම පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. 
බහුවාර්ගික දිස්තික්කයක ජීවත් වන පුද්ගලෙයක් හැටියටත්, 
බහුවාර්ගික දිස්තික්කයක් නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් හැටියටත් 
ෙමම වැය ශීර්ෂ යටෙත් එනම්, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ, ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසංධාන අමාත්යාංශෙය්  
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම සතුටට කාරණයක් බව 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන 
අමාත්යවරයා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරනු ලබන 
අතර  ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි ඇමතිතුමා කටයුතු කරනු ලබනවා.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා, රටක 
ජාතික සමඟිය  සංහිඳියාව ෙනොමැති නම්, ඒ වාෙග්ම ජාතීන් අතර 
සමඟියක් ෙගොඩනැඟීමට වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොමැති නම් එයම 
ආපදාවකට ලක්වූ කාරණයක් හැටියට. නමුත්, 1948න් පස්ෙසේ 
ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් එක්ක අපි ආ ගමන් මඟ  දිහා 
ආපස්සට හැරිලා බලන ෙකොට ෙපෙනනවා, එදා ජාතීන් හැටියට 
අපි ෙමොන තරම් එකමුතුව හිටියාද,  ෙම් රටට නිදහස ගන්න  එදා 
සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් නායකෙයෝ අපට ෙමොන නායකත්වයක් 
දුන්නාද කියන එක. අපට ඒ නායකත්වය ලබා දුන්නා වාෙග්ම ෙම් 
රට නිදහස් කර ෙගන අපි  කටයුතු කිරීෙම්දී, එතැනින් පටන් ගත්ත 
යම් යම් මතවාදයන් ඔඩු දුවලා තිස් අවුරුද්දක ශාපලත් යුද්ධයක් 
බවට පරිවර්තනය කළා. ඒ යුද්ධය අහවර කරන්න ෙනොෙයකුත් 
ආණ්ඩු, රාජ්ය නායකෙයෝ උත්සාහ ගත්තා. ඒ ආකාරයට උත්සාහ 

ගත්තත්, විෙද්ශ රටවල බලපෑම් මත එය නතර කර ගන්නට 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත්, ෙකෝටි ෙදකක පමණ 
ජනතාව ෙග් මරණ වෙරන්තුව එක පුද්ගලෙයක් හැටියට තමන් 
ලබා ෙගන, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රටට සාමය උදා 
කරලා දුන්නා. විනාශ කරපු ෙභෞතික සම්පත් නැවත 
පතිසංස්කරණය කර ගන්නට, උතුර දකුණ යා කරන්නට, ඒ 
වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර පළාත යා කරන්නට අවශ්ය පසු බිම සකස් 
කරන ෙකොට, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා 
ෙදන වතුකරෙය් ජනතාවට ඔවුන්ෙග් මංමාවත්, ඔවුන්ෙග් යටිතල 
පහසුකම් සැපයීම සඳහාද විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා.  

මූලික වශෙයන් අපි ගන්න ඕනෑ  කාරණය තමයි, ෙම් 
සංහිඳියාව, අෙප් එකමුතුකම. ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා ෙදන්න 
අප සූදානම් ෙවන ෙකොට, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම ඉහළට 
ෙගෙනන්න අවශ්ය පසුබිම සකස් කරන්නට ඕනෑ. පසුගිය කාල 
වකවානුෙව් දමිළ ගුරුවරු බඳවා ගැනීෙම්දී, රාජ්ය පතිපත්තියක් 
හැටියට සමස්ත ශී ලංකාව තුළ ගත්තාම වතුකරෙය් අධ්යාපන 
මට්ටම ඉතා පහත මට්ටමක තිබුණු නිසාම, නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් අධ්යාපන මට්ටම අඩු මට්ටෙම් අධ්යාපන මට්ටමක් 
බවට පරිවර්තනය කළා. ඒ අනුව, අඩුෙවන් අධ්යාපනය ලබන 
ලංකාෙව් ෙදවැනි දිස්තික්කය බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ වාෙග්ම, 
මන්දෙපෝෂණය වැඩිම, උපත් මරණ සංඛ්යාව වැඩිම දිස්තික්කය 
බවටත් නුවරඑළිය දිස්තික්කය පරිවර්තනය වුණා. ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ෙසෞඛ්ය පහසුකම්, අධ්යාපන පහසුකම් සලසා ෙදන්නට 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය යටෙත් පුළුවන්කම ලැබුණා. 
ඒ වාෙග්ම වතු පජා යටිතල පහසුකම් ඇමතිවරයා හැටියට මට 
පුළුවන්කම ලැබුණා, වතු ක්ෙෂේතෙය් ඉෙගන ගත්ත දරුෙවෝ 
3,148ක් ගුරුවරුන් විධියට එතැනට ෙගෙනන්නට. ඒ සැම 
ෙදනාම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ආදරණීය දරුෙවෝ. ඒ ෙද්වල් 
දැකලා, පැත්තක ඉඳලා අද මම විශාල සතුටක් ලබනවා.  

වතුකරෙය් දරුවන්ෙගන් විශාල සංඛ්යාවක් අද ෛවද්ය පීඨයට 
ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා; ඉංජිෙන්රු පීඨයට විශාල සංඛ්යාවක් 
ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක 
ඔවුන් විශාල සතුටක් ලබමින් කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙහට 
දවෙසේ රාජ්ය ෙසේවයට, රාජ්ය පරිපාලන ෙසේවයට ඔවුන් 
දායකත්වය ලබා ෙදන ආකාරය දිහා අපට බලන්න පුළුවන්. මීට  
ඉස්ෙසල්ලා රාජ්ය පරිපාලනෙය් එවැනි ෙල්කම්වරෙයක් හැටියට 
හිටියා නම් හිටිෙය් මාරිමුතු ෙල්කම්තුමායි.  ඒ ෙවලාෙව් බඳවා 
ගන්න පුළුවන්  වුෙණ් ධනපති පැළැන්තිෙයන් ආපු අය පමණයි.  
රාමනුජම් ෙල්කම්තුමා වාෙග්  අය  ඒ තැනට ආවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
වතුකරය ෙවනුෙවන්, කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ඒ අවස්ථාව 

සලසා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා පහසුකම් 
සලස්වන්නන් හැටියට 500ක් බඳවාෙගන ඒ සුසංෙයෝගය අපි ඇති 
කරන්න උත්සාහ කළා.  

ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබිලා තිෙබන 
අමාත්යාංශය ෙම් රටට මහත් දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
අමාත්යාංශයක්. ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් සිංහල, දමිළ, මුසල්ිම් ශී 
ලාංකික ජාතියක් හැටියට ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
මම මීට ෙහොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි.  

2239 2240 
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කරුණාරත්න අෙබ්ෙසේකරයන් සින්දුව ලියනවා; එම්.ෙක්. 
ෙරොක්සාමි සංගීතය සපයනවා; ෙමොහිදින් ෙබග් සින්දුව කියනවා; 
ශී ලාංකිකයන් තාලයට අත්පුඩි ගහමින් නටනවා. සියලු ෙදනා 
එකතුෙවලා ෙමන්න ෙමතැනට එන්න. අතින් අදින, කකුෙලන් 
අදින අය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඒ නිසා සාධාරණ 
විය යුතු වනවා; යුක්ති සහගත විය යුතු ෙවනවා. බහුතරයක්  
ඉන්න ජනතාව ත් එක්ක අත් වැල් බැඳෙගන ඉදිරියට යන්න. 

වතුකරය ගත්ෙතොත්, එහි අද සිංහල මහා විද්යාලය, ෙදමළ මහා 
විද්යාලය, මුස්ලිම් මහා විද්යාලය කියලා ෙබදිලා ෙවන්ෙවලා. මම 
පාසල් ගිය අවධිෙය් සුන්දරරාජ් එක්ක, මුතාලිෆ් එක්ක පාසෙල් 
අකුරු ඉෙගන ගත්තා. අදත් ඒ ෙදෙදනා මෙග් යාළුවන් හැටියට 
ඉන්නවා. මිශ පාසලක් හැම දිස්තික්කයකම ආරම්භ කරන්න. කීඩා 
ක්ෙෂේතයටත් ෙම් මිශ වූ කමය ෙගන එන්න. අද සනත් ජයසූරියලා, 
මුත්තයියා මුරලිදරන්ලා, මුතාලිෆ්ලා එකට කීඩා කරලා ෙලෝකය 
ඉදිරිෙය් අෙප් ශී ලාංකික ධජය ඔසවනෙකොට අපි උදම් අනනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මම කථා කරන්න හිට ගත්තා විතරයි. අපි ෙහොඳ උදාහරණ 
ආදර්ශයට අරෙගන අවශ්ය කටයුත්ත කරන්න සූදානම් ෙවන්න 
ඕනෑය කියන එකයි මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්ෙන්. මට ලැබී 
ඇති කාල ෙව්ලාව අඩු නිසාම මා ඔබතුමාට ෙහොඳ, වැදගත්  ෙදයක් 
කියන්න කැමතියි. 

තමිළිනී ෙජයක්කුමාරන් විසින් රචිත "තියුණු අසිපතක 
ෙසවණ යට" කියන ෙපොෙත් 197 පිටුව හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

එතුමිය ෙල්ඛිකාවක් හැටියට වාෙග්ම සටන් බිෙම් හිටපු 
ෙකෙනකු හැ ටියට ෙම් රටට ව්යසනයක් කරපු යුද්ධෙය් ආදීනව 
ගැන කථා කරලා තිබුණා. අවසාන වශෙයන් මම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්නම්. මට  තව  
විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා ට ලැබී ඇති  කාලය අවසානයි. මිනිත්තුවක් වැඩිපුරත් 

දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් කරන්නට 

නියමිතව තිබුණු පදියපැලැල්ල දක්වා තිබුණු කඳු ෙහල් ගලා  

වැටීම සම්බන්ධෙයන් වූ කටයුතු පසු ගිය කාලෙය් නතර ෙවලා 
තිබුණා. හැටන් නගරය සමහර ෙවලාව ට ගිනි ගන්නවා. ගිනි 
කවුළු තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියක් ෙදන්න. ආපදාවක් 

ගැන කථා කරන්ෙන්. මට ආපදාවක් කරන්න එපා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා වැඩිපුරත් ෙවලාව අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ෙම් කාරණය ගැන කියන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. ගිනි කවුළු 

සවිකර ගන්න. වතුර ටික ගන්න පුළුවන් වන විධියට කටයුතු 
සලසා ෙදන්න කියලා අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට 
පැහැදිලිව මා පකාශ කරනවා. ආපදාවන් හදිසියට එන්ෙන්. ඒ 
සඳහා ඔවුන් සුදානම් කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න. භූෙගෝලීය 
පිහිටීමත් එක්ක පවතින තත්ත්වයන් අවෙබෝධ කරෙගන ඒ සඳහා 
ෙපර සූදානමක් ඇති කර ගන්න. ෙපර සූදානමක් ඇති කර 
ගන්නට කටයුතු කරනවා වාෙග්ම නිලධාරින්ෙග් මනස සකස් 
කරන්න. නිලධාරින්ෙග් මනස සකස් කර ගන්න බැරි වුෙණොත් 
එෙහම අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් AR, FR එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්ෙන්. AR, FR 
එකත් එක්ක වැඩ කරනෙකොට ක්ෂණික තීන්දු ගන්න බැරි 
ෙවනවා. ගන්නා වූ තීන්දු පිළිබඳව අවශ්ය කියා මාර්ග ඇති 
කරන්න සූදානම් ෙවන්න කියලා මා පකාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙම් අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. අවශ්ය ඕනෑම 
ෙවලාවක ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න මා සූදානම් කියන 
එකත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.38] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලොකු කථාවක් කරන්න 

ෙනොෙවයි අදහස් කරන්ෙන්. අපි හිතනවා, ජාතික සමඟිය ෙගොඩ 
නැඟීෙම්දී - [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි කාලයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීෙම්දී 
සම අයිතිය ඉතා වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරනවා. නීතිෙය් 
සම අයිතිය, සංසක්ෘතිෙය් සම අයිතිය, භාෂා ෙව් සම අයිතිය, ජීවත් 
වීෙම් සම අයිතිය තහවුරු කරන්න රාජ්යයක් හැටියට සමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැන් සිදු ෙවමින් තිෙබන සිදුවීම්වලින් 
කිසිෙසේත්ම ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නැහැ, නීතිෙය් සම අයිතිය 
ආරක්ෂා කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව සමත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම අපි වර්තමාන ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් හැසිරීම 
දැක්කා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 2010 
සිට 2015 දක්වා ෙදවුන්දර ෙද්වාලෙය් බස්නායක නිලෙම් ධුරය 
ෙහොබවපු, කාලයක් ඛනිජ වැලි සංස්ථාෙව් කියාකාරී 
අධ්යක්ෂවරයා හැටියටත්, පසුව එහි පධාන විධායක නිලධාරි හා 
සභාපතිවරයා හැටියටත් කටයුතු කරන ලද ඩිල්ෂාන් විකමරත්න 
ගුණෙසේකර. ඔහුට විරුද්ධව ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාහන අවභාවිතාව සහ ෙදවුන්දර ෙද්වාලෙය් මුදල් පිළිබඳ ගිණුම් 
වාර්තාවල සඳහන් ගනුෙදනු පිළිබඳ FCID එෙක් පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වුණා. ඛනිජ වැලි සංස්ථාෙව් ගනු-ෙදනු පිළිබඳව තවත් 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් රෙට් පාලන 
අධිකාරිය ඉදිරිෙයන්ම හිටපු කණ්ඩායම් සමඟ ඉතාමත් සමීපතම 
ඇසුරුකම් තිබුණු අය තමයි ෙම්ෙගොල්ෙලෝ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
රැකවරණෙයන් තමයි බස්නායක නිලෙම් ධුරයට එන්ෙන්; ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් රැකවරණෙයන් තමයි ඛනිජ වැලි සංසථ්ාෙව් 
සභාපති ධුරයට සහ ඊට ෙපර කියාකාරී අධ්යක්ෂ ධුරයට එන්ෙන්; 
ඔවුන්ෙග් රැකවරණෙයන් තමයි ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාහන පාවිච්චි කරන්න ඔවුන්ට ඉඩ කඩ ලැෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා 
අවශ්ය වන නීතිය, සාධාරණව ඉටු කිරීෙම් අරමුණින් තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ්. නමුත් ඊ ෙය් අපි දැක්කා මාධ්ය 
ඉදිරිපිට ෙපොලිස්පතිවරයාට දුරකථන ඇමතුමක් එනවා,  ඔහුව අත් 
අඩංගුවට ගැනී ම - arrest කිරීම- වළක්වන්නය කියලා.  

ෙපොලිස්පතිවරයා කියනවා "කිසිෙසේත්ම  arrest  කරන්න එපා" 
කියලා මා තීන්දුවක් අර ෙගන තිෙබනවා, දැනුම් දීලා තිෙබනවා 
කියලා. ෙමොකක්ද, ෙපොලිස්පතිවරයාට තිෙබන බලය. ඒක 
අධිකරණ කටයුත්තක්. එතෙකොට ෙම් කථා කළ "Sir" කවුද 
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. දැන් ඉතා ෙහොඳින් 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා, වංචනිකයන්, දූෂිතයන් ආරක්ෂා 
කිරීම ෙවනුෙවන් "Sir"ලා මැදිහත් වන බව. එෙහම නම් ෙම් "Sir"  
කවුද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගත යුතු නැද්ද? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔහුට විරුද්ධව  ෙචෝදනා තිබුණා. කාලයක් 
තිස්ෙසේ පරීක්ෂණය දියත් ෙවමින් තිබුණා. ඔහු අවශ්ය වන 
ෙතොරතුරු මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් තමයි,   අධිකරණයට 
ෙගොස්  නිෙයෝගයක්  ලබා  ගන්ෙන් ඔහුව අධිකරණයට කැඳවා 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න කියා.   

ඊෙය් දිනෙය්දී එවැනි නිෙයෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා 
අධිකරණයට යන ෙකොට ෙමෙහන් ෙපොලිස්පතිවරයාට උපෙදස් 
ෙදනවා නම්, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් ෙවන්න අත් 
අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා  උපෙදස් ෙදන්න; මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට දැනුම් ෙදන්න ඔහු රිමාන්ඩ්  
බන්ධනාගාරගත කරන්න ඉඩ කඩ ලබා ෙදන්න එපා කියලා." 
කියලා, ඒ ෙද්ශපාලනය ෙනොෙවයිද?  ඒ නිසා හරි පැහැදිලියි, ෙම් 
ආණ්ඩුවලට ජාතික සමඟිය ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින් නීතිය හා 
සාධාරණත්වයවත් ස්ථාපිත කරන්න බැහැයි කියලා. මා හිතනවා, 
මෙනෝ ගෙන්සන් අමාත්යවරයා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ජාතික සමඟිය 
පිළිබඳව විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ෙගන ඇතැයි කියලා. 
ජාතික සමඟිය ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින් නීතිෙය් සමානකමවත් 
ස්ථාපිත කරන්න බැරි ආණ්ඩු ෙම්වා. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවලින් 
ජාතික සමඟිය වැනි මහා බරපතළ, ඉතාමත් සංකීර්ණ ගැටලු 
විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා විශ්වාස කරන්න එපා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ වංචා දූෂණ පිළිබඳව ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම්, ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් හරහා එළියට ඒම, 
ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් හරහා අත් අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳව 
ෙචෝදනා විශාල පමාණයක් තිබුණා. දැන් ඉතා පැහැදිලිව 
වර්තමාන ෙපොලිස්පතිවරයා මාධ්ය ඉදිරිපිට, ඒ ෙචෝදනා අසත්ය 
ෙනොවන බවත්,  "Sir"ලා විසින් ඔහුට නිෙයෝග ලබා ෙදන බවත්, 
ඒ නිෙයෝගවලට අනුව ඔහු කියාත්මක වන බවත් ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවා. "Sir"ලාෙග් නිෙයෝගවලට අනුව කටයුතු කරන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ඉන්නවා නම්, ඒ අනුව දැනුවත් කරන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ඉන්නවා නම්  ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිටුවීෙම් 
ෙත්රුම ෙමොකක්ද? ෙපොලිස් ෙකොමිසම හැදුෙව් ෙමොකටද? ඒ නිසා 
හරි පැහැදිලියි, නීතිෙය් ආධිපත්ය බිඳ වැට්ටීම සඳහා ආණ්ඩුව 
දැනුවත්වම, ආණ්ඩුෙව් "Sir"ලා - එක්ෙකෝ ෙම් "Sir" ෙපොලිස් 
ඇමතිතුමා ෙවන්න ඕනෑ.  මා දන්ෙන් සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමා. එතුමා ෙනොෙවයි නම් කියන්න ඕනෑ.  මා ෙචෝදනා 
කරනවා, ෙම් "Sir" ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි සාගල රත්නායක, 
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යවරයාය කියා. 

ඔහු ෙනොෙවයි නම්, ඔහු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ 
ෙපොලිස්පතිවරයාට දුරකථන ඇමතුම ලබා දුන් "Sir" කවුද කියලා. 
ඒ "Sir"ට නිෙයෝගය දුන්ෙන් කවුද කියලා කියන්න ඕනෑ. 
ෙපොලිස්පතිවරයා රට හමුෙව් ඉතා ෙහොඳින් පාර්ලිෙම්න්තුව  
නිරුවත් කරලා තිෙබනවා, නීතිය කියාත්මක කළ ආකාරෙයන්. ඒ 
පිළිබඳව ෙපොලිස් ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිතුරු ලබා ෙදයි 
කියා විශ්වාස කරන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි හතක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 11ක කාලයක් 

තිබුණා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට හිමි කාලය දැන් මිනිත්තු 7කට අඩු ෙවලා 

තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.43] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, ජාතික සහජීවනය, 
සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
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පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ ගැන 
කථා කරද්දී තිෙබන ෙලොකුම වචනය, සුන්දරම වචනය, ලස්සනම 
වචනය තමයි 'සංහිඳියාව' කියන එක. අපි සංහිඳියාව ගැන කථා 
කරනවා. එවකට හිටපු පාලකයින් උත්සාහ කෙළේ උතුරු 
වසන්තය, නැ ෙඟනහිර නෙවෝදය වැනි ව්යාපෘති තුළින් උතුරු-
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලටත් දකුෙණ් තිෙබන සියලු ෙද් 
අනිවාර්යෙයන්ම ලබා දීමටයි. පජාතන්තවාදෙය් අරුණලු පුබුදු 
කරන්න අවශ්ය නම් අනිවාර්යෙයන්ම නැ ෙඟනහිරත්, උතුෙර්ත් 
මැතිවරණය තියන්න ඕනෑ බව එදා හිටපු නායකෙයෝ දැක්කා. 
මැතිවරණ තියලා ඒ පළාත් සභාවල බලය ස්ථාපිත කරලා දුන්නා. 
අද ඔය උඩ දමලා කෑ ගහන උදවිය, අද ඔය උඩු බුරන උදවිය, අද 
ඔය පහන් පත්තු කරන උදවිය දැන ගන්න ඕනෑ, ඒ අරුණලු උදා 
වුණු නිසා තමයි ඒ මහ ඇමතිවරු පත් වුෙණ් කියලා. ඒවාට නීති - 
රීති හදන්න දැන් ඉන්න ඕනෑ ෙකෙනකුට හරි ෙලෙහසියි. ඒ නිසා 
මම ටිඑන්ඒ එෙක් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට කියනවා,  
පභාකරන් ජීවතුන් අතර හිටියා නම් අද ඔබතුමන්ලා  
පභාකරන්ෙග් යටත් වැසිෙයෝ කියලා. ඒ තුවක්කුවට යටත් ෙවලා 
තමයි ඔබතුමන්ලාට ඉන්න සිදු ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට අද 
කඩිනමින් උතුරට යන්න, උතුෙර් සංවර්ධන වැඩ කරන්න, උතුෙර් 
අවශ්යතා ගැන  ෙසොයා බලන්න, උතුෙර් දරුවන්ෙග් අවශ්යතා 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න, අද  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා හඬ 
නඟන්න පජාතන්තවාදය විවෘත කරලා දීපු 'මහින්ද රාජපක්ෂ' 
නායකයාට අපි හිස නමා ආචාර කරන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව අද 
එතුමාව ෙදෝහිෙයක් විධියටයි දකින්ෙන්; සංහිඳියාව නැති කරපු 
පුද්ගලයා විධියටයි දකින්ෙන්. සං හිඳියාව ඇති කෙළේ ඒ පුද්ගලයා 
බව මා කියන්න ඕනෑ.  

සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරිලා, ඒවා ෙගොඩ නඟා ගන්න බැරුව 
ඉන්නවා. නමුත් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධෙය්දී කඩා බිඳ 
දමපු ෙගොඩනැඟිලි, කඩා බිඳ දමපු මංමාවත් ඇතුළු විනාශ වුණු 
සියලු ෙද් වසරට-ෙදකට ෙගොඩ නඟලා, සියල්ල ස්ථාපිත කෙළේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් කියන එක ඔය ෙකොයි නායකයාත් දැන 
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා සංහිඳියාව සම්බන්ධෙයන් ඒ අමාත්යාංශවල 
ඉන්න, ඒ ඇමතිකම් දරන ඇමතිවරුන්ෙගන් මා ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ඒක ඉදිරියට ෙගන යන්න කියලා. ෙමවර අය 
වැෙයන් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ සංවර්ධනයට ෙවන් කළ යුතු 
මුදල් පවා කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් සිදු ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ තුළින් සිදු ෙවන්ෙන් නැවතත් සංහිඳියාවට බාධා 
පැමිණීමයි. දකුණට ලැෙබන ෙද් උතුරට ෙනොලැබී ගිෙයොත් උතුෙර් 
ඉන්න තරුණයින් ෙම් මන්තීවරුන්ට ෙචෝදනා කරයි. එවන් 
අවස්ථාවක තමයි ෙමතුමන්ලා ෙදවන වර කියවී ෙම් ඡන්ද 
විමසීෙම්දී අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ෙන්. එෙහම නම් ඒෙක් 
යටි අරමුණක් ඇති. ඒ යටි අරමුණ නිසා ෙම් ෙගොල්ලන් ඡන්දය 
ෙදන්න ඇති. නමුත් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, අය වැෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගම් පෙද්ශවලට වැඩක් වුෙණ් නැහැ කියලා.  

ඊළඟට, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි මා 
කථා කරන්ෙන්. අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු ෙහොඳ ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරෙයක්, අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරෙයක්, 
අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු කැබිනට් අමාත්යවරෙයක් විධියට ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමා එම කටයුතු කරෙගන යාම සඳහා 
විශාල උනන්දුවක් ගන්නා අතරතුර ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? රක්ෂණයක් කියලා එකක් ආරම්භ කළා. රක්ෂණය 
තුළින් ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සාලාව අවි ගබඩාව 
පිපිරීෙමන් ෙගවල් විනාශ වුණු උදවියට ෙගවලා තිෙබන්ෙන් 
කීයද? රුපියල් 10,000 ගණෙන් ෙගවලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ 
නිවාස හානි සඳහා දිස්තික්ක 7කටම දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 17යි. එක ෙගදරකට රුපියල් 26,000යි. අද සිෙමන්ති 
ෙකොට්ට 10ක් අරෙගන වැලි කියුබ් එකක් ඒ මුදලට ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? දිස්තික්ක 7කට රුපියල් මිලියන 17යි 
ඒ තක්ෙසේරුෙවන් ලැෙබන්ෙන්. අද තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව ගං 

වතුර හානි, එෙහම නැත්නම් නාය යාම්වලින් සිදුවන හානි 
තක්ෙසේරු කරන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල නිලධාරින් 
ෙනොමැති වීමයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තක්ෙසේරු කරන්න නිලධාරින් නැති නිසා ෙම්වාෙය් වැඩ 

කටයුතු ෙබොෙහොම  මන්දගාමීවයි යන්ෙන්; ෙබොෙහොම ඉබි 
ගමනින් යන්ෙන්. සිවිල් ෙසේවෙය් ඉන්න කවුරුන් ෙහෝ අරෙගන, 
තක්ෙසේරු ෙසේවෙය්  ඉන්න අය අරෙගන  කඩිනමින් ෙම්වා කරන්න 
ඕනෑ යුගයක ආණ්ඩුව ෙවන ෙවන පැලැස්තර දානවා. මැතිවරණ 
කාලෙය් ගංවතුර ආපු දවස්වල ෙකෙහල් ෙගඩිෙයත් 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ස්ටිකර් එක ගහලා ෙබදා දුන් අන්දම අප 
දැක්කා. එක එක දිස්තික්කවල නායකෙයෝ ෙබෝට්ටුවල නැගෙගන 
ෙකෙසල් ෙගඩිෙය්, වතුර ෙබෝතලෙය් තමන්ෙග් නම ගහලා ෙම් 
අසරණ ජනතාවට ෙබදන අන්දම අපි දැක්කා.  

අද ඒ ජනතාව ළඟට කවුරුත් ගිහින් තිෙබනවාද? 
ෙහලිෙකොප්ටර්වලින් ඇවිත් ෙපොෙහොර බෑග්වල දැමූ, ෙපොඩි ෙපොඩි 
මලුවල දැමූ භාණ්ඩ ෙගනැල්ලා දැම්මා. අද කවුරුත් ෙම් ගම්වලට 
නැවතත් යනවාද? තවම ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් විනාශ වුණු ෙද්පළ ලබා ගන්න  හැකියාවක් නැහැ. 
එම නිසා කැලණිෙය්  ගංවතුරින් ෙද්පළ විනාශ වුණු ජනතාවට, 
බියගම ෙද්පළ විනාශ වුණු ජනතාවට, එහා පැත්ෙතන්  
ෙකොෙළොන්නාෙව් ෙද්පළ විනාශ වුණු ජනතාවට, කැලණි ගං 
මිටියාවෙත්  ෙද්පළ විනාශ වුණු ජනතාවට සාධාරණය ඉටු කර 
ෙදන්නය කියා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් හා 
අගමැතිවරයා ෙගන් ඉල්ලනවා.  

විෙශේෂෙයන් අගමැතිවරයා ෙම් මුදල් ටික ෙදන්න පසුබට 
ෙවන්ෙන් ෙම් මුදල් රක්ෂණ අරමුදෙලන් ලැබී නැති නිසා. ෙම් 
මුදල් රක්ෂණ අරමුදෙලන් එන්න ඕනෑ නැහැ. පසු ගිය දවස්වල 
විනාශ වුණු රුපියල් බිලියන145 - මහ බැංකු බැඳුම්කරවලින් 
ෙහොරා කාපු සල්ලි ටික- සිරිෙකොත ෙගොඩගහගන්න කලින්,   
තමතමන්ෙග් ගිණුම්වල දාගන්න කලින් ඒවා  ෙගනැල්ලා ෙම් 
ජනතාවට වියදම් කරන්න. සාලාෙව් ජනතාවට, කැලණිෙය්, 
බියගම ජනතාවට, මීෙතොටමුල්ල, ෙකොෙළොන්නාව ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න. පසු ෙපළ ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
මා කියනවා, හඬ නඟලා මහබැංකු සල්ලි ටික ඉල්ලා ගන්න කියා; 
ඉල්ලා ෙගන ගම්වලට ගිහින් වැඩ කරන්නය  කියා. එෙහම 
නැත්නම් නැවතත් ෙහට අනිද්දාට ෙකෙසල් ෙගඩියක ස්ටිකර් එක 
ගහෙගන යන්න ෙවයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කරුණාකර කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න මම කථාව අවසාන කරන්නටයි යන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම් ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවලා කඩිනමින් වන්දි ටික ලබා ෙදන්නය කියා 
විෙශේෂෙයන් විෂයය භාර අමාත්යවරන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ අදාළ අමාත්යවරු කවුරුත් ෙම් සභාෙව්  නැහැ. 
නමුත් ෙම් කාරණාවලට පිළිතුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is, the Hon. S. Viyalanderan. You 

have eight minutes.  

 
[பி.ப. 3.50] 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இன்  அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு, ேதசிய 
கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
நல் ணக்க அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  சில க த் க்கைளச் 
ெசால்வதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமக்கு நன்றி. னித 
ேவதாகமத்திேல இேயசு கிறிஸ்  அவர்கள் ெசான்ன ஒ  
வார்த்ைத, இந்த நத்தார் பண் ைகக் காலத்திேல ேதசிய 
நல் ணக்கம் ஏற்ப வதற்குப் ெபா ந் ம் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அதாவ  "உன்ைனப்ேபால் பிறைர ம் 
ேநசி" - உன்ைன நீர் எப்ப  ேநசிக்கின்றாேயா அவ்வாேற நீர் 
மற்றவைன ம் ேநசிக்க ேவண் ம் என்பதாகும். இந்த நாட் ல் 
காலனித் வத்தின் பின்  இவ்வாறான சிந்தைனகள் 
இல்லாமற் ேபானேத ேபரழி  ஏற்ப வதற்கான காரணமாகும்.  

குறிப்பாக இன்   அரசக ம ெமாழிகள் மற் ம் ேதசிய 
சகவாழ் டன் ெதாடர் ைடய ெகளரவ அைமச்சர் மேனா 
கேணசன் அவர்கள் இ க்கின்றேபா  சில க த் க்கைளக் 
கூறேவண் ம். இந்த நாட் ேல ெமாழி ாீதியாக ஏற்பட்ட 
பிரச்சிைனதான் இன ாீதியான பிரச்சிைனக்கு வித்திட்ட . 
இன ாீதியான பிரச்சிைனதான் இந்த நாட்ைட ஒ  மிகப் 
ெபாிய த்தத் க்கும் அழி க்கும் இட் ச்ெசன்ற  என்பைத 
நாங்கள் யாவ ம் அறிேவாம். உண்ைமயிேல இலங்ைகத் 
தி நாட்ைடப்ேபால் தன் ைடய நா ம் வரேவண் ம் என்  
கன  கண்டவர்தான் சிங்கப் ர் தைலவர் லீ குவான்  
அவர்கள். அவ ைடய கன  நனவானதற்குக் காரணம் அந்த 
நாட் ன்மீ  அவ க்கும் அவர் சார்ந்தி ந்த அரசுக்கும் இ ந்த 
காிசைனதான். அந்த வைகயில் அங்கு எல்லா இனங்க ம் 
எல்லா மதங்க ம் சமமாகப் பார்க்கப்பட்டன; மக்க க்குத் 
ேதைவயான அைனத்  உாிைமக ம் சமமாக 
வழங்கப்பட்டன; சமத் வம் - equality சிறந்த ைறயில் 
ேபணப்பட்ட . அதனால்தான் இன்  அந்த நா  உலகிேலேய 
மக்கள் ெசன்  வாழ வி ம் கின்ற மிக ம் சிறந்தெதா  
நாடாக அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்ள . 5.5 மில் யன் 
மக்கைளக் ெகாண்ட அந்த நாட் ேல 75 தமானவர்கள் சீன 
ெமாழியான மன்டாீன் ெமாழி ேபசுகின்றவர்களாக 
இ ந்தா ம் அந்த நாட் ேல சீன ெமாழி மாத்திரம் அரச 
ெமாழியாக்கப்படவில்ைல. சீன ெமாழிேயா  தமிழ், மலாய், 
ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிக ம் ஆட்சி ெமாழிகளாக 
இ க்கின்றன.  

ஒ  நாட் ைடய அபிவி த்தி என்ப  ெவ மேன 
பாலங்கைள ம் திகைள ம் அைமப்பேதா  மாத்திரம் 
அைமவதல்ல. அந்த நாட் ன் அபிவி த்தி த ல் சிந்தைன 
ாீதியாக ஏற்பட ேவண் ம். அதன் லம்தான் அந்த நாட்ைட 
அபிவி த்திப் பாைதயில் ன்ெகாண்  ெசல்ல ம்.  
இன்  நாம் வளர்ச்சியைடந்த நா கள் பலவற் க்கும் ெசன்  
பார்க்கின்ேறாம், தங்குகின்ேறாம். ஆனால், ஏன் அந்த நா கள் 
மிகப் ெப ம் வளர்ச்சி ெபற்றி க்கின்றன என்ப  பற்றி 
ஆராய்ந்  பார்ப்பதில்ைல. அந்த நா களின் சிறந்த சிந்தைன 
கைள எங்கள் நாட் ல் பிரேயாகிப்பதில்ைல. எல்லா 
வளங்க ம் இ ந் ம் எம  நா  இன்ன ம் வளர்ச்சி 
ெபறாமல் இ ப்பதற்கு அ தான் காரணம். மற்ைறய 
நா கைளவிட ன்னிைலயில் இ க்க ேவண் ய எம  நா , 
கடந்த காலங்களில் த்த அழி க்குள்ளானதன் காரணமாக ம் 
இன்  பல ப கள் பின்னிற்கின்ற .  

உண்ைமயிேல இந்த நாட் ேல கடந்த காலங்களில் 
எல்ேலாைர ம் ஒேரவிதமாகப் பார்க்கின்ற, ேநசிக்கின்ற நல்ல 
தன்ைம இ க்கவில்ைல. அரசக ம ெமாழிகளில் தமிழ் 
ெமாழி ம் ஒன்றாக இ ந்தேபாதி ம் தமிழ் ெமாழியில் ேதசிய 
கீதம் இைசப்பதற்கு அ மதி வழங்குவதற்கு இந்த நாட் ன் 
தைலவர்க க்குக் கிட்டத்தட்ட 60 வ டங்கள் ெசன்றைம 
இதற்கு ஒ  நல்ல உதாரணமாகும்.  இ ந்தேபாதி ம் இன்  
இந்த நாட் ேல நல்லாட்சியின்கீழ் தமிழிேல ேதசிய கீதம் 
இைசப்பதற்கு அ மதி வழங்குவதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

யற்சிைய நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். இவ்வாறான 
நடவ க்ைககள் மீண் ம் இந்த நாட்ைட ஓர் அபிவி த்திப் 
பாைதக்கு, ன்ேனற்றப் பாைதக்குக் ெகாண் ெசல்ல 
வழிவகுக்கும் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, ெமாழி என்ப  ஓர் இனத்தின் 
அைடயாளமாக ம் உாிைமயாக ம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்த 
ெமாழி சாியான ைறயிேல ேபணப்பட ேவண் ம், சாியான 

ைறயிேல காக்கப்பட ேவண் ம். அ  சிங்கள ெமாழியாக 
இ ந்தா ம் சாி, தமிழ் ெமாழியாக இ ந்தா ம் சாி. சிங்கள 
ெமாழியான  ெகாச்ைசப்ப த்தப்ப ம்ேபா  சிங்கள ெமாழிைய 
ேநசிக்கின்ற ஒ வர் நிச்சயமாக ேவதைனயைடவார். 
அேதேபான்  தமிழ் ெமாழியான  ெகாச்ைசப்ப த்தப்ப ம்ேபா  
தமிழ் ெமாழிைய ேநசிக்கின்ற ஒ வர் நிச்சயமாக ேவதைன 
யைடவார். ஏெனனில், ெமாழி என்ப  ஓர் இனத்தின் 
அைடயாளம், ஓர் இனத்தின் உாிைம. அ  நல் ணக் கத்ைத 
ஏற்ப த் வதில் மிகப் ெபாிய பங்கு வகிக்கிற .   

இன்  குறிப்பாக அரச ைற சார்ந்த ெபயர்ப்பலைக களில் 
மற் ம் விளம்பரங்களிேல தமிழ் ெமாழியான  
ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட் ப்பைத நாங்கள் பார்க் கின்ேறாம். 
ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்கள்கூட இந்த 
விடயத்ைதச் சுட் க்காட் யி ந்தார். உதாரணமாக 'கண் ' என்  
எ தப்பட்ட அறிவித்தல் ஒன்றில் காணப்ப கின்ற எ த் ப் பிைழ 
க ம் ஷைண வார்த்ைதயாக அைமந்தி க்கின்ற . அேதேபால் 
'கர்ப்பிணித் தாய்மா க்கு ஒ க்கப்பட்ட ' என்ற அறிவித்த ல் 
'தாய்' என்பதற்குப் பதிலாக 'நாய்' என்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ஆகேவ, ெமாழி என்ப  சாியான ைறயில் ேபணப்பட 

ேவண் ம்; பார்க்கப்பட ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, 
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எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், எங்களிடம் எந்தவிதமான 
இனவாதேமா, மதவாதேமா இல்ைல. இந்த நாட் ேல ஒ  
நல்லாட்சிைய ஏற்ப த் வதற்கு சி பான்ைம மக்களாகிய 
நாங்கள் மிகப் ெபாிய அர்ப்பணிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்ேறாம். 
நாங்கள் இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் வி ம்பவில்ைல. 
நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்தியதில் எங்க க்குப் பாாிய பங்குண் . 
இன்  ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய உைரைய நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். அவர் தன  உைரயிேல, "இந்த நாட் ல் 
சி பான்ைம மக்க க்கு நியாயமான, நீதியான ஒ  தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம்" என்  குறிப்பிட்டார். இதைன 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அவர் இதைன நிச்சயமாக 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.  

அ த் , அனர்த்த காைமத் வ அைமச்ைசப் பற்றி ம் 
கூறேவண் ம். அண்ைமக்காலத்தில் ேககாைல மாவட்டத்தில் 
ஏற்பட்ட மண்சாிவினால் க பான, ெடனிஸ்வத்த ேதாட்டங் 
களில் வாழ்ந்த மக்கள் இடம்ெபயர்ந்தார்கள் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். எனி ம், அவர்கள் இன்ன ம் 
சாியான ைறயில் கு ேயற்றப்படவில்ைல. அவர்கள் 
நிலத்திேல தண்ணீர் ஊற, tent- கூடாரங்க க்குள் டங்கிக் 
கிடக்கின்றார்கள். அந்தக் கூடாரத் க்குள் பாடசாைல 
ெசல்கின்ற சி வர்கள், கர்ப்பிணித் தாய்மார், ைகக்குழந்ைதகள் 
ேபான்ேறார் இ க்க யா . நான் இதைன ேநாில் ெசன்  
பார்த்தி க்கின்ேறன். ேநற் க்கூட, ெதாைலக்காட்சியில் அவர் 
களின் அவல வாழ் நிைல காட்டப்பட்ட . இந்த மண்சாி  
ஏற்பட்  6 மாதங்களாகி ம் அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சான  இன்ன ம் அவர்கைளத் தகுந்த இடத்தில் 
கு யமர்த்தாத  மிக ேவதைன த கின்ற . ஆகேவ, இந்த 
அைமச்சான  அவர்க க்கான சாியானெதா  நடவ க் 
ைகைய மிக ேவகமாக ேமற்ெகாண் , அவர்கள் வழைம 
நிைலக்குச் ெசல்வதற்கான வசதிவாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அண்ைமயில் தி ேகாணமைல மாவட்டத் க்கு அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள் விஜயம் ெசய்தி ந்தார். 

அப்ேபா , பல்ேவ  திட்டங்கள் ெதாடர்பாக அங்குள்ள 
பிரதிநிதிகள் ேகட் க்ெகாண்டார்கள். அந்த வைகயில், 
அவ க்கு நான் தி ேகாணமைல மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதி 
ெகளரவ  ைரெரட்ணசிங்கம் ஐயா அவர்கள் சார்பில் 
நன்றிையத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is, the Hon. Mujibur Rahuman. Hon. 

Member, you have 10 minutes.  
 
[අ.භා. 3.58] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි අද ජාතික 

ඒකාබද්ධතා හා පතිසන්ධාන අමාත්යාංශෙය්ත්, ජාතික සංවාද 
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය්ත්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය්ත් 
වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව කථා කරන  ෙම් අවස්ථෙව්දී, මට ෙපර 
කථා කළ ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමා සිරිෙකොත සල්ලි 
කථාවක් කිව්වා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අපි 
දන්නවා, සිරිෙකොෙත්ද සල්ලි තිෙබන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් ෙම් 
සල්ලි මැදමූලෙන්ද තිෙබන්ෙන් කියන.  

මෙග් ළඟ ෙපොතක් තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙත් නම තිෙබන්ෙන්, 
"රාජපක්ෂ ඇන්ඩ් ෙකොම්පැනි ෙහවත් සාටක වංශය" කියලායි. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තිතුමා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙගවල්වලත් සල්ලි තිෙබනවාය කියන 

එකයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
තමුන්නාන්ෙසේ සභාපති ෙවලා ඉන්න කාලෙය් පස් කපලා, 

ෙකොන්තාත් කරලා ගත් සල්ලි තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙගදරද 
තිෙබන්ෙන් කියා අපට අහන්නට ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, බාධා කරන්න 
එපා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
 (The Hon. Mujibur Rahuman) 
සල්ලි තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා ළඟ ෙන්. [බාධා කිරීම්] අෙප් 

ෙගදර සල්ලි නැහැ ෙන්. ඔබතුමා තමයි කිව්ෙව්, සල්ලි අෙප් 
ෙගදර තිෙබනවාය කියලා. සල්ලි අෙප් ෙගදර නැහැ ෙන්.  සල්ලි 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා ළඟ. [බාධා කිරීම්] 

මෙග් ළග තිෙබනවා, විස්තර ටිකක්. RADA  ආයතනය 
හරහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගවල් හදන්නය කියලා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට රුපියල් මිලියන 2,441ක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් සල්ලි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්, - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Mahindananda Aluthgamage, what is your point 

of Order?   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
.මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා "රාජපක්ෂ" කියන ෙපොතක් පිළිබඳව කිව්වා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ෙපොෙත් වගකීම භාර අරෙගනද 
කියන්ෙන්? ඔබතුමා ඒ ෙපොත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත කරනවාද? ඔබතුමා ඒ 
වගකිම භාර ගන්නවා නම්, ඔබතුමාට එෙහම කියන්න අයිතිය 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
පසුගිය ආණ්ඩුෙව් සිදුවුණු දූෂණ සම්බන්ධව කරුණු 

ගණනාවක් තිෙබන ෙපොතක් මට ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙත් 
තිෙබන විස්තරයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ඒවා ඇත්තද, ඇත්ත 
ෙනොෙවයිද කියා ඔබතුමා කියන්න. මා ළග තිෙබනවා, RADA 
ආයතනය එක්ක තිබුණු ගනු-ෙදනු.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
With great respect to my Colleague, Sir, that is not a 

point of Order. As long as he takes responsibility, he is 
entitled to say what he wants.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Mujibur Rahuman, you can continue your 

speech.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියන ෙද්වල්වල වගකීම 

භාරෙගනයි කියන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා යම් 
යම් ෙද්වල් කිව්වාම, ඒවාට පතිපහාර එල්ල වන ෙකොට ඒවාත් 
පිළිගන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. ඒවා කියනවා වාෙග්ම අප 
කියන ෙද්වලුත් ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. ඊළඟට සඳහන්ව තිෙබනවා, 
"සිරිලිය සවිය" ගැනත්. හිටපු ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති 
රාජපක්ෂෙග් "සිරිලිය සවිය" ගැනත් ෙමහි තිෙබනවා. ෙමහි 
තිෙබනවා, පිළිෙවළින් හැඳුනුම්පත් අංක 2222... කියලා 
ඔක්ෙකෝම 2 ඒවායි, ඔක්ෙකෝම 1 ඒවායි. ෙචක්පත් අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන් කවුද? ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියයි, 
තවත් කීපෙදෙනකුයි අත්සන් කර තිෙබනවා. බැංකුව, ෙකොළඹ 

ඩාලි පාෙර් සුදුවැල්ල මහජන බැංකුව. Account number එක, 
143100146235069. ඒක තමයි ඒ account number එක. අප 
කියන ෙම් ෙද්වල් ෙබොරු නම් ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්න 
පුළුවන්. මරදාෙන් ඩාලි පාෙර් මහජන බැංකුවට ගිහින් ඔබතුමාට 
බලන්න පුළුවන්, ශිරන්ති රාජපක්ෂ ආර්යාවට එහි ගිණුමක් 
තිබුණාද, නැද්ද කියලා. ෙමවැනි ෙතොරතුරු රාශියක් අපට 
කියන්න පුළුවන්. අෙප් ළඟ තිෙබනවා, ඒ විස්තර. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එකක් කියන ෙකොට අප ළඟ ඒවාට උත්තර 
10ක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් කථා 
කරන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අද විෙශේෂෙයන්ම කථා 

කරන්ෙන් ජාතික සංහිඳියාව ගැනයි. මා ඒ කරුණු ගැන කථා 
කරන්න සිතුෙව් නැහැ. ඒ මන්තීතුමාම තමයි ෙම් මඩ ඇදලා 
ගත්ෙත්. එතුමාම එය ඇදලා ගත්තාම ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
අපටත් සිදු ෙවනවා. උත්තර ෙදන ෙකොට, ඒවා අහෙගන ඉන්නත් 
ඕනෑ. ඒ ෙවලාවට ෙබොරුවට කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන්, 
වැදගත් අමාත්යාංශයක් ගැනයි. ඒ අමාත්යාංශය තමයි ෙම් රෙට් 
ජාතික සංවාද හා ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන අමාත්යාංශ. අපි ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී කථා කළා ෙනොෙයකුත් අමාත්යාංශ ගැන. ඒ 
අමාත්යාංශ අතරින් ෙම් අමාත්යාංශය සුවිෙශේෂයි කියා මා දකිනවා. 
ෙම් රෙට් තීරණාත්මක අවධියකයි අද අප ෙම් ජීවත් වන්ෙන්. 
ෙමය තීරණාත්මක අවධියක් වන්ෙන් ඇයි? අපි අවුරුදු හැට 
ගණනකට වඩා ෙම් රෙට් නිදහස බුක්ති විඳිමින්, නිදහස සමරමින් 
නිදහස ගැන කථා කරනවා. අපට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු හැට 
ගණනක් විතර වනවා. නමුත් අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න. එදා නිදහස ලබපු 
ෙවලාෙව් ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා කරපු කථාෙව් හරය, 
එතුමා පළමුවන නිදහස් උත්සවෙය්දී කරපු කථාෙව් තිෙබන හරය, 
එතුමා කරපු කථාවල තිෙබන ෙද්වල් තමයි අපි අවුරුදු හැට 
ගණනක් තිස්ෙසේ කථා කරන්ෙන්. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩු හදා තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩු හදා 
තිෙබනවා. අප ෙමොන ආණ්ඩුව හැදුවත් අපට තවම බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න. ශී ලාංකික 
අනන්යතාව ෙගොඩ නඟාගන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා 
ෙහොඳ හරවත් කථාවක් කළා. එතුමා ෙම් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
ගැන අපට පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සංහිඳියාව ගැන අපි අවුරුදු ගණනාවක් කථා කළා. අවුරුදු 
ගණනාවක් කථා කරලාත් සංහිඳියාව ඇති කරන්න අපට බැරි 
වුෙණ් ඇයි? ඇයි අපි ඒකට අෙපොෙහොසත් වුෙණ්? එක තැන පල් 
වන රටක් බවට අෙප් රට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථික 
සංවර්ධනය, ආර්ථික දියුණුව ඇතුළු සියලු ෙද් ළඟා කරගන්න 
අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ජන වාර්ගික අර්බුදය, ජාතික පශ්නය 
ඉදිරිෙය් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟාගන්න බැරිව අපි අසරණ 
ජාතියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපට පිටුපසින් සිටි ෙබොෙහෝ 
ජාතින්, ෙබොෙහෝ රටවල් අද ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට ගිහින් 
තිෙබනවා. අෙප් රට පධාන වශෙයන් ජාතින් තුනක් ජීවත් වන 
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රටක්. ඒ ජාතින් තුනට අනන්ය විවිධ ෙද්වල් තිෙබනවා; විවිධ 
අදහස් තිෙබනවා; විවිධ සංස්කෘතීන් තිෙබනවා; විවිධ ආගම් 
තිෙබනවා. ඒ විවිධත්වය තුළ එක්සත්කම හදාගන්න අපට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙම් රෙට් විශාල වන්දියක් 
ෙගවා තිෙබනවා.  

උතුෙර් වන්න පුළුවන්, දකුෙණ් වන්න පුළුවන්, නැෙඟනහිර 
වන්න පුළුවන් සියලු ජන ෙකොටස් -අප සියලුෙදනා- ඒ පැවැති මහා 
යුද්ධෙය්දී විශාල වන්දියක් ෙගවා තිෙබන බව අපි දන්නවා. එතරම් 
වන්දියක් ෙගවලාත්, යුද්ධය අවසාන ෙවලා අද වන ෙකොට අවුරුදු 
හයක් පමණ ගතවුණත් සාමය කරා යන්න අපට තවම බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට ඉතාම ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණු බව. යුද්ධය අවසාන 
කරලා, ඒ යුද්ධෙය් අවසානය තුළින් ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය 
නැවත ෙගොඩ නඟන්න අවස්ථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණා. එදා යුද්ධය අවසාන කරලා ඇවිල්ලා -
අප මන්තීවරුන් ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කලින්- ෙම් 
කථානායක පුටුෙව් ඉඳෙගන එතුමා කථාවක් කළා මට මතකයි. 
එහිදී එතුමා කිව්වා, "ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නඟනවා. ෙම් රෙට් එක 
ජාතියයි ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් සුළු ජන ෙකොටස් කියා ජන ෙකොටසක් 
නැහැ"යි කියලා. එතුමා ඒ කියපු වදන් අපට තවම මතකයි. නමුත් 
එදා ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා එතුමා කළ ඒ කථාව පාෙයෝගිකව 
කියාත්මක කෙළේ නැහැ. ෙමොකක්ද එතුමා ඒ ෙවනුවට කෙළේ? 
එතුමා ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න එක එක ජාතිවාදී 
සංවිධානවලට මුදල් දීලා, ෙද්ශපාලන බලය දීලා, රාජ්ය අනුගහය 
ලබා දුන්නා. එෙහම දීලා ෙම් රෙට් නැවත සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ 
ෙකෝලාහල ඇති කරන්න  උත්සාහ කළා. රාජ්ය ආරක්ෂක හා 
නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට හිටපු 
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා, ෙගෝඨාභය රාජක්ෂ මැතිතුමා ෙම් සංවිධාන 
ෙමෙහයවූ නායකයා බව අපි පසුගිය කාලෙය් දැනගත්තා. ඒවාට 
මුදල් ලබා දීලා, ඒවාට රාජ්ය අනුගහය ලබා දීලා, ඒවාට 
ෙද්ශපාලන ආවරණය ලබා දීලා ෙම් රෙට් සිංහල - මුස්ලිම් 
ෙකෝලාහල ඇති කරන්න  වැඩ කළ ඉතිහාසයක් තිබුණු බව අපට 
මතකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමා 
ලබා ගත්ත යුද ජයගහණෙය් හයිය ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය 
ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා. ඇයි ඒ? එතුමා 
ජාතිවාදීන්ෙග් හිරකාරෙයක් බවට පත් වුණ නිසා. එතුමා 
ජාතිවාදීන්ෙග් පා මුල වැටිලා ජාතිවාදය තුළින්  ෙගොඩ යන්න 
පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කළා. අන්තිමට එතුමාට රාජ්ය බලයත් 
නැති වුණා, ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමාෙග් ජයගහණයත් 
වැළකුණා. කීර්තිමත් ජනාධිපතිවරයකු හැටියට විශාම යන්නට 
තිබුණු ඒ අවස්ථාව නැති කරෙගන අද එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු විධියට නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා වාඩි ෙවලා 
ඉන්නවා. අපිට එතුමා ගැන කනගාටුයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න අපට ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි ෙම් 
හදලා තිෙබන ජාතික ආණ්ඩුව. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තමයි අපට 
ලැබිලා තිෙබන අන්තිම අවස්ථාව. ඒ අවසථ්ාව ෙම් රෙට් ජීවත් 
ෙවන අෙප් දුවා දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි පාවිච්චි කරනවාද, අෙප් 
දුවා දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් ඒක භාවිත කරනවාද, නැද්ද 
කියන එක අපි තීරණය කළ යුතුයි. මම හිතනවා නැවත අපට ෙම් 
වාෙග් අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා.  

ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක් අපට 2002 ආණ්ඩුෙව්දී ලැබුණා, 
චන්දිකා මැතිනිය යටෙත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා 

ෙවලා සිටියදී. අපි ඒ අවස්ථාව පැහැර හැරියා. නැවතත් අපට 
අවස්ථාක් ලැබිලා තිෙබනවා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා 
වන ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා 
හැටියටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා හැටියටත් 
සිටින ෙම් ෙවලාෙව්. අපි ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා නැවත ෙම් 
රෙට් යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන විධියටත්, සියලුෙදනාටම ජීවත් 
ෙවන්නට පුළුවන් රටක් හැදීම සඳහා වන ෙම් රජෙය් අරමුණ ඉෂ්ට 
කර ගැනීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව කියමින්, මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මට විනාඩි 11ක් තිබුණා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
[අ.භා. 4.09] 
 

ගරු පසන්න රණවීර මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ 

අමාත්යාංශය, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යාංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසංධාන 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මට ෙපර කථා කළ ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, 
"සිරිලිය"ට සල්ලි ගත්තා, TNA එකට සල්ලි දුන්නා ආදී වශෙයන් 
ෙහොරකම් ගැනමයි කථා කෙළේ. අද ෙම් වන විට උණු උණු කැවුම් 
වාෙග් යන්ෙන් බැඳුම්කර සිද්ධියයි. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි,  
මුලින්ම ඔබතුමාෙග් නායකයාෙගන් ඒ පිළිබඳව ෙසොයලා 
බලන්න, පරණ ෙද්වල් අවුස්සන්න ඉස්ෙසල්ලා. ඒක තමයි 
අලුත්ම ෙද්. පරණ ඒවාට කලින් අලුත් ඒවා ෙසොයලා බලන්න.  

ඊට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා සල්ලි දුන්නා කියලා, LTTE 
සංවිධානයට. ඔබතුමන්ලා ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයට සල්ලි දුන්නා, ඒක ෙවනම කථාවක්. අපි LTTE 
එකට සල්ලි දුන්නා කියලා කිව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් 
ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස 1990 මැයි මාසෙය් 20 ගණන්වල 
ලුතිනන් කර්නල් වැදිෙග් මහත්මයා හරහා LTTE සංවිධානයට ටී-
56 පෙතොෙරොම් කීයක් දුන්නාද, ආයුධ කීයක් දුන්නාද? ඒවා දුන්නු 
නිසා තමයි සංහිඳියාව ඇති කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමන්ලාෙග් 
නායකයා ඝාතනයට ලක් වුෙණ්. අපි ඒක ගැන ෙවනම කථා 
කරමු.  

අද සංහිඳියාව පිළිබඳව කථා කරනවා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි; අපි 
ආසයි. 1948දී පමණක් ෙනොෙවයි, 1818ට ෙපර  ඉඳන් 1529දීත් 
ෙම් ආකාරයට ෙම් ර ෙට් ජාතිවාදය, ජාති ෙභ්දය විටින් විට ආවා. 
1818දී කැප්ෙපටිෙපොළ දිසාව ඒ කැරැල්ල  කරන විට, ඒ කැරැල්ල 
මර්දනය කරන්න ෙදමළ ජනතාව පෙයෝජනයට ගත්තා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්පසු කාල වකවානුව ගත්තාම, -නිදහසින් පසුව- 
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ඇතුළු ෙම් දක්වා රෙට් සිටි 
ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න උත්සාහ කළා. ෙම් ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්න 
ගිහින්, ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති කරන්න ගිහින් ඒ අෙප් සමහර 
නායකයන්ට ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයන් විශාල පිරිසක් ඝාතනය 
වුණා. සිංහල නායකයන් පමණක් ෙනොෙවයි, අප්පාපිල්ෙලයි 
අමිර්තලිංගම් මහත්මයා, කුමාර් ෙපොන්නම්බලම් මහත්මයා, 
නගරාධිපති ෙදොෙර්අප්පා මහත්මයා වැනි  ෙදමළ නායකයන්ද එදා 
ඝාතනය වුණා.  සෑබෑ ෙදමළ නායකයන් විශාල පිරිසක් ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් ෙහොයන්න  ගිහින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.  

ෙම් සංහිඳියාව ඇති කළ මුල්ම නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමායි. එතුමා ෙම් පශ්නයට මුලින්ම ෙද්ශපාලන විසඳුමක් 
ලබාෙදන්න උත්සාහ කළා. නමුත්, ඔවුන් ඒ සඳහා අවතීර්ණ 
ෙනොවූ නිසා යුද්ධමය වශෙයන් ෙමම තස්තවාදය අවසන් කරන්න 
එතුමා කටයුතු කළා. එතුමා රාජ්ය නායකයා බවට පත් ෙවලා 
අවුරුදු තුනයි මාස කීපයක් ඇතුළත ෙම් රට තස්තවාදෙයන් 
මුදාෙගන, උතුරු- නැ  ෙඟනහිරත්, ෙකොළඹත්, ෙදවුන්දර තුඩුවත්, 
ෙප්දුරු තුඩුවත් එකට එක් කරලා, සංහිඳියාව ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා එදා යුද්ධෙයන් ඒ 
පශ්නය විසඳන්න යන ෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ්? එදා 
එක්දහස්අටසිය ගණන්වල විරුද්ධ වුණා ෙසේම, ෙමදාත් සියලු 
බටහිර අධිරාජ්යවාදීන් -බටහිර ගැත්තන් සියලු ෙදනාම- එයට 
විරුද්ධ වුණා. එය ෙනොතකා මව්බිෙම් ඒකීයභාවය ෙවනුෙවන්, 
 ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ෙවනුෙවන් එතුමා ෙම් යුද්ධය සැබැවින්ම 
කරෙගන ගියා. එහි පතිඵලයක් ෙලස එතුමා යුද්ධය නිමා කරලා, 
උතුරු- නැ ෙඟනහිර ජනතාවට පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් ලබා 
දුන්නා. අදටත් දකුෙණ් ජනතාවට ඒ පජාතන්තවාදය නැහැ. දැන් 
අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා, පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දය පවත්වා 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අෙප් කනක ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග් ෙවලා ෙවන් මට යම් 

කාලයක් ෙදන බව පකාශ කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් 

එතුමාට  ෙදනවාද?  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මෙග් විනාඩි දහෙයන් විනාඩියක් එතුමාට ෙදනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි හතයි 

තිෙබන්ෙන්. එයින් විනාඩි ෙදකක් පසන්න රණවීර මන්තීතුමාට 
ෙදනවා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
එතුමා ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 

රට සංවර්ධනය කරලා පජාතන්තවාදයත් ස්ථාපිත කළා. "උතුරු 
වසන්තය", "නැ  ෙඟනහිර උදානය" වැනි වැඩ පිළිෙවළ  ඔස්ෙසේ 
උතුරු නැ   ෙඟනහිර පළාත් දියුණු කළා.  

මම දැන්  උදාහරණයක් කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. තස්තවාදය විනාශ කරලා, පජාතන්තවාදය ඇති කළ   
නිසා තමයි අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාට -ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් නායක සම්පන්දන් මහත්මයාට-  කාෙගන්වත් 
බලපෑමක් නැතිව, කාටවත් ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන් නැතිව අද ඒ  
විපක්ෂ නායකකම ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙව්ළුපිල්ෙල් පභාකරන් 
හිටියා නම් අද එතුමාට විපක්ෂ නායකකම ගන්න වන්ෙන්ත් 
පභාකරන්ෙගන් අහලායි. ඒ පජාතන්තවාදී අයිතිය ලබාදුන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා ෙම් රට දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
කරා ෙගන ගියා. නමුත්, පශ්නයක්  තිෙබනවා. එතුමාට කාලය 
ෙනොතිබුණු නිසා  යම් යම් අඩු පාඩුකම් වුණා. නමුත්, කාලය 
තිබුණා නම්, යුද්ධය අවසන් කළා ෙසේම, ඒ පෙද්ශවල සංවර්ධනය 
ඇති කළා ෙසේම ඒ පශ්නත් විසඳනවා.  

ෙමතුමන්ලා අද උතුරු නැ  ෙඟනහිර සංවර්ධනය ගැන කථා 
කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්නාරෙම් සිට 
යාපනය දක්වා යන පාෙර් ෙබෝක්කු ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. නමුත්, 
ෙපොතුවිල් හරහා යන පාෙර් තිෙබන ඒ පාලම් ෙදක හදාගන්න ෙම් 
සංහිඳියාෙව් ආණ්ඩුවට තවම බැරි වුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙම් සෑම ක්ෙෂේතයක්ම  සංවර්ධනය කළා. ෙකොටි 
තස්තවාදින් 12,000ක් වසර 3ක් ඇතුළත පුනරුත්ථාපනය කළා. 
ඒ වාෙග්ම නැවත පදිංචි කිරීම්  කළා.  උතුරු දුම්රිය මාර්ගෙය් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු කළා. තස්තවාදින් විනාශ කරපු ආගමික 
සිද්ධස්ථාන සියල්ල අලුත්වැඩියා කළා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් කෘෂිකර්මය දියුණු කළා. පාසල්වලට පහසුකම් ටික ලබා 
දුන්නා. අද ඔබතුමන්ලා ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල කරනවා 
කියලා  කිව්වාට, යාපනෙය් දරුවන්ට පාසල්වල ඒ පහසුකම් 
නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අ ෙප් සිංහල සමාජය හැම දාම ෙදමළ සමාජයත් එක්ක 
කටයුතු කළා. මම ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. 1912දී -
මැනිං ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් සමෙය්- ව්යවස්ථා සභාවට මන්තීවරු 
21ෙදෙනක් පත් කරන ෙකොට එහි එක් මන්තී ධුරයක් සඳහා 
සිංහල, ෙදමළ පභූ පැළැන්තිෙයන් මන්තීවරෙයක්  ෙතෝරා 
ගන්නවා.  
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[ගරු පසන්න රණවීර මහතා] 
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අෙපන් එදා ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙදොස්තර මාකස් පනාන්දු 
මහත්මයා. එතුමා ගත්ෙත් ඡන්ද 831යි. ඊ ළඟට, ෙදමළ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණා, ෙපොන්නම්බලම් රාමනාදන් මහත්මයා. 
එතුමා ඡන්ද 1,640ක් අරෙගන ව්යවසථ්ාදායක සභාෙව් මන්තී 
ධුරයට පත් වුණා. අපි හැම දාමත් සංහිඳියාවට කැප කිරීම් කරලා 
තිෙබනවා. කැප කිරීමක් නැති තැන සංහිඳියාවක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාටම  කියනවා, ඒකීය ශී ලංකාවක් තුළ  

එම සංහිඳියාව ඇති කළ යුතුයි කියලා. පරිපාලනමය වශෙයන් 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉටු කිරීෙම් දී යම් යම් අඩු පාඩු 
තිෙබනවා නම්, අපි ඒවා සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට 
හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් පශ්න තිෙබනවා නම්,  ඒ  සියලු ෙදනාටම  
තමන්ෙග් හිමිකම් ලබා දිය යුතුයි.  ඒ සඳහා අෙප් එකඟත්වය පළ 
කරමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan. 

You have ten minutes. 
 
[பி.ப. 4.17] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேதசிய 

கலந் ைரயாடல்கள் அைமச்சு, ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் 
நல் ணக்க அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிடலா 
ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 
"அரசக ம ெமாழிகள் மற் ம் கலந் ைரயாடல் அைமச்சு" 
என்ற ெபயாில் ஓர் அைமச்சு உ வாக்கப்பட்ட . அ  
இன்ைறய அரசாங்கத்தில் "ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் 
மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சு" என்  ெபயர் மாற்றம் 
ெசய்யப்பட் க்கிற . இட சாாித் தைலவர் என்  
அறியப்பட்ட ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்கள் 
கடந்த அரசாங்கத்தில் அதற்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக 
இ ந்தார். இன்ைறய அரசாங்கத்தில் தமிழ் மக்களின் 
உாிைமக க்காகத் தைலநகாி ம் வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளி ம் குரல் ெகா த் வ ம் ெகௗரவ மேனா கேணசன் 
அவர்கள் அைமச்சராக இ க்கின்றார். இ வரா ம் தங்கள் 
அைமச்சுப் பதவிகளில் விைனத்திறன்மிக்க ெசயற்பா கைள 
ெவளிப்ப த்த யவில்ைல. கடந்த அரசாங்கத்ைதப் 
ேபான்ேற இப்ேபா ம் தமிழ்ப் பிரேதசங்க க்குச் 
சுற் நி பங்கள், க தங்கள் என்பன சிங்கள ெமாழியிேலேய 
அ ப்பப்ப கின்றன. தமிழ் ெமாழிக்கான உாிய அங்கீகாரம் 
இன் ம் வழங்கப்படவில்ைல. அரசாங்கத்தினால் பார்ைவக்கு 
ைவக்கப்ப ம் ெபயர்ப்பலைககளி ம் அ ப்பப்ப ம் க தங் 
களி ம் ஏராளமான எ த் ப் பிைழக ம் க த் ப் 
பிைழக ம் காணப்ப கின்றன. "ஆளணி இல்ைல, ஊழியர்கள் 
இல்ைல" என்  மீண் ம் மீண் ம் ெசால்லப்ப கின்ற 
காரணங்கள் தமி க்கான அங்கீகாரம் திட்டமிடப்பட்  

றக்கணிக்கப்ப கிறதா என்ற சந்ேதகத்ைத எ ப் கிற .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய 
அைமச்சுக்கு இ வைர ஒ க்கப்பட்ட நிதி எவ்வள ? அந்த 
நிதிையக்ெகாண்  ெசயற்ப த்தப்பட்ட விைனத்திறன்மிக்க 
ெசயற்பா கள் எைவ? இன விகிதாசார அ ப்பைடயில் 
ெபா  நி வாகத்தி ம் ப்பைட மற் ம் ெபா சு ஆகிய 
ேசைவகளி ம் தமிழர்களின் எத்தைன சத தத்தினர் 
இைணக்கப்பட் ள்ளார்கள்? இன விகிதாசாரப்ப  உாிய 

ைறயில் அவர்கள் இைணக்கப்பட் ந்தால் குைறந்தபட்சம் 
ெமாழி ெதாடர்பான ெப ம்பாலான பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  
கண் க்க ம். இப்ெபா தாவ  அதற்கான யற்சிகள் 
எ க்கப்பட் ள்ளனவா? ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அம்ைமயா க்கும் தற்ேபாைதய 
ேதசிய சகவாழ்  அைமச்ச க்கும் இைடயிலான ரண் 
பா கள் நல் ணக்கச் ெசயற்பா கைளத் தாமதப்ப த்தேவ 
வழிவகுக்கும். இத்தைகய ரண்பா கைள வி த் , 
ஆக்க ர்வமான ெசயற்பா களில் ஈ பட ேவண் ெமன்  
இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைக இரா வத்தினரால் எம  பகுதிகளில் வ ந்  
நிர்மாணிக்கப்பட்ட த்தர் சிைலகள் மற் ம் விகாைரகைள 
நீக்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் ன்வ மா? வடக்கு, கிழக்கி 

க்கும் தமிழர்களின் காணிகளில் கு யி க்கின்ற 
இரா வத்தினைர ம் ேதைவக்கு அதிகமாக நிைலெகாண்  
எம  மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதப்  பறித்ெத க்கின்ற 
இரா வத்தினைர ம் காலதாமதமின்றி அங்கி ந்  
ெவளிேயற் வதற்கு இந்த அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம். 
தமிழ் ேபசும் மக்களின் அேமாக ஆதரைவப் ெபற்  
அைமந் ள்ள இந்த அரசாங்கத்தில் நல் ணக்கத்தின் க்கியத் 

வம் குறித் ப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ற இத்த ணத்தில், 
நீதித் ைற உள்ளிட்ட அைனத் த் ைறக ம் 
பாரபட்சமாகேவ ெசயற்ப கின்றன.  

தி ேகாணமைல, குமார ரத்தில் தமிழர்களின் 
க க்குள் குந்  இரா வத்தினர் ேமற்ெகாண்ட 

தாக்குத ல் 29 ேபர் ெகால்லப்பட்டனர். அ  ெதாடர்பாகக் 
ைக  ெசய்யப்பட்ட இரா வத்தினர் தம  வழக்ைக 
அ ராத ர நீதிமன்றத்திற்கு மாற் ம்ப  ேவண் ேகாள் 
வி த்தி ந்தனர். குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்க க்கு இ க்கின்ற 
உாிைமயின் அ ப் பைடயில் அவ்வழக்கு அ ராத ர 
நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்ட . ஆனால், அரசியல் 
காரணத்திற்காகக் ைக  ெசய்யப்பட் ப் பல வ டங்களாகச் 
சிைறத் தண்டைன அ பவித் வ ம் தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக க்கு அந்த அ ப்பைட உாிைமகூட 
ம க்கப்பட் ள்ள . பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டத்திற்குள் 
வராத ‘ஆவா கு ’ சந்ேதக நபர்கள் அந்தச் சட்டத்தின்கீழ் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர். அ மட்  மன்றி, 
யாழ்ப்பாணத்தில் ஒன்ப  நீதிமன்றங்கள் உள்ள நிைலயில், 
பா காப்  அச்சு த்தல்கள் எ மற்ற சூழ ல், அவர்கள் 
ெகா ம்  நீதிமன்றத்தில் ன்னிைலப் ப த்தப்பட் ள்ளனர். 
இத்தைகய நடவ க்ைகயான  அரசியலைமப் க்கு 

ரணானெதன் ம் சர்வேதச மனித உாிைமச் சட்டங்க க்கு 
எதிரானெதன் ம் யாழ். மாவட்ட ேமல் நீதிமன்ற நீதிபதி 
நீதிமன்றத்தில் ெதாிவித் ள்ளார். இவர  க த் க்கு 
இன் வைர அரசாங்கத் தரப்பி ந்ேதா, நீதி 
அைமச்சிடமி ந்ேதா எத்தைகய பதி ம் வரவில்ைல. அரசியல் 
யாப் க்கு ரணாக இடம்ெபற்ற ைக  நடவ க்ைகயான , 

 அரசியலைமப் ச் சைபயின் ெகௗரவத்ைத ேம 
சீர்குைலத்தி க்கின்ற . அரசியல் யாப்ைப மீறியவர்கள் 
சட்டத்தின் ன் நி த்தப்பட ேவண் யவர்கள். ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்கள் பிைணயில் வி விக்கப்பட்டா ம் ைக  
ெசய்த விதம் அரசியல் யாப்பிற்கும் சர்வேதச மனித ாிைமச் 

2257 2258 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சட்டங்க க்கும் ரணான . நீதி மற் ம் த்தசாசன 
அைமச்சர் பதில் ெசால்லேவண் ய இந்த விடயத்திற்கு, 
சகவாழ்  அைமச்சர் அவர்கள், "இனி இவ்வா  நைடெபறா " 
என்  பதிலளித் ள்ளார். இ  நீதித் ைற மற் ம் சட்டம், 
ஒ ங்கு ஆகிய ைறகளின் சுயாதீனத் தன்ைமையக் 
ேகள்விக்குட்ப த்தி ள்ள . அரசியலைமப் ச் சைபயின் 
வழிநடத்தல் கு வின் தைலைமப் ெபா ப்ேபற்றி க்கும் 
பிரதமர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் காத்திரமான கைள 
எ க்க ேவண் ம்.  

கு நாகல் மாவட்டத்தில் உண  வி திெயான்றில் காவல் 
ைறயினைர வரவைழத்  அவர்கள் மீ  ப்பாக்கிச் சூ  

நடத்தியவர்கள் மீ  சாதாரண குற்றவியல் சட்டத்தின்கீழ் 
வழக்குத் ெதாடரப்பட் ள்ள . அேதேபால், ெகா ம்பில் 
நைடெபற்ற பாதாள உலகக் கு வின க்கிைடயிலான 
ேமாத ல் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ேமற்ெகாண்டவர்கள் மீ ம் 
சாதாரண குற்றவியல் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இத்தைகய உதாரணங்கள் இன்ைறய 
நல்லாட்சியி ம் தமிழர்கள் பாரட்சமாக நடத்தப்ப வதற்கான 
சிறந்த எ த் க்காட்டாகும்.   

அரசியல் ைகதிகள், காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார், 
ேபாாினால் காயப்பட்டவர்கள், அங்க னமைடந்தவர்கள், 

ள்ளந்தண்  பாதிப்பால் உடல் பாகங்கள் இயங்க 
யா ள்ளவர்கள், ேபாாினால் ச தியாக 

நிர்க்கதியாக்கப்பட் க் கு ம்பத் தைலைமைய ஏற்றி க்கும் 
ெபண்கள் மற் ம் தாய் அல்ல  தந்ைத அல்ல  இ வைர ம் 
இழந்த சிறார்கள், அழி ற்ற ெசாத் க்கள், உயிர் இழப் க்கள் 
ஆகியைவ குறித்  இந்தச் சைபயிேல கடந்த எட்  ஆண்  
களாகச் ெசால் வந்ேதாம். அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக 
இன் வைர எந்தவிதமான ன்ேனற்ற ம் ஏற்படாதி ப்ப  
எங்க க்கு வ த்தமளிக்கின்ற .  

மீள்கு ேயறிய மக்க க்கான ட் த் திட்டத்தில் 
கட்டப்ப கின்ற  ெபா த்  டா அல்ல  கல் டா எனப் 
பட் மன்றம் நடத்தப்ப கின்றைம கண்டனத்திற்குாிய . 
இதைன ம் அரசாங்கத்தின் ஓர் இ த்த ப்  நடவ க்ைக 
யாகேவ பார்க்க கிற . எம  மக்கள் தாங்கள் 
இழந்தைவகளில் ஒ  பகுதிைய உங்களிடமி ந்  ேகட்கி 
றார்கேள தவிர, உங்களிடம் யாசகம் ேகட்கவில்ைல. எம  
பாரம்பாியம், கலாசாரம் நம்பிக்ைக ஆகியவற்ைறப் 
ேபணக்கூ ய கல் கேள எம  மக்க க்குத் ேதைவ. 
சர்வேதச அ த்தத்தின் காரணமாக கடந்த அரசாங்கத்தில் 
உ வாக்கப்பட்ட நல் ணக்க ஆைணக்கு வின் பாிந் ைர 
க க்கு அைமயேவ நல் ணக்கம் மற் ம் கலந் ைரயாடல் 
அைமச்சு உ வாக்கப்பட்ட . அதன் ெதாடர்ச்சியாகேவ இந்த 
அரசாங்க ம் அந்த அைமச்ைசப் ெபயர் மாற்றத் டன் 
ேபணிவ கிற . ஐக்கிய நா கள் சைபைய ம் ேமற்குலக 
நா கைள ம் சமாளிக்கின்ற நடவ க்ைகயில்தான் இந்த 
அரசாங்க ம் ஈ ப கின்ற . உண்ைமயான நல் ணக் 
கத்ைத ம் சமாதானத்ைத ம் ஏற்ப த்த ேவண் மானால் 
ேபார்க்குற்றங்கள், மனித உாிைம மீறல்கள் ெதாடர்பில் உாிய 

ைறயில் விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ டன், - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெபா ப் க்கூற க்கான சர்வேதச தரத்திலான 

ெபாறி ைறயிைன வகுத் ச் ெசயற்ப வ ம் அவசியம். 
ஆனால், நீங்கள் திதாகத் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட அெமாிக்க 
ஜனாதிபதிக்குப் ெபா ப் க்கூறல் விடயத்ைதக் ைகவி மா  
ேகாாி ள்ளீர்கள். இதன் லம் கடந்த அரசாங்க ம் 
பா காப் த் தரப் ம் குற்றம் இைழத்தி க்கின்ற  என்பைத 
ஏற் க் ெகாண் ள்ளீர்கள். ெபா ப்ைபத் தட் க்கழித்தல் 
என்ப  எந்த விதத்தி ம் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கா . 
நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சிக்குக் ெகாண் வந்த 
காலத்தி ந்  இன்  அைதக் காப்பாற் கின்றவைரக்கும் 
நீங்கள் நம் ம்ப யாக நடந்தி க்கிேறாம். பல்ேவ  
இழப் க்கள், விமர்சனங்கள் இ ந்தேபாதி ம், அரசாங்கத்தின் 
ஸ்திரத்தன்ைமையக் காப்பாற் வதற்கும் அதைன அரசியல் 
தீர்  ேநாக்கி ன்நகர்த்த ேவண் ம் என்ற 
காரணத்திற்காக ேம வர  ெசல த் திட்ட இரண்டாம் 
வாசிப் க்கு எம  ஆதரைவ வழங்கிேனாம். பல்ேவ  
சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் நம் ம் அள க்கு இந்த 
அரசாங்கத்திற்கு நாங்கள் ஆதரைவ வழங்கி ள்ேளாம். 
ஆனால், நாங்கள் நடந் ெகாண்ட அள க்கு நீங்கள் 
உண்ைமயாக நடந் ெகாள்ளவில்ைல.  

ஆகேவ, சர்வேதச அ த்தங்களி ந்  வி ப வதற்கான 
நடவ க்ைகைள வி த் , உண்ைமயான நல் ணக்கத்ைத ம் 
நிரந்தரமான அைமதிைய ம் ஏற்ப த்தி, அைனத் ச் ச கத் 
தின ம் சேகாதரத் வத் டன் இைணந்  ைகேகார்த்  
வாழ்வதற்கு ஒ  நிரந்தரமான அரசியல் தீர்ைவக்கண் , 
நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு வழிவகுப்பீர்களா? ேமற் 
ெசான்ன அைனத்  விடயங்கள் குறித் ம் இ வைர எத்தைன 
கலந் ைரயாடல்கைள நடத்தியி க்கின்றீர்கள்? இதில் ஏ ம் 
பிரேயாசனமான ெப ேப கள் கிைடத்தி க்கின்றனவா? 
என்பவற் க்கான பதில்கைள ெகளரவ அைமச்சர் மேனா 
கேணசன் அவர்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

මීළඟට, ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
මිනිත්තු 6ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ෙවන් කර දීම 

පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. ජාතික 
ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය, ඒ වාෙග්ම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට සුළු 
ෙහෝ ෙව්ලාවක් ෙවන් වීම පිළිබඳව මා ඉතාමත්ම සතුටු වනවා.  

පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ආපදා කළමනාකරණය කියන විෂ යෙයන් මෙග් කථාව 
පටන් ගන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් රට 
නිරන්තරෙයන් ආපදාවට ලක් වන රටක් වුණත්, ආපදාවට ලක් වු 
යම් ෙවලාවක ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙහෝ ආපදා 
කළමනාකරණ නිලධාරින් එයට ෙපර සූදානමක් නැහැයි කියන 
කාරණය කනගාටුෙවන් වුණත් මා කියන්න ඕනෑ.  
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විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් වුවත් 
ගංවතුර  උවදුරක් ඇති වුෙණොත්, ඒ අයට රජය පැත්ෙතන්, රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙග් පැත්ෙතන් කෑම බීම ලැෙබන ෙකොට ජනතා 
නිෙයෝජිතයින් හැටියට අපි, ඒ වාෙග්ම මරණාධාර සමිති, ගාම 
සංවර්ධන සමිති ආදී සමිති සමාගම් ෙම් කටයුතුවලට මැදිහත් 
ෙවලා ගෙම් ජනතාවෙග් අවශ්යතා සම්පූර්ණ කරලා අවසන්.  

මට ලැබී තිෙබන ඉතාමත්ම ෙකටි කාලෙය්දී වුවත් ෙම් සඳහා 
මම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. නිරන්තරෙයන් ආපදාවට පත් 
වන ගාම නිලධාරි වසම්වල ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල 
ගංවතුර වැනි අවස්ථා වකදී අවශ්ය කරන යාතා වාෙග් ෙද්වල් -
විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර වාෙග් ෙවලාවල පාවිච්චි කරන 
ෙබෝට්ටුවක්, ඒකට අවශ්ය කරන එන්ජින්- ඒ පෙද්ශෙය් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ ෙද්වල් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
හරහා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානෙය් සිට ෙහෝ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සිට ආපදාව 
සිදු වූ ස්ථානයට ඒමට ෙනොහැකි වනවා. ෙමොකද, ඔවුන් එන 
අවස්ථාව වන විට පාරට වතුර දමා තිෙබන්න පුළුවන්. එම නිසා 
ඒවා අපි මුලින්ම ස්ථානගත කර තබන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට, ආපදා තත්ත්වයකදී අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. එනම්, ආපදා තත්ත්වයකදී 
ජනතාවට පිසූ ආහාර ලබා දීම සඳහා අවශ්ය කරන ඉවුම් පිහුම් 
කට්ටල ෙනොමැති වීම. ෙම් අවදානම තිෙබන පෙද්ශවල ගාම 
නිලධාරි කාර්යාලය තුළ, එෙහම නැත්නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය තුළ අඩු ගණෙන් හාල් මිටියක් ෙදසැරයකට උයන්න 
පුළුවන් වළඳක් තබන්න පුළුවන් නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි. ෙම් සඳහා 
රුපියල් 10,000ක් ෙහෝ 15,000ක් වැය ෙවයි. රජයකට; රටකට 
ෙම්ක මහා ෙලොකු මුදලක් ෙනොෙවයි. හදිස්සියක් ෙවලා පිට්ටනි 
ෙහොයනවා වාෙග් අවසානෙය්දී ජනතාව අපහසුතාවට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ රාජ්ය නිලධාරින් ෙම්වා ෙසොය ෙසොයා ඉන්නවා ෙවනුවට 
අපි ෙම්වා ස්ථානගත කර තිෙබනවා නම්, ෙහොඳයි කියන කාරණය 
මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ආපදා තත්ත්වයකදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන චකෙල්ඛවල යම් කිසි ලිහිල් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙහොඳයි කියන ෙයෝජනාවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙගෙනනවා. 
එෙහම නැත්නම්, සැම දාම ගාම නිලධාරි මහත්තයාට සිද්ධ වනවා, 
ගෙම් සිටින ව්යාපාරිකයාට කථා කරලා හාල්, සීනි, පිටි, පරිප්පු 
ෙහොයා දීලා ජනතාවට කන්න ෙදන්න. රජය පැත්ෙතන් අර කියන 
චකෙල්ඛ එෙහම නැත්නම්, නීති එක්ක ගාම නිලධාරි මහතා ඇතුළු 
රාජ්ය නිලධාරින්ට ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙම්වා තමයි ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව කථා කරන්න 
තිෙබන පධාන කාරණා ටික.  

ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය ගත්තාම, 
මුළු අමාත්යාංශෙය්ම නිලධාරි 50ක්වත් නැහැ. ෙම් අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධෙයන් මුළු රෙට්ම සිටින නිලධාරි පමාණය ගත්තත් 
ඉතාමත්ම සීමිත පමාණයක් ඉන්ෙන්. උපාධිධාරි පත්වීම් ලැබුණු 
විශාල පමාණයක් අද රජෙය් ෙනොෙයක් අමාත්යාංශවල ෙසේවය 
කරනවා. ෙම් කණ්ඩායම් අතරින් ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන කටයුතු සඳහා එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකට එක නිලධාරිෙයකු ෙවන් කර ගන්න පුළුවන් නම්, 
ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම එය අපි කළ යුතුව 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
එෙහම කරන්ෙන් නැතිව නිලධාරි 25ක්, 30ක් තබාෙගන නම් 

ෙම් ජාතික ඒකාබද්ධතාව කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රජයක් 
හැටියට ෙම් ආණ්ඩුව අද අපහසුතාවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණ ෙවලාෙව්, පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තු මහ 
මැතිවරණය ෙවලාෙව් ෙම් අය ජාතිවාදය පැතිරුවා. එක 
පැත්තකින් ෙදමළ මිනිසුන්  මුස්ලිම් හා ෙදමළ මිනිසුන් සිටින  
පෙද්ශවල ජාතිවාදය පැතිවරුවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් සිංහල මිනිසුන් 
තවත් පෙද්ශවල ජාතිවාදය පැතිරුවා. සමහර මැතිවරණවලදී 
ඡන්ද ගැනීම සඳහා ෙම් අය ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.  ජනතාව 
රැවැට්ටුවා. අද ෙම් ෙවද්දී උතුෙර් සහ නැ  ෙඟනහිර ජනතාව විශාල 
පීඩනයක ඉන්නවා. ඒ අයට ෙදනවා කියූ ෙද්වල් විශාල 
පමාණයක් දීලා නැහැ.   

මම හිතන්ෙන් ෙම්ක ෙනොෙවයි, ෙවන්නට ඕනෑ. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය රටක් හැටියට අපි 
කැමැත්ෙතන් භාරගත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  යුද්ධයට අපි කැමැති 
වුණත්, අකමැති වුණත් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් මිනිසුන් යුද්ධය 
නිසා මැරුණා. ඒ නිසා රටවල් ෙදකක රාජ්ය නායකයන් 
ෙදෙදෙනක් මැරුණා. අෙප් රෙට් ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාත්,  
ඉන්දියාෙව් හිටපු අගමැතිතුමාත් ෙම් කාරණය නිසාම මැරුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කාලය අවසාන ෙවනවා. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තත්පර තිහක කාලයක් මම 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සි ටිනවා.  

දැන්වත් අපි ශී ලාංකීය ජාතියක් වශෙයන් හිතන්නට, ශී 
ලාංකික ජාතියක් වශෙයන් නැඟිටින්නට කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව උතුරයි, නැ ෙඟනහිරයි එකතු කරලා එක පළාතක් 
බවට පත් කරන එක හරි නැතිනම් ෙම් රට පළාත් අටකට කඩලා, 
ඒ පළාත් අට රටවල් අටක් බවට පත් කරන එක හරි ෙම් පශ්නයට 
උත්තරයක් ෙනොෙවයි කියන කාරණයත්  මතක් කරනවා. මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය 
පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
9ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.32] 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පටන් ගනිද්දීම 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීමාට කියන්න ඕනෑ, ජාතික 
ඒකාබද්ධතාව පවර්ධනය සඳහා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

2261 2262 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොට්ඨාසයකම දැන් නිලධාරිෙයක් සිටින බව. ගරු චන්දිකා 
කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය් සාම නියාමකවරු හැටියට 
ඒ අය බඳවා ෙගන පසුව ඒ කටයුතු සඳහා පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා  සියයට 80ක පමණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල  
එෙහම නිලධාරිෙයක් පත් කර ඇති බව මතක් කරනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි, ඌනපූරණයක් මම කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පුරා  කාරණා 
ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කළා.  සව්ාභාවිකව අෙප් 
රටට අත්වන ආපදා පිළිබඳව කථා කරන අද දිනෙය් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් සහ සමාජයීය වශෙයන් අෙප් රටට ඇති ෙවලා තිෙබන 
විශාලම ආපදාව, එනම් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙගන ඒෙම් 
කාරණය ගැන ඉතා විශිෂ්ට ගණෙය් කථාවක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කළා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය දිහා බැලුවාම 
නැවත වරක් අපට ෙපෙනනවා,  අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
කරපු වරදම  පුන පුනා කරන්න උත්තසාහ කරන බව. ජාතික 
පශ්නයට ෙද්ශපාලන වශෙයන් විසඳුමක් ෙගන ඒම සඳහා ජාතික 
ඒකාබද්ධතාව ඇති කිරීම ෙවනුෙවන් අවශ්යම වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
අලුෙතන් නිර්මාණය කිරීම කියන කාරණයට අපි කවදාද අවංකව 
මැදිහත් ෙවන්ෙන්? ඔබතුමා සහ මම එකට සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු කාලෙය් අපි සන්ධාන ආණ්ඩුව හැටියට  අවංකව ඒකට 
මැදිහත් වුණා.  

අපි උපෙද්ශක කාරක සභාවක් පත් කළා. නමුත් ඒකට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය එන්ෙන් නැහැ. අනික් අය එන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ විසඳුම සන්ධාන ආණ්ඩුව ෙග්න නිසා ඒ අය විරුද්ධ 
ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද කිව්වා වාෙග් ඉතිහාසය 
පුරාමත් සිද්ධ වුෙණ් ඒකයි. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මහතා සහ එස්.ෙජ්.වී. ෙචල්වනායගම් මහතා එකතු ෙවලා 
බණ්ඩාරනායක -ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම ෙගෙනන ෙවලාෙව් 
ඒකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විරුද්ධ වුණා, ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා 
ටික ඇවිස්සුවා.  

ඊළඟට, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහතා සහ  එස්.ෙජ්.වී. 
ෙචල්වනායගම් මහතා ගිවිසුම ෙගන එන ෙවලාෙව් අපි විරුද්ධ 
වුණා, "ඩඩ්ලිෙග් බෙඩ් මසල වෙඩ්" කියලා. එෙහම කියමින් අපි 
ෙපළපාළි ගියා. ඊට පසුව චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් 
කාලෙය්  සුනාමි සහන මණ්ඩල ෙයෝජනාව ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙග්නෙකොට මමයි, ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමායි එතුමා වෙට් හිටගත්තා. එතෙකොට  එහා 
පැත්ෙත් හිටපු සියලුම මන්තීවරු ඇවිල්ලා, ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාව වට කරගත්තා. ඉතිහාසය පුරාම ඒ අය 
ෙග්නෙකොට අපි "බෑ" කියනවා; අපි ෙග්නෙකොට උන් "බෑ" 
කියනවා. අන්තිමට බලනෙකොට මුළු රටම ''උම්බෑ'' කියනවා; මුළු 
රටම තප්පුලනවා. 

අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු 
ෙවලා එක ව්යවස්ථා සභාවක ඉඳෙගන -ඔබතුමන්ලා වැනි 
උදවියත් ඒ ව්යවස්ථා සභාෙව්ම අනු කමිටුවල ඉඳෙගන- එම 
වාර්තා සකස් කර, සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු අපි හැෙමෝටම එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් විධියට නව අණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය 
කර ගැනීමට පාර කැපී තිෙබනවා. දැන්, ඒ පාර කැෙපන 
අවස්ථාෙව්දීම එම පාර කපලා ෙබොරළු දානවා ද, තාර දානවා ද, 
කාපට් කරනවා ද කියලා තවම අපි තීන්දු කරලා නැහැ. හැබැයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පාරට දාන්ෙන් ෙබොරළුමයි, 
කපන්ෙන් ෙබොරු වළවල්මයි කියලා නැවත වරක් තැන් තැන්වලට 
ගිහිල්ලා ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අවුස්සමින් විවිධ කථා කියනවා 
ඔබතුමාටත් මටත් ඇෙහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් සීයා වන හිටපු කථානායක ගරු ෙක්.බී. රත්නායක 
මැතිතුමා ෙමරෙට් හිටපු ෙජ්යෂ්ඨම ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා ඔය 
කථානායක පුටුෙව් හිටපු විධිය මට ඔබතුමාව දැක්කාම මතක් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 වසෙර්දී ඔබතුමා වාෙග් 
මමත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු තරුණ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමාෙග් 
සීයා ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් යාපනෙය් හාට්ලි විද්යාලයට. එතුමා හාට්ලි 
විද්යාලෙය් කිකට් කණ්ඩායෙම් දරුවන්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිවා 
ෙභෝජනයකට ෙගන්නුවා. දිවා ෙභෝජනය අවසානවීෙමන් පසු ඒ 
දරුවන්ට ඔබතුමාෙග් සීයා ෙහොඳ කථාවක් කළා. එතුමා කිව්වා, 
"මම තමයි මීට අවුරුදු ගණනකට ඉස්සර ෙවලා හාට්ලි විද්යාලෙය් 
කිකට් නායකයා. I was the Cricket Captain of Hartley College 
years and years ago. When I led the team out to the field, I 
looked back.  All the other ten players in the team were 
Tamils and I was the Captain as a Sinhalese. But  at that 
time the Hartley College, even though the majority of 
students were Tamils, decided that I should captain the 
team.”  කියලා. ඉන් පසුව, එම විද්යාලෙය් දරුවන්ෙගන් ඇහුවා, 
"දැන් ඒක හාට්ලි විද්යාලෙය් ෙවන්න පුළුවන්ද? Can that happen 
now? " කියලා.  අද, හාට්ලි විද්යාලෙය් සිංහල දරුෙවක් cricket 
team එෙක් නායකයා වුෙණොත්, ඒ ෙගොල්ලන් කියයි, "බැහැ. 
ෙමහි බහුතරය ඉන්ෙන් ෙදමළ" කියලා. ඒ වාෙග්ම සිංහල 
පළාත්වලත් ෙදමළ දරුෙවක්ට ඔහුෙග් තිෙබන සුදුසුකම්, 
දක්ෂකම්වලට තැනක් ෙදන්න ගිෙයොත් "බැහැ. එයා සුළු 
ජාතිකෙයක්" කියලා කියයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා කිකට් කීඩක 
මුත්තයියා මුරලිදරන් මහත්මයා කිකට් පිටිය ඇතුෙළේ wicket 
ගන්න ගන්න අපි අත්පුඩි ගහනවා. එළියට ආපු ගමන් "ෙදමළාට 
ෙමොනවාවත් ෙදන්න එපා" කියලා කෑ ගහනවා. ලංකාව ඇතුෙළේ 
වැඩ කරනකම්, ලංකාවට ෙගෞරවය ෙග්නකම් ෙදමළ මිනිහා 
ෙහොඳයි. නමුත්, එළියට ගියාම "ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙදන්න 
බැහැ" කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්දීම මට ෙමම කථාව කියන්න හැකිවීම ගැන මම 
ආඩම්බර වනවා.  හිටපු ෙක්.බී. රත්නායක වැනි කථානායකවරු 
ලංකාව පුරාම ජාතිවාදී ෙනොවන, ආගම්වාදී ෙනොවන, ජාතිවාදයට 
යට ෙනොවන, ආගම්වාදයට යට ෙනොවන, වර්ගවාදයට යට 
ෙනොවන ෙද්ශපාලනයක් කරා ගමන් කෙළේ  හාට්ලි විද්යාලෙයන් 
ලබපු අධ්යාපනය හරහායි. එතුමා එවැනි ෙද්ශපාලනයක් කර මිය 
යන අවස්ථාෙව් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කාෙග්ත් ෙගෞරවාදරයට 
පාත වුණා. ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමනි, යම් දිනයක 
ෙමරෙට් කථානායක පුටුෙව් ඉඳගන්නට ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ලැබුෙණොත්, එදාට ඔබතුමා  ඉෙගන ගත්ත පාසෙල් දරුවන්ව 
ෙගනැල්ලා ජාතිවාදෙයන්, ආගම්වාදෙයන්, වර්ගවාදෙයන් ෙතොරව 
ෙම් රෙට් ඉදිරියට යන ඉතිහාසයක් මම පාසල් යන කාලෙය් 
තිබුෙණ් නැති වුණාට, මෙග් සීයා පාසල් යන කාලෙය් තිබුණ 
ඉතිහාසය මම ෙද්ශපාලනය  කරන කාලෙය් ෙගෙනන්න දායක 
ෙවන්න හැකි වුණා කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් කවදාද? එදාට 
ෙන්ද, ඔබතුමා ෙක්.බී. රත්නායක මැතිතුමාෙග් නියම මුනුපුරා 
වන්ෙන්? එදාට ෙන්ද, ඔබතුමාත්, මමත් පාර්ලිෙම්න්තු එවපු සෑම 
මනුෂ්යෙයකුෙග්ම සිත් සතන් තුළ බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කළා 
වන්ෙන්? ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන ආගම්වාදය, 
ජාතිවාදය, වර්ගවාදය, පෙද්ශවාදය පතුරවන ෙද්ශපාලනයට 
නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න. ඒ වැඩය උතුෙර් ෙදමළ මිනිහා කළත්, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙහෝ ෙවනත් පළාතක මුස්ලිම් මිනිහා කළත්, 
අෙප් පළාෙත් සිංහල මිනිහා කළත් අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා 
ඒකට නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි සියලු ජාතීන් හා ආගම් 

එකට එකතු කරනවා කියලා ජාතික ඒකබද්ධතාව පිළිබඳව කථා 
කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ උෙද් ඉඳලා හවස් වනතුරු 
ෙබරිහන් ෙදනවා. අපි අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ කණ්ණාඩි 
පැත්තකට දාලා, ජාති-ආගම් කියන කණ්ණාඩිය පැත්තකට දාලා, 
ෙද්ශපාලන බලය ලබා ගන්නවා කියන කාරණයත් පැත්තකට 
දාලා අවංකවම ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්නවා කියලා කවුරු හරි 
හිතනවාද? හිතන්ෙන් නැහැ. මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය ගත්තාම 
මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ජාතික ඒකාබද්ධතාව සහ ජාතික පශ්නය 
ෙවනුෙවන් මෙග් ෙද්ශපාලනය පවා කැප කරපු ෙකෙනක්.  යුද්ධ 
උන්මාදෙයන් මුළු රටම කෑ ගහන ෙවලාවක මම ෙකොළඹ 
නගරෙය් සාම පා ගමන් ගිය මිනිෙහක්. 

ඒ ෙවලාෙව් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අයෙගන් සාම පාගමන් ගිෙය් මම 
විතරයි. ඒ ෙවලාෙව් මට "සිංහල ෙකොටියා" කියපු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්ත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත් අය වත්මන් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු ෙවලා ඉන්නවා. හැබැයි, මෙග් මුළු පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිත 
කාලය පුරාම ෙම් රෙට් වර්ගවාදයට, ජාතිවාදයට එෙරහිව අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවන්න ඕනෑ කියලා කථා කරපු මිනිෙහක් 
මම.  

එෙහම කරපු කියපු මම පත්තෙර්ක දැක්කා, "සුදු ෙනළුම් 
ව්යාපාරය", "සාම තවලම" වැඩසටහන, ගිනි තියපු යාපනය 
පුස්තකාලය හදන්න කියාත්මක කළ ව්යාපාරය වාෙග් වැඩසටහන් 
වැරැදියි කියලා හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබන බව. මම 
දන්න විධියට එතුමා ඒක කියන්ෙන් අවංකවම ෙනොෙවයි. නමුත්, 
සමහර ෙවලාවට එතුමා හිතනවා, නැවත ආගම්වාදය, ජාතිවාදය, 
පෙද්ශවාදය වෙග් ඒවා ඉස්මතු කරලා බලය කියන කාරණයට ඉව 
අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනය තුළ 30වැනි 
අවුරුද්දට කිට්ටු කරලා මම ඉන්ෙන්. ෙමොන පක්ෂෙය් සිටියත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් පරම්පරාවට තමයි අනාගතය අයිති ෙවන්ෙන්. එම 
නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ඇති අමාත්යාංශයක වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා කළ 
කථාවත් අපි ආදර්ශයට අරෙගන, ෙහට ඉඳලාවත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ සිටින අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා අපට ලැබුණු අන්තිම 
බස් එෙක් නඟිමු. ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් එකතු කරෙගන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරගන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
ව්යවස්ථා ෙවනස තුළින් බලය ෙබදීම පදනම් කර ගත්ත, ෙදමළ 
භාෂාව කථා කරන ජනතාවෙග් පශ්නයටත් විසඳුමක් ෙසොයන්න 
අපි එකතු ෙවමු. එෙසේ එකතු වීම සඳහා බලය ඕනෑද, නැද්ද කියන 
කාරණය පැත්තකට දාලා, ෙම් රෙට් අනාගතය භාරගන්න සිටින 
දරුවන්ට, අනාගතෙය් ෙම් රෙට් උපදින්න සිටින දරුවන්ට ශී 
ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් ෙවන්නට අද අපි පාර කපමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අන්තිම බස ්එක. 
ෙයෝජනා කරන අලුත් මැතිවරණ කමය තුළින්වත් නැවත එක 
පක්ෂයකටවත් තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා තුෙනන් ෙදකක බලයකින් පමණක් ෙනොව, අපි දහනවවැනි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත කරන්න එකතු වුණා වෙග් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් තුෙන්ම බලය - සම්පූර්ණ බලය - 
සහිතව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් හරහා ෙදන්න 
පුළුවන් උපරිම බලතල ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාවට, ඒ 

වාෙග්ම ෙම් රෙට් අසාධාරණයට ලක් වූ ජනතාවට ෙම් ව්යවස්ථාව 
හරහාම ලබාෙදන්නට කටයුතු කරමු කියන ෙයෝජනාව කරමින්, 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි.  

මීළඟට, ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 
5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.42] 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් 

අමාත්යාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව් මට 
ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළදී විෙශේෂෙයන්ම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් ෙම් ගරු 
සභාවට ෙයොමු කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු අමාත්යතුමා ෙම් ස්ථානෙය් සිටීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

පසුගිය කාලෙය් අරනායක නායයෑෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
ඒ වචන ටික කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම 
සිද්ධිය ෙවලා අද වන විට මාස 8ක පමණ කාලයක් ෙවනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙම් මාස 8ක කාලය තුළදී ඒ ජනතාව ෙනොෙයකුත් 
ගැටලුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් තමන්ට 
කියලා නිවසක් සාදාගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඒ ජනතාව ජීවත් වන තාවකාලික කූඩාරම් තුළදී ඔවුන් 
එදිෙනදා විශාල ගැටලුවලට මුහුණ ෙදනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය මාසෙය් ඇති වූ අධික වර්ෂාව නිසා 
ඔවුන්ට එම කූඩාරම්වල ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිබුෙණත් නැහැ. නැවතත් පන්සල්වලට, එෙහමත් නැත්නම් 
පාසල්වලට තාවකාලිකව යන්න සිදුවුණා. ඒ වාෙග්ම දවල් 
වරුෙව් ඒ කූඩාරම් අස්ෙසේ ඉන්න හරිම අමාරුයි. ෙනොෙයකුත් 
සමාජ ගැටලු වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ගැටලුත් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ජනතාවට වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට එවැනි කූඩාරම්වල 
ජීවත්ෙවලා පුරුදු නැහැ. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් පශ්නය පිළිගන්නවා. 

විෙශේෂෙයන්ම දැනට ඉඩම් සියල්ලම හඳුනාෙගන අවසන්. ඒ 
වාෙග්ම ඉඩම් මිලදී ගන්න අයට අපි රුපියල් ලක්ෂ 4 බැගින් 
ලබාෙදන්න මුදල් යවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඒක මම  දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නමුත්, නිවාස සෑදීම පිළිබඳව අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. අපි ඒක 

ඉක්මනින් විසඳීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබතුමා කිව්ව 
කාරණය මම පිළිගන්නවා. 

2265 2266 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙකටි කාලයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම එතන තිෙබන ගැටලු ටික ඔබතුමා 
දන්නවා. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. එම ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටින 
ජනතාව ඒවා විසඳයි කියා මාස 6ක් තිස්ෙසේ ෙම් රජය දිහා 
බලාෙගන ඉන්නවා. 

ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබන සියලුම පාසල්වල කීඩා පිටිවලයි ෙම් 
කූඩාරම් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පාසල්වල දරුවන්ට කීඩා 
කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. පාසල් 10ක පමණ ඒ තත්ත්වය 
තිෙබනවා. රජෙය් නායකයන්, විපක්ෂෙය් නායකයන් 
සියලුමෙදනා එදා ඒ ව්යසනය වුණු අවස්ථාෙව් අරණායක 
පෙද්ශයට ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශෙය් සංචාරය කළා; ෙනොෙයකුත් 
ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. අෙප් නිවාස ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ඒ සිරිපුර 
පෙද්ශෙය් ජනතාව කැඳවලා කිව්වා,  "සිරිපුර සුරපුරයක් කරලායි 
නවතින්ෙන්. ඒ සඳහා නිවාස අමාත්යාංශෙයන් නිවාස ඉදි කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරනවා" යි කියලා. නමුත්, කිසිම නිවාස 
වැඩ පිළිෙවළක් අද වනතුරු ආරම්භ කරලා නැහැ. අපි ඒක 
එතුමාෙගන් ඇහුවාම, ඔබතුමාට ඒ ෙබෝලය පාස් කළා, ඒ පිළිබඳව 
වග කියන්න ඕනෑ ඔබතුමායි කියලා.මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැනට නිවාස හදා ෙගන යන රයිෙනෝ ආයතනයට, 
ඩයෙලොග් ආයතනයට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

විපක්ෂෙය් ඉඳලා මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා, මහීපාල ෙහේරත් 
ජන සහන පදනම හරහා එක නිවසක් හදන්න. ඒ සඳහා මට 
දායකත්වය ලබා දුන්නු තිත්ව විද්යාලෙය් 95 වර්ෂෙය් කණ්ඩායෙම් 
සියලු ෙදනාටමත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අයට තව කාලයක් ෙමතැන ඉන්න 
බැහැ. ෙම් ලබා දීලා  තිෙබන ඉඩමට ජල ෙයෝජනා කමයක් නැහැ. 
ඒ අයෙග් නිවාස දැන් හදාෙගන යනවා. රයිෙනෝ ආයතනෙයන් 
හදලා තිෙබන නිවාසවල වැඩ අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
පදිංචි කරවන්න බැහැ, ඒ පෙද්ශෙය් ජල ෙයෝජනා කමයක් නැති 
නිසා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
මා බැලුවා, ෙම් අය වැ ය ෙල්ඛනෙය් කිසිම තැනක කෑගල්ල 
දිස්තික්කය ගැන සඳහනක් තිෙබනවාද කියලා. නමුත් එෙහම 
කිසිම ෙදයක් කියලා නැහැ.  

ඔබතුමා දක්ෂ අමාත්යවරෙයක් හැටියට ෙම් පිළිබඳව මීට වඩා 
ෙහොයා බලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රජය ඒ 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු දීලා ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැති ආකාරයට 
ඔබතුමාත් ඒ ජනතාව අතරමං කරන්න එපා; අසරණ කරන්න එපා. 

අද ඒ ජනතාව කබෙලන් ළිපට වැටිලායි ඉන්ෙන්. මට තිෙබන 
ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න 
තිෙබන්ෙන් එකම ෙදයයි. එනම්, ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳින් ෙහොයා 
බලා කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සාකච්ඡා ෙකෙරන 

වැය ශීර්ෂ අතරින් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
ගැන එම අමාත්යාංශය භාර නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට 
අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

අද උෙද් සිට ඉදිරිපත් වූ විවිධ කාරණාවලට අදාළ නිවැරදි 
දත්තයන්  අෙප් ගරු අමාත්යතුමා විසින් මීට ෙපර ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කළා.  ඊට පසුත් ගරු මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනකුම 
විෙව්චනාත්මක අදහස් දැරුවා. ඒ ගරු මන්තීවරුන්ට 
විෙව්චනාත්මක අදහස් දැරීමට අයිතිය තිෙබනවා. ෙමොකද, පවතින 
රජයක අඩු ලුහුඬුකම් ෙහොයමින් අදහස් පකාශ කිරීම සාමාන්ය 
සම්පදායයක්.  

විෙශේෂෙයන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට අදාළව පසු 
ගිය දශක කිහිපයක දත්ත හා ෙතොරතුරු විශ්ෙල්ෂණය කර බලන 
ෙකොට අපට  තහවුරු ෙවනවා, ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙහේතුෙවන් 
ඇති විය හැකි ආපදා බලපෑම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබනවා කියන එක. ෙම් බලපෑම් අවම කර ගැනීම තුළින් 
ජීවිත හා ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කර ගැනීම වර්තමානෙය් අපට ඇති 
පබලම අභිෙයෝගයයි. ෙම් අභිෙයෝග ජය ගැනීම සඳහා විධිමත් 
සැලසුම්කරණයක් මඟින් ආපදා කළමනාකරණය ෙමෙහයවීම 
ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් වශෙයන් අපට ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 4,611ක් ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව මෙග් කෘතඥතාව මා පළ කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් 2004 සුනාමි ව්යසනෙයන් පස්ෙසේ පසු ගිය 
දශකය තුළ දරුණුතම ආපදා තත්ත්වයන් ඇති වූෙය් ගංවතුර හා 
නාය යාම් ෙහේතුෙවන් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත්, 
ෙම් වර්ෂෙය් මැයි මාසෙය් ඇති වූ ගංවතුර හා නාය යෑම් නිසා 
ජීවිත හා ෙද්ෙපොළවලට විශාල හානියක් සිදු වූ බව අපි කවුරුත් 
දන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ නිසා පවුල් 147,387ක් අවතැන් 
වුණා.  

ෙම් තත්ත්වයන් ඇති වූෙය් ෙද්ශගුණික විපර්යාසවල ඇති වූ 
බලපෑම නිසා බව අප කවුරුත් දන්නවා. එම නිසා ආපදා අවදානම් 
අවමකරණය - Disaster Risk Reduction - පිළිබඳව අප රට 
පමණක් ෙනොව, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙලෝකයටම අද ෙම් දැෙවන පශ්නයට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු වී තිෙබනවා. ෙලෝක පජාව පමණක් ෙනොෙවයි, රටක 
ජනාධිපතිවරයකුටත් පරිසරය සම්බන්ධව විෙශේෂ වගකීමක් අද 
තිෙබනවා.  

ශී ලංකාෙව් පරිසරය සම්බන්ධව වගකීම දරන අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙම් ශත වර්ෂෙය්දී 
එම දැෙවන පශ්නෙය් වගකීම භාරෙගන කියා කරනවා. ඒ අනුව, 
අපි විවිධ සම්මුතිවලට එළැඹිලා තිෙබනවා.  Sendai Framework 
එක 2015 - 2030 දක්වා ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව පැරිස් 
ගිවිසුම හා ෙගෝලීය උණුසුම් අවම කිරීම සඳහා ෙද්ශීයව තීරණය 
කරන ලද දායකත්වය -Intended Nationally Determined 
Contribution- සඳහා වූ උපාය මාර්ගික පතිපත්ති සම්පාදනය 
කිරීම, ඒ වාෙග්ම 2020 - 2030 වැනි දිගු කාලීන සැලසුම් ෙගෝලීය 
ෙමන්ම කලාපීය වශෙයන් අපි ඇති කරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
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වාෙග්ම ඉදිරි වර්ෂවලදී ෙම් සඳහා අවශ්ය සැලසුම් සකස ් කර 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනමටත් Sendai  
Framework එකට අදාළ ජාතික සැලැස්ම විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය මඟින් UNISDR ආයතනය ෙවත ෙයොමුකර 
තිෙබනවා.  

පශ්චාත් ආපදා අවශ්යතා තක්ෙසේරුව, -Post Disaster Need 
Assessment- ක්ෙෂේත 09ක් හා උප ක්ෙෂේත 04ක් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරමින් අන්තර්ජාතිකව පිළිගන්නා ලද 
කමෙව්දයන් භාවිතෙයන් සිදු කරනවා. ෙමම වාර්තාව අනුව 
රුපියල් බිලියන 105ක හානි හා ඌනතා හානි -රුපියල් බිලියන 
18ක් හා රුපියල් බිලියන 87ක් ෙලස- තක්ෙසේරු කර ඇති අතර, 
රුපියල් බිලියන 95ක් ෙපෞද්ගලික අංශයට ද රුපියල් බිලියන 
10ක් රාජ්ය අංශයටද ලබා ෙදනවා. ෙම් හානි යථා තත්ත්වයට පත් 
කර ගැනීම සඳහා වසර 04ක් දක්වා කෙමෝපායන් සකස් කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 139ක් වැය ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, කථාව කරන්න. 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් කථික මන්තීවරුන් කීප ෙදෙනක් 

අදහස් පකාශ කිරීෙම්දී පරිසරය  හා ෙවරළ සංරක්ෂණය පිළිබඳව 
අෙප් අමාත්යාංශයට ෙපොඩි ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. එම 
ෙචෝදනාවලට  මා පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. 

"ආපදා" කිව්වාම අපට අදාළ ෙනොවන ක්ෙෂේතත් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික ගැටලු තිෙබන්ෙන් මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර අමාත්යාංශය යටෙත්. ෙවරළ සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව 
වගකීම් දරන්ෙන්, ෙවරළ සංරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව. අෙප් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට ෙමම කාර්ය භාරය නතු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙකොෙහොම නමුත්, අදාළ ආයතනත් සමඟ අපි 
එකතු ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික හා ෙවරළ සංරක්ෂණ 
කටයුතු පිළිබඳව අෙප් මැදිහත් වීම සහ අෙප් උපෙදස්, අෙප් 
දායකත්වය උපරිම විධිෙයන් අපි ලබා ෙදනවා. 

ඔලුවිල් වරාය පිළිබඳව කිව්ෙවොත්, විෙශේෂෙයන්ම වරාය 
අධිකාරිය සහ ෙවරළ සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව වගකීම් දරන 
ආයතන හරහා තමයි වරාෙය් කටයුතුවල වගකීම දරන්ෙන්. 
ෙකොෙහොම නමුත්, අපි ඒ වගකීම්වලින් ඉවත් ෙවලා පැත්තකට 
වනවා ෙනොෙවයි.  අෙප් උපරිම දායකත්වය ඒ සඳහා ලබා ෙදනවා. 
අමාත්යාංශ 21කට වාෙග් ඍජු මැදිහත්වීමකින් අෙප් දායකත්වය 
ලබා ෙදන අවස්ථා තිෙබනවා.  

කථික මන්තීතුමන්ලා මතක් කළා, අලිවැට පිළිබඳවත්. මා 
නිෙයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්තික්කෙය්ත් ෙමම පශ්නය 
තිෙබනවා. අලි වැටවල් කැඩිලා ගම්වදින අලීන්ෙගන් සිදුවන 
ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපට ඍජුව ඇඟිල්ල දිඟු කරන 
අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ ෙකොෙහොම නමුත් මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි, අලි වැටවල් සම්බන්ධ වගකීම තිෙබන්ෙන් තිරසර 
සංවර්ධන හා වනජීවි  අමාත්යාංශයට බව. ඒ subject එක භාරව 
තිෙබන්ෙන් එම අමාත්යාංශයට. හැබැයි, ජාත්යන්තර 
සංවිධානවලින් අපට ලැෙබන ආධාර හරියාකාරව channel කරලා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යාංශය හරහා කටයුතු කිරීෙම්දී 
අෙප් දායකත්වය ලබා ෙදනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්නට අවශ්යයි. 

අන්තිම කථික මන්තීතුමා අරණායක පිළිබඳව කථා කළා. 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් පිළිබඳව තිෙබන 
පමාදය ගැන පැහැදිලි පකාශයක් කළා. ඒ හැෙරන්නට 
අමාත්යාංශයට අවශ්ය සියලුම මුදල් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් සාලාව පිළිබඳව මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. රජය 
මැදිහත් ෙවලා, රජෙය් වගකීම උපරිම වශෙයන් දරමින් කටයුතු 
කර තිෙබන ආකාරය ගැන අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් දත්තයන්  
උපෙයෝගී කර ගනිමින් පැහැදිලිව පකාශ කළා. ඉන්පසුවත් අෙප් 
ගරු මන්තීවරුන් කිහිපෙදනක් කරන ලද පකාශයන් මත සාලාව 
පිළිබඳව පගතිය සහ අමාත්යාංශයක් හැටියට අප කර තිෙබන 
කටයුතු ටික නැවතත් පැහැදිලි කරන්න මා කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීෙමන් විපතට පත් 
ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා අනුමත පතිපාදන පමාණය 
රුපියල් මිලියන 1,596යි. ෙම් වන විට සහන සැලසීම සඳහා ලබා 
දී ඇති මුළු  පතිපාදන පමාණය රුපියල්  මිලියන 1,001යි. එයින් 
තක්ෙසේරු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 10ට වැඩි නිවාස 148ක් සඳහා  
රුපියල් මිලියන 589.8ක් ෙම් වන විට ලබා දී තිෙබනවා. 
තක්ෙසේරු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 10ට අඩු නිවාස 1,712ක් 
සඳහා ෙම් වනෙකොට රුපියල් මිලියන 121ක් ලබා දී තිෙබනවා. 
සමස්තයක් වශෙයන් තක්ෙසේරු වටිනාකම ලක්ෂ 10ට වැඩි හා අඩු 
නිවාස 1,860ක් සදහා ෙම් වනෙකොට රුපියල් මිලියන 710ක්  ලබා 
දී  තිෙබනවා.  

ෙම්වා කියාත්මක වනෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
හරහා කමානුකූලව ෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කර ෙගන යනවා. 
යම් යම් පමාද ෙදෝෂයන් තිෙබනවා නම් ඒවා විෙව්චනය කරන්න 
ෙම් සභාවට අයිතිය තිෙබනවා. ෙම් කාල සීමාෙව් ඇතිවන 
ස්වභාවික සහ ස්වභාවික ෙනොවන ආපදාවලදී රජයක් හැටියට අපි 
මැදිහත් ෙවලා අෙප් වගකීම ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කරනවා. පුර්ණ 
ෙලස හානි වූ නිවාසවලට හා පාවිච්චියට නුසුදුසු ෙලස හානි වූ 
නිවාස සඳහා රුපියල් 50,000ක දීමනාවක් බැගින් ෙගවීමට 
රුපියල් මිලියන 72.2ක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. මට ලැබී 
තිෙබන කාලය පමාණවත් ෙනොවන නිසා ෙම් යටෙත් පතිපාදන 
නිකුත් කරන ලද පතිලාභීන් ගණන සඳහන් ෙල්ඛනය මා 
සභාගත* කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම සාලාව පෙද්ශෙය් ආපදාවලට ලක් වූ නිවාස 
හිමියන්ට ස්වයං රැකියා සඳහා හා තිෙරෝද රථ හිමියන් සඳහා 
රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පතිලාභීන් 315කට රුපියල් මිලියන 3.5ක් ලබා දී තිෙබනවා. යුද 
හමුදාව විසින් සිදු කරන ලද අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා නිවාස 
1,031ක් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 48ක් ලබා දී තිෙබනවා. 

2269 2270 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාලාව පිළිබඳ තවත්  වාර්තා ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. මට ඒවා 
සභාගත කරන්න පුළුවන්.   

විෙශේෂෙයන් මා සතුටට පත් ෙවනවා, අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් අදාළ අමාත්යාංශවල හා 
ආයතනවල සහෙයෝගය ලබා දීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ඉදිරියටත් ඒ 
සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනටමත් ලබා ෙදන 
සහෙයෝගය පිළිබඳව අනිකුත් අමාත්යාංශවලට මෙග් ස්තුතිය  පුද 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
ෙමෙහයවමින් අපට මඟ ෙපන්වන අෙප් ගරු අමාත්යතුමාටත්, 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතුවලට විෙශේෂ ශක්තියක් ලබාෙදන අෙප් 
අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම්තුමාටත්, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු, අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරු ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 

4. සව්යං රැකියා හා තී ෙරෝද රථ හිමියන් සඳහා රු.10000 
දීමනාව  (පතිලාභීන් 315) -  රුපියල් මිලියන 3.5 

5. යුධ  හමුදාව විසින් සිදු කරන ලද  අලුත්වැඩියා  කටයුතු  
සඳහා (නිවාස 1031ක) - රුපියල් මිලියන 48 

6. වංචල ෙද්පල හානි සඳහා (පතිලාභීන් 567ක) රුපියල් 
මිලියන 100 

7. තාවකාලික ෙව ළඳ කුටි ඉඳිකිරීම සඳහා - රුපියල් මිලියන 
25 

පතිපාදන නිකුත් කර 
පතිලාභීන් ගණන 

පගතිය 
සැප්තැම්බර් මස 58 
ෙදෙනකුට හා 
ඔක්ෙතෝබර් මස 
55ෙදෙනකුට 
පමණක් මුදල් ලබා 
දී ඇත්ෙත් ෙබොෙහෝ 
පුද්ගලයින් හට 
වන්දි මුදල් ලබා දී 
ඇතත් නිවාස සෑදීම 
ආරම්භ කර 
ෙනොමැතිවීම 
ෙහේතුෙවනි 

මුදල් ලබා 
දී අති 

පතිලාභීන් 

ජුනි  -813 744 

ජුලි  -169 171 

අෙගෝස්තු  -154 152 

සැප්තැම්බර්  -154 58 

ඔක්ෙතෝබර් -154 55 

“106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 129,572,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
 106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු. 459,540,000 

  

“106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 459,540,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
 106 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,405,396,000 

  
“106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,405,396,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 
රු. 2,312,000,000 

  
“106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,312,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

304 වන ශීර්ෂය.-  කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 262,385,000   

 

 “304 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 262,385,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 43,000,000 

 

“304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 43,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
304 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2271 2272 

[ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා] 

සාලාව යුධ හමුදා කඳවුෙර් අවිගබඩාව පිපිරීෙමන් විපතට පත් 
පුද්ගලයින්ට සහන සැලසීම 

1. සාලාව යුධ හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීෙමන් විපතට පත් ජනතාවට 
සහන සැලසීම සඳහා අනුමත පතිපාදන පමාණය රුපියල් 
මිලියන 1596 

2. ෙම් වන විට සහන සැලසීම සඳහා ලබා දී ඇති මුළු පතිපාදන 
පමාණය - රුපියල් මිලියන 1001 

 එයින්, 

 i. තක්ෙසේරු වටිනාකම ලක්ෂ 
10ට වැඩි නිවාස 148ක් සඳහා  
රුපියල් මිලියන 589.8ක් ලබා 
දී ඇත. 

 ii. තක්ෙසේරු වටිනාකම ලක්ෂ 
10ට අඩු නිවාස 1712ක් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 121ක් ලබා දි 
ඇත.  

3. පුර්ණ හානි වු හා වාසසථ්ානයට නුසුදුසු 
ෙලස නිවාස හානිවූවන් රු.50000/- දීමනාව සඳහා පතිපාදන 
පමාණය  -රුපියල් මිලියන 72.2 

නිවාස 
1860ක් 
සඳහා 
රුපියල් 
මිලියන 
710ක් 
ලබාදී 
ඇත. 
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தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 129,572,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 459,540,000 

 

“தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  459,540,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 1,405,396,000 

  

“தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 1,405,396,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,312,000,000 
 

“தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  2,312,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

தைலப்  304.- வளிமண்டலவியல் திைணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 262,385,000 

 

“தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 262,385,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 43,000,000 

 

“தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 43,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs.129,572,000, for Head 106, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.459,540,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 459,540,000, for Head 106, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,405,396,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,405,396,000, for Head 106, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 2,312,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 2,312,000,000, for Head 106, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

HEAD 304. -  DEPARTMENT OF METEOROLOGY  
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 262,385,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 262,385,000, for Head 304, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 304, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of  the Schedule.  
 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 43,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 43,000,000, for Head 304, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
  

Head 304, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
"157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 350,461,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                     

රු. 158,150,000 
  
"157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             

රු. 158,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
157 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2273 2274 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

236 වන ශීර්ෂය.-  රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                  
රු. 134,632,000 

  

  “236  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 134,632,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              

රු. 33,350,000   

“236  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 33,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

“தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 350,461,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 158,150,000 
 

“தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 158,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
 தைலப்  157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  236.-  அரச க ம ெமாழிகள் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 134,632,000 

 

 “தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 134,632,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
 தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 33,350,000 
 
“தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 33,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 350,461,000, for Head 157,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 157, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,                
Rs. 158,150,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 158,150,000, for Head 157, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 157, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

HEAD 236. - DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 134,632,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 134,632,000, for Head 236, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 236, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 33,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 33,350,000, for Head 236, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 236, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
"165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.113,405,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,722,950,000 
 

"165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.1,722,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

165 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.   
 

“தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 113,405,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,722,950,000 
 

“தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,722,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 113,405,000, for Head 165, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 165, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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2016  ෙදසැම්බර්  01  

Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 1,722,950,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,722,950,000, for Head 165, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 165, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 5.00 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු  පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙදසැම්බර් 02වන සිකුරාදා.  
 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 5.00 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 
பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2016 சம்பர் 01, வியாழக்கிழைம. 

 

It being 5.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 02nd December, 

2016. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்   
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

“That Parliament do now adjourn.” 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
 

කියුබානු හිටපු ජනාධිපති විප්ලවීය නායක ෆිෙදල් 
කසේතෝ සහෘදයාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය 

கி பாவின் ன்னாள் சனாதிபதி ரட்சித் தைலவர் 
பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்களின் மைற க்கு அ தாபம் 

CONDOLENCES ON THE DEMISE OF REVOLUTIONARY 
LEADER COMRADE FIDEL CASTRO, FORMER PRESIDENT OF 

CUBA 
 
[5.00 p.m.] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, I would like to move the 

following Resolution for this Parliament to pay its highest 
respect to one of the world's most respected and honoured 
leaders who has passed away, Comrade Fidel Castro, 
former  President and Leader of Cuba.  

"Sri Lanka Parliament pays its deepest sympathies on the demise of 
exemplary Leader Commander-in-Chief of the Cuban Revolution, 
Comrade Fidel Castro Ruz.  

Comrade Fidel Castro, from the day he led and stormed the 
Moncada Barracks to the day when he retired from position of 
active leadership, stood as one of the greatest examples to the 
oppressed masses of the world.  

The victorious Revolution that he so bravely led in Cuba inspired 
Cuba and all continents across the world, as he liberated his country 
and built Socialist Cuba. For over fifty years as President of Cuba, 
he led Cuba to great new achievements and was an international 
champion for the cause of sovereignty and independence of nations. 

Comrade Fidel Castro’s leadership overthrew the puppet regime of 
Dictator Fulgendo Batista and restored to the people dignity and 
sovereignty of the motherland. From the victory of Playa Giron, he 
continuously stood up against the bullying of imperialist allies." 

Form the day he and his comrades landed by "Granma" on the soil 
of Cuba, to the day the Cuban Revolution was victorious, it was 
exemplary dedication and leadership of Comrade Fidel Castro that 
brought the victory of the Revolution.   

His leadership inspired Cuban professionals as volunteers to serve 
people in Africa, Asia and Latin America to help people achieve 
better standards of living as Cuba had  already attained very high 
standards in many areas of its economy.  

Sri Lanka will always remember how Cuban doctors were sent to 
our aid and served our people during most difficult times in our 
history and the support given by Cuba in at international events.  

"Comrade Fidel Castro gave exemplary leadership to Cuba, to battle 
and defeat imperialism, is undoubtedly a historical brave leadership 
given to an entire world. His memories will always continue to truly 
inspire a whole new generation to carry forward victories of the 
Revolution in Cuba across the globe.  

Inspirational words spoken on the Cuban Revolution by Comrade 
Fidel Castro on the eve of  50th anniversary of the attacks on the 
Moncada Barracks will always continue to reverberate throughout 
human history.   

'History has proved that nothing could defeat our people in its 
noble endeavours and that weapons are no more powerful than 
ideas. 

We are today, as nothing could be preventing that, from the 
proletarian spirits of a country built over centuries with the blood 
and sweat of slaves and workers, the deepest yearning for freedom 
and justice that our national hero demanded would flow with 
inextinguishable strength and justice that will live on like an eternal 
flame.'  

We, together with the people of Sri Lanka join in solidarity with the 
heroic people of Cuba and Government of Cuba in paying our 
deepest homage and our eternal salute to the Founder of the Cuban 
Revolution, exemplary Leader Comrade Fidel Castro Ruz."  

Sir, he inspired all continents of the world.  

මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ ෙශේෂ්ඨ කියුබානු නායක 
ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිඳුන්ෙග් විෙයෝගය සම්බන්ධවයි. කියුබානු 
විප්ලවය ජයගහණය කිරීෙමන් පසු කියුබාෙව් සමාජවාදී රාජ්යය 
ෙගොඩනඟා, නව සමාජයක් බිහි ෙකොට වසර 50ක් පාලන කටයුතු 
ෙගන ගිය, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් මිත ජනතාවෙග් අරගළ සියල්ලට 
ශක්තිය හා නායකත්වය දුන් එතුමාට අෙප් උත්තම ෙගෞරවය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් පිදිය යුතුය යන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකාවට දිගටම මිත සහෙයෝගය ලබා දුන් රාජ්ය 
නායකෙයකු වන ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමා ෙනොබැඳි සමුළුෙව් 
නායකයා හැටියට ඉ ටු කළ කාර්යභාරය ද අප අගය කළ යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම  ෙලෝකයට මිනිස් සමාජයක උරුමකම් කිව හැකි 
ජයගහණ සඳහා ෙද්ශ සීමා මායිම් ෙනොතකා කටයුතු කළ, ඒ 
ශක්තිමත් පණිවුඩය ෙගන ගිය එතුමා අප තුළ සදාකාලික 
සිහිවටනයක් තැබූ බවත් යළිත් අපි සටහන් කරමු. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.07] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභාවපාප්ත කියුබානු 

නායක  ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමන් සම්බන්ධව අද සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයකු වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ශී ලංකා-කියුබානු පාර්ලිෙම්න්තු මිතත්ව 
සංගමෙය් සභාපතිවරයා හැටියට පථමෙයන්ම මම එම ෙයෝජනාව 
ස්ථිර කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1926 වසෙර් අෙගෝස්තු 13 
වැනි දා කියුබාෙව් බයිරන් නුවරදී උපත ලැබූ ෆිෙදල් කැසේතෝ 
මැතිතුමන් 1945 වසෙර්දී නීති ශිෂ්යෙයකු ෙලස හවානා 
විශ්වවිද්යාල්යයට ඇතුළු වුණා. එතුමා 1952 වසෙර්දී මැතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් බැටිස්ටා පාලනය විසින් එම මැතිවරණය 
අවලංගු කරනු ලැබුවා. ඒ නිසා එතුමා විප්ලවකාරී මග ෙතෝරා 
ගත්තා. බැටිසට්ා පාලනය තුළ පජාතන්තවාදය කියාත්මක 
ෙනොවුණු නිසා, ඒ වනවිට පැවැති මාක්ස්-ෙලනින්වාදයත්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙසෝවියට් සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුව පමුඛ සමාජවාදී 
කඳවුෙරන් ලැබූ ආභාසයත් සමඟ එතුමා විප්ලවකාරී මගකට 
එළඹුණා.  

1953 වසෙර් ජූලි 26 වැනි දා ෙමොන්කාෙඩෝ හමුදා බැරැක්කයට 
පහාර එල්ල කළත්, එය එතරම් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ.  ඊට අදාළ 
නඩු විභාගය අවසානෙය් එතුමන්ට අවුරුදු පහෙළොවක සිර 
දඬුවමක් නියම වුණා. නමුත් අවුරුදු ෙදකකට පසුව එයින් නිදහස් 
වූ එතුමා ආර්ජන්ටිනාෙව් ෛවද්යවරයකු හැටියට වාෙග්ම 
මාක්ස්වාදී විප්ලවවාදිෙයකු හැටියට හිටපු අර්නස්ට් ෙච් ගුෙව්රා 
සමඟ එකතු වුණා. එම මිතත්වය තුළින් ලැබූ ආභාසයත් එක්ක 
කැස්ෙතෝ මැතිතුමා විප්ලවකාරීන් 82ෙදෙනකු සමඟ නැවත 
කියුබාවට එන අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් ගමන් ගත් යාතාවට 
බැටිස්ටාෙග් ගුවන් පහාර එල්ල වුණා. වාසනාවකට වාෙග් ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ මැතිතුමා, ෙච් ගුෙව්රා ඇතුළු ෙදොෙළොස් ෙදෙනකු 
පමණක් එයින් ෙබ්රුණා. ඔවුන් කියුබාවට ගිහින් එහි කඳුකර 
පෙද්ශවල ඉතාම දුෂ්කර කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගත කළා.  

ඒ කාලය තුළ ජනතාව ඒක රාශි කර ගනිමින් ඇවිල්ලා තමයි 
නැවත 1959 වසෙර්දී කියුබානු විප්ලවයට මුල පිරුෙව්. එහි 
පතිඵලයක් හැටියට 1959 වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් 01 වැනි දා 
කියුබානු විප්ලවය ජයගහණය කළ එතුමා, ආණ්ඩුව පත් කරෙගන 
කියුබානු රජෙය් හමුදා ආඥාපති හැටියට කටයුතු කළා. එදා, තවත් 
නායකයකු හැටියට කටයුතු කරපු, ඒ වාෙග්ම විශාල ගරුත්වයක් 
තිෙබන කියුබාෙව් ෙජොෙසේ මාර්ටින් අගාමාත්යවරයා හැටියට 
කටයුතු කළා. මාස ෙදකකට පමණ පසුව ෆිෙදල් කසේතෝ 

මැතිතුමන්ට අගමැතිධුරය හිමි වුණා. ඉන් පසුව එතුමා 
පතිසංස්කරණ කටයුතු රාශියක් ආරම්භ කළා. 

ධනවතුන් සතුව තිබූ කර්මාන්ත, ඒ වාෙග්ම විශාල වතු 
ජනතාව සතු කරලා සමාජවාදී වැඩ පිළිෙවළකට ගියා පමණක් 
ෙනොෙවයි, එදා ඇෙමරිකාෙවන් දුන්න ෙතල් පිරිපහදුව පවා 
පතික්ෙෂේප කරලා සමාජවාදී කඳවුෙර් ෙසෝවියට් සමාජවාදී 
සමූහාණ්ඩුෙවන් ෙතල් ලබා ගැනීම සඳහා එතුමා කටයුතු කළා. 
පාසල් 10,000ට වැඩි පමාණයක් ඇති කරලා අධ්යාපනයට 
පමුඛස්ථානය දුන් නිසා, ෙම් වන විට කියුබාෙව් සාක්ෂරතාව 
සියයට 98ක් ෙවනවා.  

 සෑම උපත් දහසකටම ළදරු මරණ සංඛ්යාව 1.1 දක්වා අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් අතරින් ජනගහනයට 
අනුපාතිකව ෛවද්යවරුන් සිටින වැඩිම රට කියුබාවයි. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 1976දී කියුබාව 
සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුවක් බවට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා 
ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් රාජ්ය නායක සමුළුෙව් පමුඛෙයක් වුණා 
විතරක් ෙනොෙවයි, 1976දී ලංකාෙව් පැවැති ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් 
රාජ්ය නායක සමුළුවටත්  පැමිණියා. මම එදා පාසල් ශිෂ්යෙයක් 
හැටියටයි හිටිෙය්.  

මට අද වාෙග් මතකයි, එතුමාට තිබුණු කඩවසම් ෙපනුම. මට 
මතක් ෙවනවා, අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් 
1970දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු කාලය. ඒ වාෙග් උත්තුංග ෙද්හ ධාරි 
පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණු ෙකෙනක් එතුමා. ලතින් ඇෙමරිකානු 
රටවල්වල, අපිකානු රටවල්වල, ආසියානු රටවල සමාජවාදී 
වැඩසටහන් සඳහා, සමාජවාදී කඳවුර ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
එතුමා නිරන්තරෙයන්ම කැප ෙවලා කටයුතු කළා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි,  ඇංෙගෝලාෙව් සටෙන්දී එතුමා යුද ආධාර දීමට පවා 
ඉදිරිපත් වුණා. ෙසබළුන් දහස් ගණනක් ඇංෙගෝලාවට යවලා ඒ 
සටන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා 
සහෙයෝගය දුන්නා. ඒ නිසා අධිරාජ්යවාදීන්ට එතුමා විශාල 
කරදරයක් බවට පත් වුණා.  එතුමාෙග් සහෙයෝගය ෙවනිසියුලාව 
වැනි රටවලටත් ලැබුණා. ඒ රටවල් සමඟ ඉතා මිත 
සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගත්තා. ෙවනිසියුලාෙව් සමාජවාදී වැඩ 
පිළිෙවළ සඳහා එතුමා විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නව විද්යාත්මක හා තාක්ෂණය සඳහා 
ෙඩොලර් බිලියනයක් ෙවන් කරලා එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
ආරම්භ කරපු පර්ෙය්ෂණ වැඩසටහන නිසා ජීව තාක්ෂණ             
-Biotech - ක්ෙෂේතය තුළ අද ෙලෝකෙය් තිෙබන පමුඛම රටක් 
බවට කියුබාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔවුන්ෙග් එක කලාපයක් තිෙබනවා. එතැන සම්පූර්ණෙයන්ම 
කරන්ෙන් ඒ  ෙලෝකයට ෙබදා හැරීම සඳහා එන්නත් -vaccines- 
නිෂ්පාදනය කිරීමයි. හැබැයි, අවාසනාවකට වාෙග් ඒ රෙට් 
විද්යාඥයන් හෘදය ෙරෝග සඳහා, පිළිකා ෙරෝග සඳහා, දියවැඩියාව 
සඳහා ෙසොයා ගත්ත ඉතාම වටිනා ඖෂධ ජාත්යන්තර වශෙයන් 
අෙළවි කිරීමට එෙරහිව සම්බාධක පැනවිලා තිබුණා. අද ඒ නිසා 
තමයි ඒ ඖෂධ ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන් නැත්ෙත්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපණහලු පිළිකා -lung cancer- සඳහා 
ෙගෝනුස්සාෙග් විෂවලින් -venom - හදපු එන්නත ඉතාම සාර්ථක 
බව පර්ෙය්ෂණවලින් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා, පිළිකා ෙරෝගය 
සඳහා සාර්ථක පතිකර්මයක් හැටියට.  

මට අවස්ථාව ලැබුණා, 1997දී 12වැනි ෙලෝක තරුණ 
සම්ෙම්ලනය පැවති  අවස්ථාෙව්දී පළමුවැනි වතාවට කියුබාවට 
යන්න. ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාට ඒක මතක ඇති. එදා මම 
මහ ඇමතිවරයා විධියට තමයි ඒ සම්ෙම්ලනයට සහභාගි වුෙණ්. 
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ඊට පස්ෙසේ තවත් අවස්ථා තුනකදී කියුබාවට යන්න මට අවස්ථාව 
ලැබුණා. මම අවසාන වතාවට දැනට මාසයකට පමණ කලින් 
ගිහිල්ලා විද්යා තාක්ෂණ අමාත්යාංශයත් සමඟ, ඒ ඇමතිතුමියත් 
සමඟ ෙදරට අතර ද්විපාශ්වික සහෙයෝගිතාව සඳහා අෙප් පරණ 
ගිවිසුම අලුත් කරලා ගිවිසුම් අත්සන් කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම ජීව තාක්ෂණය සඳහා රටවල් ෙදෙක් 
විද්යාඥයන් හුවමාරු කර ගැනීමත්, තාක්ෂණය හුවමාරු කර 
ගැනීමත්, ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහාත් කටයුතු 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම අපි දුටුවා, පසුගිය 
කාලය තුළ විශාල දියුණුවක් ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ කියුබාව අත් පත් 
කරෙගන තිෙබන බව. ෙකොයි තරම් බලවත් රාජ්යයන් 
අධිරාජ්යවාදීන් හැටියට එරට ආසන්නෙය් සිටියත් එතුමා නිර්භයව 
කටයුතු කළා.  

ලංකාව වාෙග්ම, ෙම් හා සමාන ෙද්ශගුණික තත්ත්වයක් 
තිෙබන එම රෙට් ජනතාව ඉතාම පියමනාපයි. ඒ වාෙග්ම 
සුහදශීලියි. ඒ අය කථා කරන භාෂාව Spanish භාෂාව.  ඉතාම  
සරල දිවි පැවැත්මක් තිෙබන ජනතාවක් හැටියට ඔවුන් 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අභාවපාප්ත ෆිෙදල් කැසේතෝ 
නායකතුමාට කියුබාෙව් ජනතාව තුළ ඉතා තද ඇල්මක් තිෙබන 
බව අපි එහි ගිය සංචාරවලදී පැහැදිලි වුණා.  

ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත්, ඒ 
පිළිෙවත ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහාත් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු 
කරපු නායකයකු හැටියට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
ජිනීවාහිදී, ජාත්යන්තර සමුළුවලදී එතුමන්ලා ශී ලංකාවට 
සහෙයෝගය දුන්නා වාෙග්ම, UNESCO සංවිධානෙය් විධායක 
සභාව නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලබාගැනීම සඳහා මම 
තරගයට ඉදිරිපත් වුණාම, ඒ අවස්ථාව මට ලබා ගැනීම සඳහා 
කියුබාව සහ ආසන්න රටවල්වල සියලු ෙදනාම එතුමන්ලාෙග් 
සහෙයෝගය මට ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, අප ෙදරට අතර 1959දී 
ආරම්භ කරපු රාජ්ය තාන්තික සබඳතාව ශක්තිමත් කරමින් 
ඉදිරියට යන්න අපට අවකාශ ලැබුණා.  

ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  එතුමන්ව සිහිපත් කිරීම අෙප් 
යුතුකමක්ව තිෙබනවා. සැතපුම් දහස ් ගණනක් ඈතින් හිටියත් 
ඉතාමත් මිත රාජ්යයක් හැටියට කියුබානු රජෙය් ඒ මිතත්වය රඳා 
පැවතුෙණ්, එය ආරම්භ කෙළේ අභාවපාප්ත ෆිෙදල් කසේතෝ 
නායකතුමායි. ඒ නිසා, ශී ලංකා කියුබානු පාර්ලිෙම්න්තු මිතත්ව 
සංගමෙය් ෙශෝකය, ඒ වාෙග්ම අපෙග් ෙශෝකය කියුබානු 
ජනතාවටත්, උත්තරීතර මණ්ඩලයටත්, වත්මන් ජනාධිපති රාහුල් 
කස්ෙතෝ මැතිතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරමින්, ෆිෙදල් 
කැස්ෙතෝ මැතිතුමාට ලබා ෙදන්නට පුළුවන් උපරිම ෙගෞරවය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ලබා ෙදන බව සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

At the time we discuss the resolution on behalf of the 
former President of Cuba, Fidel Castro, we have the 
presence of  the Ambassador of Cuba to Sri Lanka, Her 
Excellency Juana Elena Ramos Rodriguez, in the 
Speaker's Gallery.  We feel honoured to have you here, 
Madam.  

The next speaker is Hon. R.Sampanthan, Leader of the 
Opposition. 

[5.18 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker. I consider it a 

privilege to be able to say a few words about the great 
leader Fidel Castro, the former Prime Minister and 
President of Cuba. Fidel Castro's rise to prominence 
began in the early 1950s when he commenced his 
political struggle against then General Fulgencio Batista. 
He was imprisoned for his rebellious actions against the 
regime and later fled the country and was in exile. Even 
in exile Fidel Castro never gave up his vision and the 
plans that he had for Cuba. In 1956, he returned to Cuba 
and continued the freedom struggle. In 1959, the 
revolutionary leader was able to become the Prime 
Minister of Cuba. He continued to give leadership to 
Cuba as Prime Minister till 1976, when he became 
President and continued as President till 2008. His return 
to Cuba and continuous struggle epitomized the 
commitment and vision he had for his country. 

There were many significant achievements in the 
history of the Cuban people during the tenure of 
President Fidel Castro. His regime was able to open 
10,000 new schools and increase the literacy rate in Cuba 
to 98 per cent. Cubans today enjoy a universal health 
system, a system that has helped decrease infant mortality 
to 11 deaths in 1,000. Another great achievement of his 
regime was that he was able to stamp out racism from 
Cuba and bring the different people together. Fidel Castro 
also had a special concern for the poorest in society and 
he was committed fully to uplifting their standards of 
living. 

Fidel Castro never failed to attract attention on the 
global scene. The former Cuban President played a key 
role in the Non-Alignment Movement and served as its 
Chair between 1979 - 1982. His speech during the 
Havana Declaration in 1979, when he was elected as 
Chair of the Non Alignment Movement, will be 
remembered forever by the Non-Alignment Movement 
countries for his articulation of the role of the Non-
Alignment Movement. 

Fidel Castro was renowned for never failing to 
address the disparity between the world's rich and the 
poor; whether it be at the UN Assembly or at any other 
forum. The points he made in his speeches are still very 
relevant even to our country. The comparison he made 
between Socialism and Marxism, in his speeches, are 
truly noteworthy. 

Fidel Castro was always an outspoken leader. This 
made him a leader who stood by his convictions. In 
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addition, the late Cuban President was an example not 
only for his role in Cuba's Freedom Struggle, but also for 
the role he played in uniting the country. During his 
governance, he was able to unite the people of different 
races who inhabited Cuba.  

It is not a secret, Sir, that Fidel Castro was a close ally 
of Sri Lanka. He worked very closely with the late 
President J.R. Jayewardene and continued to stand by and 
support Sri Lanka throughout the years. On that note, we 
can all agree that Sri Lanka has lost a good friend and 
supporter.  

The world has lost one of its most courageous and 
charismatic leaders. I join all the others in this House in 
paying tribute to him and expressing our deepest 
sympathies to the Government and people of Cuba.  

Thank you, Sir.  

 
[5.25p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Speaker, this House is moving this 
Adjournment Motion today to pay our tribute to one of 
the most influential world leaders who shaped the history 
of many nations in the second half of the 20th Century. 
Comrade Fidel Castro was such a charismatic 
revolutionary Leader that his brand of revolution was 
exported to many countries. His ascent to office in 1959,  
had resulted immediately in many countries resorting to 
radical approaches towards nation building. His 
inspiration was such that his struggle was taken as an 
example to change and fight dictatorial regimes and 
change the world order in many parts and many 
continents. Be it Nicaragua, be it Angola, be it Vietnam, 
be it Algeria - many countries shaped their ideology based 
on his leadership and his example.  

We must say that we have lost a very charismatic, 
idealistic and iconic leader of the last century.   

He was also a close friend of the Palestine people.  His 
inspiration was such that the Palestine’s struggle was 
further boosted by the courage given to the oppressed 
people. In the entire second half of the 20th Century, all of 
us, the nations which had suffered under long periods of 
colonialism, took inspirations from leaders such as 
Castro.   

As a matter of fact, except for his silence on the 
Soviet invasion of Afghanistan, in the rest of the Islamic 
world, he was revered.  It was understandable that he kept 
silent on the Russian invasion of Afghanistan, since he 
was an ally of Russia. Though he was seen as an ally of 
Russia, during the period of the Cold War, he was seen as 
an iconic leader in the Non-Aligned Movement.  His 
inspiration among the Non-Aligned leaders was such that 
his presence, his stature and his charisma prevailed on 
many leaders and some leaders and other party strongmen 
would visit him and seek an audience with him for his 
advice.   

Today we feel that his ideology, his revolutionary zeal 
and his leadership theories had influenced many leaders 
all around the world. The adversity of the long and 
arduous embargos imposed on Cuba by imperialists in the 
neighborhood, did not deter his determination to rise 
above all these adversities and provide that nation with 
one of the best literacy rates in that part of the world.   

So much so, as many speakers before me mentioned, 
child mortality rates was lowered to such enviable levels 
in Cuba and it is maintained up to date. Cuba’s 
achievements in educational sphere as well as in 
international sports arena have reached such heights that 
it became the envy of many nations. 

It is with a heavy heart that we join the other leaders 
in this House to pay homage to one of the outstanding 
figures of the latter half of the 20th Century, who had 
influenced many nations and many revolutionary 
movements.   

Thank you, Hon. Deputy Speaker.    

 
[අ.භා. 5.31] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප අද කථා කරන්ෙන් 

අපෙග් යුගෙය් බිහිවූ ෙශේෂ්ඨතම මිනිෙසක් පිළිබඳවයි. කියුබානු 
ජනතාවත්, කියුබාවත්,  ෆිෙදල් කස්ෙතෝත් අතර එකිෙනකට ෙවන් 
ෙකොට ෙත්රුම් ගැනීමට ෙහෝ එකිෙනකට ෙවන් ෙකොට කථා 
කිරීමට ෙනොහැකි පමාණෙය් අනුරංගනීය බැඳීමක් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙලොව පුරා ෙවෙසන සමාජවාදීන්ෙග්, ෙකොමියුනිස්ට්වාදීන්ෙග්, 
අධිරාජ්ය විෙරෝධීන්ෙග්, මානවවාදීන්ෙග් ආධ්යාත්මෙය් 
ගැඹුරුතම තැනක ෆිෙදල් කසේතෝ සහ ඔහුෙග් කාර්ය භාරය 
තැන්පත් වී තිෙබනවා. ඔහු එවැනි ෙශේෂඨ්තම මිනිෙසකු 
වන්ෙන්, හුදු ජනපියවාදී, ගැඹුරු ෙනොවන ෙද්ශපාලනයක් හා 
එයට ලබා ෙදන නායකත්වයක් මත ෙනොෙවයි. ෆිෙදල් 
කසේතෝ සෙහෝදරයාට ඔහුටම වූ පතිපත්තීන් තිබුණා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඔහුට තමන් ෙවනුෙවන්ම 
පතිපත්තීන් තිබුණා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහුට ජනතාව ෙවනුෙවන් 
දර්ශනයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, අත් ෙනොහරින ලද, කිසිෙසේත්ම 
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පරාජයට පත් කිරීමට ෙනොහැකි වූ ෛධර්යයක් සහ වීර්යයක් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, දියුණුතම මානවවාදී ගුණාංගවලින් පිරිලා 
තිබුණා. ෙලොව පුරා ෙවෙසන අධිරාජ්යවාදීන්ෙගන් බැට කන  
ජනතාවක් පිළිබඳව අකලංක ෙපේමයක් සහ භක්තියක් ඔහු තුළ 
තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි ඔහු, 
''අෙප් යුගෙය් ෙශේෂඨ්තම මිනිෙසක්'' බවට පත් වන්ෙන්. ඒ 
නිසාම තමයි, 1926 අෙගෝසත්ු මාසෙය් 13වැනිදා ඔරියට් 
පාන්තෙය් තමන්ෙග් පියාෙග් ෙගොවිෙපොෙළේ ඉපදුණු ෆිෙදල් 
ඇල ජැන්ෙඩෝ කසේතෝ රුස ්සෙහෝදරයා, ෙලෝකෙය්ම පීඩාවට 
පත් වූ මිනිසුන්ෙග් ''ආදරණීය ෆිෙදල්'' බවට පත් වන්ෙන්. ඔහු 
අෙප් යුගෙය් ෙශේෂඨ්තම මිනිෙසක්. ඔහුට ඔහුෙග්ම වූ 
පතිපත්තීන් තිබුණා.  

එක විෙටක ෆිෙදල් සෙහෝදරයා ෙමෙහම කියනවා. ''ඔබ 
පතිපත්තිගරුක විය යුතුයි. ජනතාව සඳහා පතිපත්තිය ෙසේම, 
ඔෙබ් සතුරන් සඳහා ද පතිපත්තියක් ඔබට තිබිය යුතුය. 
නැතිනම් ඔබට ජය ගත ෙනොහැකියි. ඔබ සතුරන්ෙග් 
ෙගෞරවයට පාත විය යුතුයි. සතුරාට තදින් පහර දිය යුතුයි. 
එෙහත්, අවමන් ෙනොකළ යුතුයි.'' එවැනි ආකාරෙය් ඉතාමත් 
දියුණුතම පතිපත්තියක් තමන් තුළ තිබුණා. ''සතුරාට තදින් 
පහර දිය යුතුයි. එෙහත් අවමන් ෙනොකළ යුතුයි.'' සතුරාෙග් 
ෙගෞරවයටද භාජනය විය යුතු තරෙම් නිර්භීත සහ අවංක වූ 
පතිපත්තියක් ඔහුට තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කීර්තිය පිළිබඳව ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයාෙග් ඉතාමත් පැහැදිලි පතිපත්තියක් තිබුණා. 1959 
බලය අත්පත් කර ගත්තාට පසුව පළමුව තමන්ෙග් පාලන 
කාලෙය්දී ගනු ලැබූ තීරණයක් තමයි, ජීවතුන් අතර සිටින 
කිසිම නායකෙයකුෙග් පිළිරූ ඉදි ෙනොකිරීමටත්, ඡායාරූප 
පදර්ශනය  ෙනොකිරීමටත්. එබැවින් කියුබාව තුළ කිසිම 
ස්ථානයක ෆිෙදල් කස්ෙතෝ ෙහෝ ජීවතුන් අතර සි ටින 
නායකයන්ෙග් පතිමා ඉදි කර නැත. කියුබාෙව් කිසිම 
නගරයක්, මාවතක්, ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීමක්  ෆිෙදල්ෙග් 
නමින් නම් කර නැත. කියුබාෙව් රාජ්ය ආයතන කිසිවකට  
ෆිෙදල් ජනාධිපති ධුරය දරන කාලෙය්දී පවා ඔහුෙග් නිල 
ඡායාරූපය නිකුත් කර තිබුෙණ් නැත. ඔහු කීර්තිය පිටු පස හඹා 
ගිය නායකෙයක් ෙනොෙවයි. ඔහු පිටු පස කීර්තිය හඹාෙගන 
 ආවා. ඔහු විෙටකදි කියනවා, "ෙලොව සියලු කීර්තිය තිරිඟු 
මදයක් තරම්ය" කියලා. ඔහුට ඒ තරම් ජනතාව පිළිබඳ අචල 
භක්තියක් තිබුණා. තමන් පමුඛ කර ගත් පාලකෙයකු ෙවනුවට, 
ෙලෝකය පුරා පීඩාවට, අයුක්තියට, අසාධාරණයට ලක් වූ 
ජනතාවෙග් වුවමනාවන් නිෙයෝජනය කරන ලද පාලකෙයකු 
බවට ඔහු පත් වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඔහු  
පීඩාවට පත් වූ කියුබානු ජනතාව ෙවනුෙවන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකය පුරා අධිරාජ්යවාදීන්ෙගන් සහ එම රටවල 
පාලනය ෙහොඹවන ධනපතින්ෙගන් පීඩාවට පත් වූ ජනතාවෙග් 
විමුක්ති අරගළයන්ට දායකත්වය ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම 
ලතින් ඇෙමරිකානු කලාපෙය් විවිධ රාජ්යයන්ට ඔහු විෙශේෂ 
දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 1975-1988 දක්වා දකුණු 
අපිකානු සුදු වර්ගවාදී හමුදාෙව් පහාරයන්ට එෙරහිව 
ඇංෙගෝලාවට කියුබානු ෙසොල්දාදුවන් ලක්ෂ තුනක් පමණ 
සහභාගී ෙකෙරව්වා. වර්ණ ෙබ්දවාදය අවසන් කිරීමට බලපෑ 
එක් පධාන කරුණක් වූෙය් කියුබානු හමුදාව විසින් දකුණු 
අපිකානු වර්ගවාදී හමුදාව 1988 ජනවාරිෙය්දී දකුණු 
ඇංෙගෝලාෙව් කියුෙටෝ කියුනාෙව්ල්හිදී  තීරණාත්මක ෙලස 
පැරදවීමයි. ෙද්ශනයකදී ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා ෙමෙහම 
කියලා තිෙබනවා. "කියුෙටෝ කියුනාෙව්ල්හිදී දකුණු අපිකානු 

වර්ගවාදී හමුදාව ලැබූ පරාජය ෙනොවන්නට අපෙග් සංවිධානය 
කිසි විෙටක නීත්යනුකුල ෙනොකරනු ඇත. කියුෙටෝ 
කියුනාෙව්ල්හිදී  වර්ගවාදී හමුදාව පරාජය ෙනොකරන්නට මට 
අද ෙමතැන සිටීමට ෙනොහැකියාවක් වන්නට ඉඩ තිබිණි. 
කියුෙටෝ කියුනාෙව්ල්හිදී  දකුණු අපිකානු නිදහස් අරගළෙය් 
තීරණාත්මක සටහනක් තබා ඇත. ඒ තීරණාත්මක සටහන 
ෙවනුෙවන් කියුබානු ෙසොල්දාදුවන් ලක්ෂ තුනකට ආසන්න 
පමාණයක් කියුබාව විසින් ෙගන යනු ලැබුවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝකය පුරා පීඩාවට 
පත් වුණු ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටපු 
රාජ්යයක් තමයි කියුබානු රාජ්යය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෆිෙදල් 
කසේතෝ සෙහෝදරයාට නිර්භීත භාවය සහ ෛධර්යය තිබුණා. 
1953දී ෙමොන්කාඩා බැරැක්කයට - කඳවුරට - පහර දීෙම්දී ඉතා 
කුඩා කණ්ඩායමක් සහ කුඩා අවි ආයුධ සහිතව එම කඳවුරට 
පහර දීමට තරම් ඔහුට නිර්භීතභාවයක් තිබුණා. බලය 
ගැනීෙමන් අනතුරුව ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් දියත් 
කරන ලද ෙමෙහයුම්, රාජ්ය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා දියත් 
කරන ලද ෙමෙහයුම්, ඔහු ඝාතනය කිරීම සඳහා දියත් කරන 
ලද ෙමෙහයුම්, රාජ්ය බිඳ වැට්ටීම සඳහා දියත් කරන ලද 
ෙමෙහයුම් ආදී ඒ කිසිදු ෙමෙහයුමකට ඔහුෙග් නිර්භීතභාවය 
සහ ෛධර්යය ආපසු හරවන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
ඔහු නිර්භීතභාවෙයන් සහ ෛධර්යෙයන් පිරිපුන් මිනිෙසක්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඔහුට 
ඉතාම ෙහොඳ දර්ශනයක් තිබුණා.  

1957 ෙපබරවාරි මාසෙය් 17 වැනිදා ෆිෙදල් "නිව්ෙයෝර්ක් 
ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදි ෙමෙහම කියලා 
තිෙබනවා. "තම සටන, කියුබාව තුළ සැලසුම් සහගත 
ආර්ථිකයක්, සමාජ සාධාරණත්වය හා පජාතන්තවාදය ෙගොඩ 
නැඟීම සඳහා බවය". තමාෙග් සටන සැලසුම් සහගත 
ආර්ථිකයක්, සාධාරණත්වය හා පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්ය. 
ඒ කියන්ෙන්, සමාජවාදෙය් මූලධර්ම ෙවනුෙවන් තමයි ඔහුෙග් 
සටන දියත් කරලා තිබුෙණ්.  

ඒ මූලධර්ම මත සුවිෙශේෂී ජයගහණ පමාණයක් අත්පත් කර 
ගන්න කියුබාවට හැකියාව ලැබුණ. අදත් කියුබාව තමන්ෙග් 
දුවා දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 13ක් ෙවන් කරනු ලබනවා. ඒ වාෙග්ම 
කියුබාව තුළ ළමා මරණ අනුපාතිකය ළමුන් දහසකට 4.2යි.  

එය ඇෙමරිකානු මහාද්වීපය තුළ අඩුම ළමා මරණ 
අනුපාතිකයයි. ඒ වාෙග්ම එම කලාපය තුළ ෛවද්යවරුන්ෙග් 
වැඩිම අනුපාතය කියුබාවයි.  යුනිෙසෆ ් පකාශනවලට අනුව 
ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව කියුබාව ආදර්ශයක්.  එය 
ලතින් ඇෙමරිකාව තුළ ළමයින් උෙදසා වූ පාරාදීසයක්. එය 
තමයි යුනිෙසෆ ්ආයතනෙය් නිගමනය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන වැඩසටහනට අනුව කියුබාව 
ඉහළම මානව සංවර්ධන දර්ශකයන් සහිත රටවල් 10ක් අතර 
ඇති, එකම ලතින් ඇෙමරිකානු රට. එකම පරිධිෙය් පිහිටි 
රාජ්යය.  ඒ නිසා ඒ ජනතාවට සුවිෙශේෂී ජයගහණ ගණනාවක් 
කියුබාව අත්පත් කර දී තිෙබනවා. විශාල සම්බාධක, විශාල 
බාධා කිරීම්, තර්ජනයන්, ගර්ජනයන් සියල්ලටම ෙනොබියම 
මුහුණ ෙදන්න ඒ රට සමත් වුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න මත්ෙතන් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 1992 සිට 
2015 දක්වා අවුරුදු 23 අඛණ්ඩව එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය කියුබාවට එෙරහිව ෙයෝජනා ෙගනාවා. 1992දී 
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කියුබාවට පක්ෂව තිබුෙණ් ඡන්ද 59යි. විරුද්ධව 3යි. ඡන්දය 
දීෙමන් වැළකී සිටියා 71ක්. හැබැයි, 2013 වන විට පක්ෂව 
හිටපු 59, 188 දක්වා වැඩි කර ගන්න කියුබාව සමත් වුණා. 
විරුද්ධව හිටපු තුන් ෙදනා ෙදෙදෙනක් බවට අඩු කර ගන්න 
සමත් වුණා. නිහඬව හිටපු 71, තුන් ෙදෙනක් බවට අඩු කර 
ගන්න සමත් වුණා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු 23 මුළුල්ෙල්ම  
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් කියුබාවට එෙරහිව එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙගන එන  ලද සියලු සම්බාධක 
පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අන් කවරක් 
නිසාවත් ෙනොෙවයි, ජනතාවාදී පාලනයක් තිබීම නිසායි.  ඡන්ද 
මංෙකොල්ලකෑම් නැති, දූෂණ නැති, අපරාධ නැති පජාතන්තවාදී 
ව හයක් සහිත පාලනයකට විතරයි අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් ඒ 
ගිලටිනෙයන් ගැලෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  

ඒ නිසා කියුබාව ෙලෝකෙය් ෙශේෂඨ්තම රාජ්ය බවට ෙගොඩ 
නැඟීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම සමාජවාදය පිළිබඳව විශ්වාසය තබන, 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය පිළිබඳව විශ්වාසය තබන, අධිරාජ්ය 
විෙරෝධී අරගළය පිළිබඳව දැනුවත්ව සහභාගි වී සිටින සියලු 
ෙදනාටම කියුබාවත් ෆිෙදල් කැසේතෝ  සෙහෝදරයාත් සදා ජීවත් 
වන බව අප සටහන් කරනවා. ඒ නිසා හැමදාමත් අෙප් හදවත් 
තුළ ගැඹුරුම පත්ෙල් කියුබානු ජනතාවත් ෆිෙදල් කැසේතෝ 
සෙහෝදරයාත් ඔහුෙග් අරගළයත්, ඔහුෙග් දර්ශනයත් ෙනොමැකී 
සනිටුහන් වන බව පකාශයට පත් කරමින් මා නතර ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.43] 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමා 

පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව තුළ කියැවුණු සියලුම කරුණුවලට මා ද 
එකඟ වන ගමන්, ෙම් ශත වර්ෂෙය් ඉපැදුණු මහා පුරුෂෙයක් 
පිළිබඳව; මහා විප්ලවවාදිෙයක් පිළිබඳව; මහා මානව 
හිතවාදිෙයක් පිළිබඳව අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරන්නට ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 

කියුබාව, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සහ ශී ලංකාව අතර තිබුෙණ් මහත් 
මිතත්වයක්. ජාත්යන්තර සමුළුවලදී යම් යම් පශන් ඇති වූ හැම 
අවස්ථාවකදීම කියුබාව ශී ලංකාෙව් පැත්ත අර ෙගන කටයුතු 
කළාය කියන එක අපට අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ විප්ලවෙයන් පසුව කියුබාව විශාල දියුණුවක් ලබා 
තිෙබනවා. කියුබානු ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ෙගොඩ නඟමින්, 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය දියුණු කරමින්, අධ්යාපනය තුළින් සාක්ෂරතාව 
සියයට 99ක් දක්වා දියුණු කරන්නට කටයුතු කරමින් හැම 
ක්ෙෂේතයක් තුළින්ම ජයගහණ දිනා ගත්තා. ඒ ජයගහණ 
කියුබාවට පමණක් සීමා ෙනොවී  තුන්වැනි ෙලෝකෙය් දියුණු වන 
රටවලට, නැඟී සිටින රටවලට ෙබදා  ෙදන්න ඔවුන් කිසි විෙටකත් 
පසුබට වුෙණ් නැහැ.  

මට මතකයි, එක් යුගයකදී ශී ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන්ෙග් 
හිඟයක් තිබුණු අවස්ථාවක; ෛවද්යවරුන් ගම්වලට යන්ෙන් නැති 
අවස්ථාවක, අම්පාර වැනි ඈත දුෂ්කර පෙද්ශවල ෙසේවය කරන්න 

ෛවද්යවරු ෙනොමැති ෙවලාවලදී කියුබාෙව් ෛවද්යවරුන් 
ලංකාවට ඇවිල්ලා කළ ෙසේවය කිසි  විෙටකත් අපට අමතක 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ශිෂ්යයන් 
විශාල සංඛ්යාවකට විශ්වවිද්යාලෙය් ෙදොර ඇරලා, විශ්වවිද්යාලෙය් 
අධ්යාපනය ලබන්න අවස්ථාවක් සලසා දීම අප ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
කෘතෙව්දීව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

එදා ඒ විප්ලවෙයන් ඔහු ලබා ගත් ජයගහණය ෙලෝකයාට 
ෙබදා දුන්ෙන් එෙහමයි. අපට විතරක් ෙනොෙවයි, අපිකානු 
රටවලටත් ෛවද්යවරුන් බිහි කරන්න විෙශේෂ ශිෂ්යත්ව ලබා දීලා 
ඒ විශ්වවිද්යාල තුළින් ඔවුන්ෙග් ඥානය ලබා දීමට පියවර ගැනීම 
ගැන අපි ඇත්ත වශෙයන්ම කෘතෙව්දී විය යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම යම් යම් අවසථ්ාවලදී එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය්දී කියුබාවට විරුද්ධව පැනවූ ආර්ථික සම්බාධක 
සියල්ලම පරාජය කරන්නට පුළුවන්කම ලැබීම ඇත්ත වශෙයන්ම 
කියුබාව ලත් ජයගහණයක් වශෙයන් අපි සලකනවා. ෆිෙදල් 
කැස්ෙතෝ තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් මව් බිම -කියුබාව- 
ෙවනුෙවන්, කියුබාෙව් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන්, ස්ෛවරීත්වය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරපු ආකාරය, බලගතු රාජ්යයක් ළඟ 
තියාෙගන එයට මුහුණ දුන් ආකාරය ඇත්ත වශෙයන්ම 
පශංසනීයයි. සියලුම රටවල් ඒ ජයගහණය සඳහා ඔහු ගත්ත 
පියවර පිළිබඳව අධ්යයනය කළ යුතුයයි මා විශ්වාස කරනවා. හැම 
අවස්ථාවකදීම ලංකාෙව්  මිතුෙරක්, සමාජවාදී කඳවුෙර් මිතුෙරක් 
වශෙයන් ඔහු කළ ෙසේවය අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අගය කරන අතර, අෙප් ෙශෝකය, අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරනවා.  

 
[பி.ப. 5.47] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நன்றி. ேதாழர் 

பிடல் கஸ்ேரா என்ற வல்லைமயின் வரலா  எம்மிடமி ந்  
விைடெபற் ச் ெசன் விட்ட . உலக வல்லாதிக்கத்தின் 
உத்தர க்குப் பணியாத வ ய குர ன் உயிர் ச்சு 
நின் ேபான . உலெகங்கு ள்ள ஒ க்கப்ப கின்ற 
ேதசங்கள் யா ம் இன்  அந்த இழப்பின் யரத்தில் 
ஆழ்ந்தி க்கின்றன. உாிைமேகட்  எ ந் வந்த உலக மக்கள் 
யாவ ம் தம  உாிைமப்ேபாாின் வழிகாட் ைய இழந் விட்ட 

யரத்ைதச் சுமந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். ேதாழர் பிடல் 
கஸ்ேரா அவர்க க்கு இந்த நாடா மன்றத்தில் அஞ்ச  
ெச த்த எமக்கு வாய்ப்  வழங்கியைமக்கு த ல் நான் 
ெகளரவ  உ ப்பினர் திேனஷ் குணவர்தன அவர்க க்கு 
நன்றி ெச த் கிேறன். 

கி பா நாட்  மக்களின் தைலவராக மட் ம் ேதாழர் பிடல் 
கஸ்ேரா அவர்கள் இ க்கவில்ைல.  கி பா ேதசத்தின் 
ேவர்களி ந்  எ ந்  வளர்ந்தா ம் அகிலத்தின் 
திைசெயங்கும் தன் வி கைளப் பரப்பிய ெப வி ட்சம் 
அவர். எங்ெகல்லாம் ஒ க்கப்ப கின்ற மக்கள் வாழ்கின்றார் 
கேளா, அங்ெகல்லாம் அவர்களின் உாிைமக்குரலாக 
ஒ த்தவர் ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா.  கி பா ேதசத்தின் க ம் த் 
ேதாட்டெமான்றில் பிறந்த இ ம்  மனிதரான அவர், 
உைழக்கும் மக்க க்காகேவ தன்ைன வ த்தி உைழத்தவர். 
கி பா நாட் ன் சர்வாதிகாாியாக இ ந்த ெகா ங்ேகாலன் 
பாட் ஸ்ட்டாவின் ஒ க்கு ைறகைள உைடத்ெதறிந்  
மாெப ம் மக்கள் ரட்சிையேய நடத்திக்காட் யவர் ேதாழர் 
பிடல் கஸ்ேரா. அதன் லம் உலெகங்கு ள்ள ஒ க்கப் 
ப கின்ற ேதசங்களின் மக்க க்குப் ரட்சியின் ெவற்றி 
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குறித்த நம்பிக்ைகைய விைதத்தவர். ெபா டைமத் 
தத் வத்தின் இரட்ைட நாயகர்களாக எவ்வா  கார்ல் மாக்ஸ், 
ஏங்ெகல்ஸ் ஆகிய இ வ ம் இ ந்தார்கேளா, அேதேபான் 

தான் ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா அவர்க ம் ேதாழர் ேசகுவரா 
அவர்க ம் உலக மானிட வி தைலயின் இரட்ைடக்குழல் 

ப்பாக்கியாக எ ந்  நின்றார்கள். 

எல்ேலா ம் அவைர கி பாத் தைலவர் பிடல் கஸ்ேரா 
என்ேற அைழக்கின்றார்கள். ஆனா ம் நாம் அவைர ஒ  
தைலவராக மாத்திரமன்றி உலக மக்களின் உன்னத 
ேதாழராகேவ பார்க்கின்ேறாம். சுயநலமில்லாத தைலவர் 
அவர்.  தான் தைலைமேயற்  வழிநடத்திய கி பா ேதச 
வி தைலப் ேபாராட்டத்தில் தன  சேகாதரர் ேதாழர் ர ல் 
கஸ்ேரா அவர்கைள ம் தன  சேகாதாி சாந்த மாியாைள ம் 
தன்ேனா  இைணத் க்ெகாண்டவர் ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா. 
ஆகேவ, தன்னலமற்ற அந்தத் தைலவ க்குத் தைலவணங்கும் 
தகுதிைய நான் ெபற்றி ப்பதாகேவ உணர்கின்ேறன்.  
ஏெனனில், எம  உாிைமப் ேபாராட்டத்தில் - மக்கள் 
வி தைலப்ேபாாில் நா ம் என் டன் கூடஇ ந்த இன் யிர் 
ேதாழர்கைள மட் மன்றி, என  சேகாதாிைய ம் 
சேகாதரைன ம் இழந்தி க்கிேறன். 

ேதாழர் பிடல் கஸ்ேராவின் வரலா  எமக்கு ஓர் அ பவம். 
அவர் எமக்கு ஒ  வழிகாட் .  மரணத்ைதேய ெவல் ம் 
சூட்சுமங்கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்டவர் ேதாழர் பிடல் 
கஸ்ேரா.  வல்லரசுகளின் வாசல கில் வைரெயன நிமிர்ந்  
நின்றவர் ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா.  பல  தடைவகள் அவர் 
ெகாைல யற்சிகளி ந்  தப்பித் க் ெகாண்டவர்.  
ஆனா ம், மரணத்ைதக்கண்  அவர் ஒ ேபா ம் 
அஞ்சிவாழ்ந்த வரலாறில்ைல.  மரணத்ைத ெவல் ம் 
சூட்சுமங்கைள நாம் ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா 
அவர்களிடமி ந் தான் கற் க்ெகாண்ேடாம்.  "எம  
மக்களின் அரசிய ாிைமக்குத் தீர்  காணாதவைர எனக்கு 
மரணம் இல்ைல" என்  நான் கூறி வந்த உண்ைமயின் 
க ப்ெபா ள் ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா அவர்கேள.  "வரலா  
எம்ைம வி தைல ெசய் ம்" என்ற ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா 
அவர்கள  வரலாற் ப் கழ்மிக்க நீதிமன்ற உைரயான , 
அவ க்ேகா, கி பா ேதச மக்க க்ேகா மட் மன்றி, 
தமிழ்ேபசும் மக்களின் உாிைமக்காகக் குரல் ெகா த்  
உைழத் வ ம் எமக்கும் ஓர் எதிர்கால நம்பிக்ைகைய 
விைதத்  ைவத்தி க்கிற . 

ேதாழர் பிடல் கஸ்ேராைவ ம் கி பா ேதசத்ைத ம் 
சூழ்ந் ெகாண்ட சூழ்ச்சிகள் ஏராளம்.  ெப ெம ப்பில் 
பரப்பிவிடப்பட்ட அரசியல் அவ கள் ெகாஞ்சநஞ்சமல்ல. 
இத்தைன தைடக க்கு மத்தியி ம் கி பா ேதச ம் ேதாழர் 
பிடல் கஸ்ேரா ம் எ ந்  நிமிர்ந்ததற்குக் காரணம் "வரலா  
எம்ைம வி தைல ெசய் ம்" என்ற அவர  நம்பிக்ைக 
ஒன் தான்.  அந்த நம்பிக்ைகதான் எம  கு தியி ம் 
இன் வைர கலந்  ஓ க்ெகாண் க்கிற . ேசாவியத் 

னியனின் ழ்ச்சிக்குப்பிறகு கி பாவின் கைத ந்த  
என்ற ெகாக்காிப் கள் எ ந்தன.  உலக நா க டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  கி பா ஒ  கீைரப்பாத்தி அள  ேதசம்தான். 
ஆனா ம், அந்த நாட் ன் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த 
ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா சூாியனின் வ ைமக்கு ஒப்பானவர். 
ஆகேவதான் அந்தச் சூாிய ேதசம் எந்தச் சூழ ம் 

ழ்ந் விடாமல் நிமிர்ந் நின்ற . 

ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா அவர்கள் எமக்குப் பாிசளித்த 
வல்லைமக்கும் மனவ ைமக்கும் நம்பிக்ைகத ம் உ திக்கும் 
நிைறவான நன்றிகள். கால மாற்ற ம் சூழல் மாற்ற ம் எம  

பாைத எ ெவன்பைதத் தீர்மானிப்பதாக இ ந்தா ம் எம  
இலக்கு ேநாக்கிய இலட்சியப் பயணம் ஒன் தான். ேதாழர் 
பிடல் கஸ்ேரா அவர்களின் மன தி எம  இலட்சியப் 
பயணெமங்கும் கூடவ ம்! அவைர எம  ஆழ்மனங்களில் 
நிைனேவந்தித் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள உைழக்கும் மக்களின் 
உாிைமக்காக ம் ஒ க்கப்ப கின்ற ேதச மக்களின் 
வி ய க்காக ம் இன சமத் வ ஒற் ைமக்காக ம் மகத்தான 
மானிட வி தைலக்காக ம் நாம் குரல் ெகா ப்ேபாம்! 
உ தி டன் உைழப்ேபாம்! ேதாழர் பிடல் கஸ்ேரா 
அவர்க க்கு நாம் ெசவ்வணக்கம் ெச த் கின்ேறாம்!  நன்றி. 

 
[අ.භා. 5.53] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් යුගෙය් බිහි වුණු, 

මුළුමහත් ෙලෝකයම ෙගෞරව කළ, ආදරය කළ ෙශේෂ්ඨ කියුබානු 
නායක ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාට ශී ලාංකික ජනතාවෙග් 
සංෙව්ගය පළ කිරීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම ෙගෞරවය පිළිගැන්වීම 
සඳහා ෙම් අවස්ථාව නිර්මාණය කරදීම පිළිබඳව මා පථමෙයන්ම 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයා ෙලෝක ආදර්ශයක් වන්ෙන් ෙලෝකෙය් බලවත්ම 
අධිරාජ්යවාදී රෙට් වාටිය ළඟ තිෙබන රටක ඉඳෙගන, ඒ 
අධිරාජ්යවාදී බලයත් එක්ක හැප්පිලා, එයට අභිෙයෝග කරලා, ඒ 
අධිරාජ්යවාදී බලෙව්ග විසින් එල්ල කරනලද තර්ජනවලට මුහුණ 
ෙදමින් ෙගවුණු දශක ගණනාව තිස්ෙසේ ඒ රෙට් ජනතාවට ලබා 
දුන් සුවිශාල ජයගහණ නිසායි. ඒ නිසා ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයා අපි 
කාෙග්ත් ආදරය හා ෙගෞරවය දිනාගත් නායකයකු බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  සියයකට ආසන්න වාර සංඛ්යාවකදී ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා මරා දමන්න ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
උත්සාහ කළා. ඒ හැම අවස්ථාවකින්ම ෙබ්ෙරන්න ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ එක අවස්ථාවක ආපන ශාලාවක 
නිදහෙසේ කෑම ගනිමින් සිටියදී ඒ කෑමවලට වස දමන්න කියලා ඒ 
ආපන ශාලාෙව් එක්තරා ෙසේවකෙයකුට දීලා තිබුණා. බැටිස්ටාෙග් 
පාලන කාලෙයන් පසුව ඇති වුණු ගණිකා ව්යාපාරෙයන් 
කාන්තාවන් මුදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය තමයි ඒ 
අවස්ථාෙව්දී කෑම ෙම්සෙය් හිටපු අය කථා කරමින් සිටිෙය්. ඒක 
ඇහුණා, කෑමවලට වස දමන්න සූදානමින් සිටි පුද්ගලයාට. 
ඔහුෙග් බිරිඳ ගණිකාවක්. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔහු සංෙව්දී වුණා, "ෙම් 
තරම් ෙම් ගැන හිතන නායකයකු ෙන්ද මට දැන් මරන්න භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා. ඔහු ඊට පස්ෙසේ  ෆිෙදල් කස්ෙතෝ  සෙහෝදරට 
අවවාද කළා, "මම අද ඔබෙග් ජීවිතය ඩැහැ ගන්න හිටිෙය්. මට ඒ 
ෙකොන්තාත්තුව භාර දීලා තිබුෙණ්. මීට පස්ෙසේ ෙම් වා ෙග් 
එළිමහන් ආපනශාලාවල කෑම කන්න එපා"යි කියලා. ඒ විධියට 
අනූනවයයි දශම නවෙයන් ෙබ්රුණු අවස්ථා තිබුණා. ෆිෙදල් 
කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයාම එක වරකදී කිව්වා, " 'මරා දැමීමට ගත් 
උත්සාහයන්ෙගන් ෙබ්රුණු ෙකෙනක්' කියා ඉසව්වක් ඔලිම්පික් 
තරගවල තිබුෙණොත් මම ඒෙක් රන් පදක්කම අනිවාර්යෙයන්ම 
දිනා ගන්නවා"යි කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපි 
ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාට ආදරය කරන පධානම ෙහේතුව, 
එතුමා ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව හිටපු 
නායකෙයක් නිසායි. ලතින් ඇෙමරිකානු කලාපෙය්, කියුබාව වැනි 
සන්නද්ධ විප්ලවයකින්, අරගළයකින් බලය ෙනොගත්, පුළුල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලෙව්ග එකතුෙවලා පගතිශිලි සමාජවාදයට බර ආණ්ඩු 
හදනෙකොට, ඒවාට විරුද්ධව ඒ රටවල් ඇතුෙළේ අධිරාජ්යවාදින් -
එක්සත් ජනපදය- විවිධ පාට පාට තැරැව්කාර කල්ලි හදා ඒ 
පගතිශිලි ආණ්ඩු වට්ටන්නට regime change කරන්න 
හදනෙකොට, ඒ පයත්නයන්ට පතිවිරුද්ධ දිසාෙව් ඉඳෙගන තමයි, 
කියුබාෙව් ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයා හැම ෙවලාෙව්ම වැඩ 
කෙළේ. එතුමා ශී ලංකාවට අතිවිශාල දායකත්වයක් දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 
සිරිමාෙවෝ ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් මුලිකත්වෙයන් 
ලංකාව ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් පතිපත්තියට  යනෙකොට එදා ඒ 
ෙකොඩිය ඉහළින්ම එසවූ පුෙරෝගාමින් කිහිපෙදනාෙගන් එක් 
ෙකෙනක් තමයි ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා කියලා. එතුමා ඒ 
ෙකොඩිය ඉහළින්ම එසවූවා. අද ලංකාව ෙනො බැඳි පතිපත්තියක 
ඉන්නවාද, නැද්ද කියන එක පශ්නයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නි  ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා, ශී ලංකාවට එෙරහිව ජීනීවා 
ෙයෝජනාව ෙගෙනන ෙකොට කියුබානු රජය හැම ෙවලාෙව්ම ශී 
ලංකාව පැත්ෙත් හිටගත්තාය කියන එක. හිටගත්තා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙනක් රටවල සහෙයෝගය ලබාගැනීම සඳහා සකීයව 
දායක වුණා. ඒ ජිනීවා ෙයෝජනාව හරහා එන්ෙන් regime change 
න්යාය පතය බව කියුබානු නායකත්වය, කියුබානු රජය ඉතා 
මැනවින් ෙත්රුම් ෙගන කිබුණා. ඒ සටෙන්දී හැම ෙවලාෙව්ම ශී 
ලංකාවට    ෛධර්ය  දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය අතින් සියයට 
98ක සාක්ෂරතාවකට කියුබානු දරුවන්ව ෙගනාවා. ගණිකා 
වෘත්තීය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කළා, ස්තී දුෂණ නැති කළා. 
ෙලෝකෙය් ඉහළම ෙසෞඛ්ය සම්පන්න සමාජයක් ඇති කරමින් 
ෙලෝකෙය් ඉහළම ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඒ රටට ෙගනාවා. සම්බාධක 
මැද්ෙද් අධිරාජ්යවාදි බලයට අභිෙයෝග කරමින්, ඒ සමාජය විවිධ 
අංශවලින් දියුණු තැනකට ෙගනාවා. උග පරිෙභෝජනවාදි 
සමාජයක් ෙනොවුණාට ඉතාම උසස් මනුෂ්ය ගුණාංගවලින් පිරුණු 
මිනිසුන් නිර්මාණය කළ ෙතෝතැන්නක් බවට කියුබාව පත් වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
අධිරාජ්යවාදි බලයට එෙරහිව ෙලෝකය පුරා ඇවිෙළන හැම 
සටනකටම අවශ්ය මඟ ෙපන්වීම ෙදන්නට පුළුවන් රටක් බවට 
කියුබාව පත් වුණා. ෙජො ෙසේමාටි කියන්ෙන් කියුබාෙව් හිටපු, 
ස්පාඤ්ඤ අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව සටන් කළ විරෙයක්. කියුබාව 
සමාජවාදී රටක් වුණාට ෙජොෙසේමාටිෙග් අධිරාජ්ය විෙරෝධී 
ජාතිකවාදී දැක්මත්  එක්ක මුහුවුණු නායකත්වයක් තමයි ෙගන 
ගිෙය්. ෙජොෙසේමාටිෙග් පතිමාවලට තමයි වීරත්වය ෙගනාෙව්. 
ෙජොෙසේමාටිෙග් ෙසොෙහන ළඟ තමයි ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයාෙග්  ෙසොෙහොන නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. ෙජොෙසේමාටි 
කියන අධිරාජ්ය විෙරෝධී ජාතිකවාදී පතිරූපයත්, ෆිෙදල් කසේතෝ 
කියන සමාජවාදී ජාතිකවාදී නායකයාත් ඒ දර්ශනයන් එකට මුහු 
කරමින් තමයි ෙද්ශ ෙපේමිත්වෙය් පදනම මත කියුබානු සමාජවාදය 
ෙගොඩ නැ  ෙඟන්ෙන්.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොයි අතින් බැලුවත්, 
කියුබාව අපට විශල පාඩමක්, ෙකොයි අතින් බැලුවත් කියුබාව අපිට 
විශාල ෛධර්යයක්, ෙකොයි විධියට බැලුවත් අෙප් රට වාෙග් යළි 
යටත් විජිතකරණ අභිෙයෝගයකට මුහුණ දී සිටින රටක්ය කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා. අෙප් රට වාෙග් එවැනි ගහණයකට 
නතුෙවමින් සිටින ජාතියකට එයින් ගැලවී යාෙම් මාර්ගය ෙසොයා 

ගැනීෙම්දී ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා ලබා දී තිෙබන ආදර්ශය 
ඉතා බලවත්. ඒ විප්ලවය කරන ෙවලාෙව් ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකෙයක් ෙනොෙවයි. ඔහු 
ෙද්ශ ෙපේමිෙයක් පමණයි. කියුබානු විප්ලවය කෙළේ සමාජවාදීන්, 
විප්ලවවාදීන් ෙනොෙවයි; ෙද්ශ ෙපේමීන්. එම නිසායි විප්ලවෙයන් 
පස්ෙසේ පළමුෙවනි මාසය, මාස ෙදක ඇතුළත ෙවනත් 
බුද්ධිමෙතක් කියුබාෙව් රාජ්ය නායකයා බවට පත්වුෙණ්. ඉන් 
අනතුරුවයි ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා රාජ්ය නායකයා බවට 
පත්වුෙණ්. බලය ලබාෙගන යම්කිසි කාලයකට පසුවයි, 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය හැදුෙව්. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය හැදුවත්, 
ෙජොෙසේමාටි කියන ජාතිකවාදී නායකයා මුදුෙණ් තබාගත් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයක් තමයි හැදුෙව්. එම නිසා සමාජවාදී 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදී කමෙයන් ගත හැකි පබල ආදර්ශයන් ෙගන, 
ජාතිකවාදී උසස් ගුණය ඒකට එකතුෙකොට තමයි කියුබානු 
සමාජවාදය ෙගෝලීය බලවත් අධිරාජ්යවාදයට මුහුණ දීලා 
ශක්තිමත්ව පවතින්නට පුළුවන්කම නිර්මාණය කරගත්ෙත්. 

ඒ ආදර්ශය භාවිතෙයන් අපට කියා දුන්ෙන්, යළි යටත් 
විජිතකරණ අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්නයි; අධිරාජ්යවාදය පරාජය 
කරන්නයි. එෙහම සටන් වැදීෙම් හැකියාව අපට උගන්වා දුන්ෙන් 
ෙම් ෙශේෂ්ඨ නායකයායි. අවුරුදු 90ක් එතුමා ජීවත් වුණා. එතුමා 
ජීවත් වුණු ඒ කාලය, අවුරුදු 900කට වඩා, අවුරුදු 9,000කට වඩා 
ෙලෝක ඉතිහාසයට විශාල බලපෑමක් එකතු කරපු කාලයක්. එම 
නිසා, ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයාට අෙප් ෙගෞරවය පුද කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයාෙග් ෙසවෙණ් දිනාගත් ජයගහණ 
ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ෛධර්ය සම්පන්නව ෙපරමුණට යන්නට 
කියුබානු ජනතාවට ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින්, 
කියුබානු ෙශේෂ්ඨ නායක ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාට අෙප් 
උත්තමාචාරය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 6.01] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த ேநரத்ைத 
ஒ க்கித் தந்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். உலகிேல ஒ  சாித்திர ஷராகத் 
திகழ்ந்த தி . பிடல் கஸ்ேரா அவர்கள் ஏைனய நா கள் 
கி பா நாட்ைட உதாரணமாகக் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் 
சாித்திர க்கியத் வம் வாய்ந்த ெசயற்பா களில் தன் ைடய 
வாழ்நாைளக்  கழித் வந்தார். அத்தைகய மாெப ம் 
மகா ைடய இழப்  கி பா நாட்  மக்க க்கு மட் மல்ல, 
உலகிேல அவ ைடய ெகாள்ைககைள வி ம் கின்ற மனித 
ேநய ள்ள எல்ேலா க்கும் ேபாிழப்பாகும். இன்  இங்கு 
ேபசிய பல தைலவர்கள் பிடல் கஸ்ேரா அவர்க ைடய 
சாிைத, வரலா  பற்றித் ெதளிவாக எ த் ைரத்தார்கள்.  

கடந்த 14 வ டங்க க்கு ன்னர் எங்க ைடய 
ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கேளா  அந்த நாட் க்குச் 

ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  எனக்குக் கிைடத்த . அங்குள்ள 
மக்களின் ெசயற்பா கைள, அந்த நா  அைடந்தி ந்த 

ன்ேனற்றத்ைத அன்  என்னால் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . அவ ைடய ேநாக்கம் ெவற்றியளித்தி க்கின்ற  

2291 2292 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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என்பதற்கு அவ ைடய ெசயற்பா களின் லம் அந்த நா  
கல்வித் ைறயிேல, சுகாதாரத் ைறயிேல ெபற்றி க்கின்ற 
வளர்ச்சியான  சிறந்த சாட்சியாக அைமந்தி க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் பிடல் கஸ்ேரா அவர்கள் நாட்ைட வளப்ப த் வதில் 
உலகத்திற்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார். ஆனால், அவர் 
தன் ைடய ேநாக்கத்ைத இன்ெனா  நாட் ல் திணிப்பதற்குச் 
ெசயற்படவில்ைல. இ ந்தேபாதி ம் சில நா கள் மற்ைறய 
நா கைள, அந்த நா களின் தைலவர்கைள அழிக்கின்ற 
ேநாக்கத்திேலேய ெசயற்பட் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் இன்  அர லகம் 
எாிந் ெகாண் க்கின்ற ; எத்தைனேயா நா களில் உள் ர் 
பிரச்சிைனகள் உ வாகியி க்கின்றன. இதன் பின்னால் பல 
நா க டன் அவற்றின் தைலவர்க ம் இ க்கின்றனர். 
ஆனால், பிடல் கஸ்ேரா அவர்கள் அதற்கு மாற்றமானவர். 
அவர் உலகிற்கு ஓர் உதாரண ஷராக வாழ்ந் , ஒ  ச க 
ஆட்சியாளராக நாட்ைட வழிநடத்தி, விைடெபற் ச் 
ெசன்றி க்கின்றார்.  

இன்  தி . பிடல் கஸ்ேரா அவர்க ைடய ெகாள்ைககள் 
ெவற்றி ெபற்றி க்கின்றன; அவ ைடய ெசயற்பா கள் 
ெவற்றி ெபற்றி க்கின்றன. அவர் தன் ைடய நாட் ேல 
ெசான்னைதச் ெசய்கின்ற தைலவராகத்  திகழ்ந்தி க்கின்றார். 
அவ ைடய இழப்  அந்த நாட் க்கு மட் மல்ல, உலக 
நா க க்ேக ஒ  ேபாிழப்பாகும். அவைர ஒ  ணிச்சல்மிக்க, 
சிறந்த சிந்தைனகைளக் ெகாண்ட தைலவராக நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். தி . பிடல் கஸ்ேரா அவர்க டன் கி பா 
நா ம் எம  இலங்ைக நாட்ேடா  மிக ம் ெந ங்கிய 
ெதாடர்ைபக் ெகாண் ந்த . 

பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்கள் பலஸ்தீனத்தின் 
வி தைலக்காக ம் அங்கு நைடெப கின்ற அநியாயத் க்கு 
எதிராக ம் ெசயற்பட்ட ஒ வர். அவர் எல்லாச் 
சந்தர்ப்பங்களி ம் பலஸ்தீனத் க்குப் பக்கபலமாக நின் , 
நியாயத் க்காக ம் பலஸ்தீன மக்களின் வி தைலக்காக ம் 
ெசயற்பட்ட ஒ  ெப ம் தைலவர் என்பைத நான் இங்கு நன்றி 
உணர்ேவா  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எனேவ, 
அவர  ெகாள்ைககைளப் பின்ெதாடர்ந்  ெசல்ல ஏைனய 
தைலவர்க ம் யற்சிக்க ேவண் ெமன்  நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இன்  சில ஏகாதிபத்திய நா களின் ெசயற்பா கள் 
காரணமாக, உலகில் எத்தைனேயா ெகாைலக ம் 
அச்சு த்தல்க ம் இடம்ெப கின்றன. அவ்வாேற, 
எத்தைனேயா பிரச்சிைனக க்கும் ன்பங்க க்கும் உலக 
ெபா ளாதாரம் அழிவதற்கும் காரணமாக இ க்கின்றன. 
அ மாத்திரமல்லாமல், இவ்வாறான சில நா கள் 
தங்க ைடய ெகாள்ைககைள நிைலநி த் வதற்காக அல்ல  
ேநாக்கங்கைள அைடவதற்காக ஏைனய நா க க்குள் 
அத் மீறிப் குவதனால், இன்  உலகிேல இரத்த ஆ  
ஓ கின்ற நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . இவ்வாறானவர் 
க க்கு அல்ல  இவ்வாறான ெகாள்ைக ெகாண்டவர்க க்கு 
நல்லேதார் உதாரண ஷராக ம் அவர்க ைடய 
ெகாள்ைககள் பிைழயான  என்பைத உணர்த்திய ஒ  
ேநர்ைமயான ெகாள்ைகவாதியாக ம் வாழ்ந் காட் ய பிடல் 
கஸ்ேரா அவர்க ைடய ெகாள்ைகையப் பின்பற் மா  
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். அவாின் மைறவால் கி பா 
நாட்  மக்கள் ப கின்ற ேவதைனைய நாங்கள் உணர்கிேறாம். 
அந்த மக்க ைடய ேவதைனயில் - ன்பத்தில் - நாங்க ம் 
பங்குெகாண் , அவ ைடய ெகாள்ைககள் ெவற்றிெபறப் 
பிரார்த்தித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

[අ.භා. 6.05] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කැසේතෝ 

සෙහෝදරයාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් සංෙව්ගය පළ කිරීම 
සඳහා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ෙශෝක 
ෙයෝජනාවට මටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එකතු ෙවන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයා පිළිබඳ කථා කරනෙකොට, 
පළමුෙවන්ම මෙග් හිතට තදින්ම වදින්ෙන්  එතුමාෙග් මුළු ජීවිත 
කාලෙයන් හා එතුමා ෙගන ගිය සටන්වලින් අපට උගන්වා 
තිෙබන පාඩමයි. අපි ඉන්ෙන් හරි පැත්ෙත්ද කියලා අපි පරික්ෂා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව නම් 
ඉන්ෙන්, අපි ඉන්ෙන් හරි පැත්ෙත්. ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ 
වැරදිලාවත් අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් වුමනාවත් එක්ක කවුරු හරි 
ගැළපුෙණොත්, ඔහු ඉන්ෙන් වැරදි පැත්ෙත්. ඒක තමයි ෆිෙදල් 
කැස්ෙතෝ එතුමාෙග් ජීවිතෙයන් අපට මුලින්ම උගන්වපු පාඩම.  

එතුමා තුළ ගුණධර්ම තුනක් තිබුණා. ඒ ගුණධර්ම මත තමයි  
විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ කියුබානු සමාජය ෙගොඩනැඟුෙව්. පළමුෙවනි 
ගුණධර්ම සමාජ සාධාරණත්වය. ෙදවැනි ගුණධර්මය 
සමානාත්මතාව. කියාකාරී ජීවිතෙයන් ඈත් වුණු ෙවලාෙව් එතුමා 
එකපාරක් කිව්වා, "මම එක්තරා විධියක ආගමික නායකෙයක් 
වාෙගයි හැ ෙඟන්ෙන්" - I feel as if I am an ascetic leader.   ඒ 
අනුව ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ ගුණධර්ම හැටියට  ඉදරිපත් කෙළේ,  
ජනතාවට ෙබොරු ෙනොකියන, සමාජ සාධාරණත්වය තිෙබන, 
සමානාත්මතාව ඇති සමාජයක් කියන අදහසයි. එතුමාෙග් ෙමම 
ගුණධර්ම වටා තමයි කියුබාව ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන්. කියුබාව 
ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන්, මහා විශාල ආශ්චර්යයකින් ෙනොෙවයි. 
කියුබාව ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන්, ෙම් ගුණධර්ම මතයි. ඒ නිසා, අද වන 
විට කියුබාව විසිෙවනි ශතවර්ෂෙය් ආශ්චර්යයක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙකබඳු 
ආශ්චර්යයක් ද?   

අධිරාජ්යවාදි ඇෙමරිකාව කළ සියලු තර්ජන, අභිෙයෝග 
පරාජය කරන්න හැකි වූ ආශ්චර්යයයි! ෙසෝවියට් ෙද්ශෙය් 
උදව්වත් නැතිව තනි වූ කියුබාව ඒ අමාරුම කාලෙයන් ෙගොඩ 
එෙම් ආශ්චර්යයයි! ෙකොෙහොමද ඒ ෙගොඩ ආෙව්? "අමාරුම 
කාලෙය්දී ජනතාව බර උසුලන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද" කියලා ෙම් 
රෙට් අපට ඇෙහන ෙම් කාලෙය් මම කියනවා, කියුබාව අමාරුම 
කාලෙයන් ෙගොඩ ආෙව් නායකයන් ආදර්ශයක් දුන් නිසාය 
කියලා. ඒ අමාරුම කාලෙය් නායකයන් pushbikeවලයි ගිෙය්. 
ෆිෙදල් ඒ වාෙග් ආදර්ශවත් නායකත්වයක් ෙපන්නුම් කළා.  

එදා Playa Gironවලදී ඒ සතුරු ආකමණය පලවා හරින 
ෙකොට ෆිෙදල් තමාම යුද ටැංකියක නැඟ ගිහින් තමයි ඒ 
භයානකම අවිය විනාශ කෙළේ. එබඳු වූ මහා ෛධර්යයක් තිබුණු, 
එඩිතරකමක් තිබුණු, සටන්කාමිත්වයක් තිබුණු, මුළු ෙලෝකෙය්ම 
දුක් විඳින ජනතාව එයින් මුදා ගැනීම පිළිබඳව තමන්ට ඉරණමක් 
තිෙබනවාය කියා විශ්වාස කරපු නායකෙයක්, ෆිෙදල්. ඒ නිසා අපි 
අද ෆිෙදල්ෙග් අභාවය ගැන අපෙග් සංෙව්ගය පළ කරනවා. අප 
සංෙව්ගය පළ කරන්ෙන් උද්ෙව්ගයක් නංවාගනිමින්. ඒක තමයි 
අපට ෆිෙදල් ෙවනුෙවන් කරන්න තිෙබන්ෙන්. We must 
celebrate his achievements. The end of his life is well-
earned, a great achievement. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇෙමරිකානු සම්බාධක 
නිසා වූ විශාල විපත ගැන අපි කවුරුත් දන්නවා. ඇෙමරිකානු 
සම්බාධක නිසා කියුබාවට වූ හානිය, අලාභය ඇතුළු ඔක්ෙකෝම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විඳ දරාෙගන තමයි කියුබාව අවසාන වශෙයන් නැඟී සිටිෙය්. අද 
ෙසෞඛ්යය අතින්, අධ්යාපනය අතින් කියුබාව ලබා තිෙබන දියුණුව 
ගැන -ඒ ඔක්ෙකෝම ගැන- ෙමහිදී කියැවුණා. ඒ නිසා මා ඒවා 
නැවත කියන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් මා කිව යුතු ෙදයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානය ඉදිරිෙය් කථා කෙළේත්, ෙලෝකය පුරා සිටින බඩගින්ෙන් 
මිය යන දරුවන් ගැන; ෙරෝගවලින් මිය යන දරුවන් ගැනයි; ඒ 
අතර සුළු පිරිසක් අෙත් ෙගොඩ ගැෙහන මහා ධනස්කන්ධය ගැනයි. 
ෙම් මහා විපරීත ෙලෝකය ගැන එදා කම්පා ෙවමින් කථා කරපු 
ඔහුෙග් ඒ හඬ මුළු ෙලෝකය ෙදවනත් කරන හඬක් බවට පත් වුණා 
අපට මතකයි.  

සමහරුන්ට දැන් ෙනොබැඳි පතිපත්තිය අමතක ෙව්ෙගන 
එනවා. ඔවුන් ෙනොබැඳි ජාතින්ෙග් පතිපත්තිය විගහ කළා. අද අෙප් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා කියනවා, ෙනොබැඳි ජාතින්ෙග් 
පතිපත්තිය නැවත විගහ කරන්න ලංකාව මුල් විය යුතුය කියනවා. 
යූඑන්පී ආණ්ඩුවක නායකයන් ෙම් ෙලෝකෙය් ෙනොබැඳි ජාතින්ෙග් 
පතිපත්තිය විගහ කරන්න ඉදිරිපත් වුෙණොත්, එය තමයි ෙනොබැඳි 
ජාතින්ෙග් පතිපත්තිෙය් අවසානය!  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අතෙර් අපි මතක් 
කරගන්න ඕනෑ තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. ෛතමහාද්වීපික 
සමුළුවක් පවත්වා, ආර්ථික විද්වතුන්ෙග් සමුළු විටින් විට පවත්වා 
ෙම් ෙගෝලීයකරණයටත්, ෙම් නිෙයෝ ලිබරල් ආර්ථික 
පතිපත්තියටත් විරුද්ධව ෙකබඳු වූ විකල්පයක් ෙගොඩ නැඟිය 
හැකිද කියා නිරන්තරෙයන් ෙසොයා බලන්න ෆිෙදල් ෙලෝක 
බැංකුෙව් ආර්ථික විද්යාඥයන් පවා ඇතැම් විට ෙගන්නුවා. ඒ 
වාෙග්ම, බටහිර ෙලෝකෙය් නිෙයෝ ලිබර්ල්වාදය පිළිගන්නා අයත් 
ෙගන්නුවා. එෙසේ ෙගන්වා ඒ සමුළු තුළින් යම් යම් අදහස් වාද 
කරලා මතු කරගන්න ඔහු උත්සාහ කළා.  

"විප්ලවය" කියන්ෙන් කුමක්ද කියාත් ඔහු විගහ කළා. 
"විප්ලවය" යනු අතීතයත් අනාගතයත් අතර තිෙබන ෙනොනවතින 
අරගලය බව ඔහු කියා සිටියා. සැබැවින්ම ෆිෙදල්ෙග් නායකත්වය 
ලැබූ අප හැම ෙකෙනකුටම, ඔහුෙග් නාමෙයන්, ඔහුෙග් ඒ මහා 
ෙපෞරුෂෙයන්, ඔහුෙගන් අවධි වූ අපෙග් තරුණ ජීවිතය තුළ 
ණයක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් ෙම් රෙට් අවශ්ය 
පරිවර්තන කර ගන්න පුළුවන් තැනකට යෑම. එනම්, ෙද්ශපාලන 
විප්ලවය හා සමාජ විප්ලවය. අන්න ඒ ණය ෙගවන්න අපට 
පුළුවන් ෙව්වා! ඒ සඳහා ෆිෙදල්ෙග් නාමය සදා අපෙග් හද පත්ෙල් 
රැව් ෙද්වා! ෙම් ෙලෝකය පුරා ජීවත්වන අප වැනි ජනතාවට නැඟී 
සිටින්නට ඔහුෙග් නාමෙයන් තවතවත් ෛධර්යය ලැෙබ්වා! 
ඔහුෙග් අභාවය ෙහේතුෙවන් නැෙඟන ෙම් සංෙව්ගය ෙලොව පුරා 
පැතිෙරන මහා උද්ෙව්ගයක් බවට පත් ෙව්වා! එෙසේ පාර්ථනා 
කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 

[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙශේෂ්ඨ නායක ෆිෙදල් 

කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙශෝකය පළ කරන ෙවලාෙව් ඒකට එකතු ෙවමින් මෙග් ෙශෝකයද 
පළ කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    
ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමා පිළිබඳව විනාඩි 5ක් 10ක් ෙනොෙවයි, 
එතුමාෙග් ඓතිහාසික කාර්යභාරය පිළිබඳව දවස් ගණන් කථා 
කරන්න පුළුවන්. මම ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමා දකින්ෙන් ෙශේෂ්ඨ 
ෙද්ශෙපේමිෙයකු ෙමන්ම ජාත්යන්තරවාදිෙයකු විධියට. එතුමා පබල 

අධිරාජ්ය විෙරෝධිෙයක්. තමන්ෙග් රට ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයට සැතපුම් 90ක් පමණ දුරින් තියාෙගන, ඇෙමරිකානු 
අධිරාජ්යවාදයට බිය නැතිව, - නිර්භීතව- එහි බලපෑම්වලට යටත් 
ෙනොවී සිය රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි සමස්ත ෙලෝකෙයන්ම 
අධිරාජ්යවාදය පරාජය කිරීමට සියලු බලෙව්ග එක්තැන් කරන්නට 
කැප වුණු නායකෙයක් තමයි එතුමා. එවැනි නායකෙයක් ෙම් 
20ෙවනි සියවෙසේ බිහි වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා කියුබාවත් සමඟ 
බැඳුණු ඒ ෙශේෂ්ඨ නාමයට, ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ මැතිතුමාට ලාංකීය 
ජනතාව හැටියට අෙප් ෙගෞරවය පළ කරන්න  ඕනෑ.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් එතුමාෙගන් දැක්ක විෙශේෂ ගුණයක්  
කියන්න කැමැතියි. මම කලින් කිව්වා වාෙග් අධිරාජ්යවාදයට 
විරුද්ධව සටන් කරන්න, ඒකට පහර ෙදන්න  හුදකලාව ෙනොහැකි 
බව එතුමා ෙත්රුම් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි 1965දී ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් පළමු සමුළුව තියලා ජාත්යන්තර වශෙයන් තීරණයක් 
ගත්ෙත්, ජාත්යන්තර ෙකොමියුනිස්ට් ව්යාපාරය හරහා 
අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධ දැවැන්ත අරගළයක් මහා පරිමාණෙයන් 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ කියලා. ඒ වගකීම මත ඉඳෙගන 
අධිරාජ්යවාදයට රටවල් ඇතුෙළේ ඉඩ කඩ ෙනොලැෙබන පරිදි 
එතුමා කියා කළා. ෙමොකක්ද එතුමා කෙළේ?  

පළමුෙවන්ම තමන්ෙග් රෙට් ජාතීන් අතර සමඟිය තියා ගන්න 
කියා කළා. එතුමා බලයට එන විට කියුබාව තුළ විවිධ වාර්ගික 
ෙකොටස් හිටියා; විවිධ ජාතික ෙකොටස් හිටියා.  කළු ජාතිකෙයෝ, 
දුඹුරු අය, කහ අය, සංකමණිකයන් සහ ආදිවාසීන් හිටියා. ෙම් 
සියලු ජන ෙකොටස් එකට තියා ෙනොගතෙහොත්, කියුබානු ජාතියක් 
ෙගොඩ නැඟුෙව් නැත්නම් ෙම් ළදරු කියුබාව විනාශ කරන්න 
අධිරාජ්යවාදයට අවස්ථාවක් ලැෙබන බව එතුමා දැනෙගන හිටියා.   
කියුබාව ඒ ජාතින් අතර සමඟිය ෙගොඩ නඟලා අන්තර්ජාතික 
වශෙයන් ලතින් ඇෙමරිකානු කලාප ෙය් ඒ ශක්තිය එක්තැන් 
කරන්න කියා කළා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අධිරාජ්යවාදයට පහර ෙදන්න නම්, 
අධිරාජ්යවාදය පරාජය කරන්න නම් ජාත්යන්තර වශෙයන් තිෙබන 
පන්ති සමඟිය, ජාත්යන්තර වශෙයන් තිෙබන ෙද්ශෙපේමීත්වය, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් තිෙබන සහෙයෝගිතාව නිර්මාණය කරන්න  
පළමුව, තමන්ෙග් රෙට් සියලු වාර්ගික ෙකොටස් එකතු කරලා 
කියුබාව රැක ගන්න  ඕනෑ කියන පදනම මත එතුමා කටයුතු 
කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා තමන්ෙග් රටට 
ආදරය කළා වාෙග්ම අෙනක් රටවල නිදහස් අරගළ ෙමෙහයවූ 
ජනතාවටත් ආදරය කළා.  අපි දැන් කවුරුත් කථා කළා වාෙග්  
ලතින් ඇෙමරිකානු රටවල් පමණක් ෙනොෙවයි, කැරිබියානු දූපත් 
රටවල් සියල්ලටම  තිබුණු ඇෙමරිකානු බලපෑම පරාජයට පත් 
කරන්න එතුමා කියා කළා. අධිරාජ්යවාදී හමුදා කඩා වැදිලා ඒ 
රටවල් අස්ථාවර කරන්නට කියා කළ හැම අවස්ථාවකම එතුමා 
රාජ්ය තාන්තික විධියට එතුමාෙග් හමුදා ඒ රටවල් ආරක්ෂා 
කරන්න  ෙයොමු කළා. එතුමාෙග් අධිරාජ්ය විෙරෝධී දැක්ම 
තමන්ෙග් රට පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් රෙට් පශ්න 
පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි ෙමෙහයවූෙය්. සමස්ත අධිරාජ්යවාදය 
පරාජය කිරීමට අවශ්ය වූ සකල බලෙව්ග එක්තැන් කිරීෙම් 
වැදගත්කම ගැන එතුමා කල්පනා කළා.  

ජාත්යන්තර වශෙයන් ගැඹුරු විධියට කල්පනා කළ එතුමා 
ෙද්ශෙපේමීත්වය කියන්ෙන් ජාත්යන්තරවාදෙය් දිගුවක් බවත්, 
ජාත්යන්තරවාදය කියන්ෙන් ෙද්ශෙපේමීත්වෙය් දිගුවක් බවත් 
වටහාෙගන ෙම් ෙදෙක් බද්ධතාව ෙගොඩ නඟා ගැනීමට ෙලෝකයට 
ආදර්ශයක් දුන්නා. ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදය ෙකොතරම් පබල 
වුවත් ඒ ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදය දණ ගස්වන්න  ෙලෝකෙය් 
සියලු බලෙව්ග, පීඩාවට පත් වුණ බලෙව්ග, අධිරාජ්ය විෙරෝධී 
බලෙව්ග එක තැනකට එකතු විය යුතුයි කියන පණිවුඩය එතුමා 
දුන්නා. 
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ඒ මත සිටෙගන තමයි එතුමා අධිරාජ්යවාදින්ට අත ෙපොවන්න 
තමන්ෙග් රෙට් තිබුණු ඉඩකඩ අහුරා දැමුෙව්. එතුමා රෙට් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කළා; ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් 
කළා. එතුමා බලයට එන ෙකොට රෙට් නූගත්කම සියයට 60කට 
වැඩිෙයන් තිබුණා. ෙකටි කාලයක් තුළ එතුමා එය ෙවනස් කරලා 
ජනතාව ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කළා.  

ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙලෝකෙය් මතු වන පශ්නවලදී එතුමා 
නිර්මාණශීලීව තමන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා 
අසනීපෙයන් සිටියත්, ඒ දෘෂ්ටිමය අරගළය අත හරින්ෙන් නැතිව 
ඉදිරියට ෙගන ගියා. රාජ්ය නායකත්වෙයන් ඉවත් වුණත්, 
තමන්ෙග් දෘෂ්ටිමය අරගළය හැම විටම කියාත්මක කළ නිසා 
එතුමා ෙලෝක තලෙය් විශිෂ්ටතම නායකයා ෙලස අද ඉතිහාසයට 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

 එතුමා වාර්තා පිට වාර්තා තබා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමා කියන්ෙන්, විවිධ 
අවස්ථාවල තමන් මරා දමන්න උත්සාහ කළ CIA සංවිධානයට 
පවා ස්වාභාවිකවම තමන් මිය යන ෙතක් මරා දැමීමට ෙනොහැකි 
වීෙම් ෙගෞරවයත් දිනාගත් නායකෙයක්. එතුමාට අෙප්  ෙගෞරවය 
සහ විප්ලවීය ආචාරය පුද කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
 
 

[6.19p.m.] 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Mr. Deputy Speaker, in the wake of the passing away 

of the former President of the Republic of Cuba, Fidel 
Castro, the Government and the people of Sri Lanka join 
the Government and the people of Cuba, including 
members of the bereaved family, in mourning the loss of 
a towering personality of the 20th Century; in fact, a 
political icon of our generation. 

Sri Lanka’s deepest condolences were expressed 
formally through the messages sent by His Excellency 
Maithripala Sirisena, the Hon. Ranil Wickremasinghe and 
my own to the Republic of Cuba. A Senior Minister of 
our Government, the Hon.  Susil Premajayantha, will 
participate at the funeral in Havana next Sunday, on the 
4th as President Sirisena’s special envoy.  

Former President Castro became prominent, as was 
mentioned before, in the politics of Cuba’s revolutionary 
movement and was the architect of the new Cuba that 
came into being in 1959. He remained true to his 
convictions and chartered a new journey for the people of 
Cuba. The journey was not easy as he faced formidable 
external challenges that affected the very core of Cuba’s 
economic development. However, President Castro rallied 
his country and people passed his obstacles with great 
resolve and tenacity and ushered new ethos of 
development. As a result of his pragmatic vision Cuba 
began to make advances in science, health and education 
and soon became on par with the developed world in 

terms of human development. Sri Lanka along with many 
countries in Asia, Africa and Latin America continue to 
benefit from the advances Cuba has made in these areas. 
The Government of Cuba has given us valuable technical 
assistance in the area of biotechnology and epidemiology 
to eradicate malaria, dengue, filariasis and Japanese 
Encephalitis. Therefore, his legacy of scientific 
advancement and social development will be cherished 
by the Cubans and others for many decades to come. I 
also remember that way back in 2005, over ten years ago, 
just after the tsunami, we also had the benefit of having 
many Cuban doctors who came to serve in the areas 
concerned. 

Sri Lanka and Cuba, as two successful island nations 
in human development, enjoy a special friendship and a 
deep sense of solidarity. Our enduring bond of friendship 
was based on our shared interests within the Non-Aligned 
Movement and Sri Lanka’s continued support for the 
removal of the longstanding economic embargo imposed 
on Cuba. 

In fact, I am glad to see the former President Mahinda 
Rajapaksa here because it was way back in 2006 that I 
had the pleasure of accompanying President Rajapaksa 
then to the Non-Aligned Conference held in Havana and 
also had an opportunity to have a glimpse of this great 
leader.  

Late President Castro was a sincere friend of our 
country and people. His hand of friendship was reflected 
in the steadfast support Sri Lanka received from the 
Government of Cuba in the challenges it faced in the 
multilateral fora. With his passing away, Sri Lanka truly 
has lost a great friend. 

We hope that his unalloyed courage, determination 
and sense of purpose would inspire the people of Cuba to 
face the challenges of the 21st Century, but his demise, no 
doubt, would leave a great void in Cuba’s national arena. 

I thank you, Hon. Deputy Speaker. 
 

[අ.භා. 6.23] 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් විශිෂ්ට රාජ්ය 

නායකෙයක් ෙමන්ම කියුබානු ජනතාවට අතිශය ආදරය කළ 
නායකයකු වූ ෆිෙදල් කස්ෙතෝ ජනාධිපතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව 
අප අද ෙශෝකය පළ කරනවා. එතුමා කියුබාෙව් රාජ්ය බලය ගන්න 
ෙකොට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ධනපතින්ට යට වුණු,  
විෙශේෂෙයන්ම පාතාල ෙය් පුද්ගලයන් විවිධ ස්ථානවල ෙනොෙයක් 
විධියට ගත කළ,  ෙබොෙහොම කාමසුඛල්ලිකානු රාජ්යයක් හැටියට 
තමයි කියුබාව තිබුෙණ්.  එම නිසා එහි ෙවනසක් ඇති කරලා, 
රෙට් විනයක් ඇති කරන්නත්, කියුබාව විවිධ අංශවලින් දියුණුවට 
පත් කරන්නත් එතුමාට සිද්ධ වුණා. හැබැයි, ඒ කටයුතුවලට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බාධාවක් තිබුණා. ඒ බාධාව තමයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
කියුබාවට දිගින් දිගටම ෙවෙළඳ තහංචි පැනවීම. එම නිසා ෙම් රට 
මානව දර්ශකවලින් ෙකොයි තරම් ඉහළට ගියත්, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය විසින් ඇති කළ ෙව ෙළඳ තහංචි නිසා එය 
ෙගෝලීයකරණය කරන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. නමුත්,  ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ මැතිතුමා ඒවා ගණන් ගන්ෙන් නැතිව, ඒ කාලෙය් තිබුණු 
වාහන නැවත හදාෙගන, ඒ කාලෙය් තිබුණු වාහන නැවත පාෙර් 
ගමන් කරවමින්, බලපෑම්වලට යට ෙනොවී ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවලට මහා ආදර්ශයක් 
දුන්නා. ඒක හරි අමාරු වැඩක්.  

ෙලෝකෙය් පසුකාලීනව ඇති වුණු ආර්ථික ෙවනස්කම් 
කියුබාවට බලපෑවත්, ඒ රට ඒවා ගණන් ගත්ෙත්වත් නැහැ. එතුමා 
කියුබාව විවිධ අංශවලින් ෙලෝකෙය් දියුණු රටක් බවට පත් කළා. 
මා දන්නවා, එතුමා එහි සිටි ෙදොස්තරවරුන් ලතින් ඇෙමරිකාෙව්, 
අපිකාෙව්, ආසියාෙව් ෙබොෙහෝ රටවලට ෙසේවාවන් සඳහා ෙයොදවනු 
ලැබූ බව. ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් මඟ අරෙගන 
ෙවනිසියුලාෙව් හියුෙගෝ චාෙව්ස් සහ ෙමොරාෙලස් වැනි නායකයන් 
බිහි වුණා. එම නිසා ලතින් ඇෙමරිකානු කලාපෙය්ම  නායකයා 
හැටියට කවුරුත් පිළිගන්නා පුද්ගලෙයක් බවට එතුමා පත් වුණා. 
මිය යන ෙතක්ම කියුබානු ජනතාවෙග් ආදර ෙගෞරවය දිනාගත් 
නායකෙයක් බවට එතුමා පත් වුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ ෙදවරක් කියුබාවට යන්න  මට අවස්ථාව 
ලැබුණා. තවත් අවස්ථා ෙදකකදීත් කියුබාෙව් සංචාරය කරන්න 
මට අවස්ථාව ලැබුණා. ෙලෝකෙය් තිෙබන විවිධ ෙද්ශපාලන 
කමයන් අතර සාර්ථකභාවයට පත් වුණු රටක් හැටියට මම 
කියුබාවට ෙබොෙහොම කැමැතියි. කියුබාෙව් ජනතාව ඉතාම සරලයි. 
ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් සුහදභාවයක් ඔවුන් සතුව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් හරිම විනය ගරුකයි. මම කියුබාවට ගිය අවස්ථාවල 
ෙම් ගුණාංග ෙදකම ඒ ජනතාව තුළින් දැක්කා.  

කියුබාව ෙලෝක පකට වුෙණ් 1964දී පැවැති මිසයිල අර්බුදයත් 
එක්කයි. ඒ අර්බුදෙය්දී ෙලෝකෙය් පධාන රටවල් ෙදක ගැෙටන්න 
ගියා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ මිසයිල අර්බුදෙය්දී කියුබාව කියා කෙළේ 
ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදයට එෙරහිව පතිබිම්බයක් වශෙයන් 
කියාත්මක වන්න ඕනෑ වුණු නිසායි.  

ෙලෝකය විවිධ රාජ්ය නායකෙයෝ බිහි කරනවා. සමහර රාජ්ය 
නායකයින් තමන්ෙග් වීරත්වය උපුටා දක්වන්න කියා කරනවා. 
නමුත්, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් වීරත්වය මුළු ෙලෝකය 
විසින්ම අද උපුටා දක්වනවා. එතුමාෙග් දර්ශනය අගයන සියලු 
ෙදනාම එතුමා වීර පුරුෂෙයකු හැටියටත්, ශක්තිමත් 
ජාත්යන්තරවාදිෙයකු හැටියටත් පිළිගන්නවා.  

අද දින දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරමින්, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන්  අපෙග් ෙශෝකය පළ කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

[6.28p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

Hon. Deputy Speaker, I am indeed thankful for this 
opportunity to speak about the former President of Cuba, 
the legendary leader Fidel Castro. 

I wish to pay my respectful tribute to one of the most 
extraordinary political figures of the 20th Century. He is 
reported to have survived the largest number of - 638 - 
attempts in all, on his life. These attempts included 
poisoning the cigars that he was going to smoke. 
Surviving such a colossal number of attempts on his life 
by itself made him an extraordinary personality. 

Fidel Castro is more importantly referred to as a 
unique personality who inspired world leaders across the 
globe. That included leaders of his time such as Nelson 
Mandela and Ahmed Ben Bella. Indeed, Nelson Mandela 
honoured Fidel Castro with the highest civilian award 
given by South Africa to a foreigner - “The Order of 
Good Hope”. 

He had his detractors as well. No leader can claim 
exception to criticism, some fair but often unfair. Critics 
referred to Castro as a dictator.  He refuted this branding. 
He responded by saying that he constitutionally held less 
powers than most Western liberal democracies. He had 
never declared war on helpless third world countries 
using democratic powers that never existed. 

I must add that the Nineteenth Amendment to the 
Constitution of Sri Lanka has placed His Excellency 
President Maithripala Sirisena as a Leader who follows 
the footsteps of Fidel Castro, if I might be permitted to 
respectfully say so. 

The Cuban leader is remembered by his own 
countrymen for imposing zero tolerance for acts of 
racism. He was, at times, dictatorial in eradicating this 
menace of racism and communalism seen as a terrible 
threat to the country’s economic advancement. We are 
probably one step behind Fidel Castro in that regard. 

The Cuban people also remember Castro’s firm grip 
on reducing illiteracy and improving public health 
standards substantially. It is likely that people appreciated 
Castro’s firm control on the country’s administration. He 
delivered the goods to the people amidst threats and 
challenges. The threats, I must say, were, ‘Himalayan’ in 
proportionate to the standard of living of the Cubans at 
that time. The Bay of Pigs invasion was a major issue. 
The subsequent Cuban Missile Crisis brought the world 
virtually to the brink of a third world war. Mercifully, the 
world’s leaders avoided possible catastrophic decisions. 
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We are equally glad that Cuba had succeeded in 
normalizing relations with its powerful neighbours.  

Fidel Castro graduated from the University of Havana 
in 1950. Thereafter, he opened a law office for his legal 
practice. He appeared without fees for most of the 
working class clients. Unfortunately, he ended up having 
to close down the office for reportedly being no longer 
able to pay the electricity and other bills. Nevertheless, he 
continued to appear for those needed his services.   

Meanwhile, a less known fact about Castro is that in 
1952, he signed up to contest the elections for the House 
of Representatives. But, that election never took place. 
Supported by a foreign power, Batista seized power in 
Cuba, which frustrated Castro’s ambition for a seat in 
Parliament.  Signaling what made Fidel Castro to become 
a revolutionary, he said “From that moment, I had a clear 
idea of the struggle ahead.” Over the next seven years, he 
carried out a relentless revolutionary struggle to oust 
Batista from power. Finally, he succeeded in 1959 
becoming the Prime Minister and later the President of 
Cuba. He was seen as a charismatic leader by the people. 
He was like a folk hero for some and a rebel with a cause 
for the youth.  

The Cuban leader, who hosted the summit of the Non-
Aligned Movement - NAM - in Havana in 1979, was 
elected the leader of the NAM.  He remained an active 
leader and as an iconic figure in the movement.  The 
NAM is an important forum for the third world and must 
be kept invigorated. 

In conclusion, I wish to point out that internationally 
Fidel Castro was portrayed by the powerful Western 
media as a dictator. But, for the Non-Aligned world, he 
will remain as an unforgettable and great legend of our 
times. 

Permit me, Sir, to convey my deepest sympathies to 
his family as well as the Government and the people of 
Cuba.  

Thank you.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමම ෙයෝජනාවට අදහස් දැක්වීමට තව කථිකයන් 8ෙදෙනකු 

පමණ අවස්ථාව ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිසා ෙවලාව ඉතිරි කර 
ගන්න ඕනෑ.  

මී ළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
[අ.භා. 6.34] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝක ඉතිහාසෙය් ගමන් 

මඟ ෙවනස ් කළ වීෙරෝදාර ෙශේෂ්ඨ නායක ෆිෙදල් කසේතෝ 
නායකතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 

නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට කනගාටුෙවන් හා අභිමානෙයන් 
යුතුව මා සම්බන්ධ වනවා.  

1926 අෙගෝස්තු 13වන දින ෙම් ෙලෝකයට බිහි කළ 
ෙශේෂ්ඨතම සත් පුරුෂෙයකු වූ ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ මැතිතුමා ස්වකීය 
ශිෂ්ය ජීවිත කාලය තුළදී දඩබ්බර චරිතයක් ගත කළා. කීඩකෙයකු 
වශෙයන්, විවාද කණ්ඩායම් නායකෙයකු වශෙයන් හා විවිධ 
දක්ෂතා, කුසලතා සහ නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් සහිත දඩබ්බර 
දරුෙවකු ෙලස පාසල් දිවිය ගත කළ එතුමා හවානා 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු ෙවලා ඊට පසුව නීති වෘත්තියට පිවිසුණා. 
ඊට පසුව වඩා ෙහොඳ ෙලෝකයක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා වන 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයට එතුමා සම්බන්ධ වුණා. අධිරාජ්ය විෙරෝධී 
අරගළය දියත් කිරීම සඳහා ස්වකීය ඥානය, ශක්තිය හා කැපවීම 
අසීමිත ෙලස ෙලෝකයට පදානය කරමින්, මුළු ෙලෝකයටම 
ආදර්ශයක් දුන් ජාතික වීරවරෙයකු ෙලස තමයි අපි එතුමාව 
දකින්ෙන්. විප්ලවය ජයගහණය කිරීෙමන් පසු 1959 සිට 1978 
දක්වා රෙට් අගාමාත්යවරයා වශෙයන්ද, 1978 සිට 2008 දක්වා 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා වශෙයන්ද පුරා වර්ෂ 29ක් එනම්, ෙලෝකෙය් 
වැඩිම කාලයක් රාජ්යයක් පාලනය කිරීම තුළින් ඉතා ෙහොඳ 
මානව හිතවාදී පාලනයක් ෙගන යමින් එතුමා මුළු ෙලෝකයටම 
ආදර්ශයක් ෙගන දුන් නායකෙයකු වුණා. ෙම් විප්ලව ව්යාපාරෙය්දී 
එතුමාෙග් අදහස වූෙය් "සෑම මිනිෙසකුටම ෙගෞරවාන්විත 
මරණයක් හිමි විය යුතුය" යන්නයි. ඒ අනුව එතුමා අධිරාජ්ය 
විෙරෝධී සටන කිරීෙම්දී, ආයුධ සන්නද්ධ අරගළය කිරීෙම්දී 
නිරායුධ අවිහිංසක මිනිස්සු මරලා ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ෙල් උඩින් 
ගිහිල්ලා, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් මිනිය දණ හිෙසන් පහළට දමා පාෙර් 
ෙගන යෑම සඳහා නියම ෙනොකරපු වීරවරෙයක්.  

එතුමා විප්ලවීය ඉතිහාසය ෙලෝකයට සනිටුහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් එෙලසයි. සෑම මිනිෙසකුටම ෙගෞරවාන්විත 
මරණයක් හිමි කර දීම සඳහා තමන්ෙග් සත් අරමුණු ඉටු කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් නිරායුධ, අවිහිංසක මිනිස්සු ඝාතනය 
ෙනොෙකොට විප්ලවීය ඉතිහාසයට එතුමා ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා. 
එතුමා රට භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී නූගත්කම, විරැකියාව, මන්ද 
ෙපෝෂණය, බඩගින්න තුළින් ජනතාව ෙපළී සිටියා. ඒ ජනතාව 
නඟා සිටුවීම සඳහා එතුමා හැම දරුෙවකුටම -හැම 
පුරවැසිෙයකුටම- විශිෂ්ට අධ්යාපනයක් ලබා දුන්නා.  

හිෙතනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් හිතන්න පුළුවන්, 
ෙපෙනනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් දකින්න පුළුවන්, ඇෙහනවාට 
වඩා වැඩිපුර යමක් අහන්න පුළුවන් තීක්ෂණ බුද්ධියක් සහිත 
මානව සම්පත නිර්මාණය කිරීම සඳහා අධ්යාපන කම ය ෙයොදා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් එතුමා අපි හැෙමෝටම ආදර්ශයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එම නිසා විවිධ පර්ෙය්ෂණ, අත් හදා බැලීම් තුළින් 
ෙලෝකයට නව නිපැයුම් රාශියක් ලබා ගැනීම සඳහා නිපුණතා 
සහිත මානව සම්පතක් නිර්මාණය කිරීෙම් කාර්යය තුළින් තමයි 
එතුමා ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදය දමපු ආර්ථික සම්බාධකවලට 
මුහුණ දුන්ෙන්.  

එදා ආර්ථික සම්බාධක දමා වට කරලා කියුබාවට ගැහුවා. 
නමුත්, එතුමා කියුබාව ෙබ්රා ගත්තා. තමන්ෙග් රට ෙබ්රා ෙගන 
රටට අභිමානයක් ෙගන දුන් ඒ නායකයා ඒකාධිපති ෆැසිස්ට්වාදී 
මිනී මරුෙවකු ෙලස සමහර බටහිර රටවල් සලකන ෙකොට අෙප් 
රට වාෙග් රටවල් එතුමා සලකන්ෙන් සදාකාලික ෙපොදු 
ජනතාවෙග් පැත්ෙත් සිටි ජාතික වීරවරෙයකු ෙලස, මානව 
හිතවාදිෙයකු ෙලසයි. 

ෙලෝක ඉතිහාසය පුරාම වීරයන්, ඒකාධිපතිත්වයට විරුද්ධව 
සටන් කරපු අයට, රටක් ෙවනුෙවන් හැම දාම ෙපනී සිටි අයට 
අවලාද අපහාස නගන යුගයකයි අපි ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ මැතිතුමාව 
සමරන්ෙන්. ෙලෝක මානව ඉතිහාසෙය් ගමන්මඟ ෙවනස්කරපු ඒ 
ෙශේෂ්ඨ මානව හිතවාදී නායකයාට අෙප් ෙගෞරවය හා පණාමය පුද 
කරමින් මාෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய 

உலகத்தி ைடய ரட்சிகர மாற்றங்க க்கு  வித்திட் ச் 
ெசன்ற ஒ  தைலவைர நிைன கூர்கின்ற இந்த நிகழ்  மிக 

க்கியமான . உலகத்திேல பல்ேவ பட்ட இனங்களின் 
வி தைலக்காக, இனங்க ைடய சுபிட்சமான வாழ் க்காகப் 
பலர் இந்த மண்ணிேல பிறந்தி க்கிறார்கள். மானிடர்களாகப் 
பிறந்த அவர்கள் மா ட வ வத்திேல அந்த இனங்கைள 
வழிநடத் வதில் தன்ைம வகித்தி க்கிறார்கள். அந்த 
வைகயில், பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்கள் கி பா நாட் ேல 
அவதாித்தார். இன்ைறக்கு 90 வ டங்க க்கு தல் அந்த 
மண்ணில் ஓர் அவதார ஷராக அவதாித்த அவர், இந்த 
ஆண் ேல மரணத்ைதத் த வியி க்கிறார். உலகத்தில் 
தன் ைடய அைடயாளத்ைத விட் ச் ெசன்றி க்கின்ற ஒ  

ரட்சிகர மனிதன்தான் பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்கள்.  

பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்கள் கி பா நாட் ைடய 
வி தைலைய ெவன்ெற ப்பதற்கு அவ க்கு வல கரமாக, 
சிறந்த தளபதியாக ேசகுேவரா அவர்கள் ெசயற்பட்டார். ‘ேச’ 
அவர்க ைடய அந்த ஒத் ைழப் ம் அவ டன் இைணந்  
ெசயற்பட்ட தன்ைம ம்தான் அவர்கள் ல்ெகன்சிேயா 
பா ஸ்ரா க்கு எதிராக கி பா நாட் ேல ஒ  ரட்சிகர 
வரலாற்ைறப் பைடக்கின்ற வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகா த்த . 
ேசகுேவராவி ைடய ெபயாில் இலங்ைகயில் ேறாஹண 
விேஜ ர அவர்க ைடய தைலைமயில் ேஜ.வி.பீ.கூட 
இயங்கிய வரலா  இந்த மண்ணிேல இ க்கின்ற . ேறாஹண 
விேஜ ர அவர்கள் யாழ்ப்பாணச் சிைறயிேல 
அைடக்கப்பட் ந்தேபா  ரட்சிகர சிந்தைனகளில் 
உள்வாங்கப்பட்ட தமிழ் இைளஞர்கள் அவ க்குத் ைணயாக 
இ ந்தி க்கிறார்கள். அவர் நிர்வாணமாக்கப்பட்  
தாக்கப்பட்டேபா  தமிழ் இைளஞெனா வன்தான் அவ க்கு 

ணிையக் ெகா த்ததாக வரலா  இ க்கின்ற . பிடல் 
கஸ்ட்ேரா, ேசகுேவரா ேபான்றவர்க ைடய வரலா கள் 
உலகத்திேல ஒ  பாடமாகக் ெகாள்ளப்ப கின்ற .  

உலகத்திேல பாதிக்கப்பட்ட, ஒ க்கப்பட்ட மக்க க்காக, 
ெதாழிலாளர்க க்காக ெநல்சன் மண்ேடலா, யசீர் அரபாத், 
கி பாவி ைடய தைலவராக இ ந்த பிடல் கஸ்ட்ேரா, 
தமிழர்க ைடய தரப்பிேல தைலவர் பிரபாகரன் ஆகிேயார் 
தைலைமத் வங்கைள வழங்கியி ந்தார்கெளன்ற வரலாற்ைற 
மைறக்க யா . ஒ க்கப்பட்ட மக்களாக இ ந்   
உலகத்திேல தங்கைள அைடயாளப்ப த்திய கி பா மக்கள், 
தமிழர்கள் அழிக்கப்பட்டெபா , அவர்கள் இனப் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டெபா  தமிழர் பக்கம் பார்க்காமல் 
விட்டைமயான , தமிழர்கைளப் ெபா த்தவைர இன் ம் ஒ  
கவைலயான விடயமாகேவ பார்க்கப்ப கின்ற . ஐக்கிய 
நா கள் மனித உாிைமகள் ஆைணயகத்தில் அெமாிக்கா 
தீர்மானம் ெகாண் வந்தெதன்பதற்காக உண்ைமயாக 
ஒ க்கப்பட்ட, பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்க க்காக குரல் 
ெகா க்காமல் கி பா பின்வாங்கியைம தமிழர்கைளப் 
ெபா த்தவைர ஒ  ேவதைனயான சம்பவமாகும். உலகத் 
திேல பல்ேவ பட்ட தைலைமக க்ெகல்லாம் வழிகாட் யாக 
இ ந்த பிடல் கஸ்ட்ேரா அவர்கள் ஒ  சிறந்த ரட்சிகரத் 
தைலவராவார். தங்க ைடய T-shirt களில், தங்க ைடய 

கப் த்தகங்களில், தங்க ைடய எ த் க்களிெலல்லாம் 
அவ ைடய ெபயைரப் பதித்  ைவத்தி க்கின்ற தமிழர்க க்கு 
அவர் ஒ  பாடமாக இ ந்தவர். அந்த வைகயில் தமிழர்க டய 
நிைலைய ம் கி பா நா  ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத ம் இந்த இடத்தில் பதி ெசய்  அவ க்கான ர 
வணக்கங்ைளத் ெதாிவித் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

[අ.භා . 6.42] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම මහත්වූ ෙගෞරවයට සහ ආදරයට පාත 
ෙවච්ච ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා ෙවනුෙවන් අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙශෝක පකාශ කරන ෙවලාෙව් මටත් ඊට එකතු 
ෙවන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම 
අෙප් නිවෙසේ වී.අයි. ෙලනින්ෙග්, කාල්මාක්ස්ෙග්,  ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝෙග් පිංතූර තිබුණා. මම ඒවා  අසේසේ  හැදිච්ච ෙකෙනක් 
හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම  ෆිෙදල් කස්ෙතෝෙග් දර්ශනය පුංචි කාලෙය් 
ඉඳලාම සවනට අහන්න ලැබුණු පවුලක ෙකෙනක් හැටියටත් 
එතුමා ගැන කථා කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා 1994 පාර්ලිෙම්න්තුවට  
පැමිණියා.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මට 
මතකයි,  අපි කියුබානු සහෙයෝගීතා සම්මන්තණයට මදුරාසිෙය් 
ඉඳලා ෙකෝච්චිෙය් කල්කටා නුවරට ගිය හැටි. එදා ඒ රැස්වීමට 
සහභාගි ෙවලා අපි කියුබානු විප්ලවයට සහෙයෝගය  දුන්නා. එදා 
ෙමදා තුර  ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා සහ කියුබාව පිළිබඳව 
විවිධාකාර මතිමතාන්තර ෙලෝකෙය් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. අද 
ගරු සභාෙවත් එෙහම වුණා. ෙකෙනක් ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයා අධිරාජ්යවාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා කියන 
කාරණය මතු කළා; තව ෙකෙනක් ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා 
ජාතිවාදයට, වර්ගවාදයට එෙරහිව නැගිට්ටා කියන කාරණය මතු 
කළා; තව ෙකෙනක් ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා 
ජාත්යන්තරවාදිෙයක්, ඒ වාෙග්ම සැබෑ ෙද්ශෙපේමිෙයක් වූ හැටි 
කථා කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සියලුම ලක්ෂණ ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ  සෙහෝදරයා තුළ තිබුණා කියා මම පිළිගන්නවා. සමහර 
අයට ඒ සෙහෝදරයාෙග් දැෙනන්ෙන්, ෙපෙනන්ෙන් එක 
ෙකෝණයයි. මම හිතන විධියට ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාට 
තමාෙග් රට ගැන ඊනියා ෙබොරු ජාතික වාදයක් ෙනොෙවයි 
තිබුෙණ්. එතුමා රෙට් ජාතිකත්වය මතු කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ජාතිකත්වය තුළ හෙම් පාට, කියුබාවට ආපු ෙකනා 
සංකමණිකෙයක්ද, නැද්ද කියන කාරණා ෙහෝ ෙවනයම්  ෙභ්දයක් 
නැතිව ඒ සියලු ෙදනා කියුබානුවන් හැටියට සැලකුවා.  ඒ වාෙග්ම 
එවැනි අය ෙවනත් රටවලත් ඉන්නවා කියන කාරණය පදනම් 
කරෙගන තමයි ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයා අධිරාජ්යවාදයට 
එෙරහිව සටන් කෙළේ. ඒ සෙහෝදරයා දැන ෙගන හිටියා, 
අධිරාජ්යවාදීන් රටවල් ෙභ්ද කරන්න පාවිච්චි කරන පළමු ආයුධය  
ජාතිය, ආගම, හෙම් පාට, සංකමණිකද, නැද්ද කියන කාරණා බව. 
ඒ නිසා ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා පෙව්සම් වුණා, ඒ උගුෙල් 
හසු ෙවන්ෙන් නැතිව සැබෑ ෙලසම අධිරාජ්යවාදීන්ට එෙරහිව 
සියලු ෙදනාම ඒක රාශී කරෙගන ෙපනී සිටින්න. ඒ නිසා තමයි 
පන්සිය වතාවකට වැඩි වාර ගණනක් එතුමා මරන්න ආපු ඒ සියලු 
කුමන්තණ පරාජය කරන්නට පුළුවන් වුෙණ්. ඇයි? කළු හම 
තිෙබන ෙකෙනක් වහ ෙදන්න ෙගනාවත් ෙදන්ෙන් නැහැ; සුදු හම 
තිෙබන ෙකෙනක් ෙගනාවත් ෙදන්ෙන් නැහැ; සංකමණිකෙයක් 
ෙගනාවත් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඇයි ?  ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයා 
කියන්ෙන් ඒ සියලු ෙදනාම එකට එකතු කරෙගන සැබෑ 
ජාතිකත්වෙයන්, සැබෑ ෙද්ශෙපේමීත්වෙයන් කටයුතු කළ 
නායකෙයක් නිසායි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසාම ෙවන්නට ඕනෑ 
ෙම් සභාෙවත් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, සියලුම 
ආගම්වලට අයිති අය, සියලුම භාෂාව කථා කරන අය ෆිෙදල් 
කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයා ගැන ගුණ කථන පවත්වන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  පක්ෂයක් හැටියට ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්  ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා හා කියුබාවත් අතර 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම සමීප සම්බන්ධතාවක්. 1976 ෙම් රෙට් 
ෙනොබැඳී ජාතීන්ෙග් සමුළුව තිබුණු ෙවලාෙව් ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයා ගරු  සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟ ඇති 
කරගත් ඒ සම්බන්ධතාව අද වන තුරුත් පක්ෂයක් හැටියට ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ ඒ විධියටම පවතිනවා. ඒ නිසාම තමයි 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වර්තමාන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකයා හැටියට ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා ෙවනුෙවන් ෙහට 
දිනෙය් ජනාධිපති කාර්යාලෙය්දී උපහාර දක්වන්න ජාතික 
උත්සවයක් පවා සංවිධානය කර තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාලය ෙගොඩක් ගත 
ෙවනවා. මම කාලය ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. එක 
ෙදයක් කියන්න ඕනෑ, ෙහට එළිෙවනතුරු ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයා ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, ශී ලාංකීය අපි සැබැවින්ම ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝක ෙවනවා නම්; 
සැබැවින්ම ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාට උත්තමාචාර, උපහාර 
දක්වනවා නම්; ඒ සෙහෝදරයා අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව නැඟී සිටි 
ආකාරයත්, එෙසේ නැඟී සිටීෙම්දී ඔහුෙග් හෙම් පාට, ඔහු 
සංකමණිකෙයක්ද නැද්ද කියන කාරණය, ඒ සියල්ල පැත්තකට 
දාලා ඒ උපහාරය දැක්විය යුතුයි. ඔහු ජාතිවාදයටත්, 
ආගම්වාදයටත් එෙරහිව පීනමින් සැබෑ ජාත්යන්තරවාදී 
ෙද්ශෙපේමිෙයක් වුණා කියන කාරණය පදනම් කරෙගන අපි ඔහුට 
උපහාර දැක්වූෙවොත්, ඔහුට ආචාර කෙළොත් සැබැවින්ම අපි කටින් 
පමණක් ෙනොෙවයි, කියාෙවන්ම, ආදර්ශෙයන්ම ෆිෙදල් 
සෙහෝදරයාට ෙගෞරව කළා ෙවනවා. 

අවසාන වශෙයන් මම ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියන්නට 
ඕනෑ. ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා තීන්දු ගන්නෙකොට එතුමාෙග් 
ජීවිතය පුරා කවදාවත් මිථ්යා දෘෂ්ටිය මත තීන්දු ගත්ෙත් නැහැ. ඔහු 
ෙලෝකෙය් සිදුවුණු ෙද්ශපාලන පවණතා, පර්ෙය්ෂණ හරහා 
ලබාගත් සාක්ෂි සහිතව විද්යාත්මකව තමයි තීන්දු තීරණ ගත්ෙත්. 
ඒ නිසා විවිධ මිථ්යා දෘෂ්ටික මතයන් ෙගනැල්ලා අධිරාජ්යවාදීන් 
කියුබාව ෙබදන්න, එතුමාෙග් පාර්ශ්ව ෙබදන්න උත්සාහ කළ 
අවස්ථාවල ඒවාට මුහුණ ෙදන්න, මිථ්යා දෘෂ්ටිකෙයක් ෙනොවුණු 
නිසා ෆිෙදල් සෙහෝදරයාට පුළුවන් වුණා. එම කාරණයත් මතක් 
කරමින්, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්      
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
ආදරනීය මන්තීවරුන්ෙග් ෙශෝකයත් පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෆිෙදස් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා සමඟ බදුල්ල වැනි ඈත එපිට 
දිස්තික්කයක අපි කාලයක් වැඩ කර තිෙබනවා. එම නිසා අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකයත් ෙම් ෙවලාෙව් පුද කරන්නට 
කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. තව විනාඩි 13ක 

කාලයක් පමණයි ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව කථිකයන් 
6ෙදෙනක් ඉන්නවා. 

[අ.භා. 6.47] 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෆිෙදල් කස්ෙතෝ අෙප් යුගෙය් හිටපු ඉතා ෙශේෂ්ඨ 
විප්ලවවාදිෙයක් වශෙයන් සැලකිය හැකියි. අෙප් ජීවිත එම 
ව්යාපාරය තුළට ෙගනැල්ලා ඔහු වැඩ කරපු එකම ව්යාපාරෙය් 
සාමාජිකයකු වශෙයන් වැඩ කරන්න ලැබීම පිළිබඳවත් එක්තරා 
විධියකට සතුටු ෙවමින්, ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ සෙහෝදරයා පිළිබඳව 
කරුණු ෙදක තුනක් කියන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයා ගැන කුමන කරුණු ඉදිරිපත් කළත්, සම්පූර්ණ 
වශෙයන් එතුමා සමාජවාදිෙයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජවාදෙය් අරමුණ තමයි ෙහොඳ 
මිනිෙහක් හදන එක. නමුත්, වැදගත් ෙවන්ෙන්, ෆිෙදල් කසේතෝ 
සෙහෝදරයාෙග් ඒ ශක්තියට, ඒ හැකියාවට කියුබාව තුළ ෙහොඳ 
මිනිසුන් හදන්න පුළුවන් වුණාද යන්නයි. ඔව්, පුළුවන් වුණා.  

ඔබතුමා දන්නවා, මෑතකදී අපිකානු පෙද්ශවල ඉෙබෝලා 
කියලා ෛවරසයක් පැතිරුණා කියලා. ඒ නිසා අපිකානු ජනතාව 
අමු අමුෙව්, මැරි මැරී වැටුණා. එහි පතිකාර සඳහා යවන්න ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානයට කිසිදු ෛවද්යවරෙයක් සිටිෙය් නැහැ. 
ඇෙමරිකාව ෙලෝකයට යවන්ෙන් ආයුධ, යුද්ධ. ඔවුන් ඉරාකයට, 
සිරියාවට, පලසත්ීනයට යවලා තිෙබන්ෙන් ආයුධ. හැබැයි, ෆිෙදල් 
සෙහෝදරයා ඇතුළු කියුබාවට පුළුවන් ෙවලා තිබුණා; කියුබානු 
සමාජවාදයට පුළුවන් ෙවලා තිබුණා; තමන්ෙග් ජීවිත අනතුර 
දරාෙගන ඉෙබෝලා වසංගතය ෙවනුෙවන් වැඩ කිරීම සඳහා 
කියුබානු ෛවද්යවරු සහ කියුබානු ෙහදියන් 400 ගණනකට වැඩි 
සංඛ්යාවක් ඒ රටට යවන්න. ඒකයි හැකියාව. ෆිෙදල් කසේතෝ 
තනිවම ජීවත් වුණා ෙනොෙවයි, සැබෑ මනුෂ්යත්වෙය් පදනමින් 
හිතන්න පුළුවන් ජනතාවක් නිර්මාණය කරන්න ඔහුට පුළුවන් 
වුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 
තිෙයෝෆිෙලෝ ස්ටීවන්සන් කියලා ෙබොක්සිං කීඩකෙයක් කියුබාෙව් 
හිටිය බව. ඔහු තුන් වතාවක් ඔලිම්පික් gold medal  එක ගත්තා. 
ඇෙමරිකාෙවන් කිව්වා, "ෙඩොලර් මිලියනයක් ෙදන්නම්, 
ඇෙමරිකාවට එන්න" කියලා. තිෙයෝෆිෙලෝ කිව්වා, "නැහැ, මට 
ඔබලාෙග්  ෙඩොලර් මිලියනට වඩා මෙග් රෙට් මිලියන 8ක්වන 
මිනිසුන්ෙග් ආදරය වැදගත්" කියලා. ඒ නිසා  ෆිෙදල් කසේතෝ 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙශේෂ්ඨ. ඒ රට තුළ ජාත්යන්තරවාදී මිනිසුන් සහ 
ගැහැනුන් හදන්න ෆිෙදල්ෙග් සමාජවාදයට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා 
තමයි ෙද්ශපාලන සහ ආගමික ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපට 
කිෙලෝමීටර් 20,000ක් එහා දූපතක නායකෙයක් ෙවනුෙවන් අද 
අප ෙප්ළි ගැහිලා ඉන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කාලය තුළ අෙප් වෙග් පුංචි දූපතක 
දරුවන්ටත් කියුබානු ශිෂ්යත්ව සිය දහස් ගණනක් දීලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
පතිපත්තිෙය් වැදගත්කමත්, ෙපෞද්ගලික පතිපත්තිෙය් 
වැදගත්කමත් නිසා තමයි අපි ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සෙහෝදරයා අගය 
කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔහු තමයි ෙලෝකෙය් 
වැඩිම රටවල් සංඛ්යාවකින් ඒ ඒ  රටවල උපරිම ෙගෞරවාදරයට 
පත් වුණු රාජ්ය නායකයා. අපිකාෙව් සහ ලතින් ඇෙමරිකාෙව් 
හැම රටකින්ම ඒ ෙගෞරවාදරය ලැබුණා. ඒ නිසා මෙග් කථාව 
අවසන් කරමින් මම කියන්න කැමැතියි: "Always up to Fidel;" 
"Ever onward, to victory." 

Thank you. 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ නම් 

වාමාංශික නායකයා පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු 
දැක්වුණා. මා නැඟී සිටිෙය් ෆිෙදස් කස්ෙතෝ නම් ජාතිකවාදී 
නායකයා පිළිබඳව මා දකින ෙකෝණෙයන් මට ලැබී තිෙබන සීමිත 
කාලය තුළ කරුණු කිහිපයක් කියන්නයි. 

බැටිස්ටා පාලනෙයන් කියුබාව පීඩා විඳිද්දී තරුණ, ජාතිකවාදී 
නීතිඥෙයක් විධියටයි ඔහු කියුබාව බැටිස්ටාෙගන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙජනරාල් බැටිස්ටාෙග් ඒකාධිපති පාලනය පිටුපස 
සිටිමින් කියුබාෙව් සාරය උරා බීපු ඇෙමරිකාවටත් එ ෙරහිව 
කියුබානු ජනතාව ෙපළගස්වන්න කටයුතු කෙළේ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා කියුබානු විප්ලවය 
මා දකින්ෙන් ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදයට එෙරහිව කළ 
විප්ලවයක් විධියටයි. ඒෙකන් පසේසේ ෆිෙදල් කසේතෝ 
මැතිතුමන්ෙග් ජීවිත කාලය පුරාවට ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරුන් 
11ෙදෙනකු බිහි වුණා, අයිසන් හවර්ෙග් සිට බරක් ඔබාමා දක්වා. 
ෙම් ජනාධිපතිවරුන් සියලු ෙදනාම උත්සාහ කෙළේ, කියුබාවත්, 
කියුබාවට නායකත්වය ෙදන ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාත් විනාශ 
කරන්නයි. ආකමණය කළා, ආර්ථික අර්බුද ඇති කළා, ජීවිතය 
විනාශ කරන්න උත්සාහ කළා. ෙම් විධියට විවිධ කමවලින් 
කියුබාව විනාශ කරන්න හැදුවත් එතුමා තමන්ෙග් ජීවිතය 
සම්පූර්ණෙයන් විඳ  ෙලෝකෙයන් සමුගන්නා තුරුත් ඇෙමරිකාවට 
තමන්ෙග් උත්සාහය සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණා.   

අපට මතකයි, නිකිතා කෘෙෂව් යුගෙය් මිසයිල අර්බුදය ඇති 
වුණු අවස්ථාෙව් ඇෙමරිකාවයි, රුසියාවයි සාකච්ඡා කර කියුබාෙව් 
තිබුණු රුසියානු මිසයිල ඉවත් කර ගන්න හදන අවස්ථාෙව් ෙම් 
නායකයා පකාශ කළා, "අවි ෙතොෙප් වුණත් බිම අෙප්. ඔබට ඕනෑ 
විධියට අවි ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙකොන්ෙද්සිත් 
පිළිගත යුතුයි" කියලා. කියුබාව ලංකාවට කියා දුන්නු  පාඩම තමයි 
අපි අධිෂ්ඨානශීලී නම්, උපායශීලී නම්, දැවැන්ත රටක් අභියස 
වුණත් ස්වාධීනව නැඟී සිටින්න පුළුවන් කියන එක. අෙප් එකම 
අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව මහා බලවෙතක් ෙලස නැඟී සිටින ෙම් 
සමෙය් විෙශේෂෙයන් අපටත් වැදගත් වන ආකාරයට,  ෆිෙදල් 
කස්ෙතෝ මැතිතුමන් ෙලෝකයට සහ ලංකාවට අපූරු පාඩමක් 
උගන්වා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කාලය පිළිබඳ 
අරගළ කරන නිසා අවසන් වශෙයන් වැදගත් කාරණයක් මතක් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමන්  ෙමොන්කාඩා 
පහාරෙයන් පසු එයට අදාළ නඩු විභාගෙය්දී පකාශ කළා, "අද 
දසතින් මට එල්ල වන ෙචෝදනා කුණු කූඩයට ඇද වැටී ඉතිහාසය 
විසින් මා නිදහස් කරනු ඇත" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඉතිහාසය ෆිෙදල් කස්ෙතෝ නිර්ෙදෝෂී කළා 
පමණක් ෙනොව, අනාගතය විසින්  එතුමා සදා ෙනොමිෙයන 
නායකයකු බවට පත් කරනවා ඇත. එතුමා මිය ගියත් එතුමාෙග් 
හඬ තවත් සියවස් ගණනාවක් ෙම් ෙලෝකය පුරා ෙදෝංකාර ෙදනවා 
ඇත කියන එක  සිහිපත් කරමින්, එවැනි නායකයන් වැඩි 
වැඩිෙයන් ෙමෙලොව බිහි ෙව්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි! 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

තවත් විනාඩි හතක කාලයක් තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ ගරු 
මන්තීවරුන් හතර ෙදනකු කථා කරන්න සිටිනවා. මීළඟට ගරු 
(මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.53] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කියුබානු නායක හිටපු 

ජනාධිපති ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් 
ෙශෝකය පළ කිරීම සඳහා කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි පැය ෙදකක පමණ කාලයක් කථා 
කළා. විෙශේෂෙයන් කියුබානු නායකයා හැටියට අධ්යාපනයට හා 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට එතුමා ලබා දුන් ෙසේවය ගැනත්, ෙලෝකෙය් 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට එතුමා ලබා දුන් දායාදයන් ගැනත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් කථා කරන්නට කැමැතියි.   මට මතක් ෙවනවා, අෙප් 
හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සමඟ ෙබොෙහොම 
ළඟින් මිතයකු හැටියට කටයුතු කරපු ෙම් කියුබානු නායකයා 
විෙශේෂෙයන් ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්නටත් 
කටයුතු කළා වාෙග්ම අධ්යාපන ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්නටත් 
ශිෂ්යත්ව ලබා ෙදමින් එතුමාෙග් දර්ශනය මත උදව් කළාය කියන 
එක. 

කියුබාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව ගැන කථා කෙළොත් 
1959දී ළදරු මරණ සංඛ්යාව 1,000කට 37.3ක් වුණා. ඒක 2016 
වන ෙකොට 4.3 දක්වා පහළ බැස තිෙබනවා. 1970දී එම රෙට් 
පුද්ගලයකුෙග් ආයු කාලය අවුරුදු 70යි. ඒක 2016 වන ෙකොට 
අවුරුදු 78 දක්වා ඉහළ දමන්නට එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. 

කියුබාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්,  ඇත්තටම එය 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට ආදර්ශයක්.  කියුබාෙව් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය අදියර තුනකින් කියාත්මක වුණා. පළමු අදියෙර් පවුල් 
13,000කට ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථාන 451ක්, ෙදවන අදියෙර්දී  
community hospitals 151ක්, තුන්වැනි අදියෙර්දී ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
සඳහා පධාන ෙරෝහල් 12ක් highly specialized careවලට ෙයොමු 
කළා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙයන් විෙද්ශීය 
පුහුණුව සඳහා 50,000ක් යැව්වා. ඒෙකන් 25,000ක් විතර හිටිෙය් 
ෛවද්යවරුන්. කියුබාව සියයට 70ක විතර export revenue එක 
ෙහොයා ගත්ෙත් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙද්වල් පිටරටවලට 
යවලායි. අවසාන වශෙයන් කියුබාව වාෙග් රටවල ෙමවැනි 
ආදර්ශයන්  අෙප් රෙට්  ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම සඳහාත් 
ලබා ගත හැකි බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 6.56] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුළු රටක් පමණක් ෙනොව, 

ෙලෝකයක් අවදි කළ සමාජවාදී කඳවුෙර් ෙශේෂ්ඨ නායකයකු වුණු 
ෆිෙදල් කස්ෙතෝ මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙශෝකය පකාශ කරනවා.  

එතුමා කියපු කාරණයක් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් තබමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

"ෙව්ලාව ආවාම අපි හැෙමෝටම යන්න ෙවනවා. ෙකොමියුනිස්ට් 
සංකල්පය කවදාවත් මියැෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඉතිරි ෙව්වි 
මිහිපිට සාක්ෂි විධියට. ළැදියාකමින් හා අභි මානෙයන් ඒ 
සංකල්පය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි. කවදාවත් 
මනුෂ්ය වර්ගයාට ඒවායින් අවැඩක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ."  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා පකාශ කරපු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
අදට වඩා ෙහටට ඉතිරි ෙවයි කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, සමාජවාදී 
කඳවුර තුළින් අධිරාජ්යවාදීන්ට එෙරහිව සටන් කරමින්, සියක් 
වරක් ජීවිත පරිත්යාග කරන්නට තිබුණු අවස්ථා තුළින් තමන්ෙග් 
අභිමානය ෙම් ෙලෝකයට පතුරවමින්, මුළුමහත් ෙලෝකය 
සමාජවාදී කඳවුරට ෙනොෙයක් සම්බාධක පනවමින් තිබියදී 
තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තබා ඒ කඳවුර ජයගහණය කරවන්නට 
එතුමා උත්සාහ කළා. 

අවසානෙය්, ඒ ෙශේෂ්ඨතම විප්ලවාදී ෆිෙදල් කසේතෝ 
මැතිතුමාෙග් අදහසකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

"මට ෙදොස් කියන්න, කමක් නැහැ. ඉතිහාසය මෙග් පවු සමා 
කරාවි."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 6.57] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த 

ற்றாண் ன் இைணயற்ற தைலவரான பிடல் கஸ்ட்ேரா 
அவர்க க்கு அஞ்ச  ெச த் வதில் நான் ெப ைம 
யைடகிேறன். உைழக்கும் வர்க்கத்தின் தைலவராக இ ந்தவர் 
என்ற வைகயிேல ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் சார்பாக ம் 
மைலயக மக்களின் சார்பாக ம் அவ க்கு என  அஞ்ச ையச் 
ெச த்திக்ெகாள்கின்ேறன். அவைரப் பற்றிப் பல ம் பல 
விதமான க த் க்கைள இந்த சைபயில் ெதாிவித்தார்கள். 
குறிப்பாக இட சாாிகள் சார்ந் , மதம் சார்ந் , அவர் 
எத்தைகய ெகாள்ைகையக் ெகாண் ந்தார் என்பைத 
மாத்திரம் சுட் க்காட்  என  உைரைய நிைற  
ெசய்யலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

அெமாிக்காவில் கி பா க்கு எதிராகப் பாாிய பிரசாரங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்டேவைள கிறிஸ்தவ மதம் சார்ந்த ஒ  

கு வினைர சந்திக்க ேநாந்்தெபா  அவர்  ெசான்னார், 
"உங்கள் ேயசு ெசான்னைதத்தான் நாங்கள் ெசய்  
ெகாண் க்கிேறாம். பசித்தவ க்கு  ெராட்  ெகா க்கச் 
ெசான்னார் அவர்; எங்கள் நாட் ல் பசியால் வா கிறவர்கள் 
இல்ைல. அறியாைமயில் உழல்ேவா க்கு அறி ப் பாைதையத் 

திறக்கச் ெசான்னார் அவர்; எங்கள் நாட் ல் எல்ேலா க்கும் 
ஒேர தரமான கல்விைய அரசாங்கேம தன் ெபா ப்பில் 
அளிக்கிற . ேநாயாளிக க்கு சிசிச்ைசயளிக்கச் ெசான்னார் 
அவர்; எங்கள் நாட் ல் ம த் வ சிகிச்ைச அைனவ க்கும் 
வழங்கப்ப கின்ற ." என் .  இத்தைகய மதம் சார்ந்த 
க த் க்கைள அவர் அன்  ன்ைவத்தார்.  

Hon. Deputy Speaker, this is what Maradona, the 
famous football player said at the death of comrade Fidel 
Castro. 

 "Loved by millions. Misunderstood by many others. 
Rest in Peace Fidel Castro comrade!"  
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Chandima Gamage. ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්, 

විනාඩියක කාලයක් පමණයි. 
 
[අ.භා. 6.58] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

හිටපු විප්ලව නායක, ඒ වාෙග්ම 1976දී කියුබාෙව් 
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වූ ෆිෙදල් අලිජැන්ෙඩෝ කස්ෙතෝ 
මැතිතුමා ගැන ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාෙව්දී විවිධ 
ෙද්ශපාලන මත දරන නායකෙයෝ අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී එතුමා 
ගැන අදහස් පළ කළා. හැබැයි ශී ලංකාව තුළ  එතුමාෙග් ඉහළම 
සමීප මිතයා බවට පත් වුෙණ්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 1961දී 
කියුබාව ඇෙමරිකාවත් එක්ක තිබුණු රාජ්ය තාන්තික සම්බන්ධතා 
නැති වුණාට පස්ෙසේ, "Bay of Pigs Invasion" අසාර්ථක 
ෙමෙහයුෙමන් අනතුරුව ඇෙමරිකාෙව් CIA සංවිධානය 638 
වතාවක් එතුමාව ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ ෙශේෂ්ඨ 
නායකයා කවදාවත් අධිරාජ්යවාදීන් ඉස්සරහා දණ ගැහුෙව් නැහැ. 
අවසානෙය්දී ෙජෝන් එෆ්. ෙකනඩිට සිද්ධ වුණා, කියුබාවට 
නැවතත් පහාර හා ආකමණ කරන්ෙන් නැහැයි කියන 
ෙපොෙරොන්දුව පවා ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙකොතරම් පශ්න තිබුණත් එතුමාට හැකි වුණා, එතුමාෙග් රට 

ඉදිරියට ෙගනයන්න. සම්බාධක ෙමොනවා තිබුණත් එතුමා 
 තමන්ෙග් රට ඉදිරියට ෙගන ගියා. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිසිෙසේත්ම 
තමන්ෙග් රෙට් ධනය ෙහොරකම් කරන්න, දූෂණය කරන්න, වංචා 
කරන්න හා විෙද්ශීය රටවල්වල ආෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාව 
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. එතුමා තමන්ෙග් රටට ආදරය කළා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මුළු ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයටම ආදර්ශයක් බවට 
එතුමා පත් වුණාය කියලා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 7.00] 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වරක් ඇෙමරිකාෙව් 

දාර්ශනිකෙයකු පකාශ කළා, "Though Cuba is 32 miles away 
from the southern coast of the USA, it is, ideologically, 
thousands of miles away" කියලා. කාල ෙව්ලාව නැති වුණත්, 
එවැනි මතවාදයක්, දෘෂ්ටිවාදයක් බිහි කරපු, අපි කුඩා කළ පටන් 
ආදරය කළ, ආදර්ශයට ගත් ඒ අසහාය විප්ලවවාදියා පිළිබඳව 
වචනයක් කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව නම් අවසන්. 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, skilled professionalsලා 

ෙලෝකයට යවලා අද අප මුහුණ දීලා තිෙබන විෙද්ශ ශමිකයන්ෙග් 
අභිෙයෝගයට උත්තරයක් එතුමා ෙම් ෙලෝකයට ෙපන්නුම්කර 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම medals per capita කියන formula එක යටෙත් 
 ෙලෝකෙය් ජනගහනයට අනුව,  ෙලෝකෙය් ආර්ථික 
නිර්ණායකයන්ට අනුව, ඔලිම්පික් උෙළලකදී වැඩිම රන් පදක්කම් 
ගණනක් ලබා ගන්නා රට බවට කියුබාව පක්ෙෂේපණය කර 
තිබුණා.  

මා එක කාරණයක් කියනවා. ෙම්ක අ ෙප් ආණ්ඩුවටත් 
ආදර්ශයක්. එතුමා වෙරක කිව්වා, "දුප්පතකු කරපු වරදකට, කරපු 
ෙහොරකමකට නීතිය ඉදිරිෙය් දඬුවම් පමුණුවනෙකොට 
විනිනිශ්චයකාරවරු ඔහුෙග් සමාජ පසුබිම, ඔහු ඒ වරදට ෙපළඹුණු 
ආකාරය සහ ඒකට  බලපෑ ෙහේතූන් පිළිබඳව ෙසොයන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ධනපතියකු වරදක් කළාම, සියලු බලපුළුවන්කාරකම් 
තුළින් ඔහු නීතිය ඉදිරිෙය් නිවැරදිකරුවකු බවට පත් ෙවනවා. 
ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ මැතිතුමා කියුබාෙව් තිබුණු ඒ සමාජ කමය 
ෙවනස් කළා. එතුමා ඇති නැති පරතරය ෙවනුෙවන්, පන්ති විරහිත 
සමාජයක් ෙවනුෙවන් මුළු ජීවිත කාලයම කැප කළා. 
ෙදොෙළොස්ෙදනකුට යන්න පුළුවන් ගෑන්මා ෙනෞකාෙව් 
අසුෙදෙදනකුෙගන් ආරම්භ කරපු යුද්ධය ෙම් ෙලෝකය තුළ 
දැවැන්ත මතවාදයක් ඇති කළා. එතුමා අවසාන කාලෙය්දී කිව්ෙව්, 

එදා අසූෙදෙදනකු සිටියත්, අද යුද්ධය ආරම්භ කරනවා නම් මා 
කරන්ෙන් ෙම් මතවාදෙය් ඉන්න තුන් හතර ෙදෙනකුෙගන් යුද්ධය 
ආරම්භ කරනවාය කියලායි. එය මුළු ෙලෝකයටම ආදර්ශයක් 
ෙව්වා!, එතුමා සදාකාලිකව ජීවමාන ෙව්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I shall direct the Secretary-General of 

Parliament to send a copy of today's Official Report, 
Hansard, including the proceedings on this Motion 
moved by the Hon. Dinesh Gunawardena on the demise 
of late President of Cuba, a man who had done so much 
for humanity and the mankind, to the Embassy of Cuba in 
Sri Lanka.  

Together with the Hon. Speaker, I would like to join 
all the speakers and other Members of Parliament in 
offering our condolences to his bereaved family.   

Thank you.  

 
එකල්හි  ෙව්ලාව  අ. භා. 7.00 වූෙයන්  නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2016 ෙනොවැම්බර් 16වන දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස 02වන සිකුරාදා පූ. භා. 9.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  அதன  2016  நவம்பர் 16ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சம்பர் 02, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

 
It being 7.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 

adjourned Parliament without Question put. 
 
Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on 

Friday, 02nd December, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 

249 වන කාණ්ඩය - 12 වන කලාපය  
ெதாகுதி 249 - இல. 12 
Volume 249 -  No. 12 

2016 ෙදසැම්බර් 02වන සිකුරාදා  
2016 சம்பர் 02, ெவள்ளிக்கிழைம  

 Friday, 02nd December, 2016 





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 රජරට පෙද්ශෙය් වී ෙගොවිතැන සඳහා මහවැලි ජලය නිකුත් ෙනොකිරීම 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 - [දහඅටවන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 149, 295, 297-303 (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය); ශීර්ෂය 158 

(රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය); ශීර්ෂ 199, 289 (පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය)] -  කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී.  

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ෙකෝකිලායි කළපුෙව් නීති විෙරෝධී ෙලස මාළු ඇල්ලීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Non-release of Mahaweli Water for Paddy Cultivation in Rajarata Area 
 
APPROPRIATION BILL, 2017 – [Eighteenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee – [Heads 149, 295, 297-303 (Industry and Commerce); 

Head 158 (Public Enterprise Development); Heads 199, 289 (Primary 
Industries)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Illegal Fishing in Kokkilai Lagoon 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ரஜரட்ட பிரேதச ெநற்ெசய்ைகக்கு மகாவ  நீைர வழங்காைம 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட பதிெனட்டாம் நாள்] :  
 [தைலப் கள் 149, 295, 297-303 (ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள்); 

தைலப்  158 (அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி); தைலப் கள் 199, 289 
(ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
     ெகாக்கிளாய் களப்பில் சட்டவிேராத மீன்பி  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR.DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] 

in the Chair. 
 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා  ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාෙව්  කාර්ය සාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විද්යා තාක්ෂණ හා 

පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෑගල්ල, ෙපොතුෙකොළෙදනිය, 

පීල්ලකෙඩ් යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.පී. අෙබ්ෙකෝන්  
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීගමුව, මහහුණුපිටිය, 

නුගවැල පාර, අංක 228/ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.බී.එස්. 
අමරතුංග මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෑගල්ල, හකගින්න, 

ෙදමටන්පිටිය, අංක 33 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඩබ්ලිව්.ඒ.පී.ආර්. කරුණානායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 
 

(1) රත්නපුර, මුවගම, අංක 147/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එන්.ඩී. ශියානන්ද මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ  

2313 2314  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(2) ෙබොරලැසග්මුව නගර සභාෙව් සංවර්ධන නිලධාරි 
ඩබ්ලිව්.එල්.එන්.ඩී. ද අල්විස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1-833/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාතික සහජීවනය, සංවාද 

හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 
 කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙළවිසැල්: 

විසත්ර  
 கிளிெநாச்சி மாவட்ட ம பான விற்பைன 

நிைலயங்கள்: விபரம்  
LIQUOR OUTLETS IN KILINOCHCHI DISTRICT: DETAILS 
 

968/’16 
2.    ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
   (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
   (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට කිලිෙනොච්චිය 
දිසත්ික්කෙය් තිබූ මත්පැන් අෙළවි සැල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;    

 (ii) එම අෙළවි සැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනය  
කවෙර්ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂවල අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් අෙළවි 
සැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානවල ලිපිනය  කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය තුළ ඒක 
පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியில் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம்            
2015ஆம் ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப் 
பட் ள்ள ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  ெவவ் 
ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் தலா 
ம பான கர்  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 
 
(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of  liquor outlets in the 
Kilinochchi District as at 19.05.2009; 

 (ii) the addresses of the locations of such liquor 
outlets; 

 (iii) separately in respect of each year, the 
number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015;  

 (v) the addresses of their locations;  and 

  the per capita alcohol consumption in the 
Kilinochchi District as of now? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2009.05.19 දින වන විට කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් 

මත්පැන් අෙළවි සැල් කිසිවක් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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 (iii)  
 
 

 

 

 

 

 (iv)  

 (v) 2015 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය (ලීටර) 
4.9 

 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3-986/’96, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, පිළිතුර ෙදන්නද, සභාගත කරන්නද? 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඇමතිතුමා ඉන්න දවසකට කල් ගන්න බැරිද? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුර නම් තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ඔබතුමාට පිළිතුර ෙදන්න 

පුළුවන්. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අතුරු පශ්න අහන්න ඇමතිතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් අතුරු පශ්න 

අහන්න පුළුවන් ෙන්. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙවන දවසක අහන්න තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ලබා 
දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4-994/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්න යට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
අභ්යාසලාභි ගුරුවරුන් පිරිසකෙග් ඩිප්ෙලෝමා 

සහතිකය : කියාත්මක දිනය 
ஆசிாியர் பயி னர் சிலாின் ப்ேளாமா சான்றிதழ்: 

அ லாகும் திகதி 
DIPLOMA CERTIFICATE OF SOME TEACHER TRAINEES: 

EFFECTIVE DATE 
 

1103/’16 

7.  ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
      (மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
     (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

   අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ගුරු විද්යාලවල ගුරු අභ්යාසලාභින් 41 ෙදනකු 
2008 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී අවසාන විභාගය 
පැවැත්වීමකින් ෙතොරව, පුහුණුව අවසන් කළ 
වහාම 2009 ජනවාරි මාසෙය්දී වන්නි 
දිසත්ික්කයට පත් කරනු ලැබූ බවත්; 

 (ii) ඔවුන්ට සිය විභාගයට ෙපනී සිටීම සඳහා 2009 
අෙපේල් මාසෙය්දී  ගුරු අභ්යාස විද්යාලවලට 
පැමිෙණන ෙලස ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ බවත්; 

 (iii) එම වකවානුව යුද්ධෙය් උච්චතම අවසථ්ාව වීම 
ෙහේතුෙවන් කිසිවකුටත් වන්නි දිසත්ික්කෙයන් 
පිටවීමට අවසර ෙදනු ෙනොලැබූ බවත්; 

 (iv) ඔවුන් තම කනිෂ්ඨ ශිෂ්ය කණ්ඩායම සමඟ එකවර 
විභාගයට ෙපනී සිට එම පශන් පතවලටම පිළිතුරු 
ලියූ බවත්;   එතුමා දන්ෙන්ද? 
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වර්ෂය අලුතින් විවෘත කළ මත්පැන් 
අෙළවි සැල් සංඛ්යාව 

2010 01 
2011 නැත 
2012 01 
2013 නැත 
2014 නැත 
2015 නැත 

FL 07 ස්ටාර් ෙරස්ට්, නුවර පාර, පරන්තන් 2012 
FL 07 තනූ ෙරස්ට්, උදය නගර, පිටත නුවර පාර, 

කිලිෙනොච්චිය 
2010 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ඔවුන් එකම දින විභාගයට ෙපනී සිට එකම පශන් 
පතයට පිළිතුරු ලියූ බැවින් ඔවුන්ෙග් ඩිප්ෙලෝමා 
සහතිකවල කියාත්මක දින  ෙදකක් දී තිබීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) කනිෂ්ඨ ශිෂ්ය කණ්ඩායම සඳහා කියාත්මක 
දිනයම ලබා ෙදන ෙලස එතුමා උපෙදස ් ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 
 கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) ஆசிாியர் கலாசாைலகைளச் ேசர்ந்த 41 ஆசிாியர் 
க க்கு 2008 சம்பாில் இ திப் பாீட்ைச 
நடத்தப்படாமல் அவர்கள் பயிற்சிையப் ர்த்தி 
ெசய்த டன் 2009 சனவாி மாதத்தில் வன்னி 
மாவட்டத்திற்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்டனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்கு அவர்க க்கு 2009 
ஏப்ரல் மாதத்தில் ஆசிாியர் கலாசாைலக்கு 
வ மா  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட்டைத ம்; 

 (iii) த்தம் உச்சக்கட்டத்ைத அைடந்த காரணத் 
தினால் வன்னி மாவட்டத்தி ந்  ெவளிேயற 
யா ம் அ மதிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) அவர்கள் தங்களின் கனிஷ்ட ெதாகுதி ஆசிாியர் 
க டன் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி ஒேர வினாப் 
பத்திரங்க க்கு ஒேர தடைவயில் பதிலளித்தனர் 
என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவர்கள் ஒேர தினத்தில் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி 
ஒேர வினாப்பத்திரத்திற்குப் பதிலளித் ள்ள 
ேபா ம் அவர்கள  ப்ேளாமா சான்றிதழில் 
இரண்  ெசயற்ப ம் திகதிகள் வழங்கப் 
பட் ள்ளதற்கான காரணத்ைத ம்; 

 (ii) கனிஷ்ட மாணவர் ெதாகுதியின க்கு அ க்கு 
வ ம் திகதியிேலேய தங்க க்கும் ெபற் த் 
த மா  அறி த்தல் வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 41 teacher trainees were posted to Vanni 
District from Teachers Colleges in January 
2009, immediately after the completion of 
training without conducting the final 
examination in December 2008; 

 (ii) they were requested to come to their 
training colleges in April 2009 to sit the 
examination; 

 (iii) nobody was allowed to leave Vanni District 
at that time due to climax of war; and 

 (iv) they sat the final examination along with 
their junior batch and answered the  same 
question papers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reason why two effective dates were 
given on their diploma certificate, since 
they have sat for the same examination on 
the same dates, answered the same question 
papers; and  

 (ii) whether instructions be given to grant the 
same effective date as that of the junior 
batch; 

(c) If not, why? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ ெசயிட் 

அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா அவர்களின் ேகள்விக்குப் பதில் 
பின்வ மா :  

(அ)  (i) ஆசிாிய கல் ாிகளில் ஆசிாிய பயி நர்க க் 
கான பயிற்சிகள் நடத்தப்ப வதில்ைல என்ப 

டன், பயிற்சி இல்லாத ஆசிாியர்க க்குப் 
பயிற்சி அளிப்பதற்கு 2 வ ட பாடெநறி 
க க்காகச் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப வர்.  

  2 வ ட பயிற்சிைய ர்த்திெசய்த ஆசிாியர்கள் 

2008 சம்பர் மாதத்தில் குறிப்பிட்ட பாடசாைல 
க க்கு  இைணத் க் ெகாள்ளப்பட்டார்கள். 

பாீட்ைச திைணக்களத்தினால் உாிய பாீட் 
ைசகள் நடத்தப்ப வதனால், அவர்க க்கான 
இ திப் பாீட்ைச 2009 ஏப்ரல் மாதம் 
நடத்தப்பட்ட .  

 (ii) ெதாி ம். ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம். 

 (iii) ெதாியா . 

 (iv) பயிற்சி ந்த பிறகு நடத்தப்ப ம் இ தி 
வ டப் பாீட்ைசக்காக கடந்த வ டம் பாீட்ைச 
எ தாத ஆசிாியர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கப்பட்ட . அதன்ப , சிலேவைள கடந்த 
வ டம் அந்தப் பாீட்ைச எ தாத ஒ வர் 
இ ந்தால், அவ க்கு குறிப்பிட்ட பாீட்ைசக்குத் 
ேதாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் உண் .  

(ஆ) (i) ஆசிாிய கல் ாியின் இ திப் பாீட்ைசையப் 
ர்த்தி ெசய்தவர்க க்கு மாத்திரம் ஆசிாிய 

பயிற்சிச் சான்றிதழ் வழங்கப்ப ம். அச்சமயம் 
ஆசிாிய கல் ாி இ திப் பாீட்ைச இ  
பகுதிகளாக நடத்தப்பட்ட . தலாம் வ ட 
இ திப் பாீட்ைச மற் ம் இரண்டாம் வ ட 
இ திப் பாீட்ைச என்  இரண்  பகுதிகளாக 
நடத்தப்பட்ட . பாீட்ைச விதி ைறக க்கு 
அைமய, தலாம் வ ட பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி 
அதில் சித்தி அைடந்தா ம் இரண்டாம் வ ட 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றாமேலா, அல்ல  அதில் 
சித்தி ெபறாமேலா இ ப்ப  னசித்தியாகேவ 
க தப்ப ம். 
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[ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා] 
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  ஆசிாிய பயிற்சிச் சான்றிதழ் நைட ைறயாகும் 
திகதியான , ஆசிாிய கல் ாிக்குச் ேசர்ந்த 
தினத்தி ந்  2 வ டங்கள் ர்த்தியாகும் 
ஏேத ம் ஒ  மாதத்தின் தலாம் திகதியில் 
என்றால், அத்தினத்ைத ம் அப்ப  இல்லா 
விட்டால், அ த்  வ ம் மாதத்தின் தலாம் 
திகதி ஆகும்.  சித்தியைடயா  அல்ல  

னசித்தி ெப ம் விண்ணப்பதாரர் ஒ வாின் 
சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் திகதி பாீட்ைச 
நடத்திய வ டத்திற்கு பின்னர் வ ம் ஜனவாி 

தலாம் திகதியாகும்.  அதன்ப  ஒேர 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றினா ம் உாிய வ டத் 
திற்கு விண்ணப்பதாாிகள் ெதாடர்பாக ன 
சித்திையப் ெபற் க்ெகாண்டைம காரணமாக 
பின்னர் ர்த்தி ெசய்ய ன்வ ம் விண்ணப்ப 
தாரர்க க்காக சான்றிதழ் ெசல் ப யாகும் 
தினம், ேதசிய கல்வியியற் கல் ாியின் லம் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெப ேப  தீர்மானிக் 
கப்ப ம் விதி ைற அ ப்பைடயில் மாற்  
வதற்கு வாய்ப்  உண் .  

 (ii) ேதசிய கல்வியியற் கல் ாியினால் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட பாீட்ைச விதி ைற மற் ம் 
ெப ேப கைளத் தீர்மானிக்கும் விதி ைறயின் 
ப , ேமற்கூறிய ேவண் ேகாைள நிைறேவற்  
வதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்ைல.  

(இ) உாித்தான  அல்ல.  

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Deputy Speaker, I have a Supplementary 

Question to ask.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள,  (அ) (iii) ஆம் ேகள்விக்கு  
"ெதாியா " என்  பதில் ெசான்னீர்கள். அதாவ . த்தம் 
உச்சக்கட்டத்ைத அைடந்த காரணத்தினால், வன்னி 
மாவட்டத்தி ந்  ெவளிேய வதற்கு யா க்கும் அ மதி 
வழங்கப்படவில்ைல எனக் ேகட்டதற்கு, நீங்கள் "ெதாியா " 
என்  ெசான்னீர்கள்? வன்னி மாவட்டத்தி ந்த பிரச்சிைன 
யான , குறிப்பாக 2009ஆம் வ டத்தில் ள்ளிவாய்க்கா ல் 
இ ந்த பிரச்சிைனயான ,  சர்வேதச ாீதியில் எல்ேலா க்கும் 
ெதாிந்த ஒ  விடயம். அதி ம் குறிப்பாக, எங்க ைடய கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ இராதாகி ஷ்ணன் 
அவர்க க்கு அந்தக் காலத்தில் இ ந்த  நிைலைம பற்றி 
நன்றாகத் ெதாி ம்! எனி ம், நீங்கள் இந்தக் ேகள்விக்குத் 
"ெதாியா " என்ற பதிைலச் ெசால் யி க்கிறீர்கள். எனேவ, 
அந்தப் பிரச்சிைனயினால் தான், குறிப்பிட்ட ஆசிாியர்க க்கு 
அந்தப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற யாமல் ேபான . இதனால், 
இந்த senior - சிேரஷ்ட - ஆசிாியர்கள் கனிஷ்ட 
ஆசிாியர்க டன் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றேவண் ய நிைலைம 
ஏற்பட்ட . இ  அவர்க க்கு இைழக்கப்பட் க்கின்ற 
அ ப்பைட உாிைம மீறல் - a gross violation of fundamental 
rights.  அைதத்தான் நான் இங்கு ன்ைவக்கின்ேறன். அைத 
நீங்கள் சற்  கவனத்தில் எ த் , அவர்க க்கு ஆவன 
ெசய் மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இதற்குப் பதில் இ க்கின்ற . பயிற்சி ந்த பிறகு 

நடாத்தப்ப ம் இ தி வ டப் பாீட்ைசக்காக கடந்த வ டம் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றாத ஆசிாியர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கப்பட்ட . அதன்ப  - அவர்கள் வராவிட்டா ம் 
அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்ட  - சிலேவைள, 
கடந்த வ டம் அந்தப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றாமல் ஒ வர் 
இ ந்தால், அவ க்கு குறிப்பிட்ட பாீட்ைசக்குத் ேதாற்  
வதற்குச் சந்தர்ப்பம் உண் .  
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Deputy Speaker, நான் என்ன ெசால்கின்ேறன் 

என்றால், பல senior - சிேரஷ்ட - ஆசிாியர்கள் கனிஷ்ட 
ஆசிாியர்க டன் ஒேர நாளில், ஒேர ேகள்வித்தா க்கு, ஒேர 
அ ப்பைடயில் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வ  என்ப ம்  
அவர்கள  நியமனத் திகதிகள் மிக ம் பிந்திய நாட்களில் 
ெகா க்கப்பட் ப்ப ம் அந்த 41 பயிற் விக்கப்பட்ட 
ஆசிாியர்க க்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதியாகும். ேம ம், 
அவர்களின் அ ப்பைட உாிைமகள் மீறப்பட் , பாாிய 
பாதிப்ைப ஏற்ப த்தியி க்கின்ற  என்பைத நீங்கள் 
கவனத்திற்ெகாண் , இதைனத் தி த்தியைமக்க ேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, I think the Question is very clear that 

there is an aggrieved party.  Hon. State Minister, the 
Answer you have given is not a specific one for that 
particular case. I think that is what he is saying.  
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
If you can promptly take some action to remedy that 

situation, it would be very much appreciated, Hon. State 
Minister.  
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
I will take necessary action and give you a reply 

again.  
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
That is what I wanted to bring into your notice, Hon. 

State Minister. Thank you very much, Hon. Deputy 
Speaker. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Member needs a specific clarification for 

that, Hon. State Minister.  
ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 5-1023/'16 (1), ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 
මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 

ෙහේරත් මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 1025/'16 - (1), ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා 

මහත්මිය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා 

මහත්මිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පශ්න අංක 3ට පිළිතුර සූදානම්ව තිෙබනවා. එය වැදගත්ම 

පශ්නයක්. ඔබතුමා අවසර ෙදනවා නම් කාලය තිෙබන නිසා ගරු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න මට පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි වටෙය්දී ඔබතුමාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවලාව තිෙබන නිසා මම 

පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න ඇදීෙගන යන්න ගිෙයොත් මට නවත්වන්න සිදු 

වනවා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නැහැ, එතරම් අතුරු පශ්න - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, පශ්නය අහන්න.  

 
සුළං බලය සහ සූර්ය බලය ඇසුෙරන් විදුලිය 

උත්පාදනය: මිලදී ගැනීම 
காற்  மற் ம் சூாிய சக்தி லமான மின்சார உற்பத்தி: 

ெகாள்வன  
 ELECTRICITY GENERATION THROUGH WIND POWER AND 

SOLAR POWER: PURCHASE 
 

986/’16 
3.   ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
       (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සුළං බලය මඟින් සහ සූර්ය බලය මඟින් විදුලිය 
උත්පාදනය කිරීෙම්දී එම විදුලිය මිලදී ගැනීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් අනුගමනය 
කරනු ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (ii) සුළං බලය සහ සූර්ය බලය ඇසුෙරන් උත්පාදනය 
කරන විදුලිය තරගකාරි සහ විවෘත ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් මඟින් මිලදී ගැනීම සිදු කළ 
ෙනොහැකිද; 

 (iii) සූර්ය බලශක්ති උද්යාන (solar park) සහ සූළං 
බලශක්ති උද්යාන (wind park) යන ෙලෝකෙය් 
පකට ෙලස භාවිත වන කමෙව්ද භාවිත කරමින් 
විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සහ එම විදුලිය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් මිලදී ගැනීම ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ රටට වඩාත් ලාභදායී 
ෙනොවන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) காற் ச் சக்தி மற் ம் சூாிய சக்தி லம் 
மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய் ம்ேபா , அந்த 
மின்சாரத்ைதக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
இலங்ைக மின்சார சைபயினால் பின்பற்றப்ப ம் 
வழி ைற யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) காற் ச் சக்தி மற் ம் சூாிய சக்தி லம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் மின்சாரத்ைத ேபாட்  ாீதியாக 
மற் ம் திறந்த அ ப்பைடயிலான 
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற லம் ெகாள்வன  
ெசய்ய யாதா என்பைத ம்; 

 (iii) சூாிய சக்திப் ங்கா (Solar park) காற் ச் சக்திப் 
ங்கா (Wind park) ஆகிய உலகில் பிரபல்ய 

மாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் வழி ைறகைளப் 
பின்பற்றி மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் 
மற் ம் அந்த மின்சாரத்ைத இலங்ைக மின்சார 
சைபயின் லம் ெகாள்வன  ெசய்தல் இலங்ைக 
மின்சார சைபக்கும் நாட் க்கும் மிக ம் 
இலாபகரமானதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the methodology adopted by the Ceylon 
Electricity Board to purchase the electricity 
when it is generated through wind power 
and solar power;  

 (ii) whether it is not possible to purchase the 
electricity generated through wind power 
and solar power through a competitive and 
open tender procedure; and 

 (iii) whether it is not more profitable to the 
Ceylon Electricity Board and the country to 
generate electricity utilizing the two 
methodologies of solar parks and wind 
parks  which are mostly used around the 
world  and to purchase the aforesaid 
electricity by the Ceylon Electricity Board? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
 

(අ) (i) වසර 2015 වන ෙතක් සූර්ය හා සුළං විදුලි බලාගාර 
ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් කියාත්මක කරවීම 
සම්මත විදුලිය මිලදී ගැනීම් ගිවිසුම් (Standardized 
Power Purchase Agreement) යටෙත්, අනුමත 
කළ ෙගවීම් කමයකට - Feed-in Tariff - යටත්ව 
සිදු ෙකරිණි.  

  ඒ කියන්ෙන්, නිශච්ිත මිලක් තිබුණා. Feed-in 
Tariff කියලා අපි කිව්ෙව්.  

  වර්තමානෙය් සුළං විදුලි බලාගාරවලින් විදුලිය 
මිලදී ගැනීෙම්දී වඩාත් විවෘත හා විනිවිදභාවෙයන් 
යුත් තරගකාරි ලංසු කමයක් යටෙත් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමකින් විදුලිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර 
ඇත. සූර්ය විදුලි බලාගාර මඟින් එම කමය 
යටෙත්ම ෙටන්ඩර් කැඳවීමට අදහස ්කර ඇත. 

  දැනටමත් අපි ෙමගාෙවොට් 20ක් සඳහා අනුමැතිය 
ලබාෙගන තිෙබනවා.  පළමුවැනි වතාවට අපි 
ඉතාම සාර්ථකව ඒ කමය පාවිච්චි කරනවා. ඒ 
අනුව රුපියල් 12.29ක් වාෙග් ඉතාම අඩු මිලක් 
ඒකකයකට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා.  

  ෙමම කියාවලියට අමතරව සූර්ය බල සංගාමය 
වැඩසටහන යටෙත් ද සූර්ය බලශක්තිය මිලදී 
ගැනීමක් සිදු වන අතර, එහිදී විදුලි ඒකකයක් 
සඳහා ෙගවනු ලබන මිල ගණන තීරණය කර 
පසිද්ධියට පත් කර  ඇත. 

  සුර්ය විදුලි බලාගාර මඟින් ෙම් කමය යටෙත්ම 
ඉදිරිෙය් දී ෙටන් ඩර් කැඳවීම් කරනවා. ඊට 
අමතරව සුළු පරිමාණ, ගෘහසථ් සහ ව්යාපාරික 
පජාවන්ට පහසුකම් සලසන්න සූර්ය බල සංගාමය 
කියන සුවිෙශේෂ වැඩසටහන යටෙත් සූර්ය 
බලශක්තිය මිලදී ගැනීම සිදු ෙවනවා. එහිදී අපි 
විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගැනීම සඳහා නිශච්ිත මිල 
ගණනක් නියම කරලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් අපි 
2020 වනෙකොට ෙමගාෙවොට් 200කුත්, 2025 
වනෙකොට සූර්ය බලෙයන් ෙමගාෙවොට් 1,000කුත් 
මිලදී ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

           (ii)   ඉහත දක්වා ඇති පරිදි සුළං බලය සහ සූර්ය බලය 
ඇසුෙරන් උත්පාදනය කරන විදුලිය, තරගකාරී 
සහ විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින් මිල දී 
ගැනීම සිදු කළ හැකිය.  

  ඉතාම අගය කරන ඒ පතිපත්තිය දැනටමත් අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඉදිරිෙය්දී හැකි සෑම 
අවසථ්ාවකම තරගකාරී මිල ගණන් අනුවයි 
ෙදන්ෙන්. ඉසස්ර වාෙග් අපි යාළු මිතයන්ට 
licences ෙදන්ෙන් නැහැ.    

          (iii)     සූර්ය බලශක්ති උද්යාන - solar parks - සහ සුළං 
බලශක්ති උද්යාන - wind parks - යන ෙලෝකෙය් 
පකට ෙලස භාවිත වන කමෙව්ද වුවත්, එවැනි 
බලශක්ති පෙභ්ද විදුලි පද්ධතියට අනුගත 
කිරීෙම්දී, පුනර්ජනනීය බලශක්ති  ඒකාබද්ධ 
වැඩසටහෙන් නිර්ෙද්ශ (outcome of the 
Renewable Energy Integration Study) අනුව 
කියා ෙකෙර්. 100MW ධාරිතාවයකින් යුතු සූර්ය 
බලශක්ති උද්යානයක් - solar park එකක් - 
මන්නාරෙම් ඉදි කිරීමට ෙම් වන විටත් මූලික 
කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.  

       සූර්ය බලශක්ති උද්යාන - solar parks - සහ සුළං 
බලශක්ති උද්යාන - wind parks - යන ෙලෝකෙය් 
පකට ෙලස භාවිත වන කමෙව්ද භාවිත කිරීම 
වාසිදායකද කියන පශන්ය අසා තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමා  ෙග් අදහස අපි පිළිගන්නවා. සූර්ය 
බලශක්ති උද්යාන - solar parks - සහ සුළං 
බලශක්ති උද්යාන - wind parks - යන ෙලෝකෙය් 
පකට ෙලස භාවිත වන කමෙව්ද මඟින් විදුලිය 
ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. එහිදී  ඒ අදාළ 
භූමිය පාලනය කරන්ෙන් සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිය - Sustainable Energy Authority - 
විසිනුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය මූලික පහසුකම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සියල්ලම අපි ලබා ගන්නවා. පාරිසරික අනුමැතීන් 
සියල්ලම ලබා ගන්නවා. ආෙයෝජකයා කරන්ෙන් 
එම භූමිය තුළ සූර්ය බලෙයන් ෙහෝ සුළං බලෙයන් 
විදුලිය උත්පාදනය කරන විදුලි ඒකක පිහිටුවීම 
පමණයි.  ෙමම කියා පිළිෙවළ යටෙත් දැනට අපි 
සුළං බලය සඳහා මන්නාරම ෙමගාෙවොට්ස් 100ක් 
ලබා ගත හැකි සුළං බලශක්ති උද්යානයක් ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සියඹලාණ්ඩුව 
ඇතිලිවැව පෙද්ශෙය් ෙමගාෙවොට්ස් 100ක සුළං 
බලශක්ති උද්යානයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු ෙකෙරමින් තිෙබනවා. ඒ සඳහා මූලික 
කැබිනට් අනුමැතියත් අපි දැන් ලබා ෙගන 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

(ආ)     අදාළ ෙනොෙව්.    

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙටන්ඩර් කමය යටෙත් 
ෙමගාෙවොට්ස් 10 ව්යාපෘති ෙදකක් ලබා දී තිෙබනවා කියලා 
ඔබතුමා කිව්වා. අපි දන්නා විධියට දැනටමත් ෙම්කට වසරක් වෙග් 
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් තවම ඉදි කිරීම් ආරම්භ 
ෙවලා නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙමගාෙවොට්ස් 10ක විදුලිබලාගාරයක 
ඉදි කිරීම් මාස අටකින් නවයකින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් ෙටන්ඩර් කමෙය් පමාදයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  ඔබතුමන්ලාට බැරිද, සාධාරණ  නිශ්චිත 
මුදලක්  -විශාල මුදලක් ෙනොෙවයි-  නියම කරලා,   ෙම් කමය 
ඉක්මන් කරන වැඩ පිළිෙවළක්  සකස් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඒක ඉතාම වැදගත් කරුණක්. අෙප් ෙම් 

පතිපත්තිය කුමක්ද කියන  කාරණය ගැන දීර්ඝ  වාද විවාද තිබුණා.   
ෙම් වන විට ඒ පතිපත්තිය පැහැදිලි තැතකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  
අපි විශ්වාස කරනවා, ෙටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටිය ඉක්මනින් 
කරගන්න පුළුවන්  යාන්තණය  දැන්  සකස් ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා. සුළං බලෙයන් වැඩ කරන ෙමගා ෙවොට්ස් 10  බැගින් වූ 
බලාගාර ෙදකක්  චුන්නාකම් පෙද්ශෙය් ඉදිකිරීමට අපි ෙටන්ඩර් 
කළා.  ඉතාම ෙහොඳ මිලක් ලැබුණා. මැයි මාසෙය් තමයි ෙටන්ඩරය 
නිකුත් කෙළේ. දැන් ඒ පරාජයට පත් වූ  ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග් 
අභියාචනා කියා දාමය තමයි  දැන් සිද්ධ  ෙවන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  ඒක ඒ අයට නීතිෙයන් තිෙබන අයිතියක්. 
නමුත් ඒ කියාවලිය තව සති කිහිපයකින් අවසන් ෙවන්න ඕනෑ. 
එතැන  ඉඳලා  ඉක්මනින්ම ඒ සුළං බලාගාර ෙදෙක් කටයුතු 
ආරම්භ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සූර්ය බලාගාර  සම්බන්ධව දැනට අපි 
ෙටන්ඩර් කරලා නැහැ.  

 තව මාස තුනකින් පමණ තමයි පළමු වන ෙටන්ඩරය 
එන්ෙන්. එහි මූලික  කටයුතු සඳහා කැබිනට් අනුමතිය ලැබී 
තිෙබනවා.  අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ කමෙව්දය ආරම්භ  කර ෙගන 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.  ඒ වාෙග්ම ෙමගා ෙවොට් 
01 බැගින් වූ බාලාගර 60ක් අපි ලංකාව පුරාම හදනවා.  එහිදී අපි 
කමෙව්දය ෙබොෙහොම සරල කරලා තිෙබනවා.  සාමාන්ය ෙටන්ඩර් 
කාර්ය පටිපාටියට විශාල කාලයක් ගත ෙවන බව අපි පිළිගන්නවා.  
ෙමගා ෙවොට්  01 බැගින් වූ බලාගාර 60 සඳහා කාර්ය පටිපාටිය 
ඉතාම සරල කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු  පශ්නය 

ෙමයයි.  ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙමගා ෙවොට්ස් 100ක  
solar park එකක් මන්නාරෙම් ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවාය කියලා. නමුත් අපි දන්නවා, කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
ගැන කථා ෙවන බව. නමුත් ඒක භූමිෙය් ඉදි වන දවස පිළිබඳව  
තවම හරි අදහසක්  නැහැ. ෙම් මුදල්  ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, ඒ 
සඳහා රජය විසින් , මහ බැංකුව විසින්  ඒ guarantee  එක issue 
කරනවාද, ෙම්ෙක් වර්තමාන ඇත්ත තත්ත්වය ඔබතුමාට  කියන්න 
පුළුවන්ද, ෙකොයි කාලය වනෙකොට ෙම්ක පටන් ගන්න පුළුවන්ද 
කියන කාරණය? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනෙකොට  භූමිෙය්  project office එක 

පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  

මුල් අවස්ථාෙව්දී ෙලෝක බැංකුව අපට ආධාර ලබා ෙදන්න 
සූදානම්ව සිටියා. නමුත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඊට වඩා 
සහනදායි කම යටෙත් ණය ලබා ෙදන්න ඉදිරිපත් වූ නිසා ෙලෝක 
බැංකුව එතැනින් ඉවත් වුණා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් මුදල් 
සමඟ ෙම් ව්යාපෘතිය කරන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. අපි 
අනිවාර්යෙයන් එය කරනවා. එය කරන්න අවශ්ය කරන සූදානම 
තිෙබනවා. පමාදයක් තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා.   

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිය විසින් පසු ගිය කාලෙය් ෙමගාෙවොට් 5ට වඩා අඩු විදුලි 
බලාගාර සඳහා applications call කළා කියා. Applications 
600ක් විතර ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මට මතක හැටියට 
ෙමගාෙවොට් එකකට රුපියල් 150,000ක් ෙහෝ රුපියල් 175,000ක් 
වාෙග් මුදලක් අය කළා. ඒ ඉල්ලුම්කරුවන්ට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් මුදල් ආපසු ලබා ෙදනවාද? ෙම් කමෙව්දය 
තුළට ඒ අය සම්බන්ධ කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ඔබතුමාට 
කියන්න පුළුවන්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ ඉල්ලුම්කරුවන් 600ෙදනා අතරින් 60ෙදෙනකුට අවස්ථාව 

තිෙබනවා, ෙමගාෙවොට් 1 බැගින් වූ බලාගාර 60 සඳහා ඉදිරිපත් 
වන්න. අපි ඉදිරිෙය්දී සූර්ය බලය සහ සුළං බලය මඟින් විදුලිය 
උත්පාදනය සඳහා තවදුරටත් කටයුතු කරනවා. එහිදී අපි යම් 
ආකාරයක විනිවිදභාවයකින් යුතු, ඒ වාෙග්ම ෙව්ගවත් ෙටන්ඩර් 
කාර්ය පටිපාටියක් අනුගමනය කරනවා. ඒ නිසා එම සියලු 
අයදුම්කරුවන්ටත් අෙප් ෙම් කියා දාමයට දායක ෙවලා ඔවුන්ෙග් 
ධනය සහ විෙශේෂඥතාව අෙප් රටට දායාද කරන්න අවස්ථාව 
තිෙබනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ෙම් ෙලෝකෙය්ම අනාගතය සූර්ය 
බලයයි කියා. අෙප් රෙට් අනාගතයත් රඳා පවතින්ෙන් සූර්ය බලය 
මතයි. ඒ වාෙග්ම බල ශක්ති සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව සලකන 
ෙකොට සූර්ය බලය සහ සුළං බලය පිළිබඳ කාරණාවලට අපි විශාල 
තැනක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැෙයනුත් අපි විශාල සහන 
ලබා දී තිෙබනවා.  
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ඔබතුමාෙග්ත් 
ගරු කථානායකතුමාෙග්ත් ආශීර්වාදය ඇතිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
ෙමගාෙවොට් 1.5ක, වතුර මත පා වන සූර්ය බල පද්ධතියක් මඟින් 
සවි ගැන්වීමට අපි කටයුතු කරනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවත් හරිත 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් වනවා කියන කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඒ ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් 
දක්වනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විදුලිය බිල වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.     

ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද්  විදුලිබිල සියයට 
70ක් පමණ අඩු ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඒ සහෙයෝගය අපි අගය කරනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දවෙසේ ඊළඟ කටයුත්ත ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තු 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයයි. විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාෙග් අවස්ථාව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු 
සභානායකතුමනි, ෙම් සඳහා පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් කවුද දන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා විෙද්ශගත වී ඇති නිසා, ඔබතුමාට 

ඉදිරිපත් කරන්න කියලා සම්පූර්ණ පිළිතුරක් එවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට, ඇමතිතුමා? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමය ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය. 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

  
රජරට පෙද්ශෙය් වී ෙගොවිතැන සඳහා මහවැලි ජලය 

නිකුත් ෙනොකිරීම  
ரஜரட்ட பகுதி ெநற்ெசய்ைகக்கு மகாவ  நீைர 

வழங்காைம 
 NON-RELEASE OF MAHAWELI WATER FOR PADDY 

CULTIVATION IN RAJARATA AREA 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය මතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රජරට පෙද්ශෙය් මහ කන්නෙය් ෙගොවිතැන් 
ෙවනුෙවන් මහවැලි ජලය නිකුත් ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් පැන 
නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ ෙමම සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව ෙක්න්ද කර ගත් රජරට 
කලාපය සැලෙකන්ෙන් මූලිකවම ෙගොවිතැන ජීවිකාව කර ගන්නා 
ජනතාවක් වාසය කරන පෙද්ශයක් ෙලසයි. ෙමම පෙද්ශෙය් වැව් 
පද්ධතිය මඟින් සම්පාදනය ෙකෙරන වාරි කර්මාන්තය මඟින් 
කුඹුරු සඳහා ජලය ලබා ගනිමින් සියවස් ගණනාවක් පුරා ඔවුන් 
විසින් ෙගොවිතැන් කර තිෙබනවා.  

එෙහත් ෙම් වන විට ආණ්ඩුෙව් අමාත්යාංශ අතර නිසි 
සම්බන්ධීකරණයක් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන්- ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,    සම්බන්ධීකරණයක් හැෙදන්ෙන් ෙමෙහමයි. 
සමහර වතුර විදුලිබලය සඳහා උපෙයෝගි කර ගන්නවා. සමහර 
වාරි මාර්ග, මහවැලි අමාත්යාංශයට ඇතුළත්ව තිෙබනවා. සමහර 
වාරිමාර්ග, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇතුළත්ව තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් අමාත්යාංශ අතර නිසි සම්බන්ධීකරණයකින් පසුව තමයි 
ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්.- ෙමවර මහ කන්නයට 
අදාළ ජලය ෙම් වන ෙතක් නිකුත් කිරීමට පියවර ෙගන නැහැ.  

එෙහත් ෙගොවීන්ට අනුව මාදුරුඔය සියයට 70ක්ද, පරාකම 
සමුදය සියයට 70ක්ද, මින්ෙන්රිය සියයට 70ක්ද, ගිරිතෙල් 
සියයට 50ක්ද, රාජාංගනය සියයට 50ක්ද, කලාවැව සියයට 
50ක්ද, කන්තෙල් සියයට 40ක්ද, කවුඩුල්ල සියයට 30ක්ද 
වශෙයන් වැව්වල ජල ධාරිතාවන් පවතිනවා. කවුඩුල්ල හා 
කන්තෙල් වැව්වලට ජලය නිකුත් කරනුෙය්ද මින්ෙන්රිය වැව 
මඟිනි. එෙහත් ෙමෙතක් එයින් එම වැව්වලටද ජලය නිකුත් කර 
නැහැ.  

අඩුම තරමින් වැව්වලටවත් වතුර නිකුත් කරලා නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වන විටවත් අපි ෙගොවිතැන් 
කටයුතු පටන් ගත්ෙත් නැත්නම්, ඒ කියන්ෙන් අපි අඩුම තරමින් 
මහ කන්නය ෙනොවැම්බර් අග වන ෙකොටවත් වගා කෙළේ නැත්නම් 
අපට අස්වැන්න ෙනළන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන් මාර්තු මාසය පහු 
ෙවලා. මාර්තු මාසය කියන්ෙන් නැවත වැසි කාල පරිච්ෙඡ්දයක්. 
එතෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම අස්වැන්න වැස්සට අහු ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. 

සාමාන්යෙයන් සිදුවනුෙය් ෙගොවීන්ට අදාළ කන්නෙය් වගා 
කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වැව්වල පවතින ජලය නිකුත් කර 
ඉතිරිය මහවැලි ජලය මඟින් සම්පාදනය කිරීමයි. එෙහත් ෙමවර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහවැලි අධිකාරිය විසින් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ජලය ලබා 
ෙදන බවට ෙමෙතක් ෙපොෙරොන්දු වී ෙනොමැති බවත්, ඒ නිසාම 
තමන්ෙග් වගාවන්ට ජලය ලබා ගත ෙනොහැකි වී ඇති බවටත් 
ෙගොවීන් ෙචෝදනා කරනවා.  

ෙමොකද, වැව් පද්ධතිය වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
පාලනය කළාට මධ්ය කඳුකරෙය් තිෙබන ජලාශවලින් තමයි ෙම් 
වැව්වලට වතුර නිදහස් කරන්ෙන්. තවමත් මධ්ය කඳුකරෙය් ජලාශ 
විසින් පහළ තිෙබන වැව්වලට ජලය නිකුත් කරලා නැහැ. 
ඔබතුමාත් දන්නවා දඹුල්ෙල් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඒ පෙද්ශෙය්ත් වගා කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මහවැලි ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීෙම්දී,ෙමහි පධානම, -මුඛ්ය- 
පරමාර්ථය  කෘෂිකර්මාන්තයට පමුඛතාව ලබා ෙදන බව 
පැවසුණත් ෙම් වන විට ෙපනී යන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට වඩා 
ෙවනත් පමුඛතාවන් ඇති බවයි. වගා කන්නයකට අදාළ නිශ්චිත 
කාල සීමාවක් තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් විවිධ 
වුවමනාවන් අනුව හිතුවක්කාරී ෙලස ෙගොවීන්ෙග් වගා කාල 
සීමාවන් ඉක්මවිය ෙනොහැකියි. කල් පසුවී ගිය පසුව වගා කටයුතු 
කිරීෙමන් අස්වැන්න අඩුවීමත්, කෘමි උවදුරු හා ෙරෝගී තත්ත්වයන් 
බහුල වීමත් නිසා ඒවා විනාශ වී යාමත් සිදුවන බව ෙගොවීන් 
අත්දැකීෙමන් දන්නවා. 

ෙමොකද, ෙම් පාරම්පරිකව එන කන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
කන්නවලට වගා කිරීම පහු වුෙණොත් ෙමොකද වන්ෙන් කියා 
ඔබතුමා දන්නවා. කන්න පහු වුෙණොත් කෘමි උවදුරු එනවා; වගාව 
විනාශයට පත් ෙවනවා; අස්වැන්න ෙනළන කාලයට වර්ෂාව 
එනවා. එවැනි විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් 
සාම්පදායික ෙගොවියාවත් කන්න පහු ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කන්න පහු ෙවලා වගා කරනවා කියන්ෙන්, ඒක නිකම් අත් 
හැෙරන ෙගොවිතැනක් බවට තමයි පත් ෙවන්ෙන්. එම නිසා 
සැප්තැම්බර්, ඔක්ෙතෝබර් වන විට ආණ්ඩුව මහ කන්නයට අදාළ 
ජල සම්පාදන කටයුතු පූර්වෙයන් සූදානම් කළ යුතුව තිබුණා. 
එෙහත් ආණ්ඩුවට එවැනි සූදානමක් තිබූ බව ෙපෙනන්න තිබුෙණ් 
නැහැ. කන්නයට අදාළ වගා කටයුතු සිදුකිරීමට ෙනොහැකි වීම 
නිසා ෙමම පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව අතර මහත් 
ෙනොසන්සුන්තාවක් වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
ඇමතිවරයා විසින් ෙමම ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

  1.   මහ කන්නයට අදාළ ජලය වගා බිම් සඳහා නිකුත් කිරීමට 
ෙමෙතක් පියවර ෙගන ෙනොමැත්ෙත් ඇයි?  

  2.   කන්නයට අදාළ කාල සීමාව පසුවීෙමන් වගාව හානි වීමට 
ඉඩ ඇති බවත්, අසව්ැන්න අඩුවිය හැකි බවත් දන්ෙන්ද? 

  3.   වගා කළ ෙනොහැකි වීම නිසා ෙගොවීන්ට සිදුවන ආර්ථික 
අලාභය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව වග කියනු ලබන්ෙන්ද?  

  4.   ජලය නිකුත් කරනු ලබන කාල සීමාවන් පකාශයට පත් 
කරනු ලබන්ෙන් කවදාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පළාත්වල ජනතාවෙග් 
පධානම ආදායම් මාර්ගය -ජීවිකාව- කෘෂි කර්මාන්තයයි. ඔවුන්ට 
එක කන්නයක් අත් හැෙරනවා කියන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් මුළු 
ජීවිකාවම විශාල අර්බුදයකට ලක් ෙවනවා කියන එකයි. එම නිසා 
මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඉක්මනින්ම,- 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මහ කන්නෙය්, ෙන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, මහ කන්නෙය්. යල කන්නයට වඩා මහ කන්නෙය්දී තමයි 

ඔවුන්ෙග් අස්වැන්න ටිකක් වැඩිෙයන් එන්ෙන්. මහ කන්නයටත් 
ජලය නිකුත් කරන්ෙන් නැත්නම් යල කන්නයට කුමක් ෙව්විද? 
එම නිසා ෙම් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් කරලා, අන්තර් වාරිමාර්ග 
කමිටුව කැඳවලා, එම කමිටුෙවන් නිර්ෙද්ශයක් අරෙගන, ෙගොවි 
ජනතාවට ෙගොවිතැන් කිරීම සදහා ඉක්මනින්ම වතුර නිදහස් 
කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තිෙබන්ෙන්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க)   
(The Hon. Gayantha Karunatileka)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් අසන ලද පශ්න 
කීපයට පිළිතුරු  එතුමාෙග් දැන ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන්න 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය විසින් මා ෙවත ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. එහි  සඳහන් පිළිතුර ෙමෙසේයි: 

 

1.  සාමාන්ය මහ කන්නයක සියයට 100ක වී වගාවක් සඳහා 
ජල අවශ්යතාව වන්ෙන් අක්කර අඩි දහඅටලක්ෂයක්. 
එෙහත් 2016/2017 මහ කන්නෙය් ෙම් වන විට මහවැලි 
පද්ධතිෙය් ඇති ගබඩා ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි පන්ලක්ෂ 
හතළිසද්හසක් පමණක් වන අතර, එය පතිශතයක් 
වශෙයන් 30ක්. මහ කන්නෙය් ආරම්භය සඳහා අවම 
වශෙයන් මහවැලි පද්ධතිෙය් සියයට 45ක ජල 
ධාරිතාවක්වත් ගබඩා විය යුතු වනවා. ඊට  සමගාමීව වාරි 
බිම්වලට ෙමෝසම් වර්ෂාව මඟින් ද සැලකිය යුතු 
වර්ෂාපතනයක් ලැබිය යුතු වනවා. 

 එෙහත් 2016 ඔක්ෙතෝබර් සහ ෙනොවැම්බර් මාසවල 
සාමාන්ය මහ කන්නයකට අෙප්ක්ෂිත වර්ෂාපතනයක් 
ෙනොලැබුණු අතර, පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය 
යටෙත් අෙප්ක්ෂා කරන ජල ගලන ෙයන් ෙකොත්මෙල් 
ජලාශයට ලැබී තිබුෙණ් සියයට 35ක පමාණයක් සහ 
ෙපොල්ෙගොල්ල ජලාශයට සියයට 45ක පමාණයක් පමණයි. 
ෙම් ෙහේතුව නිසා 2016/2017 මහ කන්නය තුළ දැනට 
ජලාශවල ගබඩා වී ඇති ජල ධාරිතාව ආශිතව අවම 
වශෙයන් සියයට 50ක් ෙහෝ වගා කිරීමට ජලය පමාණවත් 
ෙනොවන බැවින්, යම් පතිශතයක් පමණක් වගා කළ හැකි 
වාරි ව්යාපාර ෙතෝරා ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙදසැම්බර් 5වන දින සිට ජලය නිකුත් 
කිරීමට ද, එෙතක් පවතින වර්ෂාෙවන් හැකි පරිදි බිම් 
සකසා ගැනීමට ද ෙම් වන විටත් අවශ්ය උපෙදස ්ලබා දී 
තිෙබනවා. 

 2016 ෙදසැම්බර් 01 දින වන විට පහත සඳහන් පධාන 
ජලාශවල මල ජලධාරිතාව හැරුණුෙකොට භාවිතයට ගත 
හැකි ජල පමාණයන් පහත පරිදි ෙව්. මාදුරුඔය සියයට 
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13යි, ගිරිතෙල් සියයට 30යි, රාජංගණය සියයට 44යි, 
කවුඩුල්ල සියයට 14යි, මින්ෙන්රිය සියයට 65යි, පරාකම 
සමුදය සියයට 43යි, කන්තෙල් සියයට 28යි, කලාවැව 
සියයට 69යි. 

2.  2016/2017 මහ කන්නය, අෙප්ක්ෂිත වර්ෂාපතනයක් 
දිවයිෙන් ජලාශ ආශිත පෙද්ශවලට ෙහෝ පමාණවත් 
වර්ෂාපතනයක් වාරිබිම්වලට ෙහෝ ෙනොලැබුණ විෙශේෂිත 
කන්නයක්. ෙමවැනි අවසථ්ාවලදී වගා කන්නයට පමාද 
කිරීම සාමාන ්යෙයන් සිදු කරනු ලබන අතර, එහිදී ඇති වන 
පමාදය වළකා ගැනීම සඳහා මාස තුනක් වැනි අඩුමස ්වී 
පෙභ්ද නිර්ෙද්ශ කරනු ලබයි. 

3.   කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පුෙරෝකතනය 
කරන ලද පරිදි ඉදිරි සතිය තුළ ෙබංගාලෙබොක්ක පෙද්ශය 
ආශිතව ඇති වන කාලගුණික තත්ත්වයන්ට අනුව 
අෙප්ක්ෂිත වර්ෂාව ලදෙහොත් විෙශේෂිත ජල කළමනාකරණ 
රැසව්ීෙම්දී එකඟ වූ පරිදි වග කළ හැකිවනු ඇති බැවින් 
දැනට ෙමවැනි තත්ත්වයක් මතු ෙනොෙව්යැයි උපකල්පනය 
කළ හැකිය. 

4.  2016/2017 මාස ්කන්නය සඳහා ජලය නිකුත් කරනු ලබන 
කාලසීමාවන් 2016.11.25 වන දින පවත්වන ලද විෙශේෂ 
ජල කළමනාකරණ රැසව්ීෙමන් පසුව ෙම් වනවිටත් 
පකාශයට පත්කර තිෙයනවා. 

එම ජලය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එදින කරන ලද පුෙරෝකතන ආශිතව 
සිදුකරන ලද දත්ත වගුව ඔබතුමාෙග් දැනගැනීම සඳහා මම 
සභාගත* කරනවා.  
 

 
*සභාෙම්සය  මත තබන ලද වගුව: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட வைர : 
  Chart tabled:  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පධාන කටයුතුවලට යන්න තිෙබන ෙවලාව 

නම් හරි. දැන් ෙව්ලාව ෙප.ව. 10.00යි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට ෙත්රුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවශ්ය මුළු 

ජල ධාරිතාවම පුරවාගත් පසු කන්නෙය් වැඩ ආරම්භ කරන 
වගාවන් තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දැකලා 
තිෙබනවා; කරලාත් තිෙබනවා, අෙප්ක්ෂිත වර්ෂාව පිළිබඳව 
ඉලක්ක ෙකොට ජලය නිදහස් කරන. සාමාන්යෙයන් ඔක්ෙතෝබර් 
මැද භාගය වන විට උතුරු මැද පළාතට ෙමෝසම් වර්ෂාව පටන් 
ගන්නවා. එම නිසා ස්වභාවිකව වැෙටන වර්ෂාෙවන් පළමුවැනි 
හීය හාලා, ෙදවැනි හීය හාලා වැඩ කටයුතු පටන් ගන්නවා. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා පළමුවැනි වතුර මුරය හැරවීම සඳහා 
කාලයක් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම කාලයක් ෙනොදී වර්ෂා ජලෙයන් 
වගාව කරන්න ෙගොවීන් ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් සිදුෙවලා තිෙබන ෙද් 
තමයි, ජලාශවලින් නිශ්චිත පරිදි ජලය නිකුත් කරන දිනයක් 

2333 2334 

——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කලින් පකාශයට පත් ෙනොකිරීම ෙහේතු ෙකොටෙගන වර්ෂා 
ජලෙයන් මූලික හීෙය් කටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙනොහැකි වීම. 
පමා වුණාට පසේසේ තමයි දැන් තීරණය අරන් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
දැන් පශ්න මතුෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන් 
පමාෙවලා තීරණ ගන්න ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා පූර්ව දත්ත සැලකිල්ලට ලක් කරලා 
එය කළ යුතුව තිෙබනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය පැහැදිලියි. ඔබතුමා කාෙලෝචිත පශ්නයක් 

ඇහුෙව්. ඒ වාෙග්ම ෙනොවැම්බර් 25වැනි දා රැස්වීමක් තියලා, 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා දැන් ජලකලමනාකරණය 
පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
25වැනිදා රැස්වීෙම්දී තීරණය කරලා ඒක දැනටමත් දැනුම් දීලා 

තිෙබනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමා අවුරුදු ගණනාවක් 

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් හිටපු නිසා ෙම්ක හදවතට ෙබොෙහොම 
සමීප පශ්නයක්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ ඔබතුමාටත් ඒ 

වාෙග් තත්ත්වයක් ලැෙබ්වා කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් සවස් භාගෙය්දී මා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිශ්චිත පශ්නයක් ඇහුවා, ඩිෂාන් ගුණෙසේකර 
යන අය අත්අඩංගුවට ගන්න එපාය කියලා "සර්" ෙකනකු 
ෙපොලිස්පතිවරයාට නිෙයෝගය දීම සම්බන්ධව. ඒක මාධ්ය හරහා 
පකාශයට පත් වුණා. දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම් ඩිෂාන් විකමරත්න 
ගුණෙසේකර කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊෙය් ෙම් ගැන ගරු ජනාධිපතිතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. 

දැනුත් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා පකාශ - 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොහු හිටපු බස්නායක 

නිලෙම් ෙකෙනක්, පසු ගිය පාලනෙය් ඉහළම පවුල්වල 

ඥාතිෙයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගෙම් 
කියාකාරී අධ්යක්ෂවරයකු හා සභාපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කළ 
අෙයක්. ඒ පිළිබඳ ෙචෝදනා ගණනාවක් පිළිබඳ මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් පරීක්ෂණයට ලක් ෙවමින් තිෙබනවා. 
එවැනි ෙකනකු අත් අඩංගුවට ගන්න එපාය කියලා නිෙයෝග 
දුන්ෙන් ඇමතිතුමාද? මා විශ්වාස කරනවා, ෙපොලිස්පතිවරයාට 
ඉන්න "සර්" ඇමති ෙවන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් අගමැති 
ෙවන්න ඕනෑය කියලා. ඒ නිසා ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න ඕනෑ, ෙම් පුද්ගලයා අත් 
අඩංගුවට ගන්න එපාය කියලා ෙපොලිස්පතිවරයාට නිෙයෝග දුන්නු 
"සර්" කවුද කියලා.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමාෙග් අර්ථ නිරූපණය. ඒක නිවැරැදි ෙවන්නත් පුළුවන්, 
වැරැදි ෙවන්නත් පුළුවන්. අර්ථ නිරූපණයක් පදනම් කරෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
එතුමාෙග් අර්ථ නිරූපණය.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා තමයි මා අහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"සර්" කියලා කිව්වාම පාසෙල් ගුරුතුමා ෙවන්නත් පුළුවන්. 

අපි අෙප් ගුරුවරුන්ට තවම කථා කරන්ෙන් "සර්" කියලා ෙන්.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2017, කාරක සභා 

අවස්ථාව. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- 
[පගතිය: ෙදසැම්බර් 01] 

[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .-  

[ேதர்ச்சி: சம்பர் 01] 
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 

Considered further in Committee - [Progress: 01st December] 
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

149 වන ශීර්ෂය.- කර්මාන්ත හා වාණිජ  අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 659,357,000 

தைலப்  149.- ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 659,357,000 

HEAD 149.-  MINISTER OF INDUSTRY AND COMMERCE  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 659,357,000 

2335 2336 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 02  

158 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 216,892,000 
 

தைலப்  158.- அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 216,892,000   

HEAD 158.- MINISTER OF PUBLIC ENTERPRISE 
DEVELOPMENT  

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 216,892,000 

 
199 වන ශීර්ෂය.- පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 121,735,000 

 

தைலப்  199.- ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில்  அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 121,735,000 
 

HEAD 199.-  MINISTER OF PRIMARY INDUSTRIES  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 121,735,000 
   

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්යාංශය ශීර්ෂ අංක 149, 295, 297 

සිට 303 දක්වාත්, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය ශීර්ෂ 
අංක 158, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ශීර්ෂ අංක 199 සහ 
289 සලකා බැලීම. 

විවාදය ආරම්භ කිරීම, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
 
[පූ.භා. 10.03] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා 
ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 149, 295, 297 සිට 303 දක්වාත්, 158, 199 සහ 289 
දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරමි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ තුනක් 
පිළිබඳවයි අද දින විවාද ෙකෙරන්ෙන්. පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමාත්, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටිනවා මට ෙපෙනනවා. නමුත් 
කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්ය ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා නම් 
ෙපෙනනෙතක් මානයක නැහැ. මා විශ්වාස කරනවා, විවාදය අතර 
තුරදීවත් එතුමා ෙම් සභාවට පැමිෙණයි කියලා. එතුමාට වැඩ 
වැඩියි. ඒකයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් එක වැඩක් ගැන තමයි කියන්න 
යන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය ගැන තමයි මා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි මෑත කාලෙය්දී වැඩිපුරම සාකච්ඡා 
කරපු මාතෘකාවක් තමයි, බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව; බැඳුම්කර ගනු-
ෙදනුව නිසා මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් සිදු වුණු රුපියල් බිලයන ගණනක 
පාඩුව. 

ඒ වාෙග්ම, අපි පසු ගිය කාලෙය් සාකච්ඡා කළා ෙගොවි 
ජනතාවෙග් වී ටික විකුණා ගන්න විධියක් නැහැ කියලා; සහල් 
ටික විකුණා ගන්න විධියක් නැහැ කියලා. වී ෙගනැල්ලා 
ෙගොවිෙයෝ පාෙර් තියාෙගන හිටියා. අද මම කථා කරනවා,   
බැඳුම්කර වංචාව තරම්ම රටට මූල්ය පාඩුවක් සිදු කරපු මහා 
දැවැන්ත සහල් ගනු-ෙදනුවක් පිළිබඳව. රෙට් ෙගොවීන්ට වී ටික 
විකුණා ගන්න බැරුව පාෙර් තියාෙගන සිටියදී, අද කර්මාන්ත හා 
වාණිජ අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන, කලින් සමුපකාර, 
අභ්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු ලංකා 
සෙතොස විසින් ෙගොවීන්ෙගන් වී මිලදී ගන්නවා ෙවනුවට, 
අත්තෙනෝමතික විධියට සහල් ෙගන්වලා තිෙබනවා. ඇත්තටම, 
සෙතොසත් ෙනොෙවයි ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ. වගකියන්න ඕනෑ 
මුදල් අමාත්යාංශය; කැබිනට් මණ්ඩලය. ඒ තැන්වලින් ගත්ත 
තීන්දු - තීරණ නිසා ලංකාවට ෙගන්වපු හාල් පමාණයක් 
තිෙබනවා. දැනට ගිහිල්ලා බැලුවත්, ඒ ෙගන්වපු හාල් කන්ෙට්නර් 
ගණනාවක් ගුදම්වල තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම 2014 සහ 2015 අවුරුදු ෙදෙක්දී ෙද්ශීයව 
නිෂ්පාදනය කරන හාල් ෙමටික් ෙටොන් 46,698ක් ලංකා සෙතොස 
ගන්න ෙකොට, භාණ්ඩාගාරෙය් සෘජු උපෙදස් මත විෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මිලදී අරෙගන ලංකාවට ෙගන්වලා තිෙබනවා, 
ෙමටික් ෙටොන් 152,255ක්. ඊට අමතරව, ලංකා සෙතොස ණයවර 
ලිපියක් මඟින් විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් සෘජුව අරෙගන 
තිෙබනවා, සහල් ෙමටික් ෙටොන් 1,049ක්. පසු ෙගවුම් පදනම 
යටෙත් අරෙගන තිෙබනවා, ෙමටික් ෙටොන් 29,262ක්. සෙතොස, 
ආනයනික සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් අරෙගන තිෙබනවා, ෙමටික් 
ෙටොන් 18,134ක්. අවසාන වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙමෙහම කියන්න 
පුළුවන්. ෙද්ශීය ෙගොවීන්ෙගන් ෙමටික් ෙටොන් 46,000ක් ගන්න 
ෙකොට, සෙතොස පිටරටින් අරෙගන තිෙබනවා, ෙමටික් ෙටොන් 
275,693ක්. විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ගත්තු පමාණෙය් 
වටිනාකම විතරක් මිලියන 9,734ක්. ෙකොටි 973ක- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද අරෙගන තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
2014 සහ 2015 අවුරුදුවල. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ වර්ෂවල ඒවාට, ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයට වග කියන්න 

බැහැ ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයට වග කියන්න ෙවන්ෙන්, ෙම් 

කැබිනට් මණ්ඩලෙයනුත් ඒවා විකුණන්න අනුමැතිය දීලා තිෙබන 
නිසායි. රුපියල් 75ට අරෙගන ගබඩා කරපු හාල් කිෙලෝවක් 
රුපියල් 38ට විකුණලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 

2337 2338 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ඇමතිතුමා. ඇත්තටම ඒක වැදගත්. ෙම්ක 
තමයි පශ්නය. ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයයි, ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයයි 
කියන කැබිනට් මණ්ඩල ෙදකම එකට තියලා කියන්න ඕනෑ 
කථාවක්, ෙම්ක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
සහල් මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත  ෙතොගයක් පවත්වා 
ගැනීෙම් පදනමින් ලංකා සෙතොසට -සමුපකාර ෙතොග ෙවෙළඳ 
සංසථ්ාවට - අවසර දුන්නා, සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 
ආනයනය කරන්න. 2014 ජූලි 31වැනි දා කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
ඒ අනුමැතිය ලබා දුන්නා.   එෙසේ ආනයනය කරන්න කැබිනට් 
අනුමැතිය දුන්ෙන් 2014 ජූලි 31 වනදා. ලක් සෙතොස මඟින් 
අවශ්යතාව අනුව සහල් ෙමටික් ෙටොන් 5,000 බැගින් ෙකොටස් 
වශෙයන් ෙගන්වන්න කියලා අනුමැතිය දුන්නා. ෙමටික් ෙටොන් 
50,000ක් ෙමටික් ෙටොන් 5,000 බැගින් ෙකොටස් වශෙයන් 
ෙගන්වන්න තමයි අනුමැතිය දුන්ෙන්. නමුත් 2014 සැප්තැම්බර් 1 
වන දා මහජන බැංකුව මඟින් නිකුත් කළ ණයවර ලිපියකින් 
United Foods කියන ඉන්දියානු සමාගෙමන් එකවර රුපියල් 
මිලියන 2,843කට සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 2014 
සැප්තැම්බර් 14 වන දා වන විට ඇණවුම් කළා.  

කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 5,000 බැගින් 
ෙගන්වන්න. නමුත් එකවර ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් ඇණවුම් 
කළා. ඒ අනුව, 2014 ෙනොවැම්බර් 09 වන දා දක්වා කාලය තුළදී 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,002ක් ලැබුණා. ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 
එකවර ඇණවුම් කළා, කැබිනට් තීරණය උල්ලංඝනය කරලා. 

ඒක ෙනොෙවයි අපූරු කථාව, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ 
සැපයුම්කරුවන් ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා 
අමාත්යාංශෙයන් ගත් කියාමාර්ග ෙමොනවාද, Procurement 
Committee  එකක් තිබුණද කියන ඒ කියාවලිය අපි එෙහම 
පිටින්ම පැත්තකින් තියමු ෙකෝ. ඒ වන විටත් ආනයනික 
සහල්වලට පනවා තිබුණු වි ෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉවත් කර 
තිබුණු නිසා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අෙනක් අයටත් සහල් ආනයනය 
කරන්න ඉඩකඩ හැදිලා තිබුණා. එෙහම තිෙබද්දී ෙම් සහල්  
ෙතොගය ෙගනාවා. පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

වැදගත් වන්ෙන් 2014 ඔක්ෙතෝබර් 15 වන දා භාණ්ඩාගාරෙය් 
නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්වරයා ලංකා සෙතොසට -සභාපතිවරයාට- එවපු 
ලිපියයි. ඒ ලිපිෙයන් ෙමොකක්ද කියා තිෙබන්ෙන්? ACP 
Industries Limited කියන ඉන්දියානු සමාගෙමන් ෙපොන්නි සම්බා 
ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් හා නාඩු සම්බා ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 
බැගින් සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කරන්න කියලා 
ඒ ලිපිෙයන් කියනවා. ලංකා බැංකුව ඒ ෙවනුෙවන් ණයවර ලිපි 
ෙදකක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 
සැපයීම භාණ්ඩාගාරෙයන් සිදුකර දීලා තිෙබනවා. ඊළඟට වැදගත් 
පශ්නය ෙමොකක්ද?  

ACP Industries Limited කියන ඉන්දියානු සමාගම 2014 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 1වන දා ඒ පිළිබඳව එවකට සිටි ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට ලියුමක් එවා 
තිෙබනවා, සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ෙදන්න කැමැත්ත පළ 
කරලා! එතෙකොට එතැන තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? සහල් 
ගන්න ACP Industries Limited කියන සමාගම  ෙතෝරා ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද?  සහල් ලබා ෙදන්න කැමැත්ත පළ කරලා බැසිල් 
රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමාට ඒ සමාගෙමන් ලියුමක් ආෙව් 
ෙකොෙහොමද? ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. ඒ සඳහා කැබිනට් 
අනුමැතියක් නැහැ; පසම්පාදන කියාවලියක් නැහැ. සහල් ෙමටික් 

ෙටොන් ලක්ෂයක් ෙගන්වන්න අනුමැතියක් අරෙගන තිබුෙණ්ත් 
නැහැ.   ඔක්ෙතෝබර් 15වන දා සහල් ෙගන්වන්න කියලා සෙතොට 
සභාපතිතුමාට ලියලා තිබියදී, ඔක්ෙතෝබර් 17වන දා භාණ්ඩාගාර 
නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්වරයා ෙකළින්ම ACP Industries Limited  
ඉන්දියානු සමාගමට ඇණවුමක් යවනවා සහල් ෙගන්වන්න. ඒ 
සහල් ෙතොගය ඇණවුම් කෙළේ, භාණ්ඩාගාරෙයන්. 
භාණ්ඩාගාරෙයන් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 100,000ක් ඇණවුම් කළා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් සෙතොස සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 
එකවර ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එතෙකොට,  එකවර ෙමම පමාණය 
ආෙවොත්  සහල් ෙමටික් ෙටොන් 150,000ක් ලංකාෙව් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එනවා. ඔක්ෙතෝබර් 15වැනි දා නිෙයෝජ්ය භාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් ආටිගල මහත්මයා සෙතොස සභාපතිට ලිපියක් යවනවා, 
සහල් ෙගන්වන්න. 17වැනි දා එතුමාම ඉන්දියාෙවන් සහල් 
ඇණවුම් කර ලිපියක් යවනවා. හැබැයි, අඩු තරමින් ෙම් පිළිබඳව 
ලංකා සෙතොස ආයතනය  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය්දීවත් සාකච්ඡා 
කරලා නැහැ.  

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ෙම් පිළිබඳව දැනුම් ෙදන්ෙන්  
ඔක්ෙතෝබර් 19වැනි දා. ඔක්ෙතෝබර් 19වැනි දා අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට දන්වනෙකොටත්, 17වැනි දා සහල් ඇණවුම යවලාත් 
ඉවරයි. ඔක්ෙතෝබර් 19වැනි දා සෙතොස අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ෙම් 
කරුණ ඉදිරිපත් කරනෙකොටත්, ඊ ට දින ෙදකකට කලින් -
ඔක්ෙතෝබර් 17 වැනි දා- සහල් ෙමටික් ෙටොන් 100,000ක් 
ෙගන්වන්න ඇණවුම යවලා ඉවරයි. ඒ සහල් ෙතොගෙය් වටිනාකම 
කීයද ගරු සභාපතිතුමනි? වටිනාකම රුපියල් මිලියන 5,913ක්. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල්  ෙකෝටි 591ක්. රුපියල් මිලියන 5,913කුත්, හය 
ලක්ෂයක්.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා 
විගණකාධිපතිතුමාට, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට එවන උත්තරෙය් 
තිෙබනවා, "සමාගම නම් කෙළේ භාණ්ඩාගාරය නිසා අමාත්යාංශෙය් 
පසම්පාදන ෙහෝ තාක්ෂණික ඇගැයීමක් ෙනොමැත" කියලා. ෙම්වා 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් සහල් ෙගන්වීම ෙවනුෙවන් ණයවර 
ලිපි නිකුත් කරන්න කවුද නිෙයෝග නිකුත් කෙළේ? ඒ සම්බන්ධව 
තක්ෙසේරු කෙළේ කවුද? සහල් ෙමටික් ෙටොන් 100,000ක් 
 ෙගන්වන්න කියනෙකොටත්,  ෙමටික් ෙටොන් 91,240ක්  ඇණවුම් 
කරලායි තිබුෙණ්. ලංකා සෙතොස ආයතනය ඒ ෙවනෙකොට 
ඇණවුම් කරපු පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 91,240ක්. ඔක්ෙතෝබර් 
15වැනි දා සහල් ෙමටික් ෙටොන් 100,000ක් ඇණවුම් කරනෙකොට, 
එම ඇණවුම් කළ පමාණෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 68,690.5ක් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිල්ලා තිබුණා.  

භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 2014 ඔක්ෙතෝබර් 17වැනි දා ලිපිෙයන්, 
සියලුම සහල් ෙතොග ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31 ෙවනෙකොට එවන්න  
කියලා ACP Industries Limited කියන ඉන්දියානු සමාගමට 
ඇණවුමක් යැව්වාට, 2015 ෙපබරවාරි 20 ෙවන ෙකොටත් ලැබී 
තිබුෙණ් ෙකොපමණද? ෙපොන්නි සම්බාවලින් ෙමටික් ෙටොන් 
4,926යි. නාඩු සහල් 4,887යි. ඒ ඔක්ෙකෝම සහල් ලැබුෙණ් නැහැ. 
ඒ සහල් ෙගන්වීම යම්  කියාවලියකට අනුව සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලොකුම ගැටලුව ෙම්කයි. සහල් ෙමටික් 
ෙටොන් 50,000ක් ඇණවුම් කරන්න 2014 ජූලි 21වැනි දා අමාත්ය 
මණ්ඩලය තීරණය ගන්ෙන්, ඒෙකන් ෙමටික් ෙටොන් 36,395ක් 
ඔක්ෙතෝබර් 21වැනි දා ෙවනෙකොට ලැබී තිබියදීයි. ෙමටික් ෙටොන් 
50,000ක් ෙගන්වීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් ඒ තීරණයම 
ෙපන්වලා තමයි, එවකට සිටි සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ 
ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම් විසින් ඔක්ෙතෝබර් 23වැනි දා ෙවනෙකොට -
අර අනුමැතිය ෙම්  අනුමැතියට හිලව් කරලා- ෙම් ෙමටික් ෙටොන් 
100,000 ගන්නත් අනුමත කර ගන්ෙන්. ෙමතැන ඉතා බරපතළ 
ජාවාරමක් සිද්ධ ෙවනවා, ෙමම කියාවලිය හරහා. 

2339 2340 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 02  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. ෙමෙසේ ෙගන්වූ 
ෙමටික් ෙටොන් 100,000ක් වන සහල් ෙතොගය එකවර වරායට 
එනෙකොට, ඒ එන ෙව්ගෙයන් ඒවා නිදහස් කර ගන්න බැහැ. 
වරායට ඒවා එන ෙව්ගයට නිදහස් කර ගන්න බැරි නිසා, නිදහස් 
කර ගැනීමට පමාද වීම නිසා, සෙතොස විසින් වරායට ෙගවපු පමාද 
ගාස්තුව -demurrage එක- රුපියල් මිලියන 362ක්. ඒ කියන්ෙන්                
ෙකෝටි 36ක්  ෙගවනවා වරාෙය් පමාද ගාස්තු හැටියට!  ගරු 
සභාපතිතුමනි. එෙසේ ෙගවන්ෙන් සහල්  ෙතොගය නියමිත දිනය 
නිදහස් කර ගන්න බැරි වුණු නිසායි. අෙප් රෙට් අම්පාෙර් ෙගොවීන්, 
අනුරාධපුරෙය්, ෙපොෙළොන්නරුෙව්  ෙගොවීන් වී ටික පාෙර් තබා 
ෙගන, වී ටික වී ගබඩා ළඟ තබාෙගන සමුපකාරයට විකුණා ගන්න 
බැරුව ඉන්නවා.  

වරාෙය් සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් ෙපෝලිෙම් තිෙබනවා. 
අෙප් ෙද්ශීය ෙගොවියාෙග් සහල් ගන්න බැහැයි කියන්න දැන් 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ෙද්ශීය ෙගොවියාෙග් 
සහල් තියාගන්න ගබඩා නැහැ කියනවා; ගුදම් නැහැ කියනවා; 
තියාගන්න තැන් නැහැ කියනවා. එෙහම කියන්ෙන් ෙද්ශීය 
ෙගොවියන්ෙග් සහල් විතරයි. හැබැයි, ෙගනාපු විෙද්ශීය සහල් ටික 
තියා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද ? කවුද ඇණවුම් කෙළේ? ඒක ලංකාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් අවශ්යතාව සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
ෙකොමිස් ගැසීම පිළිබඳ පශ්නයක්. සම්පූර්ණ මූල්ය ගනුෙදනුවක් 
ෙමතැන සිද්ධ වුෙණ්. ඒකට සම්පූර්ණ වගකියන්න ඕනෑ, 
භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්. ඒකට වගකියන්න ඕනෑ, ඒ කාලෙය් 
හිටපු අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු. ෙම් කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 
අයෙග් දැනුවත්භාවය ඇතිවයි සිද්ධ වුෙණ්. ෙමොකද, ෙම්කට 
පසම්පාදන කියාවලියක් නැහැ. ෙම් ගනු-ෙදනුෙව් විනිවිදභාවයක් 
නැහැ. අවශ්යතාව අනුව ඊට පස්ෙසේ තීරණය කරපු කියාවලියක් 
තිෙබනවා, ඉතා බරපතළ ආකාරෙය් වංචාවන් සිද්ධ ෙවච්ච. ඒවා 
මම එකින් එක කියන්න යන්ෙන් නැහැ, මට තිෙබන කාලය ඉතා 
සීමිත නිසා. ඉතා පැහැදිලිව ඒෙක් තිෙබනවා, ණයවර ලිපිය විවෘත 
කරන අවස්ථාෙව් දී ආනයනය කරනු ලබන සහල් ෙතොග කිසිඳු 
පරීක්ෂාවකින් ෙතොරව green channel facility යටෙත් නිදහස් 
කරන ෙලස සංවර්ධන මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා 2014 ෙනොවැම්බර් 13වැනිදා - අංක දරන යනුෙවන් 
අංක තිෙබනවා - ලිපිෙයන් ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට දැනුම් 
ෙදනවා. කිසිඳු පරීක්ෂාවක් ෙනොකර නිදහස් කරන්න කියලයි 
දැනුම් ෙදන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එම ACP Industries Limited 
ෙකොම්පැනිය ෙමහාට ලියුමක් එවනවා, ෙම් සහල් අෙප් වගා 
බිම්වල හදාපු හාල් කියලා.  නමුත් බලනෙකොට ඒ ෙකොම්පැනිය 
chemical හදන ෙකොම්පැනියක්. ඒ ෙකොම්පැනිය සහල් හදන 
ෙකොම්පැනියක් ෙනොෙවයි. ඒක chemical හදන ෙකොම්පැනියක්. ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙවන ෙකොම්පැනිවලින් අරෙගන හාල් එව්ෙව්. ඒ සහල් 
සවුත්තුද, නැද්ද කියලා check කරන්න කමයක් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙමෙහේ සංවර්ධන මූල්ය අධ්යක්ෂවරයා විසින් ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්ට ලියුමක් යවා තිෙබනවා,  ෙම්වා green channel facility 
යටෙත් එවන්න, check කරන්න එපා කියලා.  

ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ ෙවන්ෙන් 2014 ෙනොවැම්බර් 13වැනිදායි. 
අවසානෙය් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? නිදහස් කර ගත්ත කන්ෙට්නර් 
809ක් -බහලුම් 809ක්- ෙපෞද්ගලික ගුදම් ෙදකක තිෙබනවා. ඒ 
සහල් ෙපෞද්ගලික ගුදම්වල තියා ගත්ත නිසා එතැනට ෙගවන්න 
ෙවන මුදල රුපියල් මිලියන 15.6යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
156ක්. පමාද ගාස්තුව මිලියන 362යි,  ෙමතැන ලක්ෂ 156යි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් සහල් මාස 10ක් වරාෙය් තිබුණා. මාස 10ක් 
වරාෙය් තිබුණා, තව මාස 09ක් ෙපෞද්ගලික ගුදම්වල තිබුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කෙළොත්, අදටත් 
තිෙබනවා තවත් කන්ෙට්නර් 54ක්. Ace Container Terminals 

තුළ තවමත් කන්ෙට්නර් 54ක් තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොටත් 54ක් 
තිෙබනවා. කල්පනා කර බලන්න, මාස 19ක් ෙම් ගුදම්වල සහල් 
තිබුණා. හැබැයි කිව්ෙව්, 2014 ෙදසැම්බර් 31 වනෙකොට ෙම් සහල් 
එන්න ඕනෑ කියලයි.  

ඒ කියන්ෙන්, ෙම් මිලදී ගැනීම් කියාවලිය නිවැරැදි නැහැ. ෙම් 
ගනු-ෙදනුව සම්පූර්ණෙයන් දූෂිතයි.  නමුත්, වරායට ෙම් සහල් 
ටික ආවා ෙන්. ෙම් සහල් ටික වරායට ආවත්, අඩුම තරමින් ෙම්ක 
නිදහස් කර ගන්නවත් ආණ්ඩුවට අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙමොකද, ආණ්ඩුවට අවශ්ය වුෙණ් ජනතාවෙග් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
සහල් මිල පශන්ය විසඳන්න ෙනොෙවයි.  ඒ සහල් අවශ්යතාව 
ෙපන්වලා, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ සහල් ගන්න සුදුසු නැහැ.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ සහල් ගන්න සුදුසු නැහැ. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. ඒෙක් 

තිෙබනවා ෙවනම ගනු-ෙදනුවක්. ඊට පස්ෙසේ සිද්ධ ෙවච්ච එක.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකත් කියනවාද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒකත් කියනවා. තවම කථාෙව් මැද මම ෙම් කියාෙගන 

යන්ෙන්. ෙම් සහල් ටික කන්න ෙගනාවාද, ෙමොකට ෙගනාවාද 
කියන පශ්නය ෙවනම තිෙබනවා.  

ඊළඟට, 2015 ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී ෙජොන්ස්ටන් 
ඇමතිතුමා ෙමොකද කෙළේ? 2014 ෙනොවැම්බර් 28වැනිදා තවත් 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 60,000ක් ඇණවුම් කළා. අතන සහල් 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයයි, ඊට කලින් ෙමටික් ෙටොන් 50,000යි. තව 
ෙමටික් ෙටොන් 60,000ක් ඇණවුම් කරනවා. ඒකට යන වියදම 
රුපියල් මිලියන 3714යි.  රුපියල් ෙකෝටි 371ක් එතැනම වියදම් 
ෙවනවා. ඒකට අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියක් නැහැ. ඒකට 
තිෙබන්ෙන් සංවර්ධන මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් අනුමැතිය විතරයි. ඉතාම පැහැදිලිව මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයායි, ෙම් 
සංවර්ධන මූල්ය අධ්යක්ෂයි සම්බන්ධ කරෙගන කර ගත්තු ගනු-
ෙදනුවක් ෙම්ක. භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්වරයා 2014 
ෙදසැම්බර් 04වැනිදා මහජන බැංකුවට LC open කරන්න උපෙදස් 
ෙදනවා. කලින් ගනුෙදනුෙව් සහල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක් 
ගන්න ලංකා බැංකුෙවන් LC ෙදකක් open ෙකෙරව්වා. දැන් 
මහජන බැංකුෙවන් LC open කරන්න උපෙදස් ෙදනවා, 
නිෙයෝජ්ය භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයා. කාෙග් අනුමැතියකින්ද? 
ෙමොකක්ද අවශ්යතාව? මම ඒක නැවත අවධාරණය කරනවා. 
ෙද්ශිය වී ෙගොවිෙයෝ පාෙර් වී ටික තියාෙගන ඉන්නවා, 
විකුණගන්න විධියක් නැතිව. එෙහම තියාෙගන සිටියදී ලංකාවට 
තවත් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 60,000ක් ෙග්න්න තීරණය කරනවා.   

ෙමටික් ෙටොන් 50,000යි, ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයයි, ෙමටික් 
ෙටොන් 60,000යි. ගරු සභාපතිතුමනි, ''රජෙයන් රජයට සහන'' 

2341 2342 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යටෙත් බංග්ලාෙද්ශෙයන් නාඩු සහල් ෙමටික් ෙටොන් 25,000ක් 
නැවතත් මිලදී ගත්තා. ඒ සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 1,485ක් -
රුපියල් ෙකෝටි 148ක්- ඒ ෙවනුෙවන් වියදම් වුණා.  

අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයට 2014 ෙනොවැම්බර් 12වැනිදා -
එදිනම- අනුමැතිය ලැබුණා.  2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 03වැනිදා 
ගිවිසුම අත්සන් කළා. බංග්ලාෙද්ශෙයන් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
25,000ක් මිලදී ගන්න අවස්ථාව ෙවන ෙකොටත්, ලංකාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ආනයනය කරන්න කටයුතු කරලා තිබුණු 
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් ෙදලක්ෂ පනස්එක්දහස් ෙදසිය දහයයි. 
''අපි සහල් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ; අපි රට ෙද්ශීය වශෙයන් 
ස්වයංෙපෝෂණය කරනවා; අපි ෙගොවියාෙග් සුවඳ හඳුනනවා; අපි 
කුඹුෙරන්, නියෙරන් බැහැලා ආපු අය. අපි  වක්කෙඩන් අත ෙසෝදා 
ෙගන තමයි නාම ෙයෝජනා පතය අත්සන් කෙළේ'' එෙහම තමයි 
කථා කෙළේ. හැබැයි, ෙම් ෙවන විටත් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
ෙදලක්ෂ පනස්එක්දහස් ෙදසියදහයක් ආනයනය කරන්න තීරණය 
කරලා තිබුනා. එෙහම තීරණය කර තිබියදී, ඒ පමාණෙයන් 
ෙමටික් ෙටොන් අසූදහස් එකසිය පනස්හතරක් ලංකාවට ඇවිල්ලා 
වරාෙය් ෙගොඩ ගසා තිබියදී තමයි, ''රජෙයන් රජයට'' ගිවිසුම 
යටෙත් ඊට අමතරව සහල් ෙමටික් ෙටොන් 25,000ක් ෙගෙනන්නට 
තීරණය කරන්ෙන්. ෙමොකටද ෙම්? ෙමොකක්ද අවශ්යතාව? කාෙග් 
අවශ්යතාවකටද? රෙට් මිනිස්සු කෑ ගැහුවාද? පාරට බැහැලා 
උද්ෙඝෝෂණය කළාද?  

උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ ෙගොවිෙයෝ. ෙගොවීන්ෙග් සහල් විකුණා 
ගන්න බැරිවයි උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ. එෙහම නැතුව, අවශ්යතාවට 
ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආනයනික සහල් සඳහා වියදම් 
වුණා රුපියල්  ෙකෝටි එක්දහස් අටසිය හැටක්.  ෙම් සහල් 
ෙගන්වීෙම් කියාවලියට වියදම් කළා, රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් 
අටසිය හැටක්. එයට අදාළව දරන ලද වියදම් පිළිබඳ ලැයිස්තුව  
ෙම් ෙව්ලාෙව් දී මා සභාගත* කරනවා. 

ආනයනික සහල්වලට ගිය වියදම, සහල් මිලදී ගැනීෙම් 
වියදම, වරාය ගාස්තු, රජෙය් ගබඩා සඳහා ගාසත්ු, ෙපෞද්ගලික 
ගබඩා සඳහා ගාස්තු, රක්ෂණ ගාස්තු, පමාද ගාස්තු, නීති වියදම් ආදී 
සියල්ෙල් මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන දහඅටදහස් පන්සිය 
අනූහතක්.  ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් අටසීයක්.  ඒ 
රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස් අටසියය වරින්වර වියදම් කළා නම්, 
ලංකාෙව් සියලු ෙගොවීන්ෙග් සහල් ඕනෑම මිලකට මිලදී ගන්න 
තිබුණා.  

අවශ්යතාව අනුව සහල් ෙමටික් ෙටොන් පනස්දහසක් ආනයනය 
කරන්න කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්ෙන් එක් 
අවස්ථාවක පමණයි.  ඒත් ෙමටික් ෙටොන් පන්දහස බැගින් 
ෙගෙනන්නයි අනුමත කෙළේ. හැබැයි, ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද? 
එකවර ෙමටික් ෙටොන් පනස්දහෙසන් පටන් ගත්ෙත්. ඉන් පසුව 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයයි, ඉන් පසුව ෙමටික් ෙටොන් හැටදහසයි, 
ඉන් පසුව ෙමටික් ෙටොන් විසිපන්දහසයි ෙම් ආදී වශෙයන් තමයි 
ෙම් පමාණය එකතු කර ගත්ෙත්. ෙමෙහම කෙළේ කාෙග් 
වුවමනාවටද? ගරු සභාපතිතුමනි,  වඩාත්ම වැදගත් ෙද් නම්, ෙම් 
සහල් අඩු මිලට අෙළවි කිරීමයි. ඒ ගනුෙදනුව තමයි ඔබතුමන්ලාත් 
එක්ක පටන් ගත්ෙත්. පසු ගිය කාලෙය් හිටපු අය ෙගනාවා. 
ඔබතුමන්ලා කෙළේ අඩුවට විකුණපු එක.  කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්  සභාෙව් ඉන්න ඕනෑ.  

ඊට පස්ෙසේ ෙම් සහල් ගබඩාවල -ගුදම්වල- ෙගොඩ ගැහිලා 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද කෙළේ? ෙම්වා අඩු මුදලට විකිණීම 
නිසා රජයට සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් මිලියන ෙදදහස් තුන්සිය 
පනස්නවයක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි ෙදසිය තිස්හයක්.  
එක පැත්තකින් ෙද්ශීය ෙගොවියා අනාථ කරලා, ෙකෝටි ගණනක් 
වියදම් කරලා සහල් ආනයනය කළා. ඒ ෙවනුෙවන් ලංකා 
බැංකුෙව්, මහජන බැංකුෙව් සල්ලි පාවිච්චි කළා. ෙම් ෙව්ලාෙව් 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා -ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා- සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා බැංකු 
පිළිබඳව දන්නා ෙකෙනක්. ෙමවැනි ණයවර ලිපි ලබා දීලා, ලංකා 
බැංකුෙවන් සහ මහජන බැංකුෙවන්  ෙමම පහසුකම් දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමන්ලා ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඒවාත් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි. ලංකා බැංකුෙව්, මහජන බැංකුෙව් 
තිෙබන්ෙන් අම්මෙග් අප්ෙපොච්චිෙග් බූදලය ෙනොෙවයි; වලවුවල 
බූදලය ෙනොෙවයි. ඒවාත් මහ ජනතාවෙග් සල්ලි.  

ෙමය භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිතෙයකුට විතරක් කරන්න පුළුවන්, 
ෙල්කම්ට විතරක් ලියලා කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
තවමත් ඒ බැංකුවලට ණයයි. මම ඒ පමාණය ෙකොපමණද කියලා 
කියන්නම්. ඒ බැංකුවල ණය පමාණය ෙගවලාත් නැහැ.  එෙහම 
තිබියදී අවසානෙය් ෙමොකද කෙළේ? 2014 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා 
 රුපියල් 75ට ෙගන්වපු පුන්නි සම්බා රුපියල් 60ට විකුණන්න 
පටන් ගත්තා. රුපියල් 75ට  කිෙලෝ එකක් ෙගන්නුෙව්. ෙම් හාල් 
ෙගන්වන්න සාමාන්ය වියදමක් ගියා. හැබැයි, ඒ හාල් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ රුපියල් 60ට විකුණන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා 
අවසානෙය් ෙවච්ච  පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 236යි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වනෙකොටත් ඒ කියාවලිය සිදු වනවා. 
ඊළඟට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  මාබිම, ෙව්යන්ෙගොඩ වැනි  තැන්වල 
ගබඩාවල තිෙබන හාල් විවිධ උපකම පාවිච්චි කරලා, PHI වාර්තා 
පවා අරෙගන තිෙබනවා. ෙදොරවල් ළඟ තිෙබන හාල් වැස්සට 
ෙතෙමන බව අපි දන්නවා. ඒ හාල්වලට ගුල්ෙලෝ ගහනවා. 
හැබැයි, ඒවා සත්ව ආහාර හැටියට නම් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒවාෙය් මිනිසුන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හාල් තිෙබනවා. ඒවා 
සත්ව ආහාර හැටියට නම් කරලා රුපියල් 38ට විකුණනවා. 
රුපියල් 75ට ෙගන්වපු හාල් රුපියල් 38ට විකුණනවා, සත්ව 
ආහාර හැටියට නම් කරලා. කලින් ආණ්ඩුෙවන් සිදු කෙළේ 
ෙමොකක්ද? හාල්  ෙගන්වීෙම් ජාවාරම තමයි කලින් ආණ්ඩුව සිදු 
කෙළේ. හැබැයි, දැන් සිදු කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? හාල් විකිණීෙම් 
ජාවාරම.  

සත්ව ආහාර හැටියට නම් කරලා හාල් විකිණීෙම් ජාවාරම 
දැන් සිදු ෙවනවා.  රුපියල් 75ට ෙගනාපු හාල් කිෙලෝ එක දැන් 
රුපියල් 38ට විකුණනවා. පීමා  එෙකන් හාල් ගන්නවා. ඒ හාල් 
සත්ව ආහාරවලටම පාවිච්චි කරනවාද, මිනිසුන්ට කන්න පාවිච්චි 
කරනවාද, ආපසු ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙකොයි ආකාරෙයන්ද යන්ෙන් 
කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. දැනටත් ගබඩාවල ඒ හාල් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙවච්ච මහා මූල්ය ගනු-ෙදනුවක් වාෙග්ම ෙම් 
වාෙග් ෙගොවි ජනතාවක් පාරට බස්සවා  කරපු මහා ජාවාරමක් 
තමයි ෙම් හාල් ගනුෙදනුව.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  විගණකාධිපතිතුමාෙග් සහෙයෝගයත් 
අරෙගන, ෙම් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සවිස්තර වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ආණ්ඩු කියාවලිය 
පැත්තකින් තියලා හිතන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙම්ක. ෙකොයි 
ආණ්ඩුෙවන් කළත් අවසානෙය් පාරට බස්සලා තිෙබන්ෙන් ෙගොවි 
ජනතාව. ෙකොයි ආණ්ඩුෙවන් කළත් අවසානෙය් වග කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් රෙට් බැංකු පද්ධතිය. "අද බැංකු පාඩුයි. බැංකු 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා පතිව හගතකරණය කරන්න" 

2343 2344 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කියා කියනවා. අවසානෙය් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇමතිවරු 
කීප ෙදෙනකුට ඕනෑ විධියට, නිලධාරින් කීප ෙදෙනකුට ඕනෑ 
විධියට ලියුම් ලියලා, බැංකු කියාවලිෙය් තිෙබන සල්ලි ටික  
ඉන්දියානු ෙකොම්පැනිවලින් හාල් ෙගන්වන්න අදිනවා.  

ෙමොකක්ද ෙම් තිෙබන ගනු-ෙදනුව, ෙමොකක්ද ෙම් සම්බන්ධය 
කියලා අපි අහනවා. Chemicals  හදන ෙකොම්පැනියක් හාල් 
ෙගන්වන්න පාවිච්චි කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා තිබුණ 
අවශ්යතාව ෙමොකක්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හරියට පැහැදිලි 
කරන්න. ඒක රටට පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ. සත්ව ආහාරවලට 
කියලා හාල් ටික විකුණනවා. ඒක අද ජාවාරමක් බවට පත් කර 
ෙගන තිෙබනවා. වර්තමාන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යවරයාට  මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. ෙම්ෙක් ඉතිහාසය පිළිබඳ 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑකමක් නැහැ. එතුමා ෙම්ක 
ආශිර්වාදයක් කර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. එතුමා ෙම්ක ආශිර්වාදයක් 
කර ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? එතුමාට දැන් ෙම්වා විකිණීෙම් 
ලාභය තිෙබන නිසා. කලින් කට්ටියට ෙගන්වීෙම් ලාභය තිබුණා. 
දැන් විකිණීෙම් ලාභය තිෙබනවා.  ඒ නිසා අද ඒ ජාවාරම, ඒ 
කියාවලිය දිගටම සිද්ධ ෙවමින් යනවා. ඒක ඉතාම බරපතළ 
තත්ත්වයක්. ඒ කාරණය මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් එක්කම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය ය ටෙත් තිෙබන ආයතන ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම 
කථා කරන්න ඕනෑ. මීට කලින් ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙම් අය වැය ෙදවැනිවර කියැවීෙම් විවාදය අවසානෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තරයක් ෙදමින් කිව්වා, රාජ්ය ව්යාපාර 250ක් 
පාඩු ලබනවාය කියලා. ඒක මම දන්නවා. ඒක ඔබතුමාෙග් ෙම් 
කාලය ඇතුළත ඇති වූ පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, දැන් 
ෙසොයන්න ඕනෑ, ෙම් රාජ්ය ආයතන 250 පාඩු ලබන්න ෙහේතු  
ෙමොනවාද කියලා. ෙම්වා නිකම්ම නිකම් අෙළවියට තියන්ෙන් 
නැතිව, එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ 
කරනවාය කියලා ෙවන්ෙද්සියට දමන්ෙන් නැතිව  ෙම්වාට පාඩු 
කෙළේ කවුද, පාඩු ෙවන්න බලපෑ ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා 
ෙසොයන්න ඕනෑ.  

මම දැන් මහජන බැංකුව ගැන වචනයක් කියන්නම්. ඔබතුමා 
දන්නා කරුණු මම ෙම් කියන්ෙන්. අපි දන්නවා, සාමාන්ය 
මනුස්සෙයක් බැංකුවකින් ණයක් ගන්න ගියාම ෙමොන තරම් 
කරදර ෙවනවාද කියලා. ඇප තියන්න ඕනෑ, ඇපකාරෙයෝ එක්ක 
ෙගන යන්න ඕනෑ. ගුරුවරෙයක් ණයක් ගන්න ගියත් එෙහමයි. 
ෙගොවිෙයක් ණයක් ගන්න ගියත් එෙහමයි.  ණය ගන්න ගියාම 
කාටත් විශාල කරදරවලට ලක් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. හැබැයි 
සමහර ආයතන තිෙබනවා; සමහර ව්යාපාර තිෙබනවා; සමහර 
ෙකොම්පැනි තිෙබනවා ඒවා වරපසාද ලත් ආයතන. ඒවාට 
ඇපකාරෙයෝ ඕනෑත් නැහැ, ෙමොකුත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
උදාහරණ කිහිපයක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්. 
නුවර "Kandy City Centre" කියන එක හැදුවා. ඒ ගැන ගරු 
සභානායකතුමා දන්නවා. Kandy City Centre එක හදන ෙකොට ඒ 
ඉදි කිරීෙම් කටයුත්ත කළ ව්යාපාරිකයාට මහජන බැංකුෙවන් 
දුන්නා, රුපියල් මිලියන 245ක අයිරා පහසුකමක්. තව රුපියල් 
මිලියන 150ක ණයක් දුන්නා. ෙම් ණය අනුමත කෙළේ 2009 
ජනවාරි මාසෙය් 30වැනිදා සහ 2009 ජනවාරි මාසෙය් 27වැනිදායි. 
හැබැයි අ ෙපේල් මාසෙය් 30වැනිදා ෙවන ෙකොට ඒ සියලුම ණය 
අකිය ණය බවට පත් ෙවලා.  

මට කවුරු හරි කියන්න ෙගොවියකුට එවැනි පහසුකමක් 
තිෙබනවාද කියලා. බැංකුවකින් ජනවාරි මාසෙය් ණයක් අර ෙගන 
අෙපේල් මාසෙය් 30වැනිදා වන විට අකිය ණය කර ගන්න 
පුළුවන්ද? රුපියල් මිලියන ගණනක්. රුපියල් ෙකෝටි 15ක අයිරා 
පහසුකමක් ගන්න, රුපියල් ෙකෝටි 24ක් අර ෙගන අකිය ණයක් 

කර ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාට හරි පුළුවන්ද? ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ව්යාපාර ගැන දන්නවා. ඔබතුමාට එෙහම 
ණයක් අර ෙගන ඒක අකිය ණයක් කර ගන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔය කියන ව්යාපෘතිය හුඟක් අමාරුෙවනුයි 

ආරම්භ කෙළේ. එතුමා ෙහොඳ ෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයක්. යුද්ධය 
කාලෙය්දී එතුමාට හුඟක් පශ්න ඇති වුණා කියලායි මට මතක. මා 
හිතන විධියට, ඊට පසුව එතුමාට කාලයක් දුන්නා, ෙගවන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ෙහොඳයි. මා ඒ කාලය ගැන ඊළඟට කියන්නම්.  

ඒ ෙද්ශීයකම, ඒ ව්යාපාරිකකම  ඔක්ෙකෝම ඇත්ත. නමුත් 
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් බැංකුව එවැනි අකිය කිරීමක් කෙළේ 
ඇයි කියන එකයි. ෙමොකද Kandy City Centre එෙකන් කාටවත් 
පාඩු වුෙණ් නැහැ. එය අලාභ වුෙණ් නැහැ. එය හදා එහි සියලු කඩ 
කාමර අෙළවි කළා, ෙහොඳම මිල ගණන්වලට. එය පාඩු වුෙණ් 
නැහැ; බංෙකොෙලොත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙහේතුව, අකිය ණය 
බවට පත් කරන්න? ඒකයි පශ්නය. ඒකට සාධාරණ ෙහේතුවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්ද? අවසානෙය්දී ෙම් වන ෙකොට තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 2016 ජුනි මාසෙය් 30 වන දා වන ෙකොට 
ණය මුදලින් ෙගවන්න තිබුණා, මිලියන 260ක්; ෙපොලිය ෙලස 
තිබුණා මිලියන 491ක්. ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම තිබුණා 
මිලියන 751ක්. පසුව ඒ අය එක්ක බැංකුව එකඟතාවකට ආවා. 
ෙමොකක්ද එකඟතාව? Kandy City Centre එෙක්ම ස්ථානයක් 
මහජන බැංකුවට කුලියට දීලා තිෙබනවා. එහි මාසෙය් කුලිය 
මිලියනයයි. එනම්, ලක්ෂ 10යි. අර ණයවල හිලව්වට එහි කුලිය 
හිලව් කරගැනීම තමයි, එකඟතාව. එෙහම හිලව් කරගත්ෙතොත් ඒ 
ණය අය කරගන්න ගත වන කාලය ෙකොච්චරද? අවුරුදු 62ක් 
යනවා. ඒ විධියට හිලව් කරගත්ෙතොත්, ණය අය කරගන්න අවුරුදු 
62ක් යනවා. ඒ කියන විධියට, දැන් ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
Kandy City Centre එෙක්ම මහජන බැංකුෙව් කාර්යාලය 
පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. එහි කුලිය මිලියනය 
ගණෙන් ණයට හිලව්වට ෙදනවා. ඒ රුපියල්  මිලියන හත්සිය 
ගණන අකිය ණය කරලා ෙගවීෙම් පහසුකමක් හදනවා. ෙමොකක්ද 
ෙගවීෙම් පහසුකම? ඒ තමයි, එහි කුලිය ණයට හිලව් කිරීම. 
එෙහම ණයට හිලව් කෙළොත් එය ෙගවා අවසන් කරන්න යනවා, 
අවුරුදු 62ක්.  එෙහම නම් ඒ පහසුකම ෙගොවියන්ටත් ෙදන්න; 
රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙදන්න. එක් ෙකෙනකුට ෙදෙදෙනකුට 
ෙමවැනි පහසුකම් ෙදන්න මහජන බැංකුවට ෙම් වාෙග් මහා 
නිධානයක් පහළ ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පහසුකම ම ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාවටත් ෙදන්න; කාටත් ෙදන්න. ඒකද, බැංකුවක 
පතිපත්තිය? අප අහන්ෙන් ඒකයි. ඒක ෙමොන තරම් අසාධාරණ 
පතිපත්තියක්ද? ෙමොකද, සාමාන්ය ජනතාවෙග් තැන්පතු තමයි ෙම් 
බැංකුවල තිෙබන්ෙන්. මම තවත් එක උදාහරණයක් ඔබතුමාට 
කියන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි. එය, ෙම් වාෙග්ම තවත් 
කාරණාවක්. ජා-ඇල බැංකු ශාඛාෙවන් එක ගනුෙදනුකරුෙවකුට දී 
තිෙබනවා - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Risad Badhiutheen, what is your point of Order?  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දැන්ද ආෙව්? උෙද් ඉන්න එපායැ? විවාදය 

පටන්ගත් ෙවලාෙව් ඉඳලා ඉන්න එපායැ. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මම අහෙගන සිටියා ඔබතුමා කියපු ෙද්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙකොෙහේද සිටිෙය්? මම දැක්ෙක් නැහැ. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා පසුගිය 

කාලෙය් ෙගන ආ හාල් ගැන. ඒක ඇත්ත. නමුත්, දැන් ඒවා 
විකිණීම ගැනත් කිව්වා. ෙකොෙහොම විකුණනවා කියලාද කිව්ෙව්? 
ඒවා අලාභයට විකුණනවා කිව්වා. ඇමතිවරයාට -අපට- ලාභ 
තබාෙගන විකුණනවා කිව්වා. ඒක අමූලික ෙබොරුවක්, ගරු 
මන්තීතුමා.       

මම ඔබතුමාට ෙම් ගැන පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි, ෙම් හාල් 
සම්බන්ධව මම පත්තෙරන් open tender  එකක් call කළා. 
රුපියල් 75ට  ඉල්ලීම ආවා.  Tender call කරන්න ඉස්ෙසල්ලා 
කමිටුවක් පත් කරලා සුදුසුද නුසුදුසුද කියලා බැලුවා. පාවිච්චියට 
සුදුසුයි කියලා තමයි තීරණය ආෙව්.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අන්න, ඒක තමයි වැෙඩ්. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 සුදුසුයි කියලා තමයි ආ ෙව්. නමුත්  ෙටන්ඩර්වලින්  රුපියල් 

75ට ඉල්ලපු ෙවලාෙව් PHI ලා සමහර Commissions  සහ CID 
කාරෙයෝ ඇවිල්ලා විකුණන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ගබඩා  ඔක්ෙකොම   
වහලා දැම්මා.  ඊටපසුව අපි උසාවියට ගියා, ගරු මන්තීතුමනි. මාස  
03ක් ගියා warehouse ඔක්ෙකොම අරින්න. උසාවිෙයන්  කිව්වා, 
විකුණන්න එපා; ෙප්රාෙදනිෙය් තිෙබන අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරීක්ෂණයක් කරලා විකුණන්නය කියා. 
උසාවිෙය් නිෙයෝගයක් අනුවයි සුදුසු හාල් තිබුණු ගබඩා අපි මාස 
තුනක්  වහලා තිබුෙණ්. ඒෙකන් පසුව - after three months -  
ඒවා නුසුදුසු හාල්ය  කිව්වා. ඊට පසුව මම ඒක කැබිනට් ඒකට 
ඉදිරිපත් කළා, ෙමවැනි පශ්නයක් තිෙබනවාය කියා. කැබිනට්  
එෙකන් මට නිෙයෝග කළා, පීමා වාෙග් ෙලොකු කට්ටිය 
ෙගන්වන්න කියා. උසාවිෙයන්ම නිෙයෝගයක් ආවා, ''ෙම් හාල් 
කන්න බැහැ; මිනිස්සුන්ට ෙදන්න බැහැ; ඒ නිසා සත්ව ආහාරවලට 
ෙදන්න''ය කියා. උසාවි නිෙයෝගයක් තිෙබනවා. මම ඒ ඔක්ෙකොම 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. අෙප් Cost of Living Subcommittee  එකක් 
තිෙබනවා.  

මම විතරක් ෙනොෙවයි, මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා, රවි  
කරුණානායක ඇමතිතුමා, පී.හැරිසන් ඇමතිතුමා යන අපි  
ඔක්ෙකොම වාඩි ෙවලා ඒ කමිටුෙවන් තමයි තීරණය ක ෙළේ.   
සියලුම ව්යාපාරිකයන් ඒ කියන්ෙන්, factories තිෙබන අය, 
කුකුල් කෑම හදන අය ෙගන්වා මිල ඉල්ලීමක් කළා.  අඩු මිලට 
ඉල්ලුවා.  ආපු ඉහළම මිල තමයි රුපියල් 38. ඒ ඉහළ මිලට  
ෙදනවාය කියා කැබිනට් අවසරයක් අනුවයි අපි දුන්ෙන්. ඒ  මිසක් 
එක  කිෙලෝවක් හරි මෙග් කැමැත්ෙතන් විකුණුෙව් නැහැ කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියනවා.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි ඒ 

පැහැදිලි කිරීම ගැන. ඒ පිළිතුෙරන් ෙමවැනි ගනුෙදනුවක් ෙවලා 
තිෙබන බව පිළිඅරෙගන තිෙබනවා; ෙම් වාෙග් හාල් ඇවිල්ලා 
තිෙබන බව පිළිඅරෙගන තිෙබනවා; දැනටත් ඒවා ගුදම්වල 
තිෙබන බව පිළිඅරෙගන තිෙබනවා . අවසානෙය්දී උසාවි 
නිෙයෝගයක් අරෙගන ෙම්  කියාවලිය කළාය කියා ඔබතුමා  පිළි 
අරෙගන තිෙබනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්ක යහ පාලනය ෙන්. 
නිකම්ම පාලනය ෙනොෙවයි ෙන්. යහ පාලනය   කියන්ෙන් "බුදු 
සරණයි" කියා කටයුතු කරනවා වාෙග් තමයි.  ෙම් ගනු - 
ෙදනුෙවදී ෙමොකක්ද  වුෙණ් කියන එක ඔබතුමන්ලාෙග් යහ 
පාලනය විසින් ෙසොයන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොමද ෙම්වා  කෙළේ? ඇයි 
ෙමෙහම  හාල් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්?  ඒ ගැන ෙමොකක්ද 
ඔබතුමන්ලා අමාත්යාංශ මට්ටෙමන් කරපු පරීක්ෂණය?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, FCID  එෙක් inquiry  එකක් යනවා.  ඒ 

වාෙග්ම Presidential Commission එකකින් inquiry එකක් 
යනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඕක ඉතින් ෙකෝකටත් ෛතලය ෙන්.   
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
දැනටත් inquiry එකක් යනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට ලැබී තිෙබන කාලය ෙකටි නිසා, මම ඒ ලියවිල්ල 

සභාගත* කරනවා, 2016 ජූනි 30 වනෙකොට  මහජන බැංකුෙව්  
තිෙබන අකිය අයිරා ණයවල ලැයිස්තුවක්. පධාන ගනු 
ෙදනුකරුවන් 10 ෙදෙනක් ඉන්නවා.  

මා කියන්න  ගිෙය්  ෙම් කාරණයයි.  ජා ඇල  නිවාස ඉදි කර 
විකුණන එක ආයතනයකට  තාත්තාටත් ණය දීලා තිෙබනවා, 
පුතාටත් ණය දීලා තිෙබනවා, ෙනෝනාටත් ණය දීලා තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකොම අකියයි. ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිව ෙම්වා ෙකොෙහොම 
ෙදනවාද කියන එකයි පශ්නය. සමහරක් අයට එෙහම ෙදනවා. 

2347 2348 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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මහජන බැංකුව ඩිජිටල් කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් යනවා. ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා දන්නවා. ෙම් පිළිබඳව මාධ්යවල හුඟක් සාකච්ඡා 
කරනවා. කාලය ගතෙවන නිසා  ෙබොෙහෝ ෙදවල් මා  කියන්ෙන් 
නැහැ. දැනටත් ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ෙකෙරනවා. 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ ෙම් ඩිජිටල් කියාවලිය පිළිබඳව ඇත්ත  
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. මා නැවතත් වැදගත් කාරණයකට   
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

ෙම් අය වැය  ෙයෝජනාවල තිෙබනවා,  Manthai Salt එකයි, 
Hambantota Salt එකයි ලැයිස්තුගත කරනවා- list කරනවා- 
කියා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, විකුණන්ෙන් නැහැ කියා. නමුත් 
ලැයිස්තුගත කරනවා ෙවෙළඳෙපොළට ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමොකක්ද  
ඒකට තිෙබන වුවමනාව. ඉතාම  පැහැදිලිව තිෙබනවා. ව්යාපාරික 
වශෙයන් රජයට  පවත්වාෙගන යාෙම් අපහසුතාවයක් තිෙබන, 
පාඩු ලබන ආයතන හැටියට තමයි ෙම්වා නම් කර තිෙබන්ෙන්. 
Manthai Salt  එෙක්  තිෙබන පාඩු ලැබිල්ල ෙමොකක්ද කියා මා 
අහනවා. 2011 සිට 2016 දක්වා ෙම් ආයතනෙය් ආදායම මා 
කියන්න ඕනෑ. 

 2014-2015 මිලියන 49යි. 2015-2016 මිලියන 62යි. ලක්ෂ 
624ක් ආදායම තිෙබනවා. ලාභය මිලියන 19යි. බදු ෙගව්වාට 
පස්ෙසේත් ලාභයක් තිෙබනවා.  රජයට බදු ෙගවා තිෙබනවා.  ෙම් 
ආයතනය ස්ථාවර තැන්පතුවක් පවත්වාෙගන යනවා. ෙම් 
Manthai Salt එක විකුණන්න එපාය කියා එහි ෙසේවකෙයෝ 
තුන්සියයක් විතර කරන ඉල්ලීම මා සභාගත * කරනවා.   

ඒක ලැයිස්තුගත කරන්නට  ඕනෑ නැහැ. රජය යටෙත්  
පවත්වා ෙගන යන්නට පුළුවන්. කර්මාන්ත අමාත්යතුමාට ඒ 
කටයුත්ත කරන්නට පුළුවන්. ඒෙක් සාධාරණ ෙහේතුවක් නැහැ.   
Manthai Salt එක  පාඩු ලබනවාද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා 
පුළුවන් නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමොකක්ද ෙම් 
ආයතනය ලැයිස්තුගත කරන්න, අෙළවි කරන්න, බදු ෙදන්න 
තිෙබන  වුවමනාව?  මා ෙම්  වචන ඔක්ෙකොම පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ෙම් නිසායි. අපි විකුණනවාය කිව්වාම ඔබතුමන්ලා කියනවා, " 
නැහැ. බදු ෙදනවා." කියා. විකුණනවාය, අනූනව අවුරුද්දකට බදු 
ෙදනවාය කියන එෙක් කිසි ෙවනසක් නැහැ. පතිව හගතකරණය, 
ඔබසතුකරණය, ජනතාකරණය. ෙමොනවා කළත් අවසානෙය් 
විකිණීම තමයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 99ක් කියන්ෙන් දැන් වයෙසේ 
හැටියට පරම්පරා ෙදකක් ෙන්. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
විකුණන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බදු ෙදනවාද? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
බදුවලට ෙදන්ෙන්ත් නැහැ.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලැයිස්තුගත කරනවාද?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
නැහැ. ඒක ෙම් Budget  Speech එෙක් කිව්වාට, ඒ සම්බන්ධව 

සාකච්ඡා කිසි ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. ළඟදී අපි සාකච්ඡා කළා. 
සාකච්ඡා කළාට අපි කවදාවත්, ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම ෙහෝ 
Manthai Salt Limited එක ෙහෝ ෙවන තිෙයන ෙද්වල්  
විකුණන්ෙන් නැහැ. කවුරු ෙහෝ ව්යාපාරිකෙයක් එනවා නම්  
invest  කරන්න ආයතනය ෙදන්ෙන් නැහැ. ආයතනෙය්  තිෙබන  
බඩු දීලා ඒෙකන් value addition කරනවා නම් ඒකට ඉඩ ෙදනවා. 
ඒෙකන් කාටවත් පශ්නයක් නැහැෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් ෙම් පුදුම කථාවක්ෙන් කියන්ෙන්.  අය වැය කථාව පුරාම 

තිෙබනවා. සමෘද්ධි ඇමතිතුමා කියනවා, "සමෘද්ධි" කියන නම 
ෙවනස් කරන්න එතුමා කැමති  නැහැයිලු.   ෙමතුමා කියනවා  අය 
වැය කථාෙව් ලැයිස්තුගත කරනවාය කියා තිබුණාට  අපි එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැයිලු. එත ෙකොට ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?   
මහජන අදහස් විමසුවා. ඇමතිවරුන්ෙග් අදහස් විමසුවා. 
පත්තරවලයි  රූපවාහිනිෙයයි දැන්වීම් මම දැක්කා. ෙම් අදහස් 
විමසීම ගැන තිබුණා.  බලනෙකොට ඇමතිවරුන්ෙග් අදහස් හරියට 
ආෙව් නැහැෙන්.  ඇමතිවරුන්ෙග් අදහස්වලටවත් ඇහුම්කන් දීලාද 
ෙම් අය වැය හදා තිෙබන්ෙන්?  ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? අය 
වැය කථාෙව් තිෙයනවා  Manthai Salt   එක ලැයිස්තුගත කරනවා 
කියා. ෙමතුමා කියනවා, "ඒවා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකුත් 
කරන්ෙන් නැහැ."කියා. අය වැය කථාව ගැන ෙන් විවාදය  
තිෙයන්ෙන්.  අය වැය කථාෙව් තිෙයනවා නම් ඒවා ගැන ෙන් ෙම් 
කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමා  ඒක මම කිව්ෙව්, transparency ඇතිව සුදුසු 

පුද්ගලයා ෙතෝරලා value addition  කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රජය යටෙත් ලාභ ලබමින් කරන්න පුළුවන් නම් ෙමොකටද 

සුදුසු පුද්ගලෙයෝ ෙතෝරන්ෙන්? ෙමොන වචනවලින් කිව්වත් 
අවසානෙය්දී එකෙන්. සුදුසු පුද්ගලෙයෝ ෙතෝරනවාලු.  ෙමොකටද?  
සුදුසු පුද්ගලෙයොෙන් කරන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
තාක්ෂණය ලබා ගන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය. ඔබතුමන්ලාට තාක්ෂණය  ඕනෑ  

නම්, - 

2349 2350 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Manthai Salt එක ගැන ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් 

නායකතුමාෙග් පශ්නයක් තිබුණා, ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම  
විකුනනවාද කියා. අපි කවදාවත් විකුණන්ෙන් නැහැ. ෙබොරු 
කථාවක් හැමතැනම යනවා, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
විකුණනවාය කියන  වචනය ඉල්ලා අස් කර ගනිමුෙකො. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මා ඉන්නාතුරු විකුණන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලැයිස්තු ගත කරනවාද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආර්ථික subcommittee  එෙකන් තමයි විකුණන්ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔය විවාදය වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි බලමු ෙමොකද 

ෙවන්ෙන් කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට, මම ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලය ගැන කථා කිරීමට කැමැතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාවත් ගන්නවා, 

ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
විනාඩි 45ත් සමඟම, තව විනාඩි 4යි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා දන්නවා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ඉඩම් 

ඉතාම අඩු ගණනට, අඩු මුදලට අෙළවි කිරීෙම් කියාවලියක් 
පසුගිය කාලෙය් තිබුණු බව. Vauxhall Street එෙක් ඉඩම් "Mr. 
Paint"  කියන ෙකොම්පැනි එකට 2001 ඉඳලා දීලා තිබුණා. අවුරුදු 

30කට එක ගබඩාවක් දුන්නා. 2004දී තවත් ගබඩා 4ක් අවුරුදු 
2කට දුන්නා. ෙම් අය Vauxhall Street එෙක් පර්චස් 254ක් 
පාවිච්චි කරනවා. නමුත් බදු ෙගවන්ෙන් ඒ අය පරිහරණය කරන 
ඉඩමට ෙනොෙවයි, ගබඩා භූමියට පමණයි. ඒක ඉතාම සුළු 
ගණන්වලින් ෙගවලා තිබුෙණ්. ෙම් ගැන විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වාර්තාවකුත් ඉදිරිපත් වුණා, ජනවසමට අයත් Vauxhall Street 
එෙක් ඉඩම් බදු දීලා තිෙබන්ෙන් පර්චස් එක රුපියල් 13ට කියලා. 
රුපියල් 13 ගණෙන්. දැනට රාජ්ය ආයතන 3කුත්, ෙපෞද්ගලික 
ආයතන 8කුත් ෙම් විශාල ඉඩම් පමාණය පරිහරණය කරනවා. 
ඔබතුමා දන්නවා, එෙහම තියාෙගන ඉන්න විට  condominium  
පදනම යටෙත්, -සහාධිපත්ය පදනම යටෙත්- ෙම්ෙක් ව්යාපාරයක් 
කරන්නට අවසානෙය් ජපන් සමාගමක් ආව බව. ඒ අයට රජෙය් 
තක්ෙසේරුකරුෙවෝ ඉදිරිපත් කළ මිල මිලියන 6යි. අපි දන්නවා 
ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට ඒ පැත්ෙතන්ම මිලියන 8.5කට ඉඩම 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට ගනු - ෙදනුව සිද්ධ ෙවලා 
ෙමොනයම් ෙහේතු නිසා ෙහෝ අවසානෙය්, -මම කියන්ෙන් නැහැ 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව කියලා- ඒ කියාවලිය නතර වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසානෙය්දී සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි 
JEDB එෙක් සභාපතිවරයාව -මහාචාර්ය ෙකනඩි මහත්මයා- 
පසුගිය බදාදා අයින් කරලා තිෙබනවා. යහ පාලනය පටන් ගන්න 
විට ආචාර්යවරුන්, උගත් අය, වගකීමකින් වැඩ කරන අය 
ෙහොඳයි. නමුත් ටිකක් කල් යන විට ඒ අය වහ කදුරු ෙවනවා. 
සභාපතිවරයා අයින් කරන්නට අමාත්යවරයාට අයිතියක් 
තිෙබනවා. ජනවසෙම් ඉඩම් පිළිබඳව -මිනිස්සු අල්ලාෙගන 
තිෙබන ඒවා, ඉතාම අඩු ගණනට බදු දීලා තිෙබන ඒවා, බදු මුදල් 
ෙනොෙගවා තිෙබන ඒවා ගැන- ෙමොකක් ෙහෝ ගැටලුවක් නිසාද- 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ඉදිරිපත් කරන පශ්නය පිළිබඳව ඔබතුමා ළඟ ලැයිස්තුවක් 

තිෙබනවා නම්, -ඉඩම් ෙහෝ නීති විෙරෝධී ආකාරෙයන් නිදහස් 
කරලා තිෙබන ඒවා- ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා ඔබතුමාට වාර්තා 
කරන්නම්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මම ඒ ලැයිසත්ුව ඔබතුමාෙග් පෙයෝජනය 

සඳහා සභාගත කරන්නම්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට JEDB එකට අයත් ඉඩම් අක්කර 
321ක් කුමාරවත්ෙත්- [බාධා කිරීමක්] මට ෙකටි ෙවලාවයි 
තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, කුමාරවත්ෙත් අක්කර 321ක්, 
රහතුන්ෙගොඩ වත්ෙත් අක්කර 35ක් තිෙබනවා, කාන්දල්ඔය 
තිෙබනවා- [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, අහ ගන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කුමාරවත්ෙත් අක්කර 321යි; රහතුන්ෙගොඩ 
අක්කර 35යි; කාන්දල්ඔය අක්කර 146යි. ෙම් හැම එකකම 
අනවසර ඉදිකිරීම්, භූක්ති විඳීම් අවස්ථා ගණනාවක්ම තිෙබනවා. 
ඔබතුමා  ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. එම මුළු භූමි පමාණය අක්කර 
502යි. ඊළඟට, Vauxhall Street එෙක් පර්චස් එකට රුපියල් 13 
බැගින් බදු ෙගවන තැන් තිෙබනවා. එම ඉඩම්වල හරියට  බදු 
තක්ෙසේරුවක් කර නැහැ. ඒ ගැනත් ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න.  
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ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඉඩම් ටික නැවත ජනතා වතු සංවර්ධන 

මණ්ඩලයට ලබාගැනීම සඳහා අප දැන් අධිකරණෙය් නඩුවක් 
පවරා තිෙබනවා. ෙම්වා පසු ගිය රජෙයන් සිද්ධ වුණු ෙද්වල්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක හරි. ඉතිහාස ෙය් ඉඳලා වැරදිලා ෙන්,  ෙමතැනට ඇවිත් 

තිෙබන්ෙන්.  

 ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා ඇති, වීරකැටිෙය්ත් ෙමවැනි ඉඩම් 
ෙදකක් තිෙබන බව. ඊළඟට, ගම්පහ, ගල්ලන්දවත්ත තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසන් ෙව්ෙගන 

එන්ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.  [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා පසුව කථා කරන්න.  

හැම තැනකම ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a Point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් කියන 

කාල වකවානුවල -2004 අවුරුද්ෙද්- විෂයය භාර ඇමතිවරයා 
ෙලස සිටිෙය් කවුද කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 
ෙම් අයථා ගනුෙදනු සිදුවුණු කාල සීමාෙව් සි ටි ඉඩම් ඇමතිවරයා 
කවුද?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
2004දී.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
2001 වසෙර් ඉඳලා ෙම්වා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
2001 වර්ෂෙය් ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you can answer later. Let the Hon. 

Member finish first.   

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය 
අවසානයි. දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් කාරණයත් කියලා මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු 

සභාපතිතුමනි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ලංකා බැංකුෙව් පූර්ණ අයිතිය තිෙබන, 
Merchant Credit of Sri Lanka  එක විසින් ආයතන හිමිකම 
පවරා ගත්ත MBSL රක්ෂණ සමාගම ගැනයි මම දැන් කියන්ෙන්. 
ෙමම සමාගෙම් සම්පූර්ණ අධීක්ෂණ කටයුතු තිෙබන්ෙන් රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයටයි. ඔබතුමන්ලා ෙම්කට යම්කිසි 
පතිව හකරණයක් කරන්න උත්සාහ කරනවාද කියා අප 
දැනගන්න කැමැතියි. ඒ නිසා පීඩාවට පත් වුණු ෙසේවකයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් රැකියා 
සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබන නිසා ඒ ගැන මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ජනවසෙම් වාෙග්ම පශ්නයක් ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම්ත් 
තිෙබනවා. ඒ වතු අද අනවසරෙයන් සහ බලහත්කාරෙයන් විවිධ 
විධියට පරිහරණය කරනවා. ඒ පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් ෙවලා 
කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is Hon. Eran Wickramaratne. You 

have 10 minutes.  

 
[පූ.භා. 10.47] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි.  

අද දින විවාදයට ගන්නා වැය ශීර්ෂ අතරින් රාජ්ය ව්යවසාය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව මම පළමුෙවන්ම 
කරුණු කීපයක් කියන්න කැමැතියි. 

මට කලින් කථා කළ සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කරුණු  
කීපයක්  ඉදිරිපත් කරමින් Kandy City Centre එක පිළිබඳවත් 
කියා සිටියා. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා අද දිනම යම් කිසි පතිචාරයක් 

2353 2354 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දක්වන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම පළමුෙවන්ම කියන්න 
කැමැතියි, ඔබතුමා කියපු ෙම් අකමිකතාවන් සෑම එකක්ම පාෙහේ 
සිදු වුෙණ් පසු ගිය රජය කාලෙය්දී කියලා. අපට ෙම් ෙද්වල් 
වහන්න කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
දැනගන්න තරමට අපි ෙම් ෙද්වල් පිළිබඳව ෙසොයා බලා යම් කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳවත් කිව්වා. 
ඒ කියාවලිය සිදු වුෙණ් අෙප් රජය කාලෙය්දී. අපි එදා ෙපොෙරොන්දු 
වුණු පරිද්ෙදන්ම මහජන බැංකුෙවන් පරීක්ෂණයක් ඉල්ලුවා. ඒ 
අනුව මහජන බැංකුෙවන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා වාර්තාවක් දීලා 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ වාර්තාව සභාගත කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතෙකොට ෙම් වාර්තාව ඔබතුමන්ලාට 
බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුවන්. අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් 
කරන්නත් අපි ලෑස්තියි කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ 
කරනවා. ෙහොරකමක්, වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒක 
ෙකොයි විධියකටවත් වසන් කරන්න අපට ෙහේතුවක් නැහැ. ඔබතුමා 
MBSL රක්ෂණ සමාගම පිළිබඳවත් කථා කළා. දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ එහි කළමනාකාරිත්වය දුර්වලයි. එම නිසා ඒ ආයතනය 
විශාල ෙලස අලාභ ලබා තිෙබනවා. ඒ ආයතනෙය් පාග්ධනය නැති 
වී ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ කටයුතු නියාමනය කරන අංශෙයන් අපට 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ඒ ආයතනය එෙහමම තබා ෙගන 
යන්න බැහැ; ඒ කටයුතු ඒ විධියට කරන්න බැහැ කියලා. එම නිසා 
ඒ ආයතනෙය් අනාගතය පිළිබඳව අපට යම් කිසි තීරණයක් ගන්න 
වනවා. 

මා මුලින්ම කියන්න කැමැතියි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය කියන්ෙන් අලුත් අමාත්යාංශයක් බව. අලුත් 
අමාත්යාංශයක් වුණාම ෙබොෙහෝ අභිෙයෝග තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝග 
අභිභවා ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ දැන් යම් කිසි 
කමෙව්දයකට සිදු වී යෑම පිළිබඳව මම අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත්, ඒ වාෙග්ම නිලධාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. 
රාජ්ය ව්යවසාය තිෙබන්ෙන් මහජන භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් 
ජනතාවට ලබා දීමටයි. ෙම්වා මහජන භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන්. ඒවාට 
"public goods" කියලා කියනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් ලබා ෙදන ෙද්වල් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
ලබා ෙදන්න බැරි ඒවා; මිල කරන්න බැරි ඒවා. අඩු 
ආදායම්ලාභීන්ට ලබා දිය යුතු භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් තමයි රාජ්ය 
ව්යවසාය හරහා දිය යුත්ෙත්, නැතුව ෙම් ෙද්වල් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් ෙදන්න තිෙබන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් තුළින් 
විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනයට, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්යයට, මාර්ගවලට, 
ෙපොදු පවාහනයට මුල් තැන ෙදන්න ඕනෑ. අලාභ ලබන 
ෙහෝටල්වලට, සීනි කර්මාන්තවලට , ගුවන් ෙසේවාවලට ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් බදු මුදල වැය ෙනොකරන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවා 
කියලා මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් බදු මුදල පරිහරණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි ඊළඟට අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

පසුගිය දශකය ගැන කල්පනා කෙළොත්, 2006 සිට 2015 දක්වා 
රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන 250න් පධාන ආයතන 55 ගත්ෙතොත් එහි 
අලාභය රුපියල් බිලියන 636 ක් වනවා; ලාභය රුපියල් බිලියන 
530යි. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 100කට වැඩි අලාභයක් තිබිලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  අලාභය අඩු කර බදු පීඩනය අවම කර ගැනීම 
සඳහා යම්කිසි පතිසංස්කරණයක්, පතිව හගත කිරීමක්  අරමුණු 

කරගන්න ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත්  
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය තිෙබනවා; මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය 
තිෙබනවා. අෙප් වාෙග් පාග්ධනය හිඟ රටකට ෙම් වාෙග් ගුවන් 
ෙසේවා ෙදකක් පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා මිහින් ලංකා 
ගුවන් ෙසේවය සතු ගුවන් මාර්ග සහ ගුවන් ගමන් සියල්ලක්ම 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා 
ගන්න පහසු තීරණ ෙනොෙවයි. නමුත් බිය නැතිව ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් සභාපති සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ෙම් වාෙග් 
වාණිජමය තීරණ අරෙගන තිෙබන්ෙන් අලාභය අඩු කරලා ෙම් 
රෙට් මහජනතාවට තිෙබන ඒ බදු පීඩනය අවම කරන්නයි. ඒ නිසා 
ඔවුන් අලාභ ලබන ගුවන් ගමන් නතර කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ඔවුන්ෙග් තීරණ පමණක් ෙනොෙවයි.   

ජාත්යන්තර උපෙද්ශක සමාගම් වන Nyras සහ  
SkyWorks සමාගම් වලිනුත්, ෙම් ගැන ෙහොයලා බලලා 
තිෙබනවා. අපිත්  ස්වාධීනව ෙසොයාෙගන තිෙබනවා, එතුමන්ලා 
ගත් තීරණ නිවැරැදි තීරණ බව. කලාපීය ගුවන් ගමන් තුළින් අෙප් 
ගුවන් ෙසේවය ලාභ ලබනවා කියන එක පැහැදිලියි. ඒ නිසා අලාභ 
ලබන ගුවන් ගමන් ෙනොයා, එනම් යුෙරෝපය වාෙග් රටවලට 
ෙනොයා, කලාපීය ගුවන් ගමන්වල ෙයෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. අද පත්තරයක සඳහන්ව තිෙබනවා,  මාලදිවයිෙන් ගෑන් 
දූපතට යන පළමුෙවනි ජාත්යන්තර ගුවන් ෙසේවාව අපි කියලා. ඒක 
කරන්ෙන්ත් කලාපීය ගුවන් ෙසේවාවක් හැටියට කටයුතු කිරීමට 
ෙගන තිෙබන තීරණය අනුවයි. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, පසු ගිය 
රජය A350-900 ගුවන්යානා ලබාෙගන තිබුණු බව. එ ්වා ලබා 
ගැනීමට කිසිම වාණිජමය ෙහේතුවක් නැහැ.  ඒ ගිවිසුම් අවලංගු 
කරන්නටත් අපි කියා කරලා තිෙබනවා.  

අපි පසිද්ධිෙය් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පුවත්පත්වල පළ කරලා 
පාග්ධනය, තාක්ෂණය, නවීන කළමනාකාරීත්වය ෙසොයන්නට 
ජාත්යන්තර ආෙයෝජකයන්ට ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. ඒක 
සම්පූර්ණ විනිවිදභාවෙයන් කරන්ෙන්. දැනට සමාගම් 8ක් පමණ 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවායින් සමාගම් 3ක් දැනට දීර්ඝව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙසෝදිසි කරෙගන යනවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් 
වන්නට පථම ෙයන් ඒ අයෙග් ෙයෝජනා අපට ලැෙබයි. ඒ අනුව 
ඉදිරියට යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, බැංකු ක්ෙෂේතය ගැනත්  කරුණු ටිකක් 
ෙකටිෙයන්  මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  බැංකු ක්ෙෂේතය ගැන 
කථා කරන ෙකොට අද “Daily Mirror” පුවත් පෙත් “Mirror 
Business” section එෙක් සඳහන් කර තිෙබනවා, “Moody’s 
maintains stable outlook on Lankan banking sector” කියලා. 
ඒ වාෙග්ම "Daily FT" එෙක් පළමුවැනි පිටුෙව්ම තිෙබනවා, 
“Stable outlook for banks says Moody’s” කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් බැංකු පද්ධතිෙය් ස්ථාවරභාවය තමයි Moody’s කියන 
ජාත්යන්තර ratings සමාගම සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එනමුත් 
අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය ෙම්කයි. අපට රාජ්ය බැංකු 8ක් තිෙබනවා. 
ඒ අතර විශාල රාජ්ය බැංකු 3ක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ලංකා බැංකුව, 
මහජන බැංකුව සහ ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව. ඒ බැංකු අපි 
තවතවත් ශක්තිමත් කරනවා. ඒ සඳහා පාග්ධනය අවශ්යයි. රජය 
ඒ සඳහා අවශ්ය පාග්ධනය හැකි පමණින් ලබාෙදනවා. නමුත් ඊට 
අමතරව තිෙබන අඩු පාඩුව බැංකුව විසින් ෙසොයාගත යුතුයි. එම 
නිසා බැංකු ෙසේවාවන් කිරීම සඳහා බැංකුව ෙයොමු ෙවන්නට ඕනෑ. 
මූලිකව, the bank must focus on its core business and where 
there is a capital shortfall, the banks will have to start 
thinking about how they will fulfil that capital shortfall. 
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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විශාල බැංකු හැෙරන්නට කුඩා බැංකුත් අපට තිෙබනවා. රජය 
සතුව නිවාස බැංකු 2ක් තිෙබනවා. රජෙය් කියාවලිය කරන්න 
රාජ්ය නිවාස බැංකු 2ක් අවශ්ය නැහැ. එක් රාජ්ය නිවාස බැංකුවක් 
හරහා රජෙය් කියාවලිය කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙග්ම නිවාස ලක්ෂ 
5ක් ඇති කිරීෙම් වැඩසටහන සඳහා අපි මුළු බැංකු පද්ධතියම 
පාවිච්චි කරනවා. ඒ පිළිබඳව මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් 
කළා. අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම 
අඩු ෙපොලියට ණය ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ගැනත් අපි සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. 

ඊට අමතරව, ගාමීය සංවර්ධන බැංකුව - RDB - තිෙබනවා. අපි 
ඒ බැංකුවත් ශක්තිමත් කරනවා. කුඩා හා මධ්ය පරිමාණෙය් 
ව්යවසායන් සඳහා අපි ඒ බැංකුව ශක්තිමත් කරනවා. යල් පැනගිය 
ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන චින්තනයක් අපට නැහැ. ෙම්ක අපි 
පාෙයෝගිකව බලන වැඩ පිළිෙවළක්. It is not dogmatism, but 
pragmatism that drives our programmes. අයිතිය ෙවනස් 
කිරීෙමන් පමණක් පතිලාභ ලැෙබනවා කියන විශ්වාසය අපට 
නැහැ. 

 දකුණු අපිකාෙව්, සිංගප්පූරුෙව්, ඉන්දියාෙව් සහ දකුණු 
ඇෙමරිකාෙව් සිදුවී තිෙබන ෙද්වලින් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම 
පැහැදිලියි. අපට එක ෙමොඩලයක් කියලා නැහැ. අපි 
ෙපෞද්ගලීකරණයට පමණක් සීමා ෙනොවී, පතිඵලදායී 
ගිවිසුම්වලටත්, කළමනාකාරිත්ව ගිවිසුම්වලටත්, ෙපෞද්ගලික 
අංශය හා තරග කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
ඇති කිරීමටත් ෙයොමු වන බව ෙමතැනදී සඳහන් කළ යුතුයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අවසානෙය්දී අපි රාජ්ය ව්යවසාය මණ්ඩලය පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා. 

ෙම් පනත හරහා  රාජ්ය ව්යවසාය ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණය 
වීම අඩු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රාජ්ය ව්යවසාය 
මණ්ඩලය පත් කළාට පස්ෙසේ ඕනෑම රජෙය් ව්යවසාය ආයතනයක 
සභාපති ෙවන්න ඕනෑ  කවුද, අධ්යක්ෂවරු ෙවන්න ඕනෑ කවුද 
කියන ෙයෝජනාවක් ඕනෑම ෙකනකුට ෙගෙනන්න පුළුවන්. නමුත් 
පත්කිරීම කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන අධිකාරිය ෙනොෙවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පත්කිරීම සිදු වන්ෙන් රාජ්ය ව්යවසාය 
මණ්ඩලය හරහායි. ෙම්ෙක් සංකල්පයත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සංකල්පය වාෙග්මයි. රාජ්ය ව්යවසාය ආයතනවල 
අවුරුදු 40ක, අවුරුදු 50ක අලාභය බදු ෙගවන ජනතාව මත පැටවී 
තිෙබනවා. ඒවා නතර කිරීම, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, 
පතිපත්ති, කමෙව්ද කියාවට නැංවීම, පුද්ගලයන්ෙග් පත් කිරීම් 
රාජ්ය ව්යවසාය මණ්ඩලය හරහා සිදු වන බව සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. ෙම් මඟින් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් අඩු කරලා සුදුසු 
පුද්ගලයන් සුදුසු තැන්වලට පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා.  ලබන 
වසෙර් මුල් භාගෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා 
මහජන බැංකුව ගැනත් දැන් කථා කළා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
බැංකුවල අයත් මහජන බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ආෙවොත් 
මහජන බැංකුව කඩාෙගන වැෙටයි. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අපි කථා 
කරමු.  

මීළඟට, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මන්තීතුමා. 
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ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளார் அவர்கேள, நன்றி. இன்ைறய 

தினம் கு நிைல விவாதத் க்கு உட்ப த்தப்ப கின்ற அைமச் 
சுக்களின் விடயங்கள் ெதாடர்பில் நான் ேபசப்ேபாவதில்ைல. 
ஆனால், எங்க ைடய பாரா மன்றக் கு ம்பம் சார்பாகச் சில 
க த் க்கைளச் ெசால்லலாம் என்றி க்கின்ேறன். அதற்குத் 
தங்க ைடய அ மதிைய ேவண் நிற்கின்ேறன். அத் டன், 
இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள 
அைமச்சுக்கள் சார்பி ம் நான் இதற்கு அ மதி ேகட்  
நிற்கின்ேறன்.  இந்த வ டம் வைடயப்ேபாகின்ற . இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு வ கின்ற 10ஆம் திகதி 
வாக்ெக ப்  நைடெபறப்ேபாகின்ற . இந்த நிைலயிேல, 
இந்தப் பாரா மன்றக் கு ம்பம் சார்பாக, இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல தங்கைள அர்ப்பணித் ச் ெசயற்ப கின்ற 
திைணக்களங்கள் சார்பாக நான் சில க த் க்கைளச் 
ெசால்லலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

த ேல எங்க ைடய சபாநாயகர் அவர்க ைடய 
தைலைமயின்கீழ் நான் ெசயற்ப வைதப் ெப ைமயாக 
நிைனக்கின்ேறன். பல அ பவங்கைளக் ெகாண்ட 
அவ ைடய தனிப்பட்ட வாழ்க்ைகயிேல மிக அண்ைமயில் 
தன் ைடய மகைள இழந்தா ம்கூட, தளரா  இந்தப் 
பாரா மன்றத்ைத மிக ேநர்த்தியாக நடத்திவ கின்றார். 
அவாின்கீழ் கடைமயாற் வதிேல நான் உண்ைமயிேல 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  அேதேபால், எங்க ைடய 
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க ம் "க கு சிறிதானா ம் காரம் 
ெபாி " என்பைதப்ேபால இலங்ைகக் கிாிக்கட் சைபயின் 
தைலவராக ம் இ க்கின்றார். அவர் அவ்வாறான ஒ  
ெபா ப்பான பதவியில் இ க்கின்றேபா ம், இந்த 
நாடா மன்றத்தின் பிரதிச் சபாநாயகராக ம் தன் ைடய 
கடைமகைள மிகத் திறைமயாகச் ெசய் வ கின்றார். அந்த 
நிைலயிேல, அவாின்கீழ் நான் ெசயற்ப வதிேல மிக்க 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.   

இந்தப் பாரா மன்றத்தின் அைனத் ப் ெபா ப் க்க ம் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் தி . டபிள் .பி. . 
தசநாயக்க அவர்க ைடய தைலயில் சுமத்தப்பட் க்கின்றன. 
அவ ைடய ெசயற்பா க க்கு உ ைணயாக, அந்தச் 
சுைமையத் தாங்கிநிற்கின்ற க்கிய ெபா ப் க்களில் பிரதிச் 
ெசயலாளர் நாயக ம் உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் பதவியில் 
இ வ ம் தங்க ைடய கடைமகைள ஆற் கின்றார்கள். 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் 
அவர்க க்கு என் ைடய நன்றிைய ம் பாராட்ைட ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வா  ெதாடர்ந் ம் அவர் 
நல்ல ைறயிேல பணியாற் வதற்கு இவர்கள் வ ம் 
ெதாடர்ந் ம் பக்கத் ைணயாக இ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்வ டன், நா ம் அவர்க க்கு உ ைணயாக 
இ ப்ேபன் என்பைத ம் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அ த்தப யாக, எங்க ைடய பதவியணித் தைலைம 
அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக மான 
தி .டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல அவர்க ம் அவ க்குக் 
கீழி க்கின்ற பணியாளர்க ம் இந்த நாடா மன்றத்ைத 
அழகுப த் கின்ற வைகயிேல, மிக ம் கஷ்டப்பட் ச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்தவைகயிேல, 
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பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகத்திற்கும் அவ க்குக் கீழி க்கின்ற 
நிர்வாக அ வலர்க க்கும் சபாநாயகர் சார்பாக ம் பிரதிச் 
சபாநாயகர் சார்பாக ம் என் சார்பாக ம் நன்றிைய ம் 
பாராட்ைட ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அவ்வாேற, உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் தி மதி ேக.ஏ. 
ேராஹணதீர அம்ைமயார் அவர்கள் ஒ  ெபண்ணாக 
இ ந்தா ம் எத்தைகய சூழ்நிைலக்கும் கங்ெகா த்  
தன் ைடய கடைமகைள, அவ க்குக் ெகா க்கப்பட்ட 
பணிகைள மிக ேநர்த்தியான ைறயிேல  மிகத் திறைமயாகச் 
ெசய் வ கின்றார்.  உண்ைமயிேல அவ ைடய ஆற்றல் 
கைளப் பார்க்கின்றேபா  அவைரப் பாராட்டாமல் 
இ க்க யா . இந்தச் சைபயிேல கூ தலான ேநரம் இ ந்  
இந்தப் பாரா மன்றத்ைத வழிநடத் கின்ற ெசயற்பாட் ம் 
அவ ைடய ேசைவ இைணந்தி க்கின்ற . எனேவ, 
அவ க்கும் எம  நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அத் டன், பல committee களில் கலந் ெகாள்வ  
மட் மல்ல, மிக க்கியமான பணிகளி ம் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற இரண்டாவ  உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் 
தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக, அவர்க க்கும் அவர  
திறைமயான ெசயற்பா க க்காக என  பாராட் க்கைள ம் 
நன்றிைய ம் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா , திைணக்களங்களின் தைலவர்கள் என்  
பார்க்கின்றேபா , பைடக்கலச் ேசவிதர் தி . அனில் 
சமரேசகரைவ உண்ைமயில் நாங்கள் பாராட்ட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், பாரா மன்றத்திேல பா காப்ைப ெநறிப் 
ப த் கின்ற கடைமைய ம் ெபா ப்ைப ம் அவர் தன்ன 
கத்ேத ெகாண் க்கிறார். ஆகேவ, அவ க்கும் அவ க்குக் கீழ் 
ெசயற்ப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள், ேசவகர்கள் 
அைனவ க்கும் எம  நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல உயாிய சைபயாக விளங்குகின்ற இந்தப் 
பாரா மன்றம் இன்  நல்ல ைறயிேல நிர்வகிக்கப் 
ப கின்றெதன்  ெசான்னால், அதற்கு இங்குள்ள திைணக் 
களத் தைலவர்க ம் உத்திேயாகத்தர்க ம் தங்கைள 
அர்ப்பணித் ச் ெசயற்ப வ தான் காரணமாக இ க்கிற . 
அந்த வைகயில் இந்தப் பாரா மன்ற நிர்வாகத்திேல மிக 

க்கியமான பங்ைக வகிக்கின்ற நிர்வாகப் பணிப்பாளர், தி . 
ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர் அவர்கைள ம் அவ ைடய 
தைலைமயின் கீழ் ெசயற்ப கின்ற நிர்வாகப் பணியாளர் 
கைள ம் நாங்கள் பாராட்ட ேவண் ம்.  அவர்க ைடய 
திறைமயான ெசயற்பா க க்காக எம  நன்றிைய ம் 
பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ஹன்சாட் திைணக்களத்ைதப் பற்றிச் ெசால்வதாக 
இ ந்தால், உண்ைமயிேல அவர்கள் ேமற்ெகாள் ம் பணி 
மிக ம் கஷ்டமான ஒ  பணி. அவர்களின் கண்கள் பார்க்க 
ேவண் ம், கா கள் ேகட்க ேவண் ம், ேபசுகின்ற வசனங்கள் 
சாியான ைறயிேல எ தப்பட ேவண் ம், பின்னர் அைவ 
சாியாகப் ெபாறிக்கப்பட ேவண் ெமன்  ெசால் கின்ற 
ேபா  அ  எல்ேலாரா ம் யா . அந்த விடயத்திேல 
மிக ம் திறைமயாக அவர்கள் தங்கள் கடைமகைளச் 
ெசய்கிறார்கள். நாங்கள் ேபசுகின்ற உைரைய அப்ப ேய 

த்தக வ வில் ெகாண் வ கின்ற பணிைய மிக ம் 
ாிதமாக ம் திறைமயாக ம் ேநர்த்தியாக ம் ெசய்கின்ற  

ஹன்சாட் திைணக்களப் பதிப்பாசியர் ெசல்வி ரஞ்சனி 
ஜயமான்ன மற் ம் அவ க்குக் கீழ் ெசயற்ப கின்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள் அைனவ க்கும் என  மனமார்ந்த 
பாராட் க்கைள ம் நன்றிைய ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ெபண்கள் கூ தலாகப் பணி ெசய் ம் இந்தத் 
திைணக்களமான  நல்ல ைறயிேல ெசயற்பட் வ கின்ற . 
எனேவ, அவர்களின் பணி ெதாடரேவண் ெமன்  நான் 
வாழ்த்தி நிற்கின்ேறன்.  

சட்டவாக்கப் ெபா ப்ைபக் ெகாண் க்கின்ற இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களத்தில் 
பணி ாிபவர்க ம் தங்கள  கடைமகைளச் சாிவரச் ெசய்கின் 
றார்கள். அந்தவைகயிேல சட்டவாக்க ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக அவர்க க்கும் அவாின் கீழ் 
பணி ாிகின்ற உத்திேயாகத்தர்கள் அைனவ க்கும் என  
நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , உண  வழங்கல் மற் ம்  பராமாிப்  
திைணக்களப்  பணிப்பாளர், தி . எஸ்.பி.சி.பி. ெபேரரா 
மற் ம் இவ க்குக் கீழ் பணி ாிகின்ற பணியாளர்க ைடய 
ெசயற்பா க ம் பாராட்டத்தக்கன. இவர்கள் நல்ல 
உண கைள ேநர்த்தியாகச் சைமத் க் ெகா ப்ப , 
பாரா மன்றம் மற் ம் ெகளரவ உ ப்பினர்களின் வி தி 
ையப் பராமாிப்ப  ேபான்ற ெபா ப் கைள ஏற் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். ஆகேவ, சபாநாயகர் சார்பாக ம் 
பிரதிச் சபாநாயகர் சார்பாக ம் என  சார்பாக ம் 
அவர்க க்கு நன்றிைய ம் பாராட்ைட ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, நிதிப் பணிப்பாளர் தி . ேக.ஜீ.எம். ஜயசாந்த 
அவர்க க்கும் அவ க்குக்கீழ் பணி ாிகின்ற உத்திேயாகத்தர் 
க க்கும் இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் தி . என்.ஜீ.எஸ். 
ெபேரரா க்கும் தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வப் 
பணிப்பாளர் தி . மேகஷ் ெபேரரா க்கும் அவர்க க்குக்கீழ் 
பணி ாி ம் உத்திேயாகத்தர்க க்கும் என  பாராட்ைடத் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், சைப ஆவண அ வலகத்தின் உதவிப் பணிப் 
பாளர்களான தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, தி . எம்.ேஜ. 
ெபேரரா ஆகிேயா க்கும் ஏைனய பணியாளர்க க்கும் 
என் ைடய நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அவர்கள் பாரா மன்றக் கூட்ட 
நடவ க்ைககைள ஒ ங்கு ைறப்ப த்தி நைட ைறப் 
ப த் வதில் அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப கின்றார்கள். அங்கு 
நான் ேநர யாகச் ெசன்  பார்த்தேபா  அவர்கள் 
அ ப்பைடத் ேதைவகளில் சில பற்றாக்குைறகள் காணப் 
ப கின்றேபா ம்கூட, தங்க ைடய பணிகைள உண்ைம 
யிேலேய மிக ம் ேநர்த்தியான ைறயில் ெசய் ெகாண் ப் 
பைதக் காண ந்த . அத் டன், லகர் தி . பீ.எச்.என். 
பிேரமசிறி மற் ம் லகப் பிாிவின் பணியாளர்க க்கும் 
ஆய்  உத்திேயாகத்தர்க க்கும் என  பாராட்ைடத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , உண்ைமயிேல உைரெபயர்ப்  என்ப  மிக ம் 
பாராட்டத்தக்க ெசயற்பா . திைரப்படங்களில் வ கின்ற 
கதாநாயகர்கள், கதாநாயகிகளின் வசனங்கள் மிக ம் 
ரசிக்கப்ப கின்ற வைகயிேல, ைகதட்டல் கிைடக்கின்ற 
வைகயிேல அைமந்தி க்கும். அேதேபால்தான் எங்க ைடய 
உைரெபயர்ப்பாளர்கள் நாடா மன்ற உ ப்பினர்களின் 
உைரகைளத் தங்க ைடய ெமாழிவன்ைமயா ம் குரல் 
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வளத்தா ம் உட க்குடன் ெமாழிெபயர்ப் ச் ெசய்  ெவளிக் 
ெகாண்  வ கின்றார்கள். ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் 
எப்ப ேயா, அேதேபான்  இவர்க ம் ெசயற்ப கின்றார்கள். 
உண்ைமயிேல இவர்க ம் பாராட்டப்பட ேவண் யவர்கள். 
இவர்கள  கா கள் உைரகைள உள்வாங்க ேவண் ம்; 
அேதேநரத்தில் வாய் ேபச ேவண் ம். அதாவ  அவர்கள் 
உ ப்பினர்களின் உைரக க்குக் கா  ெகா த் , 
உ ப்பினர்கள் என்ன ெமாழியில் ேபசுகின்றார்கள், என்ன 
க த்ைதச் ெசால்கின்றார்கள் என்பைத அவதானித்  எந்தவித 
க த்  மாற்ற மில்லாமல் அந்த உைரைய ேவற்  ெமாழியில் 
உைரெபயர்க்கின்ற கடைமையச் ெசய்கின்றார்கள். அந்த 
வைகயில் பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளராகச் 
ெசயற்ப கின்ற தி . டபிள் .எம். . பண்டார மற் ம் 
அைனத்  உைரெபயர்ப்பாளர்கைள ம் சபாநாயகர், மற் ம் 
பிரதிச் சபாநாயகர் சார்பில் நான் வாழ்த்தி நிற்கின்ேறன். 
அவர்க க்கு என் ைடய பாராட் க்கைள ம் நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அைதவிட பாரா மன்ற ைவத்தியர், அங்குள்ள 
பணியாளர்கள் மற் ம் பாரா மன்ற வளாகத்ைதப் பா காக் 
கின்ற ெபா ஸார், வங்கி உத்திேயாகத்தர்கள், தபாலக 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் பாரா மன்ற எதிர்க்கட்சி 
அ வலகப் பணியாளர்க க்கும் என  நன்றிைய ம் 
பாராட்ைட ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம் ஒ  விடயத்ைத நான் ெசால்ல ேவண் ம். அதாவ  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் - அரசாங்கக்கட்சியாக 
இ க்கலாம், எதிர்க்கட்சியாக இ க்கலாம் - தங்க ைடய 
ெதாகுதிகளி ள்ள மக்கள் சார்ந்த க த் க்கைள மிகத் 

ணிச்சேலா  கத் க்கு ேநர் ேபசுகின்ற வழக்கத்ைதக் 
ெகாண்டவர்கள். உண்ைமயிேல அ  வரேவற்கத்தக்க . 
நாங்கள் எங்க ைடய மக்களின் பிரச்சிைனைய எ த் க் 
கூ கின்ற வல்லைம ெகாண்டவர்களாக இ க்க ேவண் ம் 
என்பதில் எந்த மாற் க்க த் ம் இல்ைல. மக்க ைடய 
பிரச்சிைனகைள நாங்கள் ணிச்ச டன் எ த் ச்ெசால்ல 
ேவண் ம் என்பதற்காகேவ அவர்கள் எங்கைள இங்கு 
அ ப்பியி க்கின்றார்கள். அேதேநரம், இந்த நாட் ேல இனப் 
பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட ேவண் ம்; இந்த நாட் ேல அபிவி த்தி 
என்ப  மிகக் கவனமாக ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதில் எங்க ைடய மக்கள் சார்ந்  நாங்கள் குரல் ெகா க் 
கின்ேறாம். அைதத் தவிர்த்  எங்க ைடய நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்கள்  தனிப்பட்ட ைறயிேல மாறிமாறி ஒ வைர 
மற்றவர் தாக்குவ  என்ப  உண்ைமயிேல எங்க ைடய 
மக்கைள நாங்கள் அவமானப்ப த் கின்ற ெசயற்பாடாகேவ 
அைம ம்.  ஒ  ெதாகுதிைய எ த் க்ெகாண்டால், 
கிட்டத்தட்ட அந்த ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த மக்கள் எல்ேலா  
ைடய சார்பாக ம்தான் நாங்கள் ெதாி  ெசய்யப் 
பட் க்கிேறாம். எங்க ைடய ஒவ்ெவா  ெசயற்பா ம் 
அவர்கைள அவமானப்ப த் கின்ற வைகயில் இ க்குமாக 
இ ந்தால், ஒட் ெமாத்த மாவட்ட மக்கைள ம் நாங்கள் 
அவமானப்ப த்திவிட்ேடாம் என்ப தான் அர்த்தமாகும். 
ஆகேவ, எங்க ைடய கடைமையச் சாியாகச் ெசய்ய 
ேவண் ம். ஒ வ ைடய தனிப்பட்ட வி ப்  ெவ ப் கள் 
பற்றி நாங்கள் இந்த உயர் சைபயிேல ேபசுவைதத் 
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப  என் ைடய க த்தாக 
இ க்கின்ற .  

சாியான காரணமின்றி Point of Order எ ப் வ  இப்ேபா  
இந்தச் சைபயில் வழக்கமான ஒ  விடயமாக மாறிவிட்ட . 
எப்ப ெயன்றால், ஒ வர் ேபசுகின்றேபா  அதற்கு ம ப் த் 
ெதாிவிப்பதற்கு இலகுவான வழியாக இந்த point of Order 

பாவிக்கப்ப கின்ற . உண்ைமயிேல நாடா மன்ற 
நிைலயியற் கட்டைளக க்கு அைமவாக நாங்கள் இந்த point 
of Order இைன எ ப்பேவண் ேம தவிர, பதில் ெசால்வதற்கு 
வசதியாக point of Order ஐ எ ப்பக் ேகட்கக்கூடா . 
தங்க ைடய நலன் சார்ந்த விடயங்கைளக் கைதக்க 
ேவண் ெமன்பதற்காக மக்கள் எங்கைள இங்கு 
அ ப்பியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, சட்டத்ைத ஆக்குகின்ற 
இந்த உயர் சைபயிேல உ ப்பினர்கள் கண்ணியத்ேதா ம் 
கடைம ணர்ேவா ம் ெசயற்பட ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்வேதா , எதிர்வ ம்  வ டத்தில் பாரா மன்ற 
அங்கத்தவர்கள், பாரா மன்றச் ெசயலாளர்க ட்பட 
அைனத்  உத்திேயாகத்தர்க ைடய கு ம்ப வாழ்க்ைக 
மற் ம் அவர்க ைடய அத்தைன விடயங்க ம் இைறவனால் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட ேவண் ெமன் ம் இந்தப்  
பாரா மன்றத்திேல அைனவ ம் நன்மதிப்ேபா  ெசயற்பட 
ேவண் ெமன் ம் வாழ்த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம். 

 
[පූ.භා. 11.14] 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කළ අය 

වැය ෙල්ඛනයට අදාළ විවාදයට එක්ෙවමින් මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, රට වැටිලා තිෙබන තත්ත්වෙයන් එළියට ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළ 2017 වසෙර්දී අපි  කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන පකාශ කරන්න. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා අද ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, පසු ගිය රජය කාලෙය් විශාල 
වශෙයන් ෙම් රටට හාල් ආනයනය කරලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් 
හාල් ආනයනය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙටොන් පනස්දාහක්, ෙටොන් 
හැට දාහක්, ෙටොන් ලක්ෂයක්, ෙටොන් විසිපන්දාහක් හැටියට. අපි 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් ගැන කථා කළා. ෙගොවිෙයෝ 
අම්පාෙර් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා, තමන්ෙග් වී ටික ගිනි තිබ්බා. ඒ 
කාලෙය් මම හිටිෙය් පිට රට. නමුත්, එදා ෙජොන්ස්ටන් ඇමතිතුමා 
මාධ්යයට කියලා තිබුණා, "ඕක දයා ගමෙග් වැඩක්" කියලා. ඒ 
දවස්වල වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව මිනිස්සු ඒවා ගිනි තිබ්බා. 
 ෙම්ක තමයි, යථාර්ථය. ෙම් වී පශ්නය අවුරුදු 10ක්, 15ක් තිස්ෙසේ 
එක දිගටම තිබුණු ෙදයක්.  

වී ෙගොවියා අස්වැන්න ෙනළා ගන්නා අවස්ථාෙව්දී තමන්ෙග් වී 
ටික විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වුණා. එදා අපි පළාත් 
සභාෙව්දී ඒ ගැන කථා කළා. ඒ ෙගොවි සමිතිවල සිටි ඔක්ෙකෝම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උදවිය වුණත්, ඔවුන් එදා අපිත් එක්ක 
ඇවිල්ලා කථා කළා. අපි කථා කළාට පස්ෙසේ තමයි, වීවලට මුදල් 
ටික නිදහස් වුෙණ්. එවැනි වාතාවරණයක් එදා තිබුණා. ඒවා දැන් 
කාටත් අමතක ෙවලා තිෙබනවා. එච්චර වී නිෂ්පාදනයක් 
තිෙබද්දීත් හාල් පිට රටින් ෙගන්වපු එක ඇත්තටම ෙලොකු 
පශ්නයක්. නමුත්, අද මම කථා කරන්ෙන් ෙම් කාරණය ගැනයි.  

මමත් ඉන්න කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා, සහල් සත්ව 
ආහාරවලට විකුණන්න. ඒ සහල් කෑමට ගන්න බැරි තත්ත්වයට 
නරක් ෙවලා තිබුණා. අපි ආවාට පස්ෙසේ ඒ සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළට 
මුදා හැරිෙය් නැහැ. ෙමොකද, ඒ සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හැරියා 
නම්, අෙප්  වී ෙගොවියාෙග් වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව, ඔවුන් 
තවත් අමාරුෙව් වැෙටනවා. ඒ  නිසා වී මිල එක්තරා තත්ත්වයක 
තියා ගන්න තමයි අපි ඒ උත්සාහය ගත්ෙත්.  

පසුගිය දවස්වල ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කළා. 
ෙපොෙහොරවලට අපි මුදල් ෙගවන්න හදන ෙකොට, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වූවා. නමුත්, අද අෙප් ෙගොවි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහත්වරුන් ඉතාමත් සතුටින් ඒ කමය ෙහොඳයි කියලා පිළිෙගන 
තිෙබනවා. අද විශාල වශෙයන් රසායනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි 
කරන ෙගොවීන් පමාණය අඩු ෙවලා, කාබනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි 
කරන ෙගොවීන් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රසායනික 
ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන පමාණය අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
තමයි අපට කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ කියාවලිය අද සිදු 
ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් අපි වැඩි පුර මුදලක් වියදම් කරලා 
තිබුෙණ්, ෙපොෙහොර ලබා ෙදන්න ගත්තු ණය සඳහා වූ ෙපොලිය 
ෙගවන්නයි. අද ඒක ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කරන නිසා ඒ බර 
රජයට එන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් අය වැෙයන් විශාල මුදලක්  ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් ෙගවන්න; පසු 
ගිය ආණ්ඩුව ගත්තු ණයවල ෙපොලිය ෙගවන්න.  

ෙම් කියාවලිය දිගටම සිදු ෙවනවා. එතෙකොට රෙට් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන්,  එෙහම නැත්නම් Capital Expenditure හැටියට  
අපට වියදම් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් සියයට 28ක් විතරයි. ඉතිරි 
සියයට 72 අපට වියදම් කරන්න ෙවන්ෙන්, ෙපොලිය ෙගවන්න 
වාෙග්ම රජය නඩත්තු කරන්නයි.  

අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි කරන කමයක් ගැන අද කවුරුත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි බලන්න ඕනෑ, වියදම ඒකාකාරීත්වෙයන් 
තියා ෙගන ආදායම වැඩි කර ගන්නයි. සමහර අවස්ථා තිෙබනවා,  
අපි ෙකොයි තරම් වියදම් අඩු කරන්න බැලුවත් අපට අඩු කරගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අපට  පුළුවන්, වියදම වැඩි කරන්ෙන් 
නැතුව, වියදම ඒ තත්ත්වෙයන් පවත්වා ෙගන ෙකොෙහොමද අෙප් 
ආදායම වැඩි කරගන්ෙන් කියලා බලන්න. එතැනට යන්න තමයි 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 37ක්ව තිබුණු 
අෙප් අපනයනය සියයට 14ක් දක්වා පහළ බැස්සා. අද අපි 
බලන්න ඕනෑ, අෙප් අපනයන ආදායම වැඩි කර ගන්නා කමය 
ගැනයි. අපනයන අදායම ෙඩොලර් බිලියන එකක් පන්නලා අපි 
ආදායම් ලබන පධාන නිෂ්පාදන 2යි තිෙබන්ෙන්. එකක් ඇඟලුම්. 
අෙනක් එක, ෙත්. එදා විරුද්ධ පක්ෂෙය් උදවිය ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කිව්වා, බැණ්ණා. අෙප් ඇඟලුම් 
ෙසේවිකාවන්ට අපහාස කළා, "සුද්දියන්ට ජංගි මහනවා" කියලා. 
නමුත්, එදා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ 
තුළින් අදත් ගැමි ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට රැකියා 
උත්පාදනය ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් අපනයන ආදායෙමන් සියයට 
41ක් ඇඟලුම් තුළින් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්  ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 4.8ක්. ඊළඟට, ෙත් අපනයනය 
ගැන කථා කරනවා නම්,  ලංකාව තමයි ෙත් අපනයනය අතින් 
පළමුවැනි තැනට හිටිෙය්. ෙත් අපනයනය අතින් පළමුවැනි තැන 
හිටපු අපි, ෙදවැනි තැනට ගියා. නමුත්, අෙප් තැන නැවත අපි හිමි 
කර ගන්නට ඕනැ. ඒ ෙවනුෙවන්, අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
ඕනෑ; අෙප් අස්වැන්න වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අගයදාමය 
වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ කාරණා තුන ඉෂ්ට කෙළේ නැත්නම් අපට 
එතැනට යන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම "ශී ලංකා ෙත්" කියන නාමය අපි 
ෙලෝකයට හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. මම එංගලන්තයට ගිය ෙවලාෙව් 
දැක්කා,  එංගලන්තය අෙප් රෙටන් සියයට එකක්වත් ෙත් 
ආනයනය කරන්ෙන් නැති බව.  

ලංකාෙවන් අපනයනය කරන්ෙන්, සියයට එකටත් වඩා අඩු 
පමාණයක්. අෙප් රෙට් ෙත් ෙහොඳයි කියලා කිව්ෙව්, බිතාන්ය 
ජාතිකයන්. නමුත් අද ඒ නම ෙවන රටවල් අෙපන් අරෙගන 
තිෙබනවා. අපි නැවත එය අත්පත් කර ගන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් 

අය වැය ෙල්ඛනෙයන් එම brand name එක හදන්න අපට ෙවනම 
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා 
ඒ ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ  ෙකොටසක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම මමත් 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය සමඟ එකතු ෙවලා අගයදාමය වැඩි 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙසොයා බලනවා.  

ඊළඟට, ෙපොල් කර්මාන්තය ගත්ෙතොත්, අපි තවම ෙපොල් 
අපනයනෙයන් ලබා ගන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 537යි. එය ෙඩොලර් 
මිලියන 2,500ක් දක්වා වැඩි කර ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙම් තුළත් අගයදාමය වැඩි කරන්න අපි විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඊළඟට, කුළු බඩු අපනයනය 
කිරීෙමන් ලබා ගන්නා ෙඩොලර් මිලියන 234ක පමාණය 2020 
වර්ෂය ෙවනෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 1,200ක් දක්වා වැඩි කර 
ගන්න අපට අවශ්ය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි මත්ස්ය 
අපනයනය ගැන කථා කෙළොත්, ඇත්තටම පසු ගිය කාලෙය් අපට 
යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ අහිමි වී තිබුණා. දැන් අපට එම ෙවෙළඳ 
ෙපොළ තිෙබනවා. නමුත් අෙප් නිෂ්පාදනයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ෙමම නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. මත්ස්ය නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්නත් අෙප් අමාත්යාංශය තුළින් විශාල සැලසුමක් අද 
ෙවනෙකොට දියත් කරලා තිෙබනවා. අපි එහි වැඩ කටයුතු පටන් 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඊළඟට, ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතිය ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට ඕනෑ. ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතිෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 
170ක් ලබා ෙගන, අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය එකතු ෙවලා ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමහිදී අපි සැලසුම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. අද කවුරු හරි ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් අෙත් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් තිෙබනවා නම් ව්යාපාරයක් 
ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙමම ව්යාපෘතිය තුළින් අපි ඔහුට ලක්ෂ 50ක් 
ලබා ෙදන්න ලැහැස්තියි. ඒ වාෙග්ම අපි බැංකුවකින් ඔහුට තව 
රුපියල් ලක්ෂ 40ක් ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව තමන්ෙග් අෙත් 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් තිෙබනවා නම් ඔහුට ෙමම ව්යාපෘතිය තුළින් 
ලක්ෂ 100ක් වටිනා ව්යාපාරයකට අත ගහන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
ෙම් තුළින් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට රුපියල් බිලියන 62ක් එකතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම්වා අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බලා "ෙම් සල්ලි 
ගැන සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද?" කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉදිරි 
අවුරුදු තුන තුළදී කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට ෙඩොලර් බිලියන 62ක 
ආෙයෝජනයක් කරන්න අපි සැලසුම් කරනවා. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ෙමය ෙත්ෙරනවා ඇති කියලා මා 
හිතනවා.  

සාමාන්යෙයන් අය වැය ෙල්ඛනය හදනෙකොට, ආණ්ඩුෙවන් 
සල්ලි වියදම් කරන අය වැයක් තමයි අපි හදන්ෙන්. නමුත් ෙම් අය 
වැය තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, පහසුකම් ඇති 
කරන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි, රූපවාහිනී නාළිකාවක 
වැඩසටහනකදී මෙගන් පශ්නයක් ඇසුවා, "එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
කියන්ෙන් ෙපොෙහොසත් කට්ටියෙග් පක්ෂයක් ෙන්ද, ධනවතුන්ෙග් 
පක්ෂයක් ෙන්ද?" කියලා. මම කිව්වා, "නැහැ, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියන්ෙන්, ධනවතුන් බිහි කරන පක්ෂය" කියලා. 

 අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් සිටින දුප්පත් ජනතාවට 
අත-හිත දීලා, අෙප් ව්යවසායකයන්ට අත-හිත දීලා, ඒ වාෙග්ම 
ධනවත් අය තවත් ධනවත් කිරීමට පුළුවන් නම් ඒ ෙගොල්ලන්ටත්  
අත-හිත දීලා රැකියා උත්පාදනය කරන්නයි. ෙමම කෘෂි ව්යාපෘතිය 
තුළින් අඩුම වශෙයන් රැකියා ලක්ෂයක් බිහි කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් තුළ කුඩා ව්යාපෘති 450ක් සහ 
විශාල ව්යාපෘති 72ක් තිෙබනවා. මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග් 
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[ගරු දයා ගමෙග් මහතා] 
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කුඩා ව්යාපෘති සඳහා ලක්ෂ 50ක් ෙවනකම් මුදල් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙලොකු ව්යාපෘතිවලට ලක්ෂ 750ක් ෙවනකම් 
මුදල් ෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් කවුරු ෙහෝ ව්යාපාරිකයකු 
ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලක්ෂ 750ක් ෙයොදවනවා නම් 
අපි ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් ලක්ෂ 750කුත්, තව ලක්ෂ 1,500ක බැංකු 
ණයකුත් අරෙගන ෙදනවා. ඒ තුළින් ලක්ෂ 3,000ක ව්යාපාරයක් 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අඩු ෙපොලියට? 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔව්, අඩු ෙපොලියට. ඉදිරිෙය් දී ෙම් වාෙග් විශාල ව්යාපෘති 72ක්  

ස්ථාපිත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ තුළින් අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අපි අගයදාමය වැඩි කරනවා. ඒ 
අගයදාමය වැඩි කිරීම තුළ අපට පුළුවන්, - රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා අද විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන යනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙතෝරාගත් විෂයයන්වලටද?  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් ඕනෑම ෙදයකට. කෘෂිකාර්මිකව අලුත් 

ෙදයක් කරනවා නම්,- packaging ෙවන්න පුළුවන්, එ ෙහම 
නැත්නම්, supplying of raw materials ෙවන්න පුළුවන්,- 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොලිය කීයද? අඩු ෙපොලියටද ණය ලබා 

ෙදන්ෙන්? 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
අඩු ෙපොලියට කියන්ෙන්, බැංකුෙවන් සියයට 6-8 අතර 

පමාණයක ෙපොලියට ණය ලබා ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මම අහන්ෙන් ෙපොලිය කීයද කියලායි. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඒක තමයි මා කිව්ෙව්. සියය 6-8 අතර පමාණයක් ෙවනවා. 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
'අඩු ෙපොලියට' කියලායි කිව්ෙව්. මම අහන්ෙන් ෙපොලිය කීයද 

කියලායි. 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔබතුමා මෙග් කථාවට ඇහුම්කන් දීලා නැහැ. ඔබතුමා අෙත් 

රුපියල් ලක්ෂ 10ක් තිෙබනවා නම් ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මම අහන්ෙන් ලක්ෂ 40ක් බැංකුෙවන් ෙදනෙකොට ෙපොලිය 

කීයද කියලායි. 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
සියයට 6ක් හරි, සියයට 8ක් හරි. [බාධා කිරීමක්]  සියයට 

6කට වඩා අඩු ෙපොලියකට ණය ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
එතෙකොට සියයට 6ක ෙපොලිය වුණාට සල්ලිත් හම්බ  වුණාම ඒක 
නිකම් හම්බ වුණා වාෙග් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඇපකරුවන් ඕනෑ. 
නැත්නම් ඉතින් මිනිස්සු බැංකුවලින් සල්ලි අරෙගන බැංකුවලට 
ෙපොලු තියනවා ෙන්. ව්යාපාරිකෙයක් හැටියට මා දන්නවා, 
ඇපයක් නැතුව බැංකුවකින් ණයක් ෙදන්ෙන් නැති බව. ඒ නිසා 
කවුරු හරි ඇප නැතුව බැංකුවලින් ණය ඉල්ලනවා නම්, 
ෙපොලුකාරෙයක්ම තමයි ඉතින්. ව්යාපෘතිය බලලා, ව්යාපෘතිය 
ෙහොඳ නම් ව්යාපෘතිය ඇපයට තබාෙගන ණය ෙදන්නත් පුළුවන්. 
බැංකු ණය ෙදන්ෙන් මා ෙනොෙවයි, බැංකුව. මට ඉතින් බැංකු 
කමය ෙවනස් කරන්න බැහැ. බැංකුෙව් තිෙබන්ෙන් අනුන්ෙග් 
සල්ලි. අනුන්ෙග් සල්ලි තවත් ෙකෙනකුට ෙදනෙකොට බැංකු ඒ 
සල්ලි ආරක්ෂා ෙවන විධියටයි ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සුරක්ෂිතභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
එෙහම ෙනොවුණු නිසා තමයි අර 'ෙගෝල්ඩන් කී' වාෙග් 

ෙකොම්පැනිවලට පශ්න ඇති වුෙණ්. මිනිසුන්ටත් පශ්නයක් ෙවලා 
මුළු financial sector එකම upset වුෙණ්. අද ඒවාට ආණ්ඩුෙවන් 
සල්ලි දමන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇප නැතුව ණය ෙදන්න 
කියලා මා බැංකුවලට කියන්ෙන් නැහැ. ඇපයක් තබාෙගන තමයි 
ණය ෙදන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පළාත්වල ඉන්න ව්යවසායකයින් අපට හඳුන්වා ෙදන්න කියලා. ඒ 
සඳහා කිසිම පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙවන්න 
පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්, ඒ ඕනෑම පක්ෂයක ඕනෑම ෙකෙනකුට ව්යාපෘතියක් 
පටන් ගන්න පුළුවන්. පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ලැහැස්ති 
ෙවලා ඉන්නවා, ඒ අයට අතහිත ෙදන්න. අපට අවශ්ය කරන්ෙන් 
2020 වසර වන විට අෙප් අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 25කට ෙගෙනන්නයි. ඒ සඳහා අපි කෘෂිකාර්මික අංශයට 
විතරක් ෙනොෙවයි, - ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉරානයට ගියා. 
ඉරානෙය් කිරි කර්මාන්තය ඉතාමත් දියුණුයි. ඒ වාෙග්ම අෙනක් 
කර්මාන්තත් ෙගොඩක් දියුණුයි.  

අෙප් මත්ස්ය කර්මාන්තය ෙගොඩක් දියුණුයි. ඒ ෙගොල්ලන් 
අපට technical assistance ෙදන්නම් කියා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම මම තුර්කියට ගියා. අද තුර්කිය හා යුෙරෝපය අතර තිෙබන 

2365 2366 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධය ටිකක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද තුර්කිය ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළ ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා බලනවා. ලංකාවට ෙහොඳ අවස්ථාවක් හම්බ ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා නැතිකර ගත්ත GSP Plus බදු සහනය -රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා ගිහිල්ලා කථා කළා - ලබන අවුරුද්ෙද් 
මාර්තු ෙහෝ අෙපේල් වන විට අපට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
මා විශව්ාස කරනවා. GSP Plus බදු සහනයත් එක්ක අපට අෙප් 
නිෂ්පාදන ෙදදහස් ගණනක් පිටරට යවන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් අපට නැවත මිලියන 550ක ෙවෙළඳ ෙපොළක් විවෘත 
ෙවනවා.  

 ඉන්දියාව, චීනය, තායිලන්තය හා සිංගප්පූරුව සමඟ අත්සන් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ගිවිසුම් එක්ක අපි ෙවෙළඳ ෙපොළ 
විවෘත කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය කියන්ෙන් 
පාරවල් හදන එක කියලා තමයි අද සමහරු හිතාෙගන ඉන්ෙන්. 
එෙහම නැත්නම් ගෙම් ෙබෝක්කුව හදන එක, ගෙම් පාර හදන එක 
කියලායි හිතාෙගන ඉන්ෙන්. නමුත් ඒක විතරක් ෙනොෙවයි 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. සංවර්ධනය තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් හැම මිනිෙහකුෙග්ම අතට සල්ලි එන කමයක් හදන්නයි, 
මිනිසුන්ෙග් ආදායම වැඩි කරන්නයි. අෙප් නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම 
තුළ, අගයදාමය වැඩි කිරීම තුළ, රටට එන ආදායම වැඩි 
ෙවනෙකොට මිනිසුන්ෙග් අතට සල්ලි එනවා. ඒ වාෙග්ම රැකියා 
උත්පාදනය ෙවනවා. අන්න ඒක තමයි සංවර්ධනය කියන්ෙන්. 
සමහරු අහනවා "ෙකෝ රැකියා?" කියලා.  

එදා ආණ්ඩුව පුරවලා, පුරවලා - තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 
අමාත්යාංශවල හිටපු නිසා. මමත් අමාත්යාංශයක් භාරව ඉන්නවා. 
මම දන්නවා, සමහරු එෙහම හිතනවා. ඔක්ෙකෝම ෙනොෙවයි. අද 
ගත්ෙතොත් රජෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් සියයට 20ක් විතර වාෙග් 
තමයි හරියට වැඩ කරන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි 3ක් වැඩිපුර ලබාෙගන 

තිෙබනවා; you have taken three additional minutes.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
නමුත්, අද රජෙය් ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් 

වියදම් කරනවා. රජෙය් නිලධාරින් සම්පුර්ණෙයන්ම රජයට 
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මහජනතාවෙග් මුදල් තමයි 
ඔවුන් වැටුප් හැටියට ගන්ෙන්. ඔවුන් වැඩ කෙළේ නැත්නම්, ඔවුන්ව 
නඩත්තු කරන්න ෙවන්ෙන් ''සුදු අලිෙයක් නඩත්තු කරනවා 
වාෙග්''යි. ඒ නිසා ඒ හැම ෙකෙනක්ම වැඩ කරන්න උනන්දු 
ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්, සමහර රජෙය් ෙසේවකයින් සවස 4 ෙවන 
ෙකොට ෙගදර යන්න බලාෙගන ඉන්න බව අපි දන්නවා. රැකියා 
ස්ථානයට ඇවිල්ලා පැයක්, ෙදකක් විතර වැඩ කරලා ෙගදර 
යනවා. ඒ නිසා අද හැෙමෝම ඉල්ලන්ෙන් රජෙය් රැකියාවක්. අද 
පුද්ගලික අංශෙය් රැකියාවල පුහුණු ෙසේවකයන්ෙග් විශාල 
පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබනවා. අද ඒ හැම ෙදයක්ම අපට මුල 
ඉඳන් කරෙගන යන්නයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා. 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු අගමැතිතුමා විෙශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක් කියාත්මක 

කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ඒවා ඉක්මනට කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, අපි ෙම් ආෙයෝජන පටන් ගන්න ෙකොට 
ඒවාෙය් වැඩ කරන්න ෙසේවකෙයෝ අපට නැති ෙවනවා. ඒක නිසා 
ෙම් වාෙග් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගයත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදි ෙපන්වන එක ෙහොඳයි. ඒ ගැන අපි සතුටු 
 ෙවනවා. වැරදි ෙපන්වන්න. ඒ වැරදි හදා ෙගන අපිට ඉස්සරහට 
යන්න පුළුවන්. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා 
කරන්න. 

 
[පූ.භා. 11.34] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් කර්මාන්ත හා වාණිජ 

අමාත්යාංශය, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය සහ පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්න ෙවලාෙව් 
විෂය භාර අමාත්යතුමන්ලා ෙම් සභා ගැෙබ් ඉන්නවා නම් මම 
ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. නැත්නම්,  "බීරි අලින්ට වීණා වාදනය 
කරනවා වාෙග්," තමයි අපට කථා කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් 
අමාත්යාංශ යටෙත් තිෙබන ආයතනවල ඉන්න නිලධාරින්, 
සභාපතිවරු, ෙල්කම්වරු ගත්තත් ෙම් ගැලරිෙය් Officials' Box 
එෙක් එතුමන්ලාට ඉන්න ඉඩ නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, 
සාමාන්යෙයන් එම නිලධාරින් අය වැය විවාදයකට එන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, අර Officials' Box එක බලපුවාම පුටු ෙගොඩක් හිස්. අඩුම 
ගණෙන් ඒ ආයතනවල පධානීන්වත්, විෂය භාර ඇමතිවරයාවත් 
ෙමතැන නැහැ. ඒ පිළිබඳ මුලින්ම මම කනගාටු ෙවනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙත් ෙබොන්න ගිහිල්ලා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙත් ෙබොන්න ගිහිල්ලා ද? ඔෙහොම යන ෙකොට ෙත් ෙබොන්න 

ෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න කලින් ෙම් අය 
වැය විවාදෙය් මම නැති දවසක අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා විසින් මට ෙචෝදනාවක් එල්ල කරලා තිබුණා. ඒ 
පිළිබඳව අදහසක් පකාශ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා ෙම් රෙට් 
ජනතාව දීපු ජනවරම ගැන ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් රෙට් ජනතාව 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා දීපු ජනවරම සුවිෙශේෂී 
ජනවරමක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පතිරූපය විනාශ 
කරන්න එතුමාෙග් පාලන කාලෙය් ෙහොරකම, දූෂණය සිදු වූ බවට 
ෙචෝදනා එල්ල කළා. එතුමාට විරුද්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුෙව් සියලුෙදනා ඒ ෙද්වල් සමාජගත කළා.  

2367 2368 

[ගරු දයා ගමෙග් මහතා] 
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දයා ගමෙග් ඇමතිතුමනි, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව එෙහම 
ෙද්වල් කරලා බලයට පත් ෙවච්ච ආණ්ඩුවක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුවට කියන්ෙන්, 
"පාරිශුද්ධත්වෙය් පතිමුර්තිය" කියලයි. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුවට පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ වචනය. එතෙකොට 
"පාරිශුද්ධත්වෙය් පතිමූර්තිය" කියලා හදපු ෙම් ආණ්ඩුව 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා බලයට පත් ෙවලා, ෙපබරවාරි මාසෙය් 
27වැනිදා ෙවනෙකොට පළමුවැනි deal එක දානවා. ගරු දයා 
ගමෙග් ඇමතිතුමනි, ඒ තමයි බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව; බිලියන 15යි. 
රජයට පාඩුව බිලියන 145යි. 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් පාෙඩෝ රථ 
1,000ක ගනු-ෙදනුව කරනවා. තුන්වැනි මාසෙය් ගල් අඟුරු ගනු-
ෙදනුව කරනවා. හතරවැනි මාසෙය් රක්ෂණ ගනු-ෙදනුව කරනවා. 
ඔබතුමාට ෙම් වාෙග් දිගින් දිගටම කියන්න මට පුළුවන්. ගරු 
සභාපතිතුමනි, පාරිශුද්ධත්වෙය් පතිමුර්තිය ෙවච්ච ෙම් ආණ්ඩුව 
මාසෙයන් මාසය deals දාන්න පටන් ගත්තා. ෙම් රෙට් වෘත්තීය 
සමිති, ෙම් රෙට් ආයතනවල මිනිස්සු අපට ඇවිල්ලා කිව්වා, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙම් ෙවනුෙවන් කථා කරන්න කියලා. ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි රැස් ෙවලා ෙම් පිළිබඳ කමිටුවක් 
පත් කරලා, ෙම් පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. අපි ඒ ව්යාපෘතිය නම් කළා, - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ඉඳගන්න. ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී මම කාලය ෙදනවා කථා 
කරන්න. අපි ඒ ව්යාපෘතිය නම් කළා, "Yahapalana Top 10" 
කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, "Yahapalana Top 10" කියන එෙකන් 
අපි යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරුන්ෙග් අමාත්යාංශ යටෙත් සිදු 
වන ෙචෝදනා පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එවැනි දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල ෙවච්ච 
අමාත්යවරුන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි කරන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් අපි තීරණය කළා. ඒ වැඩසටහන ආරම්භ කරලා ගරු 
අගමැතිතුමා යටෙත් තිෙබන, මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන, 
මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන අමාත්යාංශවල සිදුවූ 
අයථා ගනු-ෙදනු පිළිබඳව අපි පැමිණිලි කරන්න ගත්තා. මම 
ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපට ලබා 
දීලා තිෙබන පතිචාරය පිළිබඳව.  

ඒ කථාව දිගින් දිගට කරෙගන ගිෙයොත් ගරු මන්තීවරයාට සහ 
ගරු සභානායකතුමාට අසාධාරණයක් වනවා. එතුමා ඒ කාරණය 
පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඔබතුමාට නැවත 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා, ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඒ පිළිබඳව 
නැවත කථා කිරීම සුදුසු නැහැයි කියලා මා හිතනවා. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, if you want to add anything, 
you can speak now.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are missing the point. Under Standing Orders, 

සභානායකට විරුද්ධව පමණක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම 
මන්තීවරෙයකුට විරුද්ධව නැඟිටලා ෙමෙහම ෙචෝදනා කරන්න 
බැහැ. ඒ කාරණයයි ඔබතුමා දැනගන්න ඕනෑ.  He must bring in 
a Motion. He cannot just get up and accuse a Member of 
Parliament like that. He cannot do that. He has to bring in a 
Motion. So, what he said has to be withdrawn, Hon. 
Chairman. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. මූලාසනෙය් ඉන්න අය 
ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝගය කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නැඟිටලා අගමැතිතුමාට, මුදල් ඇමතිතුමාට - 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට - ෙචෝදනා කරනවා. එෙහම 
ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා පට්ටපල් ෙබොරු. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකුට අසත්ය 

ෙලස ෙචෝදනා කරනවා නම් තමයි ඔය පශ්නය පැන නඟින්ෙන්. 
හැබැයි, මමත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රවි කරුණානායක මහත්තයා 
ගැන කියලා තිෙබනවා. තවත් මන්තීවරු ගැන තවත් මන්තීවරු 
කියලා තිෙබනවා. එෙහම කියන්ෙන් අපි සතුව තිෙබන සත්ය 
ෙතොරතුරු මතයි. [බාධා කිරීමක්] අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ඒ 
ඇමතිවරයාට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්, "ඒක  එෙහම ෙනොෙවයි" 
කියලා. එච්චරයි. අමාත්යවරයාට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්, "ඒක 
එෙහම ෙනොෙවයි" කියලා. එච්චරයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සත්ය ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම්, you must bring a Motion. 

You cannot just get up and speak. Motion එකක් ෙගෙනන්න 
ඕනෑ. ඒක තමයි ස්ථාවර නිෙයෝගය. Motion එකක් ෙගෙනන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Minister? -

[Interruption.] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් මා ෙම් කාරණය 

සඳහන් කරනවා. උසාවි නිෙයෝගයකින් ආවාය කියලා කිව්වාට 
පස්ෙසේ අපට ෙම් ගැන විවාද කරන්න බැහැ. එම නිෙයෝගය 
අධිකරණයට භාර කාර්ය භාරයක්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
උසාවි නිෙයෝගය ගැන කථා කරන්න ෙදනවා නම් මම ඒ ගැන 

කියනවා. තමන්ෙග් 
 දුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දමලා, - 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපට උසාවිය ෙදන තීන්දු සම්බන්ධෙයන් අපහාස කරන්න 

බැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. අපිත් අධිකරණෙය් practise කරනවා. 
[බාධා කිරීම්] අපිත් අධිකරණෙය් ඉන්නවා. කවදාවත් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දමලා ලංකාෙව් තීන්දු ෙවනස් කරන්න බැහැ, 
ගරු මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ඒ කටයුතු කළා. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා හිෙර් දමනෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙම් වැෙඩ් 
කළා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දමලා නඩු තීන්දු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? නඩුව තීන්දු කරන්ෙන් නඩුකාරතුමා. පුළුවන් නම් 
ඔබතුමා නඩුකාරතුමාෙග් නම කියන්න. කවුද කෙළේ කියලා 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] Be careful. If there is a court Order, it 
is not fair to say like that.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව දැන් 

දිගටම කථා කරන්න බැහැ.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපෞද්ගලිකව ඕනෑම ගරු මන්තීවරෙයකුට විරුද්ධව අසත්ය 

කරුණු කියනවා. නඩු තීන්දුවක් තිබියදී ඒ නඩු තීන්දුවට එෙරහිව 
කරුණු කියනවා. ඒ නිසා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ෙම් කාරණා කපා 
හැරීමට නිශ්චිත නිෙයෝගයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මැතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික කාරණා සම්බන්ධෙයන් කියවුණු  ෙද්වල් 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මම නිෙයෝග 
කරනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය මට පැහැදිලි කරන්න සිදු 

වුෙණ් ෙම්කයි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
කිව්වා, "මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනවා. ෙම් ෙබොරු 
ෙචෝදනා නිසා මාව හිෙර් දමනවා" කියලා. මාව හිෙර් දානවාය 
කියලා කිව්වාම මන්තීවරෙයකු හැටියට මට තිෙබන ෙචෝදනාව 
සම්බන්ධෙයන් මා පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. මම නම් කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් කාරණය ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, මෙග් පශ්නය 
තිබුෙණ් රාස්සගල වත්ත සම්බන්ධෙයනුයි. මම අදාළ පුද්ගලයා 
ගැන කියන්ෙන් නැහැ. රාස්සගල වත්ෙත් අක්කරයක් වටින්ෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකයි. හන්තාෙන් පර්චස් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 
තුනක් වටිනවා. රාස්සගල අක්කරයක්  - පර්චස් 160ක් - රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදකයි වටින්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂ තුනට අදාළ පුද්ගලයා 
කෑලි කඩලා, ඔප්පු ලියලා, සල්ලි ගත්තාම ඒක ඇතුෙළේ 
ෙහොරකමක් ෙවලා නැහැ කියලා කියනවා නම් ඒ ගැන කියන්න 
ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට මම අවසථ්ාව ලබා ෙදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් පැවති පැමිණිල්ලට ශී ලංකා සමෘද්ධි 
අධිකාරිෙයන් ගියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට 
රුපියල් ලක්ෂ 50ක් දුන්නා. කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 

කරන එතුමියෙග් ගිණුමට සල්ලි දමලා, ෙග් හදන්න බඩු ගන්න 
hardware  එකට cheque එකක් ලිව්වා, ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගියා. ඒවා වැරැදි ෙනොෙවයිද? ඒවා 
කථා කළාම අපිව හිෙර් දමන එකද නීතිය? ඒකද නීතිය? 
ඔබතුමන්ලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් වැරැදි අපි ෙපන්වන එක 
වැරැදිද? ඒ නිසයි අපි ෙම් කාරණය ගැන කිව්ෙව්, ගරු 
සභාපතිතුමනි. මම දැන් මාතෘකාවට එන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව තමයි මා අද කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනයට අදාළ ආයතන 18ක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම ෙම් 

කාරණය කියන්නම්. මම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව ෙචෝදනා 
කරනවා ෙනොෙවයි.  ඔබතුමා මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් 
ඉදිරිපත් කළ ෙචෝදනා අසත්ය බව එදා ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අල්ලස් ෙකොමිසමට බලතල තිෙබනවා, පදනමක් නැතිව 
අසත්ය පැමිණිලි කළ අයට විරුද්ධව අධි ෙචෝදනා ෙගොනු කරන්න. 
මෙග් ඉල්ලීම වුෙණ් එෙහම කරන්න කියන එකයි. එෙහම නැතිව 
ඔබතුමා ගැන ෙපෞද්ගලික හුට - පට ෙනොෙවයි. ඔබතුමා පදනමක් 
නැතිව පැමිණිලි කිහිපයක් කළා. ඒවාට සාක්ෂි පදනමක් ෙනොමැති 
නිසා සියලුම චූදිතයන් නිදහස් වුණා. ඒ අනුව ෙබොරු පැමිණිල්ල 
කළ එක්ෙකනාට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා 
තමයි අපි ඉල්ලා සිටිෙය්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මෙග් උගත් නීතිඥතුමනි. 2001 කරන ලද 

පැමිණිලි පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසෙමන් එක දවසක්වත් අප කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. ඒ අය නිදහස් 
කළාය, -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දැන් බාධා කරන්න එපා. 
පරීක්ෂණවලින් ඒ අය නිර්ෙදෝෂී ෙවලා තිෙබනවාය කියලා 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් අධ්යක්ෂෙග් 
ලියුමක්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න කියලා  කියන්න. 
එතෙකොට අපි ඒක පිළිගන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එදා මම කෙළේ එක පැමිණිල්ලයි. 
මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් පැමිණිලි දැම්මා. අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ සියලු පැමිණිලි සත්යයයි. නීතිය කාටත් 
සාධාරණයි. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  අසත්ය පැමිණිල්ලක් කළා 
නම්, ඒකට හිෙර් දමනවා වාෙග්ම, ඔබතුමාෙග් ආසනය පැත්ෙත් 
කුඹුරු ෙගොඩ කරලා ෙගොඩනැඟිලි හදනවා, ඒවාටත් නඩු දමන්න 
ඕනෑ. සියලුෙදනාටම නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අපි එතැන 
ඉන්නවා. මම දැන් මාතෘකාවට එන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද මම කථා කරන්ෙන් 
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. ෙම් අමාත්යාංශය 
යටෙත් ආයතන 18ක් ගැසට් කර තිෙබනවා. ඒ 18 බැලුවාම 
පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා, ඒ ආයතන 18ම විකුණන්න තමයි ෙම් 
ඇමතිවරයාට දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ 
ආයතන විකුණමින් යනවා. ඔබතුමන්ලාට ජනවරම දුන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ආයතන විකුණන්න ෙනොෙවයි කියලා අපි කියනවා.  

ඔබතුමන්ලා අපට කළ ෙචෝදනාව තමයි, "සංවර්ධනයට එහා 
ගිය ෙහොරකම" කියන එක. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න 
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හදන්ෙන් "පාඩුවට එහා ගිය ෙහොරකම". තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ආයතන පාඩු ලබනවාය කියලා විකුණන්න ගනු-ෙදනු කථා 
කරලා; "ඩීල්" දමලා ෙම්වා විකුණලා අත යට ගාන ගන්න තමයි 
කටයුතු  කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා, ෙම් පාඩු 
ලබන ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න පුළුවන්ය 
කියලා.   

ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාට ජනවාරි 
08වැනි දා ජනවරම දුන්ෙන්. දැන් බලන්න, ෙම් අමාත්යාංශවලට 
විෂයයන් ෙබදපු ආකාරය. එතැනම වැරදියි ෙන්, ඒෙකන්ම 
ෙත්ෙරනවා ෙන්. අගමැතිතුමාට ඕනෑද, මහ බැංකුව?  
අගමැතිතුමාට ඕනෑද, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල?  අගමැතිතුමා, 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලයි, මහ බැංකුවයි ගන්ෙන් ෙමොකටද? 
මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට මහෙපොළ අරමුදල ඕනෑද? ඒ 
අමාත්යාංශවලට ෙම් ආයතන ගැලෙපනවාද කියලා බලන්න. 
විෂයයන් ෙදක හරියට එළ හරකායි, මී හරකායි වාෙග්යි. ඇයි, 
ෙමෙහම ගන්ෙන්? ෙම් ඔක්ෙකොම 'ෙබොන්ඩ්' ගනු-ෙදනුෙව් 
ඉන්නවා. ෙම් ආයතනවල සල්ලි තිෙබනවා. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් හැටියට අපි අෙප් කාර්ය භාරය කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] අපට ෙම්වා කියන්න ඉඩ ෙදන්න.  

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමාට කරන්න 
පුළුවන්ලු; අපට බැහැලු. කරන්න පුළුවන්කම, බැරිකම අපට 
ෙවනම බලා ගන්න පුළුවන්. එතුමාට තවම පුළුවන්ද කියන එක 
ගැන මම කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා වාෙග් උගත් අධි 
නීතිඥෙයක් එෙහම කිව්වා කියලා, මම ඔබතුමාෙග්  තත්ත්වයට 
පත් ෙවන්න යන්ෙන් නැහැ. එෙහම  ෙපෞද්ගලිකව කාටවත් 
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් කමය වැරදියි කියන එක තමයි මම 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  හරි, මුදල් ඇමතිවරයාට. [බාධා 
කිරීමක්] දන්ෙන් නැද්ද, මුදල් ඇමතිවරයා ජනාධිපතිතුමායි. ඉතින් 
ෙමොකක්ද පශ්නය? සුජීව ෙසේනසිංහ මෙග් මිතයා. මම දන්නවා, 
ෙම් ආයතනෙය් ෙම් සිද්ධිය, ෙම් ගනු-ෙදනුව ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
ෙලොකු කාර්ය භාරයක් කළ බව. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒක කථා කරන 
එක ගැන මම පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ආණ්ඩුව රකින්න  
එෙහම ඉන්න ඕනෑ; නායකයා රකින්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව මෙග් 
තර්කයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන ගැන. ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවලින් 7ක් විකුණන්න සියලු 
කටයුතු කරලා ඉවරයි. මිහින් ලංකා ආයතනය විකුණලා ඉවරයි. 
මම හිතන විධියට මිහින් ලංකා ආයතනය විකුණන එක ගැන අඩු 
ගණෙන් විෂය භාර ඇමතිතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ. විෂය භාර 
ඇමතිතුමා දැන් ෙමම ගරු සභාෙව් නැහැ. විෂය භාර 
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, අද 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් තීරණ ගන්ෙන් කවුද? ඒ,  'පස්කීයි', 
'රත්තීයි'. 'පස්කීයි', 'රත්තීයි' තමයි තීරණ ගන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොළ ෙකොඩි ගහලා, ආණ්ඩු හදලා ඔක්ෙකොම 
කළත්, ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති තීරණය කරන්ෙන් 'පස්කීයි', 'රත්තීයි'. 
ඒ ෙදන්නා තමයි සියලු තීරණ ගන්ෙන්.  

මිහින් ලංකා  ගුවන් සමාගම විකුණන බව විෂය භාර 
ඇමතිවරයා දන්නවාද? ෙමොකක්ද, ෙම් අමාත්යාංශය? අෙප් කබීර් 
හාෂිම් ඇමතිතුමා ලංකා බැංකුවට ෙවනම Director Board එකක් 
දමලා තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා තව Director Board එකක් 
දමලා තිෙබනවා. Director Boards ෙදකයි. උෙද්ට එක Board 
එකක් ඉඳ ගන්නවා, හවසට අෙනක් Board  එක ඉඳ ගන්නවා. 
 ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව? ඒ විෂයය මුදල් ඇමතිවරයාට අදාළ 

නැහැ. ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ෙදකක් දමනවා. 
වරුවක් එක Board එකක් ඉඳ ගන්නවා, අෙනක් වරුව තවත් 
Board එකක් ඉඳ ගන්නවා. ෙම්ක කරන්න බැහැ. ෙම්ක වැරදියි. 
මම ඔබතුමන්ලාට කියා ෙගන ආෙව් ඒකයි. මිහින් ලංකා ගුවන් 
සමාගම විකුණලා ඉවරයි.  

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට ෙම් අවුරුද්ෙද් සල්ලි ෙවන් කරලා 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
විකුණන්න අවශ්ය පිඹුරු පත් සකස් කරලා අවසානයි.  

ඊළඟට, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව, ජනවසම, ඇල්කඩුව වැවිලි 
සමාගම,  කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම, හලාවත වැවිලි සමාගම යන 
ෙම් සියලුම ආයතන ෙම් වනෙකොට විකුණන්න කටයුතු  කරනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා නැති එක 
ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙම්  ජනවසෙම් සහ වතුවල බරපතළ 
පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ ගැන ආණ්ඩුවට  අපි කියනවා.  ඒ 
මිනිසුන්ෙග් අර්ථ සාධක ෙගවලා නැහැ; ETF ෙගවලා නැහැ. ෙම් 
ඔක්ෙකොම ටික ෙගවන්න අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී වැඩසටහනක් 
හදා තිබුණා,  ඒවාෙය් තිෙබන  දැව ටික දැව සංස්ථාවට දීලා ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් අර්ථ සාධක ටික ෙගවන්න. දැන් ඔක්ෙකොම දැව 
ටික ජනවසෙමන් අමාත්යාංශයට  භාර ෙගන තිෙබනවා. ගිය 
සතිෙය් ජනවසම සභාපතිතුමා ඉවත් කළා. අගමැතිතුමා 
ෙවනුෙවන් ෙලොකු කාර්ය භාරයක්  කළ සභාපතිතුමා ඉවත් කළා. 
ඇයි? ඒ, ෙම් ගස් විකුණන එකට විරුද්ධ වුණාය කියලායි. දැන් 
ගස් ටික ඔක්ෙකොම අමාත්යාංශයට අරෙගන තිෙබනවා. ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, එක ආයතනයක රුපියල් බිලියන 
ෙදකක් වටිනා ගස් තිෙබනවා. දැන්  ඒවා  ෙදන්න හදනවා, 
තමතමන්ෙග් හිතවතුන්ට. අපි  මිනිසුන්ෙග් අර්ථ සාධක ෙගවන්න 
ගිෙය් ෙම්වාෙයන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවසම විකුණන්න 
යනවා. එෙහම විකුණන්න කලින් තිෙබන ගස් ටිකත් විකුණුවාම 
කවුද ෙම් වතු ටික ගන්ෙන්? වතු ටික දැනටමත් පාඩු ලබනවා. 
ෙසේවකයන්ට පඩි නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත් 
කර්මාන්තයට ෙම් කරන විනාශය ගැන බලන්න. ෙම් රෙට් ෙත් 
කර්මාන්තය විනාශ කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්දියාවට ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් හදනවාද කියා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙත් කර්මාන්තයට කරන විනාශය 
බලන්න. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ෙකොච්චර ඉන්නවාද? ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
වැවිලි සමාගම් ටික විකුණන්න එපාය කියා. කහවත්ත වැවිලි 
සමාගම, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම, පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 'ආර්පිෙකෝ'  එක ආදි ෙම් සියල්ල ලාභ 
ලබනවා නම් ඇයි රාජ්ය වැවිලි සමාගම්වලට ලාභ ලබන්න බැරි? 
ලාභ ලබන්න පුළුවන්.  නවින් දිසානායක මැතිතුමා තමයි වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමා. හැබැයි, ජනවසම ආදී ෙම් වැවිලි 
කර්මාන්ත පහම ෙදනවා, කබිර් හාෂීම් ඇමතිතුමාට. ඇයි, ඒ? 
විකුණන්න.  කබිර් හාෂිම් ඇමතිතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මහෙල්කම්කම දීලා ෙබල්ෙල වැල දැම්මා. දැන් ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන් ඒ වැවිලි සමාගම් ටිකත් දීලා එතුමා ඉතිරි ටිකත් 
විනාශ කරන්න හදනවා. මම දන්ෙන නැහැ, අගමැතිතුමා ෙමෙහම 
ෙම් වැවිලි සමාගම් ටික ෙදන්න කබිර් හාෂිම් ඇමතිතුමාත් එක්ක 
අමනාපයක් තිෙබනවාද කියලා. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් කියනවා, ෙම් ආයතන ටික විකුණන්න එපාය 
කියලා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ඊළගට ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලාත් අපිත් දන්නා කරුණක් තමයි අෙප් රට මුහුෙදන් වට 
ෙවච්ච රටක්ය කියන එක. අපට ගුවන් ෙසේවයක් ඉතා අවශ්යයි. 
ෙම් ගුවන් ෙසේවය ආරම්භ කෙළේ 1947දී  සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල 

2373 2374 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමායි. එදා රුපියල් 2,70,000ක් වියදම් කරලා තමයි අපි 
පළමුවන ගුවන් යානා තුන ගත්ෙත්. ඒ ගුවන් යානා තුන අරෙගන 
ඉන්දියාවට යවලා, repair  කරලා, ෙගනැල්ලා ඒ ගුවන් යානා 
තුෙනන් තමයි අපි පළමුවන ගුවන් ෙසේවාව ආරම්භ කෙළේ. ඒ ගුවන් 
යානා තුනට දමපු නම් තුන තමයි සීතා ෙද්වි, විහාරමහාෙද්වි සහ 
සුෙන්තා ෙද්වි. ඒ ගුවන් යානා තුෙනන් තමයි අපි 1947දී අෙප් 
ගුවන් ෙසේවාව ආරම්භ කෙළේ. එදා ඉඳලා අද වනකම් ෙම් රෙට් 
හිටපු රාජ්ය නායකයන් වන ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය, මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමා ආදී සියලුෙදනා ෙම් රාජ්ය 
ගුවන් ෙසේවාව පවත්වාෙගන යන්න, රෙට් ගුවන් ෙසේවාව 
පවත්වාෙගන යන්න දැවැන්ත කැප කිරීමක් කළා. [බාධා කිරීමක්] 
මම ඔබතුමාට ඒ ටික කියන්නම්. මම ඒ මාතෘකාවට එන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්] කියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඒක පිළිගන්නවා. 
මට කියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. කියන්න ෙදන්නෙකෝ.  

දැන්  ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙම් ගුවන් ෙසේවාෙවන් පාඩුයි 
කියලා. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් fleet එක මම කියන්නම්. 
අපට තිෙබනවා,  A320  ගුවන් යානා 8ක්. ඒවායින් අපට fly 
කරන්න පුළුවන් flying hours  5යි; මගීන් 160යි;  ෙගනියන්න 
පුළුවන් බර පමාණය ෙටොන් එකයි.  තවත් තිෙබනවා, A330  
flights   6ක්. ඒෙකන් fly කරන්න පුළුවන් පැය 6යි-10යි; මගීන් 
260යි; ෙගනියන්න පුළුවන් බර පමාණය ෙටොන් 10යි.  ඒ වාෙග්ම 
අපට තිෙබනවා, A340  ගුවන් යානා 7ක්. ඒවාෙය්  Fly  කරන්න 
පුළුවන් පැය 10යි-15යි; ෙගනියන්න පුළුවන් passengersලා 
සංඛ්යාව 300යි-320යි; ෙගනියන්න පුළුවන් බර ෙටොන් 12යි.  ෙම් 
තමයි අෙප් fleet එක. අපට ගුවන් යානා 21ක් තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. ෙම් සියලුම  ගුවන් යානා අවුරුදු 20කට වැඩිය 
පැරණියි. අද ෙම් ෙලෝකෙය් ගුවන් සමාගම් 70ක් - 80ක් අතර 
පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් සියලුම ගුවන් සමාගම් අවුරුදු හෙයන් 
හයට තමන්ෙග්  fleet එක ෙවනස් කරනවා. අවුරුදු හයකින් 
overhaul, repairs කරලා අවුරුදු 12න්  fleet එක සම්පූර්ණෙයන් 
ෙවනස් කරනවා. අපි මෑතකදී කිසිම ගුවන් යානයක් අරෙගන 
නැහැ, අෙප් fleet change   කරලා නැහැ.   

ඊළඟට ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙම්ෙක් ෙහොරකම් ෙවනවාය 
කියලා. මම ඔබතුමාට කියන්නම් ගුවන් සමාගමක operational  
cost  එක ගැන. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් operational  cost  
එක ගැන කියනෙකොට ෙතල්වලට යනවා  සියයට 50ක්;  නඩත්තු 
සහ  leasing වලට සියයට 15ක් යනවා; පඩි සහ දීමනාවලට 
සියයට 11යි; parking, overflyingවලට සියයට 5යි; marketing 
and distribution වලට සියයට 8යි; catering වලට සියයට 5යි. 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අනුව ෙම්වා  අඩු කරන්න 
බැහැ. පරණ ගුවන් යානා නිසා නඩත්තුව අයින් කරන්න බැහැ.   
අපි පිළිගන්නවා, ෙසේවකයන් වැඩියි කියා. ඒ වැරැද්ද අපි 
පිළිගන්නවා. ෙම් කියපු ඒවා තමයි operational cost එක.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි,  point of Order කියා මෙග් 

මාතෘකාෙවන් - 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ෙමොකක්ද 

point of Order එක? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 [බාධා කිරීමක්] - ඉන්නවා. එක්ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් පාඩුව- 

[බාධා කිරීමක්] ඒවා ගැන කියන්ෙන් නැද්ද?  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක් 

තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටින අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
ඔබතුමාට යූඑන්පී එක බිම දමාෙගන ගහන ෙකොට ඔබතුමා ගැන 
අපි දුක් වුණා. ඔබතුමා ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයකු බව අපි දන්නවා. එම ආයතනෙය් ෙසේවකයන් 
වැඩියි කියා මම කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට 
තව ෙසේවකයන් ගැන මා කියා ෙදන්නම්. Flight එකකට ඉන්න 
ඕනෑ ෙසේවකයන් සංඛ්යාව 100යි. නමුත් අපට ඉන්නවා, 
ෙසේවකයන් 400ක්. ඒ පමාණය වැඩියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමනි. ඒ පමාණය වැඩි බව මම පිළිගන්නවා. අපි වැරැදි 
පිළිගන්නවා. ඔබතුමන්ලා වාෙග් ඉඩම් විකුණලා නැහැයි කියලා 
අපි කියන්ෙන් නැහැ. අපි වැරැද්ද පිළිගන්නවා. ඔබතුමන්ලා මට 
කියන්න එහි තිබුණු ෙහොරකම ෙමොකක්ද කියා. මා එතැනටයි ෙම් 
එන්න හදන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අප ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට 2014 
වර්ෂෙය් පාඩුව US Dollars මිලියන 125යි. ෙම් පාඩුව නිසා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 2011 වර්ෂෙය්දී 
අපි භාණ්ඩාගාරයට දුන්නා, Marketing Plan එකක්, ෙම් 
ආයතනය 2017 වර්ෂය වන ෙකොට ලාභ ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සම්බන්ධෙයන්. අෙප් fleet එක ඔක්ෙකෝම ෙවනස් 
කරනවා. සියලුම ගුවන් යානා මාරු කරලා අලුතින් ගුවන් යානා 
මිලදී ගන්න අපි Marketing Plan එකක් Treasury එකට දුන්නා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව Phase I යටෙත් 2011/13, 320 
flights ටික අලුතින් ගැනීම, Phase II යටෙත් 330-300 flights 
ටික ෙවනස් කිරීම, Phase III යටෙත් 340 ෙවනුවට 350 flights 
7ක් ගැනීම තමයි ඒ Marketing Plan එෙක් තිබුෙණ්. අපි 350 
flights ඉල්ලුෙව් ඇයි? ගුවන් සමාගම් එක්ක අපට 
තරගකාරිත්වයක් තිෙබන නිසායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, අපිත් දැන් SriLankan 
ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානාවල fly කරනවාය කියා. ෙම් 
සභාෙව් සිටින ඇමතිතුමන්ලා සියලුෙදනාම ඒවාෙයහි යනවා. 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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අෙප් අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමා ෙම් ගැන ෙහොඳින්ම දන්නවා. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, පරණ SriLankan flightsවල 
business class යන්න පුළුවන්ද කියා. යන්න බැහැ, ෙකොන්ද 
 රිෙදනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. අෙප් ෙබොෙහෝෙදෙනක් fly 
කරන්ෙන් Emirates ගුවන් යානාවල. ඇයි ඒ? අෙප් Flights 
comfortable නැහැ; පහසු නැහැ. ඒවාෙය් යන්න බැහැ. අපට 
ගුවන් ෙසේවයක් තිබුණාට ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
ෙබොෙහෝෙදෙනක් fly කරන්ෙන් Emirates ගුවන් යානාවලයි. ඇයි 
ඒ? SriLankan ගුවන් යානාවල fly කරන්න බැහැ, long distance. 
ඒ නිසා අෙප් ගුවන් ෙසේවයට තරගකාරිත්වයක් තිෙබනවා. ගුවන් 
ෙසේවා සමාගම් අතර තිෙබන තරගකාරිත්වයත් එක්ක සලකා, අෙප් 
ගුවන් ෙසේවය හදාෙගන යන්න Marketing Plan එකක් හැදුවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ Marketing Plan එක අනුව Treasury 
එෙකන් අපට 500 million දුන්නා. අපි ඒකට plan එකක් දුන්නා. 
2012  budgeted loss එක බිලියන 213යි, 2013/14 බිලියන 
250යි, 2014/15 බිලියන 227යි, 2015/16 බිලියන 156යි. 2016/17 
වන ෙකොට මිලියන 50 දක්වා ඒ loss එක අඩු කරනවාය කියා 
Marketing Plan එකක් දුන්නා. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි, actual 
figures අනුව 2012/13 බිලියන 171යි, 2013 බිලියන 247යි, 2014 
බිලියන 125යි, 2015 බිලියන 160යි. මිලියන 60 දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා actual loss එක. Marketing Plan එකක් දීලා තමයි ෙම්  
fleet එක ගත්ෙත්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 4ක කාලයක් තමයි 

උපරිම වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම තවත් විනාඩි 10ක් ගන්නවා, අෙප් කුමාර ෙවල්ගම හිටපු 

අමාත්යතුමාෙග් කාලෙයන්. එයින් පසුව මෙග් කථාව අවසාන 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අවසාන ටික -ෙහොඳම ටික- දැන් 
කියන්නම්. ඒ Marketing Plan එක study කරන්ෙන් නැතිව එයට 
පත් කරපු සභාපතිවරයා කවුද? මට කියන්න, එතුමාට තිෙබන 
සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියා. එතුමා ඒකට පත් කරපු CEO 
රත්වත්ෙත් මහත්මයා මට කියන්න, ෙම් flights ටික 
ෙමෙහයවන්න එතුමාට තිෙබන සුදුසුකම ෙමොකක්ද කියලා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
In 2003 and 2003 there were profits. 
කපිල චන්දෙසේන ඔය Marketing Plan එකම ඉදිරිපත් කළා, 

2011/2014 වන ෙකොට එය ලාභ ලබනවාය කියලා. අපි COPE 
එෙක්දී ඔහුට බැන්නා. ෙබොරු Marketing Plan එකක් ආපසු 
අරෙගන ආවා. ඔබතුමාට ඉතාම අවංකවමයි මා ෙමය කියන්ෙන්. 
ෙබොරු Marketing Plan එෙකන් අපි නැවත පාඩු ලබනවාය 
කිව්වා. 2004 භාර දුන්නාට පසුව එයාර්ලංකා සමාගෙම් පාඩුව 
බිලියන 450යි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා SriLankan website එකට 

යන්න. ඒ website එෙකන් තමයි මා ෙම්වා ඔක්ෙකෝම download 

කරලා අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් එක figure එකක් ෙහෝ වැරැදි 
නම් ඔබතුමා මට කියන්න. මම ෙම් සියලු ෙල්ඛන සභාගත* 
කරනවා.  

මා ෙම් කියන ඒවා වැරැදි නම්, ඔබතුමා website එකට ගිහින් 
බලා කියන්න. අෙප් කාලෙය් loss එක වැඩියි. ඇයි ඒ? අෙප් 
කාලෙය් ෙතල් මිල කීයද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් profits 
ලබනවා. ඇයි ඒ? Flight එකට cost එක වශෙයන් 50 per cent 
යන්ෙන් ෙතල් වියදමටයි, ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි. අෙප් 
operational cost එෙකන් සියයට 50ක් යන්ෙන් ෙතල්වලටයි. 
දැන් ෙතල් මිල අඩු ෙවලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් profit 
එක වැඩි වනවාය කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දක්ෂතාවක් 
ෙනොෙවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මා ඔබතුමාට කියන්නම්, අෙප් 
ගුවන් සමාගම් පාඩු ලබන්ෙන් ඇයි සහ අෙනක් ගුවන් සමාගම් 
ලාභ ලබන්ෙන් ඇයි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් ඕනෑම 
ගුවන් සමාගමක් ෙමොන තරම් ආෙයෝජනය කළත්, return on 
investment තිෙබන්ෙන් සියයට 1යි, එෙහම නැත්නම් සියයට 2යි. 
මට ඔබතුමන්ලා Emirates ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම ගුවන් සමාගමක් 
ෙපන්වන්න. Return on investment තිෙබන්ෙන් සියයට 1යි, 
එෙහම නැත්නම් සියයට 2යි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සියයට 1 ෙහෝ 
සියයට 2 ෙපන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමනි, Emirates, Etihad, Qatar ගුවන් ෙසේවාවලට 48 
billion US Dollars දුන්නා, subsidy එකක් ෙලස. 48 billion US 
Dollars දුන්නා, තමන්ෙග් ගුවන් ෙසේවා ටික පවත්වාෙගන යන්න 
කියලා. අපි ෙමොකද කෙළේ? ෙම් fleet එක හදන්න Treasury 
එෙකන් සල්ලි ඉල්ලුවා. අපට දුන්ෙන් සියයට 12 ෙපොලියට 
බැඳුම්කරයක්. අප සියයට 12 ෙපොලියට ණය ලබාෙගන, සියයට 
2ක් පමණක් ලාභ ලබනෙකොට සියයට 10ක් පාඩු නැද්ද? ඒක 
තමයි ෙමහි පාඩුව කියා කියන්ෙන්. මා කියනවා, අෙප් ආණ්ඩුවත්, 
ෙම් ආණ්ඩුවත් -හැම ආණ්ඩුවක්ම- ෙමහිදී වරදක් කර තිෙබනවාය 
කියා. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වැරැද්ද වුණාය කියා මා 
කියනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුවත් ෙම්ක හරිහැටි අවෙබෝධ කර ගත්ෙත් නැහැ. 
ගුවන් ෙසේවා සමාගමක තිෙබන අවශ්යතාව හරිහැටි ෙත්රුම් 
ගත්ෙත් නැහැ. අපි සංචාරක ව්යාපාරය පවර්ධනය කරන්නට 
බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ගුවන් යානා ෙගනාවාම හැම 
විෙද්ශිකෙයක්ම ෙඩොලර් කියක් ෙම් රෙට් වියදම් කරනවාද? ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගන්න. දැන් ඔබතුමන්ලා විකුණන්න හදන්ෙන් - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන්කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 
  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. ෙම්ෙක්  

තිෙබන බරපතළම පශ්නය ෙම්ක ෙනොෙවයි, ෙම්ෙක් තිෙබන deal  
එකයි. A 350 aircraft අවලංගු කරන්න තීරණය කළා. ගරු කබීර් 
හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සීමාසහිත 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගමට යවපු ලිපිය මා සභාගත* 
කරනවා. 

2377 2378 

———————————- 
* ලියවිලි ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Documents not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

A 350  ගන්න AerCap සමාගමත් එක්ක negotiate  කළා. 
Negotiate කළාම අපට ෙම් flights එපාය කිව්වා. Flights එපාය 
කිව්වාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, "Flights  එපා නම් US 
Dollars 100 million දඩයක් ගහනවා"යි කියලා. ගරු කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා ගිහින් negotiate කළා, ෙම් airbus  ටික ෙවන තැනකට 
විකුණන්නය කියලා. එෙහම negotiate කරෙගන යනෙකොට ගරු 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සීමාසහිත 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගෙම් සභාපතිතුමාට යවන ලද ලිපිය 
මා ඉදිරිපත් කළා. එතුමා සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් 
සමාගෙම් සභාපතිතුමාෙගන් අහනවා, "Cabinet එෙක් අනුමතියක් 
නැතිව, Cabinet Tender Board  එෙක් අනුමතියක් නැතිව, කිසි 
ෙකනකුෙග් අනුමතියක් ෙනොමැතිව ඔබතුමා AerCap සමාගමත් 
එක්ක ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?"කියලා. කිසිම 
ෙකොන්ෙද්සියක් ෙනොමැතිව ෙම් ගිවිසුම අෙහෝසි කරලා US 
Dollars  97 million ෙගවනවා. ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, 
බලන්න. SriLankan Airlines  සමාගෙම් Director Board  එෙක් 
අටෙදනාෙගන් පස්ෙදෙනක් කියනවා, "ෙම්ක අවලංගු කරන්න 
එපා. ෙම්  flights ටික අපි ගනිමු. අර ෙගන අවුරුද්දක් කරලා 
බලමු. ෙම්ෙකන් ලාභ ලබන්න පුළුවන්"ය කියලා. Director Board  
එෙක් සියලුෙදනාම කථා කරපු ෙද්වල් ඇතුළත් papers සියල්ල මා 
සභාගත* කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසානෙය් deal  එක එනවා. චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්මයා තමන්ෙග් මල්ලිට e-mail එකක් යවනවා, 
වහාම ගිවිසුම අත්සන් කරලා මුදල් ෙගවන්න කියා. ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්ෙන්? චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයා එතුමාෙග් BlackBerry 
Phone එෙකන් යවන ලද e-mail  පණිවුඩය හා අදාළ ෙල්ඛන 
සියල්ල මා සභාගත *කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 97ක් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. අෙප් ගුවන් ෙසේවාෙව් තිෙබන පාඩුවත් 
භාණ්ඩාගාරය ගන්නවාලු. මිනිසුන්ෙග් යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 
97කුත්  ඒ ෙගොල්ලන්ට වන්දි විධියට ෙදනවාලු. එෙහම දීලා 
ෙකොෙහේවත් නැති Maldivian-Singaporean catering  company 
එකකට ෙදන්න හදනවාලු. ෙම්ක සහගහන අපරාධයක්. ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා, ගරු අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා, ගරු දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමා ෙම් රටට ආදාරය කරන ඇමතිතුමන්ලා. ඔබතුමන්ලා 
ෙම් ගැන කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇතුෙළේ කථා කරන්න. ෙම්ක 
සහගහන අපරාධයක්. එදා යුද්ධෙය් ඉතාම තීරණාත්මක ෙවලාෙව් 
අපිට ආයුධ ෙගෙනන්න කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප්  ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවාවයි පාකිස්ථානයට ගිහින් ආයුධ ෙගනාෙව්. එදා අෙප් 
හමුදා ෙසබළුන්ට ආයුධ ෙගනාෙව් පාකිස්තානෙයන්. දැන් ෙම්වා 
පාඩුයි කියනවා. Pakistan Airlines එකට දැන් flights තුනක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙකොෙහොමද යන්ෙන්? අපි ඔබතුමාට 
කියනවා, ෙම් e-mail  එක යවලා ගිවිසුම අත්සන් කරලා ෙගවන්න 
කියපු යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන  97න් යූඑස් ෙඩොලර්  මිලියන 10ක් 
කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකුට ගියාය කියා. ගරු කබීර් හාෂිම් 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් ගැන එතුමා දන්ෙන්ත් 
නැහැ, එතුමාෙග් ෙල්කම් දන්ෙන්ත් නැහැ. චරිත රත්වත්ෙත් 
ඔහුෙග් මල්ලිට  කියනවා “තමුෙසේ ගිහින් ගිවිසුම අත්සන් කරනවා. 
තමුෙසේ ගිහින් යූඑස් ෙඩොලර්  මිලියන  97 ෙගවන්න”යි කියලා.  
ෙමොකක්ද, ෙම් රෙට් නීතිය? ඊට වඩා ෙහොඳයි ෙන්, ෙම් අමාත්යාංශ 
ටිකත් අගමැතිතුමාට දුන්නා නම්. ෙම් ගැන ඇමතිතුමා දන්ෙන් 

නැහැ. ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා කියනවා, "කැබිනට් 
අනුමැතියක් නැතිව, නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ගන්ෙන් නැතිව, 
කැබිනට් මණඩල subcommittee එෙක් තීන්දුව නැතිව ෙම් 
තීරණය ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. එතෙකොට අජිත් ඩයස ්
සභාපතිතුමා ලියුමක් යවනවා, “චරිත රත්වත්ෙත් මැතිතුමා විසින් 
එවන ලද e-mail  පණිවුඩයක් අනුවයි අපි අත්සන් කෙළේ” 
කියලා.´ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්?  

තමුන්නාෙන්ෙසේලා කියනවා, අප හිෙර් දමනවාය කියලා. 
ෙම්වා කථා කරනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා අපිට බණනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපව හිෙර් දමන්න හදනවා. ෙම්වා මහ 
ජනතාවෙග් මුදල්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි. එම 
නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්ෙන්, සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් 
සමාගෙම් පාඩුව තිබුණත් අපි ඒක කළ බව මතක තබාගන්න. අපි 
කියනවා එහි යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිබුණාය කියා. සියයට ෙදකක, 
සියයට තුනක වංචාවක් තිෙබන්නට ඇති. හැබැයි අවුරුදු 
එකහමාරක් ගතවුණා. සීමාසහිත ශීලන්කන් එයාර් ලයින් 
සමාගෙම් එක්ෙකෙනක්වත් ෙගනැවිත් හිෙර් දැම්මාද? සීමාසහිත 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගෙම් ෙහොරකම් කරපු 
එක්ෙකෙනක්වත්  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනැවිත් හිෙර් දැම්මාද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මිනිසුන් හිෙර් දමන්ෙන් නැතිව රෙට් තිෙබන 
ගුවන් සමාගම විකුණන එකද කරන්ෙන්? ඒකද 
තමුන්නෙන්ෙසේලා රටට කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ගුවන් 
සමාගම විකුණන්ෙන්ත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා  ගුවන් සමාගම 
විකුණනවාය කියලා කියනවා විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 97ක්! වරාය භාර ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා  දුෂණයට ෙබොෙහොම  විරුද්ධව කථා කරන ෙකෙනක්. 
ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් දමන්න 
කියන්නෙකෝ. ඔබතුමා කිව්වා, ෙහොරු ඇතුළට දමන්ෙන් නැති 
එෙක් පශ්නයක් තිෙබනවාය කියා. ඒ ෙහොරුයි, ෙම් ෙහොරුයි 
ෙදෙගොල්ලන්ම එකට දමන්න. හැබැයි ෙපොලිස්පතිතුමාට නම් 
කියන්න එපා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)  
ෙමොකද, විෂයභාර ඇමතිතුමා කථා කළ ගමන් 

ෙපොලිස්පතිතුමා කියනවා, " Hello, Sir. Good morning, Sir! Do 
not worry, Sir, FCID එෙක් එක්ෙකනා දැන් එළියට දමනවා. Do 
not worry, Sir. Guaranteed, Sir. I told the Director to put him 
out" කියලා. ඔන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව. "I told the 
FCID Director. Do not worry, Sir. Nilame case, Sir? Do not 
worry" කියලා ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙපොලිස්පතිතුමා අර කිව්වා වාෙග් නීතිය කෙන් 
වැලි ගෑෙවන්න නවනවා. [බාධා කිරීමක්]  

තමුන්නාන්ෙසේ  ඒක කරන්න කියන්ෙන් ෙම් ෙපොලිස්පතිතුමා 
එක්කද? ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමනි, ෙමයාත් එක්කද 
ඔබතුමා නීතිය කියාත්මක කරන්න කියන්ෙන්?   
තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් එෙක් දී ෙම් ගැන කථා කරන්න. ෙම් 
ෙපොලිස්පතිතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙරදි ගලවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් ගැන කථා කරන්න ගරු ඇමතිතුමා.  
අවසාන වශෙයන් ගරු සභාපතිතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] ගරු අර්ජුන 
රණතුංග අමාත්යතුමනි, මෙග් කථාෙවන් පසුව ඔබතුමා කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  
අවසාන වශෙයන්- 

2379 2380 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 

———————————- 
* ලියවිලි ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Documents not tendered. 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. යහපාලනය. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ෙපොලිස්පතිතුමා නිලෙම් නිදහස් කළ එක ගැන පරීක්ෂණයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා 

කිව්වා, "ෙපොලිස්පතිතුමා නිලෙම් නිදහස් කළ එක ගැන 
පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා" කියලා. ඔබතුමාට, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
ඒ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල එනෙතක් අපි බලාෙගන ඉන්නවා. 
කැබිනට් මණ්ඩලයට දාන්ෙන් නැතිව, නීතිපතිෙග් උපෙදස් 
ගන්ෙන් නැතිව, කැබිනට් අනුකමිටුෙවන් අහන්ෙන් නැතිව 
අයියලා, මල්ලිලා e-mail හරහා කරන ෙම් මහා වංචාව පිළිබඳව 
ෙහොයා බලන්න කියලා ඔබතුමන්ලා ජනාධිපතිතුමාට කියන්න.  

මට අවසාන වශෙයන් ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා කිව්වා, ෙම් marketing plan එක ෙබොරුවක් කියලා. 
SriLankan Airlines එෙක් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් අට ෙදනාෙගන් 
හත් ෙදෙනක් ෙම් ආයතනය විකුණනවාට විරුද්ධයි. ෙම් 
අධ්යක්ෂක මණ්ඩලෙය් ඉන්න ඔක්ෙකෝම ෙහොඳ යූඑන්පීකාරයන්. 
ඒ  හත් ෙදෙනක් ෙම්කට විරුද්ධයි.  මට ඒ නම් ටික කියන්න 
පුළුවන්. නමුත්, ෙවලාව නැහැ. සභාපති ඩයස් මහත්තයායි, 
රත්වත්ෙත් මහත්තයායි විතරයි ෙම්කට පක්ෂ. අෙනක් 
සියලුෙදනාම විරුද්ධයි ෙම් ආයතනය විකුණනවාට. Flightsවලට 
වන්දි ෙගව්වාට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විරුද්ධයි. මම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් සියලු පතිකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත* කරනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, මම දන්නවා, 
ෙමොනවා වුණත් ඔබතුමා ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ඇමතිවරෙයක්.   
ඔබතුමා මඩ කනවා, මඩ අදිනවා ඔක්ෙකෝම කරනවා කියලා මම 
දන්නවා. මැදෙපරදිග ඉන්න අෙප් කතුන් අවුරුදු ෙදකක් ඒ රටවල 
වැඩ කරලා, නැවත ලංකාවට එන්න SriLankan Airlines එකට 
නැග්ගාම ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් හිතනවා, අෙප් ගුවන් 
යානයකටෙන් ෙම් නැග්ෙග් කියලා. ෙමොකක්ද, ඒකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන්ෙන්? අපි Emirates දීලා කර ගත්ෙත් 
ෙමොකක්ද? අෙප් destinations ඔක්ෙකෝම ටික ඒ ෙගොල්ලන් 
ගත්තා. අෙප් ticket bookingsවල  ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම 
ෙතොරතුරු ඒ ෙගොල්ලන් ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ආයතනය 
විනාශ කළා. දැන් ෙම් සමාගෙම් තිෙබන සියලු පාඩුව 
භාණ්ඩාගාරය භාර ගන්නවා නම්,   US Dollars මිලියන 97ක 
මුදල ලබා ෙදන එක නවත්වලා ඒ මුදල ෙම් airline එකට දමලා 
දුවවන්න. අෙප් කාලෙය්ෙන් ෙහොරකම් ෙවනවා කිව්ෙව්? දැන් 
යන්ෙන් ලාභ ෙන්?  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට තිෙබන එකම 
සම්පතක් වන ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම විකුණන්න එපා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, Mihin Air සමාගම ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැය  කථාෙව් කියනවා, "අපි budget 
airline එකක් පටන් ගන්නවා" කියලා. අය වැය කථාෙවන් budget 

airline එකක් පටන් ගන්නවා කියලා, budget airline එක 
විකුණනවා. පසු ගිය අවුරුදු තුෙන් මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ට 
ලාභයි. මිනිසුන් 300ක්  පමණ  කෙනන් ඇදලා එළියට දැම්මා. 
දැන්,  සියෙදෙනක් අරෙගන ඒ අය ෙත් හදන්න දමලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද, ෙම් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්?   

මම නැවතත් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  අපට නඩු දාන්න; හිෙර් දමන්න. අපි ඒවාට බය 
නම්,  ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට 
මඩගහන්න files දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා files පිටින් ෙග්න්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ මඩක් ගහන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ 
හිෙර්ක අපි දමන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපොලිස්පතිතුමා නිලෙම් 
නිදහස් කරපු විධියටම තමයි අපිත් ඇතුළට දැම්ෙම්. අපි ඒකත් 
ෙහොඳටම දන්නවා.  ඒවාට අපි බය නැහැ, ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට කරන ෙම් අසාධාරණය ෙවනුෙවන්, අපි ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය විධියට හැම දාම විරුද්ධව හිට ගන්නවාය කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වගකීෙමන් යුතුව මතක් කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The Hon. Gnanamuthu Srineshan will speak next.  

Before that, the Hon.  J.M. Ananda Kumarasiri will 
take the Chair.  
 

 අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

       
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

 
[பி.ப. 12.11] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப  அ வல்கள் 
அைமச்சு, அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சு, 
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதிெயா க் 
கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  
க த் க்கைள ன்ைவக்கச் சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.    

எம  நாட் ன் ெபா ளாதாரம் இப்ேபா  விவசாயத் 
ைறயி ம் ைகத்ெதாழில் ைறயி ம் தங்கியி க்கின்ற ஒ  

சூழ்நிைல இ ந்தா ம் நாங்கள் இப்ேபா  தகவல் 
ெதாழில் ட்ப கத்தில் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்ேறாம். 
இந்நிைலயில், ஏைனய நா கேளா  எம  நாட் ன் 
உற்பத்தித் திறைன - productivity எ த் ப் பார்க்கின்றேபா  
நாங்கள் எந்த இடத்தில் நிற்கின்ேறாம் என்பைதப் பற்றிச் 
சிந்திக்க ேவண் ம். அதாவ , ெவளியீட் ைன 
உள்ளீட் னால் பிாிப்பதன் லமாக இந்த உற்பத்தித் திறன் 
கணிக்கப்ப கிற . அந்தக் கணிப்பின்ப , ஜப்பானின் 
உற்பத்தித் திறன் 60 தமாக ம் ெகாாியா ேபான்ற 

2381 2382 

———————————- 
* ලියවිලි ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Documents not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நா களின் உற்பத்தித் திறன் 46 தமளவி ம் இ க்கின்ற 
ேவைளயில், இந்தியாவின் உற்பத்தித் திறனான  14 தமாக 
இ க்கிற . ஆனால், இலங்ைகயின் உற்பத்தித்  திறனான  
1.6 தமளவிேலேய இ ப்பதாகப் ள்ளிவிபரத் தகவல்கள் 
ெதாிவிக்கின்றன. ஆகேவ,  இந்த விடயத்தில் இலங்ைகயான  
மிக ம் குைறந்த மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற  என்பைத 
நாங்கள் ம த க்க யாத நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். 

எம  நாட் ல் ெமாத்தமாக 2,395 ைகத்ெதாழிற்சாைலகள்  
பதி  ெசய்யப்பட் ப்பதாகத் தகவல்கள் ெதாிவிக்கின்றன. 
இவற்றில் வடக்கு மாகாணத்தில் 10 ெதாழிற்சாைலக ம் 
கிழக்கு மாகாணத்தில் 21 ெதாழிற்சாைலக மாக வடக்கு, 
கிழக்கில் ெமாத்தமாக 31 ெதாழிற்சாைலகள் மாத்திரேம  பதி  
ெசய்யப்பட் ப்பதாகத் தகவல்கள்  கூ கின்றன. இன்  
ெமா  தகவ ன்ப , வடக்கில் 35 ெதாழிற்சாைலகள் 
இயங்கின என் ம் அவற்றில் தற்ேபா  8 ெதாழிற்சாைலகள் 
மாத்திரம் இயங்குவதாக ம் ெதாியவ கின்ற . அந்த 
வைகயில், யாழ்ப்பாணத்தில் இ ந்த 10 ெதாழிற்சாைலகளில் 3 
ெதாழிற்சாைலகள் இயங்குவதாக ம் கிளிெநாச்சியில் இ ந்த 
22 ெதாழிற்சாைலகளில் 3 ெதாழிற்சாைலகள் இயங்குவ 
தாக ம் மன்னாாில் இ ந்த 2 ெதாழிற்சாைலகளில் இரண் ேம 
இயங்குவதாக ம் ல்ைலத்தீவில் இ க்கின்ற ெதாழிற்சாைல 
ெசய ழந்தி ப்பதாக ம் வ னியாவில் ெதாழிற்சாைல 
எ ம் இல்ைலெயன் ம் அத்தகவல் ெதாிவிக்கின்ற . 
இதன்ப ,  ஒப்பீட் ாீதியாகப் பார்க்கின்ற ேபா  வடக்கு, 
கிழக்கில் ெதாழிற்சாைலகள் மிகக் குைறந்தளவிேலேய 
காணப்ப கின்றன. அதாவ ,  நாட் க்கின்ற ெமாத்தத் 
ெதாழிற்சாைலக டன் வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற 
ெதாழிற்சாைலகைள ஒப்பிட் ப் பார்க்ைகயில், இ  1.22 

தமாக ம் ஏைனய 7 மாகாணங்களி ம் இ க்கின்ற 
ெதாழிற்சாைலகள் 98 சத தத்திற்கு ேமலாக ம் 
அைமந்தி ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 

2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் வைடந்தி ப்பதாக நாங்கள் 
கூறிக்ெகாள் கின்ேறாம். த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்  
மக்கள் மீட்சிெப கின்ற நிைலயில், தற்ேபா  7 ஆண் கள் 
கடந்த நிைலயி ம் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
இ க்கின்ற ெதாழிற்சாைலகளின் சத தமான  1.22 ஆகேவ 
இ க்கின்ற . எனேவ, நான் இந்த இடத்தில் விநயமாக ம் 
மக்களின் குரலாக ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ற விடயம் என்ன 
ெவன்றால், வட மாகாணத்தில் இ க்கின்ற 35 ெதாழிற்சாைல 
களில் 10 ெதாழிற்சாைலகள்தான் தற்ெபா  இயங்குவதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . அேதேவைள, மட்டக்களப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், ஏற்ெகனேவ, அங்கு இயங்கிவந்த ஐந்  
ெதாழிற்சாைலகளில் எந்தெவா  ெதாழிற்சாைல ம் 
தற்ெபா  இயங்காத ஒ  ச்சிய நிைலைமேய காணப்ப  
கின்ற .  

நான் வாைழச்ேசைன காகித ஆைல பற்றி இந்த மன்றில் 
பல தடைவகள் பிரஸ்தாபித்தி க்கின்ேறன். இந்தக் காகித 
ஆைலயான , ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ஆட்சிக்காலத்தில் - 
ஜீ.ஜீ. ெபான்னம்பலம் அவர்கள் ைகத்ெதாழில், விஞ்ஞான 
அைமச்சராக இ ந்தேபா  -  மட்டக்களப்பில் நல்ைலயா 
மாஸ்டர் அவர்கள் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி உ ப்பினராக 
இ ந்த ேநரத்தில் அைமக்கப்பட்ட . இந்தத் ெதாழிற் 
சாைலயில் ஏறத்தாழ 4,000 ெதாழிலாளர்கள் பணியாற்றி 
னார்கள். அத் டன், இத்ெதாழிற்சாைல லம் 12,000 - 15,000 
வைரயான மக்கள் தங்கள  வாழ்வாதாரத்ைதப் ெபறக்கூ ய 
ஒ  நிைலைம ம் காணப்பட்ட . அ மாத்திரமன்றி, 

இத்ெதாழிற்சாைல லம் இைளஞர், வதிகள் ஓரள   
ெதாழில்வாய்ப் கைளப் ெபற் க்ெகாண்டதனால், அங்கு 
காணப்பட்ட ெதாழி ல்லாப் பிரச்சிைனையத் தணிக்கக்கூ ய 
தாக ம் இ  காணப்பட்ட . ஆனால், இன்ைறய நிைலயில் - 
இந்த நல்லாட்சிக் காலத்தில் - இத்ெதாழிற்சாைலயின் 
இயக்கமான , ஏறத்தாழ ற் ப் ள்ளி நிைலக்குச் 
ெசன்றி க்கின்ற . குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால், 
அத்ெதாழிற்சாைலைய மரணமைடயவிடா  ஓரள க்கு 
ஒட்சிசன் ெகா த் க்ெகாண் ந்தவர்கள் அங்கி ந்த 15 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள்தான். இவர்கள் தங்க  
ைடய ெதாழில் திறைனப் பயன்ப த்தி அங்கி ந்த 
ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கள் ப்பி க்காம ம் தள 
பாடங்கள் அழிந் ேபாகாம ம் பா காத் , இத்ெதாழிற் 
சாைலைய ஓரள க்கு இயக்கிவந்தார்கள். இப்ேபா , அந்த 15 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்க ம் ெதாழிற்சாைலயி ந்  
நீக்கப்பட் ப்பதாகத் தகவல் கிைடக்கின்ற .  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இரண்  ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைலகள் காணப்பட்டன. அதில் ஒன்  இயங்கிய ; 
மற்ைறய  த்தத்தின் காரணமாக ஆரம்ப நிைலயில் 
ைகவிடப்பட்ட . அேதேபான்  ேதவ ரம் என்ற இடத்தில், 
பாாியேதார் அாிசி ஆைல இயங்கியதாகத் தகவல் இ க் 
கின்ற . அைத ம்விட, கும் ைல என்  ெசால்லப்ப  
கின்ற சந்திெவளிப் பிரேதசத்தில் ஓர் அரச அச்சகம் 
இ ந்ததாகக் கூறப்ப கின்ற . த்தம் ந் விட்ட அல்ல  

த்தம் ெமௗனிக்கப்பட்ட  இன்ைறய காலத்தில் எங்க ைடய 
மக்களின் எதிர்பார்ப் கள், ஏக்கங்கள் எல்லாம், மீண் ம் 
இந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் இயங்கேவண் ம்; அதன் லம் 
இைளஞர், வதிகள் ெதாழில்வாய்ப் கைளப் ெபறேவண் ம்; 
அவர்கள் மீண் ம் விரக்தி நிைலக்குத் தள்ளப்படக்கூடா ; 
விரக்தி நிைலயின் காரணமாக அவர்கள் மீண் ம் அரசுக்கு 
எதிரான ேபார்க்குணத்ைதப் ெபறக்கூடா  என்பதாகத்தான் 
இ க்கிற . இவ்வாறான எண்ணங்கள் அவர்களிடம் 
இ ந்தால் மட் ம் ேபாதா . அவற்ைற நிைறேவற்றக்கூ ய 
நடவ க்ைககைள நைட ைறயில் ன்ென க்க ேவண் ய 
ெபா ப்  அரசுக்கு இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், காலம் 
எங்க க்குப் பலவிதமான பாடங்கைள கற்பித் க்ெகாண் க் 
கின்ற . எனி ம், நாங்கள் அந்தப் பாடங்கைள விைரவாக 
மறந் ெகாண் க்கின்ேறாம். 

கடந்த காலத்தில் 1977ஆம் ஆண் ல்  ெதன்பகுதியில் 
இைளஞர், வதிகள் - JVPஇனர் - ஒ  ரட்சிைய 
ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். அவ்வாேற, அவர்கள் 1988, 1989, 
1990களி ம் ரட்சிகைள ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். 
அேதேபான் , வடக்கு, கிழக்கில் இைளஞர்,  வதிகள் 
ெதாழில்வாய்ப்பில் மட் மல்ல, ெமாழி ாீதியாக ம் இன 
ாீதியாக ம் மத ாீதியாக ம் வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒ  நிைலைம 
அப்ேபா  காணப்பட்ட . கல்விக்கு க த்த ப்ப ேபான் , 
1970 - 1977வைரயான காலத்தில் தரப்ப த்தல் ைற லம் 
அவர்க ைடய உயர் கல்விக்கான கத கள் அைடக்கப் 
பட்டன. இவ்வாறான காரணங்களால்தான் வடக்கு, கிழக்கில் 
இைளஞர், வதிகள் ஒ  வன் ைற அரசிய க்குத் 
தி ம்பேவண் ய நிைலைம ஏற்பட்ட . அத் டன், ெதாழில் 
வழங்குகின்ற விடயத்தில் இன விகிதாசாரமான  சாியான 

ைறயில் ேபணப்படாமல் பாரபட்சம் காட்டப்பட்டைம ம் 
இதற்கு ஒ  காரணமாக இ ந்த . த்தம் தவிர்க்கப்பட்ட 
அல்ல  ெமளனிக்கப்பட்ட இந்தக் காலத்தில் எம  இைளஞர், 

வதிகள் இழப் க்களின் மத்தியில், விரக்தியின் விளிம்பில் 
வாழ்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்கள் விரக்தியி ந்  
வி பட்  மீெள ச்சி ெபறக்கூ ய விதத்தில் அவர்கைள 
அரவைணத்  அவர்க க்கான வழிகாட்டல்கைளச் 
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ெசய்யேவண் ய ேதைவயி க்கிற  என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கிேறன். எனேவ, தய ெசய்  
இயங்க யாத நிைலயில் டக்கப்பட் க்கின்ற இந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகைள மீண் ம் இயங்கச் ெசய்வதற்குாிய 
ெசயற்பா கைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் எ த்தாக 
ேவண் ம்.   

அேதேபான் , ஆரம்பக் ைகத்ெதாழிைலப் ெபா த்த 
மட் ல், அந்தப் பகுதிகளில் மட்பாண்டத் ெதாழில், ம் த் 
ெதாழில், பிரம் த் ெதாழில், மீன்பி த் ெதாழில், ெநச த் 
ெதாழிெலன்  கு ைசக் ைகத்ெதாழில் மட்டத்தில் அல்ல  
கிராமியக் ைகத்ெதாழில் மட்டத்தில் மக்கள் தம  யற்சி 

லமாகத் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பி 
வந்தார்கள்.  ஆனால், இன்ைறய நிைலயில் எல்லாத் 
ெதாழில்க ம் டக்கப்பட்ட நிைலயில் அல்ல  ெசய்யப்பட 

யாத நிைலயில் காணப்ப கின்றன.  எனேவ, ஆரம்பக் 
ைகத் ெதாழில் அைமச்சர் அவர்கள் இப்ேபா  அைவயில் 
இல்லா விட்டா ம் மிக விைரவான ைறயில் இந்த ஆரம்பக் 
ைகத்ெதாழி க்கான ெசயற்பா கைள ன்ென க்க 
ேவண் ெமன்  அவாிடம் நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அ த் , இந்த அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
சம்பந்தமாக ம் குறிப்பிட ேவண் ம். அரேசா  சம்பந்தப்பட்ட 
ெபா வான ெதாழிைலச் ெசய்கின்றேபா  எங்க க்குக் கடந்த 
காலத்தில் றக்கணிப் , பாரபட்சம் அல்ல  ஒ விதத்தில் 
ஒ க்கப்ப கின்ற நிைலைமகள் காணப்பட்டன. இப்ப யான 
நிைலைமகள் ெதாடர்பில் நான் ன் ம் குறிப்பிட் க் 
கின்ேறன். தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தமட் ல், ேநர்ைமயாக - 
உண்ைமயாகச் ெசயற்ப கின்றவர்க க்கு அதீதமான 
மாியாைதைய ம் ெகளரவத்ைத ம் அவர்கள் ெகா க் 
கின்றார்கள். ேநர்ைமயான அைமச்சர்கள், உண்ைமயாகச் 
ெசயற்ப கின்ற அைமச்சர்கள், மக்கள் அைனவைர ம் சமமாக 
ேநாக்கி, பாரபட்சமில்லாமல் ெசயற்ப கின்ற அைமச்சர்கள் 
மீ  எம  மக்கள் மிகுந்த மாியாைதயிைனக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அேதேவைள, பாரபட்சம், ஓர 
நீதிெயன்ற அ ப்பைடயில் ெசயற்ப கின்றேபா , எம  
மக்கள் ேநாிய பார்ைவயி ந்  விலகிவி வார்கள்.   

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ேடன், எம  மக்களிடம் 
ேநர்க்குண ம் இ க்கின்ற , ேபார்க்குண ம் இ க்கின்ற  
என் . எனேவ, பாரபட்சமாகச் ெசயற்ப கின்றேபா  
அவர்கள் அவற்ைறத் தட் க்ேகட்பதற்கு ைனகின்றனர். 
கடந்த காலத்தில் 30 ஆண் களாக நைடெபற்ற 

த்தத்திற்குாிய காரணங்களில் அவர்க க்கு இைழக்கப்பட்ட 
அநீதி ம் ஒன்  என்பைத நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . 

த்தம் ந் விட்ட  என்பதற்காக எம  மக்கள் ெபட் ப் 
பாம்பாக அடங்கிக் கிடப்பார்கெளன்  மட் ம் நிைனக்கக் 
கூடா . அவர்கள் தங்க ைடய உாிைமயிைன, நியாயத் 
திைன ெவன்ெற க்கின்ற விடயத்தில் பலவிதத்தி ம் 
தந்திேராபாயங்கைளக் கைடப்பி ப்பார்கள் - பின்பற்  
வார்கள் என்  இந்த இடத்தில் நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

இன்  இந்த இடத்தில் எங்க ைடய ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்கள் இ க்கின்றார். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, எந்தெவா  விடயத்தி ம் 
மிக ம் விட் க்ெகா ப்ேபா  ெசயற்பட்  எங்க ைடய 
மக்க க்குச் ேசரேவண் ய, ெசய்யேவண் ய விடயங்கைள 
உாிய காலத்தில் ெசய்  ப்பதன் லமாக எம  மக்கள் 
உங்கள்மீ  ஒ  ெகளரவத்ைத - ஒ  மாியாைதைய 

ஏற்ப த்திக்ெகாள்வதற்குாிய விதத்தில் உங்க ைடய 
ெசயற்பா கள் அைமயேவண் ம். இந்த 'நல்லாட்சி' 
ெகாண் வரப்பட்  ஒ  வ டம் கடந் விட்ட . இரண்டாவ  
வ டத்தில் அதைன நாங்கள் நகர்த்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நாடளாவிய ாீதியில் ெதாழிற்சாைலகள் 
ெதாடர்பான ள்ளிவிபரத் தகவைல எ த் ப்பார்க்கின்ற 
ேபா , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 31 ெதாழிற்சாைலகள் 
இ ந்தி க்கின்றன. அதாவ , 10 ெதாழிற்சாைலகள் மட் ேம 
தற்ேபா  இயங்கினா ம் 31 ெதாழிற்சாைலகள் என்  இங்கு 
தர களில் சுட் க்காட்டப்பட் ள்ள . ஆனால், எம  
நாட் ேல இந்த எண்ணிக்ைகைய விஞ்சக்கூ ய அளவிற்கு 
ஏைனய மாவட்டங்கள்ேதா ம் ெதாழிற்சாைலகள் 
இ க்கின்றன. அந்தவைகயில் பார்க்கின்றேபா , ெகா ம்  
மாவட்டம் ஒ  தைலநகரமாக இ க்கின்றப யால் 1,394 
ெதாழிற்சாைலகள் பதி  ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அேத 
ேவைள,  மாத்தைற மாவட்டத்தில் 46 ெதாழிற்சாைலகள், கா  
மாவட்டத்தில் 45 ெதாழிற்சாைலகள், கு நாகல் மாவட்டத்தில் 
63 ெதாழிற்சாைலகள், த்தளம் மாவட்டத்தில் 59 
ெதாழிற்சாைலகள் என்  இந்தத் ெதாழிற்சாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக தனிெயா  மாவட்டத்திேலேய ள்ளிவிபர 
ாீதியாக அதிகமாக இ க்கின்றேபா  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் 8 மாவட்டங்க க்கு 31 ெதாழிற்சாைலகள் 
மாத்திரம் இ க்கின்றன. அவற்றி ம் 10 ெதாழிற்சாைலகள் 
மட் ேம இயங்குகின்ற ஒ  ேபாக்கிைனக் காண கின்ற . 
அேதேவைள, வெர யா மாவட்டத்தில் 6 ெதாழிற்சாைலகள் 
இ க்கின்றன. ப ைள மாவட்டத்தில் 8 ெதாழிற்சாைலகள் 
இ க்கின்றன. எனேவ, இத்ெதாழிற்சாைலகள் அைமக்கப் 
பட் க்கின்ற ேபாக்கிைனப் பா ங்கள்! எங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல், நாங்கள் இனவாத ாீதியாக அல்ல  ஓர் 
அ ப்பைடவாத ாீதியாகக் குரல் ெகா க்கவில்ைல. ஆனால், 
இனத் வ ாீதியாக எங்க க்குக் கிைடக்கேவண் ய 
நியாயமான  வழங்கல்கள் - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have five more minutes. 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay, thank you. 
 

எங்க க்குக் கிைடக்கேவண் ய வழங்கல்கள் கிைடக் 
காமல் இ க்கின்றேபா , அவற்ைற நாங்கள் சுட் க்காட்ட 
ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . நான் மீண் ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், எங்கள  நாட் ல் 
இயங்குகின்ற ெதாழிற்சாைலகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
2,395ஆக இ க்கின்றெபா , அதில் 31 ெதாழிற்சாைலகள் 
மாத்திரம்தான் வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்றன. இ  

ற் க்கு 1.22 தமாக அைமந்தி க்கின்ற . இந்தப் 
பிரேதசங்களில் 10 ெதாழிற்சாைலகள்தான் இயங்குகின்றன  
என்  பார்த்தால், அதைன நாங்கள் தசமத்தில்தான் 
குறிப்பிடேவண் யி க்கின்ற . த்தம் காரணமாக அல்ல  
பல்ேவ  அ த்தங்கள் காரணமாக இந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் 

டங்கப்பட் க்கலாம்; டப்பட் க்கலாம் என்கின்ற 
விடயத்ைத நாங்கள் எ த் க்ெகாண்டா ம்கூட, இப்ேபா  

த்தம் வைடந்  7 ஆண் கள் கடந்தி க்கின்றன. 
அ மட் மல்லாமல், நல்லாட்சி ம் ஒ  வ டத்ைதப் ர்த்தி 
ெசய்தி க்கின்ற ; பாரா மன்ற ாீதியாக ஒ  வ டம் 
நகர்ந்தி க்கின்ற .  ஜனாதிபதி அவர்கள் பதவிேயற்  
இரண்  வ டங்களாகின்றன. ஆனப யால், - 

2385 2386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, 350 மில் யன் பாய் 

ெசலவில் ஒ  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைட அைமக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . அங்கு ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள அைமப் 
பதற்குத் தகுதியானவர்க க்கு - வி ம் கின்றவர்க க்கு - 
நாங்கள் அைழப் வி க்க இ க்கின்ேறாம். இதன் லம், 
அப்பிரேதசத்தில் கிட்டத்தட்ட 3,000 ெதாழில் வாய்ப் கைள 
ஏற்ப த் வதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்தி கின்ேறாம். அேத 
ேபால், நாங்கள் வாைழச்ேசைனயில் IT Park ஒன்ைற 
அைமப்ப  சம்பந்தமாக அந்தப் பகுதியி ள்ள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கேளா  கலந் ைரயா , ெசயற்ப த் வதற்கு 
அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்றி க்கின்ேறாம்.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வாைழச்ேசைன காகித 

ஆைலையப் ெபா த்தமட் ல், நாங்க ம் தனிப்பட்ட 
ைறயில் சில யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ந்ேதாம். அ  

சம்பந்தமாகச் சில தலீட்டாளர்கைள அ கியேபா , இந்த 
வாைழச்ேசைன ெதாழிற்சாைலைய மீள ம் இயங்கைவத் , 
அதைன இலாபமீட்டக்கூ ய ஒ  ெதாழிற்சாைலயாக 
மாற் வதற்கு ஏற்றவிதத்தில், தாங்கள் தலீ  ெசய்வதற்குத் 
தயாெரன்ற அ ப்பைடயில், அவர்கள் எங்களிடம் ஒ  

ன்ெமாழிைவத் தந்தி க்கின்றார்கள்.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, அ  சம்பந்தமாக 

அைமச்சரைவக்கு ஒ  பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பித் , ஆவன 
ெசய்வதற்கு நான் தயாராக இ க்கின்ேறன். 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி! உங்கள  இப்ப யான ற்ேபாக்கான 

ெசயற்பா கைள நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம். ஆகேவ, 
வாைழச்ேசைன காகித ஆைலயில் தலீ  ெசய்வதற்கு 
ெவளிநாட்  கவர் ஒ வர் தயாராக இ ப்பதாகக்கூறி, 
எங்களிடம்  proposal ஒன்ைறத் தந்தி க்கின்றார். எனேவ, 
நீங்கள் இந்த விடயத்தில் கவனம் ெச த்தி, அந்த ெதாழிற் 
சாைலைய இயங்கச்ெசய்வதன் லம் பல இைளஞர்களின் 
ஏக்கங்கைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற .  

அ  மட் மல்லாமல், இ ப்ைபய ச்ேசைன என்கின்ற 
இடத்தில் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட் , 
தற்ெபா  அ  டப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்ற . 
இவ்விடயத்தி ம் உங்க ைடய கவனம் ெச த்தப்படல் 
ேவண் ம். இன் ம் ெசால்லப்ேபானால், மட்டக்களப்  
ேமற்குப் றத்தில் அதாவ , ப வான்கைர, வாகைர ஆகிய 
பிரேதசங்களில் அகன்ற நிலப்பரப்  காணப்ப கின்ற ; 
வளங்கள் காணப்ப கின்றன. அைதவிட, வன்னிப் 
ெப நிலப்பரப்  இ க்கின்ற . அ  உங்க க்கு ெதாிந்த 
பிரேதசம்! இவ்வாறான பிரேதசங்களில் மிக விைரவாகத் 
ெதாழிற்சாைலகைள இயங்கச் ெசய்வதன் லமாக- 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நாங்கள் இ  சம்பந்தமாக உங்கள  DDC கூட்டத்தில் 

கலந் ைரயா வதற்கு எதிர்பார்த்தி ந்ேதாம். அதைன 
இன்ெனா  பாரா மன்ற உ ப்பினர் ேவ வைகயில் 
திாி ப த்தியதனால், அ  தாமதப்ப த்தப்பட்ட . எனேவ, 
மட்டக்களப்  மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் 
என் ைடய அைமச்சின் அதிகாாிகைள ம் அைழத்  
பாரா மன்றத்தில் ஒ  கலந் ைரயாடைலச் ெசய்வதற்கு 
நான் தயாராக இ க்கின்ேறன். 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி! என்னெவன்றால், சிலேவைளகளில் எங்க க்குத் 

தகவல்கள் ேநர யாகக் கிைடக்கா . உதாரணமாக, 
பாரா மன்றத்தில் நீங்கள் இந்த விடயங்கைள எங்க டன் 
கலந் ைரயா , தகவல்கைளப் பாிமாறிக்ெகாள்ளாைமயினால் 
சிலேவைளகளில் சில கள் பற்றி நாங்கள் 
ஐயப்ப வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . எனேவ, நாங்கள் 
பாரா மன்றத்திேல  ஒன் ேசர்ந்  கலந் ைரயா வதன் 

லம் எங்க ைடய ஐயப்பா கைளத் தவிர்க்க ம். 
அந்தவைகயில் நீங்கள் அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைள 

ன்ென த்தால், நிச்சயமாக நாங்கள் அதற்குத் தடங்கலாக 
இ க்கமாட்ேடாம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.   

அேதேநரத்தில், நாங்கள் சூழல் பா காப்  என்ற 
விடயத்ைத ம் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ம். எங்க ைடய 
இைளஞர், வதிக க்கு ெதாழில்வாய்ப்  வழங்குகின்ற 
விடயத்தில் சாியான ெசயற்பா கள் நைடெப கின்றேபா , 
நிச்சயமாக நாங்கள் உங்கேளா  ேசர்ந்  ஒத் ைழப்பதற்குத் 
தயாராக இ க்கின்ேறாம். எனேவ, இந்தத் ெதாழிற்சாைல 
கைள மீண் ம் நீங்கள் இயங்கைவக்க ேவண் ம். அத டாக 
நல்லாட்சி நைடெப கின்ற  என்பைத உங்க ைடய 
அைமச்சின் லமாக மக்கள் மத்தியில் ெகாண் ெசல்வதற்கு 
நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்  கூறி, 
அமர்கின்ேறன். நன்றி! 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m.   

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                         

අ. භා. 1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා)ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் [மாண் மிகு 
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் ]  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
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[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  - சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවමින් රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යටෙත් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කිරීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් පධාන ආයතන ෙදකක් 
ෙලස ෙම් ර ෙට් ජාතික ගුවන් ෙසේවය වන ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් 
එක සහ මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය පවතිනවා. අද උදෑසන සිට ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දී ගරු මැති ඇමතිවරුන් කළ කථා අහෙගන 
ඉන්න විට අද රෙට් පවතින තත්ත්වය සහ අෙප් ජාතික ගුවන් 
ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් මට ඉතා විශාල කනගාටුවක් ඇති වුණා. 
අපට මතකයි ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් එක එෙහම නැත්නම් අෙප් 
ජාතික ගුවන් ෙසේවය යම් යම් අවස්ථාවලදී යම් යම් පසුබෑම්වලට 
ලක් වුණු බව.  

ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන විෂය භාර 
අමාත්යවරයා කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති අවස්ථාවල ෙවනත් 
ෙවනත් තැන්වලින් ගුවන් ෙසේවය පාලනය කළ බව අපි දැක්කා. 
අපිට ඉතිහාසය මතකයි. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් එක එයාර් 
ලංකා ගුවන් ෙසේවය හැටියට පවතින කාලෙය් ඒක එමිෙර්ට්ස් 
ගුවන් ෙසේවයට ලබා ෙදන විට එවකට විෂය භාර ඇමතිවරයාව සිටි 
ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමාවත්, අමාත්යාංශෙය් පධාන 
නිලධාරින්වත්, ෙම් උත්තරීතර සභාවවත් දන්ෙන් නැහැ එය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළ බව.  

පසුගිය කාලෙය් පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යවරයා හැටියට හිටියා. පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිවරයා වුණාට එතුමා නමට විතරයි ඇමති. 
ඒ ආයතනය සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ගත්ෙත් ෙවනත් 
තැන්වලින්. ඒ නිසා ඒ ආයතනය විශාල විනාශයකට ගියා. මට 
මතකයි ඒ ෙවලාෙව් ධර්මසිරි ෙසේනානායක මහත්මයාෙග් ඇස්වල 
කඳුළු තිබුණ බව. එයාර් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් යානාවක් පිටත් 
ෙවලා ඒක ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්   එෙක් යානාවක් විධියට 
පරිවර්තනය ෙවලා එනතුරු එතුමාවත් දන්ෙන් නැහැ. පියංකර 
ජයරත්න මැතිතුමාටත් ඒකමයි වුෙණ්. අද වන විටත් ඒෙක් 
තත්ත්වය එෙහමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා 
නමට ඇමති. නමුත් ෙම් ගුවන් ෙසේවය පිළිබඳව තීන්දු තීරණ 
ගන්ෙන් ෙවනත් තැන්වලින්. ෙම්ක ෙලොකු ෙඛ්දවාචකයක්. රටකට 
ජාතික ගුවන් ෙසේවයක අවශ්යතාව තිෙබනවා. මම නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශය. සංචාරක සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අත්යවශ්යම ෙදයක් 
තමයි ගුවන් ෙසේවය.  

ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් එක මඟින් සංචාරකයින් විශාල 
පමාණයක් අෙප් රටට ආවා. දැන් ඒ ගුවන් ෙසේවාව කප්පාදු කරලා 
තිෙබනවා. ගුවන් ෙසේවය පාඩු ලබනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි 
රටක් හැටියටයි බලන්නට ඕනෑ. ජාතික ආර්ථිකය සහ සංචාරක 
ව්යාපාරයත් සමඟ සම්බන්ධ කරලා තමයි ෙම්ක බලන්නට ඕනෑ. 
අද වන විට ඉතාලියට යන ගුවන් ගමන්, පංශයට යන ගුවන් ගමන්, 
ජර්මනියට යන ගුවන් ගමන් නතර කරලා තිෙබනවා. ජර්මනිය 

කියන්ෙන් අපිට වැඩිෙයන්ම සංචාරකයින් එන රටක්. පංශය තවත් 
එවැනි රටක්. අද ඒ රටවලට යන ගුවන් ගමන් නතර කරලා දමලා 
තිෙබනවා. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් එක පැත්ෙතන් ගත්තාම ඒක 
පාඩු ලබනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් රටක් හැටියටයි අපි 
කල්පනා කරන්නට ඕනෑ.  

අද ෙපොදු පවාහන ෙසේවා පාඩු ලබනවා ෙවන්න පුළුවන්. 
ලංගමය පාඩු ලබන තත්ත්වෙය් තිබුණා. නමුත් අපි බලන්ෙන් 
රටක් හැටියට. ෙපොදු පවාහන ෙසේවා ජනතාවෙග් අවශ්යතාවක්. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ජාතික ගුවන් ෙසේවය රටක අවශ්යතාවක්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද වන විට ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් එක නැවත වතාවක් පතිව හගතකරණය එෙහම 
නැත්නම් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නට යනවා. ෙමොන නමින් 
ආවත් අද ඒක privatize කරන්නට කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් 
ආයතනය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නට රජය පතිපත්තිමය 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා නම්, ෙම්ක නැවත වතාවක් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා ෙදන්නට ඕනෑ කියලා රජය හිතනවා 
නම් ඒ තීන්දුව සමඟ මට පශ්නයක් නැහැ. 

එය රජය ගන්න ඕනෑ තීන්දුවක්. ඒක ෙහොඳයි කියා රජය 
හිතනවා නම් ඒ තීන්දුව ගත්තෙදන්. හැබැයි, ෙම් ගුවන් ෙසේවයට 
ෙමොකක්ද වන්ෙන් කියා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වගකීමක් ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවා. 
අද වන විට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති -
පධාන වෘත්තීය සමිතිය එක්ක පවා- සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡාවක්වත් කර නැහැ. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් වර්තමාන 
කළමනාකාරිත්වය යම්කිසි සාධනීය පියවර කීපයක් ෙගන 
තිෙබනවා. අප ඒවා දැක්කා. හැබැයි, අඩුම ග ණෙන් පධාන 
කළමනාකරණය කරන අයවත් ගුවන් ෙසේවයට ෙමොකද වන්ෙන් 
කියා දන්නවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිතුමා දන්ෙනත් නැහැ.  
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. ෙම් අවස්ථාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි ගරු 

ඇමතිතුමනි, පසුගිය කාලෙය්ත් එෙහමයි කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්. 
පියංකර ජයරත්න නමට  ඇමති. ධර්මසිරි ෙසේනානායක නමට 
ඇමති. කබීර් හාෂිම් නමට ඇමති. හැබැයි, තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් 
ෙවන තැන්වලින්.  ෙමම ගුවන් ෙසේවය පතිව හගතකරණය 
කරනවා නම්, ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා නම්, ෙමොන නමකින් 
ෙහෝ ෙමහි යම්කිසි ෙවනසක් කරනවා නම්, ෙම් ෙසේවකයන්ව 
දැනුවත් කරන්න; අදාළ ක්ෙෂේතෙය් අය දැනුවත් කරන්න; ගුවන් 
ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් අය දැනුවත් කරන්න කියා අද ෙවන ෙකොට ෙම් 
වෘත්තීය සමිතිවලින් පධාන ඉල්ලීමක් තිෙබනවා.   

පසුගිය කාලෙය් ෙමම ගුවන් ෙසේවය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන 
ෙකොට සියයට 51යි, 49යි වශෙයන් තිබුෙණ්. රජයට වැඩි 
ෙකොටසක් තිබුණා. රජය ෙම් ෙවලාෙව් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න 
කටයුතු කරන ෙකොට අඩු ගණෙන් ඒ විධියටවත් වැඩකටයුතු 
කරයි කියා අප හිතනවා. මට ආරංචියි, සියයට 80යි, 20යි කියා. ඒ 
කියන්ෙන්, සියයට 80ක් ෙපෞද්ගලික අංශයට, සියයට 20ක් 
රජයට. අප ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා. අප ෙම් ආණ්ඩුව තුළ හිටියත්, 
ආණ්ඩුව දැනුවත් කරලා හරි කියාමාර්ගෙය් යන්න ඕනෑ. ෙමොකද , 
ෙම්ක අෙප් රෙට් ජාතික ගුවන් ෙසේවයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, අපි මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය ගැන බලමු. පසු ගිය 
කාලෙය් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය පටන් ගන්න ෙහේතු වුණු 
කාරණා අප දන්නවා. එමිෙර්ට්ස් ගුවන් ෙසේවෙය් අපට අයිතියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ෙම් රෙට් නායකයාටවත් 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ, එමිෙර්ට්ස් ගුවන් ෙසේවය එක්ක 
වැඩකටයුතු කරන්න; ඒකට බලපෑමක් කරන්න. එවන් 
තත්ත්වයක් තුළ තමයි ෙම් මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය ආරම්භ 
කෙළේ. හැබැයි, මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය පටන් ගන්න ෙකොට 
රජෙය් මුදල් දැම්මා. ෙකෝටි ගණනක් මුදල් නාස්ති කළා. මිහින් 
ලංකා ගුවන් ෙසේවයට සම්බන්ධ වුණු  එවකට සිටි රජෙය් පධාන 
අය එයින් ගසාකෑම් කළා. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයත් එෙහමයි. 
හැබැයි, පසුකාලීනව කළමනාකාරිත්වෙය් ඇති වුණු යම් යම් 
ෙවනස්වීම්, යම් යම් තත්ත්වයන් එක්ක  මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය 
ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයකට එමින් පැවතුණා. එම ගුවන් ෙසේවය 
එකපාරටම ලාභ ලැබුවාය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
පාඩුව මඟහරවාෙගන යම්කිසි ගමනක් ආවා.  

ෙමම ගුවන් ෙසේවෙයන් අෙප් අහිංසක අම්මලා බුද්ධගයාවට 
ගියා. අෙප් ව්යාපාරිකයන් ඉන්දියාවට ගියා. ෙමම ගුවන් ෙසේවෙය් 
අෙප් ගුවන් යානා බංග්ලාෙද්ශයට ගියා; සීෙෂල්ස්වලට ගියා.  ෙම් 
ගුවන් ෙසේවය යම්කිසි තත්ත්වයකට ආවා. එෙහම එන 
අවස්ථාවකදී තමයි දැන් ෙමම ගුවන් ෙසේවය පතිව හගතකරණය 
කරන්ෙන්.  "අතිවිශාල පාඩුවක් සිදුකළ ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
සහ මිහින් ලංකා ආයතනය පුද්ගලික අංශයත් සමඟ සම්බන්ධ වී 
නැවත පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරමි." කියා මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව්දී කියනවා. රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිවරයාත් ෙම් ගැන දන්ෙන් නැද්ද කියා මට හිෙතනවා. එතුමා 
කියන විධියට ෙම් ගුවන් ෙසේවය වහන්ෙන් නැහැ. හැබැයි දැන් එහි 
ෙසේවකයන්ට deadline එකක් දීලා තිෙබනවා, ෙම් මාසෙය් 8වැනි 
දා ට ෙපර ඒ අය කියන වන්දියට එකඟ ෙවලා ගිෙය් නැත්නම් ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි වන තත්ත්වයට ලක් කරනවාය කියා. 
එතැන 300ක් ෙසේවය කළා.  

මම හිතන විධියට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට දැන් 100ක් විතර 
අරෙගන තිෙබනවා. ඉතිරි 150ක්, 160ක් විතර පිරිස ශී ලන්කන් 
ගුවන් සමාගමට ගන්ෙන් නැත්නම් අඩුම ගණෙන් ඒ අයට 
සාධාරණ වන්දියක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙමතැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ අයෙග් මූලික මාසික වැටුප් ඉතාම අඩු තලෙය් 
තිෙබන්ෙන්. මාස ෙදක ගණෙන් ගණන් හදලා, අවුරුදු දහයක් වැඩ 
කරන එක්ෙකෙනකුට ෙගව්වත්, ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි 
හම්බ වන්ෙන්. ෙම් ගුවන් ෙසේවෙය් අවුරුදු දහයක් වැඩ කරපු 
ෙකෙනක් ලක්ෂ හතරක්, පහක් අරෙගන ඊට පස්ෙසේ ෙකොෙහේ 
ගිහින් වැඩ කරන්නද? ෙවන ගුවන් ෙසේවාවක් නැහැ. මිහින් ලංකා 
ගුවන් ෙසේවෙය් ෙසේවකයන්ට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට එන්න 
බැරි නම් ෙවන යන්න තැනක් නැහැ.  

එෙහම නම්, අඩුම ගණෙන් ෙම් අයට සාධාරණ වන්දියක් ලබා 
ෙදන්න රජය කටයුතු කරාවිය කියලා අපි හිතනවා. ඒ අනුව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ අමාත්යතුමා යම් කිසි සාධනීය පියවරක් 
ගනියි කියලාත් අපි හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන්න කැමැති, මිහින් 
ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් පුහුණු ෙසේවකයන් ඇති. ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය තුළ ඒ අවස්ථාව තිෙබනවා නම්, ඒ අයට ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී මම තව 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට ෙම් ගුවන් ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු කරද්දි අත්තෙනෝමතික විධියට 
එෙහම නැත්නම්, ඒ ෙසේවකයන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැතිව 
වැඩ කටයුතු කරනවා නම්, ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා.  

අනික් කාරණාව තමයි, අද ශීලන්කන්  ගුවන් ෙසේවයට මිහින් 
ලංකා ගුවන් ෙසේවය එකතු කරලා තිෙබනවා. මිහින් ලංකා ගුවන් 
ෙසේවෙය් licence එක, එෙහම නැත්නම් ගුවන් ෙසේවයක් හැටියට 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් බලපතය මාර්තු මාසය වන ෙතක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් යම් යම් ගුවන් 
ගමන් අද ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පාවිච්චි කරනවා. අද 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය යම් කිසි 
ශක්තියක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයනුත් 
සාධනීයව කටයුතු කරයි කියලා මම හිතනවා. ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා ෙහෝ, පතිව හගතකරණය 
කරලා ෙහෝ, ෙමොන නමින් ආවත් ඒ ෙසේවකයින්වත් අඩු කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරි කාලෙය් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් 
ආයතනෙය් ෙසේවකයන් වැඩියි කියලායි කියන්ෙන්.  

මම ෙම් උත්තරීතර සභාවට එන්න ඉස්ෙසල්ලා අවුරුදු 20ක් 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් වැඩ කරපු ෙකෙනක්. ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය් වැඩ කරපු ෙකෙනක් හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම ඒ 
ආයතනෙය් වෘත්තීය සමිතියත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරපු 
ෙකෙනකු හැටියටත්, ෙම් ගුවන් ෙසේවෙය් දුක සැප ෙබදා ගත් 
ෙකෙනකු හැටියටත් මම දන්නවා, සමහර ෙවලාවට යම් යම් 
රජයන් තමන්ෙග් මනාප ඡන්ද වැඩි කර ගන්න, එෙහම නැත්නම් 
තමන්ට ජනපිය වන්න තීන්දු තීරණ අරෙගන ෙම් ආයතනය 
පුරවපු අවස්ථා තිබුණු බව.  

එවැනි අවස්ථා මා දැකලා තිෙබනවා. හැබැයි, ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවෙය් ෙසේවකයන් ඉවත් කරනවා නම්, එෙලස ඉවත් 
කරන්න ඕනෑ අය පිළිබඳව හරියට ෙසොයා බලා වැඩ කටයුතු 
කරන්න කියලා මා කියනවා. සමහර ෙවලාවට VRS - Voluntary 
Retirement Scheme - එකක් ෙගනාවාම යන්ෙන් යන්න ඕනෑ අය 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය වතාෙව්ත් සිදු වූෙය් එෙහමයි. පසු ගිය 
කාලෙය්ත් VRS එකක් ආවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගුවන් ෙසේවයට 
අවශ්ය කරන මිනිසුන් සියලුෙදනාම ඒ මුදල් අරෙගන ෙම් ගුවන් 
ෙසේවෙයන් යන්න ගියා. එම නිසා අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී කියනවා, 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය සම්බන්ධෙයනුත් එෙහම පියවරක් 
ගන්න ෙකොට නිවැරදිව ෙසොයා බලා වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න ඉතාමත් ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයකු සහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු සිටීම පිළිබඳව මට 
සතුටුයි. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා ගත්තත්, අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමති 
ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා ගත්තත්, අපි විශ්වාස කරන අන්දමට 
ඒ අය ඉතාමත් ෙහොඳ අය. ඒ අයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් සැබෑ 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. මම ෙම් දැනුවත් කිරීම කරන්ෙන්,  
ඔබතුමන්ලාට ෙම් සඳහා වග කියන්න වන නිසායි. 

ඊෙය් පියංකර ජයරත්න රාජ්ය අමාත්යතුමා FCID එකට 
යනවා අපි දැක්කා. හැබැයි, ඉරාන් විකමරත්නලාට, කබීර් 
හාෂීම්ලාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න FCID එකට යන්න 
වනවා නම්, ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. එම නිසා ෙම් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් වගවීම, වගකීම තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට. 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒවාට උත්තර ෙදන්න වන්ෙන්  
තමුන්නාන්ෙසේලාට. එම නිසා මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නය, SriLankan Airlines එෙක් 
ෙසේවකයන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳ පශ්නය, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් 
ආයතනය රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා- [බාධා 
කිරීමක්] 

2391 2392 

[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක පක්ෂයටයි, රටටයි කියන්න ඕනෑ. ෙම් 

ෙගොල්ලන්ට කියලා වැඩක් නැහැ. 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මම හිතන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තරීතර 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට. එම 
නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා සාධනීයව වැඩ කටයුතු 
කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අපට මතකයි, "එයාර් සිෙලෝන්" ආයතනය වසා "එයාර් ලංකා" 
ආයතනය හදන ෙකොටත් ෙසේවකයන් බල්ලන් බළලුන් ගණනට 
වැටී විශාල අසාධාරණයකට ලක් වුණ බව.  

විටින් විට ඒක සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. වර්තමාන යහ පාලන 
රජය තුළ Mihin Air ෙසේවකයන්ට අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙනොෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
අවසාන වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන්, අපි ෙම් ආයතන ගැන 

හිතන්නට ඕනෑ කියලායි.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ම ට තව විනාඩියක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න.  

පසුගිය රජය කාලෙයත් ෙම් විනාශය කරා ෙගන ගියා. ඒෙක් 
ආෙය් කථා ෙදකක් නැහැ. තමන්ෙග් සෙහෝදරයන් දමලා, 
මස්සිනාලා දමලා එෙහම සිදු වුණු අවස්ථා අපි දැක්කා. හැබැයි, අපි 
එකක් කියනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. 
ඒ හැම අවස්ථාවකදීම සිදු වූ විනාශයන්ට ෙම් හැම ෙක නාම වග 
කියන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති 
ඇමතිතුමන්ලා ෙනොෙවයි, ෙම් විෂයය භාර මැති ඇමතිතුමන්ලා 
ෙනොෙවයි, සමහර ෙවලාවට ෙම්කට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති අය 
තමයි ෙම් ආයතන විනාශ කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සංචාරක 
ව්යාපාරය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් අපි 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. 

 අඩුම ගණ ෙන් නැවත වතාවක් ෙකොමිසමක් ෙහෝ පත් කරලා 
ෙමය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න ඕනෑ වනවා. අඩුම 
ගණෙන් ගුවන් ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන 
අය ෙම් ආයතනය සඳහා සම්බන්ධ කරගත යුතු වනවා. එවැනි 
විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන අය එළිෙය් ඉන්නවා. එවැනි විෙශේෂඥ 
දැනුම තිෙබන අය සම්බන්ධ කර ෙගන, ෙම් සඳහා ගරු ඇමතිවරු 
ෙදෙදනාම නායකත්වය අරෙගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
අගමැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් ගුවන් ෙසේවය අෙප් 
ජාතියට ඉතිරි කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමම අමාත්යාංශ ෙවනුෙවන් 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන්න ඉඩ ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද පක්ෂ විපක්ෂ ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය ගැන කථා කරනවා.  ෙම් ගැන කථා කරන විට, පසු ගිය 
කාල වකවානුව තුළදී එවැනි ලාභ ලබපු ආයතනයක් තමුන්ට 
කැමැති විධියට  ෙගන ගිහින් අලාභ ලබන්න කටයුතු කෙළේ ෙකොයි 
විධියටද කියලා අපි බැලිය යුතු වනවා. Airbus deal එෙක් කරපු 
ෙද්ත් අපි දන්නවා. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට යන්න එක airbus 
එකක් තනිකරම දීලා තිබුණා. එහි ෙවනම cabin එකක් හදලා 
ඇඳන් දමලා තිබුණා; නාන්න පුළුවන් අයුරිනුත් සකස් ක රලා 
තිබුණා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා අසත්ය කියන්න එපා. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
අසත්ය  ෙනොෙවයි, මම ඇත්ත කියන්ෙන්. ෙමොකද, package 

එක තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පරණ කථා. 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙමොකක්ද පරණ කථා කියලා කියන්ෙන්? අෙන්! නිකම් කට 

වහෙගන ඉන්න. ෙමොකක්ද පරණ කථා? ඇයි, අර  airbus එකක් 
දීලා තිබුෙණ්. ෙමොනවාටද, අසත්ය කියන්ෙන්?  අපි ඇත්ත කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක තිෙයනවා.[බාධා කිරීමක්] ඒ 
package එෙක් දීලා තිබුණා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා අසත්ය ෙනොකියා ඉන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න! 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
අසත්යය ෙනොෙවයි, ෙම් ඇත්ත කියන්ෙන්. ඔබතුමා වාෙග් අපි 

අසත්යය කියන්න ආෙව් නැහැ. ඔබතුමා නාවලපිටියට ගිහිල්ලා 
අසත්යය කියන්න. මම ෙම් ඇත්ත කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒවා 
කරලා තමයි එදා ෙම් SriLankan Airlines එක වැට්ටුෙව්. අද 
ෙමතැන- 

2393 2394 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැට්ටුවා නම් නග්ගවන්න.  
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ඒක තමයි කරන්ෙන්. ඒවා අපි කරනවා. ඒක තමයි කරන්න 

යන්ෙන්. ඔබතුමාට අමාරුව ෙමොකක්ද? ඔබතුමාත් යන්න ඇති. 
ෙමොකද, ඒ දවස්වල 80ක් විතර නිකම් දා ෙගන  planeවල ෙගන 
ගියා ෙන්. ඒවා තමයි ඇත්ත.  [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද, අසත්ය 
කියන්ෙන්?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අලි ගැන කථා කරන්න, අලි ගැන. 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මම මීට ඉස්සර ෙවලා අලි ගැන කථා කළා.  

ෙමවැනි අකමිකතා ෙවලා තිෙබනවා. දැන්, SriLankan 
Airlines ෙගොඩ ගන්න අෙප් ඇමතිවරු කටයුතු කරෙගන යනවා.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන විට, අපි 
දකින ෙදයක් තමයි සමුපකාර සමිතිවලට අද තනිවම කටයුතු කර 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන බව. සෑම තැනම 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව මන්ද? පළාත් 
සභාවල කටයුතු අමාත්යාංශවලට ඇතුළත් වන නිසා පධාන 
ඇමතිතුමා ඒ අයට ඕනෑ විධියට කටයුතු කරනවා. ෙහොඳම 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්,  කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්  සමහර 
තැන්වල ෙම් වනතුරු ඡන්දයක් පවත්වලා නැහැ. එක ඡන්දයක් 
රඹුක්කන ආසනෙය් පැවැත්වූවා. එම පෙද්ශෙයත් සෑම තැනම 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා, එහි නිලධාරින්ට බල කරලා තමයි 
ඡන්දයක් පැවැත්වූෙය්. මහ ඇමතිවරයාෙග් ෙල්කම්වරයා එක 
පාෙද්ශිකයක ඡන්ද නාම ෙල්ඛන ෙහොරකම් කළා. එක 
නිලධාරිෙයක් ඒ සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක් කරන්න 
ෙපොලීසියට ගියා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අලි ෙකෝ. අලි ගැනත් කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්? 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
අලි ගැනත් කථා කරන්නම්. අපට ඕනෑ එකක් ගැන කථා 

කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] අහගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න.  

ඊට පසුව නිලධාරියාට ෙපොලීසියට ගිහින් හරිහැටි entry එක 
දමන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, ෙහේතුව නිලධාරියා මාරු කරනවාය 
කිව්වා.  ෙමවැනි අකමිකතා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ස්වාධීනව 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් සකස්කර ෙදන්නය කියා 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 1.50] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம -  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින කර්මාන්ත හා වාණිජ 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අද අෙප් රෙට් ආර්ථික අර්බුදෙය් සුවිෙශේෂ 
ලක්ෂණයක් තමයි අෙප් අපනයනය කඩා වැටීම. මීට ඉස්සර 
කාලෙය් අෙප් රෙට් පධාන අපනයනයන් හැටියට තිබුණු 
ක්ෙෂේතයන්හි කඩා වැටීමක් පසුගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

අෙප් පධාන අපනයන අංශ ෙමොනවාද? පළමුෙවනි අංශය 
තමයි අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ෙදෙවනි අංශය තමයි ෙත් 
කර්මාන්තය, තුන්ෙවනි අංශය තමයි රබර් කර්මාන්තය සහ ෙපොල් 
කර්මාන්තය, හතරෙවනි අංශය තමයි මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 
කර්මාන්තය. ඊට පසුව තිෙබනවා, නව කාර්මික අංශවලින් 
ෙකෙරන අපනයන. ෙම් ක්ෙෂේතයන් තමයි අෙප් ආර්ථිකයට 
ස්ථාවරයක් ලබාෙදන, එෙහම නැත්නම් ඉදිරියට යෑමක් ලබාෙදන 
ක්ෙෂේත වන්ෙන්. ෙමොකද, ඒවායින් ලැෙබන ආදායම තුළින් තමයි 
රජෙය් වගකීම්වලට අවශ්ය මුදල් ලබාගන්න රජයකට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි එක් පධාන මාර්ගයක් වන්ෙන්. ඒ 
මාර්ගවලින් අපට ඒ ආදායම ලබා ගන්න බැරි වුෙණොත්, ඒ අවශ්ය 
ෙසේවාවන් ලබාදීම සඳහා අනිවාර්යෙයන් බදු අය කරන්න රජයට 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙලෝකෙය්ම කිසිම ෙද්ශපාලනඥෙයක්, එෙහම 
නැත්නම් කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් කැමැති නැහැ, බදු අය 
කරනවාට. තමන්ට ඡන්දය ෙදන මිනිසුන්ෙගන් බදු ගන්න 
කවුරුත් කැමැති නැහැ. නමුත් ඒ ආදායම් ලැෙබන මාර්ග ක්ෂය 
ෙවනවා නම්, ඒ ආදායම් ලැෙබන මාර්ග අඩු ෙවනවා නම් ඒ 
පරතරය පිරවීමට ජනතාවෙගන් බදු ගන්න ෙබොෙහෝ දුරට 
රජයකට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි බදු අඩු කරන්න ඕනෑ නම් 
සහ අනාගතෙය් බදු අඩු කරනවාය කියලා ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා නම් එහි පදනම වන්ෙන් රජෙය් විෙද්ශ 
ආදායම වැඩිකර ගැනීමයි. සුවිෙශේෂ වශෙයන් තමන්ෙග් රෙට්ම 
තිෙබන ආදායමටත් වඩා විෙද්ශ ෙවෙළඳාෙමන්, විෙද්ශ 
මුදල්වලින් ලබාගන්නා ආදායම වැඩිකර ගැනීමයි. ඒ තුළ තවත් 
යම් යම් කාරණා තිෙබනවා. ෙමොකද, විෙද්ශීය වශෙයන් අපි 
ලබාගන්නා ආදායම අපට ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශ විනිමය හැටියටයි. 
ඒකත් ආර්ථික වර්ධනෙය් සුවිෙශේෂ ලක්ෂණයක්.  

විෙද්ශ විනිමය වැඩි ෙවන්න - වැඩි ෙවන්න අෙප් ෙවළඳ 
ෙශේෂය ශක්තිමත් ෙවන්න - ශක්තිමත් ෙවන්න අෙප් ආර්ථික 
ගමන වඩාත් සාර්ථක ෙවනවා. එෙහම නම් අපි බලන්න ඕනෑ, 
ෙමොන ෙහේතු නිසාද අද ෙම් කඩා වැටීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. අපට ෙබොෙහොම ෙල්සිෙයන් කියන්න පුළුවන්; 
හැමෙදනාම කියන ෙදයක් තමයි පිටස්තර ෙද්වල්, බාහිර 
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පතිපත්ති, බාහිර ඉල්ලීම අඩුවීම නිසා ෙම් කඩා වැටීම සිද්ධ 
වුණාය කියලා. නමුත් අපට එතැනින්ම සෑහීමකට පත් ෙවන්න 
බැහැ. ෙම් කඩා වැටීම වළක්වන්න, එෙහම නැත්නම් ඒෙක් 
බලපෑම අවම කරන්න අපටත් හසුරුවා ගන්න පුළුවන් කාරණා 
තිෙබනවා. ඒ කඩා වැටීමට අප විසින් කළයුතු ෙද්වල් ෙහෝ ෙනො 
කර තිෙබන ෙද්වල් ෙමොනවාද? දැන් අපට තිෙබන අර්බුදය 
ෙමොකක්ද? Institute of Policy Studies of Sri Lanka විසින් පළ 
කරන ලද  “Sri Lanka, State of the Economy 2016” කියන ඒ 
වාර්තාව මා කියවන්නම්.  

අෙප් විෙද්ශ ෙවෙළඳාම ආපස්සට ෙගෙනන අර්බුදය 
ෙමොකක්ද? ඒ වාර්තාෙව් ඒ ෙගොල්ලන් හඳුනාෙගන තිෙබන 
කාරණා මා කියවන්නම්. පළමුවැනි කාරණය තමයි, “lack of 
diversification of exports”.  අපි පිට රටවලට යවන භාණ්ඩවල 
මිට වඩා විවිධාංගිකරණයක් අවශ්යයි. ෙම් අලුත් අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ ෙදන්න නම්, අපි අධිරාජ්යවාදී යුගෙය් සිටම කරපු ඒ මූලික 
කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන පිට රට යැවීමට අමතරව අලුත් 
විවිධාංගිකරණයක් අත්යවශ්යයි.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, “enabling environment for trade 
caused by destabilizing macroeconomic environment.” අෙප් 
අය වැය හරිහැටි කළමනාකරණය කරන්න බැරි නම්, අය සහ වැය 
අතර විශාල පරතරයක් ඇති ෙවනවා නම්, විෙද්ශීය ෙවෙළඳාමට 
අවශ්ය ආෙයෝජන ෙම් රටට එන්ෙන් නැහැ. ඒ අය තුළ සැකයක් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම හැම අය වැය 
ෙල්ඛනයකින්ම අය වැය පරතරය අඩු කරන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්. සියලුම අය වැය දිහා බැලුෙවොත්, ෙඵතිහාසික වශෙයන් 
අය වැය පරතරය අඩුෙවන්ම තිෙබන්ෙන් ෙමවර අය වැය තුළයි. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.6ක අය වැය පරතරයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඉස්සර සියයට 6ක, සියයට 7ක, එක කාලයක 
සියයට 10ක අය වැය පරතරයක් තිබුණා. ඒක කම-කමෙයන් අඩු 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් විෙද්ශ ෙවෙළඳාම් ක්ෙෂේතෙය් යම්කිසි 
වර්ධනයක් ඇතිවීම එයට ෙහේතු ෙවන්න පුළුවන්.  

තුන්වැනි කාරණය තමයි, “increasing levels of 
protectionism and lack of dedicated institutions for 
promotion”. දැන් ෙමතැනත් එක පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
විවිධ කමවලින් ජනතාව ඉදිරියට එනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට 
අපි ෙකොයි තරම් දුරට ආරක්ෂාව ෙදනවාද? ෙම්වා පිට රටට යවලා 
ආදායම් ලබාගන්න ෙකොයි තරම් දුරට සහාය ෙදනවාද? ෙම්ක 
සංකල්පීය පශ්නයක්. අපි ෙම්කට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. චීනය, 
ඉන්දියාව, යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව වැනි රටවල විශාල අභ්යන්තර 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප්ෙග් එක 
පතිපත්තියක් තමයි, තමන්ෙග් රටට අවශ්ය ෙද්වල් තමන්ෙග් 
රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරලා තම රෙට්ම විකුණාගන්න පුළුවන්ය 
කියන එක. එතෙකොට චීනෙයන් ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ, 
ජපානෙයන් ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ, වියට්නාමෙයන් ෙගෙනන්න 
ඕනෑ නැහැයි කියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ තර්ක කරනවා. ඒක ඒ රටත් 
පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් සුවිෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කුඩාවීම. ෙද්ශීය වශෙයන් අපට ඉහළ 
කර්මාන්තයකට යන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉතාම 
කුඩායි. කුඩා ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබන නමුත් යම් යම් 
කර්මාන්තවලට, එෙහම නැත්නම් සංකීර්ණ ෙනොවන 
කර්මාන්තවලට උදවු කරන්න පුළුවන්. උදවු කරන්ෙන් නැහැයි 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් රටට දැෙනන විධියට අෙප් ආර්ථිකය 
හදාගත හැකි විධිෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළකට යන්න ඕනෑ නම් අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම පිටස්තර ෙලෝකෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
ෙසොයාගන්න ඕනෑ. ඒක අත්යවශ්යයි. වියට්නාමය, සිංගප්පූරුව, 
තායිලන්තය වැනි පුංචි රටවල් කෙළේ ඒක තමයි. ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනවලට අනිවාර්යෙයන්ම විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 

ෙසොයාෙගන යන්න ෙවනවා. ඒ අතින් අපි වාසනාවන්තයි. එක 
පැත්තකින්, ෙලෝකෙය් විශාලතම ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඉන්දියාෙව් 
තිෙබනවා. තව පැත්තකින්, චීනය සතුවත් විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
තිෙබනවා. චීනය අපිත් එක්ක ඉතාම හිතවත්, අපිත් එක්ක එකට 
වැඩ කරන්න කැමතියි. ඒ වාෙග්ම අපි දැන් යුෙරෝපෙය් රටවල් 
එක්කත් ගනු-ෙදනු කරන්න හදනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට 
පශ්නයක් නැහැ. අෙප් පතිපත්ති හරිහැටි සකස ් කරගත්ෙතොත් 
අපට ෙහොඳ ෙවෙළඳ ෙපොළකට යන්න පුළුවන්. ඒවා අපට 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය දිහා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි ආඩම්බර ෙවන්නට ඕනෑ. ෙකොයි රජය යටෙත් 
ඇඟලුම් කර්මාන්තය පටන් ගත්තත්, අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය 
ගලාෙගන එන පධාන මාර්ගවලින් ෙදවැනි ස්ථානයට පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තයයි. ඉස්සර පහළ ස්ථානයකයි, 
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය තිබුෙණ්. පිට රටවල ගිහින් වැඩ කරන අය 
එවන සල්ලිවලට හා සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ලැෙබන සල්ලිවලට 
වඩා වැඩි ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙයනුයි. අපට 
විෙද්ශ ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අද ජාත්යන්තර කඩා 
වැටීමක් තිෙබන ෙවලාෙව්දීත් අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය 
සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 
ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඊට කලින් අවුරුද්දට වඩා ඉදිරියට ගිහින් 
තිෙබනවා. ඊටත් ඉස්සර අර්බුදයට මුහුණ දුන් කාලයටත් වඩා අද 
අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. එෙහම නම් 
අෙප් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය වැඩිදියුණු කරලා ඉදිරියට යන 
වැඩසටහන් තමයි ෙම් රජය කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ වැඩසටහන් 
ෙමොනවාද? 

අපි ආර්ථික කලාප - zones - 3ක් හදනවා. පළමුවැනි කලාපය 
තමයි හම්බන්ෙතොට කලාපය. දැනටමත් චීනය කර්මාන්තශාලා 
150ක් හදන්න ඉඩම් ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඒ ආෙයෝජකයන් සමඟ 
අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 

අපි  චීනෙය් චුන්කි නගරයට ගිහිල්ලා කථා කළා, බීජිං 
නගරයට ගිහිල්ලා කථා කළා, ෂැංහයි නගරයට ගිහිල්ලා කථා 
කළා. ගරු අගමැතිතුමා දැනුත් ෙහොංෙකොං නගරය එක්ක කථා 
කරෙගන යනවා. අපි ජනවාරි මාසෙය් ඉඳන් හම්බන්ෙතොට 
පෙද්ශෙය් අක්කර පහෙළොස්දහසක කර්මාන්තපුරයක් හදනවා. 
එහි කර්මාන්ත 150ක් අනිවාර්යෙයන් ආරම්භ කරනවා. ඒ 
කර්මාන්තවල නිෂ්පාදනය තමයි හම්බන්ෙතොට නැව් 
ෙතොටුෙපොළින්, සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් පිට රටවලට යවන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ඊළඟට,  මහෙකොළඹ සංවර්ධන කලාපය විෙශේෂෙයන් මූල්ය 
සම්බන්ධතා මධ්යස්ථානයක් හැටියට සංවර්ධනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. තිකුණාමලෙය්ත් ආෙයෝජන සංවර්ධන 
කලාපයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරනවා. චීනෙයන් අපි ඉෙගන 
ගත්ත පාඩම තමයි සංවර්ධන කලාප ෙතොටුෙපොළවල් තිෙබන 
තැන්වල හදන්න ඕනෑය කියන එක.   

අපි නිෂ්පාදනය කරන ෙද් පිට රට යවන්න විශාල මුදලක් 
යනවා නම් ෙබොෙහොම අමාරුයි, තරගකාරී තත්ත්වයකට යන්න. 
භාණ්ඩ නිෂ්පාදන මිල -cost of production - තරගකාරී ෙනොෙවයි 
නම්, ෙබොෙහොම අමාරුයි ඒ භාණ්ඩ විකුණා ගන්න.  අද අෙප් 
ෙත්වලට ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. අෙප් රබර්වලට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. අපිත් එක්ක තරග කරන අෙනක් රටවල් 
අපට වඩා ලාෙබට ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිසා අපි 
පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනෑ, තරගකාරි තත්ත්වයකට යන්න. 

අපට තවත් පශ්න තිෙබනවා. දළ වශෙයන් ෙමෙතක් කල් ෙම් 
රටට ආපු විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් සියයට 50ක් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් යටිතල පහසුකම් සඳහායි. ඒක අපි දන්නවා. ඒක 
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ෙහොඳ ෙදයක්. අපි ඒක නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ, විචාරය කරන්න 
බැහැ. ආෙයෝජන කර තිෙබනවා ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, නැව් 
ෙතොටුෙපොළවල්, ගමනා ගමනය, ෙතල් පිරිපහදුව  සඳහා වාෙග්ම 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ව්යාපෘතිය සඳහා. ෙම්වාට මුදල් යට කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් රටට ආපු විෙද්ශ විනිමය සියයට 50ක් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ යටිතල පහසුකම්වලටයි. ඒ ගැන වරදක් කියනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත්, ඒවා අෙනක් ක්ෙෂේතවලට ගලා ෙගන ගිහිල්ලා 
නැහැ. ඒ නිසා දැන් ඒ ක්ෙෂේතවලට තමයි  යන්න තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් අලුත් සමීක්ෂණය අනුව 
ෙපෙනනවා, ෙකොයි තරම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කළත්, ෙම් 
රෙට් සියයට 30ක් දුප්පත්කම තිෙබන බව. 2017 වසර තමයි අෙප් 
රෙට් දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් වර්ෂය හැටියට සලකා තිෙබන්ෙන්. 
දීර්ඝ කාලීන පරිපාලනයකින් පස්ෙසේ වුණත්, කුටුම්බ ආදායම  - 
household income   එක - ගත්තාම  සියයට 30ක් ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඉතාම දුප්පත් තත්ත්වෙය් තමයි ඉන්ෙන්.  

ඒ නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය යටෙත් එන 
අවුරුද්ෙද් ඉඳන් අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ගය ඉදිරියට ෙගන 
යෑෙම්දී,  පසු ගිය කාලෙය් නායකයන් ඇතුළු සියලුෙදනාටම 
අමතක වුණු ඒ සියයට 30 ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please, wind up now.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 

ෙපර මා තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ,   මහෙපොළ අරමුදල 
ගැන. ෙම් සභාෙව් ඉන්න ගරු මන්තීවරු දන්නවා, ඒ මහෙපොළ 
අරමුදල ඇති වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා.  මට ෙහොඳට මතකයි, 
ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා ඒ කාලෙය් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාට ගිහිල්ලා කිව්වා, "මටත් ෙලොතරැයියක් 
ආරම්භ කරන්න ඉඩ ෙදන්න" කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, 
"නැහැ, නැහැ. ඒක කරන්න ෙදන්න බැහැ.  අපි ජනාධිපති 
අරමුදලින් ඕනෑ තරම් මුදල් ලබා ෙදන්නම්. ඒ ෙලොතරැයිය 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත්, රජය යටෙත් පවත්වාෙගන යනවා" 
කියලා. ඒ ෙලොතරැයිෙය් නිර්මාතෘවරයා තමයි ආචාර්ය විකම 
වීරසූරිය මැතිතුමා. එතුමා ම ෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්. මා ඒක අවංකවම 
කියන්න ඕනෑ. අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ මා එතුමා හඳුනනවා. එතුමා 
ඉතා  අවංක, ඉතාම කාර්යශූර, ෙම් රට ෙවනුෙවන් කැප වුණු, ෙම් 
රෙට් බුද්ධිමෙතක්.   මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය හැදුෙව් එතුමායි. ඒ නිසා 
ෙම් වැඩවලින් එතුමාෙග් නම මහජනයාට පිළිකුල් කරන්න 
කටයුතු ෙනොකර,  යම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් උසාවියට යන්න 
කියලා අපි කියනවා. එහිදී වැරදි සාක්ෂි දීලා තිෙබනවා නම් ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් අවුරුදු 10කට සිර භාරයට ගන්න කියලා නඩු 
දමන්න  කියලායි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. You 

have seven minutes.  

[අ.භා. 2.04] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි.  

උෙද් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට 
Kandy City Centre එක ණය ගැනීම ගැන කථා කළා.  ඔව්, එක 
ණයක් ගත්තා රුපියල් මිලියන 200ක. ඒ මුදලින් දැනට ෙගවන්න 
තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 149ක්, ෙපොලිය -interest එක- 
රුපියල් මිලියන 256ක්. මුළු ගණන රුපියල් මිලියන 439යි. 
එතැන margin  එකක් තිෙබනවා, තැන්පතුවක් හැටියට රුපියල් 
මිලියන 20ක. ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 50ක් ෙම් මාසෙය් 
ලැෙබනවා. ඉතිරි රුපියල් මිලියන 200ක මුදල උගස් කරන ලද 
හපුතෙල් ඉඩම ෙවන්ෙද්සි කර  නැවත අය කර ගන්නවා. ෙදවැනි 
ණයක් ගත්තා Kandy City Centre එෙකන් රුපියල් මිලියන 
150ක. ඒෙක් capital outstanding  එක 116යි. ෙපොලිය රුපියල් 
මිලියන 193යි.  බැංකුවට ෙදන්න ඕනෑ මුළු ගණන රුපියල් 
මිලියන 335යි. ඒ සඳහා දැනටම බැංකුව නඩු දමලා තිෙබනවා, 
Kandy City Centre  එකට විරුද්ධව.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී 
මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ගැන කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම දිගින් දිගටම අලාභ 
ලබා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු 9 තුළ රුපියල් බිලියන 12ක 
අලාභයක් ලබා තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසාන අවුරුද්ෙද් කීයද? 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඉල්ලීමක් කළා,- [බාධා කිරීම්] අහගන්න. පිළිතුරු ෙදන 

ෙවලාව ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අහගන්න. එතෙකොට තවත් 
මන්තීවරුන් කිව්වා ඒ අයින් කරන ෙසේවකයන්ට සාධාරණයක් 
ෙවන්න ෙගවීම් සඳහා- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම අවසාන 
වසෙර් ලාභද, පාඩුද කියන්න. 
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Deputy Minister, 

you continue. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔබතුමාෙග් නම කියනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමා අහපු පශ්නවලට 

තමයි ෙම් පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙහොඳට අහෙගන ඉන්න. ඒ 
ෙසේවකයන්ට සාධාරණයක් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා 
තිෙබනවා, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගෙමන්. ෙම් වාෙග්ම 
කිව්වා, මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් business plan එක viable 
නැහැ; financial support එකක් නැහැ කියලා. අහස් යාතා lease 
එකට අරෙගන තිෙබන්ෙන් ඒ නිසා තමයි. ඒ ගුවන් ෙසේවාෙවන් 
ගිය ගමන් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම  දිගින් දිගටම 
කරෙගන යනවා. ඊට අමතරව කිව්වා, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට 
අෙළවි සැලැස්මක් -marketing plan- තිබුණා කියලා. ඔව්, අෙළවි 
සැලැස්මක් තිබුණා. ඒ සැලැස්ම තිබුෙණ් යුෙරෝපය එක්ක තරග 
කරන්නයි. යුෙරෝපෙය් EK එක හා QR එක එක්ක තරග කරලා 
මැද ෙපරදිග ජයගහණය කරන්නයි. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා 
ඒක කරන්න බැරි ෙදයක් කියලා. ඒ අය එක්ක තරග කරලා විශාල 
ගුවන් ෙසේවාවලටවත්, යුෙරෝපෙය් තිෙබන ගුවන් ෙසේවාවලටවත් 
අලාභය පියවන්න බැහැ.  

ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගෙම් අලාභය ෙම් අවුරුදු 10 
තුළදී රුපියල් බිලියන 140යි. ඒක ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි; 
විශාල ගණනක්. ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයට ෙම් මුදලින් 
තුෙනන් එකක්වත් වැය කරන්ෙන් නැහැ. එක ආයතනයකට වැය 
කරන පමාණය ගැන තමයි ෙමතැන සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
මම දන්ෙන් නැහැ ඔබතුමන්ලා රාජ්ය ව්යවසාය ගැන ෙමොන 
විධියට හිතනවාද කියලා. රාජ්ය ව්යවසාය අලාභ ලබනෙකොට, 
ජනතාව මත ඒ බදු පටවන්න ෙනොෙවයි ඒ ව්යවසාය තිෙබන්ෙන්. 
අපි මුළු ජනතාව ගැනම හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සැලැසම් 
කියාත්මක කරන්න බැහැ.  

ඒ වාෙග්ම, බදු කමයට PIA එකට A330 අහස් යාතා තුනක් 
දීලා තිෙබනවා. එතැන සඟවන්න ෙදයක් නැහැ; පසිද්ධිෙය් ඒවා 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ලාභ ලබන අෙප්ක්ෂාෙවන් තමයි ඒ ගුවන් යාතා 
දීලා තිෙබන්ෙන් කියන එකත් සඳහන් කරන්න අවශ්යයි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී.  

ඒ වාෙග්ම කිව්වා, A350 ගුවන් යානා ගත්තා, ඇයි ඒ මිලදී 
ගැනීම් අවලංගු කරලා ඒවා නැවත භාර ෙදන්ෙන් කියලා. ඒවා 
ගන්න තීරණය ගත්ෙත් හිටපු කථානායකතුමාෙග් නිල නිවෙසේදී. ඒ 
පශ්න අහපු නිසායි මම ෙම්වා කියන්ෙන්. ඒ පශ්න ඇහුෙව් 
නැත්නම්  මම ෙම්වා කියන්ෙන්ත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් වාෙග් 
පශ්න අහන නිසා තමයි ඒවා කියන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒත් 
ඔබතුමන්ලා ෙමතැන කථා කරන්න එනවා, අයියලා සහ මල්ලිලා 
ගැන. ඒක සාධාරණ නැහැ ගරු මන්තීතුමා. එෙහම කථා කරන්න 
එපා. චරිත රත්වත්ෙත් කියන්ෙන් පිරිසිදු චරිතයක් තිෙබන 
පුද්ගලෙයක්. එතුමා අගමැතිතුමාෙග් උපෙද්ශක. එතුමා 
ශතයක්වත් ජනතාවෙගන් ෙහොරකම් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
ඇත්ත කථා කරන ෙකොට අහෙගන ඉන්න. එතුමන්ලා ශතයක්වත් 
ෙහොරකම් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඇත්ත කථා කරලා ඒ ෙසේවය 
කරන මිනිසුන් ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටින්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා 
එවැනි කථා කියන්න එපා. අහගන්න ෙම්වා. 

ෂමින්ද රාජපක්ෂ 2009 අෙගෝස්තු මාසෙය් 24වැනි දා ඒ ගුවන් 
සමාගෙම් කළමනාකාර මණ්ඩලයට පත් කරනු ලැබුවා. ඔහු අස ්
වුෙණ්  2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 12වැනි දා. ඔහු අස් වුණා. ෂමින්ද 
රාජපක්ෂෙග් නෑකම් ගැන අපි ෙමතැන කියන්න ඕනෑ නැහැ. අපට 

ඒ ෙද්වල් කියන්න සිද්ධ වුණා, ඔබතුමා ෙමතැන අහපු පශ්න 
නිසා.  ෙම් A350 එක ගුවන් යානයක් lease කමයට තමයි ගන්න 
ගිෙය්. ඒකට මාසයකට ෙගවන්න තිෙබන පමාණය ෙඩොලර් 
මිලියන 1.4යි.  නමුත් අද ඒක ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ගන්න පුළුවන් 
ඊට වැඩිය අඩුෙවන්.  අවුරුද්දකට අලාභය ෙඩොලර් මිලියන 6යි; 
අවුරුදු 12කට ෙඩොලර් මිලියන 72යි. ඒ වාෙග් ගුවන් යාතා 8ක් 
ගන්න තමයි කටයුතු කෙළේ.  ඔබතුමන්ලා එවැනි වැරදි තීරණ 
ගත්ත නිසා තමයි අපට ෙම් ආයතන ආපහු හදන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  අහෙගන ඉන්න මන්තීතුමා, අහෙගන 
ඉන්න. ඔබතුමා ඒ වාෙග්ම කිව්වා, අෙප් ෙම් ෙයෝජනාවලට ඒ 
කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබිලා නැහැ කියලා.  

ඔබතුමා අහපු ඒ පශ්නය සාධාරණයි. ඒ ෙගවීම කරන්න යන 
ෙවලාෙව්දී මමත් ඒ පශ්නය ඇහුවා. ඒ අහස් යාතා සම්බන්ධ 
ගිවිසුම් අවලංගු කරන ෙවලාෙව්දී ෙඩොලර් මිලියන 98ක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. මමත් ඒ පශ්නය ඇහුවා. මම ඒක ඇහුවා, ඒ 
කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවාද 
කියලා. ඔව්, සාකච්ඡාවක් තිබිලා තිෙබනවා. ෙවන ෙවන අදහස් 
තිබිලා තිෙබනවා. නමුත්, කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
අනුවයි ඒ ෙද් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය අනුවයි ඒ ෙද් කරලා 

තිෙබන්ෙන් කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] නැත්නම් රටට වැරැදි අවෙබෝධයක් අපි ඇති 
කරනවා, ෙමෙහම අනුමැතියක් ලැබුෙණ් නැහැ කියලා.  ෙම් VIP 
kit එක ගැන අෙප් සන්දිත් මන්තීතුමා කථා කරද්දී ඔබතුමන්ලා 
කෑ ගැහුවා. කථාව ඇත්ත, එෙහම එකක් තිබුණා. අපි ඒක අවලංගු 
කළා. VIP kit එකක් ෙමොකටද? ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයාටත් 
සාමාන්ය මිනිස්සු යන අහස් යාතාවල යන්න පුළුවන්. අපට ෙම්වා 
කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඇමතිතුමාවත්, මමවත් ඔය ශී 
ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් එක ටිකට් පතක්වත් අරෙගන නැහැ. අපි 
ගන්ෙන්ත් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, your time is over.  Please wind 

up. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒක නිසා තමයි ෙම්ක කියන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් 

කරුණාකරලා අෙනක් මිනිසුන්ට මඩ ගහන්න එපා කියලා 
ඉල්ලමින් මම වාඩි ෙවනවා.  

 
[பி.ப. 2.12] 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ைகத்ெதாழில் 

மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சு, அரச ெதாழில் 
யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சு, ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இன்ைறய 
கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
ெகா த்தைமக்காகத் தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பாக அதிக 
பிரச்சிைனகள் இ ந்தேபா ம், இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் மாந்ைத உப் க் கூட் த்தாபனம் தனியார் 
மயப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்  நிதியைமச்சர் அவர்களால் 

ன்ெமாழியப்பட்டைமயான , வடக்கு மக்க ைடய 
மனைதப் பாதித்த, குறிப்பாக மன்னார் மாவட்ட மக்களின் 
மனைதப் பாதித்த மிகப் ெபாிய விடயமாக இ ப்பதனால் 
அ பற்றிச் சில க த் க்கைள ன்ைவக்க விைழகின்ேறன். 
அந்த ன்ெமாழி  உண்ைமயில் மன்னார் மாவட்ட 
மக்க க்கும் ஆைனயிற  உப்பளத்தில் ேவைல ெசய்கின்ற 
மக்க க்கும் மிக ம் கவைலக்குாியதாகக் காணப்ப கின்ற . 
ஏெனனில், ஆைனயிற  உப்பள ம் மாந்ைத உப் க் 
கூட் த்தாபனத்திற்குக் கீேழேய வ கின்ற . இந்த இரண்  
உப்பளங்கைள ம் தனியார் மயப்ப த்தத் திட்டமிட்டவர் 
நிதியைமச்சேரா அல்ல  ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சேரா என்  எங்க க்குத் ெதாியா . 
ஆனால், கடந்த மாதம் மன்னாாில் நைடெபற்ற மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் ெகளரவ ைகத்ெதாழில் 
மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்கள், “மன்னார் 
உப்பளம் தனியார் மயப்ப த்தப்படமாட்டா ” என்  
உ திெமாழி வழங்கியி ந்தார். அந்த உ திெமாழிைய 
வழங்கியைமக்கு அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

வட மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த மாந்ைத உப் க் கூட் த் 
தாபனத்ைதத் தனியார் மயப்ப த்தப்ேபாவதாக நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் கடந்த மாதம் 10ஆம் திகதி ஆற்றிய வர  
ெசல த்திட்ட உைரயில் கூறியைத மீளப்ெபற ேவண்  
ெமன்  நிதியைமச்சர் அவர்க க்கும் ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்க க்கும் நான் 
ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன். ஆரம்ப காலத்தில் உப்  
உற்பத்திைய அரசாங்கத்தின்கீழ் ெகாண் வ வதற்காக 
1938ஆம் ஆண்  சட்டம் இயற்றப்பட்  இந்த உப்பளம் அரச 
உப் த் திைணக்களத்தின்கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட . 1957ஆம் 
ஆண் ன் அரச ைகத்ெதாழில் கூட் த்தாபனச் சட்ட விதி 
49க்கைமவாக 1966ஆம் ஆண்  ஸ்ரீலங்கா ேதசிய உப் க் 
கூட் த்தாபனம் ைகத்ெதாழில் அைமச்சின்கீழ் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அரசாங்கத்தின் வியாபார 
நிைலயங்கைள ம் ெபா  மக்கள் கூட் த்தாபனங்கைள ம் 
ெபா மக்கள் கம்பனியாக மாற் ம் 1987ஆம் ஆண் ன் 23ஆம் 
இலக்க கம்பனிச் சட்டத்திற்கைமய லங்கா உப்  மிெரட் 
1990 சம்பர் 31 இல் உ வாக்கப்பட்ட . உப் க் கூட் த் 
தாபனத்தின் கீழ் இயங்கிய உப்பளங்கள் யா ம் திய 
கம்பனிச் சட்டத்திற்கைமய லங்கா உப்  மிெரட் இற்கு 
ெபா ப்பளிக்கப்பட்ட . 1994ஆம் ஆண்  ேமல் பிராந்திய 
உப்பளங்க ம் 1997ஆம் ஆண்  ெதன்பிராந்திய 
உப்பளங்க ம் லங்கா உப் க் கம்பனியி ந்  பிாிந்  
ெவவ்ேவறான அைமப் க்களாக இயங்கி இ தியாக அைவ 
1982ஆம் ஆண் ன் 17ஆம் இலக்க கம்பனிச் சட்டத்தின் 
பிரகாரம் கம்பனிகளாகப் பதி ெசய்யப்பட்டன. லங்கா உப் க் 
கம்பனியில் ேசா்க்கப்படா  ைகவிடப்பட்ட வட பிராந்திய 
உப்பளங்களான ஆைனயிற , குறிஞ்சாத்தீ , ெசம்மணி, 
கல் ண்டாய், நிலாெவளி, கும் ப்பிட் , மன்னார் ஆகியன 
ஒன்றிைணந்  கம்பனியாக பதி ெசய்யப்ப வதற்கு 
ஆயத்தமாக இ ந்தேவைள, 2001ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபர் 
மாதம் மாந்ைத உப் க் கம்பனி உ வாக்கப்பட்  அதன் 
ெபா ப்பின்கீழ் அைவ வந்தன.  

லங்கா உப்  மிெரட் ன்கீழ் இயங்கிவந்த வட பிராந்திய 
உப்பளங்களின் உப்  உற்பத்தியான  1990ஆம் ஆண்  
ஜூன் மாதத்தி ந்  தைடப்பட்ட . அந்த ேநரத்தில் இ ந்த 
வளங்கைளக் ெகாண்  1997ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் அரச 
அதிபாின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் மன்னார் உப்பளமான  
இயங்கி வந்த . அரசாங்க அதிப க்கி ந்த அதிக 
ெபா ப் க்கள் காரணமாக 2001ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
அதன் நி வாகப் ெபா ப்பான  அவாின் ேமற்பார்ைவயின் 
கீழ் மன்னார் மாவட்ட மீனவர் கூட் ற ச் சங்கங்கள் 
சமாசத்திடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட . 1987ஆம் ஆண் ன் 17ஆம் 
இலக்க கம்பனிச் சட்டத்திற்கைமய 2001ஆம் ஆண்  
ஒக்ேராபர் மாதம் வட பிராந்திய உப்பளங்கள் யா ம் 
ஒன்றிைணக்கப்பட்   மாந்ைத உப்  மிெரட் உ வாக்கப் 
பட்ட . அதன் பின்னர் மன்னார் மாவட்ட மீனவர் கூட் ற ச் 
சங்கங்கள் சமாசத்திடமி ந்த மன்னார் உப்பள ம் அரசாங்க 
அதிபாின் அ சரைண டன் மாந்ைத உப்  மிெரட் 
நி வாகத்தின்கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட .  

மாந்ைத உப்  மிெரட் தற்ேபா  ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சின்கீழ் இயங்கி வ கின்ற . 
1938ஆம் ஆண்  தல் பல்ேவ  திைணக்களங்களின் கீழ்  
மன்னார் உப்பளம் இயங்கிவந்தி ந்தா ம் எந்தெவா  
காலகட்டத்தி ம் அ  இலாபமீட்டா  இ க்கவில்ைல. அரச 
அதிபாின் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் இயங்கியேபா ம், மன்னார் 
மாவட்ட மீனவர் கூட் ற ச் சங்கங்கள் சமாசத்தின்கீழ் 
இயங்கியேபா ம் அ  இலாபகரமான கம்பனியாகேவ 
இயங்கிவந்தி க்கிற . குறிப்பாக, கடந்த பல வ டங்களாக 
ஐந்  மில் யன் பாய்க்கு ேமல் வ டாந்த இலாபம் 
ெப கின்ற ஓர் உப்  உற்பத்தி நிைலயமாக மன்னார் உப் த் 
ெதாழிற்சாைல இயங்கி வ கின்ற . வட மாகாணத்தில் 
அைமந்தி க்கின்ற உப்பளங்கைள உள்ளடக்கிய இந்த உப் க் 
கூட் த்தாபனம் தனியார் மயப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்ற 
வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவான , மன்னார் மாவட்ட 
மக்கைள மட் மல்ல,  வடபகுதி மக்கைள ேம பாாிய மன 
அ த்தத்தி ம் கவைலயி ம் ஆழ்த்தி ள்ள . அந்த 

ன்ெமாழி  நைட ைறப்ப த்தப்பட மாட்டாெதன்   
மன்னார் மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் 
அவர்கள் ெதாிவித்தி ந்தார்; அ  தி ப்திகரமானதாக 
இல்ைல. நான் ஏற்ெகனேவ அ  பற்றி இச்சைபயில் 
குறிப்பிட்டேபா  அவர் சைபயில் இ க்கவில்ைல. எதிர்வ ம் 
10ஆம் திகதி ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் தன் ைடய 
பதி ைரயில், குறிப்பிட்ட அைமச்சாின் சிபாாிசின் ேபாில் 
அந்த ன்ெமாழி  நீக்கப்பட்டதாகக் கூறக்கூ ய வைகயில் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெசயற்பட ேவண் ெமன்   
ேகாாிக்ைக வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

இந்த உப்  உற்பத்தி நிைலயமான  இயற்ைகயாகேவ 
வளங்கள் மிக்க பிரேதசமான மன்னார் ெபாியகைடப் 
பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள . 1938ஆம் ஆண்  தல் 
மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த பல ெதாழிலாளர் 
கு ம்பங்கள் இந்த உப் க் கூட் த்தாபனத்தின் லம்தான் 
தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைதப் ெபற்றி க்கின்றார்கள். அந்த 
வைகயில் அங்கு ேவைல ெசய்கின்ற ெதாழிலாளர்கள  
நலன்கைளக் க தி ம் இனிேம ம் அங்கு ேவைல ெசய்ய 
இ க்கின்ற வ ங்கால ச தாயத்தின் வாழ்வாதாரத்ைதக் 
க தி ம் இைதத் தனியார்மயப்ப த் வைத நி த்த ேவண் ம் 
என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அதிகமாக ெகா ம்பில்தான் 
இ க்கின்றார் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதனால், அந்த 
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உப்பளத்தில் நடக்கின்ற சில சம்பவங்கள் அவ க்குத் 
ெதாி ேமா ெதாியாேதா என்  எனக்குத் ெதாியா . அங்கு பல 
விடயங்கள் நடந்தா ம் ேநரம் ேபாதாைமயால் ஒ  விடயத்ைத 
மட் ம் அைமச்சாிடம் ெதாியப்ப த்தி, அந்த உப்பளத்தில் 
இப்ப யான குைறபா கள் இ க்கின்றன என்பைதச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். சில மாதங்க க்கு ன்  
நான் அங்கு ேநர யாகச் ெசன்  உப்  எப்ப  
உற்பத்தியாக்கப்ப கின்ற , உற்பத்தியாக்கப்ப கின்ற உப்  
எப்ப  சந்ைதப்ப த்தப்ப கின்ற  என்ற விபரங்கைள 
அறிந்ேதன். ஆனால், அங்கு உப் ச் சந்ைதப்ப த்தப்ப கின்ற 
விடயங்களில் பல குைறபா கள் இ க்கின்றன. மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் இ  சம்பந்தமாக நான் 
கைதத்தி ந்ேதன்.  

நான் அந்த உப்பளத் க்குச் ெசன்றெபா  அங்கு 
தவிசாள ம் ெபா  காைமயாள ம் இ ந்தார்கள். 
இ வ ட ம் அங்குள்ள எல்லா இடங்க க்கும் ெசன்  
பார்த் விட்  வ ம்ேபா  அவர்கள் இ வாிட ம் ேகட்ேடன், 
"இங்கு ேவைல ெசய்கின்ற சீன் என்ற ெபய ைடய 
பணியாள் தற்ேபா  எங்ேக?" என் . அப்ேபா  சேகாதர 
சிங்கள இனத்ைதச் சார்ந்த அந்தப் ெபா  காைமயாளர் "එයා 
අතු ගාන්න ගියා" என்  என்னிடம் குறிப்பிட் ந்தார். "இந்த 
உப்பளத்திற்கு இைதவிட ெவளியிேல எங்கும் பிாி கள் 
இயங்குகின்றதா?" என்  நான் அவாிடம் ேகட்ேடன். 
அப்ேபா , "என்ைன ேவைலையவிட்  அ ப் ங்கள்; நான் 
ேவ  எங்ேகயாவ  ேபாய் ேவைல ெசய்கின்ேறன்" என்  
அவர் என்னிடம் கூறினார். "உங்கைளக் குறித்  
ேகட்கவில்ைல; இங்ேக ேவைல ெசய்கின்ற அந்த நபர் எங்ேக 
என் தான் நான் உங்களிடம் ேகட்கின்ேறன்" என்  அவாிடம் 
நான் குறிப்பிட்ேடன். அப்ெபா  அந்தப் ெபா  

காைமயாளர் தவிசாளைரப் பார்த் , "நீங்கள் ெசய்கின்ற 
பிைழக்கு நான் ம ெமாழி ெசால்ல யா . அதற்குாிய 
பதிைல நீங்கேள ெசால் ங்கள்" என்   ெசான்னார். 
அப்ேபா  தவிசாளர், "அவர் ேவெறா  விடயமாக ெவளியில் 
ேபாய்வி்ட்டார்" என்  ெசான்னார். "தற்ெபா  அவர் எங்கு 
இ க்கின்றார் என்  எனக்குத் ெதாி ம்; அ  
ெதாிந்தப யால்தான் இவ்வா  நான் உங்களிடம் ேகட்ேடன்; 
இந்த விடயத்ைத இனிேமல் நான் கைதக்கமாட்ேடன்; ஆனால், 
இதற்குப் பிறகும் இந்தப் பிைழையச் ெசய்யாதீர்கள்" என்  
அவர்களிடம் ெசால் விட்  வந்ேதன். ஆனால், அவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் அந்தப் பிைழையச் ெசய் ெகாண்ேட 
இ க்கின்றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 
இைதக் கவனிக்க ேவண் ம். அங்கு இவ்வா  ஒ சிலர் 
நடக்கின்றார்கள் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ேமா, 
ெதாியாேதா என்ப  எனக்குத் ெதாியா . சம்பந்தப்பட்ட 
வர்கள் அந்த உப் க் கூட் த்தாபனத்தில் சம்பளத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்கின்றேபாதி ம் அங்கு ேவைல ெசய்யாமல் 
தங்க ைடய ேவ  ேவைலகைளச் ெசய்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள் என்பைதேய நான் இங்கு உங்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

இவ்வள  ண் விரயத் க்கு மத்தியி ம் வ டாந்தம் 
கிட்டத்தட்ட 5 மில் யன் பாையச் சுத்த இலாபமாகப் 
ெப கின்ற ஒ  கூட் த்தாபனத்ைதத் தனியார்மயப்ப த் வ  
என்ப  அந்த மாவட்ட மக்கைள ம் அதில் ேவைலெசய்கின்ற 
பணியாளர்கைள ம் எதிர்காலச் சந்ததியினைர ம் றந்தள்ளி 
வி கின்ற ஒ  விடயமாகும். அந்த வைகயில், இைதச் சாியாக 
நி வகித்தால் இனிவ ம் காலங்களில் இதன் லம் அதிகமான 
வ மானத்ைத ஈட்ட ம். இ  மன்னார் நகரப் பகுதிக்கு 
அண்மித்த பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற . இ  மன்னார் 
மாவட்டத்திற்கு இைறவனால் ெகா க்கப்பட்ட மிகப்ெபாிய 

ெதா  வளமாகும். அந்த வளம் தங்க ைடய அைமச்சுக்குப் 
ெபா ப்பளிக்கப்பட் க்கிற . அைதச் சாியாகச் 
ெசய் ங்கள்! அதற்கு எங்க ைடய ஆதரைவத் ெதாடர்ந்  
த ேவாம். அேதேவைள, தனியார் மயப்ப த் வதான அந்த 

ன்ெமாழி  உங்க ைடய சிபாாிசின்ேபாில் நீக்கப்பட 
ேவண்  ெமன்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
அவ ம் மன்னார் மாவட்டத்ைதச்  ேசா்ந்தவர்.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஆம்.  

அைமச்சர் அவர்கள் மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசாந்்தவர் 
என்பதால் அவ க்கு அங்கி ந் ம் அதற்கான  அ த்தங்கள் 
வந் ெகாண் க்கும். அதனால், அந்த உப்பளம் தனியார் 
மயப்ப த்தப்ப வைத யற்சிெய த்  த த்  நி த் வார் 
என்   நான் நம் கின்ேறன்.  

அ த் , ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் அவர்களிடம் 
நான் ஒ சில விடயங்கைளக் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் தற்ெபா  சைபயில் இல்ைல. 
பிரதி அைமச்ச ம் இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் என் ைடய ேவதைனையத் 
ெதாிவிக்க ேவண் ம். வறிய மக்க க்கு ஆ தல் அளிக்கக்  
கூ ய வைகயில் ஒன்றிைணந்த ேவைலத்திட்டங்கைள 
உ வாக்கி, அந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்  
வதற்காகத்தான் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு உ வாக்கப் 
பட் க்கின்ற . உண்ைமயில், ஒன்ப  மாகாணங்களில் 
வடக்கு மாகாணத்தில் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு இந்த 
2016ஆம் ஆண்  என்ன ேவைலையச் ெசய்த ? என்பைத ம் 
2017ஆம் ஆண் க்கான உங்க ைடய ன்ெமாழிவின் லம் 
வடக்கு மாகாணத் க்கு உங்க ைடய அைமச்சி டாக அந்த 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு எத்தைன 
மில் யன் பாைய  ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள்? என்பைத ம் 
நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  நாட் ள்ள 9 மாகாணங்களிேல 
அதிகமான விதைவகைளக் ெகாண்ட, அதிகமான 
அங்க னர்கைளக் ெகாண்ட மாகாணமாக வடக்கு மாகாணம் 
இ க்கின்ற . வடக்கு மாகாணத்தில் 60,757 விதைவக ம் 
8,830 ைகவிடப்பட்ட ெபண்க ம் 19,724 அங்க னர்க ம் 
1,514 அநாைதக் குழந்ைதக ம் உள்ளடங் கலாக - 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் ன்  

குறிப்பிட்டேபா  நீங்கள் இ க்கவில்ைல. நான் மீண் ம் 
குறிப்பி கின்ேறன், தங்களிடம் ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் 
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அைமச்சு ஒப்பைடக்கப்பட் க்கிற . எங்க ைடய வடக்குப் 
பிரேதசத்தில் 2016ஆம் ஆண்  தங்களால் எ க்கப்பட்ட 

யற்சிகைள ம் 2017ஆம் ஆண் ல் நீங்கள் எ க்க 
இ க்கின்ற யற்சிகைள ம் இன்  இந்த சைபயிேல 
ெதாிவித்தால் நல்லெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், 9 மாகாணங்களி ம் பார்க்கும்ேபா  அதிகமான 
விதைவகைளக் ெகாண்ட, அதிகமான அங்க னர்கைளக் 
ெகாண்ட மாகாணமாக வடக்கு மாகாணம் இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு 
உங்க ைடய அைமச்சு உதவி ெசய்ய ேவண் ம். அேதேபால, 
நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டப , வடக்கு மாகாகணத்தில் 
60,757 விதைவக ம் 8,830 ைகவிடப்பட்ட ெபண்க ம் 
19,724 அங்க னர்க ம் 1,514 அநாைதக் குழந்ைதக ம்  
இ க்கிறார்கள். ேவ  எந்தெவா  மாகாணத்தி ம் இந்தள  
எண்ணிக்ைகயில் இப்ப ப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இல்ைல. 
ஆகேவ, உங்க ைடய இந்த அைமச்சுக்குாிய ஒ க்கீட் ல் 
கூ தலான நிதிைய வடக்கிற்கு ஒ க்குவ தான்  உங்கள  
தார்மீகக் கடைமயாக இ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அங்க னர்க க்குாிய ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் எப்ப  அைமய 
ேவண் ெமன்  தீர்மானித் , அ  ம் த் 
ெதாழிற்சாைலயாகேவா அல்ல  அவர்க க்குாிய ைதயல் 
பயிற்சி நிைலயங்களாகேவா -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள்!  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, පාථමික කර්මාන්ත ඇමතිතුමා 
නැහැ කියා. ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් කථාව මෙග් නිල 
කාමරෙය් ඉඳෙගන අහෙගනයි සිටිෙය්. ඒ නිසායි මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්. අෙප් සැලසුම් අනුව උතුරු 
පළාතට විෙශේෂෙයන් අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා කියා 
සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි. ඔබතුමා සඳහන් කළ ෙදය ගැනත් 
අපි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ෙලෝක බැංකු 
ව්යාපෘතිය යටෙත් කිලිෙනොච්චිවල ෙවනම office එකක් දමනවා. 
අපි ඒ ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට වැඩිම රැකියා පමාණයක් බිහි ෙවන්ෙන්, උතුරු සහ 
නැෙගනහිර පළාත්වලයි. මම ඒ ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நான் தற்ேபா  

நீங்கள் இ க்கவில்ைலெயன்  குறிப்பிட்ட , இவ்வா  
பதிலளிப்பதற்கு நீங்கள் உங்கள் ஆசனத்தில் 
இல்லாததால்தான்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள்!  

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு இன் ம் 

ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

ெகளரவ அைமச்சரவர்கேள, இப்ப ப் பதிலளிப்பதற்கு 
நீங்கள் உங்கள் ஆசனத்தில் இ ந்தால்தான் ம். நீங்கள் 
ேவ  இடத்தி ந்  ேகட் க்ெகாண் ந்தால் உங்களால் 
அதைன விளங்கிக்ெகாள்ள மட் ம்தான் ம். ஆனால், 
உங்க ைடய பதிைல எங்க ைடய மக்கள் வாழ்வாதார 
ாீதியில் எதிர்பார்த் க் ெகாண் க்கிறார்கள். ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, இதில் மிக க்கியமான ம் 
ேவதைனயான மான விடயம் எந்தெவா  ன்ெமாழிவி ம் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டெமன்ப  குறிப்பிடப்படாைமயாகும். 
மன்னார் மாவட்டம் என்  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற ; 
அதற்கு ஏதாவ  அரசியல் காரணேமா ெதாியா . ஆனால், 

த்தத்தால் ற் தாகப் பாதிக்கப்பட்ட ல்ைலத்தீ  
மாவட்டம் சம்பந்தமாக இந்த வர  ெசல த் திட்ட உைரயில் 

ல்ைலத்தீ  என்ற ெசால்கூட வரவில்ைலெயன்பைத 
மனவ த்தத் டன் ெதாிவித்  அமர்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is Hon. Bandula Gunawardane. You 

have 20 minutes.  
 

[අ.භා. 2.32] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, it should be 25 minutes.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් ඉතා හිතවත්, යහපත් යැයි සම්මත 
අමාත්යවරුන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම එතුමන්ලාට ෙචෝදනා කරන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Lucky Jayawardana will now 

take the Chair.   
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

2407 2408 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා තමයි වාණිජ බැංකු -මූල්ය 

ආයතන කමය- භාරව ඉන්ෙන්. මූල්ය ආයතනවල පධාන 
ආයතනය වන ශී ලංකා මහ බැංකුව භාරව ඉන්ෙන්, 
අගාමාත්යතුමායි. ඊළඟට, මුදල් විෂය භාරව, මුදල් ෙනෝට්ටු අච්චු 
ගැසීම භාරව ඉන්ෙන් ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා. 
ෙම්වාෙයන් විද ත් කමයට ෙගවීම් පියවන්න යන්ෙන් ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් ඇමතිතුමා. අන්තර් සම්බන්ධයක් නැති ෙමම 
ව හය තුළ -සමස්ත බැංකු කමය, මුදල් කමය, ණය කමය 
පිළිබඳව මුදුන් මල්කඩ ෙලස සැලෙකන- ශී ලංකා මහ බැංකුවට 
අකුණු ගැසුවාට පසුව, සමස්ත කමයට එතැනින් පසුව ඇති ෙවන 
පතිඵලය ෙමොකක්ද කියා අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙගය මුළුමනින්ම 
දා අළු වූ කල, පුළුන්වලට වුෙණ් ෙමොකද කියා පශ්න කිරීෙම් 
ෙත්රුමක් නැහැ. එදා, ෙම් රජය බලයට පත් ෙවලා "දින සියෙය් 
විප්ලවය" යටෙත් ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 වැනි දා මහ දවල්, මහ 
බැංකුෙව් මහා මුදල් මංෙකොල්ලය සිද්ධ වුණු අවස්ථාෙව්දී සුදු හුණු 
ගෑ කවුරුත් දන්නවා, ජාතික ව්යාපාරිකෙයකු ෙලස නැඟිටපු ගරු 
දයා ගමෙග් මැතිතුමා දන්නවා, කිසිම ව්යාපාරයක් කරලා 
ෙබොෙහොම දුක ෙසේ  මාස 14ක් බදු ෙගව්වාට පසුව ශුද්ධ ලාභ 
ෙකෝටි දහසක් ලබන්න බැහැ කියා. එෙහම මාස 14ක් ඇතුළත බදු 
ෙගව්වාට පසුව, ශුද්ධ ලාභ වශෙයන් ෙකෝටි දහසක් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් ලබා තිෙබන්ෙන්, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
පමණයි. එෙහම ලබන්න පුළුවන්කම ලැබුණාම, එම සමාගමට 
පුළුවන්, බැංකු ගන්න. එතෙකොට බැංකු කමය යටත් ෙවනවා, 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්ලාට.  

ඊළඟට, අපි ඔක්ෙකෝටම ෙපරළා ෙගන ෙදන්න හිතාෙගන 
අලුෙතන් පත්තරයක් එනවා. ඒ පත්තෙර් නම "බැඳුම්කර". 
ඊළඟට, එනවා "බැඳුම්කරවාහිනිය". ඒවා ඔක්ෙකෝම අරෙගන 
ඉවරයි. කර්තෘලාට මිලියනයට වඩා වැඩි පතිලාභ තිෙබනවා. 
හැබැයි,  මහ දවල් මහ බැංකුෙවන් මංෙකොල්ල කාපු මහජන 
මුදල්වලින් තමයි ෙම් සියල්ල සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

එෙහම කරපු අය නිරුපදිතව රජෙය් වග කිව යුතු තනතුරු 
දරනෙකොට, රට ෙවනුෙවන්, රෙට් ෙද්ෙපොළ ෙවනුෙවන්, 
මහජනයාෙග් ෙද්ෙපොළ ෙවනුෙවන් සිය ජීවිතය කැප කරපු, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ආරක්ෂා කරන්න ස්වකීය ජීවිත කාලය කැප කරපු 
සරත්චන්ද වාෙග් මහත්මෙයක් ඉන්ධන පිළිබඳ  එක්ලක්ෂ 
හතළිස්දහසක මුදල් පශ්නයකට හිර කූඩුව ඇතුළට දමනවා. ඇප 
නැහැ. 

 ඊළඟට, ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතුව, ෙබදන්ෙන් නැතුව 
තස්තවාදෙයන් රට නිදහස් කර ගන්න උදවු කරපු ෙද්ශපාලන 
නායකයන්, බුද්ධි අංශ නිලධාරින්, හමුදා නිලධාරින් එළව-එළවා 
දඩයම් කරලා හිෙර්ට දමනවා. පහර ෙදනවා. යුද්ධෙය්දී එක ඇසක් 
නැති වුණු ෙකනාට නීතිය නමා ෙපොලීසිය අෙනක් ඇසත් නැති 
කරන්න පහර ෙදනවා. ඒ අතර ෙපොලිස්පතිතුමා රෙට් නීතිය 
ෙහොඳටම නමා, බිමටම නමා කථා කර කර හිටපු කථාව නතර 
කරලා ඇවිත් අසනවා, "අත්අඩංගුවට ගන්නද, එපාද?" කියා. 
පසිද්ධිෙය් මුළු රෙටන්ම අහනවා වාෙග් එෙසේ අහනවා. විළිලජ්ජාව 
කියා එකක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්ද, uniform එකකට වුණත්? රටක 
ෙපොලිස්පතිවරෙයකු ෙම් විධියට හැසිෙරනෙකොට ෙපොලිස් රාජ්ය 
සංකල්පය යටෙත් හිටපු ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්, මඩ 
ව්යාපාරෙය් සියලුෙදනා හිෙර් දමනවා කියා අද මුළු රෙට්ම ජනතාව 
දන්නවා. ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම සඳහා අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ 
කවුද කියන එක තීන්දු ෙවන්ෙන්ත්, එළියට ගන්න ඕනෑ කවුද 
කියන එක තීන්දු ෙවන්ෙන් ත් telephone  එෙකන් තමයි කියන එක 
අද මුළු ෙලෝකයටම කියලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි එදා අගාමාත්ය 

කාර්යාලය යටෙත් අගාමාත්යතුමා කරන පැමිණිලි විභාග කරන්න 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවනෙකොට, ෙම් රෙට් 
ෙපොලිස් රාජ්ය සංකල්පය ඇති කරනවා කියන එක යටෙත් අපි -
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්- ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපිටදී  
එයට විරුද්ධ වුෙණ්. ජනාධිපතිතුමාත් ඒ බව කිව්වා.   

යුද්ධයක් කරලා රටක් නිදහස් කර ගත්තු රණවිරුවන්, 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා, හමුදාපතිවරුන්, ව්යාපාරිකයන් කියන 
ෙම් සියල්ලන්ටම විරුද්ධව අද කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා 
පිළිගන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ඉතාම සුපිරි ගණෙය් ලැයිස්තුගත ෙපොදු 
සමාගම් 20ක් තිෙබන බව. ෙම් 20ම සභාපතිවරු FCID එකට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ව්යාපාරිකයන් 1,560ෙදෙනක් 
FCID එෙක් බංකුෙව් වාඩි කරවා තිෙබනවා. එෙහම කළාම ෙම් 
රටට ආ ෙයෝජකෙයෝ එනවාද? ආෙයෝජකයන්ට ඔළුෙව් අමාරුවක් 
තිෙබනවාද? තමන්ෙග් අඹුදරුෙවෝ සියල්ල බය ෙවනවා, ෙම් මූල්ය 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ෙකොයි ෙවලාෙව් ෙගන යනවාද කියලා 
දන්ෙන් නැති නිසා. මුදල් ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා, "මහ 
බැංකුෙව් නිලධාරිවාදය නැති කළ යුතුයි." කියලා. මම ෙම් 
ෙතොරතුරු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුෙව් ඉන්න 
නිලධාරින් ෙම් රෙට් මධ්ය විද්යාල, මහා විද්යාල හරහා 
විශ්වවිද්යාලවලට පැමිණ පළමුවැනි ෙපෙළේ පන්ති සාමාර්ථ ලබපු, 
විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා අධ්යාපනය ලබපු, Master's Degree සහ 
PhD කරපු අයයි. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා විද්වෙතක් ෙලස හා 
විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්යවරෙයක් ෙලස දන්නවා, ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් කිසිම අයථා පත්වීමක් කවදාවත් කරලා නැහැ කියලා. 
එහි විෙශේෂඥ නිලධාරින් ෙදදහස් ගණනකට ව ඩා වැඩි සංඛ්යාවක් 
ඉන්නවා. ඔවුන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට නැෙමන්ෙන් නැති ෙවන 
ෙකොට රවි කරුණානායක මහතා ඒ වාෙග් කථාවක් කියනවා. මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමාත් මෑතකදී නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, මහ 
බැංකුව ෙද්ශපාලනීකරණය කර නැහැ කියලා. රාජ්ය ණය කමය, 
විෙද්ශ විනිමය කමය, ෙසේවක අර්ථ සාධක කමය ෙම් සියල්ල 
හසුරුවන ශී ලංකා මහ බැංකුව කියන ආයතනය කුඩා කරලා 
තමන්ට අවනත ෙලස තබා ගැනීමට කරන උත්සාහය තුළ අද ඒ 
ෙසේවකෙයෝ -මානව සම්පත- කලකිරිලායි ඉන්ෙන්.  

අද ෙවන ෙකොට අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සංෙව්දී නැතත්, ෙමවර 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන පතිවිපාකය නිසා ඊෙය් 
දිනෙය්දී ෛවද්යවරු වැඩ වර්ජනය කළා. ඒ කුමක් සඳහාද? ඈත 
එපිට ගම්මානවලට -අම්පාරට, ආනමඩුවට, අටකලම්පන්නට, 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩියට, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට, ෙකොක්කඩිෙචෝෙලට- 
ෛවද්යවරු යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, විශාම වැටුප් නැති කමයක් 
ඇති කරලා? දායක විශාම වැටුප් කමය ඇති කරන ෙකොට ඈත 
එපිට ගම්මානවල අසරණ ෙරෝගීන්ට ෙවදකම් කරන්න යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත්ත 
ෛවද්යවරු වර්ජනය කරලා කිව්වා, "ෙම් අය වැෙය් තිෙබන 
අහිතකර ෙයෝජනා නතර කරන්න, අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවක් 
කරන්න." කියලා. අද ෙවන ෙකොට සමසත් ලංකාෙව්ම 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය කරන්ෙන් නැහැ; තී වීලර් ධාවනය 
කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට යහ පාලනය ෙවනුෙවන් 
විශාල පචාරයක් කරපු ආයතන සියල්ල අද වර්ජනය කරනවා. 
බස් ගැමුණු විතරයි, අද ආණ්ඩුවට ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන්. බස් 
ගැමුණු හැර අෙනක් සියලුෙදනා-  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
බස් ගැමුණු ෙවල මැද්ෙද් තනි ෙවලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
බස් ගැමුණු ෙවල මැද්ෙද් තනි ෙවලා. පශ්නයක් තිෙබන බව 

තමුන්නාන්ෙසේලාට දැෙනන්ෙන් නැහැ. සමෘද්ධි නිලධාරින් 
ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව වට කළා. ඒ වට කරපු අයට පහර දුන්නා; 
කඳුළු ගෑස් ගැහුවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට මුළු රටම 
පාර්ලිෙම්න්තුව වටලන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි 
කියන පශ්නය ෙත්රුම් ගන්න. සමුපකාර ඡන්දයවත් දිනන්න බැරි 
වුණා. රජයට විරුද්ධව ඇඟ ඇතුෙළේ තිෙබන ෛවරය පහවුණු 
ආකාරය තමයි ඒ. අපි සංවිධානය කරලා ෙනොෙවයි ෙන්, three 
wheeler රියැදුරන් වර්ජනය කෙළේ. අපි සංවිධානය කරලා 
ෙනොෙවයි ෙන්, බස් රථ රියැදුරන් වර්ජනය කෙළේ. අපි සංවිධානය 
කරලා ෙනොෙවයි ෙන්, ෛවද්යවරුන් වර්ජනය කෙළේ. ෙව්දනාව, 
දුක හා අසාධාරණය විඳ දරාගත ෙනොහැකි ජනතාව මැඩ 
පවත්වන්න භට හමුදාවකටවත් පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් මහ  ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථය පිළිගන්න. පශ්නයක් තිෙබනවා, 
මිනිසුන්ට. මිනිසුන්ෙග් පශ්නය බරපතළයි. ෙම් වර්ෂ ෙදක තුළදී 
ණය පමණක්- 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ජනයාට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් විෙරෝධය 

ඉදිරිපත් කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කාලෙය්දී ෙපොලුවලින් ෙනොෙවයි, ෙවඩි උණ්ඩෙයන් තමයි ඒවාට 
උත්තර දුන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, ඇවිල්ලා කථා 
කරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් ආණ්ඩුව ඒ විධියට මිනිසුන්ට කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක පජාතන්තවාදය. ඔබතුමා 
ඒක ෙත්රුම් ගන්න. [බාධා කිරීම්] පජාතන්තවාදය ෙමොකක්ද 
කියලා- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපි  පාර්ලිෙම්න්තුවට  එන ෙකොට, නුෙග්ෙගොඩ හන්දිෙය් 

ඉඳලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මන්තීවරුන්ට ෙපොලීසිය ලවා ගස්වපු 
ආණ්ඩුවක අය තමයි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමා.[බාධා කිරීම්] රිචඩ් ද ෙසොයිසා ෙගනියලා මරලා, 
අෙත් ගල් ගැට ගහලා, ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් ගිහිල්ලා මුහුදට 
දැම්මාම මිනිය ෙමහාට ආවා. ඒ යුගය ගැන කිසි ෙදයක් මතක 
නැතුව තමයි අද කථා කරන්ෙන්. අද ජනතාවට ෙබොරු කියලා, මහ 
බැංකුෙව් බැඳුම්කර ෙහොරකෙමන් පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? 
විද්වෙතක් ෙලස ඔබතුමා දන්නවා, රෙට් භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කරවල දමලා තිබුණු මුදල් ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට වඩා 
ආපසු ෙගන ගිය බව. ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක් කියන්ෙන් කීයක්ද? 
රුපියල් ෙකෝටි 30,000ක්!  රුපියල් ෙකෝටි 15,000ක් කියන්ෙන් 
එක ෙඩොලර් බිලියනයක්. ඒ කියන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක් 
ෙගන ගියා. ෙමොකද,  ෙමෙහම වුෙණ්?  විශ්වාසය නැති වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ Fitch Rating එක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඊළඟට, Moody's 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ලංකාව ණය අර්බුදය තුළ අවදානම් සහිත 
රටක් කියලා වර්ග කෙළේ නැද්ද? ඒ වර්ගීකරණය නිවැරදි වුණාද, 
නැද්ද? නැහැ ෙන්. ෙපොලී අනුපාතයට ෙමොකද වුෙණ්? එදායින් 
පස්ෙසේ අද තිෙබන්ෙන් double digit ෙපොලී අනුපාතයක්. ෙගයක් 
හදා ගන්න ඉන්න ෙකෙනකුට ණයක් ගන්න පුළුවන්ද? තනි 
ඉලක්කමට තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය ඉලක්කම් ෙදෙක් සංඛ්යාවක් 
බවට පත් ෙවලා නැද්ද? විෙද්ශ සංචිත කඩා වැටිලා නැද්ද?  

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Moody’s Report එක බලන්න. අද සියලුම බැංකු ස්ථාවර 

මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබන බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා කරුණාකරලා ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර 

ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් මාෙග් ෙවලාව. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න පුළුවන් 
ෙන්. එතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ, එතුමාෙග් ඒවාට ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියලා. එතුමා ෙනොෙවයි තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. අධ්යක්ෂවරු 
පත්කර ගන්න බැහැ. එතුමාට ඉහළිනුයි ඒවා ෙවන්ෙන්. එතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් මිතයා. ගරු ඇමතිතුමනි, අඩු 
තරමින් තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන්ද, "ෙම් මෙග් අධ්යක්ෂවරු" 
කියලා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ෙකෙනක් දමන්න? ඒත් බැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මහ ෙල්කම් තමයි. අපි 
එතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් ෙපනී සිටින්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, භය 
ෙවන්න එපා. අපට ෙත්ෙරනවා. ෙමොකද, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන කතිපයාධිකාරයක්. ඒකාධිකාරය කිව්වාම සමස්තයට 
එක් ෙකනායි. කාසි හා ෙනෝට්ටු අච්චු ගැසීම් පිළිබඳ ඒකාධිකාරය 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුවට. ද්විඅධිකාරයක් තිෙබන ෙකොට 
ෙදෙදනායි. ඛනිජ ෙතල්වලට ඉන්ෙන් ෙදන්නායි. ඉන්දියානු IOC 
සමාගමයි, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවයි. එතැන ද්විඅධිකාරයක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙද්ශපාලන කතිපයාධිකාරයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් නැතුව 
පධාන කිහිප ෙදෙනක් -මම නම් කියන්ෙන් නැහැ. මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා නම් ටික කියා තිෙබනවා- විසින් තීන්දු 
තීරණ ගන්නවා. ඒ අය අතර ෙම් ජාවාරමට ඔවුෙනොවුන් මරා 
ගන්නා තරගයක් තිෙබනවා. ස්වල්ප ෙදෙනක් අතෙර් අසාමාන්ය 
තරගයක් තිෙබනෙකොට ඒකට තමයි කතිපයාධිකාරය කියන්ෙන්. 
අද ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන කතිපයාධිකාරයක්. 
කතිපයාධිකාරය ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝග පිළිපදින්ෙන්ත් 
නැහැ, ෙවනත් නිෙයෝගයක් පිළිපදින්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අය ඒ 
අයෙග් රාජකාරිය ඒ න්යාය පතය අනුව තමයි කරෙගන යන්ෙන්. 
ඒ නිසා සිදු ෙවලා තිෙබන පතිඵලය- පසුගිය කාලෙය්දී දිගටම 
දැන්වීම් දැම්මා, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය ගැන. ෙම් බලන්න, 2017 
අය වැය වාර්තාෙව් 110 වන පිටුෙව් සඳහන් වනවා, ශී ලංකන් 
ගුවන් ෙසේවය, මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය, හම්බන්ෙතොට වරාය 
යනාදී ව්යාපෘති සියල්ෙල්ම රජෙය් වියදම ෙකොච්චරක්ද කියලා. 

ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. හම්බන්ෙතොට වරාය - රුපියල් 
බිලියන 175යි; ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය - රුපියල් බිලියන 
51.6යි; මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ - 27.5යි; අකුෙර්ෙගොඩ 
ආරක්ෂක සංකීර්ණය - රුපියල් බිලියන 19.0යි; මිහින් ලංකා 
ගුවන් ෙසේවය - රුපියල් බිලියන 14.5යි; ෙනළුම් කුලුන - රුපියල් 
බිලියන 9.7යි; හම්බන්ෙතොට සම්මන්තණ ශාලාව - රුපියල් 
බිලියන 3.4යි.  සූරියවැව ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කලාපය - රුපියල් 
බිලියන 0.5යි, ෙම් සියල්ලටම රුපියල් බිලියන 301යි. රුපියල් 
ෙකෝටි 30,000ක් ගැන තමයි, ෙකෝටි 30,000කට කිට්ටු ගණනක 
දැන්වීම් දමමින් කියන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය, අකුෙර්ෙගොඩ ආරක්ෂක 
සංකීර්ණය, මිහින් ලංකා ආයතනය, ෙනලුම් කුලුන, හම්බන්ෙතොට 
සම්මන්තණ ශාලාව, සූරියවැව ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කලාපය 
ඇතුළු ෙම් සියල්ලටම වියදම වුණු ෙකෝටි 30,000ක් ගැන තමයි  
මහා අපරාධය කියලා කියන්ෙන්.  

ෙම් බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වර්ෂෙය් 
මහා ඇස්තෙම්න්තුෙව්, අය වැය වාර්තාෙව් තිෙබනවා, "රාජ්ය 
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ආෙයෝජන පවත්වාෙගන යාෙම් පිරිවැය හා ඉඩම් ෙගොඩනැඟිලි 
2015 සිට 2018ට එකතුව බිලියන 364.0යි." කියලා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා, අධ්යාපනය එදිෙනදා පවත්වාෙගන 
යන්නට බිලියන 364ක් වියදම් කළා කියලා. ෙම්ෙකන් සතයක්වත් 
වියදම් කරන්ෙන් නැති මුදල් ඇමතිවරයාෙග් එක ෙබොරුව බිලියන 
364යි. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ඇතුළු ෙම් සියල්ලම බිලියන 300යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක ෙබොරුවක් හම්බන්ෙතොට වරායට වඩා,  
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට වඩා ෙලොකුයි. ෙබොරුව බිලියන 
364යි!  

 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ගණන් හදලා කිව්වා ෙන්, 

රුපියල් 2,500න් පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ ගණන ෙනොෙවයි ෙම්ක. [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න 

අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මෙග් කථාවට එන්න එපා, වාඩි 
ෙවන්න. අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් කර ගන්න බැහැ, මිහින් ලංකා එක 
රැකගන්න බැහැ. ජාතික ෙද්පළ ටික ෙකොල්ල කනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේට Perpetual Treasuries Limited එෙකන් කීයක් 
දුන්නාද?   

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් ආර්ථික විද්යාව 

පිළිබඳ දැනුම ගැන මම පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් එතුමාෙග් 
ගණිතය  පිළිබඳව තිෙබන දැනුම ගැන මම පශ්න කරනවා. එතුමා 
ගණන් හදන්න දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමතුමාට ඕනෑ ඒවා කථා කරන්න බැහැ. අපිත් ෙමතැනට 

ඡන්දෙයන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද 
එෙහම ඒකාධිපතිෙයක් ෙලස හැසිෙරන්ෙන්? අෙනක් මිනිසුන්ට 
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති ඒකාධිපතිවාදය ෙම්ක ඇතුළට 
ෙග්න්න එපා. ෙම් සභාෙව් මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න අයිතිය 
ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලායි ෙම්වා අච්චු ගහලායි දීලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත* 
කරනවා. එක අවුරුද්දක් තුළදී රුපියල් බිලියන 364ක් 
අධ්යාපනයට ෙබොරු කරලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය ඇතුළු 
අෙනක් ඒවා ඔක්ෙකෝටම වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් බිලියන 
300යි. 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக ) 
(The Hon. Daya Gamage ) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙපොඩි ෙදයක් මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා. 

ඔබතුමාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය්  ඇමතිවරෙයක් හැටියට 
කටයුතු කළා. අපි 2005 වර්ෂෙය්දී ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට 
සම්පූර්ණ ණය තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 2,200යි. ෙම් වන විට 
රුපියල් බිලියන 7,500ක් දක්වා ඒ ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඔබතුමාම දැන් කියනවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට, 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඇතුළු ෙම් සියල්ලටම වැයෙවලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 300යි කියලා. ඉතිරි සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ් 
කියලා පුළුවන් නම් කියන්න. ඒකම තමයි අපිත් අහන්ෙන්. ඒ 
සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඕනෑම ආණ්ඩුවක් 

යටෙත් ඛනිජ ෙතල් ලංකාවට ආයාත කරන්න රුපියල් බිලියන 
4කට වඩා වැඩිෙයන් යනවා. ෙම් වර්ෂෙය් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වීෙමන් ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කිරීමට ගිය 
මුදල ඉතිරි වී තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන3.5ක්. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 50,000ක්. මෙග් පශ්නය ෙමයයි, ෙම් 
රුපියල් ෙකෝටි 50,000ට ෙමොකද කෙළේ කියලා කියන්න? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කියන්න, ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙතල් මිල අඩුවීෙමන්, - [බාධා කිරීමක්] මෙග් පශ්නයට 

උත්තරය කියන්න. රුපියල් ෙකෝටි 50,000ට ෙමොකද වුෙණ්?  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට උත්තරය මම කියන්නම්. රාජපක්ෂ 

ආණ්ඩුව ෙතල් සංස්ථාවට ගත්ත ණය තිෙබනවා, බිලියන 390 
ගණනක්. ඒකට ෙපොලිය ෙකොච්චර ෙවනවාද? ඒ ෙපොලිය 
අනිවාර්ෙයන්ම මහජනතාවට තමයි ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. 
එතෙකොට අපි කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත්ත 
ණයවල ෙපොලිය ජනතාවට එකතු කරන්න ෙවනවා.  අද 
ෙපටල්වලට, ඩීසල්වලට, භූමිෙතල්වලට,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාට කථා කරන්න මෙග් 

ෙවලාව ෙදන්න බැහැ. ෙමතුමා සිරිෙකොෙත් ලයිට් බිල ෙගවලා 
ලැබුණු අමාත්යාංශෙය් පමාණය එතුමා දන්නවා.   
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට පුළුවන් - [බාධා කිරීමක්] එතුමා ලයිට් බිල ෙගවලා 
භාණ්ඩාගාරික ෙවලා. Perpetual Treasuries Limited එක 
රුපියල් ෙකෝටි දහසක ලාභයක් ලැබුවා. ෙම් සද්භාවෙයන් ලබපු 
ලාභය ගැන තමුන්නාන්ෙසේෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා. ණය 
ෙගවලා තිෙබන්ෙන් කීයද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 2012දී 
ණය ෙගවන්න -ණය වාරිකයි ෙපොලියයි ෙගවන්න- රුපියල් 
බිලියන එක්දහස් දහහතක් වැය වුණා. ඒක තමයි නිවැරැදි ගණන. 
2013දී රුපියල් බිලියන එක්දහස් හැට ෙදකක් වැය වුණා. 2014දී 
රුපියල් බිලියන එක්දහස් හැත්තෑහයක් වැය වුණා. 2015දී ණය 
වාරිකයි ෙපොලියයි ෙගවන්න රුපියල් බිලියන එක්දහස් තුන්සිය 
දහහතක් වැය වුණා. ණය වාරික සහ ෙපොලිය වශෙයන් 
ෙගවන්නට තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන එක්දහස් තුන්සිය දහහතයි 
නම්, ෙතල් ෙගන්වීෙමන් ඉතිරි වුණු සල්ලි ටික ෙකෝ කියලායි මා 
අහන්ෙන්. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.5 ෙකෝ? ණය 
ෙගවන්නද ගත්ෙත්? ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න. නිකම් ෙබොරුවට 
කියන්ෙන් නැතිව - [බාධා කිරීමක්] රුපියල් ෙකෝටි - [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව විනාඩි පහක කාලයක් 

ලබා ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි පහක් අෙප් පැත්ෙතන් අඩු කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමාට කාලය ෙදන්න කියලා 

තිෙබනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තව ඉන්නවා, තව ඉන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමාට විනාඩි පහක් ලබා ෙදන්න 

කියලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, නැහැ. ඊළඟ කථිකයාෙගන්, ඊළඟ කථිකයාෙගන් 

ෙදන්න. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවන්කර තිෙබන 

කාලෙයන් එතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් හම්බන්ෙතොට වරාය 

ඇතුළුව මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය් ව්යාපෘති සියල්ලෙග් අලාභය 
රුපියල් බිලියන තුන්සියයි කියලා මුදණය කරලා කියලා 
තිෙබනවා. රුපියල බාල්දුවීෙමන් පමණක් එක අවුරුද්දක් තුළදී 
රුපියල් බිලියන තුන්සිය විසිහතක් වාෂ්ප වුණා. පුළුවන් නම් 
නැහැයි, කියන්න. එක අවුරුද්දක් තුළදී -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කියන්න, ගමෙග් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2015 රුපියල් බිලියන ෙදසිය අසූපහයි, 2016 ඉතිරි ටිකයි 

ගත්තාම රුපියල් බිලියන තුන්සිය විසිහතයි. ෙම් ෙමොන 
අසත්යයක්ද කියන්ෙන්? VATවලින් ලැෙබන ආදායම විතරක් 
අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන ෙදසිය අසූවයි. රුපියල් බිලියන 
තුන්සියයක් කියලා ජනතාව මුළා කරලා, අද ෙමතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුවට පාරට බහින්න බැහැ. ඒකට ෙහේතුව, අසාමාන්ය බදු 
බරක් පටවලා, රාජ්ය ෙද්ෙපොළ, සංස්ථා ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා, 
චීනය ඇතුළු ෙලෝකෙය් විශාලතම ආෙයෝජකයන්ට එෙරහි වීමයි. 
චීනයට කියලා-කියලා බැරිම තැන, අද ''චීන වන්දනාෙව්'' යනවා. 
එදා එෙහමද කිව්ෙව්?  

2013 ෙනොවැම්බර් 22වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 303වැනි 
තීරුෙව් සඳහන් ෙකොටසක් කියවන්න මා කැමැතියි:  

 ''....තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට හෙත්, අෙට් ෙපොලියට ණය ගන්නවා. අපි 
ඒක සියයට එකට, ෙදකට අඩු කරලා ඒ තුළින් රුපියල් ෙකෝටි 22,000ක් 
අඩු කරලා ෙපන්වනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන දූෂණය නැවැත්වුවා නම් තව 
රුපියල් ෙකෝටි 25,000ක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම නිසි 
කළමනාකරණයක් ඇති කළා නම් තව රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක් විතර 
ඉතිරි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කියනවා. ඒ වාෙග්ම, නැවතත් Labour 
GSP එක ගත්තා නම් ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් ෙකෝටි 16,800ක් ඉතිරි කර 
ගන්න තිබුණා.... අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් අපි 
ඉදිරිපත් කරන අය වැය තුළින් ෙපන්වනවා රුපියල් ෙකෝටි 70,000කින් 
වියදම අඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. වියදම ෙකෝටි 70,000කින් අඩු 
කරලා රුපියල් 10,000කින් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරනවා. ඒ 
සඳහා යන සම්පූර්ණ වියදම ෙකෝටි 16,000යි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම රැකීරක්ෂා ඇති කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි 7,000ක් විතර ෙවන් 
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කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විදුලිබිල අඩු කරන්න තිෙබන 
අවස්ථාෙව් අනවශ්ය ෙලස වැඩි කර තිෙබනවා. ඒක සියයට 75කින් අඩු 
කළා නම් ෙම්ෙකන් රුපියල් ෙකෝටි 2,300ක් අඩු ෙවනවා.....''  

ෙම්, 2013 ෙනොවැම්බර් 22ෙවනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
303වැනි තීරුෙව්, රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා කියා 
තිෙබන කරුණුයි.  

දැන් එෙහම කරන්න බැරි වුෙණ් දූෂණය වැඩි ෙවලා තිෙබන 
නිසා ෙන්ද; නාස්තිය වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා ෙන්ද; අපෙත් යාම 
වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා ෙන්ද? ජනතාවට කර කියා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයට රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අඩු ෙවන්ෙන් ඇයි? 
ඒකපුද්ගල ආදායෙම් වර්ධන ෙව්ගය අඩු ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙපොලී 
අනුපාතය ඉලක්කම් ෙදෙක් සංඛ්යාවකට යන්ෙන් ඇයි? ෙලෝකෙය් 
රටවල උද්ධමනය ඍණ ෙවන ෙකොට, අෙප් බඩු මිල වැඩිවීෙම් 
ෙව්ගය වැඩි ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙම් රාජ්ය ෙද්ෙපොළ ටික විකුණන්න 
යන්ෙන් ඇයි?  

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අකාර්යක්ෂමතාව 
යටෙත් තිෙබන ෙම් රජෙය් ආයතන කාර්යක්ෂම කරන්න පුළුවන් 
පුද්ගලයන් ටිකක් පත් කරන්න කියලායි. එෙහම නැත්නම්, අප 
එන ෙතක් ෙම් රාජ්ය, සංස්ථා හා ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල, උපනුපන් 
පරම්පරාවලට අයිති වන ෙද්ෙපොළ ආදිය විකුණා ෙගන කන්නට 
එපා. ඒ ටික ඉතිරි කරන්න. බලයට පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක් ගත 
වුණත්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට, අවුරුදු ගණනාවක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු 
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් ජනාධිපතිතුමාට ඒක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඉතා අමාරුෙවන් ෙම් රෙට් 
නායකවරු ෙගොඩ නඟපු ජාතික ෙද්ෙපොළ, වස්තුව විකුණා ෙගන 
කන තත්ත්වයට පත් කරන්නට එපා. අලුත් කමයකට මාරු 
ෙවන්න.  

අවසාන වශෙයන්, මා 2016.11.27වැනි දින "රාවය" පුවත් 
පෙත් පළ වූ ඉතාම වැදගත් ලිපියක ෙපොඩි ෙකොටසක් ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 "හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ චීන සංචාරයක නිරත වන විට 
එයට පූර්ණ රාජ්ය තාන්තික පහසුකම් සපයන්නැයි අගමැති රනිල් ෙමරට 
විෙද්ශ අමාත්යාංශයට උපෙදස් දී තිෙබ්. එයින් ෙපෙනන්ෙන් චීනය 
ෙපන්වන සමත්කමක තරමය." 

 "ෙලෝකෙය් බලවත්ම ආෙයෝජකයා වශෙයන් චීනය අලුත් ගමනක් 
ආරම්භ කර තිෙබ්. මෑත අවුරුදු කිහිපය තුළ ආසියාෙව් සහ ඉන් බැහැර 
ජාත්යන්තරය තුළ චීන ආ ෙයෝජන ඉතාම පබල තැනක් ෙගන ඇත. ඕනෑම 
රටක් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම් චීනය ගැන වැඩි 
බරක් තබන අතර ඉන්දියාව, ජපානය පමණක් ෙනොව ඇමරිකාවද 
සංවර්ධනය හමුෙව් චීනෙය් අලුත් ධනය අෙප්ක්ෂා කරයි. ශී ලංකාව ෙමහිදී 
කුඩා ඒකකයකි. චීනයට ශී ලංකාව නැතත් ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක 
ආෙයෝජනයට ෙදොරටු විවෘතය. චීන ජනාධිපතිවරයා ආෙයෝජනය, 
නිෂ්පාදනය පමණක් ෙනොව ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවත පවාහනය කරන 
නාවික මාර්ගයද නව ෙසේද මාවත නමින් සකස් කර අවසානය. ශී ලංකාව 
ෙමම ෙසේද මාවතට පහසුකම් සපයන රටක් වශෙයන් පළමුෙවන්ම 
පකාශයක් නිකුත් කරන ලද රට බව සඳහන් කළ යුතුය. එෙසේ තිබියදී 
ෙමරට ෙද්ශපාලන පරිවර්තනෙය්දී චීන ආෙයෝජන බලවත් විෙව්චනයට 
ලක් විය. ඉතාම වැඩි ෙපොලිය සහ එම ආෙයෝජනවලින් පැවැති රජෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඉතාමත් දූෂිත අන්දමට හරිහම්බ කරගත් බව පසිද්ධ 
කරන ලද කාරණයකි." 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී "රාවය" පුවත් පෙත් පළ වූ ෙමම ෙකොටස මා 
සභාගත* කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තමුන්නාන්ෙසේලා එදා කිව්ෙව්, "ලංකාෙව් දූෂණය නැති 

කරන්න නම් චීනා පන්නන්නට ඕනෑ. චීන නගරාධිපතිවරෙයක් 
එනවා. චීන පැටවු එනවා" කියලායි. අද චීන වන්දනාෙව් ගිහිල්ලා 
ෙගොඩ එන්න බැරිව, "ඉල්ලන ෙදයක් ෙදන්නම්, එන්න"යි කියලා 
කියනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට පිහිටට තිෙබන්ෙන් "මහින්ද 
චින්තන" පමණයි. මහින්ද රාජපක්ෂ අෙප් හිටපු රාජ්ය නායකයාත් 
චීනයට ගිහිල්ලා කිව්ෙව්, ෙම් රට ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය 
කරන්න කියලායි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා.2.57] 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන හිටපු ඇමතිවරෙයක්. 
එතුමාෙග් කථාව අවසානෙය්දී එතුමා කිව්වා, "එතුමන්ලා කවදා 
ෙහෝ බලයට එන තුරු ෙම් ආයතන ටික ආරක්ෂා කරලා 
තබාගන්න"යි කියලා. උදාහරණයක් හැටියට, අප ජීවත් වන 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පැල්වත්ත සහ ෙසවනගල කියන 
කර්මාන්තශාලා ෙදක කාබාසිනියා කරලා, අන්තිමට යකඩ කෑලි 
ටික විකුණන තත්ත්වයට පත් වුණු ෙවලාෙව් අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමාෙග් සහ රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශ 
ෙදෙක් මැදිහත්වීම මත පැල්වත්ත සහ ෙසවනගල කර්මාන්තශාලා 
ෙදක නැවත වතාවක් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීමට 
හැකියාව ලැබීම ගැන මා ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අත්යවශ්යෙයන්ම ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් අහිංසක 
ජනතාව ජීවත් වුෙණ් උක් වගාෙවන්. ෙමහි පධානම සංකල්පය 
වුෙණ් නිෂ්පාදකයා සහ ගැනුම්කරුවායි. වී ටික විකුණා ගන්න 
බැරිව, ටැක්ටර්වල වී පුරවාෙගන මහ පාෙර් හැතැප්ම ගණන් 
ෙපෝලිෙම් තියාෙගන අහිංසක ෙගොවි මහත්වරුන් ළ තැෙවන 
කාලයක් තිබුණා. 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
හදපු පතිපත්තිය තුළ කියාත්මක කරපු වැඩ පිළිෙවෙළේ පධාන 
අංගයක් වුෙණ් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට නිෂ්පාදකයා 
සහ ෙවෙළඳ ෙපොළ නිර්මාණය කරලා දුන්නු එකයි. ෙම් මාස 
අටක පමණ කාලය තුළ ෙමොනරාගල දිස්තික්කය තුළ අතිවිශාල 
ෙවනසක් කියාත්මක කරන්න අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධානම කාරණය ෙමයයි. 
ෙම් ආයතන කාබාසිනියා කරන්ෙන් නැතිව, හරිහැටි 
කළමනාකරණය කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම රටට වැදගත් වන 
ෙදයක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ තුළින් මහා භාණ්ඩාගාරයට යම්කිසි 
මුදලක් ෙගවන්නත් අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට 
ෙම් මාස අට තුළ ලැබූ ලාභය විතරක් රුපියල් මිලියන එක්දහස් 
ගණනක් වනවා. ඒ ගැන හරියටම සංඛ්යා ෙල්ඛන මා දන්ෙන් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. 2004 සහ 2015 කියන වර්ෂ ෙදෙක්ම පාඩු වුණු ආයතන 
ෙදකක් නැවත වතාවක් ෙගොඩ ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්, ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් නිවැරැදි නායකත්වය සහ වර්තමානෙය් ඉන්න 
සභාපතිවරයාෙගන් ලැබුණු නිවැරැදි කළමනාකරණය නිසාය 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් සීනි 
කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු 30ක් 
වනවා. ෙම් අවුරුදු 30 තුළ කිසිම ඇමතිවරෙයක් තීරණය කෙළේ 
නැහැ, ෙම් ෙගොවි මහත්වරුන්ට නිශ්චිත මිලක් ලබාෙදන්න ඕනෑය 
කියලා. නමුත් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ඒ තීරණය ගත්තා. 
උක් වගාෙව් ෙයදී සිටින ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් නිෂ්පාදන මිලදී 
ගන්න ස්ථාවර මිලක් නියම කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
කියාදාමය සාර්ථක කර ගන්න නම්, ෙගොවි මහත්වරු ෙම් 
ව්යාපෘතිය තුළ තවදුරටත් පවත්වාෙගන යන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ලැෙබන ආදායමින්  -ලැෙබන ලාභෙයන්- 
සියයට 25ක් ෙහෝ සියයට 50ක්වත් නැවත වතාවක් ඒ ආයතන 
තුළ ආෙයෝජනය කරන්න අවශ්යයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
කර්මාන්තශාලා වැඩිදියුණු කරන්න අවශ්යයි. ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
ෙහොඳ මිලක් ලබාෙදන්නත් ඕනෑ.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මම අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාට ෙයෝජනා කරනවා සීනි නිෂ්පාදන කියාවලිය 
සාර්ථකව ඉස්සරහට ෙගන යන්න කියලා. අෙප්  රෙට් සීනි 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සියයට 10ක් විතර ඉතාම සුළු පමාණයක්. 
ෙම්ෙකන් ෙගොවි මහත්වරු ජීවත් ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, මහා 
භාණ්ඩාරයටත් යම් කිසි මුදලක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, උකහා ගැනීෙම් අනුපාතය - 
recovery rate -එක  සියයට 8.5ක තිෙබනවා නම් එතැනින් එහාට 
යම් කර්මාන්තශාලාවක නිෂ්පාදන කියාවලිය ඒකක සියයට 1කින් 
හරි වැඩි ෙවනවා නම්, ඒකටත් යම් කිසි  මුදලක් දීලා ඒ ෙගොවි 
මහත්වරු ඒ නිෂ්පාදන කියාවලිෙය් තියා ගන්න ඕනෑය කියලා. අපි 
ඒ අය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  ෙමොකද, උක් වගාෙවන් පාඩු විඳින 
ෙකොට ෙගොවි මහත්වරු ෙවනත් වගාවලට යනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් රබර් මිල වැඩි ෙවලා ලාභ ලබන ෙකොට ෙගොවි මහත්වරු 
උක් ගස් ටික අයින් කරලා රබර් හිෙටව්වා. නමුත් අද රබර් මිල 
පහත වැෙටන ෙකොට ෙගොවි මහත්වරු නැවතත් උක් වගාවට 
ෙපළෙඹනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා ෙදක යම් කිසි විධියකට 
තුලනය  කරලා, ෙගොවි මහත්වරුන්ට ෙහොඳ මිලක් දුන්නා නම් 
රබර් නිෂ්පාදනය ෙකෙසේ ෙවතත්, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙගොවි 
මහත්වරු උක් නිෂ්පාදනෙය්  දිගින් දිගටම නියැලී ඉඳියි. ඒෙකන් 
රටට ඇති වන වාසිය අතිවිශාලයි කියන කාරණය  මතක් කරමින්, 
ඔබතුමා මට අතිෙර්ක කාලයක් ලබා දීම ගැනත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා  

 
[பி.ப. 3.01] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி. 

2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதத்தில் இன்ைறய தினம் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 

அ வல்கள் அைமச்சு, அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சு, ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு ேபான்றவற்றின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான என  க த் க்கைள இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் வடக்கு மாகாணத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதன் 
பின்னர் அங்கு கர் த்தளம், தலீட் த்தளம் என்பவற்றில் 
ேபாதியள  மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட ம் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் 
பயன்ப த்தி ஒ றம் சுமார் 30 வ ட காலம் 

டக்கப்பட் ந்த அத்தியாவசியத் ேதைவகள் ேபாதியள  
விஸ்தீரணப்ப த்தப்பட்ட ம் அதற்குப் றம்பான ஏைனய 
ெபா ட்க க்கான ேதைவயான  மிைகப்ப த்தப் 
பட்ட மான ஒ  கர் த்தளம் வளர்ச்சி ெபற்ற . 
நீண்டகாலமாகக் கவனத்தில் ெகாள்ளப்படாதி ந்த ெபளதிகக் 
கட் மானங்களின் ேமம்பா , ெவளி மாவட்டங்க க்கான 
தைரப் ேபாக்குவரத்  விஸ்தீரணம் ெபற்றைம, மின்சார 
வசதிகள் 24 மணி ேநர ம் உ திப்ப த்தப்பட்டைம, தகவல் 
ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி ேபான்ற காரணிகள் இந்த கர் த் 
தளத்ைத விஸ்தீரணப்ப த் வனவாக அைமந்தன. அேதேநரம் 
இழந்தவற்ைற மீளச் ேசகாித் க்ெகாள்வ ம் ஏைனய 
ேதைவகைள ஈட் க்ெகாள்வ ம் எம  கர்ேவாாின் 
எண்ணப்பாடாக அைமந்தி ந்தன.  

இதன் காரணமாக, இந்த கர் த் ேதைவைய 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  அப்பகுதி வர்த்தகர்களால் ேநர  
யாக ம் அப்பகுதி சாராத வர்த்தகர்களால் அப்பகுதி 
வர்த்தகர்கள் ஊடாக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வர்த்தகச் 
ெசயற்பா கள் விநிேயாகத் தளத்தில் திடீர் வளர்ச்சிையக் 
காண்பிக்க ஆரம்பித்தன. இத டாக இந்த இரண்  
தரப்பின ம் அங்கு வளர்ச்சி ெபற்றி ந்த திடீர் ெபா ளாதாரச் 
சந்ைதயின் பயன்கைளப் ெபற் வந்தனர். எனி ம் இந்த 

கர்  அைலயான  நீண்டகாலம் நிைலத்தி க்கவில்ைல. 
இந்த நிைலயில் கர் த் ேதைவகளின் ப ப்ப யான ழ்ச்சி 
காரணமாக எம  வர்த்தகப் ெபா ளாதார ம் ழ்ச்சிகாண 
ஆரம்பித் விட்ட .  

இந்த ழ்ச்சியான  தற்கா கமான  என எதிர்பார்த்  
அரச வங்கிகளின் ஊடாகக் கடன் ெபற் , ைகயி ப் க்கைளக் 
குைறவில் ைவக்கா  அதன் மிைகக் களஞ்சியத்ைதப் 
ேபணியவர்க ம் இதற்ெகன அரச வங்கிகள் கடன்கைள 
ம த்த நிைலயில், ேவ  நிதி நி வனங்களிடமி ந்  கடன் 
ெபற்  மிைகயான வட் ையச் ெச த்த இயலா  
ேபானவர்க ம் ேமற்ப  ெபா ளாதார ழ்ச்சி மீளநிவர்த்தி 
ெபறாத நிைலயில், மிகுந்த பாதிப் க்க க்கு உட்பட்ட ஒ  
நிைலேய வடக்கு மாகாணத்தில் நிைலத் க் 
காணப்ப கின்ற  என்பைத நான் இந்தச் சைபயின் 
அவதானத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

இவ்வாறான ஒ  பின்னணியில் இ ந் தான் வடக்கு 
மாகாணத்தில் எம  ெபா ளாதாரத் ைறைய மீளக் 
கட்ெய ப்ப ேவண் யி க்கின்ற . இந்த யற்சியில் 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சின் 
ேதைவயான  அத்தியாவசியமாகின்ற  என்பைத நான் 
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ  
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ய ெபா ளாதார ஈட்டல் 
நடவ க்ைககைள ம் உள் ர் வளங்கைள ம் 
பயன்ப த்தியதான உள் ர் விற்பைனச் சந்ைதைய மாத்திரம் 
நம்பியிராத ெதாழில் யற்சிகேள ேதைவப்ப கின்றன 
என்பைத அவதானத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   
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[ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 02  

அந்த வைகயில் ெகளரவ அைமச்சர் றிசாட் பதி தீன் 
அவர்கள் சில திட்டங்கைள ஏற்ெகனேவ ன்ைவத்தி ப்பைத 
நான் வரேவற்கின்ேறன். ஒன் , ஏற்ெகனேவ இ ந்த, 
இ க்கின்ற ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள மீளப் னரைமப் ச் 
ெசய்  அவற்ைறச் ெசயற்ப த் வ . அந்த வைகயில் 
பார்க்கும்ெபா  காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற் 
சாைலைய மீளச் ெசயற்ப த் வ  ெதாடர்பில் சூழல் ாீதியான 
சில விடயங்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இலங்ைகயில் 
மக்கள் கு யி ப் க்க க்கு மத்தியில் சீெமந்  ெபாதி 
ெசய்யப்ப ம் ஒ  பாாிய ெதாழிற்சாைல இயங்கிவ வைத 
இங்கு நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
அைதப்ேபான்ற ஒ  யற்சிையக் காங்ேகசன் ைறப் 
பகுதியி ம் ேமற்ெகாள்ள ெமன்  நான் நம் கின்ேறன். 
அேதேநரம், காங்ேகசன் ைறப் பகுதியில் ஏற்ெகனேவ 
சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல இயங்கிவந்த நிைலயில், 

லப்ெபா ள் காரணமாகத் ேதாண்டப்பட்ட நிலங்கள் 
டப்படேவண் ய ேதைவக ம் காணப்ப கின்றன.   

தற்ேபா  ஆைனயிற  உப்பளம் ெசயற்பட்  வ கின்ற 
நிைலயில், அதைன ேம ம் ேமம்ப த்த ம் பரந்தன் 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைலைய மீளச் ெசயற்ப த்த ம் 
ேவண் ம். அேதேபான் , ஒட் சுட்டான் ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல, கிளிெநாச்சி ஸ்கந்த ரம் சீனித் ெதாழிற்சாைல 
ேபான்றன மீண் ம் ெசயற்ப த்தப்ப ம் ேபா  எம  பகுதி 
ெபா ளாதார ாீதியில் ேபாதியள  வளர்ச்சியிைனப் ெபற 
இய ம் என்ப டன், பல ெதாழில்வாய்ப் க்கைள ம் 
உ வாக்க ெமன நம் கின்ேறன். 

இைதவிட, தனியார் ைகத்ெதாழில் யற்சிக ம் 
த்தத்திற்கு ந்திய காலங்களில் எம  பகுதிகளில் மிக ம் 
ன்ேனற்றகரமான வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்தன. 

குறிப்பாக, அல்ைலப்பிட்  அ மினியத் ெதாழிற்சாைல, 
நீர்ேவ  ட் த் ெதாழிற்சாைல, கண்ணா த் ெதாழிற்சாைல, 
நாவற்குழி இறால் ெதாழிற்சாைல, அாியாைல ஆணித் 
ெதாழிற்சாைல, சவர்க்கார உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல, 
ெபனியன் ெதாழிற்சாைல, பாதணித் ெதாழிற்சாைல, ம் த் 
ெதாழிற்சாைல எனப் பல ெதாழில் யற்சிகள் 

ன்ென க்கப்பட் ந்தன. அேதேநரம் கடந்த காலங்களில் 
நாம் இவ்வாறான பல ெதாழில் ைறகைள மீளப் னரைமத்  
ஊக்குவித் தி ந்ேதாம். அந்த வைகயில், அல்லாைர ம் த் 
ெதாழிற்சாைல, நீர்ேவ  இ ம் சார் உபகரணங்கள் 
உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல, வதிாி பாதணித் ெதாழிற்சாைல, 
சங்காைன 'பற்றிக்' ெதாழிற்சாைல ேபான்ற 
ெதாழில் யற்சிகள் குறிப்பிடத்தக்கைவயாகும். அந்த 
வைகயில், திய சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகைள 
ேம ம் இனங்கண்  அவற்ைற ஊக்குவிப்பதற்கும் நாம் 
ஏற்ெகனேவ ஆரம்பித்  ைவத் ள்ள ெதாழிற் ைறகைள 
ேம ம் ன்ேனற் வதற்கும் ெகௗரவ அைமச்சர் ாிஸாட் 
பதி தீன் அவர்கள் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாெரன 
நம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம், கடந்த காலங்களில் அச்சுேவ  ெதாழிற் 
ேபட்ைடைய நாம் மீளப் னரைமத் , திய 
ெதாழில் யற்சிகைள ஊக்குவிக்கும் ெசயற்பா கைள 

ன்ென த்தி ந்ேதாம். அதைன ேம ம் ன்ேனற் வதற்கு 
யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன் ம் வ னியா 

ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடைய அபிவி த்தி ெசய்  அதைன ம் 
பலமிக்க ஒ  ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடயாக ன்ென க்குமா ம் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் உள்ளிட்ட ஏைனய 
மாகாணங்களி ம் திய ைகத்ெதாழிற் ேபட்ைடகைள 

உ வாக்குவதற்கான சாத்தியப்பா கள் ெதாடர்பில் 
ஆராய்ந்  அதற்ேகற்ற நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் மா ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் உள் ர் லதனத்தின் திரட்சி ம் 

தலீட்டாளர்களின் உ வாக்க ேம ேதைவப்ப கின்ற . 
அதற்கு ஆேராக்கியமானெதா  தலீட் ச் சூழ்நிைல 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் உள் ர் ெபா ளாதார 
நடவ க்ைககளில் உள் ர் நி வனங்களின ம் மனித 
வளத்தின ம் பங்களிப் கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் யதன் 
அவசியத்ைத ம் நான் இங்கு கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
எனி ம், கடந்தகால த்தத்தினால் ேநர யாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள இப்பகுதியான  மனித, ெசாத்  மற் ம் 
வள இழப் கைள அதிகமாகக் ெகாண் ள்ள நிைலயில், 
உடன யாக ெவளி லகுடன் பாாியளவில் ேபாட் யிட்  
நிைலெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப் கைள அதிகளவில் 
ெகாண் ராத சூழ ல், இப்பகுதி ெதாடர்பில் ெபா ளாதார 
ாீதியில் தன்ைன ஓரள க்ேக ம் நிைலப்ப த்திக்ெகாள்ள 
ஏ வாக ஒ  குறிப்பிட்ட கால எல்ைலக்கு விேசட நிதியீட் த் 
திட்டங்கள், வாி விலக்கு ஏற்பா கள், தலீட்  ஊக்குவிப் ச் 
ெசயற்பா கள், மனிதவள ேமம்பாட் ற்கான விேசட 
ஏற்பா கள் ேபான்றவற்ைற ேமற்ெகாள்ள ேவண் யதன் 
அவசியத்ைத ம் நான் இங்கு வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம், எம  நாட் ன் பாரம்பாிய ெதாழிற் ைறகள் 
குறித் ம் அவதானம் ெச த்த ேவண் ள்ள . குறிப்பாக, 
100 வ டங்கள் பைழைமயான மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழி ல் 
ஈ பட்  வ கின்ற த்தளம் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ந்தல், 

ளிச்சாங்குளம் கிராம மக்கள் தங்க க்குத் ேதைவயான 
'ஓெவல்ல' மண் தட் ப்பா  ெதாடர்பில் ைறப்பா கைள 

ன்ைவத்  வ கின்றனர். நான் அைமச்சராக இ ந்தெபா  
இந்த மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப கின்றவர்கள் அந்த 
மண்ைண இலகுவாகப் ெப வதில் கஷ்டப்ப வைத 
கண்ேடன். அந்தத் தைடைய அகற் வதற்கான யற்சிகைள 
நான் ேமற்ெகாண் ந்ேதன். இ ந்தா ம் அ  ேபாதியள  
சாத்தியப்படவில்ைல. அைமச்சர் றிஸாத் பதி தீன் அவர்கள் 
அவர்க க்குக் ைகெகா த்  அந்த மட்பாண்டக் 
ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிக்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். வடக்ைகப் ெபா த்தவைரயில் இந்த 
மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப கின்ற மக்கள் 
ெப வாாியாகக் காணப்ப கின்றனர்.  

இேத ேபான்  ெதன்பகுதிையச் ேசர்ந்த எலெதனிய, 
ேதேவந்திர கிராமமான  பாரம்பாியமாக கம்மத்ெதாழி ல் 
ஈ பட்  வ கின்ற கிராமமாகும். இங்கும் அவர்க க்குாிய 

லப்ெபா ளான இ ம்  கிைடப்பதில் பாாிய சிக்கல் 
இ ப்பதாகக் கூறப்ப கின்ற . பிரம் சார் ைகத்ெதாழி ல் 
ஈ ப கின்றவர்க க்கு அவர்கள  லப்ெபா ளான 
பிரம் கைளக் ெகாண் வ வதில் தைடகள் இ ப்பதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . இவ்வாறான சி ெதாழில் யற்சியாளர் 
களிைடேய பல்ேவ  பிரச்சிைனகள், ேதைவகள் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, இத் ைறகள் ெதாடர்பில் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் அவதானம் ெச த் வாெரன 
நம் கின்ேறன்.  

இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ைகத்ெதாழிற் ைற ஊக்குவிப் க் க திய பல ன்ெமாழி  
கைளக் காண கின்ற . இ  ஓர் ஆேராக்கியமான நிைல 
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என்ேற க கின்ேறன். இந்த நிைலயில், ந ன 
ெதாழில் ட்பச் சந்ைதயின் ேகள்விக க்ேகற்ப ெமன்ெபா ள் 
உற்பத்திக் கிராமங்கைள அைமக்கும் ஒ  திட்டத்ைத 

ன்ென க்க ெமன்  நம் கின்ேறன். குறிப்பாக, 
ேவைலவாய்ப் கைள எதிர்பார்த்தி க்கின்ற இைளஞர், 

வதிகள் மிக அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் உள்ளடங்கலாக இந்த யற்சிைய ேமற்ெகாள்ள 

ம். இ  ெதாடர்பி ம் அவதானத்ைதச் ெச த் வ டன், 
நட்டத்தில் இயங்குகின்ற அல்ல  இயங்க யாமல் 

டங்கியி க்கின்ற அரச உற்பத்தி நிைலயங்கைள 
இலாபமீட்டக் கூ யவைகயில் விைனத்திற ள்ளதாக மாற்றி, 
அந்தப் பிரேதசங்கைள வளமான பிரேதசங்களாக மாற்  
வதற்குப் ெபாறி ைறெயான்ைறக் கண் பி த்  அவற்ைற 
இயக்கி, அந்தச் ச கத் க்கும் நாட் க்கும் நன்ைம 
பயக்கக்கூ ய வைகயில் மாற்றியைமக்க ேவண் ெமன ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சுத் ெதாடர் 
பாக ம் சில க த் க்கைள இங்கு ன்ைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். அண்ைமயில் ஏற்பட்ட வரட்சி காரணமாக 
நாடளாவிய ாீதியில் சி  ஏற் மதிப் பயிர்கள் அழி ற்றதாகக் 
கூறப்பட்ட . அந்த அழி க க்கு கங்ெகா த்  
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு நட்டஈ கள் உாிய ைறயில் 
வழங்கப்பட்டதா? என்பைத அறியத்த மா ம் நாட் ல் 
வல்லப்பட்ைடகள் ெவட்டப்பட்  ெவளிநா க க்கு 
கடத்தப்ப கின்ற யற்சிகள் ெதாடர்பில் அ க்க  ெசய்திகள் 
ெவளிவந்  ெகாண் க்கின்ற நிைலயில், வல்லப்பட்ைட 
கைள ைறயாக ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்குச் சாத்தியக்கூ கள் 
உள்ளனவா? என்ப  குறித்  ஆராய்ந்  பார்க்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වැදගත් අමාත්යාංශ කිහිපයක 

වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙම් ෙවලාෙව්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට ෙපරාතුව, ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
කිහිප ෙදනකුත් ෙම් ගරු සභාව තුළ රැඳී සිටින ෙවලාෙව් අද දවෙසේ 
රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන බරපතළ පශ්නයක් පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.   ෙපෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනය නිසා  රෙට් 
පවාහන තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ඇනහිට තිෙබනවා. රජෙය් 
ෙසේවකයින්, අද දවෙසේ පාසල් නිවාඩු ෙදන දවස නිසා පාසල් සිසුන් 
සහ සාමාන්ය ජනතාව බරපතළ අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. රට පුරාම ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවාව මුළුමනින්ම 
ඇනහිට තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් ආණ්ඩුව වෙග් වගක් නැතිව, 
එෙහම ෙදයක් සිදු ෙවලා නැතුවා වාෙග් ඉන්නවා.  

ආණ්ඩුව බලා ෙගන හිටියා, ගැමුණු විෙජ්රත්න පසේසේ 
ගිහිල්ලා ඒ හරහා ෙම් කටයුත්ත කර ගන්න. ගැමුණු විෙජ්රත්න 
මහත්තයාත් ෙබොෙහොම පාරම්බෑවා. අවසානෙය් දැන ගන්න 
තිෙබනවා, ගැමුණු විෙජ්රත්න මහත්තයාෙග් බස් 10කුත් අද 
වර්ජනයට එකතු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ නිසා එවැනි බලයක් නැති 
පුද්ගලයන් පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියා ෙගන දඟලනවාට වඩා, 
වහාම ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ෙපෞද්ගලික 
බස් රථ වර්ජනයට සාධාරණ විසඳුමක් ෙදන්න කටයුතු කරන්නය 

කියා අපි රජයට ෙයෝජනා කරනවා. රජය පැත්ෙතන් කියනවා, ෙම් 
දඩ මුදල් වැඩි කිරීම සඳහා ෙයෝජනා කෙළේ අනතුරු අඩු කරන්නය 
කියලා. එෙහම නම් ජල බිල වැඩි කරන ෙකොට අපට අහන්න 
ෙවන්ෙන් නාන එක අඩු කරන්නද  ජල බිල වැඩි කෙළේ කියලායි. 
ඒ නිසා ෙමවැනි ෙනොගැළෙපන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් ෙනොකර 
වහාම ෙම් පශ්නයට මැදිහත් වන්නය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙම් සභාව තුළ ෙනොසිටියත්  රජෙය් වග 
කිව යුතු ඇමතිවරුන් ගණනාවක් සිටින ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් පශ්නය 
තවත් දුර දිග යා ෙනොදී වහාම බස් රථ හිමියන්ෙග් සහ 
ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නයට  මැදිහත් ෙවලා ෙහට දවස ෙවන 
ෙකොටවත් ෙම් සඳහා විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා  
ඇත කියලා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් විවාදයට ගන්නා 
වැය ශීර්ෂ කිහිපය අතරින් ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා 
ෙකෙරනවා. ෙමහිදී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ 2004 ඉඳලා 2014 
වන ෙතක් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතාම අමිහිරි, අපසන්න, ෙම් රෙට් 
බහුතර ජනතාවකට ඉතාම මිහිරි, පසන්න කාල පරිච්ෙඡ්දයක් වුණු 
පසු ගිය රජෙය් පාලන කාල සීමාව තුළ අද පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශයට අයත් අපනයන ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් 
ෙම් රටට ඉතා විශාල ෙසේවාවක් ෙකරුණු බව. නිෂ්පාදනය එන්න 
එන්නම වැඩි වුණා වාෙග්ම ආදායම් පමාණයත් එන්න එන්න වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මහ බැංකු මූලාශවලින්ම ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරුණු කාරණා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ලංකාව කුරුඳුවලින්, 
ගම්මිරිස්වලින් 2008 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 2853ක 
ආදායමක් ලබා ගත් අතර, 2014 අවසානය වන විට  ඒක රුපියල් 
මිලියන 9447ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

කරාබුනැටිවලින් එදා ලැබුණු රුපියල් මිලියන 3610ක් වූ 
ආදායම  ෙමදා ෙවන ෙකොට රුපියල් මිලියන 17,027ක් දක්වා 
වැඩි ෙවලා ති ෙබනවා. ෙම් ආකාරයට කුරුඳු, ගම්මිරිස,් 
කරාබුනැටි, සාදික්කා, තල, ෙකොෙකෝවා, ෙකෝපි, පුවක්, ෙම් හැම 
එකකින්ම  2004ට වඩා 2014 අවසානය වන විට රටට විශාල 
විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ලබුණා වාෙග්ම  අස්වැන්න පමාණයත් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒකට කරුණු ගණනාවක් බලපෑවා. ඒකට 
බලපාපු කරුණු තමයි ෙගොවීන්ට අවශ්ය  දිරි දීම්, දිරි දීමනා, දිරි 
ගැන්වීම් සහ සහනාධාර විශාල වශෙයන් ලබා දීම. අද ඒ තත්ත්වය 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා 
හිටියා නම් ෙහොඳයි. එදා 2014 වන විට ගම්මිරිස් පැළයක මිල 
රුපියල් 10.00යි. රුපියල් 10ක් ෙවච්ච ගම්මිරිස් පැළය 
සහනාධාරයක් වශෙයන් ෙගොවියාට ෙනොමිලෙය්ම ලබා දුන්නා.   

ආදායම්  වැඩි ෙවන්න ඒවාත් බලපෑවා. හැබැයි, ඉන් අනතුරුව 
ෙම් රජය බලයට   පත් වුණායින් පසුව එයින් සියයට 50ක් 
රජයත්, සියයට 50ක් ෙගොවියාත් දරන මතයට ආවා.  රුපියල් 10ට 
තිබුණු ගම්මිරිස් පැළෙය් මිල ෙම් වනෙකොට  රුපියල් 13.50 දක්වා 
වැඩි කරලා  සියයට 50ක සහනාධාරයක් ෙදනවාය කියනවා.  
එතෙකොට ගරු සභාපතිතුමනි,  13.50න් සියයට 10 ක් කියන්ෙන්  
6.25යි.  ෙගොවියාට ෙම් අනුව සහනයක් නැහැ. රුපියල් 10 පැළය 
13.50  කරලා  සියයට 50ක සහනාධාරයක් ෙදනවා.  ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් විජ්ජුම්බර, ෙත්රුමක් නැති ගණිත සූත තමයි රජය දමා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, මම අවධාරණය කරනවා, කෘෂිකාර්මික 
පෙද්ශයක ජීවත් වන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට  ෙම් සඳහා 
දීපු සහනාධාර ආෙයෝජනයක් හැටියට සලකා දිගින් දිගටම  
ෙදන්නය කියා. ෙම්ෙකන් රටට ලැෙබන ජාතික ආදායම වැඩි  
ෙවනවා. ඔය කියන විධිෙය් රැකී රක්ෂා අවස්ථා පුළුල් කරන්න 
නම්, ආදායම වැඩි කරන්න නම්, ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි 
කරන්න නම්  නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්  කරා රට ෙගන යා යුතුයි. ඒ  
ගමන යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවියා දිරි 
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ගැන්වීම තුළින් මිසක් ෙගොවියා පසු බැස්සීෙමන් ෙනොෙවයි. රජෙය් 
සංකල්පය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔය කියන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
ෙගොවියා විනාශ කර දැමීමයි. එදා අපි රුපියල් 1,300ක ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයක් ලබා දුන්නා.  

අපනයන ෙභෝග  සඳහා දීපු ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙම් 
වනෙකොට  සහමුලින්ම නැති කර තිෙබනවා. ගම්මිරිස්, ෙකෝපි, 
ෙකොෙකෝවා, පුවක් යන ෙම් කිසිවකට ෙපොෙහොර සහනාධාරය  
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක නවත්වලා දමා තිෙබනවා. ෙකෝපිවලට 
දුන්ෙනොත් වීවලට නැහැ; වීවලට දුන්ෙනොත් රබර්වලට   නැහැ; 
රබර්වලට දුන්ෙනොත් ෙත්වලට නැහැ. හරියට ගෙම් ෙවද 
මහත්මයාෙග් ෙබෙහත් වාෙග්. ෙසමට ෙදන එක පිතට ෙහොඳ 
නැහැ;  පිතට ෙදන එක වාෙතට ෙහොඳ නැහැ  වාෙගයි.  ෙපොෙහොර 
සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට තිෙබන්ෙන් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක්.  ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අමාත්යාංය  ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් සම්බන්ධෙයනුත් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒකත් සඳහන් කළ යුතුයි.   

දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙලෝක 
බැංකු ආධාර කමයක් යට ෙත් ෙගොවීන් දිරි ගැන්වීම සඳහා  
ෙගොවීන්ට ආධාර ෙදන්න සූදානම්ය කියා. යුඑන්පී,  ශී ලංකා, 
ෙජ්වීපී ආදී පක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව හැම මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකුෙග්ම ෙයෝජනා ෙම් සඳහා ඉල්ලුවා. ඒ සඳහා 
ෙයෝජනා ෙදන්න අපි  සූදානම්. හැබැයි, අපට දැනගන්න ලැබී 
තිෙබනවා, දයා ගමෙග්  ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන් 
අක්කර 100ට වැඩිය විශාල ඉඩම් තිෙබන ෙගොවීන් සඳහා ඒ  
අවශ්ය පහසුකම්   ලබා ෙදන්නය කියන එක.  අපි ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙමය අක්කර 100 කියන එක සීමා කරන්න එපාය කියා. එෙහම  
වුෙණොත් ෙවන්ෙන්  අක්කර පමාණය වැඩි ෙව්වි; හැබැයි ඒ  තුළින් 
ආදායම් වැඩි කර  ගන්නා පවුල් පමාණය අඩු ෙව්වි. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා නම්  අපි ඇමතිතුමාට ෙයෝජනාවක් 
කරනවා.  

දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා ෙකොෙහේ හරි ඉඳෙගන ෙමය අහෙගන 
ඇති. ඒ නිසා අපි කියනවා, ෙමය අක්කර 5කටවත් අඩු කර සුළු 
ෙගොවින්  ශක්තිමත් කරන  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නය 
කියා. ෙම්ක   ෙහොඳයි. ඒ තුළින්  ලබා ෙදන බැංකු ණය සඳහා 
අනිකුත් තාක්ෂණික උපෙදස්  දීලා වගාවන් දිරි ගැන්වීමට කටයුතු 
කිරීම තුළ අපනයන ෙභෝග කර්මාන්තෙය් යම්කිසි  වර්ධනයක්  
කරන්න හැකි ෙව්වි. එතුමා කියන ආකාරයට යුඑන්පී, ශී ලංකා, 
ෙජ්වීපී ෙභ්දයකින්  ෙතොරව කුඩා  ෙගොවීන්  දිරි ගන්වන කටයුතු 
කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් සහෙයෝගය ලබා දීෙම්දී අෙපත්  
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ගරු සභාපතිතුමනි,  අද දවෙසේ කථා 
කරන අය වැය විෂයයන් යටෙත් අෙප් කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාට   
ෙමය අදාළ ෙවනවා.  

අය වැය ෙල්ඛනෙය් 11 වන  පිටුෙව්  ෙම් විධියට සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

 
"1992 වර්ෂෙය්දී රජෙය් වතු,  පාෙද්ශීය වතු සමාගම් බවට පරිවර්තනය 
කිරීෙම් අරමුණ  වූෙය් වතු සමාගම්වල කළමනාකරණය  විධිමත් කර එම 
වතු ලාභ  උපයන  ආයතන බවට පත් කිරීමයි"   

හැබැයි අවුරුදු 25ක් ගියාට පස්ෙසදි අද වනෙකොට ආෙයත් එදා 
හිටි තැනටම කරකැවිලා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එදා තිබුණු වතු ටික, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක රජය මඟින් ජනසතු කළ රුපියල් සහ 
රන් පවුම් වතු ටික එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් පතිපත්තිමය 
තීන්දුවක් මත 1992දී ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් කිරීෙමන් පසුව 
ෙහොඳ කළමනාකරණයක්,  ෙහොඳ ආදායමක්, උසස ් නිෂ්පාදන 
තත්ත්වයක්, රෙට් ජාතික ආදායමට වැඩි දායකත්වයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. හැබැයි අද ඒක සම්පුර්ණෙයන්ම ආපස්සට 

ගිහින් ආණ්ඩුව එදා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදය සිද්ධ වී නැහැ. අද 
ආණ්ඩුවට උපෙදස් ෙදනවාය කියන,  අදත් රාජ්ය භාණ්ඩාගාරය, 
මහ බැංකුව අල්ලාෙගන ඉන්න අගමැතිතුමාෙග්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ හැටියට ඉන්න ඔය 
උදවිය තමයි, එදා 1992දීත් ෙම් වතු ටික ෙපෞද්ගලීකරණයට 
කැසපට කැව්ෙව්.     

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු  මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  කිව්වා,   එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩු කාලෙය් ෙම්ක වැවිලි  සමාගම්වලට බාර දුන්නාය කියා.  
ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 20ක්  ආණ්ඩු බලෙය්  හිටපු අය ඇයි ඒවා 
නැවත  රාජසන්තක කරලා ආණ්ඩුවට ගත්ෙත් නැත්ෙත්?  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

වග කිව යුතු ඇමතිවරයකු හැටියට අෙප් කාලය ගන්ෙන් නැතිව, 
බාධා කරන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා පිළිතුරු 
ෙදන්න. [බාධාකිරීමක්] ඔබතුමාට ෙමහි තවත් පශ්න ගණනක් 
තිෙබනවා, උත්තර ෙදන්න. 1992 වර්ෂෙය්දී ෙම් වතු ටික 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. අවුරුදු 25ක් ගියාට පසුව අද ආපසු 
සැරයක් අංශක 360ක් කැරකිලා හිටපු තැනට ඇවිල්ලා, ෙම් අය 
වැෙයන් මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙයෝජනා 
කරනවා, එක් වතු සමාගමකට අක්කර 5,000ට වඩා වැඩිෙයන් 
තබාගන්න බැහැ කියා. එම වැවිලි සමාගම්වල වතු නැවත රජයට 
ගන්නවා කියා ෙම් අය වැෙය් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් 11වන පිටුෙව් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු අමාත්යතුමා, කලබල ෙනොවී 
ඉන්න. පිළිතුරක් දැනගන්න ඕනෑ පශ්නයක් මට තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පිළිතුරු 
ෙදන්න. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් රෙට් වැවිලි සමාගම් 22ක් 
තිෙබනවා. ඒ වැවිලි සමාගම් 22 යටෙත් පාලනය වන ආදායම 
ලබන මට්ටෙම් අක්කර ෙහක්ෙටයාර 160,000ක් තිෙබනවා. 
ආදායම් ෙනොගන්නා, වගාවට ෙයොදා ෙනොගත් තවත් ෙහක්ෙටයාර 
100,000ක් තිෙබනවා. ආසන්න වශෙයන් ෙහක්ෙටයාර 
275,000ක පමාණයක් වැවිලි සමාගම් 22ක් යටෙත් පාලනය 
ෙකෙරනවා. ෙම් වැවිලි සමාගම් 22හි ෙසේවකෙයෝ 280,000ක් 
ඉන්නවා. මුළු යැෙපන්නන්ෙග් ගණන ලක්ෂ 10ක් වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් සමාගම් සියල්ල ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
ගනු-ෙදනු කරන සමාගම්. ඒ සමාගමක ෙකොටස් හිමියන් ලක්ෂ 
3ක් ඉන්නවා. ඒ වැවිලි සමාගම් එච්චර විශාල පරිමාණෙය් වැවිලි 
සමාගම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක් වැවිලි සමාගමකින් වතු 
15ක්, 20ක් පාලනය ෙකෙරනවා. එක වැවිලි සමාගමකට අක්කර 
25,000ට වඩා වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් අය වැෙයන් 
තීන්දුවක් ගන්නවා, පාෙද්ශීය වතු සමාගම් සතුව අක්කර 5,000ට 
වඩා තිෙබන වතු නැවත ගන්නවා කියා. අපි අහනවා, ආණ්ඩුව ෙම් 
තීන්දුව ගන්න ඉස්සර ෙවලා, ඒ සමාගම්වල සිටින 280,000ක් වූ 
ෙසේවකයන්ෙග් අනාගත ඉරණම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළාද, ෙසොයා 
බැලුවාද කියා. ඒ වැවිලි සමාගම් අද වන ෙකොට අතිවිශාල මුදල් 
පමාණයක් ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා, එම වැවිලි සමාගම් 
ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම  ඒවාෙයහි වගකීම් තිෙබනවා. රාජ්ය සහ 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් බිලියන ගණන් ණය ෙගන තිෙබනවා. 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවන්න තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් 
සියල්ල තිබියදී කුමන පදනමක් යටෙත්ද, ෙම් වතු ටික 
පවරාගන්න සූදානම් වන්ෙන්? ඒක කරන්න පුළුවන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, එය කිසිෙසේත් කරන්න බැරි ෙදයක්. රජය 
ඉතාම හිතුවක්කාර විධියට වැවිලි සමාගම් නැවත කැබලි කිරීමට 
කටයුතු කිරීම තුළ පැහැදිලිවම සිද්ධ වන්ෙන්, ෙම් රෙට් වැවිලි 
කර්මාන්තයට කණ ෙකොකා හැඬීමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ එක්කම අපි ආණ්ඩුෙවන්, අමාත්යවරුන්ෙගන්, 
විෙශේෂෙයන් විෂයය භාර ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, පශ්නයක්. 
අවුරුදු 53කටයි ගිවිසුම ගහලා තිෙබන්ෙන්. තවම ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 23යි. රජය අවුරුදු 53ක් ෙවනුෙවන් ගහපු ඒ 
බදු ගිවිසුෙම් කාලෙයන් තවත් අවුරුදු 30ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබද්දී ඒ 
බදු ගිවිසුම cancel කරන්ෙන් කුමන පදනමක් මතද? වැවිලි 
කර්මාන්තය කළමනාකරණය සඳහා ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ 
ආයතනය, PMMD ආයතනය තිෙබනවා. ඒ වැවිලි සමාගම් ටික 
අක්කර 5,000 ගණෙන් කඩන්න ඒ ආයතනවලින් උපෙදස් 
ගත්තාද? උපෙදස් ගත්ෙත් නැහැ. කිසිම තැනකින් උපෙදස් 
අරෙගන නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමති නවින් දිසානායක මැතිතුමාට ෙම් ආණ්ඩුව තුළ පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියා. මුදල් අමාත්යතුමාට වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමාත් එක්ක පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ හින්දා තමයි ෙසස ්
බද්ෙදන් මිලියන 50ක් පවරාගන්නවා කිව්වාම, "එෙහම පවරා 
ගත්ෙතොත් මම ආණ්ඩුෙවන් යනවා" කියා එතුමා කිව්ෙව්. 'උඹ 
යනවා නම් පලයන්' කියලා ෙවන්න ඇති ෙම් වැවිලි සමාගම් ටික 
අක්කර 5,000ට සීමා කරන්න යන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් 
ෙදෙදෙනකු අතර තිෙබන ෙම් ගැටලු උපෙයෝගි කරෙගන ෙම් රෙට් 
වැවිලි කර්මාන්තයට ෙහනහුරා පාත් වන විධියට වැඩ කරන්න 
එපා කියා අපි ඉතාම පැහැදිලිව ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමාගම් 22 සතුව රුපියල් 
බිලියන 100ක වත්කම් තිෙබනවා. ෙකොටස් හිමි පාග්ධනය රුපියල් 
බිලියන 40යි. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 
25යි. ඒ වාෙග්ම, ෙම් සමාගම් රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික බැංකු, මූල්ය 
ආයතන, ෙබෝකර්කරුවන්, ෙසේවක  අර්ථසාධක අරමුදල ආදිය 
එක්ක බැඳුණු මහා විශාල බැඳීම් ටිකක් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල 
අමතක කර දමා දැන් කියනවා, අක්කර 5,000ට වඩා වැඩිෙයන් 
තිෙබන සියලු ඉඩම් අරෙගන කුඩා පාෙද්ශීය සමාගම් බවට පත් 
කරනවා කියා. අනුවණ, ආර්ථික වශෙයන් කිසිම වැදගත්කමක් 
නැති, ෙමවැනි තීන්දු ෙම් ආණ්ඩුව ගන්ෙන් කුමන පදනමකින්ද 
කියන එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවකයන්ට අදාළව රුපියල් 
බිලියන 15ක වගකීම් තිෙබනවා. දැන් ගරු කබීර් හාෂීම් 
අමාත්යතුමා මෙගන් අහනවා, 'අක්කර 5,000ට සීමා කරන එක 
ෙහොඳ නැද්ද?' කියා.  

එත ෙකොට ෙම් ෙසේවකයන් ට අදාළව තිෙබන රුපියල් බිලියන 
15 සම්බන්ධව  වගකීම් දරා ගන්ෙන් කවුද කියන එක අප අහනවා.   
ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන උඩරට කඳුකරය, ර ෙට්  මධ්යම  
කඳුකරය, සබරගමුව යනාදී වැවිලි කර්මාන්තය කරන  පෙද්ශ 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ඉන්නවා. ෙම් මන්තීවරු හැටියට 
අපට වග කීමක් තිෙබනවා. අපි නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
වැවිලිකරය.  එෙසේ නම් අෙප් පෙද්ශවල වැවිලි ආර්ථිකය, ෙම් 
වැවිලි සමාගම් ටික විනාශ කරන්නට හදන ෙම් තීන්දුව පිළිබඳව 
කථා කරන්න අපට වගකීමක් අයිතියක් තිෙබනවා.  එම නිසා ෙම් 
ෙසේවකයින්ෙග් රුපියල් බිලියන 15ක වගකීම් සම්බන්ධව  ෙම් 
ආණ්ඩුවට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව 
අපි නැවත නැවතත් අහන්න ඕනෑ.  

ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා, අක්කර 5000 ගණෙන්  ෙම් 
සමාගම් ටික කැබලි කැබලිවලට කඩ නෙකොට එක තැනක ෙත්, 
තව  තැනක රබර්, තව තැනක factory එක,    තව තැනක මුඩු 
ඉඩම්. කවර පදනමක් මත ෙකොෙහොමද ෙම්වා කඩන්ෙන්?  
ෙකෙනකුට වත්ත හම්බ ෙවයි.  අෙනක් ෙකනාට factory එක  
හම්බ ෙවයි. අෙනක් එක්ෙකනාට  මුඩු ඉඩම් ටික හම්බ ෙවයි.  ෙම් 
තුළ මහා සැඟවුණු අරමුණක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
කඩන්ෙන්  නැහැ කියන්ෙන්  තමුන්නාන්ෙසේ. තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නා - [බාධා කිරීමක්] නැහැ. මම ඇහුෙව් ඇමතිතුමාෙගන්. 
[බාධා කිරීමක්]අහගන්න එපා. මා අහන්ෙන් ඇමතිතුමාෙගන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කියනවා. එෙහම කරන්ෙන් නැත්නම් 
ඇයි ෙම්ෙක් කියලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක කිෙයව්වාද? කියවලා  
බලන්න. [බාධා කිරීම්] කටවාචාලකම විතරයි. ජාතික පශ්නයක් 
වුණාම කථා කරන විධියක් තිෙබනවා. මම වග කීමක් ඇතිවයි  
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්. ෙම් ෙපොෙත්  තිෙබනවා, අක්කර 
පන්දාහ ගණෙන් කඩනවා. කාටවත් විරුද්ධ ෙවන්න බැහැ කියා.  
එෙහම තිෙයද්දී  මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශත වර්ෂ 
ගණනක් ති ස්ෙසේ ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට  මහා  ෙසේවයක් කළ  
කම්කරුවන්ටත් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදක ෙදන්න. 

 මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, මහ බැංකුෙව් bond  එකක් ගැහුවා. 
ඒ එක  bond  එකයි. ෙකෝටි 1600යි. වැවිලි සමාගම් 22 යි. 
අක්කර 5000 ගණෙන්  කඩනෙකොට company   එකසිය 
පණහක්වත් හදන්න ෙවනවා. එතන  bond  එකයි. ෙමතැන 
bonds  එකසිය  පණහයි. ඒෙක් "ෙබොන්ඩ් ",   ෙම්ෙක් "ෙජ්ම්ස් 
ෙබොන්ඩ්". ඒෙක් ෙකෝටි 11,000යි. ෙම්ෙක් ෙකෝටි 50,000කට 
වැඩිෙයන්  ගහන්න යි ෙම් හදන්ෙන්. කවුද ඔය ඇමතිවරයා?   "මහ 
බැංකුෙව් ෙබොන්ඩ්" වත්ෙත්  "ෙජ්ම්ස් ෙබොන්ඩ්". ඒක ෙන්ද  ෙම් 
කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම්වාට ඉඩ ෙදන්නට  බැහැ. 

ඒ එක්කම අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙයෝජනා 
ෙගෙනනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න 
හදනවා. හැබැයි, මතක තබා ගන්න. වතු ටික ෙමෙහම 
කැඩුෙවොත්, රෙට් ආර්ථිකයට අබ සරණයි. අපට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව, මුදල් ඇමතිතුමා වැවිලි කර්මාන්තය ගැන  
ෙමෙළොව ෙදයක් දන්ෙන් නැති බවයි. එතුමා ෙකොළඹ ඉන්ෙන්. 
අපි  ඇමතිතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. නිලධාරින්, ෙයෝජනා 
සාදා ෙදන අය දැනගන්නට ඕනැ. ෙයෝජනා හදා දුන්නා අක්කර 
විසිපන්දාහක්,  තිස් දාහක්   අක්කර පන්දාහ ගණෙන් කඩා   
ෙදන්නය කියා. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ආණ්ඩුෙව් මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙරද්ද ගලවන්න දැන ගත්තාට ෙරද්ද අදින්න දන්ෙන් 
නැහැ කියන එකයි. ඒකයි කියන්නට තිෙබන්ෙන්. කැබලි කරනවා 
කිව්වාට ෙම්  වත්ත  පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන්න 
දන්ෙන් නැහැ. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන්ෙගන් 
ලැබිච්ච වැවිලි ආර්ථිකය ෙම් තත්ත්වය තුළ සුන්නද්දූලි කරන, 
වැවිලි වතු අක්කර පන්දාහට කැබලි කරනවාය කියන ෙම් අය 
වැය ෙයෝජනාව  ඉල්ලා අස්කර ගැනීම ෙහෝ සභාවට කරුණු 
පැහැදිලි කිරීම  විෂය භාර ඇමතිවරයා  හැටියට අපි ගරු කබීර් 
හාෂීම් ඇමතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා] 
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 අපි කියන්නට  ඕනෑ, ෙමවැනි තීන්දු තීරණ හදා දී ඇමතිවරුන් 
සහ රජය අපහසුවට පත්කරන නිලධාරින් ගැන. වැවිලි සමාගම් 
ඇති කිරීෙම්දී අත්සන් කළ ගිවිසුම පුළුවන් නම් සභාගත කරන්නය 
කියා  මම ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. රජයත් 
සමග අත්සන් කළ ගිවිසුම සභාගත කරන්න. අපි ළඟ ගිවිසුම 
තිෙබනවා. ඒ ගිවිසුම අනුව වැවිලි සමාගම අක්කර පන්දාහ 
ගණෙන් කැබලිවලට  කැඩිය ෙනොහැකියි. පුළුවන් නම් ගිවිසුම 
සභාගත කරන්න. එවැනි ගිවිසුමක් නැහැ. ෙමතැන ඇවිත් 
කියනවා. ඒ තමන්ෙග් මඩිය තර කර ගැනීම සඳහායි. මහ බැංකුවට 
කළ තට්ටු ෙකරිල්ල රජෙය් වතු සමාගම්වලටත්  කරන්නට එපාය  
කියන ඉල්ලීම කරමින්  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 3.33] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යාංශය පිළිබඳව එම විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට අද එක් 
එක්  ඇමතිවරු මන්තීවරුන් කළ පකාශයන් පිළිබදව  උත්තර 
ෙදන්නත්, මෙග් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්නටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ රජෙය් ආයතන 
පිළිබඳව විවිධ සංවිධාන හදා තිබුණා. විවිධ  ඒකක හදා තිබුණා ෙම්  
පශ්න ටික විසඳන්න.  පසුගිය රජය යටෙත් SRMC  එක, PERC 
ආයතනය, SEMA ආයතනය  ආදී වශෙයන් පත් කර තිබුණාට ඒ 
රාජ්ය ආයතනවල  පාඩු විඳින ආයතන සඳහා කිසිම පගතියක් අපි 
දැක්ෙක් නැහැ.   

ෙම් රෙට් රාජ්ය ආයතන බරපතළ ෙලස පාඩු විඳින තත්ත්වය 
ෙවනස් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට තමයි රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය පිහිටු වන්ෙන්. අපි රාජ්ය 
ව්යවසාය මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට දැනට නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස් 
ලබා ගනිමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම, විනිවිදභාවෙයන් යුතු විධිමත් 
කමෙව්දයක් සකස් කර ඒ අනුව කටයුතු කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. සමහර අය ෙම් අමාත්යාංශය පිහිෙටවුවාම 
අර්ථකථනයක් ෙදනවා, "ෙම්ක ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා 
හදාපු අමාත්යාංශයක්" කියලා. ඒක වැරදියි. ෙමොකද, 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නට යමක් තිෙබනවා නම්, අෙප් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය තමයි රට දැනුවත් කරලා කිරීම. ඒක 
කිසිෙවක් දැනුවත් කිරීමකින් ෙතොරව ෙහොෙරන් කරන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසා ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට  ෙනොෙවයි, පතිව හගත කිරීම 
සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද අමාත්යාංශයක් කියලා මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා මැෙල්සියාෙව් තිෙබන 
"ඛසානා" කියන ෙමොඩලයත්, සිංගප්පූරුෙව් "ෙතමාෙසක්" කියන 
ෙමොඩලයත් කියාත්මක කරනවා.  

 චීනය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම කියන්න කැමැතියි, 2016 
ෙදසැම්බර් 1ෙවනි දින -දැනට දිනකට කලින්- චීනෙය් “China 
Daily” කියන සඟරාෙව් Zhang Yue කියන කතෘ ලියා තිෙබන 
ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වුණා. එනම්, “The Chinese Government 
will intensify efforts to promote more standardized and rapid 
development of public-private partnerships especially for 

projects in the public sector.” කියලා. චීන අගමැතිතුමා Li 
Keqiang කියනවා, “While the country has seen much 
progress in promoting Public-Private Partnership in the past 
two years, a variety of institutional barriers still hinder PPP 
development.” කියලා.  

ලබන වර්ෂය වන විට Public-Private Partnership කියන 
කමෙව්දය ආයතන 600ක් යටත් කරලා චීනයම කියාත්මක 
කරනවා. අද ෙලෝකෙය්ම පවතින කමෙව්දය අනුවයි ඒ අදාළ 
පතිව හගත කිරීෙම් කාර්ය භාරය අපි ෙම් රටට ඉටු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගැන කල්පනා 
කළා. විපක්ෂයක් ඉන්නා විට, සාමාන්යෙයන් විෙව්චනය කරන 
එක සාමාන්යයි. ඒ නමුත්, ෙම් විපක්ෂෙය් අය අපට මඩ 
ගහනෙකොට පුදුම වැඩක් ෙන් කියලා මට හිතුණා. ඇඟ හැම 
තැනම අසූචි ගා ෙගන ඉන්න, අසූචිවල ෙපරළිලා ඉන්න 
කණ්ඩායමකට ෙවන කාට හරි ඇවිල්ලා මඩ ගාන්නට අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමන් වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් 
ගහන්න ගියාම, අසූචි ගා ගත්ත උදවියට කථා කරන්න තිෙබන 
අයිතිය ෙමොකක්ද කියලා මට හිතුණා. ෙමොකද, අවුරුදු 10ක්, 20ක් 
ආණ්ඩු කරලා ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න විසඳන්න බැරිව, ෙම් රට 
විශාල බරපතළ අරගළයකට ඇද දමාපු අය  දැන් ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා මහා ශුද්ධවන්තයන් විධියට කථා කරන විට,  ෙම්ක පුදුම 
ෙලෝකයක් ෙන් කියලා මට හිෙතනවා. ෙම් රෙට් 2005-2015යි 
අතර තිබුණු රාජ්ය ආයතන ගත්තාම, ෙම් රාජ්ය ආයතනවලට සිදු 
වුෙණ් ශාපයක්; වසංගතයක්. ඒ රාජ්ය ආයතන විනාශ කළා. 
2012, 2013, 2014 යන අවුරුදු ගත්තාම, ෙම් රෙට් තිෙබන රාජ්ය 
ආයතන 55කින් -ඒ කියන්ෙන්, භාණ්ඩාගාරෙයන් monitor කරන 
ආයතන 55කින්- 42ක්ම පාඩු ලබපු ආයතනයි. ඒ ආයතනවලින් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් අවුරුදු 3කටම ලැබුණු මුදල රුපියල් බිලියන 
215යි. නැත්නම්, රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ පහෙළොස්දාහයි. 2014 
වර්ෂෙය් පමණක් භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් බිලියන 123ක් -
රුපියල් ෙකෝටි 12,300ක්- ෙම් රාජ්ය ආයතනවලට ෙගවන්න සිදු 
වුණා. ගණන් හදලා බැලුවා නම්,  ඒ පාඩුව විඳින්න ගිය මුදල 
සාමාන්යෙයන් 2014 වසෙර් ෙම් රෙට් සෑම ෙගදරකටම රුපියල් 
24,000 ගණෙන් ෙගවන්න පුළුවන්කම තිබුණා.  අපරාෙද්! ඇයි? 
ඒ ආයතනවලට තමන්ෙග් ඥාති හිතවතුන් ගජ මිතුරන් දමලා, 
ෙහොරකම් දූෂණ වංචා කරලා ඒවා නැති කරලා, විනාශ කරලා 
දැම්මා. ඒවා ෙගවන්න වුෙණ් ෙම් රෙට් සාමාන්ය මිනිසුන්ට. මතක 
තියා ගන්න, ෙම් රෙට් නිවාස තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ 51යි. ඒ ලක්ෂ 
51න් සියයට 40- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමා කියපු අලාභ හානි ඔක්ෙකොම ගණන් බැලුවත් 

අවුරුද්දක් යන විට ඔබතුමන්ලා මහ බැංකු බැඳුම්කරවලින් ගහපු 
රුපියල් ෙකෝටි 1,600න් භාගයක්වත් ඒ සියලුම රාජ්ය 
ආයතනවලින් පාඩු ෙවලා නැහැ.  ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කැරකිල්ල හැෙදන්න මම 

කියන්නම්, පාඩුව හැදුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. බැඳුම්කරවලින් 
හැදුණාද ෙවන එකකින් හැදුණාද කියලා මම කියලා ෙදන්නම්.  

ෙම් රෙට් තිෙබන ෙගවල් ලක්ෂ 51න් සියයට 40ක ජීවත් වන 
අයට මාසයකට රුපියල් 24,000කට වඩා අඩු ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ මුදල තමන්ෙග් ගජ මිතුරන්ෙග් සාක්කුවලට 
දාන්ෙන් නැතිව අඩු තරමින් ෙම් ෙගවල්වල ඉන්න මහජනයාට 
ලබා ෙදන්න තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014දී භාණ්ඩාගාරෙයන් 
රාජ්ය ආයතනවලට රුපියල් බිලියන 123ක් ෙගව්වත්, ඒ 
ආයතනවලින් භාණ්ඩාගාරයට ලාභ ෙගවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
භාණ්ඩාගාරයට ෙගවලා තිබුණු ලාභය රුපියල් බිලියන 10යි. අපි 
හදන්ෙන් ෙම්ක ෙවනස් කරන්න. සිංගප්පූරු රජයට, -
භාණ්ඩාගාරයට- රාජ්ය ආයතනවලින් එක වසරකට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 2ක් ෙගවනවා. එයින් තමයි ඒ රට දියුණු 
ෙවන්ෙන්, එයින් තමයි ඒ රජය ජනතාවට ෙසේවය ඉටු කරන්ෙන්. 
නමුත් ඔබතුමන්ලා අෙප් රාජ්ය ආයතන විනාශ කරලා, ඒවායින් 
පාඩු ඇති කරලා ඒවා නැති කරලා දැම්මා. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 
10ක් ෙනොෙවයි අවුරුදු 20ක් බලෙය් හිටියත්, ෙම් රාජ්ය ආයතන 
ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්නට බැරි වුණා. ෙම් තත්ත්වය 
තුළ තමයි අපි ෙම්ක ෙවනස් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් සමාගම ගැන කථා කළා. මම කැමැතියි, ඒ ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව කථා කරන්නට. රජෙය් නිලධාරි 
කුටිෙය් සිටි අෙප් පධාන විධායක නිලධාරිතුමාට ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඇඟිල්ල දිගු කරලා 
ෙචෝදනාවක් කළා. ෙම් අය ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය 
භාර ගන්නා විට, ඒක තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් 
සමාගම 2008දී එමිෙර්ට් සමාගම විසින් පාලනය කරන විට එහි 
ශුද්ධ ලාභය රුපියල් බිලියන 4.4යි.  එෙහම නැත්නම් රුපියල් 
ෙකෝටි 440යි. ඒ වන විට එහි විධායක නිලධාරි පීටර් හිල් විසින් 
එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙකොෙහේද සෆාරියක් යන විට එතුමා 
සමඟ සිටි 35 ෙදෙනකු ගුවන් යානයකට නැග්ගුෙව් නැහැ කියලා 
ඒකට හැප්පිලා, -තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙහේතුවක් මත- එමිෙර්ට් 
සමාගම සමඟ තිබුණු ගිවිසුම අවලංගු කළා. ඒෙක් පතිඵලය 
ෙමොකක්ද? 2009 වන විට -වසරක් ගිහින් ඊළඟ වසර වන විට- 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 9.3යි. ඒ කියන්ෙන් එක වසරක් ඇතුළත 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 930යි. 2014 වන විට එහි පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 32යි, නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 3,200යි. 2014 වන විට 
රුපියල් බිලියන 32ක් පාඩුයි. එවැනි ආයතනයක් තමයි අපි භාර 
ගත්ෙත්. 2015 වන විට සුෙර්න් රත්වත්ෙත් මහත්මයා ෙම්ක භාර 
ෙගන ඒ පාඩුව රුපියල් බිලියන 16කට අඩු කරනවා. ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 50කින් ඒ පාඩුව අඩු කරනවා. ඒක තමයි අෙප් හැකියාව.  

ඔබතුමන්ලා විස්තර, දත්ත නැතිව කථා කරන්නට එපා. එදා 
එමිෙර්ට් සමාගමට තිබුණු සියයට 40 ලංකාෙව් රජය, - මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා යටෙත්- මිලදී ගන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
7කට. ඒ සියයට 40 අයිතිය නැවත ලබා ගන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
7කට. නමුත් 2014දී එතුමන්ලා යටෙත් ඒ ආයතනෙය් සිදු වුණු 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 32යි. 2014දී පාඩු වුණු මුදලින් ඒ වාෙග් 
ගුවන් සමාගම් 4ක් ගන්න තිබුණා. ෙම්වා තමයි රටට ඇති වුණු 
පාඩුව.  

ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමනි, එම නිසා මම කියන්නට 
කැමැතියි, 2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31ෙවනි දා වන විට 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගෙම් පමණක් සම්පූර්ණ බැරකම් - 

ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමා අර කියපු ඒවාට උත්තර අහ ගන්න.
- ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3,252යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 461යි, නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 46,100යි. ඔබතුමා දැන් 
ෙලොකු පාඩුවක් ගැන කිව්වා ෙන්. නමුත් ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. ෙම්ක සිදු කර වූෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා. මුළු දකුණු 
අධිෙව්ගී මාර්ගයටම යන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 700යි. 
ෙමයින් සිදු වුණු පාඩුව වාෙග් මුදලකට දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
වාෙග් ඒවා 5ක් ෙම් රෙට් හදන්නට තිබුණා. ඒක තමයි යථාර්ථය. 
තමන් නැති කළ, ෙහොරකම් කළ මුදල්වලින් දකුණු අධිෙව්ගී 
මාර්ගය වාෙග් අධිෙව්ගී මාර්ග 5ක් හදන්නට තිබුණා. එදා ඒෙක් 
සභාපතිවරයා හැටියට හිටිෙය් කවුද? 

එහි සභාපතිවරයා ෙලස සිටිෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මස්සිනායි. ෙම්ක තමයි ෙම් රටට කළ විනාශය. ෙම් වාෙග් 
බරපතළ පශ්නත් එක්ක තමයි අප ෙම් අමාත්යාංශය භාරගත්ෙත්. 
නමුත්, අප ෙම්ෙකන් අත අරින්ෙන් නැහැ. 2006 සිට 2015 දක්වා 
ෙම් රාජ්ය ආයතන හැම එකක්ම ෙම් විධියට පාඩු වින්දා. එහි 
සමුච්චිත පාඩුව රුපියල් බිලියන 636යි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් තරම් පාඩු කරන්නත් විෙශේෂ හැකියාවන් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ විෙශේෂ හැකියාවත් ඒ අයට විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා හිතලාවත් කරන්න බැරි ෙද්වල්.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමා A350 ගුවන් යානා හතක්ද ෙකොෙහද 
order කර තිෙබනවාය කියා මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා අද කිව්වා. ඒ සඳහා 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩ ලෙය් අනුමැතියක් හරියට අරෙගන නැහැ. ඒවා 
ගන්ෙන් හරියට තී වීලර් හතක් ගන්නවා වාෙගයි. ෙකොෙහෙදෝ 
ෙගයක ඉඳෙගන තමයි ඒවා තීරණය කරන්ෙන්. ඒ එකක්වත් 
ෙමහාට සුදුසු නැහැ. Business Plan එකක් තිබුණාය කියනවා. 
ෙදවියෙන්! Business Plan  එකක් තිබුණා නම් 2008 ඉඳලා 2014 
ෙවන ෙකොට ලංකාෙව් ෙලොකුම පාඩුව වන ආයතනයක් බවට 
ෙමම ආයතනය පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක පුදුම Business 
Plan  එකක්. ඒ Business Plan එක කරන්න එතුමන්ලාට තව 
කාලය දුන්නා නම් ලංකාවම විනාශ කරනවා.  

ෙම් A350 ගුවන් යානා ගන්න බදු ගිවිසුම අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන් කීයටද බලන්න. එක ගුවන් යානයකට මාසයකට 
ෙඩොලර් මිලියන 1.4ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ ෙවන ෙකොට 
සාමාන්යෙයන් ඒ එක ගුවන් යානයක් ෙඩොලර් මිලියනයකට 
ගන්න තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, කවුරු ෙහෝ එක ගුවන් යානයකින් 
ෙඩොලර් ලක්ෂ හතරක  ෙකොමිස් එකක් ගහලා තිෙබනවා. ෙම් 
ගුවන් යානා හතරක් පළමුෙවන් ම ගන්නවා. ගුවන් යානා හතරකට 
ෙඩොලර් ලක්ෂ හතර ගණෙන් ගණන් හදලා බැලුවාම අවුරුදු 
12කට -ෙම් බදු ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන් අවුරුදු 12කට- ඒ ගනු-
ෙදනුෙව් සම්පූර්ණ පාඩුව  රුපියල් ෙකෝටි 3,225යි. එම නිසාම 
තමයි, A350 ගුවන් යානා ගිවිසුම අවලංගු කරන්න අෙප් 
අමාත්යාංශයත්, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමත් තීරණය 
කරන්ෙන්. ඒෙක් පාඩුව ෙඩොලර් මිලියන 98යි.  

අෙප් ගරු මන්තීවරෙයක් bond ගනු-ෙදනුව ගැන කිව්වා. අප 
ඒ කාර්යය COPE  එකට භාරදීලා, ඒ ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කිව්වා. විගණකාධිපතිතුමා හිතන හැටියට එතුමා 
කියනවා, "ෙම්ෙකන් පාඩුවක් විය හැකියි, ඒ විය හැකි පාඩුව 
රුපියල් බිලියන 1.9ක්" කියා. නමුත් ෙමන්න බලන්න, ෙම් ගුවන් 
යානා හතෙර් පාඩුව ෙකෝටි 3,225යි. ෙම්ක සිදුවන්න බැරි 
පාඩුවක්. හරි නම් ෙම් ගනුෙදනුව කළ සෑම ෙකෙනක්ම අත් 
අඩංගුවට ගත යුතුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක තමයි 
යථාර්ථය. එම නිසා අප ෙම් ගනුෙදනුව අෙහෝසි කරන්න තීරණය 
කෙළේ එය ෙම් රටට සුදුසු නැති නිසා.  ජාති ආලයයි, රට ගැනයි, 
මාතෘ භූමියයි ගැන කථා කරපු අය දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?   
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තමන්ට සහ තමන්ෙග් පවුෙල් අයට, තමන්ෙග් ගජමිතුරන්ට 
සුරසැප විඳින්න ඊළඟට ෙමතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එක 
A330 ගුවන් යානාවක් අරෙගන, ඒෙක් සාමාන්ය පන්තිෙය් අඩක් 
සහ සුපිරි පන්තිෙය් ෙකොටසක් ඉවත් කරලා VIP kit  එකක් 
ගහනවා. ඒෙක් නාන කාමරයක්, කෑම කාමරයක්, සාලයක්, club  
එකක් කියන හැම එකක්ම තිෙබනවා. ඇයි, රජ පවුලට ඒෙක් 
යන්න. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරලා ෙමතැනට ඇවිත් ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස්  සමාගම ගැන කථා කරන්න එතුමන්ලාට කිසිම 
අයිතියක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම්කයි ඒෙකන් සිදු 
වන පාඩුව. ඔය සුපිරි  kit එක හයි කරන්න දවස් තුනක් යනවා. ඒ 
සුපිරි  kit එක ගලවන්න තව දවස් 4ක් යනවා. ෙම් එක ගුවන් 
යානයක් දවසක් පාවිච්චි කෙළේ නැත්නම් ෙකෝටි ගණනක් පාඩු 
ෙවනවා. එහි සමුච්චිත පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 140යි.  ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම හැදුවා නම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  

ඊළඟට මම ගෑන්ඩ් හයට් ෙහෝටලය ගැන කියන්න කැමැතියි. 
ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගම යටෙත් තිබුණා, අෙප් ආෙයෝජනයක්; 
රාජ්ය ආයතනයක්. ෙම් ව්යාපෘතිෙය්දී ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? 
අමූලික වංචාවක්. කිසිම කළමනාකරණයක් නැතිව, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් රැසව්ීම් තියන්ෙන් නැතිව, ඒ දවස්වල ෙකෝටි ගණනක් 
පාඩු විඳලා තිෙබනවා. අනුමැතියක් නැතිව නීතීඥවරුන්ට රුපියල් 
මිලියන 12ක් පමණ ෙගවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉඩම් අරෙගන 
තිෙබනවා. ඉඩම්වල රජෙය් තක්ෙසේරුව රුපියල් මිලියන 500ක් 
ෙවන ෙකොට රජෙය් තක්ෙසේරුව විසින්ම එය රුපියල් මිලියන 
680ට වැඩි කර තිෙබනවා; ආෙයත් රුපියල් මිලියන 700කට වැඩි 
කර තිෙබනවා. අන්තිමට තව මිලියන 40ක් වැඩිෙයන් දීලා ඔය 
ඉඩම අරෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ලකට යකඩ අරෙගන තිෙබනවා. ඒෙකන් රුපියල් 
මිලියන 16ක් පාඩුයි. Fittings අරෙගන තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 80ක් පාඩුයි. රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙම් 
ව්යාපෘතිය භාර ගත්තාට පසුව අපි ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා ෙම් 
වනෙකොට විශාල මුදලක් ඉතිරි කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් 
කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ කුඩාබා ලෙග් මහතා ෙවනම සුපිරි 
apartment එකක් කුලියට ගන්නවා. ඒෙක් කුලිය ෙගවන්ෙන් 
රජෙයන්. මාසයකට කුලිය පමණක් ෙඩොලර් 2,500යි. ඒක 
ෙමොකටද ගන්ෙන්? Parties දමන්න , තමන්ට, ෙලොක්කන්ට, 
ඇමතිවරුන්ට, මන්තීවරුන්ට ගිහින්  ෙජොලි කරන්න. ඊ ළඟට 
එතුමා රජෙය් මුදල්වලින් ටීවී එකක් අරෙගන තමන්ෙග් ෙගදර සවි 
කරනවා.  ඒ සඳහා යන වියදම රුපියල් ලක්ෂ 15යි. ෙමන්න ෙම් 
වාෙග් අපරාධයි ඔවුන් කරලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. ඒ හයට් ව්යාපෘතිය විශාල 
ව්යාපෘතියක්. ඒෙක් 42ෙවනි මහල, 43ෙවනි මහල, 44ෙවනි මහල 
කියන්ෙන් ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉහළම මිලක් ගන්න පුළුවන් මහල්. 
ඒ මහල් ෙතෝරා ෙගන ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? රජ පවුලට ඉන්න 
කියලා ඒෙක් හදනවා, penthouse apartment එකක්. ඒෙක් 
තිෙබනවා, ෙහොඳම club house එකක්. ඒෙක් තිෙබනවා, club 
එකක්, නිදන කාමරයක්, සාලයක් සහ වැසිකිළි. ඒවා උපරිම 
පහසුකම් සහිතවයි තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට බලන්න ඕනෑ 
නම්, ඒවාෙය් ඡායාරූප මා ෙපන්වන්නම්. ෙමවැනි ෙහොඳම ලස්සන 
සුපිරි කාමර තමයි ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජතුමන්ලාට ඉන්න හදපුවා. ෙම්වා හැදුෙව් 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලායි. ෙම්වා ෙහොරකම් කරපු 
ගනුෙදනු. ෙම් ගනුෙදනුත් එක්ක තමයි අපි අද ෙම්වා කර 
ගහන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කට වියදම් කරන්න 
සැලසුම් කරපු මුදල ෙඩොලර් මිලියන 12ක්. රජ පවුලට ඉන්න 
මහල් තුනක් හදන්න ෙඩොලර් මිලියන 12ක් ෙවන් කරන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. අපි ඒක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා.        

ඒ මහල් තුෙන්ම දැන් අපි service apartments දමලා රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනක මුදලක් ඉපැයීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ 
අනුව එක දවසකට රුපියල් මිලියන ගණනක් උපයන 
කමෙව්දයකට අපි ෙම් ගනුෙදනුව පරිවර්තනය කළා. ඒක තමයි 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් වගකීම.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will give him five minutes.  
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැවිලි සමාගම් පිළිබඳවත් 

විපක්ෂෙයන් කථා කළා. මා කියන්න කැමැතියි, කිසිම ෙවලාවක 
වැවිලි සමාගම් විකුණා දමන්න, ඒවාෙය් අනන්යතාව, අයිතිය 
ෙවන ෙකෙනකුට ෙදන්න අපි සූදානම් නැහැයි කියලා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?    

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මා කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] මා උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා 

කිරීම්] මා කියන්නම්. කම්කරුවන්ට ෙනොදන්වා ෙම් ආයතන 
විකුණන්න යනවාය කියලා ෙබොෙහෝ විට එක් එක්ෙකනා 
කම්කරුවන් ෙනොමඟ යවනවා. අපි එෙහම කිසිම ෙදයක් 
කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන අපි භාර ගන්න 
ෙකොට පසු ගිය රජෙයන් ෙනොෙගවපු බිල්වල වටිනාකම ඉතා 
විශාල මුදලක්. කම්කරුවන් ගැන මහා ෙලොකුවට කථා කරන ෙම් 
අය කම්කරුවන්ෙග් EPF ෙගවා තිබුෙණ්ත් නැහැ. ජනතා වතු 
සංවර්ධන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 1,328ක් ෙගවා තිබුෙණ් 
නැහැ. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා තමයි ගිය වසෙර් එම 
ආයතන භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඒ මුදලින් ෙකොටසක් ෙගවා 
දැම්ෙම්. ඊ ළඟට, Elkaduwa Plantations Limited එක EPF 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 328ක් ෙගවා තිබුෙණ් නැහැ. ශී ලංකා 
රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 794ක් ෙගවා තිබුෙණ් 
නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙම් කිසිම වග කීමක්, අයිතියක් භාර 
ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකෝම කර ගහෙගන ෙම් පශ්න ටික 
විසඳාෙගන අද ෙම් ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව දියුණු කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් වතුවල 
පශ්නයක් තිෙබනවා. දැනට පවත්වාෙගන යන ෙම් වැවිලි සමාගම් 
ෙමොඩලෙය් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් වැවිලි සමාගම් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ෙපෞද්ගලීකරණය කළාය කියලා රංජිත් 
ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙචෝදනා කළා. 1992 පැවැති එක්සත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්දී අපි ෙම් වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් 
අවුරුදු පහකට බදු දුන්නා. නමුත් 1994දී බලයට පැමිණි එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ බදු ගිවිසුම් අවුරුදු 
50කට දික් කළ බව මා ෙම් සභාවට කියන්න කැමැතියි. 

එම නිසා ඒ වැවිලි සමාගම් යටෙත්,- 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
කවුද, සභාපති?  
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඔබතුමා, ෙහොයාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව. [බාධා 

කිරීම්] මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? එතුමා 
ෙකොෙහේද හිටිෙය්? [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මන්තීතුමාෙග් ගැටලුව, එනම් වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් ගැටලුව 
පිළිබඳව මා කියන්න කැමැතියි. ඒ ඉඩම්වල අයිතිය අක්කර 
5,000ට සීමා කිරීමට ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් 
නිසා ෙනොෙවයි. වැටුප් වැඩි කිරීම්, ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
වැනි ෙද්වල්වලට ඒ වැවිලි සමාගම්වලින් ෙගවිය යුතු මුදල් 
දැනටත් රජෙයන් ෙගවන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා පාඩු 
ලබන ආයතන නිසා, ඔවුන්ෙග් කළමනාකරණෙය් යම් යම් පශ්න 
තිෙබන නිසා, කළමනාකරණ හැකියාෙව් පශ්න තිෙබන නිසා ඒ 
වතු අක්කර 5,000කට සිමා කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාවක් දැන් 
ඉදිරිපත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා විධිමත් ෙලස පරීක්ෂා කර බලලා 
තමයි ඒ වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. කිසිම විටක ඒ වතු කෑලි කෑලිවලට කඩන්න අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් කළමනාකරණයට අවශ්ය පමාණයට තමයි 
කියාත්මක කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අෙප් කළමනාකරණය ගැන මා කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් අමාත්යාංශය ආයතන කිහිපයක් භාරගත්තාට පසුව ශී 
ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දයට වඩා වැඩිම 
ලාභයක් උපයා තිෙබන්ෙන් 2015 සහ 2016 වර්ෂෙය් බවත් මා 
කියන්න කැමැතියි.  

අෙප් රාජ්ය ආයතනවලින් මහා භාණ්ඩාගරයට ලබා ෙදන 
වැඩිම ආදායම් පමාණය දීලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය වසර ෙදක 
තුළදීයි. ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබා 
දුන් මුදල 2011 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියනයයි; 2012 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් බිලියන 1.2යි; 2013 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියනයයි; 2014 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 2යි. 2016 ෙවනෙකොට භාණ්ඩාගාරයට 
ආදායම හැටියට අපි රුපියල් බිලියන 8ක් ෙගවා තිෙබන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා  පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ආයතන දියුණු කරලා, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරලා, ෙම් ආයතන 
උපරිම මට්ටමින් නඩත්තු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් පධාන ඉලක්කය පතිව හගත කිරීම තුළින් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමයි. ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රාජ්ය ආයතන අෙප් කලාපය තුළ පුළුවන්තරම් විහිෙදන 
ආකාරයට ෙම්වා දියුණු කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. සමහර ආයතන ලාභ ලබන ආයතන 
හැටියට නඩත්තු කරන්න බැරි නම්, විකල්ප ෙයෝජනාවක් අනුව 
එනම් Public-Private Partnership කමෙව්දය තුළ ෙමොඩලයක් 
කියාත්මක කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඉතාම විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්නට 
ෙම් අමාත්යාංශය බැඳී සිටින බවත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා mega 

deals ගැන; පසු ගිය කාලෙය් සිදුවුණු ෙකෝටි ගණන් වංචා ගැන. 
හැබැයි, උත්තර ෙදන්න ඉන්ෙන් ලිලිපුට්ෙටෝ ටිකක් විතරයි. 
[බාධා කිරීම්] ගලිවර්ලා නැහැ, මහ ෙහොරු ටික නැහැ. ෙපොඩි 
ලිලිපුට්ෙටෝ ටිකක් තමයි කෑගහන්න ඉන්ෙන්. මහ ෙලොක්කන්ට 
ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්] මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් කාලෙය් හිටපු ෙලොක්කන්ට ඇවිල්ලා 
උත්තර ෙදන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් 

රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් අමාත්යාංශ තුනක 
වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳවයි. එනම්, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය්, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් සහ කර්මාන්ත 
හා වාණිජ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයන් ගැනයි. අෙප් රෙට් 
කර්මාන්ත පද්ධතියක් සැලසුම් සහගතව ෙගොඩ නඟනවා නම් ෙම් 
අමාත්යාංශ තුෙන් කාර්ය භාරය අතිශය වැදගත් වනවා. ෙම් 
අමාත්යාංශ අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවක් තිබිය යුතුයි. ෙකෙසේ 
නමුත් අමාත්යාංශ ෙවන් කිරීෙම්දී ඒ ඒ අමාත්යාංශවලට අදාළ 
ආයතන තීරණය කිරීම සාධාරණව ඉටු කළාද කියන සැකය පැන 
නඟිනවා. ෙමොකද, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
යටෙත් SriLankan Airlines එක, සීමාසහිත මිහින් ලංකා 
(ෙපෞද්ගලික) සමාගම, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වැනි ඉතා 
බරපතළ ආයතන ඇතුළු ආයතන 19ක් තිෙබනවා.   

අෙප් කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්යවරයා යටෙත් ආයතන 
36ක් ගැසට් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය යටෙත් අපට සාකච්ඡා කරන්න තිෙබන්ෙන් 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන විතරයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඔබතුමාෙග් ජීවිතය තුළ 
ව්යාපාරික ෙලෝකෙය් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අම්පාෙර් 
ෙබ්කරියකින් පටන් අරෙගන රට පුරා ඇඟලුම් කර්මාන්ත 
පද්ධතියක් හදලා, ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් පමුඛෙයක් ෙවලා ඉන්න 
ඔබතුමාට, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් පමණක් තිෙබන අමාත්යාංශයක් 
භාරදුන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරෙදන ෙකොට, 1992 අංක 46 දරන අපනයන 
කෘෂිකර්මාන්තය පවර්ධන පනත යටෙත් තමයි එහි කාර්යභාර 
තීරණය ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව ෙම් පනෙත්ම, "අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙභෝගය යන්ෙනන් ෙත්, රබර්, ෙපොල් සහ කජු ෙනොවන්නා වූද, 
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[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා] 
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මුළු වාර්ෂික නිෂ්පාදනෙයන් යටත් පිරිෙසන් සියයට 50ක් ෙහෝ 
අපනයන කරනු ලබන්නා වූද කවර ෙහෝ ආර්ථික ෙභෝගයක් අදහස් 
ෙව්" කියලා හඳුන්වා දී තිෙබනවා.  

ෙම් අමාත්යාංශයට ඉතා බරපතළ විෂය පථයක් නැතිෙවන 
ෙකොට ෙවන්න පුළුවන් ෙද් තමයි, ෙවනත් අමාත්යාංශවල වැඩ 
පවරාෙගන කරන එක. ඒ නිසාම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
හඳුනාගත් ව්යාපෘති සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අතර, මී මැසි ෙපට්ටි ලක්ෂයක් ඇති කිරීෙම් ව්යාපෘතියක්, 
පුෂ්ටිමත් කිරි ගවයන් 25,000ක් බිහි කිරීෙම් ව්යාපෘතියක්, 
කල්පිටිය පෙද්ශෙයන් ධීවර අධිකලාප සඳහා ඉඩම් ෙවන්කර 
ගැනීෙම් ව්යාපෘතියක්, ඒ වාෙග්ම ධීවර අධිකලාප ආශිත 
අභ්යන්තර ජලාශවල මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනයට අවශ්ය 
ආම්පන්න ලබාදීම සඳහා ව්යාපෘතියක් සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඇත්තටම අෙප් ධීවර ආමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. 
ඒ ධීවර අමාත්යාංශය මිරිදිය ජලාශ ආශිතව කටයුතු කරෙගන 
යනවා; ආම්පන්න ෙදනවා. එතෙකොට ෙමොකටද පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශයත් ෙම් වැෙඩ්ට අත තියන්ෙන්? [බාධා 
කිරීමක්] මෙග් කථාව ඉවර කරනකල් ඉන්න. පී. හැරිසන් 
ඇමතිතුමාට අයත් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශයට 
තමයි කිරි ගවයන් ආශිතව කටයුතු කිරීම භාරදීලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමනි, අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඍජුවම ආවරණය ෙනොවන, නමුත් ෙවනත් 
අමාත්යාංශ යටතට පවරා තිෙබන කටයුතුවලටත් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය අත තියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ෙම් ව්යාපෘති 
කරෙගන යන්න අමාත්යාංශයට තිෙබන යාන්තණය ෙමොකක්ද 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

කිරි ගවයන් 25,000ක් ඇති කිරීම සඳහා ගාමීය ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙයන් කරන ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා. 
ඔවුන්ට ඒ සඳහා නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්නවා. මී මැස්සන් ඇති 
කරන්නත් ඒ අමාත්යාංශයට පුළුවන්. ධීවර කටයුතුවලට ඒ 
අමාත්යාංශෙය්ත් නිලධාරින් ඉන්නවා. හැබැයි, පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය තමුන්නාන්ෙසේට ෙමවැනි ව්යාපෘති කරන්න  තිෙබන 
යාන්තණය ෙමොකක්ද?   ෙමෙහම කරෙගන යනෙකොට තමයි, ෙම් 
පනතට අදාළ ෙනොවන වැඩ කටයුතු කරන්න යනෙකොට තමයි, ඒ 
වැඩ කටයුතු කරන්න බැහැ කියලා ඒ ආයතනෙය් වැඩ බලන 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා කිව්වාට පස්ෙසේ තමයි,  ඔහුට විරුද්ධව 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ෙවත ලිපිෙගොනු යැෙවන්ෙන්.  

 පනෙත් හැටියට ෙම් විෂය පථය තමන්ට අයිති නැහැ කියලා 
ඔහු කියද්දී, ඒ නීති විෙරෝධී කාර්ය ඉටු කරන්න බැහැ කියලා 
කියද්දී, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩ පැහැර හැරියා කියලා,  වැඩ 
ෙනොසලකා හැරියා කියලා ලිපිෙගොනු යවන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. කෘෂි සංවර්ධන පනතින් ආවරණය ෙනොවන ව්යාපෘති 
ගණනාවක් අමාත්යාංශෙයන් කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේ 
උත්සාහ කරනවා කියලා බැලූ බැල්මට ෙපෙනනවා. 
නිලධාරින්ෙග් විෙරෝධය එන්ෙන් ඒකට.  

 2015 අනුමත cadre එක අනුව තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශයට 1,397ක cadre එකක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඉන්ෙන් 
1,099යි. නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරුන් 24ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් පුරප්පාඩුවක් තිෙබනවා. 
අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරු ෙදෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. අධ්යක්ෂවරු 7ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. 
සහකාර අධ්යක්ෂවරු 24ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා.  

Special Grade එෙක් ව්යාපෘති නිලධාරින් 17 ෙදනකුෙග් 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. සංවර්ධන නිලධාරින් 130ෙදනකුෙග් 
පුරප්පා ඩු තිෙබනවා. Farmhouse managerලා 14 ෙදනකුෙග් 

පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් පුරප්පාඩු 298ක් 
තිෙබනවා. ෙම් පුරප්පාඩු ටික සම්පූර්ණ කරන්ෙන් නැතිව, ෙවනත් 
අමාත්යාංශවලට අදාළ විෂයපථවලට ඇඟිලි ගහලා තිෙබන බවක් 
තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතුවලින් ෙපන්නුම් කරමින් 
යන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා කැමැතියි, තවත් කාරණයක් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න. මීට කලින් අෙප් 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය්  ෙවච්ච පාඩුව ගණන් හදලා බැලුවාම, ඒ මුදල් 
තිබුණා නම් රුපියල් 24,000 ගාෙන් විතර ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙබදන්න පුළුවන් කියලා. ෙම් නිසා මම ෙම් කථාව කියන්නම්. 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් අරමුණු ජනතාව අතර පචලිත 
කරන්න, ෙගොවීන්, ෙවෙළඳුන්, අපනයනකරුවන් ලියා පදිංචි 
කරන්න වාෙග්ම, ව්යාවසායකයන්ෙග් නිෂ්පාදන විකිණීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා Prime Expo - 2016 කියලා පදර්ශන මාලාවක් 
පවත්වා තිෙබනවා, ලංකාව පුරා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් දින 
තුනක පදර්ශනයක් කළා, Kandy City Centre එෙක්. ඒ වියදම 
රුපියල් ලක්ෂ 28.7යි.  අම්පාෙර් දින ෙදකක පදර්ශනයක් කළා. ඒ 
වියදම රුපියල් ලක්ෂ පහමාරයි; ලියා පදිංචි වුණු ගණන 10 
ෙදනායි. රත්නපුරෙය් ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ශාලාෙව් දවස් තුනක 
පදර්ශනයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ  වියදම රුපියල් ලක්ෂ 41යි; 
ලියා පදිංචි වුණු ගණන 6 ෙදනායි.   

දැන් ෙම් පදර්ශනය පැවැත්වීෙම් අරමුණ තමයි අපනයන 
ක්ෙෂේතෙය් පාර්ශ්වකරුවන් වන ෙගොවීන්, ෙවෙළඳුන්, 
අපනයනකරුවන් ලියා පදිංචි කර ගැනීම. හැබැයි, රුපියල් ලක්ෂ 
41ක් වියදම් කරලා රත්නපුරෙය් දවස් තුනක් තිස්ෙසේ කරපු ෙම් 
පදර්ශනෙය්දී ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 6 ෙදනායි. ඉතින් ගරු 
කබීර් හාෂීම් මැතිතුමනි, අර විධියට ගණන් හදලා බැලුෙවොත්  ෙම් 
එක් ෙකනකු ලියා පදිංචි කරන්න ගිහිල්ලා තිෙබනවා, රුපියල් 
ලක්ෂ 6.9ක්. ආසන්න වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 7ක්.  පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් අපනයනකරුවන් ලියා පදිංචි කරන්න 
රත්නපුරෙය්දී කරපු දින තුෙන් පදර්ශනෙය්දී එක 
අපනයනකරුෙවක් ලියා පදිංචි කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 7ක් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා!  

 අපනයන ෙබෝග වගාවට, ව්යවසායකත්වයට තරුණ ෙගොවීන් 
ෙයොමු කරන්න කියලා කෑගල්ල සහ අම්පාර දිස්තික්ක ෙදෙක් 
කරපු පදර්ශනවලට සහභාගි වුණු අය ගැන බැලුෙවොත් කවුද 
ෙම්වාට සහභාගි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වැඩමුළුව අවසන් ෙවන 
ෙකොට වගාව සඳහා, අපනයන සඳහා, ෙයොමු ෙවන්න අයදුම්පත් 
කීයක් ලැබුණාද? ඒ සම්පූර්ණ වියදම් විස්තරය මා ළඟ තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ෙතෝරා ගත්ත දිස්තික්ක තමයි කෑගල්ල සහ අම්පාර 
දිස්තික්ක ෙදක. ෙම් වියදම් කර තිෙබන්ෙන් කවර අරමුණු 
සඳහාද? ඒ අරමුණු ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවාද?  ගරු ඇමතිතුමා 
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් ඒ  කටයුතු 
ගැන.  

ඊළඟට මා දැන ගන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ෙසේ 
අපනයනකරුවන් ලියා පදිංචි කර ගැනීම සඳහා ෙලෝක ෙවෙළඳ 
මධ්යස්ථානෙය් කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යනවාද, ඒ කාර්යාලය 
සඳහා මාසික කුලිය කීයද, දැනට ඒ කාර්යාලය තුළ කී ෙදෙනකු 
වැඩ කරනවාද, පසු ගිය කාලය ඇතුළත කී ෙදෙනකු 
අපනයනකරුවන් හැටියට ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවාද, ඒෙකන් 
කරන පවර්ධන වැඩසටහන් ෙමොනවාද කියලා. එක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තියාෙගන කටයුතු කරන ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
පගතිය ෙමොකක්ද? ෙම් අමාත්යාංශය රටට ෙගනැල්ලා තිෙබන 
ආදායම, ලාභය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා ඊළඟට අෙප් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයනුත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න 
කැමැතියි. දැන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි 
Kahatagaha Graphite Lanka Limited  සමාගම තිෙබන්ෙන්. 
ෙමය 1872 ආරම්භ කරලා 1971 වන ෙකොට ජනසතු කරලා තිබුණු 
ආයතනයක්; පතලක්. 1992දී ෙම් ආයතනය ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළා. ෙපෞද්ගලීකරණය කළාට ඒ ආයතනයට ෙම්ක පවත්වා 
ෙගන යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ආෙයත්  1997දී ෙම් සමාගම 
රජයට පවරා ගන්නවා.  නැවතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට 
ආපු ෙවලාෙව් ෙම් සමාගම ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. ඊට පසුව 
නැවත 2005- 2015 කාලය තුළ රජෙය් ආයතනයක් විධියට 
පවත්වා ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ ඔවුන් ලාභ ලබා 
ෙපන්වනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන් ඒ කාලය තුළදී මහජන බැංකුවට 
ණය ෙවලා තිබුණු රුපියල් මිලියන 20කුත් ඇතුළුව අෙප් රෙට් 
බැංකුවලට තිබුණු ණයත්, මහා භාණ්ඩාගාරයට ෙගවිය යුතු 
රුපියල් මිලියන 7.5කුත් ෙගවා දමා, මහා භාණ්ඩාගාරයට යම් 
මුදලක් ඉතිරි කරලාත් ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවකයන්ට 
වාර්ෂික පසාද දීමනාත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් අනුව ගත්ෙතොත් 
2005-2016 දක්වා රුපියල් මිලියන 216ක ලාභයක් එම ආයතනය 
ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. දැන් එම ආයතනය ලාභ ෙපන්නුම් කර 
තිෙබද්දී  අපට එය පිළිගන්න සිදු ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා එක 
ෙවලාවක කියනවා,  ලාභ ලබන රාජ්ය ආයතන කිසිෙසේත්ම 
විකුණන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත්  ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් 
කාරණය ගැන අහන්න කැමැතියි. දැන් ෙම් ආයතනය වසරින් ලාභ 
ලබලා තිෙබනවා. 2005 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන දශම 6කින් 
පටන් අරෙගන,  2011වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 37ක් දක්වා 
ලාභ ලබලා,  2015 වන ෙකොට ෙකෙසේ ෙහෝ රුපියල් මිලියන 10ක් 
දක්වා ලාභ විධියට ලබපු එම ආයතනෙය් ෙකොටස් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ගහලා තිෙබන ෙම් 
ගිවිසුම ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්, "Non-Binding  MoU 
between Government of Sri Lanka and Lanka Graphite Ltd." 
කියලා. පුදුමය කියන්ෙන්, 2015 ෙනොවැම්බර් 16වැනි දා Lanka 
Graphite Ltd ෙවනුෙවන් එහි සභාපතිවරයා අත්සන් කරනවා. 
2015 ෙදසැම්බර් 09වැනි දා ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා අත්සන් කරනවා. අපි අහන්ෙන්, එය 
ලාභ ලබමින් තිබුණු ආයතනයක්. එම ආයතනෙය් ෙකොටස්වලින් 
සියයට 49ක් Lanka Graphite Ltd එකට ලබා ෙදන්න ගත්ත 
තීන්දුව ෙමොකක්ද ?  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම්ෙක් අගය එකතු කිරීම සඳහා 
තමයි කරන්ෙන් කියලා. අගය එකතු කිරිම කියලා කිව්වාට, 
ඒෙගොල්ෙලෝ ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා, MoU එෙක් ෙකොෙහේද 
සඳහන් ෙවන්ෙන්? අපි දන්නා විධියට මිනිරන් කුඩු කිරීම තමයි 
ෙම් ආපසු කරන්න යන්ෙන්.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමා,  තාක්ෂණය ලබා දීම සඳහා තමයි අපි ගිවිසුම 

අත්සන් කෙළේ. ඔබතුමාත් දන්නවා අෙප් raw material අපි නිකම්ම 
export කරනවා. ෙලෝකෙයන්ම number one graphite 
තිෙබන්ෙන් අපට. ඒෙක් අගය වැඩි කිරීම - value addition- සඳහා 
අපි ඉල්ලීමක් කළා, ආරම්භක testing එකක් කරන්න.  ඒ වාෙග් 
වැඩ අපි සල්ලි වියදම් කරන්ෙන් කරන්ෙන් නැතුව  කරගන්නයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අෙනක් එක,  කවදාවත් සම්පූර්ණ අයිතිය 
ලබා දීම ෙහෝ 99 අවුරුදු බදු දීමක් ෙහෝ සිදුවන්ෙන්  නැහැ.  

අද උෙද් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරමින්  
පශ්නයක් නඟපු ෙවලාෙව් මම ෙපොෙරොන්දු වුණා, මෙග් Mineral 
Sands Corporation and the Lanka Graphite  ආයතනය 
විකුණන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙකොතනකවත් කියලා නැහැ ෙම් 
ආයතනය විකුණනවා කියලා. අගය වැඩි කරන්න - value 
addition - ඕනෑ නිසා, තාක්ෂණය ලබා දීම සඳහා  අපට ෙකොච්චර 
volume එකක් තිෙබනවාද කියලා බලන්න තමයි, ෙම් ගිවිසුම 
අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඔබතුමාට බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  එම ඕස්ෙට්ලියානු සමාගෙම් ලංකාෙව් 

නිෙයෝජිතයන් හැටියට කටයුතු කරන්ෙන් කවුද? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙමහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය එම සංගමය ෙවනුෙවන් අත්සන් 

කරලා ඇති. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් වත්මන් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 

කරන ෙද්ශපාලනඥයන් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් ඉන්නවාද? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් මම ෙපෞද්ගලිකව සම්බන්ධ 

ෙවලා නැහැ. මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙමම විෂය තිෙබන නිසා 
මෙග් ෙල්කම්තුමා අදාළ ආයතනෙය් සභාපතිතුමාත්, එම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු කට්ටියත් එක්ක ෙම් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කළා. අපට කිසිම පාඩුවක් ෙවන්ෙනත් නැහැ. අපි 
ආයතනය විකුණනවා කියා කියලාත් නැහැ. ඒක export 
company එකක්. Value addition සම්බන්ධව තිෙබන ෙතොරතුර 
ලබා දීම සඳහා එම export company එක සමඟ තමයි ගිවිසුම 
අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් එම ගිවිසුෙම් සඳහන් වන ආකාරයට Lanka Graphite 

Limited ෙයෝජනා කරනවා, රුපියල් මිලියන 500ක 
ආෙයෝජනයක්. රුපියල් මිලියන 500ක් වසර ෙදකක 
ආෙයෝජනයක්. හැබැයි, ෙම් ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? Value 
addition කියලා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳව කිසිෙසේත්ම MoU එෙක් සඳහන් ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමා, මම පැහැදිලිව කියන්නම්.  

දැන් අපි පිට රටවලට අපනයනය - export - කරනවා. Pricing 
Committee එක හරහා ෙලෝක මිල බලලා තමයි ෙදන්ෙන්. ෙම් 
වාෙග් value addition කරන ආයතනයක් ලංකාවට ආවා නම් 
අෙප් raw materials ලබා ෙදනවා. ඒෙගොල්ෙලෝ ෙම් වාෙග් 
කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න ෙවනම රුපියල් මිලියන 500ක් 
ආෙයෝජනය කරන්න කැමැතියි කියලා තිෙබනවා. 

2439 2440 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හරි. Value addition එකකට යනවා නම් ඉස්ෙසල්ලා බලන්න 

ඕනෑ, ෙම් ආයතනය පාඩු ලබමින් තිබිලා විකුණලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් කරෙගන යන්න බැරි ෙවලා තිබිලා, හැබැයි  පසු 
ගිය කාලය ඇතුළතදී යම් කිසි ආකාරයකට ලාභ උත්පාදනය 
කරමින් සිටියා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, දැනුත් එතැන මිනිරන් කුඩු 
කරලා ෙමටික් ෙටොන් 900ක stock එකක් තිෙබන බව. ෙම් 
ආයතනයට කරගන්න බැරි, නමුත් එළිෙයන් -ඕස්ෙට්ලියාෙවන් 
ෙහෝ ෙවනත් තැනකින්- ෙගෙනන තාක්ෂණය ෙමොකක්ද? එෙහම 
නම්, ෙම් MoU එෙක් ෙම් බව සවිස්තරව සඳහන් ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙම් ආයතන පද්ධතියටම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරමින් ඉන්ෙන් ෙම්කයි. යම් කිසි ආකාරයකට 
ලාභයක් උපයන, භාණ්ඩාගාරයට යම් ආදායමක් උත්පාදනය 
කරන ආයතන තමයි, ෙම් විධියට විකුණන්න හදන්ෙන්. Lanka 
Graphite Ltd. කියන නමින් එන ෙකොටම ෙම්ෙක් සැකයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතනෙය් ෙවනසක් විධියට අපට දැෙනන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

ෙම් ආයතනෙය් නෙම් පමණක් පුංචි ෙවනසක් කරලායි අපට 
එන්ෙන්. ෙම් ආයතනෙය් logo එෙක් පමණක් ෙපොඩි ෙවනසක් 
කරලායි අපට එන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට වග කීෙමන් 
කියනවා, ෙම් ආයතනෙය් ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥයන් සහ 
ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් කටයුතු කරනවා කියලා. මම ඊළඟට කියන්නම්, 
ෙම්ෙක් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්ෙන් කවුද කියලා. ෙම් 
ආයතනය, එක පැත්තකින් ලාභ ලබමින් තිබුණු ආයතනයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා කියලා එක පාරට 
කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. හැබැයි විවිධ නම්වලට මුවා ෙවලා ඒක 
කරනවා. Value addition කියලා, පතිව හගත කරනවා කියලා, 
එමින් තිෙබන්ෙන් එතැනටයි.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාම කියනවා, ෙමටික් ෙටොන් 900ක 

stock එකක් තිෙබනවා කියලා. අපට ෙහොඳ මිලක් ලැබිලා නැනැ. 
ඒ නිසායි ගරු මන්තීතුමනි, අපි value addition එකකට යන්ෙන්. 
ඒ ෙකොම්පැනියටම යනවා කියලා ෙකොතැනකවත් කියලා නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ agreement එක ගහලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒ තාක්ෂණය හා ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා. ඔබතුමා හරියට 

බලන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම ඒක කියවලායි ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමාම කියනවා, ෙමතැන ෙමොකුත් කියලා නැහැ කියලා.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි මම අහන්ෙන්. ෙමොකුත් කියලා නැති ෙදයකට 

අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙමෙහම අත්සන් කරන්ෙන් ඇයි? 
අපි ඉස්සරහට යමු. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් තාක්ෂණය, අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ 

කියන එෙකන් ෙමොකක්ද value addition කරන්න පුළුවන් කියලා 
දැන ගන්න එක වැරැදියිද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන ගන්න එක ෙහොඳයි; තාක්ෂණය ෙගන්වා ගන්න එක 

ෙහොඳයි; ඔක්ෙකෝම ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙමෙහමම තමයි, පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් රෙට් ලාභ ලබන ආයතන විකුණුෙව්. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට සියයට සියයක් වග කීෙමන් 

කියන්න කැමැතියි, ෙම් ආයතනය කවදාවත් විකුණන්ෙන් නැහැ 
කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 ෙහොඳයි. ඒ කියනවා වාෙග්ම ඔබතුමා ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු 

වාරෙය් දී ෙම් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයත් කවුද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එළිදරවු කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමාට ඉල්ලන්න පුළුවන් ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, මම ඉල්ලන්නම්. ඊළඟට, මම ඔ බතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් පාරිෙභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිය සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමා දන්නවා, අෙප් රෙට් 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විෙශේෂ මැදිහත් වීමක් 
කරන බව. නමුත්, අපි උෙද් වරුෙව් ෙම් රූපවාහිනී නාලිකාවල 
විකාශනය ෙවන වැඩසටහන් බැලුෙවොත් අපට දැක ගන්න 
පුළුවන්, රූපලාවන්ය කටයුතු සම්බන්ධෙයන් යම් යම් වැඩසටහන් 
පචාරය ෙවන ආකාරය. විවිධ රූපලාවන්ය ශිල්පීන්, සමහර 
ෛවද්යවරු ෙම් වැඩසටහන්වලට කැඳවලා සාකච්ඡා විධියට තමයි 
ෙම් කටයුතු දියත් ෙවන්ෙන්. උෙද් වරුවට විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ගම්වල ඉන්න කාන්තාවන් ෙම් රූපලාවන්ය  වැඩසටහන් 
නරඹනවා. නරඹනවා විතරක් ෙනොෙවයි, රූපවාහිනිෙයන් ෙම්ක 
කිව්වාට පස්ෙසේ ඒ විවිධ ආෙල්ප ගාලා අත්හදා බලනවා, ලස්සන 
ෙවන්න.  

ෙම්වා රූපවාහිනිෙය් ෙවෙළඳ දැන්වීමක් ආකාරයට යනවා 
නම්, ජනතාව ෙත්රුම් ගන්නවා, "රයිට්, ඒක ෙකොම්පැනිෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවළඳ පචාරක දැන්වීමක්" කියලා. හැබැයි, දැන් ෙම්ක "මුදල් 
ෙගවා පචාරය කරනවා" කියලා දාන්ෙන් නැතුව සාකච්ඡාවක් 
විධියට ඒ රූපවාහිනිෙය් පචාරය ෙවන ෙකොට නරඹන්නන් 
හිතන්ෙන් ඒ රූපවාහිනි මාධ්ය විසින් ඔවුන් කැඳවලා කරන 
සාකච්ඡාවක් කියලා. එතෙකොට, ෙකෙනක් ඒ ෙවළඳ භාණ්ඩය 
පිළිබඳව ෙත්රුම් ගන්න ආකාරය ෙවනස්. ෙවෙළඳ දැන්වීමකින් 
ෙත්රුම් ගන්න ආකාරයයි, එවැනි රූපවාහිනි වැඩසටහනකදී 
ෙත්රුම් ගන්න ආකාරයයි, ෙදකක්. ඒ නිසා මම පාරිෙභෝගික 
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම් ජනතාව 
පාරිෙභෝජනය කරන භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න 
කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙකොෙහොමත් ඒ වැඩසටහන් කරන්ෙන් මුදල් 
ෙගවලා තමයි. අඩු තරෙම් "ෙමය මුදල් ෙගවා පචාරය කරන 
වැඩසටහනක්" කියලා දැම්ෙමොත් අෙප් ෙම් තරුණ - තරුණියන් 
ටික ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් වැඩිපුර ලස්සන 
ෙවන්න ගිහිල්ලා; ඇඟ shape කර ගන්න ගිහිල්ලා, තිෙබන ටිකත් 
නැති කරෙගන, මුහුෙණ් එ ක එක ෙලඩ ෙරෝග හදාෙගන, හෙම් 
ෙලඩ ෙරෝග හදාෙගන පතිකාර ගන්න තැනට පත් ෙවනවා. ඒ 
නිසා මා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, SriLankan Airlines එෙක් පාඩුව පිළිබඳව අපි ගියවර 
අය වැය විවාදෙය්දීත් කථා කළා.  ෙමවරත් අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කිව්වා. ඇත්ත, රුපියල් බිලියන 102ක 
පාඩුවක් පිළිබඳව COPE එ ෙක්දීත් වාර්තා වුණා. දැන් ඒ පාඩුව 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පාඩුව වුණු ආකාරය පිළිබඳ සිදුවීම් ඕනෑ තරම් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා ෙවලාත් තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ෙලොකු මස්සිනා වන නිශාන්ත විකමසිංහ ශී ලංකන් 
ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානා පරිහරණය කෙළේ ෙකොෙහොමද, 
airbus order කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයනුත්, SriLankan Airlines එෙකනුත් -ෙදෙකන්ම- 
වැටුප් ලබා ගත්ත ගුවන් ෙසේවිකාවක් නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීවරයාට අයිති 'තාරුණ්යයට ෙහටක්' වැඩසටහෙන් කටයුතු 
කෙළේ ෙකොෙහොමද ආදී වශෙයන් සිදුවීම් ගණනාවක් ගැන අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් සිදු වුණු අකරතැබ්බ ගැන 
 ෙහොයන්න ෙජ්.සී. වැලිඅමුණ මහත්මයාෙග් මූලිකත්වෙයන් 
කමිටුවකුත් පත් කළා. ඒ කමිටුෙව් වාර්තාව හදන්න මා දන්නා 
විධියට රුපියල් මිලියන 6ක් විතර වියදම් වුණා.  

දැන් මා අහන්ෙන්, රුපියල් බිලියන ගණනක ඒ පාඩුව අයකර 
ගන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්ත කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියලායි. අඩු ගණෙන් නිශාන්ත විකමසිංහ ෙගන්වලා 
පශ්න කරලා, සිදු වුණු අලාභය අයකර ගන්න, ඔහුට එෙරහිව 
නීතිමය කියාමාර්ග ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවාද? ඩුබායිවල, 
යුක්ෙර්නෙය්, සිංගප්පූරුෙව් හංගලා තිෙබන සල්ලි ෙනොෙවයි, අර 
ගුවන් ෙසේවිකාව  ෙගන්වලා ඇයට නීති විෙරෝධී විධියට දීපු 
පඩියවත් අයකර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරලා නැහැ 
ෙන්. හැමදාම ඒ පවුලට තඩිබාලා විතරක් හරි යන්ෙන් නැහැ. 

විස්ල් ගහලා විතරක් හරි යන්ෙන් නැහැ, බල්ටිත් තිෙබන්න ඕනෑ. 
"ෙටෝක්ස්"  විතරක් හරි යන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක් හරි action එකක් 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම ෙමොකක්වත් ෙනොෙගන බිලියන එකසිය 
ගණන් පාඩුයි, අරයා තමයි පාඩු කෙළේ, අච්චර airbus ගත්තා 
කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒවාට එෙරහිව කියාමාර්ග ගන්න 
තමයි අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට පත් කෙළේ. 2015 ජනවාරි 08 
වනදා ජනතාව රාජපක්ෂ මහත්මයා පරාජය ක ෙළේ ඒ වංචා, දූෂණ 
නතර කරන්න. හැබැයි නතර කළාට විතරක් හරි යන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ආණ්ඩු බලය ලබා දුන්ෙන් ඒවාට එෙරහිව 
කියාමාර්ග ගන්නයි. ඒවාට එෙරහිව කියාමාර්ග ගන්ෙන් නැතුව ඒ 
අයව හුරතල් කර කර, ඒ අය ඉල්ලන ඉල්ලන හැම ෙද්ම දීලා, 
උගන්ඩාෙව් හරි ෙකොෙහෝ හරි යන්න ඕනෑ කිව්ෙවොත් ටිකට් එකත් 
ආණ්ඩුව ගණෙන් දීලා දැන් කියනවා, ඒ පාඩුව පියවා ගන්න බදු 
ගහන්න සිදු ෙවනවා, දඩ ගහන්න සිදු ෙවනවා කියලා. ෙමොකක්ද, 
ඒෙක් තිෙබන සාධාරණය? රාජපක්ෂලාෙග් බරත් ජනතාව 
දැරුවා. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් ගියාට පස්ෙසේ ආෙයත් සැරයක් බර 
දරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවටම ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වචනවලින් විතරක් බඩු මිල අඩු 

ෙවන්ෙන් නැහැ. වචනවලින් විතරක් ෙපටල්, ඩීසල් මිල අඩු 
ෙවන්ෙන් නැහැ; ගමන් ගාස්තු අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ; දරුවන්ෙග් 
ෙපොත්, පෑන්, පැන්සල්වල මිල අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
අයෙගන් ඒවා අයකර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
කටයුතු ෙනොකර කථා කළාට කිසි ෙත්රුමක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලබන අවුරුද්ෙද්ත් ඒවා කියන්න පුළුවන්. 
එෙහම ෙනොෙවයි. අඩු තරෙම් ඒ පාඩුවට වග කිව යුතු 
එක්ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක් හරි අත් අඩංගුවට අරෙගන නීතිමය 
කියාමාර්ග ගන්න කටයුතු කරලා, ජනතාවෙගන් ඒ බර ඉවත් 
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ  ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 4.22] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගනු ලබන කර්මාන්ත හා වාණිජ 
ක ටයුතු අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම අමාත්යාංශය යටෙත් 
ලංකාව පුරා පිහිටුවා ඇති ලංකා සෙතොස ආයතන ඉතාම ෙහොඳින් 
කියාත්මක ෙවනවා. සෙතොස ආයතන තව වැඩි කරනවා කියා 
ෙමවර අය වැය තුළින් තීරණය කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක්. ඒ තුළින් විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම කඳුකරෙය්, 
වතුකරෙය් කුඩා නගරවලටත් ලංකා සෙතොස ආයතන ලබා 
ෙදන්නය කියා මා පළමුෙවන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

2443 2444 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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ඊට අමතරව කර්මාන්ත හා වාණිජ ක ටයුතු අමාත්යාංශය 
යටෙත් පවතින සමුපකාර ෙසේවාව ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. 
සමුපකාර ෙමම අමාත්යාංශයට අයත් වුණත්, පළාත් සභා මඟින් 
තමයි ඒවාෙය් පාලන කටයුතු සිදු ෙවන්ෙන්. අපිට සඳලංකාව 
සමුපකාර ෙසේවාව, කැප්ෙපටිෙපොළ සමුපකාර ෙසේවාව වැනි ෙහොඳ 
සමුපකාර ෙසේවාවන් තිබුණා. නමුත් හැටන්-දික්ඔය විවිධ ෙසේවා 
සමුපකාර සමිතිය, තලවකැෙල් විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය 
වැනි සමුපකාර සමිති ගත්තාම, තලවකැෙල් සමුපකාර සමිතිෙය් 
විතරක් ෙකෝටි 11ක වංචාවක් සිදු වී තිෙබන බවත් මම සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නය කියා 
පැමිණිලි කළත්, තවම -ෙම් දක්වා- ඊට අදාළව කිසිම ෙදයක් 
ෙවලා නැහැ.   

පසුගිය දවසක හැටන්-දික්ඔය විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙය් 
නිලවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කළා. එම නිලවරණයට නාම 
ෙයෝජනා කැඳවා, දින වකවානුත් ලබා දුන්නා. අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් 
අංකත් ලබා දුන්නා. නමුත් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න යනෙකොට 
අෙප්ක්ෂකයාෙග් ජන්ද අයිතිය එම මැතිවරණය සම්පූර්ණෙයන් 
පතික්ෙෂේප කර තිබුණා. එම බලය තිෙබන්ෙන් පළාෙත් 
ෙකොමසාරිස්වරයාට. ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් එම අයිතිය අහිමි  
කරලා, පාලක පක්ෂෙය් සිටින සභාපතිවරයාට පාලන බලය ලබා 
දුන්නා. පළාෙත් ෙකොමසාරිස්වරයා විශාම යන්නයි සිටිෙය්. නමුත් 
ඔහු කළ ෙදයට ත්යාගයක් වශෙයන් ඔහුෙග් කාලය හය මාසයකට 
දීර්ඝ කර දීලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් අසාධාරණකම් 
රාශියක් ෙවන නිසා සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය් පවතින ෙමවැනි අඩු 
පාඩුකම් මඟ හරවා ගැනීමට කටයුතු කරන්නය කියා 
විෙශේෂෙයන්ම මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඡන්දයක් පැවැත්වූවාම අපි කියනවා, "අතන ෙමපමණ 
පමාණයකින් ජයගහණය කළාය; ෙමතැන ෙමපමණ 
පමාණයකින් ජයගහණය කළාය" කියා. නමුත් එෙසේ ජයගහණය 
කරන්න ෙහේතුව ෙමයයි. අපි උදාහරණයක් ගනිමු. බුද්ධදාස 
මානවඩුෙග් කියන පුද්ගලයා නාම ෙයෝජනාව භාර දුන්නාම, 
මානවඩුෙග් බුද්ධදාස කියා ඔහුෙග් නම් අෙනක් පැත්තට ෙවනස් 
කරලා දමනවා. එෙහම දමා ඔහුෙග් නම reject කරනවා.  

ඊළඟට, ඒ.ආර්.එම්. අමරසිංහ කියන ෙකනාෙග් නම, 
එම්.ආර්.ඒ. අමරසිංහ කියා ෙවනස් කර ෙයොදා ඒ ෙකනාෙග් නමත් 
පතික්ෙෂේප කරනවා. ඊළඟට, ඒ.ෙක්.පී. පරමනාදන් කියන 
ෙකනාෙග් නම, පරමනාදන් ඒ.ෙක්.පී. කියා ෙයොදා ඒ නමත් 
ෙවනස් කරනවා. ඊළඟට, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා කියන එකට හනීෆා 
ෙමොෙහොමඩ් කියා ෙයොදා ඒ නමත් ෙවනස් කරනවා. ෙම් විධියට 
ෙම් සියලු නම් ෙවනස් කර නාම ෙයෝජනා පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අයට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න විධියකුත් 
නැහැ. ඔවුන්ෙග් අෙප්ක්ෂකත්වයත් නැහැ. ෙම් විධියට විශාල 
වශෙයන් වංචනික කියා සිදු කරලා තමයි, ෙමම ආයතනවල බලය 
ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. එම ආයතන කරෙගන 
යන අය ෙම්වාට ෙහොඳ තෑගි-ෙබෝග ලබා ෙදනවා. එම නිසා ෙම් 
සම්බන්ධව පුළුල් වශෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු කර එම නිලවරණ 
පැවැත්වීෙම්දී අලුත් කමෙව්දයක් ඇති කරන්නය කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. එෙහම නැත්නම් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාට ෙහෝ 
භාර දීලා ෙකොමසාරිස්වරයා හරහා ෙමම කටයුතු සිදු කරන්නය 
කියා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. හැම තැනම විශාල 
වශෙයන් පශ්න ඇති වී තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මම මීට වඩා කාලය ලබා ගන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක ෙදයක් සඳහන් කළ 
යුතුයි. මා මුලින් සඳහන් කළ කාරණය වාෙග්ම ෙමම සමුපකාර 
සමිති තුළ වංචා රාශියකුත් ෙවලා තිෙබනවා. අහිංසක, දුප්පත් 
ජනතාව උකස් තබා තිබුණු රත්තරන් බඩු, අරවා-ෙම්වා විශාල 
වශෙයන් පරිහානියට පත් කර තිෙබනවා. එම කරුණු ඇතුළත් 
ෙමම ෙල්ඛනය මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.  

මා හට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනෙය් සිටින 
ගරු මන්තීතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත්, එම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 
[பி.ப. 4.26] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சு, அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சு, 
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு ஆகியவற்றின் 
நிதிெயா க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் 
உைரயாற் வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 2016ஆம் 
ஆண் க்கு 5,675 மில் யன் பாய் ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்பட்ட . ஆனால், 
2017ஆம் ஆண் க்கு 9,921 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அந்த வைகயிேல 4,246 மில் யன் 

பாய்  அதிகமாக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆரம்பக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு 2016ஆம் ஆண் க்கு 1,294 
மில் யன் பா ம் 2017ஆம் ஆண் க்கு 3,161 மில் யன் 

பா ம்  ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 1,867 மில் யன் 
பாய் அதிகமாக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அேதேபான் , 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி  அைமச்சுக்கு 2016ஆம் 
ஆண் க்கு 361 மில் யன் பா ம் 2017ஆம் ஆண் க்கு 432 
மில் யன் பா ம் ஒ க்கப்பட் க்கிற . எனேவ, 71 
மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
கூ தலாக ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், உண்ைமயிேலேய 
தற்ேபா  பல ைறகளி ம்  நாம் வளரேவண் ய அவசியம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . ஆனால், அதற்ேகற்ற வசதிவாய்ப் க்கள் 
மிகக்குைறவாகேவ இ க்கின்றன. எம  நாட் ேல ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்திேல பல ெதாழிற்சாைலகள் 
உ வாக்கப்பட்  பல ேவைலவாய்ப் கள் மக்க க்கு 
வழங்கப்பட்டன. ஆனால், அைவ நாளைடவில் கு கிச் 
ெசன்றி க்கின்றன. அ  எங்கள  பகுதிைய ைமயமாக 
ைவத்   நடந்தி க்கின்ற . அந்த வைகயிேல வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் கடந்த த்த காலத்திற்கு ன் இயங்கிய 
பல ெதாழிற்சாைலகள் த்த சூழலால் டப்பட் ள்ளன. 
ஆனால், ன்  இத்ெதாழிற்சாைலகள் நாட் க்கு ெப ம் 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் க்ெகா த்தி ந்தன; 
பல்லாயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கைள அைவ வாழ ைவத்தன. 
ஆனால், இன்  த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக் 
கான இைளஞர், வதிகள் மற் ம் கு ம்பங்க க்குத் 
தைலைமதாங்கும் ஓாிலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ட ெபண்கள், 

னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட ேபாராளிகள், உட ப் க்கள் 
பாதிக்கப்பட்ட உற கள் எனப் பலர் இன்  ெதாழில்வாய்ப் 
பற்ற நிைலயில் மிக ம் கஷ்டமான சூழ ல் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கிேல 

னரைமக்கப்படாத நிைலயில் இ ந் ெகாண் க்கின்ற 
பரந்தன் இரசாயனக் கூட் த்தாபனம், ஆைனயிற  உப் க் 
கூட் த்தாபனம், காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல, 
நீர்ேவ  கண்ணா த் ெதாழிற்சாைல, நாவற்குழி அன்ாிஸ் 
இறால் கம்பனி, கிளிெநாச்சி ஸ்கந்த ரம் சீனித் ெதாழிற்சாைல, 
ஒட் சுட்டான் ஓட் த்ெதாழிற்சாைல, வாைழச்ேசைன ேதசிய 
கடதாசிக் கம்பனி,  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 
கும் ைல அச்சகம், ேதவ ரம் அாிசி ஆைல 
ேபான்றைவ ம் தனியார் நடத்திய கதிரெவளி ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல, மண் ர் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல 
ேபான்றைவ ம் அவசியமாகப் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட் , 
இயங்கச்ெசய்யப்பட ேவண் யி க்கின்ற .  

கடந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஒட் சுட்டான் ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைலக்காக நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட் ந்த . 
ஆனால், இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல எந்தவித நிதி ம் 
அதற்கு ஒ க்கப்படவில்ைல. ஆனால், கடந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் நிதிைய ஒ க்கியி ந் ம் அங்கு எந்த 
அபிவி த்திைய ம் காண யவில்ைல. இவ்வாறான 
ெசயற்பா களால் வடக்கு, கிழக்கிேல ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைன பலவா  தைல க்கியி க்கின்ற . எனேவ, 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயி ம்  
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய வைகயி ம்  
இத்ெதாழிற்சாைலகைளப் னரைமத்  வழங்க ேவண் ய 
அவசியம் இ க்கின்ற .  

நான் மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 2010ஆம் 
ஆண்  இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு வந்த காலம் ெதாடக்கம் 
வாைழச்ேசைன ேதசிய கடதாசிக் கம்பனி பற்றி எத்தைனேயா 
தடைவகள் இங்கு உைரயாற்றி வந்தி க்கிேறன். அதைனக் 
ேகட்  பலாின் கா க ம் ளித்தி க்குெமன்  
நிைனக்கிேறன். ஆனால், இ வைர அந்தக் கடதாசிக் கம்பனி 
மீள ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. அ  1956இல் ஆரம்பிக்கப்பட் , 
1996இல்தான் பின்னைடைவச் சந்தித்த . இதன் 
இலாபத்திேல - வ மானத்திேல எம்பி ப்பிட் ய கடதாசித் 
ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட . ஆனால், அ  நஷ்டத்தில் 
இயங்குவைத அறிந்த ம் உடன யாக அ ஸ்திேர யாவின் 
ஓர் அைமப்ேபா  ெதாடர் ெகாண் , 'அ ஸ்லண்டா' என்ற 
ெபயாில் 600 மில் ய க்கு அதைனக் குத்தைகக்குக் 
ெகா த்தி க்கிறார்கள். ஆனால் வாைழச்ேசைன கடதாசிக் 
கம்பனிக்கு அந்த நிதியில் 5 சதம்கூட வழங்கப்படவில்ைல. 
அ தவிர இந்த வாைழச்ேசைனக்  கம்பனிக்கு இ ந்த- 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, எம்பி ப்பிட் ய 

கடதாசித் ெதாழிற்சாைல பற்றித்தாேன குறிப்பி கிறீர்கள். 
அ ம் அப்ப த்தான். 400 மில் யன் பாய் வாங்கிய 
நிைலயில்  அப்ப ேய ட் ய நிைலயில்தான் இ க்கிற .  

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன் ம் 200 மில் யன் ெகா க்க ேவண் ம்.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய கட்சி 

உ ப்பினர் ெகளரவ ஸ்ரீேநசன் அவர்கள்  proposal ஒன்ைற 
ன்ைவத்தி க்கின்றார்.  எனேவ, அவ டன்  நீங்க ம் 

கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் அமீர் 
அ  அவர்க ம் ேசர்ந்  DCC இல் அதற்கான approval ஐ 
எ த் த் த ர்களாக இ ந்தால்,  அதைன அவசரமாக 
ஆரம்பிப்பதற்குாிய நடவ க்ைகைய எ க்கலாம்.  

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் பதிலளித்தைமக்கு நன்றி 

ெதாிவிக்கின்ேறன். நான் உங்க க்கு அதைனத் த கிேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நாங்கள் இதற்காகப் 
பலவா  கஷ்டப்பட் க்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், தமிழ், 

ஸ் ம், சிங்கள இனத்தவர்கள் என அைனவ ம் அதில் 
ெதாழில் ெசய்தவர்கள். அந்த வைகயில், ேதசிய கடதாசிக் 
கம்பனிையப் ெபா ப்ேபற்க சீனக் கம்பனிெயான்  

ன்வந்தி க்கின்ற . ன்  இக்கம்பனியில் நிைறேவற்  
அதிகாாியாக இ ந்த மங்கள ெசனவிரத்ன அவர்கள் இதற்குத் 
தைலைம வகித்  வந்தி க்கின்றார். ஆகேவ, நாங்கள் இந்தக் 
கம்பனிைய விைரவாக ஆரம்பிக்கேவண் ம். அதற்கு 
உங்கள  ஒத் ைழப்  அவசியம். ஏெனன்றால், அந்த ேதசிய 
கடதாசிக் கம்பனியான , 350 ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட 
காணிகைளக் ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் அதில் 
பாாிய ெதாழிலாக இதைன நடத்தலாம். தற்ெபா , ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு இ ப்பதனால், ஒ  விடயத்ைதச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். என்னெவன்றால், தலீட்  
சைப லம் இந்த ேதசிய கடதாசிக் கம்பனி அைமந் ள்ள 
இடத்தில் ேவெறா  திட்டத்ைதக் ெகாண் வ வதற்கான 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. அதாவ , அங்கு 
IT park மற் ம் விைளயாட்  என்ற வைகயில் "கிற ன் 
ெகால்ப்" எ ம் தலீட் த் திட்டங்கைளக் 
ெகாண் வ வதற்கு யற்சிக்கின்றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, நீங்கள் த ல் ேதசிய கடதாசிக் கம்பனிைய 
ஆரம்பி ங்கள்! ஏெனனில், அ  சிறப்பாக இயங்கும். இ  
3,000 ெதாழிலாளர்கள் ேவைலெசய்த ஒ  ெதாழிற்சாைல. 
இத்ெதாழிற்சாைலயில் என  தந்ைதகூட கடைமயாற்றியவர். 
இதைன ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஓர் இடத்தில் 
ெதளிவாகக் கூறியி ந்தார். ஆகேவ, இப்ேபா  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இக்க த்ைத இச்சைபயில் 
ெதாிவித்தி ப்பைதயிட் , நான் வரேவற்கின்ேறன். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, நாங்கள் விைரவாக அந்த 

தலீட்டாளைர அைழத்  வ கின்ேறாம். நீங்கள் அதற்குப் 
ரண ஆதரைவத் தரேவண் ெமன் ம் இத்ெதாழிற்சாைலைய 

மீண் ம் திறப்பதற்கு எங்கேளா  ேதாள்நின்  
உைழக்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ேகட் க்ெகாண்டதற்கு 
இணங்க, நாங்கள் ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அமீர் அ  
அவர்கைள ம் ெகளரவ உ ப்பினர் ஸ்ரீேநசன் அவர்கைள ம் 
இைணத் க்ெகாள்கின்ேறாம். அத் டன், ெகளரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கைள ம் 

2447 2448 

[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා] 
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இைணத் க்ெகாள்கின்ேறாம். நாங்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்  
மாவட்டத்தின் நலன் க தி, அந்த ேவைலத்திட்டத்ைதச் 
ெசய்வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். இதற்கு உங்கள  
ஒத் ைழப்  அவசியம் என்பதைனக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபான் தான், கிளிெநாச்சியிேல இ க்கின்ற பரந்தன் 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைலயான  1954ஆம் ஆண்  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . இங்கு உள் ர் லப்ெபா ட்கைளப் 
பயன்ப த்தி ேகாஸ்ாிக் ேசாடா, குேளாாின் மற் ம் 
ைஹட்ேராகுேளாாிக் அமிலம் ஆகியைவ உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட . எனி ம், த்த சூழலால் 1985ஆம் ஆண் ல் 
அ  டப்பட்ட . எனேவ, நாங்கள் இத்ெதாழிற்சாைலைய 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கேவண் ம். இ  ெதாடர்பில், Paranthan 
Chemicals Company Limited இன் தைலவர் கலாநிதி டீ.ேஜ. . 

றசிங்க அவர்கள்,  "பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல 
த ல் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள பரந்தனில் அரசாங்க 

இரசாயனத் ெதாழிற்சாைலயாக 1954ஆம் ஆண் ல் 
நி வப்பட்ட . இந்தத் ெதாழிற்சாைல உள் ர் 

லப்ெபா ட்கைளக் பயன்ப த்தி ேகாஸ் க் ேசாடா, 
குேளாாின் மற் ம் ைஹட்ேராகுேளாாிக் அமிலம் 
ஆகியவற்ைற உற்பத்தி ெசய்த . எனி ம், இலங்ைகயின் வட 
பகுதியில் நடந்த பயங்கரவாத நடவ க்ைககள் காரணமாக 
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல 1985ஆம் ஆண் ல் 

டப்பட்ட . இதன் விைளவாக, காகிதம், சவர்க்கார உற்பத்தி 
மற் ம் நீர் ய்ைமப்ப த் ம் ேநாக்கத்திற்காக பயன்ப ம் 
ேகாஸ் க் ேசாடா மற் ம் குேளாாின் ஆகியவற்ைற 
இறக்குமதி ெசய்ய ேநர்ந்த . இந்த இரசாயனங்களின் 
இறக்குமதிக்காக அந்நியச்ெசலாவணி ெபாிய அளவில் 
விரயமாகிய டன் உள் ர் லப்ெபா ட்கள் மற் ம் பயிற்சி 
ெபற்ற ெதாழிலாளர்களின் திறன்கள் ஆகியவற்ைற உாிய 

ைறயில் பயன்ப த்த யவில்ைல" எனச் சுட் க் 
காட் யி ந்தார். ஆகேவ, இதைன ம் க த்திற்ெகாண்  இந்த 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைலைய ம் ஆரம்பிப்பதற்கு ன்வர 
ேவண் ம்.  

அத்ேதா , எங்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டம் சார்பாக 
இன் ம் பல விடயங்கைள இந்தச் சைபயிேல 
கூறேவண் யி க்கிற . மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஒ  
ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைட ஆரம்பிப்பதற்குத் திராய்ம வில் 25 
ஏக்கர் நிலம் ெபறப்பட் ள்ள . தற்ேபா  அதற்குச் சுற் ேவ  
ேபாடப்ப கின்ற . ஆனால், தலீட்டாளர்கைளக் கவ ம் 
விதத்தில் அந்த நிலங்கள் பங்கிடப்பட் க் கட் டங்கள் 
அைமக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, விைரவாக அைமச்சர் 
அவர்கள் அங்ேக கட் டங்கைள அைமத்தால் தலீட்டாளர் 
கள் பலர் அங்ேக வ வதற்குச் சந்தர்ப்பமி க்கின்ற . 
அத் டன் அந்தப் பகுதியில் திகள் அைமக்கப்பட ேவண் ய 
நிைலைமயி க்கின்ற . அந்தச் ெசயற்றிட்டத்திற்கு நாங்கள் 

ரண ஆதரைவத் த கின்ேறாம். ஆகேவ, அைத நீங்கள் 
விைரவாக நைட ைறப்ப த்த ன்வரேவண் ெமன்  இந்தச் 
சைபயிேல ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  இதில் குறிப்பாக 
ெநச த்ெதாழில் சார்ந்த, மீன் பதப்ப த் தல் சார்ந்த 
ெதாழிற்சாைலகைள ஏற்ப த்தலாம். இந்தத் திட்டத்ைத 
ஏற் மதி அபிவி த்திச் சைபயி டாக நைட ைறப்ப த் 
தினால் அந்தப் பகுதி மக்க க்குப் ெபாி ம் உதவியாக 
இ க்கும் என்பதைனத் ெதாிவிக்கின்ேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் 

அவர்க ம் கிழக்கு மாகாணத்தில் ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடகள் 
மற் ம் சுதந்திர வர்த்தக வலயங்கள் அல்ல  தலீட்  
ஊக்குவிப்  வலயங்கள் பலவற்ைறத் தாபிக்க ஆர்வம் 
காட் வ வதாக அறிகின்ேறன். இதன ப்பைடயில் 
தாய்லாந்தி ந்  சில தலீட்டாளர்கள் இலங்ைகக்கு 
வந்தி க்கும் ெசய்தி ம் கிைடத்தி க்கின்ற .  எனேவ, 
அவர்கைள ம் சாியாகப் பயன்ப த் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அ மட் மன்றி, மட்டக்களப்  ெசங்கல ப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் பல ஏக்கர் அரச காணிகள் இ க்கின்றன.  
இதில் பாலசுப்பிரமணியம் என்கின்ற தலீட்டாளர் ஆைடத் 
ெதாழிற்சாைலக்கான ணிகள் உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல 
மற் ம் ஆைடத்ெதாழிற்சாைல என்பனவற்ைறப் பாாிய 

தலீட் ல் ஏற்ப த்த ன்வந் ள்ளார். இதற்காகப் ரண 
ஆதரைவ அைமச்சு வழங்கேவண் ம்.  இந்தப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற அரச காணிைய இதற்ெகன நாங்கள் 
இனங்கண் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, நாங்கள் அந்தச் 
ெசயற்றிட்டத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு அைமச்சாின் ஆதரைவ 
இந்த இடத்தில் ேவண் நிற்கின்ேறாம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
Please give me one more minute.   

அேதேபான்  வாைழச்ேசைனப் பகுதியில் ைகயிரத 
நிைலயத்திற்க காைமயில்  இயங்கிய 'பிஸ்மில்' ஆைடத் 
ெதாழிற்சாைல தற்ேபா  டப்பட் ள்ள . ெகளரவ 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்றார். 
அவர் இதைனக் கவனத்திற் ெகாள்ளேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இதில் ெதாழில் ாிந்த பல ெதாழிலாளர்கள் 
சம்பளம் வழங்கப்படாைமயால் ெபாி ம் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளனர். அவர்கள், “இ  ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் 
ஹிஸ் ல்லாஹ் அவர்களின் ெதாழிற்சாைல” என்  என்னிடம் 
வந்  கூ கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட 
ெதாழிலாளர்க க்கு உடன யாக அவர்கள  ஊதியத்ைத 
வழங்க ன்வ மா  உங்கைள அன்பாக ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், மட்டக்களப்  நகாில் 
கல்வியங்கா  மயானத்திற்க கில் தற்ேபா  இயங்கும் 
'பிரண் க்ச்' ஆைடத்ெதாழிற்சாைல ன்  மட்டக்களப்  - 
ெகா ம்  தியில் உள்ள ெரஜிெதன்ன பகுதிக்க கில் 
இயங்கிய . ஆனால், தற்ேபா  இ  மட்டக்களப்பிற்கு 
மாற்றப்பட் ள்ளதால் ெரஜிெதன்ைனக்க கில் இயங்கிய 
ஆைடத்ெதாழிற்சாைல டப்பட் ள்ள . எனேவ, ஒ  

தலீட்டாளைரக்ெகாண்  அைத மீண் ம் ஆரம்பிக்க 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ன்றி ரண்  
பகுதி ப வான்கைர எனப்ப கின்ற . இ  கடந்த த்த 
சூழ ல் பா காப் ப் பைடயினாின் கட் ப்பாடற்ற 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரேதசமாக இ ந்த . அங்குள்ள மக்கள் ெதாழில்வாய்ப்  
ாீதியாகப் ெபாி ம் பாதிக்கப்ப கின்றனர். எனேவ, வாைழச் 
ேசைனத் ேதசிய கடதாசிக் கம்பனிக்குாிய ' ம்பன்ேகணி 
ைவக்ேகால் ெசன்ரர்' என்ற காணிப்பகுதியில் அம்மக் 
க க்கான ஒ  ெதாழிற்ேபட்ைடைய ஆரம்பிப்பதற்கு 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்வரேவண் ெமன் ம் இந்தச் 
சைபயில் ேகட் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා පශ්න කීපයක් මෙගන් ඇහුවා. ඒකට උත්තර ෙදන්න 
ෙපොඩි ෙවලාවක් මට අවශ්යයි. ගරු මන්තීතුමනි, පා ථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් අගය දාමය වැඩි 
කරන්නයි.  

ෙලෝක ෙය් රටවල් අතරින් නවසීලන්තය සහ කැනඩාව කියන 
රටවල් ෙදෙකහි ආර්ථිකයට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන් 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය තුළින් බව මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. මම හිතන විධියට ලංකාෙව්ත් ඒ model එක ඇති කරන්න 
තමයි අගමැතිතුමා කල්පනා කරන්න ඇත්ෙත්. මෙග් විෂය පථය 
අගය දාමය වැඩි කරන එකයි. විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් දැනට නිලධාරින් සමඟ ෙසේවකයන් 1,070ක් ඉන්න 
බව. ඒ අය නඩත්තු කරන්න අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 768ක් 
අපට වියදම් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, එක්ෙකෙනක් නඩත්තු 
කරන්න අපට රුපියල් මිලියන 1.39ක් යනවා. තවත් 310ක් cadre 
එක තිෙබනවා පුරවන්න. ඒ cadre එක පිෙරව්ෙවොත්, දැනට වියදම් 
කරන රුපියල් මිලියන 768ට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 
431ක් අවශ්ය කරනවා. අද අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන 
යනවා. සමහර නිලධාරින්ට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
තිෙබන නිසා ඔවුන්ට නිකම් ඉන්න ෙවලාවක් නැහැ. නමුත්, වැඩ 
ෙනොකර ඉන්න සමහර කට්ටිය බලනවා, විරුද්ධව ඒක කරන්න. 
මම බලන්ෙන්, පුළුවන් තරම් අඩු පමාණයකින් වැඩි වැඩ 
පමාණයක් කරන්නයි. 

 විෙශේෂෙයන්ම ගිය අවුරුද්ෙද් පැළ සිෙටව්වාට වඩා ෙම් 
අවුරුද්ෙද්දී අපි මිලියන හතක්, අටක් වැඩිෙයන් පැළ සිටුවා 
තිෙබනවා. නමුත්, අපට ඕනෑ කරන පැළ නිෂ්පාදනය කරන්න 
අවශ්ය තවාන් පමාණයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් 

අන්තිම තවත් තවාන් 500ක් අලුතින් පටන් ගන්නවා. ෙමොකද, 
ලබන අවුරුද්ෙද් අෙප් විශාල ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා. ෙම් 
පදර්ශනයකින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, රෙට් ජනතාව දැනුවත් 
කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම, World Trade Centre එෙකන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අෙප් ආ ෙයෝජකයන් දිරිගන්වලා අෙප් 
exportersලාට එතැන පහසුකම් ලබා ෙදන්නයි. ඒෙකත් office 
එක අපි පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. Private company එකක් 
පටන් ගන්නවා වාෙග් ඉක්මනට රජෙය් ෙද්වල් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකට කාලයක් යනවා. අවශ්ය කරන විධියට 
නිලධාරින් ගන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සියල්ලම එක්ක 
තමයි ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙයන් කරලා තිෙබන වැඩ ෙකොටස ෙමොකක්ද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේට හරියටම තවත් අවුරුදු ෙදකකින් බලාගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර 30ක් තිබුෙණොත් 

ඇති. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමනි, නවසීලන්තය ආදර්ශයට 

අරෙගන, අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව ෙම් අමාත්යාංශය පටන් 
ගත්තා කියලා ඔබතුමා කියනවා. මම ෙපන්වා දුන්නා, ඔබතුමාෙග් 
විෂයය පථයට අෙනක් අමාත්යාංශවලින් කරන්න පුළුවන් වැඩත් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය කරමින් තිෙබන බව. එෙහම නම්, ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් cadre එක පුරවා ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? මම ෙම් 
කියන්ෙන් පහළ ෙසේවකයන් ගැන ෙනොෙවයි. අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා, අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා, පර්ෙය්ෂණ 
සංවර්ධන අධ්යක්ෂවරු ඇතුළු ඉහළ නිලධාරින්වත් බඳවා ෙගන 
ෙම් cadre එක සම්පූර්ණ කරගන්ෙන් නැතිව තිෙබන්ෙන් ඇයි 
කියලායි මම ඇහුෙව්. 
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[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා] 
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ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙම් සියලුම නිලධාරින් අපි රජෙයන් තමයි ගන්න ඕනෑ; Sri 

Lanka Scientific Service එෙකන් ගන්න ඕනෑ. ඒ නිලධාරින් 
එතැන නැත්නම්, මම ෙකොෙහොමද ගන්ෙන්? එච්චර ඉක්මනට 
cadre එක පුරවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක තමයි මම 
කිව්ෙව්, private sector එෙක් වාෙග් නිලධාරින් අරෙගන කරන්න 
පුළුවන්කමක් රජයට නැහැයි කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න විනාඩි 14ක් 

ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10යි, ගරු 

ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 4.38] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් අමාත්යාංශ තුනක 

වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙවලාෙව් මම මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ, ලාභ ලබන ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කළ යුතු නැහැ; ලාභ 
ලබන ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් 
හිටියත් අපි ඉඩ ෙදන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. ලාභ ලබන්ෙන් නැති 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලිවම යම් වැඩ පිළිෙවළක් ගන්න 
ඕනෑ. ඒකත් ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය අංශ ෙදකම මැදිහත් ෙවලා 
Public-Private Partnerships හැටියට තමයි කළ යුතු වන්ෙන්. 
ඒක තමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සෑම නායකෙයකුෙග්ම 
පතිපත්තිය වුෙණ්. ඒ නිසා මම ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ, ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන 
සමහර ලාභ ලබන ආයතන ෙපෞද්ලීකරණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
එපා කියලා. 

අද ෙම් සභාෙව්දී ඇතැම් අවස්ථාවල මතු වුණු සමහර 
කාරණාත්  එක්ක මම තනිවම හිනා වුණා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මෙග් මිත මන්තීතුමා - මෙග් ගුරුවරයා- රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා මරපු 
ඒවා ගැන කියලා, එතුමා ඊට පස්ෙසේ කතන්දර ෙගොඩක් කිව්වා. 
හැබැයි රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා මැරුණාට පස්ෙසේ තමයි එතුමා යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා ඇමතිවරෙයක් වුෙණ්. එතුමා යූඑන්පී 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් වුණා.  

ඊට පස්ෙසේ "Regaining Sri Lanka" කියන,  මහ දවල් එළිපිට 
සියල්ල ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙගෙනන ෙකොට මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙවලා හිටිෙය් 
බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයායි. බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ඒ 
යූඑන්පී ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා, ඒ ආණ්ඩුව පරාජය කරලා, ඊටපස්ෙසේ 

අෙප් පැත්තට ඇවිල්ලා අෙප් පැත්තත් පරාජය කරලා, නැවත 
වරක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ලණු ෙදමින් ඉන්නවා. එතුමා මෙග් 
ගුරුවරෙයක්. එතුමා ෙකොයි ෙකොයි කාලයට, ෙකොයි ෙකොයි ඒවාද 
කියන්ෙන් කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අද කියන එක 
ෙනොෙවයි ෙහට කියන්ෙන්. එතුමා යූඑන්පී එෙක් ඉන්න කාලෙය් 
කිව්ෙව්, " 'Regaining Sri Lanka' ෙහොඳයි'' කියලා, අපි ඒකට ''හා'' 
කියන්න ඕනෑ. එතුමා අපට ඇවිල්ලා කියනවා නම් ''ඒක ෙහොඳ 
නැහැ'' කියලා, අපිත් ''ෙහොඳ නැහැ'' කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
අප පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ සත්යය ෙමොකක්ද? ෙත්රුම් 
ගන්නට ඕනෑ සත්යය තමයි, විවිධ රජයන්, විවිධ ආකාරෙය් වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙගොනු කරන ෙකොට, ඒ හැම වැඩ පිළිෙවළක් තුළම 
''ෙහොඳ සහ නරක'' කියන ෙදකම ගැබ්ෙවලා තිෙබන බව. ඒ නිසා, 
ඒ රජයන් තුළ ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්නත්, නරක ෙද්ට 
නරකයි කියන්නත් තමයි මම හිතන විධියට අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නට ඕනෑ.  

අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නවා නම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
හැම ෙද්ම වැරැදියි,  අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නවා නම් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් හැම ෙද්ම වැරැදියි කියන කාරණයයි. ඒක තමයි අෙප් 
රෙට් ෙම් නස්පැත්තියට මුල. ඒ නිසා තමයි, අවුරුදු ෙදකක් තුළ 
ෙම් රටට අවශ්ය ෙහොඳ ෙද්වල් කථා කරලා, වාද කරලා කියාත්මක 
කරන්නටත්, නරක ෙද්වලට විරුද්ධ ෙවන්නටත්, ඒ අනුව ෙම් 
ෙද්ශපාලන පරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්ද කියලායි සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් තුළ අප උත්සාහ කරන්ෙන්. එයට විවිධ ආකාරෙයන් 
විවිධ විෙරෝධතා එනවා.   

ඊෙය් ඉඳලා අද ෙවන ෙකොට තිෙබන ෙලොකුම තර්කය 
ෙමොකක්ද? ෙපොලිස්පතිතුමා නිලෙම් ෙකෙනකුට නීතිය නැවුවා 
කියලා. ෙම් ''නිලෙම් මහත්තයා'' කවුද? ෙම් නිලෙම් මහත්මයා 
ගැන මම දන්නවා; ෙම් සභාෙව් ඉඳලා  දැන් නැඟිටලා ගිය කංචන 
විෙජ්ෙසේකර මහත්මයාත් දන්නවා. ඒ තමයි, අපි සෑම ෙදනාම 
ගිහිල්ලා උදවු කරලා ෙදවිනුවර විෂ්ණු ෙද්වාලෙය් නිලෙම් 
තනතුරට පත් කරපු ඩිල්ෂාන් මහත්මයා. එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඥාතිෙයක්; බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ඉතාම ළඟ හිත වෙතක්. ෙම් යූඑන්පී ඇමතිවරෙයක් 
නීතිය නවලා තිෙබන්ෙන්, නීතිය නවන්න උත්සාහ කරලා 
තිෙබන්ෙන් කා ෙවනුෙවන්ද? එෙහම උත්සාහ කරලා තිෙබන්ෙන්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ළඟ හිටපු, අදත් බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් හිතවෙතක් ෙවනුෙවන්. ඒ නිසායි මම දිගටම 
කියන්ෙන්, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් 
අපටත් වඩා ෙම් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධකම් තිෙබන බව. ඒ 
සම්බන්ධකම් හරහා තමයි පක්ෂ කැඩිලි ආදී ෙම් සියල්ල සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ඔය නීතිය කඩපු මනුස්සයා, -ඔය නිලෙම් කියන 
ෙකනා- ෙකළින්ම රාජපක්ෂ පවුලට හිතවත් නිලෙම් ෙකෙනක්; 
අදත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා එක්ක ඉන්න ෙකෙනක්. ඒ නිසා 
ෙම් හැම කාරණයක් මතු කිරීෙම්දී අප කල්පනා කරන්නට ඕනෑ, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමන්ලා 
වාෙග් උදවිය අවංකවම තමන්ෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවන් තමන් 
හිතන ෙද්ම කථා කළා වුවත්, - එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් 
එෙහමයි.- හැබැයි, ෙම්ක යට තිෙබන ෙද්ශපාලන ෙසල්ලම තුළ 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන ෙද් ෙනොෙවයි සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියන 
එක. ෙවන ෙවන deals ෙවනවා. ඒ dealsවලින් එකක් තමයි, 
බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් හිතවත් නිලෙම් ෙකෙනකුට උදවු 
කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් පාවිච්චි කිරීම. 
ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරය.  

අද ෙම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය ෙම් රෙට් මිනිස්සු  අහෙගන 
ඉන්නවා. අද අපට ඔප්පු වුණා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
පැරදුෙණ් කවුරු නිසාද කියලා. එතුමා පැරදුෙණ් මමවත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලොකුෙග් මහත්මයාවත්, ෙසොයිසා මහත්මයාවත්, මහින්දානන්ද 
මහත්මයාවත් නිසා ෙනොෙවයි. එතුමා පැරදිලා තිෙබන්ෙන් 
එතුමාෙග්ම මසස්ිනාලා SriLankan Airlines එක කාබාසිනියා 
කරපු නිසායි. එතුමා පැරදිලා තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග්ම 
සෙහෝදරෙයෝ වාෙග් උදවිය ඒ ආණ්ඩුව කාපු නිසායි; විනාශ කරපු 
නිසායි. දැක්කා ෙන්, SriLankan Airlines එෙක් ඒ පුරාෙජ්රුව. 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ, ඒ කාලෙය් හිටපු අමාත්ය චමල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට. එතුමා දුර දැක්කා. එක් කාලයක 
මිහින්ලංකා ආයතනෙය් Chairman හැටියට ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයායි හිටිෙය්. පසුව එතුමාව ඒ තනතුෙරන් අයින් කළා. 
අයින් කළාට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපතිතුමා පශ්න කළාම 
චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්ෙව්, ''මම ෙම් ගන්නා තීන්දුෙව් 
අගය තව අවුරුදු ගණනකින් දැෙන්වි'' කියලායි. අද මිහින්ලංකා 
එක ගැන, ශීලන්කන්  එයාර්ලයින්ස් එක ගැන ෙම් පශන් මතු 
ෙවන ෙකොට හිෙතනවා, එදා චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිටපු ගුවන් 
ෙසේවා ඇමති හැටියට ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 
සභාපතිකමින් අයින් කරපු එක නිවැරැදියි කියලා. එෙහම කෙළේ 
නැත්නම්, ඒ කුණුත් යන්ෙන් ෙගෝඨාභය මහත්මයාෙග් හිස 
මතටයි. හැබැයි, ඒ පාලකෙයෝ වැරදි කළා කියලා, මිහින්ලංකා 
එෙක් වැඩ කරන ෙසේවකෙයෝ පළි නැහැ. ඒ නිසා, යම් පතිව හගත 
කිරීමක් කරනවා නම්, 'ඒ ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කර ෙගනයි එය 
කළ යුත්ෙත්' කියන මතෙය් තමයි ශි ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අප 
ඉන්ෙන්.  

ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය තුළ අද අප පැහැදිලිවම 
දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට පරාජය ෙවන්න සිද්ධ 
වුෙණ් එතුමාෙග් මස්සිනාලා, එතුමාෙග්ම සෙහෝදරෙයක් වන 
බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා වාෙග් අය ගහපු ගැහිල්ල නිසා කියලා. 
ඒක අද ෙම් විවාදය තුළ අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනන්න තිබුණා. ඒ 
නිසා යූඑන්පී එකත් එක්ක ඇති කර ෙගන තිෙබන සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව හැටියට අපි පෙව්ශම් ෙවන්න ඕනෑ, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් බැඳුම්කර සිද්ධිය වාෙග් වංචාවල් සිද්ධ ෙනොවන්න 
කටයුතු කරන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් අර මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට සිදු වුණු ෙදයම ෙම් ආණ්ඩුෙව් නායකයන්ටත් සිද්ධ 
ෙවනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, නයි ෙපොෙළොඟුන් 
ඔෙඩොක්කුෙව් දමා ෙගන, තමන්ෙග් මස්සිනාලාට සීමාසහිත 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමගම කන්න දුන්නු නිසා එතුමාට ෙගදර 
යන්න සිදු වුණා වාෙග් බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දීත් අපි මිතයන් යනාදී 
අය ආරක්ෂා කරන්න ගිෙයොත් ඒ කාරණය සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය 
ව්යවසායයන් කළමනාකරණය කිරීම භාරව තිෙබන්ෙන් කබීර් 
හාෂිම් මැතිතුමාටයි. ඒ නිසා පාඩු ලබන රාජ්ය ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් පියවරක් ගත යුතුයි. එෙසේ පියවර ගැනීෙම්දී කළ 
යුත්ෙත් ඒවා එෙහමපිටින්ම ෙපෞද්ගලික අංශයට භාර ෙදන එක 
ෙනොෙවයි. රජයත්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් මැදිහත් ෙවලා කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ලාභ ලබන ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් එෙහම කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 
පතිව හගතකරණය කියන එක තුළ කියන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලීකරණයම ෙනොෙවයි ෙන්. ඒෙකන් කියන්ෙන් ලාභ 
ලබන ආයතන තවත් ලාභ ලබන මට්ටමට පත් කිරීමත්, පාඩු 
ලබන ආයතන සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් කියා මාර්ග ගැනීමත්. 
එවැනි කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කියා මාර්ග ගත යුතුයි කියා මා 
කල්පනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පාථමික කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා දැනට ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය 

ය ට ෙත් කිතුල් කර්මාන්තය පිළිබඳව කියන්නයි මට ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රටට සුද්දා ආවාට පසුව ඌව පළාත වැනි 
පළාත්වල ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් කර්මාන්තවලටත් පහර ගහලායි ගිෙය්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තල් කර්මාන්තෙයන්, ෙපොල් 
කර්මාන්තෙයන් මිනිස්සු ජීවත් ෙවනවා. තල්වලින් තල් රා 
හදනවා; තල් හකුරු හදනවා; තල් පැණි හදනවා; උතුෙර් තල් 
අරක්කුත් හදනවා. ෙමෙහේ ෙපොල්වලින් ෙපොල් රා හදනවා; ෙපොල් 
හකුරු හදනවා; ෙපොල් පැණි හදනවා; ෙපොල් අරක්කුත් හදනවා. 
එතෙකොට කිතුල? කිතුෙලන් රා හැදුෙවොත් රා ටිකත් අල්ලනවා. 
කිතුල් හකුරු සහ පැණි ටිකක් හදා ෙගන යම් ආදායමක් ගන්න 
මිනිහාෙග් බඩට පහරක් වැදිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පාථමික 
කර්මාන්ත ඇමතිවරයාට කියන්න ඕනෑ, කිතුල් කර්මාන්තය 
දිහාත් බලන්නය කියලා. රා කියන්ෙන්ත් මත්පැන් තමයි. කිතුල් 
රා හදලා විකුණන එක වැරදියි. හැබැයි රා ෙබෝතලයක්, ෙදකක්, 
තුනක් බිව්වාට ඇඟට ඒ තරම් අෙහේනියකුත් නැහැ, මා දන්නා 
විධියට. ඒ නිසා තල්වලටයි, ෙපොල්වලටයි විෙශේෂයක් කරන්ෙන් 
නැතිව කිතුල්වලටත් ඒ සමාන අයිතිවාසිකම ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම දැන් මත්පැන්වල මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
මත්පැන්වල මිල වැඩි කිරීෙමන්ම මත්පැන් ෙබොන එක 
නවත්වන්න බැහැ. ෙබොන හාදෙයෝ ෙකොෙහොමත් ෙබොනවා. 
අරක්කු මිල වැඩි නම් ෙබොන හාදෙයෝ ගිහින් අර ජරා කසිප්පුයි 
ෙබොන්ෙන්. ඒ නිසා පාථමික කර්මාන්ත ඇමතිවරයාට මා 
කියනවා, කිතුල් රා සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිසිය කියාත්මක කරන 
නීතිය අන්න එතැනදී නවන්න කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නය කියලා. කිතුල් රාවලට නීතිය 
නැව්වාට කමක් නැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, රා ෙබෝතලයක් ෙදකක් 
හදා ෙගන බිවවාය කියලා ඒ මිනිහාට අවාසියකුත් නැහැ, ඇඟට 
හානියකුත් නැහැ. අනික් කාරණය, කිතුල් මල් තුනක් හතරක් මැද 
ගත්තාම සෑෙහන ආදායමකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිතුල් 
කර්මාන්තයට විතරක් ෙම් අසාධාරණය කරන්න එපා. තල් 
කර්මාන්තයට, ෙපොල් කර්මාන්තයට කරනවා වාෙග්ම කිතුල් 
කර්මාන්තයටත් ෙම් සහනය ලබා ෙදන්න. මෙග් ෙපෞද්ගලික 
මතය වන්ෙන්, ෙම් රෙට් මිනිස්සු කසිප්පුවලින් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ 
නම්, ෙම් මිනිස්සු ෙම් ජරා මත්පැන්වලින් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නම් 
කිතුල් රා සම්බන්ධෙයන් දැන් තිෙබන නීතිය ලිහිල් කරලා, කිතුල් 
රා ෙබෝතලයක් ෙදකක් හදා ගන්න ඉඩ දුන්නාට කමක් නැහැයි 
කියන එකයි. හැබැයි ඒවාට සීනි කලවම් කරලා විකුණන ව්යාපාර 
කරන්නට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් රජය කිතුල් කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයන් ලිහිල් පතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතුය කියන 
ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඩ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා.4.52] 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් විවාදයට ලක් වන 

අමාත්යාංශ තුෙනන් විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය කියන්ෙන් පසු ගිය රජය කාලය තුළ දී පාඩු ලබන 
රජෙය් ආයතනවල එකතුවක්. ඒ පාඩු ලබන ආයතන අතරින් 
විෙශේෂෙයන්ම වතුකරයට සම්බන්ධ ආයතන තුනක් එම 
අමාත්යාංශයට අයත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලය, ශී ලංකා රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව, සීමාසහිත ඇල්කඩුව 

2455 2456 

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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වැවිලි සමාගම යන ආයතන තුන එයට ඇතුළත් ෙවනවා. පසු ගිය 
අවුරුදු 15ක කාලය තුළ දී සම්පූර්ණෙයන්ම බංෙකොෙලොත්භාවයට 
පත් කළ ආයතන විධියට ෙම් ආයතන තුෙන් බර දැන් අෙප් රජයට  
අදින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රජය භාර ගන්නෙකොට, ජනතා 
වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 1,167.7ක්, ශී ලංකා 
රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 357.45ක්, සීමාසහිත 
ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම රුපියල් මිලියන 406.4ක් ව්යවස්ථාපිත 
දීමනාවක් හැටියට ෙගවීමට තිබුණා. එවකට වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා හැටියට කටයුතු කළ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
ෙම් දීමනාව ෙගවීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතියක් ලබාෙගන, දින 
සියෙය් ආණ්ඩු කාලය තුළ ඒ මුදල් පමාණෙයන් ෙකොටසක් 
ෙගවීමට එතුමාට හැකි වුණා. නමුත් ෙගවීමට ඉතිරිව තිෙබන 
ෙකොටස  ෙම් වන තුරු ෙගවා ෙනොමැති බව කනගාටුෙවන් මා 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

රජය විවිධ ආකාරෙයන් ණය පිළිබඳ පශ්නයට මුහුණ දී 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන් රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන පාඩු ලබන ආයතන ෙගොඩ ගැනීෙම් 
උත්සාහයක නිරත ෙවලා ඉන්නවා, අෙප් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා. 
ෙම් ආයතන තුන පිළිබඳව කථා කරනෙකොට 1992 ෙමම වතු 
සමාගම් පතිසංසක්රණය කිරීෙම්දී සමාගම් 22කට වතු ලබාදීමත් 
සමඟම ඉතිරි වතු රාජ්ය ආයතන තුනකට ඇතුළත් වුණා. ඒ රාජ්ය 
ආයතන තුන ගැන තමයි මා කථා කරන්ෙන්. 1992න් පසුව විවිධ 
අවස්ථාවලදී ෙම් ආයතන පතිසංස්කරණය කර තිෙබනවා. 
පතිසංස්කරණය හැටියට කරලා තිෙබන්ෙන්, දිගු කාලීන කල්බදු  -
ලීසිං- කමයට ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට හා පුද්ගලයින්ට ඒ වතු 
ලබාදීමයි. එෙසේ කල්බදු හැටියට ලබා දී තිෙබන්ෙන් ඒ වතුවල 
ජීවත්වන කම්කරුවන් සමඟයි. ඒ කම්කරුවන් සඳහා ෙගවීමට 
තිෙබන EPF, ETF  වැනි දීමනා  ඒ භාරගන්නා ආයතන මඟින් 
ෙගවීමට එකඟ ෙවලා තමයි ඒ වතු ෙකොටස ලබා ගන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් වන තුරු ඒ වතුවල සිටින ජනතාවට ඒ අය ෙග් අයිතිය ලබා 
දීලානැහැ; EPF, ETF  වැනි දීමනා ලබා දීලා නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
නාවලපිටිය පෙද්ශෙය් තිෙබනවා, JEDB ආයතනයට අයත් 
ෙමොන්ටිකිස්ෙටෝ වත්ත. ඒ වාෙග්ම මැද මහනුවර පෙද්ශෙය් 
වයිතලාව වත්ත තිෙබනවා. ඒකත් SPC ආයතනයට අයිති 
වත්තක්. ෙම්වා ලීසිං කමයට ලබා ෙදනෙකොට ඒ වතු 
කම්කරුවන්ෙග් EPF, ETF වැනි දීමනා සම්පූර්ණෙයන් ෙගවීමට 
එම ආයතන භාරෙගන තිෙබනවා. නමුත් අද වනෙකොට මාස 
ගණනක් තිස්ෙසේ ඒ වතු වසා දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
කම්කරුවන්ෙග් ෛදනික වැටුප ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කරෙගන යාමට 
බැරි තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව සියලුම 
බලධාරින්ට දැනුම් දුන්නත්, ෙම් වන ෙතක් කිසිම කියා මාර්ගයක් 
ෙගන නැහැයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කනගාටුෙවන් වුවත් 
කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතිසංස්කරණය කිරීම 
පිළිබඳව JEDB ආයතනෙය් ආෙයෝජකයන්ෙගන් ෙයෝජනා ලබා 
ගැනීෙම් කියාවලියක් දැන් සිදුෙවනවා. එහිදී වතුවල විස්තර ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. වත්ෙතන් ලබාගන්නා ඵලදාව අනුව, "ඒ" 
ෙකොටස, "බී" ෙකොටස,"සී" ෙකොටස සහ වගා ෙනොකළ බිම් 
ෙකොටස හැටියට ඒ වතු වර්ග කර තිෙබනවා. "ඒ" හා "බී" ෙකොටස් 
නැවතත් ෙමම ආයතනයට දිගටම කරෙගන යන්නත්, ඉතුරු 
පෙද්ශවල තිෙබන "සී" ෙකොටස හා වගා ෙනොකළ බිම් ෙකොටස ්
ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ලබා දීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
මීට කලිනුත් ෙම්  කියාවලිය සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් 

ව ශෙයන් පල්ෙලකැෙල් වත්ත ගැන මා කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. පල්ෙලකැෙල් වත්ත කියන්ෙන් SPC ආයතනය 
යටෙත් තිබුණු ශී ලංකාෙව් ෙලොකුම වත්තයි.   

පල්ෙලකැෙල් වත්ත පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී, පල්ෙලකැෙල් 
පෙද්ශය, බලෙගොල්ල පෙද්ශය, අඹෙකොෙට් පෙද්ශය,  
මාෙබ්රිතැන්න පෙද්ශය කියලා ෙකොටස් වශෙයන් ෙබදුවා. ෙබදපු 
ඒ ෙකොටස්වල ලයින් කාමරවලට ෙකොටු වූ ජනතාව තවමත් ඒ 
විධියටම ඉන්නවා. ඒ අයට දැන් බිම් අඟලක්වත් ලබා ෙදන්න 
ඉඩම් ෙනොමැති ෙවලා තිෙබනවා.   

SPC ආයතනෙය් වැඩ කරපු -මූලිකව වැඩ කරපු- පවුල් 44ක් 
පල්ෙලකැෙල් පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. 1989 පතිසංසක්රණෙය්දී ඒ 
ජනතාවට ලබා දුන් ඒ ඉඩම් ෙකොටස් ටිකත් දැන් අහිමි කිරීමට 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙමම පතිසංස්කරණය ගැන අෙප් කිසිම 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, Public-Private Partnership 
කියන නව කමයට යන්න ඕනෑය කියන එකඟතාෙව් අපි ඉන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා, අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ 
පතිසංස්කරණය ඒ වතු තුළට, ඒ ආයතනය තුළට ෙගන යන 
ෙකොට ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන විසඳුම  ෙමොකක්ද කියන එක ෙම් 
අවුරුදු එකහමාර, ෙදකක කාලය තුළ තවම හරියාකාරව දැනුම් 
දීලා නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.   
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පෙද්ශෙය් ඒ වතුවල ජීවත් 

වන ජනතාවට රජයක් හැටියට ෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද, ඒ 
ජනතාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන්, ඒ ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය 
වැඩි දියුණු කරගැනීම ෙවනුෙවන්, ෙම් රජය පතිපත්තිමය 
වශෙයන් අරෙගන තිෙබන තීරණ ෙමොනවාද කියන එක ෙමතැනදී 
අහන්න අපට සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ජනතාවට, ඒ වතු 
කම්කරුවන්ට -ඒ ආයතනයට අයත් ෙවලා සිටින ජනතාවට- 
ෙගවීමට ෙනොහැකිව තිෙබන, ෙගවිය යුතු ව්යවස්ථාපිත දීමනාව 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පැහැදිලිවම 
කියන්න ෙවනවා. අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මූලිකවම ඉල්ලනවා, 
ෙම් පතිසංස්කරණය කරෙගන යෑෙම්දී VP ෙත් තිෙබන "ඒ" "බී" 
කියන ෙකොටස් ඒ ජනතාවට ලබා දීලා ඒ ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය 
වැඩිදියුණු කිරීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා. Bare land එක, 
එෙහම නැත්නම් "සී" ෙකොටස ඒ අයට ලබා දීෙමන් ඒ අයට කිසිම 
පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ඒ" "බී" කියන ෙකොටස් තියා 
ගැනීෙමන් පසු ගිය අවුරුදු 20ක් තුළ එම ආයතනෙය් 
පරිපාලකයන් තමයි ෙපෝෂණය වුෙණ්. ඒ සිටින ජනතාවට කිසිම 
ෙදයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ඉන්න සභාපතිවරුන් ගත්ෙතොත්, 
පරිපාලනෙය් ඉන්න අය ගත්ෙතොත්, වතු කළමනාකරුවන් 
ගත්ෙතොත්, ඒ අයට අවම වශෙයන් රුපියල් 80,000ක පමණ 
පඩියක් හම්බ ෙවනවා; බංගලාවක් හම්බ ෙවනවා; vehicle එකක් 
හම්බ ෙවනවා. වත්ෙතන් හතරෙදෙනකු ෙදනවා, ඒ අයෙග් වැඩට. 
මන්තී ෙකෙනකුට වැඩි වරපසාදයක් ඒ අයට තිෙබනවා. ඒ අය 
තමයි ඒ වත්ෙත් තිෙබන ආදායම පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒත් ඒ 
ජනතාව කුකුළු කූඩුෙව් වාෙග් අනාථ වූ කූඩුෙව් තමයි තවම 
ඉන්ෙන්. ඒ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන්, බලෙයන් තමයි අපි ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුව ඇති කර තිෙබන්ෙන්. එබැවින් ගරු ඇමතිතුමා, මම 
නැවත මතක් කරනවා, ෙම් පතිසංස්කරණෙය්දී ඒ ජනතාවට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න VP ෙත් තිෙබන ආදායමක් ලබන්න 
පුළුවන් ෙකොටස ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම, ඒ ජනතාවට ලැබීමට තිෙබන EPF, ETF ඇතුළු දීමනාත් 
ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා.  
 
[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වැදගත් අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා 
කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන. මම අෙප් ඇමතිවරුන් 
ෙදපළෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා කර්මාන්ත ලංකාෙව් 
ස්ථානගත ෙවලා තිෙබන ආකාරය පිළිබඳව. කර්මාන්ත වැඩිපුර 
ස්ථානගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙත් සහ දකුණ 
පළාෙත්යි. කර්මාන්ත ස්ථානගත වීම සියයට පතිශතයක් වශෙයන් 
ෙගන බැලුෙවොත්, බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබනවා, කර්මාන්ත 
1,405ක්; පතිශතය  54.2යි. දකුණ පළාෙත් තිෙබනවා, කර්මාන්ත 
304ක්; පතිශතය 11.7යි. මධ්යම පළාෙත් තිෙබනවා, කර්මාන්ත 
269ක්; පතිශතය 10.4යි. සබරගමුව පළාෙත් තිෙබනවා, 
කර්මාන්ත 206ක්; පතිශතය 10.3යි. වයඹ පළාෙත් තිෙබනවා, 
කර්මාන්ත 208ක්; පතිශතය 8යි. ඌව පළාෙත් තිෙබනවා, 
කර්මාන්ත 68ක්; පතිශතය 2.6යි. උතුරු මැද පළාෙත් තිෙබනවා, 
කර්මාන්ත 45ක්; පතිශතය 1.7යි. උතුර පළාෙත් තිෙබනවා, 
කර්මාන්ත 18ක්; පතිශතය දශම 7යි. නැෙඟනහිර පළාෙත් 
තිෙබනවා, කර්මාන්ත 11ක්; පතිශතය දශම 4යි. මා නැෙඟනහිර 
පළාෙතන් පත් වූ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම් 
කර්මාන්ත නගරෙයන් බැහැරට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න කියලා. ඒ සඳහා සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොතිබුෙණොත් 
ගැටලු මතු වනවා කියා මා හිතනවා.  

අෙප් පෙද්ශවල, මහවැලි පෙද්ශවල ජීවත් වන අෙප් 
ජනතාවෙග් තුන්වන පරම්පරාව -තරුණ ෙකොටස්- රැකියා 
විරහිතභාවෙයන් ෙපෙළනවා. ඔවුන්ට රැකියාවක් කිරිමට අවශ්ය  
නම් එන්න ෙවන්ෙන්, නගරයට.  නගරය ට ඇවිත් තමයි ඒ අය  
තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කරෙගන යන්ෙන්.  අපි ෙම් කාරණය ගරු 
ඇමතිතුමා ෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒ අය ජීවත්වන 
පෙද්ශෙය්ත් තිෙබන්ෙන් ෙම් තත්ත්වය නම්, ඊට පිළියමක් ෙයොදන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.   

 කර්මාන්ත දියුණු කිරීෙම්දී ගැටලු ෙගොඩක් තිෙබනවා කියලා 
ෙමතැන පකාශ වුණා. කර්මාන්තකරුවන්ට වැඩි ෙපොලියක් 
ෙගවන්න සිදු වී තිබීම එක ගැටලුවක්. ඒ ෙපොලිය සියයට අටක් 
කියලා කිව්වා. සියයට අෙට් ෙපොලිය ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් තිබුණා. සියයට අෙට් 
ෙපොලිය කලිනුත් තිබුණා.  සුළු කර්මාන්තකරුවන්ට ලක්ෂ 10ක් 
තිෙබනවා නම්, ලක්ෂ 40ක ණයක් ෙදන්න  පුළුවන්ය කියලා 
එතුමා කියනවා. ලක්ෂ 40ක ණයක් ෙදනෙකොට ඒ 
කර්මාන්තකරුවා මාසයකට රුපියල් 26,000ක් ෙගවන්න  ඕනෑ.  
මාසයකට රුපියල් 26,000ත් ෙගවන එක අමාරුයි. 

කර්මාන්තකරුවාට එක පාරට ඒ කර්මාන්තෙයන් ආදායම  
එන්ෙන් නැහැ. ඒ කර්මාන්තෙයන්  ආදායමක් ලබන්න  මාස 
දහයක් විතර යන්න  ඕනෑ.  ඒ නිසා ඒ කර්මාන්තකරුවා රුපියල් 
2, 60,000ක් විතර නිකම් ෙගවනවා. සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත 
සංවර්ධනය කරන්න නම්  බැංකු සමඟ කථා කරලා, ෙම් ණය 
දීෙම්දී මීට වඩා සහනයක් සලසා ෙදන්න කියලා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා  සිටිනවා.  

සියයට අෙට් ෙපොලියට ණය දීෙම්දී  ඒ කර්මාන්තකරුවාට ඒ 
ෙකටි කාලය තුළදී ඒ මුදල දරා ගන්න බැහැ.   [බාධා කිරීමක්] 
 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම කියනවා නම්, අපි ෙම් ෙලෝක 

බැංකු ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙවනම මුදලක් බැංකුෙව් deposit  
කරනවා. ඒක guarantee  එකක් හැටියට අපට තියන්න  පුළුවන්. 
ඒ අනුව ඇප  නැතිව  සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්. ඇපයක් කියන 
එක සාමාන්යෙයන් ණයක් ගන්න ඕනෑම ෙවලාවක අවශ්ය 
ෙවනවා. නමුත් අපට සහන යක් ෙදන්න  පුළුවන්, ඒ  ව්යාපෘතිය 
දිහා බලලා. ඒ විධියටයි ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඇප නැතිව ෙපොලිය ෙගවිමට යම් කිසි සහන කාලයක් 

ෙදනවාද?  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
අනිවාර්යෙයන්ම. අලුත්ම ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්න ඕනෑම 

බැංකුවකින් ණයක් ගත්තාම grace period එකක් ෙදන්න පුළුවන්. 
ඒ කියන්ෙන් වාරිකය ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, ෙපොලිය 
ෙගවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
වාරිකය ෙනොෙගව්වත් ෙපොලිය ෙගවන්න ෙවනවා කාලයක්?  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙපොලිය ෙගවන්න ඕනෑ, මාස හයක් ෙහෝ අවුරුද්දක්. Grace 

period   එකක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු ඇමතිතුමා, ලක්ෂ 40ක ණය අරෙගන අවුරුදු ෙදකක් 

ෙගව්ෙවොත්  ඔහු ලක්ෂ පහකට වැඩි ෙපොලිය ෙගවනවා. ඒකට  
සහනයක් ගන්න තමුන්නාන්ෙසේ ඉල්ලීමක් කරන්න.  

ඇයි නගරෙයන් බැහැරට ෙම් කර්මාන්ත ගිෙය් නැත්ෙත්?  
නගරෙයන් බැහැරට කර්මාන්ත ගිෙය් නැත්ෙත් විවිධ පශ්න 
තිෙබන නිසා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් පෙද්ශෙය් කර්මාන්ත 
තිෙබන්ෙන් සියයට දශම 8යි. අෙප්  පෙද්ශෙය්, අනුරාධපුරෙය් 
සියයට 1.7යි.  ඒ පෙද්ශවලට කර්මාන්ත යන්න නම්, ඒ පෙද්ශ 

2459 2460 

[ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා] 
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කලාපවලට ෙබදලා පහසුකම් නැති පෙද්ශවලට වැඩි ෙපොලී 
පහසුකම් ඇති කරන්න ඕනෑ. ෙවනත් පහසුකම් 
කර්මාන්තකරුවන්ට ෙදන්න ඕනෑ. අද කර්මාන්තකරුවන් වැටිලා. 
අෙප් පෙද්ශෙය් එක තරුණෙයක් වැව්වල තිෙබන බජිරිවලින්- 
ජබරවලින් ෙපොෙහොර වර්ගයක්  හැදුවා. හැබැයි, ඔහුට ඒක දිගටම 
ෙගනියන්න  බැරි වුණා. ඔහු ට බැංකු ෙපොලිය ෙගවා ගන්න බැරි 
වුණා. ඔහු ණය වුණා; ව්යාපාරය  නැතිව ගියා. හැබැයි ඒ 
ව්යාපාරයට  තව  සහන දුන්නා නම් වැවත් ශුද්ධ ෙවනවා. ඒ 
තරුණයාත් ආර්ථිකෙයන් ෙගොඩ එනවා.  මුදලුත් රටට එන 
කමයකුත් හැෙදනවා. නමුත් ඒක නැති වුණා. ඒ නිසායි මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
ව්යාපාරික ක්ෙෂේතෙය් ෙහොඳ අත්දැකීමක් තිෙබන දක්ෂෙයක්. ෙම් 
කුඩා කර්මාන්තකරුවන්ට ඉදිරියට එන්න මීට වඩා සහනයක් 
ෙදන්න උත්සාහ ගන්න.   

ලබන Budget එක ෙවන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් පගතිය ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
ෙම්ච්චර  පගතියකට ආවා;   ෙම් ෙවනෙකොට  අම්පාර දිස්තික්කෙය් 
ෙමච්චර කර්මාන්ත ඇති වුණා කියලා. එෙහම කෙළොත් තමයි ෙම් 
කටයුත්ත සාර්ථක ෙවන්ෙන්. නැත්නම් කවදාවත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තුවන ගමන යන්න බැහැ. අපි අත්දැකීෙමන් ඒක 
දකිනවා. ඒ සඳහා තමුන්නා න්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana)u 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව සුළු ෙදයක් කියන්න 

තිෙබනවා.  

ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් කර්මාන්ත 
හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත්. නමුත් අද හාල් මිල ඉහළ 
යනවා. ෙමොකක්ද ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කරන්නට පුළුවන් ෙම්ක පාලනය කරන්නට? මට දැන ගන්නට 
තිෙබන හැටියට ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හාල් 
ඇටයක් නැහැ. ෙහොඳ තාක්ෂණය සහිත ගුදම් පහක් ෙහෝ හයක් 
තිෙබනවා. එෙහම නම් වී අෙළවි මණ්ඩලයයි ආහාර ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි එකට තිෙබන්නට ඕනෑ.  

එක්ෙකෝ වී අෙළවි මණ්ඩලය ආහාර ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් 
ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වී අෙළවි මණ්ඩලය යටෙත් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමෙතක් කල් එක එක 
පුද්ගලයන්, ඇමතිවරුන් සනසන්න තමයි ෙම් අමාත්යාංශවල 
විෂයන් කැඩුෙව්. ෙම්වා රෙට් දියුණුවට කැඩුෙව් නැහැ කවුරුවත්. 
එම නිසා මම  ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
එක එක පුද්ගලයා සනසන්ෙන් නැතිව අදාළ අමාත්යාංශය අදාළ 
විධියට ෙගනියන්න කියලා. එෙහම නැත්නම් ෙගොනයි - මීමයි 
වාෙග් ෙවනවා. ෙම් ෙදසැම්බර් පහු ෙවන විට හාල් කිෙලෝවක මිල 
රුපියල් 100 පන්නනවා. නමුත් ලංකාෙව් ආහාර ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හාල් ඇටයක් නැහැ, ජනතාවට ෙදන්න.  ෙම් 
මිල පාලනය කරන්න. හාල් මිල පාලනය කරන්ෙන් මුදලාලිලා. 
ෙගොවියාට ෙවන ෙසතක් නැහැ.  ඒ පිළිබඳවත් ආණ්ඩුෙව්  
අවධානය  ෙයොමු ෙව්වායි පතමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට මට කථා 

කරන්නට තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි කාලයක්. විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයත්, ගරු දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය සහ ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශයත් පිළිබඳව කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී එයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබීම  ගැන සතුටු 
ෙවනවා. ෙම් වාෙග් වැදගත් විවාදයක් පවත්වන ෙවලාෙව් අද 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් බහුතරයක් සභාෙව් නැහැ. ඒ අයට 
ෙමවැනි විවාදයකට සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන් මානසිකත්වයක් 
නැති බව අපි දන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම SriLankan Airlines සමාගම ගැන කථා කරන 
විට කිව්වා, පසුගිය කාලෙය් එහි රුපියල් ෙකෝටි 46,000ක 
අලාභයක් කරලා තිෙබන බව. අපි බලන්නට ඕනෑ, ෙම්කට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන කාරණය ගැනයි. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අලාභයට පධාන ෙහේතුව විධියට අපි දැක්ෙක්, එවකට සිටි 
සභාපතිවරයා. එවකට සිටි සභාපතිවරයා තමයි නිශාන්ත 
විකමසිංහ මහත්මයා, එෙහම නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් මස්සිනා. අපි දන්නා විධියට නම් එතුමා, -මම 
දන්ෙන් නැහැ ඇත්තද, නැද්ද කියලා - සාමාන්ය ෙපළවත් සමත් 
නැහැයි කියලා තමයි ආරංචිය තිෙබන්ෙන්. ඇත්තද, ෙබොරුද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. එතුමා වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් අත් දැකීම් 
තිෙබන ෙකෙනක්. වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් අත් දැකීම් තිෙබන 
ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද ගුවන් යානා සම්බන්ධව වැඩ කරන්ෙන් 
කියන එක ගැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ෙක් 
පධාන විධායක නිලධාරියා විධියට වැඩ කෙළේ කපිල චන්දෙසේකර. 
කපිල චන්දෙසේකර රක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් අත් දැකීම් තිෙබන 
ෙකෙනක්. ෙම් ආයතනයට ෙමෙහම අය දාෙගන තමයි මහින්ද 
රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් රුපියල් ෙකෝටි ගණනාවක් අෙප් රටට 
අහිමි කෙළේ.  

ෙම් අලාභය සුළුපටු අලාභයක් ෙනොෙවයි. අපි මීට කලිනුත් 
සඳහන් කරලා තිෙබන විධියට ෙම්ක Colombo Lotus Tower 
එක වාෙග් කුලුනු 33ක් හදන්නට පුළුවන් පමාණෙය් අලාභයක්. ඒ 
වාෙග්ම කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය වාෙග් 10ක් 
හදන්නට පුළුවන් පමාණෙය් අලාභයක්. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ පිටත 
වටරවුම් පාර වාෙග් ෙදක තුනක් හදන්නට පුළුවන් පමාණෙය් 
අලාභයක්. ෙම්වා ෙවනකම් ඇස් පියාෙගන, කටවල් වහෙගන 
හිටපු නිලධාරි කණ්ඩායමක් තමයි එදා හිටිෙය්. අපි ඇහු වා ඇයි 
එෙහම වුෙණ් කියලා. එෙහම ඉන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙවන 
ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. ඒකාධිපති රාජපක්ෂ යුගෙය් 
මස්සිනාකරණය කළ ෙම් ආයතනයට ඇඟිලි ගහන්නට කිසිම 
නිලධාරිෙයක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, භය නිසා. 

එක්තරා අවස්ථාවක, -එවකට ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
ඇමතිවරයාව සිටි ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා දැන් ෙමහි  
ඉන්නවා නම් එතුමා සාක්ෂි දරයි - SriLankan Airlines සමාගම 
රුපියල් බිලියන ගණනක් ෙගවන්නට තිබුණා ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් එවකට 
සිටි සභාපතිවරයා තීන්දුවක් ගත්තා, ෙම් බිල ෙගවනකම් අපි 
ඉන්ධන නිකුත් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. නමුත් සතියකට 
ෙදකකට වඩා ඒ සභාපතිවරයාට ඉන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ, ඔහුව 
අයින් කළා. ෙමොකද, ෙම් මස්සිනාකරණය එතරම් පබල 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා.  ෙම් මස්සිනාකරණය 
නිලධාරින්ට ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ. අඩුම තරමින් ෙම් 
සම්බන්ධව තිබුණු සාකච්ඡාවකට, අමාත්යාංශ සාකච්ඡාවකටවත් 
ෙම් සභාපතිවරයා පැමිණිෙය් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම දන්ෙන් නැහැ එතුමාෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම්, නුසුදුසුකම් 
නිලධාරින් දකියි, එළියට ෙපෙනයි කියලා ආෙව් නැද්ද කියලා. අද 
ෙම් ශුද්ධවන්තෙයෝ වාෙග් කථා කරන අය පසුගිය කාලෙය් ෙකෝටි 
ගණනක් ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා කරනකම් අහක 
බලාෙගන හිටියා. ෙම්ෙක් පශ්නය ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 
ජීවිෙත්ට ගුවන් යානයක ගිෙය් නැති, ජීවිෙත්ට ගුවන් යානයක් 
අතපත ගාලා නැති අහිංසක මිනිස්සුත්  ෙම් ණය නිසා රුපියල් 
23,000ක ණයකරුෙවෝ ෙවලා තිෙබනවා. ගෙම් අහිංසක 
කම්කරුවා, ෙගොවියා, ධීවරයා, තී විලර් එක එළවන සෙහෝදරයා 
කියන ෙම් හැම ෙකෙනක්ම අද SriLankan Airlines  සමාගෙම් 
පාඩුවට වග කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ඉන්න නිලධාරින්ට අපි 
කියනවා,  දැන්වත් ෙම් අයට විරුද්ධව දඩුවම් කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න කියලා. එෙහම කෙළොත් ඒක ෙලොකු ෙදයක්, 
රටට කරන යහපතක් විධියට අපි දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා  
එහි සභාපතිවරයා සහ පධාන විධායක නිලධාරිවරයා ඇතුළුව ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් අත් දැකීම් තිෙබන ෙහොඳ නිලධාරින් පිරිසක් අද පත් 
කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. එතුමා පසුගිය කාලෙය් ෙම් 
නිලධාරින් සමඟ එකතු ෙවලා, SriLankan Airlines  සමාගෙම් 
පාඩුව අවම කරලා තිෙබනවා. ෙම් පාඩුව විශාල වශෙයන් අවම 
කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් ගමන ඉස්සරහට යද්දි අපට ෙම්ක 
තනිවම කරන්න බැරි ෙවයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් තත්පර කිහිපයක් 

ලබා ෙදන්න. ඒ අත් දැකීම් තිෙබන ආයතනත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ෙමම ආයතනයත් ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා 
මම හිතනවා.  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය, 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් විශාල පිබිදීමක් එක්ක ඉස්සරහට අරෙගන 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට මා දන්නවා, 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
එම  නිලධාරින් අලුත් කර්මාන්ත පුර ඇති කරනවා කියලා මම 
දන්නවා. මම නිෙයෝජනය කරන බිංගිරිය ආසනෙයත් ඖෂධ 
කර්මාන්ත පුරයකට අවශ්ය ඉඩම් හඳුනා ෙගන ඒවා අත් පත් කර 
ගැනීම් සිදු කර ෙගන යනවා.  2017 වර්ෂය කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
කර්මාන්ත යුගයක් ඇති වන අවධියක්. පාථමික කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා විධියට, දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා බිංගිරිය ආසනයට 
ඇවිල්ලා අලුෙතන් විශාල ව්යාපෘති හඳුනා ෙගන ඒ සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. එම සැලසුම් දියත් ෙකෙරන 
වසරක් හැටියට  2017 වර්ෂය හඳුන්වන්න පුළුවන් . එම නිසා ෙම් 
රට ඉදිරියට යන හැටි ඉදිරි වර්ෂවලදී  අපි හැම ෙදනාටම 
බලා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  මෙග් 
ආසනෙය් ඉඩම් අක්කර 4000ක් හලාවත වැවිලි සමාගමට අයත්ව 
තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද්දී, එයින් රුපියල් මිලියන 30කට 
වැඩි ලාභයක් ලැබුවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවලා තිබුණා. හැබැයි, දැන් අපි ෙම්වා ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් 
ඈත් කරලා ඒ සෑම ආයතනයක්ම ලාභ ලබන තත්ත්වයකට පත් 
කරමින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහපාලන ආණ්ඩුව ඉදිරියට 
යන එක නවත්වන්න කුමන්තණ තිෙබනවා, උද්ෙඝෝෂණ කරන 
අය ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ උද්ෙඝෝෂණවලට ෙම් ගමන නතර 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, අෙප් ආණ්ඩුව නිවට ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි. හැමදාම, ෙම් උද්ෙඝෝෂණවලට  ඔළුව නවන්ෙනත් 
නැහැ. ජනතාව සූදානම් නම්, ජනතාව ෙවනුෙවන් ඕනෑම 
තීන්දුවක් අරෙගන ෙම් උද්ෙඝෝෂණ නතර කරන්නත් අපි මැළි 
වන්ෙන් නැහැයි කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 

මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් අමාත්යාංශ කිහිපයක් 

ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී, මට එක් කාරණාවක් 
සම්බන්ධව කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලීකරණය 
බැරි නම් ඕනෑ එකක් කරන්න, ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තියට 
හානියක් ෙනොෙවන්න. ඒ අය අහිංසක උදවිය. SriLankan 
Airlines, Mihin Lanka වැනි විවිධ ආයතනවල ෙසේවකයන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අනාගතයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා සිතමින්, 
අද ඉතාම අසීරු තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. මිහින් ලංකා 
ගුවන් සමාගෙම් ෙම් වන විට 400ක් පමණ ෙසේවකයන් ඉන්නවා. 
ඒ අය දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. ඒ අයට 
කියන්ෙන් නැහැ. SriLankan Airlines එෙක් ෙසේවකෙයෝ දහස් 
ගණනක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අනාගතයට  ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියලා සිතමින් අද ඉතාම අවිනිශ්චිත තත්ත්වෙයන් ඉන්නවා.  

ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට මට කල්පනා වුෙණ්, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳවයි.  එතුමා විවෘත ආර්ථිකය ආරම්භ 
කළාට කවදාවත් එකම ආයතනයක්වත් ෙපෞද්ගලීකරණය කෙළේ 
නැහැ. ඕනෑම ෙකෙනකුට අලුෙතන් ව්යාපාර ආරම්භ කරන්න 
අවස්ථාවක් දුන්නා. SriLankan Airlines එෙක් නිර්මාතෘවරයා 
එතුමායි. එතුමා SriLankan Airlines සඳහා  රජෙය් මුදල් රුපියල් 
මිලියන ගණන් ෙයෙදව්වා. අවුරුදු 4ක්, 5ක් දිගටම පාඩු වුණා. 
නමුත්, කවදාවත් කල්පනා කෙළේ නැහැ, ඒ සමාගම 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න. එතුමා කල්පනා කෙළේ, අපට ජාතික 
ගුවන් ගමන් මාර්ගයක් ඕනෑ කියලායි. ඒ නිසා තමයි එදා  Air 
Ceylon එෙක් පශ්න ඇති වුණාම එතුමා  SriLankan Airlines 
ආරම්භ කෙළේ.  ඒ තුළින්  වක ආදායමක් එතුමා ෙම් රටට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. අද, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ground handlingවලින් විශාල ලාභයක් ගන්නවා. ඒ ලාභය 
ගන්ෙන් SriLankan Airlines. ෙම් රටට සංචාරකයන් ෙගන 
ඒෙමන් වක ආදායමක් ලබා ගන්නවා. ෙමවැනි විශාල වශෙයන් 
ජාතික ආදායමක් ලබන ආයතනයක් බවට එය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  හැබැයි, profit  එක බැලුෙවොත් SriLankan Airlines 
එකට පාඩුයි. අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් උදවිය කථා කරන්ෙන්, ෙම්ක 
විකුණන්නයි. SriLankan Airlines එක හින්දා විශාල කීර්ති 
නාමයක් ෙම් රටට ලැබුණා. SriLankan Airlines එකට ෙමවැනි 
ෙචෝදනා කළාට,  Central Bank එෙක් වාර්තා අනුව තිෙබන්ෙන් 
ෙතල් මිල වැඩිවීම නිසා තමයි ෙමහි පාඩු සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 

2463 2464 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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කියන එකයි.  මිහින් ලංකා එක ගන්න ෙකොට ෙමොන තරම් පාඩු 
තිබුණාද? අවසන් අවුරුද්ෙද්දී බිලියන දශම හතක operational 
profit එකක් තිබුණා. ඉතින්, ෙම්වා දියුණු කරනවාද, නැද්ද කියන 
එකයි පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
යටෙත් විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දීපු නායකයා කෙළේ එෙහමයි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, SriLankan Airlines එක විකුණලා 
තිබියදී ෙන් ගත්ෙත්. එපමණක් ෙනොෙවයි, Sri Lanka Insurance 
Corporation  එක ගත්ෙත්ත් එතුමා. ලිෙටෝ ගෑස් සමගම ගත්ෙත්ත් 
එතුමා. අද, එම සමාගම්වලින් රටට ආදායමක් එන්ෙන් නැද්ද? 
කබීර් හාෂීම් මහත්මයා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ලිෙටෝ ගෑස ්සමාගෙමන්  මිලියන 8ක් ලැබී තිෙබනවා 
කියලා. ලිෙටෝ ගෑස ් සමාගම, ෙෂල් ගෑස් ෙකොම්පැනි එකට 
විකුණලා තිබුෙණ්.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
රක්ෂණ සංස්ථාවත් විකුණලා තිබුෙණ්.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, ලිෙටෝ එක ෙනොෙවයි, රක්ෂණ සංස්ථාව.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, රක්ෂණ සංස්ථාව. ලිෙටෝ එකත් විකුණලා තිබුෙණ්. එතුමා 

ඒවා අරගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දක්ෂතාව තමයි, ෙමම 
ආයතන හරියාකාරව පාලනය කරලා ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කරන එක. "අප ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරලා ෙම්වා ලාභ 
ලබන ආයතන බවට පත් කරනවා" කියා ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
මැතිවරණෙය්දී කිව්ෙව්. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා අද කියන්ෙන් 
එහි අනික් පැත්තයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට බැන්නා කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලාභයක් හම්බ වන්ෙන් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාට බණින එක ෙනොෙවයි දැන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් වන ෙද්වල් මිනිසුන් ෙහොඳට දන්නවා. අෙප් 
රෙට් ඉන්ෙන් බුද්ධිමත් මිනිස්සු. ඒ අය SriLankan Airlines එෙක් 
balance sheet  එක කියවනවා. ෙම් ආයතනය පාඩු වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියා ඒ balance sheet එෙක් තිෙබනවා. එෙහම 
නැතිව, තමුන්නාන්ෙසේ කියන ඇඳන්වලින් ෙනොෙවයි ෙම් 
ආයතනයට පාඩු වුෙණ්.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙම් ෙතොරතුරු කියවලා බැලුවා නම් ඔබතුමාටත් ෙම් ෙද්වල් 

දැන ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මම කියවලා බලලා තිෙබනවා. ආසියාෙව් තිෙබන අනික් 

ඔක්ෙකොම airlinesවල balance sheets මා ළඟ තිෙබනවා.  ඒ 
ඔක්ෙකොම පාඩුයි. Singapore Airlines එක ලාභයි. අනික් 

ඔක්ෙකොම airlines පාඩුයි. ඇයි, ඒවා පාඩු වන්ෙන්? ෙතල් මිලත් 
එක්ක දුවන්න බැරි නිසායි. Australian Airlines එක පාඩුයි; 
Swiss International Air Lines Limited  එක පාඩුයි; Thai 
Airways එක පාඩුයි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඒවාෙය් පාඩු සිදුවුෙණ් නිසි කළමනාකරණයක් නැති නිසා 

ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම්වාෙය් වංචා, දූෂණ සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙහොරකම් අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපන්වා තිෙබනවා.  A350 
ගුවන් යානා 7ක් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක මාසයකට ෙඩොලර් 
මිලියන 1.4ක්  අය කරන්න දමලා ති ෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  
මිල ඊට වඩා අඩුයි. එය වංචාවක්. ඊට වඩා ෙමොකක්ද ෙපන්වන්න 
තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක වංචාවක් කියා කියනවා. ෙපේමදාස 

මහත්මයාෙග් කාලෙය්ත් ගත්තා ෙන්. එදාත් ඕක ෙන්, කිව්ෙව්.  ඒ 
හැන්සාඩ් වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේයි මමයි ඔය ගැන තර්ක කරලා වැඩක් 
නැහැ. මට කථා කරන්න ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් 
එක ෙදයක්. රට කියන්ෙන් ෙවන ෙදයක්. කලින් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් වර්ජනය කෙළේ නැහැ ෙන්. ෙවෙළන්ෙදෝ වර්ජනය කෙළේ 
නැහැ; තීවීලර්කාරෙයෝ වර්ජනය කෙළේ නැහැ; බස්කාරෙයෝ 
වර්ජනය කෙළේ නැහැ; ෙදොස්තරලා වර්ජනය කෙළේ නැහැ. ඒ අය  
සංවිධානය කළා. අද ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඔක්ෙකොම වර්ජනය 
කරන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනෙය් දුර්වලකම 
නිසායි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ධීවරෙයෝ උද්ෙඝෝෂණය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 

කෙළේ? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද රටම පාරට බැහැලා ෙන්. 

ඇයි, මිනිසුන් පාරට බැහැලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් කාලෙය් වැරැදියි 
කියමුෙකෝ. ඒ හින්දා අපව පැරැද්දුවා ෙන්. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විරුද්ධව ජනතාව පාර ට බහින්ෙන් ඇයි? ඒ 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ෙදය හරිය කියමු. ඒ නිසා අපව 
පැරැද්දුවා. යහපාලනයක් අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට 
ආවා. ඒත් රටම පාරට බැහැලා ෙන්. ඇයි, ඒ අය පාරට බහින්ෙන්? 
තීවීලර්කාරෙයෝ පාරට බහිනවා; බස්කාරෙයෝ පාරට බහිනවා; 
ෙදොස්තරවරු පාරට බහිනවා; විදුහල්පතිවරු පාරට බහිනවා; 
ෙවෙළන්ෙදෝ පාරට බහිනවා; ෙතොග ෙවෙළන්ෙදෝ පාරට බහිනවා. 
ෙම් ඔක්ෙකොම අද පාරට බහින්ෙන් ෙමොකද? අෙප් කාලෙය් අප 
වැරැද්දක් කළා. ඒ නිසා අපව පැරැද්දුවා. දැන් ෙමොකද ෙම් අය 
පාරට බහින්ෙන්? වෘත්තීය සමිති ෙනොෙවයි ෙම් පාරට බහින්ෙන්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද?   
   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහන්න 

කැමැතියි. ෙම් අය පාරට බැහැලා තිෙබන්ෙන් නීතිය කඩන්න 
අවසර ඉල්ලන්නයි. ඔබතුමා ඒකට අවසර ෙදන්න කැමැතිද? රිය 
අනතුරු නිසා අද අහිංසක මිනිසුන් ෙකොයිතරම් මැෙරනවාද? ඒකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැතිද?   

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් 

ෙනොෙවයි. මට කථා කරන්න ෙදන්න කියන්න.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙන්, ෙම්ක. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඕනෑ ෙදයක් කරන්න. ඒක මහජනයා බලාගනීවි. ඕකට මෙගන් 
අවසරයක් ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ හිතන ෙදය පාරට ගිහින් 
කරන්න. ජනාධිපතිතුමාට කියන්න; අගමැතිතුමාට කියන්න. 
ෙපොලීසියට ගිහින් කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒකට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒක මහජනයා බලා ගනියි. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. එළියට 
ගිහින් කරන්න. නීතිය වහන්න. එත ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙමොනවා ෙහෝ හම්බ ෙවයි. අද ෙම් රෙට් මිනිසුන් තීන්දුවක් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙමොන බයිලා කිව්වත්, අද රෙට් මිනිසුන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විරුද්ධයි; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළට විරුද්ධයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අද වැඩ බැරි කණ්ඩායමක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නවත්වන්න කාටවත් 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් එකක්වත් සංවිධානය කරලා කරන ඒවා 
ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් මහජනයා ස්වයංව පාරට බහිනවා. කබීර් 
හාෂිම් ඇමතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ෙකොයි තරම් 
බැන්නත් දැන් ෙකොෙහොමත් එතුමා පරද්දලා ඉවරයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හරියට කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේලා SriLankan Airlines එක විකුණන්ෙන් 

ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා ආර්ථික ඔස්තාර්ලා කිව්වා.  එෙහම නම්, 

ඒ ආයතනය හරියට පාලනය කරලා දියුණු කරන්න. Central 
Bank  එක මංෙකොල්ල කෑවා. අද ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඒ ඔක්ෙකොම 
දන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙමොනවා කථා කළත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා රනිල් විකමසිංහත් එක්ක එකතු ෙවලා මිලියන 
5.7ක් -දසලක්ෂ 5,700ක්- ෙහොරකම් කළ ෙහොරු බව ෙම් රටම 
දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  
 

[பி.ப. 5.25] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இங்கு ேபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். மிக 

க்கியமாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள ஆைனயிற  
உப்பளம் மற் ம் மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள மன்னார் 
உப்பளம் ேபான்றைவ தனியா க்கு விற்கப்படப்ேபாவதாக 
வர  ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்தெபா  நிதியைமச்சர் 
அவர்களால் இந்தச் சைபயிேல ெதாிவிக்கப்பட்ட . அ  அந்த 
வர  ெசல த் திட்ட அறிக்ைகயி ம் 203வ  விடயமாகக் 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . ஓர் அரசாங்க நி வனமாக 
இ க்கின்ற உப்பளம் தனியா க்குக் ைகமாறப்பட்டால் அந்த 
இடங்கள், அந்தப் ெபா ட்கள் மற் ம் அங்ேக ேவைல 
ெசய்கின்றவர்க ைடய எதிர்காலம் என்பன க ைமயாகப் 
பாதிக்கப்படக்கூ ய ஒ  சூழல் ஏற்ப ம். அதைனேய 
காலாகாலமாக நம்பி வாழ்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்ப வார்கள். 
அந்தச் சிறந்த உப்பளங்கள் எத்தைனேயா மில் யன் பாைய 
உைழத் த் த கின்றன. இலங்ைகயில் மட் மல்ல, 
ஆசியாவிேலேய மிகத் தரம்வாய்ந்த ஆைனயிற  
உப்பளத்ைதத் தனியார்மயப்ப த்தினால், அ  மிகக் 
கூ யள  பாதிப்ைபத் த ம் என்பைதேய நான் இந்த 
இடத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, எக்காரணம் 
ெகாண் ம் அ  தனியா ைடய ைகக க்குச் ெசல்லக்கூடா . 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற கூட் ற ச் 
சங்கங்கைள இைணத் , கூட் ற ச் சங்கங்க ைடய 
சமாசத்தின் ஊடாக ஆைனயிற  உப்பளத்ைத நடத்த ம் 
என்பைத ம் நான் இங்கு பதி  ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழீழ வி தைலப் க ைடய ஆட்சிக் காலத்திேல 
தமிழீழ ெபா ண்மிய ேமம்பாட்  நி வனம் ஆைனயிற  
உப்பளத்ைத மிகத் திறம்பட இயக்கியி ந்த .  இ  ெகளரவ 
அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் அவர்க க்கும் மிக நன்றாகேவ 
ெதாி ெமன நான் நிைனக்கின்ேறன். அதைன ஒ  வி தைல 
இயக்கத்தால் அவ்வா  இயக்கியி க்க மானால் ஏன், 
இப்ெபா  வடக்கு மாகாண சைபயின் ேமற்பார்ைவயிேல 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கூடாக இந்த உப்பளங்கைள இயக்க 

யா ? இந்த அரசாங்கம் கூட் ற ச் சங்கங்கைளப் 
றந்தள்ளி வி வதான ஒ  நடவ க்ைகைய இன்  நாங்கள் 

பார்க்கின்ேறாம். கூட் ற ச் சங்கங்கைள நம்பி எத்தைனேயா 
ஆயிரம் கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றன. இன்  
இந்த நாட் ேல பல ேப ைடய வாழ்க்ைக அந்தக் கூட் ற ச் 
சங்கங்க டேனேய ஒன்றிக் காணப்ப கின்ற . ஆனால், 
இன்  அங்ேக பல கூட் ற ச் சங்கங்கள் நட்டத்திேல 
இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. இந்த நிைலயில், இவ்வாறான 
ெதாழில் யற்சிகைள அந்தக் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு 
வழங்கினால், இதைன அவர்கள் சிறந்த ைறயில் 

ன்ென த் ச் ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப ம். ஆகேவ, 
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கைரச்சி வடக்கு பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத்தின் ஆ ைக 
நிலத் க்குள்ேள இ க்கின்ற ஆைனயிற  உப்பளத்ைத 
கிளிெநாச்சி மாவட்டக் கூட் ற ச் சங்கங்களின் 
ஒன்றியத்தி டாக நடத் வதற்கான யற்சிகைளக் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்ென க்க ேவண் ம் என்பைத நான் 
இந்த இடத்திேல குறிப்பிட் க் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம், பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல 
கவனத்திேல ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இங்ேக உைரயாற்றிய 
எங்க ைடய ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்க ம் இ பற்றிக் 
குறிப்பிட் ந்தார். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, பரந்தன் 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல ெகா ம்பிேல இயங்குகின்றதா, 
இல்ைலயா? என்பைதப் பற்றி இந்தச் சைபயிேல நீங்கள் 
ெதளி ப த்த ேவண் ம். ஏெனனில், அண்ைமயிேல நான் 
ெகா ம்பிேல ஒ  வாகனத்தில் ெசன்  ெகாண் க்கின்ற 
ெபா  "பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல" என்ற 
விளம்பரப் பலைகேயா  சில வாகனங்கள் ஓ த் திாிவைத 
என்னால் அவதானிக்க ந்த . அதிேல பல உற்பத்திப் 
ெபா ட்க ைடய படங்கள் காட்சிப்ப த்தப்பட் ந்தன. 
அதாவ . கள் க வதற்கான சவர்க்காரம், 'குேளாாின்' 
ேபான்ற ெபா ட்க ைடய படங்கைள விளம்பரப்ப த்தி 
யி ந்தார்கள். ஆகேவ, ெகா ம்பிேல எங்ேகேயா ஓர் இடத்தில்  
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல என்ற ெபயாில் ஒ  
காாியாலயம் இயங்கிக் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், இந்தக் 
காாியாலயத்ைத ஏன், கிளிெநாச்சியிேல ைவத்  இயக்க 

யா ?  

அண்ைமயிேல அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் அவர்கள்கூட 
கிளிெநாச்சிக்கு வ ைகதந்  கிளிெநாச்சி அரசாங்க 
அதிபேரா  இன் ம் சிலைர ம் பரந்தன் இரசாயனத் 
ெதாழிற்சாைலக்கு அைழத் ச்ெசன்  அதைனப் 
பார்ைவயிட் ந்தார். பத்திாிைகயில் அவர  விஜயம் குறித்த 
படங்கள் எல்லாம் ெவளிவந்த டன், "பரந்தன் இரசாயனத் 
ெதாழிற்சாைலக்கு 500 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் க் 
கின்ற ; இேதா! அ  ஆரம்பமாகப் ேபாகின்ற " 
என்ெறல்லாம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதான 
ெசய்திக ம் ெபாிய ெகாட்ைட எ த் க்களில் ெவளிவந்தன. 
ஆனால், இ வைர அங்கு ஒ  மில் யன் பாய்க்ேக ம் 
ேவைலகள் எ ம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. இப்ெபா ம் 
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல இரா வ காமாகேவ 
காணப்ப கின்ற . இந்தத் ெதாழிற்சாைல இயங்கினால் 
எத்தைனேயா இைளஞர் வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்  
வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும். இ  வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள 
மிகச் சிறந்த ெதாழிற்சாைல என்ப  மிக க்கியமான விடயம்.  

அேதேபால ெதங்கு, பனம்ெபா ள் கூட் ற ச் 
சங்கங்க ைடய நிைலைம பற்றி ம் பார்க்க ேவண் ம். 
இங்ேக ெகளரவ அைமச்சர் லான் ெபேரரா அவர்க ம் இ  
பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , கித் ள் கள்ளி ைடய 
உற்பத்திகைள, ெதன்ைன, பனம் கள்ளி ைடய 
உற்பத்திகைள இந்த நாட் ேல ேப வதற்ேகற்ற வைகயிேல 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குாிய ச ைககள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்  அவர் கூறினார். இன்  இந்த நாட் ேல 
சாராயத்தின் விைலைய அல்ல  ம பானங்க க்கான 
வாிகைள அதிகாிக்கின்றெபா  ஒ விதத்தில் நன்ைம 
ஏற்ப ம். அ  ஒ  விடயம்; நாங்கள் அைத வரேவற்கின்ேறாம். 
ஆனால், இந்த நாட் ைடய ஒ  லப்ெபா ளாக 
இ க்கின்ற, இந்த நாட் ைடய ஓர் இயற்ைகப் பானமாகக் 
கிைடக்கின்ற பனங்கள் , ெதன்னங்கள் , கித் ள் கள்  
ேபான்றவற்ைற உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெதாழிலாளர்கள் 
இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தி டாகக் க ைமயாகப் 

பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அதி ம் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் பைன, ெதன்ைன வளக் கூட் ற ச் 
சங்கங்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட நாலாயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர்க ைடய வாழ்வாதாரம் 
ெப மளவிேல பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . 

ெதன்னிலங்ைகயி ந்  ேபாத்த ல் அைடக்கப்பட்ட 
கள்  அங்கு ெகாண் ெசல்லப்ப கிற . ேபாத்த ேல 
அைடக்கப்பட்ட கள் க்காக பாாிய அளவில் வாி ெச த்த 
ேவண் ய நிைலக்கு அவர்கள்  தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். 
அங்ேக இ க்கின்ற திக்கம் வ சாைல ம் 

டப்பட் க்கிற . அ  சாியாக இயங்க யவில்ைல. 
பனங்கட்  - பைனெவல்லத் ெதாழிற்சாைலகைளச் சாியாக 
நடத்த யவில்ைல. அந்த வைகயில், இவர்க ைடய 
ெதாழி ேல பாதிப்  ஏற்பட் க்கிற . விேசடமாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் ெதங்கு, பனம்ெபா ள் உற்பத்தியில் 
ஈ ப கின்ற, ெதன்பகுதியிேல கித் ள் கள்  உற்பத்தியில் 
ஈ ப கின்ற ெதாழிலாளர்க ைடய நிைலையக் கவனத்திற் 
ெகாண்  இந்தச் சைபயி டாக அவர்க க்குச் ச ைககள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். இந்த நாட் ேல 'சிகரட்' க்கு அல்ல  
ஏைனய ம சாரங்க க்கு விதிக்கப்ப கின்ற வாிையப்ேபால் 
அல்லாமல் இவர்க க்கு குைறந்த வாிகைள விதித்  அந்த 
உற்பத்திைய ஊக்குவிக்கேவண் ய நிைல ேவண் ம். 
கள் க்கான விைல ம் கூட்டப்பட் , சாராயத் க்கான 
விைல ம் கூட்டப்பட்டால் நாட் ேல கள்ளச் சாராயம் 
காய்ச்சுகின்றவர்களின் ெதாைகைய நாங்கேள 
அதிகாிக்கின்ேறாம் என்ப தான் உண்ைமயாகும். இதைன 
அரசாங்கம் சாியாகப் ாிந்   பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கான, 
அந்த ெதாழிைல நம்பி வாழ்கின்ற ெதாழிலாளர்க க்கான 
உதவிைய வழங்க  ேவண் ெமன்   நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

வடபகுதியில் பல்ேவ பட்ட கூட் ற ச் சங்கங்கள் 
நட்டத்தில் இயங்குகின்றன. கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
கூட் ற  அபிவி த்தி உதவி ஆைணயாள க்குக் 
கீழி க்கின்ற சங்கங்களின் ேவைலயாட்க க்குச் சம்பளம் 
வழங்க மாதாந்தம்  இ ப  இலட்ச பாய் ெசல  
ெசய்யப்ப கின்ற . ஆ  கூட் ற ச் சங்கங்கள் நட்டத்திேல 
இயங்குகின்ற ஒ  சூழல் அங்ேக காணப்ப கின்ற . 
யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற ெதல் ப்பைள பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கங்கத்தின் எாிெபா ள் நிைலயம் 
இப்ெபா ம் இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ல் இ க்கின்ற . 
ம தங்ேகணியில் இ க்கின்ற கூட் ற ச் சங்கம் இயங்க 

யாத நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கிற . இந்த நா  
தலாளித் வத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற . தலாளிக க் 

கான நாடாக இ  இ க்கலாம்! ஆனால், கூட் ற த் ைறைய 
நம்பியி க்கின்ற மக்க க்காக, கூட் ற த் ைறயி டாக 
தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கின்ற 
கு ம்பங்க க்காக கூட் ற ச் சங்கங்கள் இயங்க ேவண் ய 
நிைலைம காணப்ப கின்ற .  

தீ ப் பகுதிகளில், உதாரணமாக ெந ந்தீ  பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கம், ங்கு தீ , நயினாதீ  பலேநாக்குக் 
கூட் ற ச் சங்கங்கள், அனைலத்தீ  பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கம், ேவலைண, ஊர்காவற் ைற பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கங்கள் ேபான்றைவ க ைமயான பாதிப் க்க க்கு 
உள்ளாக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த நிைலைம மாற்றப்பட 
ேவண் ம். ெகா ம்பி க்கின்ற கூட் ற ச் சங்கங்கள்கூட 
சில  ன்ேனற்றகரமான நடவ க்ைககைள எ த்தி ப்பதாக 
நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்நாட் ேல ஒ  கூட் ற  
அபிவி த்தித் திைணக்களம் இ க்கின்ற . அந்தத் 
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திைணக்களத்தி டாக இந்தக் கூட் ற  அைமப் க்கள் 
கண்காணிக்கப்ப கின்றன. அவ்வா  கண்காணிக்கப்பட் ம் 
இைவ பாாிய நட்டத்தில் இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. 
எனேவ, வட மாகாணத்தில் நட்டத்தில் இயங்குகின்ற 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு வடக்கு மாகாண சைபக்கூடாக ஒ  
நிதியீட்டத்ைதச் ெசய்  அந்தக் கூட் ற ச் சங்கங்கள் நல்ல 

ைறயில் இயங்கக்கூ ய வைகயில் மாற்றியைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  ெகௗரவ அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் 
அவர்கைள நான் வ த் வேதா , அதற்கான கடன் 
திட்டங்கள் மற் ம் மானிய அ ப்பைடயில் நிதி என்பன 
வழங்கப்பட ேவண் ெமன் ம் ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar.  

You have three minutes. 
 
[பி.ப. 5.32] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா் அவர்கேள, இன்  

பல்ேவ  அைமச்சுக்கள் பற்றிய கு நிைல விவாதங்கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கும் இவ்ேவைளயில், நான் 
விேசடமாக ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சின் 
ெசயற்பாட்ைடப் பற்றி ஒ சில விடங்கைளப் பகிர்ந்  
ெகாள்ளலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். இ  திதாக 
அைமக்கப்பட் க்கும் ஓர் அைமச்சாகும். இந்த நாட் ேல 
சுமார் 22 மில் யன் மக்கள் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். இந்த 22 
மில் யன் மக்களிேல மிக அதிகமான ெதாைகயினர் 
அ மட்டத்தில் இ க்கும் சாதாரண வர்க்கத்ைதச் 
சார்ந்தவர்கள். ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு லம் 
அவர்க க்கு மிக உச்சகட்டச் ேசைவகைள ேமற்ெகாள்ள 

ெமன்ப  என  நம்பிக்ைகயாகும். இந்த அைமச்சு 
மக்கள் மத்தியிேல இன்ன ம் பிரபல்யம் வாய்ந்த ஓர் 
அைமச்சாக  மாற்றமைடயவில்ைல. என்றா ம், நிச்சயமாக 
இந்த நாட் ன் அைனத் த் தரப்பின க்கும் 
ேசைவயாற்றக்கூ ய வைகயிேல அந்த அைமச்சின் 
ெசயற்பா கைள  விஸ்தாிக்க ம். இந்த அைமச்சின் 
ெபயேர ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு. அப்ப ெயன்றால் 
அ மட்டத்தில் இ ப்பவர்க க்கு, ஏைழ மக்க க்கு, 
விவசாயத்ைத எதிர்பார்த்தி ப்பவர்க க்கு அல்ல  ஏைனய 
வர்த்தகத் ைறயிேல தங்கைள ஈ ப த்திக்ெகள்ள 
ேவண் ெமன்  எதிர்பார்த்தி ப்பவர்க க்கு இந்த 
அைமச்சி டாகப் பல்ேவ  நன்ைமகைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ெமன்ப  என  நம்பிக்ைகயாகும். 
அேதேநரத்தில், இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கைள மிக 
உன்னத ைறயிேல மைலயகப் பகுதிக க்கும் விஸ்தாிக்க 

ம். மைலயகப் பகுதிகளிேல இந்த அைமச்சின் ேதைவ மிக 
அதிகமாக இ க்கின்றெதன்பைத நான் உணர்கின்ேறன்.  

மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, இவ்வாறான 
அைமச்சுகளின் ெசயற்பா கைள மிகச்சிறந்த ைறயிேல 
ெகாண் ெசல்ல ம். அதற்கான வளங்கள் அங்ேக 
இ க்கின்றன. நிலம் இ க்கின்ற ; க ன உைழப்பாளிகள் 
இ க்கின்றார்கள். அ மாத்திரமன்றி, அதற்கான ேதைவகூட 
அங்ேக இ க்கின்ற . அங்ேக இ ப்பவர்கள் வறிய மக்கள் 

கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கைள அங்ேக ெகாண் ெசல்வ  
உசிதெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த அைமச்சின் 
ெசயற்பா கைள ஒ  கு கிய பிரேதசத் க்குள் மட் ப் 
ப த்தாமல் - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  
  
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
இந்த நாட் ன் அைனத் ப் பிரேதசங்கைள ம் 

உள்ளடக்கும் வைகயில் இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கள் 
அைமயேவண் ம். விேசடமாக 30 வ ட கால த்தத்திேல 

வண் ேபாயி க்கும் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு 
இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கள் மிக அவசியம் என்பைத 
நான் இந்த உயாிய சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனனில், அங்குள்ள ஆயிரக்கணக் 
கானவர்கள் ெதாழில்வாய்ப்ைப இழந்  நிற்கின்றார்கள். 
அவ்வாேற, அங்குள்ள ெபண்களில் ஆயிரக்கணக்காேனார் 
விதைவகளாக மாறியி க்கின்றார்கள். இவ்வா  
இ ப்பவர்க க்கு இந்த அைமச்சி டாக ஒ  நல்ல 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ம் என்றால் அ  
மிைகயாகா . ஆகேவ, இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கள் 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்க க்கும் மைலயகப் 
பிரேதசங்க க்கும் நாட் ன் ஏைனய  பிரேதசங்க க்கும் 
விஸ்தாிக்கப்பட ேவண் ம் என்பேத என  ேகாாிக்ைகயாக 
இ க்கின்ற .  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக 
ெகௗரவ அைமச்சர் தயா கமேக அவர்கள் இ க்கின்றார். இவர் 
ஏைழ மக்களின் உணர் கைளப் ாிந் ெகாண்ட ஒ வர். 
எனேவ, பின்தங்கிய பிரேதசத்தின் மக்கள் பிரதிநிதியாக 
இ க்கின்ற அவாிடம், நிச்சயமாக இந்த அைமச்ைச சிறந்த 

ைறயில் பயன்ெப ம் ஓர் அைமச்சாக, மக்க க்கு 
நன்ைமபயக்கும் ஓர் அைமச்சாக மாற்றக்கூ ய அைனத் த் 
திறைமக ம் இ க்குெமன நான் நம் கின்ேறன். எனேவ, 
இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கள் அைனத்  மக்க க்கும் 
ெசன்றைட ம் வண்ணம் இ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். விேசடமாக, இதன் ெசயற்பா கள் 
மைலயகத் க்கும் விஸ்தாிக்கப்படேவண் ம். அவ்வாேற, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் ைமயாக இந்த அைமச்சின் 
ெசயற்பாட் க்குள் உள்ளடக்கப்படேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்த  உங்க க்கு நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

 
[අ.භා. 5.36] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පැත්ෙතන් කියනවා, ෙම් 

පැත්ෙත් ෙහොරු කියලා. ෙම් පැත්ෙතන් කියනවා, ඒ පැත්ෙත් 
ෙහොරු කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් මම බලාෙගන සිටියා. 
ජනවාරි 8වැනි දා පරිවර්තනය කරපු ජනතාවෙග් සීමාව; ඉර දැන් 
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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පැනලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම්වාට වග විභාගයක් හරියට ෙවලා 
ජනතාවට ෙම්ෙක් පිළිතුර ලැෙබනවාද, නැද්ද කියන කාරණාව 
පිළිබඳව ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙලෝ වැඩ සඟරාෙව් 
කවියක් මතක් වුණා. එය ෙමෙසේයි: 

 

"අසල් ෙගයක ෙසොරකම් ගිය  දවෙසක  
කුහුල් සිතින් ඉන්ෙන් තම ෙග්        රැක 
සියල් සතුන් මරු ෙගන යනු දැක         දැක  
කුසල් ෙනොකර ඉන්ෙන් ඇයි   ෙනොව  සැක?" 

ෙම් අවස්ථාෙව් මට ඔය කවිය කියන්න හිතුණා.  

ගාමීය ජනතාවටත්, රෙට් සංවර්ධනයටත්, රෙට් ආර්ථික 
ඵලදායීතාවටත් විෙශේෂෙයන් වැදගත් වන අමාත්යාංශ තුනක වැය 
ශීර්ෂ අද විවාදයට ගන්නවා. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශය, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය, පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය කියන අමාත්යාංශ තුෙන් කටයුතු කරන 
අෙප් ඇමතිවරු තුන්ෙදනාම දක්ෂ, ඒ වාෙග්ම වැඩ කරන්න 
පුළුවන්, අපට බලාෙපොෙරොත්තු තබන්න පුළුවන් ඇමතිවරු 
තුන්ෙදෙනක්ය කියන එක මා පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අපට බලපාන උක් ව්යාපාරය පිළිබඳව තමයි මා 
අද කථා කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන්. මා දන්නා විධියට 
අෙප් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමා ගැනත් යමක් 
කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් තවම ෙපොදු පවාහන ෙසේවයක් සාර්ථකව 
පවත්වා ෙගන යෑමට ෙනොහැකි වුවත්, ඒ සඳහා අපි උත්සාහ කරලා 
තිෙබනවා. ජාත්යන්තර වශෙයන් සබඳතා පවත්වා ෙගන යෑම 
සඳහා සංචාරකයින් ෙගන්වා ගැනීම, ව්යාපාරික කටයුතු ආදිය 
සඳහා අපට ගුවන් ෙසේවා අවශ්යයි. ගුවන් ෙසේවා සමාගමක ලාභ 
ෙහෝ පාඩු බලන්ෙන් ගුවන් ගමන්ම ඉලක්ක කර ෙගන ෙනොෙවයි. 
කිසිම ෙකෙනක් ගුවන් ෙසේවාවල ණයට ගමන් කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙව්ලාසනින් මුදල් දීලා තමයි සියලුම ෙදනා ගමන් කරන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ground handling, duty-free shop සහ ඊට අදාළ 
අෙනකුත් සියලු කාරණා ෙම් කටයුතුවලට අදාළ වනවා. සමහර 
ගුවන් ගමන්වලදී ඩුබායිවල පැය 6ක්, සිංගප්පූරුවල පැය 6ක්, 7ක් 
අපි රස්තියාදු වනවා. ෙම් ර ෙට් මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
විශාල පිරිසක් විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා මැණික් ෙගෙනනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන් මැඩගසක්රයට යනවා. මම හිතන්ෙන් 
සතියකට ගුවන් යානා ෙදකක් පමණ මැඩගස්කරයට යනවා. ඒ 
යන්ෙන්ත් ෙවනත් ෙකොෙහේෙදෝ රටකට ගිහිල්ලායි. දැන් 
සීෙෂල්ස්වලට ගුවන් ගමනක් දමා තිෙබනවා. ඒක අවශ්යද? 
වැදගත්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව මම දන්ෙන් නැහැ, ඒක 
ඔබතුමා තීරණය කරන්න ඕනෑ. 

      
 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉස්සර ඕනෑ. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සීෙෂල්ස් යන ගුවන් ගමන නවත්වා හරි 

මැඩගස්කරයට direct ගුවන් ගමනක් ආරම්භ කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. අෙප් රටට මැණික් ගලක් ෙගනැල්ලා 
කපා ඔප දමා, පුච්චා කර්මාන්තයක් කරලා ඒෙකන් ජීවත් වන 
විශාල පිරිසක් ඒකට බද්ධ වනවා. අවසාන වශෙයන් ඒක 
අපනයනය කිරීෙම්දී රටට විෙද්ශ විනිමයක් ලැෙබනවා. ෙමහිදී අපි 
මූලික වශෙයන් ෙම් පැති බලා නැහැ.  

ඊළඟට මම වි ෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ පැල්වත්ත සීනි 
සමාගමත්, ෙසවනගල සීනි සමාගමත් පිළිබඳව. පැල්වත්ත සීනි 
සමාගම ගත්ෙතොත් අක්කර 1,600ක්. ජනාවාස 15ක් තිෙබනවා. 
ෙසවනගල සීනි සමාගම 1986.09.17 වන දා තමයි ආරම්භ කෙළේ. 
මම හිතන්ෙන් එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් උපන් දිනය. 
සීනි සමාගම් ෙදක විවෘත කරලා අෙප්ක්ෂා ක ෙළේ ෙමොකක්ද? අෙප් 
රට පරිෙභෝජනය කරන සීනිවලින් ෙකොටසක් ෙමරෙට් 
නිෂ්පාදනය කිරීමයි. නමුත්, තවම අපට නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන් සියයට 9යි. ඉතිරි පමාණය අපි 
ආනයනය කරනවා.  

ෙම් සීනි සමාගම් විවෘත කිරීම තුළින් ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් දුප්පත්කම නැති ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙගොවියාෙග් ආර්ථික 
ශක්තිය වැඩි ෙවයි කියලාත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. චන්දිකා 
මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා මුදල් 
රාජ්ය ඇමති හැටියට ඉන්න ෙකොට මම එතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා රුපියල් 1,200ට තිබුණු උක් දඬු ෙමටික් ෙටොන් එක 
රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කළා. ඊට පස්ෙසේ අද තමයි උක් මිල 
වැඩි වුෙණ්. ඒ අනුව අද උක් දඬු ෙමටික් ෙටොන් එකකට රුපියල් 
5,000ක් ෙදන්න ලෑස්ති කරලා තිෙබනවා.  

මම තව එක් කරුණක් මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පිටස්තර ෙගොවීන් උක් දඬු ෙමටික් ෙටොන් එකක් 
නිෂ්පාදනය කරලා රුපියල් 4,000ට මැෂින් එක ළඟට ෙගනැල්ලා 
ෙදනවා. නමුත්, කර්මාන්තශාලාෙව් ෙක්න්දීය වගාෙව් උක් දඬු 
ෙමටික් ෙටොන් එකකට රුපියල් 8,000ක් යනවා. අපට ෙම්ෙකන් 
ෙපන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

ෙම්ෙකන් ෙපන්වන ෙද් තමයි යැපීම් පදනම මත කරන කෘෂි 
කර්මාන්තය සාර්ථක බව. ඒ කෘෂි කර්මාන්තය ෙත් ෙව්වා, ෙපොල් 
ෙව්වා, රබර් ෙව්වා, කුරුඳු ෙව්වා, ගම්මිරිස ් ෙව්වා, ෙකොෙකෝවා 
ෙව්වා, ඒ හැම වගාවක්ම යැපීම් පදනම මත කරන කෘෂි 
කර්මාන්තෙය්දී සාර්ථකයි.  

අද මහවැවිලි සමාගම් කඩා වැටිලා තිෙබනවා. අද ගරු රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන ඇමතිතුමා කථා කරනවා, ෙම් මහා සමාගම් 
අක්කර 5,000ට සීමා කරන්න. ඒක ෙහොඳයි. මම ෙකොම්පැනි 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, ෙම් කථා කරන්ෙන්. මම කියන්ෙන්  කුඩා 
ව්යවසායකයන්ට ෙමන්ම සුළු පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට, මධ්ය 
පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට ෙම්වා සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් 
බවයි. ඒ වාෙග්ම ෙක්න්දීය වගාෙවන් බාහිරව යැපීම් පදනම මත 
කෘෂි කර්මාන්තය කරන ෙගොවියාට ෙම් ඉඩම් ෙදන්න ඕනෑ. මෙග් 
ඌව පළාත ගත්ෙතොත්, ඌව පළාෙතන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට 
වන දායකත්වය සියයට 5ට ෙපොඩ්ඩක් වැඩියි. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව. අෙප් පළාෙත් ෙත්, රබර්, ෙපොල්, කුරුඳු, ෙකොෙකෝවා, 
ගම්මිරිස්, මුං, මෑ, අබ, කව්පි, ෙමෙන්රි, කුරක්කන්, තල, බඩ ඉරිඟු 
සහ උක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උළු, ගල්, වැලි සහ ගෙඩොල් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මැණික් තිෙබනවා. ෙම් සියලුම ෙද් තිබුණත් 
අෙප් දුප්පත්කම වැඩියි. අපට ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන සෑහීමට 
පත් ෙවන්න බැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් දිළිඳුකම 
පිටුදැකීෙම් වර්ෂය හැටියට 2017 වර්ෂය නම් කළා. ගාමීය 
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරලා ෙකොෙහොමද ෙම් අය නගා 
සිටුවන්ෙන් කියන කාරණාව පිළිබඳව එතුමා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. එතැනදී මම දැක්කා, තරු ෙදෙක් දිස්තික්ක කිහිපයක් 
තිබුණු බව. මෙග් පළාත වන ඌව පළාතත් තරු ෙදෙක් පළාතක්. 
අෙප් දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා; මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි ෙවලා; වකුගඩු 
ෙරෝගය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් හැම ෙදයක් තුළම අපි දකින්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තයට අන්තර් 

2473 2474 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධතාව ඇති කර්මාන්ත කියාවලියක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම්කට අගය එකතු කිරීම - value addition - කරන්ෙන් 
නැත්නම් කවදාවත් අෙප් දුප්පත්කම නැති කරන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැති බවයි.ෙම් සියල්ලම ෙකොළඹට ගලා ෙගන එනවා.  ෙත් ටික 
එනවා, ගම්මිරිස් ටික එනවා, ෙකොෙකෝවා ටික එනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 ඔව්. ෙම්කත් හරියට "ගිනි ෙපට්ටිෙය්  honeymoon  එක" 

වාෙගයි. විනාඩි 15යි කිව්වා. ඒෙකනුත් විනාඩි හතරක් කවුද 
ෙහොරකම් කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැෙඩ් 
ෙවන්නත් බැහැ. 

ෙකෙසේ වුණත් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් සීනි 
කර්මාන්තශාලා ෙදක ආශිතව ජීවත් ෙවන ෙගොවි ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව  වන්ෙන් අනවසර පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් අයිතිය 
ලබාදීම, රැකියා උත්පාදනය කිරීෙම සහ අතිරික්ත ජලෙයන් වී 
ෙගොවිතැන් කිරීමයි.  1960 ගණන්වල ආරම්භ කළ ෙසවණගල 
සීනි සමාගෙම් ෙගොවි ජනතාවට තවම භූමිෙය් අයිතිය ලබාදීලා 
නැහැ. අද ෙදෙවනි, තුන්ෙවනි පරම්පරාවත් එතැනට ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ගරු අගමැතිතුමා එම 
ජනතාවට භූමිෙය් අයිතිය ලබාදීම සඳහා දැවැන්ත විප්ලවයක් 
කරන බව කිව්වා. අපි දැන් ඒ විප්ලවය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
දැන් කෑෙමොර ගැහුවා ඇති, බෑගිරි ගෑවා ඇති.  "හානා හීය පානා 
අඬහැෙරන් දැෙන්." කියලා කියමනක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් අඬහැෙර් හැටියට තමයි හීය හාන්ෙන්. දැන් ෙම් 
අඬහැෙර් ඇති.  ජනතාව ෙවනුෙවන් රෙට් වැඩ කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. අපි කියනවා, සීනි සමාගම් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න එපා 
කියලා. ඒවායින් ජාතික ආදායමට එකතු කරන අගය ගැන අපි 
සතුටු වනවා.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට, සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන් අද  යම්කිසි 
මට්ටමකට ෙම් ආයතනය ෙගනියනවා.   ෙමය පවුල් 50,000ක 
ජනජීවිතයත් එක්ක බද්ධ වුණු  දැවැන්ත ව්යාපාරයක්. ෙම් 
ව්යාපාරය ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ වුණු අෙප් 
පළාෙත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන දැවැන්ත ව්යාපාරයක්. ෙම් 
ව්යාපාරය ජනතාව සමඟ රාජ්ය මැදිහත්වීම තුළ රාජ්ය 
ආෙයෝජනයත් එක්ක දීර්ඝ කාලයක් පවතින්න ඕනෑ කියන 
කාරණාව මතක් කරනවා.  

ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්න තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  යම්කිසි දිනක කියවා බලා මට සැනෙසන්න ෙහෝ 
මෙග් කථාෙව් ඉතුරු ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම 
සඳහා  සභාගත*  කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු වීරකුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair, and DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වීරකුමාර  දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 5.45] 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 15ක කාලයක් තිබුණා. දැන් 

ඒක විනාඩි 5ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් තමයි, ෙම් අය වැෙය් මට කථා කරන්න ලැබුණු 
පළමුෙවනි අවස්ථාව. කර්මාන්ත අංශෙය් මට තිෙබන අත්දැකීම් 
සමඟ මම අධ්යයන කළ පසු ගිය කාලසීමාෙව් සහ වර්තමාන 
කාලසීමාෙව් ෙම් අමාත්යාංශවල කාර්ය සාධන වාර්තා තුළින් ලබා 
ගත් ෙතොරතුරු තුළින් මම කථාව කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

මට තිෙබන කාලය ෙකටි නිසාම පධාන වශෙයන් ඒ 
ක්ෙෂේතවල තිෙබන අර්බුද ගැන කියන්න ඕනෑ. කාර්මික ජනපද 
වෙග් ෙද්වල් එක්ක ඒ විෂය විශාල පරාසයක් පුරා පැතිරී 
තිෙබනවා. මම පාෙයෝගිකවත් දන්නවා, සමහර 
කර්මාන්තකරුවනුත් හඳුනනවා. ඔවුන්ට තිෙබන පශ්න විසඳුණු 
බවක් ෙපෙනන්නට නැහැ. ෙම් රෙට් කර්මාන්තකරුවා පසු ගිය 
වසර ෙදක ඇතුෙළේ හිටපු තැනින් ඉස්සරහට ආෙව් නැහැ. ඔහුට 
ඉස්සරහට එන්න අවශ්ය කරන දිරිය, ශක්තිය ලැබුෙණ් නැහැ. ඒක 
තමයි සාමාන්ය තත්ත්වය. ඔවුන් හිටපු තැනම ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් කාර්ය සාධන වාර්තා ෙහෝ පාෙයෝගිකව දන්නා 
තත්ත්වයන් තුළ ඒ සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් සහජීවනය, සංහිඳියාව හදන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඊෙය් දීර්ඝ ෙලස කථා කළා මම 
අහෙගන හිටියා. අපි අච්චුෙව්ලි ගිහිල්ලා කර්මාන්තපුරයක් ආරම්භ 
කළා. 2014 වසෙර් එහි වැඩ පටන් ගත්තා. මම ෙම් වාර්තා 
කියවාෙගන යනෙකොට දැක්කා, 2015 දී එම කර්මාන්තපුරය 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන්කර තිබුණත් වියදම බින්දුවක් බව. ෙවන් 
කරපු මුදල්වලින් එක සතයක් වියදම් කරලා නැහැ. සල්ලි 
නැතිකම නිසාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
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[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද? 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
2015 වසෙර් ෙවන්කරපු මුදල්. ඒක කාර්ය සාධන වාර්තාෙව් 

තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
රුපියල් මිලියන 10ක් ෙවන්කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ඔව්, ඒ රුපියල් මිලියන 10න් සතයක්වත් වියදම් කරලා නැහැ. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, වැරදි විධියට ෙකොන්තාත් එක දීලා තිබුණා. 

වැට් සල්ලි විතරයි ඒෙක් තිබුෙණ්. වැට් එක විතරයි ආණ්ඩුව 
ෙගවන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, ඉන්දීය ආධාරවලින් තමයි ඒක 
හැදුෙව්. ඒ වැට් මුදල් ෙගවීෙම් පශ්නයක් තිබුණා. 
ෙකොන්තාත්කරුයි, ආයතනයයි අතර පශ්නයක් තිබුණා. අපි ඒවා 
ෙවනම සාකච්ඡා කරලා 2016 දී නිවැරදි විධියට පිළිෙවළක් 
කරනවා. දැන් ෙගවලා ඉවරයි. 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
නැහැ, 2016 දීත් වියදම බින්දුවයි. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
නැහැ, ඒක වැරැදියි. 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාෙව් 

තිෙබන්ෙන්. 2015 වියදමත් බින්දුවයි, 2016 වියදමත් බින්දුවයි. 
ෙවන් කරපු රුපියල් මිලියන 10 තිෙබනවා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
නැහැ, නැහැ. වියදම් කරලා ඉවරයි. සමහර විට ඔය ෙපොෙත් 

තිෙබන එක වැරදි ඇති. 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
එෙහම නම් ෙම් කාර්ය සාධන වාර්තාව වැරදි ඇති. ඇමතිතුමා 

වශෙයන් ඔබතුමා කියනවා නම් වියදම් කළා කියලා, ඒක මම 
පිළිගන්නවා. නමුත්, ෙම් කාර්ය සාධන වාර්තාව වැරදියි. 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
වාර්තාව වැරදි ඇති. 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
එෙහම නම් ෙහොඳයි. එෙහම වුණා නම් ෙහොඳයි කියන්ෙන් 

ෙම්කයි. මම ගාමීය කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් ඉන්නෙකොට මම ඒ 
පෙද්ශයට ගියා. ගිය හැම අවස්ථාවකම මම දැක්කා, එම 
කර්මාන්තවලට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විශාල උනන්දුවක් තිබුණාය 
කියන එක.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. දැන් 
ෙම් රෙට් කර්මාන්තකරුෙවෝ කල්පනා කරන විධියට, ෙහොඳම 
කර්මාන්තය තමයි මහ බැංකුෙව් පාථමික ගැනුම්කරුෙවක් ෙවලා 
ෙකොෙහොම ෙහෝ තමන්ෙග් මාමණ්ඩියා ඒෙක් අධිපති කිරීම. 
එෙහම කළා නම් ඉතා ෙව්ගෙයන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්, 
ෙම්ක තමයි ෙහොඳම කර්මාන්තය කියලා ෙම් රෙට් ඉන්න 
සාමාන්ය කර්මාන්තකරුෙවෝ කල්පනා කරනවා. ඔවුන්ට ඒක 
කරගන්න බැරුව ඉන්නවා. මහ බැංකුෙව් පාථමික 
ගැනුම්කරුෙවක් වුණා නම් ඉක්මනට දියුණු ෙවන්න පුළුවන් ෙන්. 
ඒ නිසා ඔවුන් ඒ ගැන කල්පනා කරනවා. 

ඊළඟට, මම අහනවා, GSP Plusවලට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. 
ඔබතුමාෙග් ෙමවර කාර්ය සාධන වාර්තාෙව් එය සඳහන් ෙවලා 
නැහැ. නමුත් 2015 වාර්තාෙව් ඒ ගැන සඳහන්ව තිබුණා. GSP 
Plus පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල වශෙයන් කථා කළා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, ඒක දැන් අයිති අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද කියලා. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයටත් ඒෙක් ෙකොටසක් තිෙබනවා කියලා 
මම හිතනවා. නමුත් GSP Plus ෙකෝ? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ලබාදුන් විනාඩි 5ක කාලය දැන් අවසන්. 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
සමාෙවන්න. මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. මට විනාඩි 

15ක් ෙවන්කරලා තිබුණා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 5යි ෙවන්කරලා තිබුෙණ්. නමුත්, තව විනාඩි 

2ක් වැඩිපුර ෙදනවා. 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. 
මීට කලින් හිටපු ගාමීය කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට අයත් - 
තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ අමාත්යාංශෙය් ඉන්ෙන් - ලංකා කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය්, ශිල්ප සභාෙව්, ෙමොස්තර මධ්යස්ථානෙය්, 
ඒ තිෙබන ආයතනවල ඉතා දක්ෂ නිලධාරින් ඉන්නවා. ඔවුන් 
ෙනොකා ෙනොබී වැඩ කරන අය. ෙනොකා ෙනොබී අපිත් එක්ක 
ගිහිල්ලා වැඩ කරපු අය ඉන්නවා. නමුත්, මම දන්නා මට්ටමින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් ඔවුන්ෙග් දක්ෂතාව නිසි පරිදි පෙයෝජනයට අරෙගන නැහැ.  
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවල සිටින 
ෙබොෙහෝ නිලධාරින් ෙනොෙයක් වැඩසටහන්වලදී අපත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කර තිෙබනවා. 

ඒ හැම ෙකනකුම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ෙමොකද, ඒ 
අය ෙබොෙහෝ කැප වීෙමන් කටයුතු කළා. අපි ඉන්ෙන් ෙම් 
පැත්ෙත්ද, ඒ පැත්ෙත්ද කියලා ඒ අයට ආණ්ඩු පිළිබඳ පශ්නයක් 
නැහැ.  ගම් මට්ටමට, බිම් මට්ටමට ගිහින් වැඩ කරපු නිලධාරින් 
හිටිෙය්. ඒ අයෙගන් ඒ නියම පෙයෝජනය ගැෙනන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක පාෙයෝගිකව මා දන්නවා, මා ෙබොෙහෝ 
කර්මාන්තකරුවන් හඳුනන නිසා සහ අද රෙට් හැම තැනම ගම් 
මට්ටෙමන්, බිම් මට්ටෙමන් ඒ ගැන කථා කරන නිසා. ඒ අයට ඒ 
වැඩ කිරීෙම් අවස්ථාව මීට වඩා ලබා දුන්ෙනොත්, ඒ අයට විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් සැලැස්මකට අනුව, වග කීමකින් භාර දුන්ෙනොත් 
ඔවුන්ට තනිවම, ස්වාධීනව, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ අයට ෙපොඩි තල්ලුවක් විතරයි 
ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම කෙළොත් ඔබතුමාට මීට වඩා පතිඵල 
ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ අය ෙබොෙහෝ අත්දැකීම් තිෙබන ඉතාම දක්ෂ 
නිලධාරින්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද බස් රථ වැඩ වර්ජනයක් පැවතුණා. එය 
ෙම් රෙට් කර්මාන්තවලට ෙමන්ම ආර්ථිකයට විශාල ෙලස 
බලපානවා. ඒ ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් වැඩ වර්ජනයට මා සුබ 
පතනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් අර්බුද, පශ්න ෙම් ආණ්ඩුව ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. මහ ජනයා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
දඩය වැඩි කරනවාට ඔබතුමා කැමැතිද? 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
දඩය වැඩි කරපු එකට ඔවුන් විරුද්ධයි ෙන්. [බාධා කිරීම්] දඩය 

වැඩි කරපු එක වැරදියි . 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මිනිස්සු මැෙරනවාට කැමැතියිද? 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
අෙන්! මිනිස්සු මැෙරන්ෙන් දඩය නිසා ෙනොෙවයි ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි. ඔබතුමා එෙහම නම් මැෙරන ඔක්ෙකෝටම දඩ 
ගහන්න. එල්ලිලා මැෙරන එකටත් දඩ ගහන්න. වහ බීලා මැෙරන 
එකටත් දඩ ගහන්න. ඔය ඔක්ෙකෝටම දඩ ගහන්න ඕනෑ. මිනිස්සු 
මැෙරන්ෙන් එක විධියකටද? බලන්න, accidentsවලින් 
කීෙදෙනකු මැෙරනවාද, සිය දිවි හානි කරගැනීම්වලින් කීෙදෙනකු 
මැෙරනවාද කියලා.  ඊෙය්-ෙපෙර්දා bypass සැත්කම කරන්න 
ගිහිල්ලාත් ෙබෙහත් විෂෙවලා හතරෙදෙනක් මැරුණා. ඒවාට 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒවාට තමුන්නාන්ෙසේලාට දඩ ගහන්න ඕනෑ. 
බස ් accidents විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්වන්ෙන්. හතර 
ෙදෙනක් මැ රුණා, bypass සැත්කම කරන්න ගිහින්.  ඊෙය්-
ෙපෙර්දා මාධ්යවලින් ඒ ගැන වාර්තා වුණා ෙන්. ඒවාට දඩ ගහන්න 
ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සමහර දරුවන් ෙගවල්වල නැති ෙවනවා, රෑට. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
තව ෙපොඩ්ෙඩන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙලොක්කා මැෙරනවා. 

යන්තමින් ෙබ්රා ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] ඒක හරි. තව ෙපොඩ්ෙඩන් 
අෙප් ඇමතිතුමා ඉවරයි. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඇමතිතුමා ෙබ්රා 
ගත්තා. ව්යාඝා ගහලා, ෙරෝහල් ගත කරලා, ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් ෙබ්රා ගත්ෙත්. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන එක සම්පූර්ණ ඇත්ත. ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් ෙබ්රා ගත්ෙත්. එතුමා තව කාලයක් ජීවත් ෙවන්න 
ඕනෑ අමාත්යවරෙයක්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙප්ළිෙය්. කවුරුත් නැති ෙම් පැත්ෙත් 
ෙප්ළිය. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් නම් 
ව්යාඝාවලට වඩා ෙහොඳ ෙපත්තක් හදලා ෙදන්න, ඇමතිතුමන්ලාට 
පෙව්සමින් පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් ෙදන්න, අර SPMC එකට 
ෙහෝ- [බාධා කිරීම්]  ඔව්. ඊට වඩා ෙසෞඛ්ය සම්පන්න එකක් 
ෙදන්න. නැත්නම් වයසට ගිහිල්ලා, නිස්කාරෙණ් -[බාධා කිරීම්] 
එතුමන්ලා තව කාලයක් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ අය, ෙම් රටට ෙසේවය 
කරන්න ඕනෑ අය.  තමුන්නාන්ෙසේලා කියන එක හරියට හරි. ඒ 
නිසා ඒ ගැන ෙහොඳට කල්පනා කර බලා කටයුතු කරන්න. දැන් 
ෙබෙහත් මිල අඩු කරලායි තිෙබන්ෙන්. වැඩිපුර ගත්ෙතොත් 
ෙකළෙවනවා. හරිද? 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට නියමිත කාලය ඉවරයි.  
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ව්යාඝා ගැනම කියලා 

මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙම් ඇමතිතුමන්ලාට ඒවා 
ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන් පාවිච්චි කරන්නය කියන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. මා හිතනවා, ඔබතුමා එක්ක ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමාත් එකඟ ෙවයි කියලා. මීළඟට ගරු චම්පික ෙපේමදාස 
රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.55] 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලිය පිළිබඳ 

අදහස් පකාශ කිරීමට කාලය ෙවන් කරදීම පිළිබඳව ගරු 
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අගාමාත්යතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත් මා 
පළමු ෙකොටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මා ෙමම අය වැය දකින්ෙන්, 2015 වර්ෂෙය්දී ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද ජාතික 
පතිපත්ති පකාශනය මුල් කර ගනිමින් සකස් කරන ලද කියාත්මක 
වැඩ පිළිෙවළක් හැටියටයි. ගරු මුදල් අමාත්යතුමාත්, මුදල් 
අමාත්යාංශයත්, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීම සඳහා, 
සාමාන්ය මහ ජනතාවෙග් සහ ෙම් රෙට් විද්වතුන්ෙග් අදහස් ලබා 
ගන්නා ලද බව මා දන්නවා. ඒ අනුව, ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය 
ජනතා අදහස් කැටිෙකොට ගත් ජනතා අයවැය ෙල්ඛනයක්ය කියා 
පැවසුෙවොත් එය නිවැරදියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම මුළු අය වැය සාරාංශ කළෙහොත්, 
පධාන ජාතික අරමුණු හතක් ඉටු කර ගැනීම පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාව ඒ 
තුළින් නිරූපණය ෙවනවා. එම අරමුණු වන්ෙන්, ජාතික 
නිෂ්පාදනය හා ආර්ථික වර්ධනය තහවුරු කිරීම, මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය තහවුරු කිරිම, ආර්ථික, සමාජ හා අෙනකුත් යටිතල 
පහසුකම් වර්ධනය කිරිම, සමාජ සාධාරණත්වය හා සුභසාධනය 
සුරක්ෂිත ෙකොට තහවුරු කිරිම, තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසර 
සංරක්ෂණය තහවුරු කිරිම, ගාමීය සංවර්ධනය සහතික කිරිම සහ 
රාජ්ය ආදායම තහවුරු කිරීමයි. මින් ෙපර ෙම් ආකාරෙයන් 
කමවත්ව සකස් කරන ලද අය වැය ෙයෝජනාවලියක් ගැන මට කිව 
ෙනොහැකියි. ෙමම අය වැය කථාව ෙමෙතක් ෙමම ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් වූ ෙහොඳම අය වැය කථාව ෙලස මා දකිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලියට ඇතුළත් 
නිෂ්පාදනය හා ආර්ථික වර්ධනය තහවුරු කිරීම පිණිස ඉදිරිපත් 
කර ඇති ෙයෝජනා අතරින්, ව්යාපාර සංවර්ධනය සහ කුඩා පරිමාණ 
හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත අංශය වර්ධනය කිරීමට ඉදිරිපත් කර 
ඇති ෙයෝජනා, අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධනයට ෙබෙහවින්ම 
උපකාරි වනවා. අය වැය ෙයෝජනාවලිය තුළ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ණය සුරැකුම් කමයක් ඇති කිරීමටත්, බැංකු මඟින් ලබා ෙදන මුළු 
ණය පමාණෙයන් අවම වශෙයන් සියයට දහයක පමාණයක් සුළු 
හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට ෙවන් කරවීමටත්, අඩු ෙපොලී 
අනුපාත මත පාග්ධන ණය ලබාදීමටත්, ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. 
ඕනෑම රටක නිෂ්පාදනය හා ආර්ථික වර්ධනය රැඳී පවතින්ෙන්, 
එම රෙට් කියාත්මක වන ව්යාපාරිකයින්ෙග් දක්ෂතාව හා හැකියාව 
මත බව මා පිළිගන්නවා. එම නිසාම ෙමම අය වැය 
ෙයෝජනාවලිෙය් කුඩා සහ මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරික පජාවෙග් 
හැකියාවන් හා දක්ෂතාවන් වර්ධනය කිරීමටත්, ඔවුන්ෙග් ගැටලු 
විසඳීමටත්, ෙයෝජනා කර ඇති පතිඵලදායක ෙයෝජනා සියල්ලම 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඇගැයීමට ලක් විය යුතු බව මෙග් හැඟීමයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය හා කුසලතා වර්ධනය රටක 
ශම බළකාය සහ මානව සම්පත ශක්තිමත් කිරීෙම් පධානතම 
සාධකය බව අපි දන්නවා. වර්තමාන සමාජයට හා ෙලෝකයට 
ගැළෙපන ආකාරයට අෙප් මානව සම්පත හා ශම බළකාය පුහුණු 
කිරීම, අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට අවශ්යම කාරණයක් ෙවනවා. එම 
අවශ්යතාව ඉටු කර ගැනීමට ෙයෝජනා සමූහයක් ෙමම අය වැය 
කථාෙවන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනා අෙප්ක්ෂා කරන 
ආකාරයටම කියාත්මක කිරීමට හැකි වුෙණොත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන නව උත්පාදන ආර්ථිකය පිළිබඳ සිහිනය 
සැබෑ කර ගැනීම අපහසු ෙනොවන බව මෙග් විශ්වාසයයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත ආදී සෑම 
නිෂ්පාදන අංශයකම නිෂ්පාදනය සහ ආදායම් වැඩි කිරීමට අගය 
එකතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ දිරි ගැන්වීමට ෙමම අය වැය මඟින් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාව වඩා ශක්තිමත් කිරීමට 
කර්මාන්ත, කෘෂි කර්මාන්ත සහ ෙසේවා අංශ නවීකරණයට අවශ්ය 

වන දැනුම ලබා දීමටත්, ඒ සඳහා උපකාර වන ෙමවලම් බදු සහන 
මත ලබා දීමටත්, ෙමම අය වැය මඟින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

කර්මාන්ත හා වාණිජ රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට මට පැවරී 
ඇති විෙශේෂ කාර්යයක් වන්ෙන්, කර්මාන්ත ජනපදවල කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරීමයි. එම නිසා මම කැමැතියි, එම කටයුතු 
පිළිබඳවත් යමක් ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කරන්න. කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය යටෙත් සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය යටෙත් 
කියාත්මක වන කර්මාන්ත ජනපදවල අඩු පාඩුව පවතින යටිතල 
පහසුකම් සම්පූර්ණ කිරිමට 2016 වසෙර්දී ආරම්භ කර තිෙබනවා. 

2017 වසෙර්දී ෙවන් කරන පතිපාදන ෙයොදාෙගන එම කටයුතු 
අවසන් කිරීමට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය අවශ්ය 
කටයුතු සම්පාදනය කරන බව මම පකාශ කරනවා. කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මකවන කර්මාන්ත 
ජනපදවල කර්මාන්තකරුවන්ට ෙවන් කර ඇති ඉඩම්වල අයිතිය 
ඔවුනට ලබා දීම පමාද වීම නිසා කර්මාන්තකරුවන් පීඩාවට පත්ව 
ඇති බව මා දුටුවා. 

ෙමම තත්ත්වයට පධාන ෙහේතුව වී ඇත්ෙත් එම ඉඩම්වල 
අයිතිය පිළිබඳව කිසිදු බලයක් ෙහෝ අධිකාරියක් කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශයට ෙනොමැතිවීමයි. ෙමම තත්ත්වය නිවැරැදි කිරීමට 
සුදුසු පතිපත්තිමය ෙවනසක අවශ්යතාවත් මම ෙම් ගරු සභාවට 
අවධාරණය කරනවා. දැනට කර්මාන්ත අමාත්යාංශය සහ කාර්මික 
සංවර්ධන මණ්ඩලය යටෙත් කියාත්මක වන කර්මාන්ත ජනපද 
47ක් ෙවනවා. ඒවාෙය් කියාත්මකවන 570ක් පමණවන 
කර්මාන්ත ඒකකවල නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව සියයට තිහකින් 
ඉහළ නැංවීමට විෙශේෂ ඵලදායිතා සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් 2017 
වසෙර්දී කියාත්මක කිරීමට සැලසුම්කර තිෙබනවා. එම 
වැඩපිළිෙවළට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම, නවීන යන්ත සූත හා 
ඩිජිටල් තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම, දිරිගැන්වීම සහ නිෂ්පාදනවල 
ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමට දිරිදීම යන උපාය මාර්ග ඇතුළත් 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටෙත් 2016 
වර්ෂෙය්දී බණ්ඩාරගම, රයිගම, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් තුල්හිරිය, 
ෙමොරගහකන්ද, තිකුණාමලය යන පෙද්ශවල අලු තින් කර්මාන්ත 
ජනපද ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු කර තිෙබනවා. 2017 
වර්ෂෙය් එම කර්මාන්ත ජනපද ඉදිකිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන 
අතර පළමු අදියරට අනුරාධපුරය, මාතෙල් නාලන්ද 
කර්මාන්තපුරයද, ෙදවැනි අදියරට සමන්තුෙරයි, අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් මහඔය, වාලච්ෙච්න, වව්නියාව සහ මුලතිව් යන 
පෙද්ශවලද අලුතින් කර්මාන්ත ජනපද ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කාලය නම් ෙහමින් ෙහමින් අඩු වී ෙගන යනවා. තව 

ෙකොච්චර ෙවලාවක් ඔබතුමාට අවශ්ය ෙවනවාද? 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
මට විනාඩි 15ක් දීලා තිබුණා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
තව විනාඩියකට වැ ඩිය නැහැ, රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
2016 වසෙර්දී ෙම් දක්වා චීනය, ඉන්දියාව, ජපානය සහ දකුණු 

ෙකොරියාව යන රටවල පසිද්ධ සමාගම් සහ පුද්ගලික ආෙයෝජන 
කණ්ඩායම් අටක් අෙප් රෙට් විෙද්ශ ආෙයෝජන සහිත කර්මාන්ත 
ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දී තිෙබනවා 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් නම් කාලය අවසන්. තව 

ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් කථා කරන්න ඉන්නවා. ඔබතුමාට නියමිත 
විනාඩි 15 ඇතුළතදී අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
මට විනාඩි 14ක් තිබුණා. ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. 

මට ඒ සඳහා ෙවලාව නැද්ද? එෙහම නම් මම ෙම් කථාව සභාගත 
කරන්නම්. නමුත්, මට එක කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
තවද, ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරනු ලබන බීඩි එතීමට 

ගන්නා කඩුම්ෙබ්රිය ෙකොළ, රජය විසින් අය කරනු ලබන සියලු 
බදු සහිතව කිෙලෝ එකක් රුපියල් 4,000ක මිලකට ලියා පදිංචි 
සියලුම බීඩි නිෂ්පාදකයන්ට අෙළවි වන අතර, රජය විසින් බීඩිවල 
ඉහළ මිල තීරණය කර ඇත්ෙත් එම මිල අනුවය. එෙහත් ඇතැම් 
කර්මාන්තකරුවන් ලංකාෙව් බිබිල, ෙමොනරාගල යන පෙද්ශවල 
රක්ෂිත වනාන්තරවල වැෙඩන බීඩි එතීමට ගන්නා කඩුම්ෙබ්රිය 
ෙකොළ කිසිම බදු මුදලකින් ෙතොරව කිෙලෝවක් රුපියල් 800ක 
පමණ මුදලකට මිලදී ෙගන බීඩි නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීම 
ෙහේතුෙවන් සමස්ත ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ඉහත කී පරිදි වැඩි කරන 
ලද බීඩිෙය් සහතික මිල පවත්වාෙගන යෑමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇත.  

එබැවින් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මුදල් අමාත්යාංශය හා ෙපොලීසිය ඇතුළු නීතිය 
කියාත්මක කරන ආයතන එක් වී අඩු මුදලට සපයන බීඩි එතුම් 
ෙකොළ, කර්මාන්තයට පැමිණීම වැළැක්වීමට කියා කළ යුතු යැයි 
මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කියන නිසා මා කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  

අෙප් කැබිනට් අමාත්ය ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා 
පකාශයට පත් කළා, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, රම්බඩගල්ල 

පෙද්ශෙය් තිෙබන මිනිරන් පතල ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ඒ ගැන මා සතුටට පත් ෙවනවා.    

අද රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට මා අෙප් ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
කැබිනට් අමාත්යතුමා සමඟත්, ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 
ටී.එම්. ෙක්.බී. ෙතන්නෙකෝන් මහතා සමඟත්, රාජ්ය නිලධාරි 
මහත්ම මහත්මීන් සමඟත් ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු සියල්ල 
සම්පූර්ණ කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කාල ෙව්ලාව අවසන් නිසා මාෙග් කථාෙව් 
ඉතුරු ෙකොටස ඔබතුමාෙග් අවසරය මත මා සභාගත* කරනවා.  

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
Rest of the speech tabled: 

එෙහත් එම කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යාමට අවශ්ය සුදුසු ඉඩම් ෙසොයා 
ගැනීෙම් ගැටලුවට මුහුණ දීමට මට සිදු වී තිෙබනවා. එම තත්ත්වය 
සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉදිරිෙය්දී කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීමට ලංකාව 
පුරාම ලබාගත හැකි ඉඩම් හඳුනාෙගන කර්මාන්ත සඳහා ජාතික ඉඩම් 
බැංකුවක් ඇති කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය කථාෙව් තවත් ඉතා 
වැදගත් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් මා දුටුවා. ඒ තමයි අත් යන්ත ෙප්ශ 
කර්මාන්තයට නව පණක් දීමට කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා කර 
ඇති ෙයෝජනාව. අෙප් ගාමීය ආර්ථිකෙය් විෙශේෂ වර්ධනයකට ෙමම 
ෙයෝජනාව ෙහේතු වනවා ඇති. එම ෙයෝජනාව අනුව ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
සංචාරක ෙවෙළඳ ෙපොළ දිනා ගත හැකි තත්ත්වෙය් අත් යන්ත ෙරදිපිළි 
නිෂ්පාදනය කිරීමට වඩාත් නවීකරණය කරන ලද අත් යන්ත ෙපෙහකම් 
මධ්යස්ථාන ලංකාෙව් සෑම දිස්තික්කයකම ආරම්භ කිරීමට අපට පුළුවන් 
ෙවනවා. අපෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන ජාතික ශිල්ප සභාව 
ජාතික හස්ත කර්මාන්ත නඟා සිටුවීමට විශාල උත්සාහයක් ගන්නවා. 
එෙහත් එම උත්සාහය සාර්ථක කර ගැනීමට ඇති පධාන බාධකය වන්ෙන් 
එම නිෂ්පාදනවලට ෙහොඳ ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙනොමැති වීමයි. ෙකොළඹ 
නගරෙය් විෙශේෂිත අත්කම් අෙළවි මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමට 'අය 
වැය' යටෙත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙමම ගැටලුවට ෙහොඳ විසඳුමක් 
ෙවනවා. ඒ ෙයෝජනාව මා අගය කරනවා. අෙප් රෙට් කර්මාන්ත ව්යාපාර 
ආරම්භ කරන්නට ෙද්ශීය වාෙග්ම විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් දිනා ගැනීම 
අත්යවශ්ය කාරණයක් බව අපි හැම ෙදනාම පිළිගන්නවා. සෑම අය වැය 
ෙල්ඛනයකම ඒ සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණා. එෙහත් තවම සුදුසු 
ආෙයෝජකයින් ෙනොමැති වීෙම් ගැටලුවට අෙප් රට මුහුණ ෙදනවා. එම 
තත්ත්වයට විසඳුමක් හැටියට ෙයෝජනා සමූහයක් ෙමවර අය වැය කථාෙව් 
33, 34, 35 පිටුවල ඇතුළත් ෙවනවා. එෙසේම රට තුළ ව්යාපාර කටයුතු 
පහසු කිරීමට ආකර්ෂණීය ෙයෝජනා රාශියක් 28 හා 29 පිටුවල ඇතුළත් 
ෙවනවා. එම ෙයෝජනා හරියාකාරව කියාත්මක කරන්නට හැකි වුෙණොත් 
ආෙයෝජකයින් ෙනොමැති වීෙම් ගැටලුවට විසඳුම් ලැබීම ඒකාන්ත බව 
මාෙග් විශ්වාසයයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපෙග් කර්මාන්ත, කෘෂිකර්මාන්ත සහ ෙවනත් 
නිෂ්පාදන අංශවල අපනයන පමාණය වැඩිකර ගැනීමට ෙහේතුවන 
පාෙයෝගික ෙයෝජනා රාශියක් ෙමම අය වැය ෙයෝජනා තුළ ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. ඒ මඟින් ඉදිරි වර්ෂය තුළ කර්මාන්ත අංශෙය් විෙශේෂ දියුණුවක් 
ඇති ෙවනවා. කළුතර, රත්නපුර, වවුනියාව, පුත්තලම යන දිස්තික්කවල 
නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප ඇති කිරීමටත්, තාක්ෂණික කර්මාන්ත අපනයන 
ගම්මාන 15ක් අලුෙතන් ආරම්භ කිරීමටත් කර ඇති ෙයෝජනාව කර්මාන්ත 
හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට මා ඉහළින්ම අගය 
කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඇඟලුම් කර්මාන්ත අංශය අෙප් රෙට් ආර්ථිකය තුළ 
පවත්වාෙගන යන ස්ථානය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ෙහොඳම 
ෙයෝජනාවක් ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා තුළ මා දුටුවා. ඒ තමයි ඇඟලුම් 
කර්මාන්තයට අවශ්ය ෙරදි හා අෙනකුත් අමු දව්ය නිෂ්පාදනය කිරීෙම් 
කර්මාන්තයට කර්මාන්තකරුවන් ෙයොමු කිරීමට අවශ්ය සහන ලබා දීමට 
කර ඇති ෙයෝජනාව. එම ෙයෝජනාව සාර්ථකව කියාත්මක කිරීමට අදාළ 
සෑම අංශයක්ම කඩිනමින් කටයුතු කරණු  ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ඒ වාෙග්ම ගාමීය අංශෙය් කර්මාන්ත හා ව්යාපාර සංවර්ධනයට තවත් 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ තමයි දිස්තික් සංවර්ධන 
කමිටු හරහා කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබන ෙපොලී රහිත 
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ව්යාපාර ණය වැඩ පිළිෙවළ. අප වටා ෙරොක් වී සිටින තරුණ දරුවන්ට 
උපකාර කරන්නට එම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අපට අවස්ථාවක් 
සැලෙසනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් දුප්පත් පා රිෙභෝගික ජනතාවට අද 
පාරිෙභෝගික මිල සහනයක් ලබා දීම සහතික කරන්නට ඉතිරි වී ඇති එකම 
රාජ්ය ආයතනය සෙතොස ආයතනය බව අපි දන්නවා. එම ආයතනය 
ශක්තිමත් කිරීමට අය වැය ෙයෝජනා තුළින් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනා 
අපි කාෙග්ත් පැසසුමට ලක් විය යුතුයි. කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ වාෙග්ම 
රට පුරාම 'මැටි' අමු දව්යය ෙයොදාෙගන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන දුප්පත් 
මැටි කර්මාන්තකරුවන් දහස් ගණනක් ඉන්නවා. රජෙය් විවිධ ආකාරවල 
තහනම් නීති නිසා එම කර්මාන්තයට අවශ්ය මැටි ලබා ගැනීමත්, පවාහනය 
කිරීමත් මහා පශ්නයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. එම පශ්නයට විසඳුම් ලබා 
දීමට ෙමවර අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කිරීම ගැන ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 
ෙපෞද්ගලිකව මා ෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. 

ෙමවර අය වැය කථාෙව් 32 වන පිටුෙව් ඇතුළත් 165 වන ෙඡ්දය ෙකෙරහි 
ෙම් ගරු සභාෙව් කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරවන්නට මා කැමැතියි. 
එහි සඳහන් පරිදි ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ට අමු දව්ය ෙලස ෙයොදා ගත 
හැකි තඹ, පිත්තල හා අබලි යකඩ අපනයනය කිරීම සීමා කිරීමට කටයුතු 
කළ යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා. එෙසේම එම දව්ය ෙයොදා ගනිමින් 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත අරම්භ කිරීමට කර්මාන්තකරුවන්ට පහසුකම් 
සැලසීමට ඵලදායක වැඩ පිළි ෙවළක් අවශ්ය බව මා අවධාරණය කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් 
කියාත්මක කරන කර්මාන්ත හා ව්යාපාර සඳහා ලබා ෙදන සහන ෙපොලී 
ණය  ෙයෝජනා කමය කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත හා 
ව්යාපාරකරුවන්ට විශාල පහසුවක් සලසා ෙදනවා. එම ණය වැඩ 
පිළිෙවළට අනුමත කර ඇති මුදල් පමාණය තවත් වැඩි කිරීමට හැකියාවක් 
ඇෙතොත් ඒ ගැන සලකා බලන ෙලසට ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් මා 
ඉල්ලනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කලකට ෙපර සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය අපෙග් 
ජාතික නිෂ්පාදනෙය් කිසියම් ඉහළ තැනක් ලබාෙගන තිබුණා. විවිධ ෙහේතු 
නිසා එහි පිරිහීමක් දක්නට ලැබුණා. ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් එම 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙකොට නැවතත් සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය අෙප් ජාතික 
නිෂ්පාදනෙය් ඉහළ තැනකට ෙගන ඒමට අලුෙතන් සීනි කර්මාන්තශාලා 
බිහි කිරීම දිරිමත් කිරීමට ෙගන ඇති ෙයෝජනාව මා අගය කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට මාෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුන් පන් 
ලක්ෂයකට පමණ ජීවෙනෝපාය සපයා දුන් කර්මාන්තයක් ගැන මාෙග් 
අදහස් පකාශ කරන්නට මා ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලනවා. අෙප් රජෙය් 
දුම් වැටි විෙරෝධී පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමට ෙමවර අය වැය මඟින් බීඩි 
කර්මාන්තයට අදාළව බදු රාශියක් ඉහළ දමා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බීඩි 
අෙළවිය සීමා කිරීමට නීති රාශියක් රජය විසින් පනවා තිෙබනවා. එම 
ෙහේතුව නිසා ලංකාෙව් බීඩි කර්මාන්තය අර්බුදයකට ලක් වී තිෙබනවා. ඒ 
නිසාම එම කර්මාන්තෙය් නිරතව සිටින ලක්ෂ පහක් පමණ වන දුප්පත් 
බීඩි ඔතන්නන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග ඇහිරී තිෙබනවා. ජාතික යහපත 
සඳහා රජය ෙගන ඇති දුම්වැටි විෙරෝධී පතිපත්තිය මා ඉහළින් අගය 
කරනවා. එෙහත් එම තීරණය නිසා අපහසුතාවට පත් වන බීඩි 
කර්මාන්තෙය් නිරත වූ දුප්පත් මිනිසුන්ට විකල්ප ජීවෙනෝපාය මාර්ග ඇති 
කිරීමට අප කියා කළ යුතු ෙවනවා. මා එම තත්ත්වය පිළිබඳව ෙම් 
සභාෙව්ත්, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග්ත්, රජෙය්ත් කාරණික අවධානය 
ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. එෙසේම මුදල් අමාත්යාංශය සහ සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගන ඇති තීරණය අනුව සිගරට්ටුවට සමානුපාතිකව 
බීඩිෙය් මිලද ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. එම තීරණය 
කියාත්මක කිරීමට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් නැති නිසා රජයට බදු 
ෙනොෙගවන ඇතැම් වංචනික බීඩි ව්යාපාරිකයින් බීඩිෙය් ගුණාත්මක 
තත්ත්වය බාල කරමින් අඩු මිල ගණන්වලට බීඩි විකිණීම ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. 

එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් රජයට බදු ෙගවමින් නීත්යනුකූල ආකාරයට 
ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යන ව්යාපාරිකයින් අර්බුදයකට මුහුණදීම 
වැළැක්විය ෙනොහැකියි. රජයට ලැබිය යුතු බදු ආදායමද ඒ නිසා 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ අෙනකුත් පාලන අංශ මඟින් කඩිනමින් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදන ෙලස මා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් ඉදිරිපත් වී ඇති සෑම 
ෙයෝජනාවක්ම මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි රෙට් නිෂ්පාදනය සහ ආදායම් 
තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමට සෑම අතකින්ම උපකාර වන බැවින්, එම 
ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීමට පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සහාය ෙදන 
ෙලසට ෙම් ගරු සභාෙවන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

[අ.භා. 6.07] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த காைமத் 

வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශ තුනක් පිළිබඳව 

කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් කර්මාන්ත පතිපත්තිය පිළිබඳව මා 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. 1948-1956 දක්වා 
සම්පූර්ණෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශයට විවෘත වුණු කර්මාන්ත 
පතිපත්තියක් තමයි ලංකාෙව් තිබුෙණ්. 1956-1977 දක්වා ජනසතු 
ව්යාපාර සහ රාජ්ය සන්තක ව්යාපාර පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරලා තිබුණා. 1977න් පස්ෙසේ විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය 
අනුව, සමහර රාජ්ය ව්යාපාර විකුණා දැම්මා. සමහර රාජ්ය ව්යාපාර 
හවුල් ව්යාපාර බවට පත් වුණා. තවත් සමහර රාජ්ය ව්යාපාර රාජ්ය 
අංශය සතුව තිබුණා.  

මා හිතන විධියට ෙම් කාලය තුළ  අෙප් රාජ්ය 
කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. රාජ්ය අංශය 
සතුව තිෙබන කර්මාන්ත බිඳ වැටීමට පධාන ෙහේතුව තමයි, අපි ඒ 
 ආයතන ෙකෙරහි නිසි කළමනාකාරිත්වයක් ෙයොමු ෙනොකිරීම. ඒ 
නිසා තමයි අපි 1948 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා විවිධ විධියට 
කර්මාන්ත පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබන්ෙන්. මා හිතන විධියට අපට ඒ 
අත්දැකීම් ලැබීම නවත්වන්න කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මා විශ්වාස කරනවා, අෙප් රජය සතු ව්යාපාරවල කළමනාකරණය 
නඟා සිටුවීම සඳහා අපි වැඩ කරන්න ඕනෑය කියලා.  

ඕනෑම රජයක් බලයට පත් වුණාට පසුව ඒ රජයට උදව් කරපු 
අය තමයි රජය සතු සමාගම්වල සභාපතිවරු, එෙහම නැත්නම් 
පධානීන් හැටියට පත් කරන්ෙන්. ඒ ෙබොෙහෝ අයට කර්මාන්ත 
ගැන දැනුමක් නැහැ. සමහර අය ලාභදායිව ජීවිෙත් කිසිම ෙදයක් 
කරලා නැහැ. ඇත්තටම ඒක තමයි කර්මාන්ත විනාශ වීමට 
ෙහේතුව. කර්මාන්ත විනාශ ෙවනෙකොට අපි ෙදපැත්තක ඉඳෙගන 
ෙකොච්චර බැණ ගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත අංශය දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළට යනවා නම්,  
අපි අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු ෙද් තමයි එකිෙනකාට බැණ 
වැදීෙමන් වැළකිලා, ඒ කර්මාන්ත නිසි කළමනාකාරිත්වයක් 
යට තට පත් කිරීම.  

විෙශේෂෙයන්ම සංස්ථා ව්යාපාර එදා තිබුණු සැකසුම, 
කමෙව්දය අනුවමයි තවමත් යන්ෙන්. ආණ්ඩුවක් මාරු වුණාම, 
නැත්නම් ඇමතිවරෙයක් මාරු වුණාම අලුත් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් 
පත් ෙවනවා. ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පරිපාලනය භාර ගන්නවා. ඒ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ෙකොයි ෙවලාවකවත් සැලසුමක් නැහැ, 
ෙකොයි විධියටද ෙම් ආයතනය දියුණු කරන්ෙන් කියන එක ගැන. 
ඊට පස්ෙසේ කල්පනා කරන්ෙන් රථ වාහන මිලදී ගන්න, ෙගදරට 
තවත් වාහනයක් ගන්න, පඩි නඩි වැඩි කර ගන්න. මා ඒ තත්ත්වය 
දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කමෙව්දයක් හැටියට අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය පත් කරන අතරතුර මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ඒ සෑම 
අංශයකටම නිසි කළමනාකාරිත්වයක් ඇති ශක්තිමත් පධාන 
විධායකයක් පත් කරන්න ඕනෑ කියලායි. අෙප් කබීර් හාෂීම් 
මැතිතුමා යටෙත් තිෙබන ආයතන අරෙගන බැලුෙවොත්, 1992 
වසෙර්දී ෙහොඳ වතු සමාගම් සියල්ලම ෙපෞද්ගලික අංශයට දුන්නා. 
ලාභදායී නැති වතු සමාගම් ටික රජයට ගත්තා. 

එෙහම ෙගනැල්ලා එදා ඉඳලා අද ෙවනකම් EPF ෙගවා නැහැ; 
ETF ෙගවා නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් රජය ශත පහක්වත් ආපසු වියදම් 
කරලා නැහැ. එතෙකොට ආයතන නැඟිටින්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව තර්ක කරමින්, එකිෙනකාට බැණ අඬගසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අපි ෙම් සඳහා මීට වඩා නිසි 
කමෙව්දයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. ෙම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් එෙසේ කිරිෙමන් පමණයි. 
අද මුළු ෙලෝකය පුරාම තම-තමන්ෙග් කර්මාන්ත රැක ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් පවතිනවා. ටම්ප් මහතාෙග් පැමිණීෙමන් ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපදය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, තමන්ෙග් කර්මාන්ත 
රැක ගන්නයි. ඒ නිසා "protectionism" කියන concept එක, 
එෙහම නැත්නම් "රැක ගැනීෙම් න්යාය" අද ෙගෝලීය ෙවෙළඳාම 
අභිභවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කළ යුත්ෙත් 
ෙමොකක්ද? අද වනවිට අෙප් නිෂ්පාදන හැකියාව ඉතා අඩුයි. අපි 
නිෂ්පාදනය කරන පමාණය අඩුයි. අපි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ 
කිසිම ආකාරයක ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. අපි අපනයනය කරන 
ඒවාත් හුඟාක් ෙව්ලාවට මූලික නිෂ්පාදන, ඒ කියන්ෙන් අමු දව්ය. 
එෙහම නම් අපි මීට වඩා ෙවනස් තැනකට ගමන් කළ යුතුයි. එෙසේ 
කරනවා නම්, අෙප් කළමනාකරණ කමෙව්දය ෙවනස් කළ යුතුයි 
කියා මා කියනවා.  

ෙමොනම ආයතනයකටවත් අෙප් හිතවත්කම නිසා ෙහෝ 
නෑදෑකම නිසා ෙහෝ ෙවන ෙදයක් නිසා ෙහෝ පුද්ගලයින් පත් 
කිරීෙමන් වැළකිලා, සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කර්මාන්ත 
පතිපත්තියක් වසර පහක් ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන් 
වුෙණොත්, අෙප් රට තුළ විශාල ෙවනසක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මා කල්පනා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තපුරවලින් ලබා 
ගන්නා නිෂ්පාදන අපනයනය කරන කමයක් නිර්මාණය ෙකරුෙව් 
නැත්නම්, එම කර්මාන්තපුර ඇති කළාට වැඩක් නැහැ. අපි 
දන්නවා, අද සමහර රටවලට මල් අපනයනය කරන බව. සමහර 
රටවල් අෙප් ෙකොහු ෙකඳි අරෙගන ගිහින් ඒවා වියා ෙලෝකෙය් 
අගනා නිෂ්පාදන සිදු කරනවා. නමුත් අපි පාථමික විධියට අමු දව්ය 
අපනයනය කරන්නට සැරෙසනවා මිසක්, ඊට ඉහළින් ගිහිල්ලා 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළු ෙවන්න කිසිම අවස්ථාවක සූදානම් 
ෙවලා නැහැ. ෙම් ෙවනස්කම කවුරුවත් කෙළේ නැහැ. ෙම් 
ෙවනස්කම කරන්න කිසි ෙකෙනක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. 
ඒ නිසා ෙමම කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය භාර ඇමතිවරුන් එය කළ 
යුතුයි කියා මා හිතනවා.  

ඊළඟට, රජය ලාභ ලබනවා කියා කුඩා ලාභයක් ලබමින් 
කර්මාන්ත පවත්වා ෙගන යාෙමන් වැඩක් නැහැ. එය අනාගතය 
සඳහා දියුණු කළ යුතුයි. අනාගතයට දියුණු කරන්න නම් බද්ධ 
ව්යාපාර ෙගෙනන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් බද්ධ ව්යාපාර ඉතාම සාර්ථක 
වුණා. ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය ලංකාෙව් තිෙබන ඉතාම 
ශක්තිමත් බද්ධ ව්යාපාරයක් බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ඒ නිසා යම් කිසි ආකාරයක දැනුමක් තිෙබන ශක්තිමත් 
ආෙයෝජකයන් සම්බන්ධ කරෙගන, රජෙය් ෙකොටස් ඉතුරු 
කරෙගන, ෙසේවකයන්ටත් ආරක්ෂාව දීලා එම ආයතන ෙලෝකෙය් 
තිෙබන දියුණුම තැන්වලට ෙගන යන්න අපට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

අපි එෙහම කරන්ෙන් නැතුව, ඒවාට අෙප් හිතවතුන් පත් 
කරෙගන, අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ රැක ගැනීම අෙප් මූලික න්යාය 
ෙලස සලකා වැඩ කෙළොත්, කිසිම කර්මාන්ත පතිපත්තියකින් 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා "කර්මාන්ත" ෙද්ශපාලන 
න්යාෙයන් ඈත් කරලා, ඒවා කර්මාන්ත හැටියට කළමනාකරණය 
කිරීෙමන් පමණයි එය කළ හැක්ෙක්. ශී ලන්කන් එයාර් ලයින් 
සමාගම පාඩු ලැබුෙව්, කළමනාකාරීත්වෙය් වරදින්ය කියන එක 
අපි පැහැදිලි ෙලසම දන්නා ෙදයක්. මම ඒකට අරයාට-ෙමයාට 
ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙනොවුණා නම් ශී ලන්කන් එයාර් 
ලයින් සමාගම ඉතාම ෙහොඳින් දියුණු කරන්න පුළුවන් 
ආයතනයක්. ෙමොකද, ලංකාව කියන්ෙන් තිප්ෙපොළක්. ඒ 

කියන්ෙන් මධ්යස්ථානයක්. ෙම් මධ්යස්ථානෙයන් තමයි සියලුම 
අය ඉන්දියාවට යන්ෙන්. රටට, ෙලෝකයට ගැළෙපන විධියට 
ෙම්වා සකස් කිරීම සඳහා අනාගතය දිහා බලා කියා කිරීමට අපට 
ෙහොඳ කළමනාකරුෙවකු සිටිෙය් නැහැ. අපි ෙහොඳ ඉදිරි 
දර්ශනයක් තබා ෙගන වැඩ කෙළොත්, ෙම් ෙවනස්කම කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙවනවා. අපි අලුත් විධියට සිතුෙවොත්,   නව ෙවෙළඳ 
උපාය මාර්ග ගැන කල්පනා කෙළොත් අපට ඒක කරන්න පුළුවන් 
කියා මා හිතනවා.  

ඊළඟට, අපි විශාල වශෙයන් ආනයනය සිදු කරනවා. ෙද්ශීය 
වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙද් පවා අපි ආනයනය 
කරනවා. ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් ඒ වාෙග් කිසිම නිෂ්පාදනයක් ඒ 
රටවලට ඒ විධියට ෙගෙනන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ රට ඇතුෙළේ 
එකලස් කිරීෙම් කර්මාන්තයක්වත් කරනවා. අෙප් රටට ලක්ෂ 
ගණන් ෙමෝටර් සයිකල් ෙගන්වනවා. එකලස් කිරීෙම් 
කර්මාන්තයක් හැටියට අපි ඒක දියුණු කරලා නැහැ. රබර් පාවිච්චි 
කරලා කරන්න පුළුවන් කිසිම නිෂ්පාදනයක් අෙප් රට තුළ සිදු 
කරලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම මම පතිපත්ති සම්පාදකයින්ෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, අනාගතෙය්දී ලංකාෙව් රැකියා උත්පාදනය 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොන 
විධිෙය් පතිපත්තියක්ද කියා. එෙහම නැතුව රාජ්ය අංශය විතරක් 
වැඩි කිරීෙම් කර්මාන්ත කමයකට අපි යනවාද කියා මම අහන්න 
කැමැතියි. එම ෙවනස්කම සඳහා අලුත් අය වැෙයන් යම් කිසි ඉදිරි 
මඟක් දක්වා තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. 

 බද්ධ ව්යාපාර ගැන බය ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. එය 
ෙපෞද්ගලීකරණයක් හැටියට සලකන්න නරකයි. ඒවා රාජ්ය 
අංශෙය් තබා ගත්තත්, අලාභ ලබනෙකොට ඒවා තබාෙගන 
ෙමොනවා කරන්නද? එෙහම නම් ඒවාට  දක්ෂයින් අරෙගන ඒවා 
දියුණු කරන්න ඕනෑ. එෙහම අලුත් ෙවනසකට යන්න අපි පුරුදු 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා සම්පදායික මතෙයන් ඉවත් ෙවලා නව 
මානයකට යන්න අපි ලැහැස්ති නම් අෙප් කර්මාන්ත පතිපත්තිෙය් 
විශාල ෙවනසක් අපට කරන්න පුළුවන්. 

ඊළඟට, යම් කිසි කර්මාන්තයක් කරන්න ඒවාට අවශ්ය කරන 
බලපත ගන්න තිෙබන අපහසුව ගැන කල්පනා කර බලන්න. 
කර්මාන්තකරුෙවක් කී තැනකට යනවාද? ඔවුන් නිලධාරින් කී 
ෙදෙනක් ළඟ රස්තියාදු ෙවනවාද? එක නිලධාරිෙයක්වත් ඒ අයට 
උදව් කරන්න සූදානම්ද?  File එක තියාෙගන අත්සන් කරන්ෙන් 
නැතිව තව දවසකට කල් මැරීම ෙන්ද අපි කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ලංකාවට ආපු ආෙයෝජකයන් කී  ෙදෙනක් ෙම් රට දමලා ගියාද? 
යම් අලුත් අදහසක් ෙගනාපු කිසිම ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්න ෙකෙනක් නැති නිසා ෙම් රටින් ගියාද?  අපි ඒක ෙහොඳින් 
දන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම දන්නවා මට නියමිත කාලය 
අවසන් බව. එම නිසා ඒ ෙවනස්කම් සඳහා සූදානම් වුෙණොත්, 
ලංකාෙව් ෙම් පතිපත්තිය තුළ කර්මාන්තකරණය ෙවනස් 
මානයකට ෙගන යන්න පුළුවන් බවත් සඳහන් කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[6.16 p.m] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Chairman, I would like to thank all the Members 

for giving their suggestions from the Government and the 
Opposition.  
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My Ministry is responsible for promoting industrial 
development including chemicals, mineral sand, graphite, 
cement,  and textiles and apparels. It is also responsible 
for developing  State-managed domestic and FMCG trade 
- along with sugar and salt supply- consumer protection, 
market weights and measurements, international trade 
development, national entrepreneur development, SMEs, 
rural consumer support through cooperative polices, local 
business development, preserving and developing the 
national traditions of crafts, handloom designs, artisans et 
cetera.   

මෙග් ෙම් කථාව ෙකොළ 10ක පමණ තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මා යටෙත් තිෙබන ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන් විස්තර 
ෙමහි ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය අවුරුද්ෙද්දී අපි 
achieve කළ වැඩ ගැනත්, ලබන අවුරුද්ෙද්දී සිදු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන වැඩ පිළිබඳවත් ෙමහි පැහැදිලිව 
සඳහන්ව තිෙබනවා.  කාලය මදි නිසා  කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස  
සභාගත* කරමින් එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

සමහර  ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා පශ්න කීපයක් 
ෙමතැන මතු කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒ සම්බන්ධව ටිකක් 
පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. මම ගරු සභාවට එන්න කලින් JVP 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරලා තිබුණා. සෙතොස ආයතනයට ආනයනය 
කරපු සහල් සම්බන්ධවත්, එම සහල් විකිණීම සම්බන්ධවත් වැරැදි 
ෙතොරතුරු කීපයක් ෙම් සභාවට කියලා තිබුණා. මම එතුමාට 
පැහැදිලි කරලා කිව්වා, ෙම් සම්බන්ධව සමහර විස්තර ලබා 
ෙදන්න මම සූදානම් කියලා. 2015 end of January තමයි සෙතොස 
ආයතනය මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ගැසට් කරලා තිබුෙණ්. ඒ 
ෙවලාෙව්දී සහල් ෙමටික් ෙටොන් 261,000ක් ආනයනය කරලා 
තිබුණා.  

මම සෙතොස ආයතනය බාරගන්න ෙකොට ඉතිරිෙවලා තිබුෙණ් 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 89,000ක් පමණයි. ඒ ෙවලාෙව්දී වැඩිපුර 
සහල් තිබුණු නිසා මාසයකට සහල් ෙමටික් ෙටොන් 6,000ක් 
සෙතොස ආයතනය හරහා විකුණන්න පුළුවන් කියලා 
සභාපතිතුමාත්, එම නිලධාරිනුත් මට දැනුම්දීමක් කළා.  සෙතොස 
ආයතනයට ආනයනය කරපු ෙමච්චර සහල් පමාණයක් 
ඉතිරිෙවලා තිෙබනවා කියලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ජීවන වියදම් 
පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල අනුකමිටුවට  ඒ අවස්ථාෙව් මා දැනුම් 
දීමක්  කළා.  ඒ ෙවලාෙව්දී ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුකමිටුව විසින් එම සහල් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න 
පහත සඳහන් නිලධාරින්ෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කළා: Food 
Commissioner of the Food Commissioner’s Department, a 
representative from the Consumer Affairs Authority, 
Registrar of Pesticides, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්, a representative from the Institute of Post Harvest 
Technology and a  representative from the University of 
Moratuwa. 

ඒ කමිටුව අදාළ සාම්පල් සියල්ලම අරෙගන පරීක්ෂණ 
පවත්වලා, ''සෙතොස හරහා ෙහෝ ෙටන්ඩර් මඟින් ජනතාවට 
විකුණන්නට පුළුවන් සුදුසු ආකාරෙය් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
අසූදහසක් තිෙබනවා'' කියලා අපට වාර්තා කළා. ආහාරයට 

ගන්නට බැරි නුසුදුසු සහල් ෙමටික් ෙටොන් තුන්දහසක් තිෙබනවා, 
ඒවා සත්ව ආහාරවලට ෙදන්න කියලා recommend කරලා 
තිබුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් Cabinet Subcommittee on Cost of Living  
එෙක් සභාපතිතුමා, මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා, මුදල් 
ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම හැරිසන් ඇමතිතුමා, තව ඇමතිවරු කිහිප 
ෙදෙනක් හිටියා. ඒ වාර්තාව මම කමිටුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
ෙව්ලාෙව් මට උපෙදස් දුන්නා; ඒ කමිටුව decision එකක් ගත්තා, 
ෙටන්ඩර් මඟින් විකුණන්න කියලා. ඒ සඳහා අපි පුවත් පත්වල 
open tender  call කළා. ඒ ෙව්ලාෙව්, අවසාන මිල වශෙයන් 
රුපියල් 75ක් සඳහා ඉල්ලීමක් ආවා. ඒ ෙව්ලාෙව්දී, කාවද Tender 
Board එෙකන් Tender Committee එකට පත් කරන්ෙන් කියලා 
Cabinet Subcommittee එක තමයි තීරණය කෙළේ.  ඒ Tender 
Committee එෙක් සාමාජිකයින් හැටියට හිටිෙය් කවුද?  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, 
මහජන බැංකුෙව් නිෙයෝජිතෙයක්, Bank of Ceylon එෙක් 
representative ෙකෙනක්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් representative 
ෙකෙනක්, සෙතොස සභාපතිතුමා ද ඇතුළත් වන ආකාරයට 
Tender Committee එකක් පත් කළා. Transparent විධියට  
ෙටන්ඩර් එකකින් රුපියල් 75ක ෙහොඳ මිලක් ලැබුණා. ඒ නිසා 
සහල් ෙමටික් ෙටොන් 850ක් ඒ මිලටම වික්කා. ඒ අතරතුර 
Presidential Commission of Inquiry to Investigate and 
Inquire into Serious Acts of Fraud, Corruption and Abuse of 
Power, State Resources and Privileges එෙකන් ඇවිල්ලා 
සියලුම ගබඩා සීල් කළා. සීල් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, එදාම 
TVවල විශාල පචාරයක් ගියා,''නුසුදුසු සහල් විකුණනවා'' කියලා. 
කිසිම ෙල්ඛනයක් බලන්ෙන් නැතිවයි එෙහම පචාරය කෙළේ. 
එෙහම සීල් කරන්න ආපු නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම, TV 
stationsවලින් ආෙව් කවුද කියන්නට මම කැමැති නැහැ. 
මාධ්යයත් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා වැරදි පචාරයක් ඇති කෙළේ, 
''නුසුදුසු සහල් විකුණනවා'' කියලා. ඉන් පසුව next day, PHI 
ඇවිල්ලා සියලුම ගබඩා සීල් කළා. 

 එෙහම සීල් කරලා මාස තුනක් ගත වුණා. සෙතොස 
ආයතනෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
අදාළ reports ඔක්ෙකෝම උසාවියට submit  කරලා කරුණු 
පැහැදිලි කළා. මාස තුනකින් පසුවයි අපට තීන්දුවක් ලබා දුන්ෙන්. 
ඒ අනුව දන්වා තිබුණා, නැවතත් ෙම් ගබඩාව open කරලා 
Department of Export Agriculture in Peradeniya  හරහා 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියා. ඒ අනුව, පරීක්ෂණයක් කිරීමට 
Government Analyst's Department, ITI වැනි ආයතන 
කිහිපයකට ලබා දුන්නා. ඒ පරීක්ෂණෙයන් මාස තුනකට පසුව 
වාර්තාව ලබා දුන්නා.  පරිෙභෝජනයට සුදුසු සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
අසූදහසක් ගබඩාවල මාස තුනක් වසා දමා තිබුණා. මාස තුනකට 
පසුව වාර්තාව ආවා, ''ඒවා ආහාරයට සුදුසු නැහැ; නුසුදුසු සහල්. ඒ 
නිසා ඒවා සත්ව ආහාරවලට විකුණන්න'' කියා. එයින් පසුව මම 
කැබිනට් අනු කාරක සභාවට - Cabinet Subcommittee on Cost 
of Living එකට - එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පසුව මට 
උපෙදස් දුන්නා, උසාවිෙයන් ලබා දුන් නිෙයෝගයක් නිසා, ෙම් 
වාර්තාෙව් ෙම් ආකාරයට තිෙබන නිසා, Department of Animal 
Production and Health, Peradeniya එෙක් register වුණු, 
කර්මාන්ත කරන, factories තිෙබන, කුකුල් කෑම හදන ෙලොකු 
factoriesවලට ෙම්වා ලබා ෙදන්න කියලා. ෙටන්ඩර් කැඳවලායි 
එෙහම ලබා ෙදන්න කිව්ෙව්. ඒ අනුව ඉහළම මිල ආෙව් රුපියල් 
38යි.  මම ඒක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. 

ෙමෙහමයි ෙටන්ඩර්  එක ඇවිත් තිෙබන්ෙන් කියලා  ආව කීප 
ෙදනාෙග් විස්තර ඔක්ෙකොම ඉදිරිපත් කරලා  කැබිනට් අවසරයක් 
ගත්තා, හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 38ට බැගින් විකුණන්න.  
Transparency එකක් සහිතව; පිළිෙවළකට ඉතිරි වුණු හාල් 
ෙමටික් ෙටොන් 80,000ම ඒ මිලට විකුණන්න අපට සිදු වුණා.  ඒක  
මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනට inquiry  

2489 2490 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකක් යනවා. ෙම්ෙකන්  ෙලොකුම අසාධාරණයක් අෙප් සෙතොස 
ආයතනයට වුණා. ඒවා මම පැහැදිලි කළා. ඒ ගරු මන්තීතුමා 
දැනට නැති නිසා එතුමාට ඒ විස්තර සියල්ල එවන්න සූදානම් 
කියලා මම කියනවා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන තවත් 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ගැෆයිට් ආයතනය විකුණන්න යනවා 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව්ම මම ඒ ගැන පැහැදිලි කළා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාවත්, ගරු අගාමාත්යතුමාවත් ෙම් ආයතන 
විකුණන්න කියලා අපට උපෙදස් දීලා නැහැ. දැන් ගරු කබීර් 
හාෂිම් ඇමතිතුමා ඒ ආයතනවල තත්ත්වය ගැන කිව්වා. ඒ නිසා, 
Public-Private Partnership අනුව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
තිබුණු  අෙප් සම්පත් - raw resources - අපි අපනයනය - export - 
කළා;   ඒවාට value add කරලා, ඒවා අෙළවි කරලා අෙප් ආදායම 
වැඩි කර ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිවත්, රැකී රක්ෂා වැඩි කිරීම සඳහාත් 
වූ වැඩ පිළිෙවළක් අනුව තමයි  අෙප් ආණ්ඩුව කටයුතු කර ෙගන 
යන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම කියන්න කැමැතියි මට භාර දුන්න 
සියලුම ආයතන; සෙතොස ෙවන්න පුළුවන්;  STC ෙවන්න පුළුවන්,  
ලක්සල ෙවන්න පුළුවන්, CWE ෙවන්න පුළුවන්, CW 
Constructions ෙවන්න පුළුවන්, කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා 
ලාභ ලබන තත්ත්වයට අපි ෙගනැල්ලා තිෙබනවාය කියන එක 
ෙම් ෙවලාෙව්දී මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
"மாந்ைத ேசால்ட் மிெரட் தனியார் மயப்ப த்தப் 

படமாட்டா " என்ற உங்கள  உ திெமாழிைய நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நான் இதைன எத்தைன ைற ெசால்வ ? ெகளரவ 

அைடக்கலநான் அவர்கேள, நீங்கள் அவ க்குச் ெசால் ங்கள்! 
யார் ப த் க்ெகா த்த ப ப்ேபா ெதாியா . 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நீங்கள்  வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவி ந்  

அதைன நீக்கேவண் ம். அ தான் பிரச்சிைன! 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நான் அதைன ன்ெமாழியவில்ைல. ெகளரவ உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இ  சம்பந்தமாக நான் ஏற்ெகனேவ  இங்கு 
ெசால் யி க்கின்ேறன்; இப்ெபா ம் ெசால்கின்ேறன். 
என் ைடய ெபா ப்பின்கீழ் இ க்கின்ற எந்தேவார் அரச 
நி வனத்ைத ம் தனியார் மயப்ப த் வதற்கு நான் 
இடங்ெகா க்க மாட்ேடன். நீங்க ம் மன்னாாில்தான் 
இ க்கின்றீர்கள். நான் பிறந்த ம் மன்னாாில்தான். நா ம் 
மன்னாைரப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ஒ வன். எனேவ, 
நா ம் நீங்க ம் எங்க ைடய அைடக்கலநாதன் அவர்க ம் 
உட்பட எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்  அவற்ைற அபிவி த்தி 
ெசய்யேவண் ம். அதற்கு நீங்கள் எனக்கு உதவ 

ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நான் ஒ ேபா ம் 
அந்த நி வனங்கைள விற்கமாட்ேடன் என்பைத இந்த 
இடத்தில் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have to wind up now.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
என்ைனப் ேபச விட்டால்தாேன!  

அந்த வைகயில், இங்கு தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
உ ப்பினர்கள் நல்ல பல ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்தார்கள். 
அவற்ைற நாங்கள் உள்வாங்குகின்ேறாம். மட்டக்களப்  
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு வின் தைலவர் ெகளரவ ஸ்ரீேநசன், 
ெகளரவ உ ப்பினர் ேயாேகஸ்வரன் ஆகிேயாாின் 
ேவண் ேகாள்கைள ஏற் , அம்மாவட்டத்தில் நடத்த இ ந்த 
ைகத்ெதாழில் சம்பந்தமான ஒ  கூட்டத்ைத தற்ேபா  
ெகா ம்பில் நடத் வதற்கு நான் எண்ணியி க்கிேறன். 
அேதேபால், நீங்கள் வடக்கிேல ல்ைலத்தீ , வ னியா, 
கிளிெநாச்சி, மன்னார், யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங் 
களின ம் கிழக்கில் தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , 
அம்பாைற ேபான்ற மாவட்டங்களின ம் ைகத்ெதாழில் பற்றி 
நிைறயப் ேபசினீர்கள். எதிர்வ ம் காலத்தில் நாங்கள் 
எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்  ைகத்ெதாழில் ைறைய ேமம்ப த்தி, 
எங்க ைடய மக்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்ைப வழங்குவதற்கு 

யற்சிக்க ேவண் ம். அதற்கு நீங்கள் அைனவ ம் எங்க க்கு 
ைகெகா க்க ேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள்வேதா , 
என் ைடய திறைமயான இராஜாங்க அைமச்சர் சம்பிக்க 
பிேரமதாஸ அவர்க க்கும் என் ைடய ெசயலாளர் ெகளரவ 
ெதன்னக்ேகான் அவர்க க்கும்  ேமலதிக ெசயலாளர் உட்பட  
அைமச்சின் ஏைனய அதிகாாிக க்கும் என் ைடய 
நன்றிையத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇත්ළත් කරන ෙලස මා නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
   Rest of the speech tabled: 
 
To implement the Government’s vision of national industry and 

commerce development, this Ministry is also partners with international 
organizations such as UN’s Industrial Development Organization-
UNIDO-, World Intellectual Property Organization.  

1.  SLITA 

Sri Lanka Institute of Textile and Apparel (SLITA) which comes 
under this Ministry is one of the top institutes in Sri Lanka dedicated to 
train manpower in textile, apparel, footwear and allied industries. Total 
operating income for 2016 was Rs. 139.25 million earned by conducting 
various apparel industry training programmes and other consultancy 
services. SLITA’s training is now a sought after programme among 
industrialists. In 2016, 4400 SLITA students qualified to enroll in the 
industry generating new employment opportunities. The Productivity 
Improvement Progrmame -PIP-is implemented in seven factories at Rs. 
10 million. Curricula are being upgraded to NVQ standards. A new and 
an interesting research and development is the extraction and processing 
of banana fiber. Negotiations are now on to acquire degree awarding 
status in the academic year 2017/18.  The Ministry’s Department of 
Textile Industries is working towards establishing Handloom Villages 
and Revamping Handloom Industry project at the cost of Rs. 113.5 
million as recommended by the Task Force.  
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2.  National Design Centre  

The National Design Centre - NDC- commenced its operations in 
1983.  In 2016, NDC trained 1121 crafts persons through 45 training 
programmes and another 70 diploma holders creating 1191 self-
employment opportunities. The Centre produced 407 new designs for 
craftsmen while 690 new designs were created in different clusters of 
which 325 designs converted to prototype samples. 30 market 
opportunities provided for craftsmen. A new design exhibition which 
has been planned to highlight emerging craftsmen.  

3.  The National Crafts Council 

The National Crafts Council promotes and preserves Lankan 
handicrafts and craftsmen, including the registered Lankan 23,912 
craftsmen. In 2016, NCC full-time trained 1503 apprentices in 
handicrafts and generated 832 new self-employment opportunities. 876 
craftsmen were also given marketing support the NCC. “Thunpath Rata” 
Traditional Mats and Woven Product Exhibition and Presidential 
Handicrafts Award Ceremony “ShilpaAbhimani” were conducted.  

4.  The National Intellectual Property Office 

The National Intellectual Property Office administers the 
Intellectual Property System in Sri Lanka. 7088 trade mark applications 
were received in 2016 and 6844 were examined and 1726 registered at a 
revenue of Rs. 57.46 million. 387 patent applications were received in 
2016, 213 examined and 69 registered.  This office closely works with 
World Intellectual Property Office. Among key achievements are the 
establishment of 9 Technology and Innovation Support Centres - TISCs- 
island wide in provinces (2014-2016), dissemination of patent 
information to the public free of charge and Amendments to the 
Intellectual Property Act.  

5. SMILE III 

The Small and Micro Industries Leader and Entrepreneur Promotion 
Project III- Revolving Fund (SMILE III Revolving Fund) assists Small 
and Micro scale Enterprises - SMEs- financially to start or to expand 
viable projects and provides for improvement of organizational capacity 
and product development. The project is handled through participating 
banks called as Participating Credit Institutions (PMU). A total of Rs. 
5.06 million disbursed up to September 30. 6,085 loan applications were 
received, 4,560 sub projects listed as eligible, 2,199 sub projects were 
allocated with funds.  

6. Paranthan Chemicals Company  

The profit making Paranthan Chemicals Company Limited trades 
chemicals, refills liquid Chlorine to the low capacity cylinders. As at 
30th September 2016, company has refilled Chlorine in 4,350 cylinders 
and manufactured 33,300 litres of Sodium Hypochlorite. The company 
has marketed 1,680 MT of liquid Chlorine, 67 MT of Caustic Soda and 
65 MT of HCL.  The sales revenue for the period of Rs. 184.5 million. 
The company plans to introduce Caustic Soda Lye as a value addition 
production with Rs. 5 million and 85 per cent of the work has been 
already completed.  

7. Measurement Units, Standards and Services Department 
(MUSSD) 

The Measurement Units, Standards and Services Department -
MUSSD- and the National Measurement Laboratory are responsible for 
metrology measurements in Sri Lanka and by July 31, its revenue totaled 
to Rs. 195.6 million. MUSSD verified 609,301 weights and measuring 
instruments, granted pattern approval to 43 of weights and measuring 
instruments. It completed calibration of 481 units. Among the planned 
new projects are upgrading Sri Lanka’s measurements system, 
procurement of standard equipment for National Measurement 
Laboratory, publication of new brochures, posters, metric tables. Foreign 
collaborations have been confirmed for three projects from Germany, 
Asia Pacific Metrology Programme and SAARC. 

8.  Department of Commerce (DoC) 

The Department of Commerce - DoC - formulates and implements 
Sri Lanka’s foreign trade policy at bilateral, regional and multilateral 
level. The DoC issues Certificate of Origin - CoOs - for Sri Lankan 
origin products and in January-August 2016, DoC has issued 73,068 
CoOs. DoC continued its work to regain GSP plus, prepared a 
comprehensive report for the Inter-Ministerial Subcommittee on 
regaining GSP plus facility and submitted the report together with Sri 
Lanka’s application for regaining GSP plus facility. EU fisheries ban 
was removed from 22nd June, 2016 and qualified fish consignments 
originating from Sri Lanka to the EU commenced on the same day by 
the  Department of Commerce. Under GSP schemes Sri Lanka exported 
US Dollars 2084.03 million goods in January-August 2015 and it has 
increased by 8.6 per cent to US dollars 2,264.21 million during January-
August 2016. DoC actively participated with a Group of major US GSP 
beneficiary countries to contact Members of the US Congress, to 
persuade them to renew the US-GSP Programme early. DoC concluded 
the Fourth Trade Policy Review of Sri Lanka in Geneva. As for the 
proposed ETCA with India, seven working groups were established for 
negotiations of it. The 2nd round of negotiations on ETCA was held in 
India form 29-30 September 2016.  

9.  Lanka Mineral Sands Limited 

Lanka Mineral Sands Limited mines, processes and exports heavy 
mineral beach sands using its plant in Pulmoddai in the Trincomalee 
District. The key products that the company markets are Ilmenite, 
Rutile, Zircon, Ilmenite with by-products et cetera up to September 30, 
2016, LMSL earned Rs. one billion from mineral sand sales by 
producing 14,188 MT of Ilmenite, 1,630 MT of Rutile, 348.96 MT of 
Zircon and 2,424.75 MT of HiTiIlmenite.  

10.  National Enterprise Development Authority (NEDA) 

National Enterprise Development Authority - NEDA- promotes 
enterprise development within Sri Lanka with special emphasis to 
Micro, Small and Medium Enterprise - SME-sector. Among the present 
large scale projects the NEDA is involved is formulation of National 
SME Policy and SME Authority. NEDA conducted training 
programmes for 6,259 new and existing entrepreneurs. It is also 
working on the publication of SME guidebook and collecting Business 
Development Services - BDS- providers. District and regional 
enterprises forums have been established to develop proper mechanism 
to provide business development services to the entrepreneurs at district 
and divisional secretariat - DS - level. It consists of governmental and 
nongovernmental Business Development Service - BDS - providers, 
chambers and trade or business associations of the district. NEDA has 
established 14 district enterprise forums and 80 other enterprise forums. 
NEDA developed issue tracker to build up proper system  to solve 
business issues in regional level. An important work is the incubator 
and technology Transfer Centre - ITTC- with Wayamba University, to 
minimize the risk involved in engaging a new product or service line by 
reducing the initial capital to be invested backed by professional 
backing. In its women entrepreneurship development programme in all 
districts NEDA conducted training programmes for 3500 women 
entrepreneurs.   

11. Sri Lanka Cement Corporation  

Sri Lanka Cement Corporation is importing and distributing 
Ordinary Portland Cement. For the period from January to August 2016, 
the Corporation has imported 2,800 MT Ordinary Portland Cement and 
sold 2,752 MT earing Rs. 42.27 million from sales. The corporation also 
produced and sold 46,032 numbers of concrete poles and 619 numbers 
of concrete blocks and earned Rs. 3.70 million. In July 2016, the 
government had introduced Voluntary Retirement Scheme and 36 
employees left as a result.  

12.  Sri Lanka State Trading (General)  

Sri Lanka State Trading (General) Corporation’s main activity is 
“Trading.” Turnover from April 2016 to September 2016 was Rs. 1,629 
million which is 23 per cent increase compared to last year. Projected 
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sales for 2016/2017 is Rs. 3,200 million and STC is confident of 
achieving the same. A new showroom was opened in Sainthamaruthu in 
October thereby bringing STC to the East for the first time. This is the 
8th STC regional  showroom. Three new regional showrooms are 
expected to commence in 2017 and actions are being taken to introduce 
STC branded products such as STC stationery  and STC Air 
conditioners etc.   

13.  Industrial Development Board  

The Industrial Development Board has 18 industrial estates in 16 
districts and reported Rs. 36 billion turnover from all these estates in 
2016. IDB’s industrial estates provide 8045 jobs in 283 active industries. 
To bring latest technologies to Sri Lanka IDB collaborates with global 
agencies such as PUM Netherlands Expert Programme etc. IDB 
conducted the Eighth International Footwear and Leather Fair in 
February 2016 in Colombo. IDB plans to conduct wood-based 
production industry support programme and SMIDEX-2017 for 
promotion of industrialists and International Footwear and Leather Fair 
2017. 

14. Laksala - Sri Lanka Handicraft Board  

Sri Lanka Handicraft Board, popularly known as “Laksala” 
promotes the sale of local handicrafts, gifts and souvenirs through their 
showrooms spread island- wide providing essential market linkages to 
traditional craftsmen. Laksala operates 14 branches located island-wide 
and offers the widest variety of Sri Lankan handicrafts and brands/items 
synonymous with Sri Lanka mainly to tourists. As of September 2015 
revenues totaled Rs. 696 million (against Rs. 696 million last year same 
period) which is 94 per cent of the targeted income for this period.  

15. 15. Kahatagaha Graphite Lanka Limited 

The fully Government owned public limited liability Company is a 
100 per cent export-oriented company, and from 1st January to 
September 2016 it has exported US Dollars 489,780 worth graphite. The 
company reported net profit of Rs. 15.6 million. In 2014 - 2015, its 
major export countries were USA, UK and Japan. From 1st January to 
September 2016 it produced 580 MT selling 353 MT graphite. 

16. 16. Cooperative Wholesale Establishment 

Cooperative Wholesale Establishment distributes essential 
commodities and wants to give best prices for Sri Lanka’s wholesale 
trade in FMCG.  From January to September 2016, CWE has made 
earnings before depreciation and interest at Rs. 26.8 million. CWE also 
acts as the implementing arm of Cabinet Subcommittee on Cost of 
living. CWE imports essential goods to control the market price and 
public demand. As a result, it imported 1000 MT Basmati Rice, in the 
process to import 5000 MT during the year 2016. Being Competitor to 
the wholesale market, CWE launched first bulk sales shop in Vavuniya 
and has been successful. 

17.  Lanka Sugar Company (Pvt.) Limited 

I am pleased to inform the House that for the first time, Lanka Sugar 
Company (Pvt.) Limited under my Ministry earned Rs. 1 billion profit. 
The profits came this year and its even more important to inform that 
last year, the company made Rs. 1 billion loss. As a result of latest 
profits, I believe that this is a great success story among state owned 
business enterprises. I praise Hon. Finance Minister’s proposals for 
sugar industry development in this Budget such as imposing a minimum 
price of Rs. 5000 per MT for sugarcane with effect from 1st January, 
2017, calling local and foreign investors to invest in Sugar Mills in 
Monaragala, Batticaloa, Kilinochchi and Ampara districts with a 
minimum plant size of 2000 Tonnes et cetera. The company is managing 
two distilleries and sugar factories at Pelwatte and Sevanagala. Upto 
third quarter of 2016, Pelwatte and Sevanagala cultivated 13,164 

hectares of sugar cane harvesting 561,067 MT of cane which resulted in 
44059 MT of sugar produce. 8,580,267 liters of ethanol also produced. 
As a result of these Lanka Sugar reported a profit of Rs. 1 billion by 
third quarter of 2016 in comparison to the loss Rs. 1 billion in 2015. It 
plans to establish sugar cane juice extractor factory and 2000 hectare 
sugar can plantation in Vavuniya district Settikulam Division. The 
company also intends to produce a sugar pricing formula based on 
incentive to be competitive with any commercial crop in Sri Lanka. 

18.  Lanka Sathosa 

Lanka Sathosa is the state owned large owned large scale retail 
business in Sri Lanka having over 320 outlets island wide and 3500 
employees with an annual turnover of Rs. 30 billion. The new 
management developed strategies based on an audit by the consultancy 
firm KPMG was used to bring in new management thinking. Market 
research reveals  LankaSathosa is mostly used by households whose 
income is Rs. 30,000 and below (which is 60 per cent of Sri Lanka’s 
population). We introduced new management thinking. Lanka Sathosa 
plans to open 191 new outlets. We are now working on branding and 
improving efficiency at a cost of Rs. 300 million. Among important 
projects planned are 125 CCTV Projects, 195 ERP projects, setting up 
of 5 laboratories, and installation of Human Resource Information 
System. 

19.  Matai Salt Limited 

Mantai Salt Limited with Elephant Pass SalternMantai Salt Limited 
manufactures common salt, iodine mixed salt, crush salt and industrial 
salt, and reported earnings of Rs. 62.4 million net profit before tax was 
Rs. 7.1 million. During the review period of year 2015 - 2016, the 
company produced 3319 MT of salt and sold 5063 MT of salt. After 
renovation process of Elephant Pass Saltern (Phase 1) work completed 
in 2015, production started in renovated area by March 2016 and the 
harvesting started in August 2016. Government has allocated Rs. 80 
million to the renovation of phase - 2 area of Elephant Pass Saltern. The 
renovation work has started and physical progress was 40 per cent as at 
30th September, 2016.  

20. Other Industry Development Initiatives 

The Ministry also is involved in development of Agro Processing 
Industries such as Tea, Spices, Coir, packaging as well as Food 
Processing. In 2016 the International Packaging Exhibition “Lanka 
Pack”-2016 was conducted to link this sector to exports, and to 
introduce new technology. 150 local industries benefited. Another 250 
SMI’s benefited from the Training of Trainers programme on Packaging 
for Enterprises. 160 local industries benefited from Profood/Propack 
International Exhibition to upgrade local SMEs to the next level. 
Another important project is the pilot project on development and 
certification of ISO 14001 Environment Management System with 
Energy Audit and Cleaner Production Assessment in SMEs. The 
objective is to improve productivity and environment-friendly 
technology of medium-scale industries. The proposed projects are 
facilitation of SMI in food sector through packaging development, 
industrial productivity, and market competitiveness and sustainability 
improvement programme. The Ministry also works to develop more 
technical aspects and therefore is strengthening local industrial sections 
of molds and pressure molds, rubber related industries, machinery and 
basic metal industries etc. For example, to develop the rubber 
manufacturing sector, 25 technical officers were sent to University of 
Cochin, India at a cost of Rs. 1.66 million. To support the Boat Building 
Industry a Boat Show was conducted. To improve Plastic -based 
Industry, 19 undergraduates following the Degree on Polymer Science 
and Technology in Sri Lanka Plastic and Rubber Institution have been 
selected to provide 50 per cent of the course fee. Realizing Sri Lanka 
robotic technology is being used at a minimum level, the Centre of 
Excellence in Robotics Applications (CERA) has been included in the 
mandate of Ministry of Industry and Commerce and it is planned to be 
established in the premises of IDB. A dedicated Leather and Leather 
Goods Manufacturing Complex at Batticaloa District at a cost of or Rs. 
450 million is being prepared to develop the Footwear and Leather 
Industry. Initial steps were taken to establish the Pharmaceutical 
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Manufacturing Zone in Kurunegala District. To develop the Electrical 
and Electronic Sector, International Standard Certificate Programme to 
the Electrical and Electronic products Manufacturers is being 
considered. Ministry has also introduced subsidy scheme for obtaining 
International Standard Certificate  from the international recognize 
standard institutions. To develop the Ceramic Products Sector, the 
Ministry assisted to obtain Standard Certification from SLSI to enhance 
good image of local red clay roofing tile manufacturing industry.  

21. Industry Development 

Our regional industry development efforts have resulted in a Public 
Private Partnership success. Supporting the unity government’s 
Industrial Development, my Ministry developed 937 acres land area (i.e. 
electricity, water and road system) by September 2016 with Rs. 3.2 
billion Government Investment and Rs. 32.4 billion private investment. 
364 industries operated in commercial manufacturing. The total 
employment is 18645. 25 new project proposals for industries approved 
while 44 new project proposals have been recommended by the 
Ministry’s Evaluation Committee. The Budget speech 2016, allocated 
funds to establish 4 new Industrial Estates. They are the Stage III of 
Trincomalee, Raigama, Mahaoya and Hambantota. Accordingly, 
necessary action is being taken to formulate Cabinet Memorandums to 
obtain suitable lands.  

22. Food and Cooperatives  

This Ministry’s the Food and Cooperative Division (FCD) plays a 
considerable role in Food and Cooperative sector. FCD held the 
provincial cooperative ministers’ conference in June and celebrated 94th 
International Co-operative Day. It also plans to modernize co-operative 
Rural Banks, renovate cooperative fuel filling stations, and to establish  
a Co-operative Commercial Complex at Rs. 2,000 million  

Sir, in conclusion, I stress that this Ministry covers a vast range of 
activities. I thank all officials of my Ministry for the performance 
highlighted in this speech. Thank you.  
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295 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 
         01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,          

        රු.  12 ,950,000 
"295 වන    ශීර්ෂෙයහි 01  වන  වැඩසටහන,  මූලධන වියදම    සඳහා      

 රු.  12 ,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
295 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

297 වන ශීර්ෂය.- සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,           
රු.  50 ,997,000 

"297වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා        
රු.  50 ,997,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
297 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

298 වන ශීර්ෂය.- මිණුම් ඒකක, පමිති සහ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,  

රු.  103 ,062,000 
"298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම    සඳහා 

රු.  103 ,062,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  70 ,000,000 

"298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා           රු. 
70,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
298 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

299 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,  
රු.  29 ,294,000 

"299 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 
29,294,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
299 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

300 වන ශීර්ෂය.- ආහාර ෙකොමසාරිස්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම,                      
රු. 532,845,000 

  
“300 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම සඳහා                

රු. 532,845,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2497 2498 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම, 
රු.164,025,000 

 
“300 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා                  

රු. 164,025,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
300 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

301 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව (සමුපකාර සමිති 
ෙරජිසට්ාර්)  

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 66,833,000 

 
“301 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 

66,833,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම,  
රු. 31,500,000 

 
“301 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා රු. 

31,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
301 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

302 වන ශීර්ෂය.- සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, රු. 
16,208,000 

 
“302 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 

16,208,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම,  

රු. 1,700,000 
 
“302 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා රු. 

1,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
302 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

303 වන ශීර්ෂය.- ෙප්ෂකර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ පුනරාවර්තන වියදම, රු. 
73,574,000 

 
“303 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 

73,574,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
303 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  මූලධන වියදම,  
රු. 36,450,000 

 
“303 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා රු. 

36,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

303 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

“தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 659,357,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 84,500,000 

 
“தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 84,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,171,372,000 

  
“தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 1,171,372,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,697,650,000 

 
“தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 6,697,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  149, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  295.- வாணிபத் திைணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 119,067,000 

 
“தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 119,067,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,950,000 

 
“தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  297.- கம்பனிகள் பதிவாளர் திைணக்களம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 50,997,000 
 

“தைலப்  297, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 50,997,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  297, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2499 2500 
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  தைலப்  298.- அள க்கூ கள், கட்டைளகள் மற் ம் ேசைவகள் 
திைணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 103,062,000 

 
“தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 103,062,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 70,000,000 

 

“தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 70,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  298, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 
 
தைலப்  299.- இலங்ைகப் லைமச் ெசாத்  அ வலகம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 29,294,000 

 

“தைலப்  299, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 29,294,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  299, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  300.- உண  ஆைணயாளர் திைணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெச பா 532,845,000 

 

“தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 532,845,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 164,025,000 

 
“தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 164,025,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  300, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  301.- கூட் ற  அபிவி த்தித் திைணக்களம் (கூட் ற ச் 
சங்கங்களின் பதிவாளர்) 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 66,833,000 

 
“தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 66,833,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 31,500,000 
 

“தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 31,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  301, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  302.- கூட் ற  ஊழியர்கள் ஆைணக்கு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 16,208,000 

 
“தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 16,208,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,700,000 
 

“தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  302, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  303.- ெநச க் ைகத்ெதாழில் திைணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 73,574,000 

 
“தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 73,574,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 36,450,000 

 

“தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 36,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  303, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 659,357,000 for Head 149,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 149, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,  
Rs. 84,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 84,500,000, for Head 149, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 149, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,171,372,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,171,372,000, for Head 149,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 149, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 6,697,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. . 6,697,650,000, for Head 149, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 149, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 295.-  DEPARTMENT OF COMMERCE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 119,067,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 119,067,000, for Head 295,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 295, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 12,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,950,000, for Head 295, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 295, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 297.- DEPARTMENT OF THE REGISTRAR OF 
COMPANIES 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 50,997,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 50,997,000, for Head 297,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 297, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 298.- DEPARTMENT OF MEASUREMENT UNITS, 

STANDARDS AND SERVICES 
 

Programme 01.-  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 103,062,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 103,062,000, for Head 298,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 298, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.-  Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 70,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 70,000,000, for Head 298, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 298, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 299.-  NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
OF SRI LANKA 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 29,294,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 29,294,000, for Head 299,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 299, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 300.-  DEPARTMENT OF FOOD COMMISSIONER  

 
Programme 01.-  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 532,845,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 532,845,000, for Head 300,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 300, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 164,025,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 164,025,000, for Head 300, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 300, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 301. -  DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE 
DEVELOPMENT (REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES) 

 
Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 66,833,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 66,833,000, for Head 301, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 301, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 31,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 31,500,000, for Head 301, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 301, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 302.-  CO-OPERATIVE EMPLOYEES COMMISSION  

 
Programme 01.-  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 16,208,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 16,208,000, for Head 302,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 302, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.-  Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,700,000, for Head 302, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 302, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 303.- DEPARTMENT OF TEXTILE INDUSTRIES 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 73,574,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 73,574,000, for Head 303,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 303, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 36,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 36,450,000, for Head 303, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 303, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 
216,892,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,   
රු. 65,200,000 

  
"158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා රු. 

65,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
158 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

  
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන ‐  පුනරාවර්තන වියදම, රු. 

58,200,000 
“158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු. 

58,200,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
   

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන ‐ මූලධන  වියදම,  
 රු. 92,000,000 

  
"158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා රු. 

92,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
158 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 216,892,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 65,200,000 

 
“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 65,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 58,200,000 

 
“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 58,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 92,000,000 

 

“தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 92,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                
தைலப்  158, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 216,892,000, for Head 158, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 158, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs.  65,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 65,200,000, for Head 158, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 158, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 58,200,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 58,200,000, for Head 158, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 158, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 92,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 92,000,000, for Head 158,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 158, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
"199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 

රු.121,735,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.13,800,000 
 
"199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.13,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,750,000,000 

 
"199 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,750,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
199 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
289 වන ශීර්ෂය.- අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.601,400,000 
 

“289 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 
රු.601,400,000ක   මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම, 
රු.674,200,000 

 
“289 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු.674,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
289 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 121,735,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,800,000 

 
“தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 13,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,750,000,000 
 
“தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,750,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  199, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  289.-  ஏற் மதி கமத்ெதாழில் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 601,400,000 

 

“தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 601,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 674,200,000 

 
“தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 674,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  289, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 121,735,000, for Head 199, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 199, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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2016 ෙදසැම්බර් 02  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 13,800,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 13,800,000, for Head 199, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 199, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,750,000,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 1,750,000,000, for Head 199, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 199, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 289.- DEPARTMENT OF EXPORT AGRICULTURE   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 601,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 601,400,000, for Head 289, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 289, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 674,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 674,200,000 for Head 289, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 289, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු  පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙදසැම්බර් 03 වන ෙසනසුරාදා.  
ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 

அறிவிக்கும்ெபா ட் , தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2016 சம்பர் 03, சனிக்கிழைம. 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 03rd 

December,  2016. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
   
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මැතිතුමා. ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ෙකෝකිලායි කළපුෙව් නීති විෙරෝධි ෙලස මාළු 

ඇල්ලීම  
ெகாக்கிளாய் களப்பில் சட்டவிேராத மீன்பி  
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித்தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய சைப ஒத்திைவப்  ேவைளயில் ெகாக்கிளாய் 
களப் த் ெதாடர்பான சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள 
ெகாக்கிளாய்க் களப்பான  ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத் 
ெதா வாய்,  க நாட் க்ேகணி ஆகிய இடங்களில் வசிக்கும் 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு மிக க்கியமானதாக 
அைமகின்ற . இம்மக்கள் த்தம் காரணமாக இடம்ெபயர்ந்  
2011ஆம் ஆண்  அங்கு மீள்கு ேயறி ள்ளனர். அேதேவைள, 
இக்களப்பில் சட்டவிேராதமான ைறயில் ல்ேமாட்ைட 
மீனவர்கள் மீன்பி யில் ஈ ப வதால், அவ்விடத்ைதச் ேசர்ந்த 
மீள்கு ேயறிய மக்க க்கு மீன்பி யில் ஈ பட யாமல் 
இ க்கின்ற . இவ்விடயம் ெதாடர்பாக நான் 
பாரா மன்றத்தில்  கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி  அைமச்சர் அவர்களிடம் குறிப்பிட்டெபா , 
அவர் அதற்கான நடவ க்ைகெய ப்பதாக எனக்கு வாக்கு தி 
வழங்கினார். ஆயி ம், அதன் பின்ன ம் இந்நடவ க் 
ைகயான  ெதாடர்ந்  இடம்ெப கின்ற  என்பதைன 
மனவ த்தத் டன் கூற வி ம் கின்ேறன். எனேவ, களப்பில் 
சட்ட விதி ைறகைள மீறி மீன்பி க்கின்றவர்க க்கு எதிராக 
நடவ க்ைகெய த்  அம்மக்கைளப் பட் னிச் சாவி ந்  
காப்பாற்ற நடவ க்ைகெய க்குமா   இச்சைபயில் நான் 
இப்பிேரரைணைய ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி ஆகிய 
இடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் த்தத்தால் ற் தாகப் 
பாதிக்கப்பட் , அவர்கள  ெசாத் க்கைள ம்  உறவினர் 
கைள ம் இழந்  தற்ேபா  அவர்கள் மீள்கு ேயறிய 
பின்ன ம் ெகாக்கிளாய் களப்ைபத்தான் தங்கள  
வாழ்வாதாரமாக நம்பி வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். 
1996ஆம் ஆண்  சட்டத்தின் பிரகாரம், அந்தக் களப்பில் 
எந்தவிதமான மீன்பி யில் ஈ படலாெமன்ப  குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . அந்தக் களப்பில் இயந்திரப் படைகேயா, 
கூட் வைலையேயா, வைலையப் பாய்ச்சி இறால் பி க்கின்ற 

ைறையேயா  ெசய்ய யா ; அ  சட்டத்தில் 
ெதட்டத்ெதளிவாக ம் விளக்கமாக ம் இ க்கின்ற . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆனால், தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
ல்ேமாட்ைட மீனவர்கள் சட்டத்ைதமீறி அந்தக் களப்பில் 

ெதாடர்ந் ம் தைடெசய்யப்பட்ட ைறகளிேல ெதாழிைலச் 
ெசய் வ கிறார்கள். உண்ைமயில் இன்  கடற்ெறாழில் 
மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் இங்கி ந்தால் நன்றாக இ க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த விடயம் ெதாடர்பாக 
அவர் நன்கு அறிவார். ஆனால், ஒ சில அரசியல் 
காரணங்க க்காக அவர் அைத நி த் வதற்குப் 
பின்னிற்கிறார் என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், இவ்வா  மீன்பி யில் ஈ ப வ   தவ  
என் ம் அதைனத் தான் தி த் வதாக ம் உாிய 
அதிகாாிக க்கு ஆைணயி வதாக ம் இ்ந்தப் பாரா மன்றத் 
தில் ஒ  மாத காலத்திற்கு ன்   உ தியளித்தி ந்தார். அவர் 
உ தியளித்ததன் பின்  அரசியல்வாதிகள் சிலர் அைமச்சர் 
அவர்க டன் ெதாடர் ெகாண் , "தய ெசய்  இைத 
நி த்தாதீர்கள்" என்  அரசியல் ாீதியாக  வி த்த 
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக அவர்  நடவ க்ைக எ ப்பதற்குத் 
தாமதிப்பதாக நான் அறிகின்ேறன். எனேவ, இந்த ன்  
கிராமங்களி ள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரமாக இ க்கின்ற 
இந்த விடயத்ைதயிட் , சட்டவிேராதமான மீன்பி ைய 
நி த் கின்ற உ திெமாழிைய இங்கு வழங்கிய ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள்,  கடற்ெறாழில் திைணக்களத்திற்கு 
அதற்கான அறி த்தல்கைள ஏன்,   வழங்கவில்ைல? என்  
இந்த ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நான் 
இரண்  மாதங்க க்கு ன்  இந்தப் பகுதிக்கு ெபா ப்பான 
கடற்பைட அதிகாாிையப் பாரா மன்றத்தில் சந்தித்ேதன். 
இந்த விடயம் ெதாடர்பாக தனிப்பட்ட ைறயில் நான் 
அவாிடம், "அங்குள்ள மக்கள் மிக ம் ேவதைன டன் எனக்குக் 
க தெம தியி க்கிறார்கள்; ெதாைலேபசியில் மிக ம் 
ேவதைனயாகக் கைதக்கிறார்கள்; அங்கு உண்ைமயாக என்ன 
பிரச்சிைன நடக்கிற ?" என்  ேகட்ேடன்.  அதற்கு அவர், 
நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட் ந்தார். ேம ம், நான் அவாிடம், "மன்னாாில் 
கடற்ெறாழில் திைணக்களம் ெசய்யேவண் ய சில 
ேவைலகைளக் கடற்பைடதான் ெசய்கின்ற ; அப்ப யி க்கும் 
ேபா  இ  தவ  என்  உங்க க்குத் ெதாிந் ம் ஏன், இைத 
நி த்த நீங்கள் ன்வரவில்ைல?" என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர், "ஆளணிப் பற்றாக்குைற காரணமாக கடற்ெறாழில் 
திைணக்களத்தால் இைத நைட ைறப்ப த்த யவில்ைல; 
அந்தப் பிரேதசத்திற்குப் ெபா ப்பான எனக்குக் க தத்ைத 
அ ப்பினால் நான் நிச்சயமாகத் தைடெசய்யப்பட்ட த் 
ெதாழிைல ேம அந்தக் களப்பில் நி த் ேவன்" என்  எனக்கு 
உ தியளித்தார். கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்கள் சார்பாக 
இங்கி க்கின்ற ெகளரவ அைமச்சர் கயந்த க ணாதிலக்க 
அவர்கேள, கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தில் பல ைறேக கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. கடற் ெறாழில் 
திைணக்களம் ஒ  நடவ க்ைகெய த்தால், அைத அரசியல் 
ாீதியாகப் பலர் ெசன்  த க்கின்ற நிைலைமயி க்கின்ற . 
ஆகேவ, இப்ப யான சூழ்நிைலகள் ெதாடரக்கூடா . எ  
சட்டேமா, எ  ஜனநாயகேமா. எ  மனிதாபிமானேமா அைதக் 
கைடப்பி க்கேவண் ய ெபா ப்  அைமச்சிற்கும் 
அரசாங்கத்திற்கும் இ க்கின்ற .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் 
க்கியமான அைமச்செரன்ற வைகயில், நான் உங்களிடம் 

பணிவாக ம் விநயமாக ம் ேவண் க்ெகாள்வ  

என்னெவன்றால், அந்தக் களப்பில் நைடெப கின்ற 
தைடெசய்யப்பட்ட ெதாழில் ைறகைள நி த் வதற்குாிய 
அ மதிையக் கடற்ெறாழில் திைணக்கள ஆைணயாளர் 
அந்தப் பிரேதசத்தின் கடற்பைட அதிகாாியிடம் 
ஒப்பைடப்பதற்குாிய நடவ க்ைகைய நீங்கள் எ க்க 
ேவண் ம். இந்த அ மதிையக் ெகா த்தால் நிச்சயமாகக் 
கடற்பைட அதிகாாி அதைன நி த் வார். ல்ேமாட்ைட 
மக்கைள அந்தக் களப்பில் ெதாழில் ெசய்யேவண்டாெமன்  
நான் ெசால்லவில்ைல. அந்தக் களப்பில் தைடெசய்யப்பட்ட 

ைறகைளப் பயன்ப த்தி மீன்பி ப்பைத நி த் ம்ப தான் 
நான் கூ கின்ேறன். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இைதக் க த்திற்ெகாண்  நாைளேயா அல்ல  நாைள 
ம தினேமா கடற்ெறாழில் திைணக்கள ஆைணயாளாின் 
எ த் லமான க தம் கடற்பைட அதிகாாிக்குக் 
கிைடப்பதற்கு ஆவன ெசய்யேவண் ம். நான் ஏன் இைதக் 
கடற்பைடயினாிடம் ெகா க்க ேவண் ெமன்  
ேகா கின்ேறன் என்றால், அங்குள்ள அரசியல்வாதிகள் 
கடற்ெறாழில் திைணக்கள அதிகாாிகைளச் சாியான ைறயில் 
கடைமயாற்ற வி வதில்ைல. இைத நான் நன்கு அறிேவன். 
அங்குள்ள கடற்ெறாழில் உதவி ஆைணயாளைர ம் மீன்பி ப் 
பாிேசாதகர்கைள ம் பய த்தி ைவத்தி க்கின்றார்கள். 
"நாங்க ம் அரசாங்கத்தில் இ க்கின்ேறாம்;  நாங்கள் 
ெசால்வைதக் ேக ங்கள்!" என்  அரசியல் ாீதியாகப்  
பய த்தி ைவத்தி க்கின்றார்கள்.  அரசாங்கத்தில் இ ந்தால் 
எந்தவிதமான சட்டங்க க்கும் கட் ப்படாமல் வாழ மா? 
அரசாங்கத்தில் இ க்கின்றவர்கள்தான் த ல் சட்டத்திற்குக் 
கட் ப்பட்  வாழேவண் ம். அதன்பிறகுதான் மக்கள் 
சட்டத்திற்குக் கட் ப்பட்  வாழ்வார்கள். அங்கு இவ்வாறான 
சூழ்நிைல இ க்கின்றப யால், இதைனக் கடற்பைடயினாிடம் 
ஒப்பைடக்கும்ப  நான் தாழ்ைமயாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இதற்கு நல்லெதா  பதிைல ம் 
தங்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த் , ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள் வழிெமாழிந்  

உைரயாற் வார்.  
 

[பி.ப. 6.39] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித்தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகளரவ சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய 
வழிெமாழிந்  என  உைரைய ஆரம்பிக்கின்ேறன். 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் எல்ைலக்குட் பட்ட பகுதியில் 
ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி 
ேபான்ற பிரேதசங்கைள உள்ளடக்கிய மீனவர்கள் 
ெதன்பகுதியி ந்  வ கின்ற மீனவர்களா ம் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் ல்ேமாட்ைடையச் ேசர்ந்த 
மீனவர்களா ம் க ம் பாதிப் க க்கு உள்ளாக்கப் 
ப கின்றார்கள் என்ப  நீண்டகால வரலாற்ைறக்ெகாண்ட 
நிகழ்வாக இ க்கின்ற . அந்தக் களப் ப் பிரேதசத்திேல 
கூ தலாக இறால் மற் ம் மீன்பி த் ெதாழி ல் 
ஈ ப கின்றவர்கள் ஒ  சிறிய பகுதிக்குள் அவர்க ைடய 
பாரம்பாிய ைறகளின் லம் ெதாழில் ெசய்ய யாதவா  
தி ேகாணமைலயின் ல்ேமாட்ைடப் பகுதியி ந்  
வ கின்ற மீனவர்க ைடய வள்ளங்க ம் அவர்கள் 
பாவிக்கின்ற எாிெபா ட்க ம் பாதிப் க்கைள ஏற்ப த் 
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கின்றன. இந்தச் ெசயற்பா  அந்த மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத மிக ம் பாதிக்கச் ெசய்தி க்கின்ற . 
குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மீனவர்கள் 

ைமயாக இடம்ெபயர்ந்  தங்க ைடய ெசாத் க் 
கெளல்லாம் இழந்த நிைலயில், வாழ்வாதாரத்திற்காகப் 
ேபாரா ய நிைலயிேலதான் அந்த இடத்திேல கு ேயறி 
வாழ்கின்றார்கள்.  

அங்ேக ல்ேமாட்ைடப் பகுதிேயா  இைணந்த ஓர் 
எல்ைலப் பிரேதசமாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
சிங்களத்திேல 'ெவ  ஓயா' என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
மணலா ப் பகுதி காணப்ப கின்ற . இந்த இடத்திேலயி ந்த  

ளிய ைன, கந்தசாமி மைல, ஆைமயன் மைல ேபான்ற 
தமிழர்க ைடய கிராமங்கெளல்லாம் அபகாிக்கப்பட்  
இப்ெபா  சிங்களப் பிரேதசங்களாக மாற்றப்பட் க் 
கின்றன. அவ்வாறான இடங்க க்குத்தான் கடந்த மாதம்கூட 

ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ெசன்  மீண் ம் 
அந்த மக்கைள உற்சாக ட் விட்  வந்தி ந்தார். ஏற்ெகனேவ 
அவர் 2011ஆம் ஆண்  ஜனாதிபதியாக இ ந்தேபா  
அங்கி ந்த தமிழர்க ைடய காணிகைளப் பறித்  அவற்ைறச் 
சிங்களவர்க க்குக் ெகா த்  அவற் க்கான உ திகைள ம் 
வழங்கியி ந்தார். இப்ெபா ம் அந்தக் காணிக க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்களான தமிழ் மக்கள் தங்க ைடய காணி 
உ திகைளக் ைககளிேல ைவத்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில் அவர்கள் ெசன்  
கு ேயறேவா அல்ல  ெதாழில் ெசய்யேவா யாமல், அந்த 
நிலங்களில் கூ க்கு ேவைல ெசய்பவர்களாக 
மாறியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, ெசாந்தக் காணியில் 
கூ யாட்களாக ேவைல ெசய்கின்ற அந்த மக்க ைடய 
நிைலைம மாற்றப்படேவண் ம்.  இ  மிக க்கியமான ஒ  
விடயமாகும்.   

ேம ம், வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் பிாிப்பதற்காக டீ.எஸ். 
ேசனாநாயக்கவின  காலத்தி ந் , ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்க ைடய காலம் ஈறாக இன் வைர யற்சிகள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. இரண்  மாகாணங் 
க க்கும் எல்ைலப் பகுதியாக இ க்கின்ற மணலா ப் 
பகுதிைய ஒ  ைனயாக ைவத்  அவற்ைறப் பிாிப்பதற்கு 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. இலங்ைக அரசாங்கம் 
மகாவ த் திட்டத்தி டாக இந்தக் ைகங்காியத்ைத 
ஆற்றியி ந்த . இந்த நிைலைமக க்கூடாகத்தான் 
இப்ெபா ம்கூட, ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், 
க நாட் க்ேகணி ேபான்ற பகுதிகளில் வாழ்கின்ற 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்ைதப் பாரம்பாியமாகக் ெகாண்ட 
மக்கள் அந்த இடத்திேல உயிர்வாழ யாத நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளார்கள். ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் 
ஒதியமைல என்ற பகுதியான ,  30 ஆண் க க்கு ன்னர் 
தமிழர்கள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட பிரேதசமாகும். 
இன்ைறயநாள் அந்த மக்கள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
நிைன நாளாகும். அவ்வாறான ஒதியமைல, பட் க்கு யி ப்  
ேபான்ற இடங்கைளெயல்லாம் அண்மித்த ெகாக்கிளாய், 
ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி ேபான்ற மிகமிக 

க்கியமான பிரேதசங்கைள ஆக்கிரமித் , ெதாடர்ச்சியாக 
அங்கு வாழ யாமல் இரா வத்தினர் லம் 
இடம்ெபயர்க்கப்பட்ட மக்கள், இப்ெபா  மீண் ம் ெதாழில் 
ெசய்ய யாதவா  வஞ்சிக்கப்ப கின்ற ஒ  தன்ைம அங்ேக 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த நிைலைம மாற்றப்பட 
ேவண் ம்.   

எத்தைன தடைவ இைதப் பற்றிப் ேபசுவ ? 
அரசாங்கத்திடம் எத்தைன தடைவகள் இைதப் பற்றி ேகட்ப ? 
அரசாங்கம் தன் ைடய அதிகாாிகைள ைவத்  இதற்கு 

எதிராக நடவ க்ைக எ க்க யாெதன்றால், அ  
எந்தள க்கு நியாயமான ? ஒ  மாவட்டத்தின் எல்ைலக்குள் 
இன்ெனா  மாவட்ட மீனவர்கள் அத் மீறி ைழந்  
வாள்கள், கத்திகள், ப்பாக்கிகள் சகிதம் மீனவர்கைள 
விரட் கின்ற, கட ேல ைவத்  ெவட் கின்ற சம்பவங்கள் 
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ஆகேவ, ல்ைலத்தீவி ள்ள 
அப்பாவித் தமிழ் மீனவர்க ைடய நிைலைமையக் கவனத்திற் 
ெகாண்  அவர்க க்கு விேமாசனம் கிைடக்க ஆவன 
ெசய்யேவண் ம். அேதேபால ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத் 
ெதா வாய் ேபான்ற பிரேதசங்களிேல சிங்கள மீனவர்க ம் 
அத் மீறிக் கு ேயறியி க்கின்றார்கள். அங்ேக இவர்க ம் 
கூட தமிழர்க ைடய மீன்பி த் தளங்கைள அகற்றி அந்த 
இடங்களில் தங்க ைடய ெதாழில் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதால், பாாியளவிலான பின்னைட கைள இந்தத் 
தமிழ் மீனவர்கள் சந்தித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
தய ெசய்  இந்த நிைலைய நீக்க ேவண் ம்.  

இ  ஓர் இன ாீதியான பிரச்சிைன அல்ல. ஆனால், இந்த 
விடயங்கைளச் ெசால்கின்றெபா  அ  ஓர் இனவாதமாகச் 
சித்தாிக்கப்ப கின்ற . இன்  தமிழர்கள் தங்க ைடய 
ெதாழில் உாிைமகைளத் இழந்தி க்கின்றார்கள்; தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலங்களிேலேய உாிைமேயா  வாழ யாமல் 
திணறிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். இைதக் ேகட்கின்றவர்கள் 
அைத ஒ  சாதாரண பிரச்சிைனயாக அல்ல  ஓர் இனவாதப் 
பிரச்சிைனயாக மாற்றிவிட் ச் ெசல்லத்தான் நிைனக்கின்றார் 
கள். இந்த நிைலயி ந்  வி பட ேவண் ம். இந்த நிைலைம 
சீர்தி த்தப்பட்  அந்த மீனவர்கள் தங்க ைடய வளத்ைதத் 
தாங்கேள ைகயாளக்கூ ய வைகயில் அவர்க க்கு நீதி 
கிைடப்பதற்கான ஒ  பிேரரைணயாக இ  அைமய ேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாண் , என் ைடய உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ ஸ்ரீேநசன் அவர்கள்! 
 
[பி.ப. 6.45] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்களால் இங்கு 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண ஒன்  ெகாண் வரப்பட் க் 
கின்ற . ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத் 
ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி ேபான்ற இடங்களில் 
இடம்ெப கின்ற ஓர் ஒவ்வாத ெசயல் என்ேற குறித்த 
பிேரரைண சம்பந்தப்பட்ட விடயத்ைதக் குறிப்பிடலாம். 
நல்லாட்சி ம் அதன் பின்னணியில் மீளிணக்கச் 
ெசயற்பா க ம் நைடெபற்  வ கின்ற இவ்ேவைளயில், 
அதைனக் குழப்பக்கூ ய விதத்திேலா, களங்கம் ஏற்ப த்தக் 
கூ ய விதத்திேலா எந்தெவா  ெசய ம் நைடெபறக்கூடா  
என்ப தான் அரசி ைடய எதிர்பார்ப்பாகும்.  

ஒ  விடயம் எப்ேபா ம் சிறியதாகத்தான் ஆரம்பிக்கப்ப  
கின்ற ; பின்னர்தான் அ  தாகரமாகப் ெப ப் 
ெப கின்ற தன்ைம இ க்கின்ற  என்ப  இங்கு குறிப்பிடக் 
கூ ய விடயமாகும். எனேவ, கசப்பான சம்பவங்கள் 

ைளயிேலேய கிள்ளிெய க்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய்யா விட்டால் அ  விஸ்வ பம் எ த் ப் பற்பல 

2513 2514 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரச்சிைனகைள உ வாக்குவதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற . 
கடந்த காலங்களில் சில சிறிய பிரச்சிைனகைளச் சீர்தி த்தா  
அவற்ைற அப்ப ேய விட்டப யால்தான் நா  சீர்குைலய 
ேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட்ட . இன்  அந்த மக்க க்கு 
ஒ  வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைன அல்ல  ஒ  ெபா ளாதாரப் 
பிரச்சிைன ஏற்பட் க்கின்ற . அந்த வளத் க்கு உாிமம் 
ேபண ேவண் ய, அந்தப் பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் 
இந்தப் பிரச்சிைனயினால் தற்ேபா  தம  உாிமத்ைத இழந்  

ரண்பாட் க்குள் ெசல்கின்ற ஒ  நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, அந்தந்தப் பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற வளங்கைள அந்தந்த மக்கேள அ பவிக்க 
ேவண் ம். அப்ப யி ந்தால், எந்தெவா  விடயத்திற்கும் அ  

ட் க்கட்ைடயாக அைமயா .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இப்ெபா  இந்த 
விடயத்ைத ெசவிம த் க் ெகாண் க்கின்றார். அந்தக் 
களப்பில் அத் மீறி மீன்பி யில் ஈ ப கின்றவர்கள் அல்ல  
அடாவ த்தனங்கள் ாிகின்றவர்கள் - ஒ  வைகயில் 

ரண்பாட் க்குப் பிள்ைளயார் சுழியி கின்றவர்கள் 
என் கூடச் ெசால்லலாம் - இந்த ரண்பாட்  நிைலைய 
உ வாக்க விைளகின்ற நிைலைமயில், அதைனத் த ப்பதற்கு 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் உடன யாகத் தைலயிட 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் நல் ணக்கம், நல்லாட்சி என்பன 
சீரான ைறயில் ெகாண் ெசல்லப்ப வதாக அைம ம். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அங்கி க்கின்ற 
உள் ர்வாசிகளின் இந்த வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனைய, 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனையத் தீர்த்  ைவப்பதற்கு 
உங்க ைடய ெசயற்பா  உாிய விதத்தில் 

ன்ென க்கப்ப ம் என்  நான் நம் கின்ேறன். குறிப்பாக 
இந்த நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்தியதில் நாங்க ம் 
பங்குதாாிகளாக இ க்கின்றப யால் இதைன உாிைமேயா  
ேகட்கின்ேறன். இந்த ரண்பாட்  அரசியல் அல்ல  

ரண்பாட் த் தன்ைம ச கங்க க்கு இைடயில் ஏற்படாமல் 
அதைனத் த ப்பதற்கு ஏற்றவிதத்தில் உங்க ைடய 
ெசயற்பா  மிக ம் ெசம்ைமயாக அைம ம் என்  
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

இலங்ைக ஒ  தீவாக இ க்கின்றப யால் இலங்ைகையச் 
சுற்றிக் கடல் வளம் நிைறந்தி க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ  
நாட் ள்ள குறிப்பிட்ட இந்தப் பிரேதசத்தில் திட்டமிட்ட 
அ ப்பைடயில் சட்டவிேராதமாக அல்ல  இன கல்கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் கேளபரம் உ வாக்கப்ப வைதத் 
தவிர்க்கும் விதத்தில் நீங்கள் தைலயிட் , இதற்குாிய நல்ல 
பதிைலத் தரக்கூ யதாக ஒ  சிறந்த நடவ க்ைகைய எ க்க 
ேவண் ம் என்  ேகட் , என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 6.47] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු චාල්ස් 

නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉතා 

වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට පිළිතුරු සැපයිය යුත්ෙත් 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයායි. එතුමාට අද දින 
සහභාගි වීමට ෙනොහැකි නිසා ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම  සඳහා 
පිළිතුර මට ලබා දී තිෙබනවා. මම එය දැන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකෝකිලායි කළපුව 
ආශිතව සිදු කරන පමුඛ නීති විෙරෝධී ධීවර කටයුතු ෙලස 
හඳුනාෙගන ඇත්ෙත් තංගුස් දැල් හා තිත්ව දැල් වැනි පන්න කම 
භාවිත කිරීමයි. මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ෙකෝකිලායි කළපුව ආශිතව 
නීති විෙරෝධී ධීවර ආම්පන්න ෙයොදවා මසුන් මැරීම වැළැක්වීම 
සඳහා පසු ගිය කාලෙය් වැටලීම් රාශියක් සිදු කර නඩු පැවරීම් 
27ක් සිදු කර තිෙබනවා. අදාළ ෙතොරතුරුත් ඔබතුමාෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා සභාගත කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් නීතිවිෙරෝධී 
ධීවර ෙමෙහයුම් මැඩ පැවැත්වීම සඳහා වැටලීම් දිගටම කියාත්මක 
කිරීමටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්යාලෙය් නිලධාරින්ෙග්ද 
සහභාගිත්වෙයන් කළපුව ආශිතව දැනට කියාත්මක වන හානිකර 
ආම්පන්න ෙයොදවා සිදු කරන නීති විෙරෝධී ධීවර ෙමෙහයුම් 
වැළැක්වීම සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පවත්වා 
සියලුම ධීවර කාර්මිකයන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති 
අතර, එම දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් අඛණ්ඩව කියාත්මක 
කරමින් පවත්වනවා. ඊට අමතරව, ෙමම හානිකර පන්න කම 
ෙවනුවට විකල්ප පන්න කම හඳුන්වා දීමට අවශ්ය පර්ෙය්ෂණ සිදු 
කර වාර්තා කරන ෙලසට නාරා ආයතනය ෙවත   අමාත්යාංශය 
උපෙදස් දී තිෙබනවා. ඊටත් අමතරව ඒ ගරු මන්තීතුමා විසින් 
අමාත්යතුමාෙග් පෙයෝජනයට ගත හැකි අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කළා.  ඒ සියලු කරුණු අදාළ අමාත්යවරයා ෙවත ඉක්මනින් දැනුම් 
දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அந்தச் சட்டத்ைத 

நைட ைறப்ப த் வதற்கு NARA இன் உதவி 
ேதைவயில்ைலெயன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
ஏற்ெகனேவ கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சின் கீழான சட்டத்தில் களப்பில் என்ெனன்ன 
விதி ைறகளில் மீன்பி க்க ெமன்   குறிப்பிடப் 
பட் க்கிற . ெகௗரவ கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள் இைதத் த ப்பதற்கு 
நடவ க்ைகெய ப்பதாகத் தன  பதி க்கான தரவில் 
குறிப்பிட் க்கிறார். ஆனால், இ  2011ஆம் ஆண் ந்   
ெதாடர்ந்த வண்ணேமயி க்கின்ற . உண்ைமயில் இதற்கு 

ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ம். அங்குள்ள மக்கள் - 
என் ைடய ெதாகுதிையச் ேசர்ந்த மக்கள், "நாங்கள் 
பட் னியால் வா கின்ேறாம், நீங்கள் வர  ெசல த் 
திட்டத்திற்கு ஆதரவளித்தி க்கிறீர்கள்" என்   ேநர யாக 
என்னிடம் ேகட்கிறார்கள்.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு இதைனத் த ப்பதற்கு எ த்த 
அந்த நடவ க்ைககைள நான் வரேவற்கின்ேறன். ஆனால், 
இ  ெதாடர்ந்த வண்ணம்தான் இ க்கும். கு க்கைள 
அைமத்  அ  சம்பந்தமாகக் கலந்தாேலாசித்  நடவ க்ைக 
எ ப்பெதன்ப  காலம்தாழ்த் கின்ற ஒ  ெசயலாக 
இ க்குேமெயாழிய, உண்ைமயில் நைட ைறப்ப த் கின்ற 
ஒ  ெசயலாக அ  அைமயா . இதைன நாங்கள் காலம்  
தாழ்த் கின்ற ஒ  ெசயலாகத்தான் க கின்ேறாம். ஆகேவ, 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் ஏற்ெகனேவ 
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වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. NARA ආයතනෙයන් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් 
දැනට තිෙබන හානිකර පන්න කම ෙවනුවට ෙවනත් විකල්ප 
පන්න කම පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙදන්න කියලායි. ඔබතුමා කියපු 
ආකාරයට, නීතිය කියාත්මක කිරීම කියන කාරණය ෙකෙර් අපි 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නම්.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
1996ஆம் ஆண் ன் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்திவிட் , 

நீங்கள் 'NARA'விடம் அ மதிையக் ேகட்கலாம். அந்த 
களப்பில் எப்ப யான மீன்பி  ைறைமகைள ைகயாள 

ெமன்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய வி க்கலாம். NARA 
வ ம்வைர அைத நி த் வ  -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, அவர் அதற்கு உகந்த 

அைமச்சரல்லர். எங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள அவர் உாிய 
அைமச்சாிடம் ெசால்வார். சட்டத்ைதக் ைகயா வதற்கான 
நடவ க்ைகைய எ க்குமா  கடற்பைடயினைரக் ேகார 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய அைமச்சாிடம் வி க்க 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் எல்ேலா ம் ேசா்ந்  ேகட்கிேறாம்.    

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග් ෙයෝජනා අපි අමාත්යතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරනවා.   
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.57ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස 03වන 
ෙසනසුරාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.57 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சம்பர் 03, 
சனிக்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.57 p.m. until 9.30 a.m. on 
Saturday, 03rd December, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  
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குறிப்பிட்ட ேபால நீங்கள் இந்த தைடெசய்யப்பட்ட 
ைறகளில் ெதாழில் ெசய்வைத நி த் வதற்குாிய 

அதிகாரத்ைத அங்குள்ள கடற்பைட Admiral இடம் 
ஒப்பைட ங்கள்! ஏெனன்றால், மன்னாாில் குறிப்பாக 
கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தின் பல ேவைலகைள கடற் 
பைடயினர்தான் ெசய்கின்றனர். அதாவ , அவர்க ைடய 
காப் திகைள கடற்பைடயினர்தான்  பாிேசாதிக்கின்றனர்; 
படகில் எத்தைன ேபர் ெசல்ல ம் என்பைத அவர்கள்தான் 
கட் ப்ப த் கின்றனர். இவ்வா  கடற்ெறாழில் 
திைணக்களத்தி ைடய பல விடயங்கைளக் கடற் 
பைடயினர்தான் ேமற்ெகாள்கின்றனர். எனேவ, நாங்கள் 
அைதப் பிைழெயன்  ெசால்லவில்ைல. மன்னாாில் 
இப்ப ெயா  நைட ைறயி க்கின்றேபா , இந்திய trawler 
சம்பந்தமாக அைமச்சர் அவர்கள் கூ கின்ற பதி ம் இந்தக் 
களப்  விடயத்தில் கூ கின்ற பதி ம் ஒன்றாகத்தான் 
இ க்கின்ற . எங்க ைடய கண் க்குத் ெதாியாத 
எல்ைலக்குள்தான் இந்திய trawler  கள் வ கின்றன, 
ேபாகின்றன. ஆனால், கண் க்கு எட் ய ரத்தில் இந்தக் 
கைரயி ந்  பார்த்தால் அந்தக் கைர ெதாிகின்ற அந்தக் 
குறிப்பிட்ட பிரேதசத்திற்குள் சட்டவிேராதமாகத் ெதாழில் 
ெசய்ேவாைரத் த க்க யவில்ைலெயன்றால், இ  
உண்ைமயில் எங்கைள ம் எங்க ைடய மக்கைள ம் 
ஏமாற் கின்ற ஒ  ெசயலாகத்தான் நான் பார்க்கின்ேறன்.  

சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்குக் கு க்கள் 
ேதைவயில்ைல. கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
என் ைடய நண்ப ம்கூட. எனேவ, கு க்கைள அைமப்பைத 
வி த் , நான் குறிப்பிட்ட ேபால "இந்த ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணயின் லம் எல்லா உ ப்பினர்க ம் கடற்பைட 
அதிகாாியிடம் இந்தப் ெபா ப்ைப ஒப்பைடக்கும்ப  
ேகட் க்ெகாண்டார்கள்" என்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய நீங்கள் 
கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்க க்கு வி ங்கள்! என்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
நன்றி. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා කරපු ඒ වැදගත් 

ෙයෝජනාව අපි අමාත්යවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඒ 
වාෙග්ම මම එක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. NARA 
ආයතනෙයන් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් නීති කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



 

249 වන කාණ්ඩය - 13 වන කලාපය  
ெதாகுதி 249 - இல. 13 
Volume 249 -  No. 13 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 

2016 ෙදසැම්බර් මස 03 වන ෙසනසුරාදා 
2016 சம்பர் 03, சனிக்கிழைம  

Saturday, 03rd December, 2016 





 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 – [දහනවවන ෙවන් කළ දිනය]: 
 

 [ශීර්ෂ 155, 312-319, 321 (පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශය); ශීර්ෂ 162, 311 (මහා නගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශය); ශීර්ෂ 166, 332 (නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය)] - 
කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි.  

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 

 කුලී රථ රියැදුරන් ෙපර හඳුනාගැනීෙම් කමෙව්දයක් 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
APPROPRIATION BILL, 2017 – [Nineteenth Allotted Day]: 
 

 Considered in Committee – [Heads 155, 312-319, 321 (Provincial Councils and Local 
Government);  Heads 162, 311 (Megapolis and Western Development); Heads 166, 332              
(City Planning and Water Supply)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 

    Pre-identification Methodology for Hired Vehicle Drivers 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட பத்ெதான்பதாம் நாள்] :  
 [தைலப் கள் 155, 312-319, 321 (உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள்); தைலப் கள் 162, 311 

(மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி); தைலப் கள் 166, 332 (நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
      வாடைக வாகனச் சாரதிகைள ன்கூட் ேய அைடயாளங்கா ம் ைறைம                               
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m.,   

MR.SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් නියම ඉදිරිපත් කරමි. 
 

 (i)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජූනි 
30 දිනැති අංක 1973/61 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (ii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජූලි 
18 දිනැති අංක 1976/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (iii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ   ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
 අෙගෝසත්ු 19 දිනැති අංක 1980/37 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (iv)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 

අෙගෝසත්ු 24 දිනැති අංක 1981/46 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (v)   2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
 සැප්තැම්බර් 07 දිනැති අංක 1983/13 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (vi)    2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
සැප්තැම්බර් 15 දිනැති අංක 1984/26 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (vii)    2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව,  2016 
සැප්තැම්බර් 29 දිනැති අංක 1986/55 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (viii)     2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත්  විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව,  2016 
සැප්තැම්බර් 30 දිනැති අංක 1986/66 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (ix)     2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
ෙනොවැම්බර් 07 දිනැති අංක 1992/9 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය; 

 (x)   (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 
වැනි වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාසත්ු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 අෙගෝසත්ු 12 දිනැති අංක 1979/45 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්  පළ කරනු ලැබූ 
නියමය; 

 (xi)   (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 
වැනි වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාසත්ු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 අෙගෝසත්ු 24 දිනැති අංක 1981/44 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්  පළ කරනු 
නියමය; 

 (xii)      (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 
වැනි වගන්තිය යටෙත් ආනයන තීරු ගාසත්ු 
සම්බන්ධෙයන්  මුදල්  අමාත වරයා විසින් සාදන 
ලදුව,  2016 සැප්තැම්බර් 14 දිනැති අංක 1984/25 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට්  පතෙය් පළ කරනු ලැබූ 
නියමය.  

 

එම නියම රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) අවිසස්ාෙව්ල්ල, වැෙව් කැෙල්, ටැංකිය වත්ත, අංක 
253/105 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. සමන්ත 
මහතාෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) හික්කඩුව, කළුෙප්, ෙකොෙරොට්ටෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ලද්දු දිලිප් සංජීව මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) අවිසස්ාෙව්ල්ල, ෙහොනිටන් ෙපෙදස, රාජසිංහ මාවත, අංක 
47/101 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ලියනෙග් තිලකරත්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) පිළියන්දල, නිවන්තිඩිය, පාසැල් මාවත, අංක 03 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ඩී. පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙදහිවල, නිකෙප්, අංක 18/27 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී. 
කරුණාදාස ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-834/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Law and Order and 

Southern Development, I ask for two weeks’ time to 
answer that Question.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
ෙනො ෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය සඳහා ලබා ගත් 

ණය: විසත්ර 
ைரச்ேசாைல மின்வ  நிைலயத் க்காகப் ெபற்ற 

கடன்: விபரம் 
LOANS OBTAINED FOR NOROCHCHOLAI POWER PLANT: 

DETAILS 
     

    988/’16 
5.  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
      (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
     (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරනු 
ලබන ෙනො ෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි 
කිරීම සඳහා ලබාෙගන ඇති සම්පූර්ණ ණය මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ණය මුදල ෙගවනු ලබන්ෙන් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින්ද; එෙසේ ෙනොමැති නම්, මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසින්ද; 

 (iii) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ලාභය ගණනය 
කිරීෙම්දී ෙනො ෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදි 
කිරීම සඳහා ලබා ගන්නා ලද ණය සඳහා ෙගවනු 
ලබන ණය හා ෙපොලී වාරික ෙගවීම සැලකිල්ලට 
ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபயினால் நி வகிக்கப் 
ப கின்ற ைரச்ேசாைல மின்வ  நிைலயத்ைத 
அைமப்பதற்காக ெபற் ள்ள ெமாத்தக் கடன் 
ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கடன் ெதாைக இலங்ைக மின்சார 
சைபயினாலா, இன்ேறல் ெபா த் திைறேசாி 
யினாலா ெச த்தப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக மின்சார சைபயின் இலாபத்ைத 
கணிப்பி ம்ேபா , ைரச்ேசாைல மின்வ  
நிைலயத்ைத அைமப்பதற்காக ெபறப்பட்ட 
கடன் மற் ம் வட் த் தவைணகள் ெச த் 
தப்ப தல் பற்றிய விடயம்  கவனத்திற் ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Power and Renewable Energy: 
  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total amount of loan obtained for the 
construction of the Norochcholai Power 
Plant administered by the Ceylon Electricity 
Board; 

 (ii) whether that loan is repaid by the Ceylon 
Electricity Board or by the General 
Treasury; and 

 (iii) whether the payment of loan instalments 
and instalments of interest of the loan 
obtained for the construction of the 
Norochcholai Power Plant are considered in 
computing the profit of the Ceylon 
Electricity Board? 

(b) If not, why?   
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் ப்பிக் 
கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)   ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම 
සඳහා ලබාෙගන ඇති සම්පූර්ණ ණය මුදල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,346කි.  

      (ii)    එම ණය මුදල ෙගවනු ලබන්ෙන් මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසිනි.  

  ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් උපයන ලද 
මුදලින් සෘජුව ෙගවීමක් කරන්ෙන් නැහැ. මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසින් තමයි වාරික හා ෙපොලිය 
සමඟ එම ණය මුදල ෙගවනු ලබන්ෙන්.  

      (iii)   ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ලාභය ගණනය 
කිරීෙම්දී ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය 
ඉදිකිරීම සඳහා ලබාගන්නා ලද  ණය සඳහා 
ෙගවනු ලබන ණය හා ෙපොලී වාරික ෙගවීම 
සැලකිල්ලට ගනු ලබන්ෙන් නැත. 

(ආ)     අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය රටට අවශ  එකක් බව අප 
දන්නවා. එහි පශ්න, ගැටලු තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය්  බිඳවැටීම් 
සිදුවුණු නිසා දීර්ඝ වශෙයන් එහි නඩත්තු කටයුතු කරන්නට සිදු 
වුණා.  සමහර ඒවා වළක්වා ගත හැකි බිඳවැටීම්, සමහර ඒවා  
වළක්වා ගත ෙනොහැකි බිඳවැටීම්. ෙම් බලාගාර ඉදිකිරීම් කළ 
සමාගම සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙකොට ඉදිකිරීම්වලින් පසුව, 
operational maintenance සඳහා ෙකොයි තරම් කාලයකට 
ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවාද, ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඒ අයෙග් 
දායකත්වය ෙකොෙහොමද කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.   

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, යන්ත තුනක් තිෙබනවා. යන්ත තුන 

විදුලිබලය ජනනය ආරම්භ කරන්ෙන් අවස්ථා තුනකදී. එක් එක් 
යන්තයට අදාළව තිෙබන ඔවුන්ෙග් වගකීම් කාලය දැන් 
සම්පූර්ණෙයන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. සමසත්යක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්,  දැන් තිෙබන තත්ත්වය අනුව ෙම් ෙවලාෙව් යන්ත 
තුනම පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයටයි. 

 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ම ෙග්  ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

අපි දන්නවා, ගල් අඟුරු සැපයුම  සිද්ධ වනවා කියලා. පසු ගිය 
කාලෙය් ගල් අඟුරු ෙටන්ඩර් පිළිබඳව ෙනොෙයක් කථා බහ ඇති 
වුණා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විධියට ඔබතුමන්ලා මැදිහත් 
ෙවලා කමෙව්ද ෙදකකින් ෙම් කටයුත්ත කරනවා කියලා අපි 
දන්නවා. ඒ කියන්ෙන් දීර්ඝ කාලීන ලංසු කැඳවීම් සහ ෙකටි 
කාලීන ලංසු කැඳවීම් -spot tender- මඟින්. ෙම් කම ෙදෙකන්ම 
සියයට 50 බැගින්  ගන්නවා. ෙම් කමවලින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට විශාල වාසියක් සිදුෙවලා තිෙබනවා කියලාත් අපි 
දන්නවා. එම නිසා ඔබතුමන්ලා ඉදිරියටත් ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම 
සම්බන්ධව ලංසු කැඳවීම කර ෙගන යනවාද, නැත්නම් ෙවන 
කමෙව්දයක් භාවිත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද,  ෙමහි 
වර්තමාන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එකත් මම දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ කාරණය 

සහ එම කමෙව්දය පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  මුල් කාලෙය් 
වංචනික ෙලස "ෙනොෙබල්" නැමැති සමාගමකට නිසි කාර්ය 
පටිපාටිෙයන් ෙතොරව ගල් අඟුරු සැපයුම ලබා දුන්නා. ඉන් පසුව 
ෙමම කමය විධිමත් කිරීමට අමාත ාංශයත්, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයත් විවිධ උත්සාහයන් ෙගන තිෙබනවා. ඉන් එක් විසඳා 
ගැනීමක් තමයි, දීර්ඝ කාලීනව සහ ෙකටි කාලීනව තිෙබන කම 
ෙදකටම මිලදී ගැනීම. ඒ අනුව මිෙලහි ඇති උච්චාවචනය 
පිළිබඳව ඇතිවන බලපෑම අවම කර ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ගල් 
අඟුරු මිල විටින් විට ෙවනස් වන නිසා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව 
අපි දැනටත් ෙම් කම ෙදකම අනුගමනය කළ යුතුයි කියන 
ස්ථාවරය තුළයි ඉන්ෙන්. අපි ෙම් කමෙව්දය වඩාත් ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට පත් කර ගන්න කටයුතු කරනවා. 

ෙම් පිළිබඳව විවිධ අදහස්, විෙශේෂඥ මත සහ අෙප් අත් දැකීම් 
අනුව ඉදිරියට යාම තමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ගල් 
අඟුරු මිලදී ගැනීම කියන කාරණය අෙප් රටට අලුත් ෙදයක්. ඒ හා 
සම්බන්ධව තිෙබන අත් දැකීම්  උපෙයෝගී කරෙගන ඉදිරියට 
යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, වංචාවට 
අපි ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තරගකාරීත්වය ආරක්ෂා 
කරනවා.  තරගකාරීත්වය ආරක්ෂා කිරීම හරහා අඩුම මිලකට 
විදුලිය ලබාදීම තහවුරු කිරීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, 
ෙකොච්චර පශ්න තිබුණත්, ගල් අඟුරු පිළිබඳව තිෙබන මතවාදය 
ෙමොකක් වුණත් අද අෙප් රෙට් විදුලි බිල ෙම් මට්ටමින් 
පවත්වාෙගන යාමට දායක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගල් අඟුරු මඟින් 
ෙකෙරන විදුලිය උත්පාදනයයි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා ෙනොබල් සමාගම ගැන කිව්වා.  
Tender Board එකත්, Appeal Board එකත්, කැබිනට් 
මණ්ඩලයත් යන තුෙනන්ම අනුමත කර ඉදිරිපත් කරන පළමු 
ෙටන්ඩරය තමයි ගල් අඟුරු සැපයීම සම්බන්ධව ලබා ගන්ෙන් 
කියා අපි දන්නවා.  2009 ඉදලා ෙටන්ඩර් හතරක් ෙහෝ පහක් 
තිබුණා. නමුත් ඒ ෙටන්ඩර් කියාපටිපාටිෙයන් එළියට ගිහිල්ලා 
අන්තිමට රාජපක්ෂ මහතාෙග් ඍජු මැදිහත්වීම යටෙත් දිගින් 
දිගටම ෙනො ෙබල් සමාගමට තමයි ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිට ෙම් 
සැපයුම දුන්ෙන්. ෙම් තුළින් විශාල වංචාවක්, දූෂණයක්  සිදු වුණා. 
අද බැඳුම්කර ගැන කථා කරන අය ගල් අඟුරු ගැන කථා 
ෙකරුෙවොත් ෙම් අයට යන්න ෙවන්ෙන් ෙහලුෙවන් බව මම 
කියනවා. මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් ෙනොෙබල් 
සමාගෙමන් ෙනොෙබල් තෑගි ගත් ශී ලාංකිකයන් ෙකොපමණ 
සිටිනවාද කියා ෙසොයා බලා ඒ අය ලබාගත් තෑගි නැවත රටට, 
ජනතාවට භාරෙදන්න කටයුතු කරන්න බැරිද කියලා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ලංකාව තුළ දැනට ඉන්න ෙනොෙබල් 

ත ාගලාභීන්ෙග් ෙල්ඛනය,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලංකාෙව් දැනට ෙනොෙබල් ත ාගය ලැබූ එක් අෙයක් පමණයි 

සිටින්ෙන්. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කවුද, කියා සඳහන් කරන්න 

පුළුවන්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මහාචාර්ය ෙමොහාන් මුණසිංහ මැතිතුමා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් දැනීෙම් හැටියට නම් මහාචාර්ය 

ෙමොහාන් මුණසිංහ මැතිතුමාට ෙනොෙබල් ත ාගය,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 He shared it.  පරිසරය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙබල් ත ාගය 

ලැබුණු එකම පුද්ගලයා එතුමායි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එෙහමයි, එෙහමයි. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු 

මන්තීතුමා සඳහන් කරන්ෙන් ෙනොෙබල් සමාගෙමන් ත ාග ලැබීම 
නිසා "ෙනොෙබල් ත ාගලාභින්" කියන විරුදාවලිය ලත්                

ශී ලාංකිකයන් ගැනයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වෙග් අය විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා. විවිධ තැන්වල, විවිධ ෙව්ශෙයන් ඒ අය ඉන්ෙන්. 
ඒ අය විවිධ අවස්ථාවල ෙනොෙබල් සමාගෙම් අභිලාශයන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්නවා. ඒක ෙකොච්චරද කිව්ෙවොත්, එක 
කාලයක ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම සඳහා අවසර ලබාදී තිබුණු 
සමාගෙම් සභාපතිධුරයට පත්කරලා තිබුෙණ් අවුරුදු 22ක්, 23ක් 
පමණ වන ෙබොෙහොම ලාබාල තරුණෙයක්. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි ජනාධිපතිකම දරමින් කලින් 
ෙම් රට පාලනය කළ සහ මුදල් ඇමතිකම දරපු තැනැත්තාෙග් 
දරුවාෙග් පන්තිෙය් ළමෙයක් - classmate ෙකෙනක්- තමයි පත් 
කරලා හිටිෙය්. ඒ ආකාරයට තමන්ට අවශ  විධියට වටපිටාව 
සකස් කරගත්තා. නමුත්, පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා අමාත  
ධුරය භාරගත්තාට පස්ෙසේ එම කමෙව්දයන් ෙවනස් කරන්න 
සෑෙහන්න උත්සාහයක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම රංජිත් සියඹලාපිටිය 
ඇමතිතුමාත් ඒ ව ායාමය තුළම ඉන්නවා. ෙම්ක අභිෙයෝගාත්මක 
ෙදයක්. විවිධ තලවල, විවිධ පුද්ගලයන් පාවිච්චි කරලා, ඔවුන්ෙග් 
අතිවිශාල ධනය පාවිච්චි කරලා ගල් අඟුරු පිළිබඳව 
ඒකාධිකාරයක් තබාගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත්, අපි ඒකට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි සාධාරණ, තරගකාරී, විනිවිදභාවෙයන් 
යුතු කමෙව්දයක් හරහා ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම තහවුරු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පශ්න අංක 6-995/'16- (1), ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා. 

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Public Enterprise 

Development, I ask for one month's time to answer that 
Question. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1017/'16- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කර 

මහතා. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க ) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අෙප් අමාත ාංශයට අදාළ 

එකක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කීෙවනි පශ්නයද ගරු ඇමතිතුමා? 
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ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
7වැනි පශ්නය. ෙම්ක මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ 

පශ්නයක්. ෙම්ක අෙප් අමාත ාංශයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය. 

 
 

ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම් ෙසේවෙය් III වැනි ෙශේණිෙය් 
නිලධාරින් : බඳවා ගැනීම 

இலங்ைக உள்நாட்  இைறவாிச் ேசைவயின் III ஆம் 
தர உத்திேயாகத்தர்கள்: ஆட்ேசர்ப்  

OFFICERS OF GRADE III OF SRI LANKA INLAND REVENUE 
SERVICE:  RECRUITMENT   

 

906/’16 
 

2.    ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 

       (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

  මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
 

(අ) (i) ශීලංකා ෙද්ශීය ආදායම් ෙසේවෙය් III වැනි 
ෙශේණියට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා 
2016.07.22 වැනි දිනැති ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් 
අයදුම්පත් කැඳවා තිෙබ්ද; 

 (ii) එම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලා ඇති 
සුදුසුකම් හා ඉල්ලුම්පත් කැඳවන අවසන් දිනයට 
වයස ්සීමාව කවෙර්ද; 

 (iii) උපාධිධාරි අයදුම්කරුවන්ට අවුරුදු 22 - 28 අතර 
වයස ්සීමාවක් පැනවීම සාධාරණ ෙනොවන බැවින්, 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ද ඉල්ලුම් කිරීමට 
හැකිවන ෙලස එහි උපරිම වයස ්සීමාව අවුරුදු 30 
දක්වා ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  
 

(அ) (i) இலங்ைக உள்நாட்  இைறவாிச் ேசைவயின் III 
ஆம் தரத்திற்கு உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர் 
ப் ச் ெசய்வதற்காக 2016.07.22ஆம் திகதிய 
வர்த்தமானிப் பத்திாிைக லம் விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதற்காக ேகாரப்பட் ள்ள தைகைமகள் 
மற் ம் விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப ம் இ தித் 
ேததிக்கு வயெதல்ைல யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பட்டதாாி விண்ணப்பதாாிக க்கு 22 - 28 
வைரயிலான வயெதல்ைல விதிக்கப்பட் 

ள்ளைமயான  நியாயமானதல்ல என்பதால், 
ெதாழிலற்ற பட்டதாாிக ம் விண்ணப்பிக்கக் 
கூ ய வைகயில் அதற்கான உச்சமட்ட வய 
ெதல்ைலைய 30 வய  வைர அதிகாிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minster of Finance: 
 
(a) Will he inform this House -  
 (i) Whether applications have been called 

through the Gazette Notification dated 
22.07.2016 to recruit officers to Grade III of 
Sri Lanka Inland Revenue Service; 

 (ii) the qualifications asked for the recruitment 
and the age limit applicable on the closing 
date of applications; and 

 (iii) whether action will be taken to increase the 
maximum age limit of it up to 30 years in 
order that the unemployed graduates too 
can apply for it due to the fact it is not 
reasonable to impose an age limit between 
22 and 28 years for graduate applicants? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම් 

 (අ)   (i)  ශී ලංකාෙව් පුරවැසිෙයකු වීම. 

  (ii)  විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වීම. 

  (iii)  දිවයිෙන් ඕනෑම පෙද්ශයක ෙසේවය කිරීමට 
පමාණවත් කායික හා මානසික හා අන් සෑම 
අයුරකින් ෙයෝග තාවයකින් යුක්ත වීම. 

  (ආ)   අධ ාපන සුදුසුකම් 

 i.  විශ්ව විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් පිළිෙගන ඇති විශ්ව විද ාලයකින් ෙහෝ 
විශ්ව විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් උපාධි පදානය කරන ආයතනයක් 
වශෙයන් පිළිෙගන ඇති ආයතනයකින් ෙහෝ 
පිරිනමනු ලබන පළවන ෙහෝ ෙදවන 
පන්තිෙය් පන්ති සාමාර්ථයක් සහිත  
උපාධියක් ලබා තිබීම. 

   ෙහෝ 

             ii. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥවරෙයකු වීම.     
         ෙහෝ 

   iii.    වරලත් ගණකාධිකාරිවරෙයකු වීම.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

 **සටහන - (i),(ii),(iii) සුදුසුකම් බලපවත්නා දින 
අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර 
දිනයක් විය යුතුය. 

                (ඇ)  වයස 

   අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට අවුරුදු විසි ෙදකට 
 (22) ෙනොඅඩු විය යුතු අතර, අවුරුදු විසිඅටට (28) 
 ෙනොවැඩි විය යුතුය. 

   රාජ  ෙසේවෙය් ෙහෝ පළාත් රාජ  ෙසේවෙය් නියුතු 
 වූවන්ට උපරිම වයස අවුරුදු 35 ෙව්. 

            (iii)    නැත. 
  

(ආ) වයස් සීමාව සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නම් ෙසේවා ව වස්ථාෙව් 
පවත්නා විධිවිධාන සංෙශෝධනය කළ යුතු අතර ඒ සඳහා කාලයක් 
ගත වනු ඇත. 

 2007 වර්ෂෙයන් පසු ෙම් දක්වා ෙමම ෙසේවයට විවෘත තරග 
විභාගය මත ෙද්ශීය ආදායම් ෙසේවයට බඳවා ගැනීමක් සිදු වී 
ෙනොමැති බැවින් පළපුරුදු නිලධාරින් විශාම යාම ෙහේතුෙවන් 
ඉදිරිෙය්දී ඇති වන පුහුණු කාර්යය මණ්ඩලෙය් හිඟය දුරු කිරීම 
සඳහා සුදුසු කාර්යය මණ්ඩලයක් ඉක්මනින් ෙමම ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීමට අවශ  වීම. 

 

    නුවරඑළිය දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙළවිසැල් : 
විසත්ර  

வெர யா மாவட்ட ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள்: விபரம் 

LIQUOR OUTLETS IN NUWARA ELIYA DISTRICT: DETAILS  
969/’16 

 

3.   ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 

      (The Hon. Nihal Galappaththi  on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

   මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට ෙපර නුවරඑළිය 
දිසත්ික්කෙය් තිබූ මත්පැන් අෙළවිසැල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම අෙළවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂයන්හි අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙළවිසැල් සංඛ ාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානයන්හි ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට නුවරඑළිය දිසත්ික්කය තුළ ඒකපුද්ගල 
මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதிக்கு ன்னர் வெர யா 
மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள ம  
பான விற்பைன நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  ெவவ்ேவறாக  
எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  வெர யா மாவட்டத்தில் தலா 
ம பான கர்  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 
 
(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of  liquor outlets in Nuwara 

Eliya district as at 19.05.2009; 
 (ii) the addresses of the locations of such liquor 

outlets; 

 (iii) separately in respect of each year, the 
number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015;  

 (iv) the addresses of their locations; and 

 (v) the per capita alcohol consumption in 
Nuwara Eliya district as of now? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2009.05.19 දින වන විට  නුවරඑළිය දිසත්ික්කෙය්  මත්පැන් 
අෙළවිසැල් සංඛ ාව 174කි. 

 (ii)  ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත. 

 (iii)   
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[ගරු   ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

වර්ෂය අලුතින් විවෘත කළ මත්පැන් අෙළවිසැල් 

2010         3 

2011         1 

2012         1 

2013       නැත 

2014         1 

2015         1 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (iv)  අලුතින් විවෘත කළ මත්පැන් අෙළවිසැල් ලිපිනයන් 

 (v)  2015 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල පරිෙභෝජනය (ලීටර්) 19.8  
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4- 983/'16 -(1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா ) 
(The Hon. Ajith P. Perera ) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. අපට කාල සීමාව- 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් කාරණයක් තිෙබනවා 

ඉදිරිපත් කරන්න. කාලය තිෙබන නිසා අවස්ථාවක්  ෙදන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. කාලය ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ඔබතුමාෙග් 

කාරණය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරවන්ෙන්, දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අනුව 
පිහිටුවන ලද ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙකෙරහි යි. 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා 
හැටියට කටයුතු කරන්ෙන් ඔබතුමායි.  ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
රාජ  ෙසේවයත්, ෙපොලීසියත් යම් පමාණයකට ස්වාධීනව කටයුතු 
කරගැනීෙම් අරමුණින් තමයි ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක් 
පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට ඇතුළත් කෙළේ. නමුත්, ඔබතුමාත් දකින්න ඇති 
පසු ගියදා වුණු සිදුවීමක්. මා දැකපු ආකාරයට, මාධ  ඉදිරිපිට 
පවත්වපු පධාන රැස්වීමකදී ෙපොලිස්පතිවරයාට දුරකථන 
ඇමතුමක්  ලබා ෙදනවා ''සර්'' ෙකනකු විසින්. ඒ අනුව, ඔහු සිටි 
උස් ස්ථානෙයන් පහළට බැහැලා දුරකථන ඇමතුෙමන් ෙදන ලද 
නිර්ෙද්ශයන්ට අනුව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා එය මුළුමනින්ම 
ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් කටයුතුවලට අනවශ  ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීමක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජනවරෙම් පැහැදිලිව තිබුෙණ්, 
වංචා හා දූෂණෙය් ෙයදුණ අයට දඬුවම් ලබා දීම. ඒ සඳහා 
පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙම් බලයක්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
තිෙබනවා. ඉදිරි කියා මාර්ග ගැනීෙම් බලයක්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබනවා. හැබැයි, එම බලය තිෙබන 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාම දුරකථන ඇමතුමකට 
අනුව පතිචාර දක්වනවා නම්, "කිසිෙසේත්ම අත් අඩංගුවට ගන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. කිසිෙසේත්ම ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,-[බාධා කිරීමක්] 
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසන වශෙයන් කියන්ෙන්,- 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

2531 2532 

 
ර.බී 07 ටීබී 

2010 රිවර් වීව් වත්සලා ඉන්, ෙඩල් හවුස්, 
ඇඩම්ස්පීක්, මස්ෙකළිය 

 
ර.බී 11 

2010 අරවින්ද ෙරස්ටුරන්, අංක 05, 
ෙරොසැල්ලගම, ෙරොසැල්ල. 

 
ර.බී 07 

2010 ගවනර්ස් ෂැෙල්, බදුල්ල පාර, 
නුවරඑළිය 

 
ර.බී 07 ටීබී 

2011 ෙරෝයල් ෙහොෙටල් ඇන්ඩ් බාර්, 
ෙවදමුල්ල හන්දිය, ලබු කැෙල්. 

 
ර.බී 07 ටීබී 

2012 නිලාරා ඉන්, නාවලපිටිය පාර, 
අඹගමුව, උඩබුලත්ගම 

 
ර.බී 07 ටීබී 

2015 ඔක්ෙර් ටී බූෂ් පුද්. සමාගම, පහළ 
කඩවීදිය, රම්ෙබොඩ. 

 
ර.බී 07 ටීබී (බූටික්) 

2014 අරලිය ගීන් හිල්ස් ෙහොෙටල් පුද්. 
සමාගම, අංක 10, ගලන් ෙෆෝල් 
පාර, නුවරඑළිය 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. මමත් පිළිතුරු 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අමාත වරයාෙගන් දිගින් දිගටම 

ඉල්ලා සිටියා, ඒ ''සර්'' කවුද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා 
සිටින්න කියලා. අමාත වරයා විසින්, ඒ "සර්" කවුද කියලා 
කියන්ෙන් නැත්නම්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට ඔබතුමා, ඩිෂාන් විකමරත්න අත් අඩංගුවට ගැනීම 
වැළැක්වීම සඳහා උපෙදස් ලබා දුන්ෙන් කවුද කියලා 
ෙපොලිස්පතිවරයාෙගන් විමසා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන 
ෙමන් මම ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

තිෙබනවා. ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් සාකච්ඡාව අෙප් විද ත් 
මාධ ෙයන් මුළු රටටත්, ෙලෝකයටත් ගියා. එයින් පැහැදිලිව 
පකාශ වූ  ෙද්, මුළු රෙට්ම සාකච්ඡා වනවා. ජනාධිපතිතුමාත් 
පකාශයක් කර තිෙබනවා, ෙම් අනුව පරීක්ෂණයක් තිෙබන බව. 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම හා ෙපොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පධාන 
නිලධාරින් ඔබතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තිෙබන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සභාව විසින් පත් කරන්ෙන්. ඒ අය අනුගමනය කළ යුතු 
සම්මත පිළිෙවත් තිෙබනවා. "සර්, එවන්න; send him. He will 
not be arrested.” කිව්වාම, ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් රෙට් නීතිය සහ 
ෙපොලීසිය, law and order, අද කනගාටුදායක තත්ත්වයකට 
පරිවර්තනය ෙවමින් තිෙබනවා. The police is expected to 
perform their duties to maintain law and order.  ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මා අගාමාත තුමාෙග් හා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. එයත්, ෙම් 
එක්කම තිෙබන පශ්නයක්. මහ ජනයාට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ 
තමන්ෙග් මන්තීවරුන් හමු වීමට අයිතියක් තිබුණත් පසු ගිය 
දවස්වල සිට -ෙම් සතිෙය්ම- ෙපොලීසිය ෙයොදා එළව එළවා පහර 
ෙදනවා. ඉතිහාසය පුරා අෙප් ලංකාෙව් අය වැය කාලවල සෑම 
පාර්ලිෙම්න්තු දවසකම පාෙහේ මහ ජනයා ඇවිත් අප හමු වනවා. අද 
ෙපොඩි ෙපොඩි සාමකාමි උද්ෙඝෝෂණ. නමුත් බලන්න, අප 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පාෙර් අද ෙපොලිස් බල ඇණි ෙයොදා 
තිෙබනවා; වතුර බවුසර් ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ කාට ගහන්නද, කාව 
මර්දනය කරන්නද? අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තත්ත්වය ෙම්කද, ගරු 
කථානායකතුමනි? ඔබතුමාට බලයක් තිෙබනවා පාර්ලිෙම්න්තු 
පරිශෙය්.  It is not only within the limits of the lake -  
"පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය" is beyond the lake. We must allow free 
movement of people to come and meet us. අෙප් හිටපු 
කථානායකතුමා ෙමතැන තිබුණු security එකත් අයින් කළා, මහ 
ජනයාට එන්න කියා. 

 ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා එය maintain කළා. අද ඒ 
තත්ත්වය නැහැ. ඉතින් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අපව 
හමු වන්න එන මහ ජනයාට -විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් හිටපු පළාත් 
පාලන සභිකයන්ට- එන්න ඉඩ ෙදන්න කියා. කරුණාකර ෙපොලිස් 
බල ඇණිය ෙම් පාෙරන්  ඉවත් කරන්න කියා, ෙම් මර්දනකාරි 
කියාව කරන්න එපා කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අගාමාත තුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා.  මා ඉතා බරපතළ 
ඉල්ලීමක් හැටියටයි, ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත තුමා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑම ෙකෙනකුට අයිතියක් 

තිෙබන්න ඕනෑ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
මන්තීතුමා මුණ ගැෙහන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් මන්තීවරුන්ට 
නීතිෙයන් අයිතියක් තිෙබනවා, වරපසාදයක් තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ගමෙන්දීත් ආපසු යන ගමෙන්දීත් කිසිම 
බාධාවකට ලක් ෙනොවන්න. ෙමතැනදී සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ගිය සතිෙය් පැවැති ෙපළපාළි නිසා එයට බාධාවක් සිදු වීමයි.  

අෙප් මන්තීවරුන්, මම හිතන්ෙන්  ෙදපැත්ෙත්ම මන්තීවරුන්, 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් පකාශ කළා. මමත් පකාශ කළා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට  අපට බාධා වුණාය කියා.  මම 
දන්නවා, අෙප් සමහර කමිටු රැස්වීම්වලටත් එන මන්තීවරුන් බාධා 
ෙවලා තමයි  ආෙව්. ඒ නිසා  මූලාසනෙය් සිටි මන්තීතුමාෙගන් අපි 
ඉල්ලීමක් කළා, මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එකට බාධා 
කරන්න  කාටවත් බැහැ කියා දැනුම්  ෙදන්නය කියා. ඒක 
මන්තීවරුන්ට තිෙබන අයිතියක්. ඒක අධිකරණ බලය ෙයොදවා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගන්න පුළුවන් අයිතියක්.  අපි කිව්වා, ඒක 
නවත්වන්න එපාය කියා.  

දැන් ලංකාෙවත් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්න  පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒකට කමක් නැහැ. එෙහම නම් 
එංගලන්තෙය්ත් අනික් රටවලත් කළා වාෙග්  උද්ෙඝෝෂණය කරන 
අයට අපි ෙවනම තැන් කිහිපයක් ෙදමු. එතෙකොට  ඒ අයට 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පුළුවන්. අපව මුණ ගැෙහන්න එන අයට 
අපව මුණ ගැෙහන්න එන්න පුළුවන්.   උද්ෙඝෝෂණය කරන අයට 
තවත් පචාරයක් ලබා ගන්න, ඇවිල්ලා අපට ලියුමක් ෙදන්න ඕනෑ 
නම් ෙදතුන් ෙදෙනක් ෙතෝරාෙගන කැමරා එක්ක ෙමහාට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්. අපට බාධාවක්  නැත්නම්  ෙබර කාරෙයො 
දමලා  ෙමහාට එන එෙකත් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඒත් අපව මුණ 
ගැෙහන්න ෙමහාට එනවාය කියලා, මන්තීතුමන්ලා   
පාර්ලිෙම්න්තුවට  එන එක නවත්වනවා නම් ඒකට අපි විරුද්ධයි. 
ඒ අනුව පක්ෂ නායකයින් කැඳවලා, ෙම් ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා   
කියා කරමු. ෙම් සභාව අද ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. ඉස්සර 
වාෙග් අත උසස්ලා යනවා විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් කමිටු  
තිෙබනවා; රැස්වීම් තිෙබනවා. තීරණ ගන්නවා.  පාර්ලිෙම්න්තුව 
දියුණු ෙවන්න දියුණු ෙවන්න එක එක ෙද්වල් තිෙබනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම අපට ඒ ගැනත් කථා කරන්න තිෙබනවා.   

ෙපොලිස්පතිතුමා ගැන මම අහලා බැලුවා. ෙම්ක ඉවර කළායින් 
පස්ෙසේ මම ෙපොලිස්පතිතුමා හම්බ ෙවනවා. ඇමතිතුමාවත් හම්බ 
ෙවනවා. ෙම් පුද්ගලයාට උසාවියට එන්න කියලා තිෙබනවා. 
එතැනදී අහලා තිෙබනවා, "උසාවියට ආවාම අත් අඩංගුවට 
ගන්නවාද?" කියලා. ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඇහුවාම 
ෙපොලිස්පතිතුමා කියලා තිෙබනවා, "නැහැ. ඔහුට උසාවියට එන්න 
කියලා තිෙබන්ෙන් ලිපි වගයක් භාර ෙදන්න විතරයි. ඒ නිසා අත් 
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ" කියලා. අන්න, එච්චරයි එතැන සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම එෙහම ඉල්ලීමකුයි කරලා තිබුෙණ්. 
අත් අඩංගුවට ගන්නවාද, නැද්ද කියලා අහලා තිබුණා. ඒ පශ්නයට 
පිළිතුරක් හැටියට ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්වා, "අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 
නැහැ. කැඳවලා තිෙබන්ෙන් ලිපි වගයක් භාර ෙදන්න විතරයි. 
ඕනෑ නම් නීතිඥෙයකු එක්ක යන්න. එතෙකොට ෙකොෙහොමවත්ම 
එෙහම කරන්න බැහැ. නීත නුකූල තත්ත්වය ඒකයි" කියලා. 
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පුද්ගලයා කවුද කියලා දන්නවා 
ෙන්. මමත් ඒ නිලෙම් කවුද කියලා දන්නවා. ෙදවිනුවර ෙද්වාලෙය් 
නිලෙම්. ඔහු අපිත් එක්ක තමයි හිටිෙය්. ඊට පස්ෙසේ රජතුමාෙග් 
පැත්තට ෙහේත්තු වුණා. ඒ වුණාට පරණ සම්බන්ධකම් තිෙබන 
නිසා ඇවිල්ලා අහනවා, "මාව ෙගනයනවාද, නැද්ද?" කියලා. 
ඔච්චරයි අහන්ෙන්. රජතුමාට සම්බන්ධ වුණා. ඒක දන්නවා ෙන්. 
රජතුමාට සම්බන්ධ වුණු නිසා, තමන්ෙග් ෙද්වාලෙය් පශ්නයක් 
ඇති ෙනොකර ගන්න එෙහම අහනවා. නිලෙම් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් මන්තීවරුනුත් ඇවිල්ලා අහනවා, "අපි අල්ලා ගන්නවාද, 
නැද්ද?" කියලා. කී වතාවක් ෙපොලීසියට කථා කරලා තිෙබනවාද, 
"අෙන්, පුළුවන් නම් අත් අඩංගුවට ගන්න එපා. Passport  එක 
අරෙගන යන්න කියන්න." කියලා. ඕක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
කවුද එෙහම ඇහුෙව්? අපි අහලා නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දැන් ෙම් කෑ ගහන්ෙන්, අධිකරණයට ගිහින් 

අගවිනිශ්චයකාරතුමාෙග් ඔළුව කැඩුවා වාෙගයි. 

එෙහම එකක් කරලා නැහැ. මම එකක් කියන්නම්. ෙමතැන 
සිටින ගරු මන්තීවරෙයකු ෙහෝ ඇවිත් අහනවා නම්, "අප අත් 
අඩංගුවට ගන්නවාද, එය නවත්වන්න පුළුවන්ද?" කියා ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒ 
අයට යම් කිසි සහනයක් ලබා ෙදනවා. ෙමොකද, ෙම් සභාෙව් ඉන්න 
නිසා ෙමහාට එන්න. ඇවිත් සාකච්ඡා කරන්න. සමහර විට මරණ 
තර්ජන එෙහම තිෙබන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා ෙන්, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් 
ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට කරපු ෙදය. එෙහම කරන්න 
වුවමනා නැහැ. එෙහම කරන්න කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. අෙනක, 
ගරු මන්තීතුමන්ලා අෙපන් අසා තිෙබනවා.  හුඟාක් අය මෙගන් 
අහනෙකොට මම ෙපොලීසිෙයන් අහනවා, ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. 
ඇතුළට ගන්නවාද, නැද්ද   කියලා  අහනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවුද ඇසුෙව්? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම හිතන්ෙන් ෙම් ඇමතිතුමාෙගන් අසා තිබුෙණ්.  සම්පූර්ණ 

විස්තරය ඇමතිතුමාෙගන් ෙසොයා ගන්න. ෙකොළඹින් පිට සිටිෙය්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Telephone කෙළේ ඔබතුමාය කියා කට්ටිය කියනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඒ ෙව්ලාෙව් telephone කෙළේ නැහැ. එෙහම වුණත්, 

පශ්නයක් නැහැ. එෙහම නම් මම ඒ මිනිහාට කියනවා, "තමුෙසේ 
හරි කැත වැඩක් කරන්ෙන්" කියා. ඔහු රජ්ජුරුෙවෝ ළඟට ගිහින් 
හිටියා. දැන් හිරෙවලා. ඔහු ට විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාටත් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ඒකයි. දැන් ඔක්ෙකෝම අය රජ්ජුරුෙවෝ ළඟට ගිහින් 
හිරෙවලා ඉන්ෙන්. කමක් නැහැ. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ.  

ෙම් ගැන මාධ ෙයන් කියන ෙකොට ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් 
කියන එක ගැනත් බලන්න. ගරු කථානායකතුමනි, එක 
මාධ යක් ඇතුෙළේ ෙවලා තිෙබන පාලනයක් ගැන ෙපොලීසිය 
ෙසොයා බලන එක නවත්වා තිෙබනවා කියා ඔබතුමා දන්නවාද? 
තව එක්ෙකෙනක් බලපෑම් කරන්න හදලා තිෙබනවා, ඔහුට ඕනෑ 
විධියට ෙසොයන්නය කියා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් මාධ ෙය්ත් ෙවනවා; 
ෙමෙහේත් ෙවනවා. සාමාන  අයට මාධ යට තරම් බලය නැහැ, 
ඇවිල්ලා ඉල්ලා ගන්න. ඔය පශ්නය තිෙබන ගරු ඇමතිතුමාටයි, 
ෙපොලිස්පතිතුමාටයි මම සඳුදාට එන්න කියන්නම්. ඊට පසුව ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා සහ ඔක්ෙකෝම එක්ක කථා කරලා 
ෙමය විසඳා ගන්න කටයුතු කරන්නම්. එච්චරයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මට ෙපෙනන විධියට ෙම්ක ෙදවිනුවර ෙද්වාලෙය් 
දායක සභාෙව් පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්] අද උෙද් 
ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා කළා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම කරුණු පැහැදිලි කරන්නම්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අපට අද  වැඩ පටන් 

ගන්නත් තිෙබනවා. මට පිළිතුරු ෙදන්නත් තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඉක්මනින්ම අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු 

අගමැතිතුමනි, ෙම්ක ෙදවිනුවර දායක සභාෙව් පශ්නයක් ෙලස 
ඔබතුමා ලඝු කරන්න එපා. ඉතා පැහැදිලි ෙලසම  පසු ගිය 
කාලෙය් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන අවභාවිතාව 
පිළිබඳව ඔහුට ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඛනිජවැලි 
සංස්ථාෙව් කටයුතු කිරීෙම්දී වැලි විකිණීෙම් ගනුෙදනු පිළිබඳව 
ඔහුට ෙචෝදනා තිෙබනවා. ෙමොහු පසු ගිය පාලනෙය් ඉහළම 
පවුෙල් කණ්ඩායමක සමීපතම ෙකෙනක්. ෙමොහු නීතිය 
කිසිෙසේත්ම සැලකිල්ලකට ලක් ෙනොෙකොට වංචාෙව්, දූෂණෙය් 
ෙයදුණු ෙකෙනක්. ඒක නිසා ෙමය ෙදවිනුවර ෙද්වාලෙය් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි; මහජනයාෙග් ෙද්පළ අවභාවිතාව පිළිබඳ 
පශ්නයක්. ඒවා කිසිෙසේත්ම හෑල්ලුවට භාජන කරන්ෙන් නැතිව 
ඔබතුමන්ලාට 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ලබාදී තිෙබන 
ජනවරමට අනුව තමයි කටයුතු කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම විෙශේෂෙයන්ම එකක් කියන්න කැමැතියි. ඒ තමයි, ෙම් 

පරීක්ෂණය නවත්වලා නැහැ කියන එක. පරීක්ෂණය කරෙගන 
යනවා. අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ නම් අත් අඩංගුවට ගන්න 
පුළුවන්. ඒක නවත්වලා නැහැ. ඇහුව පශ්නය "උසාවියට එන්න 
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තිෙබනවා, මාව අත් අඩංගුවට ගන්නවාද?" කියන එකයි. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්න වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] වුවමනා ෙවලාවට අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ. සමහර ෙවලාවට අෙපනුත් පශ්න අහනවා. 
 අපි කියනවා, "බැහැ, නවත්වන්න බැහැ." කියලා. සමහර විට 
අෙපන් අහනවා, "අපට නීතිඥෙයක් එක්ක යන්න පුළුවන්ද?" 
කියලා. ෙම්ක ලංකාෙව් සිද්ධ ෙවන ෙදයක්. කවුරු හරි අත් 
අඩංගුවට ගන්න යන එක අපි නවත්වලා නැහැ. ඒකට ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියන එක ෙපොලීසිෙය් තීරණයක්. එතෙකොට ඒ තීරණය 
ගන්ෙන් ආණ්ඩුව  ෙනොෙවයි. ඒ තීරණය ගන්ෙන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. අප එයට අත ගහන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 
උසාවියට යනවා. උසාවිෙයන් තමයි තීරණයක් ලබා ෙදන්ෙන්, 
''රිමාන්ඩ් එෙක් තියා ගන්නවාද, නැද්ද'' කියලා. ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කරන්නට ඕනෑ. එතැනට අපි අත ගහලා නැහැ; අත ගහන්න 
වුවමනාවකුත් නැහැ. රජතුමා ළඟට ගිහින් ෙහේත්තු ෙවලා කකුල 
අත ගෑවාට පස්ෙසේ ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා අපි දන්නවා ෙන්. 
මහ රජතුමා ගැන අපි දන්නවා ෙන්. ඒවා ගැන අහලා වැඩක් නැහැ. 
ඒවා ෙහොයා ෙගන එයි. නමුත්, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
දැනගන්නට ඕනෑ, පැමිණිලි විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා; 500ක් 
විතර තිෙබනවා කියලා. ෙම් ෙද්වල් එකවර කරන්නට බැහැ. 
සමහරවිට අපට ෙදොස් කියන්ෙන්, ''අන්න ආවා, දැම්මා. ඇයි 
අල්ලා ගත්ෙත් නැත්ෙත්?'' කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, දැන් 
ෙකොටසක් පුහුණු කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එකවර  ෙවන්ෙන් නැති එක පිළිගත්ත හැකියි. නමුත් ඒවා 

එකක්වත් ෙවන්ෙන් නැති වුණාම- [බාධා කිරීමක්] 
  
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙවනවා, ෙවනවා. දැන් බලන්න, දහතුන් ෙදෙනකුට නඩු 

පවරලා තිෙබනවා. දහතුන්  ෙදෙනකුට indictments  ගිහින් 
තිෙබනවා. තවත් ඒ විධියට indictments යනවා. අප අත ගහලා 
කියන්ෙන් නැහැ, ''ෙමෙහම කරන්න'' කියලා. පශ්නයක් ඇති 
වුණාම විතරයි අප ඒවා ගැන අහන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද උෙද් මම පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 

අවස්ථාෙව්දී ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය සහ අෙනක් අය, 
''ෙකොෙහේද යන්ෙන්?'' කියා මෙගනුත් ඇහුවා. මමත් අවසර 
අරෙගන තමයි ආෙව්. අප හමු ෙවන්න අද පළාත් පාලන ආයතන 
නිෙයෝජිතයන් එනවා. ඇමතිතුමා හමු ෙවන්න බැරි නිසායි, 

සාකච්ඡාවක් සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්ෙන් නැති නිසායි  ඒ 
නිෙයෝජිතවරු පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
වශෙයන් හිටපු ඒ අයට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න අවසරයක් ෙදන්න 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමාත් ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් 
ද කථා කරන්න අදහස් කරන්ෙන්? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිටදී තමයි ෙම් 

පශ්නය ෙවන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් කටුනායකට එන ෙකොට, 
හලාවතට එන ෙකොට ෙවඩි තිබ්බා; රතුපස්වලට එන ෙකොට ෙවඩි 
තිබ්බා.  ඒ දවසව්ල පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට ආවා නම් bulldoze  
කරලාම දමනවා. ෙම් කිට්ටුවටවත් එන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ෙම් 
අය- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි රතුපස්වල සිද්ධිය ගැනත් 

පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක් පත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද වුෙණ් 
කියලා ෙසොයලා බලන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද උෙද් පශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් වුණා. [බාධා කිරීමක්] 

කරුණාකරලා සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  අද උෙද් ෙම් 
සජීව විකාශය යන අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙචෝදනාවක් කළා, කථානායකවරයා මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙනොදී වැට බැන්දාය 
කියලා. ඒක ඉතාමත්ම අසාධාරණ ෙචෝදනාවක්. ඒ කරුණ 
පැහැදිලි කරන්න මටත් අයිතියක් තිෙබනවා. මම අද උෙද් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වුණු හැටිෙය්ම කෙළේ, පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙපොලිසිෙය් ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා ෙගන්වලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, සියලුම 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට පැමිණීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා 
කිව්වා. එතෙකොට මට දැන ගන්න ලැබුණා, ෙම් විෙරෝධතාව 
පවත්වන්න; විෙරෝධතාව පවත්වන්න පුළුවන් කියා ඊ ෙය් උසාවි 
නිෙයෝගයක් ලැබුණ බව. නමුත් ඒ විෙරෝධතාව තුළින් 
මහජනතාවටවත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටවත් බාධාවක් 
ෙවන්න බැහැ.  

ඊෙය් මට හලාවත පැත්ෙත් මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් කථා කරලා 
කිව්වා, "එෙහේ බාධාවන් තිබුණු නිසා ඒ අයටත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න බැරි වුණා" කියලා. අපි රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා, 
පාරවල්වලට ෙකොටන් දමලා, ගල් දමලා  වහලා තිෙබනවා. 
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ගමනාගමන අයිතිය කාටත් තිෙයන්න ඕනෑ.  මහජන 
මන්තීවරුන්ටත් තිෙයන්න ඕනෑ. සාමාන  ජනතාවටත් තිෙයන්න 
ඕනෑ. කිසිම අවස්ථාවක අපි එවැනි නිෙයෝගයක් දීලා නැහැ. 
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්  නම්, ෙමන්න ෙම්  අහවල් 
මන්තීතුමාට එන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැයි කියලා, මම ඒ ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම උසාවිෙයන් තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබනවා, "විෙරෝධතාව කරන්න පුළුවන්, නමුත් අධි ආරක්ෂිත 
කලාපෙය් විෙරෝධතා කරන්න බැහැ, මහජනතාවට හානියක් 
ෙවන්නත් බැහැ"යි කියලා. ඒ කටයුතු මම කරනවා. 

ෙදවැනි කරුණ, ෙපොලිස්පතිතුමා සම්බන්ධෙයනුයි. ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ඊෙය් ෙම් ගැන කථා  කළා. ගරු අගමැතිතුමා ෙම් 
ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිතුමා අපිව හමු වුණා. ඒ වාෙග්ම අමාත තුමා හමු ෙවනවා. 
ලබන සතිෙය් Constitutional Council එක හමු ෙවනවා. ඒ අය 
හමු ෙවලා අපි තීරණයක් ගන්නවා. ඒ ගැන විවිධ ෙචෝදනාත් 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙහොඳට පරීක්ෂා කරලා තීරණයක් ගන්නවා. 
අෙප් අගමැතිතුමාත්, විපක්ෂ නායකතුමාත්, ඔබතුමාෙග් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුෙමකුත් ඉන්නවා, සිවිල් සමාජය 
නිෙයෝජනය කරන අය ඉන්නවා. අපි හරි තීරණයක් ගන්නවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ෙපොලිස්පතිතුමාට විරුද්ධව 

ෙමොකක් හරි ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා නම් අපට කියන්න කියලා. 
දැනට ෙචෝදනාවක් නැහැ. එතුමාෙගන් අහන පශ්නයකට පිළිතුරු 
දීලා තිෙබනවා. මා ෙමෙහම කියන්ෙන්, අද ෙම් රෙට් විශාල 
වර්ජනයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් බලය ටිකක් 
අඩු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද තිෙබන වර්ජන 
රැල්ලත් එක්ක නීතිය හා සාමය කඩා වැෙටන්න පුළුවන්. මම 
ව වස්ථාදායක සභාෙව්දී කථා කරන්ෙන්  ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා 
නම් විතරයි. නැත්නම් මා ෙකළින්ම කියනවා, "ෙම් ගැන ෙමතැන 
කථා කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. අපි ෙවන තැනකදී විසඳා ගනිමු" 
කියලා. එතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවාම එතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. 
කිසිම ෙදයක් ගැන විභාග කරන එක එතුමා නවත්වලා නැහැ. 
ෙම්ෙකදි  මාධ  එතැනට ඇද්දා, ෙමතැනට ඇද්දා කියනවා.  මා 
කියා තිෙබනවා, ෙම් නඩුව ගැන කිසිම ෙදයක් නැහැ කියා.  එෙහත් 
ෙම් නඩුව දමලා තිබුණු දවෙසේ ෙමයාව අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 
නැහැ කියා කිව්වා. ෙමොකද, එයාෙගන් ලිපි අරගන්න තිෙබනවා. ඒ 
ලිපි දිහා බැලුවාට පස්ෙසේ අත් අඩංගුවට ගනීවිද කියලා අපි 
කාටවත් කියන්න බැහැ. මට ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්වා, "ලිපි ටික 
බැලුවාට පස්ෙසේ ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා අපට තීරණය 
කරන්න පුළුවන්." කියලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට පසිද්ධියට පත් කරන්න බැරි 

නම් පක්ෂ නායකයින්ටත්, මන්තීවරුන්ටත් දැනුම් ෙදන්න,  අධි 
ආරක්ෂක කලාපය කියන ෙද් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විටින් විට 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා දන්නවා. 1980 ගණන්වල 
මා පාර්ලිෙම්න්තුවට  එනෙකොට මහ පා ෙර් දැන් තිෙබන අලුත් 
පාලම දක්වා පෙද්ශය අධි ආරක්ෂක කලාපයක් ෙනොෙවයි; විවෘත 
පාර්ලිෙම්න්තු අණසක යටෙත්යි තිබුෙණ්.  

That was under the control of the Hon. Speaker. දැන් ඒක 
ෙවනස් ෙවවී එක එක දවසට එක එක අධිආරක්ෂිත කලාපය 
කියලා පකාශයට පත් කරනවා. ෙම් පිට්ටනිය මහජන රැස්වීම්වලට 
- ෙද්ශපාලන රැස්වීම්වලට - ෙදනවා. එතෙකොට ඒක අධිආරක්ෂිත 
කලාපයද? එතැන අෙප් මන්තී වාහන නවත්වන තැන; මහජනයා 

හමු වන තැන. ඒ නිසා, can you please, announce where this 
"අධිආරක්ෂක කලාපය" is?  I was the Minister of Urban 
Development. The Hon. Minister is here. The former 
Minister is also here. We have declared the "අධිආරක්ෂක 
කලාපය". So, it cannot be changed by Parliament without 
announcing to the public. It is the right of the public to come 
to Parliament as the Prime Minister accepted to meet their 
representatives. So, ad hoc decisions should not be taken, 
Hon. Speaker without -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is not an ad hoc decision. You are making a very 

unreasonable charge.   
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
"අධි ආරක්ෂක" කලාපය කියලා එක එක දවසට ෙවනස් 

කරන්න එපා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙවනස් කරලා නැහැ. මා වගකීෙමන් කියනවා, එෙහම 

ෙවනස් කරලා නැහැ කියලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මහ ජනයාට එන්න තිෙබන පාරවල් විවෘත කරන්න. මහ 

ජනයාට ඇවිල්ලා අප  හමු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි කිසිම අවස්ථාවක එෙහම කටයුතු කරලා නැහැ, ගරු 

මන්තීතුමා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම කිසිම ෙදයක් අෙප් කාලෙය් කෙළේ නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උෙද් පාන්දර ෙබොරු ෙචෝදනා කරන්න එපා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි අෙප් කාලෙය් pavement එෙක් උද්ෙඝෝෂණය කරන්න 

ඉඩ දුන්නා. ඇයි, ඉතින් ඒ පාරවල් වහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අද 
හදිසි නීතියක්වත් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  [බාධා කිරීම්] දැන් camera එක off. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඡන්දය පවත්වන්ෙන් නැති නිසායි මිනිස්සු අප හමු ෙවන්න 

එන්ෙන්.  
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ඔබතුමා ඉඳ ගන්න, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ. UNP එකටත් විරුද්ධවයි අද කථා 

කරන්ෙන්. අප  හමු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න ඇමතිතුමා. කිසිම 
මන්තීවරෙයකුට ඒකට ඉඩ දුන්නාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
This is enough, now. Please, let me speak. කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

I asked you to sit down.  
 

ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන ෙමච්චර කෑ ගහන්න ඕනෑ 

නැහැ. පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීමක් කැඳවලා අපි "අධිආරක්ෂක 
කලාපය" තීරණය කරමු. We can decide on it.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
These are ad hoc decisions. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
They are not.  It is very unfair.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායකයන්ට පැවෙරන්ෙන් 

නැහැ, "අධිආරක්ෂක කලාපය" ෙමොකක්ද කියලා තීරණය කරන 
එක. ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂාව මත අධි ආරක්ෂක කලාපය ගැන 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අධිආරක්ෂක කලාපය ෙමොකක්ද 
කියලා අපට කියන්න. "අධිආරක්ෂක කලාපය" ෙමොකක්ද කියලා 
තීරණය කරන්න අපි සහභාගි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ආරක්ෂක 
ආරක්ෂක අංශවල වැඩක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. උෙද් පාන්දර අසාධාරණ ෙචෝදනාවක් කිරීම ගැන  

මා කනගාටු වනවා. ඒක ආරක්ෂක අංශයට අයිති  ෙදයක්. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මැතිවරණ ෙදකක් පැරැදිලා ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

තමුන්නාන්ෙසේලා හමු ෙවන්න කවුද එන්ෙන්? අප හමු ෙවන්නයි 
එන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා හමු ෙවන්න කවුද එන්ෙන්? 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe )  
ගරු කථානායකතුමනි,- 

    
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Prime Minister, please.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙසනසුරාදා දවසට වුවමනා තරම් 

ෙම් විවාද රූපවාහිනිෙයන් නැරඹීෙම් අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා කෑ ගහන්ෙන් නැතිව අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමන්ලා ෙබොරු ෙචෝදනා කරන එක ඉතාම අසාධාරණයි.  

ඒකයි මම කනගාටුව ෙවන්ෙන්.  උෙද් පාන්දරම එෙහම  ෙචෝදනා 
කරන එක ඉතාම අසාධාරණයි. ෙම් වාෙග් අත්දැකීම්ලත් 
මන්තීවරු ෙමවැනි ෙබොරු ෙචෝදනා කිරීම සම්බන්ධව මම කනගාටු 
ෙවනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා අධිආරක්ෂක කලාපය  තීරණය කරලා පක්ෂ 

නායකයන්ට දන්වන්න. අද ෙම් රෙට් හදිසි නීතිය නැති නිසා 
ජනාධිපති මන්දිරෙය්වත්, මෙග් කාර්යාලය වෙට්වත් අධිආරක්ෂක 
කලාප දාන්න බැහැ. ඒත් ආණ්ඩුකම ව ස්ථාෙව් 4 වන 
ව වස්ථාෙවන් අපට නීතිමය බලතල හා අධිකරණ බලතල 
තිෙබන නිසා, අපට ඒ බලතල යටෙත් තීරණය කරන්න පුළුවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විතරක් යම්කිසි අධිආරක්ෂක කලාපයක් තිබිය 
යුතුය කියලා. ෙමොකද, අධිකරණ බලය අපට තිෙබන නිසා. ඒ 
අනුව තීන්දුවක් ෙදන්න පුළුවන් අෙප් වරපසාද ආරක්ෂා කරන්න. 
ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ  මායිම් තීරණය කරලා පක්ෂ නායකයන්ට 
දැනුම් ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මීට මාස කිහිපයකට ෙපර අපි ෙම් 

ආරක්ෂක කලාපය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුවයි දැන් 
කටයුතු කරන්ෙන්.  එෙසේ නැතිව, අද උෙද් පාන්දර කිසිම 
විධියකින් එවැනි ෙවනසක් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා  ඒ ෙචෝදනාව 
සම්බන්ධෙයන් මා කනගාටු ෙවනවා.  

2541 2542 
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ඊළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත - 2017, කාරක සභා 
අවස්ථාව. 
 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. 

[පගතිය: ෙදසැම්බර් 02 ] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற  - [ேதர்ச்சி: சம்பர் 02] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 02nd December] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
 

155 වන ශීර්ෂය.-පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත වරයා 
01වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.264,713,000 

 
தைலப்  155.- மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 264,713,000 

 
HEAD 155.- MINISTER OF PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 

GOVERNMENT  
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 264,713,000 
 

 
162 වන ශීර්ෂය.- මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 

අමාත වරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 2,267,472,000 

 
தைலப்  162.-   மாநகர மற் ம் ேமற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 2,267,472,000 

 
HEAD 162.- MINISTER OF MEGAPOLIS AND WESTERN 

DEVELOPMENT  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 2,267,472,000 

 
166 වන ශීර්ෂය.- නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත වරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 174,713,000 

 
தைலப்  166.- நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 174,713,000 

 
HEAD 166.- MINISTER OF CITY PLANNING AND WATER 

SUPPLY  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 174,713,000 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළාත් සභා සහ  පළාත් පාලන අමාත ාංශය - වැය ශීර්ෂ  අංක 

155, 312–319,  321 මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
අමාත ාංශය - වැය ශීර්ෂ  අංක 162 සහ 311, නගර සැලසුම් හා 
ජල සම්පාදන අමාත ාංශය - වැය ශීර්ෂ අංක  166 සහ 332.   

සලකා බැලීම  පූර්ව භාග 10.00 සිට  අපර භාග 6.30දක්වා.  

විවාදය ආරම්භ කිරීම - ගරු ඉ. චාල්ස ් නිර්මලනාදන් 
මන්තීතුමා 

 
 
[ .ப. 10.11] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2017ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பாக இன்ைறய கு நிைலயில் 
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுகள் 
அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய  155, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 321, 162, 311, 166, 332 ஆகிய இலக்கங்கைளக் 
ெகாண்ட ெசலவினத் தைலப் க்களின் கீழான ஒவ்ெவா  
நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்   சம்பிரதாய ர்வமாக  
10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம் என  நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you can continue.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நைடெப கின்ற 

உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள் அைமச்சு, மாநகர 
மற் ம் ேமல்  மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சு, நகரத் 
திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், 
இந்த ன்  அைமச்சுக்க க்கு ாிய அைமச்சர்கள் இந்தச் 
சைபயில் அமர்ந்தி ப்பைத நான் வரேவற்கின்ேறன். ேநற் ம் 
அதற்கு ன்ைனய தினங்களி ம் விவாதம் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டேபா , உாிய அைமச்சர்கள் சைபயில் இ க்கவில்ைல. 
பிறகுதான் அவர்கள் ச கமளித்தி ந்தார்கள். இன்  விவாதம் 
ஆரம்பிக்கப்ப ம்ேபா  நீங்கள் இங்கு இ க்கின்றீர்கள். 
அதற்காக நான் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சின்கீழ் மாகாண சைபகள் இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றன. நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு, வடக்கு 
மாகாண சைபக்கான தலாவ  ேதர்தல் 2013ஆம் ஆண்  
இடம்ெபற்ற . அதன் பின்னர்தான் இச்சைப ஆரம்பிக்கப் 
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பட்ட . இம்மாகாண சைபயான , கடந்த ன்  
வ டங்களாக மிக ம் விைனத்திற டன் ெசயற்பட்  
வ கின்ற  என்பைத நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஏன், நான் இந்த விடயத்ைதக் குறிப்பி  
கின்ேறன் என்றால், வட மாகாண சைப எ க்கின்ற அரசியல் 
ாீதியான யற்சிகைளத் த ப்பதற்காக, "வட மாகாண சைப 
விைனத்திறனற்ற சைப" என்  வடக்கு மாகாண ஆ நர் 
உட்பட பல அைமச்சர்கள் அ க்க  பத்திாிைகயாளர்கள் 
மத்தியில் கூறி, அதைன ஒ  பிரசாரமாக ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார்கள். அதாவ , "வட மாகாண சைப விைனத்திறன் 
அற்ற " என்  மக்கள் மத்தியில் தவறான க த் க்கைளப் 
பரப் கின்றார்கள். ஏன், இவர்கள் இந்தப் பிரசாரத்ைத 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள்? என்ப  பற்றி ஆராய்கின்றேபா , 
வட மாகாண தலைமச்சர் ெகளரவ சீ.வி. விக்ேனஸ்வரன் 
அவர்களின் அரசியல் ாீதியான அ கு ைறக்கும் மாகாண 
சைபயின் அரசியல் ாீதியான யற்சிக க்கும் ேச சும் ஒ  
நடவ க்ைகயாகேவ இந்தப் பரப் ைரையப் பார்க்கின்ேறாம். 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இப்ப யான ெபாய்ப் 
பிரசாரங்கைள, பரப் ைரைய அைமச்சர்கள், மற் ம் சில 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் - அவர்கள் அரசியல் கட்சிகளின் 
தைலவர் களாக இ க்கலாம் அல்ல  கட்சிகைளச் சார்ந்தவர் 
களாகக்கூட இ க்கலாம் - இவ்வா  வித்தியாசமாகச் 
ெசய்கின்றார்கள். இதனால், விைனத்திற டன் ெசயற்ப  
கின்ற வட மாகாண தலைமச்ச ம் உ ப்பினர்க ம் மிக 
ேவதைன அைடகின்றார்கள். அ  மாத்திரமல்லாமல், அங்கு 
கடைமயாற் கின்ற அரச அதிகாாிகள்கூட மிக ம் ேவதைன 
யைடகின்றார்கள். இவ்வாறான பிரசாரத்தினால் அவர்களின் 
மனங்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, இவர்கள் 
ெசால்கின்ற இந்தக் க த் க்கு ரணான ஒ  தரைவ நான் 
இந்தச் சைபயில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

2012ஆம் ஆண்   மத்திய அரசாங்கத்தால் வடக்கு மாகாண 
சைபக்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதியில் 77 தம் ெசலவழிக்கப்பட் 

க்கின்ற . அன்  மக்களால் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட சைப 
இ க்கவில்ைல. 2013ஆம் ஆண்  85சத த நிதி ெசலவழிக்கப் 
பட் க்கிற . உண்ைமயில் 2013ஆம் ஆண் ன் 10, 11, 12 
ஆகிய ன்  மாதங்கள் மட் ந்தான் மாகாண சைப 
இயங்கிய . அந்த ன்  மாத காலத்தி ம் விைனத்திறனாகச் 
ெசயற்பட்  8 சத தமான ேவைலகைளத் திறம்படச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள் என்பைத இந்த உயாிய சைபயில் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். அதன் பின்  2014ஆம் ஆண்  வடக்கு 
மாகாண சைபக்கு மத்திய அரசாங்கத்தால் ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியில் 99 சத த நிதி ம் 2015ஆம் ஆண்  98 சத த நிதி ம் 
ெசலவழிக்கப்பட் க்கிற . அதற்கான தர கள் இ க்கின் 
றன. அந்த வைகயில் மாகாண சைபக்கு அவர்கள் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட பிறகு நீங்கள் ெகா த்த ெசாற்ப நிதியில் 
அவர்கள் ைமயாகச் ெசயற்பட் க்கிறார்கள். 2014ஆம் 
ஆண்  22 சத த ேவைலக ம் 2015ஆம் ஆண்  21 சத த 
மான ேவைலக ம் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. இப்ப  இ க் 
கின்றேபா  வித்தியாசமான ஒ  பரப் ைரைய நீங்கள் 
ெசய்கின்றீர்கள். ெசலவினங்கள் பற்றிய இந்த விபரங்கைள 
நீங்கள் குறிப்பி வதில்ைல. அந்த மாகாண சைபயி ைடய 
ெசயற்பாட் க்குச் ேச சுகின்ற ஒ  யற்சியாகத்தான் 
உங்க ைடய இந்தப் பரப் ைர அைமகின்ற . இ  
சம்பந்தமாக அறிக்ைக வி த்த வட மாகாண ஆ நர் உட்பட 
அைனத்  அரசியல் தைலவர்க ம் அைமச்சர்க ம் இந்தத் 

தர கைள ஏற் க்ெகாண்  தாங்கள் ெசான்ன க த் க்காக 
மனம் வ ந்த ேவண் ம். ஏெனன்றால், தவறிைழக்காத ஒ  
சைப குற்றத்ைதச் சுமந் ெகாண்  ெதாடர்ந் ம் இயங்க 

யா . ஒ வர் மட் ம் அப்ப ச் ெசால்லவில்ைல. 
நாட் க்கின்ற பலதரப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின ம் 
அரசியல் தைலவர்களின ம் க த்தாக அ  அைமந்தி ந்த . 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இப்ப யான பரப் ைரைய 
இனிவ ம் காலத்தில் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாெமன்  இந்த 
உயாிய சைபயி டாக அரசாங்கத்ைதக் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

2016ஆம் ஆண்  3713.3 மில் யன் பாய் மத்திய 
அரசாங்கத்தால் வட மாகாண சைபக்கு ஒ க்கப்பட் ந்த . 
உண்ைமயில் 2016.11.30ஆம் திகதி வைர இந்த நிதியில் 1,400 
மில் யன் பாய் மாத்திரேம மாகாண சைபக்கு 
அ ப்பப்பட் க்கிற . கடந்த 24ஆம் திகதி என்  
நிைனக்கின்ேறன், அன்  ெகௗரவ வட மாகாண சைப 

தலைமச்சர் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடம் வி த்த 
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக 500 மில் யன் பாய் 
வழங்கப்பட்ட . அைத ம் ேசா்த்  ெமாத்தமாக 1,900 
மில் யன் பாய்தான் இ வைர வழங்கப்பட் க்கிற . அ  
ஒ க்கப்பட்ட ெதாைகயில் 43 சத தமாகும். ஆனால், அங்கு 
80 சத தமான ேவைலகள் நிைறவைடந்தி க்கின்றன. 
ஒப்பந்தக்கார க்கு இன் ம் 894 மில் யன் பாய் ெகா க்க 
ேவண் யி க்கிற . அ ப்பிய பணம் தி ம்பி வ வதாகச் 
ெசால்கின்றீர்கள்! ஆனால், 2016ஆம் ஆண்  ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியில் நீங்கள் இன் ம் 1813.3 மில் யன் பாய் நிதி வட 
மாகாண சைபக்குக் ெகா க்க ேவண் யி க்கிற . இைத 
நாங்கள் யாாிடம் ெசால்வ ? இந்த மாதத் டன் இந்த வ டம் 
நிைறவைடகின்ற . ெகௗரவ அைமச்சர்கேள, இந்த 
விடயத்ைத நன்கு ாிந் ெகாள் ங்கள்! உண்ைமயில் நீங்கள் 
வழங்குகின்ற நிதி எந்தக் காலத்தி ம் அங்கி ந்  தி ம்பி 
வ வதில்ைல. உங்க ைடய நிதி அங்கு வ வ தான் 
தாமதமைடகின்ற . ஆகேவ, தய ெசய்  அந்த மாகாண 
சைபக்குாிய நிதிையத் தாமதமின்றி வழங்கி, ெதாடர்ந் ம் 
மக்க க்குச் ேசைவயாற்ற ன்வர ேவண் ெமன்  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைளத் தாழ்ைமயாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கு மாகாண சைப 
2017ஆம் ஆண் க்கான ன்ெமாழிைவத் தங்களிடம் 
வழங்கியி ந்த . அந்த ன்ெமாழி க்கைமயத் தாங்கள் CBG 
நிதியாக 551.2 மில் யன் பா ம் PSDG நிதியாக 1,657.18 
மில் யன் பா ம் ெவளிநாட்  உதவி நிதியாக 3409.73 
மில் யன் பா ம் 2017ஆம் ஆண் க்காக வட மாகாண 
சைபக்கு ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். ஆனால், இந்த CBG  
நிதிைய மட் ேம மாகாண சைபயின் தீர்மானத் க்கைமயப் 
பயன்ப த்த ம். அதாவ , 551.2 மில் யன் பாய் 
நிதிைய மட் ம்தான் மாகாண சைப ெவ த் ப் 
பயன்பாட் க்கு விட ம். இந்த நிைலயில் வடக்கு மாகாண 
சைபயில் 38 உ ப்பினர்கள் இ க்கின்றார்கள். அந்த 38 
உ ப்பினர்க க்கும் வழங்கப்ப கின்ற பன் கப்ப த்தப்பட்ட 
நிதி அந்த 551.2 மில் யன் பாயி ந் தான் 
வழங்கப்படேவண் ம். அதற்காக 228 மில் யன் பாய் அந்த 
நிதியில் ெசலவழிந் வி ம். எனேவ, அந்த உ ப்பினர்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதிையவிடக் 
கிட்டத்தட்ட 300 மில் யன் பாய் மட் ம்தான் மாகாண 
சைபயால் ெவ த் ச் ெசலவழிக்கக்கூ ய நிதியாக மத்திய 
அரசாங்கத்தால் அ ப்பிைவக்கப்ப கின்ற  என்பைத மிகக் 
கவைல டன் இந்த உயாிய சைபயில் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். 2017ஆம் ஆண் க்கான PSDG நிதியாக 
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10,672.48 மில் யன் பாைய வட மாகாண சைப  மத்திய 
அரசாங்கத்திடம் ேகட் ந்த .  ஆனால், தங்களால் 
ஒ க்கப்பட்ட  அந்தத் ெதாைகயில் கிட்டத்தட்ட பத்திெலா  

தம் மாத்திரேம.  அதாவ  1,657.18 மில் யன் பாய் 
மட் ேம ஒ க்கப்பட் ள்ள . அதாவ  அந்த மாகாண சைப 
ேகட்ட ெதாைகயில் கிட்டத்தட்ட 10 தத்ைத ஒ க்கி 
யி க்கின்றீர்கள் என்பைத ம் நான் இந்த உயாிய சைபயின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.   

அத் டன், என்ன நிபந்தைனக டன், எந்த அைமச்சின் 
கீழ், எந்ெதந்தத் திைணக்களங்க க்கு, எப்ப ச் ெசலவழிக்க 
ேவண் ம் என்ற அறி த்த டன்தான் அந்த 1,657.18 
மில் யன் பாைய ம் அந்த மாகாண சைபக்கு 
ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். அந்த அ ப்பைடயில் அந்த 
அைமச்சின் கீ ள்ள திைணக்களங்கைள நீங்கேள குறிப்பிட்  
அ ப் கின்றீர்கள். விவசாய அைமச்ைச எ த் க் 
ெகாண்டால், அதற்கு 135 மில் யன் பாய்தான் 
ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். உண்ைமயில் நீங்கள் ஒ  
விடயத்ைதத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  அதாவ , வட 
மாகாண சைபயான  5 மாவட் டங்கைள 
உள்ளடக்கியி க்கிற . அதற்க த்தப யாக 3 மாவட்டங்கைள 
உள்ளடக்கிய மாகாண சைபகள்தான் இ க்கின்றன. அந்த 5 
மாவட்டங்க ம் மிக ம் ேமாசமாக த்தம் நைடெபற்ற 
மாவட்டங்கள். அங்கு ேதைவகள் மிக அதிகமாக இ க்கும். 
அப்ப யி க்கின்றேபா  இந்த 5 மாவட்டங்க க்கும் ேசர்த்  
நீங்கள் ெமாத்த அைமச்சுக் க க்கும் 266 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். இந்த ஒ க்கீட் ல் அவர்கள் எப்ப த் 
தங்க ைடய பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்ய ம்? 
என்பைத அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், கூட் ற த் ைற என்ப  வட 
மாகாணத்திேல ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் பல ைறகளாக 
இயங்கிவ கின்ற . அவ்வா  இயங்கிவ கின்ற அந்தக் 
கூட் ற த் ைறக்கு 5 மாவட்டங்க க்கும் 5 மில் யன் 

பாய் மாத்திரேம ஒ க்கியி க்கின்றீர்கள். உண்ைமயில் 
மக்கைள ஏமாற் ம் ஒ  ெசயலாகேவ நான்  இைதப் 
பார்க்கின்ேறன். அேதேநரம், கல்வி அைமச்சு 2,950 மில் யன் 

பாைய வழங்குமா  ேகட் ந்த . ஆனால், அதற்கு 285 
மில் யன் பாைய மாத்திரேம நீங்கள் வழங்கி 
யி க்கின்றீர்கள். இன்  ஒன்ப  மாகாணங்களி ம் 
ெசலவழிக்கப்ப கின்ற நிதிைய அந்தந்த மாகாணப் பிரதம 
ெசயலாளாின் லம் ெசலவழிக்குமா  அைமச்சரைவப் 
பத்திரம் ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்ததன் லம் ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அைமச்சர்க க்கு ஓர் அறிவித்தைல வழங்கியி ந்தார். 
அதாவ , மத்திய அரசாங்கத்தால் ஒ க்கப்ப கின்ற மாகாணத் 
ேதைவக க்குாிய நிதி அந்தந்த மாகாணத்தின் பிரதம 
ெசயலாளாின் ஊடாகச் ெசலவழிக்கப்பட ேவண் ம் என்  
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் பணிப் ைர வி த்தி ந்தார். அந்த 
நைட ைறையக் ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் அக்கில விராஜ் 
காாியவசம் அவர்கள் மட் ேம கைடப்பி த்தி க்கின்றார். 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஒன்ப  மாகாணங்கைள ம் 
ேசர்ந்த பிரதம ெசயலாளர்கைள அைழத்  தன் ைடய 
ெசயலாளர் லம் அவர்க டன் ாிந் ணர்  ஒப்பந்தம் 
ஒன்ைறச் ெசய்  மாகாண சைபக க்கு வழங்கப்ப கின்ற 
தன் ைடய அைமச்சு சம்பந்தப்பட்ட நிதிைய அந்தந்தப் பிரதம 
ெசயலாளர் ஊடாகச் ெசலவழிக்கும்ப  பணித்தி க்கின்றார். 
அதன்ப  "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" திட்டத் க்கான 
நிதி வ ம் பிரதம ெசயலாளர்கள் லம் ெசலவழிக்கப் 
ப கின்ற ைறைமேய தற்ெபா  நைட ைறயி ள்ள . 
அதற்காக கல்வி அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் நன்றி 
ெதாிவிக்க ேவண் ம்.  

உண்ைமயில், வடக்கு மாகாணத்தின் விைளயாட் த் 
ைறைய எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு த்தம் ற்ற 

பின்  பல ரர்கள் தங்க ைடய விைளயாட்  ஆற்றைல 
ேமம்ப த்தி வ கின்றார்கள். உதாரணமாக, வடக்கு 
மாகாணம் இன்  cricket இ ம் football இ ம் சிறந்த 

ரர்கைளக் ெகாண்ட பிரேதசமாக விளங்குகின்ற . ஆனால், 
நீங்கள் 15 மில் யன் பாைய மட் ேம வடக்கு மாகாண 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்கு வழங்கியி க்கின்றீர்கள் 
என்பைத ம் நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம் மீன்பி , ேபாக்குவரத்  ஆகிய 
அைமச்சுக க்கு 280 மில் யன் பாய் மட் ேம 
வழங்கப்பட் ள்ள . அதில் உள்நாட்  நன்னீர் மீன்பி க்கு 
36.25 மில் யன் பா ம் transport க்கு 25 மில் யன் பா ம்  
வழங்கப்பட் கின்ற . Rural development க்கு 30 மில் யன் 

பா ம் provincial roadக்கு 200 மில் யன் பா ம் மாத்திரேம 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . உண்ைமயில் வடக்கு மாகாணத்தில் 
2,120 கிேலா மீற்றர் மாகாண திகள் இ க்கின்றன. ஆனால், 
அந்த திகளில் 375.23 கிேலாமீற்றர் ரம் வைர ேம 
தற்சமயம் னரைமக்கப்பட் க்கின்ற . 1,744.77 
கிேலாமீற்றர் ரம் வைர ேம ம் னரைமக்கப்பட 
ேவண் யி க்கின்ற . இந்த திப் னரைமப்பான , 
எங்க ைடய பிரேதசங்களில் மிக ம் க்கியமான . 
குறிப்பாக மைழ காலங்களில் அங்குள்ள திகளில் ெசல்ல 

யாமல் இ க்கின்ற . ேநற்றிர  7 மணிக்கு நான் 
பாரா மன்றம் ந்  இங்கி ந்  ெவளியில் 
ெசன் ெகாண் ந்தேபா  அங்கி ந்  நிைறயத் 
ெதாைலேபசி அைழப் க்கள் எனக்கு வந்தவண்ணமி ந்தன. 
அந்த அைழப் க்களில் 75 தத் க்கு ேமற்பட்டைவ அங்கு 

திகள் மைழயினால் ேசதமைடந்தைம பற்றியதாகும். "மைழ 
ெபய்ததனால் எங்க ைடய திக டாகச் ெசல்ல யாமல் 
இ க்கின்ற " என்  அந்த மக்கள் என்னிடம் மிக 
மனவ த்தத் டன் ெதாிவித்தி ந்தார்கள். இப்ப யான 
ேதைவகள் உள்ள ஒ  மாகாணத்திற்கு இவ்வா  குைறந்தள  
நிதிைய ஒ க்கினால், மாகாண சைபயால் எப்ப , அந்த 
அபிவி த்திகைள ன்ென க்க ம்? என்பைத நான் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, 2011-2014ஆம் ஆண்  வைரயில்  
எங்க ைடய மக்கள் ெச த்திய த்திைர வாி - stamp duty 
கிட்டத்தட்ட 12 பில் யன் - 1,200 மில் யன் பாய் 
அரசாங்கத்திடம் இ க்கிற . இ  மிக க்கியமான விடயம். 
தய ெசய்  இதைன எங்க ைடய மாகாண சைபயிடம் 
ஒப்பைட ங்கள்! உண்ைமயில் எங்க ைடய வடக்கு மாகாண 
சைபதான் வ மானம் குைறந்த ஒ  சைப. அரசாங்கம்  அந்த 
மக்க ைடய பணத்ைதக் ெகா க்காமல் நீண்டகாலமாகத் 
தாமதப்ப த்தி வ கிற . அரசாங்கம் இதைனத் தர யா  
என்  இன்  வைரயில் ெசால்லவில்ைல. "த கிேறாம், 
பார்ப்ேபாம், கைதப்ேபாம்" என்ற உ திெமாழிகைள மட் ம் 
வழங்கிவ கிற . ஆனால், அந்த நிதி கிைடக்கக்கூ ய 
வைகயில் எந்தெவா  நடவ க்ைக ம் எ க்கவில்ைல. இங்கு 
மாகாண சைபகள் மற் ம்  உள் ராட்சி அைமச்சர் அவர்கள் 
இ க்கிறார்; ெகௗரவ சைப தல்வர் அவர்க ம் இ க்கிறார். 
ெகளரவ அைமச்சர்கேள, இதைன நீங்கள் நிதி அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ெதாிவித் , இந்த மாகாண சைபக்குாிய 1,200 
மில் யன் பாய் த்திைர வாிைய வ கிற 10ஆம் திகதிக்கு 

ன்னர் மாகாண சைபயிடம் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  உங்கைள மிக ம் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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இந்தப் பணத்ெதாைகயான , 34 பிரேதச சைபக ைடய 
வாிப்பணம். அதைன நீங்கள் ஒப்பைடத்தால் மட் ேம 
எங்க ைடய பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற உள் ராட்சி 
மன்றங்க க்குக் கீழான கிராமிய திகைளப் னரைமக்க 

ம். எங்க ைடய பிரேதசத்தில் 9,284.28 கிேலாமீற்றர் 
கிராமிய திகள்  இ க்கின்றன. அதில் 3,113.7 கிேலாமீற்றர் 

திகள் மட் ேம தற்சமயம் னரைமக்கப்பட் ள்ளன. 
மிகுதியாக 6,170.58 கிேலாமீற்றர் திகள் இன்ன ம் 

னரைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற .  எனேவ, 
எங்க ைடய - எங்க க்குத் தரேவண் ய - எங்க க்கு 
உாித்தான அந்த 1,200 மில் யன் பாய் பணத்ைத நீங்கள் 
தந்தால், உடன யாக 2017ஆம் ஆண் ல் இந்த திகைளப் 

னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்க ம் என்பைத ம் 
நான் இந்த சைபயில் நிதி அைமச்சர் அவர்களிட ம் சைப 

தல்வர் அவர்களிட ம் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், 2015ஆம் ஆண் க்கான த்திைர வாி 188 
மில் யன் பாய் வட மாகாண சைபக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற . 
அ  அந்தந்தப் பிரேதச சைபகளிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்ற . 2016ஆம் ஆண் க்கான 
394.51 மில் யன் பாய் த்திைர வாியான  2017ஆம் 
ஆண் தான் பிரேதச சைபக க்கு வழங்கப்ப ம். அேதேபால் 
நீதிமன்றக் குற்றப்பணமாக 2015ஆம் ஆண் ல் 24.31 
மில் யன் பா ம் 2016ஆம் ஆண் ல் 114.42 மில் யன் 

பா ம் கிைடக்கப் ெபற்றி க்கின்றன. அைவ அந்தந்தப் 
பிரேதச சைபக க்கு வழங்கப்ப ம். ஆகேவ, எங்க ைடய 
மாகாண சைப மிக ம் வ மானம் குைறந்த  என்ற வைகயில் 
நான் இந்தக் ேகாாிக்ைககைள ன்ைவக்கின்ேறன். நான்  
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபான்  வட மாகாண சைபக்கு 
வரேவண் ய த்திைர வாியான - மக்க க்கு  உாித்தான 
பணம் 1,200 மில் யன் பாைய எதிர்வ ம் 10ஆம் திகதிக்கு 

ன் , அதாவ , வர  ெசல த் திட்ட ன்றாம் வாசிப் க்கு 
ன் , வழங்க ேவண் ெமன்  ெகௗரவ மாகாண சைபகள் 

மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் அவர்களிட ம் ெகளரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்களிட ம்  மீண் ம் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சர் அவர்கேள, நான் ஏற்ெகனேவ பல தடைவகள் 
கூறியி க்கிேறன், வடக்கு மாகாணத்தில் 25 வ டங்க க்கு 

ன்  4 பிரேதச ெசயலகங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ம் அந்தப் 
பிரேதசங்க க்குாிய பிரேதச சைபகள் இன்ன ம் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என் . இன்  ேநற்றல்ல, நான் 
பாரா மன்றத் க்கு வந்த காலம் தல் இதைன வ த்தி 
வ கின்ேறன். உங்க ைடய அைமச்சின் ெசயலாளர் கமல் 
பத்மசிறி அவர்களிடம் ேநர யாகச் ெசன்  மன்னார் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற ம க்கான பிரேதச சைபைய 
உ வாக்க ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய வி த்ேதன். 
அதற்காக அவர் என்னிடம் ேகட்ட ஆவணங்கைள ம் 
உள் ராட்சி ஆைணயாளைரத் ெதாடர் ெகாண்  நான் 
அ ப்பியி ந்ேதன். அதற்குாிய நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப கின்றதா என்ப  இன் வைர ெதாியவில்ைல. 
கடந்த 24ஆம் திகதி ேமதகு  ஜனாதிபதி அவர்கைளச் 
சந்தித்தேபா  நான் எ த் லம் அவாிட ம் அந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய வி த்தி ந்ேதன். “ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள, உாிய பிரேதச சைபகள் உ வாக்கப்படாைமயால் 
எங்க ைடய மக்கள் மிக ம் ன்பப்ப கின்றார்கள். 
தங்க ைடய பிரேதசங்களில் அத்தைகய பிரேதச சைபகள் 

உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்  அைமச்சர்கள் ெசான்னால், 
அ  சில ேவைளகளில் சாத்தியமாகின்ற . ஆனால், 
நீண்டகாலமாக நாங்கள் வி த் வ ம் ேகாாிக்ைககள் 
அைமச்சாினால் கிரமமாக ன்ென க்கப்ப கின்றனவா 
என்  ெதாியவில்ைல” என ம் அவாிடம் கூறியி ந்ேதன். 
அதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்கு அ  ெதாடர்பாகத் ெதாிவிப்பதாக 
உ தியளித்தி ந்தார்.  

உண்ைமயில் ஒவ்ெவா  மனித ைடய க வைற தல் 
கல்லைற வைரயான காலகட்டத்தில் பிரேதச சைபகளின் 
ேசைவ ேதைவயாக இ க்கின்ற . நகரப் பராமாிப் , தி 

ப் ர , கிராமங்களின் உள்ளக தி னரைமப் , கட் ட 
அ மதி, ேசாைல வாி, ஒவ்ெவா  ட் ள்ள கழி கைள 
அகற் தல், கிராமத்ைதச் சுத்தமாக ைவத்தி த்தல், சுகாதாரம் 
ேப தல் என்பவற்ைற உதாரணமாகக் கூறலாம். குறிப்பாக 
ெடங்கு ஒழிப்  நடவ க்ைகயில் சுகாதாரத் திைணக் 
களத் டன் இைணந்  பிரேதச சைபகள் ேசைவ ெசய்  
வ கின்றன.  பிரேதச சைபகள் இல்லாத பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற மக்கள் எவ்வளேவா ன்பங்கைள 
அ பவிக்கேவண்  வ கின்ற . உதாரணமாக மாந்ைத 
ேமற்கு பிரேதச சைபயான  மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச 
ெசயலகம், ம  பிரேதச ெசயலகம் என இரண்  பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி கைள உள்ளடக்கியி க்கின்ற . மாந்ைத 
ேமற்கு பிரேதச சைப அடம்பனில் இயங்கிவ கின்ற . 
இரைண இ ப்ைபக்குளம், கல்ம , சின்னவலயங்கட்  
ேபான்ற பிரேதசங்களி ந்  அடம்பன் பிரேதச சைபக்கு 
வ கின்ற மக்கள் கிட்டத்தட்ட 50 கிேலாமீற்றர் ரம் 
பயணிக்க ேவண் யி க்கிற . அந்தப் பாைதக ம் மிக 
ேமாசமான நிைலயி ள்ளன. ஒேர பஸ் ல் வர யா . 
மன்னார் நகரத் க்கு வந்  அங்கி ந்  அடம்ப க்கு 
மற்ெறா  பஸ் எ த்  வரேவண் ம். இல்லாவிட்டால், 
மன்னாாி ந்  உயிலங்குளத் க்கு வந்  அங்கி ந்  
மாந்ைத சந்திக்கு பஸ் எ த்  மாந்ைத சந்தியி ந்  
இன்ெனா  பஸ் எ த்  அடம்பன் பிரேதச ெசயலகத் க்கு 
வரேவண் ம். இப்ப யாக ன்பங்கைள மக்கள் 
அ பவிக்கின்றேபா  எப்ப  அவர்கள் ேசாைல வாிைய 

ைறயாகச் ெச த் வார்கள்? அங்கு ேவைல ெசய்கின்ற 
அதிகாாிகள் எப்ப  மக்களிடம் ெசன்  வாிைய 
அறவி வார்கள்? ஒ  கட் டத் க்கான அ மதிைய எப்ப ப் 
ெபற ம்? ஆகேவ, இவ்வா  மிக ம் ன்பப்ப கின்ற 
மக்க க்கு உங்க ைடய யற்சியால் பிரேதச சைபகள் 
உ வாக  ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ நான் இந்த விடயத்ைதக் 
குறிப்பிட் ந்தா ம் இன்ைறய கு நிைல விவாதம் அந்த 
அைமச்சு சம்பந்தமானெதன்பதால் மீண் ம் அைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். மன்னாாில் ம , ல்ைலத்தீவில் ஒட்  
சுட்டான், கிளிெநாச்சியில் கண்டாவைள, யாழ்ப்பாணத்தில் 
ம தங்ேகணி ஆகிய இந்த நான்ைக ம் 2017ஆம் ஆண்  

திய பிரேதச சைபகளாக இயங்குவதற்கு ஆவன 
ெசய்வாெரன்ற உ திெமாழிைய அைமச்சர் அவர்க ைடய 
உைரயில் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சர் அவர்க க்கு என் ைடய உைரையக் ேகட் க் 
ெகாண் ப்பதற்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அவ ைடய அைமச்சு சம்பந்தமாக ம் ஒ  சில விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 2016ஆம் ஆண்  உங்க ைடய 
அைமச்சினால் வன்னிப் பிரேதசத் க்கு இரண்  ேவைலத் 
திட்டங்கள் கிைடத்தன. 2015ஆம் ஆண்  பள்ளி ைன 
விைளயாட்  ைமதானமான , உங்கள  அைமச்சினால் 7.2 
மில் யன் பாய் ெசலவில் னரைமக்கப்பட்ட . அதற்குப் 
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பின்னர், 2016ஆம் ஆண்  இவ்விைளயாட்  ைமதானத்தின் 
அபிவி த்திக்கு தங்கள  அைமச்சால் 33 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட்ட . உங்கள  அைமச்சின் வட பிராந்தியத் க்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற Director அவர்கள், அந்த 
விைளயாட்  ைமதானத்ைதப் பார்க்க வந்தார். அப்ேபா , 
நா ம் அங்கு ெசன்றி ந்ேதன். அப்ேபா , Director அவர்கள், 
"இந்த விைளயாட்  ைமதானத்தின் அபிவி த்திக்கு 33 
மில் யன் பாைய வழங்குவதாக இ ந்தால், 
இத்திட்டத் க்குள் - உங்கள  அள ப் பிரமாணத் க்குள் - 
வ கின்ற 2 கைள ம் அகற்றேவண் ம்" என்  கூறினார். 
அதன்ப , தங்கள  கிராமத் க்கு வ கின்ற அபிவி த்திையத் 
தி ம்பிச்ெசல்ல விடக்கூடா   என்பதற்காக, அந்தக் கிராம 
மக்கள் எல்ேலா ம் இைணந் , ஒவ்ெவா  கு ம்பத் க்கும் 
தங்களால் இய மான பங்களிப்ைபச் ெசய்தார்கள். 2,000 

பாய், 5,000 பாய் என தங்கள  வசதிக்கு ஏற்ப பணத்ைதச் 
ேசர்த்   ஒவ்ெவா  கு ம்பத் க்கும் தலா 10 இலட்சம் பாய் 

தம் ெகா த்  அவர்க க்கு ேவ  காணிகைள  
வாங்கிக்ெகா த்தார்கள். அ மட் மன்றி, அவர்க ைடய 

ட் ன் ெப மதிக்கு ஏற்ப, கைளக் கட் வதற்கும் 
பணத்ைதக் ெகா த் , அவர்கைள அங்கி ந்  இடம்ெபயரச் 
ெசய்தார்கள். பின்னர், அந்த இடம் சுத்தம் ெசய்யப்பட் , 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்ட .  

நான் இரண்  வாரங்க க்கு ன்  அைமச்சுக்கு  வந்   
உங்கைள ேநர யாகச் சந்தித் , இ  ெதாடர்பாகக் 
கைதத்ேதன். அப்ேபா , நீங்கள் "இந்த ேவைலத்திட்டத்ைத 
உடன யாக ஆரம்பி ங்கள்" என்  உங்க ைடய 
அதிகாாிக க்கு உத்தரவிட்டீர்கள். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, நான் பள்ளி ைன விைளயாட்  ைமதானம் 
ெதாடர்பாக உங்க ைடய Director-Generalஇ ந்  
Northக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற Director வைரக்கும் பல 
தடைவகள் ெதாைலேபசியி டாக ம் கைதத்தி க்கின்ேறன்; 
ேநர யாக ம் ேகட் க்கின்ேறன். எனி ம், இன் வைர 
அந்த ேவைலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. அதற்குக் 
காரணமாக, ஒப்பந்தக்காரர்க டன் ஒப்பந்தம் ெசய்வதில் 
ஏேதா ஒ  சட்டச் சிக்கல் இ ப்பதாகக் கூறினார்கள். 
உண்ைமயில், எல்லா ேவைலத்திட்டங்க க்கும் ஒப்பந்தச் 
சட்டச் சிக்கல் இல்ைல. இ  எங்க ைடய பிரேதசத் க்கு 
வ கின்ற ஒேரெயா  ேவைலதிட்டம். அந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைதக்கூடச் ெசய்வதில் சட்டச் சிக்கல் 
இ க்கின்ற  என்றால், அ   ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  
விடயம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத மிக விைரவில் ஆரம்பிக்கேவண் ம் என்  
நான் உங்களிடம் தாழ்ைம டன் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபால், ல்ைலத்தீ  நகரத்தி ள்ள bus standஐப் 
னரைமப்பதற்காக 2016ஆம் ஆண்  20 மில் யன் பாய் 

ஒ க்கப்பட் ந்த . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அந்த 
ேவைலகூட இன்ன ம் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத 
உங்கள  கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ற அேதேநரத்தில், 
அந்த ேவைலைய மிக விைரவில் ஆரம்பிக்கேவண் ெமன 
உங்களிடம் நான் தாழ்ைம டன் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ெகளரவ நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர் அவர்கேள, நான் உங்கைள நன்கு 
அறிந்தவன். மன்னாாி ள்ள உங்க ைடய கட்சி 
உ ப்பினர்கள் என் டன் ெந ங்கிய உறைவப் 
ேப கின்றவர்கள். அந்த வைகயில், நான் உங்கைள 
மதிக்கின்ேறன். சேகாதர இனமான ஸ் ம் மக்கள் தைலவர் 
அஷ்ரப் அவர்க க்குப் பிறகு, தங்கைளத் தைலவராகப் 

பார்க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில், நான் உங்க க்கு 
என் ைடய வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
மன்னார் நகரம் எப்ப  இ க்கின்ற  என்  உங்க க்குத் 
ெதாி ம்! தற்ெபா , அந்த நகரத்தில் மாவட்டச் ெசயலகக் 
கட் டம் மாத்திரம்தான் ஒ  கட் டமாகத் ெதாிகின்ற . 
மற்றெதல்லாம், paymentல் ேபாட்ட கைடகள் மாதிாித்தான் 
இ க்கின்றன. மன்னார் நகர அபிவி த்திக்ெகனத் 
தங்க ைடய அைமச்சு 2016ஆம் ஆண்  நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்தி க்கிற . அதன்ப , super marketக்கு 250 மில் ய ம் 
coastal parkக்கு 20 மில் ய ம் modern fish marketக்கு 40 
மில் ய ம் clock towerக்கு 5 மில் ய ம் உள்ளடங்கலாக 
ெமாத்தம் 315 மில் யன் பாைய ஒ க்கீ  ெசய்தி ந்த . 
அவற்ைறச் ெசய்வதற்கு உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண 
சைபகள் அைமச்சிடம் அ மதி ேகட் ந்தீர்கள்.  அந்த 
அைமச்சான , உங்க க்கு 28.10.2016 அன்  அதற்கான 
அ மதிைய வழங்கியி க்கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, அந்த அ மதி உங்களின் ைகயில் கிைடத்தேதா 
ெதாியவில்ைல. அந்த ேவைலைய நிச்சயமாக 2017ஆம் 
ஆண்  ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன்  தங்களிடம் 
தாழ்ைமயாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

உண்ைமயில் மன்னார் மாவட்டத்ைத ஓர் உப்  நிலம் 
என் தான் கூ தலானவர்கள் ெசால்வார்கள். 
ெகா ம்பி ப்பவர்கள் என் டன் கைதக்கும்ேபா  "உப்  
நிலமான  மன்னாாில் நீங்கள் எப்ப   இ க்கின்றீர்கள்?" 
என்  ேகட்ப  வழக்கம்.  மன்னார் உப்  நிலம் என்ற ஒ  
ெபா வான க த்  மக்களிைடேய நில கின்ற .  
அப்ப யி க்கின்றேபா  கு தண்ணீர் எமக்கு மிக ம் 
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . ங்கனி ந்  நிலக்கீழ் 
pipeline லம் மன்னார் நகரத்திற்கு மட் ம் கு தண்ணீர் 
வழங்கப்ப கின்ற . அேதேநரத்தில், ம , நானாட்டான், 

ச ப் பிரேதசங்க க்கு தங்க ைடய அைமச்சின் கீழ் 
இயங்குகின்ற National Water Supply and Drainage Board 
இ ைடய pipeline இன்ன ம் ெசல்லவில்ைல.  நான் இந்த 
விடயம் ெதாடர்பாக உங்களிடம் ஏற்ெகனேவ கைதத் 
தி ந்ேதன்.   வியா க்குளத்திற்கு உப்பா  என்ற ஓர் ஆ  
வ கின்ற . நீர் நிைறந் வ கின்ற அந்த ஆற்றி ந்  
ெப மள  நீர் கட க்கும் ெசல்கின்ற . எனேவ, அந்த நீைரச் 
ேசமித்  அந்தப் பிரேதசங்க க்கு ஒ  கு தண்ணீர் 
விநிேயாகத் திட்டத்ைத ஆரம்பிக்கலாம்.  

மன்னார் மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் 
இ பற்றிக் கைதக்கும்ேபா  உங்க ைடய ெபாறியிய 
லாளர்கள் "Greater Mannar Project வந்தால் எல்லா 
இடங்க க்கும் தண்ணீர் ெகா க்கலாம்" என்  
ெசான்னார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அந்த Greater 
Mannar Project என்ற திட்டத் க்கு 19,000 மில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்ற அேதேவைளயில், ெவளிநாட்  உதவி லம் 
அ  கிைடக்கப்ெபற்றதாக ம் நான் உங்க ைடய DGM 

லம் அறிந்தி க்கின்ேறன்.  தய ெசய்  இந்த ேவைலத் 
திட்டத்ைத 2017ஆம் ஆண்  ஆரம்பிக்குமா  நான்  
உங்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால், ம , 

ச , நானாட்டான் பிரேதச மக்கள் சுத்தமற்ற நீைரேய 
தற்ேபா ம் ப கிவ கின்றார்கள். ஓரள  வசதியானவர்கள் 
ேபாத்த ல் அைடக்கப்பட்ட mineral waterஐ வாங்கிக் 
கு க்கின்றார்கள். ஆனால், பாமர மக்கள் குளங்களில் 
இ க்கின்ற நீைரத்தான் கு க்கின்றார்கள். உண்ைமயில் இ  
எதிர்காலத்தில் பாாிய பிரச்சிைனயாக அைம ம்.   

அத் டன், மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள ம த் ேதவாலயத் 
தி விழா ஆ -ஆவணி மாதங்களில் நைடெப கின்ற . 
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அதற்கு ெதன்பகுதியி ந்  கூ தலான மக்கள் வ வ  
வழக்கம். அவ்வா  வ கின்ற மக்க க்குக் கு தண்ணீர் 
வழங்குவ  உங்க ைடய திைணக்கள அதிகாாிக க்கு 
மிகப்ெபாியெதா  சவாலாக இ க்கின்ற .  எங்க க்கும் 
இைத எப்ப  அ குவெதன்  ெதாியாதி க்கின்ற .  
அேதேபான் தான் தி க்ேகதீஸ்வரத்தி ம் சிவராத்திாியின் 
ேபா  கு தண்ணீர்ப் பிரச்சிைன வ கின்ற .  ஆகேவ, 
2017ஆம் ஆண்  இந்த Greater Mannar Project இைன 

ச யில் ஆரம்பித்  அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு த ல் நீர் 
விநிேயாகம் ெசய் ம்ப ம் அ த்ததாக நானாட்டான் 
மக்க க்கும் ெதாடர்ந்  ம ப்பிரேதச மக்க க்கும் நீர் 
விநிேயாகம் ெசய் ம்ப ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன் மன்னாாில் குறிப்பாக காிசல், க்கு யி ப் , 
சி த்ேதாப் , ேபசாைல, தைலமன்னார் ேபான்ற பிரேதசங் 
க க்கும் இந்த நீைர வழங்க ம் என்பைத ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.   

ேம ம், வ னியாவில் சி நீரகம் ெதாடர்பான ேநாய் 
பரவிவ கின்ற . இ  தங்க க்கு ஏற்ெகனேவ ெதாி ம். நான் 
அண்ைமயில் வ னியாவின்  ெமனிக்பாம், ர ரம், 
இ ப்ைபக்குளம் ேபான்ற பிரேதசங்க க்குச் ெசன்றி ந்ேதன். 
அங்கு அதிகமாேனார் தாங்கள் சி நீரக ேநாயினால் 
பாதிக்கப்பட் ப்பதாக ம் தங்க க்குக் கு தண்ணீர் வசதி 
ெசய் த மா ம் என்னிடம் கூறினார்கள்.  நான் மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் அ  ெதாடர்பாகக் 
கூறியி ந்ேதன்.  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் 
திற்குக் ெகாண் வ வதாக அங்கி ந்த ெபாறியியலாளர் 
ெதாிவித்தி ந்தார். எனேவ, இந்த விடயங்கைளக் 
க த்திற்ெகாண்  நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி.   

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நான் அதிகம் 
ேபசேவண் யி க்கின்ற . ஆனால், ேநரம் ேபாதாம க் 
கின்ற . நீங்கள் ஒ  விடயத்ைதக் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  அதாவ , 2010-2011ஆம் ஆண் ந்  மன்னார் 
National Water Supply and Drainage Board இல் 9 ேபர் labourer 
ஆக ம் clerk ஆக ம் தற்ெபா வைர ேவைல 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். நான் இவர்கள் ெதாடர்பாக 
உங்க க்குக் க தம் எ தியி க்கின்ேறன். அவர்கள் அங்கு 
ேவைல ெசய்கின்றேபா  தங்க ைடய அைமச்சு ேவ  
மாவட்டங்களி ந்  6 ேப க்கு அங்கு நிரந்தர நியமனம் 
வழங்கியி க்கின்ற . அந்த 9 ேப ம் அங்கு casual ஆகத்தான் 
ேவைல ெசய்கின்றார்கள். அந்த 9 ேப ம் என்னிடம் வந்  
"நீங்கள் ெசால் த்தான் இந்த நல்லாட்சி அரசிற்கு நாங்கள் 
வாக்களித்ேதாம்; நாங்கள் ஏற்ெகனேவ இங்கு ேவைல 
ெசய்கின்றேபா  எவ்வா , ேவ  மாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்க க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்பட் க்கிற ?" 
என்  ேகட்டார்கள். நான் அவர்கள் சம்பந்தமாக 
16.08.2016இல் உங்க க்கு ஒ  க தம் அ ப்பியி ந்ேதன். 
அதற்கு உங்க ைடய அைமச்சி ந்  07.09.2016ஆம் 
திகதியிடப்பட்ட பதில் க தெமான்  வந்தி க்கின்ற . 

அக்க தம் எனக்கும் அ ப்பப்பட் , பிரதமாின் ெசயலாள 
க்கும் அ ப்பப்பட் ள்ள . எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் 

அவர்கேள, அந்த 9 ேப க்கும் நீங்கள் நிரந்தர நியமனம் 
ெகா க்கேவண் ம் என்பைத நான் உங்களிடம் ஒ  
ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவக்கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊෙය් රාතිෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා 

මන්තීවරු නිෙයෝජනය කරන සංගම් ගණනාවක් පුවත් පත් 
සාකච්ඡාවක් පවත්වා කියා තිෙබනවා, ඉතාමත් ඉක්මනින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වටලන්න කියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා. ෙම් 
සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.51] 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් විවාදයට ගන්නා වැය ශීර්ෂ 

අතර මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
පළමුෙවන්ම මා ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද අෙප් රෙට් පවතින ආර්ථික, සමාජයීය හා පාරිසරික 
තත්ත්වය අනුව අපට අත වශ  ෙදයක් තමයි, සංවර්ධන 
පමුඛතාවක් තමයි, විධිමත් නාගරික සැලසුමක් කියාත්මක කිරීම. 
ඒ විධිමත් නාගරික සැලසුම රෙට් ෙපොදු ෙභෞතික සැලසුමට 
අනුකූලව සිදු කළ යුතු ෙදයක්. අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන 
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය සහ ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංස්ථාව යනාදී ආයතනත්, රජෙය් අනිකුත් ආයතනත් එක්ක 
එකට එකතු ෙවලා දැනට දස අවුරුද්දක් පමණ වන අෙප් ජාතික 
ෙභෞතික සැලසුම පිළිබඳව නැවත ඇගැයීමක් කරලා ලබන වසෙර් 
සිට ඒ ජාතික ෙභෞතික සැලසුම නැවත ජනගත කරන්නත්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නත්, සමාජගත කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

2553 2554 

[ගරු ඉ. චාල්ස්  නිර්මලනාදන්  මහතා] 
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එතැනදි විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අත වශ  ආර්ථික ඉලක්කයන්, 
සමාජයීය ඉලක්කයන් සහ පරිසර සංරක්ෂණය ආදී කරුණුත් 
රජෙය් සංවර්ධන පමුඛතාවනුත් කැටි කර ෙගන අපට අවශ  
වරායන් ෙමොනවාද, අපට අවශ  ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙමොනවාද, 
අපට අවශ  අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධති ෙමොනවාද, අපට අවශ  දුම්රිය 
පද්ධති ෙමොනවාද, අපට අවශ  වාණිජ ෙක්න්ද,  සංචාරක ෙක්න්ද 
සහ ආර්ථික ෙක්න්ද ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි 
අවෙබෝධයකින් යුතු නිසි ෙභෞතික සැලසුමක් සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහභාගිත්වෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
බවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙම් වන විටත් සෑම උප නගරයකටම, සෑම නගරයකටම 
අවශ  කරන සැලසුම් සකස් කර ෙගන යනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී 
අෙප් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත අරමුදල්, පළාත් සභාවල, ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවල අරමුදල් ජනතාවෙග් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් වැය කරද්දි ඒවා තැන් තැන්වල විධිමත් සැලසුමකින් 
ෙතොරව ආෙයෝජනය වන එක වළක්වා විධිමත් සැලැස්මක 
ෙකොටස් හැටියට අනාගතෙය්දී ආෙයෝජනය කරන්න ලැෙබයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, බස්නාහිර 
මහානගර සැලසුම ගැන.  බස්නාහිර පළාෙත් පමණක් ෙනොෙවයි, 
රෙට් අෙනකුත් පළාත්වලත් ඉදිරි කාලෙය්දී  නාගරික සංවර්ධන 
ව ාපෘති (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් සංවර්ධන මණ්ඩල -
දකුණට, නැ ෙඟනහිරට, උතුරට, මධ ම, වයඹ ආදී වශෙයන්- 
ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අතෙර් රෙට් 
ඉතා වැදගත් පළාත වූ බස්නාහිර පළාතට ෙවනම වැඩසටහනක්, 
වැඩපිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අපට තවමත් බැරි වුණා,  මහානගර සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවීම 
සඳහා වන ඒ පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර ගන්න.  පනත් 
ෙකටුම්පත සකස් කරලා, ඒ නීතිමය රාමුව ඇති කරගන්නට පමා 
වුණත් අපි ෙම් වන විට විධිමත් සැලසුමක් සකස් කරලා, 
කලාපීයකරණ සැලසුමක් සකස් කරලා ව ාපෘති හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විවිධ අමාත ාංශවල සහෙයෝගෙයන් 
විෙශේෂෙයන් පවාහන, මහාමාර්ග, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
ආදී අමාත ාංශවල සහෙයෝගෙයන් ඒ කටයුතු  කියාත්මක කිරීම 
දැනටමත් ආරම්භ කරලා තිෙබන බව අපි ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් මහා ව ාපෘති එක රැයකින් ෙදකකින් කරන්න පුළුවන් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනාවක විධිමත් ශක තා 
අධ යනයක්, විධිමත් ඉංජිෙන්රුමය හැදෑරීමකින් පසුව තමයි අපට 
යම් ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අපි 
මහවැලි ව ාපෘතිය පිළිබඳව දස අවුරුද්දක් සැලසුම් කළා. 1958 
සැලසුම් කරලා 1968 තමයි කියාත්මක කෙළේ.  ෙමොරගහකන්ද 
ජලාශය වාෙග් මහවැලි ව ාපෘතිෙය් ෙකොටස් අදටත් කියාත්මකයි. 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් හිතනවා, අවුරුදු 6න් මහවැලිය කඩිනම් වුණා 
කියලා. අවුරුදු 50ක පමණ දීර්ඝ කාලයක් මහවැලි ව ාපාරය 
ගමන් කරලා තිෙබනවා. 

විධිමත් සැලසුම්කරණයක් එක්ක එවැනි දීර්ඝ කාලයක් ගමන් 
කිරීම විසින් තමයි ඒ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපට ශක තා අධ යනයන් කරන්න; ඒ 
වාෙග්ම ආර්ථික සැලසුමක් සකස් කර ගන්න; මූල මය සැලසුමක් 
සකස් කර ගන්න; ඉංජිෙන්රුමය සැලසුමක් සකස් කර ගන්න 
කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ කාලයත් එක්ක දීර්ඝ කාලීන පතිලාභ 
ලැෙබන තිරසර කියාවලියකට ගමන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

අද අෙප් පවාහන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නා  
ෙව්ලාෙව් කියන්න ඕනෑ, බස්නාහිර පළාෙත් පවාහනය 
සම්බන්ධෙයන් අද බලගතු පශ්නයකට අපි මුහුණ දීලා තිෙබන 
බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් විධිමත් සැලසුමක් එතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය්ත්, මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය්ත්, පළාත් සභාෙව්ත්, 
අෙනකුත් ආයතනවලත් සහෙයෝගෙයන් අපි සකස් කරලා 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය දශකය ගැන බැලුවාම පසු ගිය දශකෙය් ආණ්ඩුෙව් 
පාග්ධන වියදම්වලින් සියයට 40ක්  පමණ එනම් රුපියල් 
ටිලියනයක් පමණ වියදම් කෙළේ මහාමාර්ග ක්ෙෂේතයට බව 
ෙපෙනනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න, මාර්ග පහසුකම් පුළුල් 
කරන්න, පාරවල් කාපට් කරන්න, ෙකොන්කීට් කරන්න තමයි අපි 
වැය කෙළේ.  එතරම් මුදලක් ආෙයෝජනය කරලත්, අපි ආපසු හැරී 
බලනෙකොට අෙප් පවාහන පශ්නයට විසඳුම් අපි ළඟා කරෙගන 
තිෙබනවාද කියලා අද පාරට බැස්සාට පසුව අපට පශ්නයක්ව 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ලංකාෙව් තිෙබන බලගතුම පශ්නයක් බවට 
වාහන තදබදය, විෙශේෂෙයන්ම බස්නාහිර පළාත ඇතුළු අෙනක් 
පළාත්වල තිෙබන වාහන තදබදය  අද  පත්ෙවලා තිෙබනවා. 

එෙහමනම්,  දැන් අෙප් උපාය මාර්ගය ෙවනස් කළ යුතු කාලය 
එළැඹිලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග තැනීෙමන් පමණක්, එෙහම 
නැත්නම් මාර්ග පුළුල් කිරීෙමන් පමණක් පවාහන තදබදය 
විසඳන්න බැහැ. ඒ සඳහා අෙප් උපාය මාර්ගය මාරු කරලා අපි 
ෙපොදු පවාහනය -දුම්රිය, බස්රිය ඇතුළුව- ශක්තිමත් කිරීෙම් නව 
උපාය මාර්ගයකට ගමන් කළ යුතු වනවා. ඒ අනුව, පවාහන 
අමාත ාංශෙය්ත් සහෙයෝගෙයන් දුම්රිය පද්ධතීන් නවීකරණය 
කිරීම සඳහාත්, විදුලි දුම්රිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහාත්,  දුම්රිය මාර්ග 
පුළුල් කිරීම සඳහාත් අපි දැන් සැලසුමක් සකස් කර තිෙබනවා. 
දැන් එය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් අනගහය යටෙත් පවාහන 
අමාත ාංශය හරහා  කියාත්මක වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  බස් රථ නවීකරණය කරන්නත්, ශීඝගාමී 
බස් රථ ෙසේවාවන් හඳුන්වා ෙදන්නත් පවාහන අමාත ාංශය පළාත් 
සභාවත් එක්ක එකතු ෙවලා සැලසුම් කියාත්මක කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට අලුත් අත් දැකීමක් ෙගෙනන 
සැහැල්ලු දුම්රිය කමයක් - Light Railway System එකක් - 
හඳුන්වා දීම සඳහා කටයුතු කරනවා. අපි දැන් ෙකොළඹ හා ඒ අවට 
පෙද්ශවල corridors 7ක් හඳුනාෙගන ඒ සඳහා  කියාමාර්ග ෙගන 
තිෙබනවා. පළමුෙවනි corridors ෙදක ජපන් ආධාරවලිනුත්, 
අෙනක් ඒවා තරගකාරී පසු බිමකිනුත් සිදු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම පවාහන පද්ධති තුළින්  
ඉදිරි කාලෙය්දී ශීඝගාමී ෙසේවයක් - Bus Rapid Transit එකක් - 
ඇති කරන්න හැකියාව තිෙබනවාද, නැද්ද යන්න පිළිබඳව අපි 
අවශ  දත්ත එකතු කරමින් පවතිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ෙම් වන විට අපි බහුවිධ 
පවාහන මධ ස්ථාන ඇති කරලා, ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අවශ  කරන 
ෙටන්ඩර් කැඳවීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් පවතිනවා. 
පධානම මධ ස්ථානය ෙකොළඹ-ෙකොටුව පෙද්ශෙය්ත්, ඊළඟ 
පධාන මධ ස්ථානය පාර්ලිෙම්න්තුව අවට බත්තරමුල්ල 
පෙද්ශෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් මධ ස්ථාන ෙකොට්ටාව, 
කඩුෙවල, දහඅෙට් කණුව, කඩවත, පානදුර ආදී ස්ථානවලත් 
පිහිටුවීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම මහනුවරත් පධාන 
උපාය මාර්ග නගර සැලසුම යටෙත් පධාන පවාහන 
මධ ස්ථානයක් ඉදි කිරීමටත් අපි කටයුතු කරනවා.  අපට දැන් 
අවශ  වන්ෙන්, කවරාකාරෙය් ගුවන්මාර්ග පද්ධතියක්ද කියලා 
අපි මහා මාර්ග අමාත ාංශයට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගුවන් පාලම් ෙකොතැනටද අවශ  ෙවන්ෙන්, අධිෙව්ගී මාර්ග 
සම්බන්ධතාව මඟින් නගර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම සඳහා කවර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාර්ග පද්ධතියක්ද ඉදි කළ යුත්ෙත් කියලාත් අපි දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැනට පවතින අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියට 
වරාය නගරයත්, ෙකොටුව දුම්රිය ස්ථානයත්, බත්තරමුල්ල 
පරිපාලන නගරයත් එකට එකතු කරන නව මාර්ග පද්ධතියක් ඉදි 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැන්, ඒ සඳහා කටයුතු 
කරමින් පවතින බව කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මහාමාර්ග 
අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ඉදිරි කාලෙය්දී අපි සැලසුම් 
කරලා තිෙබන පධාන ආර්ථික මධ ස්ථානවලට -තාක්ෂණ 
නගරය, වරාය නගරය, වාණිජ නගරය ආදී වශෙයන්-  ඒ ස්ථාන 
යා කිරීමට හැකි වන පරිදි මාර්ග පද්ධතියක් සකස් කිරීමට අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් පවාහනෙය්දී අපි අමතක කරන 
පැත්තක් තමයි භාණ්ඩ හා ෙසේවා පවාහනය. භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
පවාහනය සඳහාත් විධිමත් සැලැස්ම් සහගත වැදගත් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා  තිෙබන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම ජල මාර්ග හරහා පවාහනය සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් සාකච්ඡා කළා. දැන් ඒ පිළිබඳව අපට 
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සහෙයෝගය ඇතිව ජල මාර්ග හරහා පවාහනය ආරම්භ කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වැදගත්ම ෙද් පාරවල් පුළුල් කිරීමවත්, අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි 
කිරීමවත් ෙනොෙවයි.  පවාහනෙය් තිෙබන ඉල්ලුම 
කළමනාකරණය කිරීමයි. ඒ සඳහා අවශ  කරන තාක්ෂණික 
උපාංග හඳුන්වාදීම කළ යුතුයි. අපි දැනටමත් ශී ලංකා ෙපොලීසියට 
-පවාහන අමාත ාංශෙය්ත් ආධාර ඇතිව- පධාන මධ ස්ථානයක් 
මඟින් මාර්ග තදබදය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වුණු 
තාක්ෂණික කියාදාමයක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ෙම් සඳහා අවශ  කරන ෙභෞතිකමය සම්පත්, නීතිමය විසඳුම් සහ 
මූල මය සම්පත් ලබාදීමට අපි කටයුතු කරන බව පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ. 

 අෙප් ෙදෙවනි පමුඛතාවක් තමයි බස්නාහිර පළාත ඇතුළු 
රෙට්ම ජල ගැලීම් කළමනාකරණය. පසුගිය කාලෙය් කිහිප 
අවස්ථාවකදීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ජල ගැලීෙම් තර්ජනයට ලක් 
වුණා. ෙකොළඹ පෙද්ශය ඇතුළු බස්නාහිර පළාෙතන් තුෙනන් 
එකක් පමණ පහත් බිම් පෙද්ශ හැටියටයි තිෙබන්ෙන්. එක 
පැත්තකින් ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිවීමත් එක්ක මුහුදු ජලය රට 
තුළට කා වැදීෙම් තර්ජනයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් අධික මහ වැසි ඇද වැටීම නිසා ගංවතුර ගැලීෙම් 
තර්ජනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කලාපය අවුරුදු 10කින් 
15කින් එන ගංවතුරකට පමණක් ගිල ගැනීමට ඉඩ ෙදමින් අෙනක් 
සෑම ගංවතුරක්ම පාලනය කිරීම සඳහා වන විධිමත් සැලසුමක් අපි 
සකස් ෙකොට අවසන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගර ව ාපෘතිය 
යටෙත් උමං ජල මාර්ග සහ ෙපොම්පාගාර සැලසුම් කරලා 
කියාත්මක කරනවා.  

 දැන් ෙව්රස් ගඟ ව ාපෘතිය කියාත්මකයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගොඩක් ෙදෙනක් ෙව්රස් ගඟ ව ාපෘතිය 
විෙව්චනය කළා. නමුත් පසුගිය මැයි මාසෙය් ඇති වුණු මහා 
ගංවතුෙරන් පිළියන්දල සහ නුෙග්ෙගොඩ පෙද්ශ යට ෙනොවී 
ෙබ්රුෙන් අෙප් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීම් 
සංස්ථාෙව් ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන් විසින් කළ ෙව්රස් ගඟ ව ාපෘතිය 
නිසා කියලා අපි ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එම 
ව ාපෘතිය රත්මලාන - ෙබොරු පන පෙද්ශයටත්, ඒ වාෙග්ම 
ගංවතුරින් දැඩිව බැට කෑ කඩු ෙවල - ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශයටත් 

විවෘත කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවට පෙද්ශය යටවීම වැළැක්වීම සඳහා මාදිෙවල 
ව ාපෘතිය නැවත ආරම්භ කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් උපාය මාර්ගික නගර 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මහනුවර, ගාල්ල නගර ෙදක 
ෙකෙරහි පධාන අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් ජල ගැලීම් 
පාලනය සඳහා බවත් අපි පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි 
අනාගතෙය්දී වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය සහ අෙනකුත් ආයතන සමඟ එකතු ෙවලා මහා 
ගංඟා ව ාපෘති කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. මහවැලියට වඩා ආර්ථිකමය වශෙයන්  පතිලාභ ලැෙබන 
විධියට කැලණි ගඟ පාලනය කිරීම, කළු ගඟ පාලනය කිරීම සහ 
අත්තනගළු ඔය පාලනය කිරීම සඳහා වන මහා ගංගා පාලන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, ඒ සමඟ ගමන් කරන 
නාගරීකරණයක් ඇති කිරීම සඳහාත් අපි වැඩසටහනක් දියත් 
කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විෂම නාගරීකරණෙය් පධාන 
පතිඵලයක් තමයි  කසළ පශ්නය. එදා ඔබතුමා ෙකොළඹ 
නගරාධිපතිවරයා හැටියට ඉන්න විට පළාත් සභාෙව්ත් උදවු ඇතිව 
ෙලෝක බැංකුෙව් ආධාරෙයන් නාගරික කසළ කළමනාකරණයක් 
දියත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එදා බ්ලූමැන්ඩල් කුණු 
කන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, විශාල මහජන විෙරෝධතා, 
යුක්තිසහගත සහ යුක්තිසහගත ෙනොවන කරුණු මත ඒ ව ාපෘතිය 
නතර කළා. එහි පතිඵලයක් හැටියට බ්ලූමැන්ඩල්වල කුණු 
කන්දක් ඇති වුණා. ඒ කුණු කන්ද ගැන ෙබොෙහෝෙදෙනක් කථා 
කළා. හැබැයි, "ෙකොළඹ කුණු අපට එපා" කියමින් ව ාජ 
උද්ෙඝෝෂණ ෙගන ගිය උද්ෙඝෝෂකයන් එහි වගකීම භාර ගන්න 
කවදාවත් උත්සාහ කෙළේ නැහැ.  

 මම පරිසර හා සව්ාභාවික සම්පත් අමාත වරයා ෙලස කටයුතු 
කළ කාලෙය් මීෙතොටමුල්ෙල් සහ පාදුක්ක පෙද්ශෙය් ෙම් සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න හැදුවා.  ඒ වැඩ පිළිෙවළට අත් 
වුෙණත් අර ඉරණමමයි. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට 
මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු කන්දක් ඇති වුණා. එම නිසා ෙම් කසළ 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නය, "ෙකොළඹ කුණු අපට එපා, 
අතැන කුණු අපට එපා" කියන පටු ආකල්පවලින් ඔබ්බට ගිහින් 
විසඳීම සඳහා අපි පහසුකම් සපයන්ෙනක් හැටියට පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත ාංශයටත්, පළාත් සභාවලටත්, පාෙද්ශීය 
සභාවලටත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙකොළඹ නගරෙය් 
කසළ කළමනාකරණය සඳහා අවශ  කරන විද ාත්මක විසඳුම්, ඒ 
ෙටන්ඩර් කටයුතු අප ෙම් ෙවන ෙකොට අවසන් කර තිෙබනවා. 
අනාගතෙය්දී ඒ ව ාපෘති කරෙගන යන්න අප පළාත් සභාවලට 
භාර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය්ත්, කළුතර දිස්තික්කෙය්ත් දැනට තිෙබන කසළ කඳු 
කළමනාකරණයටත්, අනාගත කළමනාකරණයටත් අප වැඩ 
පිළිෙවළ ෙයොදා තිෙබන බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ 
ෙද්වල් අෙප් අමාත ාංශෙය් වගකීමක් ෙනොවුණත්,  පළාත් 
සභාවලට -විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත ාංශෙය් ඒ වැඩසටහනට- අෙප් පූර්ණ දායකත්වය -
විෙශේෂෙයන්ම ඉංජිෙන්රුමය දායකත්වය- ලබාදීමට අප කටයුතු 
කරනවා.  

අනාගතෙය් බස්නාහිර මහා නගරය හරහා ෙගොඩනැ ෙඟන 
වරාය නගරය ෙව්වා, තාක්ෂණ නගරය ෙව්වා, පරිපාලන නගරය 
ෙව්වා, ඒවාෙය් කසළ ඒ ඒ පා  ෙද්ශීය සභා, නගර සභාවලට බරක් 
ෙවන්න අප ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම වරාය නගරෙය් කසළ කිසිම ආකාරයකින් 
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ෙහෝමාගම ඉදිවන තාක්ෂණ නගරෙය් කසළ කඩු ෙවල ෙහෝ 
ෙහෝමාගම පාෙද්ශීය සභාවලට භාර දීෙම් අදහසක් අෙප් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම බත්තරමුල්ෙල් අනාගතෙය් ඇති වන පරිපාලන නගරෙය් 
කසළ කඩුෙවල පාෙද්ශීය සභාවට, නගර සභාවට භාර දීෙම් 
අදහසක් අෙප් නැහැ. ඒ සඳහා වුණු විෙශේෂ විද ාත්මක ව ාපෘති 
අපි අෙප් අමාත ාංශය හරහාම කියාත්මක කරන බව පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. ඒ අතෙර්, අනාගත කසළ කළමනාකරණ ව ාපෘති 
සඳහා විධිමත් වූ ඉඩම් හඳුනාෙගන, අප අමාත ාංශය යටෙත් 
තිෙබන ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංස්ථාව හරහා ෙම් ෙවන ෙකොට එම ඉඩම් සංවර්ධනය කරෙගන 
යනවා. කසළ සම්බන්ධෙයන් කරපු ඒ ෙද්ශපාලන සූදුව දැන් 
නතර කරන්න කියා මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, එයින් ඇතිවුණු 
දැවැන්ත පාරිසරික විනාශය, සමාජ විනාශය, "ෙකොළඹ කුණු අපට 
එපා" කියන ජනපිය ෙද්ශපාලනෙය් පතිඵල අප හැමෙදනාටම අද 
භුක්ති විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා "දූෂකයා දූෂණෙය් 
පිරිවැය ෙගවිය යුතුය" කියන මූලධර්මය මත පදනම් ෙවලා 
අනාගත කසළ කළමනාකරණ ව ාපෘති ෙගොඩනඟන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව මා ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, හුඟෙදෙනක් අෙපන් අහනවා, "ෙකෝ, අද 
මහ නගර සැලසුම කියාත්මක ෙවනවාද?" කියා. අප හඳුනා ගත් 
සැලසුමක් තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් ජනවාරි 29වැනි දා ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත තුමාටත් අප එය ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ අනුව එහි මූලික අංගයක් ෙලස අපි වරාය නගරය විධිමත් 
සැලසුමකට අනුව, විධිමත් පරිසර ඇගැයීමකට අනුව, විධිමත් 
ව ාපාරික සැලසුමකට අනුව ඉන්දියානු සාගරෙය් මූල  නගරයක් 
ෙලස ෙගොඩ නැඟීමට දැන් කටයුතු ෙයොදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
පරිසරමය වශෙයන් යම් යම් විෙරෝධතා එල්ල වුණු බව මම 
ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ධීවරයන්ෙගන්ද යම් යම් විෙරෝධතා එල්ල වුණා. අපි ඒ සෑම 
ෙකෙනක් එක්කම සාකච්ඡා කරලා, ඒ සෑම ෙකෙනක් එක්කම 
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරලා, යුක්ති සහගත ඉල්ලීම්වලට 
ඉඩකඩ ලබා ෙදමින්, පශ්න විසඳා ගනිමින් අපි කටයුතු කරනවා.   

අපි ආෙයෝජකයාෙග් අයිතිය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
සමාජෙය් අයිතිය, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිය, ජනතාවෙග් 
ෙපොදු යහපත සුරක්ෂිත කරමින් අනාගත ආර්ථිකෙය් මහා ඉදිරි 
පිම්මක් සඳහා ඒ නගරය සූදානම් කරන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අප අවට කලාපෙය් අද ඇති වී තිෙබන ෙලෝක 
තත්ත්ව  එක්ක ස්විට්සර්ලන්තය නමැති පුංචි රට මූල  නගරයක් 
හැටියට ෙගොඩනගන්න එදා පළමුවැනි ෙලෝක මහා සංගාමෙයන් 
පස්ෙසේ ගත් බුද්ධිමත් තීරණය නිසා ෙකොතරම් ඉදිරි පිම්මක් 
ළඟාකර ගත්තාද කියලා අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
සිංගප්පූරුව, ෙහොංෙකොං වාෙග් රටවල් මූල  නගර හැටියට 
විෙද්ශිකයන්ෙග් මුදල් තැන්පත් කරන මධ ස්ථාන වශෙයන් කියා 
කිරීම නිසා ඒ රටවල් ආර්ථිකමය අතින් ෙකොතරම් ඉදිරි පිම්මක් 
ළඟා කරගත්තාද කියලා අපි දන්නවා.    අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවත් 
විෙනෝදාස්වාදය සඳහා කාර් ෙර්ස්, ඒ වාෙග්ම කැසිෙනෝ 
පවත්වාෙගන යෑම ෙනොෙවයි. විෙද්ශිකයන්ෙග් සහ ඉන්දියානු 
සාගරය අවට කලාපෙය් රටවල ආර්ථිකෙය් පධාන මූල  
මධ ස්ථානය බවට  ෙකොළඹ වරාය නගරය පත් කිරීමයි අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. 

 ෙබ්ෙර් වැව වටා සහ වරාය නගරයට ආසන්න පෙද්ශ සඳහා 
අපි විෙශේෂ සැලසුමක් සකස් කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙබ්ෙර් වැෙව් 
ඇතිෙවලා තිෙබන දුර්ගන්ධය සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්, 
ඇත්තටම අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ, ෙබ්ෙර් වැෙව් 
සහ ඒ අවට ඇතිවී තිෙබන දුර්ගන්ධයට පධාන වශෙයන්ම අෙප් 

රාජ  ආයතන වග කියන්න ඕනෑ බව. අපි දැන් ඒක ෙසොයාෙගන 
තිෙබනවා. රාජ  ආයතනවල කැළි කසළ විශාල පරිමාණෙයන් 
ෙබ්ෙර් වැවට යැවීම නිසා තමයි දුර්ගන්ධය ඇතුළු ඒ කියාවලිය 
ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරි වසර 5 ඇතුළත ෙබ්ෙර් වැව 
පිළිසකර කරලා පිරිසිදු ජල තටාකයක් බවට පත් කරන ව ාපෘතිය 
අපි ලබන ජනවාරිෙය් ආරම්භ කරනවා.  

 ෙබ්ෙර් වැව අවට දහසකට අධික පැල්පත්වාසීන් පිරිසක් 
පදිංචිෙවලා ඉන්නවා. ඒ පැල්පත්වාසීන්ට නිසි නිවාස ලබාදීලා ඒ 
පෙද්ශය රෙට් වටිනාම වාණිජ මධ ස්ථානය බවට පත් කිරීමට අපි 
කටයුතු ෙයොදන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. බිතාන ෙය් London 
Stock Exchange Group එක එම පෙද්ශයට පැමිණීම දැන් 
සිදුෙවමින් තිෙබන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිෙබනවා. ඊට අමතරව ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, එතුමාෙග් 
කාලෙයන් විනාඩි 5ක් ලබාදුන්නා. ඔබතුමා ඒ කාලය ගන්නවාද? 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඔව්, ගන්නවා.  

එවැනි වාණිජ මධ ස්ථාන ගණනාවක් එම නගරයට 
ෙගෙනන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම, දැනටමත් අපි තාක්ෂණ නගරෙය් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙත්, ෙපොල්, රබර්වලින් පටන් ගත් අෙප් 
අපනයනය, ඇඟලුම්වලට  ගියා. දැන් අපට දැනුම පදනම් කරගත් 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා අපනයනයට ගමන් කරන්න සිද්ධෙවලා 
තිෙබනවා. දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟීම 
රජෙය් පරමාර්ථය ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් උපාය මාර්ගය රටට ෙයෝජනා කරපු ෙකෙනකු හැටියට මා 
ඉතාම සතුටට පත් ෙවනවා.  ඒ උපාය මාර්ගය අද රෙට්, රාජ ෙය් 
ජාතික පතිපත්තිය වීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  ෙම් සඳහා අවශ  
කරන ෙභෞතික පහසුකම් තමයි අපි කහතුඩුව සිට කඩුෙවල දක්වා 
දිෙවන තාක්ෂණ නගරෙයන් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. දැන් ඒ 
ව ාපෘතියත් අපි කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙහොරණ සහ මීරිගම අෙප් කර්මාන්ත නගර ෙදක 
සඳහා අවශ  කරන යටිතල පහසුකම් සැපයීමත් කියාත්මකයි.  ඒ 
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය මඟින් ෙහොරණත්, ඉංගිරියත්, මීරිගමත් 
එකට සම්බන්ධීකරණය කළාට පස්ෙසේ, ඒ කර්මාන්ත නගරවලට 
විශාල බලයක් ලැෙබන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, පවර්ධන නගරයක් -logistic city - සඳහා අවශ  
කරන පසුබිමත්, ගුවන් නගරයක් සඳහා අවශ  කරන පසුබිමත් අපි 
සකස්කර අවසන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අනාගත දියුණුවට 
සාෙප්ක්ෂව, 2030 වන ෙකොට ඇති ෙවන්නට නියමිත ආර්ථික 
ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අවශ  කරන අනාගත විදුලි ඉල්ලුම, 
අනාගත ජල ඉල්ලුම, වාෙග්ම අපජලය බැහැර කිරීම,  මලාපවහන 
පද්ධති සකස් කිරීම ආදී ෙම් සියලු ක්ෙෂේත පිළිබඳව ඇගැයීමක් 
කරලා ඒ ඒ ආයතන හරහා ඒවා කියාත්මක කරන්නට දැන් 
සැලසුම් ෙයොදා තිෙබන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අපි ෙකොළඹට පමණක්, බස්නාහිරට පමණක් ෙම් කටයුතු සීමා 
කරලා නැහැ. අෙප් උපාය මාර්ගික නගර ව ාපෘතිය දැන් ගාල්ෙල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහ මහනුවර කියාත්මකයි. ඉදිරි කාලෙය්දී අනුරාධපුරය හා 
යාපනෙය් එය කියාත්මක කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කුරුණෑගල, රත්නපුර, මඩකළපුව වැනි නගර අපි 
උපාය මාර්ගික නගර සැලැසම්කට ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට, මන්නාරම සහ 
තිකුණාමලය යන  පෙද්ශ පධාන ආර්ථික කලාප හැටියට වැඩි 
දියුණු කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් රජය විසින් ගෑස් නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙම් රෙට් ඉතාම වැදගත් 
ආර්ථික කලාපය බවට මන්නාරෙම් සිට කල්පිටිය දක්වා පෙද්ශය 
පත් ෙවන්න නියමිතයි. ඒ සඳහා ඒ පෙද්ශය සුවිෙශේෂී කලාපයක් 
හැටියට වැඩි දියුණු කිරීමට අපි සැලසුම් සකස් කර තිෙබන බව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ අෙප් 
අමාත ාංශයට අයිති අෙනකුත් ආයතන ගැන.  එහිදී විෙශේෂෙයන් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගැන කියන්න ඕනෑ. අපි ඉතා 
ආඩම්බරෙයන් කියනවා, රජෙය් කිසිම අරමුදලක් නැතිව, රජෙය් 
භාණ්ඩාගාරෙය් කිසිම සහායක් නැතිව අද අෙප් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය ලාභ උපයන රාජ  ආයතනයක් හැටියට අපි රැෙගන 
යන බව. ඒ සම්බන්ධ දත්ත ඇතුළත් ෙල්ඛන හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළු කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

නාගරික සංවරධන අධිකාරියට ෙම් වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් මාසය 
වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 1053ක එනම්, බිලියනයකට එහා ගිය 
පැහැදිලි ලාභයක් ඇතිව ඉදිරියට යන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 
ෙවෝටර්ස් ඒජ් ආයතනය ඇතුළු අෙනකුත් ආයතන තරගකාරී 
පදනමින් කටයුතු කිරීම තුළ ඒවාෙයහි ලාභාංශ සියයට 50කින් 
ඉහළ නංවන්න අපට ෙම් වසෙර් හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.   රාජ  
ආයතන කියන්ෙන් මහජනයාෙග් ෙද්ෙපොළ ෙකොල්ලකන, 
ෙද්ෙපොළ විනාශ කරන බහිරවයන් හැටියට ෙනොව, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් සිට ෙවෝටර්ස් ඒජ් ආයතනය දක්වා රාජ  ආයතන 
කාර්යක්ෂම කරන්න, මූල මය වශෙයන් ශක්තිමත් කරන්න අපට 
පුළුවන් කියන එක අපි ඔප්පු කර තිෙබනවා. ඒ ආදර්ශය අපි ලබා 
දීලා තිෙබනවා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත්.  

අපි ෙම් වසෙර්  රට වටා  නාගරික සංවර්ධන ව ාපෘති  176 
සිද්ධ කර තිෙබනවා. අපි මුදල් අමාත ාංශයට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා, රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවලත් නාගරික 
සංවර්ධනයක්  කරන්න.  අපට පමාණවත් මුදල් ලැබී නැති වුණත් 
ලබන වසෙර්ත් ඒ නාගරික සංවර්ධන කියවලිය  විධිමත්ව සිදු කර 
ෙගන යනවා.  නාගරික සංවර්ධනෙය් ඉදිරි සංවර්ධනය  ඉතාම 
වැදගත් පමුඛතා අංගයක්  හැටියට සලකා අප විසින් ආෙයෝජනය 
කළ යුතුය කියලා ෙම් රජයටත්, සියලු ෙදනාටත් මා ෙයෝජනා 
කරන්න  කැමැතියි. 

අපි සපිරි නගර ව ාපෘතිය යටෙත් රාගම විශාල ව ාපෘතියක්, 
කිරි මණ්ඩල මාවෙත් විශාල ව ාපෘතියක්, ෙබොරැල්ෙල් විශාල 
ව ාපෘතියක්, ෙකොට්ටාෙව් ව ාපෘතියක්,  ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය්  
පානදුර, කඩුෙවල, කඩවත ආදී පෙද්ශවල ව ාපෘති සැලසුම් 
කරලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්  ඒවායින් කිරි මණ්ඩල මාවෙත්  
ව ාපෘතිය සහ රාගම ව ාපෘතිය අපි ලබන වසෙර් ආරම්භ කරන්න 
කටයුතු කරනවා.   

 වෘත්තියෙව්දීන් සඳහා  වාත්තීය ගම්මාන පද්ධතියක්  ඇති 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඇත්තවශෙයන්ම ඒවා අලුත් 

නාගරික ආකෘතියකටයි ෙගොඩ නගන්ෙන්. තමන්ෙග් විදුලිය 
තමන්ම නිපදවා ගන්නා, තමන්ෙග් කසළ තමන්ම චකීයකරණය 
කරගන්නා, තමන්ෙග් ජලය තමන්ම පතිචකීයකරණය කරගන්නා 
නව නිවාස සංකීර්ණ පමාණයක්  ෙබොරැල්ෙල් ඇති කිරීමට  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙදමටෙගොඩ, ඉඟුරුවත්ත. 
පන්නිපිටිෙය්.   කුලෙසවනවත්ත, ෙකොට් ටාෙව්.  පලතුරුවත්ත, 
අඹගහවත්ෙත්.  මහරගම, තිඹිරිගස්යාෙය් එවැනි නිවාස ඉදිකිරීමට  
අපි කටයුතු කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් මා ෙම් කාරණය ෙමතැනදී අවධාරණය කරනවා. 
ෙම් රෙට් අමතකම කර තිෙබන පිරිසක් තමයි නාගරික 
පැල්පත්වාසීන්.  ෙකොළඹ නගරෙය් පමණක් ෙමවැනි 
පැල්පත්වාසීන් 70,000ක් වාසය කරනවා. ඒ අයෙග් වගකීම  අද 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට. නමුත්   
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පමණක් තනිවම ඒ වගකීම  
දරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ෙවනෙකොටත් ව ාපෘති 
14ක්  අවසාන කරන නිවාස 5023ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඊළඟ 
වසර  එකහමාර තුළ  නිවාස 12,964ක් හදන්න  අපි දැනටමත් 
කටයුතු කර ෙගන යනවා.  අෙප් ඉලක්කය  ඊළඟ ව ාපෘති 32 ක් 
මගින්  තවත් නිවාස 23000ක් හදන්නයි. 

මම පැහැදිලිව කියා සිටිනවා, උතුෙර් නිවාස තැනීම, 
නැ ෙඟනහිර නිවාස තැනීම, වතුකරෙය් නිවාස තැනීම හා ගම්බද 
නිවාස තැනීම වාෙග්ම, දුගී පැල්පත්වාසීන් ෙවනුෙවන් නිවාස 
තැනීමත් රජෙය් වග කීමක් ෙවන්න ඕනෑ බව. නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට පමණක් රුපියල් බිලියන 190ක් වූ ෙම් ව ාපෘතිෙය් 
බර දරන්න බැහැ. ඒ සඳහා  රජෙය් දායකත්වයක් ලැබිය යුතුමයි.  

ඊට අමතරව ජාතික ෙරෝහල් චතුරශය වැඩිදියුණු කරන්න, 
අගනුවර චතුරශ වැඩිදියුණු කරන්න, පැරණි ෙගොඩනැඟිලි 
පතිෂ්ඨාපනය කරන්න නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩ 
කරෙගන යනවා. ෙසත්සිරිපාය 3, 4 අදියර මඟින් අපි රාජ  
ආයතන 113ක් බත්තරමුල්ල පෙද්ශයට ෙගෙනන්නත්, ඊට 
සමාන්තරව බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් නැංවීමටත් 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවෝටර්ස් ඒජ් ආයතනයට 
අනුයුක්තව කීඩා අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා කීඩා දූවක් 
හා විෙනෝදාත්මක පුරයක් ඇති කිරිමටත් අපි කටයුතු කරන බව 
පකාශ කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ නගරෙය් ඉඩම් විකිණීම පිළිබඳ 
බලගතු පශ්න ෙමතැන  පැන නැඟුවා. අපි ඒ සඳහා විධිමත් 
වැඩසටහනක් හැදුවා.  ෙටන්ඩර් පිරිනැමීම පිළිබඳව ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් පශ්න තිබුණා; ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය්ත් පශ්න තිබුණා. අපි ඒ සියල්ල  නිවැරදි කළා වාෙග්, 
ඉඩම් විකිණීෙම් කියාවලියත් අපි නිවැරදි කර තිෙබනවා. යටිමඩි 
ගැහිලි, ෙකොමිස ් ගැහිලි වැනි ගනු-ෙදනු කිසිවක් දැන් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, අපි ෙම් වසෙර් 
කරපු සෑම ව ාපෘතියකින්ම රජෙය් පධාන තක්ෙසේරුකරු නියම 
කළ පමාණයට වඩා සියයට 50ක ආදායමක් අෙප් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට ලබා ගන්න හැකි වුණා, ෙටන්ඩර් පදානය 
කිරීම තරගකාරී පදනමින්  කරපු නිසා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම කියන්න ඕනෑ, අපි 
ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව 
හරහා රට පුරා ව ාපෘති 10ක් කියාත්මක කරන බව. ෙතත් බිම් 
කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳවත් අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. 
අෙප් අමාත ාංශය ගැන අපට නිල වශෙයන් අධිකාරී බලයක් 
ෙනොලැබුණත්, පහසුකම් පිළිබඳ නීතිමය රාමුවක් ෙනොතිබුණත් 
අෙප් අභිෙයෝග ජය ගනිමින් කියා කරන බව පකාශ කරමින්, අපට 
සහෙයෝගය දුන් සියලුම ආයතනවලට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක   මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අෙප් 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය්, ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංස්ථාෙව්, ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු 
පිරිස්වලටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සියලු අභිෙයෝග 
ජයගනිමින්, ෙම් රට ශක්තිමත්, ෙසෞභාග මත්, තිරසර 
සංවර්ධනයක් සහිත රටක් කරා ගමන් කරන්න අවශ  කරන 
නගරික සංවර්ධන වැඩසටහන අපි දියත් කරමින් සිටින බවත්, 
එයට පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලුෙදනාෙග්  සහෙයෝගය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත ාංශය යටෙත් වැඩ සම්භාරයක් කිව්වා. නමුත්, මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

මීළඟට, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කථා 
කරන්න.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා 
ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
 
 

[පූ.භා. 11.16] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තු, ෙබොෙහෝ 

අනාගත අෙප්ක්ෂාවන් ගැන ෙබොෙහෝ වැකි අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඕනෑවටත් වඩා වැඩිෙයන් අසා තිෙබනවා. 
හැබැයි අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයත්, සමාජ ජීවිතයත් 
පාෙයෝගිකව ගත වන ආකාරය පිළිබඳව අපි ෙහොඳින් දන්නවා. 
ෙබොෙහෝ සංකල්ප ඕනෑ තරම් ඇසුණු, ඕනෑ තරම් කියැවුණු 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්, ෙම්ක. ඒ නිසා මා ඒ පිළිබඳව වැඩිපුර කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මා අද අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් පළාත් 
සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශය පිළිබඳවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් සාමාන  ජනතාවෙග් ජීවිතයත් 
එක්ක සමීපම ආයතන තමයි, පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා සහ මහ 
නගර සභා. ෙම්වා තමයි ජනතාවට සමීපතම ආයතන. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා,  2015 මාර්තු මාසෙය් ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය 

සභා ආයතනවල කාලය ඉක්ම ගිය බව.  මැයි මාසෙය් දී දීර්ඝ 
කිරීෙම් කාලයත්  ඉක්ම ගියා. ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට 
සියලුම පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය අවසන් වුණා. ඒ අනුව, 
ෙම් වන විට සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය අවසන් වී 
අවුරුදු එකහමාරකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී තිෙබනවා; සමහර 
ඒවාෙය් කාලය අවසන් වී අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් කිසිදු ආයතනයක් යළි ස්ථාපිත කරන්න 
අමාත වරයා හැටියට තමුන්නාන්ෙසේත්, ෙම් ආණ්ඩුවත් සමත් 
ෙවලා නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන් පිළිබඳව 
එහි පාලනයන් පිළිබඳව අපට විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්. 
පාරවල්වල ෙකොන්තාත් ලබා ගැනීෙම්දී, යම් ඉදි කිරීමකදී, ඉඩමක් 
ෙගොඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීෙම්දී, plan එකක් අනුමත 
කිරීෙම්දී  කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳ විෙව්චන තිෙබන්න 
පුළුවන්. හැබැයි ඒවා තමයි සාමාන  ජනතාවෙග් ජන ජීවිතත් 
එක්ක බැඳී තිබුණු ආයතන. ඔවුන්ෙග් පාරවල්වල කටයුතු, 
ඔවුන්ෙග් පෙද්ශවල තිෙබන කසළ බැහැර කිරීම, පාරකට විදුලි 
බල්බ් එකක් දමාගැනීම, මාතෘ සායන පැවැත්වීම ආදි කාරණා 
අතින් ජනතාවෙග් ජීවිතත් එක්ක සමීපතම ආයතන තමයි ෙම්වා.  
තමුන්නාන්ෙසේත්, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආණ්ඩුවත් ඒ සමීපතම 
ආයතන මුළුමනින්ම අකර්මණ  කරලා නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු, 
තුන්ෙදෙනකු  සමඟ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිතුවක්කාරි පාලනය 
අද ෙගන යමින් තිෙබනවා, අමාත තුමනි.  මා දැනගන්න 
කැමැතියි, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය කල් දමන ෙහේතු 
ෙමොනවාද කියා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පළමු ෙකොටම එක් පැත්තකින් ජනතාවට 
සමීපව සිටින, ජනතාවෙග් ෛදනික ජීවිතයත් එක්ක ගැට ගැසුණු 
පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය වහාම පැවැත්වීෙම් තීරණය  
ගත යුතුයි.          

අෙනක් පැත්ෙතන්  ෙමම පළාත් පාලන ආයතන සකස් කිරීම 
සඳහා දැන් ෙගොඩ නඟා තිෙබන මැතිවරණ කමය මුළුමනින්ම ද්වි 
පක්ෂ  කමයකට ෙදොරටු විවෘත වන මැතිවරණ කමයක්. අෙනක් 
සියලු පක්ෂ පළවා හරින එකක්. පළාත් පාලන අමාත වරයා 
හැටියට, හිටපු ඇමති අතාවුල්ලා මැතිතුමා කටයුතු කරපු 
කාලෙය්දීත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන්  ෙකටුම්පත්  
කරන ලද පනත තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කෙළේ. එය 
අෙනක් සියලු පක්ෂ පළවා හරින, පක්ෂ ෙදකක් මත පමණක්  
සියලු පළාත් පාලන ආයතනවල බලය  සහ මන්තීවරු තීරණය 
කරන ඡන්ද කමයක්. එම ඡන්ද කමෙය් දුබලතාවන් තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙමම ඡන්ද කමය  
විකෘතියක්. ජනතාවෙග් මතය ඒ ආයතනවල කිසිෙසේත්ම 
නිෙයෝජනය ෙනොෙකෙරන ඡන්ද කමයක්. ඒ නිසා  ෙම් ඡන්දය 
කල් යන එක වාෙග්ම ඡන්ද කමෙය් ගැටලුත් තිෙබනවා. 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා විසින්ම කියා තිබුණා, ෙමම ඡන්ද 
කමය සඳහා සංෙශෝධන 57ක් ෙගන ආ යුතුයි කියා.  ඒ වාෙග්ම 
සීමා නීර්ණ  ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා මීට ෙපර ඡන්ද 
කමය  පිළිබඳව පැවති සාකච්ඡාෙව්දී සභාවට පැමිණ කිව්වා,  ෙම් 
ඡන්ද කමය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත හිතා බලන්නය කියලා.  
මහජනතාව  ඡන්දය පකාශ කිරීම  පතික්ෙෂේප කරන තත්ත්වයක් 
දක්වා ෙමය වර්ධනය වීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවාය කියා කිව්වා.  
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට අද කියන්නම්, ෙම් ඡන්ද කමයට නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය තියන්ෙන්   ෙම් ඡන්දයට   සහභාගී  
ෙවන්න  අපි  සූදානම් නැහැ. මම වගකීෙමන්  ෙමය කියන්ෙන්. 
ෙම්ක  විකෘති කරන ලද ඡන්ද කමයක්. පක්ෂ ෙදකක් මත පමණක්  
මුළු බලය ෙක්න්ද වන ඡන්ද කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා හදලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් ඡන්ද කමයත් වැරැදියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි,  නව ඡන්ද කමයක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
අගාමාත වරයාෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ව වස්ථා 
සභාවක් බවට පත් ෙවලා  නව ඡන්ද කමයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරමින් පවතිනවා. ඒ නව ඡන්ද කමය   ෙම් වන විට සියයට 
90කට ආසන්න පමාණයකට එකඟතාවකට පැමිණ තිෙබනවා.   
නව ඡන්ද කමයක් පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණ තිෙබනවා.  දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේ උත්සාහ කරමින්  සිටින්ෙන් ෙම් ඡන්ද කමෙයන්;  
විකෘති කරන ලද ඡන්ද කමෙයන්  ඡන්දය  පවත්වන්නයි.  එෙහම 
ඡන්දය පවත්වන්ෙනත් නැහැ.  

ඒකට ෙහේතුව මම පසුව කියන්නම්.  හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට, 
පළාත් සභාවලට, සියලු  ආයතනවලට බලපාන ඡන්ද කමයක් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙවමින් තිබියදී  ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට, ෙම් මැතිවරණයට විතරක් තීරණය වන ඡන්ද 
කමයක්    තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙගෙනන්න සූදානම් කරනවා. ෙම් 
සූදානම තිෙබන්ෙන් අන් කවරක් සඳහාවත් ෙනොෙවයි.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් අර්බුදය විසඳා ගැනීම ෙවනුෙවන්    
තමුන්නාන්ෙසේලා අද  ඡන්ද කමය පාවිච්චි කරමින් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් අභ න්තර  අර්බුදය විසඳා ගැනීම 
ෙවනුෙවන්  පළාත්පාලන ආයතන අකර්මණ  කරලා තිෙබනවා. 
පළාත් පාලන මැතිවරණ  කල් දමා තිෙබනවා.  ෙම්ෙක පධාන 
අරමුණ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් අර්බුද විසඳා ගැනීමයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පැහැදිලිව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙබදීමක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත ෙන්. ඒක නිල වශෙයන් 
ෙබදීමකට ලක් ෙවලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකත්වය ෙහෙබව්වාට, පක්ෂෙය් නායකත්වය ව ටා 
පාක්ෂිකයා ඇවිල්ලා නැහැ. පක්ෂෙය් නායකයා වුණාට, 
පාක්ෂිකයන්ෙග් නායකයා ෙනොෙවයි. ඒක ඇත්ත. ඒ නිසා 
ෙබදීමක් ඇති වී තිෙබනවා. මැතිවරණයක් කියලා කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් පාවි පාවී තිෙබන ෙබදීම, කඳවුරු ෙදකක් හැටියට 
තිෙබන ගැටුම මැතිවරණයකදී නිශ්චිත ෙලස  ෙබදීමකට භාජන 
කරනවා. ෙමොකද, ඡන්දෙය්දී කණ්ඩායම් ෙදක ෙවනම ඡන්දය 
ඉල්ලන්න ඕනෑ; එක්ෙකෝ එකට ඡන්දය ඉල්ලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  
මැතිවරණය කියලා කියන්ෙන්, ෙම් කණ්ඩායම් ෙදක -ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ෙදක- නිශ්චිත ෙබදුම්කරණයකට 
ලක් කරන අවස්ථාවක්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට මුහුණ ෙදන්ෙන් නැහැ. නැත්නම් ෙම් 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය කල් දමන්ෙන් කුමක් ෙවනුෙවන්ද? 
ෙම් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ තමුන්නාන්ෙසේලා කල් 
දමමින් තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන 
අභ න්තර ගැටුම විසඳා ගැනීම අමාත වරයා නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ශ්වයට වාසි සහගත ෙවන්නයි. ෙවනත් ෙහේතු කියනවා. සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමක් ගැන කියනවා,  පනත් ගැන 
කියනවා. නමුත් ඒවා ෙනොෙවයි ෙහේතුව.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අභ න්තරෙය් මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන් 
ඉතාමත් අසීරුතාවකට. පක්ෂය ඇතුෙළේ මුහුණ දී තිෙබන 
අසීරුතාවක් තිෙබනවා. ඒ අසීරුතාව විසඳා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
තමයි ෙම් පළාත් පාලන ආයතන අකර්මණ  කරලා තිෙබන්ෙන්; 
ජනතාවෙග් ඡන්ද අයිතිය උදුරා ෙගන තිෙබන්ෙන්; ජනතාවට 
පළාත් පාලන ආයතනයක් පිහිටුවා ගැනීෙම් අයිතිය පැහැර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ජනතාවට පළාත් පාලන 
ආයතනයක් පිහිටුවා ගැනීමට තිෙබන අයිතිය එක්ක සූදු ෙකළින්න 
එපා. පක්ෂයක ෙද්ශපාලන වුවමනාවකට ඒ ආයතන අකර්මණ  
කරන්න එපා. ඒවා බිඳ වට්ටන්න එපා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අපි කියනවා. ඇයි?  

ගරු සභාපතිතුමනි, පක්ෂයක වුවමනාවකට ෙම් රෙට් පළාත් 
පාලන අකර්මණ  කරන්න ෙදන්න ඕනෑද? පක්ෂයක බලය 
පිළිබඳ පශ්නයකට ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන අකර්මණ  
කරන්න ෙදන්න ඕනෑද? පක්ෂයක ෙබදීම වළක්වා ගැනීම 
ෙවනුෙවන්, ෙම් පළාත් පාලන අකර්මණ  කරන්න ඕනෑද? 
පක්ෂයක ඒකාගතාව හදා ගැනීම ෙවනුෙවන්, ඡන්ද කමය ෙවනස් 
කර ගන්න ඕනෑද? ගරු ඇමතිතුමනි, අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අද 
අහන්ෙන් ඒ කාරණයයි. ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ඉටු 
කරමින් සිටින්ෙන් කුමක්ද? යම් ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් 
ෙවනුෙවන්, යම් ෙද්ශපාලන අවශ තාවක් ෙවනුෙවන් අද පළාත් 
පාලන ආයතන මැතිවරණය කල් දමමින් තිෙබනවා; බිඳ වට්ටලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් නව පනත අනුව සීමා නීර්ණය කිරීෙම් 
ෙකොමිසම හදලා තිෙබනවා. තිබුණු සීමා නිර්ණයන් මම 
කිසිෙසේත්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ. සමහර ඒවා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායකයන්ෙග් ෙගවල්වල හැදුෙව්. එෙහම හදපු බව 
අපි පිළිගන්නවා. සමහර තැන්වල සීමා නිරණය කිරීෙම් 
ෙකොමිසෙම් සීමාවන් තිෙබන්ෙන්, ෙකොළපාට තාප්පය ෙකළවර. 
තාප්පය ෙවන පාටක් ගැහුෙවොත් සීමාව ෙහොයා ගන්න බැහැ. 
හැබැයි, විකෘති ෙවලා තිෙබන්ෙන් සීමා නිර්ණය පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ පනතත් විකෘතියි. ඒක අපි ෙනොෙවයි, අද මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසිනුත් කියලා තිෙබනවා, "ෙම් පනතට 
සංෙශෝධන 57ක් ෙගන ඒමකින් ෙතොරව ෙම් මැතිවරණ පැවැත්වීම 
සුදුසු නැහැ" කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම මැතිවරණ 
පනතට අනුව ආසන්න වශෙයන් අෙප්ක්ෂකයන් පන්දාහක් 
ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්, - මම හිතන්ෙන් පන්දාහකටත් වඩා වැඩියි - 
එක අෙප්ක්ෂකෙයකු රුපියල් පන්දාහක් ඇප බඳින්න ඕනෑ.  
පන්දාෙහේ ඒවා පන්දාහක් කියලා කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
25ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 250ක්. පක්ෂයකට ඇප 
තැන්පත් කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 250ක් යනවා.  

අපිට පක්ෂයක් හැටියට ඡන්ද කරන්නවත් ලක්ෂ 250ක් වැය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා ෙම්ක විකෘති කරන 
ලද ඡන්දයක්; විකෘති කරන ලද මැතිවරණ කමයක්; ෙම්ක 
ජනතාවෙග් සැබෑ මතය පිළිබිඹු ෙවනවා ෙවනුවට ගැටුම් ඇති 
කරන ලද ඡන්ද කමයක්; ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකක විතරක් බලය 
තීරණය කරන ඡන්ද කමයක්. ෙම්ෙක් ෙවනත් පභවයන් - ගරු 
ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමනි, ඔබතුමා මුස්ලිම් ෙකොංගසය 
පිළිගන්නවා.  

ඊළඟට, ඔබතුමාෙග් පක්ෂය. ඒ අතර ෙවන ෙද්ශපාලන මත 
අපට තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය 
කරනවා, යම් ෙද්ශපාලන මතයක්. ඒ ෙද්ශපාලන මත සියල්ල 
පලවා හරින ඡන්ද කමයක් ෙම් හදා තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළින් 
ෙමතුමන්ලාට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙමතුමන්ලාෙග් බලය 
අරමුණු කරෙගන ෙම් රෙට් අෙනක් සියලු ෙද්ශපාලන ධාරා 
මැතිවරණ භූමිෙයන් පලවා හැර, තම-තමන්ට කැමැති විධියට 
තමන්ෙග් මතය පකාශ කිරීෙම් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නද? 

ඉතිහාසෙය් මැතිවරණ සිතියම හකුළා ෙම් රෙට් සිදු වුණු 
විපත්තිදායක තත්ත්වය පිළිබඳව අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. අපි 
ඒෙකන් විඳවලා තිෙබනවා. මතක තබා ගන්න. අපි තමයි ඒෙකන් 
අසාධාරණයට ලක් වුණු, ඒෙකන් අයුක්තියට ලක් වුණු පිරිස. ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ පවත්වන්න උත්සාහ කරන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන ෙම් ඡන්ද කමය හරහා නම්, ෙම් රෙට් 
යළි ෙල් වැගිරීමක් සිදු ෙවන එක වළක්වන්න බැරි බව මම 
සහතික කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ඡන්ද කමය, සියලු 

2565 2566 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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පක්ෂ පිටමං කරන්නත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂ ෙදක අතර 
බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහාත් සකස් කරන ලද ඡන්ද කමයක්. 
ඒ නිසා ෙම් ඡන්ද කමය වැරදියි. මැතිවරණ පවත්වන්ෙන් නැති 
එක වැරදියි. ඒ නිසා අද ෙම්කට විසඳුමක් ඕනෑ. තවදුරටත් 
පක්ෂයක තනි ෙද්ශපාලන අධිකාරි වුවමනා යටතට -  

මම අගාමාත වරයා එක්ක කථා කළා. අගාමාත වරයා 
එකඟතාව පළ කර සිටියා, අපි කරන ෙයෝජනාව පිළිබඳව. ශී ලංකා 
මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් නායකතුමා ඒකට එකඟ ෙවයි කියා මා 
කල්පනා කරනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා අෙනක් කණ්ඩායම් 
ඒකට එකඟ ෙවයි කියා මා කල්පනා කරනවා. ඒ ෙවන ෙමොකුත් 
නිසා ෙනොෙවයි. දැන් අලුත් ව වස්ථාවක් හැදීම පිළිබඳව පවත්වන 
සාකච්ඡාව ඇතුෙළේ නව ඡන්ද කමයක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා 
කරමින් යනවා. ඒක දීර්ඝ කාලයක සාකච්ඡාවක්.  

අපි දන්නා පරිදි සියයට 90කට ආසන්න සංඛ ාවක් එම ඡන්ද 
කමය පිළිබඳව එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
අපිට අලුත් ව වස්ථාවත් එක්ක නව ඡන්ද කමයක් ඇති කර 
ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ ඡන්ද කමය පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, 
පළාත් සභාවලටත්, පළාත් පාලන ආයතනවලටත් එකතු කර ගත 
හැකිව තිෙබනවා. ඒ නිසා සියලු නව ෙද්ශපාලන ව ාපාරවල 
අයිතිය, ආරක්ෂාව තහවුරු වන, විවිධ ෙද්ශපාලන ධාරාවල 
ෙද්ශපාලන මත නිෙයෝජනය වන පාර්ලිෙම්න්තුවක්, පළාත් 
සභාවක්, පළාත් පාලන ආයතනයක් ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව වන 
ඡන්ද කමයක් ගැන සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබනවා. එම ඡන්ද කමය 
සාර්ථකව කර ෙගන යා හැකි ෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 
මුළුමනින්ම ව වස්ථාව ෙගෙනන්න අසමත් වුෙණොත්, ඡන්ද කමය 
ෙහෝ ෙවනස් කරන්න අපි එකඟයි කියා මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියනවා. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අන්න ඒක ෙහොඳයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. මුළුමනින්ම ව වස්ථාව ෙගෙනන්න බැරි වුණත්, ඡන්ද 

කමය හරි ෙවනස් කරන්න අපි එකඟයි. හැබැයි, එම ඡන්ද කමය 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, පළාත් සභාවටත්, පළාත් පාලන 
ආයතනවලටත් වලංගු විය යුතුයි. ඒ නිසා මම හිතනවා, ඡන්ද 
කමය පිළිබඳව ෙපොදු එකඟතාවක් සහිතව ෙයෝජනාවක් සම්මත 
කරගත හැකි ෙවයි කියා. එෙහම නම් කළ යුත්ෙත් ෙමොකක්ද? 
එවැනි ඡන්ද කමයක් සම්මත කර ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබියදී 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් හදපු ඡන්ද කමෙයන් - ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව්දී අතාවුල්ලා අමාත වරයාෙගන් මම පශ්න ඇසුවා. ඒ 
කිසිදු පශ්නයකට අතාවුල්ල අමාත වරයාට උත්තර ෙදන්න බැරි 
වුණා. යම් ෙද්ශපාලන අධිකාරිත්වයක වුවමනාවට හදපු ඡන්ද 
කමයකට තමුන්නාන්ෙසේ ඡන්දය තියනවාද? එවැනි කමයකට 
කිසිෙසේත්ම ඡන්දය තියන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම නම්, 
නව ඡන්ද කමයක් හරහා ඡන්දය තියන්න ඕනෑ. හැබැයි, පමා 
ෙවනවා.  

පළාත් පාලන ආයතන බිඳ වට්ටන්න බැහැ.  ඒ නිසා කරන්න 
තිෙබන්ෙන් එක ෙදයයි. ෙම් තිෙබන ඡන්ද කමය, ෙම් සකස් කරන 
ලද ඡන්ද කමය අත් හිටුවලා, පැරණි ඡන්ද කමය යළි එක පාරකට, 
ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවලට පමණක් සකීය කරලා ඡන්දය 
තියන්න. ඇයි එකඟ ෙනොෙවන්ෙන්? ෙම් සීමා නිර්ණවල 

පැටෙලන්න ඕනෑ නැහැ. පනත් සංෙශෝධනවල පැටෙලන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් රෙට් ඡන්ද වර්ජනය කරන තත්ත්වයක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. ෙම් රෙට් අෙනකුත් ෙද්ශපාලන ධාරාවන් ඡන්ෙදන් 
පිටමන් කරන පජාතන්ත විෙරෝධී, ඒකාධිපති බල වුවමනාවක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද කමය පිළිබඳව එකඟතාවකට එන්න හැකි ෙව්වි 
කියලා මම කල්පනා කරනවා. ෙම්කට ෙගොඩක් ඡන්ද ඕනෑ නැහැ. 
ෙම්කට එක බහුතර ඡන්දයක් පමාණවත්. ඡන්ද ෙගොඩක් 
වැඩිෙයන් ඕනෑ නැහැ.  

බහුතරෙයන් ෙම්ක සම්මත කරගන්න පුළුන්කම තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන් නැඟිටලා අපට බහුතරය 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. ෙම්කට එකඟයි. ෙම් ඇති කරන්න හදන 
ඡන්ද කමය විකෘති කරන ලද ඡන්ද කමයක්. ඒ නිසා මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒ ඡන්ද කමෙය් තිෙබන 
සීමා නිර්ණ සංෙශෝධනවලට මුවා ෙවමින්, පළාත් පාලන ආයතන 
කල් දැමීමත් වළක්වලා, ෙම් ඡන්ද කමය තාවකාලිකව අත් 
හිටුවලා ෙම් පළාත් පාලන ආයතනයට පමණක් සීමා වන පරිදි 
පැරණි ඡන්ද කමය කියාත්මක කරන්න කියලයි. මා ඉතා 
වගකීෙමන් කියන්ෙන්. ඕනෑ නම් වගන්තියක් ඇතුළත් කරන්න. 
ෙම් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයට පමණක් සීමා වන පරිදි 
ඒ පැරණි ඡන්ද කමය යළි සථ්ාපිත කරන්න.  ෙවන කිසිම 
මැතිවරණයකට වලංගු වන්ෙන් නැහැ; වලංගු වන්ෙන් ෙම් පළාත් 
පාලන ආයතනයට පමණයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න 

පුළුවන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, කථා කරන්න මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙද්ශපාලන මතය තමයි ෙම් 

මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් යනවා නම්,- අනුර දිසානායක 
මැතිතුමා කිව්වා සියයට පහක මට්ටම ගැන. ඒක පනත ෙකටුම්පත් 
කරද්දී ෙවච්ච බරපතළ වැරැද්දක් බව අපි පිළිගන්න ඕනෑ. කුඩා 
ෙද්ශපාලන ධාරාවන් අතුගෑවීම  පිළිබඳව ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්ව කාරණය හරි. ගරු සභාපතිතුමනි, තනි 
වගන්තියක පනතකින් අපට අවශ  නම් කඩිනමින් මැතිවරණයක් 
පැවැත්වීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. එකයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. තනි 
වගන්තිය ෙමොකක්ද?  "ෙමම 2012 අංක 22 දරන පනත 
කියාත්මක වන්ෙන් 2017 වර්ෂෙය් අහවල් දින සිටයි." කියලා 
කියන තනි වගන්තිෙයන් ෙම්ක කරන්න පුළුවන්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඕනෑ නම්, එ ළෙඹන පළාත් පාලන ඡන්දයට ෙග්න්න පුළුවන්.   
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පැහැදිලිවම කරන්න පුළුවන්. ගරු  සභාපතිතුමනි, ඒ 

සම්බන්ධෙයන් අෙප් සහෙයෝගය තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉතින් ෙගනාපු අය ෙන් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද 

කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් පාර්ශ්වය ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?    
ව වස්ථාදායක සභාව තුළ අපි ඡන්ද කමයක් සාකච්ඡා කරමින් 
යනවා. මුළු ව වස්ථාව සම්මත කර ගැනීෙම් දුබලතාවක් මතු 
වුණත්, ඡන්ද කමයක් සම්මත කර ගැනීෙම් හැකියාවක් ලැෙබ්වි 
කියලා අපි ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. දැන් ෙම් පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට පමණක් සීමා ෙවන පරිදි විකෘති කරන ලද ඡන්ද 
කමයක් තිෙබනවා. 

අප ඉල්ලා සිටින්ෙන්, එළෙඹන පළාත් පාලන මැතිවරණයට 
පමණක් සීමා වන පරිදි පැරණි ඡන්ද කමය කියාත්මක කරන්න 
කියලායි. ෙම් ඡන්දයට පමණයි. ''ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණයට 
පමණක් සීමා වන පරිදි'' කියලා වගන්තියක් දමන්න. එතෙකොට 
ඡන්දය පවත්වන්නත් පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්නට 

අවශ යි. ගරු මන්තීතුමා කියන්ෙන් ''මනාප කමය'' ගැනද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. තිබුණු ''මනාප කමය''. ෙමොකද, පළාත් පාලන ඡන්දය 

පවත්වන්ෙන් නැතිව දැන් අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා කිව්වාට, සීමා නිර්ණය 
ගැසට් කරලා, පනත් සංෙශෝධනය කරලා - [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා කැමැතිද ඒකට? 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමන්ලා කැමැතියි.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා 

කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 

ඇමතිතුමා දිගින් දිගටම උත්සාහ කරනවා උත්තරයක් ෙදන්න. 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා කැමැතිද ඒකට? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සංෙශෝධනයන් කරන්නට දීර්ඝ 

කාලයක් යනවා නම්, ඒ ෙවනුෙවන් මහ ජනතාවෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය පැහැර ගන්ෙන් නැතිව, පරමාධිපත  
ෙකෙලසා ගන්ෙන් නැතිව, ''ෙම් ඡන්දයට පමණක්'' කියලා 
මැතිවරණය පවත්වන්න.  ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්ෙන් ඒක 
ෙන්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. එච්චරයි කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම නැතිව, ෙමය ෙකොට්ඨාස කමෙය් මැතිවරණයකට 

තිෙබන විරුද්ධතාවක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් කැමැති නම්, ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂයත් කැමැති නම්, අපට ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්නට 
පුළුවන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම විෙශේෂෙයන්ම මීට ෙපර අගමැතිවරයාත් එක්ක ෙම් 

පිළිබඳව කථා කළා. අගමැතිවරයාත් කිව්වා, ෙම් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් යනවා නම්, පැරණි ඡන්ද කමය 
ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණයට පමණක් සීමා වන පරිදි 
කියාත්මක කරමු කියන එකඟතාවක්- මම කියන්ෙන් ඒක නිල 
වශෙයන් ෙහෝ ලිඛිත  එකඟතාවක් ෙනොෙවයි.- ගරු සභාපතිතුමනි, 
එෙහම අදහසක් තිෙබනවා. ෙමතුමා සහ කුඩා කණ්ඩායමක් 
විතරයි ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම විරුද්ධතාව පකාශ කෙළේ නැහැ. මම 

යථාර්ථය පැහැදිලි කරලා ෙදන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා 
කිරීමක්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා යම් පකාශයක් කළා. ඒ 

සම්බන්ධෙයන් මට උත්තරයක් ෙදන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  
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ගරු මන්තීතුමනි, 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
මැතිවරණ පනත ෙගන ආවාට පස්ෙසේ එදා කිසිම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක් විෙරෝධතාව පකාශ කෙළේ නැහැ. ඔබතුමා කියන පරිදි, 
ෙවනත් විධියකින් විෙරෝධතාව පකාශ කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 
අත ඔසවා ඒ පනතට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ පනත ඒකමතිකව 
සම්මත වුණා. ෙනොෙයක් අය ෙනොෙයක් මත ඉදිරිපත් කළා. ඊට 
පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙකොට්ඨාස කමයක් ෙගෙනනවා 
කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු ඡන්දයටත්. ඒ නිසා, එක් එක් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල අවශ තාව මත අපට ආපස්සට යන්නට බැහැ; 
පජාතන්තවාදය  හකුළන්නට බැහැ.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක ඇත්ත, ඒක ඇත්ත. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් තීරණය එතුමා කිව්වා. පළාත් 

පාලන මැතිවරණ කමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු 
දවෙසේ මෙග් කථාව කියවලා බලන්න.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කලබල ෙවන්න එපා.  [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා කලබල ෙවනවා ෙන්. සාමාන ෙයන් ඔෙහොම වුණාම 
තමයි ටිකක් ඔබතුමා හැම දාමත් අපහසුතාවට පත් වන්ෙන්.  

මම හිතනවා, ඔබතුමා ටිකක් කලබල ෙනොවී කටයුතු කිරීම 
වඩාත් ෙයෝග යි කියා. ඉතා පැහැදිලි ෙලස එම කථාව ඉදිරිපත් 
කරමින්, ෙමම ඡන්ද කමෙය් තිෙබන දුබලතාවයනුත්, ෙමම ඡන්ද 
කමය පරාජයට පත් කළ යුතු ආකාරයත් අප කියා සිටියා.  ගරු 
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා හිටපු ඇමතිතුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් හිටියා. 
එතුමා සහ මා අතර ෙලොකු විවාදයක් ඇති වුණා. ඒ විවාදයත් 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. අප කිව්වා අපෙග් 
විෙරෝධතාව සටහන් කර ගන්න කියලා. අප ඒ විවාදෙය්දී ඉල්ලා 
තිෙබනවා, ''අප ෙම්කට විරුද්ධයි'' කියන සටහන කර ගන්න 
කියලා. 

ෙදවැනි කරුණ, විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙවලාෙව් අමාත වරයා 
එකඟ වුණා, එහි තිෙබන බරපතළ ෙද්වල් ෙවනස් කිරීම සඳහා 
සංෙශෝධනයකට යන්න. අතාවුල්ලා අමාත වරයා කළ පකාශයක් 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් වී ති ෙබනවා. ඒ බරපතළ 
සංෙශෝධනය එෙසේ තිබියදී එක අවස්ථාවක ෙවනත් කුඩා 
සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා. ඒ සංෙශෝධනය පිළිබඳ විවාදෙය්දීත් අපි 
කිව්වා, ෙම් සංෙශෝධනය පමණක් ෙනොෙවයි, මීටත් වඩා බරපතළ 
සංෙශෝධන ෙම්කට ඇතුළත් වී තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙම්ක කළ 
යුතුයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් ඡන්ද කමය ස්ථාපිත කළ දවෙසේ සිට, 
ස්ථාපිත කරන්න උත්සාහ කළ ෙවලාෙව් සිට, ෙම් ඡන්ද කමෙය් 
තිෙබන අනිසි පතිවිපාකත්, ෙම්ෙකන් සමාජය තුළ 
පජාතන්තවාදයට ඇති කරන විශාල බලපෑමත්, ෙම් රෙට් 
මැතිවරණ ෙකෙරහි; ජනතාවෙග් ජනමතය  ෙකෙරහි; ජනතාව 
ඡන්දය දීලා තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගැනීම ෙකෙරහි 
විශ්වාසය තබන ෙද්ශපාලන ව ාපාරත් මුළුමනින්ම පළවා හැෙරන 
ඡන්ද කමයක් බව අපි සහතික කර තිෙබනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඒ නිසා අෙප් විෙරෝධතාව, අපි ෙම්කට එකඟ ෙනොවන බව අවස්ථා 
ගණනාවකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පකාශයට පත්  කර 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. එතුමා කිව්වා 
ජනාධිපතිවරණය ජන වරමත් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා. ඒ ජන 
වරෙම්දී කිව්වා ෙකොට්ඨාස කමය සහ මිශ කමය සහිත ඡන්ද 

කමයක් සකස් කරනවාය කියලා. අපි ඒකට එකඟයි. ඒක තමයි 
දැන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳව සාකච්ඡාෙව්දී කථා බහ 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියන්ෙන් පැරණි කමයක් ගැන 
ෙනොෙවයි. ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සෙශෝධනෙය්දී කියන්ෙන් 
එතුමා බලයට පත් වුණාට පසුව නව ෙකොට්ඨාස කමය සහ 
සමානුපාතික නිෙයෝජනය මිශ ඡන්ද කමයකට යනවා කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් සියලු මැතිවරණ. ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමයි දැන් ව වස්ථා සභාව ඇතුෙළේ  නව ඡන්ද 
කමයක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. 
සභානායකතුමනි, ඔබතුමා ව වස්ථා සභාව නිෙයෝජනය කරන 
නිසා ෙම් ගැන දන්නවා ඇති. දැන් ඡන්ද කමය පිළිබඳව ගැටලු 
තුන හතරක හිරෙවලා තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒක අවසන් කර 
ගත්ෙතොත් ෙවනම සංෙශෝධනයක් ෙලස හරි අපට ඒ ඡන්ද කමය 
ෙගන එන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජනවරෙම් තිෙබන්ෙන් 2012 විකෘති කරන ලද 
මැතිවරණ පනත කියාත්මක කරනවාය කියන එක ෙනොෙවයි. ඒක 
ෙනොෙවයි,  ඒක අස්ෙසේ  තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙද්ශපාලන වුවමනාව ෙවනුෙවන් - [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද 
දන්නවාද, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඔය කාරණය ටිකක් 
පැටෙලන්න ඉඩ තිෙබනවා. මට මතක විධියට ඔබතුමා 
ජනාධිපතිවරණ ෙව්දිකාවට නැග්ෙග් ජනවාරි 01වැනිදා. 
ජනාධිපතිවරණ ඡන්දය තිබ්ෙබ් ජනවාරි 08වැනිදා.  ඒ නිසා ඒ ජන 
ව රෙම් ෙහොඳම අදහස, ඒ ජනවරෙම් ෙහොඳම සංයුතිය පිළිබඳ 
ඔබතුමාට අදහසක් නැහැ. මට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්, මට ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, සති හතරක් එක මැතිවරණ 
ව ාපාරයකට දුවලා, සතියක් අෙනක් මැතිවරණ ව ාපාරයට 
දිව්වාම කිව්ෙව් ෙමොනවාද කියලා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් අනවෙබෝධය පිළිබඳව මට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Rauff Hakeem. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක වැදගත් කාරණාවක් බැවින්, මමත් 

මෙග් අදහස් කිහිපයක් එකතු කරන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා කිව්ව පරිදි 2012දී පළාත් පාලන ආයතන 
පිළිබඳ අලුත් ඡන්ද කමය සම්මත කරද්දී ඒ විෂය භාර අමාත තුමා  
අපට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම  බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු 
ඇමතිතුමා කථා කරද්දීත් එතුමා ෙවනුෙවන් කිව්වා, ඒ කමෙය් 
ෙනොෙයකුත් අඩු පාඩු තිෙබනවා, ඒවා තුරන් කිරීම සඳහා 
සංෙශෝධන ෙගන එනවාය කියලා. එෙහම ෙපොෙරොන්දු ෙවලා  ඒවා 
ඉටු ෙනොවුණ බැවින්, එක් එක් ඡන්ද ෙවනුෙවන්; මහ මැතිවරණය 
ෙවනුෙවන් එක කමයකුත්, පළාත් පාලන මැතිවරණය ෙවනුෙවන් 
එක කමයකුත්, පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවනුෙවන් තවත් 
කමයකුත් ඇති කරමින් ෙම්ක අවුල් ජාලයක් කරන්ෙන් නැතිව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකම කමයක් අනුමත කරවා ගැනීම සඳහා කල් දීලා, එතුමා 
අදහස් කරන පරිදි  ඉතා ශීඝෙයන් කලින් තිබුණු කමය අනුව එක 
වරක් විතරක් ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා වන ෙයෝජනාවට අපිත් 
අෙප් එකඟත්වය පළ කර සිටිනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය නම් අවසන්. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් අදහස 

සම්බන්ධෙයන් මට අදහසක් පකාශ කරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මට විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. ෙමතුමා දැන් ෙමතැන ඡන්ද 
කමය ගැන කථා කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් Cabinet 
Subcommittee එකක් තිබුණා. ෙමතුමා ඒකටවත් සහභාගි වුෙණ් 
නැහැ. දැන් ෙමතැන ඇවිල්ලා කියනවා, "ඡන්ද කමය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ." කියලා. Cabinet Subcommittee එකටවත් 
සහභාගි වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි,-  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඉක්මනින් අවසන් කරනවා. අෙප් 

පක්ෂයට තව ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන ආයතනයක 

සභාපතිවරෙයක් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කරපු ෙකෙනක් 
හැටියට ෙමතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව ඉතා සාධාරණයි කියන එකයි 
මාෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. ෙමොකද, මටත් මහජන නිෙයෝජිත ෙයක් 
හැටියට ෙම් සභාෙව් ඒ ෙගෞරවය ලැබිය යුතුයි. ඒ නිසා පළාත් 
පාලන ආයතනයක ඡන්දය පැවැත්වීම ෙනොකරණ නිසා ෙම් අපි 
ගන්නා තීන්දු - ෙම් ෙගෞරවනීය සභාෙවන් ගන්නා තීන්දු- 

මහජනතාවට යන එක ඉතා පමාද ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ඡන්දය 
පසුගිය කමය අනුව පැවැත්වීම සුදුසුයි කියන මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස මා ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙන්. ඔබතුමා  ෙවනුෙවන් දැන් නුවර දිස්තික්ක ය- ගරු 

සභාපතිතුමනි, මා කියන්ෙන් ෙම් ඡන්දයට පමණක් සීමා වන      
පරිදි- 

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Point of Order එකක්ද? මෙග් කාලය අවසන් ෙවන්නයි 

යන්ෙන්. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම ඵලදායී ෙයෝජනාවක් 

ෙගනාෙව්. ගරු සභාපතිතුමනි, කරුණාකරලා ම ෙග් කාලෙයන් 
විනාඩි ෙදකක් මට ෙදන්න. ඒක මෙග් කාලෙයන් අඩු කරන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමාෙග් ෙවලාව තුළදී ෙන් කථා කරන්ෙන්. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
පළමුවන කාරණය ෙම්කයි. අපි මුලින්ම පිළිගන්න ඕනෑ, නව 

පළාත් පාලන මැතිවරණ කමයට අපි සියලු  ෙදනාම අත ඔසවපු 
බව. ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඇතුළු අපි අත එෙසව්වා. අපි 
ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඔබතුමන්ලාට 
ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා අත එෙසව්ෙව් නැත්නම්- 
[බාධා කිරීමක්] අපි අත එෙසව්වා. ඔබතුමා ඉතාම ඵලදායී 
ෙයෝජනාවක් කෙළේ. දැන් අපට කවදාද පුළුවන් ෙවන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ පළාත් සභාවලට අපි එකඟ වන කමය හදලා 
ඉවර කරන්න?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, දැන් ෙමෙහම ෙන්. ඔබතුමා පූර්ව 

ෙකොන්ෙද්සියකට එනවා. ඔබතුමා කියන්ෙන්, නව ඡන්ද කමයක් 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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පිළිබඳව අපට පූර්ව එකඟතාවකට එන්න පුළුවන් නම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පැරණි කමයට පවත්වන්න අපට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා කියලාද? ඉස්සර ෙවලාම ඒක ලිහා ගන්න ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 

සංෙශෝධනයට අත එෙසව්ෙව් විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගෙනනවා කියලා,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩක්. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම්කයි. පළාත් සභා සහ 

පාර්ලිෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් අපි එකඟ වන කමය කවදා 
වනෙකොට හදලා අවසන් කරන්න පුළුවන්ද කියන එකඟතාවට අපි 
ඉස්ෙසල්ලාම එමු. ඉස්ෙසල්ලා ඒ කාරණයට උත්තරයක් ෙදන්න. 
ඊට පස්ෙසේ ඊළඟ ෙයෝජනාව ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක  මට තනිෙයන් පමණක් කළ හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාවක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සභාෙව් එකඟතාවට අනුව ඒක ෙගෙනන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන් 
ෙමෙහමෙන් තිෙබන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. කලින් පැවති ඡන්ද 
කමය මත ෙම් ඡන්ද කමය යැෙපන්ෙන් නැහැ. ෙම් මැතිවරණය 
අපි පවත්වන්ෙන් පැරැණි ඡන්ද කමයට ෙමවර ඡන්දය පමණක් 
සීමා වන පරිදියි. සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමා  ෙම් 
ෙයෝජනාවට දිගටම එකඟයි කියලා මා දන්නවා. නමුත් ඒකට 
එකඟ ෙවන්න බැරි නම් ඒ ෙවනුෙවන් ෙවනම විවාදයක් 
පවත්වන්න ඕනෑ. පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් තියන්ෙන් 
නැතිව "ෙම් ඡන්දයට පමණක් සීමා වන පරිදි" කියන  වගන්තියත් 
ඇතුළත්ව පැරැණි ඡන්ද කමයට ෙම් ඡන්දය පවත්වමු. ෙමොකද, 
"ෙම් ඡන්දයට පමණක් සීමා වන පරිදි" කියලා අපි ෙගනාවාට 
පස්ෙසේ ෙම් ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ ඒ  ෙයෝජනාව අවලංගු වනවා. 
එතෙකොට පැරැණි ඡන්ද කමය කියාත්මක වනවා. එෙහම නැත්නම් 
අලුත් ඡන්ද කමයක් ඕනෑ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම්කට පමණක් සීමා 
ෙවන්ෙන් නැහැ, පැරණි ඡන්ද කමයත් එක්ක සම්බන්ධ  වන නිසා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, පැහැදිලිව ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකුත් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක බල අරගළය පිළිබඳ 
ගැටුමකට ෙම් පළාත් පාලන ආයතනත්, විකෘති ඡන්ද කමයකුත් 
ඔබ්බන්න හදනවා. ඒෙකන් නිදහස් ෙවලා පළාත් පාලන 
ආයතනවලට ජනතා නිෙයෝජිතයන්  ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම් 
අයිතියත්, පළාත් පාලන මැතිවරණෙයන් ජනතාවෙග් සාධාරණ 
නිෙයෝජනයක් හැෙදන ආකාරෙයන් එය සකස් කර ගැනීම 
සඳහාත් අවශ  පෙව්ශය තමයි ඕනෑ කරන්ෙන්. ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු, ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා, රවුෆ් හකීම් 
අමාත තුමා කියන අපි කාෙග්ත් එකඟතාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කටයුත්ත කියාත්මක කිරීම වඩාත් ෙල්සියි. ඒ කාරණය අදාළ 
ෙනොවුණත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාවට පක්ෂවල ෙගොඩක් 
නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ වන නිසා එතැනින් අපි අවසන් තීරණයක් 
ගනිමු. අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඇවිල්ලා ෙම් පිළිබඳව 

නිශ්චිත අදහසක්  කියාවි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අපි ඒ කාලය විජිත ෙහේරත් මැතිතුමාෙගන් අඩු කර ගන්නවා. 

Next, Hon. Rauff  Hakeem. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem ) 
I will speak later.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Then, the Hon. Dullas Alahapperuma. 

 
 

[පූ.භා. 11.42] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා, පාඨලී චම්පික 

රණවක ඇමතිතුමා සහ ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා නායකත්වය 
ලබා ෙදන ඉතාම වැදගත් අමාත ාංශ තුනක් පිළිබඳව අද විවාද 
ෙකෙරනවා.  පළමුෙවන්ම අෙප් සෙහෝදර පාර්ලිෙම්න්තු 
ඇමතිවරුන් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙප් සුබ පැතුම් එකතු 
කරන්නට කැමැතියි. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අනුව යමින්ම 
මට  කථා කරන්න ෙම් ෙකටි ෙවලාව තුළදී පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන් එක අමාත ාංශයක කටයුත්තක් පිළිබඳවයි, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන අමාත ාංශය සහ ඊට අදාළව 
මතුෙවලා තිෙබන කාරණා සම්බන්ධෙයන් තමයි කථා කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්. ඒ පෙව්ශයට යන්න ඉස්ෙසල්ලා මම 
කැමතියි අෙප් සෙහෝදර පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ඉන්න ෙවලාෙව් ෙම් 
කාරණය කියන්න.  

පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ඉතා පුඵල් විගහයක් කළා, 
ෙකොළඹ සහ අවට පෙද්ශවල මහා නගර සංවර්ධනය 
සම්බන්ධෙයන්. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමනි, මාතර නව 
නගර සැලැස්ම ලත් තැනම ෙලොප්ෙවලා තිෙබනවා.  මා 
ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමා එක්ක ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. 
විශාල මුදල් කන්දරාවක් ඒ ෙවනුෙවන් යට කරලා තිෙබනවා. 
අවුරුදු ෙදකක් අකර්මණ  ෙවලා තිෙබන භුමියක් එතැන 
තිෙබන්ෙන්. දැන් නෂ්ටාවෙශේෂ - ඇට සැකිලි - විධියට 
ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා. මාතර  නව නගර සැලැස්ම පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන කාරුණික 
ෙකටි ඉල්ලීම පමණක් මිතශීලීව, වගකීමක් සහිත ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරන්න කැමතියි. ෙම් 
කාරණයත් කියලා මම පළමුෙවන්ම  සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි, කාරණා ෙදකක් 
සම්බන්ධෙයන් පමණමයි මට තමුන්නාන්ෙසේට පශංසා කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඉන් එක කාරණයක් තමයි, 
ෙබොෙහෝ අමාත ාංශවලට ෙවන්ෙවලා තිෙබන මුදල් අකමිකතා 

2575 2576 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳ ෙචෝදනාව. තමුන්නාන්ෙසේ පළමුවැනි වතාවට කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ආපු ෙකෙනක් වුණත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට 
පමාණවත් මුදල් පමාණයක් ලැබිලා නැහැ. ඒක තමයි ෙබො ෙහෝ 
අමාත ාංශවල දක්නට ලැබුණු ෙද්. අ පි එය අගය කරනවා. ෙම් 
කථා කරන ෙමොෙහොත දක්වා ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට 
පමාණවත් පරිදි මුදල් ලැබිලා නැහැ. අපි ඒක අගය කරනවා. 
ෙදවැනි පශංසාව පිරිනමන්න පුළුවන් කාරණය ෙමයයි. 2016 අංක 
1 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත 
මඟින් ඔබ සහ ඔෙබ් ආණ්ඩුව කාන්තා නිෙයෝජනය පිළිබඳව ඉතා 
වැදගත් තීන්දුවක් ගත්තා. ඒක ඓතිහාසික තීන්දුවක්. මට කිසිම 
බාධාවක් නැහැ, අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට ජනතා 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට ඒක අගය කරන්න. කවුරු ෙහෝ එය අගය 
කරන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් එය කුහකකමක් විධියටයි වාර්තා 
ෙපොතට ඉදිරිපත් කරන්න ෙවන්ෙන් කියලා මා හිතනවා. 

ඒ පශංසාත්මක කරුණුවලට පස්ෙසේ ගරු සභාපතිතුමනි, 
කිසිෙසේත්ම පශංසා කළ ෙනොහැකි, අගය කළ ෙනොහැකි පධාන 
කාරණාවකට මට පෙව්ශ වන්නට සිද්ධෙවනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට මම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පෙව්ශ වන මාර්ගෙය් තිෙබන තත්ත්වයක් ගැන. 
පසු ගිය සතිය පුරාම විවිධ උද්ෙඝෝෂණ තිබුණා. ඒ උද්ෙඝෝෂණ 
රැල්ෙල් තව උද්ෙඝෝෂණයක් තිෙබනවා, අද පළාත් පාලන 
ආයතනවල නිෙයෝජිතවරු ඇවිත්. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ කාරණය මතු කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පාර  block කරලායි තිබුෙණ්. දැන් ෙම් 
ෙමොෙහොත ෙවනෙකොට විශාල ජල පහාර, බැටන් පහාරවලට 
ලක්ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනුත් නව ෙදෙනකුට වැඩිෙයන් 
තව ෙමොෙහොතකින් ෙම් සභාවට ඒවි, ෙතත බත්ෙවලා, මඩ නා 
ෙගන,  පහාරයන් ට ෙගොදුරු ෙවලා. ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙග්  
අයිතිවාසිකම් රකින පධානියා හැටියට ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පිළිබඳව  ඔබතුමාෙග් ක්ෂණිකව අවධානය ෙයොමුකරවන්න 
කැමතියි, ගරු සභානායකතුමාත් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙම් 
ෙවලාෙව්.      

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ මන්තීතුමන්ලා ෙම් ෙවලාෙව් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්යි ඉන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඉතින් යන්න බැරිද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් නැතිව ෙවනත් විෙරෝධතා 

ව ාපාරවලට යන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සභානායකතුමා ඊෙය් ෙම් ශතවර්ෂෙය් 

ෙහොඳම විහිළුව සැපයූවා, ගුරු උපෙද්ශය ගැන. ඒ විහිළුවට තව 
විහිළු එකතු කරන්නට එපා. සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙපොලු මුගුරු ගත් උද්ෙඝෝෂණයක් ෙනොෙවයි  

තිෙබන්ෙන්. එවැනි උද්ෙඝෝෂණයකට පහරදීම ගැනයි අපි ෙම් 
කියන්ෙන්. ජනතා නිෙයෝජිතයන් ඉන්න ෙවලාෙව් ඒකට 
සහභාගිවීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ. අගමැතිතුමා ෙම් විවාදයට 
සහභාගිෙවලා නැහැ. ඒ විවාදයට තිෙබන අකැමැත්තක් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙම් මන්තීවරු කීෙදනාද, දැන් ෙම් විවාදයට 
සහභාගිෙවලා තිෙබ න්ෙන්? ඒ  අකැමැති නිසාද? නැහැ එතැනට 
ෙම්ක ලඝු කරන්නට එපා ගරු සභානායකතුමනි. එම නිසා ඒ ගැන 
ඔබතුමා වගකීෙමන් ෙසොයා බලන්නය කියන ඉල්ලීම ෙබො ෙහොම  
ෙගෞරවෙයන් ෙයොමුකරන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා ෙයෝජනාවක් කළා. ඒ ෙයෝජනාව කෙළේ, ෙකොට්ඨාස 
කමය මත මැතිවරණයට  තිෙබන අකැමැත්ත නිසා ෙනොෙවයි. 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා වැරදි නිර්වචනයක් ෙදන්න 
ගිෙය්. ඒ, අකැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි; ෙම්ෙක් තිෙබන 
සංකීර්ණභාවය,  ෙම්ෙක් තිෙබන අසාධාරණකම් ෙවනුෙවනුයි. අපි 
අත එසවූ එක ඇත්ත. අත එසවූ ෙදයක වුණත් යම් අඩුපාඩුවක් 
තිෙබනවාය කියා අපි දකිනවා නම් එය නිවැරදි කර ගන්නට අපි 
නිහතමානී ෙවන්නට ඕනෑ. එතුමා ෙයෝජනා කෙළේ අඩු ග ණෙන් 
ෙම් මැතිවරණය- එළෙඹන පළාත් පාලන මැතිවරණය දිගින් 
දිගටම කල්දැමීෙමන් පජාතන්තවාදයට සිදුවන බරපතළ බාධාව 
ෙත්රුම් අරෙගන අපි එකතු වී කඩිනමින් ෙම් මැතිවරණය විතරක් 
පරණ කමයට පවත්වමුය කියායි. 

ගරු  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා,  මෙග් ෙයෝජනාවකින් 
තමයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන කමිටුව වැඩ පටන් ගත්ෙත් කියන 
කාරණය. එෙහම අපි ඒ සඳහා කැප ෙවලා තිෙබනවා; ෙම් 
මැතිවරණ කමෙය් ෙවනසකට කැප ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්න්න හදපු 
එක වැදගත් ෙදයක්. කවුද එය නරකයි කියා කියන්ෙන්? නරක 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. මතක තියා ගන්න ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් 
පාලන ආයතනයක ධුර කාලය වසර හතරයි. ෙම් මාර්තු  17 ෙවනි 
දාට වසර ෙදකක් -  ධුර කාලෙයන් හරි අඩක් - මැතිවරණ නැතිව 
ඒ පළාත් පාලන ආයතන කියාත්මක ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
දැන් සභාවක් නැහැ. සභාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? සභාව 
කියන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලිද, නිලධාරින්ද, ෙල්කම්වරයාද?  

ගරු සභානායකතුමනි, දැන් තිෙබන්ෙන් ආයතනයක් - 
institution එකක්- විතරයි; සභාවක් -council එකක්- නැහැ. 
ෙකොෙහද සභාවක් තිෙබන්ෙන්? දැන් අතුරු නීති ෙගෙනන්නට 
පුළුවන්ද? වරිපනම් සම්බන්ධෙයන් අලුෙතන් ෙයෝජනා සම්මත 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මුකුත් බැහැ. තිෙබන්ෙන් ආයතනයක් 
විතරයි. දිගින් දිගටම ඒ තත්ත්වය ෙගන යන එක 
පජාතන්තවාදයට බරපතළ තර්ජනයක්. ගරු සභාපතිතුමනි, මතක 
තියා ගන්න. අෙප් ජීවිත කාලය ඇතුළත ඉතිහාස ෙදකක් 
තිෙබනවා. එකක් නිල්පාටින්.  1975 වර්ෂෙය්දී අවුරුදු ෙදකකින් 
පාර්ලිෙම්න්තු කාලය දීර්ඝ කර ගත්තා. ඒ නිල් පාටින්; අෙප් 
පාටින්. 1972 ජනරජ ව වස්ථාව අනුව අවුරුදු ෙදකක් 
පාර්ලිෙම්න්තු  කාලය දීර්ඝ කර ගත්තා, හැත්තැ ෙදෙක් ජනරජ 
ව වස්ථාව අනුව හැත්තෑ හෙත් මැතිවරණය තියන්නට ඕනෑය 
කියා. ෙමොකක්ද, අවසානෙය්දී වුෙණ්?  

ඒක ෙද්ශපාලන වශෙයන් නස්පැත්තියක් බවට පත් වුණා. 
ඒක අවසන් වුෙණ්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් ආසන 
සංඛ ාව 8ට අඩු ෙවලායි. අපි ඒ වැරැද්ද අද වුණත් පිළිගන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද, ඒක අෙප් අතින් ෙවච්ච වැරැද්දක්. ඒ කියන්ෙන්, 
නිල් පාටින්. 1983 වසෙර්දී වුෙණ් ෙමොකක්ද? ජනමත විචාරණය 
ෙනොපවත්වා තව අවුරුදු 6ක් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය දීර්ඝ කර 
ගත්තා. ඒ ෙකොළ පාටින්. එදා තමයි අනුර දිසානායක මැතිතුමා 
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[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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කියපු විධියට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු පක්ෂ තහනම් 
කෙළේ; නැවත කැලෑවට තල්ලු කෙළේ. අෙප් රෙට් මැතිවරණ 
සිතියෙමන් අකුළලා  1975දී නිල් පාටිනුත්, 1983දී ෙකොළපාටිනුත් 
ඒ ෙද් සිද්ධ වුණා. දැන් නිල් පාටයි, ෙකොළ පාටයි එකතු ෙවලා එහි 
තුන්වැනි පරිච්ෙඡ්දය ලියන්න හදනවා. [බාධා කිරීමක්]  මම කථා 
කරන්ෙන් ෙම් වැරැද්ද පිළි අරෙගනයි. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් 
වැරැද්ද පිළි අරෙගන කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  අමාත තුමනි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න 

පුළුවන්ද? ඔබතුමා, මම ගරු කරන ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඔබතුමා 
කිව්වා, අපි වැරදි නම් අකුළා ගන්න නිහතමානී ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් තැබීම සම්බන්ධව. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපි වැරදි නම්,  දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් මතය ෙමොකක්ද කියලා අපට ෙපොඩි 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලිව කථා කරලා 

තිෙබනවා. අෙප් මතය පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ. අපට දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධව එක ෙදයක් 

කියන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ. මම එදාත් ෙමම ගරු සභාෙව්දී කියලා තිෙබනවා. මම 

කථාව අවසානෙය් දී කියන්නම්.  ගරු සභාපතිතුමනි, [බාධා කිරීම්]
ඒ ෙශේණිෙය් ෙබොෙහෝ ඒවා තිෙබනවා. මැතිවරණ-[බාධා කිරීමක්] 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමනි, මම ඒක කියන්නම්. මම 

කියනවා. මම එදාත් කිව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවනීය ෙලස ඉල්ලා සිටින්ෙන්, එදා නිල් පාටින් 
සහ ෙකොළ පාටින් ෙවච්ච ෙද් නැවත වතාවක් ෙම් රෙට් සිද්ධ 
ෙවන්න ෙදන්න එපා කියලායි.  මැතිවරණ කල් තැබීම ගැන 
තිබුණ ඉතිහාසය බලද්දී, අපි ඒ වන්දිය දීර්ඝ කාලයක් ෙගව්වා 
කියන එක ෙපෙනනවා. ඊට අමතරව,  කාරණා රාශියක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් ඒකට කාලය ෙනොෙවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරමින් සිටිෙය් 
ෙම් රෙට් පළාත් පාලන මැතිවරණයක් අවසාන වතාවට 
පැවැත්වූෙය්,  2011 මාර්තු මාසෙය් 19 ෙවනි දා කියන එකයි. දැන්, 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමාට  ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, ඔබතුමා දක්ෂෙයක් කියලා. ඔබතුමාෙග් දක්ෂකමට 
කවුරුවත් අභිෙයෝග කරන්ෙන් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත්, ෙම් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම හරහා දැන් 
ඔබතුමාට ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒකට 
ෙනොෙයකුත් උත්තර කියාවි. සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම ඇතුළු තවත් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියාවි. හැබැයි, සමාජෙය් තිෙබන ජනපිය මතය 
ඒක ෙනොෙවයි. මමත් කාලයක ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණා. ඔබතුමා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන්. එම නිසා, එකම ඡන්දයක්වත් නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මහ ජනතාවෙග් ඡන්දෙය් අයිතිය 
පැහැර ගැනීම පිළිබඳව තිෙබන ෙචෝදනාව තවත් බරපතළ වනවා. 
ඉතින් ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාත් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ආවා ෙන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 ඔව්. මම ඒක පැහැදිලිව කිව්වා. මම කිසිම ෙවලාවක ඒක 

සඟවන්ෙන් නැහැ ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි? ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
නිසා ගෙම් මනුෂ යා  කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් ගෙම් ධනපාල 
කියලා polling agent ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඔහු කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද දන්නවාද ගරු සභාපතිතුමනි. ඔහු කියන ඒ වචනය ෙම් 
සභාවට ගැළෙපයිද, සංවරද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඔහු 
කියන්ෙන්, "එක ඡන්දයක්වත් නැතිව ආපු ෆයිසර් ඇමතිතුමා අෙප් 
ඡන්දයට ෙකළියා" කියලායි. ඒ ගෙම් එක එක්ෙකනා කියන විධිය. 
ඉතින් ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි,- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොටත් ඒ මිනිස්සු ඒ විධියටම කියන්න  
ඇති - 

 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙවන්න ඇති. [බාධා කිරීමක්] අනිවාර්ෙයන්ම. ආපසු හැරිලා 

බැලුවාම ෙන් වැරදි ෙප්න්ෙන්. අපි ෙපරහැෙර් යනෙකොට 
ෙප්න්ෙන් නැහැ ඇමතිතුමනි. හැරිලා බලන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කවදාවත් ෙපරහැෙර් ගිෙය් නැහැ. 

ඔබතුමා යන්න ඇති. මම ෙපරහැෙර් ගිෙය් නැහැ.  

2579 2580 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා තරම් ෙපරහැෙර් ඉස්සරහින් ගිය කවුරුවත් නැහැ .  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම උසාවි යනවා. ෙපරහැෙර් යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අපිත් එක්ක ඉන්න ෙගොඩාක් අයට මතක් ෙවන්ෙන් ඔබතුමා-

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා, නිලෙම්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා නිලෙමට 
ගිෙය්. අපි පිටුපස හිටිෙය්. අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි 
පිටුපස හිටිෙය්. එතුමා නිලෙම්ට ගිෙය්. අපි ෙපරහැෙර් පිටුපස 
හිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! කරුණාකර මට කථා කරන්න 
තිෙබන කාලය ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. 
ඔබතුමා දක්ෂෙයක්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම අභිෙයෝග කරන්ෙන් 
එතුමාෙග් දක්ෂකමට ෙනොෙවයි ෙන්. එතුමා දක්ෂෙයක්. ඔබතුමාට 
Chemistry පිළිබඳ PhD එකක් -රසායන විද ාව පිළිබඳ ආචාර්ය 
උපාධියක්- තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, ගරු සභාපතිතුමනි, රසායන 
විද ාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් තියා ෙගන එතුමා කසිප්පු 
ෙපරනවා. ඒ නිසායි, මම ෙම් කියන්ෙන් වැරැද්ද කියලා. 
එෙහමනම්, ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමා, මම 
ඔබතුමාට ෙම් සද්භාවෙයන්  කියන එකක්. අපි පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන එක කල් දාන්ෙන් ඇයි? එම මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් කවදාද? ආණ්ඩුව ඡන්දයට භයද? දැන්, ෙම් 
ආකාරෙයන් ෙචෝදනා රාශියක් සමඟ පශ්න පතයක්ම ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සිද්ධීන් මාලාව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඉදිරියට ෙගෙනන්න මම කැමැතියි.  

අපට ඉදිරිපත් කළ ජනපියම තර්කය තමයි සීමා නිර්ණය 
කිරීෙම් ජාතික කමිටුෙව් වැඩ ඉවර නැති නිසා මැතිවරණය 
තියන්නට බැහැ කියන එක. ආණ්ඩුෙව් තර්කය ඒක. සීමා නිර්ණය 
කිරීෙම් ජාතික කමිටුෙව්  වැඩ අවසන් නැති නිසා මැතිවරණය 
තියන්න බැහැ කිව්වා. ඒක තාර්කික උත්තරයක්; ශාස්තීය 
උත්තරයක්; තාක්ෂණික උත්තරයක්. ෙම්ක තමයි ආපු මතය. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ උත්තරය සාධාරණ නැහැ කියලා සාධාරණ 
සැකයක් සාධාරණ සමාජයක් සඳහා ෙපනී සිටින සාධාරණ 
ෙකොටස් තුළ තිෙබනවා. මම දැන් ෙම්ක දිහා ෙපොඩ්ඩක් හැරිලා 
බලන්නට කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී ෙම් රට දැන ගන්නට ඕනෑ කරුණු 
13ක් තිෙයනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට  ඇතුළු ෙවන්න  මම 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන කමිටුව අවස්ථා 52ක් රැස ්
ෙවලා අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා හදපු ෙම් අලුත් කමය අනුව, 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 16ෙවනි දා අලුත් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් කළා. ඒ අනුව සීමා නිර්ණය 
කිරීෙම් ජාතික කමිටුව ෙගොඩ නැඟුණා. ජයලත් රවි දිසානායක 
කමිටුව. ඒ කමිටුෙව් පධාන පස් ෙදෙනක් ඉන්නවා, පී.එච්.ජී. 
ෙපේමසිරි, පී.එම්. නහියා, ශිවණාජ් අදවන් සහ විමල් රූබසිංහ. තුන් 
ෙදෙනක් ෙල්කම්වරුන්. ෙම්ක තමයි සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ජාතික 
කමිටුව. ෙම් කමිටුව 2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 07ෙවනි දා මාස 
6කට පත් කළා.  

ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් කමිටුෙව් කාලය අවස්ථා 
තුනකදී දිගු කරලා තිබුණා. මාස තුනක් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කළා.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එතුමාට ඕනෑ විධියට තමයි ඕක 

කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හරි, මෙග් ෙවලාව ගත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් ජනවාරි 08ෙවනි දා ඇති 
වුණු ෙද්ශපාලන ෙවනස්කෙමන් පසුව ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමා අද ඉන්න පුටුවට වර්තමාන කථානායක ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා ආවා. එතුමා ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් 
නිර්ණය කිරීෙම් ජාතික කමිටුෙව් කාලය දීර්ඝ කළා. සමා ෙවන්න, 
ඒ කමිටුෙව් කාලය දීර්ඝ කිරීමට පථමෙයන් අවසන් වාර්තාව 
ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මැතිතුමාට බාර ෙදනවා, 2014.06.05ෙවනි 
දා. අවසන් වාර්තාව කියලා භාර ෙදනවා, ඒක හරිද වැරදිද කියලා 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඉන් පසුව ජනවාරි 08ෙවනි දා 
ෙපරළිෙයන් පසුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත් ආණ්ඩුව එනවා. 
එහි පළාත් පාලන විෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා පත් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා පත් වුණාට පසුව- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා  
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ වාර්තාව ගැසට් කෙළේ ඊට පසුව. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගැසට් කෙළේ නැහැ, වාර්තාව බාර දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී නිවැරදි කරන්නෙකෝ, මම වැරදි නම් 
නිවැරදි කරන්න. ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා ඇමතිතුමාට 
2014.06.05ෙවනි දා ෙම් වාර්තාව බාර ෙදනවා. ගැසට් කෙළේ 
නැහැ, ඒක ෙවනම කාරණාවක්. ගැසට් කළාට පසුව තමයි 
වලංගුභාවය ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා අද සභාවට 

පැමිෙණන්ෙන් නැහැයි කියලා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. මම 
එතුමාෙග් කාලය ගන්නවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 2015 ජනවාරි 10ෙවනි දා ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා පළාත් පාලන විෂය භාර ඇමතිවරයා වුණාට 
පස්ෙසේ ෙම් කමිටුෙව් කාල සීමාව දීර්ඝ කරනවා, මාර්තු මාෙසේ 11 
ෙවනි දා සිට අෙපේල් මාසෙය් 30ෙවනි දා දක්වා. තව මාසයක් කල් 
ෙදනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. අලුත් ඇමතිතුමාෙග් නිෙයෝගෙයන් 
නැවත විමර්ශනය සඳහා ෙම් ගත්තු තීන්දු ටික දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන්ට යවනවා. දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ඒවා පදර්ශනය 
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කරනවා. මාසයක් තිස්ෙසේ පදර්ශනය කළාට පසුව නැවත එනවා 
මහජන ෙයෝජනා 122ක් විධියට. ගරු කරු ජයසූරිය ඇමතිතුමා ෙම් 
කමිටුෙව් කාලය දීර්ඝ කිරීෙමන් පසුව පළාත් පාලන ආයතන 
65කට අදාළව ෙයෝජනා 122ක් එනවා. ඒ ෙයෝජනා 122න් පළාත් 
පාලන ආයතන 36කට අදාළව ෙයෝජනා 56කින්ම තීන්දු 
කරන්ෙන් නැවත ෙම්වා සංෙශෝධනය කරන්නට ඕනෑ කියලා. දැන් 
ඒ සංෙශෝධනය සහිත, -ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා කියන්න 
හදපු කාරණය- අවසන් වාර්තාව ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට 
බාර ෙදනවා 2015 ජුනි මාසෙය් 19ෙවනි දා. ඒ වනවිට අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. ඊට පසුව ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඉන් පසුව, ජූනි මාසෙය් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට 
බාර ෙදන ෙම් වාර්තාව පදනම් කරෙගන හදපු අවසන් වාර්තාව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට බාර ෙදනවා. ඒ අනුව අෙගෝස්තු මාසෙය් 
21ෙවනි දා අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සි රිෙසේන මැතිතුමා 
විසින් ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් ෙම් සීමා නිර්ණයන් පකාශයට 
පත් කරනවා. 

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි, මැතිවරණය තියන්න 
ඔබතුමන්ලාට ෙනොතිබුණු වුවමනාව ගැනයි මම ෙම් කියන්න 
හදන්ෙන්.  2015 අෙගෝස්තු 20වැනි දා ඔබතුමා ෙම් ඇමතිකම භාර 
ගන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමා මාස හතරක් ගත කරලා, ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 1වැනි දා තමයි ෙම් සීමා නිර්ණය කමිටුවට සමාෙලෝචන 
කමිටුවක් පත් කරන්ෙන්. අෙගෝස්තු මාසෙය් 21වැනි දා සිට 
ෙදසැම්බර් 1වැනි දා දක්වා නිදාගත්ත මාස හතරක් තිබුණා. ඒ 
කාලය තුළ තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැ. ෙම් මාස හතෙර් නිහැඬියාව 
ෙමොකක්ද? ෙම් තරම් වැදගත් කාරණාවක් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
නිශ්ශබ්දව හිටිෙය් ඇයි?  ඊට පසුව තමුන්නාන්ෙසේ අෙශෝක පීරිස් 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒකට 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන් පත් වුණා. අෙප් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් සාලිය මැතිව් ජනාධිපති නීතීඥතුමා, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් උපුල් කුමරප්ෙපරුම 
නීතීඥතුමා, TNA එෙකන් මිෂ්බා නීතිඥතුමා ෙමම කමිටුවට පත් 
ෙවනවා. ඒ කමිටුව කියනවා, "සීමා නිර්ණය කරනු ලැබූ 
ෙකොට්ඨාස 133ක සීමා මායිම්වල කිසිම පශ්නයක් නැහැ, ඒ 133 
නිවැරැදියි" කියලා. එතුමාෙග් පකාශෙයන් තව කාරණාවක් 
එළිදරවු ෙවනවා. ඒෙකන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් පධාන තර්කයක් 
බි  ෙඳනවා. ඒ බි ෙඳන තර්කය ෙමොකක්ද? ඒ සීමා නිර්ණය කමිටුව 
ෙද්ශපාලන ජයගහණය ෙවනුෙවන්, සැලසුම්සහගතව වැඩ කළාය 
කියන එක. මා  ෙකොෙහොමද ඒක කියන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, 
දිස්තික්ක විධියට ගත්ෙතොත්, අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
පැත්ෙතන් ගත්තත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පැත්ෙතන් 
ගත්තත් -පසු ගිය මැතිවරණ පතිඵල අනුව- අෙප් දුර්වලම 
දිස්තික්කයයි ෙමම ෙකොට්ඨාස 133න් අඩුම සංෙශෝධනයකට ලක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අෙප් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන බදුල්ල දිස්තික්කයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන 
ආයතන 18ක් තිෙබනවා. එයින් 16ක සීමා නිර්ණවල කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ කියලා ෙමම කමිටුව අනුමත කරනවා. 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවකින්, අභිලාෂයකින් ඒ දිස්තික්කය 
සදාකාලිකව ජයගහණය කරගැනීෙම් වුවමනාවකින් ඒ 
දිස්තික්කෙය් සීමා මායිම් ෙවනස් කරලා නැහැ කියන එකයි 
ඒෙකන් තහවුරු වන්ෙන්.  

ඊළඟට, ජාතීන් අතර කිසිම තුලනයක් නැතිව ෙම් කටයුත්ත 
සිද්ධ කළාය කියන කාරණය ෙමතැනදී කිව්වා.  

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඊට 

අවස්ථාව ෙදන්න.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙන් බැහැ. මට පුංචි ෙවලාවක් ෙන් තිෙබන්ෙන්, ගරු 

ඇමතිතුමනි. සමාෙවන්න. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ඔබතුමා කලබල ෙවනවා ෙන්. බලන්න, අෙප් පාඨලී 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම අවධානෙයන්, 
ඉවසිල්ෙලන් අහෙගන ඉන්න හැටි. මම වැරැදියි නම් නිවැරදි 
කරන්න. ඔබතුමා ඉවසීෙමන් අහෙගන ඉඳලා නිවැරදි කරන්න. 
ඔබතුමාට හිෙතන්ෙන්  ෙම්ක උසාවිය කියලායි.  සීමා නිර්ණය 
කමිටුෙව් සභාපතිතුමාෙග් අතින් අපට ලැබුණු ෙම් ෙල්ඛනය -
එතුමා වගකීෙමන් අෙප් මන්තී කණ්ඩායමට දුන් ෙම් විස්තරය-  
මම සභාගත* කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක මෙග් 
නිර්මාණයක්වත්, මම  type කළ එකක්වත් ෙනොෙවයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න 
කියා මම ඔබතුමෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම ඒ සඳහා තව උදාහරණයක් කියන්නම්. ජාතීන් අතර ෙභ්ද 
ඇති කරන්න ෙමය කළාය කියනවා. මාතර දිසත්ික්කෙය් පළාත් 
පාලන ආයතන පහක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එම පළාත් පාලන 
ආයතන පෙහන් ෙදකක් තමයි, මාතර මහ නගර සභාව සහ 
වැලිගම නගර සභාව. මාතර දිස්තික්කෙය් මුළු මුස්ලිම් ඡන්ද 
සංඛ ාෙවන් සියයට 70ක් ෙගොනු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ෙකොට්ඨාස ෙදෙක්. ඒවාෙය් කිසිම ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. 
එ තෙකොට ෙදවැනි ෙචෝදනාවත් -එෙහම ෙච්තනාන්විතව එය සිද්ධ 
වු ෙණ් නැහැ කියන එක- නිෂ්පභ ෙවනවා; නිෙෂේධනය ෙවනවා. 
අප හදපු සැලැස්ෙම් අඩු පාඩු තිෙයන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණා ෙම් 
ආකාරෙයන් පතික්ෙෂේප වන්ෙන් ඇයි?    

ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙම් සීමා නිර්ණය සමාෙලෝචන කමිටුව 
දැන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ළඟයි. පනෙත් හැටියට ඇත්තටම 
එයට සමාෙලෝචන කමිටුවක් කියලා කියන්නත් බැහැ. 2012 අංක 
22 දරන පනෙත් 3. ඇ වගන්තිය අනුව ඔබතුමා එය දන්නවා. 
එතුමාට කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් එකම ෙදයක් විතරයි. ඒ 
කියන්ෙන්, සීමා මායිම් නිර්ණය කිරීම විතරමයි; mandate එක 
එච්චරයි. ෙවන ෙදයක් කරන්න බැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අංග 
සම්පූර්ණ වාර්තාව අද සිට සති ෙදකක් ඇතුළත -20වැනි දාට පථම
- ගරු ඇමතිතුමාට භාර ෙදනවා.  අංග සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? සීමා නිර්ණය, ෙකොට්ඨාස අංක, සිතියම්, 
පරිවර්තන ඇතුළු ෙම් සියල්ලම භාර ෙදන බව කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමා කිව්වා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාර්තාව තව සති ෙදකක් ඇතුළත 
ඔබතුමාෙග් අතට එනවා. දැන් ඔබතුමාට ෙමතැනින් එහාට 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක්ෙකෝ අනුර දිසානායක 
මැතිතුමා ෙයෝජනා කළ විධියට තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් තීරණය ගැසට් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, ෙම් කටයුත්ත දිගින් දිගටම පමාද 
වනවා නම්, අපි කවුරුත් එකඟ ෙවලා අනුර දිසානායක මැතිතුමා 
ෙයෝජනා කරපු විධියට ෙම් මැතිවරණයට පමණක් අදාළ වන 
ආකාරයට තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ.   

මම ඔබතුමාට වගකීෙමන් තවත් ෙදයක් කියනවා. ෙම් 
සමාෙලෝචන කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ ඇතුළත් අවසන් වාර්තාව නැවත 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙවත ෙයොමු කිරීෙම් උත්සාහයක් තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැනටම ඉල්ලීමක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒෙකන් ''වංගුවක්'' ගහන්නයි හදන්ෙන්. ගරු 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි ඒක කරන්ෙන්. නමුත්, එෙහම වුවමනාවක් 
තිෙබන අය ඉන්න පුළුවන්. ෙම් වාර්තාව නැවත ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙවත ෙයොමු කිරීෙම් වුවමනාවක් නැහැ. පධාන ධාරාෙව් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන් ෙම් කමිටුවල ඉන්නවා. මම 
මීට කලින් ඒ අය නම් කළා. ඒ නිසා නැවත එතැනට යන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. එෙහම කරනවා නම්, ඒක වැරදියි. වැරදි 
වුවමනාවකින් තමයි එතැනට යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි ගත යුතු තීන්දු ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා. 

මම පැහැදිලිව කිව්වා, සියයට පෙහේ සීමාව සම්බන්ධෙයන්. ඒ 
නිසා මා නැවතත් එය පකාශ කිරීෙම් අවශ තාවක් නැහැ. ඒෙකන් 
ෙද්ශපාලන ෙද්හයට තුවාලයක්, බරපතළ හානියක් වනවා.   ඒකට 
ෙදන්න පුළුවන් විසඳුම් ගැනත් මම කිව්වා.   ෙම් ෙවලාව පාෙද්ශීය 
සහාවත් ''ආයතනයක්'' බවට පත් ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක්. ෙම් 
ෙවලාව මහනගර සභාවත්   ''ආයතනයක්'' බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන ෙවලාවක්. ෙම් ෙවලාව අපට කිසිදු තීන්දුවක් ගත 
ෙනොහැකිව තිෙබන ෙවලාවක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන තිහෙගොඩ පෙද්ශෙය් 
ආදාහනාගාරය හදලා අවුරුද්දයි, මාස හතරයි. නමුත් විවෘත 
කරන්ෙන් නැහැ. කඹුරුපිටිය ආදාහනාගාරය හදලා අවුරුද්දක් 
වනවා; විවෘත කරන්න විධියක් නැහැ. මම මුලිනුත් කිව්වා. 
පාෙද්ශීය සභාව කියන්ෙන් උපකරණ ටිකයි, නිලධාරි මණ්ඩලයයි 
ෙනොෙවයි. දැන් ඒ ''සභාව'' ෙවනුවට තිෙබන්ෙන් ආයතනයක්. 
''සභාව'' ඔබතුමා ඝාතනය කරලා.  අප අතර ෙමොන මතෙභ්ද 
තිබුණත්, අද අපට තිෙබන වගකීම තමයි, ෙම් ''සභාවට'' 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වීය සංකල්පය කියාත්මක 
කිරීම සඳහා එකතු වන එක. දැන් අනුර දිසානායක මැතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් කළා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් අප අතර 
පරස්පර ෙගොඩක් තිෙබනවා. හැබැයි, නිශ්චිත කාරණාවලට අපට 
එකඟ වන්න පුළුවන්. පජාතන්තවාදෙය් මුල් පදනම, අත්තිවාරම 
ෙමොකක්ද? ඒ තමයි පළාත් පාලන පජාතන්තවාදය.  පළාත් පාලන 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොළඹට අයිති ෙදයක්ද? 
නුවරට අයිති ෙදයක්ද? මාතරට අයිති ෙදයක්ද? නැහැ, ඒක විශ්වීය 
සංකල්පයක්. පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන් තමයි මහ ජනතාවෙග් 
ෛදනික වුවමනා ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්ෙන්, අපි ෙනොෙවයි.  

ෙම් රෙට් පණ්ඩුකාභය රජතුමාෙගන් පටන් ගත්ෙතොත්, 
පජාතන්තවාදය දියුණු ෙලෝකෙය් අනික් රටවල වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
ෙම් සංකල්පය කඩෙතොලු ෙවමින්, පලුදු ෙවමින්, උස් පහත් 
ෙවමින් වුණත් මූලික හරය රැක ෙගන ගියා. දැන් ඒවා  
අභිෙයෝගයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ හරය ගිලිහී යන 
ෙවලාෙව්යි. ඒ නිසා ෙම් මහා පජාතන්තවාදී සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ 
අලුත් ''ෙමොෙරයිෙයෝ'' හැෙදන්න දැන් ඉඩක් නැහැ.  

දැන් තරුණයන්ට ෙවන ෙද් බලන්න. අවුරුදු ෙදකක් 
කියන්ෙන් ෙකොතරම් කාලයක්ද? සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමා 
ඉස්ෙසල්ලා කථා කළා. මැතිවරණයට තරග කරන්න බලාෙගන 
ඔබතුමාත් එක්ක වැඩ කළ ෙකොපමණ තරුණෙයෝ ඉන්න ඇත්ද? 
අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට ඒ තාරුණ  ෙගවිලා යනවා. ඔබතුමාට 
ඔවුන්ට කියන්න තිෙබන කාරණය ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට කියන්න 
තිෙබන කතන්දරය ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට ෙදන්න තිෙබන පණිවුඩය 
ෙමොකක්ද?   පළාත් පාලන පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන් 
කුණු අදින එකයි, ලයිට් දමන එකයි ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
ඒක ඊට එහාට යන ෙදයක්; උත්තම ෙදයක්. ඒක නසන්න, ඒක 
ඝාතනය කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. 

 ගරු සභාපතිතුමනි, පජාතන්තවාදෙය් මූල ධර්මයක් විනාශ 
කරනවා කියන්ෙන් අම්මා, අප්පච්චි මරා දමනවා වාෙග් වැඩක්. 
ෙම් ෙද්වල් ඉතිහාසෙය් අප කා අතිනුත් සිදුවන්න ඇති. අපි 
කරන්න ඕනෑ ඒ  ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක ෙනොෙවයි. 
ඒ වරද නිවැරදි කර ගන්න එකයි අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන විනාඩි ෙදක. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පජාතන්තවාදෙය් පහළම ස්ථරෙය් ඉන්න 
අයට, ඒ පජාතන්තවාදෙය් නියම හවුල්කාරයන්ට, නගර සභාෙව්, 
පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයාට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේ කටයුතු කරන්න. එම ඉල්ලීම තමයි මම අද 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් කරන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම  මම දැන් ඔබතුමාට ඔප්පු කරලා කිව්වා, ''සභාව'' 
මියැදිලා කියලා. දැන් සභාවක් නැහැ. දැන් තිෙයන්ෙන් 
ආයතනයක්. ඔබතුමා ඒ මියැදුණු සභාවට පණ ෙදන්න. ඒ සභාවට 
පණ දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ සභාව නිල් පාට ෙවනවාද, ෙකොළ පාට 
ෙවනවාද, රතු පාට ෙවනවාද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය.  ඒක 
වැදගත් නැහැ  ගරු ඇමතිතුමනි.  මියැදුණු සභාවට පණ ෙදන්න. 
ඒ සඳහා  නිල්, ෙකොළ, රතු අපි හැෙමෝම එකතු ෙවමු. ඒ ''සභාෙව්'' 
වර්ණය පසුව තීන්දු කර ගනිමු. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ෙමන්න ෙම් අරමුණින් අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.   

මාෙග් මිත ගැමුණු විෙජ්රත්න මැතිතුමා ෙපෙර්දා පළමුදා ටී.වී. 
එකට ඇවිල්ලා ෙනොෙයක් කථා කිව්වා. ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් ඒවා ඇෙසන්න ඇති. හැබැයි, ගැමුණු 
විෙජ්රත්න මැතිතුමාට ඊෙය් ෙමොකද, වුෙණ්? ඔහුෙග් බස්රථවල 
රියදුරන් වැඩට ආෙව්ත් නැහැ. ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපටත් ඒක 
ෙහොඳ පාඩමක්. ඒ නිසා  පජාතන්තවාදය ඉල්ලා  සර්වජන ඡන්දය 
ෙවනුෙවන් හඬ නගන ෙම් සටන, ෙම් ඉල්ලීම, ෙම් වුවමනාව 
ෙවන විධියකින් පහළට දාන්න, හෑල්ලු කරන්න ඒකට ෙවනත් 
නිර්වචන ෙදන්න යන්න එපා. මම නැවත කියනවා, ෙම් 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ බව. ඒ ෙවනුෙවන් දිගින් 
දිගටම හඬ නගපු මිනිසුන් අපි. ෙක්වල ෙකොට්ඨාස කමෙය් 
මැතිවරණ කමයක් අවශ යි. හැබැයි, සමානුපාතික ඡන්ද කමෙය් 
ෙහොඳ පජාතන්තවාදී ගුණාංග රැකෙගන සියලු ජන ෙකොටස් 
නිෙයෝජනය වන, සියලු ෙද්ශපාලන මත  වාද නිෙයෝජනය වන 
තැනකට යන්න ඕනෑය කියන අදහසින් අපි මෑත් ෙවලා නැහැ. 
එතැනයි අපි ඉන්ෙන්. ඒක කරන්ෙන් කවුද, ඒ ඕනෑම ෙකෙනක් 
සමඟ නැඟිටින්න අපි සූදානම්. ඒ සහතිකය තමුන්නාන්ෙසේට ලබා 
ෙදමින් මම අද ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, 1975දී අපි නිල් පාටින් 
ඉතිහාසයට ගියා වාෙග්, අපි 1983දී ෙකොළ පාටින් ඉතිහාසයට 
ගියා වාෙග්, නිල් ෙකොළ වර්ණ ෙදක මුහුකරෙගන ඉතිහාසෙය් 
කළු පරිච්ෙඡ්දයක් ලියන ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට තමුන්නාන්ෙසේ 
ඉතිහාස ෙපොතට එකතු ෙවන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ මාර්තු 17 
ෙවනෙකොට පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්න. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ මැතිවරණය තියන්න ගත වන්ෙන්  දින 55ක 
සිට  දින 72ක කාලයක් පමණයි.  මාර්තු 19 ෙවනි දාට 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රෙට් ෙම් මැතිවරණය තියන්න පුළුවන්කමක් 
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ලැෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක් මැතිවරණය නැතිව පළාත් පාලන 
ආයතන අකර්මණ  ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් ෙයෝජනා 
කරන කුමන කමයට ෙහෝ මාර්තු 17න් ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණය 
තියන්න පුළුවන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමනි, අපට ෙවනත් කියාමාර්ගවලට අවතීර්ණය ෙවන්න 
සිද්ධ වනවාය කියන කාරණය මට කියන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
පචණ්ඩ කියා මාර්ග ෙනොෙවයි.  

අපි බදු ෙගවන්ෙන් ඇයි? අපට ෙම් ආයතනවලින් ෙසේවා 
සපයන්ෙන් නැත්නම් ඇයි අපි බදු ෙගවන්ෙන්? ඒ නිසා අපට සිද්ධ 
වනවා ජනතාවෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න. ෙම්ක අනතුරු ඇඟවීමක් 
විධියට ඔබතුමා ගන්නවා නම් කමක් නැහැ. ඉල්ලීමක් විධියට 
ගත්තත් කමක් නැහැ. තර්ජනයක් විධියට ගත්තත් කමක් නැහැ. 
නමුත් මම එෙහම ෙනොෙවයි ඒක කියන්ෙන්. ඒ ගැන ඔබතුමා 
ඕනෑම විධියකට හිතා ගන්න. හැබැයි, අපට සිද්ධ වනවා පළල් 
ෙද්ශපාලන ව ාපාරයක් ෙගොඩනගලා කටයුතු කරන්න. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මාර්තු 19ට ෙපර -  අෙහෝසි වූ ආයතනවලට අවුරුදු 2 
පිෙරන්න ෙපර- ඔබතුමා ෙම් සර්ව ජන ඡන්දෙය් අයිතිය ඒ 
ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් නැතිනම්  අන්න ඒ පියවර කරා  අපට 
අකමැත්ෙතන් වුණත් යන්න සිද්ධ ෙවනවාය කියලා පකාශ 
කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මට වැඩිපුර කාලය ලබාදීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.   

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමා. රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 

වරපසාද : පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ජල 
පහාරයකට සහ  කඳුළු ගෑස ්පහාරයකට ලක් 

කිරීම 
சிறப் ாிைம: பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 

மீதான நீர் மற் ம் கண்ணீர்ப் ைகத் 
தாக்குதல் 

PRIVILEGE: WATER AND TEAR GAS ATTACK ON 
MEMBERS OF PARLIAMENT 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 25 

ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී වරපසාද යටෙත්  කාරණයක් මතු  කරනවා.  

අද උෙද් කාලෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී  ගරු 
කථානායකතුමා සමඟ ෙම් පශ්නය  සාකච්ඡා ෙකරුණා. මා ඇතුළු  
මන්තීවරු දස ෙදෙනක්,  තාරක බාලසූරිය,  ජයන්ත සමරවීර, 
කනක ෙහේරත්, කංචන විෙජ්ෙසේකර, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන, 
එස්.එම්. චන්දෙසේන, ගාමිණී ෙලොකුෙග්, පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා, 
ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක යන අය පාර්ලිෙම්න්තු වට රවුම 
අසලට ගියා. කථානායකතුමා දැනුම් දුන්නා, ඇවිල්ලා ඉන්න 
පළාත් පාලන මන්තීවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න ෙමහාට එක්ක 
ෙගන එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ මන්තීවරු මුණ ගැෙසන 

අවස්ථාව ෙවද්දී ෙපොලිස් පහාරක බළකායක් විසින් මාර්ගය අවහිර 
කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ජල පහාරයකට සහ ඉතා බරපතළ 
ආකාරයක කඳුළු ගෑස ් පහාරයකට අප ලක් කළා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට ඉහත නම් කී අපි සියලු ෙදනා 
වතුෙරන් නෑවිලා ෙතත බරිත ඇඳුම්වලින් ඉන්ෙන්. 

ෙම් බලන්න, අෙප් ඇඳුම්වල සම්පූර්ණෙයන්ම මඩ ගෑවිලා. 
මඩ ගහලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට මම කියනවා, ෙම්ක විහිළුවකට ගන්න එපා කියලා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! -[Interruption.]  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு  ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, යහපාලන ආණ්ඩුව ෙම් ගහලා 

තිෙබන්ෙන් ලාංකීය පජාතන්තවාදයටයි. ෙම්ක ලාංකීය 
පජාතන්තවාදයට කරපු පහර දීමක්. ෙම් නහවලා තිෙබන්ෙන් 
ලාංකික පජාතන්තවාදය. ඒ නිසා මම ගරු සභාපතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 10ෙදෙනකුට පහර 
ෙදන්න ෙපොලීසියට නිෙයෝග දුන්ෙන් කවුද කියලා ෙසොයන්න 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු සභාගැබ 
තුළ රැඳී සිටින්නට ෙනොහැකි ආකාරයට ෙම් රජය අපව බරපතළ 
විධියට අපවිත කර දමා තිෙබනවා. ෙම්කද පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතයන්ට ෙදනවා කිව්ව සහනය? පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් හැටියට අෙප් වරපසාද උල්ලංඝණය කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව වහාම විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න 
කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க ) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe ) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  අමාත තුමා. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Under Standing Order No. 25, I do not understand 

how you can allow him to make a speech.  How do you -
[Interruption.]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
දන්ෙන් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග කියවලා 

එන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීමක්] ගරු බන්දුල ගණවර්ධන 

මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] Order, please! -
[Interruption.]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කලිනුත් කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු පාෙර් රස්තියාදු ගහලා හරියන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! -[Interruption.] ගරු මන්තීවරු කරුණාකර 

වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා  මන්තීතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  නැඟී සිටිමින් මන්තීවරුන් 10ෙදෙනකුෙග් නම් 
ඉදිරිපත් කර, එම මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව 
පකාශයක් කළා.  ගරු මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම මත ඒ ගැන ෙසොයා 
බලා, ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න කියලා මම ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමා ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබාෙගන, 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් කැඳවා අද හවස් ෙවනෙකොට සාකච්ඡාවක් 
පවත්වයි කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අද උදෑසන සිදු වූ  
තත්ත්වය පිළිබඳව කල්පනා කර  බැලුෙවොත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන් වන තමුන්නාන්ෙසේලා, අප සියලු ෙදනාෙග්ම 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි.  අපට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවහිරයකින් ෙතොරව යන්න එන්න තිෙබන 
අවස්ථාව නැති කරෙගන බැහැ. අපි හැම ෙකෙනකුටම ෙද්ශපාලන 
මතවාද, සම්බන්ධතා සහ තමන් දරන මත තිෙබනවා. නමුත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න යන්න ති ෙබන ගමන් මාර්ගය අවහිර 
කිරීම තුළින් අපි අෙප්ම ෙගෞරවය සහ ෙම් ආයතනෙය් තිෙබන 
ෙගෞරවයත් නැතිකර ගන්නවා වාෙග්ම, අපට ඒ සඳහා තිෙබන 
අවස්ථාවත් නැති ෙවනවා. ඒ නිසා ඒවාට මැදිහත් ෙනොවන ෙලස 
මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.   

අප ඒ තැන්වලට මැදිහත් ෙවන්න ගියාම ෙපොලීසියටත්  
රාජකාරි කරන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු ෙදකම ගැන 
සලකා බැලිය යුතුයි. ෙම් පශ්නය ෙමතැනින් ඉවර ෙවන එකක් 
නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමයට, පාර්ලිෙම්න්තු වැඩ කටයුතුවලට 
දිගින් දිගටම ෙමවැනි බාධා ඇති වුෙණොත් එය පාර්ලිෙම්න්තුව 
පවත්වාෙගන යන්නත් බාධාවක් වන්නට පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම 
තවත් පක්ෂ, තවත් කණ්ඩායම් ෙම් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට  
ෙසනඟ ෙගන ඒම සඳහා ශක්තිමත් ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම 
ෙමය  පූර්වාදර්ශයක් ෙවයිද කියන එකත් කල්පනා කර බලන්නට 
ඕනෑ. ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

දැන් අපි නැවත අය වැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයට යමු. 
මීළඟට, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත තුමා. 

[பி.ப. 12.19] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த உயர் சைபயிேல 
க்கியமான 3 அைமச்சுக்களின் கு நிைல விவாதம் 

இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . அதிேல கலந் ெகாள்ளச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நான் நன்றி கூ கின்ேறன். 

தலாவதாக, எங்க ைடய அைமச்சா் ைபசர் ஸ்தபா 
அவர்க ைடய அைமச்சான மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சு பற்றிப் ேபச வி ம் கின்ேறன். அவர் 
அந்த அைமச்ைசப் ெபா ப்ெப த்  மிகத் திறைமயாகத் 
தன் ைடய கடைமகைளச் ெசய் வ கின்றார். உள் ராட்சி 
மன்றத் ேதாத்ைல திய ைறைமயிலா, பைழய 

ைறைமயிலா நடத் வ  என்பதிேல அவ க்கு பாாிய சவால் 
இ க்கின்ற . அதற்ெகன அைமச்சரைவ உப கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தக் கு விேல நா ம் ஓர் 
அங்கத்தவனாக இ ப்பதால், அவர் தன் ைடய பணிையச் 
ெசய்வதற்கு எவ்வள  கஷ்டப்ப கின்றார் என்பைத நான் 
அறிேவன். அந்த சவால்கைளெயல்லாம் தாண்  இந்தத் 
ேதா்தைல அவர் விைரவாக நடத் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாெரன்  நான் நம் கின்ேறன்.  

அ  மாத்திரமல்ல, அண்ைமயிேல அவாிடத்தில் நாங்கள் 
பல ேவண் ேகாள்கைள வி த்தி க்கிேறாம். 2012ஆம் 
ஆண்  Department of Census and Statistics இனால் 
எ க்கப்பட்ட Statistics இன் அ ப்பைடயிேலதான் பிரேதச 
சைபகள், நகர சைபகள், மாநகர சைபகள் என்பவற் க்கான 
ெதாகுதிகள் உ வாக்கப்பட்டன. குறிப்பாக அன்  இந்தத் 
ெதாகுதிகள் உ வாக்கம் ேதர்தல் ைற மாற்றத் க்காக 
அவசர அவசரமாக நைடெபற்ற . அதனால் எல்ைலகைள 
நி ணயிக்கின்றெபா  வட மாகாணத்திேல நான் சார்ந்த 
மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் 
ஆகிய மாவட்டங்கள் பாதிப் க்கைள எதிர்ேநாக்கின. 

த்தளத்திேல, கு நாக ேல இ ப  வ டங்க க்கு ேமலாக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் 
சேகாதரர்கள் மீள்கு ேயறாமல் இ ந்ததனால், கு சன 
மதிப்பீ  எ க்கின்ற ேவைளயிேல அவர்களில் அதிகமாேனார் 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. எனேவ, அண்ைமயில் அைமச்சரைவ 
உப கு க் கூட்டத்திேல ஒ  விடயத்ைத ேவண் ேனன். 
அதாவ , அந்த மக்கள் மீள்கு ேய வதற்கு அரசாங்கம் - 
அைமச்சரைவ  அண்ைமயிேல நா  வ ட காலத்ைத 
அ மதித்த காரணத்தால், அந்த நா  வ ட காலத்தில் 
அவர்கள் அங்கு  மீள்கு ேயற்றப்பட்  வி வார்கள். ஆகேவ 
அந்தக் கிராமங்கைள எல்லாம் அைடயாளப்ப த்தி 1981ஆம் 
ஆண் ன் கு சன மதிப்பீட் ன்ப  எவ்வள  ெதாைகயான 
மக்கள் அங்கு இ ந்தார்கேளா, அந்தத் ெதாைகக்குாிய 

தத்தின் - percentage அ ப்பைடயில் தங்க ைடய 
உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்வதற்கு அவர்க க்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்க ஏற்பா  ெசய் மா  நான் அந்தக் கு வில் 
ேவண் யி ந்ேதன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அைதச் 
ெசய்வார் என்  நம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இந்த மக்கள் 
யா ம் அங்கி ந்  வி ம்பி ெவளிேயறியவர்கள் அல்லர்; 
பயத்தினால் ெவளிேயறியவர்க ம் அல்லர்; அவர்கள் 
பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கள். அதனால் அவர்கள் 
மீள்கு ேய வதற்கு ன்னர் பல சவால்கள் இ க்கின்றன. 
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அந்தச் சவால்கைள எல்லாம் றிய த்  அவர்கைளக் 
கு ேயற் வதற்காக அைமச்சரைவ உப கு  அைமக்கப் 
பட்ட . அதன் பயனாக அவர்கள் மீள்கு ேய வதற்கு நா  
வ ட கால அவகாச ம் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . அங்கு 

ஸ் ம் மக்கள் மட் மல்ல,  சிங்கள மக்கள் சில ம் 
பாரம்பாியமாக வாழ்ந் வந்த கிராமங்கள் இ க்கின்றன. 
அேதேபால  தமிழ் மக்கள் பல ம் நீண்டகாலமாக அகதிகளாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்கைள ம் கணக்கிெல க்க ேவண் ம் 
என்  ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.   

இந்த நாட் ன் பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ேதர்தல் காலத்திேல சாய்ந்தம  
பிரேதசத் க்கு வந்  "சாய்ந்தம  மக்க க்கு ஒ  நகர சைப 
த ேவன்" என்  ெசான்ன விடயம் குறித்  அந்த மக்கள் 
ெபாிய எதிர்பார்ப்ேபா  இ க்கின்றார்கள். அண்ைமயிேல 
அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு வந்  "அதைன நான் மிக 
விைரவிேல ெபற் த்த ேவன்" என்  வாக்கு தி 
தந்தைமக்காக அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
அங்கு தமிழ் மக்க ம் அதிகமாக வாழ்வதனால், அந்தச் 
சைபையப் பிாிக்கின்றேபா  அவர்க க்கும் ஒ  சைபைய 
வழங்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ம த ைன 
மக்க க்கான ஒ  தனியான சைப ம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அேதேபால கல் ைன மாநகர சைபயான , எந்தெவா  
ச கத்திற்கும் அல்ல  எந்தேவார் ஊரவ க்கும் 
பாதிப்பில்லாமல் அங்குள்ள ஸ் ம் மக்கைளச் சார்ந்ததாக 
அைமய ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய நான் 
உங்களிடத்திேல ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். அைத நீங்கள் 
ெசய்வதாக வாக்கு தி தந்தி க்கின்றீர்கள். உங்க க்கு 
அதற்காக நன்றி கூ கின்ேறன்.  

ேம ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல க்கு யி ப்  
பிரேதச சைப ஒட் சுட்டான் மக்கள் உட்பட ெப ந் 
ெதாைகயான மக்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . ஒட் சுட்டா 
ைன ம் க்கு யி ப்ைப ம் தனித்தனியாக இரண்டாகப் 
பிாித்  இரண்  சைபகைளத் தா ங்கள் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய ம் உங்களிடத்திேல வி த்தி க்கின்ேறன். 
அேதேபால மன்னாாிேல மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைப 
என்ப  ஒ  ெபாிய நிலப் பரப்ைப ம் மக்கைள ம் 
ெகாண் க்கின்ற . அ  சம்பந்தமாக ம் நீங்கள் கவனத்திற் 
ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, the five minutes allotted to you is over 

now.   
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I will take a few minutes from the Hon. Abdullah 

Mahroof 's time.   

அேதேநரம் மன்னாாிேல ச  பிரேதச எல்ைலைய 
மறிச்சுக்கட் ப் பிரேதச சைபயாக ம் சிலாவத் ைறைய ம் 
அைதச் சார்ந்த பகுதிைய ம் ஒ  நகர சைபயாக ம் 
அைமத் த்த மா  ேகட் நிற்கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ர் பிரேதச 
சைபயான  சம் ர், ேதாப் ர் உட்பட ெப ம் பகுதிகைள  
உள்ளடக்கியி க்கின்ற . ஆகேவ, அங்கு தமிழ் மக்க க்கான 
தனியான ஒ  சைப ம் அேதேபால ேதாப் ர் மக்க க்கான 

ஒ  பிரேதச சைப ம் அைமக்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் 
ர் பிரேதச சைபைய நகர சைபயாக ஆக்க ேவண் ம் என்ற 

ேவண் ேகாைள ம் வி க்கின்ேறன். அேதேபால குச்செவளிப் 
பிரேதச சைப ல்ேமாட்ைடைய ம் இைணத்ததாக ஒ  பாாிய 
நிலப்பரப்ேபா  அைமந்தி க்கின்ற . ல்ேமாட்ைடயில் 
அதிக ெதாைகயான மக்கள் வாழ்வதனால் அவர்க க்கும் ஒ  
தனியான சைப வழங்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் 
குச்செவளிைய இரண்டாகப் பிாித்  இரண்  சைபகைள 
வழங்குமா ம் நான் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please now wind up.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ් මහ්රූෆ ් මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් මම 

ගන්නවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
He has given you only one minute and it is already 

over now.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
He is from my Party. So, I will speak to him.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
He has only four minutes left. So, will you speak till 

lunch? 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Yes. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Then, you have only four more minutes.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ேம ம், அைமச்சரவர்கள் எங்க ைடய மாவட்டங்களிேல 

பல பாலங்கைள அைமத் த் தந்தி ப்ப டன், எங்க ைடய 
பல்ேவ  ேவண் ேகாைள ம் நிைறேவற்றித் தந்தைமக்காக 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் சம்பிக ரணவக்க அவர்களிடம் நான் 
ஒ  விடயத்ைத அன்பாக ேவண் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். 
அதாவ , தம் ள்ள பள்ளிவாசல் பிரச்சிைனெயன்ப  நீ த்த 
ெந ப்பாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற . அேதேபால கிராண்ட் 
பா ேல ஒ  பள்ளிவாசல் பிரச்சிைன இ க்கிற . இைவ 
சம்பந்தமாக எங்கைள ம் அைழத் ப் ேபசி இப்பிரச் 
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சிைனகைளச் சு கமாகத் தீர்த் த் த ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக 
எனக்கி க்கின்ற . எனேவ, இதற்கான நடவ க்ைககைள  
அவசரமாக ேமற்ெகாள் மா   ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, ெகாலன்னாைவ, ெவல்லம்பிட் ய, 
ெகா ம்  ஆகிய இடங்களில் கு யி ப் த் திட்டங்கைள 
வகுக்கின்றீர்கள். இதைன எங்க ைடய ெகளரவ பிரதிச் 
சபாநாயகர்  திலங்க சுமதிபால அவர்கள் நன்கு அறிவார். 
எனேவ, அங்குள்ளவர்கைள நல்ல ைறயிேல கு யமர்த்தி 
இந்த மாநகரத்ைத அழகுப த்த நீங்கள் எ க்கின்ற 

யற்சிக க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். அேதேபால, 
எங்க ைடய ச , மாந்ைத, இரட்ைடப்ெபாியகுளம் ேபான்ற 
பகுதிகளி ம்  த்தளம், வ னியா, ல்ைலத்தீ  ேபான்ற 
இடங்களி ம் சி சி  நகரங்கைள அைமத் த் தா ங்கள் 
என்  அன்பாக ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். 

என் ைடய நண்பர் ெகௗரவ அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் 
அவர்கள் நீர் வழங்கல் அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக வ வதற்கு 

ன்னர் ெகௗரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் அைமச்சராக 
இ ந்தெபா , ADB 5th Project இன் கீழ் பல மில் யன் 
ெடாலர் ஒ க்கீ  ெசய்  சிலாபத்திற்கும் மன்னார், வ னியா 
ஆகிய இடங்க க்கும் நீைர விநிேயாகிப்பதற்கான நீர் 
வழங்கல் திட்டெமான்ைற ஆரம்பித்தி ந்தார். அந்த 
ேவைலகள் நடந் ம் த வாயில் இ ந்தன. நீங்கள் 
அைமச்சுப் ெபா ப்ைப ஏற்றதற்குப் பிறகு அதற்குக் 
கூ தலான சில வசதிகைள ஏற்ப த்தித் தந்ததற்காக 
உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  

ேம ம், வ னியாவிேல குறிப்பாக காக்ைகயன்குளம், 
சாளம்ைபக்குளம், ஆண் யா ளியங்குளம், பாவற்குளம் 
மற் ம் பல தமிழ்க் கிராமங்களி ம் வ னியா வடக்கிேல சில 
கிராமங்களி ம் அேதேபால ல்ைலத்தீவி ம் மன்னாாிேல 
மறிச்சுக்கட் , கர க்குழி, ள்ளிக்குளம், பாைலக்குழி, 
அைலக்கட் , சன்னார், ஈச்சலவக்ைக ேபான்ற 
பிரேதசங்களி ம் தண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் மிக ம் 
கஷ்டப்ப கிறார்கள். அத்ேதா , த்தளத்திேல கரம்ைப, 
கைரத்தீ , திதாக அைமக்கப்பட்ட ஹிதாயத் நகர், மற் ம் 
எ க்கலம்பிட்  மக்கள் வாழ்கின்ற நாகவில் , ரசூல்நகர் 
ேபான்ற பல கிராமங்கள் இ க்கின்றன. இவ்வாறான 
கிராமங்களில் தண்ணீர் பிரச்சிைன மிக ம் அதிகமாக 
இ க்கின்ற . தில்ைலய யில் வா கின்ற அதிகமான மக்கள் 

த்தளத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். வடக்கி ந்  மக்கள் 
இடம்ெபயர்ந்   வந்தெபா  அந்த மக்க க்குக் 
ைகெகா த்  இன் வைர எந்த ம ப் ம் இல்லாமல் அந்த 
மக்கேளா  ேசர்ந்  வாழ்கிறார்கள். இதனால் அந்தப் 
பிரேதசத்திேல சனத்ெதாைக அதிகாிப்பினால் தண்ணீர் 
தட் ப்பாடான  பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . 
எனேவ, இதற்கான ஒ  திட்டத்ைத வகுத்  உங்க ைடய 
காலத்திேல இந்தப் பிரச்சிைனகைளெயல்லாம் தீர்த் த் 
தரேவண் ெமன்  அன்பாக நான் ேவண் ேகாள் வி க் 
கின்ேறன்.  

நகர அபிவி த்திக்காக உங்க ைடய அைமச்சுக்குப் 
ெபாிய ெதாைக ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . வடக்கு மாகாணத் 
திேல கடந்த காலத்தில் த்தத்தினால் அதிகமான பகுதிகள் 

ைமயாக அழிக்கப்பட்டன. எனேவ, நீங்கள் திட்டமிட்  
சி சி  நகரங்களாக அவற்ைற அைமத் த் தா ங்கள் என்  

உங்களிடத்தில் அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 
ஏற்ெகனேவ நான் ெகளரவ அைமச்சர் சம்பிக ரணவக்க 
அவர்களிடத்தி ம் இ பற்றிக் கூறி ள்ேளன். UDA 
அவ ைடய அைமச்சின்கீழ் இ க்கின்ற . அதற்கான 
ஒ க்கீ  உங்களிடத்திேல இ க்கின்ற . எனேவ இரண்  
அைமச்சும் இைணந்  இந்தப் பகுதிகளிேல, குறிப்பாக ச  
பிரேதசத்திேல - இ  அழிந்   25 வ டங்கள் ஆகின்றன -  
ஒ  சிறிய  நகரக் கட்டைமப்ைப ஏற்ப த்தித் தா ங்கள் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கற்பிட்  பிரேதச சைப என்ப  பாாிய பிரேதசத்ைத 
உள்ளடக்குகின்ற . எனேவ, அைத இரண்டாகப் பிாித்  
கற்பிட் ைய நகர சைபயாக ம் கைடயாேமாட்ைடைய ஒ  
தனியான பிரேதச சைபயாக ம்  அைமத் த் த மா  ெகளரவ 
அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்களிடம்,  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், த்தளம் நகர சைபைய மாநகர 
சைபயாகத் தர யர்த்தித் தா ங்கள்! மன்னார், வ னியா 
ேபான்ற நகர சைபகைள ம் மாநகர சைபகளாகத் 
தர யர்த்தித் தா ங்கள்! அேதேபால, சம்மாந் ைற பிரேதச 
சைபைய நகர சைபயாகத் தர யர்த்தித் தா ங்கள் என் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், சேகாதரர் ர ப் ஹக்கீம் அவர்கள் இங்ேக 
இ க்கின்ற ேவைளயிேல இன் ெமான்ைறச் ெசால்ல 
ேவண் ம். ேநற்  இந்தச் சைபயில் நடந்த ஒ  சம்பவத்ைத 
யிட்  அவ ைடய 'SLMC ெவளிச்சம்' என்கின்ற ஒ  website 
இேல மிக அப்பட்டமான ெபாய் பதி ெசய்யப்பட் க்கிற . 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
ஒ வ க்கு சிறப் ாிைம இ க்கிற . அந்த வைகயில் இங்கு 
பாரா மன்றத்தில் ேபசுகின்ற விடயத்ைத பிைழயாகத் 
திாி ப த் கின்ற ஊடகங்கள் இ ந்தால் அவற்ைறச் 
சாிெசய்ய ேவண் ெமன்ற உத்தரைவ அல்ல  ேவண்  
ேகாைள நீங்கள் வி க்க ேவண் ம். சி பிள்ைளத்தனமான 
வைகயிேல இவ்வாறான social media கைளப் பயன்ப த்தி 
அப்பட்டமான பிைழகைள - தவ கைள ெசய்வைதத் 
தவிர்த் க்ெகாள் மா  அன்பாக ேவண் க்ெகாள்வேதா , 
ெகௗரவ அைமச்சர் ர ப் ஹகீம் அவர்க க்கும் அவ ைடய 
இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்க க்கும் அேதேபால் ெகளரவ 
அைமச்சர்  சம்பிக ரணவக்க அவர்க க்கும் அவ ைடய 
பிரதியைமச்சர் நண்பர் லசந்த அலகியவன்ன அவர்க க்கும் 
ெகளரவ அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்க க்கும் 
இராஜாங்க அைமச்சர் பியங்கர ஜயரத்ன அவர்க க்கும் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல என  மனமார்ந்த நன்றிைய ம் 
வாழ்த் க்கைள ம் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දිවා ආහාරය සඳහා පස්වරු 1.00 දක්වා සභා ව තාවකාලිකව 

අත් හිටුවනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.00ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා (ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා)ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் [மாண் மிகு 
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் ]  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY  CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
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[ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන්  මහතා] 
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ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 2017ஆம் 

நிதியாண் க்கான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதத் க்கு இன்  எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள் அைமச்சு, மாநகர 
மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சு, நகர திட்டமிடல் 
மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு ஆகியைவ ெதாடர்பில் 
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்  அளித்தைமக்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த ன்  அைமச்சுக்கைளப் 
ெபா த்தளவில், இைவ  நாட் ற்கு க்கியமான ம் 
ஒன்றி ந்  ஒன்ைறப் பிாிக்க யாத  மான 
அைமச்சுக்களாகும். அ மாத்திரமன்றி, அ மட்டத் தி ந்  
மாநகர சைப வைரக்கும் நாட்ைடக் கட் ெய ப்  கின்ற 
அைமச்சுக்களாகும். இந்த அைமச்சுக்கைளப் 
ெபா ப்ேபற்றி க்கின்ற ன்  அைமச்சர்க ம் 
அ பவசா கள். ெகளரவ ைபசர் ஸ்தபா அவர்க ம் 
ெகளரவ பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க அவர்க ம் ெகளரவ ற ப் 
ஹகீம் அவர்க ம் நன்கு அ பவம் உள்ளவர்கள். அவ்வாேற, 
அவர்களின் இராஜாங்க, மற் ம் பிரதி அைமச்சர்களாக 
இ க்கின்ற ெகளரவ பியங்கர ஜயரத்ன, ெகளரவ லசந்த 
அலகியவன்ன, ெகளரவ ைவத்திய கலாநிதி தி மதி சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள ஆகிேயா ம் அ பவம் உள்ளவர்கள். 
இவர்கள் திட்டமிட்  பல ேசைவகைள தங்க ைடய 
அைமச்சி டாகச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

எனி ம், இன்  எங்க க்கு மிகப் ெபாிய பிரச்சிைனயாக 
இ ப்ப  உள் ராட்சி, மாகாண சைபத் ேதர்தல்கைள 
நடத் வ  பற்றியதாகும். இந்த அரசாங்கமான  நல்லாட்சி 

ள்ள, ஜனநாயக ள்ள ஒ  ேதசிய அரசாங்கம் என்ற 
அ ப்பைடயில் மக்களால் மதிக்கப்ப கின்ற . இந்தத் 
ேதர்தைல நடத் வ  ெதாடர்பில் என்ன பிரச்சிைனகள் 
இ ந்தா ம், மக்க ைடய ஜனநாயக உாிைமகைள மதித்  
ேதர்தைல நடத்தேவண் ய கடைமப்பா ம் ெபா ப் ம் இந்த 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்தில் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் 
ஏைனய அைமச்சர்க ம் கட்சித் தைலவர்க ம் ஒ ைமப் 
பாட் டன் ெசயற்பட் , மக்க ைடய நம்பிக்ைகைய இழக்கச் 
ெசய்யாமல், ேதர்தைல நடத் வதற்கு ன்வரேவண் ம். 
அேதேநரத்தில், இன்  எல்ைலகள் மீளைமப் , வட்டாரப் 
பிாிப் ைற என்பன பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்றன. 
அைவகள் நன்கு திட்டமிட்  பிாிக்கப்படல் ேவண் ம். இந்த 
வட்டாரப் பிாிப்பான  எந்தவித உள்ேநாக்க ம் இன்றி, 
உள் ராட்சி மன்றம் சார்ந்த மக்களின் இன, மத, பிரேதச 
ேவ பா ன்றி, ேசைவகள், இலக்கு என்ற அ ப்பைடயிேலேய 
பிாிக்கப்பட ேவண் ம். அ  மிக க்கியமான . இந்த 
எல்ைலப் பிாிப்  ெதாடர்பில் பல விதமான க த் க ம் 
அதி ப்தி ம் நில கின்றன.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, கிராம 
ேசைவயாளர் எல்ைலப் பிாிப் , பிரேதச ெசயலகங்கள் 
பிாிக்கப்பட்ட ைறகள் என்பவற்றில் பல குைறபா கள் இ க் 
கின்றன. அ  இன் ம் மக்கள் மத்தியில்  அதி ப்தி ம் 
ேவதைன ம் த கின்ற ஒ  நிகழ்வாக இ க்கின்ற . 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நான்கு ெப ம்பாகங்கள் 
இ ந்தன: 1. தி ேகாணமைல; 2. கட் க்குளம்பற் ; 3. 
தம்பலகாமம்; 4. ெகாட் யாரப்பற் . இந்த நான்கு 
ெப ம்பாகங்க ம் DRO ைறைம இ ந்தேபா  
பிாிக்கப்பட்டன. தி ேகாணமைலயான , தனிப் பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாிவாக இ ந்த . கட் க்குளம்பற்றான   
குச்செவளி, ேகாமரன்கடவல, ெமாரெவவ, பதவிசிறி ர என 
நான்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களாகப் பிாிக்கப்பட்ட . 
தம்பலகாமமான  தம்பலகாமம், கிண்ணியா, கந்தளாய் என 

ன்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களாகப் பிாிக்கப்பட்ட . 
ெகாட் யாரப்பற்றான  ர், ேச விைல, ெவ கல் என 

ன்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களாகப் பிாிக்கப்பட்ட . 
இவ்வா  தி ேகாணமைல மாவட்டமான , 11 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களாகப் பிாிக்கப்பட்ட . இந்த எல்ைல 
நிர்ணயத்தில் பல குைறபா கள் உள்ளைம பற்றி  எங்க க்கு 
மட் மல்ல, அைனவ க்கும் ெதாி ம். கிண்ணியா பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  பிாிக்கப்பட்டெபா , அங்கு வா கின்ற 
மக்கள் ெதாைகக்கு ஏற்ப, கிண்ணியா பிரேதசத்தின் ெசயலகக் 
காணிகள் சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல. அைதெயா  
பாாிய குைறயாக நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். இன்  
கிண்ணியாப் பிரேதசத்திேல ெபா க் கட் டங்கள் 
கட் வதற்கு அரச காணிகள் இல்லாமல் கஷ்டப்ப கின்ற ஒ  
நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . மக்கள் அவர்க ைடய 
கு சனப் பரம்ப க்கைமயக் கு ேய வதற்குப் ேபாதியள  
காணிகள் இல்லாம க்கின்றன. இதற்குப் பிரேதச 
ெசயலகங்கள் பிாிக்கப்பட்ட ைற ம் ஒ  காரணமாக 
இ க்கின்ற . ஆன யால், எல்ைல நிர்ணயம், வட்டாரப் 
பிாிப் கள் ேபான்றன நைடெப ம்ேபா  இவ்வாறான 
தவ கள் இடம்ெபறா  பார்த் க்ெகாள்வ  மிக 

க்கியமானதாகும். இச்ெசயற்பா கள் நைடெப ம் 
காலகட்டத்தில் சாியாகக் காணப்பட்டைவ இன்  பிைழயாகக் 
காணப்ப கின்றன என்ற உணர்  ெபா வாக மக்கள் 
மத்தியி ம் ஏற்பட் க்கின்ற .   

ன்பி ந்த கிராம சைபகள் பலவற்ைற ஒன்றாகச் 
ேசர்த் ப் பிரேதச சைபகள் உ வாக்கப்பட்டன. அவ்வா  
உ வாக்கப்பட்டேபா  அந்தக் கிராமங்கைள நிர்வகிக்கக் 
கூ ய விதத்திேல பிரேதச சைபக்குாிய ெபளதிக வளங்கள், 
ஆளணி வளங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, அந்தப் 
ெபாிய பரந்த பிரேதசத்ைத நிர்வகிக்கக்கூ ய ஆளணி 
வசதிகள் இல்லாமல் இ ப்பதனால் இன்  பிரேதச 
ெசயலகங்கள் மத்தியிேல நாங்கள் பல குைறபா கைளக் 
காண்கின்ேறாம்.  அதாவ , அபிவி த்தியில் சமமான 
ேசைவகள் இல்லாம க்கின்றன. அத் டன் மக்களின் 
ேதைவகள் அறியப்ப வதில் மந்தகதி, உாியவர்கைளச் 
சந்தித் த் தங்கள  ேதைவகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதில் 
மக்க க்குள்ள கஷ்டங்கள்,  அண்மித்த ேமற்பார்ைவ இன்ைம 
ேபான்ற பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றன.   

கிராம திகளில் இன்  சிறிய பற்ைறகள், கா கள் 
வளர்ந்தி ப்பைதச் சாதாரணமாகப் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . பட் னங்க ம் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. கிராம 

திகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வதில்  சமமான வளப் 
பங்கீ ல்லாத ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . கிராமப் 
பகுதிகளில் ேமற்பார்ைவயின்றிப் ேபாடப்பட்ட 'ெகாங்கிறீற்' 

திகள் இன்  மக்கள் நடமாட யாதள க்கு உைடந்  
ேசதமைடந்தி க்கின்றன. அந்த திக க்குப் ேபாடப்பட்ட 
இ ம் க் கம்பிகள்கூட ெவளித்ேதான் கின்ற நிைலயிேல 
இ க்கின்றன.  இதற்குக் காரணம், ஓர் ஒ ங்கான 
ேமற்பார்ைவ இன்ைம ம் அைதப் ெபா ப்ெப த் ச் ெசய்த 
ஒப்பந்தகாரர்கள் அந்த ேவைலகைளச் சாியாகச் ெசய்யாமல் 
விட்ட ம்தான். அ த்  'ெகாங்கிறீற்' திகளின் 
இ ம ங்கி ம் கிரவல்கள் ேபாடப்பட்  அந்த திகள் ஓரள  
சமப்ப த்தப்பட் க்க ேவண் ம்.  ஆனால், அந்தக் 
'ெகாங்கிறீற்' திக்கு இ ம ங்கி ம் அைரய  - க்கால ப் 
பள்ளத்திேல நிலம் இ ப்பதனால், பகல் ேநரத்திேலகூட 
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மக்கள் பிரயாணம் ெசய் ம்ேபா  பலவிதமான கஷ்டங்கைள 
அ பவிக்கேவண் ய நிைலைமகள் கிராமப் றங்களிேல 
இ க்கின்றன. ஆனால், கிராம சைபகள் இ ந்த காலத்திேல 
மைழகாலங்களிேல மைழக்கு ன்பாக அந்தக் 'கான்'கள் 
எல்லாம் ெவட்டப்பட்  மைழ ெபய் ம்ேபா  அந்தக் 
'கான்'களின் வழியாக நீர் வழிந்ேதா யைத நாங்கள் 
கண் க்கின்ேறாம். ஆனால், அந்தக் 'ெகாங்கிறீற்' திகள் 
அைமக்கப்பட்ட பிற்பா  உாிய இடங்களில் culverts - 
மதகுகள் அைமக்கப்படாத காரணத்தினால் நீர் வழிய 

யாமல், நீர் ேதங்கிநிற்காத இடங்களில்கூட இப்ேபா  
ெவள்ளம் நிற்கும் நிைலைமைய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
மக்கள் அதனால் மிக ம் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். எனேவ, 
அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் கூ ய கவனம் எ க்கேவண் ம்.   

தி ேகாணமைல நகரம் இலங்ைகயிேல மிக க்கியமான 
ஒ  நகரம். இ  ஓர் இயற்ைகத் ைற கத்ைத ம் ஒ  விமான 
நிைலயத்ைத ம் ெகாண்ட நகரம்.  இ  ஒ  சுற் லாப் 
பிரேதசம். ஆனால், நகரத்தின் வ காலைமப் க்கள் சீராக 
இல்ைல.  அங்ேக கழி நீர் வழிந் ேபாகக்கூ ய விதத்தில் 
வ காலைமப் க்கள் இல்ைல.  ஆனப யால், கழி நீர் அந்த 
நகரப்பகுதியில் ேதங்கி நிற்பதனால் பலவிதமான கஷ்டங்கைள 
அந்த நகர மக்கள் அ பவிக்கின்றார்கள். இந்தக் கழி நீர் 
ேதங்கிநிற்கின்ற இடங்கள் ர்நாற்றம் சுவ டன் ெடங்கு, 
மேலாியா ேபான்ற ேநாய்கைள ஏற்ப த் கின்ற ளம் கள் 
ெப குவதற்கும் ஏற்ற இடங்களாக இ க்கின்றன.  அத்ேதா , 
தி ேகாணமைல நகரத்தி ள்ள வ கான்களில் ஈக்கள் 
ெப கக்கூ ய ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . அங்கு 
அ க்க  ெடங்கு, மேலாியா ேபான்ற ேநாய்கள் வந்  மக்கள் 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்ப வைத அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . பிரேதச அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டங்களி ம் மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்களி ம் 
இந்த வ கான்கைளப் பற்றி ம் கிராம நகர சுத்திகாிப் க் 
கைளப் பற்றி ம்  நான் பல ைற கூறியி க்கிேறன். 
இ ந்தா ம், அைவ சம்பந்தமாக இற்ைறவைர ஒ  
காத்திரமான நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல. ஆன 
ப யினால் இங்கு அைமச்சர்க ைடய கவனத்திற்கு நான் 
இைதக் ெகாண் வ கின்ேறன். அதாவ  அந்த நகர சைப, 
பிரேதச சைபயி ைடய கவனத்திற்கு இ  ெகாண் வரப்பட்  
அதற்கு  ேவண் ய நிதிெயா க்கீ கைளச் ெசய்  குறித்த 
ேகாாிக்ைககைள மிக விைரவாகப் ர்த்திெசய்  தரேவண் ம் 
என்  உங்கைள நான் மிக ம் அன்ேபா  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

நீர் வழங்கல் பற்றிய விடயத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், நீர் 
வழங்க க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல மக்க க்குாிய நீர் வழங்கல் 
திட்டங்கைளத் திட்டமிட் ச் ெசம்ைமயாக ெநறிப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றார். அதற்காக நாங்கள் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். ஆனால், ாில் 
மக்கள் இடம்ெபயர்ந்த பகுதிகளில் இன்ன ம் நீர் விநிேயாக 
வசதிகள் ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. அதற்கான திட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட்டா ம்கூட அதைனச் ெசய்வதில் மந்தகதி 
இ க்கின்ற . உதாரணமாக, சம் ர், சூைடக்குடா, 
நவரட்ண ரம் ேபான்ற பகுதிகளில் வா ம் மக்க க்குாிய நீர் 
வழங்கல் திட்டத்ைத மிக விைரவாக  நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கின்ற .  

ர் கிழக்குப் பகுதியிேல மிக ம் பின்தங்கிய 
பிரேதசங்களான நல் ர், பாட்டாளி ரம், இலக்கந்ைத, 

ரமாநகர் ேபான்ற இடங்களிேல ஓரள கூட 
ப ப்பறிவில்லாத மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். சுத்த நீைரப் 
ப குவதனால் அல்ல  அசுத்த நீைரப் ப குவதனால் ஏற்ப ம் 
விைள கைள அறிய யாதவர்கள் அவர்கள். அவர்கள் 
அங்குள்ள குட்ைடகளி ள்ள நீைரக் கு ப்பைத ம் நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அங்கு கிண கைள 
அைமத்  நீைரப் ெபற யாத நிைலைம ம் காணப்ப  
கின்ற . ஏெனன்றால் அங்கு மிக ஆழமான கிண கைள 
அைமத்தால்தான் அங்கு நீைரப் ெபறக்கூ ய வசதிகள் 
இ க்கும். அந்தக் கிணற்  நீாிேலகூட கல்சியம் ேபான்ற சில 
ப வங்கள் சுரப்பதனால் அவர்கள் பல விதமான 

ன்பங்க க்கு ஆளாகின்றார்கள். ஆனப யால் அந்தப் 
பிரேதச மக்க க்குாிய கு நீைர வழங்குவதில் அைமச்சர் 
அவர்கள் மிகுந்த காிசைன காட்ட ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , சில இடங்களில் நீர் விநிேயாக வசதிகள் 
ெசய்யப்ப கின்றேபா  அங்கு நீர் விநிேயாகக் குழாய்கைளப் 
ெபா த் வதில் மக்கள் சிரமதானத்தின் லம் உதவ ேவண் ம் 
என்  ேவண் ேகாள் வி க்கப்ப கின்ற . அைத நான் பிைழ 
என்  ெசால்லவில்ைல. ஆனால், அந்தப் பிரேதசத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயிேல அங்குள்ள மக்கள் அன்றாடம் கூ  
ேவைலக்குப் ேபாய் கஷ்டப்பட்  உைழத்தால்தான் அவர்கள் 
சாப்பிட ம். அந்தள க்கு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டவர்கள்.  
ஆனப யால் அவர்கைள ஒ  சிரமதானத் க்கு அைழத்  
அந்தக் குழாய்கைளப் ெபா த்தித் தா ங்கள் என்  ேகட்ப  
அவ்வள  ெபா த்தமாக இல்ைல. அத்ேதா , அந்தப் 
பகுதிகளி ள்ள நிலத்ைதச் சாதாரணமாக மண்ெவட் , 
'பிக்காஸ்' ேபான்றைவகளினால் ெவட்  குழாய்கைளப் பதிக்க 

யா . 'ெபக்ேகா' ேபான்ற இயந்திரங்கைள உபேயாகித் 
த்தான் அந்த ேவைலகைளச் ெசய்ய ேவண் ம். ஆனப யால் 

அந்த விடயத்தில் அைமச்சர் அவர்கள் ேநர யாகக் 
கவனஞ்ெச த்தி, ஒ  விேசட நிதிெயா க்கீட் ைனச் ெசய்  
அந்த ேவைலகைளச் ெசய்ய நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என்  மிக ம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைலயில் வடகைர திேயாரமாக, அதாவ  
தி ேகாணமைல ைமதானத்திற்கு அண்ைமயி ந்  
பள்ளத்ேதாட்டம் வைர ள்ள ஏறக்குைறய ன்றைர கிேலா 
மீற்றர் ரத் க்கு கடேலாரத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் நவம்பர், 

சம்பர் மாதங்களிேல கடல் ெகாந்தளிப்  ஏற்ப ம்ேபா  
மிக ம் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். கடலைலகள் வந்  
அவர்க ைடய க க்குள்ேள குவ ம் வள்ளம், படகு 
ேபான்ற மீன்பி  உபகரணங்கைள அ த்  உைடப்ப மான 
பல ேசதங்கைள அந்தக் கடல் ெப க்கு ஏற்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்ற . அைதத் த ப்பதற்கு ஒ  பாாிய 
திட்டமாக இ ந்தா ம் அ  ெசய்யப்பட ேவண் ம். நாங்கள் 
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு வந்த காலத்தி ந்  இ  
சம்பந்தமாக நிதியைமச்சாிடத்தில் ேகட் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இதற்கு ஒ  5 வ ட திட்டத்ைதத் தீட் , கடேலார 
அைணையக் கட்  அந்த மக்க க்கு ஒ  பா காப்ைப 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம்.  

அ ேபால், அங்குள்ள அத்தைன ேப ம் மீன்பி யில் 
ஈ ப வதால், அவர்கள் கட க்குச் ெசன்  ந  இரவிேல 
கைரக்கு வ ம்ெபா , கைரையக் கண் பி ப்பதற்கு 
ஒ ங்கான ெவளிச்ச அைமப் கள் அைமக்கப்படாத 
காரணத்தினால் அந்த மக்கள் பலவிதமான கஷ்டங்கைள 
அ பவிக்கிறார்கள். ஆகேவ, கைரேயாரப் பா காப்  
அரண்கள் கட்டப்பட்  அதன் ஓரமாக ஒ  தி 
அைமக்கப்பட் , அந்த தியில் மின் விளக்குகள் 
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ெபா த்தப்பட்டால் அவர்கள் ரத்தி ந்  வ ம்ெபா  
தங்க ைடய பகுதிகைள - தங்க ைடய ைற கத்ைதக் 
கண் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும். எனேவ,  அந்த மக்களின் 
அத்தியாவசியமான ேதைவயாக இ க்கின்ற இந்த மின் 
விளக்குகைள அைமப்பதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , தி ேகாணமைல கடைல அண் ய பகுதிகளில் 
மக்க ைடய ெபா ேபாக்குக்காக ஒ  beach அைமக்க 
ேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . இப்ெபா  
மட்டக்களப் ப் பிரேதசத்திேல ஒ  beach அைமக்கப் 
பட் க்கின்ற . அ  மிக ம் பிரேயாசனப்ப கின்ற .  
அேதேபால் ங்கநகர்ப் பகுதியான , மக்கள் மிக ம் ெசறிந்  
வா கின்ற பிரேதசமாகும். எனேவ, இப்ெபா  
அைமக்கப்பட் ள்ள beach க்கு அ த்த பக்கமாக ம் ஒ  
beach ஐ அைமத் க் ெகா த்தால், காற்ேறாட்டம் இல்லாத 
பகுதிகளில் வா ம் அந்த மக்க க்கு அ  ெப ம் உதவியாக 
இ க்கும். எனேவ, அைத ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கான ஒ  
திட்டத்ைத ம் வகுக்க ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , கிண்ணியா, ர் பிரேதசங்களி ள்ள மக்கள் 
இப்ெபா  அங்குள்ள beach இல் கடைலயண்  நின்  
இயற்ைகைய அ பவித் ப் ேபானா ம்   அதற்குாிய ந ன 
வசதிகைள ஓரள க்கு  ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம். 
கிண்ணியா, ர் மற் ம் ர் கிழக்கி ள்ள  மக்கள்  
மாைல ேநரங்களிேல கைரேயாரமாக வந்   தங்க ைடய 
ெபா திைனக்  கழிப்பதற்கு அந்த beach  இைன 
ஒ ங்குப த்தி அைமத்தால் அந்த மக்க க்கு அ  மிக ம்  
உதவியாக இ க்கும்.  

அ த் , இந்த ேவைலவாய்ப் கள், அபிவி த்திகள் என்  
வ ம்ெபா   அைமச்சர்கள் மற்றவர்க ைடய மனம் 

ண்படாமல் -ேவதைனப்படாமல் - விமர்சனங்க க்கு 
இடமளிக்காமல் அவற்ைறக் கவனித் க் ெகாள்ளேவண் ய  
மிக க்கியமாகும். எங்க ைடய ெகௗரவ அைமச்சர் ர ப் 
ஹகீம் அவர்கள் எப்ெபா ம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிேல  
நன்மதிப்ைபப் ெபற்றவர். நாங்க ம் அவ டன் நீண்ட 
உறைவப் ேப கின்ேறாம்.  ஆனால், அண்ைமயில் அவர  
அைமச்சினால் ஒ க்கப்பட்ட நிதிகள், வழங்கப்பட்ட 
ேவைலவாய்ப் கள் ெதாடர்பாக பலவிதமான விமர்சனங்கள் 
எங்கள் மக்கள் மத்தியிேல ஏற்பட் க்கின்றன. அைவ சில 
ேவைளகளில் அைமச்சர் அவர்க க்குத்  ெதாியாம ம் 
இ க்கலாம். ஆைகயால் இந்த விடயங்களில்   இனிேமல் 
கவனமாக நடந்  ெதாடர்ந்  எங்க ைடய உறைவ ம் 
நன்மதிப்ைப ம் நீங்கள் ேபணிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
நட் ாிைமேயா  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள் உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள்!  
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
அ த் , தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் பகுதி 

கிரவல் மைலயாக இ ந்த  ஒ  பிரேதசம். அந்தப் 
பிரேதசத்திேலதான் ஆனந்த ாி, உதய ாி, ேதவாநகர், 

ளியங்குளம், நித்திய ாி, கேணஷ் ேலன், ங்கநகர் ேபான்ற 
கிராமங்கள் அைமந்தி க்கின்றன. இந்த இடங்களிேல 
மைழகாலங்களில் மைழநீர் வ ம்ெபா  அங்கு 
பலவிதமான தாக்கத்ைத ஏற்ப த் கின்ற . அதாவ , திகள் 
உைடகின்றன, கள் உைடகின்றன, ஏைனய ெபா  
இடங்க க்கும் பாதிப் கள் ஏற்ப கின்றன. ஆனப யால் 
அந்த இடத்திேல திட்டமிடப்பட்ட வ காெலான்  
அைமக்கப்பட ேவண் ம். திகைளத் தி த் வைதவிட 
அந்தப் பிரேதசத்தில் வ கால் திட்டத்ைத ஒ ங்காக 
அைமத்ததன் பிற்பா  திகள் ெசப்பனிடப்பட்டால் அந்த 
மக்க க்கு அ  மிக ம் பிரேயாசனமாக இ க்கும். 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
நன்றி, ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, த் க் 

ெகாள் ங்கள்!  
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன் ம்  ஒ  

நிமிடம் தா ங்கள்! 

ஆனப யால், இந்த விடயத்தி ம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கூ ய கவனம் எ த்  உதவ ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ர் பிரேதச சைப நகர சைபயாக மாற்றப்பட்  அங்கு 
ெப ம்பான்ைமயாக வா கின்ற தமிழ், ஸ் ம் மக்க க்குத் 
தனித்தனியாக பிரேதச சைபகள் அைமத் க் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ெமன ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாட் பதி தீன் 
அவர்களால் ஒ  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட்ட ; அ   
நியாயமான ஒ  ேகாாிக்ைக. எனேவ, அந்த விடயத்ைத ம் 
நிைறேவற்றி உதவேவண் ெமன்  ேகட்  அமர்கின்ேறன். 
நன்றி.  
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகௗரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, என  
ெபா ப்பி ள்ள நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல  
எதிர்க்கட்சிையச் சார்ந்த பல உ ப்பினர்கள் பலவிதமான 
க த் க்கைளத் ெதாிவித்தார்கள். இன்ைறய சூழ ல் 
என் ைடய சக அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்க ைடய 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சு ெதாடர்பான 
அண்ைமக்கால விடயங்கள் பற்றிய சர்ச்ைசகள்தான் கூ தலா 
கப் ேபசப்பட்டன. என்றா ம், என் ைடய அைமச்சின் 
நடவ க்ைககள் சம்பந்தமாக ஒ சில க த் க்கைள நான் 

ன்ைவக்கலாெமன்  வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சிேரஷ்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ைரெரட்ணசிங்கம் அவர்கள் தன் ைடய 
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மாவட்டம் சார்ந்த பல ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்தார். 
அேதேபால அவ ைடய கட்சிையச் ேசா்ந்த ஏைனய 
உ ப்பினர்கள் வன்னி மாவட்டத்தில் என் ைடய அைமச்சு 
சார்ந்த அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் குறித்த சில 
குைறபா கைள இங்கு ேகார்ைவயிட்டார்கள். அவர்க ைடய 
ேகாாிக்ைகயின்ப  அந்த விடயங்கைள நிச்சயமாகக் 
கவனத்தில் எ ப்ேபாம். குறிப்பாக கு நீர் வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கின்ற திட்டங்களிேல நாங்கள் கூ ய 
கவனம் ெச த்தவி க்கிேறாம் என்பைதக்  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  ஒ சில விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் 
ஏற்ெகனேவ சில நடவ க்ைககைள ன்ென த் ம் 
இ க்கிேறாம்.  

ேம ம், ேதசிய நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச்  சைபயிேல 
ெதாழில்வாய்ப் க்கள் வழங்குவதில் தமிழ் மக்கள் 

றக்கணிக்கப்பட் க்கிறார்கள் என்ப  அ க்க  
ேபசப்ப கின்ற விடயமாகும். அதிேல ஓரள  உண்ைம 
இல்லாம ம் இல்ைல. அ த்த கட்டமாக ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்ப வதற்கு வாய்ப்  வ கின்றேபா  நிச்சயமாக 
நாங்கள் இயன்றவைர அைதக் கவனத்தில் ெகாள்ேவாம். 
திைறேசாியிேல ஒ சில கட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட் க் 
கின்ற காரணத்தினால் ேவைலவாய்ப்  வழங்குவதிேல 
எங்க க்குத் தைடகள் இ ந் ெகாண் க்கின்றன. 
எதிர்காலத்திேல ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப கின்ற 
ேபா  உாிய விகிதாசாரத்தில் தமிழ் மக்க க்கான 
ேவைலவாய்ப்ைப ம் வழங்குவதற்கு நிச்சயமாக நாங்கள் 
நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். உங்க ைடய சார்பில் அந்தக் 
ேகாாிக்ைகள் பல தடைவகள் என்னிடத்திேல ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்றன.  

எனக்கு மிகக் கு கிய ேநரம் இ க்கின்ற காரணத்தினால் 
தயார் ெசய்யப்பட்ட சிங்களத்திலான உைரைய நிகழ்த்தலா 
ெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වර්ෂ ෙදකක පමණ 
කාලෙය්දී මෙග් අමාත ාංශය විසින් ඉටු කරන ලද වැඩ ෙකොටස් 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන 
මා සතුටු ෙවනවා. මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් පධාන ආයතන 
ෙදකක් දැනට කියාත්මක ෙවනවා. ඒවා නම්, ජාතික ජලසම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ජාතික පජා ජල සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. ෙම්වා අතරින් ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය පිළිබඳව පසු ගිය දිනවල විශාල කථිකාවක් 
රට තුළ ෙගොඩ නැඟුණා. මීට ෙහේතු වූ ෙය් රෙට් ජාතික ජල 
ආවරණය වැඩි කිරීම පිණිස පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් අය කරන ලද 
ජල ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට මණ්ඩලය තීරණය කිරීමයි. ෙම් 
පිළිබඳව පූර්ණ විස්තරයක් මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන අතර, ඊට පථම ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය පිළිබඳ වැදගත් කරුණු කීපයක් සඳහන් 
කිරීමට  අදහස් කරනවා. 

පසුගිය කාලය තුළ -මෑතක සිට- ෙකොෙළොන්න, බලංෙගොඩ, 
විසල් රත්නපුර, මහියංගණය, විසල් මහනුවර, කළුගඟ, 
හම්බන්ෙතොට, අම්පාර, තිකුණාමලය සහ මහඔය ආදි ජල 
ෙයෝජනා කම ගණනාවක වැඩ අවසන් කර ජනතා අයිතියට පත් 
කර ඇති අතර, ඉතා පමුඛ ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමයක් වන 
කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය ෙම් වසර 
අවසාන වන විට ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට අපි අදහස් කරනවා. 
මීට අතිෙර්කව තවත් විශාල පරිමාණෙය් ජල ෙයෝජනා කම 
කීපයක් 2017 වර්ෂය තුළදී ජලය ෙබදා හැරීෙම් කටයුතු ආරම්භ 

කිරීමට සූදානම්ව පවතිනවා. ෙම්වා අතරින් ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව් ආධාර ඇතිව කියාත්මක කරන ලද හලාවත, පුත්තලම, 
වවුනියාව, බදුල්ල, හාලිඇල සහ මන්නාරම ජල ෙයෝජනා කම 
පධාන තැනක් ගන්නවා. එෙමන්ම ෙකොළඹට ජලය සපයනු ලබන 
ලබුගම සහ කලටුවාව ජල ෙයෝජනා කමද හංෙග්රියානු රජෙය් 
ආධාර ඇතිව සම්පූර්ණෙයන් පතිසංස්කරණය කිරීමට අපට හැකි 
වී තිෙබනවා.  

එමඟින් දිනකට ජලය ඝන මීටර 60,000ක් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කයට වැඩිපුර ලබා දීමට 2017 වර්ෂය මුල් භාගෙය්දී අපට 
හැකි ෙවනවා. එෙමන්ම ෙබල්ජියානු රජෙය් ආධාර ඇතිව 
කියාත්මක කරන ලද ෙමොනරාගල - බුත්තල ඒකාබද්ධ ජල 
ෙයෝජනා කමයද, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ආධාර මත 
කියාත්මක කරන බදුල්ල, හාලිඇල සහ ඇල්ල ජල ෙයෝජනා 
කමද ලබන වසර තුළදී නිම වීමට නියමිතව තිෙබනවා. මා 
විෙශේෂෙයන් ෙමහිදී සඳහන් කළ යුත්ෙත් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ෙල් 
උග ජල හිඟෙයන් පීඩා විඳිමින් සිටි, ෙමම පෙද්ශවල ජනතාවට 
පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට හැකි වීම අප ලද භාග යක් ෙකොට 
සලකන බවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් උතුරු මැද 
පළාෙත්ද, රෙට් තවත් සමහර පෙද්ශවලද දැනට පැතිර ෙගොස් 
තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගය ගැන යමක් සඳහන් කිරීමට මා කැමැතියි. 
ෙමම ෙරෝගය සඳහා නිශ්චිත ෙහේතුවක් ෙමෙතක් අනාවරණය 
කරෙගන ෙනොමැති නමුත් පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම මඟින් 
ෙමම ෙරෝගය ෙබොෙහෝ දුරට වළක්වා ගත හැකි බව පර්ෙය්ෂණ 
මඟින් තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පවතින විෙශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය ෙම් සඳහා 
වූ ෙනොෙයකුත් වැඩ පිළිෙවළ කීපයක් දියත් කර තිෙබනවා.  

අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිතව ඇති 
ජපානෙය් JICA ආයතනෙය් ආධාර මඟින් නිර්මාණය කරනු 
ලබන ජල ෙයෝජනා කමවලින්ද, ෙපො ෙළොන්නරුව දිස්තික්කය 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කර ඇති "පිබිෙදමු 
ෙපොෙළොන්නරුව" ව ාපෘතිය යටෙත්ද ෙමම පෙද්ශවල ජල 
සැපයුම ෙබෙහවින් සතුටුදායක තත්ත්වයකට ෙගන ඒමට හැකි 
ෙව් යැයි අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඊට අමතරව, රාජාංගනය, 
එප්පාවල, ගිරිබාව, අනුරාධපුර, දකුණ තඹුත්ෙත්ගම, අනුරාධපුර 
JICA ෙදවන අදියර, විසල් අනුරාධපුර, තිකුණාමල ව ාපෘතිය, 
විසල් ෙපොෙළොන්නරුව යන ජල ෙයෝජනා කම බිලියන 150ක් 
ආෙයෝජනය කර ඉදිරි වර්ෂ 3ක කාලය තුළදී නිම කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ජල පිරිපහදු යන්ත රාශියක් 
දැනට ඉදි කර තිෙබනවා. පිරිපහදු යන්ත 86ක් දැනටමත් සවි කර 
ඇති අතර තවත් 18ක් සවි කරමින් පවතිනවා. පාසල් දරුවන් 
ෙමම විපතින් ගලවා ගැනීම පිළිබඳව අපෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමුව ඇති අතර, ඒ අනුව දැනටමත් පාසල් 45ක ෙමවැනි කුඩා 
පමාණෙය් යන්ත සවි කර තිෙබනවා.  

තවත් පාසල් 80ක ෙමම යන්ත ඉදිරිෙය්දී සවි කිරීමට 
නියමිතව තිෙබනවා. "පිබිෙදමු ෙපොෙළොන්නරුව" ව ාපෘතිය 
යටෙත්ද ෙමවැනි යන්ත152ක් විවිධ ස්ථානවල සවි කිරීමට අප 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අඩු ජන ගහනයක් සිටින ජල මූලාශ ෙසොයා ගැනීම 
අපහසු පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීෙම් තවත් පහසුම කමයක් 
වනුෙය් වැසිජල ටැංකි සෑදීමයි. ෙපොෙළොන්නරුව සහ අනුරාධපුර 
දිස්තික්කවල ෙමම කරුණ පිළිබඳව අප විසින් පමුඛත්වය දී 
කටයතු කරමින් සිටිනවා. දැනටමත් වැසි ජල ටැංකි 170ක් 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් සවි කර ඇති අතර, තවත් 60ක් පමණ 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සවි කරනවා.  
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මීට අමතරව, අප අමාත ාංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් ෙලෝක බැංකු 
ආධාර ඇතිව විෙශේෂ ව ාපෘතියක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ශී 
ලංකාෙව් දිස්තික්ක 07ක ජීවත්වන ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය 
හා සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීෙම් අරමුණින් ෙමම ව ාපෘතිය 
2015 ෙනොවැම්බර් මස සිට කියාත්මක කරනවා. ෙමම ව ාපෘතිය 
මඟින් මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි, ෙමොනරාගල, බදුල්ල, රත්නපුර, 
කෑගල්ල සහ නුවරඑළිය යන දිස්තික්කවල ලක්ෂ 04ක් වන 
ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම සඳහාත්,  40,000කට 
පමණ නව වැසිකිළි පහසුකම් ලබා දීමත්  සිදු කරන්න අප සූදානම් 
වනවා. ෙම් සඳහා අරමුදල් ෙලස අන්තර් ජාතික සංවර්ධන අරමුදල 
මඟින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 165ක්,  එනම් රුපියල් 
මිලියන 23,000ක් පමණ ලබා දී තිෙබනවා. ව ාපෘතිය වර්ෂ 
2020දී සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කිරීමට අප කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. 

ෙමම ව ාපෘතිය මඟින් ඉහත දිස්තික්කවල 25,000කට 
නාගරික නිවාස සඳහා ද, 65,000කට පමණ වන ගාමීය නිවාස 
සඳහා ද, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 16,000කට පමණ වන වතු 
නිවාස සඳහා ද ජල සම්පාදන කටයුතු සිදු කරන අතර, තවදුරටත් 
ඉහත දිස්තික්කවල දැනට පජාව විසින් නඩත්තු කරමින් පවතින 
ජල ෙයෝජනා කමවල අඩු පාඩු සකස් කර ඒවා නිසි ෙලස 
කියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,200ක පමණ මුදලක් ද 
ෙවන් කිරීමට අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙමන් පසු ඉහත දිස්තික්කවල 
පිරිසිදු පානීය නළ ජල ආවරණය සියයට 10ක් වැනි පමාණයකින් 
ඉහළ යනු ඇතැයි අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමම ව ාපෘතිෙය් තවත් 
විෙශේෂත්වයක් වන්ෙන්, ෙපර කී දිස්තික්ක 07ක් තුළ නාගරික 
පෙද්ශවල ගලි බවුසර් මඟින් ඉවත් කරන මළ දව  පිරිසිදු කිරීම 
සඳහා මලාපවහන පද්ධති 07ක් ඉදිකර අදාළ පාෙද්ශීය සභාව, 
නගර සභාව ෙවත ගලි බවුසරයක් බැගින් ලබා දීමට කටයුතු 
කිරීමයි.  

ජල සම්පාදනයට අමතරව, ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය උරදී සිටින තවත් වැදගත් කාර්යක් 
වන්ෙන්,  මළාපවහන ෙයෝජනා කම ඇති කිරීමයි. සීඝෙයන් වැඩි 
වන ජනගහනයත්,  ජනතාව නගරවල පදිංචියට ඒම වැඩිවීම 
නිසාත්, ෙබොෙහෝ නාගරික පෙද්ශවල මළාපවහන කටයුතු සඳහා 
සම්පදායික කම ෙයොදා ගැනීම තව දුරටත් කළ ෙනොහැකිව පවතී. 
ෙමම කියාවලිය මඟින් භූගත ජලය අපවිත වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා 
විශාලයි. එබැවින්, ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ නාගරික පෙද්ශවල  මල 
නාළිකා පද්ධති ඇති කිරීෙම් දැඩි අවශ තාවක් ෙම් වන විට 
පවතිනවා.  

දැනට ෙමවැනි පද්ධති ඇත්ෙත් ෙකොළඹ, ෙදහිවල, 
ෙකොෙලොන්නාව, හික්කඩුව සහ කතරගම වැනි නාගරික පෙද්ශවල 
සහ මහා පරිමාණ නිවාස ෙයෝජනා කමවල පමණි. පතිශතයක් 
ෙලස ගත් විට එය සමස්ත ජනගහනෙයන්   2.5ක් පමණ වනවා. 
ෙමය අප වැනි සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටකට කිසිෙසේත් 
උචිත ෙනොවන අතර, 2025 පමණ වන විට ෙමම පතිශතය අවම 
වශෙයන්    7.5ක්  දක්වා ඉහළ නැංවීමට  අෙප්ක්ෂා කරනවා.   

ෙම් අතරින් මහනුවර, කතරගම, යාපනය අර්ධද්වීපය සහ 
කුරුණෑගල පෙද්ශවල ෙමවැනි විශාල ෙයෝජනා කමවල නිර්මාණ 
කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙමම මලාපවහන 
ෙයෝජනා කම ඉදිකිරීම සඳහා ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කම 
ඉදිකිරීම ෙමන් තුන් හතර ගුණයක් පමණ විශාල මුදලක් වැය වන 
අතර, සියලු ඉදි කිරීම් නාගරික පෙද්ශවල සිදු වන බැවින් එම ඉදි 
කිරීම් සියල්ලම ඉතා සංකීර්ණය. ෙමම ව ාපෘති තුන සඳහා 

පමණක් වැය කිරීමට ෙයෝජිත මුදල රුපියල් බිලියන 33ක් ඉක්මවා 
යනවා. 

මීට අමතරව, තවත් පධාන ෙපෙළේ නගර කිහිපයක, එනම් ශී 
ජයවර්ධනපුර, ගාල්ල, හම්බන්ෙතොට, කාත්තන්කුඩි, පුත්තලම, 
හලාවත, ෙදහිවල - ගල්කිස්ස සහ යාපනය පෙද්ශවල බිලියන 
80ක් පමණ  වටිනාකමකින් යුත් මලාපවහන ෙයෝජනා කම ඉදිරි 
කාලෙය්දී ඇති කිරීමට මණ්ඩලය කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා.  

ඒ සමඟම දිවයිෙන් කර්මාන්ත බහුල වශෙයන් ඇති ෙමොරටුව - 
රත්මලාන ජා-ඇළ පෙද්ශවල ඇති කර්මාන්ත 250ක පමණ 
අපදව  පවිත කිරීමට විශාල පමාණෙය් මල නාළිකා ෙයෝජනා 
කම 02ක් දැනට කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
බිලියන 16ක මුදලක් ෙයොදවා තිෙබනවා. 

ජල සම්පාදනය පිළිබඳව සඳහන් කිරීෙම්දී අපට මුහුණ පෑමට 
සිදු වී ඇති තවත් ගැටලුවක් තමයි ජල ෙපෝෂක පෙද්ශවල පරිසරය 
දූෂණය වීම. ෙම් ෙහේතුව නිසා මණ්ඩලය මඟින් සපයන ජලෙය් 
ගුණාත්මක තත්ත්වය රැක ගැනීෙම් ගැටලු පැන නඟිනවා. ෙම් 
කරුණ සැලකිල්ලට ෙගන ජල සම්පාදන කම සඳහා ජල 
සුරක්ෂිතතා සැලසුම් - water safety plan - සකස් කිරීමට අපි 
කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම් යටෙත්, ජල සම්පාදන ෙයෝජනා 
කමයකින් සපයන ජලය අපවිත විය හැකි ෙහේතු හඳුනාෙගන ඒවා 
වළක්වා ගැනීම සඳහා නිසි පියවර ගැනීමට අපට හැකි ෙවනවා. 
දැනට දිවයිෙන් ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කම 60ක්  සඳහා අප ෙමම 
සැලසුම් සකස්කර කියාත්මක කර තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ජල පභව ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ ජලය 
අපෙත් ෙනොයැවීම ගැන පාසල් දරුවන්ද ෙපොදු මහ ජනතාවද 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් මණ්ඩලය මඟින් පවත්වනු ලබනවා. 
එෙමන්ම කර්මාන්ත සඳහා ෙයොදා ගන්නා ජල පමාණය අවම 
කරලීම සඳහා දිය පා සටහන -water footprint- ගැන දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩසටහන්ද මණ්ඩලය මඟින් සංවිධානය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මණ්ඩලය දැනට මුහුණ දී සිටින 
පධානතම අභිෙයෝගය පිළිබඳව මම කථා කළ යුතු වනවා. නව 
ෙයෝජනා කම ඉදිකිරීම සඳහා අවශ  කරන පාග්ධනය ෙසොයා 
ගැනීම අපට විශාල ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. පිරිසිදු පානීය 
ජලය සැපයීම විශාල ආර්ථික පතිලාභ ඇති කරන්නක් වන අතර 
සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටවල් පමණක් ෙනොව, සංවර්ධනය වී 
ඇති රටවල් ෙබොෙහොමයකද ජලසම්පාදන හා මලාපවහන කටයුතු 
සඳහා අවශ  කරන පාග්ධනය සැපයීම රජය මඟින් ඉටු කරනු 
ලබනවා. ෙමවැනි කමෙව්දයක් පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක් තුළදීද 
මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඒ යටෙත් 
නාගරික පෙද්ශවල කටයුතු සඳහා ලබා දුන් පතිපාදනවලින් 
සියයට 50ක්ද ගාමීය පෙද්ශවල කටයුතු සඳහා ලබා දුන් 
පතිපාදනවලින් සියයට 25ක්ද පමණක් මණ්ඩලය ෙවතින් ආපසු 
අය කර ගැනීම රජෙය් අෙප්ක්ෂාව විය.    

ෙමය 2014 වන තුරු පැවති අතර, අනතුරුව ෙමම වැඩ 
පිළිෙවළ ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් යටෙත් විවිධ ව ාපෘති 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙකළින්ම ෙද්ශීය බැංකු මඟින් ණය ලබා 
ගන්නා ෙලස  මණ්ඩලයට භාණ්ඩාගාරෙයන් උපෙදස් ලැබී 
තිබුණා. ෙමම කමය අනුගමනය කරමින් 2014-2015 කාලය තුළදී 
විවිධ ව ාපෘති 15ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 54 පමණ මුදලක් 
ෙද්ශීය බැංකු මඟින් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙහෝමාගම, 
අවිස්සාෙව්ල්ල, ෙකොසග්ම, ෙබන්ෙතොට, හම්බන්ෙතොට, 
මැදිරිගිරිය, ලග්ගල ආදී පෙද්ශවල ජල සම්පාදන කම වැඩි දියුණු 
කරමින් පවතින්ෙන් ෙමෙසේ ලබාගත් ණය මුදල් මඟින්. දැනට 
එකඟ වී ඇති අන්දමට ෙමම ණය මුදල් ආපසු ෙගවීම 
සම්පූර්ණෙයන් මණ්ඩලය  ෙවත පැවරී තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මීට අමතරව පසුගිය වර්ෂ 04ක පමණ කාලය තුළදී චීනය, 
ඉන්දියාව සහ ෙකොරියාව වැනි රටවලින් ආධාර ලබා ෙගන බැංකු 
මඟින්ද ණය ලබා ගනිමින් විවිධ ව ාපෘති ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
ෙමම ණය මුදල්වලින් වැඩි පමාණයක් ආපසු ෙගවීම මණ්ඩලය 
ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ෙමය ඉතා දැඩි අභිෙයෝගයක් වන අතර 
සහන මිලට ජලය විකිණීෙමන් මණ්ඩලය ලබා ගන්නා අදායම 
ෙමවැනි ෙගවීම් සඳහා කිසිෙසේත් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. 

මවිසින් ෙමම අමාත ංශය භාර ගැනීෙමන් පසු ෙමම කරුණු 
ෙහොඳින් අධ යනය කර, මණ්ඩලය මුහුණ දී ඇති අභිෙයෝගයට 
ෙහේතුව ගරු මුදල් අමාත තුමා සමඟ සාකච්ඡා කර, ණය ආපසු 
ෙගවීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා නව උපාය මාර්ග ෙයොදා ගැනීමට 
සාච්ඡා කළා. එහි පතිඵලයක් ෙලස යම් යම් සහන ලැබී ඇති අතර, 
මණ්ඩලයට ඉදිරිෙය්දී මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි මූල  අර්බුදෙයන් 
ෙගොඩ ඒම සඳහා ඒවා පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එබැවින් 
මණ්ඩලය මඟින් ෙගන ඇති සියලු ණය මුදල් සඳහා මීට වඩා 
සහනදායි කමයක් ෙලස, සමස්ත ණය මුදලින් සියයට 25ක් 
මණ්ඩලය මඟින් ෙගවීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කරනෙමන් ගරු 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. 

ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන තරෙම් මට්ටමකට ජල ගාස්තු 
ඉහළ නැංවීමට මණ්ඩලය අදහස ්කරන්ෙන් නැහැ. ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ පසු ගිය දිනවලදී විශාල කථා බහක් 
සමාජය තුළ ඇති වූ අතර, මීට පධාන ෙහේතුව වූෙය් ජල ගාස්තු 
සංෙශෝධනය කිරීම පසු ගිය ෙදසැම්බර් මස 01 දින -ෙපෙර්දා- සිට  
කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා කර තිබීමයි. ෙමම තීරණය ගැනීමට 
ෙහේතු වූ කරුණු පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමට මා 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමයක් නිර්මාණය කර ජලය ලබා  
දීෙම්දී ඒ සඳහා විශාල පිරිවැයක්  දැරීමට සිදුෙවනවා. 
සාමාන ෙයන් වර්තමාන මිල ගණන් අනුව එක් නිවසකට ජල 
සම්බන්ධයක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් - 6ක් අතර වැයක් 
දැරීමට සිදුෙවනවා. එෙමන්ම, ෙමවැනි ජල ෙයෝජනා කමයකින් 
ජලය ලබා ගැනීෙම්දී එක් ඒකකයක් එනම් ලීටර් 1000ක්  සඳහා  
රුපියල් 170ක පමණ පාග්ධන වියදමක් දැරීමට සිදුෙවනවා.  ජල 
සම්පාදන ෙයෝජනා කම ඉදි කිරීම  සඳහා අවශ  කරන  ෙමම 
පාග්ධනය විශාල  වශෙයන් සපයනු ලබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය 
මගිනි. ඒ සඳහා ෙදස් විෙදස්  ණයද, අනිකුත්  මූලාශ ද උපෙයෝගි 
කර ගනු ලබනවා. ෙමෙසේ ෙයොදවනු ලබන පාග්ධනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම මහජන  සුබසිද්ධිය සඳහා ෙයදවිය යුතු යැයි 
රජය සලකනවා. 

2014 වර්ෂය අවසාන වනෙතක් ඒ මුදල්වලින් ඉතා සුළු 
ෙකොටසක් පමණයි මණ්ඩලය  මගින් ආපසු  ෙගවනු ලැබුෙව්. 
දැනට ඉදි ෙවමින් පවතින ජල ෙයෝජනා කමවලින් පවුල් 
පන්ලක්ෂ දහදාහකට පමණ සෘජුව නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දිය 
හැකි අතර,  ජල  පහසුකම් ඇති පවුල් 60,000කට පමණ වඩා 
ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලබා දීමටත් හැකි ෙවනවා.  මණ්ඩලයට  ෙමම 
ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කම නඩත්තු කර පවත්වාෙගන යෑම 
සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු ෙවනවා.  ඒ සඳහා ෙයොදා  
ගන්නා කාර්ය මණ්ඩලවලට වැටුප් හා දීමනා ෙගවීමටද, ජලය 
ෙපොම්ප  කිරීම සඳහා අවශ  කරන විදුලි බලය සඳහාද, ජලය 
පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ  වන රසායන දව  සඳහාද අධික මුදලක් 
දැරීමට  සිදු වී තිෙබනවා.  රජෙය් අෙප්ක්ෂාව වනුෙය් මණ්ඩල  ෙය් 
ෙසේවා සැපයීම මගින් අය කර ගන්නා ජල ගාස්තු තුළින් ෙමම 
සියලු ෙසේවා සැපයීම් සඳහා සහ  භාණ්ඩාගාරයට ෙගවිය යුතු  
පාග්ධන මුදල්  පියවා ගැනීමයි. එබැවින් මණ්ඩලය සිය ආදායම් 
සකස් කර ගත යුත්ෙත් ඉහත කී වැය දැරීමට  හැකි වන අන්දමටයි.  

මණ්ඩලෙය්  පධාන ආදායම් මාර්ගය වනුෙය් පාරිෙභෝගිකයන් 
ෙවත සැපෙයන ජලය සඳහා අය කරගනු ලබන  ගාස්තුව වන 
අතර, ඊට අමතරව නව ජල සම්බන්ධතා ආදී ෙසේවා සැපයීම 
තුළින්ද  මණ්ඩලය සිය ආදායෙමන් සියයට 10ක් පමණ  උපදවා 
ගන්නවා.  

මණ්ඩලය ජල ගාස්තු  නියම කිරීෙම්දී  පහත දක්ෙවන 
කාරණා කිහිපයක් උපෙයෝගි කර ගන්නවා.  සෑම පුද්ගලයකුටම 
අවශ  කරන අවම ජල පමාණය දැරිය හැකි මුදලකට ලබා දීම, 
විෙශේෂිත සමාජ ෙකොටස්වලට එනම්  පාසල්  දරුවන්ට,  
සමෘද්ධිලාභින්ට සහ අඩු ආදායම් ලබන නිෙවස්වල සිටින 
ජනතාවට,  ෙමම පතිලාභය සාධාරණ මට්ටමින් ලබා ගැනීමට 
හැකි වීම, අනවශ  ෙලස ජලය භාවිත කිරීෙමන් සිදුවන ජල 
නාස්තිය අවම කිරීම සහ කාර්මික හා ෙවෙළඳ කටයුතු සඳහා 
ජලය සැපයීෙම්දී  අවම වශෙයන් ජලෙය් නිෂ්පාදන වියදම 
ආවරණය කර ගැනීම. ෙමවැනි කාරණා කීපයක් මත අප  
සංෙශෝධනය කළ ජල ගාස්තුව පිළිබඳව අමාත  මණ්ඩලය සමඟ 
සාකච්ඡා කළා.   

කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන ෙහයින් මෙග් කථාෙව් 
ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙමන් ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

වර්ෂ 1975දී මණ්ඩලය පිහිටුවන ලද නමුත් ජල ගාස්තු අය කිරීම සිදු 
කරන ලද්ෙද් 1982 වර්ෂෙය් සිටය. එතැන් පටන් ෙම් දක්වා අවස්ථා 13ක 
ජල ගාස්තු සංෙශෝධනය කර ඇති අතර, ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ඉහත 
දැක්ෙවන කරුණු ජල ගාස්තු නිර්ණය කිරීම සඳහා මණ්ඩලය භාවිත කර 
තිෙබනවා. 

ජලය සැපයීෙම් නඩත්තු වියදම දිෙනන් දින ඉහළ යයි. එබැවින් නඩත්තු 
වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා ජල ගාස්තු සෑම වසරකටම වරක් සංෙශෝධනය 
කළ යුතුව පවතිනවා. එෙහත් පාරිෙභෝගිකයන්ට සිදු වන අපහසුතා ගැන 
සලකා බලා සාමාන ෙයන් වසර  03කට වරක් මණ්ඩලය ජල ගාස්තු 
සංෙශෝධනය කරයි. ෙම් අනුව අවසන් වරට 2012දී ජල ගාස්තු 
සංෙශෝධනය කරන ලද අතර 2015දී නැවත එය සංෙශෝධනය කළ යුතුව 
තිබුණා. ෙමම කාලය තුළදී මණ්ඩලෙය් නඩත්තු වියදම් සියයට 40 - 50 
පමාණයකින් ඉහළ ෙගොස් ඇති නමුත් එම වැඩි වීම සම්පූර්ණෙයන් 
පාරිෙභෝගිකයින් මත පැටවීමට මණ්ඩලය කටයුතු කෙළේ නැහැ. වඩාත් 
ඵලදායී ෙලස ෙසේවකයන් ෙයොදවා ගැනීම මඟිනුත්, පාවිච්චි කරන  විදුලි 
බලය අවම කිරීම සඳහා ෙයදනු ලබන උපකම තුළිනුත්, ඉහළ ගිය වියදම් 
යම් පමාණයක් අඩු කර ගැනීමට මණ්ඩලය සමත් වුණා. එෙමන්ම 
මණ්ඩලෙය් ආදායම් ෙනොලබන ජල පතිශතයද පසු ගිය වසර 03කදී 
සියයට 2 කින් පමණ අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. තවද, ආදායම් ෙනොලබ න 
ජලය  මිල ඉහළ යාමට පධාන ෙහේතුව වන ෙකොළඹ නගරෙය් පැරණි 
ජලනල පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කිරීම පිණිස දැවැන්ත ව ාපෘතියක් 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් ආධාර ඇතිව කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. 

නව ජල ගාස්තු හඳන්වා දුන් විට සමාජෙය් සෑම  ස්ථරයකින්ම පාෙහේ ඊට 
විෙරෝධතාව එල්ල වුණා. එබැවින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් සහ ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් මඟ ෙපන්වීෙමන් තීරණය කෙළේ ගාස්තු වැඩි කිරීම 
තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඒ පිළිබඳ නැවත සමාෙලෝචනය කිරීමටයි. ෙම්  
සඳහා මෙග්ද සහභාගිත්වය ඇතිව කමිටුවක් පත් කරන ලද අතර ෙමම 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය පරිදි වැඩි කරන ජල ගාස්තු ජනතාවට වඩාත් හිතකර 
පරිදි අඩු මට්ටමකට ෙගන ඒමට බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම ගාස්තු 
වැඩි කිරීම තුළ වුවද මණ්ඩලය සිය සාමාජික වගකීම ඉටු කර ලීම සඳහා 
පහත දැක්ෙවන පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

 

1. දැනට විශාල ජල සම්බන්ධන සංඛ ාවක් සමෘද්ධිලාභී නිෙවසව්ලට 
සපයා ඇතත් ඔවුන්ෙග් ජල ගාසත්ුෙව්  කිසිම  වැඩි වීමක් ෙනොමැත. 

2. පාසල්, පුණ  ආයතන, ෙපොදු ජල කණු හා නාගරික වතු 
ජනාවාසවලට සපයන ජලය සඳහා ගාසත්ු වැඩි කර ඇත්ෙත් ඉතාම 
සුළු පමාණයකි. 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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3. ගාමීය ජල ෙයෝජනා කම පවත්වාෙගන යන පජා මූල සංවිධානවලින් 
අය කරන ගාසත්ුව ඉහළ නංවා ඇත්ෙත් එක් ඒකකයකට රුපියල්  
තුනකිනි. 

 

ජල ගාස්තු පිළිබඳව සඳහන් කිරීෙම්දී  මාසික ෙසේවා ගාස්තුව ගැනද යමක්  
සඳහන් කළ යුතුය. එය ෙමෙතක් රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 
දැනට ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල  නිෙවස්වලට ලබා ෙගන ඇති ජල 
සම්බන්ධවලින් පාවිච්චි කරනුෙය් මසකට ජල ඒකක 10ක් ෙහෝ 15ක් වැනි 
පමාණයකි.  තවද, ජල සම්බන්ධන 110,000 පමණ වන ෙකොටසක් 
පාවිච්චි කරනුෙය් මසකට ජල ඒකක 01ක් ෙහෝ සමහර විට ඊටත් වඩා  
අඩුෙවනි. ජල සම්බන්ධය ලබා දීම තුළින් කිසියම් නිවසක් මණ්ඩලෙය් 
ජල සැපයුම් පද්ධතියට සම්බන්ධ වූ විට ඔවුන් ෙකොතරම් අඩුෙවන් ජලය 
පාවිච්චි කළ ද, සමස්ත පද්ධතිය ෙමෙහයවා නඩත්තු කිරීමට මණ්ඩලයට 
සිදුෙවනවා. එබැවින් සෑම පාරිෙභෝගිකෙයකුෙගන්ම කිසියම් අවම මාසික 
ෙසේවා ගාස්තුවක් අය කිරීම අත වශ ව පවතිනවා. තවද, විදුලි බලය හා  
දුරකථන ෙසේවා සමඟ සැසඳීෙම්දී ෙමම ස්ථාවර ගාස්තුව තවමත් ඊට වඩා 
අඩු බවද ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුයි. 

සාමාන ෙයන් 05 ෙදෙනකු සිටින පවුලකට මාසිකට අවශ  කරන උපරිම 
ජල පමාණය ලීටර් 15,000 ෙහවත් ඒකක 15ක ට පමණයි ෙමම ජල ගාස්තු 
කමය සකස් කර ඇත්ෙත්. ෙමම පමාණය සහනදායී මුදලකට ලබා ෙදන 
අතර ඊට වඩා වැඩිෙයන් ජලය පාවිච්චි කළ ෙහොත් අධික මුදලක් ෙගවීමට 
සිදුවන අන්දමටයි ෙමය සකස් කර ඇත්ෙත්. දැනට ජල ඒකකයක් 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මණ්ඩලයට රුපියල් 48ක පමාණයක් වැය වන 
අතර, ෙමම ගාස්තු වැඩි කිරීෙමන්  පසුව වුවද එක් ඒකකයක් සඳහා 
ලැෙබන ආදායම රුපියල් 32ක් පමණ ෙවනවා. ෙමම ගාස්තු වැඩි කිරීම 
අනුව සාමාන  ෙගදරක මාසික ජල බිල්පත රුපියල් 170කින් ඉහළ යා 
හැකි අතර, ෙමය පතිශතයක් ෙලස ෙගන  සංසන්දනය කිරීම ෙයෝග  
වන්ෙන් නැහැ. 

ෙමෙසේ ගාස්තු සංෙශෝධනය කිරීෙමන් පසුවද සාමාන  පවුලක් සඳහා එක් 
දිනකට ජලයට වැය කිරීමට සිදුවනුෙය් රුපියල් 16ක පමණ මුදලක්. 
එබැවින් ජන ජීවිතයට ඉතා අවශ   පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ගැනීම සඳහා 
ෙමවැනි මුදලක් ෙගවීම සාධාරණ ෙනොෙව්දැයි දැඩිව සිතා බලන ෙමන් 
ෙමම ගරු සභාෙවන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

මා විසින් ඉහත දක්වන ලද අන්දමට මණ්ඩලෙය් පාග්ධන වියදම් සඳහා 
දැනටමත් ලබා ෙගන ඇති  ණය  මුදල් ෙගවීෙම් පදනම ෙවනස් කර ගත 
ෙනොහැකි නම් ඉදිරි වර්ෂ  තුෙන්දී මණ්ඩලයට විශාල මූල  අර්බුදයකට 
මුහුණ දීමට සිදුෙවනවා.  දැනට ෙයෝජනා කර ඇති අන්දමට ජල ගාස්තු 
වැඩි වීම සංෙශෝධනය කළෙහොත්  2017ට පමණක් ෙමම ගැටලුව මතු 
වන්ෙන් නැහැ. ඒත් ඊට පසු වර්ෂ  ෙදෙක්දී මණ්ඩලය මූල  අර්බුදයකට 
ලක් වීමට පුළුවන්.  ෙම් නිසා මණ්ඩලය දැනටමත් ලබා ෙගන ඇති ණය 
ආපසු ෙගවීම සඳහා දැනට වඩා සහනදායී කමයක් ඇති කර ෙදන ෙමන් 
ගරු මුදල් අමාත තුමාෙගන්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටීමට මම 
කැමැතියි. 

එෙමන්ම, රෙට් අනකුත් යටිතල පහසුකම් සමඟ සංසන්දනය කරන  විට 
ජලය සැපයීම සම්බන්ධෙයන් පවත්නා තත්ත්වය මවිසින් පැහැදිලි කළ 
යුතු ෙවනවා. විදුලිය සහ දුරකථන වැනි පහසුකම් රෙට් සෑම පෙද්ශයකම 
දැනටමත් තිෙබනවා. එබැවින් ඒවා සඳහා පාග්ධනය අවශ  වනුෙය්  
අඩුෙවන්.  එෙමන්ම, මහාමාර්ග ඉදිකිරීම් වැනි අත වශ  කටයුතුවලදී 
රජය එම මුදල් ලබා ෙදන්ෙන්  පූර්ණ සහනාධාරයක් වශෙයනි. එබැවින් 
ජීවිතයට අත වශ  අංගයක් වන පානීය ජලය සැපයීම ෙකෙරහි මීට  වඩා  
අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ  යයි මා සිතනවා. දැනට සියයට 46ක් පමණ 
වන පානීය ජල ආවරණ සතුටුදායක මට්ටමකට ෙගන ඒමට අවශ  කරන 
පාග්ධන අරමුදල් රජය මඟින් ලබා දිය යුතු බව ෙමම ගරු සභාවට 
අවධාරණය  කිරීමට මම සතුටුයි.  

ඉහත සඳහන් කළ අන්දමට ජල ගාස්තු සංෙශෝධන කළ යුතුව ඇත්ෙත් 
ජලය සැපයීම සඳහා වන නඩත්තු මුදල පියවා ගැනීමටය. එෙසේ ගාස්තු වැඩි 
ෙනොකරන්ෙන් නම් මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යෑමට අවශ  කරන අරමුදල්  
භාණ්ඩාගාරය මඟින් ලබා දිය යුතු ෙවනවා. එවිට සියයට 36ක් පමණ වන 
පානීය ජල පාරිෙභෝගිකයන්ට එකී පහසුව බුක්ති විඳීම සඳහා සියයට 64ක් 
වන පානීය ජල පහසුකම් ෙනොමැති ජනතාවෙග් බදු මුදල් වැය කිරීමට සිදු 
වන බවද ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා.  

[අ.භා. 1.40] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ  

පිළිබඳව කථා කරන්න තිබුණත් ආරම්භෙය්දීම පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂ ගැන කථා  කරන්නට 
කැමැතියි.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්  
ඒකාබද්ධව ෙම් අය වැය සකස් කළ බව කිව්වා.  ගිය වර අය වැය 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දි විශාල ගැටලු ගණනාවක්  මතු වුණා.  ඒ නිසා 
ෙමවර ඒ ගැටලු අවම  කර ගන්න පක්ෂ ෙදෙකන් කමිටු ෙදකක් 
පත්  කරලා,  ඒ කමිටුවල  ෙයෝජනා අදහස් අනුව තමයි අය වැය 
සකස්  වුෙණ් කියලා කිව්වා.  ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් ඒ කමිටුවට මැදිහත් 
වුණු  බව අපි දැක්කා. ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් වුණාට පසුව, 
ඔබතුමන්ලා එදාම   හිරු නාලිකාෙව් "බලය" වැඩසටහෙන්දි 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිවරයා පුන පුනා කිව්වා, ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන සෑම ඉස්පිල්ලකටම, පාපිල්ලකටම  ශී  ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අපි වගකියනවා; අෙප් අදහස් ෙයෝජනා අනුව තමයි 
ෙම්ක සකස් වුෙණ් කියලා.  ෙමහි ආදායම් පිළිබඳ, වියදම් පිළිබඳ, 
ෙයෝජනා පිළිබඳ සියල්ල ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත්  
එකඟතාවය අනුව තමයි සකස්  වුෙණ් කියලා පැහැදිලිවම කිව්වා.  
නමුත් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමතිතුමා කියනවා, "ෙමදා 
අය  වැෙය්දී   මෙග් මුදල් කප්පාදු කරලා" කියලා.  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාම  ෙයෝජනා,  අදහස ්  ඉදිරිපත් කරලා නම්  
ෙම් ෙම් අය වැය  හැදුෙණ්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරෙයක් ෙවච්ච එතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් මුදල් 
කැෙපන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර හැර අනිකුත් 
සියලු පළාත් සභාවල ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ඇමතිවරු.  

පසුගිය දවස්වල ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ඇමතිවරු 
මාධ  සාකච්ඡාවක් තියලා කියනවා, "එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පළාත් සභා මහ ඇමතිවරුන්ෙග් මුදල් කපලා" කියලා. 
ඔබතුමන්ලාත් එකතු ෙවලා නම් ෙම් අය වැය හැදුෙව්, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් ෙයෝජනා අනුව නම් ෙම් අය වැය සකස් කෙළේ, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් ඉන්න ෙම් 
අමාත ාංශෙය් මුදල් කැපුෙණ් ඇයි? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ඇමතිවරු ඉන්න පළාත් සභාවලට මුදල් කැපුෙණ් ඇයි? එෙහම 
කැපුෙණ් ඔබතුමන්ලාෙග්ම ෙයෝජනා අනුවද? ෙම්ක ෙම් රෙට් 
ජනතාවට හරි පශ්නයක්. ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න, කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කම්කරුවන්ට EPF එෙකන් නිවාස ණයක් 
ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් ෙමවර අය වැෙය්දී ඒක 
සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් වාෙග්ම පක්ෂෙය්ත් ෙජ ෂ්ඨ 
නිලයක් දරන ෙකෙනකු තමයි ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා. 
දැන් එතුමා කියනවා, "ඒ ගැන මම දන්ෙන් නැහැ, ඒකට මම 
එකඟ නැහැ" කියලා. එතෙකොට අර ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
කමිටුව ගිහිල්ලා ෙමොනවාද ෙයෝජනා කෙළේ?  

සමෘද්ධි ඇමති, එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමායි. ෙම් අය 
වැෙයන් සමෘද්ධි අරමුදෙල් නම ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. එතුමා 
කියනවා, "මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. 
හැබැයි, ෙම් සමෘද්ධි නම ෙවනස් කිරීම ගැන මම දන්ෙන් නැහැ;  
ඒකට මම එකඟ නැහැ" කියලා. හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් කමිටුව එකතු ෙවලා තමයි ෙම් අය වැය හැදුෙව් කියලා, 
ආපහු කියනවා. ෙම් අය වැෙය්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත වරයකු වන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමතිතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂෙය් මුදල් කප්පාදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සිටින සියලුම පළාත් සභා මහ ඇමතිවරුන්ෙග් මුදල් 
කප්පාදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමතිතුමාට ඕනෑ නම් ෙව්ලාව දීලා 
හරි, ඇයි එෙහම වුෙණ් කියලා  මම දැන ගන්න කැමැතියි. 
ඔබතුමාට ඒ ගැන උත්තරයක් තිෙබනවාද? ඇයි එෙහම වුෙණ්? 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳලා ෙපොඩි කැපිල්ලක්ද? 
ෙමොකක්ද ෙම්? ඇයි, ෙමෙහම ෙවන්ෙන්?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,- 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, he wanted me to respond. Can I respond now? 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Okay, I will give way.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය පාරවල් කියන විෂය පළාත් සභා සහ 

පළාත් පාලන අමාත ාංශයට භාර විෂයක්. අය වැය කථාෙව්දීත්, ඒ 
රුපියල් මිලියන 4,500 මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ෙවන් කරපු 
මුදලක් ෙලස තමයි පකාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, යම් 
ෙහේතුවක් උඩ මෙග් අමාත ාංශෙයන් ඒ මුදල ෙවනත් 
අමාත ාංශයකට ෙයොමු කිරීමට පයත්නයක් තිබුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමාට 
කථා කරලා තිෙබනවා. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු කරන ෙකොට පශ්න 
තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ටත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්ටත් පශ්න තිෙබනවා. හැබැයි, 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් කරලා ඒ පශ්න නිරාකරණය කරෙගන 
ඉස්සරහට යන්න අපි පූර්ණ උත්සාහයක් දරනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම අහන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා ෙම් පශන්ය ෙයොමු කිරීෙම් ෙච්තනාවත් මම දන්නවා. 

හැබැයි, මන්තීතුමනි, මම වග කීමකින් ෙම් කාරණය කියනවා. අපි 
අතර මතෙභ්ද තිෙබනවා; පශ්න තිෙබනවා. හැබැයි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට දුන් ෙපොෙරොන්දුව මත සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවකින් අපි ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි, ඔබතුමාෙග් ෙච්තනාව 
වුෙණ්, "ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. ෙහට අනිද්දා 

ආණ්ඩුව කඩාෙගන වැෙටනවා." කියන මතය ජනතාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. ඒකයි ඔබතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ්. හැබැයි, මම 
වග කීමකින් කියනවා, ෙකොයි තරම් පශ්න තිබුණත් අපි රට 
ෙවනුෙවන් එකට වැඩ කරලා ෙම් ගමන ඉස්සරහට යනවා කියලා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම ඇහුෙව් ඒ පශ්නය ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා ඇහුෙව් ඔය පශ්නය තමයි.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නැහැ, නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කමිටුවක් පත් කළා 

ෙන්, ෙම් අය වැය හදන්න; අය වැයට ෙයෝජනා අදහස් ෙදන්න. 
ඒෙක් හිටපු පධානියා සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ෙන්. ඒ 
කමිටුෙවන් ෙයෝජනා කරද්දී එතුමන්ලා දැක්ෙක් නැද්ද, 
ඔබතුමාෙග් විෂයට තිෙබන මුදල් කප්පාදු කරලා තිෙබන එක? ඒ 
කමිටුව දැක්ෙක් නැද්ද, පළාත් සභාවලට මුදල් කප්පාදු කරලා 
තිෙබන එක? ඒ කමිටුව දැක්ෙක් නැද්ද, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමා කියන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට EPF එෙකන් 
ෙදන නිවාස ණය කප්පාදු කරලා තිෙබනවා කියන එක? ඒ කමිටුව 
දැක්ෙක් නැද්ද, සමෘද්ධි වැඩසටහෙන් නම ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා කියන එක? ඒකයි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, අය වැයට ෙයෝජනා ෙදන්න පුළුවන්. අය 

වැය හදන්ෙන් මුදල් ඇමති. මුදල් ඇමතිතුමා සියලුෙද්ම අපිත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙයෝජනා ෙදනවා. ඒ 
ෙයෝජනාවල අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කරලා පූර්ණ විසඳුම් ෙසොයන්න උත්සාහ දරනවා. 
හැබැයි, කමිටුවලින් අය වැය හදන්න බැහැ. මන්තීතුමා එක 
ෙදයක් මම ඔබතුමාට කියන්නම්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් ඇති. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙලෝකෙය් ෙහෝ ලංකාෙව් කමිටුවලින් අය වැය හදලා නැහැ.  

අය වැය හදන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා. මුදල් ඇමතිතුමාට අෙප් 
අදහස්, අෙප් මත ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගාමිය පාරවල් සෑදීම වැනි කටයුතු සඳහා 

මුදල් ෙවන් කරන්නය කියා අය වැය ෙයෝජනා සකස් කිරීමට 
කලින් ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළේ නැද්ද? 
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගාමීය පාරවල් කියන විෂය පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත ාංශයට අයත් විෂයක්.  
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක තමයි. ඒක එතැනට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියා කලින් 

කිව්ෙව් නැද්ද? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙයෝජනාවක් අවශ  නැහැ. එම මුදල් ෙවනත් අමාත ාංශයකට 

ෙයොමු කර තිෙබනෙකොට, ඒ සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
සහ අගමැතිතුමාට පැහැදිලි කිරීෙම් යුතුකමක් මට තිෙබනවා. එම 
පශ්නය නිරාකරණය කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා කියන 
පරිදි කමිටුවලින් අය වැය හදන්ෙන් නැහැ. Hon. Member, the 
Budget cannot be prepared by a committee.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Yes, I understand that. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
We have given our views and observations prior to the 

preparation of the Budget. But, if there are issues with regard 
to the Budget, we will take them up and sort them out. But, 
that does not mean — අය වැය හදන්ෙන් මුදල් ඇමති. අෙප් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කමිටුවලින් අය වැය හැදුෙව් නැහැ.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
That is right. I understand that. But, my question was, 

why did you not question about the allocations for the 
rural roads before preparing the Budget? That is my 
question. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම සද්භාවෙයන් වැඩ කරන්ෙන්. ගාමීය 

පාරවල් කියන විෂය පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශයට 
හිමි විෂයක්.  එය  ෙවනත් අමාත ාංශයකට ෙයොමු කරාවි කියලා 
මම හිතුෙව් නැහැ. කලින් එෙහම කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් පශ්නය මතු වුෙණ්.  

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් හරි ෙන්. ඔබතුමාෙග් ඔය උත්තරය තමයි මට ඕනෑ 

වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා හිතපු නැති ෙදයක් සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි පශ්නය. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙයෝජනා 
හා අදහස් අනුව ෙනොෙවයි ෙම් අය වැය හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
පිළිගන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා එකට 
ආණ්ඩු කළාට, ඕක ඇතුෙළේ "ෙග්ම්" එකක් තිෙබනවා. එම ෙග්ම් 
එක ෙමොකක්ද කියන එක ෙත්රුම් ගන්න. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
The Hon. Member mentioned in this House that the 

SLFP and the UNP got together and prepared the Budget. 
Consequent to that, he said that the Sri Lanka Freedom 
Party’s ideas and observations have been disregarded. I 
never said that. But, he has stated that I said that our 
recommendations were not taken into consideration. All 
what I said was that the Sri Lanka Freedom Party gave 
certain proposals which we wanted to incorporate into the 
Budget. 

 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
I did not say that you said it. I only mentioned the 

Hon. Dayasiri Jayasekera’s name, not your name. You 
must understand that. But, I wanted to raise that question. 

 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I know as to why you wanted to raise that question. 
 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Yes, that is because I want to know about that. 
 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
You want to tell the public that there is a problem 

between the Sri Lanka Freedom Party and the UNP. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Yes, that is correct. 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
But, there is no problem as such. If there are any 

issues, we will sort them out. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Now, you are saying that you can sort them out.  But, 

we see that they have not been sorted out yet. -
[Interruption.] Okay, there is no problem. Now, I will 
continue with my speech.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

පක්ෂය ඇතුෙළේත් පශ්න තිබුණා ෙන්. හැම පක්ෂෙය්ම පශ්න 
තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
That is enough.    

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියන එක දැන් පැහැදිලියි.  එතුමා කලබල වුණු ආකාරෙයන්ම 
එය පැහැදිලි ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලිවම 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනා ගැන සලකා නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
"disregard" තමයි. ඇත්ත කථාව. ඒ ගැන කථා ෙදකක් නැහැ. 
දැනටමත් "disregard". තව ටික කාලයක් යනෙකොට ඔයිටත් වඩා 
"disregard". ෙම්ක දැන් සිද්ධ ෙවලා ඉවරයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත ාංශයට අදාළ පධාන කාරණයක් තමයි පළාත් පාලන 
මැතිවරණය. මීට කලින් හිටපු අමාත වරයකු වන බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහතා මැදිහත් වී ෙම් ව ාකූල පළාත් පාලන ආයතන 
මැතිවරණ පනත ෙගනාවා. එදා, එම පනත් ෙකටුම්පත තුළ තිබුණු 
විවිධ ගැටලු රාශියක් අපි මතු කළා. නමුත් එදා එම පනත් 
ෙකටුම්පත ෙකෙසේ ෙහෝ සම්මත කර ගැනීමට පුදුම හදිසියක් 
තිබුණා. අවසානෙය් දී එවකට හිටපු පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 
අමාත  අතාවුල්ලා මැතිතුමා ෙම් සභාවට ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා,  
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ තිෙබන අඩු පාඩුකම් ඉක්මනින්ම නිරාකරණය 
කරනවාය, ජාතික සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසම පත් කරලා එම 
ෙකොමිසෙම් කටයුතු අවසන් වුණු ගමන් ඒ සියලු සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා ෙමම පනත නිවැරදි කරනවාය කියලා.  අෙප් ගරු 
හකීම් මැතිතුමාටත් ඒ ගැන මතක ඇති.  

එදා  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියත්, ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාත් 
එකඟ වුෙණ්, එම සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා පනත සම්පූර්ණ කරනවා 
කියන ෙකොන්ෙද්සිය මතයි. නමුත් අද වනෙතක් එම පනෙත් 
තිබුණු අඩු පාඩු කිසිවක් ෙවනස් කරලා නැහැ. ඒ අඩු පාඩු එෙහමම 
තිෙබනවා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ඒ හදපු පළාත් පාලන ආයතන 
මැතිවරණ පනත ගැටලු රාශියකින් යුක්ත පනතක්. ඒ තුළින් බිම් 
මට්ටෙම් ජාතිකත්ව පශ්න මතු කරනවා. ඒක එක කරුණක්. අපි 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ එය අත් දැක තිෙබනවා, අවුරුදු තිහක 
යුද්ධයකට අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

සිංහල සහ ෙදමළ ජනතාව අතර තිෙබන විශ්වාසය ඒ කාලය 
තුළ පළුදු වුණා. ඒ වාෙග්ම, ඉතිහාසෙය් ගත්ත විවිධ ෙද්ශපාලන 
තීරණ සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර තිෙබන විශ්වාසය පළුදු 
ෙවන්න බලපෑවා. දැන් ඒක ෙවනස් කරලා, ජාතික සමගිය හැදීම 
අද අත වශ  කාරණාවක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම ෙමොෙහොතකදී 
බිම් මට්ටමින් ෙම් පනෙත් හරය ගත්ෙතොත්, ඇත්තටම නැති 
ජාතිවාදී පශ්න ඇති ෙවන පනතක්. සමහර ෙකොට්ඨාස තිෙබනවා, 
ෙම් හදපු පනතට අනුව එම ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
පටු ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මතයි.  

ඇත්තටම එදා බැසිල් රාජපක්ෂලා ෙම් පනත හැදුෙව් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් තමුන්ෙග් කට්ටියට ජයගහණය කරන්න පුළුවන් 
විධියටයි. එෙහමයි, මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස නම් කෙළේ. කුරුණෑගල 
අභය භූමියක් තිෙබනවා. අභය භූමිෙය් වම් ෙකළවෙර් තිෙබනවා, 
එක ගම්මානයක ෙකොටසක්. දකුණු පැත්ෙත් තිෙබනවා, තව 

ගම්මානයක ෙකොටසක්. ඒ ෙකොටස ්ෙදක එකතු කරලා එක ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාසයක් නම් කළා. ෙම්ක භූෙගෝලීය වශෙයනුත් වැරදියි. 
ජන සංයුති ව ාප්තිය අනුව ගත්තත් සම්පුර්ණෙයන්ම වැරදියි.   

උදාහරණ ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා 
ගම්පහ, තිහාරිය පෙද්ශය මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි වශෙයන් ජීවත් 
වන පෙද්ශයක් බව. තිහාරිෙය් තිෙබන ඕෙගොඩෙපොළ කියන 
ගාමෙයන් පසු ගිය කාලෙය් පුරාවටම මුස්ලිම් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරෙයක් ෙත්රි පත් වුණා. නමුත්, දැන් ෙමොකද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ  ඕෙගොඩෙපොළ කියන ගම ෙදකට ෙබදලා. ඒ ගම 
ෙදකට ෙබදලා සිංහල ෙකොට්ඨාස ෙදකකට එකතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ එකතු කිරීම හරහා එකදු මුස්ලිම් 
මන්තීවරෙයකුටවත් ඕෙගොඩෙපොළ පෙද්ශෙයන් පාෙද්ශීය සභාවට 
යන්න බැහැ. ෙම්ක බිම් මට්ටෙම් නැවත ජාති වාදය අවුස්සන 
පශ්නයක්. නැති පශ්නයක් ඇති කරන එකක්.  සමහර තැන් 
තිෙබනවා, කුල ෙභ්දය අවුස්සනවා. ඒ කුල අනුව ෙම් ෙකොට්ඨාස 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කිසිදු ආකාරයකට ඒ බිම් මට්ටෙම් 
තිෙබන සමාජීය සාධකයන් සලකා නැහැ. භූෙගෝලීය සාධකයන් 
සලකා නැහැ. කුල වශෙයන් ෙබදීමට ලක් වන විධියට තමයි 
ෙකොට්ඨාස හදලා තිෙබන්ෙන්.  

ලංකාෙව් තිෙබන විශාලතම පාෙද්ශීය සභාවක් තමයි, 
අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාව. එහි සියයට අසූවක්ම ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ෙදමළ ජනතාවයි. සිංහල ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන් සියයට විස්සයි. 
240,000ක් ඒ පෙද්ශෙය් මිනිස්සු ජීවත් ෙවනවා. වර්ග කිෙලෝමීටර් 
490ක් ෙවච්ච අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාෙව් එහා ෙකළවෙර් ඉඳලා 
පාෙද්ශීය සභාවට වැඩක් කරගන්න එන ෙකෙනකුට පැය ෙදකක්, 
ෙදකහමාරක් යනවා. නමුත්, එම පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙකොට්ඨාස 
ෙබදලා තිෙබන විධිය ගත්තාම හිතා ගන්නත් බැහැ. නැති පශ්න 
ඇති ෙවන, නැවත සිංහල ෙදමළ ජාති වාදී ගැටුම් ඇති ෙවන 
ආකාරයට තමයි එතැන ෙකොට්ඨාස ෙබදලා තිෙබන්ෙන්. එහි 
බහුතරයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙදමළ ජනතාවයි. නමුත්, එම ෙදමළ 
ජනතාව සිංහල ගාම ෙසේවා වසම්වලට ඈදලා තිෙබනවා. ඒ 
පාෙද්ශීය ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම ෙසේවා වසම් තුෙනන් ෙදකක 
පමාණයක් සිංහල ගාම ෙසේවා වසම්වලට සම්බන්ධ කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙම්වායින් ෙවන්ෙන්, නැති පශ්නයක් බිම් මට්ටෙම් ඇති ෙවන 

එකයි.  

ඊළඟට, සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තිෙබනවා,  එම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඇත්තටම,- උදාහරණයක් 
විධියට වැලිගම, වැලිපිටිය ගත්ෙතොත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්  කාර්යාල 
ෙදකයි. එතැන පාෙද්ශීය සභා ෙදකක් අලුෙතන් නිර්මාණය 
ෙවන්න ඕනෑ. සීමා නිර්ණෙය්දී ෙවන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ජන 
සංයුතිෙය් ව ාප්තිය, ජාතිකත්ව ව ාප්තිය, භූෙගෝලීය ස්වභාවය ඒ 
සියල්ල විද ාත්මක පදනමක් මත සැලකිල්ලට ගත්තා නම්, 
එතැන පාෙද්ශීය සභා ෙදකක් නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙකොට්ඨාස හැෙදන්න ඕනෑ එෙහමයි.  නමුත්, ෙමතැන කරලා 
තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් ඊට පරස්පර ෙදයක්.  ඒවායින් නැති 
පශ්න අලුෙතන් නිර්මාණය වීමක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාම පිළිගන්නවා, ෙම් තිෙබන පනෙත් 
තාක්ෂණික ෙදෝෂයන් 58ක් තිෙබනවා කියලා. ෙම් පනෙත් 
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තිෙබන තාක්ෂණික ෙදෝෂයන් සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නැතිව 
ෙකොෙහත්ම එම පනතට අනුව මැතිවරණයකට යන්න බැහැ 
කියලා එතුමා කියනවා. ෙම්වා ගැන ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. 
අවුරුදු තුනක්, හතරක් තිස්ෙසේ දැන් ෙම්වා සාකච්ඡා කරනවා. 
නමුත්, ඔබතුමන්ලා තවමත් ෙම් පනෙත් තිෙබන අඩු පාඩු ටික, 
අඩුම ගණෙන් ෙම් තාක්ෂණික ෙදෝෂයන් ටිකවත් නිවැරදි කරන්න 
සමත් ෙවලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පනත ෙගෙනන ෙකොට කිව්වා, 
සමානුපාතික කමයට සියයට තිහක් එන්ෙන්; ෙක්වල කමයට, 
ඡන්ද පෙද්ශ විධියට සියයට හැත්තෑවක් එනවා කියලා. පට්ටපල් 
ෙබොරුවක් ෙන්. ඒ දාලා තිෙබන සූතයට අනුව -සමීකරණයට අනුව
- ගණන් හදලා බැලුෙවොත්, මුළු රෙට්ම සමානුපාතික නිෙයෝජන 
කමයට මන්තීවරුන් පත් ෙවන්ෙන් සියයට විසිතුනයි. සියයට 
තිහක් එන්ෙන් නැහැ. හරි පැහැදිලිව ඒ සූතයට, සමීකරණයට දාලා 
බැලුෙවොත් ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. නමුත්, කිව්ෙව් සියයට තිහක් 
කියලා. ඒවා ෙවනස් කරනවා කියලා ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම 
කිව්වා. නමුත්, සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. සීමා නිර්ණ අභියාචනා 
කමිටුවට ෙම්ෙක් බලයක් නැහැ.   

ඒෙක් mandate එක ෙනොෙවයි. ඒක කරන්න ඕනෑ ඒ සඳහා 
බලයක් තිෙබන කමිටුවකින්. එෙහම බලයක් තිෙබන කමිටුවක්, 
ෙකොමිසමක් පත් කරලා නැහැ. අඩුම ගණෙන් ඒවා කරන්න ඕනෑ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්. ඒ නිසා ෙම් තිෙබන පනතට අනුව ඡන්දය 
පවත්වන්න කියලා තීරණය කළත්, ඡන්දය පවත්වන්නට බැහැ. 
ඔබතුමා ෙහට තීරණය කළත් ෙම් පනතට අනුව ඡන්දය තියනවා 
කියලා, තියන්න බැහැ. ෙම්ෙක් පාෙයෝගික ගැටලු ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ෙම් ගැටලු නිරාකරණය කරන්න 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒකයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුත් පනතට අනුව සභික සංඛ ාව ෙදගුණයක් 
ෙවනවා. 8,500ක් විතර ෙවනවා අලුත් සභික සංඛ ාව. හැම 
පාෙද්ශීය සභාවකම, නගර සභාවකම තිෙබන ඉඩ පමාණය මදි 
ෙවනවා. දැනට ඉන්න මන්තීවරු වාෙග් ෙදගුණයක් ෙවන ෙකොට, 
ඒවාෙය් ඉඩ පමාණය මදි. ඉඩ පමාණය මදි ෙවනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ වැඩි වන මන්තීවරුන්ට පඩි ෙගවන්න ඕනෑ. පඩි 
ෙගවන්න සල්ලි ෙකෝ? ෙම් අය වැෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් සත 
පහක්වත් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? ඔබතුමා කියනවා, ''මුදල් 
කප්පාදු කරලා'' කියලා.  

අෙනක් පැත්තට තිෙබනවා පනත අනුව සභිකයන් වැඩි 
ෙවනවා. සභිකයන් වැඩි ෙවන ෙකොට ෙගොඩනැඟිලිවල ඉඩ මදි 
ෙවනවා. අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න ඕනෑ. ඒ තිෙබන 
ෙගොඩනැඟිලිවල ඉඩ පහසුකම් වැඩි කරන්නට ඕනෑ. පුටු ගන්න 
ඕනෑ; ෙඩස්ක්  ගන්න ඕනෑ; කාර්යාල උපකරණ ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නම්, සල්ලි වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් පනතට අනුව 
ගත්ෙතොත්, ෙම් පනතට අනුව ඡන්දය තියනවා කියලා තීරණය 
කෙළොත් ඔබතුමාට ඒක කරන්නට බැහැ. සම්පත් නැහැ. පහසුකම් 
නැහැ. ෙම් සංඛ ාව 8,500ක් ෙවන ෙකොට, -ෙදගුණයක් ෙවන 
ෙකොට- පඩි ෙගවන්න සල්ලි ෙවන් කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා හරි 
පැහැදිලියි තර්කානුකූලව ගත්ෙතොත්, දැනට තිෙබන පළාත් පාලන 
පනතට අනුව ඡන්දය පවත්වන්න බැහැ. ෙහට -අනිද්දා ඡන්දය 
පවත්වන්න බැහැ.  

ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කරන්න 
ඕනෑ? ඒක පිළි ගන්න. ෙම් අභියාචනාධිකරණ කමිටුෙව් තිෙබන 
නිර්ෙද්ශයන් සැලකිල්ලට අරෙගන, ඒවාෙග්ම එතැනින් ඉදිරිපත් 
වන ෙයෝජනාත් සැලකිල්ලට අරෙගන, ඒ ෙයෝජනාවල ඉතාම 
වැදගත් ෙයෝජනා තිෙබනවා. ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරපු විධිය වැරදියි. 
ඒවා අලුතින් ෙවන් කරන්න ෙවනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ෙග් mandate 
එකට එහා ගිය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය සභා සීමාවන් ෙවන් කරද්දී ඇති කරන්න 

ඕනෑ මූලික ෙද්වල් පිළිබඳව එතැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
ඒවා සැලකිල්ලට අරෙගන, ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, අලුත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන්න ෙවනවා. අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්මත කරන්න, අර තිෙබන අඩු පාඩු ෙවනස් කරලා ෙබොෙහෝ 
කාලයක් ගත ෙවයි. ඒක මාසෙයන්, ෙදෙකන් කරන්න බැහැ. ඒ 
නිසා හරි පැහැදිලිව පාෙයෝගිකව ෙම් දැනට සම්මත ෙවලා තිෙබන 
පනතට අනුව ඡන්දය පවත්වන්න බැහැ. එෙහම පවත්වන්න 
ගිෙයොත් බරපතළ ගැටලු ෙගොඩක් මතු ෙවනවා. එෙහම මතු 
ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, තාක්ෂණික ෙදෝෂ ටික නිවැරැදි 
කරන්නත් නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙවනවා. ඒ නිසා හරි 
පැහැදිලියි, දැනට සම්මත වුණා කියන පනතට අනුව ඡන්දය 
පවත්වන්න බැහැ. එෙහම නම් ඒක වහාම ෙවනස් කරන්නට 
ඕනෑ. ෙවනස් කරන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා කියලා පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා; තර්කානුකූලව ෙපෙනනවා. ඒ සඳහා මුදල් 
ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ. සභික ධුර සංඛ ාව ෙදගුණයකින් වැඩි 
ෙවනවා නම් ඒ අයට පඩි ෙගවන්න ඕනෑ; ෙගොඩනැඟිලි හදන්න 
ඕනෑ. හරි පැහැදිලියි. එෙහම නම්, ඒකට උත්තරයක් ෙහොයන්න 
ඕනෑ. උත්තරය ෙහොයන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා කියලා හරි 
පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙම්ක ආපහු අල්ල අල්ලා ඉන්න ෙදයක් නැහැ. 
දැන් තිෙබන පශ්නය, හරි පැහැදිලිව ෙම් අලුත් මැතිවරණ කමය 
වැරදියි කියන එක ඍජුව කියන්න; ඔබතුමන්ලා ඒක හරියට 
කියන්න. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් පක්ෂෙය් අභ න්තරෙය්- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ෙම් පක්ෂෙය් අභ න්තරෙය් තිෙබන ඇත්ත පශ්නය ඒක. ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. පක්ෂය ෙදකට කැඩිලා. ඒ ෙදකට කැඩුණු 
නිසා ඡන්දය කල් දාගන්න ඕනෑ. ඒ ඇත්ත පශ්නය යට ගහලා, 
ෙවන ෙවන පශ්නවලින් ෙම්ක වහන්න හදන්න එපා. ඇත්ත 
පශ්නය ඒක. නමුත් කමක් නැහැ. ඒ පශ්නයත් තියා ගන්න. 
පනෙත් තිෙබන දුබලතාව ගැන හරියට රටට කියලා, ෙම්කට නිසි 
පිළියමක් ෙයොදන්න. ඒ නිසා, මැතිවරණය ඔය අලුත් කමෙයන් 
ෙනොෙවයි, ෙමෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කලින් තිබුණු කමෙයන් -
ඒක තමයි සමානුපාතික කමය.-  ඡන්දය තියලා, ඊට පස්ෙසේ ඔය 
තිෙබන අඩු පාඩු සකස් කර ගන්න මැදිහත් ෙවන්නයි කියමින්, මා 
නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

(Dr.) Harsha De Silva. You have five minutes.  

 
[අ.භා. 2.01] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. [බාධා 

කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri will 

now take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ. எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. J. M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අඩු කරන්න නම් එපා, 

මට විනාඩි පහක කාලයයි ලබා දුන්ෙන්. විනාඩි පෙහන් ෙබොෙහෝ 
ෙද් කියන්න තිෙබනවා. නමුත්, එක මූලික ෙදයක් විතරක් 
සාකච්ඡා කරන්නට මා කැමැතියි. ඊට කලින් අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, පාඨලී චම්පික ඇමතිතුමාට සහ එතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාට, අෙප් UDA එෙක් සභාපතිතුමා -ජගත් මුණසිංහ 
මැතිතුමා-, ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධන කිරීෙම් සංස්ථාෙව් 
සභාපති ඉද්දෙවල මැතිතුමා අපිත් එක්ක ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් 
අෙප් වැඩ කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය තමයි, අද 
පුවත් පත් බැලුවාම, ෙකෝට්ෙට් apartment complex තුනක්, 
හතරක් advertise කරලා තිෙබනවා. හැමදාම  මෙග් ෙකෝට්ෙට් 
ආසනෙය්  තට්ටු නිවාස හදන්න ෙනොෙයකුත් developers ලා 
එනවා. ෙනොෙයකුත් ආකර්ෂණීය නම් දමා තිෙබනවා. තට්ටු 8යි, 
10යි, 12යි, 20යි, 25යි යනාදී වශෙයන් හදනවා. ෙම්වාෙය් මිල 
රුපියල් මිලියන 10, 15 ඉඳලා මිලියන 100, 150 දක්වා වැඩි 
ෙවනවා.  

ෙමහිදී මම එක සිද්ධියක් ගැන කථා කරන්න කැමැතියි. ගරු 
ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් හිටිෙයොත් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඔබතුමාටත් ෙම්ක අදාළ ෙවනවා.  පළාත් පාලන 
අමාත ාංශයත් ෙම්කට අදාළ ෙවනවා. ෙම් ළඟදී ෙම්ක ජාතික 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා පතවල ෙලොකු articles  ලියන්න පටන් 
ගත්තා. පටු පාරක ඉන්න නිවැසියන් සියලු ෙදනා අත්සන් කරලා 
ෙපත්සමක් ලියලා මට දුන්නා. ඒ ෙපත්සෙම් තිබුෙණ් ෙමොකක්ද, 
"අෙප් පාෙර් සමහර තැන්වල පළල අඩි 9යි, 10යි. පළලම තැන 
අඩි 28යි. ෙම් පාෙර් සමහර තැන්වල වාහන ෙදකක් මාරු 
ෙවන්නත් බැහැ. නමුත් තට්ටු 25ක බිල්ඩිමක් හදන්න ඉඩ දීලා 
තිෙබනවා" කියලා. [බාධා කිරීමක්] පාෙර් නම කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. මෙග් ආසනෙය්. මම ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න කියලා 
නගර සභාවට දැන්වුවාම නගර සභාෙවන් මට කිව්වා, "ෙම්කට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොමිටිෙයන් අවසර දීලා තිෙබනවා." කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ මම developer ට කථා කළාම, developer  මට ලියුමක් 
එවලා තිබුණා. ඔහුත් මට call  කරන්න පටන් ගත්තා; ෙනොෙයකුත් 
ඇමතිවරුත් මට කථා කළා; පන්සල්වල හාමුරුවරුත් කථා කළා.  
ඊට පස්ෙසේ මම developerට කිව්වා, "එයාට දුන්න permit එක මට 
එවන්න." කියලා. Permit  එකක් තිෙබනවා කියලා, developer  
මට ඒක ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ මම UDA  එකට කථා කරලා 
කිව්වා, "කරුණාකරලා ෙම්ක සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් පටු පාෙර් තට්ටු 25ක බිල්ඩිමක් ගහන්න පුළුවන්ද?" කියන 
එක ෙසොයලා මට කියන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
කිව්වා, "අපි  අෙප් power එක delegate  කරලා තිෙබන්ෙන්;  

නගර සභාවට  සහ ඒ කමිටුවට භාර දීලා තිෙබන්ෙන්, ඒ කමිටුව 
තමයි තීරණ ගන්ෙන්." කියලා. මට ලියුම ආෙව් අෙගෝස්තු 
26වැනිදා. ඊෙය් තමයි මට UDA  එෙකන් අවසාන පිළිතුර 
ලැබුෙණ්. අෙගෝස්තු 26වැනිදා සිට ඊෙය් වන ෙතක්  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් එහාට ෙමහාට සාකච්ඡා සිදු වුණා. නගර 
සභාෙවන් file  එක ෙසොයා ගන්න සෑෙහන අමාරු වුණා. ෙමහි 
තිෙබන මූලික පශ්නය තමයි, තට්ටු 25ක් හදන්න permission  
දීලා තිෙබන එක. හැබැයි, UDA  එෙක් ලියුෙමන් දන්වා 
තිෙබන්ෙන් හදන්න පුළුවන් ground floor plus  තට්ටු අටයි 
කියලා. මම ඒ ලියුම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා. 

Ground floor plus  තට්ටු අටක් හදන්න පුළුවන් තැනක 
ෙකොෙහොමද ground floor plus තට්ටු 23කට, 24කට  permission  
දුන්ෙන්. Developer මට කථා කරලා කියනවා, "ෙම්ක පුදුම 
වැඩක් ෙන්, මම ඔක්ෙකොම submit කළා, ඒවාට මට 
authorization  ලැබුණා." කියලා.  දැන් කියනවා,  "මෙග් permit  
එක කැන්සල් කරලා." කියලා. ෙකොෙහොමද, ෙමෙහම ෙවන්ෙන්? 
ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් apartments 100ක් තිෙබනවා. ගණන් හදලා 
බලන්න. අපි හිතමු apartment එකක් රුපියල් මිලියන 25 
ගණෙන් වික්කා කියලා. එක තට්ටුවක apartments 4ක් තිෙබනවා 
නම් වැඩි පුර තට්ටු 14ක්, 15ක් හදන්න දුන්ෙනොත් cost එෙක් 
difference එක ෙකොෙහොමද? රුපියල් බිලියන එකහමාරක්. 
රුපියල් බිලියන එකහමාරක වැඩිපුර තට්ටු ගණනක් හදන්න 
අවසර දීලා. ෙම්ක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම පැහැදිලි කරන්නද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම 

පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි. නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට තිබුණු පූර්ණ බලය, ඒ ඒ පාෙද්ශීය සභාවලට, නගර 
සභාවලට ලබා දී තිෙබන බව ඇත්ත. ඒක අද ඊෙය් සිදු වුණු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. දශක ගණනාවකට කලින් සිදු වුණු ෙදයක්. ෙම් 
ඉදි කිරීම් කටයුතු අෙප් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අවසරය 
මත එහි තිෙබන කලාපකරණ සැලසුමට අනුව කරන ෙකොට ඒ  
පාෙර් පළල සහ අෙනකුත් කාරණා මත ඉහළට යන්න පුළුවන් 
තට්ටු ගණන අනිවාර්යෙයන්ම සීමා ෙවනවා.  ෙමොකද, ෙමතුමා 
සඳහන් කරන ආකාරයට ඒක තමයි අපි කරන්ෙන්. නමුත් අෙප් ඒ 
අවසරෙයන් ෙතොරව  දැන් අපි බලය ලබා දී තිෙබන නිසා නගර 
සභාවට බලය තිෙබනවා, විවිධ පිරිස්වලට අවසර ෙදන්න.  

2617 2618 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙකොළඹ නගරෙය් විතරක් ෙම් ආකාරයට තනන ලද 
ෙගොඩනැඟිලි 1800ක් තිෙබනවා. අපි දැන් ඒවා ගැන කටයුතු කර 
ෙගන යනවා.  නගර සභාවලට ලබා දුන් බලය විෙශේෂෙයන්ම 
ෙදහිවල - ගල්කිස්ස නගර සභාවත් අයථා විධියට පාවිච්චි කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක ආපසු ලබා  ගැනීම පිළිබඳව පශ්නයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ නගර සභාවල ඇත්ෙතෝ ඒ බලය 
අයුතු විධියට පාවිච්චි කර තිෙබනවා. ඒකට අෙප් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් අපි ඒ 
පිරිස්වලට ඉදිරි කාලෙය්දී නීතිමය කියා මාර්ග ගන්නත්, ඒ 
ආකාරයට කියා කරන නාගරික ෙකොමසාරිස්වරුන්ට විරුද්ධව 
අවශ  පියවර ගන්නත් කටයුතු කරනවා.  දැනටමත් ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාවට අපි ඒ ගැන දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට අවසාන වශෙයන් බලය 

තිෙබන්ෙන් නගර සභාවටද, එෙහම නැත්නම් UDA එකටද?  
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට තිබුණු බලය තමයි පැවරීමක් 

කෙළේ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එත ෙකොට නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන්- 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඒ අනුව ඒ ෙගොල්ලන් බලය විධිමත්ව පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඒ 

කියන්ෙන් අෙප් නිර්මානුකූල කලාපකරණ සැලසුම්වලට 
අනුකූලව බලය පාවිච්චි කළ යුතුයි. එෙසේ පාවිච්චි ෙනොකරනවා 
නම්, ඒ ගැන කටයුතු කිරීෙම් වගකීම අපට තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒ කියන්ෙන් Form “C” එක ෙන්ද? 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඔව්, ෙමෙහමයි. සැලසුමක් ආරම්භෙය්දී අනුමත කර ගැනීමට 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට එන්න ඕනෑ. ඒ මූලික සැලසුම 
අනුමත කර ගන්න ඕනෑ. නමුත් සමහර ආෙයෝජකයින්, සමහර 
සංවර්ධකයින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟ හැරලා ෙකළින්ම 
අදාළ පළාත් පාලන ආයතන එක්ක කටයුතු කරලා ඒ කටයුත්ත 
කරනවා. ඒක තමයි පශ්නය. ඒකට යම් නීතිමය පතිපාදනයකුත් 
තිෙබනවා, දශක කිහිපයකට කලින් බලය ලබා දීලා තිෙබන නිසා. 
අපි ඒක ඉදිරිෙය්දී නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ඇමතිතුමාත් එක්ක සියයට 100ක් එකඟයි. මමත් 

කියන්ෙන් ඒක තමයි. නගර සභාවල TOsලාට බලය ෙදන්න 

බැහැ, තට්ටු 25 buildingවලට permission ෙදන්න. එතැන කූට 
ව ාපාර සිදු ෙවනවා. වංචා, දූෂණ සිදු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, යම් කිසි තට්ටු ගණනකට වඩා උස building එකක් 
හදනවා නම්, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීෙම් බලය තාවකාලිකව 
ෙහෝ නැවත UDA එක පවරා ගන්න ඕනෑ කියලා මා හිතනවා. 
පධාන නගරවල ෙමෙහම සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා ගරු 
ඇමතිතුමා කියනවා. ඉතින් ඒ පශ්නය දිගින් දිගටම සිදු ෙවන්න 
බැහැ. 'ෙකෝට්ෙට්' කියන්ෙන් අෙප් අගනුවර. ෙම් අගනුවර ඉන්න 
අයට හුස්ම ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. තැන් තැන්වල තට්ටු 25, 
50 building හදන්න බැහැ. යම් කිසි plan එකක් තිෙබනවා නම් ඒ 
plan එක අනුව වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා නගර සභාවට දීලා 
තිෙබන ඒ බලය තාවකාලිකව ෙහෝ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට පවරා ෙගන,  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්නකල් ඒ බලය ඒ 
ආයතනය සතුව තබා ගන්න ඕනෑ කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා හිතනවා, ඇමතිතුමා එය 
පිළිගනීවි කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය නම් 

අවසානයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි. අවසන් කරන්නම්. ඒ අතරතුර මා හිතනවා, නගර 

සභාවලට town plannersලා වාෙග් කට්ටියත් පත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා. නැත්නම් TOsලා නගරාධිපති ට ෙහෝ පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයාට බයට, එෙහම නැත්නම් දූෂිතව ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කරනවා. අන්තිම තත්පර තිෙහේදී මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
අහනවා, කරුණාකරලා විගණනයක් -audit එකක්- කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා. ෙකෝට්ෙට් නගර සභා බල පෙද්ශය තුළ ෙදන්න 
තිෙබන permission ඔක්ෙකෝම විගණනය කරන්න.  

ඊළඟට, අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් 
විගණනය කරන්න. නීතිය කඩලා තිෙබනවා නම්, ඒ නඩුවට 
ෙපනී සිටින්න මා ඉදිරිපත් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමෙහම ෙවන්න 
ෙදන්න බැහැ. දූෂිත නගර සභාවක් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් ලබා දීපු බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරලා, අෙප් 
අගනුවර සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරන වැඩසටහනකට තමයි 
යන්ෙන්. කාලය අවසන් නිසා මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්වා වාෙග් අපි 

ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් විගණනයක් කළාට පස්ෙසේ තමයි අපි 
දැන ගත්ෙත් ෙගොඩනැඟිලි 1,800ක් තිෙබනවා කියලා. ඉතින්, 
අෙනකුත් ආයතනවලත් ඒක කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමාට- [බාධා කිරීමක්] ෙදහිවල-
ගල්කිස්ෙසේ තමයි වැඩිෙයන්ම පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විගණනය කළාට පසේසේ අපි ඒ පිළිබඳව නීතිය කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙදහිවල-ගල්කිස්ස වාෙග් අෙප් ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශය විනාශ 

කරන්න අමාරුයි. අපි ෙකෝට්ෙට් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. ඒකයි මා 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපට කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. කරුණාකරලා 

එස්.එම්. චන්දෙසේන මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ බලය හරියට කියාත්මක ෙවනවාද කියා නියාමනය කරන්න 

කම  ෙව්දයක් සකස් කරන්න. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඒ බලය ලබා දීම නිසා තමයි ඒක කෙළේ. අපි ඒ ගැන පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශයත් එක්ක කථා කරලා කටයුතු 
කරනවා. අ ෙප් මහා නගර සැලසුම හා ෙපොදුෙව් නාගරික සැලසුම් 
ඉක්මවා යන විධිෙය් සැලසුම් අනුමත කිරීමට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. තට්ටු 8කින් 10කින්, නැත්නම් ඒ තිෙබන සීමාෙවන් 
ආෙයෝජනෙය් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන පදනෙමන් 
තමයි ෙබොෙහෝ ව වසායකයින් පුළුවන් තරම් උඩට හදන්න 
බලන්ෙන්. නමුත් ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට විශාල වශෙයන් 
මාර්ග තදබදය සහ අෙනකුත් ගැටලු ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
දැන් ඉදිරිෙය්දී ෙකොළඹ නගරය හා ඒ අවට විශාල නිවාස ෙයෝජනා 
කම කිහිපයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනයකින්ම  රජෙය් 
ඉඩම්වල සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මැතිතුමා. ඔබතුමා කරුණාකර කථා 

කරන්න.  
 

[අ.භා. 2.11] 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා 

හා පළාත් පාලන අමාත ාංශය  සහ නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත ාංශය පිළිබඳව පළමුෙවන්ම වචන ස්වල්පයක් 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් අපට 
කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න අෙප් පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
ගරු කථානායකතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලුවා.  

නිෙයෝජිතයන් කීප ෙදෙනකුට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන් 
කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ අනුව මාත් ඇතුළුව මන්තීවරුන් 10 
ෙදෙනක් පමණ එතුමා ඉන්න තැනට යන ෙකොට පාෙද්ශීය සභා, 

නගර සභා නිෙයෝජිතයන්ට සහ මහජන නිෙයෝජිතයන්ට දිගට 
හරහට ජල පහාර එල්ල කරනවා. ඒ ෙවලාෙව් මා ඇතුළු 
මන්තීවරුන් කීප ෙදනා  ෙපනි ෙපනී ෙපොලීසිෙයන් කඳුළු ගෑස් 
ගැහුවා. කඳුළු ගෑස් පහාරයන්ට සහ ෙපොලීසිෙය් පීඩනයන්ට අප 
විශාල වශෙයන් ලක් වුණා. ඒ පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව 
පළමුෙවන්ම පකාශ කරනවා. පා ෙද්ශීය සභා, නගර සභා මහජන 
නිෙයෝජිතවරුන් කියන්ෙන් ඡන්දෙයන් පත් ෙවච්ච අයයි. 
මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා ඉල්ලන්න තමයි ඒෙගොල්ලන් 
ආෙව්. එෙහම නැතිව ෙවන ෙදයක් ඉල්ලන්න ෙනොෙවයි ඔවුන් 
ආෙව්. මැතිවරණයක් පජාතන්තවාදීව පවත්වන්න ඕනෑ. 
පජාතන්තවාදය ඉල්ලලා එන අයට කඳුළු ගෑස් සහ ජල පහාර 
එල්ල කිරීම පිළිබඳව අෙප් දැඩි අපසාදය සහ කනගාටුව මා  
පළමුෙවන්ම පකාශ කර සිටිනවා.  

ෙම් පළාත් සභා මැතිවරණ ෙනොපැවැත්වීම නිසා රෙට් ෙම් 
වනෙකොට විශාල පශ්නයක් මතුෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.  
හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙම්කට 
කිව්ෙව්, "ගාම රාජ ය" නැත්නම් "ගාම ආණ්ඩුව" කියලායි. ගාම 
ආණ්ඩුව අද කඩා වැටිලා, විනාශ ෙවලා අවසානයි. නගර 
සභාවකට, පාෙද්ශීය සභාවකට අද යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කර 
ගන්න යන ජනතාවට අද විශාල අපහසුතාවකට පත් ෙවන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් ආයතන නිලධාරිවාදයට යට ෙවලා 
තිෙබනවා.  පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා, පාර්ලිෙම්න්තුව, 
ජනාධිපතිවරු පත් කර ගන්න ඡන්ද පවත්වලා, ෙම් ආයතන 
පිහිටුවාෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් වැඩ කටයුතු කල් දමන්න 
ෙනොෙවයි.  

පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා ඡන්දය කල් දමන්න පුළුවන් 
කියලා ඇමතිවරයාට අසීමිත බලයක් තිෙබන වගන්ති 
ඉදිරිෙය්දීවත් ඉවත් කරන්න කියලා අපි විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ,  ෙම්ෙකන් අයුතු පෙයෝජන ගන්න නිසයි. එය පසු ගිය 
කාලය දිහා බැලුවාම පැහැදිලි වනවා. ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරන්න 
ෙමච්චර කාලයක් ගන්න ඕනෑ නැහැ. ගාම නිලධාරි වසම් 14,000 
ගණනක් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව වශෙයන් ෙවනම ෙකොටස් ෙවන් කරන්න 
අවශ  නම් ඒ ෙතොරතුරු ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ලබා ගන්න 
පුළුවන්. කාමරයක් ඇතුෙළේ ඉඳෙගන මාසයක් තුළ කරන්න 
පුළුවන් වැඩක් තමයි ෙමච්චර ෙම් කල් අදිමින් සිදු කරන්ෙන්.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් රෙට් විශාල ගැටලු පමාණයක් පැන 
නැඟිලා තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය්දී මම හදපු 
ෙපොළවල්, ශවණාගාර වැනි ව ාපෘති තිෙබනවා.  ඒවා අවුරුදු එක 
හමාරක් තිස්ෙසේ වල් වැදිලා. ඒවා විවෘත කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. 
ඒ විධියට පා ෙද්ශීය සභා, පළාත් පාලනය අත්හැරලා  තිෙබනවා. 
ෙම්වා අවශ  නැති ආයතන කියලා ගණන් ගන්ෙන් නැතිව ඉන්න 
පුළුවන් ආයතන ෙනොෙවයි. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙම් 
මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකට අද 
සියලුම පක්ෂ කැමැතියි.  පැරැණි කමයට ෙහෝ මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියලායි මම නම් කියන්ෙන්. අපි ෙකොට්ඨාස කමයට 
කැමතියි; ෙක්වල කමයට කැමැතියි. අපිත් ෙම්වා අනුමත කළා. 
අපිත් ආණ්ඩු තිබුණු ෙවලාෙව් ෙම් මැතිවරණ කමය ෙහොඳයි  
කියලා උදවු කළා. ඒ විධියට ෙකෙරන්ෙන් නැත්නම් අපි කියනවා, 
පරණ කමයට ෙහෝ මැතිවරණය පවත්වලා   රෙට් ජනතාව, 
පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා මන්තීවරුන් ඉල්ලන ෙද් ඉටු කර 
ෙදන්න ආණ්ඩුව - රජය - කටයුතු කරන්න කියලා.   

පසුගිය කාලෙය් ආදාහනාගාර වගයක් හැදුවා අපි දැක්කා. 
නමුත් ඒවා විවෘත කර ගන්න විධියක් නැහැ. මම හිටපු කාලෙය් 
භාෙගට හදපු ආදාහනාගාර තවමත් එෙහමමයි. ෙම්වා සියල්ලම 
අඩපණ ෙවලා. ඒ නිසා අපි  ඉල්ලා සිටිනවා, පුළුවන් තරම් 
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ඉක්මනින් ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා.  1991 අවුරුද්ෙද් 
පාෙද්ශීය සභාෙවන් තරග කරලා තමයි මම ෙද්ශපාලනයට ආෙව්. 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමාත් 
එෙහමයි. කථානායකතුමා ෙද්ශපාලනයට ආෙව්ත් ෙකොළඹ නගර 
සභාෙවන්. ඒ විධියට ෙද්ශපාලනයට පිවිසිලා අද එතුමා 
කථානායක පුටුෙව් වාඩිෙවලා ඉන්නවා. ෙද්ශපාලනයට ඇතුළු 
වන ෙදොරටුවයි ෙම් වහලා තිෙබන්ෙන්. සන්ධානෙය්  මහ 
ෙල්කම්තුමා වන මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ෙද්ශපාලනයට 
පිවිසිෙය් අඟුනෙකොළපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභාෙවන්. ඒ වාෙග් 
උදාහරණ විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනයට ඇතුළු වන 
ෙදොරටුව ෙම් වහලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක විශාල අසාධාරණයක්. ෙම් 
කාරණාවලට උත්තර බඳිමින් නිදහසට කරුණු කියමින් ඉඳලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ.  

පජාතන්තවාදය වළ දමන්ෙන් නැතිව, මැතිවරණ කමය හකුළා 
තියන්ෙන් නැතිව, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙම් මැතිවරණ 
පවත්වන්නටය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ෙකොට්ඨාස කමයට ෙහෝ 
පැරණි කමයට මැතිවරණය පවත්වා ෙම් පළාත් පාලන ආයතන 
සකිය කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් පකාශ කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය මගින් අෙප් 
පළාත්වලට විෙශේෂ ෙසේවයක් ලබා ෙදනවා. උතුරු මැද පළාෙත් 
වකුගඩු ෙරෝගයට පධාන ෙහේතුව ජලය කියන එක ෙහළි වී 
තිෙබනවා. විෙශේෂ ව ාපෘති භාර අමාත වරයා හැටියට මම ෙම් 
විෂයය භාරව වැඩ කරනවිට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෛවද වරුන් 
සමඟින් කරන ලද සකච්ඡාවලදී අප ෙත්රුම් ගත්තා, බැර ෙලෝහ 
වර්ග ජලයට මිශ වීම නිසා ෙබොෙහෝ දුරට ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය සහ 
පිළිකා හැෙදනවාය කියන එක. ඒ අනුව හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
තීන්දුවක් ගත්තා, උතුරු මැද පළාෙත් විෙශේෂෙයන් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් හැම නිවසකටම ජල කරාමවලින් ජලය ලබා ෙදන 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න.  

2017 වර්ෂෙය් ඒ වැඩ පිළිෙවළ අවසන් ෙවන්නයි ඒ සැලැසම් 
හදා තිබුෙණ්. එම වැඩ පිළිෙවළ තවමත් හරියට කියාත්මක 
ෙනොවන බව ගරු අමාත තුමාට මම කියන්න කැමැතියි. උතුරු 
මැද පළාෙත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවනවාය කියා ඔබතුමා 
ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා. එප්පාවල පෙද්ශෙය් ෙකෝන්වැව ආශිතව,  
තලාව, තඹුත්ෙත්ගම, ගල්නෑව, ඉපෙලෝගම යන  පෙද්ශවලට ජලය 
ලබා ෙදන්නත්, මහකන්දරාව වැව ආශිතව තව ජල ව ාපෘතියක් 
ඇති කරන්නටත් සැලසුම් කළා. ඒ වාෙග්ම වාහල්කඩ වැව 
ආශිතව ජල ව ාපෘතිය JICA ආයතනෙයන් ජපන් ආධාර ඇතිව 
කරන්නට යන අවස්ථාෙව්දී ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව විරුද්ධ වුණා. 
මම ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත්ෙවලා ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න 
උදවු කළා. අද ෙම් කටයුතු අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන් 
ආකාරයට ෙකරී ෙගන යන්ෙන් නැහැ කියන එක මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. දවසක් ෙහෝ පමාද ෙවනවා නම්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා.   

 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ ජල ෙයොජනා කමයත්, ඒ වෙග්ම තඹුත්ෙත්ගම ජල ෙයෝජනා 

කමයත්, ගිරිබාව, රාජාංගන වැෙවන් ඇති කරන ඒ ජල  ෙයෝජනා 
කමවලත් වැඩ අපි දැන් ආරම්භ කර ෙගන යනවා.   

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න ඕනෑ. 

ෙමොකද, එෙසේ නැත්නම් ෙම් ෙරෝගෙයන් සිදුවන මරණ සංඛ ාව 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවනවා; වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරු වන 
සංඛ ාව වැඩි ෙවනවා. මම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකවත් කිව්වා, 
අෙප් රජෙය් කාලෙය් අනුරාධපුර දිස්තක්කෙය් RO plants 18ක් 
ස්ථාපිත කළ බව. උදාහරණයක් හැටියට කියන්න ඕනෑ, පදවිය, 
ෙකෝන්කැටියාව ගම්මානෙය්  RO plant එක සවි කළාට පස්ෙසේ  ඒ 
ගෙම් අපි සමීක්ෂණයක් කළා. ඒ ගම වකුගඩු ෙරෝගීන් සියයට 
65ක් විතර ඉන්න ගම්මානයක්; උතුරු මැද පළාෙත් වකුගඩු 
ෙරෝගීන් වැඩිෙයන් ඉන්න පෙද්ශය. පිරිසිදු වතුර ෙබොන්න වුණාට 
පස්ෙසේ ඒ ගම්වාසීන්ට ෙරෝග වැලඳීෙම් හැකියාව අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. එම ෙරෝගයට ෛවද  පතිකාර ගන්න යන සංඛ ාවත් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ජලසම්පාදන කමය  ෙකොපමණ 
කාලයකින් අවසාන කරන්නට පුළුවන්ද ඇමතිතුමා?  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙම් මහා පරිමාණ ජල ෙයෝජනා කම 

හැම එකක්ම 2020 වනවිට සම්පූර්ණ කරන්නයි සැලසුම් කර 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
තව අවුරුදු තුන හතරක් තිෙබනවා. අවුරුදු තුනක් කියමු. ඒ 

කාලය තුළ ෙම් ෙරෝගයට ෙගොදුරුවන සංඛ ාව වැඩි ෙවන නිසා 
අඩුම ගණෙන් වැඩිෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරුවන ගම් 
පෙද්ශ ෙසොයා තමුන්නාන්ෙසේ RO plants ෙහෝ ස්ථාපිත කරන්නට 
කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ පෙද්ශෙය් විතරක්  ෙනොෙවයි, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
කුරුණෑගල පෙද්ශයක, වවුනියාව, මන්නාරම යන පෙද්ශවලටත් 
ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය පැතිර යනවා. ජල සම්පාදන අමාත තුමා 
හැටියට ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාට වඩා ඔබතුමාට පිරිසිදු ජලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෛවද වරු 
කියන්ෙන් පිරිසිදු ජලය ලබාදුන් තරමට  ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය 
වැලඳීම අඩු ෙවනවාය කියායි. ඒ සඳහා අවශ  කටයුතු 
කරන්නටය කියා විෙශේෂෙයන් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය සභා 

මන්තීවරුනුත් එක්ක ගුටිකාපු, බැට කාපු මන්තීවරෙයක්  විධියට 
අවසාන වශෙයන් මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, පුළුවන් 
තරම් ඉක්මනින් පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වා එම කටයුතු 
අවසන් කරන්න කියලායි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

Hon. Abdullah Mahrooff, you have three minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
[பி.ப. 2.22] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த ல் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இன்  ன்  அைமச்சுக்கள் மீதான வர  ெசல த் திட்டக் 
கு நிைல விவாதம் நைடெப கின்ற . இதில் எனக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் குைறவாயி க்கின்ற காரணத்தால் இங்கு 
ஒ சில க த் க்கைள மாத்திரம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

1978ஆம் ஆண்  Constitution தி த்தப்பட்டதற்குப் பிறகு 
உள் ராட்சித் ேதர்தல் சட்டத்தில் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
மாற்றத்தின்ப , எம  தி ேகாணமைல மாவட்ட மக்க ைடய 
இன விகிதாசாரத்ைதப் றந்தள்ளிவிட் , அங்கு 1969ஆம் 
ஆண்  தல் இ ந் வந்த 21 உள் ராட்சிச் சைபகள் 13 
ஆகக் குைறக்கப்பட்டன. அதன்ப  அங்கு 41.77 தம் 
வாழ்கின்ற ஸ் ம்க க்கு 39 ஆசனங்க ம் 31.38 தம் 
வாழ்கின்ற தமிழ் மக்க க்கு 34 ஆசனங்க ம் 26.38 தம் 
வாழ்கின்ற ெப ம்பான்ைம மக்க க்கு 63 ஆசனங்க ம் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. அதன்ப  அங்கு 136 ெதாி ெசய்யப் 
பட்ட உ ப்பினர்க ம் 39 bonus உ ப்பினர்க ம்  
நியமிக்கப்ப கின்றார்கள். அந்த வைகயில், தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் உள் ராட்சித் ேதர்தல் ெதாகுதிக க்கான 
எல்ைலயான  மிகக் ேகவலமான ைறயிேல 
பிாிக்கப்பட் க்கின்ற .  

கடந்த ஆட்சியாளர்கள் ெகா ம்  மாவட்டத்தில்கூட 41 
வட்டாரங்களில் 25ஐ multi-member வட்டாரங்களாகப் 
பிரகடனப்ப த்தியி ந்தார்கள். இதன் லமாகத் தங்க க்குச் 
சாதகமான சூழைல உ வாக்கிவிட் , உள் ராட்சித் 
ேதர்தைல அவசரமாக நடத்த ேவண் ம் என்  இன்  
அவதிப்ப கின்றார்கள். இந்த நிைலயில் எங்க ைடய பிரேதச 
எல்ைல நிர்ணய நடவ க்ைகக க்காக அங்கு வந்த அேசாக்க 
பீாிஸ் அவர்க ம் லால் ரத்நாயக்க அவர்க ம் எங்க க்கு 
ஏற்ெகனேவ ஏற்பட்ட பாதிப் க்கள் நிவர்த்தி ெசய்யப்ப ம் 
என்  வாக்கு தி தந்தி க்கின்றார்கள். அதாவ , "இன 
விகிதாசாரத்தில் கவனம் ெச த்தாமல் உங்க ைடய 
மாவட்டத்தில் எல்ைலப் பிாிப் க்கள் நடந்தி க்கின்றன. 
ஆகேவ அதற்கான நியாயத்ைத நாங்கள் ெபற் த் த ேவாம்" 
என்  அவர்கள் எங்களிடம் கூறி ள்ளார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சர் அவர்க ம் ெகளரவ மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்க ம் இந்த 
விடயத்தில் எங்க க்குப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற  என்பைத 
ஏற் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
தைலைமயிேல எம  மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் தீர்த்  
ைவக்கப்ப ம் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம். 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, ெபா வாக 
கிழக்கு மாகாணத்திேல எங்க ைடய பிரதிநிதித் வங்கள் மிக 
ேமாசமான ைறயிேல பாதிக்கப்பட் க்கின்றன.   

அேதேநரம் எங்க ைடய மாவட்டத்திேல குறிஞ்சாக் 
ேகணி, ேதாப் ர், ல்ேமாட்ைட, ள்ளிப்ெபாத்தாைன, 
குடாக்கைர ேபான்ற 7 திய பிரேதச சைபகள் அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கு இைணந்தி ந்தேபா ம் தனியாகப் 
பிாிந்தேபா ம் அந்தப் பிராந்தியத்தின் தைலநகரமாக 
தி ேகாணமைல இ ந் வ கின்ற . ஆகேவ, 
தி ேகாணமைல நகர சைபைய municipal council ஆக 
மாற்றேவண் ம் என் ம் கந்தளாய், ர் பிரேதச சைபகைள 
நகர சைபகளாகத் தர யர்த்த ேவண் ெமன் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  இலங்ைகயில் பிரேதச சைபகளின் நிர்வாகச் 
ெசயற்பா கள் அைனத் ம் அவற்றின் ெசயலாளர்களிடம் 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ளன. எனி ம் பிரேதச சைபச் ெசயலாளர் 
பதவி ெதாடர்பான ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்  இ வைர 
தயாாிக்கப்படாம ள்ள . ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
அம்ைமயார் அவர்க ைடய ஆட்சிக் காலத்தில் 

ன்ைவக்கப்பட்ட பிரேதச சைபச் ெசயலாளர் பதவி 
ெதாடர்பான ேசைவப் பிரமாணக் குறிப் ப் பற்றிய அறிக்ைக 
இன்ன ம் நைட ைறக்கு வராததன் காரணமாக இப்ெபா  
கைலக்கப்பட் ள்ள பிரேதச சைபகளின் சில ெசயலாளர்கள் 
மிக ேமாசமான ைறயிேல பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, அவர்கள் அைனவைர ம் பிரேதச சைபச் ெசயலாளர் 
ேசைவயில் உள்வாங்குவதற்கான ஒ  ேசைவப் 
பிரமாணத்ைதத் தாபிக்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , 
என் ைடய உைர சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைளச் 
சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பித்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.25] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නගර සැලසුම් 

හා ජල සම්පාදන අමාත තුමාෙග් අමාත ාංශයට අදාළව ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය යටෙත් යම් කරුණු 
පමාණයක් සාකච්ඡා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු 
අමාත තුමනි, එයට පධාන ෙහේතුව, පසු ගිය දිනවල ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ඔබතුමාම පැහැදිලි කළා වාෙග් ජල ගාස්තු වැඩි කිරීම් 
පිළිබඳව විශාල වශෙයන් සාකච්ඡාවකට භාජන වීමයි. අය වැය 
ෙයෝජනාවක ෙහෝ සඳහන් ෙනොවුණත් අය වැය කියාවලිය තුළදී 
තමයි ෙම් සාකච්ඡාව මතු වුෙණ්. 

එහිදී ගරු අමාත තුමාෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වුණු කාරණාව 
තමයි, සියයට 30කින් පමණ ජල ගාස්තු වැඩි කරනවාය කියන 
එක. දැනට ලංකාෙව් සියයට 90ක්ම ඉන්ෙන් ගෘහස්ථ ජල 
පාරිෙභෝගිකයන් කියලා ඔබතුමන්ලා දන්නවා. 2015 ෙදසැම්බර් 
31 වන විට ගෘහස්ථ ජල පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා දැනට ජල 
සම්බන්ධතා 19,89,631ක් ලබා දී තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, කාලෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා  1991 ජනවාරි මාසෙය්, 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
* னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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2005 මාර්තු මාසෙය්, 2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සහ 2016 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිට ඔබතුමන්ලා වැඩි කරන්න ෙයෝජිත ජල 
ගාස්තුවල ස්වභාවය සඳහන් ෙල්ඛනයක් මා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙල්ඛනය අනුව බලන 
ෙකොට ඒක ඉතා පැහැදිලි වනවා. ඒකක 6-10 අතර පමාණයක් 
ජලය පරිෙභෝජනය කරන අයෙග් මාසික ෙසේවා ගාස්තුව වශෙයන් 
රුපියල් 65යි තිෙබන්ෙන්. ඒ මාසික ෙසේවා ගාසත්ුව ඔබතුමන්ලා 
රුපියල් 250 දක්වා වැඩි කරනවා. ඒකක 11-15 අතර පමාණයක් 
ජලය පරිෙභෝජනය කරන අයෙග් මාසික ෙසේවා ගාස්තුව රුපියල් 
70ක් වශෙයන් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා එය රුපියල් 250 දක්වා 
වැඩි කරනවා. ඒකක 16-20 අතර පමාණයක් ජලය පරිෙභෝජනය 
කරන අයෙග් මාසික ෙසේවා ගාස්තුව දැනට තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
80යි. එය රුපියල් 400 දක්වා වැඩි කරනවා. ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා 
කරපු කමයයි මා ෙම් කියන්ෙන්. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කරන්න ෙහේතු වුණු කාරණාවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. එතෙකොට 
මාසික ෙසේවා ගාස්තුව රුපියල් 80ක් වශෙයන් තිෙබන එක 
රුපියල් 400ක් වන විට, ඒක සියයට 30කින් වැඩි වීමක් ෙනොෙවයි. 
ඒක, අපි කාටත් බැලූ බැල්මට ෙපෙනනවා. 

 

ඊළඟට, ජලය පරිහරණය කරන පමාණය බලමු. ඒකක 11-15 
අතර පරිහරණ ගාස්තුව රුපියල් 20ක් වශෙයන් තිෙබන තිෙබන 
එක රුපියල් 26 දක්වා වැඩි කරනවා. ඒකක 16-20 අතර පරිහරණ 
ගාස්තුව රුපියල් 40ක් වශෙයන් තිෙබන එක රුපියල් 52 බවට පත් 
කරනවා. ඒකක 21-25 අතර පරිහරණ ගාස්තුව රුපියල් 58ක් 
වශෙයන් තිෙබන එක රුපියල් 75 බවට පත් කරනවා. ෙම් 
පමාණය තමයි, සාමාන  ජනතාව වැඩිපුරම පරිහරණය කරන 
පමාණය. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් චකෙල්ඛය අනුව ෙහොඳට 
ෙපෙනනවා, වැඩිපුරම ගාස්තු වැඩි කරන්න ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන්ෙන් සාමාන  ජනතාවටයි කියලා. ඔබතුමන්ලාට එෙහම 
කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙම් ජල සැපයුෙමන් ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට -ගරු අමාත තුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට- ලැෙබන ආදායම අඩුයි කියන එකයි, 
වියදම වැඩියි කියන එකයි, ණය වැඩියි කියන එකයි.  

 

ෙම්වා තමයි මූලික තර්කය. ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කය තමයි 
ණය වැඩියි, වියදම වැඩියි කියන එක. හැබැයි, ගරු අමාත තුමනි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා අමුදව යක් ෙනොමිෙල් ලැෙබන විශාලම 
ව ාපාරය ෙම්කයි කියලා. ජල සම්පාදනය සඳහා ලැෙබන අමුදව  
වන්ෙන් ජලයයි. ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනයකට ෙනොමිෙල් අමුදව යක් 
ලැෙබනවා නම්, ඒ ජලය. ඔබතුමාට ජලය මිලදී ගන්න ගාස්තුවක් 
යන්ෙන් නැහැෙන්.  එම නිසා ඉතා පැහැදිලියි- 

 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ජල ඒකකයක් බීමට සුදුසු තත්ත්වයට ගන්න රුපියල් 48ක් 

වැය ෙවනවා. නමුත් අපි ඒකකයක් ලබා ෙදන්ෙන් රුපියල් 16ට 
වඩා අඩු මුදලකට. ඒකයි පශ්නය. ජලය පිරිපහදු කරන්න අපට 
රසායනික දව  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම විදුලි බලයට ගාස්තුවක් යනවා. 
අෙනක් නඩත්තු කටයුතු සඳහා යන ගාස්තුත් එකතු කළාම ජල 
ඒකකයකට රුපියල් 48ක් වැය ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි. අපි බලමු, ඒ රුපියල් 48 හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 

කියලා. කලටුවාවට එකතු ෙවන ජලය ෙබොන්න සුදුසු ජලය බවට 

පත් වන්න  රුපියල් 48ක් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා හරියට 
ගණන් හදා ගත්ෙතොත් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කර ගන්නට 
පුළුවන් ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඒ සඳහා උදාහරණයට ගන්ෙන් 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 2015 අවුරුද්ෙද් 
ආදායම. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 2015 ආදායම 
රුපියල් මිලියන 19,584යි. දළ ලාභය රුපියල් මිලියන 7,269යි. 
ශුද්ධ ෙමෙහයුම් ආදායම රුපියල් මිලියන 1,209යි. නමුත් 
අවසානෙය් ශුද්ධ ලාභ අලාභ ගණන් හදලා බලන විට 
ඔබතුමන්ලාට රුපියල් මිලියන 100ක් අලාභයි. දළ ලාභයක් 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 7,269ක. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම 
ෙම් කියන්ෙන් 2015දී.  කලින් අවුරුදුවලත් එෙහම තමයි. එෙහම 
ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙහේතුව තමයි ෙමතැන වැදගත්ම ෙද්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දළ ලාභය රුපියල් මිලියන 
7,200ක් වන විට පරිපාලන වියදම් යනවා, රුපියල් මිලියන 
8,571ක්. ලාභයට වඩා වැඩියි පරිපාලන වියදම්! ඔබතුමාට මම 
අවධාරණය කරනවා, 2015 අවුරුද්ෙද් ඔබතුමන්ලාෙග් ආදායම 
ඊට කලින් අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව සියයට 5කින් වර්ධනය වුණත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් විකුණුම් පිරිවැය සියයට 9කින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබන බව. ඒ නිසා ඒ අලාභයට ෙහේතුව ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාට ඉතා විශාල වශෙයන් නඩත්තු වියදම්, 
පරිපාලන වියදම් යන එක.  ඒකට ෙහේතුව තමයි, ඔබතුමාෙග් 
කාලෙය්  විතරක් ෙනොෙවයි, කාලයක් තිස ්ෙසේ ෙම් ආයතනයට 
විශාල ෙලස පිරිස් එකතු කිරීම. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්වා 
තව එකතු කර ගන්න එකට බලපෑම් තිෙබනවා,  බාධා තිෙබනවා 
කියලා භාණ්ඩාගාරෙයන්.  ෙම් එකතු කර ගත්ත පිරිස් හරියට 
කළමනාකරණ කරලා ෙනොමිෙල් ලැෙබන ජලය රෙට් ජනතාවට 
සාධාරණ මිලකට,  ඔබතුමා කියනවා වාෙග්  ෙබොන්න සුදුසු  
තත්ත්වයට පත් කරලා ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැත්ෙත් ඇයි? 
ඒක තමයි පශ්නය. ඒකට ෙහේතු මම කියන්නම්. ඒකට ෙහේතු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා විශාල වශෙයන් ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙද්ශීය බැංකුවලින් ගත්ත ණය ඉතා විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා විශාල වශෙයන් පිරිස් එකතු 
කර ගත්තත්, ෙකොන්තාත්කරුවන්ට තමයි ඒ වැඩ භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්,  2015 අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
මිලියන 136ක වියදමක් දරලා තිෙබනවා, ෙකොන්තාත් සඳහා. 
විවිධ ෙශේණිවලට, විෙශේෂෙයන් කම්කරු ෙශේණිවලට බඳවා ගැනීම් 
සිදු කළත්, -කම්කරුවන් 170ක අතිරික්තයක් සිටියදීත්-  නව 
සම්බන්ධතා ලබාදීමට සහ අලුත්වැඩියා කටයුතු ෙවනුෙවන් 
ෙසේවකයන් ෙයොදවා ගන්න රුපියල් මිලියන 136ක ෙකොන්තාත් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි කාර්ය මණ්ඩලවල වියදම්. 
2014ට සාෙප්ක්ෂව 2015 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 3,468කින්, 
-ඒ කියන්ෙන් ෙම් ගත වුණු අවුරුද්ද ඇතුළත- සියයට 45න් කාර්ය 
මණ්ඩල වියදම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම තිබියදී තමයි 
ඔබතුමා තව 508 ෙදෙනකු බඳවා ගත්ෙත්. මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන් එක ෙදයයි. බහුවිධ නිපුණතා පුහුණු ෙසේවකයන් විධියට 
බඳවා ගත්ත ෙම් 508ෙදනා  බඳවා ගත්ත ආකාරය ඔබතුමා 
දන්නවා.  ඒ සඳහා දැන්වීම් පළ කිරීමක් නැහැ; සුදුසුකම් ෙසොයා 
බැලීමක් නැහැ. ඒ අය ෙසේවෙය් ස්ථිර කරලා තිෙබන්ෙන් 
භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ලබාෙගනද? දැන් ඒ  බර මිනිස්සු පිට 
පටවන්නයි හදන්ෙන්. සාමාන  ජනතාවට බැලු බැල්මට 
ෙත්ෙරන්ෙන්, ''අපි වතුර ෙබනවා, ඒ නිසා අපි ෙගවන්න ඕනෑ'' 
කියලායි. ඔබතුමා කියන තර්කය අනුව ෙම්  වතුර  මිනිසුන්ට 
ෙබොන්න සුදුසු තත්ත්වයට පත් කරලා ෙදන්න  ෙලොකු වියදමක් 
දරනවා. ඒක එක පාර කිව්වාම ඒ විධියට ෙපෙනනවා. නමුත් ඒ 
වියදම හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ වියදම හැෙදන්ෙන් ගත්ත 
ණයවල ෙපොලී ෙගවීමට සිදු වීෙමන්, ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත, 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවලට පැටවු ගහනවා වාෙග් අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද පිරිස් බඳවා ගැනීෙමන්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ බඳවා ගත් පිරිස් එෙහමම සිටියදී, ෙකොන්තාත්කරුවන්ට 
වැඩ භාරදීෙමන්. ෙම්ක මහා යාන්තණයක් ෙනොෙවයි. බට ටික 
එළන්නයි තිෙබන්ෙන්;  පිරිපහදු කටයුතු කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. 
ෙනොමිෙල් වතුර ටික එනවා.  ඒ ෙනොමිෙල් එන වතුර ටික  
ජනතාවට ෙබදා ෙදන එක තමයි ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, ඒ කියාවලිය කරන්න ගියාම තමයි ෙම් පශ්න එන්ෙන්. 
ෙම්ක හරි බරපතළ තත්ත්වයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහනවා.  ෙම්වා මීට කලින් කරපු 
ෙද්වල් කියලා අපට අත ෙහෝදාගන්න බැහැ. එෙහම කරන්න බැරි, 
මීට කලින් කළ වැරැදි ෙනොකරන්නයි  ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් බඳවා ගැනීම් ගැන සභාපතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අමාත ාංශයට ආපු ඉල්ලුම් පතවලින් තමයි ෙම් අය  බඳවාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා COPE එකට ඇවිත් කිව්ෙව්ත් එෙහමයි. 
එෙහමනම්, අෙප් රෙට් ඕනෑම ෙකෙනකුට රැකියාවකට යන්න  
අමාත ාංශයට ඉල්ලුම් පතයක් දැම්මාම පුළුවන් කියන එකද 
ඒෙකන් කිෙයන්ෙන්? හැබැයි, ෙකොෙහොමද ඒ ඉල්ලුම්පත එන්ෙන්? 
ෙමොකක්ද ෙම් කමෙව්දය? 2015 අෙපේල් සිට ෙම් වන තුරු බඳවා 
ගත්ත ෙම් 508ෙදනා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතියකින්  ෙතොරව තමයි 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ෙම්වා තමයි, 2014 සහ 2015 කාලෙය් 
පරිපාලන වියදම් සියයට 45කින් වැඩි ෙවන්න බලපාන ලද පධාන 
ෙහේතු. සමස්ත වියදමින් පරිපාලන වියදම් -ෙම් ජාතිෙය් වියදම්- 
සියයට 45කින් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. ඒක තමයි, 
පධානම පශ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කලිනුත් ෙම් කාරණය කිව්වා. බඳවා 
ගත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටියදී ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන ජාතික 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් විවිධ කටයුතු 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙපෞද්ගලිකව දීලා තිෙබනවා. 2015 
අවුරුද්ෙද් විතරක් ඔබතුමන්ලා ෙකෝටි 13ක -මිලියන 136.7ක- 
ෙකොන්තාත් දීලා තිෙබනවා. වැඩ කරන්න ෙසේවකයන් බඳවා 
ගත්තා නම් ෙකොන්තාත් ෙදන්ෙන් ෙමොකටද? දින 180 සම්පූර්ණ 
කළ ෙසේවකයන්ෙග් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මීට කලිනුත් 
ඔබතුමාෙගන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ෙම් ගැන පශ්නයක් 
ඇහුවා. ආෙද්ශක කම්කරුවන් හැටියට බඳවාෙගන ස්ථිර  කරන්න 
ඉන්න අයත් එෙහමම සිටියදී තමයි තව අලුතින් පිරිස් ඔබතුමා 
යටෙත් ස්ථිර ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
භාණ්ඩාගාරය නිසි අනුමැතියක් දීලා නැහැ. භාණ්ඩාගාරෙය් 
අනුමැතියක් නැතිව එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා 
''බාධාව'' කියලා කියන්ෙන් අන්න ඒකට. ඒක බාධාවක් තමයි. 
ඒක බාධාවක් විය යුතුයි, ගරු ඇමතුමනි. එෙහම නැත්නම්  
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ලැයිස්තු දමලා ෙම් 
ආයතනවලට මිනිසුන් පි ෙරව්වාට පස්ෙසේ, ඒ  බර නැවත යන්ෙන් 
ජලය පරිහරණය කරන ජනතාවට;  විදුලිය සම්බන්ධෙයන් නම් 
විදුලිය පරිහරණය කරන ජනතාවට. ඒ නිසා ඒ බඳවා ගැනීම් මීට 
වඩා විධිමත් විය යුතුයි, කමවත් විය යුතුයි කියන එක තමයි අපි 
අවධාරණය කරන්ෙන්.  

ඊළඟට, තව විෙශේෂ පශ්නයක් මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා. ජල ඒකකයක් හදන්න යන වියදම, ඒ පිරිවැය 
වැඩිවන විධිය ඔබතුමා කිව්වා. ඒකට තවත් ෙහේතු කීපයක් 
තිෙබනවා. මම දැන් ඒවා ඔබතුමාට කියන්නම්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
කන්දකැටිය ජල සම්පාදන ව ාපෘතිෙය් ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව 
රුපියල් මිලියන 750යි.  නමුත්, ෙකොන්තාත් එක දුන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 1,662කට. එතැන වැඩිවීම මිලියන 912යි. ඒ වැඩිවී ෙම් 
පතිශතය 121යි. අම්පාෙර්  ජල සම්පාදන ව ාපෘතිෙය් ඉංජිෙන්රු 
ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් මිලියන 3,000යි. ඒ ෙකොන්තාත් එක 

දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන 6,848කටයි. වැඩිවීම -එකට එකක්- 
මිලියන 3,848යි. ඒ වැඩිවීෙම් පතිශතය 128යි. ඊළඟට, විල්ගමුව 
ජල සම්පාදන ව ාපෘතිෙය් ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් 
මිලියන 1,000යි. ඔබතුමන්ලා ඒ ෙකොන්තාත් එක දුන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 3,113කට. වැඩිවීම මිලියන 2,113යි. ෙකොළඹ 
නැ ෙඟනහිර නගර ව ාපෘතිෙය් package III එ ෙක් ඉංජිෙන්රු 
ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් මිලියන 4,000යි. ඔබතුමන්ලා ඒ 
ෙකොන්තාත්  එක පදානය කෙළේ රුපියල් මිලියන 10,000ට. ඒ 
වැඩිවීම සියයට 151යි; මිලියන 6,049යි. ෙකොළඹ නැ ෙඟනහිර 
නගර ව ාපෘතිය package Iහි ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් 
මිලියන 3,000යි. ඔබතුමන්ලා ෙකොන්තාතුව දුන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 5,170ට. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.  

එත ෙකොට ෙම් ඉංජිෙන්රුවන් කවුද? ඇස්තෙම්න්තුවට 
ෙදගුණයක් වැඩිෙයන් ෙකොන්තාත් පිරිනමනෙකොට,  ෙකොන්තාත් 
ඇස්තෙම්න්තුවද හරි, ඉන්ජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවද හරි? "ජලය 
පිරිපහදු කරලා, සකස් කරලා ෙදන්න ෙම් තරම් වියදමක් යනවා, 
ඒ නිසා තමයි ෙම් බිල වැඩි වන්ෙන්" කියලා ඔබතුමා කියන  
මූලික තර්කය සාධාරණ නම්   අපට පිළිගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නම් ඒ  ඇස්තෙම්න්තුව හදන්ෙන්ත් අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රුෙවෝ 
ෙන්. එතෙකොට, ඒ ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ඇස්තෙම්න්තුව වාෙග් 
ෙදගුණයකට  ෙකොන්තාතුව ෙදනවා නම්, හරි  ඇස්තෙම්න්තුව 
ෙමොකක්ද? ෙම් ව ාපෘතිවලට ගත්ත මුදල් ෙද්ශීය බැංකුවලින් 
ගත්ත ණය.  ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපොලී අනුපාතය පදනම් කරෙගන 
ණය ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ ණයවල බරයි, ෙපොලිෙය් බරයි, ෙමන්න ෙම් ෙකොන්තාත්වල 
බරයි ෙගවන්න වන්ෙන් වැඩි කරන ජල බිෙලන්. වැඩි කරන ජල 
බිල කියන්ෙන් ඒ මුදල ෙගවන්න සිද්ධ වන්ෙන්ත් ජල 
පාරිෙභෝගිකයාටයි. ෙම්ක තමයි බරපතළම කාරණාව.   

ඇත්තටම ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 
තව ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ෙම් ගණනින් ඔබතුමන්ලා ෙබ්රිලා 
ඉන්නත් ෙහේතුවක් තිෙබනවා. 2014 ෙදසැම්බර් 31 වනෙකොට 
විෙද්ශ ආධාර ව ාපෘති ණය ෙවනුෙවන් ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය භාණ්ඩාගාරයට පියවන්න තිබුණා, රුපියල් 
මිලියන 42,758ක්. භාණ්ඩාගාරය ෙමොකද කෙළේ? Government 
equity එකක් බවට ඒ මුදල පත් කළා. ඒක භාණ්ඩාගාරය භාර 
ගත්තා. ඒක නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා ෙම් මට්ටමින් ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාට 2014දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අරෙගන ඒ 
බැඳුම්කරවලින් යම් ඵල පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙහොඳයි.  ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය එම 
නිසා තමයි ෙම් ගණනින් ෙබ්රුෙණ්. හැබැයි, ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා. ෙම්කට කරන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා 
දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්කට උත්තරය ජල ගාස්තු වැඩි 
කරන එක ෙනොෙවයි. ෙම් වනෙකොට ඔබතුමන්ලා දන්නවා, 2015 
අවුරුද්ද තුළ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට  
ආදායම් ෙනොලබන සමස්ත ජල පතිශතය සියයට 27ක් තිෙබනවා 
කියලා. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 
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ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැතිව,  ලබා දුන්  ජල සම්බන්ධතා.  එය 
ෙකොළඹ නගරෙය් සියයට 46යි. ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය ආදායමක් උපයන්ෙන් නැතිව ෙකොළඹ 
නගරෙය් සියයට 46ක ජල සම්බන්ධතා ලබා දී තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම් ආදායමක් උපයන්ෙන් නැති ජල සම්බන්ධතාවලින් එෙහම 
නැත්නම්, ජලය අපෙත් යන ඒවාෙයන් සියයට 1ක් අඩු කෙළොත්, 
ඒ අඩු කරන සියයට 1 නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් සමස්ත ආදායම  
රුපියල් මිලියන 284කින් වැඩි කර ගන්නට පුළුවන්. ෙම් සඳහා 
ඔබතුමන්ලා කරන්න ඕනෑ, සියයට 400කින් ජල බිල වැඩි කරන 
එක ෙනොෙවයි;  ඔබතුමන්ලා ෙම්කට උත්තර ෙහොයන්න ඕනෑ ජල 
බිල වැඩි කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. ආදායම් ෙනොලබන  සියයට 27ක 
ජල පතිශතෙයන් ආදායමක් උපයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි 
ඔබතුමන්ලා බලන්න ඕනෑ. පාරිෙභෝගිකයන්  එම ජලය භුක්ති 
විඳිනවා නම්, එයට මිලක් ෙගවන එක සාධාරණයි.  

ෙකොළඹ නගරෙය් වැඩිම ජල පමාණයක් පරිහරණය 
කරන්ෙන් ව ාපාරික ස්ථාන. ෙකොළඹ නගරෙය් වැඩිම පංගුවක 
ජනතාව ඉන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒෙකන් වැඩි ජල පමාණයක් 
පරිෙභෝජනය කරන ෙකොටස් ගත්ෙතොත්, ඒවා ව ාපාරික ස්ථාන. 
ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 500ක ජල බිලක් ෙගවන සමහර 
ෙහෝටල් තිෙබන බව ඔබතුමා  පිළිගන්නවාද? ෙගදරකටවත් 
එතරම් අඩු ජල බිලක් එන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. 
ෙකොළඹ නගරෙය් පමණක් ජල ගාස්තු ෙනොෙගවන ජල 
සම්බන්ධතාවන් තිෙබනවා, සියයට 46ක්. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
පමාණය සියයට 1කින් අඩු කර ගත්ෙතොත් එෙහම රුපියල් මිලියන 
284ක් ඔබතුමන්ලාට ආදායම එනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාට 
තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? අපි අහන්ෙන් අන්න ඒ කමෙව්දය 
ශක්තිමත් කර ගන්න ඔබතුමන්ලා හදාෙගන තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලායි. නැවත ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

ඔබතුමන්ලා 2015 වර්ෂෙය් සිට 2025 වර්ෂය දක්වා අෙප්ක්ෂිත 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ කාල 
පරිච්ෙඡ්දයට ඔබතුමන්ලා ගන්නා ණයවලට ෙගවන්න වන 
ෙපොලිය ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලා ඒ 
ණය ගත්ෙතොත්, ණය ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවන්න වනවා, රුපියල් 
මිලියන 326,098ක්. ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුව ඒෙකන් 
ඔබතුමන්ලා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ජල සම්බන්ධතා 
පමාණය 661,350යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ජල සම්බන්ධතා එකක 
පිරිවැය රුපියල් 493,000ක් වනවා. ෙම් ණය අරෙගන ෙදන්න 
හදන නව ජල සම්බන්ධතා සඳහා සියයට 100ක් වැඩි කරලා හදන 
ෙකොන්තාත් ඇස්තෙම්න්තු අනුව නව ජල සම්බන්ධතාවක් ෙදන්න 
වැය වනවා, රුපියල් 493,000ක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
යටෙත් පජා ජල ව ාපෘතියකුත් කියාත්මක වනවා. ඒ පජා ජල 
ව ාපෘතිය ගම් මට්ටමින් හරියට සකස් කෙළොත් එෙහම ෙමපමණ 
දුර බටය එළන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් බටය එළන්ෙන් ෙපොෙළොව 
යටින් නිසා ෙම්ෙකන් ෙකොමිස් ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
කාටවත් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙම්ෙක් ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුවලින්, ෙකොන්තාත් 
ඇස්තෙම්න්තුවලින් විශාල මුදල් පමාණයක්  ෙහොර පාෙර් යනවා.  
ජල පාෙර් ෙනොෙවයි, ෙහොර පාෙර් යන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 අන්න ඒ ෙහොර පාෙර් යන කමය නවත්වන්න ඕනෑ. ඒක 
නැවැත්වූෙවොත් ඔබතුමන්ලාට ෙම් ජල ගාස්තුව වැඩි කරන්න 
ඕනෑ වන්ෙන් නැහැ. ෙම් තරම් ණය ගන්න ඕනෑ වන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඒ නිසා මා ඔබතුමාට  ෙයෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ 
අතරින් පධාන ෙයෝජනාව නම්, ෙම්  ආදායම් ෙනොලබන ජල 
පතිශතය නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න කියන එකයි. ඒකට ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න.  

ඊළඟට, නීති විෙරෝධීව ජලය ලබා ගැනීම් කරන ස්ථාන හඳුනා 
ෙගන ඒ සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
ෙදෝෂ සහිතව තිෙබන නළවලින් ජලය ෙකොපමණ පමාණයක් 
අපෙත් යනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙපොෙළොව යටින් යන ෙදෝෂ සහිත නළ පද්ධති පිළිබඳව ඔබතුමා 
ෙසොයා බලන්න.  අද තාක්ෂණය දියුණුයි. 

හැබැයි, ඔබතුමන්ලා තවම පාවිච්චි කරන්ෙන් පරණ 
තාක්ෂණය. අඩු තරෙම් ජලය කාන්දු ෙවන තැන් හඳුනා ගන්න  
පුළුවන් කමෙව්දයක් ඔබතුමන්ලාට නැහැ. ෙදෝෂ සහිත මනු 
කියවීම් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මනු කියවීම් කරන අය  මාරු 
කරන්න ඕනෑ. මනු කියවන අය එකම තැනට යනෙකොට තමයි අර 
ජල බිල රුපියල් 500ක් ෙගවන ෙහෝටල් හැෙදන්ෙන්. ෙම්වා 
පිළිබඳව නිසි කමෙව්දයක්  ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයට නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන කරන්නම් මට 
තව ෙමොෙහොතක් ෙදන්න. ෙබොෙහෝ පාරිෙභෝගිකයන් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ  තිෙබන වතුර ෙබෝතල් ගන්නවා. ජලය ෙබෝතල් කිරීෙම් 
කර්මාන්තය අද පවත්වා ෙගන යන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. ඉතින් ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය වැනි ආයතනයකට බැරිද, රජෙය් පමිතියක් එක්ක, 
රජෙය් සහතිකයක් එක්ක රජෙයන් කරන කටයුත්තක් හැටියට 
ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න. ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට අවශ  නම් ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. 
එය ආදායමක් වනවා. අවසානෙය් දී  ඍජු කමයට  ජල ගාස්තුව  
ජනතාව මත පැටවීෙම්  කමය ෙවනස් කරන්නට ඒ මඟින් 
පුළුවන්ෙවනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාට එය ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න . 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවසරය 

ඇතිව  එක කාරණයක් පිළිබඳව  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  ගරු පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ඇමතිතුමනි,  ව ාපෘති කරන්න ඉඩම් නැහැ කියලා 
කියනවා. නමුත් වරිපණම් අංක 43, කුරුඳුවත්ත බාන්ස් ෙපෙදෙසේ  
ඉඩමක් සම්බන්ධෙයන් ෙකොළඹ නගර සභාව නඩු කිව්වා. 
අභියාචනය පරිදි ඉඩම නගර සභාවට දැන් ලැබිලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ ලැබුණු ඉඩම - අධිකරණෙයන් ලැබුණු ඉඩම - 
නීත නුකූලව භාරගන්න නගර සභාව යන්ෙන් නැහැ. 2013 ඒ 
ඉඩෙම් වටිනාකම   නාගරික තක්ෙසේරුකරු විසින් තක්ෙසේරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා,  රුපියල් මිලියන 926ක් කියලා. රූඩ් 3 යි, 
පර්චස් 34.43ක් තිෙබනවා. වරිපණම් අංක 43, බාන්ස් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 07 තමයි එහි ලිපිනය. ෙම් ඉඩෙම් වටිනාකම දැන් 
රුපියල් මිලියන 926 ෙනොෙවයි, මිලියන 1,000ත් පැනලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට ෛධර්ය තිෙබනවා නම්  
ගිහිල්ලා ෙම් ඉඩම ගන්න.  

එම කාරණයත් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
 
[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් සම්පූර්ණ 

සංවර්ධනයට ෙබෙහවින්ම බලපාන අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ 
යටෙත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  නමුත් ලැබිලා 
තිෙබන කාලය අනුව කරුණු පමණයි කථා කරන්න ෙවන්ෙන්. 
මම පළමුෙවන්ම පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳව කටයුතු කරන  
ගරු ඇමතිතුමන්ලා තිෙදනාම සිටින නිසා මතක් කරන්න 
කැමැතියි,  පළාත් පාලන ආයතනවලින්  පසු ගිය වකවානුව තුළ 
ඇත්ත වශෙයන්ම සිදුවූෙය් එම ආයතනවලින් සිදුවිය යුතු ෙද්වල් 
ෙනොවන බව. ෙවනත් විවිධ ෙද්ශපාලන කරුණු උඩ එෙහේ ෙමෙහේ 
දුවන එක පමණයි  සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   මට මතකයි, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා එදා ෙසෞඛ  ඇමති වශෙයන් සිටි අවස්ථාෙව් ෙඩංගු 
මර්දනය පිළිබඳව එතුමාට ෙචෝදනාව ආවා. ඒ ෙචෝදනාව ආපු 
ෙවලාෙව් එතුමා  කිව්ෙව් ෙම්ක ඍජුවම පළාත් පාලන ආයතනවල 
තිෙබන වැරැද්දක් කියලායි. එතැනින් පටන් ගත්තාම  පළාත් 
පාලන ආයතනවලින් මහජනතාවට කළ යුතු ෙසේවාවන් වැරැදි 
මාර්ගයක තමයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් 
අනුගමනය කරන විවිධ කම තිෙබනවා. පළාත්පාලන 
ආයතනවලින් සිදු කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්නවා. මම 
ෙමතැන ඒවා එකින් එක කියන්න අවශ  වන්ෙන් නැහැ. අද  අපි 
ජීවත්වන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මිණුවන්ෙගොඩ වාෙග්  ඉතා ගැමි 
පෙද්ශවල වුණත්  පළාත් පාලන ආයතනවල ෙසොයා බැලීම නැති 
නිසා ආවාට ගියාට  කරන ඉදි කිරීම් දකින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  
කාණු පද්ධතිය හරියට ෙනොමැති නිසාත්, ෙම් හැම ෙදයක්ම නිසාත් 
ජීවත්වීම  ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙගයක් හදා ගන්න පර්චස් 10ක, 15ක ඉඩමක් ගත් ෙකෙනක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එහි උපරිම වශෙයන් ෙග් හදාෙගන 
ජීවත්වීමයි. ඇත්තටම ඉන් එහාට වියයුතු ෙසේවාවන් සිද්ධ කරන්න 
ෙවන්ෙන්  නීතිරීති පැනවීෙමනුයි. අය වැෙයන් දඩ මුදල් නියම 
කරන්නත් බැහැ.  ඒ, වැරැදි කියාවලියක් දැන් යන්ෙන්. දඩ නියම 
කරන්න  තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කමයකටයි. ඒක ෙතෝරාෙගන 
තිෙබන්ෙන් වැරැදි විධියටයි.  නමුත් ඒ විධියට හරි දඬුවම් කමයක් 
නියම කරෙගන ෙම් කටයුත්ෙත් ඉස්සරහට යන්න ෙවනවා.   

ෙම් ෙවලාෙව්  පළාත් පාලන ආයතනවල කටයුතු ඉතාම 
ෙලෙහසියි. දැන් ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙද්ශපාලන 
අතෙපවීම් අඩුයි. දැන් එහි සිටින්ෙන් නිලධාරින්.  නමුත් නැවත 
ඡන්දය පවත්වා  ෙද්ශපාලනඥයන් පත්වුණාම ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ඉබාගාෙත දුවනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට කලින් ෙම් පළාත් 
පාලන ආයතන නිසි කමෙව්දයන්වලට, නිසි මාර්ගයට අරෙගන 
තිබුෙණොත් අඩුම තරෙම්  මහජනතාවට ෙසේවාවක් කරන්න අපට 
පුළුවන් ෙවයි. ඔබතුමා  ඒ ගැන අපට වඩා දන්නවා. ඔබතුමා අපට 
වඩා  ෙලෝකෙය් ඇවිදපු ෙකෙනක්. ෙමොන විධියටද පළාත් 
පාලනය ෙවන්ෙන් කියා ඔබතුමා දන්නවා. පළාත් පාලන 
ආයතනවල නිෙයෝජිත පධානීන්ට තමයි ෙලෝකෙය් වැඩිම 
පිළිගැනීමක් තිෙබන්ෙන්. ෙටෝකිෙයෝ නගරාධිපති කිව්වාම මහා 
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා; ෙබොම්බාෙය් නගරාධිපති කිව්වාම මහා 
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති 
ෙකෙනක් වුණත් ෙමෙතක් කල් ෙකරුෙව් කණු හිටුවන එකයි, 
යකඩ බම්බු හිටුවන එකයි, එෙහම නැත්නම්  සැරසිලි කරන එක  
වාෙග් ෙද්වල්.   

ඒ මන්තීවරු කෙළේ ෙපෝස්ටර් අලවන එක, එතැනින් එහාට 
ගත්ෙතොත් තමන්ෙග් පාක්ෂිකයාට වැරදි ෙද්වල්වලට පවා උදව් 
කරන එකයි. මුළු පළාතම ඒ තත්ත්යට පත් වුණා. කුණු පශ්නය, 
ෙඩංගු පශ්නය, ජල පශ්නය, කානු පශ්නය, ෙම් සියල්ලම සඳහා 
අද පළාත් පාලන ආයතන වග කියන්න ඕනෑ. ඒ වගකීම් පැහැර 
හරින ආයතනවලට එෙරහිව පියවරක් ගැනීම සඳහා කුමක් ෙහෝ 
කමෙව්දයක් හදන්න ෙවනවා. මම ඒ පිළිබඳව මතක් කරන්ෙන් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කිව්වා වෙග් ඔබතුමා ෙවන සාකච්ඡාවක ඉන්ෙන්. කරුණාකර 
ෙම් ගැන ෙහොයලා බලන්න. ෙම් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කථා 
කෙළොත් හැෙරන්න මට ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාත් එක්ක කථා 
කරන්න ෙවන අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

ජලය පිළිබඳ පශ්නය ගත්තත්, ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් 
රාජ  අමාත තුමිය දන්නවා, අෙප් පෙද්ශය ෙකතරම් ගැමි 
පෙද්ශයක් වුණත් පෑවිල්ල ඇති වූ පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ඒ 
හැම ගමකම ජල හිඟයක් පැවතුණා. අපට දැනගන්න ලැබුණා, 
අත්තනගල්ල ජල ව ාපෘතිය කියලා ව ාපෘතියක් පටන් ගන්නවා 
කියලා. එස්.එම්. චන්දෙසේන මන්තීතුමා ඇහුවා වාෙග් මටත් අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන්, අත්තනගල්ල ජල 
ව ාපෘතිය අපට ලබාෙදන්ෙන් කවදාද කියන එකයි. ඒක 
විෙශේෂෙයන් දැනගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මිනුවන්ෙගොඩ, 
ෙව්යන්ෙගොඩ, නයිවල කියන පෙද්ශ ඇතුළත් මුළු 
මිනුවන්ෙගොඩටම අපට ෙකොළඹ ජල පද්ධතිෙයන් වතුර ගන්න 
බැහැ. එම නව ජල පද්ධතිෙයන් තමයි අපට ජලය ගන්න 
ෙවන්ෙන්. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලනඥවරියක් හැටියට 
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ  අමාත තුමියත් ඒ දිහා බලාෙගන 
ඉන්නවා. ඒක ආරම්භ කළාද කියන එක අපට දැනගන්න 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙගන් සහ ගරු 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙන් මට ෙමන්න ෙම් 
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කාරණය දැනගන්න අවශ යි. මිනුවන්ෙගොඩ කියන්ෙන් ගුවන් 
නගරයක්. ගුවන් නගරයක් හැටියට බස්නාහිර පළාතම එක් මහ 
නගරයක් ෙලසයි ඔබතුමා සකස් කරෙගන යන්ෙන්. ඒක ඉතාම 
ෙහොඳයි. අපි ඔබතුමාෙග් වැඩසටහන් දුටුවා. ඔබතුමා කරෙගන 
යන වැඩ දැක්කා. ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවන්න, ෙවනස් ෙවන්න එක් 
එක් ආණ්ඩුවලින් විවිධ කමෙව්දයන් කරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 
ඒවායින් ෙහොඳ ෙද්වල් අපි ඉස්සරහට අරන් යන්නත් ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම මිනුවන්ෙගොඩ නගරය කියන්ෙන් දූපතක් වෙග් 
කුඹුරු ගණනාවකින් මැදිවුණු නගරයක්. අද ඒ කුඹුරු එකක්වත් 
අස්වදන්ෙන් නැති නිසා ෙගොඩබිම් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොට ඒ කුඹුරු ෙගොඩකර ගන්න පුළුවන් කියලා ෙවනත් අය 
අර අහිංසක මිනිස්සුන්ෙගන් සුළු ගණන්වලට ගන්නවා. අරෙගන 
තබාෙගන ඉන්නවා. අෙප් නගර සංවර්ධන සැලසුම් අපි දීලා 
තිෙබනවා. මහ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටෙත් කටයුතු කරන 
අධ ක්ෂකතුමන්ලා පිරිසක් සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලෙය් පිරිසක් 
එක්කෙගන ගිහින් ඒවා ෙපන්නුවා. ෙම් කටයුතු සඳහා සූදානම් 
ෙවද්දී අපට ෙම් ඉඩ-කඩම් ටිකත් නැතිෙවයිද කියන එකයි අපට 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මිනුවන්ෙගොඩ හරහා තිෙබන 
මාර්ගෙයන් තමයි කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළට යන අයෙගන් 
පෙහන් තුනක්ම යන්ෙන්. ඒ මාර්ගය සම්බන්ධ වන පධාන නගරය 
කඩිනමින් සංවර්ධනය කර ගැනීෙම් අවශ තාව අපට තිෙබනවා. 
අපි ෙම් මන්තීධුරය දරන අවසන් අවුරුද්ද වන 2020 ෙවද්දී අපට 
ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත ාංශෙය් සල්ලි නැතුව වුවත්, ෙපෞද්ගලික මට්ටමින් අපට 
ඒක ඉදිකරගන්න කමෙව්ද තිෙබනවා. අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් 
මහාමාර්ග ටික හදලා දීලා, ෙම් නීති පද්ධතිය ඇති කරලා දීලා ඒ 
කටයුතු කරන එකයි. ඒ නිසා මිනුවන්ෙගොඩ නගරය සංවර්ධනය 
කර ෙදනවාය කියන්ෙන්, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළට ආශිතව 
තිෙබන ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ රාතිෙය්, දවාෙල් ගමන් කරන 
හැම ෙකෙනකුටම; සංචාරකයින්ට, ආෙයෝජකයින්ට, ඒ හැම 
ෙකෙනකුටම ඉතාම සුව පහසු නගරයක් බවට පත් ෙවනවා කියන 
එකයි. එම නිසා මම ෙම්  වැදගත් අමාත ාංශ තුන ෙවනුෙවන්ම 
කථා කරන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් මට ෙම් පණිවුඩය ලබාෙදන්න ඕනෑ 
නිසයි. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ෙම් ෙවනුෙවන් දැඩි ෙවෙහසක් දරන බව 
මම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම විශාල වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා, 
ඔවුන්ට ඉතාම ෙහොඳ දර්ශනයක් තිෙබනවා. අපි ෙම් කටයුතු 
කඩිනම් කරෙගන ඉදිරියට යන්න ඉඩ ලබා දුන්ෙනොත්, ඒක තමයි 
අෙප් තිෙබන ෙවනස. අපි ෙම් ෙවනුෙවන් මහන්සි ෙවනවා. අපි 
ෙම්ෙකන් ෙවනත් ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා එම කටයුත්ත ඉෂ්ට කරගන්න අපට ඉඩ ෙදන්න. එය ඉතා 
ඉක්මනින් කිරීම සඳහා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න නිලධාරින් පිරිසක් 
පත් කර ගන්න. නිලධාරින් සඳහා ෙවන් කර ඇති ෙම් කුටිෙය් 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ කටයුතු සඳහාත් නිලධාරින් පත්කර 
දුන්ෙනොත්, ෙවනත් කමෙව්දයන් මාර්ගෙයන් අපට ඉතා ඉක්මනින් 
එය කරගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන ඇමතිතුමාට මම තව එක 

වචනයක් කියනවා. අෙප් පළාත් පාලන ආයතනවලින් ෙවන්ෙද්සි 
කළ හැම ඉඩමකම ඉඩම් කැබලි ඉතිරිෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒවා 

ෙවන ෙවන අය අයිති කරෙගන යනවා. ඒවා කවුරු යටෙත්ද 
තිෙබන්ෙන් කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ඇමතිතුමා ඉන්න ෙමොෙහොෙත් මම ඒක කියන්න ඕනෑ. 
අෙප් පෙද්ශවල දැන් විකුණන්න ඉඩම් නැහැ. නමුත්, ඉන්න 
අයෙග් පහසුව සඳහා ලබාගත් ෙපොඩි ෙපොඩි ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ 
ඉඩම් පිළිබඳව ෙහොයලා බලලා, ලැයිස්තුගත කරලා ඒවා කුමක් 
ෙහෝ කටයුත්තකට ෙයොදන්න. ආදාහන කටයුතු සඳහා තිෙබන 
ඉඩම්, මිනිස්සුන්ෙග් විවිධ ෙපොදු කටයුතුවලට තිෙබන ඉඩ-කඩම් 
අද නැතිෙව්ෙගන යනවා. ඒ නිසා එම ඉඩම් ආරක්ෂා කරන්න 
කියන ඉල්ලීමත් කරමින්, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 
[අ.භා. 2.53] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීර්ෂ අංක 155, 162, 166, 

311, 332 යන ශීර්ෂ යටෙත් මම විවාදයට සම්බන්ධ ෙවනවා. 
ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත ාංශ කිහිපයක් පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්, එම අමාත ාංශ සම්බන්ධ කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව 
දැනුවත් කිරීමක් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

අපි දන්නවා, 2009 වන ෙතක් අවුරුදු 30ක් ෙම් රෙට් ඉතාමත් 
භයානක යුද්ධයක් තිබුණු බව. 2009 දී පභාකරන් කියන 
මිනීමරුවා ඝාතනයට ලක්වුණාට පසුව තමයි ෙම් රෙට් සංවර්ධන 
කියාවලිය මුළුමනින්ම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. 
එෙතක් හැමදාම අපි වැඩි මුදල් පමාණයක් වියදම් කෙළේ රෙට් 
ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක අමාත ාංශයටයි. 2009 දී 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පසු යුද්ධයට වැය කළ මුදල් පමාණය, ඒ 
වාෙග්ම ඊට දායක වුණු නිලධාරින් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා ෙයොමු 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. අපට මතකයි, එදා ෙකොළඹ  
පධාන අමාත  කාර්යාලය ඉදිරිපිට මරාෙගන මැෙරන 
තස්තවාදිෙයක් ෙබෝම්බයක් තිබුණා. අද ඒ ස්ථානවල තිබුණු රාජ  
ආයතන ටික ඉවත් කරලා, සංචාරකයින්ටත්, ෙකොළඹ නගරෙය් 
සහ අවට පෙද්ශවල ජීවත් වන අයටත් ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් ඒ පෙද්ශවල නිර්මාණය කර තිෙබනවා. 

Racecourse එක තිබුණු හැටි අපට මතකයි. ඒ වාෙග්මයි, 
Dutch Hospital එක.  ෙම්  නගර අලංකාර කරන්න පුළුවන් පසු 
බිමක් 2009න් පස්ෙසේ ඇති වුණා. ඇවිදින මංතීරු ඇති වුණා. 
නගරයක් සංවර්ධනය කරන ෙකොට ඒ සඳහා ෙලෝකෙය් පිළිගත්ත 
කමෙව්ද තිෙබනවා. ජනතාවෙග් ශරීර සුවතාව පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න අද දියුණු රටවල් පවා කටයුතු 
කරෙගන යනවා. පසුගිය කාලෙය් ඇවිදින මංතීරු හැදුවා. ෙම් 
කාලෙය් ඇවිදින මංතීරු කඩන එක ෙවනම කාරණාවක්. නමුත්, 
ඒ වකවානුෙව්  ජනතාවට ඒ පහසුකම් සපයන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ඒ කටයුතු කරද්දී හමුදාව 
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කළ ආකාරය. යුද්ධය නතර කරන්න කැප 
වුණා වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් දායකත්වය රෙට් සංවර්ධනය සඳහාත් 
ෙයෙදව්වා. සමහරුන් මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙම් පිළිබඳව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙයක් මත වාද ෙගනාවා. හමුදා නිලධාරින් කුණු අදින්න 
ගත්තායි කිව්වා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් මත වාද ඇති කළා. නමුත්, 
අපි ඒ අයෙග් දායකත්වය රෙට් සංවර්ධනයට ගත්තා. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි ඒ නිලධාරින්ට ගරු කරන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී  ඔහුට රෙට් 
ඉදිරිය පිළිබඳ දැක්මක් තිබුණු නිසයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා නඩත්තු කර ගැනීමට 
ෙම් රජයට වගකීමක් තිෙබනවා.  දැන් ඒ කටයුතු සිද්ධ ෙවනවාද? 
අද ඇවිදින මංතීරුවල light ටික වැඩ කරනවාද? ෙම්වා බලන්න 
යන්ෙන් කවුද? අපි දන්නවා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙහොඳ 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අයට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ 
වකවානුෙව්දී ෙපන්නුවා. රෑ දවල් නැතිව ඒ නිලධාරින් වැඩ කළා. 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාව ගැන අද හැෙමෝම ෙචෝදනා මුඛෙයන් 
කථා කරනවා. නමුත්, එදා ෙකොළඹ නගර සංවර්ධනයට ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් දායකත්වයත් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.  
එෙහම කරන්න එදා තිබුණු රජය ෙහොඳ නියාමනයකින් යුතුව 
කටයුතු කළා. නමුත්, වර්තමානෙය් ඒ තත්ත්වය නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ඇවිදින මංතීරුවල  නඩත්තුව සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තුව වට රවුම අසල තිෙබන ඇවිදින මංතීරුෙව් 
දැන් තිෙබන තත්ත්වය ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්.   අපි උෙද්ට 
ඇවිදින්න යන නිසා  දන්නවා. මහජන නිෙයෝජිතයන්, 
මන්තීවරුන් එතැන ඇවිදිනවා. ෙම්වා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න අවශ  වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන ෙකොට අලංකාරය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, 
ජනතාවෙග් ෙපොදු පහසුකම්, යටිතල පහසුකම් නඟා සිටුවීම 
ගැනත් අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ෙවනවා. නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් නිලධාරින්ට ඒ හැකියාව තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු  
මන්තීතුමනි,  තලවතුෙගොඩ තිෙබන ෙහේමාස් ඉස්පිරිතාලය 
ඉදිරිෙයන් යන මාර්ගෙය් දකුණු පස තිෙබනවා ජල ෙපෝෂිත 
පෙද්ශයක්. අද වන විට ඒ ජල ෙපෝෂිත පෙද්ශය  ෙගොඩ කරලා 
සංවර්ධනය කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා මූලික 
කටයුතු කරනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශය මුල් අයිතිකරුවන්ෙගන් රජයට 
පවරාෙගන තිෙබන්ෙන් ජල ෙපෝෂිත පෙද්ශයක් කරන්නයි.  ඒ 
නිසා ෙම් පෙද්ශය තුළ ෙවනත් විකල්ප ව ාපෘති සඳහා ෙයොදා 
ගන්න බැහැ.  නමුත්, කාෙග් ෙහෝ වුවමනාවට ෙම් ෙද්වල් ෙවනවා 
නම් ඒක ඒ පෙද්ශයට බලපානවා. අනාගතෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවා ගංවතුරින් යට ෙවන තත්ත්වයකට පත් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ පෙද්ශයම අලංකාර ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ 
ජල ෙපෝෂිත පෙද්ශය නිසයි.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා යටි ගනු 
ෙදනු මත සිදු වන ෙද්වල්ද කියලා ෙහොයා බලන්න ඕනෑ.  

අපි අහෙගන හිටියා ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාව. එතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්.  දැක්මක් තිෙබනවා. නමුත්, අපට 
ගැටලුවක් තිෙබනවා එතුමාට ෙම් වැඩ කරන්න අවශ  මුදල් 
පමාණය ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. ඔය 
කියන තරම් ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
ෙවලා නැහැ කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්.  "Megapolis" 
කියලා නම ෙවනස් කළාට, සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණාට 
පතිපාදන නැත්නම් ඒ කටයුතු කරන්න බැහැ.  අද ෙකොළඹ 
නගරෙය් තිෙබන තදබදය අඩු කරන්න කටයුතු කිරීම, ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවාව දියුණු කිරීම, දියුණු නගර ඇති කරලා ඒවා 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම ෙහොඳයි. නමුත්, ඒ සඳහා පමාණවත් 
පතිපාදන නැහැ කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අමාත ාංශෙය් කටයුතුවලට 
විශාමික ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 
2001 මා ඉඩමක් ගත්තා. මා දැන් පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්ත් එතැන. 
මා විෙද්ශ ගත ෙවලා ඉන්න අවස්ථාවක, ඒ නිලධාරියා එතැනට 
ඇවිල්ලා පරීක්ෂණයක් කර තිෙබනවා, මා රජෙය් ඉඩමක් 
අරෙගනයි කියලා. මා ෙම්ක ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා. එක කාන්තාවකෙග් ඉල්ලීමකටයි ෙම් කටයුත්ත 
සිදු කර තිබුෙණ්. ඒකයි මා ෙම්ක කිව්ෙව්. මම ඉඩ දුන්නා, ඒ 
පරීක්ෂණය කරන්න. මම කැමැතියි, ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් copy 
එකක් මටත් ලබා ෙදනවා නම්. ෙමොකද, 2001 කියන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණු කාලය.  ෙම්ක අවුරුදු ගණනකට 
උඩදි වුණු සිදු වීමක්. අපි ඉඩ දුන්නා ඒ පරීක්ෂණය කරන්න. ඊට 
පස්ෙසේ  පරීක්ෂණ වාර්තාව ආෙව්ත් නැහැ. මට ලිපියක් ආෙව්ත් 
නැහැ. මා එක දවසක් අදාළ නිලධාරියාට කථා කරලා කිව්වා, 
"ෙමොනවා ෙහෝ ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් මෙගන් අහන්න, මා 
විෙද්ශ  ගත ෙවලා ඉන්න ෙකොට ෙම් විධිෙය් කටයුතු කරන්න 
එපා" කියලා. නමුත්, එදායින් පස්ෙසේ කථා කෙළේ නැහැ. ඊට සති 
ෙදකකට පස්ෙසේ මෙග් සහ තවත් නිවසකට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ඉඩමක විශාල මුදලක් 
වැය කරලා කම්බි වැටවල් ගැහුවා. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම කියන්න 

ඕනෑ, රජය පතිපත්තිමය වශෙයන් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශයක් ෙහෝ 
ෙගොඩ කරන ලද පෙද්ශයක් අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා නම් 
යම්කිසි  නියමයකට අනුව, ඉන් පිටත කිසිම සංවර්ධනයක් අෙප් 
අමාත ාංශෙයන් සිදු කරන්ෙන් නැහැ. එවැනි නීති විෙරෝධී 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමාෙග් ගැටලුව, ෙමතුමා අපට 
දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව අපි ඒ ගැන බැලුවා. පළමුෙවන්ම කියන්න 
ඕනෑ ෙමතුමා වාහන නතර කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරපු බිම්කඩ 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති බිම්කඩක් බව අෙප් 
නිරීක්ෂණ නිලධාරින් දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ෙමතුමා අපට දැනුම් 
දුන්නාට පසුව තමයි අපි ඒක පරීක්ෂා කෙළේ. ෙමොකද, අපට 
මහජන දිනෙය්දී ලැෙබන පැමිණිලි අනුව කියාත්මක ෙවන්න 
තමයි, ස්වාධීන පරීක්ෂණ කියාවලියක් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පදිංචි ෙවලා ඉන්න ඉඩම එහි මුල් 
අයිතිකරුවන් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්, පහත් බිමක් ෙගොඩකරලා 
කුකුළු ෙකොටුවක් දාන්න. කුකුළු ෙකොටුවක් දමන්න ෙගොඩ කරපු 
ඉඩෙම් තමයි මන්දිරයක් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි වාර්තාව. 
මම එම වාර්තාව ඔබතුමාට එවන්නම්. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු ඇමතිතුමනි. මන්දිර හදලා නැහැ. කාමර ෙදකක ෙගයක් 

හදලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා මන්දිර හදා 
ගන්නවා ඇති. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
අපි මන්දිර හදාෙගන නැහැ. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ම ෙග් අවස්ථාව මට ෙදන්න.  
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[ගරු  පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
සුෙඛෝපෙභෝගී ආකාරෙයන් තමයි එම නිවස හදලා 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුල් 

අයිතිකරුවන්ෙගනුයි ඉඩම මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන්. මුල් 
අයිතිකරු කුමක් සඳහා ඉඩම ගත්තාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
මම ගත්තායින් පස්ෙසේ අපි එතැන නිවසක් හදලා තිෙබනවා. 
විධිමත් විධියට අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. UDA එෙක් 
අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනෙයන් නිවස 
හදන්න අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. මුල් අයිතිකරුවන් පිළිබඳව මට 
අදාළ නැහැ. මම ගත්තායින් පස්ෙසේ පළාත් පාලන ආයතනවලින් 
අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා වැරදියි. මම 
ඒකයි කිව්ෙව්, එක කාන්තාවකෙග් ඉල්ලීමකට සිල් බිඳ ගන්න 
බැහැ කියා. [බාධා කිරීම්] මම ඔබතුමාට කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා 
ෙතොප්පිය දා ගන්න එපා.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ද්ෙව්ෂ සහගතව කථා කරන්න එපා. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මම කියන ෙද් අහන්න. මමයි කථා 

කරන්ෙන්.  
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
අපට ලැබිලා තිෙබන පරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව, ඔබතුමා මිලදී 

ගත් ඉඩම මුල් අයිතිකරුවන්   ෙගොඩකරලා ගත්ත ඉඩමක්. ඒ 
ෙගොඩකරලා ගත්ත ඉඩම ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කුකුළු ෙගොවිපළක් 
පවත්වා ෙගන යන්න මිසක්, නිවස හදන්න ෙනොෙවයි. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ඒක මට අදාළ නැහැ. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඔබතුමාට අදාළයි. ෙමොකද, ඔබතුමා තමයි ඒක කඩ කරලා 

එතැන නිවසක් හැදුෙව්.  
 

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මම අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
කිසිම අනුමැතියක් අරෙගන නැහැ. එම අනුමැතිය නීති 

විෙරෝධියි.  

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පරීක්ෂණයක් කරන්න. මම ලියවිලි 

ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්නම්. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඔබතුමා අභිෙයෝග කරනවා නම්, මම පරීක්ෂණයක් 

කරන්නම්. ඒ පිළිබඳව අපි කටයුතු කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මට පුළුවන් මෙග් ළඟ තිෙබන ලියකියවිලි  ඔබතුමන්ලාට 

ඉදිරිපත් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කමක් නැහැ. මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"ෙමගාෙපොලිස්" එෙකන් කරන්ෙන් ඔය ෙද් තමයි. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙමොකද, පළාත් පාලන ආයතනවලින් මට අනුමැතිය දීලා 

තිෙබනවා. නිවස හදන්න මම අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කථාව ඇදිලා ගියා. කාර් 
නවත්වන්න තිබුෙණ් අෙනක් පැත්ෙත්. ඒ ගැන ෙනොෙවයි මම 
කථා කෙළේ. එක කාන්තාවකට පුළුවන්කම ලැබුණා පැමිණිල්ල 
යට කරන්න. මට කමක් නැහැ ඒක වහලා දැම්මාට. අෙන්, මම 
ඇමතිතුමාට මාසයකට උඩදී ලිපියක් යැව්වා, "ෙම් ඉඩම පිරිසිදු 
කරන්න. ෙම්ෙක් සර්පෙයෝ ඉන්නවා. ෙම්ෙක් ෙඩංගු මදුරුෙවෝ 
ඉන්නවා." කියලා. කටයුතු ෙකරුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේත් මම 
ෙමතුමාට ලිපියකින්  දැනුම් දුන්නා. පසුව හමු ෙවලා කථා කළා. 
කථා කරලා කිව්වා, "ඔබතුමාට ලිපියක් දුන්නා. ලිපිය අනුව 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙම්ක කරන්න." කියලා. මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ෙමතුමා මැදිහත් වුණා. UDA එක හැම තැනම තිෙබන 
ඉඩම්වල කම්බි වැටවල් ගහනවා නම්, මෙග් අල්ලපු වැෙට් 
තිෙබන ඉඩෙම් කම්බි ගැහුවාට මට පශ්නයක් නැහැ. ඒක 
කරන්න. හැබැයි, හැම තැනම කම්බි වැටවල් ගහන්ෙන් නැහැ ෙන් 
ගරු ඇමතිතුමා. ගහන්ෙන් පළි ගැනීම්වලට. ඒවාට අපි මුහුණ 
ෙදනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒ කාරණාවත් මම මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන විෂය ගැන 
කථා කරන ෙකොට, මම ෙම් කාරණා කියන්ෙන් තරහා ගන්න 
ෙනොෙවයි. ගිහින් බලන්න ෙබ්ෙර් වැව. ෙබ්ෙර් වැව ගැන පසු ගිය 
දවස්වල පුවත් පත්වල තිබුණා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
පුළුවන්කම ලැබුණා නම් තමන්ෙග් නිලධාරින් ෙයොදා ෙගන නගර 
සංවර්ධනය කරලා, ඳුගදක් හමන්ෙන් නැතුව ෙකොළඹ ෙබ්ෙර් වැව 
පවත්වාෙගන යන්න ඇයි, දැන් බැරි? පසු ගිය දවස්වල තිබුණු හැටි 
අපි දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
නිලධාරින්ව ෙයොදවලා එම කටයුතු ඉටු කරන්න.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
ඉල්ලීමක් කළා, මිනුවන්ෙගොඩ පෙද්ශෙය් තිෙබන පානීය ජල 
පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා දන්නා විධියට, පසු ගිය රජය කාලෙය් චීන ආධාර ඇතිව ඒ 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කළා. එය කියාත්මක වන ෙකොට 
මිනුවන්ෙගොඩ නගරයට, දිවුලපිටියට, මීරිගමට, ගම්පහ 
ෙකොටසකට පානීය ජලය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් වාෙග් ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න; පජා ජල ව ාපෘතිය 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න, ගරු අමාත තුමනි. එදා 
පජා ජල ව ාපෘති කියාත්මක කරන ෙකොට ඒවා පාලනය කරන්න, 
නියාමනය කරන්න රජෙය් ෙකොටසක් තිබුණා. එදා ඒ පාලනය 
කිරීම, නියාමනය කිරීම හරහා ඒ පජා ජල ව ාපෘති ඉතා සාර්ථකව 
කියාත්මක වුණා. පසුගිය කාලෙය් ඒ කටයුත්ත අසාර්ථක වුණා. ඒ 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරලා පජා ජල ව ාපෘති කියාත්මක 
කරන්න. පානීය ජල වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වනවා නම් ඒවාට 
සහෙයෝගය ලබා ගන්න ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොටසක් පජා 
ජල ව ාපෘති සඳහා ෙවන් කරලා නිලධාරි මණ්ඩලයක් පත් 
කරගන්න කියන ඉල්ලීමත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ගැන අද කථා කරනවා. එම ආයතනවල නිල කාලය ඉකුත් ෙවලා 
ලබන මාර්තුවලට අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. බසන්ාහිර පළාෙත් 
පධාන ඇමතිවරයා හැටියට මම කටයුතු කළා. එෙසේ කටයුතු කරන 
ෙකොට අපි පසු ගිය කාලෙය් ඉතා සන්ෙතෝෂෙයන් බලාෙගන 
සිටියා, ෙම් රෙට් සංවර්ධන කියාවලියක් කියාත්මක ෙවනවා. රටට 
යමක් ෙවනවා කියන එක අපි එදා දැක්කා. නමුත් අද ෙම් 
සංවර්ධන කියා දාමයම ඇන හිටලා. මුඩු වැඩ පිළිෙවළක්, වැඩ 
කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයක්, කථාවට සීමා වූ සංවර්ධනයක් තමයි 
අද රෙට් සිද්ධ වන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න. අද පළාත් පාලන 
මන්තීවරුන් ආෙව් ෙම් මහ ජන නිෙයෝජිතයන්ට, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් මන්තීවරුන්ට හිරිහැර කරන්න ෙනොෙවයි. ඔවුන් ආෙව් 
සංෙද්ශ භාර ෙදන්නයි. ඔවුන් ආෙව් මැතිවරණය තියන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කරන්නයි.  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල හැෙමෝම ඉල්ලීමක් කළා, ෙයෝජිත වර්තමාන කමයට -
නව කමයට- තියන්න බැරි නම් පැරැණි කමයට ෙහෝ මැතිවරණය 
තියන්න කියා. අපි කියනවා 'අපි එකඟයි' කියා. ෙමොන කමයට 
ෙහෝ ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදි අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න 
මැතිවරණය කඩිනමින් තියන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයක් එන බව. තවම මාස 5යි. ව වස්ථාවම හදන්න 
යනවා. ව වස්ථාවක් කියන්ෙන්, අවුරුදු ගණනක් පුරා රෙට් 
අනාගතයම පාලනය කරන එකක්. හැබැයි අවුරුදු 5කට 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන මැතිවරණය තියන්න, සීමා 
නිර්ණය කටයුතු කරන්න ෙම් වන ෙකොට අවුරුදු ෙදකක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර පුළුවන් නම් 
ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තුවලට පථම මැතිවරණය තියලා 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න  කටයුතු කරන්න කියා. 
එම ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න ඕනෑ අෙප් 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පහත් බිම් සංවර්ධනය කිරීෙම් 
ආයතනය ගැන. අනවසර ෙගොඩ කිරීම් ෙහෝ අනවසර ආකාරෙය් 
ඉදි කිරීම් තිෙබනවා නම්, ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒවාට මැදිහත් වන්න 
හැකි වන විධියට සෑම දිනකම අපි අදාළ අංශ විවෘත කර 
තිෙබනවා. ඒ කාරණාවල තිෙබන බරපතළකම අනුව අපි නීතිය 

කියාත්මක කරනවා. එහිදී අපි තරාතිරම බලන්ෙන් නැහැ. අපි පත් 
කර තිෙබන නිලධාරියා -හිටපු නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයා- ඉතාම 
වැදගත් නිලධාරිෙයක්. අමාත ාංශ ආරක්ෂක අංශෙය් හිටපු 
පධානියා වන ඔහු කිසිම අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට ඒ 
කටයුත්ත කරනවා. අෙප් ගරු මන්තීතුමා ඉල්ලා සිටි නිසා ඒ 
කාරණය පිළිබඳවත් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා එතුමාෙග් ඉඩම 
පිළිබඳවත් නීතිය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන බව පකාශ 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් විනාඩි හතහමාරක කාලයකුයි.  

ඊට ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාට මම ආරාධනා 
කරනවා, මූලාසනයට පැමිෙණන්න කියා. 

 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඇත්තටම සතුටු ෙවනවා 

අෙප් පළාෙත් ගරු මන්තීතුමා මුලසුෙන් සිටි ෙවලාෙව් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා නම්.  මෙග් කථාවට පථම හිටපු 
පධාන අමාත වරෙයකු -දක්ෂ අමාත වරෙයකු- ෛවරය සහ 
පළිගැනීම පිළිබඳව කථා කළා. ගරු පළාත් පාලන අමාත තුමනි, 
ෛවරය සහ පළිගැනීමට ලක් වීම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
වරම් ලැබුණු මන්තීවරයකු හැටියට, පළාත් පාලන ආයතනයකින් 
පත් වූ, පළාත් පාලන ආයතනයකින් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරපු 
මන්තීවරයකු හැටියට මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලය තුළ පළාත් පාලන 
මැතිවරණය තිබුෙණ් කඩින් කඩ බව. පළාත් පාලන මැතිවරණය 
විතරක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණ කීපයක්ම පැවැත්වුෙණ් කඩින් 
කඩයි. ඒ අතරින් සුවිෙශේෂ වුණා බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාව. 
ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව එදා නින්දට ගිෙය් පාෙද්ශීය සභා සීමාවක 
ඉඳලායි. හැබැයි, උෙද් අවදි වන ෙකොට එය එක් රැයකින් මහ 
නගර සභාවක් බවට පත් කරපු යුගයක් 2011 කාලෙය් තිබුණා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඒ බව දැනෙගන සිටිෙය් 
නැහැ. අපි අවදි ෙවලා අෙප් ෛදනික කටයුතු කරන්න නගරයට 
යන විටයි දැනගත්ෙත්, එය මහ නගර සභාවක් බවට පත් වුණා 
කියා.  

හැබැයි ඒ මහ නගර සභාවට පත් වීම තුළ එදා ඒ පරිපාලන 
ආයතනයට විශාල නීතිමය ගැටලුවලට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා, ඒ 
අත්තෙනෝමතික කටයුත්ත නිසා. හැබැයි, වාසනාවකට එදා හිටපු 
පළාත් පාලන ඇමතිතුමාෙග් පුත රත්නයත් එවන් මහ නගර 
සභාවක නගරාධිපතිවරෙයක් ෙව්චච නිසා මට වාසනාව ලැබුණා, 
අවුරුදු 4ක කාලයක් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාෙව් නගරාධිපති 
ධුරය දරන්න. ඒක ෙලෙහසි පහසු වුෙණ් නැහැ.  
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[ගරු  පසන්න රණතුංග  මහතා] 
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පාඨලී චම්පික රණවක ගරු අමාත තුමනි, මා විසින් 
කරෙගන හිටපු ව ාපෘති ෙදකක් එක් රැයකින් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට පවරා ගන්නට කටයුතු කළා, පළාත් සභා 
මැතිවරණය ෙමෙහයවන්නට මා කටයුතු කළ නිසා. ෙම් වාෙග් 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් ෙවච්ච පළාත් පාලන ආයතනයකට 
සම්බන්ධ ෙව්චච මන්තීවරෙයක් හැටියට අද අප විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාට කියනවා, එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කරපු 
කාරණා සියල්ල අමතක  කරලා කථා කරන්න එපාය කියා.  

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශය පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් කථා කරන්නට කලින්, ඉතිහාසෙය් ෙම් රට පාලනය 
කරපු ආකාරය පිළිබඳව සිහිපත් කරන්නට මම ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. අපි දන්නවා, අෙප් පුරාණ රාජ  සමය තුළ ෙම් රට 
රුහුණු, මායා, පිහිටි යනුෙවන් ෙකොටස් තුනකට ෙබදා තිසිංහලය 
නමින් රජවරු අෙප් ලක් ෙදරණ කාණ්ඩ කරමින් පාලනය කළාය 
කියා. ඊටපසුව අවාසනාවකට ෙමන් ලන්ෙද්සින්, පෘතුගීසින් සහ 
ඉංගීසින්ට යටත් ෙවලා ඔවුන්ෙග් පාලන කමවලට අනුගත වන 
විධියට කටයුතු කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

1833 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්  01වැනි දා ගැසට් පතය මඟින් 
බස්නාහිර පළාත, නැ ෙඟනහිර පළාත, උතුරු පළාත, මැද පළාත 
සහ  දකුණු පළාත වශෙයන් පළාත් පහකට ෙබදා ඒ පරිපාලන 
කටයුතු ෙමෙහයවන්න කටයුතු කළා. ෙම් ආකාරයට කටයුතු 
ෙවමින් පවතිද්දී 1987,  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය පැමිණීමත් සමඟම විෙශේෂෙයන් පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත ාංශවලට සුවිෙශේෂී  කාර්ය භාරයක් 
පැවෙරනවා.  

පළාත් පාලනය කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියලුම 
ජනතාවට ඉතාමත්ම කිට්ටු ෙවන්න, ළං ෙවන්න පුළුවන් සහ  
හැෙමෝටම දැෙනන්න වැඩක් කරන්න පුළුවන් අංශයක් හැටියට 
මා දකිනවා. උපෙත් සිට මරණ මංචකය දක්වා සිදු වන සියලු 
ෙසේවා සපයන ආයතනයක් තමයි පළාත් පාලන ආයතනය 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා මමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට මතක් 
කරනවා, ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය පමාද කිරීම තුළ 
ෙමතැන සිටින සියලු අමාත වරුන් තමන්ෙග් අමාත ාංශෙය්  
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට සිද්ධ කළත්, අනාගතය ෙවනුෙවන් ලබන්නට 
යන ඒ සියලු කාරණා නිෂ්ඵල ෙව්වි. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ  කියාත්මක කරලා, පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් 
කරන්නය කියා මම කියනවා. කාන්තාවක් ගැබ් ගත්තායින් පසුව 
ඇය clinic එකට ගිහින් එහිදී ඒ කටයුතු සියල්ල කරලා ළමෙයක් 
ෙමෙලොවට බිහි වුණාට පසුව ෙපර පාසල් අවධිෙය්දී මුල් ළමා විය 
සංවර්ධන මධ ස්ථානවලදී ඒ දරුවා රැක බලාගන්නට පවා 
තිෙබන්ෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලිනුයි. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
මංමාවත් ටික හදලා, ෙපොදු පහසුකම් සියල්ල සපයා, 
අධ ාපනයට සෘජුව දායකත්වය සපයන්න ෙවන්ෙනත් පළාත් 
පාලන ආයතනවලටයි. ඒ නිසා අප හිතනවා, අප  විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් සියලු ෙදනාම හඬ නගන්ෙන් ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතන සියල්ල අකර්මණ  වුෙණොත් ඉදිරිෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම 
අපට විශාල දුෂ්කරතා රාශියකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවන 
නිසායි.  

අපි දන්නවා, අද ඒ සියලු පළාත් පාලන ආයතන අඩපණ 
ෙවලාය කියා. එෙසේ අඩපණ වීමට ෙහේතුව වර්තමානෙය් පාලනය 
කරන විෙශේෂ ෙකොමසාරිස්වරුන්ද? නැහැ අමාත තුමනි, අද මම 
සෘජුවම පකාශ කරනවා, පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලම 
පාලනය කරන්ෙන් පධාන අමාත වරුන්ය කියන එක. ඒ පධාන 
අමාත වරුන්ෙග් කාර්ය භාරය පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් 
ඔබතුමාෙගන් පශ්න අහනෙකොට-  මම එෙහම කියනෙකොට 
දැනුත් ඔබතුමාෙග් මුවගට සිනා නැ ෙඟනවා. හැබැයි ගරු 
අමාත තුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළ 

ෙද්ශපාලන නායකයන් වැරදි කරනෙකොට ඒ වැරදි සියල්ල file  
කරලා වහලා සඟවාෙගන, පසුව ඒ  file එක ෙපන්වා නිහඬ කළ 
බව. ඒ නිසා තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟුෙණ්. ඒ නිසා 
තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුවට අවස්ථාව සැලසුෙණ්. යහ පාලනයට 
බිලි ෙවච්ච, යහ පාලනය ෙවනුෙවන් කැප ෙව්චච ෙද්ශපාලන 
නායකෙයක් හැටියට මම ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, 
ෙම්වා වසන් කරන්න එපාය කියා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, පසු ගිය 
දිනයක ඌව පළාත් සභාෙව් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙකටුම් පත 
ගැන.  

පසුගිය දවසක එය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් සභාෙව් කිසිම 
නිලධාරිෙයක් සිටිෙය් නැහැ. නිලධාරින් සියලු ෙදනාම එය 
වර්ජනය කළා. පධාන අමාත තුමාෙග් කාර්ය භාරය මම දන්නවා. 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට කිසිම බලයක් නැහැ, ඒවාට ඇඟිලි 
ගහලා කටයුතු කරන්න. එෙහම නම් ඔබතුමා බලයක් හදා ගන්න. 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය තුළ තිෙබන්ෙන්, නත්තල් පප්පාෙග් 
කාර්ය භාරය නම් ඔබතුමා ඒ නත්තල් පප්පාෙග් කාර්ය භාරය 
ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවාද; ඊට වඩා එහා ගිය කාර්ය භාරයක් සඳහා 
ඔබතුමා නීති පනවා කැබිනට් එක හරහා පළාත් සභා හරහා අපි 
කරන කාර්ය භාරයම ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවාද? හැබැයි, ඔවුන් කරන 
වැරදි ෙසොයා ඒවාට දඬුවම් ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන් 
දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඔබතුමා දකින්න අපි අනාගතෙය් 
බලාෙගන ඉන්නවාය කියන කාරණය මතක් කරනවා ගරු 
අමාත තුමනි.     

මම කලින් සඳහන් කළා, පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්ය 
භාරය සුවිෙශේෂ කරන්න කියලා. පුංචි ආණ්ඩුවක් හැටියටයි අපි 
එය දකින්ෙන්. පනත් තුළ, ආඥාපනත් තුළ තිෙබනවා, අතුරු 
ව වස්ථා පනවමින් ඔවුන්ටම ආෙව්ණික වූ ආදායම් ෙහොයන්න 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිෙබනවා කියලා. අද ෙවන 
තුරු එක අතුරු ව වසථ්ාවක් අලුත් කරලා නැහැ.  

ஜ 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියක කාලයකුයි ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri)  
පුංචි කාලයක් වැඩි පුර ෙදන්න. අපි ඉඳලා ඉඳලා කථා 

කරන්ෙන්. විනාඩියක්, ෙදකක් ෙදන්න. ෙමොකද අපි නිතර කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. 

ஸ 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඕවා කියන්න ගිහිල්ලාත් දැන් කාලය යනවා. ඔබතුමා කථා 

කරන්න. ඒක කියන්නත් කාලය යනවා. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අපි ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්.  

ගරු අමාත තුමනි, පසුගිය කාලය තුළ අපි නිරන්තරෙයන් 
ඔබතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. "ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන්නම්" කියන කාරණය ඔබතුමා ෙකොෙතක් කිව්වත්, "ඒවා 
විසඳනවා" කියලා ෙකොෙතක් කිව්වත්, ඒවා විසඳීමට අවශ  
කාරණා ඔබතුමා තුළින් අපි දකින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා බදුල්ල 
දිස්තික්කය තුළ ජීවත් ෙවන අටලක්ෂ පහෙළොස්දහස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හාරසියපනහක් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම ෙමොනරාගල 
ජීවත් ෙවන හාරලක්ෂ පනස්එක්දහස් පනස්අටක් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අපි කථා කළ යුතු නැද්ද? අපි කථා කිරීමට අවශ යි. 
එදා පළාත් සභාව තුළ ඒ නිලධාරින්ට විරුද්ධව කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබුණාම, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන් 
තුන්ෙදනා විතරයි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න කටයුතු කෙළේ. 
අෙනක් අය එෙසේ ෙනොකිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. පක්ෂ - 
විපක්ෂ මන්තීවරුන් ඉන්නවා. ඔවුන් අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මහ 
ඇමතිවරයාට අවශ  කරන ඒ ෙසොරකම, දූෂණය කරන්න ඉඩ දීලා 
ඔහුෙග් මුදල්වලට යට ෙවමින් අද විෙද්ශ සවාරි යනවා. අපි ඒ 
ගැන කනගාටු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා, එවන් ෙද්ශපාලන 
නායකයන්ට ඊළඟ සැෙර් සලකන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
හැබැයි, ෙම්වා නවත්වන්න ඕනෑ, ගරු අමාත තුමනි. ඒවා 
නැවැත්වූෙය් නැත්නම්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත ාංශයක් නමට තිබිලා, අමාත වරෙයකු ඉඳලා කිසිම ඵලක් 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය මතක් කරමින් ෙම් අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினத் க்கான 3 அைமச்சுக்களின் கு நிைல 
விவாதத்தில் த ல் மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சு ெதாடர்பான என் ைடய க த் க்கைளச் ெசால்ல 

ற்ப கின்ேறன். அந்த வைகயில், உள் ராட்சி 
மன்றங்க க்கான ேதர்தல் எம  நாட் ல் எப்ேபா  
நைடெப ம் என்பேத தற்ேபாைதய நிைலயில் பலரா ம் 

ன்ைவக்கப்ப கின்ற ேகள்வியாக இ க்கின்ற . 2017ஆம் 
ஆண் ல் அத்ேதர்தல் நடத்தப்படக்கூ ெமன்  கூறப்ப  
கின்ற . இத்ேதர்தல் அ த்த வ டத்திலாவ  நைடெப மா 
ெவன்ப  குறித்  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். ேமற்ப  உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் 
நைடெபறாத நிைலயில், மக்கள் பிரதிநிதிகளின் 
பிரதிநிதித் வம் இல்லாத நிைலயில், வடக்கு மாகாணம் 
உட்பட நாடளாவிய ாீதியில் அ ப்பைட நிர்வாகக் 
கட்டைமப்பின் சீர்குைல  நாளாந்தம் அதிகாித்  வ வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . அத் டன் மக்களின் நாளாந்த 
அ ப்பைடத் ேதைவகள் பல றக்கணிக்கப்ப ம் நிைல ம் 
சுகாதாரச் சீர்ேக கள் ஏற்ப ம் நிைல ம் ெதாடர்கின்ற . 
எனேவ, உள் ராட்சித் ேதர்த க்கான ஏற்பா கைளப் 

ர்த்திெசய்  அதைன விைரவாக நடத் வதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
அதற்குாிய ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ேம ம் காலதாமதம் 
ஏற்ப மானால், ஓர் இைடக்கால ஏற்பாடாகத் தற்ேபா  
நைட ைறயி ள்ள ேதர்தல் சட்டத்தின் பிரகாரம் 

அத்ேதர்தைல நடத் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கும்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இல்ைலேயல், விேசட 
சட்டெமான்றி டான தற்கா க ஏற்பாடாக உள் ராட்சி 
மன்றங்க க்கான ேதர்தல் நடத்தப்ப ம் வைரயில் 
கைலக்கப்பட்ட உள் ராட்சிச் சைபகைளப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த்தியி ந்த உ ப்பினர்கைள மீள நியமிக்கும் வைகயிலான 
ஓர் ஏற்பாட்ைட ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்குமா  
இந்தச் சைபயி டாக அைமச்சரவர்களின் அவதானத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 

வட மாகாணத்தில் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
ஒட் சுட்டான் பகுதிக்கும் யாழ். மாவட்டத்தில் ம தங்ேகணிப் 
பகுதிக்குமாக இ  பிரேதச சைபகள் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய நான் ஏற்ெகனேவ ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள  அவதானத் க்குக் ெகாண்  
வந்தி ந்ேதன். அேதேபால் யாழ். மாவட்டத்தில் தற்ேபா  
ெசயற்பட்  வ கின்ற இ  பிரேதச சைபகளின் நிர்வாகக் 
கட்டைமப்பிைன விாிவாக்க ேவண் ய ேதைவ 
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , வ காமம் கிழக்கு - ேகாப்பாய் 
பிரேதச சைபப் பிாிவான  31 கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி கைள ம் 102 ச ரக் கிேலாமீற்றர் பரந்த நிலப் 
பரப்ைப ம் ெகாண் க்கின்ற . அேதேபால், சாவகச்ேசாி 
பிரேதச சைபப் பிாிவான  49 கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி கைள ம் 195.78 ச ரக் கிேலாமீற்றர் பரந்த நிலப் 
பரப்ைப ம் ெகாண்ட . அந்த வைகயில், மக்களின் வசதி 
க தி இந்த இ  பிரேதச சைபகளின ம் நிர்வாகத்ைத 
இலகுப த் கமாக வ காமம் கிழக்கு - ேகாப்பாய் பிரேதச 
சைபைய இரண்டாகப் பிாித் , அச்சுேவ  பிரேதச சைபைய 
ேமலதிகமாக ம், சாவகச்ேசாி பிரேதச சைபைய இரண்டாகப் 
பிாித் , ெகா காமம் பிரேதச சைபைய ேமலதிகமாக ம் 
உ வாக்க ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய இங்கு நான்  

ன்ைவக்கின்ேறன்.  

வடக்கு மாகாணத்தில் தற்ேபா  ேம ம் ஒ  க்கிய 
ேதைவ எ ந் ள்ள . அதாவ  அதிவளர்ச்சி கண் வ ம் 
கிளிெநாச்சி நக க்ெகன ஒ  நகர சைப அைமக்கப்பட 
ேவண் ய ேதைவ எ ந் ள்ள . ஒ  பாாிய நகரமாகத் 
தற்ேபா  ன்ேனற்றம் கண் வ ம் கிளிெநாச்சி நகரத்தின் 
நிர்வாகம் இன்ன ம் கைரச்சி பிரேதச சைபயின் 
நி வாகத்தின் கீேழேய இ ந்  வ கின்ற . கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் 95 கிராம ேசைவயாளர் பிாி கள் உள்ளடங்கிய 
நிைலயில், அங்குள்ள ன்  பிரேதச சைபகளில் இரண்  
பிரேதச ெசயலகங்கைள ம் 58 கிராம ேசைவயாளர் 
பிாி கைள ம் மாவட்டத்தின் ெமாத்த நிலப்பரப்பான 
1,237.11 ச ரக் கிேலாமீற்றர் பரப்பளவில் 410.96 ச ரக் 
கிேலாமீற்றர் பரப்பளைவ ம் உள்ளடக்கியதாக அதிக 
சனத்ெதாைகயிைனக் ெகாண்ட பிரேதச சைபயாக கைரச்சி 
பிரேதச சைப காணப்ப கின்ற . அேதேநரத்தில், பரந்த 
பிரேதசமான கண்டாவைளப் பிரேதச மக்களின் ேதைவகைள 
இலகுப த்த ம் சைபயின் நிர்வாகச் ெசயற்பா கைளச் 
சாிவரப் ேபண ம் கைரச்சிப் பிரேதச சைபயின் கீழ் 
காணப்ப ம் கண்டாவைள பிரேதச ெசயலக 
எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிையத் தனியாக கண்டாவைளப் 
பிரேதச சைபயாக உ வாக்குவதற்கும் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தின் ன்ேனற்றத்ைத அவதானத்தில் ெகாண் ம், 
எம  மக்களின் நலன் க திய ேசைவகைள மனதில் 
ெகாண் ம் அம்மாவட்டத்தில் தற்ேபா  ெசயற்பட் வ ம் 
கைரச்சி, பச்சிைலப்பள்ளி மற் ம் நகாி ஆகிய பிரேதச 
சைபக க்கு ேமலதிகமாக, கிளிெநாச்சி நகைர ைமயப்ப த்தி 
ஒ  நகர சைபைய உ வாக்குவதற்கும் ெகௗரவ அைமச்சர் 
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ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , வடக்கு மாகாண சைப குறித் த் தற்ேபா  
பல்ேவ  குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன. எனக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள கு கியகால அவகாசத்தில் அவற்றில் 
ஒ சில குற்றச்சாட் கள் குறித்  மட் ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள  அவதானத்ைத ஈர்க்க வி ம் கின்ேறன். வடக்கு 
மாகாண சைபயின் அைமச்சர்கள  ஊழல்கள் ெவளிவந்  
ெகாண் க்கின்ற நிைலயில் அந்த ஊழல்கள் பற்றி 
விசாாிப்பதற்ெகன தலைமச்சர் ஒ  கு ைவ நியமித்தார். 
இந்தக் கு  அைமக்கப்பட் த் தற்ேபா  பல நாட்கள் 
கடந் ள்ள நிைலயி ம் அந்த ஊழல்கள் பற்றி எந்தெவா  
தகவல்க ம் ெவளியிடப்படாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
ேம ம், இந்த விசாரைணயின் அறிக்ைககைள வடக்கு 
மாகாண ஆ நர் ேகாாி வ வதாக ம் ஆனால், அைவ 
இ வைரயில் ஆ நாிடம் ஒப்பைடக்கப்படவில்ைல என ம் 
ெதாியவ கின்ற . இந்த நிைலயில், நான்கு அைமச்சர்கள் 
ெதாடர்பாக மாத்திரேம ஊழல் விசாரைணகைள ேமற்ெகாள்ள 

தலைமச்சர் கு  அைமத்தாேர தவிர, தலைமச்சர் வச ள்ள 
அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பிலான ஊழல்கைள விசாாிப்பதற்காகக் 
கு  அைமக்கப்படவில்ைல. இதைன மாகாண சைபயின் 
ஆ ங்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் வ த்தி ம் அதைன 

தலைமச்சர் ஏற்காத நிைலேய காணப்ப கின்ற . 

வடக்கு மாகாண சைபயில் கடந்த சுமார் ன்  வ ட கால 
வரலாற்றில் குைறந்த பட்சம் 20 நியதிச் சட்டங்கைளயாவ  
நிைறேவற்றியி க்க ேவண் ய நிைலயில், இ வைரயில் 

ன்பள்ளி, ேபாக்குவரத்  மற் ம் சி வர் நன்னடத்ைத 
ெதாடர்பிலான ன்  நியதிச் சட்டங்கள் மாத்திரேம 
நிைறேவற்றப்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற . பிரமாண 
அ ப்பைடயிலான மானிய நிதித் திட்டத்தின்கீழ் ெபா  
மக்களின் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்ெகனக் 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள சுமார் 200 மில் யன் பாய் நிதியில் 08 
மில் யன் பாய் நிதி உ ப்பினர்கள  ேதைவக க்காகப் 
பயன்ப த்தப்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற . மாகாண சைப 
உ ப்பினர்க க்கு வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ய  அவசியம். ஆனால், அதற்கு மக்கள  நிதிையப் 
பயன்ப த்தக்கூடா . அதற்ெகன ேமலதிக நிதிகைள ஒ க்கி 
வழங்குவ தான் சாியான .  

வடக்கு மாகாண சைபயின் கீழான அபிவி த்தித் 
திட்டங்க க்கான ஒப்பந்தங்கள் யா ம் நிதி ஊழல் 
ேமாச ைய மாத்திரேம க த்தில்ெகாண் , மாகாண 
அைமச்சர்கள  உறவினர்க க்கும் தம  தரகர்க க்கும் 
வழங்கப்பட்  வ வதால், அந்த அபிவி த்திப் பணிகளில் 

ைறேக க ம் தரமின்ைம ம் தாமதங்க ம் ஏற்ப வைத 
அறியக்கூ யதாக ள்ள .  

மாகாண ெபா ச்ேசைவ ஆைணக்கு வான  நியமன 
நைட ைற விதிக க்கு மாறாகச் ெசயற்பட் , நியமனங்கைள 
வழங்கிவ ம் நிைல காணப்ப கின்ற . உாிய விளம்பரங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாத நிைலயில், பல நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட்  வ கின்றன. அந்த வைகயில், மாகாணப் 
ேபாக்குவரத் த் ைற சார்ந்  ஏற்கனேவ 43 நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளதாக ம் எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதம் ேம ம் 
175 நியமனங்கள் வழங்கப்பட ள்ளதாக ம் ெதாிய 
வ கின்ற . மாகாணத்தில் ேவைலவாய்ப்  இல்லாேதாாின் 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்பட ேவண் ம் எனி ம், உாிய 
பாீட்ைசகளில் சித்தி ெபறாதவர்க க்கும் இவ்வா  
நியமனங்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  ைறேக கள் 

இடம்ெப வ  மாத்திரமின்றி, அவ்வா  நியமனங்கைளப் 
ெப கின்றவர்களால் மக்க க்கான உாிய பணிகள் ஒ ங்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாத நிைலேய உ வாகும்.  

அ மாத்திரமன்றி, ஏற்ெகனேவ "ெநல்சிப்" திட்டத்தில் 
இடம்ெபற்ற ஊழல் ேமாச கள் ெதாடர்பில் மத்திய அரசு 
விசாரைணகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நிைலயில், மாகாண 
சைப அதைனக் ைகயிெல த் , அதற்ெகன சுமார் 1.2 
மில் யன் பாைய இ வைர ெசல  ெசய் ள்ளேபாதி ம், 
அந்த விசாரைணகளின் கள் இ வைர எட்டப்படாமல் 
இ பறிநிைலேய ெதாடர்கின்ற . இதன் பின்னணிையப் 
பார்க்கின்றேபா , தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பிரேதச 
சைபத் தவிசாளர்க ம் உ ப்பினர்க ம் இந்த ஊழல் 
ேமாச களில் ஈ பட் ள்ளதாேலேய இதைன விசாாிக்கும் 
ெபா ப்ைப  மாகாண சைபயான  ஒ ங்கு விதி ைறைய ம் 
மீறி ஏற்றதாக ம் அதைன இ த்த த்  வ வதாக ம் 
ெதாியவ கிற . எனேவ, இந்த விசாரைணைய மத்திய அரசு 
ெபா ப்ேபற்  நடத்த ன்வரேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், வடக்கு மாகாண விவசாய அைமச்சான , மர 
ந ைகத் திட்டம் எனக் கூறி ஒவ்ெவா  வ ட ம் மைழக் 
காலங்கைள இலக்குைவத்  பல மில் யன் பாையச் 
ெசலவிட்  வ வதாகக் கூறப்ப கின்ற . உண்ைமயில் 
பார்க்கப்ேபானால், இந்தத் திட்டமான  எம  பகுதி 
களினேதா, மக்களினேதா நலன் க தி ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற திட்டமல்ல என் ம் நிதி ஊழல் ேமாச ைய 
மாத்திரேம குறிக்ேகாளாகக்ெகாண்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
திட்டம் என் ம் ெதாியவ கிற . உாிய வைகயில் 
அைமக்கப்பட்ட நாற்  ேமைடகளி ந்  மரக் கன் கைளப் 
ெபறாமல், ஆங்காங்ேக ெபா  இடங்களில் ைளத்த 
மரக்கன் கைளப் பி ங்கி, தங்கள  தரகர்க டாகப் 
ெபாதிெசய்ய ைவத் , ப வ காலம் பார்க்காமல் ந கின்ற  
ெசயற்பா கேள இங்கு காணப்ப கின்றன. இதற்கு ஓர் 
உதாரணம், அண்ைமயில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மர ந ைகத் திட்டமாகும். சுமார் 03 
மில் யன் பாய் ெசலவழிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட இத்திட்டத்தின் லமாக நடப்பட்ட 
மரக்கன் கள் அைனத் ம் அ த் வந்த மைழயினால் 
அ த் ச் ெசல்லப்பட்டன. 'மலர்ந்த  தமிழர் ஆட்சி' எனக் 
கூறிக்ெகாண்  வடக்கு மாகாண சைபயின் ஆட்சிையக் 
ைகப்பற்றிய இவர்கள், ெதாடர்ந்  ஊழல் ேமாச களில் 
ஈ பட்  வ கின்றார்கேள தவிர, எம  மக்களின் ேதைவகள் 
குறித்  ஒ ேபா ம் அக்கைற ெச த் வதாக இல்ைல. 
மத்திய அரசால் ஒ க்கப்ப கின்ற நிதிகள் அந்த மாகாண 
சைபயி ைடய விைனத்திறனற்ற ெசயற்பாட்டா ம் 
அக்கைறயற்ற ெசயற்பாட்டா ம் தி ம்பிப்ேபாவதாகச் 
ெசால்லப்ப கின்ற . அேதேநரத்தில் ெசலவழிக்க யாம 

க்கின்ற பணத்ைத ைவப் க் கணக்கில் ைவப்பி ட்  
அ த்த வ டத்தில் ெசலவழிப்பதாக ம் ெசால்லப்ப கின்ற . 
எனேவ, இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பி ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
ைபசர் ஸ்தபா அவர்கள் உடன யாகக் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சு ெதாடர்பில் என  க த் க்கைள இங்கு 

ன்ைவக்கலாெமன நிைனக்கின்ேறன். இந்த அைமச்சு, நகர 
அபிவி த்திச் சைபயி டாக உலக வங்கியின் நிதி தவி டன் 
வடக்கில் யாழ். நகர அபிவி த்திப் பணிைய ன்ென த்  
வ கின்ற . இ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாகும். 
இந்தப் பணிைய மிக ம் விைனத்திற டன் ன்ென ப்பதில் 
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ெகௗரவ அைமச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க அவர்கள் காட்  
வ கின்ற அக்கைறக்கு எம  மக்கள் சார்பாக அவ க்கு என  
நன்றிையத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரம், பலத்த சர்ச்ைசக க்கு உட்ப த்தப்பட்ட 
ெகா ம் த் ைற க நகரத் திட்டமான  சூழல் ாீதியில் பாாிய 
பாதிப் க்கைள உண் பண் ம் என்ற க த்  பரவலாக 

ன்ைவக்கப்ப கின்ற நிைலயில், இத்திட்டத்தின் 
தற்ேபாைதய நிைல என்ன? என்ப  பற்றி ம் அறிய 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, இத்திட்டம் ன்ென க்கப் 
பட்டால் களனி கங்ைகயில் ெவள்ளப் ெப க்கு அ க்க  
ஏற்பட வாய்ப் க்கள் இ ப்பதாகக் கூறப்ப கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அண்ைமயில் களனி கங்ைக ெப க்ெக த் க் ெகா ம் ப் 

றநகரப் பகுதி மக்களில் ெப ந்ெதாைகயாேனார் பாதிக்கப் 
பட்ட நிைலைய நாம் அைனவ ம் அறிேவாம்.  எனேவ, 
இ குறித் க் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் விளக்குவாெரன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

அேதேபான் , வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள கிளிெநாச்சி 
மாவட்டம் அபிவி த்தி கண் வ ம் நிைலயில் வ னியா, 
மன்னார் ேபான்ற நகரங்க ம் அபிவி த்தி நிைலைய எட்ட 
ேவண் ம். இதற்கான திட்டங்கைளக் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் ன்ென க்க ேவண் ம் என ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அந்த வைகயில், ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 
அபிவி த்தியைடந்  வ வ  குறிப்பிடத்தக்கதாக 
அைமந் ள்ள  என்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். ஆற்ற ம் அக்கைற ம் ெகாண்ட அைமச்சர் 
ெகௗரவ சம்பிக்க ரணவக்க அவர்கள் என  க த் க்கைள ம் 
ஆராய்ந்  உாிய நடவ க்ைககைள எ ப்பாெரன்ற நம்பிக்ைக 
எனக்குண் . 

அ த் , நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு 
ெதாடர்பில் என  க த் க்கைள இங்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில், அங்கு கு நீ க்கான பற்றாக்குைற நில வ  
ெதாடர்பில் ெகௗரவ அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் அவர்கள் 
நன்கறிவார்கள் என்பைத நான் அறிேவன். எம  மக்களின் 
ேதைவகள் ெதாடர்பில் உணர் ர்வமாக அறிந் , அவற்ைற 
நிைறேவற் வதில் அவர் அதிக அக்கைறெகாண்  
ஆற்ற டன் ெசயற்பட்  வ கின்றார். அந்த வைகயில், யாழ். 
மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள கு நீ க்கான 
பற்றாக்குைற, இரைணம  - யாழ்ப்பாணம் நீர் வழங்கல் 
திட்டம் ர்த்தியாகும்ேபா  ஓரள  நீங்குெமன எதிர்பார்க்க 

ம். அ வைரயில் இங்கு நிலவக்கூ ய கு நீர்ப் 
பிரச்சிைன ெதாடர்பில் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
அவதானத்ைதச் ெச த்தி, உடன யாக நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரம், யாழ். குடாநா  உட்பட வடக்கில் நீர்வள 
லங்கைள உாிய ைறயில் இனங்காண ம் அவ்வா  

இனங்காணப்ப கின்ற இடங்களி ந்  கு நீைரப் ெபற் , 
அவற்ைறக் கு நீ க்கான தட் ப்பா கள் நில ம் 
பகுதிக க்கு விநிேயாகிக்கக்கூ ய ைறைமகள் ெதாடர் 
பி ம் ஆராய்ந் , உாிய நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கும் 

ன்வர ேவண் ம். குறிப்பாக, ெபா த்தமான இடங்களில் 
கடல்நீைர நன்னீராக்கும் திட்டங்கள், மைழநீர் ேசகாிப் த் 
திட்டம், யாழ்ப்பாண ஆற் த்திட்டம், 1,000 குளங்கள் 

னரைமப் த் திட்டம் ேபான்ற திட்டங்கள் குறித்  மீளாய்  
ெசய் , அதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். அேதேநரம், நிலத்த நீர் மாசைடவதற்குாிய 
காரணிகள் ெதாடர்பில் ஆராய்ந் , அவற்ைறத் த ப்பத  
டாக ம் அைவ ெதாடர்பில் மக்க க்கு விழிப் ணர் ட்டக் 
கூ ய ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வத டாக ம் ேபாதியள  
கு நீைர வடக்கு மாகாணத்தில் ெபற ம் என்பதால், இந்த 
அைமச்சின் லமாக அதற்கான நடவ க்ைககைள 
எ க்க ந்தால் அ  எம  மக்க க்குப் ெப ம் உதவியாக 
இ க்கும் என ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

கடந்த காலங்களில் நாடளாவிய ாீதியில் பல்ேவ  
பகுதிகளில் கு நீ க்கான பற்றாக்குைறயால் பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்கள் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்டைதக் காணக் 
கூ யதாக இ ந்த . அந்தவைகயில், கம்பஹாவில் தம்மிட்ட 
கிராமத்தில் கு நீாின்றிச் சுமார் 700 கு ம்பங்கள் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளன. க த் ைற மாவட்டத்தி ள்ள 
ரன்சிறிகம பகுதியில் கு நீ க்கான கிணற்றில் 'கறள்' 
காரணமாக அந்த மக்கள் பல வ ட காலமாகக் கு நீ க்காகப் 
ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி வ கின்றனர். க த் ைற 
மாவட்டத்தில் மத் கம, அகலவத்த பகுதியில் சுமார் 50,000 
மக்கள் கு நீ க்கான பற்றாக்குைறக்கு ஆளாகி ள்ளனர். 
பா ந்த வர பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள ெபால் ன்ன,  
படேஹன ஆகிய பகுதிகளில் அைமக்கப்பட் ள்ள 
ெபால் ன்ன நீர் வழங்கல் திட்டம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதால் 
அப்பகுதிகைளச் ேசர்ந்த சுமார் 110 கு ம்பங்கள் கு நீாின்றிப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளன. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, give me one more minute, please.  

ேப வைள மர்ச ன் ஜயெகா  சுனாமி கிராமத்தில் 
வசித்  வ கின்ற சுமார் 27 கு ம்பங்கள் கடந்த 10 வ டங் 
களாகக் கு நீர் வசதியின்றி அவதிப்பட்  வ கின்றன. 
அேதேநரம் கட்டானப் பகுதி மக்க க்கான கு நீர் வழங்கும் 
திட்டத்திற்ெகன 2014ஆம் வ டம் சம்பர் மாதம் 4ஆம் திகதி 
அ க்கல் நாட்டப்பட் ள்ள . ஆனால், இ வைர அந்தத் 
திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்படாததனால் அந்த மக்கள் பாாிய 
பாதிப் க்குள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம் அைமச்சரவர்களின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என் ைடய அவதானிப்  
கூ தலாக   வடக்குப் பகுதி சார்ந்ததாகேவ இ க்கின்ற . 
ஏெனனில், நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால், அங்கு பாாிய 
கு நீர்ப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அைதத் தீர்ப்பதில் நீங்கள் 
கூ ய அக்கைற எ ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக டன், 
சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියංකර ජයරත්න රාජ  අමාත තුමා. 
 

[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාව යටෙත් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා ෙවන ෙම් ෙමොෙහොෙත් එම අමාත ාංශෙය් 
රාජ  අමාත වරයා හැටියට අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද දවස තුළ අමාත ාංශ 
තුනක වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළත්, විශාල වශෙයන්ම 
සාකච්ඡාවට භාජන වුෙණ්, අෙප් අමාත ාංශය ගැනයි. එයට පධාන 
ෙහේතුව හැටියට සමස්ත ශී ලංකාව තුළම අෙප් අමාත ාංශය වැඩ 
කරන අමාත ාංශයක් බවට පත් ෙවලා තිබීමයි කියන කාරණය 
මම විශ්වාස කරනවා.    

ෙමම අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරය ගැන බලනවිට, ඒ තුළින් 
අපට විවිධ ක්ෙෂේත ඔස්ෙසේ  කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන 
බව ෙපනී යනවා. අපි උදාහරණයක් ගනිමු. අධ ාපන අමාත ාංශය 
ගත්ෙතොත්, අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් කරන්ෙන් අධ ාපනයට 
අදාළ වැඩ. මහා මාර්ග අමාත ාංශය කරන්ෙන් මහා මාර්ග වැඩ. 
ෙසෞඛ  අමාත ාංශය ගත්ෙතොත් එයින් ෙකෙරන්ෙන් ෙසෞඛ  
කටයුතු. නමුත් අෙප් අමාත ාංශය ගත්තාම, ඒ සෑම විෂයකටම 
අදාළව  කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් අමාත ාංශය 
පුස්තකාල සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්, ඒ තුළත් අපි විශාල වශෙයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි ජාත න්තර ණය ආධාර ලබා ෙගන සමසත් 
ලංකාෙව්ම තිෙබන පාසල් නවීකරණය කිරීම සඳහා මුදල් ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

ගාමීය පාලම් ඉදිකිරීම ගත්ෙතොත්, පසුගිය රජය කාලෙය්දී 
තමයි අපි ඒ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ. අද අෙප් අමාත ාංශය සමස්ත 
ලංකාව පුරාම ඒ කටයුතු කියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව අපි පාලම් 
අවශ තාව සපුරා තිෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් එහි 
පළමුවැනි අදියර තුළ පාලම් දහසක කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා. 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා තවත් පාලම් 4,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා 
පතිපාදන ඉල්ලා තිෙබනවා.  ෙමම කටයුතු හරහා ඉදිරි කාල 
සීමාව තුළදී  මහා මාර්ග පශ්න, පාලම් පශ්න අවසන් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු පවා 
සිදු ෙවනවා. අපි ෙරෝහල් පතිසංස්කරණ කටයුතු වාෙග්ම හදිසි 
පතිකාර ඒකක, ෛවද  උපකරණ, ෛවද  ෙසේවා සැපයුම් වාෙග් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් ක ර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙසෞඛ  
අමාත ාංශය සිදු කළ යුතු කාර්යයන් පවා අෙප් අමාත ාංශය 
යටෙත් කියාත්මක ෙවනවා.  

 උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහාත් 
අෙප් අමාත ාංශය විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ඉරණමඩු වාරි මාර්ග සංවර්ධනය අෙප් 
අමාත ාංශෙයන් කරන පධාන කටයුත්තක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අද ෙම් ගරු සභාව තුළ විෙශේෂ මාතෘකාවක් බවට පත් වුෙණ් 
මැතිවරණයයි. අපි ඒ සම්බන්ධව පැහැදිලිව කථා කරන්න ඕනෑ. 
පාෙද්ශීය  සභා මැතිවරණය පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අපි ගම්වලට යනෙකොට ජනතාව අෙපන් ඒ ගැන අහනවා.  
පාෙද්ශීය සභා ගැන සාකච්ඡා කරනෙකොට, පධාන ගැටලුවක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමම මැතිවරණයයි. ඒ නිසා හැකි 
ඉක්මනින් ෙමම මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑ කියලා අපි 
කියනවා. ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධව උපෙදස් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් මස 15 වැනි දා ෙවනෙකොට අපට ඒ 
සීමා නිර්ණ වාර්තාව ලැෙබනවා. ඒ වාර්තාව ලැබුණාට පසුව 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ආකාරයට හැකි ඉක්මනින් 
පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය පවත්වන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අද 
ඒවාෙය් යම් පසුබෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපි දකිනවා. අපි 
ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ. අද පාෙද්ශීය සභාවල ෙල්කම්වරුන් 
ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලය කියාත්මක ෙවන විධිෙය් යම් කිසි 
අතපසුවීමක්  තිෙබනවා.  එදා, ගෙම් නිෙයෝජිතයා සිටියදී, ගෙම් 
නායකයා සිටියදී එම නිෙයෝජිතයා තමයි ගම නිෙයෝජනය කෙළේ. 
අපි ලයිට් එක දමන්න විතරක් සීමා වුෙණ් නැහැ; කානු ටික ශුද්ධ 
කරන්න විතරක් සීමා වුෙණ් නැහැ; ෙබෝඩ් එකට විතරක් සීමා 
වුෙණ් නැහැ. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කළා. ඒ නිසා ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී හැකි ඉක්මනින් ෙම් 
මැතිවරණ පැවැත්වීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කවුරු 
ජයගහණය කළත් කමක් නැහැ. අපි ඒ අයිතිය ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් අමාත ාංශය ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය පධාන 
කටයුත්තක් හැටියට ගන්ෙන් මහ නගර සභා, නගර සභා සහ 
පාෙද්ශීය සභායි. 1948 අවුරුද්ෙද් තමයි මහ නගර සභා සහ නගර 
සභා ආඥාපනත ෙගනැත් තිෙබන්ෙන්, ඇමතිතුමනි. එදා සිට 
බලනෙකොට, අද ෙවනෙකොට විශාල කාලයක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා පනත ෙගනාෙව්, 1987 වසෙර්දී. 
හැබැයි, මහ නගර සභා සහ නගර සභා පනතටත්, ඒ වාෙග්ම 
පාෙද්ශීය සභා පනතටත් 1988 වසෙර්දී සංෙශෝධනයක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමා සහ අප සියලුෙදනා ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, මහ නගර සභා සහ නගර සභා පනතත්, 
පාෙද්ශීය සභා පනතත් සංෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
අමාත  මණ්ඩලය දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එම පනත් 
සංෙශෝධනය විය යුතුයි. අදට ඔබින ආකාරයට ෙම්වා සංෙශෝධනය 
වුෙණ් නැත්නම් අපට ගැටලු රාශියකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  

ෙම් මැතිවරණ කමෙය්ත් සංෙශෝධනයක් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාල සීමාව අවසන් 
වුණාම අනිවාර්යෙයන්ම මහ මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම පළාත් සභාවල කාල සීමාව අවසන් වුණාට පසුව 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ මැතිවරණය පවත්වන්නත් ඕනෑ. විෂය භාර 
අමාත වරයාට පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ කල් දැමීමට බලය 
තිෙබනවා. එය අසාධාරණයි කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා සාකච්ඡා 
කිරීෙමන් පසුව ඉහත කී පනත් සියල්ලට එක හා සමානව බලය 
පැවරීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

2017 වර්ෂෙය්දී පාෙද්ශීය සභාවලට ගාමීය මාර්ග නඩත්තු 
කිරිම ලැබුණා. අපි ෙම් වර්ෂෙය්දීත් එම කටයුතු සිදු කළා. අපි 
පාෙද්ශීය සභා යටතට ගැෙනන මාර්ග විශාල පමාණයකට ගල් 
දමලා, තාර දමන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 2017 වර්ෂය සඳහා 
වූ අය වැය ෙයෝජනාවට අනුව ඉදිරි කාලසීමාව තුළ කිෙලෝමීටර් 
1,000ක ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් මිලියන 
4,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් ෙපොඩි පශ්නයක් 
තිබුණා.  

2651 2652 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ස්තුතිවන්ත වනවා, අෙප් ඇමතිතුමා එම පශ්නය සාකච්ඡා 
කරලා අෙප් අමාත ාංශයට ෙම් රුපියල් මිලියන 4,500 ලබා 
ගැනීමට උත්සාහ කිරීම පිළිබඳව. ෙම් රුපියල් මිලියන 4,500 අෙප් 
අමාත ාංශයට ලැබුෙණොත් තමයි පාෙද්ශීය සභා බල ගන්වලා, ඒ 
පාෙද්ශීය සභා විසින් නඩත්තු වන මාර්ග ටිකට තාර දමලා ෙම් 
කියාදාමය ශක්තිමත් කරන්න හැකියාව තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙක් 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාවටයි. ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
කිෙලෝමීටර් 1,000ක පාෙද්ශීය සභා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන රුපියල් 
මිලියන 4,500ක මුදල අෙප් අමාත ාංශය හරහා කියාත්මක විය 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අපට පාෙද්ශීය 
සභා, පළාත් සභා ශක්තිමත් කරගන්න විධියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමා, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 අපට ෙම් පාෙද්ශීය සභා තුළ පශ්න රාශියක් තිෙබන බවත් අපි 

මතක් කරන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් දහතුන් වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව අනුව අපට තිෙබන්ෙන් පතිපත්ති සකස් කිරීම පමණයි. 
ඒ පළාත් සභාවල බලයට වගකිව යුත්ෙත් ආණ්ඩුකාරතුමායි. 
එෙහම නැත්නම්, ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය ඇතුෙළේ ඉන්න මහ 
ඇමතිතුමා තමයි වගකීම භාරගන්න ඕනෑ. අමාත ාංශයක් හැටියට 
කටයුතු කිරීෙම්දී දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
සම්බන්ධෙයන් සමහර අවස්ථාවලදී අපට ගැටලු තිෙබනවා. 
ෙමොකද, දහතුන් වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් බලය දීලා 
තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවටයි. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අෙප් අමාත ාංශය 
පළාත් සභාවත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධතාවක් ඇති කරෙගන, 
ආණ්ඩුකාරවරයාත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධතාවක් ඇති කරෙගන 
ඉදිරි කාල සීමාෙව්දී අෙප් අමාත ාංශය කාර්යක්ෂම කරලා ඒ 
අයත් එක්ක ඉතාම ෙලන්ගතුකමින් කටයතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය පසුගිය 
කාල සීමාව තුළ විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා කියලා මම හිතනවා. 
ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 2017 වර්ෂෙය්දී ඉක්මනින් 
මැතිවරණය පවත්වයි කියලා. ඊට අමතරව අෙප් අමාත ාංශයට 
ලැෙබන මුදල් කාර්යක්ෂමව, සමතුලිතතාවක් ඇතිව ලංකාෙව් 
තිෙබන සෑම පාෙද්ශීය සභාවක්ම ශක්තිමත් වන ආකාරෙයන් ඒ 
ආයතන එක්ක ඍජු සම්බන්ධතාවක් තියාෙගන, 
සම්බන්ධීකරණයක් තියාෙගන කටයුතු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඊළඟට අපට නැෙඟන ෙචෝදනාවක් 
තමයි, ෙම් උසාවි දඩ මුදල් ටික ඍජුව යන්ෙන් නැහැ කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට අෙප් 
ඇමතිතුමාත් ෙම් උසාවි මුදල් පිළිබඳව නීති අංශයත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. මූලාසනය ෙහොබවන ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් පාෙද්ශීය සභාව නිෙයෝජනය 
කර තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු රාජ  ඇමතිතුමා. 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
පනත් සංෙශෝධන එක්ක ඒ පාෙද්ශීය සභාවල ශක්තිය ඍජුවම 

අපට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙහම නැත්නම්, සභාපතිවරයා සහ 
පාෙද්ශීය සභාව බලාෙගන ඉන්නවා ෙම් මුදල් ටික ඇවිල්ලා 
කවදාද අපි වැඩ කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඒකත් අපි 
සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය් අෙප් 
අමාත ාංශෙය් කටයුතු සියලු නිලධාරින් එක්ක එකතු ෙවලා ඉතා 
කාර්යක්ෂමව සහ විනිවිද ෙපෙනන ආකාරෙයන් සිදු කරලා, 
පළාත් සභා නවයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, සියලු පාෙද්ශීය සභා, 
මහ නගර සභා සහ නගර සභාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කටයුතු 
කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. එයට අවස්ථාව ෙදන්න කියලා 
මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැනටමත් විනාඩි ෙදකක් 

වැඩිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්න 

ඔබතුමාටත්, විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමාටත්, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්ටත්, සියලු ෙදනාටමත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් ඉදිරිෙය්දී ඉතාම කාර්යක්ෂම වැඩදායී අමාත ාංශයක් 
බවට අෙප් අමාත ාංශය පත් කිරීමට අපි කටයුතු කරන බව මතක් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.41] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

අමාත ාංශය, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශය 
සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය කියන 
අමාත ාංශ තුෙනහි වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාදයට ගැෙනන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මා පළමුෙවන්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අද ගරු සභාෙව් 
විෙශේෂෙයන්ම කථා බහට ලක් වුණ ෙදයක් තමයි, පළාත් පාලන 
මැතිවරණය සහ පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීම. ෙම් 
පළාත් පාලන කමය ගැන මටත් ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, 1991 අවුරුද්ෙද් පළාත් පාලන ආයතනයක 
සභාපතිවරෙයක් හැටියට ඉඳලා තමයි මෙග් ෙද්ශපාලන ගමන 
ආරම්භ කෙළේ. මෙග් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ පළාත් පාලන 
ආයතනයකින් නිසා, මම පළාත් පාලන ආයතනයට ෙබොෙහොම 
ආදරය කරන ෙකෙනක්. 1987 අවුරුද්ෙද් තමයි මුලින්ම මනාප 
කමයට එන පළාත් පාලන ඡන්ද කමය හඳුන්වලා දුන්ෙන්. 1987 
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වර්ෂෙය් හඳුන්වලා දුන්නත්, 1987 වර්ෂෙය්දී ෙම් මැතිවරණය 
තියන්න බැරි වුණා.   

1987 අවුරුද්ෙද් එම මැතිවරණය පැවැත්ෙවන  අවස්ථාෙව් දී 
රෙට් ෙලොකු යුද්ධයක් සහ දකුෙණ් යම් යම් කණ්ඩායම් අතර 
ෙනොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා එම 
මැතිවරණය පමාද ෙවන ෙකොට සමහර පක්ෂ, පාෙද්ශීය සභා සහ 
නගර සභා ඡන්දයට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට නාම ෙයෝජනා 
ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කළා.  සමහර පක්ෂ නාම ෙයෝජනා ලැයිස්තු 
අයින් කර ගත්තා. 1990 අවුරුද්ෙද් පාෙද්ශීය සභාෙව් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා විසින් මාව පත් 
කළා. ඒ තිබුණු මැතිවරණ කමය නැවතත් ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය 2014 අවුරුද්ෙද් ෙකොට්ඨාස කමයට පළාත් 
පාලන මැතිවරණය තියන්න කියලා රෙට් මතයක් ඇති ෙවලා, ඒ 
මතයට අනුව කටයුතු කරන්න සූදානම් වුණු බව අපි දැක්කා.  

ෙකොට්ඨාස කමයට ෙම් මැතිවරණ සීමා නිර්ණය කිරීම් 
කරන්න ඕනෑ. මම දකින හැටියට, මට තිෙබන අවෙබෝධය හැටියට 
ෙම් රෙට් සීමා නිර්ණය කිරීම කියන එක ෙලෙහසි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් සීමා නිර්ණය කරන්න ලංකාෙව් ආයතනයක් අෙප් 
රෙට් හදලා තිබුෙණ් නැහැ.  ඉඩමක් ෙවන් කරන ෙකොට නැත්නම් 
ෙවනත් ෙදයක් කරන ෙකොට ඒ සඳහා සංස්ථාපිත ආයතන තිෙබන 
බව අපි දන්නවා. ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීම සඳහා ෙම් කමය එන 
ෙකොට පළාත් පාලන ඇමතිවරයා ඒකට යම් නිර්ණායකයක් 
හදන්න ඕනෑ. ඒක ෙමපමණ  කාලයක් සිදුවුණා.  පසුගිය කාලෙය් 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීෙම්දී ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරලා තිබුණු 
ආකාරය අපි දැක්කා. අපි ඒ ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ. 1998 ඉඳලා 
මම ආසන සංවිධායකවරෙයක්. හැබැයි, මම ආසන 
සංවිධායකවරෙයක් වුණත් අපට හිතා ගන්න බැරි විධියට පසු ගිය 
කාලෙය් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා තිබුණා.   කවුරු කළාද, 
ෙකොෙහොම කළාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් දිස්තික් ෙල්කම්තුමාෙග් නායකත්වෙයන් මෙග්ත් 
ෙයෝජනා දීලා, පසු කාලිනව ඒවාට සහභාගී වුණාට පසුව එම 
නිලධාරින් පුදුම වුණා, ෙම් ෙකොට්ඨාස ෙකොෙහොමද හැදුෙව් කියලා. 
ඒක ෙලොකු භාර දූර වග කීමක්. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමා හැටියට එම අමාත ාංශය හරහා ඒ කටයුත්ත කළා. ඒ 
වග කීම ආවාට ගියාට කරන්න බැහැ. ලංකාෙව්ම තිෙබන පළාත් 
පාලන ආයතන සියල්ෙලහි ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරනවා කියන 
එක අපට හදිසිෙයන් කරන්න බැහැ.  

අද රෙට් යම් මතයක් තිෙබනවා, බලෙය් සිටින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි 
ගන්න ෙම් මැතිවරණය කල් දමනවා කියලා.  නැහැ, එෙහම 
ෙනොෙවයි.   ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි ගන්න ෙම් මැතිවරණ කල් 
දමපු ආකාරය අපි දැක තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
2011 අවුරුද්ෙද් පළාත් පාලන මැතිවරණය එකම දිනයක 
ලංකාෙව්ම පවත්වන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි, ඒ 
මැතිවරණය එකම දිනයක පැවැත්වූෙය් නැහැ. 2011 අවුරුද්ෙද් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය ෙකොටස් තුනකට කඩලායි තිබුෙණ්; 
ෙකොටස් තුනකට ෙබදලායි තිබුෙණ්.  

2011.03.17වැනිදා මැතිවරණයක ෙකොටසක් තිබුණා. නැවත 
2011.07.23වැනිදා තව ෙකොටසක් තිබුණා. නැවතත් 
2011.10.08වැනිදා, අවසාන වශෙයන් ෙකොළඹ නගර සභාෙව් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය තිබුණා. ඇයි ෙමෙහම තිබුෙණ්? 
එවකට සිටි පාලකයන්ට වුවමනා විධියට, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඒ 
අයෙග් බලය තර කර ගැනීම සඳහා තමයි ෙකොටස් කමයට 
මැතිවරණය පැවැත්වුෙව්. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne 
අපටත් පශ්න තිෙබනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය 

පවත්වන්නට ඕනෑ. නමුත්, අප දන්නවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සීමා 
නිර්ණය කළ යුතු බව. ෙමය දවසකින් ෙදකකින් අවසන් වන 
කාරණයක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමය 
කිරීමට කාලයක් ගත වන නිසා, එය  සාර්ථකව කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා තමයි ෙම් සඳහා යම් කාලයක් ගත වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත ාංශය ගැනත් යමක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කය ගත්තාම ලංකාෙවන්ම 
ෙදවැනි තැනට වකුගඩු ෙරෝගීන් සිටින දිස්තික්කයක්. ජලය නිසා 
අෙප් දිස්තික්කෙය් විශාල පිරිසක් වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරුවී 
සිටිනවා. මම නිෙයෝජනය කරන මැදිරිගිරිය ආසනෙය් ෙම් වන 
විට වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා මැදිරිගිරිය ෙරෝහෙලන්  පතිකාර ලබා 
ගන්නා ෙරෝගීන් තුන්දහසක්  පමණ ඉන්නවා.   

මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගමැතිතුමාටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්  ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ,  අද ඒ පෙද්ශෙය් 
විශාල ජල ෙයෝජනා කම රාශියක් ආරම්භ කර තිබීම ගැන. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මැදිරිගිරිය ජල ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  ඒ 

වාෙග්ම ජලය පිරිසිදු කිරීෙම් යන්ත ලබා දීලා තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු ඇමතිතුමා, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමිය, ෙම් 
සියලු ෙදනාෙග් අනුගහය යටෙත් ෙම් වන විට විශාල ජල 
ෙයෝජනා රාශියක් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය ආවරණය ෙවමින් 
කියාත්මක ෙවනවා. ඊට අමතරව, ෙපොෙළොන්නරුව නැ ෙඟනහිර 
ජල ෙයෝජනා කමය ලබන අවුරුද්ෙද් ආරම්භ ෙවනවා. 
ෙපොෙළොන්නරුව නැ ෙඟනහිර ජල ෙයෝජනා කමෙයන් මුළු 
දිස්තික්කෙය්ම පානීය ජල අවශ තාව සම්පූර්ණ ෙවනවා. ඒ නිසා, 
අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ෙදන්නට 
කරන ෙම් සත් කියාවට ගරු ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමියට, එම කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මට 
කථා කිරීමට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.48] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත ාංශය සහ මහා නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ ගැන විවාද කරන 
අවස්ථාෙව්, එයට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශයත් 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, ඉතාම වැදගත් අමාත ාංශ 
ගණනාවක් පිළිබඳව අද දිනෙය් සාකච්ඡා ෙවනවා.  

පළමුව කියන්නට ඕනෑ,  අද දිනය ඉතාම ලජ්ජා සහගත 
දිනයක් කියලා.  ඒ ෙමොකද? මෙග් මිත, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් 
මෙග් ඉදිරිෙයන්ම ඉන්නවා. 'ජලය' කියන එක අද පාවිච්චි කෙළේ, 
ඡන්දය අවශ යි කියා ඉල්ලා අද ෙකොළඹට පැමිණි පළාත් පාලන 
සභිකයන්ට විරුද්ධවයි. ජලයත් එක්ක ඊට පස්ෙසේ ආෙව් කඳුළු 
ගෑස්. ඒ නිසා අද ෙබොෙහොම ලජ්ජා සහගත දිනයක් බව කියන්නට 
ඕනෑ.  ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
අමාත ාංශෙය් සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ ගැනයි අද සාකච්ඡා වන්ෙන්.  මම හිතන විධියට ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිම දවසක ෙමම අමාත ාංශය ගැන සාකච්ඡා 
වන දවසක  ෙමවැනි මෘග කියාවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.   

 ජලය ලබා දීම පිළිබඳව අපි කථා කරන ෙකොට ෙම් කාරණය 
ගැනත්  මට සිහිපත් ෙවනවා. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට මා ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි, ජල 
සම්පාදන ව ාපෘති රාශියක් පමාද ෙවලා තිබීම ගැන. කුණ්ඩසාල- 
හාරගම, කළුතර-මතුගම, අලව්ව-ෙපොල්ගහෙවල, ඒ වාෙග්ම 
Kandy North Water Supply Project, ෙහම්මාතගම, හසලක සහ 
දඹුල්ල ජල ෙයෝජනා කම තවමත් පමාද ෙවමින් පවතිනවා. These 
are major projects. ඒ වාෙග්ම ගලෙගදර සඳහා වූ ජල ෙයෝජනා 
කමය තවම හමාර කර ගන්න බැරිවී තිෙබනවා. අප විශ්වාස 
කරනවා, දැදුරුඔය ව ාපෘතිය ගැන. ෙමොකද, ඒ පළාත්වල වකුගඩු 
ෙරෝගය ඉතාම දරුණුයි. ෙම් ව ාපෘතිය ඉතාම ඉක්මනින් පටන් 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. මම ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් සිටින විෙශේෂ ඇමතිවරෙයක්. ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට ලැබී ඇති මුදල් 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ කියා මම කියන්නට කැමැතියි. ෙම් 
ව ාපෘති කරන්න ලබා දුන් මුදල් පමාණය පමාණවත් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සෑම ව ාපෘතියක්ම අපි දැන් ආරම්භ 

කරන්නට ලැහැස්තියි. සියලුම වැඩ  අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
2017 මුල් භාගෙය්දී සෑම ෙදයක්ම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. පසුගිය වසෙර් අය වැය 

විවාදෙය්දීත්  මම ෙම් සම්බන්ධෙයන්  පශ්න අහන අවස්ථාෙව්  
ඔබතුමා ඔය උත්තරයම දුන්නා.  

At least, I hope and pray that you will get the money 
to start this Project. The whole problem with this is that - 
I know that you would like to start it - there are obstacles 

somewhere. So, all these projects are getting delayed as a 
result of such obstacles.   

In regard to Megapolis development - how can you 
talk about Megapolis development, when you ignore the 
whole belt from Beruwala to Matugama?  You have to 
give pipe-borne water to that area. Because of the 
Megapolis Project is being called off, Homagama has not 
yet got the required quantity of water. Therefore, the 
people in that area have to bring water from the Horana 
Water Supply Project all the way. These Projects have to 
be completed, Hon. Minister. I know that you would like 
to initiate those, but you do not get the necessary 
resources for that.  There has to be foreign funding. It was 
previously available, but it is not being canvassed today. 
As a result, those projects are not taking off.   

මම කියන්න ආෙව් ඒකයි. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් නගර සැලසුම් 
හා ජල සම්පාදන හා අමාත ාංශයට ලැබිය යුතු මුදල් පමාණය 
ෙනොලැබීම නිසා අප බලාෙපොෙරොත්තු වන  පෙද්ශ රාශියකට - 
උතුරු පළාෙත්ත් එෙහමයි. උතුරු පළාෙත් ඇමතිවරු ඉන්නවා.  
යාපන ජල ෙයෝජනා කමය අෙප් කාලෙය් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
ADB එක අනුමත කරලා පටන් ගන්න තිබුණු  ජල ෙයෝජනා 
කමයක්. දැන් ඒවා අඩපණ ෙවලා. Also the Kilinochchi Water 
Supply Project has not yet been completed. During our time, we 
completed the water projects in Vavuniya and islands such as 
Kayts and  Delft. So, priority has to be given where priority is 
necessary. Otherwise, you will have to ask the Chief Minister, 
Mr. Vigneswaran, to give you some money. That will be the 
best shortest cut, if he agrees. I do not know whether he will 
agree. He might say, “No water.  I am not ready to give money 
to Hon. Rauff Hakeem's Ministry.” But, you all are facing these 
problems due to lack of funds and because of that, we are going 
into a serious crisis. I do not want to make predictions, Hon. 
Minister because the Hon. Prime Minister is not here. But, I 
would like to inform the House that your Budget is going to go 
for a six. Because next week, USA is going to raise interest 
rates. What will happen when interest rates are raised? All the 
money invested in bonds in other countries will start flowing 
back. This is going to cause a serious financial crisis in our 
country. නමුත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් මට ෙම්වා 
ගැන කථා කරන්න බැහැ.  මම ෙම් ෙයෝජනා කම ටික ගැනයි 
කිව්ෙව්. ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් ගැන මම  
අවධාරණය කරන්නම්.   

The Labugama Water Supply Project is almost 
completed and there is a 100-year old Labugama Water 
Treatment Plant which operates on water, but not on 
energy. Now, what is the Board trying to do? They are 
trying to dismantle it and sell it off.  Please stop that 
because it is one of the main areas where you could use 
water for regeneration of electricity. ෙම්වාට අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් නැත්නම් ඔබතුමාට ජල ගාස්තුව වැඩි කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවාය කියන අෙඳෝනාව නඟන්න තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. අෙප් 
යන්ත සූත පරිවර්තනය කර ෙගන අපි අපවිත ජලය පිරිසිදු කරලා 
යලි පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ.  

Then, if you take the Colombo Port City Project - දැන් 
එයට කියනවා, "Colombo International Financial City" 
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කියලා; ෙමොන නමක් දමා ගත්තත් කමක් නැහැ - there is a 
serious water problem. Can you tell this House whether 
you are going to use the water that is available or being 
planned for the distribution of the Colombo District to be 
taken to feed that Project or are you going to have a 
separate water project by recycling seawater? This is 
going to be a very serious issue and you have to get it into 
the plans, if you are going to save the water that is 
available for the Colombo District. 

ඒ එක වැදගත් කියා මාර්ගයක්. ෙදවැනි කියා මාර්ගය ෙම්කයි. 
ෙම් කාරණයට නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය මා 
එක්ක එකඟ ෙවයි. අෙප් කාලෙය් අපි ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කළා.  
ෙම් ඉදි වන හැම විශාල ෙහෝටලයකම  අපවිත ජලය යලි ශුද්ධ 
කිරීෙම් යන්ත සූත සවි කරන්න අවශ යි. ඒ තුළින්, you will be 
able to save at least 40 per cent of water, not as drinking 
water, but for other purposes in the hotel industry. But, it has 
not yet been implemented and that is why we have to bear an 
extra cost.   ඉතින් අලුතින් වතුර  ඉල්ලන ෙකොට අලුතින් 
projects හදන්න ෙවනවා. අපට සියයට 20ක් 40ක් වතුර save 
කරන්න පුළුවන් නම්, එතෙකොට වතුර අලුතින් පවිත කරන 
ව ාපෘති අඩු කරලා, ඒ කියා මාර්ග සඳහා ආෙයෝජන අඩු කරන්න 
පුළුවන්.  ෙම්වා පිළිබඳ පැහැදිලි පතිපත්තියක් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය විසින් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැහැ. අපි මූලික 
පියවර තැබූ ෙද් ඉදිරියට ෙගන යන්න කියලායි මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

මෙග් පාසල් මිත, ඔබතුමාෙග්ත් පාසල් මිත ගරු මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමා දිහා බලන ෙකොට මට මතක් ෙවනවා, අෙප්  
ෙගෞරවය දිනා ගත් විශිෂ්ට පුද්ගලයකු වන එඩ්මන්ඩ් සමරවිකම 
මැතිතුමා, the famous Municipal Councillor in Colombo. 
What has happened to the Colombo Municipality today? 
There are no elections conducted. It is supposed to be the 
fortress of the UNP. But, the UNP has got cold feet today. 
They cannot hold elections in the commercial capital, 
Colombo.  This is the condition to which you have 
brought the Colombo City today.  

ඉතින් මලික් සමරවිකම මැතිතුමාෙග් ආදරණීය බාප්පා, 
එඩ්මන්ඩ් සමරවිකම මැතිතුමා මට ෙහොඳට මතකයි. අපි පාසල් 
ශිෂ ෙයෝ කාලෙය් අපි එතුමාටත් සහෙයෝගය දීලා  වැඩ කළා. 
ෙපෝස්ටර්ස් ඇෙලව්වා. The Ward System, which will 
contribute to a local member, a working member, is what is 
being delayed today.      

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට දුන්න වාර්තාෙව් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? In page 23 - under Ministry of Local 
Government and Provincial Councils -, ෙම් විධියට සඳහන්ව 
තිෙබනවා:   

"2015.11.01 දින පත් කරන ලද ෙමම කමිටුෙව් කාලසීමාව 
2016.01.31 දිෙනන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණද, ඒ දක්වාම 
ලැෙබමින් තිබූ අති මහත් ෙයෝජනා/අභියාචනා නිසා දිගු කරන ලදි.  

ඒ අනුව අභියාචනා විමර්ශන කමිටු නිර්ෙද්ශ සහිත අවසන් 
වාර්තාව ලබා දීෙමන් හා ගැසට් පතෙය් පළ කිරීෙමන් අනතුරුව 
පළාත්පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ  කටයුතු සිදු 
කිරීමට නියමිතය."  

අදවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතිව පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත් වන්ෙන් කවදාද කියලා කියන්න බැරි 

ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමයි, මුදල් අනුමත කර ගන්න අෙප් 
ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන්. ඔබතුමා ෙගන යන ෙම් වැරදි මඟ, පජාතන්ත 
විෙරෝධී මඟ, පළාත් පාලන ඡන්ද විෙරෝධී මඟ, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජිතෙයෝ ඇති කිරීමට 
විරුද්ධ මඟ සඳහා ඇයි අපි ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට මුදල් 
අනුමත කරන්ෙන්. ෙම් වාෙග් අසත  වාර්තා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම  
කියන්න කැමැතියි, පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න 
කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාර්තාව කියවන ෙකොට ෙබොෙහොම 
ෙහොඳ රහසකුත් තිෙබනවා. ඒක  තමයි අභියාචනා විමර්ශන 
කමිටුෙව් සංයුතිය;  ටී. අෙශෝක පීරිස් මහතා, සභාපති, ඒ.එස්.එම්. 
මිස්බා මහතා, සාමාජික (එක්සත් ජාතික පක්ෂය), උපුල් 
කුමාරප්ෙපරුම මහතා, සාමාජික (ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ), 
සී.එන්.එස්. සාලිය විමලසූරිය මැතිව් මහතා, සාමජික ( ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය), මහාචාර්ය පී. බාලසුන්දරම් පිල්ෙල් මහතා, 
සාමාජික (ඉලංෛග තමිල් ඇරසුක් කච්චි). ෙකොට්ඨාස ෙවන් 
කරන්ෙන් කාෙග් වුවමනාවටද කියලා  ෙම්ෙකන්ම ෙපෙනනවා. 
ෙම් කමිටුෙව් ඉන්න ඔක්ෙකොම ආණ්ඩුෙව් අය. ෙම් ආණ්ඩුවට 
ඕනෑ, ආණ්ඩුවට උල්පන්දම් ෙදන අය. ඒ අය ෙම් කමිටුෙව් 
සාමාජිකෙයෝ හැටියට පත් කර ෙගන තමයි, තවම වැෙඩ් කර 
ගන්න බැහැයි කියලා අපට කියන්ෙන්.   වැෙඩ් ෙකොෙහොමත් 
කරගන්න බැහැ. කරගන්න බැරි, ඡන්දය තියලා පරදින්න බය 
නිසයි. ෙවන ෙහේතුවක් නැහැ.  

මාෙග් කථාව අවසන් කිරීමට මත්ෙතන් නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන ඇමතිතුමාෙගන් මා එක ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් 
අභ න්තරෙය් ඉන්න විශාල පමාණයක් ස්ථිර කිරීමට නියමිතයි. 
අවුරුදු ෙදකක්-ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙසේවය කරන අය ඉන්නවා. 
ඒ අයෙග් ස්ථිර කිරීෙම් ගැටලුව ඔබතුමා හමාර කරන්න. මා හිතන 
විධියට භාණ්ඩාගාරය වුණත් සාධාරණ නැහැ. ජල සම්පාදන 
අමාත ාංශෙය් ජල සැපයුම දැන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් වැඩි වැඩිෙයන් නිවාස කරා ජලය ලබා ෙදනෙකොට 
ෙසේවක පමාණයත් අනුපාතිකව වැඩි කළ යුතුයි කියලා 
භාණ්ඩාගාරයම චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. ඒ 
චකෙල්ඛය පැත්තක දමලා ෙසේවක පමාණය ස්ථිර කිරීමට හරස් 
ෙවනවා කියා කියනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා හරස් ෙවනවාද 
කියලා. ඔබතුමාෙග් අයට ඉස්සර ෙවලා දීලා, ඊට පස්ෙසේ පරණ 
අයට ෙදනවා කියා ගැටලුවකුත් තිෙබනවා. නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමියට කියමු ස්වාධීනව බලන්න කියලා. ඒ ගැන බලලා 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරලා, ඒ ෙසේවකයින්ට රැකියා ස්ථිරත්වය ලබා 
ෙදන්න. ඒෙකන් අලුත් උනන්දුවක් ඇති ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒකයි මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ඒ කාරණය ගැන 
ඔබතුමාෙග් ඉක්මන් මැදිහත්වීම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්, පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. මා 
ෙම් ඉල්ලීම කලිනුත් කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් කාරණය කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. සීතාවක 

පාෙද්ශීය සභාෙව් කලුඅග්ගල ආදාහනාගාරය සම්බන්ධ කාරණය. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උපෙදස් දීලාත් තවම ඒක කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැහැ.  ඒක මරණයක අවසන් කටයුතු කරගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන ආදාහනාගාරය - the crematorium opposite the Leisure 
Park is not yet commissioned. Why? Months and months 
have passed. Why can you not get this commissioned so that 
people will benefit? That was the purpose of erecting this.  

Then, Sir, the Seethawaka-Hanwella Philip 
Gunawardena Library building has been completed. 
Months and months have passed. Why are you not 
allowing even the Special Commissioner to inaugurate 
this? Or else, you should come and inaugurate this.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඊළඟට, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය ගැන 

මට තව එක කාරණයක් කියන්න ෙදන්න. ෙම් රෙට් වැලි නැහැ. 
වැලි ගන්න ෙවන්ෙන් මුහුෙදන්. මුහුෙදන් වැලි ගන්නා පිළිෙවත 
අනුගමනය කිරීම සඳහා එම විෙශේෂ ව ාපෘතිය පිළිබඳව 
උනන්දුවක් ෙනොදැක්වූෙවොත් අෙප් ගංගා, ඇළ-ෙදොළ විශාල 
අර්බුදයකට පරිවර්තනය ෙවනවා. එෙසේ ෙනොකෙළොත්, අපි 
කථාෙවන් 'පරිසරය රකිනවා' කිව්වාට පරිසරය රැෙකන්ෙන් නැහැ. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා සඳහන් කළා, ෙකොන්තාත්, අනියම් පදනම් මත වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙසේවය කළ අය ස්ථිර කිරීෙම් පිළිෙවත ගැන. 
ජුනි මාසෙය් අපි ෙකොටසක් සම්පූර්ණ කළා. අනුමත ෙසේවක 
සංඛ ාව තුළ පුරප්පාඩු ඇති වන විට ඉතිරි ෙකොටස අන්තර්ගහණය 
කරගන්න අපි කටයුතු කරන බව මා ස්ථිර වශෙයන් කියනවා. 
අනුමත ෙසේවක සංඛ ාව අභිභවා අපි ෙසේවකයින් බඳවා ෙගන 
නැහැ කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. ඊට පථම ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.   

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

[අ.භා. 4.02] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගන්නා 

අමාත ාංශ තුනම මා නිෙයෝජනය කරන ෙකොෙළොන්නාව 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට ඍජුවම බලපාන අමාත ාංශ තුනක්. 
ලංකාව වෙට්ම පාරවල් හදපු පසුගිය ආණ්ඩුව ෙමොණරාගල ඉඳලා 
පාර කාපට් කරලා හැදුවා. නමුත් අඹතෙල් දක්වා හදලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි ෙම් වන විට ලක්ෂ 15,000ක් වන්දි දීලා 
තිෙබනවා. ලබන 8 වනදා වන විට අපි තවත් ලක්ෂ 3,000ක් වන්දි 
දීලා, ලබන ජනවාරි මාසෙය් 12 වනදා ඒ පාර හැදීම ආරම්භ 
කරනවා. ඇත්තටම ඒ පමාදයට ෙහේතු වුණු එක ෙදයක් තමයි, ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට අයිතිව තිෙබන අඹතෙල් 
සිට ෙකොළඹ නගරයට වතුර සපයන අවුරුදු 111ක් පැරණි ජල 
නළ මාර්ග. දැන් ඒ ගැටලුවත් ලිහාෙගන අපි ජනවාරි මාසෙය්දී 
එම කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් 
මා ෙම් ෙවලාෙව්දී ජල සම්පාදන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න කැමතියි, ෙකොළඹ නගරය අවට තිෙබන ආර්ථික 
නගරයත්, පරිපාලන නගරයත් අතරමැද තිෙබන ෙකො ෙළොන්නාව 
නගර සීමාව තුළ දවසකට පැය ෙදකක් තවම වතුර කපනවා.  මා 
හිතන විධියට ඒක විශාල පශ්නයක්; ෙකොෙළොන්නාවට පැය 24 
පුරාම වතුර ෙදන්න ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ සඳහා කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා 
ෙදයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අමාත ාංශය පිළිබඳව 
ඊට වඩා කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අයත් 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, පසුගිය රජය කාලෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් 
තිෙබන කුණු ටික බලහත්කාරෙයන් මීෙතොටමුල්ලට ෙගනැල්ලා 
දාලා, ඒකට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණය කරපු අය ඒ කාලෙය්  සුදු 
වෑන්වලින් උස්සලා, ෙවඩි තියපු හැටි. එවැනි කුණු කන්දක් 
බලහත්කාරෙයන් මීෙතොටමුල්ලට ෙගනැල්ලා දාලා තිෙබනවා. 
පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත තුමාත් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "ෙම් කුණු කන්ද 
ෙකොෙළොන්නාවට අයිති නැහැ. ෙම්ක ෙමතැනින් අයින් කරනවා" 
කියලා. ෙකෙසේ නමුත් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමතිතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා නම් මා කැමතියි. 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට කිසිම වුවමනාවක් නැහැ, ෙම් 
පිළිබඳව විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න. අපි ගරු 
අගමැතිතුමා සමඟ ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා.  
එතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් වනෙකොට විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
සිදු වනවා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ෙකොළඹ නගරෙය් කුණු ෙටොන් 700ත් - 900ත් අතර පමාණයක් 
දිනපතා මීෙතොටමුල්ලට එනවා. ෙම් නිසා ෙකොෙළොන්නාව 
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය, අධ ාපනය, ෙසෞඛ  සම්පූර්ණෙයන්ම 
කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අගමැතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
ෙම් කුණු ෙකොළඹ සිට ෙකොෙළොන්නාවට පැමිණීම නතර කරන්න 
අවශ  මූලික කටයුතු ලෑස්ති කළත්, මධ ම පරිසර අධිකාරෙය් 
අවශ  අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පවා ෙකොළඹ නගර සභාවට තවම 
හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන් ලබන 08 වැනිදා ෙම් පිළිබඳව එකඟතාවකට එන්න 
සාකච්ඡාවක් ලෑස්ති කරලා තිෙබනවා.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අයත් පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාට අපි කියන්න ඕනෑ, ෙකොෙළොන්නාව මීෙතොටමුල්ල 
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පෙද්ශයට ෙගනැල්ලා දමන ෙකොළඹ නගරෙය්  කුණු  ෙවනුෙවන් 
incinerator දාලා පතිචකීයකරණ අංගණ සාදන්න ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාව සූදානම් නැති බව. ෙමොකද, ෙකොෙළොන්නාව නගර 
සභාෙවන් දවසකට එකතු ෙවන්ෙන් කුණු ෙටොන් 35ක් විතර 
පමාණයක්. ෙම් ෙටොන් 700ක incinerator එතැන දාන්න 
දුන්ෙනොත් සදාකාලිකව ෙකොළඹ නගරෙය්  කුණු ටික 
ෙකොෙළොන්නාවට එන එක නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. පළමුව අපට 
අවශ  ෙවන්ෙන් ෙමයයි. පෙද්ශෙය් ජනතාව, සංඝයා වහන්ෙසේලා 
සහ අනිකුත් ආගමික නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ෙකොළඹ 
මහ නගර සභාවට දැනුම්  දීලා තිෙබනවා, "ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31 
වැනිදායින් පස්ෙසේ ෙකොළඹ කුණු ෙකොෙළොන්නාවට ෙගෙනන්න 
එපා. ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ." කියලා.  ඒ කටයුත්ත ඉටු ෙවයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

පසුගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් ෙටන්ඩර් එකක් දැම්මා, "ෙම් පිළිබඳව විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා"ය කියලා. ෙම් වනෙකොට අවුරුදු 
එක හමාරක් වනවා. මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
විටින් විට  - අවස්ථා ගණනාවකදී - පශ්න කළා. නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ලබා දුන් පිළිතුරු පිළිබඳව සෑහීමකට 
පත් ෙවන්න බැහැ කියන එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් පශ්නය දැන් උග තැනකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙටොන් මිලියන 3ක කුණු  තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
දවසකට ෙටොන් 700ක, 800ක කුණු එකතු ෙවනවා. අනික් 
පෙද්ශවලින් ෙහොරාට ෙගනැල්ලා දමන කුණු ටිකත් එකතුෙවලා 
අඩි 150ක් විතර කුණු කන්ද උඩට නැඟලා තිෙබනවා. ඒ නිසා වැහි 
කාලය තුළ ෙම් කුණු කන්ද කඩාෙගන පහත් වීෙම් අවදානමකුත්  
මතුෙවලා තිෙබනවා. සැරින් සැෙර් එෙහම ෙවලාත් තිෙබනවා.  

ෙකොළඹ මහ නගර සභාව එකතු කරෙගන ෙම් වැඩසටහන 
සකීයව කියාත්මක කරන්න කියලා අපි නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයනුත්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමතිතුමාෙගනුත් 
ඉල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න අමාත ාංශ හතරක අනුකමිටුවක් පත් කළා. ඒවාෙයන් 
වාර්තාවන් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවලට අනුව ඉතාම 
ඉක්මනින් - ෙදසැම්බර් මාසය අවසන් වනෙකොට - ඒ වැඩ කටයුතු 
ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි පෙද්ශෙය් ජනතාව හා මහා සංඝ රත්නය 
ෙවනුෙවන් අදාළ ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලන්න  කැමැතියි.  

අපි පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා, එතුමා ෙහොඳ ෙද්වල් කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන්. 
වි ෙශේෂෙයන්ම මහ නගර සීමාවන්වල කුණු ෙවන් කරලා, එකතු 
කර ගැනීෙම් වැඩසටහනක් එතුමා ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙහොඳයි. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්  පළාත් සභා සහ 
පළාත් පාලන ඇමතිතුමා එ වැනි වැඩසටහන් කළත්, යහ 
පාලනෙය් පිහිෙටන් මහ ඇමතිවරු ෙවච්ච  කට්ටියව පාලනය 
කරන්න එතුමාට හැකියාවක් නැහැ. එතුමාට පළාත් සභා සහ 
පළාත් පාලන අමාත ාංශය බාරව තිබුණාට, බසන්ාහිර පළාෙත් 
මහ ඇමතිතුමා අත්තෙනෝමතික ෙලස නිලධාරිවාදය තිෙබන 
පාෙද්ශීය සභාවල වාෙග්ම නගර සභාවල ෙල්කම්වරුන්ව එතුමාට 
ඕනෑ විධියට මාරු කරනවා.  

ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඒ මහ ඇමතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා ෙවනුෙවන් තමයි සම්පූර්ණෙයන්ම කෙඩ් ගිෙය්. එෙහම 
කෙඩ් ගිහිල්ලා ෙමොකක්ෙදෝ ෙපර කළ  පිනකට ෙම් මහ ඇමතිකම 
ලැබුණා. ෙම් මහ ඇමතිකම ලැබුණාම පාෙද්ශීය සභාවට ඇවිල්ලා 
මාස හයක් වුණු ෙල්කම්ව මාරු කරනවා. බස්නාහිර පළාෙත් 
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් නි ෙයෝගය පිළිගන්ෙන් නැතිව එතුමාට ඕනෑ 
විධියට මාරු කරනවා. පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරලා 
තිෙබන අවස්ථාවක එෙහම මාරු කිරීමක් කරන්න බැහැ. මූලික 

විනය පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒ විනය පරීක්ෂණෙය්දී 
වැරැදිකාරෙයක් වුෙණොත් තමයි මාරු කරන්න ඕනෑ. එෙහම මාරු 
කළාම ආණ්ඩුකාරතුමා ඒක කරන්න එපා කියලා නිෙයෝග 
දුන්නාම ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ පළාත් පාලන ෙල්කම්වරයාව 
ෙගනැල්ලා බය කරනවා, "ඔයා ස්ව කැමැත්ෙතන් යන්න." 
කියලා. ඒ නිලධාරිනුත් බෙය් ඒකට එකඟ ෙවනවා. ෙමොකද, 
 ෙහේතුව මහ ඇමතිවරයාෙග්, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මට මයන්ත දිසානායක මැතිතුමාෙග් විනාඩි පහත් ෙදනවාය 

කිව්වා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාෙග් විනාඩි පහත් එක්ක තමයි. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම තවම විනාඩි 6යි කථා කෙළේ.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 8 තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම විනාඩි 6යි කථා කෙළේ.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 8යි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
විනාඩි 9ක් තිෙබනවා. මට විනාඩි 5යි. එතුමාට විනාඩි 4යි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි හතර බැගින් ෙදන්නාටම තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මට විනාඩි 5ක් තිෙබනවා කියලා ෙබෝඩ් එෙක් තිබුණා.  

ෙකෙසේ නමුත් මා ෙම්  කාරණය කියන්නට  ඕනෑ. යහ 
පාලනෙය් සංෙක්තයයි කියන්ෙන්, යහ පාලනෙය් අර්ථය කියා 
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කියන්ෙන්, ෙපළක් අය කියන හැම ෙදයක්ම අහෙගන කර 
බාෙගන ඉන්න එක ෙනොෙවයි. යහ පාලනයට පිටින් ගිහින් - යහ 
පාලනයට අලුෙතන් එකතුෙවලා ඉන්න කට්ටිය කරන වැරදි ගැන 
කර බාෙගන ඉන්න එක ෙනොෙවයි. එම නිසා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමාට ඒ අය  පාලනය කරන්න බැරි නම් ඒ පළාත් පාලන 
ආයතනවල යහ පාලනය  නැත්නම් අපි ඒ කියන ෙද්වලට කර 
බාෙගන ඉන්න ඕනෑද කියන   පශ්නයක් අපට තිෙබනවා. එම නිසා 
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි, අප ඔබතුමාට සහෙයෝගය 
ෙදනවා. ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් අද ෙමතැන 
ඡන්දයක් ගන්න සිටින බව අපට ෙත්ෙරනවා. තුෙනන් ෙදකක 
ඡන්දයකින් අපි ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය දිනවනවා. හැබැයි ඒෙක් 
ෙත්රුම පළාත් පාලන අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන අෙනකුත් 
ආයතනවල කරන  සියලු ෙද්වලට අපි එකඟයි කියන එකවත්, 
ඒවාට කර බා ෙගන ඉන්න සූදානම්ය කියන එකවත්  ෙනොෙවයි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, මැතිවරණය කල් 
දාන්ෙන් පරදීයි කියන භයටලු. මම කියන්න කැමතියි, ඡන්දය කල් 
දාන එකට අපිත් ෙපෞද්ගලිකව එකඟ නැහැයි කියන කාරණය. අපි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට කියනවා, "ඕනෑම ෙවලාවක 
මැතිවරණය තියන්න. අපි දිනලා ෙපන්වන්නම්. මෙග් 
ෙකොට්ඨාසෙය්  තිෙබන ෙකොටිකාවත්ත මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය 
සභාෙව් ෙහෝ ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙව් ෙහෝ මැතිවරණය 
ෙහට තියන්න අපි දිනලා ෙපන්වන්නම්" කියලා. ෙකොෙහොමද ඒක 
කරන්ෙන් කියන එක අපි ෙපන්වන්නම්.    

ගරු ෆයිසර්  මුසත්ාපා ඇමතිතුමාෙගන් මා අවසාන වශෙයන් 
ෙම් කාරණය ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා පළාත් පාලන ඇමති 
හැටියට ඔබතුමාෙග් සංකල්ප ෙගෙනනවා. ෙහොඳයි, නිලධාරිවාදය 
තුළ තිෙබන පළාත් පාලන ආයතන අෙනක් පැත්තට හරවන්නට 
ඕනෑ. ඒ එක්කම මැතිවරණය තියනතුරු ෙම් තුළ එක එක 
ෙද්ශපාලන න ාය පතවලට කරන වැඩ ඔබතුමා පාලනය 
ෙනොකෙළොත් අපට ඒවා පාලනය කරන්නට සිදු ෙව්විය කියන එක 
පැහැදිලිව මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.11] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් අය වැය 

ෙල්ඛනෙය්  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය්ත්, මහා 
නගර හා බස්නාහිර  සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්ත්, නගර සැලසුම් හා 
ජල සම්පාදන අමාත ාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පධාන මාතෘකාව ෙවලා 
තිබුෙණ්,   පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශයයි. ෙමය 
මුළු රෙට්ම කථා කරන මාතෘකාවක්. පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව හැම  ෙදනාම කථා කරන මාතෘකාවක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අමාත ාංශය සුවිෙශේෂී වූ කාර්ය භාරයක් කරන අමාත ාංශයක්. 
විවිධ ක්ෙෂේතයන් සංවර්ධනය කරන, ගාමීය ජනතාවෙග් 
අවශ තාවන් ෙසොය බලා ඒ අවශ තාවන් ඉෂ්ට කරන 
අමාත ාංශයක් හැටියටයි ෙම් අමාත ාංශය කටයුතු කරන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන් පළාත් සභාත් එක්ක සම්බන්ධෙවලා, ඒ වාෙග්ම 
ගාමිය වශෙයන් පා ෙද්ශීය සභා සමඟ සම්බන්ධෙවලා ෙමම 
අමාත ාංශය කටයුතු කරනවා. ඉතිහසෙය් සිටම ෙම් පා ෙද්ශීය 
සභා ශක්තිමත් කිරීම තුළ, පළාත් සභා හරහා  ඒවා කියාත්මක 
කිරීමට පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශය සුවිශාල 
ෙලස පතිපාදන  ලබා දී තිෙබනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කය වැනි 
දුෂ්කර පෙද්ශවලට විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන ගල්ගමුව, 
ගිරිබාව, ෙපොල්පිතිගම යන  පාෙද්ශීය සභා පෙද්ශවලට 
අවශ තාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න පතිපාදන යම්තාක් දුරට ලබා 
දුන්නා. ලබන වර්ෂය සඳහාත් පතිපාදන ලබා ෙදන්නට කටුයතු 
කර තිෙබනවා. ඒ ගැන ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාටත්, 
රාජ  අමාත තුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙය්ත් ෙමය 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඝන අපදව  කළමනාකරණ වැඩ 
පිළිෙවළක් පා ෙද්ශීය සභාව තුළ කියත්මක ෙවනවා; හැම 
ක්ෙෂේතයක් තුළම කියාත්මක ෙවනවා. ඝන අපදව  
කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළ ලංකාෙව් සියලුම පළාත් පාලන 
ආයතනවල කියාත්මක ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය 
කරන ෙකොට්ඨාසය වන ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභාවට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපති රන් සම්මාන ලැබුණා. ඒ පා ෙද්ශීය 
සභාව හරහා ඝන අපදව  කළමනාකරණය ඉතාමත් ෙහොඳින් 
කියාත්මක කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ ෙසොයා බැලීමක් කරනවා. ෙම් ඝන අපදව  
කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළට එතුමා මැදිහත්වීම්ක් කර 
තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්නට ෙමවර අයවැෙය්දී  විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

අෙනකුත් පාෙද්ශීය එසභාවටල ඝන අපදව  කළමනාකරණ 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී, ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභාෙව් ඝන අපදව  
කළමනාකරණ මධ ස්ථානය ඇවිත්  බලන්න; නිරීක්ෂණය 
කරන්න කියා ඔබ සියලු ෙදනාටම මා ආරාධනය කරනවා. එවිට 
ඒ සඳහා අත්දැකීමක් ලබාගන්න පුළුවන්. 

ෙම් අමාත ාංශය මඟින් ෙමවැනි වැඩදායි වැඩ පිළිෙවළවල් 
රාශියක් කියාත්මක වනවා. ගාමීය මාර්ග වාෙග්ම ගාමීය 
සංවර්ධන සුබසාධන කටයුතු සඳහා ෙමම අමාත ාංශය කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ සඳහා ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

අද ෙබොෙහෝ අය මැතිවරණ කමය ගැන කථා කරනවා. ෙමම 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ඔබතුමා වි ෙශේෂ වූ 
මහන්සියක් ගත්තා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
අය හැටියට ෙමම පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉතාමත් ඉක්මනින් 
පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ෙලසට අපිත් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි. හැබැයි, ෙම් මැතිවරණය අනිවාර්ෙයන්ම 
ෙකොට්ඨාස කමයට  තිබිය යුතුයි.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්,  අපිත් 
ෙකොට්ඨාස කමයට ෙමම මැතිවරණය පැවැත්වීමටයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් සඳහා ෙකොට්ඨාස කමය 
අවශ යි.  ඒ ෙකොට්ඨාසයට ගැළෙපන නායකත්වයක් ජනතාව 
විසින් හඳුනා ගත යුතු වනවා. ඉන්පසුව, ඒ ජනතාව තමයි තීන්දු 
කරන්ෙන් ඒ ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් මන්තීවරයා කවුද කියලා. ඒ සඳහා 
ගත්ත ෙම් වෑයම ෙවනස් කරන්න එපා. එම නිසා, ෙමම කටයුතු 
ඉතාමත් කඩිනම් කරලා පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට 
කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

2665 2666 

[ගරු  එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහා නගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් අමාත  ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
මැතිතුමාත්, එම අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  අමාත  ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න මැතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
තිෙබනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, කුරුණෑගල නගරය පිළිබඳව 
මම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. කුරුණෑගල 
නගරය කියලා කියන්ෙන්, දිස්තික්ක 13කට යා හැකි පරිදි 
සම්බන්ධීකරණයක් තිෙබන නගරයක්. උතුරු පළාතට, 
නැ ෙඟනහිර පළාතට යන  පධානම ෙක්න්දස්ථානය වන්ෙන්, 
කුරුණෑගල නගරයයි. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනගහනය ලක්ෂ 
16කට වඩා ඉන්නවා. කුරුණෑගල නගරය ෙක්න්ද කරෙගන 
ෙබොෙහෝ වශෙයන් ජනතා සම්බන්ධතා ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙමම නගරය පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර, 
ඉතාමත්ම අලංකාර වූ,  කළමනාකරණය වූ නගරයක් බවට පත් 
කළ යුතු වනවා. ෙමොකද, ෙම් නගරය ඉතාමත් වැදගත් නගරයක්. 
ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇතැයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, කුරුණෑගල නගරය ෙබොෙහෝ 
අයෙග්  ෙවෙළඳාම් වශෙයන් හා ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් ෙවන 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා, 
කුරුණෑගල නගරෙය් සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු කළ යුතු වනවා.  

ඒ සඳහා අවශ  කරන ඉඩම් තිෙබනවා; රාජ  ක්ෙෂේතයට අත් 
පත් ෙවලා තිෙබන ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ රාජ  ක්ෙෂේතයට අයත් 
ඉඩම් ද ලබා ෙගන ෙමම නගරය දියුණු කරන්න ඔබතුමා මැදිහත් 
වී කටයුතු කළ යුතු වනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මටත් හැකි සෑම 
අවස්ථාව කදීම ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. මම 
හිතන්ෙන්, ෙම් හැම ෙකෙනක්ම කුරුණෑගල නගරය හරහා 
යනවා. එම නිසා, මගී ජනතාවෙග් සහ වාහන තදබදය දැඩි ෙලස 
පවතිනවා. එෙහයින්, එම නගරය කළමනාකරණය කිරීෙම් දැඩි 
අපහසුතාවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු අමාත තුමනි, 
කුරුණෑගල නගරය කඩිනමින් දියුණු කරලා, ඉතාමත් අලංකාර වූ 
නගරයක් බවට පත් කරන්න කියලා කුරුණෑගල ජිවත් ෙවන 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මම ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත තුමා සහ රාජ  අමාත  සුදර්ශනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය කටයුතු කරන නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත ාංශය ෙමරට පධාන අමාත ාංශයක්;  රටට 
අත වශ  වූ අමාත ාංශයක්. ජලය කියන්ෙන් අපි කාටත් වැදගත් 
ෙදයක්. ඒ නිසා ෙම් අමාත ාංශය සඳහා විශාල මුදල් පතිපාදන 
පමාණයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් දිලිඳු පවුල් සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න සහෙයෝගය ලැබිලා තිෙබනවා. 
වකුගඩු ෙරෝගය ඉතාමත් ශීඝෙයන් වැඩි වනවා. ෙම්ක ෙලොකු 
පශ්නයක්. මම හිතන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා වකුගඩු ෙරෝගය පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය හරහා 
විෙශේෂ වූ වැඩ පිළිෙවළක් එතුමා කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය යටෙත් ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාටත් ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවන්න අවස්ථාව 
ලැබිලා තිබනවා. වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ දියත් කිරීම සඳහා ලබන වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 
150ක මුදලක් ලැබිලා තිෙබනවා. එම මුදල ෙදගුණයක් කරලා 
දැනට රුපියල් බිලියන 300ක මුදල් පමාණයක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම, මම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. මා නිෙයෝජනය 
කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මෙග් ගල්ගමුව මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස ෙය් අහිංසක ජනතාව පවා වකුගඩු ෙරෝගයට අද ෙගොදුරු 

ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්ත්, 
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය්ත් පෙද්ශවල ජනතාව ෙම් පශ්නයට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා 
කරනෙකොට මට එතුමාෙගන් දැන ගන්න ලැබුණා, මා 
නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගිරිබාව කියන 
පෙද්ශයට නව ජල සැපයුමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා 
කියලා. ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 30න් ඉතාමත්ම දුෂ්කරම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තමයි  "ගිරිබාව".  

අතිදුෂ්කර ෙලස ජීවත් වන අහිංසක ජනතාවක් තමයි ඉන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම ඒ දිස්තික්කෙය් ෙපොල්පිතිගම, ගල්ගමුව, අඹන්ෙපොල, 
ඇහැටුවැව වැනි පෙද්ශවල ජනතාව දුෂ්කර ජීවිත ගත කරන්ෙන්. 
ෙමම වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්නට ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා ලබාෙදන සහෙයෝගය සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා.  

මා මීට වඩා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඉදිරි වර්ෂෙය්දී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් විවිධ අමාත ාංශ හරහා 
සංවර්ධන කම රාශියක් කියාත්මක කරන්නට අපට මුදල් 
පතිපාදන ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඊළඟ වර්ෂය සඳහාත් 
මුදල් පතිපාදන ලබාදීලා ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන්නට ශක්තිය ෛධර්ය ලැෙබ්වායි පාර්ථනය කරමින්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ෙවලාෙව්දී 

ඔබතුමා හදිසි කළ නිසා මට ෙම් කාරණය කියන්නට බැරි වුණා. 
ගරු මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා අද දින සභාවට 
ෙනොපැමිෙණන නිසා එතුමාෙග් කථාව මා සභාගත* කරනවා. 

 
 

[අ.භා. 4.20] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශ තුනක වැය 

ශීර්ෂයන් සම්බන්ධෙයන් විවාද වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් කථා කිරීමට 
මට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා කථා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳවයි. නමුත් ඊට ඉස්ෙසල්ලා පුංචි ෙදයක් කියන්නට ඕනෑ. 
ෙම් දවස්වල සමාජෙය් තිෙබන න ාය තමයි පික්ෙපොකට් ගහපු 
මිනිහාෙග් න ාය. බස ්රථෙය්දී පික්ෙපොකට් ගහපු ෙකනා එළියට 
බැහැලා කෑ ගසමින් දුවනවා, "ෙහොෙරක්, ෙහොෙරක්, අල්ලන්න"යි 
කියලා. "ෙහොෙරක්, ෙහොෙරක් අල්ලන්න"යි කියමින් දුවන විට බස් 
එෙක් මිනිස්සු දන්නවා, ඇත්ත ෙහොරා කවුද කියලා. නමුත් පිට 
ඉන්න මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ, ෙහොරා කවුද කියලා. පිට ඉන්න 
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———————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිනිස්සු හිතනවා, ඇත්තටම ඉස්සරහින් ෙහොෙරක් දුවනවාය 
කියලා. ඒ මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ, ෙහොරා තමයි ෙම් "ෙහොෙරක්, 
ෙහොෙරක්" කියමින් ඉස්සරහට දුවන්ෙන් කියලා. ෙම් න ාය 
සමාජගත කරෙගන යන ෙමොෙහොතක තමයි අද ෙම් වැය ශීර්ෂයන් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට ෙයදුෙණ්. 

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
ගැන කථා කරන විට මා කියන්නට ඕනෑ, මමත් පළාත් පාලන 
ආයතන තුළින් ෙද්ශපාලනයට ආපු ෙකෙනක් බව. මා එදා 
ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරලා ලබා ගත් පන්නරයත් සමඟ තමයි අද ජනතාවට ෙසේවය 
සලසන්ෙන්. ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන. ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්නට 
පමාදවීම ගැන ෙපෞද්ගලිකව මටත් කනගාටුවක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, පළාත් පාලන ආයතනයක සභාපතිවරෙයක් හැටියටත්, 
පළාත් පාලන විෂයය සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි හැදෑරීමක් කළ 
පුද්ගලෙයක් විධියටත් මා දන්නවා, පළාත් පාලන ආයතන තුළ 
සිටින ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමට කරන්නට තිෙබන වැඩ ෙකොටස 
ඉතාමත්ම සංකීර්ණ බව. පුංචි දරුවකු අම්මාෙග් කුෙසේ පිළිසිඳ 
ෙගන   ඒ දරුවා ෙමෙලොවට බිහි ෙවලා, ඔහු ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවලා, 
මහලු වියට පත් ෙවලා, අවසානෙය් මිය ගිහින්, භූමදානය කරලා 
ෙහෝ ආදාහන කටයුතු කරලා අවසාන වන තුරු, ඒ කියන්ෙන් 
පිළිසිඳ ගැනීෙම් සිට භූමදානය ෙහෝ ආදාහනය දක්වා වන සමස්ත 
කියාවලියට ඍජුවම සම්බන්ධ වන ආයතනය තමයි පළාත් පාලන 
ආයතනය. ෙම් සමාජෙය් ජීවත් වන මිනිසාට පළාත් පාලන 
ආයතනය ඒ විධියට ඍජුවම සම්බන්ධ වනවා නම්, අපි ආපහු 
හැරිලා බැලුවාම ෙපෙනනවා, පළාත් පාලන ආයතන තුළින් 
සමාජයට ඉතා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට තිෙබන බව.  

ගරු අගාමාත තුමා අලුෙතන් "ගාම රාජ " සංකල්පයක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගෙම් ආගමික නායකයින් සහ ගමට 
ශක්තිය ෙදන පළපුරුද්ද ඇති අෙනකුත් නායකයින් සියලුෙදනා 
ඒක රාශී කරෙගන, ඒ වාෙග්ම ගාම නිලධාරි මහත්මයා ඇතුළු 
අෙනකුත් නිලධාරින් ඒක රාශී කරෙගන ගෙම් පමුඛතාව ලැබිය 
යුතු කාර්යයන් ෙමොනවාද කියා හරිහැටි හඳුනාෙගන ඒ සඳහා 
සැලැස්මක් සකස් කිරීම තමයි ගාම රාජ  සංකල්පය තුළින් 
කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එතැනදී ගෙම් 
කළ යුත්ෙත් ෙමොනවාද කියා පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, පමුඛතාව අනුව ජනතාවට නිවැරදි ෙසේවාවක් ලබා 
ෙදන්නත් අපට හැකියාව ලැෙබනවා. මා විශ්වාස කරනවා, 
පාෙද්ශීය සභාවට පත් වන මන්තීවරයාට ෙම් ගාම රාජ  
සංකල්පය තුළ යම්කිසි දායකත්වයක්, අයිතිවාසිකමක් තිෙබන්නට 
ඕනෑය කියලා.  

මා එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා 
පත් වන්ෙන් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන්. ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් 
වන එම මන්තීවරයා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගාම රාජ  සංකල්පය 
ඉදිරියට ෙගන ගිහින්, ඒ සැලසුම් ටික නිවැරදි කමෙව්දයකට ඉෂ්ට 
කෙළොත්, ඔහු තමන්ෙග් ෙසේවාව නිවැරදිව ඉෂ්ට කළ පුද්ගලෙයක් 
බවට පත් ෙවනවා. ෙම් කාරණා ෙදක එකට එකතු වුෙණොත්, අපට 
අනාගතෙය්දී ඉතා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න හැකි ෙවයි කියා 
මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය සභාවක්, එෙහම නැත්නම් නගර 
සභාවක් යම්කිසි පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් බවට පත්විය යුතුයි 
කියන එකයි මෙග් මතය. මා එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. 
අෙප් පළපුරුද්ද අනුව පාෙද්ශීය සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරද්දි, 
ෙබොෙහෝ විට අපත් එක්ක සම්බන්ධ වන මන්තීතුමන්ලා ඒ අය ෙග් 
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර ඉස්මතු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. 

එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන හිතවතුන්ට තමන්ෙග් වැ ඩ 
ෙකොටස කරන්න යන ෙකොට, සමහර විට ගෙම් කළ යුතුම 
වැඩෙකොටස ෙකෙරන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව තත්පර 30කින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
යමක් කථා කරන්න ඇත්තටම කාලය මදියි. ඒ ගැනත් මා 

කනගාටු ෙවනවා.   

ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා 
නිවැරදි කමෙව්දය හඳුනා ගන්න ඕනෑ. එම නිවැරදි කමෙව්දය 
හඳුනා ගන්න නම් පළාත් පාලන ආයතනෙය් දක්ෂ නිලධාරින් ඒක 
රාශි කරෙගන, විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභාවත් සම්බන්ධ 
කරෙගන, අප ගෙම් කළ යුත්ෙත් ෙමොනවාද කියන එක ගැන 
යම්කිසි පර්ෙය්ෂණයක් කළ යුතු ෙවනවා. ගාම රාජ  සංකල්පය 
එන ෙකොට, ෙම් පර්ෙය්ෂණයත් එකට එකතු ෙවන ෙකොට, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාත් එතැනට සම්බන්ධ ෙවන ෙකොට, 
අපට ඉතාම දැවැන්ත වැඩසටහනකට අත ගහන්න පුළුවන්    ෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ගෙම් ඉන්න අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙහොඳ වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මට ලැබුණු කාල  ෙව්ලාව නම් මදියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය හා ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
 

[பி.ப. 4.26] 
 

ගරු (ෛවද ) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

தங்க க்கு என  மாைலேநர வணக்கம். இன்  நான் த ல் 
க்கு யி ப் ப் பிரேதச சைப பற்றிய விடயத் டன் என  

உைரைய ஆரம்பிக்க வி ம் கின்ேறன். 30 வ டங்களாக 
மக்கள் பிரதிநிதிகளற்ற இரண்ேடயிரண்  பிரேதச சைபகள் 
உள்ளன என்ப  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அறிந்தி ப் 
பாெரன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அைவயாவன க் 
கு யி ப் ப் பிரேதச சைப, கைர ைறப்பற் ப் பிரேதச சைப 
என்பனவாகும். ஆனால், இனிவ ம் ேதர்த ல் அைவ 
உள்வாங்கப்ப ெமன்ற ஒ  ெசய்திைய நான் அறிந்தி ந்ேதன். 
அ  நல்ல விடயம். இ ப்பி ம், நான் இன் ெமா  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். க்கு யி ப் ப் 
பிரேதச சைபெயன்ப  க்கு யி ப் ப் பிரேதச ெசயலகப் 
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பிாிைவ ம் ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலகப் பிாிைவ ம் 
ஒ மித் க்ெகாண்ட ஒேர சைப. நீண்டகாலமாக அ  
அப்ப ேயதான் இ ந் வ கின்ற . 2013ஆம் ஆண்  நான் 
மாகாண சைபயில் இ ந்தேபா  இந்தப் க்கு யி ப் ப் 
பிரேதச சைபைய இரண்டாகப் பிாிக்கேவண் ெமன்ற ஒ  
தீர்மானத்ைத நிைறேவற்றி, அ  ெதாடர்பில் நடவ க்ைக 
எ க்குமா  ன்ைனய அரசுக்கு ஒ  ேகாாிக்ைகைய 
அ ப்பியி ந்ேதாம். இ ந் ம், இன் வைர அைதப் 
பிாிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இைத நீங்கள் 
குறித் ைவத் க்ெகாண்  இந்த விடயத்தில் ஒ  நியாயமான 
தீர்ைவ எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன், இதைன இரண்  பிரேதச சைபகளாகப் 
பிாிப்பதற்கான ெதளிவான எல்ைல நிர்ணயங்கள் ெசய்யப் 
பட் ள்ளன என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .   

ேம ம், நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 
அைமச்சின் நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைப சம்பந்தப்பட்ட ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இங்கு இல்லாதேபா ம் அந்த அைமச்சின் 
அதிகாாிகள் இதைனக் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  வட 
மாகாணத்தில் இந்த நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபயில் 5 
வ டங்க க்கு ேமல் ெதாடர்ச்சியாகக் கடைமயாற் பவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். வ னியாவில் ஒ வர் 10 வ டங்க க்கு 
ேமலாக நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபயில் கடைமயாற்றி 
வ கின்றார். இவ்வா  5 வ டங்க க்கு ேமல் இவர்கள் 
கடைமயி க்கும்ேபா  இவர்கள் மக்கள் ேசைவயில் ஊழல் 
நிைறந்தவர்களாக மாறிவ கின்றார்கள். இைத நீங்கள் ம க்க 

யா . ஆனால், ைவத்தியர்கள் ஒ  ைவத்தியசாைலயில் 
சாியாக 5 வ டங்கள் ேசைவ ெசய்  ந்தால் அங்கி ந்  
இன்ெனா  ைவத்தியசாைலக்கு இடமாற்றம் ெபற் ச் 
ெசன் தானாக ேவண் ம் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அேதேபால் வட மாகாண நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபயில் 5 
வ டங்க க்கு ேமல் இ ப்பவர்கைள உடன யாக 
இடமாற்றம் ெசய் ங்கள்! ஏேதா ஒ  விதத்தில், உள்ளக 
இடமாற்றம் ேமற்ெகாண்டாயி ம் சாி, அவர்கைள அங்கி ந்  
ேவ  இடங்க க்கு மாற் வதற்குக் குறித்த ேமலதிகாாிகள் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என நான் இந்த இடத்தில் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இந்த விடயத்தில் வ னியாவில் ெசயற்ப ம் 
குறிப்பிட்ட ஓர் அதிகாாிக்கு எதிராக இலஞ்ச ஊழல் 
ஆைணக்கு வில்கூட ைறப்பா  ெசய்யப்பட் க்கின்ற  
என்ப  இங்கு குறிப்பிடத்தக்க .  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் வா ம் தமிழ், ஸ் ம் 
மக்க க்கான வாழ்வியல் ேநாக்கிய பிரச்சிைனகள் 
தனித் வமானைவ. அந்த வைகயில் வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள 
மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் ஏைனய மாகாண 
மக்க க்கு இல்லாதைவ என்பைத த ல் இந்தப் பாரா  
மன்றம் உணர்ந் ெகாள்ள ன்வர ேவண் ம். அந்தப் 
பிரச்சிைனதான் தமிழர்க க்கான இனப் பிரச்சிைனயாக 
உ ெவ த்த . 1948 இல் இலங்ைக சுதந்திரம் அைடந்  
இன்  சுமார் 70 வ டங்கைள அண்மித் ள்ளெபா தி ம் 
இலங்ைக ஒேர நா  என எண் பவர்கள் வடக்கு, கிழக்கு 
மக்களின் யதார்த்த ர்வமான பிரச்சிைனகைள உணர 

ன்வரவில்ைல என்ப  கசப்பான ஓர் உண்ைமயாகும் 
என்பைத ம் நான் இங்கு கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
இப்ப யாக உ வாகிய இனப் பிரச்சிைனேய ஒ  பாாிய 
தமிழின வி தைலப் ேபாராக உ ெவ த்த  என்ப ம் யா ம் 
இலகுவில் மறந் விடக்கூ யதல்ல. அேதேநரம் ஒ  பாாிய 
உள்நாட் ப் ேபாாில் தமிழர்க ம் சிங்களவர்க ம் ேந க்கு 
ேநர் ேமாதினர் என்பைதச் சர்வேதசம் உட்பட எவ ம் 

மறந் விட யா . பல இலட்சம் தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் 
மக்கைளப் ப  ெகா த்த பின், இன்  நல் ணக்கம் என் ம் 
ஒ  ெபாறி ைற பற்றி இந்தப் பாரா மன்றம் விவாதித் க் 
ெகாண் க்கின்ற . 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் பலாத்காரமான சிங்களக் 
கு ேயற்றங்கள் இரா வத்தின் ைண டன் 
ஏற்ப த்தப்பட்டன. ெவ ஓயாவில் என்ன நைடெபற்ற ? 

த்தகாலத்தில் தமிழர்கள் விரட் ய க்கப்பட்  சிங்களக் 
கு ேயற்றங்கள் ஏற்ப த்தப்படவில்ைலயா? மணலா  எனத் 
தமிழ்ப் ெபய டன் இ ந்த பிரேதசத்ைத ெவ ஓயா எனப் 
ெபயாிட்டனர், பின்னர் அங்கு ஜனக ர, கல்யாண ர, 
ேபாகஸ்ெவவ என பல சிங்களக் கு ேயற்றங்கள்  
உ ெவ த்தன. ேபாகஸ்ெவவ எ ம் ெபயாில் 
இரா வத்தின் ைண டன் சிங்களக் கு ேயற்றம்  
இடம்ெபற்ற .  

கன்னியா ெவந்நீ ற்  அைமந்தி க்கும் இடமான , 
தமிழாின் பாரம்பாியப் பிரேதசம். இன்  ைமயாக 
அப்பிரேதசம் சிங்கள அத் மீறல்க க்கு 
உள்ளாக்கப்பட் ள்ள  என்பைத நீங்கள் அங்கு ெசன்  
பார்த்தால் ாிந் ெகாள் ர்கள். ஆயிரம் ஏக்கர் அபிவி த்தித் 
திட்டம் என்ற ேபார்ைவயில் ெடாலர்பாம், ெகன்பாம் ேபான்ற 
சிங்களக் கு ேயற்றங்கள் 1984ஆம் ஆண் ல் 
ஏற்ப த்தப்பட்டன. தனிக்கல்குளம் என அைழக்கப்பட்ட 
தமிழ்ப் பிரேதசம் கல்யாண ர கு ேயற்றமாக  அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள . அ ேபால், க ேவப்பங்குளம் என்ப ம்  
தமிழர் பிரேதசம். அங்கு இன் ம் தமிழர்களின் அழிவைடந்த 
வாழ்விடங்கைளக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இன்  
எம  மக்கள் தம  வாழ்விடங்கைளத் தி த்தி 
பயிர்ச்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ள ய ம்ேபா  வனவளப் 
பிாிவினர் தைட விதிக்கின்றனர். அவர்கள் இனாீதியில் 
ெசயற்பட ற்ப வதாக அந்த மக்கள் க கிறார்கள். 
ஏற்ெகனேவ உ வாக்கப்பட்ட கல்யாண ர பிரேதசத் டன் 
க ேவப்பங்குளத்ைத இைணப்பதற்கான யற்சிகள் 
எ க்கப்ப கின்றன. இ தான் எம  தமிழ் மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் இனப்பிரச்சிைன!  

வட மாகாண சைபக்கு உாித்தான கடைமகள் அைனத் ம் 
ஏட் ச்சுைரக்காயாகேவ காணப்ப கின்றன. 13வ  தி த்தம் 
என்  கூறி ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திட்ட அரசு, அைனத்ைத ம் 
நிர் லமாக்கிய . இ ேவ இன்ைறய இனப்பிரச்சிைனயாக 
உ ெவ த்  நிற்கின்ற . 1949ஆம் ஆண்  கல்ேலாயா 
கு ேயற்றம் என்  ஆரம்பித்த திட்டமிட்ட இனாீதியான 
கு ேயற்றங்கள், இன்  மன்னார் சிலாபத் ைறயில் சிங்கள 
மீனவர் கு ேயற்றம் வைர ெதாடர்ந்  வ கிற . இந்தப் 
பிரச்சிைனகள் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த ேவ  
எந்தெவா  மாகாணத்திற்கும் இல்ைல.  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்க க்குாிய - மக்க க்குாிய பிரச்சிைனயாக 
இன் ம் இ  இ ந் வ கின்ற . இதற்கான காரணம் 
இனப்பிரச்சிைனதான். எனேவ, திட்டமிடப்பட்ட, அரசியல் 
ாீதியான, இரா வமயப்ப த்தப்பட்ட கு ேயற்றங்க ம் 
காணி ஆக்கிரமிப்  நடவ க்ைகக ம் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்க க்குாிய தனித் வமான பிரச்சிைனகள்! இ  ஓர் 
இனாீதியான பிரச்சிைனயாக எம  மக்களால் 
எதிர்ெகாள்ளப்ப கின்ற .  

அேதேபால், இன்  இரா வத்தினர் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில்  ெபா மக்களின் காணிகைள ம் அம்மாவட் 
டத் க்கு க்கியத் வமான காணிகைள ம் அபகாித்தி க் 
கிறார்கள். இப்ப ெயா  விடயம் ேவ  எந்த மாகாணத்தி 
லாவ  நடந்ததாக இந்தப் பாரா மன்றத்தில் இ வைர 
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யா ம் குறிப்பிடவில்ைல. ஆனால், அங்கு  வட் வாகல், 
ெகாக்கிளாய், க்கு யி ப் , ேகப்பாப்பில  எனப் பல 
கிராமங்களில் எம  மக்களின் காணிகள் உட்பட, பல 
காணிகள் அவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட் ப்ப  கவைலக் 
குாிய விடயமாகும். இ ேவார் இரா வ அராஜகத்தின் 
வ வம். இ தான் எம  இனப்பிரச்சிைனயின் இன்ெனா  
வ வம். இ  ஏைனய மாகாணங்க க்கு இல்லாத . எனேவ, 
ஒற்ைறயாட்சியில் தமிழர்களின் பிரச்சிைனக க்கு என் ம் 
தீர்  வரா  என நாம் நம் கின்ேறாம். எம  தமிழ் மக்களின் 
சுய பா காப்  இன் வைர ேகள்விக்குறியாக்கப்பட் ள்ள .  

1956இல் இங்கினியாக்கல ப ெகாைலயில் ெதாடங்கி 
இன் வைர 252 தடைவகள் தமிழர்கள் என்பதற்காக எம  
மக்கள் கூட்டம்கூட்டமாகக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர். இைவ 
அைனத் ம் தமிழினப் ப ெகாைலகேள! 09.05.1958இல் 
300க்கு ேமற்பட்ட தமிழர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். 
10.01.1974இல் தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ப் ப ெகாைல; இதில் 
9 ேபர் இலங்ைகப் ெபா ஸாரால்தான் ெகால்லப்பட்டனர். 
1977இல் தமிழினப் ப ெகாைல அரங்ேகறியேபா  1,500 
தமிழர்கள் தம  இன் யிைர ஈந்தி க்கிறார்கள். 1983 
கலவரத்தில் கிட்டத்தட்ட 3,000 தமிழ் மக்கள் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டனர். அப்ெபா  இ ந்த அரசின் தைலவர் 
கூறியி ந்தார், "ேபார் என்றால் ேபார், சமாதானம் என்றால் 
சமாதானம்" என் . ெசாந்த நாட்  மக்க க்கு எதிராக 
அரசாங்கம் ேபார் ெசய்த ெகா ைம அப்ேபா  அரங்ேகறிய . 
'கு தினி ப ெகாைல' 15.05.1985 இல் நிைறேவறிய . 
ஒதியமைல என்ற கிராமத்தில் 1984ஆம் ஆண்  சம்பர் 2ஆம் 
திகதி 32 கு ம்பஸ்தர்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அதற்குாிய நிைன தினம் ேநற்றாகும். இ  பைடயினரால் 
ெசய்யப்பட்ட ஒன்றாகும். இப்ப யாக நடத்தப்பட்ட தமிழினப் 
ப ெகாைலகேள தமிழர்களின் இனப் பிரச்சிைனயாக 
உ ெவ த்  நின்ற .  

இன் ம்கூட ெபா ஸாாின் ெசயற்பா கள் சந்ேதகத் க் 
குாியதாகேவ அைமந்தி க்கின்றன. வனவளப் பிாி  என்ப  
மத்திய அரசின் கீழான ஒ  பிாிவாகும். வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் இவர்க டன் ேசாந்்  ெசயற்ப ம் 
ெபா ஸார் பாாியளவில் மரக்கடத்த ல் ஈ ப பவர்கைள 
எவ்வித இைட மின்றி விட் க்கிறார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.   

 
ගරු (ෛවද ) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ஆனால், எம  மக்களின் அன்றாடத் ேதைவகைள 

அவர்கள் மதிக்கவில்ைல. மக்க க்கான அ ப்பைடத் 
ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்கு மணல், கிரவல் 
ேபான்றவற்ைற  வழங்க ேவண் ம் என்ப  ேபான்ற சில 
தீர்மானங்கைள மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் நாம் 
எ த்தி ந்ேதாம். பிரேதச சைபகள்  எ த் க்ெகாள் ம் 
ேவைலத்திட்டங்கைள  நிைறேவற்  வதற்கு மணல், கிரவல் 
கிைடக்காமல் மிக ம் அல்லல்பட்  வ கின்றன. இந்த 
விடயத்தில் வனவளப் பிாி  மற் ம் அத டன் சம்பந்தப்பட்ட 
பிாி கள் எந்தவித விட் க் ெகா ப் க்கைள ம் 
ெசய்யவில்ைல. இன்  பல ேவைலத் திட்டங்க க்கு அவர்கள் 

இைட றாக நிற்கின்றார்கள். எனேவ, பிரேதச 
சைபகளி டாக நடத்தப்ப ம் ேவைலத்திட்டங்க க்காக 
வாவ  மணல், கிரவல் விடயங்களில் அைமச்சர் அவர்கள் 

க்கிய கவனம் எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
 

[අ.භා. 4.38] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත ාංශය, මහා නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
අමාත ාංශය, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී පළාත් පාලන ආයතනයක  නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් 
කටයුතු කරලා ඉන් පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් ෙවලා ආපු 
මන්තීවරයකු වශෙයන් පළමුෙවන්ම  පළාත් පාලන ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් මා වචන කිහිපයක්  කථා කරන්න කැමැතියි. 
පළාත් පාලන කටයුතුවලදී මා දැක්වූ උනන්දුව, වුවමනාව නිසා ඒ 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්; දිස්තික්කෙය් ජනතාව අප 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවා තිෙබනවා. ෙම් 
මැතිවරණය දිෙනන් දින කල් යන එක සම්බන්ධෙයන් අපි අද 
ෙලොකු කලකිරීමකින් හා විමසිල්ලකින් සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එක්තරා මන්තීවරෙයකු pickpocket 
කථාවක් කිව්වා. ඒෙකන් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙයන් ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන්න ගිය තමුන්නාන්ෙසේලා 
pocket එකට ගහලා තිෙබන විත්තියයි. ඒ මන්තීතුමා හැ ෙඟව්ෙව් 
"අපට පශ්නයක් නැහැ, අපි ෙහොරු ෙනොෙවයි, අපි ෙනොෙවයි 
ඡන්දය කල් ගන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන උදවිය" කියලායි.  අපි පසු ගිය මැතිවරණය 
පරාජයට පත් වුණා. එම නිසා ෙම් ආණ්ඩුව කර ෙගන යන්න 
ඔවුන්ට ඉඩ දීලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අපි ෙකොන්ද ෙකළින් 
තබා ෙගන බලාෙගන ඉන්නවා, ෙමොකක්ද වන්ෙන් කියලා. දැන් 
පිට හරවා අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ට ගහන කාලයක් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

අද ෙම් ආයතන පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව මම 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් ආයතන පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කුමන තත්ත්වයකටද? අද ෙම් ආයතන අය වැයක් 
ෙග්න්ෙන් නැහැ. අද අය වැය ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට හදා 
ගන්නවා. එෙහම හදාෙගන ඒ අය වැය කියාත්මක කරනවා. 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිවරයා ඒකට සම්බන්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභාෙව් පධාන අමාත වරයා තමයි ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්. ඒ අමාත වරයාට ඕනෑ විධියට තමයි 
මුදල් ෙවන්  කරන්ෙන්. මුද්දර මුදල් එකතු කර ගන්නවා, ඒවා 
ෙවලාවට පාෙද්ශීය සභාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙනොලැබීම 
තුළින් විශාල විධියට මුදල් අපෙත් යන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් තුළ 
නිර්මාණය වනවා.  

උදාහරණයක් විධියට ගම්පහ දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
ගනිමු. එහි සභාපතිතුමිය ඉන්නවා. ඔය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
පසු ගිය අවුරුද්දටම තුන් හතර වතාවකට වැඩිය රැස් වුෙණ් නැහැ 
කියලා එතුමිය දන්නවා. එෙහම රැස් ෙනොවීම නිසා පාෙද්ශීය 
සභාවල පැන නැඟුණු අර්බුද, ෙකෙරන අකටයුතුකම් පිළිබඳව 
කථා කරන්න අපට තැනක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි 
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවත්. තමුන්නාන්ෙසේලා ගමකට 
එවනවා, රුපියල් ලක්ෂ 10ක්. ඔය රුපියල් ලක්ෂ 10 ලැබුණාට 
පස්ෙසේ ගෙම් මං මාවත් නිර්මාණය කරන්න, පජාශාලා නිර්මාණය 

2673 2674 

[ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන්  මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  03  

කරන්න, වතුර ටික ගන්න ඒ රුපියල් ලක්ෂ 10 ෙයොදවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, ගෙම් ජන සභාවක් හදලා, 
ඒ ජන සභාෙව් ෙයෝජනා අරෙගන තමයි අපි ඒ මුදල් ෙයොදවන්ෙන් 
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් polling booth එකට යන 
මනුස්සයාෙග් ෙගදරට යන පාර අඩි ෙදකක් ෙකොන්කීට් දමන්න 
ඕනෑ නම්, ගිහිල්ලා ඒ පාර ෙකොන්කීට් කරනවා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පුද්ගලෙයකු ඉන්න පැත්තක් තිෙබනවා නම්, ඒ පැත්තට 
වතුර ටික ෙදනවා. අද පාෙද්ශීය සභා ඇතුළු පළාත් පාලන 
ආයතන එක්සත් ජාතික පක්ෂය නතු කර ෙගන අවසන්.  

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
සම්පූර්ණ අසත යක්. සභාව ෙනොමඟ යවන්නයි ෙම්වා 

කියන්ෙන්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවස්ථාව තව ෙපොඩ්ඩකින් 

එනවා. ඔබතුමා එතෙකොට උත්තර ෙදන්න.  

අද ජන සභාවක් ගම තුළ කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අද පළාත් 
පාලන ආයතන ගැන කථා කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙම්ක ෙකොල්ල කාලා. මා 
කටයුතු කළ පළාත් පාලන ආයතනෙය් අවුරුදු හතර පුරාවටම එක 
ෙකොන්තාත් එකක් කරන්න පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුට තියා 
එක ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට මම දුන්ෙන් නැහැ. සියලු ෙකොන්තාත් 
ටික කෙළේ direct labour මඟින්. ඒ සියලු ෙකොන්තාත්,  
ආයතනෙය් සිටින නිලධාරින්ෙග් උදව් අරෙගන,  ආයතනෙය් 
ෙසේවකයන් දමලා  ෙදපාර්තෙම්න්තු කමයට කෙළේ.  ෙමතුමාට හරි 
හිනාවක් ගියා, ෙකොන්තාත් එක මම කළා කියලා හිතාෙගන 
ෙවන්න ඇති.  ඒ සියලු ෙකොන්තාත් කෙළේ ෙදපාර්තෙම්න්තු 
කමයට. එක ෙකොන්තාත් එකකින් පාෙද්ශීය සභාව ලක්ෂ එක 
හමාරකට, ෙදකකට වැඩි ආදායමක් ඉපයූවා. මට "එක ගමකට 
එක වැඩක්" ව ාපෘතිය ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 1,230ක් හම්බ 
වුණා. මා කටයුතු කළ පාෙද්ශීය සභාවට අයත්ව ගාම නිලධාරි 
වසම් 123ක් තිබුණා. ඒ වසම් 123න්, සියයට 20ක, 25ක ආදායම 
පාෙද්ශීය සභාවට ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඒ විධියට අපි කැප කිරීම් 
ෙකරුවා. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, ඔය පළාත් පාලන ආයතන 
ෙහොබවපු ෙබොෙහොමයක් සභාපතිවරු තමුන්ෙග් ෙවලාව කලාව, 
තමුන්ට තිෙබන සියලු ෙද් නැති කරලා පාෙද්ශීය සභාෙව් දියුණුවට 
වැඩ කරපු උදවිය. එම නිසා තමයි ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් 
පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරු ෙදෙදෙනකු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී 
පත්වන්ෙන්. පාෙද්ශීය සභාවට ගිහිල්ලා ෙහොරකම් ෙකරුවා නම්, 
මං ෙකොල්ල කෑවා නම්, චණ්ඩිකම් කළා නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

එෙහම බුද්ධිමත්කමක් නැති ජනතාවක් ෙනොෙවයි ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ඉන්ෙන්. ෙබොෙහොම බුද්ධිමත් ජනතාවක් එම 
දිස්තික්කෙය් ඉන්ෙන්. ඒ අය ෙහොයා බලලා කටයුතු කෙළේ. එම 
නිසා ෙම් ආයතන කඩිනමින් ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරන්න. 
ෙමොනම කමයකට ෙහෝ කමක් නැහැ, කඩිනමින් ෙම් මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියා අප ඉල්ලනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
උදවියත් එම ඉල්ලීම කරනවා. මැතිවරණය පැවැත්වූෙය් නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒකට වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ ෙවයි.  

අද ඒ අහිංසක පළාත් පාලන නිෙයෝජිතෙයෝ ආවා.  ෙමම 
ආයතන විසුරවලා දැන් අවුරුදු ෙදකකට කිට්ටු ෙවන්න එනවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉන්න සමෙය් ඒ අයෙග් දීමනාව 
රුපියල් 15,000ක් දක්වා වැඩි කළා.  අද ඒ මිනිසුන්ෙග් මරණ 

ෙගදර, මඟුල් ෙගදර, දා ෙන ෙගදර ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අයට දාෙන ෙගවල්වලට, මඟුල් 
ෙගවල්වලට යන්න රුපියල් ලක්ෂයක් ෙවන් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවා. හැබැයි, පළාත් පාලන 
ආයතනවල නිලධාරින් ගැන වචනයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියත් දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න නිසා මම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න කැමැතියි. 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට රුපියල් මිලියන 800ක ව ාපෘතියක් 
ෙවන් කර තිබුණා. විෙද්ශ ආධාර යටෙත්යි එම ව ාපෘතිය 
කරන්ෙන්. ගරු රාජ  ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්න. ෙහට අනිද්දා දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් 
රැස්වීමක් පැවැත්ෙවයි. පසු ගිය වකවානුෙව් පැවති වියළි 
කාලගුණික තත්ත්වය නිසා වැඩිපුරම ජලය ලබාෙදන්න සිද්ධ 
වුෙණ් දිවුලපිටිය ජනතාවටයි. ෙමම පෙද්ශවල කළු ගල් කඩනවා; 
පස් කපනවා; වැලි කපනවා. පරිසරෙය් ෙම් සියලු ෙද් ලබා 
ගන්ෙන් ෙකොළඹ සංවර්ධනය කරන්නයි. එෙහම නැතිව අප 
සංවර්ධනය ෙවන්න ෙනොෙවයි.  ෙකොළඹ සංවර්ධනය කරන්න 
සියයට සියයක් අමුදව  ගන්ෙන් දිවුලපිටිෙයන්; මිනුවන්ෙගොඩින්; 
මීරිගමින්. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙකොණට ෙවන්න තිෙබන ෙමම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස තුෙන් ඉන්න මිනිසුන්ට අද ෙබොන්න වතුර 
ටික නැහැ. ඒ සම්පත් ටික ගන්න ඕනෑ තමයි. එෙහම ගන්නවා 
නම් මිනිසුන්ට ඒ පහසුකම් ටික ෙදන්නත් ඕනෑ.  

අද ගම්පහ දිස්තික්කෙය් තිෙබන ආෙයෝජන කලාපවලින් 
පිටස්තර ආෙයෝජන ව ාපාර, කර්මාන්තශාලා වැඩිෙයන්ම 
තිෙබන්ෙන් දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්යි. ඉදිරිෙය්දී 
තවත් කර්මාන්තශාලා හැෙදනවා. අප ඒවාට එන්න එපා 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒවාට නියම ජල සැපයුමක් ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.   

ඊළඟට, මම අෙප් Megapolis  ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල ෙබෝඩ් ගහලා, ෙම් නගර 
සංවර්ධනය ගැන මහා ෙලොකුවට කථා කළා. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා 2016 අය වැෙයන් මිලියන 30,000කට වැඩි 
මුදලක් ෙවන් කර ගත්තා. මහා නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා; නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා එයින් ෙකොපමණ මුදලක් 
වියදම් කළාද? මිලියන හාර පන්දහසකට වඩා ඔබතුමන්ලා වියදම් 
කෙළේ නැහැ; ඊට වැඩි මුදලක් ඔබතුමන්ලා ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් 
ෙයෙදව්ෙව් නැහැ. එම නිසා අපට ඇස් ෙදකට ෙපෙනන්න 
ව ාපෘති කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 2017 වසෙර් ඒ කටයුතු 
කරන්න ඔබතුමන්ලාට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
15,000යි. පගතිය සියයට 16යි.  ෙකොළඹට විතරක් ෙනොෙවයි, 
මඩකළපුව ආදී  රෙට් හැම පැත්තකටම නගර සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරපු, විශිෂ්ට වැඩ කටයුත්තක් 
කරපු ෙකෙනක් තමයි අෙප් හිටපු  ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මම කියනවා, එතුමාෙගන් ෙහෝ හරි උපෙදස් 
අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා Megapolis අමාත ාංශය polish කර 
ගන්න වැඩ කටයුතු කර ගන්නවා නම් ෙහොඳයි කියලා.  ෙමොකද, 
එතුමා කාල ෙව්ලාව බැලුෙව් නැහැ.  

අෙප් ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
එතුමා ඒ ගැන දන්නවා. එතුමා පසු ගිය වකවානුෙව් වැඩි හරියක් 
හිටිෙය් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟයි.  එතුමා සමඟ 
ඉන්නෙකොට දකින්න ඇති උදයක්, දවාලක්, රැයක්, අව්ව, පින්න 
බලන්ෙන් නැතිව  එතුමන්ලා වැඩ කරපු හැටි. ඒ තරමට 
එතුමන්ලාට වැඩ. එතුමන්ලා එෙහම මහන්සි ෙවලා තමයි ගම්පහ 
දිස්තික්කය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය සහ ලංකාෙව් වැඩි හරියක් 

2675 2676 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිස්තික්කවල වැඩ කටයුතු කෙළේ. නමුත් අද එතුමා  කනගාටු 
ෙවනවා ඇති, ෙම් අමාත ාංශයට මිලියන 35,000ක් විතර ෙවන් 
වුණා; ෙදයියෙන් මිලියන 5000කට වැඩි වැඩක් අපට කරගන්න 
බැරිවුණා ෙන් කියලා. ෙකෝච්චි පාරවල් හදන එක ගැන කථා 
කරනවා; කුණු කඳු ඉවත් කිරීම ගැන කථා කරනවා.  
මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද ඒකලට ෙගන ඒම ගැන  එක එක 
ෙචෝදනාවන් කළා; එක එක විධියට කිව්වා.  එය ෙගන ඒම ගැන  
විරුද්ධයි කියලා කිව්වා. නමුත්  ෙද්ශපාලන අධිකාරියට හරි 
වැටහීමක් දීලා, ඒ ගම්වල ජනතාවට හරි වැටහීමක් දීලා සාකච්ඡා 
මාර්ගෙයන් ෙම්වා විසඳා ගන්න පුළුවන්.   ෙකොළඹ අලංකරණය 
කරනවාට ගෙමන් ෙකොළඹට එන අයෙග් අකමැත්තක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒවා හරියාකාරව විසඳා ගන්න නම් තමුන්නාන්ෙසේලා  ඒවා 
ගමට සන්නිෙව්දනය කරන්න ඕනෑ.  ඒ  වැඩපිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කරන්න ගමට ෙගනැල්ලා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ඒවා 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන 
වැඩසටහන්වල එක්ෙකෙනක් එකක් කියද්දී තව ෙකෙනක් ඒක 
නවත්වන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් පක්ෂ ෙදක ඇතුෙළේ තිෙබන 
අනවෙබෝධය නිසායි. ෙවන ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම්වා ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන්න. එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා ඉස්ෙසල්ලා 
ඒකයි කිව්ෙව්, කුණු කන්ද දවසින් දවස මීටරෙයන් මිටරය උඩට 
ගිහින් තිෙබන බව. ෙදසැම්බර් 31 ෙවද්දී ෙම් කටයුත්ත අවසන් 
කරනවා කියන්ෙන්  හීනයක් ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමනි.  ඒ 
හීනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ගමට 
යන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්  ඇත්තටම ඒක දුකක්. මමත් ඒ  
මාර්ගෙය් ගමන් කරන නිසා  දකිනවා, ඒක හරි දුකක් බව. ඒ 
අල්ලපු පාසල්වල දරුවන්, ඒ වටපිටාෙව් ඉන්න දරුවන්, ඒ 
වටපිටාෙව් ඉන්න මිනිසුන් ඒෙකන් පීඩා විඳිනවා.  ෙම් කුණු කන්ද 
ගැන  තවම හරි උත්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට ෙම් ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන්න.  

අෙප් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාට කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා.  පණ්ඩුකාභය රජතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලා 
ආපු කමයක් තමයි පළාත් පාලනය කියන්ෙන්.  ඒක හරි ලස්සනට 
ගමින් ගමට යන වැඩ සටහනක්. හැබැයි, ලිච්ඡවි රජදරුවන් රාජ  
පාලනය අතට ගත්තාට පසුව පළාත් සභා පාෙද්ශීය සභා කමය 
අතුගාලා දමන තත්ත්වයට පත් වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. අපි ඔබතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කළා.  අපි ඇවිල්ලා ඔබතුමාව හමුවුණා.  ඔබතුමා  
ෙබොෙහොම ගරු සරු ඇතිව අපට ආරාධනා කරලා  ෙත් වතුර එකක් 
දීලා ඒ සාකච්චාවට වාඩි කර ගත්තා. හැබැයි, ඔබතුමා අර කුණු 
ඇෙළන් ගහපු වතුර ටික -  අෙප් පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන් ආපු 
ෙවලාෙව්,  එන්න එපා කියලා වතුර ගහලා එළවා දැම්මා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, හිතන්න ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන් බව. ඒ 
හිටපු මහජන නිෙයෝජිතයන් බව. ඒ තැන්වල ඉඳලා තමයි 
ඔබතුමා, අපි, ෙම් සියලු ෙදනාම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. එතැනින් 
 එන පුද්ගලයා තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒ ගැනත් හිතන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.    

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

අෙප් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය යටෙත් 
ඇති දිවුලපිටිය  ජාතික ජලසම්පාදන  ජලාපවහන මණ්ඩලෙයන්  
ඉල්ලීමක් කරනවා, මෙග් අවශ තාව ඉටු කර ෙදන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා කුකුළු කූඩු ගැන කථා කළා; කුණු ෙහොයන 
එක ගැන කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය කුණු ෙහොයන එක 
ෙපොඩ්ඩක් අඩු කළා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද,  දැන් ඒ වැඩකටයුතු 
කරන්න FCID එක කියලා එකක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ 
වැඩකටයුතු කරන්න රෙට් යම් යම් ආයතන පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමා ඒක පැත්තකින් තියන්න.  මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් ෙකෙරන්ෙන් ෙහොඳ 
වැඩසටහනක්. නමුත් අපට Waters Edge එක ළඟ තිෙබන park 
එකයි, කඩවත දිහා හැෙදන  park  එකයි හැරුණුෙකොට ඇස් 
ෙදකට දකින්න කියාත්මක ෙවන වැඩසටහන් තිබුෙණ් නැහැ. ඒවා 
ෙබොෙහොම මන්දගාමීව යන්ෙන්. ඒ නිසා මන්දගාමීව යන ඒ 
වැඩසටහන් කඩිනම් කරන්න. මිනුවන්ෙගොඩට ගුවන් ගම්මාන, 
කටානට කාර්මික ජනපද, මීගමුවට සංචාරක කලාප, ඒ වෙග් 
ෙද්වල්  ඇති ෙවනවා නම් අපිත් කැමතියි. පගතිය සියයට 16ක් 
වන තත්ත්වයක් තුළ ඔබතමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලය තුළ එවැනි 
ෙද්වල් මහ ජනතාවට ලබාෙදයි කියා අපට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්නට බැහැ. එම පගතිය පිළිබඳව අපි සෑහීමකට පත්වන්ෙන්ත් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සෑහීමකට පත්වන්ෙන්ත් නැහැ 
කියන එක මම දන්නවා. අඩුම තරමින් සියයට 60ක, 65ක, 70ක 
පගතියක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් නම්, 2017 වසර ෙවනුෙවන් 
තවත් වැඩිපුර මුදල් අරෙගන ඔබතුමාට එවැනි  ෙද්වල් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම ඒ ෙයෝජනාව කරනවා. ෙම්වා තරහට කියන ෙද්වල් 

ෙනොෙවයි, ෙම්වා සමච්චලයට කියන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්වා 
අෙප් හිතට පැන නැ ෙඟන ගැටලු, අෙප් ගම්වල ඇතිවන ගැටලු. 
ඒවා තමයි අපි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එම 
නිසා ෙම් ඉල්ලීමත් කරමින්, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයනුත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කළ 

මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් අමාත ාංශෙය් පාග්ධන වියදම්වල පගතිය 
තිෙබන්ෙන් සියයට 16යි කියලා. ඇත්තටම ගිය වසෙර් රජෙය් 
ඍජු අරමුදල් අපට ලැබුෙණ් රුපියල් මිලියන 10,000යි. අනිත් 
සියලුම ව ාපෘති, විෙද්ශීය ආධාරවලින් අඛණ්ඩව ෙකරීෙගන යන 
ව ාපෘති. අපට එම රුපියල් මිලියන 10,000න් ෙනොවැම්බර් මාසය 
වන විට සියයට 80ක ෙභෞතික පගතියක් ලබාගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. පසම්පාදන කියාවලිෙය්දී ෙපොදුෙව් ෙම් රජය 
අනුගමනය කළ විනිවිදභාවය නිසා සහ ඉස්සර වෙග් හිතවතුන්ට 
ෙකොන්තාත් දීලා, කඩිනම් කර කටයුතු කරන කමෙව්දය ෙනොකළ 

2677 2678 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 
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නිසා තමයි අපට ෙම් පගතිය ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. අපට 
පළමු මාස 6 තුළ ෙම් පසම්පාදන කියාවලිෙය් නියැෙලන්න ඕනෑ 
වුණා.  ඒක අෙප් අමාත ාංශයට විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක සෑම 
අමාත ාංශයකටම බලපෑ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අතීතෙය් බිඳ 
වැටුණු යම් යම් ආයතන අපි ෙගොඩනඟපු ආකාරයටම විනිවිද 
ෙපෙනන සුළු භාවයකින් යුතුව එම ව ාපෘති කරෙගන ගිහිල්ලා 
පාග්ධන පගතිය ලබාෙගන තිෙබන විත්තිය පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. 

[අ.භා. 4.52] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත ාංශ 

කිහිපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබදව සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් අදහස් 
දක්වන්න මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කල් දැමීම සම්බන්ධව මීට ෙපර ෙමම සථ්ානෙය්දී විවිධ මත 
ඉදිරිපත් වුණා. පළාත් පාලන මැතිවරණය හැකි ඉක්මනින්ම 
පැවැත්විය යුතුයි කියන සථ්ාවරෙය් තමයි අපිත් ඉන්ෙන්. ඒක ගැන 
කිසිම තු කරන කමෙව්දයබාගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙපොදුෙව් ෙම් රජය . තර්කයක් නැහැ. හැබැයි, අපි එක ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඒ තමයි ශීත කාමරවල ඉඳෙගන එක්ෙකෙනකුෙග් 
ෙදන්ෙනකුෙග් වුවමනාවට හදපු ෙකොට්ඨාස කමයට ෙමම 
මැතිවරණය පවත්වන්න එපා කියන ඉල්ලීම. එම කමයට 
මැතිවරණය පැවැත්වීමට ෙම් රෙට් මහ ජනයා විරුද්ධයි. ඒ නිසා 
තමයි, ෙකොට්ඨාස කමයට මැතිවරණය පවත්වන්න හදපු 
කමෙව්දය වැරැදියි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව නැවත සලකා බලා 
නැවත නිර්ණයක් ෙකොට ෙකොට්ඨාස සකස් කරන්න කියන ඉල්ලීම 
ෙබොෙහෝ තැන්වලින් ආෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් 1991 දී පාෙද්ශීය 
සභාවට තරග කරලා මන්තීවරෙයක් ෙවලා, පාෙද්ශීය සභාෙව් උප 
සභාපතිවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරලා, ඉන් අනතුරුව දිගටම 
පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ෙකෙනක්. 
1991 දී අපි පාෙද්ශීය සභාවට යන ෙකොට මන්තීවරෙයකුෙග් 
දීමනාව වුෙණ් රුපියල් 1,500යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අපි පාෙද්ශීය සභාවට පත්ෙවන ෙකොට අෙප් අරමුණ වුෙණ් 
ෙකොන්තාත් කරන එක ෙනොෙවයි, එෙහම නැත්නම් මන්තීකම 
ෙමොකක් ෙහෝ ව ාපාරයක් බවට පත් කරගන්න එක ෙනොෙවයි. 
එෙහම අරමුණකින් ෙනොෙවයි අපි 1991 දී පාෙද්ශීය සභාවට 
ඇතුළු වුෙණ්. එදා පාෙද්ශීය සභාව නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරු 
අවංකවම මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට කටයුතු කළා. එදා 
ගම්සභාෙව් හිටපු මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ෙකොෙහොමද ගම 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කෙළේ. ඒ අය නිස්සරණාධ ාශෙයන් 
ගම්සභාවට රැසේවලා, ගෙම් වුවමනා ගැන කථා කළා. ශමදාන 
කටයුතු කළා, මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කළා. ෙම් කමය 
කමකමෙයන් විකාශය ෙවලා ඇවිල්ලා, පසුගිය යුගෙය් ගෙම් 
පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයා ෙකොන්තාත්කාරෙයක් බවට පත්වන 
තැනට කටයුතු ෙයදුණා. දකුණු පළාත් සභාව ෙයෝජනාවක් සම්මත 
කළා, ලක්ෂ 20 දක්වා වන ව ාපෘති ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව 

ඍජුව ෙකොන්තාත් ලබාෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව රුපියල් 
ලක්ෂ 20 දක්වා වන ව ාපෘති ෙටන්ඩර් නැතුව ෙකොන්තාත් 
දුන්නා. ෙකෝටියක මුදලක් ෙවන් කළාම, ඒ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 
20 බැගින් වූ කෑලි 5කට කඩලා ෙකොන්තාත් ලබාදුන්නා. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු තමයි 
ඒ ෙකොන්තාත්වලින් සියයට 90ක්ම කෙළේ.  

ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ අය ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ බවට 
පත් වුණා. මහජන නිෙයෝජිතයා කියන භූමිකාව, අවසානෙය් 
ෙකොන්තාත්කරුෙවක් බවට පත් කරන්න පසු ගිය යුගෙය් කටයුතු 
කළා. හිටපු ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු අද පාරට බැහැලා 
තිෙබන්ෙන් මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. මහ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් පාරට බැහැපු අය අඩුයි. ඒ උදවිය පාරට බැහැලා 
තිෙබන්ෙන් තමන්ට නැතිෙවලා ගිය ෙකොන්තාත් කෑල්ල ආපහු 
ඉල්ලාගන්නයි. දැන් ෙමතැනදී කියැවුණා, රුපියල් ලක්ෂ 10 
ව ාපාතිය යූඑන්පීකාරයන්ට ඕනෑ විධියට දැම්ෙම් කියලා. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් සභාව ෙනොමඟ යැවීමක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙගවී 
යන 2016 ව සෙර්ත් ෙවන් කළ රුපියල් ලක්ෂ 10 ව ාපෘති හැම 
එකක්ම ගත්ෙත් ගෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල නායකෙයෝ එක 
තැනකට එකතු ෙවලා ඒ අයෙග් ෙයෝජනා අනුවයි. ඒ අය දීපු 
පමුඛතාව අනුව තමයි ව ාපෘති ෙත්රුෙව්. ඒ වාෙග්ම එම 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම දුන්ෙන්ත් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමකින් පසුවයි. 

ෙම්වා එක එක්ෙකනාට ෙපෞද්ගලිකව දුන්ෙන් නැහැ. 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ට, අෙප්ක්ෂකයින්ට සල්ලි  සාක්කුෙව් 
දා ගන්න ෙම් ලක්ෂ 10 ව ාපෘති දුන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සියල්ල 
දුන්ෙන් ෙටන්ඩර් කැඳවලායි. ෙම්ක තමයි ෙවනස. අද සමහර 
අයට රිදිලා තිෙබනවා; බඩගින්න දැනිලා තිෙබනවා. සමහර 
උදවිය  බඩගින්ෙනන් කෑ ගසමිනුයි පාරවල් දිෙග් යන්ෙන්. පස් 
ෙකොන්තාත් කරපු අයට, වැලි ෙකොන්තාත් කරපු අයට, විවිධ 
විධිෙය් ජාවාරම් කරපු  අයට අද රිදිලා තිෙබනවා.  

දැන් ෙමම ගරු සභාව තුළ කියැවුණා, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප වැඩි කර ගත්තා, පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරයකුට රුපියල් 15,000ක්වත් නැහැ කියලා.  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මා කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් දීමනාව වැඩි කරනවාට අකැමැති අය ඉන්නවා 
නම් කරුණාකර, ඒක ඕනෑ නැහැයි කියලා අත්සන් කර 
ෙල්ඛනයක් ෙදන්න කියලා.  හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ෙම් අෙප් සමහර මිතයින් Lobby එෙක්දී හම්බ 
වුණාම අපට කියන්ෙන් ඕක ෙනොෙවයි. "අෙන්! මචං arrears එක  
හම්බ ෙවන්ෙන් නැද්ද" කියලයි අහන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  ඒ අය Lobby  එෙක්දී එෙහම කියන ගමන් ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා, මාධ  ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප වැඩි කරන එක වැරදියි 
කියලා. ඔය වැටුප වැඩි කළාම ඒක අරෙගන කරන ෙද් අපි 
ෙපන්වන්නම්. හැබැයි, මහජනතාව ඉදිරිෙය්, රට ඉදිරිෙය් ෙම් 
රඟපෑම කරන්න එපායි කියලා අපි ඒ අයට කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා රඟපෑම්. ෙම්වායින් තව 
දුරටත් මහජනයා  රවටන්න  අපි ඉඩ දිය යුතු නැහැ.  
මන්තීවරුන්ට වාහන බලපත දීම පතික්ෙෂේප කරපු ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය්, ඔය ජනහිතකාමී, පජාතන්තවාදී, ෙද්ශහිෛතෂී එක 
මන්තීවරෙයක් පුළුවන් නම් නැඟිටලා කියන්න, "මා permit එක 
ගත්ෙත් නැහැ" කියලා. හැබැයි, රටට  කියන්ෙන් "අපි ෙම් කිසි 
ෙදයක් ගන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට, 
ආණ්ඩුෙව් කට්ටියට ඕනෑ විධියට තමයි ෙම්වා ෙබදා ගන්ෙන්" 
කියලා. එෙහම කියලා ෙබොරුවට රඟ පානවා. ෙම් රඟපෑමට දුන්නු 
කාලය දැන් අවසන් ෙවන්න ඕනෑ.   අපි ඇත්ත කථා කරන්න 
ඕනෑ, යථාර්ථය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මා ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාට  ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
එක කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. මා ෙම් කාරණාව 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මුණ ගැෙහන්න ආවා ගරු ඇමතිතුමනි. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැෙහන්නත් මා ගියා. බද්ෙද්ගමත්, 
වැලිවිටිය - දිවිතුරත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක යා 
කරන්න මහා පාලමක් ගිං ගඟ හරහා දාලා තිෙබනවා. ෙම් අතෙර් 
පාරක් තිෙබනවා. කිෙලෝ මීටර් ෙදකක පමණ පමාණයක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාර සකස් කරන්න රුපියල් මිලියන 20ක මුදලක් 
වැය වන්ෙන්.  ගරු ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාට කිව්වා, ෙම් මුදල 
ෙවන් කරන්න කියලා.  ඔබතුමාට ඒ අදාළ ලිපි ෙල්ඛන භාර 
දුන්නා. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ඒක දකුණු පළාෙත් පධාන 
ෙල්කම්ට යවා තිෙබනවා, එතැන පාලමක් දමන්න කියලා. දාපු 
පාලමට ආපසු පාලමක් දමන්න කියලයි ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් ලිපිය යවා තිෙබන්ෙන්. අන්තිමට දකුණු පළාෙත් 
පධාන ෙල්කම්  උත්තරයක් එවා තිෙබනවා, "ෙමතැන පාලමක් 
දාලා තිෙබනවා. දාපු පාලමට තමයි පාලමක් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්" 
කියලා සඳහන් කරලා. එම ලිපිෙය් පිටපතක් මටත් එවා තිෙබනවා. 
මා පාලමක් ඉල්ලුෙව් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. අද ෙම් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදකක ජනතාව විශාල ෙදෝෂාෙරෝපණයක් 
කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන්. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 20ක් 
ඉල්ලා මා කකුල් කැෙඩනතුරු  අදාළ හැම තැනකටම ගියා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ළඟටත් ගියා, ඔබතුමා  හමු වන්නත් ආවා. 
නමුත්, ෙම් වැෙඩ් කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ 
කරනවා. පධාන ෙල්කම් විසින් එවා තිෙබන ලිපිය මා සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න සිද්ධ වීම ගැන කනගාටුයි. 
ෙවන කියන්න තැනක් නැති නිසයි ෙම්ක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිව්ෙව් 
කියන එක පකාශ කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
කාල ෙව්ලාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள் 
அைமச்சு, மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்சு, நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  க த் க்கைள ன்ைவப்பதில் 
நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
நைடெபற்ற த்தம் தற்ேபா  தவிர்க்கப்பட் க்கின்ற 
நிைலயில், இன்  அங்கு ஓர் அைமதியான சூழல் 

உ வாக்கப்பட ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கின்ற . இந்திய - இலங்ைக ஒப்பந்தத்தின் 
ஊடான, அரசியல் யாப் க்கான 13வ  தி த்தத்தின் லம் 
மாகாண சைபகள் ைற அறி கம் ெசய்யப்பட்ட . குறிப்பாக 
மாகாணத்தில் நில கின்ற அரசியல் ாீதியான பிரச்சிைன, 
ச க ாீதியான இனப் பிரச்சிைன மற் ம் ெபா ளாதார 
ாீதியான பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கு கமாக அரசியலைமப் 

க்கான இந்தத் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . 
இ ந்தா ம்கூட ஏைனய மாகாணங்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ள அபிவி த்திகள் அல்ல  அவற் க்குக் 
கிைடத்தி க்கின்ற வரப்பிரசாதங்கள் மற் ம் வசதிகள் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு இன்ன ம் 
கிைடக்கவில்ைல என்ப  எம  ஆதங்கமாக இ க்கின்ற . 
இந்த க்கியமான ன்  அைமச்சர்க ம் இப்ெபா  இங்கு 
பிரசன்னமாகி இ ப்ப  எனக்குச் சந்ேதாசத்ைதத் த கின்ற . 
ஏெனன்றால் எங்க ைடய க த் க்கைள அைமச்சர்கள் 
உள்வாங்கிக் ெகாள்வதற்கும் அவற் க்கான உ ப்ப யான 
ேவைலகைளச் ெசய்வதற்கும் இப்பிரசன்னம் உத ம் என்  
நான் நம் கின்ேறன். எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் கு கியதாக 
இ க்கின்றப யால் ேநர யாக விடயத் க்கு வ கின்ேறன்.  

த ல்  உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சு 
சம்பந்தமாக ம் உள் ராட்சிச் சைபகள் பற்றி ம் சில 
தகவல்கைளத் தர வி ம் கின்ேறன். ெசங்கல  என்ற 
ஏறா ர்ப்பற் ப் பிரேதச சைபைய எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்கு மட்டக்களப்பின் 25 தமான நிலப்பரப்  
காணப்ப கின்ற . 75 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
அங்கு வாழ்ந் வ கின்றார்கள்; அ  நகரத்ைத ம் 
கிராமங்கைள ம் ைமயமாகக் ெகாண் க்கின்ற . அங்கு ஒ  
பிரேதச ெசயலக ம் ஒ  பிரேதச சைப ம் காணப்ப கின்ற . 
அந்தப் பிரேதச சைப ெபாியெதா  நிலப்பரப்ைபக் 
ெகாண் க்கின்றப யால் அதைன இரண்டாக வகுக்க 
ேவண் ம் என்ற ஒ  தீர்மானம் உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சு 

லமாக ஏற்ெகனேவ ன்ெகாண்  ெசல்லப்பட் க்கின்ற . 
அந்த நிைலயில் ஒ  பாாிய பிரேதசத்ைத ம் அதிகளவான 
மக்கள் ெசறிைவ ம் ெகாண் க்கின்ற இந்தப் பிரேதச 
சைபைய ஒ  நகர சைபயாகத் தர யர்த் மா  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால் சனத்ெதாைக 
அளவி ம் நிலப்பரப்  அளவி ம் அ  பாாியதாகக் 
காணப்ப கின்ற .  

அேதேபான்  க வாஞ்சிக்கு ப் பிரேதசத்தில் மண் ைன 
ெதன்ென வில்பற்  என்  ஒ  பிரேதச சைப 
அைமந்தி க்கின்ற . இ  நீண்ட காலமாகப் பிரேதச 
சைபயாகேவ இ ந்  வ கின்ற . ஆனால், அ  நகர 
சைபக்குாிய பண் கைளக் ெகாண் க்கின்ற . இ ம்கூட 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் தர யர்த்தப்படாமல் 
இ க்கின்ற .  ஆகேவ, அ குறித் ம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

அேதேநரம் வாைழச்ேசைனப் பிரேதசத்தில் ேகாரைளப் 
பற்  என்ற ஒேரேயா  பிரேதச சைப காணப்ப கின்ற . 
அங்கு ேகாரைளப்பற்  பிரேதச ெசயலகம், ேகாரைளப்பற்  
மத்தி பிரேதச ெசயலகம், ேகாரைளப்பற்  ெதற்குப் பிரேதச 
ெசயலகம் என்  3 பிரேதச ெசயலகங்கள் இ க்கின்றன. 
ஆகேவ, இந்தப் பிரேதச ெசயலகங்க ைடய நிர்வாக 
அலகுகைள ைமயமாக ைவத்  குறித்த பிரேதச சைப 2 
அல்ல  3 ஆக வகுக்கப்ப மானால் அ  அந்தப் பகுதியில் 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு அரசியல் அலகு சார்ந்த பிரச்சிைன 
கைளக் ைகயா வதற்கும் அப்பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கும் உதவியாக இ க்கும். ஆகேவ, ெகளரவ 

2681 2682 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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உள் ராட்சி மற் ம் மாகாண சைபகள் அைமச்சர் அவர்கள் 
தய ெசய்  இந்த விடயத்ைதக் கவனத்தில் எ த்  அதற்குாிய 
ஆக்க ர்வமான பணிைய ன்ென க்க ேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த்த கட்டமாக, கிராமியப் பாலங்கள் என்ற விடயத்ைதப் 
பார்க்கலாம். கிராமியப் பாலங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் எம  
பிரேதசத்தில் 30 பாலங்கள் வ வைமக்கப்பட் ப்பதாகச் 
ெசால்லப்ப கின்ற . ஆயி ம், இரண்ேடயிரண்  பாலங் 
களின் ேவைலகள்தான் அங்கு ர்த்தி ெசய்யப்பட் க் 
கின்றன. 3 பாலங்க க்குாிய ேவைலகள் நைடெப வதாக 
எங்க க்குத் தகவல் கிைடத்தி க்கின்ற . அந்த வைகயில், 
ேம ம் 25 பாலங்க க்குாிய ேவைலகள் அங்கு 

த்தப்படாத நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் மட்டக்களப்  மண் ைன ேமற்குப் 
பிரேதசத்தி ள்ள, அவசரமான ம் அவசியமான மான 
ேவைலப்பாட் க்குாிய ளிய ம  பாலத்ைதப் பற்றி ம் 
சுட் க்காட்ட ேவண் ம்.  அந்தப் பாலம் உைடந் வி ந்  ஒ  
வ ட காலமாகி ம் தி த்தப்படவில்ைல. அதற்குாிய ம  
உங்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தக் 
கிராமத்தி ள்ள மக்கள் ஒ  பைனமரத்ைதக் கு க்காகப் 
ேபாட்  பயணம் ெசய் வ கிறார்கள். தற்ேபா ம் அேத 
நிைலதான் காணப்ப கின்ற . இப்ேபா  இறந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற அந்தப் பைனமர ம் உைடந் வி ந்தால், 
அங்கு உயிராபத் க்கள் ஏற்படக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற . அங்கி க்கின்ற பிரேதச சைபயிடம் அதைனக் 
கட் க்கக்கூ ய அள க்கு நிதிப்பலம் இல்ைல. ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, ளிய ம ப் பாலத்திைன உடன  
யாகச் சீர்தி த்திக் ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 60 - 70 மாணவர்கள  கல்வியிைனத் 

ண் க்கக்கூ ய அள க்கு இந்த உைடந்த பாலம் கு க்காக 
அைமந்தி க்கின்றப யால் இதன்மீ  உங்க ைடய 
கவனத்ைதத் தி ப்ப வி ம் கின்ேறன்.  உங்களிடம் பாலங்கள் 
பற்றி நான் ேநர யாக ம் கைதத்தி க்கின்ேறன். இந்த 
விடயம் பற்றிய தகவல்கைளத் த ம்ப  நீங்கள் என்னிடம் 
ேகட் ந்தீர்கள். அ பற்றிய தகவல்கைள உங்க க்குத் 
தரவி க்கிேறன்.  

அேதேபான் , உள் ராட்சிச் சைபகள் பற்றிய 
விடயத்தில், அலகுகைள மீள்நிர்ணயம் ெசய்கின்ற விடய 
மாக ம் குறிப்பிட் ந்ேதாம். உள் ராட்சிச் சைபத் 
ேதா்தைல நடத் வ  பற்றிய ஒ  க த்  இங்கு 

ன்ைவக்கப்பட் ந்த . எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் 
உள் ராட்சி சைபக்கான ேதாத்ைல தற்ேபா  இ க்கின்ற 
விகிதாசார பிரதிநிதித் வ ைறயின்கீழ் எதிர்ெகாள்வதற்கு 
எந்தவிதமான பின்ன ப் கைள ம் நாங்கள் ெசய்யவில்ைல 
என்பைத ம் இந்தச் சைபக்குக் கூறிைவக்க  வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
அைமச்ைசப் பற்றி ம் நான் குறிப்பிட ேவண் ம். 
அைனவ க்கும் கல்வி என்  ெசால்வார்கள். அந்த அ ப் 
பைடயில் இலவசக் கல்வியிைன நாங்கள் வழங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். அேதேபான்  அைனவ க்கும் 
சுத்தமான கு நீைரக் ெகா க்கேவண் ய கடப்பா ம் 
எங்க க்கு இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், மட்டக்களப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ஏறத்தாழ 75 தமான 
பகுதிகளில் தமிழர்க ம் 25 தமான பகுதிகளில் ஸ் ம் 
மக்க ம் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்தப் பிரேதசத் 

க்குச் சுத்தமான கு நீைர வழங்குவதற்காக, உன்னிச்ைச 
நீர்ப்பாசனக் குளத்தி ந்  நீைர எ த் ச் சுத்திகாித்  
வழங்குகின்ற ேவைலத்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப் 
பட் ந்த . அதன்ப , அந்த நீர்ப்பாசனக் குளத் நீர் நகர் 
சார்ந்த பகுதிக க்குக் ெகாண் ெசல்லப்ப கிற . அேத 
ேவைள, அந்தக் குளம் இ க்கின்ற உன்னிச்ைசக் கிராமத் க்கு 
கு நீர் வசதி வழங்கப்படாதைமயான , மிக ம் வ ந்தத்தக்க 
விடயமாகும். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
I had 15 minutes.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, you have been given 12 minutes.  
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay.  

அந்த வைகயில், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங் 
க க்கு கு நீர்  வழங்கேவண் ய ேதைவ இ ப்பதால், 
தய ெசய்  அந்தக்  குளத் நீைர  அதைன அண் ய 
பிரேதசங்க க்கு வழங்குவதற்கான உாிய ெசயற்றிட்ட 
ெமான்ைற ன்ென க்கேவண் ம் என்  நான் ெகளரவ 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

ப ைள தியில் ெசங்கல யி ந்  ல் மைல வைர 
இ க்கின்ற  பிரேதசத்தில் ஏறத்தாழ 20க்கும் ேமற்பட்ட 
கிராமங்களில் கு நீர் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற .  
உ காமக் குளத்ைத ம் கித் ள் குளத்ைத ம் இைணப்பத 

டாக நீைரத் ேதக்குகின்ற ஒ  திட்டம் உங்கள  நீர்ப்பாசன 
அைமச்சினால் ெகாண் வரப்பட் க்கிற  என நான் 
நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, அந்த ேவைலத்திட்டத்ைதச் 
ெசய்வதன் லம் அந்தப் பிரேதச மக்க க்கு நீைர 
வழங்குகின்ற ஒ  ெசயற்பாட் ைன ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். குறிப்பாக, 
ஆயித்தியமைலயில் ஒ  towerஐ அைமப்பதன் லம் அந்த 
இடத்தி ந்  ஏைனய பின்தங்கிய பிரேதசங்க க்கு நீைரக் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற  என்பைதக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் ஒ  சிேரஷ்ட 
அைமச்சர் என்ற வைகயில், உங்க ைடய இணக்கப்பாட் ன் 
அ ப்பைடயில்தான் கிழக்கு மாகாண தலைமச்சராக 
உங்கள  கட்சி சார்ந்த ஒ வைர நாங்கள் அ மதித்தி க் 
கின்ேறாம். அப்ப யி ந் ம், ெதாழில் தர்ம அ ப்பைடயில் 
ெதாழில் வழங்குகின்ற விடயத்தில் எங்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைத உங்க க்குக் 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அங்கு 233 ேப க்கு 
ெதாழில் வழங்கப்பட் க்கின்ற . அதில் 5 தமிழர்கள் 

2683 2684 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாத்திரேம உள்ளடக்கப்பட் க்கின்றார்கள். சத த அ ப் 
பைடயில் பார்க்கின்றேபா , 2 த தமிழர்கேள இைணக்கப் 
பட் ள்ளார்கள். எங்ேகேயா தவ  நைடெபற்றி க்கின்ற . 
ஆகேவ, தய ெசய்  ெதாழில் வழங்கும்ேபா , நீங்கள் இன 
விகிதாசார அ ப்பைடயில் அவற்ைற வழங்குவதற்கு உாிய 
ெசயற்பாட் ைன  ன்ென க்கேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் உங்க ைடய 
கட்சிையச் ேசர்ந்த ஒ வைர தலைமச்சராக ைவத் க் 
ெகாள்வதற்கான ஓர் இணக்கப்பாட்  அரசியைலச் 
ெசய்கின்றப யால், இனிவ ம் காலத்தில் இப்ப யான 
தவ கள் இடம்ெபறாமல், அபிவி த்தி விடயத்தி ம் ெதாழில் 
வழங்குகின்ற விடயத்தி ம் தர்ம அ ப்பைடயில் ெசயற்பட் , 
எல்ேலா க்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண் , என  உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி! 

 
 

[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත ාංශය පිළිබඳව මෙග් අදහස් දැක්වීමට ෙපර, මට 
කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙයොමු කළ පශ්න කීපයකට 
පිළිතුරු දිය යුතුයි. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා කිව්වා, ෙද්ශීය බැංකු 
ව ාපෘතිවල මූලික ඇස්තෙම්න්තුෙවයි පදානය කළ 
ෙකොන්තාත්තුෙව් මිල ගණන් අතරයි ෙවනසක් තිෙබනවා කියලා. 
එතුමා ෙද්ශීය බැංකු ආධාර යටෙත් ලබා දුන් ජල ව ාපෘති 15ක 
මිල සංසන්දනය කර තිෙබන්ෙන්, ෙයෝජනා කමවල ඉංජිෙන්රු 
ඇස්තෙම්න්තුව සමඟ ෙනොෙවයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ව ාපෘතිය හඳුනා ගන්න අවස්ථාෙව්දී 
පිළිෙයල කරන දළ ඇස්තෙම්න්තුව - Indicative Estimate - 
සමඟයි එතුමා ෙකොන්තාත්තුව පදානය කරන අවස්ථාෙව් මිල 
ගණන් සංසන්දනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙයෝජනා කම ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩල විසින් අනුමත කරන විට අදාළ පමාණ පතවලට අනුකූලව 
ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තු පිළිෙයල කරලා, ඒ අනුව ෙකොන්තාත් 
විචලනයන් සංසන්දනය ෙකෙරනවා. ඉහත අනුමත කළ 
ව ාපෘතිවල සමස්තයක් වශෙයන් ගත් කළ සියයට ඍණ 5 සිට 
සියයට 11 දක්වා තමයි මිල ගණන් විචලනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියන එක මම එතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට සඳහන් කළා, ෙකොළඹ නගරයට ලබා ෙදන ආදායම් 
ෙනොලබන වතුර සම්බන්ධෙයන්. ෙකොළඹ නගරෙය් එළලා 
තිෙබන නළ අවුරුදු 100කට වඩා පරණයි. එම නිසා ජලය විශාල 
පමාණයක් අපෙත් යනවා. දැනට සමස්තයක් ෙලස ගත්කල 
ලංකාෙව්දී කිෙලෝ මීටර් 40,000ක් පමණ වන නළ මාර්ගවල 
අප ෙත් යන ජලය සියයට 27ක් පවත්වා ගන්නවා. දියුණු රටවලත් 
ෙම් වාෙග් සමාන අගයක් තමයි පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ඇත්තටම 
මහ ෙකොළඹ ආදායම් ෙනොලබන වතුර නාස්තිය වැඩියි. නාස්තිය 
අඩු කර ගැනීම සඳහා ADB ආධාර යටෙත් රුපියල් මිලියන 40ක 
වියදමින් විෙශේෂ ව ාපෘතියක් දැනට දියත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව අපෙත් යන සියයට 27ක් පමණ වූ ජල පමාණය ඉදිරිෙය්දී 

සියයට 18 දක්වා අඩු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා කිව්වා, ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශයට දිනකට පැය ෙදකක් විතර ජලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ 
කියලා. පීඩනය ෙනොමැති වීෙම් ගැටලුව මත මීට ෙපර පැය 4ක් 
ජලය ෙනොලැබීෙම් තත්ත්වය දැන් පැය 2 දක්වා අඩු කර 
තිෙබනවා. IDH පරිශෙය් දැනට ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත ජල තටාක 
ඉදි කළාම එම ගැටලුවට විසඳුමක් ලැෙබන බව එතුමාට දැනුම් 
ෙදන්න කැමැතියි. 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා අත්තනගල්ල, ගම්පහ හා 
මිනුවන්ෙගොඩ ජල ව ාපෘති ගැන ඇහුවා. එම ජල ව ාපෘති නම් 
ෙකරිලා තිබුණාට, නැවත අවශ  කරන පරිසර වාර්තා ෙගනැල්ලා 
විෙද්ශ ආධාර අනුමත කරවා ෙගන ලබන අවුරුද්ෙද් වන ෙකොට 
ආරම්භ කරන්න සූදානම් කියන එක අපි එතුමාට පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා, දිවුලපිටිය ගැන 
කථා කළා. ඇත්තටම දිවුලපිටිෙය් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  
පස් කපලා, ෙබොරලු කපලා පරිසර විනාශය ඉතාම උග ෙලස 
තිෙබන ආසනයක්, දිවුලපිටිය. අපි ඊෙය් දිවුලපිටිෙය් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ආසන සංවිධායක වාෙග්ම, පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපති චන්දන ජයෙකොඩි 
මැතිතුමාෙග් ආරාධනාවකින් නිෙයෝජ  සාමාන ාධිකාරිතුමාවත් 
ෙගන්වලා රැස්වීමකුත් තිබ්බා.  

දැනට රුපියල් බිලියන 5ක් වැය වන ෙයෝජනා කමයක් මහා 
නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත ාශෙය් ව ාපෘතියකට 
ඇතුළත් කරලා ෙම් සඳහා අවශ  අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒෙකන් ගාම නිලධාරි වසම් 32කට 
පානීය ජල පහසුකම් ලැෙබයි කියලා අෙප්ක්ෂා කරනවා. පජා ජල 
ව ාපෘති ගණනාවකින් දැනට දිවුලපිටිය ආසනෙය් ජනතාවට 
ජලය ලබා ෙදනවා. වසම් 9ක තිෙබන අඩු පාඩු සඳහාත් පතිපාදන 
ලබා ෙදන්න අපි එකඟතාවක් ඊෙය් පළ කළා. ෙගොඩිගමුව 
පෙද්ශෙය් ජනතාවටත් පානීය ජලය පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ව ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ජලය 
ලබාගත හැකි මූලාශයක් බලන්නත් ඊෙය් අෙප් චන්දන ජයෙකොඩි 
මැතිතුමා නිලධාරින් සමඟ ගියා කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා අෙප් අමාත ාංශය 
පැත්තට ෙයොමු වන්න කැමැතියි. රෙට්ම ජනතාවට පානීය ජලය 
සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් අෙප් 
අමාත ාංශයට.  

ඊට අමතරව, කුඩා නගර සංවර්ධනය කිරීම, ෙම් 
අමාත ාංශයට අලුතින්ම දීපු වගකීමක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ජල සම්පාදනෙය්දී ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ජාතික පජා ජල සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙදකම වගකීම දරනවා. අද ජල සැපයුම 
ගත් විට, ලංකාෙව් ජන ගහනෙයන් සියයට 45කටම නළ ජලය 
ලබා දීම සිද්ධ ෙකෙරනවා. ජන ගහනෙයන් සියයට 45කට නළ 
ජලය ලබා ෙදන ෙකොට සියයට 35ක පමාණයක් නාගරික 
පෙද්ශවල ජනතාවට ජලය ලබා ෙදන්ෙන් ජාතික ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟිනුයි. සියයට 10.5ක් ගාමීය 
ජනතාවට ජලය ලබා ෙදන්ෙන් ජාතික පජා ජල සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟිනුයි. ෙමහිදී අප දකින ෙදයක් තිෙබනවා.  

නාගරික පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීෙම්දී එක ජල 
සම්බන්ධතාවක් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 4ක්, 5ක් වාෙග් 

2685 2686 

[ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන්  මහතා] 
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මුදලක් වැය ෙවනවා. හැබැයි ජාතික පජා ජල සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ගාමීය පෙද්ශවලට ලබා ෙදන ජල 
සම්බන්ධතා සඳහා වැය වන්ෙන් රුපියල් 20,000ක් වාෙග් ඉතා 
සුළු මුදල් පමාණයක්. ඒ වාෙග්ම අපි දකිනවා, ජල සම්බන්ධතා - 
connections - ලබා දීම 2014 වර්ෂෙය් ඉඳලා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියා. පළාත් ගත් විට, පළාත් අතර විෂමතාවක් 
තිෙබනවා. වැඩිපුරම සම්බන්ධතා දී තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර 
පළාෙත්යි. පළාතක් ගත්ෙතොත් දිස්තික්ක අතර, දිස්තික්කයක් 
ගත්ෙතොත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අතර ආදි වශෙයන් විශාල 
විෂමතා තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ජලය ලබා දීමට ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩය සහ ජාතික පජා ජල සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කැප වී සිටින බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් අප කියන්න 
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ජලය ලබා දීෙම්දී අද විශාල ගැටලු 
තිෙබනවා. ජල සම්පත වැඩි ෙවලා නැහැ. නමුත් ජන ගහනය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා, ජල අවශ තාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ජලය 
පාවිච්චිය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ජල මූලාශ ටික 
ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයට අභිෙයෝගද තිෙබනවා. දැන් ජල සම්පාදන 
ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරලා අවසන් කියා ඉන්න බැහැ. 
ෙමොකද, ඉල්ලුම වැඩි ෙවනවා. ඉල්ලුම වැඩි වන ෙකොට 
අවශ තාව සපයන්න ඕනෑ. ජල මූලාශ අපිරිසිදු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කර්මාන්තකරණෙය්දී කර්මාන්තවලින් පිට වන 
දව  සමහර විට ජල මූලාශවලට එකතු කරනවා.  

අද කාලගුණික විපර්යාස නිසා තදබල ෙලස ජල මූලාශ 
හිඳීෙගන යනවා. තද නියඟය තිෙබන කාලෙය් ගංගාවල වැලි 
විශාල වශෙයන් හෑරීම නිසා කරදිය රට ඇතුළට ෙගොස ් මිශ 
වීෙමන් අද ඒ වතුර ෙබොන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වී තිෙබන 
ආකාරය අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන් මෙග් ආසනෙය්ත් රද්ෙදොළුගම 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට නියඟය කාලෙය්දී පානීය ජලය ලබා දීමට 
අපට සිදු වුණා කියන එක මතක් කරනවා. සම්මත ජල 
මූලාශෙයන් පිට ගිහින් අපි අද ෙසොයන්න ඕනෑ, ෙවනත් 
විකල්පවලින් ජලය ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. විෙශේෂෙයන් 
ජල කළමනාකරණය අවශ  ෙවනවා. අපජලය පිරිපහදු කරලා 
නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද, මුහුදු ජලය පිරිපහදු කරලා 
පාව්ච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ෙසොයා බැලීම ඉතා වැදගත් 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තමයි 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම. අද ජනතාවෙගන් සියයට 89කට 
පමණ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙබොෙහෝ 
පිරිසකට -සියයට 89කට- ෙගදර වැසිකිළියක් තිෙබනවා. සියයට 
2ක් තමයි නළ මඟින් මලපහ එකතු කරලා, පිරිපහදු කරලා එළියට 
දමන්ෙන්. හැබැයි සියයට 87කට වැසිකිළි තිබුණාට ඒවාෙයන් 
සියයට 70ක් තමයි ජල මුදිත වැසිකිළි. සනීපාරක්ෂක වළ ගැන අද 
කිසි පමිතියක් නැහැ. ඒ නිසා අද භූගත ජලය අපිරිසිදු වීෙම් 
අවදානමක් තිෙබනවා. තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ අතර අංක 6 
යටෙත් සඳහන්ව තිෙබනවා, සැමට ආරක්ෂිත ජලය සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලැබීම තහවුරු කිරීම. විෙශේෂෙයන්ම 
2030 වන ෙකොට එළිපිට මලපහ කිරීම සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්වීම 
සඳහා ඉලක්කයක් තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ලක්ෂ තුනක විතර 
ජනතාවක් -ජන ගහනෙයන් සියයට 1.5ක් පමණ- සිටිනවා, 
වැසිකිළි ෙනොමැති. ෙම් ගැන අපි අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ කියන එකත් මතක් කරනවා. පළාත් පාලන අමාත තුමා 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මම ෙයෝජනා 
කරනවා, පළාත් පාලන ආයතනවල අලුත් ජනාවාස ෙගොඩ 

නැ ෙඟන ෙකොට, ඉඩම් කට්ටි කරලා කැබලි කරන ෙකොට ඒ ඉඩම් 
කට්ටි 100කට වැසිකිළි වළවල් 100ක් හදන්ෙන් නැතිව එක් 
වැසිකිළි වළක් පමිතියක් ඇතිව හදලා ඊට අෙනක් වැසිකිළි 
සම්බන්ධ කර අවශ  කටයුතු කිරීමටත්, ළිං 100ක් හදන්ෙන් 
නැතිව එක් ජල සම්පාදන කමයක් ඒ හැෙමෝටම හඳුන්වා දීමත් 
සුදුසුයි කියා.  

පළාත් පාලන විෂයය පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, 
පණ්ඩුකාභය රජ්ජුරුවන්ෙග් සිට ෙකෝට්ෙට්, මහනුවර යුගය දක්වා 
ෙම් රාජධානි දිෙවන ඒ කාලෙය් පටන්ම ෙම් පළාත් පාලන විෂයය 
පුළුල්ව සහ පජාතන්තවාදී ෙලස පැවතුණා. ගාම රාජ යන් 
පරිපාලනය කරපු විධිය ගැන ෙසල් ලිපිවල සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා; මහා වංශෙය්ත් සඳහන් ෙවනවා. පළාත් සභා සහ 
පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කළ යුතු බව වර්තමානය වන 
විට සියලුෙදනාම වටහාෙගන තිෙබන කරුණක්.  

එක කාරණයක් තමයි, පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් සභා 
පරිපාලනමය වශෙයන් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියන එක. 
අනික් කරුණ තමයි, ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලය විමධ ගත 
කරලා ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියන එක. ෙම් ෙදක 
සමාන්තරව යා යුතුයි, ගරු අමාත තුමනි. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන බලය විමධ ගත කරන එක නවත්වලා පළාත් පාලන 
ආයතන සියල්ෙල්ම පරිපාලන බලය දීලා තිෙබන එකයි. බලය 
විතරක් විමධ ගත කෙළොත් ෙවන්ෙන්  නිලධාරිවාදය ඉස්මතු 
වීමයි. මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් ඔබ, අප සියලුෙදනා 
අවුරුදු හතරකට, අවුරුදු පහකට වතාවක් ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඉදිරිෙය් වග කියන පුද්ගලයන් බවට පත් ෙවනවා. අප කරන්නා වූ 
කියාකාරකම් තුළින් රෙට් ජනතාව අප ඇගැයීමකට ලක් කරනවා. 
නමුත් රාජ  නිලධාරියා ඇගැයීමකට ලක් වන්ෙන් ඔහුෙග් 
උසස්වීමකදී, කඩඉම් විභාගයකදී පමණයි. එෙහම නැතිව මහ 
ජනතාව ඉදිරිෙය් ඔහු ඇගැයීමකට ලක් වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් 
ඇගැයීමකට ලක් කරන්ෙන් නැති නිසා නීති, අණපනත් ෙපන්නුම් 
කරමින්, ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විසින් තීන්දු කරන ෙම් රෙට් 
සංවර්ධන කියාදාමයන් කරන්න උත්සාහ ගන්ෙන් නැහැ. 
පරිපාලනය විමධ ගත කිරීම තුළ ෙම් ර ෙට් රාජ  නිලධාරිවාදය 
තමයි ෙගොඩ නැෙගන්ෙන් කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්වුෙණ් පජාතන්තවාදය, ජනතා 
පරමාධිපත ය, යහ පාලනය වැනි සුරංගනා කථා ටිකක් කියලායි. 
රජ කාලෙය් තමයි ඒකාධිපතිත්වය තිබුෙණ්. රජවරු තමයි 
ඒකාධිපතිත්වය තුළ කටයුතු කෙළේ. වැඩවසම් සමාජ කමයක් 
තමයි එදා තිබුෙණ්. නමුත් අද රජ කාලයට වඩා වැඩවසම් යුගයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ජනතා පරමාධිපත ය අමු-අමුෙව් විනාශ 
කරලා තිෙබනවා. අද ජනතා පරමාධිපත ය තුළින් පත්වන මහ 
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් බවට අපි සියලුෙදනාම පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙව්වා, පළාත් සභාව ෙව්වා, පාෙද්ශීය 
සභාව ෙව්වා ඒ සියල්ලට අදාළ තාර්කික කාරණ අද උදෑසන අෙප් 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ 
කළා. රෙට් පහළම ස්ථරෙය් සිට ඉහළට පරිපාලනය 
සම්බන්ධෙයන් සන්නිෙව්දන කමයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අද ඒවා  
නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ගිෙයොත් අෙප් රට විශාල 
පරිහානියකට ලක් ෙවන්න පුළුවන්.  

මැතිවරණ පවත්වන්ෙන් නැතිව කල් දැමීම ගැන කථා කරන 
විට, එදා 1975දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් පවත්වන්ෙන් නැතුව යම්කිසි 
කමයක් ෙයොදා මැතිවරණය කල් දැම්මාය කියන කාරණය මා 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 1982දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
ලාම්පු, කළ ෙගඩි ෙසල්ලම ෙගනැවිත් අවුරුදු හයකට ජනතා 
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පරමාධිපත ය කල් දැම්මා. පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ජනතා පරමාධිපත යට විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් 
පහර එල්ල කරන්න හදන්ෙන්. ඉදිරි පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට 
තිෙබන ජනතා පරමාධිපත යටත් පහර එල්ල  කරන්න ෙමය 
පූර්වාදර්ශයක් බවට පත්කර ගනීවිෙදෝ කියන සැකය මා තුළ 
තිෙබනවා.  

මැතිවරණ ෙනොපවත්වා ජනතා පතිපත්ති විනාශ කළා වාෙග්ම 
අය වැය තුළින් පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධනයට පහර 
ගහලා තිෙබනවා. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත ාංශයට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පහර ගහලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් පරිපාලන 
වශෙයන් හිර කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
අකර්මණ  කරලා තිෙබනවා. මූල මය වශෙයන් නැති භංගස්ථාන 
කරන තැනට පළාත් පාලන ආයතන පත් කරලා තිෙබනවා. අය 
වැය වාර්තාවට අනුව, ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් 
පමාණය 2016 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව විශාල ෙලස කපා හැරලා 
තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පාග්ධන 
වියදම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම 2016 වර්ෂෙය් 
පතිපාදනවලට සාෙප්ක්ෂව අඩුයි. ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමාට 
ෙවන පැත්තකින් මුදල් ෙදනවාය කියලා. ඒ සම්බන්ධ කථාවට මා 
පසුව එන්නම්.  

පළාත් සභාවලටත් එෙහමයි. අෙප් පළාත් සභා නවෙයන් 
හතකටම, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානය නිෙයෝජනය 
කරන මහ ඇමතිවරුන් තමයි පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. පින් ඇමතිවරු 
වාෙග්ම පින් මහ ඇමතිවරුත් ඉන්නවා. පින් මහ ඇමතිවරු එක 
එක විධියට වැඩ කටයුතු කරනවා. අපි ඒවා ගැනත් බලාෙගනයි 
ඉන්ෙන්. තමන්ෙග් බලය අයුතු ෙලස භාවිත කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකුත් ෙගන යනවා. හැබැයි ගරු අමාත තුමනි, ෙම් අය 
වැය තුළින් දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව පළාත් පාලන 
ආයතනවල, පළාත් සභාවල මුදල් කප්පාදු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
තුළින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පහර එල්ල කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක තමයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් 
අමාත ාංශයට ෙවන් කරන මුදල් පමාණය විශාල ෙලස අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අය වැය කථාෙව් 419වන ෙඡ්දෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
මධ ම ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහොඳටම බර පටවලා 
තිෙබනවා. දඩ ගැහුවා, ගාස්තු අය ෙකරුවා, බදු ගැහුවා. මමත් 
පළාත් පාලන ආයතනයක සභාපතිවරෙයක් විධියට හිටපු නිසා 
දන්නවා, පළාත් පාලන ආයතන විසින් වරිපනම් තක්ෙසේරු 
කරන්ෙන් අවුරුදු පහකට වරක්ය කියන එක. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.    

 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left 

the Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මා තවත් සතුටට පත් ෙවනවා, ෙම් මාතෘකාව කථා කරන 

ෙවලාෙව් අෙප් කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිණීම ගැන. 
එතුමාත් ෙම් තත්ත්වයට ආෙව්, ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් 
නගරාධිපති ධුරෙය් ඉඳලායි. එතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව් 
පළාත් පාලන විෂයය සම්බන්ධව කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව 
මා සතුටට පත් ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
විනාඩි 16ක් තිබුණා, ගරු සභාපතිතුමනි.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙවලාව අඩු කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවනුයි 

දුන්ෙන්. විනාඩි 16ක් තිබුණා. එෙහම කරන්න එපා, අපි වාෙග් 
ෙපොඩි මිනිසුන්ට.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මා ඒ ගැන බලලා කියන්නම්. කලබල 

ෙවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කථාවට අවශ  ෙවලාව හදලා 

ෙදන්නෙකෝ. මම එතකල් කථාව කරෙගන යන්නම්. පළාත් 
පාලන ආයතනවලට තවත් බදු ගහන්න පුළුවන් කමයක් මුදල් 
ඇමතිතුමා හදලා ෙදනවා. ඊළඟට, අය වැය කථාෙව් 420 ෙඡ්දෙය් 
කියනවා, පළාත් පාලන ආයතනවල කැළි කසළ එකතු කිරීම හා 
බැහැර කිරීම ෙසෞඛ  ෙමන්ම සමාජ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන 
නිසා එය විසඳීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කරනවාය 
කියලා. ඒෙකන් කියනවා, පළාත් පාලන ආයතනයක කැළි කසළ 
පශ්නය විසඳන්න එක පළාත් පාලන ආයතනයකට රුපියල් 
මිලියන 20ක් ෙවන් කරනවාය කියලා. හැබැයි ගරු අමාත තුමනි, 
පළාත් පාලන ආයතන 336ක් තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 500, 
රුපියල් මිලියන 20න් ෙබදුවාම පළාත් පාලන ආයතන 25කටයි ඒ 
මුදල් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඉතුරු පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  ඒ එක කාරණයක්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

ෙදන්න පුළුවන්. 

2689 2690 

[ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය ] 
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ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අය වැය ෙල්ඛනයට අනුව, ගාමීය පාරවල් සංවර්ධනය 

කරන්න රුපියල් මිලියන 4,500ක් ෙදන්ෙන් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට ෙනොෙවයි. මා දන්ෙන් නැහැ, ඊට පසුව  ඔබතුමා 
ගනීවිද කියලා.  ඒ මුදල ෙදන්ෙන්, අෙප් මහාමාර්ග 
අමාත තුමාටයි. කිෙලෝමීටර් 1,000ක් හදන්නයි රුපියල් මිලියන 
4,500ක මුදල ෙදන්ෙන්. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. එතෙකොට රුපියල් 
මිලියන හතරහමාරකින්  කිෙලෝමීටරයක් හදන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔය යන වියදම් සම්බන්ධෙයන් 
මහාමාර්ග ඇමතිතුමාට උගන්වන්න. මහාමාර්ග අමාත ාංශයට 
අධිෙව්ගී මාර්ග, අෙනක් මාර්ග හදන්න යන වියදමත් එක්ක ඔය 
මුදලින් කිෙලෝමීටර් 1,000ක් හදන්න පුළුවන් නම් ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි.  

ඒවා හදන විධිය එතුමාට ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා ෙදන්න 
කියන්න. ඒක එකක්. [බාධා කිරීමක්] ලංකාෙව් තමයි.   

අපි පළාත් පාලනය සම්බන්ධව කථා කරද්දී ගරු 
අමාත තුමාත් ඉන්නා අවස්ථාෙව් මම එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. 
පළාත් පාලන ආයතනවල ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා, මැතිවරණ 
කම ෙවනස් කරලා ෙම් කරන්ෙන් පක්ෂ ෙද්ශපාලනය ශක්තිමත් 
කරන එකයි. ගරු අමාත තුමනි, පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් 
කිරීෙමන් කළ යුත්ෙත් පක්ෂ ෙද්ශපාලනය ශක්තිමත් කිරීම 
ෙනොෙවයි. ඒෙකන් විය යුත්ෙත් පළාත් පාලනයට අදාළ පනත් ටික 
ශක්තිමත් කිරීමයි. මහ නගර සභා ආඥා පනත, මහ නගර සභා සහ 
නගර සභා පනත, පාෙද්ශීය සභා පනත කියන ෙම්වා 1987 
වර්ෂෙයන් පසුව ඒ විධියටම තමයි පවතින්ෙන්. ඒවාෙය් ෙවනස් 
විය යුතු කාරණා ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. අපි උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, එදා නියම කරපු දඩ ගාස්තු එෙහමම - 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙහොඳයි.  

තවම තිෙබන්ෙන් එදා තිබුණු ෙගෝ ඝාතක ආඥා පනතමයි. ෙම් 
ආයතනවලට තව බලය ෙදන්න ඕනෑ. අපි සංහිඳියාව තුළ කථා 
කරන්ෙන්, බලය විමධ ගත කළ යුතුයි කියලායි. ෙම් 
ආයතනවලට බලය ෙදන්න නම් ඒ කරුණුවලට  ඇමතිතුමා 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  තිබුණු බලය තුළින් සමහර අය 
ෙභෞතික සැලසුම් සම්බන්ධව යම් යම් ෙද්වල් සිදු කර තිෙබනවා. 
නමුත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක එකතු ෙවලා තමයි ඒ 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.   

පුර නැගුම සඳහා තිබුණු පතිපාදන ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් විශාල ෙලස අඩු කරලා තිෙබනවා. එදා, පළාත් 
පාලන ආයතන පුර නැගුම යටෙත් ආරම්භ කරපු සමහර 
ඉදිකිරීම්වල මහ ඇමතිවරුන්ෙග් නම් ගහෙගන, ඒවාට උප්පැන්න 
සහතික හදා ෙගන. ඒවා හදපු කාලෙය් ෙම් මහ ඇමතිවරුන් පස් 
මහ බැලුම් බලමින් සිටිෙය්. දැන් අනුන්ෙග් දරුවන්ට උප්පැන්න 
සහතික ෙදන්න එපා. තමන් ජාතක කරපු සුජාත දරුවන්ට 
උප්පැන්න සහතික ෙදන්න කියලා මා එතුමන්ලාට කියනවා. ෙම් 
පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කරලා  කඩිනමින්  එම 

මැතිවරණය පවත්වා ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත   ස්ථාපිත 
කරන ෙලස ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශය, පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත ාංශය හා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත ාංශය කියන පධාන අමාත ාංශ තුෙනහි වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන අද දිනෙය්දී මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා විධියට මටත් 
වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා අද උදෑසන අෙප් අමාත ාංශෙය් සමස්ත 
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත්, ෙමම අමාත ාංශෙය් ඉදිරි කටයුතු 
පිළිබඳවත් දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු පැහැදිලි කළා. අද අෙප් රෙට් 
පධානතම අමාත ාංශයක් විධියට පවතින ෙමම අමාත ාංශය සතු 
වගකීම මනාව ෙත්රුම් අරෙගන, අමාත  ගරු පාඨලී චම්පික 
රණවක මැතිතුමා වෘත්තිකෙයකු විධියට  සිය දැනුම ෙමම 
ක්ෙෂේතයට භාවිත කරමින්, අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් 
සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව හා ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන ආයතනවල පධානින් සහ සියලු 
නිලධාරින් සමඟ  ඉතාම සාර්ථක කටයුතුවල නියැෙළමින්, එම 
වගකීම් ඉටු කරමින් සිටිනවාය කියන එක  මම ඉතාම වගකීමකින් 
යුතුව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  අපි ඒ වගකීම මනාව ෙත්රුම් 
අරෙගන ඉදිරියටත් එම ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට කටයුතු 
කරනවාය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  

අද උදෑසන සිට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ-විපක්ෂ 
මන්තීවරුන්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන් හා ඇමතිවරුන් ඉතාම 
වටිනා අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.  මා ඒ පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් සඳහන් කළ යුතුයි. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම හිටපු 
අමාත තුමා මාතර නගර සංවර්ධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. 
මාතර නගර සංවර්ධනය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් සැලසුම් සකස් කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විවිධ අමාත ාංශ 
හරහා පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී යම් යම් ව ාපෘති කියාත්මක කර 
තිබුණා. 

ඒවායින් සමහර ව ාපෘති නිම ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
ව ාපෘතිවල ඉදිකිරීම් නැවතිලා තිෙබනවා.  දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව, වර්තමානයට ගැළෙපන 
ආකාරයට ඒ සැලසුම් නැවත සකස් කරලා, අවශ  සංෙශෝධන 
කරලා, මාතර නගර සංවර්ධන ව ාපෘතිය අඛණ්ඩව කියාත්මක 
කිරීමට කටයුතු කරනවාය කියන එක සඳහන් කරන්න  ඕනෑ.  

දඹුල්ල නගරෙය් මුස්ලිම් පල්ලියක් සම්බන්ධව ඇති වී තිෙබන 
පශ්නයක් පිළිබඳව රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත තුමා  කථා කළා. ඒ 
පිළිබඳවත් අවශ  පතිපත්තිමය තීන්දු අරෙගන, සියලු ෙදනාට 
එකඟ වන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ කටයුතු සිදුකරනවාය කියන 
එකත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

2691 2692 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා  මිනුවන්ෙගොඩ නගර 
සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා කළා. එතුමාත්, මමත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රුවන් රණතුංග හිටපු මන්තීතුමාත් මිනුවන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී මීට මාස කීපයකට ෙපර මූලික සාකච්ඡා 
ආරම්භ කරලා, ෙම් වන විට මිනුවන්ෙගොඩ නගර සංවර්ධන 
කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා මූලික පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ''සුඛිත පුරවර'' වැඩසටහන යටෙත් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් මීරිගම, ෙදොම්ෙප්, ගම්පහ, මහර, ජාඇල කියන 
ආසනවල ෙම් වර්ෂෙය්දී ඒ ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මිනුවන්ෙගොඩ ඇතුළු අෙනකුත් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ලබන වර්ෂෙය්දී ඒ ව ාපෘති 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවාය කියන එකත් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

තට්ටු කිහිපයකට ඉදි කළ හැකි ෙගොඩනැඟිලි අවිධිමත් 
ආකාරෙයන්, අනවසරෙයන් ඉදිකිරීම පිළිබඳව හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගරු අමාත තුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි ෙම් වන විටත් ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෝට්ෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, සියලු 
පළාත් පාලන බල පෙද්ශවල ෙමවැනි  ෙබොෙහෝ දෑ සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. අනුමැතිය ලබා ගත් පමාණයට වඩා අමතර ඉදිකිරීම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අනුමැතිය ලබා ෙදන්න බැරි 
ෙද්වල්වලට අනුමැතිය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් පිළිබඳව 
ඉතාම  පුළුල් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒවා නිවැරැදි කරන්න 
කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. 

පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා සඳහන් කළා පාර්ලිෙම්න්තුව 
අවට ඇවිදීෙම් මං තීරුව පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයක  ගැටලුකාරි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා.  නමුත් අපට දැනගන්න ලැබුණු 
ආකාරයට ෙම් වන විට එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා නැහැ. 
අපිත් හිටපු පසු ගිය රජය කාලෙය් හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් නගර අලංකරණ කටයුතු ඉතාම  
සාර්ථකව කියාත්මක කළා. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම,  
ඒවා අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා වන අපෙග් යුතුකම, 
වගකීම අප අවංකව ඉටු කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, පාර්ලිෙම්න්තුව අවට තිෙබන ඇවිදීෙම් මං 
තීරුවල විදුලි ආෙලෝකය ඇනහිට තිබුණා.  Solar විදුලි තාක්ෂණය 
පාවිච්චි කළාට පස්ෙසේ, අවුරුදු හතරක්  පහක් යන විට ඒවා 
අබලන් තත්ත්වයට පත් ෙවනවා.  මීට මාස කීපයකට ෙපර 
රුපියල් මිලියන 9ක් වියදම් කරලා  net metering system එක 
යටෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවට තිෙබන මං තීරුවල  විදුලිය 
ස්ථාපනය කරලා, ඒ කටයුතු  ඉතාම  සාර්ථකව සිදුෙවමින් 
පවතිනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා, එතුමාෙග් ඉඩම් 
පශ්නයක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. අෙප් ඉන්දික අනුරුද්ධ 
මන්තීතුමාත් අපට ෙචෝදනාවක් කළා, FCID එෙක් කටයුතු 
කරනවා  කියලා. ෙමය කාටවත් අයිති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති ඉඩමක් පිළිබඳව 
අමාත තුමාත්, මමත්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් තමයි 
කටයුතු කරන්න  ඕනෑ. අපි ෙවන ආයතනවලට ඒ වගකීම භාර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  අපට 
අයිති ඉඩමක්  සම්බන්ධව තමයි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ ගරු මන්තීතුමාත් ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් පිළිබඳව 
වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න  කියලා. ෙම් වන විට ඒ පරීක්ෂණය 

කරලා අවසන්. ගරු මන්තීතුමාෙග්ත් ඉල්ලීම පරිදි 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කියා මාර්ග ගැනීමට 
කටයුතු කරනවාය කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා Port City ව ාපෘතිය පිළිබඳව 
සඳහන් කළා.   Port City ව ාපෘතිය නිසා කැලණි ගඟ - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
එතුමා කිව්වා, ෙම්ක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති 

ඉඩමක් කියලා. එතුමා ඒක වගකීෙමන් පකාශ කරනවා නම් මට 
ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට අදාළ ලියකියවිලි මට ෙපන්වන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ඒක සම්පූර්ණ අසත යක් ගරු සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අනුන්ට අයිති ඉඩමක් තමන්ට අයිතියි කියලා කටයුතු 

කරනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම ගැන අෙප් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක 
පැහැදිලිවම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමක්.  

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා සඳහන් කළා, Port City 
ව ාපෘතිය නිසා කැලණි ග ෙඟන් ගංවතුර තර්ජනයක් ඇති ෙවයි 
කියලා. කිසිම ආකාරයකට එවැනි තර්ජනයකට ලක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. කලින්   Port City  
ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන්නට නියමිතව තිබුෙණ් ෙහක්ෙටයාර් 
220කටයි. ඊට පසුව ෙහක්ෙටයාර් 269ක් දක්වා කියාත්මක 
කරන්න ගියා. ඊට පස්ෙසේ වැඩි වුණු ෙහක්ෙටයාර් 20ක පමාණයක් 
පිළිබඳව පාරිසරික අධ යනයක් සිදු කරලා තිබුෙණ් නැහැ. එම 
නිසා තමයි ෙම් ව ාපෘතිය නවත්වන්න සිද්ධ වුෙණ්.  නමුත් ෙම් 
වන විට Port City ව ාපෘතිය ආරම්භ කරලා ඉතාමත් සාර්ථකව 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් වන විට පිරවීම් කටයුතුවලින් 
සියයට 16ක් පමණ නිම ෙවමින් පවතිනවා. ලබන අවුරුද්ද 
අවසාන වන විට  Port City ව ාපෘතිෙය් පිරවීම් කටයුතු අවසාන 
ෙවලා, ඉදිරි අවුරුදු ෙදකහමාර තුළ දී එම ව ාපෘතිෙය් සියලු 
කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතයි.  ඒ සඳහා අෙප් අමාත ාංශය 
ඉතාමත් ෙහොඳින් නායකත්වය ලබා ෙදනවාය කියන එකත් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාල සීමාව තුළ දී සිදු 
කළ පාරිසරික ඇගයීම්වලදී වැලි ඒකරාශී කිරීම පිළිබඳව 
ධීවරයන්ට පශ්නයක් පැන නැඟුණා. ගරු අමාත තුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි ඒ පිළිබඳව  මැදිහත් ෙවලා මුහු ෙද් ගිහිල්ලා; 
ධීවරයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා;  පෙද්ශෙය් පූජක පියතුමන්ලා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා; ඒ අයෙග් ඉල්ලීම්වලට ඇහුම්කන් දීලා ඒ 
සඳහාත් ස්ථිරසාර විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. එම 
නිසා  Port City ව ාපෘතිය හරහා පා රිසරික වශෙයන් ෙමොනම 
ආකාරයකවත් හානියක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
වගකීෙමන් යුතුව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, කැළි කසළ පශ්නය ගැන ගරු එස්.එම්. 
මරික්කාර් මන්තීතුමා සඳහන් කළා. ෙම් කැළි කසළ පශ්නය- 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 19ක් තිබුණා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔව්, නමුත් වැඩි පුර කාලය ගත වී තිෙබන නිසා හැම 

ෙකෙනකුෙගන්ම  මිනිත්තු ගණනක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
විෙශේෂෙයන්ම කැළි කසළ පශ්නය ගැන කථා කරනවා නම්,  

ෙමය අද ඊෙය් තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ 
තිෙබන පශ්නයක්. එය ඍජුවම  අෙප් අමාත ාංශයට පමණක් 
තිෙබන වගකීමක් ෙනොෙවයි. එම නිසා  අමාත  මණ්ඩලය ෙම් 
සඳහා අමාත ාංශ කිහිපයකින් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරලා, 
විෙශේෂෙයන්ම මුතුරාජෙවල පෙද්ශෙයන් ඒ සඳහා අවශ  ඉඩම් 
ලබා දීලා, යම් සමාගම් ෙතෝරා ෙගන ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ෙදකහමාර 
ඇතුළත ගම්පහ දිසතික්කෙය්ත්, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්ත් කැළි 
කසළ පශ්නය නිරාකරණය කිරීම සඳහා අවශ  විසඳුම් ලබා දීමට 
ෙම් වන විට කටයුතු කර තිෙබන බව අප ඉතාමත් වගකිමකින් 
යුතුව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා,  ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතය සඳහා වැලි ලබා ගැනීෙම් ගැටලුව පිළිබඳව. ෙම් 
වන විට  ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව 
මාසයකට වැලි කියුබ් 14,000ක් විතර අෙළවි කරනවා. මුහුෙදන් 
වැලි ෙගොඩ දැමීම සඳහා නැවත පාරිසරික අධ යනයන් නිම 
කරලා, ෙදසැම්බර් මාසය තුළ වැලි කියුබ් මිලියන 60ක් ලබා 
ගැනීම සඳහා පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කරන්න අවශ  කටයුතු කර 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ර  ෙට් ඉදි කිරීම ක්ෙෂේතය සඳහා අවශ  
කරන වැලි ලබා දීමට අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ෙමම ආයතනය 
කටයුතු කරමින් තිෙබනවාය කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු තාරානාත් බස්නායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා කුරුණෑගල 
නගර සංවර්ධනය පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ පිළිබඳව අවශ  කියා 
මාර්ග දැනටමත් ගනිමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සිවෙමෝහන් 
මන්තීතුමා උතුරු පළා ෙත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරු කිරීම් පිළිබඳව සඳහන් කළා.  අවුරුදු 
පහකට වරක් ඒ නිලධාරින් මාරු කිරී ෙම් පතිපත්තිය අනුවයි ඒ 
කටයුතු කියාත්මක වන්ෙන්.   

අෙප් ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ෙම් 
අමාත ාංශෙය් පගතිය සියයට 16යි කියලා. ඒක ඉතාමත් 
අසත යක්. අෙප්  ව ාපෘතිවල ලියකියවිලි සහිතව ඒ ගැන කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙද්ශීය අරමුදල්වලින්  සියයට 80ක පගතියක් 
දැනට ළඟා කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය ණය ලබා 

ගත් ව ාපෘති සම්බන්ධෙයන්  බිලියන 23ක  යම් කිසි ආකාරයක 
පමාදයක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම් 
ව ාපෘති සඳහා පතිපාදන මුදල් මුලින් ලැබුෙණ් ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය හරහායි. ඊට පස්ෙසේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 
අමාත ාංශයට ගියා. ඊට පස්ෙසේ තමයි අෙප් අමාත ාංශයට ෙම් 
ව ාපෘතිවල බලය  ආෙව්.  පසු ගිය කාල සීමාව තුළ දී අමාත ාංශ 
තුනක් හුවමාරු වීම නිසා ෙම් ව ාපෘතිවල තාක්ෂණික ඇගයීම් 
කමිටු පත් කිරීම පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයක පශ්නයක් ආවා. 

ඒ නිසා  බිලියන 23ක සමස්ත විෙද්ශ ආෙයෝජන ව ාපෘති  
සම්බන්ධව මාස 8ක පමාදයක් අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
එෙහම සිදු වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම අර කරුණ නිසයි. එම නිසා 

අෙප් අමාත ාංශෙය් සමස්ත පගතිය විෙද්ශ ව ාපෘති සමඟ සියයට 
70කට ආසන්න මට්ටමක තිෙබන බව මා ඉතාම වගකීමකින් 
යුතුව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අමාත ාංශය තුළ අපට පැවරී 
තිෙබන වගකීම් මනාව ෙත්රුම් අරෙගන, ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි ඒ යුතුකම් හා වගකීම ඉතාමත් සාර්ථකව ඉටු 
කරෙගන යන බව මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට තව විනාඩි ෙදකක 
කාලයක් ලබා ෙදන්න. පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව 
සඳහන් කළා. විෙශේෂෙයන්ම මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරලා වැඩක් ෙවන්ෙන් 
නැති බව. පසු ගිය දශක ගණනාව තිස්ෙසේ අපි සාකච්ඡා කෙළේ, 
"මනාප මැතිවරණ කමය නතර කරමු" කියන කාරණය ගැනයි. 
මනාප මැතිවරණ කමය නිසා එකම ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් අය මරා 
ගන්නවා; ෙකොටා ගන්නවා. අෙප් භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද 
මැතිතුමා ජීවිතය පූජා කළා. අෙප් සෙහෝදර දුමින්ද සිල්වා 
මැතිතුමා අදත් සිරගත ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා, ෙම් කමය නතර 
කළ යුතුයි. ෙම් කමය නතර කෙළේ නැත්නම්, ෙවනත් ෙමොන 
සුදුසුකමක් තිබුණත් රුපියල්  මිලියන 100ක් විතර නැත්නම් 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන්, ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් මැතිවරණයකට 
ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුන්කමක් නැති වන මට්ටමට ෙම් කමය පත් 
ෙවනවා. ඔබතුමාත්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු 
සියලු ෙදනාත් ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳව 
කටයුතු කළා. ෙම් සභාවට, මාධ යට ඇවිල්ලා එක එක ෙද්වල් 
කියාවි.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒකට අපිත් කැමැතියි; අපිත් එකඟයි. පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්විය යුතුයි කියලායි අපිත් 
කියන්ෙන්. අද ඒ සෑම ෙදයක්ම සිදු වන ආණ්ඩුකම ව වසථා 
කියාවලියක් තිෙබනවා.  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලය තුළ අද සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අයට ඒ පිළිබඳව 
කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා.  ෙම් සභාව තුළ කථා කරනවා 
වාෙග්ම, මාධ යට කථා කරනවා වාෙග්ම, කථා කළ යුතු 
තැන්වලදී කථා කරලා ඒ සඳහා ස්ථිර සාර විසඳුමක් ලබා ගැනීමට 
සියලු ෙදනාටම යුතුකමක්, වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එම 
මැතිවරණය ඉතාම කඩිනමින්, අනිවාර්යෙයන්ම පැවැත්විය යුතුයි 
කියලා යි අපිත් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, மாகாண சைபகள் மற் ம் 

உள் ராட்சி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்திேல க்கியமான சில விடயங்கைள 

ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக, பிரேதச 
சைபக க்குட்பட்ட திகளின் னரைமப்  ெதாடர்பாக 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் கூ தலான  கவனத்ைதச் 
ெச த்த ேவண் ம். வடக்கு மாகாணத்திேல 6,000 கிேலா 
மீற்றர் அளவில் இ க்கின்ற பிரேதச சைபக க்குட்பட்ட 

திகைளப் னரைமக்க ேவண் யி க்கிற . அதி ம் 
குறிப்பாக வன்னிப் பிரேதசத்தில் வ னியா, மன்னார், 

ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்டங்களி ம் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி ம் உள்ள கிராமப் ற திகள் மிக ேமாசமான 
நிைலயில் காணப்ப கின்றன. இந்த திகள் 35 - 40 
வ டங்க க்கும் ேமலாகப் னரைமப் ச் ெசய்யப்படாததன் 
காரணமாகப் பல கிராமங்க க்கு இற்ைறவைர தனியார் பஸ் 
ேசைவேயா அல்ல  இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் 
பஸ் ேசைவேயா இல்ைல. இதனால் விவசாயிகள், 
மாணவர்கள், தியவர்கள், கர்ப்பிணிகள் ஆகிேயார் 
அங்கி ந்  வ னியா நகரத் க்ேகா அல்ல  மன்னார், 

ல்ைலத்தீ  கிளிெநாச்சி ேபான்ற ரமான நகரங்க க்ேகா 
ேபாக்குவரத் ச் ெசய்வதற்கு மிக ம் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். 
உண்ைமயாக 2015ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற ஜனாதிபதி 
ேதா்த ேல அங்குள்ள மக்கள் அைனவ ம் கால்நைடயாகச் 
ெசன்  ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வாக்களித்தி க்கிறார்கள். இந்த 
ஆட்சி ஏற்பட்  இரண்  வ டங்கள் கடந் ம் கிராமப் ற 
மக்க ைடய திகள் னரைமத் த் தரப்படவில்ைலெயன்ற 
பாாிய குற்றச்சாட்  அரசாங்கத்தின்மீ  இ க்கின்ற . 
அேதேபான்  எங்கள்மீ ம் மக்கள் அந்தக்  குற்றச்சாட்ைடச் 
சுமத் கிறார்கள்.  

2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்திேல வட 
மாகாணத்தின் திப் னரைமப் க்ெகன்  88 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கப்பட் ப்பதாக அறிகிேறன். அந்தப் பணத்ைதக் 
ெகாண்  6,000 கிேலாமீற்றர் திைய எப்ப  னரைமப் ச் 
ெசய்ய ம்? ஐந்  மாவட்டங்களி ம் குைறந்தபட்சம் தலா 
30 கிேலாமீற்றர் திகைளக்கூட னரைமக்க யாத 
நிைலைம! உதாரணத் க்கு, வ னியா மாவட்டத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், அம்மாவட்டத்திேல பிரேதச சைபக க்குட்பட்ட 
169 கிேலாமீற்றர் ரமான  திகள் இ க்கின்றன. ஆனால், 
ஒ க்கப்பட்ட இந்த நிதி மிகக் குைறவாக இ க்கின்ற . 
விேசடமாக, உள் ராட்சி மன்றங்க க்குக்கீழ் வ கின்ற 

திகைளப் னரைமப்பதற்காக ஏதாவெதா  ெவளிநாட்  நிதி 
நி வனத்ேதா  ெதாடர் ெகாண்  அவற்ைறப் னரைமத் க் 
ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் ன்வர ேவண் ம். கிராமப் ற மக்கள், 
ஏைழ விவசாயிகள் காலாகாலமாக குன் ம் குழி மான 
பாைதக டாகப் ேபாக்குவரத் ச் ெசய்கின்றார்கள். ேபாக்கு 
வரத்  வசதி இல்லாமல் அவர்கள் மிக ம் சிரமப்ப கிறார்கள். 
இதற்கப்பால் கிரவல் ெபற் க்ெகாள்வதில்கூட அவர்கள் 
பாாிய ெந க்க ைய எதிர்ெகாள்கிறார்கள். பிரேதச 
அபிவி த்திக் கு க்கூட்டம், மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டங்களில் நாங்கள் என்னதான் தீர்மானம் எ த்தா ம் 
கிரவல் எ ப்பதில் பாாிய ெந க்க  இ க்கத்தான் 

ெசய்கின்ற . எனேவ, வடக்கு மாகாணத்தில் இ க்கின்ற 
6,000 கிேலாமீற்றர் ரமான திகைளப் னரைமப் ச் 
ெசய்வதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் விேசடமாக 
ஏதாவெதா  வைகயில் நிதிையப்  ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
ஆவன ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 இதற்கு அப்பால், உள் ராட்சி மன்றங்கைள ம் மாகாண 
சைபகைள ம் பலப்ப த் வதன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் இந்த 
மாகாணத்தின் அபிவி த்திையேயா அல்ல  அரசியல் 
அதிகாரத்ைதேயா அைடய ம். ஆகேவ, இைதப் 
பலப்ப த் வதாக இ ந்தால், அரசியல் அதிகாரத்ைதப் 
பகிர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். தியேதார் அரசியல் சாசனத்ைத 
உ வாக்குவதற்கு அரசாங்கம் யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  
வ கிற . அதற்காகப் பாரா மன்றம் அரசியல் அைமப் ச் 
சைபயாக மாறியி க்கிற . இந்தப்  திய அரசியல் 
சாசனத்தில் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்  கூறப்பட் ள்ள . நாம் 
இைணந்த வடக்கு, கிழக்கில் சமஷ்  அ ப்பைடயிலான 
தீர் ேவண் ம் என்  ேகா கிேறாம். அதற்காகேவ மக்களின் 
ஆைணைய ம் ெபற் ள்ேளாம். அந்த ஆைணயின் 
அ ப்பைடயிேலேய இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு 
நிபந்தைனயற்ற ஆதரைவ ம் வழங்கி வ கின்ேறாம். ஆனால், 
நீங்கள் ஒற்ைறயாட்சியின்கீழ் அதிகாரப் பகிர்  என்  
ெசால்கிறீர்கள். ஒற்ைறயாட்சியின் கீழான மாகாண சைப 
எவ்வா  ெசயற்பட்ட  என்பைத ம் இப்ெபா  எவ்வா  
ெசயற்ப கின்ற  என்பைத ம் இந்த நாட்  மக்கள் 
நன்கறிவார்கள். ஆகேவ, ஒற்ைறயாட்சியில் அதிகாரப் பகிர்  
சாத்தியமில்ைல என்பைத நான் மட் ம் ெசால்லவில்ைல. 

ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க அவர்கள்கூட 
ெசால் ள்ளார். அவ ைடய காலத்தில் பல அைமச்சர்க ம் 
ெசால் யி க்கிறார்கள்.  

திம் க் ேகாட்பாட் ன் அ ப்பைடயில், இந்திய - 
இலங்ைக ஒப்பந்தத்தின் லம் மாகாண சைப ைறைம 
உ வாக்கப்பட்ட . அதன்ப , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
இைணக்கப்பட் ந்தன. வடக்கு, கிழக்ைகத் தாயகமாகக் 
ெகாண்ட தமிழ்த் ேதசிய இனத்தின் பிரச்சிைனக்கான தீர்வின் 
ஒ  பகுதியாக உ வாக்கப்பட்ட மாகாண சைப 

ைறைமையச் சி ைமப்ப த் ம் யற்சியாகேவ அன்ைறய 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் சூழ்ச்சிகரமாக எட்  
மாகாண சைபகைள உ வாக்கினார். அதன் 
ெதாடர்ச்சியாகேவ 13ஆவ  தி த்தச் சட்ட ம் உ வாக்கப் 
பட்ட . அ  எந்தளவிற்கு வ வற்ற  என்பைத மாகாண 
சைபகளின் இன்ைறய நிைல நன்கு உணர்த் கின்ற . 
ஆகேவ, மாகாணங்க க்கு அதிக அதிகாரம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம்; மாகாண சைபகள் பலப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்குக் கூ தலான அதிகாரங்கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். அ  ஒற்ைறயாட்சியில் சாத்திய 
மில்ைல. ஆகேவ, ஒ  சமஷ்  அரசியலைமப்  ைறைமதான் 
நாட் ன் நல் ணக்கத்திற்கும் நிரந்தர சமாதானத்திற்கும் 
நிைலயான அபிவி த்திக்கும் உதவியாக இ க்கும்.   

சமஷ்  ைறைமயில் நாட் ல் ஐக்கியம் நில ெமன 
தன் த ல் எஸ். டபிள் . ஆர் .டீ. பண்டாரநாயக்க 

அவர்கேள  1928ஆம் ஆண் ல் ெசால் யி க்கின்றார். 
ஆனால், அந்த ேநரத்தில் உங்க ைடய அன்ைறய 
தைலவர்கள் அைத ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. அத் டன் சிங்கள 
மக்கைள ம் அதற்ெகதிராகத் ண் விட்டார்கள். அைத 
உதாசீனம் ெசய்ததால் நா  பல பின்னைட கைளச் 
சந்தித் ள்ள . சமஷ்  அரசியலைமப்  என்ப  நாட்ைடப் 
பிள ப த் கின்ற ஒ  விடயம் என்ற பிைழயான ஒ   
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க த்ைதச் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் விைதத்ததற்கு இன்  
ஆட்சியி க்கின்ற இரண்  கட்சிக ேம ெபா ப் . சமஷ்  
என்ப  நாட்ைடப் பிள ப த்தா . மாறாக அ  நாட்ைட 
ஐக்கியப்ப த் ம். இனங்க க்கிைடயில் ாிந் ணர்ைவ 
ஏற்ப த் வதற்கும் சந்ேதகமின்றி ம் அச்சமின்றி ம் 
வாழ்வதற்கும் அ ேவ சிறந்த வழி ைறயாகும்.  உலகத்தில் 
பல ெமாழிகள், பல இனங்கள், பல மதங்கள் இ க்கின்ற 
நா களில் சமஷ்  ைறைமயிலான ஆட்சி ைற ஐக்கியத்ைத 
ஏற்ப த்தி ள்ள . சிங்கள மக்க க்குச் சமஷ்  ேதைவயா, 
இல்ைலயா என்பைத அவர்கேள தீர்மானிக்க ேவண் ம். 
ஆனால், இ வைர கால ம் ஒ க்கப்பட்ட தமிழ்த் ேதசிய 
இனம், இந்த நாட் ல் ஐக்கியத் ட ம் அச்சமின்றி ம் 
சமமாக ம் பா காப்பாக ம் வாழ்வதற்குச் சமஷ்  

ைறைமேய அவசியமாகும்.   
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have only three more minutes.   

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தனிநா  ேகட் ப் ேபாரா ய ஒ  ேதசிய இனத்திற்குச் 

சமஷ்  அரசியலைமப்  ைறைமேய ஓரளவிற்குத் தீர்வாக 
அைம ம். இந்த நாட்ைட மாறிமாறி ஆட்சி ெசய்தவர்கள் 
தமிழ்த் ேதசிய இனத்தின்மீ  ேமற்ெகாண்ட ஒ க்கு ைற ம் 
அதற்ெகதிரான எ ச்சிகைள ர்க்கத்தனமாக அடக்கி 
யைம ேம இந்த நா  இன்  ெபா ளாதார ாீதியாக 

ழ்ச்சியைடய ம் அரசியல் ாீதியாகத் தனிைமப்பட ம் 
காரணங்களாக அைமந்தன. இனி ம் அத்தைகய நிைல 
ஏற்படாமல் இ க்க ேவண் மானால் சமஷ்  அரசியலைமப்  

ைறைமைய அறி கப்ப த் வ  அவசியமாகும்.   

வடக்கு, கிழக்கு என்ப  மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
நிராகாிக்கப்பட்ட, ஒ க்கப்பட்ட ஓர் இடமாக ம் 
எந்தவிதமான அபிவி த்தி ம் இல்லாத இடமாக ம் 
இ ந்த டன், அங்கு வா ம் மக்க ம் இரண்டாந்தரப் 
பிரைஜகளாகேவ பார்க்கப்பட்டனர். இதனால் தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க்க ேநர்ந்த . 
வடக்கு, கிழக்கில் வா ம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் சுமார் 6 
தசாப்தங்க க்கு ேமலாக ஜனநாயக ாீதியாக ம் ஆ த 
ாீதியாக ம் ேபாரா ள்ளார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய 
பகுதிகைளப் ெபா ளாதார ாீதியாக வ ப்ப த் வதற்கும் 
தங்க ைடய பா காப்ைப உ திப்ப த்திக்ெகாள்வதற்கும் 
அவர்க ைடய ெசாந்த அைடயாளங்க டன் வாழ்வதற்கும் 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள் ம் வைகயிேல அவர்க க்குாிய 
அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அதிகாரங்கைளக் 
ெகா த்தால் நா  பிாிந் ேபாய்வி ம் என்ற ணான 
கற்பைனகைளக் கைளந் , விதண்டாவாதமான இனவாதக் 
க த் கைள ஒ க்கித்தள்ளி, இனப்பிரச்சிைனக்கு ைறயான 
தீர்ைவக் காண ன்வா ங்கள்! எதி ம் தி மாக இ ந்த 
இரண்  கட்சிக ம் இைணந்  ஆட்சி நடத் கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைதத் தவறவிட்டால், இதற்கு ேவ  சந்தர்ப்பம் 
கிைடயா .    >> 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have to conclude your speech now.   

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஆகேவ, நாங்கள் வழங்கி ள்ள ஆதரைவப் பயன்ப த்தி, 

எம  மக்களின் ஆைணக்கு மதிப்பளித்  எமக்குாித்தான 
சமஷ்  ஆட்சி ைறைமைய ஏற்ப த் வதற்கு வழி 
ெசய் ங்கள்! இ ேவ நாட் ன் ஐக்கியத் க்கும் நிைலயான 
சமாதானத்திற்கும் நீ த்த அபிவி த்திக்கும் சிறந்த வழியாகும். 
இதன் லம் மட் ேம நாட் ன் ெபா ளாதாரம் வளம் 
மிக்கதாக மாற ம். இ ேவ எதிர்கால சந்ததியினர் 
அச்சமின்றி வாழ வழிவகுக்கும். த்தத்ைத ெவற்றிெகாண்ட 
ேபாதி ம் தமிழ் மக்களின் மனங்கைள ெவற்றிெகாள்ள 
வில்ைல என்பைத நீங்கேள ஏற் க்ெகாண் ள்ளீர்கள். 
சிங்கள, ெபளத்த ேமலாதிக்க அச்சத்தின் பி யில் 
வாழ்ந் வ ம் நாம், அந்த அச்ச உணர் களி ந்  
வி ப வதற்ேக சமஷ் ையக் ேகா கின்ேறாம்; இதைன 
இனவாதம் என்  சித்திாிக்காதீர்கள்!  

இரண்  கட்சிக ம் கூட் ைணந்  ஆட்சியைமத் ள்ள 
ேபாதி ம் ஒ  பிாிவினர் அைனத்ைத ம் குழப்ப 

யல்கின்றனர். ஆகேவ, இந்நாட் ல் சிங்கள ெபளத்த 
ேபாினவாதத்ைதப் ேபணி அரசியல் நடத் ம் ஒ  கூட்டம் 
ெதாடர்ந் ம் இ ந் ெகாண்ேட இ க்கும் என்ப  
ெதளிவாகின்ற . அரசியல் தீர்  விடயத்ைத ம் ெபா ப் க் 
கூறைல ம் இைணத் ப் பார்ப்பைத நி த் ங்கள்! 
இைழக்கப்பட்ட குற்றங்க க்கு நீதி வழங்குவ தான் மீண் ம் 
அைவ நிகழாமல் இ ப்பதற்கு வழிவகுக்கும். ண் வாதங்கள் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கா . எனேவ, ஒ க்கப்பட்ட மக்களின் 
நியாயமான அபிலாைஷகைள இனவாதமாகச் சித்திாிப்பைத 
நி த் ங்கள்! இந்த நாட் ன் இன்ைறய நிைலக்குப் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்கள் நீங்கள்தான் என்பைத ம் 
இனி ம் அத்தைகய சம்பவங்கள் நிகழாமல் இ ப்பைத 
உ திெசய்ய ேவண் ய ெபா ப் ம் உங்க ைடய தான் 
என்பைத ம் ஏற் க்ெகாண் , யதார்த்தத்ைத உணர்ந்  
ெசயற்ப ங்கள்! என்  கூறி, என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much, Hon. Member. ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මැතිනිය, ඔබතුමියට විනාඩි පහක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් 

විනාඩි පහත් ලබා දුන්නා. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමාෙග් කාලය ලබා දීලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි පහයි තිෙබන්ෙන්.  

 
[අ.භා. 5.58] 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 

මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන ෙලසට ඉල්ලීමක් කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තු වට රවුමට පැමිණි පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන්, 
හිටපු පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන්හට එල්ල කරන ලද ජල 
පහාරය වාෙග්ම කඳුළු ගෑස් පහාරය අපි ෙහළා දකිනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  ෙම් අය ෙකොටු කරලා, වතුර ගහලා අනික් 
පැත්ෙතන් යන්න බැරි ෙවන්න කඳුළු ගෑස ්ගැහුවා. පජාතන්තවාදය 
ඉල්ලන්න ආපු අයට ෙමෙහම කරපු එක හරිම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක්. 

වි ෙශේෂෙයන්ම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂය ගැන මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් - අෙප් 
ආණ්ඩුෙවන් - කියාත්මක කරලා අවසන් කරපු විශාලතම ජල 
ව ාපෘතිය තමයි, අම්පාර දිස්තික්කෙය් කියාත්මක කළ ජල 
ව ාපෘතිය. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් කාරණය   දන්නවා. 
රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක ට -රුපියල් මිලියන 40,000කට- ආසන්න 
මුදලක් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ අමාත ාංශය 
දරපු වකවානුෙව් අම්පාර පෙද්ශයට ලබා දුන්නා. ඒ ලබා දුන් 
මුදලින් අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම ජන වාර්ගික පශ්නයක් දක්වා ඔඩු දුවන්න 
තිබුණු පශ්නයක් තමයි අපි විසඳුෙව්. ෙමොකද, ෙවරළ බඩ 
කලාපයට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ වතුර ලබා දීලා තිබුණා. නමුත් 
සිංහල ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
ව ාපෘතිය තමයි, ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමා ගල්ඔය 
ව ාපාරය ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ අම්පාෙර් කරපු ෙලොකුම 
ව ාපෘතිය. හැබැයි, අෙප් ආණ්ඩුව තිබියදී ෙම් වැඩ ටික අවසන් 
කරන්නට අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා අද කරන්නට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ඉතුරුෙවලා තිෙබනවා.  

අම්පාර දිස්තික්කය  - නැ ෙඟනහිර පළාත  - ගැන උනන්දුවක් 
දක්වන ඇමතිවරෙයක් විධියට  ඔබතුමා ෙග් අවධානයට ෙම් 
කාරණය ෙයොමු කරනවා.  අම්පාෙර් ජනතාවට වතුර ටික ෙදන්න 
තිබුණු ජල නළ ටික පසු ගිය දිනවල මඩකලපුව දිස්තික්කයට 
අරෙගන ගියා, ගරු ඇමතිතුමනි. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කනගාටු 
වනවා. අපි මඩකලපුව දිස්තික්කයටත් ෙම් ජල ව ාපෘතිෙයන් 
වතුර යම් පමාණයක් ලබා දුන්නා. ගරු ෆයිසාල් කාසිම් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමායි, මමයි - අපි ෙදෙදනාම - එකතුෙවලා, මහන්සිෙවලා, 
කල්මුෙණ්ටත් විශාල ජල පමාණයක් වැඩි කරලා ෙදන්න කටයුතු 
කළා. නමුත් අෙප් වැඩ ටික අවසන් කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා 
අද අෙප් ජනතාව කනගාටුෙවන් තමයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමිය. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
රජගල තැන්න ඇතුළුව මධ ම කඳවුර, නාමල්ඔය, ෙතොට්ටම 

වතුර ටැංකි ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් 
කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිෙලෝමීටර 700ක 
විතර තව නළ  එළන්නට තිෙබනවා. ඒ  පධාන නළ ටික එළන්නට 
අවශ  කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් අතුරු මාර්ග ටිෙක් ජල 
නළ එළන්ෙන් නැති නිසා මිනිසුන්ට වතුර ගන්න විධියක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහන්න 
කැමතියි.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා ඇමතිතුමා. මෙග් ෙවලාව ෙදන්න 

බැහැ. ෙම් කටයුත්ත ඉක්මනින් අපට කරලා ෙදන්නට ඕනෑ. 
ඔබතුමා ෙම් කටයුත්ත හැකි ඉක්මනින් ඉටු කරලා ෙදන්න. එෙහම 
නැති වුෙණොත් ෙම් පශ්නය ෙලොකු පීඩාකාරි පශ්නයක් ෙවලා, එය 
අෙප් ජනතාව අතරත් පශ්නයක් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා වි ෙශේෂෙයන්ම ෙම් ව ාපෘතිය, - 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
තව මිනිත්තුවක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමිය. 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අපි නිදා ගන්ෙන් නැතිව, ෙබොෙහොම මහන්සිෙයන් වැඩ කළා. 

නැ ෙඟනහිර පළාත බාරව හිටපු රත්නපාල මහත්මයා  - DGM 
මහත්තයා - අපට ෙගොඩක් උදවු කළා. නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත ාංශෙය්  නිලධාරින් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 

JICA ව ාපෘතිය කියන්ෙන්  ජපන් රෙට් ආධාරයක්. ඒෙකන් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපි කර ගත්තා. නමුත් ඒ ඉතිරි වැඩ ටික 
කරගන්න විධියක් නැතිව  අතරමග නතර ෙවලා  අෙප් ජනතාව 
ඉතාමත් කනගාටුෙවන් ඉන්නවා. ෙබොෙහොම තැෙවනවා. ඒක මහා 
පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. කරුණාකර ෙම් වැඩ  
අදින්ෙන් නැතිව, කල් දමන්ෙන් නැතිව, ජනතාවෙග්  පානිය  ජල 
ගැටලුව සම්පූර්ණ කරන්නට වැඩ කටයුතු කරන්නය කියා මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you wanted to say something. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Chairman, the Hon. Member says that we have 

taken away the pipe network that was meant for Sinhala 
areas to the Tamil areas in the Batticaloa District. There 
was no such thing. Since this was in the scope of the 
Project, it was extended to the Tamil areas. So, this is a 
very racial kind of comment that should not be made. 
Those people also must get water. We do not have to give 
it only to the Ampara District. It was extended because it 
was in the original scope. So, it is very, very unfair to say 
so.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next, Hon. Mujibur Rahuman.  
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[අ.භා. 6.04] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු  සභාපතිතුමනි,  පළාත් සභා  සහ  පළාත් පාලන 

අමාත ාංශෙය් වැය ශිර්ෂ  සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට ඉතාම 
ෙකටි කාලසීමාවක් තිෙබන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මට කාරණයක් කියන්නට තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් සභාෙව්  විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ කුණු 
සම්බන්ධව ෙම් රෙට් ෙලොකු කතිකාවක් යනවා. මුළු ලංකාෙව් හැම  
පෙද්ශයකම පාරවල් වහෙගන උද්ෙඝෝෂණය කරනවා, "ෙකොළඹ 
කුණු ෙග්න්න එපා." කියා.  අෙප් මන්තීතුමන්ලා පුත්තලමට 
ෙග්න්න එපා කියනවා. අෙප් අෙනක් මන්තීතුමා ෙකොෙළොන්නාවට 
ෙග්න්න එපා කියනවා.  ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මන්තීවරු ගම්පහට 
ෙග්න්න  එපා කියනවා.  හැම ෙදනාම ෙකොළඹ කුණු කියලා  
ෙකොළඹ කුණු එක එක තැන්වලට  ෙග්න්න එපාය කියා  
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි කියන්න  ඕනෑ,  දවසකට එකතුවන 
කුණු ෙටොන් 650න් ෙකොළඹ ජීවත්වන ජනතාවෙගන් එකතු 
වන්ෙන් කුණු ෙටොන් 250යි.  දවසකට ලක්ෂ 10ක් විතර ජනතාවක් 
ෙකොළඹට එනවා.  ෙකොළඹට එන ජනතාව ෙකොළඹ නගරය තුළ 
තමන්ෙග් ඕනෑ එපාකම්  කරලා ඒ හැම ෙදයම  ෙකොළඹ විසිකරලා 
තමයි ආෙයත්  ගමට යන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් එකතුවන  කුණු ටික 
තමයි ෙකොළඹ කුණු කියා කියන්ෙන්. එෙසේ නම් ෙකොළඹ ඉන්න 
අපට කියන්න ෙවනවා, "මීට පස්ෙසේ ෙකොළඹට එනෙකොට  
ෙෂොපින්  බෑග් එකක් අරෙගන එන්න.  අරෙගන ඇවිත් ඒ 
ඔක්ෙකොම එකතු  ෙවන ඒවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  ශරීරෙයන් 
පිට කරන ඒවා  ඒ  ෙෂොපින් බෑග් එකට දාලා හවසට ගමට 
අරෙගන ගිහින් ගෙම් විසිකරන්න" කියා.    එතෙකොට  ෙකොළඹ 
ජනතාවෙග් කුණු ෙටොන් 250ට අපට විසඳුමක් ෙසොයා  ගන්න 
පුළුවන්.  එම නිසා ෙමෙහම කථා කරලා ෙත්රුමක් නැහැ. එෙහම 
"ෙකොළඹ කුණු" කියා   කුණු ෙගොඩක් නැහැ. ෙම් රෙට්  කුණු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. රෙට් කුණු පශ්නයට අපි සියලු ෙදනාම 
එකතුෙවලා විසඳුමක් ෙසොයන්න ඕනෑ. එෙසේ නැතිව 
ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු ,ජා ඇල කුණු, පුත්තලෙම් කුණු කියලා 
එෙහම කුණු නැහැ.  

අපි දන්නවා, ෙකොළඹ නගරයට  දවසකට ලක්ෂ දහයක  
ජනතාවක් එන බව. එත ෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ පාවිච්චි කරන  
කැළිකසළ  ඔක්ෙකොම ෙද්වල් ෙකොළඹ තියලා තමයි හවසට 
යන්ෙන්. සමහර අය උදයට ෙගදර තිෙයන කුණු  ටික කාර්වල, 
වාහනවල අරෙගන ඇවිත් ෙකොළඹ විසිකරලා යනවා. අපි  ඒවාත් 
දැක තිෙබනවා. එම නිසා ෙකොළඹ කුණු කියා ෙදයක් නැහැ, ගරු 
සභාපතිතුමනි. කුණු පශ්නය  ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයක්.  ඒ 
පශ්නයට ෙමොකක්ද  කරන්ෙන් කියා අපි සියලු ෙදනාම 
එකතුෙවලා විසඳුමක් ෙසොයන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දමන එක 
ගැන විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළා.   

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා අවසාන කරනවා. එදා ෙම්  ෙකොට්ඨාස 

කමය හදනෙකොට බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආර්ථික 

සංවර්ධන අමාත ාංශය තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස ටික කැඩුෙව්. 
සන්ධානෙය්  ඔක්ෙකොම මන්තීවරුන්ට අඬ ගහලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සංවිධායකවරුන්ට අඬ ගහලා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
අවශ  ෙවන විධියට තමයි ෙකොට්ඨාස ෙවන් කෙළේ.    අපි එදා 
විරුද්ධ පක්ෂෙය්  ඉන්නෙකොට අෙපන් එක ෙයෝජනාවක් ඇහුෙව් 
නැහැ. අපිව  එක රැස්වීමකට කැ  ෙඳව්ෙව්  නැහැ. අපිව එක 
සාකච්ඡාවකට කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. අෙප් අදහස් ලබාගත්ෙත් නැහැ. 
ඒ එකක්වත් කරන්ෙන් නැතිව  ඒ ෙගොල්ලන්ට  ඕනෑ විධියට 
ෙකොට්ඨාස  ෙබදා ෙවන්කර ගත්තා. අෙප් වාසනාවට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ පරාජය වුණා. ඒකයි වුෙණ්. ජනාධිපතිවරණෙයන්  
ඔබතුමන්ලා  ජයගහණය කර තිබුණා නම්  ඔබතුමන්ලා  ෙවන් 
කරපු ෙකොට්ඨාස අනුව තමයි ඡන්දය තියන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට -වැරදි විධියට- ෙකොට්ඨාස 
 ෙවන් කළා. සීමා නීර්ණය ෙකොමිසමක් ඇති කරලා, ඒ ෙකොමිසම 
හරහා සියලු ෙදනාටම පිළිගන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙකොට්ඨාස 
කමයකට යන්න අද අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම්වා නිකම් පදනම් විරහිත ෙචෝදනා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හැටියට ඕනෑම ෙවලාවක පළාත් පාලන 
මැතිවරණයකට යන්න අපිත් ලැහැස්තියි; අපිත් බලාෙගනයි 
ඉන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගஜஜරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අපටත් ඕනෑ ඉක්මනට මැතිවරණය පවත්වලා පළාත් පාලන 

ආයතන ටික ජයගහණය කරලා, ඊළඟ පියවරට යන්නයි. ඒ සඳහා 
අපිත් බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි මැතිවරණය පරක්කු 
කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්ත 
වැරදි තීරණ තමයි මැතිවරණය  කල් යන්න ෙහේතුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා මතක් කරමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.08] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත ාංශය, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත ාංශය සහ 
මාෙග් අමාත ාංශය වන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත ාංශය යන අමාත ාංශ පිළිබඳව අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී කථා කිරීමට ලැබීම මා භාග යක් ෙලස 
සලකනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශය 
ෙකෙරහි මන්තීවරුන් දැක්වූ උනන්දුව ගැන මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. මා හිතන විධියට ෙවනත් කිසිම අමාත ාංශයක වැය 
ශීර්ෂයක් විවාදෙය්දී මන්තීවරුන්ෙග් උනන්දුව තිබුෙණ් නැහැ, 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
විවාදෙය්දී තරම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සමහර උදවියට කළ පව්වලට දුක් විඳින්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද මට ෙචෝදනා කළා, පළාත් පාලන 

2703 2704 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිවරණය මා ඕනෑකමින් පරක්කු කරනවා කියලා. හැබැයි, 
මාෙග් කථාව පටන් ගැනීමට ෙපර පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ගැන, එහි ඉතිහාසය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මට සිදු 
ෙවනවා. 2012 අංක 22 දරන පරණ පනත සම්මත වූවායින් පස්ෙසේ 
අවුරුදු තුනක් ගත්තා, සීමා නිර්ණය වාර්තාව භාර ෙදන්න. ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා 
මැතිතුමාට 2014 වසෙර්දී සීමා නිර්ණය වාර්තාව භාර දුන්නා 
කියලා. මා වගකීෙමන් කියනවා, ඒ අවස්ථාෙව්දී කිසිම වාර්තාවක් 
භාර දුන්ෙන් නැහැ කියලා. භාර ෙදනවා නම් පසිද්ධිෙය්යි භාර දිය 
යුත්ෙත්.  

You cannot go and handover the Report to his house. 
The National Delimitation Committee Report was 
gazetted by His Excellency the President in August, 2015. 
Therefore, three years have been taken for it. Before that, 
Hon. Chairman, you were the Minister. You took steps to 
rectify matters which do not fall within the ambit of the 
Act.  You advertised and you put a public notice to clarify 
matters. But consequent to the Gazette being published, 
there was a public outcry that this Delimitation Report 
was done for the benefit of one individual and not even 
for the benefit of the Sri Lanka Freedom Party.-
[Interruption.] Therefore, all political parties requested 
me that I should go for a - 

අභියාචනා කියාදාමයකට යන්න සියලුම පක්ෂ මඟින් 
ඉල්ලීමක් කළා. මමත් මෙග් තනි අභිමතය පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය වන ආකාරයකට 
තමයි මම අභියාචනා කියාමාර්ගයකට ගිෙය්. ඒ අභියාචනා 
කියාමාර්ගෙය්දී අෙශෝක පීරිස් මැතිතුමා සභාපති ෙලස පත් කරලා 
මම අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය වන ෙලස 
නීතීඥවරුන් හතර ෙදෙනක් පත් කළා. අපට අභියාචනා 900ක් 
විතර ලැබුණා. ඒ අනුව, ෙකොට්ඨාස 2,000කට ආසන්න 
පමාණයකින් ෙවනසක් කරන්න සිදු වනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, සමහර උදවිය කමිටු පත් කරනවා. හැබැයි, 
ඒ කමිටුවල කර්තව  කරන්ෙන් ඇමතිවරෙයක්. මම සද්භාවෙයන් 
කියනවා, මම කිසිෙසේත්ම ෙමම  අභියාචනා කියාදාමයට  ඇඟිලි 
ගැහුෙව් නැහැ කියලා. එම සීමා නිර්ණය අභියාචනා කමිටුවට 
පූර්ණ නිදහස සහ පූර්ණ වගකීෙමන් යුතුව කටයුතු කරන්න මම 
අවස්ථාව දුන්නා. ෙම් සීමා නිර්ණය අභියාචනා කමිටුව දිගින් 
දිගටම  මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න තවත් 
කාලයක් අවශ යි කියලා. පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
මම ඒ අභියාචනා කමිටුවට කාලයක් ලබා දුන්නා. දිගින් දිගටම 
සීමා නිර්ණය අභියාචනා කමිටුෙවහි වාර්තාව ලබා දීම සඳහා 
මෙගන් කල් ඉල්ලන විට, පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට ඒ 
කමිටුවලට කල් ෙදන්න මට සිදු වුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
මාෙසේ 30 ෙවනිදාට ෙපර ඒ වාර්තාව ලබා ෙදනවා කියලා ඒ 
කමිටුව මට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබුණා. ඒ වාර්තාව ලබා දුන් වහාම 
මම මැතිවරණය පවත්වන්න ලැහැස්තියි. කිසිෙසේත්ම ෙමම 
මැතිවරණය පරක්කු කරන්න මම කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොට්ඨාස කමයට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් පවත්වනවා 
කියලා, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා රටට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.  

2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත ඉතාමත් පගතිශීලි පනතක්. කිසිම පක්ෂයක් 

ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා ඒ 
විවාදෙය්දී කරපු කථා හැන්සාඩ්ගත ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාත් 
කිව්ෙව්, එහි සමහර වගන්ති ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ඒකට විරුද්ධත්වය පකාශ 
කෙළේ නැහැ. ෙහේතුව, එම පනත ඉතාමත් පගතිශීලී පනතක්. පනත 
පගතිශීලී වුවත්, සීමා නිර්ණ කටයුතු පජාතන්තය හකුළා දාන 
ආකාරයට තමයි සිදු වුෙණ්. පනත සම්බන්ධෙයන් පශ්න නැහැ. 
නමුත්, එදා සීමා නිර්ණය කටයුතු හරියාකාරව ෙනොකිරීම නිසා, 
මට අභියාචනා කියාදාමයකට යන්න සිදු වුණා. ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න සමහර මන්තීවරු මට ෙචෝදනා කරනවා, මම ඕනෑකමින්ම 
ෙම් මැතිවරණය කල් දාන්න හදනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම් සභාවට 
මම වගකීමකින් කියනවා, කිසිෙසේත්ම ෙම් මැතිවරණය කල් 
දාන්ෙන් නැහැ කියලා. පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දාන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් අභියාචනා කියාදාමය කිරීමට මට යම් 
කාලයක් අවශ  වන නිසායි. 

Now, Sir, I will go into the other matters of my 
Ministry. As most Hon. Members think that the ambit of 
my Ministry deals with - [Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න, ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉඩ 

ෙදන්න. [Interruption.] It is a right. Order, please!- 
[Interruption.]  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
1947 අංක 29 දරන මහ නගර සභා ආඥා පනත, 1939 අංක 

61 දරන නගර සභා ආඥා පනත සහ 1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය 
සභා පනත කියන ෙම් පනත් ෙදස බලමු.  

All these Acts are archaic laws. I have appointed a 
Committee to go into it and to bring in new legislation, 
because the Municipal Councils Act, the Pradeshiya 
Sabhas Act, all these Acts are archaic laws. So, we are 
taking steps to bring in new legislation.  

As you know, there is a request from all Hon. 
Members of this House with regard to upgrading of 
Councils. That also has to be done in a very clear-cut 
mechanism. I have appointed a Committee to evaluate 
and give marks to them. So, whenever a Council needs 
upgrading, we will take steps to upgrade it. As you know, 
a former Minister in-charge of Local Government and 
Provincial Councils upgraded his area,  Akkaraipattu and 
Dambulla, but people in those areas have not benefited by 
those two being made Municipal Councils.  

And also, Mr. Chairman, we have brought in 25 per 
cent female representation with regard to Local 
Government Elections. This is a very progressive step. 
All the Hon. Members of this House supported us and 
therefore, we will have female representation of 25 per 
cent and, I think, that is in a form of a National List, so 
that they will not be contesting directly and thereby 
women could get into the political stream. As you know, 
we have female Members in Parliament but they come 
from a political background. 
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[ගරු  ෆයිසර් මුස්තාපා  මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  03  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය 2016 වසෙර් 
කියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් තුළින් දුෂ්කර පළාත් පාලන 
ආයතනවලට රුපියල් ලක්ෂ දහයක අවමයක් ලැෙබන පරිදි 
පාෙද්ශීය  වශෙයන් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කළා.  ඒ යටෙත් පළාත් පාලන ආයතන 336ක් තුළ 
ව ාපෘතීන් 2,248ක් කියාත්මක කිරීමට හැකි වූ අතර, ඒ සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ 23,550ක් වැය කරලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමීය මාර්ග කිෙලෝමීටර් 1,835ක් අපි ෙම් 
වසෙර්ත් කරලා තිෙබනවා. 2017 වසර සඳහා ගාමීය පාරවල්වල 
වගකීම ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන අය වැයත් අෙප් අමාත ාංශයට 
පවරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, සති ෙපොළවල් 154ක් සාදා නිම කර තිෙබනවා. 
කළුතර දිස්තික්කෙය් වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය 
කියන්ෙන් ඉතා දුෂ්කර පෙද්ශයක්.  

පුර නැඟුම ව ාපෘතිය යටෙත් එහි වර්ග අඩි 600ක කඩ කාමර 
150ක සති ෙපොළක් රුපියල් මිලියන 26ක් වැය කර ඉදිකර 
තිෙබනවා. පාලම් සහ ෙබෝක්කු 114ක්, පැති බැමි 76ක් සහ 
ෙවෙළඳ මධ ස්ථාන 24ක් ඉදි කර තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ජල ව ාපෘති 63ක් ඉදි කරදීමට අෙප් 
අමාත ාංශයට හැකි වුණා. උදාහරණයක් විධියට මහනුවර, 
පන්විල පාෙද්ශීය බල පෙද්ශයට බලවත් අඩුවක්ව පැවති ජල 
ෙයෝජනා කමයක් පවුල් 10,000ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 38ක් 
වියදම් කර පුර නැඟුම ව ාපෘතිය යටෙත් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන 14ක්, වාහන නැවතුම් 
ෙපොළවල් 17ක් සහ පුස්තකාල 71ක් අපි ඉදි කරලා තිෙබනවා. 
ආයුර්ෙව්ද ෙසෞඛ   මධ ස්ථාන 44ක් ඉදි කිරීමට අමතරව 
ෙකොස්ගම, බුලත්සිංහල, මීගහතැන්න වැනි දිසා ෙරෝහල් සඳහා 
හදිසි පතිකාර ඒකක ඉදි කර ඒවා සඳහා අවශ  භාණ්ඩ හා 
උපකරණ ලබාදීම සිදු කළා. එහි පතිඵලයක් ෙලස ෙමම ෙරෝහල් 
පැය 24 පුරා කියාත්මක වන අතර, එමඟින් ෙකටි කාලයක් තුළ 
ඕනෑම ෙරෝගිෙයකුට පතිකාර ලබා ගැනීමට හැකි වී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොදු වැසිකිළි 124ක්, දිවා සුරැකුම් මධ සථ්ාන 16ක් සහ 
ෙපොදු  ෙගොඩනැඟිලි 103ක් ඉදි කර තිෙබනවා. 

පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙපරටු කාර්යාල කමය 
හඳුන්වාදීමද පුර නැඟුම ව ාපෘතිය යටෙත් සිදු කර තිෙබනවා.  

We have started a Front Office System. We have 
reduced the human interface in local bodies because we 
consider the human interface as a cause for corruption.  
Also, we have taken all steps to eradicate corruption. 

ෙම් යටෙත් පළාත් පාලන ආයතන 108ක් හා NELSIP  
ව ාපෘතිය යටෙත් පළාත් පාලන ආයතන 101ක් සඳහා ෙපරටු 
කාර්යාල කමය හඳුන්වාදී ඇත. Therefore, we have introduced 
the Front Office System for 209 local bodies.  

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් රිදීගම පාෙද්ශීය සභාව එක 
උදාහරණයක්. ජනතාවට අවශ  පහසුකම් ඉතා කඩිනමින් 
ලබාදීමට ෙපරටු කාර්යාල කමය සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ යටෙත් වරිපනම් ෙගවීමට අවස්ථාව උදා ෙවනවා. 
Hon. Chairman, we are trying to introduce a mechanism 
where one can download an application and pay the bills 
using technologies.  

පුර නැඟුම ව ාපෘතිය යටෙත් අපි වැදගත් පියවරක් ඉදිරියට 
තැබුවා. ලංකාෙව් ඌව, උතුරුමැද, වයඹ හා මධ ම පළාත්වල 

වකුගඩු ෙරෝගය  නිවාරණය සඳහා පිරිසිදු පානීය ජල ෙයෝජනා 
කම සැලසුම් කර කියාත්මක කිරීමට පියවර ෙගන ඇත. ෙම් 
යටෙත් ලක්ෂ 5ක ජනතාවට  ඍජුවම පතිලාභ ලැෙබනවා. 

As you know, the Pradeshiya Sabha Act does not 
allow local bodies to work in the estates. So, we have 
taken steps to amend the Pradeshiya Sabha Act. We have 
got Cabinet approval and we will present it to Parliament 
in the near future. 

ෙම් සියලු කටයුතු ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සිදු 
කළ බව ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මැති ඇමතිවරුන් 
පිළිගන්නවා ඇත. ෙර්ඛීය අමාත ාංශය හා පළාත් පාලන ආයතන 
අතර ඍජු සම්බන්ධීකරණයක් ෙනොතිබීම සංවර්ධන කටයුතුවලට 
විශාල බලපෑමක් ඇති වූ බවට ගරු සභාව පිළිගන්නවා ඇත. ෙම් 
සඳහා ෙර්ඛීය අමාත ාංශ හා පළාත් සභා සම්බන්ධීකරණය සඳහා 
පධාන ෙල්කම්වරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනයක් මාසයකට ෙහෝ ෙදකකට 
වරක් කැඳවීමට මා අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගත් අතර, ඒ 
හරහා මධ ම රජෙය් අමාත වරුන්ට ෙමන්ම පළාත් සභා 
අමාත වරුන්ටද සහභාගි වී තම ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට 
ෙව්දිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අතර, පළමු 
සම්ෙම්ලනය ඉදිරි සති ෙදක තුළදී පැවැත්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ඒ අනුව, 2016 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කළ පතිපාදන රුපියල් 
මිලියන 37,978.65යි. ෙද්ශීය අරමුදල් මත කියාත්මක වන 
ව ාපෘති, රුපියල් මිලියන 6,250.00යි.  

විෙද්ශීය අරමුදල් මත කියාත්මක වන ව ාපෘති සඳහා රුපියල් 
මිලියන 31,728.65යි. 2016.10.31 දිනට වියදම රුපියල් මිලියන 
28,563.91යි. Hon. Chairman, out of the total funds allocated 
to us, we have spent 85 per cent.  

පළාත් සභා ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්ෙන් ෙමම 
අමාත ාංශයයි. Fifty Questions relating to provincial councils 
have been asked from my Ministry and those have been 
replied by us with utmost responsibility.  

In addition, there are issues which concern the public 
like the stray dogs' issue.  We have coordinated with the 
local government bodies and the provincial councils to 
deal with that.  

As you know, this Ministry has embarked on a task 
similar to the Victoria Project. Through the Iranamadu 
Irrigation Development Project, 8,455 hectares of land 
can be cultivated and 10,000 families in the Northern 
Province will benefit.  

I would also like to mention this to the House. ෙමම 
ඉරණමඩු ව ාපෘතිෙය් පතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා උතුෙර් සිටින 
ෙගොවිෙයෝ එක කන්නයක් අත් හැරියා.  

 උතුරු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතිය යටෙත් රුපියල් 
මිලියන 3,550ක ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර යටෙත් පළාත් 
මාර්ග කිෙලෝමීටර් 154ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට අපට හැකි 
වුණා. ඒ සඳහා එක් උදාහරණයක් මා ඉදිරිපත් කරන්නම්.  
මන්නාරම දිස්තික්කෙය් මහිලන්කුලම පල්ෙලමඩු මාර්ගෙය්, පස ්
දමපු ෙබොරළු පාෙර් කිෙලෝමීට ර් 12ක්  රුපියල් මිලියන 507ක් 
වැය කර ෙබෝක්කු, කානු සහිතව කාපට් කර වැඩ අවසන් කළා. 
ෙමම මාර්ගය ගාම නිලධාරි වසම් 4ක් හරහා යන බැවින්, එහි 
වසන කෘෂිකාර්මික ජනතාවට ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනවලට නිසි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලක් ලබාගැනීමට සුදුසු ෙවෙළඳ ෙපොළක් කරා යාමට ෙමමඟින් 
අවස්ථාව උදාවී තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව උතුරු පළාත හා උතුරු මැද පළාත ඒකාබද්ධ 
කරමින් තවත් ව ාපෘති 2ක් කියාත්මක වන අතර, එම පළාත්වල 
මාර්ග කිෙලෝමීටර් 125ක් පතිසංස්කරණය කිරීමට හැකි වුණා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව රුපියල් මිලියන 4,350ක් 

ලබාදුන්නා. NELSIP ව ාපෘතිය යටෙත් උතුෙර් දූපත්වාසී 
ජනතාවෙග් ගමනාගමන කටයුතු සඳහා ෙලෝක බැංකු ආධාර 
යටෙත් රුපියල් මිලියන 150ක වියදමින් ෙද්ශීය තාක්ෂණය 
ෙයොදාෙගන ෙඩොක්යාඩ් සමාගම හරහා මගීන් 80කට එකවර ගමන් 
කළ හැකි පවාහන ෙබෝට්ටුවක් ලබාදුන් අතර, ඉදිරි සති ෙදක තුළදී 
එය ජනතා අයිතියට ලබාදීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් නිසා 
ෙඩල්ෆ් දූපෙත් පදිංචි පවුල් 6,000කට පහසුකම් සැලෙසන අතර, 
ෙවෙළඳ කටයුතුවලට, සංචාරක ව ාපාරෙය් වර්ධනයටද එයින් 
අවස්ථාව උදාෙවනවා.  

Hon. Chairman, I will now move on to answer some 
of the questions which have been raised. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, now you have to wind up. You have 

only one more minute.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, can I have two more minutes, because I have to 

respond to some of the questions? - [Interruption.]  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you can table the rest of your speech. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I will table* the rest of my speech, but there are 

some questions to be answered.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Then, answer those quickly in one-and-a-half minutes. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, a question was raised with regard to the Stamp 

Duty in the Northern Province, which has to be sent to 
the local bodies. Before the Northern Province was 
constituted, those monies were sent to the Treasury and 
now, directions have been given for those to be sent to 
the local bodies in those provinces. Also, the Cabinet has 
approved an amendment, whereby the Stamp Duty would 
be paid directly to the local bodies. At present, the 
monies have to be paid through the Provincial Council. 
Also with regard to the monies which have to be paid to 
the Provincial Councils, the Treasury has agreed to pay 
all that before the 10th of December.  

Sir, I thank all the Hon. Members who participated in 
the Committee Stage Discussion on the Vote of the 
Ministry of Provincial Councils and Local Government 
and we take note of all the ideas and concerns expressed 
by them.  

Also, I will conduct the local government election as 
soon as possible. That election has been delayed due to 
no fault of mine, but due to a faulty Delimitation Report 
which has mandated an appellate process and I believe - 
[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman)l 
Thank you, Hon. Minister. Your time is over. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Then, I will conclude my speech, Sir. 
 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
Rest of the speech tabled: 

පළාත් පාලන ආයතනවල පුස්තකාල සංවර්ධනය යටෙත් ඊ- තාක්ෂණය 
හඳුන්වා දීමට අප අමාත ාංශය කටයුතු කළා. ෙම් මඟින් නගරෙය් 
පහසුකම් ගමට ලබාදීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ගම්වල ජීවත් වන දරුවන්ට 
තම දැනුම් මට්ටම වර්ධනය කරගැනීමට e-library මඟින් අවස්ථාව උදා 
ෙව්. 

ෙමම අමාත ාංශෙය් මූලිකත්වෙයන් ඉටු කරන තවත් වැදගත් 
ව ාපෘතියක් වශෙයන් ගාමීය පාලම් ව ාපෘතිය සඳහන් කළ හැක. ෙමම 
ව ාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 43,000ක් වැය කරන ලදී. එහි පගතිය 
ෙමෙසේයි.  

අවසන් වූ ගාමීය පාලම් සංඛ ාව 501යි; ඉදි ෙකෙරමින් පවතින ගාමීය 
පාලම් සංඛ ාව 200යි; ඉදිකිරීමට නියමිත ගාමීය පාලම් සංඛ ාව 509යි.  

ෙම් සඳහා මා එක් උදාහරණයක් කියන්නම්. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් 
අයගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් සිංහලෙගොඩ ගෙම් තිබුෙණ් 
එල්ෙලන පාලමක්. එය හැම දාම ගංවතුර තර්ජනයට ලක් වුණා. ඔවුන්ට 
යාමට විකල්ප පාරක් තිබුෙණ් නැහැ. අප ඉදි කෙළේ ජනතාවට 
පෙයෝජනවත් එවැනි ගාමීය පාලම්. 

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ගල්නෑව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පැහැෙපොලගම සිට බුල්නෑව මාර්ගෙය් ගාමීය පාලම ඉදි කිරීම ආරම්භ 
කළා. ෙම් නිසා ගම්මාන 5කට ගමනාගමන පහසුකම් උදා වුණා.  
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[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා  මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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අෙප් රෙට් දැෙවන පශ්නයක් ෙවමින් පවතින කසළ අපහරණය කිරීෙම් 
කටයුතු ඉතා අවිධිමත් ආකාරෙයන් සිදු වන අතර, ෙකොළඹ පමණක් 
ෙනොව බදුල්ල, දඹුල්ල, හම්බන්ෙතොට, ගම්ෙපොල ආදී පෙද්ශවල පවා ෙමම 
ගැටලු සංකීර්ණ පාරිසරික පශ්නයක් බවට පත්ව ඇත. නමුත්, අමාත  
මණ්ඩලෙය් එකඟතාව මත, අප අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් කසළ 
කළමනාකරණ වැඩසටහන කියාත්මක කරන ෙලස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අපට උපෙදස් ලබාදුන්නා. 

ඒ යටෙත් රුපියල් මිලියන 1,250ක් 2017 අය වැය මඟින් අප 
අමාත ාංශයට ලබාදී ඇති අතර, රජය හා ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධීකරණය 
යට ෙත් පළාත් පාලන ආයතනයකට රුපියල් මිලියන 20ක් බැගින් තවත් 
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙම් සඳහා අපට ලබාදී ඇත. ඒ පිළිබඳව ගරු මුදල් 
අමාත තුමාට මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරන අතර, ලබන වසෙර් පළාත් 
පාලන ආයතන සඳහා විධිමත් කසළ කළමනාකරණ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කි රීමට අප අමාත ාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මහ ෙකොළඹ අපජල ව ාපෘතිය 1 වන අදියර යටෙත් රුපියල් මිලියන 
15,000ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලබාදුන්නා. ෙමම ව ාපෘතිෙය් 2 
වන අදියර යටෙත් රුපියල් මිලියන 20,000ක් ලබාදී තිෙබනවා. ෙම් 
යටෙත් ෙකොළඹ අපජලය පිරිසිදු කිරීෙමන් ෙතොරව මුහුදට බැහැර කිරීම 
අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. මීට අමතරව එකතු වන ඝන අපදව  
විකල්ප විදුලි බලය නිපදවීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට දැනට ෙයෝජනා වී 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා විශාල පරිසර පශ්නයක් විසඳීමට හැකිවන අතර, විදුලි 
අර්බුදයට යම්තාක් දුරට විසඳුම් ලබාදීමට හැකියාව ලැෙබ්. එෙමන්ම 
ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ දැනට මල නාලිකා ෙනොමැති කිරුළපන, කිරුළ, 
නාරාෙහේන්පිට පෙද්ශවල 50,000ක් පමණ ජන සංඛ ාවක් සඳහාද පතිලාභ 
ලබාදීමට හැකි ෙව්. 

 ගිය සතිෙය් මා පළාත් පාලන ආයතන 28ක් සඳහා කම්පැක්ටර් යන්ත - 
garbage compactors - ලබාදුන් අතර, පළාත් පාලන ආයතන 17ක් සඳහා 
ස්කිඩ්-සිටියර් ෙලෝඩර්ස් - skid-steer loaders - ලබාදීමට හැකි වුණා. ෙමම 
උපකරණ භාරගැනීමට පැමිණි නිලධාරින් මා හට පැවසුෙව් ඉතිහාසෙය් 
පථම වතාවට compactor යන්තයක් ලබාගැනීමට වාසනාව උදා වුෙණ් 
ෙමම අමාත ාංශය නිසා බවයි. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, නගරයට 
compactor, ගමට tractor යන සංකල්පය බිඳ දැමීමට අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණු බව.  

ෙමය තවත් වර්ධනය කරමින් ගරු අගාමාත තුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම මත 
ලබන වසෙර්දී ශී ලංකා ෙකොරියානු ආධාර කමය යටෙත් compactor 
යන්ත 151ක් ලබාදීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අතර, ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,060ක් ෙවන් කර තිෙබන බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඊට 
අමතරව ලබන වසෙර්දී JICA හා ශී ලංකා රජෙය් ඒකාබද්ධ ව ාපෘතියක් 
ෙලස ගාමීය පාරවල්, සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග සහ ගාමීය ජල ෙයෝජනා 
කම ඇතුළත් ව ාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අතර, ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 12,000ක් ෙවන් කර ඇති බවද සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ යටෙත් උතුරු නැ ෙඟනහිර, උතුරුමැද හා ඌව පළාත් 
ආවරණය වන අතර ලබන වසෙර්දී අය වැය තුළින් මිලියන 2,400ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  

ෙමයට අමතරව 2017 වසෙර් අය වැය තුළින්ද ෙම් වසෙර් කියාත්මක කළ 
ව ාපෘති තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යාමට පතිපාදන ලබාදී තිෙබනවා. ඒ 
යටෙත් පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන දියුණු කිරීම e-library වැඩසටහන 
දියුණු කිරීම, ෙපරටු කාර්යාල දියුණු කිරීම, පාෙද්ශීය සභා ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහාද පතිපාදන ලබාදී ඇත.  

ඒ අනුව පළාත් සභාවලට සෘජුව ෙවන් කළ පතිපාදනවලට අමතරව 
රුපියල් මිලියන 28,000ක් ෙවන් කර ඇති බව මා සන්ෙතෝෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ෙමම වසෙර් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ෙනොමැතිව බලන 
විට අප අමාත ාංශයට සංවර්ධන වැඩසටහන් වඩාත් ෙහොඳින් කියාත්මක 
කිරීමට හැකියාව ලැබී තිෙබන බව සඳහන් කරමි. 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශී ලංකා ආයතනය මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් 
තිෙබන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නිෙයෝජිතයන් හා නිලධාරින් පුහුණු 
කිරීමට ලංකාෙව් තිෙබන එකම ආයතනයයි. ෙමම පළාත් සභා පුහුණු 
ආයතන සමඟ එක්ව පුහුණු වැඩසටහන් දැනට කියාත්මක කරන අතර, 
පළාත් පාලන ආයතනවල අවශ තාවලට ගැළෙපන පරිදි නව වැඩසටහන් 
රාශියක් ලබන වසෙර්දී හඳුන්වාදීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශය රාජ  අංශය නිෙයෝජනය වන පරිදි සුදුසුකම් හා 
අත්දැකීම් සපිරි අධ ක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කළ අතර, පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතවල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කරන  වැඩසටහනක් හඳුන්වා 
ෙදන ෙලස මා උපෙදස් ලබාදී තිෙබනවා.  

මාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන තවත් ආයතනයක් තමයි, ෙද්ශීය 
ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල. ෙමම ආයතනයට ෙම් වසෙර්දී වර්ෂ 100ක් 
සම්පූර්ණ ෙවනවා. නමුත්, ෙමම ආයතනෙයන් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතයට 
සිදුවිය යුතු ෙසේවා පසු ගිය කාලය තුළ පමාණවත් පරිදි ලබාදීමට 
ෙනොහැකිවී තිෙබනවා. ඒ නිසා නව ෙකොමසාරිස් මණ්ඩලයක් පත් කර, 
නව අධ ක්ෂවරෙයක් පත් කර පළාත් පාලන ආයතනවලට මූල  
අනුගහය සැපයීෙම් නව වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවීමටත් දැනටමත් 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ යටෙත් 
පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් උත්පාදක ව ාපෘති සඳහා රුපියල් 
මිලියන 1,270ක් 2017 වර්ෂෙය්දී ලබාදීමට ඉලක්ක කර තිෙබනවා. ෙම් 
වසර හා සසඳන විට එය සියයට 50ක වැඩිවීමක්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට තවත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට මා කැමැතියි. පළාත් පාලන ආයතන තුළ ආදායම් උත්පාදන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කර මධ ම රජෙයන් යැෙපන මානසික 
තත්ත්වෙයන් පළාත් පාලන ආයතන මුදාලීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,000ක පතිපාදනයක් ෙද්ශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදලට ලබාදීමට 
මුදල් අමාත ාංශයට හැකි නම් 2020 වසෙර් සිට රජෙය් ආධාර මත වැටුප් 
ෙගවීම නතර කර ස්වයං මූල  ශක්තියකින් ෙහබි පළාත් පාලන ආයතන 
ජාලයක් බිහිකිරීමට පතිඥා ෙදන බවද සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

අවසන් වශෙයන් පළාත් පාලන සීමා නිර්ණය අභියාචන කමිටුෙව් කටයුතු 
පිළිබඳව සුළු විස්තරයක් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙමම කමිටුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය, ඉලංෙගයි තමිල් අරසු කච්චි යන පක්ෂවලින් නම් කරන 
ලද උගත් සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත ෙවනවා. ෙජ ෂ්ඨ පරිපාලන 
නිලධාරිෙයක් වන අෙශෝක පීරිස් මහතා එහි සභාපතිත්වය දරනවා. ෙමම 
කමිටුවට අභියාචනා 1,035ක් ලැබුණා. ඒ යට ෙත් ෙකොට්ඨාස සංෙශෝධන 
2,022ක් ෙයෝජනා වුණා. මුළු ෙකොට්ඨාස 4,833න් සියයට 50ක සීමා 
මායිම් ෙවනස් කරන ෙලස අභියාචකයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් නිසා 
දිස්තික්ක 25ටම ෙගොස් අභියාචනා පරීක්ෂා කළ අතර, ඒ සඳහා විශාල 
කාලයක් ගත වුණා. ෙකෙසේ වුවද, ෙමම මාසෙය් වාර්තාව භාරදීමට 
කමිටුව එකඟවී තිෙබනවා.    

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ශීර්ෂ අංක 155 අනුමත කිරීමට කාරක සභාව එකඟද?  
 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු සභාපතිතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   "ஆம்"  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு தவிசாளர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
Question put.  
THE HON. CHAIRMAN, having collected the Voices, declared 

that the "Ayes" had it. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide! 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. කාලය ලබාගැනීම සඳහා නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැස් විය යුතුයි. ඊට පථම, මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය සඳහන් 
කළ යුතුයි. පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී 
අප එකඟ වුණා, ඡන්දයක් තිෙබ් නම් පැය 24ක් තුළ දැනුම් දීමක් 
කරන්න. නමුත්, ෙමය පජාතන්තවාදී අයිතියක්. මම allow 
කරනවා; ඒ අවස්ථාව ලබාෙදනවා.  

2711 2712 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවනවා. 

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඡන්දය පැවැත්වීමට කාලය අවශ යි. ඒ සඳහා සභාව එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . -  
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee. - 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 83:  

විරුද්ධව  36 යනුෙවන්  - ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

83; எதிராக 36 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 83; 

Noes 36 .  
 
"155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.264,713,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.75,850,000 
  
"155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.75,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
155 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

  
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.1,940,000,000 
 
 “155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,940,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.26,510,460,000 

"155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.26,510,460,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
155 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
312 වන ශීර්ෂය. - බසන්ාහිර පළාත් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.14,866,857,000 
          
“312 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.14,866,857,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
312 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.1,649,256,000 

 
“312 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,649,256,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

312 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
313 වන ශීර්ෂය. - මධ ම පළාත් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.22,489,338,000 
 
“313 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.22,489,338,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
313 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,222,728,000 

 
“313 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,222,728,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
313 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
314 වන ශීර්ෂය.- දකුණු පළාත් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.19,203,883,000 
 
“314 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.19,203,883,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
314 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.2,196,126,000 

2713 2714 

[ගරු  සභාපතිතුමා ] 
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“314 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,196,126,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
314 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

315 වන ශීර්ෂය.- උතුරු පළාත් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.16,476,737,000 

 
“315 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.16,476,737,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
315 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.5,618,114,000 

 
“315 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.5,618,114,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

315 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

316 වන ශීර්ෂය.- වයඹ පළාත් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.21,586,686,000 

 
“316 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.21,586,686,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
316 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,291,257,000 

 
 

“316 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,291,257,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
316 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
317 වන ශීර්ෂය.- උතුරු මැද පළාත් සභාව 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.13,526,120,000 

 
“317 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.13,526,120,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

317 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,621,430,000 

“317 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,621,430,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
317 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
318 වන ශීර්ෂය.- ඌව පළාත් සභාව 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.15,898,711,000 

 
“318 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.15,898,711,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
318 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.2,922,040,000 
  

“318 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,922,040,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

318 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
319 වන ශීර්ෂය.- සබරගමුව පළාත් සභාව 

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.19,195,250,000 

 
“319 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.19,195,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
319 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,463,951,000 

 
“319 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,463,951,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
319 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
321 වන ශීර්ෂය. - නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.17,361,202,000 
 
“321 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.17,361,202,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
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321 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,742,740,000 

  
“321 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,742,740,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

321 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 264,713,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 75,850,000 

 

“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 75,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,940,000,000 
  

“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,940,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 26,510,460,000 

 

“தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 26,510,460,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  155, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  312.- ேமல் மாகாண சைப 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 14,866,857,000 
 

“தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 14,866,857,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,649,256,000 

“தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,649,256,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  312, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  313.- மத்திய மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 22,489,338,000 

 

“தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 22,489,338,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,222,728,000 

 

“தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,222,728,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  313, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  314.- ெதன் மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 19,203,883,000 

 

“தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 19,203,883,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,196,126,000 

 

“தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,196,126,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  314, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  315.- வட மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 16,476,737,000 

 
“தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 16,476,737,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,618,114,000 
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“தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 5,618,114,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  315, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  316.- வடேமல் மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 21,586,686,000 

 
“தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 21,586,686,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”   
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,291,257,000 

 
“தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,291,257,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  316, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  317.- வடமத்திய மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 13,526,120,000 

 
“தைலப்  317, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 13,526,120,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  317, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,621,430,000 

 

“தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,621,430,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  318.- ஊவா மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 15,898,711,000 

 

“தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 15,898,711,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”   எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,922,040,000 

 

“தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,922,040,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  318, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  319.- சப்பிரக வ மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 19,195,250,000 

 
“தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 19,195,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”   
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,463,951,000 

 
“தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,463,951,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  319, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  321.- கிழக்கு மாகாண சைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  17,361,202,000 

 

“தைலப்  32 1 ,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,  மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 17,361,202,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  321, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,742,740,000 

 

“தைலப்  321, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,742,740,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  121, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 264,713,000, for Head 155, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs.  75,850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 75,850,000, for Head 155, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
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Head 155, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,940,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,940,000,000, for Head 155, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 26,510,460,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 26,510,460,000, for Head 155,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 155, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 312.- WESTERN PROVINCIAL COUNCIL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure 
Rs.14,866,857,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,866,857,000, for Head 312,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 312, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,649,256,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,649,256,000, for Head 312, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 312, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 313.-  CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 22,489,338,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,489,338,000, for Head 313,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 313, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,222,728,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,222,728,000, for Head 313, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 313, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 314.-  SOUTHERN PROVINCIAL COUNCIL  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 19,203,883,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,203,883,000, for Head 314,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 314, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,196,126,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,196,126,000, for Head 314, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 314, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

HEAD 315.-  NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL 
 
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 16,476,737,000 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 16,476,737,000, for Head 315,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 315, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 5,618,114,000 

 
 
Question, "That the sum of , Rs. 5,618,114,000, for Head 315, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 315, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

 
HEAD 316.-  NORTH WESTERN PROVINCIAL COUNCIL 

 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs.  21,586,686,000 
 
Question, "That the sum of Rs.  21,586,686,000, for Head 316, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 316, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02 - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,291,257,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,291,257,000, for Head 316, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 316, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 317.-  NORTH CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL 
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 13,526,120,000 
 
 
Question, "That the sum of Rs. 13,526,120,000, for Head 317,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 
Head 317, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Head 321, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.2,267,472,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.12,550,000 

 
“162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.12,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

162 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.13,135,000,000 

 
“162 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.13,135,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
162 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
311 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.179,207,000 
 

“311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා  රු.179,207,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.211,400,000 

 

“311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.211,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 2,267,472,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,550,000 
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,621,430,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,621,430,000, for Head 317, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 317, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 318.- UVA PROVINCIAL COUNCIL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 15,898,711,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 15,898,711,000, for Head 318,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 318, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,922,040,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,922,040,000, for Head 318, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 318, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 319.- SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 19,195,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,195,250,000, for Head 319,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 319, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,463,951,000 

 
Question, "That the sum of Rs. .2,463,951,000, for Head 319, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 319, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
                                                                                                                                          

HEAD 321.- EASTERN PROVINCIAL COUNCIL 
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 17,361,202,000 
 
 
Question, "That the sum of Rs. 17,361,202,000, for Head 321, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 321, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,742,740,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,742,740,000, for Head 321, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,135,000,000 

 

 “தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 13,135,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                 

தைலப்  162, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

தைலப்  311.-  ேதசிய ெபளதிகத் திட்டமிடல் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 179,207,000 

 

“தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 179,207,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 211,400,000 

 

“தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 211,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,267,472..000, for Head 162, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 162, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 12,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs.12,550,000, for Head 162, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 162, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 13,135,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,135,000,000, for Head 162,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 162, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 311.-  DEPARTMENT OF NATIONAL PHYSICAL 
PLANNING  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 179,207,000 

Question, "That the sum of Rs. 179,207,000, for Head 311,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 311, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 211,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 211,400,000, for Head 311, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 311, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
"166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.174,713,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.15,009,475,000 
 

"166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.15,009,475,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
166 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.7,414,740,000 

 
"166 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.7,414,740,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
166 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
332  වන ශීර්ෂය.- ජාතික පජා ජල සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.142,978,000 

 
"332 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.142,978,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
332 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,  
රු.104,300,000 

 
"332 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.104,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
332 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2725 2726 
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“தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 174,713,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 15,009,475,000 

 

“தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 15,009,475,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 7,414,740,000 

 

 “தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 7,414,740,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                
 தைலப்  166, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  332.-  ேதசிய ச தாய நீர் வழங்கல்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 142,978,000 

 

“தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 142,978,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 104,300,000 

 
“தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 104,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  332, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 174,713,000, for Head 166, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 166, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 15,009,475,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,009,475,000, for Head 166, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 166, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,414,740,000 

Question, "That the sum of Rs. 7,414,740,000,  for Head 166, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 166, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

HEAD 332.- DEPARTMENT OF NATIONAL COMMUNITY 
WATER SUPPLY  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.142,978,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 142,978,000, for Head 332, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 332, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 104,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 104,300,000, for Head 332, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 332, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

අ. භා. 6.34ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු  පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 
ෙදසැම්බර් 05 වන සඳුදා.  

 
பி. ப. 6.34 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் 

ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   

2016 சம்பர் 05, திங்கட்கிழைம. 
 

At 6.34 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 05th 

December, 2016. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
කුලී රථ රියැදුරන් ෙපර හඳුනාගැනීෙම් කමෙව්දයක්   

வாடைக வாகனச் சாரதிகைள ன்கூட் ேய 
அைடயாளங்கா ம் ைறைம 

 PRE-IDENTIFICATION METHODOLOGY FOR HIRED VEHICLE 
DRIVERS  

 
[අ.භා. 6.35] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

2727 2728 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"අද වන විට ලක්ෂ 10කට වැඩි තීවීල් පමාණයක්ද, විශාල පමාණයක කුලී 
රථ පමාණයක්ද ලංකාෙව් එදිෙනදා පවාහන කටයුතුවල ෙයෙද්. රාතී 
කාලෙය්දී ෙමම වාහන පාවිච්චි කරන සමහර මගීන්ට විවිධ කරදරවලට 
මුහුණපෑමට සිදුෙව්. විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන්ට විවිධ හිරිහැර හා 
අඩන්ෙත්ට්ටම් සිදුවන බවද ජනමාධ  මගින් නිතර කියැෙව්. එෙහයින් 
ෙමම තීවීල් සහ කුලී රථ රියදුරන් එහි ගමන් ගන්නා මගීන්ට ෙපර හඳුනා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අවශ  ෙව්. ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවල ෙම් සඳහා 
විවිධ කියාමාර්ග කියාත්මක ෙව්. 

නූතන තාක්ෂණ  කමෙව්දයක් ද භාවිත කරමින් සරල කම  හරහා රියදුරන් 
හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්ද  කියාත්මක කළ හැක. ෙම් සඳහා සියලුම තීවීල් 
සහ කුලී රථ රියදුරන් හා ඔවුන්ෙග් රථය ෙපොලීසිෙය්ද සහෙයෝගය ඇතිව, 
අදාළ රථය ලියාපදිංචි කර ඇති පෙද්ශෙය් ෙපොලීසිෙය්ම ලියාපදිංචි කර එම 
රියදුරා හා රථය හඳුනා ගන්නා අංකයක් ලබාෙදන ෙලසද, එම අංකයද 
සමඟ රියදුරාෙග් පැහැදිලි ඡායාරූපයක්ද සමඟ හඳුනා ගැනීෙම් ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් පුවරුවක් (Driver Identification Plate) රිය අසුෙන් පිටුපස 
පදර්ශනය කළ යුතු බවටද, ඒ සඳහා පමාද ෙනොවී ඉක්මන් කමෙව්දයක් 
ආරම්භ කරන ෙලසද ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා ෙකෙර්." 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ලක්ෂ 10කට වැඩි 
පමාණයක තීවීල් රථ අෙප් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය 
කරනවාය කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ කුලී රථ 
පමාණයකුත් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු  කථානායකතුමනි, "ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් පවාහන ක්ෙෂේතය 

තුළ තීවීල් රථ සහ කුලී රථ විශාල කාර්ය භාරයක් සිදු කරනවා. 
අෙප් එදිෙනදා පවාහන අවශ තාවලට අනුකූලව ඒ අවශ තා ඒ 
මඟින්  ඉටු කරන ආකාරය අපි නිතර අත් දැකීෙමන් දකිනවා.    

කුලී රථ නියාමනයක් රටකට අවශ යි. විෙශේෂෙයන් තීවීල් රථ 
ගැන කථා කරනෙකොට, කුලී රථ ෙලස එෙහම නැත්නම් ටැක්සි 
ෙලස පාවිච්චි කරන තීවීල් රථ සහ ඊට අමතරව ෙපෞද්ගලිකව  

ගෘහ කර්මාන්ත තුළ  හා ෙනොෙයකුත් කර්මාන්ත තුළ පාවිච්චි 
කරන තීවිල් රථ  ආදී වශෙයන් ෙදවර්ගයක් තිෙබනවා.  

ටැක්සි විධියට පාවිච්චි කරන තිෙරෝද රථ සම්බන්ධෙයන් 
තමයි අපි ෙම් ෙයෝජනාව ෙග්න්ෙන්. තීවීල් රථ රියදුරන්ෙගන් වැඩි 
පිරිසක් රියදුරන් විධියට ඉතාමත් දක්ෂ විධියට තමන්ෙග් කාර්ය 
භාරය ඉටු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තීවීල් රථ 
ආශිතව විවිධ අකරතැබ්බවලට මඟීන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වන 
අවස්ථා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන් හා දරුවන් ගමන් 
කරන අවස්ථා වලදී.  ෙම් සියලු ෙද්වල් කරන්ෙන් ෙබොෙහොම 
අතෙළොස්සක් වූ රියදුරන් පමණයි.  නමුත්, අකරතැබ්බවලට 
භාජන වන මඟීන්ට එවැනි තිෙරෝද රථ රියදුරන් හඳුනා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් තවමත් අෙප් රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. මා 
දන්නා තරමින් අදාළ ෙපොලිස් ස්ථානවල තීවීල් රථ ලියාපදිංචි 
කරන්න සහ ඊට අදාළව තීවීල් රථවලට අංකයක් ලබාෙදන්න පසු 
ගිය කාලෙය් උත්සාහ කළා. නමුත්, එය හරි හැටි කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. එම නිසා තීවීල් රථ හරියාකාරව ෙපොලීසිෙය් ලියා 
පදිංචි කර, ඒවා හඳුනාගත හැකි ආකාරයට අංකයක් ලබාෙදන 
ෙලස මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එවැනි අංකයක් 
ලබාදුන්නාම, එම අංකය හරහාත් තීවීල් රථෙය් විස්තර අපට 
හඳුනාගන්න පුළුවන්. 

 කුලී රථයට නැඟුනාම ඒ කුලී රථෙය් රියදුරු අසුන පිටුපස 
රියදුරාෙග් ඡායාරූපය, ලිපිනය ඇතුළු සියලු විස්තර පදර්ශනය වන 
අයුරින් සකස් කර තිෙබන කමයක් ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල්වල 
භාවිතා ෙවනවා අපට දකින්න ලැෙබනවා. ඒත් එක්කම අපි නූතන 
තාක්ෂණයත් භාවිත කරනවා නම්, QR Code එක වෙග් කමයක් 
භාවිතා කරලා තීෙරෝද රථ රියදුරාෙග් සියලුම විස්තර අෙප් ජංගම 
දුරකථනයට ක්ෂණිකව ලබාගත හැකි කමෙව්දයක් අද ෙලෝකෙය් 
භාවිත ෙවනවා. නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි විශ්ව ගම්මාන 
තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වන විට අෙප් රටටත් ෙමවැනි 
කමෙව්යදන් අවශ යි. තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ෙමවැනි සරල 
කමෙව්දයක් අපට සකසාගත හැකියි. Driver identification plate 
එකක්, නැත්නම් රියදුරාෙග් සියලු විස්තර ඇතුළත් පුවරුවක් 
පදර්ශනය කළ හැකියි. එවැනි ආරක්ෂිත රියදුෙරක් යැයි 
හඳුනාගත්තාට පසු අපට තිෙරෝද රථවල සහ අෙනකුත් කුලී 
රථවල ගමන් කිරීෙම්දී මතුවන අපහසුතා ඉවත් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශිකයන්ට සහ සියලුම ෙදනාට තීවීල් 
රථ සහ අෙනකුත් කුලී රථ විශ්වාසයකින් යුතුව භාවිතා කරන්න 
හැකියාව ලැෙබනවා. 

ටැක්සි විධියට පාවිච්චි කරන, නැත්නම් මුදල් අයකර 
පවාහනෙය් ෙයෙදන තීවීල් රථ හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අපට 
අනාගතෙය්දී අවශ  ෙවනවා. අපි විවිධ අවස්ථාවලදී ෙම් ගැන 
කථා කළා. උදාහරණයක් ෙලස එකම පාටකින්, නැත්නම් ෙවනත් 
සලකුණකින්, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් කමෙව්දයකින් මහ 
ජනතාවට එවැනි තීවීල් රථ හඳුනා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් 
කිරීම ඉතාම වැදගත්. එතෙකොට ජනතාවට අවෙබෝධයක් ලබාගත 
හැකි ෙවනවා, කුමන තීවීල් රථයද මහජනයා පවාහනය කරන 
ටැක්සි තීවීල් රථයක් ෙවන්ෙන් කියලා. 

ඒත් එක්කම මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළ 
යතු කාරණයක් තිෙබනවා. අපි ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳ 
විවාදෙය් දීත් ෙම් ගැන කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම තීෙරෝද රථ 
පදවන රියදුරන්ෙග් වයස් සීමාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට 
සමාජෙය් විවාදයක් පවතිනවා. තීෙරෝද රථ පැදවිය හැකි වයස් 
සීමාව තවත් වැඩි කරන්න අපට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියලා 
අපි තව දුරටත් ෙසොයාබැලිය යුතුයි. අවම වයස අවුරුදු 30ක්වත් 
විය යුතුයි කියලා තමයි අපි නම් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. එෙහම 
වුෙණොත් විතරයි තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය සඳහා  වැඩිපුර තරුණ පිරිස 
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[ගරු මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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ෙයොමු කිරීමට හැකියාව ලැෙබන්ෙන්.  අද රෙට් අෙනකුත් 
කර්මාන්ත සඳහා ෙයොමු කළහැකි තරුණයන් ෙසොයා ගැනීම 
අපහසු ෙවලා  තිෙබනවා.  ෙමොකද,  ඕනෑම ෙකෙනකුට ඉතාමත් 
පහසුෙවන් තීවීල් රථයක් අරෙගන තීවීල් රියදුරකු වීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙමවැනි කාරණා ගැන 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. අනාගතෙය්දී තී වීල් රථ සහ 
අෙනකුත් කුලී රථවලින් ෙගෞරවනීය ෙසේවයක් මහ ජනතාවට 
ලබාගත හැකි වන ආකාරෙයන් ඉතා දක්ෂ පවාහන ෙසේවයක් 
ෙලස, පහසු පවාහන ෙසේවයක්  ෙලස එය නවීකරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳවත් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතු 
යැයි ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන්, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 

 
[අ.භා. 6.42] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා 
ස්ථිර කරනවා. මගීන් පවාහනයට භාවිත කරන වාහන ගැන කථා 
කරනවා නම්, එය තීවීලර් රථයක් විය යුතුයි, එෙහම නැත්නම් 
ෙවනත්  ටැක්සි  එකක් ෙවන්නට පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් සෑම 
වාහනයක්ම  register  ෙවලා තිෙබන්නට ඕනෑ.  මම හිතන විධියට 
පළාත් පාලන ආයතන මඟින් එය සිදු කරනවා.  

ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි.  අපි හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරන්ෙන් 
රියදුරන්ෙගන් ෙවන හානි සහ අකමිකතා ගැනයි.  නමුත්  රාතී 
කාලෙය්දී ෙම් තීවීලර් රථවල  ගමන් කරන අය සිටිනවා.  එවැනි 
සමහර අවස්ථාවලදී  රියදුරන්ට අනතුරු, හානි සිදු ෙවන අවස්ථා 
අපි දැක තිෙබනවා.  ඒ නිසා සමහර රටවල රියදුරන්ව ආරක්ෂා 
කරන්නට යම්කිසි ආවරණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම වාහනය 
පදවපු රියදුරා කවුද කියලා දැන ගැනීම සඳහා රියදුරාෙග් නමත්, 
ඡායාරූපයත් රියදුරු  සීට් එක පිටුපස තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
කියාදාමයන් සකස් කර  තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රැකියාෙව් ෙයදී සිටින එම රියදුරන්ට 
වැඩ කරන කාලපරිච්ෙඡ්දයක් තිෙබනවා.  එක කණ්ඩායමක් පැය 
ගණනක් වැඩ කළාට පසුව, ඊළඟට තව කණ්ඩායමක්  වැඩ 
කරනවා. එතෙකොට මුලින් වැඩ කළ කණ්ඩායම තමන්ෙග් 
රාජකාරී කටයුතු අවසන් කරනවා.  ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලීසියත් දැනුවත් කරලා තමයි එම කටයුතු කරන්ෙන්. එය 
රියදුරාෙග් ආරක්ෂාවටත්, වාහන හිමිකරුෙග් ආරක්ෂාවටත්,  
මහජනතාවෙග් සහ මගීන්ෙග් ආරක්ෂාවටත්  වැදගත් වනවා 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් දී  පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ගරු අමාත තුමා ෙබොෙහෝ රටවල සංචාරය කරද්දී  ෙම් 
කටයුතු සිදු වන ආකාරය දැකලා ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  
එතුමා ෙම් කියාදාමයන් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා 
අනිවාර්යෙයන් ජනතාවෙග්ත්, මගීන්ෙගත්, රියදුරන්ෙගත් සුබ 
සිද්ධිය සඳහා  කටයුතු ඉටු කරාවි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්  
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. Imran Maharoof. You have 

three  minutes. 
 
 
[பி.ப. 6.45] 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ெகளரவ உ ப்பினர் ஆசு மாரசிங்க அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட இந்தப் பிேரரைண மிக ம் வரேவற்கத் 
தக்க ஒ  பிேரரைணயாக இ க்கின்ற . இன்  நாடளாவிய 
ாீதியில் 10 இலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ட ச்சக்கர வண் கள், 
ெப ம்ெதாைகயான வாடைக வாகனங்கள் ேசைவயிலீ  
ப த்தப்ப கின்ற ேவைளயிேல, இவற்றின் சாரதிகைள 
அைடயாளங்காண யாதவர்களாக இவற்ைறப் 
பயன்ப த் பவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இன்  எத்தைனேயா 
வளர்ச்சியைடந்த நா களில் சாரதிகைள உ திப்ப த் கின்ற 
உ திப்பத்திரங்கள் அவர்களிடமி ந்தா ம் அவர்கள் 
ஓட் ச்ெசல்கின்ற வாகனத்தின் பின்பகுதியிேல அவர்கள  

 விபரங்க ம் உள்ளடங்கிய ஒ  விபரக்ேகாைவைய 
நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எனேவ, 
அவ்வாறான ஒ  ெசயற்பா  எங்க ைடய நாட் ள்ள 

ச்சக்கரவண்  மற் ம் வாடைக வாகனங்களிேல 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம் என்ப தான் இந்தப் 
பிேரரைணயி ைடய ேநாக்கமாக இ க்கின்ற .  

இதைனக் ெகாண் வ வதன் லம் பல நன்ைமகைள 
எம  பயணிகள் ெபறக்கூ ய வாய்ப்  இ க்கின்ற . எம  
அன்றாடப் ேபாக்குவரத்திேல இவ்வாறான வாகனச் சாரதிகள் 
அந்த வாகனங்கைளத் தவறான ைறயிேல பயன்ப த்  
கின்ற சம்பவங்கைள நாங்கள் கண் க்கின்ேறாம். இேத 
ேபான்  ெதாைலக்காட்சி, பத்திாிைகச் ெசய்திகள் 

லமாகக்கூட நாங்கள் இப்ப யான  எத்தைனேயா 
ேமாச கள் பற்றி அறிந்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இவ்வாறான 
ேமாச கள் மற் ம் குற்றச்ெசயல்கைளக் குைறக்க 
ேவண் மாயின், இப்ப யான ஓர் அ மதிப்பத்திரத்திைன, 
அதாவ  அந்தச் சாரதிகளின் விபரங்கைள ெவளிப்ப த்  
கின்ற ஒ  ெசயற்பாட்ைட நாங்கள் ெகாண் வர ேவண் ம் 
என்ப  என் ைடய க த்தாக இ க்கின்ற . அவ்வா  நாம் 
ெசய்தால், ச்சக்கர வண் யிேல அல்ல  வாடைக 
வாகனத்திேல பயணிக்கின்ற ஒ  பயணி அந்தச் சாரதி பற்றிய 

 விபரங்கைள அறியக்கூ ய வாய்ப்பி க்கின்ற . இன்  
நாங்கள் யா டன் பயணம் ெசய்கின்ேறாம், எவ்வாறான ஒ  
நப டன் பயணம் ெசய்கின்ேறாெமன்  ெதாியாத நிைலயில் 
எங்க ைடய பயணிகள் குறிப்பாகப் ெபண்கள், குழந்ைதகள் 
ெசல்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல உயிைரக் ைகயிேல பி த்தவா  
ெசல்கின்றார்கள். குறிப்பாக இர  ேநரங்களிேல ேபாக்கு 
வரத் ச் ெசய்கின்ற ேவைளயில் பா காப்பளிக்கக்கூ ய ஒ  
விடயமாக இ  இ க்குெமன்பதிேல எந்த ஐயப்பா ம் 
இல்ைல என்பைத இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

ஆைகயால், மிக ம் க்கியமான பிரச்சிைனகைளக் 
குைறக்கின்ற ஒ  பிேரரைணையக் ெகாண் வந்த 
எங்க ைடய ெகளரவ உ ப்பினர் ஆசு மாரசிங்க 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அவர்க க்கு இந்த இடத்திேல நன்றிையக் கூறிக்ெகாண் , 
இதைன மிக விைரவில் ஏற்ப த்தித் தரேவண் ெமன்  நான் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேவண் , என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟ ට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 
[අ.භා. 6.48] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව අපිත් 
අනුමත කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව මා අවුරුදු 10කට 
ආසන්න කාලයක් කටයුතු කර තිෙබනවා.  2002දී මා පළාත් 
සභාෙව් පවාහන අමාත වරයා විධියට සිටියදීත් ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව දැක්කා. ඒ වන විට ලංකාෙව්ම තිෙරෝද රථ තිබුෙණ්, 
එක්ලක්ෂ තිස්දහසයි.  පවාහන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය  
පිළිබඳව විවාදය අවස්ථාෙව් දී එම අදාළ සියලුම ලිපි ෙල්ඛන 
හැන්සාඩ් වාර්තාගත කිරීම සඳහා මා සභාගත කළා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, 2002දීත් අපට ෙපනී ගියා, ෙම්ක අනාගතෙය්දී 
පශ්නයක් වන බව. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව  නියාමනයක් කරන්න, 
පාලනයක් කරන්න යම් කිසි කමෙව්දයක අවශ තාව තිබුණා. ඒ 
අනුව අපි පඥප්තියක් ෙගනැල්ලා බස්නාහිර පළාත තුළ ති ෙරෝද 
රථ අධිකාරියක් ස්ථාපිත කරන්න නීතිමය කටයුතු කළා. නමුත් 
ඇති වුණු විෙරෝධතාවන් මත ඒ අවස්ථාෙව් එම කටයුත්ත කරන්න 
බැරි  වුණා. "ෙම්වාට මීටර් සවි කරනවා" යනාදී වශෙයන් තිෙරෝද 
රථ හිමියන්ෙගනුත් විෙරෝධතාව ආපු නිසා අපට එය  කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. එහි පතිඵලයක් විධියට අද 
තිෙරෝද රථ ලක්ෂ 10ක් ෙනොෙවයි,  ලක්ෂ 12ක් තිෙබනවා.  ෙම් 
තුළින් විශාල ෙසේවයක් සිදු වනවා.   අපි ෙම්වා අයින් කළ යුතුයි; 
ඉවත් කළ යුතුයි කියන තැන ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්.  පාරක රිය 
අනතුරක්  සිදු වුණු අවස්ථාවක වුණත්,  තුවාල කරුවන් ෙරෝහලට 
රැෙගන යන්ෙන්  තිෙරෝද රථයකිනුයි.  සියයට 60ක්ම ඒ කාර්ය  
ෙකෙරන්ෙන්  තිෙරෝද රථවලින් බව අපි දන්නවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ෙම් තුළින් ලක්ෂ 12කට  විතර සෘජු රැකියා අවස්ථා 
සැපෙයනවා.  ඒ නිසා අපි ෙම්ක  කමවත් කරන්න ඕනෑ; විධිමත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා බලය තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවලටයි. 
පළාත් සභා මට්ටෙමන් නැවත පඥප්ති ෙගනැල්ලා ජාතික 
පතිපත්තියක් විධියට ජාතික  ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව හරහා 
ෙම්කට යම් කිසි කමෙව්දයක්, නියාමනයක් ඇති කිරීම මධ ම 
ආණ්ඩුව මඟින් අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතුව තිෙබනවා.  

පරක්කු ෙවලා ෙහෝ අද අපි ෙම්ක කෙළේ නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් තත්ත්වය තවත් ෙවනස් වන්නට පුළුවන්.  2002 දී  ෙම්ක කළා 
නම් අද ෙමෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික බස් ආෙව්ත් 
ෙමෙහමයි. අධිකාරි ෙමොනවත් තිබුෙණ් නැහැ, ඔෙහේ දිව්වා. නමුත්, 
අධිකාරි ආවාට පස්ෙසේ තමයි පාලනයක් ඇති වුෙණ්.  

එම නිසා මුලින්ම තිෙරෝද රථ ෙසේවය නියාමනය කිරීම සඳහා 
යම්කිසි ආයතනයක් අනිවාර්යෙයන්ම  නීතිගත විය යුතුයි. ඒ 
සඳහා ෙරගුලාසි කියාත්මක විය යුතුයි. එය කාෙලෝචිතයි. 
ෙපොලීසියට ෙම්ක කරන්න බැහැ. පළාත් සභා සහ පාෙද්ශීය 
සභාවලට ෙම්වා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා 
අමාත ාංශය අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සඳහා ඉතාමත් කඩිනමින් 
අවධානය ෙයොමු කළ  යුතුයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙම්ක විශාල 
සමාජ පශ්නයක් බවටත් පත් වනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් තීෙරෝද 
කර්මාන්තෙය් ඉන්න අයටත් විශාල පශ්නයක් මතු ෙවනවා.  

අද ඒ අයට ආදායමක් නැහැ. තිෙරෝද රථ 10ක් ඕනෑ තැන අද 
30ක් තිෙබනවා. ඒ 30 තවත් වැඩි ෙවයි. වැඩි වුෙණොත්, තිෙබන 
30ත් ඉවරයි; අලුෙතන් එන අයත් ඉවරයි. එම නිසා දැන් තීෙරෝද 
රථ ධාවනෙය් ෙයෙදන අය ආරක්ෂා කර ගන්නවා වාෙග්ම, එම 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම්, අනිවාර්යෙයන්ම නීතිමය 
වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි. ඒ සඳහා පඥප්ති මඟින් අධිකාරියක් 
පිහිටුවීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, -අද ෙමය 
කෙළේ නැත්නම්- අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ  විසඳන්න බැරි 
පශ්නයක් බවට ෙම්ක පත් ෙව්වි. දැනටමත් එම පශ්නය උච්චතම 
තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉවරයි. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව අවශ  කියා 
මාර්ග කඩිනමින් ගැනීම අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු බවයි මා 
ෙපෞද්ගලිකව  දකින්ෙන්.  

ඊළඟට, පාරිසරික වශෙයනුත් ෙලොකු බලපෑමක් තිෙබනවා. 
වාහනවලින් පිටවන දුම් පාලනය කිරීම ෙවනුෙවන් අපි පසුගිය 
කාලෙය් vehicle emission test එක ෙගනාවා. ෙකොළඹ නගරෙය් 
රථ වාහන අසුරවන ෙපොලිස් නිලධාරින් සමීක්ෂණයක් කර 
තිෙබනවා. එම පරීක්ෂණ අනුව ෙපෙනනවා, එම නීතිය නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් අද විශාල පගතියක් තිෙබන බව. 
ෙසෞඛ  පැත්ෙතන් යම්කිසි ආකාරයක ආරක්ෂාවක් තිෙබනවා. 
වාහනවලින් පිටවන දුම් පාලනය කිරීෙම් නීති ෙගනාෙව් 
නැත්නම්, ෙසෞඛ යට විශාල හානියක් සිදු වනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙපණහලු ආශිත ෙරෝගවලට. එවැනි නීතිරීති ෙගනැල්ලා ඒවා 
කියාත්මක කරපු නිසා තමයි, අද එවැනි පතිඵල රටක් විධියට 
අපට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 

අපි නැවත, නැවතත් ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙමවැනි කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 
ෙගන ඒම පිළිබඳව. ෙමය සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් 
විධියට පමණක් ෙනොෙවයි. අපි පාර්ථනා කරන්ෙන් ඔබතුමන්ලා 
අවශ  අණ පනත්, නීතිරීති කඩිනමින් ෙගනැල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, විවාද කරන්න ඉඩ ලබා 
ෙදන්න. පවාහන සහ සන්නිෙව්දන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාෙව් අපි කියාකාරීව කටයුතු කරනවා. අපි එතැනිනුත් 
අවශ  සහෙයෝගය, දායකත්වය අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ෙදන්නම්. 
ෙම් පිළිබඳව ඉතා කඩිනමින් කියා මාර්ගයක් ගැනීම 
අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ෙම් 
පශ්නය තුළින් සමස්ත රෙට් රථ වාහන තදබදය වැනි පශ්න 
ගණනාවකටම අනිවාර්යෙයන්ම මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වනවා. 
ෙකොළඹ නගරයට 2002 අවුරුද්ෙදත් ආෙව් බස් රථ 11,000යි. අද 
එන්ෙනත් බස් රථ 11,000යි. එතෙකොට ලක්ෂ 8ක ජනතාවක් ආපු 
ෙකොළඹ නගරයට අද ලක්ෂ 9ක් එනවා. අද බස්වලින් එන 
පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. බස් එම ගණනම තිෙබනවා. ෙම්ක 
ෙහොඳ උදාහරණයක්.  

අපි ෙපොදු පවාහනයට පමුඛත්වය දීෙම්දී පාරවල් හැදීම ගැන 
කථා කරනවා. පාරවල් හදන්න විෙශේෂෙයන්ම මුදල් වියදම් 
කරනවා. අපි පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් බිලයන 1,500ක් වියදම් 
කළා. පාරවල් හැදීම නිසා අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? අද මාර්ග 
තදබදය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොදු පවාහනයට අපි ලබා දීලා 
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තිෙබන පමුඛතාව ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. බස් රථ, ෙකෝච්චි වාෙග්ම තිෙරෝද රථ ෙසේවය, පාසල් ෙසේවා 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී අෙප් කාරක සභාව මඟිනුත් 
අවශ  සහෙයෝගය හා දායකත්වය අමාත ාංශයට ලබා දීමට අපි 
කටයුතු කරනවා කියන එක සඳහන් කරමින්, ෙම් පිළිබඳව 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. 

 

 
[අ.භා. 6.55] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මම මුලින්ම සත්ුතිවන්ත වනවා, කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළ ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට සහ එම 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර ගරු සභාෙව් කථා කළ 
සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ට හා ගරු මන්තීවරුන්ට.  

දවසින් දවස අෙප් රෙට් තිෙරෝද රථ පමාණය වැඩි ෙව්ගන 
යනවා. අද ෙවද්දි ලක්ෂ 12කට ආසන්න තිෙරෝද රථ පමාණයක් 
ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා දැන් ෙම් පශ්නය මතු 
කළත් පවාහන ක්ෙෂේතය දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය මත පළාත් සභාවලට විමධ ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
පවාහනය කියන එක විමධ ගත පශ්නයක්. ෙකෙසේෙවතත්, අපි 
දැනටමත් ෙම් පිළිබඳව නියාමනය කිරීම සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ ජාතික සභාවට පවරලා ඒ පිළිබඳව යම් වැඩ ෙකොටසක් 
කරෙගන යනවා. ඒ පිළිබඳව දැනටමත් වැඩසටහනක් තිෙබනවා, 
ගරු මන්තීතුමා. ලංකාෙව් සෑම ෙපොලීසියකම මාර්ග ආරක්ෂණ 
කමිටු පිහිටුවලා තිෙබනවා.  

ඒ කමිටුවට ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකවරෙයකුත් ඇතුළත් වනවා. 
පළාත් ගත්විට, පළාත් 9ට අදාළව හැම තිෙරෝද රථයකම sticker 
එකක් අලවන්න නියම කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හඳුනාගැනීම 
සඳහා කාඩ් පතක් තිෙරෝද රථය පිටුපස සවි කරන්නත් අපි නියම 
කර තිෙබනවා. තවම ෙම්වා හරියට සිදු වන්ෙන් නැති නිසා තමයි 
එය නියාමනය කිරීම සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික 
සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒ පිළිබඳ අධිකාරියක් හදලා එකී 
නියාමනය කළ යුතුයි කියා අප හිතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙද්වල් දැනට කියාත්මක 
ෙවනවා. පළාත් නවය ගත්ෙතොත්, පළාත් නවයට පාට නවයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට, බස්නාහිර පළාත 
ගනිමු. බස්නාහිර පළාතට නියමිත පාට නිල් පාටයි. එම පළාතට 
නිල් පාට sticker එකකුයි තිෙබන්ෙන්. එහි ෙපොලීසිෙය් නම 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ඒ පළාතට අයත් දිස්තික්ක අනුවත් අංක ලබා දී 

තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට බස්නාහිර පළාත ගත්ෙතොත්, 
එහි ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර යනුෙවන් දිස්තික්ක තුනක් 
තිෙබනවා. ඒ දිසත්ික්ක තුෙනන් ෙකොළඹ දිස්තික්කයට 1, ගම්පහ 
දිස්තික්කයට 2, කළුතර දිස්තික්කයට 3 ආදි වශෙයන් දිස්තික් 
අංක තුනක් තිෙබනවා. එෙහම නම්, ඒ sticker එෙක් පාට අනුව 
පළාත හඳුනාගන්න පුළුවන්; එමඟින් දිස්තික්කය හඳුනාගන්න 
පුළුවන්, ෙපොලීසිය හඳුනාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, තිෙරෝද 
රථෙය් අෙනක් අනන තාවන් හඳුනාගන්නත් අවශ  ෙද්වල් 
තිෙබනවා. රියැදුරන් ඉල්ලා තිබුණා, ඔවුන්ෙග් ලිපිනය සහ ඡායා 
රූපය එහි පදර්ශනය කරන්න එපා කියා. නමුත් අපි ඉදිරිෙය්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, නිසි නියාමනයක් මඟින් නීති පනවා පිට 
රටවල වාෙග් එය හරියටම ඉෂ්ට කරන්න. ඒ වාෙග්ම මඟීන් ෙගන 
යන තිෙරෝද රථයක් නම්, ෙවනත් පාට - සුදු පාට - sticker එකක් 
අලවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම තිෙරෝද රථෙය් පිටුපස වීදුරුවට 
උඩින් සියලු ෙතොරතුරු අඩංගු කළ අඟල් 4 x 8 පමාණෙය් sticker 
එකක් අලවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි, එෙසේ ඉල්ලීමක් කර තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ අය ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. මා මුලින් කිව්වා ෙන්, ෙමය 

විමධ ගත කරපු විෂයයක් කියලා. ඒ ඒ පළාත් සභාවලින් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, ලිපිනය සහ ඡායා රූපය පදර්ශනය 
කරන්න එපා කියා. ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා 
කිව්වා වාෙග් අප ෙමය යම්කිසි නීතිමය තත්ත්වයක් මඟින් 
නීතිගත කෙළොත්, කවුරුන් ඉල්ලීම් කළත් ඒවා ඉටු ෙනොකර 
ඉන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතියක් නැති නිසා සමහර අය 
ඒ ඉල්ලීම කරලා ඡායා රූපය සවි කරලා නැහැ. නමුත් අපි 
ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
ජාතික සභාව මඟින් අවශ  කටයුතු කරන්න. අපි විෙශේෂෙයන් 
තීෙරෝද රථ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් දැනටමත් 
හදා තිෙබනවා. එහිදී මා මුලින් කිව්වා වාෙග් ඒ ඒ පළාත්වලට, ඒ 
ඒ දිස්තික්කවලට අදාළව  ඒ තිෙරෝද රථය පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙපොලීසිෙය් සඳහන් වනවා. ඒ අනුව, ඒ තිෙරෝද 
රථෙය් බල පතය අවලංගු වන කාලය, රක්ෂණාවරණ බල පතය 
අවලංගු වන කාලය, රියැදුරාෙග් නම සහ ලිපිනය සඳහන්  වනවා. 
ඒ තිෙරෝද රථෙය් සන්තකය යම් විධියකින් ෙවනස් කර තිෙබනවා 
නම් ඒ සියල්ලත් සඳහන් වනවා. ලංකාෙව් තිෙබන සෑම තිෙරෝද 
රථයකම ෙතොරතුරු සෑම ෙපොලීසියකම සඳහන් වනවා. හැබැයි 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමය හරියට කියාත්මක ෙනොවීමයි. ඒකයි 
විෙශේෂම පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ඊට අවශ  
කටයුතු කිරීමට අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.  

තිෙරෝද රථ විතරක් ෙනොෙවයි, පාසල් ළමුන් පවාහනය කරන 
වාහනත් විශාල පශ්නයක්. ෙමවර අය වැෙයන් -2017 අය වැෙයන්
- පාසල් ළමුන් පවාහනය කරන වාහන, ඒ වාෙග්ම තිෙරෝද රථ 
සහ කුලී රථ සඳහා ෙවනම නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවීමට 
ෙයෝජනාවකුත් තිෙබනවා. 2017 අය වැෙය් 257වන ෙයෝජනාව 
තමයි, ඒ ෙයෝජනාව. අය වැෙයනුත් ෙයෝජනාවක් කර තිෙබන 
නිසා ඒ පිළිබඳ අධිකාරියක් පිහිටුවන්න අපට පුළුවන්. හැබැයි මම 
හිතනවා, ෙමය විමධ ගත විෂයයක් නිසා පළාත් සභාත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා තමයි එය පනතක් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත කරන්න සිදු වන්ෙන් කියා. ෙමොකද, ෙමය විමධ ගත 
විෂයයක්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමය අනිවාර්යෙයන් කළ යුතුයි. ෙමොකද, දිෙනන් දින 
ලංකාෙව් තිෙරෝද රථ වැඩි ෙවනවා. ෙම් ආකාරයට යද්දී ෙමය 
විශාල ව සනයක් බවට පත් ෙවනවා. මක් නිසාද යත්, පාසෙලන් 
අයින් වන ළමයින්ෙගන් ෙබොෙහෝෙදෙනක් තිෙරෝද රථයක් 
අරෙගන ඒ ව ාපාරයට එකතු ෙවනවා. මම පසු ගිය දිෙනක ඒ 
පිළිබඳව කථා කළා. තිෙරෝද රථ රියැදුරන් සඳහා විෙශේෂෙයන්ම 
passenger transport කියන identity card එකක් ෙදන්න ඕනෑ, ඒ 
සඳහා ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියා 
කිව්වාට පසුව තිෙරෝද රථ සංගම් මා හමුවන්න ආවා. ඇවිත් 
ඇහුවා, "ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්?" කියා.  

ඊට පසුව මම ඒ අයට පැහැදිලි කර දුන්නා, passenger 
transport කියන identity card එක ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙවනම අය 
කිරීමක් නැතිව ලබා ෙදන්න ඕනෑ, එෙසේ ලබා දීලා යම්කිසි 
පුහුණුවක් ෙදන්න ඕනෑ කියා. දැනටමත් සාමාන ෙයන් මාර්ග 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව මාසයකට රියැදුරන් 200 
ෙදෙනකු, 300 ෙදෙනකු පමණ පුහුණු කරනවා. එම ආයතනය 
මගින් එවැනි පුහුණු කිරීමකුත් කරනවා. ඒකට පථමාධාර ලබා දීම 
පිළිබඳ පුහුණුවක්ද ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ වාෙග් යම් යම් පුහුණුවීම් 
කරනවා. හැබැයි ෙමය විශාල වශෙයන් සිදු වන්ෙන් නැති නිසා 
තමයි විෙශේෂෙයන්ම අධිකාරියක් පිහිෙටව්ෙවොත් අපට එය කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. Taxi එකක් නම්, metered taxi එකක්ද, එෙසේ 
ෙනොවන taxi එකක්ද කියන එක -පිට රටවල වාෙග්- ජනතාවට 
බලාගන්න තිෙරෝද රථෙය් උඩින් ගහන්න ඕනෑ. එවිට එහි meter 
එකක් තිෙබනවාද නැද්ද කියා ෙසොයාගන්න පුළුවන්. තිෙරෝද 
රථයකට නඟිද්දී එය meter එකක් තිෙබන තිෙරෝද රථයක්ද, නැති 
එකක්ද කියා එමඟින් ෙසොයාගන්න ජනතාවට පුළුවන් ෙවනවා.  
ඔබතුමා කියන එක හරි. අනිවාර්යෙයන්ම  මගියාට  ඒ අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. තිෙරෝද රථය පදවන්ෙන් කවුද, ඔහුෙග් නම 
කුමක්ද, ෙකබඳු පුද්ගලෙයක්ද කියා අනන තාව අනිවාර්යෙයන්ම 
තිබිය යුතුයි.  දැනටත් ඒක නීතිෙය් තිෙබනවා. නමුත් නීතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා විෙශේෂෙයන්ම පනතක් මඟින් ෙම්ක අධිකාරියක් බවට 
පත් කරන්න. ඒ පිළිබඳ මූලික වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා.  

දවසකට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථවල විසිපන් 
ලක්ෂයක්, ෙපෞද්ගලික බස් රථවල  හැත්තෑපන් ලක්ෂයක්, 
දුම්රිෙය් පන්ලක්ෂයක් වශෙයන් සාමාන ෙයන් මගීන් ලක්ෂ 
105ක් පමණ ගමන් කරනවා.  අෙප් රෙට් ඉන්ෙන් ජනතාව ලක්ෂ 
210යි.  එයින් භාගයක්ම  -සියයට 50ක්- ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවල 
ගමන් කරනවා. තිෙරෝද රථ ලක්ෂ 12ක් තිබුණත් සාමාන ෙයන් 
ලක්ෂ 6ක්, 7ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි දිනපතා මගීන් පවාහනය 
කිරීම සඳහා මාර්ගෙය් ධාවනය ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් ලියා පදිංචි 
වාහන පමාණය හැටපන් ලක්ෂයකට ආසන්නයි. නමුත් දවසකට 
පාරවල ධාවනය වන්ෙන් වාහන හතළිස් ලක්ෂයත්, තිස්හත් 
ලක්ෂයත් අතර පමාණයක් විතරයි. ඒ නිසා ෙමම තිෙරෝද රථ 
පශ්නය විසඳන්න නම් ගරු මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙම් ෙයෝජනාව 
අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක කළ යුතු වනවා. අප ඒක දැනෙගනයි 
ඉන්ෙන්.   

ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් නීති පනවන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම වුෙණ් නැත්නම් තිෙරෝද 

රථවලින් සිදු වන පශ්න අපට එක පාරට identify  කරන්න බැහැ. 
ෙම්ක කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සෑම ෙපොලීසියකම 
දැනට ෙම් විස්තර තිෙබන නිසායි. හැබැයි, ෙමය විමධ ගත 
විෂයයක් වන නිසා පළාත් සභාවලින් කරන්න ඕනෑ. පළාත් 
සභාවල අනිවාර්යෙයන්ම ලියා පදිංචි වන්න ඕනෑ. හැබැයි, පළාත් 
පාලන ආයතන ෙම්කට එක එක නීති ෙගෙනනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල පෙද්ශෙය්, කුරුණෑගල 
මහ නගර සභාෙව් ෙම්වා ෙවනම ලියා පදිංචි කරනවා. කුරුණෑගල 
මහ නගර සභාෙව් ලියා පදිංචි කරන්න ෙවනම ගණනක් ගන්නවා. 
ෙපොලීසිෙය්ත් තිෙබනවා. පළාත් සභාෙව්ත් ෙවනම තිෙබනවා. 
එෙහම වුණාම ඒක විශාල පශ්නයක්. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමා ෙම් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කළ එක ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රජය තුළත් ෙම්  පිළිබඳව  
කතිකාවතක්  ඇති වන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් විතරයි අපට ෙම් 
සඳහා යම්කිසි  කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමාටත් මම ෙම් ගැන පකාශ කළා. එතුමා මට කිව්වා, "ෙම් 
ගැන කියන්න." කියා. ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් ගැන කමවත් 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාෙව් සභාපති විධියට කටයුතු 
කරන ෛවද  සිසිර ෙකෝදාෙගොඩ මැතිතුමා ඉතාම දක්ෂ 
නිලධාරිෙයක්. එතුමා ෙම් පිළිබඳව  විශාල  වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා.   

මම මුලින් කිව්වා වාෙග් පාසල් ළමුන් පවාහනය කරන වෑන් 
රථ සම්බන්ධෙයනුත් නියාමනයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ නිසා ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනාවක් විධියටම මුදල් 
අමාත වරයා ෙමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කියාත්මක වන්න අපට ෙමය වඩාත් රුකුලක් වනවා. ඒ නිසා ඒ 
ගරු මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් බව 
පකාශ කරන අතර, රජයක් වශෙයන්  ඒ සඳහා කළ යුතු සෑම 
ෙදයක්ම ඉදිරිෙය්දී කරන බවත් මා පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ලබන වසර තුළ ෙමය කියාත්මක කිරීම සඳහා අප සියලු ෙදනා 
එකතු ෙවලා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන බවත් පකාශ කරමින්, 
විෙශේෂෙයන් අද දින ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළ  සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00  පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.04ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 
16වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස 05වන සඳුදා 
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 
மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

 

அதன்ப , பி.ப.7.04 க்கு, பாரா மன்றம் அதன  2016 நவம்பர் 
16ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க 2016 சம்பர் 05, திங்கட்கிழைம  

.ப. 9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 

And it being past 7.00  p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER   
adjourned Parliament without Question put.  

 

Parliament adjourned accordingly at  7.04  p.m. until   9.30 a.m. on 
Monday, 5th December, 2016, pursuant to the Resolution of  
Parliament of  16th November, 2016.  

2737 2738 

[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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(හැන්සාඩ්) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 – [විසිවන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 136, 219 (කීඩා) ; ශීර්ෂ 111,220 (ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය)] - කාරක 

සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි.  
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 හම්බන්ෙතොට ලුණු සමාගම රාජ්ය-ෙපෞද්ගලික සහභාගිත්ව වැඩසටහන යටෙත් පවත්වා 

ෙගන යෑම  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
APPROPRIATION BILL, 2017 - [Twentieth Allotted Day]: 
 Considered in Committee - [Heads 136, 219 (Sports); Heads 111, 220 (Health, 

Nutrition and Indigenous Medicine)] 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Operation of Hambantota Salt Company Under Public-Private Partnership 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட இ பதாம் நாள்] :  
 [தைலப் கள் 136, 219 (விைளயாட் த் ைற); தைலப் கள் 111, 220 (சுகாதார, 

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வம்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட .  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 அம்பாந்ேதாட்ைட உப் க் கம்பனிைய அரச – தனியார் பங்ேகற் த் திட்டத்தின்கீழ் 

நடத் தல் 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
 කථානායකතුමා [ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු  කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.     

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙමොණරාගල, කච්ෙච්රි හන්දිය, පජාශාලාව පාර, අංක 
7/10 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.ජී. බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙසවනගල, සප්ිල් හන්දිය, නිලන්ති නිවස, අංක 126/01 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී. කුමාරසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ  

(3) ෙමොණරාගල, හිඳිකිවුල, පන්සල ඉදිරිපිට පාර යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ. දසනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල, ඉඳුල්ෙගොඩකන්ද, 

පින්නකුඹුර යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්. ෙක්.සී. ෙජෝශප් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහනුවර, ෙප්රාෙදණිය පාර, අංක 

693/3 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.ඩබ්ලිව්.පී.එන්. කුමාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 
(1) වැලිගම, කඹුරුගමුව, තල්අරඹ, කඳන් ඇල වත්ත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.ජී. උපුල් ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) හක්මණ, මුරුතාමුරය, "ආසිරි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ජී.ඒ.ආර්. සමරනායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ෙදයියන්දර, ගම්මැදගම, මල්ෙමොෙර්ෙහේන, "ජයතිසස්" 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ඒ. නිකුලස ්මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) සුල්තානාෙගොඩ, කුරුඳුවත්ත, "පදීපා" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ආර්.ජී. කරුණාපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(5) ෙප්රාෙදණිය, හිඳගල, මහකන්ද, සරසවිගම පාර, අංක 
430/8 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. සමරනායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

H.M.C. Pushpa Kumara of 2nd Lane, Wijayapura, 
Siyambalapitiya, Kegalle.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මත් දව්ය සම්බන්ධෙයන් සිදුකර ඇති වැටලීම් : 

විසත්ර 
ேபாைதப்ெபா ட்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாண்ட 

சுற்றிவைளப் கள்: விபரம் 
RAIDS CONDUCTED IN CONNECTION WITH DRUGS: DETAILS 

 
835/’16 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2014 හා 2015 යන වර්ෂයන්හි ෙහෙරොයින්, හෂීස ්
සහ මර්ජුවානා ආදී මත් දව්ය සම්බන්ධෙයන් 
සිදුකර ඇති වැටලීම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අවසථ්ාවන්හි අත් අඩංගුවට ගත් මත් දව්ය 
ප මාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) අත් අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලැබූ ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මුහුදු මාර්ගෙයන්, ගුවන් මාර්ගෙයන් හා ෙවනත් 
මාර්ගයන්ෙගන් මත් දව්ය රට තුළට ඇතුළුවීම 
වැළැක්වීමට ගන්නා ක යිාමාර්ග යාවත්කාලීන කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත වසර ෙදක තුළ ෙමම මත් දව්ය ජාවාරමට 
සම්බන්ධ ප ධාන තැරැව්කරුවන් අත් අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගත් ක යිාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015 ஆகிய ஆண் களில் 
ெஹேராயின், ஹசீஸ் மற் ம் மர்ஜூவானா 
ேபான்ற ேபாைதப்ெபா ட்கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாண் ள்ள சுற்றிவைளப் களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அச்சந்தர்ப்பங்களில் ைகப்பற்றிய ேபாைதப் 
ெபா ட்களின் அள  ஒவ்ேவார் ஆண் க் 
கிணங்க ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) ைக  ெசய்யப்பட்ட ஆட்கள் சம்பந்தமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) கடல் வழி, வான் வழி மற் ம் பிற வழிகளில் 
ேபாைதப்ெபா ட்கள் நாட் க்குள் வ வைதத் 
த க்க ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள்   
இற்ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  இரண்  வ டங்களி ள் இந்த 
ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தல்க டன் சம்பந்தப் 
பட்ட பிரதான தரகர்கள் ைக ெசய்யப்பட் 

ள்ளனரா; 
 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப  ஆட்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப் 

பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 
(a) Will he state -  
 (i)  the number of raids conducted in connection 

with drugs such as heroin, hashish and 
marijuana in years 2014 and 2015;  

 (ii) the quantity of drugs seized at those raids in 
each year, separately; and 

 (iii) the measures taken against the persons 
arrested? 

(b) Will he inform this House-  
 (i) whether the measures to prevent the inflow 

of drugs into the country by sea, air and other 
modes have been updated; and 

 (ii) if so, how? 
(c) Will he also inform this House- 
 (i) whether the main brokers associated with the 

smuggling of drugs during the above two 
years have been arrested; 

 (ii) if so, what their names are; and 
 (iii) the steps taken against those persons? 

(d) If not, why?  
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  
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මත් දව්ය 
වර්ගය 

 වර්ෂය අනුව සිදුකළ වැටලීම් 
සංඛ්යාව 

  2014 2015 

 ෙහෙරොයින්  23,325  26,458 

 ගංජා  43,798  52,319 

 ෙකොෙක්න්  05  07 

ඇම්පැටමින්  01  03 

 හෂීස්  06  17 
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 (ii) 

  

 (iii)  අත් අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් ගරු අධිකරණය 
ෙවත ඉදිරිපත් කර නීත්යනුකූල කියාමාර්ග ෙගන 
ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්.  

 (ii) * කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ සහ මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙපොලිස ්මත් 
දව්ය කාර්යාංශෙය් විමර්ශන ඒකක, රාජ්ය බුද්ධි 
ෙසේවය, තසත්වාදී විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් සහ 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් ෙයොදවා නිරන්තරෙයන් විමර්ශන 
කටයුතු සිදු කිරීම. 

  * මත් දව්ය උවදුර මැඩලීම සඳහා ශී ලංකා ගුවන් 
හමුදාෙව් සහ නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින් සඳහා 
පුහුණු වැඩමුළු පවත්වා ඔවුන්ව දැනුවත් කර 
ඔවුන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීම. 

  * ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආරක්ෂක අංශෙය් ආරක්ෂක 
නිලධාරින් සඳහා විෙශේෂ දැනුවත් කිරීම් සිදු 
කිරීම සහ ඔවුන්ෙග් දායකත්වය ලබා ගැනීම. 

  *  ෙකොළඹ වරාෙය් මත් දව්ය කාර්යාංශෙය් 
ඒකකයක් සථ්ාපිත කිරීමට සැලසුම් කිරීම. 

  * මත් දව්ය ආනයනය සහ අපනයනය මැඩලීම 
සඳහා ශී ලංකා ෙපොලීසිය, ශී ලංකා ෙර්ගුව, ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශී ලංකා නාවික හමුදාව, 
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, යුද හමුදාව හා 
ෙවරළාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
ආයතනවල නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
ඒකාබද්ධ ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ාන සථ්ාපිත 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

  * මීට අමතරව "සාර්ක්" වැනි ජාත්යන්තර 
සංවිධාන හරහාත් විවිධ වැඩසටහන්වල 
සාමාජිකෙයකු හැටියට අපි ඉන්නවා. "සාර්ක්" 
සංවිධානෙය් මත් දව්ය විෙරෝධි කාර්යාංශයක් 
ලංකාෙව් සථ්ාපිත කර තිෙබනවා.  

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ගම්ෙපොළ විදානෙග් සමන්ත කුමාර ෙනොෙහොත් 
ෙවෙල් සුදා. 

  ෙමොෙහොමඩ් මකීම් ෙමොෙහොමඩ් සිද්ධික්. 
  නජුබිදීන් ෙමොෙහොමඩ් සබික්. 

  සරුක්කාලි කන්කානම්ෙග් ඔසට්ින්. 

  ෙද්වෙග් තිලාන් චාමර. 

 (iii) ගම්ෙපොළ විදානෙග් සමන්ත කුමාර ෙනොෙහොත් 
ෙවෙල් සුදා යන සැකකරු ගරු අධිකරණය විසින් 
මරණීය දණ්ඩනයට ලක් කර ඇත. අෙනකුත් 
සැකකරුවන්ට එෙරහිව මහාධිකරණෙය් නඩු 
පැවරීමට කියා කර ඇති අතර, එම 
ජාවාරම්කරුවන් සන්තකෙය් ඇති ෙද්පළ මත් 
දව්ය ජාවාරම් කිරීෙමන් උපයාගත් ෙද්පළ බවට 
සිදු කරන ලද විමර්ශනවලදී කරුණු අනාවරණ වී 
ඇති බැවින්, එම ෙද්පළ රාජසන්තක කිරීම සඳහා 
විමර්ශන අරඹා ඇත. 

(ඈ)    පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ සාධාරණ පිළිතුරක් මට 

ෙනොෙවයි රටට ලබාදීම පිළිබඳව මම ගරු ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් හරක් 
ෙහොරකමට දඩය රුපියල් සීයයි. හරක් ෙහොරා කරන්ෙන් කුලියට 
මිනිෙහක් අරෙගන හිෙර්ට යවන එකයි. ඉස්ෙකෝෙල් විදුහල්පති 
ළමෙයකුට තාත්තා එක්ක ෙගන එන්න කිව්වාම, හන්දිෙය් වෙඩ් 
විකුණන මනුස්සයා එක්ක ෙගන යනවා වාෙග්, හරක් ෙහොරාත් 
ෙවන ෙකෙනක් හිෙර් යවනවා; අහිංසක ෙකෙනක් හිෙර් යවනවා. 
හිෙර් ගිය ඒ මනුස්සයාෙග් දරු පවුල රකිනවා, අර ෙහොරා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මතු කරන පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ෙහෙරොයින්, හෂීස්, ගංජා සම්බන්ධෙයනුත් සැබෑ 
අපරාධකරුවා, සැබෑ ව්යාපාරිකයා එළිෙය් ඉදිද්දී, අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් දුප්පත්කම දඩමීමා කර ගනිමින් ඒ මනුස්සයා හිෙර්  
යවලා, ඒ සැබෑ අපරාධකරුවා විසින් හිෙර් ගිය ඒ මනුස්සයාෙග් 
දරු පවුල ආරක්ෂා කරන කමයක් දැන් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව බුද්ධි අංශ ඔබතුමාට 
වාර්තා කරලා තිෙබනවාද? ඔබතුමා එවැනි ෙදයක් දන්නවාද? ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කමය සිදු ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් 

විතරක් ෙනොෙවයි. මම හිතන විධියට ජාත්යන්තරවත් ෙම් කමය 
තමයි ෙවන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි සෑම 
ෙවලාෙව්ම බලන්ෙන් එයට අදාළ පුද්ගලයාම ෙසොයා ගන්නයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමා? 

2743 2744 

මත් දව්ය 
වර්ගය 

 වර්ෂය අනුව අත් අඩංගුවට ගත් පමාණය 

  2014 2015 

  Kg 
(කිෙලෝ
ගෑම්) 

g   
(ගෑම්) 

mg  
(මිලි
ගෑම්) 

Kg 
(කිෙලෝ 
ගෑම්) 

g  
(ගෑම්) 

mg  
(මිලි
ගෑම් 

 ෙහෙරොයින්  312  908  614  46  66  278 

 ගංජා  19,644  117  128  6,569  638  677 

 ෙකොෙක්න්  -  26  654  05  774  986 

ඇම්පැටමින්  -  190  -  02  218  500 

 හෂීස්  01  78  370  04  272  670 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

නීති විෙරෝධී මත්පැන් ෙව්වා, මත් දව්ය ෙව්වා, ඒවා ෙවෙළඳාම් 
කරන අය ෙමොන රජයක් බලයට පත් වුණත් ඒ රජෙය් 
ඇමතිවරයකුෙග් ඡායාරූපය තමයි බලපතය විධියට තමුන්ෙග් 
ෙගදර, නැත්නම් ව්යාපාරික ස්ථානෙය් ඉස්සරහම ගහලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සමහර ෙවලාවට ඒ ස්ථානයට ෙපොලීසිය 
එන්ෙන් නැහැ. පැවැති රජෙය් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කරට අත 
දාෙගන, අත අල්ලා ෙගන ගත්ත ඡායාරූප ටිකක් තමයි enlarge 
කරලා  ගහෙගන තිෙබන්ෙන්.   

ෙමවැනි කියා මාර්ග  නවත්වන්නට ෙමොකක්ද අමාත්යාංශෙය් 
මැදිහත්වීම සහ බලපෑම? සමහර ෙව්ලාවට පරීක්ෂණ සඳහා යන  
අහිංසක ෙපොලිස් නිලධාරින්  ෙම්  ෙහේතුව නිසා ආපහු හැරිලා එනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නෙය්ත් යම් විධියකින් ෙම් 

කාරණය ගැබ්ව තිබුණා. කමක් නැහැ, පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ පශ්නෙය් ගැබ් වුණාට, පිළිතුර හරියට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. 

ඒ නිසායි එය ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විධියට අහන්ෙන්.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා එක්ක එක 

එක්ෙකනා සමඟ ඡායාරූප ගැනීම මට වළක්වන්න බැහැ. අෙනක් 
මන්තීවරුන් එක්ක ඡායාරූප ගැනීමත් මට වළක්වන්න  බැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමපමණ වැට බැන්දත්, ලංකාෙව් ගංජා අත්අඩංගුවට ගැනීම 
විශාල වශෙයන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල වශෙයන් ගංජා ෙහේන් 
තිෙබනවා. පසු ගිය යුද සමෙය් නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා 
ෙයොදලා සමීප ඡායාරූප ලබා ෙගන එල්ටීටීඊ මර්මස්ථාන   
නිරීක්ෂණය කළ ආකාරයට, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා මහා පරිමාණෙය් ගංජා ෙහේන් අධීක්ෂණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් මත් දව්ය නිවාරණ අංශයට 
තිෙබනවාද කියා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව සහ විෙශේෂ කාර්ය 

බ  ලකාය ෙම් සම්බන්ධෙයන් එක්ව වැඩ කරනවා. ඒ වැඩසටහන 
ඉතාම  සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. 

මඩකළපුව දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙළවිසැල්: 
විසත්ර 

மட்டக்களப்  மாவட்ட ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள்: விபரம் 

LIQUOR OUTLETS IN BATTICALOA DISTRICT: DETAILS 
970/’16 

2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට මඩකළපුව දිසත්ික්කෙය් 
තිබූ මත්පැන් අෙලවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;    

 (ii) එම අෙලවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනය  කවෙර්ද; 
 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 

වර්ෂවල අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙලවිසැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානවල ලිපිනය  කවෙර්ද; 
 (v) ෙම් වනවිට මඩකළපුව දිසත්ික්කය තුළ ඒක 

පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியில் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  
ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் தலா 
ம பான கர்  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the number of liquor outlets in the Batticaloa 

District as at 19.05.2009; 
 (ii) the addresses of the locations of such liquor 

outlets; 
 (iii) separately in respect of each year, the number 

of newly opened liquor outlets in the years 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015;  

 (iv) the addresses of their locations; and 
 (v) the per capita alcohol consumption in the 

Batticaloa District as of now? 

(b) If not, why?  

2745 2746 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
   

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2009-05-19 දින වන විට මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් මත්පැන් 
අෙලවිසැල් සංඛ්යාව 48කි.  

 (ii) ඇමුණුෙමහි*  දක්වා ඇත.  

                 (iii)  

 
 (iv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (v)     2015 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය 9.6කි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

            වර්ෂය අලුතින් විවෘත කල 
මත්පැන් අෙළවි සැල් 

          2010                1 

          2011                2 

          2012                2 

          2013                3 

          2014                2 

          2015                1 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 පශ්න අංක 3 - 989/'16-(1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 997/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 පශ්න අංක 5 - 1018/'16-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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අලුතින් විවෘත කළ මත්පැන් අෙලවිසැල් ලිපිනයන් 
ර.බී 07 ටීබි 2015 පාසි ෙබ් ෙහොෙටල්, මඩකලපුව. 

ර.බී 12 2010 ෙල්ක්වීව්, මඩකලපුව 
ර.බී 07 ටීබී 2013 ඒසියන් බියර්, මඩකලපුව 

ර.බී 07 ටිබී 2012 මඩකලපුව නිවාඩු නිෙක්තනය, 
කල්මුෙණ් පධාන මාර්ගය, 
කලවන්චිකුඩි, මඩකලපුව. 

ර.බී 07 ටීබී 2011 ඩිලුක්ෂාන් ෙරස්ට්, ෙවරළ පාර, 
කලවන්චිකුඩි 

ර.බී 07 ටීබී 2014 සි මූන් ගාර්ඩින් ෙගස්ට් හවුස්, 
මඩකලපුව 

සු.ති.936 
(බූටික්) 

2011 මාලු මාලු රිෙසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, 
සංචාරක කලාපය, පාසිකුඩා 

සු.ති.936 
(බූටික්) 

2012 උගා ෙබ් රිෙසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, ෙපොල් 
මණ්ඩල පාර, කල්කුඩා, පාසිකුඩා 

සු.ති.936 
(බූටික්) 

2013 ෙසත්තාරා රිෙසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, 
පාසිකුඩා 

සු.ති.936 
(බූටික්) 

2013 අතිලාතා - ඊස්ටන් ඩිවෙලොප්මන්ට් 
සංවර්ධන ව්යාපාර (පුද්) සමාගම, අංක 
14, සංචාරක පවර්ධන කලාපය, 
පාසිකුඩා 

සු.ති.936 
(බූටික්) 

2014 මරිනා පාසිකුඩා ෙහොෙටල්, අංක 07, 
ෙපොල් මණ්ඩල පාර, පාසිකුඩා 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයට ෙපනී සිටීමට 
ෙනොහැකි වූ උතුරු පළාෙත්  රාජ්ය ෙසේවකයන්: 

සහන 
விைனத்திறன்காண் தைடப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற 

யா ேபான வட மாகாண அரச ஊழியர்கள்: 
நிவாரணம் 

PUBLIC SERVANTS FROM NOTHERN PROVINCE UNABLE TO 
SIT EFFICIENCY BAR EXAMINATION: RELIEF 

 
1026/’16 

 
6. ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා (ගරු ශාන්ති 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் - மாண் மிகு (தி மதி) 
சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan on behalf of the Hon. 
(Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 1990 සිට 2010 දක්වා ශී ලංකාෙව් ෙවනත් 
කිසිදු දිසත්ික්කයක ෙනොතිබූ ෙලස උතුරු පළාෙත් 
පමණක් ගමනාගමනය සඳහා අවසර ලබා 
ගැනීෙම් කමයක් කියාත්මක වූ බවත්; 

 (ii) ෙම් ෙහේතුෙවන් සාමාන්ය ජනතාව ඇතුළු රාජ්ය 
ෙසේවකයන් පවා ෙකොළඹට පැමිණ නැවත යෑෙම්දී 
අපහසුතාවලට මුහුණ පෑ බවත්; 

 (iii) 2009 මැයි සිට මාස කිහිපයක් මුලතිව්, 
කිළිෙනොච්චි, යාපනය, මන්නාරම සහ වවුනියා 
යන දිසත්ික්කවල රාජ්ය ෙසේවකයන් සැලකිය යුතු 
පමාණයක් අවතැන්ව සරණාගත කඳවුරුවල රැඳී 
සිටි බවත්; 

 (iv) ගමනාගමන අපහසුතා හා ඉහත (iii)හි සඳහන් 
තත්ත්වයන් ෙහේතු ෙකොටෙගන ඉහත දිසත්ික්කවල 
ෙසේවය කළ රාජ්ය ෙසේවකයන්ට කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම් විභාගයට ෙපනී සිටීමට ෙනොහැකි වූ 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එබැවින්, අංක 2000/2001  දරන චකෙල්ඛවල 
කියාත්මක දිනය 2001.01.01 ෙවනුවට 
2011.01.01 ෙලස සංෙශෝධනය කිරීමටත්; 

 (ii) එකී දිනෙය් සිට වසර 3ක සහන කාලයක් ලබා 
දීමටත්;  

 (iii) ෙමම කාලය තුළ කාර්යක්ෂමතා  කඩඉම් විභාගය 
සමත් ෙනොවීෙම් ෙහේතුෙවන් වැටුප් වර්ධකය 
විලම්බනය කර තිෙබ් නම්,  ඔවුන්ට සහන 
ලබාදීමටත්; 

 (iv) එෙලස වැටුප් වර්ධකය විලම්බනය කිරීම ෙවනු වට 
එය අත්හිටුවීමටත්;  

 පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 1990 தல் 2010 வைர இலங்ைகயின் ேவ  எந்த 
மாவட்டத்தி ம் இல்லாத விதத்தில் வட 
மாகாணத்தில் மாத்திரம் ேபாக்குவரத்திற்காக 
அ மதி ெபறப்ப கின்ற ைறெயான்  
அ ல் இ ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ெபா மக்கள் உள்ளிட்ட அரச 
ஊழியர்கள்கூட ெகா ம் க்கு வந் விட்  
தி ம்பிச் ெசல் ம்ேபா  சிரமங்கைள 
எதிர்ேநாக்கினர் என்பைத ம்; 

 (iii) 2009 ேம மாதம் தல் சில மாதங்கள் 
ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம், 

மன்னார் மற் ம் வ னியா ஆகிய 
மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த அரச ஊழியர்களில் 
கணிசமான அளவினர் இடம்ெபயர்ந்  அகதி 

காம்களில் தங்கியி ந்தனர் என்பைத ம்; 

 (iv) ேபாக்குவரத்  சிரமங்கள் மற் ம் ேமேல (iii) 
இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிைலைமகள் 
காரணமாக ேமற்ப  மாவட்டங்களில் 
கடைமயாற்றிய அரச ஊழியர்களால் 
விைனத்திறன்காண் தைடப்பாீட்ைசக்கு ேதாற்ற 

யவில்ைல என்பைத ம், 
 அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) ஆைகயால், 2000/2001ஆம் இலக்க சுற்றறிக் 
ைககள் அ க்குவ ம் திகதிைய 2001.01.01 
க்கு பதிலாக 2011.01.01 ஆக தி த்தி 
யைமப்பதற்கும்; 

 (ii) அத்திகதியி ந்  3 வ ட ச ைகக்  காலத்ைத 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும்; 

 (iii) இக்கால கட்டத்தி ள் விைனத்திறன்காண் 
தைடப்பாீட்ைசயில் சித்தியைடயாைமயின் 
காரணமாக சம்பள ஏற்றங்கள் பிற்ேபாடப் 
பட் ப்பின், அவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவதற்கும்,  

 (iv) அவ்வா  சம்பள ஏற்றங்கைள பிற்ேபா வதற் 
குப் பதிலாக அதைன இைடநி த் வதற்கும்; 

 நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a system where permits have to be obtained 
for transport had been in operation only in 
the Northern Province unlike in any other 
district in Sri Lanka from the year 1990 to 
2010; 

 (ii) because of this, people including public 
servants faced inconveniences in coming to 
Colombo and returning;  

 (iii) a considerable number of public servants 
from the Mulathivu, Kilinochchi, Jaffna, 

2749 2750 
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Mannar and Vavunia Districts had been 
stranded for a few months since May 2009 
in internally displaced persons’ camps; and 

 (iv) public servants from the districts referred to 
above were unable to sit the Efficiency Bar 
Examination due to the travelling 
difficulties and the circumstances referred 
to in (iii) above? 

(b) Will he inform this House, therefore, whether he 
will take steps- 

 (i) to amend the effective date of 
implementation of the Circulars bearing 
Numbers 2000/2001 as 01.01.2011 in place 
of 01.01.2001; 

 (ii) to give a grace period of 3 years from that 
date;  

 (iii) to provide them concessions if their salary 
increment has been deferred for not passing 
the Efficiency Bar Examination during this 
period; and  

 (iv) to suspend their salary increments instead of 
deferring them? 

(c) If not, why?  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)   (i), (ii), (iii), (iv) ඔව්. 

(ආ)   (i), (ii), (iii), (iv)  2001.09.12 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
20/2001 චකෙල්ඛය නිකුත් කරන විට රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම් විභාග සම්බන්ධ විෂය පථය ආයතන අධ්යක්ෂ ජනරාල් සතුව 
පැවති අතර, අංක 1589/30 හා 2009.02.20 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
නිෙව්දනය මගින් පකාශිත රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කාර්ය 
පටිපාටික රීති සංගහය 2009.04.02 දින සිට කියාත්මක වීමත් සමඟ 
එම විෂය පථය රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සතු වීමත් සමඟ එම 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විෂයයට අදාළව 
චකෙල්ක නිකුත් කරනු ලැෙබ්. ඒ අනුව කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග 
සම්පූර්ණ ෙනොකළ රජ ෙය් නිලධරයන්ට සහන ඉල්ලා සිටීම සඳහා 
2011.07.15 දිනැති රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා 02/2011 චකෙල්ඛය 
සහ 2013.04.10 දිනැති රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා 02/2011(1) 
චකෙල්ඛය ෙම් වන විට නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව සහන කාල ලබා 
ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කළ හැකි බවත්, පළාත් රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධරයන්ට අදාළ 
ඉල්ලීම පළාත් රජ්ය ෙසේවෙය් අදාළ නිසි බලධරයන් ෙවත ඉදිරිපත් 
කළ හැකි බවත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. ඉහත පරිදි කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා සහන ලබා ගැනීමට විධිවිධාන සලසා ඇති 
ෙහයින් රාජ්ය පරිපාලන චක  ෙල්ඛ 20/2001 සං ෙශෝධනය කරමින් 
සහන ලබා දීෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැත.  

(ඇ)   2009.04.02 දින සිට ඉහත (ආ) පරිදි කියා කළ යුතු බැවින් රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ 20/2001 සංෙශෝධනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන 
ෙනොනඟී. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1032/'16-(1), ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායතුමනි, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු - විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2017, කාරක 

සභා අවස්ථාව. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පධාන කටයුතුවලට ෙපර ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කිරීමට කරුණක් තිෙබනවා. කරුණාකර ඊට 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

පසු ගිය ෙසනසුරාදා අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් නැඟුවාම 
ඔබතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත 
ය ටෙත් අෙප් ගරු මන්තීවරුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීෙම්දී සහ 
යළි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතට ගමන් කිරීෙම්දී ආරක්ෂාව සහ 
නිදහස තිෙබන බව. නමුත් එයට බාධා වන පරිදි පසු ගිය 
ෙසනසුරාදා අෙප් මන්තීවරු  කිහිප ෙදනකුම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට 
පිටතට ගමන් කරන ෙකොට, ඒ අයට යන්න අවසර දුන්ෙන් නැහැ. 
අෙප් ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙදසැම්බර් 03 දින ෙමම 
ගරු සභාවටත් ඒ කරුණ දැනුම් දුන්නා. සමහර මන්තීවරුන් නිල 
වාහනෙයන් බස්සලා පයින් ඇවිද්ෙදව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. අපි  විෙරෝධය පාන්නන් වාෙල් ෙම් 
විෙරෝධය පානවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් ෙගෞරවනීය අවධානය 
ෙයොමු කරවන්ෙන් ෙම් කාණයට  මැදිහත් විය යුතු නිසායි. ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරන්න ෙවනම සාකච්ඡාවක් හරි ෙදනවා නම් අපි 
ඔබතුමා ඉදිරිෙය් කරුණු කියන්න සූදානම්. අප  මුණ ගැෙසන්න 
එන මහජනයාට ඒ සඳහා ඉඩ ෙදන බව ගරු අගාමාත්යතුමා 
කිව්වා. අපව මුණ ගැෙසන්න එන්න මහජනයාට එන්න ඉඩ 
ෙනොෙදන ෙකොට,  ඒ අය මුණ ගැෙසන්න මන්තීවරුන්ට යන්නත් 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ෙමම පශ්නය, ජාත්යන්තරයට ෙගන යා යුතු වරපසාද 
පශ්නයක් බව ට පත් කරන්න එපා කියන එකයි මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ඊෙය් සිද්ධිය ගැන ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඊෙය් ඉරිදා ෙන්. ෙසනසුරාදා සිද්ධිය ගැනයි මා කිව්ෙව්. 

ඔබතුමා හමු  ෙවන්න අපට අවස්ථාවක් ෙදන්න. අපි වැඩිදුර- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙසනසුරාදා සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න මට 

අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා ෙම් ගැන කථා කරන්න ඉස්සර ෙවලා 
මා උෙද්ම කථා කරලා අදාළ නිලධාරින්ට උපෙදස් දුන්නා. 
මන්තීවරුන්ට -මහජන නිෙයෝජිතයින්ට- පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
ඕනෑ නම් අවසර ෙදන්න කියලා මා කිව්වා. ඒ ෙගොල්ලන් 
උසාවිෙයන් අවසරයක් ලබා ෙගන තිබුණා. උසාවිෙයන් දීපු 
නිෙයෝගය තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතුවලට බාධා 
ෙනොවන පරිදි පාෙර් ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන විෙරෝධතාව පළ 
කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම වාර්තාවක් ඉල්ලා තිබුණා.  ඊෙය් 
හැන්දෑෙව් තමයි මට එම වාර්තාව ලැබුෙණ්. අදාළ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරයා සමඟත් මා කථා කළා. එතුමාත් මට කරුණු 
පැහැදිලි කළා. එතුමා කිව්ෙවත්, එතැනදී සාමයට බාධා වන 
ආකාරයට හැසිරුණා, ඒ වාෙග්ම උසාවිෙයන් දීපු නිෙයෝගය අනුව 
ෙනොෙවයි එතැන හැසිරුෙණ්, ෙවනත් විධියකටයි කියලායි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වීමට බාධා කරලා තිබුණා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි,  අවසාන වශෙයන් ඒ අය ෙපොලීසියටත් පහර ෙදන්න 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් ෙකෙනකුටත් තුවාල ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එක්ෙකෙනත් තවමත් ඉස්පිරිතාෙල් 
ඉන්නවා. උසාවි තීන්දුෙවන් පිටස්තරව කටයුතු කළ නිසා කඳුළු 
ගෑස් ගහන්න සිදු වුණා කියලායි කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම මා ඇහුවා, 
මන්තීවරුන් යම් අපහසුතාවකට පත් වුණාද කියලා. මන්තීවරුන් 
ෙතමුණා විතරයි, ෙවන ෙදයක් වුෙණ් නැහැ කියා කිව්වා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් මීට ඉස්සර ෙම් ගැන සඳහන් කරලා තිබුණා, සෑම 
මන්තීවරෙයකුටම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීෙම් අයිතිය  තිබිය 
යුතුයි කියලා.   

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 
විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට අපිත් කඳුළු ගෑස් පහාරවලට ලක්ෙවලා 
තිෙබන බව.  බැටන් ෙපොලු පහාරවලට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
කාර් රථවලට අලාභ හානි සිදුෙවලා තිෙබනවා.  කථානායක 
තනතුෙර් ඉන්නෙකොට මටත් යුතුකමක් තිෙබනවා, එවැනි ෙද්වල් 
සිදුවීම වළක්වන්න. අද උෙද්ත් මා කථා කරලා ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. කිසිම මන්තීවරෙයකුට අනතුරක් සිදු ෙවලා නැහැ. වතුර 
වැටුණු එක විතරයි.     

ඒ ගැන මා කනගාටු වනවා. නමුත් අපි ඉදිරිෙය්දී ෙම් කටයුතු 
සිදු වන්නට ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කථා කරනවා.  
උසාවි තීන්දුව කැඩුවා කියන ෙහේතුව තමයි කියන්ෙන්. මට 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා කිව්වා,  "හතර පස් ෙදෙනකුට එන්න 
ඕනෑ නම් අවසර ලබා ෙදන්නම්" කියලා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට කිව්වාය කියලා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ පුවත් පත් 
වාර්තාවක් තිබුණා කියලා කිව්වා,  "පාර්ලිෙම්න්තුව වට කරන්න 
යනවා"යි කියලා.  ආරක්ෂාව ලබා දීම ෙපොලීසිෙය් යුතුකමක්. ඒ 
නිසා තමයි ෙපොලීසිය ඒ ආකාරයට  කටයුත්ත කෙළේ. ඒ අනුව 
හතර පස් ෙදෙනකුට එන්න බැරි නිසා ඒ අය ඊට පස්ෙසේ ගිෙය් 
නැහැ. ඔබතුමාව වාහනෙයන් ෙමෙහට ෙගනැවිත් බැස්සුවා 
කියලාත් කිව්වා. ඒක තමයි මට ෙපොලීසිෙයන් ලැබුණු වාර්තාව. 

ගරු සභානායකතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් 

"පාර්ලිෙම්න්තුව වටලනවා" යි  කියලා රූපවාහිනිෙයන් ෙම් අය 
පකාශ කරලා තිෙබන බව ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි ෙපොලීසිෙයනුත් කිව්ෙව්. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැ ත්ෙවන 

දවසක්. ෙම් මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ, පාෙර් 
ෙනොෙවයි. ෙම් මන්තීවරු ඉන්න ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. [බාධා 
කිරීම්] 
\ 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, I will give way to raise your point of 

Order later. Let the Hon. Leader of the House speak. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඡන්ෙදට හිටිෙය් 30යි. පාෙර් 40ක් හිටියා. ෙපොලීසියට හිරිහැර 

කරපු අය තමයි ෙම් අයව හමු ෙවන්න ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, 
උපෙදස් ගන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  ඊට පසුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට  කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා මතු කරන්න යන පශ්නය 

ඔබතුමාෙග් බලයත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයත් පිළිබඳ  පශ්නයක්. 
ඒ දවෙසේ මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
පධාන මාර්ගය barriers දමලා වහලා තිබුණා. මම ඇහුවා, "මට 
යන්න බැරිද?" කියලා. "බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පධාන 
මාර්ගය සම්පුර්ණෙයන්ම barriersවලින් block කරලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලා කිව්වා. ඔබතුමාෙග් අනුදැනුම ඇතිවද, ඒ 
විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පධාන මාර්ගය,  මාර්ග 
බාධකයකින් block කර දැමුෙව් කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මෙග් බලය මම අනිසි ෙලස පාවිච්චි 

කරන්ෙන් නැහැ, පජාතන්තවාදීව තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. මම 
උපෙදස් දුන්ෙන් මන්තීවරුන්ට පැමිණීමට අවසර ලබා ෙදන 
ෙලසයි. නමුත් ඉන් පසුව තර්ජනයක් පිළිබඳව ගුවන් විදුලිෙයන් 
දැනගත් නිසා ෙපොලීසිය ආරක්ෂක පියවරක් වශෙයන් ඒ 
කියාමාර්ගය ගන්න ඇති. ඒක ෙවන්න පුළුවන්.  මම ඒ ගැන  
දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මාර්ගය යම්කිසි ආරක්ෂක ෙහේතුවක් 

නිසා ෙහෝ වසා දමන ෙවලාවක ඔබතුමාෙග් අනුමැතියක් ඇතිව 
ෙන්ද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අණක් ඇතිව ෙන්ද ඒක ෙවන්න ඕනෑ 
කියන එකයි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව වටලනවා කියලා තර්ජනයක් තිෙබනවා නම්, 

එවන් අවස්ථාවල ෙපොලීසියට අභිමතය අනුව කියා කිරීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. හැම ෙද්ටම මට මැදිහත් ෙවන්නට බැහැ. ආරක්ෂාව 
ලබාදීම ෙපොලීසිෙය් යුතුකමක්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙගන් අහන්නට ඕනෑ නැද්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මෙග් ස්ථාවරය ඒකයි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමනි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ නැද්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආරක්ෂක පියවර ගන්නා හැම අවස්ථාවකම, කඳුළු ගෑස ්

ගහනවා වාෙග් කටයුතුවලට මෙග් අවසරය ගන්න ඕනෑ නැහැ. 
ඒක ෙපොලීසිෙය් යුතුකමක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙනොෙවයි මම ඇහුෙව්. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පාර වහන්න 

කිව්ෙව් කවුද කියලායි මම ඇහුෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර වැහුෙව් ෙපොලීසිෙය් ස්ථාවරය  අනුවයි.   ඒ අය උසාවි 

නිෙයෝගය කඩ කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු ෙවන්නට හදපු 
නිසායි. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් පශ්නය ඒ සිද්ධිය ගැන ෙනොෙවයි.  ඔබතුමාෙග් 

කැමැත්ත, අවසරය ඇතිවද - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, හැම ෙද්කටම මෙග් අවසර ගන්න අවශ්ය නැහැ.  

ෙපොලීසිය ගත යුතු පියවර සම්බන්ධෙයන් හැම ෙවලාෙව්ම 
මෙගන් අවසර ගන්නට අවශ්යතාවක් නැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙපොලීසිෙය් බලය කුමක්ද, ඔබතුමාෙග් බලය කුමක්ද?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෙග් බලය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ-  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම්, ෙපොලීසිය යම් දවසක ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 

වට කරලා  අත්අඩංගුවට - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොලීසිය වට කෙළොත් ඒකට අපි පියවර ගන්නම්. [බාධා 

කිරීමක්] ඒකට පියවර ගන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා 
වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා එයට පිළිතුරු ෙදන්න මැලි ෙවන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමා 

අද ආණ්ඩුෙව් පැත්ත අරෙගන පජාතන්තවාදය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පිටු දකින්නට හදනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඕනෑ ෙදයක් කියන්න, දැන් ඉඳගන්න.  

මිළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, එදා ඇති වූ සිද්ධිෙය්දී කදුළු ගෑස් 

පහාරයක් එල්ල කරන අවස්ථාෙව්දී අෙප් ඒ මන්තීවරු අපි මුණ 
ගැෙසන්න පැමිණි නිසා මම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදසින් ඒ ෙදසට 
ගමන් කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මම මෙග් නිල වාහනෙයන් ගමන් 
කෙළේ. ඒ ගමන් කරනෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරින් කිව්වා, "ෙම් 
පාෙර් මන්තීතුමාට යන්න ෙදන්න බැහැ. කරුණාකරලා බහින්න" 
කියලා. ඉතින් ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙපොලීසියත් එක්ක 
රණ්ඩු ෙවන්න බැහැ ෙන්. අපි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් lawmakersලා 
වශෙයන් ෙපනී ඉඳලා tea makersලාෙග් තත්ත්වයට වැෙටන්න 
බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉන්න. ඉන්න. Let him speak. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට, මට පාර්ලිෙම්න්තු පාෙර් පයින් 

ගමන් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් තමයි ඔවුන් කිව්ෙව්, 
''එෙහම ගිහිල්ලා ඔබතුමා ඕනෑ නම් පස් ෙදෙනක් එක්කරන් 
එන්න'' කියලා. ඉතින් ඒ ෙවනෙකොට, ඒ පිරිස ගුටි කාලා, ෙල් 
ෙපරා ෙගනයි එතැන හිටිෙය්. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාම නරක 
තත්ත්වයක්. එදා ලංගම ෙපෞද්ගලීකරණයට විරුද්ධව අපි 
නුෙග්ෙගොඩ, මිරිහාන ඉඳන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට ෙම් 
විධියටම  පහර දුන්නා. එදායින් පසුව පථම වතාවට තමයි ෙම් 
පහරදීම සිදු වුෙණ්. ඔබතුමා උෙද් වරුෙව් ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවක් අපට ලබා දුන්නා නම්, ෙම් පශ්නය ෙමෙලසින් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අදත් අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
ෙම් ෙවච්ච සිද්ධිය පිළිබඳ ස්වල්ප ෙව්ලාවක සාකච්ඡාවකට 
කරුණාකරලා අවස්ථාව  ලබා ෙදන්න කියලායි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතෙකොට ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීවරුන් ට, ඒ අයව ගිහිල්ලා 

හමු ෙවන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඇයි, බැරි? 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතෙකොට ෙමොකක්ද මන්තීකම කියන්ෙන්? නාඩගමක්ද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? කට්ටියක් එතැන පිකටිං කරනවා. 

පිකටිං කරන ෙකොට මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් 
නැතිව ඒ කට්ටිය හමු ෙවන්න යනවාද, උපෙදස් ෙදන්න? [බාධා 
කිරීම්]  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා- [බාධා කිරීම්] Let the Hon. Prime 

Minister speak. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉස්සර ෙවලාම මට ආරංචි වුෙණ් පාර 

වහලා තිබුෙණ් නැහැ, තීරුවක් වැහුවා කියලායි. මම වැරැදි 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, මට ආරංචිය ආෙව් තීරුවක් වැහුවා 
කියායි. ඒවා සමහරවිට ෙපොලීසියට ගන්න පුළුවන් පියවරයන්.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. විෙශේෂෙයන්ම,  එතැනට ආපු අය  
පකාශ කළා, "පාර්ලිෙම්න්තුව වටලනවා" කියා. එතකම් 
උද්ෙඝෝෂණයක්. [බාධා කිරීම්] මම කියන ෙද් අහන්න ෙකෝ. ෙම්,  
විශ්වවිද්යාලෙය් අන්තෙර් ඉන්න අය ෙනොෙවයි. ෙමතැන ඉන්ෙන් 
නගර සභාවල සභාපතිවරු, පාෙද්ශීය සභාවල අය. ෙම් හරියට 
ෙහොරකම් කරපු මිනිස්සු. ඒ ෙහොරකම් කරපු මිනිස්සු ඇවිත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වට කරනවා  කිව්වාම, - [බාධා කිරීම්] මට පිළිතුරු 
ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

      (The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. 

ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා ෙන්. Do not disturb.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතැනට ඇවිත් පාර්ලි ෙම්න්තුව වට 

කරනවා කියලා, - [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාට 

කථා කරන්න ෙදන්න.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අය එතැනට ඇවිත් පාර්ලිෙම්න්තුව වට කරනවා කිව්වාම 

එෙහම නම් ඒක උද්ෙඝෝෂණයක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තර්ජනය කිරීමක්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ඒ අවස්ථාෙව් 
එතැන හිටියා නම් එතුමාත් ඒකට වරදකරු. අර උද්ෙඝෝෂණෙය් 
නම් හිටියාට කමක් නැහැ. වට කරනවා කියන තැනට ආවාම, he 
is also an accomplice. 

මම එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ෙමතුමන්ලා කියපු ෙදයයි, 
අප රූපවාහිනිෙය් දැක්ක ෙදයයි අතර විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක රූපවාහිනිෙයත් ගියා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්නුවා ෙන්. "ෙදරණ" රූපවාහිනී 

නාලිකාෙවන් ෙපන්නුවා. ඔබතුමා කථා කරන "සිරස" රූපවාහිනී 
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නාලිකාෙවන් ෙපන්නුවා. ඒ හැම එෙකන්ම ෙපන්නුවා. ෙම්කට 
කණ්ඩායමක් ලැහැස්ති ෙවලා ආෙව්. මම කනගාටු ෙවනවා, ඒ 
අයට වතුර ගැහුවා කියන එක ගැන. සමහර ෙවලාවට ෙපොලීසියට 
ඒක කරන්න සිද්ධ ෙවන්න ඇති.  

දැන් ෙමතැන කියන හැටියට නම්, උපාසක මහත්වරුන්ට 
හිටපු ගමන් ෙපොලීසිෙයන් ඇවිල්ලා වතුර ගහලා ඒ ෙගොල්ලන් 
පැන්නුවා. එතැන ඔක්ෙකෝම ඉඳලා තිෙබන්ෙන් උපාසක 
මහත්වරු. නමුත්, බලන ෙකොට ෙම් අය උපාසක බළලුන්. දැන් 
කථා කරපු හැටියට නම්, ඒ අය එක් ෙකෙනක්වත් ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා නැහැ. අනික, ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය ෙහොඳට ටයර් 
පුච්චා පුරුදු අය ෙන්, ෙම් අය වාහනවලට ගහලා පුරුදු අය ෙන්, 
ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙපොලීසිය ආවාම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොර බළලා. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින්ෙන් මන්තීවරු, 

බළල්ලු ෙනොෙවයි. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අනික, ෙම් සභාපතිවරු කියන්ෙන් කවුද? එක් ෙකෙනක්, 

කාන්තා වන් සියයක් දූෂණය කරලා තිෙබනවා. අනික් ෙකනා 
ෙමොනවාද කෙළේ? තංගල්ලට ගිහිල්ලා කාන්තාවක් දූෂණය කරලා 
එතැන සිටි සුද්දාව මරා දැම්මා. තව එක් ෙකෙනකුට ළඟදි මරණ 
දඬුවම දුන්නා. සාමාන්යෙයන් පාෙර් යන අපි ෙන් ෙම්වාට භය 
වන්න ඕනෑ. අපි හිතනවා, අෙප් ජීවිතයට ෙමොකුත් ෙවයිද කියලා. 
ෙකොෙහොම හරි ෙමවැනි ෙද්වල් අනාගතෙය් සිදු ෙනොවන හැටියට 
අපි වග බලා ගන්න ඕනෑ. ෙපොලීසියට දැන් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, විරුද්ධත්වය පකාශ කරන අයට 
විරුද්ධත්වය පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියා. ඒකට විරුද්ධ 
වන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. කණ්ඩායම් ෙදකකට ඕනෑ නම්, ෙම් 
පැත්ෙතනුත් ෙහොයා ෙදන්න, අර පැත්ෙතනුත් ෙහොයා ෙදන්න. 
නමුත්, අපට යන්න පාර ටිකක් හදා ෙදන්න. එපමණයි ඕනෑ. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පාර අලුත්වැඩියා කරන නිසා සාමාන්ය ජනතාවට 
විශාල තදබදයක් ඇති වුණා. 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් කිව්ෙව් එතුමන්ලා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතට යද්දි ඒ අය ෙපොලීසිෙයන් වැළැක්වූවා 
කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මට වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයි. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එද්දි මාව ෙපොලීසිෙයන් වැළැක්වූවා. එතැන 
විශාල මැරවරයින් පිරිසක් සිටියා. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වාෙග් කණ්ඩායම්වලට ෙහොඳම තැන  
තමයි, පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහා තණ ෙකොළ වැවිලා තිෙබන 
ground එක.  ෙම් අය එතැනට ගාල් කළා නම්, තණ ෙකොළ ටිකත් 
කපා ගන්න තිබුණා. ෙමොකද, එතැනට ගැළෙපන පිරිසක් තමයි 
ෙම් ආෙව්. ෙම් අය ground එකට ගාල් කළා නම්, එතැන ඒ අයට 
සුදුසුයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන මතෙයන් ෙතොරව කථා 

කරනවා නම්, අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු තුන්ෙදෙනක් තමයි ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ අෙප් ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන 
ශූරිනුත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාත් කියන්ෙන්.  ගරු කථානායකතුමනි,  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී  වරපසාද වාෙග්ම ජනතාවෙග් වරපසාදත් අපි අගය 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු එනෙකොට හතළිහක, 
පනහක වාෙග් සුළු පිරිසක් මාවත් නැවැත්තුවා.  හිතාමතාම 
කඩාකප්පල් කරන්නයි නැවැත්තුෙව්. ගරු කථානායකතුමනි, 
මහජනතාවටත් පාෙර් යාමට සහ ඒමට අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
පුරුද්දක් ෙලස දිගටම කරන්න පටන් ගත්තා. ෙමතුමන්ලාෙග්  
සහෙයෝගෙයන් ෙමතුමන්ලාෙග් ෙගෝලබාල පිරිසක් විසින් 
පළමුෙවනි දවෙසේ කළා; ෙදවැනි දවෙසේ කළා.    

ෙමතුමන්ලා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන් වශෙයන් ෙමයට 
වගකියන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා අපට ආදර්ශයක් ෙදන්න ඕනෑ. 
ඒවා ඔබතුමන්ලා අපට පුරුදු කෙළොත්, ඉදිරි අනාගතෙය්දී  අපිත් 
කරනවා. ඒ නිසා ඉල්ලීමක් කරනවා. අෙනක් එක ෙමතුමා කිව්වා, 
lawmakersලා tea makersලා ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි, tea 
makersලා  lawmakersලා  වුණාම ෙපොලීසියටත් අඳුනාගන්න 
බැරි ෙවනවා, කවුද lawmaker,  කවුද  tea maker කියලා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් lawmaker තනතුර රැකගන්නා 
ආකාරෙය් හැසිරීමක් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු දක්වන්න ඕනෑ කියලා 
ඉතාමත් ආදරෙයන් මතක් කරනවා. නැත්නම් ෙපොලීසියට පරණ 
කාලෙය් tea maker ලා මතක් ෙවනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා සමඟ කථා කරන්න මට 

අවශ්යයි. [බාධා කිරීම්] 

ෙහොඳයි, සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට කථා කරලා අපි කථා 
කරමු. ඕනෑම ෙකෙනකුට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
ෙපොලීසිෙය් පැත්ත ගැන තමයි ෙපොලීසිය පකාශ කෙළේ. පස් 
ෙදෙනක්, දහ ෙදෙනක් එවන්න පුළුවන්; ෙදදහසක පිරිසකට 
එන්න දුන්ෙනොත් පාර්ලිෙම්න්තුව වටලනවා කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තර්ජනයක් තිෙබන බව කිව්වා. ෙපොලීසිෙය් අය 
ඒ අයෙග් රාජකාරි කළා. ඒ නිසා ඒ අයට ෙදෝෂාෙරෝපණය කිරීම 
ෙම් අවස්ථාෙව් සාධාරණ නැහැ. 

මීළඟට, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017. කාරක සභා 
අවස්ථාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  
[පගතිය: ෙදසැම්බර් 03] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .-  
[ேதர்ச்சி: சம்பர் 03] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

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

 
136 වන ශීර්ෂය.- කීඩා අමාත්යවරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.-   ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  350 ,921,000 

 
தைலப்  136.- விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 350,921,000 

 
HEAD 136.-  MINISTER OF SPORTS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 350,921,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! කරුණාකර වාඩිෙවන්න. කීඩා අමාත්යාංශය, 

වැය ශීර්ෂ 136 සහ 219 පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 
දක්වාද, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය, වැය 
ශීර්ෂ 111 සහ 220 අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වාද අද 
දින කාරක සභාෙව්දී සලකා බලනු ලැෙබ්. දිවා ආහාර විෙව්කය 
අපර භාග 12.30 සිට අපර භාග 1.00 දක්වා ෙව්. කපා හැරීෙම් 
ෙයෝජනාව ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 9.57] 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින -2016 ෙදසැම්බර් 05 වන සඳුදා- 
විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලින් අදාළ අංක 136 සහ 219 දරන 
වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි 
සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් 
කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයොජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
විවාදෙය්දී මට ෙවන්වී තිෙබන කාලයත් අඩු නිසා මම ෙපොදුෙව් 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට කීඩාව කියන එක 
අෙප් පතිපත්ති පකාශනවල සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්ත්, අපි 
ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්ත් විෙනෝදාස්වාදය සපයන, නැත්නම් 
ශරීර ෙසෞඛ්ය වර්ධනය කරන ෙදයක් විධියට ෙනොෙවයි. ඒක 

ඇත්තටම, මානව සංවර්ධන - human development - දර්ශකයක් 
විධියටයි අපි සලකන්ෙන්. අපි දකින විධියට කීඩා අමාත්යාංශයට 
පැවරී තිෙබන්ෙන් matches  දිනන එක එහා ගිය, කීඩා තරග 
ජයගහණය කරන එක එහා ගිය ෙදයක්. ෙපොදුෙව් කීඩා 
සංස්කෘතියක්, හැම දරුවකුම කීඩාවක -අන්තර්ජාතික ෙහෝ ජාතික 
මට් ටෙම් තරග- නිරත වන රටක්  සකස් කිරීමයි අපි දකින්ෙන්. 
ෙමොකද, අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, විද්යාව හා තාක්ෂණය, කීඩාව 
කියන ෙම් අංශ හතරින් තමයි ෙපෞරුෂයක් තිෙබන, දැනුමක් 
තිෙබන මිනිසුන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා matches දිනන එක, කීඩාංගණ ඉදි කරන එකට එහා ගිය යම් 
දර්ශනයක් එක්ක ෙම් විෂය ෙමෙහය වන්න ඕනෑයි කියන එකයි 
අෙප් අදහස වන්ෙන්.  

ෙමම විවාදෙය්දී මා විෙව්චනාත්මක කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
කලින් ෙම් රෙට් රාජ්ය අංශෙයන් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ආණ්ඩුව යම් මුදල් 
පමාණයක් ෙම් අමාත්යාංශයට දීම තුළ, අමාත්යාංශෙයන් යම් යම් 
වියදම් පමාණයක් කරනවා. ඒවාෙය්දී නාස්තියත් සිදු ෙවනවා, 
ඕනෑ නැති ෙද්වලුත් කරනවා, ෙහොඳ ෙද්වල් ටිකකුත් කරනවා. 
එෙහම ෙන්, හැම දාම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කලිනුත් එෙහමයි, ෙම් 
අවුරුද්ෙද්ත් එෙහමයි, ලබන අවුරුද්ෙද්ත් එෙහමයි. නමුත්, ගරු 
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් රාජ්ය අංශය  සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්,  1960, 1970 ගණන්වල අෙප් රෙට් අතිදක්ෂ 
කීඩකයන්, විෙශේෂෙයන් ෙවොලිෙබෝල් වැනි කීඩාවල අතිදක්ෂයින් 
බිහි වුෙණ්, රාජ්ය අංශයට අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලිනුයි. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව වෙග් ඒවායින්. 
දැන් අපට ඒ තත්ත්වය ඒ තරම් දුරට ෙපෙනන්න නැහැ. දැනුත් 
තිවිධ හමුදාෙවන් නම් කීඩාවට සැලකිය යුතු උදව්වක් කරනවා.  

කාලයකට කලින් වරාය අධිකාරිය වාෙග් ආයතන කීඩාවට 
යම් ආකාරයකින් උදවු කළ බවට මතකයක් තිෙබනවා. නමුත් 
ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත් ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් මහජන 
බැංකුව, ලංකා බැංකුව, NSB එක වාෙග් රාජ්ය බැංකු තිෙබනවා; ශී 
ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව තිෙබනවා; දැනට ඉතුරු ෙවලා තිෙබන 
රාජ්ය ආයතන පද්ධතියක් තිෙබනවා; ශක්තිය තිෙබන 
ෙදපාර්තෙම්න්තු තිෙබනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, දක්ෂ කීඩක 
කීඩිකාවන් ෙමම ආයතනවලට බඳවාෙගන ඔවුන් කීඩාෙව් පූර්ණ 
කාලීනව ෙයදවීම සඳහා එම ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතනවලින් 
උදවු කරන්න කියලා. ඇමතිතුමාෙග් පැත්ෙතනුත් ෙම් ගැන 
කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කරන්න පුළුවන්.   

වරාය අධිකාරියටත් ෙමය කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, වරාය 
අධිකාරිය භාර ඇමතිතුමාත් හිටපු පසිද්ධ කීඩකෙයක් නිසා. වරාය 
අධිකාරිෙය් විතරක් ෙනොවයි, ෙපොදුෙව් රාජ්ය අංශෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ඉන්න ෙසේවික ෙසේවිකාවන්ට කීඩා කරන්න 
උදවු කරනවා වාෙග්ම, යම් කාලයක් ෙදනවා වාෙග්ම, දැනට 
දක්ෂතා ෙපන්වලා තිෙබන කීඩක කීඩිකාවන්ටත් උදවු කරන්න. 
ඔබතුමා දන්නවා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් ඉන්නවා, ෙලෝක කැරම් 
ශූරතාව දිනාගත් කණ්ඩායමක සාමාජිකෙයක් විධියට ඉඳලා 
පුහුණුකරු හා උපෙද්ශකයකු ෙලස හිටපු ෙසේවකෙයක්. අපි ඔහු 
සමඟ කථා කළාම කියන්ෙන්, "කීඩකයන්ට රැකියාවක් නැහැ; 
නිසි වැටුපක් නැහැ. එම නිසා ෙබොෙහොම අසරණ ෙවලා ඉන්නවා" 
කියලායි. එම නිසා නිශ්චිතව ඉල්ලන්ෙන්, රාජ්ය අංශෙයන් කීඩාව 
සඳහා මුදලක් ෙවන් කරන්න; දක්ෂ, ජාතික මට්ටෙම් හැකියා 
ෙපන්වන කීඩක කීඩිකාවන් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා රාජ්ය 
ආයතනවලට බඳවාෙගන ඔවුන්ට පූර්ණ කාලීනව කීඩාෙව් 
ෙයෙදන්න අවසර ෙදන්න කියලායි. 

මම නම සඳහන් කරමින් කියනවා, දක්ෂ කීඩක කීඩිකාවන්ට 
උදවු කළ පුද්ගලික අංශෙය් ආයතනයක් තමයි, MAS Holdings 
ආයතනය. අෙනක් කිසිම ආයතනයකට අගතියක් කිරීෙම් 
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අදහසින් ෙනොෙවයි, මම එම ආයතනෙය් නම සඳහන් කෙළේ. ෙමම 
ආයතනය සම්බන්ධව වෘත්තීය පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. දැන් එම 
ආයතනෙය් නැති වුණත් හිටපු අධ්යක්ෂ ඩයස් ෙගෝමස් මැතිතුමා 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

කුරුණෑගල හිටපු මන්තීවරයකු වශෙයන් මා දන්නවා, කීඩක 
කීඩිකාවන් සියයකට ආසන්න සංඛ්යාවකට අන්තර්ජාතික 
මට්ටමට යන්න ඒ සමාගම හරහා උදවු කළා කියා. මම හිතනවා, 
ඒ ආදර්ශය අෙනක් සමාගම්වලටත් ගන්න පුළුවන් කියා. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් සහ රාජ්ය අංශෙයන් ඒ ඉල්ලීම කරමින් මා 
කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට එක් වන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කාලය මඳ නිසා පශ්න කීපයක් පමණක් 
නඟන්න මා කැමැතියි. පළමුවැනි එක, කීඩා පනත ගැනයි. කීඩා 
අමාත්යතුමා එම අමාත්යාංශෙය් වගකීම භාර ෙගන දැනට 
අවුරුද්දකට වැඩියි කියා මා හිතනවා. අෙප් රෙට් කීඩා පනත නව 
තත්ත්වයට අනුව සකස් කිරීම කියන කාරණය ගැන අවුරුදු 
ගණනක් තිස්ෙසේ කථා කළා පමණයි. මට මතක විධියට 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු අමාත්යවරයාත් ෙම් සම්බන්ධව 
යම් යම් අදහස ් කියමින් සිටියා; සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න 
හැදුවා. නමුත් බැරි වුණා. අද කීඩාවත් අධ්යාපනය වාෙග්ම 
පනතකින් හරියාකාරව පාලනය වන්ෙන් නැහැ. අධ්යාපනයට 
පනතක් නැහැ ෙන්. අධ්යාපනය ෙමෙහයවන්න පනතක් නැහැ. ඒ 
වාෙග් ෙදයක් තමයි, දැන් කීඩාෙව්ත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කීඩාවට 
පනතක් තිෙබන නමුත්, එය සෑෙහන පරණ, කැඩිච්ච බිඳිච්ච, සිදුරු 
ෙගොඩක් තිෙබන එකක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මා ඒ ගැන 
විශ්ෙල්ෂණය කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන අමාත්යවරයාත් 
දන්නවා, කලින් හිටපු අමාත්යවරුත් දන්නවා; ෙල්කම්වරුත් 
දන්නවා. නමුත් ඒ පනත යාවත්කාලීන කරලා නූතන තත්ත්වයට 
ගැළෙපන විධියට සකස් ෙවලා එන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් කීඩා පරිපාලනය පැත්ෙතන් 
කථා කරන්න ගිෙයොත්, එහි සුවිශාල ගැටලු තිෙබනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් වන ෙකොටත් ජාතික කීඩා 
සංගම් වැඩි ගණනක ආරාවුල් තිෙබනවා කියා. මෙග් මතකෙය් 
හැටියට ජාතික කීඩා සංගම් පනස් ගණනක් වාෙග් පමාණයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඕනෑම ෙවලාවක ගත්ෙතොත්, ඒවා අතරින් 
ජාතික කීඩා සංගම්වලින් සියයට 25ක -හතෙරන් පංගුවක- වාෙග්, 
අඩුම  ගණෙන් දහයක ෙදොළහක විතර වත් සැලකිය යුතු 
පරිපාලන අවුල් තිෙබනවා. ඒවා, කීඩාව සම්බන්ධ අවුල් 
ෙනොෙවයි. ඒවා හුඟක් ෙවලාවට මුදල් සහ ෙපෞද්ගලික පශ්නයි. 
සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලන පශ්නත් ඒවා අස්ෙසේ තිෙබනවා.          
ඒවා නිවැරැදි කර ගන්න බැරි ෙවනවා, පනත හදා ගන්න බැරි  
වුෙණොත්. ඒ නිසා මම ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
සමහර ඇමතිවරු නම් කැමැත්ෙතන් සිටියා, කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් අන්තර්පාලන කමිටු ඇති කරන්න. අන්තර් පාලන 
කමිටු ෙනොෙවයි, පැහැදිලිවම ස්ථාවර, ඡන්දෙයන් පත් ෙවන කීඩා 
පරිපාලන කමිටුවක් ඇති කළ යුතුයි කියා අපි හිතනවා.  

මට වැඩි ෙවලාවක් නැති නිසා, ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී මම 
එක කාරණයක් දැනගන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් කීඩාංගන ඉදි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් 
සුවිශාල ගැටලු ඇති වුණාය කියන එක. වැඩිෙයන්ම කථාබහට 
ලක්වුණු කීඩාංගණයක් තමයි සූරියවැව කීඩාංගණය. ඔබතුමාෙග් 
ෙවලාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අදහස කියන්න. මම 
හිතන විධියට නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දීද 
ෙකොෙහද පත් කරපු කමිටුවක් තිබුණා. ඒ කමිටුෙව් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවාය කියා ඔබතුමාම මට කියා තිෙබනවා. මම දැනගන්න 

කැමැතියි, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන පියවර 
ෙමොනවාද කියා. ඔබතුමා ඒක රෙට් නීතිය ඉදිරියට ෙයොමු කරලා; 
මූල්ය දූෂණ සම්බන්ධ ආයතනවලට ඉදිරිපත්  කරලා, 
අමාත්යාංශෙය් ෙහොඳ නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් 
කරලා ඒ ගැන ෙසොයාෙගන තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් 
සූරියවැව කීඩාංගණයට අර නලින් බණ්ඩාර  මන්තීතුමා ෙයෝජනා 
කරපු වැෙඩ්ට තමයි කට්ටිය යවන්න ෙවන්ෙන්. ඒ කීඩාංගණය 
තණ ෙකොළ තිෙබනවා. ඒ තණ ෙකොළ කන්න කට්ටිය යවන්න 
තමයි ෙවන්ෙන්. ඒ කීඩාංගණය හදපු එක ඔබතුමාෙග් වගකීමක් 
ෙනොෙවයි. මට මතක විධියට ඔබතුමාත් ඒ ආණ්ඩුෙව් සිටියා. 
නමුත් එතැන මහ විශාල දූෂණයක් සිදු වී තිෙබනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි දියගම කීඩාංගණය. දියගම කීඩාංගණය 
සුවිශාල ගරා වැටීමක්, බිඳ වැටීමක් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා යම් පකාශ නිකුත් කර තිෙබනවා මම 
දැක්කා. දියගම රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කීඩාංගණය  විවෘත කරලා 
තවම අවුරුදු හතරක් ගතවුෙණත් නැහැ. අවුරුදු හතරකට කලින් 
හදපු කීඩාංගණයක් කඩාෙගන වැෙටන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම 
නම් ඒවා කරපු මිනිස්සු, ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ නැද්ද? 
ඔබතුමන්ලා හැම ෙවලාෙව්ම වංචා, දූෂණ, නාස්තිය සිද්ධෙවන්න 
ඉඩ දීලා ඒවා රැස්වීම්වලදී කියනවා. හැබැයි, කවදාවත් වැරැද්දට 
දඬුවමක් ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, යාළුෙවෝ 
වැඩියි ෙන්.  

ෙම් ර ජෙය් මැති ඇමතිවරුන්ටත්, පසු ගිය රජෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්ටත්  ෙවච්ච ෙදයක් තමයි යාළුෙවෝ වැඩි ෙවච්ච එක. 
හැම පැත්ෙතම යාළුෙවෝ. ෙදපැත්ත, තුන් පැත්ත මාරු කරපු අයට 
යාළුෙවෝ තවත් වැඩියි. හැම පැත්ෙතම යාළුෙවෝ. ඒ නිසා ෙහොරු 
ඉෙබ්ම ආරක්ෂා ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  ගරු ඇමතිතුමනි, මම තවත් 
කාරණයක් ගැන දැනගන්න කැමැතියි. ඒකට නම් මෙග්  
ෙවලාෙවන් ඔබතුමාට විනාඩියක්  ෙදන්නම්.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
දියගම කීඩාංගණය කාටද අයිති; කවුද පරිපාලනය කරන්ෙන්; 
කවුද  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්ෙන් කියන කාරණය මම 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා.    

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විනාඩියකින් මම ඒකට පිළිතුරක් 

ෙදන්නම්. දැනට කාටවත් එහි කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. ඒක 
තිබුෙණ් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා භාරෙය්යි. ෙම්ක ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාවට අයිති ඉඩමක්  විධියට තමයි තිබුෙණ්. දැන් අපි  ඒක 
පවරා ගන්න අවශ්ය සම්පූර්ණ කටයුතු ටික ලැහැස්ති කරලා, 
කැබිනට් පතිකාව දමා අවශ්ය කටයුතු ඉටු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
එය සම්පුර්ණෙයන් ෙගොඩ නඟන වැඩ පිළිෙවළ අපි කියාත්මක 
කරනවා. දැන් එය කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති ෙද්පළක් විධියට 
පවත්වාෙගන යනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ඒ අයෙග් නම් අවශ්ය නැහැ. නමුත්, මම දැනගන්න 

කැමැතියි, ඒ කළමනාකරණ මණ්ඩලයට පසු ගිය රාජපක්ෂ 
පාලනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ඔබතුමා පත් කරන්න යනවාද 
කියලා. ඒෙක් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ඒ අය පත් කරන්න ඔබතුමා 
පදනම වශෙයන් හදා ගන්ෙන් ෙමොකක්ද? එය රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් හදපු නිසා ඒ කණ්ඩායෙම් අයටත් ෙම්ෙක් 
තනතුරු ෙදන්න යනවා වාෙග් එකක් ගැන ආරංචියක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒකට මම උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඒ කීඩාංගණය සඳහා 

එතුමන්ලාෙග් මුදල් ෙකෝටි ගණනක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතුමන්ලාෙග් මුදල් කියන්ෙන්? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ගැන කියන්න. මමත් ෙහොයාෙගන 

යනවා, ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් ඒ මුදල් ආවාද කියලා. ගරු 
මන්තීතුමනි, පශ්නය වන්ෙන් ෙමයයි. ෙකෝටි හයහමාරක් කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒක කීඩා අමාත්යාංශයට 
අයිති භූමියක් ෙනොෙවයි. නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙගනුත් ඒ ගැන 
අහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව මුදල් පමාණයක් "රාජපක්ෂ 
පදනම" විසින් දාලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මම දන්ෙන් නැහැ, 
ඒක වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණය 
කියන්නම්. ඒක භාගයටයි හැදිලා තිෙබන්ෙන්. Track එක හදලා 
තිෙබනවා. Swimming pool එක හදන්න තිෙබනවා. Indoor 
stadium එක භාගයට හදලා තිෙබනවා. ඒකත් උස මදියි. මම 
දන්ෙන් නැහැ, කවුරු ඒක නිර්මාණය කළාද කියලා. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අපි කල්පනා කෙළේ, ඒක අපට පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ යම් 
විධියකට ඒ පදනෙමනුත් එක්ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක් ෙම්කට 
ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලායි. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් කරපු ෙද් ගැන 
ෙවන පශ්නයකුත් අපට තිෙබන නිසා. ෙම්ෙක් ෙලොකු අර්බුදයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අයිති නැති එකකට තමයි කීඩා අමාත්යාංශයත් 
සල්ලි දාලා තිෙබන්ෙන්.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කරන්න ඕනෑ, ඒක නීතිපතිට ෙයොමු කරන එකයි. ඔය 

සල්ලි ෙහොර සල්ලි ෙන්. රාජපක්ෂලාට grounds හදන්න සල්ලියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. රාජපක්ෂලාට grounds හදන්න සල්ලි තිබුණාද? 
රාජපක්ෂලාට ෙකොෙහන්ද, grounds හදන්න සල්ලි? අපි දන්නවා. 
එතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ නැහැ. මම දන්නවා. රාජපක්ෂලාට 
grounds හදන්න සල්ලි නැහැ. රාජපක්ෂලා හම්බන්ෙතොට එක 
ground එකක්වත් තමන්ෙග් සල්ලිවලින් හදලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
සල්ලි ආෙව් ෙකොෙහන්ද කියලා ෙහොයලා බලන්න. 
ජනාධිපතිවරෙයකුෙග් වග කීමක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් අෙත් 
සල්ලිවලින් රෙට් ඉඩම්වල grounds හදන එක. එෙහම හැදුවා 
නම්, තමන්ෙග් වග කීමක් ෙලස හිතලා හරියට හදන්න ඕනෑ. 
 ඔබතුමා නීතිපතිෙගන් ෙම් ගැන අහන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් වාෙග් gamesවලට තමයි අපට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහෙපොළ අරමුදලට අයිති ඉඩමක 2000 
අවුරුද්ෙද් මාලෙඹ් SLIIT එක හැදුවා. මම ෙම් පශන්ය ගැන උසස ්
අධ්යාපන ඇමතිතුමාට කිව්වා. ඇමතිතුමා තවම මට උත්තර දීලා 
නැහැ. ඒක මහෙපොළ අරමුදෙල් ඉඩමක්. මහෙපොළ අරමුදෙලන් 
රුපියල් මිලියන 500ක් ෙහෝ 600ක් ණයට දීලා තමයි ශී ලංකා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය හැදුෙව්. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ ඉඩම ආණ්ඩුෙව්. රෙට් සල්ලි. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ කාලෙය් හිටපු කිංස්ලි ටී. විකමරත්න ඇමතිතුමා ඒ 
Board එක පත් කරද්දී කරන ලද යම් ආකාරයක වංචනික ෙදයක් 

නිසා අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මම හිතනවා, ඒක 
වංචනික ෙදයක් ෙලස. එතුමා දැන් ජීවතුන් අතර නැති 
පුද්ගලෙයකු නිසා එතුමාට මම අෙගෞරව කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
මිනිස්සු කරපු ෙහොඳත් පවතිනවා; නරකත් පවතිනවා.  

අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, SLIIT 
එක එම පවුෙල් ෙද්ෙපොළක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකරලා ෙමයට 
උත්තරයක් ෙදන්න කියලා. අපි කිසි ෙසේත්ම ෙමයට ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙකෝටි සිය දහස් ගණනක් වටිනා ෙද්ෙපොළක්. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා SLIIT එක ගැන කිව්වා. එම 

ඉඩ ෙම් පශ්නයක් තිෙබන එක ඇත්ත. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, 
අද SLIIT එක ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් පවතින ආයතනයක්. [බාධා 
කිරීමක්] Please let me explain. අද වනවිට එයට විෙද්ශීය 
ශිෂ්යයන් පවා එනවා. අපි ඉඩෙම් පශ්නය ෙබ්රා ගනිමු.  ඉඩෙම් 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියා අපිත් පිළිගන්නවා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉඩෙම් පශ්නය ගැන ෙනොෙවයි මම 

කියන්ෙන්. මට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. SLIIT එෙක් අධ්යාපන 
කටයුතු කරෙගන යන්න. ඒක ගැන විවාදයක් නැහැ. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, there are overseas students also. In fact, they are 

the people who requested me to get them a student visa.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
All that is true. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සමඟ වාදයට 

ගිෙයොත්, මට ෙම් කීඩාවට සම්බන්ධ නඩුව ෙබ්රා ගන්න බැරි 
ෙවනවා. මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉඩෙම් පශ්නය අපි විසඳා ගනිමු. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන් ඉඩෙම් පශ්නය ෙනොෙවයි. ඒක 

රජයට අයත් ආයතනයක් ෙලසයි පටන් ගත්ෙත්. ඒකට මුදල් වැය 
කළා, රජෙයන්. ඒෙක් පදනම වුෙණ් රජයට අයත් 
විශ්වවිද්යාලයක්, මුදල් අය කරනවා කියන එකයි. ආණ්ඩු ෙව් 
ඉඩම්, ආණ්ඩුෙව් සල්ලි. ආණ්ඩුෙව් නම පාවිච්චි කෙළේ.  [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, from the beginning, it has been in the hands of 

private people. එම ආයතනය මුල ඉඳලාම කළමනාකරණය 
කෙළේ, ෙපෞද්ගලික පිරිසක්. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක තමයි පශන්ය. ගරු සභාපතිතුමනි, අවසානෙය්දී ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්- 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අය ඉතාම ෙහොඳ ආයතනයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒක 

විනාශ කරන්නද හදන්ෙන්? 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙත්රුම් අරෙගන කථා කරන්න ෙකෝ. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදෙය්දී මම 

උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි හැදුෙව්, ෙම්වා පටන් ගත්ෙත් 
ආණ්ඩුෙවන් කියලා. මහෙපොළ සල්ලි. මහෙපොළ සල්ලි 
ෙකොෙහොමද, ෙපෞද්ගලික අයට ෙදන්ෙන්? ඉඩම් ආණ්ඩුෙව්. මම 
එතුමාට විකිපීඩියා එෙක් තිබුණු විස්තරය දුන්නා. විකිපීඩියා එෙක් 
SLIIT එක ගැන අදත් බලන්න. ඊෙය් ෙවනස් කළාද දන්ෙන් 
නැහැ. විකිපීඩියා එෙක් ෙපෙර්දා සඳහන් වී තිබුණා, "government-
owned higher education institute" කියා. හැබැයි, රජෙය් කිසිම 
නිෙයෝජිතෙයක් Board එෙක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ර ෙට් නම, රෙට් සල්ලි, ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් 
පාවිච්චි කරලා ෙපෞද්ගලික business හදා ගන්නවා. මම කියන්න 
හදන්ෙන්, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාට -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අපි ෙදෙදනා පසුව විවාද කර ගනිමු.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙපන්වන්න හදන්ෙන් ෙම්ක අපි 

පටන් ගත්තා කියලායි.     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අයිෙයෝ, ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා - 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ, නැහැ. ඇමතිතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙත්ෙරන්ෙන්ම නැහැ, උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක අපි පටන් ගත්තා වාෙග් ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා 

කියන්න හදන්ෙන්.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. අපි එෙහම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. අපි එෙහම 

කිව්ෙව් නැහැ. මට කථා කරන්න ෙව්ලාව ෙදන්න, ගරු 
සභාපතිතුමනි. කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අපි අරෙගොල්ලන්ට, 
ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. අපි ආණ්ඩුවකට 
කියන්ෙන්. ඒක මතක තබා ගන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කීඩා අමාත්යාංශයට අදාළව කථා 

කරන්න. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මම දැන් කීඩා අමාත්යාංශයට අදාළව කථා 

කරන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා කිව්ෙව්, "ඒ වාෙග්" කියලායි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැන් දියගම කීඩාංගණයටත් ෙවන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

රාජපක්ෂලාට grounds හදන්න සල්ලි තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ඒ 
සල්ලි ෙකොෙහන් හරි දමා ඇති.   

දැන් ඒකට ඔබතුමා ෙදන්නා, තුන්ෙදනා දැම්මාට පස්ෙසේ 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? කුමන ෙහෝ ෙමොෙහොතක ෙම්වාත් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට හිමි ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, රාජපක්ෂලා 
ෙම් රෙට් ෙහොරකම් කරපු විධිය ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා නීතිමය වශෙයන් අවසරයක් ෙදන්න කලින් මම 
කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, නීතිපතිතුමාෙගන් සහ කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් නිර්ෙද්ශයක් ගන්න කියලා. 
නැත්නම් ෙවන්ෙන්, SLIIT එක නැති වුණා වාෙග් ඕකත් නැති 
ෙවන එකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් මම ඊළඟ කාරණාවට එන්නම්. ඊළඟ කාරණාව වශෙයන් 
මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, -[බාධා කිරීමක්] හරි 
උත්තරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කීඩා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා යටෙත් තමයි ඒක පාලනය 

ෙවන්ෙන්. 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නරින්ට කුකුල්ලු බාර ෙදන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමා. මට 

කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔවුන් නාමික නිෙයෝජිතයින් පමණයි. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නරින්ට කුකුල්ලු බාර ෙදන්න එපා. නාමික ෙනොෙවයි, අපි 

දන්නවා ෙන් ෙකොෙහොමද බලය ගන්ෙන් කියලා. ඔය කට්ටිය 
ෙද්වාලවල කපුෙවොත් පත් කරපු කට්ටියක් ෙන්. රාජපක්ෂලා 
ෙද්වාලවල කපුෙවොත් පත් කළා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් විවාදයට 
මම ෙයොමුෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ක මම උදාහරණයකටයි ගත්ෙත්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
බස්නායක නිලෙමත් පත් කළා. 

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්, ඒකත් හරි. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා බස්නායක 

නිලෙම් ගැනත් කියනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට බාධා ෙවච්ච 
විනාඩි ෙදක, තුනක් ෙදන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක ඔබතුමා ෙබ්රාගන්න ෙවනවා. ඒ කාලය ෙදන්න මට 

අයිතියක් නැහැ.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා කථා කරන්න 

නැඟිට්ටාම ඔබතුමා අවසර ෙදනවා ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පැහැදිලි කිරීම්වලට මම සාමාන්යෙයන්,- 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. විවාදයකුත් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් එකඟත්වෙයන් තමයි ඒ කාලය 

දුන්ෙන්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාසල් කීඩාවයි, කීඩා අමාත්යාංශයයි අතර 

තිෙබන ගැටලුව ගැන මම කථා කරන්න කැමැතියි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, 2016 ෙනොවැම්බර් 26වැනි දා "ලංකාදීප" පුවත් 
පෙත් තිෙබනවා, "දක්ෂතම කීඩක කීඩිකාවන්ට මුදල් ෙනොමැතිව 
ෙලෝක පාසල් ෙචස් තරගාවලිය අහිමි ෙවයි." කියලා පවෘත්තියක්. 
මම "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ඒ ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 

දැන් කීඩා ඇමතිතුමා කියනවා, පාසල් කීඩා එතුමාට අයිති 
නැහැ කියලා. අධ්යාපන ඇමතිතුමාට පාසල් කීඩා අයිති වුණාට, 
එතුමාට ෙගොඩාක් වැඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙවලා තිෙබන ෙද් 
තමයි පාසල් කීඩකයන්ට තරගාවලියකට යන්න පහසුකම් නැහැ. 
ෙකොච්චර cricket grounds තිෙබනවාද? අඩුම ගණෙන් mat 
එකක් නැහැ. නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා කිකට් ආයතනෙය් 
පධානිෙයක් වශෙයන් ඉන්නවා. හිටපු කිකට් නායකෙයක් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඉන්නවා. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා 
කීඩා ඇමතිතුමා වශෙයන් ඉන්නවා. නමුත්, අෙප් රෙට් ඇත්ත 
තත්ත්වය ගත්ෙතොත් පාසල් කීඩකයන්ට තරගාවලියකට යන්න 
මුදල් නැහැ. අවශ්ය පුහුණුවීම් කරන්න මූලික ෙද්වල් ටික නැහැ. 
අපි ඉපදිච්ච කාලෙය් ඉඳන් අහන ෙදයක් තමයි අෙප් athletesලාට 
දුවන්න ෙහොඳ shoes නැහැ කියන එක; Professional athletesලා 
භාවිත කරන ෙහොඳ සපත්තු නැහැ කියන එක. ඒ නිසා හැමදාම 
පත්තරවල තිෙබනවා, කීඩක කීඩිකාවන්ට හරියාකාර සපත්තු 
නැහැ කියන පශ්නය. ෙම්වා අවුරුදු 50ක් විතර තිස්ෙසේ තිෙබන 
පශ්න. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, කරුණාකරලා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා මම ෙපොඩි බාධා කිරීමක් කරන්නම්. එදාත් මම 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, ෙචස් කීඩාවට ඒ ෙගොල්ලන්ට සල්ලි 
දුන්නා කියලා. ජාත්යන්තර පිළිගත් තරගයකට යන්න ඔවුන් 
අෙපන් ඉල්ලීමක් කෙළොත් අපි සූදානම් ඒකට සල්ලි ෙදන්න. 
විවිධ තරගවලට මැෙල්සියාව ආදී අෙනකුත් රටවල්වට අෙප් 
කීඩක කීඩිකාවන් යන බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒවාට මුදල් ෙදන්න 
බැහැ. හැබැයි, ජාත්යන්තරව පිළිගත් තරගයකට යනවා නම්, අපි 
සූදානම් ඒකට සල්ලි ෙදන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සපත්තු අඩු 

2769 2770 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පාඩු තිබුණාම, මම ඒවා ඕනෑ තරම් අරෙගන දීලා තිෙබනවා. 
තවත් පුළුවන් උදවු කරන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පාසල් මට්ටමින් කිකට් කීඩාව දියුණු 
කිරීම සඳහා ෙම් අවුරුද්ෙද් තවත් රුපියල් මිලියන 250ක් අපට 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව, පාසල් මට්ටමින් කියාත්මක 
වන අෙනකුත් වැඩ කටයුතුවලට තවත් රුපියල් මිලියන 50ක් 
අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒකට අප සම්පූර්ණ- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, හැම ෙකනාටම ඔබතුමා ළඟට එන්න බැහැ 

ෙන්. ඔබතුමා ඒකට කියා මාර්ගයක් හදන්න.  ව හයක් හදන්න. 
ආයතනයක් හදන්න ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්, system එකක් 
හදන්න. ''ජාතික මට්ටමින් ජයගහණය කළ දරුවන්ට ෙමෙහමයි, 
අන්තර්ජාතික මට්ටෙම් කීඩකයන්ට ෙමෙහමයි'' කියලා 
නිර්ණායකයක් හදලා එවැනි කමයක් හදන්න. හැම ෙකනාටම 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා හම්බ ෙවන්න එන්න බැහැ ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්න දැන්වත් ඉවර කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට ලැබී තිෙබන ෙව්ලාව අවසන් ෙවන්න 
නියමිත නිසා, අවසාන වශෙයන් - [බාධා කිරීමක්] පසු ගිය 
කාලෙය් කීඩා අමාත්යාංශයටම සම්බන්ධ කරලා ඇවිදින මංතීරු 
හදන ව්යාපෘතියක් පටන් ගත්තා. එහි කිසිම පශ්නයක් නැහැ, ඒක 
ෙහොඳ ෙදයක්. පසු ගිය රජෙයන් තමයි එෙහම මංතීරු හදන්න 
පටන් ගත්ෙත්. ඒකත් කියන්න ඕනෑ. එතෙකොට කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාට පශ්නයක් ෙවන එකක් නැහැ. ඒක පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙවන් පටන් ගත්ත එකක්.  jogging tracks හදන එෙක් 
පශ්නයක් නැහැ.  ගරු සභාපතිතුමනි, මට ලැබිලා තිෙබනවා ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න.  

දුම්මලසූරිය තුංෙතොට සිට කට්ටිමහන දක්වා හදන ශාරීරික 
සුවතා මංතීරුව ගැන සඳහන් ලිපියක් ලැබිලා තිෙබනවා.   කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි තුනහමාරකට  ආසන්න මුදලක් 
ෙහෝ ඊට වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, 
බිංගිරිය ආසනෙය්, තුංෙතොට සිට කට්ටිමහන දක්වා ඇවිදින 
මංතීරුවක් හදන්න යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, දුම්මලසූරිය 
එක්සත් ෙබෞද්ධ බල මණ්ඩලය, ඒ වාෙග්ම, ඒ පෙද්ශෙය් 
ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලෙය් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු 
ඒ පෙද්ශෙය් නිලධාරින්, සමාජ සංවිධාන නායකයන් රාශියක් 
විසින් ජනාධිපතිතුමාට එවන ලද ලිපියක් මා සතුව තිෙබනවා. මම 
ඒ ලිපිය ඉතා ඉක්මනින් කියවන්නම්. 

''අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි,  

ශාරීරික සුවතා මංතීරුව - දුම්මලසූරිය තුංෙතොට සිට 
කට්ටිමහන හන්දිය දක්වා පෙද්ශය - බිංගිරිය ආසනය. 

ඉහත මංතීරුව ස්ථාපනය කිරීමට විරුද්ධත්වය පකාශ කරමින් 
අප සමිතිය විසින් අතිගරු ඔබතුමා ෙවත 2016.04.01 වන දින 
ඡායාරූප සමඟින් අමතන්නට ෙයදුණ ලිපිය හා බැ ෙඳේ. 

එකී ලිපියට පතිචාර වශෙයන් ඔබතුමා විසින් 2016.04.05 වන 
දින, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
අමතමින් ෙමම වන සංහාරය නවත්වාලීමට කටයුතු ෙකරිණි. 

ෙකෙසේ නමුත්, ෙමම ඉදිකිරීම යළිත් සූක්ෂම ෙලස ආරම්භ 
කිරීමට සියලු කටයුතු ෙයොදා ඇති අතර, අද දින දහවල් 2.00ට....'' 
කුලියාපිටිය නැ ෙඟනහිර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී 
ෙටන්ඩර් එක දීලා තිෙබනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙව්ලාව අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම 

ෙනොකෙළොත් අෙනක් අයට අවස්ථාව අඩු ෙවනවා. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් 

විනාඩියක් ෙදන්න. මමත් ඔබතුමාට මට නියමිත ෙව්ලාෙවන් 
දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මට අද ෙම් පශ්නය අවසන් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් විනාඩියක් ෙදන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සමහර අයට විනාඩි හතරයි, පහයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩියක් මට ෙදන්න. ෙමය 

එතුමාට සම්බන්ධ පශ්නයක්.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි පැහැදිලිව ෙම් තුළින් වන සංහාරයක් සිද්ධ 

ෙවනවා; පස් කැපීමක් සිද්ධ ෙවනවා.  

මිනිස්සු ෙම්කට විරුද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් 
ෙම්කට සම්බන්ධයි කියලා තමයි ෙම් ෙචෝදනාවල තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ මිනිස්සු ෙම් පශ්නය ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. කරුණාකරලා ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්න. මිනිසුන්ට 
අවශ්ය  නැති ෙද්වලට මුදල් නාස්ති කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.    

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
පිළිතුරු ෙදන්න.  

2771 2772 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, මා සුළු ෙව්ලාවයි ගන්ෙන්. ගරු බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමනි, ඒක සම්පූර්ණ අසත්ය ෙචෝදනාවක්. 
ඔබතුමා ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානය බලන්න. එතැන කිසිම වන 
සංහාරයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔය වාෙග්ම තමයි කුරුණෑගල වැව 
රවුම,- [බාධා කිරීමක්] තනිකර අසත්ය කථාවක්. ඔබතුමා ගිහිල්ලා 
බලන්න. අපි ෙදෙදනාම ගිහිල්ලා බලමු. ෙම්ක ෙද න්ෙනක්, තුන් 
ෙදෙනක් එකතු ෙවලා කරන ෙදයක්. ෙමොකද, ඒ ඉස්සරහ මස් කඩ 
ටිකක් තිෙබනවා. ෙම් මංතීරුව හැදුවාම ඒ මස ් කඩ ටික 
වැෙහනවා. මතක තියා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා බලන්න. 
මම වැරදි වැඩවලට අත තියන මිනිෙහක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා 
ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ ගැන මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කළා. ෙදන්ෙනක් තුන් ෙදෙනක් ඉඳ ෙගන තමයි 
ඔය වැෙඩ් කරන්ෙන්. ඔය ෙචෝදනා කරනවාට වඩා ෙහොඳයි, 
ඔබතුමායි මමයි -අපි ෙදෙදනාම- ගිහිල්ලා ෙකොච්චර පමාණයක් 
පිෙරනවාද, ෙකොච්චර පමාණයක් හැෙදනවාද කියලා බලමු.[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

[පූ.භා. 10.20] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  අපට ඉතාම ෙළන්ගතු අමාත්යාංශයක් වන 

කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
විවාදය ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම කීඩාව ගැන කථා කරන්න ෙම් 
මුළු කාලයම දිය යුත්ෙත්  මටයි. ෙමොකද, හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා 
කීඩා අමාත්යාංශය ෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා දන්ෙන් මම 
නිසා.   

ජූෙඩෝ කීඩාව පිළිබඳව ජාත්යන්තර කීර්තිය දිනා ගත්ෙත් 
ගම්ෙපොළ ඉපදුණු කීඩකෙයක්.  නමුත් එදා මහනුවර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරමින් කීඩා ඇමතිවරයකු හිටියාට ජූෙඩෝ කීඩාව 
කරන්න කිසිම පහසුකමක් නැති පළාතක් බවට මධ්යම පළාත පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ලංකාවාසී ජූෙඩෝ කීඩකයන් ෙවනුෙවන් 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, මහනුවර දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව්ම 
ජූෙඩෝ කීඩාව සම්බන්ධෙයන්  මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියලා. ඒ වාෙග්ම, මධ්යම පළාෙත් නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ 
පෙද්ශයට ජූෙඩෝ කීඩාව කරන්න පුළුවන් අඩුම පහසුකම් තිෙබන 
ස්ථානයක් ෙහෝ හදලා ෙදන්න  කියලාත් මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.    

ඔබතුමා දන්නවා,  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය පුරා කීඩා 
අමාත්යාංශය භාර ෙගන හිටපු අය කීඩාෙව් දියුණුවට කළ ෙද්වල් 
 ෙමොනවාද කියලා.  ඒ පතිඵල තමයි එංගලන්තෙය් ෙගවල්. ඒ  
පතිඵල තමයි ෙකොළඹ අවට ෙගවල් හතක්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවලා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිෙය්. 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය  "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කියලා 
ජාතික පතිපත්තියක් පකාශයට පත්  කර තිෙබනවා. නාවලපිටිය 
මධ්ය මහා විද්යාලෙය් මීටර් 300ක් ටැක් එක තිබුණු  කීඩාංගණය  
හදන්න අද ඉඩ නැහැ.  

ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා බලන්න. 
අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා ඒ ස්ථානයට ගියා. අද 
ඒ ළමයින්ට ෙසල්ලම් කරන්න තැනක් නැහැ.  

එදා මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් 
විවාදයකට සම්බන්ධ  ෙවලා කිව්වා, "නාවලපිටිෙය් ෙම් සයිස් 
බුරුත ගස ් කපනවා" කියලා. ඉතින් ඒවා බලන්න ඒ පළාෙත් 
AGA ෙකෙනක් නැද්ද? ෙපොලීසියක් නැද්ද නාවලපිටිෙය්? ගරු 
සභාපතිතුමනි, මධ්ය මහා විද්යාලෙය් තිබුණු වට 10ට වැඩි ෙකොස් 
ගස් 18ක් ෙකොෙහේටද ෙගනාෙව්? ෙගනාෙව් නාවල ෙගදරට. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්ෙග් මහා මන්දිරයට ෙගනාෙව්. කළුවර 
ෙගනාෙව් ඇඹිලිපිටිෙයන්. ඒවා ෙගනාෙව් සමුපකාරෙය් 
ෙලොරිෙයන්. ෙකොෙහොමද ෙගනාෙව්?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, නම් සඳහන් කරනෙකොට පෙව්සම් ෙවන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මම වගකීම භාර අරෙගනයි ෙචෝදනා කරන්ෙන්, ගරු 

සභාපතිතුමනි. මා දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. සමුපකාරෙය් ෙලොරිය 
ෙගෙනන්ෙන් 'සහන ෙසේවා' කියලා ගහෙගන. ඒ ෙලොරිය check 
කරන්ෙන් නැහැ. සමුපකාර ෙලොරිෙය් තිෙබන්ෙන් කළුවර. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙකොෙහන් බලපතයක් අරෙගනද ඒ ෙගදරට 
කළුවර ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා මා අහනවා. මාඔය 
පෙද්ශෙය් කුඹුක් ගස් 18ක් කැපුවා. ෙකොෙහන්ද, ඒවාට බලපත 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙගදරට දමා තිෙබන්ෙන් තනිකර කළුවර 
සහ කුඹුක් ලී. ෙකොෙහන්ද ඒවාට බලපතයක් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්? ෙකොළඹ තිෙබනවාද කළුවර, කුඹුක්? ගහ දන්නා 
මිනිහාට ෙකොළ කඩා පාන්න එපා කියලා මා ඔය ඇමතිවරුන්ට 
ෙයෝජනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට හිස් 
භාණ්ඩාගාරයක් ලැබුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිස ්
භාණ්ඩාගාරයක් භාර දුන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙම් විවාදෙය් මුළු කාලයම ලැබුණා 

නම් කීඩා අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්න පුළුවන්; ඒ ගැන 
හරබර ෙද්ශනයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතා ෙකටි කාලයක් 
තමයි ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්න. ඒ 
කාලය ලබා දීම පිළිබඳවත් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂතුමාෙගන් මා ඇහුවා, 
නාවලපිටිය ආසනෙය් තියා මධ්යම පළාෙත්වත් බුරුත ගහක් 
ෙසොයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව අද 
  ඓතිහාසික අසුපිනි ඇල්ල හරහා දැන් මහාමාර්ගයක් වැටිලා 
තිෙබනවා. දැන් අරණායකට බස් එකක් යන්න පුළුවන්.  කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙලොකුම දියඇල්ල තමයි අසුපිනි ඇල්ල. 
හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා ඒක දැකලා තිෙබනවාද? එතැනට පයින් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? අද එතැනට බස් එකක් යනවා. ඒක දැකලා 
තිෙබනවාද? බුරුත ගස් දැකලා තිෙබනවාද?  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාලය අවසන් නිසා මාෙග් කථාව 

කවියකින් අවසන් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
 
ෙකොහිෙදෝ බුරුත ගස් මධ්යම  පළාතට 
එහි නැති ගසක් ගැන කීෙව්  මුළාවට 
සිහි නෑ ෙගදර උන්දැෙග      ෙචෝදනාවට 
මහී ෙබොරු කියයි ෙම් ගරු  සභාවට 
 
ගරු සභාපතිතුමනි, දන්ෙන් නැති මිනිසුන්ට බලන්න මම 

බුරුත අත්තක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. බුරුත ගැන දන්ෙන් නැති 
මිනිසුන්ට, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ගස් ගැන දන්ෙන් නැති, 
ස්වභාව ධර්මය ගැන දන්ෙන් නැති, පරිසරය ගැන දන්ෙන් නැති 
සියලුෙදනාට දැන ගන්න ෙම් බුරුත අත්ත ෙම් සභාවට  ඉදිරිපත් 
කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
බුරුත ගහ ඇතුළත් කිරීම පශ්නයක් වනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපි ෙයෝජනා කරනවා, බුරුත ගෙහේ අත්ත එළිෙය් පැළ කරමු 

කියලා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order.  සභාගත කරපු බුරුත ගෙහේ 

අත්ත හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සභාගත කළ නිසා,  library එෙක් තියමු. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හැන්සාඩ් එෙක් පැළ කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා. 

[පූ.භා. 10.26] 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් 

වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා 
විෙශේෂෙයන් සතුටු වනවා.  ඒ වාෙග්ම කීඩා අමාත්යාංශය භාරව 
සිටින අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා ඉතා දක්ෂ කීඩකෙයක්. අංගම් 
ෙපොරවලට, ජූෙඩෝ කීඩාවට, ෙද්ශපාලන කීඩාෙව්දී මං තීරු - track 
එක - මාරු කරන්න දක්ෂ කීඩකෙයක්. කීඩාෙව් උන්නතිය සඳහා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් කීඩකයකු හැටියට මා 
පළමුෙවන්ම එතුමාට සුබ පතනවා.  

කීඩා ඇමතිතුමනි, මා එෙසේ කියන්ෙන් ෙවන මුකුත් නිසා 
ෙනොෙවයි. අපි ෙද්ශපාලනඥයන්. ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි 
ගන්නා වූ කියාමාර්ග දිහා ෙම් මන්තණ සභාවට අපව එවන 
ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා. එම පතිපත්තිෙය් ඉඳෙගන අපි 
කටයුතු කිරීෙම්දී, එම කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීම අපට  
පැවරී තිෙබනවා. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීෙම්දී  නීතිගරුක, 
යුක්තිගරුක, විනයගරුක, විනිශ්චයට ගරු කරන සමාජයක් බිහි 
කරන්න අපට අවශ්ය වනවා. ඒ සමාජය බිහි කිරීෙම්දී අපි 
ආදර්ශමත්ව කටයුතු කරන්න අවශ්ය අවකාශය ලබා ගත යුතු 
ෙවනවා. පළමුෙවන් කියපු කාරණාවලට අමතරව ඉතාම 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, පාට, පක්ෂ කණ්ණාඩිවලින් බලන්ෙන් 
නැතිව, ඒ දරුවන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කිරීමට 
ඔවුන් ෙපළ ගස්වන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබන බව. සමහර කීඩා 
සංගම්වල එක්තරා ඒකාධිකාරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිකට් 
සංගම්වලත් ඒකාධිකාරයක් තිෙබනවා. ෙම් ඒකාධිකාරය පිළිබඳව 
පැහැදිලි අවෙබෝධයකින් අපි කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.  

පාරම්පරිකව සිටින අෙප් සාමාජිකයන්  කීඩාෙව් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීෙම්දී විශාල අගතියකට පත්ෙවලා 
සිටිනවා. ෙක්.බී. රත්නායක මැතිතුමා කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට 
හිටපු කාලෙය්  අවුරුදු ගණනාවකදී අෙප් රටට  පදක්කම් දිනා 
ගැනීමට - gold medal  දිනා ගන්න - අවශ්ය පසු බිම සකස් කර 
දුන්නා.  නමුත් කාලානුරූපව ෙම්වා ෙවනස් ෙවලා, ෙවන ෙවන 
ආකාරෙයන් කියාත්මක කිරීම නිසා අපට පදක්කම් ලබා ගැනීෙම් 
සිහිනය ෙබොඳ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගැනීම කීඩා 
ඇමතිතුමාට පැවරී තිෙබනවා. ඒ අභිෙයෝගය ජය ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය කමෙව්දයක් සකස් ෙවමින් පවතිනවාය කියන එකත් 
ෙමවර අය වැ ය ෙල්ඛනය තුළින් අපි දැක්කා.  

ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනා අපට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙයෝජනාවලින් අෙප් සිහිනය, ශී ලංකාෙව් සිහිනය සැබෑ කරගන්න 
පුළුවන් අවකාශය සලසා ගන්න නම්, ඈත පිටිසර  ගම් දනව්වල 
සිටින දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා දිම  වැදගත් ෙවනවා. ඒ සඳහා  
ඈත පිටිසර ගම්මානවල  සිටින එම  අවශ්යතාව හඳුනා ගත් පාසල් 
දරුවන්  ජාත්යන්තරයට හඳුන්වා දීම  අවශ්ය ෙවනවා. බහු වාර්ගික 
රටක ෙම් සුසංෙයෝගයට  දායකත්වය ලබා දීම සඳහා ජනපිය 
කීඩාවක් වන කිකට් කීඩාව ඉවහල් කර ගන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.   

එදා  කිකට් කණ්ඩායෙම් නායකයා විධියට World Cup එක 
ලබා ගත් අර්ජුන රණතුංග -වර්තමාන ඇමතිතුමා- ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. එදා එතුමා කිකට් කණ්ඩායෙම් නායකයා විධියට ඒ 
කාර්ය කරනෙකොට, සනත් ජයසුරිය විකට් ගන්නෙකොට, 
මුත්තයියා "ෙබෝල්" කරනෙකොට, sixer එකක් ගහනෙකොට,  
century එකක්  ගන්නෙකොට;  සියය පන්නන ෙකොට ෙම් සියලු 
ෙදයටම අපි එදා අත්පුඩි ගැහුවා; උඩ පැන්නා.  ඒ සියලු ෙද්වල් 
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ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම  පසු ගිය කාලෙය් සංගක්කාර World Cup   එක 
ගන්න,   නැත්නම් ෙලෝක කුසලානය  ගන්න  තරග කර   ඔහු 
පරාජය වුණාම,  ෙම් රෙට් මිනිස්සු සහ සමහර සංගම් සම්පූර්ණ 
ෙචෝදනාව සංගක්කාර ෙවත ෙයොමුකළා. ඒ පිළිබඳව කනගාටුව 
පළ කරනවා.  අපට අභිමානයක්  ලබා දුන් එම  කීඩාෙව්  
උන්නතිය ෙවනුෙවන්  පැහැදිලි අපක්ෂපාතී තින්දු අරෙගන 
කටයුතු කරන්න  ඕනෑය කියන එක  මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරන්න   ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය 
දිස්තික්කය ගැන කථා කරනවා නම්, high altitude training 
centre එක දැන් සිහිනයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  
පසු ගිය කාලෙය් ඒ කාරණය සඳහා අපි මුදල් ෙවන් කළා. ඒ, මුදල්  
ෙවන් කිරීෙම්දී අපට ලබාගන්න අවස්ථාව සලසා ගත යුතු  ෙවනවා. 
එක එක්ෙකනා එක එක ආකාරයට කටයුතු කරන  ආකාරය අපි 
දැක තිෙබනවා.  එම නිසා නුවරඑළිය කීඩාංගණය සඳහා  ෙයෝජිත 
වඩසටහන කඩිනම් කරන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් කරන්න. පුංචි 
එංගලන්තය කියා අපි සඳහන් කළත් එහිදී අපට ඒ කාරණා 
සියල්ල එකතු කර  කියාත්මක  කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.   

පාසල්වලින් දක්ෂ කීඩකයන්  බිහිෙවනවා.  තරුණ, කීඩා, 
කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්  
සභාපතිවරයා හැටියට මා ඔබතුමාත් එක්ක පසු ගිය දවස්වල  ෙම් 
පිළිබඳව කථා කළා.  කීඩා ක්ෙෂේතෙය් දී, නිල්දණ්ඩාහින්න ජාතික 
පාසල ජූෙඩෝ කිඩා තරගවලින් පළමුවන ස්ථානය ලබා  ඉදිරියට 
ඇවිත් තිෙබනවා. ඔවුන්ට එම අභිමානය ලබා  ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න  කියලා  කීඩා අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් - එදා 
අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමා ඇවිත් හිටිෙය් - මා ඉල්ලුවා.  ඔවුන්ට එම 
අවස්ථාව සලසා ෙදන්න  කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. කදුකරෙය්  පුංචි සරසවිය නමින් විරුදාවලිය 
ලත් ෙපොරමඩුල්ල මධ්ය මහා  විද්යාලෙය් කීඩා අංශයට  අවශ්ය  
පහසුකම් ටික ලබා දීම වගකීමක් හැටියට මා දකිනවා. එහි 
ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් තිෙබනවා, කීඩාංගණයක් තිෙබනවා.  
පිහිනුම් තටාකයක් මම හදා දීලා තිෙබනවා. අවශ්ය පහසුකම් 
සලසා  දුන්ෙනොත්,  ඇෙළේ ෙදොෙළේ  පිහිනපු අෙප් දරුවන්ට ඒ 
කුසලතා දියුණු කරෙගන ඉස්සරහට යන්න අවකාශය  ලැෙබනවා.  

 ෙම්  කාරණා සියල්ල  අවෙබෝධ කර ෙගන කටයුතු කළ  යුතු 
ෙවනවා.  නමුත් හිටපු අයට මඩ ගැසීම, ඒ වෙග්ම හිටපු අයට 
ෙචෝදනා එල්ල කිරීම  වැරැදියි.  කීඩා අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරන්න තිෙබන අවස්ථාෙව් දී  කීඩා ක්ෙෂේතයට වඩා ගස් කැපීම 
ගැන  කථා කරනවා නම්  ඒක කනගාටුවට කරුණක්.  ඒ කාරණය 
ගැන කථා කරන්න ෙවනත් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. කීඩාෙව්  
උන්නතිය  ඇති කරන්න නම්,  ඒ  සඳහා දක්ෂ දරුවන් හඳුනාෙගන  
ඒ අයව කීඩාව සඳහා ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. විනිශ්චයට ගරු කරන,  
නීතියට ගරු කරන, යුක්ති ගරුක පුරවැසියන් බිහි කර ගැනීෙම් 
අභිලාශය  ඉටු  කර ගැනීම  අවශ්ය ෙවනවා.   

කීඩා ෛවද්ය ඒකකයට මුදල් ෙවන් කරන්න කටයුතු කරනවා 
කියලා තිබුණා මා දැක්කා.  ඒ වෙග්ම පුහුණු මධ්යස්ථාන -training 
centres -  ඇති කරන්න  මුදල්  ෙවන් කරනවාය කියා තිබුණා.  ඒ 
මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී පළාත් නවයටම සම සමව ඒ අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. ෛවද්ය ඒකක ඇති කිරීෙම් දී  පළාත්වල තිෙබන ෙරෝහල් 
දිස්තික්ක මට්ටමින් කියාත්මක කර ඒ අවශ්ය පහසුකම් සලසා 
ෙදන්න කියා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලිමක් කරනවා.  

සැඟවුණු  කුසලතාවන් තිෙබන දක්ෂ දරුවන්  හඳුනා ගැනීෙම් 
දී  නිවැරදිව ඒ කටයුතු  කියාත්මක කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් කාරණා සියල්ල ඉටු කරන්න 

ගරු ඇමතිතුමාට කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඌනතාවක් තිෙබනවා. 
කාර්ය මණ්ඩල ෙය් ඌනතාව ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  කථා කළ 
යුතු ෙවනවා. ඒ වෙග්ම බඳවාගැනීම් සිදු කිරීෙම් දී,   කුලියාපිටිෙය්  
ජාතික පාසල්වලට දැම්මා වා ෙග් ඒ කටයුත්ත කියාත්මක 
කරන්ෙන් නැතිව, අෙප් දිස්තික්කවල සිටි  දරුවන්ටත් ඒ අවස්ථාව 
සලසා ෙදන්නය කියලා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මා 
එෙසේ කියන්ෙන් ඇයි?  අපි දක්ෂ දරුවන් හඳුනාෙගන ඔවුන් පුහුණු 
කිරීම සඳහා පුහුණු සංචිතයන් ඇතිකරනවා වාෙග්ම, ඒ 
පුහුණුකරුවන්ට  අභිමානය ලබා දීමත් අෙප් වගකීමක් ෙවනවා.  

ඔවුන්ට ඒ අභිමානය ලබා දුන්ෙන් නැත්නම්, කීඩා ක්ෙෂේතය 
දියුණු කිරීම සඳහා අප කියා කරන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද කියන 
එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් කාරණෙය් දී අපි අෙප් වගකීම 
ඉෂ්ට කරන්න සූදානම් විය යුතුයි කියන එක මම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. කීඩාංගණ  හදලා තිෙබනවා.  ෙමවැනි කීඩාංගණ 
සෑදූ අභිමානය අපට තිෙබනවා. නමුත් ඒවා නඩත්තු කිරීෙම් කාර්ය 
භාරය ඉටු කිරීෙම් දී, පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් හදපු නිසා අපි ඒවා 
නඩත්තු කරන්න අවශ්ය නැහැ කියලා හිතුෙවොත් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? එම කීඩාංගණ නඩත්තු ෙනොකිරීම නිසා ඒවාෙය් වල් 
බිහි ෙවලා හුෙදකලා ෙවනවා. හුෙදකලා ෙවලා ඒවා අතහැර දමන 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න එපා.  එම කීඩාංගණ රැක ගැනීම සඳහා  
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න. එවැනි කමෙව්ද සකස් කරලා, 
දරුවන් ට එම කීඩාංගණ පෙයෝජනයට ගත හැකිවන ආකාරයට 
අවස්ථාව සලසා ෙදන්න. ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව ජාතික කීඩාව 
හැටියට දීප ව්යාප්තව කියාත්මක කිරීෙම්දී, ගමයි-වතුකරයයි ෙදක 
ඒකරාශී කරෙගන ඒ සුසංෙයෝගය ඇති කර ගන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න. අපට ඒ අවස්ථාව ෙහොඳාකාරවම 
දකින්න පුළුවන්. ෙම් අයුරින් වර්ගවාදී ෙභ්දය අනුව ෙවන් 
කරනවාට, ඈත් කරනවාට, ෙකොන් කරනවාට වඩා වර්ගවාදය 
නැති කර සමස්ත රටම  ශී ලාංකික ජාතියක් හැටියට එකතු වී සිංහ 
ධජය ඉහළට ඔසවා ෙගන යන්න අවස්ථාව සලසා ගන්න  
හැකියාව තිෙබනවා. අන්න ඒ අවස්ථාව සලසා ගන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරන ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මූලාසනෙය් සිටින නිසා, මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.   ගාමීය මට්ටෙම් කීඩකයන් විධියට ඒ දරුවන් 
ඉදිරියට ෙගෙනන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු වනවා. එවැනි 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගත්තාම, ඒ දරුවන්ෙග් සැඟවුණු 
කුසලතාවන් ඉස්මතු කර ඔවුන්ව ඉදිරියට ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
පසු ගිය කාලෙය් ඒ කාර්ය භාරය කළා.  ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් 
නාළිකාවන් තුළින් ඒ කාර්යභාරය කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, එය ඔබතුමාෙග් වගකීමක් හැටියට කියාත්මක 
කරෙගන යා යුතු වනවා.  ලක්බිම පුවත්පෙත් අනුගහෙයන් වුවත් 
කමක් නැහැ, එය කියාත්මක කරන්න. එය කියාත්මක කිරීම 
තුළින් තමයි අපිට අෙප් දරුවන්ව ඉදිරියට ෙගන එන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.   

අර්ජුන රණතුංග කීඩකයාෙග් - අර්ජුන රණතුංග ඇමතිවරයා 
ගැන ෙනොෙවයි දැන් මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. එතුමාෙග් - 

2777 2778 

[ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා] 
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මෑණියන් ඒ දරුවන් හදන්න ෙමොන තරම් දහ දුක් වින්දාද කියලා 
මම දන්නවා.  ඔහු අභිමානවත්ව ඉදිරියට ගිය ආකාරය ගැන අපි 
කථා කරන්න ඕනෑ.  ෙවන ෙවන ෙද්වල්වල දී ෙචෝදනා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි,  එතුමා අෙප් රටට කීර්තියක් ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
කටයුතු කළා කියන එක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ කාරණෙය්දී 
අපි එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දිගු කරනවාට වඩා අපට ඕනෑ වන්ෙන්  
සුසංෙයෝගෙයන් යුතුව කීඩා ක්ෙෂේතය ඉස්සරහට ෙගන යන්නයි.  
කීඩා ක්ෙෂේතයට අදාළව  මලල කීඩාව පිළිබඳව බලන්න. මලල 
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් අපට ගත හැකි කියාමාර්ග තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මීටර් 100 ධාවන තරග සඳහා සුගත් 

තිලකරත්න බිහි වුෙණ් නුවරඑළිය, ගිනිගත්ෙහේන පෙද්ශෙයන්.   
ඔවුන්ට එම දක්ෂතාව අනුව ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. සුසන්තිකා ජයසිංහ බිහි වුෙණ්, ෙකොයි ආකාරයටද කියන 
එකත් අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම දමයන්ති දර්ශා බිහි වුෙණ්ත්, ෙකොයි 
ආකාරයට ද කියලා අපි දන්නවා. ෙමවැනි සැඟවුණු දක්ෂතා 
තිෙබන දරුවන්  ඉදිරියට ෙගන යාමට අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

මම විෙශේෂෙයන් කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
කීඩා ක්ෙෂේතය තුළ නියැෙලන අයට අධ්යාපන සුදුසුකම් නැත්නම් 
ඔවුන්ෙග් කීඩා හැකියාව, දක්ෂතාව නැති වුණු දවසට ඔවුන්ට 
රැකියාවක් කරන්නට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. එම 
නිසා කීඩා පාසල්වලදී ෙමන්ම කීඩා විෂය පථෙය්දී ඔවුන්ට 
උපාධිය ලබාදීම සඳහා පියවර ගැනීමට අවශ්ය කරන පහසුකම් 
ටික සලසා ෙදන්න. කීඩා ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලනවා වාෙග්ම 
අධ්යාපනයක් ලැබීම තුළින් ඒ අයට ලැෙබන පිළිගැනීම නිසා 
ඔවුන්ෙග් අනාගත අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීෙම් හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් ජීවිතයට ආරක්ෂාවක්, 
රැකවරණයක්, රක්ෂණයක් ලැෙබනවා. එෙහම නැත්නම් අපට සිදු 
වන්ෙන් කීඩක කීඩිකාවන්ව තිවිධ හමුදාවට බඳවාෙගන ඒ තුළින් 
ඔවුන් නඩත්තු කිරීමටයි. එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ආයතනවලට 
කථා කරලා ඒ ආයතන හරහා ඔවුන්ව නඩත්තු කරන්නට අපට සිදු 
ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් වගකීම අපිට ගන්නට සිදු 
ෙවනවා. සබරගමුව විශ්වවිද්යාලෙය් ආරම්භ කළ කීඩා 
කළමනාකරණ උපාධිය ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිවැරදිව 
කියාත්මක කරෙගන යන්න- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසන් ෙවමින් පවතිනවා.  
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
තව ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් තිෙබනවාද, ගරු සභාපතිතුමනි? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් අන්තිම මිනිත්තුව, මිනිත්තුෙවනුත් භාගයයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මම මිනිත්තුවක් ගන්නම් ගරු සභාපතිතුමනි.  

ශී ලංකා ද්වීපෙය් යහපත් සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහා නිවැරදි 
ආකාරෙයන් කියා කරන නිෙරෝගී උගත් බුද්ධිමත් පරපුරක් බිහි 
කිරීම ෙමන්ම සාර ධර්මවලින් ෙපෝෂිත නීතිගරුක, යුක්තිගරුක 
පිරිසක් බිහි කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. ඒ සඳහා අපට කීඩා ක්ෙෂේතය 
ෙයොදා ගන්නට පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපිටත් උෙද්ට රූපවාහිනී නාලිකාවන් 
තුළින් විකාශය වන කීඩා වැඩසටහනක් බලන්නට පුළුවන් නම්, -
ඔබතුමාටත් මැදුර ඇතුෙල් ඉඳෙගනම කීඩා කරන්නට පුළුවන්, 
සින්දුවකට ෙහෝ ඩාන්ස් කරන්නට පුළුවන්- ෙලඩ ටික ෙපොඩ්ඩක් 
අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන ෙමන් 
ගරු කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Gnanamuthu Srineshan, please.  You have 15 

minutes. 
 
[ .ப. 10.39] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். விைளயாட் த் ைற என்ப , விைளயாட் க்கைள 
மட் ம் ெகாண்டெதன நிைனக்கக்கூ ய ஒ  ைறயல்ல. 
அதன் லம் பல சாதைனகைள நிைலநாட் வதற்கும் பல 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாள்வதற்கும் வாய்ப் கள் 
இ க்கின்றன. குறிப்பாக, உளவியல் ாீதியில் பார்க்கும்ேபா , 
ெமக் க ன் க த் ப்ப  பிள்ைளகளிடம் 14 வைகயான 
ஊக்கல்கள் இ க்கின்றன. அவற்றில் "ேபார் ஊக்கல்" என் ம் 
"கு  ஊக்கல்" என் ம் இரண்  வைகயான ஊக்கல்கள் பற்றிச் 
ெசால்லப்ப கின்றன. இந்த இரண்  ஊக்கல்கைள ம் 
சாியான ைறயில் ெநறிப்ப த்தி, வழிப்ப த் வதற்கு 
விைளயாட் த் ைற என்ப  மிக க்கியமானெதா  
வ காலாக அைமகின்ற . மாறாக, இந்த ஊக்கல்கள் தவறான 

ைறயில் ெகாண் ெசல்லப்பட்டால், இைளஞர், வதிகள் 
ேபார்க் குணம் மிக்கவர்களாக அல்ல  ஒ  கு வாகச் 
ெசயற்பட் , ெவவ்ேவ பட்ட காாியங்களில் ஈ படக்கூ யவர் 
களாக வ வதற்கு வாய்ப் கள் இ க்கின்றன. எனேவதான் 
பாடசாைல மட்டத்தி ந்  இந்த விைளயாட் த் 

ைறயிைன அல்ல  விைளயாட் க்கைள ஊக்குவிக்க 
ேவண் ய ெபா ப் ம் ேதைவ ம் இ க்கின்ற .  

கடந்த காலத்தில், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 30 
வ டகாலம் த்தம் நைடெபற்றதன் காரணமாக, அங்கு 
விைளயாட் த் ைற சீர்குைலந்  கவனிப்பாரற் க் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, நல்லாட்சி நைடெப வதாகக் 
கூறப்ப கின்ற இன்ைறய காலகட்டத்தில், விைளயாட் த் 

ைறயிைன ஒ  நிைறவான ைறயாக வி த்திெசய்ய 
ேவண் ய ெபா ப்  விைளயாட் த் ைற அைமச்ச க்கும் 
விைளயாட் த் ைறப் பிரதி அைமச்ச க்கும் இ க்கின்ற . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் அண்ைமயில் 
மட்டக்களப் க்கு விஜயம் ெசய்தி ந்தார். அவர், 'ெவபர்' 
விைளயாட்  ைமதானத்திைன திறந் ைவத் விட் ச் 
ெசன்றேவைள, நான் அவைர அ கி, த்தத்தால் பாதிக்கப் 
பட்ட பிரேதசங்களி ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வ  சம்பந்தமாகக் கலந் ைரயா ேனன். 
அப்ேபா  அவர், உடன யாக தன் ைடய ெபாறியிய 
லாளைர அைழத் , குறித்த இடங்க க்கு விஜயம்ெசய்  
அங்குள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் பார்ைவயிட் , 
அதற்குாிய மதிப்பீ கைள ேமற்ெகாள் ம்ப  பணித்தேதா , 
இந்த ஆண் ல் அந்த விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் 

னரைமத் த் த வதற்குாிய ெசயற்பா கைள ன்ென ப்ப 
தாக ம் குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், இ தி ேநரத்தில் - 
ெந க்க கள் காரணமாக இ க்கலாம் - நான் குறிப்பிட்ட 
அந்த ன்  ைமதானங்க ம் னரைமக்கப்படவில்ைல. 
அைவ மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
அேதேவைள, நான் பிரதி அைமச்சர் அவர்கைள  மாநகர 
சைபயில் சந்தித் , இ  ெதாடர்பில் கலந் ைரயா ேனன். 
அப்ேபா , அவ ம் ஓர் உத்தரவாதத்ைத அளித்தி ந்தார். 
அதாவ , இனிவ ம் காலத்தில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்குச் ெசன் , அந்த இடங்கைளப் பார்ைவயிட்  
அங்கு னரைமக்கேவண் ய ைமதானங்கைளப் னரைமத் த் 
த வதாக உ தியளித்தி ந்தார். ஆனால், அந்த விடய ம் 
ைககூடவில்ைல. இவ்வா  ஓர் ஆண்  கடந் விட்ட . 
இனிவ கின்ற ஆண் லாவ  நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த 
விடயங்கைளத் ாிதமாக ம் பாரபட்சம் இல்லாம ம் 
ெசய் தர ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ைமதான அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 

எ க்கப்ப ம்.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி, மறக்கமாட்ேடன். நான் உங்க ைடய வ ைகைய 

எதிர்வ ம் ஜனவாி மாதத்தில் எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், 30 வ டகால த்தத்தினால் அங்குள்ள பல 
ைமதானங்கள் சீர்குைலந்தி க்கின்றன; திய ைமதானங்கள் 
அைமக்கப்படவில்ைல; விைளயாட்  உபகரணங்கள் வழங்கப் 
படவில்ைல; பயிற் விப்பாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்ைல. 
இவ்வாறான நிைலயில், நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட  
ேபான் , அந்த விைளயாட்  ரர்கள் மத்தியில் உளவியல் 
ாீதியாகக் காணப்ப ம் ேபார் ஊக்கல், கு  ஊக்கல் ஆகிய 
இரண்  ஊக்கல்கைள ம் ெநறிப்ப த் வதற்கு 
விைளயாட் த் ைற உத கின்ற . இதைன நான் 
கூறவில்ைல, ெமக் கல் என்பவர் கூறியி க்கின்றார். கடந்த 
காலத்தில் எம  இைளஞர், வதிகள் ேபார் ஊக்கல் 
மிக்கவர்களாகக் காணப்பட்டார்கள். அவர்கைளச் சமநிைலப் 
ப த்தி மீட்பதற்குாிய ெசயற்பா கைள விைளயாட் த் 

ைறயி டாக ன் ாிைமப்ப த்திச் ெசய்ய ேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . இன் ம்கூட இைளஞர்கள் ைமதானம் 
இல்லாத இடங்களில் தம  மனித வ ைவப் பயன்ப த்தி சில 
ேமட்  நிலங்கைள ம் வயல் நிலங்கைள ம் சீர்ெசய்  அந்த 
இடங்களில் பயிற்சி ெபற் த் தங்க ைடய சாதைனகைள 
நிகழ்த்தி வ கிறார்கள்.  

இந்த இடத்தில் நான் கட்டாயம் ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ , க க்கா ைன வாணி 
வித்தியாலயம், க தாவைள மகா வித்தியாலயம், ெசட்  
பாளயம் மகா வித்தியாலயம், அம்பிளாந் ைற கைலமகள் மகா 
வித்தியாலயம், தன்னா ைன னித வளனார் மகா 
வித்தியாலயம், கிரான் மகா வித்தியாலயம் எனப் பல 
பாடசாைலகளில் ேபாதியள  ைமதான வசதிகேளா, 
விைளயாட்  உபகரணங்கேளா இல்லாம ந் ம் அங்கு 
பயில்கின்ற  மாணவர்கள் ேதசிய மட்டத்தில் தங்க ைடய 
சாதைனகைளப் பதி ெசய்தி க்கிறார்கள். க க்கா ைன 
வாணி வித்தியாலயத்தில் பயி ம் ெபண் பிள்ைளகள் 
சாதாரண வயல் தைரயில் விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
அைமத்  பயிற்சிகைள ேமற்ெகாண்  ேதசிய மட்டத்தில் 
இரண்  - ன்  தடைவகள் இரண்டாம், ன்றாம் 
இடங்கைளத் தட் ச் ெசன்றி க்கிறார்கள். வசதி வாய்ப் கள் 
வழங்கப்படாமல் இ ந் ம்கூட இவர்கள் தங்க ைடய 
உச்சமட்டத் திறைமகைளப் பயன்ப த்திச் சாதைனகைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள் என்றால், உபகரணங்கள், பயிற்  
விப் கள் ேபான்ற வசதிவாய்ப் கைள வழங்கினால், அவர்கள் 
சர்வேதச மட்டத்தி ம் தங்க ைடய ெபயர்கைளப் 
பதி ெசய் ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . 

அ ேபால், மட்டக்களப்  பட் ப்  வலயத்தி ள்ள 
க தாவைள மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் பலர் ேதசிய 
மட்டத்தில் தங்க ைடய சாதைனகைளப் பதி  ெசய்தி க் 
கிறார்கள். ஆனால், அவர்க க்கு பல்ேவ பட்ட உபகரணத் 
தட் ப்பா கள் காணப்ப கின்றன. உதாரணமாக, 
அவர்க க்கு pole vault  ேபான்ற பாய்தல்கைளச் ெசய்வதற்கு  
mattress  இல்லாத குைற காணப்ப கின்ற . அவ்வாறான 
குைறகள் இ ந் ம்கூட அவர்கள் ேதசிய மட்டத்தில் தங்கள  
சாதைனகைளப் பதிக்கிறார்கெளன்றால், அவர்க க்கு 
நாங்கள் வசதிகைளச் ெசய்  ெகா த்தால், ேம ம் தங்கள  
சாதைனகைளப் பதி  ெசய்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . 
1996ஆம் ஆண்  கிாிக்ெகட் ல் உலகச் சம்பியன் பாிசிைனப் 
ெபற் , சர்வேதச மட்டத்தில் எம  நாட் க்குப் கழ்ேத த் 
தந்த அர்ஜுன ரண ங்க அவர்கள் ேபான்ற சிறந்த ரர்கள் 
பலர் இ க்கிறார்கள். எனேவ, இப்ப ப்பட்ட ரர்களின் 
ஆேலாசைனகள் எமக்கு மிக ம் அவசியமாகும். அத்ேதா , 
இங்கி க்கின்ற ெகளரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
அவர்கள்கூட பாரபட்சமில்லாமல் மிக ம் ாிதமாகச் 
ெசயற்படக்கூ யவர். இந்த அ ப்பைடயில் நிச்சயமாக 
வ கின்ற ஆண்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் பார்ைவ 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் கூ தலாக இ க்க ேவண் ம். 

ேம ம், ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்க ைடய 
கட்சிக்கும் எங்க ைடய கட்சிக்குமிைடயில் ஓர் 
இணக்கப்பா  காணப்ப கின்ற . அதன ப்பைடயில்தான் 
கிழக்கு மாகாணத்தில் தலைமச்சர் பதவிகூட எங்களிடம் 
அதிகபட்சமான ஆசனங்கள் இ ந் ம் அவ ைடய கட்சிக்கு 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . அவ்வா  இ ந் ம், சில 
விடயங்கள் பற்றிய நடவ க்ைககளின்ேபா  எங்க ைடய 
பகுதிகள் கவனிக்கப்ப கின்ற அள  குைறவாகக் 
காணப்ப கின்ற . ேநற்  ன்தினம் ெகளரவ நகர 
அபிவி த்தி மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் அவர்களிடம் 
கிழக்கு மாகாணத்தில் ெதாழில் வழங்கல் பற்றிய விடயம் 
சம்பந்தமாக நான் சில ள்ளிவிபரங்கைளச் சுட் க்காட்  
யி ந்ேதன். 233 ேப க்கு வழங்கப்பட்ட சிற் ழியர் 
பதவிக்கான நியமனத்தில் 5 தமிழர்கள் மாத்திரம்தான் 
அப்பதவிக்கு உள்வாங்கப்பட் க்கிறார்கள். 228 ேப ம் 
எங்க ைடய சேகாதர ஸ் ம்கள். எங்கைளப் ெபா த்த 
மட் ல் இந்த நியமனங்கள் பாரபட்சமாகத்தான் 
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வழங்கப்பட் க்கின்றன. எனேவ, இவ்வாறான நியமனங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றேபா , ைமதானங்கைள வழங்குகின்ற 
ேபா , உபகரணங்கைள வழங்குகின்றேபா  நிச்சயமாக 
நீங்கள் எல்லா இடங்கைள ம் சமமாகப் பார்க்க ேவண் ம். 
அவ்வா  ெசய்தால்தான் எங்க க்கிைடயில் இ க்கின்ற 
உற கள் வ ப்ெப வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . எனேவ, 
இவ்வாறான விடயங்கள் இனிவ ம் காலங்களில் 
நடக்கக்கூடா  என்பதைன உங்களிடம் மிக ம் விநயமாக ம் 
உ தியாக ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேவைள, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் மட் மல்ல, 
பின்தங்கிய ேவ  மாவட்டங்க ம் காணப்ப கின்றன. இந்த 
மாவட்டங்களில் ெதாகுதிகள் ேதா ம்  ஒ  சிறந்த 
ைமதானத்ைத அைமத் க் ெகா ப்பதன் லமாக அங்கி க் 
கின்ற  விைளயாட்  ரர்களின் திறைமகைள ேதசிய 
மட்டத்தில் மட் மல்லாமல் சர்வேதச மட்டத்தி ம்கூட 
பதி ெசய்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
ஏற்ெகனேவ நீங்கள் பார்ைவயிட் ச் ெசன்ற ைமதானங்கைள 
ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். மகிழ த்தீ  கிராமத்தில் 400 
மீற்றர் ஓ பாைத ைடய ைமதானம் காணப்ப கின்ற . 
அதைனச் சீர்ப த் கின்றேபா  ப வான்கைரப் பிரேதசத் 
திற்கு அந்தப்பகுதி மிக ம் க்கியத் வ ைடயதாக 
விளங்கும். அேதேபான்  வ ணதீ ப் பிரேதசத்தி ம் ஒ  
சிறந்த 400 மீற்றர் ஓ பாைத ைடய ைமதானத்ைத அைமக்கக் 
கூ ய வாய்ப்  இ க்கின்ற . ப ைள 'ேறாட்' ல் 
காணப்ப கின்ற இ ப்ப ச்ேசைனக் கிராமத்தி ம் அேத 
ேபான்  க தாவைள, வாகைர மற் ம் ேகாரக்கல் ம  
ேபான்ற இடங்களி ம் இப்ப யான ைமதானங்கைள 
அைமப்பதற்குாிய வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

விைளயாட் க்களின் லமாக ஒற் ைமைய ம் 
ாிந் ணர்ைவ ம் ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளலாம்; விட் க் 

ெகா ப் க்கைள ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளலாம். பல் னச் 
ச கத்தினர் மத்தியில் சகிப் த்தன்ைம ட ம் இணக்கப் 
பாட் ட ம் வாழக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்கிக் 
ெகாள்வதற்கும் வாய்ப்  இ க்கின்ற . நாங்கள் ேகாட்பாட்  
ாீதியாக விளங்கிக்ெகாண்ட இந்த விடயங்கைள ெசயற் 
பா களின் ஊடாகச் ெசய்ய ைன ம்ேபா  ஏேனா 
ெதாியவில்ைல, அைவ மந்தகதியில் நடக்கின்றன. 
அதனால்தான் சில ேவைளகளில் இப்ப யான சில 
பதப்ப த்தல்கைளச் ெசய் ெகாள்வதற்கு வாய்ப்  இல்லாமல் 
ேபாகின்ற .   

அேதேவைள, ேதசிய மட்டத்தில் ெவற்றி ெபற்ற பல 
இைளஞர்கள், வதிகள் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்குத் 
ேதசிய மட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் இ ந் ம், 
அவர்கள் GCE (O/L), GCE (A/L) பாீட்ைசகளில்  
சித்திெபற்றா ம் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற யாத 
நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள். ேதசிய மட்டத்தில் ெவற்றி 
ெபற்றவர்க க்ேக இந்த வாய்ப் க்கள் கிைடக்கவில்ைல 
என்றால், விைளயாட் த் ைறயில் எங்க ைடய 
இைளஞர்கள், வதிகள் அக்கைற காட் வதி ம் காிசைன 
காட் வதி ம் ஆர்வமின்ைம ம் அத டாகத் தங்க ைடய 
திறைமகைளப் பதி  ெசய் ெகாள்வதற்கு ஊக்குவிப் க்கள் 
அற் ப்ேபாகக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல ம் ஏற்ப ம்.  

இந்த நல்லாட்சியில் ஒ  வ டம் நகர்ந் விட்ட . 
இனிவ கின்ற நான்கு வ டங்களி ம் நல்லாட்சிைய மக்கள் 
மத்தியில் ெசயலாட்சியாகக் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய விதத்தில் 
உங்க ைடய ெசயற்பா கள் இ க்க ேவண் ம் என்  நான் 

மீண் ம் மீண் ம் வ த்திச் ெசால்ல வி ம் கிேறன். 
குறிப்பாக எங்க ைடய கிழக்கு மகாணத்ைதச் ேசர்ந்த 
பிரதியைமச்சர் அவர்கள் இ க்கின்றார். அவாிடம் நான் 
மீண் ம் மீண் ம் கூறிக்ெகாள்கின்ற விடயம், ஜனவாி 
மாதத்ைத நீங்கள் மறக்கக்கூடா , நாங்க ம் மறக்க 
மாட்ேடாம் என்பதாகும். எனேவ, நாங்கள் ஒ  சுற் ப் 
பயணத்ைத ேமற்ெகாண்  எந்ெதந்த இடத்தில் எங்க ைடய 
இைளஞர்கள் ேமட் த் தைரகைள ம் வயல் தைரகைள ம் 
தங்க ைடய மனிதவ  லமாக ைமதானமாக மாற்றிப் 
பயன்ப த்தி வ கின்றார்கள் என்பைத அறிய ேவண் ம். 
அப்ப ப்பட்டவர்கள் உங்கைளச் சந்திப்பதற்கும் கலந் ைர 
யா வதற்கும் அவர்க ைடய மன ஆதங்கங்கைள 
ெவளிப்ப த் வதற்கும் ஆவலாக இ க்கின்றார்கள். 

நாங்கள் பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதி லமாக 
அவர்க ைடய விைளயாட் த் ைற அபிவி த்திக்கு ஓர் 
இலட்சம் - ஐம்பதாயிரம் பாய் ேபான்ற ெதாைகையத்தான் 
வழங்கக்கூ யதாக இ க்கும். ஆனால், இந்த 
விைளயாட் த் ைறக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற நிதி லமாக 
இந்த அைமச்சுக்கள்மீ  எம  இைளஞர்கள் நம்பிக்ைக 
ெகாள்ள ேவண் ம். அேதேநரம் கடந்த காலத்தில் தமிழ் 
இைளஞர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் கூறப்பட்ட 
க த் க்கள் விடயத்தி ம் ெசயற்பா கள் விடயத்தி ம் 
நம்பிக்ைகயற் க் காணப்பட்டார்கள். அந்த நம்பிக்ைகயிைனக் 
கட் ெய ப்பக்கூ ய ஆட்சியாக இந்த நல்லாட்சி இ க்க 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் நாங்கள் இந்த ஒ  வ ட காலத்ைத 
அந்த நம்பிக்ைகக்குாிய ஆண்டாகக் காணவில்ைல. அவ்வா  
இ ந் ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக 
எங்க ைடய தைலவாின் க த் க்கு அைமய நாங்கள் 
ைககைள உயர்த்திக் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes.   

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay. 

இன்ன ம் எங்க ைடய மக்க க்குாிய ேதைவகள் 
நிைறேவற்றப்படாத ஒ  நிைலயில் நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம் 
ெவ மேன ைககைள உயர்த்திக் ெகாள்ளாமல் இ ப்பதற்கும் 
இனி வ கின்ற ஆண் களில் ஒவ்ேவார் அைமச்ச ம் 
எங்க ைடய பிரேதசங்களில் தங்க ைடய பணிகைளச் 
சிறப்பாக, சீராக ஆற்றியி க்கின்றார்கள் என்  ள்ளிவிபர 
ாீதியாக மக்க க்கு நாங்கள் விளக்கிக் ெசால்லக்கூ ய 
அள க்கும் உங்க ைடய பணிகள் பரந்  காணப்பட 
ேவண் ம்; சமத் வமாக இ க்க ேவண் ம் என்ற விடயத்ைத 
உங்க க்கு நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். மாவட்டம் 
ேதா ம், ெதாகுதிேதா ம் ைமதானங்கைள அைமப்பதன் 

லமாக ம் இைளஞர்க க்குாிய விைளயாட்  உபகரணங் 
கைள வழங்குவதன் லமாக ம் உங்க ைடய பணிகைளச் 
சிறப்பாக, சீராக ஆற்றலாம். மாகாணங்கைளப் ெபா த்த 
மட் ல், அைவ நிதிப் பலமில்லாத நிைலயில் காணப்ப  
கின்றன. எனேவ, உங்க ைடய ெசயற்பா கள் லம் அந்தப் 
பலத்ைத அளிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக டன் என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Hon. Member, I will definitely come over there with 

my Deputy Minister in January. Then we can have a 
meeting with your other MPs, district level coaches and 
all the relevant people.  We will have a discussion and try 
to sort these problems out.   

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
We are expecting you and we welcome you. Our 

people will be very happy with your answer.    
 
[ .ப. 10.54] 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்திேல 
ேபசுவதற்கு எனக்கும் ேநரம் ஒ க்கியைதயிட்  நான் 
நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். விைளயாட் த் ைறையப் 
ெபா த்தவைரயிேல, ேதசிய மட்டத்தில் தி ேகாணமைல 
மாவட்டம் மகத்தான பங்கு வகிக்கின்றெதன்பைத ெகௗரவ 
அைமச்சா் அவர்கள் அறிவாரா? என்ற ேகள்விேயா  நான் 
என் ைடய ேபச்ைச ஆரம்பிக்கின்ேறன். ேதசியமட்ட 
ெவற்றிகள் பல தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு கிைடத்தி க் 
கின்றன. எனி ம், சகல வசதிக ம் ெகாண்ட  ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 
இல்ைலெயன்ப  மிக ம் மனேவதைனையத் த கின்ற 
விடயமாகும். இன்  எங்க ைடய விைளயாட்  ரர்கள் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி 
ேதசிய மட்டத்திேல தங்க ைடய திறைமகைள ெவளிக்காட்  
வ கின்றார்கள். அப்ப யாக ேதசிய மட்ட ாீதியிேல எம  
மாவட்டம் ேபசப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எம  மாவட்டத்திற் 
ெகன ஒ  ைமதானம் இல்ைலெயன்ற விடயம் உண்ைம 
யிேலேய எங்க ைடய விைளயாட்ைட - 
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல 

மாவட்டத்திேல கிழக்கு மாகாணத்திற்குாிய மாகாண 
விைளயாட்டரங்ைக அைமப்பதற்காக நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட்  தி ேகாணமைல நகாில் ெமக்ெகய்ஷர் 
விைளயாட்டரங்கு அைமக்கப்பட்  வ கின்ற . அங்கு 
நிலத்ைதத் ேதாண் ம்ேபா  ரதி ஷ்டவசமாக எ ம் க் 
கூெடான்  ெவளிப்பட்ட . அதனால் நீதிமன்றத் தைட 
காரணமாக அவ்ேவைலகள் சிறி  ஒத்திைவக்கப் 
பட் க்கின்றன. 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, உண்ைமயிேல அந்த 

விடயங்கள் எங்க க்குத் ெதாிந்த விடயங்கள்தான். இ ந்த 
ேபாதி ம் இ வைர கால ம் எங்க க்ெகன ஒ  ைமதானம் 
இல்ைலெயன்ற ஓர் ஆதங்கத்தின் ெவளிப்பாடாகத்தான் அந்தக் 
க த் க்கைள நான் கூறிேனன். தி ேகாணமைல மாவட்ட 

விைளயாட் த் ைற அபிவி த்திக்காகச் சுமார் 55 மில் யன் 
பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளைத நான் அறிேவன். 

அதற்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இ  எம  
மாவட்டத் க்கு கிைடத்தி க்கின்ற வரப்பிரசாதம் என்ற 
வைகயிேல நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனி ம் நம  
நல்லாட்சியிேல சில குைறபா கள் இ ந்  வ கின்றன. அந்த 
நிைலைய இன்  கிழக்கு மாகாணத்திேல பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இ  கைளயப்பட ேவண் ம். இந்த ஆட்சியில் 
பங்குதாரர்களாக இ க்கின்ற கட்சிகைளச் ேசா்ந்த 
அைமச்சர்கள் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்கள் நாட் ன் 
அபிவி த்தி ேவைலகைளத் தாங்கள் சார்ந்த கட்சி அபிவி த்தி 
ேவைலகளாகக் க தி, சில பிரேதசங்களிேல தங்க ைடய 
ெசயற்பா கைளச் ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். தங்கள் 
கட்சிக்காரர்க ைடய ேவண் ேகாைள மட் ம் ஏற் ச் 
ெசயற்ப கிறார்கள். ஆைகயால், இந்த விடயத்திேல ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இப்ப யான அபிவி த்தி 
ேவைலத்திட்டங்கள் நைடெப ம்ேபா  எங்கைளப் 
ேபான்றவர்கள் றக்கணிக்கப்ப கின்றார்கள். எங்கைளப் 
ேபான்ற இளம் அரசியவாதிகைளப் பின்தள் கின்ற 
ெசயற்பா களாக இைவ அைமந்தி க்கின்றன. இன்  அந்த 
நிைலதான் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, 
மாகாணத்தி ம் நடந் ெகாண் க்கின்ற  என்பைதக் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 

எனக்கு ன்  ேபசிய தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
உ ப்பினா் அவர்கள் கூறிய ேபான் , தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் உங்க ைடய வ ைகைய நாங்க ம் 
எதிர்பார்த்தி க்கிேறாம். இன்  எத்தைனேயா ைமதானங் 
க க்கு நிதி ஒ க்கப்பட் ந்தா ம் அந்த நிதியி டாகச் 
ெசய்யப்ப கின்ற ெசயற்பா கள் பற்றிய ேகள்விகள் 
எ கின்றன. குறிப்பாக, கிண்ணியா எழிலரங்கு ைமதான 
மான  கடந்த 4 வ டங்களாக அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  
வ கின்ற . எனி ம் இதற்கான நிதி ஒ க்கீ  எவ்வள ? 
ெகாந்தராத்  ேவைலைய ன்ென ப்பவர் யார்? எந்த 
அ ப்பைடயிேல ெகாந்தராத்  வழங்கப்பட் க்கின்ற ? 
என்ப  ேபான்ற தகவல்கைள இன்ன ம் ெபற யாத 
நிைலயிேல நாங்கள் இ ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். அ  
கிண்ணியா நகர சைபக்குச் ெசாந்தமான ஒ  ைமதானமாக 
இ ந்தா ம் அங்கு அ  பற்றிய விபரங்கைளப் 
ெபற யாமல் இ க்கின்ற . பிரேதச ெசயலகம், கச்ேசாி, 
உள் ராட்சி உதவி ஆைணயாளர் அ வலகம் ேபான்ற 
இடங்களில்கூட அ  சம்பந்தமான தர கைளப் ெபற ய 
வில்ைல. நல்லாட்சிையப் ெபா த்தவைர - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சரான ெகௗரவ தயாசிறி 

அவர்கள் இப்ப யான குைறபா கைள எதிர்காலத்திேல 
ேபாக்க ேவண் ம். அதற்கான நடவ க்ைககைள எ ப்பீர் 
கெளன்ற நம்பிக்ைக டன் இன்  உங்க ைடய அைமச்சின் 
கு நிைல விவாதத்திேல உைரயாற்றிக்ெகாண் க்கின்ேறன். 
ஒ  விடயத்ைத நான் இந்த இடத்திேல ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். இந்த எழிலரங்கு ைமதானமான , என  
தந்ைதயாரான ன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சர் மர்ஹூம் 
எம்.ஈ.எச். மஹ் ப் அவர்களினால் உ வாக்கப்பட்டதாகும். 
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எனி ம்,  அவர் அந்தக் காலத்திேல தன் ைடய ெபயைர 
அதற்குச் சூட்டவில்ைல. அவைரச் சார்ந்தவர்க ம் 
அவ ைடய ெபயைர அதற்குச் சூட் மா  எந்த 

ன்ெமாழிைவ ம் ைவக்கவில்ைல. ஆனால், இன்  
யா க்கும் ெதாியாமல்  தனிப்பட்ட ஒ  நப ைடய ெபயர் 
அந்த ைமதானத் க்குச் சூட்டப்பட் க்கிற . இ  ஓர் 
அரசியல் நாகாிகமாகத் ெதாியவில்ைல. இ ேபான்ற 
விடயங்கள் மிக ம் கவைலையத் த கின்றன. நல்லாட்சியிேல 
இ ேபான்ற ெசயற்பா கள் இடம்ெபறக்கூடா . 
அதற்காகத்தான் இன்  நல்லாட்சிைய மக்கள் ெதாி  
ெசய்தி க்கிறார்கள்.  ஆைகயால், இவ்வாறான விடயங்கைள 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ன்னிைலப்ப த்த 
ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , இங்கு இன் ம் சில விடயங்கைள நான் 
ன்ைவக்க ேவண் ம். இங்கி க்கின்ற இலங்ைக கிாிக்ெகட் 

சைபயின் Chairman அவர்க க்கு ஒ  விடயத்ைதச் ெசால்ல 
ேவண் ம். இலங்ைக கிாிக்ெகட் அணிக்கு ேவகப்பந்  

ச்சாளெரா வர் இல்ைலெயன்ற ஒ  குைற பல வ ட 
காலமாக இ ந்  வ வைதக் காணலாம். ஆனால், இன்  
கிழக்கு மாகாணத்திேல எத்தைனேயா ேவகப்பந்  

ச்சாளர்கள் தங்க ைடய திறைமகைள ெவளிக்காட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய திறைமகள் 

திகளி ம் ஒ ங்ைககளி ம் டக்கப்ப கின்ற ஒ  நிைல 
ெதன்ப கின்ற .   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have to wind up now. Your time is 

up.  
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
அவ்வாறான ேவகப்பந்  ச்சாளர்கைள எங்க ைடய 

இலங்ைக கிாிக்ெகட் அணியிேல நாங்கள் பார்க்க ேவண் ம். 
அதற்கான நடவ க்ைகைய இலங்ைக கிாிக்ெகட் சைபயின் 
Chairman மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்கள் 
எ க்கேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாண் , என் ைடய ேபச்ைச 

க்கின்ேறன். நன்றி. வஸ்ஸலாம்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
Thank you. Next, Hon. Namal Rajapaksa. 

 
[පූ.භා. 11.00] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතන්ෙන් රෙට් වැදගත්, රෙට් තරුණ 

පරම්පරාවෙග් වාෙග්ම වැඩිහිටියන්ෙග් හදවතටත් සමීප විෂයයක් 
පිළිබඳව තමයි අද අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් උෙද් වරුෙව් 
අපි සාකච්ඡාවට ලක් කරන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් කීඩාව පිළිබඳව කථා කරන 
ෙකොට මම කියන්න ඕනෑ, අපි අඩු පහසුකම් යටෙත් විශාල 
ජයගහණ ලබා ගත් රටක්, ජාතියක් විධියට තමයි ඉතිහාසගත 
වන්ෙන් කියන එක. කීඩාව හා සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් 
පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ෙම් මෑත ඉතිහාසෙය් තමයි 

ජාත්යන්තර තලයත් එක්ක ගැෙටන්න පුළුවන් විධියට කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් වූ යටිතල පහසුකම් ගම්වල නිර්මාණය වීම 
ආරම්භ වුෙණ්. අපි හැම තිස්ෙසේම කථා කරන ෙදයක් තමයි, ගමට 
කීඩාව ෙගන යන්න ඕනෑය කියන එක. ගරු ඇමතිතුමනි, ගමට 
කීඩාව ෙගන යෑෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. ගෙමන් තමයි කීඩාව 
නගරයට එන්ෙන්. උදාහරණයකට අෙප් රෙට් කිකට් කීඩාව 
ගන්න, මලල කීඩාව ගන්න, ඒ වාෙග්ම අනික් ඕනෑම කීඩාවක් 
ගත්තත් දක්ෂ කීඩකයන්, පදක්කම්ලාභී කීඩකයන් බිහි වුෙණ් 
ගෙමන්.  ගරු සභාපතිතුමනි, ගෙමන් බිහි වුණු ඒ කීඩකයා තමයි 
නගරයට ඇවිල්ලා නගරෙය් කීඩා කරන්න පටන් ගන්ෙන්. එම 
නිසා ගමට කීඩාව රැෙගන යනවා ෙවනුවට ගෙම් කීඩකයා ගෙම් 
රඳවා ගන්නත්, නවක කීඩකයන්ට ගම තුළ ෙගොඩ නැ ෙඟන්නත් 
පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කරන්න ඕනෑය කියන එක තමයි අපි 
දැඩි ෙසේ විශ්වාස කරන්ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා, සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා 
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් වූ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. හැම පාෙද්ශීය 
ෙකොට්ඨාසයකටම කීඩාගාරයක් නිර්මාණය වන වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කළා. හැම පළාතකටම, හැම ආසනයකටම, හැම 
දිස්තික්කයකටම කීඩාගාරයක් නිර්මාණය වන වැඩසටහනක් එදා 
ආරම්භ කළා. ඒ විධියට අපි නාවලපිටිෙය්, කිලිෙනොච්චිෙය් 
කීඩාගාර ආරම්භ කළා; හම්බන්ෙතොට, සූරියවැව ජාත්යන්තර 
කිකට් කීඩාංගණයත් එක්ක කීඩා ගම්මානය ආරම්භ කළා; 
අනුරාධපුරෙය්ත් එවැනි කටයුත්තක් ආරම්භ කළා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් වසර ගණනාවකට පස්ෙසේ ජාතික කීඩා උෙළල 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙමවර 
යාපනෙය් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු වනවා. හැබැයි, ජාතික 
කීඩා උෙළල යාපනයට ෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ් තස්තවාදය 
පරාජය කළාට පස්ෙසේ ඒ සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ටික 
සංවර්ධනය කරපු නිසායි. යාපනෙය් දුෙරයප්පා කීඩාංගණය 
මිලියන 145ක ඉන්දියානු ආධාර ඇතිව අපි සංවර්ධනය කළා. ෙම් 
සඳහා මුල්ගල තැබුෙව් 2014 වසෙර්දීයි. බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් "උතුරු වසන්තය" යටෙත් Indian Cedit Line එක හරහා 
මුදල් ලබාෙගන මුල්ගල් තබා දුෙරයප්පා කීඩාංගණය නවීකරණය 
කළා.  

අපි කිලිෙනොච්චිෙය් නව කීඩා ගම්මානයක් නිර්මාණය කළා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගම් මට්ටමින් ආරම්භ කළ ඒ කීඩා සංවර්ධන 
වැඩසටහන, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන 
ඔබතුමා ඉදිරියට ෙගන යයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. 
හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර කීඩා ගම්මානයක් නිර්මාණය කරන්න 
අප උත්සාහ කළා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය කීඩා උෙළල ලංකාවට 
ෙග්න්න අවශ්ය පරිසරය නිර්මාණය කිරී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ එදා අප 
ආරම්භ කළා. ජාත්යන්තර කිකට් කී ඩාංගණයක් අප නිර්මාණය 
කළා. හැබැයි කියන්න කනගාටුයි ගරු ඇමතිතුමනි, අද වන විට ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ සම්පූර්ණෙයන් නතර කර තිෙබනවා.  

අෙප් බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ 
කීඩා සංකීර්ණය ගැන කිව්වා. එතුමාට ෙද්ශපාලන පශ්න ඇති. 
එතුමන්ලා මැතිවරණය කාලෙය් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙඩොලර් බිලියන 18ක් ෙහොරකම් කළා 
කිව්වා. අද කියනවා, ෙහොරකම් කරපු සල්ලිවලින් කීඩා පිට්ටනි 
හදලා කියා. එතුමන්ලා එක එක කාලයට එක  එක ෙද්වල් 
මවනවා. එක එක දවස්වලට එක එක කථා මවනවා. හැබැයි ගරු 
සභාපතිතුමනි, දියගම කීඩාංගණය ජාත්යන්තර තලෙය් කීඩා 
ගම්මානයක් බවට පරිවර්තනය කරන වැඩ පිළිෙවළ එදා අප 
ආරම්භ කළා. එම කී ඩාංගණය ෙපෞද්ගලික දානපතියන්ෙග් 
උදව්වලින් ආරම්භ කෙළේ.  ඒ සඳහා රජෙය් අනුගහය ලැබුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීඩාව සංවර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළ රජයකට තනියම 
කරන්නත් බැහැ; ෙපෞද්ගලික අංශයට තනියම කරන්නත් බැහැ, 
ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා ඒක දන්නවා.  

ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක කීඩාව සංවර්ධනය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්ෙන් රජයත්, ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එකතු ෙවලායි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මුදල් ආෙයෝජනය වුණාම 
තමයි රජෙය් පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළ 
නිර්මාණය වන්ෙන්. දියගම කීඩා සංකීර්ණය ෙපෞද්ගලික බූදලයක් 
කරගන්න  අපට කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ. අප එය ෙගොඩනැඟුවා. 
හමුදාෙව් කීඩකයන් ඒෙක් තමයි කීඩා කෙළේ. රෙට් පාසල්වල 
තරුණ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් කීඩා කෙළේ දියගම කීඩාංගණෙය්යි. 
සුගතදාස කී ඩාංගණය හැරුණු විට ධාවන පථයක් නිර්මාණය 
වුෙණ් දියගමයි. අද ඒක ආණ්ඩුවට අරෙගන තිෙබනවා. අපට එහි 
කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න. ඒ 
සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ෙදනවා. හැබැයි, ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
මඩ ගහන්න ඒ ෙද්වල් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන ඉල්ලීමයි අප 
කරන්ෙන්. ෛවරීය ෙද්ශපාලනය කරන්න එපා කියායි අප 
ඉල්ලන්ෙන්.  

එදා ෙඩොලර් බිලියන 18ක් ෙහොරකම් කළාය කිව්වා.  ඒ ෙඩොලර් 
බිලියන 18න් ෙකොටසක් දමලා  කීඩා පිට්ටනියක් හදලා, ඒකත් 
අයිති කරගන්න හදනවාය කියා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා.  
ගරු සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකටවත් ගැළෙපන්ෙන් නැති කථා 
අද ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්.  

 සමහර මන්තීවරු අද කීඩාෙව් පතිපත්ති ගැන කථා කරනවා. 
කීඩාෙව් පතිපත්ති ගැන කථා කරනවා ෙවනුවට හිටපු 
ඇමතිවරුන්ට ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන එකයි අද එතුමන්ලා 
කරන්ෙන්. කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා  කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙම්ක නම්, විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ෙදය ගැන කියන්න කනගාටුයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් අවශ්යයි. ඒ 
ජාතික කීඩා පතිපත්තිෙය් පතිලාභ අපට දවෙසන් ෙදෙකන්  ලබා 
ගන්න බැරි ෙවයි. අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවල් 
ජාත්යන්තර තලෙය් පදක්කම් දිනන්න, ෙලෝක කුසලාන දිනන්න 
අවුරුදු 10, 12 සැලසුම් හදලා කියාත්මක කර තිෙබන බව. හැබැයි, 
කියන්න කනගාටුයි, අෙප් රෙට්  ආණ්ඩු මාරු ෙවනෙකොට කීඩා 
සැලැස්මත් මාරු ෙවනවා; ඇමතිවරයා මාරු ෙවනෙකොට කීඩා 
සැලැස්මත් මාරු ෙවනවා. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
එෙහමයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් අපට අවශ්යයි.  
ආණ්ඩු මාරු ෙවනෙකොට කීඩකයාෙග් කීඩා පුහුණුකරු මාරුෙවන, 
විනිසුරුවන් මාරුෙවන සැලැස්මක් ෙවනුවට රෙට් කීඩාව ජාතික 
වශෙයන් ඔප් නංවන්න, ඔසවා තබන්න පුළුවන් සැලැස්මක් අපි 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. අපි කීඩකයා ගැන සැලකිලිමත් ෙවනවා 
වාෙග්ම පුහුණුකරුවා ගැනත් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
පුහුණුකරුවන් ෙගොඩනගන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, 

පුහුණුකරුවන් ෙගොඩනගනවා වාෙග්ම අපි විනිසුරුවනුත් 
ෙගොඩනගන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් හැම කීඩාවකම තිෙබන 
ෙලොකු පශ්නයක් තමයි  විනිසුරුවන්ෙග් පශ්නය. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායක  තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාත් දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. හැම කීඩාවකම තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි විනිසුරුවන්ෙග් පශ්නය. අෙප් හදවතට සමීප රගර් 
කීඩාව ගත්තත්, ෆුට්ෙබෝල් කීඩාව ගත්තත්, කිකට් කීඩාව ගත්තත් 
විනිසුරුවන්ෙග් පශ්නය තිෙබනවා. කිකට් කීඩාෙවන් නම් අපි දැන් 
ජාත්යන්තර මට්ටමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
විනිසුරුවන් නිර්මාණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කීඩා අමාත්යාංශය 
තුළින් ෙගොඩනගන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, මම මීට වඩා 
කාලය ගන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට සුබ පතනවා. 
හැබැයි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් කීඩා අමාත්යාංශෙය් 
වැඩ පිළිෙවළ ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් ෙනොකර  
ජාතික පතිපත්තියක් එක්ක ගෙම් තරුණයාට ජාත්යන්තරයට 
යන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කියන එකයි. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
Next, the Hon. Douglas Devananda. You have five 

minutes.  
 

[ .ப. 11.07] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சின் இன்ைறய கு  நிைல விவாதத்தில் கலந்  
ெகாண்  என  க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் கு கியதாக இ ந்தா ம் 
சு க்கமாக நான் என் ைடய க த் க்கைள ெசால்ல நிைனக் 
கின்ேறன். குறிப்பாக, கடந்த கால த்தத்தின் இ திக்காலம் 
வைர ேநர ப் பாதிப் க்க க்கு உட்பட் ள்ள வடக்கு 
மாகாணத்தின் விைளயாட் த் ைறைய ம் அதற்கான 
உட்கட் மானங்கைள ம் மீளக் கட்  எ ப்பேவண் யதன் 
அவசியம் ெதாடர்பில் நான் ஏற்ெகனேவ ெகௗரவ அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள  அவதானத் க்குக் 
ெகாண் வந் ள்ேளன். அந்த வைகயில், வடக்கு 
மாகாணத்தின் விைளயாட் த் ைறைய அபிவி த்தி ெசய் ம் 
ேநாக்கில் 250 மில் யன் பாய் ெசலவில் ேமற்ப  அைமச்சு 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் விைளயாட் த் ெதாகுதிெயான்ைற 
அைமப்பதற்கான நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாண் ள்ளதாகத் 
ெதாிய வந் ள்ள . இதன  தற்ேபாைதய நிைல 
என்னெவன்ப  குறித்  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன  
உைரயின்ேபா  அறியத் த வாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ேம ம், வடக்கில் சகல வசதிகைள ம் ெகாண்ட சர்வேதச 
தர ைடய விைளயாட்டரங்ெகான்  அைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற எம  நீண்டகாலக் ேகாாிக்ைகக்கு 
அைமவாக, 2011ஆம் வ டம் ஜூைல மாதம் 20ஆம் திகதி 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அதற்ெகனச் சுமார் 325 மில் யன் 

பாய் மதிப்பீட் ல் விைளயாட்டரங்கு அைமக்கும் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 2013ஆம் வ டத்தில் அ  ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் , ேதசிய மட்ட விைளயாட் ப் ேபாட் கள் அங்கு 
நடத்தப்ப ெமன் ம் கூறப்பட்ட . ஆனால், அ  
நைடெபறவில்ைல. அதன் பின்னர் அந்த விைளயாட்டரங்கின் 

2789 2790 

[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා] 
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பணிகள் ெதாடர்பாக நான் கடந்த ஜூன் மாதம் 21ஆம் திகதி 
இந்தச் சைபயில் ேகள்வி எ ப்பியி ந்த நிைலயில், அந்த 
ைமதான நிர்மாணப் பணிகள் க்கப்பட் , அங்குதான் 
2016ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய விைளயாட் ப் ேபாட் கள் 
நடத்தப்ப ெமன விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் கூறினார். 
என்றா ம், ேதசிய விைளயாட்  விழா ைரயப்பா 
ைமதானத்திேலேய நடத்தப்பட்ட . எனேவ, இதன் பணிகள் 
எந்தளவில் இ க்கின்றன என்பைத ம் இந்த விைளயாட்  
ைமதானத் திட்ட ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 250 மில் யன் 

பாய் ெசலவில் அைமக்கப்ப வதாக அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ கின்ற  விைளயாட் த் ெதாகுதி ம் ஒன்றா என்ப  
குறித் ம் அைமச்சர் அவர்கள் ெதளி ப த்த ேவண் ம்.  

ேம ம், யாழ்ப்பாணத்தில் சகல வசதிகைள ம் ெகாண்ட 
உள்ளக விைளயாட் த் ெதாகுதிெயான் ம் சர்வேதச 
தரத்திலான கிாிக்ெகட் ைமதானெமான் ம் அைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ற என  ேகாாிக்ைகக க்கு அைமவாக 
அதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப வதாகக் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ெதாிவித்தி ந்தார். 
அவற்றின் தற்ேபாைதய நிைல என்ன என்ப  குறித் ம் 
அறியத்தர ேவண் ம். வடக்கு மாகாணத்தில் கிாிக்ெகட் 
விைளயாட்ைட ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் பல்ேவ  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் மா  நான் வி த்தி ந்த 
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி மற் ம் 
மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள உள்ளதாக ம் யாழ். மாவட்ட கிாிக்ெகட் 
சங்கத்ைத நாடளாவிய ாீதியிலான ஏைனய சங்கங்க டன் 
இைணத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ ப்பதாக ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ெதாிவித்தி ந்தார். இந்த ஏற்பா கள் 
தற்ேபா  எந்த நிைலயில் இ க்கின்றன என்ப  குறித் ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் தன  உைரயில் அறியத் 
த வாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். அேதேநரம், இலங்ைகக் 
கிாிக்கட் விைளயாட் த் ைறக்குத் தன  அளப்பாிய 
பங்களிப்பிைன வழங்கி ள்ள தி வாளர் சதாசிவம் அவர்கள  
ெபயைர ேமற்ப  வடக்கில் அைமக்கப்ப கின்ற சர்வேதச 
கிாிக்கட் ைமதானத் க்குச் சூட் மா ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், இந்த ஆண்  ேதசிய ாீதியிலான விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் கிழக்கு மாகாணம் 8ஆவ  இடத்ைத ம், வடக்கு 
மாகாணம் 9ஆவ  இடத்ைத ேம ெபற்றி க்கின்ற நிைலயில், 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் விைளயாட் த் ைறையக் 
கட் ெய ப் ம் ேநாக்கில் பாடசாைல மட்டங்களி ந்ேத 
அதைன ஊக்குவிப்பதற்கும், அதற்கான வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கும் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
படேவண் ம். அத் டன் கப  உட்பட ஏைனய ேதசிய 
ாீதியிலான விைளயாட் கைள ஊக்குவிப்பதற்கான 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்குமா ம், கடற்கைர 
விைளயாட் க்கைள ேம ம் வளர்த்ெத க்கக்கூ ய 
ெசயற்றிட்டங்கைள அப்பகுதிகளில் ன்ென க்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன் வடக்கு , கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள 
பிராந்திய விைளயாட் க் கழகங்கைள வ மிக்கதாக 
ேமம்ப த்தி, அவற்ைற ஏைனய மாவட்டங்க டன் ெதாடர்  
ப த் ம் நடவ க்ைககைள விைரவாக ன்ென க்குமா ம், 

ன்னாள் த்த வலயங்களான வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் உள்ள இைளஞர் வதிகைள அதிகபட்சம் 
விைளயாட் த் ைற டன் இைணத் , அவர்கைள 
ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ த்  உத மா ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have to wind up now. Your time is 

up. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
கடந்த ெபப்ரவாி மாதம் இந்திய விைளயாட் த் ைற 

அைமச்சர் சர்பானந்த ெசாேனாவால் அவர்க டன் ெகௗரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் கலந் ைரயா யதாக 
அறிகின்ேறன். அந்த வைகயில், இந்திய அரசின் உதவிகைளப் 
ெபற் ம் ேமற்ப  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ம் 
என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், யாழ். ைரயப்பா விைளயாட்டரங்கின் 
னரைமப் ப் பணிகள் அண்ைமயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 

நிைலயில், அதன் பணிகள் ஒ ங்குற ேமற்ெகாள்ளப் 
படவில்ைல எனக் கூறப்ப கின்ற . இ  ெதாடர்பி ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் பதில் ெசால்வாெரன்  
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
[ .ப. 11.12] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  எம  

விைளயாட் த் ைற அைமச்சு ெதாடர்பான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன்.  இன்  விைளயாட் த் ைறயான  நிகழ்கால 
ச கத்தில் ேலாகத்தின் கலாசாரமாக மாறி ள்ள .  
ஏெனனில், அதன்வாயிலாக எ த் க்காட்டப்ப வ  
மாெப ம் ச கநலன் என்பதாகும். எனேவ, ேகாளக் கிராமங் 
களின் பங்களிப் டன் ஆேராக்கியம் நிைறந்த ச கத்திைன 
உ வாக்க ெமன்ற நம்பிக்ைக இன்  எமக்கு 
ஏற்பட் ள்ள . அந்த அ ப்பைடயில், திய 'நல்லாட்சி' 
மலர்ந்த பின்  எம  நாட் ன் விைளயாட் த் ைறயான  
எங்க ைடய ெகளரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்களின் தைலைமயில் ஓர் உன்னத 
இலக்கிைன ேநாக்கிப் பயணிக்கின்ற .  இந்த நாட் ல் 
விைளயாட் த் ைற ன்ேனற்றமைடந்  சர்வேதச 
விைளயாட் ப் ேபாட் களில் எம  நா  பதக்கங்கைளப் 
ெபறேவண் ம் என்பதற்காக ம்  அத டாக நா  கழைடய 
ேவண் ம் என்பதற்காக ம் அைமச்சர் அவர்க ைடய 
வழிகாட்ட ல் அைமச்சின் அதிகாாிகளின் பங்களிப் டன் 
இன்  பல்ேவ  திய திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன. 

க்கியமாக, எம  பாடசாைல மாணவர்கள் அவர்க ைடய 
வி ப்பத்திற்குாிய விைளயாட் ைனத் ேதர்  ெசய்வதற்காக 
talent identification என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் உ வாக்கப்பட்  
அ  இன்  3,75,000 மாணவர்கைள உள்ளடக்கி ெவற்றி 
கரமாக நைட ைறப்ப த்தப்பட இ க்கின்ற .   

ேம ம், எம  நாட் ன் விைளயாட்  ரர்கள் இந்த 
வ டம் இந்தியாவில் நைடெபற்ற 'சார்க்' விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் 186 பதக்கங்கைளப் ெபற்றதன் லம் 'சார்க்' 
வலயத்தில் இரண்டாவ  நாடாக எம  நா  ெவற்றிவாைக 
சூ ய . அேதேபான்  கடந்த 'பரா ஒ ம்பிக்' ேபாட் யில் 

2791 2792 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

எம  நாட்  ரர் ஒ வர் எம  நாட் க்கு ெவண்கலப் 
பதக்கத்திைனப்  ெபற் த்தந்தார்.  எம  நாட் ன் கிாிக்கட் 
சைபயின் தவிசாளர் அவர்கள் இங்கி க்கின்றார்.  இன்  
மீண் ம் ஓர் உத்ேவகத் டன் எம  கிாிக்கட் அணி எம  
நாட் க்குப் ெப ைம ேசர்த் க்ெகாண் க்கின்ற . இவ்வா  
ெவற்றிகைளயீட் வதற்காக எம  அைமச்சு இப்ேபா  
மாகாண விைளயாட்  ைமதானத் ெதாகுதி கைள ம் 
எதிர்வ ம் வ டத்தில் பிரேதச விைளயாட்  ைமதானத் 
ெதாகுதிகைள ம் உ வாக்கி அத டாக எங்க  ைடய 
கிராமப் ற விைளயாட்  ரர்கைள ம் சிறந்த ரர்களாக 
இந்த நாட் ல் உ வாக்குவதற்கான நடவ க்ைக கைள 
எ த் வ கின்ற . அேதேபான்  விைளயாட் க் 
கழகங்கைள வ ப்ப த் தல் ேபான்ற பல்ேவ  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் எம  அைமச்சினால் ன்ென க்கப்பட்  
வ வைத ம் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம் இங்கு ேபசிய  வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த 
எங்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் வடக்கு, கிழக்கு 

த்தத்தினா ம் சுனாமியினா ம் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கள் 
என்ற அ ப்பைடயில் அந்தப் பிரேதசங்களில் விைளயாட்  
ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன்  
ேகாாியி ந்தார்கள். கடந்த காலத்தில் கிளிெநாச்சியில் 
மாகாண விைளயாட்  ைமதானெமான்றின்  அைமப் ப் 
பணிகள் நைடெபற்றன. அேதேபால மன்னார், ல்ைலத்தீ , 
யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல, அம்பாைற, 
கல் ைன ஆகிய பிரேதசங்களி ம் மாவட்ட, மாகாண 
விைளயாட்  ைமதானத் ெதாகுதிகள் உ வாக்கப்ப கின்றன. 

அேதேபான் , வடக்கு, கிழக்கில் 103 கிராமிய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு கடந்த ைற நாங்கள் 
நிதிகைள ஒ க்கீ  ெசய்தி ந்ேதாம். எங்க ைடய ெகளரவ 
உ ப்பினர்களான ஸ்ரீேநசன், இம்ரான் மஹ் ப், டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா ஆகிேயாாின் ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக 
எதிர்வ ம் ஜனவாியில் சகல மாவட்டங்களி ள்ள 
அைனத் க் கிராமப் பகுதிக க்கும் ெசன் , குறிப்பாக 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட எம  இைளஞர்க க்கு 
விைளயாட் டாக திய உத்ேவகத்ைதக் ெகா ப்பதற்கான 
நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கு நான்  உ தி ண் ள்ேளன் 
என்  இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් කීඩා ඇමතිතුමා ගැන කථා කිරීමට මම 
කැමැතියි. අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් රෙට් ඉන්න 
දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්; ජාති ෙභ්ද නැතිව උනන්දුෙවන්, කැපවීෙමන් 
වැඩ කරන ඇමතිවරෙයක්. එතුමා අෙප් අමාත්යාංශෙය් අලුත් 
ව්යාපෘති කිහිපයක් ඇති කර, කීඩාව දියුණු කිරීමට දැන් කටයුතු 
කර නවා. 

විෙශේෂෙයන් උතුරු, නැ ෙඟනහිර කීඩා සංවර්ධනය සඳහා 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල් හරහා මන්නාරම, 
වව්නියා, මුලතිව්, යාපනය, කිලිෙනොච්චි , තිකුණාමලය, 
මඩකළපුව, අම්පාර, කල්මුෙන් පෙද්ශවල කීඩා සංකීර්ණ ඉදි 
කරනවා.  ඒ වාෙග්ම, ගාමීය කීඩා සංවර්ධනය සඳහා කීඩා පිට්ටනි 
103කට රුපියල් මිලියන 225ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
කීඩා අංශය අනාගතෙය් ඉතා දියුණු ෙවනවා කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. තවද, කීඩාව හරහා ශී ලංකාෙව් ජනතාව අතෙර් සාමය, 
එක්සත්භාවය ඇති කිරීමට  අලුත් ව්යාපෘතියකට අපි මුදල් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමා,  ෙම් අමාත්යාංශය  භාර ගත්තාට 
පස්ෙසේ දැන් එතුමාෙග් උනන්දුෙවන් කීඩා ක්ෙෂේතය ඉහළට යනවා 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.    

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

කීඩාෙව් දියුණුව ෙවනුෙවන් කැප ෙවන, වැඩ කරන අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාට, අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් දිසානායක මැතිතුමාට, 
අෙප් Director-General බණ්ඩාර මැතිතුමාට, අෙප් නිලධාරි 
මණ්ඩලයට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ස්තුතිය පළ කරන්න කැමැතියි. 

வடக்கு, கிழக்கில் விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேபசுகிறார்கள். தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சிேரஷ்ட உப தைலவர்  ெகௗரவ 

ைரெரட்ணசிங்கம் அவர்கள் இங்கி க்கின்றார். இன்  
இவர்கள் எல்ேலா ம் ேபசுவ  இந்த நாட்ைட - தங்க ைடய 
பிரேதசங்கைள அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன் தான். 

த்தம் ந் விட்ட . எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
பிரேதசங்களில் விைளயாட் த் ைற ேபான்  ஏைனய 
எல்லாத் ைறகைள ம் அபிவி த்தி ெசய்யேவண் ெமன்  
நாங்கள் ஆவல் ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், ரதி ஷ்ட 
வசமாக அம்பாைற மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
ேகாடீஸ்வரன் அவர்கள் இந்த சைபயில் ேபச எ கின்ற 
ெபா ெதல்லாம் கூ கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், 
அம்பாைறயில், குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
கல் ைனத் ெதாகுதியில், அபிவி த்தி ேவண்டாம் என்ப  
ேபான் தான். அப்ப  ேபசிப்ேபசிேய ஹன்சாட் ைன 
நிரப்பியி க்கிறார். நான் குறிப்பிட் க்ெகாள்ள வி ம் வ  
என்னெவன்றால், கல் ைன என்ப  மிகப் ெபாியெதா  
மாநகரப் பிரேதசம். அங்கு ஓாிலட்சத்  ஐம்பதாயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். அவர்க க்கு  
கட் வதற்கு வள  இல்ைல. ஒ  வள  வாங்க ேவண்  
ெமன்றால் ஒ  ேகா  பாய்க்கும் ேமல் பணம் ேவண் ம். 
அந்த அ ப்பைடயில், - 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Deputy Minister, your time is over. You have to 

wind up now.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Give me one more minute, Sir.  
இன்  பிரதமர் அவர்கள், கல் ைன திய நகர 

அபிவி த்தித் திட்டத்ைத அறிவித் ள்ளார். அந்த 
அபிவி த்தித் திட்டத்தில் சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம், 

ங்காக்கள், கட் டங்கள் என்பன 
உள்ளடக்கப்படவி க்கின்றன.  கட் டங்கைளக் கட் வதற்கு 

ற்ப கின்றேபா  ணான காரணங்கைளக் 
கூ கின்றார்கள். மண் நிரப்பக்கூடாெதன்  அதற்குத் 
தைடேபாட யற்சிகைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். பா ங்கள்! 
இன்  ெகா ம்பில் கடைல நிரப்பிக்ெகாண்  திய நகைர 
அைமக்கின்றார்கள். அேதேபான்  எல்லா இடங்களி ம் 
மண்ைண நிரப் கின்றார்கள்; கட் டங்கள் உ வாகிக் 

2793 2794 

[ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස්  මහතා] 
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ெகாண் க்கின்றன. எனேவ, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் த் 
தைலவர்களாக நீங்கள் கல் ைனைய ஒ  திய நகராக 
உ வாக்கி, எம  இளம் சந்ததியி க்கு வழிகாட் தைல ம் 
வழங்க ஒத் ைழப் டன் ெசயல்பட ேவண் ெமன்  தய டன் 
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much.  

The next speaker is the  Hon. Mahindananda 
Aluthgamage. - [Pause.] Not here. Then, the Hon. K. 
Thurairetnasingam. 

 Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති  . 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුම [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you may commence your speech now.  

 
[ .ப. 11.22] 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் கு நிைல 

விவாதத்திற்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சு, சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ  
அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதிெயா க்கீ கள் ெதாடர்பாக  சில 
வார்த்ைதகள் ேபசுவதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைமக்கு த ல் 
நன்றிையக்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ உ ப்பினர் ஸ்ரீேநசன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட  
ேபால  விைளயாட் த் ைறைய நாங்கள் விைளயாட்டாக 
எ த் க்ெகாள்ள யா . இன்  எங்க ைடய நாட் ம் 
உலகளாவிய ாீதியி ம் பிரபல்யம் வாய்ந்த ஒ  ைறயாக 
இத் ைற எண்ணப்பட் , வளர்க்கப்ப கின்ற . இன்  
இலங்ைகயி ள்ள த்திஜீவிகைள -  கல்விமான்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால்,  அவர்க ைடய ெபயர், விபரங்கள் 
ெதாடர்பாக ெபா வாக எந்த ஒ  நாட் ம் சாதாரண 
மக்க க்குத் ெதாியா . ஆனால், பிரபல்யம் வாய்ந்த 
விைளயாட்  ரர்கள் ெதாடர்பாக எல்ேலா ேம 
அறிந்தி ப்பார்கள். எம  நாட் ன் ன்னாள் கிாிக்ெகட் 
அணியின் தைலவரான இங்ேக இ க்கின்ற ெகௗரவ அர்ஜுன 
ரண ங்க அவர்கள் மற் ம் த்ைதயா ரளிதரன் 
ேபான்ேறா ைடய ெபயர்கைள அறியாத ெபாியவர்க ம் 
இல்ைல, குழந்ைதக ம் இல்ைல. இந்தவைகயில்  
எங்க ைடய நாட் க்குப் ெப ைம ேசர்த்தி ப்ப  இந்த 
விைளயாட் த் ைறயாகும். அதைன நாங்கள் மறந் விடக் 

கூடா . எனேவ, இந்த விைளயாட் த் ைறையக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் ய ெபா ப்  எங்க க்கு இ க்கின்ற .  

சாதாரணமாக வகுப்பைறயிேல மாணவர்க க்குக் 
கற்பிக்கின்ற சில விடயங்கைளவிட இலகுவாகப் பல 
விடயங்கைள அவர்கள் மத்தியிேல - ச தாய மத்தியிேல இந்த 
விைளயாட் த் ைறயின் லமாக வ த்தக்கூ ய ஒ  
நிைலைம இ க்கின்ற . உதாரணமாக, ெவற்றி - 
ேதால்விகைளச் சமமாக மதிக்கின்ற பண் , சேகாதரத் வம், 
இன ஒற் ைம, விட் க்ெகா ப்  மனப்பான்ைம, 
ஒ வைரெயா வர் ாிந் ெகாள்கின்ற தன்ைம,  கு ச் 
ெசயற்பா   - team work, திறைமகைள மதித்தல், 
சட்டதிட்டங்கைள மதிக்கின்ற பண்  ேபான்றவற்ைற 
இத் ைற லமாகேவ கூ தலாக வளர்த் க்ெகாள்ளக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .  

ேம ம், இந்த நாட் ேல பல சட்டதிட்டங்கள் பகிரங்கமாக 
மீறப்ப வைதப் பார்க்கின்ேறாம். ஆனால், விைளயாட் த் 

ைறையப் ெபா த்தவைரயில்  அங்குள்ள அந்தச் சட்ட 
திட்டங்கைள மீற யா . அந்த வைகயில் அங்கி ந் தான் 
சட்டதிட்டங்கைள மதிக்கின்ற பண்  மாணவர்க க்குப் 
பயிற் விக்கப்ப கின்ற . ஆனப யினால், இந்த 
விைளயாட் த் ைறைய நாங்கள் ேம ம் ேமம்ப த்தி 
எங்க ைடய எதிர்கால ச தாயத்ைத ம் சமகால ச தாயத் 
ைத ம் சிறந்த ஆேராக்கிய ள்ளதாக வளர்க்க ேவண் ம். 
விைளயாட்  என்ப  விைளயாட்  ைமதானங்களில் 
விைளயா பவர்க க்கு மட் ம் உடல், உள ஆேராக் 
கியத்ைதக் ெகா ப்பதல்ல. அைதப் பார்த் க் 
ெகாண் ப்பவர்க க்கும் உடல் உள ஆேராக்கியத்ைதக் 
ெகா க்கின்ற ஒ  ைறயாகும். 

அ த் , விைளயாட்  ைமதானங்கள் அைமப்ப  
ெதாடர்பாக, இம் ைற இடம்ெபற்ற ஒ க்கீ கைளப்பற்றி 
இங்கு பலவா  விமர்சிக்கப்பட்ட . அதில் உண்ைமகள் 
இல்லாம ம் இல்ைல. இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தின் 
நல்லாட்சி வந்ததற்குப் பிற்பா  கடந்த ஒ  வ டத் க்கு 
ேமலாக உங்கள் ஒவ்ெவா வ ைடய ெசயற்பாட்ைட ம் 
நாங்கள் மிக ம் உன்னிப்பாக அவதானித் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அதாவ  நீங்கள் வழங்குகின்ற நியமனங்கள், ஒ  
பிரேதச அ ப்பைடயிேல ெசய்யப்ப கின்ற அபிவி த்திகள் 
எல்லாவற்ைற ம் எங்க ைடய கட்சித் தைலவ டன் நாங்கள் 
- எங்க ைடய கட்சி உ ப்பினர்கள் - மிக ம் க்கமாக 
அவதானித் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த விடயங்கைளப் 
பார்த்  நாம் ேவதைனயைடகின்ேறாம். ஆகேவ, தய ெசய்  
எம  இந்த ேவதைனைய நீங்கள் நீக்க ேவண் ம் என்  
விைளயாட் த் ைற, சுகாதாரத் ைற அைமச்சர்களிடம் 
மட் மல்ல, ஏைனய அைமச்சர்களிட ம் மற் ம் 
பிரதியைமச்சர்களிட ம் நான் மிக ம் விநயமாக 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். இல்லாவிட்டால் ேதசிய ஒற் ைம, 
இணக்கப்பா , நல்லாட்சி என்  ெசால்வதிேல எந்தவிதமான 
அர்த்த மில்ைல. எனேவ, ேமைடகளி ம் இங்ேக 
பாரா மன்றத்தி ம் ேபசுவேதா  மட் ம் நின் விடா , 
தய ெசய்  அைத உங்க ைடய ெசயற்பாட் ம் காட்ட 
ேவண் ம் என்  நான் உங்களிடம் மிக ம் விநயமாக ம் 
உ க்கமாக ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எனக்கு ேநர யாகத் 
தாக்கி, அதிகமாக விமர்சித் ப்  பழக்கம் இல்ைல; நாங்கள் 
ஒ விதமான பண் டன் வளர்ந்தவர்கள். ஆனப யினால் 
நாங்கள் ெசால்கின்ற இந்த விடயங்கைள நீங்கள் ஆழமாகக் 
கவனத்திேல எ த்  உங்க ைடய மனதிேல பதித் , அதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  நான்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
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விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் ெபா த்தளவிேல, அைவ 
பிரேதச அ ப்பைடயிேல, கிராம மட்டத்திேல அைமக்கப் 
ப வேதா , மிக க்கியமாக மாவட்ட மட்டத்திேல ஒ  
சர்வேதச தரத்திலான விைளயாட்  ைமதான ம் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். ஒவ்ெவா  கிராமத்தி ம் வசதியான 
விைளயாட்  ைமதானெமான்  அைமக்கப்பட் , அதிேல 
ஆண், ெபண் இ பாலா க்கும் வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், நாங்கள் இப்ெபா  ஆண்க க்கு 
மட் ம் விைளயாட் த் ைறயிேல க்கியத் வம் 
ெகா க்கின்ேறாம். அேதேநரம் ஆண்கள் தாங்களாகேவ சில 
விைளயாட்  ைமதானங்கைளத் ப்பர  ெசய்  
விைளயா ம் மற் ம் ெபா  இடங்களில் விைளயா ம் 
பயிற்சிகைளப் ெப கின்றார்கள். ஆனால், ெபண்கைளப் 
ெபா த்தளவிேல அவர்கள் கவனிப்பாரற்  இ க்கின்ற ஒ  
நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . ஆனப யினால் இந்த 
நிைலைம மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம். இந்த நாட் ேல 
விைளயாட் த் ைறயில் ஆண்கைளப் ேபான்  
ெபண்க க்கும் க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
அவர்க க்குச் சமத் வம் ெகா க்கப்படேவண் ம்; பல 

ைறகளில் அவர்கைள ம்  வளர்க்க ேவண் ம் என்  
எண் கின்ற நாங்கள், விைளயாட் த் ைறயி ம் 
அவர்கைளச் சமமாக வளர்ப்பதற்குாிய திட்டங்கைள 
வகுத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

தி ேகாணமைலையப் ெபா த்தமட் ேல, அங்கு 
தி ேகாணமைல ெபா  விைளயாட்  ைமதானம் இ க் 
கின்ற . அ  மிக ம் அழகானதாக ம் பரந்ததாக ம் - 50 
ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட நிலப்பரப்பில் - அைமந்த  என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அ  இரண்  பக்கங்களி ம் beach ஐக் 
ெகாண்டதாகக் கடேலாரத்திேல அழகாக அைமந் ள்ள . 
ஆனால், இன்  தி ேகாணமைலக்குப் ேபாய் விைளயாட்  
ைமதானம் என்  அதைன இனம் காண்ப  கஷ்டமாக 
இ க்கின்ற . ஏெனன்றால் இன்  ஒ  நீண்டகாலத்திட்டம் 
இல்லாமல் அந்த விைளயாட்  ைமதானத்ைதப் பல பல 
ேதைவக க்கு எல்லாம் அபகாித் க் கட் டங்கள் 
அைமக்கின்றார்கள். அதிேல பைழய காலத்திேல இ ந்த ஒ  
காட்சி - 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා  
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அ  என்ன ைமதானம்?  
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தி ேகாணமைல ெபா  விைளயாட்  ைமதானம்.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
மக்ெகய்சர் விைளயாட்  ைமதானமா? 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ஆம்! மக்ெகய்சர் விைளயாட்டரங்கு.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அதைன நாங்கள் மாகாண விைளயாட்  ைமதானமாக 

அபிவி த்தி ெசய்யவி க்கின்ேறாம்.  

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ஆனால், இன்  அந்த விைளயாட்  ைமதானத்ைதச் சிலர் 

ெவவ்ேவ  ேதைவக க்காகப் பயன்ப த் கின்றார்கள்.   
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
அப்ப யா? 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
அந்த விைளயாட்  ைமதானத்திற்குப் பக்கத்திேல beach 

இ க்கின்ற . அங்கு இரண்  ெபளத்த விகாைரகள் 
இ க்கின்றன. அதாவ , ேகாேணஸ்வர ஆலயத்திற்குள்ேள 
ேகாகண விகாைர ம் ேகாேணஸ்வர வாச ேல சங்கமித்த 
விகாைர ம் இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் இந்  கலாசாரம், 
ெபளத்த கலாசாரம் இரண் ம் பின்னிப்பிைணந்  
ஒற் ைமயாக இ க்கின்றன. நாங்கள் எப்ெபா ம் த்த 
ெப மாைன மதிப்பவர்கள். ெபளத்த விகாைரக க்குச் 
ெசன்   வழிப கின்ற வழக்கம் என்னிடத்திேல இ க்கின்ற . 
ஆனால், இன்  அந்த beach ஐ அண்  ஒ  ெபாிய 
'பன்சல'ைய அைமக்க ேவண் ய அவசியமில்ைல. அந்த beach 
இற்கு எல்லா மக்க ம் வந் ேபாகின்றார்கள். அதாவ , 
சிங்கள மக்கள் வ கின்றார்கள்; இஸ்லாமிய மக்கள் 
வ கின்றார்கள்; தமிழ் மக்கள் வ கின்றார்கள். இைதவிடச் 
சுற் லாப் பயணிகள் வ கின்றார்கள். ெவளியி ந்  
வ பவர்கள்கூட அந்த இடத் க்கு ஒவ்ெவா  நா ம் 
வந் ேபாகின்ற ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . ஆகேவ, அ  
ஓர் அ ைமயான beach. அங்ேக குறித்த வழிபாட் த் தலம் 
இரண்  இ க்ைகயில், அந்த beach இேல 
இன்ேனாாிடத்ைதப் பி த்  அங்கு மக்கள் வந்  அைமதியாக 
இ க்கின்ற ேநரத்திேல ஒ ெப க்கிகைள இயக்கி 
அவர்க க்குத் ெதாந்தர  ெகா ப்ப  என்ப  அவ்வள  
ெபா த்தமாக இல்ைல. ஆகேவ, இ பற்றிச் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேயாசிக்க ேவண் ம். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய கவனத்திற்கும் நான் இைதக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன். இப்ெபா  விைளயாட் த் 

ைற மற் ம் ஏைனய அைமச்சர்க ைடய கவனத்திற்கும் 
இைதக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். எனேவ, இந்த 
விடயத்திேல அவதானமாக நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
குறித்த இரண்  விடயங்கைள ம் நீங்கள் சீர் க்கிப் 
பா ங்கள்! அங்கு ெபளத்த விகாைரகள் ேவண்டாம் என்  
நாங்கள் ெசால்லவில்ைல. ஆனால், அங்கு இரண்  
பிரசித்திெபற்ற ெபளத்த ஆலயங்கள் இ க்கின்றேபா  
அதற்குப் பக்கத்திேல ஒ  100 மீற்றர் ரத்திேல 
இன் ெமா  ெபளத்த ஆலயம் எதற்காக அைமய ேவண் ம்? 
என்பைத நீங்கள் சீர் க்கிப் பார்க்க ேவண் ம். அந்த 
இடத்ைதச் சுற்றி இந்  ஆலயங்க ம் மற் ம் பள்ளிவாச ம் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, அந்தப் ெபா  இடத்ைதச் சகல இன 
மக்க ம் உபேயாகிக்கக்கூ ய விதத்திேல ஆக்க ேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், "மக்ெகய்சர்" விைளயாட்  ைமதானத்தில் 
எ ம் க்கூ கள் கண்ெட க்கப்பட்ட காரணத்தினால், 
அத ைடய அபிவி த்திப் - னரைமப் ப் - பணிகள் 
தைடப்பட்  இ க்கின்றன. எனேவ, அதைன ம் 
உடன யாகத் தி த்தியைமத் த் தரேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා] 
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ெகளரவ  உ ப்பினர் இம்ரான் மஹ் ப் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபான் , எங்க ைடய மாவட்டத்திேல 
விைளயாட் த் ைறயில் ேதசிய ாீதியில் பல சாதைனகைள 
நிைலநாட் ய ரர்கள் இ க்கின்றார்கள். எனேவ, அவர்கள் 
தங்க ைடய திறைமகைள வளர்ப்பதற்குாிய வசதி, 
வாய்ப் க்கைள நீங்கள் ெசய்  ெகா க்கேவண் ெமன்  நான் 
உங்கைள மிக ம் தயேவா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
நீதிமன்றம் தைடவிதித் ள்ள பிரேதசத்ைதத் தவிர்த் , 

ஏைனய பிரேதசங்கைள நாங்கள் அபிவி த்தி ெசய் ெகாண்  
வ கின்ேறாம். கூ ய விைரவில், அதன் அபிவி த்திப் 
பணிகைளச் ெசய் ப்ேபாம். 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
நன்றி. நாங்கள் இந்த விடயங்களில் காலம் தாழ்த்தக் 

கூடா . ஏெனன்றால், இைளஞர், வதிகைளப் ெபா த் 
தளவில், அவர்கள் எப்ெபா ம் ேவகமாக நடப்பதற்கு 
வி ம் கின்றவர்கள். கடந்த காலங்களில் எங்க ைடய 
இைளஞர்கள் ெபா ைம காத்தேபாதி ம், அவர்கள் 
எதிர்பார்த்த விடயங்கள் நைடெபறாத காரணத்தினால்தான், 
எங்க ைடய நாட் ல் அைனவ ம் வி ம்பத்தகாத 

த்தெமான்  ஏற்பட்ட . ஆகேவ, அவர்க ைடய ேவகம், 
எண்ணம், சிந்தைன என்பவற் க்கு ஏற்ப, அவர்கள  
வி ப்பத்ைத  உணர்ந் , நாங்கள் அவர்கைள அரவைணத் ச் 
ெசயற்படேவண் ம்.  

நாங்கள் சாதாரணமாக விைளயாட் க் கழகங்க க்கு 
விைளயாட்  உபகரணங்கைளக் ெகா க்கின்ேறாம். 
இதற்காக, நாங்கள்  சம்பர் மாதத்தில் எங்க ைடய DCB 
Proposalஐக் ெகா த் ம்கூட, இற்ைறவைரயில் அந்த 
விைளயாட்  உபகரணங்கைள வாங்கிக்ெகா க்காத பிரேதச 
ெசயலகங்கள் இ க்கின்றன. நாங்கள் DCB Proposalஐக் 
ெகா த் , கிட்டத்தட்ட ஒ  வ டம் ஆகிவிட்ட . பணமான  
ெசலவிடப்படாமல் chequeஆகேவா அல்ல  ெபட் யிேலா 
இ ந்தால், ஒன் ம் நைடெபறா . ஆகேவ, அ  ழக்கத் க்கு 
விடப்படேவண் ம். குறித்த பணம் எதற்காக 
ஒ க்கப்பட்டேதா, அ  உடன யாகச் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஒ  விைளயாட்  உபகரணத்ைத வாங்கிக் 
ெகா ப்பதற்கு, ஒ  திையப் னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு 
அல்ல  ஏைனய அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு 
ஒ க்கப்ப கின்ற பணமான , ஒ  வ ட காலமாக - 
இற்ைறவைரயில் ெசலவழிக்கப்படாமல் இ ந்தால், நிைலைம 
என்ன என்  ேயாசிக்கேவண் ம். ஆகேவ, காலத்ைத 
இ த்த க்கக்கூடா . இன் , நாைள என்  சாக்குப்ேபாக்குச் 
ெசால்கின்றவர்களால் ஒன் ேம சாதிக்க யா . ஒ  
காாியத்ைத உாிய காலத்தில் ெசய்யாமல், அதற்குக் 
காரணங்கைளத் ேத க் கண் பி க்க யற்சித்தால், எங்களால் 
ஒன் ம் ெசய்ய யா . ஆகேவ, ெசய்யாைமக்குக் காரணங் 
கைளத் ேத க் கண் பி ப்பைத வி த் , காாியங்கைள 
விைரவாகச் ெசய்யேவண் ம் என்ற நிைலப்பாட் ல் 
இயங்கேவண் ம். அைதத்தான் எங்க ைடய இைளஞர் 
ச தாய ம் எதிர்பார்க்கின்ற . நாங்க ம் இைளஞர்கேளா  
ேசர்ந்  இைளஞர்களாக மாறி, அவர்க ைடய ேவகத்ேதா  
ெசல்லேவண் ம். அவ்வாறில்லாமல், நாங்கள் அவர்கைள 
விட்  ரத்தில் நின்றால், ரண்பா  ஏற்ப ம். ஆகேவ, 
தய ெசய்  இந்த ேவைலத்திட்டங்கைள அ த்த மாதம், 

ஜனவாி, ெபப்ரவாி, அ த்த வ டம், அல்ல  அதற்கு அ த்த 
வ டம் என்  இ த்த க்காமல், உாிய காலத்தில் ெசய்வதற்கு 
ஏற்ற நடவ க்ைககைள ேவகமாக எ க்கேவண் ெமன்  
நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் ெகளரவ தயாசிறி 
ஜயேசகர அவர்கள் மிக ம் ப்பான ஓர் இைளஞன். 
பாரா மன்ற அமர் கள் இ க்கின்ற ேவைளகளில் நான் 
அவேரா  கைதத் ப் பழகியி க்கின்ேறன். அவர் என் ைடய 
மன க்குப் பி த்தமான ஒ வர். அேதமாதிாி ெகளரவ ஹாீஸ் 
அவர்க ம் என்ேனா  நீண்ட காலமாகப் பழகுகின்ற ஒ வர். 
இந்த அைமச்சின் பாாிய ெபா ப்பான , இரண்  இனங் 
கைள ம் ேசர்ந்த உங்கள் இ வாிடத்தி ம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்ற . சிங்களம், தமிழ், ஸ் ம் 
என்  இனப்பாகுபா ன்றி நீங்கள் ெசயலாற் வேதா , 

த்தத்தினால் ெப ம் பாதிப் க்குள்ளான தமிழ் ேபசும் 
மக்க ைடய ேதைவகைள உடன யாகக் கவனித்  
நிைறேவற்றேவண் ம். "எத்தைனேயா சிறந்த ரர்கள் 
ெத க்களில் விைளயா கிறார்கள்; அவர்களில் சிறந்த 
கிாிக்ெகட் ரர்க ம் உள்ளடங்குகின்றார்கள்" என்  இங்கு 
ெகளரவ இம்ரான் அவர்களால் கூறப்பட்ட . இவ்வாறான 
வர்கைள நாங்கள் பாடசாைல மட்டத்தி ந்   இனங்காண 
ேவண் ம். விைளயாட் த் ைறயிேல, எந்ெதந்த 
விைளயாட் க்களில் யார், யார் திறைமயானவர்கள்? யார், 
யாைர வளர்த்ெத க்க ம்? என்பைத இனங்காண 
ேவண் ய ெபா ப்  உங்க க்கு இ க்கின்ற . அவர்கைள 
இனங்கண்  அவர்க க்கு ஏற்ற பயிற்சிகைளக் ெகா த்   
வளர்த்ெத க்க ேவண் ம். விைளயாட் த் ைறயான , 
அர்ஜுன ரண ங்க, த்ைதயா ரளிதரன் ேபான்றவர்கைள 
வளர்த்த டன் மங்கிவிடாமல், ேம ம் பல இைளஞர்கைள 
வளர்த்ெத க்க ேவண் ம். இதற்ெகன ஓர் அைமப்ைப 
விைளயாட் க் கழக மட்டத்தி ம் பாடசாைல மட்டத்தி ம் 
ஏற்ப த்தி, அவர்க ைடய திறைமகைள இனங்கண் , 
அவர்கைள விைளயாட் த் ைறயிேல வளர்ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அ த்த , ஒவ்ெவா  பாடசாைலகளி ள்ள 
ைமதானங்கள் தி த்தியைமக்கப்பட ேவண் ம். இதைன 
உடன யாகச் ெசய்யாவிட்டா ம், திட்டமிட் ப் 
ப ப்ப யாகவாவ  ெசய்யேவண் ம். விைளயாட் த் ைற 
ஆசிாியர்கைள ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்குெமனத் தனித்தனிேய 
ெகா க்க யாவிட்டா ம், ஒ  பகுதிக்கு - ன்  
பாடசாைலக க்கு அல்ல  நான்கு பாடசாைலக க்கு ஓர் 
ஆசிாியர் தம் நியமித் , கிழைமயில் ஒ  நாளில் ஒ  
பாடசாைலக்குச் ெசன்  மாணவர்க க்குப் பயிற்சி 
ெகா க்கக்கூ ய நிைலைமைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். இன்  
பாடசாைலகளில் விைளயாட்  என்ப , ஒ  ப வகால 
விைளயாட்டாகத்தான் இ க்கின்ற  என நான் நிைனக் 
கின்ேறன். கிராமப் றங்களி ள்ள பல பாடசாைலகளில் ஒ  
ப வகால விைளயாட்டாகத்தான் இ க்கின்ற . ைத, மாசி 
மாதங்களில் வ டாந்த இல்ல விைளயாட் ப் ேபாட்  - annual 
sportsmeet - வரப்ேபாகின்ற  என்றால், அந்தக் காலத்தில் 
மாத்திரம்தான் அங்குள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கள் 
இயங்கும். மற்ைறய காலங்களில் அ  உறங்கிக் கிடக்கும். 
பாடசாைல மற் ம் ெபா  இடங்கைளப் ெபா த்தளவில்  
விைளயாட்  ைமதானம் என்ப  எப்ெபா ம் 
உறங்கக்கூடா . மாறாக, அ  எப்ெபா ம் உயிர்த் 

ப் டன் இயங்கிக்ெகாண் க்க ேவண் ம். அ  மிக 
க்கியமாகக் கவனிக்கப்பட ேவண் ய விடயமாகும். 

ப வகாலத்தில் மட் ம் அந்த playgroundஇல் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிள்ைளகைள ம் ெபாியவர்கைள ம் காணலாம்.  பின்னர் 
அந்த playground  ஆ , மா  ப க்கின்ற இடமாக, ஒ  
ேதைவக்கும் பயன்ப த்தப்படாத இடமாக இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ, ெகளரவ விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண்  
ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ம் இ க்கின்ற அதற்குாிய 
அதிகாாிகள் லம்,  ப வகாலத்தில் ப்ேபா  இயங்குகின்ற 
இந்த விைளயாட்  ைமதானங்கள் ஏன், ஏைனய காலங்களில் 
உறங்கிக் கிடக்கின்றன? என்பைத அறிந் , அவற்ைறத் 

ப்ேபா  இயங்கும் நிைலக்குக் ெகாண் வர ேவண்  
ெமன்  அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், நான் ஆரம்பத்திேல ேகட் ந்ேதன், ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ம் சர்வேதச தரத்திலான விைளயாட்டரங்குகள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ெமன் . வ னியாைவச் ேசர்ந்த 
ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் வட 
மாகாணத்தி ள்ள சில ைமதானங்களின் விபரங்கைளத் 
தந்தி க்கின்றார். அந்தவைகயில், வ னியா, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் சர்வேதச தரத்திலான விைளயாட்டரங்குகள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ம். சர்வேதச தரத்திலான விைளயாட்  
ைமதானங்கள் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் அேதேபான்  ஏைனய 
மாகாணங்களி ம் அைமக்கப்பட ேவண் ெமன்  
இச்சந்தர்ப்பத்திேல வ த்திக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා  
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, ல்ைலத்தீவில் சர்வேதச 

தரத்திலான விைளயாட்டரங்கு அைமப்பதற்கான நிதி 
ஏற்ெகனேவ ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . அேதேபான்  
வ னியாவில் அ  அைமக்கப்பட்  வ கின்ற .   

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற . அதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் 

அவர்க க்கும் ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
அைமச்சின் ெசயலாளர் அவர்க க்கும் அைமச்சின் 
அதிகாாிகள் அைனவ க்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் நன்றி 
கூ கின்ேறன்.   

அத் டன், இன்  மாைலயில் விவாதத் க்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட ள்ள சுகாதார ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ைவத்தியத் ைற அைமச்சு ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்கு 
எனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடக்காததால், அ  ெதாடர்பாகச் 
சு க்கமாகச் சில விடயங்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
ஆங்கில ைவத்தியத் ைற ம் சுேதச ைவத்தியத் ைற ம் 
இப்ெபா  வளர்ச்சியைடந்  வ கின்றன. மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலகள் மிக ம் தரமாக அைமக்கப்படேவண் ம். 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் பல்லாயிரக்கணக்கான 
மக்கைளக்ெகாண்ட ஒ  ெபாிய மாவட்டம்.  அங்ேக 
எத்தைனேயா கிராமங்கள் இ க்கின்றன.   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have to wind up now. There is 

only one more minute.   

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ஆனால், இங்குள்ள மாவட்ட ைவத்தியசாைல இன் ம் 

அத ைடய தரத்திற்ேகற்ப அபிவி த்தி ெசய்யப்படவில்ைல. 
அேதேபான்  கிராமிய ைவத்தியசாைலக ம் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்படவில்ைல. ஆ ர்ேவத ைவத்திய நிைலயங்க ம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ய நிைலயி ள்ளன. 
கிராமங்களி ள்ள மக்கள் ைவத்திய வசதிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்குப் பலவிதமான கஷ்டங்கைள அ பவிக் 
கின்றார்கள். எனேவ, கிராமங்களி ள்ள கிராமிய ைவத்திய 
சாைலகள் ஒ ங்காக இயக்கப்பட ேவண் ம். அத் டன் 
ைவத்தியசாைல இல்லாத கிராமங்க க்கு நடமா ம் ைவத்திய 
ேசைவைய வழங்கேவண் ம். வாரத்தில் ஒ  நாேளா அல்ல  
இரண்  நாேளா ைவத்தியர்கள் அங்கு ெசன்  அங்குள்ள 
ேநாயாளர்கைளச் சந்தித்  அவர்க ைடய உடல்நலத்ைதப் 
பார்ைவயிட் , அவர்க க்கு ைவத்தியம் ெசய்  உத கின்ற 
ஒ  ைறைமைய ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  மிக ம் 
அன்பாகக்ேகட் , அமர்கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
[පූ.භා. 11.40] 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාල ෙව්ලාව අඩු හින්දා මා ළඟ තිෙබන 

සියලු ලිපි ෙල්ඛන හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත කරන්න 
මම පථමෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. මා ඒ 
සියල්ල සභාගත* කරනවා.  

අද ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජාතික පශ්නයට පිළිතුරක් 
ලබා ෙදන්න  ෙම් ආණ්ඩුව කියා කරනවා. ඒ සඳහා 'කීඩාව' 
ෙහොඳම උදාහරණය ෙවනවා කියා මා හිතනවා. උතුර-දකුණ යා 
කරන, නැෙඟනහිර-බස්නාහිර යා කරන පධානම ආයුධයක් බවට 
කීඩාව පත් කරන්න පුළුවන්. සියලු ජාතින් ආගම් ෙභ්දයක් නැතිව, 
ජාති ෙභ්දයක් නැතිව, කුල ෙභ්දයක් නැතිව එකම ෙව්දිකාවකට 
ගන්න පුළුවන් විශාලම ආයුධය කීඩාවයි කියා මම කියනවා. අෙප් 
ගරු අමාත්යතුමා ෙම් ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ 
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මා 
කීඩා කරපු කාලෙය් ලැබූ ඒ අත්දැකීම් අනුවයි මා ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අප පසු ගිය ආණ්ඩුවලින් වූ වැරැදි ගැන 
කෑ ගහමින් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුවලින් 
හුඟක් ෙවලාවට වුෙණ් කීඩාව දියුණු කරනවාට වඩා, කීඩාව 
ජයගහණය කරවනවාට වඩා එක් එක්ෙකනාෙග් පතිරූප 
පදර්ශනය කිරීෙම් කියා දාමයක්. අප අද එතැනින් ඔබ්බට ගිහින් 
තිෙබනවා. අද වන විට කීඩා අමාත්යවරයාට ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙහෝ අගමැතිතුමාෙග් කිසිම බලපෑමක් නැතිව තමන්ෙග් 
අමාත්යාංශය කරෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අලුත් 
ආණ්ඩුවක් හැදුවාම කීඩාව දියුණු ෙව්වි කියා අපි හුඟ ෙදෙනක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. හැබැයි, කීඩාව කියන්ෙන් එෙහම එක 
පාරට දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
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[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සම්බන්ධෙයන් එක් එක්ෙකනා ඍජුවම අමාත්යවරයාට ෙදොස් 
කිව්වාට මම හිතනවා, එයට නිලධාරින්ෙග් දායාදයත් තිෙබන්න 
ඕනෑ කියා; නිලධාරින්ෙග් අයිතිවාසිකමත් තිෙබන්න ඕනෑ කියා.  

පසු ගිය අවුරුදු කීපය තුළම කීඩා අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කිරීෙම්දී, මන්තීවරයකු හැටියට මට හැඟී ගිය ෙදයක් තමයි, 
නිලධාරින්ෙගන් වැඩි ෙදෙනක් කීඩාෙව් මාෆියාවට හසු ෙවලා 
සිටිනවාය කියන කාරණය. මම කියන්ෙන් නැහැ, හැම 
නිලධාරිෙයකුම එෙහමයි කියා. නිලධාරින් තමයි ඇමතිවරයාට 
උදවු කරන්න ඕනෑ, කීඩාව හදන්න. එෙසේ උදවු ලබා දීම -ඒ 
අවශ්යතාව- ඒ නිලධාරින්ෙගන් හරි හැටියට ඉටු වන්ෙන් නැහැ 
කියා මම හිතනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ''ෙවොලිෙබෝල්'' නිලවරණය ෙකෙරහි ශී 
ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් හිටපු කීඩා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීඩා 
නීති උල්ලංඝනය කර ඇතැයි පකාශ ෙකරුණා. නමුත් එතැනින් 
එහාට ඒ කාරණාව පිළිබඳව කිසිම ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, කිකට් නිල වරණය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට මා ෙපෞද්ගලිකව ගිහින්  ෙම් වන විටත් 
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ජූෙඩෝ, ෙහොකී වැනි 
කීඩා සංගම්වලත් පසු ගිය කාලෙය් යම් යම් පශ්න තිබුණු බව අපි 
දැක්කා.  

ඔලිම්පික් කමිටුව ගැනත් හුඟ ෙදෙනක් කථා කරනවා. මම 
හිතන හැටියට ඒක ඔබතුමාට තිෙබන විශාල පශ්නයක්. ඔලිම්පික් 
කමිටුෙව් නිලවරණය තවම පවත්වලා නැහැ. ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

කීඩා අමාත්යවරෙයකුට තිෙබන පශ්නවලට මුහුණ දීෙම්දී 
පධාන වශෙයන්ම ෙහොඳ නිලධාරින් ටිකක් අවශ්ය වනවා. හැම දාම 
සිදු වුෙණ්, කීඩා අමාත්යවරයාට ඕනෑකම තිබුණත් යම් යම් 
බලපෑම් නිසා කරන්න බැරි වීමයි. පසු ගිය කාලෙය්දීත් අපි 
දැක්කා, ඇමතිවරයාට කරන්න ඕනෑකම තිබුණත් යම් යම් බලපෑම් 
නිසා කරන්න බැරි වුණ බව. අද බලපෑම් නැති වුණාට අවශ්ය 
සහෙයෝගය නිලධාරින්ෙගන් තමයි ෙනොලැෙබන්ෙන්. මම 
හිතන්ෙන් ෙම් වන ෙකොට ඒ තත්ත්වය හුඟක් දුරට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ්ය බව මා 
ඔබතුමාට කියා සිටිනවා. 

කාල ෙව්ලාව අඩු නිසා කිකට් කීඩාව ගැනත් මා ෙකටිෙයන් 
ෙහෝ කථා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කිකට් නිලවරණෙයන් පස්ෙසේ 
කිකට් පරිපාලනෙය් යම් යම් තනතුරු ඇති කළ බව අපි පුවත් 
පත්වලින් දැක්කා. එෙලස පත් කළ කීප ෙදෙනක් ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, නිලවරණෙයන් පස්ෙසේ පත් 
කරපු සියලුමෙදනාට ෙකොපමණ මුදලක් ෙගවනවා ද, එම 
නිලතලවලට පත් කෙළේ ෙමොන විධියට ද, ඒ සියල්ලම අපට 
වාර්තාවක් හැටියට ලබා ෙදන්න කියලා. මම ඉතාමත් ෙකටිෙයන් 
කීපෙදෙනක් ගැන කියන්නම්.  

ජාතික සංවර්ධන අංශෙය් විෙශේෂඥයකු ෙලස රුපියල් 
100,000ක වැටුපක් ලබා දීලා අනුර වීරසිංහ කියලා පුද්ගලෙයකු 
පත් කර තිෙබනවා. ඔහු බැංකුෙව් ෙසේවය කරන ෙකොට ෙචෝදනා 
තිබුණු පුද්ගලෙයක්. මානව සම්පත් අංශෙය් 
සම්බන්ධීකාරකවරෙයකු ෙලස රුපියල් 150,000ක වැටුපකට 
කිෂාන්ත ද සිල්වා කියලා පුද්ගලෙයකු පත් කර තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කියනවා, "අවුරුදු 70ට වැඩි අයට එන්න බැහැ" කියලා. 
මට හිෙතන්ෙන් එෙහම නම් ඔහුෙග් වයසත් ෙහොයන්න වනවා.  

ඊළඟට, කාන්තා කිකට් විෙශේෂඥවරියක් ෙලස රුපියල් 
200,000ක වැටුපකට ඉන්දානි ආරියරත්න කියලා කාන්තාවක් 
පත් කර තිෙබනවා. ඇයට තිෙබන විෙශේෂඥතාව ෙමොකක්ද කියලා 
නම් මම දන්ෙන් නැහැ. තරුණ කිකට් සම්බන්ධීකාරකවරෙයකු 
ෙලස පියන්ත අල්ගම කියලා පුද්ගලෙයකු පත් කරලා තිෙබනවා. 
එම පුද්ගලයාට ෙබොරැල්ෙල් wine store එකක් නම් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි උප සභාපති - ජාත්යන්තර කිකට් සම්බන්ධීකාරක 
ෙලස ෂිබ්ලි විල්කාසිම් කියන පුද්ගලෙයකු පත් කරලා තිෙබනවා. 
අපි අන්තර්ජාතික තත්ත්වයකට යනවා නම්, අෙප් හිටපු කීකට් 
කීඩකයන් වන අරවින්ද, සංගක්කාර, මෙහේල වැනි පුද්ගලෙයෝ 
තමයි ජාත්යන්තරය සමඟ සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තව එක කාන්තාවක් ගැන කියන්න ඕනෑ. 
මාධ්ය උපෙද්ශිකාව ෙලස රායි ෙර්මන්ඩ්ස් කියලා ෙකෙනක් පත් 
කර තිෙබනවා. අද වන ෙකොට මාධ්ය කළමනාකරු ඉන්නවා; 
කණ්ඩායමට කළමනාකරුෙවක් ඉන්නවා.  

 ඒ තැනැත්තිය තමයි පහුගිය කිකට් නිලවරණෙය්දී මට 
විරුද්ධව ෙචෝදනා  ෙගොනු කරන්න නීති උපෙද්ශකවරිය හැටියට 
ආෙව්.  ඒ තැනැත්තියටත් රැකියාවක් දී තිෙබනවා. අෙප් යහපාලන 
කමෙව්දයට අනුව ඒවා සාධාරණද කියා ඔබතුමා බලන්න.  
ෙගොඩ්ෆි දාබෙර් නමැති තවත් පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාට 
සියලුම කීඩාපිටි භාර කළමනාකරු තනතුර දී තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාට ෙම් ෙල්ඛනය ලබා ෙදන්නම්. ෙම් ෙල්ඛනය හරහා  
පහුගිය නිලවරණෙයන් පසුව කරපු පත්වීම් දීමනා ආදී  සියල්ල 
ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 තවත් පධාන  කරුණක් තමයි Cricket Aid කියා ආයතනයක් 
පත් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගැන සවන් දුන්ෙනොත් 
ෙහොඳයි. මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී ගරු ඇමතිතුමා කියා තිබුණා, 
Cricket Aid කියන ආයතනය සුදුසු නැහැ; ඒ ගැන ඉතා ඉක්මනින් 
තීරණයක් ගන්නවාය කියා. ඒ සඳහා ඔබතුමා ෙගන තිෙබන 
තීරණය මම දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක්  තිෙබනවා. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මට ටිකක් කාලය ගන්න පුළුවන්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමාත් එන්ෙන් නැහැ වාෙගයි.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් 

නැති නිසා ෙමතුමාටත් ෙවලාව දීලා ඔය පශ්න ටිකට ඔබතුමා 
ඔෙහොමම උත්තර ටික දුන්නා නම් ෙහොඳයි කියා මම විශ්වාස 
කරනවා.   

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 මම ඉවර කරන්නම්. මම ඒ ටික හැන්සාඩ්ගත කරලා 

තිෙබනවා. පහු ගිය කාලෙය්දීත් ඔය ආයතනය පටන් ගත්තා. 
ඉන්න නිලධාරින් සියලු ෙදනා  ගැනත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ජීවිත කාලයම ඉන්න පුළුවන් විධියටයි ඒ ෙගොල්ලන් ෙම්ක හදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන ඔබතුමා  විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, ෙමහි වරදක්  තිෙබනවාය කියා. 
අද ලංකාදීප පුවත් පෙත් ඉතා වැදගත් වාර්තාවක් පළ වී තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Cricket Aid  එක සම්බන්ධව අපි දැන් නිවැරදි කර තිෙබනවා.  

ඔබතුමා කියන විධියට කලින් දමා තිබුණා. ඒක හරි. නමුත්  දැන්  
ඒක  නිවැරදි කර තිෙබනවා.   

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
Cricket Aid  කියා ෙවනම ආයතනයක් පවත්වන්න ඕනෑ 

නැහැ. පහුගිය කාලෙය්දී  Cricket Aid  එෙකන් කෙළේ  පාසල් 
කිකට්  සංවර්ධනය  සඳහා කිකට් කණ්ඩායම් පිටරට ගියාම  ඒ 
පැවැත්ෙවන උත්සවවලදී ලබා ගන්නා මුදල ෙගනල්ලා කිකට් 
දියුණුව සඳහා ෙයොදවන එකයි. නමුත් ෙම්ක  ෙවනම  accounts 
දමලා, ෙවනම පුද්ගලයන් දමලා පවත්වන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්ක 
කිකට් ආයතනය යටෙත්ම තමයි පවත්වන්න ඕනෑ. ෙම්ක  
accounts තිෙබන්ෙන් ෙවනම.  එවැනි පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා  මීට වැඩිය  ෙම් ගැන ෙහොඳට ෙසොයා බලන්නය කියා මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  "කිකට් ආර්ථිකය විනාශය 
ෙවතට" යනුෙවන් දමින්ද විෙජ්සූරිය මහත්මයා ඉතාම වැදගත්  
ලිපියක් ලියා තිෙබනවා. භාණ්ඩාගාරික ෂම්මි සිල්වා මහත්මයා 
ගැන ඉතාමත්  වැදගත්  කරුණු කිහිපයක්  ලිපිෙය් සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ජිම්කානා කීඩා සමාජෙය් පශ්නයක් 
ගැනත්, ඔහුට තිෙබන නීති පශ්නයක් ගැනත් කියා තිෙබනවා.  
තවත්  කරුණක් ගැන  මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම්  
කීඩාංගන ෙදන්ෙන් අවුරුදු ගණනක lease එකකට. එෙහම   
ෙදන්ෙන් කීඩාංගනවල කීඩා කරන්නයි. ඒ මිසක් ඒවාෙය් 
building ගහන්න  ෙහෝ ෙගවල් හදන්න ෙනොෙවයි. අද වනෙකොට 
එවැනි ෙයෝජනාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්නය කියා මම ඇමතිතුමාට කියනවා. ෙමොකද,  කීඩාංගණ  
රජෙයන් ලබා  ෙදන්ෙන් අවුරුදු  99කට, එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 
50ක දීර්ඝ බද්දක් හරහා. ඒ හරහා ලබා ෙදන ඉඩම්  කීඩාවටයි 
ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ මිසක් building ගහන්න ෙහෝ ෙවන ෙද්වල්වලට 
  ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා. කාල ෙව්ලාව නැති නිසා කලින් මම ෙම් සියලුම 
පතිකා ටික හැන්සාඩ්ගත කළා.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 26ක් 

තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී යම් උත්තරයක් අවශ්ය නම් මට  
පුළුවන්  ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවලා උත්තර ෙදන්න. 

 
[පූ.භා. 11.40] 
 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම  අද දවෙසේ  කීඩා 

අමාත්යාංශය පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. මම 
පළමුෙවන්ම මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  2016දී  අපට ලැබී  තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 

4157.15යි. 2016දීත් අෙප් කීඩා අමාත්යාංශයට එතුමා තවත් 
රුපියල්  මිලියන 1000ක් අතිෙර්ක පතිපාදන විධියට දුන්නා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අෙප් අමාත්යාංශට  රුපියල්  මිලියන 4489.37ක් ෙදන 
ගමන්  අතිෙර්ක  පතිපාදන විධියට තවත් රුපියල් මිලියන 1775ක්  
ෙවනම ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව, 2016ට වඩා රුපියල් මිලියන 
2,102ක් අෙප් අමාත්යාංශයට වැඩිෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

මම ඒ සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් නායකයන් ෙදපළම 
කීඩාෙව් තිෙබන වටිනාකම පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් කියා 
කරන නායකයන් ෙදෙදෙනක්. ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ෙම් පිළිබඳව අපට 
විශාල සහෙයෝගයක්, ශක්තියක් ලබා ෙදනවා කියන එක මා 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. අවුරුදු 15කින් විතර 
සංවර්ධනය කරලා තිබුෙණ් නැති සුගතදාස කීඩාංගණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නවීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු 
කරන්න, එතුමා අද අපට මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ෙදසැම්බර් 
20වැනි දා වන විට සුගතදාස කීඩාංගණෙය් අලුත් ධාවන පථය 
එළීම සඳහා අවශ්ය කරන  ඒ ෙකොන්තාත්තුව පිරිනැමීම අවසන් 
කළාම අපට මාස ෙදකකින් විතර ඒ කටයුතු අවසන් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි. අවුරුදු ගණනක් කෑ ගහපු, කථා කරපු, අපි සියලු 
ෙදනාම විෙව්චනයට ලක් කරපු ඒ ධාවන පථය අපට හදලා ඉවර 
කරන්න පුළුවන්. 

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ඉල්ලීමක් තිබුණා,                
ෙම් ගෘහස්ථ කීඩාංගණය ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටකට විෙශේෂ 
ව්යාපෘතිවලට නැත්නම් විවිධ පසංගවලට ෙදන්න පුළුවන් විධියට 
එහි  ශබ්ද විකාශන යන්ත අලුත්වැඩියා කරන්න සහ අලුෙතන් සවි 
කරන්න කියලා. ඒකට අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි දැන් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 660ක් ෙවනම මුදලක් විධියට 
අපට ෙවන් කරලා දීම ගැන. ඊට අමතරව මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ කී ඩාංගණය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 100ක් තමයි අපට ලබා දුන්ෙන්. නමුත්, ෙපොඩි 
වැරදීමක් එතුමාට සිදු ෙවලා තිබුණා. මම ඒ ගැන එතුමාව දැනුවත් 
කළා. නුවරඑළිය අධි උන්නතාංශ අංශයට - High Altitude 
Sports Complex කියන එකට- රුපියල් මිලියන 500ක් දාලා 
තිබුණා. මම එතුමාෙගන් ඉල්ලුවා, ඒක ෙවනස් කරලා ෙදන්න 
කියලා. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීෙම් 
කටයුතු අපි ලබන අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 500කින් ආරම්භ 
කරනවා.  

අපි දැනටමත් ඒකට අවශ්ය කරන ශක්යතා වාර්තාව 
අධ්යයනය කරලා අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. මුලින්ම එහි 
ධාවනය පථය නැවත එළීමටත්, පිහිනුම් තටාකය සම්පූර්ණෙයන් 
නිම කිරීමටත්, ගෘහස්ථ කීඩාංගණය නිම කිරීමටත් ෙඩොලර් 
මිලියන 300ක විතර විෙද්ශ ආධාරයක් ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ඉල්ලුවා. ඒ සඳහාත් අවශ්ය කරන කටයුතු ටික එතුමා අපට ලබා 
ෙදයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව, තව අවුරුදු ෙදකක 
කාලයක් ඇතුළත දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණෙය් වැඩ 
කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලා, ලංකාෙව් ජාතික 
කණ්ඩායම්වල පුහුණු සංචිත සියල්ල ඒකට ෙගනැල්ලා, ලංකාෙව් 
තිෙබන ෙලොකුම ඇකඩමිය බවට ඒක පත් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

වූෂු ෙවන්න පුළුවන්, ජූෙඩෝ ෙවන්න පුළුවන්, දුනු විඳීම 
ෙවන්න පුළුවන්, shooting ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් හැම කීඩාවක්ම 
කරන්න පුළුවන් පරිසරය ඒ අක්කර 125 භූමි පමාණෙය් අපි 
ස්ථාපිත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන 
දැවැන්තම ඇකඩමියක් බවට එය පත් ෙව්වි. එය රටට වැදගත් වන 
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කියාදාමයක්. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් සුගතදාස කීඩාංගණයට නැවතත් 
රුපියල් මිලියන 250ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි 
ෙයෝජනාවක් කළා, ලංකාෙව් පළාත් කිහිපයක කෘතිම ධාවන 
පථයන් ඉදිකරන්න. විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගම්බර,  ලබන අවුරුද්ෙද් 
අෙප් ජාතික මහා කීඩා උෙළල තිෙබන රත්නපුර වාෙග් පෙද්ශවල 
කෘතිම ධාවන පථයන් ඉදිකරනවා. හැම පළාතකම තිෙබන පළාත් 
කීඩාංගණවල කෘතිම ධාවන පථ සකස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි පටන් ගන්නවා. ඒකට අපට රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒකට අපට  කී ඩාංගණ තුනක් ඉදිකරන්න 
අවශ්ය කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන මුදල් ලබා ෙදන්න 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන කාරණයක් ගැන මම කියන්න කැමැතියි. අෙප් නාමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් මතක් කළා, capacity development එෙහම 
නැත්නම් අෙප් පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන. 
ෙම්ක විශාල අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගැසට් පතයක් ඉදිරිපත් කරලා 
පුහුණුකරුවන්, තරග තීරකයන්, විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු 
කරන්න අවශ්ය ආයතන ෙදකක් ස්ථාපිත කර එය තවත් ෙපොදු වැඩ 
පිළි ෙවළක් ෙලස ස්වාධීන මණ්ඩලයක් මඟින් පාලනය කරන වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙගෙනන්න. ඒ අනුව, හැම කීඩාවකටම 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් එක කණ්ඩායමකුයි ඉන්න පුළුවන්. 
කණ්ඩායම් ෙදක - තුනක් ඉන්න බැහැ. ලංකාෙව් සියලුම කීඩා 
විනිශ්චයකාරවරුන් ෙවනම ආයතනයක් යටතටත්, ලංකාෙව් 
ඉන්න සියලුම පුහුණුකරුවන් ෙවනම ආයතනයක් යටතටත් 
ෙගෙනන්න කටයුතු කරනවා. අපි දන්නවා, Level 1 - Level 5 
කියලා තිෙබන බව. Level 1, 2, 3, 4, 5 කියලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙම් Level 5වල සිටින කට්ටිය කවදාවත් පහළ සිටින අයට උඩට 
එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරලා තිෙබනවා. ඔවුන් ෙවනම වර්ගීකරණය කරලා පළෙවනි 
මට්ටෙම් ඉන්නා අයට ෙදවැනි මට්ටමට එන්නත්, ෙදවැනි මට්ටෙම් 
ඉන්නා අයට තුන්වැනි මට්ටමට එන්නත් උදවු කරන්න අපි 
සූදානම්. අමාත්යාංශය විධියට අපට ඒකට මුදල් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 85ක් අපට ලැබී තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවනම ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්ය කරන කටයුතු ටික අපි 
කරනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න කැමැතියි. 

ඊළඟට, ලබන වසෙර්දී විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් මලල 
කීඩාවට ෙවනම පුහුණුකරුෙවක් ෙගෙනන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. පිට රටින් පුහුණුකරුෙවක් ෙගන්වාෙගන මලල කීඩාවට 
සම්බන්ධ සියලුම ලාංකීය පුහුණුකරුවන් සම්පූර්ණෙයන්ම ඔහුට 
භාර දීලා ඔහු යටෙත් පුහුණු කරවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, කිකට් කීඩාෙව්ත් ෙමවැනිම 
තත්ත්වයක් ඔබතුමා ඇති කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අපි 
බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව ලබන වසෙර්දී අපි විෙද්ශ 
රටවලින් පුහුණුකරුවන් විශාල සංඛ්යාවක් ෙගන්වනවා.  

එෙසේ සිදු කරන්ෙන්, මුදල් ෙගවා ෙනොෙවයි. ඇත්තවශෙයන්ම 
එෙසේ සිදු කරන්ෙන් රජයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
යටෙත්යි. මම අද ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා අපට ඒ සම්බන්ධව ෙවනම 
සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
sports diplomacy unit කියා ෙවනම ඒකකයක් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ආරම්භ කරන්න. අපිට උදවු ලබා ගැනීමට 
විෙද්ශ රටවල් ගණනාවක් තිෙබනවා. අපි උදවු ෙදන්න ෙනොෙවයි. 
ඉහළම තාක්ෂණික දැනුම තිෙබන හංෙග්රියාව, ඕස්ෙට්ලියාව 
වාෙග් රටවල් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාෙව් සිටින පුහුණුකරුවන්, 
විෙශේෂඥයින් අෙප් රටට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් විධිෙය් 
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අපි ලබන අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසය 
වාෙග් ෙවනෙකොට ඔවුන් සමඟ අත්සන් කරනවා. ඒ අනුව ලබන 
අවුරුද්ෙද් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ෙලෝකෙය් පධාන රටවල් ගණනාවකින් පුහුණුකරුවන් ලංකාවට 
ෙගන්වන්නත්, ලංකාෙව් කීඩකයන් පිට රට යවා පුහුණු කරවන 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

කීඩා ෛවද්ය ආයතනය සම්බන්ධව කථා කළ යුතුයි. 
කාලයක්ම ෙම් තුළ විශාල අර්බුද මතු වී තිබුණා. අඩුම තරෙම් 
හිෙමොග්ෙලොබින් පරීක්ෂණයක්වත් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක 
ෙනොෙවයි, කීඩා ෛවද්ය ආයතනය තිබුෙණ්. අපි ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු භාර ගත්තාට පසුව, කීඩා ෛවද්ය 
ආයතනය දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගත්තා. අපි ලබන 
සතිෙය් අලුත් ෙගොඩනැගිල්ලට මුල් ගල් තබනවා. එහි කටයුතු 
මැයි මාසය පමණ ෙවනෙකොට අවසන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එයින් පසුව ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට කීඩක-කීඩිකාවන්ෙග් ශාරීරික ගැටලු ගැන 
ෙසවීමට - biomechanics - අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහාත් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අපි සල්ලි ඉල්ලුවා. ඒකට අපිට පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබනවා. 
Human Performance Laboratory එක හදන්න අපට මුදල් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. එයට අවශ්ය ආම්පන්න ටික හරියට සකස් කර 
ගැනීම සඳහා අපට තව මුදල් ටිකක් අවශ්ය කර තිෙබනවා. ඉන් 
පසුව ලබන ෙදසැම්බර් මාසය වාෙග් ෙවනෙකොට ලංකාෙව් ඉන්නා 
සියලුම කීඩක-කීඩිකාවන්ට පහසුකම් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
පටන් ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ අනුව ලංකාෙව් සිටින 
සියලුම කීඩක-කීඩිකාවන්ෙග් ශාරීරික මට්ටම් check කිරීම, 
ඔවුන්ට තිෙබන අඩු පාඩුකම් ෙසොයා ගැනීම, ඔවුන්ෙග් injuries 
ගැන ෙසවීම යනාදී සියලු ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලබන අවුරුද්ෙද් අපි විෙශේෂ රක්ෂණ 
කමයක් ආරම්භ කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කීඩක-
කීඩිකාවන්ෙග් injuries තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඔවුන් ආපදාවට 
ලක් ෙවනවා. කීඩකෙයකුෙග් කකුලක් කැඩුණත් බලන්න 
ෙකෙනක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. එවැනි පශ්නයක් ඇති වුණු වහාම ජයවර්ධනපුර 
ෙරෝහලට ෙකළින්ම යවන්න පුළුවන් විධියට එම වැඩ කටයුතු 
සකස් කර තිෙබනවා. විෙශේෂ රක්ෂණ කමයක් හදලා ඔවුන්ට යන 
වියදම්වලට අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊළඟට, "Development of Cricket in Thousand Schools" 
කියන එකත් ඉතාම වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක් කියා මා හිතනවා. 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධව අප සමඟ දින 
ගණනාවක් කථා කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් කිකට් ආයතනයත් ෙම් සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළක් 
ගැන කථා කළා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
එතුමා අපට ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාය කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.  

ෙමම වැඩ පිළිෙවළ කියාවට නැංවීම සඳහා එතුමා තුළත් 
අදහසක් තිබුණා. පාසල් කිකට් කීඩාව කීඩා අමාත්යාංශයට අයත් 
විෂයක් ෙනොෙවයි කියනවාය කියා අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක 
මැතිතුමාත් සඳහන් කළා. එෙහම එකක් නැහැ. අපි එකට එකතු 
ෙවලා එම වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. මමත්, ගරු අකිල විරාජ් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාරියවසම් මැතිතුමාත්  ෙම් වනවිට විශාල වැඩ ෙකොටසකට අත 
ගසා තිෙබනවා. පාසල්වල කීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
අයිති විය යුත්ෙත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි. ෙහේතුව 
ෙම්කයි. ඒවාට අදාළ තාක්ෂණික දැනුම තිෙබන්ෙන් කීඩා 
අමාත්යාංශයටයි. පාසලක පිහිනුම් තටාකයක් හදන්න ගියත්, 
එන්ෙන් කීඩා අමාත්යාංශයට. අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ඒක 
කරන්න බැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් වන තාක්ෂණික දැනුම අප 
අමාත්යාංශයට තිෙබන නිසා තමයි ෙම් මුදල් අපට ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙමම රුපියල් මිලියන 250 අපි පාවිච්චි කරන කියාපිළිෙවළ 
මම විස්තර කරන්නම්. දැනට පාසල් 625ක පමණ කිකට් කීඩාව 
පවතිනවා. අනාගතෙය්දී දැනට කිකට් කීඩාව පවතින පාසල්වලට 
අවශ්ය කරන පහසුකම් ටික ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
පළමුෙවන්ම සකස් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට 
අමතරව පාසල් 300කට පමණ අලුතින් කිකට් කීඩාව හඳුන්වා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා තවත් 
රුපියල් මිලියන 75ක් පමණ වියදම් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙම් විධියට හැම පාසලකම -  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා ෙදන 

මුදල් ගැනද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ. එතුමාෙග් මුදල් ටිකත් ෙවනම අපි ගන්නවා. 

එතුමාෙගනුත්  විශාල මුදලක් අපට ලැෙබනවා. අපි ෙම්ක 
ඒකාබද්ධව කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක්. කිකට් 
ආයතනයත්, පාසල් කිකට් සංගමයත්, කීඩා අමාත්යාංශයත්, 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් ඒකාබද්ධව අපි ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට 
කියාත්මක කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒකට අපි 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, high 
altitude centre එකට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබන බව. දැන් ෙඩොලර් මිලියන 80ක් ෙම් සඳහා අපට ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒකට අවශ්ය කරන ගිවිසුම අත්සන් කරන්න පමණයි 
අපට දැන් තිෙබන්ෙන්. එය පංශ රජෙයන් ඉතාම අඩු ෙපොලියකටයි 
අපට ලැෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ලංකාෙව් 
පළමුවැනි වතාවට නුවරඑළිෙය් අධි උන්නතාංශය නැත්නම්, ඉහළ 
උන්නතාංශ හැකියාවන් සහිතව ශීත ෙද්ශගුණෙය් අෙප් 
කීඩකයන්ට ගිහිල්ලා පුරුදු පුහුණු ෙවන්න පුළුවන් ආසියාෙව් 
ෙදවැනි ස්ථානය  නුවරඑළිෙය් හදන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 
80ක් අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. 2017 ජනවාරි මාසෙය් අපි ෙම්කට 
මුල් ගල් තියලා වැඩ පටන් ගන්නවා. අවුරුදු තුනක් ඇතුළත අපි 
සම්පූර්ණෙයන් ෙම් centre එක හදලා අවසන් කරපුවාම ආසියාෙව් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලිනුත් ලංකාවට 
ඇවිල්ලා නුවරඑළිෙය් ඒ කියාදාමයට සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. එය අපි ඉදිරියට 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඊට අමතරව, අෙප් ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් කළා, විෙශේෂෙයන්ම කුමාර් ආනන්දන් මැතිතුමාෙග් 
නමින් වැල්වැටිතුෙරයිවල swimming pool එකක් හදන්න. 

ෙමොකද, කුමාර් ආනන්දන් මැතිතුමා කියන්ෙන් ඉංගීසි ඕඩෙය්  
පිහිනපු ෙකෙනක්. ඔහු ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා, ෙමවැනි 
පහසුකමක් ඒ පෙද්ශයට ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එහි swimming pool එකක් හදන්න 
අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න.  

බිමල් රත්නායක මැතිතුමා පශ්න කිහිපයක් ගැන කථා කළා. 
ඔබතුමාට ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් කාරණය මතක් 
කිරීම ගැන. මම කියන්න ඕනෑ, දැනටමත් අෙප් කීඩකයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් ආදායම් මාර්ගයක් නැතිව ඉන්න බව. ඒ වාෙග් විශාල 
අර්බුද ඔවුන්ට තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් අයට වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
සකස් කරන්න මම ඊෙය් අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා එක්කත් 
සාකච්ඡා කළා.  

වරාය අධිකාරිය හරහා එතුමා අපට ෙලොකු උදව්වක් කරනවා. 
අෙප් කීඩකයන් විශාල සංඛ්යාවක් ඒ අධිකාරිය හරහා බලා 
ගන්නවා. තිවිධ හමුදාව නැත්නම් අද කීඩාව නැහැ. ඔවුන් සියලු 
ෙදනාටම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන් 
නැත්නම් මීට වඩා පහළ තැනකයි අද කීඩාව තිෙබන්ෙන්. අපි 
රජෙය් ආයතනවලින් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. ෙමොකද, ෙවනදා 
Telecom එෙකන්, වරාෙයන්, විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ෙම් වාෙග් 
ආයතනවලින් අෙප් ශිෂ්යයන් බලා ගත්තා. නමුත්, ඒ කියාදාමය 
දැන් ඇනහිටලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නැවතත් කියාත්මක කරන්න 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපෞද්ගලික 
ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් සමඟ අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. 150කට අධික අෙප් අලුත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාෙවෝ බලා කියා 
ගන්න වැඩ පිළිෙවළ ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අපි අනාගතෙය්දී ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරනවා.  

කීඩා පනත පිළිබඳව බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා කළා. 
ෙම් ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. කීඩා 
ෙරගුලාසි විශාල අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. අර්ජුන 
රණතුංග මැතිතුමාත් විෙශේෂෙයන්ම ඔලිම්පික් කමිටුව ගැන කථා 
කළා. ඔලිම්පික් කමිටුව ෙම් කීඩා ෙරගුලාසි ටික සකස් කරන 
තුරු, පවතින ඔලිම්පික් කමිටුව පවතිනවා කියලා තමයි නීතිය 
ගහෙගන තිබුෙණ්. දැන් ඒක ඉවරයි. දැන් අපි කීඩා ෙරගුලාසි 
හදලා ඉවරයි. අපි කිව්වා, මාසයක් ඇතුළත අපි ෙම් හදපු කීඩා 
ෙරගුලාසි තමුන්ෙග් හැම සංගමයකටම අනුයුක්ත කර ගන්න 
කියලා; නැත්නම්, adopt කර ගන්න කියලා. ඒ අනුව ඒක ඉවර 
වුණ ගමන් පැහැදිලිවම ලබන මාස කිහිපය ඇතුළත 
අනිවාර්යෙයන් ඔලිම්පික් කමිටුෙව් නිලවරණය තියන්න ඕනෑ සහ 
තියන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික මම ලැහැස්ති කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම අලුත් කීඩා පනෙත් අපි 
වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් අපි ෙගනාවා. ෙම් කීඩා සංගම්වල 
පරිපාලනය සම්බන්ධව, මුදල් සම්බන්ධව COPE එෙක් අපට 
විශාල පශ්නයක් තිෙබන බව ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
දන්නවා. මීට පසුව කීඩා සංගම්වල භාණ්ඩාගාරික තනතුරට 
අනිවාර්ෙයන්ම ගණකාධිකරණය පාඨමාලා පිළිබඳ දැනුම තිෙබන 
අය මිසක් ෙවන කාටවත් එන්න බැහැ. ෙම්ක දැන් අපි හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් අපි 
ඒකට සකස් කළා. කීඩා පනත සංෙශෝධනය කරන්න අවශ්ය 
කරන කමිටුව අපි දැන් දාලා තිෙබනවා. අපි ඒ අයත් එක්ක එක 
පාරක් ඉඳ ගත්තා. මම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, 2017 අෙපේල් මාසය වන විට කීඩා 
පනත සංෙශෝධනය කරන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු අපි සූදානම් කරන බව.  

දියගම කීඩාංගණය ගැන ඔබතුමා කථා කළා. සූරියවැව 
කීඩාංගණෙය් බංග්ලාෙද්ශ සංචාරෙය්, සිම්බාබ්ෙව් සංචාරෙය් තරග 
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පවත්වන්න අවශ්ය කටයුතු අපි Sri Lanka Cricket එකත් එක්ක 
කථා කරලා ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා දන්නවා. ෂැන්ගි‐ලා 
ෙහෝටලය හදලා දැනට මාස තුන හතරයි ෙවන්ෙන්. එතැන ඉඳලා 
සූරියවැව කීඩාංගණයට එන්න සාමාන්යෙයන් විනාඩි 40ක් යනවා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතැන නවාතැන් පහසුකම් නැහැ. එතැන 
අඩුම තරමින් ෙත් එකක් ෙබොන්න, සිගරට් එකක් ෙබොන්න, 
මිනිෙහකුට ගිහිල්ලා ඉන්න තැනක් නැහැ.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කීඩකෙයෝ සිගරට් ෙබොන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කීඩකයන්ට සිගරට් ෙබොන්න ෙනොෙවයි, මිනිසුන්ට ගිහිල්ලා 

ඉන්න තැනක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. ෙමෙහම පශ්නයක් 
තිෙබන්ෙන්.  මම ෙම් කියන්න උත්සාහ කෙළේ, ෙම් කීඩාංගණය 
හුෙදකලා තැෙනක හදලා තිෙබනවා කියන එක ගැනයි.  ෙම්ක 
හුෙදකලා තැෙනක හදපුවාම ෙමතැනට එන්න තිෙබන පෙව්ශයට 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  

පළමු වතාවට එතුමන්ලා ඒකට නවතින්න පුළුවන් ස්ථානයක් 
හදා ෙගන යනවා. ලංකාෙව් තිෙබන පධාන කීඩාංගණයක, 
නැත්නම් කීඩා තරග පවත්වන තැනක first-class cricket match 
එකක් ගහනවා කියලා අපි හිතමු. ඒ ෙගොල්ලන් ගිහින් ෙකොෙහේද 
නවතින්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලන්ට නවතින්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් 
කෙළොත් තමයි ඒ කීඩාංගණය අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ඒක ෙහොඳ ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් 
ෙවයි. ඒ නිසා අපි දැන් එතැන ස්ථානයක් හදලා නවතින්න 
පහසුකම් ටික හදනවා. අඩුම තරමින් දවස් ෙදක තුනක් ඉඳලා 
Bloomfield Sports Club එකට, එෙහම නැත්නම් Moors Sports 
Club එකට ගිහිල්ලා cricket match  එකක් ගහලා ෙහෝ එන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් කීඩාංගණය පාවිච්චි කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
සෑදීෙම් කාර්යය තමයි අප දැන් කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඇවිදින මංතීරු ගැන මම 
ඔබතුමාට කියන්නට කැමැතියි. රුපියල් ලක්ෂ 77ක පමණ 
මුදලකුයි ඒ සඳහා වියදම් වන්ෙන්. ඒ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි තුනයි 
ගණනක් වියදම් වන කථාව සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඒ විතරක් 
 ෙනොෙවයි,  එය පරීක්ෂා කිරීමට මා සමඟ යන්න එන්නය කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
මංතීරුව ෙවනුෙවන් කිසිම ගහක් කැෙපන්ෙන් නැහැ. මමත් 
ගහෙකොළට ආදෙර් කරන මිනිෙහක්.  

ඒ මංතීරුව හදන ස්ථානය ඉදිරිපසින් මස් කඩ කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඒ මස ්කඩ ටික වහන්න කියලා අප ඔවුන්ට කිව්වා. ෙම් 
ආකාරයට පාරවල් දිෙග් මස් කඩ පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ, 
මන්තීතුමා. සංවර්ධන කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයා විධියට මම එදා 
ඒ කාරණය කිව්වා. ඒ මස් කඩ, ෙපොළ ඇතුළට ෙගන යන්නය 
කියා මම කිව්වා. පාරවල් දිෙග් මස ් විකුණන එක ෙනොෙවයි 
කරන්නට තිෙබන්ෙන්. එතැන ඉතාම සුන්දර පරිසරයක් 
තිෙබන්ෙන්. උෙද්ට, හවසට ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට ඇවිදින්න ෙම් 
සුන්දර පරිසරය තිෙබන්නට ඕනෑ. ඇවිදින්න පුළුවන් ආකාරෙය් 
මංතීරුවක් තමයි එතැන හදන්ෙන්. මංතීරුව හැදුවාට කිසිම 
ෙව්ලාවක ගහක් කැෙපන්ෙන් නැහැ. මම ඒක වගකීමක් ඇතිව 
ඔබතුමාට කියන්නට කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] කියන්න, ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දන්නවා ෙමතැන ඇත්තටම හරිම 

ලස්සන තැනක් කියලා. ඒ නිසා ඒ මිනිස්සු කවුරුවත් ඔබතුමා 
මංතීරු හදනවාට විරුද්ධ නැහැ. ඒ අය කියන්ෙන් එතැන හදන්න 
එපා, අඩි 40ක් විතර ෙගොඩ කරන්න ෙවනවාය කියන එකයි. මටත් 
ඒ පාලම මතකයි. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, ඕවා කරන්න ගිෙයොත් 
ඔබතුමාෙග් නමත් පස්වලට යට ෙවයි කියලායි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. කිසිම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 

ස්ථානෙය් අඩි 40ක්  ෙගොඩ කරන්නට ඕනෑ නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 
මාත් සමඟ ඔබතුමා එන්න, අපි ෙදෙදනාම ගිහින් බලමු. එක් 
එක්ෙකනා කියන ෙක්ළාම් අහෙගන ඇවිල්ලා ෙම් සභාෙව් කථා 
කිරීෙමන් වැඩක් නැහැ. මම ෙම් ගැන දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. 
ෙපත්සම් ගහන්ෙන් කවුද කියලා මම දන්නවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, ඔබතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න. [බාධා කිරීමක්] එතුමාට තත්පර දහයක් ෙදනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] ෙහොඳයි, ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමනි, මට ඒ පුද්ගලයා  කියූ ෙදය පමණක් ගැන 

ෙනොෙවයි මම කථා කරන්ෙන්. ඊට පසුව මම ඒ ගැන විමසුවා. මම 
ෙදතුන් පැත්තම අහලායි කථා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ඒ ගැටලු 
බලන්න මමම එන්නට අවශ්ය නැහැ. එෙහම නම්, ඔලිම්පික් කීඩා 
උෙළලට යන අවස්ථාවලත් ඔබතුමා මා ගැන සලකා බලන්න. 
මංතීරුව සෑදීම ගැන කථා කරන විට, එවැනි ආකාරෙය් වැරදි 
ෙදයක් ෙවනවාය කියා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව කියනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකර ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බය ෙවන්න එපා, ගරු මන්තීතුමනි. මම වැරදි ෙදයකට අත 

ගහන්ෙන් නැහැ. වැරදි ෙදයකට මම උදවු කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙහොඳ, ලස්සන තැනක් හැෙදයි. එෙහම හැදුණාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමාට සත්යතාව වැටෙහයි. එතැනින් එහා පැත්ෙත් අෙප් gym 
එකක් තිෙබනවා. ඒ gym එකට  බඩු ටික දමලා, ජනතාවට 
ඇවිදින්න, exercise කරන්න තැනක් තමයි අප එතැන හදන්ෙන්. 
ඒ කටයුතු ටික කරන අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමා 
දැනුවත් කරන්නම්.  

විෙශේෂෙයන්ම, ජූෙඩෝ තරග සඳහා ස්ථානයක් හදලා ෙදන්නය 
කියා අෙප් ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කිව්වා. ලබන වසෙර් ඒ 
සඳහා පහසුකම් ලබා ෙදන්නට අප කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම, 
සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා අෙප් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන්  
පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුෙව් ඉඳලා අපට විශාල සහෙයෝගයක් ෙදනවා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන් මැතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ලබන වසෙර් ඔබතුමන්ලාෙග් 
පෙද්ශයට එන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙහම ඇවිල්ලා 
ඔබතුමන්ලා එක්ක ඉඳෙගන, ෙද්ශපාලන අධිකාරියත් එක්ක 
ඉඳෙගන, ඒ වාෙග්ම කීඩා නිලධාරින් එක්ක ඉඳෙගන, ''ෙකොයි 
පෙද්ශද දියුණු කරන්න තිෙබන්ෙන්'' කියලා අපි සාකච්ඡාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරමු. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයා මම ෙබොෙහොම 
ආදෙර් කරන ෙකෙනක්. එතුමා ෙග් පශ්න කිහිපයක් ගැන එතුමාත් 
කථා කළා. 

මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඔබතුමාෙග් පෙද්ශයටත්, -
තිකුණාමල පෙද්ශයට- ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලා එක්ක සාකච්ඡා 
කරන්න. ඔබතුමා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කළ මන්තී ෙකෙනක් 
නිසා, සමහර ෙව්ලාවට අපි කරන වැඩ ගැන වැඩිය ෙසොයා 
බලන්ෙන් නැතිව ඇති කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත් 
ටිකක් ෙසොයා බලන්න කියලා මම කියන්නට කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් කීඩාංගණ 13ක් 
සඳහා 2016 වර්ෂෙය් කීඩා අමාත්යාංශය රුපියල් මිලියන 21.65ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් රුපියල් මිලියන 107.73ක් ලබාදී 
තිෙබනවා. ඒ අනුව සියල්ලම එකතු කළාම  කීඩාංගණ 33ක් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 129.48ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්නට කැමැතියි, අෙප්  budget එෙකන් සියයට 
35ක් අපි උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලට ෙවන් කර තිෙබන බව. 
ඒක මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්නට කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන් මම කියන්නට කැමැතියි, - [බාධා කිරීමක්] 
ගරු මන්තීතුමා, කියන්න. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තිකුණාමලය දිස්තික්කයට ඔබතුමා මුදල් 

ෙවන් කර තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත්, ඒ වැඩ ටික එතැන කරලා 
තිෙබනවාද කියන එක තමයි එතැන තිෙබන පශ්නය. මෙග් 
කථාෙව්දී මම කිව්වා, දැනට අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ “Elil 
Arangu” “எழில் அரங்கு” ground එක හදනවාය කියලා. කවුද, 
ෙකොච්චර-  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මැක්ෙහයිසර් කීඩාංගණය ගැන ෙන්ද කියන්ෙන්?  

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි, කින්නියාවල තිෙබන “Elil Arangu” 

ground එක ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද?  කවුද 
ෙකොන්තාත් එක කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද ඒක  දීලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා තවමත් අප දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
ඒ කාර්යය කරන්ෙන් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය හරහායි. ඒ 

අය ෙටන්ඩර් කැඳවා ඒ කාර්යය කරනවා. ඒෙක් ෙකොන්තාත්කරු 
කවුද කියන එක තීරණය කි◌රිීම අෙප් වගකීමක් ෙනොෙවයි. ඒක 
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් කරන්ෙන්.  

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ඒ ගැන කිසිම ෙදයක් - [බාධා කිරීමක්] කින්නියාවල. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන ඔබතුමා සමඟ සාකච්ඡා 

කරන්නම්. ඒ ගැන බය ෙවන්න එපා. ඊට අමතරව, විෙශේෂෙයන්ම 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කථා කළා, ගම් මට්ටෙමන් පටන් 
ගන්නා කීඩා වැඩ පිළිෙවල ගැන.  ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් 
පිළිබඳව අපට විශාල අර්බුදයක් තිෙබනවා. ජාතික කීඩා 
පතිපත්තියක් හැදුවා. ඒ ජාතික කීඩා පතිපත්තිය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා.  

මට ෙත්ෙරන විධියට  ඒෙක් ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් නම් 
නැහැ. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන එක විතරයි. 
ජාතික කීඩා පතිපත්තිය කියන්ෙන් රටක් විධියට, ජාතියක් විධියට 
අපි කියාත්මක කරන්න හදන කීඩා පතිපත්තියයි. අෙප් දයා 
රත්නායක මැතිතුමා අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතුමා අෙප් ජාතික 
ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා. ඒ වාෙග්ම ෙගගරි සිල්වා මැතිතුමා, 
ජාතික කීඩා සභාෙව් මිල්ටන් අමරසිංහ මැතිතුමා ඉන්නවා. මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ජාතික කීඩා සභාවත්, ජාතික ෙත්රීම් 
කමිටුෙව් ඉන්න නිලධාරිනුත් තවත් බුද්ධිමතුන් පිරිසකුත් එකතු 
කර ෙගන ජාතික කීඩා පතිපත්තිය නැවත සකස් කරන වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් අපට ෙම් කියා දාමය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අර්ජුන රණතුංග 
ඇමතිතුමා නම් ටිකක් කිව්වා. ඒ ගැන ෙවනම සාකච්ඡාවක් කරලා 
ඒ ටික ගන්න මම කැමැතියි. එෙහම අරෙගන අවශ්ය ෙද් මම 
කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම Gymkhana Club එක ගැන- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා තව ෙකොච්චර ෙවලාවක් ගන්නවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තව විනාඩි කිහිපයක්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න ෙමොනවා හරි clarifications 

කරන්න තිෙබනවා නම් ඒ සඳහා මට අවසර ෙදනවා නම් ඒ ටික 
මට කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙහොඳයි, මම කියන්නම්. ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, 

ෙම් ෙවලාෙව්ම ඔබතුමාට උත්තර දුන්නාම ෙහොඳයි ෙන්.   

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 

කරුණාකර දියගම කීඩාංගණය පිළිබඳව නීතිපතිවරයාෙග් සහ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ මත කියා කරන්නය කියලා.  
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිෙයන් තමයි ඒක ගත්ෙත්.  

අපි කැබිනට් පතිකාවක් දමලා එය කීඩා අමාත්යාංශයට පවරා 
ගන්න අනුමැතිය ගත්තා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි මම 

කිව්ෙව්. ඒකට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මුදල් වියදම් කළාය කියන 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ෙන්. අන්න ඒක පිළිබඳව 
නීතිපතිතුමාෙගන් අවසර අරෙගන, නිර්ෙද්ශ අරෙගන ඒ කරුණත් 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයොමු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා, 
පසු කාලීනව ෙම්වා රටට අහිමි වීෙම් ඉඩ කඩ තිෙබන නිසා.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 

මම Gymkhana Club එක පිළිබඳව ෙසොයලා බැලුවා.  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  "ෙඩ්ලි මිරර්" පතෙයන් දිගින් දිගටම ගහලා 
තිබුණා. හැබැයි, මට දැනගන්න තිෙබන ෙතොරතුරු අනුවත්, මම 
ෙසොයා ගත් ෙතොරතුරු අනුවත් කිසිම ෙවලාවක එම ස්ථානෙය් 
residence complex එකක් -මහල් සහිත නිවාස සංකීර්ණයක්- ඉදි 
වන්ෙන් නැහැ. එතැන ඉදි වන්ෙන් කීඩා පරිපාලන 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් පමණයි. ඊට එහා ෙමොනවා හරි කරන්න ගිෙයොත් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි මැදිහත් ෙවනවාය කියන එක මම ඔබතුමාට 
කියන්න කැමැතියි. මම හිතන විධියට ෙම් Gymkhana Club එෙක් 
ෙදෙදෙනක් අතර අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා උෙද් ඉඳන් රෑ වන 
ෙතක් එකිෙනකාට මඩ ගහගන්න එකයි ඒ අය කරන්ෙන්. ඒක මට 
අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඒෙගොල්ෙලෝ මඩ ගහ ගත්තෙදන්. 
හැබැයි, නිවැරදි ෙද් නිවැරදි විධියට කෙළේ නැත්නම් ඒකට අපි අත 
ගහනවාය කියන එක මම ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව පසු ගිය කාලෙය් ආයතන 
ගණනාවකින්, වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් පටන් ගත්තා. දක්ෂතා 
තිෙබන කීඩකයන් විශාල සංඛ්යාවක් අපට ඉන්නවා. මම 
ඔබතුමන්ලාට විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, අපි 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා පසු ගිය 29 සහ 30 
යන දින ෙදෙක්දී ලංකාෙව් පාසල් 6,440ක අවුරුදු 13ට අඩු 
දරුවන් 3,75,000ක් විද්යාත්මක පරීක්ෂණයකට භාජනය කළ බව. 
ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට "Talent Identification 
Programme" කියලා ඒ දරුවන්ෙග් දක්ෂතා හඳුනා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක්  පටන් ගත්තා. පාසල් 6,440ක දරුෙවෝ ෙගනැල්ලා 
ඔවුන් විවිධ ඉරියව්වලින් මැන බැලීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළා. දරුෙවෝ 3,75,000ක් විතර ඒ පරීක්ෂණයට භාජන කළා. 
එයින් 75,000ක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පාසල් 312ක, වෙට්ම තිෙබන පාසල් ටික 
එකතු කරලා එක ෙකොට්ඨාසයක පාසල පුහුණු කිරීෙම් ස්ථානයක් 
විධියට ෙතෝරා ගන්නවා. ඒ අනුව අර ෙතෝරා ගත් දරුවන් සියලු 
ෙදනාම පාසල් ෙවලාෙවන් පස්ෙසේ එතැනට ෙගන්වලා පුහුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි පටන් ගන්නවා.  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
2024 දක්වා අවුරුදු 8ක් ෙගන යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. දැන් අවුරුදු 13ක දරුෙවක් 2024 ෙවන ෙකොට අවුරුදු 
21ක දරුෙවක් බවට පත් ෙවනවා. ෙම් කියා දාමය ඉදිරියට කර 
ෙගන යන්නයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. තව අවුරුදු ෙදකකින් 
අපි ඔවුන් පුරුදු පුහුණු කරනවා. ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ෙපෝෂණය 
සම්බන්ධෙයන් කියා ෙදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,  විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට ලබා ෙදන 
sports injuries  තිෙබනවාය කියලා.  ෙම් සියල්ල ඔවුන්ට කියා 
ෙදනවා. පාසල්වල ඉන්න ගුරුවරු පුහුණු කරනවා.  කීඩාව 
පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ෙගොඩාක් දරුවන්ට ෙවලා තිෙබන 
ෙලොකුම අර්බුදය තමයි ඔවුන්ට injuries  එන එක. ඒ ගැන 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ  ගැන ෙසොයන්ෙන් බලන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, අවසාන වශෙයන් ඔවුන් විශාල අර්බුදයකට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කියාදාමය වළක්වලා ඔවුන්ට නිවැරදි 
කාලෙය්දී නිවැරදි ෙපෝෂණය දුන්ෙනොත් තමයි අපට අඩි 6ක් උස 
දරුෙවක් හදාගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක තමයි අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ නිසා ෙම් දරුවන් අන්න ඒ තැනට පුරුදු 
පුහුණු කරන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරි අවුරුදු 8 ඇතුළත අපි කියාත්මක 
කරනවා.  

ඉදිරි අවුරුදු ෙදෙක්දී ෙම් දරුවන් පුහුණු කළාට පස්ෙසේ අපි ඒ 
අය විවිධ කීඩා 10කට පමණ ෙතෝරාගන්නවා. ඒ ෙතෝරාගත්තාම, 
ඉදිරිෙය්දී ඒ අය ඒ කීඩා 10න් ඉහළටම යන්න පුළුවන් දරුවන් 
බවට පත්ෙවයි. ෙම් කියාදාමයත් අපි ඉදිරියට ෙගනයනවා.  

 අපි ෙම් දිනවල ජයගහණ රාශියක් අරෙගන තිෙබන බව මම 
කියන්න කැමැතියි. මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, කැරම් 
කීඩාෙවන්, රගර් කීඩාෙවන් අපි ජයගහණ ලබා ගත් බව. ඒ 
වාෙග්ම දකුණු ආසියානු කීඩා උෙළෙල්දී අපි ජයගහණ 
ගණනාවක් ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම ටයිෙකොන්ෙඩෝ, ස්ෙකොෂ් සහ 
පිහිනුම් තරගවලින් අපි ජයගහණ ගණනාවක් ගත්තා. ඉලක්කයට 
ෙවඩි තැබීෙම් කීඩාෙවන් අපි ජයගහණ රාශියක් ගත්තා. බර 
ඉසිලීෙමන්, මල්ලවෙපොර තරගවලින්, වූෂු තරගාවලිය, ෙහල්ල 
වීසිකිරීෙමන්, කැරම්, ඒ වාෙග්ම කිකට්වලින් දක්ෂතා රාශියක් 
ෙපන්වා තිෙබනවා. මම ෙම් කාරණය ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් 
කරමින් ෙමම වාර්තා සභාගත* කරනවා. 

දිනාගත් පදක්කම් සංඛ්යාව සහ ඒ කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අවශ්යයි. මම බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදවැනි කාරණය 
ෙමයයි. පදක්කම්වලින් පමණක් ලංකාෙව් කීඩාව දියුණු ෙවනවාය 
කියලා කවුරු ෙහෝ කල්පනා කරනවා නම්, ඒක වැරැදියි. ඒ නිසා 
අපි දැන් "සැමට කීඩාව" කියන සංකල්පය ඉස්සරහට අරෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකම සිටින රාජ්ය නිලධාරින්   උෙද් වරුෙව් විනාඩි 
25ක, 30ක කීඩා වැඩ පිළිෙවළකට අරෙගන යන්න අපි ගිය 
අවුරුද්ෙද් පටන් ගත්තා. 

ඊළඟට, ගාමීය මට්ටමින් සිටින අෙප් වැඩිහිටියන්ට කීඩා 
වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. සති තුන හතරකට ෙපර අපි වයඹ 
පළාෙතන් ඒක පටන් ගත්තා. වයඹ පළාෙත් වැඩිහිටිෙයෝ 5,000ක් 
එක තැනකට ෙගන්වලා කීඩා වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒක ඉදිරියටම 
අරෙගන යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, අද 
ලංකාෙව් කාන්තාවන්ෙගන්  සියයට 33කට දියවැඩියාව සහ 
හෘදයාබාධ. පිරිමින්ෙගන් සියයට,- 
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වැඩිහිටියන් ගැන කථා කරපු              

නිසා කියන්න ඕනෑ. Senior athletesලාෙග්ත් competitions 
තිෙබනවාෙන්.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්නවා ඔය විධියට සම්මාන 

2815 2816 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත් අය. කුරුණෑගල මාවතගමත් ඉන්නවා, medals ෙගොඩක් 
තිෙබන ෙකෙනක්. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද අමාත්යාංශෙයන් senior 
athletesලාට උදවු කරන්ෙන්? මම කියන්ෙන් වැඩිහිටියන් 
ෙනොෙවයි, veteransලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අයෙග් පදක්කම් ෙලෝකෙය් පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. ඒක සේව්ච්ඡාෙවන් කරන වැඩක්. ඒවා ජාත්යන්තර 
පදක්කමක් විධියට කිසිම රටක් ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම, 
ඒ අය veteransලා තමයි. Veteransලා වුණාට, ඒ අයෙග් කීඩා 
තරගය පිළිගන්න එකක් ෙනොෙවයි. එම තරගවලට අෙපන් 300ක්, 
400ක් යනවා. ගිහිල්ලා 200ක් විතර ෙදනා පදක්කම් දිනාෙගනත් 
එනවා. හැබැයි, ඇත්තටම ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ෙම් සඳහා කිසිම 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ෙම්ක ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් විධියට තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඒ අයට උදව් කරන්න අපට බැහැ.  එම තරගවලට අෙප් රෙටන් 
300ක් විතර යනවා. ගිය සැෙර් ඕස්ෙට්ලියාවට 300ක් විතර පිරිසක් 
ගියා. ඉතින්, 300ෙදෙනකුට tickets ෙදන්නත් අපට පුළුවන්කමක් 
නැහැ, ලංකාවට ආවාම සලකන්න විධියකුත් නැහැ. ඒක ෙලොකු 
පශ්නයක්. එය, කීඩාවක් විධියට ෙලෝකය පිළිගන්න ඕනෑ. 
Veteransලාෙග් කීඩාව, එක්ෙකෝ ඔවුන්ෙග් තරග ෙලෝකය තුළ 
පිළිගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව ඔලිම්පික් කමිටුවත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මිසක්, අපට ඒ සඳහා අතගහන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියමින් සිටිෙය් ෙම් 
කාරණයයි. ලංකාෙව් කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 33ක් අද 
හෘදයාබාධවලින් සහ දියවැඩියාෙවන් ෙපෙළනවා. ඒ වාෙග්ම 
පිරිමින්ෙගන් සියයට 18ක් හෘදයාබාධවලින් සහ දියවැඩියාෙවන් 
ෙපෙළනවා. පාසල් ළමුන්ෙගන් සියයට 12ක් හෘදයාබාධවලින් සහ 
දියවැඩියාෙවන් ෙපෙළනවා. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, மன்னார் மாவட்டத்தில் 

பள்ளி ைனக் கிராமத்தி ள்ள விைளயாட்  ைமதானத்ைதப் 
னரைமப்பதற்காகப் பணம் ஒ க்கப்பட்டதாக அறிகிேறன். 

ஆனால், அந்தப் பணிகள் இைடநி த்தப்பட் க்கின்றன. 
அதற்கு என்ன காரணெமன்  ெதாியவில்ைல. அந்தப் 
பணிகைள ேமற்ெகாள்ள இய மா? என்   அைமச்சர் 
அவர்களிடம்   ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.    

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා තිබුණා. 

හැබැයි, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් මත තමයි ඒ 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ඇමතිවරු එක්ක 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්නම්. උතුරු-නැ ෙඟනහිර වැඩ කරන්න 
ගියාම ටිකක් බාධාකාරි තත්ත්ව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මහ 
ඇමති ෙනොෙවයි.  ඉන්න මන්තීවරු  සමඟ.  

මා කියාෙගන ආෙව්, අද ලංකාෙව් සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් 
තත්ත්වය ගැනයි. ඒ හැම ෙකෙනක්ම කීඩාවලට ෙයොමු කිරීෙම් 

වැඩ පිළිෙවළක්, නැත්නම් ශාරීරික සුවතා ව්යායාමවලට ෙයොමු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. එ ෙසේ කෙළේ 
නැත්නම් විශාල අර්බුදයක් මතු ෙවනවා; ෙම් රෙට් ජනතාව ෙරෝගි 
බවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහාත් අවශ්ය පියවර ගන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මාෙග් වචන සව්ල්පය අවසන් කරමින් 
ඔබතුමාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න විනාඩි කිහිපයක් ලබා ෙදන්න 
කැමැතියි. අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ෙචෝදනා රාශියක් ඉදිරිපත් 
කළා, ශී ලංකා කිකට් එක සම්බන්ධව. මා ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
කලින් ඒ දැනුම තිෙබන පුද්ගලයා විධියට, ශී ලංකා කිකට් 
සභාපතිතුමා විධියට ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ඒකට 
තමයි ඔබතුමා ඒ සභාපති පුටුෙව් වාඩි කරවා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ගරු සභාපතිතුමනි,  දැන් ඒ පශන්වලට උත්තර ෙදන්න කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා, 
සියලු ආයතන පධානින් ඇතුළු අමාත්යාංශෙය් සියලු 
නිලධාරින්ටත්, මාෙග් ආදරණීය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, මා 
විෙව්චනය කරන සියලුෙදනාටත් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය පුද 
කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, Cricket Aid ගැන කිව්වා. Cricket 

Aid ආරම්භ කෙළේ 2005 වසෙර්. 2004 වසෙර් ඇති වූ සුනාමි 
ව්යසනෙයන් පස්ෙසේ, ලංකාෙව් ඇති වුණු තත්ත්වය මත ෙලෝකෙය් 
සියලුම රටවල් අපට උදව් කරන්න එකඟ වුණු නිසා තමයි අපි 
Cricket Aid  ආරම්භ කෙළේ. ඒ ආරම්භ කරපු Cricket Aid 
ආයතනය ලංකාව ෙවනුෙවන් ඕස්ෙට්ලියාෙව් තරගයක් පවත්වලා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 750,000ක් අපට ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3ක් දක්වා අපි ආෙයෝජනය වැඩි කර 
ගත්තා.   

"Surrey Village" කියලා එකක් තිෙබනවා. Surrey Village 
එක හදන්න Surrey ආයතනෙයන් අපට සම්පූර්ණෙයන්ම මුදල් 
දුන්නා. ඒ නිසා Cricket Aid   හරහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
3ක් දක්වා මුදලක් රටට ෙගෙනන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ 
ආයතනය ජාතික වශෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර 
වශෙයන් ICC එෙකනුත් පිළිගන්නවා.  නමුත්, අපි අතුරු පාලක 
කමිටුව පත් කළාට පස්ෙසේ ඒක වැහුවා. වහලා, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
ලැබුණු ඒ මුදල් ''ශී ලංකා  කිකට්'' පවත්වා ෙගන යන්න බැරි වුණු 
ෙවලාෙව් -Cricket Aid එකට ආපු සල්ලිත්- ශ ලංකා කිකට් 
පවත්වාෙගන යන්න පාවිච්චි කළා. ඒ අතරතුර කුසිල් ගුණෙසේකර 
මහතා වාෙග් අය කීඩකයන් එක්ක එකතු ෙවලා කණ්ඩායම් 
අරෙගන ගිහිල්ලා කීඩාවලට සහභාගි ෙවලා, ෙවන ෙවන ව්යාපෘති 
හරහා ආදායම් ෙහොයා ගත්තා. සීනිගම ව්යාපෘතිය වාෙග් ඒවා හැම 
එක් ෙකනාටම ෙපන්වලා ෙඩොලර් ගණනාවක ආදායමක් ගත්තා.  

අපි ඒ ගැන ICC එකට ලිව්වාම ICC එක කිව්වා, කිකට් 
පාලක මණ්ඩලෙය් ෛනතික ඒවා, ෙමවැනි ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවා - 
අෙප් charitable arm එක හැටියට Cricket Aid එක- 
පිළිගන්නවා, හැබැයි ඒක සමාගම් නීතිය යටෙත් තිෙබනවා නම් 
තමයි පිළිගන්න පුළුවන් කියලා. ශි ලංකා කිකට්   කියන්ෙන් 
සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත සමිතියක්. ඒක අෙප් තිෙබන නීති 
පද්ධතියට -2007 සමාගම් නීතියට- අයිති නැහැ. ඒ නිසා සමාගම් 
නීතිය යටෙත් Cricket Aid එක නැවත ස්ථාපිත කරන ෙකොට එහි 
අධ්යක්ෂවරුන් ෙවන්න ඕනෑ ශි ලංකා කිකට් ආයතනෙය් සභාපති, 
ෙල්කම්වරු ෙනොෙවයි. ස්වාධීන පුද්ගලයන්ෙග් ශක්තිෙයන් 
සමාගම පිහිටුවලා, ඊට පස්ෙසේ ඒක පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ.   
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ඒ ගැන අපි ෙමහිදී සාකච්ඡා කළා. ශී ලංකා කිකට් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෝප් එකට ආපු ෙවලාෙව් ඒ ගැනත් සාකච්ඡා 
කළා. ඒ අනුව, අවශ්ය විධියට නීති රීති ස්ථාපිත කරලා දැන් 
සමාගම් මැදුරට යවලා තිෙබනවා, අනුමැතිය ලබා ගන්න. ඒ 
අතරතුර අපි Cricket Aid එක නැවත ෙම් අවුරුද්ෙද් එංගලන්තෙය් 
ආරම්භ කළා. ඔබතුමාත් එයට සහභාගි වුණා. ඒ හරහා අපට  
ලක්ෂ සියයකට වඩා ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  

අපට පුළුවන් වුණා, මිලියන 5ක පමණ ලාභයක් ලබන්න, 
එංගලන්තෙය් පවත්වපු ඒ රාතී ෙභෝජන සංගහෙයන්. Cricket Aid 
එෙකන් දැනට match ගහන්ෙන් නැහැ. අපි දැනට දකුණු අපිකාවට 
යන්නත්, ඊට පස්ෙසේ ඕස්ෙට්ලියාවට යන්නත්, මූල්යමය ශක්තිය 
වැඩි කරන්නත් උත්සාහ ගන්නවා. 

ඒෙක් අරමුණ මිලියන 100කට වඩා ආදායමක් ඉතුරු අවුරුදු 
තුන ඇතුළත Cricket Aid ආයතනයට ලබා ගැනීමයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒ ආදායම ලබා ගන්න නම් අපි ෙමොනවාද කළ 
යුත්ෙත්? ෙම් අවුරුද්ෙද් ගංවතුරක් ආවා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී 
මැදිහත්ෙවලා ඔවුන්ට උදවු කළා. ෙම් රෙට් ලක්ෂ 200ක වාෙග් 
පමාණයක් අත්පුඩි ගහනවා; තරගවලට සහභාගී වනවා. ඒ අය 
යම්කිසි ආබාධිත තත්ත්වයකට පත් වුණාම,  සමාජයීය වශෙයන් 
ෙහෝ ඒ අය ෙමොනවා ෙහෝ ස්වාභාවික ව්යසනයකට පත් වුණු 
ෙවලාෙව්දී මැදිහත් ෙවන්න ආපු ආයතනයක් තමයි  Cricket Aid 
ආයතනය.  

ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ඒ ව්යාපෘතිය 
ගැන අවෙබෝධයක්, අදහසක් තිෙබනවා නම් පමණයි. කිකට් 
පාලක මණ්ඩලය හිතනවා, "ෙවනමම ෙමවැනි ස්ෙව්ච්ඡා 
ආයතනයක් තිෙබන්න ඕනෑ"යි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
ආයතනය ඉතා සාර්ථක බව ඔබතුමා දන්නවා.   එම ආයතනය 
පවත්වාෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. 
ෙම් වනෙකොට ෙම් ආයතනය තුළින්  දහසකුත් ෙදනාට උදවු 
කරලා තිෙබනවා.  

මම ඊට වඩා ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා වාර්තාවක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම අෙප් ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරලා,  ව්යවස්ථාව 
තුළින්  එම ආයතනය ෛනතික ආයතනයක් බවට පත් කරන්න 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒක අතිශය 
වැදගත් කරුණක් වනවාය කියලා මා හිතනවා. පුද්ගලයන් කීප 
ෙදෙනකු ගැන  කියන්න මට අවසර ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
I am taking the Hon. Minister's time. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉන්ෙන්. ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉඳෙගන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, - 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, no. ෙම්ෙක් clarification එකක් ඇමතිතුමා ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Clarification එකක් ගැන ඔබතුමාට ෙකටිෙයන් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ගරු කථානායකතුමා ෙම් මුලසුෙන් වාඩිෙවලා සිටියදී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විසින් ඉදිරිපත් කරන අදහසකට  ඔබතුමා, 

ඔබතුමාෙග් අසුන ළඟ ඉඳෙගන කථා කරනවා නම් මට පශ්නයක් නැහැ.  හැබැයි, මට යම් පටලැවිල◌්ලක් දැෙනනවා, ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉඳෙගන, - 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය ෙන් තවම ඉතිරිෙවලා 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමාෙග් කාලය වුණත්  ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉඳෙගන ෙන් කථා 

කරන්ෙන්. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නැහැ, ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. එතුමාෙග් අවසරෙයන්  මා 

clarification එකක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාට ඔබතුමාෙග් අසුන ළඟ ට ගිහිල්ලා කථා කරන්න 

පුළුවන් ෙන්. එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා මුලසුෙන් 
වාඩිෙවලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු කළ කථාව, - 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] මට ඒක පශ්නයක්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා, මට කථා කරන්න පුළුවන්  

කථානායකතුමා මුලසුෙන් හිටිෙයොත් විතරයි කියලා. මට කරන්න 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් කාරණයට අමාත්යවරයා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අමාත්යවරයා තමයි මට - 

2819 2820 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අමාත්යවරයාට කියන්න පුළුවන්, මන්තීවරෙයකුට උත්තර 

ෙදන්න කියලා.  හැබැයි, ඔබතුමා මුලසුෙන් වාඩිෙවලා කථා කිරීම 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබතුමා ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  මම හිතුෙව් ඔබතුමා 
ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියලා. එෙහම නම් අපි එකඟයි. ඒ 
ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමෙහමයි. විවාදයක් පැවැත්ෙවන  ෙකොට ෙමොකක් ෙහෝ 

කමයක් තිෙබන්න එපා යැ. ඒ නිසයි මා එෙහම කිව්ෙව්. 
කථානායකතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාවක ඕනෑ නම් ෙම් ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන්. කථානායකතුමා නැතිව එතුමාෙග් අසුන 
ළඟට ඇවිල්ලා එතුමාට කථා කරන්න බැහැ. ඒක තමයි සම්පදාය. 
ඒ කාරණය ඔබතුමාත් දන්නවා; අපිත් දන්නවා. එතුමා ෙම් 
ෙවලාෙව්ම උත්තරයක් දුන්නාම ෙල්සියි කියලායි මා කිව්ෙව්. පාර 
දිෙග් හැම තැනම කිය කියා යනවාට වැඩිය ෙහොඳයි, ෙමතැනම 
කථා කරලා ඔය පශ්නය අවසන් කළාම. ෙහොඳයි ෙන් ඒක. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා නම් හතරක් ගැන කිව්වාෙන්. ඒ විනාඩි හතරත් 

අරෙගන,  නම් හතරක් ගැන කියලා අවසන් කරන්න. ෙම් පශ්නය 
අවසන් කරන්න ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 

කියන්න ඕනෑ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි නම් ෙමතුමා ඉන්න ඕනෑ අර  Officials' Box එෙක්. නමුත් 

ෙමතුමා මුලසුෙන් ඉඳෙගන, -  
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා. 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම කිව්ෙව් සිදුෙවලා තිෙබන පශ්න කීපයක් පිළිබඳවයි. මම 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්  ෙමයයි. ඔබතුමා මන්තීවරයකු 
හැටියට එම පුද්ගලයන්  ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් මට වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න. ෙම් කාරණයට මමත් 
එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, සභාපතිතුමාද, ෙමොකක්ද .  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් අසුන ළඟ ඉඳෙගන ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කළාට කමක් නැහැ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට පටහැනි ෙදයක්  අද කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන 
මම කනගාටු වනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය රැෙකන විධියට අපි කටයුතු කළ යුතුයි.  තමන්ෙග් තානාන්තරය  අනිසි 
ෙලස පාවිච්චි කරන්න ෙහොඳ නැහැ කියන  එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියනවා. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிupset கு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Upset  කිරීෙම් කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් අපට නැහැ. 

 ෙමොකද, මම කියපු සමහර කාරණා අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා 
ෙමතැන පිළිගත්තාට, "Save the Sports" කියලා එකක් හදාෙගන 
එතුමා පහුෙවනිදා උෙද් ගිහිල්ලා කට්ටියත් දාෙගන press 
briefing පවත්වනවා. ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න එපායැ ෙදවියෙන්! 
එෙහම නැති වුෙණොත් මමත් ෙමොකාද එකා බවට පත් ෙවනවා 
ෙන්. ඒකට උත්තර ෙමතුමාෙගන්ම ඉල්ලා ගත්තාම ෙල්සියි ෙන්. 
මම ෙමතැන ෙකොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ, ෙමතුමා ඕක 
අහෙගන ගිහිල්ලා ආපසු "Save the Sports" කියලා තව එකක් 
හදාෙගන එතැනත් කථා කරනවා. මට අනාගතෙය් දී "Save the 
Port" කියලා එකක් ෙවනමම තියන්නයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
 

 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  
 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Cricket Board එෙක් සභාපතිවරයා වුෙණ් නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා. ඔබතුමා ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර ෙදන්න බැඳිලා ඉන්ෙන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ගැන උත්තර ෙදන්න මම බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ ගැන කිසිම 

ගැටලුවක් නැහැ. මම දැන් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වාම එතුමා 
ගිහිල්ලා ආපසු "Save the Sports" කියලා එකක් පවත්වනවා. 
"Save the Sports" කියලා එකක්  පවත්වලා එතුමා ආපසු කථා 
කරනවා. "Save the Port" කියලා එකක් අනාගතෙය් මට  
තියන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකො ෙහොම ෙහෝ ෙමතුමාට 
උත්තර ටික දී ගන්න  මට ඕනෑෙවලා තිබුණා.  අපි ෙවනම 
එකතුෙවලා "Save the Port" එක පවත්වමු.  
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, පුළුවන් නම් “Save 

the Port” එකට ඇවිල්ලා  එහි කරන අනවශ්ය ෙද්වල් තිෙබනවා 
නම් නවත්වන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා පැත්තකට ෙවලා ඉඳලා ෙම් 
විධියට අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.  Port එෙක් පශ්න ෙගොඩකට 
මම මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙම් ගරු මන්තීවරුන් දන්නවා. 
එහි තිෙබන වැරදි ෙද්වල් නවත්වන්න ඔබතුමාත් ඇවිල්ලා අපිත් 
එක්ක හිටගන්න.  චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා දන්නවා,  අපි 
ෙකොයිතරම් අමාරුෙවන්ද ෙම්වා නවත්වා ගන්න හදන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම එතුමාට උදවු කරනවා. අපි ෙදෙදනා 

ෙබොෙහොම ෙහොඳ යාළුෙවෝ. නමුත්,  සාමාන්යෙයන්  මෙග් 
පතිපත්තියක් විධියට ෙවනත් ඇමතිවරයකුෙග් අමාත්යාංශයක් 
ගැන මා විෙව්චනය කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒක සාමාන්යෙයන් 
කැබිනට් සම්පදායක්. ඉතින්, එතුමා ඒ සම්පදාය කඩ කරලා “Save 
the Sports” කියලා දානවා. ඉතින් මමත් “Save the Port” කියලා 
එකක් කරන්නම්. එතෙකොට, එතුමාෙග් කාර්යයට සහෙයෝගය 
ෙදන්නත් මට පුළුවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම, එතුමා කරන වැරදි ඒවා 
විෙව්චනය කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක කරමු. අෙප් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ්  ගරු මන්තීතුමන්ලාටත්, සියලු ෙදනාටම මා  ආරාධනා 
කරනවා,  අපි එකතු ෙවලා “Save the Port” ව්යාපෘතිය නැවත 
පටන් ගනිමු කියලා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව 

විවාද ෙවන අවස්ථාෙව්දී මම කරුණක් ගැන දැන ගන්න කැමැතියි. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති 2034 දරන 
ඩිෙෆන්ඩර් රථය පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය්දී මහත් 
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා කියලා. මම අහන්න කැමැතියි, 2013- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් එම කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න නම් 

ෙවලාව නැහැ.  කාලය අවසානයි.   

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා  
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Deputy Minister - 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඒක අෙප්  අමාත්යාංශෙය් වාහනයක්.   [බාධා 

කිරීමක්]  අෙප් අමාත්යාංශෙයන්  මට පාවිච්චි කරන්න කියලා නිල 
වශෙයන් ලබා දුන් වාහනය. [බාධා කිරීමක්] ඒක මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් වාහනය ෙනොෙවයි. ෙත්රුම් ගන්න. 
[බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මම කියන්න හදන්ෙන්- 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙහොඳයි, කියන්න.  [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
මඩ ගහන්නයි ෙම් හදන්ෙන්.  

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මඩ ගහනවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! අපට දිවා අහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

කටයුතු අත්හිටුවන්නට තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
2013 වර්ෂෙය්දී- [බාධා කිරීමක්] වීරසිංහ අලුත්ගමෙග් කියන 

ෙකනාට- [බාධා කිරීමක්]  ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගත්ත නීත්යනුකූල 
පියවර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
 Now, the time is up.  We have to suspend the Sittings for 

lunch. දිවා අහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු  පස්වරු 
1.00 දක්වා තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00ට  නැවත පවත්වනලදි.  

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 
 

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්  

මූලාසනය සඳහා  ගරු මන්තීවරෙයකුෙග්  නමක් ෙයෝජනා 
කරන්න.  

2823 2824 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
"ගරු ලකී ජයවර්ධන  මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.  
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
111 වන ශීර්ෂය.-  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 106,620,072,000 

 
தைலப்  111. -  சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 106,620,072,000 

 
HEAD 111.- MINISTER OF HEALTH, NUTRITION AND 

INDIGENOUS MEDICINE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 106,620,072,000 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
වැය ශීර්ෂ 111 සහ 220; ෙසෞඛ්ය,   ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය  අමාත්යාංශය. අපර  භාග 1.00 සිට 6.30 දක්වා සලකා 
බලනු ලැෙබ්.  

කපා හැරීෙම් ෙයෝජනාව; ගරු නලින්ද ජයතිස්ස  මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින - 2016  ෙදසැම්බර් 
05 වන දින පස් වරුෙව් විවාදයට ගැෙනන-  ෙසෞඛ්ය,   ෙපෝෂණ 
හා ෙද්ශීය ෛවද්ය  අමාත්යාංශය   හා ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක  111, 220 යන  වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතුයැ"යි මා  ෙයෝජනා කරනවා.  

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  8 වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්    
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය්   වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධ අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය ෙදචන වරටත්   
ආරම්භ කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  ෙකෙසේ වුවත්, 

ෙමම  අය වැය ෙල්ඛනය ගරු මුදල් අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ අප දිගින් දිගටම කියපු ෙදයක් තමයි, ෙමම අය 
වැය ෙල්ඛනය අෙප් රෙට් ජනතාවට  ඔවුන්ෙග් වුවමනා එපාකම් 
ඉෂ්ට කරන්නට හදපු අය වැයක් ෙවනුවට ජාත්යන්තර මුල්ය 
අරමුදල සතුටු කරන්නට ඔවුන්ෙග් නියමයන්, ෙකොන්ෙද්සි 
පරිපූර්ණ කිරීම සඳහා සකස් කරපු අය වැයක් කියන එක. ඒ බව  
ෙහොඳටම ෙපෙනන අවස්ථාව තමයි ෙම් ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් 
අය වැෙය්  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා. 

 අෙප් රෙට් 1947 සිට අය වැය  ෙල්ඛන බැලුෙවොත් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවර ගණනාවක් සිටියා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාෙග් සිට  පී. දයාරත්න මැතිතුමා දක්වා  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරු සිටියා. විමලා විජයවර්ධන 
මැතිනියෙග් සිට ෛමතීපාල සිරිෙසේන  මැතිතුමා දක්වා  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරු සිටියා. නමුත්  ඒ  අයවැය 
ෙල්ඛන  කිසිවක  නැති ආකාරයට ඍජුවම අෙප් රෙට්  ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව කප්පාදු කර, ජනතාව මත යළි යළිත් ෙසෞඛ්ය බර  
පටවන, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් ෙදොරටු ෙපෞද්ගලික අංශයට 
විවෘත  කරන ෙයෝජනා ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් වන 
බරපතළම ෙයෝජනාව තමයි,  අය වැය ෙයෝජනාෙව්  144 වන 
ෙඡ්දෙය් දැක්ෙවන ආකාරයට  ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ එකතු වී  
රජය මඟින් පාලනය කරන ෙරෝහල්වල  ෙගවන වාට්ටු පිහිටුවීමට  
කරන ෙයෝජනාව. ඒ වාෙග්ම එහි අෙනක් ෙකොටස විධියට  රජෙය් 
ෙරෝහල්වල  ෙරෝග නිශ්චය කර ගැනීෙම්  රසායනාගාර  පිහිටුවීමට 
කරන  ෙයෝජනාව.  

ෙමවැනි ආකාරෙය් ෙයෝජනාවක් ෙගන එන්ෙන් ෙමොකටද?  
රජෙය් ෙරෝහල්වල  ෙගවන වාට්ටු  ඇති කළත් ඊට ඇතුළත්වන 
ෙරෝගින්ෙග්  ෙරෝග පරීක්ෂා කරන්ෙන් රජෙය් ෙරෝහෙල් වැඩ 
කරන රජෙය් ෛවද්යවරයාම නම්, ඔවුන්ට ෙසේවා සපයන්ෙන්  
රජෙය් ෙරෝහෙල්  වැඩ කරන ෙහදියම නම්, ඔවුන්ට උවැටන් 
කරන්ෙන්  රජෙය් ෙරෝහෙල් ඉන්න උපස්ථායක නම් ෙගවන 
වාට්ටුවක් ෙමොකටද? ඒ ගැන  මුදල් අමාත්යවරයාෙගන්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයාෙගන්, අමාත්ය මණ්ඩලෙයන් දැන ගන්නට කැමතියි. 
ෙම් අය වැය සකස් කරනෙකොට කිව්වා, රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් 
විමසනවාය කියා හිටපු මුදල් ඇමතිවරුන්ෙගන්  අදහස ් ගත්තාය 
කිව්වා. රජෙය් ෙරෝහල්වල  ෙගවන වාට්ටු   ඇති කිරීම පිළිබඳ  
ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙව්  කවුද?  කවුරු ෙහෝ එෙහම ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවා නම්  ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් ඇයි කියලාත් ෙසොයා 
බලන්නට ඕනෑ. කිසි යම් ෙකෙනක් ඒ රජෙය් ෙරෝහෙල් 
ෛවද්යවරයාෙග්, ෙහදියෙග්, කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙසේවය එෙසේම  
ලබාගැනීම සඳහා  රජෙය් ෙරෝහලක වාට්ටුවකට වඩා ෙගවන 
වාට්ටුවක්  පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් ෙගනවා  නම්,  එවැනි 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න ෙහේතුෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙසෞඛ්ය  
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව අනුගමනය ෙනොකරන 
ලද  ෙද්වල්.  එෙසේ නැත්නම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව්  යටිතල පහසුකම් 
ෙනොසපයා  තිබීම.  

රජෙය් ෙරෝහෙල් වාට්ටුව වැඩිදියුණු කළා නම්, පමාණවත් 
පරිදි ඇඳන් ෙයොදවලා තිබුණා නම්, රජෙය් ෙරෝහල්වල 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් දියුණු කරලා තිබුණා නම් මම හිතන්ෙන් 
නැහැ කවුරුවත් ෙගවන වාට්ටු ඉල්ලන ෙයෝජනාවක්වත් ෙගෙනයි 
කියලා. කවුරුන් ෙහෝ එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් කළ ෙම් 
ෙයෝජනාව පදනම් කරෙගන ආණ්ඩුව රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙගවන 
වාට්ටු හදලා අෙප් රෙට් තිෙබන නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව කප්පාදු 
කරන්නට සූදානම් ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසුගිය කාලෙය් අත්යවශ්ය ඖෂධ 48ක 
මිල අඩු කළ ෙවලාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා දිගින් දිගටම පකාශ 
කළා, මින් ඉදිරියට රජෙය් ෙරෝහල්වලට ඕනෑ කරන සියලුම 
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රසායනාගාර පහසුකම්, යන්ත  සියල්ල ලබා ෙදනවා; ඒ නිසා 
ෙරෝහල් වෙට් තිෙබන රසායනාගාරත් ඉවත් කර ගන්න ෙවයි 
කියලා. මට මතකයි රූපවාහිනී සංවාදවලදී හමු වුණාම ඇමතිතුමා 
දිගින් දිගටම කිව්වා, තත්පරයට ෙමපමණ පරීක්ෂණ පමාණයක් 
කර ගන්නට පුළුවන් machines ගණනාවක් දැන් order කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ ගැන කියලා සතියක් ෙදකක් ගත ෙවන 
ෙකොට, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රසායනාගාර රජෙය් ෙරෝහල් ඇතුෙළේ 
පිහිටුවන්නට අය වැය ෙයෝජනාව එනවා. එතෙකොට ෙම් ෙදොරටු 
විවෘත කරෙගන ෙම් බර පටවමින් තිෙබන්ෙන් කාටද?  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙමෙහම ආරම්භ කළාට පසුව තව 
අය වැය ෙල්ඛන තුන හතරක් යන විට ඊළඟට ෙයෝජනා කරන්නට 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලට ඇතුළත් වන ජනතාවට 
යම් සහනයක් ලබාදීම සඳහා ෙයෝජනාවක් මිස රජෙය් ෙරෝහල් 
පද්ධතිය දියුණු කරන්නට ෙයෝජනා  ෙනොෙවයි. එම නිසා ෙම් අය 
වැය  ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ඉතාම බරපතළම ෙයෝජනාව ෙලස මම 
දකින්ෙන් අංක  144 දරන ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වන රජෙය් 
ෙරෝහල්වල ෙගවන වාට්ටු පිහිටුවීමටත්, ෙරෝග නිශ්චය කිරීම 
සඳහා ෙපෞද්ගලික රසායනාගාර පිහිටුවීමටත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනාවයි. 

අංක 139 දරන ෙයෝජනාෙවන්, -තවත් ඉදිරියට ගිහින්- 
කියනවා රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව මත 2017 වර්ෂෙය්දී 
නවීන තාක්ෂණයට අනුකූලව කාසල් වීදිය මාතෘ ෙරෝහල රුපියල් 
මිලියන 3,000ක වියදමක් දරා වැඩි දියුණු කරනු ලබනවා කියලා. 
අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් පද්ධතියක් තිෙබනවා. ඇපෙලෝ 
ෙරෝහෙල් ෙහෝ නවෙලෝක ෙරෝහෙල් වාට්ටුවක් හදනවා නම්, 
ආසිරි ෙරෝහෙල් වාට්ටුවක් හදනවා නම්, ෙහේමාස් ෙරෝහෙල් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදනවා නම් ඒවා ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලට 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. රජෙය් ෙරෝහලක ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
හදන ෙකොට එයට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පතිපාදන ෙවන් කර 
ගන්නට වුවමනා නිසා තමයි අය වැය ෙයෝජනාවක් හැටියට 
ඇතුළත් කරන්ෙන්. නමුත් ෙම් අය වැෙය් අංක  139 දරන ෙජ්දෙය් 
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිෙය් ඒ සඳහා ෙවන් කරන මුදල් 
පතිපාදනය දාලා නැහැ. ෙමහි තිබුණාට රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික 
සහෙයෝගිතාව මත කාසල් වීදිය මාතෘ ෙරෝහල රුපියල් මිලියන 
3,000ක වියදමින් වැඩි දියුණු කරනවා කියලා, අඩුම තරමින් ෙම් 
රුපියල් මිලියන 3,000න් රජය ෙකොතරම් දායකත්වයක් දරනවාද 
කියලාවත් දාලා නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne) 
රුපියල් මිලියන 3,000ම රජෙයන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රුපියල් මිලිය 3,000ම රජෙයන් කියලා ඔබතුමා කියනවා. 

නමුත් ඊට උඩ අංක 138 දරන ෙයෝජනාෙව් කරාපිටිය ශික්ෂණ 
ෙරෝහල තුළ මුඛ ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට රුපියල් 
මිලියන 50ක් වියදම් කරනවා. එම ෙයෝජනාව ඉදිරිෙයන් එම මුදල 
සඳහන් කර තිෙබනවා. 

 2017 අය වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙපොෙත් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් ෙරෝහල් සංවර්ධන ව්යාපෘති යටෙත් 
කාසල් කාන්තා ශික්ෂණ ෙරෝහල සඳහා බාහිර ෙරෝගී අංශයක් සහ 
සායනාගාරයක් ඉදි කිරීම, ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉදි කිරීම් යටෙත් 
2015දී රුපියල් මිලියන 106ක් සඳහන් වනවා. නමුත් 2016, 2017 
සහ 2018 වර්ෂවල ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීමක් කර නැහැ. ෙම් 

අය වැය ෙල්ඛනෙයත්  කාසල් ෙරෝහල සඳහා  මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් කරනවා කියලා ආණ්ඩුව කිසිදු සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය අග මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව 
සාරාංශගත කරලා තිෙබනවා. එහිත් ඒ ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
ඒ නිසා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙප්නවා, අත් වැරැද්දකින්- mistake 
එකකින්- ෙම්ක විතරක් ඉවත් ෙවන්නට විධියක් නැහැ කියලා.  

ෙකොළඹ අවට තිෙබන වටිනා ඉඩම් පිළිබඳව මුදල් ඇමතිවරයා 
ෙසොය ෙසොයා යන බව අපට ආරංචි ෙවනවා. ඒ නිසා මුදල් 
ඇමතිවරයාෙග් ෙපෙර්ත බැල්ම කාසල් ෙරෝහෙල් අක්කර 14, 
1/2ටත් වැටිලාද කියලා සැකයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමා 
හිතන විධියට ෙම් ෙරෝහල සඳහා අක්කර 14,1/2ක් ඕනෑ නැහැ. 
එතුමා හිතන විධියට ඔතැන අක්කර 2ක්, 2,1/2ක් තිබුණාම ඇති. 
ඔතැන ෙපට්ටි වාෙග් උස building එකක් හදලා ඒකට ෙරෝගීන් 
ටික ගාල් කළාම පමාණවත; ඉතිරි අක්කර 12 ෙමොකක් ෙහෝ 
ව්යාපාරික කටයුත්තකට ෙදන්නට පුළුවන් කියලා තමයි එතුමා 
කල්පනා කරන්ෙන්. රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව මත 
කාසල් ෙරෝහල වැඩි දියුණු කරනවා නම්, -ඒ සඳහා රජෙයන් 
ෙයොදන වියදමක් ගැන සඳහන් කරලාත් නැත්නම්- කාසල් 
ෙරෝහලට ෙපෞද්ගලික අංශය මැදිහත් ෙවලා අලුෙතන් building 
එකක් හදලා දුන්නත් අපි හිතන්ෙන් නැහැ ඔවුන් නිකම් අත පිහ දා 
ගන්නට මීයක් කඩයි කියලා. 

අඩු තරමින් ෙම් ඉඩමවත් -ඒ අක්කර ෙදොළහ- තමන්ට ෙදනවා 
කිව්ෙවොත් තමයි, ඔවුන් අර අක්කර ෙදකහමාෙර් තට්ටු 10ක, 12ක 
building එකක්වත් හදලා ෙදන්ෙන්. ෙමය අෙප් රෙට් තිෙබන 
ඉතාම වැදගත් කාන්තා ෙරෝහලක්. ෙමහි ඉපදුණු පළමුවැනි 
දරුවාට ෙම් වන විට අවුරුදු 66ක් ෙවන්න ඕනෑ. 1950 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් තමයි ෙම් ෙරෝහෙල් පළමුවැනි දරු පසූතිය සිද්ධ වුෙණ්. 
එෙහම ෙරෝහලක් ගැන, "ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට වඩා ඒ 
ඉඩෙම් වටිනාකම වැඩියි," කියා මුදල් ඇමතිවරයා සහ සමස්ත 
ආණ්ඩුව කල්පනා කරනවා නම් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ නිසායි 
මම කිව්ෙව්, "ෙම්වා රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, ෙවනත් 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ආයතනයක් සතුටු කරන්න හදපු ෙයෝජනා" කියා.   

ෙරෝගීන් පතිකාර ලබාෙගන ෙරෝහෙලන් පිටවන අවස්ථාෙව්දී 
ඔහු ෙහෝ ඇයෙග් පතිකාර සඳහා රජය විසින් දරන ලද මුදල 
ඇතුළත් කර පිරිවැය පතයක්  -cost sheet එකක්- නිකුත් කළ 
යුතුය කියා ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙසෞඛ්යය කියන ෙඡ්දෙය් 
අවසන් ෙයෝජනාව විධියට සඳහන් ෙවනවා. ඇයි ෙම්? රෙට් 
ජනතාව  අමාරුෙවන් ෙහෝ -බැහැ ෙනොකියා- බදු මුදල් ටික 
ෙගවනවා නම්, ඒ බදු මුදල් භාණ්ඩාගාරයට ආවාට පසුව ඒවා 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය ෙවනුෙවන්, අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් 
කිරීම තමයි ආණ්ඩුවක වගකීම වන්ෙන්. එතෙකොට " හා, අප 
ෙගවන බදු මුදලත් කියන්න" කියා ජනතාව ඉල්ලුෙවොත් ෙමොකද 
වන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

ජනතාව ෙගවන බදු ගැන කියන්ෙන් නැතිව, ඒ බදු ටික 
ෙසෞඛ්යය සඳහා වියදම් කරන ෙකොට ඒක පිරිවැය පතයක් මඟින් 
ෙපන්වන්න හදනවා.ෙම් ෙයෝජනා අය වැය ෙල්ඛනයකට ඇතුළත් 
වන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි.  "අප ෙමපමණ පමාණයක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ෙමයින් ෙකොටසක් ෙහෝ දරාගන්න දැන් ඔළුව 
හදාගන්න." කියන පැත්තට තමයි ෙම් එමින් ඉන්ෙන්.  

 ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ කළ යුතු පතිසංස්කරණ පිළිබඳව 
රජයට උපෙදස් ලබාදීම සඳහා ඉහළ මට්ටෙම් කමිටුවක් පත් 
කිරීමට ෙයෝජනා කරනවාය කියා ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
132වන කාරණෙය් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ෙයෝජනාව  ෙකොෙහොමද එන්ෙන් කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග අංශෙය් නම්, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන නිලධාරින්ට ආණ්ඩුවට යම් යම් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙබෝ වන 
ෙරෝගවල නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන නිලධාරින්ට 
ආණ්ඩුවට යම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් 
පතිසංස්කරණ පිළිබඳව ෙවනම ඉහළ මට්ටෙම් කමිටුවක් පත් 
කරන්න අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 
එතෙකොට රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙගවන වාට්ටුත් ඇති කරනවා නම්, 
ෙපෞද්ගලික රසායනාගාර ෙරෝහලට එනවා නම්, පිරිවැය පතයක් 
දමන්න ජනතාවට ෙයෝජනා කරනවා නම්, පතිසංස්කරණය 
කරන්න ඉහළ මට්ටෙම් කමිටු වක් පිළිබඳව අය වැය ෙයෝජනාවල 
තිෙබනවා නම්, එතැනින් නවතින්ෙන් නැතිව ගිය අවුරුද්දට වඩා 
ෙම් අවුරුද්ෙද් පතිපාදනත් රුපියල් බිලියන 198 සිට 160 දක්වා 
කප්පාදු ෙවලා නම්, ෙම් සියල්ලෙගන්ම නිදහස් ෙසෞඛ්යයට යන 
කල දසාව ෙපන්නුම් කරනවා ෙන්ද?  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් නැති වුණත්; ෙසෞඛ්ය ෙකොටෙසේ නැති 
වුණත් තමුන්නාන්ෙසේලා පාසල් දරුවන් සඳහා රක්ෂණ කමයක් 
ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. රෙට් ජනතාව භාණ්ඩාගාරයට බදු 
ෙගව්වාට පස්ෙසේ ඒ මුදල් ටික මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශයට දීලා රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය දියුණු කරනවා ෙවනුවට අතරමැද රක්ෂණ කමයක් 
එන්ෙන් ඇයි? ෙම් සියල්ල ගැට ගහලා බැලුවට පස්ෙසේ 
ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ශක්තිමත් කරන 
කමෙව්දයකට වඩා; නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කරන 
කමෙව්දයකට වඩා තිෙබන ටිකත් කප්පාදු කරන ෙයෝජනා තමයි 
ෙමවර අය වැෙය් සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අය වැය විවාදය යනෙකොට රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
"ෙම් සමහර ෙයෝජනා ෙගනාපු හැටි එතුමා දන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් කිව්වා, එතුමාත් ෙම් සමහර 
ෙයෝජනාවලට විරුද්ධයි කියලා. ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය ඇමතිතුමාත් ෙම්වාට විරුද්ධයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ෙමවර අය වැෙය් සඳහන් කරලා තිෙබන ෙයෝජනා එක 
දිගට ෙපළ ගස්වා බැලුවාට පස්ෙසේ ෙපෙනන්ෙන් රාජ්ය ෙසෞඛ්ය 
අංශය ශක්තිමත් කිරීමක් ෙනොෙවයි; නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අංශය 
ශක්තිමත් කිරීමක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික අංශය ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවට 
ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් තිෙබන නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් ඉතිරි 
ටිකත් කප්පාදු කිරීමක් කියලා මම කියන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් පැන 
නැඟී තිෙබන ගැටලු ගණනාවක් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් වනෙකොටත් අෙප් රෙට් රැකියා 
විරහිත ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරින් පාර්ලිෙම්න්තු වට රවුම ළඟ 
උද්ෙඝෝෂණයක් පවත්වා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කීප විටක් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 2010 
වර්ෂෙය් සිට ෙම් වනෙකොට රැකියා විරහිත ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරින් 
750ක් පමණ ඉන්නවා.  

2008-2009 අධ්යයන වර්ෂෙය් සිටි පමාණයට 2016දී තවත් 
211ක ෛවද්යවරු පමාණයක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් රැකියා ලබා දීෙම් පවණතාව 
ගත්ෙතොත්, 2007දී 287ක් දීලා තිෙබනවා. 2008දී 326ක් දීලා 
තිෙබනවා. 2012දී 264ක් දීලා තිෙබනවා. 2014දී 183ක් දීලා 
තිෙබනවා. 2015දී 145ක් දීලා තිෙබනවා. එම නිසා රැකියා ලබා 
ෙදන පමාණයත් එන්න එන්නම කප්පාදු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අනුව 2007දී රැකියා විරහිත ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරින් ඔක්ෙකෝටම 

රැකියා ලැබිලා නැහැ, ෙකොටසකටයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව 
එකතු ෙවලා, එකතු ෙවලා තමයි ෙම් සංඛ්යාව හැදිලා තිෙබන්ෙන්. 
2010දී උපාධිය ලබා ගත් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුනුත් රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් ෙගොෙඩ් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, "2015 ජුනි මාසෙය් 11ෙවනි දා අමාත්ය 
මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා" කියලා. ඒෙකදි ඔබතුමා 
කියලා තිෙබනවා,-  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
හත්සිය ගණනක ලැයිස්තුවක් Management Services 

Department එකට දීලා තිෙබනවා. එතැන තමයි ෙම් පමාදය 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඇත්තටම ඒ පමාණය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කෙළේ 

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සහිතව. 
කැබිනට් මණ්ඩලය කියලා තිෙබන්ෙන්,- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පසුගිය කාලෙය් 

තවත් ඒවා කරන්න ගිෙය්ත් ඒ විධියටයි. මම ඒකට ෙදොස් කිව්වා. 
දැන් ඒ ෙගොල්ලන් ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒ ඔක්ෙකෝටම රැකියා 
ෙදන්න අනුමත කරලා අපට එවන්නම් කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නවසිය ගණනක් ඉල්ලුවා. ඒ පමාණය කැබිනට් පතිකාෙව් 

සඳහන් වුණාට කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
අනුමත කෙළේ මධ්යම රජය යටෙත් පුරප්පාඩු 82යි. පජා ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාෙව් දැන් ඉන්න අයත් එක්කම 494යි. ඒ අනුව දැන්- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ ෙරෝහල්වලට. නමුත්, අපි ෙවනමම ෙයෝජනාවක් දමා 

තිෙබනවා, පජා ෙසෞඛ්ය නිලධාරින් කියලා CKDu පශ්නයත් 
එක්කම. ඒකට ෙවනමම අනුමැතිය ලැෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
කප්පාදු කරලා දුන්නාට ඉතිරි ටිකත් ෙදනවා කියලා දැන් ආපහු 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි මම කියන්න හැදුෙව්. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 

අනුමැතිය ලැබුණා කියලා කිව්වාට කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කප්පාදු කළා. ඊට පසුව අෙගෝස්තු ෙහෝ 
සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී ඔබතුමාෙගන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි 
අහනෙකොට කිව්වා,- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමැතිය ලැබුණාට පසුව ඒ 

ෙගොල්ලන්ට කප්පාදු කරන්න බැහැ. මම ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒකයි 
ෙපන්වා දුන්ෙන්. 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ ගැන  සඳහන් ෙවන්ෙන් ඒ ආකාරයට 

ෙන්ද?  කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විමසමින් තමයි 
ඒක යන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ කියන්ෙන් නවසිය ගණනකට  
ෙකොෙහන්වත් තවමත් අනුමැතිය ලැබී නැහැ. කප්පාදු කරලා ආපු 
විධියට දැනට තිෙබන්ෙන් පජා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් ෛවද්ය තනතුරු 
166යි, මධ්යම රජෙය්  තනතුරු 82ක් සමඟ එකතුව 248යි. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් රැකියා විරහිත ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරින් දිගින් දිගටම 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්. ෙම් සංඛ්යාව 150 ගණෙන් අවුරුදුපතා 
එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. පමාද කරන්න, පමාද කරන්න ෙම් 
සංඛ්යාව එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. ෙම් එක් අෙයක් ආයුර්ෙව්ද 
උපාධිධාරිෙයක් බවට පත් කරන්න ආණ්ඩුව රුපියල් ලක්ෂ 31ක් 
පමණ වියදම් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමන්න ෙම් සමස්ත 
සංඛ්යාවටම රැකියා ලබා ෙදන්න ෙකොතරම් කාලයක් ගත ෙවයිද 
කියා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ෙම් 
අවස්ථාෙව් උත්තරයක් ෙදනවාද, නැත්නම් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
උත්තර ෙදනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් රැකියා විරහිත ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන් ඉන්නවා ෙන්. ඒ 

සියලු ෙදනාටම රැකියා ලබා  ෙදනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. 

ඊළඟට, ෙහද ෙසේවාෙව්  පශ්නයක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙහද, පරිපූරක අතුරු ෛවද්ය ෙසේවා ෙශේණිවල 
ෙසේවා කාලය අවුරුදු 12ක් සම්පූර්ණ කළ අය පළමුවන ෙශේණියට 
උසස් කළා. හැබැයි, ෙකොටසක් පමණක් ෙශේණිගත කිරීම නිසා 
දැන් වැටුප් පශ්නයක් ඇතිවී තිෙබනවා. සමහර තනතුරුවල 
ෙජ්යෂ්ඨයන්ට වඩා කනිෂ්ඨයන්ට වැටුප් වැඩිවී තිෙබනවා. අවුරුදු 
12ක කාලය විතරක් පදනම් කරෙගන පළමු ෙශේණියට උසස ්කළ 
නිසාම,- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 ෙම් dispensers ලා එකඟ වුණා, අවුරුදු 9 ෙවනුවට අවුරුදු 12 

පදනම් කරෙගන අවුරුදු 12 ගත වුණාට පසුව වැටුප් තලය සකස් 
කර ගන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහද ෙසේවාෙව් සිටින ෙම් අයෙග් හිඟ වැටුප් බැලුවාම, 2003 

සිට හිඟ වැටුපක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් වැටුප්  ෙගවන්න ගන්ෙන් 
2014 වර්ෂෙය් සිටයි. ගරු ඇමතිතුමනි, හිඟ වැටුප් ගැන සලකා 
බලනවාද? සාමාන්යෙයන් එක් අෙයකුෙග් හිඟ වැටුප රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදකහමාරක් විතර ෙවනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් ෙමෙහමයි. ඔතැන පශ්නය ඇති වුෙණ්, අපි dispensersලා  

ෙගනාවා,  Para Medical Services - PMS එකට.  ඒක ඒ 

ෙගොල්ලන් ලබපු විශාල ජයගහණයක්. ඒ නිසා තමයි වැටුප් 
විෂමතාව ඇති වුෙණ්. දැන් ඒ ෙදෙගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කළා.  
ඖෂධ සංෙයෝජකයන්  අර වැටුප් තලයට පහළට බහින්න එකඟ 
වුණා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. 

තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය්  ෙරෝහල්වලට -
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට- ෙවන් කළ මුදල් පතිපාදන පමාණවත් 
ෙනොවීම නිසා  විෙශේෂෙයන්ම ශල්යකර්මවලදී අවශ්ය ෙවනත් 
කටයුතු සඳහා ඕනෑ කරන යම් යම් ෙද්වල් බාහිරින් මිලදී ෙගන 
ෙරෝහලට ෙගන එන්න ෙරෝගීන්ට සිද්ධ වුණා. නමුත් පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා, ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් කිය ෙවනවා, රජෙයන් 
අක්ෂි කාච  සපයනවා; ඒ වාෙග්ම stent එක ෙදනවා;  orthopedic 
surgeriesවලට ඕනෑ කරන plate එක ෙදනවා වාෙග් ෙද්වල්. ෙම් 
විධියට ෙගන්වන lens එක, plate  එක ආදී ෙද්වල්වල ගුණාත්මක 
භාවෙය් පශ්න යම් යම් තැන්වල පැන නැගී තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපි eye surgeonsලාටම දුන්නා, කාචවල ෙහොඳ එක අපට 

ෙතෝරලා ෙදන්න කියලා.  Cardiologists ලාට දුන්නා stents ටික  
ෙදන්න කියලා. අපි ඒකට අත ගැහුෙව් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙහොඳම ඒවා කියලා ෙතෝරා දුන්නා. Japanese එක 
flexible කියලා කිව්වා. ඒ ගැන මට වඩා ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. 
අරකට වඩා Indian එක හයියයි - rigid - කියලා කිව්වා. මම 
කිව්වා පශ්නයක් නැහැ, ෙහොඳ එක දාන්න කියලා. ඒවාට තමයි අපි 
මුදල් ෙවන් කෙළේ. අපි කාචවලට රුපියල් මිලියන 1,200ක් ෙවන් 
කළා;  stents වලට රුපියල් මිලියන 349ක් වාෙග් පමාණයක් 
ෙවන් කළා. ඒ  ඔක්ෙකෝම අපි ෙගනැත් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අවශ්ය  
implants ටික ගැනත් අපි කියලා තිෙබනවා. MSD එකට 
orderඑක දාලා MSD එෙකන් අරගන්න, මිනිසුන්ෙගන් සල්ලි 
ගන්න එපා කියලා අපි කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මුදල් අය ෙනොකර ෙදනෙකොට ෛවද්යවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශය 

මත ඔය ආකාරයට ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් ෙදන එක ෙහොඳයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔව්. ඒ technical evaluation ඔක්ෙකෝම ඒ ෙගොල්ලන් 

කරන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී පැන නඟින තව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 

තමයි දැන් ෙම්වා order කරලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සැපයුම් 
අංශය තමයි ලබා ෙදන්ෙන්. අපි හිතමු, බදුල්ල ෙරෝහෙල් ෙහෝ 
ෙකොෙහේ ෙහෝ අක්ෂි ශල්යකර්මයක් කරන්න ඕනෑ නම් ඒ කාච 
order කරන්න,- 

2831 2832 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ. නැහැ. දැන් සියල්ලම ෙගනැල්ලා ෙරෝහල්වලට ෙබදා 

හැරලා ඉවරයි. Stents ෙබදා හැරලා ඉවරයි. අවුරුද්දකට කාච 
89,000ක් ඕනෑ බව කිව්වා. අපි ලක්ෂයක් ෙගනාවා. ෙගනැල්ලා, 
අපි ඒ ටික ෙබදාහැරියා. ඒ ඒ ෙරෝහල්වලට ෛවද්යවරුන් විසින් 
ඉල්ලා තිබුණු පමාණයන් තිබුණා. අපි ඒවා ෙබදාහැරියා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ නිසා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විශ්වාසයත්, අපමාදව 

ජනතාවට ලබාදීමත් තමයි ෙකෙරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි නැවත 
වතාවක් වියදම් කරන්ෙන් ජනතාවෙග් බදු මුදල්. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුෙවන් දුන්නා කියලා පමාද කරන්න ෙහෝ බාල බඩු ෙදන්න 
ෙහෝ ෙහේතුවක් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපි ඒවා ෙබදාහැරලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 

අමාරු ඇති. ඔබතුමාත් ෙම්වාට පශංසා කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම ෙම්ෙක් තිෙබන අඩු පාඩුව ෙපන්වාදීමක් කෙළේ. ෙදන 

එෙක් ෙහොඳ එකක් ෙදන්න ඕනෑ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය කිව්වත්, ෙමච්චර කල් ඒ සියල්ලටම සල්ලි 

ෙගව්වා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඊළඟට, මම ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 

අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් 
ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් රබර් 
නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහාත් 2012 අවුරුද්ෙද් 
කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තා, gloves ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ෙගන් මිල 
දී ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අනුව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ඒ තීන්දුව 
කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත්, ෙම් ෙවන ෙකොට එම 
තීන්දුව පිට ෙපොට පැනලා, ෛශල්යකර්මවලට සහ 
පර්ෙය්ෂණවලට අවශ්ය කරන gloves විෙද්ශ රටවලින් 
ෙගන්වන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපි සියලුම ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ට කිව්වා, අමාත්යාංශයත් 

එක්ක agreement එකක් අත්සන් කරන්න ඕනෑ කියලා. එතෙකොට 
අපි අවුරුදු 5ක් සඳහා buy back guarantee එක ෙදනවා. රාජ්ය 
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවත් එක්ක ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයකට යනවා 
නම්, අපි අවුරුදු 10ක් සඳහා buy back guarantee එක ෙදනවා. 
ඒවා තවම කරපු නැති ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ෙගන් අපට ගන්න 
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ සඳහා තමයි කැබිනට් තීන්දුව ගත්ෙත්. 
අපි ෙම් විධියට ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ෙගන් පමණක් 
ඖෂධ 64ක් ගත්තා. ලබන අවුරුද්ෙද් මිලදී ගන්න තව ඖෂධ 24ක් 

නම් කරලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම් සහ 
ආෙයෝජකයන් 24ෙදෙනකුෙගන් ඖෂධ ගන්න අපි අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 10ක් ඒවා SPMC ෙබෙහත් විධියට තමයි 
එන්ෙන්. ඒ ටික ඉවර ෙවනෙකොට ලංකාවට අවශ්ය ඖෂධවලින් 
සියයට 75ක් අපි ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරනවා. අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට කියනවා, ඒ gloves ෙහෝ ෙම් හැම එකකම buy back 
guarantee සඳහා ඇවිල්ලා agreement එක අත්සන් කරන්න, අපි 
අවුරුදු 5කට tender එක ෙදනවා කියලා. හැබැයි, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් තත්ත්වයන්, අරවා ෙම්වා අපි බලනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්,- 2012, 2013, 2014 

කියන අවුරුදුවල ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙම් gloves සැපයූවා. 
ඊළඟට, 2015 දී ෙම්වාට tender  කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙටන්ඩර් පටිපාඩිය අනුව තමයි සැපයූෙව්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ, 2015 දී tender  කෙළේ නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට tenders අවශ්ය නැහැ. අපි ඒ 

ෙගොල්ලන්ට ගන්න මිලත් ෙදනවා, පවතින මිලට වඩා සියයට 
20ක් වැඩිපුරත් ෙදනවා, ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නමුත්, 2016 දී ෙම්ක tender කළා. 2016 දී tender කළාට 

පස්ෙසේ tender අංක MSD/LP/PU 2/80 - 84/2016 ෙගනාපු 
ෙතොගයක් තමයි,- ඔබතුමා දකින්න ඇති, සැප්තැම්බර් 20වැනි දා 
ලංකාදීප පත්තෙර්. "ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙගනා රබර් අත්වැසුම් 
කන්ෙට්නරයක් රඳවා ගනී" කියලා සඳහන්ව තිෙබනවා. ඒවා 
මැෙල්සියාෙවන් ෙගනාවා කියලා තමයි ෙමහි සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්කට අදාළ ලියවිලි නැහැ. වංචනික ෙලස 
ලියවිලි සකස් කරලා තමයි ඒ කන්ෙට්නරය ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ පිළිබඳව ෙර්ගු පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඊට පස්ෙසේ ඒ සමාගෙමන් ලියමනක් එවලා තිෙබනවා. ඒ 

ෙගොල්ලන්ෙග් සමාගමක් චීනෙය්ත් තිෙබනවා. අඩු මිලට  gloves 
ෙදන්න ඕනෑ නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ චීනයටත් ගිහිල්ලා 
කර්මාන්තශාලාවක් හදනවා. "එකම සමාගෙමන්" කියලා ඔවුන් 
ලිපිය නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වුණත්, ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණය 
දිගටම ෙකරීෙගන යනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ෙග් glovesවල පමිතිය ෙහොඳයි නම්, 

ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය තිෙබනවා නම්,- 

2833 2834 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
පමිතිය පිළිබද පශ්න තිෙබනවා. පමිතිය ෙහොඳයි කියලා 

කියන්නට බැහැ. ඒත් අපි ඔවුන්ට පමුඛතාව ෙදනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙමොකද, දැන් ෙම් රෙට් රබර් කර්මාන්තය බිඳ වැටිලා, මිනිස්සු 

රබර් විකුණාගන්න බැරුව ඉන්නවා කියලා ඔබතුමාම දන්නවා. ඒ 
නිසා ෙමෙහේ රබර් නිෂ්පාදකයන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත්, අෙප් 
රබර් නිෂ්පාදකයන්ට වාෙග්ම ෙද්ශීය වශෙයන් gloves නිෂ්පාදනය 
කරන අයටත් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය  ෙයෝජනාවලිෙය් 
තිෙබන ඊළඟ,- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමාට කථා කරන්න හුඟක් කාලය ෙවන්කරලා තිෙබනවා 

ෙන්. අපට කාලය ෙවන්කරලා නැහැ. ෙම් පශ්න සියල්ලටම 
උත්තර ෙදන්න මට විනාඩි 20යි ෙවන්කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ නිසා තමයි මම උත්තර අරෙගනම යන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
විපක්ෂයට තමයි වැඩිපුර කාලය ෙවන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ඔබතුමා ෙගවන වාට්ටු පිළිබඳව කිව්වා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, 
දැනටත් ෙගවන වාට්ටු තිෙබනවාය කියන එක. ෙකොළඹ 
තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝ ෙරෝහල්වල තිෙබනවා. 
සබරගමුෙව් මහ ඇමති මහීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා අලුෙතන් හදන 
සෑම ෙරෝහලකම ෙගවන වාට්ටු සංකීර්ණයක් හදනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අය වැය ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය 

වැය සම්මත කරෙගන ෙගවන වාට්ටු හදන්න තීන්දුවක් ගත්තාට 
පස්ෙසේ ඔබතුමා දන්නවා ඊළඟට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා. මෙග් 
තර්කය තිබුෙණ්, මිනිස්සු ෙගවන වාට්ටු ඉල්ලන්ෙන් ඇයි කියන 
එක ගැනයි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් වියදම් කරලා ඒ අයට 
ගැළෙපන තාලයට ෙම් අවශ්ය පහසුකම් ටික ලබා ෙදනවා නම්, 
අඩු තරමින් වැසිකිළි පද්ධතිය ෙහොඳට හදනවා නම් මිනිස්සු 
ෙගවන වාට්ටු ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන්, තමුන්නාන්ෙසේ වැඩ කළ කාලෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි. දැන් 

ෙරෝහල්වල තත්ත්වය ඇවිල්ලා බලන්න. අදත් මට ෛවද්යවරයකු 
හම්බ ෙවලා කිව්වා, ඉස්සරට වඩා දැන් ෙරෝහල්වල තත්ත්වය ඉතා 
ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, අපට මුදල් හම්බ ෙවනවා. අපි ඒ මුදල් ඒ 
කටයුතු ෙවනුෙවන්  වියදම් කරනවා.  

ඊළඟ කාරණය, ෙපෞද්ගලික රසායනාගාර ඇති කරන්ෙන් 
නැති එකයි. ඇත්තටම ඔබතුමා දන්නවා, ජාතික ෙරෝහලට යන 

අයෙග් වුණත් ෙමෙතක් කල් රුධිර පරීක්ෂණ කෙළේ පිටින් කියලා. 
මා ඒක තහනම් කළා. තහනම් කරලා AutoAnalyzer එක 
ෙගනැල්ලා දුන්නා. දැන් ජාතික ෙරෝහෙල්  කිසිම රුධිර 
පරීක්ෂණයක්  පිටින් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. OPD එෙකන් විතරක් 
ඒ ෙගොල්ලන් canvass කරලා කිහිපයක් ගන්නවා. එච්චරයි. ඒක 
කරන්න එපා කියලා අපට බල කරන්න බැහැ. OPD එකට  එන 
ෙරෝගියා අපට තනිකරම සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. මා ගිය 
අවුරුද්ෙද් මුදල් ෙවන් කර ගත්තා, රසායනාගාර තිෙබන සියලුම 
ෙරෝහල්වලට ෙම් අවුරුද්ෙද් AutoAnalyzers සවි කිරීම සඳහා. 
ඒවා දැම්මාට පස්ෙසේ ජනවාරි 01වැනි දා ඉඳලා කිසිදු රුධිර 
පරීක්ෂණයක් පිටින් කරගන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක තහනම් 
කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි මා අහන්ෙන්. දැන් එෙහම මුදල් ෙවන් කර 

තිෙබනවා නම් අය වැය ෙයෝජනා- 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ සඳහා අවශ්ය කරන උපකරණත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ජනවාරි 

01වැනි දා ඉඳලා රුධිර පරීක්ෂණ පිටින් කර ගන්න බැහැයි කියන 
චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. එෙහමත් ෙවනවා නම් අය වැය ෙල්ඛනයට ෙමෙහම 

වගන්තියක් දාලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අය වැය කථාෙව් අංක  144 දරන ෙයෝජනාව යටෙත් සඳහන් 

ෙවනවා, "රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙරෝග නිශ්චය කර ගැනීෙම් 
රසායනාගාර පිහිටුවීමට ද..." කියලා. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි 
ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙවන ෙමොනවත් අදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ.  
ෙම්ෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන්ම- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ අදහස ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක එකකට එකක් 

ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. මා ඒක පිළිගන්නවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ නිසා ඔය වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. මා කියන වැඩ 

පිළිෙවළ ෙකෙරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් මා විනාඩි පහක් ගන්නවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කළා. අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු 
කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද? ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරෙයක් විධියට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා හිටියා; නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමා හිටියා; ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා හිටියා; දැන් 
ඔබතුමා ඉන්නවා. ෆවුසි ඇමතිතුමා නම් ෙහොඳ ෙවලාවට කැබිනට් 
එෙක් නැහැ. හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු ෙමච්චර පමාණයක් 
කැබිනට් එෙක් ඉන්දැද්දී ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අය වැය ෙල්ඛනයක් හදලා ඉදිරිපත් කරන තුරු කැබිනට් 

එකටවත් ෙහළිදරවු කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් වතාෙව් තමයි අඩු 
ගණෙන් අය වැය ෙල්ඛනයක් පිළිබඳ දළ අදහසක් ෙහෝ කැබිනට් 
මණ්ඩලයට කිව්ෙව්. ඊට ඉස්ෙසල්ලා එෙහම වචනයක්වත් කථා 
ක රන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නමුත්, අය වැය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් 

උෙද් ඔබතුමන්ලා ෙම්ක දැකලා කැබිනට් එක අනුමත කරලා 
තමයි- 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ, නැහැ.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ඒ කියන්ෙන්, අය වැය කථාෙව් අංක 144 දරන 

ෙයෝජනාව යටෙත්, එන මා ඉහත සඳහන් කළ ෙකොටස 
අනිවාර්යෙයන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉවත් කරනවා කියලා 
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවාද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඉඩ දුන්ෙනොත් නම් කියාත්මක කරාවි.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එදාට ඕක ගැන ඔබතුමා ආපසු කථා කරන්න.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා මතක තියා ගන්න. ෙම් අය වැය කථාෙව් අංක 139 

දරන ෙයෝජනාව ගැනත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළා. 
ඇස් පියාෙගන හිටිෙයොත්, කාසල් ෙරෝහෙල් වත්තත් විකුණනවා.  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
සියලුම laboratory tests hospital එෙකනුයි කරන්ෙන්.  මීට 

පස්ෙසේ ඒවා පිටින් කරවීම තහනම් කරනවා.   
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ ෙපොෙරොන්දුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අනික, කාසල් වීදිෙය් මාතෘ ෙරෝහල රුපියල් මිලියන 3,000ක 

වියදමක් දරා වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙයෝජනාව 
ගැනත් ඔබතුමා කිව්වා. අපට -ෙම් රජයට- දැන්  විෙද්ශ ආෙයෝජන 
හුඟක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. විෙද්ශවලින් ආර්ථික කළමනාකරණ 
කමිටුව හරහා විතරක් අපට දැනට අනුමත කර තිෙබනවා, රුපියල් 
බිලියන 70ක ෙයෝජනා. එතෙකොට ඒ ආෙයෝජනවලදි සමහර අය 
ඇවිල්ලා ඒ අයෙග් මුදල් ෙයොදවා කටයුතු කරනවා. සමහර ඒවා 
soft loans. සමහර ඒවා investments. අපි ඒ විධියට ඒවා පාවිච්චි 
කරනවා.  

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඔය ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුවට 

ෙම්  රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ගැන ෙමෙලෝ හසරක් ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැතිකමයි. ඔය ඉන්න පාස්කරලිංගම් මහත්මයා ෙහෝ චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්මයා, ඔය කවුරුවත් ෙම් රෙට් ෙරෝහල්වලින් 
ෙබෙහත් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොනවා ෙහෝ වුෙණොත් 
සිංගප්පූරුෙව්ත් ෙනොෙවයි, එංගලන් තෙය්යි නතර ෙවන්ෙන්.  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අෙප් නිලධාරින් ගිහිල්ලා කථා කරලා තමයි - [බාධා කිරීමක්]

අපි යවන ඒවා.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ නිසා මුදල් ඇමතිතුමාටත්, ආර්ථික කළමනාකරණ 

කමිටුවටත් කාසල් ෙරෝහෙල් තිෙබන ඉඩම වටිනවා, ෙම් රෙට් 
ෙරෝගීන්ෙග් ජීවිතවලට වඩා.  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කාසල් ෙරෝහල අදට වඩා ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වෙය් නවීන 

ෙරෝහලක් බවට පත් කරලා සියලු පහසුකම් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ඒකෙන් මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතාව.  

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපටත් ඕනෑ අන්න එච්චරයි. ෙරෝහලත් ෙබ්රා ෙගන, ඉඩමත් 

ෙබ්රා ෙගන- 

2837 2838 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒකෙන්. ඔබතුමාත් ඒකට කැමැතියි. ෙමොකද, යම් දවසක 

ඔබතුමා මෙග් ආසනෙය් වාඩි වුණු දවසට ඔබතුමාට Castle Street 
එෙක් ෙහොඳ ෙරෝහලක් තිෙබනවා. එතෙකොට අමුතුෙවන් හදන්න 
ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙරෝහල හදලා ඉඩම විකුණලා - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙවලාව නැති නිසා මා ඉක්මනින් කියන්නම්.  

ඊළඟට, 331 දරන ෙයෝජනාව බලන්න.  

2017 අය වැය කථාෙව් අංක  331 දරන ෙයෝජනාව යටෙත් 
සඳහන් වනවා, "දුම්වැටි විෙරෝධී ජනාධිපති කාර්යසාධන 
බලකාෙය් පෙයෝජනය සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ජනාධිපති 
අරමුදල ෙවත පරිත්යාග කරන ෙලස ශී ලංකා දුම්ෙකොළ 
සමාගෙමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා" කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ ඒක වැරදියි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක බද්දක් විධියට ගන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
බද්ද වැඩි කරන්න. අපි බද්ද වැඩි කරමු. බද්ද වැඩි කරලා 

ගනිමු. ගරු ඇමතිතුමනි, සිගරැට්වලින් විතරක් ෙනොෙවයි. බීඩි සහ 
සුරුට්ටුවලිනුත් මිනිසුන්ට වන හානිය වැඩියි.  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැනට රුපියල් 2,000යි. ඒක රුපියල් 3,000ක් කරනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
බීඩිවලට බද්ද ගැහුෙව් නැත්නම් වන ෙද් ෙමොකක්ද?  බීඩි 

නිෂ්පාදකයින්ෙග් සංගමෙය් අනුශාසකවරෙයකුත් දැන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් 
වාඩි ෙවලා. එෙහමෙන්ද? 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අපි එතුමාට බදු ගැහුවා. 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
බීඩි හා සුරුට්ටුවලින් වන හානිය සිගරැට්වලින් වන හානිය 

වාෙග්ම තමයි. සමහර විට ඊටත් වඩා වැඩියි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් දුම් වැටිවල මිල වැඩි කළා 

කියලා බීඩි අෙළවිෙය් වර්ධනයක් ෙවලා නැහැ. ඊට කලින් ෙගනා 
ෙමටික් ෙටොන් 3,000ක පමණ  දුම්ෙකොළ පමාණය, දුම් වැටිවල 
මිල වැඩි වුණාට පස්ෙසේ, ෙගන්වීම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමටික් 
ෙටොන් තිස් ගණනයි. ඒ කියන්ෙන්, සියයට එකක්වත් නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අෙප් අරමුණ රෙට් ජනතාව දුම් වැටි භාවිතෙයන් ෙබ්රා ගැනීම 

නම් සිගරැට්ද, බීඩිද, සුරුට්ටුද කියලා විෙශේෂයක් කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඔක්ෙකෝටම බද්ද වැඩි කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වුණු 
විෙශේෂ කරුණු කීපයක් පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ෙම්වාට උත්තර ෙදනවා 
නම් මම කැමැතියි.  

රුධිර කාන්දු ෙපරන මධ්යස්ථාන 1,000ක් හදන්න රුපියල් 
මිලියන 6,500ක් ෙවන් කළා. එම මධ්යස්ථාන 1,000 හැදුෙව් ෙහෝ 
ආරම්භ කෙළේ ෙකොෙහේද?  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා. 2015 වසෙර් රුධිර කාන්දු ෙපරන 

මධ්යස්ථාන එකසිය ගණනක් හැදුවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදසිය ගණනක් 
හැදුවා. ඒ විධියට මධ්යස්ථාන 1,000ක් ඇති කරන්න අෙප් plan එකක් 
තිෙබනවා. ඒ විධියට 1,000ම හදනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඊළඟට, ආඝාත මධ්යස්ථාන 10ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 

5,000ක් ෙවන් කළා. මම ෙම්වා අහන්ෙන් ෙමොකද, පසු ගිය අය 
වැෙය් මහා සද්දයක් දාපු ෙයෝජනාව තමයි, "අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 250ක් ෙවන් කළා" කියන එක. 
හැබැයි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිගන්නවා, වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 38යි කියලා. රුපියල් බිලියන 250ක් 
ෙවන් කළා කිව්වාට, රුපියල් බිලියන 38යි වියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය අය වැෙයන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට රුපියල් 
බිලියන 190ක් ෙවන් කරලා දුන්නා. ඒෙකන් ෙකොච්චර වියදම් 
කළාද කියලා ඔබතුමා කිව්වා නම් ෙහොඳයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා කියන්න. කාලය 
නැති නිසා මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි වන ෙකොට ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙව් සභාපති මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාෙග් ෙසේවා 
කාලය අවසන් වනවා. ඇත්තටම එතුමා SAITM කියන ෙහොර, 
වංචනික ආයතනයට විරුද්ධව ෙකළින් මතයක් දරාෙගන, අෙප් 
රෙට් නිදහස් අධ්යාපනයත්, නිදහස් ෙසෞඛ්යත් ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන් සැලකිය යුතු සටනක් ෛවද්ය සභාව තුළ ඉඳෙගන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා. එතුමා උසාවි නිෙයෝගයක් ආවත් තමන්ෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව අධ්යාපනයත්, ෙසෞඛ්ය ෙසේවයත් ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ නිසා ඒෙකන් ඉවත් ෙවන්න වුණත් ලැහැස්තියි. එතුමා 
තමන්ෙග් වපසරිය තුළ ඉඳෙගන දිවි හිමිෙයන් සැලකිය යුතු 
සටනක් කරන බව ෙපෙනනවා. එතුමාට ෙසේවා දිගුව 
ෙනොදුන්ෙනොත්, තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමාවත් අයින් කරෙගන                 
ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවත් ෙඩෝසර් කරෙගන යන්න හදන්ෙන්-  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එතුමා කැමැති නම් මට පුළුවන් දීර්ඝ කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අන්න හරි. එතුමා කැමැති නම්, ඔබතුමා දීර්ඝ කිරීම ෙදනවා. 

ෙහොඳයි, ෙබෙහොම ස්තුතියි. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒක ඇෙහන්න කියන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කථාවක් තිෙබනවාද? ෙමච්චර ෙවලා කථා කෙළේ ෙමතුමා 

ෙන්. 
 
[අ.භා. 1.37] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඇයි, නැත්නම් ෙවලාව නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවලාව 

ෙවන් කරෙගන ෙන්. විපක්ෂයට විනාඩි 198යි. ආණ්ඩු පක්ෂයට 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 66යි. එම විනාඩි 66න් මට තිෙබන්ෙන්, විනාඩි 
20යි. කාලය ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විධියට ෙන්. ෙවන් 
ෙවලා තිෙබන කාලය අනුව ඇමතිවරෙයකු ඉටු කර තිෙබන වැඩ 
ටිකවත් විස්තර කරන්න බැහැ. අෙප් ෙල්කම්තුමන්ලා ෙම්ගැන 
ටිකක් බලලා, ඉදිරි කාරක සභාවලදී ෙවලාව ෙවන් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ෙකටිෙයන් 
කරන්නම්. (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් කථාව මම 
ෙබොෙහොම සාවධානව අහෙගන හිටියා. එතුමාට ෙමම විෂයය 
පිළිබඳව සෑෙහන අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒක ඉතා ෙහොඳ 
කථාවක්. හැබැයි, එතුමාෙග් සමහර අදහස් සමඟ නම් මම එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියනවා, "Receipt එක ෙදන්න එපා. 
ෙමොකද, ෙම්ක නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක්" ලු. නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය ෙම් රටට ෙගනාෙව් වෙම් ව්යාපාරය. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මහත්තයා නිදහස් අධ්යාපනය ලබා දුන්ෙන් එතුමාෙග් 
හිෙත් මැවුණු අදහසකින් ෙනොෙවයි. එදා -1933- ආචාර්ය එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා, ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ 

කියන වාමාංශිකෙයෝ ෙම් රටට නිදහස් ෙසෞඛ්යය ෙගනාෙව්, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග්ත් ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ දර්ශනය නිසා 
ෙනොෙවයි. මාක්ස්වාදය කියන දර්ශනය නිසා. මාක්ස්වාදයත් සමඟ 
එකඟ වුෙණ්, එම වාමාංශිකෙයෝ විතරක් ෙනොෙවයි.  

මම පසු ගිය දවස්වල ලී ක්වාන් යූ ෙග් ජීවිත කථාව කිෙයව්වා. 
ලී ක්වාන් යූ පැහැදිලිව කියනවා, "මම මාක්ස්වාදයත් සමඟ 
එකඟයි. මම එකඟ ෙනොවන්ෙන් ෙලනින්වාදෙය් සිටයි" කියලා. ඒ 
නිසා මාක්ස්වාදය දර්ශනයක් වශෙයන් එකඟ වන තැනකයි 
තිෙබන්ෙන්. මම අහනවා ඒ දර්ශනය අපට ලබා දුන් රටවල දැන් 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තිෙබනවාද කියලා. චීනය, වියට්නාමය, 
කාම්ෙබෝජය, ලාඕසය ආදි රටවල් කිසිවක ඔය කියන නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කියුබාෙව් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔව්, කියුබාෙව් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි බලමු, කියුබාවටත් ඉදිරිෙය්දී ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. 
එතෙකොට ඉතිරි වන්ෙන්, උතුරු ෙකොරියාව විතරයි. නමුත් අෙප් 
රට දිගටම නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කරෙගන ඇවිත් 
තිෙබනවා.  ෙසෞඛ්ය සඳහා පමාණවත් මුදලක් ෙමවර ෙවන් කරලා 
නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා කිව්වාට, ෙම් රජය ගිය අවුරුද්දට වඩා 
වැඩි මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා, ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන්. 
අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා ෙසෞඛ්යයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 3ක් ලබා ෙදනවාය කියලා. ෙම් අවුරුද්ෙද් කළ ෙම් ෙවන් 
කිරීමත් එක්ක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3.11ක් ෙසෞඛ්ය 
සඳහා අද ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙබෝ වන ෙරෝගවලින් අෙප් 
රට මිදීම සම්බන්ධව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ඇතුළු හැම 
තැනකින්ම අෙප් රටට ෙබොෙහොම කීර්තිමත් තත්ත්වයක් ලැබී 
තිෙබනවා. අෙප් රට මැෙල්රියාෙවන් නිදහස් කිරීෙම් සහතිකය 
ෙම් අවුරුද්ෙද් -ගිය සතිෙය්- මට ලබා දුන්නා. ඒ එක්කම ඊට මාස 
ෙදකකට විතර ඉස්ෙසල්ලා බරවා ෙරෝගෙයන් නිදහස් වීෙම් 
සහතිකය අපි ලබා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම congenital syphilis, 
congenital HIV කියන ඒවාෙය් ආසාදනෙයන් ඉවත් වන්න අපට 
තවත් ටික කාලයයි තිෙබන්ෙන්. තවත් ටික කාලයකින් 
ඒවාෙයනුත් නිදහස් වීෙම් සහතිකය අපට ලබාගත හැකියි. ඒ 
වාෙග්මයි, සරම්ප සහ රුෙබල්ලා ෙරෝගත්.  

විෙශේෂෙයන්ම රුෙබල්ලා වසංගතය ලංකාෙව් දැනට වාර්තා 
වන්ෙන් නැහැ. මම හිතනවා, ඒවාෙයනුත් අෙප් රට නිදහස් කියන 
සහතික ලබන අවුරුද්ෙද් WHO එෙකන් අපට ලබා ගත හැකියි 
කියලා. ඒ වාෙග්මයි, rabies. 1973 වර්ෂය වන ෙකොට ඒ 
ෙරෝගෙයන් මරණ 377ක් වාර්තා ෙවලා තිබුණා. ගිය අවුරුද්ද වන 
ෙකොට මරණ 24ට අඩු ෙවලා, ෙම් අවුරුද්ෙද්දී මරණ 4ට අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට සියලු ෙබෝ වන ෙරෝග අඩු 
ෙවමින් යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට පශ්න ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා තමයි, dengue සහ HIV. HIV වලත් වැඩි වීමක් 
තිබුණාට ෙම් කලාපෙය් තිෙබන ඉතාම අඩු ආසාදන අගයක් තමයි 
-සියයට දශම 003ක- අෙප් රෙට් වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 

2841 2842 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 05  

ෙඩංගු එෙහම ෙනොෙවයි. 2014 වර්ෂෙය්දී ෙඩංගු ෙරෝගීන් 
47,502ක් සිටියා; 97 ෙදෙනක් මිය ගියා. නමුත් 2015 වර්ෂෙය්දී 
අපට පුළුවන් වුණා ඒ පමාණය 29,777කට අඩු කරලා, මරණ 
සංඛ්යාවත් 60කට අඩු කරන්න. ඒ ෙරෝගය පාලනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ වර්ධනයක් තිබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් නැවත 
ෙරෝගීන් වැඩි වුණා 48,000ක් දක්වා. මා හිතන විධියට ෙරෝගින් 
සංඛ්යාව 50,000ත් පනීවි, ෙම් ෙදසැම්බර් මාසය අවසන් වන විට. 
ඒකට පධානම ෙහේතුව ගං වතුරත් එක්ක ඇති වූ තත්ත්වයයි. ඒ 
නිසා ෙඩංගු ෙරෝගින් වැඩි වුණා. ෙමන්න ෙමය තමයි එහි 
වර්තමාන තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතිශක්තිකරණය ගත්ෙතොත්, 
පතිශක්තිකරණය අතින් ලංකාව අද ෙලෝකෙය් පළමුවන තැන 
දරනවා. සියයට සියයක පතිශක්තිකරණයක් ලංකාෙව් තිෙබනවා. 
ඊට පසුව ඉන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයයි. ඒ සංඛ්යාව 
සියයට 99.2යි. අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ සංඛ්යාව ගත්ෙතොත්, 
ලක්ෂයකට මාතෘ මරණ 26යි. එංගලන්තෙය් ලක්ෂයකට මාතෘ 
මරණ 25යි. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානෙය් ඉදිරි රැස්වීමට සහභාගි වන්න කියලා ෙලෝකෙය් 
රටවල් 6කට ආරාධනා කර තිෙබනවා, Sustainable 
Development Goals ෙවනුෙවන්. ඒ රටවල් 6න් පළමුෙවන්ම 
ආරාධනා කරලා තිෙබන්ෙන් -උඩින්ම ආරාධනා කර තිෙබන්ෙන්- 
ලංකාවට. ඒ තරම් ඉතා ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ලංකාෙව් 
තිෙබනවාය කියලා අෙප් රට ජාත්යන්තරෙය් පිළිගැනීමට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපට තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග. ෙරෝහල්ගත වන 
ෙරෝගින්ෙගන් සියයට 70ක් මිය යන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාද 
දන්නා පරිදි ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින්. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
පාලනය කිරීෙම් අරමුණින් ෛමතී පාලනයක් තුළ අප දුන් 
ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි, දුම් ෙකොළවලට විරුද්ධ සටන. ෙදවනුව අපි 
ෙපොෙරොන්දු වුණා ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය සම්මත කරනවා 
කියලා. දැන් ඒ ෙදකම කියාත්මකයි. ජනතාව දුම් බීෙමන් 
වැළැක්වීම සඳහා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් පධාන නිර්ණායක 
තුනක් තිෙබනවා. ඒ තුනම අපි දැන් සපුරා  ඉවරයි. එක, පසිද්ධ 
ස්ථානවල දුම් බීම තහනම් කිරීම. ෙදක, සිගරැට් පැකට්ටුෙව් 
සියයට 80ක රූපමය අවවාද ඇතුළත් කිරීම. තුන, දුම් ෙකොළ බද්ද 
සියයට 90ක් කිරීම. දුම් ෙකොළ බද්ද සියයට 90ක් ගහන ෙකොට ඒ 
ආයතනෙය් ජාත්යන්තර සභාපතිවරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා 
සාකච්ඡා පැවැත්වූවා; ඒක කරන්න එපා කිව්වා. ඒ බලපෑම්වලට 
අපි යටත් වුෙණ් නැහැ. ඒ අය ෙකොච්චර හරි කිව්වා, "ෙම් දුම් 
ෙකොළ සමාගම වසා දමනවා" කියලා. එවිට ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, 
"දුම් ෙකොළ සමාගම අරින්න ෙනොෙවයි මම ආෙව්. මම ආෙව් දුම් 
බීෙමන් ජනතාව ෙබ්රාගන්නයි. කවුරු ෙහෝ තමන්ෙග් සමාගම් 
වැහුවාට කමක් නැහැ. ඒ බිලියන 100 අරෙගන මෙග් ආණ්ඩුෙව් 
අය වැය හිඟය පියවන්න මට අවශ්ය නැහැ. ඒ නිසා ඒ ස්ථාවරෙය් 
ඉන්න" කියලා. ලාභය තිෙබන්ෙන් සියයට 1යි, ඒ නිසා ව්යාපාරය 
ෙගන යන්න බැහැ කියලා ඒ අය කිව්වත් තවමත්  ඒ ව්යාපාරය 
ෙගන යනවා.              

ෙම් වනෙකොට මම කැබිනට් පතිකාව ලෑස්ති කරලා තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී  ඉතිරි සියයට 20ටත්  "plain packaging" ෙයෝජනාව 
ෙගෙනනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්  තමයි WHO එක ඒ නිර්ණායකය 
දැම්ෙම්,      විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහ උරුගුෙව් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරු න්ෙග් මූලිකත්වෙයන්.  
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම්  ගරු සභාවට පකාශ කරන්න 

පුළුවන්ද, පසු ගිය  වර්ෂ පහ ඇතුළත දුම්ෙකොළ සමාගම  සිගරට් 
එකකින් ලැබූ ලාභය ෙකොපමණද කියලා? 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මට ඒක අවශ්ය නැහැ.  සියයට 90ක් දක්වා මම බදු අය කරලා 

තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් වැඩිම බදු පමාණය මම අය කරලා 
තිෙබනවා. ඒක මෙග් කාර්යභාරය.  

ෙදවන එක තමයි, සිගරට් සිල්ලරට විකිණීම. Plain 
packaging  සම්බන්ධ කැබිනට් පතිකාව  සම්මත වුණාට පස්ෙසේ 
සිල්ලරට සිගරට්  විකිණීම තහනම් කරන නීතිය ෙගෙනනවා.   

අෙනක් එක තමයි ඖෂධ පතිපත්තිය. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා, ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගෙනන්න ෙකොච්චර අමාරු වුණාද 
කියලා.  1971දී මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා තමයි ඖෂධ 
පතිපත්තිය ෙගනාෙව්. ඒ ගැන අවුරුදු 45ක් කථා කළා;  
විශ්ෙල්ෂණය කළා; එතුමා සැමරුවා; රැස්වීම් තිබ්බා. නමුත් 
කවදාවත් ඒ පතිපත්තිය ෙගනාෙව් නැහැ.  එතුමා කියපු පළමුවන 
එක තමයි අත්යවශ්ය ඖෂධවල මිල අඩු කරන්නය කියන එක. 
එතුමාෙග් ඒ ලැයිසත්ුව 2013දී සංෙශෝධනය කළා, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානයත් එකතු ෙවලා. ඒ නවීන ලැයිස්තුවට ඖෂධ 48ක් 
ගත්තා. එතැනදී  ඉහළම මිලයි, පහළම මිලයි අපි ගත්ෙත් නැහැ.  
සමාජෙය් වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි කරන brand  එක අරෙගන ඒ 
ෙබෙහත්වල මිල තමයි අපි කැපුෙව්. ඒක තමයි  medium value  
කියන්ෙන්. ඒ මිසක් mean value ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි 
ඉන්දියාවත් පාවිච්චි කරපු කමෙව්දය.  ඒ කමෙව්දය අපිත් පාවිච්චි 
කළා.  ඒ ලැයිසත්ුෙව් ඖෂධ තුනක් විතර හිඟ ෙවලා තිෙබනවා.  
සමාගම් ඊට වැඩි හිඟයක් ඇති කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. එදා ෙසේනක බිබිෙල් මහත්මයා ෙම් පතිපත්තිය ෙගනාපු 
ෙවලාෙව්  තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති සමාජවාදී  රටවලින් 
ෙගනාපු ෙබෙහත්වල ෙපොඩි පශ්නයක්  ඇති ෙවලා එදා හිටපු අය 
විරුද්ධ පක්ෂෙය්  ඉඳෙගන එතුමාට පහර ගැහුවා; එතුමාෙග් 
චරිතය  ඝාතනය කළා. ඒෙකන් ඒ තරම් ෙශේෂ්ඨ වැඩ කටයුත්තක්  
කරපු එතුමා කළකිරීමට පත් වුණා. අද ඒ වාෙග් ඖෂධ තුනක් 
තිෙබනවා. මම රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාවට කිව්වා, වහාම ඒ ඹෟෂධ 
තුන ලංකාවට ෙගනැල්ලා ඔසු හල් හරහා ෙබදා හරින්න කියලා.  
දැන් අපි ඒ කියා මාර්ගය ගන්නවා.  

ෙම් ෙවලාෙව්දීත් මුළු යුෙරෝපා  සංගමය, ජර්මනිය,  පංශය, 
බිතාන්යය යන ෙම් රටවල  තානාපතිවරු අෙප් අමාත්යාංශයට 
ඇවිල්ලා බලපෑම්  කරලා, නිලධාරින් හම්බ වුණා. එතෙකොට 
මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා ඔවුන්ට ෙපන්වා දුන්නා, ෙම්  ෙබෙහත් 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක කරපු විද්යාත්මක කමෙව්දය. අන්තිමට 
ඔවුන් පිළිගත්තා, ''කමෙව්දය හරි, ඒ නිසා පතිපත්ති ගැන  කථා 
කරන්ෙන් නැහැ''  කියලා. 

මම  පත් ෙවලා එනෙකොට  පිළිකා ෙරෝගීන්ෙග් ඖෂධ 
ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවලා තිබුෙණ් ලක්ෂ 15යි.  ඊට පසුව ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන් මරණය. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,  "Trastuzumab"  
ෙබෙහත ගැන. එදා එක එන්නතක් රුපියල්  ෙදලක්ෂ අසූදාහක් 
වුණා.  අපි ඒ පතිපත්තිය කඩලා හැම  පිළිකා ෙරෝගිෙයකුටම මුළු 
ජීවිත කාලෙය්දීම ඒ ඖෂධය ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා ඒ මිනිස්සු 
අපට පින් ෙදනවා.  අද මෙග් ෙල්කම්තුමා  file එකක් ෙගනල්ලා 
ෙපන්නුවා. ඒ වනෙකොට ඒ ෙරෝගියා ෙවනුෙවන් ලක්ෂ 90ක් 
වියදම් කරලා තිබුණා. මම කිව්වා, ලක්ෂ 90ක් ෙනොෙවයි තව 
ලක්ෂ 90ක් වුණත් වියදම් කරන්න            මුදල් ෙදන්නම් කියලා.  2014  
වනෙකොට -ගිය රජෙය් අවසාන අවුරුද්ද වනෙකොට-  ඖෂධවලට 
වියදම්  කරලා තිබුෙණ්  මිලියන 34,915යි. ෙම් වනෙකොට  2016දී  
ජනතාවට ඖෂධ ලබා ෙදන්න  අපි රජෙයන්  මිලියන  45,000ක් 
වියදම් කරලා තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඖෂධවල මිල දන්නවා. ඒක 
මාෆියාවක්. එක ඖෂධයයි ලියාපදිංචි කරන්ෙන්. අනික් ඖෂධ  
ලියාපදිංචි කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙදවන ඖෂධය ලියාපදිංචි 
ෙනොකරන්න තමයි  ෙනොෙයකුත් ෙකොමිස්, පගා දුන්ෙන්.  අද අපි ඒ 
ෙවෙළඳාම  ඔක්ෙකොම විවෘත ෙකෙරව්වා. "Trastuzumab" එකට 
විරුද්ධව ෙදවන ෙබෙහත ආවා. එෙහම වුණාම අනික් 
එක්ෙකනාත්  එක්ක ෙටන්ඩර් එකට තරග කරන්න  ඕනෑ නිසා ඒ 
බහු ජාතික සමාගම 280,000ක මිල 165,000 දක්වා ෙගනාවා.  ඒ 
ෙටන්ඩර් එකට ෙමෙතක්  කල්  රුපියල් මිලියන 1,200ක් ෙවන් 
කළා.  ෙම් වතාෙව් මිලියන 570කින් විතර ඒ ෙබෙහත් ටික මම 
ගත්තා.  එ ෙහම  කරලා මිලියන හයසිය ගණනක් මම ෙබ්රා 
ගත්තා. ඒවා තමයි  ෙරෝගීන්ට stents ෙදන්න ඔක්ෙකොටම  මම 
පාවිච්චි කෙළේ.   ඕස්ෙට්ලියානු ෙබෙහතක් තිබුණා, ඒ  එක 
ෙපත්තක්  ෙඩොලර් 30 බැගින් තමයි  ෙමෙතක් කල් ආණ්ඩුවට දීලා 
තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් වතාෙව්  ෙදවන සමාගමට ඒ ෙබෙහත 
ෙගෙනන්න ඉඩ  ලබා  දුන්නාම, ඒ අය ෙඩොලර් 30 මිල ෙඩොලර් 3 
දක්වා අඩු කළා.  ෙඩොලර් 3ට ෙදනෙකොට   තවත් ෙඩොලර් 
එකක්වත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ලාබ ඇති.   ෙමන්න ෙම් විධියට තිබුණු 
ඖෂධ මිල තමයි අපි අඩු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් විධියට අපි ඒවායින් විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගත්තා. 
Linear accelerators ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක විශාල 
ෙහොරකමක්. හිටපු ආණ්ඩුෙව් ආර්යාවන් තමයි ඒකට සම්බන්ධ 
ෙවලා තිබුෙණ්. විගණකාධිපතිව ෙගනැල්ලා අපි භාර දුන්නා, 
ෙම්ක ෙහොයන්න කියලා. ඒක මහා විශාල ෙහොරකමක්. ඒක නිසා 
මම ඒවා ෙගන්වන එක නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ ෙටන්ඩර් එක  
කරන්න කියලා මට විශාල බලපෑම් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මට 
කථා කරලා කිව්වා, "ෙඩොලර් මිලියන හතරක් අඩු කරලා 
ෙදන්නම්" කියලා. Brachytherapy machines ෙගන්වන ඒ 
සමාගමම දැන් ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
ෙඩොලර් මිලියන එකහමාරක් අඩු කරන්න. Simulator එක 
ෙගනැල්ලා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙනදර්ලන්තෙය් පිලිප්ස් සමාගම. 
නමුත් එය කලින් ෙගනාෙව්  ඊශායලෙයන්. ඊශායලෙයන් 
ෙගන්වපු එක ෙනදර්ලන්ත සමාගෙමන්  නවත්වලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් දූෂණ කියා පසු ගිය කාලෙය් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. හිටපු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාටත් උඩින් ෙමවැනි කටයුතු කරපු  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් තවත් ඇමතිවරු සිටියා.  

අෙනක් කාරණය තමයි, අක්ෂි කාච. අක්ෂි කාචවලටත් 
ෙමච්චර කල් සල්ලි ගත්තා. අපි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ට නියම 
කළා, ෙහොඳම අක්ෂි කාච ෙගෙනන්න කියලා.  ඒ සඳහා රුපියල් 
89,000ක් අවශ්යයි.  අපි අක්ෂි කාච ලක්ෂයක් order කරලා, දැන් 
ඒවා ෙබදා හරිනවා. Stent එකක් ගන්න ෙරෝගියකුට රුපියල් 
75,000 ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාර දක්වා වියදම් කරන්න 
ෙරෝගිෙයකුට සිදු ෙවනවා. අද ඒ වියදම දරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සියලුම stents අද අපි නිකම් ලබා ෙදනවා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, 
අවුරුද්දකට stents දාහක් දමනවා කියලා. අපි ඒවා පන්සියය, 
පන්සියය බැගින් ෙදසැරයකට ඉල්ලුවා.  අපි ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙහොඳම stents.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් වාෙග්ම ෙලොකු 
පශ්නයක් තිබුණා. නුවරඑළිය, හම්බන්ෙතොට ෙරෝහල් ෙදකම 
හදලා ඒෙක් equipment එකකට ෙඩොලර් 140 ගණෙන් දාලායි 
හදලා තිෙබන්ෙන්. රජ පවුෙල් කට්ටිය ෙම්කට සම්බන්ධයි. ඒවා, 
මහා විශාල ගණනින් කරපු ඒවා. ෙපොඩි ෙපොඩි ගණන් ෙනොෙවයි. 
මහා විශාල ගණන්. නුවරඑළිය සහ හම්බන්ෙතොට විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු ඇවිල්ලා මාව හම්බ වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් මට කිව්වා, 
"ඇමතිතුමා ගන්න එපා. අපි ෙහොඳටම දන්නවා, ෙම්වාෙය් මිල 

ෙමොකක්ද" කියලා. ඒ නිසා මම ඒ උපකරණ ගන්ෙන් නැතුව, ඒ 
ගැන පරීක්ෂණ තියනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් අවුරුද්දට විතරක් 
බිලියන ෙදකක මුදල් ආරක්ෂා කර ගත්තා.  

භාණ්ඩාගාරෙය් සත පහක්වත් නැතුව තමයි මම පිළිකා 
ෙරෝගීන්ට ඖෂධ දුන්ෙන්; ෙරෝහල්වලට stents ෙගනාෙව්; අක්ෂි 
කාච ෙගනාෙව්. ෙම් සැෙර් මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටියා, "එන අවුරුද්දට මට මුදල් ලබා ෙදන්න." කියලා. ඒ සඳහා 
මුදල් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. 2017 ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා 
සියලුම රුධිර පරීක්ෂණ ෙරෝහල්වලින් කරනවා. ෙමොකද, හැම 
ෙරෝහලකටම AutoAnalyzers දීලා තිෙබනවා. 

 තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, AutoAnalyzer එකකින් 
තත්ත්පර 30කට readings 16ක් එන බව. ෙපොඩි ෙරෝහල්වලට මම 
Semi-AutoAnalyzers දුන්නා. Labs තිෙබන හැම ෙලොකු 
ෙරෝහලකටම AutoAnalyzers දීලා තිෙබනවා. ජාතික ෙරෝහෙල් 
රුධිර පරීක්ෂණ පිටින් කරන එක මම කලින් තහනම් කළා. 
ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනිදා  ඉඳලා සියලුම රුධිර පරීක්ෂණ අපි 
ෙරෝහල්වලින් කරනවා.  

අද පත්තරයක ලියෙවනවාද, "අතන ෙරෝහෙල් ඖෂධ හිඟයි. 
ෙමතැන ෙරෝහෙල් ඹෟෂධ නැහැ" කියලා. ඇයි ඒ? අපි software 
එකක් ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඒ අවශ්ය ඖෂධ on-line ඒ 
ෙරෝහල්වලට ගන්න පුළුවන්. ෙවනදා හම්බන්ෙතොට ෙරෝහෙල් 
ඖෂධ නැත්නම් වාහනවල දාලා ඒ ඖෂධ ෙකොළඹින් යවන්න 
ඕනෑ. ඒකට විශාල වියදමක් දරනවා. අද හම්බන්ෙතොට ෙරෝහෙල් 
ඖෂධ නැත්නම් අන්තර් ජාලය හරහා ගිහිල්ලා ළඟම තිෙබන 
තංගල්ල ෙරෝහෙලන් ඒක ෙගන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා 
handing over, taking over කරන්නට තිෙබනවා. ඒෙක් 
transport කිරීම විතරක්  RDHSලාට දීලා තිෙබනවා. එන 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ඒකත් courier services  මාර්ගෙයන් කරලා 
තවත් වියදම අඩු කරගන්න කියා කරනවා. ඒ නිසා අද අපට ඖෂධ 
හිඟයක් නැහැ. ෙම් software එක පසු ගිය දවස්වල පළාත් සභා 
ෙරෝහල් දක්වාත් දීර්ඝ කළා. ඒ නිසා තව ටික කලකින් පළාත් 
සභා ෙරෝහල්වලත් ඒ පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

පළාත් සභා ඇමතිවරු මාස තුනකට සැරයක් මාව හම්බ 
ෙවනවා. හම්බ ෙවලා, ඒ අයෙග් අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා 
බලනවා. ඒ අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, ඒවා පළාත් ආණ්ඩුවටද, මහ 
ආණ්ඩුවටද අදාළ ෙවන්ෙන් කියලා අපි බලන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අවුරුද්දට -2016 අවුරුද්දට- මෙග් අමාත්යාංශෙය් මුදල්වලින් 
පළාත් සභාවලට බිලියන 5ක් මම නිකුත් කරලා තිෙබනවා. 
මීගමුව ෙරෝහල හැදුවා, මිලියන 500යි. ඒ මිලියන 500 අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් සල්ලිවලිනුයි දුන්ෙන්. ඒක පළාත් ෙරෝහලක්. මම 
ගම්පහ ෙරෝහලට ගියා. මම වතුපිටිවල ෙරෝහලට යන ෙකොට ඒ 
ෙරෝහෙල් සිෙමන්ති දාලා හදනවා. එතැනදී ඔවුන් කිව්වා, අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් මිලියන 60ක් එවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ 
ඔක්ෙකෝම පළාත් ෙරෝහල්. අපි ඒවා පළාත් ෙරෝහල්ද කියන එක 
බලන්ෙන් නැහැ.  

මට කිව්වා, මීගමුව ෙරෝහල, ගම්පහ ෙරෝහල, මාතෙල් 
ෙරෝහල මෙග් අමාත්යාංශය යටතට ගන්න කියලා. මම කිව්වා, 
"එක ෙරෝහලක්වත් ගන්ෙන් නැහැ. මෙග් ඇ ෙඟ් ෙබෝම්බ කෑලි 
තිෙබනවා.  මට  ඒවා වැදුෙණ් එදා පළාත් සභා පිහිටුවන්නට 
ගිහිල්ලා. ඒ නිසා මම ගන්ෙන් නැහැ. මම සල්ලි ෙදන්නම්, 
පුළුවන් තරම්  බලය ෙබදා ෙගන ඉස්සරහට ෙගන යන්න" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග  අවම කිරීම සඳහා  ෙම් ෙවනෙකොට healthy lifestyle 
centres 842ක් ලංකාව පුරා පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙමවර ෙලෝක 
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ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් සම්ෙම්ලනය පැවැති ෙව්ලාෙව් ඒ ෙගොල්ලන් 
ඇවිල්ලා එම centres කියාත්මක ෙවන ආකාරය දැක බලා ගත්තා. 
අපි එහි මූලික පරීක්ෂණ -ෙල් පරීක්ෂණ- ඔක්ෙකෝම කරනවා. 
ෙකොලස්ටෙරෝල්, දියවැඩියාව, රුධිර පීඩනය - high blood 
pressure - වැනි ෙරෝගවලට අදාළ මූලික පරීක්ෂණ එහි සිදු 
කරනවා. එම පරීක්ෂණ සිදුකර  ෙරෝගී තත්ත්ව හඳුනා ගත් පසුව ඒ 
අයව ෙරෝහල්වලට යවනවා. ෙමොකද, මූලික අවධිෙය්දීම ෙමම 
ෙරෝග හඳුනා ගැනීම සඳහා තමයි අපි එවැනි මධ්යස්ථාන පිහිටුවා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳයි. අපි Well Woman Clinics යනුෙවන් කාන්තාවන්ට 

අදාළ වන සායන මධ්යස්ථාන 906ක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඉහත කී 
මූලික පරීක්ෂණවලට අමතරව පියයුරු පිළිකා හා ගැබ් ෙගල 
පිළිකා සම්බන්ධව පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා එම සායන 
මධ්යස්ථාන පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙමපමණ කල් ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් medical checkups රජෙයන් සිදු කෙළේ නැහැ. ඕනෑම 
ෙකෙනක් medical checkup එකක් කරනවා නම් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකට යන්න ඕනෑ. නමුත් අපි ෙලෝකෙය් පළමුවැනි වරට 
medical checkups රජෙයන් සිදු කරනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය එම කටයුත්ත ඉතා පශංසාවට ලක් කළා. ඒ නිසා තමයි 
ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට ෙපන්වා දීම 
සඳහා ෙමවර එක්සත් ජාතීන්ෙග් සම්ෙම්ලනයට අපට එන්න කියා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය කාලෙය් පැණි 
බීමවලට traffic-light labelling system එක ෙගනාවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ කියන්ෙන් බීම වර්ගවලට 
ෙකොළ, කහ සහ රතු ෙල්බල ෙයදීමට කටයුතු කළා. ඒක දැම්මාට 
පසුව එයට විරුද්ධව ෙලොකු ෙකොම්පැනිවලින් විශාල බලපෑම් 
ආවා. නමුත් අපි එම වැඩ පිළිෙවළ නවත්වන්ෙන් නැතුව වහාම 
කියාත්මක කළා. ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් අපි කල් ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා ෙන්. කල් ෙදන්න ගිෙයොත් කවදාවත් ලංකාෙව් 
වැඩක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ අයත් 
ෙගන්වා සාකච්ඡා කළා. ඊට පසුව අපි එය කියාත්මක කළා. දැන් 
ෙම් traffic-light labelling system එක නිසා ෙකොපමණ ෙහොඳක් 
ෙවලා තිෙබනවාද කියා බලන්න. මාත් එක්ක වැඩිෙයන්ම 
ගැටුෙණ්, ෙකො කාෙකෝලා සමාගම. ෙකොකාෙකෝලා සමාගම 
නිෂ්පාදනය කරන ෙකොකාෙකෝලා සහ ස්පයිට් කියන බීම වර්ග 
ෙදක ටම ලැබුෙණ්, රතු පැහැති ෙල්බලය. ඒ නිසා ඒ අයෙග් sales 
වැටුණා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒවාෙය් තිෙබන 
සීනි පමාණය සියයට දහයකින් අඩු කළා. එෙහම කරලා කහ 
පැහැයට අයත් ෙල්බලය යටතට ෙගනාවා. අපි ෙමතැනින් 
නවතින්ෙන් නැහැ.  

අපි පැණි රස කෑමවලටත් - confectioneriesවලටත්-  එවැනි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගෙනනවා. එෙහම ෙගනැල්ලා, ඊට පසුව බද්දක් 
අය කරන තැනට එනවා. 2015 වසෙර්දී පැවැති Sri Lanka Heart 
Association එෙක් රැස්වීමට ගිහිල්ලා මම කිව්වා, ෙම්  රෙට් සීනි, 
ලුණු සහ ෙම්දයට බදු පනවන්න ඕනෑය කියා. මට මාධ්යවලින් 
ගැහුවා.  

බඩු මිල වැඩි කරන්නට මාව ෙයොදවා ෙගන පකාශ නිකුත් 
කරනවාය කියා කිව්වා. මම එෙහම කිව්ෙව් 2015 වසෙර් ෙම් 
ලංකාෙව්දීයි. ඊට පසුව 2016 වසෙර්දී එංගලන්තය ෙම් කමය 
පළමුවැනි වරට ෙලෝකෙය් කියාත්මක කළා. සීනි කැට ෙදකකට 
වඩා පාවිච්චි කරනවා නම් -පැණි බීමවලට- ඒවාට බදු වැඩි කළා. 
මමත් ෙම් හැම එකටම නැවත බදු වැඩි කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
මිනිසුන්ට සීනි කවනවා. අපි රුපියල් ෙකෝටි-පෙකෝටි ගණන්, 
බිලියන ගණන් වියදම් කරලා එම ෙරෝගීන්ට ෙරෝහල්වල පතිකාර 
කරනවා. ඒකයි වැෙඩ් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මිනිස්සු පැණි බීම 
ෙබොනවා; අපි වියදම් කරනවා. මිනිස්සු දුම් ෙබොනවා; අපි වියදම් 
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව දැඩි තීන්දු ගැනීමට අපට -ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට-  අයිතියක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි තමයි ෙම්වාට 
මුදල් වියදම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අෙනක් කාරණය තමයි හදිසි අනතුරු. එය ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝගවල එක අංගයක්. ඒ සඳහා අපි “Emergency and Accident 
Care” වැඩ පිළිෙවළ දියත් කරනවා. අපි එය මුළු දිවයින පුරාම 
කියාත්මක කරනවා.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ෙම් අවුරුද්දකට හදිසි අනතුරු මරණ 25,000යි. මම ඒකයි 
කිව්ෙව් රුපියල් 25,000ක් දඩ ගහන්නය කියලා. මම  
ජනාධිපතිතුමා සමඟ අදත් කිව්ෙව්,  ෙම්ක ෙවනස් කරන්න නම් 
එපා කියලායි.  ඒ ෙගොල්ලන් මිනී මරන්නයි; අපි වියදම් 
කරන්නයි. ඒ ෙගොල්ලන් කකුල් කඩන්නයි; අපි ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙවන් කරන්නයි. එෙහම නැත්නම් බස් 
අයිතිකරුවන්ට, ඒ අදාළ සියලු ෙදනාට තුවාල කරුවන් 
ෙවනුෙවන්  ෙරෝහලට සල්ලි ෙගවන්නය කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් හදිසි අනතුරුවලින් 25,000ක් මිය ෙගොස් තිෙබනවා. 
ආබාධිතෙයෝ ෙකොපමණද?  ෙපොලීසිෙයන් කියනවා ෙම් ටික දවසට  
හදිසි අනතුරු පමාණය සියයට දහයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. ඒ ෙමොකද? එෙහම වුෙණ් ෙම් warning එක නිසායි. අපි 
යාපනය, කල්මුෙණ්, ෙපොෙළොන්නරුව හා කළුතර කියන 
දිස්තික්ක තුළ Emergency and Accident Care units හතරක් 
ආරම්භ කළා. තව හයක් සඳහා දැනට පසම්පාදන කියාවලිය සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. තව accident service units 14ක් අපි උසස් 
තත්ත්වයට ෙගෙනනවා. එතෙකොට අපිට ඒවා 24ක් තිෙබනවා. අපි 
දිවයින පුරාම ෙමවැනි ඒකක ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම්කත් එක්කම එක්කාසු කරලා 
ambulance service එක ෙකොළඹ සහ දකුෙණ් ආරම්භ කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව සුළු ෙව්ලාවක් ලබා 

ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I will give five mintues to the Hon. (Dr.) Rajitha 

Senaratne. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Thank you very much.  ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 

එම කටයුතු සිදු කළා. ඒ සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 7.6ක් පාවිච්චි 
කළා. ෙම්ෙක් සාර්ථකත්වය අනුව රෙට් අෙනක් තැන්වලටත් 
ව්යාප්ත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෛවද්ය 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාට කියන්න ඕනෑ, "family physician"  
සංකල්පයත් අපි ෙගෙනන බව. ෙම් රෙට් විතරයි ෙනොසන්ඩාල 
විධියට ෙම් channel practice එක තිෙබන්ෙන්. උණක්, 
ෙහම්බිරිස්සාවක් හැදුණාමත් ෙකළින්ම channel practice එකට 
යන්ෙන්. ෙලෝකෙය් දියුණු හැම රටකම “family physician" 
සංකල්පය තිෙබනවා. Family physician බලලා, ඔහු refer කළාම 
තමයි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් ෙවත යන්ෙන්. ෛවද්ය රෙම්ෂ් 
පතිරණ මන්තීතුමාට ෙම් system එක ෙත්ෙරනවා ඇති.  අපි ෙම් 
සැෙර් පුද්ගලයින් 5,000කට family physician ෙකෙනක් පත් 
කරන වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගන්නවා. ඒ විධියට ෛවද්යවරෙයක් 
පත් කරලා, ඒ පළාෙත් තිෙබන ෙරෝහල් ටික එකතු කරලා 
ෙපොකුරු ෙරෝහල් බවට පත් කරනවා. Teaching Hospital, 
General Hospital, Provincial Hospital and Base Hospital 
කියන ෙම් හතර එයට ෙග්නවා. ඒ කියන්ෙන්, ඒ සියලුම පරීක්ෂණ 
එතැනට ෙගන ගිය හැකියි. පාෙද්ශීය ෙරෝහෙල්ත්- Divisional 
Hospital එෙක්ත්- , පර්යන්ත ඒකකෙය්ත් ෙලඩුන් එතැන ඉඳලා 
refer කරලා, ෙම් තැනට ෙග්නවා. ඒ එක්කම අලුතින් මහජන 
ෛවද්ය නිලධාරි සහ නැති ෙවන්න ගිය මහජන ෙහද නිලධාරි 
තනතුර නැවත ඇති කරලා, public health nursing system එක 
පටන් අරෙගන ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින් ජනතාව ෙබ්රා ගන්නට 
අපි ඉස්ෙකෝෙලන් ඉස්ෙකෝෙලට, ෙගයින් ෙගට ඔවුන්ව යවන්න 
සලස්වනවා. ෙම් පවුෙල් ෛවද්යවරයා එතුමාට බාර ෙදන මිනිස්සු 
5,000ම health record එකක් තියා ගන්නට ඕනෑ. හැම ෙරෝගියා 
ගැනම ඒක තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ ෙරෝගියා මාස හයකට වරක් 
ඇවිල්ලා ෛවද්යවරයා හම්බ ෙවලා check-up එකක් කර ගන්නට 
ඕනෑ. ෙම්  සියලුම ෙද්වල් ඇතුළත් කරපු වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ආරම්භ කරනවා.  

අපට තිෙබන අෙනක් ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝගයක් වන වකුගඩු ෙරෝගය. වකුගඩු ෙරෝගය සඳහා  2016 
වර්ෂයට අපි අලුෙතන් මැෂින් 259ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  මට 
දැන් ඒ ගණන ලැබුණා, 259යි කියලා. ඒ වාෙග්ම, වකුගඩු 
ෙරෝගීන්ව ෙනොමිෙල් පවාහනය කරන්න අපි වෑන් රථ 41ක් 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි අලුෙතන්ම ෙග්නවා, "peritoneal dialysis" 
කියන එක. ඒ ෙගොල්ලන්ට උපකරණය ෙදනවා ෙගදර ඉඳලාම 
කරගන්න. දැන් බලන්න, තැලසීමියාවලට අපි ඒ කමෙව්දය 
පාවිච්චි කළා. තැලසීමියා ෙරෝගීන් පාවිච්චි කරන ඒ උපකරණය 
රුපියල් 75,000ටයි ෙගනාෙව්.  

මම දැන් නාවික හමුදාෙව් ඉංජිෙන්රු අංශයත් එකක් සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒ උපකරණය නිෂ්පාදනය කරන්න ඉංජිෙන්රු අංශයට බාර 
දුන්නා. ඔවුන්ට ඒක හදන්න රුපියල් 5,000යි වියදම් ෙවන්ෙන්. 

මම එක උපකරණයකට රුපියල් 75,000ක් වියදම් කරන්ෙන් 
නැතිව, ඒ රුපියල් 75,000න් උපකරණ 15ක් දැන් හදනවා. මීට 
කලින් අපි රුපියල් 75,000ට මිලදී ගත් උපකරණෙය් තිෙබන 
quality එකටම ඉංජි ෙන්රු අංශෙයන් ඒක හදනවා. ඒෙකන් 
ලැෙබන ආදායම යන්ෙන් ආරක්ෂක අංශෙය් සුබසාධන 
අරමුදලටයි. ඒ වාෙග්ම RO plant එක බලන්න. ආණ්ඩුව 
ෙමෙතක් කාලයක් ඒක ෙගනාෙව් රුපියල් ලක්ෂ තුනක් වියදම් 
කරලයි. මට ඒකත් දැන් නාවික හමුදාෙවන් හදලා ෙදනවා, 
ඔවුන්ට යන්ෙන් රුපියල් 25,000යි. මම කිව්වා, ඔබතුමන්ලා 
රුපියල් 50,000ක් ගත්තත් කමක් නැහැ කියලා.  

මීට කලින් RO plant එකක් ගන්න වියදම් වුණු ලක්ෂ 
තුෙනන්, දැන් RO plants 12ක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒවා තමයි 
අපි පිහිටුවාෙගන යන්ෙන්. ඒෙකන් නාවික හමුදාෙව් ඉංජිෙන්රු 
අංශයත් දියුණු ෙවලා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කර්මාන්ත අංශය, 
Engineering Section එක එන්න එන්නම දියුණු ෙවලා. නාවික 
හමුදාෙව් ඒ නිලධාරින් මට කිව්වා, "දවසකට තුනයි තවම 
හදන්ෙන් ඇමතිතුමා, ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා හතරක් හදනවා." 
කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලොත් දියුණු ෙවනවා.  

වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂෙය්දී අපි ෙවනම 
ෛවද්යවරු 18ක් පත් කළා. අලුත් සායන 15ක් විවෘත කළා. අපි 
ෙම් සඳහා මුදල් වියදම් කළා. 2014 වර්ෂෙය් වකුගඩු ෙරෝගීන් 
සිටිෙය් 16,479යි.  2015 වර්ෂය වන විට වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
5,000කින් වැඩි වුණා. මතක තියාගන්න, අවුරුද්දකට 5,000කින් 
වැඩි වුණා. 2014දී 16,479ක්ව සිටි වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
2015දී 21,223 දක්වා 5,000කින් වැඩි වුණා. නමුත්, 2015දී 
21,223ක්ව සිටි වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 2016 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් 21,452ක් දක්වා පමණයි. ඒ කියන්ෙන් 2016 
අවුරුද්දට වකුගඩු ෙරෝගීන් 200ක් පමණ තමයි වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අපි ඒක පාලනය කළා. වකුගඩු ෙරෝගයට 
අවශ්ය පවාහනය ද, ඖෂධ ද, RO plants ද, dialysis machines ද, 
transplant surgeries ෙම් සියල්ලම අපි වැඩි කළා. ඒවා වැඩි 
කරමින් අපි ගත්ත යම් යම් කියාමාර්ග නිසා ඒ ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
වැඩි වීම පාලනය කර ගන්න පුළුවන් වුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වකුගඩු බද්ධ කිරීම් 2014 වර්ෂෙය්දී 211යි කෙළේ.  2015 

වර්ෂෙය්දී 339ක් කළා. 2016 ජූලි මාසය වන විට 251ක් කරලා 
ඉවරයි.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් අර dye එක විෂ ෙවලා හෘදය ෙරෝගීන් හතර ෙදෙනක් 

මිය ගියා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් එය වළක්වා ගත හැකි,- ඒක 
මිනිස්සු මැෙරන්න ඕනෑ ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් පරීක්ෂණ වාර්තාව ඒවි. අෙප් ICUs 150ක් රටපුරා 
තිෙබනවා. ෙම්වාට critical care consultantsලා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමෙහමයි මන්තීතුමා, dye එක දුන්න අෙනක් ෙරෝහල්වල 

එවැනි ෙදයක් වාර්තා ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා එකම ෙබෙහතක එක 
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batch එකක් තමයි ෙම් පශ්නයට මුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ batch 
එෙක් තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ පරීක්ෂණයට 
විෙශේෂඥවරු දාලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මට වාර්තාව ලබා 
ෙදයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම කියන්ෙන් ෙම්ෙකන් පාඩමක් ඉෙගන ෙගන,- critical 

care consultantsලා අපට නැහැ. අපට ඉන්ෙන්, - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් ආරම්භ කරනවා.   
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අන්න හරි. ඒක ආරම්භ කරන්න.  ICUs 150ට,- [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳ අදහස. ඔබතුමා ඒකට සහෙයෝගය ෙදන්න. අෙනක් 

කට්ටියෙගන් ඒකට ෙලොකු බලපෑම් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක 
දන්නවා ෙන්? Critical care medicine training එක මම ආරම්භ 
කළා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, එංගලන්තෙය් ඉඳලා අෙප්ම 
ෛවද්යවරු ඇවිල්ලා- [බාධා කිරීමක්] දැන් මම අවසාන තීන්දුව 
දුන්නා PGIM එකට, critical care medicine training එක 
subspecialty එකක් විධියට පිළිඅරෙගන train කරන්න කියලා.  
PGIM එක ඒක බාර ගත්තා.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය නම් සීමිතයි.  

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අෙප් රෙට් තවත් ෛවද්ය පීඨයක් -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් විනාඩි පහක කාලය ලබා 

ගන්න මට අවසර දුන්නා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වයඹ විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධව තවත් 

ෛවද්ය පීඨයක් එකතු ෙවන්න නියමිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, සබරගමුෙව් තව ෛවද්ය පීඨයක් හදන්න ඉඩමත් ෙවන් 
කර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්]  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වයඹත් හදනවා එකක්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක තමයි. මම කියන්ෙන් ඔබතුමාට, දුර බැහැර පෙද්ශයක 

අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය  හදලා පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණු 
අකරතැබ්බ අප දැක්කා. ඒ නිසා ශිෂ්යෙයෝත්, ආචාර්යවරුත් 
පීඩාවට පත් වුණා. වයඹ විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධව ෙම් හදන්න 
නියමිතව තිෙබන ෛවද්ය පීඨය කුලියාපිටිය වාෙග් තැනක 
හදන්ෙන් නැතිව, කුරුණෑගල මහ ෙරෝහලට අනුබද්ධව, පහසුකම් 
තිෙබන ෙරෝහලත් එක්ක කුරුණෑගල හදන්න කියායි ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්. වරාය ඇමති ඔළුවිල් ඉන්න ෙකොට ඔළුවිල්වලට 
අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය ෙගන යන්නයි, අධ්යාපන ඇමති 
කුලියාපිටිෙය් ඉන්න ෙකොට ෛවද්ය විද්යාලය එහාට ෙගන 
යන්නයි සිදුවුණාම ඒක වැඩක් නැහැ. අවසානෙය් විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු යවන්නත් බැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා කුරුණෑගල 
හදන්න කියලායි මම කියන්ෙන්. තවම මුල්ගල් තැබුවා විතරයි 
ෙන්. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් එක්ක ෙපොඩ්ඩක් කථා කර 

ගන්න.      
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එෙහම ෙනොෙවයි, කුරුණෑගල හදන්න කියලා ඔබතුමන්ලා 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය්  තීන්දුවක් ගන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කුලියාපිටිෙය් ශාඛාවක් දමන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔය පැත්ෙත් ඉඳෙගන ඔෙහොම කථා කර කර ඉඳලා වැඩක් 

නැහැ. ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා, අපත් එක්ක වාඩි ෙවලා ෙම්කට 
උදවු කරන්න; ඔය ඥානය අපට ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙම් 
වාෙග් ෛවද්යවරු -[බාධා කිරීමක්] ඒකයි මටත් වුෙණ්, ෙන්ද?  

අෙනක් කාරණය, වකුගඩු ෙරෝගයට ෙගොදුරු ෙවලා සිටින 
පදවිය, මැදවච්චිය පෙද්ශවල ජනතාව මාව හමුෙවලා කිව්වා, 
''අපට dialysis machines ඕනෑ නැහැ, ෙවන ෙමොනවත් ඕනෑ 
නැහැ. අෙන් ඇමතිතුමා, අපට ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු ලබා 
ෙදන්න'' කියලා. අපි දැන් ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු පත් කරලා 
තිෙබනවා. අලුතින් පත්වීම් ලබන ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරු අපි සෑම 
කලාපයකටම පත් කරනවා. ඇත්තටම, මුල් කාලෙය්දී සමහර 
පෙද්ශවල ඒ ෙරෝගීන්ට ආයුර්ෙව්ද පතිකාරවලින්; ෙද්ශීය ෛවද්ය 
පතිකාරවලින් ගුණ ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අයට dialysis 
කිරීමට අවශ්යතාවක් නැහැ. තවම ඒක research මට්ටෙමන් 
තිෙබන්ෙන්. එයින් සිද්ධ වන අෙනකුත් ආපදා මම දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාෙවන් ෙහොඳ පතිඵල තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් කාරණය තමයි, ෙම් පිළිබඳ අප පාසල් ළමුන් දැනුවත් 
කිරීම. මම හිතන්ෙන් ෙලොකු අයට වඩා ෙහොඳින් කුඩා දරුවන්ෙග් 
සිට ෙම් දැනුවත් කිරීම ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්. රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය සමඟ එක්කාසු ෙවලා අප ෙකොළඹ රාජකීය 
විද්යාලෙය්දී වැඩසටහනක් කළා. අප ඒ පාසෙල් ළමයින්ව දැනුවත් 
කළා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, රාජකීය විද්යාලයට විරුද්ධ පැත්ෙත් 
තිෙබනවා එක්තරා  අවන්හලක්; ඇෙමරිකන් කෑමහලක්. ඒෙක් 
තිබුණු hamburger එකක මිල රුපියල් පන්සීයයි. ෙම් ළමයින් 
කාලා, එකක් රුපියල් පන්සීය ගණෙන් ඔක්ෙකෝම hamburgers 
විකිෙණනවා. අප විසින් කරන ලද  වැඩසටහන අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ ඒ අවන්හෙල් hamburgers විකිෙණන්ෙන් නැති වුණා. ඒ 
අවන්හෙල් තිෙබන short eats එකක්වත් විකිෙණන්ෙන් නැතිව 
ගියා. අවසානෙය් ඒ ෙගොල්ලන් hamburger එක රුපියල් ෙදසීය 
දක්වා අඩු කළා. නමුත්, රුපියල් ෙදසීයටවත් විකිෙණන්ෙන් නැති 
වුණා. ෙලොකු අයට වාෙග් ෙනොෙවයි, දරුවන්ට තමයි අපි 
අවෙබෝධය ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියා ඒ සිද්ධිෙයන් අප දැනගත්තා. 
මට ආරංචියි ෙම් පසු ගිය දවස්වල ඒ අවන්හෙලන් එක්තරා 
ශීතකළ කිරි එකක් සහ තව snack එකක් ෙදන්න ලැහැස්ති 
කළාම, ඒ ළමයි boycott කර අලුත් පින්සිපල්ට කියලා තිෙබනවා, 
'' ෙදන්න එපා, ඒවා අපි කන්ෙන් නැහැ'' කියලා. අන්තිමට - [බාධා 
කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් විනාඩි තිහක කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
විනාඩි තිහක් අවසන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අර පැත්ෙතනුත් කාලය දුන්නා, ෙම් පැත්ෙතනුත් දුන්නා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ඔක්ෙකෝම කාලය විනාඩි තිහයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් තමයි අෙනක් විනාඩි පහ ලබා දුන්ෙන්. දැන් ෙකොෙහොමද 

ඒක අවසන් ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙව්ලාෙවන් ගරු 

ඇමතිතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදනවා. 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අන්න! තව කාලය ලබා ෙදනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අපි අත් ෙපොතක් මුදණය කළා. ඒ අනුව, ලක්ෂ දහයක් අත් 
ෙපොත් මුදණය කර පාසෙලන් පාසලට ඒ දරුවන්ව දැනුවත් කිරීම් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙගන ආ පාසල් 
කැන්ටින්වල ආහාර රටාව -නරක ආහාර නැතිව ෙහොඳ ආහාර 
ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ- අප දිගටම ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තබා ගන්න, අප දැන් ඖෂධ 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය වැඩ කටයුතු කළා. දුම් ෙකොළ 
සම්බන්ධෙයනුත් අවශ්ය කියා මාර්ග ගත්තා. ඊට පසුව මම කියා 
කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් සම්බන්ධවයි. ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලකින් තුවාලයකට ෙබෙහත් දමන්න ගියාම රුපියල් 
14,000ක් පමණ වියදම් ෙවනවා. හිටපු අමාත්යවරෙයක් වූ අෙප් 
අලවි මවුලානා මැතිතුමා අභාවපාප්ත වුණා. එතුමාෙග් ෙරෝහල් 
බිල රුපියල් මිලියන 9යි. මම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ඒ පිරිස 
ෙගනැල්ලා කථා කළා. ඒ අය ෙම් කරන්ෙන් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
ෙනොෙවයි.  ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්  ක්ෙෂේතය තුළ ව්යාපාරික 
කටයුත්තත් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ ෙරෝහල් 
ෙගන යන්න බැහැ. සියයට සියයක් අපත් ඒක පිළිගන්නවා. 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට විරුද්ධව කථා කරනවා ෙනොෙවයි. 
නමුත්, ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය කියන්ෙන් ෙසේවයක් සහ 
ව්යාපාරයක් කියන ෙදකටමයි. ඒ නිසා මම කිව්වා, ''ඔය 
ෙගොල්ලන්ෙග් සියලුම මිල ගණන් අපි මිල නියාමනයකට යටත් 
කරනවා''ය කියා. ෙමෙහම තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් පටන් ගත්ෙත්.  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් 
මුලින්ම සටන් කෙළේ මම සහ රත්නපිය මැතිතුමා. අපි ගත්ත කියා 
මාර්ග නිසා තමයි ඒක දුන්ෙන්. 

ඒ ෙවලාෙව් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා රාජ්ය 
පරිපාලනයත්, භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක පැවැති  ඒ ෙකොමිටියට අපි 
ෙදෙදනාම පත් කළා. ඒ ෙකොමිටිෙය්දී අපි හැම එකකටම මිල 
නියම කළා. අද එෙහම  ෙද්වල් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
හිතූ මනාපයට තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. සමහර තැන්වල මැරිච්ච 
ෙලඩා ICU එකට දමලා විනාඩි 45ක් තියලා රුපියල් ලක්ෂ 4ක 
බිලක් ෙදනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරනවා. අපි කමිටුවක් 
දමලා සියලුම මිල නියම කරනවා. දැනට අපි  channelling fee 
එක උපරිමය රුපියල් 2000ක් කළා. රුපියල් 2000ට වඩා ගන්න 
බැහැ. මම කිව්වා, ෙම් ෙකොන්ෙද්සි කැඩුෙවොත් ෛවද්යවරයාට 
විරුද්ධව  ෙනොෙවයි අපි කියා කරන්ෙන්, ආයතනයට විරුද්ධව 
කියා කරලා blacklist කරනවා කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 2000 කියන්ෙන් ඉස්පිරිතාලෙය් 

ගාස්තුත් එක්ක ෙන්ද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔක්ෙකොම. Channelling fee එක.  

ඊළඟට අපි කිව්වා, "හැම  ෙරෝගියකුම අඩු ගණෙන් විනාඩි 
10ක් පරීක්ෂා කළ යුතුය" කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, 
"බිතාන්යෙය් තිෙබන්ෙන් විනාඩි 7යි නම්, අපි විනාඩි 10ක් 
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොම ද? කියලා. මම කිව්වා, "බිතාන්යෙය් නියම 
system එකට family physicianෙගන් previous medical history 
ඔක්ෙකොම දමලා  තමයි ෙලඩාව එවන්ෙන්, දැන් ෙමෙහේ ඒ 
ෙමොකවත් නැහැ.  මුල ඉඳලා බලන්න ඕනෑ නිසා විනාඩි 10ක් 
ඕනෑ, විනාඩි 7 තිබුණාට වැඩක් නැහැ"යි කියලා.  

තුන්වැනි කාරණය නම් ශල්යකර්මයක් කරන ෙකොට සමහර 
ෙවලාවට ඒ ඉන්න residential surgeonsලා කියනවා, "අෙප් 
ෙලොක්කා ෙගදර ගිහිල්ලා ඇඳුම් මාරු කරලා කෑම කන ෙකොට 
තමයි අපි suturing ඉවර කරන්ෙන්" කියලා. ෙමොකද, එයා 
surgery එක කරලා ෙදවැනියාට භාර දීලා යනවා. දැන් මම 
නීතියක් දමලා තිෙබනවා ශල්යකර්මයක් කෙළොත් පැයක් 
ෙරෝගියාත් එක්ක ඉන්න ඕනෑ කියලා. දැන් එක තැනක 
ශල්යකර්මයක් කරනවා, අෙනක් එකට දුවනවා, එතැනත් 
ශල්යකර්මයක් කරනවා. එතෙකොට post-operative care කියන 
එක තමයි operation එකකදී වැදගත්. ෙමෙහේ ඒ කිසිම ෙදයක් 
නැහැ.  විෙද්ශවල ෛවද්යවරු post-operative care  එක පිළිබඳව 
ෙකොයි තරම් දුරට කියා කරනවාද කියලා අපි දන්නවා. අපි ඒ සඳහා 
පැයක් දමා තිෙබනවා. දැනට ෙම් ෙකොන්ෙද්සි ටික දමලා 
තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවාත් අපි නියමානුකූල කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්ත ෛවද්ය ෙසේවයටත් 
ෙම් වාෙග්ම කටයුතු කරනවා. පළමුෙවන් තට්ටු නවයක 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැදුවා. දැන් ෙදවැනි තට්ටු නවෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලත් හදනවා. පළමුවැනි Conveen CT Scanner එක 
ලංකාෙව්  දන්ත ෛවද්ය ආයතනයට සැපයුවා. අධි තාක්ෂණ 
උපකරණ; X Ray Machines 10ක්, High Pressure Sterilizers, 
Oral and Maxillofacial equipment ඔක්ෙකොම ලබා දුන්නා. ඒ 
ඉදිකිරීම්වල එක අදියරකට රුපියල් මිලියන 694ක් වියදම් කළා. 
උපකරණවලට රුපියල් මිලියන 350ක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
කරාපිටිය දන්ත ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානයත් හදනවා. ඒකට රුපියල් 
මිලියන 50ක් වියදම් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමාෙග් විනාඩි පහ විනාඩි ෙදෙකන් ඉවර ෙවනවා. හරි 

ඉක්මනට යනවා.  

දිස්තික්ක 10ක ජංගම දන්ත සායන - mobile units- දමා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දන්ත ෙරෝග පාලනය කිරීම සඳහා අලුතින් 
ජංගම සායන සඳහා බස් රථ හතකට රුපියල් මිලියන 100ක 
මුදලක් ෙවන් කර ෙගන තිෙබනවා. අපි නව පාසල් දන්ත සායන 
25ක් හැදුවා. දැනට  dental schoolsවල තිෙබන දන්ත සායන 
සඳහා ෙගොඩනැඟිලි සකස් කරලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට මුදල් යවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මහ ඉස්පිරිතාලෙය් OPD එක 
සුද්ෙදෝ හදපු එකක්. ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙය්දී තුවාල වන 
භටයින්ට පතිකාර කරන්න හදපු OPD එක තමයි තවම පාවිච්චි 
කරන්ෙන්.  දැන් අපට තට්ටු නවයක ෙගොඩනැඟිල්ලක් එනවා. ඒ 
සඳහා grant එක චීන ආණ්ඩුෙවන්. තව තට්ටු 13ක 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් එනවා. ඒ  soft loan එකකින්. ඒ අනුව තට්ටු 
22ක OPD complex එකක්  එනවා. ගියවර මම චීනයට ගිය 
ෙවලාෙව් ඒෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, "ෙම් ආණ්ඩුෙවන් මාව විතරයි 

පිළිගන්ෙන්." කියලා. මම ගිහිල්ලා ඒ මුදල් ඇමතිවරයා එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා තව Cardiology Unit එකක් ලබා ගත්තා. අපට 
තවම තිෙබන්ෙන් එක්දහස්නවසිය හැට ගණන්වල හදපු  
Cardiology Unit එක. ඒක දියුණු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා  තට්ටු 
13ක නවීන Cardiology Unit එකක් අපට හම්බ වුණා.  

රාගමට අලුතින් මාතෘ සහ ළමා ෙරෝහලක් ලබා ෙදනවා. ඒ  
සඳහා MRI Scanner එකක් චීනෙයන් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
පානදුරයට නවීනම ෙරෝහලක් ජර්මන් ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබනවා. 
ඒකට බිලියන 26ක් වියදම් කරනවා. ඒෙකන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් දකුණු ෙකොළඹ  ෙරෝහෙල් තදබදය අඩු කරන්නටත්, 
දකුෙණන් එන සියලුම ෙරෝගීන් ෙකොළඹට එන්ෙන් නැතිව පානදුර 
ෙරෝහෙලන් පතිකාර කරන්නටත්. ඒ වාෙග්ම රාගම, කළුතර, 
අනුරාධපුර ෙරෝහල්වලට MRI Scanner  දුන්නා. CT Scanners 
6ක්, mammography units 4ක් ආදී වශෙයන් පධාන ෙපෙළේ 
උපකරණ දුන්නා. ෙපොෙළොන්නරුවට ඇඳන් 250ක වකුගඩු 
ෙරෝහලක් දුන්නා.  

මම ෙම් කාරණය කියලා කථාව අවසන් කරනවා. අපට 
තිබුණා, මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිෙය් 
ඉතිරි ෙකොටස කියාත්මක ෙකොට   සියලුම ඖෂධ generic 
නාමෙයන්  හැඳින්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළට යන්න. ඒක කියාත්මක 
කරන්න තත්ත්ව රසායනාගාරයක් හදනවා කියලා මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සඳහා මට චීනෙයන් මුදල් 
ලැබුණා. ඒ තත්ත්ව රසායනාගාරය හැදීම ජනවාරි මාසෙය් 
ආරම්භ කරනවා. ෙමොකද, ෛවද්යවරෙයක් "ෙම්ක ෙහොඳයි, ෙම්ක 
නරකයි" කියලා  කිව්ෙවොත් මට ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. 
ෛවද්යවරුත් එක්ක ගැටිලා මට ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක 
කරන්න බැහැ. තත්ත්ව රසායනාගාරය හැදුවාට පස්ෙසේ අපි 
සියලුම ඖෂධවල ෙවෙළඳ නාමය භාවිත කිරීම නවත්වනවා. අද 
එංගලන්තෙය්, ඇෙමරිකාෙව් ෙවෙළඳ නාමය පාවිච්චි කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ තත්ත්වය ලංකාවටත් ෙගෙනනවා.  

ඊළඟට, vascular transplant සහ nephrology සඳහා 
කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහලට මහල් 10ක ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා 
ෙදනවා. අපි ඕස්ටියානු රජෙය් ආධාර යටෙත් transplant surgery 
සඳහා ෙකොළඹ මහ ෙරෝහලට ෙවනම building එකක් ලබා 
ෙදනවා. ඒ උපකරණ ගත්තා වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒ උපකරණ 
maintain කරන්න අපට අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 900ක් වැය 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මා පත් වුණාට පසුව අක්මා බද්ධ කිරීම -liver 
transplants- අපි ආරම්භ කළා. ඉදිරිෙය්දී driving license එකට 
electronic card එක එනෙකොට ඒෙක් තමන්ෙග් consent එක 
තිෙබන්න ඕනෑ, තමන්ෙග් ඇ ෙඟ් ඕනෑම අවයවයක් තමන් මිය 
ගියාට පසුව ගන්න කියලා. ෙමොකද, අද අපට විශාල පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා වකුගඩුවක් ෙසොයා ගැනීම, අක්මාවක් ෙසොයා 
ගැනීම, ෙපණහැල්ලක් ෙසොයා ගැනීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඇටමිදුලු බද්ධය 
ෙමෙතක් කල් ලංකාෙව් සිදු කෙළේ නැහැ. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් 
ඉල්ලනවා. ඉතින් මිනිස්සු පත්තෙර් දැන්වීම් පළ කරනවා. මා ඒ 
අයට කථා කළා. ඊට පස්ෙසේ මම Lanka Hospitals එෙක් 
විෙශේෂඥ ෛවද්ය සමන් යසමාන්න එක්කත් කථා කළා. ඔහු තමයි 
ලංකාෙව් ඉන්න එකම Clinical Haematologist. එතුමා මාත් 
එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරනවා. අපි project එකක් කරලා, 
පළමුවන එක අෙප්ක්ෂා  ෙරෝහෙල් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් 
ෙදවන එක අපි ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
තැලසීමියා  ෙරෝගීන් සඳහා වන ඒ ෙදවන unit එක අපි මහනුවර 
ෙරෝහෙල් ආරම්භ කරනවා. ලංකා තැලසීමියා කවෙය් දරුවන් මට 
ෙමෙහම ස්තුති කරලා එවා තිෙබනවා: 

2855 2856 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 "ඇට මිදුලු බද්ධ මධ්යස්ථානය මහනුවර මහ ෙරෝහෙල් පිහිටුවා සුවකර 
අපව අකාල මරණෙයන් ෙබ්රා ගැනීමට ෙමම වසෙර් මුදල් පතිපාදන ලබා 
දීම ගැන ඔබතුමාහට ඉතා කෘතඥ ෙවමු. 

තැලසීමියා ළමයින් 3500 

ලංකා තැලසීමියා කවය." 

 ඒක තමයි ඒ ෙගොල්ලන් ෙමච්චර කල් ඉල්ලුෙව්. ඒ අයට 
සම්පූර්ණ සුවය ලබා  ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලායි ඉල්ලුෙව්. 
දැන් අපි ඒ සඳහා මධ්යස්ථාන ෙදකක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි පධාන ෙරෝහල්වල blood banks 60ක් හදනවා. ඒ 
සදහා අපි රුපියල් මිලියන 3,460ක් වියදම් කරනවා. මුළු දිවයින 
පුරා ෙල් බැංකු ඇති කරනවා.  

ඊළඟට, විෙශේෂඥ ෛවද්ය සංඛ්යාව ගත්ෙතොත් එය ඉතාම 
නරකයි. ඔබතුමන්ලා  ෙහොඳටම දන්නවා, 2009 විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු ඉන්ෙන්  cadre  එෙකනුත් භාගයයි. ඒ නිසා මා PGIM 
එක ෙගන්වලා, මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා සමඟත් කථා කළා. අද 
ඔවුන් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු සංඛ්යාව ෙදගුණයක මට්ටමට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම සීමා සහිතව තමයි ඒ 
ෛවද්යවරු බිහි වන්ෙන්. එකසිය ගණනක් විභාගයට වාඩි වුණාම 
දහතුනක් pass ෙවනවා. මම කිව්වා, "එෙහම අඩු ෙවන්ෙන් 
එක්ෙකෝ MBBS එක වැරදියි. එක්ෙකෝ ඔයෙගොල්ලන්ෙග් විභාගය 
වැරදියි." කියලා. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් ෙදගුණයක් කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒෙක් පතිඵල ලැෙබන්න තව අවුරුදු තුනක් හතරක් විතර 
ගත ෙවයි.  

මට දැන් කථා කරන්න ෙවලාව නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා දන්නවා, ආයුර්ෙව්ද  ක්ෙෂේතයට අදාළ අෙනකුත් 
ආයතන ගැන කියන්න තිබුණත් ඔබතුමා මට තව දුරටත් කථා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව. මාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතන සියල්ෙල්ම මා භාර ගත් අවස්ථාෙව්දී තිබුණු 
තත්ත්වයට වඩා පගතිය වැඩියි, ලාභය වැඩියි, නිෂ්පාදනය වැඩියි, 
ආදායම වැඩියි. ඒ සියල්ල දියුණු කරලා තිෙබනවා. මට ඒවා 
කියන්න ෙවලාව නැති නිසා ඊට අදාළ සංඛ්යා ෙල්ඛන සියල්ලම 
මා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට බලන්න පුළුවන්. රාජ්ය ඖෂධ 
නිෂ්පාදන සංස්ථාව, තිෙපෝෂ ආයතනය, ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල 
හා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාව යන සියල්ලම ෙහොඳ මට්ටමක 
තිෙබනවා. ඖෂධ පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයකුත් අය 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කරනවා. ලක්බිම පුවත්පෙත් කතුවරයා ලියපු 
ලිපියක සඳහන් කාරණයක් කියමින් මම කථාව අවසන් කරනවා. 
"වසර 45ක් තරම් වූ කාලයක් පමා වී ෙහෝ ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ 
පතිපත්තියට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් පණ ෙපොවා තිෙබ්. දැනටමත් ඖෂධ 
වර්ග 48ක මිල පහත ෙහළා තිෙබ්. කියාත්මක වීෙම්දී යම් යම් 
ගැටලු පැන නැඟී ඇති බවද වාර්තා ෙවයි. යහපත් ෙද් කියාවට 
නැංවීම දුෂ්කර වන්නාෙසේම ඊට එළෙඹන අභිෙයෝගද එමටය." 
මාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මා ෙවනුෙවන් ඕනෑ 
ෙවලාවක ඉදිරිපත් ෙවලා අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල කටයුතු එතුමා 
බලා කියා ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා, 
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරු, අධ්යක්ෂවරු ඇතුළු සියලුම 
ෙදනාත්, අෙනකුත් ෛවද්යවරු, ෙහදියන් ඇතුළු සියලුම කාර්ය 
මණ්ඩලයත් පසු ගිය කාලෙය් මාත් එක්ක එකට එකතු ෙවලා වැඩ 

කළා. වැඩ වර්ජන ෙබොෙහොම අවම කළා. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් එක් ෙකෙනක් යනෙකොට අ ෙනක් එක් ෙකනා 
බහිනවා. තවමත් සමහර කට්ටිය කියනවා, පළමුෙවන්ම 
කියන්ෙන් "බහිනවා" කියන එක කියලා. මා කිව්වා, 
ඔයෙගොල්ලන්ට දැන් ඒක කට පාඩම් ෙවලා කියා. බැස්ෙසේ නැති 
වුණාම ඇඟට අමාරුයි වාෙග්යි කියලා. නමුත් දැන් ෙබොෙහෝ විට 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් පශ්න විසඳා ගන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි.  

අද දිනෙය්දී මට කලින් කථා කරමින්  අෙප් ෛවද්ය නලින්ද 
ජයතිස්ස මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණුවලටත්, සංවර්ධනය 
සදහා විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ සියලුම කරුණුවලටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, අෙප් රජෙය් නිලධාරින් සියලු ෙදනාටමත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙවලාව ලබා දීම ගැන 
අෙප් සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාටත්, 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා විනාඩි 42ක් කථා කළා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා.   
 
[අ.භා 2.18] 
 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය අංශය පිළිබඳව ගරු 

ඇමතිතුමා කළ දීර්ඝ විස්තරෙයන් පසුව, අදහස් පකාශ කරන්නට 
ලැබීම ගැන මම ඉතා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. දීර්ඝ කාලයකට පස්ෙසේ 
නිදහස් ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ වෘත්තිකයන් 
ඇතුළු විවිධ පිරිස් කළ අපමාණ කැප කිරීම් නිසා සාෙප්ක්ෂ 
වශෙයන් අඩු පිරිවැයක් යටෙත් ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ඉතාම 
ඉහළ මට්ටමකට දියුණු ෙවලා තිෙබන බව අපි හැම ෙකෙනක්ම 
සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට අවශ්යයි. එහිදී  මම 
පථමෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, මීට වඩා මුදල් වියදම් කළ 
මැෙල්සියාව, තායිලන්තය වාෙග් ර ටවලට සාෙප්ක්ෂව අෙප් 
ෙසෞඛ්ය දර්ශක ඉතා ඉහළ මට්ටමකට පැමිණ තිෙබන බවත්, ඒ 
පිළිබඳව අප සෑම ෙකෙනක්ම ශී ලංකාවාසීන් හැටියට සතුටු විය 
යුතු බවත්. 

ඇත්ෙතන්ම දීර්ඝ විස්තරයකින් පසුව වුවත් මා කියන්නට 
ඕනෑ, පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙය් 
වකවානුෙව්ත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්ත් ෙසෞඛ්ය අංශෙය් 
පවර්ධනය ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු රාශියක් සිදු වුණා. ෙභෞතික 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය අතින් කටයුතු රාශියක් සිදු වුණු බව 
අප හැම ෙකනකුම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්දී ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය සඳහා ෙම් ආණ්ඩුව යම් කිසි ධනාත්මක 
පියවරක් ගන්නවා නම් ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් සුබ පැතුම් 
පිරිනමනවා. ඒ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සමගාමීව ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් ඒ හා සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු කරන අෙනකුත් 
වෘත්තිකයන් සියලුෙදනාෙග්ම සන්ෙතෝෂයට ෙහේතුවන පරිදි  
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉදිරි කාලෙය්දී සිදුෙව්ය කියාත් අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධාන වශෙයන් සඳහන් 
කරන්නට අවශ්යයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වෘත්තිකයන් හැටියට, 
අතුරු  ෛවද්ය ෙසේවාවල සිට කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල 
ෙසේවකයාෙග්, ෙහද ෙහදියන්ෙග් සිට ෛවද්යවරු දක්වා හැම 
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙදනාම අතිවිශාල කැප කිරීමක් කර  තිෙබන බව. පසු ගිය වසර 
පහක කාලෙය්-  අෙප් ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් වෘත්තීයමය 
අරගළ තිබුණාට ඉතාම ක්ෂණිකව ඒවාට මැදිහත් ෙවලා සාධාරණ 
විසඳුම් ලබා ෙදන්නට පසු ගිය කාලෙය්ත් කටයුතු කළ බව අපි 
සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මෑතදී මතුවන තත්ත්වයන් 
යටෙත්  කරුණු කිහිපයක් පිළිබදව ගරු ඇමතිතුමා සිටින 
ෙවලාෙව් මම අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි.  ෙම් මෑතදී 
නව ව්යවස ථාවඅනුව ෙහදෙහදියන්ට මතු වුණු ගැටලු පිළිබඳව 
කියන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් උසස්වීම් කමෙව්දය හරහා Grade III  
සිට Grade II  එකට යන්නට ගත වුණු කාලය අවුරුදු පහක් 
වශෙයන් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ අලුත් ව්යවස්ථාව යටෙත් Grade II 
සිට Grade I වලට යන්නට අවුරුදු 17ක්ව තිබුණු කාලය අවුරුදු 
12කට අඩු කළා. ඊට අමතරව කඩ ඉම් විභාගයකින් සමත් ෙවලා 
ක්ෂණිකව, තමන්ෙග් නියමිත කාලයට ෙපර, ඉහළට යන්නට  
අවස්ථාවක්ද ඇති කර තිබුණා.  

මෑත ඉතිහාසය තුළ නැවත වතාවක් රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
6/2004 අනුව ඉහළට යාෙම් කමෙව්දය අෙහෝසි කර පැරණි 
කමයට යන්නටත්, උසස්වීම් සඳහා නැවත වතාවක් දීර්ඝ කාලයක් 
ෙහද ෙහදියන්ට බලාෙගන සිටින්නට ඇතිවන තත්ත්වයකුත් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2004 
දක්වා අපට පසු බසින්නට සිදු වුෙණොත් ෙහද වෘත්තිෙය් නිරත වන 
නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් අතර ගැටලුවක් මතු වන්නට පුළුවන්. 
එම නිසා ඔවුන්ෙග් ෙම් උසස්වීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරන්නටය කියා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

දැනට ෙසේවෙය් නිරතවන තිස්එක්දහසක් පමණ වන ෙහදියන් 
ඉතා පීඩනයකින් වැඩ කරන බව ෙපෙනනවා. ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය වඩාත් විධිමත්ව ජනතාවට  පෙයෝජනයක් වන ආකාරෙය් 
ෙසේවයක් සපයන්නට නම් තවත් ෙහද ෙහදියන් පහෙළොස්දහසකට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් ෙම් රටට අවශ්ය ෙවනවා. එම නිසා ඔවුන් 
කඩිනමින් පුහුණු කරන්නට කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලනවා. 
ලංකාෙව් ෙම් වෘත්තිකයන්ට පිටරට විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.  
ඒ වෘත්තිකයන් වඩාත් ෙහොඳින් පුහුණු කර ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට වාෙග්ම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහද පීඨය ආරම්භ කරන්න යනවා. දැන් ඒෙක් designs  

ඔක්ෙකොම කර අවසානයි. ජනවාරි මාසෙය් විතර මුල් ගල 
තියනවා. ඒෙක් අවුරුද්දකට ෙහදියන් 2,000ක් හදනවා. ඔබතුමා 
කිව්ව විධියටම තමයි විෙද්ශගත ෙවන්නත් එක්ක ඉංගීසි භාෂාවත් 
ෙහොඳට පුහුණු කර ෙමහාට අවශ්ය ටික ගන්නවා. ඉතිරි ටික 
 විෙද්ශවලට යවනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana  
ඒක ෙහොඳ කාරණයක්. ඒ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ 

කරන්නටත්, තවත් ෙහද පිරිසක් ෙහද වෘත්තිෙය් පුහුණු 
කරන්නටත් කටයුතු කරන්නටය කියා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 පසුගිය කාලෙය් ෛවද්යවරුන් සම්බන්ධෙයන් ගැටලු 
රාශියක් සමාජ තලෙය් මතුවුණා. ෙම් සියලුම කරුණු ෙවනුෙවන් 
සාධනීය මැදිහත්වීමක් ආණ්ඩුව හැටියට කරයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ෛවද්ය වෘත්තිකයන් පසු ගිය කාලෙය් ෙමොන  වෘත්තීය 
අරගළයක නිරත වුණත්, සමාජ මට්ටෙමන් යම් යම් විෙව්චන ඒ 

පිළිබඳව එල්ල වුණත්, ඔවුන්   ඓතිහාසිකව ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් දැක් වූ දායකත්වය ඉතාම ෙශේෂ්ඨ හා විශිෂ්ට 
බව අපි කියන්නට අවශ්යයි. එම නිසා ඔවුන්ෙග් වෘත්තිය අගය 
කරන්නට පසුගිය අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඔවුන්ට ෙනොමිලෙය් 
වරපසාදයක් හැටිය රථවාහන බලපත ලබා දීම ඇතුළු කටයුතු සිදු 
කළා. එෙසේ සිදු කෙළේ ලංකාෙව් ඉන්න ෛවද්යවරුන් ලංකාව 
අතහැර පසු ගිය කාලෙය් වැඩි වශෙයන් විෙද්ශ ගතෙවන්නට 
පටන් ගත් නිසායි. ඔවුන් එෙසේ අෛධර්යවත් කරන්නටයි ෙම් 
වරපසාද යම් තරමකට ලබා දුන්ෙන්. දැන් ඒ වරපසාද අඩු කර 
ෙගන යාම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. වාහන බලපතය වාෙග්ම 
පසු ගිය කාලෙය් නිමල්  සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් ෛවද්ය සංගමයත් එක්ක 
ෙමොන ගැටලු තිබුණත්, දුෂ්කර ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින  
ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී, 
ඔවුන් කරන  කැපවීම සලකා බලා කැබිනට් තීන්දුවක් අරෙගන 
කටයුතු කළා. හැබැයි, පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය ඇතුළත 
ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව 
ගැටලු ඇති වුණා. ඒ ෙහේතුෙවන්, පථම වතාවට ෙමරට 
ෛවද්යවරුන්ට අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් සමහරුන්ෙග් 
කාමරවලට බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු ෙවලා රැය පහන් කරන්න 
වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඉතින්, ෙමහිදී අපට කියන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමන් ඇතුළු සමහර 
ඇමතිවරුන් ෛවද්ය සංගමය පිළිබඳව කිසියම් පූර්ව නිගමනයක 
ඉඳෙගන කටයුතු කරන බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. ෛවද්යවරුන්ෙග් වෘත්තීමය ගැටලු හඳුනා ගන්ෙන් 
නැතිව, අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෛවද්ය නිලධාරි 
සංගමෙය් සභාපතිතුමන් ඇතුළු තවත් අයෙග් නම් සඳහන් 
කරමින්, ඔවුන්ට ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න බැරි තැනක ෙචෝදනා 
එල්ල කරනවා. ඊට එහා ගිහිල්ලා, අධ්යාපන ඇමතිතුමා එම 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපතිතුමන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
නම් සහ ඔවුන් ඉෙගනුම ලබන පන්ති කියමින් ඉතාම පහත් 
මට්ටෙම් විෙව්චනයක් කළා. ඒ පිළිබඳව අපි කනගාටුවට පත් 
ෙවනවා. මම හිතන්ෙන්, ෙම් කරුණු සාකච්ඡා මට්ටෙමන් විසඳා 
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලායි.  

අද ෛවද්යවරුන් මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලුවක් වන්ෙන්, 
ETCA ගිවිසුම - Economic and Technology Cooperation 
Agreement - පිළිබඳවයි. ඒ සඳහා ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන්, 
ඉංජිෙන්රුවන්, ගණකාධිකාරිවරුන්, පරිගණක ක්ෙෂේතෙය් 
විෙශේෂඥයන් ඇතුළු එවැනි සියලුම පිරිස් දැඩි විෙරෝධයක් පළ 
කරනවා. ෛවද්යවරුන් ෙමම කටයුත්ෙත්දී ෙපරමුණ අරෙගන 
කටයුතු කරන්ෙන්, එම ගිවිසුම හරහා යම් විධියකින් ෙහෝ 
ඉන්දියානු වෘත්තිකයන් ෙමරටට ඇවිල්ලා ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙහෝ 
අෙනකුත් වෘත්තීයවල නිරතවන්නට හැකියාව ලැෙබයි කියලා 
ඔවුන් බිය පළ කරන නිසායි.  

පසුගිය සතිෙය් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සඳහන් කළා, "ෙමම ETCA ගිවිසුම හරහා 
වෘත්තිකයින් ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ" කියලා. හැබැයි, දැනටමත්  
ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර භාණ්ඩ ගිවිසුමක් -ෙවෙළඳාම පිළිබඳ 
ගිවිසුමක්- තිෙබනවා කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඉන්දියාෙවන් 
වෘත්තිකයන් එන්ෙන් නැත්නම්, ෙමවැනි අලුත් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් කාරණෙය්දී- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වෘත්තියෙව්දීන් ලංකාවට ෙගන්වන්ෙන් නැහැයි කියන එක 

පැහැදිලිවම කියලා තිෙබනවා. එෙහම කියලා තිබියදීත් තමයි 
ෙමෙහම කරන්ෙන්. අෙනක් කාරණය නම්, අෙප් රෙට් 
ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුවන් රජෙය් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධ කාරණය  ෛවද්ය සංගමෙයන් දැන් මට භාර දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව, එම ෛවද්යවරුන් ඇතුළත් වන කාණ්ඩෙයන් 
කාණ්ඩය ෙගන, ඒ දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධව 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කරලා ඒ කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා එම පශ්නය 

විසඳනවා නම් ෙහොඳයි. අපි ෙම් සම්බන්ධව පැහැදිලි පිළිතුරක් 
ලැෙබන ෙතක් ෙබොෙහොම බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය්. ETCA 
ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් දැනට සමාජගත ෙවලා තිෙබන මතය 
නිවැරදි කරන්න, එහි සත්යතාව පැහැදිලි කර ෙදන්න, එම 
ගිවිසුෙම් draft document එක කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට අපට ඒ පිළිබඳව විවාද කරන්න 
පුළුවන්. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් බිය අනිසි බියක් නම්, 
ෛවද්යවරුන්ෙග් සිත්වලින්  සහ අෙනකුත් වෘත්තිකයන්ෙග් 
සිත්වලින් ෙමම බිය පහ කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ETCA එක වාෙග්ම තවත් කථා කළ යුතු 
කරුණක් තිෙබනවා. මෑතදී ෙරෝහල් ගාස්තු වැඩිවීමක් වුණා. ගරු 
ඇමතිතුමා, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් නියාමනය පිළිබඳව කථා කළා. 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් නියාමනය ෙහොඳ කාරණයක්. වැට් එක වැඩි 
කිරීම් හරහා අතිවිශාල පීඩනයක් ෙම් රෙට් ෙරෝගීන්ට එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. අද වන විට channel ගාස්තු 
ෙවනුෙවන්, කාමර ගාස්තු ෙවනුෙවන් සියයට 15ක වැට් එකක් 
වදිනවා.  

ෙහම්බිරිස්සාවක් වැනි ෙපොඩි අසනීපයක් හැදිලා ෙබෙහත් 
ගන්න ගිෙයොත් වැට් එක රුපියල් 500ක් වැෙදන්ෙන්. හැබැයි, 
නිව්ෙමෝනියාවක් නම් රුපියල් 5,000ක වැට් එකක් වදිනවා. 
bypass surgery එකක් කරන්න ගිෙයොත් සමහරක් ෙවලාවට 
රුපියල් 20,000ක, 25,000ක  වැට් මුදලක් ෙම්කට එකතු ෙවනවා. 
ෙම් විධියට අය කරන බදු මුදල සාධනීයද කියන කාරණය නැවත 
වතාවක් සලකා බලන්න කියලා මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, අද ෙරෝගීන්ට ෙම් අය 
කරනු ලබන බදු මුදල දැවැන්ත බරක්  ෙවලා තිෙබනවා. වැට් එක 
වැඩිවීම නිසා channelling ගාස්තු වැඩිවීම හරහා වෘත්තීෙව්දීන්ටත් 
බලපෑම් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමරෙට් ෛවද්ය වෘත්තිෙය් නිරත 
වන පිරිසෙගන් 14,000කට ආසන්න ෛවද්යවරුන් සංඛ්යාවක් 
ෙපෞද්ගලික  channel ෙසේවෙය් නිරත වනවා කියලා අපි දන්නවා. 
ෙමොකද, සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් බැලුවාම ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් අඩු 
වැටුපක්. ඔවුන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු 
කරලා, merit order එෙක් පහළ ඉන්න අය ඉහළ ඉන්න අය 
වශෙයන් ෙබදීෙමන් පසුව දුෂ්කර පළාත්වල ෙසේවය කරලා, අවුරුදු 
10කට පසුව නාගරික පෙද්ශයකට ඇවිල්ලා ගත කරන ජීවිතය 
එතරම් සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතයක් ෙනොෙවයි.  

ෛවද්යවරුන්ෙග් ජීවිත ෙදස පිටින් බලන ෙකෙනකුට 
ෙකොෙහොම ෙපනුණත්, ඔවුන්ෙග් ජීවිතෙය් තිෙබන කර්කශභාවය 
අපි ෙහොඳටම දන්නවා. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවෙයන් විශාල 
ෙලස මුදල් හම්බ කරන ෛවද්යවරුන් සුළු ෙකොටසක් ඉන්නවා. 
හැබැයි, ඉතින් ඒ ඉතාම අතෙළොස්සක් බව අපි හැම ෙකෙනක්ම 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ. එම නිසා ඔවුන්ෙග් ගැටලුවලට සාධනීය 
විසඳුම් ලබා ෙදන්නට ඇමතිතුමා කියා කරයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිළිබඳව ඇමතිතුමා කථා 
කළා. මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමන්ෙග් අදහසක් වුණු ෙම් 
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය බිහි කිරීෙම් කටයුත්තට, කිසිම 
පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව අපි සෑම ෙකෙනක්ම අත ඔසවලා 
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. පසු ගිය වසෙර්දී එම කටයුතු යම් 
පමණකට අකර්මණ්ය ෙවලා තිබුණත්, අලුත් පාලන අධිකාරියත් 
එක්ක එහි කටයුතු යම් පමණකට ඉදිරියට යනවා කියලා අපි 
දන්නවා.  

Medium price එක අ රෙගන ඖෂධ වර්ග 48ක මිල පසු ගිය 
කාලෙය් අඩු කළා. ඒක ෙහොඳ කාරණයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙමහිදී සඳහන් කරන්න අවශ්ය කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් පාලන 
මිලට ලබා ෙදන්න බැරි ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් ඉහළ ඖෂධ 
කීපයක් තිෙබනවා. නිෂ්පාදිත රට අනුව, ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන 
පිරිවැය අනුව, ලංකාෙව් තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තත්ත්වය අනුව 
සමහර විට යුෙරෝපෙය් නිෂ්පාදනය කරන ෙබෙහතක්, 
ඇෙමරිකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙබෙහතක් ඔය පාලන මිලට 
ලබා ෙදන්න බැරි ෙවයි. ෙමෙතක් කල් ෛවද්යවරු ෙබෙහත් 
නියම කෙළේ ෙරෝගියාෙග් සමාජ තත්ත්වය ගැන දැනෙගනයි. 
යම්කිසි ෙරෝගී තත්ත්වයක් ෙවනුෙවන්  ෙහොඳින්ම වැඩ කළ හැකියි 
කියලා විශ්වාස කරන, ෙහොඳින්ම පතිඵලදායකයි කියලා හිතන 
 ඖෂධය තමයි ෛවද්යවරුන් නියම කෙළේ. සමහර විට ෙම් පාලන 
මිලට ෙදන්න බැරි, ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් ඉහළ ඖෂධ ඇති. 
එවැනි ඖෂධ කාණ්ඩ කීපයක් හඳුනාෙගන, generic නාමය අනුව 
අදාළ සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, අදාළ මුදල පියවා ෙදන්නට 
ඔබතුමා රජය මඟින් කටයුතු කරන්න. 

ෙතෝරා ගත් කාණ්ඩ තුන හතරක් යටෙත් ඖෂධ තුන හතරක් 
සඳහා ෛවද්යවරුන්ෙග්ත්, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය්ත් 
අනුමැතිය ඇතිව කටයුතු කරලා, ඒ මුදල ලබා දුන්ෙන් නැත්නම් 
ගැටලුවක් ඇති ෙවනවා. ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළා, ඖෂධ වර්ග 
තුනක් ෙහෝ හතරක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙසොයා ගන්න නැති බව. 
ෙම්ක පා ෙයෝගික තත්ත්වයක්. ෙමොකද , සමහර විට ෙම් නියම 
කරන මුදලට ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් ඉහළ ෙබෙහතක් ලබා 
ෙදන්න බැරි ෙවයි. ඒ නිසා එවැනි ඖෂධ වර්ග ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
රඳවා ගන්න. ෙමොකද, සෑම ෙරෝගිෙයකුටම ෙහොඳම ෙබෙහත 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. නමුත් ෙහොඳම ෙබෙහත ෙදන්න 
සමහර විට බැරි ෙව්වි. ෙමොකද, එෙහම ෙවන්ෙන් ඒ සඳහා වැය 
වන පිරිවැය වැඩි නිසායි. නමුත් එහිදී සිදු වන හානිය අවම කර 
ගන්න අපි උත්සාහ කරන්න අවශ්යයි. ෙතෝරා ගත් කාණ්ඩ 
කීපයක් සඳහා ඔවුන්ට පා ෙයෝගිකව ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රැඳී 
සිටින්නට ෙනොහැකියාවක් තිෙබනවා නම්,  ඒ මුදල රජය මඟින් 
ලබා ෙදන්න කියන ෙයෝජනාව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඔබතුමා සඳහන් කළ 
කාරණය.  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
හැබැයි,  අපි ෙම්කට පාදක කර ගත්ෙත් IMS  - International 

Marketing Services - එක. එතෙකොට IHP - Institute for 
Health Policy - එෙකනුත් කියලා  තිෙබනවා, ඉතා ෙහොඳ, 
නිවැරැදි කමය තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් 
ෙතොරතුරුවල හැටියට නම් එක ඖෂධයකවත් මිල නිෂ්පාදන 
වියදමට වඩා පහළ ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් සමහරුන්ට විශාල 
පශ්නයක් තිෙබනවා. රුපියල් 22ක් වූ එක්තරා ෙබෙහතක් අපි 
දැන් විකුණන්ෙන් රුපියල් හතරට බව තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. 
ෙකොෙහොමද ෙමච්චර කල් විශාල ලාභයක් ලබා ගත්ෙත් කියන 
පශ්නයට ඒෙගොල්ලන්ට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. අන්න ඒ පශ්නය 
තිෙබනවා. 

2861 2862 

[ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය හරි. හැබැයි, වර්තමාන 

තත්ත්වය යටෙත්  ඔවුන් මුදල අඩු කළාට ඔබතුමා ඒකට grace 
period එකක් දුන්ෙන් නැති බව අපි දන්නවා. ඒක ඇත්තටම 
අඩුවක්. ඔවුන් මුදල අඩු කළාට ඔවුන්ට ඒක පවත්වාෙගන යන්න 
පුළුවන්ද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් තිෙබන 
ෙතොග අවසන් වන ෙතක් සමහර විට ඔවුන් ඒ මුදලට ලබා ෙද්වි. 
ඊට පස්ෙසේ ඇති වන තත්ත්වය ගැන තමයි බලන්න ඕනෑ. ඒ 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා කිව්ෙව් ඔබතුමාට විරුද්ධ පියවරක් 
හැටියට ෙනොෙවයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නමුත් ඒෙගොල්ලන් ඖෂධවල මිල වැඩි කරනෙකොට grace 

period එකක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඒක හරි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ ෙවලාවට වහාම කියාත්මක ෙවනවා. ඒෙගොල්ලන් ලාභ 

ලබලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙතෝරා ගත් ෙබෙහත් වර්ග තුන හතරක් ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට 

පාෙයෝගිකව ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රැදී සිටින්න බැරි නම් අවශ්ය මුදල 
ලබා ෙදන්න කියන එකයි, අප එයින් අදහස් කෙළේ. ඒ එක්කම 
ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණය සම්බන්ධෙයනුත් මා සඳහන් 
කරන්න අවශ්යයි. "Truseuzumad" කියන ෙබෙහත 
සම්බන්ධෙයන් වූ කාරණය ලංකාෙව් ආන්ෙදෝලනාත්මක 
තත්ත්වයකට පත් වුණු කාරණයක්. ලංකාෙව් පිළිකා ෙරෝහල්වල 
ෙසේවය කරන ෛවද්යවරු අලුතින් හඳුන්වා දුන් ඒ ඖෂධය යම් 
පමණකට පාවිච්චි කිරීම පතික්ෙෂේප කළ බව අපි දන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එහිදී පාදක වුණු කාරණය තමයි අලුතින් 
හඳුන්වා දීපු ඖෂධය රුසියාෙව් හැෙරන්න ෙලෝකෙය් ෙවනත් 
රටවල භාවිත ෙනොකිරීම. අනික් ඖෂධය මිෙලන් වැඩි වුණාට 
ෙලෝකෙය් පමුඛ ෙපෙළේ රටවල් සියල්ෙලහිම භවිත වුණු 
ඖෂධයක්. විනිවිද ෙපෙනන සුළු ස්වභාවෙයන් ෙම් කටයුත්ත 
සිද්ධ ෙවනවා නම් ෙම් ගැටලුව මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම කියනවා, පළමුවැනි ෙබෙහෙත් මුදල වැඩියි 
කියලා. හැබැයි, ෙදවැනි ෙබෙහත ෙගෙනන ෙකොට, - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ ඖෂධය biosimilarද කියලා බැලුෙව් European standard 

එක අනුවයි. ඒක තමයි පළමුවැනි සාධකය. ෙදවැනි සාධකය 
හැටියට බලනවා, ෙම් ඖෂධය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් 
ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන රෙට්, ෙම් ඖෂධය ෙකොච්චර 
විකිෙණනවාද, ඒ ඖෂධෙයන් ෙකොච්චර පශ්න ඇවිල්ලා 
තිෙබනවාද කියා බලනවා. ඒ ඔක්ෙකොම සාධක ගැන බලලා තමයි 
ෙම් ඖෂධය භාවිතයට සුදුසුයි කියලා පිළි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමා එෙහම කියනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, අපි දන්නා 

තරමින් ෙම් biosimilar productsවලට මීට කලින් ලියා පදිංචිය 
ලබා දීෙම්දී ෙම් ගැටලුව මතු වුණා. භාවිතය පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණයත් මීට වඩා 
ගැඹුරින් විමසා බලන්න අවශ්යයි. අපි ෙනොබියව කියනවා, එක 
ඖෂධයක් පමණක් තිෙබන monopoly එක කඩන්න අවශ්යයි 
කියලා. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ඒ විධියට කටයුතු 
කරනෙකොට, තත්ත්වෙයන් උසස් ගුණාත්මක ඖෂධයක්, 
substitute එකක් අරෙගන එන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී තවත් කරුණක් සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි. මාලෙබ් SAITM එක පිළිබඳව අපි පසු ගිය  කාලෙය් 
දිගටම කථා කළා. ෛවද්යවරෙයක් හැටියට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලවලට මා විරුද්ධ නැහැ. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
රටකට අවශ්යයි. අෙප් රෙට් දරුවන් පිට රටකට  - ඉන්දියා වට 
ෙහෝ ෙන්පාලයට -  ගිහිල්ලා ෛවද්ය උපාධිය ලබාෙගන එනවාට 
වඩා ඒ දරුවන්ට ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලයකින් ෛවද්ය උපාධිය 
ලබාගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, "MBBS Sri Lanka" 
කියලා ෙහෝ "MBBS Malabe Sri Lanka"  කියලා ෙහෝ ඒ 
උපාධිය ලබා ෙදන එකට අපි තරෙය් විරුද්ධ බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්න අවශ්යයි, ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් ෛවද්ය පීඨය පටන් 
ගන්න ෙකොට ඒක පටන් ගත්ෙත් රුසියානු විශ්වවිද්යාලයකට 
අනුබද්ධ කරලායි. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. රුසියාව MD 
උපාධිය ලබා ෙදනවා. ඉන් පසුව දරුවා Act 16 විභාගයට වාඩි 
ෙවනවා. එවිට ෙම් කාරණය ෙබොෙහොම විනිවිද ෙපෙනන 
ආකාරයට සිද්ධ ෙවනවා. Act 16 විභාගය කරලා pass නම් 
ෛවද්ය ෙසේවයට එනවා; fail නම් ආෙයත් Act 16 විභාගය 
කරනවා. ෙමෙතක් කල් කියාත්මක වුණු කමෙව්දය ඒකයි. 
ෙම්ෙක් ගැටලුව මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අද අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය ඇතුළු සිසු දරුවන් සෑම ෙකෙනක්ම පාරට 
බැහැලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කට MBBS, Sri Lanka කියන උපාධි 
තත්ත්වය ෙදන නිසායි.  

අපි දන්නවා, ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ආයතනයකින් B.Com 
උපාධිය ෙදන්ෙන් නැහැ; BSc උපාධිය ෙදන්ෙන් නැහැ;  
Bachelor of Arts උපාධිය ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා MBBS 
උපාධිය පමණක් ෙම් විධියට ෙපෞද්ගලික ආයතනයකින් ෙදන විට 
ෙම් දරුවන් නැගිටින එක සාධාරණයි. එම නිසා අපි අදටත් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, -ඔබතුමාත් රජයට ෙයෝජනා කරන්න- 
කරුණාකර ෙම් විශ්වවිද්යාලය නැවත වතාවක් විෙද්ශ 
විශ්වවිද්යාලයකට අනුබද්ධ කරන්න කියලායි. ෙලොකු මුදලක් යයි. 
නමුත් ඒ මුදල ඔවුන්ට ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. ඔවුන්ෙග් 
standards ෙහොඳ නම්, විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලයකට ෙම්ක අනුබද්ධ 
කරලා ඒ විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලෙය් උපාධිය ලබා දීලා ෙම් දරුවන්ට 
Act 16 විභාගයට වාඩි ෙවන්නට අවස්ථාව ෙදන්න. ඒක ඉතාම 
ෙහොඳ විනිවිද ෙපෙනන සුළු කටයුත්තක්. අද තිෙබන ශිෂ්ය 
උද්ෙඝෝෂණවලට පමුඛම කාරණය -සාධකය- ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
මාලෙබ් උපාධි පදාන ආයතනයයි. ඒ නිසා ඒ ආයතනය ආරම්භක 
අවස්ථාෙව් තිබුණු තත්ත්වයටම නැවත ෙගනිච්චා නම් ෙම් 
ගැටලුව මතු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය අපි ඔබතුමාට 
පකාශ කරනවා. 

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ෙඩංගු තත්ත්වය ගැන 
ඔබතුමා කථා කළා. දැනට වාර්තා ෙවලා තිෙබන ආකාරයට 
පසුගිය වසෙර් 50,000ක් පමණ ෙඩංගු ෙරෝගයට ෙගොදුරු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි දැකපු කාරණයක් තමයි ෙරෝහල්වල, - ෙම් ෙඩංගු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

චකය කියාත්මක වන විට- ෙරෝගීන් ඉන්ෙන් නිරාවරණය ෙවලා, 
net එකක් නැතිවයි. එවිට ෙරෝහල තුළ ෙරෝග වාහකයා එක 
ෙරෝගියකුෙග් රුධිරය අරෙගන අෙනක් ෙරෝගියා ළඟට යන විට, 
එෙහම නැත්නම් නිෙරෝගී පුද්ගලෙයක් ළඟට යන විට ෙම් ෙරෝගය 
ෙබෝවීෙම් පවණතාවක් තිෙබන බව අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
දකිනවා. එම නිසා සෑම ෙඩංගු ෙරෝගියකුටම ෙරෝහල තුළදී net 
එකක් පාවිච්චි කිරීමට උපෙදස් ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම වුෙණොත් 
ෙඩංගු ෙරෝගය ෙබෝවීම වළක්වා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා.  

Hon. Presiding Member, I would like to speak a few 
words about the elderly population in Sri Lanka. It was 
reported during the last five or six years that Sri Lanka 
has one of the fastest-aging populations in the world. So, 
it has been growing significantly and today, more than 20 
per cent of our population is beyond 65 years. With that, 
it was lamented by the Hon. Minister that there is a 
significant rise in the non-communicable diseases in this 
country in the form of hypertension, diabetes mellitus, 
heart diseases, cerebrovascular accidents, cancer and so 
on and so forth.  

We commend the fact that the Ministry has taken a lot 
of initiatives for the prevention and treatment of non-
communicable diseases in this country. But, it is 
important, at this moment, to highlight that even though 
we have paid a lot of attention to hypertension, diabetes 
mellitus and other circulatory disorders, we have paid less 
attention towards psychiatric illnesses including 
dementia, Alzheimer's disease and Parkinson's disease.  

It is also important to mention the fact that the 
treatment centres are greatly centred around the urban 
areas. As the demography is changing, we see a transition 
of the disease pattern along with that. The success story of 
the Sri Lankan health sector was because of the fact that 
we have a great delivery system in relation to the primary 
health care. But today, we do not see that success in 
relation to the prevention and treatment of non-
communicable diseases. So, because of that reason, we 
see a great disparity in the distribution of services and the 
resources amongst the rural and urban sectors. Due to 
that, we see that a lot of patients bypass the primary 
health care institutions - rural hospitals, base hospitals and 
at certain times the district hospitals - in their areas and 
come to the general hospitals or the tertiary health care 
institutions like teaching hospitals seeking treatment.  

As the Hon. Minister illustrated in his speech, if we 
can establish a system of referring patients from the 
peripheral hospitals to the teaching hospitals, we can 
reduce the numbers at the general hospitals. We have seen 
at certain times patients seeking treatments for minor 
illnesses like cough and cold at teaching hospitals. So, 
there has to be an effective referral system to ensure that 
patients do not bypass the peripheral hospitals. So, how 
can we do that? To do that, we have to have standard 

operating procedures in this country like the NICE 
guidelines laid down in the United Kingdom or America. 
If we follow the standard operating procedures and have 
a laid down system of treating patients with different 
conditions once those are diagnosed, the patients would 
be convinced that they would be given the same 
treatment whether at the peripheral hospital or at the 
teaching hospital. If we can curtail the numbers that way, 
we would be able to provide better treatment for the non-
communicable diseases and in the highly-specialized 
sectors at the teaching hospitals. However much we try, 
we have to come to a tertiary health care institution to get 
a neurosurgical procedure done, for a bypass surgery, a 
kidney procedure or for that matter even to see an 
endocrinologist. But, if we can generalize these services 
to ensure that we treat a higher number of patients, we 
would be able to further strengthen the services provided 
by the Sri Lankan health care sector. 

Thank you very much, Sir, for the time given to me.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 

මහතා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ. ඔබ 

වහන්ෙසේට විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sir, before the Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero 

starts, I would like to say this. The Hon. (Dr.) Ramesh 
Pathirana mentioned about the NCDs. That is why we 
have set up the 842 Healthy Lifestyle Centres and 906 
Well Women Clinics throughout the country. That is 
what we have done to, as you said, spread it out to the 
peripheries.  
 

[අ.භා. 2.39] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් මම අදහස් 
කිහිපයක් දක්වන්නට කැමැතියි. මම හිතන විධියට මට ඉතාම 
සීමිත කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුණු ආසියාෙව් අපි වාෙග් 
ආදායම් ලබන රටවලට සාෙප්ක්ෂව බලන විට ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය, 
ආයු අෙප්ක්ෂාව සහ වසංගත ෙරෝග පැතිරීම වළක්වා ගැනීම වාෙග් 
කාරණා අතින් අපි ඉතාම ෙහොඳ තැනක ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන් 
දියුණු රටක මට්ටමට අපි ඇවිල්ලා ති ෙබනවා. අපි ෛවද්යවරුන්ට 
සහ කළමනාකාරිත්වයට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, පසුගිය අවුරුදු 
10, 15 තුළ ෙරෝහල්වල පවත්වාෙගන ආ පිරිසිදුකම සහ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධෙයන්. අපට මතකයි අපි පුංචි කාලෙය් ෙරෝහල්වල 
තිබුණු දුර්ගන්ධය; සනීපාරක්ෂාව පැත්ෙතන් තිබුණු ගැටලු. අද 
හුඟක් දුරට ඒ පශ්න විසඳිලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි අෙප් තිෙබන 
සුභවාදී පැත්ත.  

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරන විට ඉතා වැදගත් සාධකයක් තමයි අෙප් පරිසර පද්ධතිය. 
අපි ෙකොෙහොමද අෙප් වට පිටාව පවත්වා ෙගන යන්ෙන්? ඇළ 
ෙදොළ, කානු පද්ධතිය, ගස් ෙකොළන් ඇතුළු අෙප් පරිසර පද්ධතිෙය් 
පැවැත්ම අෙප් ෙසෞඛ්යයට ඉතා වැදගත් ෙවනවා. එම නිසා ෙම් 
කාරණය ඉතාම වැදගත් කාරණයක් හැටියට මම අවධාරණය 
කරන්නට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙබෙහත් ෙහේත් කරනවා; 
dialysis machines ෙගන්වනවා; ෙරෝහල් ව්යාප්ත කිරීම කරනවා. 
අද සෑම නගරයකම, උප නගරයකම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 
හැදීෙගන යනවා.    

අපට වැඩිෙයන්ම ෙපෙනන්ෙන් දියවැඩියා ෙරෝගීන් පරීක්ෂා 
කරන තැන්. අද සාෙප්ක්ෂව බලලා ලංකාව ෙහොඳයි කියලා අපි 
කිව්වාට, ජනෙල්ඛන හා  සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්තා අරෙගන බැලුවාම අ පට ෙපෙනනවා අෙප් රෙට් සෑෙහන 
ජන අනුපාතයක් දියවැඩියා ෙරෝගය සහ ෙවනත් ෙබෝ ෙනොෙවන 
ෙරෝගවලින් ෙපෙළන බව. ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ දීමට නම් අප 
කළ යුතු පළමුවැනි කාර්යය ෙලස මා දකින්ෙන් අෙප් ආහාර 
සංස්කෘතිෙය් සහ ආහාර රටාවල ඇති කර ගන්නා වූ ෙවනසයි. 
ෙමහි පළමුවැනි පශ්නය විශාල දැනුවත් කිරීමකින් විසඳන්න 
පුළුවන්. ෙදවැනි පශ්නයට තාක්ෂණික වශෙයන් කටයුතු කිරීම 
වාෙග්ම විශාල කැපකිරීමක් කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ 
පිළිබඳව මම අවසාන විනාඩිෙය්දී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් සනීපාරක්ෂාව, ඇවතුම් 
පැවතුම් සහ ආචාර ධර්ම කියන්ෙන් ඉතාම වැදගත් කාරණා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය යටෙත් පාසල් ශිෂ්යයන්ට සනීපාරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා. අෙප් නිය ෙපොත්ත පවා ෙකොෙහොමද පවත්වා 
ගන්ෙන්, අෙප් අත පය ෙසෝදාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද වැනි කාරණා 
සහ තවත් ෙද්වල් ගැන අෙප් දරුවන් දැනුවත් කිරීමක් අවශ්යයි. 
අපි පුංචි කාලෙය් නම් එෙහම දැනුවත් කිරීමක් තිබුණා. ඒ නිසා 
සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් අපි ඉතාම කාර්යක්ෂමව වැඩ 
පිළිෙවළක් හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

ඊටත් වඩා ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. ෙම් ෙලඩ ෙරෝග 
වැළැක්වීම සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට ඉතාම වැදගත් ෙදය 
තමයි ව්යායාම කිරීම. අද අෙප් ජීවන චර්යාව ෙකොයි විධියටද 
පවතින්ෙන්? අද   තිෙබන ෙම් අධ්යාපන කමය, පිළිෙවළ කියන 
සියල්ලම හදලා තිෙබන්ෙන් මිනිසුන්ට නිකම් ඉන්නයි. අද අෙප් 
නිලධාරින්ෙග් ශරීර ස්කන්ධය -බර- දිහා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා හුඟක් වැඩි බව. මධ්යම පන්තික සමාජ ස්තරය 
ගත්තත්, ඔවුන්ෙග් බඩ, ඇ ෙඟ් තිෙබන මහත දිහා බැලුවාම 
සම්පූර්ණ ෙරෝගි ෙපනුමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් 
තත්ත්වෙයන් මිෙදන්න නම් විධිමත් ව්යායාම හඳුන්වාදීමක් අවශ්ය 
ෙවනවා.  

අද ඉන්දියාෙව් ෙයෝග ව්යායාම ෙබොෙහොම ජනපියයි. 
ජාත්යන්තර වශෙයන් ඔවුන් ෙයෝග දිනයක් හඳුන්වා ගත්තා. ෙම්ක 
අද ඒ රෙට් රැල්ලක් විධියට යනවා. චීනය වැනි රටවල් ''තයිජි'' 
වාෙග් ෙද්වල් ජනතාවෙග් ජීවන රටාවක් බවට පරිවර්තනය කර 
තිෙබනවා.  ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, මිනිසුන්ට ව්යායාම කිරීම 
උගන්වන මධ්යස්ථාන සෑම ෙරෝහලකම ඉතා ඉක්මනින්ම හැදීම 
අත්යවශ්යයි. අද විශාල වශෙයන් බයිපාස් සැත්කම් කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ව්යායාම පද්ධතියකින් ෙම් ඇතිවන ෙරෝග සෑෙහන 
පමාණයක් අඩු කරගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.   

ඊළඟට, ෛවද්ය කමවල අන්තර් සම්බන්ධතාවක් තිබිය යුතුය 
කියන කාරණය මම අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. අපට 
මතකයි, ඒ කාලෙය් විකමාරච්චි ෙවද මහත්මයා ඇති කළ 
ආයුර්ෙව්දෙය් පෙබෝධය නිසා හැම ගමකම වාෙග් ''ගම්පහ 
ෙබෙහත් ශාලාවක්'' තිබුණු බව. අවුරුදු පෙහේ හෙය්දී ගම්පහ 
කියන නම අපි දැන ගත්ෙත් ෙම් ෙබෙහත් සාප්පුවත් එක්කයි. අපි 
ඉස්සර  ෙවලාම ගිෙය් එම ෙබෙහත් සාප්පුවට. එම නිසා ෙද්ශීය 
ෙවදකම, ආයුර්ෙව්දය, යුනානි, සිද්ධ, ෙහෝමිෙයෝපති කියන ෙම් 
සියල්ෙල්ම අන්තර් සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ සම්බන්ධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත්  කර 

තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් අෙප් 
ආහාර රටා පිළිබඳව කියන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඊට අදාළ අධිකාරිය තිෙබන්ෙනත් එතුමා 
යටෙත්මයි. අද අපි කන පලතුරු වර්ගවල, අෙප් බීමවල පැණි 
ෙකොපමණ තිෙබනවාද, රසකාරක ෙකොයි තරම් තිෙබනවාද, ඒවා 
ශරිරයට ෙකොයි තරම් අහිතකරද කියලා නිර්ණය කිරීම ෙම් ෙලඩ 
ෙරෝග වළක්වා ගැනීමට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන අපි 
හැම දාම කථා කළා.  එය පාෙයෝගික කිරීම ගැන අද මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අපි ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ගත්ත වැදගත් 
තීරණයක් තමයි ග්ලයිෙෆොෙසේට් තහනම් කිරීම. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායක ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු 
කාරණයක් ගැන මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. එතුමා කථා කරන 
ෙවලාෙව් මම ෙම් ගරු සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. ෙම්ක තහනම් 
කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා එතුමා අහනවා. ෙම් ග්ලයිෙෆොෙසේට් 
තහනම් කිරීම මනස්ගාතයක් කියලා එතුමා කියනවා.  මුළු 
යුෙරෝපය තුළම ෙම් ග්ලයිෙෆොෙසේට් තහනම් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන යුෙරෝපා සංගමෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
සැසි වාරෙය්දී දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් තිබුණා. 

 සමහර රටවල් දැනටමත් එය සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කර 
තිෙබනවා. ඉන්දියා ෙව් සමහර පාන්ත අද ග්ලයිෙෆොෙසේට් තහනම් 
කර තිෙබනවා. ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
WHO එෙක් වාර්තාව යටෙත් කෘෂි රසායනික දව්ය හයක් තහනම් 
කළා.  එම වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ ෙවලා තිබුණා ග්ලයි ෙෆොෙසේට් 
තහනම් කරන්න කියලා. නමුත්, උෙද් ඒ තහනම් කිරීෙම් තීරණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්තාට, අවාසනාවකට වාෙග් ඒක කියාවට නඟන්න බැරි වුණා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් 
වාෙග් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමවැනි ෙයෝධ බහුජාතික සමාගමක්, 
මුළු ආසියාවම ෙවළාෙගන ජාවාරමක් විධියට ෙම්ක කරද්දී, 
ෙලෝකෙය් පගතිශීලී පුද්ගලයන් එයට එෙරහිව  නැඟි සිටියා. 
උද්භිද විද්යාව පිළිබඳව ඉහළ උපාධි තිෙබන ''වන්දනා ශිවා'' වැනි 
විද්වත් කාන්තාවන් පවා ෙම් පිළිබඳව මත පකාශ කර තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් ෙම් පිළිබඳව සංවාදයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම "The World According to  Monsanto" 
කියන පිටු 300කින් පමණ යුක්ත ෙපොතත්, එහි video 
documentary  එකත්  YouTube එෙක් තිෙබනවා, විස්තර 
බලන්න පුළුවන්. ඒක බැලුෙවොත් ඔබතුමන්ලාට ෙමහි 
බරපතළකම වැ ටෙහේවි. මම පුදුම ෙවනවා, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ වැනි පක්ෂයකින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒ ෙදය 
ෙනොෙවයි. ග්ලයිෙෆොෙසේට් තහනම් කළාම ඔවුන් ආණ්ඩුවට විශාල 
පශංසාවක් ලබාෙදයි කියලා මම හිතුවා. ෙමොකද, ෙලෝකෙය්ම 
පගතිශීලී ව්යාපාර අද ඒ මතයත් එක්ක ඉන්ෙන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, දැන් කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 ෙම් ම ෙග් කථාව  තත්පර කීපයකින් අවසන් කරනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මුළු ෙලෝකයම අද රසායනික ෙපොෙහොර පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරනවා. 2012දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ අපි 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා, sustainable agricultureවලට 
යනවා කියලා; පරිසර හිතකාමී ෙගොවිතැනට යනවා කියලා. ඒ 
අනුව තමයි ආණ්ඩුව තීරණ අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
දසවිධ පතිපත්තියක් අපි අනුගමනය කරනවා.  

ඊළඟට කියනවා, පාරම්පරික වී වගා කිරීම මනඃකල්පිතයක් 
කියලා. අපි කියලා නැහැ, සම්පූර්ණෙයන්ම පාරම්පරික වී වගාවට 
යන්න කියලා.  හඳුනා ගත් පෙභ්ද සියයට 30ක් පමණ වැඩි කර 
ගන්න කියලා තමයි අපි තීන්දුව ගත්ෙත්. ෙම් වතාෙව් වසවිෙසන් 
ෙතොර ෙගොවිතැන කරන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම පාරම්පරික 
බීජවලින් ෙනොෙවයි. මම ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධෙයනුත් බලන්න කියලා. අෙප් ආහාර 
රටාෙව් ඇති කරන විප්ලවය බහුජාතික සමාගම් එක්ක කරන 
අරගළයක්. ඒ අරගළෙය්දී ග්ලයිෙපොෙසේට් තහනම් කිරීම අෙප් රට 
ගත් විප්ලවීය කියාමාර්ගයක්. ෆිෙදල් කස්ෙතෝ සමරන, වර්ෂයක් 
පාසා ෙච්ගුෙව්රා සමරන කියුබාෙවන්වත් ෙම් අයට ඉෙගන ගන්න 
කියලා ඉල්ලමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. Mavai S. Senathirajah. You 

had  20 minutes and  two minutes out of that  would  be  
given to Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe.  So, you are now 
left with only 18 minutes. 

[பி.ப. 2.47] 
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இப்ெபா  சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சு ெதாடர்பான கு நிைல விவாதம் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . சுகாதாரத் ைற மிக ம் க்கியம் 
வாய்ந்த ஒ  ைறயாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக இந்தத் 

ைறயில் ஆளணிப் பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற . 
ம த் வர்கள், தாதிகள் - Nurses, ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் 
எனப் பல பதவிக க்கும் ஆளணிப் பற்றாக்குைற இ ப்பைத 
நீங்கள் அறி ர்கள்.  இவற் க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தப் பிரச்சிைனகைள நன்கு 
அறிந்தவராக இ க்கின்றார். அைதவிட, எங்கள் 
ேகாாிக்ைககைள அவர் மதித் , ந்தளவில் அவற்ைற 
நிைறேவற் வதற்கு ஆர்வங்ெகாண்  பல திட்டங்கைள 
நிைறேவற்றியி ப்பைத நாங்கள் நன்றிேயா  எ த் ைரக்க 
வி ம் கின்ேறாம்.   

நான் இந்த ேவைளயில் மிக க்கியமான ஒ  விடயத்ைதக் 
கூறலாெமன நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , அைனத்  
ம த் வமைனகளி ம் சுகாதார ஊழியர்கள் - labourers 
தற்கா க அ ப்பைடயில் ேவைலெசய்  வ வைத நீங்கள் 
அறி ர்கள்.  பல ம த் வமைனகளிேல அந்த ஊழியர்கள் 
நீண்டகாலமாக மிக ம் க்கியமான கடைமகளில் ஈ பட்  
வந்தி ந்தா ம் அவர்கள் இன்ன ம் நிரந்தரமாக்கப் 
படவில்ைல என்ற ஒ  ெபாிய குைறயி க்கின்ற . அதற்கு, 
ஊழியர்கைள நியமனம் ெசய்கின்ற Salaries and Cadre 
Commission  அ மதி.... 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, within two weeks of my appointment 

as the Health Minister, I made permanent most of  the 
employees under the Central Government. There was a 
problem with regard to some people because they did not 
have the basic qualifications.  I put up a Cabinet Paper 
asking that  those people also be made permanent. But, it 
was not approved. Then, I told your Provincial Minister 
to do the same thing for the people who are in the 
Provincial Health Service. I do not know why that has not 
happened.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Thank you very much for your response, Hon. 

Minister. We thank you for your effort to make these 
labourers permanent. 

அ த்ததாக, வடக்கு மாகாண சுகாதார அைமச்சர் 
அவர்கள் உங்களிடம் ேபசேவண் ெமன்  ஒ  
ேவண் ேகாைள என்னிடம் வி த்தி ந்தார். நாங்கள் மாகாண 
சைபயில் சுகாதாரத் ைறக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
அைமச்சைர அைழத் வந்  அ பற்றி உங்க டன் 
ேபசுவதற்கு ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம்.  

இரண்டாவதாக, எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் சிற் ழியர்கைள, அதாவ  ெதாழிலாளிகைள 

2869 2870 

[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 
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நியமிப்பதில் ஒ  சாியான நைட ைற பின்பற்றப்படாமல் 
இ ப்ப  ெதாடர்பாக குைறப்பட் , எங்க ைடய பாரா  
மன்ற உ ப்பினர்கள் பலர் உங்க டன் ேபசுவதற்கு வி ம்  
கின்றார்கள். எத்தைனேபர் - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, for the appointments in the Central 

Government, we have to follow certain procedures.  For 
hospitals under the Central Government we have to 
appoint people who have passed six subjects with two 
Credit Passes at the G.C.E. (O/L). But, for the hospitals 
which come under the Provincial Councils,  we have 
provision to appoint people who have passed only the 8th 
Standard.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
That is correct. I accept your position to appoint the 

people who have passed the G.C.E. (O/L) to the vacancies 
in hospitals which come under the Central Government.  

ஆனால், எங்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
இப்ெபா ம் என்னிடத்தில் குைறப்பட் க்ெகாண்ட விடயம், 
இந்தச் சிற் ழியர்கைள நியமிக்கின்ற விடயத்தில் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க டன் கலந் ேபசிேயா அல்ல  
அவர்கள் சிபார்சு ெசய்கின்றவர்கைளேயா அல்ல  
தராதரத்தின் அ ப்பைடயிேலா நியமனங்கள் ெசய்யப் 
படவில்ைல என்பதாகும். அதற்கு நான் ெசான்ேனன், 
இப்ெபா  சைபயில் இ பற்றிப் ேபசுவைதவிட 
எங்க ைடய பல குைறகைளயிட்  நாங்கள் பிரதமர் மற் ம் 
ஜனாதிபதி ட ம் ேபசேவண் யி க்கின்ற ; ஆனால், 
சுகாதார அைமச்சர் ெகளரவ ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் 
அதிகமாக இந்தப் பிரச்சிைனகைளப் பற்றித்  
ெதாிந் ெகாண்டவர் என்பதால், அவேரா  ஒ ைற 
தனியாக எங்க ைடய உ ப்பினர்கள் குறிப்பி ம் குைறகள் 
சம்பந்தமாகப் ேபசி, ஒ  தீர் க்கு வரலாெமன் .  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, the Hon. Deputy Minister says, about 

20 people have been appointed from the Northern 
Province. But, if you have any more people, give me that 
list and I can do the needful. 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
The Members of Parliament of the Eastern Province, 

who represent our Party have also made some claims to 
me. They have a lot of issues.  I think it is better that we 
will get an appointment with  you to discuss the matter 
and take a decision on this.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
You consult the Members and give me the list.  

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. Thank you very much, Hon. Minister. 

அ த்ததாக, என் ைடய பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற 
ெதல் ப்பைள ஆதார ைவத்தியசாைல தர யர்த்தப்பட 
ேவண் ம் என்ற ஒ  ேவண் ேகாள் பற்றிய விடயத்ைத ம் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதைனத் தர யர்த் வதற் 
குாிய ஆதாரங்கள் அடங்கிய ஆவணங்கள் நிைறய 
இ க்கின்றன; சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகக் கட்டைமப்  
இ க்கின்ற . அ  தர யர்த்தப்பட ேவண் ம் என்ற Medical 
Superintendent, Regional Director of Health Services  
டாக்டர் ஈ. . ேதவேநசன் அவர்க ைடய விண்ணப்பம் 
பற்றிய ஆவணத்ைத ம் மற் ம் ஏைனய ம த் வமைனகளின் 
ேவண் ேகாள் பற்றிய ஆவணத்ைத ம் எங்க ைடய பாரா  
மன்றப் பிரதிநிதிக டன் உங்கைள நான் சந்திக்கின்ற 
ெபா  உங்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன். அப்ெபா  எல்லா 
விடயங்கைள ம் நாங்கள் ேபசலாம்.  

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திேல பல ம த் வமைனகள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் யி க்கின்றன. அதாவ  
யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ைவத்தியசாைல அ த்ததாக 
ெதல் ப்பைள, சாவகச்ேசாி, சங்காைன, ப த்தித் ைற 
ேபான்ற ம த் வமைனகள் க்கியமாக கிளிெநாச்சியிேல 
இ க்கின்ற ைவத்தியசாைல ஆகியைவ அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல நீண்ட 
காலமாகப் ேபார் நைடெபற்ற காரணத்தால் அவற்றின் குைற 
பா கள் தீர்க்கப்படாமல் இ க்கின்றன. ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள! இப்ெபா  சுகாதார அைமச்ைச நீங்கள் 
ெபா ப்ேபற்றி ப்பைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறாம். ஆகேவ, அந்தக் குைறபா கள் தீர்த்  
ைவக்கப்ப ம் என்  நம் கின்ேறாம்.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, last year and this year the highest 

allocation of money is for the Western Province and the 
second highest amount is for the Northern Province.   
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Thank you very much for allocating sufficient money 

for the expansion work of the Jaffna Teaching Hospital; 
for the four-storied building and other equipment. 

அ த்ததாக, யாழ். நகரத்ைத அண் ய பிரேதசத்தில் 
குழந்ைதகள் ம த் வமைன ஒன்ைற அைமப்ப  குறித்த 
நீண்டகால ேவண் ேகாள் பற்றிய விடயம். அதற்குத் 
ேதைவயான நிலத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கலாம், அல்ல  சில 
மாதங்க க்கு ன்னர் எங்க ைடய ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்திேல ன்ைவத்த ேயாசைனைய அ ல்ப த்தலாம்.   

RDA மற் ம் நகர நிர்மாணத் ைற - UDA க்குகூடத் 
ெதாியாமல் யாழ்ப்பாண நகரத்திற்குள்ேள ஒ  சிைறச்சாைல 
கட்டப்பட் க்கின்ற . அந்த நிர்மாணம் அந்த நகரத்திற்குள் 
அவசியமற்ற ; அநியாயச் ெசல . அைத மீளத் 
தி த்தியைமப்பதற்காகச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பல ேகா  

பாய் பணத்ைதக் ேகட்கின்றார்கள் என்  கூறப்ப கின்ற . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்தப் பணத்ைதக்ெகாண்  நகரத்தி ந்  ர இடத்தில் 
குறித்த சிைறச்சாைலைய அைமக்கலாம். அேதேநரம், 
யாழ்ப்பாண நகரத்திேல ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்கு 
அண்மித்ததான ஓர் இடத்திேல குழந்ைதக க்கான ஒ  
ம த் வமைனைய நி வதற்கு இந்த இடத்ைதப் 
பயன்ப த்தலாமா? என்ற ஒ  ேகள்விைய எங்க ைடய DDC 
- ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்திேல சம்பந்தப்பட்ட 
ம த் வர்களிடம் நாங்கள் ேகட் க்கின்ேறாம். அைதப்பற்றி 
ஆேலாசிப்பதாக அவர்கள் ெசால் யி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இ  சம்பந்தமாக ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேபசேவண் யி க்கின்ற .  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நவம்பர் மாதத்ைத              
நீாிழி  விழிப் ணர்  மாதமாகப் பிரகடனப்ப த் மா  
ேகா கின்ற ஒ  க தத்ைத Jaffna Diabetic Association இன் 
தைலவர் உங்களிடம் ஒப்பைடக்குமா  என்னிடம் 
தந்தி க்கின்றார். இன்  நவம்பர் மாதம் ந்தா ம்                  
அ த்த   ஆண் ந்தாவ  அைத   அ ல்ப த்த  ேவண் ம்.  

There is a request to the Hon. Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine to declare the month of 
November as the "Diabetic Awareness Month".  

ஏெனன்றால், இன்  ெமாத்தச் சனத்ெதாைகயிேல 15 
தத் க்கு ேமற்பட்டவர்கள் நீாிழி  ேநாயினால் 

பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் ெப ம் பாலானவர்க ம் 
இந்த ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் க் கின்றார்கள் என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். ஆனப யால், நீங்கள் இந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய ம் ஏற் க்ெகாண் , அ த்த வ ட நவம்பர் 
மாதத்ைத நீாிழி  மாதமாகப் பிரகடனப்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்திேல தாதியர் நியமனம் 
ெதாடர்பில் ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைக. அதாவ , அவர்கள் 
விஞ்ஞான பாடத்தில் சித்தியைடயாத காரணத்தினால், அ  
ெதாடர்பில் நாங்கள் உங்களிடம் ேபசியெபா , அதற்கு 
நீங்கள் ெபா ப் க் கூறியி க்கின்றீர்கள். அ த்ததாக, மிக ம் 

க்கியமான விடயம் என்னெவன்றால், தற்ெபா  
பல்கைலக்கழகங்க க்கு 60-65 தமான மாணவர்கள் கைலப் 
பீடத் க்குத் ெதாி ெசய்யப்ப கின்றார்கள். இதில் ஒ  

ைமயான மாற்றம் ஏற்படேவண் ம். இன்  பல நா களில் 
- இந்தியாவில்கூட, MBBS - ம த் வப் பாடங்கேளா  
இைணந்ததாக - related subjectsஆக 7 - 8 பாடங்கள் 
கற்பிக்கப்ப கின்றன என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அ பற்றி நீங்கள் ெதாிந்தி ப்பீர்கள் என்  
நிைனக்கின்ேறன். அேதேபால், தாதியர் - nurse  ைறயி ம் 
பல ந ன பாடங்கள் இ க்கின்றன. இைவகைள எங்க ைடய 
மாணவர்கள் கற்கேவண் ம். இதற்குப் பல்கைலக்கழக 
அ மதியின்ேபா , 60-65 தமான மாணவர்கள் 
கைலத் ைறக்குத் ெதாி ெசய்யப்ப ம் நிைலமாறி, அவர்கள் 
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப, வர்த்தகத் ைற சார்ந்த 
பீடங்க க்குத் ெதாி ெசய்யப்படல் ேவண் ம். அதற்கான 
வழிகாட்டல்கள் ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேகா கின்ேறாம். 
நான் இவ்விடயம் ெதாடர்பில் உயர் கல்வி அைமச்ச டன் 
ேபசியி க்கின்ேறன். எனேவ, இவ்விடயம் ெதாடர்பில் 
நீங்க ம் கல்வி அைமச்ச ம் உயர் கல்வி அைமச்ச ம் 
இைணந் , இன்ைறய விஞ்ஞான அல்ல  வி த்தியைடந்த 
ம த் வ நைட ைறக க்கு ஏற்றவா  பாடத்திட்டங்கைள 

மாற்றியைமக்க ேவண் ம். இ  இன்ைறக்கு உயர் கல்விக்கும் 
பல்கைலக்கழகத்தில் பட்டம் ெப வதற்கும் ஏைனய பல 

ைறக க்கும் அதிகள  ேதைவயாக இ க்கின்ற . 
இைத ம் நீங்கள் மனதிற்ெகாள்வேதா , பல்கைலக்கழக 
ேதர்வின்ேபா  MBBS மட் மல்ல, ஏைனய related 
subjectsக்கும் - இைணந்த பாடங்க க்கும் - மாணவர்கைள  
உள்வாங்குவதற்கு ஏற்றவைகயில் அந்தப் பாடங்கைளச் 
சிபாாிசு ெசய்வ டன், அவற்றிைனப் பல்கைலக்கழகப் 
பட்டப்ப ப் க்கான பாடத்திட்டத்தி ம் இைணத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நான், எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரத்தில் அதிகள  ேநரத்ைத 
எ க்க வி ம்பவில்ைல. ஏெனனில், எங்கள  கட்சிையச் 
ேசர்ந்த கிழக்கு மாகாணத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், தாங்க ம் ேபசேவண் ம் 
என்  ேகட் க்கின்றார்கள். அவர்க க்காக என் ைடய 
எஞ்சிய ேநரத்ைதக் ெகா க்கின்ேறன். நாங்கள் இந்தப் 
பாரா மன்ற அமர்  வைடவதற்கு ன்னர், அதாவ  
பத்தாம் திகதிக்கு ன்னர், வசதியான ைறயில் ேநரத்ைத 
ஒ க்கி, எங்க ைடய பிரேதசத்திேல சுகாதாரத் ைறயில் 
காணப்ப கின்ற பிரச்சிைனகள், அங்குள்ள ம த் வ 
மைனகளில் காணப்ப கின்ற ஆளணி மற் ம் ெபளதிக வளப் 
பற்றாக்குைற சம்பந்தமாக உங்க டன் ேபசுவதற்கு 
எண்ணியி க்கின்ேறாம். அதற்குாிய சந்தர்ப்பத்ைத நீங்கள் 
ஏற்ப த்தித் தரேவண் ம் என்  ேகட் , விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.00] 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම ගරු 

ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, 2016 වසෙර්දී ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් මීගමුව ෙරෝහල 
පතිසංස්කරණය කරන්නට මුදල් ලබාදීම ගැන. එම ෙරෝහල කඩා 
වැෙටන්න ඔන්න ෙමන්න කියා තිබුණු අවස්ථාවකදී එය 
පතිසංස්කරණය කරන්න එතුමා මැදිහත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අද දිනය 
ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් කුඩා දරුවන් සියයට 11කට වැඩි 
පමාණයක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන බව. ඔවුන්ට අවශ්ය 
කරන ෙපෝෂණය ලබාදීම සඳහා අද දින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්,  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග්ත් පධානත්වෙයන් මෙග් ගම වන 
ජාඇල පෙද්ශෙය් තිෙබන තිෙපෝෂ ආයතනයට අලුත් අංගණයක් 
එකතු කළා.  

රුපියල් මිලියන 700කට වැඩි පමාණයක රාජ්ය මුදල් 
එතුමන්ලා එකතු කළා. ලක්ෂ 24කට වැඩි පමාණයක් වන ඒ 
ආදරණීය මව්වරුන්ට, දරුවන්ට අවශ්ය කරන ෙපෝෂණය ලබාදීම 
සඳහා අද ඒ වැඩපිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. අපි හිතන 
විධියට ෙම් අමාත්යාංශයත්, ෙම් ඇමතිවරයාත් radical ෙවනසක් 
කරලා තිෙබනවා. තරුණෙයක් හැටියට  මාත් විශ්වාස කරනවා,  
තරුණයන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්නට අවශ්ය කරන 
වැඩපිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබන බව.  

2873 2874 

[ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්වැටි සඳහා  සියයට 90ක 
බද්දක් අය කරලා, විෙශේෂෙයන්ම සිගරට් පැකැට්ටුවක සියයට 
80ක පමාණයක රූපමය අවවාද තිබිය යුතුය කියා ෙයෝජනා 
කිරීෙමන්  ෙම් රෙට්  තරුණ තරුණියන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළ අමාත්යාංශය ෙවතින් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මත් දව්යට තිත තියන්නට, ඒ වාෙග්ම 
මත්පැන් අෙළවිය අඩු කරන්නට අවශ්ය කරන වැඩසටහන 
කරෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද අත්යවශ්ය ඖෂධවල 
මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. එය ජයගහණයක් හැටියට තමයි අපි 
දකින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මැෙල්රියාව, බරවා වැනි 
ෙරෝග අද රටින් තුරන් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  
rabies, congenital herpes, HIV, dengue ෙරෝග පැතිරීම අද අඩු 
කරමින් ඒකට අවශ්ය කරන  වැඩපිළිෙවළ  අමාත්යාංශ විසින් 
කරෙගන යනවා. ෙමයද රෙට් ජයගහණයක් හැටියට තමයි අපි 
දකින්ෙන්. අද සමහරක් මන්තීවරු ෙගවන වාට්ටු පිළිබඳව කථා 
කරනවා. අපි කියන්න කැමැතියි,  හිටපු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙගන් තමයි ෙගවන වාට්ටු ගැන අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
එතුමා තමයි වැඩිපුරම  Merchant Ward එෙක් ඉන්ෙන් කියන 
එක නම් අපි දන්නා කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙහද අභ්යාස වැඩ සටහනට 
රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
වකුගඩු ෙරෝග සහ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පරීක්ෂණ සඳහා National 
Science Foundation of Sri Lanka එකට රුපියල් මිලියන 100ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  Telemedicine Programme 
එක ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

මම හිතන හැටියට  තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වන ෙලෝකෙය් 
අද ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරමින් යනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කළ ෙමොෙහොෙත් එතුමා පකාශ කළා,  ලංකාව තුළ 
ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය කරන වැඩ පිළිෙවළ ගැන එතුමාෙග් 
සිහිනයක්  තිෙබන බව.  එතුමාෙග් ඒ සිහිනය සැබෑෙවයි කියන 
කාරණයත් මම විශ්වාස කරනවා. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අවශ්ය 
කරන යන්තණය තමයි  ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා අපට 
හඳුන්වා දුන්ෙන්. ෙම් යන්තණය නැතිව එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
ඉබාගාෙත්  ගියා. නමුත් ෙම් රටට අවශ්ය කරන, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ 
හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශයට අවශ්ය කරන යන්තණය එතුමා 
ඇති කළා. ඒ ඇති කරද්දී අපි දැක්කා, එතුමාට ෙකොච්චර ගැහුවාද 
කියන එක. අපි දන්නවා, GMOA  එක මුලදීම එතුමාට ගහන්න 
පටන් ගත් බව. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙයන් ගැහුවා. නමුත් එතුමා 
නිර්භීතව  නිදහස් ෙසෞඛ්යයට අවශ්ය කරන, ෙම් අමාත්යාංශයට 
අවශ්ය කරන යන්තණය ඇති කළා. අද ඒ යන්තණයත් එක්ක 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
Sir, please give me one more minute.  

Hon. Presiding Member, at the same time, I would 
like to say that a lot of countries, especially most of the 
States in the USA and in Europe, have legalized 
medicinal herb sativa. I think, if we can introduce 

medicinal herb sativa for cancer patients even in Sri 
Lanka, it is a good suggestion, because a lot of countries 
are now introducing this kind of medicinal herbs.  

Thank you very much.  
 
[ෙමම අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் அதிேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ள் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President  Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් ලැබී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.06] 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   විෙශේෂෙයන්ම මම ෙගොඩක් 

සතුටු ෙවනවා, 2017  අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මෙග් 
ආසනය නිෙයෝජනය කරන අෙප් හිතවත් අමාත්ය ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ඒ වාෙග්ම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයටත් මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය, සත්ුතිය පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය ෙලෝක ෙසෞඛ්ය දර්ශකෙය් යම් ඉහළ මට්ටමකට ඔසවා 
තැබීමට ගරු අමාත්යතුමා ඇතුළු අමාත්යාංශ නිලධාරින් ගන්නා ඒ 
කැපවීමට අපි අෙප් ෙගෞරවනීය පණාමය, ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

ඕනෑම ෙදයක් ෙකටි කාලීනව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා  
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලිවම දන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්, ගරු ඇමතිතුමා අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් සිටියදී, ෙබ්රුවල ආසනය පමුඛ කළුතර දිස්තික්කෙය් 
ෙසෞඛ්ය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ඉතා විශාල මුදලක් ලබා දුන්නා. 
ඒක පැහැදිලිවම අෙප් හෘද සාක්ෂියට එකඟව දන්නවා. ඒ නිසා 
රාජපක්ෂ  පාලන කාලෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ,  කමානුකූලව ඇවිල්ලා තමයි ගරු ඇමතිතුමාෙග් යම් 
දක්ෂතාවක් එක්ක අද ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙමවැනි ඉහළ මට්ටෙම් 
තැනක් හිමිකර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා මා නැවතත් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය, ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පුද කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරපු 
මන්තීවරෙයකු හැටියට මා පැහැදිලිවම දන්නවා,  පළාත් සභාෙව්  
මුදල් කප්පාදුවත් එක්ක අද ගාමීය ෙරෝහල්වල ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය. 2017 වර්ෂයට ගරු ඇමතිතුමා ෙමොන තරම් මධ්යම 
රජෙයන් උදව් ලබා ෙදන්න උත්සාහ ගත්තත් අද ඒ ගාමීය 
ෙරෝහල්වල  තත්ත්වය දැඩි අර්බුදයකට යන ලකුණු පහළ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙවන් කර තිෙබන පාග්ධන මුදල් ගත්ෙතොත්, 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ වැඩ කරන්න 
විතරක් මධ්යම රජෙයන් ලබා දී තිෙබන මුදල් පිළිබඳව මා සඳහන් 
කරන්නම්.  

2875 2876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016දී බටහිර ෛවද්ය අංශය සඳහා විතරක් රුපියල් මිලියන 
650ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  2017  සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 130යි. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෛවද්ය අංශය 
ෙවනුෙවන් 2016දී රුපියල් මිලියන 110ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
2017දී  එය රුපියල් මිලියන 12 දක්වා  පහළට වැටිලා තිෙබනවා. 
ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා.  අද උෙද් පළාත් 
සභාෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන්  මට දුන්නු සංඛ්යා ෙල්ඛනත් 
එක්කයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගන්නා 
උත්සාහය සැබෑ ෙලසම සාර්ථක ෙව්විද කියන එක පිළිබඳ අපට 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. අද වන විට පළාත් සභාෙව් ඉන්න මහ 
ඇමතිවරු, පළාත් සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු -ෙම් සියලු ෙදනාම- 
දැඩි විෙරෝධයක් ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඇයි ඒ? පළාත් සභාව අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් තමයි 
වැඩිම මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරන්ෙන්. නමුත්, ඒ සඳහා අවශ්ය 
මුදල් අය වැෙයන් ෙවන් ෙනොවීම නිසා ඒ අය ඉතාම අපහසුතාවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමනි, අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, ඖෂධ වර්ග 
48ක මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහන ලබා දීපු වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව. නමුත්,  අද වන විට එදිෙනදා පාවිච්චි වන ඖෂධ 
සංඛ්යාව 350කට වැඩියි.  අද ඖෂධ වර්ග 48ක මිල අඩු කරනවා 
කියලා මුළු රෙට්ම තාප්පයක් තාප්පයක් ගාෙන් ෙපෝස්ටර් අලවා 
පචාරක වැඩ පිළිෙවළක් අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. රූපවාහිනිෙය් දැන්වීම් පචාරය කරනවා. මට මතක් 
ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමා ඒ දවසව්ල  නාස්තිය, දූෂණයට විරුද්ධව 
කථා කළා. ෙම් සිද්ධිත් එක්ක අද වන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතා 
මුදල් කාබාසිනියා කරන මට්ටමක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

ඊළඟට, අපි ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ෙබ්රුවල ආසනෙය් අපට තිෙබන පධාන ගැටලුවක් 
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. දැන් ෙබ්රුවල ආසනෙය් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය ඉතාම නරක අතට හැරිලා, පිරිහිලායි තිෙබන්ෙන්. මා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, අද වන ෙකොට යහපාලනයට සම්බන්ධ  නාගරික 
මන්තීවරෙයක් tablets වර්ග, ගංජා, නීති විෙරෝධී සිගරට් ඇතුළු 
මත් දව්ය ෙගන්වා තිෙබනවා. එතුමා ගරු ඇමතිතුමා එක්ක 
ෙබොෙහොම සමීප මන්තීවරෙයක්. 

ගරු ඇමතිතුමාෙග් නමත් පාවිච්චි කරමින් සමහර අවස්ථාවලදී 
ඒ මන්තීවරයා කටයුතු කරනවා. එම නිසා අද ෙබ්රුවල ආසනෙය් 
ජනතාව පමණක් ෙනොෙවයි, කළුතර දිස්තික්කෙය්ම ජනතාව තුළ 
ෙම් කියන මන්තීවරයා පිළිබඳව දැඩි අපසාදයක් තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය රාජිත 
ෙසේනාරත්න මහතා දුම් වැටි පාලනය කරලා, දුෙමන් ෙතොර 
සමාජයක් බිහි කරලා ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහි 
කරන්න කටයුතු කරන ෙකොට එතුමාෙග් ළඟම සිටින යහ 
පාලනයට සම්බන්ධ ඒ මන්තීතුමා ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර විනාශ 
කරන වැඩ පිළිෙවළ දියත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා සිගරැට් එක 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙමන්න ෙම් කටයුතු පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, දැන්වීමක්. සිගරැට්වල මිල ගණන් ෙවනස් 
කිරීෙම් එම දැන්වීම තිෙබන්ෙන් 2016 ඔක්ෙතෝබර් 4වැනි දා.  ෙමහි 
තිෙබනවා, "Dunhill Switch" කියන සිගරැට් ෙපට්ටියක මිල 

ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී රුපියල් 900යි කියලා. හැබැයි, ඒ එක්කම 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පළමුවැනි දා වනෙකොට ගරු ඇමතිතුමා 
සම්බන්ධ ෙවලා එම සිගරැට් ෙපට්ටිෙය් මිල රුපියල් 1,100 දක්වා  
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

Ceylon Tobacco Company එෙක් තවත් දැන්වීම් කිහිපයක් 
මා ළඟ තිෙබනවා. "කැප්ටන්" සිගරැට් පැකැට්ටුවක මිල 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්ත් රුපියල් 400යි, මිල වැඩි වුණාට පස්ෙසේ 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය්ත් රුපියල් 400යි. ෙමතැන තිෙබන ෙදබිඩි 
පිළිෙවත පිළිබඳව අපට යම් කිසි සැකයක් තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
සිගරැට් එක සහ බීඩිය අතර තිෙබන ගැටලුව, සැකය තමයි අපටත් 
ඇති වන්ෙන්. යහ පාලනෙය් සමහර නායකෙයෝ යම් යම් 
කර්මාන්තවල ෙයෙදන ෙකොට ඒ කර්මාන්තවලට VAT වැනි බදු 
අය කිරීම් වාෙග් ෙද්වල් ෙමොකුත් බලපාන්ෙන් නැහැ. අද ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අපි අසුබවාදීව හැම ෙදයක් දිහාම බලන්න 
ඕනෑ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා පමුඛ ෙම් රජය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා 
නම්, ඒකට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන්න අපි කැමැතියි. ෙමොකද, 
ෙම් ර ෙට් ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් ජීවත් වනවා නම්, 
අපි ඉතාමත්ම සතුටු වනවා.  

අද වන ෙකොට ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා තුළ තිෙබන 
බරපතළ ෙයෝජනා කිහිපයක් මතු ෙවමින් පවතිනවා. පළමුෙවනි 
එක තමයි, ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ එකතු වී රජය මඟින් පාලනය 
වන ෙරෝහල් තුළ ෙගවන වාට්ටු ඇති කිරීම. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධව කථා කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම 
ෙමතැන සිටින නවක මන්තීවරෙයකු වුණාට ෙමතැන සිටින 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරු දන්නවා, එතුමා අෙප් ආණ්ඩුව තුළ ඉඳෙගනත් 
ඔවැනිම කථා කීපයක් කළ බව. ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් අදහස. ඒ වාෙග්ම ඒ 
දවස්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුත් අපි දැන් අහෙගන 
ඉන්න විධියටම ෙම් කථා අහෙගන ඉන්න ඇති. හැබැයි, මම 
එකක් දන්නවා. රාජිත ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙබොෙහොම දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්. එතුමා යම් කිසි ෙදයක් කියාත්මක කරන්න 
උත්සාහ ගත්ෙතොත්, එය කියාත්මක කරන ෙකෙනක්. එය 
කියාත්මක කරන්න එතුමාට අවශ්ය ශක්තිය යහ පාලන 
නායකෙයෝ ෙදයි කියන ෙලොකු විශ්වාසයක් අප තුළ තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තව විනාඩි 3ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ෙදෙවනි කාරණය තමයි, රජෙය් ෙරෝහල් තුළ ෙරෝග විනිශ්චය 

කර ගැනීම සඳහා රසායනාගාර පිහිටුවීමට ෙපෞද්ගලික අංශයට 
අවස්ථාව ලබා දීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අපි 
දකින්ෙන් ෙමෙහමයි. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ෙපෞද්ගලීකරණයට 
ෙකෙමන් ෙකෙමන් ළං වන ලකුණු තමයි ෙම් පහළ ෙවමින් 
යන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි ෙද්වල් එක්ක බලනෙකොට ටිකක් භය 
හිෙතන තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙරෝගියාට බිල්පතක් 
ලබාදීම, ඒ වාෙග්ම පාසල් දරුවන්ට රක්ෂණය කමයක් හඳුන්වා 
දීම.  ඒවා ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙද්වල්. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 2.7ක් 
ෙවන්කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒක කුමන රක්ෂණ සමාගමටද 

2877 2878 

[ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා  මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 05  

ෙදනවාද කියන සැකය තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ 
ෙකොමිස් මුදල් ෙකොයි ෙකොයි ආකාරයට ෙබදී යයිද කියන එක 
පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්වා ජනතාවෙග් මුදල්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්වැටි විෙරෝධී ව්යාපාරය 
කියාත්මක කරෙගන යන්න අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ඉතාමත් විශාල ෙවෙහසක් දරනවා. රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඊට ෙලොකු හයියක් ලබා ෙදනවා. එෙසේ 
සහාය ලබාෙදන ෙකොට අපට ෙවනත් පශ්නයක් මතුෙවනවා. එදා 
කථා කෙළේ ෙම් රටට මත් දව්ය කන්ෙට්නර් පිටින් එනවා කියලායි.  

හැබැයි, දැන් නැව් පිටින් එනවා. ඒක නවත්වාගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. තරුණ මන්තීවරු හැටියට අපි 
පැහැදිලිවම දන්නවා, අද අස්සක් මුල්ලක් නෑර ෙම් තත්ත්වය 
උදාෙවලා තිෙබන බව. මම ඒකයි කිව්ෙව්, සිගරැට් භාවිතය අඩු 
කරන්න යනෙකොට, මත් දව්ය ෙව්ගෙයන් ව්යාප්ත ෙවනවා වෙග්, 
"කැප්ටන්" සිගරැට් වර්ගය ගම් තුළ ඉතා ෙව්ගෙයන් ව්යාප්ත වන 
තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙම් පිළිබඳවත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය තුළ යම් යම් ගැටලු ඇති වුණත්, 
විෙශේෂෙයන්ම නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට 
සම්බන්ධ සියලු ෙදනා ඒවා විසඳන්න ෙලොකු උත්සාහයක් 
ගන්නවා. ගරු අමාත්යතුමනි, අෙප් ෙරෝහල්වල තත්ත්වය පිළිබඳව 
අපි හැමෙදනාම දන්නවා. ඒවා තිබුණාට වඩා ඉතාමත් ෙහොඳ 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙබ්රුවල, ඒ වාෙග්ම දර්ගා 
නගරෙය් සහ අලුත්ගම තිෙබන ෙරෝහල් පරීක්ෂාවට ලක් කළා. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙවනෙකොට ඔබතුමා ඒම ෙරෝහල්වලට අවශ්ය 
කරන ඖෂධ වර්ග ටික ලබාදීලා, ඒ වාෙග්ම ෙභෞතික සම්පත් ටික 
ලබාදීලා ඉතාමත්ම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අනිවාර්යෙයන්ම. ඔබතුමාට පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබාෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳ විධියට දකිනවා වෙග්ම, 

මම ඉස්ෙසල්ලා එල්ල කරපු ෙචෝදනා ෙබොෙහොම සත්යභාවෙයන් 
ඉදිරිපත් කරපු ෙද්වල්. ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න. අපි සිගරැට් එක විතරක් - දුම් පානය පමණක් - නැති 
කළාට වැඩක් නැහැ, ඊට වඩා දරුණු විධියට මත්  ෙපති, මත් දව්ය, 
ඒ වාෙග්ම නීති විෙරෝධී සිගරැට් අද ෙබ්රුවල ආසනය පුරා පැතිරී 
තිෙබනවා. එය කලුතර දිස්තික්කය පුරා කියාත්මක වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් දැනටත් කියාත්මක කරමින්  තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
තත්ත්වය වළක්වාගන්න කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය 

අමාත්යතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 19ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.18] 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 අද විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා වුණත් ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් 
කථා කරලා ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළ අගය කිරීමට ලක් 
කිරීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒක තමයි විය යුත්ෙත්. ඒ 
නිසා විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කාලය නාස්ති කරන්ෙන් නැතුව 
රටට වැඩක් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු ෙවන්න කියලා අපි 
ආරාධනා කරනවා. ඒ සඳහා සව්ර්ණමය අවස්ථාවක් උදාෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක එකතුෙවන්න කියා අපි ආරාධනා 
කරනවා. 

ඇත්තටම දුම්ෙකොළ සමාගෙමන් රුපියල් ෙකෝටි 50ක් 
අරෙගන දුම්ෙකොළ විෙරෝධී වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු (ෛවද්ය) 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා මත් දව්ය දැඩිව පතික්ෙෂේප කිරීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් දුම්වැටි භාවිතය දැඩිව පතික්ෙෂේප 
කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට සිටියදී දුම්වැටිවලට එෙරහිව විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කෙළේ. ෛවද්යවරියක් හැටියට මමත් හිතාම දැඩිව 
පිළිකුල් සහගතව දුම්වැටි භාවිතය පතික්ෙෂේප කරනවා. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියටත්, අද රෙට් ජනාධිපතිතුමා හැටියටත් ෙලෝකෙය්ම 
පශංසාව ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමා ඉතා දැඩිව තිබුණු බැමි කඩා 
බිඳ දමලා දුම්වැටිවලට විරුද්ධව විශාල කාර්ය භාරයක් කළා; නීති 
පැෙනව්වා.  

විෙශේෂෙයන්ම සිගරැට් භාවිතෙයන් සිදුවන හානි දැක්ෙවන 
රූප රාමු  සිගරැට් පැකට්ටුවක සියයට 80ක් පළ කරන්න කියලා 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුම්වැටි භාවිතය 
දැඩිව පතික්ෙෂේප කරලා, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි මතයක් රටට ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන අපි ඇත්තටම සන්ෙතෝෂ වනවා. එදා ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගන ගිය වැඩ 
පිළිෙවළ අද ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යාම ගැන වර්තමාන 
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත් 
අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

සිගරැට් ගැන සඳහන් කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කිව 
යුතුයි. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය විසින් මැයි 31වැනි දා දුම්වැටි 
විෙරෝධී දිනය ෙලස නම් කරලා, දුම් භාවිතෙයන් තිෙබන ආදීනව 
ගැන ජනතාව දැනුවත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම පතිපත්ති 
සම්පාදකයන්ෙග් හා නීති සම්පාදකයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා, නීති සකසලා දුම්වැටි භාවිතය අවම කිරීමට යම්කිසි 
කාර්ය භාරයක් කරන්න. දුම් පානය නිසා වසරකට මිලියන 6ක් 
මැෙරනවා. හැබැයි මිලියන 6න් ලක්ෂ 6ක්ම මැෙරන්ෙන් දුම් 
පානය කරලා ෙනොෙවයි, අනුන් පානය කරන දුම් ආඝාණය ෙවලා. 
එම නිසා ෙමය අෙප් රටට වාෙග්ම, ෙලෝකයටම ඉතාමත්ම 
බරපතළ පශ්නයක්.  

දුම් පානෙයන් වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි එක කමයක් තමයි, 
හැෙදන ෙලඩ ෙරෝග හා ආදීන ගැන කියා දීලා ජනතාව දැනුවත් 

2879 2880 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරිම. අෙනක් පැත්ෙතන්, දුම් වැටි මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව අවම 
කිරිම. එෙහම නම් දුම් වැටියක මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම දුම් වැටියකට පනවන බද්ද වැඩි කිරීම ඉතා වැදගත් 
වනවා. නමුත්, පසුගිය කාලෙය් ෙමොනයම් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා බදු 
ගැහීෙම් නිසි කළමනාකරණයක් ෙනොතිබුණු බව අපි දැක්කා. එම 
නිසා 2015දී සිගරැට් භාවිතය සියයට 10කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ හරහා ෙම් රටට ලැෙබන ආදායම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. සිගරැට් භාවිතය වැඩි වන ෙකොට එම ෙරෝගීන් 
ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය වැය කරන මුදල වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අතරම දුම්ෙකොළ සමාගම ඒකාධිකාරියක් 
පවත්වාෙගන යනවා. ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට මිල නියම කර ගන්න 
කටයුතු කරනවා.  

1981 ඉඳන් 2000 දක්වා දළ ෙද්ශීය ආදායම වැඩි වීමට 
සමගාමීව තමයි දුම් වැටිෙය් මිල ඉහළ ගිෙය්. නමුත්, 2000න් 
පස්ෙසේ ඒ වාෙග් කමයක් හඳුන්වා දුන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 2000න් 
පස්ෙසේ ඒක පුද්ගල ආදායමට සමගාමීව දුම් වැටි මිලදී ගැනීෙම් 
හැකියාවත් ශීඝව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙදගුණයක් විතර 
ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වනෙකොට සිගරැට් භාවිතයත්, සිගරැට් 
ෙවෙළඳාමත් සියයට 10කින් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා අපි ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කිරිම ඉතාම වැදගත් බව මා 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

2015දී දුම් වැටියට ගහපු බද්ද නිසා අපට ලැබුණු ආදායම 
සියයට 36යි. අපි එකතුකළ අගය මත බද්ද සියයට 4කින් වැඩි 
 කළා. නමුත්, දුම් වැටියට ගහන බද්ද සියයට 71.97 සිට සියයට 
4කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා; සියයට 71.97 ඉඳලා සියයට 67.86 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014 වන  ෙකොට ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද, එකතු කළ අගය මත බද්ද කියන සියලු බදු 
එකතු කරලා තමයි සිගරැට්වලට බද්ද දාලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය වාෙග්ම 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිෙය් නිර්ෙද්ශ අනුව 
සිගරැට් එෙක් බද්ද සියයට 80ක මට්ටෙමන් තියා ගන්න කියන 
එක.  එෙහම වුෙණොත් තමයි මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව අඩු 
ෙවන්ෙන්. මා ළඟ තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, සිගරැට් මිලදී ගන්න 
වසරකට රුපියල් බිලියන 100කට වඩා වියදම් වනවා. හැබැයි, 
සිගරැට් එකක නිෂ්පාදන වියදම, රුපියලක් වාෙග්යි ෙවන්ෙන්. 
දැනට විකුණුම් මිල රුපියල් 35යි. එතෙකොට දුම්වැටි සමාගම් 
ෙකොච්චර ආදායමක් උපයනවාද කියලා අපට හිතා ගන්න පුළුවන්.  

මම හිතන හැටියට එම ලාභය නිසාම තමයි ඔවුන් කීයක් ෙහෝ 
දීලා පව් ෙසෝදා ගන්න බලන්ෙන්. නමුත් අපි සතුටු වනවා, අෙප් 
නායකතුමා දුම් භාවිතයට එෙරහිව ශක්තිමත්ව කටයුතු කිරිම 
පිළිබඳව.  

අපි ෙයෝජනා කරනවා, සිගරැට් එකට පනවන බද්ද සියයට 80 
දක්වා වැඩි කරලා ඒ ආදායම රෙට් ආදායමට එකතු කරගන්න 
කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප තවත් කාරණයක් කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් වතාෙව් අෙප් අය වැය ෙයෝජනාවල පජාව සඳහා 
ෙහදියක් - community nurse - ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා මම 
දැක්කා. එය ෙහොඳයි කියා මම හිතනවා. හැබැයි අද අෙප් රෙට් 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ ෙරෝහල්වල ෙහදි පුරප්පාඩු විශාල වශෙයන් 
තිෙබනවා; ෙහදි හිඟයක් තිෙබනවා. ජාතික ෙරෝහෙල් ඉඳලා  පුංචි 
ගාමීය ෙරෝහල දක්වාම පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. 
සමහර ෙරෝහල්වල ෙහදි තුලනයක් සිදු ෙවලා නැහැ. සමහර 
දිස්තික්කවල ෙහදි හිඟයක් තිෙබනවා. ෙහදියන් සඳහා පිට රට 
රැකියාවල ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.  

පජා ෙහදියට පවරන  කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද කියා අපි 
හරියාකාරව, පැහැදිලිව හඳුනාගන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මාතෘ සහ ළමා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් සපයන්න 
අද පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනියන් ඉන්නවා. ඒ අය අද ගම් 
මට්ටමට ගිහින්, විවාහ වූ අලුත් යුවළවල් ෙසොයාෙගන, ඔවුන්ට 
අවශ්ය කරන පතිකාර ලබා දීලා, ෙරෝග වැළැක්වීෙම් කම කියා 
දීලා, එන්නත් ලබා දීලා ෙහොඳ මාතෘ සහ ළමා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් 
ලබා ෙදනවා. අද අෙප් රෙට් මාතෘ මරණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙහොඳ පසු පසව ෙසේවාවක් තිෙබනවා. අද උපත් සියල්ල සිද්ධ 
වන්ෙන් ෙරෝහල්වලයි. හැබැයි ෙම් system එකට තවත් nurse 
ෙකෙනකු දැම්ෙමොත් නම් ෙලොකු අවුලක් ෙවනවා. අපි ලබා ගත් 
ජයගහණ සියල්ල ආපස්සට යන්න පුළුවන්, එම කාර්යයම 
කරන්න තවත් ෙහදියක් දැම්ෙමොත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙයෝජනාවක් කරනවා, 
ෙහදියකෙග් අවශ්යතාව තිෙබන ක්ෙෂේතයක් ගැන. අද අෙප් රෙට් 
ජන ගහනය වැඩි ෙවනවා. අද එය සියයට 12යි. 2030 වන ෙකොට 
එම සංඛ්යාව සියයට 24ක් ෙව්වි කියා -ෙදගුණයක් ෙව්වි කියා- අපි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. වැඩිහිටි ජන ගහනය වැඩි ෙවමින් තිෙබනවා. 
අද වැඩිපුර ඉන්ෙන් කාන්තාවන්. අවුරුදු 79ක් වන ෙතක් ආයු 
කාලය තිෙබනවා. වැඩිහිටියන්ට රැකවරණය ලබා දීම සඳහා 
පජාවට ෙහද නිලධාරිනියක් ෙයෙදව්වාට කමක් නැහැ. ඒ 
අවශ්යතාව තිෙබනවා.  

මානසික ෙරෝගින් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද මානසික 
ෙරෝගින් එදා වාෙග් දීර්ඝ කාලයක් ෙරෝහල්ගත කරෙගන පතිකාර 
කරමින් තියාගන්ෙන් නැහැ. ඉස්සර තිබුණු මුල්ෙල්රියාව 
ෙරෝහෙල්, ඒ වාෙග් ෙරෝගින් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ලැබුණා. 
එහි ෙරෝගින් අවුරුදු ගණන් සිටියා. හැබැයි අද ඒ කමය ෙවනස් 
ෙවලා. අද පජාෙව් තියාෙගන මානසික ෙරෝගින්ට රැකවරණය 
ලබා ෙදනවා. මානසික ෙරෝගින් ෙසොයාෙගන පජාව ෙවත ගිහින් 
මාස තුනකට වරක් එන්නත් ලබා දීම, පතිකාර ලබා දීම, ඔවුන් 
ගැන ෙසොයා බැලීම, ඒ පජාවට අවශ්ය කරන උපෙද්ශන පහසුකම් 
ලබා දීම කරන්න ෙවනවා. ෙරෝහලකට සම්බන්ධව එහි දිගු 
කාර්යයක් හැටියට පජා ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ලබා දීම ෙවනුෙවන් 
නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා ඔවුන් ෙයෙදව්වාට අෙප් විෙරෝධතාවක් 
නැහැ. එෙහම නැතිව, කරන කාර්යයම කරන්න තවත් ෙකෙනකු 
දැම්ෙමොත් කැඳ හැළියක් බවට පත් ෙව්වි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ 
නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් සිතන්න. අපි ඒ කාරණය 
ෙකෙරහිත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මම දන්නවා, 
ඔබතුමා ෙබෙහවින් අධ්යයනය කරලා තමයි යම් යම් ෙද්වල් 
කරන්ෙන් කියා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමිය තමයි විෙශේෂඥවරිය. 

එහිදී අප සිතුෙව් ෙම්කයි. අප කුඩා කාලෙය්දී අෙප් පාසල්වලට 
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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MOH ආවා; public health nurse ආවා; dental nurse ෙහෝ dental 
surgeon ෙහෝ ආවා, ඇවිල්ලා screen කළා. අද ඒක සිදු වන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඒක සිදු වනවා ගරු අමාත්යතුමනි. ළමුන් 200ට වඩා අඩු 

පාසල්වල සියලු ෙශේණිවල දරුවන් ගැන බැෙලනවා. හැබැයි ළමුන් 
200ට වැඩි නම් 1, 4, 7 පන්තිවලට screen ෙවනවා. හැබැයි ඒ 
සඳහා ඒ ටීම් එක ෙයොදවන්න. එෙහම ෙනොකර ෙවනත් ෙකෙනකු 
දැම්ෙමොත්, එයින් ගැටලු ඇති වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කමෙව්දය 
ගැන අප නැවත ෙදපාරක් සිතා බැලුෙවොත් ෙහොඳයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඖෂධ 
48ක මිල අඩු කර තිබීම ගැන. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා හැටියට සිටි කාලෙය් මමත්, 
අෙප් ෛවද්ය රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාත්, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී Dr. Rohana Pushpa Kumara ඇතුළු පිරිස ඉන්දියාවට 
එක්කරෙගන ගියා, මට මතකයි. එදා එතුමා ඉන්දියාෙව්දී ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා direct හමු ෙවලා විෙශේෂෙයන් ගුණාත්මක ඖෂධ 
ලබා ගැනීම පිළිබඳව, ඖෂධ මිල පාලනය කරලා ජනතාවට 
සහනයක් ලබා දීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, විශාල කාර්ය 
භාරයක් කළා.  

ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් ඔබතුමා ඒ කාර්ය භාරයම 
ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ඖෂධ 48ක මිල පාලනය කරන්න අද 
කටයුතු කිරීම ඉතා පශංසනීයයි. එය අෙප් රෙට් ජනතාවට ලැබුණු 
ෙලොකු සහනයක් හැටියට මා දකිනවා. ඒකත් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන 
යෑමක්. ෙම් පිළිබඳව අෙප් රෙට් මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් 
පශංසාව අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, වර්තමාන ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමාටත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙමය ඉතා අමාරු 
කාර්ය භාරයක්. බහු ජාතික සමාගම් ෙබොෙහොමයක් එක්ක 
හැප්පිලා මිල පාලනය කළා කියන්ෙන් ෙලොකු ජයගහණයක්.           

 රට පුරා ඔසු සල් 1,000ක් ඇති කරලා ඖෂධ මිල පාලනය 
කිරීමට අය වැෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
පශංසනීය කාර්යයක්. ෙමොකද, ලක්සල ආයතනයත් එක්ක බද්ධ 
ෙවලා ෙම් ඔසුසල් පවත්වනෙකොට ගෙම් ජනතාවටත් පාලන මිලට 
ඖෂධ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නියම කරන 
මිලටම ෆාමසිවලින් ෙබෙහත් නිකුත් කරනවාද කියා ෙසොයා 
බැලීමත් ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.  

ඊළඟට, අද අෙප් රෙට්  සිටින විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත දරුවන් 
ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ආබාධිත තත්ත්වෙය් 
සිටින දරුවන් ඉන්නවා. ආබාධිත තත්ත්වෙය් කිව්වාම අපට හුඟාක් 
දුරට මතක්  වන්ෙන් බැලු බැල්මට ආබාධිත දරුවනුයි. බැලු 
බැල්මට  සාමාන්ය නමුත් ආබාධිත තත්ත්වෙය් දරුවන් සියයට 
30ක් පමණ පාසල්වල ඉන්නවාය කියා ආචාර්ය තිෙලෝකසුන්දරී 
කාරියවසම් මැතිනියෙග් සමීක්ෂණයකින් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත දරුවන් ඊට වඩා සියයට 30ක් 
පාසල් පද්ධතිය තුළ සහ ඉන් පරිබාහිරව අද  ඉන්නවා. ෙම් දරුවන් 
කලින්ම හඳුනා ගැනීම වැදගත් ෙවනවා. ෙම් දරුවන්ෙග් ආබාධිත 
තත්ත්වය පළමු අවුරුදු ෙදක, තුන තුළ -පුංචි කාලෙය් පටන්ම- 
හඳුනා ගත්ෙතොත් ඒ දරුවාට සමාජෙය්  සාමාන්ය පුරවැසිෙයක් 
හැටියට ජීවත් වීෙම් ඉඩකඩ ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා බහු 
පාර්ශ්වීය ෙසේවාවන් අපි සලසා ෙදන්න ඕනෑ. ෙසෞඛ්යමය 
පැත්ෙතන් කලින් හඳුනාෙගන අවශ්ය කරන මැදිහත් වීම, 
උපෙද්ශනය, පුනරුත්ථාපන ෙසේවය, පතිකාර ලබා ෙදනවා 

වාෙග්ම අනික් දරුවන් සමඟ පාසල තුළ ඉෙගන ගැනීමට ඒ 
දරුවාට ගැළෙපන පාසලක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඉෙගන ගන්න  
විෙශේෂිත කම හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්වත්, 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්වත් ෙමවැනි දරුවන්ට පමුඛතාවක් ලබා දී 
නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලනිය විශ්වවිද්යාලයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා ෙහේමාස් සමූහ ආයතනය "AYATI Trust" 
කියන foundation එක ආරම්භ  කරලා රුපියල් මිලියන 350ක 
මුදලින් බහු  පාර්ශ්වීය ෙසේවාවන් සපයන, සියලුම පහසුකම් සහිත 
ෙහොඳ මධ්යස්ථානයක් කැලනිෙය් ආරම්භ කරන්නට ෙදසැම්බර් 
3වැනි දා මුල් ගල තැබුවා. ඒ ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒක 
රජෙයන් කළ යුතු ෙදයක්. ඒ සඳහා ඔවුන් රුපියල් මිලියන 100ක් 
ෙවන් කරනවා. ඉතුරු මුදලත් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ලබා ගැනීම 
සඳහා ඔවුන් කටයුතු කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් 
දරුවන් සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු සංසදෙය් සහෙයෝගය එතුමන්ලා 
ලබා ගත්තා. අෙප් මන්තීවරුනුත් ඒ සඳහා විශාල සහෙයෝගයක් 
ලබා දුන්නා.  

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
ඉන්නවා; ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. දරුවන් පිළිබඳව වි ශාල වගකීමකින් 
කටයුතු කරන රජයක් හැටියට රජය මැදිහත් වීෙමන් අපි දැනට 
ස්ථානයක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා, මුල්ෙල්රියාව පරිශෙය්. රජෙය් 
මැදිහත් වීම තුළ අපි centre එකක් ආරම්භ කරනවා. ඒ තුළින් ෙම් 
දරුවන්ව සමාජගත කරලා, ෙම්  දරුවන් යහපත් දරුවන් හැටියට, 
සමාජයට වැඩක් ඇති දරුවන් බවට, පවුලට වැඩක් ඇති දරුවන් 
බවට පත් කරලා  ඔවුන් සමාජගත කිරීෙම් අවස්ථාව ලැෙබනවා. 
මුල් කාලෙය්දීම ඔවුන් හඳුනාෙගන අවශ්ය මැදිහත්වීම කළ යුතුයි. 
ඒ පිළිබඳව අපි ෙසේවාවන් ලබා දීලා නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු වනවා නම් ෙහොඳයි කියා මම හිතනවා. 

ඊළඟට, මත්ෙලෝලීන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා පතිපාදන    
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, පතිපාදන ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසියටයි. ෙපොලීසිය ෙකොෙහොමද මත්ෙලෝලීන් 
පුනරුත්ථාපනය කරන්ෙන් කියන පශ්නය ෙමහිදී මතු ෙවනවා. 
ෙපොලීසියට තිෙබන රාජකාරිය මත් දව්ය විකුණන අය නීතිය 
යටතට අරෙගන ඇවිල්ලා, නඩු  පවරා ෙම්වා වළක්වන එකයි;  
සමාජෙය් හැම ෙදනාටම ආරක්ෂිතව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් නිර්මාණය කරන එකයි. හැබැයි, ඔවුන්ට 
පුනරුත්ථාපන කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ජාතික මානසික ෛවද්ය 
ආයතනයට අනුබද්ධිත ආයතනයකට ෙම් පතිපාදන ෙවන් කරලා 
දුන්ෙනොත් මත්ෙලෝලීන් පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා මම හිතනවා. එය ඉතාමත්ම සාධනීය පියවරක්. එය 
ඉතාමත්ම ෙහොඳ වැඩසටහනක්. ෙමොකද, විධිමත්ව ෙම් 
මත්ෙලෝලීන්ව පුනරුත්ථාපනය කරන තැන් අපට  ෙසොයාගන්න 
අමාරුයි. ඒ වාෙග්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ෙදමව්පියන්ෙග් 
කැමැත්ත අවශ්යයි. හැබැයි, උසාවියකට ඉදිරිපත් කරලා 
උසාවිෙයන් නිෙයෝගයක් අරෙගන පුනරුත්ථාපනය කරන එක 
සමාජයට අපි කරන ෙලොකු ෙසේවාවක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියන එක මම මතක් කරනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බන්ධනාගාරගත ෙවන 
පුද්ගලයන්ෙගනුත් සමහර අය බන්ධනාගාරගත වන්ෙන්, -සමාජ 
විෙරෝධී වැඩ කරන්ෙන්- යම්කිසි මානසික ෙරෝගී තත්ත්වයක් 
නිසායි. ෙපොලීසිය ඔවුන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. උසාවිය 
ගිහිල්ලා ඔවුන්ව බන්ධනාගාරගත කරනවා.   

ෙමොවුන්ව මානසික වි ෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයකුට හරි, සාමාන්ය 
ෛවද්යවරෙයකුට හරි ඉදිරිපත් කෙළොත්, බන්ධනාගාරගත 
ෙවන්න ඉන්න එවැනි අයෙගන් සියයට 25කට විතර පතිකාර දීලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගදර යවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අද එෙහම කමෙව්දයක් නැහැ. අපි 
ඒ ගැනත් අෙප් අවධාන ය ෙයොමු කරන එක ඉතාමත් වැදගත් බව 
මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ෙනොමැති අය සියයට 1.5ක් වාෙග් පමාණයක් ඉන්නවා. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් වග කීම පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ලබා දීම. ඒ පහසුකම් ලබා දිය යුතු ලක්ෂ තුනක විතර ජනතාවක් 
ඉන්නවා. ඒ සඳහා සියයට 30ක විතර පතිපාදන අමාත්යාංශය 
ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයට -අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට- පුළුවන් නම් ෙම් සඳහා 
පතිපාදන ෙවන් කරලා ෙදන්න කියලා. වැසිකිළියක් හදලා 
දුන්නාම වැසිකිළියක් නැතිකෙම් බර අඩු ෙවන්ෙන් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයටයි. වැසිකිළියක් නැත්නම් ෙරෝගී තත්ත්වයන් ඇති 
ෙවනවා; පාචනය වැනි ෙරෝග ඇති ෙවනවා. දරිදතාවය නිසා තමයි 
වැසිකිළි නැති පශ්න ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සඳහා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දරුවන් ෙවනුෙවන්, මවුවරුන් 
ෙවනුෙවන්, ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට අමිල 
ෙමෙහවරක් කරපු අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ ෙමෙහවර 
කිරීම ගැන අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම වත්මන් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා  ඒ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යනවා. නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.37] 
 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, ෙසෞඛ්ය 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාවක වසර ෙදකකට පසුව ඊට සහභාගිවීමට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සහ 
නිදහස් අධ්යාපනය කියන ෙම් අංශ ෙදකම පසු ගිය දශක කිහිපය 
තුළ සෑම රජයක් විසින්ම ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. රෙට් 
අනාගතය ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් අනාගතය, නිදහස් අධ්යාපනය 

සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ තමයි රඳා පවතින්ෙන් කියන 
එක අපි කවුරුත් දන්නා වූ ෙදයක්. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
කථා කරන විට අෙප් බටහිර ෛවද්ය විද්යාවත් ඒ වාෙග්ම 
ආයුර්ෙව්දය පමුඛ වූ ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යාවත් අපට ඉතාමත්ම 
වැදගත් ෙවනවා. බටහිර ෛවද්ය විද්යාව අද පතිකාර අංශ 
ශක්තිමත් කිරීෙම්දී අෙප් රෙට් වාෙග්ම සමස්ත ෙලෝක පජාව තුළ 
ඉතාම විශිෂ්ට ෙසේවාවක් ඉටු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට 
වශෙයන් ගතෙහොත්, පධාන වශෙයන්ම ෙරෝග වැළැක්වීම -ෙරෝග 
නිවාරණය- සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යාෙව් -
ආයුර්ෙව්දෙය්- තිෙබන ෙබොෙහෝ උපෙදස්, සිරිත් - විරිත්, 
සම්පදායයන් ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් ඉතිහාසය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන විට, 
ඉතිහාසෙය් මතක සටහන් සමඟ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය අද දවස, ෙහට 
දවස ෙවනුෙවන් සූදානම් කිරීෙම්දී බටහිර ෛවද්ය විද්යාව 
ශක්තිමත් කිරීම වාෙග්ම ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යාව -ආයුර්ෙව්දය- වඩ 
වඩා වර්ධනය කිරීම, ශක්තිමත් කිරීම ඉතාමත් අවශ්ය ෙවනවා. 
අෙප් රෙට් සංවර්ධනෙය් මිනුම් දඬු, සංවර්ධනෙය් සාධක, 
සංවර්ධනෙය් උපමානයන්, සංවර්ධනෙය් ඉදිරි සැලසුම් ෙම් 
සියල්ල ගත් විට සංවර්ධනය පිළිබඳව කරනු ලබන විවිධ 
නිර්වචනයන්වලදී මූලික වශෙයන්ම රෙට් ජනතාවෙග් 
සංවර්ධනය ෙකොෙතක් දුරට උසස් පමිතියකින් සහ 
ගුණාත්මකභාවයකින් තිෙබනවාද කියන කාරණය තක්ෙසේරු කළ 
හැක්ෙක්, වටිනාකමක් දිය හැක්ෙක් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය මතයි. රටක ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය -ඉදිකිරීම්, 
ෙගොඩනැඟිලි, යන්තසූත ෙම් සියල්ල- තරගකාරිත්වය මත නව 
තාක්ෂණයත් සමඟ ෙකොෙතක් ඉදිරියට ගියත්, ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය තමයි වඩාත් වැදගත් වන්ෙන්.  රටක 
ජනගහනෙයන් අතිබහුතරයක් නිෙරෝගිමත්ව සිටිනවා නම්,  එය 
තමයි ඒ රෙට් සංවර්ධනය පිළිබඳ මිනුම් දණ්ඩ. රටක් සහ ජාතියක් 
විධියට සතුටු විය හැකි පධාන සාක්ෂිය සහ සාධකය වශෙයන් 
අපට එය පැහැදිලි ෙලසම හඳුන්වන්න පුළුවන්. 

එහිදී අපට අද තිෙබන අභිෙයෝග ෙමොනවාද සහ ඒ සඳහා අප 
සූදානම් වන්ෙන් ෙකෙසේද කියන කරුණු ෙදස අවධානය ෙයොමු 
කිරීෙම්දී, අෙප් වර්තමාන ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අද බටහිර ෛවද්ය විද්යාව සහ 
ආයුර්ෙව්ද -ෙද්ශීය ෛවද්ය- අංශය ශක්තිමත් කරමින් අෙප් නව 
රජය තුළ නව වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වන බව මම ඉතාම 
සතුටින් සඳහන් කරනවා. අද ඒ කටයුතුවල විශාල 
සාර්ථකත්වයක් දක්නට තිෙබනවා.  

ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපන ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ 
තීන්දු-තීරණ හා සැලසුම්වලදී ඒවාෙය් පතිඵල ක්ෂණිකව 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒවා දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජන වාෙග්ම දීර්ඝ 
කාලීන පතිඵල ලබා ෙදන අංශ බව අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්.  

අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සංවර්ධනෙය්දී ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල පජාව හා ආණ්ඩු මුහුණ ෙදන තත්ත්වයට සමාන වූ 
තත්ත්වයන්ට අපටත් මුහුණ ෙදන්න ෙවන බව අප කවුරුත් දන්නා 
වූ කාරණයක්. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
අභිෙයෝගය මුළු මහත් මානව පජාවම මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගයක්. 
අද එය ඉතාම පබලයි. අද මත් දව්ය ගැන කථා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට බලපාන විවිධ අංශ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. ෙම් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට 
ගත්විට, නීෙරෝගිමත් ජනතාවක් විධියට ජීවත්වීම සඳහා අපි සෑම 
ෙකෙනකුෙග්ම -රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග්ම- කැපවීමක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. මිනිෙසක් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න කිරීමට ෛවද්යවරෙයකුට කළ 
හැක්ෙක් යම් සීමිත කාර්යයක් පමණයි. රජයකට වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන  ෙවනත් ආයතනවලට කළ හැක්ෙක්ත් යම් 
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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සීමිත කාර්යයක් පමණයි. නමුත් තමන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය වඩා 
වර්ධනය කර ගැනීම, නීෙරෝගි මිනිෙසක් විධියට ජීවත් වීම, 
තමන්ෙග් දරු පවුල නීෙරෝගි දරු පවුලක් විධියට ෙපෝෂණය කිරීම, 
සුරක්ෂිත කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම හා වර්ධනය කිරීම යනාදී වූ 
සියල්ෙලහිදීම පවුල් සංස්ථාව තුළ ඒ පිළිබඳ වඩා පබල  
අවෙබෝධයක් සහ හැඟීමක් ඇතිවීම අවශ්ය ෙවනවා.  

අප සාක්ෂරතාව අතින් ඉතාම ඉහළ මට්ටමක සිටින ජාතියක් 
වන නිසා දැනුවත් කිරීම් තුළින් අෙප් රෙට් නීෙරෝගිමත් ජනතාවක් 
බිහි කිරීෙම් කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීමට අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
සහ අෙනක් ආයතන සමඟ එක්ව යම් පමුඛ කාර්යයක් කළ 
හැකියි. ඒ සඳහා නව සැලසුම් අවශ්යයි කියන එකයි මම විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

ඊළඟට, දුම්ෙකොළ, දුම්වැටි සම්බන්ධෙයන් වන නීති-රීති 
සම්බන්ධව වාෙග්ම මත් දව්ය සම්බන්ධෙයන් වන නීති-රීති 
සම්බන්ධවත් කවුරුත් කථා කළා. අවුරුදු 40ක්, 50ක් තිස්ෙසේ කථා 
කළ ජාතික ඖෂධ පනත සහ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. දැන් ඒ පතිඵල ලැෙබමින් 
පවතිනවා. ඒවා ක්ෂණික පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි.  වඩාත් ඵලදායී වූ තත්ත්වයක් සහ වැඩි වර්ධනයක් 
සමඟ එම පතිඵල අපි ලබා ගත යුත්ෙත්, අධිෂ්ඨානශීලිවයි. ඒ 
වාෙග්ම සෑම ෙකෙනකුම කළ යුතු  යම් යම් කැප කිරීම් මතයි. මීට 
කලින් කථා කළ ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමිය සඳහන් කළා, දුම්ෙකොළ 
සමාගෙමන් රජයට ලබා ෙදන්න යනවාය කියන මුදලක් පිළිබඳව 
අය වැය ෙයෝජනාවල සඳහන් වුණා කියලා.  

අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ දිනට පසු දිනම මම  
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් පැහැදිලිවම පකාශයක් 
නිකුත් කළා, දුම්ෙකොළ සමාගෙමන් ෙදන ශතයක්වත් කිසිම 
ෙද්කට භාර ගන්න අපි ලෑස්ති නැහැ කියලා. ඒක පතිපත්තියක්. අද 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තුළත්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය 
තුළත්, ඒ වාෙග්ම ඊට අනුබද්ධ විවිධ අන්තර්ජාතික සංවිධාන හා 
ෙම් පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවක් දක්වන ෙලෝකෙය් අෙනකුත් 
රාජ්යයන් අතරත්  දුම්ෙකොළ පිළිබඳ පතිපත්තිය, මත් දව්ය පිළිබඳ 
පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් ඉතාම දැඩි තීන්දු-තීරණ සහිතව කියා 
කරන රටක් විධියට ශී ලංකා රජය ෙකෙරහි පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු කටයුතුවලදී ඒවාට මුහුණ දීලා, අෙප් 
සංවර්ධන ක්ෙෂේත ශක්තිමත් කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන අභිෙයෝග ගැනත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟය, ෙහද ෙසේවෙය් හිඟය වැනි ගැටලු 
පවතිනවා. ෙමය දවසින් ෙදෙකන් මතු වුණු තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමය පසු ගිය දශක කිහිපය තුළ වර්ධනය වුණු තත්ත්වයක්. ෙහද 
ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙහද විද්යාලවල තත්ත්වය තව 
තවත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අවශ්යතාව පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම 
පශ්න ඇතිවීමට මූලික ෙහේතුව කුමක්ද කියන එකත් අපි ෙමහිදී 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 

ෛවද්යවරුන් සහ ෙහද ෙසේවෙය් සිටින ෙහද නිලධාරින් විශාල 
වශෙයන් රට හැර යෑම බරපතළ පශ්නයක්. රෙට් ජනගහනය 
වර්ධනය ෙවන්න, වර්ධනය ෙවන්න ෙරෝහල් වැඩි ෙවනවා; 
ෙගොඩනැඟිලි වැඩි ෙවනවා. නව තාක්ෂණයත් සමඟ නව 
උපකරණ වැඩි ෙවනවා. නමුත්, ඒ ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය 
වුණත්, ෙකොෙතක් සල්ලි ෙහොයලා දීලා ඒවා වර්ධනය කළත් ඒ 
ෙව්ගයට සමානව මානව සම්පත් සංවර්ධනය කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ෛවද්යවරෙයක් 
හදන්න මාසයකින් ෙදකකින්, අවුරුද්දකින් ෙදකකින් 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙහද ෙසේවෙය් ෙකෙනක් හදන්න මාස ෙදක 
තුනකින් පුළුවන්කමක් නැහැ.  

විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයක් හදන්න අවුරුදු තුන, හතරකින් 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ තත්ත්වය තුළ අපි මුහුණ ෙදන පධානම 
පශ්නය තමයි, විශාල වශෙයන් අෙප් ෛවද්යවරු රට හැර දාලා 
යන එක. ෙහද ෙසේවෙය්ත් විශාල පිරිසක් රට හැර දාලා යනවා. 
ෙහද ෙසේවෙය් වාර්ෂිකව විශාම යන සංඛ්යාවත්, වාර්ෂිකව පිට රට 
යන සංඛ්යාවත් එකට එකතු කළාම ෙහද විද්යාලවලින් පිටෙවන 
සංඛ්යාෙවන් ඉතා කුඩා සුළු අනුපාතයක් තමයි ෙම් රෙට් ඉතිරි 
ෙවන්ෙන්. නමුත්, වැඩි වන ජනගහනයත් එක්ක, ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් ෙකෙරන ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනයට ෙගො ඩනැඟිලි 
ඉදිකිරීම් සහ නව යන්ත සූතත් එක්ක ෙහද ෙසේවෙය් අඩුව 
සංඛ්යාත්මකව පුරවන්න තවම අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.  
සංඛ්යාත්මකව ගන්නාවූ ෙහද ෙසේවෙය් පධාන වශෙයන් තිබිය යුතු 
වන්ෙන් ගුණාත්මකභාවයයි.  ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෛවද්ය, ෙහද 
සහ පරිපූරක අතුරු ෛවද්ය ෙසේවා යන ෙම් සියලු අංශ ගත් විට 
අවශ්ය වන්ෙන් සංඛ්යාත්මක අගයට වඩා ගුණාත්මක අගයයි. 
අෙප් රටට අපි ගරු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රට ෛවද්ය, 
ෙහද, පරිපූරක අතුරු ෛවද්ය ෙසේවා ඉතාම  ඉහළ කැපවීමකින් 
ෙසේවය කරන රටක් නිසා. ඒ නිසා තමයි අපට ෙහොඳ නමක් 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් කුමන රටකට ගියත්, ජාත්යන්තර සංවිධානයකට 
ගියත්, ලංකාෙව් පධාන අංශ ෙදකක් පිළිබඳව ඇගැයීමක් ෙදනවා; 
වැඩි වටිනාකමක් ෙදනවා; ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ඒ, නිදහස් 
අධ්යාපනය සහ අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවය සහ පමිතිය පිළිබඳවයි. අපට ෙම් තත්ත්වය තව 
තවත් වර්ධනය කර ගැනීමයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මම අද 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී ආයාචනයක් කරනවා, ෙම් රෙට්  විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු සහ ෙහද ෙසේවෙය් සිටින සෑම ෙකෙනකුම තමන්ෙග් 
රට, රෙට් ජනතාව සහ තමන්ෙග් ඥාතීන් යන ෙම් සියල්ල ගැන 
සිතා අෙප් රට හැරදා විෙද්ශවල ෙසේවයට යෑම කරුණාකරලා හැකි 
තරම් අවම කරන්න කියලා.  විෙද්ශ රටවල ශී ලාංකික 
ෛවද්යවරු සහ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු 15,000ට වැඩිය ෙසේවය 
කරනවා. ඒ සියලුෙදනාට අපි ආරාධනා කරනවා, අෙප් රටට 
ඇවිල්ලා යම් ෙකටි කාලයක් ෙහෝ නැවත ෙසේවය කරන්න කියලා. 
ෙම් විධියට රට හැර යන පිරිෙසේ යම් පාලනයක් ඇති ෙවලා ඒ 
තත්ත්වය අවම වුෙණොත් ඒක රටට ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම, පිට රට 
සිටින ශී ලාංකික ෛවද්යවරුෙගන් යම් පමාණයක් ෙහෝ ෙමරටට 
ආපසු එන තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත්, ඒ අයට අෙප් වගකීම් 
පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් යම් ආරාධනයක් කිරීම අවශ්යයි, ෙම් 
පිළිබඳව වැඩි අවෙබෝධයකින් කටයුතු කරන්න කියලා.  

ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව පිළිබඳව කථා කරද්දී බටහිර ෛවද්ය විද්යාව 
තුළ තිෙබන ගුණාත්මභාවය සහ පමිතිය වාෙග්ම, අෙප් ෙද්ශීය 
ෛවද්ය විද්යාව, ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳව තිෙබන 
පිළිගැනීම සහ ගුණාත්මභාවය ඉතාම  විශිෂ්ටයි. ඒ ගැන අපි සතුටු 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් කටයුතුවලට උර දී කටයුතු කරන ඒ 
සෑම ෙකෙනකුටම අෙප් ෙගෞරවය, ස්තුතියි පිරිනමනවා. 
වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා වන රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ජයවිකම 
මහත්මයාටත්, ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල් පාලිත මහීපාල 
මහත්මයා ඇතුළු ඒ ආයතනවල ෙසේවය කරන අෙනකුත් අංශවල 
පධානින් ඇතුළු සෑම ෙකෙනකුටම  මම ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂ 
ස්තුතියක් පිරි නමනවා. ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ශක්තිමත් 
කරමින් ඔවුන් කරන කැපකිරීම් සහ ඒ  කරන මඟෙපන්වීම් සහ 
ලබා ෙදන ෛධර්යය පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අපට 
රටක් විධියට ෙහොඳ අනාගතයක් ඇතිව ෙගොඩනැ ෙඟන්නට නම්, 
නීෙරෝගිමත් ජනතාවක් ෙම් රෙට් බිහි ෙවන්න නම්  නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තව තවත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ.  

ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් පමිතියට, ගුණාත්මකභාවයට, රජෙය් 
පාලනයට යටත්ව වඩා ෙහොඳ ෙසේවාවක් ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අංශවලින් ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. රාජ්ය 
ෙනොවන අංශවලට අවශ්ය වගකීම් සහ යුතුකම් පිළිබඳ වැඩි 
අවෙබෝධයක් ලබා ෙදමින්, රජෙය් උපෙදස් සහ මඟෙපන්වීම් තුළ 
ඒ අංශවලට කටයුතු කිරීමට වැඩි වගකීමක් අපි පවරමුයි කියන 
අදහස ඉදිරිපත් කරන අතර, සියලුෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග්  වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙබෙහත්වලත් ගණන් දැන් ෙගොඩක් අඩු 

ෙවලා. ෙබෙහත් මිල අඩු කළා කියලා රාජිත ඇමතිතුමා ඉවත් 
කරන්න කියලාත් කියනවා.  

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 
You have 14 minutes. 
 

[பி.ப. 3.50] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள! ேமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்கள் தன் ைடய அரசின் ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ேவைலத்திட்டங்கள் ெதாடர்பி ம் எதிர்காலம் ெதாடர்பி ம் 
இங்கு சில க த் க்கைள ன்ைவத்தி க்கின்றார். அைதத் 
ெதாடர்ந்  நா ம் சில க த் க்கைள ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். 

வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைர, அங்கு 
தாதியர்க க்கான பற்றாக்குைற அதிகமாகக் காணப்ப ம் 
நிைலயில், உயர்தரத்தில் விஞ்ஞானப் பாடங்களில் 
சித்தியைடேவார் குைறந் வ ம் காரணத்தால், கல்விப் 
ெபா த் தராதர சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் விஞ்ஞான ம் 
கட்டாய பாடம் என்பதால், உயர் தரத்தில் ஏதாவ  
பாடங்களில் திறைமச் சித்தி ெப கின்றவர்க க்குத் தாதியர் 
பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு ஏற்ற வைகயில் ஒ  ெகாள்ைகத் 
திட்டெமான்ைற வகுக்கக்கூ ய சாத்தியப்பா கள் ெதாடர்பில் 
ஆராய்ந்  பார்க்குமா ம் அத் டன் தனியார் ைற தாதியர் 
பணிகளில் ஈ பட் ப்ேபா க்கு அரச தாதியர்க க்கான 
பாீட்ைசகளில் ேதாற்றக்கூ ய வாய்ப் கைள ஏற்ப த்தி, அதில் 
சித்தியைடேவா க்கு அரச ம த் வமைனகளில் 
நியமனங்கைள வழங்குவதற்குாிய வாய்ப் கள் குறித்  
ஆராய்ந்  பார்க்குமா ம் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

தாதியர், ம ந்தாளர், ஆய் கூட மற் ம் இயன் ைற 
ம த் வர் கற்ைககள் என்பன தற்ேபா  ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் தனியான பிாிவாக ெசயற்பட்  வ கின்ற 
நிைலயில், யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தில் அ  ம த் வ 
பீடத்தின் கீேழேய இன் ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 
எனேவ, அங்கும் இதைனத் தனியான ஒ  ைறயாக 
ஏற்ப த் வதற்கு யற்சிகைள எ க்கும்ப ம், யாழ்ப்பாணம் 
ைவத்தியசாைலயில் சி வர்க க்கான தனிப் பிாி  
அைமப்பதில் ெகௗரவ அைமச்சர்  ைவத்திய கலாநிதி ராஜித 
ேசனாரத்ன அவர்கள் காட்  வ கின்ற அக்கைறைய நான் 
வரேவற்கின்ற அேதேநரம், வடக்கு மாகாணத்திற்ெகனத் 
தனியானெதா  சி வர் ம த் வமைனைய அைமப்பதற்கான 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள் ம்ப ம் ேவண் க் 
ெகாள் கின்ேறன்.   

அேதேநரம் தற்ேபா  எம  நாட் ல் 60 வய க்கு 
ேமற்பட்ட வேயாதிபர்களின் ெதாைகயான  ற் க்கு 12 

தமாக இ ப்பதாக ம் இ  2020ஆம் ஆண்டளவில் 20 
தமாக அதிகாிக்கும் என ம் எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 

இவ்வாறான நிைலயில், இந்த வேயாதிப  
பராயத்ைத ைடயவர்கள் பல்ேவ  வைகயிலான 
ேநாய்க க்கு ஆட்படக்கூ ம் என்பதால், அதற்குப் பாாிய நிதி 
ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் யதாக இ ப்ப டன் 
அதற்ெகன விேசட கவனம் ெச த்த ேவண் ய நிைல ம் 
ஏற்ப கின்ற . எனேவ, தற்ேபா  ம த் வமைனகளில் 
சி வர்க க்ெகனத் தனியான பிாி கள் ஏற்ப த்தப்ப வ  
ேபால் வேயாதிபர்க க்ெகனத் தனியான பிாி கைள 
ஏற்ப த் வதற்கும் நாட் ல் வேயாதிபர்க க்ெகனத் 
தனியானெதா  ம த் வமைனைய அைமப்பதற்கும் 75 
வய க்கு ேமற்பட்ேடார் ெதாடர்பில் விேசட 
கண்காணிப் கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் ம்ப  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

தற்ேபா  யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ெதல் ப்பைள பகுதியில் 
ெசயற்பட்  வ கின்ற ற் ேநாய் ம த் வமைனயான , 
வளப் பற்றாக்குைற மற் ம் ேபாதியள  பராமாிப்  இன்றி 
காணப்ப வதால், அைத மஹரகம ற் ேநாய் 
ம த் வமைனையப் ேபான்  மத்திய அரசின்கீழ் 
ெகாண் வந் , அதற்குப் ேபாதிய வசதிகைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்குமா  ெகௗரவ சுகாதார அைமச்சர் ைவத்திய 
கலாநிதி ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரம், ைகயிைல உற்பத்திகள் மீதான கட் ப்பா  
ெதாடர்பில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகௗரவ சுகாதார 
அைமச்சர் அவர்க ம் எ த் வ ம் நடவ க்ைகக க்குப் 
பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், 
சீனி, உப்  மற் ம் ெகா ப்  ேபான்றவற்றின் பாவைனையக் 
குைறப்ப  ெதாடர்பி ம் பாராட்டத்தக்க யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. எனி ம், இைவ 
ெதாடர்பில் ேம ம் வ வான பிரசார நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் ம்ப ம் ெபா வாகத் ேதநீர்க் கைடகளில் 
ேதநீர் வழங்கும்ேபா . சீனிையத் ேதநீாில் கலந்  
வழங்குவதற்குப் பதிலாக, சீனிையப் றம்பாக வழங்குவைதக் 
கட்டாயப்ப த் மா ம் இவ்வாறான ெசயற்பா கைளச் 
ெசய க்கம் மிக்கதாக ேமற்ெகாள் மா ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரம், ெவளிநா களில் ம த் வத் ைறப் பட்டப் 
ப ப் கைள ேமற்ெகாண் , இலங்ைகக்குத் தி ம் கின்ற 
வர்க க்கு, இலங்ைக ம த் வ சங்கத்தின் லமாக 
நடத்தப்ப கின்ற பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்காக, இங்குள்ள 
பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ மதிக்கப் ப கின்றனர். 
இவ்வாறான நிைலயில், ஏற்ெகனேவ நாட் ல் நைட ைறயில் 
இ ந்த, அம்மாணவர்களின் வி ப்பங்கைள அறிந் , 
அவர்க க்குப் ெபா த்தமான பல்கைலக்கழகங்களில் 
அவர்கைள அ மதிக்கின்ற நைட ைறயான  தற்ேபா  
பின்பற்றப்ப வதில்ைல எனக் கூறப்ப கின்ற . இவ்வா  
இ தியாக ஹு  பல்கைலக்கழகம் ெசன்ற 69 
மாணவர்களில் 06 ேபர் மாத்திரேம அப்பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந் ள்ளதாகக் கூறப்ப கின்ற . குறிப்பாக, 

ஹு  பல்கைலக்கழகத்தில் கற்கச் ெசல்கின்ற தமிழ்ெமாழி 
லமான மாணவர்க க்கு ெமாழிெபயர்ப் கள் 

இடம்ெப வதில்ைல என் ம் அேதேநரம், யாழ். 
பல்கைலக்கழகத்தில் கற்கும் சிங்களெமாழி லமான 

2889 2890 

[ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 05  

மாணவர்க க்கு ெமாழிெபயர்ப் கள் இடம்ெபற்  
வ வதாக ம் கூறப்ப கின்ற . எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் இ  ெதாடர்பில் ஆராய்ந் , உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

யாழ்ப்பாணத்தில் அரச ம ந்தாக்கற் கூட் த்தாபனத்தின் 
'ஒசுசல' விற்பைன நிைலயத்ைத நாம் ஏற்ெகனேவ 
நி வி ள்ேளாம். என்றா ம், உாிய இடவசதி கிைடக்காத 
காரணத்தினால் அ  யாழ். ேபாதனா ைவத்தியசாைலைய 
அண் ய பகுதியில் அைமயப்ெபறவில்ைல. இதன் காரணமாக 
அதன் விற்பைனயில் ழ்ச்சி ஏற்பட் வ வதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . எம  மக்க க்கு ம வான விைலகளி ம் 
இலகுவாக ம் ம ந்  வைககைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
வசதியாக இந்த நி வனத்ைத யாழ். ேபாதனா ைவத்தியசாைல 
வளாகத்தி ள் நி வதற்கு நடவ க்ைக எ த்  உத மா ம்     
யாழ்ப்பாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் தீவகப் பகுதி மக்களின் 
நன்ைம க தி தற்ேபா  ேவலைணயில் அைமந் ள்ள பிரேதச 
ைவத்தியசாைலக்கு ேம ம் பல வசதிகைள ேமற்ெகாண்  
அதைனத் தள ைவத்தியசாைலயாகத் தர யர்த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்  உத மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

தற்ேபா  இலவச அம்பி லன்ஸ் ேசைவகள் ெதற்கு  
மற் ம் வடேமல் மாகாணங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. இந்த நிைலயில், ெபா மக்க க்கு அ  
ெதாடர்பான அறி த்தல்கள் ேபாதியளவில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். தி விபத் கள் ஏற்ப கின்ற 
நிைலயில் விபத் க்குட்ப கின்ற நபைர உடன  ம த் வ 
சிகிச்ைசக்கு உட்ப த் ம் வைகயில் ெபா மக்களின் 
பங்களிப் கள் இன்ைமைய ெபா வாகக் காணக்கூ யதாக 
உள்ள . அ  ெதாடர்பான சட்ட நடவ க்ைககளின்ேபா  
தாங்கள் பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கேவண் ய சூழ்நிைல 
ஏற்ப ெமன்ற அச்சம் காரணமாகேவ அவ்வாறான 
மனிதாபிமான உதவிகைள ேமற்ெகாள்ள எவ ம் ன்வராத 
நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ  ெதாடர்பில் சட்டம் 
மற் ம் ஒ ங்கு ெதாடர்பான அைமச்சுடன் கலந் ைரயா  
விபத் க க்கு உட்ப கின்ற நபைர உடன யாக அங்கு 
கூ ேவார் லம் உாிய ம த் வ சிகிச்ைசக்கு 
உட்ப த் கமாக வசதியான ஓர் ஏற்பாட் ைன 
ேமற்ெகாள் மா ம் அ  ெதாடர்பில் ெபா மக்க க்கு 
விழிப் ணர் கைள ஏற்ப த்த நடவ க்ைக எ க்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், வடக்கு மாகாணம் உட்பட பல மாவட்டங்களில் 
ேபாஷாக்கு வழங்கும் திட்டத்ைத அரசும் ஏைனய அரச 
சார்பற்ற சில நி வனங்க ம் ேமற்ெகாண்  
வ கின்றேபாதி ம் அ குறித்த விழிப் ட்டல்கள் இன்ைம 
காரணமாக மக்களால் அதைனப் பயன்ப த்த இயலாத நிைல 
காணப்ப கின்ற . அதனால் அ  ெதாடர்பில் உாிய 
விழிப் ட்டல்கைள மக்க க்கு எற்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, please give me one more minute. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, I will give you 30 seconds.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சுேதச ம த் வத் ைறையப் ெபா த்தமட் ல், தற்ேபா  

வடக்கு மாகாணத்தில்  கல்ம நகர் பகுதியில் 100 ஏக்கர் 
காணியில் ைகச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் 
நிைலயில், அப்பகுதியில் சித்த ம ந்  வைககைளத் 
தயாாிக்கின்ற ெதாழிற்சாைலகள் நி வப்பட உள்ளதாக ம் 
அறிய கின்ற . இவ்வாறான ைகத் ேதாட்டங்கைளப் 
பரந்தளவில் ேமற்ெகாள்வதற்கும் குறிப்பிட்ட சில ைக 
வைககைள கள்ேதா ம் வளர்ப்பதற்கான 
நடவ க்ைககைள - விழிப் ணர் கைள ேமற்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ க்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், சுேதச ம த் வத் ைறயில் ஆ ர்ேவத, னானி 
மற் ம் சித்த ைவத்தியர்களின் நியமனங்களின்ேபா  
ேபணப்ப ம் விகிதாசார ைறயால் தாம் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளதாகச் சித்த ம த் வர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர். 
ஆகேவ, ஒவ்ெவா  மாகாணத்தி ள்ள சனத்ெதாைகயின் 
விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப ஆ ர்ேவத, னானி மற் ம் சித்த 
ம த் வர்கள  ெவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் , என  உைரைய க்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 4.00] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட  
வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් සිටින 

අවස්ථාෙව් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන 
සන්ෙතෝෂ වනවා. අද වන විට ලංකාෙව් බස්නාහිර පළාෙත් ලක්ෂ 
පනස්අටකටත්, දකුණු පළාෙත් ලක්ෂ විසිහතරකටත්, විනාඩි 
 එෙකොළහමාරක් තුළ හදිසි ෛවද්ය තාක්ෂණ නිලධාරිෙයක් 
සහිතව සම්පූර්ණ උපාංග සහිත ගිලන් රථ ෙසේවාවක් හදිසි 
අවස්ථාවකදී ලබා ෙදන්නට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ගිලන් රථ ෙසේවාවට අදාළව පළමු 
වතාවට අද සියලුම දුරකථන ජාලා හරහා text message එකක් 
එවලා තිෙබනවා. මට තිෙබන්ෙන් dialog mobile phone එකක්. 
ඉංගීසි භාෂාෙවනුයි මට අද එය එවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහට වන විට 
ඒ පණිවුඩය  සිංහල භාෂාෙවන් එවන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
එහි, "Dial 1990 in any medical emergency to call for an 
emergency response ambulance. This is a free 24-hour 
service from the Ministry of Health. Please save this 
number.” කියා සඳහන් ෙවනවා. ෙම් කාරණෙය්දී අපට 
ඉන්දියාෙව් රජෙයන් ලැබුෙණ් ෙඩොලර් හතයි දශම පහයි හයක  
පදානයක්. එය ණයක් ෙනොෙවයි.  ඒ හරහා අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා  මා කලින් සඳහන් කළ පළාත් ෙදකට ෙම් ගිලන් රථ 
ෙසේවාව ලබා ෙදන්නට. අද මහා මාර්ගෙය් වාහන ගැටීම නිසා 
තමයි වැඩිපුරම අනතුරු සිද්ධ ෙවලා පුද්ගලයින්ව ෙරෝහල්වලට 
ෙගන යන්නට සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ ආකාරයට ෙරෝහල් කරා ෙලඩුන් 
ෙගන ගිය වාර ගණන පසු ගිය සිකුරාදා දින දත්ත ඇසුරින් 
ඉදිරිපත් කරන්නට මම කැමැතියි.   

2891 2892 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිකුරාදා දිනය ඇතුළත අෙප් ගිලන් රථ අනූනව වතාවක් හදිසි 
අවස්ථාවලට යවා තිෙබනවා. සාමාන්යයක් හැටියට, විනාඩි 
ෙදොළහයි දශම පහක කාලයකින් ඒ අනූනව අවස්ථාවම ඒ හදිසි 
අවස්ථාවලට ෙම් ගිලන් රථය සහ හදිසි ෛවද්ය තාක්ෂණ 
නිලධාරින් පැමිණිලා තිෙබනවා. ෙම් ලිපිය ඇසුරින් මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් ලැයිස්තුෙව් සඳහන් අංක එෙක් සිට 
අනූනවය දක්වා කියවන්නට මට අපහසුයි. මම අතරින් පතර ෙදක, 
තුනක් කියවන්නම්. Kalutara - vehicle accident, Nagoda 
Hospital, Response time: 7 minutes; Bandaragama - bleeding 
injuries, Panadura Hospital: 14 minutes; Nawagamuwa - 
Chest pain, Mullariyawa Hospital: 6 minutes; Baduraliya, 
fainting, Baduraliya Hospital : 3 minutes; Aluthgama, 
fainting, null: 7 minutes යනාදී වශෙයන් ෙනොෙයකුත් vehicular 
accidentsවලදී, හදිසි අවස්ථාවලදී  පතිකාර ලබා ෙදන්නට අපට 
හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු දත්ත සහිත ෙල්ඛන  
සභාගත* කරන්නට මම කැමැතියි. 

අප ෙම් ෙසේවාව පටන් ගත්ත අවස්ථාෙව්දී ෙනොෙයක් අය 
ෙනොෙයකුත් විධියට විෙව්චන එල්ල කළා. ෙම්වාෙය් ෙසේවය සඳහා 
ඉන්දියාෙවන් කාර්ය මණ්ඩලය ෙගෙනනවාය කිව්වා. නමුත් මම 
කැමැතියි ගරු සභාවට දන්වන්න, අද වන ෙකොට අෙප් ''1990 - සුව 
සැරිය'' ව්යාපෘතිය හරහා හාරසිය පනස් තුන්ෙදෙනකුට අලුත් 
රැකියා ලැබී තිෙබන බව. ඒ හාරසිය පනස්තුන්ෙදනාෙගන් ෙදසිය 
විසිහතර ෙදෙනකුට රියදුරු රැකියාව සඳහා සහ ෙදසිය විසිනව 
ෙදෙනකුට මා ෙපර සඳහන් කළ පරිදි හදිසි ෛවද්ය තාක්ෂණ 
නිලධාරින් හැටියට තමයි රැකියා ලැබී තිෙබන්ෙන්. ෙම් රැකියාව 
ලැබුණු හාරසිය පනස්තුන්ෙදනාම ශී ලාංකිකයින් ෙවනවා. ඒ අය 
අතර සිංහල අය ඉන්නවා, ෙදමළ අය ඉන්නවා, මුස්ලිම් අය 
ඉන්නවා. ඒ අනුව, ශී ලාංකිකයන්ට තමයි ෙම් රැකියා ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙමොන ආකාරෙය් හදිසි අනතුරුවලටද ෙම් ගිලන් රථ හරහා 
ෙසේවාවන් ලබා ෙදන්ෙන් කියලා බලන්නට ඕනෑ. වැඩිම 
පතිශතයක් තිෙබන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, vehicular accidents, 
vehicular trauma.  ඊළඟට තිෙබනවා, respiratory diseases.  
ඊළඟට තිෙබනවා, cardiovascular diseases. දකුණු පළාෙත් ෙහෝ 
බස්නාහිර පළාෙත් පුද්ගලෙයකුට පපුෙව් අමාරුවක් හැදුෙණොත්, 
එෙහම නැත්නම් ගහකින් වැටිලා පශ්නයක් ඇති වුෙණොත්, 
එෙහමත් නැත්නම් වාහන අනතුරක් සිදු වුෙණොත්, 1990ට කථා 
කර, විනාඩි එෙකොළහමාරක් වැනි කාලයකදී ෙම් ගිලන් රථ 
ෙසේවාව ලබා ගන්නට හැකි වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පදානය පිළිබඳව ඉන්දියානු රජයට 
අෙප් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

අපට දැනට ambulances  88ක් තිෙබනවා. තව ambulances  
209ක් අපට අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් පළාත් ෙදකට විතරක් ෙම්වා දීලා 
මදි. තව පළාත් හතක් තිෙබනවා. ඒ පළාත් හතටම -අෙප් සියලුම 
පුරවැසියන්ට - ෙම් හදිසි ගිලන් රථ ෙසේවාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙම් සඳහා කිසිම ෙගවීමක් කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැයි කියන 
එක නැවතත් කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක  free ambulance service  
එකක්. ෙම් සඳහා අෙප් රජෙයන් ශත පහක්වත් වියදම් ෙවලා 
නැහැ. නමුත් අෙනක් පළාත් හතට ෙම්වා ලබා ෙදන්න තව 

ෙඩොලර් මිලියන 8ක්  අපට අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් ambulances  
300ම රට වෙට් දුවන අවස්ථාෙව්දී එදිෙනදා වියදම් සඳහා 
අවුරුද්දකට ෙඩොලර් මිලියන 17ක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒක අෙප් 
රජය හරහා සහ ඉන්දියාෙව් අනුගහය යටෙත් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙව්විය යන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මැතිතුමා. 
 
[අ.භා. 4.06] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) channel  
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතියි. අෙප් 

රටට අතිශය වැදගත් වැය ශීර්ෂයක් තමයි ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂය. පසු ගිය දවස්වල අපට ආරංචි වුණා, අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට හෘදයාබාධයක් වැළඳුණා කියලා. දැන් 
එතුමා නිෙරෝගීභාවය ලබා සිටීම ගැන අප සතුටු ෙවනවා. හැබැයි, 
සාමාන්ය පුද්ගලයකුට හෘදයාබාධයක ෙරෝග ලක්ෂණ පහළ 
වුෙණොත්  ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පළමුෙවන්ම අපි විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරෙයක් ළඟට යනවා. විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයා channel 
කරන ෙකොට විෙශේෂඥ ෛවද්ය ගාස්තුවට VAT  එකත් එකතු 
ෙවනවා. එතැනදීම හෘදයාබාධය double ෙවනවා. ඊළඟට 
ෛවද්යවරයා ෙරෝග පරීක්ෂණයක් කරන්න නිර්ෙද්ශ කරනවා. 
එතෙකොට සියලු රසායනාගාර පර්ෙය්ෂණ ගාස්තු සඳහා VAT  එක 
එකතු කරනවා. ෙමන්න, නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය.  නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයට සහනයක් ෙලස හදිසිෙය් ෙරෝගී වූ තැනැත්ෙතක් 
තමන්ෙග් ෙරෝගෙය් අවදානමත් එක්ක, ඉස්පිරිතාලයකින් ඒ 
කටයුත්ත ෙනොකර, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින්  මුදල් ෙගවලා 
පතිකාර ලබා ගන්නවා. ඒක රටට සහනයක්. එතෙකොට රෙට් 
මුදල් වැය වීම අඩුයි. නමුත් ඒ තැනැත්තාෙගන්; ඒ හෘද 
ෙරෝගියාෙගන් තමයි ෙම් බද්ද අය කරන්ෙන්.  ඒ ෙරෝගියා 
ශල්යකර්මයකට ලක් කරනවා කියලා හිතමු. ෙපෝලිෙම් ඉඳලා 
ශල්යකර්මයක් කරන්න වුෙණොත් මාස හය හතක් යනවා. ඒ 
අතරතුර ෙරෝගියා හෘදයාබාධෙයන් මිය යන්න පුළුවන්. ෛවද්ය 
සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය දන්නවා, හෘද සැත්කමක් සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ගිෙයොත්, ඒෙකන් රුපියල් 1,50,000ක් වැට් 
එක ගන්නවා කියලා. ශල්යකර්මය කරද්දී හෘදයාබාධය වැළඳුණු 
ෙරෝගියා  මරන භීතියට පත් වන එකවත්, ෙදවියන් සිහි කර 
ගැනීමවත්, ෛමතිය වඩන එකවත් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්, ෙම් වැට් 
එකට ශාප කරන එකයි. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් යථාර්ථය 
ඒකයි.  

දැන් යහළුෙවෝ ටික ෙරෝගියා බලන්න එනවා. හෘදයාබාධයක් 
වැළඳුණාම ෙබෙහත් ටික ගන්න ඒෙගොල්ෙලෝ උදවු කරනවා. රට 
පුරා මහා ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබනවා,"ඔන්න ඖෂධ මිල අඩු 
ෙවලා; ෙබෙහත් මිල අඩු ෙවලා" කියලා. ෙබෙහත් මිල අඩු ෙවලා 
කියලා මැෙරන්න යනවා, ෙම් සභාව තුළ මැෙරන්න ගියා. ෙමයද, 
යථාර්ථය? ෙබෙහත් මිල අඩු කළාය කියලා පචාරණය සඳහා 
වියදම් කරන මුදලින් ෙබෙහත් මිල තවත් අඩු කළ හැකියි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ සඳහා අතිවිශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. 
හැමදාම රූපවාහිනි නාළිකාවල, ෙපෞද්ගලික මාධ්යවල, රජෙය් 
මාධ්යවල හැම තැනකම "ෙබෙහත් මිල අඩු කළා, ෙබෙහත් මිල 
අඩු කළා" කියලා තමයි දැන් යන්ෙන්. අෙන්, අහිංසක අම්මා 
ෙකෙනක් මට ෙමෙහම කිව්වා, ඉස්සර මහත්තෙයක් ඇවිල්ලා 
ෙබෙහත් ගන්න කියලා රුපියල් 700ක් දුන්නාලු. දැන් ඒ 

2893 2894 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මහත්තයා අහනවාලු, "ෙබෙහත් මිල අඩු ෙවලාලු, ෙන්ද අම්ෙම්" 
කියලා. පචාරණය වැඩියි. අපි අහනවා, ෙම් ෙබෙහත් දව්ය මිල අඩු 
කිරීෙමන්-  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ජනතාවට දැන ගන්න පචාරණය කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
නැහැ, ඒ සඳහා වියදම් කරන මුදල ගැනයි මම කියන්ෙන් ගරු  

ඇමතිතුමියනි. පචාරක වියදම් රුපියල් ෙකෝටි 10ක්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව දන්ෙන් නැත්නම් පචාරණය 

කරන්න ඕනෑ කියන එකයි එතුමිය කියන්ෙන්. අතරමැදියන් හම්බ 
කරනවා ෙන්. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අඩු ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් සුවිෙශේෂ පුද්ගලයින් භාවිත කරන ඖෂධවල මිල. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ. ෙබොරු කියන්න එපා. පැනෙඩොල් ෙපත්තක මිලත් අඩු 

ෙවලා තිෙබනවා. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
යම් යම් ඖෂධවල මිල අඩු  ෙවලා තිෙබන බව මා පිළිගන්නවා. 

නමුත් ෙම් රෙට් ඉහළම පන්තිය භාවිත කරන ඖෂධ තිෙබනවා, 
පහළම පන්තිය භාවිත කරන ඖෂධ තිෙබනවා. මැද තත්ත්වෙය් 
ඖෂධවල මිල තමයි ෙම් පාලනයට ලක් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙබොෙහෝ සාමාන්ය දුප්පත් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන ඖෂධවල මිල 
අඩු ෙවලා නැහැ. යථාර්ථය ඒකයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙඩොලරෙය් 
අගය දවසින් දවස වැඩි ෙවනෙකොට ඒ යථාර්ථෙයන් පිට පනින්න 
බැහැ.  ෙඩොලරෙය් අගය දවසින් දවස වැඩි වන විට පිට රටින් 
ෙගෙනන ෙබෙහත් දව්ය මිල වැඩි ෙවනවාද, නැද්ද? ඕකට 
ෙසෞඛ්යය ගැනවත්, ආර්ථික විද්යාව ගැනවත් දැන ගන්න අවශ්ය 
නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඔබතුමා හරියට කියවලා නැහැ.  
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමියනි, මම ෙම් රෙට් මහජනයා 

ෙවනුෙවනුයි ෙපනී සිටින්ෙන්. මම ෙම්  රෙට් මහජනයාෙග් පශ්න 
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමියෙග් ෙවලාෙව්දී ඒවා කියන්න. 
මම ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් පශ්න ගැනයි කියන්ෙන්. මහජනයා 

මුහුණ ෙදන ගැටලු ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් දුප්පත් 
මිනිසුන් මුහුණ ෙදන යථාර්ථය ඒකයි. ඒ යථාර්ථය වහන්න එපා. 
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි වන විට ෙබෙහත් මිල වැඩි ෙවනවා. ඒක 
පිළිගන්න බැරි ෙමොකද?  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් ඇයි ජනතාවට ඉස්පිරිතාෙලට 

ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ගන්න බැරි? අපි ඉස්පිරිතාෙලන් ෙනොමිෙල් 
ෙබෙහත් ෙදනවා ෙන්. ඇයි, ෆාමසියට යන්ෙන්? මහජනතාවට 
ඉස්පිරිතාෙලට යන්න කියන්න. අපි ෙනොමිෙල් ෙබෙහත් ෙදනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳයි. ඉදිරි දශකය වන විට රජෙය් ඉස්පිරිතාලවලටත්, 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත් යන කල දසාව 
ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවා. රටක් විධියට ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය ලබා තිෙබන ජයගහණ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මෙග් තර්කය  ෙම්කයි. අෙප් රෙට් ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය සඳහා රත්මලාෙන් පිහිටි රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන 
සංස්ථාව තිෙබනවා. ඒ සංස්ථාව තමයි ඉතාම  ෙහොඳ ෙබෙහත් 
නිපදවලා අෙප් ෛවද්ය මධ්යස්ථානවලට ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ 
ආයතනෙය් වර්තමාන සභාපතිවරයා පත් වුණාට පස්ෙසේ 
ඉන්දියාෙව් ෙබෙහත් හදන ටිල් කියන ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියත් 
එක්ක ගිවිසුමක් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. මා ඉතාම වගකීෙමන් 
කියන්ෙන්, එම ෙකොම්පැනිෙයන් ඖෂධ මිලදී ෙගන -ආනයනය 
කරලා- SPMC කියලා ෙල්බල් කරලා ෛවද්ය සැපයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවනවා. අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරු වශෙයන් හිටපු කාලෙය්දී රජෙය් ඖෂධ නිෂ්පාදන 
සංස්ථාවට බලයක් දුන්නා, ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව රජයට 
ඖෂධ සපයන්න. ඒ ඉන්දියානු ෙකොම්පැනියත් එක්ක රාජ්ය ඖෂධ 
නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා ගිවිසුමකට එළඹුණා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඒවා දන්ෙන් නැතුව ඇති. ඒ 
කටයුත්තට උදව් කරපු නැති නිසා මිලදී ගැනීම් අංශෙය් 
සාමාන්යාධිකාරිවරයාට ෙගදර යන්න සිදු වුණා. ෙමන්න, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් තත්ත්වය. එතුමාට ෙගදර යන්න සිදු වුණා. 
ෙමන්න මාෆියාව. කවුද, ඒ ටිල් සමාගෙම් ගනුෙදනුකාරෙයෝ? 
ඉන්දියානු ෙකොම්පැනි සමඟ එකතු ෙවලා ෙමහාට ෙබෙහත් 
ෙගන්වන්ෙන් කවුද? කවුද, ෙද්ශීය නිෙයෝජිතෙයෝ? මා 
ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ගරු සභාෙව් කිසිම ෙකෙනකුට අපහාස 
කරන්න ලැහැස්ති නැහැ. හැබැයි, රටක් විධියට අපි ඒ ගැන දැන 
ගන්න අවශ්යයි. ඒකාධිකාරී බලය ඉන්දියානු සමාගමකට 
පවරමින් රජෙය් ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් ෙල්බලය ගහලා අද 
විවිධ පුද්ගලයින්ෙග් ජාවාරම් කියාත්මක ෙවන බව මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ. ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව තමයි 
ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. එක පැත්තකින් අඩු මිලට, තරගකාරීව 
ෙවනත් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයින්ට ඖෂධ සපයන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ආනයනය කිරීෙම් ගැටලුවලට මුහුණ ෙදනවා.  

ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව එය සිදු ෙවන්ෙන්. අද 
වනෙකොට අෙප් රටට ෙබෙහත් සපයන රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත 
සංස්ථාව මහා පරිමාණ මුදල් පමාණයක් ඉන්දියානු සමාගම්වලට 
ෙදනවා. ෙම්වාෙය් ඖෂධීය ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මා ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෛවද්යවරුන් 
ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව දන්නවා. ඉන්දියාෙව් 
pavementsවල ෙකොට උඩ තියාෙගනත් ෙබෙහත් හදන බව 

2895 2896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමිය අත්දැකීෙමන් දන්නවා, ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් 
ඇමතිතුමියනි. අද  වනෙකොට ඉන්දියානු සමාගම්වලින් ෙබෙහත් 
මිලදී ගැනීෙම් ව්යාපාරය දක්වා ෙම් කටයුතු සිදු වනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. එක පැත්තකින් ෙඩොලරෙය් මිල වැඩි ෙවනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද දන්නවාද? JICA 

project එෙකන් රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංසථ්ාෙව් හදන්නට අපට 
සම්පූර්ණ මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා.  ඒක හදනෙකොට පළමුවැනි 
wing එෙක්  ෙකොටසක් කැෙඩනවා. ලංකාෙව් සමාගමකට ඕක 
හදන්නට  දුන්ෙනොත් ඔවුන් දිගටම හදනවා. ඒ නිසා තමයි 
ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා හදලා ෙමහාට ෙගෙනන්ෙන්. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ලංකාවට එවන්න විධියක් නැහැ. ඒ ෙහේතුව නිසා 
තමයි පිට රටකට ගිහිල්ලා හදන්ෙන්. ෙමොකද, තව මාස හයක් 
ඇතුළත ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල හැදුවාට පස්ෙසේ  අපි ෙමතැනම ඖෂධ 
ටික හදනවා. 

 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳමයි. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා 

ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
ඖෂධ සැපයීම් පිළිබඳව රාජ්ය ඖෂධ නිතීගත සංස්ථාව සතුව 
තිබුණු ඒකාධිකාරි බලය තමයි ෙම් භාවිත කරන්ෙන්. ෙම් 
වනෙකොට භාවිත කරන්ෙන් ඒ බලයයි. ඒකයි මෙග් ෙචෝදනාව. 
[බාධා කිරීමක්] ෙහොඳමයි. ඉන්දියානු ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
එක්ක එකතු ෙවලා අද ෙම් සිදු කරන්ෙන් රජය ලබා දුන් බලය 
කියාත්මක කිරීමයි. ඒ කාරණය අපි පිළිගනිමු. ඔබතුමා ෙග් 
කථාෙවනුත් ඒත්තු ගන්වන්ෙන් එයයි. ෙකොෙහොමත් ඔබතුමා 
උත්සාහ දරනවා, ඖෂධ මිල අඩු කරන්න. හැබැයි, ෙද්ශීය ඖෂධ 
නිෂ්පාදන කර්මාන්තය එක පැත්තකින් කඩා වැෙටනවා. ඒ නිසා 
ඉතා උසස් තත්ත්වෙය් ඖෂධ අෙප් රටට එන එක කමානුකූලව 
නවතිනවා. මා උසස් සමාගම්වල පැත්ත අරෙගන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, අපි දන්නවා ෙම් රෙට් ඉතා උසස් තත්ත්වෙයන්, 
 ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් ෙගනාපු ඖෂධ සමාගම් ඉවත්ෙවලා යන 
බව.  

විෙශේෂෙයන් පිළිකා ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් තිබුණු "Roche" 
කියන සමාගම ඉවත් ෙවලා ගියා. මම ඒ ගැන කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අෙප් රෙට් ඖෂධවල 
පමිතිය පිළිබඳව අපට තක්ෙසේරුවක් කරන්න බැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමනි. අපි ෛවද්ය විෙශේෂඥවරු ෙනොෙවයි. නමුත් ඖෂධවල 
පමිතිය පිළිබඳව විද්යාත්මක මිනුම් දණ්ඩක් කරන්න අවශ්ය වැඩ 
කටයුත්ත අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ මටටමින් අඩුෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමා කාලයක් ගුණාත්මකව දුන්නු යම් ඖෂධ වර්ගයක් 
නවත්වනවා නම්, -  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙමච්චර කල් ෙබෙහත් වර්ග 3,000 ගණනක් ෙගනාවා.  

ඒවාෙය් තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්ෙන් කවුද? තමුන්නාන්ෙසේ කථා 
කරන්ෙන් Roche එෙකන් ෙගනාපු ෙබෙහත ගැනයි. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
රුසියාෙවන් ෙගන්වපු සමහර ඖෂධ පිළිකා ෙරෝහෙල් 

භාවිතයට නුසුදුසුයි කියලා ෛවද්යවරු පතික්ෙෂේප කරනවා. 

ෛවද්යවරු රුසියාෙවන් ෙගන්වපු සමහර ඖෂධ පතික්ෙෂේප 
කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග්ම තමයි ඒ ෛවද්යවරු වුණත් ගණන 

දුන්නා. ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න. ඒ නිසා තමයි 
ෙනෝර්ෙව්වලට ඒෙගොල්ලන්ෙග් ශිෂ්යත්වය අරෙගන ගිෙය්.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳමයි. ෛවද්ය ෙසේවාෙව් තිෙබන deal ගැන මා කථා 

කරන්න දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමා කියන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
සියයට සියයක් ඇත්ත ෙනොෙවයි කියලා මා පිළිගන්නවා. ඔබතුමා 
කියන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සියයට සියයක් ඇත්ත ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "ෙම් වර්ෂෙය් රිය අනතුරුවලින් මිය 
ගිය සංඛ්යාව 25,000ක් වනවා." කියලා. 

මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින්ට කථා කරලා 
ෙම් ෙතොරතුරු ඉල්ලුවා. ඒ ෙතොරතුරුවලට අනුව 2016 අවුරුද්ෙද් 
ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 2,207 ෙදනායි මිය ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. 2015 වර්ෂෙය් 2,816යි. ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙතොරතුරු 
පිළිබඳව ෙහොයන්න මා එච්චර උනන්දු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
අනතුරු පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඒ අනතුරු වළක්වන්න ඕනෑ බවත් 
දන්නවා. ඔබතුමා කියන ෙද්වල් භා ෙගට හරි කියලා අපි 
පිළිගන්නවා. ඒ ගැන තර්කයක් ඇත්ෙත් නැහැ. අපි ඒ ගැන 
එල්ලීෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ආයුර්ෙව්ද 
ඖෂධ සංස්ථාවට ෙබොෙහොම නරක බරපතළ අපරාධයක් කරලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  වර්තමාන සභාපතිතුමා යටෙත් ශී ලංකා 
ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාවට සිදු ෙවලා තිෙබන හානිය පිළිබඳව, 
එහි ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙතොරතුරු සියල්ල මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ලාභ ලබපු 
ආයතනය, අද වනවිට විනාශ මුඛයට යමින් පවතිනවා. 

ආයුර්ෙව්ද සංස්ථාෙව් නිලධාරින්,  ඒ වෘත්තීය සංගම් එම 
සංස්ථාව රැක ගැනීම සඳහා වෘත්තීය එකමුතුව විසින් සිදු කරන ලද
- [බාධා කිරීම්] වාණිජ  කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්යාධිකාරිවරයා 
අයින් කර තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් ආයතන- [බාධා කිරීම්]අප 
හිතනවා, -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගිය සතිෙය් මා හමුෙවන්න ඇවිල්ලා -[බාධා කිරීම්] හරිද?  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මම සභාපතිතුමාෙග් නම කිව්ෙව්  නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ආයුර්ෙව්ද සංස්ථාෙව් නිලධාරින්ෙග් අකටයුතුකම් සියල්ල 
සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙල්ඛන මා සභාගත *කරනවා.   

2897 2898 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
විෙශේෂෙයන්ම මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ එක කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ ෙලඩවලට ෙබෙහත් දුන්නත් ෛවරයට, ෙකෝධයට, 
 ඊර්ෂ්යාවට ෙබෙහතක් නැහැ. ඒ නිසා, ෛවරයට, ෙකෝධයට,   
ඊර්ෂ්යාවට ෙබෙහතක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ ෙබෙහත කාටද අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මන්තීතුමා. ඔබතුමාට  විනාඩි 

5ක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.21] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශෙය්  වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් වන විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන මා ඇත්ත වශෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.   

හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්ය අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් පරිශෙය් ඉන්න ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමාට මා කියනවා, ෙම්වාට උත්තර ෙදනෙකොට 
අහෙගන ඉන්න කියා. සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා කථා  කරලා 
දැන් සභාෙවන් පිට ෙවලා යනවා. ඊර්ෂ්යාව, ෙකෝධය පිළිබඳව 
කථා කරන ෙම් අයට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් 
නැතිෙවච්ච බලය ෙසොයාෙගන පස්ෙසන් යන්න තරම් ඉතාමත් 
අසරණ තත්ත්වයකට අද ෙම් අය පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත් ෙසෞඛ්ය  අමාත්යවරයා හැටියට ෛවද්ය රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ෙම් වැඩය 
හරියට ඉෂ්ට කර තිෙබනවා. ෙව්දිකා තුළ, ෙව්දිකාෙවන් පිටත 
වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් අපි ෙබො ෙහෝ ෙද්වල් දැක්කා. 
ඉතිහාසෙය් විවිධ ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරුන් විවිධ අමාත්යාංශවලින් 
කරන කටයුතු පිළිබඳව අපි දැක්කා. මෑත භාගෙය් ෙකොන්ද 
ෙකළින් තියාෙගන ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ඔබතුමා, 
අෙනක් අය ෙමන් කයිය ගැහීම කරන්ෙන් නැතුව ගත් තීන්දු 
තීරණ, රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් කළ ෙසේවය ඉතා අමිල 
ෙමෙහවරක් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කරනවා.  

නීතිඥ සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා අහනවා, "ඖෂධ වර්ග 48ක 
මිල අඩු කළාම, ඒ ගැන පත්තෙර් පළ කරමින්, ඒක ජාතික 
රූපවාහිනිෙය්, ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් දමමින් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් මුදල් කාබාසිනියා කරන්ෙන් ෙමොකටද?" කියා. ෙම් රෙට් 
පසු ගිය අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ  සතරමංසන්ධිවල,  වටරවුම්වල  
cut-out ගහනෙකොට, උපන් දිනයට cut-out ගහනෙකොට,  විවාහ 
උත්සවයට cut-out  ගහනෙකොට ෙමය දැනුෙණ් නැද්ද කියා මම 
එතුමාෙගන් අහනවා. අපි දන්නවා, cut-out එකට යන මුදල, 
ෙතොරණවලට යන මුදල, දැයට කිරුළට වියදම් කළ මුදල 
ෙකොතරම්ද කියා.  සතරමංසන්ධිවල විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කාලෙය් 
පාළු ෙසොෙහොන්පිටිවලත් cut-out   ගහලා තිබුණා. "ෙම්වාට වියදම් 
කළ මුදල් කාෙග් සාක්කුවලින්ද ගිෙය්?"  කියා මම අහනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා අහනවා,"ෙමොන ෙබෙහතද, අඩු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? " කියා. මම එතුමාෙගන් අහනවා, "වැඩිෙය්  
ඕනෑ නැහැ,  පැනෙඩෝල් ෙපත්ත පාවිච්චි කරන්ෙන් කවුද?" කියා. 

ෙරෝහලට යන්න බැරිව අහිංසක දුප්පත් හැම මිනිහාම පැනෙඩෝල් 
ෙපත්තක් පාවිච්චි කරනවා කියා මම දන්නවා. රුපියල් 35ට 
තිබුණු  පැනෙඩොල් කාඩ් එක අද රුපියල්17කට ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයකට මිල අඩු කර තිෙබනවා. එම නිසා අද ෙම් අයට කථා 
කරන්නට ෙදයක් නැහැ. අද ඊර්ෂ්යාව, ෙකෝධය, කුහක කමින් 
ෙබොෙහෝවිට ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන ෙවෝදනා කරනවා. අවුරුදු 
ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය තුළ තිබුණු ෙබෝෙහෝ 
ෙද්වල් අද ෙවනස් කර තිෙබනවා.  

මට මතකයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ආරම්භ කළ ෙරෝහල්, වාට්ටු සංකීර්ණ අවුරුදු 
ෙදකක් තිස්ෙසේ එක තැන තිබුණු බව. ඔබතුමා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට Helmut Kohl Foundation  එෙක් රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් වැය කර අඩිතාලම - foundation   එක- විතරක්  
දාපු ෙරෝහල අද මහල් පිටින් ඉදි ෙවනවා. ඒ තමයි, ගාල්ෙල් මාතෘ 
ෙරෝහල. ඇඳන් හයසියයකින් සමන්විතව දකුණු ආසියාෙව් 
විශාලතම ෙරෝහල විධියට එය ඉදි ෙවනවා. අමාත්යතුමා එදා 
ගිහින් එය නිරීක්ෂණය කළා. 

2018 අවුරුද්ද අවසාන ෙවනෙකොට ඇඳන් හයසියයකින් හා 
ශල්යාගාර 6කින් යුක්තව ෙමම ෙරෝහල ඉදි ෙවනවා. අෙප් ෛවද්ය 
රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා ෙම් සඳහා ෙලොකු 
උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත්, එතුමාට බැරි වුණා. එතුමා අධීක්ෂණ 
මන්තී. -[බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහන් ෙහෝ වැෙඩ් පටන් ගත්ෙත් අපි; 
අවසාන කෙළේත් අපි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාල්ල ෙරෝහලට වකුගඩු ෙරෝගී 
ඒකකයක්, පිළිකා ෙරෝගී ඒකකයක් සහ ඒ සඳහා අවශ්ය වන විවිධ 
යන්ත සූත ෙගන්වීමටත් කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙදොෙළොස් මහලකින් යුක්ත, ඇඳන් 400ක් දැමිය හැකි 
වන පරිදි විෙශේෂ වාට්ටු සංකීර්ණයකුත් එහි ඉදි ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුඛ ෙසෞඛ්ය සඳහා තවත් ෛවද්යායතන ඉදි කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම් වැඩකටයුතු ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 94,000ක මුදලක් -රුපියල් මිලියන 9,481ක- 
ගාල්ලට ලබා දීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දකුෙණ් ෙකෙනක් හැටියට බිහි 
ෙවලා සිටියදී කරන්නට බැරි වුණු ෙද්වල් ගාල්ල නගරෙය් 
කියාත්මක කරන්නට හැකි වුෙණ්, ෙපොෙළොන්නරුෙවන් බිහි 
ෙවච්ච අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත් 
පින්සිදු ෙවන්නටයි. ඒ නිසා අපි ෙමම කාර්ය අගය කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කථා කරන්න නම් ඕනෑ තරම් කරුණු 
කාරණා තිෙබනවා.  අද, කවුරුන් ෙමොනවා කිව්වත් මට එක 
ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්දක කාලය තුළ ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට ෙමම ඖෂධ 48ක මිල අඩු කිරීමට 
ඇමතිතුමා කටයුතු කිරීමම අපට සෑහීමකට පත් විය හැකි 
කරුණක් බව මම කියන්න කැමැතියි.  

ගරු  සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් සිහියට නැෙඟන 
කවියක් කියමින් මම මාෙග් කථාව ෙමෙලස අවසන් කරනවා: 

 

ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙදොස්තර  ෙකෙනකිය ෙපර  සිට 
විරුද්ධවාදිනුත් නිතර හිටිය ෙන්   හරහට 
මිල අඩු කළ සැනින් ෙබෙහත්  හතළිස් අටකට 
වැහුනි, බද්ද ගැන කියවූ  සැමෙග හැකර      කට 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ஒ  நாட் ன் சுகாதாரத் 

ைறயான , அந்த நாட் ன் வளர்ச்சியி ம் மக்களின் 
ஆேராக்கியமான வாழ்வி ம் பாாியெதா  பங்களிப்ைபச் 
ெசய்கின்ற . இலங்ைகயின் சுகாதாரத் ைறயான , 
பல்ேவ பட்ட விடயங்களில்  பல ன்ேனற்றங்கைளக் 
கண் ந்தா ம்கூட, த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கள் 
இன்ன ம் அதன் நன்ைமகைள அ பவிக்க யாத 
நிைலயில் காணப்ப கின்றன. அ மாத்திரமன்றி, அப் 
பிரேதசங்கள் சுகாதாரத் ைறயில் சாியான வளர்ச்சிைய ம் 
அைடயவில்ைல. உதாரணமாக, கிளிெநாச்சி மாவட்டப் ெபா  
ைவத்தியசாைலயின் ெசயற்பா கள் ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியின் நிதி உதவிேயா , 2006ஆம் ஆண்டளவில் Phase I, 
II, III என்ற வைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இதில் கட்டம் 
ஒன்  ஆரம்பிக்கப்பட்  ேவைலகள் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்ைகயில், த்தம் காரணமாக அ  இைடயிேல 
நி த்தப்பட்ட . இதனால், அந்த ைவத்தியசாைலயின் 

தலாவ  கட்ட ேவைலத்திட்டம் சாியான ைறயில் 
த்தப்படவில்ைல. அதற்குப் பிற்பா  இரண்டாம் கட்ட 

ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றெபா , ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் 
அவர்க ைடய யற்சியினால் ஒஸ்ாியா நாட் ன் 
உதவிேயா  வடக்கிேல சுகாதார ேசைவகைள ேமம்ப த் ம் 
திட்டத்தின் அ ப்பைடயில், கிளிெநாச்சி மாவட்ட ைவத் 
தியசாைலப் னரைமப் ச் ெசயற்பா கள் ன்ென க் 
கப்ப வதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். எனி ம், 
அத்திட்டங்கள் இன்ன ம் சாியான ைறயில் ாிதமாக 

ன்ென க்கப்படவில்ைல என்ற குைறபா  காணப்ப  
கின்ற .  

குறிப்பாக, 460 மில் யன் பாய் ெசலவில் சுகாதார 
அைமச்சின் ேதசிய மட்டத்திலான திட்டமிட ல், கிளிெநாச்சி 
யில் ஒ  விபத் ப் பிாிேவா  இைணந்த வி திகைள 
அைமப்பதற்கான நடவ க்ைக ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இந்த விபத் ப் பிாி  என்ப , கிளிெநாச்சி மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலையப் ெபா த்தவைர மிகமிக க்கியமான . 
ஏெனனில், ல்ைலத்தீவின் ஒ  பகுதி, க்கு யி ப் ,  

க்காய், பாண் யன்குளம் பிரேதசங்கள், 
ஓமந்ைதயி ந்  ளியங்குளம் வைரயான பகுதி மற் ம் 
கிளிெநாச்சிப் பகுதிகள் உள்ளடங்கலாகப் ெபாியெதா  
பிரேதசத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்ட தான் கிளிெநாச்சி 
ைவத்தியசாைல. கிளிெநாச்சி மாவட்ட ைவத்தியசாைலயில் 
அவசரமாக விபத் ச் ேசைவப் பிாி  ஆரம்பிக்கப்பட 
ேவண் யதன் க்கியத் வம் பற்றிப் பல தடைவகள் எ த் ச் 
ெசால்லப்பட்டா ம், இப்ெபா  ஒ சில யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பைதயிட்  நாங்கள் வரேவற் 
கின்ேறாம். எனி ம், இ  ரணத் வமான ைறயிேல 
நைடெபறேவண் ம். அேதேபால், யாழ்ப்பாணப் ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலயில் 1,073 மில் யன் பாய் ெசலவில் 
இவ்வாறான கட் டத் ெதாகுதிெயான்  அைமப்பதற்கான 
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்படவி க்கின்றன. ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, கிளிெநாச்சி ைவத்தியசாைல ஆசிய அபிவி த்தி 
வங்கியின் திட்டத்திேல கட்டம் I, II, III என்  
ஆரம்பிக்கப்பட் ந்தா ம், அதில் கட்டம் 1கூட இன்ன ம் 
சாியாகப் ரணப்ப த்தப்படவில்ைல. அந்த ைவத்தியசாைல 
யான  வடக்கு மாகாணத்தின் ைமயப்பகுதியில் இ க்கின்ற 
ஒ  மத்திய ைவத்தியசாைலயாக இ ப்பதனால், அத ைடய 
அபிவி த்தியில் கூ ய கவனத்ைதச் ெச த்தி, இரண்டாவ  

கட்டத்ைத ஆரம்பிப்பதற்கான யற்சிகைளத் ாிதப்ப த்  
மா  நான் உங்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபால், சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்ப கின்ற 
வர்க ம் நீாிழி  ேநாயினால் பாதிக்கப்ப கின்றவர்க ம் 
dialysis ெசய்வதற்கு வ னியா ைவத்தியசாைலக்கு அல்ல  
யாழ்ப்பாண ைவத்தியசாைலக்குச் ெசல்லேவண் ம். 

ல்ைலத்தீ , க்கு யி ப் , க்காய், பாண் யன்குளம் 
ேபான்ற பிரேதசங்களி ம்  மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டத் 
தி ம் இ க்கின்றவர்கள் வாரத்தில் இரண்  தடைவகள்  
இந்த dialysis ெசய்வதற்காக  நீண்ட ரம் பிரயாணம் ெசய்  
யாழ்ப்பாண ைவத்தியசாைலக்ேகா அல்ல  வ னியா 
ைவத்தியசாைலக்ேகா ெசல்லேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலயி க்கின்ற . ஆனால், கிளிெநாச்சி ெபா  ைவத்திய 
சாைலயில் இதற்கான உபகரணங்கள் இ ந் ம், கட் ட 
வசதியின்ைமயினால் இந்த dialysis நடவ க்ைககள் அங்கு 
நைடெப வதில்ைல.  ஆகேவ, தய ெசய்  இந்த 
விடயத்ைதக் கவனத்திெல த் , இதைன நைட ைறப் 
ப த் ம் ெசயற்பாட்ைடத் தாங்கள் உடன யாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Mohamed Navavi will now 

take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ஹமட் நவவி 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. MOHAMED NAVAVI took the Chair. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு மாகாணத்தில் MRI scanner எங்ேக ேம இல்ைல. 
அவ்வாறான ஒ  வசதி ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ெமன பல 
தடைவகள் ேபசப்பட் ந்தா ம், அ  வடக்கு 
மாகாணத்திற்கு இன்ன ம் கிைடக்கவில்ைல. வடக்கு 
மாகாணத்தி க்கின்ற 5 மாவட்டங்க க்குமாக யாழ்ப்பாண 
மாவட்டப் ேபாதனா ைவத்தியசாைலைய ைமயப்ப த்தி இந்த 
வசதி வழங்கப்பட்டால், இந்த மக்கள் ெகா ம்ைப ேநாக்கி 
நீண்ட ரம் பயணம் ெசய்  ெப ந்ெதாைகயான பணத்ைதச் 
ெசலவழித்  இந்த MRI scan எ க்கின்ற நிைலைமயிைன 
மாற்ற ம். வடக்கு மாகாணத்திற்காக MRI scanner 
ஒன்ைறயாவ  நி வ ேவண் ய ஒ  ேதைவ அங்ேக 
காணப்ப கின்ற . அேதேபான் , கிளிெநாச்சி மாவட்ட 
ைவத்தியசாைலக்கான CT scanner பற்றிக் கூறேவண் ம். 
இந்த CT scanner பல ேதைவகளின் அ ப்பைடையக் 
ெகாண்ட . ந ன ம த் வத் ைறயிேல அத ைடய ேதைவ 
மிகமிக அவசியமாக இ ப்பதால், இ  கிளிெநாச்சி 
ைவத்தியசாைலயிேல க்கியமாக நி வப்பட ேவண் ம்.  

அதைனவிட, 800க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் எம  பிரேதச 
ைவத்தியசாைலகளில் ெதாண்டர்களாகக் கடைம ெசய்கின் 
றார்கள். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, ஏற்ெகனேவ ெகளரவ 
உ ப்பினர் மாைவ ேசனாதிராஜா அவர்கள் ேபசியேபா  
இவர்கள் ெதாடர்பில் நீங்கள் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். இவர்கள் 
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1996ஆம் ஆண் ந்  இன் வைர ெதாண்டர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கான கல்வித் தைகைமகளில் சில 
ேவ பா கள் காணப்ப கின்றன. ஆனால், 1996 - 1997களில் 
இவர்கள் ெதாண்டர்களாகச் ேசர்கின்றேபா , அவர்களிடம் 
இப்ெபா  ேகட்கப்ப கின்ற கல்வித் தைகைமகள் 
அவசியமில்லாத ஒ  நிைலைமேய இ ந்த .  இவர்க ைடய 
இந்த நிைலைமையத் தாங்கள் உணர்ந் ெகாண்டதால், 
அவர்கள் ெதாடர்பில் Cabinet பத்திரம் சமர்ப்பித்தி ப்பதாகக் 
குறிப்பிட் ந்தீர்கள். 10 வ டங்க க்கு ேமலாக இவ்வா  
ெதாண்டர்களாகப் பணியாற் கின்ற 800 ேபாின் நிைலைம 
ையப் ாிந் ெகாண் , அவர்க க்கு அ வலக உதவி 
யாளர்கள் என்ற ாீதியில் நிரந்தரமாக நியமனங்கள் 
கிைடப்பதற்குாிய யற்சிையத் தாங்கள் தய ெசய்  
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.    

ேம ம், நாட் ள்ள தாதியர்களில் 5 தமானவர்கேள 
ஆண் தாதியர்களாக இ க்க ம் என்ற விதி ைற இ க் 
கின்ற .   
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, in two weeks’ time after I became the 

Minister, I recruited all of them. But, there are some who 
are without even the basic qualifications. I have no power 
to recruit them. You know that it has to be done according 
to Public Service regulations.   

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
It is okay. நீங்கள் ெசால்கின்ற அவர்க க்கான education - 

கல்வித் தைகைமகளில் ஒ சில ேவ பா கள் இ க்கின்றன. 
ஆனால், நீங்கள் இவர்க ைடய விடயத்தில் விேசட 
கவனெம த் , அவர்க ைடய நீண்டகால மனிதாபிமானப் 
பணிையக் க த்திற்ெகாண்  தய ெசய்  இவர்க க்கான 
நியமனங்கைள வழங்கேவண் ம். 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
The Minister of your Provincial Council can absorb 

them. 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay.   

அேதேவைளயில், ஆண் தாதியர்கள் இந்த நாட் ேல 5 
தம்தான் இ க்க ெமன்ற சூழ ல், ெபண் தாதியர்களின் 

நியமனத்திற்கூட, கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் ஆகிய 
பாடங்களில் திறைமச் சித்திகைளப் ெபற்றவர்கள்தான் 
தாதியர்களாக வர ெமன்கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . க.ெபா.த. உயர்தரத்தில் இவர்கள் விஞ்ஞானப் 
பிாிவில் அல்ல  கணிதப் பிாிவில் கற்றி க்க ேவண் ம். 
இப்ேபாதி க்கின்ற தாதியர் பற்றாக்குைறக்கு ஒ  
நிவாரணமாக கைல, வர்த்தகப் பிாி களில் கற்றவர்களில் 
க.ெபா.த. சாதாரண தரத்தில் கணித, விஞ்ஞான பாடங்களில் 
திறைமச்சித்தி ெபற்றவர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்ய ம். 
அவ்வாறான ஓர் ஆட்ேசர்ப்  ன்ன ம் ெசய்யப்பட் ந்த . 
அப்ப  ஒ  ைறையக் ைகக்ெகாண்டால் வடக்கு, கிழக்கில் 
காணப்ப கின்ற இந்தத் தாதியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி 

ெசய்ய ெமன்  நான் க கின்ேறன். ஆகேவ, 
தய ெசய்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதைன ம் 
க த்தில் எ த் க்ெகாண்டால் இந்த தாதியர் பற்றாக்குைறக்கு 
நிவாரணத்ைதக் காண ம்.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Hon. Member, the basic qualification for recruiting 
nurses is Advanced Level Science subjects. We have the 
required number for the vacancies. Therefore, we cannot 
extend it to the other streams.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay. Thank you. நீங்கள் ெசால்வ  நியாயமான . அந்த 

வைகயில் Advanced Level Science ப த்தவர்கள் இந்த 
நியமனத் க்கு உள்வாங்கப்பட்டா ம், இந்த நாட் ல் இவ் 
வாறான அதீதமான பற்றாக்குைற இ ந்தெபா  ஒ ைற 
கைல, வர்த்தகப் பிாி களில் கற்றவர்க ம் ஆட்ேசர்ப் க்குள் 
உள்வாங்கப்பட்டனர்.  எனேவ, இப்ெபா  இ க்கின்ற 
இந்த அதீதமான பற்றாக்குைறையக் க த்திற்ெகாண்  - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Hon. Member, there is no shortage of qualified persons 
for recruitment. The only thing is, we have no capacity 
for training more than the present number. That is the 
whole problem. That is why we have set up a Faculty of 
Nursing.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனால், நாட் ேல ேபா மானள  தாதியர் இ ந்தா ம் 

கூட, வடக்கு, கிழக்கில் இவர்கள  பற்றாக்குைற மிகக் 
கூ தலானதாகக் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இப்பற்றாக் 
குைறக்கான நிவாரணத்ைத வழங்கும்வைகயில் அல்ல  அந்த 
ஆட்ேசர்ப் க்ெகன ஒ  ெபாறி ைறையக் ைகக்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ப தான் எங்கள  ேகாாிக்ைகயாகும்.  

அேதேபாலத்தான் ைவத்தியர்களின் நியமனங்க ம்கூட. 
தீவகப் பகுதிகளான அனைலதீ , நயினாதீ , எ ைவதீ  
ேபான்றைவ தைரவழியான ேபாக்குவரத் கள் இல்லாத தனித் 
தீ ப் பகுதிகள். அங்கு ைவத்தியர்கள் இல்லாமேலேய 
அவர்க ைடய காலம் ேபாகின்ற . ஒ  பாம்  க த்தால்கூட 
அதற்கான ASV என்கிற ம ந்  அங்கு இல்ைல; அதைனப் 
பாவிக்கக்கூ யவைகயில் ைவத்தியர்க ம் இல்ைல. 
அேதேபால, அங்கு விசர்நாய்க் க க்கு உள்ளாகுபவர்கள் 
அதிகமாக இ க்கிறார்கள். வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
மட் மல்ல, நா  ரா ம் கட்டாக்கா  நாய்கைளக் 
கட் ப்ப த் கின்ற நிைலைம இன்ன ம் ெகாண் வரப் 
படவில்ைல. இதனால், நாய்க்க யினால் வ கின்ற ேநாய்கள் 
அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, we have appointed Medical Officers to 

all those stations. Actually, most of these places are under 
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the Provincial Council. But still, if there are problems 
with regard to drugs, you can tell us. If the Provincial 
Council says that they do not have enough funds, I can 
allocate funds also.  

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Thank you.  

மாகாண சைபக க்கூடாக இ  ேமற்ெகாள்ளப்ப  
கின்றேபா ம், கடல்ெவளிக்கு அப்பா க்கின்ற எ ைவதீ , 
அனைலதீ , நயினாதீ , ெந ந்தீ  ேபான்ற தீ க க்கு 
படகு ambulance serviceதான் நடத்தப்ப கின்ற . இதி ம் 
ெந ந்தீ க்கு மட் ம்தான் ஒேரெயா  படகு ambulance 
service இ க்கின்ற . ஆனால், நயினாதீவி ந்ேதா, 
அனைலதீவி ந்ேதா, எ ைவதீவி ந்ேதா ஒ  ேநாயாளி 
ையக் ெகாண் வ வதற்கு அங்கு படகு ambulance service 
இல்ைல. ஆகேவ, இ ெதாடர்பில் நீங்கள் விேசடமான 
நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இைவ கடல்கடந்  
இ க்கின்ற தீ களாகக் காணப்ப கின்றப யால், இந்தப் 
பகுதிகள் விேசடமான கவனத்திற்குட்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, now your Party is in power at the 

Northern Provincial Council. So, implement that. You all 
have the power to extend the ferry service to Nainativu 
and all those places.  

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
மாகாண சைபக க்கு இந்த அதிகாரம் இ ந்தா ம்கூட, 

மாகாண சைபக க்கான  நிதி சுகாதார அைமச்சினால்தான் 
ஒ க்கப்ப கின்ற . அந்த நிதியான  இன்னஇன்ன 
விடயங்க க்ெகன்  குறித் த்தான் ஒ க்கப்ப கின்ற . 
அந்நிைலயில், இவ்வா  பற்றாக்குைறயாக இ க்கின்ற படகு 
ambulance service மற் ம் ைவத்தியர்கள் இல்லாத 
தன்ைமைய அவர்களால் ஈ ெசய்ய யாத சூழ்நிைல அங்கு  
காணப்ப கின்ற .  

இதைனவிட யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் - 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, part of the allocation is made for 

whatever other necessary items. Under that, you can use 
it. Otherwise, tell your Provincial Health Minister. I will 
release some funds.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Thank you.  
அப்ப யானால் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் விேசட 

மாகக் க த்தில் எ க்கப்பட் , அவற் க்கான  நிதிெயா க் 
கீட் ல் ஒ  மாற்றம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; அல்ல  

இந்தத் ேதைவகைள இனங்கண் , அவற்ைறத் தீர்க்க ஒ  
விேசட ெபாறி ைற ைகயாளப்பட ேவண் ம். அவ்வா  இந்த 
நிைலைம ைகயாளப்படாமல், நா  ரா ம் ஒ க்கப் 
ப வ ேபால நிதி ஒ க்கப்ப மாக இ ந்தால், அந்த 
மக்க ைடய ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்ய யா . 
ஆகேவதான் நீங்கள் இதில் ஒ  விேசட கவனத்ைத எ க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நீங்கள் இந்த 
விடயங்கைள மிக உன்னிப்பாகக் கவனித் ச் ெசயல்ப  
கின்றவர். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, we have allocated the second highest 

amount of funds to the Northern Province, next to the 
Western Province. The second highest fund receiver is 
the Northern Province. Lesser amounts of funds have 
been allocated to the other Provinces.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Yes, thank you.   

இப்ெபா  நீங்கள் பார்த்தீர்களானால், cancer ேநாயி 
னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வடக்கு, கிழக்கில் அதிகம். Kidney 
ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் -  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
We are setting up a Cancer Hospital in Tellippalai.  
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனால் ெதல் ப்பைள Cancer Hospital இல் இ க்கின்ற -  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
We have allocated all the money. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனால், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, ெதல் ப்பைள 

Cancer Hospital இல் இ க்கின்ற cobalt teletherapy machine 
இயங்க யாத ஒ  சூழல் காணப்ப கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 தய ெசய்  இப்ேபா  உங்கள் உைரைய த் க் 

ெகாள் ங்கள்! 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அேதேநரம் அங்கு இப்ெபா  திதாக வந்தி க்கின்ற 

linear accelerator மற் ம் external beam radiation machine 
இயக்கப்படாமல் இ க்கின்றன.  
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
We have found that there had been a big fraud 

involved in the tender procedure in ordering these linear 
accelerator machines. So, that is under investigation. That 
is the problem. But, we will settle that as soon as possible.  

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay. Thank you, Hon. Minister.  

ஆகேவ, நீங்கள் ெதல் ப்பைள Cancer Hospital சீராக 
இயங்குவதற்குத் தய ெசய்  கூ ய கவனம் எ க்க 
ேவண் ம். Kidney ேநாய்கள் மற் ம் நீாிழி  ேநாயினாேல 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றவர்க ைடய நிைலைமயில் மாற்றங் 
கைளக் ெகாண் வ வதற்கும் இைவ மிகமிக க்கியமானைவ. 

இதைனவிட யாழ்ப்பாணப் ேபாதனா ைவத்தியசாைலயின் 
இதய சத்திரசிகிச்ைசப் பிாிவில் நரம்பியல் நி ணர்க ைடய 
வ ைக இ வைர ம் இல்ைல. அவ்வாேற கிழக்கி ம்  
இல்ைல. ஆகேவ, அங்கு இதய சத்திர சிகிச்ைச - bypass 
operation மற் ம் அதற்கான angiogram ெசய்வதற்கான 
வசதிகள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ேநரம் இல்ைல. தய ெசய்  த் க்ெகாள் ங்கள்! 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
தய ெசய்  இரண்  நிமிடங்கள் தா ங்கள்! என் ைடய 

ேநரத்ைத அைமச்சர் எ த் விட்டார். 

இதய சத்திரசிகிச்ைச மற் ம் angiogram சிகிச்ைச ேபான்ற 
எல்லாச் சிகிச்ைசக க்குேம அவர்கள் ெகா ம் க்கு வர 
ேவண் ய ஒ  நிைலைமக்குள் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, நீங்கள் தய ெசய்  இதய சத்திரசிகிச்ைச 
ேமற்ெகாள்வதற்கான நிைலைய யாழ்ப்பாண ைவத்தியசாைல 
யிேல உ வாக்க ேவண் ம். அப்ப  உ வாக்கப் 
ப கின்றேபா தான் வடக்கிேல, கிழக்கிேல இ க்கின்றவர் 
க ைடய இதயம் சம்பந்தமான ேநாய்க க்கு ஒ  தீர்ைவக் 
காண ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இதைனவிடப் பல்ேவ  ேகாாிக்ைகள் இ க்கின்றன. 

ஆனால், அவற்ைறக் கூ வதற்கு ேநரம் இல்ைல. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
A few months back, in Jaffna, I handed over the latest 

echo machine. The doctor told me that it is the best in the 
world.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay. Thank you.  

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! உங்க ைடய 
யற்சிகைள நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். ஒஸ்ாியா 

நாட் ந்  வ ைக தந்த நி ணர்கைள ம்கூட நீங்கள்தான் 
வடக்குக்கு அ ப்பி ைவத்தி க்கின்றீர்கள். அந்த யற்சிையத் 
ெதாடர்ச்சியாக ேமற்ெகாண்  அங்கு அவர்க ைடய 
ெசயற்பாட்ைட அதிகாிக்குமா  ேகட் , என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன் 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.41] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නව 

මඟකට ෙයොමු කරමින් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් උපෙදස් මත වාෙග්ම, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙය් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුත කළ අවදිෙය් ෙගන එන ලද 
ෙයෝජනා රාශියක් කියාත්මක කිරීමට අෙප් ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා සමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු 
අනුව අපට ෙපනී ගියා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය අලුත් ආරකට ෙගන 
යමින් වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් කියාත්මක කර තිෙබන බව. ඒ 
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමාටත්,  එතුමාට උපෙදස් ෙදමින් කටයුතු කරන ආචාර්ය 
මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු විද්වතුන්ටත්, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු නිලධාරින් සියලු ෙදනාටත්, ෛවද්යවරුන්ටත් මෙග් 
ස්තුතිය පිරිනමමින් වචන කීපයක් කථා කරන්න  මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුමත්, 
අෙප් ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය අමාත්යතුමියත් මතක් 
කළ පරිදි දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට පැනවූ බද්ද වැදගත් ෙදයක් 
හැටියට අපි දකිනවා.  හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයනුත්, 
වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා වශෙයනුත් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා මත් දව්ය නිවාරණය සඳහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙකෙරහි ෙලොකු උනන්දුවක් දක්වමින් කටයුතු කළා. සිගරැට් 
පැකට්ටු ෙවන් සියයට 80ක් ආවරණය වන පරිදි අවවාදාත්මක 
දැන්වීම් මුදණය කිරීම සඳහා එතුමා ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය පිළිෙගන සම්මාන පිරිනැමීම, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා වශෙයන් එවකට එතුමා ලැබූ භාග්යයක් විධියට අපි 
දකිනවා.   

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය් සිට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙගන යන්නට උත්සාහ කළ, ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාශියක් ෙම් වන විට ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට 
කියාත්මක කරන්නට හැකිවීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ගැන කථා කරන විට  
මහාචාර්ය  ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් නාමය අපට ෙකොයි 
අවස්ථාවකවත් අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඖෂධ 
මාෆියාවට එෙරහිව අසරණ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේනක බිබිෙල් 
මැතිතුමා ෙගන ගිය සටන ඉතාම අභිෙයෝගාත්මක එකක් වුණා. 
එම නිසා එතුමාෙග් මරණය පිළිබඳවත් අපට සැකයක් මතු 
ෙවනවා. ඖෂධ ජාවාරම්කරුවන් එක් වී එතුමාෙග් මරණය සිදු 
කරන්න  ඇතැයි කියන සැකයක් අප තුළ ඇති ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි මුළු ෙලෝකෙය්ම නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් ෙසේනක බිබිෙල් මහතා අතිවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක් සිදු කළා. අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා 
සඳහන් කෙළේ සමහර රටවල ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය ෙලස 
පිළිගන්ෙන් මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා හඳුන්වා දුන් 
 ඖෂධ පතිපත්තිය බවයි. එය අෙප් රටට ෙකොරතම් ආඩම්බරයක්ද? 
අපිට විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් 
කනගාටුවට කරුණක් වූෙය් ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඖෂධ 
පතිපත්තිය ඇතැම් රටවල පිළිෙගන කියාත්මක කළත්, අෙප් රෙට් 
ෙමෙතක් කියාත්මක ෙනොවීමයි. ඒ ගැන හුඟ ෙදෙනක් කථා කළත් 
පසු ගිය කාලවල එම ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

වත්මන් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් සිදු වූ 
සුවිෙශේෂතම කරුණ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය පාෙයෝගිකව 
කියාත්මක කිරීමයි  ෙමය ඉතාම වැදගත් කරුණක් ෙසේ මා 
දකිනවා.  

කාලයක් තිස්ෙසේ අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු, ෙසේනක බිබිෙල් 
මැතිතුමා ආරම්භ කළ ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක වීම වැදගත් 
ෙදයක් ෙලස අපි දකිනවා. ඒ  ෙවනුෙවන් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමාට සහ අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

එතුමා ආරම්භ කර ෙගන ගිය ඒ වැඩ පිළිෙවළ, එතුමා ෙගොඩක් 
උත්සාහ කළ ඒ කාර්යය වර්තමාන ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණා. ජාතික 
ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
ගත් උත්සාහය සඵල වීම එතුමාට ෙලොකු සතුටක් ඇති කළ 
කාරණයක් ෙලසයි මා දකින්ෙන්. 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත හඳුන්වා දීම වත්මන් 
ආණ්ඩුව යටෙත් සිදුවූ වැදගත්ම ෙදයක්. ෙම් වන විට අත්යවශ්ය 
ඖෂධ වර්ග 48ක මිල ගණන් සියයට 40කින් අඩු කිරීමට 
හැකිවීමත් තවත් විෙශේෂත්වයක්. ෙම් පිළිබඳව අෙප් මන්තීවරු 
කීපෙදෙනක් කථා කළා. සමහර මන්තීවරු ෙම් මිල අඩුවීමත් 
සමච්චලයට ලක් කර කථා කළ අවස්ථා අපි දැක්කා. නමුත්, 
ෙබෙහත් වර්ග 48ක මිල අඩු ෙවනවා කියන්ෙන්, අත්යවශ්ය 
ෙසේවාවක් හැටියට ජනතාවට විශාල සහනයක්.  

ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක වීම තුළින් ගම්බද 
අහිංසක ජනතාවටයි විශාල වශෙයන් සහන ලැෙබන්ෙන්. මා 
නිෙයෝජනය කරන ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් ෙමම 
සහනය භුක්ති විඳින්න අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමා 
සඳහන් කළා වාෙග්ම, පසුගිය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
රජෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට කියා කළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ඊට ෙපර එම අමාත්ය ධුරය දැරූ අෙප් නිමල් 

සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් ඇතුළුව සියලු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරුන් ගත් උත්සාහයක පතිඵලයක් හැටියට ෙම් වන විට 
දිස්තික්ක ගණනාවකම ජාතික මට්ටෙම් ෙරෝහල් ඉදි කරලා, එම 
ෙරෝහල්වලට අවශ්ය සියලු පහසුකම් ලබා දීලා, විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරු, සැත්කම් සඳහා අවශ්ය සියලු යන්ෙතෝපකරණ සහ  
පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්ය උපකරණත් ලබාදී තිෙබනවා. අද 
ෙමොනරාගල දිස්තික් ෙරෝහලට පවා එම පහසුකම් ලැබී තිෙබනවා. 
CT scanners, වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් රුධිර ෙපරන යන්ත වැනි හැම 
ෙදයක්ම අද ගාමීය මට්ටමට ගිහින්  දිස්තික් ෙරෝහල්වලත් ඒ 
පහසුකම් කියාත්මක ෙවනවා. ගම්වල ජීවත්වන අෙප් අහිංසක 
ජනතාවට  ෙම් තුළින් විශාල ෙසේවයක් සැලෙසනවා. ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් අප බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඉදිරි දියුණුව ෙම් වන විට 
වඩ වඩාත් සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්න කැමැතියි. පසු ගිය දිනවල වැට් එක සංෙශෝධනය වීම 
නිසා ඇතැම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවලට එම බද්ද පැනෙවනවා. ඒක 
අනුමත කරන්න ටිකක් අපහසු  තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  
ගම්බද අසරණ ෙරෝගීන් ෙම් නිසා විශාල දුෂ්කරතාවලට මුහුණ 
දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම සැත්කම් සඳහා සූදානම් කරන ඒ පරීක්ෂණ 
කටයුතුවලදී ෙලොකු වැට් එකක් ෙගවන්න සිදුවීම නිසා ඒ අය 
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ඉතාම දිළිඳු ෙරෝගීන්ෙග් 
ෙමම පරීක්ෂණ සඳහා පනවා තිෙබන වැට් එක යම්කිසි 
සංෙශෝධනයකට ලක් කරලා, ඒ අයට මීට වඩා සහනයක් 
ලබාෙදනවා නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි කියන කාරණය මම ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම, ෙම් වැට් එක කියාත්මක වන්ෙන් 
කුමන ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවලටද කියා ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාව ෙම් 
වන විට දන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට ඒ ගැන නිසි අවෙබෝධයක් නැහැ. 
ඒ ගැනත් ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
යළිත් වතාවක් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඇතැම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවලට 
පනවා තිෙබන වැට් බද්ද අෙප් අහිංසක ෙරෝගීන්ට හිතකර වන 
ආකාරයට සං ෙශෝධනය කර කියාත්මක කරන්න කියායි.   

අද රජෙය් පධාන ෙරෝහල්වල පහසුකම් වැඩීවී තිෙබනවා. එය 
මා මුලින් සඳහන් කළා.  ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහල, ගාල්ල 
කරාපිටිය ෙරෝහල, මහනුවර මහ ෙරෝහල ඇතුළු මහ ෙරෝහල් 
කීපයකම අද පහසුකම් වැඩිදියුණු කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
දිස්තික් ෙරෝහල් තිෙබනවා. ඒවාෙය්ත් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් 
පවත්වාෙගන යෑම ෙකෙරහි අද රජය විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව දුෂ්කර පළාත්වල ෙසෞඛ්ය පහසුකම් නැංවීම 
සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය පළාත් සභා සමඟ එක්ව ඒකාබද්ධ 
වැඩසටහනක් ඔබතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් කියාත්මක කර තිබීම 
ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක් ෙලස මා දකිනවා.  

ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන ඇතැම් ෙරෝහල් දැඩි අපිරිසිදු 
තත්ත්වයක පවතින බව පසු ගිය දිනවල මාධ්ය හරහා වාර්තා වී 
තිබුණා. ඒවා ගැන ෙසොයා බලා, ඒ ෙවනුෙවන් යම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි කියන කාරණයත් මම මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙරෝහල්වල අඩු පහසුකම් ෙමොනවාද කියලා අදාළ පළාත් සභා 
සමඟ සාකච්ඡා කරමින් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම මම 
හිතන විධියට ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ අනුව ෙභ්දයක් නැතිව 
පළාත් සභා සහ මධ්යම රජය එකට එකතු ෙවලා ෙම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය කියන්ෙන් 
අෙප් රටට අත්යවශ්ය ෙදයක්. පළාත් සභා සහ මධ්යම රජය 
ෙභ්දයක් නැතිව එකට එකතු ෙවලා ෙම් වැඩ කටයුතු කියාත්මක 
කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳයි.  
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ෙම් වන විට වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වය ෙසෞඛ්ය ගැටලුවක් 
පමණක් ෙනොව, සමාජ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එවැනි අවස්ථාවක වකුගඩු ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් වූ ගැටලු විසඳීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2,225ක පතිපාදන ෙවන් කිරීම යහපත් 
ෙදයක් ෙලස අපට දකින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් රුපියල් 
මිලියන 750ක පතිපාදන 2017 වර්ෂය තුළ ෙවන් කිරීමටත් අය 
වැය මඟින් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 

ශී ලංකාව තුළ ළමුන් සඳහා විෙශේෂිත වූ ෙරෝහල් විධියට 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහල සහ මහනුවර 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක ළමා ෙරෝහල පමණයි.  සෑම වසරකම 
ළමුන් 1,000ක් ගත්ෙතොත්, ළමුන් 9.9කට වසර 5ක් ජීවත් වන්න 
බැරි තත්ත්වයක්  තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට තව මිනිත්තු 2ක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙහොඳයි.   

ඇත්තටම සහස සංවර්ධන ඉලක්ක අනුව වසර පහකට වඩා 
අඩු ළමා මරණ අනුපාතය ළමුන් 1,000කට ළමුන් 4යි. අෙප් 
තිරසර සංවර්ධන අරමුණුවලින් එකක් වන්ෙන් ළමා මරණ 
අනුපාතය ශූන්ය මට්ටමකට ෙගන ඒමයි. තිරසර සංවර්ධන 
ඉලක්ක ඉටු කර ගැනීම සඳහා අපෙග් කැපවීම සහතික කරමින් 
ළමා ෙරෝග වළක්වා ගැනීම සඳහා කරාපිටිය, අම්පාර සහ යාපනය 
වැනි ෙරෝහල්වල ළමා චිකිත්සක සංකීර්ණ ඇති කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කිරීමට අය වැය මඟින් ෙයෝජනා 
කර තිබීමත් ඉතාමත් වැදගත්.  

ගාමීය පෙද්ශවල ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
මහජන ෙසෞඛ්ය ෙහද ෙසේවාව නැවත කියාත්මක කිරීමට අවධානය 
ෙයොමු කිරීමත් වැදගත් ෙදයක්. අෙප් ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් 
රාජ්ය අමාත්යතුමිය සඳහන් කළා වාෙග් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් යම් 
යම් තනතුරුවල අද හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ බව විෙශේෂෙයන්ම මා 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමොනරාගල ෙරෝහල 
ගත්තත්, අපට ෙහද නිලධාරිනියන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. 
ෙම් ෙහද නිලධාරි හිඟය රට පුරා තිෙබන එකක්. ගාමීය මට්ටෙම් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය පහසුකම් හරියට කියාත්මක කරන්න නම්, 
ෙහද ෙසේවය තවත් පුළුල් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙහද 
නිලධාරිනියන් වැඩි වැඩිෙයන් බඳවා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙහද 
නිලධාරිනියන් විශාල පිරිසකට  විෙදස්ගතවීෙම් අවස්ථාව දැන්  
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරලා තවත් ෙහදියන් පිරිසක් 
අලුෙතන් බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා නම්, අපට ෙම් ෙසේවාවන් 
මීට වඩා පහසුෙවන් ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ බව මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ෙද්ශීය ෛවද්ය කමය අද මුළු ෙලෝකෙය්ම අවධානය දිනා ගත් 
ෛවද්ය කමයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාත් 
විෙශේෂෙයන් මතක් කළා, බටහිර ෛවද්ය කමෙයන් සුව කළ 
ෙනොහැකි ෙරෝග පවා ෙම් වන විට ෙද්ශීය ෛවද්ය කම මඟින් සුව 
කරලා තිෙබන බව. එම නිසා අපි ෙද්ශීය ෛවද්ය කමය වැඩිදියුණු 
කරන්නටත්, පචලිත කරන්නටත් ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාවට යහපත් ආකාරෙයන් ෙසේවයක් සැලසිය හැකි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන බව ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 

කළා. ඒ පිළිබඳව ඇත්තටම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අෙප් 
රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
කමය ඉතාමත් වැදගත් ෛවද්ය කමයක් බවට අද පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම තවත් ෙයෝජනාවක් 
කරන්න කැමැතියි. අද සමහර ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් කරන  
පරීක්ෂණ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා  දැනට  අය කරන වැට් එක  ටිකක් 
ලිහිල් කරලා  අසරණ ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් මීට වඩා සහනයක් 
ලබා දීමට කටයුතු කරනවා නම් ඉතාමත්ම ෙහොඳයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ෙලොකු 
උනන්දුවක් හා කැප වීමක් දක්වන ෙකෙනක්. එතුමාෙග් උපෙදස් 
මත ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර පිළිබඳව අපට ඇත්තටම 
සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන්. එම නිසා එතුමාටත්, එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු ෙදනාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகௗரவ இம்ரான் மஹ் ப். உங்க க்கு ஐந்  நிமிடங்கள்!  
 
[பி.ப. 4.55] 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

விவாதத்திற்கு எ க்கப்பட் க்கின்ற சுகாதார, ேபாசைண, 
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்தில் 
ேபசுவதற்கு ேநரம் வழங்கியைமக்கு நான் த ல் உங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். உலகிேல ெபா மக்க க்கு ச க 
நலத்திட்டங்கைள அதிகம் வழங்குகின்ற நா கள் பட் யி ல் 
இலங்ைகக்கு ன் ாிைம உள்ள . இலவசக் கல்வி, இலவச 
சுகாதாரம், வ ைம ஒழிப் த் திட்டங்கள், ேபாஷாக்குத் 
திட்டங்கள் என பல ச க நலத்திட்டங்கள் இங்கு 

ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன. அந்த வைகயில், 
இலங்ைகயர்களாகிய நாம் சந்ேதாசமைடய ேவண் ம்.  

இப்ேபா  சுகாதாரத்திற்குச் சவாலாக இ ப்ப  
ேபாஷாக்குப் பிரச்சிைனயாகும். நிைறகுைறந்த பிள்ைளகள் 
பிறத்தல், சிசு மரண தம் அதிகாிப் , ெமல்லக் கற்கும் 
மாணவர் எண்ணிக்ைக அதிகாிப்  என்பன ேபான்ற பல 
பிரச்சிைனகள் ேபாஷாக்கு குைறபாட் ன் காரணமாக 
ஏற்ப கின்றன. இ  நாட் க்குப் ெப ம் சவாலாகக் 
காணப்ப கின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாகும். இந்தச் சவாைல 
ெவற்றிெகாள்வதற்கான ெசயற்பா கள் ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களால் ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்றன. ஜனாதிபதி ெசயலகத்தில் இதற்கான விேசட 
பிாிெவான்  இயங்கிவ கின்ற . தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் ேபாஷாக்குக் 
குைறபாட் னால் பாதிக்கப்பட்ேடார் குறித்த தகவல்கள் 
திரட்டப்பட்  வ வைத அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க் 
கின்ற . அரச அ வலகங்களில் பணியாற் ம் ெவளிக்கள 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேபாஷாக்கு பற்றிய விழிப் ணர் க் 
க த்தரங்குகள் நடத்தப்பட்  வ கின்றன. ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்க க்கான விழிப் ணர் ச் ெசயற்பா கள் 
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இப்ெபா  ன்ென க்கப்ப கின்றன. இைவ பாராட்டப் 
பட ேவண் ய விடயங்களாக இ க்கின்றன.  

சுகாதார ேசைவையப் ெபா த்தவைரயில், ெபா மக் 
க க்கு உத ம்வைகயில் காலத் க்குக்காலம் பல்ேவ  
திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. எனி ம் 
அவற்றில் நில ம் சில குைறபா கள் காரணமாக அந்தச் 
ேசைவ மக்க க்கு ைமயாகச் ெசன்றைடவதில்ைல. 
உதாரணமாக, ைவத்தியர் நியமனத்ைத ெசால்லலாம். 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நில ம் பாாிய ைவத்தியர் 
தட் ப்பாட்ைட நீக்க அங்கு ைவத்தியர்கள்  நியமிக்கப் 
ப கின்றார்கள். ஆனால், அப்ப  நியமிக்கப்ப கின்ற 
ைவத்தியர்களில் எத்தைன ைவத்தியர்கள் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் கடைமயாற் கின்றார்கள் என்ற விடயத்ைத 
நாங்கள் பார்க்க ேவண் ம். சிறிய எண்ணிக்ைகயாேனாேர  
அங்கு வ கின்றனர். ஏைனேயார் தம  ெசல்வாக்ைகப் 
பயன்ப த்தி இடமாற்றம் ெப கிறார்கள். சிலர் ேவைலைய 
விட் விட் த் தனியார் ைவத்தியசாைலகளில் கடைமயாற் 

கின்றார்கள். சிலர் ெவளிநா க க்குச் ெசன்  தங்க ைடய 
கடைமகைளச் ெசய்கின்றார்கள். இதனால் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தின் ைவத்தியர் பற்றாக்குைறையப் ேபாக்க யாத 
நிைல காணப்ப கின்ற .  

இப்ெபா  பதவிசிறி ர, ேகாமரங்கடெவல, ேதாப் ர், 
கிளிெவட் , ள்ளிப்ெபாத்தாைன ேபான்ற பின்தங்கிய 
பகுதிகளில் ைவத்தியர் தட் ப்பா  காணப்ப கின்ற . சில 
ைவத்தியசாைலகளில் நிரந்தர ைவத்தியர் இன்ைமயால் 
பதிற்கடைம ாிபவர்கள் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். இன் ம் சில 
ைவத்தியசாைலகளில் பணி ாி ம் ைவத்தியர்க க்கு லீ  
ெப வதற்கு யா ள்ள . இப்ப யான நிைலப்பா கள் 
இன்  எங்க ைடய பிரேதசத்தில் காணப்ப கின்ற . எனேவ 
இந்த விடயத்ைதக் கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அரசாங்கம் ெப மளவில் ெசல  ெசய்  உ வாக்கும் 
ைவத்தியர்கள் அரசாங்கத்தின்கீழ் பணி ாியா  தனியார் 

ைறைய நா வைதேயா, ெவளிநா க க்குச் ெசல்வைதேயா 
அ மதிக்க யா . இதி ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம். கல்வியியற் கல் ாிக க்கு 
ெதாி ெசய்யப்ப ம் பயி நர் ஆசிாியர்கள் கற்ைகெநறியின் 
பின்னா் குறித்த காலம் இலங்ைகயில் பணி ாிவதாக 
உ தி கின்ற bond system ஒன்  இ க்கின்ற . 
அைதப்ேபான்  ம த் வபீடத்திற்கு ெதாி ெசய்யப் 
ப ேவா க்கும் ஒ  bond system ஐ உ வாக்க 
ேவண் ெமன்  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அப்ேபா தான் அரச 
பல்கைலக்கழகங்களில இலவசமாகக் கல்வி கற்கும் 
ைவத்தியர்களின் ேசைவைய எம்மால் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம். இதன் லம் ைவத்தியர் தட் ப்பாட்ைட ேபாக்க ம் 
ம். இந்த விடயம் குறித்  ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 

கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன மீண் ம் நான் இந்த 
இடத்திேல ஞாபக ட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
இேதேபால, நியமிக்கப்ப கின்ற ம ந்தாளர்கள், தாதி 
உத்திேயாகத்தர்கள் ேபான்ேறா ம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திற்கு வந்  ேசா்வதில்ைல. அவர்க ம் இடமாற்றம் 
ெபற் வி கின்றனர். இைவ அைனத்திற்கும் பாிகாரம் 
கா ம்வைகயில் ெபா வான ஒ  நைட ைறையக் 
கைடப்பி க்க  ேவண் ம்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைர இரண்  
ைவத்தியசாைலகள் மட் ேம தற்ேபா  மத்திய அரசின் 

கட் ப்பாட் ன்கீழ் உள்ளன.  தி ேகாணமைல ெபா  
ைவத்தியசாைல, கந்தளாய் ஆதார ைவத்தியசாைல 
என்பனேவ  அைவயாகும். இந்த வைகயில், கிண்ணியா தள 
ைவத்தியசாைலைய ம் மத்திய அரசின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் 
ெகாண் வர ேவண் ெமன்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

2004ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற சுனாமி அனர்த்தத்தினால் 
ற்றாக அழிந்த கிண்ணியா ஆதார ைவத்தியசாைலயான , 

அதன  ெசாந்த இடத்ைதவிட் , ேவ  ஓர் இடத்தில் 
அைமக்கப்பட் , இயங்கி வ கின்ற . இதனால், அங்கு 
ெபளதிக மற் ம் ஆளணித் ேதைவகள் அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்றன. மாகாண சைபயின் ஆளணி வளம் மற் ம் 
நிதி நிைலைமக க்குள் அத்தைன ேதைவகைள ம் நிவர்த்தி 
ெசய்வெதன்ப  மிக ம் சிரமமான காாியமாக இ க்கின்ற . 
எனேவதான் இந்த ைவத்தியசாைலைய மத்திய அரசின்கீழ் 
ெகாண் வந் ,  விேசட திட்டத்தின்கீழ் அபிவி த்தி 
ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ர் தள ைவத்தியசாைலயான ,  ஈச்சிலம்பற்  
வைரயான மக்க க்குச் ேசைவ ெசய் ம் ஒ  
ைவத்தியசாைலயாகும்.  இங்கும் பல்ேவ  ேதைவகள் 
உள்ளன. இைவ அைனத் ம் நிைற  ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

ல்ேமாட்ைட தள ைவத்தியசாைலயி ம் பல்ேவ  ேதைவகள் 
உள்ளன. இைவ குறித் ம் கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம்.  

கிழக்கு மாகாண சுகாதார அைமச்சினால் சம் ாில் திய 
ைவத்தியசாைலெயான்  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள . இ  
வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாகும்.  கச்சக்ெகா த்தீ  
ைவத்தியசாைலைய பிரேதச ைவத்தியசாைலயாகத் 
தர யர்த்த ேவண் ம்.  இதன் லம் கிண்ணியா 
ைவத்தியசாைலயின் ெந க்க ையக் குைறக்க ம். சில 
ைவத்தியசாைலகளில் ைவத்தியர்களின் ேசைவகள் குறித்  
ெபா மக்கள் அ க்க  கார் ெதாிவிக்கின்றனர். இதனால், 
அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப ம் ைவத்தியர்களின் 
ேசைவகள்கூட மதிக்கப்படாத சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற ; 
இ  கவைலக்குாிய . எனேவ, இந்நிைல ேபாக்கப்பட் , 
கண்காணிப்  நடவ க்ைககைள அதிகாித் , தவ ெசய் ம் 
ைவத்தியர்கைள ெநறிப்ப த்தி,  ைவத்திய ேசைவ 
மதிக்கப்படக்கூ ய வைகயில் ெபா மக்க க்குத் 
தி ப்தியான ேசைவைய வழங்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

சுகாதார பிரதி அைமச்சர் ெகளரவ ைபசால் காசிம், 
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் ஆகிேயார் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திற்கு விஜயம் ெசய் , அங்குள்ள 
பல ைவத்தியசாைலகைளப் பார்ைவயிட் ,  அவ்ைவத் 
தியசாைலகளில் காணப்பட்ட சில குைறபா கைள நிவர்த்தி 
ெசய்  தந்தி க்கின்றார்கள். அதற்காக நான் அவர்க க்கு 
இந்த இடத்தில் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ெகளரவ சுகாதார அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் 
நல்லாட்சிைய உ வாக்குவதில் மிக க்கிய பங்கிைன வகித்த 
ஒ வர்.  அ மட் மன்றி,  நாட் ன் சுகாதாரத் ைற 
ேமம்பாட் க்குப் பா ப கின்ற ஒ வர்.  அவர் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத் க்கு விஜயம் ெசய்யேவண் 

ெமன நான் இந்த இடத்தில் அைழப்  வி க்கின்ேறன். 
அவர், எம  சுகாதார ேசைவ அதிகாாிகள், ைவத்தியர்கள், 
ஏைனய சுகாதார ேசைவ அதிகாாிகள், ெபா மக்கள் 
ஆகிேயாைரச் சந்தித் ,  எம  மக்க க்கு நன்ைம 
அளிக்கக்கூ ய பல விடயங்கைள எம  மாவட்டத் க்குப் 
ெபற் த்தரேவண் ம் என்  ேகட் , என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வஸ்ஸலாம்!  

2913 2914 

[ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටකට ඉතාම වැදගත් 

අමාත්යාංශයක් තමයි ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශය කියන්ෙන්. ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශයක, ඉතාම 
වැදගත් ඇමතිවරෙයක් යටෙත්, ඉතාමත් වැදගත් ෙසේවාවක් 
සිදුෙවන අවස්ථාෙව් මිනිත්තු 5ක් ෙහෝ කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
මම සන්ෙතෝෂ වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය ගැන කථා 
කරද්දී අපට ඉතාම සන්ෙතෝෂ වන්න  පුළුවන්,  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සිෙත් ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ සිහිනයක් 
වාෙග් තිබුණු ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය, එතුමාෙග්ම රජය යටෙත්, 
අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා විසින්  යථාර්ථයක් බවට පත් කරලා 
තිෙබන අවස්ථාවක අද ෙම් විවාදය අපට පවත්වන්න ලැබීම ගැන. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහි පතිඵලයක් ෙලස අද 
ෙවනෙකොට ඖෂධවල මිල විශාල පමාණයකින් අඩුෙවලා 
ජනතාවට ෙලොකු සහනයක් ෙදන්නට රජයක් හැටියට අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකටි ෙවලාවක්  තිෙබන  
නිසා මුලින්ම  මා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කයට අෙප් 
වර්තමාන ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
කරන ලද අතිවිශාල ෙමෙහවර ගැන ඉතාම කෘතෙව්දීව වචන 
කිහිපයක්  පකාශ කරන්න ඕනෑ.  ෙමවර අය වැෙයන් කරාපිටිය 
ෙරෝහල ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිබීම ගැනත් මම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ලංකාෙව් තුන්වන විශාලම ෙරෝහල තමයි 
කරාපිටිය ෙරෝහල කියන්ෙන්. දිනකට කරාපිටිය ෙරෝහෙල් 
ෙරෝගීන් 475ක් විතර ෙන්වාසික පතිකාර ලබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විවිධ සායනවලින්  පතිකාර ගැනීම සඳහා දකුණු පළාෙත් පධාන 
ෙරෝහල හැටියට තිෙබන කරාපිටිය ෙරෝහලට දවසකට ෙරෝගීන් 
2,205ක් විතර එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ඉදිරි කාලය සඳහා 
කාරාපිටිය ෙරෝහල ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ගරු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා විසින් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒක දකුෙණ් ජනතාවට 
ෙලොකු සන්ෙතෝෂයක් ෙගන ෙදන කාරණයක් වනවා. රුපියල් 
මිලියන 790ක් පමණ වැය කරලා මහල් 9කින් යුත් වකුගඩු 
ඒකකය දැන් ඉදිෙවමින් පවතිනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ලබන මාර්තු මාසය විතර ෙවනෙකොට ඒ වැඩකටයුතු අවසන් 
කරලා ෙරෝගීන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා ඒ වාට්ටු සංකීර්ණ භාවිත 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියදීත් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගත් දිනවලදී නිතර 
නිතර ෙම් ගැන කථා කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන්, ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් මඟෙපන්වීම යටෙත් 
ෙම් වැඩකටයුතු අද කඩිනම් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබීම ගැන 
මම සන්ෙතෝෂ වනවා. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා හිටපු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කියා කරලා ජනාධිපති ෙවනෙකොට වඩාත් 
ෙහොඳින් ෙම් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවන විධියට එතුමා දක්ෂම 
ඇමතිවරෙයක් ෙම් අමාත්යාංශයට පත් කළා.  

වි ෂය ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන, ෙම් රෙට් සිටින පරිණතම 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් අමාත්යාංශයට පත් කරලා තිෙබනවා. අද 

අපි එහි පතිඵල විඳිමින් සිටිනවා. ගාල්ල දිස්තික්  ජනතාව හැටියට 
අපි ඒක දකිනවා. විවිධ අඩුපාඩුකම් මධ්යෙය් වුණත්  වකුගඩු බද්ද 
කිරීෙම් සැත්කම් 52ක් පමණ දැනටමත් කරාපිටිය ෙරෝහෙල් 
ෛවද්යවරු විසින් සිදුකර තිෙබනවා කියන එකත් ඒ 
ෛවද්යවරුන්ට ස්තුති කරමින් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මාසයකට වකුගඩු ෙරෝගීන් 625ක් විතර කරාපිටිය 
ෙරෝහලට පතිකාර ගන්න එනවා. අෙප් පළාතට අද එය විෙශේෂ 
අවශ්යතාවක් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ෙමතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඉදිරි වර්ෂ 5 ඇතුළත මහල් 
දහයකින් යුත් ෛවද්ය ඒකක 5ක් පමණ ඉදි කිරීමටත් සැලසුම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අතර රුපියල් මිලියන 1,401ක වියදමින් 
ශල්ය හා කායික ෙරෝග ඒකකයක් හදන්නත් කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 1,500ක වියදමින් ළමා වාට්ටු 
සංකීර්ණයක් කරාපිටිය ෙරෝහෙල් ඉදි කරන්නත් කටයුතු 
කරනවා. තවත් රුපියල් මිලියන 1,000ක වියදමින් කරාපිටිය 
ෙරෝහළ තුළ රසායනාගාරයක් සහ පිළිකා ෙරෝග මර්දන 
ඒකකයක් පිහිටුවනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 1,000ක 
වියදමින් දන්ත ශල්ය ඒකකයක් ඉදි කිරීමටත් එතුමා මැදිහත් 
ෙවලා තිෙබනවා. එකම කාලයක් තුළ ෙම් සා විශාල මුදලක් ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා විසින් දකුෙණ් පධාන ෙරෝහල හැටියට තිෙබන 
ගාල්ල කරාපිටිය ෙරෝහලට  ෙවන් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කරාපිටිය ෙරෝහෙල් කැතීටර් ශල්ය ඒකක 
ෙදකක් තිබුණත් වසර ගණනක් තිස්ෙසේ එකයි කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් සා විශාල සහෙයෝගයක් අපට ලබා ෙදන 
අවස්ථාෙව්,  පුළුවන් විධියට ඒ ගැනත් බලන්න කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන අෙප් 
ගම් පළාෙත් පධානම ෙරෝහල ඇල්පිටිය ෙරෝහලයි. ගරු ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාට මම ආරාධනා කළා, දවසක ඇල්පිටිය ෙරෝහල 
නිරීක්ෂණය කරන්න එන්න කියලා. එතුමා ෙබොෙහොම 
නිහතමානීව ඇල්පිටිය ෙරෝහල නිරීක්ෂණය කරන්න ඇවිල්ලා, 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ෙරෝහෙල් ගත කළා. ෛවද්යවරුන්ට, 
ෙහදියන්ට, එහි අෙනකුත් කාර්ය මණ්ඩලයට, ෙද්ශපාලන 
නායකයන්ට ෙම් හැෙමෝටම සවන් දීලා එතුමා එතැනදීම  වැදගත් 
තීරණ කිහිපයක් ගත්තා. ඇල්පිටිය ෙරෝහල කියන්ෙන්, දිනකට 
බාහිර ෙරෝගීන් 750ක් විතර පතිකාර ගන්නා තැනක්. ඒ වාෙග්ම 
ෙන්වාසික ෙරෝගීන් 300ක් පමණ සිටින, විවිධ සායනවලින් 
පතිකාර ගැනීමට 400ක් පමණ සහභාගි වන -කරාපිටිය හැරුණු 
ෙකොට- අෙප් පළාත්වලට තිෙබන ෙලොකුම ෙරෝහල තමයි 
ඇල්පිටිය ෙරෝහල. ඇල්පිටිය ෙරෝහල නිරීක්ෂණය කරපු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා එෙවෙල්ම වැදගත් තීරණ කිහිපයක් 
ගත්තා. ශල්යාගාර සංකීර්ණය සහිතව මහල් 10කින් යුත් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දීමට අවශ්ය පියවර ගන්න කියලා එතුමා 
එෙවෙල්ම කියාත්මක වුණා.  

අද වන විට ඒ මැනුම් කටයුතු කරලා, ඇස්තෙම්න්තු සකස් 
කරලා ඒකත් යථාර්ථයක් කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
එම ෙරෝහල ෙබන්තර, ඇල්පිටිය පෙද්ශවල විතරක් ෙනොෙවයි 
හිනිදුම, කරන්ෙදනිය යන හැම ආසනයකම ජනතාව පතිකාර 
ගන්නා තැනක්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ සියලු ජනතාවෙග් ෙගෞරවය 
ඔබතුමාට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. එවැනි ''යුනිට්" එකක් 
ලබාදීමටත්, පරිපාලන ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා විදුලි ෙසෝපායනයක් 
ලබා දීමටත්, ෛවද්ය උපකරණ සහ ෙවනත් සාමාන්ය උපකරණ 
සහ අෙප් පළාෙත් ෙරෝහල් කිහිපයකටම ගිලන් රථ ලබා දීම ආදී 
කටයුතු කර දීමට එතුමා එක සංචාරයක් තුළදී ගත්ත තීරණයි. 
එතුමාට, ෙකටි කාලයක් ඇතුළත කරපු ෙම් ෙසේවයට දකුෙණ් 
ජනතාවෙග් -ගාලු දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්- කෘතෙව්දීත්වය මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළ කරන්න කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. ඒ 
සංචාරෙය්දී එතුමා බලපිටිය ෙරෝහල බලන්නත් ගියා. මම 
ඇල්පිටියට ආරධනා කළාම එතුමා කිව්වා, "කාලය ඉතිරි 
කරගන්න, මට තව ෙරෝහල් 2ක්වත් බලාගත්ෙතොත් තව ෙමොනවා 
ෙහෝ කරන්න පුළුවන්" කියලා. එතුමා ෙගෝනගල පැත්තට ගියා. 
ඒක එතුමාෙග් ඥාතීන් ඉන්න පළාතක්. ෙගෝනගල ෙරෝහල එතුමා 
කුඩා කාලෙය්ත් ගිය ෙරෝහලක්. එය පළාත් සභා ෙරෝහලක්. එතුමා  
එම ෙරෝහලටත් ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබාදුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
බලපිටිය ෙරෝහල කියන්ෙන් අෙප් පළාෙත් තිෙබන තවත් පධාන 
ෙරෝහලක්.  

ශල්යාගාර හා විවිධ පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීමට පුළුවන් වන 
විධියට එම ෙරෝහලටත් මහල් 10කින් යුක්ත ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
ලබාදීමට පියවර ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය 
පරිදි නිලධාරින් වහාම කියාත්මක ෙවලා සැලසුම් සකස් කරලා, 
දැන් ඒ වැඩකටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. 

අද ෙමම වැදගත් අමාතාංශය යටෙත් මන්තීවරු ගණනාවක් 
තම තමන්ෙග් පළාත් ෙවනුෙවන් කථා කරන්න උනන්දුෙවන් 
සිටින නිසා මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙකටි කාලය 
තුළ ඔබතුමා ෙම් සා විශාල ෙසේවයක් ගාලු දිස්තික්කයට පමණක් 
කර තිෙබන බව මම භය නැතුව පකාශ කරනවා. මුළු රටටම 
ඔබතුමා කරපු ෙසේවයත් ඉතා විශිෂ්ටයි කියන කාරණයත් පකාශ 
කරමින්, ලබන අවුරුද්ද වන විට ඔබතුමාට ලංකාව පුරා ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු තව තවත් දියුණු කරන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා 
කියා පාර්ථනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙසෞඛ්ය ඇමති වශෙයක් කටයුතු කළ කාලෙය් එතුමාට ෙකොච්චර 
උනන්දුව තිබුණත්, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඉහළින් එතුමාට 
සහෙයෝගය ෙනොලැබුණු අවස්ථා තිබුණා. අද එතුමා ඉහළම තැනට 
ගිහිල්ලා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාව පත් කරෙගන 
රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දියුණු කරන්න අද සම්පූර්ණ ශක්තිය 
ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා ගරු ඇමතිතුමාට 
ශක්තිය ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you, Hon. Minister.  The next speaker is the 

Hon. S. Viyalanderan.  You have 13 minutes. 
 
 
[பி.ப. 5.09] 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்கு நன்றி. 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  
ெசல த் திட்டத்திேல எம  சுேதச ம த் வத் ைறக்குச் 
சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சு 250 
மில் யன் பாைய ஒ க்கி ள்ளைதயிட்  நான் அந்த 
அைமச்ைசப் பாராட் கின்ேறன். சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ அைமச்சி ள்ேள சுேதச ம த் வத் ைறயில் 
ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்திக்காக இந்த 250 மில் யன் 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல 
இந்தச் சுேதச ம த் வத் ைறைய நாங்கள் இன் ம் 
ேவகமாகக் கட் ெய ப்பலாம். அதில் கூ தலான கவனத்ைதச் 
ெச த்தி ேவகமாகச் ெசயற்ப கின்ற எங்க ைடய சுகாதார 

அைமச்சர் அவர்கள் இன் ம் கூ தலான கவனத்ைதச் 
ெச த்தேவண் ம் என ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். பல 

ற் க்கணக்கான வ டங்களாக எங்க ைடய நாட் ேல 
இ க்கின்ற சுேதச ம த் வம் எதிர்காலத்தில் கூ தலான 
வளர்ச்சி நிைலைய அைடய ேவண் யி க்கின்ற . கிறிஸ்  

க்கு ற்பட்ட காலத்தி ந்  இந்த நாட் ேல சுேதச 
ம த் வம் ெதாடர்பாகப் பல ல்கள் எ தப்பட் க் 
கின்றன. குறிப்பாக வட பகுதிைய ைமயப்ப த்தி 
பரராஜேசகரம், ெசகராஜேசகரம், அ தாகாரம் ேபான்ற 
பாரம்பாிய ைவத்திய ல்கள் இ க்கின்றன. இவ்வாறான 
பாரம்பாிய ைவத்திய ல்கள் எல்லாம் ைறயாக ஆராய்ச்சி 
ெசய்யப்பட்  அைவ நைட ைறப்ப த்தப்படேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன்.   

இன்  ெதற்காசியாைவ எ த் க்ெகாண்டால், சுேதச 
ம த் வத் ைறயிேல ேகரளா க்கியமான இடத்ைதப் 
பி த்தி க்கின்ற . அ  பல ேமற்குலக நா களில் உள்ளவர் 
களின் கவனத்ைத ஈர்த் , அவர்கள்கூட ேகரளாவிற்குச் 
ெசன்  சுேதச ம த் வத்தி டாக ேநாய்கைளத் தீர்த் க் 
ெகாள்கின்றார்கள். எம  நா ம் அத்தைகய ைறயிேல 
இன் ம் கூ தலாகக் கவனம் ெச த்தினால், நாங்க ம் பல 
நா கைளச் ேசா்ந்தவர்கைள இங்கு வரவைழத்  ைவத்தியம் 
ெசய்ய ெமன்  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான் , எங்க ைடய சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ அைமச்சு இன்  நாடளாவிய ாீதியிேல 
ஆயிரம் 'ஒசுசல' ம ந்தகங்கைள உ வாக்கும் ேநாக்குடன் 
ெசயற்பட்  வ கின்ற . இத்தைகய ம ந்தகங்கைள உ வாக் 
குவேதா  ம ந் க க்கான கட் ப்பாட்  விைலையக் 
ெகாண் வ வைத ம் நான் பாராட் கின்ேறன். 

 அ மாத்திரமல்ல, நீாிழி  ேநாய் ெதாடர்பாகத் 
தற்ெபா  இந்த அைமச்சு கூ தலான கவனத்ைதச் 
ெச த் கின்ற . அவ்வாறான யற்சிக்கும் எங்கள  
பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.   

அ த் , மாற் த்திறனாளிகள் ெதாடர்பில் என  க த்ைத 
ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்குப் 

பிரேதசங்களில் கடந்த 3 தசாப்தகால த்தத்தினால் கண்ைண 
இழந்தவர்கள், ைககைள ம் கால்கைள ம் இழந்தவர்கள் என 
அதிகளவான மாற் த்திறனாளிகள் இ க்கின்றார்கள். 
அதற்கப்பால் அங்ேக ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ள்ளந்தண்  
பாதிக்கப்பட்  இ ப்பிற்குக் கீேழ இயங்க யாத ஒ  
பாிதாப நிைலயிேல ப த்த ப க்ைகயிேல கிடக்கின்றார்கள். 
அவர்கைள நீண்ட நாட்கள் ைவத்தியசாைலயில் ைவத் ப் 
பராமாிப்பெதன்ப  இலகுவான காாியமல்ல. அவர்கள் 

களிேல டக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 
கு ம்பச் சூழ்நிைலகூட மிக ம் பாிதாபகரமானதாக 
இ க்கின்ற . கு ம்ப உ ப்பினர்கள் அவர்கைளப் 
பராமாிப்பெதன்ப  மிக ம் கஷ்டமான விடயம். ஆகேவ, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதில் கூ தலான கவனத்ைதச் 
ெச த்தி, இவ்வாறான மாற் த்திறனாளிகைளப் 
பராமாிப்பதற்கான ஒ  விேசட ைவத்திய ேசைவைய 
ஆரம்பிக்க ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தில் ள்ளந்தண்  
பாதிக்கப்பட்  இ ப்பிற்குக்கீழ் இயங்க யா  

ட் க்குள்ேள டக்கப்பட் ப்பவர்கைள ைவத்தியசாைலக் 
குக் ெகாண் ெசல்வதற்குக்கூடக் கஷ்டப்ப கின்ற 
கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. எனேவ, அத்தைகய 
மாற் த்திறனாளிகைள  ைவத்தியசாைலக்கு அைழத் ச் 
ெசல்லக்கூ ய வைகயில் ஓர் இலவச 'அம் லன்ஸ்' வசதிைய 
ஏற்ப த்திக் ெகா த்  உதவேவண் ெமன்  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Lucky Jayawardana will now 

take the Chair.  
 

  අනතුරුව ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஹமட் நவவி அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MOHAMED NAVAVI left the Chair and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
   

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஓசானம், தாிசனம், 

வாழ்ேவாைச ேபான்ற ச க அைமப் க்கள் இவ்வாறான 
மாற் த்திறனாளிப் பிள்ைளகைள ைவத் ப் பராமாித்தா ம் 
அவற் க்குப் ேபா மான நிதி தவிகேளா வசதிகேளா 
இல்லாததால் அேநகமான பிள்ைளகள் அந்த அைமப் களில் 
உள்வாங்கப்படாமல் இ க்கின்றார்கள்.  குறிப்பாக, ஓசானம் 
அைமப்பில், 14 வய க்கு ேமல் ஆண் பிள்ைளகள் இ க்க 

யா . ஏெனன்றால், அவர்க க்கு அதற்குாிய ெபளதிக 
வளமில்ைல.  எனேவ, 14 வய  வந்த ம் ஆண் பிள்ைளகைள 
அவர்கள் ட் க்கு அ ப்பிவி கின்றார்கள். அவ்வா  
அ ப்பப்பட்ட ஒ  மாற் த்திறனாளிப் ைபயன் அண்ைம 
யிேல இறந்த சம்பவ ம் இடம்ெபற் ள்ள . ெகளரவ  பிரதி 
அைமச்சர்  (ைவத்திய கலாநிதி) தி மதி சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள அவர்கள்கூட இந்தச் சி வர் 
மாற் த்திறனாளிகள் பற்றிய விடயங்கைள ன்ைவத்தார். 
எனேவ, இந்த விடயத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ தலான கவனம் ெச த்தேவண் ம்.  கடந்த 30 வ டகால 

த்தத்தின் பின்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் உளநலம் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்  கூ தலாக இ க்கின்றார்கள்.  எனேவ, 
அங்கு மாவட்ட ாீதியாக, பிரேதச ாீதியாகச் 
ேசைவயாற் வதற்கு உளநல ைவத்தியர்கைள நியமிக்க 
ேவண் ம்.   

அ மாத்திரமல்ல, கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒேரெயா  
ேபாதனா ைவத்தியசாைலயாக இ ப்ப  மட்டக்களப்  
ைவத்தியசாைலயாகும். இந்த நல்லாட்சி அரசின் ெகளரவ 
சுகாதார அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் 
இந்த ைவத்தியசாைலக்கு விஜயம் ெசய்தி க்கின்றார்கள். 
இன்  கிழக்கு மாகாணத் க்ெகன இ க்கின்ற அந்தப் 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் பல குைறபா கள் இ க் 
கின்றன. குறிப்பாக, அங்கு ஒேரெயா  CT scannerதான் 
இ க்கிற . அ ம் அ க்க  ப தாகிவி கின்ற . அவ்வா  
ப தாகின்ற சந்தர்ப்பங்களிேல ேநாயாளர்கைள அம்பாைறக் 
குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ய நிைல ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, 

திதாக இன் ெமா  CT scanner ஐ ெபற் க் 
ெகாள்வதற்குாிய நிதிைய சுகாதார அைமச்சு விைரவாக 
வழங்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், இதன் காரணமாக 
நா க்குநாள் பல உயிாிழப் கள் ஏற்ப கின்றன. இந்த 
ைவத்தியசாைலக்கு கிட்டத்தட்ட 3 வ டங்க க்கு ன் தான் 
ஒ சில ambulance வண் கள் ெகா க்கப்பட்டன. அங்கு 
தற்ெபா  12 வண் கள்தான் இ க்கின்றன. அதி ம் 4 
வண் கேள ெகா ம் க்கு வந் ேபாகக்கூ ய நிைலயில் 
இ க்கின்றன. அங்கி ந்  இ தய அ ைவச் சிகிச்ைச 
ேபான்ற பல்ேவ  ெபாிய ேநாய்கைள ைடய அதிகளவான 
ேநாயாளர்கைளக் ெகா ம் க்குக் ெகாண் வரேவண் ய 

நிைலைமயி க்கின்ற . ஆகேவ, சுகாதார அைமச்சு இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திற்கூடாக எங்கள  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலக்கு திய ambulance வசதிகைள ம் 
வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம் அங்கு 3 சத்திரசிகிச்ைசப் பிாி கள் இ க்கின்றன. 
அண்ைமயில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் வந்  ற் ேநாய் 
சத்திரசிகிச்ைசப் பிாிைவ ஆரம்பித்  ைவத்தார். ஆனால், 
ெஜனி 1000 KVA உள்ள ஒ  generator அங்கு 
ேதைவப்ப கின்ற . எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இதைன ம் க த்திற்ெகாண்  நிச்சயமாக இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி டாக அதைன ம் ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், எங்க ைடய ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்கு 
ஒ  MRI scan machine ேதைவப்ப கின்ற . எனக்கு ன் 
ேபசிய ெகௗரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்கள் யாழ். 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்கு MRI scan machine ஒன்  
ேவண் ெமன்  ேகாாியி ந்தார். அேதேபான்  நாங்க ம் 
கிழக்கு மாகாணத்திேல எங்க ைடய ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலக்கு ஒ  MRI scan machine ஐ ேவண்  
நிற்கின்ேறாம். அ மாத்திரமல்ல, எம  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலயில் JMO ஒ வர்தான் இ க்கிறார். அவர் 
leave எ க்கின்ற ேவைளயிேல மரணங்கள் ெதாடர்பான 
விசாரைணகைள ேமற்ெகாண்  அறிக்ைககைளப் ெப வ  
கஷ்டமாக இ க்கின்ற . அண்ைமயிேல ஒ  கிராம ேசவகர் 
இறந்தேபா  அவ ைடய மரண விசாரைண அறிக்ைகையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 3 நாட்க க்குேமல் ெசன்ற . ஆகேவ, 
JMO பதவியி ள்ள ைவத்தியர்கைள ம் அங்கு நியமிக்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிழக்கு மாகாணத்திேல குறிப்பாக, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் அதிகளவான கிராமிய ைவத்தியசாைலகள் 
இ க்கின்றன. அைவ நிச்சயமாக அபிவி த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். அங்கி க்கின்ற கிராமிய ைவத்தியசாைலகைளப் 
பார்ைவயிட்  பல்ேவ பட்ட குைறபா கைள ம் நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்காக ெகௗரவ சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச 
ம த் வப் பிரதி அைமச்சர் அவர்கைளக்கூட நாங்கள் 
அைழத்தி ந்ேதாம்.  ஏெனன்றால்,  இன்  -  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள ைவத்தியசாைலகைளப் 

னரைமப்பதற்காக RDHS ஆல் report ஒன்  
தந்தி க்கிறார்கள். அ  சம்பந்தமான ேவைலகைள இப்ேபா  
கட் டத் திைணக்களத்தினர் ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். 

க்கியமாக ப வான்கைரப் பிரேதசத்தி ள்ள 5 PMCUs ஐ 
நாங்கள் னரைமக்கத் தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், 
அ  சம்பந்தமான ேவைலத்திட்டங்கள் அ த்த வ டம்தான் 
நைடெப ம் என்பதைனக்  கூறவி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அந்தப் பகுதிகளில் ைவத்தியர்கள், தாதிமார்  

பற்றாக்குைற ம் காணப்ப கின்ற . எனேவ, ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் அதி ம் கவனஞ்ெச த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
கிட்டத்தட்ட 1,000 doctors ஜனவாிக்கு நியமனம் 

ெப வார்கள். அேதேபால்  ஜனவாிக்கு 1,200 nurse மா ம் 
னில் 1,200 nurse மா ம் நியமனம் ெபறவி க்கிறார்கள். 

எனேவ, அவர்களி ந்  அந்தப் பகுதிக்குத் ேதைவயா 
ேனாைர நாங்கள் பகிர்ந்தளிக்க இ க்கிேறாம். 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
நிச்சயமாக நீங்கள் அந்தப் ப வான்கைரப் பகுதிகளில் 

கவனஞ்ெச த்த ேவண் ம். காரணம் என்னெவன்றால்,  
யாைனத் தாக்கம் ேபான்ற  கூ தலான பிரச்சிைனகள் அந்தப் 
பகுதிகளில் கூ தலாக ஏற்ப வதால் அவர்கைள அங்கி ந்  
ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்குக் ெகாண் ெசல்கின்றேபா  
அவர்கள் இறந் ேபாகின்ற நிைலைம ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, 
ப வான்கைரப் பகுதியில் ேபாதனா ைவத்தியசாைல ேபான்ற 
ஒ  தரமான ைவத்தியசாைலைய நிச்சயமாக  உ வாக்க 
ேவண் ம். எனேவ, இந்த விடயத்தில் அைமச்சர்  அவர்கள் 
கூ தலான கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அைமச்சு எந்த விடயத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் அதில் 

union தைலயி வதால் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . ேபான ைற 
நாங்கள் 1,000 ேபைர நியமித்தேவைளயில்,  மாகாண சுகாதார 
அைமச்சர் ெசான்னார், கிட்டத்தட்ட 5 hospitals க்கு ஆட்கள் 
இல்ைலெயன் . நாங்கள் அந்தப்  post க்கு ஆட்கைள 
நியமித்தி ந்ேதாம். ஆனால், union தைலயீட் னால் அந்த 
ஆட்கைள ேவ  இடத்திற்கு மாற்றிவிட்டார்கள். அ  
உண்ைமயில் எங்க ைடய பிைழ இல்ைல. அதனால்,  திதாக 
ஆட்கைள நியமிக்க யா . அ  எங்க க்கு ஒ  challenge. 
இன்ஷா அல்லாஹ்! நாங்கள் மிக விைரவாக  அதற்கான 
நடவ க்ைககைள எ க்கவி க்கின்ேறாம்.  
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
நிச்சயமாக அரசாங்கம் மக்க ைடய நலைனத்தான் 

கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், இவ்வாறான 
ெசயல்களால் மக்கள்தான் கூ தலாகப் பாதிக்கப்ப கிறார்கள். 

ேம ம், மிக ம் பைழைமவாய்ந்த, நீண்டகால 
வரலாற்ைறக் ெகாண்டதான க வாஞ்சிக்கு , மகிழ த்தீ , 
ெசங்கல , ஆைரயம்பதி ேபான்ற ைவத்தியசாைலகள் 
தர யர்த்தப்படாமல் இ க்கின்றன. ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் நிச்சயமாக இவற்ைற ம் தர யர்த் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  பணிவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
க வாஞ்சிக்கு  ைவத்தியசாைலைய நாங்கள் ந னமயப் 

ப த்தியி க்கிேறாம். அ  JICA project இல் ெபாிதாகக் 
கட்டப்பட் க்கிற . அந்தப் பிரேதசத்தில் ெபாிய hospital 
ஆக அ  வரப்ேபாகின்ற . மிக விைரவில் ேமதகு  ஜனாதிபதி 
அவர்களால் அ  திறந் ைவக்கப்ப ம். 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அங்கு சிற் ழியர் ஆளணித் தட் ப்பா ம் காணப்ப  

கின்ற . அதைன ம் நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
மாகாண சைபதான் அதற்குாிய ேவைலத்திட்டங்கைள 

ேமற்ெகாள்கின்ற . மாகாண சைபக்கு Management 
Committee ஆல் இன் ம் approval வழங்கப்படவில்ைல. 
இ ந்தா ம், கடந்த மாகாண சைப அைமச்சர்களின் meeting 
இல் நாங்கள் அதற்குாிய ேவைலத்திட்டங்கைள ஆரம்பிக்க 

 ெசய்தி க்கின்ேறாம். மிக விைரவில் அ  தீர்க்கப்ப ம். 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
நன்றி.  

மட்டக்களப்  ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்கு 2015 
இ ந்  கூ தலாக ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சிற் ழி 
யர்கள் நியமிக்கப்பட்  வந்தி க்கின்றார்கள்; கிட்டத்தட்ட 120 
ேபர் அங்கு வந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் அங்கு 
ேவைலக்குப் பிந்தி வ கின்றார்கள்; ேவைல ேநரம் வதற்கு 

ந்திேய ெசல்கின்றார்கள். அதாவ , அவர்கள் பிற்பகல் 
இரண்டைர மணிக்ேக ைவத்தியசாைலையவிட் ப் 
ேபாய்வி கின்றார்கள். அங்கு அதிகள  லீ  
எ க்கின்றவர்க ம் அவர்கள்தான். அதனால் ைவத்தியர்கள் 
தங்க ைடய ைவத்திய ேசைவையச் ெசய்வ  என்ப  பாாிய 
ஒ  சவாலாக இ க்கின்ற . ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் இ  ெதாி ம் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அேதேவைள, ேவ  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கு ெமாழி  
ஒ  பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . ேநாயாளர்கேளா  
ேபசுவ  அவர்க க்கு ஒ  பாாிய சவாலாக இ க்கின்ற . 
இந்த நிைலைம உண்ைமயிேல மிக ம் ேவதைனயளிக் 
கின்ற .  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
When were they appointed?    
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
In 2015. But, I am not sure.   
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
That cannot be in 2015. I have been the Minister from 

2015. I have never appointed anybody from outside the 
district. All were appointed from within the district. Hon. 
Member, let me know the details. Then, I will check how 
they have been appointed. 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்ெனா  விடயத்ைத ம் ெகளரவ அைமச்சர் 

அவர்க க்குச் ெசால்ல ேவண் ம். அதாவ , இன்  நான் 
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அந்த ைவத்தியசாைல அதிகாாிேயா  ேபசியேபா  
ெவளிமாவட்டத்தி ந்  இன் கூட 6 ேபர் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திற்கு இடமாற்றம் ெபற்  வந்ததாக என்னிடம் 
ெசால்லப்பட்ட . எந்த மாவட்டத்தி ந்  வந்தவர்கள் 
என்பைத நான் ேகட்கவில்ைல. அவர்கள் ெவளிமாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் என் தான் ெசால் யி க்கின்றார்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up. 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அங்கு நான்கு தினங்க க்கு ன்  வழங்கப்பட்ட 31 

சுகாதாரத் ெதாண்டர் நியமனத்தில்கூட மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் மிக ம் குைற . அவர்களில் 16 
க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.  
சுகாதார அைமச்சாக இ க்கலாம், கல்வி அைமச்சாக 
இ க்கலாம். நிச்சயமாக எங்க ைடய பிரேதசத் க்கான 
சிற் ழியர் நியமனங்களில் எங்க ைடய க த் க்க ம் 
ெசவிம க்கப்பட ேவண் ம் என்  2015 வர  ெசல த் திட்ட 
விவாதத்தி ம் நாங்கள் ெசான்ேனாம். அத் டன், 2015ஆம் 
ஆண்  வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு எங்க ைடய கட்சித் 
தைலவர் உட்பட நாங்கள் எல்ேலா ம் ஆதரவளித்ேதாம். 
ெகளரவ பிரதியைமச்சர் அவர்க க்குத் ெதாி ம், அவ ைடய 
கட்சிேயா  ேசர்ந்  நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் 
ஆட்சியைமத்தி க்கின்ேறாம் என்ப . நாங்கள் 11 ஆசனங் 
கைளக் ெகாண் ந்தா ம் அவர்க டன் ேசர்ந்  

தலைமச்சைர நியமித்தி க்கின்ேறாம். அவ்வாறான 
உறைவேய ெதாடர்ந் ம் ேபண வி ம் கின்ேறாம். தய  
ெசய்  இந்தச் சிற் ழியர் நியமனத்திேல நீங்கள் நிச்சயமாக 
ஒ  காத்திரமான நடவ க்ைகைய எ க்க ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
நீங்கள் எங்க ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர்களிடம் 

ஒ  list ஐக் ேகட் ந்தீர்கள். அதன்ப  எங்க ைடய 
மாவட்டத்தி ள்ள தமிழ்ெமாழி ேபசுகின்ற பாதிக்கப்பட்ட 
இைளஞர், வதிக ைடய list ஒன்ைற உங்க க்கு அ ப்பி 
யி ந்ேதாம். ஆனால், அதி ந்  ஒ வர்கூட நியமிக்கப் 
படவில்ைல. இதைன நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இப்ெபா  அைமச்சர் அவர்கள் உங்களிடம் தனிப்பட்ட 

ைறயில் list ஐக் ேகட் க்கின்றார். அ த்த ைற குறித்த 
நியமனங்கள் வழங்கப்ப ம் என்  ெசால் யி க்கின்றார். 
[இைடயீ ] 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திற்கும் நாங்கள் ஆதர  

அளிக்கின்ேறாம். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  உங்கேளா  

ேசர்ந்  பயணிக்கின்ற . ஆனால், எங்க ைடய க த் க்கள் 
எந்தவிதத்தி ம் ெசவிம க்கப்ப வதில்ைல. [இைடயீ ] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is Hon. Mohamed 

Navavi.  
 

  
[5.23p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me this opportunity.  

I was extremely happy to listen to the Hon. Minister 
when he was speaking. I must thank him because a large 
amount of money has been allocated not only for the 
Colombo and Kandy General Hospitals, but also for the 
hospitals right around the country, so that more people 
will be benefited in the future.   

I was listening to him explaining that on CKDu, 
already Rs. 2,225 million has been allocated and another 
Rs. 750 million is proposed to be allocated. Since in 
places like Puttalam, my area, the kidney disease and 
other diseases are very common. I am sure the Hon. 
Minister will help us to obtain necessary machines to 
curb those diseases.   

If we take the children's hospitals, there are two major 
children's hospitals in the country. Rs. 1,000 million has 
been allocated for the improvement of pediatric care in 
hospitals in other areas too. It is a very good move 
because people from far away places have to travel a long 
distance to the children's hospitals either in Colombo or 
Kandy.  So, with this move, Hon. Minister, I am sure we 
will be able to help the poor children living in other areas. 

Also, I am extremely happy about the decision you 
have taken in regard to private hospitals. It is really the 
middle-class people who have been suffering, because 
when they go to private hospitals as an alternative, they 
are taxed very heavily. So, I am sure, with this decision, 
you can bring those under control so that the people of 
this country will benefit because that was what we 
promised during the last election.   

Another thing I must mention is, the reduction of 
prices of medicine. A gentleman told me that his monthly 
bill on medicine was over Rs. 8,500 and that now, it has 
come down to Rs.2,500 to Rs. 3,000. Therefore, it is a 
very good move and I am sure that in the future, people 
will be benefited more.   

Sir, I must also mention about the Puttalam Hospital 
in my area, about which I have already spoken to you, 
Hon. Minister. When His Excellency the President was 
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the Minister of Health, he visited the Puttalam Hospital. 
Now, I invite you too, Hon. Minister, to visit the Puttalam 
Hospital, which caters to a very vast area. Unlike the area 
covering Chilaw, Wennappuwa, Marawila, Negombo and 
Kuliyapitiya,  Puttalam , my area, is vast and we have 
shortcomings in the Puttalam Hospital. In the week before 
last, I moved an Adjournment Motion in this regard and- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
I will visit your hospital in January next year. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Hon. Minister. I will not drag 

this on. I know the service rendered by you. I was the 
Provincial Minister of Health at that time and I rendered 
some service to the Puttalam Hospital. After that, it has 
had some problems. I am extremely happy because 
wherever we go, - 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Hon. Member, I would like to say that the DG and I 

visited the Puttalam Hospital; discussed with the staff and 
asked them for suggestions. With regard to construction 
of buildings, the Department of Buildings has been asked 
to do the estimates. Hopefully, next year, we will start 
some of the work. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
But, Hon. Deputy Minister, I was not aware of your 

visit. You never informed me about your visit to 
Puttalam. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Actually, we were going to the Chilaw Hospital and 

on our way to Anuradhapura, we just visited that hospital. 
Anyway, sorry about it.   

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
You know me personally. You should have informed 

me. I am not finding fault with it, but you should have 
informed me.   

Anyway, I have known the Hon. Minister for the last 
so many years. So, I am sure that when he comes to the 
Puttalam Hospital, he would definitely inform me and 
come. There are so many problems in that hospital that 
needs attention as it caters to a vast area.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Give me two more minutes, Sir.  

The Puttalam Hospital caters to places like Kalpitiya, 
Vanathawilluwa and a part of Anamaduwa. In addition, 
there are seven or eight army camps.  

Sir, I thank you for giving me this opportunity and 
invite the Hon. Minister to visit Puttalam in January.  

Thank you very much. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan.  You 

have nine minutes. 
 
[5.28p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Mr. Presiding Member, thank you for giving me this 

opportunity.  

This time, the allocation for the improvement of 
physical infrastructure facilities in hospitals - out-patient 
departments, accident wards, operation theatres, 
laboratory complexes and equipment - is Rs. 
25,200,000,000, which is a little more than the allocation 
for last year, Rs. 23,147,000,000.  

What I try to say is, since the theme of this Budget is 
"Accelerating Growth With Social Inclusion" and by year 
2020, the Northern Province will virtually reach the 
average of the rest of the provinces, it is time to 
concentrate and consider more allocations to the North. I 
am happy to note that next to the Western Province, you 
have considered the Northern Province in making the 
second highest allocation. But still, we have to look into 
how to make it work, how we monitor it and how to 
expedite things. Sometimes, with the allocations being 
made during the period of August to September, it may 
not be possible for the officials to complete the work.  

Presently, the Teaching Hospital, Jaffna needs Rs. 150 
million for a nursing lecture hall and the laboratory 
extensions need Rs. 300 million. There is a building 
being built with World Bank assistance. For the 
completion of its floors, Rs. 1,073 million is needed. 
Completion of this building has to be given priority with 
the allocations made. Also, there are so many other 
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requirements. Especially in the case of the Jaffna 
Teaching Hospital, we can go for high-rise buildings due 
to lack of space and I want to bring that to the notice of 
the Hon. Minister. I am very happy with good 
governance. The Hon. Minister is one of the key persons 
in that. We, especially I, supported it because he was 
there.  

Hon. Minister, I would like to bring to your kind 
notice that the Department of Management Services was 
very clearly informed that the approved cadre at present 
in the health sector in the entire Northern Province is 
altogether 7,275. That is, from the medical consultant to 
the worker at the bottom. In 2013, they made a request for 
additional cadre, but instead of the total number, only a 
limited number was approved. After my last speech on 
this subject, immediately 200 nurses were given.  

If we take up the nurses, the approved cadre is 826, 
but the additional cadre requirement is almost 970. There 
are nearly 20 peripheral hospitals where there are no 
consultant doctors at all. So, how can the hospitals 
function? First, I want to point out the shortages. In 
relation to pharmacists, the additional cadre requirement - 
when you say "additional cadre requirement", in other 
words, it is the shortage - is nearly 55; with regard to 
medical laboratory technicians, it is 46; with regard to 
physiotherapists, it is 24; with regard to radiographers, the 
most important technicians, it is 27 and in relation to 
radiotherapists, it is 28. More than those, we do not have 
the required cadre of medical officers for mental health, 
clinical counsellors and child psychologists. There is a 
shortage of so many cadres, but I read out only the 
important ones. So, Hon. Minister, kindly look into that.  

I think of all the Ministries, everyone focuses on the 
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine 
and gives it priority. Of course, I know that you are doing 
your best with the available resources. I think even after 
the 30-year war - during the 30 years of war, no 
development took place - which ended in 2009, no 
development took place. It is only with Good Governance 
that things are happening, I would say, rather 
expeditiously. If you start paving the way in the year 2017 
only, we can come up to the average level of the other 
provinces, not only with regard to health, education and 
so on, but in all other aspects. 

I want to point out another issue apart from the 
shortage of cadre. We have seven primary health care 
centres in the Northern Province. The newly opened five 
hospitals have to be upgraded and the Special Care Units 
such as for chronic kidney disease in all major hospitals 
lack staff. A major drawback in our hospitals, be it a 
teaching hospital or a rural hospital, is the  shortage of 
staff. In some hospitals, there is a shortage of 50 per cent 
of staff. The Northern Provincial Council has already 
passed a Health Statute, which was assented by the 
Governor. Approval has been given to upgrade five 
hospitals. So, there is a need for infrastructure 

development. In addition to the needs I mentioned of the 
general hospital, we need more money for development 
of the other hospitals. When I discussed this matter with 
you, you asked me, "We have sent so much of money and 
why are things done very slowly?" The funds are sent by 
the Central Government as the allocation of the 
provincial council. I suggest that a committee be 
appointed consisting of the Minister of Health of the 
Province and also the Members of Parliament to discuss 
the progress of the projects implemented, whether the 
implementation is slow, how it should be done 
technically, about the programming et cetera.  If there is 
such a system, I appreciate it. If not, such a system has to 
be created.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, we are working very closely with the 

Provincial Minister of Health. But, if things are not 
moving, we have to pay attention to it. I cannot always 
supervise only the Northern Province. So, if I appoint you 
to represent our Ministry from the Central Government, 
can you work with the Chief Minister, get things done 
and report back to me? 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Of course.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Regularly, you will have to be in contact with our 

Ministry and do everything, acting as a go-between.   
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Definitely. In the interest of our people, I will do it. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Okay. Then, from 1st of January, we will appoint you 

to look after the health sector of the Northern Province on 
behalf of the Ministry of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine of the Central Government. We will 
send you the letter. 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you, Hon. Minister.  

Apart from that, Hon. Minister, I wish to draw your 
attention to the awareness programmes on a  number of 
diseases. The health workers are carrying out the 
programmes, but you can see  that there is a shortage of 
even health workers. You have to initiate some awareness 
programmes with a difference for those to reach out to 
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the people immediately making them aware of a disease 
before it gets worse. That too has to be done. Initiating the 
process through your health services is also essential. At 
the same time, there has to be advertisements and other 
means of creating awareness such as through schools and 
other places. The Hon. Minister suggested some 
programmes to be conducted through schools, for which 
he has allocated Rs. 1,000 million.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
All this propaganda work that you referred to is 

carried out by the RDHS offices and the MOH offices in 
those areas, which deal with the public. 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
How do we ensure that it really reaches out to the 

people with the lack of staff and with some RDHS offices 
functioning and some not functioning? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
All the RDHS offices are functioning because every 

month, we have a meeting of the Regional Directors of 
Health Services.  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you, Hon. Deputy Minister. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Okay. Thank you, Sir.  

 
[අ.භා. 5.40] 

   
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැදගත් 

අමාත්යාංශයක් වන ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අද 
විවාදයට එක් වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
පථමෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය ගැන කථා කරන ෙකොට, 
අද ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ගැන අප සතුටට පත් වන කාරණා කීපයක් 
තිෙබනවා. අෙනකුත් රටවල සම්පත් ෙකොපමණ තිබුණත් ඒ 
රටවල ෙසෞඛ්ය දර්ශක එක්ක ගත්තාම අෙප් රට ඉතාම ඉදිරිෙයන් 
සිටින ෙමොෙහොතක්, ෙම්. ෙම් ෙගෞරවය ඇත්තටම ලැෙබන්න ඕනෑ 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් නියුතු සියලු පුද්ගලයන්ටයි. ෙරෝග නිවාරණ 
අංශය සම්බන්ධව ක්ෙෂේතෙය් සිටින නිලධාරින්, ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
නිලධාරින්, මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරිනියන්,  පතිකාර සඳහා දායකත්වය ෙදන ෛවද්යවරුන්, 
ෙහද කාර්ය මණ්ඩලය, පරිපූරක ෛවද්ය ෙසේවාව ඇතුළු ඒ සමස්ත 
කාර්ය මණ්ඩලයට ෙම් ෙගෞරවය හිමි විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක් විධියට අපි ෙම් වන විට 
ලබාෙගන තිෙබනවා, මැෙල්රියාව සහ බරවා ෙරෝගය සහමුලින් 
තුරන් කිරීම පිළිබඳව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් සහතිකය. මා 
හිතන විධියට ඒක තමයි ෙහොඳම දර්ශකය. එය, අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවල නිරත වූවන්ෙග් වෘත්තීය කැපවීම තුළින් ලබාගත් 
ෙලොකු ජයගහණයක්.  එහි ෙගෞරවය අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා 
ඇතුළු ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සියලු නිලධාරින්, ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෛවද්යවරුන් ඇතුළු 
සියලුෙදනාට හිමි විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් ෙරෝග 
ෙහේතුෙවන් සිදු වන මරණ සංඛ්යාව ගැන බලන විට, අප මුහුණ 
ෙදන පධානම අභිෙයෝගය තමයි ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග. අද අෙප් 
රෙට් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙහේතුෙවන් සිදු වන මරණ සංඛ්යාව වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙහේතුෙවන් සිදු වන මරණ 
සංඛ්යාව සියයට 65ක් විතර වනවා. ෙබෝ වන ෙරෝග මර්දනය 
සඳහා මාතෘ හා ළමා ෙසෞඛ්ය දියුණු කිරීම සහ එන්නත් කිරීම 
මඟින් වැළැක්විය හැකි ෙරෝග පාලනය කිරීම නිදහසින් පසු අප 
ලබාගත් ෙලොකු ජයගහණයක්.  

නමුත් වර්තමානෙය් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග අප රටට සැලකිය 
යුතු බරක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි ''වහීරු හෘද'' 
ෙරෝගය -Myocarditis,  Ischemic Heart Disease  ඇතුළු හෘද 
ෙරෝග  අද සිදු වන මරණවලට  පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්මයි, අධිරුධිර පීඩනය, මස්තිෂ්ක වාහිනී ෙරෝගය, 
ආඝාතය, දියවැඩියාව ආදි ෙරෝග. දියවැඩියාව ගැන කථා කරන 
ෙකොට අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් ගත වූ දශක ෙදක තුළ 
දියවැඩියාව කමෙයන් ඉහළ ෙගොස් ඇති බව. සෑම වැඩිහිටියන් 
පස්ෙදෙනකුෙගන් එක් අෙයක් පූර්ව මධුෙම්හෙයන් ෙහෝ 
මධුෙම්හෙයන් ෙපෙළන අෙයකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
දියවැඩියාව ෙහෝ දියවැඩියාව ආශිත සංකුලතා නිසා අද මරණ 
සංඛ්යාව ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදන්ගත ශ්වසන ෙරෝග, 
ඇදුම, නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය ගැනත් අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙහේතු  හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත 
වකුගඩු ෙරෝගය අද ෙසෞඛ්ය ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  එය 
බහුලව උතුරු මැද හා වයඹ ෙමන්ම අෙනකුත් පළාත්වල සමහර 
පෙද්ශවලත් දක්නට ලැෙබනවා. එයට නිශ්චිත ෙහේතුව තවමත් 
අධ්යයනය කරමින් පවතිනවා.  

අද අප මුහුණ ෙදන අෙනකුත් අභිෙයෝගය තමයි පිළිකා 
තත්ත්වය. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහා පධාන අවදානම් සාධකය  
වන්ෙන් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ෙනොවන ආහාර භාවිතයයි.  අධික 
ලවණ, අධික සීනි සහිත ආහාර භාවිතය, සංතෘප්ත ෙම්ද අම්ල 
අධිකව ඇති ආහාර භාවිතය හා පලතුරු සහ එළවලු අනුභවය අඩු 
වීම එයට එක ෙහේතුවක් හැටියට ෙපන්වන්න පුළුවන්.  ශාරීරික 
ව්යායාම් අඩු වීම තවත් ෙහේතුවක්. සාමාන්යෙයන් ගත් කල අද 
ශාරීරික ව්යායාම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්ය මට්ටෙම් ශාරීරික 
කියාකාරකම්වල ෙයදීම තුළින් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පාලනය 
කිරීමට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. පිරිමින් හා සසඳන කල 
කාන්තාවන් ශාරීරික කියාකාරකම්වල ෙයදීම අඩු බවක් ෙපන්නුම් 
කරනවා.       

පිරිමින්ෙග් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය අඩු වී තිබුණත් ස්ථූල බව 
ෙම් ෙරෝගවලට මඟ පාදන තත්ත්වයක් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
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සමාජෙය් දුම් පානය අඩු ෙවලා තිබුණත් ෙම් වනෙකොට දුම්ෙකොළ 
ආශිත නිෂ්පාදනවල භාවිතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
මත්පැන් භාවිතය සහ වායු  දූෂණය ගැනත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. බාහිර වායු දූෂකයන් වන කාර්මික 
විෙමෝචනය හා වාහනවලින් නිකුත් වන වායුව පාලනය 
ෙනොකළෙහොත් ඒවා හරහාත් ආබාධ ඇති ෙවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  ෙම් රෙට් වාර්ෂික අය වැෙයන් 
ෙසෞඛ්යය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල්වලින් විශාල  පමාණයක් 
හදිසි අනතුරු වන ෙරෝගීන් සඳහා ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
අමාත්යතුමාත්  පසු ගිය දවස්වල ෙම් අනතුරු ගැන සඳහන්  කළා.  
ෙම් ගැන අපට තිබුණු ෙලොකුම අභිෙයෝගය තමයි මාර්ග නීති 
කඩකරන්නන්ට දඩ මුදල්  වැඩි කිරීම.  ඒ වැඩි කිරීමට විරුද්ධව 
වීදි බැහැලා විෙරෝධතා දක්වනෙකොට අමාත්යතුමා ෙලොකු 
අභිෙයෝගයකට මුහුණ දුන්නා.  සාමාන්ය ජනතාව ෙම් දඩ මුදල් 
වැඩි කිරීමට එෙරහිව වීදි ෙනොබැස්සත් ඒ ගැන හදවතින්ම 
විෙරෝධතාවක් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න 
කැමැතියි.  

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරෙගන යෑෙම්දී  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, අමාත්යාංශෙය් සියලු 
නිලධාරින් ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නංවන්න දක්වන 
සහෙයෝගය ඉතාම අගය කරන අතර,  ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය හරහා  ශී 
ලංකාව නව මාවතක්  කරා  ෙයොමු කිරීමට එතුමන්ලාට ශක්තිය, 
ෛධර්යය  ලැෙබ්වායි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ථනා කරනවා.  

 
[பி.ப. 5.46] 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

எம  நாட் ேல சுேதச ம த் வ ைறயான  மக்களிைடேய 
மிக ம் வி ம்பி பின்பற்றப்ப கின்றெதான்றாகக் காணப்ப  
கின்ற . ேமைலத்ேதய ம த் வ ைறகளில் ஏற்ப கின்ற 
பக்கவிைள கைள உணர்ந் ெகாண்ட எம  மக்கள் இன்  
சுேதச ம த் வ ைறயிேல ஈ பா ைடயவர்களாகக் காணப் 
ப கிறார்கள். எம  இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் 
தமிழர்கள் சித்த ம த் வத் ைறைய ம் ஸ் ம்கள் னானி 
ம த் வத் ைறைய ம் சிங்களவர்கள் ஆ ள்ேவத ம த் வத் 

ைறைய ம் பின்பற்றி வ கிறார்கள். இவ்வாறாக இந்தத் 
ைறகளிேல கல்வி கற்  ெவளிேயறிய ம த் வர்கைள 

நியமிக்கின்றேபா  7:2:1 என்ற விகிதத்தில் நியமனங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  அதாவ , 100 நியமனங்களில் 70 
ேபர் ஆ ள்ேவத ம த் வர்களாக ம் 20 ேபர் சித்த ம த் வர் 
களாக ம் 10 ேபர் னானி ம த் வர்களாக ம் நியமிக்கப் 
ப கிறார்கள். 

எம  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் ெபா த்த 
வைரயில், இவ்வா  ம த் வர்கள் நியமிக்கப்ப கின்ற 
ெபா  அங்கு இன விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ற ைறயிேல  
ம த் வர்கள் நியமிக்கப்படாத ஒ  நிைலைம காணப் 
ப கின்ற .  ெமாழி ெதாியாத ம த் வர்கள் அந்த 
மாகாணங்களில் நியமிக்கப்ப வதால், ெபா மக்கள் அந்த 
ம த் வ ேசைவையப் ெபற் க்ெகாள்கின்றேபா  
பல்ேவ விதமான  அெசௗகாியங்கைள எதிர்ெகாள்கிறார்கள். 
கடந்த வார ம் எம  ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல ட்  ேநா 
என்  ெசன்ற ஒ  ேநாயாளிக்கு ட்  வியாதிக்கு 
ம ந் ெகா க்கப்பட் , அவர் ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலக்கு 
உள்ளானைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
எனேவ, இவ்வாறான இந்த நியமனங்கைள மாற்றி, மாகாண 
அ ப்பைடயிேல இன விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ற வைகயில் இந்த 

சுேதச ைவத்தியர்கைள நியமிப்பதற்கு நடவ க் ைகெய க்க 
ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் ேகாாிக்ைக 
வி க்கின்ேறன். 

இைதவிட, ெதாடர்ந்  தாதியர்க ைடய ெவற்றிடங்கள் 
நிரப்பப்படாம ப்ப  - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, it is not based on ethnic proportion,  it 

is based on Siddha and Unani systems. What you say is 
correct. Usually, there should be a ratio of 2:1 for  Siddha 
and Unani.  But the problem is, during the conflict time, 
there were not enough people for Siddha system from the 
North. So, what they did was, they turned the ratio the 
other way, that is, 2:1 for Unani and Siddha. This year 
also they have just followed what was done the previous 
year. Now I have instructed them to go back to the 
previous system that we had before the war; to have the 
ratio of  2:1 for Siddha and Unani. It will happen from 
the next batch.  

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay, thank you.  

அத்ேதா , தாதியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் ம் வைகயில், 
மாணவர்கள் அப்பயிற்சி ெநறிக்கு உள்வாங்கப்ப ம்ெபா , 
அவர்கள் உயர் தரத்தில் ெபளதிகம் அல்ல  கணிதத் 

ைறயில் சித்தியைடந்தி க்க ேவண் ெமன்  ேகட்கப் 
ப வேதா , - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
During the last three years, there were no passing out 

of nurses because of the qualification problem. Now, the 
first batch will pass out in January. Thereafter, we will be 
able to send a good proportion of nurses to the North.  
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay, thank you.  
அத் டன் தாதிப் பயிற்சிெநறிக்கு மாணவர்கள் உள்வாங் 

கப்ப ம்ெபா , க.ெபா.த. சாதாரண தரத்தில் ஆங்கிலப் 
பாடத்தில் "C" தர சித்தி ெபற்றி த்தல் ேவண் ம் என்  
ேகாரப்ப கின்ற . இதனால், கடந்த ைற எங்க ைடய வட 
பகுதியிேல 170 மாணவர்கள் இந்த தாதியர் பயிற்சிக்குத் 
தகுதியானவர்களாக இ ந் ம், அவர்களில் ெப ம்பாலானவர் 
க க்கு ஆங்கிலப் பாடத்தில் "C" தரச் சித்தி இல்லாத 
காரணத்தினால், நாற்ப  ேபர் மட் ேம அப்பயிற்சி ெநறிக்குத் 
ெதாி  ெசய்யப்பட்டார்கள். ஆனால், ம த் வக் கல் ாிக்கு 
அல்ல  ஏைனய பல்கைலக்கழக அ மதிக்கு ஆங்கிலப் 
பாடத்தில் சித்தியைடந்தி க்க ேவண் ம் என்ப  கட்டாய 
மில்ைல. எனேவ, தாதியர் பயிற்சிெநறிக்கு மாணவர்கள் 
உள்வாங்கப்ப கின்றெபா , ஆங்கிலக் கல்விைய ஒ  
பிரத்திேயகக் கல்வியாகக் கற்பிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். பல்கைலக்கழக க மாணவர்க க்கு 
எவ்வா  ஆங்கிலப் பாடெநறி நடாத்தப்ப கின்றேதா, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அ ேபான்றெதா  பாடெநறிைய தாதியர் பயிற்சிப் 
பாடெநறிக்கு உள்வாங்கப்ப ம் மாணவர்க க்கும் வழங்கு 
வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இைதவிட, எங்க ைடய ேதசியக் ெகாள்ைகயின் அ ப் 
பைடயில், தாதியர் பயிற்சிெநறிக்கு மாணவர்கள் உள்வாங்கப் 
ப கின்றெபா ,  100 ெபண்க க்கு 05 ஆண்கள் என்ற 
அ ப்பைடயில் உள்வாங்கப்ப கின்றார்கள். இதனாேல, வட 
மாகாணத்தில் இ க்கின்ற ஆண்கள் தாதியர்களாக உள்வாங் 
கப்பட யாத நிைல ெதாடர்ந்  காணப்ப கின்ற . 
அதிகமாக ெபண்கள் தாதியர்களாக உள்வாங்கப்ப வதினால், 
வட பகுதியி ள்ள பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் தாதியர் 
ெவற்றிடம் ெதாடர்ந்  இ ந் வ கின்ற  என்ப  இங்கு 
குறிப்பிடக்கூ ய ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . இதைனவிட 
2004, 2007ஆம் ஆண் களில் கைலத் ைற, வர்த்தகத் 

ைறயிேல கல்வி கற்றவர்க ம் தாதியர்களாக உள்வாங்கப் 
பட்டார்கள். எனேவ, இ ெதாடர்பில் காணப்ப கின்ற 
வழைமயான சுற் நி பங்களி ந்  விலக்களிப் ச் ெசய்  
விேசட சுற் நி பத்ைத ெவளியிட் , 30 வ டகால த்தம் 
நைடெபற்ற வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் கைல மற் ம் 
வர்த்தகத் ைறயில் கல்வி கற் , சித்தியைடந்த எங்கள  
பிள்ைளகைள ம் தாதியர் பயிற்சிெநறிக்குள் - ேசைவக்குள் - 
உள்வாங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் , அவர்கள் 
தங்க ைடய பிரேதசத்தில் ேசைவயாற் வதற்கு வாய்ப் க்கள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்படல் ேவண் ம்.  

இதைனவிட, தாதிப் பயிற்சிெநறிக்கு மாணவர்கள் 
உள்வாங்கப்ப கின்றெபா , அவர்கள் "இஸட்" ள்ளி 
அ ப்பைடயில்தான் உள்வாங்கப்ப கின்றார்கள். ேதசிய 
ாீதியில் இந்த "இஸட்" ள்ளி அ ப்பைடயில் எம  
பிள்ைளகள் தாதியர் பயிற்சிெநறிக்கு  விண்ணப்பிக்கின்ற 
ெபா , அவர்கள் அந்தப் ள்ளி மட்டத்ைதப் ெபறாததனால், 
அப்பயிற்சிெநறிக்கு உள்வாங்கப்படாத ஒ  நிைல ம் 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
மாவட்ட ாீதியில் மாணவர்கள் உள்வாங்கப்ப கின்ற நிைல 
காணப்ப கின்றெபா ம், தாதியர் பயிற்சிெநறிக்கு இந்த 
"இஸட்" ள்ளியான , நாடளாவிய ாீதியிேல பார்க்கப் 
ப கின்ற . இ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். 
எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இலவச 
ம த் வ ேசைவயிைன வழங்குகின்றேபா , எங்க ைடய 
வடக்குக் கிழக்கு மாகாணங்கைள ஏைனய மாகாணங்கேளா  
சமமாகக் க தா , த்தத்தி ந்  மீண்ெட கின்ற 
மாகாணங்களாகக் க தி - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
அைவ த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட மாகாணங்கள் என்ற 

வைகயில், விேசட அ ப்பைடயில் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அத்ேதா , வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களிேல இ க்கின்ற மாற் த் 
திறனாளிக க்ெகன இ வைர ஒ  விேசட ைவத்தியசாைல 
அங்கு நி வப்படாைம மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். 
ஆகேவ, இவர்கைள - 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Member, we cannot deviate from this only for 

one district. As you know, this criteria has been gazetted.  
So, in the gazette, you cannot specify one criteria for the 
Northern Province and another for Western Province or 
any other province. That is the whole problem. It is only 
one exam, and there should be only one criteria for the 
recruitment procedure for the entire country.  Now, can 
you do that for the doctors? You cannot.  The same thing 
applies here.   

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Minister, with the Z-score, you will have to 

change it. At the moment only 150 nurses are being 
trained in Jaffna but 300 nurses should have been trained 
there. So, find some solution for this. As I told you, we 
need hundreds of nurses, but you do not have enough 
nurses to recruit.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
No, we have enough recruits. The problem is, there is 

a limited provision for training. Therefore, there is a 
shortage of nurses. Not that there are not enough 
applicants. There are enough applicants. The number of 
applications are okay. At the moment 7,575 trainees are 
being trained in the Nurses' Training Schools with all 
those qualifications.  Since there is a shortage of nurses, 
now we have set up a Faculty of Nursing. So, actually, 
this requirement will be fulfilled with that. I do not know 
why they are asking for a Credit Pass for English, which 
is not a requirement even for Medical Officers or for 
university education. Anyway, I will look into that matter.  

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay. Thank you.  

  

[අ.භා. 5.56] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශයටම ඉතා වැදගත් 

අමාත්යාංශයක  අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට 
ලැබීම ගැන  ඉතාමත් සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා පිය නඟන ශී ලංකාව සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක පධාන අංග ලක්ෂණ  හැටියට සලකන  නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කරන්න  කටයුතු කරන අමාත්යාංශයක්  
හැටියට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, 
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ෙද්ශෙය්ම ෙගෞරවය හිමි වන බව.   අෙප්  
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය කියාත්මක කරලා,  
ෙම්චචර කල් ඖෂධ ක්ෙෂේතෙය් තිබුණු මාෆියාවත් එක්ක සටන් 
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[ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය] 
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කරලා, එම මාෆියාවට පහර ගහලා, සියලුම ෙරෝගින් ෙවනුෙවන්  
ඖෂධ මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන. ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ගැන  
කථා කරනෙකොට  සමහර මන්තීවරු කිව්වා,  පචාරණය සඳහා 
ෙමච්චර මුදල් පමාණයක් වියදම් කර තිෙබනවාය කියලා. ෙම් 
මන්තීවරු කිසි ෙකෙනක් දන්ෙන් නැහැ, ෙසෞඛ්ය අධ්යාපනය කියා  
විෙශේෂ කාර්යාංශයක් තිෙබන බව. එම කාර්යාංශය  හරහා ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය් පචාරණය සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, ෙලඩ ෙරෝගවලින් වැළකී සිටීම සඳහා  
සබන් දමා අත  ෙසෝදා ගත යුතු බවට  මාධ්ය හරහා ජනතාව  
දැනුවත් කරනවා.  ෙමවැනි ෙද්වල් පිළිබඳව මාධ්ය හරහා ජනතාව 
දැනුවත් කිරීම තුළින්  ෙලඩ ෙරෝග වැළඳීම අඩු කර, සමසත් 
ෙසෞඛ්යය සඳහා වැයවන  වියදම අඩුකර ගන්න පුළුවන්  ෙවනවා. 
ෙමොකද,  විෂබීජ නාශකයක් වශෙයන් සබන් පාවිච්චි කිරීෙමන්  
ෙලඩ ෙරෝගවලින්  වැළකී සිටින්න පුළුවන් කියන එක ගැන අෙප් 
දරුවන් ඒ හරහා ඉෙගන ගන්නවා. ෙම් නිසා තමයි ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය් පචාරණය සඳහා  මුදල් වියදම් කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් ෙහද වෘත්තිකයන් ගැන  කථා කරනෙකොට,  
සමන් රත්නපිය මහත්මයා ෙහද වෘත්තිකයන් ෙවනුෙවන්  විෙශේෂ 
ෙමෙහයක් කරන බව අපි දන්නවා. ෙහද පීඨ හදන්නත්, ෙහද 
විදුහල් සංවර්ධනයටත්  කටයුතු කරනවා. ෙහද පීඨය හදන්න ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය රුපියල්  මිලියන 2500ක් ෙවන් 
කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 1000ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහද  විද්යාල හදන්න රුපියල් මිලියන 
200ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් ආදී  කටයුතු මගින් ෙහද විදුහල් 
සංවර්ධනය කිරීම තුළ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව සඳහා ෙහද 
ෙහදියන්  පුහුණු කරන්න  අවස්ථාව සැලසී තිෙබනවා.    

ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට  ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනත්  
කියන්න ඕනෑ.  ජාතික ෙරෝහෙල් සමහර ෙහද නිලධාරින් එක්ක 
පසු ගිය දවස්වල අභයාරාමෙය් රැස්වීම් පවත්වා,  අද දවෙසේ 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා පශ්න කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක ගැන 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබන බව අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අවසානෙය් ඒ සාකච්ඡා පුස්සක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. විරුද්ධව කථා කරන්න හිටපු අයත් ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඒ ගැන කල්පනා කරලා,  අෙප් සහායට 
කථා කරනවා අපි දැක්කා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අද ඒ 
ආකාරෙයන් දියුණුව සඳහා අවංකව කටයුතු කරලා ඉදිරියට යන 
අමාත්යාංශයක් හැටියට අපි දකිනවා.  

උසස්වීම් ලබා ගැනීෙම් ඉදිරි අවශ්යතා සඳහා දැනටමත් ෙහද 
ෙසොයුර ෙසොයුරියන් 800ෙදෙනකු පමණ පුහුණු ෙවනවා අපි 
දැක්කා. අභයාරාමෙය් ස්වාමින්වහන්ෙසේ නායකත්වය ගත්ත 
කාලෙය් අවුරුද්දකට ෙහද ෙසොයුරු ෙසොයුරියන් 200ක්, නැත්නම් 
100ක් පුහුණු කරනවා තමයි අපි දැක්ෙක්. ඒ කාලෙය් ෙම් ගැන 
කථා කෙළේවත් නැහැ. නමුත්, අද ෙහද ෙසේවෙය් දියුණුව සඳහා 
අවුරුද්දකට 800කට පමණ පිරිසක් පුහුණු වන ආකාරය අපි 
දකිනවා. 

රජෙය් සෑම ෙසේවකෙයකුෙග්ම මූලික වැටුප සියයට 20කින් 
වැඩි ෙවනවා. ෙහද ෙසේවයටත් එම වැටුප් වැඩිවීම ලැබීමට 
නියමිතයි. ෙහද ෙසේවෙය් සියලුම වෘත්තිකයන්ෙග් වැටුප සියයට 
20කින් වැඩි ෙවනවා. අමතක කරන්න එපා, විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ්ය 
වෘත්තිකයන්ට පමණක් රුපියල් 300ක දීමනාවක් ලබාදීමට 
 ෙයෝජිත බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් උසස් අධ්යාපනය පිළිබඳ ආංශික අනු 
කමිටුව හැටියට අපි සාකච්ඡා කළා, ෛවද්ය විද්යාල වර්ධනය 
ෙකොෙහොමද සිද්ධ කරන්ෙන් කියලා. ෙම් යටෙත් ෙතලිප්පෙල් 
cancer hospital එකක් හදලා, උතුෙර් තිෙබන යාපනය 
විශ්වවිද්යාලය තව තවත් දියුණු කරලා, එහි ෛවද්ය පීඨය දියුණු 

කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලාත් අපි සාකච්ඡා කළා. එම ෛවද්ය 
පීඨය දියුණු කිරීම තුළින් සිසු සිසුවියන් 60ක්, 80ක් පමණ අලුතින් 
ඇතුළු කරගන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය්, ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් පශ්න 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් ෛවද්ය වෘත්තිකයන් ආචාර්යවරුන් හැටියට 
ෙනොඑන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන අපි සාකච්ඡා කර, ෙම් 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩසටහන් දියත් කර තිෙබනවා.  රජරට හා 
නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලය ආශිතව තිෙබන ෙරෝහල් දියුණු කිරීම, 
පහසුකම් ලබා දීම සහ  ෛවද්යවරුන්ට ෙන්වාසික පහසුකම් ලබා 
දීෙම් කටයුතු සඳහා ගරු ඇමතිතුමා පමුඛතාව දී කටයුතු කර 
තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා, 
විශ්වවිද්යාලවල රාතී කාලෙය්ත් අධ්යාපනය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන්. රාතී කාලෙය් අධ්යාපනය ලබා දීමක් සිදු කෙළොත් 
විතරයි, විශ්වවිද්යාලවලට ගන්නා සිසුන් පමාණය වැඩි කළ හැකි 
වන්ෙන්. ඒ යටෙත් අපට හැකියාවක් ලැෙබනවා, ෛවද්ය 
පීඨවලත් ඒ ඉඩ පමාණය වැඩි කර ගන්න.  අෙප් සමහර ගරු 
මන්තීවරු ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය ගැන ඊර්ෂ්යාෙවන්, 
කුහකකමින් කථා කරනවා අපි දැක්කා. අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට 
කියනවා, ෙම් ෙකෙරන කටයුතු දිහා ඇස් ඇරලා බලන්න කියලා. 
 ෙම් අවස්ථා වැඩි කෙළොත් විතරයි, අපට ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.    

කියුබාව වාෙග් රටක්  ආදර්ශයට ගත්ෙතොත්, අද කියුබාෙව්  
ෛවද්ය වෘත්තිකයන් විතරක් -ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් වෘත්තිකයින්- 
විතරක් 50,000ක් විතර විෙද්ශගත ෙවලා රැකියාවල ෙයදී සිටින 
බව අපි දන්නවා.  අපට එතැනට යන්න බැරි ඇයි?  ඒකට තිෙබන 
පධාන ෙහේතුවක් තමයි සමහර ෛවද්යවරුන්ෙග් තිෙබන 
කුහකකම. ෙම් කුහකකම ෙකොෙහොමද කියනවා නම්, රජය අය 
වැය හරහා ජනතාවට හිතකර කමෙව්ද ෙගොඩක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙවලාෙව්ත් ෙම් ෛවද්යවරුන්  වැඩ වර්ජන කරන්න 
පටන් ගන්නවා. සාකච්ඡාවක් පවත්වා ෙම් PAYE tax එක 
සම්බන්ධව  පැහැදිලි කරලා දුන්නත්, ඒ ෙගොල්ලන් ක්ෂණිකව 
වැඩ වර්ජන පවත්වනවා. මට ආරංචි විධියට නම් ෙකොච්චර 
කිව්වත් අහන්ෙන් එකම එක තැනකින් කියන එක විතරයි. ඒ, 
නාථ ෙදයිෙයෝ කියන එක විතරයි. නාථ ෙදයිෙයෝ හීෙනන් 
ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත් ෙහට strike කරන්න කියලා, සමහර 
ෛවද්යවරු, ෛවද්ය සංගමෙය් සමහර නිලධාරින් පසුවදා පටන් 
ගන්නවා strike එක. ෙම්ක තමයි ෙම් සිදු වන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෛවද්ය නිලධාරි සංගමෙය් බුද්ධිමත්, උගත් ෛවද්යවරුන්ට අපි 
කියනවා, ෙම් ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න කියලා. තමන් ළඟ 
ඉන්න කිහිප ෙදෙනක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අෙප්ක්ෂාවන් 
ඉටු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් වෘත්තීය සමිති ෙමෙහය වනවාට වඩා 
ජාතියට අවශ්ය, කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.   

අපි කිව්ෙව්, "ෛවද්යවරු ෙදවිවරු" කියලයි. නමුත්, අද ඒ 
ෛවද්යවරු, ෙදවිවරුන්ය කියන තත්ත්වෙයන් මිදිලා සමහර 
ෙදෙනකුෙග් ෙපෞද්ගලික අෙප්ක්ෂාවන් ෙවනුෙවන්  ෙම්  ෛවද්ය 
ක්ෙෂේතයම කැප කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා.  රටට හිතකර නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය රැක ගන්න, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමෙය් -GMOA එෙක් - ඉන්න බුද්ධිමත්, උගත්  ෛවද්යවරුන් 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා, ෙම් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය කරෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළත් එක්ක, ජාතික වැඩසටහනත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමස්ත ලංකා පළාත් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා රියදුරු ෙසේවාව සම්බන්ධෙයනුත් යමක් පැහැදිලි කළ යුතු 
ෙවනවා. සියලුම පළාත් සභා තුළ ෙසෞඛ්ය රියදුරු තනතුරු 

2935 2936 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. අපට මතකයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන ෙකොටත් GMOA එෙක් කට්ටිය භය වුණා.  ගිලන් 
රථ  - ambulance -  ෙසේවය  කියාත්මක කරන ෙකොට ගිලන් රථ 
ෙසේවය හරහා RAW ඔත්තු ෙසේවය එනවා, RAW ඔත්තු ෙසේවය 
හරහා දත්ත ගන්නවා, දත්ත අරෙගන ජාත්යන්තර කුමන්තණ සිදු 
වනවා  ආදී වශෙයන් හිතන්නත් බැරි කථා, සමාජයට විහළු 
සපයන කථා කිව්වා. පුංචි ළමයින්වත් කියන්ෙන් නැති කථා 
කිව්වා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසුගිය දිනවල ෙපෞද්ගලික බස් රථ 
රියදුරන් වැඩ වර්ජනය කළා, ඉතාමත් අසාධාරණ ඉල්ලීමකට.  
ෛවද්ය නිලධාරින්   ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ත් ඒ තත්ත්වයට 
පත් ෙවලායි. ඉතාමත් අසාධාරණ ඉල්ලීම් කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපට ආරංචියි අවසානෙය් මුදල් අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා 
සාකච්ඡා කළාට පස්ෙසේ හෑල්ලු ෙවලා  ඉතාමත් පහත් තත්ත්වයට 
වැටිලා,  "ෛවද්ය වෘත්තිෙය් අයත් ෙම් වාෙග් strike කරනවාද?" 
කියලා අහෙගන ආපසු ආවා කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පළාත් ෙසෞඛ්ය රියදුරු ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, 1987 පළාත් සභා කමය ආරම්භ වීමට 
ෙපර සිට ෙසෞඛ්ය රියදුරු ෙසේවය  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය යටෙත්යි 
පැවතුෙණ්. පළාත් සභා ආරම්භ වීෙමන් පස්ෙසේ ෙසෞඛ්ය රියදුරු 
ෙසේවාව ඒකාබද්ධ ෙසේවාව යටතට ගැනුණා. 2002 වසෙර්දී ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශෙය් රියදුරු මහතුන්ෙග් ඉල්ලීම පිට ෙසෞඛ්ය රියදුරු 
ෙසේවාව ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ සංවෘත ෙසේවාවක් ෙලස 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. පළාත් ෙසෞඛ්ය රියදුරු සංගම්වල 
ඉල්ලීමට අනුව, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය අනුගමනය කරමින් 2005 
වසෙර් සිට බසන්ාහිර, දකුණ හා ඌව යන පළාත් තුළද ෙසෞඛ්ය 
රියදුරු ෙසේවය සංවෘත ෙසේවාවක් ෙලස ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. 
නමුත්, කියන්න කනගාටුයි අෙනකුත් පළාත් සභා 6 තුළ ෙම් 
ෙසෞඛ්ය  රියදුරු තනතුර ස්ථාපිත කිරීම තවමත් පමාද ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර පළාත් සභාවල ආණ්ඩුකාරවරු හිතුවක්කාර 
විධියට කියා කරමින් ෙම්කට ඇහුම්කන් ෙනොෙදමින් විවිධ තර්ක 
ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් කටයුත්ත පැහැර හැර තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් 
රියැදුරන්ෙග්, ambulance රියැදුරන්ෙග්, පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා මැදිහත් ෙවන්න. මැදිහත් ෙවලා, සියලුම පළාත් සභා තුළ 
ෙසෞඛ්ය රියැදුරු තනතුර ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන්න කියන 
ඉල්ලීම අපි කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන කථා 
කරන ෙකොට රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව අද වන ෙකොට ලබා 
තිෙබන ලාභ ගැන කථා ෙනොකරම බැහැ. දැන් ෙඩොල රෙය් අගය 
වැඩි වුණත් රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව කිසිම අවස්ථාවක 
ඖෂධවල මිල වැඩි කෙළේ නැහැ. කලින් රජෙය් ඔසුසැල්වල ඖෂධ 
හිඟයක් තිබුණත්, එම හිඟය නිසියාකාරව කළමනාකරණය කර 
ගැනීම තුළින් අපට හැකියාව ලැබුණා හිඟයකින් ෙතොරව සියලුම 
ඖෂධ ලබා ෙදන්න. සංස්ථාව 2011, 2012 වර්ෂවල ලැබූ ලාභය 
ෙමන් ෙදගුණයකටත් වැඩි ලාභයක් 2015 වන ෙකොට ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. 2015 රුපියල් මිලියන 1,230ක ලාභයක් ලබා 
තිෙබනවා. 2014ත් එක්ක සංසන්දනය කරන ෙකොට එය සියයට 
16ක වැඩි වීමක්. ඒ වාෙග්ම 2015ත් එක්ක සංසන්දනය කරන 
ෙකොට, 2016 සැප්තැම්බර් මාසය වන ෙකොට සියයට 17ක වැඩි 
වීමක් තිෙබනවා. මහ ජනතාවට දැනටමත් රුපියල් මිලියන 
1,084ක ඖෂධ ඉතාම පහසු මිලට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමවැනි 
කාර්යයන් ඉටු කරන්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ගන්නා වූ කියා 
මාර්ග ගැන දවසක් වුණත් කථා කරන්න පුළුවන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
දියුණුෙවන් දියුණුවට පත් වනවා. 

මම අවසාන වශෙයන්, ෙමවර අය වැෙයන් පාසල් දරුවන් 
සඳහා ෙයෝජනා කළ රක්ෂණ කමය ගැන සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත් 
ඒකාබද්ධව කරන ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ කමය විෙශේෂෙයන්ම පාසල් 
සිසු දරු දැරියන්ට ඉතාමත් වැදගත්. ෙමොකද, හදිසියකදී අපට 
ෙබෙහත් ගන්න යන්න ෙවන්ෙන් ළඟම තිෙබන ඩිස්ෙපන්සරියට; 
 පවුෙල් ෛවද්යවරයා ළඟට. සමහර ෙවලාවට අපි ළඟ රුපියල් 
100ක් ෙහෝ 200ක් නැති වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවල ෙදමව්පියන්ට හැකියාව ලැෙබනවා, ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ 
සහතිකය ලබා දී තමන්ෙග් අෙත් එෙවෙල් සල්ලි ෙනොතිබුණත් 
ෛවද්ය පතිකාර ලබා ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ට ෛවද්ය 
පතිකාර ලබා ගන්න ෙමම ෙයෝජනාව නිසා හැකියාව ලැෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ෙමය කියාත්මක වනවා.  

ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක වීම තුළින් තමන් ළඟ ෙසෞඛ්ය 
රක්ෂණයක් තිෙබන නිසා ෙලඩ වුණත් භයක්  නැහැ. ෙමවැනි 
කියා මාර්ගවලින් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය තව තවත් දියුණුවට පත් වනවා. 
පුහු තර්ක ඉදිරිපත් කරමින්, ෙත්රුමක් නැති වර්ජන හා ෙත්රුමක් 
නැති සාකච්ඡා ෙකොච්චර කළත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඉදිරියට යනවා. 
සමාජයට අවශ්ය, හිතකර ෙමවැනි වැඩසටහන් රාශියක් 
කියාත්මක කරමින් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය කරන ෙසේවය පිළිබඳව 
ගරු ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
සියලු නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසාන 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Kaveendiran 

Kodeeswaran. You have four minutes. 
 
[பி.ப. 6.09] 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமையயிட்  உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கிேல 
ெபா வாக த்த காலத்தி ம் த்த காலத்திற்குப் பின் ம் 
பலதரப்பட்ட ைவத்தியசாைலகள் னரைமக்கப்படாமல், 
தர யர்த்தப்படாமல் இ க்கின்றன. அங்ேக வளப் 
பற்றாக்குைறகள் அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. ஆனால், 

த்த காலத்திேல வடக்கு, கிழக்கிேல பல ைவத்தியசாைலகள் 
இயங்கிவந்தன. பலதரப்பட்ட கஷ்டங்களின் மத்தியி ம் 
அங்கு ைவத்தியர்கள் ேசைவயாற்றினார்கள்; தாதியர்க ம் 
இ ந்தார்கள். இப்ேபா  அங்கு சில ைவத்தியசாைலகள் - 
அதிகமான கிராமிய ைவத்தியசாைலகள் -   டப்பட் க் 
கின்றன. சில ைவத்தியசாைலகளில் ைவத்தியர்கேள இல்ைல. 
நல்லாட்சியி ம் இந்த நிைலைம ெதாடராமல் அங்குள்ள 
கிராமிய ைவத்தியசாைலகைளப் னரைமத்  அதற்குாிய 
ைவத்திய அதிகாாிகைள ம் தாதிமாைர ம் மற் ம் ஊழியர் 
கைள ம் நியமிக்க ேவண் ம்.  

விேசடமாக, தி க்ேகாயில் ைவத்தியசாைலையப் பற்றி 
எம  அைமச்சர் அவர்க க்கு  நன்றாகத் ெதாி ம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். இந்த ைவத்தியசாைல கிட்டத்தட்ட 110 
வ டங்கள் பழைமயான ; அம்பாைற மாவட்டத்திேல 
அதிகமான ேநாயாளர்கள் சிகிச்ைச ெபற் வ கின்ற ஒ  
ைவத்தியசாைல. 

2937 2938 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්    ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  ්ය 

ක ථානායකතුමා මූලාසනයට පැමි  ෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and  THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You can continue with your speech. 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
இந்த ைவத்தியசாைல ஆதார ைவத்தியசாைலயாகத் 

தர யர்த்தப்ப வதற்கான approval கிைடத் ம்கூட அ  
இன்ன ம் தர யர்த்தப்படாமல் இ க்கின்ற . இந்த 
ைவத்தியசாைலயி ந்  கிட்டத்தட்ட 45 கிேலாமீற்றர் 

ரத் க்குள் எந்த ைவத்தியசாைல ம் இல்ைல. மிக ம் 
கு கிய காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல ைவத்தியசாைலகள் 
ஆதார ைவத்தியசாைலகளாகத் தர யர்த்தப்பட் க்கின்றன. 
ஆனால், தி க்ேகாவில் ைவத்தியசாைல இன்ன ம் ஆதார 
ைவத்தியசாைலயாகத் தர யர்த்தப்படாமல் இ க்கின்ற . 
இந்த ைவத்தியசாைலயிேல சாதாரணமாக ஒ  நாைளக்கு 400 
ேபா் சிகிச்ைச ெப வதற்காக வ கின்றார்கள். அேதேபால் 
அங்குள்ள clinic க்கு நாளாந்தம் 270 ேபா் வ கின்றார்கள். 
கிட்டத்தட்ட 40 கர்ப்பிணிமார் மாதாந்தம் அங்கு  
வ கின்றார்கள். ஆனால், அந்த இடத்தில் இரண்  
ைவத்தியர்கள்தான் இ க்கின்றார்கள். இதனால் மாதாந்தம் 
300 க்கும் ேமற்பட்ட ேநாயாளர்கள் ேவ  ைவத்தியசாைல 
க க்குச் சிகிக்ைசக்காக அ ப்பப்ப கின்றார்கள். இந்த 
ைவத்தியசாைல தர யர்த்தப்படாமல் இ ப்பதால்தான் 
அதிகமான ேநாயாளர்கள் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்; ேவ  
ைவத்தியசாைலக க்கு மாற்றப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இதைனக் கவனத்திற்ெகாண்  நிச்சயமாக அந்த ைவத்திய 
சாைலையத் தர யர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சராகிய நீங்கள் அதைன 
ஏற்ெகனேவ வந்  பார்ைவயிட்டீர்கள்! அைதத் தர யர்த்தித் 
த வதாக வாக்கு தி ம் அளித்தீர்கள். ஆனால், இற்ைறவைர 
அ  ஆதார ைவத்தியசாைலயாகத்  தர யர்த்தப்படவில்ைல.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, என்ன பிரச்சிைன 

என்றால் அந்த ைவத்தியசாைல மாகாண சைபயால் upgrade 
பண்ணப்பட் ள்ள . அந்த ேவைலத்திட்டம் சம்பந்தமாக 
எங்க க்கு இன்ன ம் அறிவிக்கப்படவில்ைல.  
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அதற்குாிய விண்ணப்பம் மாகாண சைபயினால் Central 

Government Ministry க்கு  ஏற்ெகனேவ அ ப்பப்பட்  

விட்ட . ஆனால், அதற்குப் பிறகு எத்தைனேயா ைவத்திய 
சாைலகள் ஆதார ைவத்தியசாைலகளாகத்  தர யர்த்தப் 
பட் க்கின்றன. ஏற்ெகனேவ விண்ணப்பம் அ ப்பப்பட்ட 
ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த்தாமல்  இற்ைறவைரயில் 
அப்ப ேய ைவத் க்ெகாண் க்கின்றீர்கள். இைத ஒ  
பாரபட்ச நடவ க்ைகயாகேவ நான் பார்க்கின்ேறன். நீங்கள் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற, உங்கள் ஊரான நிந்த க்கு 2 
- 3 கிேலாமீற்றர் ரத்தில் ஓர் ஆதார ைவத்தியசாைல 
இ க்கின்ற . ஆனால், 45 கிேலாமீற்றர் ரத்தில் 
தி க்ேகாவில் ைவத்தியசாைல இ க்கின்ற . அ  
அதிகளவான ேநாயாளர்கள் சிகிச்ைச ெப கின்ற பாரம்பாிய 
ைவத்தியசாைலயாகும். அங்கு ஒ  நாைளக்கு கிட்டத்தட்ட 
500 ேபா ் சிகிச்ைச ெப கின்றார்கள்; 300க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் ேவ  ைவத்தியசாைலக க்கு transfer 
பண்ணப்ப கிறார்கள். அந்த வைகயில், இந்த  
ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த்த ேவண் ய கடைமப்பா  
உங்க க்கு இ க்கின்ற . உண்ைமயாகேவ பாரபட்சம் 
இல்லாமல் இந்த ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த் வதற்கு 
நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், இந்த 
ைவத்தியசாைல 70,000 - 80,000 சனத்ெதாைகையக் 
ெகாண்ட, அதிக distance இல் உள்ள பிரேதசங்க க்குாிய . 
ஆகேவ, அைதத் தர யர்த் வதற்கான நடவ க்ைகைய 
எ க்கேவண் ெமனக் கூறி, என  உைரைய த் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 
 

[6.15p.m.] 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Sir, I am very happy to speak in the Discussion on the 

Votes of my Ministry today. First of all, I would like to 
thank my Minister and the Hon. Minister of Finance for 
proposing to set up a new hospital in Nintavur.  The name 
of my village came in the Budget Speech. It is written the 
Budget Proposals for ever. So I am very happy and I 
thank my Minister, the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne and 
the Minister of Finance, the Hon. Ravi Karunanayake.    

In fact, after becoming the Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine, I visited all the 
hospitals in Trincomalee and Ampara Districts with my 
Director-General for inspection. So far, we have spent 
more than Rs. 700 million for buildings and equipment 
needed for both districts. We found that  there was a lack 
of equipment in a lot of hospitals and we have taken steps 
to support these hospitals. Through the Provincial 
Council, we have given money and work is being done.    

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் நான் 
அங்கு ேபாவதற்கு இரண்  தடைவகள் யற்சித்தேபாதி ம் 
அரசியல் அதிகாரத்தி ள்ள சிலர் எங்கைள அங்கு த த்  
நி த்தினார்கள். அப்ப யான ஒ  issue இ ந்த . 
[இைடயீ ] அவர்கள் யார் என்ப  பற்றி இங்கு நான் கூற 
வி ம்பவில்ைல. [இைடயீ ] இப்ெபா  நான் 
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ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறன். ஆகேவ, என்ைன இைடயீ  
ெசய்ய ேவண்டாம். இன் ம் சிறி  ேநரம்தான் எனக்கு 
இ க்கின்ற .  

இ ந்தா ம்கூட கிழக்கு மாகாண சைப அ வலகத்திேல 
இடம்ெபற்ற அைமச்சர் கலந் ெகாண்ட meeting இேல 
அங்குள்ள PD ன்னிைலயில் குறித்த பிரச்சிைன ன்ைவக் 
கப்பட்டேபா  சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத் திட்டங்கைள ம் 
RDHS இடம் நாங்கள் ேகட் ந்ேதாம். தற்கட்டமாக அதிேல 
5 PMCU கைள ப வான்கைரப் பிரேதசத்தில் அைமக்க 
ஏற்பா  ெசய்தி க்கின்ேறாம். ப வான்கைரப் பிரேதசத்திேல 
தான் கூ தலான பிரச்சிைனகள் காணப்ப  கின்றன. அைதத் 
தவிர அங்குள்ள க்கியமான பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்கவி க்கின்ேறாம். குறித்த ேவைலத்திட்டங்கைள எல்லாம் 
Provincial Buildings Department இடம் இல்லாமல் Central 
Building Department இடம் பாரம் ெகா த்தி க்கின்ேறாம். 
குறித்த அதிகாாிகள் அங்கு PD மற் ம் RDHS உடன் 
கலந் ைரயா  சம்பந்தப்பட்ட ேவைலத் திட்டங்கைளச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அங்குள்ள 3 
மாவட்டங்கைள ம் நாங்கள் கவனித் க்ெகாண்  
வ கின்ேறாம்.  

வட மாகாணத்தில் இன் ம் நாங்கள் தீவிரமாகச் ெசய ல் 
இறங்கவில்ைல. அந்த மாகாண அைமச்சர் மிக ம் ேவகமாகச் 
ெசயற்படக்கூ யவர் என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். அதனால் 
அங்கு பிரச்சிைனகள் இல்ைல என்  நிைனக்கின்ேறன். 
இ ந்தா ம், இங்கு ஆற்றப்பட்ட உைரகளின்ப  அங்கு 
இன் ம் குைறபா கள் காணப்ப வதாகத் ெதாிகிற . 
ஆகேவ, அ த்த வ டம் நான் வட மாகாணத் க்குச் ெசன்  
அங்குள்ள ைவத்தியசாைலகளின் பிரச்சிைனகைள ம் தீர்த்  
ைவக்க ன்வ ேவன் என்  கூற வி ம் கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் பற்றி ம் 
நாங்கள் இங்ேக குறிப்பிட ேவண் ம்  

In fact it was pointed out by JVP Members in 
Parliament that the development of hospitals in the estates 
has been neglected. Actually, the Government has spent 
about Rs. 300 million to develop the estate hospitals. In 
fact, I have sent the Kandy PD and his team along with 
the team of the  Department of Buildings. We have done a 
survey. We have already estimated and allocated Rs. 3.5 
million for estate hospitals in the Nuwara Eliya District. 
For the Badulla District, we are spending about Rs. 32.7 
million and for the Matale District, we are spending about 
Rs. 10 million for development.  

நான் ஒன்ைறக் கூற ேவண் ம். என்ன பிரச்சிைன 
என்றால், எல்ேலா ம் doctor, nurse என்ேபாைரத்தான் 
அதிகமாகக் ேகட்கிறார்கள். கடந்த சனிக்கிழைம DG உட்பட 
எங்க ைடய hospital team உடன் Kandy General Hospital 
இற்கு ெசன்  அங்குள்ள பிரச்சிைனகைள ஆராய்ந்ேதாம். 
வழைமயாக அப்ப  நாங்கள் ேபாேவாம். இ  எங்க ைடய  
ஆறாவ  visit  ஆகும். அதாவ , மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் 
இயங்கும் ைவத்தியசாைலகளின்  நிைலைமகைள மாதத்திற்கு 
ஒ தடைவ ெசன்  ஆராய்ேவாம். அங்குள்ள ஊழியர் 
பிரச்சிைனகைள மட் மல்ல, ைவத்தியசாைலகளி ள்ள 
ஏைனய பிரச்சிைனகள் பற்றி அங்குள்ள consultant மற் ம் 
doctor மாேரா  ேசாந்்  ஆராய்ேவாம். அந்தவைகயில் 
நாங்கள் Jaffna ைவத்தியசாைலக்கும் ெசன்  அங்குள்ள 

பிரச்சிைனகைள அறிந்   அைவ பற்றி ம்  ேபசியி க்கிேறாம். 
எங்களால் இயன்றள க்கு குைறபா கைள நிவர்த்திெசய்  
வ கின்ேறாம்.  

கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம நிந்த ைரச் ேசாந்்த என  
ெசாந்தக்காரர் ஒ வ க்கு pressure ஏற்பட்  ைளயின் நார் 
ெவ த்  இரத்தம் ெவளியாகிய . அம்பாைற ைவத்திய 
சாைலயில் CT scan எ த் க்ெகாண்  அவைர நாங்கள் Kandy 
General Hospital க்குக் ெகாண் வந்ேதாம். Kandy General 
Hospital இல் அவ க்கு operation  ெசய்ேதாம். ெதாடர்ந்  
அவைர அங்கு ைவத் ப் பராமாிக்க அங்கு ஒ  ICU bed 
இ க்கவில்ைல. Peradeniya Teaching Hospital இ ம் 
இ க்கவில்ைல; அண்ைமயி ள்ள ைவத்தியசாைலகளி ம் 
இ க்கவில்ைல. கைடசியாக அந்த ேநாயாளிைய  நாங்கள் 
200 கிேலாமீற்ற க்கு அப்பா ள்ள கல் ைன AMH  க்குத் 
தி ம்ப ம் ெகாண் ெசன்ேறாம். அதாவ , அவர் எங்கி ந்  
அ ப்பப்பட்டாேரா, அந்த ைவத்தியசாைலக்ேக அவைர 
அ ப்பிேனாம். எவ்வள  ஆபத்தான ேவைலெயன்பைத 
நன்றாக ேயாசித் ப் பா ங்கள்! நாங்கள் எவ்வளேவா பணம் 
ெசலவழித் , எவ்வளேவா ேசைவகைளச் ெசய் ம்கூட இப்ப  
யான பிரச்சிைனக க்கும் கங்ெகா க்கேவண்  
யி க்கிற .   

We have been spending a lot of money on the health 
sector, but still  we do not have enough facilities. அதைன  
நாங்கள்   எல்ேலா ம்   ஏற் க் ெகாள்ளத்தான்  ேவண் ம்.  
A patient,  after an operation in Kandy,  had to be taken 
to the Ashraff Memorial Hospital in Kalmunai due to 
bleeding in the brain. I called the Director and he said, 
“Sir, we are short of doctors and nurses in the ICU 
Department. We need trained nurses and doctors.” Today, 
Kandy Hospital needs about 200 nurses and 58 doctors. 
We are unable to give this number today because there is 
a  shortage of doctors and nurses.  In fact, there are about 
7,572 nurses following the training courses. By end 
January, we are getting about 1,200 nurses and 1,200 
doctors and  around May, June we are getting another 
1,200 nurses.  

சில ைவத்தியர்கள் கிராமப் றங்க க்குப் ேபாவதில்ைல 
என்ற பிரச்சிைனையச் ெசான்னார்கள்; அைத நான் 
ஒத் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், அ  எங்கள  
பிரச்சிைனயல்ல. What DDG (Medical Services) does is, he calls 
every hospital and finds out what their problems are; the number of 
doctors they need and so on and he budgets for them. அந்தப் 
பிரச்சிைன ெதாடர்பான விடயங்கைள நாங்கள் மட் ம் 
தீர்மானிப்பதில்ைல. எங்க டன் ைவத்தியர்களின் சங்க ம் 
ேசர்ந் தான் இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்பாகத் தீர்மானம் 
எ க்கப்ப கின்ற .   

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அப்ப க் 

கூற யா . ஏெனன்றால், அங்ேக மாகாண சைப அைமச் 
சி ந்தா ம் ெபா ப் க் கூறேவண் ய கடப்பா  உங்க க் 
கி க்கின்ற . த்த காலத்தி ம் கிராமிய ைவத்தியசாைலகள் 
doctors உடன் இயங்கிக்ெகாண் ந்தன. ஆனால், த்தம் 

வைடந் , இன்  'நல்லாட்சி' என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
இந்தக் காலகட்டத்தில் க ைமயாக remote ஆன - மிக ம் 
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[ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා] 
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ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ேகாமாாி, ப வான்கைர, வளத்தாப்பிட்  ேபான்ற இடங் 

களி ள்ள hospitals எல்லாம் டப்ப ம் நிைலயில் 
இ க்கின்றன. அங்ேக இன்  ஒ  மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 -
20 ேபர் மரணமைடகின்றார்கள்.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you are running out of time. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
எப்ப யாவ , உங்க ைடய doctor பிரச்சிைனைய என  

அதிகாரத்தின் லம் தீர்த் ைவப்ேபன். என் ைடய ேபச்சுக் 
குாிய time ணாகின்ற .  

அ த்த கட்டமாக எங்க ைடய visit இன்ேபா  
தி ேகாணமைலயில் ல்ேமாட்ைட, ர், கிண்ணியா, 
ேதாப் ர் ஆகிய பிரேதசங்களி ம் ெபாத் வில், சம்மாந் ைற, 
மஹா ஓயா, ெதஹியத்தகண் ய, தி க்ேகாவில் ஆகிய 
பிரேதசங்களி ம் உள்ள hospital கைள நாங்கள் 
பார்ைவயிட் , ஒ  foreign funded நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத் தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம். 
அதற்குாிய ஆயத்தங்கைள நாங்கள் ெசய் வ கின்ேறாம். 
அதற்குக் கிட்டத்தட்ட 10,000 மில் யன் பாய் எங்க க்குத் 
ேதைவப்ப கின்ற . நிதியைமச்சாிடம் கைதத்தேபா  10,000 
மில் யன் பாைய எப்ப த் த வெதன்  ேகட் ந்தார். 
கடனாகக்கூட எ க்க யாெதன்  ெசான்னார். 
இ ந்தா ம், நா ம் எம  அைமச்ச ம் கலந் ைரயா  
அதற்குாிய ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க இ க்கின்ேறாம்.  

இன்  நாங்கள் மட்டக்களப்  ைவத்தியசாைலையப் 
பற்றிப் ேபசிேனாம்.  மட்டக்களப்  ைவத்தியசாைலயில் 
நாங்கள் நிைறய அபிவி த்திகைளச் ெசய்தி க்கின்ேறாம்.  
இன் ம் நிைறய அபிவி த்திகைளச் ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்.  
அங்கு ெசய்வதற்கு இன் ம் நிைறய ேவைலத்திட்டங்கள் 
இ க்கின்றன. கிழக்கு மாகாணத்தில் தி ேகாணமைலக்கும் 
அம்பாைறக்கும் இைடயில் ஒ  centreஇல்  மட்டக்களப்  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அங்குள்ள ைவத்தியசாைல 
உண்ைமயிேல தர யர்த்தப்பட ேவண் ம்.  நாங்கள் அ த்த 
வ டம் அங்கு cardiology சம்பந்தமான பாிேசாதைனகைளச் 
ெசய் ம் இயந்திரெமான்ைறக் ெகாண் வ வதற்குத் 
தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம். அ மட் மல்லாமல் திய CT 
scanner ஒன்ைறத் த வதற்கும் தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம். 
ஏெனன்றால், இன்  கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள நிைறய 
மக்கள் angiogram ெசய்வதற்காக யாழ்ப்பாணத்திற்குச் 
ெசல்கின்றார்கள்.  நிந்த ர், தி க்ேகாவில் ேபான்ற இடங்களி 

ந்  மட் மல்லா  ெபாத் வி ந் கூட மக்கள் 
யாழ்ப்பாணத்திற்குச் ெசல்கின்றார்கள். ஆகேவ, இப்ப ெயா  
ேதைவ எங்க க்கி க்கும்ேபா , மட்டக்களப்  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைலையத் தர யர்த் வதற்கான ேவைலத் 
திட்டங்கைள நாங்கள்  ெசய்யேவண் ம்; அைதச் ெசய்வதற்கு 
நாங்கள் தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம்.   

அ மட் மல்லாமல், நான் இங்கு கூறவ கின்ற விடயம் 
என்னெவன்றால், What I am  saying is that NCDs is a 
severe problem in the country. At village level also we 
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கஷ்டப்பட்ட பிரேதசங்களி ள்ள hospitals இல் doctors 
இல்லாமல் மக்கள் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ப வான்கைர area, தி க்ேகாவில், வாகைர 
ேபான்ற கஷ்டப் பிரேதசங்களில் உள்ள hospitals  

டப்பட் க்கின்றன. 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
நான் உங்கள் பிரச்சிைனக்கான பதிைலச் ெசால்கின்ேறன். 

நாங்கள் இதைன ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம்; இல்ைலெயன்  
ெசால்லவில்ைல. இந்தப் பிரச்சிைன தி ேகாணமைலயில் 
மாகாண சைப அைமச்சர்களின் meetingஇல் சுட் க்காட்டப் 
பட்ட . எங்க டன் ேபசிப் பிரேயாசனமில்ைலெயன்  
நாங்கள் ெசான்ேனாம். ைவத்தியர்களின் சங்கத் தைலவ டன் 
ேபசுங்கெளன்  அவர்கைள அ ப்பிேனாம். உண்ைமயிேல 
ப வான்கைரயில் 5 hospitals இல் doctors இல்ைல என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். ஆனால், எங்களால் ஒன் ம் ெசய்ய 
இயலா . அவர்க டன் ஒத் ப்ேபாகுமா  நாங்கள் 
ெசான்னால்,  doctors strike ெசய்கின்றார்கள்.   

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அதற்கு மாற் வழி என்ன ைவத் ள்ளீர்கள்? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
மாற் வழிக்கு நாங்கள் என்ன ெசய்வ ? மக்கள்தான் 

ஒத் ைழக்கேவண் ம். Doctors strike ெசய்கின்றார்கள். 
இப்ப  அவர்கள் strike ெசய் ம்ேபா  நாங்கள் எப்ப  
இதைனச் சாிெசய்வ ? நாங்கள் அவர்க டன் ரண்பட்  
இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு யற்சித்தால், hospitals 
எல்லாம் இன் ம் paralise ஆகும்.   

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

ன்ைனய காலத்தில் எல்லா இடங்களி ம் hospitals 
இயங்கின.   
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அந்தக் காலத்தில் 5 doctors ேவைல ெசய் ம் இடத்தில் 

ஒ  doctor ேவைல ெசய்தார்.  ஏெனனில், த்த காலத்தில் 
மக்கள் குைறவாகத்தான் இ ந்தார்கள். ஆனால், இப்ேபா  
பிரச்சிைனயில்லாதப யால் மக்கள் அங்கு அதிகமாக 
இ க்கின்றார்கள்.  ஆகேவ, நாங்கள் எதிர்காலத்தில் அதற் 
குாிய ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசய்ேவாம். 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
மாகாண சைபயின் பிரச்சிைனையக் ெகாண் வந்  

மக்கள் மீ  திணிக்காதீர்கள். 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
இல்ைல,  இல்ைல!  நாங்கள் அவ்வா  ெசய்யவில்ைல. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

have the problem. The village school does not hold the 
sports meet every year. Because of lack of funds, the 
principal never bothers to hold the sports meet.  
Furthermore, parents are more keen on  education, they 
are not interested  in sports. It is going to be a challenge 
for our country again. Within about 25 years, our children 
will face severe problems.  

Today, there is another big problem in Sri Lanka.  
After smart phones were introduced to the country, 
children are more keen on them and  they will  face eye 
problems  like the children  in China.  

 I have many more issues to speak about,  but due to 
lack of time,  I table* the rest of my speech to be included 
in the  the Hansard.  

I am very  happy to work with  my Minister, the Hon. 
(Dr.)  Rajitha Senaratne, our DG, Secretary, DDGs and 
Directors of the Health Department. I thank  you  because 
you are the people  who  brought this credit to our Hon. 
Minister and  to the health sector today. Because of my 
Minister's initiatives and his farsightedness the health 
sector is strong and  successful in 2016 and  all of us hope  
to work harder in 2017. 

 Thank you.    
 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 
சுகாதார ேசைவக்கான 10 ஆண்  ெசயற்திட்டம் (2016 - 2025) 
"ெபா  மக்க க்கு அதிக நன்ைமகைளப் ெபற் க்ெகா த்தல்" 

 

இச்ெசயற்றிட்டம் ெதாடர்பாக ெகௗரவ சுகாதார ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ைவத்திய அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன சுகாதார 
ெசயலாளர், சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் உட்பட 
அைமச்சின் உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்கப்பட்ட க த் க்க ம், 
அறி த்தல்க ம் : 

இத்திட்டத்தின் ேநாக்கம்: ெபா  மக்க க்கு அதிக நன்ைமகைளப் 
ெபற் க் ெகா த்தல்” 

சர்வேதச சுகாதார ேசைவ எண்ணக்க  

· எதிர்வ ம் 10 ஆண் களில் சுகாதார ேசைவயின் 
எல்ைலகள் விாிவாக்கப்பட ேவண் ம். இலங்ைகத் 
தீவின் எப்பகுதியில் ஒ வர் வசித்தா ம் ந ன 
ைவத்திய வசதிகள் அவைரச் ெசன்றைடவதற்கான 

ைறைமெயான்ைற உ வாக்குதல் (அைனவ க்கும் 
சமமான சுகாதார ேசைவ எல்லா மக்க க்கும் ேசைவ 
ெசன்றைடதல் சர்வேதச சுகாதார ேசைவ எண்ணக்க ) 
இந்த எண்ணக்க க்கள் 10 ஆண்  சுகாதாரத் 
திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படல் ேவண் ம். 

ேநாயாளர்கைள ம் மக்கைள ம் பா காத்தல் 

· சுகாதார ேசைவக க்காகத் தற்ேபா  ஒ க்கப் 
பட் ள்ள நிதி அதிகாிக்கப்பட் ள்ள டன் 
எதிர்காலத்தில் ேம ம் அதிகாிக்கப்பட உள்ளதால் 
இலவசமாக வழங்கப்ப ம் சுகாதார ேசைவகள் மிக 
திறைமயாக ம் அரச நிதியி ந்  உச்சப் 
பயன்பாட்ைட ெபறக்கூ ய தாக ம் 
நைட ைறெயான்ைற எற்ப த்தப்படல் ேவண் ம். 
(ேநாயாளர்கைள ம் மக்கைள ம் பா காத்தல்) 

ெபா த் ைற தனியார் ைற கூட் யற்சி (PPP)  

· அரச ைவத்தியசாைலகளில் ஜீவ ைவத்திய உபகர 
ணங்கள் சாதாரண கடைம ேநரத்தின் பின்  பயன் 
ப த்தப்படால் டங்கிக் கிடக்கின்ற . உண்ைமயில் 
பல ைவத்தியசாைலகளில் மிக விைல கூ ய இவ் 
உபகரணங்கைளப் பயன்ப த்தி ஒன்  அல்ல  
இரண்  பாிேசாதைனகளின் பிற்பா  சும்மா ஓய்  
நிைலயில் ைவக்கப்ப கின்றன. எனேவ கடைம 
ேநரத்தின் பின்னர் தனியார் ைறக்கு கட்டண 
அ ப்பைடயில் இந்த உபகரணங்கைளப் பயன்ப த்தி 
பாிேசாதைனகைளச் ெசய்யலாம். இ  ெபா த் ைற 
தனியார் ைற கூட்  யற்சியாகக் குறிப்பிட ம். 

ெகாள்ைக வகுத்தல் (Policy ) :  

· இவ்வாறான ஜீவ ைவத்திய உபகரணங்கைள 
உாிய ைறயில் பயன்ப த் வதற்கு ெகாள்ைக ஒன்  
வகுக்கப்படல் ேவண் ம். 

கூ ய நன்ைமெபற (Public - Private Partnership)  

· அரச ைவத்தியசாைலகளின் சத்திரசிகிச்ைசக் கூடங்கள் 
இர  ேநரங்களில் பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல. தனியார் 

ைற ேநாயாளர்கைள இரவில் அரச ைவத்திய 
சாைலகளில் சத்திரசிகிச்ைசக்கு உட்ப த் வதன் லம் 
பணம் சம்பாதிக்க ம். அரச ஊழியர்க க்கு 
இதன் லம் ேமலதிக ெகா ப்பன கள் வழங்க ம். 

சுயவி ப்பக் காப் தி லம் தனியார் ைற ைவத்தியசாைல 
களில் ேசைவகைளப் ெப தல். 

· தின ம் 24 மணிேநரம் தனியார் ைற ெசயற்பட்ட 
ேபாதி ம் மிக ெசாற்ப ேநாயாளிகேள பயன்ெப  
கின்றனர். 

· மற்ற ேநாயாளிகளிடம் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் 
அவர்கள் தனியார் ைவத்தியசாைலக க்கு ெசல்வ 
தில்ைல. தம  சுயவி ப்பின்ேபாில் ஒ  காப் தித் 
திட்டத்தில் இைணயலாம். அப்ப ப்பட்ட ேநாயாளிகள் 
அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ெசௗக்கிய காப் தித் 
திட்டம் ஒன்றின் லம் தனியார் ைற ைவத்திய 
சாைலகளில் காப் திக் ெகா ப்பன லம் ெபா  
மக்க க்குச் ேசைவகைள வழங்க ம். 

வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா ம் மக்க க்கு சுகாதாரக் காப் தி 

· அரச ைவத்தியசாைலகள் இலவச ைவத்திய ேசைவ 
கைள வழங்குகின்ற . வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா  
கின்ற மக்க க்கு ெசௗக்கிய காப் தித் திட்டம் 
ஒன்றின் லமாகத் தனியார் ைவத்தியசாைலகளில் 
கு க்களாகப் பிாித்  காப் தித் திட்டத்தின்கீழ் 
சிகிச்ைசகைள வழங்க ம். 

த்திஜீவிகளின் க த் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல் 

· இவ்வாறான ெசௗக்கிய காப் தித்திட்டம் ஒன்  
ெசயற்ப த் வதற்காக த்திஜீவிகளின் க த் க்கைளப் 
ெபறேவண் ம். 
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[ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා] 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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ற் ேநாய், இ தயேநாய் ேபான்றவற் க்கான ம ந் களின் 
விைலகைளக் குைறத்தல். 

· ற் ேநாய், இ தயேநாய் ேபான்றவற்றிற்கு அதிக 
பணச் ெசல  ஏற்ப வதனால் பணம் அற்றவர்கள் 
மரணிக்கின்றனர். ற் ேநாயாளி ஒ வ க்கு 
ம ந் ச்ெசல  15 இலட்செமன மட் ப்ப த்தப் 
பட் ள்ள . சுகாதார அைமச்சாின் தைலயீட் னால் 
இந்த மட் ப்பா  நீக்கப்பட் ள்ள . ற் ேநாய் 
ம ந் ச் ெசல  அதிகம் என்பதனால் அம்ம ந்தின் 
விைலகைள எதிர்வ ம் 10 ஆண்  திட்டத்தில் ேம ம் 
குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம். 

இலவச "ஸ்ெரண் " இதயத்தில் ெபா த் தல். 

· இ தயத்திற்கு இரத்தம் வழங்குகின்ற இரத்தக் 
குழாய்களில் அைடப்  ஏற்ப ம்ேபா  அதற்கான 
"ஸ்ெரண் கள்" பதிக்கப்பட்  இரத்த ஓட்டம் 
சாிெசய்யப்பட்  ேநாயாளர்கள் சுகப்ப த்தப் 
ப கின்றனர். இதற்காக "ஸ்ெரண் "க்கு 250,000 பா 
ேதைவ. தற்ேபா  ஸ்ெரண்ைட அரச ெசலவில் ெபற்  
ேநாயாள க்கு வழங்கும் திட்டெமான்ைற அைமச்சர் 
அறி கப்ப த்தி ள்ளார். 

இலவசமாக கண் வில்ைலகள் ெபா த் தல். 

· கண்களில் வில்ைலகள் ப தைட ம்ேபா  அதற்காக 
வில்ைலகைளப் ெபா த் வதற்கு 12,500 பாய் 
ெப மதியில் நல்ல வில்ைலகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம். இவ்வாறான விைலயில் நல்ல வில்ைலகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத பல்லாயிரக்கணக்கான 
ேநாயாளர்கள் உள்ளனர். அவர்க க்கு இலவசமாக 
இந்த வில்ைலகைள அரச நிதியி ந்  
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான திட்டம் ஒன்ைற அைமச்சர் 
ஆரம்பித் ள்ளார். 

பணக்ெகா ப்பனவிற்ேகற்ப திறைமயான ைவத்திய ேசைவ 
வழங்கும் எண்ணக்க . 

· தனியார் ைவத்தியசாைலகளில் ேநாயாளர்களிடமி ந்  
அறவிடப்ப ம் பணத்ெதாைகைய கட் ப்ப த்த 
ேவண் ய கட் ப்பா  அரசாங்கத்திற்கு உள்ள . 
ேநாயாளர்களின் பணக்ெகா ப்பனைவப் பா காப்ப 
ெதன்ப  சர்வேதச சுகாதார எண்ணக்க வாகும். 

குைறந்த விைலயில் ேநாயாளர்க க்கு ம ந் கைளப் ெபற் க் 
ெகா த்தல். 

· ேநாயாளர்க க்கு குைறந்த விைலயில் ம ந் கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்ப  ேபராசிாியர் 
ேசனக்க பிபிேலயின் ெகாள்ைககளில் ஒன்றாகும். 
இக்ெகாள்ைகையச் ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள . 

ைவத்தியச் ெசல  சிட்ைட வழங்குதல். 

· அரச ைவத்தியசாைலகளில் ேநாயாளர்க க்கு ம ந்  
வைகக ம் ஏைனய ேநாய் நிவாரண ேசைவக ம் 
வழங்கும்ேபா  அதற்காக அரசு பணம் ெசலவி  
கின்ற . எனேவ அந்ேநாயாளர்கள் ைவத்தியசாைல 
யி ந்   தி ம் ம்ேபா  அந்ேநாயாளிக்காக 
அரசினால் எவ்வள  ெசல  ெசய்யப்பட்ட  என்ப  
பற்றி அந்ேநாயாளிக்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். 

ஒ ங்கு விதி ைற வகுத்தல் 

· தனியார் ைவத்தியசாைலகளில் ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற 
ேசைவக க்கும் அரச ைவத்தியசாைலகளில் ெசய்யப் 

ப கின்ற ேசைவக க்கும் ெகாள்ைக விதி ைறகள் 
வகுக்கப்பட ேவண் ம். 

பதி  ெசய்யப்ப கின்ற மரணங்களின் தம் 

· இந்நாட் ல் ஏற்ப ம் மரணங்களில் அரச ைவத்திய 
சாைலகளில் அறிக்ைக ெசய்யப்ப வ  37% 
மரணங்கள் மாத்திரேம. இம்மரணங்கள் ெதாடர்பில் 
அவர்கள் எந்த ேநாயினால் இறந்தார்கள் என்ப  
பதிவாகின்ற . மற்ைறய 63% மரணங்கள் ெவவ்ேவ  
ேநாய்களினால் ைவத்தியசாைலகள் தவிர்ந்த 
இடங்களில்/ களில் ஏற்ப கின்ற . அவ்வா  
மரணிப்பவர்கள் எந் ேநாயினால் என்ப  பற்றி 
அறிக்ைக இடப்ப வ  குைற . இந்ேநாய்களினால் 
ஏற்ப கின்ற பார ரங்கள் எ  என்ப  பற்றி 
ஆராய்வதற்கு அ பவ ள்ள ெவளிநாட்  
நி ணர்கைள வரவைழத்  அவ்வாறான 
ேநாயாளர்களின் இறப்  தத்ைதக் குைறக்க 
நடவ க்ைக எ த்தல். 

வேயாதிப ேநாயாளிகைளக் கவனிக்கும் திட்டம் 

· நாட் ல் வேயாதிபர்களின் ெதாைக அதிகாித் ள்ள . 
இதன் லம் ப க்ைகயில் கிடக்கும் ேநாயாளிகளின் 
ெதாைக அதிகாித் ள்ள . சி நீரகங்கள் ப தைடந்த 
ேநாயாளர்கள், ற்  ேநாயாளர்கள், ேவ  ப க்ைக 
ேநாயாளர்கள் என்ேபாைரப் பராமாிப்பதற்கான 
ெசயற்திட்டம் ஒன்  உ வாக்கப்பட ேவண் ம். இ  
ெதாடர்பாக விேசட ைவத்தியர்கைள ெவளிநா  
களி ந்  வரவைழத்  வேயாதிபர்கைள களில் 
ைவத் ம், ச க நி வனங்கள் லமாக ம் 
பராமாிக்கக்கூ ய ெசயற்திட்டம் ஒன்ைற உ வாக்க 
ேவண் ம். 

க னமான நீைர பாரம் குைறந்த நீராக மாற் தல் 

· க னமான நீைர பாரம் குைறந்த நீராக மாற் வதற் 
குாிய உபகரணங்கைள தயாாிப்பதில் இலங்ைக 
கடற்பைட ன்னிைலயில் உள்ளனர். சி நீரக 
ேநாயாளர்கள் அதிக ள்ள பிரேதசங்களில் க ன நீைர 
இலகு நீராக மாற் கின்ற அன்  ஒஸ்ேமாசிஸ் (எதிர் 
பிரசாரணம்) இயந்திரங்கைளப் ெபா த் ம் 
திட்டெமான்ைற 10 ஆண் த் திட்டத்தில் உள்வாங்கப் 
பட ேவண் ம். 

தலீசீமியா ேநாயாளிகளின் ம ந்  உட்ெச த் ம் பம் கைள 
தயாாித்தல். 

· தலீசிமியா ேநாயாளிகளின் ம ந்  உட்ெச த் ம் 
பம் கைள கடற்பைடயினர் மிக ம் குைறந்த விைலயில் 
( பா 5,000) தயாாிக்க ம் என்பதனால் அதற்காக 
10 ஆண் த் திட்டத்தில் இம் ைறைம உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம். 

ெபா  ச கத்தினாின் உதவிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல் 

· இலங்ைகயர் ச க, மார்க்கப் பற் ள்ள ச கமாகும். 
அவர்களின் உயர் குணம் ஒ வ க்ெகா வர் உதவி 
ெசய்  ஒத் வாழ்வதாகும். அவர்கள் ேநாயாளர் 
க க்கும் உதவி ெசய்கின்றனர். அவர்களின் இவ் 
உயர்ந்த குணத்ைத பயன்ப த்தி ைவத்தியசாைல 
களி ள்ள சிறிய தி த்த ேவைலகைள அவர்களின் 
உதவிகைளப்ெபற்  ைவத்தியசாைல அபிவி த்திக் 
கு வின் ஊடாகச் ெசயற்ப த்தலாம். 

2947 2948 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

க த் ைரகைள / எண்ணக்க க்கைள விேசட ைவத்தியர்கள் / 
த்திஜீவிகளிடமி ந்  ெபற் க்ெகாள்ளல். 

· ேமற்குறிப்பிட்ட க த் ைரகைள/எண்ணக்க க்கைள 
அைனத்  மாகாண சகாதார அைமச்சுக்க க்கும், 
சுகாதார ேசைவகள் ெதாடர்பான ெதாழிற் 
சங்கங்க க்கும் சகல விேசட ைவத்திய நி ணர்களின் 
கற்ைக நி வனங்க க்கும் அ ப்பி ைவப்பேதா , இ  
ெதாடர்பாக அவர்க ைடய மாற் க் க த் க்கைள ம் 

திய க த் க்கைள ம் ெபற்  சுகாதாரத் ைற 
ெதாடர்பான 10 ஆண்  ெசயற்திட்டத்தின் இலக்ைக 
அைடயேவண் ம்.  

 
"136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 350,921,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු.  352 ,500,000 

 
"136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  352 ,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  96 ,330,000 

  
"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  96 ,330,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 960,900,000 
 

"136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා       
රු. 960,900,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
136 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

219  වන ශීර්ෂය.-  කීඩා සංවර්ධන  ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන  - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 55,872,000 

     
 “219  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 55,872,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම.-    
රු. 8,600,000 

 
“219  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 8,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
219  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 830,999,000 
     

 “219  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 830,999,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
219  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.    

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම.-     

රු. 1,828,250,000 
 

“219  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,828,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
219  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 
“ தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 350,921,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  352,500,000 
 

“ தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  352,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 96,330,000 
  

“ தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 96,330,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 960,900,000 

 
“ தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 960,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  136, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  219.- விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தித் திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  55,872,000 

 
“ தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 55,872,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  8,600,000 
 

“ தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 830,999,000 
  

“ தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 830,999,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,828,250,000 
 

“ தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,828,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  219, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 350,921,000, for Head 136, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 352,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 352,500,000, for Head 136, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 136, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 96,330,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 96,330,000, for Head 136, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 960,900,000 

 
Question, "That the sum Rs. 960,900,000, for Head 136, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 136, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 219. - DEPARTMENT OF SPORTS DEVELOPMENT 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 55,872,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 55,872,000, for Head 219, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 219, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 8,600,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 8,600,000, for Head 219, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 219, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs.  830,999,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 830,999,000, for Head 219, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 1,828,250,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,828,250,000, for Head 219, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 219, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 106,620,072,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

2951 2952 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 8,766,300,000 

 
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 8,766,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
111 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 12,829,899,000 
  
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 12,829,899,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 30,831,700,000 
 
“111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 30,831,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
111 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

  
220 වන ශීර්ෂය.-  ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 114,654,000 
  
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 114,654,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 9,400,000 
 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 9,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
220 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 989,404,000 
 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.  989,404,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 810,400,000 

 
“220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 810,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
220 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

“ தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 106,620,072,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 8,766,300,000 
 

“ தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  8,766,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 12,829,899,000 
  

“ தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 12,829,899,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 30,831,700,000 
 

“ தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  30,831,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  111, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  220.- ஆ ர்ேவத திைணக்களம்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 114,654,000 

 
“ தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 114,654,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 9,400,000 

 

“ தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 9,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02. - அவிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 989,404,000 
 

“ தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 989,404,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 810,400,000 
 

“ தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா 810,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  220, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 106,620,072,000, for Head 111, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 111, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs.  8,766,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,766,300,000, for Head 111, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 111, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 12,829,899,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 12,829,899,000, for Head 111, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 111, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 30,831,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 30,831,700,000, for Head 111, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 111, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

HEAD 220.- DEPARTMENT OF AYURVEDA  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 114,654,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 114,654,000, for Head 220, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 9,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,400,000, for Head 220, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 989,404,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 989,404,000, for Head 220, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 810,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 810,400,000, for Head 220, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 220, Programme 0 2, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු  පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙදසැම්බර් 06 වන අඟහරුවාදා.   
 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 

பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2016 சம்பர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம. 

 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 06th 

December, 2016. 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මැතිතුමා. 

 
හම්බන්ෙතොට ලුණු සමාගම රාජ්ය-ෙපෞද්ගලික 

සහභාගීත්ව වැඩසටහන යටෙත් පවත්වා ෙගන යෑම 
அம்பாந்ேதாட்ைட உப் க் கம்பனிைய அரச - 
தனியார் பங்ேகற் த் திட்டத்தின்கீழ் நடத் தல் 

OPERATION OF HAMBANTOTA SALT COMPANY UNDER 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 
[අ.භා. 6.30] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2016 ෙනොවැම්බර් මස 10වන දින 2017 වසරට අදාළව මුදල් අමාත්ය 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබූ අය වැය කථාව තුළ දැනටමත් ශී ලාංකීය ජාතියටත්, මුළු මහත් 
රටටත් පතිලාභ අත්පත් කර ෙදමින් ඉදිරියට ඇෙදන ව්යාපාර හා ආයතන 
කිහිපයක් රාජ්ය-ෙපෞද්ගලික සහභාගීත්ව වැඩසටහන -PPP- යටෙත් 
පවත්වාෙගන යාමට අදහස් කරන බව පකාශ කළ අතර, ඊට හම්බන්ෙතොට 
ලුණු සමාගම ද ඇතුළත් කර ඇති බව පැහැදිලිය. එම කියාමාර්ගය 
මුළුමනින්ම ෙවනස් කර එකී ආයතනය ෙපර පවත්වාෙගන ගිය 
ආකාරයටම පවත්වාෙගන යා යුතු යයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි." 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඔබතුමා ෙයෝජනා කරනවා? 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙහොඳයි. මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් ඉහළම පුරවැසියා වන 
ජනාධිපතිතුමා ලාභ ලබන රාජ්ය ආයතන කිසිෙසේත්ම 
විකුණන්ෙන් නැහැ කියා 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය් 11වැනි දා 
ෙකොළඹ වරාෙය් CFS බහාලුම් පර්යන්තය විවෘත කරමින් පකාශ 
කර සිටියා. "ලංකාදීප" පත්තෙර් ඒ ගැන පැහැදිලිව සඳහන් වී 
තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාවට පෙව්ශ 

ෙවන අතෙර්, කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් මුලාසනය සඳහා ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன      
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට ලංකා ෙසෝල්ට් 

සමාගම දීර්ඝ කාලයක සිට ලාභ ලැබූ සමාගමක්; රටට දැවැන්ත 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ, ඒ වාෙග්ම රෙට් ජාතික ආදායමට පශස්ත 
මට්ටෙම් දායකත්වයක් ලබා දුන් සමාගමක්; සමස්ත ජනතාවට 
ලක් ලුණු, ෙම්ස ලුණු, අයඩින් මිශ ලුණු, කර්මාන්තවලට අවශ්ය 
කරන ලුණු සහ ආටිමියා මත්ස්ය ආහාර සැපයූ සමාගමක්. විවිධ 
අවස්ථාවල පැවැති පාලන අධිකාරිවල සහ ෙද්ශපාලනෙය් අනිසි 
මැදිහත්වීම්වල පතිඵලයක් විධියට ෙමම සමාගම වරින් වර 
අර්බුදයට ලක් වුණා. එෙසේ අර්බුදයට ලක් ෙවන්න ෙහේතු කිහිපයක් 
තිබුණා. මම ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාරුෙවන් මාරුවට ෙම් 
දක්වාම බලයට පත් වුණු ෙමම ආණ්ඩු ෙදෙක් මැති-ඇමතිවරුන් 
සහ එම බලධාරින් ෙමම සමාගම නිශ්චිතව පවත්වා ෙගන යාමට 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න සමත් වුෙණ් නැහැ. ෙමම 
සමාගම වරින් වර අර්බුදයට ලක්වීමට එය පධාන ෙහේතුවක් වුණා. 
අදත් ඒක ඒ විධියටම යම් පමාණයකින් ෙවනවාය කියන එක මා 
ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඡන්ද කාලෙය් දුන් ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කරන්න වුවමනා නිසාත් ඒ අයෙග් සිත් සතුටු කරන්න 
අවශ්ය නිසාත් ඔබතුමන්ලා ෙදපිරිසම කෙළේ, ෙම් දක්වාම ෙමම 
සමාගමට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති, දරා ගන්න බැරි විශාල 
ෙසේවක පිරිසක් වරින් වර බඳවා ගැනීමයි.  

ෙමන්න ෙම් පිරිෙසන් සියයට විසිපහක් විතර තමයි වැෙඩහි 
ෙයෙදන්ෙන්. සියයට හැත්තෑපහක්ම වැෙඩහි ෙයෙදන්ෙන් නැතිව 
නිකරුෙණ් කාලය ගත කරනවා. නමුත්, ඒ අයට මාසිකව 
අනිවාර්යෙයන්ම වැටුප් ෙගවිය යුතුයි. ඔවුන්ට වැටුප් ෙගවන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් ආයතනය තමන් කරන නිෂ්පාදන 
අෙළවි කරලා, ඒ මුදල්වලින් අෙනකුත් වැඩ කර ගන්න ගමන් 
වැටුප් ෙගවීමත් කරනු ලැබුවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය නිසා ඒ 
ආයතනය ලැබූ ලාභය අවම වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආයතනය ලුණු නිෂ්පාදන අෙළවිෙයන් ලබා ගන්නා මුදල් ලක්ෂ 
ගණන්, ෙකෝටි ගණන්, පසු ගිය වසර කිහිපය පුරාම වරින් වර 
දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් මැදිහත් ෙවලා තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගත්තා. 
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් මැදිහත්වීම තිබුණු නිසා ඒ ආයතනෙය් 
පාලන අධිකාරියට සිද්ධ වුණා, එම ආයතනයට ලැෙබන 
ලාභෙයන් විශාල ෙකොටසක් ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන් වැය 
කරන්නට. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය බිඳ වැටීම්වලට ලක් වුණා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ පත් කරගත්ත අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවලට 
ළඟා විය ෙනොහැකි විවිධාකාර පහසුකම් අනවශ්ය විධියට 
ලබාදුන්නා. නිල රථ, දීමනා, නිල නිවාස ආදී අනවශ්ය ෙද්වල් 
ලබා දීපු නිසාත් ෙම් ආයතනය විසින් උපයා ගත්ත මුදල් 
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නිකරුෙණ් නාස්ති කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ, 
ෙම්වාට පත් කරපු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල විසින් තමුන්ෙග් 
සාමාජිකයන්ට පමණක් ලුණු මිලදී ගැනීෙම්දී, ඒ දව්ය මිලදී 
ගැනීෙම්දී විෙශේෂත්වයක් දැක්වූ බව. නමුත්, අෙනකුත් පක්ෂවල, 
අෙනකුත් ජාතිකත්වයන්වල ඉන්න ව්යාපාරිකයන් ලුණු මිලදී 
ගන්න ගියාම ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා දුන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් 
හිතවතුන්ට පාඩු පිට ෙම් ලුණු ලබා දීම නිසා, ෙම් ආයතනයට 
විශාල ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. අයථා විධියට ෙම් 
ලුණු අෙළවි කරලා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් ඉන්න පුද්ගලයන් 
දිනකට ලක්ෂ ගණන් මුදල් ෙහව්වා. මුදල් ෙහව්ෙව් ඒ ආයතනයට 
ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒවායින් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සාක්කු පුරවා ගත්තාය කියන එකත් මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. වරින් වර සිදු වූ ෙම් 
අත්තෙනෝමතික සහ අමෙනෝඥ කියාකලාපය නිසා ෙම් ආයතනය 
ෙසොයාපු මුදල් නැති භංගස්ථාන වුණා. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය 
අර්බුදයට ලක් වුණා. එම නිසා ආයතනය පවත්වාෙගන යාම 
ගැටලුවක් වුණා. ෙම් ගැටලුව විසඳාගන්න ෙම් ආයතනය කුමක්ද 
කෙළේ? ෙද්ශපාලන අධිකාරිය සහ රෙට් පාලකයින්ෙග් මැදිහත් 
වීෙමන් ඉතාම වැඩි මිලකට ලුණු විකුණන්න පටන් ගත්තා. පසු 
ගිය වකවානුව පුරාම වරින් වර ඒ ෙද්  කළා. 

2016 අවුරුද්ෙද් මාර්තු, අෙපේල් මාසවල දරාගන්න බැරි විධියට 
ලුණු මිල වැඩි කළා. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් මාර්තු, 
අෙපේල් කාලෙය්දී ලක් ලුණු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් හැත්තෑව 
දක්වා වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම, කර්මාන්ත ලුණු කිෙලෝග්රෑම් එකක් 
රුපියල් දහෙය් සිට රුපියල් හතළිහ දක්වා වැඩි කළා. අයඩින් මිශ 
ලුණු කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් හැටට විකුණන්න සිද්ධ වුණා. 
ෙමෙහම මිල වැඩි කරලා ලබා ගත් මුදල්වලින් තමයි ෙම් අය අර 
පාඩුව පියවා ගන්න කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා බරපතළ විධිෙය් 
ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න මහජනතාවට සිද්ධ වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය ෙපෞද්ගලිකවත්, 
සාමූහිකවත් ගහපු ෙග්ම් එෙක් පතිඵලයක් විධියට ෙමොකක්ද සිද්ධ 
වුෙණ්? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙහොද්ද ෙබොර වුණා. ඒ තුළින් ෙම් 
ආයතනය බිඳ වැටීමට ලක් වුණා. ෙම් කියාවලිය, රාජ්ය 
නායකයින්ෙග් සහ බලෙය් සිටින ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් අනුදැනුම 
මත හිතා මතාම සිදු කරන ෙදයක්. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් රහස? ඔවුන් 
හිතා මතාම සැලසුම් කරලා ෙම් ආයතනෙය් ලාභ ෙනොලබන 
තත්ත්වයක් ඇති කරලා, රාජ්ය අංශයට පවත්වාෙගන යන්න බැරි 
නිසා ෙපෞද්ගලික අංශයට විකිණීම තමයි ෙම්ෙක් උපකමය. මම 
විශ්වාස කරන විධියට ඔවුන් දිගින් දිගටම ෙයොදාගත්ෙත් ෙම් 
උපකමයයි.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවෘත ආර්ථික කියාවලිය පටන් 
ගත්තාට පස්ෙසේ සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ පටන් ගැනීම තුළ 
පරාධීන ආර්ථිකයකට රට ෙයොමු වීම නිසා අවසානෙය්දී රටටත්, 
ලාංකික ජාතියටත්, අනාගත පරපුරටත් දැවැන්ත ෙසේවයක් කරපු 
ලාභ ලබපු ආයතන සියයකට වැඩි පමාණයක් ෙම් අවුරුදු 69ක 
කාලය තුළ ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ම විකුණලා දැම්මා. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණපු 
ආයතනවලින් සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගනියන ආයතන අඩුම 
ගණෙන් හතරක්, පහක්වත් අද තිෙබනවාද කියලා. එෙහම නැහැ, 
අෙත් ඇඟිලි ගණනටත් වඩා අඩුෙවන් තමයි එවැනි ආයතන 
තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අමෙනෝඥ කියා කලාපෙය් 
පතිඵලයක් විධියට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? "ගඟට කපාපු ඉනි 
වාෙග්" එම ආයතන මුළුමනින්ම බිඳ වැටීමයි. එම නිසා මම 
පාලකයින්ෙගන් විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධව 
වහාම කියාත්මක වන්න; ෙම් ආයතනය ෙමොනම ආකාරයකින්වත් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසන්. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩි ෙදක, තුනක් 

ගන්නවා. 

ෙම් වන ෙකොට හම්බන්ෙතොට ලුණු සමාගෙම් ෙකොටස්වලින් 
සියයට 90ක්ම තිෙබන්ෙන් අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශයට අයත් භාරකාර අරමුදෙල්. ඉතුරු සියයට 10 
තිෙබන්ෙන්, ජනතාවට.  සමාගම ස්ථාපිත කෙළේ 1958දී. අද වන 
ෙකොට සමාගමට වසර 58ක් වනවා. එහි වපසරිය අක්කර 2,139යි. 
මහ ෙල්වාය, ෙකොෙහොලංකල ෙල්වාය, බුන්දල ෙල්වාය, 
පලටුපාන ෙල්වාය කියන ෙල්වායන් හතරම ඒකාබද්ධ කරලා 
තමයි ෙමය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. සමාගෙම් වර්තමාන 
පගතිය සලකා බැලුෙවොතින්,  2016 ලුණු නිෂ්පාදනය ෙමටික් 
ෙටොන් 106,000යි. එය වාර්තාගත නිෂ්පාදනයක්. 1992දී ලුණු 
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 73,622යි. ෙම් වන ෙකොට නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 74,000කින් වැඩි කර ගන්න පාලන අධිකාරිය 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් ආයතනෙය් 
විවිධාකාර පතිසංස්කරණ කරලා තිෙබනවා.  

රුපියල් මිලියන 297ක් වුණු බැංකු අයිරා, මිලදී ගැනීම් වියදම්, 
ඛනිජ බද්ද, ඉඩම් බදු ආදී ෙම් සියල්ලම ෙම් ෙමොෙහොත වන විට 
ෙම් ආයතනය ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙම් ආයතනය දැන් 
යම් පමාණයකින් ඉදිරියට යනවා. 2016 ෙනොවැම්බර් මාසය වන 
විට ෙම් ව්යාපෘතියට යන්ත සූත මිලදී ගැනීමට රුපියල් ෙකෝටි 
18ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ලුණු අස් වැන්න අෙළවි කිරීෙමන් 
තමයි ඒවා ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්.  ආයතනය ලක් ලුණු, ෙම්ස 
ලුණු, අයඩින් මිශ ලුණු, කර්මාන්ත ලුණු, ආ ටිමියා මත්ස්ය ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරනවා. ලුණු ආනයනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 
තමයි  ආයතනය ෙම් උත්සාහය දරන්ෙන්. අයඩින් ඌනතා ෙරෝග 
නිවාරණය කිරීෙම් ජාතික වැඩ පිළි ෙවළට ෙම් ආයතනය දායක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙළවි ආදායම රුපියල් බිලියන ෙදක දක්වා 
නංවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ලාභ 
ලබන ෙම් ආයතනය ෙමොනම ආකාරයකින්වත් 
ෙපෞද්ගලීකරණයට ලක් කරන්න එපා,  ජාතික සම්පත විකුණන්න 
එපා, ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න එපා,  ආයතනය ෙපරෙසේම 
පවත්වාෙගන යෑමට අවකාශ සලසන්න කියලා. වර්තමානෙය් ෙම් 
ආයතනෙය් තිෙබන අවිධිමත් පාලනය විධිමත් කරලා, පක්ෂ - 
ජාති - පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ ආයතනෙයන් පතිලාභ ලබන 
අයට විධිමත් ෙසේවයක් සලසන්නය කියන ඉල්ලීම කරන අතර,   
ආයතනය ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න 
එපා කියලා නැවතත් කියමින්  මම නිහඬ ෙවනවා.   
 

[பி.ப. 6.43] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் நிஹால் கலப்பத்தி அவர்களால் 

ெகாண் வரப்பட்ட, அம்பாந்ேதாட்ைட உப் க் கம்பனிைய 
அரச - தனியார் பங்ேகற் த் திட்டத்தின்கீழ் ெகாண் வ தல் 
ெதாடர்பிலான சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரைணைய 
நான் ஆேமாதிக்கின்ேறன். இந்த உப் க் கம்பனிைய அரச - 
தனியார் பங்ேகற் த் திட்டத்தின்கீழ் 
ெகாண் வ கின்றேபா , ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
குைறக்கப்ப வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . அேதேவைள, 

2959 2960 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இந்த நி வனமான  இலாப ேநாக்கத்தின் அ ப்பைடயில் 
ெசயற்ப கின்றேபா , மக்க க்குச் ேசைவயாற்ற யாத 
நிைலயில், மக்கைளச் சுரண் கின்ற ஒ  நி வனமாக 
மா வதற்கும் வாய்ப்பி க்கின்ற . ஆனப யால், ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்கள் பல நியாயங்கைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண் , இந்த அரச உப் க் கம்பனிைய 
ெதாடர்ந் ம் அரசின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் இ க்கேவண் ேம 
ஒழிய, தனியாாின் பங்களிப் டன் ெசயற்படக்கூடா  என்  

ன்ெமாழிந்தி க்கின்றார். நான் அதைன ஏற் க்ெகாள் 
வேதா , அங்கு சிறந்த காைமத் வத்திைன ஏற்ப த் 

வதன் லம் அரசின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் இலாபம் ஈட்டக் 
கூ ய ஒ  நி வனமாகத் ெதாடர்ந் ம் ெசயற்ப வதற்கு 
வாய்ப்  இ க்கின்ற . எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த விடயங்கைளக் க த்தில்ெகாண் , அந்த நி வனத்ைத 
அரச - தனியார் பங்ேகற் த் திட்டத்தின்கீழ் ெகாண் வராமல், 
அரசின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் ெதாடர்ந் ம் இ ப்பதற்கு ஆவன 
ெசய்வேதா , அங்கு சிறந்த காைமத் வத்திைன ம் சிறந்த 
ேமற்பார்ைவைய ம் ேமற்ெகாள்வதன் லம் அக்கம் 
பனியான  இலாபமீட்டக்கூ ய ஒ  கம்பனியாக இ ப்பதற்கு 
வழிேகா மா  ேகட் , என  உைரைய நிைற ெசய் 
கின்ேறன். நன்றி!  
    

[අ.භා. 6.44] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා. ඒ අතර, 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු විධියට -මහජන 
නිෙයෝජිතයකු විධියට- මා ෙම් ලුණු ෙල්වාය සම්බන්ධව අදහස් 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම 
පිළිබඳව අෙප් විෙරෝධයක් නැහැ; සතුටු ෙවනවා. හම්බන්ෙතොට 
ලුණු ෙල්වාය වාෙග් ව්යාපාර ෙමන්ම ජාතික වැදගත්කමක් තිෙබන 
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම වැළැක්වීමට අපි 
නිරන්තරෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරනවා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ව යන ෙම් ආණ්ඩුව පාඩු 
ලබන ආයතන සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් 
කර තිෙබනවා.  ඒ කමිටුෙව්දී ෙම් සම්බන්ධව දීර්ඝ වශෙයන් අපි 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. එහිදී අපට අවධාරණය කරලා තිෙබන 
කාරණාව තමයි, -අමාත්යාංශ මට්ටමින් ෙපන්වලා දුන්නු කාරණාව 
තමයි,- සමහර ව්යාපාරික ආයතන පවත්වාෙගන යෑම තුළ නියම 
ඵලදායිතාව ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන එක. ඒකට සාධකත් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් ලුණු ෙල්වාය  සම්බන්ධෙයන්ම මම ඒ ගැන කියන්නම්. 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඒක විකුණන එක ෙහොඳයි 
කියන කථාවක් ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙමතුමාෙග් 
උත්තරෙයන් මම ෙපොඩි විස්තරයක් අරෙගන ඒක පැහැදිලි කරලා 
ෙදන්නම්. 2014 වර්ෂෙය්දී ෙමටික්ෙටොන් 3,456ක් ෙම් රටට ලුණු 
ෙගන්වලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය්දී ලුණු 
ෙමටික්ෙටොන් 4,274ක් ෙම් රටට ෙගන්වලා තිෙබනවා. 2016 
වර්ෂෙය් ෙම් ෙවන ෙකොට ලුණු ෙමටික් ෙටොන් 19,535ක් පිට රටින් 
ෙගන්වලා තිෙබනවා. අෙප් රට වෙට්ට මුහුද තියාෙගන, රෙට් ලුණු 
ෙල්වා ගණනාවක් තියාෙගන, ඒවා තව ෙගොඩක් දියුණු කර ගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇතිව තිෙබද්දීත් අපි තවම පිට රටින් ලුණු 
ෙගෙනන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ලුණු ෙමටික්ෙටොන් 9ක් ෙගන්වූවා ඉන්දියාෙවන්. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙවන්න ඇති. අපි එන්න, එන්නම ලුණු රටින් ෙගන්වන 

පමාණය වැඩි ෙවනවා. මිනිස්සු ලුණු කෑම වැඩි ෙවලා එෙහම 
ෙවනවා ෙනොෙවයි ෙන්. මිනිෙහක් ඉස්සර මාසයකට ලුණු කිෙලෝ 
එකක් කෑවා නම්, දැන් ලුණු කිෙලෝ ෙදකක් කන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
ෙවන ෙදයක් වාෙග් හැම ෙවලාෙව්ම ලුණු කන්න පුළුවන් ෙද්කුත් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ වාෙග්ම ලුණු  එච්චර ගුණ ෙද්කුත් ෙනොෙවයි 
ෙන්. හරි නම්, අෙප් රට ලුණු අපනයනය කරලා සල්ලි ෙහොයන්න 
පුළුවන් රටක්. මෙග් ධීවර අමාත්යාංශයට නම් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. අෙප් රට වෙට්ම මුහුද තිබුණත් අපි මාළු  පිට රටින් 
ෙගන්වන ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් මුහුෙද් මාළු නැහැ. 
අෙප් මුහුෙද් ෙකටි දුරක් යන ෙකොට ගැඹුරයි. එතෙකොට, මාළු 
හිඟකමක් තිෙබනවා. අපට ඒ වාෙග් සාධක තිෙබනවා. 

නමුත් ෙමම ක්ෙෂේතෙය් එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අය කියන්ෙන් ෙමයින් තවදුරටත් ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් කියලායි. ෙමහි සම්පත් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. 
ඒවා හරියාකාරව පරිහරණය කරන්ෙන් නැති බව තමයි පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි රජය කල්පනා කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධව යම් ආකාරයකින් ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් දායක කර ෙගන කටයුතු කරන්නට ඕනෑ කියලා. 
විකිණීමකට, ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමකට අපෙග් එකඟතාවක් 
නැහැ කියා ඒ පිළිබඳව අෙප් අදහස ලබාදී තිෙබනවා.  

ෙම් අතර, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙමය ෙයොමු කරලා, 
රජෙය් අයිතිය තියා ෙගන කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය්දී අලුත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී අපට එය 
කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්. ෙමහිදී අප එක ෙදයක් කියන්නට 
ඕනෑ,  රජය ෙගෙනන තීන්දු කිව්ව පමණින්ම, සම්පූර්ණෙයන් ඒ 
ආකාරයට කියාත්මක ෙවනවාය කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාෙය් 
හිතකර, අහිතකර ෙද්වල් අප සාකච්ඡා කරනවා. එෙහම සාකච්ඡා 
කළාම ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් අපට ගන්නට පුළුවන්. ඒ ලුණු 
ෙල්වායන්හි කළමනාකාරිත්වය මාව මුණ ගැසුණා. ඒ වාෙග්ම, 
ලුණු ෙල්වාෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයන් අපව මුණ ගැහුණා. ඒ 
අයත් කියන්ෙන් ෙම් ආයතනය විකුණන්න ෙදන්න එපාය 
කියලායි. හම්බන්ෙතොට ෙකෙනක් විධියට, ෙම් ආයතනය 
විකුණනවාට කිසිෙසේත්ම මෙග් කැමැත්තක් නැහැ. ඒකට අප ඉඩ 
ෙදන්න සූදානමක් නැහැ. නමුත්, යම් ආකාරයක ෙමහි ධාරිතාව 
වැඩි කර ගන්නට තව කමෙව්ද තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා අවශ්ය 
මුදල් රජෙයන් ෙසොයා ගන්නට අමාරු නම්, ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙහෝ මුදල් ගන්නවාද කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට 
සහ අපට සාකච්ඡා කර එක මතයකට එන්නට පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එම ෙල්වායන් හතර පුළුල් කරන්න.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒක තමයි. ෙමතැන තව පුළුල් කරන්නට හැකි ආකාරයට ඉඩ 

කඩ විශාල පමාණයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අෙනක් 
පෙද්ශවල ලුණු ෙල්වායනුත් තව විශාල පමාණෙයන් පුළුල් 
කරන්නට පුළුවන්. අපි ෙවනත් ෙලොකු ෙද්වල් ගැන හිතනවාට 
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වඩා; අපි ෙවන ෙලොකු ෙද්වල් ගැන කථා කරනවාට වඩා, දැනට 
තිෙබන අෙප් ලුණු ෙල්වායන්වල සම්පූර්ණ ධාරිතාවක් ඇති කර 
ගත්ෙතොත්, රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කර විෙද්ශ රටවලින් 
ලුණු ආනයනය කරන එක නවත්වා ගන්නට පුළුවන්.   

පිට රටින් ලුණු ෙගෙනනවා කියන එක ලජ්ජාවට කාරණයක්. 
ෙම් කර්මාන්තය දිහා බැලුවාම, ෙම්ක ෙලොකු තාක්ෂණයක්, ඒ 
වාෙග්ම මහා අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
අය විධියට අප දන්නවා , ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීම ඉතාමත් සරලව 
කළ හැකි ෙදයක් බව. ඒ පිළිබඳව විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන; ඉතා 
ඉහළ දැනුමක් තිෙබන අය අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ සඳහා 
කැපෙවලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. 
ෙමය වැඩි දියුණු කරන්නට අලුත් පාලනාධිකාරියත් යම් 
උත්සාහයක් දරනවා. එයත් අප සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව ''අප එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, එෙහම නැත්නම් අප ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ඒ නිසා අපි විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ'' 
කියන මතෙය් නැහැ. ඒ අයත් ෙලොකු උත්සාහයක් දරනවා.  යම් 
යම් අඩු පාඩුත් ඇති ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව අපිත් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් පාලනය ෙවනස් කරන්න ෙහෝ එෙහම 
කටයුත්තකට අප ෙම් දඟලන ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, එක 
ෙදයක් පිළිගන්න ෙවනවා. අනිවාර්ෙයන්ම අපි ෙම් ධාරිතාව වැඩි 
කරලා. පිටරටින් ලුණු ෙගෙනන එක නවත්වන්නට ඕනෑ කියන 
මතෙය් ඔබතුමන්ලා, අප සියලුම ෙදනා ඉන්නවා කියා මා 
හිතනවා. ඒ නිසායි මම ෙම් ගැන කථා කෙළේ. 

මම මීට වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා වැඩිදුර කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.51] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නිහාල් ගලප්පත්ති 

මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ඇතුළුව 
අතිශයින් රටටම බලපාන කාරණයක් හැටියට ෙම්ක ඉදිරිපත් 
කළා.  මුදල් ඇමතිතුමා අද දින සභාවට සහභාගිවීමට ෙනොහැකි 
නිසා ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන්නට මට ෙකටි පිළිතුරක් එවලා 
තිෙබනවා. ඊටත් වඩා ඒ දිස්තික්කයම නිෙයෝජනය කරන ධීවර 
අමාත්යවරයා ෙම් පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳ පැහැදිලි කිරීමකුත් ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කළා.   ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නට ලබා දුන් පිළිතුර එතුමා ෙවනුෙවන් මම පකාශයට පත් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය ෙයෝජනා අංක 
203 යටෙත් උපායමාර්ගික ෙනොවන ව්යවසායන් කිහිපයක් 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ලැයිස්තු ගත කිරීමට ෙයෝජනා කර 

තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට ලුණු සමාගමද ඒ යටතට අයත් ෙවනවා. 
වසර 2004දී ෙමටික් ෙටොන් 3,456ක්ද, 2015දී ෙමටික් ෙටොන් 
4,274ක්ද, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස අග වන විට ෙමටික් ෙටොන් 
19,535ක්ද ආදී වශෙයන් ලුණු ආනයනය කරලා තිෙබනවා. එම 
නිසා, ෙමෙලස වාණිජකරණය යටතට හම්බන්ෙතොට ලුණු 
සමාගමද ඇතුළත් කර ෙමම අය වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
ඇති බව වැඩිදුරටත් දන්වන බව එතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
ෙකෙසේ වුවද, අදාළ ෙයෝජනා සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලැෙබන 
අනුමැතියට අනුව තමයි ඉදිරි කටයුතු සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී  වාණිජකරණය යටෙත් ලුණු සමාගම පිළිබඳව ගන්නා 
තීරණ ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. සභාෙව් තීරණවලින් 
පසුව තමයි ඉදිරි කටයුතු සිද්ධ වන්ෙන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඇත්තටම 2016 වසෙර්   ෙමටික්  ෙටොන් 1,06,000ක 
වාර්තාගත ලුණු නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා. ෙම්වා තවත් පුළුල් 
කරන්න පුළුවන්. සාමාන්යෙයන් තවත් අක්කර 300ක් 400ක් 
විතර පුළුල් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන ෙල්වායවල් හතරක් 
තිෙබනවා. එෙහම කෙළොත් අපට  නිෂ්පාදනය තවත් වැඩි කරන්න 
පුළුවන්. ඒ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙමෙහයුම තියා ෙගන 
ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා, ඒ කටයුත්තට මුදල් ෙයොදවලා ෙම්ක 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා 
"ඔබ සතුකරණය, ෙපෞද්ගලීකරණය" කියන ෙමන්න ෙම් 
සංකල්ප පැත්තකින් තියලා, ෙම් සඳහා රජය මැදිහත් ෙවලා; 
රජෙය් පතිපාදන ෙයොදවලා; ඒ පාලනාධිකාරයත් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවලා  කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීමයි අපි කරන්ෙන්. 
ඇත්තටම කියනවා නම් ෙමොනම ආකාරයකින්වත් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න එපා කියන එක තමයි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්, දැන් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙයෝජනා කර තිෙබන 

ආකාරයට, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පිළිබඳව ෙයෝජනා කරලා 
අනුමැතිය අර ෙගනයි කටයුතු කරන්ෙන්. අන්න ඒ අවස්ථාෙව්දී 
අපි ෙම් ඔක්ෙකොම ඉදිරිපත් කරලා තීරණයක් ගනිමු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.54ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස 06 වන 
අඟහරුවාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.54 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சம்பர் 06, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.54 p.m. until 9.30 a.m. on 
Tuesday, 06th December, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  

2963 2964 
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ප්රශ්නවල  විකක ිළිතතුරු 

 

මඳෞද්ගලිකව දනුේදීමමන් ඇස ප්රශ්නය  
හුඩයිඩහ යහයේ යහ ත් ශ්රී රහික  නළයනඹ න දහදවස ය 

ළනීභ 

භව  නනයේ යඳොයවොය වහනහධහයඹ යනොයවීභ 
 

ගරු ප්රසන්න ණණතුගග මහතම  මඳෞද්ගලික කරුු  ඳහිලලි 

කිරීම 

අන්තර්ගත ප්රධන කරුු  

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Release of Detained Sri Lankan Sailors at Port of 

Hodeidah 

Non-payment of Fertilizer Subsidy for Maha Season 

 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. PRASANNA 

RANATUNGA 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

தயரதடய்டர துகநதொகத்றல் டுத்துகக்கப் 

தட்டிதக்கும் இனங்கக ரலுறககப றடுறத்ல் 

தததம்பதரகத்துக்கரண உ ரணறம் ங்கரக 

 
ரண்தைறகு தறசன்ண துங்கறணது தசரந் றபக்கம் 

 

විසර්ජන ඳනත් මකටුේඳත, 2017 – [විසිඑක්වන මවන් කළ 

ිලනය]  
[ශීර් 151, 290 (ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන]; ශීර් 

145, 204, 232, 326 (ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 
පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි 
ටයුතු)] - හය බහයේදී රහ ඵරන රද.  

 
කල් තබීමේ මයෝජනව  

ශ්රී රිහ රුයලඹර පප්රභහණඹ වීභ 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட 

இததத்பரரம் ரள்] :  

[கனப்தைகள் 151, 290 (கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோனங்கள் அதறறதத்ற); கனப்தைகள் 145, 204, 

232, 326 (சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை, 

தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்து 

ச அலுல்கள்)] – குலறல் ஆரப்தட்டது.  
 

எத்றகப்தைப் தறபக:  

இனங்கக தௐதரறன் தததற வீழ்ச்சற 

APPROPRIATION BILL, 2017 – [Twenty First Allotted 

Day]: 

Considered in Committee – [Heads 151, 290 

(Fisheries and Aquatic Resources Development); 

Heads 145, 204, 232, 326 (Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 

Affairs)] 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

Depreciation of Sri Lankan Rupee 
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පූ. භ. 9.30  ඳර්ලිමේන්තුව රැස විය.   

කථනයකතුම [ගරු කරු ජයසරිය මහත] මූලසනරඪ විය. 
தரரலன்நம் தொ.த.  9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 
මඳත්සේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඩබ්ලිේ.ඩී.යේ. යයනයනයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත (ධීවණ හ ජලජ සේඳත් 

සගවර්ධන අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභදහ, පඟුරුහයතොට, න නයනර ඹන 

ලියලනයඹහි ඳදිචි ආර්.එ න. එදරිභහ නන භවතහය න රළබුණු 

යඳත්භක් භභ යලළි නමි. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු  හමිණී යනජිත් යනජඹමුණි යොයිහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ිලලිප් මවදආණච්ික මහත (ධීවණ හ ජලජ සේඳත් 

සගවර්ධන ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 
රු ථහනහඹතුභදහ, භභ ඳවත ව න යඳත්ම් වතය 

යලළි නමි. 

(1) දක්ළල්ර, යදොඩම්ඳවශ, ආයයත්ත ඳහය, "සිසිය" ඹන 
ලියලනයඹහි ඳදිචි යක්.එච්. සිසිය කුභහය ද සිල්හ 
භවතහය න රළබුණු යඳත්භ; 

(2) රසමුල්ර, යහජපුයයොඩ, ඳහළර ඉදරියලට ඹන ලියලනයඹහි 
ඳදිචි භල්වහමි යහජපුයයේ භවත්මිඹය න රළබුණු 
යඳත්භ; 

(3) තිල්ර, උණහකූරු, ර නයදත්ත ඳහය ඹන ලියලනයඹහි 
ඳදිචි එස.එච්. බහතිසඹ සුයත්න භවතහය න රළබුණු 
යඳත්භ; ව 

(4) මිද්යදදහඹ, ටුන ඳහය, යභෝදයහන යදය, පි 125/ඒ 
දයන සථහනයඹහි ඳදිචි ඩබ්ලිේ.ජී. යේන යප්රේභරහල් 
භවතහය න රළබුණු යඳත්භ. 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහමර් මහත (කෘෂිකර්ම ණජය 

අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரப - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 

Agriculture) ** 

රු ථහනහඹතුභදහ, භභ ඳවත ව න යඳත්ම් යද 

යලළි නමි. 

(1) උකුයර, භහරුයොන ජනඳදඹ, පි 200 ඒ දයන 
සථහනයඹහි ඳදිචි එම්.එස. ෂහතිසභහ ර්මි න 
යභයනයනඹය න රළබුණු යඳත්භ; ව 

(2) උකුයර, භහරුයොන, පි 2/3 දයන සථහනයඹහි ඳදිචි 
එම්.එස.එෂස. රිෂසඩහ යභයනයනඹය න රළබුණු යඳත්භ. 

 

ගරු සලින්ද ිලසනයක මහත 
(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභදහ, යඳොල්වයර, කු/ඈඳහ නද 

බුයනඵහ යනදයහරයේ යේඹ යන එම්.ඒ. සෝයෝභළණියක් 

භවත්මිඹය න රළබුණු යඳත්භක් භභ යලළි නමි. 

 

ගරු සී.බී. ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභදහ, ක රිඵත්කුඹුය, යභොරදණ්ඩ, පි 

122A දයන සථහනයඹහි ඳදිචි යක්.ජී.එ න.එම්.පී.බී. නයත්න 

භවතහය න රළබුණු යඳත්භක් භභ යලළි නමි. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභදහ, ක රිඵත්කුඹුය, ජසමි නත්ත, පි 45/

ඒ/4 දයන සථහනයඹහි ඳදිචි ඊ.එම්.ඒ. යවේභහ ඒනහඹ 

භවත්මිඹය න රළබුණු යඳත්ක් භභ යලළි නමි. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දහවහල් රප්ඳත්තිස භවතහ   -  පැමිණ නැත. 

රු සෝභල් යත්නහඹ භවතහ   -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු අනුණ සිඩ්නි ජයණත්න මහත 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

රු ථහනහඹතුභදහ, භළදරිගිරිඹ, භවපමසළ, 

ළලිම්පුය, පි 32 දයන සථහනයඹහි ඳදිචි යක්.එම්.  ප්රිඹ නත 

පජිත් කුභහය භවතහය න රළබුණු යඳත්භක් භභ යලළි නමි. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභදහ, භභ ඳවත ව න යඳත්ම් ඳව 

යලළි නමි. 

2965 2966  



ඳහර්ලියම් නතු 

(1) පනුයහධපුය, III යලඹය, පි 3187 දයන සථහනයඹහි ඳදිචි 
හමිණී කුභහය ද සිල්හ භවතහය න රළබුණු යඳත්භ; 

(2) යඵෝඹය න, යයේර න ත්ත, 12 ඳටුභඟ ඹන ලියලනයඹහි 
ඳදිචි යක්.ඩී.ජී. යහජසිිව භවතහය න රළබුණු යඳත්භ; 

(3) භහතය, ළවභ නදු, "සිරියන" ඹන ලියලනයඹහි ඳදිචි 
එම්.ජී.  දීඳහන නද භවතහය න රළබුණු යඳත්භ; 

(4) භහතය, යහහුර ඳහය, පි 95/13 දයන සථහනයඹහි ඳදිචි 
යයජිනල් හල්රයේ භවතහය න රළබුණු  යඳත්භ; ව 

(5) භහතය, ල්භ උතුය, යොටිහයොඩ, යනවහය භහත, පි 
37/11 දයන සථහනයඹහි ඳදිචි රය භයේ ලි නට න 
භවතහය න රළබුණු යඳත්භ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යලඹල් දහලහ නත ද සිල්හ භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
ඉිලරිඳත් කණන ලද මඳත්සේ  මහජන මඳත්සේ ිළිතබ කණක 

සභව  ඳවරිය යුතු යයි නිමයෝග කණන  ලදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

 
ප්රශ්නවල  විකක ිළිතතුරු 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන පි 1 - 634/'16 - (4), රු ඉ. චහල්ස දහර්භරනහද න 

භවතහ. 

 

ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

රු ථහනහඹතුභදහ, භහ එභ ප්රලසනඹ පවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත (ඳර්ලිමේන්තු 

ප්රතිසගසකණණ හ ජනමධය අමතය සහ ආණ්ු  ඳක්යම  

ප්රධන සගවිධයකතුම)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலகப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அகச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்பகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභදහ, භහජ යනඵරළ නවීම් වහ සුබහධන 

පභහතයතුභහ යනුය න භහ එභ ප්රලසනඹට යලළිතුය දීභ වහ 

තිසඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

රු ථහනහඹතුභදහ, - 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Minister needs one week's time to answer 

that Question, Hon. Member. 
 

ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

වතය තහක් යම් Question එ ඇහුහ. ගිඹ තහයේ   

ක ේහ, - 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Without fail, it will have to be answered. But, of 

course, after one week.  
 

ප්රශ්නය මතු ිලනකදී ඉිලරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කණන ලදී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නීති විමණෝධී මත්ඳන් සේබන්ධමයන් සිදු කණ ඇති 

ව ලීේ   විසතණ 
சட்ட றபர துதரணம் தரடர்தறல் 

பற்தகரள்பப்தட்ட சுற்நறகபப்தைகள்: றதம் 
RAIDS CONDUCTED IN CONNECTION WITH ILLEGAL LIQUOR: 

DETAILS 
836/’16 

2.  ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නීතිසඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ිර්ධන පභහතයතුභහය න ඇස 

ප්රලසනඹ - (1): 

(ප) (i) 2014 වහ 2015 ඹන ර්ඹ නහි නීතිස යනයයෝධී 
භත්ඳළ න ම්ඵ නධයඹ න සිදුය ඇතිස ළටලීම් 
ියහ යොඳභණද; 

 (ii) එහිදී පත් පඩිගුට ත් භත්ඳළ න ර් ලීටර් 
ඳ රභහණඹ පනු ය න ය න ලයඹ න 
යොඳභණද; 

 (iii) පත් පඩිගුට යන ඇතිස පුද්රඹ න ියහ 
යොඳභණද; 

 ඹ නන එතුභහ යභභ බහට ද න නයනහිද? 

(ආ) (i) යභයර පත් පඩිගුට ත් පුද්රඹ න දහදවස 
වීයභ න ඳසු නළතත් භත්ඳළ න යයශහභට යඹොමු 
න ඵත්; 

 (ii) එයේ වීභට, දඬුම් ඳ රභහණත් යනොවීභ ව එභ 
පුද්රඹ න යනත් ආර්ථි භහර් යහ යඹොමු 
ක රීභට  රභයේදඹක් යනොභළතිස වීභ ඉවත (i)හි 
තත්ත්ඹ ඇතිස වීභට  ඳ රධහන යවේත න ඵත්; 

 එතුභහ යලළි නයනහිද? 

(ඇ) (i) නීතිස යනයයෝධී භත්ඳළ න යයශහයම් යඹයදන 
පුද්රඹ න එභ යයශහයභ න ඉත් ය ළනීභට 
 රඹහ භහර් ස ය තිසයබ්ද; 

 (ii) එයේ නම්, එභ  රඹහභහර් යර්ද; 

 ඹ නනත් එතුභහ යභභ බහට ද න නයනහිද? 

(ඈ) යනො එයේ නම්, ඒ භ නද? 

2967 2968 

[රු බුද්ධි ඳතිසයණ භවතහ] 
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சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் தற்கு அதறறதத்ற 

அகச்சகக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2014 ற்தம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் சட்ட 

றபர துதரணம் தரடர்தறல் பற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப சுற்நறகபப்தைகபறன் ண்றக்கக 

வ்பவு; 

 (ii) அன்பதரது ககப்தற்நப்தட்ட துதரண 

கககபறன் அபவு தவ்பநரக லீட்டர்கபறல் 

வ்பவு; 

 (iii) ககது தசய்ப்தட்ட ஆட்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பவு; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இவ்ரத ககது தசய்ப்தட்டர்கள் றடுகன 

ரண தறன்ணர் லண்டும் துதரண றரதரத்றல் 

ஈடுதடுகறன்நணர் ன்தகத்ம்; 

 (ii) இந்றகனக ற்தடுற்கு, ண்டகண 

பதரறரக இல்னரக ற்தம் இந் ஆட்ககப 

பத ததரதபரர றதொகநகபறல் ஈடுதடுத்து 

ற்கரண தொகநறதனரன்த இல்னரக 

பபன (i) இன் றகனக ற்தடுற்கு தறரண 

கரங்கபரகும் ன்தகத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(இ) (i )  சட்டறபர துதரண றரதரத்றல் ஈடுதடும் 

ஆட்ககப இவ்றரதரத்றலிதந்து அகற்த 

ற்கரண றகககள் ற்தடுத்ப்தட் 

டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அவ்றகககள் ரக; 

 ன்தகத்ம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of raids conducted in 

connection with illegal liquor in the years 

2014 and 2015;  

 (ii) the types of liquor seized in litres at these 

raids, separately; and 

 (iii) the number of persons arrested in this 

connection? 

(b) Will he admit the facts that-  

 (i) the persons arrested at these raids return to 

liquor trade upon being released from 

prison; and 

 (ii) the inadequate punishments and the non-

availability of a mechanism to direct those 

persons to alternative avenues of income 

have mainly resulted in occurring the 

situation mentioned in (i) above? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether measures have been adopted to 

remove the persons who are involved in the 

illegal liquor trade, from that trade; and 

 (ii) if so, what those measures are? 

(d) If not, why?  

ගරු සගල ණත්නයක මහත (නීතිය හ සමය සහ 

දක්ෂිණ සගවර්ධන අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் 

தற்கு அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 
රු ථහනහඹතුභදහ, එභ ප්රලසනඹට යලළිතුය යභයේයි. 

(ප) (i) 2014 - 114,790 (එක්රක් දවවතයදවස වත්සිඹ 
පනයි) 

  2015 - 113,944 (එක්රක් දවතු නදවස නසිඹ 
වතලිස වතයයි) 

  (ii)  

 

 (iii)  2014 - 98,768 (පන පටදවස වත්සිඹ වළට පටයි) 

  2015 - 99,977 (පන නදවස නසිඹ වළත්තෆ 
වතයි) 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) නීතිස යනයයෝධී භත්ඳළ න යශහයම් යඹදීභ 
ම්ඵ නධයඹ න පත් පඩිගුට ත් පුද්රඹ න 
දහදවස වීයභ න ඳසු නළතත් භත්ඳළ න යශහභට 
යඹොමු වීයම් ප්රණතහක් ඳතිසන ඵට 
යඳොලිසඳතිස යනසි න ව පධයක් ජනයහල්, 
ප නතයහඹය ඖධ ඳහර ජහතිස භණ්ඩරඹ 
යනසි න හර්තහ ය ඇත. එඵළයන න පත් පඩිගුට ඳත් 
න පුද්රඹ නවට යනත් ආර්ථි භහර්ඹ න 
යහ යඹොමුවීයම් වළක ඹහ ඇතත්, නීතිස යනයයෝධී 
භත්ඳළ න යශහභ භඟි න රඵන පධි රහබඹ 
යවේතුය න ඔවු න එයේ යනත් ආර්ථි 
භහර්ඹ න යහ යඹොමු යනොන ඵ ද, එභ 
පුද්රඹ න දහදවසවීයභ න ඳසු නළතත් භත්ඳළ න 
යශහභට යඹොමුවීභ පධධර්ඹත් ක රීභට තයම් 
යම් ම්ඵ නධයඹ න 1990 පි 37 දයන සුයහඵදු 
(ියලෝධන) ඳනතට පනු ඳළනයනඹ වළක  උඳරිභ 
දඬුභ න එක් පවුරුද්දක් යනොඉක්භහ 
යදඹහහයඹක  න එක් ආහයඹට ඵ නධනහහය 
ත ක රීභක් යවෝ උඳරිභඹ රුයලඹල් 100,000ට 
යනොළඩි දඩඹක් යවෝ එභ දඬුම් යදභ ඹන 
දඬුභ ප්රභහණත් යනොන ඵ ද දහරීක්ණඹ 
යමි. 

භත්ඳළ න ර්ඹ ර්ඹ පනු පත් පඩිගුට ත් ප්රභහණඹ 

  2014 2015 

යෝඩහ ලීටර් 8,530,560 
(පසඳ නරක් තිසස 
දවස ඳ නසිඹ වළටයි) 

2,349,102 (යනසිතු න 
රක් වතලිස 
නදවස එසිඹ 
යදයි) 

නීතිස යනයයෝධී භත්ඳළ න 
ලීටර් 

3,474,688 (තිසස වතය 
රක් වළත්තෆ වතය 
දවස වඹසිඹ පසපටයි) 

124,211,796 
(යදොයශොස යෝටි 
වතලිස යදරක් 
එයොයශොස දවස 
වත්සිඹ පන වඹයි) 

යජයේ පයක්කු ලීටර් 1, 272,725 
(යදොයරොස රක් 
වළත්තෆ යදදවස 
වත්සිඹ යනසි ඳවයි) 

75,505,523 
(වත්යෝටි ඳනස ඳ න 
රක් ඳ නදවස 
ඳ නසිඹ යනසිතුනයි) 

සෝඹර් ලීටර් 166,974 (එක් රක් 
වළට වඹදවස නසිඹ 
වළත්තෆ වතයයි) 

1,187,369 (එයශොස 
රක් පසවත්දවස 
තු නසිඹ වළට නඹයි) 

භව යහ ලීටර් 738,823 (වත් රක් 
තිසස පටදවස පටසිඹ 
යනසි තුනයි) 

 9,114,763 (පන එක් 
රක් දවවතය දවස 
වත්සිඹ වළට තුනයි) 

නීතිස යනයයෝධී සප්රීතු 
ර් ලීටර් 

378,823 (තු න රක් 
වළත්තෆ පටදවස 
පටසිඹ යනසිතුනයි) 

1,038,744 (ද රක් 
තිසස පට දවස වත්සිඹ 
වතලිස වතයයි) 

2969 2970 



ඳහර්ලියම් නතු 

 (ඇ) (i)   ඔේ. ප නතයහඹය ඖධ ඳහර ජහතිස භණ්ඩරඹ 
යනසි න ක්රිඹහභහර් හ ක්රිඹහට නිහ ඇත. 

 (ii)  ප නතයහඹය ඖධ ඳහර ජහතිස භණ්ඩරඹ 
යනසි න ග්රහභ දහරධහරි ම් ලයඹ න යතෝයහයන 
දහහයණ වහ උඳයද්ලන ළඩටව න ක්රිඹහත්භ 
යමි න ඳසු යනඳයම් ක රීම් සිදු යන පතය, එහිදී 
ඇතළම් ම්භහන භත්ඳළ නලි න දහදවස ඵට 
යතොයතුරු හර්තහ වී ඇත. එයේභ, ප නතයහඹය 
ඖධ ඳහර ජහතිස භණ්ඩරයේ ඵහහිය යේහ 
ළඩටව න භඟි නද ප්රජහ දළනුත් ක රීම් දීඳ 
යහප්ත සිදු යමි න යභභ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ 
ක රීභට පණ්ඩ ප්රඹත්න දයයි.  

  මීට පභතය ප්රජහ යඳොලිස ඒ වයවහත් පයල යම් 
යලළිඵ ටයුතු ය යන ඹනහ.  

(ඈ) ඳළන යනොනඟී. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභදහ, භයේ ඳශමුයදහ පතුරු ප්රලසනඹ 
යභඹයි. යම් ළන ඔඵතුභහටත් යත්යයනහ ඇතිස. 2015 පවුරුද්යද් 
ළටලීම් 113,000ක් යද්දී පුද්රඹ න 99,000ක් පත්පඩිගුට ඳත් 
යනහ. 2015 යර්දී යෝඩහ යනතයක් ලීටර් 330,000ක්, භත්ඳළ න 
යනතයක් ලීටර් යදොයශොස යෝටිඹට ළඩි ප්රභහණඹක්, යජයේ 
භත්ඳළ න ලීටර් වත්යෝටිඹට ළඩි ප්රභහණඹක් පත්පඩිගුට 
යන තිසයඵනහ. භත්ඳළ න යේහ, භත්කුඩු යේහ, යයල් සුදහයේ 
සිද්ධියේදී හිටපු යඳොලිසඳතිසයයඹකුට යචෝදනහ එල්ර යනහ.  
රු ථහනහඹතුභදහ,  මීට පවුරුදු 10ට ලි න භට තිසබුණු 
භහධය පත්දළීමභක් තභයි, කුඩු පල්රහ යන ඒ කුඩු ටි 
යයනනයොට ඒහ කුයක් න යලටි යරහ. භත්ඳළ න පල්රහ යන 
ඒ භත්ඳළ න ටි යයනනයොට, ප නතිසභට ඒ ඵළයල්ර 
තිසයඵ නය න තුය. යම් පයුරි න සිද්ධ ය නන නම් ඹම් ක සි 
භට්ටභ ඉවශ දහඹත්ඹක් ඒහට රළසෝරහ තිසයඵ නන ඕනෆ. ඒ 
දහහ තභයි පල්රන කුඩු ටි කුයක් න යලටි ය නය න. පල්රන 
කුඩු ටි ඇයභරි න යලටි ය නය න. ඒ දහහ රු ඇභතිසතුභහය න 
දළන  නන ළභතිසයි යභ නන යම් ඉවශ භට්ටයම් ජහරඹ සෝඳි නන 
සුයනයලේෂී ළඩ යලළියශක් තිසයඵනහද ක ඹරහ? 

 

ගරු සගල ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු ථහනහඹතුභදහ,  ඉවශ භට්ටයම් ජහරඹට ළඩිඹ ප්රලසනඹ 

තිසයඵ නය න, භත් ද්රය පල්රන තළන ඉ න උහයනඹ දක්හ එනයනට 

සිදු න ඒහයේ ප්රභහණයේ පඩුවීම් හයේ යද්ල් ම්ඵ නධයි. 
භභ ඉදරිඳත් ශ ියහ යල්නලි න ඔඵතුභහට  ඒ යන 

යත්යයනහ ඇතිස. ළටලීම් ප්රභහණඹ යනලහර ලයඹ න ළඩි 

යනොවුණත්, පත්පඩිගුට ත් ද්රය ප්රභහණඹ භවහ ඳරිභහණයඹ න 
ළඩි යරහ තිසයඵනහ. දළ න ඒ ටයුතු වරිඹහහය සිද්ධ යනහ. 

පයල තදුයටත් උන නදු යනහ මීට ඩහ යතොයතුරු එතු යරහ 
පදහශ පුද්රඹ න පත්පඩිගුට  නන. පඳට ඇත්තටභ ඕනෆ යම් 

නීතිස යනයයෝධී භත්ඳළ න යයශහභ ශක්හ ළනීයම් තළනට 
ඹ නනයි. එතළනට ඹ නනයි පයල උන නදු  නය න.  

 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභදහ, රු ඇභතිසතුභහයේ යලළිතුයර් ව න 

වුණ දඩ මුදල් යලළිඵ ඉතහ ළදත් හයණඹක්. යම් යභොයවොයත්ත් 

යථ හවන දඩ මුදල් ම්ඵ නධයඹ න භහජයේ යරොකු ථිහතක් 

ඇතිස යරහ තිසයඵනහ. ජනතහ ක ඹ නය න එතළනදී යනනඹක් ඇතිස 

වුණහ ක ඹරහයි. ඵස ර්ජනඹ තිසබුණු දසර භළරුණු ියහට 

ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් භළරුණහ ඵස ර්ජනඹ ඉය වුණහට ඳසු 

එ ළයර්ට- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පයල භත්ඳළ න ප්රලසනඹට ඹමු ද, රු භ න්රීතුභහ? 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභදහ, ප්රලසනඹ එ ළයර්ටභ පව නන ඵළවළ 

ය න, යඳොඩ්ඩක් රසන යරහ පව නන ඕනෆ ය න. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යවුයම් ඹ නය න නළතිස හයණඹට එ නන යෝ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

හරඹ ළනත් හිතරහ, ඔඵතුභහට හධහයණඹක් න යනධිඹටයි 

පව නය න. 

ඵස ර්ජනඹ ඉය වුණහ යනතයයි, යඳෞද්ලි ඵස යථ තුනක් 

භනුයයඹෝ පනතුරුරට රක් යරහ භයණ තත්ත්ඹට ඳත් 

වුණහ. ර්ජනඹට දස යදට ලි න ව ඉය උඩ භනුසයඹක් 

ඹට ශහ, ''ර්ජනඹට එ නන'' ක ඹරහ යඵෝඩ් එකුත් වයන.    

භත්ඳළ න ම්ඵ නධයඹ න ඳතිසන දඩ මුදල් ප්රභහණත් නළවළ 

ක ඹරහ ක ේහ. වයක් යවොයම් ක රීභ යනුය න දඩඹත් රුයලඹල් 

100යි. එඹ රුයලඹල් රක්ඹක්ත් ය නන ඕනෆ. දඩ මුදල් යභයේ 

ළඩි ක රීභ ම්ඵ නධයඹ න ජනතහ එ ළයඹක් යනොයයි, 

යදළයඹක් හධුහය යදයි. ඒ දහහ යම් ම්ඵ නධයඹ න ඩිනම් 

ක්රිඹහ භහර්ඹක්  නන පභහතයහිලඹ ඳළත්යත න ඒ දහර්යද්ල 

රඵහදීරහ යභොන හයේ භළදවත්වීභක්ද  පභහතයතුභහට ය නන 

පුළු න?  
 

ගරු සගල ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ යලළිඵ ථහ යන පසථහරදී පදහශ පභහතයහිලයඹ න 

පයල ඒ ඉල්ලීම් යනහ.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිසතුභදහ, ඒ හයණඹ යයයහි ඔඵතුභහයේ පධහනඹ 

යඹොමු ය නන. එඹ යවො යඹෝජනහක්.  

රු බුද්ධි ඳතිසයණ භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහ පතුරු ප්රලසන පවරහ 

පහනද? 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, රු ථහනහඹතුභදහ. භයේ තු නළදහ පතුරු ප්රලසනඹ 

යභඹයි.  

2971 2972 

[රු හර යත්නහඹ භවතහ] 
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ෆභ ග්රහභ දහරධහරි භභ ප්රජහ යඳොලිස ඒඹක් 
තිසයඵනහ. ග්රහභ දහරධහරියයඹක් ඉ නනහ. දයනනළඟුභ දහරධහරි 
ක ඹරහ ලි න ක ඹපු, දළ න භෘද්ධි ිර්ධන දහරධහරියයඹක් 
ඉ නනහ. ෘෂිර්භ ඳර්යේණ දහසඳහදන වහයයයඹක් 
ඉ නනහ. උඳහධිධහරි ආර්ථි ිර්ධන දහරධහරියයඹක් 
ඉ නනහ. එතයොට ග්රහභ දහරධහරි භක් තුශ ඹම් පටයුත්තක් 
සිදු යනහ නම් යම් සිඹලුයදනහය න භඟ ඇරිරහ සිද්ධ යනහඹ 
ක ඹන එ, "ණ ළසඵෆ යනත ඵරහ සිටිනහ පව දක  නනට 
යනඹ සිදුයය න - යඳරුම් පුයහයන පව ඵළල දහ  නළත පවයේ 
පභහයි" හයේ ළඩක් ය නන ඕනෆ.  ප්රහයද්ශීඹ ිර්ධන 
මිටුයේදී පයල යම් මි න යම් දහරධහරි න නළඟිටුරහ 
ඔවු නය න ඹම් ඹම් හයණහ යනභන යොට, තමු නයේ යම් 
නීතිස යනයයෝධී  භත්ඳළ න යඳය නය න වුද ක ඹරහ ඒ පඹ ද නනහ. 
වළඵළයි, ඒ  යතොයතුරු යද නන-ිජහ යවෝ නීතිස යනයයෝධී  භත්ඳළ න 
ළන-  ඒ පඹ තුශ චක තඹක් තිසයඵනහ. ඒ දහහ  යම් යනවහයහධිඳතිස 
සහමී න ව නයේ  යවෝ යනත් ආමි ආඹතනඹ ප්රධහදහඹහ, 
යනදුවල්ඳතිසතුභහ ක ඹන යම් සිඹලු යදනහ  භඟ ප්රජහ යඳොලිස 
ඒඹත් එතු යයන පණ්ඩ ඒ ටයුත්ත මීක්ණඹ 
යශොත් යම් ක්රිඹහලිඹ නතය යළනීභ ඒ තයම් ළටලුක් 
යනොයයි.  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු ඇභතිසතුභදහ, ඒ ළන ඔඵතුභහයේ පධහනඹ යඹොමු 

ය නන. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිණණ මහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිසතුභදහ, යනදුවල්ඳතිසතුභහ, ආමි නහඹඹහ ව 

යජයේ දහරධහරි න ව ප්රජහ යඳොලිස ඒඹ ම්ඵ නධ යයන 

යම් ම්ඵ නධ ඔඵතුභ නරහ ය නන ඵරහයඳොයයොත්තු න 

යභෝධහදහ ළඩ යලළියශ යභොක්ද ක ඹහයි භභ ඔඵතුභහය න 

පව නය න.     
 

ගරු සගල ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහයේ උඳයදස යයයහි පයප් 

පධහනඹ යඹොමු ය නනම්.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන පි 3 -943/'16- (1), රු උදඹ ප්රබහත් ම්භ නයලර 

භළතිසතුභහ.  
 

ගරු උදය ප්රභත් ගේමන්ිළල මහත 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභදහ, භහ එභ ප්රලසනඹ පවනහ.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභදහ, භවහනය වහ ඵසනහහිය ිර්ධන 

පභහතයතුභහ යනුය න භහ එභ ප්රලසනඹට යලළිතුරු දීභ වහ තිස 

යදක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්රශ්නය මතු ිලනකදී ඉිලරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කණන ලදී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ණජය මස වකයන් සහ වන  සිගහල විකක 

ඳරීක්යණ   නිශ්ිකත කල ස හන 
அச உத்றபரகத்ர்கலக்கரண சறங்கப ரய்தோனப் 

தரலட்கச: குநறத் கரன அட்டக 
 SINHALA ORAL TEST FOR PUBLIC SERVANTS: SPECIFIC 

TIME TABLE 

1027/’16 

4. ගරු ශ්න්ති ශ්රීසකන්දණස මහත්යය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ පභහතයතුභහය න ඇස 

ප්රලසනඹ - (1) : 

(ප) (i) 2007.07.01 දනයඹ න ඳසු යහජය යේඹට ඇතුශත් 
ව දහරධහරි න ප.යඳො.. (හ/යඳ) යනබහයඹ න 
සිිවර බහහ  යනඹඹක් යර භත්  යනඹ යුතු 
ඵත්; 

 (ii) යහජය බහහ යදඳහර්තයම් නතු  යනසි න යභයවඹනු 
රඵන හචි ඳරීක්ණයඹ න ද භත් යනඹ යුතු 
ඵත්; 

 (iii) යභභ ඳරීක්ණඹ දහලසචිත හර ටවනට පනු 
යනොඳත්න ඵත්; 

 එතුභහ ද නයනහිද? 

(ආ) (i) යභභ ඳරීක්ණඹ හර ටවනට පනු 
ඳළළත්වීභට ටයුතු ය නය නද;  

 (ii) යනොඑයේ නම්, උතුරු ඳශහත් බහට යවෝ දසත්රික් 
ඳරිඳහරනඹට යභභ ීමභ බහය දීභට ටයුතු 
ය නය නද; 

 ඹ නන එතුභහ යභභ බහට ද න නයනහිද? 

(ඇ) යනො එයේ නම්, ඒ භ නද? 

 
ததரது றதரக ற்தம் தொகரகத்து அகச்சகக் 

பகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2007.07.01ஆம் றகறக்குப் தறன்ணர் அச 

பசகறல் இகந் உத்றபரகத்ர்கள் 

க.ததர.. (சர/) தரலட்கசறல் சறங்கப தரறக 

எத தரடரகச் சறத்றகடல் பண்டுதன் 

தகத்ம்; 

 (ii) அசகத தரறகள் றகக்கபத்றணரல் 

தநறப்தடுத்ப்தடுகறன்ந ரய்தோனப் தரலட்கச 

றலும் சறத்றகடல் பண்டுதன்தகத்ம்; 

 (iii) இப்தரலட்கச குநறப்தறட்டதரத கரன 

அட்டகக்கறங்க டத்ப்தடுறல்கன 

ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இப்தரலட்கசக  கரன அட்டகதரன்தக் 

கறங்க டத் டடிக்கக டுப்தரர; 

 (ii) இன்பநல், ட ரகர சகதக்பகர அல்னது 

ரட்ட றர்ரகத்றற்பகர இப்ததரதப்தறகண 

எப்தகடக்க டடிக்கக டுப்தரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that- 
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ඳහර්ලියම් නතු 

 (i) officers who joined the public service after 

01.07.2007 should have passed the Sinhala 

Language at the G.C.E.(O/L) Examination; 

 (ii) they have to pass the oral test also 

conducted by the Department of Official 

Languages; and 

 (iii) this test is not conducted according to a 

specific timetable?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to conduct this 

test as per a specific timetable; and 

 (ii) if not, whether action will be taken to hand 

over this responsibility to the Northern 

Provincial Council or the district 

administration? 

(c) If not, why?   

 

ගරු ආර්.එේ. ණගජිත් මද්දුම බණ්ඩණ මහත (ණජය 

ඳරිඳලන හ කළමනකණණ අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்தம் தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 

Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභදහ, එභ ප්රලසනඹට යලළිතුරු යභයේයි. 

(ප) (i) 2007.07.01 දන සිට යහජය/ ඳශහත් යහජය යේඹට 
යනෘත, සීමිත වහ කුරතහ ඳදනභ භත ඵහ නු 
රඵන සිඹලුභ දහරධහරි න යනසි න තභ න යේඹට 
ඵළඳුණු යහජය බහහට පතිසයර් තභ තනතුයට 
පදහශ භට්ටයම් පයනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ 
යහජය ඳරිඳහරන ච්රයල් 01/2014 වහ ඊට 
පනුහිගි ච්රයල් යනධියනධහන පනු රඵහත 
යුතු යේ. එභ යනධියනධහන පනු යහජය බහහ 
යදඳහර්තයම් නතුයේ උඳයදස ඳරිද යනබහ 
යොභහරිස යනසි න ඳත්න තනතුයට පදහශ 
භට්ටයම් ලිඛිත යනබහයඹ න භත්වීභ යවෝ 
ප.යඳො.. (හ. යඳශ) යනබහයේ යදන ඵ 
(සිිවර/ යදභශ) යනඹඹ භත්වීභ යවෝ පදහශ 
ච්රයල්යේ ව න ලිඛිත යනබහඹ ම්පර්ණ 
ක රීභක් යර ළරයක්. 

 (ii) ලිඛිත යනබහඹ ම්පර්ණ ශ ඳසු යහජය බහහ 
යදඳහර්තයම් නතු යනසි න ඳත්නු රඵන 
තනතුයට පදහශ භට්ටයම් හචි ඳරීක්ණයඹ න ද 
භත් යනඹ යුතු පතය යහජය ඳරිඳහරන ච්රයල් 
01/2014 හි ඇමුණුභ 02 හි ව න දහරධහරිඹහ 
යේඹට ඵළඳුණු යහජය බහහ යනොන පයනක් 
යහජය බහහ ඳරිඳහරන බහහ ලයඹ න බහයනත 
යනු රඵන ජනතහ ඵහුතයඹක් හඹ යන 
ප්රහයද්ශීඹ යල්ම් යොට්සහඹ තිසයඵන යහජය 
ආඹතනඹ එක් ර්ඹක් යවෝ ඊට ළඩි හරඹක් 
යවෝ ක්රීඹ යේඹ ක රීභ පදහශ හචි ඳරීක්ණඹ 
භත්වීභ යනුට යනල්ඳ සුදුසුභක් යේ. 

 (iii) 2016.05.16 දනළතිස දහකුත් ය ඇතිස යහජය 
ඳරිඳහරන ච්රයල් 01/2014(III) භඟි න පදහශ 
පයනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ ලිඛිත වහ හචි 
ඳරීක්ණ 2016 ර්යේ සිට ඳළළත්යන 
ආහයඹ යලළිඵ උඳයදස දහකුත් ය ඇත. ඒ 

පනු ෆභ යභ භහර්තු භහයේද, ළප්තළම්ඵර් 
භහයේද පදහශ ලිඛිත යනබහඹ, යනබහ 
යදඳහර්තයම් නතු යනසි න ඳත්න පතය, 
පඹදුම්ඳත් රළබීයම් ියහ භත හචි ඳරීක්ණ 
ඳළළත්යන දන තීයණඹ ය, එභ ඳරීක්ණ 
ඳළළත්වීභ යහජය බහහ යොභහරිස යනසි න සිදු 
යනු රළයබ්. පදහශ ලිඛිත යනබහඹට වහ හචි 
ඳරීක්ණඹට පඹදුම්ඳත් ළවීභට ළට් දහයේදන 
දහකුත් යනු යනොරඵන පතය, යර් ඕනෆභ 
දන ඒ වහ යහජය බහහ යදඳහර්තයම් නතුයේ 
යබ් පඩයනඹ ඔසයේ දහරධහරි නට පඹදුම් ක රීභටද 
ඳවසුම් රහ ඇත. 

(ආ) (i) දළනට යභභ ඳරීක්ණ යහජය ඳරිඳහරන ච්රයල් 
01/2014(III) හි යනධියනධහන ඳරිද දහඹමිත හර 
සීභහ නහිදී ඳළළත්යේ. 

 (ii) ඳළන යනොනඟී 

(ඇ) ඳළන යනොනඟී. 

 

ගරු ශ්න්ති ශ්රීසකන්දණස මහත්යය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

Okay. Thank you. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon.  (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, do you have any 

Supplementary Questions? ඔඵතුමිඹ පතුරු ප්රලසන පවනහද? 

Okay, Hon. Charles Nirmalanathan, you can ask 

Supplimentary Questions.  
 

ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப சதரரகர் அர்கபப, ன்நற. தகப 

அகச்சர் அர்கபப, டக்கு, கறக்கறல் கக்கரபர் 

கலக்கரண எத தரலட்கச கடததற்நது.  அந்ப் தரலட்கசக 

டத்ற, தகப தற அகச்சர் அர்கள்தோனம்ரன் 

அர்கலக்கு றணங்கள் தகரடுப்தரக இதந்து, அவ்ரத 

றணங்கள் தகரடுக்கப்தட்டுறதக்கறநது. அந் 

றணங்கபறல் இண்டு பததக்குரற றணங்கள் இன்தம் 

தகரடுக்கப்தடறல்கன. அந் இண்டு பததக்கும் றணம் 

ங்குரத தகப றறகச்சர் ற கதரரக்க 

அர்கள் உங்கலக்குக் கடிதரன்த லறறதந்ரர். அந்க் 

கடித்றன் தறறத்ம் ன்ணறடறதக்கறன்நது. ங்கலகட 

அகச்சறன் தசனரபர் அது தரடர்தரகப் தரறசலலிப்தரகக் 

தகப றறகச்சர் அர்கலக்குக் கடிதலற 

றதக்கறன்நரர். அந் இண்டுபததம் தரலட்கசறல் சறத்றகடந் 

றதக்கறன்நரர்கள். ணப, அர்கலக்கு றந் றணம் 

ங்கப்தடபண்டுதன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

அபபத்றல், ங்கலகட அகச்சரல் குநறத் தற 

தற்நறடம் தற்நற ர்த்ரணற அநறறத்தனரன்தம் 

றடுக்கப்தட்டுள்பது. ஆகப, இந் இண்டு பததகட 

றந் றணத்கத்ம் கணத்றற்தகரள்லம்தடி தகப 

அகச்சர் அர்ககபத் ரழ்கத்டன் பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.   
 

ගරු ආර්.එේ. ණගජිත් මද්දුම බණ්ඩණ මහත  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔඵතුභහ යඳෞද්ලි භට එඹ ඉදරිඳත් ය නන. පයල  පලය 

ටයුතු ය නනම්. 

2975 2976 

[රු ලහ නතිස ශ්රීස නදයහහ භවත්මිඹ] 
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ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යදන ටඹ. 

ප්රලසන පි 5-1033/'16-(1), රු ඉ නද පනුරුද්ධ යවේයත් 

භවතහ. ප්රලසනඹ පවනහද? 

ප්රලසන පි 6-1039/'16-(1), රු න යවේයත් භවතහ. 

 
ගරු ිලමන්ය ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභදහ, රු න යවේයත් භ න්රීතුභහ 

යනුය න භහ එභ ප්රලසනඹ පවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණතිලක මහත  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභදහ, භහජ යනඵරළ නවීම් වහ සුබහධන 

පභහතයතුභහ  යනුය න භහ එභ ප්රලසනඹට යලළිතුරු දීභ වහ 

තිසඹක් ල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රශ්නය මතු ිලනකදී ඉිලරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කණන ලදී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය දහයඹෝ 23(2) ඹටයත් ප්රලසනඹ. රු දය නස 

ගුණර්ධන භ න්රීතුභහ. 

 
මඳෞද්ගලිකව දනුේ දීමමන් ඇස ප්රශ්නය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
"හුඩයිඩ" වණම  ණවගත් ශ්රී ලගකික නවියන් 

නිදහස කණ ගනීම 
'தயரதடய்டர' துகநதொகத்றல் டுத்துகக்கப் 

தட்டிதக்கும் இனங்கக ரலுறககப றடுறத்ல் 
RELEASE OF DETAINED SRI LANKAN SAILORS AT PORT OF 

HODEIDAH 

 
ගරු ිලමන්ය ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභදහ, සථහය දහයඹෝ 23(2) ඹටයත් භහ 

යභභ ප්රලසනඹ ඉදරිඳත් යනහ.   

ශ්රී රහික  නළයනඹ න න යදනකු යේභනඹ ව යෞද පයහසෝඹ 

පතය යද්ල සීභහට භහයිම් "හුඩයිඩහ" යහයේ ත්රසතහහදී 

ණ්ඩහඹභ ප්රහණ ඇඳරු න ඵට ඳත්  සි. . "යඹහ 

ඇයනයරෝ න" නභළතිස නළයහි යේඹ ශ එභ ශ්රී රහික  නළයනයඹෝ 

දළනට භහ යදට පධි දන ණනක් තිසසයේ සිය වී ජීයනත 

තර්ජනඹට මුහුණ යදතිස.   

(1)  එභ ශ්රී රහික  නළයනඹ න දහදවස ය ළනීභට යජඹ ටයුතු 
ය තිසයබ්ද? එහි යනසතය ඳළවළදලි යනහද? 

 රු ථහනහඹතුභදහ, හර යේරහ ළඩිපුය  නය න 
නළතත් භහ යම් හයණඹ ක ඹ නන ඕනෆ. යනොළම්ඵර් භ 
23න ඵදහදහ "රක්සෝභ" පුත්ඳයතහි ව න නහ, 
"රහික  නහයනඹ න 9ක් ත්රසතහදී නයේ ප්රහණ ඇඳයේ" 
"භහ 2ක් තිසසයේ ජීයනත පදහනභ" ඹන සියසතර ඹටයත් 
යම් යලළිඵ දීර්ක යනසතයඹක්.  

(2)  එහි ව න නහ, එභ ත්රසතහද ණ්ඩහඹභ ඔවු න ප්රහණ 
ඇඳරු න යර තඵහ දහමි න ග්රී භහභක  න යෝටි 
ණනහ මුදරක් ඉල්රන ඵත්, ඔවු නයේ ජීයනත 
තර්ජනඹට රක්වී ඇතිස ඵත්. යම් පුත් ඳයතහිද හර්තහ 
යන ආහයඹටභ එභ යහඹට යඵෝම්ඵ ප්රවහයඹක් එල්ර 
ක රීභට යනයද්ල ආඹතනඹක් ටයුතු ක රීභට ඉඩ ඇතිස 
ඵළයන න එභ නළයනඹ න දහදවස යළනීභට ඉතහ ඉක්භදහ න 
ක්රිඹහ භහර්ඹක් ළනීභ වහ යනයද්ල ටයුතු පභහතයහිලඹ 
 නනහ යලඹය කුභක්ද?  

රු ථහනහඹතුභදහ, එඹ තිසයඵ නය න ළඩි දුය යනොයයි. 

නමුත් ඒ යලළිඵ  යනයලේ  භළදවත්වීභක් වහ ටයුතු ක රීභ 

ළනයි භභ යනයද්ල ටයුතු ඇභතිසතුභහය න පව නය න. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ යම් ම්ඵ නධයඹ න යලළිතුයක් යදනහද?  

 
ගරු ලක්යමන් කිරිඇල්ල  මහත (උසස අධයඳන හ 

මහමර්ග අමතයතුම සහ ඳර්ලිමේන්තුම  

සභනයකතුම) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத 

தொல்தம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 
Hon. Deputy Minister of Foreign Affairs will give a 

reply, Sir.  
 
ගරු (ආචර්ය) හර්ය ද සිල්ව මහත (විමද්ශ් ක යුතු 

නිමයෝජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 

රු ථහනහඹතුභදහ, භභ යලළිතුරු යදනහ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යනයද්ල ටයුතු දහයඹෝජය  පභහතයතුභහ.  

 

ගරු (ආචර්ය) හර්ය ද සිල්ව මහත  
( ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

 රු ථහනහඹතුභදහ,  ශ්රී රහික  නළයනඹ න නයදනකු 

යේභනඹ වහ වුද පයහසෝඹ පතය යද්ල සීභහට භහයිම්භ "හුඩයිඩහ" 

යහයේ ත්රසතහදී ණ්ඩහඹභ ප්රහණ ඇඳරු න වී සි. . එභ 

නළයේ නභ MT - Fair Apollon යේ.  එභ නළයහි භහ යදට 

පධි දන ණනක් ඔවු න  සිය වී සි. .  එභ පුද්රඹ න න යදනහ 

 නය න එල්.ඒ.පී. සිල්හ, එල්. බුයල්යොඩ, යක්.ඩී.ය.සී. 

යප්රේභයත්න, ඒ.සී.පී. යප්රේභයත්න, යක්.එස.එස. යත්නහඹ, සී.සී.ඒ. 

ඇ නතනී, යක්.පයි.පී. ඵණ්ඩහය, ඒ.එම්. යයොවහ න ව 
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ඳහර්ලියම් නතු 

වී.ඩබ්ලිේ.ඩී.එස. දර්ලන ඹන පඹයි.  ඕභහනයේ ශ්රී රිහ තහනහඳතිස 

හර්ඹහරඹ හර්තහ යන ආහයඹට යභභ බහණ්ඩ ප්රහවන 

යනෞහ යේභනයේ හුඩයිඩහ යහයේ  නතහ ඇත්යත් බහණ්ඩ 

ළඳයුම්රු වහ බහණ්ඩ ළණුම්රු, - that is, Keystone Trade 

Oil and Gas Company, - පතය ඇතිස වී තිසයඵන යයශ 

ආයහවුර ප්රතිසපරඹක් යරසිදහ. තද නළ යහ යන සිටින 

හුඩයිඩහ ප්රයද්ලඹ යේභ න යජඹ යනසි න ඳහරනඹ යනොයන 

ප්රයද්ලඹක .  

ශ්රී රිහ යනයද්ල ටයුතු පභහතයහිලයේ උඳයදස ඳරිද 

ඕභහනයේ ශ්රී රිහ තහනහඳතිස හර්ඹහරඹ ව ඩුඵහයිහි යලහිටි ශ්රී 

රිහ යො නල් යජනයල් හර්ඹහරඹ යභභ නළ පඹත් 

නහයනඹ න යේඹට යඹොදන රද "Fair Deal" ක ඹන භහභ 

භඟ යභභ ප්රලසනඹට යනඳුම් යවීභ වහ පලය ක්රිඹහ භහර් 

දළනටභත් යන ඇත. එයභ නභ ශ්රී රිහයේ  යයශ නහයන 

යල්ම් හර්ඹහරඹද - Merchant Shipping Secretariat - යනයද්ල 

ටයුතු පභහතයහිලඹ  භඟ එක් වී යභභ  නහයනඹ නයේ ප්රලසනඹ 

යනඳීභට ටයුතු යමි න සි. .  ඕභහනයේ යලහි ටි ශ්රී රිහ තහනහඳතිස 

හර්ඹහරඹ වහ  ඩුඵහයිහි යලහිටි ශ්රී රිහ  යො නල් යජනයල් 

හර්ඹහරයේ භළදවත් වීභ භත යභභ නහයනඹ නට පලය ආවහය, 

ජරඹ ව ඉ නධන ඵහධහක  න යතොය ළඳයීභට නළේ භහභ යම් 

න යනට ටයුතු ය ඇත.  

යභභ යනෞහ යහ ඇතිස ප්රයද්ලඹ ළයලිරු න යනසි න 

ඳහරනඹ යනු රඵන දහහ ෘජු  නදහයේදන ඵතහ  ඇතිස ය 

ළනීභටත්,  දහඹමිත නීතිස ටයුතු සිදු ක රීභත් දුසය වී ඇත. එභ 

දහහ නළයනඹ න දහදවස ය ළනීයම් ටයුතුර ප්රභහදඹක් ඇතිස වී 

තිසයබ්. 

ශ්රී රිහ යජඹ ඉ නදඹහනු යජයේ භළදවත් වීභද යම් න යනට 

ඉල්රහ ඇත. පදහශ නළයහි ඉ නදඹහනු නහයනඹ නද යේඹ යන 

දහහ ඉ නදඹහනු යජඹ ඒ වහ භළදවත් නු ඇතළයි 

ඵරහයඳොයයොත්තු යේ.  

නහයනඹ න යබ්යහ ළනීභට ත වළක  සිඹලු ක්රිඹහභහර් දහමි න 

සිටින පතය, පදහශ සිඹලු ඳහර්ලසඹ න භඟ  ඒ වහ හච්ඡහ 

යමි න සි. . යනයද්ල ටයුතු පභහතයහිලඹ, ඕභහනයේ යලහිටි ශ්රී 

රිහ තහනහඳතිස හර්ඹහරඹ වහ ඩුඵහයි යලහිටි ශ්රී රිහ යො නල් 

යජනයල් හර්ඹහරඹ, යභභ නහයනඹ න යබ්යහ ළනීභ වහ ත 

වළක  සිඹලු උත්හවඹ න දහමි න සිටින ඵ රු 

ථහනහඹතුභදහ, ඔඵතුභහට ද න නන ළභළතිසයි.  

ඕභහනයේ   ශ්රී රිහ තහනහඳතිස හර්ඹහරඹ වහ ඩුඵහයිහි ශ්රී රිහ  

යො නල් යජනයල් හර්ඹහරඹට පනු පදහශ නහයනඹ න දහදවස 

ක රීභ වහ නළ පඹත් භහමි න යභයතක් ක සිදු ඳහර්ලසඹක් 

මුදරක් ඉල්රහ  යනොභළත. යයේ වුත්, යභභ නහයනඹ න  ක සිදු 

පනතුයක  න යතොය ඉතහ ඉක්භදහ න දහදවස ය ළනීභ වහ 

යනයද්ල ටයුතු පභහතයහිලඹ ඉවශභ ප්රමුතහඹ රඵහ දී ටයුතු 

යන ඵ  යම් ඳහර්ලියම් නතුට දළනුම්  දීභට ළභළත්යතමි.   

 

ගරු ිලමන්ය ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

They are asking for a ransom. It is in the news. What I 

am trying to canvass is the release of at least the Sri Lankans. 

පයන, භහ ණනහක  න යම් පඹයේ යල් - යදොයල්රට 

ක සිභ ආදහඹභක් රළසෝරහ නළවළ. පයප් තහනහඳතිසතුභහ ඒ භහභ 

භඟ ථහ යරහ ඒ පඹට හිමි ළටුඳ පඩු ලයඹ න ඒ යල් - 

යදයල්රට රඵහ යද නන භළදවත් ය නන ක ඹරහ භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ.  

ගරු (ආචර්ය) හර්ය ද සිල්ව මහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Hon. Speaker, I just want to clarify this point. This is a 

commercial dispute between the cargo receiver in Port 

Hodeidah and the cargo supplier, Keystone Oil and Gas 

Company.  Let me also tell you that as per the Sri Lankan 

Embassy in Oman and the Consul General in Dubai, the 

shipping company has not received any demand for 

ransom by any party to release the crew. So, Hon. 

Member, what you read in the newspapers is not always 

correct.   
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, Thank you.  
ඊශඟට, රු පනුය දහනහඹ භ න්රීතුභහ. සථහය දහයඹෝ 23 

(2) ඹටයත් ප්රලසනඹ ඉදරිඳත් ක රීභ. 

 
II 

මහ කන්නම  මඳොමහොණ සහනධණ මනොමගවීම 
தததம்பதரகத்துக்கரண உரணறம் ங்கரக 

NON-PAYMENT OF FERTILIZER SUBSIDY FOR MAHA SEASON 

 
ගරු අනුණ ිලසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභදහ, සථහය දහයඹෝ 23 (2) ඹටයත් යභභ 

ප්රලසනඹ ඉදරිඳත් ක රීභට පසථහ රඵහ දීභ යලළිඵ ඔඵතුභහට භහ 

සතුතිස නත යනහ. 

භව  නනයේ හ ටයුතු ආයම්බ වී යම් න යනට භහඹට 

ළඩි හරඹක් ත වී තිසයඵනහ. භවය ප්රයද්ලරට තුය 

යනොදු නනත්, තුය රඵහ දී ඇතිස ප්රයද්ලර යම් න යනට හ 

ආයම්බ යරහ භහඹක් යනතය ත යනහ. භව  නනයේ ළසි 

ඳභහ වී තිසබීභද, හරි ජරඹ යනොරළබීභ දහහද ඇතළම් තළන හ 

ටයුතු ප්රභහද වී තිසබුණද යම් න යනට ළරක ඹ යුතු හ ප්රයද්ලඹ 

භව  නනයේ වී හ ටයුතු ආයම්බ වී  තිසයඵනහ. දහදසුනක් 

යර, පම්ඳහය යේනහනහඹ මුද්රයේ ජරඹ දහකුත් යනු රළඵ 

ඇතිස පතය පක්ය 95,000ක් හ ය තිසයඵනහ. කුරුණෆර 

පක්ය 1,000ක්ද, පනුයහධපුය වහ යඳොයශො නනරු පක්ය 

20,000ක්ද දයිය න යසු ප්රයද්ලර තත් පක්ය දවස 

ණනක්ද යම් න යනට හ ආයම්බ ය තිසයඵනහ. ඒහයේ ඳළශ 

යොඹභට යම් න යනට දන 25ට ඩහ ළඩි හරඹක් ත වී 

තිසයඵනහ. 

එයවත්, යම් න යතක් ආණ්ඩු යොවී නට පදහශ යඳොයවොය 

වනහධහය මුදල් රඵහ දීභට යලඹය යන නළවළ. යම් හ ටයුතු 

වදසසියේ සිදුව යද් යනොයයි. යභභ හරඹට භව  නනඹ 

ආයම්බ න ඵත්, යොවී නට යඳොයවොය පලය න ඵත් 

පමුතුය න ක යුතු යදඹක් යනොයයි. ආණ්ඩුට ඒ යලළිඵ 

පර්ණ ළරසුභක් තිසසෝඹ යුතු තිසබුණහ. එයවත් යම් සිදුන යදයි න 

යඳයන නය න ආණ්ඩුට යටට ඵත ඳඹන යොයනඹහ ළන යවෝ වී 

යොයනතළන ළන පධහනඹක් යනොභළතිස ඵයි. දහසි පසථහ නහිදී 

යඳොයවොය යනොයඹදීයභ න හට සිදුන වහදහඹ යොයනඹහ යනසි නභ 

දයහ ත යුතු තිසයඵන ඵළයන න යභභ ළටලුය න යොවී න ඉභවත් 

දුසයතහ නට මුහුණ ඳහ තිසයඵනහ. යභභ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන 

2979 2980 

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ] 
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නඟින ඳවත ළටලුරට යලළිතුරු පදහශ පභහතයයඹහ යනසි න බහ 

වමුයේ තඵනු ඇතළයි භහ ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ. 

රු ක රිඇල්ර ඇභතිසතුභදහ, යම්හට යලළිතුරු රඵහ යද නය න 

වුද ද නය න නළවළ ය නද? 

 

ගරු ලක්යමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු  නත පලුයනවහයර් භවතහ යලළිතුරු රඵහ යදනහ. 

 

ගරු අනුණ ිලසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යවොයි. 

01. භව  නනඹට පදහශ යඳොයවොය වනහධහය මුදල් යභයතක් 
දහකුත් ක රීභට යලඹය යන යනොභළත්යත් ඇයි? 

02. යභය භව  නනයේ හ ටයුතු ම්ඵ නධයඹ න 
ආණ්ඩුට ළරසුභක් යනොතිසබුණිද? 

03. පදහශ  නනඹට පනු යඳොයවොය වනහධහය මුදල් දහකුත් 
ක රීභ ම්ඵ නධයඹ න යනධිභත් හරටවනක් ක්රිඹහත්භ 
යනො නය නද? 

04. දහසි පසථහට යඳොයවොය යනොරළබීභ දහහ සිදුයනඹ වළක  
පසනු වහදහයේ ීමභ ආණ්ඩු යනසි න බහය නු 
රඵ නය නද? 

රු ථහනහඹතුභදහ, වී ක ඹ නය න යටි හලීන යබෝඹක්. 

දහලසචිත හර හනුයේ ඒහට යඳොයවොය යඹදුයේ නළත්නම්, 

එයි න දහලසචිත පරදහ රළයඵ නය න නළවළ. දළ න සිදුවී තිසයඵ නය න, 

හ ය ඇතිස ප්රයද්ලරට යඳොයවොය රඵහ ළනීභ වහ පලය 

න යඳොයවොය වනහධහය මුදල් තභ රඵහ දී යනොභළතිසවීභයි. ඒ 

දහහ භභ රු යහජය ඇභතිසතුභහය න දළන  නන ළභළතිසයි,  ඒ 

වහ  නනහ ව යලඹය කුභක්ද ක ඹහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු  නත පලුයනවහයර් යහජය ඇභතිසතුභහ. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහමර් මහත  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රු ථහනහඹතුභදහ, රු පනුය දහනහඹ භවතහ යනසි න 

සථහය දහයඹෝ 23 (2) ඹටයත් ඇස ප්රලසනඹට යලළිතුය යභයේයි. 

01. යලඹය යන තිසබුණි.  

 2016-2017 භව  නනඹට පදහශ යඳොයවොය වනහධහය 
මුදල් යොවී න යත දහකුත් ක රීභ වහ සිඹලු මලි 
ටයුතු සදහනම් ය තිසබුණි. භව  නනයේ ර්හ 
ප්රභහදවීභත්, ප්රභහණත් ර්හක් යනොරළබීභත් යවේතුය න 
දයිය න යඵොයවෝ දසත්රික්ර හ ආයම්බ ක රීභට 
ප්රභහද වී ඇත. 

 වනහධහය මුදල් දහකුත් ක රීභ වහ හ ටයුතු සිදු යන 
ඵ තවවුරු ය ළනීභ පතයලය රුණක . එඵළයන න, හ 
ටයුතු ආයම්බ ය ඇතිස ඵට තවවුරු ය ඇතිස 
දසත්රික්ර යොවී නට හිමි වනහධහය මුදල් හ ටයුතු 
ආයම්බ ය ඇතිස ඵට තවවුරු ව වහභ යොයන ගිණුම්රට 
ඵළය ක රීභට ටයුතු යනු රළයබ්. 

 ඒ පනු ඉවත සුදුසුම් යලර යොවී නයේ ඵළිකු ගිණුම් 
යත වනහධහය මුදල් ඉදරි තිස යද ඇතුශත ඵළය 

යයයනු ඇත . වී යොයනතළ න යන දසත්රික්ර ඒ ඒ 
 නනයේ හ ටයුතු ආයම්බ ක රීභට යඳය ප්රහයද්ශීඹ 
යල්ම්යේ මලිත්යඹ න වහ හරිභහර් ඉිජිය නරු, 
යොයනජන ිර්ධන දහරධහරි න, ෘෂිර්භ ඳර්යේණ වහ 
දහසඳහදන වහය දහරධහරි න, ග්රහභ දහරධහරි ඹන පඹයේ 
වබහගීත්යඹ න යුතු  නන රැසවීම් ඳත්නු රළයබ්. 
මරය වනහධහය රඵහදීයම් ්රභයේදඹ එභ  නන 
රැසවීම්රදී යොයනජන ිර්ධන දහරධහරි වහ ෘෂිර්භ 
ඳර්යේණ වහ දහසඳහදන වහය දහරධහරි න භඟි න ද, 
දසත්රික් ෘෂිර්භ මිටුයේ යම් ම්ඵ නධ හච්ඡහ 
යන යතොයතුරු ඊට වබහගී න ප්රහයද්ශීඹ යල්ම් භඟි න 
යොයන ියනධහන වහ යොවී න දළනුත් යනු රළයබ්. 
වනහධහය ඉල්ලුම් ඳත්ර ෘෂිර්භ ඳර්යේණ වහ 
දහසඳහදන වහය දහරධහරි න භඟි න යොවී නට රඵහ ත 
වළ.  

02. ළරසුභක් තිසබුණි.  2016/17 භව  නනඹට පදහශ 
යඳොයවොය වනහධහය මුදල් රඵහ දීභ වහ උඳයදස 
ඇතුශත් පි NFS/FCG(3)2016/17Maha ච්රයල්ඹ 
2016.08.15 න දන න යනටභ දහකුත් යන රදී. මීට පදහශ 
සිඹලුභ යතොයතුරු www.aginfo.lk යබ් පඩයනඹ වයවහ ද 
2016 පයෝසතු භ සිට ප්රසිද්ධ ය ඇත. 

03. යනධිභත් හරටවනක් ක්රිඹහත්භ යේ. ඉවත 02හි ව න 
ච්රයල්ඹ පනු 2016.09.15 දනට යොවී නය න 
වනහධහය මුදල් ඉල්ලුම් ඳත්ර රඵහ ළනීභටත්, 2016.09.21 
දනට යඳය පදහශ ඉල්ලුම් ඳත්ර වහ යඳොයවොය වනහධහය 
මුදල් ඉල්ලුම් ශ යොවී නයේ යතොයතුරු ඇතුශත් හයහිල 
ඳත්ර යොයනජන යේහ භධයසථන යත රඵහ ළනීභටත්, 
එභ යතොයතුරු 2016.10.15 දනට යඳය දසත්රික් යොයනජන 
ිර්ධන යොභහරිස හර්ඹහර යත රඵහ දීභටත්, ඉ න 
පනතුරු දසත්රික් යඳොයවොය පනුමිටුයේ පනුභළතිසඹ හිත 
එභ යතොයතුරු 2016.10.21 දනට යඳය පභහතයහිලඹ යත 
රඵහ යන පදහශ මුදල් දහදවස ක රීභට ළරසුම් ය තිසබුණි. 

04.   පදහශ යනොයේ.    

යම් න යනටත් භවළලි ඵර ප්රයද්ලර ජරහලඹ නහි සිඹඹට 

20 ඳභණත් ජර ධහරිතහක් යනොභළතිස ඵළයන න, යවක්ටඹහය 

රක් 02 භවළලි හ සෝම් ප්රභහණයඹ න යම් න යනට හ 

ටයුතු ආයම්බ වී ඇත්යත් සිඹඹට 20 ප්රභහණඹඹ. 

එයේභ පයනකුත් සුළු හරි භහර් ව ර්හ යඳෝෂිත 

ප්රයද්ලරද හ ටයුතු වහ පලය ප්රභහණඹට ජරඹ 

යනොරළබීභ යවේතුය න  නන රැසවීම් ඳළළත්වීභ ද ප්රභහද වී ඇත. 

යභඹ යභය භව  නනයේ සිදු ව පනයප්ක්ෂිත සිදුවීභක . 

යභ න ඳසුසෝභ පසනු වහදහඹක් සිදුයනඹ වළක  නමුත්, එඹ 

යඳොයවොය බහයනතඹ වහ ම්ඵ නධ යනොයේ. 
 

ගරු අනුණ ිලසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ න්රීතුභදහ, දළනටභත් යේරහ ඉක්භ යොස තිසයඵනහ. 

එ ඳළවළදලි ක රීභට ඳභණයි යේරහ රඵහ යද නනට වළක  

 නය න.  

2981 2982 



ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු අනුණ ිලසනයක මහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ යලළි නනහ, භවය ප්රයද්ලර හ ය නළතිස ඵ. රු 
යහජය ඇභතිසතුභහ ද නනහ, ළුතය හ යරහ තිසයඵන ඵ. ඒ 

හයේභ, පම්ඳහය යේනහනහඹ මුද්රයඹ න ජරඹ දහදවස යරහ 
තිසයඵනහ. යොඹම් ක ඹ නය න යටි හලීන යබෝඹක් දහහ, ඒ 

දහලසචිත දන හනුරට, ඒ ක ඹ නය න පුයන පසථහයේ භඩ 

යඳොයවොයත්, තිස යද ඉක්භහ ඹ නනට ලි න යරිඹහත් ව නනට 
ඕනෆ. දළනට භහඹට ආ නන හරඹක් ත යමි න තිසබුණත්, 

භවය ප්රයද්ලරට ක සිදු යඳොයවොයට පලය යන වනහධහය 
තභත් රඵහදී නළවළ. ඔඵතුභහය න ඉල්රහ සිටි නය න, යම් වහ 

තිසයඵන ්රභයේදඹ ලක්තිසභත් යරහ, තමු නනහ නයේයේ 
දහරධහරි න ඹරහ, එභ හ ය තිසයඵන යොයන සෝම්රට යඳොයවොය 

වනහධහයඹට පලය මුදල් ඉක්භදහ නභ රඵහ යද නන ක ඹරහයි. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු යහජය ඇභතිසතුභහ ඒ ළන පධහනඹ යඹොමු ය නන. 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහමර් මහත  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රු ථහනහඹතුභදහ, ත තිස යදක  න යඳොයවොය 

වනහධහයඹ දහදවස ය නනට ටයුතු යනහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යවොයි.  

ඊශඟට, ප්රධහන ටයුතුරට ඹහභට ප්රථභ, රු ප්ර නන 

යණතුි භළතිසතුභහ. 

 
ගරු ප්රසන්න ණණතුගග මහතම  

මඳෞද්ගලික කරුු  ඳහිලලි කිරීම 
ரண்தைறகு தறசன்ண துங்கறணது 

தசரந் றபக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. PRASANNA 

RANATUNGA 
 

ගරු ප්රසන්න ණණතුගග මහත  
(ரண்தைறகு தறசன்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු ථහනහඹතුභදහ, 84. (x) දයන සථහය දහයඹෝඹ 

ඹටයත් භහ ඳළවළදලි ක රීභක් ය නනට පසථහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

2016.12.03 ළදහ දන භවහ නය වහ ඵසනහහිය ිර්ධන 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යනහදයේදී රු පභහතය ඳහසලී චම්යල 

යණ භළතිසතුභහත්, රු දහයඹෝජය පභහතය ර නත පරගිඹ නන 

ඇභතිසතුභහත්, භහ ඳදිචි තරතුයොඩ දහ යලළිඵ භට වහදහ න 

ආහයයේ ඹම් ප්රහලඹක් ඉදරිඳත් ශහ. ඒ යලළිඵ ඳළවළදලි 

ක රීභ වහ භහ ඔඵතුභහය න පය ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊට පදහශ යල්න බහත යනහ ක ඹරහ ඔඵතුභහ ක ේහ 

ය නද? 

ගරු ප්රසන්න ණණතුගග මහත  
(ரண்தைறகு தறசன்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔේ. 1983 සිට 2004 ය දක්හ එභ ඉඩභට පදහශ ඳත්තිසරු 
භභ යම් පසථහයේදී යොනු පි 01 යරට ව න යමි න 

සභගත* යනහ.  එහි ක සිභ තළන එභ ඉඩභ ඳයහ ළනීභක් 
සිදු ශ ඵක් ව න  නය න නළවළ. ඊශඟට, නහරි ිර්ධන 
පධිහරිඹත් ලියලඹක් රඵහ දීරහ තිසයඵනහ. "යභභ භහන ළරළසභ 
යලළිඵ ඳරීක්හ ය ඵරහ පධයක් යනසි න යභභ ඉඩභ පධිහරියේ 
පත්ඳත් ය ළනීම්රට ඇතුශත් වී යනොභළතිස ඵ භහ යත ද නහ 
තිසයබ්" ඹනුය න එහි ව න යනහ. ඒ 2003 ඔක්යතෝඵර් 
භහයේදී ලිඹපු ලියුභක්, නහරි ිර්ධන පධිහරියඹ න. යොනු 

පි 02 ඹටයත්  එඹ සභගත* යනහ. එභ ඉඩභ යලළිඵ 
නහරි ිර්ධන පධිහරිඹ, ඵසනහහිය ඳශහත් බහයේ 
ෘෂිර්භ, ඉඩම් ව ප්රහවන පභහතයහිලඹ ලියල රඵහ දීරහ 
තිසයඵනහ. නහරි  ිර්ධන පධිහරියඹ න රඵහ දු න ලියුභ 

යොනු පි 03 ඹටයත් සභගත* යනහ.  එභ  එට එභ 
පභහතයහිලඹ බහය සිටියේ ර නත පරගිඹ නන භළතිසතුභහ. ඒ 
පභහතයහිලයඹ න රඵහ දීපු දහර්යද්ලඹත් තිසයඵනහ. එභ ලියලඹ 

යොනු පි 04 ඹටයත් සභගත* යනහ. ඩුයර ප්රහයද්ශීඹ 

බහය න රඵහ දීපු ලියලඹ යොනු පි 05 ඹටයත් සභගත* 
යනහ. ශ්රී රිහ ඉඩම් යොඩක රීයම් ව ිර්ධනඹ ක රීයම් 
ිසථහය න රඵහ දීපු ලියලඹ යොනු පි 06 යරටත්, යොයනජන 
ිර්ධන යදඳහර්තයම් නතුය න රඵහ දීපු ලියලඹ යොනු පි 07 

යරටත් භහ සභගත* යනහ. එයේ පනුභළතිසඹ රඵහ දු න ක සිභ 
පසථහදී ක සිභ තළන ව න යරහ නළවළ, එඹ යජයේ 
ඉඩභක් ක ඹරහ. යභභ ඉඩභට පදහශ යලඹුරුඳත යොනු පි 08 

යරට සභගත* යනහ. ඒ හයේභ භහ එභ ඉඩභ මිරදී ත් 
ඔප්පුත් තිසයඵනහ. එඹ යොනු පි 09 යරට රකුණු ය 

සභගත* යනහ.  

 රු ථහනහඹතුභදහ, ළදත්භ හයණඹ යම්යි. එඹ 

කුකුළු යොටුක් වහ පනුභළතිසඹ රඵහ ත් ඉඩභක් ක ඹරහ 

ව න ශහ. නහරි ිර්ධන පධිහරියේ දහරධහරි න හඩි 

යන ප්රහයද්ශීඹ බහ මිටුයේදී පනුභළතිසඹ රඵහ දීරහ යඵර් මුද්රහ 

තළබ building plan එත් තිසයඵනහ. එඹ භභ යොනු පි 10 

යරට රකුණුයමි න සභගත* යනහ. ඒ හයේභ ඩුයර 

භවහ නය බහය න රඵහ දීපු ිර්ධන ඵරඳත්රඹත් තිසයඵනහ. 

එඹ භභ යොනු පි 11 ඹටයත් සභගත* යනහ. රු 

ථහනහඹතුභදහ, ඉවත ව න ශ සිඹලු යල්න වළ නහඩ් 

හර්තහට ඇතුශත් ක රීභට පය යදන යර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු ථහනහඹතුභදහ, භහ එභ යල්න ඉදරිඳත් යශේ භට 

දහළයද ය නන යනොයයි, භට ඡ නදඹ දීපු 386,000ක් ඡ නද 

දහඹයි නට භහ දහළයද යනඹ යුතු දහයි. යභඹ ජීවී යනහලඹ න 

ඵළයන න ව භහධයර ඒ යලළිඵ යනහලඹ ව දහහ  තභයි භහ එභ 

යල්න වළ නහඩ්ත යශේ. ඔඵතුභහට වළක ඹහක් තිසයඵනහ නම් 

යම් හයණඹ යප්රහද යලළිඵ හය බහට යඹොමු යරහ, යම් 

රු බහට හර්තහක් රඵහ යද නන ක ඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහ එභ හයණඹ ළන පධහනඹ යඹොමු ය නනම්, රු 

භ න්රීතුභහ. යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

මීශඟට, ප්රධහන ටයුතු. යනර්ජන ඳනත් යටුම්ඳත, 2017. 

හය බහ පසථහ. 

2983 2984 

————————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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විසර්ජන ඳනත් මකටුේඳත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 

 
හය බහයේදී තදුයටත් රහ ඵරන රදී.-   [ ප්රතිසඹ:      

යදළම්ඵර් 05] 

[ථහනහඹතුභහ මරහනහරඪ යනඹ.] 

குலறல் பலும் ஆரப்ததற்நது.- [பர்ச்சற : டிசம்தர் 05] 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 
Considered further in Committee- [Progress: 05th  December] 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

151 වන ශීර්යය.- ධීවණ හ ජලජ සේඳත් සගවර්ධන 

අමතයවණය 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන යනඹදභ,                    

රු.  2 09,005,555 
 

கனப்தை 151.- கடற்தநரறல் ற்தம் லக பதோனங்கள் 

அதறறதத்ற அகச்சர்  
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 209,005,555 
 

HEAD 151.-  MINISTER OF FISHERIES AND AQUATIC 

RESOURCES DEVELOPMENT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 209,005,555 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් 

151 ව 290 රහ ඵළලීභ - පර් බහ 10.00 සිට පඳය බහ 

12.30 දක්හ. 

ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි 

ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් 145, 

204, 232 ව 326  රහ ඵළලීභ  - පඳය බහ 1.00 සිට පඳය බහ 

6.30 දක්හ.  

ළඹ ශීර්යඹ න ඳහ වළරීයම් යඹෝජනහ, රු ඉ. චහල්ස  

දහර්භරනහද න භළතිසතුභහ. 
 

[தொ.த. 10.06] 
 

ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ றசரபர் அர்கபப, 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண 

எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம் தரடர்தரக இன்கந குலறகனறல் 

றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப்தடுகறன்ந அகச்சுக்கள், 

அற்நறன் கலலள்ப கண றகக்கபங்கள் ற்தம் 

றதணங்கலக்குரற 151, 290 ஆகற இனக்கங்ககபக் 

தகரண்ட தசனறணத் கனப்தைக்கபறன் கலரண எவ்தரத 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்துக்குதொரற அகணத்து லண்டுதம் ற்தம் 

தோனணச் தசனறண எதுக்கலடுகபறலிதந்து சம்தறரதர்ரக 

10 தௐதரய் தட்டப்தட பண்டும் ண ரன் தொன்தரற 

கறன்பநன்.  

தகௌ றசரபர் அர்கபப, கடற்தநரறல் அகச்சு 

தரடர்தரண இன்கந குலறகன றரத்றல் ன்கணப் 

பதச அதறத்ற்கு ன்நற கூதகறபநன். தொனரரக ரன் 

ஏர் இங்கல் தசய்றகத்  தரறறக்க பண்டும். பற்த இவு 

இந்றரறன் றழ்ரட்டு தொனகச்சர் தசல்ற தஜனலிர 

தஜரம் அர்கபறன் ஆன்ர இந் உனகத்க றட்டுப் 

தறரறந்றதக்கறநது. தொனகச்சர் அர்கபறன் கநகறட்டு 

அதகட உநறணர்கள் ற்தம் றழ்ரட்டு க்கலக்கு 

இனங்ககறல் ரழ்கறன்ந றழ் க்கள் சரர்தரகவும் றழ்த் 

பசறக் கூட்டகப்தை சரர்தரகவும்  ஆழ்ந் அதரதங்ககப 

ரன் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன்.  

தகௌ அகச்சர் அர்கபப, இன்த லன்தறடி 

தரடர்தரக றகந றடங்ககபப்  பதசபண்டிறதந்ரலும் 

ணக்கு 10 றறடங்கள் ட்டுப எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 

ககறல், ரன் தொக்கறரண எதசறன றடங்ககபக் கூந 

றதம்தைகறன்பநன். ற்தகணப இந் றடங்கள் தற்நறத் 

ங்கலகட கணத்றற்கு தகரண்டுந்றதக்கறபநன். 

இதந்ரலும், 2017ஆம் ஆண்டின்பதரது ங்கலகட 

தொற்சறரல் ங்கலகட தறபசங்கபறல் இதக்கறன்ந க்கள் 

இல்தரண தொகநறல் லன்தறடிக பற்தகரள்ப பண்டு 

தன்தற்கரக அக லண்டும் எததொகந ஞரதகப்தடுத்து 

கறன்பநன். தகௌ அகச்சர் அர்கபப, ன்ணரரறல் 

ங்கலகட அகச்சறணரல் ககத்தரறல் தங்கரதரன்த 

2017ஆம் ஆண்டு ஆம்தறப்தற்கு றட்டறடப்தட்டிதக்கறநது. 

அந் ககறல், அதகட தொன்தரறவு கடந் ரம் 

கடததற்ந ன்ணரர் ரட்ட எதங்கறகப்தைக் குலக் 

கூட்டத்றல் ங்கலகட அகச்சறன் அறகரரறகபரல் 

பற்தகரள்பப்தட்டது. ரட்ட எதங்கறகப்தைக் குலறன் 

இகத் கனர்கள், தரரலன்ந ற்தம் ரகர சகத 

உதப்தறணர்கள் அடங்கனரக ல்பனரதம் அக எத 

பகரரறக்ககறன் அடிப்தகடறல் ற்தக்தகரண்டரர்கள். அந் 

அடிப்தகடறல், அந் றடங்ககப ங்கலகட 

கணத்துக்கும் தரரலன்ந யன்சரட் தறவுக்கும் 

தகரண்டு றதம்தைகறன்பநன்.  

ன்ணரர் ரட்டத்றல் ரந்க பற்கு தறபச 

தசனரபர் தறரறறன் ரரற்ததபறறலுள்ப 1,200 

தயக்டர் கரறகப்  ததற்தக்தகரள்லம் அபபம், 

அந்க் கரறக பத பககலக்கு றடுறக்க 

கடற்தநரறல் அகச்சு உடன்தடக்கூடரது அல்னது ரகர 

றர்ரகத்றற்கு அக றடுறத்து ரகர அதறத்டபணப 

பத பககலக்குப் தன்தடுத்பண்டும். கண 

றர்கரனத் றட்டங்கபறன்பதரதும் இந்கடதொகந தறன்தற்நப் 

தட பண்டும். ட ரகர க்கள், குநறப்தரக ன்ணரர்  

ரட்ட க்கள் தன்தததம் றத்றல் சறநற தொலீட்டரபர் 

கலக்கும் எத தரகக றனம் தகறர்ந்பறக்கப்தட பண்டு 

தன்தம் ரங்கள் குநறப்தறட்டிதந்பரம். அபபத்றல் 

தொலீட்டரபர்ககபத் தரறவுதசய்த்ம்பதரது ரட்ட, 

ரகர ரலறரண தொன்தரறககப் தறபரகறத்து, உள்லர் 

தொலீட்டரபர்ககப ஊக்குறக்க பண்டும். அத்துடன், சறநற 

தொலீட்டரபர்ககப ஊக்குறக்க அசு றரங்ககப 

அல்னது கடன்ககப ங்க பண்டும். தபற 

தொலீட்டரபர்கள், சர்பச தொலீட்டரபர்ககப உள்ரங்கும் 

பதரது ரகர, த்ற எதங்கறகந் றர்ரகம் என்கநச் 

தசற்தடுத்ற, ங்கள் பங்கள் ற்தம் தரறனரபர் 

னன்கள் பதப்தட பண்டும்.  

தரறல்தட்த ற்தம் சரர தறரபர்கள் தரறறல் 

ன்ணரர் ரட்ட ற்தம் ட ரகர பகனரட்கலக்கு 

தொன்தரறக அபறக்கப்தட பண்டும். தரறல்தட்தப் 

தறரபர்கலக்குப் தற்நரக்குகந றனவுறடத்து, குநறப்தறட்ட 

கரனத்றற்குள் உள்லர் க்கலக்குப் ததரதத்ரண 

தறற்சறககப ங்கற, அந் ரய்ப்கத அர்கலக்கு ங்க 

2985 2986 



ඳහර්ලියම් නතු 

ஆண தசய் பண்டும். தட்டரரறகள் தறரபர்கபரகத் 

தரறவுதசய்ப்தடுறடத்து, ட ரகரப் தட்டரரறகலக்கு 

தொன்தரறக அபறக்கப்தட பண்டும். இச்தசற்நறட்டத்க 

கடதொகநப்தடுத்வுள்ப அகச்சறன் கரரறரனம் ட 

ரகரத்றல் அகக்கப்தட பண்டும். குநறப்தரக, 

கறபறதரச்சறக கரகக்தகரண்டு தகரறறல் 

அகக்கப்தடும் தட்சத்றல் கண ரட்டங்கலம் அணரல் 

தன் ததநனரம். அத்துடன், அறகரரறகள் அகணதம் ட 

ரகரத்றலிதந்து தரறவுதசய்ப்தட பண்டும்.  

றர்கரனத்றல்  ங்கபது அகச்சறணரல் தகரறறலும் எத 

தண்க அகப்தரகத் றட்டறட்டுள்பலர்கள். ஆகப, ட 

ரகரத்றற்குரற உங்கலகட கரரறரனத்கப் 

தகரறறல் அகத்ரல் ல்னதன்த ல்பனரதம் ற்தக் 

தகரண்டரர்கள்.  

இந் தொலீட்டு னம் அகவுள்ப இடத்றன் சூல் 

ற்தம் பங்கள் சரறரண தொகநறல் தரதுகரக்கப்தட 

பண்டும். அத்துடன் பரய் றர்ப்தைச் தசற்தரடுகள் ற்தம் 

வீண தரறல்தட்த உள்பலடுககபக் கரனக்கறத்றல் தசய் 

உரற டடிக்ககககபச் சட்டரலறரக பற்தகரள்ப 

பண்டும்.  உரரக  biofloc ற்தம் probiotic பதரன்ந 

கடதொகநககபக் ககடப்தறடிக்க பண்டும்.  இக்ககத் 

தரறல் தங்கரறன் தரடர்ச்சறரண றர்ரகம் ற்தம் 

பற்தரர்க ன்தண த்ற அசறணதும் ரகர 

சகதறணதும் எதங்கறகந் தசற்தரடரக அக பண்டு 

தணவும் இகணக் கடற்தநரறல் அகச்சு உதறப்தடுத் 

பண்டுதணவும் தகப அகச்சர் அர்கபறடம் 

பண்டிக்தகரள்கறன்பநன்.   

தகப அகச்சர் அர்கபப, ங்கலகட தறபசத்றல் 

கடற்தநரறலில் ஈடுதடுகறன்ந லணர்கலகட ணங்கபறல் 

தன்தகுற லணர்கள் தரடர்தரண றடம் றகப்ததரற 

தரத தறச்சறகணரக இதக்கறன்நது. இது தரடர்தறல் 

அண்கக்கரனரகப் தன தொண்தரடுகள் அறகரறத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்நண.  தகப அகச்சர் அர்கலம் அகண 

அநறரர். த்த்த்றற்கு தொன்தை தன்தகுறறலிதந்து ந்து ட 

தகுறறல் குநறப்தரக தொல்கனத்லவு, ன்ணரர், கறபறதரச்சறப் 

தறபசங்கபறல் கடற்தநரறல் தசய்றதந்ரல், அர்கள் 

லண்டும் தரறல் தசய்ற்கு ரதம் தப்தைத் தரறறக்க 

றல்கன. தொன்ணரள் கடற்தநரறல் அகச்சர் தகப ரஜற 

பசணரத்ண அர்கபறன் கரனத்றல், த்த்த்றற்கு தொன்ணர் 

தன்தகுறறலிதந்து ந்து லன்தறடிறல் ஈடுதட்டர்கபது 

ததர் றதங்கள் ததநப்தட்டு, அது தரடர்தறல் ரட்ட 

ரலறரக த்கண லன்தறடிப் தடகுகள் ந்து தரறல் தசய் 

தொடித்தன்த கதக்கப்தட்டிதந்து. ஆணரல், கடந் 

இண்டு தடங்கபரக இது ககநற்ந எத றகனறல் 

கடதததகறன்நது. குநறப்தரக தொல்கனத்லக டுத்துக் 

தகரண்டரல், 78 லன்தறடிப் தடகுகள் அங்கு ந்து தரறல் 

தசய்னரதன்த அப்பதரறதந் தொல்கனத்லவு ரட்டக் 

கடற்தநரறல் றகக்கபத்றணரலும் அகச்சர் அர்க 

பரலும் அகச்சரறன் அறகரரறகபரலும்  ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. ஆணரல், இம்தொகந 800க்கும் பற்தட்ட லன்தறடிப் 

தடகுகள் அங்குந்து லன்தறடிறல் ஈடுதடுகறன்நண. 

உண்கறல் த்த்ம் தொடிகடந்து ற்பதரதுரன் 

ங்கலகட லணர்கள் இல்தரண ரழ்க்ககக்குத் றதம்தறக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அர்கபறடம் தோனண பங்கள் 

றகக் குகநரக இதக்கறன்நண. அவ்ரநறதக்கறன்நபதரது 

அர்கலகட லன்தறடித் துகநகபறல் இப்தடிரண எத 

ஆறக்கம் தசலுத்ப்தடுகறன்நபதரது அர்கள் றகவும் ண 

பகணத்ம் றக்றத்ம் அகடகறன்நரர்கள்.   

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஆகப, தகப அகச்சர் அர்கபப, இக ரன் 

ங்கலகட கணத்றற்குக்  தகரண்டுதகறன்பநன். லங்கள் 

ற்தகணப தொல்கனத்லறற்கு ந்து இது தரடர்தறல் உள்ப 

தறச்சறகணகத் லர்த்துகப்தரக உதறபறத்றதந்லர்கள்.  

ணப, லீ்ங்கள் அந் லன்தறடிப் தடகுகபறன் ண்றக்கக 

கப் தடிப்தடிரகக் குகநக்கபண்டுதன்த பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.   

தகப அகச்சர் அர்கபப, தகரக்கறபரய் கபப்தைத் 

தரடர்தரகக் கடந் இண்டு றணங்கலக்கு தொன்ணர் 

எத்றகப்தைப் தறபகதரன்த தகரண்டுப்தட்டது.  

அந்பகப லங்கள் சதொகபறத்றதக்கறல்கன. உண்கறல் 

தகரக்கறபரய், தகரக்குத்தரடுரய், கதரட்டுக்பகற க்கள் 

றகவும் தரறரதரகப் தட்டிணறச்சரக றர்பரக்கற 

றதக்கறன்நரர்கள். ணப, அந்ச் சட்டத்க அதொல்தடுத்து 

ரதரன் ரங்கள் பகட்கறன்பநரம். தகப அகச்சர் 

அர்கபப, லங்கள் ல்னதரத ணறர். ரன் உங்கலடன் 

ததங்கறப் தகுகறன்பநன். ஆணரல், உங்கபபரடிதக்கறன்ந சறன 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கபபர, சறன அகச்சர்கபபர லங்கள் 

டுக்கும் ல்ன தொற்சறகலக்கு தொட்டுக்கட்கடரக இதந்து 

உங்ககப அந் பகனத்றட்டங்ககபச் தசய்றடரது 

டுக்கறன்நரர்கள். அவ்ரத லங்கள் தசய்ரல் அசறல் 

ரலறரக அர்கலக்குப் தறன்ணகடதரன்த ற்தடுதன்த 

உங்கபறடம் கூதகறன்நரர்கள்.    

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please wind up. Your time is over. 

 
ගරු ඉ. චල්ස නිර්මලනදන් මහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஆகப, தகப அகச்சர் அர்கபப, 2017ஆம் ஆண்டு 

ங்கலகட லணர்கள் இல்தரக லன்தறடிப்தற்கரகத் 

ங்கலகட உறகக்பகட்டு, றகநவுதசய்கறன்பநன்.  

ன்நற. 

 

ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත  
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු බහඳතිසතුභදහ, භහ යම් පසථහයේදී යනහදඹට ප්රයේලඹක් 

 නනයි ඵරහයඳොයයොත්තු  නය න.  

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහයේ යරහය න යොටක්  දළ න යන යනහදඹ  

පහනයේදී  ඉතිසරි යොට  නන.  මිදහත්තු 7ක් ය න යරහ 

තිසයඵනහ දළනට. 

2987 2988 

[රු ඉ. චහල්ස දහර්භරනහද න භවතහ] 
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ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔේ, රු බහඳතිසතුභදහ. දළනට ප්රයේලඹක් පයයන සිඹලු රු 

භ න්රීතුභ නරහයේ  ථහලි න ඳසයේ  පහනයේ  යලළිතුරු 

තහ ය නන ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ. යම් පතයර් පද ළසෝනට් 

රැසවීභත් ඳළළත්යනහ. පයප් පභහතයහිලඹට පදහශ ළසෝනට් 

ඳත්රිහ ක හිඳඹකුත් තිසයඵනහ. යයේ යතත්, පයප් යහජය 

පභහතයතුභහ ඇතුළු  දහරධහරි න පද දන ඳත්න සිඹලු ථහර 

යතොයතුරු රැස ය  නනහ. ඒහ වහ යනහදඹ පහනයේ 

යලළිතුරු රඵහ යදන ඵ භහ ීමයභක් ක ඹනහ.  
 

රු බහඳතිසතුභදහ,  ඳවුල් ඳ නරක් වළත්තෆඳ නදහවක්  පද  
ධීය ටයුතුර යඹයදනහ. ඒ හයේභ යඵෝට්ටු වළටයදදවස  
යදසිඹ වළටවඹක  න තභයි ඒ පඹ  ඒ ධීය ටයුතුරට ප්රයේල 
යරහ තිසයඵ නය න. ඒ හයේභ යභට්රික්යටො න ඳ නරක් යනසිදහවක් 
ඳභණ නළත්නම්  ඊට  ආ නන ප්රභහණඹ භත්ය  පසළ නනක් 
හර්ෂි යම් ධීය ජනතහ රඵහදහමි න තිසයඵනහ.  ධීය  
පභහතය ධුයඹ රඵහ ත් යභොයවො යත් භට  ප්රධහන පියයඹෝ යදක් 
තිසබුණහ. එක් තභයි, යුයයෝඳහ භත්ය තවනභ  ඉත් ය ළනීභ. 
පයනක් එ තභයි,  ඉ නදඹහනු ධීයඹ න යන පනය  ඳ නන 
්රභඹ - bottom trawling-    නතය ය ළනීභ.  

රු බහඳතිසතුභදහ,  ඳශමුන පියයඹෝඹ ව යුයයෝඳහ භත්ය 
තවනභ  ඉත් ය  නන පඳට පුළු නභ රළබුණහ.  රු 
ජනහධිඳතිසතුභහ ඵටහිය යටල් එක් තිසබුණු සුවදතහ දහහ පඳට  
ඒ ඩිනම් ය  නන  පුළු න  වුණහ. පග්රහභහතයතුභහ යේ 
හර්ඹහරයඹ න ඒ වහ පඳට යනලහර දහඹත්ඹක් රළබුණහ.  ඒ 
හයේභ යනයද්ල ටයුතු පභහතයතුභහත්, පයප් පභහතයහිලයේ 
දහරධහරි න සිඹලුභ යදනහත්  යනලහර ළඳ ක රීභක් ව භව නසිඹක් 
දයරහ  ඒ ටයුත්ත  ය ත්තහ.   ධීය ජනතහත් ඒ හයේභ 
භත්ය පඳනඹනරුනුත්  පඳට එහිදී වයඹෝඹ රඵහ දු නනහ. 
භහ ඒ සිඹලු යදනහට යම් පසථහයේදී සතුතිස නත ය නන  ඕනෆ. 
පයල යම් හයණඹ  දක  නය න යටක් යනධිඹට  භත්ය ර්භහ නතයේ  
පියෘද්ධිඹ  උයදහ රළබුණු වනඹක්  යනධිඹට යනතයක් යනොයයි, 
යටක් යනධිඹට පයප් යටත්  එක් සුවද ටයුතු ය නන යුයයෝඳඹ  
ළභළත්ත ඳශ ක රීභක්  ඵත් ව න ය නන ළභළතිසයි. යම් 
භත්ය තවනභ ඉත් ක රීභ  ඳහද ය යන ඇඟලුම් 
ක්යේත්රඹටත් තිසයඵන ළටලු, ඒ GSP  තවනභ ඉත් ය  නනට 
පුළු නභ රළයබ්යන ක ඹහ භයේ යනලසහඹක් තිසයඵනහ. ඒ යටක් 
යනධිඹට පයල රඵන යරොකු ජඹග්රවණඹක්.  

ඒ යයේ යතත්, ඉ නදඹහනු  ධීය ප්රලසනඹ  පඳට තභ  
ම්පර්ණයඹ න යනහ නන ඵළරි වුණහ.  උතුරු ප්රයද්ලඹ 
දහයඹෝජනඹ යන භ න්රීතුභ නරහත් දළ න යම් රු බහයේ 
ඉ නනහ.  පයල යම් පභහතයහිලඹ බහය ත් යරහයේ සිට  ඒ 
ධීයඹ නය න පල්රහත් එ යඵෝට්ටුක්ත් දහදවස යශේ 
නළවළ.  ඒ දළල් ආම්ඳ නන ක සික් දහදවස යශේ නළවළ හයේභ,  ඒ 
ළටලීම් ටයුතු පණ්ඩ  සිදු ශහ. එහි ප්රතිසපරඹක් යනධිඹට -යම් 
ආම්ඳ නන පත්පඩිගුට ළනීභ වහ යජඹ තු ය ළනීභ දහහ- 
දළනටභ යම් ළටලු සිඹඹට ඳණවට ළඩි ප්රභහණඹක  න යනඳී  
තිසයඵනහ  ක ඹරහ  පඳට නහයන වමුදහය න හර්තහ යනහ.   

ඒ පතය පයල ඉ නදඹහයේ  ධීය පභහතයතුභහත්, යනයද්ල 
ඇභතිසදහඹත් භඟ හච්ඡහ ඳත්රහ, හච්ඡහ භට්ටයභනුත් යම් 
ප්රලසනඹ යනහ ළනීභට ටයුතු යනහ. ඳශමුන තහට  
ඉ නදඹහයේ භධයභ යජඹ යලළිත්තහ, යම් ඳ නන ්රභයඹ න වහදහ 
සිදුන ඵ. ඒ හ යේභ ඔවු න තත්ක සිදු ඹහත්රහක්  ලිඹහඳදිචි 
යනොයන ඵටත්, යභභ  ධීයඹ න යනත් ක්රිඹහභහර්රට 
්රභහනකූර යඹොමු යන ඵටත් පඳට ප්රතිසාහ දු නනහ. එඹ, පයල 

යටක් යනධිඹට, යජඹක් යනධිඹට රළබ ඹම් ජඹග්රවණඹක් වළටිඹට 
ව න ය නන පුළු න.  

ජනහරි භහයේ ඉ නදඹහ යේ  ධීය පභහතයතුභහ ඇතුළු යලරික්  

පඳට ම්ඵ නධ යනහ. උතුරුයයේ  භළතිස ඇභතිසතුභ නරහත්, 

යද්ලඳහරන පධිහරිඹත් ඊට වබහගි ය  නන පයල 

ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ.  චහල්ස දහර්භරනහද න භ න්රීතුභදහ, 

ඔඵතුභහ ඇතුළු පයනක් භ න්රීතුභ නරහත් යනලහර උන නදුක  න යම් 

ටයුතුරට උදවු ශහ. උතුරුයඹ දහයඹෝජනඹ  යන 

භ න්රීතුභ නරහ, භ න්රීතුමිඹ නරහ සිඹලු යදනහ යම් ියේදී 

හයණහ යලළිඵ  ඉතහභ ළරක  ල්යර න ටයුතු යනහ.  

පයල  රු භ න්රීතුභහ ක ඹපු ආහයඹටභ භ නනහයයම් ඳභණක් 

යනොයයි, භ නනහයභ, වම්ඵ නයතොට, භඩශපු ධීය හ 

ටයුතු වහ ළඩ යලළියශක් යයන ඹනහ. පයල 

Aquaculture Industrial Parks තුනක් ආයම්බ යනහ. ඒ වහ 

යභය පඹ ළඹ යල්නයඹ න රුයලඹල් මිලිඹන 500ක් පඳට රඵහ 

දීරහ තිසයඵනහ. රු චහල්ස දහර්භරනහද න භ න්රීතුභදහ, ඒ 

මුදල්ලි න ප්රථභයඹ නභ ඔඵතුභහයේ යඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ 

ය නනයි පයල පදවස යරහ තිසයඵ නය න. ඔඵතුභහ ක ඹපු 

ආහයඹටභ ඒ ටයුත්ත ඳශහත් බහ ව ඒ ප්රයද්ලයේ ජනතහ 

මුල් යයන පයල ක්රිඹහත්භ යනහ. භභ ඔඵතුභහට ක ඹ නන 

ළභළතිසයි ඒ වයවහ ඒ ප්රයද්ලයේ පඹට සථිය රැක ඹහ ප්රභහණඹකුත් 

රළයඵනහ ක ඹරහ. ඒ සිඹල්රභ පයල ඔඵතුභහයේ දසත්රික්ඹටත්, 

ඒ ඳශහතටත් පදහහර්යඹ නභ රඵහ යදනහ. පයල ඒ ම්ඵ නධ 

ළටලුක් ඇතිස ය ත යුතු නළවළ. රු බහඳතිසතුභදහ, ඒ දහහ 

යම් පසථහ උතුරුයඹ යනතයක් යනොයයි, යටභ දයුණු ය 

 නන පුළු න පසථහක් වළටිඹට පඳට වඳු න නන පුළු න.  

පයල පයප් භත්ය ම්ඳත පඳනඹනඹ ය නන ඕනෆ. නමුත් පයල 

ආනඹනඹ යනහ. පයප් යට යට්භ මුහුද තිසබුණත් භහළු   

ආනඹනඹ ක රීභක් සිද්ධ නහ. පයල ළඩි භත්ය ප්රභහණඹක් 

ආනඹනඹ යනහ. ඒ ඇත්ත. භයේ පභහතයහිලඹ යහජය 

ඇභතිසතුභහ ඇතුළු පයප්  පභහතයහිලයේ සිඹලු දහරධහරි න  යම් 

යලළිඵ  ථහ යරහ තිසයඵනහ.  

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඇභතිසතුභහ, යරහ ප න වී යන ඹනහ. 

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒත්, භ නනහයභ ව පයනක් ප්රයද්ලර ඇතිස යන තත්ත්ඹත් 

එක් පයල පදහහර්ඹයඹ නභ රඵන පවුරුදු යද තුන ඇතුශත 

රිහට භහළු යයන නන යඹොදන මුදරට ඩහ ළඩි මුදරක් 

පයප් භහළු යලට යටට ඹරහ රඵහ  නන පුළු න තත්ත්ඹක් ඇතිස 

යනහඹ ක ඹන එ භභ  තමු නනහ නයේට ක ඹ නන ළභළතිසයි.  

භභ මීට ඩහ ථහ ය නය න නළවළ. භහ මුලි නභ භයේ 

ථහට ප්රයේලඹක් ත්යත්. ඒ ප්රයේලඹ රඵහ දීභ ළන රු 

බහඳතිසතුභහට සතුතිස නත නහ. පයප් පභහතයහිලයේ ටයුතු 

ඉදරිඹට යන ඹෆභ වහ ඉතහභ ඳළවළදලි ළඩ යලළියශක් 

තිසයඵනහ.  

පවුරුදු 18ට ඳසු යභය පඹ ළයඹ න ධීය දහහ ව ධීය 

වනහධහය රඵහ දීභ වහ යනලහර මුදරක් ධීය පභහතයහිලඹට 

රළසෝරහ තිසයඵනහ. ඒ ළනත්  ඔඵතුභ නරහ  දළනුත් ය නන පයල  

ඵරහයඳොයයොත්තු නහ.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 මීශඟට,රු ෂයිහල් හසිම් දහයඹෝජය පභහතයතුභහ. You 

have four minutes. 

 
[தொ.த. 10.23] 

 

ගරු ෆයිසල් කසිේ මහත (මසෞඛ්ය, මඳෝයණ හ මද්ශීය 

වවදය නිමයෝජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம் - சுகரரம், பதரசக 

ற்தம் சுபச தத்து தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 

Nutrition and Indigenous Medicine) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ றசரபர் அர்கபப, கடற்தநரறல் அகச்சறன் 

வு தசனவுத் றட்டக் குலறகன றரத்றபன க்கள் 

தறச்சறகணகப் தற்நற பதசுகறட்டு ரன் கறழ்ச்சற 

கடகறன்பநன். தொலிபன ததரத்துறல் தறபசத்றலுள்ப 

கககனப்தரடு சம்தந்ரண தறச்சறகணகப் தற்நறப் பதச 

றதம்தைகறன்பநன். அங்கு 1,000 லற்நர் தூம் க 

கககனப்தரட்டு லன்தறடி அதற தகரடுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. அந் தரட்டுக்கு கறட்டத்ட்ட 30 தடங் 

கபரகறன்நண. இப்ததரலது லன்தறடிகச் தசய்கறன்நர்கபறன் 

கப்தன்ரர் லண்டகரனரக அங்கு லன்தறடித்ரலும்கூட 

அர்கலகட தறள்கபகள் அங்கு லன் தறடிப்தறல்கன. 

கரம், அங்கு லன்தறடிக்கும் லணர்கலக்கு அந் தரடு 

தசரந்ரக இல்கன. அது சம்தந்ரக ரங்கள் கடற்தநரறல் 

அகச்சரறன் கணத்துக்கு தகரண்டுந்றதக்கறன்பநரம். 

இதந்ரலும், இதுக ந் டடிக்ககத்ம் டுக்கப் 

தடறல்கன. ரநரக, அந்ப் தரடு தடரதடம் பகரடிக்கரண 

தௐதரய்க்கு றற்கப்தடுரக ரங்கள் அநறகறன்பநரம்.  

ධීය ඇභතිසතුභදහ, පයල යම් ප්රලසනඹ මීට ලි න ථහ යරහ 

තිසයඵනහ. නමුත් පද යනම් පඳට ක සිභ යනඳුභක් වම්ඵයරහ 

නළවළ. භට ආයිචියි යම් ප්රලසනඹ ළසෝනට් භණ්ඩරයේ ථහ යරහ 

තීයණඹක්  නන ඕනෆ ක ඹරහ. ඒ යොල්ර නට වම්ඵ යන 

ණය න ප්රලසනඹක් යනොයයි තිසයඵ නය න. එතළන භහළු පල්රන 

ඳස වඹ යදයනක් ඉ නනහ. ඒ පඹටත් යම්ය න ඳිගුක් යද නන 

ක ඹරහ තභයි භභ ඉල්ර නය න.  තිසයඵන පඹට නළතිස ය නන එඳහ. 

ඒ පඹටත් දීරහ, භහළු පල්රන පයනක් ඳස වඹ යදනහටත් උදවු 

ය නන ක ඹරහ තභයි පයල ඉල්ර නය න. භට යරහ නළතිස දහහ යම් 

ළන ළඩිඹ ථහ ය නන ඵළරි යයි. භභ හිතනහ ඔඵතුභ නරහ ඒ 

උදවු යයි ක ඹරහ.  

පයනක් එ තභයි යඳොතුයනල්ර තිසයඵන ිචහය ප්රලසනඹ. ඒ 

යවෝටල් ඉසයව හඩි වරහ තිසයඵනහ. යම් ර්භහ නත යදටභ 

ඵහධහ  තිසයඵනහ. Tourism Development Minister ආපු 

යරහයේ පයල යම් ප්රලසනඹ එතුභහට ක ේහ. නමුත් තභ වරිඹට 

යනඳුභක් නළවළ. යොයව න යවෝ තළනක් දීරහ, යම් ධීයඹ න ටි 

එතළනට යදහච්යචොත් යවොයි ක ඹරහ භභ හිතනහ. පරුම්යබ් 

ක ඹ නය න ිචහයඹ න එන තළනක්. එභ දහහ ඒ ළන යඳොඩ්ඩක් 

ඵර නන ක ඹරහ භභ ක ඹනහ.  

පයනක් ප්රලසනඹ තභයි ඔලුයනල් යහඹ. ඔලුයනල් යහඹ දහහ, - ඒ 

තත්ත්ඹත් ඔඵතුභ නරහ ද නනහ- ඔලුයනල්, දහ නදවුර්, හයතිසවු, 

හයි නදභයදු ව ල්මුයණ්කුඩි ප්රයද්ලර දළනටභත් මුහුදු 

හදනඹ යනහ.  දළ න ඒ ඳට න පයයන.  භභ යම් ශඟදී භභ 

දළක්හ යහයඹ න ඇයනත් ල් ටික් දහරහ ඒ පඹයේ යොට 

ආයක්හ ය  නනහ. නමුත් පයනක් ප්රයද්ලර තිසයඵන ඒ 

ප්රලසනඹට වුරුත් යනඳුභක් යද නය න නළවළ. යයයශේ තිසබුණු 

යඳොල් ස ටි මුහුදට වයන ගිහිල්රහ භහළු පල්රන 

මිදහසු නයේ දළල්- 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Deputy Minister, you have one more minute. 

 
ගරු ෆයිසල් කසිේ මහත  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

Thank you, Sir.  

භහළු පල්රන මිදහසු නයේ දළල් ටි ඉරිරහ ඹනහ. භභ දක් 

දළක්හ භව නසි යරහ යරොකු භහළු ඹක් ඇද ත්තහ, නමුත් දළල් 

ටි ඉරිරහ ගිඹහ. ඒ යනතයක් යනොයයි, දහ නදවුර් ප්රයද්ලයේ යයශ 

වහයහයන ගිහිල්රහ ල් ටි උඩට ඇයනල්රහ. ඒ දහහ ධීයඹ නට 

භහ දළල්ලි න භහළු පල්ර නන වරිභ පභහරු යරහ තිසයඵනහ; දළල් 

ටි ඉරිරහ ඹනහ. යම් ප්රලසන ටිත් භභ භතක් ය නන  ළභළතිසයි.  

ඒ යනතයක් යනොයයි, පයප් inland fishing රට ළේ භහළු ව 

ඉස න රඵහ යද නන ක ඹරහ ඉල්රහ සිටිමි න භයේ ථහ ඉය 

යනහ, යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Thank you very much.   

මීශඟට, රු ිචන යනයේයේය භ න්රීතුභහ. ඔඵතුභහට යනනහඩි 

13ක් තිසයඵනහ.  

 
[ප.බහ. 10.27] 

 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු බහඳතිසතුභදහ, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ ථහ ය නන භටත් 

පසථහක් රඵහදීභ ළන ඳශමුය නභ භභ ඔඵතුභහට සතුතිස නත 

යනහ.  භට තිසයඵ නය න යටි හරඹක් දහහ, ඉතහ ඉක්භදහ න 

රුණු ීමඳඹක් යනතයක් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන 

ඇභතිසතුභහයේත්, යම් රු බහයේත් පධහනඹට යඹොමු ය නන  

භහ ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ.  

යභය ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලයේ ළඹ 

ශීර් තුශ රුයලඹල් මිලිඹන 3,800 ඳභණ මුදරක් ප්රහේධන යනඹදම් 

යර ඇසතයම් නතු ය තිසයඵනහ. රු ඇභතිසතුභදහ, රිහ 

යට්භ මුහුද තිසයඵද්දත්,  යදඹ ධීය ර්භහ නතඹට ය න වුණු 

යම් මුදර යලළිඵ පඳට ෆහීභට ඳත් ය නන ඵළවළ ක ඹන 

හයණඹ ඳශමුය නභ භභ ඔඵතුභහයේ පධහනඹට යඹොමු 

යනහ. ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලයේ 2017 

යර් යඹෝජනහ තුශ  නදය ධීය යහඹ යනුය න රුයලඹල් 

මිලිඹන 100 මුදරක් ය න ය තිසයඵනහ. ඒ යලළිඵ භහ 

ඔඵතුභහට සතුතිස නත යනහ. ඒ හයේභ ඒ මුදර ප්රභහණත් 

 නය න නළවළ ක ඹන හයණඹත් භභ ඔඵතුභහයේ පධහනඹට 

යඹොමු යනහ. රු බහඳතිසතුභදහ, භභ දහයඹෝජනඹ යන 

යදයනනුය ආනයේ  සුදුළල්ර යහඹ වද නන රුයලඹල් මිලිඹන 

550 මුදරක් යඹයදේහ. රුයලඹල් මිලිඹන 1,200 මුදරක් තභයි 

2991 2992 
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 නදය ධීය යහඹ යනුය න 2014 පවුරුද්යද් ඇසතයම් නතු 

යශේ. [ඵහධහ ක රීභක්] රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහ භයේ ථහය න 

ඳසු ඒ ළන ථහ යනහ නම් යවොයි. එභ යහඹ රුයලඹල් 

මිලිඹන 100ක  න නම් ඳට න  නය න, ඒ මුහුදට ලුණු දභනහ 

හයේ ළඩක්.  

යභය පඹ ළඹ යල්නයේ ධීය ක්යේත්රඹ යනුය න 

යඹෝජනහ වඹක් ඉදරිඳත් ය තිසයඵනහ. ධීය දහහ යනුය න, 

ජරජීවී ර්භහ නතඹ යනුය න මුදල් ය න ය තිසයඵනහඹ ක ඹහ 

ඔඵතුභහ ක ේහ. රු ඇභතිසතුභදහ, ධීය පභහතයහිලයේ ළඹ 

ශීර්ඹ ඇතුයශේ  නදය ධීය යහඹට ය න වුණු යම් රුයලඹල් 

මිලිඹන 100 මුදර වළයය නනට යදඹ ධීය ර්භහ නතඹ 

යනුය න ඹම්ක සි මුදරක් ය න ය තිසයඵනහ භභ  

යොතළනත් දළරහ නළවළ. එභ දහහ ඒ ළනත් පඳට ළටලුක් 

භතු යනහ. ධීය දහහ වහ යභය පඹ ළඹ යල්නයඹ න 

මුදල් ය න ය තිසයඵනහ භභ දළක්හ. ධීය ඇභතිසතුභහයි, දහහ 

ඇභතිසතුභහයි පතය ප්රලසනඹක්ද ක ඹරහ ද නයනත් නළවළ. වළඵළයි, 

"ළක් හිත භක්" ළඩටවන ඹටයත් මිරිදඹ ම්භහන 

වද නනත්,  දහහ යෘඳෘතිසරටත් ධීය පභහතයහිලයේ ළඹ 

ශීර්ඹ තුශ මුදල් ය න ය තිසයඵනහ. නමුත්, පයප් යට යට්භ  

මුහුද තිසඹහයනත් ධීය පභහතයහිලඹට ය න යපු යම් මුදර 

යලළිඵ පඳට ක සිභ යනධිඹක  න ෆහීභට ඳත් ය නන ඵළවළ.   

රු ඇභතිසතුභදහ, ධීය ිසථහ යලළිඵ ඳසුගිඹ දනර 

පුත් ඳත්ර ඳශ යරහ තිසබුණහ. ධීය ිසථහ ඳහඩු රඵන 

ආඹතනඹක්. එඹ හ දළමීභ වහ ව යඹෝජනහ යනොයඹක් 

පසථහර ඉදරිඳත් යරහ තිසබුණු ආහයඹ පඳ දළක්හ. 

ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලයේ මරය තත්ත්ඹ යද ඵළලුහභ පඳට 

යඳයනනහ රිහ ධීය ිසථහ 2014 යර් රුයලඹල් මිලිඹන 

119ක් ඳහඩු රඵහ තිසයඵන ඵ. 2015 පවුරුද්යද් එඹ මිලිඹන 234ක් 

ඳහඩු රඵනහ. නමුත් රු ඇභතිසතුභදහ, යම්හ රහබ රඵපු ආඹතන.  

ඔඵතුභහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලඹ බහයයන 

තභ යටි හරඹයි ත යරහ තිසයඵ නය න. රු ඇභතිසතුභදහ, 

යම් හරඹක් තිසසයේ ආපු ප්රලසනඹක්. රු බහඳතිසතුභදහ, හිටපු 

ධීය ඇභතිසතුභහයේ හරයේ සිදුයච්ච යනොයඹක් නුයදනු දහහ 

පඳට යරොකු ළඹක් තිසයඵනහ, යම් රිහ ධීය ිසථහ හ 

දළමීයම් තත්ත්ඹට ටයුතු යශේ එතුභහයේ හරඳරිච්යේදයේ 

සිද්ධ යච්ච සිදුවීම් එක්ද ක ඹරහ.   

2016 යඳඵයහරි 26 යදහදහ ධීය ව ජරජ ම්ඳත් 

(ියලෝධන) ඳනතිස න භතුන ළටලු ම්ඵ නධ ල්තළබීයම් 

යඹෝජනහ යන එන යරහයේ  භභ රු ඇභතිසතුභහය න යභෝදය 

ධීය යහඹ යලළිඵ ප්රලසනඹක් ඇහුහ. යම් රු බහයේ පධහනඹ  

ඒ යලළිඵ යඹොමු ය නන ළභළතිසයි. යභෝදය ධීය යහඹ 

යඳෞද්ලි ආඹතනඹට ඵදු දීරහ තිසයඵන ඵ  ඇත්තක්ද, නළද්ද 

ක ඹහ භභ ඔඵතුභහය න යනභසුහ. ඔඵතුභහ ක ේහ ඔඵතුභහයේ 

හරයේ යනොයයි, ඔඵතුභහට යඳය සිටි පභහතයයයඹකුයේ 

හරයේ යභෝදය ධීය යහඹ  පවුරුදු 25 හරඹට ඵදු දීරහ 

තිසයඵනහ ක ඹරහ. රු ඇභතිසතුභදහ, යම් යලළිඵ භභ යතොයතුරු 

යවොඹහයන ගිඹහ. පයල යම් යලළිඵ පල්රස යවෝ දණ යචෝදනහ 

යනභර්ලන යොමි න බහටත් ඳළමිණිල්රක් ශහ. නමුත් ඒ 

ඳළමිණිල්රට පනු ක්රිඹහත්භ යනොවුණු දහහ  භහර්තු භහයේ  

ඳහර්ලියම් නතු භ න්රීරු ඳස  වඹ යදයනක්  ගිහිල්රහ ජහතිස 

යඳොලිස යොමිභටත් ඳළමිණිල්රක් ශහ. නහටුයි, රු 

බහඳතිසතුභදහ. පද යනතුරු ඒ ඳළමිණිල්ර යලළිඵ ක සිභ 

ටවනක් යයන නළවළ; ප්රහලඹක් ටව න යයන නළවළ; 

පඩුභ තයමි න පයඳ න ඹම්ක සි රුණු යනභසීභක්ත් යරහ නළවළ.  

යභෝදය ධීය යහඹ ක ඹ නය න රිහයේ තිසබුණු යවොභ ධීය 

යහඹක්. දක්ඕයනට යහඹ වද නන යඳය යභෝදය ධීය යහයඹ න 

තභයි යනලහර මුදරක් රිහයේ ධීය ිසථහට -  ධීය යහඹට - 

රහබ වළටිඹට රළබුයණ්. ඒහ යනයද්ල ධීය ඹහත්රහලි න ය නන 

පුළු න; ඳවසුම් ළඳයීයභ න ය නන පුළු න. යම් සිඹලු 

යද්ලි න රහබ රළබුයණ් යභෝදය ධීය යහඹට.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යභෝදය ධීය යහඹ පවුරුදු 25ට ඵදු 

යදන යනට ක සිභ නීතයනුකූර ්රභයේදඹක් පනුභනඹ යරහ 

නළවළ ක ඹන එ භභ ීමයභ න ප්රහල යනහ.  භහභක් 

යත රඵහදීභ වහ පඩුභ තයයම් පධයක් භණ්ඩරයේ - Director 

Board එයක්- පනුභළතිසඹ රඵහ යන නළවළ; ළසෝනට් භණ්ඩරයේ 

ඇනුභළතිසඹ රඵහ යන නළවළ; යට නඩර් ළවීභක් යරහ නළවළ. 

යඳෞද්ලි භහභක් යතෝයහයන තිසයඵනහ. භවය යරහට  

ඒ භහභ  තභ නයේ ඹහළු මිත්රඹ න ය නන පුළු න. ඒ භහභට 

පවුරුදු 25 ඵදු ගියනසුභක් ඹටයත් යභෝදය ධීය යහඹ රඵහ දීරහ 

තිසයඵනහ . රුයලඹල් 125,000 භහසි කුලිඹට තභයි රඵහ දීරහ 

තිසයඵ නය න. රු ඇභතිසතුභහ ක ේහ,  ඒ රුයලඹල් 450,000 දක්හ 

ළඩි ය නන ටයුතු යනහ ක ඹරහ. රු බහඳතිසතුභදහ, 

ළටලු තිසයඵ නය න යම් රඵහ දීපු භහභ යලළිඵයි. පයල යම් 

Seagulf UK Limited ක ඹන භහභ යලළිඵ රුණු යොඹහ 

යන ගිඹහ. යම් Seagulf UK Limited ක ඹන භහභ 2007 

පවුරුද්යද් Dalecrown Limited වළටිඹට එිර නතයේ ලිඹහඳදිචි 

යරහ තිසයඵනහ. 2007-2013 දක්හ ඹ නය න Dalecrown 

Limited ක ඹන නමි න.  2013 දී තභයි Seagulf UK Limited 

ක ඹන නභ වළයද නය න.  

රු බහඳතිසතුභදහ, නමුත් යම් භහයම් යනසතය යවොඹහයන 

ඹනයොට 2008 පවුරුද්යද් ඉරහ 2015 පවුරුද්ද දක්හ රඵහදී 

තිසයඵන ඔවු නයේ භහයම් ගිණුම් දවහ ඵළලුහභ, ඒ භහයම් 

උඳරිභ රහබඹ ලයඹ න තිසයඵ නය න 2008 පවුරුද්යද් ආයම්බ 

යපු දයේ දහපු ඳවුම් 8,000 මුදර යනතයයි. ජනහධිඳතිසයණඹට 

භහ තුනක් තිසසෝඹදී,  එතුභහ ඇභතිසයභ න ඉත්වීභට භහඹට 

යඳය, 2014 පවුරුද්යද් හිටපු  ඇභතිසයඹහයේ තදහ භතඹට ඳවුම් 

8,000 ත්භක් තිසයඵන භහභක් Seagulf UK Limited 

ක ඹන ආඹතනඹට රඵහයදනහ. වළඵළයි, රඵහයද නය න ඳහඩු රඵන 

ආඹතනඹක්. ඒ පඹ ක ඹනහ, රිහයේ යඩොරර් මිලිඹන 3 

ආයඹෝජනඹක් ය නය න ක ඹරහ. එයේ ආයඹෝජනඹ ය නය න 

පක්ය 25 භූමි ප්රයද්ලඹක් තිසයඵන යභෝදය ධීය යහයේ. ඒ 

යහයේ ශීතහහය ඳවසුම් තිසයඵනහ; පයිස ඳවසුම් තිසයඵනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, ඒ යේ සිඹලුභ ඳවසුම් තිසයඵන යහඹක් 

125,000 භහසි ඵදු කුලිඹටයි යද නය න. වළඵළයි, යද නය නත් 

ඳහඩු රඵන භහභට. ඒ භහභට දු නනහට ඳසයේ MTD 

Walkers PLC භහභ - 2015 පවුරුද්යද් ඔවු නයේ භහම් 

යඳොයත් ක ඹන ආහයඹට - රුයලඹල් මිලිඹන 1,340 ණඹය 

දහකුතුට ඹනහ. යභොද, Seagulf UK Limited ආඹතනඹ 

සිඹඹට 90 යොටස මිරදී  නනහ ක ඹරහ ක ඹනහ. හිටපු 

ඇභතිසතුභහ Seagulf UK Limited ක ඹන ආඹතනඹට පවුරුදු 25 

හරඹක් වහ යම් ගියනසුභ රඵහයදනහ. ඔවු න ගිහිල්රහ ඒයක් 

සිඹඹට 90 යොටස තත් ආඹතනඹට යනකුණනහ. ඒ භහභ 

මුදල් නළතිස දහහ රුයලඹල් මිලිඹන 1,340 ණඹය දහකුතුට 

ඹනහ. ඉතිසරි රුයලඹල් මිලිඹන 2,340 වහ ඵළිකු භඟි න ණඹ 

ඳවසුම් රඵහ නනහ ක ඹරහ ඔවු න ක ඹනහ. 

රු බහඳතිසතුභදහ, යම්යක් ළරැද ණනහක් තිසයඵනහ. 

ආයම්බයේ ඉරහ සිදු ව ක්රිඹහදහභයේ ළරැද තිසයඵනහ. ආයම්බයේ 

දී යට නඩර් ්රභඹට ඹ නය න නළවළ;  ළසෝනට් එට ඹ නය න 

නළවළ; පධයක් භණ්ඩරඹට ඹ නය න නළවළ, තදහ තීයණඹක් භත 

එ භහභට රඵහයදනහ. එයේ රඵහයද නය නත් ඳහඩු රඵන 

භහභට. එයේ රඵහත් භහභ එභ පයිතිසහසිභ රිහයේ 

තිසයඵන තත් භහභට යනකුණනහ. ඒ දහහ 2008 එභ භහභ 

2993 2994 



ඳහර්ලියම් නතු 

ආයම්බ යපු දයේ ඉරහ 2016 දක්හ යම් නු යදනු යලළිඵ 

සිඹලු හර්තහ භයේ ශඟ තිසයඵනහ. 2016 යනොළම්ඵර් භහයේ 

1ළදහදහ එභ එිර නත භහභ යනසුරුහ වරිනහ. රු 

බහඳතිසතුභදහ, 2008 ඉරහ 2016 දක්හ එභ භහයම් සිඹලු 

ආදහඹම් යනඹදම් හර්තහ ඇතුළු පලය සිඹලුභ ලියල යල්න භභ 

සභගත* යනහ. 

රු බහඳතිසතුභදහ, ඒ හයේභ MTD Walkers PLC 

ආඹතනඹ, Walkers Colombo Shipyard (Pvt.) Limited නමි න 

දළ න එභ භහයම් නභ යනස ය තිසයඵනහ. ඳසුගිඹ ද භභ 

දළක්හ, එ නළක් වදරහ ඒ දඹත් ශහ ක ඹරහ ඳත්තයර් දහරහ 

තිසබුණහ. Walkers Colombo Shipyard (Pvt.) Limited ක ඹන 

ආඹතනයේ ණඹය දහකුතුක් යනුය න දහකුත් යපු සිඹලු 

ලිඹක ඹයනලි යභභ බහයේ පධහනඹ යලණි භභ සභගත* 

යනහ. 

ඊශඟට, තත් හයණඹක් ළන ඔඵතුභහයේ පධහනඹට යඹොමු 

යනහ. දළ න යම් "යභහ ඩීල්" ළන ථහ  ඵවට රක් වුණු 

ඇභතිසයයඹක් තභයි පඳට යචෝදනහ  ය නය න. "යභහ ඩීල්" ළන 

යචෝදනහ රඵහපු ඇභතිසයයඹක් තභයි යම් නු - යදනු යලටුඳ 

ඉ නය න. ධීය ිසථහයේ, ධීය ර්භහ නතයේ ඩහ ළ. භට 

ෘජුභ ක  යුතු ඇභතිසයයඹක්.  ජනහරි 08 ළදහදහ යම් යයට් 

වුණු යනස වීභත් එක් ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුයේ භහි නද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිසතුභහට, ඒ යජඹට දගි න දටභ යචෝදනහ එල්ර යපු 

ඇභතිසයඹහට යනරුද්ධ තභයි යම් යචෝදනහ තිසයඵ නය න. ඒ දහහ 

යම් යලළිඵ ඔඵතුභහයේ පධහනඹට යඹොමු යනහ. යම් ධීය 

යහඹ න වද නය න යලට යට ණ්ඩහඹම්රට එයවභ නළත්නම් 

යඳෞද්ලි භහම්රට ඵදු යද නන යනොයයි. දළ න  නදය 

යහඹත් වදරහ යඳෞද්ලි භහභට ඵදු යද නන ඹනහ නම් 

ඒයක් ළටලුක් තිසයඵනහ.  
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහට යනනහඩි යද හරඹක් 

තිසයඵනහ. 
 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

යවොයි, රු බහඳතිසතුභදහ. යම් යහඹ නර උඳරිභ  

ප්රයඹෝජන රඵහ යද නන ඕනෆ, රිහයේ ධීය ර්භහ නතයේ 

යඹයදන පුද්රඹ නට. ඒ දහහ ධීය ිසථහ ඳහඩු රඵනහ නම්, 

ධීය යහඹ ඳහඩු රඵනහ නම් ඒ වහ ත වළක  ක්රිඹහභහර් 

තිසයඵනහ, රු ඇභතිසතුභදහ. රිහ යට්භ ධීය යහඹ න 

තිසඹහයන,  රිහ යට්ටභ මුහුද තිසඹහයන පයල තභත් 

උම්ඵරඩ, යර, වහල්භළස න යනලහර ප්රභහණඹක් යලට යටි න 

ආනඹනඹ යනහ. භහ දළක්හ, ළභ න ටි න ර්භහ නතලහරහ 

තුනක් ආයම්බ ශහයි ක ඹරහ හිටපු ඇභතිසතුභහ ක ඹරහ තිසබුණහ. 

වළඵළයි, ළභ න ටි න ර්භහ නතලහරහ තුනක් ආයම්බ ශත්, 

දට පලය එක්රක් දවදහවක් ඳභණ ළභ න ටි න ප්රභහණඹ 

ආනඹනඹ ය නය න යලට යටිනුයි.  පයප් යට යට්ට මුහුද 

තිසඹහයන යම් භත්ය ම්ඳත යට ඇතුශට යද නන ඵළරි ඇයි?  පයල 

ළභ න ප්රයඹෝජනඹට  නන පලය නහද? ඒ දහහ යම් ළන රු 

ඇභතිසතුභහයේ පධහනඹට යඹොමු යනහ. 

ඒ යනතයක් යනොයයි. ඳසුගිඹ පඹ ළඹ යඹෝජනහලි න 

ශීතහහය වද නන  රුයලඹල් මිලිඹන 1,000 මුදරක් ය න ය 

තිසයඵනහයි ක ඹරහ ඔඵතුභහ ක ේහ. භහ නම් ද නය න නළවළ, 

රුයලඹල් මිලිඹන 1,000 න වදහපු එ ශීතහහයඹක්ත්  රිහ 

ඇතුශත තිසයඵනහද ක ඹරහ.  ඒ හයේභ යහඹ න ඉද ක රීභ 

යනුය න යනලහර මුදරක් ය න ශහ ක ේහ. භහ ද නනහ, 

ප්ඳයයතොට යහයේ ඹම් ක සි ළඩ යොටක් යයන ඹනහ, 

මිරිස ධීය යහයේ ඹම් ක සි ළඩ යොටක් යයන ඹනහ. 

පුයහණළල්යල් යඳොඩි repair එක් ශහ. වළඵළයි, ඊට පභතය 

යහඹක් යනුය න යනලහර මුදරක් ය න යශේ යොයවේද ක ඹන 

එ යලළිඵ ළටලු තිසයඵනහ. 

ඒ දහහ යම් පභහතයහිලඹ යත්රුම්  නන ඕනෆ, යම් මිරිදඹ 

ධීය ර්භහ නතඹ යලළිඵ ඳභණක් ටයුතු යන 

පභහතයහිලඹක් යනොයයි ක ඹන එ. යම් ධීය පභහතයහිලඹ. 

යට යට්ටභ යදඹ  තිසඹහයන, යම් පඹ ළඹ තුළි න සිඹඹට 90ක් 

මුදල් ය න ය නය න මිරිදඹ ධීය ර්භහ නතඹට නම් රිහයේ 

ධීය ර්භහ නතඹ යලළිඵ යනලහර ළටලුට මුහුණ යද නන 

යනහ.  

ඒ යනතයක් යනොයයි. යුයයෝඳහ භත්ය තවනභ ළනත් රු 

ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහ ථහ ශහ. යුයයෝඳහ භත්ය තවනභ ඉත් 

ය ළනීභ යලළිඵ පයල සතුතිස නත යනහ.  
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යරහ ප න රු භ න්රීතුභදහ. 
 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නමුත්, යුයයෝඳහ භත්ය තවනභ  ක්රිඹහත්භ වීභ යලළිඵ 

ීමභ තදහයභ ඳළයය නය න ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුයේ හිටපු යහජිත 

යේනහයත්න ඇභතිසතුභහටඹ  ක ඹන එ ව න යමි න හරඹ 

රඵහ දීභ යලළිඵ සතුතිස නත යමි න භහ දහවඬ යනහ. 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

මීශඟට, රු යවක්ටර් පප්පුවහමි භ න්රීතුභහ. ඔඵතුභහට යනනහඩි 

4 හරඹක් තිසයඵනහ. 

 

[ප.බහ. 10.38] 
 

ගරු මහක් ර් අප්පුහය මහත 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු බහඳතිසතුභදහ, ඔඵතුභහට යඵයවයන නභ සතුතිස නත 

යනහ, භට පසථහ රඵහ දීභ ම්ඵ නධ. ඳශමුය නභ ප්රහල 

ය නන ඕනෆ, පයල හයේ න භ න්රීතුභ නරහට 

ඳහර්ලියම් නතුයේ ථහ ය නන හරඹ රඵහ දීයම්දී යනලහර 

පහධහයණඹක් සිදු න ඵ. 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ ම්ඵ නධයඹ න රු බහනහඹතුභහ එක් ථහ ය නන. 

එතුභහ මරහනඹට එහ තිසයඵන රළයිසතුයි  භහ ක්රිඹහත්භ 

ය නය න. 

2995 2996 

[රු ිචන යනයේයේය භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු මහක් ර් අප්පුහය මහත 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු බහඳතිසතුභදහ, යනඳක්ඹට ළඩි හරඹක් රඵහ දීභ තුශ  

පඳට පදවස ඉදරිඳත් ය නන තිසයඵන පසථහ යොඩක් පඩුයි.  

යයේ යතත්, භට රළබුණු පුිචි පසථහය න ධීය  

පභහතයහිලඹ ම්ඵ නධයඹ න පදවස ක හිඳඹක් ඉදරිඳත් ය නන 

ඵරහයඳොයයොත්තු නහ.  රු බහඳතිසතුභදහ, ධීය පභහතයහිලඹ 

භහ දක  නය න රිහයේ තිසයඵන ඉතහ ළදත් පභහතයහිලඹක් 

යනධිඹටයි.  ධීය ර්භහ නතඹ ත්තත්, රිහට ඉතහ ළදත් 

ර්භහ නතඹක්. භහ  යනලසහ යනහ,  ධීය ර්භහ නතඹ තුළි න  

ජහතිස ආර්ථිඹට මීට ඩහ ළඩි දහඹත්ඹක්  නන වළක ඹහ 

තිසයඵනහ ක ඹරහ.  වළඵළයි, යම් ධීය පභහතයහිලඹට ඳභණක් 

තදහ ය නන පුළු න යදඹක් යනොයයි.  භසත ශ්රී රිහ තුශ  

ධීය ර්භහ නතඹ ත්තහභ,  යදඹ ධීය ර්භහ නතඹ ය නන 

පුළු න, මිරිදඹ ධීය ර්භහ නතඹ ය නන පුළු න; එයවභ 

නළත්නම් ජරජීවී ලහ ය නන පුළු න; එයවභත් නළත්නම් ඒට 

ම්ඵ නධ පයනකුත් පතුරු ර්භහ නත සිඹල්රභ ඒයහශී යරහ 

ත්තහභ ධීය ර්භහ නතඹ වහ යඹොදහ ත වළක  ම්ඳත් 

යොඩක් තිසයඵනහ. එභ ම්ඳත් ටි දහළයද ශභනහයණඹ 

යශොත්, ඉතහභත් ිීමර්ණ ළටලු යනහයන ධීය ර්භහ නතඹ 

වයවහ පයප් ආර්ථිඹ ලක්තිසභත් ය නන පුළු න භ න භහර්ඹක් 

ස ය  නන පුළු න ක ඹහ භහ යනලසහ යනහ.  

ධීය යනඹ බහය පභහතයතුභහ, ඉතහභත් දක් පභහතයයයඹක්. 

එභ දහහ භහ එතුභහය න ඉල්ලීභක් යනහ, දශ ජහතිස 

දහසඳහදතඹට ළඩි දහඹත්ඹක් යද නන ධීය ර්භහ නතඹ මීට 

ඩහ ලක්තිසභත් යන ළඩ යලළියශක් ඇතිස ය නන ක ඹරහ. ඒ 

වහ පතිසරු ජනහධිඳතිසතුභහ, රු පග්රහභහතයතුභහ ව මුදල් 

පභහතයතුභහත් එක් හච්ඡහ යරහ, පයනක් පභහතයහිල ව 

ආඹතන සිඹල්රත්, යනයලේයඹ නභ ධීය ජනතහත් ඒයහශී 

යයන යනලහර ළඩ යොටට පත තිසඹ නන. ඒ යනුය න 

පලය යන වයඹෝඹ රඵහ යදමි න පයලත් ඔඵතුභහ භඟ 

පත්ළල් ඵළයන ඉ නනහ.   

ධීය පභහතය ව යහජය පභහතය ක ඹන ධුය යදභ ගියේ 

දකුණට. එඹට පයල යඳොඩ්ඩක් පළභළතිස වුණහ. යභොද, ඒ දහහ 

පයප් පුත්තරම් දසත්රික්ඹට කුඩම්භහයේ ළලික ල්රක් තිසයඵනහ 

ක ඹරහ භහ හිතනහ. දකුණු ඳශහතටභ ළඩියඹ න ය නීයනද ක ඹන 

යඳොඩි ළඹකුත් පඳට තිසයඵනහ. එයේ සිදු යනොයයි ක ඹන 

යනලසහඹකුත් තිසයඵනහ. යයේ යතත් එභ ඳක්යේ, එභ 

ආනයේ ඉයන ළඩ ටයුතු යද්දී එතුභ නරහ යදයදනහයේ 

එමුතුත් එක් යනලහර ළඩ යොටක් ය නන වළක  යයි ක ඹහ 

භභ හිතනහ. පයල ඉල්ලීභක් යනහ, ධීය පභහතයතුභ නරහ 

යදයදනහය න යයනක් භහඹට ළයඹක්ත් පයප් ප්රයද්ලඹටත් 

ඇයනල්රහ ධීය- 

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භ න්රීතුභහ, යරහ පහන යමි න ඳතිසනහ. 

 
ගරු මහක් ර් අප්පුහය මහත 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු බහඳතිසතුභදහ, ඉදරිඳත් ය නන යඹෝජනහ ණනහක් 

තිසයඵනහ. ථහ පහන ය නන, ඳට න ත්ත තළනත් භට 

භත නළවළ. යභොද, හරඹ යනනහඩි වතයයි ක ේහභ ථහ 

ඳළටයරනහ.  

යම් පසථහ යවෝ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතිස නත 

යමි න, භභ පයප් රු බහනහඹතුභහය න ඉල්ලීභක් යනහ, 

පඳට පනුම්ඳහ යරහ පයප් රුණු ඉදරිඳත් ය නන මීට ඩහ 

හරඹ රඵහ යද නන ක ඹරහ. යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 
[ප.බහ. 10.42] 

 

ගරු ිලලිප් මවදආණච්ික මහත (ධීවණ හ ජලජ සේඳත් 

සගවර්ධන ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 
රු බහඳතිසතුභදහ, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් ළන චන ීමඳඹක් ථහ ක රීභට 

පසථහ රඵහ දීභ ළන සතුතිස නත යනහ. රු බහඳතිසතුභදහ, 

2015 ජනහරි 08න දහ ආයම්බ යපු ඹව ඳහරන ආණ්ඩු 

ප්රථභයඹ නභ,  ධීය ක්යේත්රඹට ඵරඳහන යඳ්රල්, ඩීල්, රහම්පු 

යතල්, ෆස ආදයඹහි මිර පඩු යරහ ධීයඹහයේ භ න භඟ, ධීය 

ක්යේත්රඹ නඟහ සිටුවීයම් ළඩ යලළියශ ධීයඹහ රැළනීභ 

යනුය න ආයම්බ ශහ ක ඹන එ යම් ෆ වන පඹට ක ඹ නන 

භහ ළභළතිසයි. ඒ යනතයක් යනොයයි. පයප් භත්ය පඳනඹනඹ 

ම්ඵ නධයඹ න ඳළළතිස යුයයෝඳහ ිභයේ තවනභ ර්ඹක් 

ඇතුශත ඉත් යහයන භත්ය පඳනඹනඹ ක රීයම් පසථහ 

පයල රඵහ ත්තහ. පයප් ඒ ජඹග්රවණඹ හර්ථ ජඹග්රවණඹක් 

වළටිඹට පයල රනහ. එළදහ ජඹග්රවණ යහියඹක් පයප් 

පභහතයහිලඹ භඟි න පයල රඵහයන තිසයඵනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, ඵහු දන ඹහත්රහරට tab ඳවසුම්, solar 

panel ඳවසුම් රඵහ යද නන පයල දළ න යට නඩර් ළහ තිසයඵනහ. 

ධීය ක්යේත්රඹට න තහක්ණි ළඩටව න රඵහ දීයම් ළඩ 

ටයුතු පයල ආයම්බ ය තිසයඵනහ. යම් ර්යේදී ඳසු ගිඹ යජඹ 

රඵහ දු න ඵහ හයේ යනො පි ම්පර්ණ ඵහ, දළල් පදන 

යඵෝට්ටුරට winch, fish finders ආදඹ පයප් ධීයඹහට රඵහ දීයම් 

ළඩ ටයුතු න තහක්ණි ළඩ යලළියශ ඹටයත් පඳ ආයම්බ 

ය තිසයඵනහ. ඒ හයේභ, ච නද්රිහ - satellite - තහක්ණඹ භඟි න 

ධීයඹ නට මුහුයද් සිට තභ නයේ දහට ථහ ක රීභට දුයථන 

ඳද්ධතිස රඵහ දීයම් ළඩ ටයුතු ද පයල දළනට ආයම්බ ය 

තිසයඵනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, ධීය ර්භහ නතඹ නඟහ සිටු නන නම් 

යදඹ ධීය ර්භහ නතඹ යනතයක් යනො, පයප් යයට් තිසයඵන ළේ, 

ජරහල ආදයඹ න ද පයල ප්රයඹෝජන  නන ඕනෆ. පයල මිරිදඹ ධීය 

ර්භහ නතඹ ද දයුණු ය නන ඕනෆ. එභ ර්භහ නතඹ දයුණු 

ක රීභට රු පභහතයතුභහත්, භභත් පයප් ජහතිස ජරජීයන හ 

ිර්ධන පධිහරිඹත් භඟ එක් යනලහර ළඩටවනක් ආයම්බ 

ය තිසයඵනහ. පයල පියජනන භධයසථහන ීමඳඹක් යනෘත ය 

තිසයඵනහ. ෆභ දසත්රික්ඹභ පියජනන භධයසථහනඹ ඵළගි න 

ඉද යරහ මිරිදඹ ධීය ර්භහ නතඹ නඟහ සිටු නන යරොකු ළඩ 

යලළියශක් ආයම්බ ක රීභට පයල ඉදරියේදී ටයුතු යනහ. එඹ 

යඹෝජනහක් වළටිඹටත් භභ යම් රු බහට ඉදරිඳත් යනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යනයලේයඹ න පද යයට් ිචහය ක්යේත්රඹට 

පලය න, පයප් යටට යනලහර ආර්ථි හසිඹක් රඵහ යදන 

ඉස න, කුළු න ළදහ භත්ය ර්  පයප් රපු ආශ්රිත හ 

ය නන පුළු න. වම්ඵ නයතොට "Crabs City" යහඳෘතිසඹක් 

ආයම්බ ය නනත් පද ළරසුම් ය තිසයඵනහ. යොවී න 

20යදයනකුයේ පක්ය 50  ඉඩභක් පයයන යඳෞද්ලි 

කුළු න හ ක රීයම් යහඳෘතිසඹට, පයප් ධීය 

පභහතයහිලයඹ න මුදල් රඵහ දීරහ,  ඒ ටයුතු ආයම්බ ය නන පයල 

2997 2998 



ඳහර්ලියම් නතු 

ළරසුම් ස ය තිසයඵනහ. පයල ඒ ටයුතු ක්රිඹහත්භ යනහ. 

එළදහ යඹෝජනහ යහියඹක් යම් ර්යේ ක්රිඹහත්භ ය නන පයල 

ටයුතු යනහ.  

රු භහි නද පභයවීය ඇභතිසතුභහත් භභත් ඒහඵද්ධ යරහ 
ධීය ක්යේත්රයේ ලි න යනොවුණු ආහයයේ ළඩ ටව න 
ක්රිඹහත්භ යරහ ධීයඹහයේ පලයතහ පුය නන, ඳවසුම් රඵහ 
යද නන ටයුතු යනහ. යනයලේයඹ නභ රයිරහ ව සුරුක්කු දළල් 
තවනම් ක රීභට භභ යඹෝජනහ ය තිසයඵනහ. යම් ර්යේ පයල ඒ 
දළල් තවනම් ක රීයම් ටයුතු ආයම්බ යනහ. ඒ හයේභ යෝස 
ඳ නන ්රභඹට ධීය ර්භහ නතඹ යන ඵහුදන ඹහත්රහ හිමිඹ න  එදහ 

පඩි 28 යඵෝට්ටුය න ඹන යොට  මීටර් 225 දළල් වළදුයේ. න 
තහක්ණඹ පනු, න ළඩ යලළියශක් පනු දළ න ඊට ළඩි 
ප්රභහණයේ දළල් රඵහ දීරහ ඵහුදන ඹහත්රහ හිමිඹ නට ඒ ධීය 
ර්භහ නතඹ ය නන නීතිස රීතිස ස යරහ, ඵරඳත්ර රඵහ දීයම් 
ළඩ ටයුතු යම් ර්යේ මුල් භහයේදී ආයම්බ ය නන ටයුතු 
යනහ.   

යනයලේයඹ නභ භහදළල් ර්භහ නතඹ ළනත් ක ඹ නන ඕනෆ. 
රිහයේ භහදළල් යතොටුයඳොශල් නසිඹවළත්තෆ ණනක් 
තිසයඵනහ. දළ න පබහඹට ඹමි න ඳතිසන ආයම්බ භහදළල් 
ර්භහ නතඹ ඹළි නඟහසිටු නන, පහිමි යරහ තිසයඵන උතුරු 
නළ යඟනහිය යතොටුයඳොශල් නළත රඵහ යද නන, උතුරු 
නළ යඟනහිය සිිවර, යදභශ මුසලිම් ජනතහ ඳදිචි සිටි සථහන 
නළත රඵහ දීරහ, ඒ පඹ නළත ඳදිචි ය නන ටයුතු යනහ. 
ඒ හයේභ ධීය පභහතයහිලඹ භඟි න ධීය දහහ යහඳෘතිස ආයම්බ 
ය නන පයල යනලහර ීමභක  න ටයුතු යනහ. උතුයර් ඹහඳනඹ 
දසත්රික්ඹ, භඩරපු දසත්රික්ඹ, වම්ඵ නයතොට දසත්රික්ඹ 

ප්රමු ය යන දසත්රික් 10ට ඉතිසවහයේ යනොවුණ ආහයයේ 
ධීය ඹටිතර ඳවසුම් රඵහ දීභට, ධීයඹ නයේ දහහ 
පලුත්ළඩිඹහ ක රීභට, නීඳහයක් ඳවසුම් රඵහ දීභට, භිභහත් 
ඉද ක රීභට රුයලඹල් මිලිඹන 1200ක් පයප් රු මුදල් ඇභතිසතුභහ 
රඵහ දී තිසයඵනහ. පයල ්රභත්, ළරසුභක් ඇතිස ධීයඹ නට ඒ 
ඳවසුම් රඵහ දීයම් ටයුතු යම් ර්යේ  ආයම්බ යනහ.  

 දහහ 100ක් ඉද ක රීභ වහ භට යොරිඹහනු යජයේ ආධහය 
ඹටයත්  මුදල්  රඵහ යද නන එඟත්ඹ ඳශ ය තිසයඵනහ. එහි 

ඳශමුළදහ පදඹය වළටිඹට දහහ 25ක් ඉද ක රීභට රුයලඹල් යෝටි 

3 මුදරක් රඵහ දු නනහ.  ඳසු ගිඹ දසර යොරිඹහයේ ධීය 
මුඳහය ිභයේ බහඳතිස ප්රමු ණ්ඩහඹභක්; දත යලරික් 
ඇයනල්රහ මුල් ර තිසඹරහ පයල ඒ ළඩ ටයුතු ආයම්බ ය 
තිසයඵනහ. ඒ යනතයක් යනොයයි,   ධීය පභහතයහිලඹ වයවහ යනසිරි 
දහහ යඹෝජනහ ්රභඹ යහප්ත ක රීභ වහ මුදල් ආධහය රඵහ 
යදන යර  භභ මුදල් පභහතය යයන රුණහනහඹ භළතිසතුභහය න 
ඉල්ලීභක් ශහ. ඒ ම්ඵ නධයඹ න භහි නද පභයවීය ඇභතිසතුභහත් 
භභත් ඉල්ලීම් යරහ ධීය දහහ යහඳෘතිසඹක් ආයම්බ ය නන 
පඳට රුයලඹල් මිලිඹන 300ක් ය න ය තිසයඵනහඹ ක ඹන එ 
භභ යම් පසථහයේදී යම් උත්තරීතය බහට ප්රහල යනහ. ඒ 
යනධිඹට ධීය ම්භහන ළඩිදයුණු යනහ හයේභ පයප් යයට් 
යනසිතුරු භසු න පඳනඹනඹ තිසබුයණ්  සිඹඹට 6යි. පයල එඹ සිඹඹට 10 
දක්හ ළඩි ක රීභට ළරසුම් යරහ, දළනටභත් ඒ ටයුතු 
ක්රිඹහත්භ යනහ.  ඒ පනු යනසිතුරු භසු න යඵෝ න යයශ, 
යොයල්ඳය තීයඹ ශුද්ධ ඳයනත්ර ක රීයම් ළඩ ටවනක් පයල ආයම්බ 
ශහ.  

ඒ ශ්රභදහනයේද භව මුහුයද් තිසයඵන යඵෝතල් ඳළඹ 4ක් තිසසයේ,  
්රළක්ටර් යනසි ණනට එක්හසු යපු ඵ පයල දළක්හ. එදහ භභ 
තීයණඹක් ත්තහ. රිහයේ ඵහු දන ඹහත්රහ ඳ නදවස ණනක් මුහුදු 
ඹනහ.  ඒ ඳ නදවස ණය නභ යන ඹන යඵෝතල්, පඳද්රය 
ඔක්යොභ භව මුහුදට දභරයි එ නය න. භව මුහුදට දභන ඒ 
යඵෝතල් යොඩ වරහ, ල්ඳය පසයේ  හිය යනයොට යනසිතුරු 

භසු නට සෝත්තය දභ නන, යඵෝ ය නන තිසයඵන ඉඩ ඩ ඇහිරිරහ  
යනසිතුරු  භසු න යඵෝ වීභ  ළශළක්යනහ. ඒ දහහ  පයල 
වයභෝය පියජනන භධයසථහනඹට මුල් ල් තඵන 
පසථහයේදී  භහි නද පභයවීය ඇභතිසතුභහටත් ඒ දහරධහරි නටත් භභ 
උඳයදස  දු නනහ, පදහහර්ඹයඹ නභ  යම් යඵෝට්ටු ඳ නදවස  ණන 
මුහුදු ඹනයොට ඒ යදහඹන යඵෝතල්  ප්රභහණඹ, යදහඹන  භලු 
ප්රභහණඹ යලළිඵ ෆභ යහඹක  නභ යනසතය, යතොයතුරු   නනඹ 
ක ඹහ.  නළත තහක් ඒ පඹ යොඩසෝභට එනයොට ඒහ නහයන 
වමුදහට යඳ නරහ, dustbin එට එතු යන යනධියේ  නීතිස  
ස ය නනඹ ක ඹහ යඹෝජනහක් යනල්රහ දළනට  ඒ නීතිස 
ස යමි න ඳතිසනහ. එයවභ නළත්නම් දඩ වන ්රභඹට 
ඹ නනඹ ක ඹහ භභ යඹෝජනහ ශහ. ඒත් දළ න ක්රිඹහත්භ යමි න 
ඳතිසනහ.   

පද වළභ යහඹක  නභ යහත්රි  දවඹට, එයොශවට යනතය  තභයි 
ඵහු දන ඹහත්රහ මුහුදු ඹ නය න.  ඒ  ධීයයි න ව වඹට යනතය 
ඇයනල්රහ ඒ යඵෝට්ටුරට යරහ ඇතිස  ය නන පයක්කු යඵොනහ. 
යඵෝතල් තුනක්, වතයක් බීරහ තභයි ඒ පඹ මුහුදට ඹ නය න. ෆභ  
යහඹභ එයවභයි. දකුණු ඳශහයත්, වම්ඵ නයතොට දසත්රික්යඹ න 
යඵෝට්ටුක් මුහුදු ඹනයොට ක රි නද, ඳරටුඳහන, යඳොත්තන වයවහ 
ගිහි න යඳොතුයනල්ලි න තභයි  රෑට දඹත් ය නය න. ඒ යොල්ර න 
බීරහ රෑට ඹනයොට  යඵෝට්ටු ඔක්යොභ  යොඩ වනහ.  දළනට 
යඵෝට්ටු 7ක් කුඩු යරහ තිසයඵනහ.  ගිඹ තිසයේත් යඵෝට්ටුක් 
යොඩ ළහුහ.  ඒ යඵෝට්ටුයේ පඹ නම් බීරහ ගිහි න නළවළ. ඒ පඹට 
දහ නද ගිඹ එයි යරහ තිසයඵ නය න.  ඒ යඵෝට්ටු කුඩු වුණහ. 

යඵෝට්ටුක් රක් 120ක්, 125ක් යනහ.  ඒහයේ  ඹ නය න 
ළදහයඹෝ. ඒහයේ ඹ නය න ධීය ර්භහ නතඹ යන ට්ටිඹ.   

එයවභ යඵෝට්ටුක් කුඩු වුණහභ පයිතිසහයඹහ එදහ ඉරහභ 
හිඟභනට ළයටනහ. ඒ දහහ යම් උත්තරීතය බහයේදී භභ 
යඹෝජනහක්  යනහ, ඳහයර් ඵසලි න දඩ පඹ යනහ හයේ  
ධීය ර්භහ නතඹට ඹන පඹ ව 6.00ට ඉසයල්රහ ධීය 
ර්භහ නතඹට ඹ නන ඕනළඹ;  ව 6 න ඳසයේ බීභත් ඹනහ 
නම් යහයඹ තිසයඵන coast guard station එය න යවෝ  නහයන 
වමුදහය න වරි ඒ ළන ඳරීක්ණඹක් ය නනඹ; ඒ ර්භහ නතඹට 
ඹන පඹ භත්ඳළ න ඳහනයඹ න යතොය ඹ නන ටයුතු 
රස නනඹ ක ඹහ.  

 යනලහර යෘඳෘතිස යහියඹක් පයප් ශඟ තිසයඵනහ.  පයල යවො 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ යනහ.  යම් යයට් දහත්  යනොවුණු 

ආහයඹට ධීය ර්භහ නතඹ යොඩ  නන මුදල් ඇභතිස යයන 

රුණහනහඹ භවතහ මුදල් රඵහ දීරහ තිසයඵනහ. භහි නද පභයවීය 

ඇභතිසතුභහත්, භභත්  එතු  යරහ  යම් යයට් ධීය ර්භහ නතඹත්, 

ධීය ක්යේත්රඹත්, ඳහරියබෝගිඹහත්  යොඩ ළනීයම් යහඳෘතිසඹ 

හර්ථ ඉසට යරහ යයට් ජනතහට යඳ නනහඹ ක ඹන එ 

භභ යම් පසථහයේදී  ප්රහල යමි න භට යම් පසථහ රඵහ දීභ 

ළන රු බහඳතිසතුභහට සතුතිස නත යමි න භභ දහවඬ යනහ. 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Next, Hon. Douglas Devananda.  You have five 

minutes.  
 

[தொ.த. 10.52] 
 

ගරු ඩ ලස මද්වනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற! தகௌ றசரபர் அர்கபப, இன்கந றணம் 

கடற்தநரறல் ற்தம் லக ப தோனங்கள் அதறறதத்ற 

அகச்சு தரடர்தரண குலறகன றரத்றல் கனந்து 

தகரண்டு, ணது கதத்துக்ககப தொன்கப்தற்கு தொன், 

2999 3000 

[රු දලිප් යදආයච්චි භවතහ] 
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பற்கந றணம் றக தொல்ர் தசல்ற தஜனலிர 

அர்கள் கரனரகறறட்ட துச் தசய்றக அநறந்பன். 

ஆலகறக்க ததண் கனகத்துதரன்கநத் றக 

க்கள் ட்டுன்நற, உனதகங்கும் ரலம் ஈத் றழ் க்கலம் 

தற்கரசறப் தறரந்றதொம் இந்துறட்டது. அந் ககறல், 

இந்ச் சகதறல் தசல்ற தஜனலிர அர்ககப 

றகணவுகூர்ந்து, து க்கபறன் சரர்தரக அஞ்சலி 

ரறரககச் தசலுத்துகறன்பநன்.  

து கடற்தநரறனரபர்ககபப் தததம் தரறப்தைகலக்கு 

உட்தடுத்ற தகறன்ந இந்றக் கடற்தநரறனரபர்கபறன் 

ல்கன ரண்டிதும், கடதசய்ப்தட்ட உதகங்ககபக் 

தகரண்டதுரண கடற்தநரறல் டடிக்கககள் ற்தம் தறந 

ரட்டக் கடற்தநரறனரபர்கபது அத்துலநறதும், ணறரதற 

ரணற்நதுரண தசற்தரடுகள் தரடர்தறபனப இன்கந 

ணது உகறல் அறக அரணத்கச் தசலுத் 

பண்டித்ள்பது. இந்றக் கடற்தநரறனரபர்கபது ர்த்க 

ரலறறனரண கடற்தநரறல் கரரக, து கடற்தநரறனரபர் 

கலக்கரண ரத்றற்குக் குகநந்தட்ச தோன்த ரள் 

தரறலில்கூட - சுரர் 50,000க்கும் பற்தட்ட கடற்தநரறனர 

பர்கலக்கரண ரபரந் உகப்தை தக்கப்தட்டுதம் 

றகனப தரடர்கறன்நது. இந்றக் கடற்தநரறனரபர்கபது 

ர்த்க ரலறறனரண தரரறதும் வீண தொகநகபறல் அகந்து 

ரண இலகப் தடகுகபறன் தொன்தரக, து தரம்தரற 

கடற்தநரறல் தொற்சறகலக்குத் ரக்குப்தறடிக்க இனர 

றகனப ற்தட்டுள்பது. இன்தோனரகத் ற்பதரக 

றகனறல் தரக் ஜன சந்றறல் தரரறபறல் கடல்ரழ் 

உறரறணங்கள் அறக்கப்தட்டுள்பண. பலும், அறவுதம் 

றகபவுகபப க்கு ஞ்சறறதக்கறன்நண. இந் ககறல், 

து கடற்தப்தைக்குள் அத்துலநற தககறன்ந இந்றக் 

கடற்தநரறனரபர்கள் ரதபரன்தக்குச் சுரர் 600 தற்நறக் 

தரன் கடலுக அதகட தசய்கறன்நணர். இவ்ரத 

இந்றத் தரறனரபர்கள் தடந்பரதம் அதகட 

தசய்கறன்ந சுரர் 20,000 தொல் 30,000 கறனரண தற்நறக் 

தரன் கடலுரணது, அர்கபது உள்லர் 

பககள்பதரக, ஞ்சறக தடந்பரதம் சுரர் 5,000 

தற்நறக் தரன்தக்கும் பனறகரக 'இந்றக் கடலுவு 

உற்தத்ற' ன்த ததரறடப்தட்டு தபறரடுகலக்கு இந்ற 

றதணங்கபரல் ற்தற தசய்ப்தட்டு தகறன்நண. 

இவ்ரநரண றகனறல், து கடற்தநரறனரபர்கள் 

ரபரந்ம் அதகட தசய்த்ம் கடலுறல் தற்தக்கு 15 ச 

வீத்றற்கும் குகநரண ர்த்க ரலறறனரண இநரல், ண்டு, 

கரய் பதரன்ந கடலுகப் தததகறன்ந றகனப 

கரப்தடுகறன்நது. கண 85 சவீரணக ர்த்கப் 

தததற அற்நரகவும் குஞ்சுகபரகவுப இதப்தரல், அக 

உள்லர் தகர்பரரறன் பகக்குப் தன்தடுத்றணரலும்  

தததம்தரனரணக லண்டும் கடலுக்குள் தகரட்டப்தடும் 

றகனறபனப இதக்கறன்நண.  

அபபம், தரறல்ரய்ப்தை ட்டுப்தடுத்ப்தடுல், 

பதரற தொலீட்டு ஊக்குறப்தை இன்க பதரன்நற்நரல் 

உற்தத்றக் தகரள்பபவு ஆற்நலின் கலழ்ட்டத்துக்கு உற்தத்ற 

அதகடகபறன் ம் ள்பப்தட்டிதப்தறணரல், து சறநற 

கடற்தநரறனரபர்கபது உற்தத்றகலக்கரண பகள்றரணது 

தக்கப்தடுகறன்ந றகனப கரப்தடுகறன்நது. இணரல், 

து ரட்டின் ரதபரன்தக்கரண கடலுவு தோனரண 

இப்தை சுரர் 10 - 20 றல்லின் தௐதரரக உள்பது. அன் 

கரரக து கடற்தநரறனரபர்கள் ட்டுன்நற தரத், 

சறல்னகந றரதரரறகள், தணறடும் தரறனரபர்கள், 

ற்தறரபர்கள் ணப் தன ப்தறணதம் தததம் 

தரறப்தைகலக்கு உள்பரகற தகறன்நணர்.  

அத்துடன், டக்கு ரகர கடற்தநரறனரபர்கள் 

தொகங்தகரடுத்து தகறன்ந இன்ததரத தரரற ததக்கடி தறந 

ரட்டக் கடற்தநரறனரபர்கள் அங்கு அத்துலநறதும் 

கடதசய்ப்தட்டதுரண கடற்தநரறல் டடிக்கககபறல் 

ஈடுதடுரகும். குநறப்தரக, ரழ். ரட்டத்றல் டரட்சறக் 

கறக்குப் தகுறறல் ஆழ்கடல் தரறலில் ஈடுதடுகறன்ந 

கடற்தநரறனரபர்கள் இணரல் ததரறதும் தரறக்கப்தட் 

டுள்பணர். அபபம், தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் 

தகரக்கறபரய், தகரக்குத்தரடுரய், கதரட்டுக்பகற 

பதரன்ந கறரங்கபறல் ரலகறன்ந க்கள் ங்கபது றசர 

றனங்ககபத்ம், ங்கபது கடல் பத்கத்ம் இந்து 

றற்கறநரர்கள். அர்கள் ஆம்குகநந் து கடற்தப்தறல் 

சறத தரறல்ககப பற்தகரள்கறன்நபதரது, அப்தகுறக்குள் 

தறந தகுறகபறலிதந்து அத்துலநற தகத்ம் கடற் 

தநரறனரபர்கள் இந்றப் தடகுகள்தோனம், கடதசய்ப் 

தட்ட உதகங்ககபக்தகரண்டு, - 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, your time is up. Please wind up now.  

 

ගරු ඩ ලස මද්වනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ர்த்க ரலறறனரண தரறல்தசய்து இந் க்கபறன் 

ரழ்ரரங்ககப இல்னரதரறப்ததுடன், அர்கபது 

தரறல் உதகங்ககபத்ம் அறத்து தகறன்நணர். அப 

பதரன்த, தைதுரத்பன் தகுறறல் அத்துலநற, கட 

தசய்ப்தட்ட உதகங்ககபக் தகரண்டு, கடனட்கட 

தறடிப்பதரரல் அந் க்கபது ரழ்ரரங்கள் தரறக்கப் 

தட்டுள்பண. இந் றகன டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தன 

தகுறகபறலும் தரடர்ரகப அநற தொடிகறன்நது. ணப 

து கடற்தநரறனரபர்கள் இவ்ரநரண தரறப்தைகபறலிதந்து 

லண்டு, சுந்றரக அர்கள் தரறற்தகநறல் ஈடுதடக் 

கூடி சூழ்றகனக உதரக்குற்கு தகப அகச்சர் 

யறந் அவீ அர்கள் றதசய்து தகரடுக்க 

பண்டுதன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

அத்துடன், து தகுறகபறல் உள்ப இநங்குதுகநகலக்குப் 

தைணகப்தைப் தறகள் பற்தகரள்பப்தட பண்டி 

பககள் கரப்தடுகறன்நண.  

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you can table* the rest of your speech. 

Every minute is important. Otherwise, another Member 

will be deprived of his time.    
 

ගරු ඩ ලස මද්වනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற. 
 

සභමේසය මත තබන ලද කථම  ඉතිරි මකො ස  
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற: 

Rest of the speech tabled: 

கடற்தநரறனரபர்கபறணது ரழ்க்கக றகன பம்தடுத்ப்தட 

பண்டும். ற்பதரது, கடற்தநரறனரபர்கலக்கரண வீடகப்தைத் 

றட்டங்கள் பற்தகரள்பப்தட்டு தம் றகனறல், டக்கு 

ரகரத்றலும் தொன்தரறக அடிப்தகடறல் அத்றட்டம் 

தொன்தணடுக்கப்தட பண்டும்.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

அபபம், கடல் உறரறணப் தததக்கம் கதற து கடற் 

தநரறனரபர்கள் தரறலுக்குச் தசல்னர 45 ரட்கலக்கரண எத 

றரத் றட்டம் ற்தடுத்ப்தடுல் பண்டும். அத்துடன், 

தல்ககனக்ககங்கபறல் றசரதேடங்கள் தசற்தடுகப் 

பதரன்த, கடற்தநரறல் சரர்ந் கற்ககதநறக்தகணப் தல்ககனக் 

கக ட்டத்றல் ணறரண தேடங்ககப அகக்க பண்டும். 

அத்துடன், டக்கு, கறக்கு உட்தட ரட்டில் கடல் உற்தத்ற பப் 

தகுறகபறல் ரறன் லன் ததரறறடல் தரறற்சரகனகள் தரரறபறல் 

இல்கன. ணப, அக சறநற ற்தம் டுத்க் ககத்தரறல் 

கபரக அகக்கப்தடல் பண்டுதன்ந  பகரரறக்ககககப ரன்  

இந்ச் சகதறல் தொன்கக்க றதம்தைகறன்பநன்.  

பலும், தகௌ அகச்சர் யறந் அவீ அர்கள் இந் 

அகச்கசத் றநம்தட டத்துற்குத் ன்ணரனரண தொற்சறககப 

பற்தகரண்டு தகறன்நரர். அத்துடன் டக்கு - கறக்கு உட்தட 

தன தகுறகலக்கும் தசன்த கடற்தநரறனரபர்ககபச் சந்றத்து, 

அர்கபது தறச்சறகணகள் குநறத்து ஆரய்ந்து டடிக்கக டுத்து 

தகறன்நரர். அந் ககறல் அதக்கு து க்கள் சரர்தரக 

ணது ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன்.  

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු සිසිය කුභහය පයබ්යේය භවතහ. ඔඵතුභහට යනනහඩි 

වතය හරඹක් තිසයඵනහ.  

 
[ප.බහ. 10.57] 

 

ගරු සිසිණ කුමණ අමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு சறசற குர அபதபசக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

සතුතිසයි, රු බහඳතිසතුභදහ.  

පද ළදහ දන ධීය පභහතයහිලයේ ඉදරි ප්රතිසඹ ම්ඵ නධ 

ථහ ය නනට රළබීභ ළන භභ යඵයවයන න සතුතිස නත යනහ. 

පයල, යද්ලඳහරන යනරුද්ධහද නය න ධීය ර්භහ නතයේ ප්රතිසඹ 

යවෝ යයට් ප්රතිසඹ ළන යනභරහ ඵළලුහභ ඔවු න පයඳ න පව නය න, 

"එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ එයවභ නළත්නම් ඹව ඳහරන ආණ්ඩු 

හරඹ තුශදී -යම් ය තුශදී- යභොනහද යරුයේ?" ක ඹරහයි. 

නමුත්, වරහත ප්රයද්ලයේ යයනකු වළටිඹට, පුත්තරම් 

දසත්රික්යේ ධීය ර්භහ නතයේ යඹයදන යයනකු වළටිඹට භහ 

යම් යජඹට සතුතිසඹ ඳශ ය නන ඕනෆ. ධීය ර්භහ නතඹ යයන 

ඹහභට පලය යතල්ර මිර ම්ඵ නධ පඳට යනලහර පීඩහක් 

තිසබුණහ. ඒ යතල්ර මිර ම්ඵ නධ යම් යයට් ධීය ජනතහ 

යනොයඹක් පසථහරදී ඉල්ලීම් ශහ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු 

ක සිභ යනයටදී ධීයඹහ ම්ඵ නධ ඇහුම්  න දීභක් යශේ නළවළ.  

එඳභණක් යනොයයි, වරහත යයශ ආ නනයේදීභ යතල් 

ඉල්රපු ධීය ජනතහට යඩි තිසඹරහ කහතනඹ ය නන යඹදුණහ. 
පඳට ඒහ යවොට භත තිසයඵනහ. යම් යජයේ පභළතිසතුභහටත් ඒ 

හයේභ ජනහධිඳතිසතුභහටත් පයල සතුතිස නත ය නන ඕනෆ, යම් 
යජඹ ආහට ඳසයේ පඳට යතල් මිර පඩු යරහ දු නනු එ ළන. 

යම් යතල්රට ගිඹ මුදලි න රුයලඹල් 16,000ක් ළදහ මුදරක් දළ න 

යඳොඩි යඵෝට්ටුට භහඹට ඉතුරු යනහ. යම් 
හභහනයයඹ න දරුයකු යසහට ගිහිල්රහ ඳඩිඹක්  නනහ 

හයේ මුදරක්. යම් යතල්රට ගිඹ මුදලි න රුයලඹල් 65,000ක් - 
75,000ක් ළදහ මුදරක් පද ඵහුදන ධීය ඹහත්රහට පඳට ඉතුරු 

යනහ. ඒ ධීයඹ නට යරොකු ලක්තිසඹක් ඵට ඳත් යරහ 
තිසයඵනහ. යයේ නමුත්, යම් න යොට යඳොඩි පර්බුදඹකුත් 

තිසයඵනහ. පයප් ඳශහයත් තිසයඵන භව යඵෝට්ටුලි න -ඵහුදන 

ඹහත්රහලි න- පල්රහයන එන භසු න වහ පද යන යොට දහඹභ 
මිරක් යනොරළයඵන තත්ත්ඹක් භතු යරහ තිසයඵනහ. 

භහළු ක යරෝ එක් රුයලඹල් 700 - 750 හයේ මිරට තභයි 

පද මිරදී  නය න. වළඵළයි, එළදහ මුදරට  නනහ භහළු 
යරෝයේ යටල් ණනහ ඳහරියබෝගිඹ න භුක්තිස යනඳි නය න 

රිහයේ මුදලි න රුයලඹල් 20,000ක් ළදහ මිරටයි. යම්ට එ 
යවේතුක් තිසයඵනහ. ධීය පභහතයහිලඹ යම්ට භළදවත් ය නන 

ඕනෆ. "ශ්රී රිහ භහළු" ක ඹන එ ඳශමු යශ්රේණියේ භත්ය 
ම්ඳතක් වළටිඹට තභයි පද මුළු යරෝඹභ යලළියන තිසයඵ නය න. 

නමුත්, යම් න යනට යම් භහළු භළයල්සිඹහ හයේභ යනත් 

යටලි න ය නනහ. ය නරහ රිහයේදී ඒහ රරහ 
පසුයනහ. එයවභ යරහ රිහයේ භහළු වළටිඹට නළතත් 

ඕසයේලිඹහ, එිර නතඹ හයේ යටරට ඹනහ. යම් භවහ 
බඹහන පඳයහධඹක් ඵට ඳත් යරහ තිසයඵනහ, රු 

බහඳතිසතුභදහ.  

රිහයේ භත්යඹ නයේ යවො යතු ඳහටක් තිසයඵනහ. දය 

ඖධඹක් වළටිඹට තභයි යරෝයේ යටල් පයප් භත්යඹ න 

ර නය න. ඒ ක්රිඹහ දහහ හරඹක් ඹද්දී පයප් ප්රමිතිසයඹ න 
යුක්ත භහළුර ටිනහභ පඩු යනහ. යම්ට, ධීය ජනතහ 

ම්පර්ණයඹ නභ යනරුද්ධයි. ඒ දහහ පයප් රු ඇභතිසතුභහයේ 
පධහනඹ යම් ම්ඵ නධයඹ න යඹොමු යනහ. යලට යටි න 

රිහට යයනන භහළු නළතත් ශ්රී රිහ භහළු වළටිඹට 
ඳරිර්තනඹ යරහ යලට යට ඹළවීභ ම්ඵ නධ පයල තීයණඹක් ත 

යුතුයි ක ඹන එ භභ පයප් රු ඇභතිසතුභහට භතක් යනහ. 

ඒ හයේභ තභයි පද පයප් ඳශහත්ර යවො ආදහඹභක් රඵන 
ර්භහ නතඹක් ඵට සුයතල් භත්ය ර්භහ නතඹ ඳත් යරහ 

තිසයඵනහ. ඒ ක ඹ නය න මිරිදයේ ඇතිස යන සුයතල් භසු න. පද 
සුයතල් භසු න වහ යරෝයේ ඳතිසන ඉල්ලුයභ න සිඹඹට 20ක් 

යනතය තභයි පඳට රඵහ යද නන පුළු න යරහ තිසයඵ නය න. 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහට රඵහ දී තිසයඵන හරඹ පහනයි. 

ඔඵතුභහයේ ථහ ප න ය නන. 

 

ගරු සිසිණ කුමණ අමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு சறசற குர அபதபசக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

රු බහඳතිසතුභදහ, භට යනනහඩිඹ හරඹක් රඵහ යද නන.  

ඒ දහහ සුයතල් භත්ය ර්භහ නතඹ දයුණු ක රීභ වහ ධීය 

වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලඹ යනසි න ණඹ යඹෝජනහ 

්රභ වඳු නහ දීරහ, ඒ උදයනඹ දරිභත් යනහ නම් මීට ඩහ යවොයි 

ක ඹහ භභ හිතනහ. එයවභ නම් භට ථහ ක රීභට යනනහඩි වතය 

හරඹක් රඵහ දු නනහට යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යවොයි. ඊශඟට, රු යලඹල් දහලහ නත ද සිල්හ භ න්රීතුභහ.  

ඊට ප්රථභ රු දහයඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹට 

ඳළමියණනහ ඇතිස. 
අනතුරුව ගරු කථනයකතුම මූලසනමයන් ඉවත් වමයන්, 

නිමයෝජය කථනයකතුම [ගරු තිලගග සුමතිඳල මහත] 
මූලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனப, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] 

கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 

3003 3004 

[රු ඩේරස යද්හන නදහ භවතහ] 
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ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු යලඹල් දහලහ නත ද සිල්හ භළතිසතුභදහ, ඔඵතුභහ ථහ 

ය නන.  

 

[ප.බහ. 11.01] 

 

ගරු ිළයල් නිශ්න්ත ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

රු බහඳතිසතුභදහ, පද දනයේ 2017 පඹ ළඹ හය බහ 

පසථහයේදී යටට ළදත් න පභහතයහිලඹක් ම්ඵ නධ ථහ 

ය නන රළබීභ යලළිඵත්, ඒ හයේභ භහ දහයඹෝජනඹ යන 

යබ්රුර ආනයේ ප්රධහනභ ආදහඹම් භහර්ඹක් වළටිඹට තිසයඵන 

ධීය ර්භහ නතඹ -ඒ ආදයණීඹ ධීයයි න- ම්ඵ නධත් ථහ 

ය නන රළබීභ යලළිඵ භභ ඉතහ තුටු යනහ.  

පයප් ඳහරන හරයේ ධීය ර්භහ නතඹට පදහශ ක සික් සිදු 

යනොශහඹ ක ඹහ පයප් යවෝදය රු සිසිය කුභහය පයබ්යේය 

භ න්රීතුභහ ව න ශහ. වළඵළයි, රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵ යඳොඩ්ඩක් 

ඊට එවහට ගිහි න ල්ඳනහ ය ඵර නන. ඒ හරඹ ම්ඵ නධ 

ඔඵට භත තිසයඵනහ නම්, ඔයබ් භතඹ පද ය නන පුළු න 

නම් යවොයි. යභොද, පයල ඳළවළදලිභ ද නනහ, භහි නද යහජඳක් 

භළතිසතුභහ ධීය පභහතයයඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ හරයේ යම් 

යයට් ධීය ක්යේත්රයේ දළළ නත යනක් සිදු ශ ඵ. භභ දක න 

යනධිඹට ඒ දළළ නත යන සිදු ශ භහි නද යහජඳක් ක ඹන ධීය 

පභහතයයඹහ සිටි හරයේ තභයි යම් යයට් ධීය ර්භහ නතයේ 

සර්ණභඹ යුඹ ඳළතිසයේ. රු සිසිය කුභහය පයබ්යේය 

භ න්රීතුභහට භභ දගි න දටභ යලළිතුරු යද නන ඵරහයඳොයයොත්තු 

ය නය න නළවළ. යභොද, පයලට ඊට ඩහ යද්ල් ථහ ය නන 

තිසයඵනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, පද යනයොට ධීය ර්භහ නතයේ ඹම් 

ඳසුඵෆභක් ඇතිස යරහ තිසයඵනහඹ ක ඹන එ පයල ඳළවළදලිභ 

ද නනහ. එභ ඳසු ඵෆභට  ක ඹ නන ඕනෆ වුරුද ක ඹන එ 

යලළිඵ ළටලුක් තිසයඵනහ. යභොද, පද ධීය පභහතයයඹහ 

පතයත්, ධීය යහජය පභහතයයඹහ පතයත් තිසයඵන ළටලු, ප්රලසන 

දහහ භභ හිත නය න, ධීය ර්භහ නතයේ යඹයදන ධීය ජනතහට 

ඒ තයම් සුඵහදී තත්ත්ඹක් ඇතිස යරහ නළවළ ක ඹරහයි. යභොද, 

ධීය යහජය ඇභතිසතුභහභ යනටි න යනට භහධයඹට ප්රහල යනහ,  

"භට ළඩ ය නන යද නය න නළවළ. යභ නන යභළදහ ළටලු 

යහියඹක් තිසයඵනහ" ක ඹරහ. පයල ඳළවළදලිභ ද නනහ, එතුභහට 

බුය නන යනතයක් පසථහ රඵහ දීරහ වඳ නන පසථහ රඵහ යන 

තිසයඵ නය න ධීය ඇභතිසතුභහ ඵ. වළඵළයි, ධීය ඇභතිසතුභහටත් යම් 

දසර යොඹහ ඵර නන යරහ තිසයඵ නය න ධීය ර්භහ නතඹ 

ළන යනොයයි. එතුභහට යද්ලඳහරන ඳක්යඹ න ඳක්ඹ 

වමුයරහ, මි න භට ගිහිල්රහ ප්රතිසියනධහන ටයුතු ළන ථහ 

ය නන තභයි සිද්ධ යරහ තිසයඵ නය න. ඒ දහහ ධීය ජනතහට 

යම් න යනට ක සිදු යතක් සිදුයමි න ඳතිස නය න නළවළයි ක ඹන 

එ භභ ක ඹනහ.  

යභභ පසථහයේදී භභ  2016.05.22 දනළතිස  " නයඩ් ලීඩර්" 

ඳත්තයයේ සුයනයලේෂී යලටුක් යත  රු යහජය ඇභතිසතුභහයේ 

පධහනඹ යඹොමු යනහ. භභ හිතනහ, යම් ම්ඵ නධයඹ න 

ඔඵතුභහට භත ඇතිස ක ඹරහ. ළමීලිඹහ නතහදහයඹල් ක ඹන 

භහධයයේදදහඹ යහජිත යේනහයත්න ඇභතිසතුභහ ධීය ඇභතිස යරහ 

ඉ නන හරයේ එතුභහට තිසබුණු නළේ 8ක් ළන තභයි ඒ යලටුය න 

ථහ ය නය න. ඒ නළේ 8හි ම්ඵ නධීහයඹහ ලයඹ න ටයුතු 

ය නය න Blue  Ocean Fishery ක ඹන භහයම් යදො න රලිත් 

පනුයහධ යයනයනයත්න ක ඹන යනහ. යම් Blue  Ocean Fishery  

ක ඹන භහභ යලළිඵ ඔඵතුභ නරහ තභත් වරිඹට පධහනඹ 

යඹොමු යරහ නළවළයි ක ඹන එයි භයේ පදව. යදො න රලිත් 

පනුයහධ යයනයනයත්න ක ඹන යනහට තභයි යම් පයිතිසයඹ න 

සිඹඹට 60ක් තිසබුයණ්. යම් ඹහත්රහලි න පල්රන භහළු ප්රභහණයඹ න 

සිඹඹට 10ක් රිහ ධීය ිසථහට යද නන ගියනසුම් පත් න 

යරහ තිසයඵනහ. රු යහජය ඇභතිසතුභදහ, පද න යනට යම් සිඹඹට 

10 භහළු ප්රභහණඹ ධීය ිසථහට රළයඵනහ ද ක ඹන එ 

යලළිඵ භට දළන නන පලයයි. යම් ඹහත්රහලි න පල්රන භහළු ඒ 

දසර නම් තභ නයේ යදය තිසයඵන සුයතල් තු නට දට 

ක යරෝේරෑම් යනස ණය න ඹන ළඩ යලළියශක් දඹත් ශහ. 

ඳසුගිඹ හරයේ සිදු වුයණ් එළදහ තත්ත්ඹක්. වළඵළයි යම් නළේ 

පයට න පයප් යටට, පයප් ධීය ජනතහට යතක් නම් වුයණ් 

නළවළ; පයප් ධීයයි නට තත් ළටලු යහියඹට මුහුණ යද නනට 

සිදු වුණහ. යම් භහධයයේදදහඹ ඉතහභත්භ යවොඳි න යම් යලළිඵ 

යනසතය යරහ තිසයඵනහ. ඒ දහහ, යම් යලළිඵ පධහනඹ යඹොමු 

ය නනඹ ක ඹහ භහ නළතත් ක ඹනහ. 2016.05.22ළදහ දන ''ද 

 නයඩ් ලීඩර්'' පුත් ඳත පයයන ඒ ය යයහි පධහනඹ යඹොමු 

යරහ, ධීය ිසථහට  නනට ඹභක් තිසයබ් නම් රඵහ  නනඹ 

ක ඹන එ තභයි භභ යනයලේයඹ නභ ක ඹ නය න. 

රු බහඳතිසතුභදහ, ඊශඟට පඳට ථහ ය නනට තිසයඵ නය න 

වුරුත් ථහ යනොයන ''භහදළල් ර්භහ නතඹ'' යලළිඵයි. භහ 

දහයඹෝජනඹ යන යබ්රුර ආනයේ භහදළල් ර්භහ නතයේ 

යඹයදන ධීයයි න යහියඹක් ඉ නනහ. පද ඔවු න ඉතහභත්භ පයණ 

තත්ත්ඹට ඳත් යරහ තිසයඵනහ. භහදළල් ර්භහ නතඹ 

නඟහසිටුවීභට ධීය පභහතයහිලඹ තුළි න ය තිසයඵන ළඩ යලළියශ 

කුභක්ද? පඩුභ ණය න භහදළල්රු න, භහදළල් ධීයයි න 

ළරහ, ඒ පඹට වන රඵහ දීරහ, යම් ධීය ර්භහ නතඹ ඉදරිඹට 

යන ඹන ළඩ යලළියශක් දඹත් යරහ තිසයඵනහද? එයවභ දඹත් 

යරහ නළවළ. ඳළවළදලිභ එ යොටක් ඉත් යරහ, එ 

ප්රයද්ලඹට යනතයක් සීභහ යරහ ධීය ර්භහ නතඹ ඉදරිඹට යන 

ඹ නනටයි ධීය පභහතයහිලයේ සිඹලු යදනහ  උත්හව  නය න.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යබ්රුර ආනයේ පද තිසයඵන ප්රධහනභ 
ළටලු තභයි, භහදළල් ධීය ර්භහ නතයේ යඹදුණු සථහනරට 

යෝඩහ යනළල්රහ දළමීභ. සහහය ිසථහ, යනයලේයඹ නභ 

යභ නඩිස ආඹතනඹ යෝඩහ යනළල්රහ දභහ ඒ සථහන පයලරිසිදු 
තත්ත්ඹට ඳත් ක රීභ දහහ, පද ඒ ධීයයි නට යරොකු ළටලුක් 

ඇතිස යරහ තිසයඵනහ. එතළන භත්ය ම්ඳත යනශහ  නනට ඵළරි 
ආහයයේ ටයුතු සිදු යරහ තිසයඵනහ. යම් යලළිඵ යඳොලීසිඹ 

දළනුත් යරහ ඒ පඹට දඩ දහඹභ ශහ. නමුත්, ධීය පභහතයහිලඹ 
තභත් යම් යලළිඵ යොඹහ ඵර නය න නළතිස; ඒ ධීයයි නට 

වන රඵහ යද නය න නළතිස; ධීයයි නයේ ඒ ප්රයද්ල ආයක්හ 
යනොය සි. භ යලළිඵ පඳට ළටලුක් තිසයඵනහ. ඒ හයේභ 

තභයි - [ඵහධහ ක රීභක්] 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහට ත යනනහඩි යද හරඹක් 

තිසයඵනහ. 

 
ගරු ිළයල් නිශ්න්ත ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

රු බහඳතිසතුභදහ, යබ්රුර ආනයේ ධීය ජළටිඹ ළඩී 

යොස පද න යනට භහඹ ඳභණ හරඹක් ඉකුත්වී තිසයඵනහ. 

එඹ වදහ  නනට ඵළරි භට්ටභට පද ඳත් යරහ තිසයඵනහ. ඒ දහහ, 

ධීයයි නට එභ සථහනඹට හවනඹක් යන ඹ නන ඵළවළ. ඒ 
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ඳහර්ලියම් නතු 

හයේභ, යඵෝට්ටුක් එතළනට යන ඹ නනට ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ 

යරහ තිසයඵනහ. ඒ දහහ, ධීය ජනතහයේ ඒ ළටලු යනහ 

යද නනඹ ක ඹහ යනයලේයඹ නභ භභ ධීය පභහතයහිලයේ 

දහරධහරි නය න ඉල්රහ සිටිනහ. දළනට භහඹට ළඩියි, 

යබ්රුර යහයේ එභ ළටලු තභ යනහ  නන ඵළරි යරහ 

තිසයඵනහ. ඒ හයේභ පයල ඳළවළදලිභ ද නනහ, පයප් ධීයයි නට 

යතක් වුයණ් නළතිස වුණහට ඉ නදඹහනු ධීයයි නට නම් පලය 

යන සිඹලු ටයුතු සිදු යමි න ඳතිසන ඵ.  

පද න යනට රිහ ධීයයි නට ඕනෆ තයම් නීතිස තිසයඵනහ. ඒ 

නීතිස උඳරිභයඹ න ක්රිඹහත්භ යනහ. වළඵළයි ඉ නදඹහනු 

ධීයයි න ඇයනල්රහ භත්ය ම්ඳත යනතයක් යනොයයි, මුළු මුහුදභ 

යනනහල යරහ ඹනහ. ඒ යලළිඵ ක සිදු යලඹයක්  නන ටයුතු 

යරහ නළවළ. පයප් ධීයයඹක් ඉ නදඹහනු මුහුදු සීභහට ගිහිල්රහ 

නීතිසඹ උල්රිකනඹ යශොත් යනභ දඩ මුදරක් දහඹභ යනහ; 

හියර් දභනහ; ඵරඳත්රඹ පයවෝසි යනහ; ඒ සිඹලු යද්ල් සිද්ධ 

යනහ. වළඵළයි ඉ නදඹහනු ධීයයි න ඇයනල්රහ පයප් භත්ය 

ම්ඳත යනශහයන ඹනහ. පයප් මුහුදු සීභහ තුශ ඉරහ වසු 

වුණත් ඒ පඹට පලය යන දහදව රඵහ යදනහ. පයප් ධීය 

ර්භහ නතඹ මීට ඩහ ්රභත්, යනධිභත් ඳත්හයන ඹ නන 

නම්, භහ හිතන යනධිඹට පයප් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන 

ඇභතිසතුභහ ව යහජය ඇභතිසතුභහ ඒ යලළිඵ මීට ඩහ පධහනඹ 

යඹොමු ශ යුතු යනහ.  

 භහ ද නනහ තත් හයණඹක් තිසයඵනහ. පහිි ධීයයි න 

ධීය ිසථහට වරි ධීය පභහතයහිලඹට වරි ආහභ භවය 

දහරධහරි න ඒ පඹට ථහ ය නනත් ද නය න නළවළ. භභ යම් 

ක ඹ නය න භවය දහරධහරි න ළනයි. ඉතහභත් යවො දහරධහරි න 

ඉ නනහ. ඒ දහහ පයල ක ඹනහ, පයප් යටට භත්ය ම්ඳත 

යනළල්රහ යදන ධීයයි න ආයක්හ ය නන ඹම් ළඩ යලළියශක් 

තිසයඵ නන ඕනෆ ක ඹරහ. පද එතුභ නරහ ජීත් ය නය නත් 

ධීයයි නට යල න සිද්ධ ය නනයි. ඒ දහහ ඒ ධීයයි නට යද නන 

තිසයඵන සිඹලු වන රඵහ දීරහ ටයුතු ය නන ක ඹරහ ඉල්රහ 

සිටිමි න භහ දහවඬ යනහ.  

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is Hon. Shanthi Sriskandarasa. You 

have eight minutes.  

 
[தொ.த. 11.11] 

 

ගරු ශ්න්ති ශ්රීසකන්දණස මහත්යය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ றசரபர் அர்கபப, இன்த  2017ஆம் 

ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றல் கடற்தநரறல் ற்தம் 

லக பதோன அதறறதத்ற அகச்சறன் றறதரதுக்கலடு லரண 

குலறகன றரத்றபன உகரற்தற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந்கக்கரக ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். ட 

ரகரத்றபன லன்தறடி தரடர்தரக கடதததகறன்ந 

சட்டத்றற்கு தொரண தன சம்தங்கள் தரடர்தரக ரன் 

இவ்வுரற சகதறபன தவ்பத சந்ர்ப்தங்கபறல் 

தறஸ்ரதறத்றதக்கறன்பநன். அந் ககறபன இன்தம் அது 

தரடர்தறல் ணது கதத்துக்கள் சறனற்கந தொன்கக்க 

றககறன்பநன்.  

இந் வு தசனவுத் றட்டத்றபன தகௌ றற அகச்சர் 

அர்கள், "ஆற்த ல் அகழ்லின் தகரள்பபவு 

கதக்கப்தட்டரல் கடல் கன அகழ்ந்து இந்ற 

தொகநறல் கலற சுத்றகரறக்க ஊக்குறப்பதன்" ண 

தொன்தரறந்துள்பரர். இதகட தறன்தைனம் ன்ண? 

இதகட றகனப்தரடு ன்ண? ன்தது தற்நற ம்றகடப 

தன சந்பகங்கள் லந்துள்பண. டக்கு, கறக்கு தகுறகபறல் 

இதந் ஆற்தல் அவ்பகத்ம் அகழ்ந்துதொடித்துறட்டு, 

இப்ததரலது கடல் கன அகழ்ற்குரற தொன்தரறகச் 

தசய்ரணது, றரத்றற்குரற எத றடரகக் 

கரப்தடுகறன்நது. இந்க் கடல் கன அகழ்கறன்ந 

பகனரணது வ்ரத கடததநவுள்பது?  இதகட 

ந்றபரதரம் ன்ண? இதகட றட்டறடல் ன்ண? 

ன்தக ரம் சற்த பரக்கபண்டிர்கபரக இதக்கறன் 

பநரம். கடல் லன் பம் அகணத்கத்ம் அள்பற தொடித்து, 

இப்ததரலது கடல் ண்கத்ம் அகழ்ற்கரண தொன்தரறவு 

தசய்ப்தடுகறநபர ன்த சந்பகப்தட பண்டிறதக் 

கறன்நது.   

லன் பங்ககப அள்பறச்தசல்து தரடர்தரக து 

தல்பதறரண றகனப்தரடுககபத்ம் தரறறத்றதந்பரம். 

அரது, அணரல் து க்கள் றர்தகரள்கறன்ந 

தறச்சறகணககபத்ம் அர்கபறன் ரழ்ரரம் தரடர்ந்து 

தரறக்கப்தடுகத்ம் தனதொகந இந்ச் சகதறபன 

டுத்துக்கூநறத்ம் அதுதற்நற  சரகரண டடிக்கககள் 

துவும் டுக்கப்தட்டரகத் தரறறல்கன. அற்கும் பனரக, 

இன்த கடல் ண்கத்ம் அள்பறச் சுத்றகரறப்தது ன்ந இந் 

தொன்தரறக வ்ரத ற்தக்தகரள்து? ன்ந கதத்க 

ரன் இங்கு ஆரகப் தறக்க றககறன்பநன்.  

இகறட, து டதகுறறபன சட்டத்றற்கு தொரண 

ககறல்  லன்தறடிப்தது தரடர்தரக, அற்கநக் 

கண்கரறக்கறன்ந அறகரரறகபறன் - றர்ரகத்றணரறன் 

தசற்தரடுகலக்கும் கட்டுப்தரடுகலக்கும் அப்தரல் தல்பத 

டடிக்கககள் இடம்தததக ரம் இங்கு சுட்டிக்கரட்டி 

றதக்கறன்பநரம். அற்கநத் லர்க்கறன்ந ககறல் 

டடிக்கககள் துவும் பற்தகரள்பப்தடறல்கன. அற்கும் 

அப்தரல், இந் த்த்த்றபன லண்தடலந் க்கபறன் 

ரழ்ரரரண கடற்தநரறகன பம்தடுத்க்கூடி 

ககறபன இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் ஆக்கதர்ரண 

தொன்தரறவுகள் கத்ம் தொன்கக்கப்தடரல், ஆற்த 

கனத்ம் கடல் கனத்ம் அகழ்கறன்ந தொன்தரறகச் 

தசய்றதப்தரணது கண்டிக்கத்க்க எத றடரக இதக் 

கறன்நது. 

து க்கள் 30 தட கரனரக த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்டு து தசரத்துக்கள் ற்தம் உகடககள் 

அகணத்கத்ம் இந்து லள்குடிபநறறதக்கறன்ந இந் 

பத்றபன அர்கபது லன்தறடி தரடர்தரண அடிப்தகடப் 

தறச்சறகணகள் இதுக லர்க்கப்தடறல்கன. லன்தறடி 

தரடர்தரண சரகரண தன ககத்தரறல்ககப றதத்ற 

தசய்க்கூடி றகன இதந்தும் இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றபன அற்கரண தொன்தரறவுகபபர 

றறதரதுக்கலடுகபபர குநறப்தறடப்தடரக பகணக்குரற 

எத றடரகும். அர்கள் ரங்கள் ரழ்ந் தர்வீக 

றனங்கபறல் தம்தகரகச் தசய்துந் தரறல்ககப 

றம்றரகச் தசய்ற்கு அந் றனங்ககப றடுறத்துத் 

ரதங்கள்! ன்ந எத பகரரறக்கககத்ரன் ரம் தரடர்ந்து 

உங்கபறடம் லித்தத்ற தகறன்பநரம். இந் க்கள் சரர்தரக 

பத கணத்ம் ரங்கள் உங்கபறடம் பகட்கறல்கன. இந் 

லன்தறடி தரடர்தரக து க்கள் தல்பத றரண 

சறங்ககப றர்தகரள்கறன்நரர்கள். அங்கு அத்துலநற 
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தகறன்ந இந்ற லணர்கபறன் தறச்சறகண, தன்தகுற 

லணர்கபறன் தறச்சறகண தரடர்ந்துதகரண்பட பதரகறன்நது. 

இந்ச் சகதறல் ற்ததரலது தகப அகச்சர் அர்கள் 

இல்னரபதரறலும் யன்சரட் தறவுக்கரக ரன் இங்கு 

தரறப்தடுத்துகறன்பநன்.  

தகப அகச்சர் அர்கள் து ரட்டத்துக்கு 

தககந்து தல்பத றரண உதறதரறககபத் 

ந்துறட்டுச் தசன்நரர். ஆணரல், எத தட கரனரகறத்ம் 

அக துவும் றகநபநறல்கன. தொல்கனத்லவு 

ரட்டத்றன் தகரக்கறபரய், தகரக்குத்தரடுரய், 

கதரட்டுக்பகற பதரன்ந தறபசங்கபறலுள்ப 12 இடங்கள் 

அந்ப் தறபசத்றல் ரழ்ந் க்கலக்குக் கககன 

கபப்தற்குப் தம்தக தம்தகரக ங்கப் 

தட்டிதந்ண. ஆணரல், அங்கு க்கள் லள்குடிபநற 

கரனத்றலிதந்து அந்ச் தசரத்து இதுக தம்தக 

உரறகரபர்கலக்கு ங்கப்தடறல்கன. அங்கு சுதக்கு 

கன, dynamite பதரன்நற்கநப் தரறத்தும் லதக்குள் 

எபறதரய்ச்சறத்ம் லன்தறடிக்கறன்ந தசற்தரடுகள் சட்டத்துக்கு 

தொரக கடதததகறன்நண ன்தகண இங்கு ரம் 

தரடர்ந்து சுட்டிக்கரட்டி ந்றதக்கறன்பநரம். இற்கந ன் 

டுக்க தொடிறல்கன? தைறரக றறககப எதுக்கற து 

க்கபறன் ரழ்ரரத்க பம்தடுத்துகறன்ந ககறல் 

லங்கள் பகனத்றட்டங்ககப தொன்தணடுத்துச் 

தசல்னரறட்டரலும் தரறல்கன; து க்கலகட 

தசரந்த் தரறகன - தரம்தரற தரறகன றம்றரகச் 

தசய்ற்குரற எத சூழ்றகனகரது ற்தடுத்றத் 

ரதங்கள்! ன்த தரறக்கப்தட்ட க்கள் சரர்தரக ரன் இங்கு 

ரகக் பகரரறறற்கறன்பநன்.  

இகணறட, பகப்தரப்தறனவு ன்தம் கறரம் தரடர்ந்து 

இரணுக் கட்டுப்தரட்டிபனப இதந்துதகறன்நது ன்தக 

உங்கள் அகணதக்கும் இங்பக தன டககள் சுட்டிக்கரட்டி 

இதக்கறன்பநரம். இந்க் கறரத்றபன தரம்தரறரக 

லன்தறடித்ல், இநரல்தறடித்ல் தரறலில் ஈடுதட்ட க்கள் 

அந்த் தரறகனச் தசய் தொடிர ககறல் அங்பக 

இரணுத்ரல் பலி அகக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

பகப்தரப்தறனவு கறரத்றபன 59 குடும்தங்கலக்குரற கரறகள் 

றடுறக்கப்தடுரக இரணுத்றணரல் தரறறக்கப்தட்ட 

பதரறலும், அங்கு ரழ்கறன்ந 49 குடும்தங்கலக்கு அந்க் 

கரறககப றடுறக்க துற டடிக்ககத்ம் டுக்கரல், 

இன்த றட்டறட்ட தொகநறபன ரற்தக்கரறகள் 

ங்குற்கு அந் க்கபறடம் இகசறரகக் ககதலத்து 

பட்கட கடதததரக அநறக்கறகடக்கறன்நது. ஆணரல், 

இந் க்கள் தரறல் தசய்கறன்ந இடரகற ந்றக்கடல் ஏம், 

அர்கபது தரடசரகன ற்தம் அர்கள் தன்தடுத்ற ததரது 

ண்டதங்கள், பகரறல்கள் ன்தண இந் றடுறக்கப்தடர 

இடத்றதள் அகந்றதக்கறன்நண. ஆகப, பகப்தரப்தறனவு 

க்கலக்குரற தர்வீக றனங்ககப தொலரக றடுறத்து, 

அர்கள் ங்கலகட தசரந்க் கரறகபறல் ரழ்ற்குரற 

எத ல்ன சூகன ற்தடுத்றக் தகரடுக்குரத தறரகக் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please wind up. Your time is over. 
 

ගරු ශ්න්ති ශ්රීසකන්දණස මහත්යය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

Please give me one more minute, Sir. 

இகணறட, ந்றக்கடல் தறபசரணது சர்பச 

ரலறரகப் ததர்ததற்ந ஏர் இடரகும். ஆணரல், அந் 

இடத்றபன சுணரறறணரல் அகடதட்ட ண் இன்ணதொம் லக்கப் 

தடறல்கன. அபபம், அங்கு த்த் கரனத்றபன கட்டப்தட்ட 

அககலம் அகற்நப்தடறல்கன. ணப, இற்கந 

அகற்தது தரடர்தரகவும் கணம்தசலுத் பண்டுதன்த 

பகட்டு, ன்தகட உகக றகநவுதசய்கறன்பநன்.  

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next  speaker is Hon. M.S. Thowfeek. You have 

four minutes.  

 
[தொ.த. 11.21] 

 

ගරු එේ.එස. ත ෆික් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப றசரபர் அர்கபப, இன்த கடற்தநரறல் 

ற்தம் லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சு தரடர்தரண 

குலறகன றரத்றல் எதசறன கதத்துக்ககபக் கூநனர 

தன்த றகணக்கறன்பநன். றதபகரகன ரட்டத்றல் 

தைல்பரட்கடப் தறபசத்றல் கறட்டத்ட்ட 2,500 குடும்தங் 

கலக்கு பல் சறதகடல் தரறகனச் தசய்துதகறன்நணர். 

கடந் 50 - 60 தட கரனரக அந்ச் சறதகடல் தரறல் 

தசய்ப்தட்டுதகறன்நது. ஆணரல், றடீதண எத ர 

கரனத்றற்கு தொன்தை அந்த் தரறல் இகடறதத்ப்தட்டிதக் 

கறன்நது. லன்தறடித் றகக்கபத்றணரல் கடதசய்ப்தட்ட 

சட்டறபரரண கனககப அர்கள் தரறத்து 

தகறன்நரர்கள் ன்ந ரலறறல் அந்த் தரறல் 

றதத்ப்தட்டிதக்கறன்நது.  உண்கறல் கடந் 50 - 60 தட 

கரனரக அந்த் தரறகனச் தசய்துந் 2,500க்கும் 

பற்தட்ட குடும்தங்கள் ற்பதரது றகவும் தரறக்கப் 

தட்டுள்பண. உண்கறல் லன்தறடித் றகக்கபம் அக 

றதத்றறதந்ரலும், அர்கலக்கு ரற்தறரக ரது 

எத தொகநகச் தசய்துதகரடுத்துறட்டு அகண 

றதத்றறதக்கனரம். ற்பதரது அர்கள் அர்கலகட 

ரழ்ரரத்கக் தகரண்டுதசல்ற்கு ந்றரண 

தரறலும் இல்னர றகனறலிதக்கறன்நரர்கள். ஆகப, 

தகப அகச்சர் அர்கள் இந் இடத்றல் இல்னர 

றட்டரலும், அர் படிரகப் தைல்பரட்கடப் தறபசத்றற்கு 

றஜஞ்தசய்து அர்கலகட றகனகக அநறந்து 

இற்கரண ரற்தறகச் தசய்பண்டுதன்ந 

பகரரறக்ககக அகச்சர் அர்கலக்கு ரன் றடுக்கறன்பநன்.   

அபபதரன்த, கடந் 30 தட கரனரக த்த் சூலிதந் 

கதகனதற்த, சறன்ணகனச்பசகண, தள்கபல், 

ரச்சறக்குடர பதரன்ந லணக் கறரங்ககபச் பசர்ந் க்கள், 

ற்பதரது த்த்ம் தொடிகடந் தறன்தைம் இன்தக 

கடற்தகடறணதகட கட்டுப்தரடுகபறணரல் லன்தறடித் 

தரறகனச் சுந்றரகச் தசய் இனரலிதக்கறன்நரர்கள். 

கடற்தகடறணரறடம் தன அதறககபப் ததற்தத்ரன் 

அர்கலகட தரறகனச் தசய்பண்டி றகனக்கு அந் 

க்கள் ள்பப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். இந் றடத்கத்ம் 

தகப அகச்சர் அர்கள் கணத்றற்தகரண்டு அற்குரற 

லரீ்கப் ததற்தத் பண்டும்.  த்த் கரனங்கபறல் வ்ரத 

கஷ்டப்தட்டு அந்த் தரறகனச் தசய்ரர்கபபர 

அபபதரன்தரன் இன்தம் அந்த் தரறகன அர்கள் 
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ඳහර්ලියම් නතු 

தசய்துதகறன்நரர்கள். ஆகப, த்த்ம் தொடிகடந்ற்குப் 

தறற்தரடும் ந்றரண றரதொறல்னர றகனறல் 

அர்கள் இதக்கறன்நரர்கள். ஆகப, இற்கும் தகப 

அகச்சர் அர்கள் எத லர்கப் ததற்தத் பண்டும்.  

அபபதரன்த கறண்றர, தோதூர் பதரன்ந ககபரப் 

தறபசங்கள் கூடுனரக லணர் தறபசங்கபரகக் கரப்தடு 

கறன்நண. ரன் தரரலன்நத்றற்கு ந்து கறட்டத்ட்ட 15 

தடங்கபரகறன்நண. இந் 15 தடங்கபறலும் ந்றரண 

வீடகப்தைத் றட்டங்கபபர அல்னது ரணற அடிப்தகடறல் 

அந் லன்தறடி உதங்கபபர அந்ப் தறபசங்கபறலுள்ப 

க்கலக்கு ங்கப்தடறல்கன. குநறப்தரக தோதூர் 

தறபசத்றல் 80 குடும்தங்கலக்கு பற்தட்ட லணக் 

குடும்தங்கள் சுணரறரல் தரறக்கப்தட்டு இதுக றந் 

வீடுகபறல்னரல் இதக்கறன்நரர்கள். அபபதரன்த கறண்றர 

தறபசத்றலும் தன குடும்தங்கள் இதக்கறன்நண. ணப, 

இப்தடிரண றடங்ககபக் கதத்றற்தகரண்டு, 2017ஆம் 

ஆண்டுக்குரற றறதரதுக்கலட்டில் எத குநறப்தறட்டபறனரண 

வீடகப்தைத் றட்டங்ககபபர அல்னது ரணற 

அடிப்தகடறனரண லன்தறடி உதகங்ககபபர ங்க 

பண்டுதன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். அத்துடன் 

கந்பரய்க் குபத்றல் லன்தறடிக்கறன்ந லணர்கலகட 

தரறலும் றதத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகப, தகப 

அகச்சர் அர்கள் அற்கும் எத லர்கப் ததற்தத் 

பண்டும்.   

அபபதரன்த, பரப்தர் தறபசத்றல் உப்தநல் ன்ந 

லன்தறடிப் தறபசத்றல் ஏர் இநங்குதுகநக அகத்துத் 

தரத அங்குள்ப லணர்கள் லண்டகரனரக பண்டிக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ணப, அந் இநங்குதுகநகத்ம் 

அகக்கபண்டுதன்த பகட்டு, ணது உகக 

தொடித்துக்தகரள்கறன்பநன்.  ன்நற.   

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු නත් දහලහ නත යඳයර්යහ භළතිසතුභහ, ඔඵතුභහට යනනහඩි 

13ක් තිසයඵනහ. 

 
[ප.බහ. 11.25] 

 
ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

රු බහඳතිසතුභදහ, භට ථහ ය නන පසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵ නධයඹ න භහ ඳශමුය නභ ඔඵතුභහට සතුතිස නත නහ. භහ 

ඹම ඳශහත් බහයේ ය වඹට ආ නන හරඹක් ධීය 

පභහතයයඹහ වළටිඹට ටයුතු ය තිසයඵනහ.  ධීය යනඹ 

ම්ඵ නධ යනලහර ලයඹ න පධයඹනඹ යරහ, ඒ දළනුභත්, 

පයඵෝධඹත් එක් ඳහර්ලියම් නතු දහයඹෝජනඹ යන 

භ න්රීයඹකු වළටිඹට භධයභ යජයේ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

ිර්ධන පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් ඹටයත් යනනහඩි 13 හරඹක් 

ථහ ක රීභට වළක  වීභ යලළිඵ භහ තුටු නහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, ධීය ර්භහ නතඹ යලළිඵ ථහ යශොත් 

ප්රධහන ලයඹ න පයප් ධීය යනඹ යදඹ, මිරිදඹ, ක වුල්දඹ, 

සුයතල් භත්ය ර්භහ නතඹ, ඉස න ර්භහ නතඹ හයේභ කූඩු 

තුශ භත්යඹ න ඇතිස ක රීභ හයේ ප්රධහන යොටස ීමඳඹට 

යඵද නන පුළු නභ තිසයඵනහ. යභය පඹ ළයඹ න මිරිදඹ 

භත්ය ර්භහ නතඹට යනලහර පධහනඹක් යඹොමු යරහ, ම්භහන 

ළඩ යලළියශක් දහර්භහණඹ ක රීභ වහ පලය ප්රතිසඳහදන ය න 

ක රීභ යලළිඵ භහ තුටු නහ .  ඒ හයේභ ත්භ න ඹව ඳහරන 

ආණ්ඩුට භහ ඒ ම්ඵ නධයඹ න භ යේ සතුතිසඹ යම් පසථහයේදී 

පුද ය සිටිනහ.  

යට යට්භ භව මුහුද තිසයඵන යටක් වළටිඹට හයේභ ධීයඹ න 

දළළ නත ප්රභහණඹක් ජීත් න යටක් වළටිඹට ධීය වහ ජරජ 

ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටයත් ථහ 

ය නන ඳළඹ යද වභහයක් හයේ ඉතහභ පුිචි හරඹක් ය න ය 

තිසබීභ යලළිඵ භහ නහටු නහ. ස හරඹ තුශ යනහද 

ය නන තිසයඵ නය න ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන, 

නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු පභහතයහිලයේ ළඹ 

ශීර්ඹ යලළිඵයි. එභ පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර්ඹ යලළිඵ යනහද 

ය නන ඳළඹ ඳව වභහයක් හයේ යරොකු හරඹක් ය න යරහ 

තිසයඵනහ. භයේ පදව ය නය න ධීය යනඹ, - 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හරඹ ය න ය නය න යනඳක්යඹ න, රු භ න්රීතුභහ. 

 

ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

භට ය න යපු හරඹ යලළිඵ යනොයයි භහ ක ේයේ, රු 

බහඳතිසතුභදහ. 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පඹ ළඹ යනහදයේ හය බහ පසථහයේදී හරඹ ය න 

ය නය න යනඳක්යඹ න. 

 
ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

වුරු හරඹ ය න ශත්, ධීය යනඹ යනුය න ථහ 

ය නනට ය න ය තිසයඵන  හරඹ ප්රභහණත් නළවළ ක ඹන 

හයණඹ නහටුය න වුණත් භහ යම් පසථහයේ දී භතක් 

ය නන ඕනෆ. පයප් යයට් භව මුහුයද න තුයන න යද 

ප්රභහණඹක් පුයහ ය 30ට ආ නන හරඹක් ඳළතිස යනනහලහරි 

යුද්ධඹ දහහ - එල්. . ඊ ග්රවණඹ දහහ - පයප් ධීයඹ නට 

පහිමියරහ තිසබුණහ. පයප් ධීයඹ නට පයිතිස තිසබුයණ් භව 

මුහුයද න තුයන න  එ සීභහක් යනතයයි. ඉතුරු තුයන න යදයක් 

සීභහ එල්. . ඊ ග්රවණඹට යොටුයරහයි තිසබුයණ්. 

 භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහයේ හරයේ දහළරැද 

නහඹත්ඹක් රඵහ දීරහ, පයප් ත්රියනධ වමුදහ, යඳොලීසිඹ, සියනල් 

ආයක් ඵරහඹ යපු ළඳ වීයම් ප්රතිසපරඹක් වළටිඹට පයප් 

යයට් තිසබුණු යුද හතහයණඹ ප නයරහ, ත්රසතහදී නය න 

පයප් යට මුදහ  නන පුළු නභ රළබුණහ. එහි ප්රතිසපරඹක් 

වළටිඹට පද  පයප් ධීයඹ නට භව මුහුයද න සිඹඹට සිඹක්භ 

රැක ඹහ ය නන පසථහ රළසෝරහ තිසයඵනහ. "උයද් 6.00 න 

ඳසයේ ධීයඹ න මුහුදට ඹ නන ඕනෆ.   6.00 න ඉසයල්රහ 

නළත තහක් යොඩට එ නන ඕනෆ" ක ඹරහ එදහ මුහුදු ඹ නන 

තිසබුණු යේරහ සීභහ යරහ තිසබුණහ. 

වළඵළයි, පයල ද නනහ තයමි න දල් හරයේ යනතයක් මුහුදු 

ගිහිල්රහ භහළු පල්ර නන පුළු නභක් නළවළ. ඒ යවේතු දහහ 
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[රු එම්.එස. තේෆික් භවතහ] 
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පයප් ධීයඹ න ය 30ට පධි හරඹක් යනලහර දුක්, 

යේදනහක් යන නදහ. ඔවු නට ඹහත්රහර සීභහ ඳනහ තිසබුණහ. යුද 

හරයේ ඔවු න ඳහයනච්චි යපු යඵෝට්ටුර එ නජි න ධහරිතහ 

තිසබුයණ් 9.9යි. ඔවු නට පුළු නභක් රළබුයණ් නළවළ 15, 25, 40 

හයේ ධහරිතහක් තිසබුණු යඵෝට්ටු එ නජි න ඳහයනච්චි ය නන.  ඒ 

දහහභ ළඹුරු දඹට ඹ නන ඔවු නට පුළු නභක් රළබුයණ් නළවළ. 

පල්රහ ත් භසු න ටි යොඩ සෝභට යයනද්ද භවය යරහට 

නයක් යරහ. එළදහ තත්ත්ඹ නරට පයප් ධීයඹ න මුහුණ 

දු නනහ. යම් නයොට ඒ තත්ත්ඹ ඳව ගිහිල්රහ තිසයඵනහ. 

යදඹ භත්ය ර්භහ නතඹ යලළිඵ දීර්ක ලයඹ න ථහ ය නන 

ඉසයල්රහ, මිරිදඹ භත්ය ර්භහ නතඹ යලළිඵ ථහ ය නන 

භහ ළභළතිසයි.  

2014 පයෝසතු භහඹ න තුරු භභ තභයි ඹම ඳශහත් 

බහයේ ධීය පභහතයයඹහ වළටිඹට හිටියේ. ියහ යල්න ව 

ධීය පභහතයහිලයේ යතොයතුරු පයල පයයන ඵරනයොට 

යඳයනනහ, රිහයේ මිරිදඹ භත්ය ර්භහ නතයඹ න - මිරිදඹ 

භත්ය දහසඳහදනයඹ න - සිඹඹට 32ක් දහයඹෝජනඹ ය නය න 

ඹම ඳශහයත න ඵ. මිරිදඹ භත්ය දහසඳහදනයඹ න ඳශමුළදහඹහ 

යරහ තිසයඵ නය න ඹම ඳශහත. රිහයේ භත්ය දහසඳහදනයඹ න 

සිඹඹට 29 දහඹත්ඹක් රඵහ දීරහ තිසයඵ නය න උතුරු භළද 

ඳශහත. ය වඹට ඉසයල්රහ  යම් පභහතයහිලඹ භහ බහය 

දහද්ද පයල හිටියේ ඉතහභ ඳවශ භට්ටභ ඵ භට භතයි. පද 

ඳතිසන තත්ත්ඹට ධීය ර්භහ නතඹ ඔහ තළබීභට වළක  වීභ 

යලළිඵ භහ ඉතහභ තුටු නහ. ඒ යනුය න ළඳයරහ ළඩ 

යපු භයේ ඳශහත් බහයේ දහරධහරි නට යනතයක් යනොයයි, ශ්රී 

රිහ ජහතිස ජරජීයන හ ිර්ධන පධිහරියේ දහරධහරි නටත් 

වදතිස නභ සතුතිසයි ක ඹරහ ක ඹ නන භහ යභඹ පසථහක් ය 

 නනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, දහතය ජරහල වළටිඹට 42කුත්, භධයභ 

දහතය ජරහල වළටිඹට 84කුත්, කුඩහ දහතය ජරහල වළටිඹට 467කුත්, 

හලීන දහතය ජරහල වළටිඹට 365කුත් ආදී ලයඹ න තභයි යම් 

නයොට යම් මිරිදඹ භත්ය ර්භහ නතඹ ය නය න. වළඵළයි, මීට 

ඩහ යනලහර ළේ ප්රභහණඹක් යට ඇතුයශේ තිසබුණත්, පයල ඒ ළේ 

ඳහයනච්චි ය නය න නළවළයි ක ඹන හයණඹ යම් පසථහයේදී භතක් 

ය නන ඕනෆ. එදහ ඹම ඳශහත් බහයේ හරිභහර් පභහතයහිලඹත් 

භයේ ඹටයත් තිසබුයණ්. ඹම ඳශහයත් යනතයක් ළේ 7,000ට 

ආ නන ප්රභහණඹක් තිසබුණත්, ඒ ළේලි න  200 යනතයයි 

භත්යයි න තළ නඳත් ය නය න. ඒ දහහ යම් ප්රතිසඳහදන ය න යපු 

එය න යවො ළඩ යලළියශක් වළදුයොත් පඳට යවො භනක් 

ඹ නන පුළු න යයි ක ඹරහ භහ යනලසහ යනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යනසිතුරු භත්ය ර්භහ නතඹ ත්තහභ 

පයප් භසත පඳනඹනයඹ න ඉතහභත්භ කුඩහ ප්රභහණඹක් -භට 

භත වළටිඹට සිඹඹට 3ට ආ නන ප්රභහණඹක්- තභයි යරෝ 

පලයතහය න පයල ම්පර්ණ ය නය න. යම්යක් ත යනලහර 

ඉඩඩක් තිසයඵනහ. ඒ වහ පලය ළඩ යලළියශ පයල වද නනට 

ඕනෆ.  

එදහ ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිසතුභහයේ පභහතයහිලඹ ව ආර්ථි 

ිර්ධන පභහතයහිලඹ වයවහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන 

පභහතයහිලඹට පභතය යනසිතුරු භත්ය ර්භහ නතඹ නඟහ 

සිටු නන ෘව ආර්ථි ඒ වයවහ ළඩ යලළියශක් දහර්භහණඹ 

යරහ තිසබුණහ. ඒ යලළිඵ එතුභහට භභ සතුතිසඹ පුද යනහ. ඒ 

තුළිනුත් දළළ නත ළඩ යොටක් සිද්ධ වුණහ. ඒහ ඉදරිඹට යන 

ඹන එ යම් ආණ්ඩුයේ යුතුභක් ක ඹරහ භහ හිතනහ. එභ දහහ 

යභොන පභහතයහිලයඹ න ඳට න ත්තත්, යභොන නහඹඹහයේ 

හරයේ ඳට න ත්තත් ඒ ආයම්බ යපු යහඳෘතිස ඉසයවට යන 

ඹන එ පයල ය නනට ඕනෆ. 

ඳසුගිඹ පයෝසතු භහයේදී භහි නද පභයවීය භළතිසතුභහයේ භඟ 

යඳ නවීභ ඹටයත් "මි න යනසිතුරු" ක ඹන ප්රදර්ලනඹ ඳළළත්වහ. යම් 

ප්රදර්ලනයේ ජඹග්රවණ 50ක් යද නන සදහනම් යරහ තිසබුණහ. 

ඳශහත් නයඹ නභ යනසිතුරු භත්ය ර්භහ නතරු න යම් 

තයඹට ඉදරිඳත් වුණහ. යම් ජඹග්රවණ 50 න, 29ක් දනහ ත්යත් 

ඹම ඳශහයත් භයේ යොයනයඹෝ. එභ දහහ ඹම ඳශහයත න යම්ට 

රළබුණු දහඹත්ඹ යලළිඵ භහ ඉතහභත් තුටු නහ.  

පයල ඉස න ර්භහ නතඹ යලළිඵ ථහ යශොත්, ප්රධහන 

ලයඹ න යයට් ඉස න දහසඳහදනයඹ න සිඹඹට 96ට ආ නන 

ප්රභහණඹක් රඵහ යද නය න ඹම ඳශහයත න. පුත්තරභ දසත්රික්ඹ 

ත්තහභ එදහ යවක්යටඹහය 4,500ට ආ නන ප්රභහණඹක් ඉස න 

ර්භහ නතඹ වහ ය න යරහ තිසබුණහ.  

භභ හිතන යනධිඹට යම් ියහ යල්නර නම් යඳොඩි යඳොඩි 

පඩු ඳහඩුම් ඇතිස. යම් ප්රභහණඹ මීට ඩහ ළඩි  නනට ඕනෆ.  ධීය 

වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලයඹ න යදන ියහ 

යල්නර වළටිඹට නම්, දළනට තිසයඵ නය න යවක්යටඹහය 

1,400ක් ඵයි ව න  නය න. යොයවොභ නමුත්, එදහ 

යවක්යටඹහය 4,500 ඉසයෝ වදද්ද යයට් ඉස න දහසඳහදනඹ 

තිසබුයණ් යභට්රික්යටො න 6,500යි. ඉස නට ළශඳුණු සුදු පුල්ලි 

ධයස යයෝගී තත්ත්ඹ දහහ යම් ර්භහ නතඹ ඩහ ළටිරහ 

හර්ෂි දහසඳහදනඹ යභට්රික්යටො න 1,500ට පඩු යරහ තිසබුණහ. 

යභහිදී ශ්රී රිහ ජර ජීවී හ ිර්ධන පධිහරිඹ, ඹම ඳශහත් 

බහ, ඹම යනලසයනදයහරඹ, ඒ හයේභ හය යනලසයනදයහරඹ 

ඳළත්යත න පඳට රළබුණු දහඹත්ඹ පතිසයනලහරයි.  

NAQDA, NARA, SLADA හයේ යඳෞද්ලි ියනධහන 

ඇතුළු යම් ණ්ඩහඹම් සිඹල්ර එ යම්ඹට යනළල්රහ 

හච්ඡහ යරහ පයල එ ඉරක්ඹට ඹන ළඩ යලළියශක් 

සදහනම් ශහ. එහි ප්රතිසපරඹ වළටිඹට එදහ යභට්රික්යටො න 1,500ට 

ළටිරහ තිසබුණු හර්ෂි ඉස න දහසඳහදනඹ යම් නයොට 

යභට්රික්යටො න 6,000ට ආ නන ප්රභහණඹක් දක්හ, ඒ ක ඹ නය න 

වතය ගුණඹක  න ළඩි ය  නන පඳට පුළු නභ රළබුණහ. ඒ 

වළක ඹහ රළබුයණ් එභ ඒහඵද්ධ ළඩටවන වයවහයි. එභ දහහ 

යභළදහ ළඩ යලළියශල් ත දුයටත් පයල ඉසයවට යන ඹ නන 

ඕනෆ. පයල ඒ යලළිඵ තුටු නහ. ඒ හයේභ පයල ඒ වහ පයප් 

ඳළත්යත න යද නන තිසයඵන ඉවශභ දහඹත්ඹ රඵහ යදනහ. 

යනඳක්ඹ වුණත්, යවො ළඩරට ආණ්ඩුට පයල උදේ ය නන, ඒ 

වහ භළදවත්  නන, පයප් වයඹෝඹ යද නන සදහනම් ක ඹන 

හයණඹත් භහ භතක් ය නනට ඕනෆ.  

දභ මුහුදු තීයඹ තිසයඵන දසත්රික්ඹ ත්තහභ ඒ මුහුදු තීයඹ 

තිසයඵ නය න පුත්තරභ දසත්රික්යේයි. ක යරෝමීටර් 271 

ඳරිඹක් තිසයඵන දසත්රික්ඹක් තභයි, පුත්තරභ දසත්රික්ඹ. යම් 

ප්රයද්ලඹ තුශ ධීය ඳවුල් 21,000ට ආ නන ප්රභහණඹක් ධීය 

ර්භහ නතයේ දහඹළයශනහ. එභ දහහ යම් ධීයඹ න භඟ ටයුතු 

යරහ යනලහර පත් දළීමම් ප්රභහණඹක් පඳට තිසයඵනහ. 2015 ය 

නයොට පයප් යයට් දහසඳහදනඹ යපු ටූනහ භත්ය ම්ඳත, 

එයවභ නළත්නම් blue tuna ක ඹන භත්ය ම්ඳත - 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට ත යනනහඩි යදක් තිසයඵනහ. 

 

ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

රු බහඳතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ ඔයයරෝසුයේ යරහ ළරැදයි 

ක ඹරහයි භභ හිත නය න.  

3013 3014 



ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පර් බහ 11.39ට ඔඵතුභහට ය න ශ හරඹ ප න.  
 

ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

භභ stopwatch එ තඵහයනයි ථහ ය නය න, රු 

බහඳතිසතුභදහ. භට ත යනනහඩි වතයක් තිසයඵනහ.  
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පයල ඹ නය න ඳහර්ලියම් නතුයේ යරහත් එක්. ඔඵතුභහයේ 

යරහ වරිඹ නන ක ඹරහ භහ ප්රහර්ථනහ යනහ. 

 

ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

රු බහඳතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ පධහනඹ භභ යඹොමු යනහ, 

යලඹල් දහලහ නත භ න්රීතුභහ ථහ යද්ද එතුභහයේ හරයඹනුත් 

යනනහඩිඹක් ළපුණහ. ිචන යනයේයේය භ න්රීතුභහ එඹට හක්ෂි 

දයනහ ඇතිස. ඒ හයේභ භට ලි න ථහ ශ භ න්රීතුභහ ථහ 

යද්දී- 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භ න්රීතුභදහ, පද යනනහඩි 6ක් ඳසුයරහයි පයල ප්රධහන 

ටයුතු ඳට න ත්යත්. හභහනයයඹ න පයල උයද්- 

 

ගරු මන්ත්රීවණමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඳහර්ලියම් නතුයේ යරහ දළ න නයක් යමිනුයි ඹ නය න. 
 

ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

රු බහඳතිසතුභදහ,  භහයේ යරහ නයක් වුණහට භක් නළවළ. 
භයේ ප්රයද්ලයේ, භයේ යයට් ධීයයි නයේ යරහ නයක් යනහ 
නම් ඒ යම් යටට එච්චය සුඵදහඹ ය නය න නළවළයි ක ඹන 
හයණඹ නහටුය න වුණත් භහ ක ඹ නන ඕනෆ. 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහයේ යරහ නයක් යරහ නළවළ. 

ඔඵතුභහයේ යරහ පඩු යරහ තිසයඵනහ. 
 

ගරු සනත් නිශ්න්ත මඳමර්ණ මහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததபர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ජහතය නතයයඹ න ආපු ඵරඳෆභක් දහහ පයප් යයට් ඹහත්රහරට 

"VMS" ක ඹන උඳයණඹ යන ය නන සිදු වුණහ. යම් න යනට 

ඹම් ඹහත්රහ ප්රභහණඹට යනතයක් VMS උඳයණඹ යන යරහ 

තිසයඵනහ. ඒ ඹහත්රහරට පද ප්රධහන ලයඹ න දඩ  නන සිදු යරහ 

තිසයඵනහ. ඔවු නට ළභළතිස යනධිඹට රැක ඹහ ය නන ඵළරි යරහ 

තිසයඵනහ. ඔවු න යනයනධ පඳවසුතහරට රක් යරහ තිසයඵනහ. 

නමුත් VMS උඳයණඹ යන යපු නළතිස පඹට ඒ ක සිදු ළටලුක් 

නළවළ. ඒ හයේභ පයප් පල්රපු යට න ඉ නදඹහ ඒ ක සිභ 

උඳයණඹක් යන ය නය න නළවළ. ඒ පඹට ඕනෆ යනධිඹට භහළු 

ටි පල්රනහ. පයප් භත්ය ම්ඳත සයහ නහ. පයප් යද්ල් 

යනනහල යනහ. භහ ජීත් න පුත්තරභ දසත්රික්ඹට ඉවළි න 

තිසයඵන ඵත්තරිගු නඩු, සි නනගු නඩු, ඳල්ලිඹත්ත, 

උච්චිමුයණ් හයේ ප්රයද්ලරට ඹහඵද මුහුදු ප්රයද්ලඹට 

ඉ නදඹහනු න ඇයනල්රහ භව මුහුද යනනහල යනහ. ඒ දහහ ඒ 

වහ යටක් වළටිඹට, යහජයඹක් වළටිඹට පයල භළදවත් ය නන 

ඕනෆ.  

පයප් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන ඇභතිසතුභහ යම් රු 

බහයේ හිටිඹහ නම් යවොයි. ප්රධහන ලයඹ නභ පද න යනට රයිරහ 

සුරුක්කු ක ඹන තවනම් දළල් ආම්ඳ නන වහ යනත් නභක් 

යඹොදරහ ඒ වහ පයඹ දීරහ තිසයඵනහ. ඒ යලළිඵ යනයලේ 

පධහනඹක් යඹොමු ය නන. යභොද, ඒ දහහභ පයප් පහිි 

ධීයයි න භයහයන, ඳහ යොටහයන, පහනයේ යනලහර 

යනනහලඹක් සිදු ය නන පුළු න. ඒ දහහ ඒ යලළිඵත් පධහනඹ 

යඹොමු යන යර ඉල්රහ සිටිමි න භහයේ චන සල්ඳඹ ප න 

යනහ. යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is Hon. Mavai S. Senathirajah. You 

have 15 minutes.  
 

[தொ.த. 11.39] 
 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகப றசரபர் அர்கபப, கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சறன் றற எதுக்கலடு லரண 

குலறகன றரம் டந்துதகரண்டிதக்கறன்ந இந் பத்றல் 

ணக்கும் சறன றத்துபறகள் பதசுற்குச் சந்ர்ப்தம் 

ந்கக்கரக ன்நற கூதகறன்பநன். இன்த லன்பத் 

துகநக்கு ஏர் இபம் அகச்சர் ததரதப்தரக இதக்கறன்நரர். 

அர் ங்கலகட தறபசங்கபறல் இதக்கறன்ந அபகரண 

லன்தறடித் துகநகலக்கும் ற்தம் ங்கலகட லணர்கள் 

துன்தப்தடுகறன்ந தகுறகலக்கும் ந்து, அங்குள்ப தறச்சறகண 

ககபத் லர்ப்தது தற்நற ங்கலடன் சறன உடன்தரடுககப 

ட்டிறதக்கறன்நரர். இன்த அகச்சகக் கூட்டம் 

டக்கறன்ந கரத்ரல் அரல் இந் பத்றபன 

தொடிரல் இதக்கறன்நது ன்தக ரன் அநறபன். 

இதந்ரலும், இங்பக இதக்கறன்ந அதகட தறற அகச்சர் 

அர்கள் ங்கலகட உகககபக் கணத்றதனடுத்து 

அரறடம் தரறறத்ரல், ரங்கள் அகச்சதடன் படிரகப் 

பதசுகறன்நததரலது ங்கலகட தறபசங்கபறபன 

ற்தடுகறன்ந தறச்சறகணககபப் தற்நறக் கூதற்கு 

ரய்ப்தரக இதக்கும்.  

டக்கு, கறக்கு கடற் தறபசங்கபறபன குநறப்தரக 

டக்கறபன bottom trawlers ன்த தசரல்னப்தடும் லன்தறடிப் 

தடகுகள் ஆறக்கக்கறல் இந்றரறலிதந்து ந்து லன் 

தறடித்துச் தசல்கறன்நண. குநறத் லணர்கள் அங்கு அந் 

இலகப் தடகுககபக் தகரண்டுந்து ங்கறறதந்து லன் 

தறடிக்கறன்நணர். அகறட, தன்ணறனங்ககறலிதந்து 

தகறன்ந லணர்கள் தனரள் கடலில் இதந்து லன் 

தறடிக்கக்கூடி multi-day boats ன்ந இந்றப் தடகுகபறல் 

றழ் லணர்கள் லன்தறடிக்கறன்ந தறபசங்கலக்கு ந்து 

லன்ககப ரரறள்பறச் தசல்கறன்ந எத கடதொகநத்ம் 

லண்டகரனரக இதந்துதகறன்நது. பலும், இன்த  டக்கு 

கடல் தறபசங்கபறபன சலணக் கப்தல்கள்கூட இனங்ககத் 
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பசறக் தகரடிகக் கட்டிக்தகரண்டு லன் தறடிக்க 

தககதகறன்நண ன்ந எத தசய்றத்ம் கறகடத்றதக் 

கறன்நது. அண்கறல், இந்ற அசரங்கத்துடன் கடற் 

தநரறல் அகச்சர் அர்கள் அது சம்தந்ரகப் 

பதச்சுரர்த்க டத்றறதக்கறநரர். அடித்பத்றலிதந்து 

லன்ககப ரரறள்பறச் தசல்னக்கூடி bottom trawlers 

ணப்தடும் ஆறக்கக்கரண இலகப் தடகுகள் தகக 

தக றதத் பண்டுதன்த பதச்சுரர்த்ககள் 

இடம்தததது ல்ன தசய்றரன். ஆணரல், இந்ற 

அசரங்கபர அல்னது றழ்ரட்டு அசரங்கபர அற்கரண 

தொலகரண டடிக்ககக இன்ணதொம் டுக்கறல்கன. 

இன்த க்கு ஏர் இங்கல் தசய்ற கறகடத்றதக்கறநது. 

றழ்ரட்டின் தொனகச்சர் தசல்ற தஜனலிர அர்கபறன் 

உறர் தறரறந்துறட்டது ன்ந தசய்ற ங்கலக்கு ககனக 

அபறத்றதக்கறநது. அர் இந் bottom trawlers இணரல் 

இனங்கக லணர்கள் தடுகறன்ந துன்த, துங்கபறல் அக்ககந 

தகரண்டு பதச்சுரர்த்கறல் ஈடுதடுற்கு ஆத்ரக 

இதந்ரர். இப்ததரலது அதகட அந் இடத்க றப்தைம் 

ககறல் றழ்ரட்டு அகச்சர்கள் றகத்றன் ககபரப் 

தறபசங்கபறலிதந்து 200 horsepower தகரண்ட 

ஆறக்கக்கரண இலகப் தடகுகள் இங்கு ந்து 

லன்தறடிப்தகத் டுப்தற்கு டடிக்கக டுத்ரல்ரன் 

ங்கலகட தறபசங்கபறலுள்ப லணர்கள் - லண்ட 

கரனரக லன்தறடிப்தர்கள் பரண ரழ்க்கக ரனரம். 

ங்கலகட தசரந் இடங்கள் றடுறக்கப்தடரரல் 

இன்கநக்கும் அர்கள் அகறகபரக இதக்கறன்நரர்கள். இந் 

இலகப் தடகுகபறணரல் ரழ்ப்தரத்றன் கறக்குப் 

தகுறறல் லன் தறடிப்தற்கு அதறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 

தறபசங்கபறலும் ற்தம் கண தறபசங்கபறலும் உள்ப 

லணர்கபறன் லன்தறடித் தரறல் தரறக்கப்தட்டிதப்தக 

ரங்கள் அகச்சர் அர்கலக்குச் சுட்டிக்கரட்டிபணரம். 

அற்கரக அர் இந்ற அசரங்கத்துடன் பதச்சுரர்த்க 

டத்ற டுக்கப்தடுகறன்ந லர்ரணங்கள் ங்கலகட தறபச 

லணர்கலக்கு ரழ்க அபறக்கக்கூடிரக இதக்க 

பண்டும். அர்கள் ங்கலகட தரறல்ககப றம்றரகச் 

தசய்து ங்கலகட ரழ்க்ககக பரக டத்றக் 

தகரள்ற்கு அது உறரக இதக்க பண்டுதன்த 

ரங்கள் ற்தைதத்றக் கூதகறபநரம்.  

அபபத்றபன, றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தை 

உதப்தறணரண தகப சுந்றன் அர்கள் இலகப் 

தடகுகள் தரடர்தரக ணறதர் தறபகதரன்கநக் 

தகரண்டுந்றதக்கறநரர். றழ்ரட்டிலிதந்து அல்னது 

தன்ணறனங்ககறல் இதந்து கூடுனரண குறக லுகக் 

தகரண்ட தடகுகள் தகத் டுத்து றதத்பண்டும் 

ன்தறல் ங்கலக்கு ந்றரண கதத்துபததரடுகலம் 

கறகடரது. அக றதத்ப்தடத்ரன் பண்டும். டக்கு 

ரகரத்றபன ரழ்ப்தரம்-குதகர் தறபசத்றலும் ற்தம் 

ன்ணரர், ததத்றத்துகந, தொல்கனத்லவு பதரன்ந 

தறபசங்கபறலும் சறன கரனங்கலக்கு தொன்ணர் தததம் றறகச் 

தசனறத்து அத்கக இலகப் தடகுககப ரங்கற, 

ங்கலகட ரழ்ரரத்க பம்தடுத்துற்கரக 

லன்தறடித் தரறல் தசய்துந் ஆறக்கக்கரணர்கள்  

இதக்கறன்நரர்கள். குதகர் தறபசத்றல் ட்டும் அத்கக 

350 தடகுகள் தரறலில் ஈடுதட தொடிரல் கட்டப்தட்ட 

றகனறல் இதக்கறன்நண. ன்ணரர், ததத்றத்துகந, 

தொல்கனத்லவு ஆகற தறபசங்கபறலும் அத்கக தடகுககப 

கத்றதப்தர்கள் ரங்கள் உகப்தறல்னரல், ரழ்ரரம் 

இல்னரல் இதக்கறன்ந றகனக ங்கபறடம் 

சுட்டிக்கரட்டிறதக்கறநரர்கள்.  

அத்துடன் அர்கள் அற்கு எத ரற்தறகத்ம் 

குநறப்தறட்டிதக்கறநரர்கள். அரது, "இந்றரறலிதந்து 

தகறன்ந bottom trawlers ணப்தடுகறன்ந அறசக்ற ரய்ந் - 

200 குறக லு - தடகுககப அகடரபப்தடுத்ற, 

அர்ககபத் டுக்கனரம்; ஆணரல், சரர லணர்கபரண 

ரங்கள் இங்கறதக்கறன்ந தகக் கடலிபன லன் தறடிப்தபரடு, 

றகத்தூத்றல் ஆழ்கடலுக்குச் தசன்த இநரல் தறடிக்கறன்ந 

தரறகனத்ம் தசய்கறன்பநரம்; ஆககரல், இந்றத் 

ப்தறணதக்கும் இனங்கக லணச் சதோகத்துக்கும் இகடறல் 

கடதததகறன்ந அகச்சர்கள் ட்டத்றனரண பதச்சுரர்த்க 

கபறன்பதரது, இந் றடம் தரடர்தறல் ககத்து, தகக் 

கடல் ல்கனக்கு அப்தரல் தசன்த லன்தறடிக்கறன்ந 

ங்கலகட இலகப் தடகுககப அதறப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்கபண்டும்" ன்ந கதத்க தொன்கத்றதக் 

கறன்நரர்கள். கடற்ககபரப் தறபசங்ககபப் தறறறறத் 

துப்தடுத்துகறன்ந றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தைப் 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் இகணக் கதத்றற்தகரண்டு, 

இலகப் தடகுககபத் டுத்து றதத்துற்கு - 

கடதசய்ற்கு - லர்ரணங்கள் டுக்கப்தடுகறன்நததரலது, 

இந் லணர்கலம் சற, ரய்ப்தைடன் லன்தறடித் தரறலில் 

ஈடுதடுற்கு அதறக்கும் ககறல், அந்த் 

லர்ரணங்கபறல் றதத்ங் ககபச் தசய்பண்டும். இது 

தரடர்தறல் சட்டம் றகநபற்நப்தட்டரல், அறல் 

றதத்ங்ககபக் தகரண்டுந்து அகணத்து லணர்கலம் 

ரழ்ரரம் ததநக்கூடி ககறல், சறககப ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்கபண்டும் ன்தகத்ம் ரன் இங்கு குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்பநன்.  

அடுத்ரக, சறன ரங்கலக்கு தொன்ணர் தகப 

அகச்சர் அர்கள் ங்கலகட தறபசங்கலக்கு 

தககந்ரர். அப்பதரது, அர் ரகல் தறபசத்றலிதந்து 

ததத்றத்துகந தறபசம் கக்கும், கறக்குப் தறபசத்றல் 

சுண்டிக்குபம் தொல் தகரக்கறபரய் கக்கும் தம் தசய்து, 

அந்ப் தறபசங்கபறல் லன்தறடித் தரறகனச் தசய்து 

ந்ர்கள் இப்ததரலது, எதசறன தகுறகபறல் லன்தறடிக்க 

அதறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந அபபத்றல், இன்தம் தன 

தறபசங்கபறல் க்கபறன் குடிபற்நத்துக்கும் லன்தறடித் 

தரறலுக்கும் அதறக்கப்தடரல் இதப்தக அநறந்து 

தகரண்டு, ரன் அற்கு டடிக்கக டுப்தரகக் 

கூநறறதக்கறநரர். அத்துடன், அந் லணர்ககப இரணுத் 

றணரலும் கடற்தகடறணரலும் ஆக்கறறக்கப்தட்ட 

அர்கலகட தசரந்ப் தறபசங்கபறல் அதறத்து, 

அர்கபறன் ரழ்ரரத்துக்கரண உறககபச் தசய் 

பரடு, லன்தறடித் தரறகனச் தசய்ற்கும் ரன் டடிக்கக 

டுப்தரக ங்கபறடத்றல் ரக்குதற அபறத்க ரன் இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றபன அதக்கு றகணவூட்டக் கடகப்தட்டிதக் 

கறன்பநன்.  

அபபத்றல், ட தகுறறபன தோன்த இடங்கபறல் 

அரது, ததத்றத்துகநறலும் றலிட்டிறலும் குதகரறலும் 

லன்தறடித் துகநதொகங்ககப அகப்தற்கு தகப அகச்சர் 

அர்கள் இக்கம் தரறறத்கத்ம் ரன் இங்கு 

சுட்டிக்கரட்டபண்டும். வு தசனவுத் றட்டத்றபன 

ததத்றத்துகநறல் ட்டும் லணத் தரறலுடன் சம்தந்ப் 

தட்ட தவ்பத துகநகள் தசற்தடக்கூடிரக எத 

துகநதொகத்க அகப்தற்கு டுத் டடிக்ககக்கரக 

ரங்கள் ன்நற தசரல்ன பண்டும். றலிட்டித் 

துகநதொகரணது ந்க தசல்ர அர்கலகட கரனத்றல் 25 

ஆண்டுகலக்கு தொன்ணர் கட்டிக்தகரடுக்கப்தட்டது. 

அக்கரனத்றல் கடும் உகப்தரபறகபரக இதந் லணர்கள், 

லன்ககபப் தறடித்து எவ்பரர் இறலும் 200 - 300 
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தனரநறகபறபன தகரலம்தைக்கும் பத இடங்கலக்கும் 

ற்நறச்தசன்த ர்த்க டடிக்கககபறல் ஈடுதட்டரர்கள். 

இப்ததரலது, அர்கள் 25 ஆண்டுகலக்கும் பனரக அகற 

தொகரம்கபறபன இதக்கறன்நரர்கள். ணப, லங்கள் பகு 

ஜணரறதற அர்கபபரடும் ரண்தைறகு தறர் 

அர்கபபரடும் ககத்து, அந் லணர்ககப 

அப்தறபசங்கபறல் லபவும் குடிபற்தற்கு டடிக்கக 

டுக்கபண்டும். குநறப்தரக, அர்கள் றலிட்டித்துகநறல் 

லபக் குடிபற்நப்தடரறட்டரல், உங்கலகட "லள்குடி 

பற்நத் றட்டம்" ன்ந ரக்குதறரணது தொலகரக 

றகநபநரது ன்தக ரங்கள் அண்கறல்கூட, 

ஜணரறதற அர்கபறடம் றகத் தபறரகச்  தசரல்லிறதக் 

கறன்பநரம்.  

றக அண்கறல் ரழ்ப்தரத்றன் ரறட்டதைக் 

ககபரப் தகுறக்கு தககந் பகு ஜணரறதற 

அர்கள், 454 க்கர் றனங்ககப க்கபறன் தரகணக்கு - 

லள்குடிபற்நத்துக்கு - அதறக்குரத கடிதரன்கந 

அசரங்க அறதரறடம் தகரடுத்ரர். றடுறக்கப்தட்ட 

தறபசங்கபறலுள்ப சறன ககபரப் தகுறகலம் றசரப் 

தகுறகலம் அந் க்கலக்கு ங்கப்தடபண்டும் ன்த 

உத்றட்டபதரறலும், அற்கு ரநரக, இரணுத்றணர் 

அப்தகுறறல் தைற தொட்கம்தற பலிககப அகத்றதக் 

கறநரர்கள். இணரல், கடற்தநரறனரபர்கள் கடற்தநரறலுக்குச் 

தசல்னபர அல்னது லள்குடிபநறர்கள் ங்கலகட 

ரழ்ரரத்கக் கட்டிதலப்தபர தொடிரல் 

இதக்கறன்நது ன்தக ரன் தகப அகச்சர் அர்கபறன் 

கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்பநன். ரங்கள் றக 

அண்கறபன ஜணரறதற அர்ககபச் சந்றத்ததரலது அந் 

றடத்கத்ம் சுட்டிக்கரட்டி றதக்கறபநரம் ன்தக 

அகச்சர் அர்கலக்கு ரன் குநறப்தறட பண்டும். தகப 

அகச்சர் அர்கள்  ங்கலகட தறபசங்கலக்கு 

தககந்து றகனகககபப் தைரறந்துதகரண்டர். 

அந்ககறல், குதகரறலும் றலிட்டிறலும் லணர்கலக் 

கரண லன்தறடித் துகநதொகங் ககபக் கட்டுற்குச் 

சம்றத்றதந்தும் இம்தொகந றற எதுக்கப்தடறல்கன. இது 

சம்தந்ரக ரங்கள் றகறபன தறதடன் பதசறதக் 

கறன்பநரம்; ஜணரறதற அர்கபறடதொம் சுட்டிக்கரட்டிறதக் 

கறன்பநரம். அற்கரண பதச்சு ரர்த்கககப டத்துற்கு 

பம் எதுக்குரக தறர் தசரல்லிறதக்கறன்நரர். ணப, 

இத்துகநதொகங்ககபக் கட்டுற்கு றற அகச்சர் 

அர்கபறணரல் பனறகரக றற எதுக்கப்தட பண்டும். 

அத்துடன், அந் க்கள் கட்டரரக லபக் குடிர்த்ப் 

தடவும் பண்டும். அந்த் துகநதொகங்ககபக் கட்டிக் 

தகரடுப்தது ட்டுல்ன, அர்கள் ரழ்ற்கரக வீடுகள் 

ற்தம் ரழ்ரரத்றற்கரண றட்டங்ககப பனறகரக  

ற்தடுத்றக்தகரடுக்க பண்டி ததரதப்தைம் அற்கரண 

றறகப் ததற்தக்தகரடுக்க பண்டி ததரதப்தைம் றச்சரக 

கடற்தநரறல் ற்தம் லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற  

அகச்சுக்கு இதக்கறன்நது. 

இப்ததரலது தகப அகச்சர் அர்கள் இங்பக 

ந்துதகரண்டிதக்கறநரர். தகப அகச்சர் அர்கபப, 

குதகர்ப் தறபசத்றபன  லன்தறடித் துகநதொகம் அகப்தரக 

லங்கள் அந் இடத்றற்கு தககந்பதரது எத்துக் 

தகரண்டீர்கள். அகறடவும் றகவும் தொக்கறரண 

றடதரன்கந ரன் இப்ததரலது குநறப்தறட்படன். 

ஜணரறதற அர்கபறடதொம் ரங்கள் றகவும் அண்கறல் 

இகணச்  சுட்டிக்கரட்டிறதக்கறன்பநரம். அரது, 

றடுறக்கப்தட்ட ககபரப் தறபசங்கபரண ஊநற 

ற்தம் றலிட்டிப் தறபசத்றபன எத தகுற றனம் 

றடுறக்கப்தட்டபதரதும் அந்ப் தறபசங்கபறல் க்கள் 

லபக்குடிபநற அந்க் கடலிபன லன்தறடிக்க தொடிரல் 

இரணுத்றணர் அற்குக் குதக்பக தொள்பலிககப 

அகடத்து அந்ப் தறபசத்க றடுறக்கரல் 

கத்றதக்கறநரர்கள். ஆணரல், அது  றடுறக்கப்தட்ட 

தறபசம் ன்த ஜணரறதற அர்கபறணரல் அநறறக்கப் 

தட்டது. ஜணரறதற அர்கலக்கும் இந் றடம் தரறத்ம். 

அர், அண்கறபன ங்கலடன் டத்ற பதச்சு 

ரர்த்கறன்பதரது இக எப்தைக்தகரண்டு றசரப் 

தறபசங்ககபத்ம் இத்கக கடககபத்ம் ரன் 

லக்குரக உதறரகச் தசரல்லிறதக்கறன்நரர்; அது 

தகறங்கரகவும் தரறந் றடம். அத்துடன், றலிட்டித் 

துகநதொகரணது றகவும் தைகழ்ததற்ந லன்தறடித் துகநதொகரக 

ந்க தசல்ரறணரபன கட்டிக்தகரடுக்கப்தட்டது. அது 

இப்ததரலது 27 - 28 ஆண்டுகலக்கு பனரக இரணுத் 

றணரறன் கட்டுப்தரட்டின்கலழ் இதக்கறன்நது. ஆணதடிரல், 

இற்குப் ததரதப்தரண அகச்சர் ன்நககறல், 

ங்கலகட தறபச றகனகககப அநறந்துதகரண்டர் 

ன்ந தொகநறல், லங்கள் எப்தைக்தகரண்டரத அற்தக்கு 

இதக்கறன்ந கடககப லக்கற, றலிட்டித் துகநதொகம் 

லண்டும் கட்டப்தடுற்கும் அங்கு அந் க்கள் லபக் 

குடிர்த்ப்தடுற்கும் அபபதரன்த குதகர் லன்தறடித் 

துகநதொகத்கக் கட்டுற்கும் டடிக்ககதடுக்க   

பண்டும். 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
அத்துடன், றலிட்டிப் தறபச க்கலக்தகன்பந றபசட 

றட்டங்கள் உதரக்கப்தட பண்டும். தணன்நரல், அர்கள்  

வீடுரசல்கள்  இல்னரல் றக ததக்கடிரண றகனகறல் 

இதந்ர்கள். இப்ததரலது அர்கபறன் குடும்தங்கள் 

தததகறறதக்கும். இடம்ததர்ந் அந் லண சதோகத்றணர் 

இந்றரறலும் இதக்கறநரர்கள். அந்க் கடற்ககபரங்கள் 

றடுறக்கப்தட்டரல் அர்கள் றதம்த தகறன்நபதரது அந்த் 

துகநதொகத்க அர்கள் தன்தடுத்க்கூடிரக இதக்கும். 

ணப, அற்குரற சறநப்தைத் றட்டங்ககப குத்து அந்த் 

துகநதொகங்ககபக் கட்டிக்தகரடுக்க  லங்கள் டடிக்கக 

தடுக்க பண்டுதன்த  பகட்டு, றகடதததகறன்பநன். 

ன்நற.  

 
[ප.බහ. 11.54] 

 

ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු බහඳතිසතුභදහ, යනයලේයඹ න ධීය ක්යේත්රඹ ළන ථහ 

යද්දී මිමු ශපු ළන ඔඵතුභහත් ද නනහ. මීමු ශපු 

ආශ්රිත භතුයරහ තිසයඵන  ළටලු යහියඹක් තිසයඵනහ. පවුරුදු 

ණනහක් තිසසයේ යම් ප්රලසනඹට තභ සථියහය යනඳුභක් රඵහ දී 

නළවළ. යම් ශපු ආශ්රිත ධීය රැක ඹහයේ ුජු ව ්ර 

යඹයදන ඳවුල් ඳවයශොසදහවක් යනතය ඉ නනහ. ඇත්තලයඹ නභ 

ශපුයේ ධීය රැක ඹහ යන පඹට පභතය, ශපු දහහ 

තභ නයේ ජීයනතඹ ළට හ  නනහ ධීය ඳවුල් යනලහර ියහක් 

සිටිනහ.  

3019 3020 

[රු භහධ යෝ. යේනහධියහජහ භවතහ] 
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ප්රධහන ප්රලසනඹ, යම් ශපු දළ න එ නන එ නන පුිචි වීභයි. 

එඹට යවේතු ශපුට යනයනධ පඳද්රය යනළයනත් දළමීභයි. ශපු 

ආශ්රිත, ශපු යට්ට පනය ඉදක රීම් යනහ. ඒ පනය 

ඉදක රීම් ය නය න නය බහයේ ඹම් පනුභතිසඹක් පයයන. නය 

බහයේ පනුභතිසඹ යද නය න, යද්ලඳහරන උදවු උඳහය භත. ඒ 

වුරුත් ද නනහ ප්රසිද්ධ යවක්. මීමු ශපු යම් තයම් පඳයනත්ර 

ය නන, මීමු ශපු යම් තයම් ජයහජීර්ණ ය නන එක් ප්රධහන 

යවේතුක් තභයි, යම් ශපු ආශ්රිත යොඩනඟහ තිසයඵන නීතිස 

යනයයෝධී යවෝටල් ව නීතිස යනයයෝධී ඉදක රීම්. ඒහයි න ශපුට 

ඵළවළය න පඳද්රය දහහ ශපුයේ ජරඹ මුළුභදහ නභ පඳයනත්ර 

යනහ; එහි තිසයඵන ජරජ ඳළශෆටි, ඉසයෝ ළදහ භත්ය ම්ඳත 

ඇත්තටභ ්රභහනුකූර යනනහල යමි න තිසයඹනහ. ඳවයශොස දහවක් 

වුණු යම් ඳවුල් ියහ තභ නයේ ජීයනතඹ ළට ව නය න මීමු 

ශපුය න.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යඩොරහන යනනහල ක රීභ යලළිඵ ඹම් ඹම් 

නීතිස - රීතිස  තිසයඵනහ. පහිි ධීයයඹක් තභ නයේ හම්ප්රදහයි 

්රභරට භත්ය ර්භහ නතයේ යඹයදන යොට යඩොරහන 

ලහඹක් ඔවු න පතිස න ඹම්ක සි ආහයඹට යනනහල වුයණොත් 

යඳොලීසිඹ වරිඹටභ නීතිසඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. නමුත් භවහ 

ඳරිභහණ ලයඹ න යවෝටල් ඉදක රීයම්දී, පනය ඉදක රීම්රදී   

ඒහ යනනහල යනහ. ඇත්තලයඹ න ශපු යට්ට ඉඩම් යොඩ 

යනහ.  ඒහ යද්දී යඩොරන යනලහර ලයඹ න යනනහල යනහ. 

නමුත් ඒට දහසි යලළිඹභක් තභ යඹොදහ නළවළ. එභ දහහ මීමු 

ශපු ආශ්රිත ජීත්න ධීය ජනතහ ශපු ආයක්හ ක රීභ 

යනුය න යනලහර ටන ඉ නනහ. ඇත්තලයඹ න ඒට ඳක් 

යේදඹක් නළවළ; ජහතිස යේදඹක් නළවළ; ආම් යේදඹක් නළවළ. 

සිඹලුභ පඹ ධීයඹ න ව ධීය ර්භහ නතඹ දහහ ඹළයඳන 

මිදහසු න. එභ දහහ ඔවු න තභ නයේ යදභේයලඹ න යනධිඹට තභයි යම් 

ශපු දක  නය න. ඒ තයම්භ ඔවු න යම් ශපුට ආ දයයයි. ශපු 

පද ඇස  ඳනහයලට  යනනහල යමි න ඹනහ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු 

හරයේත් යම් සිද්ධ වුණහ, පදත්  ඒ ඒ ආහයයඹ නභ 

සිද්ධයනහ. එභ දහහ යම් යලළිඵ ධීය පභහතයතුභහ  යනධිඹට 

ඩිනම් ක්රිඹහභහර්ඹක් ත යුතු තිසයඵනහ. යම් මීමු 

ශපුට ඳභණක් සීභහ ය නනට ඕනෆ නළවළ. පයප් යයට් ශපු 

ණනහක් තිසයඵනහ. යඵොයවෝ ශපු පද යනනහලඹට රක්යනහ, 

යනයලේයඹ න  පනය ඉද ක රීම් ව පඳද්රය ශපුට දළමීභ 

දහහ. එභ දහහ භහ ඔඵතුභහට යඹෝජනහ ය නය න, යම් ශපු 

ියක්ණඹ ක රීභ වහ ළඩ යලළියශක් වදන යරයි.  

යභඹ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, ධීය පභහතයහිලඹ ව යයශ 

ියක්ණ යදඳහර්තයම් නතු ළදහ ආඹතනත් එක්ත් ළට 

ළයවනහ. මීමු ශපු යනතයක් යනොයයි, රිහයේ තිසයඵන 

සිඹලු ශපු ියක්ණඹ ක රීභ වහ යනභ ශ්රී රිහයේ ශපු 

ියක්ණ පධිහරිඹක් යලහිටු නන ක ඹහයි භභ ඔඵතුභහය න 

ඉල්ර නය න. ඒ යනභ යනඹඹක්; ඒ තයම්භ ටිනහ ම්ඳතක්. 

ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලඹ ඹ ට යත්, එභ යනඹ ඳථඹට ඹටත් 

යනභ ශපු ියක්ණ පධිහරිඹක් යලහිටු නන. ඒ වහ පලය 

ධනතිස ඵරඹ  නන. ළසෝනට් භණ්ඩරයේ පනුභතිසඹ පයයන 

යනභ ඳනත් යටුම්ඳතක් ඳහර්ලියම් නතුයේ ම්භත ය යම් 

ශපු ියක්ණඹ ක රීභ යනයලේෂිත ව ප්රලසනඹක් යනධිඹට රහ ඒ 

වහ යනයලේ භළදවත්වීභක් ය නන. එයේ යනොයශොත් යම් 

ප්රලසනඹට උත්තය යොඹ නන ඵළවළ. යභොද, වළභදහභ යම් යඵෝයල් 

ඳහස යනහ. යභඹ ආයක්හ ය නන ධීය පභහතයහිලයඹ න ඹම් 

උත්හවඹක් දයනහ. නමුත් යම් ආඳසු ළට ළයනහ, ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනත්, නය බහත් එක්. නය බහය න පනය 

ඉදක රීම්රට ඉඩ යදනහ. යහඳහරියඹෝ  යනයනධ යද්ලඳහරන 

ඵරපුළු නහයඹ න  පල්රහයන ශපු ආශ්රිත ඉඩම් යොඩ 

යනහ; යවෝටල් වනහ. යම් නතය ය නනට ඵළවළ. යම් 

නතය ය නනට යම් පයනධිභත් ්රභයේදඹට ඵළවළ. ඒ දහහ යනධිභත් 

භළදවත්වීභක් ය නන. ඒ වහ ව ධනතිස ඵරඹක් ඳළයයන 

ශපු ියක්ණ ඒ පධිහරිඹක් යලහිටු නන. ඒ පධිහරිඹට 

පනනය ව ඵරඹක් ඒ ඳනත භඟි න සථහයලත ය නන. ඒ පනු යම් 

ශපු ියක්ණඹ ක රීභ යයට් ජහතිස ම්ඳතක් ආයක්හ ක රීභ 

වහ න ක්රිඹහභහර්ඹක් යනධිඹට රහ වහභ යලඹය  නන. 

පයනකුත් ශපු ම්ඵ නධයඹනුත් ඒ ්රභ යේදඹභ පනුභනඹ 

ය නන. උතුරු-නළ යඟනහිය ඳශහත්රත් යම් ප්රලසනඹ තිසයඵනහ. 

ළඩිපුයභ යේයඹ න යනනහල  නය න, මීමු ශපුයි. යභොද, 

එභ ප්රයද්ලයේ පධි යර ජනවනඹක් ඉ නන දහහ. පයනක් 

ඳශහත්ර ශපුත් යනනහල යනහ. නමුත්, මීමු ශපුට 

යනයලේත්ඹක් තිසයඵ නය න, ජනහීමර්ණ ප්රයද්ලඹ ශපු යලහිටහ 

තිසබීභ දහහයි. රු භහි නද පභයවීය පභහතයතුභදහ, ශ්රී රිහයේ 

යලහිටි සිඹලු ශපු ආයක්හ ක රීභ වහ "ශපු ියක්ණ 

පධිහරිඹක්" යලහිටු නන ටයුතු ශ යුතු නහ. ඒ 

ම්ඵ නධයඹ න ඔඵතුභහයේ පභහතයහිල දහරධහරි නට යනභ 

උඳයදස දීරහ, ඒ යලළිඵ යටුම්ඳතක් වදරහ, එඹ ළසෝනට් 

භණ්ඩරඹට ඉදරිඳත් ය නන. ඒ යලළිඵ ඔඵතුභ නරහයේ 

ආණ්ඩු තුශ හච්ඡහ යරහ ඩහත් හධනීඹ යනධිඹට, පයනකුත් 

ආඹතනත් ම්ඵ නධ ය  නන පුළු න යනධිඹට ඹම් ධනතිස 

ඵරඹක් ඳළයයන පධිහරිඹක් යලහිටුරහ යභයට ශපු ආයක්හ 

ය නන ළඩ යලළියශක් ස ය නන ක ඹරහ භභ ඔඵතුභහට 

යඹෝජනහ යනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යදළදහ රුණ යභඹයි. පද යහඹ නයඹ 

ඉද ක රීභත් එක් ධීයඹ න යනලහර ියහට තභ නයේ යසහ 

ය  නන ඵළරි පයණබහඹට ඳත් යරහ ඉ නනහ. යොශම 

ඉරහ ත්යතොත් ත්තර, ජහ-ඇර, මීමු, වරහත, ල්යලටිඹ 

දක්හ යයශ තීයයේ ධීයයඹෝ පද යභභ ප්රලසනඹට මුහුණ දීරහ 

තිසයඵනහ. යම් ඳළත්යත න ත්යතොත් යභොයටු, ඳහනදුය, ළුතය 

දක්හ යම් ප්රලසනඹ දක් ළහිරහ තිසයඵනහ. එක් ඳළත්තක  න මුහුදු 

හදනඹට රක් යනහ. ඳරියයේ ියුතිසඹ යනස යනහ. යහඹ 

නයඹ ඉද ක රීභට මුහුද යොඩ යනයොට, මුහුදු රැල්ර යනස 

යනහ. ඒ එක්භ යොඩසෝභ හදනඹට රක් යරහ තිසයඵනහ. 

යේයඹ න මුහුදු හදනඹට රක් යරහ තිසයඵ නය න යොයි යනධිඹටද 

ක ඹරහ, ඒ යයශ තීයයේ ඹනයොට ඔඵතුභහටත්  දළ  නන 

පුළු නභ තිසයඵනහ. මීට පවුරුද්දට ලි න යොයවොභද 

තිසබුයණ්, දළ න යොයවොභද තිසයඵ නය න ක ඹරහ ඒ යන දළ 

 නන පුළු න. යම් යහඹ නයඹ ඉද ක රීභ යවේතුය න ඉදරි යේදී 

යම් තත් යනලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් යනහ. යභභඟි න සිදු 

 නය න, ධීය ජනතහට තභ නයේ යසහ ය  නන ඵළරි යන 

එ යනතයක් යනොයයි.  

යම් පයුරි න යොඩසෝභ හදනඹවීභත් එක්භ තත් පතිසයර් 

ඵයඳතශ ඳරිය ප්රලසනඹටත් මුහුණ යද නන සිදු නහ. ඒ 

වහත් ඔඵතුභහයේ ඳළත්යත න ඩිනමි න යලළිඹභක් යයනඹ යුතු 

යනහ. යභභ යහඹ නයඹ ඉද ක රීභට මුහුද යොඩ ක රීභ දහහ 

යනයලේයඹ නභ මීමු ප්රයද්ලයේ ධීයඹ නට ඹම් සීභහක් රකුණු 

යරහ, ඒ සීභහයේ ධීය ටයුතු ය නන එඳහ ක ඹරහ දළ න 

නීතිසඹක් ඳනරහ තිසයඵනහ. ඒ ප්රයද්ලයේ ළලි යොඩ දහනහ; 

යහඹ නයඹ ඉද ක රීභ වහ ළලි වහයනහ. ඒ දහහ ධීය 

යසහ වහ ඒ ඳළත්යත ඳශහයත් ඹ නන එඳහ ක ඹරහ නීතිසඹක් 

දහරහ තිසයඵනහ. ඉතිස න ධීයඹ නට ඒ ප්රයද්ලඹට ඹ නන යනධිඹක් 

නළවළ; භහළු පල්රහ  නන යනධිඹක් නළවළ. යොයවොභද, ඔවු න ජීත් 

 නය න? ඔවු නට යනල්ඳඹක් නළවළ.  

රු පභහතයතුභදහ, ඔඵතුභහ ක ඹ නය න "ඒ ප්රලසනඹට භභ 

හධහයණ භළදවත්වීභක් ය නන ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ" 

ක ඹරහ. වළඵළයි, ඔඵතුභහ "ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ" ක ඹරහ 

ක ේහට, යම් නයතක් ඒට යනඳුභක් රළසෝරහ නළවළ. ඔවු න යනයනධ 
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ඳහර්ලියම් නතු 

පඹයේ යණ ඳතනහ; උහයන ණය නත් යසතිසඹහදු යනහ; 

උද්යකෝණ යනහ; යඳශඳහළි ඹනහ. යභොද, ඔවු නට යන 

ය නන යදඹක් නළවළ.  යම් යලළිඵ හච්ඡහ යරහ යනඳුභක් 

රඵහ යද නනයි භභ යභභ ප්රලසනඹ ඉදරිඳත් ය නය න. වළඵළයි, 

ඔවු නයේ ධදදහ යසහයි යම් නළතිස යරහ තිසයඵ නය න. එදහ 

යේර යවොඹහ  නය න මුහුදු ගිහිල්රහ.  

 "යහඹ නයඹ ඉද ක රීභ වහ ළලි වහයනහ, ඒ ඳළත්තට 

ඹ නන එඳහ" ක ඹරහ ක ේහභ, ඒ මිදහසු නයේ ජීයනහ ය නය න 

යොයවොභද? එතයොට, ඒ මිදහසු න ය නය න යභොක්ද? ඒ දහහ 

යම් යහඹ නයඹ ඉද ක රීභත් එක්, මුහුයද් ළලි වෆරීභත් එක් 

වදසියේභ ඇතිස යරහ තිසයඵන ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් යනධිඹට දක  නන 

පුළු න. ඉතිස න ඒ ප්රලසනඹට ඔඵතුභහයේ යනයලේ භළදවත්වීභක් 

පතයලය යනහ. යභොද, යභඹ යනඳීභට ල් ඹරහ ඵළවළ. එභ 

දහහ, යහඹ නය ඹ ඉද ක රීභ දහහ පීඩහට ඳත් යන ඒ ධීය 

ජනතහයේ ජීයනහ ආයක්හ ක රීභ වහ යනඹබහය ඇභතිසයඹහ 

යනධිඹට ඔඵතුභහයේ ඳළත්යත න ඳළවළදලි දහලසචිත ඩිනම් යලළිතුයක් 

පතයලය යනහ.  

 රු බහඳතිසතුභදහ,  උතුරු ව නළ යඟනහිය ඳශහත්ර 

ඉ නදඹහනු න bottom trawling යන ඹහත්රහලි න පයප් භත්ය 

ම්ඳත ඳළවළය යන ඹෆභ යලළිඵ යඵොයවෝ භ න්රීරු ථහ ශහ. 

ඇත්තටභ යභතළන තිසයඵ නය න, භියොල්රඹක්; යන 

යභොනහත් යනොයයි. යම් එ නය න ඉ නදඹහයේ යද්ලඳහරන 

ඵරපුළු නහයයි නයේ bottom trawling යන ඹහත්රහ ක ඹරහ ඉතහ 

ඳළවළදලියි. යන යභොක්ත් යනොයයි. ඒහයේ ඇත්තටභ 

යසහ ය නය න ධීයඹ න යනොයයි, කුලීහයඹ න. ඔවු න දයේ 

ඳඩිඹට එ නය න. ඉ නදඹහය න යඵෝට්ටු 1,500ක් යනතය  

යදට ඳභණ ඳුදහ, ඵදහදහ, යනසුයහදහ ඹන තිසයේ දස තුය නභ 

යලටත් යනහ. රිහයේ මුහුදු සීභහට රෑ 8.00ට යනතය එනහ. 

භධයභ යහ්රී 1.00 යනතය න යනට යභයව න භහළු ටි පල්රහ යන 

ආඳහු ඉ නදඹහට ඹනහ. ඉතිස න දට ඉ නදඹ න trawlers 

1,500 ණය න තිසඹට දස තුනක් යභයවට එනහ. එ 

ඳළත්තක  න යම් bottom trawlingලි න භහළු ඇල්ලීභ තවනම්. 

නමුත්, ඒහත් යනොතහ ඇයනල්රහ පයප් භත්ය ම්ඳත ඩළවළ යන 

ඹනහ. ඉතිස න යනලහර භත්යඹ න යනතයක් යනොයයි, කුඩහ 

භත්යඹ න යභ නභ මුහුදු ඳළශෆටි, මුහුදු ජීවී න සිඹල්රත් හයහ  යන 

ඹනහ.  

ඇත්තටභ යම් යලළිඵ නහයන වමුදහ ඹම්ක සි භළදවත්වීභක් 

යනහ. නමුත් නහයන වමුදහට පත් පඩිගුට  නනට පුළු න 

 නය න යම් යඵෝට්ටුලි න සිඹඹට 1ක් හයේ ඉතහභ පුිචි 

ප්රභහණඹක් යනතයයි. පයල ජහතය නතය නීතී නරට එඟ යරහ 

තිසයඵනහ. පයල ජහතය නතය ම්මුතී න පත් න යරහ තිසයඵනහ. 

1974දී ව 1976දී භ නනහයම් යද්රෝණිඹ ව යඵිහර යඵොක් 

ආශ්රිත ළටලු භතු වුණු යරහයේ ජහතය නතය මුහුදු සීභහ න 

යලළිඵ ම්මුතිසඹට පයල පත් න ශහ. ඒ ම්මුතිසඹට පනු යම්  

පයප් යටට පයිතිස මුහුදු රහඳඹ. යනත් යටට ඒ සීභහ ඳළනරහ 

ඇයනල්රහ පයප් යයට් මුහුයද් භහළු පල්ර නනට ඵළවළ. එතළන 

තිසයඵන ඳශමුයදහ ප්රලසනඹ යයට් සධරීත්ඹ යලළිඵයි. පයප් 

යටට පඹත් මුහුදු ප්රයද්ලඹට තභයි යම් ඉ නදඹහනු ය්රෝරර් ඹහත්රහ 

ඵරවත්හයයඹ න ඇතුළු ය නය න. ඒ යයට් සධරීත්ඹ 

යලළිඵ ප්රලසනඹක්. ඒ ඳශමුයදහ හයණහ. 

යදයදහ හයණහ නීතිසඹ යලළිඵ ප්රලසනඹක්. පයප් යයට් 

නීතිසඹක් තිසයඵනහ. ජහතය නතය පයල යලළිත්ත නීතිසඹක් 

තිසයඵනහ. ඒ නීතිස උල්රිකනඹ යරහයි යම් එ නය න. නීතිසඹ 

උල්රිකනඹ යනහ නම් යයට් සධරීත්ඹ උල්රිකනඹ යරහ 

ඇතුළු යනහ නම් ඒට එයයහි යො නද යළි න තිසඹහයන 

නීතයනුකුර ක්රිඹහභහර්  නනට පඳට පුළු නභ තිසයඵ නනට 

ඕනෆ. පභළතිසයඹහ ඡ නද හරයේ ගිහි න ක ේහ, "ඉ නදඹ න 

ය්රෝරර්රට එ නඩ යද නය න නළවළ, ආයොත් යඩි තිසඹනහ" 

ක ඹරහ. ඒ ක ඹපු ට, ඒ වයිඹ පද යෝ? යඩි තිසඹනහ ක ඹපු 

පභළතිසයඹහ ඇයි පද ලබ්ද නළතිස ඉ නය න? එතුභහ පද ඒ ළන 

චනඹක්ත් ථහ ය නය න නළවළ.  

ඊයේ පබහප්රහප්ත වුණු ඉ නදඹහයේ තමිල්නහඩු ප්රහ නතයේ භව 

ඇභතිසනී ජඹරලිතහ ඉ නදීඹ ධීයඹ නයේ පයිතී න යනුය න 

වළභදහභ ඉ නදඹහනු පභළතිසයඹහට ලියුම් යලට ලියුම් ඹළේහ; 

ඵරඳෆම් ශහ. පයප් උතුයර් භව ඇභතිසයඹහ -යනේය නලසය න භව 

ඇභතිසයඹහ- උතුයර් ධීයඹ නයේ පයිතී න යනුය න 

ජනහධිඳතිසයඹහට එ ලියුභක් ඹනහද? යභතළනත් ප්රලසනඹක් 

තිසයඵනහ. ඔහුත් ඉ නදඹහට ඹට යරහ, රිහයේ භධයභ 

ආණ්ඩුත් ඉ නදඹහට ඹට යරහ. පද ඉ නදඹ න ධීයඹ න පයප් 

යයට් නීතිසඹත් උල්රිකනඹ යරහ, ජහතය නතය නීතිසඹත් 

උල්රිකනඹ යරහ, පයප් සධරීත්ඹත් ඹට යමි න පයප් යටට 

ඇතුළු යනහ. නමුත් යම්ට ක්රිඹහභහර්ඹක්  නය න නළවළ. 

යම්ට ක්රිඹහභහර්  නන වළක ඹහ තිසයඵනහ. නමුත් 

ඔඵතුභ නරහ ඒ ම්ඵ නධයඹ න යළි න තී නදු තීයණ  නය න 

නළවළ.  

ඉ නදඹහයේ ධීයඹ නට දස ක හිඳඹකුයි, රිහයේ ධීයඹ නට 

දස ක හිඳඹකුයි ලයඹ න යඵදහයන භහළු පල්රමු ක ඹරහ, 

ආයක් පභහතයහිලඹ නහයන වමුදහ ව ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

ිර්ධන පභහතයහිලඹ භඟ හච්ඡහ ශහ ක ඹරහ ඳසුගිඹ 

දසර පයලට දළන නනට රළබුණහ.  

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

පයල එඟ වුයණ් නළවළ. 

 
ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභ නරහ එඟ යනොය නනට ඇතිස. නමුත් ආයක් 

පභහතයහිලයේ ඒ යනධියේ හච්ඡහක් සිද්ධ වුණහ. එයවභ 

ක්රිඹහභහර්ඹට පයල ඹ නනට සදහනම් ක ඹරහ ඳළවළදලි ක රීභක් 

ශහ. ඒ යොයවත්භ ළශයඳ නයනත් නළවළ, උතුයර් ධීයඹ න  

ඒට ළභළතිසත් නළවළ. යභොද, රක් යදක් වුණු ධීයඹ නට 

තිසයඵන එභ යක්හ ඒ. ඒ මිදහසසු යන යභොක්ත් 

ඉල්ර නය න නළවළ. ආණ්ඩුට යද නනට ඒ ඳශහයත් යජයේ යක්හ 

නළවළ; යඳෞද්ලි පිලයේ ෂළක්ටරි නළවළ; ර්භහ නතලහරහ 

නළවළ. ඔවු නට තිසයඵන එභ යක්හ ධීය යක්හ. ඒ පඹ 

වනහධහය ඉල්ර නයනත් නළවළ. ඒ පඹ ඉල්ර නය න එභ යදඹයි. 

ඒ,  පයප් යක්හ ය නන පඳට ඉඩ යද නන ක ඹන එ. එභ දහහ 

යම් ප්රලසනඹට ුජු තී නදුක් ත යුතු තිසයඵනහ. ඳළවළදලිභ 

යම් යයට් සධරීත්ඹ යලළිඵ, නීතිසඹ යලළිඵ, පයප් යයට් 

යනයද්ල ප්රතිසඳත්තිසඹ යලළිඵ හයේභ ධීය ර්භහ නතඹ යලළිඵ 

ප්රලසනඹක්.  

රු බහඳතිසතුභදහ, ඉ නදඹහනු ධීයඹ න ආභන යනභන 

ඳනත  ඹටයත් පත් පඩිගුට පයයන ටයුතු යරහ ළඩක් 

නළවළ. ඒ වහ යනභ නීතිසඹක් තිසයඵනහ. ඔඵතුභ නරහ ද නනහ 

1979 පි 59 දයන යනයද්ල ධීය ඹහත්රහ යලළිඵ යනධියනධහන ඳනත 

තිසයඵන ඵ. යම් පඹ පත් පඩිගුට ත යුත්යත් ඒ ඳනත 

ඹටයත්යි. පයල ඒ ය නය න නළවළ, පයල පත් පඩිගුට  නය න 

ආභන යනභන ඳනත ඹටයත්යි. ආභන යනභන ඳනත ඹටයත් 
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පත් පඩිගුට පයයන උහයන දහපුහභ දහදවස යරහ ඹනහ. 

නමුත් පයල 1979 පි 59 දයන යනයද්ල ධීය ඹහත්රහ යලළිඵ 

යනධියනධහන ඳනත ඹටයත් ටයුතු  යනහ නම් යම් ප්රලසනඹට 

උත්තයඹක් යොඹහ  නනට පුළු න. ඒ දහහ එභ ප්රලසනඹටත් 

වහභ භළදවත්වීභක් යන යර රු භහි නද පභයවීය 

ඇභතිසතුභහය න නළත තහක් භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, උතුයර් ධීයඹ න ධීය ප්රයද්ලලි න 

ඵළවළය යනත් ප්රයද්ලර ඳදිචි යරහ තිසයඵනහ, නළත ඳදිචි 

ක රීභ ඹටයත්. ළරෆ ශුද්ධ ය නළත ඳදිචි ශහභ ධීය යක්හ 

යමි න සිටි පඹට ඒ යක්හ ය  නන යනධිඹක් නළවළ. ඒ ප්රලසනඹ 

නළත ඳදිචි ක රීයම්දී ඇතිස වුණු පලුත් ළටලුක් යනධිඹට 

තිසයඵනහ. ඒ ප්රලසනඹටත් ඳළවළදලි යනඳුභක් පතයලය යනහ. 

ඔඵතුභහ ද නනහ දකුයණ් සුනහමි ආපු යරහයේත් ධීයඹ න මුහුද 

පයියන න ඈතට ඹ නනට එඟ වුයණ් නළවළ ක ඹරහ. පඩුභ තයමි න 

මුහුදු සීභහය න මීටර් 500ක් ඈත ඳළල් යොටඹක් යවෝ වයන 

ජීත් ය නනට ඕනෆ. යභොද, ඔවු නයේ යක්හ ය  නන ඕනෆ. 

යට භළද ළරෆක් ශුද්ධ යරහ ඔවු න ඒයක් ඳදිචි යශොත් 

ඔවු නට යක්හ නළතිස යනහ. එභ දහහ ඒ ප්රලසනඹ දළනටත් 

තිසයඵනහ.  

ඉයණභඩු ජරහලඹ පලුත්ළඩිඹහ ක රීයම් ටයුත්තත් ඳට න 

යන තිසයඵනහ. එඹ පලුත්ළඩිඹහ ක රීභ දහහ එභ ප්රයද්ලයේ ධීය 

යසහ ශ ධීයඹ න -ඒ ම්භහනඹක්, යදක්- තහහලි 

යසහක් නළතිස ඉ නනහ. පඩුභ ණය න එභ පලුත්ළඩිඹහ 

ටයුතු ප න න යතක් ඉයණභඩු ජරහලයේ ධීය යසහ ශ 

ධීයඹ නට වනහධහයඹක් යද නන, ඒ පඹට ඹම්ක සි වන ළඩ 

යලළියශක් ක්රිඹහත්භ ය නන භළදවත් යනඹ යුතු තිසයඵනහ. 

එඹත් ඔඵතුභහයේ ඳළත්යත න වහභ ඉටු යයි ක ඹහ භහ 

ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, යභෝදය යහඹ කුලිඹට දීභ ළන ඳසු ගිඹ 

දනර යනලහර ආ නයදෝරනඹක් ඇතිස වුණහ. රු ඇභතිසතුභදහ, 

ඔඵතුභහභ ද නනහ ධීය පභහතයහිලයේ ණහධිහරියඹහ යනසි න 

ඇසතයම් නතු ශ ආහයඹට එහි භහසි කුලී  ටිනහභ රුයලඹල් 

රක් 17 1/2ක් ඵ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ හරයේ යභෝදය යහඹ 

බ්රිතහනය භහභට කුලිඹට දීරහ තිසබුයණ් රුයලඹල් 

125,000ටයි. ල්ඳනහ ය ඵර නන. ඔඵතුභ නරහ භ න්රීරු 

යනධිඹට භහසි කුලිඹට හවනඹක් ඉල්රනහ. ඒ හවනයේ 

කුලිඹත් භහඹට රුයලඹල් රක් වතයි. ආණ්ඩු ඳක්යේ 

භ න්රීරු 58යදයනකුට හවන කුලිඹට  නන ක ේයොත්, ඒ එ 

හවනඹට භහඹට කුලිඹ රුයලඹල් රක් වතයි. නමුත්, යභෝදය 

යහඹ භහඹට රුයලඹල් 125,000ට කුලිඹට යදනහ.   

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඒ පඳ ම්පර්ණයඹ න යනස යනහ. 

දළනටභත් ඒ මුදර ළඩි ය තිසයඵනහ. එභ මුදර රුයලඹල් 

460,000ක් දක්හ ළඩි යරහ ඒය න සිඹඹට 10ක් රහබඹ 

 නනත් රළවළසතිස ය තිසයඵනහ. ඒ හයේභ, තක්යේරු රළබුණු 

භ න එඹ කුලිඹට දීපු දයේ ඉරහ පලුත් තක්යේරු මුදර පඹ 

යන යනධිඹට ඳසු ගිඹ යරහයේ පඳ ඒ ගියනසුභ ියලෝධනඹ ශහ.  

 
ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
පලුතිස න එඹ යපු එ ළන භභ ඔඵතුභහට සතුතිස නත 

යනහ. නමුත්, ඳයණ වුණු යදඹ ළන වහභ ඳරීක්ණ යරහ 

නීතිසඹ ක්රිඹහත්භ ය නන, රු ඇභතිසතුභදහ. ඒ තභයි පතයලය 

 නය න. යභොද, ඒය න පයප් යටට ඳහඩුක් යරහ තිසයඵනහ. ඒ 

ඳහඩු යලඹහ නන වහභ නීතිසඹ ක්රිඹහත්භ ය නන ක ඹහ භහ 

ඔඵතුභහය න ඉල්රහ සිටිනහ.   
 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු යනජිත යවේයත් භ න්රීතුභදහ, රු ිචන යනයේයේය 

භ න්රීතුභහ ඔඵතුභහය න යඳොඩි යරහක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භක් නළවළ, යද නනම්.  

 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු බහඳතිසතුභදහ, භට ඇභතිසතුභහය න යඳොඩි හයණඹක් 

පව නන තිසයඵනහ.  
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ිචන යනයේයේය භ න්රීතුභදහ, යම් යරහයේ ඔඵතුභහට 

ඇභතිසතුභහය න ප්රලසන පව නන ඵළවළ.  
 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඵදු යද නන එභ භහභ යතෝයහ ත්ත යනධිඹ ළන පඳ දළනුත් 

ය නන, රු ඇභතිසතුභදහ.  
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ ථහයේදී ඒ ළන යලළිතුරු 

යද නන පුළු න. රු යනජිත යවේයත් භ න්රීතුභදහ, දළ න ථහ 

ප න ය නන. ඔඵතුභහට දහඹමිත හරඹ පහනයි. 
 

ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභ ථහ ප න ය නනම්, රු බහඳතිසතුභදහ.  

පහන ලයඹ න, ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලඹට ය න යපු 
ප්රහේධන මුදල් යනඹදම් ය තිසයඵන ආහයඹ ළන භභ යඳොඩ්ඩක් 

ක ඹ නනම්. 2016 යට ය න යපු ප්රහේධන මුදල්ලි න යනඹදම් 
ය තිසයඵ නය න ඉතහ පඩු ප්රතිසලතඹක්. ඔඵතුභහ ශඟත් ඒ යනසතය 
ඇතිස. ඇයි, ඒ එයවභ වුයණ් ක ඹහයි භහ පව නය න. භඩරපු 
දසත්රික්ඹ වහ ය න යපු ප්රතිසඳහදන ඳහයනච්චි යරහභ නළවළ. 
ඇයි, එභ ප්රහේධන මුදල් ඳහයනච්චි යනොවුයණ්? එ ඳළත්තක  න 
ල්ලි භද යරහ තිසයඵනහ; ධීය ර්භහ නතඹට ත ල්ලි ඕනෆ 
යරහ තිසයඵනහ. එ න තත්ත්ඹක් තුශ පඩු ප්රතිසලතඹක  න 
ප්රහේධන යනඹදම් සිද්ධ වුයණ් යොයවොභද ක ඹන එත් පඳ 
දළන නන ළභළතිසයි. යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

3025 3026 



ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, රු දඹහ භයේ පභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට යනනහඩි 5 

හරඹක් තිසයඵනහ. 
 

[ප.බහ.  12.13] 
 

ගරු දය ගමම  මහත (ප්රථයක කර්මන්ත අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு ர கபக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

රු බහඳතිසතුභදහ, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ හච්ඡහ යන යම් 

යභොයවොයත්, පදවස ීමඳඹක් ඉදරිඳත් ය නන පසථහ රළබීභ 

ළන භහ තුටු යනහ.   

ප්රහථමි ර්භහ නත පභහතයහිලඹ ඹටයත් ධීය පධිරහඳ 

දවඹක් යලහිටු නන පඳ ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ. ඇත්තටභ පඳ 

ඵර නය න  පඹ දහභඹ ළඩි යන ළඩ යලළියශක් ක්රිඹහත්භ 

ය නනයි. පයප් යට යට්භ මුහුද තිසබුණත්, ළේ දවස ණනක්  

ය ට ඇතුයශේ තිසබුණත්, පඳට පලය යන භත්ය ප්රභහණඹ පයප් 

යට තුශ දහසඳහදනඹ ය නන ඵළරි යරහ තිසයඵනහ. භහළු, ටි න 

ශ භහළු යනලහර ලයඹ න යලට යටි න පයප් යටට යේනහ. පයප් යට 

තුශ භත්ය දහසඳහදන ළඩි ය නන පඳට ඵළරි වුයණ් යභොද 

ක ඹන එ පඳ ල්ඳනහ ය නන ඕනෆ. පයප් ධීය පභහතයහිලඹ 

තුළි න යනලහර යභයවයක් පවුරුදු ණනහක් තිසසයේ ය 

තිසයඵනහ. නමුත්, පද පඳ තහක්ණඹ යඹොදහ  නන ඕනෆ හරඹ 

ඇයනත් තිසයඵනහ. ඉ නදඹහයේ ධීය    යඵෝට්ටු ඇයනත් පයප් යටට 

පඹත් මුහුයද් ඉ නන භහළු ටි පල්රහයන ඹනහඹ ක ඹහ ජනතහ 

යනමුක්තිස යඳයමුයණ් පයප් හිතත් භ න්රීතුභහත් ක ේහ.  

පභළතිසතුභහ යඩි තිසඹ නන ක ේහඹ ක ඹන එ නම් භභ 

ද නය න නළවළ. ඒ යොයවේදද ක ේයේ ක ඹරහ භභ ද නය න නළවළ. 
ඉ නදඹහනු යඵෝට්ටුරට යඩි තිසඹ නන ක ඹරහ පභළතිසතුභහ යම් 

ඳහර්ලියම් නතුයේදී ක ේහද ක ඹරහ භභ ද නය න නළවළ. දහත් 
පභළතිසතුභහයේ ටි න ඒ හයේ යදඹක් ක ඹළයයි ක ඹරහ භභ නම් 

හිත නය න නළවළ. පඳට පයිතිස මුහුදු සීභහට යන යටලි න 
ඇයනල්රහ ඵයර න භහළු පල්රනහ නම්, පදහහර්ඹයඹ නභ ඒට 

යභොක් වරි උඳ්රභඹක් යඹොද නන පඳට සිද්ධ නහ. වළඵළයි, 

යඩි තිසඹන එ එච්චය සුදුසු ළඩක් ක ඹරහ භභ හිත නය න නළවළ. 
යභොද, ඉ නදඹහත් එක් පඳට ව නන පුළු නභක් නළවළ. 

 

ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ පභළතිසතුභහ ප්රසිද්ධියේ ක ේයේ.  
 

ගරු දය ගමම  මහත  
(ரண்தைறகு ர கபக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

භභ ද නය න නළවළ. 
 

ගරු විජිත මහ ණත් මහත 
(ரண்தைறகு றஜற பயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ ද නය න නළද්ද? ඒ භහධය ර ප්රසිද්ධ ව යදඹක්. 

 

ගරු දය ගමම  මහත  
(ரண்தைறகு ர கபக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

යයේ යතත් යම් ටයුත්යත්දී පයල මීට ඩහ උඳ්රභශීලි යනඹ 

යුතුයි. තහක්ණඹ තිසයඵන දයුණු යටලි න පයල යම් වහ උඳයදස 

 නන ඕනෆ. දළ න යොරිඹහ එක් පයල යම් ම්ඵ නධයඹ න ථහ 

යරහ තිසයඵනහ. ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන ඇභතිසතුභහත් 

ළසෝනට් පනුභළතිසඹ වහ යම් ම්ඵ නධයඹ න යඹෝජනහ ඉදරිඳත් 

යරහ තිසයඵනහ. තහක්ණඹත් උඳයඹෝගි ය යන ධීය 

ටයුතුර දහඹළයර නන පයප් ධීයඹ න පුහුණු ය නන ඕනෆ.  

ඳසුගිඹ යජඹ හරයේ භවය ආඹතනරට යම් ම්ඵ නධ 

ටයුතු දීරහ පයල යවො ඳහඩභකුත් ඉයන ත්තහ. ඳසු ගිඹ යජඹ 

හරයේ යුයයෝඳඹට පයප්  භත්ය පඳනඹනඹ තවනම් වුණහ. ඒ 

තුළි න ඇත්තටභ පයප් ධීය ටයුතුරට යරොකු ඵරඳෆභක් සිද්ධ 

වුණහ.  ඒ දහහ පයල යරොකු ඳසුඵෆභට රක් වුණහ.  

2016 පවුරුද්යද් පඳට නළත යුයයෝඳහ භත්ය තවනභ ඉත් 

ය  නන පුළු න යරහ තිසයඵනහ. එභ දහහ යම් නයොට 

භත්ය පඳනඹනඹ ළඩි ය නන පඳට පුළු න යරහ තිසයඵනහ. 

ඒ යලළිඵ භභ තුටු නහ. ගිඹ පවුරුද්දට හයප්ක් ඵරන 

යොට 2016 පවුරුද්යද් සිඹඹට 44 න භත්ය පඳනඹනඹ ළඩි ය 

 නන පඳට පුළු න යරහ තිසයඵනහ.  යලට යටි න පයප් භහළුරට 

යනලහර ඉල්ලුභක් තිසයඵනහ. එතයොට පයප් දහසඳහදනඹ ළඩි 

ය නන ඕනෆ. නමුත්, ඇත්තටභ යම් නයොට මුහුයද් සිටින භහළු 

හිඟ යේ යනත් ඹනහ. ඒ දහහ මුහුයද් භහළු ළඩි ක රීයම් ්රභ 

යලළිඵත් පයල ල්ඳනහ ය නන ඕනෆ. ත්රිකුණහභරයේ 

Oceanpick  ක ඹන company එට භභ ගිඹහ. ඒ යොල්ර න "සී 

ඵහස" ක ඹන භහළු යනලහර ලයඹ න ඇතිස යනහ. යභළදහ 

යහඳෘතිසරට ප්රහථමි ර්භහ නත පභහතයහිලඹ ඹටයත් පයල උදේ 

ය නන ඵරහයඳොයයොත්තු නහ. 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට  දහඹමිත හරඹ පහනයි, රු ඇභතිසතුභදහ. 
 

ගරු දය ගමම  මහත  
(ரண்தைறகு ர கபக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

භට ත යනනහඩිඹක් යද නන. 
 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන ඇභතිසතුභහයේ යරහය න 

තභයි යද නන ය නය න. එතුභහ යඵොයවොභ ඳරිතයහශීලි ටයුතු 

යරහ යනනහඩි 15ක් ඉතිසරි ය ත්තහ. දළ න එතළදහනුත් යනනහඩි 2ක් 

ප න.  
 

ගරු දය ගමම  මහත  
(ரண்தைறகு ர கபக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

පයප් යයට් ධීය ර්භහ නතඹ දයුණු ය නන ඕනෆ. ඇත්තටභ 

යම් පඹ ළයඹ න පයල ඒ ය නන ඵරහයඳොයයොත්තු නහ. ඉදරි 

පවුරුදු 3, 4 ඇතුශත භත්ය දහසඳහදනඹ ඳස ගුණඹක  න ළඩි 

ය නන යම් පඹ ළයඹ න යඹෝජනහ යරහ තිසයඵනහ. පයප් පලුත් 

ළඩ යලළියශත් එක් යහඹඹ නට උදේ යරහ පඹදහභඹ 

ළඩි ක රීභ තුළි න දහසඳහදනඹ ළඩි ය නන පුළු න නහ 

හයේභ, පඳනඹනඹ ළඩි ය නනත් පුළු න යයි ක ඹරහ භභ 

යනලසහ යනහ. යනයලේයඹ නභ ඔලුයනල්, ල්මුය න, භඩශපු 

ළදහ ප්රයද්ලරත් යම් ම්ඵ නධ ළඩ ටයුතු පයල ළරසුම් යරහ 

තිසයඵනහ. පයල රුයලඹල් රක් 480ක් යනඹදම් යරහ පම්ඳහයර් ළේ 

28 භත්ය යහඳහයඹ දළනට ඳට න යන ඒ තුළි න රැක ඹහ 300ක් 

ඳභණ සෝහි යරහ තිසයඵනහ.  

යඵොයවොභ සතුතිසයි. 
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ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත (ධීවණ හ ජලජ සේඳත් 

සගවර්ධන අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development) 

රු බහඳතිසතුභදහ, පද යම් යනහදඹ වහ භභ මුලි න 

ප්රයේලඹක් ත්තහ. යනහදයේදී භතු ව ප්රලසන ීමඳඹක් යලළිඵ දළ න 

භහ යලළිතුරු රඵහ දඹ යුතු නහ. මුලි නභ, පයප් යනජිත යවේයත් 

භ න්රීතුභහ ව න ශ හයණහරට  භභ යලළිතුරු යද නනම්. රු 

භ න්රීතුභදහ, මීමු ශපු ිර්ධනඹ වහ පයල යම් පවුරුද්යද් 

රුයලඹල් මිලිඹන 100ක් රඵහ දීරහ එහි පඳද්රය ඉත් ක රීයම් 

ටයුතු යම් න යනට ක්රිඹහත්භ යමි න ඳතිසනහ. ඒ හයේභ 

රඵන පවුරුද්යද්ත් ඒ ළඩ යලළියශ පණ්ඩ යන ඹ නන පයල 

ඵරහයඳොයයොත්තු නහ. ඒ හයේභ ඔඵතුභහ ඉතහභ  යවො 

යඹෝජනහක් පඳ යත රඵහ දු නනහ, ශපු ම්ඵ නධයඹ න යනභ 

පධිහරිඹක් යලහිටු නන ක ඹරහ. යම් පවුරුද්යද් මුල් හරයේ  

ශපු ිර්ධන පිලඹ ක ඹරහ යනභ පිලඹක් පයප් 

යදඳහර්තයම් නතු තුශ සථහයලත ශහ. පයප් යයට් ශපු 116ක් 

තිසයඵනහ. යම්  ශපු 116 ිර්ධනඹ යශොත් ඔඵතුභහ ක ඹපු 

යනධිඹටභ ළරක ඹ යුතු භත්ය පසළ නනක් රඵහ ළනීයම්  

වළක ඹහ පඳට තිසයඵනහ.  

මුහුයද් භසු න පල්රහ ළනීයම්දී තිසයඵන පඳවසුතහ ආදී 

ප්රහයඹෝගි ළටලු ළරක ල්රට ත්තහභ යම් ශපුර භත්ය 

වනඹ ළඩි යශොත්, ුජුභ ධීයඹහට  භත්ය ම්ඳත යනශහ 

ළනීයම් රඵහ  නන පුළු න. දළනටභත් පයල ශපු 28ක් ඒ 

ශභනහයණ ළඩටවනට ඇතුළු යරහ තිසයඵනහ. ඒ හයේභ 

යම් පවුරුද්යද් යනලහර ප්රභහණඹක  න භත්ය ඳළටේ තළ නඳත් ක රීයම් 

ළඩටවන ව ශපු ශභනහයණ ළඩයලළියශ ස යරහ 

තිසයඵනහ. ශපු ම්ඵ නධ පධිහරිඹක්  යලහිටුවීභට ඔඵතුභහ 

ඉදරිඳත් ශ යඹෝජනහ පයල යලළි නනහ. ඒ යඹෝජනහ පයල 

ඉදරියේදී ළසෝනට් භණ්ඩරඹට යඹොමු ය නන ඵරහයඳො යයොත්තු 

නහ.  

ඔඵතුභහත් පයප් පයනක් රු භ න්රීතුභ නරහත් දගි න දටභ 

රුණු ඉදරිඳත් ශහ,  උතුයර් සිදුන ධීය ආ්රභණඹ යලළිඵ. 

ඉ නදඹහයේ ධීයඹ න යන bottom trawling  ඳ නන ්රභඹ 

ඹටයත් සිදුන යනනහලඹ යලළිඵ. යම් යලළිඵ පයල ඉතහභ  

පධහනයඹ න ඉ නනහ.  යඳය ව න ශ ආහයඹටභ පයල ක සිදු 

පසථහ යම් ධීය ටයුත්ත පනුභත ය නය නත් නළවළ; ඒට 

ඉඩ යද නන සදහනභකුත් නළවළ. ඒ දහහ  භහයි, පයප් යහජය 

ඇභතිසතුභහයි  ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ිර්ධන පභහතයහිලයේ  

ළඩ බහයයන  ඳශමු උත්හවඹ යනධිඹට ක්රිඹහත්භ යශේ 

පත්පඩිගුට  නනහ සිඹලුභ ධීය ඹහත්රහ පඳ බහයයේ යහ තඵහ 

ළනීභයි. යභයතක් රක් සිද්ධ වුයණ් ඒ ධීය ඹහත්රහ දහදවස 

ක රීභයි. නමුත් පයල යම් න යනට ක සිදු ධීය ඹහත්රහක් දහදවස 

යරහ නළවළ. ඒ ධීය ඹහත්රහ 120ක් ඳභණ දළ න පයල තු 

තිසයඵනහ. ඒ හයේභ ඒ දළල් ආම්ඳ නන සිඹල්රත් පයල 

පත්පඩිගුට  නනහ. ඒ හයේභ ඔවු න තු ඹම් භත්ය 

පසළ නනක් තිසබුයණොත් ඒත්  පයයන ධීය ිසථහට 

රඵහදීභට ටයුතු යනහ. ඒ දහහභ, යඳය හරඹ වහ හයඳක් 

ි නදනඹ ය  ඵරනයොට යම් ධීය ඹහත්රහර ඳළමිණීයම් 

පඩුක්  දළ න දක  නන රළයඵන ඵ නහයන වමුදහ පඳට දළනුම් 

යදනහ.  ඒ හයේභ  තදුයටත් පයල උඳයදස රඵහදීරහ තිසයඵනහ, 

පණ්ඩ  ඒ යභයවයුම් ටයුතු ය නන, ඒ  පත්පඩිගුට ළනීම් 

ය නනත්. ඒ දහයඹෝ පයල රඵහ දීරහ තිසයඵනහ.  

ඒ ටයුතුරදී  ප්රහයඹෝගි ළටලු තිසයඵනහ. භහත් ඒ ටයුතු 

දහරීක්ණඹ ක රීභ වහ යඵෝට්ටුලි න ගිහි න ඵළලුහ. එහි 

ළටලුක් තිසයඵන ඵ යඳයනනහ.  නමුත් පයල ඒහ යනහ 

ළනීභට පලය සිඹලු යලඹය  නනහ. ඒ හයේභ ඉ නදඹහයේ 

භධයභ යජඹත් එක් පයල යම් ප්රලසනඹ ම්ඵ නධයඹ න හච්ඡහ 

ඳළළත්වහ. ඉ නදඹහයේ භධයභ යජඹ ඳශමු තහට යම් bottom 

trawling  ්රභඹ පහිතය ඵ යලළිත්තහ. ඒ නත් නන ඕනෆ; 

යනත් යනල්ඳ ්රභරට ඹ නන ඕනෆ ඵ යලළිත්තහ. ඒ හයේභ 

තත් ක සිදු ඹහත්රහක් පලුතිස න ලිඹහඳදිචි යනොයන 

යඳොයයො නදුත් පඳ යත රඵහදීරහ තිසයඵනහ. ඒ හච්ඡහ 

පණ්ඩ ක්රිඹහත්භ ය නනත් පයල ඵරහයඳොයයොත්තු යන ඵ 

ඔඵතුභහට ව න ය නන ළභළතිසයි.  

රු යනජිත යවේයත් භ න්රීතුභහ තත්  හයණඹක් ව න ශහ.  

ඒ තභයි මුදල් යනඹදම් ක රීභ ම්ඵ නධ හයණඹ. ධීය යහඹ වහ 

රළබුණු මුදල්, ජරජීයන පිලරට රළබුණු මුදල් ව පදහක් සිඹලු 

පිලර මුදල් යනඹදම් ක රීභ සිද්ධ වුණහ. ඒ හයේභ ඔඵතුභහ ක ඹපු  

භඩශපුයේ ජරජීවී රහඳයේ ළටලු ළන ක ඹනහ නම්, ඒ 

වහ  මිලිඹන 100ක් ය න ශත් පඳට ඒට ඉඩ දු නය න නළවළ.  

භඩශපුයේ ජරජීයන රහඳඹක් ඇතිස ය නන ගිඹහභ භඩශපුයේදී  

ඹම් යනයයෝධඹක් එල්ර වුණහ.  ඒ ධීය ජනතහයේ ඹවඳතට තභයි 

ඒ ය නන ගියේ. නමුත්  ළරැද පයඵෝධඹක් දහහ ඒ යහඳෘතිසඹ 

ක්රිඹහත්භ ය නන ඵළරිවීභ දහහ ඒ මුදයල් ඉතිසරිඹක් තිසයඵනහ. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ප්රහේධන යනඹදම් ලයඹ න රුයලඹල් මිලිඹන 750ක් වරහත, 

මිරිස, යදයනනුය පුයහණළල්ර ව යප්දුරුතුඩු ක ඹන ධීය 

යහඹ ිර්ධනඹ ය නන ය න ය තිසබුණහ. නමුත් යනොළම්ඵර් 

30යදහ දහ යනයොට එයි න යනඹදම් ය තිසයඵ නය න මිලිඹන 

93.23යි. ඒ ක ඹ නය න සිඹඹට 12.43යි. 

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ, රු භ න්රීතුභහ. ය න යපු මුදල් සිඹල්රභ යනඹදම් 

යනහ. මරයභඹ ප්රතිස යේ පඩුක් තිසයඵනහ. පයල  භවහ 

බහණ්ඩහහයයඹ න මුදල් ඉල්රහ සිටිඹහ. භභ පදත් ඒ ළන ථහ 

ශහ. ඒ පඹ එඟ යරහ තිසයඵනහ  යම් භහඹ පහනවීභට 

ප්රථභ ඒ මුදල් රඵහයද නන. යම් යහඳෘතිස සිඹල්යල්භ යබෞතිස 

ප්රතිසඹ ඉතහ ඉවශ භට්ටභට තිසයඵනහ. ඒ යහඹ  සිඹල්රභ 

ස යරහ තිසයඵනහ. ඉරක්ත යනධිඹටභ ඒ ටයුතු සිද්ධ 

නහ. ඔඵතුභහ ක ඹපු ආහයඹටභ ඒ ටයුතු සිද්ධ නහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, පයල ඉදශ යහඹ න යලළිඵ යනසතය  රු 

ිචන යනයේයේය භ න්රීතුභහත් යනභසුහ.  භහ ඔඵතුභහට දළනුම් 

යද නන ළභළතිසයි, යම් යනයොටත් පයල හල්ර, මිරිස, 

කුඩහළල්ර, සුදුළල්ර, වරහත, පුයහණළල්ර ඹන සිඹලුභ ධීය 

යහඹ නර නවීයණ ටයුතු ව පලුතිස න ජළටි ඉදක රීයම් 

ටයුතු ආයම්බ ය තිසයඵනහ. ඊට පභතය ඳළරෑලියේ පලුතිස න 

නළිගුයම් යඳොශක් ස ක රීයම් ටයුතු යම් යනයොට ආයම්බ 

ය තිසයඵනහ. ඒ හයේභ උතු රු ප්රයද්ලයේ යයයිනර් යඵෝට්ටු 

ඹහත්රහිනයේ ළඩ පයම්බ ය දළනට ඒ ටයුතු ක්රිඹහත්භ 

යමි න ඹන ඵ පයප් ද්රයනඩ භ න්රීතුභ නරහ ව න ශහ. ඒ 

හයේභ මීමු රපු ිර්ධන යහඳෘතිසඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. 

දක්ඕයනට යහයේ ඹම් පලයතහක් තිසබුණහ. ඒත් ක්රිඹහත්භ 

යනහ. 

3029 3030 



ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Gurunagar harbour, two three months back -

[Interruption.] The other issue is, the Milady harbour. The 

military and your Government - I do not know whether 

you know it or not  - have allowed a private party to 

anchor ships and unload there. But, your Government has 

not permitted the people who have been inhabiting the 

coastal area to renovate the Milady harbour. Hon. 

Minister, I request you to look into this matter. 

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භ න්රීතුභදහ, පයල ගුරුනර් යහඹත් පදහහර්ඹයඹ නභ 

වදනහ. ඒ වහ පයල දළනටභත් හක්යතහ පධයඹන හර්තහක් 

ස යයන ඹනහ. ඒ හයේභ භයිරඩි යලළිඵ ඔඵතුභහ පවපු 

ප්රලසනඹට රඵහයද නන භට උත්තයඹකුත් රළසෝරහ තිසයඵනහ. යම් 

යලළිඵ පයල දටභ හච්ඡහ ශහ. යම් යලළිඵ ආයක් 

පභහතයහිලයඹ න තභත් පඳට දහර්යද්ලඹක් රළසෝරහ නළවළ. ඒ දහහ 

තභයි ළටලු තිසයඵ නය න. ඒ යලළිඵ පයල යනභ හච්ඡහ 

ය නන ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ. 

 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
However, the Ministry of Defence has failed to 

respond to that basic question. But, private parties have 

been permitted and a lot of ships are anchored there. They 

unload and do business there. 
 

ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Okay. I will consider your request. 
 

ගරු සභඳතිතුම 
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

රු පභහතයතුභදහ, ඔතුභහට ත යනනහඩි තුනවභහය හරඹක් 

තිසයඵනහ. 
 

ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

පයල ඒ යලළිඵ නළතත් පධහනඹ යඹොමු යනහ. ඒ හයේභ 

යම් හයණඹ යලළිඵ ආයක් පභහතයහිලඹත් භඟ යනභ 

හච්ඡහක් ඳත් නනත් පයල දළනට තී නදු යරහ තිසයඵනහ. යම් 

හයණඹ ම්ඵ නධ පයල දළඩි යර පධහනඹ යඹොමු යනහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, ඒ හයේභ ත හයණහ ක හිඳඹක් 

ම්ඵ නධයඹ න රු භ න්රීරු ථහ ශහ. යභෝදය යහයේ ටයුතු 

ම්ඵ නධ රු ිචන යනයේයේය භ න්රීතුභහත්, රු භහධ 

යෝ. යේනහධියහජහ භ න්රීතුභහත් ථහ ශහ. ඒ ඵදුදීභ සිදු යරහ 

තිසබුණහ. ඒ ළරැදයි ක ඹරහ භභ ක ඹ නය න නළවළ. එ හයණඹක් 

තභයි, පඳට එහි පලයතහක් ඳළනනළඟුයණ් නළවළ. යභොද, 

දක්ඕයනට යහඹ ස ක රීභ දහහ යඵෝට්ටු ඔක්යෝභ එතළනට 

ගිඹහ. ඊට ඳසු ඒ යහඹ හිස තභයි ඳළතිසරහ තිසයඵ නය න. යම් 

දීරහ තිසයඵන යහඳෘතිසඹත් ක්රිඹහත්භ ය නය න දළනට එහි ටයුතු 

යන යෝර්ස ක ඹන ප්රසිද්ධ භහභත් එක්යි. නළේ 

පලුත්ළඩිඹහක් තභයි එතළන සිද්ධ ය නය න. ඒ යලළිඵ පඳට 

ළටලුක් යඳයන නනට නළවළ. ඒ භඟි න පඳට රැක ඹහ ප්රභහණඹක් 

දහර්භහණඹ යනහ යේභ යනයද්ල යනදහභඹත් රළයඵනහ. ඒ 

හයේභ භභ යම් හයණඹත් ක ඹ නන ළභළතිසයි. රු ිචන 

යනයේයේය භ න්රීතුභහ ක ඹපු ආහයඹට භහසි ඵදු කුලිඹ 

වළටිඹට 125,000ක් තභයි මුලි න තී නදු යරහ තිසබුයණ්. පයල ඒ 

යලළිඵ යනභ හච්ඡහ යරහ ළඩි ක රීභක් ශහ. 
 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒ රඵහදු න ්රභයේදයේ ළරැද්දක් නළද්ද? 

 

ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නළවළ, ්රභයේදඹ යලළිඵ දළ න යනභ ඳරීක්ණඹක් 

සිදුයනහ. 
 

ගරු කගචන විමේමස කණ මහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றபஜபசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ණන යලළිඵ යනොයයි, රඵහදු න ්රභයේදඹ යලළිඵ 

ළරැද්දක් තිසයඵනහ ක ඹන එයි පයල ක ඹ නය න. 

 

ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ යලළිඵ ඳරීක්ණඹක් ක්රිඹහත්භ න දහහ භභ ඒ 
යලළිඵ රුණු ක ඹ නය න නළවළ. ඒ යලළිඵ ඔඵතුභ නරහ යපු 

ඳළමිණිලිත්, මීට යඳය රළබී තිසබුණු ඳළමිණිලිත් ම්ඵ නධයඹ න 

යනභ ඳරීක්ණ ක හිඳඹක්භ ඳළළත්යනහ. ඒ වහ පදහශ 
ආඹතන ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ යලළිඵ පඳට යතොයතුරු රළයඵයි. 

යභහිදී භභ ක ඹ නන ළභළතිසයි, රුයලඹල් 125,000ක් තිසබුණු 

භහසි ඵදු කුලිඹ රුයලඹල්  460,000 දක්හ ළඩි යරහ තිසයඵන 

ඵ. ඒ හයේභ එභ ආඹතනඹ රඵන රහබයඹ න සිඹඹට 10ක් පයල 
රඵහ  නන ටයුතු ය තිසයඵනහ. ඒ යනතයක් යනොයයි, පයල යම් 

හයණඹත් ඔඵතුභහට දළනුම් යද නන ළභළතිසයි. යම් වහ පයල 
තක්යේරු යදඳහර්තයම් නතුය න තක්යේරුක් ඉල්රහ තිසයඵනහ. 

ඒ රළබුණු වහභ - ඔඵතුභහ ක ේහ යේ යනලහර මුදරක් රළයඵයි 
ක ඹරහ පයලත් හිතනහ. යම් ඔවු නට රඵහයදන දයේ ඉරහභ 

එභ මුදර පඹ ය නන පුළු න යනධිඹට තභයි පයල ඒ ගියනසුභ 

ියලෝධනඹ යරහ තිසයඵ නය න. එභ දහහ පඳට යම් ටයුත්ත 
යවො ඳළත්තට වයහ නන පුළු නභ රළබුණහ. 

රු ිචන යනයේයේය භ න්රීතුභහ ධීය ිසථහ යලළිඵත් 

රුණු ණනහක් ඉදරිඳත් ශහ. ධීය ිසථහ ආයම්බ යරහ 
තිසයඵ නය න 1948 යර්. එඹ ආයම්බ යපු දයේ ඉරහ පවුයදු 

2ක් යනතයයි රහබ රඵරහ තිසයඵ නය න. ඉතිසරි හරඹභ ඳහඩු රඵමි න 
තභයි ටයුතු යරහ තිසයඵ නය න. මුල් හර ඳරිච්යේදයේ දී 

පවුරුදු 2ක් රහබ රඵරහ තිසයඵනහ. දහරධහරි න ක ඹ නය න, ඒත් 
ණ න හිරේර යඳොඩි යදෝඹක් ක ඹරහයි. 

රු බහඳතිසතුභදහ, නමුත් භහ ඉතහ  ීමයභ න යම් රු 

බහට ක ඹනහ,  යම් න යනට ධීය ිසථහයේ ඳහඩු  පභ 
ය නන පයල ටයුතු ය තිසයඵන ඵ. යම් භහ ක හිඳඹ ඇතුශත 

න ශභනහහරීත්ඹක් රඵහ දීරහ තිසයඵනහ. ළටුප් යනොරඵන 

බහඳතිසයයඹක්, ශභනහහය පධයක්යයඹක් ඇතුළු 
පධයක් භණ්ඩරඹ ඉතහභත් යවොඳි න ඒ ටයුතු යනහ.  පවුරුදු 

ණනහට ඳසු රඵන ර්ඹ න යොට ධීය ිසථහ රහබ 
රඵන ිසථහක් ඵට ඳත් යනහයි ක ඹන එ භට සථිය 

ලයඹ න ක ඹ නන පුළු න. 
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ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යඵොයවොභ යවොයි, පඳට  නයතෝයි.  රු ඇභතිසතුභදහ,  දහ 

ආවහයඹ වහ යනයේඹ රඵහ දීභට බහයේ ළඩ ටයුතු 

පත්හිටු නන තිසයඵනහ. 

 
ගරු මහින්ද අමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු බහඳතිසතුභදහ,  ධීයඹ නට න තහක්ණඹ ඹටයත් 

යඵෝට්ටු රඵහ දීභ, ඒ හයේභ දහහ රඵහ දීභත් පයල යයන 

ඹනහ. උතුරුයයේ ජනතහටත් ධීය දහහ,  ළසික ළි ආධහය 

රඵහ දීභ,  ඹටිතර ඳවසුම් ළඳයීභ හයේභ ජරහල ආශ්රිත 

යයයන "ළක් භඟ භක්" යහඳෘතිසඹ වහත් පයල යනලහර 

මුදරක් ය න ය තිසයඵන ඵ ව න යමි න යභභ පභහතයහිලඹ 

ම්ඵ නධයඹ න පදවස දළක්ව සිඹලු යදනහටත්, භයේ 

පභහතයහිලයේ  යල්ම්තුමිඹ ඇතුළු සිඹලුභ දහරධහරි භවත්භ 

භවත්මී නටත් සතුතිස නත යමි න භයේ ථහ ප න යනහ. 

යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යඵොයවොභ සතුතිසයි. පයප්  දක් ධීය ඇභතිසතුභහට සුඵ ඳතමි න,  

ධීයඹ න දය නහ!  ක ඹහ ප්රහර්ථනහ යමි න, දහ ආවහයඹ වහ 

ඳස රු 1.00 දක්හ යභභ රු බහයේ ටයුතු පත්හිටුනහ. 

 
රැසවීභ ඊ  අනුකලව තවකලිකව අත් හිටුවන ලිලන්, අ.භ 

1.00  නවත ඳවත්වන ලදී. 

அன்தடி அர்வு இகடறதத்ப்தட்டு, தற.த. 1.00 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்த.     

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m.  and then resumed. 

 
සහකණ මහ මල්කේතුයය 
(உறச்  தசனரபர் ரகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

රුණහය, මරහනඹ වහ රු රීම ජඹර්ධන 

භ න්රීතුභහයේ නභ යඹෝජනහ ය නන. 

 
ගරු ඳලිත ණගමග බණ්ඩණ මහත (නිපුණත සගවර්ධන හ 

වෘත්තීය පුහුු   ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்பக தண்டர - றநன் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 
"රු රීම ජඹර්ධන භ න්රීතුභහ දළ න මරහනඹ ත යුතුඹ" යි 

භහ යඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිලන්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහත මූලසනරඪ විය. 

அன்தடி, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

145 වන ශීර්යය.- බන්ධනගණ ප්රතිසගසකණණ, 

පුනරුත්ථඳන, නවත ඳිලගික කිරීේ හ හින්දු ආගයක ක යුතු 

අමතයවණය 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන යනඹදභ, 
රු. 860,293,000 

 
கனப்தை 145.-  சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை, 

தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்து ச 

அலுல்கள் அகச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 860,293,000 

 

HEAD 145.- MINISTER OF PRISON REFORMS,  

REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU RELIGIOUS 

AFFAIRS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 860,293,000 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි 

ක රී ම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු පභහතයහිලඹ. ශීර් පි 145, 

204, 232 ව 326 රහ ඵළලීභ.  

යනහදඹ ආයම්බ ක රීභ, රු සීදහතම්සෝ යඹෝයවේසය න 

භ න්රීතුභහ. 
 

[தற.த. 1.00]  
 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

2017ஆம் ஆண்டுக்கரண எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம் தரடர்தரக 

இன்கந குலறகன றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப் 

தடுகறன்ந அகச்சுகள், அற்நறன் கலலள்ப கண 

றகக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கலக்குரற 145, 204, 232, 

326 ஆகற இனங்கங்ககபக் தகரண்ட தசனறணத் கனப்தைக் 

கபறன் கலரண எவ்தரத றகழ்ச்சறத்றட்டத்துக்குதொரற 

அகணத்து லண்டுதம் ற்தம் தோனணச் தசனறண 

எதுக்கலடுகபறலிதந்து சம்தறரதர்ரக 10 தௐதரய் 

தட்டப்தட பண்டும் ண ரன் தொன்தரறகறன்பநன். 

தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, து 

இனங்ககத் றறணத்றன்தரல் றகுந் தற்தக்தகரண்டு, 

அவ்றணம் இந் ண்றல் கனறறர்ந்து ர 

பண்டுதணக் கதறப் தன றகபறலும் து க்கலக்கரகக் 

குல் தகரடுத்து, பகரண டடிக்கக பற்தகரண்ட 

றழ்ரட்டின்  ரண்தைறகு தொனகச்சர் தஜனலிர 

தஜரம் அர்கள் உறர்லத்து, றண்ணுனகம் தசன்ந தசய்ற 

பகட்டு றகுந் பகணகடகறன்பநரம். அரறன் 

றர்தரர்ப்தை இம்ண்றல் றர்கரனத்றல் ஈபடதம் ன்தது 

தள்பறகட கனரகும். து ஈறத் றதரட்டில்  றழ் 

க்கள் குநறப்தரக டக்கு, கறக்கு றழ் க்கள் அது 

தறரறரல் றகவும் பகணத்டன் உள்பணர் ன்ந 

தசய்றகத்ம் அது ஆத்ர சரந்றகட ரங்கள் 

ல்பனரதம் தறரர்த்றக்கறன்பநரம் ன்ந தசய்றகத்ம் இந்ச் 

சகதறல் தரறறத்து, இன்கந வு  தசனவுத் றட்டக் 

குலறகன றரத்றல் பதச தககறன்பநன்.  

3033 3034 



ඳහර්ලියම් නතු 

சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, 

லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்து  அலுல்கள் அகச்சறன் 

இன்கந குலறகன றரத்றல் பதசுகறட்டு றகுந் 

கறழ்ச்சற அகடகறன்பநன். இந்து சதொத்றத்றன் தொத்ரகத் 

றகலம் ஈற றதரடரணது எத தர்வீக இந்து ரடரகும். 

இன்த தனறகபறல் இந்ரட்டின் தர்வீக ரண இந்து ம் 

தரறக்கப்தட்டு தகறன்நது. 1900ஆம் ஆண்டபறல் 

இந்ரட்டில் 23 சவீம் இந்துக்கள் ரழ்ந்கக் குடிசண 

றப்தேடு கரட்டுகறன்நது. ஆணரல், ற்பதரது இந்ரட்டில் 12.5 

சவீரண இந்துக்கபப ரழ்கறன்நணர். இற்கு கரரக 

அகந் றட்டறட்ட ரற்நச் தசற்தரடுகள் அந்றர் 

ஆட்சறக்கரனத்றலும் கடததற்நண; சுந்றத்றற்குப் தறன்தம் 

கடததற்நண. ற்பதரது த்த்த்ரல் க்கள் தரறக்கப் 

தட்டிதக்கறநரர்கள். தன இனட்சக்கக்கரண க்கபறன் 

இடப்ததர்வு, கடந் கரனத்றல் கனக க்கபறகடப 

ற்தடுத்ப்தட்ட றட்டறட்ட கதத்கடச் தசற்தரடுகள் 

ன்தணற்நறன் கரரகவும் இந்துக்கபறன் சவீம் 

குகநக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. னரற்த ரலறரக பரக்கும் 

பதரது டக்கு, கறக்கு தகுறறல் இந்துக்கபப தததம்தரன்க 

றணரக ரழ்ந்துள்பணர் ன்தது தரறதகறன்நது.  

19ஆம் தற்நரண்டில் தறரறத்ரணறரகச் பசரீ்ந் தயன்நற 

ரர்சல் ன்தரல் லற தபறறடப்தட்ட தலில், 

இனங்ககறல் 5 தறரறறணக அகடரபம் கர தொடி 

ரகவும் அறல் தொனரது ததௌத்ர்கபரண சறங்கப க்கள் 

ணவும், அர்கள் ரகம்தத்து தொனரக சறனரதம்க 

தந்துள்ப தற்கறலும் பற்கறலுதொள்ப ககபரப் தகுற 

றலும் கண்டி இரச்சறத்றன் ல்னரப் தகுறகபறலும் 

ரழ்ரகவும், இண்டரரக உள்ப றர்கபரண 

இந்துக்கள் இனங்ககறன் டக்கு, கறக்கறல் ரழ்ரகவும் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. து ரட்டில் 70 சவீரண 

ததௌத்ர்கள் ரழ்ரல் இக ததௌத் ரடரக கரட்டி 

கண பசற சங்கலக்கு அற்கு கலரண அந்ஸ்க 

ங்கறத்ள்பகக இந் இடத்றல் பகணத்டன் 

குநறப்தறட றதம்தைகறன்பநன். ஆணரல், இந்ற ரட்டில் 82 

சவீம் இந்துக்கள் ரழ்ந்தும் அக இன்தக இந்து ரடு 

ன்பநர அல்னது இந்துக்கலக்கு உர் அந்ஸ்து ன்பநர 

தம் குநறப்தறடறல்கன. தகௌ தைத்ர் தறநந் ண்கக் 

கூட ததௌத் ரடரக அர்கள் இன்தக அநறதொகப் 

தடுத்றல்கன. 

து ரட்டின் 2017க்கரண தசனவுத் றட்ட எதுக்கலடுகபறல் 

 ஸ்னங்கபறன்  தைணகப்தைக்கரக 25 றல்லின் எதுக்கப் 

தட்டுள்பது. சர்பச தசரக் றணத்கக் தகரண்டரட 250 

றல்லின், ததௌத் தறரறபணரக்கபறன் உட்கட்டகப்தை 

சறகள் ற்தம் ஆசறரறர்கபறன் இனபக பர்த்லுக்கு 50 

றல்லின், தறரறபணரக்கபறல் கல்றகற்கும் தறக்குகலக்கு 

ரணறரக 2,500 தௐதரய் ணப் தன சலுகககள் ததபத் 

சத்றற்கு ங்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல், இந்து 

சத்றணதக்பகர இஸ்னரறதக்பகர இச்சலுகககள் துவும் 

ங்கப்தடறல்கன. கறநறஸ்ர்கலக்கு ங்கப்தட்ட 

சலுகககலம் றகக் குகநரகும். இவ்தரதுக்கலட்டில் இந்து 

ச அலுல்கள் அகச்சுக்கு ந்ற றறத்ம் றபசடரக 

எதுக்கப்தடறல்கன. இந்து கனரசரத் றகக்கபத்றற்பக 

அர்கபது சம்தபம் உட்தட தனற பகககபக் 

குநறப்தறட்டு தடரந்ம் ங்குது பதரன்த 213 றல்லின் 

எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், கடந் த்த் சூனரல் 

டக்கு, கறக்குப் தகுறறல் ததரறதும் தரறக்கப்தட்ட 947 

இந்துக் பகரறல்கள் இன்தக தைணகக்கப்தட பண்டி 

றகனறலுள்பண. இற்குக் கறட்டத்ட்ட 1,000 றல்லின் 

பகப்தடுகறன்நது. ணப, இந்ப் தைணகப்தை பகனக்கு 

தோன்த தடத்கக் கக்கறற்தகரண்டு றற அகச்சு 

எவ்தரத வு தசனவுத் றட்டத்றலும் குகநந்து 300 

றல்லிகணரது எதுக்க டடிக்கக டுக்க பண்டுதண 

இச்சகதறல் பண்டுபகரள் றடுக்கறன்பநன். ஆணரல், 

இந்துக்பகரறல்கபறன் தைணகப்தைக்கு தடரந்ம் 88 

றல்லிபண எதுக்கப்தடுகறன்நது. இது பதரதுரணரக 

இல்கன ன்தக அகச்சரறன் கணத்றற்குத் தகறன்பநன். 

ரண்தைறகு தறர் அர்கள் க்கற பசறக் கட்சறறன் 

பர்ல் றஞ்ஞரதணத்றல் த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

ஆனங்ககபப் தைணகப்தைச் தசய்ற்கரகப் தைணகப்தை 

றறதரன்கந ற்தடுத்வுள்பரகச் சுட்டிக்கரட்டித்ள்பரர். 

ஆணரல், இதுக அச்தசற்தரடு கடததநறல்கன. 

ணப, இணறரது அந்ச் தசற்தரட்கட பற்தகரள்ப 

தொன்பண்டுதன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

இன்த ஆனங்கபறன் தறச்சறகணகள் தரடர்தரண 

க்குகள் தன லறன்நங்கபறல் குறகறன்நண. ணப, 

இக்பகரறல் தறக்குககபத் லர்ப்தற்கு ரட்டம்பரதம்  

ஆகக்குலக்கள் றறக்கப்தட பண்டும். இந்றணம் 

லறன்நத்ரல் தசய்ப்தட பண்டும். இந்து ச 

அலுல்கள் அகச்சு இற்கரண சட்டதோனத்கத் ரரறத்துப் 

தரரலன்நத்றல் சர்ப்தறக்க தொன்பண்டுதன்த 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். இது ஆனங்கபறன் தகபத்கப் 

தரதுகரப்தற்கு உறரக அகத்ம். இன்த  ததரற 

ஆனங்கபறல் கூடிபவு றற பங்கறக்கறடப்தரல் ஆனங் 

கபறன்தோனம் சதோக பசக டடிக்கககள் பற்தகரள்பல் றக 

தொக்கறரணரகக் கரப்தடுகறன்நது. இனங்ககறபன 

கறட்டத்ட்ட 6,408 ஆனங்கள் இதக்கறன்நண. ஆகப, அறல் 

சறதகடத் ஆனங்கபறடம் சதோக பசககள் 

தசய்ற்கரண பண்டுபகரகப றடுக்கபண்டுதன்த 

இந்ச் சகதறபன பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

தகௌ கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, கடந் 

.ப.க. ஆட்சறக் கரனத்றல் இந்து ச, அலுல்கள் 

இரஜரங்க அகச்சர் தகௌ தே.தே. பரஜ் அர்கபரல் 

இந்து ரர்கபறன் னன்கதற அநதநறப் தரடசரகனகள் 

ரதறக்கப்தட்டண. அந்ககறல், இன்த 2,040 அநதநறப் 

தரடசரகனகள் 5,000 அநதநற ஆசறரறர்கலடதம் 1,72,852 

ரர்கலடதம் இங்குகறன்நண. ஆணரல், இந் 

அநதநறப் தரடசரகனகள் கட்டிட சறறன்கரல், 

பகரறல்கபறலும் சறன தரடசரகனகபறலும் தன சறங்கலக்கு 

த்றறல் இங்குகறன்நண. இனங்ககறல் 6 இனட்சத்துக்கும் 

அறகரண ரர்கள் அநதநற கற்கபண்டி 

றகனறதந்தும், அற்கரண சறகள் இல்னரகரல் இன்த 

ரன்கறதனரத டங்கு ரர்கபப கற்கறன்நரர்கள். கடந் 

கரனங்கபறல் ததௌத் தறரறபணரக்கள் ற்தம் தொஸ்லிம் 

ஆன்லகப் தரடசரகனகபறல் அநக்கல்ற பதரறப்தர்கள் அச 

றணத்துக்கு உள்ரங்கப்தட்டணர். ஆணரல், கடந் 30 

தடங்கபரக இந்துச அநதநறப் தரடசரகனகபறல் இந்து 

அநக்கல்ற ஊட்டும் ந் ஆசறரறர்கலம் அச றணத்துக்கு 

உள்ரங்கப்தடறல்கன.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත (බන්ධනගණ 

ප්රතිසගසකණණ, පුනරුත්ථඳන, නවත ඳිලගික කිරීම හ 

හින්දු ආගයක ක යුතු අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனகள் 

தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் 

இந்து அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
தகப உதப்தறணர் அர்கபப, லங்கள் கூதது 

உண்க. ஆணரல், ரத்றல் எத ரள் அரது ஞரறற்தக் 
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கறககபறல் ட்டும்ரன் இந் அநதநறப் தரடசரகனகள் 

கடதததகறன்நண. ஆகப, பகரறல்கபறலும் தரடசரகன 

கபறலும் டத்துதுரன் சுனதரக இதக்குதன்தகக் கூந 

றதம்தைகறன்பநன்.   

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப அகச்சர் அர்கபப, லங்கள் கனரசர 

அகச்பசரடு பசர்ந்து எவ்தரத தகுறறலும் எவ்தரத 

கனரசர ண்டதங்ககபத் ரதறத்ரல், அது கனரசர 

அகச்சறன் பகனத்றட்டத்றற்கும் ஞரறற்தக்கறககபறல் 

இந் ரர்கள் அநதநற கற்தற்கும் உவும்.  ணப, 

அந் ற்தரட்கடச் தசய்ரல் ததரறபரர் உறரக 

அகத்ம்.   

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ணக்கு அநறறக்கப்தட்ட பகரறல்கள் ல்னரற்தக்கும் 

கடந் தடம் பகரண தத்க எதுக்கறத்ள்பபன் 

ன்தகத்ம் கூந றதம்தைகறன்பநன். 

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகப அகச்சர் அர்கபப, பகரறல்கபறன் 

தைணகப்தறற்கு ஏரறனட்சம் தௐதரபர அல்னது இண்டு 

இனட்சம் தௐதரபர பதரரது. உங்கபரல் அக உர்ந்து 

தகரள்ப தொடித்ம். ஆகப, அறலும் கூடுனரண றற 

எதுக்கப்தட பண்டும்.   

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ன்நற! ன்நற! 

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
அநக் கல்றதட்டும் ஆசறரறர்கலம் அச றணத்றல் 

உள்ரங்கப்தடறல்கன. பசக அடிப்தகடறபனப 

அரீ்கள் கடக தைரறந்துதகறன்நணர். 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இல்கன. தகப சறசக்ற ஆணந்தகட 25 minutes 

ணக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay.  

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தரலட்கசத் றகக்கபம் டத்ற ர் ஆசறரறர் 

தரலட்கசறல் தனர் சறத்றததற்நறதக்கறன்நணர். அர்கலக்கு 

இந்துச அலுல்கள் அகச்சு கல்ற அகச்பசரடு 

இகந்து கல்ற அகச்சறன் க் கல்றக்கரண ஆசறரறர் 

றணம் ங்கும்பதரது அர்கள் தரடர்ந்தும் அநதநறக் 

கல்றகப் பதரறப்தற்பகற்ந சறககப ற்தடுத் தொடித்ம்.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.   
 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
No. தகப சறசக்ற ஆணந்தக்கு எதுக்கப்தட்ட 25 

minutes ணக்கு இதக்கறன்நது. அர் ச் சடங்கு என்நறல் 

கனந்துதகரள்பப் பதரய்றட்டரர். இதுதற்நற ரன் ற்தகணப 

தரறறத்துள்பபன்.  

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay, Hon. Member, you carry on. 

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன்தம் 15 றறடங்கள் ரன் தரடர்ந்து பதச தொடித்ம்.  

ஆகப, இந்துச அலுல்கள் அகச்சு கல்ற 

அகச்பசரடு இகந்து இந் ஆசறரறர் றணங்ககப 

ங்க பண்டும் ன்த இந்ச் சகதறல் பண்டுபகரள் 

றடுக்கறன்பநன்.  

அநதநறப் தரடசரகனகள் டத்ப்தடும் ஞரறற்தக் 

கறககபறல் கரகன 6 ற தரடக்கம் றம் 12 ற க 

தறத்றபகக் கல்ற றகனங்கள் இங்குகத் டுத்து 

அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக டுக்க பண்டும். இது 

சம்தந்ரண சட்டங்ககபக் தகரண்டுதது தறச்சறகணரக 

இதக்குரணரல் தறபச சகத, க சகத, ரக சகத, ன் 

ரகர சகதகூட தறத்றபகக் கல்ற றகனங்ககபப் தறவு 

தசய்ற்கரண ற்தரடுககபச் தசய்னரம். அவ்ரத 

தசய்ரல், ஞரறற்தக்கறககபறல் கரகன 6 ற தரடக்கம் 

றம் 12 ற க ந்ப் தறத்றபக குப்தைம் 

கடததநரல் கடதசய்து அநதநறக் கல்றக ஊக்குறக்க 

தொடித்ம். அது சரர்தரண ஆபனரசகணககப தகப அகச்சர் 

அர்கள் உரறர்கலக்கு அநறறத்ரல், தததம் உறரக 

அகத்ம் ன்தகண ரன் இந்ச் சகதறபன தரறறக் 

கறன்பநன்.  

இன்த இந்து ச றகரத் றகக்கபத்துக்கு எத 

றந்க் கட்டிடம் இல்னர றகன கரப்தடுகறன்நது. கண 

ச றகக்கபங்கள் றந்க் கட்டிடத்கக் தகரண்டுள்ப 

றகனறல், இந்து கனரசர அகச்சுக்கு தகரலம்தறபன எத 

றந்க் கட்டிடம் இல்னரல், ரடககக் கட்டிடத்றபன 

இங்கறதகறன்நது. தகப அகச்சர் அர்கபப, லங்கள் 

தகரலம்கதச் பசர்ந்ர்; அதுற, றகத்ம் சத்கத்ம் 
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பர்த் பசர் ததரன். இரரன் தம்தகறல் ந்ர். 

ஆகப, உங்கபரல் தொடித்ம். லங்கள் இங்கு கரறகப் 

ததற்த, இத்றகக்கபத்துக்கு ண எத றந்க் கட்டிடத்க 

அகப்தற்கு றசகக்க பண்டும். லங்கள் அகச் 

சரறப்தேர்கள் ன்த ரன் றர்தரர்க்கறன்பநன். ஆகப, அந் 

ம்தறக்ககக லுப்தடுத்துரத ரன் உங்ககப 

இச்சகதறபன பண்டிக்தகரள்பரடு, அகண றகரகத் 

ரதறக்குரதம் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ரன் அற்குரற சறன டடிக்ககககப டுத்து 

தகறன்பநன் ன்தக இங்கு கூந றதம்தைகறன்பநன்.   

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ன்நற, தகப அகச்சர் அர்கபப! 

 

ගරු එස. වියමල්න්ිලණන් මහත 
(ரண்தைறகு ச. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
ர! உங்கலகட கரனத்றல் அற்கரண டடிக்கககள் 

டுக்கப்தட பண்டும்; அதுரன் ங்கலக்குச் சந்பரசம்! 

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சரற ர, ன்நற! 

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

தைத்சரசண அகச்சறல் "சரசணரக்ஷ தன ண்டன" ன்ந 

ததரறல் சரசணங்ககபப் தரதுகரப்தற்கரக ரட்ட, தறபச 

தசனகங்கபறல் குலக்கள் உள்பண. ஆணரல், இந்து 

சத்துக்பகர, கறநறஸ் சத்துக்பகர அல்னது இஸ்னரற 

சத்துக்பகர அவ்ரநரண குலக்கள் இல்கன. ணப, 

அசரங்கரணது கண சங்கலக்கும் இவ்ரநரண 

உறககப ங்கற, அர்ககப ஊக்கப்தடுத் பண்டும். 

ற்ததரலது, இந்து கனரசரத் றகக்கபம் ரட்ட, தறபச 

தசனக ட்டங்கபறல் இந்துச அதறறதத்றக் குலக்ககப 

ற்தடுத்ற, அநதநறக ஊக்குறக்குறக்க டுக்கும் 

டடிக்கககப்  தரரட்டுகறபநன். இச்தசற்தரடு றக 

ரக ஆம்தறக்கப்தட பண்டுதன்தம் பகரதகறன்பநன். 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, இந் 

ரட்கட இரன் ஆண்டரன்; அன் எத றன்; அறலும் 

கசன் ன்தது இரர இறகரசம்! இன்தோனம் இந்ரடு 

கசத்றணதும் றறணதும் தரல்ததரதள் சறன்ணம் றகநந் 

ரடரக இதக்கறன்நது. அதுட்டுன்நற, இந் ண்க 

ஆண்ட றழ் ன்ணர்கள் ததபத்த்துக்கு உறத்ள்பணர். 

ததபத் ன்ணர்கள் இந்துக் பகரறல்ககபக் கட்டித்ள்பணர். 

இற்குப் ததரனன்ணதக, அதரதை ஆட்சறக்கரனப 

கட்டிம் கூதம். ஆணரல், இர்கள் அக்கரனத்றல் எப கக 

தசங்கல், எப கக கதங்கல் பதரன்நற்கநப 

தன்தடுத்றத்ள்பணர். அக்கரனத்றல் இந்து - ததபத் 

எற்தக றனறரல், சறன இடங்கபறல் எப தடி அகப்தை 

ற்தடுத்ப்தட்டது. ஆணரல், அன்த அந்றரல் 

இடிக்கப்தட்ட இந்து ஆனங்கள் தன டக்கு, கறக்கறல் 

தைகந்து கறடந் றகனறல், இன்த அக லட்கப்தடும்பதரது, 

அது "ததபத் தரல்ததரதள்" ண தரல்ததரதள் 

றகக்கபத்ரல் ககப்தடுத்ப்தடுதுடன், ததபத் 

தறக்குகலம் இரணுதொம் இணரதொம் ரதொம் தகரண்ட 

அசறல்ரறகலம் றட்டறட்டு, ததபத் க்கள் எதபதரதும் 

ரர தகுறகபறல் ததபத் றகரகககபத்ம் தகப 

தைத்ரறன் றதவுதத்கத்ம் றத தொற்தடுகறன்நணர். அங்கு 

ததபத் க்கள் றகந ரழ்ரர்கபரக இதந்ரல், ரங்கபப 

அர்கலக்கு ததபத் றகரகககபத் ரதறப்தற்கு 

உறரக இதப்பதரம். அது அர்கபறன்  உரறக. 

ஆணரல், அர்கள் ரர தகுறறல் அற்கநக் கட்டுக 

ரங்கள் ற்கதொடிரது. 

கடந் கரனங்கபறல் இரணுத்றணர், ரங்கள் டக்கு, 

கறக்குப் தகுறகபறல் தொகரம் அகத்றதந் இடங்கபறல் 

தரல்ததரதள் சறன்ணங்ககபப் தைகத்துடன், தைத் ததத 

ரணறன் சறகனககபத்ம் ரதறத்துள்பணர். அக லட்கப்தடும் 

பதரது, அப்தகுறகத் தரல்ததரதள் தறபசதண 

தறகடணப்தடுத்துகறன்நரர்கள். இச்தசற்தரடு றதத்ப்தட 

பண்டும். தரல்ததரதள் இதக்கும் தகுறறல் ணறப எத 

த்றணர் ட்டும் கட்டிடங்ககபத் ரதறப்தக அதறக்க 

தொடிரது. கன்ணறர தந்லதௐற்நரணது, தர்வீகரக 

இந்துக்கபறன் தைணற இடரக இதந்து. ஆணரல், அக 

"தரல்ததரதள்" ன்த கரட்டிறட்டு, உடணடிரக அந் 

இடத்றல் ததபத் றகரக கட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. 

இவ்ரநரண தசற்தரடுகள்ரன் இண ல்லிக்கத்கப் 

தரறக்கும் ன்தகண ரன் இந்ச் சகதறபன 

கூநறதம்தைகறன்பநன்.  

அதுற, இன்த சறன இந்துக் பகரறல்கபறல் சடங்கு 

கரனங்கபறல் உறர்ககபப் தலிறடும் சம்தம் 

கடதததகறன்நது. இகணத் டுப்தற்கு தகப அகச்சர் 

அர்கள் டடிக்கக பற்தகரள்பவுள்பரக அநறகறன்பநன். 

இச்தசற்தரட்கட றகவுதடுத்ற, அதடன் தரடர்தைகட 

சட்டதோனத்க இந்ச் சகதக்குக் தகரண்டுதரத 

பகட்டுக்தகரள்கறபநன். ரங்கள் அற்கு ஆவு தற்குத் 

ரரக இதக்கறன்பநரம்.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அந்ச் சட்டதோனம் ரர் றகனறல் இதக்கறன்நது. 

அதுதரடர்தறல் க்கள் த்றறல் றர்ப்தைக்கள் இதக்கறன்நர 

ன்தக அநறற்கரகத் ற்ததரலது, websiteஇபன பதரடப் 

தட்டிதக்கறன்நது. அற்கரண கரனம் தொடிகடந் தறநகு, 

அடுத் ரம் அல்னது இண்டு ரத்துக்குள் ரன் அகணப் 

தரரலன்நத்றல் சர்ப்தறப்பதன்.  

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ன்நற! அகச்சர் அர்கபப.  

அதுற, ரன் இன்தம் சறன றடங்ககப இங்கு 

கூநபண்டும். ற்ததரலது, இச்சகதறல் தகப 

லள்குடிபற்ந அகச்சர் அர்கலடன் அன் இரஜரங்க 

அகச்சர் அர்கலம் அதகரகறல் இதக்கறன்நரர். 
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ஆககரல், லள்குடிபற்நம் தற்நற சறன றடங்ககபத்ம் 

இங்கு கூந றதம்தைகறன்பநன். நரவூர் தகுறறபன 61 

குடும்தங்ககப லள்குடிபற்ந பண்டித்ள்பது. ஆணரல், 

இதுக அக்குடும்தங்கபறல் தம் லள்குடிபற்நப் 

தடறல்கன. இர்கள் தசங்கனடிப் தறபச தசனரபர் 

தறரறவுக்குள் அடங்குகறன்நரர்கள். ஆகப, அந்க் 

குடும்தங்ககபக் குடிபற்தற்கு தகப அகச்சர் 

அர்கள் டடிக்கக டுக்கபண்டும் ன்த ரன் இந்ச் 

சகதறபன பண்டிக்தகரள்கறன்பநன். அத்பரடு, -  

 
ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්ල මහත 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தகௌ உதப்தறணர் அர்கபப, அந் 61 குடும்தங்கபறன் 

றதங்ககபத்  தொடித்ர? அந் றதத்றன்தடி, 

இப்ததரலது குடிபநக்கூடி சூழ்றகனறல் அங்கு கரறகள் 

இதக்குரறன், ங்கலகட அகச்சு உடணடிரக 

அர்ககபக் குடிபற்நற பகரண அடிப்தகட சறககபச் 

தசய்துதகரடுக்க ஆத்ரக இதக்கறநது.  

 
ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ன்நற, தகப இரஜரங்க அகச்சர் அர்கபப! 

அதுற, கடந் 07.12.2013 இபன கறட்டத்ட்ட 136 குடும் 

தங்கள் லள்குடிபற்நப்தட பண்டுதன்த 28,92,140 தௐதரய் 

லள்குடிபற்ந அகச்சறணரல் ரட்டச் தசனகத்துக்கு 

ங்கப்தட்டது. அறல் தல்னரதபறப் தகுறறலுள்ப 

கறரறகர் 38ஆம் கறரத்துக்கு 84 வீடுகலக்கரக சலதந்துப் 

'கதக்கற்' 8உம் கம் 12உம் தகரடுப்தற்கு றற 

எதுக்கப்தட்டது. ஆணரல், இதுக அக ங்கப் 

தடறல்கன. அபபம், 08.10.2015இல் அந் க்கள் 

ங்கலக்கு அக இன்தம் கறகடக்கறல்கனதன்த கடிம் 

ங்கறறதக்கறநரர்கள். ஆகப, இந் அகச்சு ன், இந் 

க்கலக்கு எதுக்கற இந் உறகள் கறகடக்கறல்கன? 

ன்தற்கு  எத றபசட றசரகக் குலக அகத்து 

டடிக்ககதடுக்க பண்டுதன்த இந்ச் சகதறபன 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

அத்பரடு, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல், குநறப்தரக 

ரகக தறபச தசனரபர் தறரறறபன, அண்கறல் 

தைணர்ரழ்பறப்தை ற்தம் லள்குடிபற்ந இரஜரங்க 

அகச்சர் அர்கபறணரல் பனரண்டகுபம் ன்ந தகுறறபன 

எத லள்குடிபற்ந றகழ்வு டத்ப்தட்டது. ரங்கள் தொஸ்லிம் 

க்கள் ரழ்ந் இடங்கபறல் அர்ககபக் லள்குடிபற்நம் 

தசய்ற்கு எதததரலதும் றர்ப்தைத் தரறறக்கரட்படரம். 

ஆணரலும் அற்கரண ஆங்ககப ணக்கு அதப்தற 

கத்ங்கள் ன்த ரன் இரஜரங்க அகச்சர் அர்கபறடம் 

பகட்டிதந்பன். அக இதுக கறகடக்கறல்கன. அர்கள் 

அங்கு ரழ்ந்றதந்ரல் அர்ககப லபக்குடிபற்தற்கு 

ந்த் கடத்ம் இல்கன. ஆணரல், அர்கள் தொன்தை அங்கு 

ரரல் இதந்றதந்ரல் வுதசய்து அந் இடங்கபறல் 

அர்ககபக் குடிபற்ந பண்டரதன்த பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.  

 
ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්ල මහත 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தகௌ உதப்தறணர் அர்கபப, ரன் ரகத்ம் 

குடிபற்நறல்கன. தறபச தசனரபதக்குத்ரன் அந் 

அறகரறதக்கறநது. ந்ப் தறபசரணரலும் அந்ப் 

தறபசத்றல் அர்கள் ரழ்ந்ற்கரண ஆரங்கள் உதறப் 

தடுத்ப்தட்டரல் ட்டும்ரன் அர்ககப அந் இடத்றல் 

குடிபற்ந தொடித்ப ற, ந்பரர் அசறல் கனகத் 

துத்ரலும் அவ்ரத குடிபற்ந தொடிரது. ரரது 

குடிறதந்ற்கரண ஆரங்கள் உதறப்தடுத்ப்தடும் 

தட்சத்றல் அர்ககப லபக் குடிபற்தம்தடி ரககப் 

தறபச தசனரபதக்கு ரங்கள் றகத்தபறரக அநறவுதத்ற 

றதக்கறன்பநரம். 

 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌ இரஜரங்க அகச்சர் அர்கபப, 03.12.1981ஆம் 

ஆண்டின் 169/12ஆம் இனக்க கரற அதறறதத்றச் சட்ட 

எலங்குறற 4இல் கூநப்தட்ட தடிம் ‘அ’ அல்னது ‘ஆ’ 

தரறக்கப்தட்டு ததரதுக்கலக்கு றபம்தப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்க பண்டும். இந்க் குடிபற்நம் சரர்தறல் துவும் 

றபங்கப்தடுத்ப்தடறல்கன. அது ற, பற்கூநப்தட்ட 

தடிம் ததரதுக்கட்டிடங்கபறலும் ற்தம் கறர அதறறதத்றச் 

சங்கம், கறர பசகர் அலுனகம், கூட்டுநவுச் சங்கம் 

பதரன்ந இடங்கபறலும் எட்டப்தட்டிதத்ல் பண்டும். 

அவ்ரதம் கடததநறல்கன. குநறப்தறட்ட எலங்குறறக்கு 

ரநரக எட்டப்தடும் ந்ப் தடிதொம் தசல்லுதடிற்நரகக் 

கதப்தடும். எத தடிம் எலங்கு றறறல் தபறறடப்தட்டு 

அன்தறன்பத அசரங்க உத்றபரகத்ரல் தன்தடுத்ப்தட 

பண்டும். இந் 'அ' அல்னது 'ஆ' தடிம் ங்கு எட்டப்தட்டது 

ன்ந றதம், எட்டி உத்றபரகத்ர், உரரக, கறர 

அறகரரறகபரல் கரறக் கச்பசரறக்கரகச் சதொகபறத்ர்கள் 

ததர்ப்தட்டிபனரடு தபறறடப்தட்டிதக்க பண்டும்; 

துவும் கடததநறல்கன. றரரண எலங்குதொகநறபன 

அது கடததநறல்கன ன்தணரல்ரன் ரன் இகக் 

பகட்கறபநன். ணப, அந் எலங்குறறகள் ககடப்தறடிக்கப் 

தட பண்டும். அங்கு ரழ்ந் க்கள்ரன் அங்கு 

லள்குடிபற்நப்தட பண்டும்; அதுரன் லற, றரம், ர்ம். 

அவ்ரதநணறல் ரங்கள் அக  றர்க்கரட்படரம். ஆணரல், 

அங்கு ரர க்கள் குடிபற்நப்தடுது தததம் 

தறச்சறகணக ற்தடுத்தும். அகத்ரன் ரங்கள் உங்கபறடம் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநரம். அத்பரடு ங்கபது -  

 
ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්ල මහත 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
தகப  உதப்தறணர் அர்கபப,  லங்கள் அந்ப் தறபச 

அதறறதத்றக் குலத் கனர். இந் றதங்ககப அந்ப் 

தறபசத்றற்குரற தறபச தசனரபரறடம் லங்கள் பகட்டுப் 

ததற்தக்தகரள்ப தொடித்ம். இற்குரற ததரதப்தை தொலக்க 

தொலக்க தறபச தசனரபதக்குரறது.  

 
ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ன்நற, தகப இரஜரங்க அகச்சர் அர்கபப! 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றபன 67 வீம் இந்துக்கள் 

ரழ்கறநரர்கள். ஆணரல், அங்கு இந்து கனரசரத் றகக் 

கபத்றற்கு ங்கப்தட்டிதக்கறன்ந கட்டிடம் பதரதுரணரக 

இல்கன. தகௌ அகச்சர் அர்கபப, இந்து கனரசரத் 

றகக்கபத்றற்தகண ததரற கரற எதுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. கடந் கரனத்றல் அந்க் கரறகச் 

சுவீகரறக்க தொற்சறத்ரர்கள். ரங்கள் அகணத் டுத்து 

றதத்றபணரம். ஆகப, அந்க் கரறறல் சறரய்ப்தைக்கள் 
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ඳහර්ලියම් නතු 

அடங்கற கட்டிடத்கத் ரதறக்க தொன் பண்டும். 

அத்துடன், இந்து கனரசரத் றகக்கபத்றற்கு உறப் 

தறப்தரபர் எதகத்ம் அங்கு றறக்க பண்டுதன்த 

தகௌ அகச்சர் அர்கபறடம் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

அத்பரடு, இந்து குதரர் ஆனங்கபறல் ங்கப்தடும் 

றறபரடுரன் ரழ்கறநரர்கள். ஆகப, அர்கலக்கரண 

தகௌம் ங்கப்தட பண்டும். அர்கள் ததரதுப் 

பதரக்குத்து ரகணங்கபறல் தசல்லும்பதரது கண 

குதரதக்கு ங்கப்தடுதுபதரன்ந சலுகககள் 

அர்கலக்கும் ங்கப்தட பண்டும். அதுற, 

அர்கலக்கரண றபசட கரப்தைதறதரன்த ற்தரடு தசய்ப் 

தட பண்டும். பலும், குதரதக்கரண தறற்சறக் 

கல்லூரறதரன்த உதரக்கப்தட பண்டும். 

இற்கநதல்னரம் லங்கள் தசய்வீர்கள் ன்ந ம்தறக்கக 

ணக்கு இதக்கறன்நதடிரல்ரன் இந் பண்டுபகரகப 

உங்கள் தொன்ணறகனறல் கக்கறன்பநன். வுதசய்து இந் 

றடங்ககபக் கணத்றற்தகரண்டு லங்கள் தசற்தட 

தொன்பண்டுதன்த அன்தரகக் பகட்டுக்தகரள்கறபநன். 

உண்கறபனப ங்கபது பண்டுபகரகப அகச்சர் 

அர்கள் தசறடுத்து, சறன டடிக்கககள் டுக்க 

தொன்தரர் ன்த ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்பநரம். 

யறந் ரஜதக்ஷ அசறன் கரனத்றபன லள்குடிபற்ந 

அகச்சறணரல் டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறல் ந் வீடும் 

அகத்துக் தகரடுக்கப்தடறல்கனதன்த ரன் 

றகணக்கறன்பநன். குநறப்தரக, தலிஏரறல் 1,000 வீடுகள் 

அகத்துக் தகரடுக்கப்தட்டண; அதுவும் அங்கு இடம்ததர 

க்கலக்குத்ரன் அக ங்கப்தட்டண. ஆணரல், 

ங்கலகட கரனத்றபன சறன வீடுகள் ங்கப்தடுகறன்நண. 

அவ்ரநரண பகபகபறல் லங்கள் றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தைடன் இகந்து அர்கபறன் ஆபனரசகணகத்ம் 

ததற்த டக்கு, கறக்கறபன இந்ச் தசற்நறட்டத்கச் 

தசய்ரல் அது ததரற உறரக அகத்ம். தணன்நரல், 

இந் அசரங்கம் தறக்கு தறல் றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தைம் றகுந் ஆர்ம் கரட்டிறதக்கறன்நது - ஆக 

ங்கறறதக்கறன்நது. அக லங்கள் ன்கு தைரறவீர்கள். ஆகப, 

ங்கபது றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தறணபரடு இகந்து 

லங்கள் இந்ச் தசற்நறட்டத்கச் தசய் பண்டும். அரது, 

அர்கபது பகரரறக்ககககபத்ம் தசறடுத்து அற்பகற்ந 

ககறல் லள்குடிபற்நச் தசற்தரட்கட பற்தகரள்ப 

தொன்ந்ரல் அது ங்கலக்கு உறரக அகத்ம் ன்த 

இந்ச் சகதறபன உங்கபறடம் அன்தரக பண்டுபகரள் 

றடுக்க றதம்தைகறன்பநன்.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
லங்கள் கூநறக ரன் ற்தக்தகரள்கறன்பநன். அப 

பம் ரன் உண்கறபன றழ் க்கலக்கு றர்ப்தரகச் 

தசற்தடறல்கன. றழ் க்கலக்கும் இந்து க்கலக்கும் 

தசய் பண்டி கடகககபத்ரன் ரன் ன்தகட 

அகச்சறன்தோனம் இந் எத தட கரனரகச் தசய்து 

தகறன்பநன் ன்தக ரன் உங்கலக்குக் கூந றதம்தை 

கறன்பநன்.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 

ගරු සීනිතේබි මයෝමහ සවණන් මහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற பரபகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

Okay.  

அடுத்து எத தொக்கறரண றடம் கூநபண்டும். 

அரது, ற்பதரது ங்கபது ரட்டத்றபன இந்து, 

இஸ்னரம், கறநறஸ்ம், ததபத்ம் ன்ந தொண்தரட்கட 

ற்தடுத்தும் ககறல் அங்குள்ப ங்கபரர றகரகறன் 

ததபத் குத அர்கள் றகவும் பரசரக டந்து 

தகரள்கறன்நரர். இதுதற்நற இந்ச் சகதறபன தன டககள் 

கூநப்தட்டிதக்கறன்நது. அசரங்கத்றற்கும் இது ன்கு 

தரறத்ம். அறபன றபசடம் ன்ணதன்நரல் இன் 

தறன்ணறறபன 'ததரதுதன பசணர' தசற்தடுதுரன்.   

அண்கறல் அங்பக அர்கள் தககந்பதரது 

ங்கபது தகப கனர் இர. சம்தந்ன் ர அர்கள் 

ததரலிஸ் ரஅறததடன் தரடர்தை தகரண்டு அர்ககபத் 

டுத்து றதத்றறதந்ரர். ஆணரல், அந் பத்றபன ங்கள் 

கத்றபன தததபவு இகபஞர்கள் குலற தததம் தறச்சறகண 

ற்தடும் எத சூல் உதரணது. லறன்நத்றலிதந்து 

ததரலிமரர் ததற்ந கடத்த்கத்ம் லநற, அந்ப் ததபத் 

குத தசற்தட்டணரபனப அர்கள் றகவும் பகணபரடு 

தகரறத்தலந்ரர்கள். அப்ததரலது ரங்கள் அந் 

இடத்றற்குச் தசன்த அந் இகபஞர்ககபச் சரரணப் 

தடுத்ற, அங்கு தரரற றகபவுகள் ற்தடர ககறல் 

தரதுகரத்பரம். லறன்நம் ததரலிமரதக்கு ங்கற அந்த் 

கடத்த்வுப் தத்றத்க 'ததரதுதன பசணர'றன் கனர் 

அர்கள் கறறத்தநறந்றதக்கறன்நரர். உண்கறல் அது 

லறன்நத்க அறக்கும் தசற்தரடு. இந் ரட்டிபன 

லறன்நத்றன் தகபம் தரதுகரக்கப்தட பண்டும்.  

தகப அகச்சர் அர்கபப! லங்கள் றழ் க்கள் 

சரர்தரக அசரங்கத்றல் இதக்கறன்நர்கபறல் றகவும் 

தொக்கறரண எத தறறறற. இண்டரது பசற சகரழ்வு, 

கனந்துகரடலுக்குப் ததரதப்தரண அகச்சர் பணர 

கபசன் ர அர்கள். லங்கள் இக பகு ஜணரறதற 

அர்கபறணதும் ரண்தைறகு தற அகச்சர் அர்கபறணதும் 

கணத்றற்குக் தகரண்டுந்து லறன்நத்றன் தகபத்கப் 

தரதுகரப்தற்கும் றழ், தொஸ்லிம், ததபத்ம் ன்ந 

பததரடின்நற க்கள் எற்தகரக, சந்பரரக 

ரக்கூடி ககறல் இவ்ரநரண தொண்தரடுககப 

லக்குற்கும் டடிக்கக டுக்கபண்டும் ன்த இந் 

உர் சகதறபன உங்ககப அன்தரக பண்டி, ணது 

உகக றகநவுதசய்கறன்பநன். ன்நற. 

      

[ප.බහ. 1.25] 

 

ගරු ඳලිත ණගමග බණ්ඩණ මහත (නිපුණත සගවර්ධන හ 

වෘත්තීය පුහුු   ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்பக தண்டர - றநன் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, හය බහ පසථහයේ 

යනහදයේදී ථහ ය නන රළබී තිසයඵ නය න යඵොයවොභ යටි 

යරහකුයි. පයප් රු සීදහතම්සෝ යඹෝයවේසය න භ න්රීතුභහ ක ඹපු 

හයණහ ීමඳඹකුත් තිසයඵනහ. ඒහට යලළිතුරු දඹ යුතුයි ක ඹරහ 

භභ හිතනහ.  

රු සීදහතම්සෝ යඹෝයවේසය න භ න්රීතුභදහ, ආමි ියනධහන 

ඇතුළු යනයනධ ියනධහන යම් යයට් නීතිසඹ පියබහ ජනතහ ප්රයෝඳ 
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යන ප නදභට නීතිසඹ පතට පයයන ළඩ ටයුතු ක රීභ 

ම්ඵ නධ, පයල ක සිභ එඟතහකුත් නළවළ; පයල ඒහට පනුඵර 

යද නයනත් නළවළ; පයල ඒහ ක්රිඹහත්භ ය නන ළභළතිසත් නළවළ. 

යොයවොභ නමුත් ඔඵතුභහ ක ේහ, "බුදු යලළිභ ව යලළිභ ශරරහ, 

ඒහ නළත පයයන එභ ප්රයද්ලයේ ඉතිසවහඹ යලළිඵ ථහ 

යනහ" ක ඹරහ. පදටත් යඩල්ෂස දඳත්රත් තිසයඵනහ, යඵෞද්ධ 

දහළබ්ර යොටස. ළු ලි න දහර්භහණඹ යන රද දහළබ්ර 

යොටස තභත් තිසයඵනහ. ඒ දහළබ්ර යප්හ ශලු තභත් 

තිසයඵනහ. ඒ හයේභ නළ යඟනහිය ඳශහයත් ත්රිකුණහභරයේ පයප් 

බුද්ධහභ යලළිඵ ඉතිසවහ රුණු හයණහ ඕනෆ තයම් තිසයඵනහ. 

ියරහ ලියල තභ තිසයඵනහ. ඒ ියරහ ලියල පද ඊයේ ලිඹපු ඒහ 

යනොයයි. ඉතිසවහයේ ලිඹපු ඒහ; යජරු නයේ යුර ලිඹපු 

ඒහ. ඒ හයේභ ඒහ භ නනහයයම්ත් පඳට දක  නනට තිසයඵනහ; 

ඹහඳනඹ දසත්රික්යේ නහදීඳයේත් පඳට දක  නනට තිසයඵනහ. 

එයවභ නම් ඉතිසවහඹ යඵොරු ය නන පඳට පුළු නභක් නළවළ.  

පද ඹම් ඹම් උදයනඹ යන ක ඹන භවය ක්රිඹහහයම්රට පයල 

ක සියේත්භ එඟ ය නය න නළවළ. පයල ඒහට එඟ යනොවුණත්, 

ඉතිසවහඹ ශ දභ නන ඉඩ යද නනත් පඳට පුළු නභක් නළවළ. 

එළදහ ඉතිසවහඹක් තිසබුණහ ක ඹන එ පයල ප්රතිසක්යේඳ යරහ, 

ර්තභහනයේ වමුදහ යවෝ යනත් ක සිකු යනසි න යලළිභ ශ දභහ 

නටබු න යේ යොඩ  නනහ ක ඹන ථහක් ක ඹනහ නම්, 

රුණහයරහ එළදහ ප්රහලත් යනොය ඉ නන එ සුදුසුයි ක ඹන 

එ භහ භතක් යනහ. යභොද, පයල ජහතිස ිහිඳිඹහට ඹන 

භය නදී එළදහ ප්රහල සිදු ක රීභ යනොළශයඳනහ ක ඹන එත් 

භභ යෞයයඹ න සිහිඳත් ය නන ළභළතිසයි. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ව 

පුනරුත්ථහඳනඹ ක ඹන යනඹඹ න යදක් ළන ථහ යන යම් 

යභොයවොයත්, පුනරුත්ථහඳනඹ ළන රු සීදහතම්සෝ යඹෝයවේසය න 

භ න්රීතුභහ ථහ යපු දහහ, ඒ ළන ථහ ය නන භභ හරඹ 

 නය න නළවළ. යභොද, යඵොයවොභ යටි හරඹක් තිසයඵන දහහ. 

භභ ඵ නධනහහය යලළිඵ යනයලේයඹ නභ චන ීමඳඹක් ථහ 

ය නනට ඵරහයඳොයයොත්තු නහ.  

පද ද න යොට යම් යයට් 18,089 යලරික් 

ඵ නධනහහයත ය තිසයඵනහ. යභඹ යටස තුනට 

යඵයදනහ. තභ නට රළබුණු නඩු තී නදුට එයයහි appeal යපු 

ට්ටිඹ 1,217කුත්, ළරු න ලයඹ න 9,094කුත්, ඒ හයේභ 

දඬුම් රඵපු උදයනඹ 7,778කුත් පද ද න යොට සිය භළදරිර 

හරඹ යනහ. දළ න ඵ නධනහහයත ය තිසයඵන යම් 

ියහය න යනයලේයඹ නභ ළරු න ණඹට පයිතිසන 

9,094 යලරි ඵරපුහභ මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම් 

යලරිය න සිඹඹට 30, 40 ප්රභහණඹක් භත් ද්රය ළයදරට 

ම්ඵ නධ වුණ උදයනඹ. එක්යෝ භත් ද්රය ඳහයනච්චි යරහ, 

නළත්නම් ශඟ තඵහ යන ඉරහ, එයවභත් නළත්නම් ජහහයම් 

යරහ. භත් ද්රයරට ම්ඵ නධ ළයදරට තභයි සිඹඹට 30, 

40 ියහක් පද ද තුශ ඵ නධනහහය තුශ  ඉ නය න. ඒ 

හයේභ ඵ නධනහහයත යන රද උදයනඹය න සිඹඹට 50ට 

ආ නන  ියහක් දහය නතයයඹ නභ, -රි න ය, දගි න දටභ- 

ඵ නධනහහයඹට ඹන එන උදයනඹ. එයේ ඵ නධනහහයරට ඹන 

එන ට්ටිඹ 2015 පවුරුද්යද්  සිඹඹට 57ක් ඉ නනහ; 2014 

පවුරුද්යද් සිඹඹට 52ක් ඉ නනහ; 2013 න යොට සිඹඹට 47ක් 

ඉ නනහ. ඒ දහය නතයයඹ න ඵ නධනහහයඹට ඹන එන උදයනඹ. 

එයවභ නම් එ යොට්සහඹක් ඉ නනහ, ඵ නධනහහයත නහ; 

ඇඳ යදනහ; එළිඹට එනහ; නළත ඇතුශට ඹන. යභයවභ 

පුරුද්දට ඵ නධනහහයත න ණ්ඩහඹභකුත් ඉ නනහ. ඒ 

ක ඹ නය න, ඒ ියහ  ඵ නධනහහය ත න මුළු ියහය න 

යදය න ඳිගුක්.  

තහයිර නතඹ, සිිප්පරු හයේ යටල් භත් ද්රය ළයද 

ම්ඵ නධයඹ න පත් පඩිගුට ත්ත ඳශමු පසථයේදීභ ඔවු න 

පධියණඹට ඉදරිඳත් යරහ ඵ නධනහහයත ය නය න නළවළ. 

යදභේයලඹ නයේ බහයහයත්ඹ භත, දහරධහරි නයේ රැයණඹ 

භත යනයලේයඹ නභ ශුද්ධීයණ සථහනරට ඔවු න යඹොමු යරහ ඒ 

යයද න මුදහ ළනීභට යලඹය  නනහ. ඳශමුළදහ තහ, යදළදහ 

තහ වහ තු නළදහ තහත් ඵළලුහට ඳසයේ, තු නයදහ තහයේ 

යවෝ වතයළදහ තහ න යොට තභයි ඒ යටල් 

ඵ නධනහහයරට ඇතුශත් ක රීභ සිදු ය නය න. නමුත්, පයල 

ඳශමුළදහ තහයේභ ඵ නධනහහයත යරහ ඵ නධනහහයඹ 

යලයවීයම් ක්රිඹහලිඹ යඹදරහ ඉ නනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ යනයලේයඹ නභ ව න 

ය නන ඕනෆ යම් හයණඹ. පයප් යයට් ක්රිඹහත්භ න නීතිසඹ 

පනු ඵ නධනහහයත යරහ ඉ නන ියහයවන න සිඹඹට 50 

යනතය ියහක් ඵ නධනහහයත යරහ සිටිඹ යුතු උදයනඹ 

යනොයයි.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Presiding Member, can I just make a 

clarification? 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු පභහතයතුභහ. 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Basically, what happens is this. We have rehabilitation 

centres under our Ministry and there is also the Bureau of 

the Commissioner General of Rehabilitation. We are 

taking all steps to rehabilitate these people. I will give 

you the statistics when I speak. But, the problem here is, 

the decision to rehabilitate these people is made by the 

magistrate and not by my Ministry. The magistrate has to 

make the order. If the magistrate does not make the order, 

I am unable to do anything.  

 
ගරු ඳලිත ණගමග බණ්ඩණ මහත  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்பக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු පභහතයතුභදහ, ඔඵතුභහයේ ඳළවළදලි ක රීභ භඟ භභ 

එඟ යනහ. භහ ක ඹ නය න යරෝඹත් එක් ි නදනඹ 

යද්දී පයප් යයට් නීතිසයේ යඳයන නනට තිසයඵන ප්රලසන යලළිඵයි. 

නීතිසයේ ප්රලසන තිසයඵනහ නම් ඒ ප්රලසන ළන ඳහර්ලියම් නතුයේදී 

ථහ යරහ ඒ ම්ඵ නධ ක්රිඹහ භහර්ඹක්  නන පඳට පුළු න. 

එහි ළටලුක් නළවළ. පඳ සිඹලු යදනහට හච්ඡහ යරහ එඟ 

 නන පුළු න. පයප් යයට් ප්රථභ තහයේදීභ ඵ නධනහහයත 

යනහ. එඹ ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලයේ යනඹඹ ඳරියඹ න යලට 

හර්ඹඹක්  නන පුළු න. එයවභ නම් එහි ියලෝධනඹක් යනඹ 

යුතුයි ක ඹහ භභ පදවස යනහ. භභ දහළරැද නම් ඒ ළන සිතහ 

ඵරහ ඉදරියේදී ක්රිඹහ ය නන ඔඵතුභහට පුළු න.  

රු පභහතයතුභදහ, භහ ක ඹහයන ආ හයණඹට ඹළි එ නනම්. 

ඵ නධනහහයත යන උදයනඹය න සිඹඹට 50 ප්රභහණඹක් 

එළියේ සිටිඹ යුතු උදයනඹයි. යභොද, පද යඵොයවෝ යයි න 

3045 3046 



ඳහර්ලියම් නතු 

පුද්රඹ න ඵ නධනහහයත ය නය න යනභර්ලන යන උදයනඹයේ 

යනොවළක ඹහ දහහයි; යනභර්ලන හර්ඹඹ වහ සුදුසු - qualified - 

උදයනඹ යනොභළතිසභ දහහයි. එක් ඳළත්තක  න එඹත් යවේතුක්. 

පයනක් ඳළත්යත න භහධයයේ ඵරඳෆභයි. කුභන යවෝ සිද්ධිඹක් 

වුණහභ ඒ සිද්ධිඹ යලළිඵ භහධයයඹ න පුදුභහහය යනධිඹට 

ඵරඳෆභක් යනහ, යනභර්ලන දහරධහරි නට. භහධයයේ ඵරඳෆභ 

දහහ වුරු න යවෝ පත් පඩිගුට යන ඉක්භදහ න පධියණඹට 

ඉදරිඳත් යරහ නීතිසඹ ක්රිඹහත්භ යන ඵ ඒත්තු ළ නවීභ වහ 

නීතිසඹ ක්රිඹහත්භ යන උදයනඹ රඵරයඹ න ටයුතු යනහ.  

රු පභහතයතුභදහ, එඹට උදහවයණඹක් තභයි, ම්ඳව ඇතිස ව 

යේඹහ යදේමි කහතන සිද්ධිඹ. යේඹහ යදේමි දණඹ යරහ 

කහතනඹ ක රීයම් සිද්ධිඹට දුය නස ප්රිඹලහ නත ක ඹන තරුණඹහ පත් 

පඩිගුට ත්තහ; ඵ නධනහහයත ශහ. පහනයේදී ඵළලුහභ, 

දුය නස ප්රිඹලහ නත යනො ඔහුයේ යවෝදයඹහයි ඒ පඳයහධඹ සිදු ය 

තිසයඵ නය න. පය ක ඹපු තරුණඹහ ඵ නධනහහයත වී සිටි හර 

ඳරිච්යේදඹ පඳයහයද්. ඒ, හයේ ඵරඳෆම් භතද? දහරධහරි න ඵරඳෆම් 

යරහ යනොයයි එයේ වුයණ්. යයට් භහධය භඟි න ඇතිස ව ඵරඳෆභ 

දහහ භහධයයේ ඵරඳෆයභ න යබ්රීභ වහ දහරධහරි න ඒ යනධිඹට 

ටයුතු ශහ. භහ දක න යනධිඹට, එඹයි එතළනදී සිදු වුයණ්.  

පයනක් ඳළත්යත න තිසයඵන ප්රලසනඹ  නය න, යනභර්ලන 

දහරධහරි නයේ පදක්තහයි. පත් පඩිගුට  නනහ උදයනඹ 

ඵ නධනහහයත ය නන ක ඹහ ඔවු න ඉල්රහ සිටි නය න 

යනභර්ලනඹට වහදහ යේයන, යනභර්ලනඹ යයන ඹ නන පඳවසුතහක් 

ඇතිස යේයන ක ඹරහයි. ඒ දහහ ඒ පඹ ඵ නධනහහයයේ යහ තඵ නන 

ක ඹහ ඉල්රනහ. යනභර්ලනඹට ඵහධහක් නහ නම් යහ තඵන 

එ ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, රිහයේ ඇඳ ඳනත පනු වළක  

තහක් ඇඳ දීභ වහ තභයි ඇඳ ඳනත ඳහයනච්චි ය නන 

තිසයඵ නය න. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යහජය පභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට දහඹමිත හරඹ පහනයි. 

  
ගරු ඳලිත ණගමග බණ්ඩණ මහත  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்பக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට තත් යනනහඩිඹ හරඹක් 

යද නන. 

ඇඳ ඳනත ඳහයනච්චි ය නන තිසයඵ නය න භහ ඉවත ීම හයණඹ 

වහයි. ඇඳ ඳනයත් තිසයඵන යතිසයර්ඹ තභයි යයනකු 

ඵ නධනහහයත ක රීභ. නමුත් පද සිද්ධ යරහ තිසයඵ නය න 

යභොක්ද? පද ඇඳ ඳනත යනො යතිසයර්ඹයි ඳහයනච්චි  නය න. 

යම් දහහ ළඩි යලරික් ඵ නධනහහයත යනහ. යභහි තිසයඵන 

ප්රලසනඹ යභොක්ද? ඳළමිණිල්රක් යනබහ ය නන, ඳළමිණිල්රක් 

ටව න ය නන, යනත්තිසහයයඹකු පත් පඩිගුට  නන, 

යනත්තිසහයයඹකුයේ ප්රහලඹක් ලිඹ නන, යනභර්ලනඹක් යයන 

ඹ නන, පධියණඹට "බී" හර්තහක් ඉදරිඳත් ය නන, 

පධියණඹ නඩුක් ඹන යනට නඩු යභයවඹ නන ඳරපුරුද්දක් 

තිසයඵන දහරධහරි න යනොයයි පද යනභර්ලන ඒර ළඩ 

ය නය න. යනයලේයඹ න යඳොලිස යදඳහර්තයම් නතු ත් යනට, 

යඳොලිස යදඳහර්තයම් නතු පද යඵොයවොභ පහනහ නත 

තත්ත්ඹට යොදුරු යරහ තිසයඵනහ. Senior DIG භවත්රු න 

ඉ නය න තු නයදනකුයි. Rankersරහ යනධිඹට ආ තළනළත්ත න -

තනතුයය න තනතුයට ආ උදයනඹ- උහයනඹට ගිඹ පඹයි, 

යනත්තිසහයඹ න පත් පඩිගුට ත් පඹයි, යනභර්ලන යපු පඹයි, 

පධියණඹට ඉදරිඳත් යපු පඹයි, පධියණයේ නඩු යභයවඹපු 

පඹයි. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යහජය පභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට දහඹමිත හරඹ පහනයි. 
 

ගරු ඳලිත ණගමග බණ්ඩණ මහත  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்பக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භහ ථහ පහන ය නනම්, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ. 

යම් යනධිඹට ත් යනට, යජයේසස දහයඹෝජය යඳොලිසඳතිසරු න 

යදයදයනකු ව ළඩ ඵරන දහයඹෝජය යඳොලිසඳතිසරු න 

යදයදයනකුයි ඉ නය න. ඒ ටියදනහත් තත් පවුරුදු තුනක් 

ඇතුශත යනශ්රහභ ඹනහ. ඒ ටි යදනහත් යනශ්රහභ ගිඹහට ඳසු 

යළි නභ වහය යඳොලිස පධිහරි තනතුයට ඵළඳුණු යඳොලිස 

දහරධහරි න තභයි යඳොලිස යදඳහර්තයම් නතු තුශ ඉතුරු  නය න, 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ. ඒ තත්ත්ඹ උඩ යනභර්ලන 

තත්ත්ඹ යයේ යේද? එයවභ නම් ළඩිභ යලරික් -නභ ෆවුණු 

භ න- ජීත්  නය න ඵ නධනහහයයේයි ක ඹන එ භතක් 

ය නන ළභළතිසයි. රු පභහතයතුභහ යම් යලළිඵ පධහනඹ 

යඹොමු යරහ යනභර්ලන දහරධහරි නයේ හිඩළ යලයවීභ වහ ඹම් 

්රභයේදඹක් බහයනත ශ යුතුඹ ක ඹහ යඹෝජනහ යමි න, ඔඵතුභහට 

සතුතිස යමි න භභ දහවඬ යනහ, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ.   

 
[ප.බහ. 1.35] 
 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ යනහදඹට එක් යමි න රුණු 

ණනහක් ක ඹ නන තිසයඵනහ. භහ මුලි නභ ක ඹ නන ළභළතිසයි, 

යම් පභහතයහිලඹට ඉතහභ ීමභක්, ඵයඳතශ ීමභක් තිසයඵන 

ඵ. ඒ තභයි "නළත ඳදිචි ක රීභ" ව "පුනරුත්ථහඳනඹ" ක ඹන 

යොටස. යභොද, යනයලේයඹ න යුද්ධයඹ න ඳසු යුද්ධයඹ න 

පීඩහට ඳත් ව ඵහුතය යදභශ ජනතහටත්, සිිවර ව මුසලිම් 

ජනතහටත් යුද්ධඹ තුශ ඔවු නට ව යනනහලඹ න භතිස න ඉසයවට 

එ නන, ඹම් ආහයඹ වනඹක් රඵහයන ඉදරිඹට එ නන 

පලය ටයුතු ක රීයම් ීමම් ඳයහ තිසයඵ නය න යම් 

පභහතයහිලඹටයි.    

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යනලහර ීමභක් දයන, 

යද්ලඳහරන ලයඹනුත් යනලහර ීමභක් දයන යම් පභහතයහිලයේ 

ටයුතු දවහ ඵළලුහභ, යුද්ධයඹ න පවුරුදු වතට ඳසයේ, -2016 

ජලි 31 දනට තිසයඵන යතොයතුරු පනුයි භහ යම් ක ඹ නය න- 

තභත් නළත ඳදිචි යවීභ වහ යනලහර යලරික් ඉ නනහ. එක් 

එක් ප්රයද්ල පනු ඒ යනසතය ක ඹ නන භහ යේරහ  නන 

ඵරහයඳොයයොත්තු  නය න නළවළ. උදහවයණඹක් යනධිඹට ත්යතොත්, 

යභහි ව න ය තිසයඵන හර්තහ පනු, ඹහඳනඹ දසත්රික්යේ 

ඳභණක් ඳදිචි යවීභට ත දවදහවට ළඩි ජනතහක් සිටිනහ.  

ඊශඟට, යනයනධ වුරුර ව ඉ නදඹහයේ සිටින ශ්රී රහිීමඹ 

යණහතයි න ියහ ත්යතොත්, ඊටත් ළඩියි. ඒ ණන 

32,000ක් හයේ යනලහර ප්රභහණඹක්. ඊශඟට, යුද්ධයඹ න යනනහල 

වුණු ඒ ජනතහයේ දහහ ඉද ක රීම් ඳළත්යත න ත්තත් ළඩි 

ීමභක් තිසයඵනහ, යම් පභහතයහිලඹට. නමුත්, එතළනදී යනයනධ 

ිචදහ ටයුතු ය නන ඹහභ තුශ, ජනතහට යල් රඵහ 

3047 3048 

[රු ඳහලිත යිය ඵණ්ඩහය භවතහ] 
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දීයම්දී පත ඹටි න නු යදනු ය නන ඹහභ තුශ පද ඒ ටයුතු යනලහර 

ලයඹ න ඇණ හිට තිසයඵනහ. ඒ දහහ යයට් ජහතිස ප්රලසන යේ ඹම් 

ක සි යොටක් යනඳීභට තිසයඵන ආඹතනඹක් යනධිඹට, 

පභහතයහිලඹක් යනධිඹට යම් පභහතයහිලඹ ඒ පලය යන 

යද්ලඳහරන ියේදීමි න ව හර්ඹක්භතහය න යුතු ටයුතු 

ය තිසයඵනහ ක ඹන එ යලළිඵ පඳට ක සි යේත්භ එඟ 

ය නන ඵළවළ.  

යනයලේයඹ න දහහ ප්රලසනඹ ත්යතොත් පඳට ඳළවළදලි 

යඳයනනහ, එහි ළරක ඹ යුතු ළටලු ණනහක් තිසයඵන ඵ. 

යභොද, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම් පභහතයහිලයඹ න 

සිද්ධ යන වළභ පඩු ඳහඩුක්භ පදහහර්ඹයඹ න උතුයර් ජනතහට 

යත්යය නය නත්, උතුයර් ජනතහට භවය ජහතිසහදී යොටස 

යත්රුම් ය නය නත්, ඔවු න යදභශ වීභ දහහ යම් පහධහයණඹට 

රක් යනහ ක ඹරහයි. ඒ දහහ යම් පභහතයහිලයේ 

හර්ඹක්භතහ ව වීභ පයනක් පභහතයහිලරට ඩහ 

යද්ලඳහරදහ ලයඹ න යොඩක් ළදත් යනහ. නමුත්, පද පඳට 

යඳයන නය න නළවළ,  එයවභ තත්ත්ඹක් තිසයඵන ඵ. පද යම් 

පභහතයහිලයඹ න ජනතහට වන ළරසීභ යයේ යතත්, යම් 

පභහතයහිලඹ පද ම්පර්ණයඹ න සෝ ළ.  තිසයඵනහ. ඇත්තටභ පද 

යභළදහ පභහතයහිලඹක් නළවළ හයයි. පද යම් පභහතයහිලඹට 

යල්ම්යයඹක් නළවළ. පද යම් පභහතයහිලඹට පතිසයර් 

 යල්ම්යයඹක් නළවළ. පද යම් පභහතයහිලඹට යජයසස වහය 

යල්ම්යයඹක් නළවළ.  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan ) 

Hon. Presiding Member - 

     

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භයේ පසථහ එතුභහට 

යද නය න නළවළ. රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ ථහයේදී   රුණු 

දක් නන.  [ඵහධහ ක රීභක්] භට ක ඹ නන යොඩක් යද්ල් 

තිසයඵනහ. [ඵහධහ ක රීභක්] එයවභ නම් ඔඵතුභහට නළඟිටරහභ 

ඉ නන යයි. භභ ක ඹන යද්ල් පවයන ඔඵතුභහට නළඟිටරහභ 

ඉ නන යයි. ඒ දහහ භභ ක ඹන යද් පවයන ඉරහ ඳසයේ ථහ 

ය නන.  නළත්නම් දටභ නළඟිටරහ ඉ නන යයි.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම් පභහතයහිලයේ 

යල්ම්යයඹක් හිටිඹහ, දළ න එතුභහ නළවළ; භහරු යරහ. පතිසයර් 

යල්ම්යයඹක් හිටිඹහ. දළ න ඒ තනතුයත් හිසයරහ තිසයඵනහ. 

වහය යල්ම්යඹකුයේ පුයප්ඳහඩුක් තිසයඵනහ. යජයසස 

වහය යල්ම්යඹහ නළවළ. මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම් 

යනධිඹට යම් පභහතයහිලයේ ටයුතු තිසබුයණ් නළවළ. ඒ දහහ යම් 

පභහතයහිලඹ  පද  පභහතයහිලඹක් ඵට ඳත් යරහ නළවළ. යම් 

සෝ ළටිරහ තිසයඵ නය න. ඒ සෝ ළ. භට යවේතු භභ ක ඹ නනම්. පද 

යම් නළත ඳදිචි ක රීයම් ව පුනරුත්ථහඳන පභහතයහිලඹ 

වුණහට, ඇත්තටභ සිද්ධ යරහ තිසයඵන යද් තභයි, යභතුභහයේ 

ටයුතුත්, යභතුභහට උදවු යන භවය දහරධහරි නයේ ටයුතුත් 

දහහ පභහතයහිලයේ දහරධහරි න නළත ඳදිචි ය නන යරහ 

තිසයඵන එ. ඒයොල්යරෝ තභයි දළ න යණහතයඹෝ යරහ 

ඉ නය න. යනයනධ දණ, ිචහරට යනරුද්ධ වුණු දහරධහරි භවත්රු 

භහරු යරහ තිසයඵනහ.  

රු ඇභතිසතුභහ භත තිසඹහ  නන, යම් ආණ්ඩු 

තමු නනහ නයේරහ වදහ ත්තහ ය නන පුළු න. වළඵළයි, පයල 

යහජඳක් ඳහරනඹ යදය ඹළවීයම්දී යරොකු ළඩ යොටක් ශහ. 

යවොරු ඳ නන නන පයල යරොකු ළඩ යොටක් ශහ. යවොරු 

ඳළ නනීයම් ප්රතිසපරඹක් ලයඹ න තමු නනහ නයේරහයේ ඔළුට 

ඔටු නන ළටිරහ ඇතිස. වළඵළයි,  වුරු වරි ල්ඳනහ යනහ නම් 

ඒ ඳහයනච්චි යරහ ිචහ දණ ය යන, යහජඳක්රහයේ 

යවොයම් යනතයක් යඳ නහ යන ඹ නන පුළු න ක ඹරහ, ඒ පඹට 

පයල “extremely sorry” ක ඹරහ ක ඹනහ. ඔඵතුභහ ද නනහ, 

ඵළඳුම්ය ිචහ යලළිඵ ප්රලසනයේදී -යෝප් එයක්  සිටි ෆභ 

භ න්රීයඹකුටභ ඒ රුත්ඹ තිසයඵනහ- ජනතහ යනමුක්තිස යඳයමුණ 

ලයඹ න පයල  දණ ළහුයේ නළවළ ක ඹරහ. පයල ඒ ප්රලසනයේදී යවොරු 

වුද ක ඹරහ යළි නභ  ලිේහ; ක ේහ. ඒ දහහ ඔඵතුභහයේ 

පභහතයහියේ ඔඵතුභහ ව යනයනධ පඹ යන ටයුතුරට පයල නම්  

ක සියේත් ඉඩ තිසඹ නය න නළවළයි ක ඹන එ භත තිසඹහ  නන.   

ඒ දහහ භයේ යනනහඩි 20 තුශ ක ඹන  යම්හ පව නන. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යභතුභහයේ පභහතයහිලඹ 

ඹටයත් ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතු තිසයඵනහ. ප්රජහ ඳහද 

යනයලෝධන යදඳහර්තයම් නතු තිසයඵනහ. සීභහහිත යනෝර්ත් සී  

ආඹතනඹ තිසයඵනහ. හි නදු ටයුතු යදඳහර්තයම් නතු ඇතුළු 

තත් ආඹතන ණනහක් තිසයඵනහ. ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලඹ 

ඹටයත් ඇතිස යම් සිඹලුභ ආඹතන එ තළනට යේ නන ඕනෆ 

ක ඹරහ ඔඵතුභහ තී නදුක් ත්තහ. ඒ ඒ ආඹතනරට තිසබුණු 

හර්ඹහර සිඹල්රභ පය යන එ යොඩනළඟිල්රට ඹ නන තී නදු 

ශහ.  ඒ තී නදුය න ඳසයේ යභොක්ද වුයණ්? ඒ තී නදුය න ඳසු 

සිදු වුණු යද් භභ ක ඹ නනම්, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ.  

යොශම, හල්යනල් යඳයදයේ, පි 356 දයන සථහනයේ ර් පඩි 

30,000 යොඩනළඟිල්රට යම් හර්ඹහර පයයන ගිඹහ. දළ න 

යභොක්ද යරහ තිසයඵ නය න?  ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ පනු යජයේ 

තක්යේරුරු දු නනහ, ඒ යොඩනළඟිල්යල්  භහසි කුලිඹ රුයලඹල් 

රක් 30යි ක ඹරහ.  

ඊට ඳසයේ යභොක්ද වුයණ්?  ඊට ඳසයේ එක්යෝ 

තමු නනහ නයේ, නළත්නම් තමු නනහ නයේයේ යවිචයියඹක් ඒ 

පදහශ යොඩනළඟිල්යල් පයිතිසහයඹහත් එක් යන "ඩීල්" එක් 

ළහුහ. "ඩීල්"එක් වරහ ක ේහ, රුයලඹල් රක් 50ට පඩුය න 

යද නය න නළවළ ක ඹරහ. [ඵහධහ ක රීභක්] ඔඵතුභහයේ පසථහයේදී 

උත්තය යද නන. මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ නම් භයේ 

යරහ යද නය න නළවළ. යභොද, භභ රුණක් යොඩනඟහ 

යනයි ඉ නය න.  [ඵහධහ ක රීභක්] No, no.  භභ ක ඹරහ ඉයයන 

යතක් ඉ නන රු ඇභතිසතුභදහ. ඔඵතුභහ ළරැද්දක් යරහ නළත්නම් 

යභතළන ක සිභ ප්රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ භයේ යරහ  නන 

එඳහ. භභ තර්ඹක් යොඩනඟහ යන එන යොට භළදට ඳළ නනහභ 

ඒ තර්ඹ ළයඩනහ. ඒ දහහ භභ ක ඹ නය න යම් ක සිභ ප්රලසනඹක් 

නළත්නම් ඔඵතුභහ හිනහයරහ ඉ නන. ක සි ප්රලසනඹක් නළවළ ය න.  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

භභ ඒට මීට ලි න ද උත්තය දු නනහ. 

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 ඔඵතුභහ ඒ ළන පද ථහ ශහඹ ක ඹරහ භභ හිත නය න නළවළ. 

භභ පවයන හිටියේ නළවළ.  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

පද යනොයයි. 
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පද ය න යම්  යනහදඹ තිසයඵ නය න.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යජයේ තක්යේරු 

යදඳහර්තයම් නතුය න තක්යේරුරු එේහ භහසි කුලිඹ රුයලඹල් 

රක් 30යි ක ඹරහ. නමුත් ඒ මුදර රුයලඹල් රක් 50ට ළඩි 

ය නන ඕනෆ ක ඹරහ තීයණඹට ආහ. ඊට ඳසයේ පභහතයහිලයේ 

හිටපු යල්ම්යඹහ තක්යේරුරුට ලිඹනහ, යම් 

යොඩනළඟිල්යල් කුලිඹ ළඩි යරහ යද නන ක ඹරහ. යම් පුදුභ 

පභහතයහිලඹක්? යජයේ තක්යේරුරු රුයලඹල් රක් 30යි 

ක ේහභ, පභහතයහිලයඹ න ක ඹනහ ඒ ණන ළඩි යරහ යද නන 

ක ඹරහ!  ඒ තක්යේරු යදඳහර්තයම් නතුභ - ඒ දහරධහරිඹහ ළනත් 

ඵර නන ඕනෆ-  තිස යදට ඳසයේ ඒ යොඩනළඟිල්යල්භ කුලිඹ 

රුයලඹල් රක් 42යි ක ඹරහ ලිඹරහ එනහ. ඊට ඳසයේ යභොක්ද 

වුයණ්? රක් 42  භද, රක් 50 තභයි ථහ ය ත්ත ණන. ඊට 

ඳසයේ තමු නනහ නයේරහ ඒ තක්යේරුරුයේ තී නදු තීයණ 

ඔක්යොභ ඳළත්තට දභරහ රුයලඹල් රක් 50 කුලිඹට ඒ 

යොඩනළඟිල්ර ත්තහ.  රක් 50ට යොඩනළඟිල්ර පයයන ඒට 

යවීම්  ය නනට ක ේහට ඳසයේ යභොක්ද වුයණ්? යවීම්  

ය නන ක ේහට ඳසයේ, ණහධිහරි භවත්රු යදයදයනක් 

යභොක්ද යශේ? එයවභ යො නද යළි න තිසයඵන දහරධහරි න  

ළන පයල ආඩම්ඵය යනහ. පයල එතුභ නරහ පඹ යනහ.  

යභොක්ද එතුභ නරහ යශේ? ණහධිහරි එම්.එම්.භහහිර් 

භළතිසතුභහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත 

ඳදිචි ක රීභ වහ හි නදු ටයුතු පභහතයහිලයේ යල්ම්තුභහට 

යභයවභ ලියුභක් ලිඹනහ.  "යොඩනළගිලි කුලී වහ රුයලඹල් 

30,537,000.00 මුදරක් තළ නඳතු ලයඹ න යවීම් ක රීභ" ඹන 

භහතෘහ ඹටයත් එතුභහ ලියුභක  න යභයවභ  ක ඹනහ.   

"මු.යය. 138 ඳරිද වුචර් වතිස යන   දහරධහරිඹහ භහ න 

පතය,  මු.යය.138(9) ඳරිද යභභ නුයදනු  සිත් ර යන 

එක් ඵළයන න එහි දළක්යන ඳරිද භහ  ඔඵ යත ද නහ සි. භ භයේ 

පයිතිසඹක් වහ  යුතුභක් ඵ දළනුම්  යදමි. ඒ දහහ මීට පදහශ 

වුචයඹ වතිස  ශ යනොවළක  ඵ හරුණි දළනුම් යදමි."   

පභහතයහිලයේ  ණහධිහරියඹහ පභහතයහිලයේ  යල්ම්ට 

ඒ යනධිඹට ලිඹනහ. ඳවශ දහරධහරියඹක්, හභහනය භට්ටයම් 

දහරධහරියඹක් යල්සියඹ න  පභහතයහිලයේ යල්ම්ට යම් යනධියේ 

යද්ල් ලිඹ නය න නළවළ.  යම් නුයදනු  ''සිත ර යනහ''  

ක ඹරහ භහහිර් භළතිසතුභහ ලිඹනහ. ඊශඟට ප්රධහන 

ණහධිහරියඹහ යභොක්ද ක ඹ නය න? ආර්.ඩබ්ලිේ.යක්. 

යඳයර්යහ භවතහ තභයි  ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීභ වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලයේ ප්රධහන ණහධිහරි. රු ඇභතිසතුභදහ, එතුභහ  යම් 

ටයුත්ත ම්ඵ නධයඹ න  යලටු ණන ලියුභක් යල්ම්තුභහට 

ලිඹනහ.  භභ ඒ ලියුභත්  වළ නහඩ් හර්තහට ඇතුශත් ක රීභ 

වහ සභගත* යනහ.  

රේජයි, ඇභතිසතුභදහ. දුප්ඳත් මිදහසු නයේ ප්රලසන යන නන වදපු 

පභහතයහිලඹක් යම්. උතුයර් යදභශ මිදහසසු දුක් යනඳිනහ.  

තමු නනහ නයේ ඇභතිසභ පයයන දහරධහරි න යඩෝර් ය ය, 

යොඩනළඟිලිලි න යනයනධ  
 

[මූලසනම  අණ ඳරිිල ඉවත් කණන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යනහ. එම්.එම්. භහහිර් ක ඹන ණහධිහරිතුභහ ක ඹනහ , යම් 

වුචර්රට පත් න ය නන ඵළවළ, ''හිත ර යනහ''  ක ඹරහ. 

ආර්.ඩබ්ලිේ.යක්. යඳයර්යහ ක ඹන ප්රධහන ණහධිහරිතුභහත් 

පභහතයහිලයේ යල්ම්තුභහට යලටු ණන ලියුභක් ලිඹරහ  

පහනයේ යම් යනධිඹට ක ඹහ තිසයඵනහ:- 

"ඉවත රුණු යලළිඵ රහ ඵළලීයභ න ඳසු යභභ 

නුයදනුට යවීම් ක රීභට භහ වට යනොවළක  ඵළේ  ඔඵ යත 

යභයි න හරුණි දළනුම් යදමි." 

දළ න යම් දහරධහරි භවත්රු න යදයදනහටයි, යම් ටයුත්තට 

පළභළත්යත න එඟ යච්ච යල්ම්තුභහටයි දළ න ඔඵතුභහ 

යභොක්ද  යරහ තිසයඵ නය න?   මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ,  

ආන නද කුභහයසිරි භළතිසතුභහ ආණ්ඩුයේ යහඳෘතිසර 

හර්ඹක්භතහ, පරදහයිතහ ළන ඵර නන භ න්රීරු නයේ 

ණ්ඩහඹභක් වදරහ යඳොඩි workshop  එක් ශහ.  මුරහනහරඪ 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහත් ඒට ආහද ද නය න නළවළ. ආන නද 

කුභහයසිරි භ න්රීතුභහ ප්රයඹෝජනත් යද්ල් යන යයනක් 

ක ඹරහ ද නන දහහ භභත් ඒ workshop  එට ගිඹහ.  පඳට ඒ 

lecture  එ යද නන ආයේ වුද? ඒ lecture  එ යද නන ආයේ  

සිාහනයෝතිස ක ඹන යම් පභහතයහිලයේ යල්ම්තුභහ.   මුදල් 

හර්ඹක්භ වසුරු නය න යොයවොභද  ක ඹරහ  ජහතය නතය 

රුණුත් එක් එතුභහ පඳට යද්ලනඹක් තිසබ්ඵහ. වළඵළයි, 

යොඩනළඟිල්යල් තක්යේරු රක් 30යි ක ඹරහ යජයේ 

තක්යේරුරු  ක ඹරහ තිසසෝඹදීත්,  පඳට පරදහයිතහ  ළන lecture  

එ  දීපු ඒ යල්ම්තුභහයේ යො නද ඩරහ, යභතුභහ එතුභහ රහ 

ලිඹනහ, ඒ රක් 30, රක් 42 ය නන  ක ඹරහ.   

ඊට ඳසයේ  රක් 42ට යනොයයි රක් 50 දක්හ ඒ 

යොඩනළඟිල්යල් කුලිඹ ඉවශ ඹනහ. ඊට ඳසයේ ඒ යල්ම්තුභහ 

එතළදහ න ඉත් යරහ තිසයඵනහ. භත තිසඹහ නන, ඔඵතුභහ 

උතුයර් යදභශ  ජනතහ යනතයක් යනොයයි, යම් පභහතයහිලයේ 

යල්ම්යඹහත් ''යණහතයඹක්'' යරහ තිසයඵනහ. ඔඵතුභහ 

පභහතයහිලයේ  ණහධිහරිරුත් ''යණහතඹ න'' යරහ 

තිසයඵනහ. ඒ එක්යයනක් එතළදහ න ඹළේහ.  

පයනක් ණහධිහරියඹහ දළ න යශ්රේසසහධියණයේ මලි 

පයිතිසහසිම් නඩුක් දභරහ තභයි දළ න එතළන ඉ නය න.  එතුභහ 

පද යභතළනට ඇයනල්රහ ඉ නනහද ක ඹරහ භභ ද නය න නළවළ. 

රේජයි, ඇභතිසතුභදහ.  පය උතුයර් කූඩහයම්ර  දුක් යනඳින මිදහසසු 

යනුය න ළඩ ය නන තිසයඵන පභහතයහිලඹක් යම්. ඔඵතුභහ 

යොයවොභද පභහතයහිල යල්ම්, යජයසස වහය යල්ම්, 

වහය යල්ම්, ණහධිහරිරු ඹන යම් ඔක්යොභ නළතිස  

ළඩ ය නය න?   

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Why do you not table it? 

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Table යරහ ළඩක් නළවළ,  ළයඩ් යරහ තිසයඵනහ ය න. 

භත තිසඹහ  නන රු ඇභතිසතුභදහ, පයල යම් රුණ පතවරි නය න 

නළවළ. Bond issue එත් පතෆරියේ නළතිස පඳට යම්හ යභොනහද?  

පුද්රයඹකු ලයඹ න ඔඵතුභහ ළන පයප් ක සිභ පයෞයඹක් 

නළවළ. වළඵළයි,  ඇභතිසභ යන භ න යවොයම් ය නන 

ආයොත්, ිචහ ය නන ආයොත්, යො නද යළි න තිසඹහයන 

ඉ නන දහරධහරි නට ව නන ආයොත් ඊට ඳසයේ පඳට ඒ 

3051 3052 

————————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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යෞයඹ පදහශ නළවළ.  ඒ භත තිසඹහ  නන. රුත්ඹ උඳඹහ 

 නන. ජනහධිඳතිසතුභහ "ඇභතිස" ක ඹරහ දහම් වතිසඹක් 

දු නනහට, "රුත්ඹ" එයවභ වම්ඵ ය නය න නළවළ. "රුත්ඹ" 

උඳඹහ  නන ඕනෆ. ඒ භත තිසඹහ  නන.  

භයේ ශඟ තිසයඵනහ, යම් නු-යදනු යලළිඵ යනණහධිඳතිස 

යදඳහර්තයම් නතු එරහ තිසයඵන ම්පර්ණ හර්තහ. 

ණහධිහරිරු න යදයදනහටභ පයල සතුතිස යනහ. ඒ හයේභ 

යම් ආණ්ඩුය න, ඒ හයේභ යහජය යේහ යොමියභ න පයල ඉල්රහ 

සිටිනහ, යම් ම්ඵ නධ ටයුතු ය නන ක ඹරහ. යම් හයේ 

දණඹ නට එයයහි ටයුතු යන යහජය දහරධහරි න ආයක්හ 

ය නන ඵළරි නම් යහජය යේහ යොමිභක් තිසයඵන එයක් 

ප්රතිසපරඹ යභොක්ද?  ඒ ළන යවොඹරහ ඵර නය න නළත්යත් ඇයි?  

ඒ මිදහසු නට යශ්රේසසහධියණඹට ඹ නන සිදු යරහ තිසයඵ නය න 

ඇයි? පද එක් යයනක් ඹ නතම් රැක රහ තිසයඵ නය න, 

යශ්රේසසහධියණයඹ න appeal  එ යනබහ ය නන තී නදු යපු 

දහයි.  

රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහ ඔඹ ඔක්යෝභ ිචදහ ටයුතු 

යරහ යොඩනළඟිල්රට ගිඹහ. දළ න යොඩනළඟිල්යල් තත්ත්ඹ 

යභොක්ද? මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, මීට ලි න ඒ 

යොඩනළඟිල්යල් තිසබුණු යහජය ආඹතනඹ ර් පඩිඹට යේයේ, 

රුයලඹල් 60යි. පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹ යනහ, ර් පඩිඹට 

රුයලඹල් 145ක්. මීට ලි න තිසබුණු යහජය ආඹතනඹ යේයේ, ර් 

පඩිඹට රුයලඹල් 60යි. යභතුභහ ඹටයත් යනහ, රුයලඹල් 

145ක්. ඔක්යෝභ one roof ඹටතට යයන නන ඕනෆ ක ඹරහ, එ 

ආඹතනඹක් ඹටතට යනහහ ය න. පද යභොක්ද සිදු යරහ 

තිසයඵ නය න, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ? එඹ "වයක් භඩුක්" 

හයේ ක ඹරහ තභයි එහි දහරධහරි භවත්රු න, යේ යේයනහ න 

පඳට ලිඹරහ එරහ තිසයඵ නය න. ලි න පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹ 

තිසබුයණ් යඵොරැල්යල්. එහි ර් පඩි 12,000ක් තිසබුණහ. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ළට් නළතු ඒට යේයේ 

රුයලඹල් 750,000යි.  

පයප් සහමිනහද න ඇභතිසතුභහ තී නදුක් පයයන ඒ ර් පඩි 

12,000ට තිසබුණු හර්ඹහරඹ පද  ර් පඩි 4,500ට යනළල්රහ 

තිසයඵනහ. ඒට යොච්චය යනහද? පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹ 

ළට් යනොභළතිස රුයලඹල් රක් පටක් යනහ. පලුත් 

සථහනඹට යනහපුහභ, ඳයණ තළන තිසබුණු ඵඩු මට්ටු දභ නන 

ඉඩ භද වුණහ. ඊට ඳසයේ යභොක්ද ය නය න? යන ඹ නන ඵළරි 

ඵඩු ටි යනකුණනහ. ක සිභ යට නඩයඹක් නළවළ. රක් ණ න 

ටිනහ AC plants - room AC, hall AC plants - භවය දෂිත 

දහරධහරි න රුයලඹල් 7,000ට පයයන ඹනහ. පුනරුත්ථහඳන 

පධිහරියේ files ටි තිසඹහ  නන තළනක් නළවළ. පද යභොක්ද 

යරහ තිසයඵ නය න? Amano sheetsලි න උඩ තට්ටුක් වදරහ ඒ 

තට්ටු උඩ ළසෝනට්,  ළසෝනට් උඩ ළසෝනට් තිසඹරහ files දහරහ 

තිසයඵනහ. යම් යභොනහද, ඇභතිසතුභහ?  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan ) 

 
නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහ භයේ යරහ  නන එඳහ.  එයවභ ශහ නම් 

පවයන ඉ නන;  ඔඵතුභහ එයවභ ශහ නම්, දළ න පවයන ඉ නන. 

භය න යරහ යද නය න නළවළ. යභොද ද නනහද? මරහනහරඪ 

රු භ න්රීතුභදහ,-  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

It is completely wrong. [Interruption.] - and they 

were paying more rent.   

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට ථහ ය නන භයේ 

යරහ යද නන. රු ඇභතිසතුභදහ, යම්හ පවයන ඉරහ ඳසයේ 

උත්තය යද නන. භභ පියයඹෝ යනහ, තමු නනහ නයේයේ යම් 

ආඹතනඹට ජනභහධයයේද න ළ නන ක ඹරහ.  

තමු නනහ නයේයේ  පභහතයහිලඹට රිහයේ ජනභහධයයේදී න 

ළරහ යඳ න නන ක ඹරහ භහ පියයඹෝ යනහ. තට්ටු යලට 

තට්ටු වරහයි තිසයඵ නය න. ඒ දහහ පද දහරධහරි නට files එක් 

 නන ඵළවළ. පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹට වුද එ නය න? 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹට 

එ නය න තභ නයේ පම්භහ - තහත්තහ, යල් නළතිස යච්ච මිදහසසු. 

භට පතය ක ඹ නන ඕනෆ නළවළ, ඇභතිසතුභදහ. භභ ඔඵතුභහ 

යනයේචනඹ යද්දී යඵොයවොභ ියේදී යනයේචනඹ ය නය න. 

යභොද, යම් පභහතයහිලඹ පයල ළදත් එක් වළටිඹට  දක න දහහ. 

උතුයර් මිදහසු නට යභොනහ වරි ටික් වම්ඵ ය නය න යම් 

පභහතයහිලයඹ න දහහ.  

රු ඇභතිසතුභදහ, තමු නනහ නයේට රුයලඹල් මිලිඹන 14,000ක් 

වම්ඵ වුණහ. යොච්චයද යනඹදම් යරහ තිසයඵ නය න? රුයලඹල් 

මිලිඹන 9,000යි. 2016 පවුරුද්දට පුනරුත්ථහඳන ටයුතුරට 

රුයලඹල් මිලිඹන 14,000ක් වම්ඵ වුණහ. තමු නනහ නයේ යොච්චයද 

යනඹදම් යශේ? රුයලඹල් මිලිඹන 9,000යි. පභහතයහිලඹක් නළවළ 

ය න. තමු නනහ නයේයේ උන නදු තිසයඵ නය න යොඩනළඟිලි ළන 

ය න. ඇත්තටභ ත්තහභ, උතුයර් මිදහසු නයේ ප්රලසන දළ න 

යනඳිරහද? යල් ටි වදරහ නළවළ,  යභොනත් යරහ නළවළ. ශ 

යුතු යේයඹ න යරහ නළවළ. තමු නනහ නයේභ ල්ඳනහ යරහ 

ඵර නන. රුයලඹල් මිලිඹන 14,000 න, රුයලඹල් මිලිඹන 9,000යි 

යනඹදම් යරහ තිසයඵ නය න. 

 තමු නනහ නයේ භත තිසඹහ  නන, පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹට 

පද යරහ තිසයඵ නය න යභොක්ද ක ඹන එ. ඒ දහරධහරි භවත්භ - 

භවත්මී නට පද ඉ නන ඉඩක් නළවළ. ඒ යොල්ර නට නීඳහයක් 

ඳවසුම් නළවළ. ර් පඩි 12,000 යොඩනළඟිල්ර හිටපු 

යලරික් ර් පඩි 4,500ට දළම්භහභ යභොක්ද ය නය න? ඒත් 

පයයන තිසයඵ නය න ළඩි ණනට. ඒ දහහ තමු නනහ නයේට 

පදහහර්ඹයඹ නභ සිදු නහ,  ඔඹ දහරධහරි න භහනසි ලයඹ න 

පුනරුත්ථහඳනඹ ය නන.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Member,- 

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ඇභතිසතුභදහ, යම් ටි පව නන.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Member, with due respect to you, I welcome you 

to my Office. Come and see me in my Office.  

 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ එ නනම්. එතයොට, ඔඵතුභහට ඹ නන යේයනද ද නය න 

නළවළ. භභ යම් ථහයේදී ක ඹ නන  ඵරහයඳොයයොත්තු ය නය න 

නළවළ ඹ නනඹ ක ඹරහ. භභ ආයොත්, ඹ නන ඉඩ තිසයඵනහ. 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

ඹ නය න නළවළ. ඇයනල්රහ ඵර නන. 

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ එ නන පලය නළවළ. ඔඵතුභහ යම් ළයද වදහ  නන.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම් දහහ පද යරහ 

තිසයඵ නය න යභොක්ද? පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹ තුශ මිදහසු නයේ 

ෂයිල් යොඩක් යනනහල යරහ තිසයඵනහ. ඒහ එභ දහරධහරි නට 

 නන ඵළරි යරහ තිසයඵනහ. භනුසයඹක් ආහභ ඒ  නන 

ඵළවළ. යටියඹ න ත්යතොත්, යරහ තිසයඵ නය න යම්යි. දෂිත 

නු-යදනුක් ශහ. එභ දෂිත නුයදනුයේ ප්රතිසපරඹක් ලයඹ න 

ඒට යනරුද්ධ වුණු දහරධහරි න භහරු ය තිසයඵනහ; 

යල්ම්යඹහට ඹ නන යරහ තිසයඵනහ. ඊශඟට, පඩු ණය න 

යේඹ රළයඵ නය නත් නළවළ. යේ-යේයනහ නට යේඹ 

රළයඵ නය නත් නළවළ.  

පද යරහ තිසයඵන යද් ඵර නන. රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ 

පභහතයහිලඹ ඹටයත් ඳතිසන පුනරුත්ථහඳන පධිහරියේ භතු වී 

තිසයඵන ළටලු ළන භභ ක ේහ. එහි සිටින දහරධහරි භවත්රු න 

වහ භවත්මී න පීඩහ යනඳින ආහයඹ ළනත් භභ ව න ශහ. ඒ 

හයේභ පයල ඔඵතුභහය න යම් ළනත් පව නන ළභළතිසයි. එහි 

බහඳතිසයයඹක් ඉ නනහ; ක්රිඹහහරී පධයක්යයඹක් ඉ නනහ. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, උතුරු වහ නළයනහිය 

ප්රතිසිසයණඹ ක ඹරහ ක ඹනයොට එහි හර්ඹක්භ පුද්රඹ න 

සිටිඹ යුතුයි.  භභ මිදහසු නයේ ඹට පයෞය ය නය න නළවළ. 

භභ රු යනහ. නමුත් පයල වළභ යනහභ පයප් ලරීයයේ තිසයඵන 

වළක ඹහ න ළන යත්රුම්  නන ඕනෆ.  

රු ඇභතිසතුභදහ, පුනරුත්ථහඳන පධිහරියේ සිටින 

බහඳතිසතුභහයේ ඹ පවුරුදු 80යි. එහි ක්රිඹහහරී පධයක්තුභහයේ 

ඹ පවුරුදු 75යි. ටික් ක්රිඹහහරී පුද්රඹ න යම්හට ඳත් 

ය නන. ඒ මිදහසසු ක ලියනොච්චිඹ, භ නනහයභ, ඹහඳනඹ, මුරතිසවු, 

ත්රිකුණහභරඹ ක ඹන ඳළතිසරට ඹ නන ඕනෆ. යභයවභ පඹ ඹයිද? 

භභ යම්හ ක ඹ නය න ඉතහභ ඳළවළදලි රුත්ඹක් ඇතුයි. රු 

යහජයයෝදඹම් ම්ඳ නද න යනඳක් නහඹතුභහ සිටිනහ. පයල 

එතුභහට රු යනහ. එතුභහ යද්ලඳහරන ීමභක් ඉටු 

ය නය න. නමුත් යම්, පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹ. එඹ 

implementation ඒජ නසිඹක්. පයල රු ම්ඳ නද න භළතිසතුභහයේ 

යජයසසත්ඹට රු යනහ. එතුභහ යම් යයට් උත්, 

යද්ලඳහරනයඹ න ඳරිණත පුද්රයඹක්. භභ ළඩිහිටිඹ නට රු 

යනහ. නමුත් යභතළනදී සිදු ය තිසයඵ නය න යභොක්ද? යවොට 

දු ඳළන ළඩ ය නන තිසයඵන ආඹතනඹට ඳත් ය සිටි නය න 

වුද?  

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

ඒ පඹ වුද ක ඹහ රුණහය නභ ක ඹ නන. 

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ ඒ යොල්ර නයේ නම් ක ඹ නනම්. මරහනහරඪ රු 

භ න්රීතුභදහ, පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹ ව රු ඩී.එම්. 

සහමිනහද න භළතිසතුභහයේ පභහතයහිලඹ එතුභහ ම්පර්ණයඹ න 

පනහයනයි තිසයඵ නය න. රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහ තදහයඹ න 

පනහ ත්තහට භක් නළවළ. නමුත් ඒය න ඇයන නය න, යයට් 

ජහතිස ප්රලසනයි. එයවභ ය නන ඔඵතුභහට පයිතිසඹක් නළවළ. ඒ 

හයේභ ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලඹට පදහශ තත් රුණු 

තිසයඵනහ.  

භභ ඔඵතුභහය න ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතු ළන ත් 

දළන  නන ළභළතිසයි. ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතු ළන 

භ න්රීරු න ථහ ශහ. ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුට 

දහරධහරි න ඵහ ළනීභ වහ ඳසු ගිඹ දසර ඳරීක්ණ ඳළළත් 

ව ඵ ඔඵතුභහ ද නනහ. ඵහ  නනහ දහරධහරි නට ලියුම් ඹළේහ. 

භභ ඒ ලියුම් වළ නහඩ් හර්තහට ඇතුශත් ක රීභ වහ සභගත* 

යනහ. යභතළන එයි න එ ලියලඹක් තිසයඵනහ. එක් 

පඹදුම්රුයකුට ළඩ බහය  නන එ නනඹ ක ඹහ ලියලඹක් ඹහ 

තිසයඵනහ. එයේ ඹහ තිසසෝඹදී එභ ලියලඹ cancel යනහ. එයවභ 

cancel ය නය න ඇයි? පඳට දළනට රළබී තිසයඵන යතොයතුරු පනු 

යරහ තිසයඵ නය න යම්යි. යභභ පභහතයහිලඹට ම්ඵ නධ 

යද්ලඳහරනායඹක් - භට එපු ලියුයම් තිසයඵනහ රු ඇභතිසතුභහ 

ක ඹහ. නමුත් භභ එඹ "යද්ලඳහරනායඹක්" ක ඹහ වදනහ. එභ 

යොශඹ තභ භයේ පතට  නන රළබුයණ් නළතිස දහහ භභ එයවභ 

ක ඹනහ. Email එ තිසයඵනහ. නමුත් භට තභ එඹ  නන 

යේරහක් රළබුයණ් නළවළ. ත්යතොත්, භභ නභත් එක් ඳසු 

ක ඹ නනම්. ඵ නධනහහය දහඹහභරු න යර ඵහ ළනීභ 

වහ 157 යදයනකුයේ නම් ඇතුශත් නහභ යල්නඹක් ඹළේහ. 

මීට ලි න ඵ නධනහහය දහඹහභරු න ඵහ ත්යත් 

යනබහලි න. 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

එයවභ ලියලඹක් තිසයඵනහ නම් රුණහය භට ඒ යද නන. 

    
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔේ, තිසබුයණොත් යද නනම් 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

If you have that document, please table it.   There was 

not a single document sent-[Interruption.] 

3055 3056 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිලරිඳත් මනොකණන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ තභයි භභ ක ේයේ, නභ ව න යනොය 

"යද්ලඳහරනායඹක්" ක ඹරහ ව න යනහ ක ඹරහ. ඒ තභයි 

භභ ක ේයේ - [ඵහධහ ක රීභක්] ය නන පුළු න. නමුත් යරහ 

තිසයඵන යද් ළන භභ වරි ඳළවළදලි ක ේහ. [ඵහධහ ක රීභක්] නළවළ, 

යම් පව නන යෝ. පුනරුත්ථහඳන පධිහරිඹත් පවුල් යයන, 

ඵ නධනහහයඹත් පවුල් යයන, යභොක්ද යම් යරහ 

තිසයඵ නය න? 

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

ක සි යදඹක්  පවුල් යරහ නළවළ. 

 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පවුල් යරහ නළතිස ය නන පුළු න, ඔඵතුභහයේ accountsර. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යරහ තිසයඵ නය න යභොක්ද? 

ඵ නධනහහය දහඹහභරු න ඵහ ළනීභට පඹදුම් ඳත් ළව යනට 

පඹදුම් ඳත් 17,200 රළබී තිසබුණහ. එයි න මලි සුදුසුම් තිසයඵන 

6 ,358 යදයනකු ම්මු ඳරීක්ණඹට ළයේහ. ම්මු 

ඳරීක්ණයඹ න යලරිමි දහඹහභරු න 305 යදයනකු ව හ නතහ 

දහඹහභරු න 45 යදයනකු ඵහ  නන තීයණඹ ය ළවීම් 

ලියල ඹළේහ. ළවීම් ලියල ඹළේහද, නළද්ද? ලියල ඹළේහ. ලියල ඹහ ඊට 

දස යදට ඳසු 2016 ඔක්යතෝඵර් 24 ළදහ දහ එභ ළවීම්  

ලියල රු ඇභතිසතුභහයේ දහයඹෝයඹ න පත්හියටේහ. පයලට රළබී 

තිසයඵන යතොයතුරු පනු දළන  නන රළබුයණ්, 157 යදයනකුයේ 

නහභ යල්නඹක් එහ තිසයඵනහ, එභ 157 යදනහ පය යත්රුණු 

රළයිසතුයේ නළතිස දහහ ඒ පරිගු ශහඹ ක ඹන එයි.  

පයල තමු නනහ නයේට ක ඹ නන ළභළතිසයි, යම් සහධීන 

යොමි න බහ ආයම්බ ශහට තමු නනහ නයේරහ දහත් 

යනස යනොයන පය ඳයණ ජහනලි නභ ඹන ත් 

යොට්සහඹක් ක ඹරහ. යම් යයට් ඹව ඳහරනඹ ක ඹමි න, පය-

යම් ක ඹමි න යභොනහ ය නන වළදුත්, තමු නනහ නයේරහයේ 

ඇතුයශේ වළිගිරහ ඉ නන ඳයණ තහ එළිඹට එනහ. ජහනත තහ 

එළිඹට එනහ. දළ න පයල යොච්චය තී නදු යරහ තිසයඵනහද? 

ඵ නධනහහය දහඹහභරු ක ඹ නය න, O/Level යරහ, A/Level 

යරහ ඉයන ත්ත පඹ. ඒ පඹ තමු නනහ නයේරහයේ 

රළයිසතුරට ඳත් ය නන එඳහ.  

පදහ, තරුණ ශභයඹකුට පද ඳත්වීයම් ලියලඹ ඹරහ, ඊට දස 

යදට ඳසයේ cancel ශහභ යභොක්ද ය නය න? දළ න යම් 

ම්ඵ නධයඹ න නඩු ඹනහ. ඒ පඹයේ ආත්භ රුත්ඹ ඵර නන. 

යම් සිදුවීභට නඩු ඹනහ. නඩු ගිඹහභ දහරධහරි න ඵහ  නන ඵළරි 

යනහ. ඵ නධනහහයර ළටලු තිසයඵනහ. යම්ට ඊට ඳසයේ 

යභොක්ද වුයණ්? තමු නනහ නයේ යම් පරිගු යන එට 

ඵ නධනහහය යොභහරිසයඹහ යනරුද්ධ වුණහ. ඒ තභයි ඇත්ත. 

තමු නනහ නයේ දළ න ඵ නධනහහය යොභහරිසයඹහට තර්ජනඹ 

යමි න ඉ නනහ. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. දළ න 

තමු නනහ නයේ ඵ නධනහහය යොභහරිසයඹහට තර්ජනඹ 

යමි න ඉ නනහ.  

පඳට ආයිචි වළටිඹට ඵ නධනහහය යොභහරිසයඹහට 

"යද නනම් ඵළයට්" ක ඹන සථහයයේ තභයි තමු නනහ නයේ 

ඉ නය න. ඒ දහහ භත තිසඹහ  නන, ඒ ළයදයි. ඵ නධනහහයර 

ළටලු යොඩක් තිසයඵනහ. ඵ නධනහහයර තභ තිසයඵ නය න 

ළඩම් ඳහරනඹක්. හියරු නට ඩහ ඒයක් ඉවශ දහරධහරි න 

ඳවශ දහරධහරි න යඳශනහ. හියරු නයේ ළටලු යනභ 

තිසයඵනහ. ඊශඟට, තමු නනහ නයේරහ VIPsරහට යොඩක් යද්ල් 

යද නන වදනහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ, ඔඵතුභහට තත් යනනහඩි 3 හරඹක් 

තිසයඵනහ. 

 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ,  ප්රජහ ඳහද යන  යලෝධන 

යදඳහර්තයම් නතු තිසයඵනහ. ඒ නභ දහළරැදද ක ඹරහ භභ 

වරිඹටභ ද නය න නළවළ. ඒට යඹොමු ය නය න යරොකු ළයද 

යපු පඹ යනොයයි. මිදහසසු ළයද යරහ ඒ පඹට දඩ මුදල් යහ 

 නන ඵළරි වුණහට ඳසයේ ඔවු නට community service යදනහ. 

Judgesරහ දහඹභ යනහ, "ඔඹයොල්ර න ගිහි න යෝයනර පතු 

හ නන, ඳ නර පතු හ නන, ඳල්ලිඹ  පතු හ නන" ක ඹරහ.  

දළ න යම්  ප්රජහ ඳහද යන  යලෝධන යදඳහර්තයම් නතුයේ වුද 

ප්රධහදහඹහ? යම් ළදත් යදඳහර්තයම් නතුක්. පයප් ඵ නධනහහය 

පද සිඹඹට සිඹඹක් යලරිරහ තිසයඵ නය න. යම්  ප්රජහ ඳහද යන  යලෝධන 

යදඳහර්තයම් නතු වරිඹට ක්රිඹහත්භ යනහ නම්, 

ඵ නධනහහයර තිසයඵන තදඵදඹ පඩු ය  නන පුළු න. යම් 

යදඳහර්තයම් නතුට ප්රධහදහයඹක් ඉ නනහද? යම්ට යොභහරිස 

ජනයහල්යයඹක් නළවළ. යම්ට ළඩ ඵර නන දහපු යයනක් 

ඉ නනහ. ඒ පුද්රඹහ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුයේ දෂිත නු - යදනුරට 

ම්ඵ නධ දහහ FCID එයක් දළනට ඳරීක්ණරට රක් යරහ 

තිසයඵන යයනක්. භභ ඔහුයේ නභ ක ඹ නනම්. ඔහු තභයි, 

ර්තභහනයේ ඔඵතුභහයේ යනියසට යොඩනළඟිලි නු - යදනුයේත් 

යචෝදනහට රක් යච්ච යප්රේභච නද්ර න ක ඹන පුද්රඹහ. ඳසු ගිඹ 

ආණ්ඩුයේත් දණඹට රක් යච්ච, යම් ආණ්ඩුයේත් යචෝදනහට 

රක් යච්ච පුද්රයඹක් තභයි ඔඵතුභහ යම් ළදත් 

යදඳහර්තයම් නතුයේ ළඩ ඵර නන තිසඹහ යන තිසයඵ නය න. 

ඇත්තටභ යනයලෝධනඹට ඹ නන ඕනෆ පුද්රයඹෝ තභයි 

ඔඵතුභ නරහ ඒයක් යරොක්යෝ යරහ තිසයඵ නය න. ඒ හයේභ යම් 

යයට් පධියණයඹ න පයල හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ, සුළු 

යදට වළභ යදනහභ හියර් දහ නය න නළතිස, ඔවු නයේ යදට 

දඬුම් ය නන පසථහ ප්රජහ යේහ ටයුතුලි න රඵහ යද නන 

ක ඹරහ.  

රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලඹ ළන යවොක් 

ක ඹ නන හිතහයනයි භභ ආයේ. යම් යොශ ටි භට ඊයේ වම්ඵ 

වුයණ්. ඒ දහහ භට භයේ ම්පර්ණ ථහ යනස ය නන වුණහ. 

දළ න ඵර නන, භළතිසයණ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ යවේතුය න වහදහඹට ඳත් 

වුණු යද්ඳශරට  නද යවීම් ළන. මරහනහරඪ රු 

භ න්රීතුභදහ, භළතිසයණ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ ඹම් ප්රභහණඹට සිද්ධ 

වුණහ තභයි. වළඵළයි, ඒහ භවහ ඳරිභහණයඹ න සිද්ධ වුයණ් නළවළ. 

2015 ජනහරි 08ළදහදහ සිද්ධ වුයණ්ත් නළවළ; 2015 පයෝසතු 

17ළදහදහ යොයවොභත් වුයණ් නළවළ. වළඵළයි, දළ න යභොක්ද 

යරහ තිසයඵ නය න? භභ ඉතහ ීමයභ න ක ඹනහ, රු 

ඇභතිසතුභහට සිරියොයත න භළතිසයණ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහරට 

රක්ව න 5,011යේ යල්නඹක් එහ තිසයඵනහ  නද ය නන 

ක ඹරහ. ඒ යල්නඹ සිරියොයත න ඔඵතුභහට එනහ. ඔඵතුභහ 

යහජය ඳරිඳහරන පභහතයහිලඹට ඒ යඹොමු ශහට ඳසයේ යහජය 

ඳරිඳහරන පභහතයහිලයඹ න ඒහ පනුභත යරහ ඔඵතුභහට 

එනහ.  

3057 3058 



ඳහර්ලියම් නතු 

ඊට ඳසයේ ඔඵතුභහ ඒට Cabinet Paper එක් දහනහ. ඳක් 

මරසථහනඹක  න එන ඒහට යොයවොභද තමු නනහ නයේ Cabinet 

Papers දහ නය න? පයල තමු නනහ නයේට පියයඹෝ යනහ, 

ප්රහයද්ශීඹ යල්ම්රු ඒහට පනුභත යරහ එේහ නම් ඒහ 

යඳ න නන ක ඹරහ. යම්හ සිද්ධ ය නන ඕනෆ එයවභ ය න. ලහහ 

මිතිසඹ එක්යනහ පත් න යරහ එේහට ඵළවළ ය න.  ලහහ 

මිතිසයේ යනහ පත් න ශහට ඵළවළ. 5,011ට තමු නනහ නයේ 

දළ න  නද ය නන වදනහ. එයවභ නම්, පයනක් ඳක්රත් ගුටි 

හපු, තුහර යච්ච මිදහසසු ඹම් ප්රභහණඹක් ඉ නනහ ය න. 

ඔඵතුභහ ද නනහ, 2015 ජනහරි 08ළදහදහත්, 2015 පයෝසතු 

17ළදහදහත් භවහ ඳරිභහණ ප්රචණ්ඩ ක්රිඹහ සිද්ධ වුයණ් නළවළ ක ඹරහ. 

යම් ඔඵතුභ නරහ ක ඹන ඹව ඳහරනඹටත් යනරුද්ධයි. ඔඵතුභහ 

ක ඹ නය න, ඔඵතුභ නරහයේ ආණ්ඩු 2015 පයෝසතු 17ළදහදහ 

ඡ නදයේදී මිනී භළරුහ, යල් යලච්චුහ ක ඹරද? ඒ හරයේ 

ඔඵතුභ නරහයේ ආණ්ඩුය න තිසබුයණ්. පග්රහභහතය යදහල් යන්රභසිිව 

භළතිසතුභහ ය න පභළතිස ධුයඹ දළරුයේ. ඒ දහහ පයල ඳළවළදලි 

ක ඹනහ, තමු නනහ නයේරහ යම් යන ඳක්ග්රහහී ටයුතු පරිගු 

යරහ, පහධහයණඹට රක්ව ඹම් යලරික් ඉ නනහ නම්, ප්රහයද්ශීඹ 

යල්ම්රු න වයවහ ග්රහභ දහරධහරිරු න භට්ටමි න ඔවු නට 

වනඹක් ර නන ක ඹරහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභ නට රළබී තිසයඵන හරඹ පහනයි.   

 

ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ථහ පහන යනහ, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ.  

යම් ටි පව  නන, රු ඇභතිසතුභදහ. භට යේරහ නළතිස දහහ 

මික්,  නළත්නම් ක ඹ නන යඵොයවෝ රුණු තිසයඵනහ.   

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහට යනනහඩි ඳවයි රඵහ දීරහ තිසබුයණ්. 

 
ගරු බිමල් ණත්නයක මහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
''තල් ිර්ධන භණ්ඩරඹ'' ක ඹ නය න උතුයර් මිදහසු නට 

යභොනහ යවෝ ර්භහ නතඹක් ය නන පුළු න එභ යද් පඹත් 

න භණ්ඩරඹ.  ඒයක් යභොක්ද යරහ තිසයඵ නය න? රුයලඹල් 
ඳ නරක් පනයදදවස එසිඹපට මුදරක් හදය සෝල්ඳත් ව 

කූට  යල්න උඳයඹෝගී ය යන ිචහ ක රීභ ම්ඵ නධයඹ න, තල් 

ිර්ධන භණ්ඩරයේ හභහනයහධිහරි එම්.බී. යරෝනහද න ඇතුළු 
14යදයනක් මලි යනභර්ලනයේදී යදරු ය ඇතත්, යම් දක්හ 

පභහතයහිලඹ ක සිදු ක්රිඹහ භහර්ඹක් යන නළවළ. පයල යනහහ 
ය න, තල් ිර්ධන භණ්ඩරයේ දහරධහරි න COPE එ ඉදරිඹට. 

COPE එයක් රු බහඳතිසතුභහ යම් බහයේ ඉ නනහ. සුභ නතිසය න 
භ න්රීතුභහ තභයි එතුභහ ළ යේයේ. යභොක්ද රු 

බහඳතිසතුභදහ, තිසබුණු තත්ත්ඹ? ඔඵතුභහයේ හරයේ 

යනොය නන පුළු න, ලි න තත්ත්ඹ ය නන පුළු න. නමුත් 
තභත් ඔඵතුභ නරහ තිසඹහ යන ඉ නය න ඒ යලරිභ තභයි. 

යභොනහද එහි තිසයඵන දත්තඹ න? රුයලඹල් මිලිඹන තිසසපට තල් 

ඳළශ පයයන තිසයඵනහ. එයි න සිඹඹට වතයි ඳළශය නය න. යම් 

සිඹල්රභ ක ඹ නනට භට යේරහ නළවළ.  

රු ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලඹට තභයි,  උතුයර් 

ඳවුල් දවතු නදවස වඹසිඹ වළත්තෆනඹක  න යුක්ත, පුද්රයි න 

වතළිසතු නදවස වහයසිඹ වළටතු නයදයනකුයේ සුබහධනඹ 

යනුය න ටයුතු ය නන තිසයඵ නය න. ඔඵතුභහයේ 

පභහතයහිලඹ තුළි න තභයි ඒ මිදහසු නට යල් වදරහ යද නන 

තිසයඵ නය නත්. යඳෞද්ලි ඉඩම් පක්ය ඳ නදවස යදසීඹක් 

තභත් ආයක් පිල තු තිසයඵනහ. ඒහයි න ආයක් 

පිලරට පලය නළතිස ඉඩම් ජනතහට යද නන ක ඹරහ දහර්යද්ල 

ය නන ඕනෆත්  ඔඵතුභහයේ පභහතයහිලයඹනුයි. ඔඵතුභහයේ 

පභහතයහිලයඹ න ඒ ම්ඵ නධ දහර්යද්ලඹක් සිදු යන ඵක් පඳට 

යඳයන නය න නළවළ. ඒ යනස ආහයඹටයි සිද්ධ ය නය න 

ක ඹරහ භභ හිතනහ.  

ඉ නදඹහනු යණහතයි න ම්ඵ නධ භභ දළන නනට 

ළභළතිසයි. ඒ යොල්ර න පයප් යයට් පුයළසියඹෝ. පඳ තුටු නහ, 

2007 ර්යේ යවෝ 2008 ර්යේ යම් ඳහර්ලියම් නතුයේ පඳ 

ඔක්යෝභ එතු යරහ - ජනතහ යනමුක්තිස යඳයමුයණ් යහභලිිම් 

ච නද්රයේය න භ න්රීතුභහත්, භභත්,ඉ නදඹහයේ, තමිල්නහඩුයේ 

තිසයඵන refugee campsරට ගිහිල්රහ ඒ ඳනත ියලෝධනඹ 

ය නනට යතොයතුරු පයයන ඇයනත්, හිටපු පග්රහභහතය යත්නසිරි 

යන්රභනහඹ භළතිසතුභහ එක් හච්ඡහ යරහ - ඒ ටයුත්යත්දී 

එතුභහ යළි න ළඩ ක රීභ ම්ඵ නධයඹ න එතුභහට රු ය නනට 

ඕනෆ.- ඊට පදහශ ඳනත ියලෝධනඹ යරහ, ඒ සිඹල්ර නටභ  -

පුයළසිබහඹ නළතිස යනසිපටදවස ඳ නසීඹක් හිටිඹහ.-  පුයළසිබහඹ 

රඵහ දු නනහ.  රු ඇභතිසතුභදහ, පද ඒ පඹ ය න නන ළඩ 

යලළියශක් ඔඵතුභහට නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, පහන රුණ ලයඹ න භහ 

යභඹ ක ඹ නනට ළභළතිසයි.  සිිවර, යදභශ, මුසලිම් යේදයඹ න 

යතොය, හි නදු, යඵෞද්ධ, මුසලිම් යේදයඹ න යතොය, උතුරු 

ප්රයද්ලයේ, නළ යඟනහිය ප්රයද්ලයේ යනනහල වුණු ඳ නල්, ඳල්ලි, 

යෝයනල්රට උදවු  ක රීභ ඇභතිසතුභහයේ පභහතයහිලඹට පඹත් 

හර්ඹ බහයඹක්. භභ දළන නනට ළභළතිසයි, ඔඵතුභහ ඒ වජීනඹ 

රැර, ඒ ියුතිසඹ රැරහ ටයුතු යරහ තිසයඵනහද ක ඹරහ?  

ඔඵතුභහට ඳසු ගිඹ පවුරුද්යද් භහ ව න ශ එ සිද්ධිඹක් 

ළනයි ක ඹ නය න. උතුයර් යදභශ ජනතහයේ ප්රලසනරට සිඹඹට 

පනනඹක් මුල්තළන යදන භ න, සිඹඹට එක් ළනයි භභ යම් 

ක ඹ නය න.  මුරතිසේ ප්රයද්ලයේ යශයර් ඳවුල් තු නසිඹ ඳනවක් 

ඉ නන යෝක රහයි  ධීය ම්භහනඹ තිසයඵනහ. ශඟද පයප් භහි නද 

භ න්රීතුභහත් ඒ ප්රයද්ලඹට ගිඹහ. ඒ ප්රයද්ලයේ ජනතහ 

කූඩහයම්ර, තවඩු ෆලිරයි ජීත් ය නය න. පවුරුදු සිඹඹක්  

යනතය තිසසයේ ඒ මිදහසසු එතළන ඉ නනහ. තමු නනහ නයේට පයල 

ක ේහ ඒ මිදහසු නයේ ඒ ප්රලසනඹට භළදවත් ය නනඹ ක ඹරහ. පඩු 

ණය න භයේ ලියුභට උත්තයඹක් රළබුයණ් නළවළ. ඒ ම්ඵ නධ 

භභ වත් පට තහටත් ඩහ ථහ ශහ. භභ ඒ පසථහයේ 

දළනයන හිටියේ නළවළ, තමු නනහ නයේ යම් පභහතයහිලඹ 

යභයවභ පනහ ත්ත පුද්රයඹක් ක ඹරහ.  රු ඇභතිසතුභදහ, භභ 

ඔඵතුභහය න ඉල්රහ සිටි නය න, රුණහයරහ ඔඵතුභහ යන 

ඕනෆභ පභහතයහිලඹක් බහය පයයන ඔඹ ටි ය නන. 

ජනතහයේ තුහරඹක් ඔඵතුභහට බහය දීරහ තිසයඵ නය න. ඔඵතුභහට 

බහය දීරහ තිසයඵ නය න, මිදහසසු නයේ වදත්ර භවහ යනලහර 

තුහරඹක් තිසයඵන ප්රලසනඹක්. ඒ දහහ පයල ඔඵතුභහය න ඉල්රහ 

සිටිනහ, යම් ිචහ, දණ, නහසතිසඹ නතය යරහ, උතුයර් 

ජනතහට යේඹ ය නන පුළු න න යනධිඹට තමු නනහ නයේයේ 

පභහතයහිලඹයි, තමු නනහ නයේයේ ආඹතනඹයි වදහ  නනඹ ක ඹහ. 

ඒ ඉල්ලීභ යමි න, යම් යනයේචනරට යල්න භඟ දහළරැද 

යලළිතුරු ඉදරිඳත් ය නන ක ඹහ තමු නනහ නයේය න ඉල්රහ 

සිටිමි න, භයේ ථහ ප න යනහ. යඵොයවොභ සතුතිසයි. 
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ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

මීශඟට, රු ච නද්රසිරි ජදීය භ න්රීතුභහ. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Presiding Member, - 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිසතුභහ. 
 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, I just want to reply the Hon. Bimal Rathnayake. 

Thank you very much, Hon. Member, for bringing 

these issues out.  I just want to clarify three matters.  

Firstly, I would like to welcome you to my Ministry at 

any time to see whether the Ministry is congested or not.  
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීණ මහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභතිසතුභදහ, භයේ හරඹ පඩු යනහ. 

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I have the right to reply. Please give me only one more 

minute, Sir. 

The second matter is regarding the building given to 

our Ministry.  I have housed all the departments of my 

Ministry under one roof.  As a result, we have saved more 

than Rs. 50,000 on this whole transaction. So, it is wrong 

for you to say like that.  Today, you cannot get a building 

in Galle Road for just Rs. 150 per square feet.  If you can 

give me a building, I will go to that building.  

Third matter is regarding recruitments in the 

Department of Prisons. You must get correct facts when 

speaking.  There were allegations in writing saying that 

there are persons engaged in malpractices and briberies. 

Both the first interview and the second interview are now 

over.  So, do you want me to allow people who are 

engaged in briberies to be appointed to the Department of 

Prisons? If you want it that way, I can certainly do it. So, 

with the permission of the Hon. Prime Minister, I have 

appointed a committee comprising three members - two 

from my Ministry and one from another Ministry - to 

make it really transparent.  So, those three members will 

prepare a committee report.  If that committee report says 

that the completed interviews  are perfectly in order, I will 

accept it.  If it says that it is wrong, then, I will refer it to 

the Hon. Prime Minister so that he can take action.  

So, kindly you come up with the relevant 

documentation when speaking, Hon. Member. Please do 

not make incorrect statements.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. රු ච නද්රසිරි ජදීය භ න්රීතුභහ. 

 

[ප.බහ. 2.09] 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීණ මහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵහ ළනීභ ම්ඵ නධයඹ න 

පල්රස ළනීභක් සිදු වුණහ නම් ඒ ඵයඳතශ යදඹක්. ඒ යලළිඵ 

තීයණ ළනීයම්දී යනධි්රභ ක හිඳඹක් තිසයඵනහ. "දහඹහභයි න 

ඵහ ළනීයම්දී තභහ යනසි න 150 නම් රළයිසතුක් ඉදරිඳත් ය 

ඇතිස ඵට භහධයයේ ර්තහ වුත් එභ රළයිසතුයේ ඇතුශත් 

ඇත්යත්, ඳහර්ලියම් නතු දහයඹෝජනඹ යන යඵොයවෝ ඳක්ර 

දහයඹෝජිතයි නයේ ඉල්ලීම් ඵද පභහතයයඹහ ක ඹහ සිටියේඹ." 

ඹනුය න රු ඇභතිසතුභහ ශ ප්රහලඹක් ම්ඵ නධයඹ න දයින 

පුත් ඳයත් ඳශ වී තිසයඵනහ. මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භහ 

එභ ලියලඹ සභගත* යනහ. 

එ එ ඳක්ර නම් ඹරහ තිසයඵනහ. ඒහ දු නය න නළතිස 

වුණහභ යොභහරිස ජනයහල්යඹහ තභ නයේ ළභළත්තට ළඩ 

යනොශහ යනහ. එයවභ නම් ඒත් පල්රක් ය න. භහ පවනහ, 

ඇභතිසතුභහ පල්රක් දීභක් යනොයයිද යශේ ක ඹරහ. ඒ යලළිඵ 

දයින පුත් ඳයත් ඳශ වී තිසයඵනහ. භහ එඹ බහත ශහ. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය 

යදඳහර්තයම් නතු ඳළත්යත න ථහ ඳට න  නන භහ පදවස යශේ 

යවේතුක් ඇතුයි. ඵ නධනහහය යනයලේායඹෝ යම් 

ඳහර්ලියම් නතුයේ ඉ නනහ. යම් බහයේ ඉ නන ළඩි යදයනක් 

ඵ නධනහහයඹට ගිහිල්රහ ඒ යලළිඵ පත් දළීමම් රළබ යනයලේායි න. 

භහ භතක් ය නන ළභළතිසයි, ඵ නධනහහයර තිසයඵන මලි 

ප්රලසනඹක් ළන. සෝභල් යත්නහඹ භ න්රීතුභහත් හුඟක් රුණු 

ඉදරිඳත් ශහ. යම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වුණහ. වරිඹටභ 

පවුරුද්දක් ත ය නන ඉසය යරහ පුදන යොටභ හයල ඹහ 

ක ඹරහ සුද්යද දී යන ඹනහ. එතුභහ ීමභක් ඇතුයි යම් 

ඳහර්ලියම් නතුයේ ප්රහල යශේ. එයවභ තත්ත්ඹක් ඹටයත් පයල 

යොයවොභද, ප්රජහ යනයලෝධනඹක් ය නය න. ඵ නධනහහය තුශ 

යනයලෝධන ක්රිඹහලිඹ යනඹ නය න යොයවොභද? උතුරු-

නළ යඟනහිය යුද්ධයඹ න ආඳදහට ඳත් ව ජනතහයේ 

පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ ලක්තිසභත් ය නය න යොයවොභද? පද 

යම් පභහතයහිලඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹට  මුහුණ යදන ඵ 

යඳයනනහ.  

රු ඳහලිත යිය ඵණ්ඩහය ඇභතිසතුභහ ක ේහ, 

"ඵ නධනහහයඹට එන පඹය න ඵහුතයඹක් නළත නළත 

ඵ නධනහහයත නහ" ක ඹරහ. ඇත්ත; ඒ භත්ද්රය 

ම්ඵ නධයඹ න. භත්ද්රය ම්ඵ නධයඹ න ඵ නධනහහයත න 

පඹ නළත නළත ඵ නධනහහයත නහ. යරොකු ළයද යපු පඹ 

යනො සුළු ළයදරට රක් ව පඹයි නළත නළත 

ඵ නධනහහයත ය නය න. ඒ ඇබ්ඵළහි වීයම් ක්රිඹහලිඹ දහහ. 
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ඳහර්ලියම් නතු 

පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ ඉසයවට යන ඹහභ වහ පයප් යජඹ 

ඹම් යලඹයක් ත්තහ.  නදහඩු පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනඹ 

යොඩනළඟුහ. භහ හිතන යනධිඹට දළ න  ඒයක් ඉ නය න 278 යදයනක් 

ළදහ සුළු ණනක්. ඇබ්ඵළහි වීභ ළශළක්වීභ වහ සුළු ළයද 

ම්ඵ නධයඹ න ඵ නධනහහයත න පඹ පධියණ 

ක්රිඹහලියඹ නභ  නදහඩු පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනඹට යඹොමු 

ය නන ක ඹහ භහ ඉල්ලීභක් යනහ.  

ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ යද්ඳශ වහ ර්භහ නත 

පුනරුත්ථහඳන පධිහරියඹ න ළරසුම් යරහ තභයි ඒ 

පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ යන ගියේ. ඵ නධනහහයයේ තිසයඵන 

තදඵදඹ වරිභ පභහනුෂියි. ඒ දහහ ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්යේදඹ තුශ 

පයල උත්හව ශහ, න ඵ නධනහහය යොඩ නඟ නන. තිල්යල් 

එ ඵ නධනහහයඹක් වහ යඵෝම්ඵය ඵ නධනහහයඹ යනුට 

ඳල්යල්ළයල් ඵර ප්රයද්ලයේ ඵ නධනහහයඹක් ඉද ශහ. ඹහඳනඹ 

ඵ නධනහහයඹ පි ම්පර්ණ ශහ. ඒ හයේ ක්රිඹහලිඹක් එදහ 

පයයන ගිඹහ. ඒහ තභයි  ඵ නධනහහය පභහතයහිලඹට රළබුණු 

ල්ලිලි න පයල යශේ. පයල ප යප් යොඩනළඟිලි වදහ ත්යත් නළවළ. 

යම් හයේ පභහතයහිලඹට ජහතිස ීමභක් තිසයඵනහ, 

ඵ නධනහහයත ව රැයනඹ න පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹට යඹොමු 

ක රීභ වහ; ඒ යොල්ර නයේ භහනසි තත්ත්ඹ යනස ක රීභ 

වහ; ඵ නධනහහයයඹ න යලට වුණහට ඳසයේ ඒ යොල්ර නට 

භහජයේ ඹවඳත් මිදහසු න වළටිඹට ජීත් වීයම් පයිතිසඹ රඵහ දීභ 

වහ. එයවභ ළඩටව න ණනහක් පයල යයන ගිඹහ. නත් 

දරු න යනුය න ටරැ ප්රයද්ලයේ ඳහරක් ඉද ශහ. භහ 

ද නය න නළවළ, රු ඇභතිසතුභහ ඒ ඳහර ඵර නනත් ගිහිල්රහ 

තිසයඵනහද ක ඹරහ. ඔවු නට පුළු න තයම් පධයහඳනඹ රඵහ දීභ 

ළදත් නහ. ඒට යවේතු, ඵ නධනහහයඹට ඇතුළු න 

පඹ  ය න ළඩි යදයනක් උත්භක් නළතිස පඹ වීභයි. ඒ දහහ යම් 

භසත ඳරියයේ යනක් වද නය න නළතිස පඳට පුනරුත්ථහඳන 

ක්රිඹහලිඹ ඉදරිඹට යදහ ඹ නන ඵළවළ. ඒ ක්රිඹහලිඹ යනදයහත්භ 

ඉසයවට යදහ ඹ නන ඕනෆ.  

භහ ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතු ළන ඊට ඩහ ක ඹ නය න 

නළවළ. නමුත් හිටපු පුනරුත්ථහඳන වහ ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ 

ඇභතිසයඹහ වළටිඹට භහ ක ඹනහ. භවය ප්රධහන දහරධහරි න 

ම්ඵ නධයඹ න ඹම් ඹම් ප්රලසන තිසයඵන ඵ ඇත්ත. නමුත් 

යොභහරිස ජනයහල්යඹහ පල්රස  නන දෂිතයඹක් යනොයයි 

ක ඹන එ භයේ පත්දළීමභ පනු භහ ක ඹනහ. ඹම් ඹම් හයණහ 

තිසයඵනහ. නමුත් දහරධහරි නට යචෝදනහ නඟ නන එඳහ. 

්රභයේදඹ න ළන යනොරහ පයල යද්ලඳහරන ලයඹ න  

ඵ නධනහහය  තනතුරු යද නන ගියඹොත් පඳට ඵ නධනහහයයේ 

ටයුතු ළරසුම් වත ඉසයවට යදහ ඹ නන ඵළරි යනහ. 

ඒ යම් ආණ්ඩුයේ ඹව ඳහරන ක්රිඹහලිඹටත් යනරුද්ධයි. ීමභක් 

ඇතිස පයල යම් ටයුතු ඉටු ක රීයම්දී ළයද යනධිඹට දහරධහරි නට 

යදොස නඟරහ, දහරධහරි න යලළිඵ භහධයරට ළයද ප්රහල 

ය නන එඳහඹ ක ඹරහ යනයලේයඹ නභ භහ යම් පසථහයේදී 

ඉල්රනහ. ඒ යහජය යේඹටභ යවො නළවළ. එයවභ යචෝදනහක් 

තිසයඵනහ නම් භහධයඹට ඒ ළන ක ඹ නන ඉසයල්රහ 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ ඒ රුණු යවළිදයේ ක  රීභ ළදත් නහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භහ යනයලේයඹ නභ යම් 

පසථහයේදී භතක් ය නන ළභළතිසයි, ඳසු ගිඹ ඉරිදහ "රිහදීඳ" 

පුත් ඳත භඟ ම්ඳ නද න භළතිසතුභහ යපු ම්මු ඳරීක්ණඹ. 

එහිදී  එතුභහ උතුයර් ජනතහ ඹළි ඳදිචි යවීයම් ප්රලසනඹ යලළිඵ 

ථහ යනහ. එතුභහ ක ඹනහ, "තවඩු දහහ යද නය න. යම් තවඩු 

දහහර මිදහසු නට ඉ නන ඵළවළ. යම් ප්රයද්ලඹ හිභ ළයටන 

ප්ර යද්ලඹක් යනොයයි. ඇත්ත ලයඹ නභ තදඵර යසනඹක් තිසයඵන 

ප්ර යද්ල. එහි ජීත් න ද්රයනඩ ජන යොට්සහ එළදහ ිසෘතිසඹ 

ජීත් න පඹ යනොයයි. ය න යන රුයලඹල් රක් 20 මුදර 

පඳට යදනහ නම් යල් යදක් වද නන පුළු න. රැක ඹහත් 

උත්ඳහදනඹ යනහ" ක ඹහ. යම් තභයි ඇත්ත ථහ.  

ඳසුගිඹ හර ඳරිච්යේදයේ යුද්ධඹ දහහ ආඳදහට ඳත් යච්ච, 

පතළ න බහඹට ඳත් යච්ච ජන යොට්සහරට ඹළි යේදනහ 

ඇතිස ය නන ඉඩ යනොදී, ඒ පඹ භහජත ක රීයම් ක්රිඹහලිඹ 

දහළයද ඉසයවට යදහ ඹ නන පුනරුත්ථහඳන ටයුතු ඵහය 

ඇභතිසයඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහට ීමභක් තිසයඵනහ . ඒ හයේභ 

ම්ඳ නද න භළතිසතුභහ ක ඹනහ, "උතුයර් රැක ඹහ නළවළ. උතුයර් 

යක්හ ප්රලසනඹක් තිසයඵනහ"ඹ ක ඹරහ. යභයවභ ප්රලසන තිසයඵන 

යොට යම් තරුණඹ න එක් පඳට යභොන වජීන ප්රතිසඳත්තිසද?  

එ ඳළත්තක  න එල්. . ඊ එට ම්ඵ නධ යරහ හිටපු තරුණ 

යොටස ව පයල පතය යවො ම්ඵ නධතහ තිසබුණහ. භහ 

දහය නත යයඹ න ඒ ප්රයද්ලරට ගිඹපු යයනක්. ඒ පඹයේ ජන 

ජීයනතයේ තිසබුණු ප්රලසන යලළිඵ භහ ද නනහ. යුද හර 

ඳරිච්යේදයේ මුහුදු යොටි ඵරහයේ හිටපු ළඩි යදයනක් ධීය 

ක්යේත්රඹට ම්ඵ නධ පඹ. පද යභොක්ද යරහ තිසයඵ නය න? 

ජහතිස ලයඹ න ත්තහභ ධීය ජනතහය න සිඹඹට 23ක් උතුරු 

ඳශහයත් තභයි ජීත් ය නය න. ධීය ජනතහය න සිඹඹට 23ක් 

උතුරු ඳශහයත් ජීත් න ජනතහ. උතුයර් ජනතහ  ජහතිස 

ආදහඹභට යනලහර ඳිගුක් - දහඹත්ඹක් - රඵහ යදන යොටක්. 

පද ඒ දහඹත්ඹ පහිමි යරහ තිසයඵනහ. පයල වුරුත් ථහ ශහ 

හයේ ඉ නදඹහනු bottom trawling ඹහත්රහ ඇයනල්රහ ඳතුරත් එක් 

රහයන ඹනයොට උතුයර් තරුණඹ නට තිසබුණු ජීන 

භහර්ඹත් නළතිසයරහ තිසයඵනහ.  

ෘෂි ර්භහ නතඹ තභයි ඔවු නයේ ප්රධහන ජීන භහර්ඹ. යම් 

හයණඹ යත්රුම් ත් දහහ ඳසු ගිඹ යජඹ යම් පඹයේ දයන නළගුභ 

ජීයනෝඳහඹ ක්රිඹහලිඹ ලක්තිසභත් ය නන උත්හව ශහ. යම් 

භහ ක ඹන එක් යනොයයි.  

ඹහඳනයේ දහඳතිසතුභහ යම් ඳහර්ලියම් නතුට ඉදරිඳත් යපු 

යම් යර් හර්ෂි හර්ඹ හධන වහ ගිණුම් හර්තහ භහ ශඟ 

තිසයඵනහ. යම් හර්තහ පයයන ඵර නන. යම් හර්තහයේ 

තිසයඵනහ, 2015 පවුරුද්යද් සිදු යච්ච ක්රිඹහ භහර්ර ජඹග්රවණ 

ව යම් යජඹ ඹටයත් යන ගිඹ ආර්ථි ව ිර්ධන ක්රිඹහභහර් 

මිදහසු නට යොයි තයම් හසිදහඹ වුණහද ක ඹරහ. ඒ ළන තුටි න 

ඔහු ලිඹ නය න. නමුත් භවය භ න්රීරු ක ඹනහ, "ඒ හරයේ 

යභොක්ත් වුයණ් නළවළ. දළ න තභයි ය නය න" ක ඹහ. 2015  

පයෝසතු භහයේ ඵරඹට ආපු ආණ්ඩුට පුළු නද, 2015 

ර්යේභ යම් ිර්ධනඹ ය නන? එභ දහහ ලි න තිසබුණු 

ආණ්ඩු යන ගිඹ ළඩ ටයුතුර යවො නය යලළිඵ 

තක්යේරුක් ඇතිස දහළයද යනයේචන පයල ශඟ තිසයඹ නන ඕනෆ. 

භභ ඉතහභත් යටිඹ න යභඹ ක ඹ නනම්.  

 
ගරු මන්ත්රීවණමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
යම් ආණ්ඩු ඵරඹට ආයේ  2015 ර්යේ ජනහරි 8යදහ දහ. 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීණ මහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔේ, ආහ. නමුත් ආණ්ඩු ආයේ නළවළ ය න, 8 යදහ දහ.  

ඇභතිසරු ඇයනත් ළඩ ඳට න ත්යත් නළවළ ය න.  [ඵහධහ ක රීභක්] 

ඔේ. ඵරඹට  ආහ. ඵරයේ ඇතිස  ළඩක් නළවළ, ළඩ නළත්නම්. 

ඵරඹ තිසයඵනහ, ළඩ නළවළ; ඵඩු නළවළ.   
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[රු ච නද්රසිරි ජදීය භවතහ] 
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යභ නන ඵර නන, දසත්රික් යල්ම් හර්ඹහරඹ - ඹහඳනඹ  

ඉදරිඳත් ය තිසයඵන හර්ෂි හර්ඹහධන වහ ගිණුම් හර්තහයේ 

'ඳණියනඩඹ'  ඹටයත්,දසත්රික් යල්ම්තුභහ ක ඹන යදඹ: 

"එයභ නභ, ඹටිතර ඳවසුම් ක්යේත්රඹ තුශ සිදු ඇතිස ළදත් 

හර්ඹබහයඹක්  නය න,  2015 ය න යනට ඳහරියබෝගිඹ න සිඹඹට 

99%  යනදුලි ඵර පලයතහ ම්පර්ණ ය ඇත. යභභ ක්රිඹහභහර් ඹ න 

දසත්රික්යේ භහජ ආර්ථි ිර්ධනඹට  භවත් යේ ඉවල් වී ඇත." 

යභහි ඉතහභ ඳළවළදලි ක ඹනහ, "පඹ ළඹ භගි න රඵහ දු න 

පයමුදල්, දයනනළඟුභ ජහතිස ළඩටවන, යනයලේ ිර්ධන ළඩ 

ටව න  ව එක් භට මිලිඹනඹක් ළඩ ටවන ආදී ජහතිස 

ප්රතිසඳත්තිස ආර්ථි ටයුතු  පභහතයහිලඹ භඟි න ක්රිඹහත්භ යන 

රද ළඩටව න භඟි න ජනතහයේ ජීන භහර්ඹට භවත් රුකුරක් 

වුණහඹ ක ඹහ. යම් 2015 ර්යේ. 2015 පයෝසතු භහයේයි 

ඇභතිසම් බහයත්යත්;  ආණ්ඩු වළදුයණ්. ජනහධිඳතිසතුභහ ලි න 

දනු එ ඇත්ත. නමුත් භහ ක ඹ නනට ළභතිසයි, එයි න එවහට 

යභොක්ද වුයණ් ක ඹන එ.  

උඳහධිධහරි නට පයල යොච්චය රැක ඹහ දී තිසයඵනහද ක ඹහ යභහි 

තිසයඵනහ. යම් 75 න යලටු. යම් හර්තහ පය යන ඵර නන. 

උඳහධිධහරි නට රැක ඹහ දු න පසථහ, ජීයනෝඳහඹ ිර්ධන 

ළඩටව න ළන එහි ව න නහ.    

රු ම්ඳ නද න භ න්රීතුභහ ක ඹනහ, උතුයර් තරුණඹ නට 

යක්හ නළවළ ක ඹරහ. යම් ඇත්ත ථහ. ඔවු නට ජීයනෝඳහඹ 

භහර්ඹක්  නළවළ. යම් තභයි ඹථහර්ථඹ. එයවභ නම්  යම් පඹ 

ළ යඹ න උතු යර්  න ර්භහ නත රහඳ  ආයම්බ ය නනට 

පුළු නභ තිසබුණහ. උතු   යර් තරුණ  යඹෝ ඉතහභ දක්යි. 

තමු නනහ න    යේරහ  ඒ ඵ ද නනහ. ඔවු න බ්භළරි න වළදුහ; උඩු 

ගුයන න ගිහි න ඳවය යද නන පුළු න ඹහත්රහ වළදුහ; න ඳ නනයේ 

යනයනධ  ආයුධ දහසඳහදනඹ ශහ. ඒ දක්තහලි න ප්රයඹෝජනඹ 

 නන. ඇයි උතුයර් ර්භහ නත රහඳඹක් ඇතිස ය නන ඵළරි? ඒ 

ළන පධහනඹ යඹොමු ය නළවළ. භභ ක ඹනහ, යම්ට යවේතුක් 

තිසයඹනහඹ ක ඹහ. ඒට යවේතු යභොක්ද? දළ න සිිවර ද්රයනඩ 

ළටුභ ප න. යම් තභයි පධියහජයහදී නයේ ඕනෆභ. ද්රයනඩ 

ප්රජහත නත්රහදී නහඹඹ න ව ප නතහදී යොටස පතය ළටුම්  

වද නන උත්හවඹක් තිසයඵනහ. යභතළන ථහක නුත් එඹ 

යඳනුණහ. ආම් හදඹකුත් භතු ය නන හයේ වදනහ. යම් 

තභයි පලුත් සබහඹ. 

 භහ පවනහ,  හිතහභතහභ උතුයට යනොරනහද ක ඹහ. 

යභොද, ද්රයනඩ ප්රජහත නත්රහදඹ රු යන, එ යටක් ඇතුයශේ 

හභයඹ න ජීත්ය නන ඕනෆඹ ක ඹන නහඹත්ඹට එයයහි 

පයනක් ඳළත්යත න ට්ටිහදී, ල්ලිහදී ඵරයේ භතු යන 

ප නතහදී උත්හවඹක් දහහ උතුයට යනොරනහද ක ඹන 

ප්රලසනඹ භතු යරහ තිසයඵනහ. යම් යඵොයවොභ බඹහන 

තත්ත්ඹක්. යුද්ධඹක් ප න ය, උතුයර් පීඩහට ඳත් ජන 

යොට්සහර පයිතිසහසිම් ආයක්හ ය නන, ඔවු නයේ ජන 

ජීයනත සුයක්ෂිත ය නන, ඔවු නයේ ජීයනෝඳහඹ ලක්තිසභත් 

ය නන යම් යජයේ දහළයද ළඩ යලළියශක් ක්රිඹහත්භ නළවළ 

ක ඹන එ ඳළවළදලි ක ඹ නන ළභතිසයි. ඔඵතුභහ යොයවොභ 

ක ේත් උතුයට ගිඹහභ, උතුයර් ජනතහත් එක් හච්ඡහ ශහභ 

යම් යනසතය  දළන නන පුළු න. ඳසු ගිඹ යජඹ හරයේ භහි නද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිසතුභහ ඵරයේ ඉ නන යරහයේ යුද්ධඹක් ශ 

එ ඇත්ත. නමුත් යේත් ිර්ධනඹක් ඉසයවට යදහඹ නන 

ටයුතු ශහ. ජරඹ, යනදුලිඵරඹ රඵහ  යද නන, යයෝවල් ක්යේත්රඹ 

ළඩි දයුණු ය නන, හරිභහර් ්රභ ලක්තිසභත් ය නන, 

මිදහසු නයේ ජීන තත්ත්ඹ දයුණු ය නන යනලහර ළඩ යොටක් 

ශහ.  

එදහ, භහ බහයයේ තිසබුණු පුනරුත්ථහඳනඹ ක රීයම් පධිහරිඹ 

භඟි න රිහයේ ක සිභ ප්රයද්ලඹට යනොදු නනු ණඹ මුදරක් 

උතුයර් යුද්ධඹ යවේතුය න වහදහඹට ඳත් වුණු ජනතහයේ 

ජීයනෝඳහඹ ලක්තිසභත් ය නන රඵහ දු නනහ. ඒ ණඹ මුදර 

දු නය න, උඳරිභඹ රක් යදවභහයට ඹටත් සිඹඹට 4 යඳොලී 

පනුඳහතඹක  න යුතුයි. යන යොයව නත් එයවභ දු නය න 

නළවළ. එට යනඳක්ඹ ඳළත්යත න යචෝදනහ ආහ, උතුයට යනතයක් 

ඇයි යනභ ර නය න ක ඹරහ. රක් යදවභහය යහඳෘතිස 

ළරසුම් ශහ. පද ඒහයි න යවො ජීයනත යන පඹ උතුයර් සෝහි 

යරහ සිටිනහ. පුද්රඹ න, යද්ඳශ වහ ර්භහ නත පුනරුත්ථහඳන 

ක රීයම් පධිහරිඹ, භභ ඇභතිස ධුයඹ දයන හරයේදී ඒ 

පභහතයහිලඹ ඹටයත්ත් තිසබුණ ආඹතනඹක්.  

දළනට ර්තභහන ඇභතිසතුභහ ඹටයත්ත් එභ පුනරුත්ථහඳනඹ 

ක රීයම් පධිහරිඹ තිසයඵනහ. එභ පුනරුත්ථහඳනඹ ක රීයම් 

පධිහරිඹ භඟි න යුද්ධයඹ න ආඳදහට ඳත් යච්ච සිඹලුභ ජන 

යොටසරට යනයලේ ළඩටව න පයල ආයම්බ ශහ. දළ න, ඒහ 

ක්රිඹහත්භද? දළ න ඒහ ක්රිඹහත්භ යනහද?  

මරහනහරඪ රු භ නත්රිතුභදහ, භභ ක ඹ නය න  යභඹ සිඹඹට 

100ක් ම්පර්ණයඹ නභ ක්රිඹහත්භ ය නන ඵළරි ය නන 

පුළු න, පභහරුම් තිසයඵ නන පුළු න. නමුත්, ඒ වහ 

ආයම්බඹක් තිසයඵනහද, ප්රයේලඹක් තිසයඵනහද? නළවළ. දළ න ඒ 

ප්රයද්ල පත්වළයරහයි තිසයඵ නය න. භභ ක ඹනහ, එහි 

යද්ලඳහරනඹක් තිසයඵනහ ක ඹරහ. උතුයර් ජීත්න දමිශ 

ප්රජහත නත්රහදී නහඹත්ඹට එයයහි යද්ලඳහරනඹ ක්රිඹහත්භ 

න පතයර්, පයනක් ඳළත්යත න යනත් යනල්ඳඹ න භතු ය නන 

ඵරන උත්හවඹක්, ප නතහදී ඵරයේ භතු ය නන වදන 

උත්හවඹක් ක්රිඹහත්භ නහ. ඒ දහහ යම් යරහයේදී පයල ඒ 

ළන පධහනඹ යඹොමු ය නන ඕනෆ.  

පයල වජීන ප්රතිසඳත්තිසඹක් ළන ථහ යනහ. නමුත්, ඒ 

බහයනතහය න නළත්නම්, වජීනඹ තිසයඵ නය න ඩදහසියේ 

ඳභණක් නම් පඳට යටක් වළටිඹට ඉසයවට ඹ නන ඵළවළ.  

යනයලේයඹ නභ යම් ීමභ බහය ඇභතිසතුභහය න භභ ඉල්ලීභක් 

ය නන ළභළතිසයි. ඳසු ගිඹ හරයේදී ඵ නධනහහය 

යදඳහර්තයම් නතු ක ඹන ආඹතනඹත් පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ 

යලළිඵ ටයුතු ක රීයම්දී ඇභතිසතුභහයේ ක සිදු පධහනඹක් නළතිස, 

පධීක්ණඹක් නළතිස තභයි ටයුතු යශේ.  

ඇභතිසතුභහ පධීක්ණඹ ය නය න යොයවොභද, යල්ම් 

යයනකුත් නළවළයි ක ඹනහ නම්, පතිසයර් යල්ම් යයනකුත් 

නළවළයි ක ඹනහ නම්.  යම් පභහතයහිලඹ යභයවඹ නය න වුද? 

වරිඹට පම්යභක්, පප්යඳක් නළතිස යදයක් හයේයි. ඒ යනධිඹට 

පභහතයහිලඹක් ඳත්හයන ඹ නන ඵළවළ. ඒ දහහ යම් යරහයේ 

පයල ඉල්රහ සිටිනහ, ඇත්ත ලයඹ නභ යභභ භහන ම්ඳත් 

ිර්ධනඹ යන, ඒ මිදහසු නයේ ජන ජීයනත යොඩ නඟ නන 

ීමභක් තිසයඵන, යනයනධ ළයද ම්ඵ නධයඹ න ඵ නධනහහයත 

යච්ච යනයනධ  සබහයේ යොටස එක්තළ න සිටින  ඒ හයේ 

ආඹතන ළන යනයලේ පධහනඹක් යඹොමු යරහ, යනයලේයඹ නභ, 

උතුරු ප්රයද්ලයේ පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ ලක්තිසභත් ය නන 

ටයුතු ය නනඹ ක ඹහ. මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට 

රළබුණු හරඹ ප න දහහ ඔඵතුභහට සතුතිස යමි න භභ 

නතිසනහ.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහට සතුතිසයි.  

මීශඟට, රු ඩී.එම්. සහමිනහද න භවතහ. 
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Gajadeera, I think,  you were the former Minister 

of  Prison Reforms.  I wish to state that we are giving all 

the facilities that are necessary for the prisoners at the 

moment.  During your term, you did not consider giving 

even a mattress for the prisoners to sleep. I have taken 

this up with the Commissioner General of  Prisons and I 

have told them that all prisoners should be given at least a 

mattress for them to sleep. We are moving the prison 

from Welikada to Horana and that will be of international 

standards. I accept what you say in that regard.  

The second thing I want to tell the Hon. Member is, I 

never made any  comment on the Commissioner-General 

nor did I mention any names that anyone has got involved 

in bribery or corruption. These are documentary proof 

which I have got in  my Ministry. It is only on that basis 

that I have asked for an inquiry. If the inquiry report says 

that this is true, it is - But I have not said  that the 

Commissioner-General has  taken any action or anything 

of that nature. So, please do not mention names of  people 

and I  never mentioned that.  

Thirdly, I wish to say that the prefabricated houses do 

not cost  Rs. 2 million. It is much less than Rs.2  million. 

It is about Rs. 1.6 million now that I am not giving 

furniture, fittings and all other facilities.  

I have tabled  in Parliament the Peradeniya University 

Report which talks about prefabricated houses. I do not 

want to talk anything further on that matter.  I just wanted 

to tell this to the Hon. Member. 

Thank you.  

 
[ප.බහ. 2.30] 

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ යනහදඹ ඳත්න පද දනයේ 
ඵ නධනහහය ම්ඵ නධයඹ න ය න යරහ තිසයඵන මුදර යවෝ පයල 

ඵ නධනහහය දයුණු ය නය න යොයවොභද ක ඹන හයණඹ ළන 

ථහ ය නනට ලි න, ඵ නධනහහයයේ ගුණහත්භ බහඹ ළන 
ථහ ය නනට ලි න ඵ නධනහහයයේ ටිනහභ, 

ඵ නධනහහයයේ දහචහයඹ ව ඵ නධනහහයඹ ළන යයට් ජනතහ 
තුශ තිසයඵන භතඹ යනස යන යනධිඹට ඵ නධනහහය තුශ සිදුන 

පුදුභහහය ිචහවත යද්ල් ක හිඳඹක් ළන ථහ ය නනටයි 
භභ පද රළවළසතිස ය නය න.  

භභ ළඩිඹ දුය ද ඹ නය න නළතිස යළි නභ හයණහරටභ 

ඵහි නනම්. යභොද, භට ළඩි යරහක් රළබී නළවළ. නමුත් 
ක ඹ නන හයණහ -යනභහචහය- යොඩහක් තිසයඵනහ. භභ 

ඳශමුය නභ ව න ය නනට ඕනෆ, භභ යම් යද්ල් ක ඹ නනට 

ලි න රු පභහතයතුභහත් භඟ යම්හ ළන ථහ ශ ඵ. රු 
ඇභතිසතුභහ ඳළවළදලි ක ේහ, යම් සිඹලු යද්භ පද යම් 

ඳහර්ලියම් නතු තුශදී ක ඹ නන ක ඹරහ. භභ යඳෞද්ලි ද නනහ 
ඇභතිසතුභහ උත්, බුද්ධිභත් ව ඉතහභත් ළදත් පුද්රයඹක්. 

නමුත් පභහතයතුභහ යවො වුණහට ඳවශ තනතුරු දය නය න ඳයණ 

උදයනඹ නම්, එයවභ නළත්නම් ඒ තනතුරු දයන පුද්රඹ න දෂිත 
පුද්රඹ න නම් ඇභතිසතුභහ යොඳභණ යවො වුණත් ළඩක් නළවළ. 

ඔවු න ය නය න ඇභතිසතුභහයේ නභ ළත යන එ ව යම් 
ආණ්ඩුයේ නභ ළත යන එයි. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යළි නභ හයණහරට 

යඹොමු ය නනට භභ ළභළතිසයි. ඳශමුය නභ ක ඹ නනට ඕනෆ, භහ 

ඉදරිඳත් යන සිඹලුභ දණ ිචහ යලළිඵ ජහතිස පුත් ඳත්ර 

ව යබ් පඩයනර ඳශ යරහ තිසබුණු ඵ. එභ දහහ යම් වළභ 

හයණඹක්භ භභ ඉතහ ීමයභ න හක්ෂි ඇතිස ප්රහල යන 

යද්ල්.  

ළලිඩ සිය භළදරියේ ඵ නධනහහයත සිටි සියරු පි 

32327 - එස.ඒ.ආර්. ජඹරත් යනොයවොත් රු න නභළත්තහ ජිභ 

දුයථනඹක් වහ පයනකුත් උඳයණ ශඟ තඵහයන ඉරහ 

තිසයඵනහ. යම් ජිභ දුයථනඹ ව පයනකුත් උඳයණ ඳඹහ 

තිසයඵ නය න ධදය භලි නද ර්ණජිත් දහසිිව නභළතිස 

ධදයයයඹක්. යම් යලළිඵ ජහතිස පුත් ඳත ලියලඹ යම් 

යනධිඹට ව න වුණහ. "ළලිඩ සියරු ශඟ තිසබ ජිභ 

දුයථනඹ ධදයයඹකු දු න එක්". යම් පනු ධදය භලි නද 

ර්ණජිත් භවතහ ම්ඵ නධයඹ න යම් න යනට යනභර්ලනඹක් සිදු 

යමි න ඹනහ. නමුත් පද යනම් යභොනත් සිද්ධ යරහ නළවළ. 

ධදය ර්ණජිත් භවත්භඹහ යරහ තිසයඵ නය න යභොක්ද? යම් 

සියරුට phone එක් දීරහ තිසයඵනහ. යම් යලළිඵ මුදල් නු-

යදනුකුත් සිද්ධ යරහ තිසයඵනහ. හරඹක් හිය යදය ඉරහ 

එළිඹට ගිඹ පුද්රයඹක් තභයි යම් ධදයතුභහ භඟ යම් 

නුයදනු සිද්ධ  ය නය න. ඔහුයේ යරහ න ඵළිකු ගිණුභට 

රුයලඹල් 5,000ක් ඵළය යරහත් තිසයඵනහ.  භහ ශඟ යම් 

තිසයඵ නය න ඒ ඵළය ඳත.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ යම් සිඹලුභ යල්න 

සභගත* ය නනට ළභළතිසයි. 

ඊශඟට, ප්රධහන යේරර් භවතහ භඟි න ඵ නධනහහය 

පධිහරිතුභහට යම් යනභර්ලනඹ යලළිඵ, එදහ යරහ තිසයඵන සිද්ධිඹ 

යලළිඵ ම්පර්ණ හර්තහක් යඹොමු යරහ තිසයඵනහ. "ධදය 

භලි නද භවතහ සියරු න භඟ පදහසි ම්ඵ නධතහ ඇතිස ය 

ළනීභ. රු න නභළතිස සියරුහට Nokia camera phone එක්, 

charger එක්, hands-free එක් multiplug එක් ව battery 

එක් යනළයනත් දීභ. යභභ ටයුත්තට උඳහය ක රීභ 

ම්ඵ නධයඹ න සියරු පි 030117 - එම්. ඒ. ර ොශාන් චමින්ද 

සියරුහයේ යරහ න ඵළිකු ගිණුභට 2014.03.02 දන රුයලඹල් 

5,000 මුදරක් ඵළය ක රීභ" ඹනුය න යම් හර්තහයේ ව න 

නහ. යම් යචෝදනහ නහථ යරහ තිසයඵනහ. නමුත් පද න යනට 

ඔහු ම්ඵ නධයඹ න ක සිභ යනධිඹ යලඹයක් යන නළවළ. වරි නම් 

ධදයයයඹක් යනධිඹට ටයුතු යන ඔහුයේ licence එ 

පරිගු ය නනට තයම් යම් හයණහ ප්රභහණත්.  

ඔහු ධදයයයඹක් වීභට තයම් සුදුසු පුද්රයඹක්ද ක ඹන 

පදව පයප් හිතට එනහ. යම් ඳහර්ලියම් නතු දහයඹෝජනඹ යන 

ළදත් ධදයරු න ඉ නනහ. යභළදහ ධදයරු න දහහ 

ඉදරියේදී ඔවු නට ඇතිස න තත්ත්ඹ යභොක්ද? යම්, ධදය 

ෘත්තිසයඹක් ලයඹ න ශ යුතු යද්ල්ද? යද්භඹ හර්ඹඹක් 

යනධිඹට රන ධදය ෘත්තිසඹ පද ඵලු තත්ත්ඹට ඳත් යරහ 

තිසයඵනහ, යභළදහ භවය ධදයරු න යනසි න. ඒ ඳශමුයදහ 

හයණහ. 

3067 3068 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිලරිඳත් මනොකණන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යදයදහ හයණහ තභයි, 

2016.10.22 දන "දයින" පුත් ඳයත් ඳශ ව සිද්ධිඹ. එදන දයින 

පුත් ඳයත් ලියල සියසතරඹ යභයේ ඳශ වුණහ. "ඵ නධනහහයඹට 

යේ නනත් යඳය යයෝවරට ඹ නන ළඩ වරිසරහ යදොසතයට 

යදොස එයි. යනභර්ලන ඇරැ යමයි" යම් තිසයඵ නය න ඒ පුත් ඳත් 

යලටුයේ copy එක්. යම් සිද්ධිඹට පදහශ හක්ෂි තිසයඵනහ. පද 

යනම් ඒ ම්ඵ නධයඹ න ක සි යදඹක් යරහ නළවළ. එඹට පදහශ 

සිද්ධිඹ භභ ක ඹ නනම්. රුයලඹල් යෝටි ණන මුදල් ිචහක් 

සිදු ශ දය නස ක ඹන පුද්රඹහ පවුරුද්දක් හියයදය ඉරහ 

තිසයඵනහ. නමුත් ඒ පවුරුද්දභ ඔහු ඉරහ තිසයඵ නය න 

ඵ නධනහහය යයෝවයල්. යම් පුද්රඹහ තභයි ධදයරු න භඟ 

ථහ යරහ ධදයරු න යඳොශමහයන යම් මුදල් ිචහ යරහ 

තිසයඵ නය න. 

යම් පුද්රඹහයේ සිය දඬුභ ප න යරහ, දහදවස යරහ ඹන 

යොට ඔහුයේ පහනහට එදහභ ඔහුට නඩුක් තිසබුණහ . ඒ 

නඩුය න තභ නට ඇඳ රළයඵයි ක ඹහ ඔහු හිතුහ. නමුත්, ඇඳ 

රළබුයණ් නළවළ. ප නතිසභට යභොද වුයණ්? ඔහුට නළතත් හිය 

යදයට එ නන වුණහ. එතළන සිට ඔහු Dr. Malinda 

Wanigasingheට, call එක් ත්තහ, "භට ආයඹත් හිය යදයට 

එ නන යනහ" ක ඹහ. ඔහු ඳස රු 1.20ට තභයි  උහයනයේ 

හිටියේ. 1.20 න යනට call එ දු නනහ. ඔහුට තිසයඵන යරයඩ් 

යභොක්ද ක ඹහ ඒ යේරහ න යනට ලිඹරහ ඉයයි. ඔහු 

ඵ නධනහහයඹට එන යනට ඳස රු 5.30යි. උහයනයේ සිටි 

පුද්රයඹක් ඵ නධනහහයඹට එ නන ලි න ඔහුට තිසයඵන යර යඩ් 

වඳුනහයන ලිඹ නය න යොයවොභද? ඒ තභයි, පඳට තිසයඵන 

ප්රලසනඹ. යම් පුද්රඹහ ඵ නධනහහයයඹ න දහදවස යරහ එළිඹට 

ඹ නන ලි න "fit to go" ක ඹහත් ලිඹහ තිසයඵනහ. "Fit to go"  

භනුසඹහ යොයවොභද උහයනයේ සිට ආයඹත් ළයඹක් 

ඵ නධනහහයඹට එන යොට එඳහයට පනීඳ  නය න? රු 

ඇභතිසතුභදහ, යභ නන යම් හයණහ යලළිඵ භභ ඔඵතුභහයේ 

පධහනඹ යඹොමු ය නන ළභළතිසයි. යම් හයේ දණ, ිචහ 

පන නතත් තිසයඵනහ. ත ඉසයවට ත යද්ල් යනහ.  ඒ 

ළනත් භභ ඔඵතුභහට ක ඹ නනම්.  

ඊශඟට, සිද්ධ යරහ තිසයඵ නය න භරු ළඩක්. එභ සිද්ධිඹ ළන 

පුත් ඳත්ර ඳශ වුණහ. එයවභ ඳශ වුණහට ඳසු ඵ නධනහහය 

යයෝවයල් ප්රධහන ධදය දහරධහරි, රක්සභ න ජඹභහ නන ලියුභක් 

ඹනහ. " 'ඵ නධනහහයඹට යේ නනත් යඳය යයෝවරට ඹ නන 

ළඩ වරිසරහ' ඹනුය න දයින පුත් ඳයත් ඳශ ව සියසතරඹ 

ම්ඵ නධයි" ඹන භහතෘහ ඹටයත්  ඵ නධනහහය යොභහරිස 

ජනයහල්තුභහ භඟි න එමිල් යිජ න ශභහයවේහ භළතිසතුභහට ලියුභක් 

ඹනහ. එභ ලියලයේ ලිඹහ තිසයඵ නය න යභොනහද? පදහශ යම් ළන 

ඳරීක්ණඹක් ය නන ළහය යයෝගිඹහ මුණස නන ලු; යම් 

යලළිඵ පදහශ ලිඛිත යතොයතුරු ඇත්නම් එඹහ යත යඹොමු 

ය නන ලු; යභභ ක්රිඹහලිඹ ළන යතොයතුරු ද නනහ ඵ නධනහහය 

දහරධහරි න මුණ ස නන ලු; "දයින" පුත් ඳයත් හර්තහරු 

මුණ ස නන ලු. ඒ ක ඹ නය න, දළ න යම් ළන හච්ඡහ ය නන, 

ඳරීක්ණ ඳත් නන රක්සභ න ජඹභහ නන භවත්භඹහ යම් ට්ටිඹ 

ඉල්රනහ. "දයින" පුත් ඳයත් භනුසඹහත්, පදහශ ළහය 

යයෝගිඹහ මුණ සන එත් යනොයයි ය න, ය නන 

තිසයඵ නය න. යම් යනධිඹට යඵොරු ධදය හර්තහක් ලිඹපු යදොසතය 

වම්ඵ යරහ ඔහුය න ට උත්තයඹක් ත්තහ නම් ඉයයි ය න. 

යභොක්ද යම් ය නය න? ඵ නධනහහයඹ ඇතුයශේ යඳොඩි තළන සිට 

ඉවශට ඹන තුරු රක් ණදහ න මුදල් එ එක්යනහයේ පතිස න 

පතට ඹනහ. යම් වළභ එක්යනහභ යම්යක් යොටසහයයඹෝ. 

ඇභතිසතුභහට ඵ නධනහහයයඹ න රුයලඹල් 20,000ක්, 25,000ක්, 

රක්ඹක් පයයන ඇතිස ළඩක් නළවළ ය න. ඇභතිසතුභහ ඇයය නන 

යම් ඵ නධනහහය ඇතුයශේ ඉ නන සිඹලුභ ධදයරු, යේරර්රු 

ක ඹන වළයභෝභ යම්ය න මුදල්  නනහ. යම් න යනට 

ඵ නධනහහය යයෝවයල් ධදයරු 16ක් යවෝ 17ක් ඉ නනහ. යම් 

පඹය න 7යදයනක් යනතයයි යම්ට පළභළතිස. ඒ පඹ ළදත් 

ධදයරු. පදහක් පඹ ඔක්යොභ යම් ටයුත්තට එතු යරහ 

ඉ නනහ. යම් පුද්රඹහට තිසයඵන යරඩ ළන පවුරුදු ණනහක් 

තිසසයේ වදපු යහජ ධදය හර්තහ භහ ශඟ තිසයඵනහ. භභ එභ 

යනසතය ටි පයප් රු නලි නද ජඹතිසස භ න්රීතුභහට යදනහ. 

එතුභහ ධදයයයඹක්. යම් යරඩ ඇත්ත යරඩද ක ඹහ එතුභහ 

ක ඹයි.  

ඊශඟ හයණඹ යම්යි. 2016.10.24 යවෝ ඊට ආ නන 

දනඹදී ධදය භලි නද දහසිිවයේ ඵෆයේ තිසසෝරහ යේරයි න 

යඵෝතල් ඳවක් වම්ඵ යනහ. 

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යරොවහ න යත්ත්යත් භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහ යභොක්ද 

ක ඹ නය න? 

 
ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
රු භ න්රීතුභදහ, භයේ යේරහ  නන එඳහ. 

 
ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම් යදය ප්රලසන යනන 

තළනක් යනොයයි. ඳහර්ලියම් නතු ක ඹ නය න යයට් ප්රලසන යනන 

තළනක්. තභ නයේ යඳෞද්ලි ප්රලසන යදයදී යනහ  නන ක ඹහ 

පඳ රු භ න්රීතුමිඹට ක ඹනහ.  

 
ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
භභ යභතළනදී ක ඹපු යඳෞද්ලි ප්රලසනඹ යභොක්ද? යභතළන 

භයේ යඳෞද්ලි ථහක් තිසයඵනහද? ධදයරු භයේ 

යඳෞද්ලි ට්ටිඹද? යයට් තිසයඵන ප්රලසනඹක් ළන යම් ථහ 

ය නය න. ඇභතිසතුභහයි යම් දළනුත් ය නය න. ඔඵතුභ නරහත් 

දළන  නන. ඕනෆ නම් ඔඵතුභ නරහ ළනත් ඉසයවට ක ඹ නනම්.   

2016.10.24 යවෝ ඊට ආ නන දනඹදී  භලි නද දහසිිව 

ක ඹන ධදයයඹහයේ පයත් තිසබුණු bag එක් ඇතුයශේ 

යේරයි න යඵෝතල් 5ක් තිසසෝරහ තිසයඵනහ. ලි න ඔහු ළන තිසබුණු 

ප්රහලඹට යනභර්ලනඹක් යයන ඹන යොට බුද්ධි පිලලි න 

ඔහුයේ bag එ ඳරීක්හ යද්ද දස යදට ඳසු bag එ 

ඇතුයශේ තිසසෝරහ යේරයි න යඵෝතල් 5ක් වම්ඵ යරහ තිසයඵනහ. 

ක සිභ ධදයයයඹකුට හිය යදය ඇතුශට යේරයි න පයයන 

ඹ නන ඵළවළ; තදහයඹ න ඖධ යද නන ඵළවළ; තදහයඹ න ඖධ 

ලිඹ නනත් ඵළවළ; ඇතුශට ගිහි න ඒ ඖධ ක සිභ යනධිඹක  න 

ඔවු නට යද නන ඵළවළ; තදහයඹ න යේරයි න එක් ව නන ඵළවළ. 

වුරු යවෝ ශඟ තිසඹහයන තභයි යේරයි න එක් ව නන ඕනෆ. 

එතයොට යභොක්ද යම් ධදය දහසිිව යරහ තිසයඵ නය න? 

3069 3070 



ඳහර්ලියම් නතු 

භත් ද්රය -කුඩු-  පයයන  "සික්" එ වළදරහ ඉ නන පඹට යම් 

යේරයි න වනහ. එ යේරයි න එට රුයලඹල් 5,000යි, 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ. යම්හ තුච්ඡ, තුට්ටු යදයක් ළඩ.  

යම් ඵ නධනහහයයේ "සුජීහ" ක ඹරහ ත යඩොක්ටර් යයනක් 

ඉ නනහ. "පම්භහ යඩොක්ටර්" ක ඹහයි එඹහට ක ඹ නය න. ඔක්යතෝඵර් 

19ළදහ ඵදහදහ ඳශ ව ජහතිස පුත් ඳත එඹහ ළන ක ඹහ 

තිසයඵනහ. "හිය යදය කුඩ්ඩ නට පම්භහ යඩොක්ටර්යේ යරයඩ් 

වළදරහ, කුඩු නළතිස යරඩ ව 150ක් යයෝවරට ඇයනල්රහ" ක ඹහ 

තභයි එඹහ ළන ඳශ  නය න. යම් පම්භහ යඩොක්ටර් -සුජීහ- 

යභොක්ද ය නය න? MOICයේ දළනුත්වීභ භත යම් පඹට 

යදනහ, psychiatric drugs. භත් ද්රය පයයන ''සික්'' වළදරහ 

ඉ නන පඹට psychiatric drugs දු නනහභ ඇඟට යඳොඩි ෆිට් එක් 

එනහ. එයවභ තභයි ක ඹ නය න. යම් ඔක්යෝභ ලිඹයනලි භභ 

යද නන ළභළතිසයි, පයප් ධදය නලි නද ජඹතිසස භ න්රීතුභහට. 

ඒ එ ථහක්. 

ඊශඟ ථහ යභොක්ද? 2016.11.08 "රිහදීඳ" පුත් ඳයත් 

28 යලටුයේ තිසයඵනහ, "ළලිඩ ඵ නධනහහය යයෝවයල් යවද 

දහරධහරි හභයයඹ න තවනම් බහණ්ඩ වම්ඵ යරහ" ක ඹරහ. 

යභොනහද වම්ඵ යරහ තිසයඵ නය න? Phones, chargers  ව යනදුලි 

ලිඳක්. යම්  යලටුඳ ඉ නය නත් යම් ධදයරු තභයි. වළඵළයි, පය 

පහිි යවද දහරධහරිඹහ තභයි ඵ නධනහහය බුද්ධි පිලයඹ න 

පත්පඩිගුට පයයන තිසයඵ නය න. යම් වළභ යතොයතුයක්භ භහ පද 

සභගත* යනහ. 

යභඳභණ යද්ල් පුත් ඳත්ර ඳශ යද්දී තභයි පයල වළභ 

යනහභ ද්ද නළතිස ට වයන ඉ නය න. යභඳභණ යද්ල් 

සිද්ධ යරහත් පඳට ක සි යදඹක් ය නන වම්ඵ යරහ නළවළ.  

ඊශඟ හයණහ  "දයින" පුත් ඳයත් ඳශ ව සිද්ධිඹක්. 

යභොක්ද ඒ සිද්ධිඹ? ළලිඩ ඵ නධනහහයයේ හ නතහ පිලයේ 

"Y" ලහරහයේ තිසබී වම්ඵ වුණහ, ජිභ දුයථන 20ක්, ඵළටරි ඹ නත්ර 

57ක්, සිම් 12ක්, රුයලඹල් 1,000ක් ව තත් උඳයණ. යම් 

සිද්ධිඹ යලටුඳ ඉ නය නත් පය ක ඹපු ධදයයඹහයි, රක්සභ න 

ජඹභහ නනයි.  

හභහනයයඹ න හියයදය ඇතු යශේ   "ඳහටි" ක ඹරහ ණ්ඩහඹම් 

ඉ නනහ.  හියයදය ඇතුයශේ එ එ ළඩරට සියරු න 

යඹොදහ  නනහ. ඒ සියරු ණ්ඩහඹභට තභයි "ඳහටි" එක් 

ක ඹ නය න. ඔවු න තභයි සිය යදය එ එ ළඩ ටයුතු යරහ 

යද නය න ව ඵ නධනහහයයේ සිටින ධදයරු නයේ, 

යේරර්රු නයේ ඳණිවුඩ හුභහරු ක රීභ ළදහ ටයුතු ය නය න. 

යම් සිද්ධිඹ යරහ තිසයඵ නය න ඵ නධනහහයයේ හ නතහ රැවුම් 

පිලයේ. යම් හයේ "ඳහටි" ණ්ඩහඹභ යදයදයනක් සිටිඹහ. එක් 

යයනක්යේ නභ තභයි, භහරනී දහනහඹ. පදහක් එක්යනහ, 

යයයෝදහහ යඵොට්දහ. යම් යදයදනහ සිටින සථහනයේ යඳොයශො 

වහයරහ, යඳොයශො ඹට තභයි යම් බහණ්ඩ තිසඹරහ තිසබුයණ්. 

  නන දීපු ඳහ න ඇතුයශේ  තභයි යම් දුයථන, පයහ යම්හ 

ඔක්යෝභ තිසඹරහ තිසයඵ නය න.  යම් බහණ්ඩ ඔක්යෝභ වම්ඵ 

වුණහට ඳසයේ හ නතහ  යේරර්රිඹ යම් පඹ යන තළනට භහරු 

ශහ. භහරු ශහට ඳසයේ භලි නද ක ඹන යදොසතය ව රක්සභ න 

ජඹභහ නන ක ඹන යදොසතය යම් පඹ යනුය න  report එක් 

ලිේහ, "යම් පඹට යවොටභ පනීඳයි. යම් පඹ  ඵ නධනහහය 

යයෝවයල් නත් නන" ක ඹරහ. යම් පඹ ඵ නධනහහය යයෝවයල් 

නත් නන ක ේහට, යේරර්රිඹ ඒ යශේ නළවළ, ඒ පඹට 

පනීඳඹක් නළතිස ඵ ඇඹ ද නන දහහ. ඉ න ඳසු ඒ යනුට 

එතළනට ත හ නතහ "ඳහටි" යදයදයනක් දළම්භහ. එක් යයනක්, 

මියල් ළ නයඩෝට්. පදහක් එක්යනහ, දල්වහදහ ගුණර්ධන.  

දළ න තිසයඵන ප්රලසනඹ යභොක්ද? යම් රක්සභ න ජඹභහ නන 

ඔවු නට එ නන ක ඹනහ, හභයඹට. ඔවු නට හභයඹට එ නන 

ක ඹරහ ක ඹනහ, "ඔඹයොල්ර න වරි තරුණයි, ඔඹයොල්ර න 

එක් ළඩ ය නන භට වරි යල්සියි, භභ ඔඹයොල්ර න ඵරහ 

 නනම්, හදඹක් යරහ යද නනම්, දෆළද්ද භභ යද නනම්" 

ක ඹරහ. යම් ඔක්යෝභ යනසතය ඔවු න යරහ තිසයඵන ඳළමිණිල්යල් 

ව න නහ. "භභ ඔඹ යොල්ර න ඵරහ නනම්, ඔඹයොල්ර න 

වරි රසනයි, ඇයි යම් තරුණ හරඹ දහම් නහසතිස ය නය න, 

භහත් එක් තරුණ හරඹ යනඳි නන." එළදහ යද්ල් තභයි යම් 

පඹට ක ඹරහ තිසයඵ නය න. යම් හයණහ ඔක්යෝභ රක්සභ න 

ජඹභහ නන ක ඹපු ත නදය. නමුත් ඔවු න යදයදනහභ යම් 

යඹෝජනහට ළභතිස වුයණ් නළවළ. ඔවු න එක් එතු යරහ 

දුයථන වි නන ආදී එ එ යවොය ළඩ ය නන ඔවු න 

ළභළතිස වුයණ් නළවළ. ඒයක් ප්රතිසපරඹක් යනධිඹට පද නයොට 

ඔවු නට පුදුභහහය යනධියේ ලිිගි පඩ නයත්ට්ටම් සිද්ධ නහ. යම් 

හ නතහ න යදයදනහ පතිසරු ජනහධිඳතිසතුභහට, රු 

පභළතිසතුභහට, ඵ නධනහහය යනඹඹ බහය ඇභතිසතුභහට, යෞය, 

යඳෝණ වහ යද්ශීඹ ධදය ඇභතිසතුභහට, ව භටත්  ඒ 

ඳළමිණිල්ය න යොයලඹක් එහ තිසයඵනහ. භභ ඔවු නයේ 

ඳළමිණිල්රත් සභගත* යනහ. 

ඊශඟට, 2016.10.16 "භේසෝභ" පුත් ඳයත් යදන යලටුයේත් 

ප්රෘත්තිසඹක් ඳශ නහ, "සියත ශ යද්ලඳහරනායඹෝ 

සිඹල්රභ යයෝවයල්" ක ඹරහ. 

 දළ න තභයි වරිභ තළනට එ නය න. සියත ශ 

යද්ලඳහරනාඹ න ළනයි භභ ක ඹ නන වද නය න. දළ න නම් යඳොදු 

යනඳක්ඹ ඳළත්යත න ෆ ළහිල්රක් එයිද ද නය න නළවළ. භභ 

හයේත් නම් ක ඹ නය න නළතිස දහහ වුරුත් ඇයනසය නන 

ඕනෆ නළවළ. එභ ප්රෘත්තිසයේ ඳශ නහ, "යයෝවල්ර සුයේ 

ඇ න උඩ යද්ලඳහරනායඹෝ" ක ඹරහ. යම් සිඹලු යදනහටභ 

සීභහයහිත පමුත්ත න; සීභහයහිත ෆභ බීභ. යම්හ ය නය න 

ඵ නධනහහය යොභහරිසයේ පනුදළනුභ භත. යම් ශඟදී ද 

භහත්, භයේ යල්ම්තුභහත් ඵ නධනහහයඹට ගිඹහ. එතුභහ යම් 

පසථහයේ යහජය දහරධහරි නයේ කුටියේ ඉ නනහද ද නය න නළවළ. 

ඉ නනහ නම්, යම් යවොට පව නන. භභ ඵ නධනහහය 

යොභහරිස වම්ඵ  නන ගිහිල්රහ එතුභහය න ඇහුහ, "ඔඵතුභහ 

ද නනහද, යම් හියයදය ඇතුයශේ යදභටයොඩ චමි නදරහ, එස .  

එෂස යත්රහ phones ඳහයනච්චි යමි න facebook ඹනහ. ඔඵතුභහ 

යම් ළන දළනුත්ද?" ක ඹරහ. 

භභ ඒ ඇහුහට ඳසයේ යභ නන,  යම් භනුසඹහ පඬ නන 

ත්තහ! ඵ නධනහහය යොභහරිස පඬ නන ත්තහ. භභ ඵළලුහ, 

යම් භනුසඹහ යම් තයම් ියේදීද, ඇයි පඬ නය න ක ඹරහ. එතුභහ 

දළ න පඬ නය න යභොද? භභ ක ඹපු ථහට එතුභහට යද නන 

උත්තයඹක් නළතිස දහහ පඬ නන ඳට න ත්තහ. යුදහයෂෝම් ඇත් 

යයනක් භයේ ඉදරියලට පඬද්දී භට ත දුයටත් ථහ ය නන 

පුළු නද? භභ ආඳහු වළරිරහ ආහ. යයේ යතත්, යම් භනුසඹහ 

දළනුත්යි යම් සිද්ධි ය නය න. පද   න භළසි න ඵ නධනහහයඹ 

ඇතුයශේ හභයඹ ඇක් තිසයඵනහ; attached toilet එක් 

3071 3072 

[රු හිරුදහහ යප්රේභච නද්ර භවත්මිඹ] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිලරිඳත් මනොකණන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිලරිඳත් මනොකණන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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තිසයඵනහ. ඒ හයේභ භදුරු දළල් තිසයඵනහ, පුටු තිසයඵනහ, TV 

එක් තිසයඵනහ, fan එක් තිසයඵනහ. පයප් යද්ලඳහරනායඹෝ 

සියයට ගිඹහභ යම් හභයයේ තභයි නත් නය න. වුරු වරි පද 

ද ඇතුශත ගිහිල්රහ ඵර නන, ඒහ ඇතිස. නමුත්, භභ පද ඒ ළන 

ක ඹපු දහහ යවට යනයොට ඒහ යොඹහ නන ඵළරියයි. 

යභොද, ඒහ ඔක්යෝභ ඩරහ දභයි. 

ඊශඟ හයණඹ යම්යි. ශඟදී ද භ න්රීයයඹක් සියත 

වුණහ. හභහනයයඹ න භ න්රීයයඹක් සියත වුණත්, හභහනය 

සියරු නට යදන යප්රහදභ තභයි ඒ භ න්රීයඹහටත් යද නය න. 

යොට්ට, යභට්ට, භදුරුදළල් හයේ ඒහ යද නය න නළවළ. ඒ 

භ න්රීතුභහ ගිහිල්රහ යභට්යටකුයි, යොට්යටකුයි, භදුරු දළරකුයි 

ඉල්රරහ තිසයඵනහ. යවේතු යභොක්ද? යභොක්ද එතුභහට තිසයඵන 

යරයඩ්? හභහනයයඹ න යඵල්යල් පභහරුක් යවෝ යො නයද් 

පභහරුක් යවෝ තිසයඵනහ නම්, යොට්ටඹක් යභට්ටඹක් 

ඉල්රනහ. නමුත් යම් භනුසඹහයේ පභහරු තිසයඵ නය න ෘණ 

යෝර. දළ න යම් භනුසඹහට යොට්ටඹක් යවෝ යම්ට්ටඹක් 

යවෝ භදුරු දළරක් යවෝ පලය ය නය න යභොටද? ෘණ 

යෝර පභහරු දහහද? ෘණ යෝ යභට්යට් උඩ තළබුහභ 

නීඳ යනහද? යභොක්ද ය නය න? භට දළන නන ඕනෆ ඒයි. 

ඊශඟට එතුභහයේ ඹහළුහත් ශඟදී සියත වුණහ. වළඵළයි, ඒ 
භනුසඹහ නම් යඵල්යල් පභහරුක් ක ඹරහ පි යවේතුක් භත 

යභට්ටඹක් ඉල්රරහ තිසබුණහ. ඒට නම් භක් නළවළ. ඒ හයේභ 
යම් ශඟදී තත් භ න්රීයයඹක් ඇතුශට ගිඹහ. ඇතුශට ගිඹහට 

ඳසයේ යභොක්ද යරහ තිසයඵ නය න? ඒ භ න්රීතුභහටත් පනීඳයි 
ක ේහ. වළඵළයි, ඒ භ න්රීතුභහට තිසයඵ නය න වෘදඹහඵහධඹක්. 

වෘදඹහඵහධඹක් ක ඹරහ report එක් ලිඹරහ තිසයඵනහ. භභ 

ද නය න නළතිස දහහ යම් ළන රු නලි නද ජඹතිසස 
භ න්රීතුභහය න පව නය න. වෘදඹහඵහධඹක් නම් ECG report 

එක්  නන පලයයි ය න. ECG report එක් නළතු 
වෘදඹහඵහධඹක් ක ඹරහ ලිඹරහ! දරුණු වෘදඹහඵහධඹක් තිසයඵනහ 

ක ඹරහ  ලිඹරහ තිසයඵනහ.  දළ න යම් භනුසඹහට ඒ ඔප්පු 
ය නන ඵළරු ඉ නනහ. ඇයි, භළෂි නරට යඵොරු ය නන 

ඵළවළ ය න. ලිඹපු තුණ්ඩුයේ යනධිඹට ECG report එ එ නය න 

නළවළ ය න.  මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඒ එ හයණඹක්. 

ඊශඟට භභ තත් හයණඹක් ක ඹ නන ළභළතිසයි. පයනක් 
හයණඹ තභයි, ප්රධහන යඳයශේ භත් ද්රය,- [ඵහධහ ක රීභක්] ඔඵතුභහ 

හිනහය නය න නළතු ඉ නන යෝ. එතයොට භටත් හිනහඹනහ. 

[ඵහධහ ක රීභක්] ප්රධහන යඳයශේ කුඩු ජහහයම්හයයඹක් ඉ නනහ. 
එඹහයේ නභ පභහ න යේක්. ඔහු ඳහක සතහනු ජහතිසයඹක්. එඹහ දළ න 

සිය යදය ඉ නනහ. පදහත් යනහ යභොයවොභඩ් සිද්ධික්. එඹහත් සිය 
යදය ඉ නනහ.  

පභහ න යේක්ට තිසයඵන යරයඩ් යභොක්ද?  එඹහයේ ඵය 
ක යරෝග්රෆම් 106යි. උ ය නටිමීටර් 169යි. ඒ ක ඹ නය න උ 

නළවළ, භවත භනුසයඹක්. ඵ නධනහහය යයෝවයල් හට්ටු 
ඇ තභයි ඒ භනුසඹහ ඉ නය න. ඇ ඉ නන යවේතු තභයි, 

උට රිරන ඵයක් යනොභළතිසභ. ඒ තභයි යරයඩ්. එඹහයේ 
BMI එ යවො නළතිස දහහ special treatments ඕනෆ ක ඹරහ තභයි 

ඵ නධනහහය යයෝවයල් ඇට දහරහ තිසයඵ නය න. ඔ නන යරයඩ්!  

Prison එයක් ඉ නන පයනක් සියරු න පතයත් ඔඹ හයේභ 
BMI එ යවො නළතිස මිදහසසු ඇතිසය න. BMI එ යවො නළතිස 

පදහත් සියරුයෝත් ඔඹ යනධිඹටභ ඇ නරට දහරහ තිසයඵනහද 
ක ඹරහ භභ දළන නන ළභළතිසයි. යභොක්ද, යම් ය නය න? 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුමිඹදහ, ඔඵතුමිඹට ත යනනහඩි යද හරඹක් 

තිසයඵනහ. 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

භට ත ටි යරහක් යද නන. භට පලයභ යද් තභ 

ක ඹ නන ඵළරි වුණහ. [ඵහධහ ක රීභක්]   භභ ප නතිසභ රුණු ටි 

ක ඹ නය න. 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භය න යනනහඩි යදක් යදනහ. 

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ඔඵතුභහයනුත් හරඹ යදනහද? දහඹභයි. 

BMI එ යවො නළවළ ක ඹරහ තභයි ඇක් දීරහ තිසයඵ නය න. 

භහි නදහන නද පලුත්භයේ භ න්රීතුභදහ, ඇත්තටභ හක්ෂි දු න 

මිදහසසු භට ක ඹනහ, වරිඹට යලරිමියඹක් හයේ යරඩක් නළතු 

හිටියේ ඔඵතුභහ යනතයයි ක ඹරහ. ඇත්තටභ ඒ ක ඹ නන ඕනෆ. 

එතළනට ගිඹහට ඳසයේ පදහත් මිදහසසු ඔක්යෝටභ යරඩ. යභතළන 

ඉයන යජොලි යමි න ෆ ව ඉ නනහ, එතළනට ගිඹහට 

ඳසයේ එ ඳහයටභ යරඩ යනහ. 

 

ගරු ලක්යමන් මසමනවිණත්න මහත (විදය, තක්යණ හ 

ඳර්ම යණ ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) - றஞ்ஞரண, 

தரறல்தட்த ற்தம் ஆரய்ச்சற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  

Science, Technology and Research) 

ඔඵතුමිඹ ක ේයේ භහි නදහන නද පලුත්භයේ භ න්රීතුභහ 

ළනද? පය යරයඩ් වළදුයණ් එතුභහටද? 

 
ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

නළවළ, නළවළ. ෘණ යෝ යරයඩ් තිසබුණ යනහද? එතුභහ 

යභතළන නළවළ. ඒ භභ ඳසයේ ක ඹ නනම්. [ඵහධහ ක රීභක්]  

පභහ න යේක් ක ඹන ඳහක සතහනු ජහතිසඹහ ඉ නදඹහය න ධදය 

හර්තහ ය නහයන තිසයඵනහ. පවුරුදු ණනක් හියර් ඉ නන 

භනුසඹහ ඉ නදඹහය න ධදය හර්තහ යනළල්රහ. යභොක්ද ඒ 

ථහයේ යත්රුභ? එයවභ යේ නන  පුළු නද? යම්හත් භභ 

සභගත* යනහ. 

යම් භනුසඹහට තිසයඵන යරයඩ් යභොක්ද ක ඹරහ වරිඹටභ 

වඳුනහ නන ඕනෆ. ඔඵතුභ නරහ යම් BMI එ ළන ථහ 

යනහ. ඔඹ හියයදය පධි රුධිය පීඩනඹ වළදච්ච පහිි 

භනුසයඹක් ඉ නනහ. ඒ භනුසඹහ ඇ ඉ නන ඕනෆ. ත 

භනුසයඹක් ඉ නනහ, ඒ භනුසඹහයේ ගුද භහර්යඹ න යල් 

ඹනහ; පනීඳයඹ න ඉ නන භනුයයඹක්. ඒ භනුයඹහත් ඇ 

ඉ නන ඕනෆ. ඒ භනුයඹහට special treatments ඕනෆ. එයවභ 

මිදහසු නට එ දක් යඵයවත් යරහ ආඳසු සියකූඩුට ඹනහ. 

යම් පහිි මිදහසසු. ඇයි, යම් යනධිඹට ය නය න? යම් යොල්ර න 

ඵර නත ල්ලි යනඹදම් ය නන පුළු න මිදහසු න යනොන දහහයි.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුමිඹදහ,  ඔඵතුමිඹට රළබී ඇතිස  හරඹ පහනයි. 

 
ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

රු (ධදය) නලි නද ජඹතිසස භ න්රීතුභහ, ඔඵතුභහයේ 

යරහය න භභ  නනද? 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භයේ යරහ නළවළ. 
 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ඔඵතුභහයේ යරහ ඉයද? 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු (ධදය) නලි නද ජඹතිසස භ න්රීතුභහයේ යරහය න 

යනනහඩි යදක් ඉතිසරි තිසයඵනහ. 
 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

වරි. එතුභහයේ යනනහඩි යද භභ  නනම්. 

පහන ලයඹ න ළදත්භ යද්  ක ඹ නන ඕනෆ. යම් 

ක ඹනයොට යොඩක් පඹට රියදයි. ඳසු ගිඹ දනර භයණ දඬුභ 

රළබුණු දුමි නද සිල්හ හිටපු භ න්රීතුභහ ළනත් ක ඹ නන ඕනෆ. 

නළත්නම් ළඩක් නළවළ.  පද නයොට  සියරු පි 419189 

දයන දුමි නද සිල්හ භවතහයේ යයෝ යනදහලසචඹ  යලළිඵ හර්තහ  

තදහය යඵොරුක්. ඔහුට දීරහ තිසයඵන යයෝ යනදහලසචඹ තභයි,- 

[ඵහධහ ක රීභක්]    ඇත්තටභ  ඔඵතුභහ  යරහ යදනහද? 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඳයනත්රහ  නදහආයච්චි භ න්රීතුමිඹයේ යේරහය න යනනහඩි 

03ක් පඩු ය නන පුළු න ක ඹනහ. එතුමිඹ ඇයනල්රහ ගියේ. 

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

වරි. ප නතිසභ හයණහ භභ යම් ක ඹ නය න.   යම් පුද්රඹහ 

ප්රහල යරහ තිසයඵන යරයඩ් තභයි,- 

 

ගරු ලක්යමන් මසමනවිණත්න මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

යනනහඩි 5ක් යද නන පුළු න. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුමිඹට යනනහඩි 5 හරඹක් රඵහ යදනහ. 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

යනනහඩි 5ක් ඇතිස. 

යම් පුද්රඹහට තිසයඵන යරයඩ් තභයි chronic headache.  ඒ 

යරයඩ් තභයි දීර්කහලීන හියදඹ. භභ ළරැද නම් ක ඹ නන.  

ඊශඟට,  giddiness.  ඒ ක ඹ නය න යළයනල්ර. ඊශඟට,  loss of 

consciousness. ඒ ක ඹ නය න සිහි නළතිසභ. ඊශඟට, loss of 

memory. ඒ ක ඹ නය න භතඹ පඩුභ. යම් ඔක්යෝභ යරඩ 

තභයි යම් ක ඹන පුද්රඹහට තිසයඵ නය න. 

 

ගරු මන්ත්රීවණමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

එතුභහට තිසයඵන දීර්කහලීන headache එ තභයි ඔඵතුමිඹ. 

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

යම්හ තභයි තිසයඵන යරඩ ටි. නමුත් යදළම්ඵර් 03ළදහදහ  

එතුභහයේ උඳ නදනඹ තිසබුණහ. ඳවුයල්භ උදයනඹ ගිහි න උඳ නදනඹ 

භයරහ යඳොඩි යජොලිඹක් දහරහ ආහ.  භට තිසයඵන ප්රලසනඹ යභඹයි.    

ඔඵතුභ නරහට ඇය නන භභ ක ඹ නනම්, ඵ නධනහහය ආාහ 

ඳනයත් 39:2  නතිසයේ - 

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යරොවහ න යත්ත්යත් භ න්රීතුභහ,  ඔඵතුභහයේ රීතිස 

ප්රලසනඹ යභොක්ද? 

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

තභ 'භයික්' එ නළවළ. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහයේ seat එ භහරුයරහ. 

 
ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

යරහ තනහ. ඉක්භනට ක ඹ නන තිසයඵන යද් ක ඹ නන. 

 
ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

හය බහ පසථහයේ දී ඕනෆභ තළන ඉයන ථහ 

ය නන පුළු න. මරහනහරුඪ රු භ න්රීතුභදහ, දුමි නද සිල්හ 

හිටපු භ න්රීතුභහ දළනට යශ්රේසසහධියණඹට පියඹහචනඹක් ඉදරිඳත් 

ය තිසයඵනහ.  ඒ දහහ එතුභහ ළන යම් බහ තුශ ථහ ය නන 

ඵළවළ. 
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ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

එයවභ ප්රලසනඹක් නළවළ. එයවභ ක සි ප්රලසනඹක් නළවළ. ඔහු 

භයණ දඬුභට රක්ව යයනක්. යශ්රේසසහධියණයඹ න තභ  දන 

රළසෝරහ නළවළ. 

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

එයවභ ය නන ඵළවළ. ඒ ය නන ඵළවළ. 

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

භභ දුමි නද සිල්හ භවතහයේ නඩු ළන යනොයයි, යභතළන 

ථහ ය නය න.  

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

යොයවොභ නමුත් නඩුක් තිසයඵන යරහ එතුභහ ළන ථහ 

ය නන ඵළවළ. 

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ඔහු තභත් සියරුයක්. පව නන, භභ යභතළන නඩු ළන 

ථහ ය නය න නළවළ. ඔහු සියරුයක්. ඔහුයේ තත්ත්ඹ ළන 

ක ඹන එ පද දට පදහශයි. 

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

එයවභ ය නන ඵළවළ. එතුභහ ළන යම් බහයේ ථහ ය නන 

ඵළවළ.  

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ඔඵතුභහට ඔච්චය දඟර නන යවේතුක් නළවළ.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුමිඹ ථහ යයන ඹ නන.  

 
ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

ඔඵතුභහට ඔච්චය ෆව නන යවේතුක් නළවළ. ඔඵතුභ නරහයේ 

මුළු ආණ්ඩුභ ඔඹ යනධිඹට ළයට නන යවේතු වුණු එ පුද්රයඹක් 

තභයි එතුභහ. ඒ දහහ ටවයන ඉ නන. ඔඵතුභ නරහ පද ළටිරහ 

ඉ නය න ඔඹ හයේ මිදහසු න ශඟ තිසඹහයන සිටි දහහයි. ඒ දහහ 

ඔඵතුභහ යඳොඩ්ඩක් ටවයන ඉරහ භට ථහ ය නන ඉඩ 

යද නන. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ,  ඵ නධනහහය ආාහ ඳනයත් 

39:2  නතිසඹ ඹටයත්  යභයේ ව න නහ,   

It states, I quote: 

“Any Member of Parliament, District Judge, Judge of a Family 

Court, or Magistrate, or Judge of a Primary Court, may visit any 
prison, between the hours of  5.30 a.m. and 5.30 p.m. on any day for 
the purpose of inspecting the general condition of the prison and of 
the prisoners therein, and may record in the Visitors’ book any 
observations or recommendations which he may think fit to make 
after such inspection.”    

එතයොට යභහි ක ඹ නය න ඕනෆභ භ න්රීයයඹකුට, judge  

යයනකුට, ඕනෆභ යයනකුට prison එ  ඵර නන යඳය රු 

5.30 සිට ඳස රු 5.30 දක්හ හරඹ තුශ  ඹ නන පුළු න. වළඵළයි, 

තදහඹභ ගිහිල්රහ  යම් සියත යරහ ඉ නන ට්ටිඹත් එක් ඳළඹ 

ණනක් තිසසයේ jailerයේ room එට යරහ ථහ ය නන 

යනොයයි. ඔවු නට prison එ ඇතුයශේ inspection එක් 

ය නන ඹ නන පුළු න.  සියරු නයේ යභොනහ වරි පඩු ඳහඩු 

තිසයඵනහ නම් ඒහ ළන දළන  නන ඹ නන පුළු න. ඒහයේ 

යද්ල්රට තභයි ඹ නන පුළු න. නමුත් යම් ශඟදී ද යම් 

පුද්රඹහ ඵර නන ගිහි න තිසයඵනහ,  දහ යනදහසුරුරිඹක් න 

පයේහ වහබ්දී න. යම් සිද්ධිඹ  එළිඹට ආහට ඳසු දළ න එතුමිඹ 

ඳඩි හිත දහහඩු ඹහ තිසයඵනහ. යම් යලළිඵ සිඹලුභ 

පුත්ඳත්ර ඳශ වුණහ. "ඉරුදන", "රිහදීඳ", "භේසෝභ" ක ඹන 

වළභ ඳත්තයඹභ ඳශ වුණහ. පද යනයොට ඹම් ක සි ඵරඹක  න  

එතුමිඹ යලළිඵ එභ හයණඹ  එළිඹට ඹ නය න නළතිස යනධිඹට 

වරහ තිසයඵනහ.  

එතුමිඹ එතළනට ගිඹ ථහ නදයඹ ම්පර්ණයඹ න ඳත්තයයේ 

ව න වුණහට ඳසයේ යභොද වුයණ්? ඒ පුළු න තයම් 

ව නනයි ඵළලුයේ. ඉතිස න යම් හයණහ ඔක්යෝභ තිසයඵනහ.  

දුමි නද සිල්හ භයේ තහත්තහ භළරුහ. ඒ එතළදහ න ඉයයි. ඒ 

භනුයඹහ දළ න ඵ නධනහහයයේ ඉ නය න. ඒ භනුයඹහ ආයඹත් 

එළිඹට එ නය න නඩුක් ද නුයොත් ය න. භට ඊට  ඳසයේ ඒ 

පුද්රඹහ එක් ක සි යඳෞද්ලි තයවක් නළවළ. හරඹක් තයවහ 

තිසබුණහ. ඹසි න මුහුකුයහ ඹන යොට ඒ යද්ල්  යනස යනහ.  

ඔහුට දඬුම් රළබුණහ, දළ න ඒ යද්ල් එතළදහ න ඉයයි. වළඵළයි,  

ඵ නධනහහයඹ ඇතුශට ගිඹහභ ඒ පුද්රඹහ  යවෝ  ඵරඹ තිසයඵන 

ෆභ පුද්රඹකුභ ඉ නය න හභහනය පුද්රඹකු හයේ නම්, 

එතළනට ඹන පය දුප්ඳත් භනුයඹහට යභොක්ද ය නය න?  

ඵ නධනහහය යොභහරිසතුභහ පද යොයවේ වරි ඉයන 

පවයන ඉ නනහ නම්,  - භවයයනට පද  එතුභහ ඇයනල්රහ ඇතිස - 

භහ එතුභහට ක ඹ නන ළභළතිසයි, රුණහය, ළලිඩ 

ඵ නධනහහයඹ ඉදරියලට ව න ය තිසයඵන, "සිඹලුභ සියරු න 

භනුයයඹෝඹ" ක ඹන එ භරහ "ල්ලි තිසයඵන සිඹලුභ 

සියරු න භනුයයඹෝඹ" ක ඹරහ ව න ය නන ක ඹරහ. 

දුප්ඳත් පහිි මිදහසු නට හිය යඹ ඇතුයශේ යම් පහධහයණඹ 

යොච්චය නම් යනහද?  ඒ දහහ යම්හ ළන - 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුමිඹදහ, ඔඵතුමිඹයේ හරඹ ප න.  දළ න ථහ 

ප න ය නන.  

 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

යඵොයවොභ සතුතිසයි. මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, පහන 

ලයඹ න භට ත එ හයණඹක් ක ඹ නන තිසයඵනහ.   යම් ළන 

භහ ජනහධිඳතිසතුභහටත්  ක ේහ. ජනහධිඳතිසතුභහ ක ේහ, "පද ටික් 

ළඩිපුයත් යරහ ඉල්රහ යන යම් ළන බහට ඇයව නන ෆ 
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වරහ ක ඹ නන" ක ඹරහ. ඔ නන භභ ඒ ශහ. ඒ යනතයක් 

යනොයයි.  භභ යම් යනසතයර් පභළතිසතුභහ ටත් ක ේහ. පභළතිසතුභහ 

භට ක ඹනහ, "භභ ඳළත්තක් පයත්යත් නළතිස දහහ 'හිරු' එය න 

භට යවෝ හරහ වනහ" ක ඹරහ. 'හිරු' එය න යවෝ හරහ 

පභළතිසතුභහට වනහලු. "භභ යොයවොභද මිනීභරු නයේ 

ඳළත්ත  නය න" ක ඹරහ එතුභහ ක ඹනහ. ඊශඟට යෞය 

ඇභතිසතුභහට යම් හයණඹ ළන ක ේහභ එතුභහ ක ේහ, යම් 

සිඹලුභ හයණහ ටි එතුභහට යද නන ක ඹරහ.  ම්පර්ණයඹ න 

GMOA එයක් එතු යරහ ඉ නන ධදයරු න ටිභ තභයි යම් 

ළයඩත් ය නය න. ඒ ක ඹ නය න, ඒට ම්ඵ නධ භවය 

ධදයරු.  

ඊශඟට, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ ටයුතු යලළිඵ 

ඇභතිසතුභහට ක ේහභ එතුභහ භට ක ේහ, යම් යලළිඵ එතුභහ 

ඳරීක්ණඹක් යනහ ක ඹරහ. යම් වළභ හයණහක් වහභ  

උඩි න තභයි orders  එ නය න ක ඹරහ ක ේහ. නමුත්, යම් සිද්ධි 

ළන යම් වුරුත් ද නය න නළත්නම්, ජනහධිඳතිසතුභහට, 

පභළතිසතුභහට, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ ඇභතිසතුභහට, යෞය 

ඇභතිසතුභහට ඩහ යරොක් න ඉ නනහද?  භහය ළඩක් ය න යම්. 

ඒ දහහ ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ ටයුතු බහය රු 

ඇභතිසතුභදහ,  ඔඵතුභහ යම් යලළිඵ යොඹහ ඵරහයන ක ඹහ භහ යනලසහ 

යනහ. ඔඵතුභහ ළන පර්ණ යනලසහඹක් තිසයඵනහ. රක්සභ න 

ජඹභහ නන ක ඹන ධදයයඹහයයි, භලි නද දහසිිව ක ඹන 

ධදයයඹහයයි ටයුතු ළන යොඹහ ඵරහ ඳරීක්ණඹක් යරහ 

තහහලි යේඹ පත්හිටු නන.  ධදයරු, යේරර්රු බුරුතු 

යලටි න ඒයන, යම් වළභ යද්ටභ හක්ෂි යද නන. එදහට ඵරහ  නන 

යභොක්ද යම් ඵ නධනහහය ඇතුයශේ ය නය න ක ඹරහ. යඵොයවොභ 

සතුතිසයි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon.  M.A. Sumanthiran. 

ඊට  යඳය, රු (ධදය) නලි නද ජඹතිසස භ න්රීතුභහ 

මරහනඹට ඳළමියණනහ ඇතිස. 
  

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහත මූලසනමයන් ඉවත් 
වුමයන්, ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත ුලලසනරඪ විය. 

  

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA took the Chair. 

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Sumanthiran, please give me two minutes.  

Hon. Fair Member, thank you very much for 

elucidating all those points. I am very thankful to you. 

This is exactly what is happening in the prisons.  And this 

is exactly why I am holding an inquiry. The matter of 

issuing documents by doctors does not come under the 

purview of my Ministry. It comes under the purview of 

the Ministry of Health. So, I am sorry, I cannot take any 

action on them. It is really the Ministry of Health  that can 

take  action on them.  

I am very thankful to you for elucidating those points 

to this august Assembly today and I am also holding 

inquiries regarding them. Thank you. -[Interruption.] 
 

ගරු හිරුනික මප්ර මචන්ද්ර මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறபச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 

Sir, thank you so much for your response. Actually, I 

am going to hand over all these documents to you and I 

beg you to hold an inquiry on this. Thank you so much.   
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay.  Now, the Hon. M.A. Sumanthiran, please. 

 

[2.58 p.m.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me the 

opportunity to speak on the Votes of the Ministry of 

Prison Reforms, Rehabilittion, Resettlement and Hindu 

Religious Affairs. But I am greatly saddened as I start my 

speech today, that this Ministry seems to be the one that 

is riddled with corruption, from the speeches made in this 

House so far from every Member of Parliament including 

the  Government Member who just spoke before me. 

They all highlighted the serious acts of corruption. The 

Hon. Member who spoke before me related the story of 

how the Commissioner General of Prisons started to 

weep when she confronted him. I wonder whether, when 

we finish the today‟s Discussion in Parliament, that 

would be the state of the Hon. Minister. I say this with all 

responsibility because for almost two years, we have 

stretched ourselves, accommodated many deviations and 

tried to work with the Hon. Minister and have dismally 

failed.  

The Hon. Mavai S. Senathirajah, President of  our 

Party,  announced in this House last year that we do not 

have confidence in the Hon. Minister; and one year later 

we have nothing more to say. We can only confirm that 

one more year of probation, one more year of trying, has 

only confirmed to us what the Hon. Senathirajah said in 

the last Committee Stage Discussion on the Votes of this 

Ministry.  

This is a very important Ministry. It is an important 

Ministry for us; it is an important Ministry for the 

democratically-elected Representatives from the North 

and East and our Party commands the majority of the 

numbers of those elected from both the North and the 

East.  

The Hon. Minister will recall that when he was given 

this task, on the very first day three Members of the 

Tamil National Alliance met him in his own house at his 
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invitation and discussed how we could work together. 

Because, the Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs concerns 

mostly the war-affected areas and we represent those 

people and it was imperative that the Hon. Minister 

worked in consultation with us. That is how we started. 

But, almost two years later, I am sad that we have to 

publicly say that we have no more confidence in the 

conduct of this Minister. There are many reasons for 

saying this and I wish to deal with them one by one.  

The Hon. Bimal Rathnayake stated how at the COPE 

inquiry, the Palmyrah Development Board came under 

scrutiny and how a serious fraud became apparent, 

because the officers themselves had signed and accepted 

that there was a fraud; that they themselves perpetrated 

the fraud. I chaired that particular Meeting as he disclosed 

it to this House today. Those persons are still holding that 

office. That Board has been changed - I do not know how 

many times. You consulted us initially. You took some of 

our advice; some you did not take.  But, that is all right 

because you are the Minister. We were happy that you, at 

least, listened to us partially.  But thereafter, there was no 

consultation whatsoever. You have appointed the 

Chairpersons and the Board Members to an important 

institution like the Palmyrah Development Board which 

concerns the livelihood of one of the most depressed 

communities amongst us. The distillery that they own 

belongs to three cooperative societies. The very fact that 

that cooperative societies-owned enterprise shows that the 

benefit of that must go to them. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Member, can you give me - 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No.  I am not giving way.  Please, sit down! You can 

reply when you want. Please, do not interrupt me.  

You have hung on to that distillery despite the fact 

that the Cabinet-appointed Economic Subcommittee, for 

which both the Hon. Mavai S. Senathirajah and I 

attended, almost one-and-a-half years ago, gave you 

directions to hand over the ownership of that distillery to 

those cooperative societies. To this day, you have not 

done that. All you say is that you want to refurbish it and 

infuse capital. You are somehow very interested in this 

"capital infusion". One would like to know what your 

attachment to capital infusion is. So many families of 

those poor people are struggling to make a living. To this 

day, they have derived no benefit out of that. Those are 

their cooperative societies.  They asked us about it.  We 

have told them that a decision has been taken one-and-a-

half years ago.  Several times, in the presence of the Hon. 

Prime Minister, you were directed to do that  and to this 

moment, you have not carried that out. 

Secondly, I want to deal extensively with this housing 

project of yours. On the 24th of March of this year, you 

stated in Parliament that the Cabinet of Ministers had 

granted the approval for the construction of 65,000 

permanent houses for conflict-affected families in the 

Northern and the Eastern Provinces.  

It is in column Nos. 844 to 851 of the Hansard dated 

24th March 2016. But well prior to that, on the 22nd of 

September, 2015, you said that this approval was given. I 

publicly stated that one month prior to that, in August, 

2015, you told me in Sampur that ArcelorMittal 

Construction France was going to construct these houses. 

I raised the issue even then. How come that you could 

name the company, even before the Cabinet had granted 

approval for the construction of these houses or this 

project and how a tender process could be transparent and 

just when the Minister was able to say who was going to 

do that, one month prior to the Cabinet approval? I raised 

that publicly. You had no answer to that.  

I wrote to you a letter dated 07th April, 2016, after you 

made this disclosure to Parliament. I table* that letter.  

In that, I sought information with regard to 15 specific 

items on the grant of this award and all the tender details.  

You went public and said, “Hon. Sumanthiran does not 

know, did not know any of this and has basically been 

talking through his hat and only now he has sought this 

information.”  I sought your information so that I will 

have it in writing from you, not because I did not know. I 

knew what I was asking for. What did I get? On the 20th 

of April, 2016, you replied my letter not answering any of 

the queries that I raised.  I table* that letter also. 

I will give you some examples. The first question that 

I asked was about particulars of the 15 bidders who pre-

qualified and their respective submissions responding to 

the call for Expression of Interest. Your reply to my first 

querry is, “Fifteen (15) bidders were pre-qualified.” Is 

that the answer? I have asked for particulars of the 15 

bidders who were pre-qualified. Your answer is, “Fifteen 

bidders were pre-qualified.” What do you take us for?  

My second querry was, “Criteria of the subsequently 

amended EOI."  You say, “Please see annexure 1."  There 

is nothing; there is nothing amended. Similarly, for every 

one of those queries this is the way you have answered. I 

tabled those documents so that the country will know 

how a Minister answers particularized questions that I 

have asked as a Member of Parliament from the Jaffna 

District and the kind of answers you gave. This happened 

in April of this year. I did not make this public because 

we still wanted to work with you. We tried to reason with 

you. We told you very specifically that there is a large 

scale fraud in this.  
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Newspapers have revealed that one Ravi Wettasinghe 

is a local agent of ArcelorMittal Construction France. 

You know more than anybody else who Ravi Wettasinghe 

is; the man who fled this country; the man against whom 

several cases were pending. You know what his 

involvement in privatization of Werahera Central 

Workshop was; and he was arrested at the Bandaranaike 

International Airport trying to get out of this country. 

There is no denial that he is a local agent of this 

Company. 

I  will come to this company and its record worldwide 

as well. There is a revelation in "The Sunday Times"  of 

25th September 2016, recently, and that says Ravi 

Wettasinghe hangs around your Ministry all the time.  

"The Sunday Times" states, I quote: 

“The Sunday Times independently confirmed that this agent had 

been frequenting Minister Swaminathan‟s office, making a mockery 

of the open, transparent bidding process the Government has 
publicly committed itself to. Mr Wettasinghe is a staunch supporter 

of the United National Party (UNP)  and has, in the past, funded it. 

The sources said several members of Prime Minister Ranil 

Wickremesinghe‟s inner circle were also supportive of the project 

being granted to ArcelorMittal despite having  to eventually repay a 

towering dollar loan".     

Now you put your Party and your Leader also at peril.  

I like to know today from you, whether Ravi Wettasinghe 

is or is not the local agent or connected to ArcelorMittal.  

And who is ArcelorMittal? This is a company that faces 

criminal charges all over the world. They have been 

fined; they have been fined in several countries.  

"The Daily Telegraph" reported in 2008 that they were 

fined in court Euros 26 billion and then again there was 

another criminal investigation pending in Paris by a court  

that they were involved in several hedge funds which 

include SRM Global, Trafalgar and Altana Wealth. There 

was another huge fine that they paid for cartel. This 

company is registered in Luxembourg.  And anybody can 

just check ArcelorMittal in Google  and it will give you  

the full criminal record of this company. Now, this is the 

company that came with an "unsolicited" or "supposedly 

unsolicited" offer to construct these houses and quoted, 

even according to your letter to me, Rs. 2,188,551 for the 

construction of  one of these houses. A house that has no 

foundation!  

I have produced previously the photographs of this 

house, having personally visited it. I have shown you the 

gaps that have been plugged with various other materials. 

In my presence you called and asked the architect or the 

engineer as to why this was so. I have said in this House 

previously that I shook the walls and it shook and I find 

recently your comment in the newspapers saying, 

“Sumanthiran must be a superman.” There is no need to 

be a superman. Not even a baby can lean against a wall of 

that house; it will shake.  

So, why are you so intent in doing this project, when 

even recently, all of us from the Tamil National Alliance, 

16 MPs representing the North and the East, have 

specifically written to the President and the Prime 

Minister stating our reasons - with a copy to you - why 

we do not want this? Then, Hon. Minister, you go around 

the country saying that the Tamil National Alliance is 

against development; the Tamil National Alliance is 

stopping the Government helping the Tamil people. You 

know all that is false. We only do not want others lining 

their pockets in the name of our people. That is what we 

are opposed to and because of this wrong and false and 

malicious propaganda of yours, we have, on our own 

initiative, worked with a group of civil society and 

produced an alternate proposal which will cost less than 

half the amount of money that the Government was 

willing to pay if your proposal went through. If your 

proposal went through for 65,000 houses, the 

Government would have paid US Dollars 1 billion over a 

period of ten years. I have already tabled the alternate 

proposal in this House and your comment to that is that 

local banks have only given Expression of Interest. That 

is not so. I have here the bank letter dated 27th May, 

2016, annexed to the proposal revised same date, 27th 

May, 2016. The local banks very clearly make this offer 

and one wonders why you want to indebt this country to a 

foreign loan twice as much when this can be done with 

local loans that five local banks are willing to fund and 

twice as many houses can be built. And not only that, 

13,000 people can find employment for four years. So, 

even 40 per cent of the cost of the house goes to our 

people as employees.  

It is not prefabricated somewhere else and brought 

and installed here. It is built with brick and mortar, the 

kind of houses that our people want, the kind of houses 

that they want to leave to their children, their grand 

children and their great grand children. It can go on for 

four generations. 

So, the most curious thing is, when you have an offer 

like that, that has been responsibly placed by us in this 

House - we did it because several submissions of that 

proposal to you have gone unheeded; you have not acted 

on it. Even now after we brought this out, we have been 

told, "Let Minister Swaminathan have 10,000 houses." 

Why should Minister Swaminathan have 10,000 houses? 

Are the number of houses that you have not enough for 

you? Why do you want 10,000 houses? Why do you want 

this on your head? Why do you want to spend the money 

of this country, indebting the country to a foreign loan, 

whatever be the sum, and help other people make money 

on the travails of our people?  I am not saying that you 

are making money. But, imagine, what the necessary 

inference will be. If you stand on your head like this and 

insist that at least 10,000 houses must be built, what will 

be the inescapable inference? Why are you, at this stage 

in your life, subjecting yourself to this kind of criticism? 

This is, if I might say, the proverbial "last straw". After 
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all of us have in writing informed that not more than those 

two houses that were built as model houses should be 

built using this prefabricated material, you decide to still 

go ahead. You are being defiant. You are still making 

statements to the press and challenging saying that - I can 

see the headlines  

"றழ்க் கூட்டகப்தறன் ரற்த வீட்டுத்றட்டம் 

சரத்றறல்னரது"   

ன் சரத்றறல்கன?  You have said that there must 

be political reasons as to why we are opposing this.  I 

challenge you, Minister Swaminathan, to tell us what 

those political reasons are.  

Just two days ago, you have made a speech, where 

you have said that the Thirteenth Amendment to the 

Constitution is an adequate solution to the Tamil national 

question. How dare you say that? Who are you to say 

that? Did the people elect you to come here and say these 

things? You have been appointed as a Member of the 

Steering Committee to draft a new Constitution. Why do 

we need a new Constitution if the 13th Amendment is a 

solution? Ask yourself those basic questions before you 

speak. You do not realize the kind of damage that you are 

doing to the community. Merely because you bear a 

Tamil name, we cannot allow you to continuously 

damage our people's future in this country like this. We 

have borne enough. This must stop at some point. If you 

cannot, I ask with all respect, please resign your Portfolio. 

Take some other portfolio. Give this to somebody of 

another community who will do a better job to our people. 

I am sure there are many others capable and willing and 

conscientious, who will do the work of resettlement and 

rehabilitation to the Tamil people of this country than you 

are doing at the moment.  So, it is our request today in 

this august House that you please relinquish the portfolio 

of, "Rehabilitation and Resettlement" and give it over. - 

[Interruption.] Today. Yes, today!  Otherwise, we will be 

forced to call for a division and demonstrate this to the 

country.  Thank you. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் ) 

(The Hon. D.M. Swaminathan ) 

Sir, can I have the right to reply? 

There are two issues that the Hon. Member had raised. 

The first issue was regarding the Thikkam Distillery of 

the Palmyrah Development Board. The Thikkam 

Distillery has, probably  he is well aware, run at a loss 

and all alcohol that is at Thikkam Distillery will go to 

waste by the end of the year. I gave an assurance - 

[Interruption.]    

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, Hon. Minister. Your own Cabinet Subcommittee - 
[Interruption.]  

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

You just allow me to speak, now. You kindly sit 

down. Let me speak.- [Interruption.] 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, I am not going to sit. Your own Cabinet 

Subcommittee directed you to do something. Your own 

Prime Minister directed you to do something. Why can 

you not carry out those directions?  - [Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Presiding Member, let me speak. I did not 

disturb him.  I have a  right to reply. This question - 

[Interruption.]   
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Why are you not carrying out the directions of your 

Prime Minister? 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

You sit down. This is not your - [Interruption.]  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, I am not going to sit.  
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Let the Prime Minister - [Interruption.]  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, tell us, why do you not carry out the directions of 

your own Prime Minister?  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

What are the directions? 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You were told to hand that Distillery over to those 

people.  Why do you not do that? 
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ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Yes, that was handed over. It is not under my Ministry 

now. - [Interruption.] Excuse me.  Let me please explain 

the situation. The question remains is this.  I have told the 

80,000 people there, who really belong to the depressed 

class, that I will do the Thikkam Distillery and give it 

back to them. I have told that in a public statement. In 

public, I have told this in Jaffna.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

What is that, "doing?"  It was running. -[Interruption.] 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

It is not me. I am not - [Interruption.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You do not have to "do" it.  Just hand it over to those 

people. - [Interruption.] 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Excuse me. - [Interruption.] Let me reply this.  
 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Why is this Minister being so obstinate?  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

There is nothing to be obstinate. I am only replying.  

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත (අ්මතයතුම සහ ජතික 

ප්රතිඳත්ති හ ආර්ිකක ක යුතු අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் பசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Members, it is very nice. It is a Jaffna battle by 

words, nothing else. So, we will sort it out. - 

[Interruption.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, Hon. Prime Minister.  He was not elected from 

Jaffna.  So, do not make that mistake. - [Interruption.] 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Jaffna votes were washed away. Jaffna votes went in 

for Mrs. Maheswaran. So, we got one Member in. You 

got the majority of the Members in. 

 
ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 
නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

You did not get anyone in. -[Interruption.] Why are 

you shouting? How did you all treat the people of Jaffna? 

You ask the Hon. Member what happened to the 

journalists in Jaffna? How many journalists are living 

today? What happened to the Editor of Sudar Oli? People 

in Jaffna can walk in peace now. - [Interruption.]  

Whatever problem we have with the Hon. D.M. 

Swaminathan, our Minister, we know one thing  - 

[Interruption.] They can shout here. During the previous 

Government, if they shouted at a Minister like that, that 

MP would have gone.  What happened to the Hon. 

Nadarajah Raviraj? At least, you can shout at this 

Minister and - [Interruption.] 

 
ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

What about Batalanda? 

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

You investigated Batalanda, but nothing happened.  

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Hon. Swaminathan has to take - [Interruption.] 

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Do not worry men! Today, you know what happens in 

Jaffna? People are not safe. People disappeared. Now, we 

have promised to develop Jaffna. There is a difference of 

opinion as to how the Minister should do it. So, do not 

worry. I will summon both parties, we will resolve it and 

give more money to Jaffna.  
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ඹහඳනයේ මිදහසසු ඡ නදඹ දීරහ ක ේහ, ඒ පඹට ඕනෆ යභොක්ද 

ක ඹරහ. පඳට දළ න තිසයඵ නය න ිර්ධනඹ ය නය න යොයවොභද 
ක ඹරහ ඵර නනයි. [ඵහධහ ක රීම්] ිර්ධනඹ යලළිඵ ඹහඳනඹ 

දහයඹෝජනඹ යන භ න්රීතුභ නරහත්, පයප් ඇභතිසතුභහත් පතය  
යනලහර භතහදඹක් තිසයඵනහ. පයල උණ්ඩ ඳහයනච්චි ය නය න නළතිස 

හච්ඡහ යරහ ඒ භතහදඹ යනහ  නනම්. පයප් භහධ 
යේනහධියහජහ භ න්රීතුභහට එයවභ මුදල් ඕනෆ. We will give them 

more money.  In fact, we have decided to commence our 

tanks clearing programme in the North Central Province. 
උතුරු භළද ඳශහයත් ඒ ය නන යවො නළද්ද? ඇත්ත ලයඹ නභ 

උතුරු භළද ඳශහයත් කුඩහ ළේ ප්රතිසිසයණඹ යන එ 
යවොයිද, නළද්ද? ප නන ඒ තභයි උතුයර් ය නය නත්. [ඵහධහ 

ක රීම්] ඒ ක ඹ නය න සිිවර මිදහසු නට ය නන යවොයි, යදභශ 
මිදහසු නට යන එ යවො නළවළයි ක ඹන එද? [ඵහධහ ක රීම්] 

ඒද ක ඹ නය න? ඔඵතුභ නරහ ක ඹ නය න සිිවර මිදහසු නට යන 

එ යවොයි, යදභශ මිදහසු නට යන එ යවො නළවළ ක ඹරහ. 
වරි, වරි. ඒ දහහ ඔඵතුභ නරහ වළභදහභ යනඳක්යේ ඉ නනහ. පයල 

වළභදහභ ආණ්ඩු ඳක්යේ ඉ නනම්. [ඵහධහ ක රීම්] නළවළ, පයල පයි න 
ය නන ක ඹ නය න නළවළ. පයි න ය නන ක ේයොත් උණ්ඩ දභයි. 

එච්චයයි ක ඹ නන තිසයඵ නය න. ඒ දහහ -  [ඵහධහ ක රීම්] යභොටද 
බඹ ය නය න?  

 

ගරු ණජවමණෝිලයේ සේඳන්දන් මහත (විරුද්ධ ඳර්ශ්වම  

නයකතුම) 
(ரண்தைறகு  ரஜபரம்  சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the Opposition) 

 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Leader of the Opposition.  

 

ගරු ණජවමණෝිලයේ සේඳන්දන් මහත 
(ரண்தைறகு ரஜபரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Hon. Presiding Member, may I have your permission to 

pose one question to the Hon. Prime Minister?  Hon. Prime 

Minister, our people have been suffering for a long time. All 

their houses have been destroyed. We are in a position to get 

some houses. Why do you want our people to live in a cage? 

We want a house. We do not want a prefabricated cage built 

up of steel.  

We want a house built of brick and mortar in keeping 

with our civilization, our culture and in keeping with our 

way of life, that will last for three or four generations. It 

could be built at half the cost of your steel house. Why do 

you want to spend double the money on a steel house, 

which, in fact, is a cage when you can build a house at 

half that cost and our people will be happy? 

 All the Hon. Members of Parliament from the North 

and the East representing the Tamil people have written to 

you and to the President with a copy to the Hon. Prime 

Minister that these prefabricated houses be abandoned, 

and we have come up with an alternative proposal. Five 

banks in Sri Lanka are prepared to finance the 

construction of these houses. We can build double the 

houses with that amount of money. Why are you not 

taking it? Why is that proposal not being taken? We can 

build double the houses. Kindly give me a direct answer 

and kindly stop this. Kindly stop this! 

 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Leader of the Opposition, the bulk of the houses 

that are being built will be of brick. There have been 

requests by some Hon. Members to have prefabricated 

houses built. So, we will have some and if there is a 

demand, we will have more. If there is no demand -

[Interruption.] Hon. Leader of the Opposition, like in this 

part of the country, we will have some prefabricated 

houses and the bulk is going to be made of brick and 

mortar. I will call for a conference of all of you and brief 

you all on how we are going to do this. I can tell you that 

virtually 80 per cent of the houses will be built of brick 

either by self-help mode or, as you say, through 

contractors. Already, the army has built some houses and 

handed over; they are doing that.  

But, I can tell you one thing; that the people in the 

North are not going to live in the huts into which they 

were confined just after 2009 without even having the 

freedom to move. So, I can assure you that your demands 

for your people will be met. There will be no problem 

about that. If you want, I can meet you all. We will meet 

you with the Hon. Minister in charge and all the other 

Ministers and finalize how the breakdown is going to be, 

so that there would be no problem at all.  

 

ගරු ණජවමණෝිලයේ සේඳන්දන් මහත 
(ரண்தைறகு ரஜபரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Hon. Prime Minister, may I respectfully pose this 

question? With the money needed to build those 10,000 

steel prefabricated houses, 20,000 houses can be built. 

Why should we spend money on 10,000 steel houses 

when, with that money, 20,000 houses could be built and 

10,000 more families will benefit? I would, therefore, ask 

the Hon. Prime Minister to kindly reconsider the idea of 

building 10,000 prefabricated houses. I was quite 

prepared to talk to the Hon. Minister and persuade him. I 

requested for a meeting, but unfortunately, the Hon. 

Minister could not oblige. - [Interruption.] 
 

ගරු මන්ත්රීවණමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඹ, පයි න ය නන ක ඹ නය න. 
 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නළවළ, එතුභහ පයලට පයි න ය නන ක ඹ නය න නළවළ. යභොද, 

පයල පයි න වු යණොත් තමු නනහ නයේරහ ඇයනල්රහ උණ්ඩ දභයි. 

එච්චයයි ක ඹ නන තිසයඵ නය න. ඒ දහහ -   
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු ණජවමණෝිලයේ සේඳන්දන් මහත 
(ரண்தைறகு ரஜபரம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Building those 10,000 houses, we would like you to 

reconsider. 
     
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Leader of the Opposition, you all met me and we 

have agreed. There were some Hon. Members who 

wanted prefabricated houses. So, we will assess the 

demand and make a final decision. But, let us start 

building the houses. A certain number of houses have 

been built. Let us start building the rest of the houses in 

the North.  
 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Where is the Hon. Minister of Housing and 

Construction?   
 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Why? 

 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 
Because nothing is happening.  

 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
He is building houses in your areas. We are building 

houses. - [Interruption.]  යභොටද බඹ ය නය න?  
 

ගරු මලොහන් ණත්වත්මත් මහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

We have enough houses. So, please help them. 
 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රු භ න්රීතුභදහ, භභ භතක් ය නන ළභළතිසයි, ඳුයයේත් 

තුරත් ජීත් න ජනතහ පතය ක සිභ දහක් නළතිස පඹ සිටින 

ඵ. ප නන ඒ පඹට යදනහ. [ඵහධහ ක රීම්] භභ ක ඹන එ පව නන. 

පයන, යම් යයට් ජනතහ තු ිර්ධන භණ්ඩරඹත්,  යහජය 

ළයනලි ිසථහත් ඇතුළු සිඹලු ිසථහර  -[ඵහධහ ක රීම්] භවනුය 

තුර ළඩ යන සිිවර, යදභශ,  මුසලිම් වළභ එක්යනහටභ පයල 

ඉඩම් යදනහ, ඒ ඉඩම්ර හ යරහ, තභ නයේ දහහ වදහ 

 නන ක ඹරහ. තභ නට ඒ ය  නන පුළු න. [ඵහධහ ක රීම්] 

රඵන පවුරුද්යද්. එ නන, වබහගි ය නන. භභ ආයහධනහ 

ය නනම්, වබහගි ය නන. [ඵහධහ ක රීම්] පයල යල් උතුයට 

යදනහ; දකුණට යදනහ; නළ යඟනහියට යදනහ; යොශමට 

යදනහ. වළභ තළනටභ යල් යදනහ. ඔඵතුභ නරහ යභොක්ද 

යශේ? ඔඵතුභ නරහ ඹහඳනඹට ගිහි න යජ භහලිහක් වළදුහ. 

[ඵහධහ ක රීම්] රිහයේ තිසයඵන යවෝටරඹට ඩහ යවො එක් 

වළදුහ. [ඵහධහ ක රීම්] ඹහඳනයේ ලිහභම් ප්රයද්ලයේ ජනතහට 

ජීත් ය නන ඵළවළයි ක ඹරහ ක ේහ. ඔඵතුභ නරහ ඳල්ලි ළඩුහ; 

යෝයනල් ළඩුහ. [ඵහධහ ක රීම්] යභොකුත් වළදුයේ නළවළ. යභොනහද 

යශේ ක ඹරහ පයල ද නනහ ය න. පද පයල යම් ටි යමු. [ඵහධහ 

ක රීම්] භට බඹක් නළවළ. භභ ආහභ -[ඵහධහ ක රීම්] නළවළ, භට 

බඹක් නළවළ.  

සුභ නතිසය න භ න්රීතුභහ එක් ථහ ය නන භභ ආහභ 

ඔඵතුභ නරහ තභයි භහ එක් වළප්පුයණ්. යන වුරුත් 

යනොයයි. භභ ආයේ එතුභහ පවන ප්රලසනරට යලළිතුරු යද නනයි. 

යභතළන ප්රලසනඹක් ඇතිස වුණහ පයල වදන දහහ ර්ඹ කුභක්ද 

ක ඹන එ ළන, whether it is prefabricated houses or other 

houses. The majority wants non-prefabricated houses. We 

have allowed that. So, there is no problem. Now, it is a 

matter of finding the money and starting it off. That is what 

we want. We need another billion US Dollars, minimum, to 

get it started in the North. I met with the Chief Minister last 

week.  

  
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමම  මහත 
 (ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கபக) 

 (The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

What about the money? 

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will find the money. 

 

ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමම  මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

From where?  

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will find the money. 
 
ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමම  මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභ නරහ මිදහසසු නට ඵදු වරහ ය න ල්ලි යවොඹ නය න. 

 
ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළවළ, නළවළ. මිදහසසු නට ඵදු ව නය න නළවළ. මිදහසසු නට 

ඵදු ව නය න නළතිස ල්ලි යවොඹරහ යද නනම්. බඹ ය නන එඳහ. 

[ඵහධහ ක රීම්] බඹ ය නන එඳහ. පයල උතුයර් ර්භහ නතලහරහත් 

දහ නන ඹනහ. උතුයර් ර්භහ නතලහරහ දභරහ යද නනම්; යවෝටල් 

දභරහ යද නනම්. උතුයර් තරුණ තරුණිඹ න යනලහර ියහට 

රැක ඹහ යද නන තිසයඵනහ. යුද්ධඹට වබහගි වුණු තරුණ 

තරුණිඹ නට රැක ඹහ දු නය න නළවළ. [ඵහධහ ක රීම්] යවොයි, භභ 

ක ඹ නනම්.  

 

ගරු මන්ත්රීවණමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ජනහරි ඳට න  නනහ. ත යඳොඩ්ඩයි.  [ඵහධහ ක රීම්]  
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ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

යවොයි, භභ ක ඹ නනම්. ඔඵතුභ නරහයේ නහඹ, ජනහධිඳතිස 
ධභ්රීඳහර සිරියේන භළතිසතුභහයේ යදළදහ ඳදයන ප්රහප්තිසයේ ඉරහ 

යභඹ ආයම්බ යනහ. රුණහයරහ ඔඵතුභ නරහයේ 
නහඹතුභහයේ යදළදහ ඳදයන ප්රහප්තිසඹට වබහගි ය නන.[ඵහධහ 

ක රීම්] ඔඵතුභ නරහයේ නහඹතුභහයේ ඳදයන ප්රහප්තිසඹට වබහගි 

ය නන, ෆ ව නය න නළතිස. [ඵහධහ ක රීම්] පයල යඳ න නනම් 
වම්ඵ නයතොටි න. යම් ඉ නය න. [ඵහධහ ක රීම්] වම්ඵ නයතොටි න 

යඳ න නනම්, ත්රිකුණහභරයඹ න යඳ න නනම්. බඹ ය නන එඳහ. 
[ඵහධහ ක රීම්] පද දහදවයේයි ඉ නය න. යල් වදහ නන දහදව 

තිසයඵනහ. ඉසය ඒ තිසබුයණ් නළවළ ය න. [ඵහධහ ක රීම්] භහ 
එක් පව නනම්.  

ඇයි, ඔඵතුභ නරහ පය ඹහඳනයඹ න ආපු යොල්දහදුහට ල් 

ළහුයේ? පය ඵස එයක් එන යනහට ල් ළහුයේ ඇයි?  නළඟිටරහ 
ඒ ක ඹ නන. ඹහඳනයඹ න ආපු ඒ යොල්දහදුහට, ඒ යණ යනරුහට 

ල් ළහුයේ ඇයි? ඔඵතුභ නරහයේ ට්ටිඹ ල් ළහුයේ ඇයි? 
[ඵහධහ ක රීම්] වුද ළහුයේ? කුරුණෆර තභ නයේ ට්ටිඹ, 

මීමුයේ ට්ටිඹ, රළම්ඵට්රහ, -[ඵහධහ ක රීම්] ල් ළහුයේ වුද? 
දළ න තභයි හිත නය න. [ඵහධහ ක රීම්] යජයේ ඵස 88ට ල් 

ළහුහ. දළ න ඇයනල්රහ ථහ යනහ. [ඵහධහ ක රීම්] ඒ තභයි පද 

ථහ ය නය න. [ඵහධහ ක රීම්] වරි, පයප්  හරයේ පුසතහරඹට 
ගිදහ තිසබ්ඵහ. පයල ඒ ළන නහටු යනහ, භහ ඉල්රහ 

තිසයඵනහ. තමු නනහ නයේරහ යපු ළයදරටත් දළ න නළඟිටරහ 
භහ ඉල්ර නන. [ඵහධහ ක රීම්] 

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Thank you very much, Hon. Prime Minister. I want to 

reply to the two issues raised by the Hon. Sumanthiran. 

Hon. Sumanthiran, firstly, - 
 

ගරු මහින්දනන්ද අලුත්ගමම  මහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Are you resigning today? 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I will consider it and tell you tomorrow. - 

[Interruption.] 

Regarding the Palmyrah Development Board, I want 

to clarify this very carefully. The tender of the Palmyrah 

Development Board is not handled by my Ministry. That 

is handled by the Government Agent of Jaffna. He has 

called for the tender and he will decide to whom the 

tender is going to be awarded. So, it is very wrong for you 

to say that I was interested in this tender. I am not 

interested in this tender at all. The Government Agent has 

advertised it. I did not advertise it; he himself advertised 

it. The tender has been called for in accordance with the 

government rules and regulations. We are trying to revive 

the Thikkam Distillery to the best of our ability and give 

it back to the co-operative society. We are not taking it 

over. Today, the Thikkam Distillery is running at a loss. 

You must know that today, the Thikkam Distillery is 

running at a loss. Do you want a loss-making entity to be 

given to you? I spoke to Hon. Senadhirajah and he said, 

“Okay." In six to eight months' time, we will refurbish 

the entire Thikkam Distillery and give it back to the co-

operative society. I am not going to take it over and run it 

on my own. That assurance has been given. The Hon. 

Sumanthiran was saying that I called for tenders. I did not 

call for tenders. The tenders have been called for by the 

Government Agent of Jaffna. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I did not say anything about the tender. I talked   

about  - 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Do not deny it. It is on record. You first told this 

august Assembly that as far as the Thikkam Distillery is 

concerned, -  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I did not say that. 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
You definitely told that. 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 I said that there is money involved.   

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

You look at your statement. So, now I have clarified 

that. The money involvement has nothing to do with my 

Ministry. This has been done by the Government Agent 

of Jaffna; he has called for the so-called tender. He will 

decide to whom the tender is going to be awarded. The 

Thikkam Distillery will be given out to be refurbished 

with new machinery and will be given back to the co-

operative society. I assure that to you and I have told that 

publicly. According to you, there are about 80,000 votes 

involved there. That is what you all are crying for. The 

depressed class has about 80,000 votes. -[Interruption.] 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Those  are  not votes, those are lives  of  80,000 

people. We are not  looking at votes. We are looking at 

lives. 
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Thank you very much. So, I have very clearly clarified 

that point.  

The second point is - [Interruption.]  You can speak to 

the Government Agent, Jaffna. 

 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Leader of the Opposition, we have both agreed 

that the distillery has to be given back. We will ask the 

Government Agent to specify a date  by which the tender 

is called and we will fix a date next  year when the 

Thikkam Distillery can be handed over. Once the 

distillery is handed over,  get at least  50 bottles and send  

them to the group that call themselves “Joint Opposition”. 

-[Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Hon. Leader of the Opposition, the tender has already 

been called for by the Government Agent, Jaffna. The 

tender documents are probably with him. I am not 

interfering with any of those procedures. You can speak 

to the GA, Jaffna and as soon as the tender documents are 

ready, we will redo the entire Thikkam and it will be 

definitely given back to the co-operative society. You can 

be rest assured of that.  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

They want 51 bottles.  
 

ගරු ණනිල් වික්රමසිගහ මහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Member, by that time, it  may be 40. -

[Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Then, the Hon. M.A. Sumanthiran raised another issue 

regarding the prefabricated houses. He said that there has 

been an alternate proposal-  
 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Minister- 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Let me reply.  I must have the right to reply the 

questions that were raised.  

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, the Hon. Prime Minister intervened and promised 

to settle the matter.  He said after that we will go ahead 

and allocate more money to develop Jaffna. We do not 

want your answers. The responsibility is taken by the 

Hon. Prime Minister. He said, “It would be settled”  - 

[Interruption.]  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 This is  the point. When I try to explain and give the 

reply,  you say that you do not want the reply. You are 

just getting up and shouting. - [Interruption.]  

As far as the prefabricated houses are concerned, 

originally, the houses were going to be built with 

furniture, fittings, computers and all facilities were going 

to be given. Because of your objection, I have taken off 

the furniture, I have taken off the computers and I have 

taken off every single facility that was going to be given 

to those people.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Still it costs Rs. 1.6 million. Presently the 

Government is building a house for Rs. 800,000.  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 I will come to that point. Let me speak on that matter.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

It is double the amount.  Why do you want to spend 

double the amount? 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Let me speak and explain that.  

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Hon. Minister, you can answer all the 

questions during your time.  

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I have got time from my State Minister. I am on his 

time. 
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ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay.  
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 This is  a vital position because everyday they are 

making false statements in this Assembly.  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order?  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, the Hon. Minister cannot get away by saying that 

we are making false allegations. I have given you figures. 

I have tabled the letter that you gave.  I am saying even  

now, even from Rs. 2.1 million you have reduced it to 

only Rs. 1.6 million. That is not false. When the 

Government itself is building brick and mortar houses for 

Rs. 800,000, you want to build prefabricated houses for 

Rs. 1.6 million. Why? Why do you want to use twice the 

money? This is not a false allegation. Do not say that. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Let me explain this to you, Hon. Sumanthiran. Why 

are you getting so excited?  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am getting excited because you are calling my 

allegations "false allegations".   
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Yes. -[Interruption.] Definitely, I will respond to 

them. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You are calling them false allegations. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Okay. Then I will say,  "allegations."   I withdraw the 

word, “false” and  just say, “allegations”.  

Then, secondly, as far as the tender procedure of the 
prefabricated houses  are  concerned, it has gone through 
the entire tender procedure for the last one year and so. 
Many subcommittees, Cabinet Committees have gone 
through this tender procedure.  I have not obliged to any  
request when the tender procedure is going in. When the 
Hon. Sumanthiran had written a letter to me, I was not in 
a position to divulge the names of the people. The 15 
people,  if you want to know them,  it is in the Cabinet 
Paper. The Cabinet Paper is given. I can table that in 
Parliament. I have probably tabled that earlier.  

Therefore, as far as the tender procedure is concerned, 
it is very clear, Sir, that every single step is followed. 
Basically, what I am trying to say is, two years have 
lapsed from the Presidential Election up to now, but a 
single house has not been properly built in Jaffna. If any 
one of the -[Interruption.] Wait! I will tell you. Will you 
let me speak? - [Interruption.] I will tell you what the 
reasons are. I will give you the reasons. - [Interruption.]  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

You are going to run away. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

No, I am not going to run away. I will give you the 

reasons. - [Interruption.] I am not going to run away. I 

am going to fight this issue with you all. - [Interruption.] 

What I am trying to do is not for you all, but for the 

people of Jaffna. I will give you all the reasons.  So, just 

give me another five minutes, then I will reply. The 

question here remains is that all the houses that have been 

built in Jaffna today - 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You do not know about Jaffna. - [Interruption.]  
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 You sit down first! I know about Jaffna more than 
what you know. Do not come to teach me. -
[Interruption.] Sir, let me reply.  The documents have 
been  submitted to the Cabinet and approved. I have got a 
report from the Peradeniya University in response to the 
report of the  Moratuwa University. The report of the 
Moratuwa University was supposed to be one-handed. 
When I spoke to the Vice Chancellor of  the Moratuwa 
University, he said very clearly that he had not given  
authority to the Moratuawa University to give the report. 
Then I went and spoke to the Vice Chancellor of the 
Peradeniya University. Officially, Peradeniya University 
has submitted a report regarding these prefabricated 
houses. Some say it is made of tin sheet; some say it is so 
warm; some say it is so cold. The report of the 
Peradeniya University has been tabled in Parliament.  
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As far as the alternate proposal given by the Hon. 
Sumanthiran is concerned, he has said five banks have 
come to build these houses, but he has not mentioned  a 
name of a single bank. He has got a letter from the 
National Development Bank. I spoke to the high official 
of the National Development Bank, and he said that that 
letter is only a Letter of Intent and there was no 
commitment whatsoever. In that alternate proposal that 
was tabled in Parliament by the Hon. Sumanthiran, there 
is a contradiction as far as the price is concerned. It very 
clearly shows that there is a contradiction. I will table that 
later later, because I am not well prepared to do that now. 
So, there is a contradiction. You can take my word on that 
and you can even put it on record that there is a 
contradiction.  

Then, thirdly, when I opened the tender one year ago 
why did this consortium not come forward? Why did 
these people not come forward and not try to build the 
houses? Why did they not bring the finances? Now, when 
we are bringing in all these procedures and trying to do 
some development in Jaffna, why are you objecting? If 
you all want to - [Interruption.] A tender has been called 
internationally and locally about one year ago. I do not 
understand why you all are not aware of that. You are 
supposed to be the Representatives of the Tamil 
community in Jaffna. If you are not aware of the tender 
procedure, then how can I reply to that?  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You even knew who would  win that tender - 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Yes, I knew.  I made a comment in one of the -

[Interruption.] Let me reply, please. When I give the -

[Interruption.]  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

How did you know who would win the tender even 

before you got the Cabinet approval? 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I have not said at any stage -[Interruption.] 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You told me even before the tender was conceived of. 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I told you exactly. I said that there are so many 

companies - [Interruption.] 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

How did  you know that? 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Wait. I will give you the reply.   
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

How do you know that? 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 I will give you the reply now.  There is no point in 

your raising the voice. -[Interruption.] I will reply now.  -

[Interruption.] Sir, the question here remains is, as far as 

the tender procedure is concerned, it has gone through 

every single step.  I have made a statement publicly that 

even  a company like ArcelorMittal, which belongs to 

one of the Fortune 100 companies in the world, and  it is 

not a mushroom company that came into being  yesterday 

or day before.   If you google it, you will find it.  You are 

talking  about  the  google. Google  it  and  see. -[Interruption.] 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You will find it all over the world with no access -

[Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Even many of the leading companies are trading with 
it.  Their shares are being traded internationally today.  In 
countries like Luxembourg, Mittal‟s shares are being 
traded.  If that company is of no value, how can that 
company be one of the Fortune 100 companies in the 
world?  Just be frank in what you are trying to say.  I am 
not trying to bring a mushroom company into this 
country. I am only trying to do a duty towards the 
community.  I am trying to build some houses for them.   

Then again I want to tell you that the Hon. Leader of 
the Opposition said that he had submitted the 
documentation to the Hon. Prime Minister and His 
Excellency the President.  I want to tell you that your 
own Members of Parliament have written to me.  You 
own Members of Parliament who come from Mullaitivu, 
Kilinochchi, Batticaloa and Mannar say that they want 
houses - prefabricated houses.  -[Interruption.]  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No! No Member has asked for prefabricated houses.  -

[Interruption.] 
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ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

You sit down, please!  I have got the document in my 

hand. 
 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

That is a very wrong statement. No Member of 

Parliament has asked you to build prefabricated houses.  

Please show the letter.   
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I will show you the letter. Do not worry. -

[Interruption.]  Okay, now I have explained this to you.  I  

have made it very clear to you.   I do not want to get into 

any conflict with you. I only want to say that these houses 

are built for the benefit of the Tamil people. I have got 

97,000 people written to me.  They have given it to me in 

writing saying that they want the houses. Also, your 

Members of Parliament have written to me. -

[Interruption.] The Hon. Douglas Devananda wants 

37,000 houses.   
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

That, we know. We know what happens. -

[Interruption.]  We know how people - [Interruption.]  
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Then there are so many Members of Parliament - your 

Mullaitvu Member of Parliament, your Batticaloa 

Members of Parliament, your Kilinochchi Members of 

Parliament - [Interruption.] 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, no. -[Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Do not say "No" to that. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිණන් මහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I challenge you, no Member of Parliament - 

[Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Anyway, Mr. Presiding Member, I have made it very 

clear to you.  I have replied- 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, you have taken the entire time of the 

Hon. Deputy Minister.  Do you want to continue with 

your speech?  
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

No, I will wind up.  I only want to say thank you very 

much for giving me time to reply to these questions.  

Thank you for the cooperation.   
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara.  

You have thirteen minutes.   

 
[ප.බහ. 3.53] 

 

ගරු දයසිරි ජයමස කණ මහත (ක්රීඩ අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக - றகபரட்டுத்துகந அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 
පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ යනහද යන පද දනයේ භභ එ 
හයණඹක් යලළිඵ යනතයක් ථහ ය නන සදහනම් යනහ. 
යනයලේයඹ නභ පයප් රු ඇභතිසතුභහට  ද්රයනඩ ජහතිස 
 නධහනයඹනුත්, පයප් ආදයණීඹ භ න්රීරු නයනුත් යනයනධ ප්රලසන 
ණනහක් ආපු යරහයේ, එතුභහට ඵ නධනහහයඹ යලළිඵ තත් 
ප්රලසනඹක් යයන නන තභයි භභ ල්ඳනහ යශේ. ඇත්තටභ යම් 
යනලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් යරහ තිසයඵන හයණඹක්. 
යනයලේයඹ නභ දීර්ක හලීන සියරු න ම්ඵ නධයඹ න පද යනලහර 
පර්බුදඹක් ඵ නධනහහයඹ තුශ ඇතිස යරහ තිසයඵනහ. ඒභ තභයි 
හිරුණිහ යප්රේභච නද්ර භළතිසදහඹත් ක ේයේ. යම් ම්ඵ නධ ප්රලසන 
ණනහක් ඇතිස යරහ තිසයඵනහ.  

දීර්ක හලීන දඬුම් රඵන සියරු න ම්ඵ නධයඹ න ථහ 
යන යනට, පඳට දළ  නන පුළු න යම් පඹ යනසවීම්රට 

බහජනඹ ය  නන පුළු න පඹ ඵ. යනයලේයඹ නභ යම් භයණ 
දඬුභට රක් යච්ච පඹ,  ඒ හයේභ ජීතහ නතඹ දක්හ සිය 

දඬුම්රට රක් යච්ච පඹ ම්ඵ නධයඹ න ඹම් ක සි 
ක්රිඹහභහර්ඹක්   නන ඕනෆ. භභ තිස ක හිඳඹට ලි න පයප් 

යල් ශඟ ඉ නන යයනක් ඵර නන ඵ නධනහහයඹට ගිඹහභ භට 

වම්ඵ වුණහ, පවුරුදු 26ක් හිය යදය ඉ නන යයනක්. තභ නයේ 

දරුහ ඉඳදරහ පවුරුදු යදය න තභයි යම් තහත්තහ හිය යදයට 

ආයේ. දළ න ඒ දරුහට පවුරුදු 24ක් යනහ.  යම් තහත්තහ පවුරුදු 

26ක් ඵ නධනහහයඹ ඇතු යශේ තභ දහදවස ය  නන ඵළරු 
ඉ නනහ. යම්  දළළ නත යේදහචඹක් ඵට ඳත් යරහ 

තිසයඵනහ.  

රු ඇභතිසතුභහට භභ යම් හයණඹ ළනත් ක ඹ නන 
ළභළතිසයි. රු ඇභතිසතුභදහ, දීර්ක හලීන සියරු න ත්තහභ 
ඔවු නයේ ර් ක හිඳඹක් ඉ නනහ. එක් යොටක් තභයි, භයණීඹ 
දණ්ඩනඹ දහඹභ වුණු හියරු න. තත් යොටක් තභයි, 
ජීයනතහ නතඹ දක්හ සිය දඬුම් දහඹභ යරහ තිසයඵන සියරු න. 
ඒ හයේභ පයනක් යොට තභයි, ය 30ට ඩහ දහලසචිත සිය 
දඬුම් දහඹභ වී සිටින සියරු න. භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ 
සිටින සියරු න ම්ඵ නධ ලි න ඳළතුණු ්රභඹක් තිසබුණහ. ඒ 
පඹට හභහනයයඹ න දනට ඳළඹ ඳභණ හරඹක් එළිභවය න 
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ඳහර්ලියම් නතු 

ඉ නන පලය හතහයණඹ ස යරහ දීරහ තිසයඵනහ. ඒ 
හයේභ ආමි, පධයහඳදහ, හක්යතහ ර්ධනඹ වහ ළඩ 
යලළියශක් ස යරහ තිසබුණහ. දණ්ඩන දහයඹෝ ප්රහය එල්රහ 
භළරීභ ම්ඵ නධ යනධහඹයඹ න දහයඹෝඹ රළයඵන යතක්,  ඒ 
සියරු න ම්ඵ නධ භහ රකුණු ්රභඹට යවෝ දහඹ 
යවීභක් යරුයේ නළවළ. ඒ හයේභ භයණීඹ දණ්ඩන ළඩ 
යලළියශ දළ න පවුරුදු 40ක් තිසසයේ රිහයේ ක්රිඹහත්භ ය නය න 
නළවළ.  

පවුරුදු 40ක් තිසසයේ භයණීඹ දණ්ඩනඹ ක්රිඹහත්භ යනොවීභත් 

එක්,  එභ භයණ දණ්ඩන ක්රිඹහත්භ යන තුරු  සිඹලුයදනහභ 

හිය යල්ර ඉ නය න නළවළ. භයණීඹ දඬුභ, ජීයනත දහනඹ දක්හ 

පඩු ශහභ, හභහනයයඹ න ඔවු න දඬුයභ න ය 4, 8, 12, 16 

ඹන පසථහර යසථහයලත පණ ඳනත් පනු  ඵ නධනහහය 

ඳනයත් 40න  නතිසඹ ප්රහය සිවුභස භහයරෝචන හර්තහ 

භඟි න ජීයනතහ නතඹ දක්හ සියදඬුභ පවුරුදු 20 සියදඬුභක් ඵට 

ඳරිර්තනඹ යනහ. ඒ පවුරුදු 20 සිය දඬුභ යවීයභ න ඳසු 

හභහනයයඹ න ඔවු න දහදවස යරහ ඹනහ. යම් හරඹ තුශ 

සියරුයකුයේ ෘත්තීඹ පුහුණු, ආමි නළඹුරු, යනනඹ උස 

යර ඳත්හයන ඹහභ, යෞය, ඳවුල් භහජ ම්ඵ නධතහ 

ර්ධනඹ යයන තිසබීභ ආදී යම් සිඹලු හයණහ රහ ඵරහ 

හභහනයයඹ න පවුරුදු 20ක  න ඔවු නයේ දඬුම් හරඹ ප න 

යනහ. 1998 යය න ඳසු භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ ව 

සියරු න දහදවස වීභට පලය යන ඒ ටයුතු සිදුවීභ 

ක්රිඹහත්භ ය නය න නළවළ. 2002 යර්දී ඳභණක් යක් 

දනඹට රඵහ යදන යහජය භහයේදී  ජීයනත දහනඹ රඵහ දීභ සිදු වුණහ.  

එතළදහ න ඳසු -  

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීණ මහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගරු දයසිරි ජයමස කණ මහත  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහයේ ඳළත්යත න යම් යරහ  නනහ. 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීණ මහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභතිසතුභදහ, භහ එභ පභහතයහිලයේ ඇභතිස ධුයයේ සිටි 

හරයේ  භහයරෝචනඹ ම්ඵ නධයඹ න පධියණ පභහතයහිලඹ 

වයවහ රු ජනහධිඳතිසතුභහට හර්තහක් ඉදරිඳත් යරහ තිසයඵනහ. 

තභ ඒ ළන- 
 

ගරු දයසිරි ජයමස කණ මහත  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහත් හිටපු ඇභතිස යයනක් දහහයි භභ ක ඹ නය න. 2011 

ර්යේ යනහ  නීතිසඹක් දහහ තභයි දළ න යම් ප්රලසනඹ ඳට නයන 

තිසයඵ නය න. භභ එතළනට එ නනම්. භභ ඒයි, ඔඵතුභහට යම් 

ක ඹහයන ඹ නය න. භභ ද නය න නළවළ, 2011 ර්යේ 

ඵ නධනහහය ඇභතිස ධුයයේ හිටපු ඇභතිසතුභහ වුද ක ඹරහ. එදහ, 

2011 ර් යේ යනස යපු නීතිසඹත් එක් තභයි යම් යනලහර 

හියවීභක් තිසයඵ නය න. ඒයි භභ යම් ක ඹ නය න. 1995 ඉරහ 

2015.12.01 දක්හ භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ ව 512 යලරික් 

දළනට ඵ නධනහහයයේ ඉ නනහ. ඒ හයේභ භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

ම්ඵ නධයඹ න  ඉදරිඳත් ව  පියඹහචනහ යනබහ ය ප න යරහ 

නළතිස 612 යලරික් ඵ නධනහහයඹ ඇතුයශේ ඉ නනහ. යම් තභයි 

තිසයඵන ප්රධහනභ ප්රලසනඹ. ඊශඟට, ජීයනතහ නතඹ දක්හ සිය දඬුම් 

යනඳින සියරු න ළන භභ ක ඹ නනම්. භයණීඹ දණ්ඩනයේ ඉරහ 

ජීයනතහ නතඹ දක්හ ව  සියදඬුභට ඳරිර්තනඹ ව සියරු න ව 

පධියණඹ භඟි න ෘජු ජීයනතහ නතඹ දක්හ සියදඬුම් රඵහ දී 

ඇතිස සියරු න යර හණ්ඩ යදට ඔවු න පයිතිස යනහ.  

භයණීඹ දණ්ඩනයේ සිට ජීයනතහ නතඹ දක්හ ව සියදඬුභක් 

යවෝ පධියණඹ භඟි න ෘජු ජීයනතහ නතඹ දක්හ ව සියදඬුභක් 

රඵහ දීරහ තිසයඵන පඹ ජීයනතහ නත සියරු න යර පයල 

හභහනයයඹ න වඳු නනහ. ජීයනතහ නත සියදඬුම් වහ දහලසචිත 

හරඹ සියදඬුම් දහඹභ යනොන ඵළයන න ඵ නධනහහය ළඩ 

පිලයේ යේයේ යඹදීභක් සිදු වුද, භහ රකුණු ්රභඹට දහඹ 

වීභක් සිද්ධ ය නය න නළවළ. ජීයනතහ නත සියදඬුභ දහලසචිත 

සියදඬුභක් වුණහභ,  ඒ දඬුම් භහ හර රකුණු ්රභඹ පනු 

උඳඹහ  නනහ රද භහට හිමිභක් තිසයඵනහ. ඵ නධනහහය 

ඳනයත් 40 ළදහ  නතිසඹට පනු, ජීයනතහ නත සියදඬුභ ත 

යන ය 4, 8, 12, 16, 20 සිවු හර්ෂි භහයරෝචන හර්තහ 

භඟි න ජීයනතහ නත සියදඬුභ 20 පවුරුදු සියදඬුභක් දක්හ 

ඳරිර්තනඹ යරහ එභ සියදඬුම් යනඳීයභ න ඳසු දහදවස වීයම් 

පයිතිසහසිභ තිසබුණහ. දළ න සිවු හර්ෂි භහයරෝචන හර්තහ 

ඉදරිඳත් ක රීභ ජීයනතහ නත සිය දඬුයම් ය 20 හරයඹ න ඳසු 

සිදු ය නන ක ඹරහ ද නරහ තිසයඵනහ. ඳළතිස ්රභයේදඹ යනස 

වීයම් ප්රතිසපරඹක් යනධිඹට, 1998 යය න ඳසයේ යම් න තුරු 

භහයරෝචන හර්තහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ. එයවත් යම් 

දක්හ ජීයනතහ නත සිය දඬුයම් ය 20 හරඹ ම්පර්ණ ය 

සිටින සියරු න වහ එභ වනඹ රළසෝරහ තිසබුණහ.  

යම් හයණහ ළන ථහ යන යොට පඳට භතයි, පධියණ 

පභහතයහිලඹ යනසි න ඳත් ශහ යනද්ත් මිටුක්. එභ යනද්ත් 

මිටු යනසි න දීර්ක හලීන ජීයනතහ නත සියරු නය න 

යතෝයහත් යලරිට ඳභණක් ඊශඟට ජීයනතහ නත සිය දඬුභ ය 

20, 25 සීභහ ක රීභට 2007 යලඹය ත්තහ. 1998 ඉරහ 

2015.12.01 න යොට මිටුයේ දහර්යද්ල යනොරද ජීයනතහ නත 

සියරු න 254ක් භඟි න පියඹහචනහ ප න යනොවී ජීයනතහ නත 

සියරු න 85ක් ඵ නධනහහයත යරහ ඉ නනහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! යම් පසථහයේ රු භයිල්හනම් තිසරයහජහ 

භ න්රීතුභහ මරහනඹට ඳළමියණනහ ඇතිස. 
 

අනතුරුව ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත මූලසනමයන් 
ඉවත් වමයන්, ගරු මයිල්වගනේ තිලකණජ මහත මූලසනරඪ 
විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் 
ஜறஸ்ம அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு 
றல்ரகணம் றனகரஜர அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA left the 

Chair, and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH took the 

Chair. 

 
ගරු දයසිරි ජයමස කණ මහත  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඊශඟට, ය 30ට ළඩි දහලසචිත සිය දඬුම් හිත සියරු න 

දහමු. ය 30 ඉරහ ළයද ීමඳඹට, නඩු ීමඳඹට ය න ය න 

ලයඹ න සිය දඬුම් රඵරහ, ය 100, 200 දක්හ සිය දඬුම් 

3103 3104 

[රු දඹහසිරි ජඹයේය භවතහ] 
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දහඹභ යරහ ඵ නධනහහයත සිටින එළදහ සියරු න 

ණනහක් ඉ නනහ. සිය දඬුභ ඉතහ දීර්ක වත් යම් දහලසචිත 

සිය දඬුභක් ඵට ඳත් යරහ තිසයඵනහ. යභොද, යවේතු? ඒ භත 

උඳඹහ  නනහ භහ රකුණු ඹටයත් භසත සිය දඬුභ ආ නන 

ලයඹ න තුයන න එ හරඹක් භහක් ලයඹ න රඵහ 

ළනීයම් වළක ඹහක් යම් ය 30ට ළඩි දහලසචිත සිය දඬුම් හිත 

යලරිට රළසෝරහ තිසයඵනහ. දහලසචිත සිය දඬුම් හිත සියරු න 

වහ ඳළතිස ්රභයේදඹ ඹටයත් දහදවස වී ඹහභට  පසථහ යදක් 

තිසබුණහ.  

එක් තභයි, ඵරඳත්ර භත මුදහ වළරීභ. යම් ඹටයත්, ය 6ක් 

සිය දඬුභ යනඳීයභ න පනතුරු භහ 6ට යක් දන 7 

හරඹට ඵරඳත්රඹක් භත දහහඩු ඹළවීභ, දහහඩු පසථහ යදක් - 

තුනක් රළබීයභ න ඳසු ඵරඳත්ර භත මුදහ වළරීභට ඵරඹ රු 

ඇභතිසතුභහට තිසබුණහ. ඵරහත්භ තිසබුණු ඵ නධනහහය 

යොභහරිස ජනයහල්තුභහ යේ ච්රයල් පි 35/1992 වයවහ 

තභයි එභ ඵරඹ රඵහ දීරහ තිසබුයණ්. පවුරුදු 20, 30, 40 නළත්නම් 

100, 200 සිය දඬුභ දහඹභ යරහ තිසබුණු පඹයේ ඒ එතු 

ඵළලුහභ 2052 ර්යේ දහදවස ය නන තිසබුණු පඹත් ඵරඳත්ර භත 

මුදහ වළරීයම් ්රභයේදඹ භත දහදවස යරහ තිසයඵනහ. ඒ පඹ 

යො නයද්සි උල්රිකනඹ ක රීභක  න යතොය පද භහජත යරහ 

තිසයඵනහ. 

පයනක් එ තභයි, සිය දඬුම් හරඹ ය 20ට සීභහ ය 

ළනීභ. යම් ඹටයත් සිවු හර්ෂි භහයරෝචන හර්තහ භඟි න සිය 

දඬුභ, පවුරුදු 20 සිය දඬුභක් ඵට ඳරිර්තනඹ ය ළනීයම් 

වළක ඹහ තිසබුණහ. ඒ පනු යම් ්රභයේදඹ ඹටයත් ය 12ක  න, 

15ක  න ඳසයේ දහදවස  යරහ තිසයඵනහ. භභ යම් සිඹලු හයණහ 

ඉදරිඳත් යමි න රු ඇභතිසතුභහට ක ඹහ සිටි නය න, පි 35/1992 

ච්රයල්යේ තිසබුණු ඒ ළඩ යලළියශ පි 25/2011 ච්රයල්ඹ 

ඹටයත් නළවළ. එභ දහහ තභයි යම් පර්බුදඹ ඇතිස යරහ 

තිසයඵ නය න.  

භභ යනයලේයඹ නභ ව න ය නය න, භයණීඹ දණ්ඩන 

සියරු න ම්ඵ නධයඹනුයි. ය 18 ඳභණ හරඹක් පුයහ 

භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ වී සිටින සියරු න ඵ නධනහහයත 

යරහ ඉ නනහ. ධනතිස ප්රතිසඳහදන තුශ ඔවු න ළඩ පිලයේ 

යේයේ යඹදවීභට වළක ඹහක් නළවළ. ඒ පනු භයණීඹ දණ්ඩනඹ 

දහඹභ වී යොඳභණ හරඹක් සිටිඹද භහ රකුණු ්රභඹ ඹටයත් 

ඔවු නට හිමිභක් රළයඵ නය න නළවළ. යම් පනු පදහහර්ඹයඹ න 

යනයලෝධනඹට රක් වීභක් සිදු ය නයනත් නළවළ. ඒ හයේභ 

ජීයනතහ නත සියරු න පවුරුදු 20ට පධි හරඹක් සිය දඬුම් 

දහඹභ වී ඵ නධනහහයත යරහ සිටිනහ. ඔවු නට ජීයනතහ නත සිය 

දඬුභ දහලසචිත සිය දඬුභක් ඵට ඳත් න යතක් භහ රකුණු 

්රභඹ ඹටයත් රළයඵන භහ වහ හිමිම් රළයඵ නය න නළවළ.   

යම් සිඹලු හයණහ රහ ඵරහ භහ යනයලේයඹ නභ 

යඹෝජනහක් ය නන ළභළතිසයි. හරඹ භ දහහ භහ පයප් 

යඹෝජනහ ඉක්භදහ න යඵොයවොභ ඳළවළදලි ඉදරිඳත් ය නනම්.  

දහයඹෝජය පභහතයතුභහත් දළ න යම් රු බහයේ සිටිනහ. යභ නන 

යම් ක්රිඹහ දහභඹ ක්රිඹහත්භ ය නන පඳට පුළු න නම් යවොයි. 

2011.12.05 දනළතිස පි 25/2011 දයන ච්ර යල්යේ පි 3 

යේදයේ ව න ය තිසයඵන, "හභහනය භහ හිත දහදවස 

දනයඹ න වරි පඩක් ම්පර්ණ යන දනඹ" ඹන යොට 

ියලෝධනඹ ය නන.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු පභහතයතුභහ ඔඵතුභහට දහඹමිත හරඹ පහනයි. 

ගරු දයසිරි ජයමස කණ මහත  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට තත් තත්ඳය ීමඳඹක් 

යද නන. 

එීම යොට ියලෝධනඹ යරහ, "හභහනය භහ හිත 

දහදවස දනයඹ න වරි පඩක් ම්පර්ණ ය ඇතිස දනඹ යවෝ සිය 

දඬුයභ න ය පට හරඹක් ත ය තිසබීභ" ක ඹන යොට 

යභඹට එතු යශොත් -add යශොත්- පවුරුදු යඵොයවෝ ණනක් 

තිසසයේ -පවුරුදු 40ක්, 50ක් තිසසයේ- සිය යල්ර ජීත් න 

පයප් සියරු නට එඹ යනලහර වනඹක් යේයන. "සියරුයෝද 

භනුයයඹෝඹ" ක ඹරහයි ක ඹ නය න. ඔවු නට භහ යද නන 

පයිතිසඹක් තිසයඵනහ. ඔවු නට තභ න යපු ළරැද්ද යලළියන පවුරුදු 

ණනට ඳසු ඒ යද නළත දහළරැද ය නන පසථහ 

තිසයඵනහ. නමුත් ඔවු නයේ මුළු ජීයනත හරඹභ පද යනනහලඹට ඳත් 

යරහයි තිසයඵ නය න. එක්යෝ ඒ පඹ එල්රහ භය නන ඕනෆ; 

නළත්නම් ඒ පඹ දහදවස න ්රභයේදඹක් වද නන ඕනෆ. ඒ දහහ 

රුණහය යභ නන යම් ක්රිඹහ දහභඹ භත ක්රිඹහ ය නන ක ඹන 

හයණඹ භතක් යමි න භයේ චන සල්ඳඹ ප න යනහ.  
 

 

[தற.த. 4.06] 
 

ගරු ඩ ලස මද්වනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

ணக்கு ங்கப்தட்டுள்ப பம் குதகறரக இதப்தரல், 

படிரக றடத்துக்கு தகறன்பநன். இன்கந றணம் 

சறகநச் சரகனகள் தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, 

லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்துச அலுல்கள் அகச்சறன் 

றற எதுக்கலடுகள் தரடர்தரண குலறகன றரத்றல் ணது 

கதத்துக்ககப தொன்கக்க றதம்தைகறன்பநன். து க்கபறன் 

லள்குடிபற்நம், லள்குடிபநற க்கலக்கரண அடிப்தகட 

ற்தம் கண சறககப ங்குல் பதரன்ந றடங்கள் 

தரடர்தறல் ரன் தரடர்ந்தும் இந்ச் சகதறபன தகௌ 

அகச்சர் டி.ம். சுரறரன் அர்கபறடம் லித்தத்ற 

ந்துள்பபன். அந் ககறல், ணது பகரரறக்ககககப 

ற்தப் தல்பத றடங்ககப து க்கபறன் னன்கதறச் 

தசய்துதகரடுத்துள்ப தகௌ அகச்சர் அர்கலக்கு து 

க்கள் சரர்தரக ணது ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்துடன், 

பலும் எதசறன றடங்ககப இங்கு குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்பநன்.  

அந் ககறல், டக்கறல் து க்கபறன் பலும் தன 

க்கர் றனங்கள் றடுறக்கப்தட பண்டித்ள்பண. ரம் "து 

க்கபறன் றனங்கள் து க்கலக்பக தசரந்ம்" ன்ந 

தகரள்ககறன் அடிப்தகடறல்  தசற்தட்டு தகறன்ந 

றகனறல், கடந் கரனங்கபறல் து அசறல் தனத்றற்கு 

உட்தட்ட ககறல், சுரர் 17,000 க்கர் கரறககப 

றடுறத்துக் தகரடுத்றதந்பரம். து க்கபறன் பகககப 

றகநபற்தம் எப கரத்துக்கரகப ரம் த்ற 

அசுடன் இக்க அசறலில் ஈடுதட்டு ந்துள்பபரப 

அன்நற, து க்கள் க்கு அபறத்துள்ப அசறல் 

ஆககச் சுனரண அசறல் பககலக்கரக ரம் 

எதபதரதும்  தன்தடுத்றது கறகடரது. அந் றகனறல், 

த்த்த்றல் படிரகப் தங்தகடுத்துந்துள்ப ற்தம் 

த்த்த்றல் தற்நறததற்ந அசுகலடபணப இக்க அசறல் 

டத் பண்டி பக க்கு ற்தட்டிதந்து. அவ்ரத 

அக்கரன கட்டங்கபறல் இந் இக்க அசறலில் தங்தகடுத்து 

ந்ன் கரரகப, து க்கபறன் இப்தைககபப் தன 
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டங்கு குகநத்துக்தகரள்ப இலுரகவும் இதந்து. ரநரக, 

க்ககப உசுப்பதத்ற அன்தோனம் சுனரத அசறல் டத்தும் 

கண றழ் கட்சறககபப்பதரல் ரதொம் தசற்தட்டிதந்ரல் 

து க்கபறன் அறவு, ற்தட்ட அறகறட றகப் 

தரரறரகப இதந்றதக்கும் ன்தறல் சந்பகறல்கன.  

அத்துடன், அந்க் கரனகட்டங்கபறல் றகந இடங்கபறல் 

றனக்கண்ற அகற்தம் டடிக்கககள் இடம்ததற்த 

ந்ரல், க்கறதந் குநறப்தறட்டபவு அசறல் அறகரத் 

கக்தகரண்டு ம்ரல் தொடிந்பறனரண கரறககப டக்கு 

ரகரத்றல் தனரக றடுறத்து, து க்கபறன் தன் 

தரட்டுக்கு ங்கறறதந்பரம். அன் தறன்ணரண இன்கந 

கரனகட்டத்றல் பகு ஜணரறதற அர்கலம் ரண்தைறகு 

தற அகச்சர் அர்கலம் ரங்கலம் இந்க் கரறககபப் 

தடிப்தடிரக றடுறத்து தது தரரட்டத்க்கது. இந் 

றகனப்தரட்டிகணத் தரடர்ந்தும் தொன்தணடுத்து, ரழ். 

ரட்டத்றல் இடம்ததர்ந் றகனறல் இன்ணதொம் னன்தைரற 

றகனங்கபறலும் ங்கபது உநறணர்கள், ண்தர்கள் 

வீடுகபறலும் ற்தம் ரடகக வீடுகபறலும் ரழ்ந்து தகறன்ந 

அகணத்து க்கபறணது கரறககபத்ம் றடுறப்தற்கும் 

அர்கலக்கரண லள்குடிபற்ந சறககப ற்தடுத்றக் 

தகரடுப்தற்கும் டடிக்கக டுக்கபண்டும் ன்த 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

குநறப்தரக, லிகரம் டக்கு குடிறதப்தைக் கரறகள், 

றசரம் ற்தம் கடற்தநரறல்சரர் பகந்ற இடங்கள் ணப் 

தன றனங்கள் றடுறக்கப்தட பண்டித்ள்பண. அபபம் 

தொல்கனத்லவு, பகப்தரப்தறனவுக் கரறகபறல் சறனற்கநத் 

ற்பதரது றடுறப்தற்கரண டடிக்கககள் பற்தகரள்பப் 

தட்டு தரகத் தரறதகறன்நது. அப்தகுறக்கு 

அண்கறல் தசன்த அம்க்கபறன் துங்ககப அநறந்து 

அதுதற்நற ரன் அசுடன் ககத்ற்குப் தன் 

கறகடத்துள்பது ன்பந ரன் அநறகறன்பநன். அற்கும் ணது 

ன்நறறகண அகச்சர் அர்கலக்குத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்பநன். அங்குள்ப சூரறதைம் ரணத்கத்ம் து 

க்கபறன் தன்தரட்டுக்கு றடுறத்துக்தகரடுப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்க பண்டுதன்தம் பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன். அத்துடன், தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் 

தைதுக்குடிறதப்தை தறபச தசனகப் தறரறறலும் இன்தம் தன 

கரறகள் றடுறக்கப்தட பண்டித்ள்பண. கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றலும் இப றகனரன் உள்பது ன்தகத் 

ங்கபது அரணத்றற்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்பநன்.  

இந்ற அகற தொகரம்கபறலிதந்து ரடு றதம்தைம் க்கள் 

தரடர்தறல் தல்பத றடங்ககப ரன் இற்கு தொன்ணர் தன 

டககள் லித்தத்ற ந்றதக்கறன்பநன். அந் ககறல் 

ரண்தைறகு தற அகச்சர் றல் றக்கறசறங்க அர்கலம் 

உள்பக அலுல்கள் அகச்சர் தகப ஸ்.தற. ரறன்ண 

அர்கலம் இம்க்கள் ரடு றதம்தைறலுள்ப தல்பத 

ததக்கடிககப லக்கறறதக்கறன்நணர். அற்கரக அர்கலக்கு 

து க்கள் சரர்தறல் ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறபநன். 

அந் க்கள் ரடு றதம்தற றகனறல் இன்ணதொம் தல்பத 

பககலக்கு தொகம்தகரடுத்து தரகக் கூநப்தடுகறன்நது. 

குநறப்தரக, இம்க்கள் ரடு றதம்தற ரன்கு தடங்கள் கறந் 

றகனறலும் இர்கலக்கரண வீட்டுத் றட்டங்கள், 

பகனரய்ப்தை, உனதவுத் றட்டங்கள் ன்தண இது 

கறல் கறகடக்கப்ததநறல்கன ன்த  தரறறக்கறன்நணர்.  

ணப, இது தரடர்தறல் உடணடி அரணத்கச் தசலுத்ற, 

உரற டடிக்ககககப பற்தகரள்வீர்கதபண ம்தை 

கறன்பநன். 

அத்துடன், ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற, தொல்கனத்லவு 

ரட்டங்கள் உட்தட டக்கறன் தன ரட்டங்கபறலும் தன 

லள்குடிபற்நக் கறரங்கபறல் அடிப்தகட சறகள் 

ற்தடுத்ப்தடர றகனப கரப்தடுகறன்நது. இது 

தரடர்தறலும் உரற டடிக்ககககப பற்தகரண்டு 

லள்குடிபநற அகணத்து க்கபறணதும் அடிப்தகடத் 

பகககபப் தர்த்ற தசய்த்ரதம் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

அபபம், து க்கபறன் வீடில்னரப் தறச்சறகண 

தரடர்தறல் அறக அக்ககந தகரள்பபண்டி 

பகறதக்கறன்நது. இது தரடர்தறல் ங்கபது அகச்சு 

டடிக்கக டுத்துதரக அநறகறன்பநன். ணப, 

அற்கந றகரக பற் தகரள்லரத 

பகட்டுக்தகரள்துடன், ற்தகணப உத்பசறக் கப்தட்டிதந் 

65,000 ததரதத்துவீடுககப து க்கலக்கு எத ற்கரலிக 

ற்தரடரக ங்கறறதந்ரல், இந் கக்கரனத்றல் 

அர்கள் ஏபவு தணகடந்றதப்தரர்கதபண ம்தைகறன்பநன். 

அக றர்த்ர்கள், து க்கலக்கு பபநதும் வீட்டுத் 

றட்டங்ககபக் தகரண்டுதற்கும் தொடிரர்கபரகப 

இதக்கறநரர்கள். குநறப்தரக, இர்கபது றகணத்றநணற்நதும், 

து க்கபறன் தறச்சறகணககபத் லர்க்க பண்டுதன்ந 

ஆற்நல் ற்தம் அக்ககநறல்னரதுரண இந்ச் 

தசற்தரடுகபரல் து க்கலக்குக் கறகடக்கபண்டி தன 

ரய்ப்தைக்கள் இல்னரதரறக்கப்தடுகறன்நண. ணப, து 

க்கபறன் உண்கரண பகககப அநறந்து அற்கரண 

டடிக்ககககப ரங்கள் ரன் டுக்க பண்டித்ள்பது 

ன்தக இந்ச் சகதறன் அரணத்துக்குக் தகரண்டு 

றதம்தைகறன்பநன். 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப உதப்தறணர் அர்கபப, உங்கலக்கு இன்தம் 

இண்டு றறடங்கபறதக்கறன்நண. 

 
ගරු ඩ ලස මද්වනන්ද මහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அபபம், கடபனரக் கறரங்ககப அதறறதத்ற 

தசய்த்ம் டடிக்கககள் தொன்தணடுக்கப்தடவுள்ப றகனறல், 

அகண றகந்து தொன்தணடுக்கும்தடி பகட்டுக்தகரள்துடன், 

அதெடரக து க்கபறன் குநறப்தறட்டபவு தறச்சறகணககபத் 

லர்க்கதொடித்ம் ன்தம் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். 

பலும், அநதநறப் தரடசரகனகபறன் த்றகண 

தொன்பணற்தற்கும் அன் கட்டகப்கத லுவுள்பரக 

ரற்தற்கும் அற்நறல் கற்ககச் தசற்தரடுகபறல் 

ஈடுதடுகறன்ந ஆசறரறர்கலக்தகண ரரந்க் தகரடுப்தண 

தரன்கந ங்குற்கும் எத கடதொகநக பற் 

தகரள்லரத பகட்டுக்தகரள்கறபநன். அத்துடன், இந்துச 

தரடதநறககப பற்தகரள்லதொகரகப் தல்ககனக்கக 

ட்டத்றல் இந்துச தேடதரன்நறகண உதரக்குற்கரண 

ற்தரடுககப பற்தகரள்லரதம் பகட்டுக்தகரண்டு, ணது 

றகுற பத்கக் தகப அகச்சர் நறமரட் தறத்லன் 

அர்கலக்குக் தகரடுக்குரத பண்டி, றகடதததகறபநன். 

ன்நற.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ன்நற.  அடுத்து, தகப அகச்சர் நறமரட் தறத்லன் 

அர்கள்.  உங்கலக்கு 8 றறடங்கள். 
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ගරු රිසඩ් බිලයුදීන් මහත (කර්මන්ත හ වණිජ ක යුතු 

අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - ககத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 

Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கபப, 

தகப உதப்தறணர் டக்பஸ் பரணந்ர அர்கலகட 2 

றறடங்கலடன் பசர்த்து 10 றறடங்கள் ணக்கறதக்கறன்நண. 

இந் பத்க தொக்கறரக லள்குடிபற்ந அகச்சு 

தரடர்தறனரண றடங்கள் தற்நறக் கூதற்குப் 

தன்தடுத்னரதண றகணக்கறன்பநன்.  இந் ரட்டிபன 30 

தடகரன த்த்ம் தொடிகடந் தறநகு சரரண த்கத்றபன 7 

தடங்கள் கறந் றகனறல், இன்ணதொம் த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட க்கலகட லள்குடிபற்நம் அல்னது 

அர்கலக்கரண அடிப்தகட சறகள் தொற்தப்ததநர இந் 

றகனறபன, இந் லள்குடி பற்ந அகச்சறதகட 

றரதன்தது தொக்கறத்தும் ரய்ந்ரக இதக்கறன்நது.  

இங்கு றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தை உதப்தறணர்கள் 

தகப அகச்சர் சுரறரன் அர்கபபரடு பரதுது 

பதரன்த கதத்துக்ககபப் தரறரநறக்தகரண்டக ரங்கள் 

கண்படரம். இந் லள்குடிபற்ந அகச்சுக்கு லள்குடி 

பற்நத்க ஆம்தறத் கரனத்றலிதந்து ததரதப்தரக 

இதந்தணன்ந ககறபன, தொல் ரபறபன ஏரறனட்சம் 

க்கலம் இண்டரது ரபறபன அடுத் ஏரறனட்சம் 

க்கலரக 3 - 4 ரட்கபறபன 3 இனட்சம் க்கள் வுணறர 

ஏந்கக பரக்கற ந்பதரது, அந் க்கலக்கு உவு, 

அடிப்தகட சறகள் பதரன்நற்கந ங்கற தொகரறபன 

கத்துப் தரரறத்து அர்கலக்குத் பகரண கல்ற, 

சுகரரம் பதரன்நற்கநச் தசய்தணன்ந ககறபன,  

தொன்ணரள் அகச்சதம் ற்பதரக உதப்தறணதரண 

தகப டக்பஸ் பரணந்ர அர்கள் கறபறதரச்சற, 

ரழ்ப்தரம் ஆகற ரட்டங்கபறன் அதறறதத்றறலும் 

லள்குடிபற்நத்றலும் கரட்டி அக்ககநக ன்நறபரடு 

இந் இடத்றபன ரன் தரர்க்கறன்பநன். 

அண்கறபன ரங்கள் தொல்கனத்லவு, ன்ணரர், வுணறர 

ஆகற ரட்டங்கலக்கு DCB கூட்டங்கலக்குச் தசன்நபதரது 

ங்ககபப் தரர்த்து, "ங்கலகட வீட்கட ந்து தரதங்கள்! 

ப்பதரகறன்ந கக்கரனத்துக்கு தொன்ணர் ங்கலக்கு 

வீடுககபக் கட்டித்ரதங்கள்! ப்ததரலது கட்டித் 

தவீர்கதபன்த தசரல்லுங்கள்! இல்கனதன்நரல் ரங்கள் 

கச்பசரறக றட்டுச் தசல்னரட்படரம்" ன்த அன்தைத் றழ் 

ரய்ரர் பகட்டு அல கரட்சறக ரங்கள் கண்படரம். 

தகௌ அகச்சர் அர்கலக்கு அந்ச் தசய்றக ரங்கள் 

டுத்துச் தசரன்பணரம். இன்த ததய்துதகரண்டிதக்கறன்ந 

ககத் ரங்க தொடிரர்கபரக அர்கள் கஷ்டப்தடு 

கறன்நரர்கள். தகௌ அகச்சர் அர்கபப, அர்கலக்கரண 

வீட்டுத்றட்டத்க ரது எத றறபன அசரகக் 

தகரண்டுந்து தகரடுங்கதபன்த உங்ககப அன்தரக 

பண்டுபகரள் றடுக்கறன்பநன்.  

றடுகனப் தைலிகள் இக்கத்கச் பசரீ்ந் 12,000 

இகபஞர்கள் அன்த சகடந்ரர்கள். அன்த ரங்கள் அந் 

அசறபன இதந்ததரலது அர்கலக்குத் பகரண 

counselling இகணக் தகரடுத்து அத்கண பததம் வீடுகலக்கு 

அதப்தப்தட்டு இப்பதரது அர்கள் குடும்தங்கபபரடு 

ரழ்ந்துதகறன்நரர்கள். அர்கபறல் தொள்பறரய்க்கரல்க 

அகனந்து றரறந் றழ்ச் சபகரர்கள் தனர் கரதொற்நர் 

கபரக, ஊணதொற்நர்கபரக, ர றதரறரர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள். அர்கலக்கரண றபசட பகனத் 

றட்டத்க தொன்தணடுங்கதபன்த ரன் அன்தரக 

பண்டுபகரள் றடுக்கறன்பநன்.  ங்கலகட தத்ரன் 

ர அர்கள் REPPIA இதகட கனரக 

இதக்கறன்நரர். REPPIA ஊடரக லங்கள் அவ்ரநரணர் 

கலக்கு கடந் கரனங்கபறபன தன உறககபச் தசய்றதக் 

கறன்நலர்கள். அக ன்நறபரடு ரங்கள் தரர்க்கறன்பநரம். 

அக இன்தம் றரறவுதடுத்ற றர்கரனத்றல் ல்பனரதக்கும் 

தறபரசணதொள்பரக ஆக்கறக்தகரள்லங்கதபன்த பண்டு 

பகரள் றடுக்கறன்பநன்.  

உங்கலக்குத் தரறத்ம், இண்டு தடங்கலக்கு தொன்ணர் 

அலத்ககறபன டந் அணர்த்த்றணரல் தன வீடுகள் 

அறக்கப்தட்டண; தன ககடகள் ரறக்கப்தட்டண. தனர் இநந் 

ரர்கள், தனர் கரகடந்ரர்கள். அர்கலக்கு ந்தரத 

ஷ்டஈடும் ங்கப்தடறல்கன. அற்கு தொன்ணர் ‘ல்லிகரஸ்’ 

ன்ந எத ககட ரறக்கப்தட்டது. அண்கறல் அது லண்டும் 

ரறக்கப்தட்டது. அன்நறலிதந்து இன்தக அர்கலக்கு 

ந்தரத ஷ்டஈடும் ங்கப்தடறல்கன. அபபதரன 

அண்கறல் "Fashion Bug" ரறக்கப்தடது. பகரடிக் 

கக்கரண தசரத்துக்கள் இவ்ரத எப பத்றபன 

சறகரர்கபரல் சூகநரடப்தட்டண, ரறக்கப்தட்டண. இகத் 

டுத்து றதத்பண்டி ததரதப்தை அசுக்கு இதக்கறன்நது. 

தைணர்ரழ்வு அறகரசகதறதெடரக - REPPIA ஊடரக - 

இவ்ரநரணர்கலக்குரற ஷ்டஈடுககப றச்சரக லங்கள் 

ததற்தக்தகரடுக்க பண்டுதன்த அன்தரக ரன் 

பண்டுபகரள் றடுக்கறன்பநன்.  

அதுரத்றல்னரல், டதைனத்றலிதந்து தபறபற்நப் 

தட்டு லண்ட கரனரக தைத்பத்றல் ரழ்ந்துந் க்கள் 

இன்த தகரஞ்சம் தகரஞ்சரக தசரந் ண்ணுக்கு 

தசல்கறன்நததரலது அர்கள் ரழ்ந் தன கறரங்கள் 

ணப றகக்கபத்றற்குச் தசரந்ரண கரடுகபரக 

2012ஆம் ஆண்டு gazette தண்ப்தட்டிதக்கறன்நது. 

தல்னரறக் கக்கரண க்கர் கரறகள் அவ்ரத gazette 

தண்ப்தட்டிதக்கறன்நது. அர்கபரல் தசரந்க் கரறக்குள் 

தசன்த ர தொடிறல்கன. வுணறரரக இதக்கனரம், 

ன்ணரரக இதக்கனரம், தொல்கனத்லரக இதக்கனரம், ன் 

அம்தரகந, ட்டக்கபப்தறபனகூட அந் க்கள் இதக்கர 

கரனங்கபறல் அர்கலக்குத் தரறரல் அந்க் கரற 

கதபல்னரம் ணபத் றகக்கபத்துக்குச் தசரந்ரண 

கரறகபரக gazette தண்ப்தட்டிதக்கறன்நண. அணரல் 

இன்த அந் க்கள் ங்கலகட தசரந்க் கரறக 

இந்றதக்கறநரர்கள். அர்கலகட one year permit 

கரறகள், தம்தகரக றசரம் தசய் கரறகள் ல்னரம் 

இன்த அர்கலக்குச் தசரந்ரக இல்கன. இவ்ரத 

ரழ்ரரம் இல்னர எத சதோகரக அல்னது தசரந்க் 

கரறகலக்குள்பப பதரக தொடிர சதோகரக அர்கள் 

இதக்கறன்நரர்கள். த்த் கரனத்றபன அர்கலக்கரண permit 

தகரடுக்கப்தடரணரல் இன்த தல்னரறக்கக்கரண க்கர் 

கரறககப இந்து றக்கறன்நரர்கள். ணப, லள்குடிபற்ந 

அகச்சர் அர்கள் இந் றடத்றபன அக்ககநபரடு 

தசற்தட்டு அந் க்கலகட கரறப் தறச்சறகணகத் 

லர்க்க பண்டும்.  

நறச்சுக்கட்டி தரடக்கம் ததரறடு கத்ள்ப 

கரறகள், தொல்கனத்லறபன  தன கரறகள், வுணறரறபன 

சரபம்கதக் குபத்துக்குப் தறன்ணரல் இதக்கறன்ந தன கரறகள் 

இவ்ரத ணபத்துக்குரற - wildlife இற்குரற கரறகபரக 

gazette தண்ப்தட்டிதக்கறன்நது. இக றழ் க்கலகட, 

தொஸ்லிம் க்கலகட, அங்கு ரழ்கறன்ந சறங்கப 

க்கலகட கரறகள். அந் க்கலக்பக தரறரல் 

றதட்டுத்ணரக - கள்பத்ணரக அந்க் கரறகதபல்னரம் 
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ඳහර්ලියම් නතු 

இவ்ரத gazette தண்ப்தட்டிதக்கறன்நது. 2012 இல் 

ரங்கள் அகச்சகறபன இதந்பரம். அகச்சர்கபரக 

இதந் ங்கலக்குக்கூட தரறரல் அப்தடி gazette தண்ப் 

தட்டிதக்கறநது. இன்த லள்குடிபற்ந அகச்சர் 

அர்கலக்குத் ரர்லக ததரதப்தை இதக்கறன்நது. இந் 

றடத்றபன உரற அகச்சபரடு, உரற றகக்கபத்பரடு 

பதசற, அந்க் கரறககப றடுறத்து அந் க்கள் ரழ்ற்கு, 

ரழ்ரரத் தரறல் தசய்ற்கு, றசரம் தசய்ற்கு 

றதசய்த்ங்கதபன்த பகட்கறன்பநன்.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்கலக்கு இன்தம் இண்டு றறடங்கள் இதக்கறன்நண.  

 

ගරු රිසඩ් බිලයුදීන් මහත  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
தைல்பரட்கடறலிதந்து ததரத்துறல் கத்ம் ரழ்ந் 

லன்தறடிச் சதோகத்றணர் இந் த்த்த்றபன தரறக்கப்தட்டு 

அகறகபரணரர்கள். அந்ப் தறபசங்ககபத்ம் உங்கலகட 

தசற்தரடுகபறல் உள்ரங்குங்கள்! ககபரப் தறபசங் 

கபரண தைல்பரட்கட தரடக்கம் ததரத்துறல் கறல் 

ரழ்கறன்ந க்கள் சுணரறறணரலும் தரறக்கப்தட்டரர்கள்; 

த்த்த்றணரலும் தரறக்கப்தட்டரர்கள். ணப, அர்ககபத்ம் 

உங்கலகட ல்னரத் றட்டங்கபறலும் உள்ரங்குங்க 

தபன்த பகட்கறன்பநன்.  

அது ரத்றல்னரல், த்த்த்றன் இதறறல் சகடந் 

ற்தம் ககது தசய்ப்தட்ட றடுகனப் தைலிகள் இக்கத்கச் 

பசரீ்ந்ர்கள் 12,000 பதகப் தைணர்ரழ்வு தொகரதொக்கு 

அதப்தற, அர்கலக்குரற counselling இகணச் தசய்து கடந் 

அசு தபறப அதப்தறது. ஆணரல், சறன்ணச்சறன்ண 

கரங்கலக்கரக, அரது, றடுகனப் தைலிகலக்கு உவு 

தகரடுத்ரர்கள் அல்னது அந் இக்கத்றபன இதந்ரர்கள் 

அல்னது  துப்தைக் தகரடுத்ரர்கள் ன்தற்கரகப் தன சரப்ங் 

கபரகப் தன இகபஞர்கள் சறகநறபன ரடிக்தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். இந் இகபஞர், த்றககப றடுறப்தற்கு 

இந்ச் சகதறல் இதக்கறன்ந ரங்கள் 225 பததம் 

ணறரதறரண அடிப்தகடறல் என்ததட்டு, ஆக்கதர்ரண 

டடிக்ககககப டுக்கபண்டுதண ரன் உங்கபறடத்றல் 

அன்தரக பண்டுபகரள் றடுக்கறன்பநன்.  

இந் ரட்டிபன கடந் கரனத்றலிதந்து இணப் தறச்சறகண 

ன்தது, தரரறதரத  தறச்சறகணரக இதந்துதகறநது. 

பலும் இங்பக இன்தபரர் இணப்தறச்சறகணகக் 

தகரண்டுதற்கு சறனர் தொற்சறக்கறன்நரர்கள். சுந்றத்துக் 

குப் தறநகு, இந் ரட்டில் சறங்கப, தொஸ்லிம் க்கள்  

றம்றரகவும் எற்தகரகவும் ரழ்ந்ரர்கள். சுந்ற 

கரனத்றல்கூட, தள்கபர்கள் இந் ரட்கடப் தறரறக்க 

தொன்நததரலது, "இது எத சறநற அகரண ரடு; இந் 

ரட்கடப் தரதுகரத்து ரங்கள் ல்பனரதம் எற்தகரக 

ரழ்பரம்" ன்த ஆகசப்தட்ட இந் இண்டு சதோகங் 

ககபத்ம் தறரறப்தற்கரக, இன்த எத ரசகரக் கூட்டம் - எத 

சறகரக் கூட்டம் - இணரத்கத்ம் ரத்கத்ம் தூண்டி 

தறபவுககப ற்தடுத் தொகணகறன்நது.   

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப அகச்சர் அர்கபப, உங்கலகட பம் 

றகநகடகறநது.  

ගරු රිසඩ් බිලයුදීන් මහත  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ணப, இவ்ரநரணர்ககப இந் அசு கட்டுப் 

தடுத்துது ரத்றல்னரல், சறங்கப, றழ், தொஸ்லிம், 

கத்பரலிக்க க்கள் எற்தகரக ரக்கூடி எத ல்ன 

சூகனத்ம் ற்தடுத்பண்டும். இல்கனதன்நரல், இந் 

ரட்டிபன லண்டும் தொப்தது தடங்கள் இன்தபரர் இத் 

ஆத ஏடுக ங்கபரல் டுக்கதொடிரல் பதரய்றடும் 

ன்தக ரன் இங்கு பகணபரடு தசரல்லிகக்க 

றதம்தைகறன்பநன். அதுரத்றல்னரல், ரன் இங்கு 

தைத்பம் தரகுற தற்நறத்ம் தசரல்னபண்டும்.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப அகச்சர் அர்கபப, உங்கலகட பம் 

தொடிகடந்துறட்டது.  

 

ගරු රිසඩ් බිලයුදීන් මහත  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
எத றறடம் ரதங்கள்!  

தைத்பம் தரகுற ன்தது, அன்த டக்கறலிதந்து ஏர் 

இனட்சம் தொஸ்லிம் க்கள் றல றடுகனப் தைலிகபரல் 

தபறபற்நப்தட்டததரலது, அர்கலக்கு அகடக்கனம் 

தகரடுத் தறபசரகும். இன்த தகரலம்தறலுள்ப குப்கத 

ககபதல்னம் அங்கு தகரண்டுபதரய் தகரட்டுற்கு 

தொற்சறக்கறன்நரர்கள். அதுரத்றல்னரல், அணல் றன் 

உற்தத்ற றகனத்கத்ம் அங்குரன் றதறறதக் 

கறன்நரர்கள். இவ்ரத அந்த் தரகுற க்கள்  தன 

துன்தங்ககப இன்த அததறக்கறன்நரர்கள். ணப, டக்கு, 

கறக்கு அதறறதத்ற ன்த தகறன்நததரலது அல்னது 

லள்குடிபற்நத் றட்டம் ன்த தகறன்நததரலது அல்னது 

றபசட பகனத்றட்டம் ன்த தகறன்நததரலது அறபன 

தைத்பம் தரகுறகத்ம் உள்ரங்கபண்டுதணக் பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன். தணன் நரல், 20 தடங்கபரக ஏரறனட்சம் 

க்ககப ந் பததரடும் இல்னரல் ங்கலகட 

பங்ககபப் தகறர்ந்துதகரடுத்து அர்கள் அகத்ரர் 

கள். ஆகப, அந்த் தரகுறகத்ம் ல்னர 

அதறறதத்றறலும் உள்ரங்குங்கள் ன்த தகௌ 

அகச்சரறடத்றபன பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

பலும், உங்கலகட இரஜரங்க அகச்சரண 

ங்கலகட ண்தர் தகப யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கள்  

றநகரண ஏர் அசறல்ரற. அதம் உங்கலடன் 

இதப்தரல், இணறதம் கரனத்றபன உங்கலகட 

தசனரபர் ற்தம் கண அறகரரறகள் அகணதம் பசர்ந்து 

இந் ரட்டிபன அகறகள் இல்னர ல்ன றகனகக 

ற்தடுத்துங்கள்! ன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். அத்துடன், 

லண்டகரன அகறகலக்கரண அகச்சக உதகுலக 

அகப்தற்கு உற தசய், அர்கலக்கரக றபசட றறக 

எதுக்கற தகௌ அகச்சர் சுரறரன் அர்கபறன் தற 

சறநக்க ரழ்த்துபரடு, அதக்கு ணது ன்நறகத்ம் கூநற 

றகடதததகறன்பநன். 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

You have two minutes.  
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[ප.බහ. 4.23] 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසස මහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, 2015 ජනහරි භහයේ ඉරහ 
ජනහධිඳතිසයඹහයේ, පභළතිසයඹහයේ, ඇභතිස භණ්ඩරයේ ඳට න 

යම් ආණ්ඩු ළඩිපුය ඳහයනච්චි යන චන තභයි "ඹව ඳහරනඹ  
ව  ිහිඳිඹහ ". ිහිඳිඹහ උතුයර් වදන වළටි පයල දල් ඉ නභ 

ඳහර්ලියම් නතුයේ පවයන සිටිඹහ. 2015 ජනහරිඹට ලි න 

යනයලේයඹ න යෝසහබඹ යහජඳක්යේ පනුග්රවයඹ න යම් යයට් 
ඳළළතිස ල්ලි සිිවර ව මුසලිම් ජනතහ පතය ජහතිසහදඹ 

පුය නන යොච්චය ටයුතු ශහද ක ඹහ තමු නනහ නයේරහ 
ද නනහ. එහි එක් සිදුවීභක් තභයි 2014 භළයි භහයේ යබ්රුර 

දර්හ නයයේ ශ ගිදහ තළබීම්, ඳවය දීම් ව යද්ඳශ වහදහ ක රීම්. 
දළ න ඒ සිදුවීභට පවුරුදු යදවභහයට ආ නන හරඹක් ත 

යරහ තිසයඵනහ.  

පුනරුත්ථහඳන පභහතයහිලඹ ගිහි න ඒ පඹයේ වහදහ ව යද්ඳශ 
තක්යේරු ශහ; යශ ළල් ඳරීක්හ ශහ. දශ ලයඹ න රුයලඹල් 

මිලිඹන 250  නදඹක් රඵහ දඹ යුතුඹ ක ඹහ යඹෝජනහ යරහ 

තිසයඵනහ. වළඵළයි යම් න ල් ලත ඳව යවෝ  නදඹක් දර්හ 
නයයේ ක සිදු සිිවර යවෝ මුසලිම් දහහ හිමියඹකුට, 

යහඳහරියඹකුට රළසෝරහ නළවළ. මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, 
ඒ පඹභ තභයි 2006 ජහතිසහද රඵරඹ දහහ යබ්රුර දර්හ 

නයයේදීභ ඩ හප්පු ගිදහ තළබීම් ආදඹට රක් ව උදයනඹ. ඒ පඹ 
එක්යෝ යලට යට ගිහි න, එයවභ නළත්නම් යභයවේ යභොක් යවෝ 

යදඹක් යරහ ඹ නතභට තභ නයේ යහඳහරි සථහනඹ යොඩ 

නඟහයන එන යොට නළත තහක් 2014 භළයි භහයේ ගිදහ 
තළබීභක් සිද්ධ ශහ. යද්ඳශ තක්යේරු ය තිසයඵද්දීත් ඒ  නද 

යද නය න නළත්යත් ඇයි ක ඹන ප්රලසනඹ පඳට තිසයඵනහ. ඒ දහහ 
පයල ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ, යබ්රුර දර්හ නයයේ ජනතහට 

 නද රඵහ දීභ ම්ඵ නධයඹ න පභහතයතුභහයේ හයයේදී 
ප්රහලඹක් යහයන ක ඹහ. යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 
[ප.බහ. 4.25] 
 

ගරු ඳවිත්රමද්වි වන්නිආණච්ික මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලඹ ඹටයත් චන සල්ඳඹක් ථහ ය නන පසථහ 

රළබීභ ළන භභ යම් යරහයේ  නයතෝ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහ ඇතුළු පයල සිඹලු 

යදනහ ද නනහ, යම් යරෝයේ ප්රඵරභ ත්රසතහද ියනධහනඹ 

යනධිඹට යුයයෝඳඹ, ඇයභරිහ, ඉ නදඹහ ළදහ යටල් ඳහ 

වඳු නපු, තවනභට රක් යපු එල්. . ඊ ියනධහනඹ මුලිනුපුටහ දභහ 

රිහ ඉතිසවහයේභ ඉතහභ යෞබහයත් හරඹ -2006 සිට 2015 

දක්හ හරඹ- යම් යටට උදහ යශේ  භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහයි 

ක ඹහ.  යම් යයට් ඇතිස වුණු ආර්ථි ිර්ධනඹ, යම් යයට් ඇතිස වුණු 

හභහජීඹ ිර්ධනඹ, යම් යයට් සිඹලු පිලර ඇතිස වුණු ඒ 

ඓතිසවහසි ිර්ධනඹ දහහ පයප් යට භළද ආදහඹම් රඵන යටක් 

ඵට යරෝඹ යනසි න යලළිනු රළබුහ. පයලට භතයි, 2009 යට 

යඳය පයප් යයට් තිසබුණු තත්ත්ඹ. යනයලේයඹ න යුද්ධඹ ප නවීභ 

දහහ ඩහත්භ දහදව රළබුයේ, උතුයර් ජනතහඹ ක ඹන එ  ඔඵ, 

පඳ සිඹලු යදනහභ ද නනහ.  

එදහ, උතුයර් ජනතහට රිසි යේ භ න සෝභ න ඹෆභට වළක ඹහක් 

තිසබුයණ් නළවළ. ඒ පඹට තභ නයේ යද්ලඳහරන ටයුතු ය 

 නනට, දහදවයේ තභ න දයන යද්ලඳහරන භතඹ දය නනට යනධිඹක් 

තිසබුයණ් නළවළ. පඩුභ ණය න යජයේ රඳහහිදහ නහලිහක් 

ඵළලුහ නම්, එයේ ඵරපු පඹට දහඹභ වුයණ් භයණ දඬුභයි. 
යනයලේයඹ නභ යභභ යුදභඹ තත්ත්ඹ දහහ එල්. . ඊ එයක් 

ග්රවණඹට වසු වී තිසබුණු ප්රයද්ලර තිසබුණු ඳහල්, ශභහ දහහ, 
ආමි සථහන, නයහයහභ ඹනහදී ඵහුතයඹක් එල්. . ඊ 

ියනධහනයේ වුරු ඵට ඳත් වුණහ. ඒ දහහ උතුයර් ව 
නළයඟනහිය ජීත් ව එභ දරු නට තභ ඳහල් පධයහඳනඹ රඵහ 

ළනීභට යනොවළක  වුණහ. පතයලය ප්රතිසහය රඵහ ත යුතු, 

යනොයඹකුත් යනයලේෂිත යයෝ ඳළතිස දරු නට උතුයර් ව 
නළයඟනහිය යුද්ධඹ ඳළතිස හරයේදී ප්රතිසහය යනොරළබීභ දහහ ඒ 

දරු න මිඹළදුණහ.  

ඒ යනතයක් යනොයයි, යත් ඹහඹල් සෝම් යඵෝම්ඵ ක හිඳ 

ළයඹක් ඇතිසර සථහන ඵට ඳත් වුණහ; හරි ඳද්ධතිසඹ සෝ ළටුණහ. 

භවහ භහර් ඳද්ධතිසයඹ න භවය සථහන පත්ඳත් ය ත්යත් 

එල්. . ඊ ියනධහනඹයි. ඒහයේ භ න යශේ ඔවු න යනතයයි. 

යනයලේයඹ නභ දුම්රිඹ භහර්ඹ ත්තහභ, දුම්රිඹ භහර් ඩහ සෝ 

දභහ සිල්ඵය යොට න එල්. . ඊ එයක් ඵිර් හදහ ළනීභට ඳහයනච්චි 

ශහ. යභළදහ ඉතහභ පහනහ නත තත්ත්ඹක් තභයි ඒ 

හරයේ ඇතිස වී තිසබුයණ්. හරි භහර්, ළේ පමුණු ත්තත්, 

පධයහඳනඹ ත්තත්, යයෝවල් ත්තත් ඒ සිඹලු යද්ල් යනනහලඹට 

ඳත් වී තිසබුණහ. ඹහඳනයේ පුසතහරඹ ම්පර්ණයඹ නභ ගිදහඵත් 

ය දළම්භහ. ඒ දහහ උතුරු ව නළයඟනහිය ජීත් ව ජනතහ 

යභොන තයම් පයණ සිටිඹහද ක ඹන එ පඳට හිතහ  නන 

පුළු න. ඔවු න ඉච්ඡහ බිත්ඹට ඳත් වී සිටිඹහ. උතුයර් ජනතහට 

තභ නට යවටක් තිසයඵනහඹ ක ඹන එ ළන ක සිභ 

ඵරහයඳොයයොත්තුක් තිසබුයණ් නළවළ ක ඹහ භහ හිතනහ. තභ නයේ 

දරුහ යොයි යේරහයේ එල්. . ඊ එය න ඳළවළය දහයිද ක ඹන 

බඹ තභයි උතුයර් ජනතහට තිසබුයණ්.  

එළදහ තත්ත්ඹක් තිසබුණු යටට භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහ 
දයදර්ශී, සහධීන රඵහ දු න නහඹත්ඹ දහහ ඳසු ගිඹ හරඹ 

පුයහට -2015 දක්හ- යනලහර ිර්ධනඹක්, යනලහර ිහිඳිඹහක් 

උතුරු ව නළයඟනහිය ඳශහත්ර ඇතිස ය  නනට පුළු නභක් 

රළබුණහ. යනයලේයඹ නභ ඹනයිඩ් යර යඵල්යල් එල්රහ යන 

තුක්කු පතට යන සිටි දරුහයේ පතට ඳළ නර දීරහ, 
ඳිචහයුධඹ යට දභහ ඒ දරු නයේ පධයහඳන ටයුතුර 

ිර්ධනඹක් ඇතිස ය නනට, ඒ හයේභ එභ ප්රයද්ලර ජීත් ව 

ජනතහයේ ප්රජහත නත්රහදී පයිතිසහසිම් තවවුරු ය නනට 2015 

ය දක්හ භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහයේ නහඹත්ඹ ඹටයත්, 
එතුභහයේ ළඳවීභ ඹටයත් ඳළතිස යජඹ තුළි න ටයුතු ශහ. ඒ 

දහහ ඒහයේ යනලහර ිර්ධනඹක් සිදු ය නනටත් පුළු නභ 
රළබුණහ. නමුත් ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහට යන රද එභ ිර්ධනඹ 

ඉතහභ තුච්ඡ යර ඵළවළය යමි න භවය පඹ ටයුතු යන 

ආහයඹ පයල දළක්හ. 

යනයලේයඹ නභ පයල ද නනහ, යම් යුද්ධඹ දහහ රක්ඹට 
පධි ෆභ ජන යොටටභ පඹත් ජනතහ මිඹ ගිඹහඹ ක ඹන 

එ. ඒ හයේභ යනලහර ියහක් ආඵහධිත තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ. 

යජයේ ව යඳෞද්ලි යද්ඳශරට යච්ච වහදහඹ යොඳභණද  
ක ඹ නන ඵළවළ. යම් යයට් සිඹලුභ ජනතහයේ ජීයනත, මුය යඳොළු, 

ඵහධ, වළභ පසථහදීභ යෝදසි ක රීම් යට පුයහ ඉතහ සුරඵ 
වුණහ. ඒහ  පයප් දන චරිඹහයේ යොටක් ඵට ඳත් වුණහ.  මුළු  

උතුරු නළ යඟනහිය යුද්ධඹ සිදු වුණු යඵොයවෝ තළ නර යනදුලි උඳ 
යඳොශල් සෝ ළටුණහයි න ඳසු නළත  ඒ  පඹට යනදුලිඹ  රඵහ 

යද නන පුළු නභක් ඇතිස වුයණ් නළවළ. ජර ම්ඳහදන යඹෝජනහ 

්රභ හිතහ භතහභ යනනහල යරහ, ඉතිසවහයේ තිසබුණු ෘෂිහර්මි 
භත්ය දහසඳහදන පභ පඹක් දක්හ යන ඹ නනට යවේතු වුණහ.   

ඳහල්ර ගුරු හිඟඹ හයේභ යනොයඹකුත් යහජය යොඩනළඟිලි 
ජයහහ තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ. නමුත් යම්  යුද්ධඹ පහන 

වීයභ න ඳසු යොටි හභහජියි න 11,664ක් යුද වමුදහ භඟි න 

3113 3114 



ඳහර්ලියම් නතු 

පුනරුත්ථහඳනඹ වහ යඹොමු ශහ. එයි න 2000ක් හ නතහ න; 

594 යදයනක් පවුරුදු 14 සිට 18 දක්හ ව ශමු න. ඔවු න,  නනද්ධ 
යොටි හභහජියි න, දරුණු ළු යොටි, මුහුදු යොටි, භයහයන 

භළයයන යොටි ආදී දරුණු ණ්ඩහඹම්රට පයිතිස  වුණහ. නමුත් 
2013 ළප්තළම්ඵර් භහඹ න යනට යම් යනොභඟ ගිඹ යොටි 

හභහජියි න 11,600ක් පුනරුත්ථහඳනඹ ය නන යජඹට පුළු න 

වුණහ. ඒ වහ පයප් යජඹ යනසි න මිලිඹන 1361ක් යනඹදම් ශහ. පයල 
ද නනහ, උතුරු නළයඟනහිය ප්රයද්ලයේ යොතයම්  සෝම්  යඵෝම්ඵ 

ප්රභහණඹක් තිසබුණහද ක ඹහ. පුපුයන ද්රය පඩිගු සෝම් යඵෝම්ඵ  
250,000 ප්රභහණඹක් ඒ හරඹ තුශ ඉතහ ඩිනමි න ඉත් 

ය නනට ඳසුගිඹ යජඹට වළක  වුයණ්  ජනතහට තිසබුණු ආදයඹ 
දහහයි.   

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
( ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have three more minutes.  

ගරු ඳවිත්රමද්වි  වන්නිආණච්ික මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 භට තිසයඵන යරහ     three minutes ය නන ඵළවළ; it cannot 
be three minutes. How many minutes have gone since I 
started my speech? I should have another five minutes.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

You have been allocated 17 minutes.  

 

ගරු ඳවිත්රමද්වි  වන්නිආණච්ික මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

Yes. 

  

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

But, your side has deducted it to- 

 

ගරු ඳවිත්රමද්වි  වන්නිආණච්ික මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

No, I did not give a single minute to anybody.   

සියනල් ජනතහට තභ ඉඩම් රඵහ දීයම්  ක්රිඹහලිඹ ඹටයත් 

දසත්රික්  හර්ඹහරලි න රඵහ ත් දත්ත පනු ඳශහලි ආයක් 

රහඳයේ යනතයක් පක්ය 60,616ක්, ඹහඳනයේ ජීත් න ඳවුල්  

9083ට පක්ය 12,869ක් නළත රඵහ දු නනහ. ඒ හයේභ උතුරු 

ඳශහයත් ඹහඳනඹ දසත්රික්යේ ඳවුල් 2501 ප්රභහණඹට ඉඩම් 

රඵහ යද නනට ටයුතු ශහ.   

යනයලේයඹ නභ දහහ ළන ථහ යන යනට රුයලඹල් මිලිඹන 

54,588ක් යනඹදම් ය දහහ 266,686ක් වදහයද නන පුළු නභ 

රළබුණහ. ඒ හයේභ දසත්රික් යල්ම්රු නය න රඵහ ත් 

යතොයතුරු පනු ඹහඳනඹ දසත්රික්යේ පතළ න ව ජනතහය න  

සිඹඹට 95ට, මුරතිසේ දසත්රික්යේ සිඹඹට 40ට, භ නනහයභ 

දසත්රික්යේ සිඹඹට 75ට, ක ලියනොච්චි දසත්රික්යේ සිඹඹට 

52ට සථිය දහහ රඵහයද නන පුළු නභ රළබුණහ. සියනල් 

ඳරිඳහරනඹ  යනධිභත් යරහ ඒ හර්ඹහරරට පලය දහරධහරි නට 

පුහුණු ළඩමුළු ඳළළත්වුහ. 2008දී -පවුරුදු 18ට ඳසු- 

නළ යඟනහිය  ඳශහත යොටි ත්රසතහද නය න මුදහ ත්තහයි න 

ඳසු නළ යඟනහිය ඳශහයත් ජනතහට තභ නයේ දහයඹෝජිතඹ න 

ඳත් ය නනත්, 2013දී  -පවුරුදු 23ට ඳසු- උතුරු ඳශහයත් 

ජනතහට තභ නයේ දහයඹෝජිතඹ න ඳත් ය  නනත් පසථහ 

රඵහ දු නනහ, ප්රජහත නත්රහදී පයිතිසඹ තවවුරු යමි න.    

 2009 නයොට නළයඟනහිය ඳශහයත් යඳෞද්ලි ඵළිකු 
156යි තිසබුයණ්. ඒ ප්රභහණඹ 239 දක්හ ළඩි ය නන පුළු නභ 
රළබුණහ.  උතුරු ඳශහයත් 117ක් තිසබුණු ඵළිකු ප්රභහණඹ 193 

දක්හ ළඩි ශහ. ඒ හයේභ උතුරු ඳශහයත් දුයථන  

ම්ඵ නධතහ 74,729 ඉරහ 115,095 දක්හ  ළඩි ය  නන 

පුළු නභ රළබුණහ. නළ යඟනහිය ඳශහයත් 2014 න යනට 

දුයථන ම්ඵ නධතහ තිසබුයණ් 113,321යි. නමුත්, පද එඹ 

240,000 දක්හ ළඩි ය  නනට පුළු නභ රළබුණහ. 

යනයලේයඹ නභ යනදුලිඹ ළන ව න ය නන ඕනෆ. 2015 ජනහරි 
භහඹ න යනට භ නනහයභ දසත්රික්යේ සිඹඹට 87ට, ේදහඹහ 

දසත්රික්යේ සිඹඹට 95ට, මුරතිසේ දසත්රික්යේ සිඹඹට 87ට, 
ක ලියනොච්චිඹ දසත්රික්යේ සිඹඹට 84ට, ත්රිකුණහභරඹ 

දසත්රික්යේ සිඹඹට 95ට, භඩරපු දසත්රික්යේ සිඹඹට 
90ට, පම්ඳහය දසත්රික්යේ සිඹඹට 97ට යනදුලිඹ රඵහ යද නන 

ඳසු ගිඹ යජඹ රුයලඹල් මිලිඹන 7,500ක් ඳභණ ළඹ ශහ. ඒ 

හයේභ, ඉයණභඩු යහඳෘතිසඹ ඇතුළු යනොයඹකුත් යහඳෘතිස වයවහ 
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ යද නන ටයුතු ශහ.  

යනයලේයඹ න ෘෂි ර්භහ නතඹ ඳළත්යත න ත්යතොත්, උතුය 
ව නළ යඟනහිය හිටපු ජනතහට පලය යන හරිභහර් 

ප්රතිසිසයණ යරහ, යොවී නට මුදල් ප්රතිසඳහදන දීරහ, කුඹුරු 
එළියඳයවළි ය නන, භූමිඹ ස ය නන, ඹ නයත්රෝඳයණ 

 නන, තුය යඳොම්ඳ  නන, කුඹුරු පසද්ද නන පලය සිඹලු 

ඳවසුම් ඔවු නට රඵහ දු නනහ. යනයලේයඹ නභ 2009 ය න යනට 
වී හට වඳුනහයන තිසසෝච්ච කුඹුරු පක්ය 247,405 න, 2015 

ර්ඹ න යනට හ යනොය ඉතුරු වුයණ් පක්ය 14,751ක් 
යනතයයි. යනයලේයඹ නභ උඳු, වුයල, මුි, ඵඩඉරිගු, යටජු ළදහ 

යබෝ උතුරු-නළ යඟනහිය ඳශහයත් සෝම්ර හ යරහ ඒ 
යොවී නට තමු නයේ ජීයනත හර්ථ ය  නන පසථහ රහ 

දු නනහ. 

 ඳසුගිඹ ඳහරන හරයේ ෘෂි ර්භහ නතඹ දයුණු ය නන 
උතුරු ඳශහතට රුයලඹල් මිලිඹන 5,220ක් ය න ශහ. නළ යඟනහිය 

ඳශහතට රුයලඹල් මිලිඹන 2,014ක් රඵහ යද නන ඳසු ගිඹ යජඹ 
ටයුතු යයන ගිඹහ. භභ ක ඹ නන උත්හව ත්යත් යභඹයි. 

ිහිඳිඹහ ළන යනලහර ලයඹ න ථහ යන යම් යජඹ යභය 
යනයලේ යහඳෘතිසඹට ක ඹරහ පඹ ළයඹ න ය න යරහ 

තිසයඵ නය න, භට භත යනධිඹට රුයලඹල් මිලිඹන 180යි.  

ඳසුගිඹ හරයේ භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහ යම් යයට් උතුරු-
නළ යඟනහිය ජනතහට ආමි සිද්ධසථහන ළඩි දයුණු 
ය නනත්, යෞය යේඹ දයුණු ය නනත් ටයුතු ශහ. 

රුයලඹල් මිලිඹන 4,135ක් ළඹ ය ඹහඳනඹ ියක්ණ යයෝවර 
ඉතහභ දයුණු තත්ත්ඹට යනහහ. ඒ හයේභ, යෞය ඳවසුම් 

ළඩි දයුණු ය නන, උතුරු ඳශහයත් යයෝවල් දයුණු ය නන 

යනලහර මුදරක් ය න ශහ. පධයහඳනඹට රුයලඹල් මිලිඹන 1,341ක් 
ය න ශහ. යොඩනළඟිලි 1,630ක් ප්රතිසිසයණඹ ශහ. ඒ 

ආහයයඹ න පධයහඳනඹට, යෞයඹට මුදල් ය න යන භ න 
යනයලේයඹ නභ උතුයට දුම්රිඹ යේහත් රඵහ දු නනහ. ඒ හයේභ 

භහර්, ඳහරම්, ළේ, හරිභහර් යම් සිඹල්ර දයුණු ශහ. පඳ ඒහ 
ඉතහභ තුටි න භතක් ය නන ඕනෆ. පද ිහිඳිඹහ ළන යභොන 

තයම් ථහ ශත්, යම් යජඹ යනසි න උතුරු-නළ යඟනහිය 

ජනතහයේ පුනරුත්ථහඳන ටයුතු වහ පධහනඹක් යඹොමු ය 

3115 3116 

[රු ඳයනත්රහයද්යන   නදහආයච්චි භවත්මිඹ] 
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නළවළ. ඳසු ගිඹ යජඹ යපු හර්ඹ බහයඹත් එක් රහ ඵරද්දී 

උතුරු-නළ යඟනහිය ජනතහයේ පුනරුත්ථහඳන ටයුතු යම් යජඹ 
යනසි න යනොරහ වළය තිසයඵනහ ක ඹන එයි පඳට ව න 

ය නන තිසයඵ නය න.  

 යනයලේයඹ නභ භතක් ය නන ඕනෆ, යභතළන නළතිස, හිටපු 

ආයක් යල්ම් යෝසහබඹ යහජඳක් භළතිසතුභහයේ නභ ව න 

ශ ඵ. 2015 ර්යේ "විඹහ" ඵරඹට යේ නන ජනතහ යනමුක්තිස 

යඳයමුණ යඹක් යඹක් හය න ගිහිල්රහ ප නතිසභ canvassing 

එ ශහ ක ඹන එ පයප් ම්ර මිදහසසු ද නනහ. ඒ පඹට යම් 

ඳහඳ ර්භලි න ළරය නන ඵළවළ. පද යම් ආණ්ඩුයේ ළයද ථහ 

යන යොට යම් ආණ්ඩු ඵරඹට යේ නන උදේ යපු ඒ පඹත් 

යම් යයද් වවුල්හයඹ න ය නන ඕනෆ. යෝසහබඹ යහජඳක් 

භළතිසතුභහ ළදහ යම් බහයේ නළතිස යයනකුට එළදහ පභූත 

යචෝදනහ ඉදරිඳත් ක රීභ පයල තයයේ යවශහ දක නහ. ඒ ක සි 

යදඹට එතුභහයේ ම්ඵ නධඹක් නළවළ.   
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ න ථහ ප න ය නන රු භ න්රීතුමිඹ. 

 

ගරු ඳවිත්රමද්වි  වන්නිආණච්ික මහත්යය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඳසු ගිඹ හරයේදී උතුරු-නළ යඟනහිය ඳශහත් ිර්ධනඹ 

ය නනට එතුභහයේ දහඹත්ඹ යනලහර ලයඹ න රඵහ දු නනහඹ 

ක ඹන එත් ව න යමි න භභ දහවඬ යනහ.   

 

[தற.த. 4.42] 
 

ගරු විජයකල මමහ සවණන් මහත්යය (ළම ක යුතු ණජය 

අමතයතුයය) 
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர பகஸ்ன் - சறதர் 

அலுல்கள் இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 

Child Affairs) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

இன்கநறணம் சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை, தைணர்ரழ் 

பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்து ச அலுல்கள் 

அகச்சறன் றறதரதுக்கலடு லரண குலறகன றரத்றல் 

பதசுற்கு சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்துடன், இனங்ககரழ் றழ் க்கள்லது அக்ககந 

தகரண்டு தசற்தட்டுந் றக தொனகச்சர் தசல்ற 

தஜனலிர அர்கபறன் கநகறட்டு இந் உரற 

சகதறல் அதக்கு அஞ்சலி தசலுத்துபரடு, அது 

கநறணரல் துதற்நறதக்கும் றக க்கலக்கும் 

இனங்ககரழ் றழ் க்கள் சரர்தறல் ணது ஆழ்ந் 

அதரதத்கத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன்.  

ரர்கதட் ட்சர், இந்றர கரந்ற ரறகசறல் தசல்ற 

தஜனலிரவும் இதம்தைப் ததண்றரகத் றகத்க 

ஆட்சற தசய்றதந்ரர். இர் ணது அசறல் ரழ்றல் தன 

ததக்கடிககபத்ம் பசரகணககபத்ம் சந்றத்பதரதும் 

அற்கந றர்தகரண்டு க்கள் பசகறல் தரடர்ந்தும் 

ஈடுதட்டரர். இணரல் றக க்கள் த்றறல் அர் அறர 

இடத்றகணப் தறடித்றதக்கறன்நரர். துறச்சலுடன் றக 

க்கபறன் உரறகக்கரகப் தரடுதட்ட அர், இனங்ககரழ் 

றழ் க்கள் தரடர்தறலும் லற அக்ககந தசலுத்றந்ரர். 

2009ஆம் ஆண்டு இதற த்த்த்றல் தல்னரறக்கக்கரண  

றழ் க்கள் தகரன்த குறக்கப்தட்டபதரது அற்கு றரகக் 

குதனலப்தற அர், த்த்த்கத் டுத்து றதத்  

டடிக்ககதடுக்குரத இந்ற த்ற அசறடம் 

பகரரறக்கக றடுத்றதந்ரர். அன்த றகத்றல் றர்க் 

கட்சறரக இதந்துதகரண்பட ஈத் றழ் க்கலக்கரக அர் 

குல் தகரடுத்றதந்ரர்.  

இதற த்த்ம் தொடிகடந் தறன்ணர், 2011ஆம் ஆண்டு 

லண்டும் றகத்றல் ஆட்சற தேடம் நற தசல்ற தஜனலிர 

அர்கள், இனங்ககத் றர் றடத்றல் லற அக்ககந 

கரண்தறத்ரர். அன்கந இனங்கக அசறன் தசற்தரடுககப 

அர் கண்டித்ரர். அன்கந அசுக்கு றரகவும் இனங்கக 

ரழ் றழ் க்கலக்குச் சரர்தரகவும் அர் தன டககள் 

சட்டன்நத்றல் தறபகககப றகநபற்நறணரர். இதற 

த்த்த்றன் பதரரண ணற உரறக லநல்கள் ற்தம் த்த்க் 

குற்நச்சரட்டுகள் தரடர்தறல் சர்பச றசரககள் 

கடததந பண்டுதன்த .ர. ணற உரறககள் 

பதகறல் லர்ரணம் றகநபற்நப்தட்டகடுத்து, 2013 

ற்தம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் றக சட்ட சகதறலும் 

அகண லித்தத்தும் ககறல் லர்ரணங்ககப 

றகநபற்நறறதந்ரர். இனங்ககத் றர் லரண 

அடக்குதொகந தரடதம் க ததரதபரரத் கட 

றறக்கப்தட பண்டுதன்ந பகரரறக்கககத்ம் அர் 

தொன்கத்றதந்ரர். ஈத் றர்கலக்கு உரற லர்வு 

ங்கப்தட பண்டுதன்தறல் அக்ககநரக இதந் தசல்ற 

தஜலினர இற்கரண அலத்ங்ககப த்ற 

அசரங்கத்றற்கு  ங்கற ந்ரர். இனங்ககறலிதந்து த்த்ம் 

கரரக இடம்ததர்ந்து றகத்றல் ரழ்ந்துதம் 

இனங்ககத் றழ் அகறகபறன் றகரத்றலும் அர் அக்ககந 

கரண்தறத்துந்ரர். கடந் வு தசனவுத் றட்டத்றல்கூட 

இனங்ககத் றழ் அகறகலக்கரண அடிப்தகட சறககப 

அறகரறப்தற்கும் றர உறகலக்கும் கூடுனரண 

றறக எதுக்கறறதந்ரர். இகணறட, அங்கு அகறகபரக 

ரலம் ஈத் றர்கலக்கு இந்றப் தறஜரவுரறக 

ங்கப்தடுதன்தம்  அநறறத்றதந்ரர்.  

இனங்ககரழ் றழ் க்கலக்கரக றகத்றலிதந்து 

ஏங்கற எலித் குல் இன்த அடங்கறறட்டது. ஈத் றர்கள் 

லது அக்ககந தகரண்டிதந் றக தொல்து இப்தரணது 

தததம் ககன தம் றடரக அகந்றதக்கறன்நது. 

இவ்ரத ஈத் றர்கலக்கரகக் குல் தகரடுத் 

தொனகச்சர் தசல்ற தஜனலிர உறரறந்ககடுத்து 

கனகம் உட்தட இனங்ககறலுள்ப றர்கள் அதக்கு 

அஞ்சலி தசலுத்ற தகறன்நணர். இந் ககறல் இனங்கக 

ரழ் றழ் க்கபறன் சரர்தறல் தசல்ற தஜனலிரறற்கு து 

அஞ்சலிகத் தரறறத்துக்தகரள்துடன் றக 

உநவுகலக்கும் ஆழ்ந் அதரதத்கத்  தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்பநரம்.  

இன்த கடதததம் லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்து ச 

அலுல்கலக்குப் ததரதப்தரண அகச்சறன் லரண வு 

தசனவுத் றட்டக் குலறகன றரத்றபன ங்கலகட 

டக்கு, கறக்கு க்கள் சரர்தறல் ரதம் எதசறன கதத்துக்ககப 

தரறறக்க றதம்தைகறன்பநன். டக்கு, கறக்கறல் த்த்ம் 

தொடிகடந்பதரதும் ங்கலகட தரடசரகனகள், 

ஆனங்கள் ற்தம் த்கணபர ணறரர் இடங்கபறல் 

இரணுத்றணர் இன்தம் குடிறதந்து தகறன்நரர்கள். 

கடந் அசரங்கம் லள்குடிபற்நம் தசய்ர இடத்றல் 

ங்கலகட ல்னரட்சற அசரங்கரணது கடந் தடதொம் 

இந் தடதொம் ணறரதக்குரற கறட்டத்ட்ட ஆநரறம் 

க்கர் கரறககப அர்கபறடம் ங்கறறதக்கறன்நது. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உங்கலக்கரண பம் தொடிகடந்றதக்கறன்நது.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු විජයකල මමහ සවණන් මහත්යය  
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர பகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

Sir, please give me three more minutes.  

இரணும் கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் தறப்தரஞ்சரணறல் 

15 குடும்தங்கபறன் கரறககப இணரத்கத் தூண்டும் 

ககறல் இன்தம் ங்கரறதக்கறன்நது. அபபதரல் 

இகலவுப் தறபசத்க டுத்துக்தகரண்டரல், 

அப்தறபசத்கச் பசர்ந் 400 குடும்தங்கள் லீ்ண்டும் 

ங்கலகட தசரந்த் தரறலுக்குச் தசல்ன தொடிர 

ககறல் அபபதரல் லள்குடிபந தொடிர ககறல் 

கடற்தகடறணர் அர்கலகட கரறககபத்  ங்கலகட 

ஆறக்கத்றபன கத்றதக்கறன்நரர்கள். அங்கு அந் க்கள் 

லள்குடிபற்நம் தசய்ப்தட பண்டும்.   

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ன்நற. உங்கலகட உகக றகநவுதசய்த்ங்கள்! 

 

ගරු විජයකල මමහ සවණන් මහත්යය  
(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர பகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

Okay. Thank you.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகப ச. றரபந்றன் அர்கள்.  

 
[தற.த. 4.46] 
 

ගරු එස. වියමල්න්ිලණන් මහත 
(ரண்தைறகு ச. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

ங்கலகட றழ்ரட்டு க்கபரல் 'அம்ர' ன்த தரசரக 

அகக்கப்தட்ட ரண்தைறகு தொனகச்சர் தஜனலிர 

அர்கள் இந் உனககறட்டுப் தறரறந்து இகநணடி பசர்ந்ரர் 

ன்ந தசய்ற பகட்டு இனங்கக க்கலம் ரங்கலம் 

கனங்கறபணரம். இனங்ககத் றழ் க்கலகட றடிவுக்கரகத் 

ன்கண அர்ப்தறத் 'அம்ர' ன்த அகக்கப்தட்ட 

ரண்தைறகு தொனகச்சர் அர்கலகட தறரறரல் 

துதற்நறதக்கறன்ந றழ்ரட்டு க்கள் அகணதக்கும் 

குநறப்தரக ங்கலகட றழ்த் பசறக் கூட்டகப்தைக் கட்சற 

சரர்தறல் இந் உரற சகதறபன ஆழ்ந் அதரதத்கத்  

தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன்.  

இந் ரட்டில் ஏர் ஆட்சற ரற்நத்றற்கரக ங்கலகட 

க்கள் 2015ஆம் ஆண்டு, ஜணரற ரம், 08ஆம் றகற 

ங்ககப தொலகரக அர்ப்தம் தசய்து ரக்கபறத்ரர்கள். 

அவ்ரத ரக்கபறத்ற்கு றக தொக்கற கரங்கள் 

இதக்கறன்நண. அரது, ரங்கள் தம்தகரக, தர்வீகரக 

ரழ்ந் இடங்கபறபன லள்குடிபற்நம் தசய்ப்தட பண்டும், 

சறகநறபன இதக்கறன்ந ங்கலகட தறள்கபகள் - அசறல் 

ககறகள் தொலகரக றடுகன தசய்ப்தட பண்டும், - 

இவ்ரநரண கரங்ககப தொன்கப்தடுத்றப அர்கள் 

ததரற றர்தரர்ப்பதரடு, ஆபனரடு ஆட்சற ரற்நத்றற்கரக 

ரக்கபறத்ரர்கள்.  

கடந் அசரங்கம் 11,900 தொன்ணரள் பதரரபறககபப் 

தைணர்ரழ்வுக்கு அதப்தற றடுகன தசய்து. ல்னரட்சற 

ந்பதரது 217 பதர் அசறல் ககறகள் இதந்ரலும் இந் 

ல்னரட்சறக்கு இண்டு தடங்கள் கடக்கறன்ந இவ்பகபறல் 

அர்கபறல் கறட்டத்ட்ட 60 வீரணர்கள் றடுகன 

தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். றகுறரண தற்தக்குட்தட்ட 

றழ் அசறல் ககறகலம் றகறல் றடுகன தசய்ப்தட 

பண்டும். கரன இலத்டிப்தை இல்னரல் அகச்சதம் இந் 

ரட்டிதகட ஜணரறதற அர்கலம் தற அகச்சர் 

அர்கலம் அற்குரற டடிக்ககககப பகரக 

பற்தகரண்டு அர்ககப றடுகன தசய் பண்டும் ன்த 

ரங்கள் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநரம்.  

அது ரத்றல்ன, லள்குடிபற்நத்கப் ததரதத் 

கறல், ல்னரட்சற உதரகற இண்டு தடங்கள் 

கடந்துபதரகறன்ந றகனறலும் லள்குடிபற்நச் தசற்தரடுகள் 

றகவும் ந்கறறல் இடம்தததகப ரங்கள் 

தரர்க்கறன்பநரம். இதுவும் றகவுதடுத்ப்தட பண்டும். 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கறபன இந் லள்குடிபற்நச் 

தசற்தரடுகள் றகவும் ந்கறறபனப கரப்தடுகறன்நண. 

உரரக, ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்க டுத்துக்தகரண்டரல், ங்கல 

கட தசரந் இதப்தறடத்கறட்டு - ங்கலகட தசரந் 

ரழ்றடத்கறட்டு அர்கள் தபறபநற இன்த 20 - 30 - 40 

தடங்கபரகறத்ம் ங்கலகட தசரந் வீட்டுக்குத் றதம்த 

தொடிரல் ரடகக வீட்டிபன, உநறணர்கபறன் வீட்டிபன 

ரழ்கறன்ந அனறகன கரப்தடுகறன்நது.  இந் றகன 

ரற்நப்தட பண்டும். 30 தடங்கள் த்த்த்றணரல் தொலக 

ரகப் தரறக்கப்தட்ட க்கள் ங்கலகட ரழ்ரரத்கக் 

தகரண்டுடத்துற்கு அல்னற்தடுகறன்ந இந் றகனறபன, 

வ்ரத அர்கபரல் இன்தணரத வீட்டிபன ரடககக்கு 

சறக்க தொடித்ம்?  

அண்கறபன ரன் ங்கலகட ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றபனத்ள்ப எத கறரத்றற்குச் தசன்நபதரது, 

அங்பக கறர அதறறதத்றச் சங்கக் கட்டிடத்றபன க்கள் 

ங்கறறதப்தகக் கரக்கூடிரக இதந்து.  ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றபன கறட்டத்ட்ட 500க்கு பற்தட்ட குடும்தங்கள் 

இன்தம் லள்குடிபற்நம் தசய்ப்தடரலிதக்கறன்நண. 

இறபன 250க்கு பற்தட்ட குடும்தங்கள் றகப் ததண்கள் 

கனக ரங்குகறன்ந குடும்தங்கள்; அர்கள் ங்கலகட 

அலுனகங்கலக்கு ந்து "ங்கலகட வீடுகள் இரணு 

தொகரம்கலக்குள்பப இதக்கறன்நண; ததரலிஸ் றகனங்கபரக 

இதக்கறன்நண.  ஆகப, ங்கலகட றனங்ககப ங்கலக் 

குப் ததற்தத்ரதங்கள்; ங்கலகட வீடுககப ங்கலக்குப் 

ததற்தத்ரதங்கள்" ன்த கண்லர் சறந்துகறன்ந அந் 

றகனக ரங்கள் ரலக்குரள் சந்றக்கறன்பநரம்.   

இன்த ட்டக்கபப்தை ரட்டத்க டுத்துக்தகரண்டரல், 

இரணுக் கட்டுப்தரட்டிற்குள் க்கலகட இதப்தறடக் 

கரறத்ம் ரழ்ரர றனதொம் பசர்த்துக் கறட்டத்ட்ட 80.62 

க்கர் இதக்கறன்நது.  அபபதரன்த Navy இன் கட்டுப் 

தரட்டிற்குள் 2.5 க்கர் கரறறதக்கறன்நது. ததரலி சரரறன் 

கட்டுப்தரட்டிற்குள் 27.5 க்கர் கரறறதக்கறன்நது. ணப, 

க்கலகட ரழ்றடக் கரறகள், ரழ்ரரக் கரறகள் 

தரத்ரக 110.62 க்கர் இவ்ரத தகடறணரறன் 

சறதக்கறன்நது. இணரல் 153 குடும்தங்கள்  ங்கலகட 

இதப்தறடங்ககப இந்து 20 - 30 தடங்கபரக  வீறறபன 

றற்கறன்ந றகனறதக்கறன்நது. ஆகப, தகப அகச்சர் 

அர்கள் இந் றடத்றபன றகரகச் தசற்தட்டு, 

அர்கபறன் லள்குடிர்வுக்கு டடிக்கக டுக்கபண்டும். 

குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றபன 419 குடும்தங்கள் 

உடணடிரக லள்குடிபற்நம் தசய்ப்தடபண்டித்ள்பண. 

ங்கலகட அகச்சுக்கு 06.05.2016 அன்த அசரங்க 

அறததௐடரக - ரட்டச் தசனகத்றதெடரக, 419 

3119 3120 
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குடும்தங்ககப உடணடிரக அர்கலகட இதப்தறடத்றற்கு 

அதப்தபண்டும்; லள்குடிபற்நம் தசய்பண்டும் 

ன்தற்கரக அகணத்து அநறக்கககலம் - proposals 

உங்கலக்கு அதப்தப்தட்டண.  ஆணரல், இதுக அது 

உரறதொகநறல் கடதொகநப்தடுத்ப்தடறல்கன. அந்  419 

குடும்தங்கலக்குதொரற temporary shed க்கரண, எத 

குடும்தத்றற்கு 25,000 தௐதரய் வீரண தம் தொலில் 

ங்கப்தடபண்டும். அதுகூட இன்தம் ங்கப்தட 

றல்கன. ரத்றற்கு 5,000 தௐதரய் தததறரண உனதவு 

வீம் 3 ரங்கலக்கு ங்கப்தடபண்டும். அதுவும் 

இன்தம் ங்கப்தடறல்கன. அர்ககப லபக்குடிபற்தம் 

சறன தகுறகள் கரடரக இதக்கறன்நண.  அக துப்தவு 

தசய்ப்தட பண்டும். அககூட இன்தம் துப்தவு 

தசய்ப்தடறல்கன. அந் 419 குடும்தங்கபறல் தததம்தரனரண 

குடும்தங்கள் றகக் குடும்தங்கள். அந் றகக் 

குடும்தங்கபறன் கண்லக லங்கள் சறந்றத்துப் தரர்க்க 

பண்டும். இற்கரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்குக் 

கறட்டத்ட்ட 13.89 றல்லின் அசரகத் பகப்தடு 

கறன்நது. அம்தரகந, றதபகரகன ரட்டங்கலக்கும், 

ன் ட ரகரத்றற்கும்கூட இது ததரதந்துதன்த 

றகணக்கறன்பநன். ஆகப, தகப அகச்சர் அர்கபப, 

இந் 419 குடும்தங்ககப அசரக லள்குடிபற்நம் 

தசய்பண்டி இதப்தரல் லங்கள் உடணடிரக அற்குரற 

டடிக்ககககப பகரக டுக்கபண்டும். கரனத்க 

லங்கள் ரறக்கக் கூடரது ணவும் ரன் பகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்பநன்.   

 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தகப உதப்தறணர் அர்கபப, ரன் அற்குரற 

டடிக்ககககப டுப்பதன். 
 

ගරු එස. වියමල්න්ිලණන් මහත 
(ரண்தைறகு ச. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

றச்சரக டுக்கபண்டும். தணன்நரல், இது 

தரடர்தரண டடிக்கககள் ஆம்தறக்கப்தட்டு 6 ரங்கள் 

கடந்து, அடுத் தடதொம் ப்பதரகறன்நது ன்தக ரன் 

உங்கலக்கும் உங்கலகட அகச்சறற்கும் சம்தந்ப்தட்ட 

அறகரரறகலக்கும் ஞரதகப்தடுத்றக்தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன். 

அதுரத்றல்ன, உங்கலகட அகச்சறபனறதக்கறன்ந 

இரஜரங்க அகச்சர் தகப யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கள்கூட 

ங்கள் ரட்டத்கச் பசர்ந்ர். அர் இந் ரட்டத் 

றதகட க்கபறன் றகனகக அநறந்ர். ஆகப, அர் 

இந் றடம் தரடர்தறல் பகரகச் தசற்தடபண்டும். 

இன்த "இந் ரட்கடச் சறங்கப்தரக ரற்நப்பதரகறன்பநரம், 

ரட்டின் ததரதபரர றகனறகண உர்த்ப்பதரகறன்பநரம்" 

ன்த அகணதம் பதசுகறன்நரர்கள். ஆணரல், 20 - 30 

தடங்கபரகத் ங்கலகட ரழ்றடத்கறந்து வீறறல் 

றற்கறன்ந க்கலக்கு எத சரறரண றகனக ற்தடுத்றக் 

தகரடுப்தற்குப் தன தடங்கள் கடந்து தசல்கறன்நண. 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்கு 1,401 றல்லின் றற 

தரதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிதப்தரகக் கடந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றபன தசரல்னப்தட்டது.   

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப உதப்தறணர் அர்கபப, உங்கலக்கு இன்தம் 

இண்டு றறடங்கள் இதக்கறன்நண. 

ගරු එස. වියමල්න්ිලණන් මහත 
(ரண்தைறகு ச. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
குநறப்தரக toilet, குடிலர், ரழ்ரரம், அடிப்தகட 

சறகள், தொலகரகச் பசகடந் வீடு, தகுறபறல் 

பசகடந் வீடு பதரன்நற்தக்கரக இந் றற 

எதுக்கப்தடுரகச் தசரல்னப்தட்டது. ஆணரல், இப்ததரலது 

றகநபசரறறதெடரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றற்கு 593 

றல்லின்ரன் ந்றதக்கறன்நது. ஆணரல், அந் பகனகள் 

றகநவு தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண. கறட்டத்ட்ட இன்தம் 787 

றல்லின் ந்ரல்ரன் அந் bill ககப settle தசய் 

தொடித்தன்ந றகனறதக்கறன்நது.  ஆகப, இந் றகனறகண 

லங்கள் றகவும் கதத்றற்தகரள்ப பண்டும்.   

அதுரத்றல்ன, சம்தர் தொலகரக அறக்கப்தட்ட எத 

தகுற - தொலகரக எறக்கப்தட்ட எத தகுற. அங்பக அந் 

க்கள் றகவும் தசல்ச்தசறப்பதரடும் தகௌரகவும் 

ரழ்ந்ரர்கள். த்த் தொன்தணடுப்தைக்கபரல் அந் சம்தர் 

தொலகரக அறக்கப்தட்டது. ந் வீடும் அங்கு 

ஞ்சறறதக்கறல்கன. அர்கள் லபக் குடிபற்நப்தட்ட 

ததரலது வீடுகதபல்னரம் அறக்கப்தட்டு அது ததம் 

கரகத்ரன் இதந்து. இன்த லங்கள் அச 

ஊறர்கலக்கு வீடு  தொடிரது; அர்கலக்கு றரம் 

 தொடிரது; ஏய்வூறம் ததததர்கலக்கு வீடு  தொடிரது; 

ணறரலக்கு றரபர, வீபடர  தொடிரதன்தநல்னரம் 

தசரல்கறன்நலர்கள். Pension டுப்தர் ற்தகணப சறரண 

வீட்டில் ரழ்ந்ர். அந் வீடு அறக்கப்தட்டிதக்கறநது. 

அர்கள் ப்தடி அந் pension தரககறல் இன்தணரத 

வீட்கடக் கட்டிக்தகரள்ப தொடித்ம்? அக லங்கள் சறந்றக்க 

பண்டும்.  ஏர் அச ஊறர் ன்தகட ரச் 

சம்தபத்கக்தகரண்டு வ்ரத எத தைற வீட்கடக் 

கட்டிக்தகரள்ப தொடித்ம்? ணப, இவ்ரநரண உங்கலகட 

சட்ட றட்டங்ககப லங்கள் சற்தத் பர்த் பண்டும். 

சம்தரறல் இதக்கறன்ந pensioners ற்தம் அச ஊறர்கள் 

ணறரபரக இதந்ரலும் ற்நர்கலக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 

வீட்டு றரத்க லங்கள் அர்கலக்கும் ங்குற் 

குரற டடிக்ககக டுக்க பண்டும். இறல் ந்ப் 

தரதட்சதொம் கரட்டப்தடக்கூடரது ன்தக இந் இடத்றல் 

கூநறக்தகரண்டு, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, அர்கறன்பநன்.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Arundika Fernando. You 

have 10 minutes.  
 

[ප.බහ. 4.55] 
 

ගරු අරුන්ිලක ප්රනන්දු මහත (සගචණක සගවර්ධන හ 
ක්රිසතියනි ආගයක ක යුතු නිමයෝජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து - சுற்தனரத்துகந 

அதறறதத்ற ற்தம் கறநறஸ்  அலுல்கள் தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීභ වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ යනහදඹට  නනහ යම් 

පසථහයේ දී යනයලේයඹ නභ 'ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන' පිලඹ ම්ඵ නධයඹ න භහ චන ක හිඳඹක් ථහ 

ය නනට  ඵරහයඳොයයොත්තු යනහ. භහ ඉතහභ නහටුයනුයි 

යම් පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ යනහදඹට එතු ය නය න. 

ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන පභහතයහිලඹට රු 
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ඳහර්ලියම් නතු 

ඇභතිසතුභහයේ ව පභහතයහිලයේ පදහශ දහරධහරි නයේ පධහනඹ 

මීට ඩහ යඹොමු  ය නනට ඕනෆ ක ඹරහ භහ හිතනහ.  යභඹ ඉතහභ 

පුළුල් පභහතයහිලඹක් යනධිඹට එ ඳළත්තක  න ඵ නධනහහය 

ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන පිලඹත්, එ ඳළත්තක  න හි නදු 

ආමි ටයුතු පිලඹත්, පයනක් ඳළත්යත න නළත ඳදිචි ක රීයම් 

පිලඹත් යභඹට පඹත් යනහ.   පවුරුදු 30 යුද්ධයඹ න ඳසයේ 

උතුරු-නළ යඟනහිය ප්රයද්ලර දළළ නත ිර්ධනඹක් ඇතිස යරහ 

ඒ ජනතහ නළත භහජත ක රීභ, ඒ ජනතහයේ ජන ජීයනතඹ 

නඟහ සිටුවීභ ක ඹන ටයුත්ත යම් පභහතයහිලඹට බහය 

තිසයඵනහ.    

 ඇත්ත ලයඹ නභ ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන ක ඹන  පිලඹට  මීට ඩහ යරොකු පධහනඹ ක් 

යඹොමු ය නනට ඕනෆ ක ඹරහ භහ ල්ඳනහ යනහ.  ඇත්තටභ  

යභඹ පභහතයහිල යදක් යර තිසබුණහ නම් මීට ඩහ යවොයි 

ක ඹරහ භහ හිතනහ. පයප් යයට් තිසයඵන ඵ නධනහහයරට, පයප් 

යයට් තිසයඵන පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනරට  රු පභහතයතුභහ 

පඩුභ ණය න දහරීක්ණ චහරිහක්ත් යඹදුණහද  ක ඹරහ පයල 

ද නය න නළවළ. දළන  නන රළබුණු යතොයතුරු පනු පවුරුදු 

යදවභහය යනතය හරඹ තුශ ඵ නධනහහය ම්ඵ නධයඹ න පඩුභ 

ණය න progress review meeting එක්ත් තිසබුණහද ක ඹරහ පඳ 

ඉදරියේ ප්රලසනඹක් වළටිඹට භතු යරහ තිසයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භහ හිතන යනධිඹට පවුරුද්දට 

රක්ඹ යනතය යලරික් රිභහ නඩ් ඵ නධනහහයත යනහ. 

හභහනයයඹ න 25,000-30,000ක් ඳභණ යලරික් පධියණලි න 

ළරැදරු න ඵට ඳත් යරහ සියරු න වළටිඹට 

ඵ නධනහහයත යනහ. ඒ දහහ පද ඵ නධනහහය තුශ යනලහර 

තදඵදඹක් තිසයඵනහ. 2015 ර්යේ හර්තහ පනු 89,550ක් 

රිභහ නඩ් ඵ නධනහහයරටත්, 24,086ක් සිය දඬුම් වහ 

ඵ නධනහහයරටත් යඹොමු යරහ තිසයඵනහ. ඵ නධනහහය තුශ 

ධදදහ සියරු න ව ළරු න 10,000ක් යනතය 

ඉ නනහ. 2015 හර්තහ පනු සියරු න 9,766ක්, ළරු න 

8,236ක් -17,996ක්- ඵ නධනහහය තුශ ධදදහ ඉරහ 

තිසයඵනහ. යභහිදී යනලහර තදඵදඹක් ඇතිසයරහ තිසයඵනහ.   

රු ඇභතිසතුභහය න භහ ඉල්රනහ, තමු නනහ නයේ පඩු 

ණය න යඳොඩි හරඹක් වරි ය න යරහ යම් ඵ නධනහහයරට 

ගිහිල්රහ ඵර නන ක ඹරහ. පද ඵ නධනහහයර තත්ත්ඹ ඉතහභ 

නයයි. ඵ නධනහහයත වුණහභ ඒ පඹ සියරු න, ඒ පඹට 

දඬුම් යද නනට ඕනෆ, ඒ පඹ ම්පර්ණයඹ නභ ඳවත් තත්ත්ඹට 

දභ නන ඕනෆ ක ඹරහ පයල හිතනහ. ඒ භතඹ ළරැදයි. යම් 

සියරු නට භනුයයි න යනධිඹට ර නනට ඕනෆ. පඩුභ 

ණය න ඒ පඹයේ මලි මිදහස පයිතිසහසිම්ත් ආයක්හ 

ය නන ඕනෆ. ළසික ළි ඳවසුම්, ආවහයඳහන, දහදහ  නනහ සථහන, 

තිසයඵන තදඵදඹ ආදඹ ම්ඵ නධයඹ න පධහනඹ  යඹොමු ය නන 

ඕනෆ හරඹ ඇයනල්රහ තිසයඵනහ.  

යොශම, ළලිඩ ඵ නධනහහයඹ එතළදහ න යන ඹනහ ක ඹ 

ක ඹහ පවුරුදු ණනහක් තිසසයේ ක සිභ ප්රතිසිසයණඹක් 

ය නය න නළවළ. ගිහිල්රහ ඵළලුහභ ප නතිසභ නයහද තත්ත්ඹට 

ඳත් යරහ තිසයඵනහ. නයහදඹක් හයයි. ඵ නධනහහයඹ 

ඉසයහි න වරහ තිසයඵනහ, 'සියරුයෝද භනුයයඹෝඹ' ක ඹරහ. 

පඩුභ ණය න ඒ පඹ ඉ නන හරයේදීත් භනුයයි න වළටිඹට 

ර නන ඕනෆ.  ඒ හයේභ ඉතහ යනලහර වළක ඹහ න තිසයඵන යලරිස 

ඵ නධනහහය තුශ ඉ නනහ. පයප් ඵරහයඳොයයොත්තු යභොක්ද? 

ඵ නධනහහය තුශ භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ ව පඹ ඉ නනහ, 

ජීයනතහ නතඹ දක්හ සිය දඬුම් දහඹභ ව පඹ ඉ නනහ, පවුරුදු 30, 

40 සිය දඬුම් දහඹභ ව පඹ ඉ නනහ. භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ ව 

පඹ පවුරුදු 10ක් යනතය තිසසයේ යවොඳි න ඉ නනහ නම්,  පඩුභ 

ණය න ඒ පඹට ජීයනතහ නතඹ දක්හ සිය දඬුම් දහඹභ ය නන 

පුළු න.  

ජීයනතහ නතඹ දක්හ සිය දඬුම් යනඳින පඹට පවුරුදු 30ක  න යනතය 

සිය දඬුම් පඩු ක රීභට පුළු න. ඒ වහ මිටු තිසඹ නන ඕනෆ. ඒ 

පඹට ඒ පසථහ රඵහ යද නනට ඕනෆ. භට යොශම 

ඵ නධනහහයයේ දී මුණ ළහුණහ, පවුරුදු 60 සිය දඬුභක් දහඹභ 

ව යයනක්. ඔහු 10 තහක් යදය ගිහිල්රහ තිසයඵනහ. යවොභ 

සියරුහ යරහ තිසයඵනහ. 10 තහක් යදය ගිහිල්රහ ආඳසු 

ඵ නධනහහයඹට ඇයනල්රහ තිසයඵනහ. ඒ හයේ පඹට  පඩු ණය න 

භහ රඵහ යද නන. මිටුරට යම් යඹෝජනහ ඉදරිඳත් යරහ, 

ජනහධිඳතිසතුභහට යම් ම්ඵ නධයඹ න රුණු හයණහ ඳළවළදලි 

ය නන යම් පභහතයහිලඹ ඵහය ඇභතිසතුභහ ලයඹ න 

තමු නනහ නයේට ීමභක් ඳළරිරහ තිසයඵනහ. භහ හිත නය න 

තමු නනහ නයේරහ ණ්ණහඩිඹක් දභහයන ඉ නනහ, "සියහයඹ න 

ක ඹ නය න වළභ දහභත් හියර් ඉ නන ඕනෆ යලරික්" ක ඹරහ. 

ඇත්තටභ "පුනරුත්ථහඳනඹ" ක ඹන එ තභයි යභතළන ටිනහභ 

යද්.  

පයල ඊයේ - යඳයර්දහ භහජ යබ් පඩයනඹ, - Facebook එයක්, 

internet එයක් - දළක්හ, යලට යට භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ 

යරහ ඉ නන පඹට තභ නයේ දරු න එක් දක් හරඹ ත 

ය නන පසථහ රඵහ දු නනු ආහයඹ. ඒ පසථහ පුදුභ ියේදී 

දසුනක් වුණහ. යනයලේයඹ නභ එතළනදී ය නය න තභ නයේ 

දරු න යලළිඵ ආදයඹ ඇතිස ක රීභයි. චනයේ ඳරිභහප්ත 

පර්ථයඹ නභ "පුනරුත්ථහඳනඹ" ක ඹන යදඹට ඒ යටල් පද යඹොමු 

යරහ සිටිනහ. යම්  පඹ භහජත ශ යුතුයි. වළක ඹහ න යනලහර 

ප්රභහණඹක් තිසයඵන යලරික් ඵ නධනහහය තුශ සියහයඹ න වළටිඹට 

ඉ නනහ.  

ධදයරු, ඉිජි ය නරුරු, ෘත්තිසඹ න, යනයනධ වළක ඹහ න 

තිසයඵන පඹ ඵ නධනහහය තුශ සියත යරහ ඉ නනහ. ඒ පතයර් 

ගුරුරු ඉ නනහ; ඵළිකුර ළඩ යපු පඹ ඉ නනහ. ඔවු නට 

තිසයඵන වළක ඹහ නය න ප්රයඹෝජන  නන. යම් භහන ම්ඳතිස න 

ප්රයඹෝජන  නන.  යයට් ිර්ධනඹ වහ යම් භහන ම්ඳත 

ප්ර යඹෝජනඹට  නන ක ඹරහ පවුරුදු ණනහක් තිසසයේ පයල 

ක ඹනහ. ඉතහ ලක්තිසභත් යලරික් තභයි යම් හිය යල් තුශ 

 ඉ නය න ක ඹරහ භහ හිතනහ. යම් පඹයේ වළක ඹහ නය න 

ප්ර යඹෝජන පයයන, පඩුභ ණය න යයට් ිර්ධනඹට ඔවු න 

දහඹ ය  නන.  ඔවු නට ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහ යද නන, ඔවු න 

තහක්ණිඹ න ලයඹ න පුරුදු පුහුණු ය නන ළඩටව න 

ඵ නධනහහය තුශ තිසයඵන ඵ පයල ද නනහ. වළඵළයි, ඒහ ඹහත් 

හලීන ය නන ඕනෆඹ ක ඹරහ භහ හිතනහ. ඒහ වරිඹට 

ක්රිඹහත්භ ය නන ඕනෆ. එයවභ වුණහභ තභයි යම් පඹ එළිඹට 

ආහභ නළත තහක් ඔවු නය න යයට් ආර්ථිඹට ලක්තිසඹක් 

රළයඵ නය න. ඒ පඹ තුශ තිසයඵන වළක ඹහ නය න ප්රයඹෝජන 

පයයන, ඔවු න භහජත නයොට ඹම්ක සි දහඹත්ඹක් 

යද නන පුළු න ය නය න එතයොටයි. එයවභ නළතිස වුයණොත් ඒ 

පඹ නළත තහක් ඳයණ තත්ත්ඹටභ ඳත් යනහ.  

භත් ද්රය හයේ යද්ල්රට ඇබ්ඵළහි - addict - රෙච්ච විශාල 

යලරික් ඵ නධනහහයත යනහ පයල දළරහ තිසයඵනහ. භත් ද්රය 

හයේ යද්ල්රට ඇබ්ඵළහි යරහ ඉ නන පඹ පඩු ණය න 

යනභ තළන පුනරුත්ථහඳනඹ යන යනධියේ පලුත් 

ප්රතිසඳත්තිසඹක් එ නනට ඕනෆ. ඒ පඹට ධදය ඳවසුම් රඵහ දීරහ, 

ඔවු න යනභ තළන පුනරුත්ථහඳනඹ යන ළඩටවනක්  ඇතිස 

ය නන ඕනෆ.  
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ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු දහයඹෝජය ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභහට ත යනනහඩි යදක් 

තිසයඵනහ.  

 
ගරු අරුන්ිලක ප්රනන්දු මහත  
(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ය නනප්පු භළතිසයණ 

යොට්සහයේ, දියොටු ප්රහයද්ශීඹ යල්ම් ඵර ප්රයද්ලයේ 

පතිසයනලහර ටිනහමි න යුත් පක්ය නඹ ඉඩභක් ඳසු ගිඹ යජඹ 

ඳළතිස හරයේදී මීමු ඵ නධනහහයඹ ඒ සථහනඹට යන ඒභ 

වහ ඉදක රීම් ටයුතු යනුය න රඵහ දු නනහ. ඒ සිඹලු ළඩ 

ටයුතු පහන යභොයවොත දක්හ පයල යයන ගිඹහ. භභ ද නය න 

නළවළ, යම් න යොට එහි තත්ත්ඹ යො යවොභද ක ඹරහ ක ඹ නන. 

ඉඩභත් එයවභභ තිසයඵනහ; මීමු ඵ නධනහහයයේ තදඵදඹත් 

එයවභභ තිසයඵනහ. මීමු ඵ නධනහහයඹ එතනළට යන ඹනහද 

ක ඹරහ ක ඹ නන ද නය නත් නළවළ. පයල ඒ වහ පසථහ රහ දීරහ 

තිසයඵනහ. ඒ පසථහ නය න ප්රයඹෝජනඹ  නන.  

ඇභතිසතුභහ ගිහිල්රහ යම් ඵ නධනහහයර තත්ත්ඹ දවහ 

ඵර නන ක ඹරහ යනයලේයඹ නභ භහ ක ඹ නන ඕනෆ. යම් 

ඵ නධනහහයර ඇතිස යරහ තිසයඵන තදඵදඹ දවහ ගිහිල්රහ 

ඵර නන. යජඹ යම් යයයහි යනලහර පධහනඹක් යඹොමු යරහ, 

යභභ  යොඩනළඟිලි ප්රතිසිසයණඹ ය නන. සුද්ද නයේ හර යේ 

ඉරහ වදපු යොඩනළගිලි එහි තිසයඵ නය න.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඳසුගිඹ හරයේ සියරු නට 

ළටුඳක් දු නනු ඵ පයල ද නනහ. බ්රිතහනය යුයේ ඉරහ 

සියහයඹ න ළඩක් ශහභ ඒ පඹට ළටුඳක් රඵහ යදනහ. නමුත්  

ඳසු ගිඹ හරයේ ඒ යලළිඵ යොඹහ ඵරහ නළවළ. පඩු ණය න ඒ 

රඵහ යදන ළටුඳ ළඩි ය නන. ඒ ළටුඳ ම්ඵ නධයඹ න ඹම්ක සි 

හධනීඹ යලඹයක්  නන භහ හිත නය න ඵ නධනහහයඹ ඵහය 

ඇභතිසතුභහ වළටිඹට තමු නනහ නයේට ීමභක් ඳළරී තිසයඵනහ.  

පහන ලයඹ න ක ඹ නනට ඕනෆ හයණඹක් තිසයඵනහ. යම් 

සථහනඹ තභයි, මිදහසසු යවො මිදහසසු වළටිඹට භහජත යන 

තළන. එයවනම්, යම් තළන යලළිඵ තමු නනහ නයේ, පභහතයහිලඹ 

ව යජඹ මීට ඩහ තභ නයේ ීමභ, පධහනඹ යඹොමු ශ යුතු 

ඹයි ක ඹමි න භයේ චන සල්ඳඹ ප න යනහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Jayantha Samaraweera.  

Before he starts, the Hon. Bimal Rathnayake will take the 

Chair.   
 

අනතුරුව ගරු මයිල්වගනේ තිලකණජ මහත මූලසනමයන් 
ඉවත් වුමයන්, ගරු බිමල් ණත්නයක මහත ුලලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH  left 
the Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ, ථහ ය නන. 

[ප.බහ. 5.05] 
 

ගරු ජයන්ත සමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් යලළිඵ හච්ඡහ යද්දී, රු 

භ න්රීතුභ නරහ ණනහක් ව න ශ හයණහරට භහ එඟ 

නහ. සියරු න ම්ඵ නධයඹ න ත යුතු යලඹය, 

යනයලේයඹ නභ පරු නද ප්රනහ නදු රු දහයඹෝජය පභහතයතුභහ 

යඹෝජනහ ශහ. ඒ හයේභ, දඹහසිරි ජඹයේය රු පභහතයතුභහ 

යඹෝජනහ ශහ. 

 ඒ යඹෝජනහ යදටභ පනු, සියරු නට භහ රඵහදීභ 

වහ ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ ක්රිඹහත්භ වුණු 

්රභයේදඹ න, ''සිේස භහයරෝචනඹ'' ළදහ ක්රිඹහ භහර් 

ඇණහිට තිසයඵනහ. ඒ දහහ, ඵ නධනහහය තවී සිටින 

සියරු නට හධහයණඹ ඉසට ය නන ක ඹන යඹෝජනහ නළත 

තහක් යමි න, යම් පභහතයහිලඹ යලළිඵ රුණු ක හිඳඹක් 

ඉදරිඳත් ය නනට ළභළතිසයි. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යනයලේයඹ න පයප් 

පග්රහභහතයතුභහට යල න සිද්ධ ය නනට ඵ නධනහහයයේ තිසයඵන 

දුක් ළවළට පත් යනඳි නනට භටත් පසථහ රළබුණහ. ඒ හයේභ, 

රු හිරුණිහ යප්රේභච නද්ර භ න්රීතුමිඹ ක ේහ, ''ඵ නධනහහයයේ 

එ එ පඹට එ එ යනධිඹට රනහ''ඹ ක ඹහ. එතුමිඹ 

ක ේහ,'' භළසි න ඵ නධනහහයයේ භදුරු දළල් දභපු, යභට්ට දභපු, 

ඇ න දභපු, යනදුලි ඳිහ යන යපු යනයලේ සිය භළදරිඹක් 

තිසයඵනහ''ඹ ක ඹරහ. භභත් ඵ නධනහහයයේ දස 26ක් හිටිඹහ. 

එතුමිඹට ළයද යතොයතුරු රඵහ දීරහයි ඒ ආහයඹට ක ඹ නය න. 

එයවභ සිය භළදරිඹක් තිසබුණහ; එයවභ යනයලේ සියරුයක් හිටිඹහ. 

ඒ තභයි, හිටපු වමුදහඳතිසතුභහ. ඵ නධනහහය ත යරහ ඉ නන 

යොට භභ පවරහ තිසබුණහ, එතුභහට නම් එයවභ යනයලේ 

ළරක ල්රක් තිසබුණහඹ ක ඹරහ. එයවභ නළතිස, භෆත හරයේ -යම් 

ර්තභහනයේ- නම් එළදහ ආහයයේ ළරක ල්රක් භට පත් 

යනඳි නනට රළබුයණ් නළවළ.  

එතුමිඹ දුමි නද සිල්හ හිටපු භ න්රීතුභහ ළන ක ේහ. එතුමිඹ 

එයවභ ක ේහට, දුමි නද සිල්හ හිටපු භ න්රීතුභහ පඳත් එක්යි 

හිටියේ. එතුභහ යයෝගියඹක්.  ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුට 

ීමභක් තිසයඵනහ, යයෝගියඹකුට යයෝගියඹකුයේ ආහයඹට 

ර නනට. ඒ දහහ තභයි එතුභහ ඵ නධනහහය යයෝවයල් 

ඉ නය න. ඒ ළයදද? එළදහ යයෝගියඹක් ඵ නධනහහය යයෝවයල් 

යනොතිසඹනහ නම් තභයි, ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතු ඒට 

 ක ඹ නනට ඕනෆ. ධදය යනදයහයේ එ මර ධර්භඹක් 

තිසයඵනහ, ඹම් භනුයයඹක් ක ඹනහ නම්, ''භට යයෝඹක් 

තිසයඵනහ''ඹ ක ඹහ, ඒ ධදයයඹහ ඒ රහ ඵර නනට ඕනෆ; 

ප්රතිසහය රඵහදීභට ටයුතු ය නනට ඕනෆ. ඒ පනු තභයි 

ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ යයෝවල්ර යේඹ යන, 

යෞය යදඳහර්තයම් නතුට පඹත් ධදයරු ළඩ ටයුතු 

ය නය න. ''ඵරහ නන පුළු න ළරකුයොත්'' ක ඹරහ පද ඒ 

පඹටත් තර්ජනහිගුලි එල්ර යරහ තිසයඵනහ. ඵරහ නන පුළු න 

ධදයරු නට එයවභ යනයලේ ළරක ලි යනහ ක ඹරහ. මුදල්- 

වදල් පයයන යභොනහ වරි යරහ එයවභ යනහ නම්, එයවභ 

ය නන. සියරුයක් වුණත්, ළරුයක් වුණත්, හභහනය 

භහජයේ යයනක් වුණත්, එළදහ යයෝගියඹකුට තිසයඵන පයිතිසඹ 

ඵ නධනහහය ත වයකුට පහිමි ය නනට රළවළසතිස ය නන 

එඳහ. ඒ යම් යේරහයේ පධහයණඹ යනහ.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යනයලේයඹ නභ පද න යනට 

ඵ නධනහහයයේ තිසයඵන යෞය ඳවසුම් පතිසලඹ දුර්ර යරහ, 

ඩහ ළටිරහ තිසයඵනහ. දහයඹෝජය ඇභතිසතුභහ ව ඇභතිසතුභහත් 

බහයේ ඉ නනහ. ඵ නධනහහයයේ යයෝවල් ඳද්ධතිසඹ ත්යතොත්, 

ළලිඩ ඵ නධනහහය යයෝවයල් යෞය හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඒ 

යයෝගී නට යබ්ත්-යවේත් ටි ය  නනත් ප්රභහණත් භද. භභ 

දස යනසිවඹක් හිටිඹහ. රු දහයඹෝජය ඇභතිසතුභදහ, ඒ හරයේ 

යයෝගී න යදයදයනක් භළරුණහ. ජීත්ය නන  පුළු න මිදහසසු.  ඒ 

ඉ නන  යෞය හර්ඹ භණ්ඩරඹට ඒහ ය  නනට ඵළවළ. 

පහිි මිදහසසු භළයයනහ. ඒට උත්තයඹක් තමු නනහ නයේරහ 

යොඹ නන. නීඳහයක් ක්රිඹහලිඹ ම්පර්ණයඹ නභ ඩහ 

ළටිරහ තිසයඵ නය න. ඒට ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ 

දහරධහරි නට රළයඵන ප්රතිසඳහදනලි න ඔවු නට භළදවත්වීභට 

වළක ඹහක් නළවළ.   

ඒහයේ ඉ නය න භනුයයඹෝ. එතළන වරහ තිසයඵනහ, 

"සියරුයෝ භනුයයඹෝඹ" ක ඹහ පුරුක්. සියරුයෝ  

භනුයයඹෝ යන චනරට ඳණ රළයඵ නය න, ඒ නහභ භහත්රි 

චනඹක් ඵට ඳත් යනො නය න, ඒහට ඕනෆයන පභ 

නීඳහයක්හ,  පභ යෞය ඳවසුම් ටි ළඳයීයභ න  ඳභණයි.   

එයවභ ළඳයඹ නය න නළවළ. ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ 

යයෝවල් යෞය යදඳහර්තයම් නතුයේ යයෝවල් ඵට ඳත් ය නන. 

පද එහි යෞය යදඳහර්තයම් නතුයේ ධදයරු ඉ නනහ. 

ධදයරු ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ යයෝවල්රට  

එ නය න යෞය යදඳහර්තයම් නතුය න.  ඖධයේදී න හයේ පඹ 

එ නය න යෞය යදඳහර්තයම් නතුය න. නමුත් පයනකුත් 

හර්ඹඹ න ටි ය නය න, භයේ යොඹහඵළලීභ වහ  භහ දළනත් 

යතොයතුරු පනු ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුය න.   

ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ දහරධහරි නට තිසයඵන 

රැයනඹ නයේ පයනකුත් ළඩයි, ඇපීල් පඹළදුම් ය තිසයඵන 

ළරු නයේ  ළඩටයුතුයි, යම් යරඩු නට රන එයි 

යද තුනක් එට ය නනට ඵළවළ. එයි න ය නය න යනයලේයඹ න 

යයෝගී බහඹට ඳත්වුණ ළරු න   පදහනභට රක් වීභයි.  එභ 

දහහ ඵ නධනහහයඹ  ඇතුයශේ  තිසයඵන යයෝවල්  ක හිඳඹත් යෞය  

යදඳහර්තයම් නතුයේ  යයෝවල්  ඵට ඳත් ය නනඹ  ක ඹහ යඹෝජනහ 

යනහ. එතයොට   පලය නම් ඒහ යලළිඵ ළඩි  පධීක්ණඹක් 

ය යයෝගී බහඹක් නළතිස  දහම්  යයෝවයල්  ඉ නනහඹ ක ඹහ 

ඔඵතුභ නරහ ට   හියතනහ නම්  ඒ පඹ ටිට් ඳහ  එ නන 

වුණත් භළදවත් ය නන පුළු න.  

පයනක් හයණඹ රු පභහතයතුභදහ, ඵ නධනහහයත 

ය නන ඕනෆ, ඹම් යදක් සිදු ව යයනක් ඒ යද නළත 

යනොයන  තත්ත්ඹට ඳරිර්තනඹ ය නන. වළඵළයි, යම් පද  

ඵ නධනහහය ඳද්ධතිසයඹ න  යනහ ක ඹහ  පඳ ට යඳයන නය න 

නළවළ. ඵ නධනහහයඹ ක ඹ නය න  යවො මිදහසසුත් නයක් යන, 

නය මිදහසසු තත් නයක් යන තළනක්.  යම්ට ළරුයක් 

වුණත් ගිඹහභ ඒය න එ නය න තදුයටත් නය යොඩක් පයයන 

ය නනට පුළු න.  සුළු යදක් යපු යයනක් ඒය න එ නය න  

ඵයඳතශ යදක් ය නන  ර  රළවළසතිසයච්ච යයනක් වළටිඹට 

ය නනට පුළු න. එභ දහහ භසත ඵ නධනහහයභ ඵයඳතශ 

ඳරිර්තනඹට, ප්රතිසිසයණඹට රක් ය නන ඕනෆ.   

ඵ නධනහහයඹට දහම් ඹ නය න නළවළ. භහජ ආර්ථි  

තත්ත්යේ ඳයහර්තනඹක් තභයි ඵ නධනහහය යලයයනහඹ ක ඹන 

එ. ඒ යනභ හච්ඡහක්. මිදහසසු යවො මිදහසසු ඵට 

ඳත්යන තළ න ඵට තිසයඵන ඵ නධනහහය ඳත් ය නනට  ඕනෆ. 

යපු යද යලළිඵ පයඵෝධයඹ න වළදරහ ඒ මිදහසසු ආයඹත් ඒ 

ළයද යනොයන මිදහසසු ඵට  ඳරිර්තනඹ යන තළ න ඵට ඳත්  

 නනට  ඕනෆ. එයවභ යනොයයි ය නය න.  එයවභ ය නන ළඩ 

යලළිශක් තිසබුණහ.  ඒ දළ න දුර්ර යරහ.  පයල පවරහ තිසයඵනහ. 

 ඳසුගිඹ හරයේ ඵ නධනහහය රැයනඹ න, යනයලේයඹ න 

සියරු න ඉදරිඳත්  ශහ,   "වීයයඹෝ භළයය නය න නළවළ" ක ඹහ 

නහටයඹක්.   රිහයේ  යහජය නහටය උයශයල්දී  ඒ ප්රලසත 

දහර්භහණඹක් වළටිඹට ඇයීභට රක් වුණහ.  පඳ එහි සිටිඹදී රළබ 

පත්දළීමභක් ළන පදත් භට ක ඹ නන පුළු න. ඒ සියරුහ 

යඵයවත් ළනීභට ඵ නධනහහය යයෝවරට ආහ. ඔහු මුළු 

ලහසත්රඳතිස උඳහධිඹභ ඵ නධනහහයයේ ඇතුයශේ ඉයන තභයි 

ය නය න.  එතළන ඉයන ලහසත්රඳතිස උඳහධිඹ භත්යනහ.  පද 

ඒ පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ ම්පර්ණයඹ නභ ඩහ ළටිරහ 

තිසයඵ නය න.  නදහඩු ක ඹහ පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනඹක් 

තිසයඵනහ. 

යනයලේයඹ න භත් ද්රය, යන භත්ද්රය ඳහයනච්චි යපු යයනක් 

හිටිඹහ නම් දභ නන තිසබුයණ් ඒ  නදහඩු පුනරුත්ථහඳන 

භධයසථහනඹටයි. එභ පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනයඹ න 

පුනරුත්ථහඳනඹ යරහ ගිඹ සියරු න ඕනෆ තයම් ඉ නනහ. 

පයලට ඔවු න වම්ඵයරහත් තිසයඵනහ. කුඩු වපු මිදහසු න ඒ 

කුඩු වන එය න රහ  නන පුළු න, රු ඇභතිසතුභදහ. 

වළඵළයි, ඒ පඹ ම්ඵ නධයඹ න ය න ය න යඳෞද්ලිභ 

යොඹහ ඵරන පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹක් පලයයි.  ඒ තයභටභ 

යනොවුණත්  නදහඩු පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනයඹ න ඒ 

සිද්ධ වුණහඹ ක ඹන හර්තහ තිසයඵනහ. වළඵළයි, පද ඒ පක්රීඹ 

යරහ තභයි තිසයඵ නය න. එභ පුනරුත්ථහඳන භධයසථහනඹට 

ඹ නන ඕනෆ පඹත් යක්ෂිත ඵ නධනහහයර -ළලිඩ, CRP, 

භළසි න ඵ නධනහහයර- හල් යරහ තිසයඵනහ. එතයොට, 

එතළන ඉ න ඒ යොල්ර න ත තත් කුඩු වනහ. යම් තභයි 

ය නය න.   

පුනරුත්ථහඳනඹ යරහ එළිඹට ඹ නන පසථහක් දහත් 

ඒ මිදහසු නට රළයඵ නය න නළවළ. ඒ හයේභ යභභ ඵ නධනහහය 

තුශ ිසෘතිස පිලඹ ඩහ යන ළටිරහ, ක්රීඩහ පිලඹ ඩහ 

යන ළටිරහ. පද දක් ක්රීඩඹ න ඵ නධනහහය ඇතුයශේ හල් 

යරහ ඉ නනහ. තමු නනහ නයේරහ වුරුත් ඔවු න ළන යොඹහ 

ඵර නය න නළවළ. ඒ යනතයක් යනො පයනකුත් ර්භහ නත පිලඹත් 

ඩහ යන ළටිරහ. ඵ නධනහහයර සියරු න භහර්යඹ න 

ර්භහ නත පිලඹට යන භළදවත්වීභ, ිසෘතිස පිලඹට යන 

භළදවත්වීභ පද ඉටු  නය න නළවළ. එ හරඹ හර්තහ වුණහ, 

යරෝයේ ඵ නධනහහය ත්තහභ සියරු න පඳින රද දභ 

චිත්රඹ ඇ නයද්, රිහයේ ළලිඩ ඵ නධනහහයයේ සියරුයක්ඹ 

ක ඹරහ. එයවභ දක්තහ යලරුණු මිදහසු න යම්හ පසයේ  ඉ නනහ. 

භහජයේ ළයදබහඹ දහහ හියත යරහ එක්යෝ  සියරුයක් 

වළටිඹට, එයවභත් නළත්නම් ළරුයක් වළටිඹට ඉ නන 

පුළු න. ඔවු නට ඒය න පත්මියද නන පසථහක් පයල වද නන 

ඕනෆ. පද ඵ නධනහහය තුශ ඒ ක්රීඩහ පිලඹ නළවළ. ඒහ ඩහ යන 

ළටිරහ.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත යනනහඩි යද හරඹක් 

තිසයඵනහ.  

 
ගරු ජයන්ත සමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ යයයහි තමු නනහ නයේරහයේ යනයලේ පධහනඹ යඹොමු 

ය නන ක ඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

3127 3128 

[රු ජඹ නත භයවීය භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ සියරු නයේ 

නීඳහයක්හ යලළිඵ භතු ශහ. රු ඇභතිසතුභදහ, ළලිඩ 

ඵ නධනහහයයේ සියරු නට ඵ න ෆල්රක් යදනහ.  ළලිඩ 

තභයි  ඒ වද නය න. ඒ ෆහභ මුළු ඇ යේභ වභ ඹනහ;  කුසස 

වළයදනහ; දද වළයදනහ. පඩුභ තයයම් ඵ න ෆල්රක් ඔවු නට 

යද නන. සියරු නට ඇ යේ හ නන ඵ න ෆල්රක් යද නන. 

යභට්ට යදන එ යොයවොභ යතත්, ඵ න ෆල්රක් යද නන. 

තමු නනහ නයේරහ ඒ යනොයයි ය නය න.  

තමු නනහ නයේරහ ඳසු ගිඹ හරයේ ණහධිහරියඹහයේ 

ළඩ තවනම් ශහ. තමු නනහ නයේරහ ඵ නධනහහය දහඹහභඹ න 

ඵහ  නන යොට ඵ නධනහහය යොභහරිස ජනයහල්ට ඵරඳෆම් 

යනහ, "භට ඵ නධනහහය දහඹහභඹ න 150ක් ඕනෆ" ක ඹරහ. 

තමු නනහ නයේරහයේ තිසයඵ නය න යනත් ළඩ. ඒ ක ඹ නය න, 

ඵ නධනහහයඹට  යදන යසහ න ටි  නනයි, තමු නනහ නයේරහ 

ක ඹන යොඩනළඟිලි ටි  නය න නළතිස වුණහභ  accountantsරහ  

යදය ඹ නනයි තභයි තමු නනහ නයේරහ ද නය න. 

තමු නනහ නයේරහ ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ පභහතයහිලඹ 

වසුය නය න තමු නනහ නයේරහයේ ඳේහය වුභනහ න පුයහ 

 නන මික්, යඳෞද්ලි බදරඹක් වළටිඹට ඵ නධනහහයඹට 

ය න යන යභොනහ වරි තිසයඵනහ නම් ඒ ඩහ ඩහ  නන 

මික්, යනයනධ පහධහයණ පයුක්තිස වත භහජ යො නයද්සි දහහ -

යම් දව ජයහ භහජ යො නයද්සි දහහ- ඵ නධනහහයත යරහ සිය 

කූඩුර හල් යච්ච ළහයඹ න ඵට ඳත් ව න "මිදහසසු" 

ක ඹරහ තමු නනහ නයේරහ  ල්ඳනහ ය නය න නළතිසයි. ඒ දහහ, 

රුණහයරහ ඒ මිදහසු නට භනුයඹ න වළටිඹට තභ න යපු යද 

දහළයද යයන එළිඹට එ නන පසථහ වද නන. භභ නම් 

හිත නය න නළවළ, යොච්චය ක ේත් ඹව ඳහරන ආණ්ඩුය න ඒ 

යයි ක ඹරහ. නමුත්, ඒ ීමභ පයප් යුතුභක්. ඒ දහහයි යම් 

ක ඹ නය න. භභ ද නය න නළවළ තමු නනහ නයේරහට යභභ 

ඵ නධනහහය මුළුභදහ නභ ප්රතිසිසයණඹ ය නන ඕනෆ ක ඹරහ 

පඩුභ තයයම් දළක්භක්ත් තිසයඵනහද ක ඹරහ. පඩුභ ණය න, 

තමු නනහයේරහ යම් ඵ නධනහහයරට ගිහිල්රහ සියරු න 

යලළිඵ යොඹහ ඵරහ, ඔවු න එක් ථහ යරහ ඒ පඹයේ ළටලු 

වඳුනහ යන තිසයඵනහද?  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ ඔඵතුභහයේ හරඹ දළ න පහනයි. දළ න 

ථහ ප න ය නන. 
 

ගරු ජයන්ත සමණවීණ මහත 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු පභහතයතුභදහ, පහන ලයඹ න භහ පධහයණඹ යමි න 

ක ඹහ සිටි නය න භසත ඵ නධනහහය ක්රිඹහලිඹභ 
ප්රතිසිසයණඹට රක් ය නන ඕනෆ ක ඹරහයි. පහනයේදී, 
යෞය ප්රලසනඹ ළනත් ක  යුතුයි. ඵ නධනහහය සියතව නයේ 
-සැකකරුෙන්- රසෞඛ්ය සීපපා ්ෂකක යිතියවේ  ර ්ෂකා ක  
යද නන ඕනෆ  නහ. පඩුභ ණය න ඵ න ෆල්රක්ත් රඵහ 
යද නන ක ඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. රු පභහතයතුභදහ, පුළු න නම් 
ඵ නධනහහය යයෝවල් ටි යෞය යදඳහර්තයම් නතුට  නනඹ 
ක ඹන ඉල්ලීභ යමි න භභ නතිසමි.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යවොයි. ඔඵතුභහට යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

මීශඟට, රු තුහය ඉඳුදහල් භ න්රීතුභහ. 

[ප.බහ. 5.20] 
 

ගරු තුයණ ඉඳුනිල් අමණමස න මහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அபசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

යඵොයවොභ සතුතිසයි, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ. 
යනයලේයඹ න රු ජඹ නත භයවීය භ න්රීතුභහය න ඳසු භට 
ථහ ය නන රළබීභ ළනත් භභ  නයතෝ නහ. එතුභහ දස 

26ක් ඵ නධනහහයත යරහ ඉරහ ඒ යන නද යේදනහ ළන එතුභහ 

යඵොයවොභ යේදනහ මුයඹ න ථහ ශහ. භහ 4, 5ක් පයලත් 
ඵ නධහනහහයත යරහ හිටිඹහ. [ඵහධහ ක රීභක්] වළඵළයි, රු 
භ න්රීතුභදහ, තමු නනහ නයේ ක ඹන ඵ න ෆල්ර 
තමු නනහ නයේරහයේ ඵරඹ තිසසෝච්ච ඳහරන හරයඹත් ඒ 
ඵ නධනහහයර ඒ යනධිඹටභ තිසබුණහ.  

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීණ මහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නළවළ. නළවළ.  

 

ගරු තුයණ ඉඳුනිල් අමණමස න මහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அபசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඇයි, තමු නනහ නයේ ඇභතිස වළටිඹට ඵ නධනහහයත යරහ ඒ 

ඵ න ෆහද?  දට වරි ඵ නධනහහය ත යරහ හිටිඹහ නම්- 

[ඵහධහ ක රීභක්] 

තමු නනහ නයේ ඵ නධනහහයඹ බහය හිටපු ඇභතිස යයනක්. 

එයවභ නළතිස රිභහ නඩ් රැළයනයඹක් ලයඹ න හිටියේ නළවළ ය න, 

ඒ ඵ න ෆල්ර දක  නනට? තමු නනහ නයේ යනොද නනහ යද් ළන 

ථහ ය නනට එඳහ. ඵ නධහනහහයත වුණු පුද්රයඹක් තභයි 

ඒ ද නය න. [ඵහධහ ක රීභක්] භයේ හරඹ ත යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, පයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරිඹයොල්ර 

භළතිසතුභහයේ ඳරිර්තන ෘතිසඹක් තිසයඵනහ, 'භනුතහඳඹ' ක ඹරහ. 

ඒ යඳොයත් එන ජනර්ජන ක ඹන පුද්රඹහ පහධහයණඹට රක් 

යරහ ටූයරෝ න සියයදය ඉරහ යවො මිදහයවක් යරහ භහජඹට 

ඇයනල්රහ ඒ නයයේ නයහධිඳතිස යන රසන ථහක් ඒ. 

භනුතහඳඹ ක ඹන න ථහයේ ජනර්ජන ක ඹන පුද්රඹහ යවො 

මිදහයවක් ඵට ඳරිර්තනඹ යරහ, ඳයණ පතීතඹ පභත යරහ 

දහරහ යවො භහජ යේයඹක් ඵට ඳත්  යනහ. නමුත් යවො 

මිදහසු න වළටිඹට ජනතහට මුහුණ යඳ නරහ යම් 

ඳහර්ලියම් නතුට ඇයනල්රහ ඉ නන පයප් ඵහුතයඹක්  ඒ න 

ථහට  ප්රතිසයනරුද්ධ ඵ නධනහහයත වීභට යඳරුම් පුයමි න, 

සදහනම් යමි න, ල් ඹල් ඵරමි න ඉ නන පසථහ තභයි පඳට 

පද යම් ථහ ය නනට සිද්ධ යරහ තිසයඵ නය න.  

පද ඵළසිල් යහජඳක් භවත්භඹහ එ නඩුක  න දහදවස යරහ 

ආහ ක ඹරහ පඳට ආයිචිඹක් රළබුණහ. ඒ එ නඩුක් යනතයයි. 

පයප් පධියණයේ සහධීනත්ඹ, යජඹ පධියණයේ 

ටයුතුරට භළදවත්ය නය න නළතිසභ තභයි එයි න යඳ නනුම් 

ය නය න. රු ජඹ නත භයවීය භ න්රීතුභදහ, තමු නනහ නයේ 

ක ේහ, පභළතිසතුභහට යල න සිද්ධ ය නනට තමු නනහ නයේ දස 

26ක් ඵ නධනහහයත වුණහ ක ඹරහ. යභොද, පභළතිසයඹහට යල න 

සිද්ධ ය නන ක ඹ නය න? ඇයි යම් යයට් ජනහධිඳතිසයයඹක් 

නළද්ද? ජනහධිඳතිසයඹහ, පභළතිසයඹහ දහඹභ ය නය න නළවළ, 

තමු නනහ නයේට දස 26යි; පයඹහට දස 40යි ක ඹරහ. ඒ යනධිඹට 

දහඹභ ය නය න නළවළ. ඒ පධියණයේ සහධීනත්ඹ. ඵළසිල් 

යහජඳක් භවත්භඹහ එ නඩුක  න දහදවස වුණහට එතුභහට ත 

යචෝදනහ තිසයඵනහ. පුසඳහ යහජඳක් ඳදනභට රුයලඹල් මිලිඹන 

600ක් චීන භහයභ න ත්ත යචෝදනහ, භල්හය න දහ ඉද 

3129 3130 



ඳහර්ලියම් නතු 

ක රීභ ම්ඵ නධ යචෝදනහ, ඳවශ ඟඵඩ ඳත්තුයේ, භහයලටිභ 

පි 730 දයන සථහනයේ, පක්ය 16 යලළිඵ යචෝදනහ ව 

ම්ඳව, ඔරුයොඩ ඳහයර් ඉඩම් යලළිඵ තිසයඵන යචෝදනහ එක  න 

එ යවට පදහද්දහට ඉදරිඹට එයි. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත යනනහඩිඹක් තිසයඵනහ. 

 

ගරු තුයණ ඉඳුනිල් අමණමස න මහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அபசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට රු ප. පයයන නද් කුභහර් 

භ න්රීතුභහයේ හරයඹ න යනනහඩි යද තුනක්  නන ක ේහ.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ප. පයයන නද් කුභහර් භ න්රීතුභහයේ හරඹ යම් න යනට 

පයයන තිසයඵ නය න. 
 

ගරු තුයණ ඉඳුනිල් අමණමස න මහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அபசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

යනයලේයඹ න තමු නනහ නයේරහ ඵ නධනහහයඹ ළන ථහ 

ශහ. 2012 යනොළම්ඵර් 09යදහ දහ තමු නනහ නයේරහයේ 

වමුදහ න යඹොදරහ තමු නනහ නයේරහයේ යවස එළි යයි ක ඹන 

බඹට ඵ නධනහහයඹ තුශ යරොකු ළරැල්රක්, කුභ නත්රණඹක් ඇතිස 

යරහ යෝ ට්යට් යජභවහ යනවහයයේ ඩු ත්ත පුද්රඹහ ඇතුළු 

පහිි රැළයනඹ න 27 යදයනකු කහතනඹ ශ යජඹ 

හභහජිඹ න තභයි තමු නනහ නයේරහ. එයවභ ළරළසභක් ඇතිස 

ළඩ ශ ණ්ඩහඹභක් තභයි දළ න යම් ඵඵහරහ හයේ ථහ 

ය නය න. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට තමු නනහ නයේ ළනභ 

ක ඹ නනට තිසයඵන දහහ තමු නනහ නයේ භට තත්ඳය 30ක් යදයි. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, තමු නනහ නයේයේ ථහයේදී 

තමු නනහ නයේ ක ේහ, 5,100ට  නද රඵහ යද නය න  

සිරියොතිස න ආපු list එක් පනු ක ඹරහ. භභ ඒට යලළිතුයක් 

යද නනට ඕනෆ. යනයලේයඹ නභ එක්ත් ජහතිස ඳහක්ෂියඹෝ- 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ, ඔඵතුභහයේ හරඹ ප න යරහ 

තිසයඵ නය න. 
 

ගරු තුයණ ඉඳුනිල් අමණමස න මහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அபசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

භට ත තත්ඳය 30ක් යද නන. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තත්ඳය 30 යද නන ය නය න ඔඵතුභ නරහයේ හයේ යවෝ 

හරයඹ න පඩු යරහ. එයවභ නම් රු ඇභතිසතුභහයේ හරයඹ න 

පඩු ය නනම්. 

ගරු තුයණ ඉඳුනිල් අමණමස න මහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அபசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඔේ, ඇභතිසතුභහයේ හරයඹ න  නන.  

යනයලේයඹ නභ එක්ත් ජහතිස ඳහක්ෂියඹෝ පවුරුදු 20ක් 

තිසසයේ වළභ භළතිසයණඹදීභ යනයනධ ආහයයඹ න පීඩහ යන නදහ. ඳසු 

ගිඹ භළතිසයණයේදී යනතයක් යනොයයි ඳසු ගිඹ භළතිසයණ 

ණනහදීභ ඒ පඹයේ යල් ගිදහ තිසබ්ඵහ; ළඩුහ; සෝ නදහ; 

පනතුරුරට රක් ශහ. යම් සිඹල්ර ළන යඳොලීසිරට ව 

ආයක් සථහනරට ඳළමිණිලි යරහ, ඒ ඳළමිණිලි යනබහ යරහ 

ඒ යලළිඵ නීතයනුකූර  ආපු රළයිසතුක්  මික්, එයවභ නළතිස 

ඒ රළයිසතු සිරියොත මරසථහනයඹ න ආපු රළයිසතුක් යනොන 

ඵත් ප්රහල යමි න භයේ ථහ ප න යනහ. යඵොයවොභ 

සතුතිසයි. 

 
[தற.த. 5.25] 

 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, இன்த 

இங்கு சறகநச்சரகனகள் ற்தம் லள்குடிபற்ந அகச்சறன் 

றற எதுக்கலடுகள் லரண குலறகன றரம் டந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நது. இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் ங்கலகட 

தறறறறகள் றழ்ரடு தொனகச்சரறன் இப்கதறட்டுத் 

ங்கலகட அதரதங்ககப தபறப்தடுத்றக் தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். இந் இப்தைப் தற்நற தசய்றக இன்த கரகன 

லன்தறடித்துகநக்குப் ததரதப்தரண அகச்சறன் றரம் 

கடததற்ந சந்ர்ப்தத்றலும் ரன் தசரல்லிறதந்பன். 

அது இதறக்கறரறககபறல் கனந்துதகரள்ற்கு 

ங்கலகட கனர் - றர்க்கட்சற தொல்ர் 

ண்றறதந்ரர். ஆணரல், அந் இதற றகழ்ச்சற இன்பந 

டக்கறன்நதடிரல் அர் அங்கு பதரக ரய்ப்தறல்கன. 

அணரல், அர் ங்கலகட றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தறன் சரர்தறலும் ங்கலகட க்கலகட 

சரர்தறலும் அ.இ.அ.ற.தொ.க. கட்சறக்கும் அங்கு கண்லர் றட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்ந க்கலக்கும் அதரதச் தசய்றதரன்கந 

அதப்தற கத்றதக்கறன்நரர் ன்ந றடத்க ரன் இந்ச் 

சந்ர்ப்தத்றல்  குநறப்தறட றதம்தைகறன்பநன்.  

அடுத்ரக, இங்கு ரன் குநறப்தரகக் கணம் தசலுத் 

ண்ணுகறன்ந றடங்கபறல் தொனரது சறகநச்சரகனகள் 

தற்நற றடரகும். றக லண்ட கரனரக றசரககள் 

இல்னரலும் றசரரறக்கப்தட்ட றகனறலும் சறகநறல் இதக் 

கறன்ந தற்தக்கக்கரண றழ்க் ககறகள் சறகநக்குள்பப தன 

பதரரட்டங்ககபச் தசய்றதக்கறன்நரர்கள். அற்கு ஆரக 

தபறறலும் தன பதரரட்டங்கள் டந்றதக்கறன்நண. இந் 

ல்னரட்சற ந்ற்குப் தறன்ணர் அப்தடிரண றகழ்வுகள் 

இடம்ததற்நபதரது றர்க்கட்சற தொல்ர் ன்ந தொகநறலும் 

ங்கலகட கனர் சறகநச்சரகனகலக்குச் தசன்த, 

அர்ககப றடுறப்தற்கரண டடிக்கககள்  டுக்கப்தடு 

தன்த தரறறத்றதந்ரர்.  

அகறட, இந் அசரங்கத்றன் சரர்தறல் சறகநச் 

சரகனகள், தசலகப்தை அகச்சரீ் அர்கள் அங்பக 

உண்ரறத்றல் ஈடுதட்டிதந் ககறகபறடம் றகறல் 

அர்ககப றடுகன தசய்ற்கு டடிக்கக டுப்தரக 

ரக்குதற தகரடுத்து இன்கநக்கு தன ரங்கபரகறறட்டண. 

ரங்கள் அக லண்டும் லித்தத்துகறன்பநரம். இந்ச் 

சறகநக்ககறகள் றடுகன தசய்ப்தட பண்டுதன்தக 
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அண்கறல் ஜணரறதறத்டன் டந் பதச்சுரர்த்கறன் 

பதரது ங்கலகட 16 தரரலன்ந உதப்தறணர்கலம் 

ற்தைதத்றறதக்கறபநரம்; அது கடததந பண்டும். 

தரடர்ந்தும் அற்கரண தறல்ககப ரங்கள் றர்தரர்த்துக் 

தகரண்டிதக்கத் பகறல்கன. அபபதரன ரங்கள் தற 

அகச்சர் அர்கபறடத்றலும் பதசறறதக்கறபநரம். ங்கல 

கட தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் அகணதம் என்நரகச் 

பசரீ்ந்து தகுறகறல் பதச இன்தணரத சந்ர்ப்தம் 

பகரரறறதக்கறபநரம். அப்ததரலதும் ரங்கள் அக 

ற்தைதத்துபரம்.  

அடுத்ரக, இன்த இந்ச் சகதறபன லள்குடிபற்ந 

அகச்சறன் குலறகன றரம் றகவும் ஆக்பரசரக 

டந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. கடந் கரனங்கபறல் ங்கலகட 

க்கபறன் இப்தைக்கள், அறவுகள் ரபம்! ங்கலகட 

பசம் தொலகரக அறக்கப்தட்ட எத சந்ர்ப்தத்றல் ங்கள் 

க்கள் எத ல்னரட்சற பரன்தற்குத் ங்கலகட 

ஆக ங்கறணரர்கள். ஆறதம், அந் க்கலகட 

உர்வுகபபர, அர்கலகட துன்த, துங்கபபர 

கணத்றதனடுக்கப்தடுறல்கன. அன் கரரகவும் 

சர்பச றறகள் ற்தம் சட்டங்கபறன் அடிப்தகடறலும் 

ங்கபது பசத்க லபக் கட்டிதலப்தவும் தரறக்கப்தட்ட 

க்கபறன் ரழ்க தசலகப்தற்கும் அர்கலக்கு 

ரழ்ரரம் ங்குற்கும் அர்கலகட பகககப 

றகநபற்தற்கும் ங்கலக்கு எத கடப்தரடு 

இதக்கறன்நது, உரறத்து - உரறக இதக்கறன்நது.  

க்கற ரடுகள் ணற உரறககள் பதகறல் 

இனங்ககறன் றகரம் உட்தட லர்ரணங்கள் றகநபற்நப் 

தட்டிதக்கறன்நண. இந் ரட்டிலுள்ப இணப் தறச்சறகணக்குத் 

லர்வு கரப்தட பண்டும்; ஆக்கறறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந 

றனங்கள் றடுறக்கப்தட பண்டும்; இரணுத்றன் 

தறசன்ணம் குகநக்கப்தட பண்டும்; ககறகள் றடுகன 

தசய்ப்தட பண்டும் ன்தண பதரன்ந தன றடங்ககப 

உள்படக்கற எத லர்ரணம் றகநபற்நப்தட்டிதக்கறன்நது. 

இந் ஆட்சற ந்ததரலது ஜணரறதற அர்கலம் தறர் 

அர்கலம் அற்கந றகநபற்தற்கரண ரக்குதறக 

ங்கறறதக்கறநரர்கள். அது தொலக தததற்கு இன்தம் 

அறகரண றடங்கள் ற்தம் சறன கடதொகநகள் 

பற்தகரள்பப்தட பண்டிறதக்கறநது. இந் ஆட்சறறலும் எத 

சறததகுற றனங்கள் றடுறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண; இன்தம் சறன 

கரறககப றடுறப்தற்கரண டடிக்கககள் டுக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. பதரரறன் கரரக உறர்லத் 

உநவுகலக்கு குநறப்தறட்ட றகணறடங்கபறல் தொன்தறதந் 

தகடுதறடிகள் இல்னரல் ஏர் அகறரண சூலில் க்கள் 

ங்கலகட கண்லர் அஞ்சலிகச் தசலுத்துற்கு 

அண்கறபன சந்ர்ப்தம் கறகடத்து. இகண  தொன்ணபணற்ந 

கரண ல்லிக்க டடிக்ககதன்த ரங்கள் டுத்துக் 

தகரள்பனரம். ஆணரல், ஏர் அசறல் லர்க ட்டுற்கும் 

கண தறச்சறகணரண றடங்ககபத் லர்ப்தற்கும் 

இன்தம் அறகரக ரங்கள் தறக்க பண்டிறதக்கறன்நது.  

தன்ணறனங்ககறல் குநறப்தரக, சறன ததபத் துநறகள் - 

அர்ககபத் துநறகள் ன்த தசரல்துகூடச் சரறல்ன -  

ததபத்  த்துங்கலக்கு றபரரகப,  

உர்வுககப -  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, I think I have been allotted 10 minutes. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, you started at 5.25 p.m. 
 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay. I do not want to waste my time. 

றறறணர் இணப் தறச்சறகணக்கு எத லர்கக் 

கரறடரல், இணரத்கக் கட்டிதலப்தைறல் றகத் 

லறரக உகத்துக்தகரண்டிதக்கறன்ந இந்பத்றல், 

ரங்கள் றரறகலக்குச் சந்ர்ப்தம் அபறக்கக்கூடரது ன்தற் 

கரக இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல்கூட றகவும் 

அரணரகவும் கணரகவும் தன லர்ரணங்ககப டுத்து 

ந்றதக்கறன்பநரம். ஆணரல், ங்கலகட க்கள் ங்கபது 

பகனத்றட்டங்ககப தொன்தணடுப்தற்கு குநறப்தரக, 

அர்கபது கரறககப லட்தது, லபக்குடிபதது பதரன்ந 

றடங்கபறல் அறக ம்தறக்கக கத்து கடந் பர்லில் 

ரக்கபறத்ணரல்ரன் இந் ல்னரட்சற உதரக்கப்தட்டது. 

ணறதம், ரங்கள் இந் ல்னரட்சறறன் அகச்சகறல் 

அங்கம் கறப்தற்குப் பதரரடிர்கள் அல்னர். ரங்கள் 

அந்க் கணகக் தகரண்டிதக்கறல்கன. ஆணரல், ரங்கள் 

றக அண்கறல்கூட ஜணரறதற அர்கபறடம் பகட்ட, 

தறர் அர்கபறடத்றல் பகட்கப்பதரகறன்ந அல்னது 

பகட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்ந றடம், ங்கலகட பசத்கக் 

கட்டிதலப்தைறல், தரறக்கப்தட்ட க்கபறன் ரழ்ர 

ரத்கக் கட்டிதலப்தைறல் என்நறகந் றட்டத்க 

பற்தகரள்பபண்டும் ன்தரகும். குநறப்தரக, 

லள்குடிபற்ந அகச்சு டக்கு, கறக்ககச் பசர்ந் 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கலடன் என்நறகந்து தசற்தட 

பண்டும். அத்துடன், ரகர சகத, த்ற அசரங்கம் 

சம்தந்ப்தடுகறன்ந றடங்கபறல் த்ற, ரகர 

அகச்சர்கள் ஏர் எதங்கறகந் பகனத்றட்டத்றல் 

தசற்தடபண்டும் ன்தரன் ரங்கள் பகட்கறன்பநரம். 

ஜணரறதற அர்கள் அற்குச் சம்ம் தரறறத்றதக்கறன்நரர். 

இதுதரடர்தறல் டடிக்கக டுப்தற்கு ஆத்ம் ன்தம் 

தசரல்லிறதக்கறன்நரர். ஆணரல், துறதஷ்டசரக 

லள்குடிபற்ந அகச்சு இந் ல்தனண்த்க ரற்நற, 

ன்ணறச்கசரக டப்தகத்ரன் ரங்கள் றர்க்கறன்பநரம்.  

கடந் கரனத்றல் இடம்ததற்ந பர்லுக்கரக ரங்கள் 

ஊர்கரற்தகநக்குப் தறசரம் பற்தகரள்பச் தசன்ந 

றறல் ங்கள் குலறணர்லது எத கட்சறறணரல் ரக்குல் 

டத்ப்தட்டு அறல் சறனர் கரகடந்தும் உறரறந்தும் 

இதந்ணர். 15 ஆண்டுகலக்குப் தறநகு அந் க்கரணது றக 

அண்கறபன லண்டும் இடம்ததற்நது. அங்பக 

குற்நறகத்ர்கள் தரடர்தறல் ததரலிசரர் ங்கலகட 

அநறக்ககறபன தசரல்லிறதக்கறநரர்கள், "ரங்கள் அந்க் 

குற்நரபறககப EPDP அலுனகத்றல் கத்துத்ரன் 

ககதுதசய்பரம்" ன்த. ககரணர்கலம் 

தசரல்கறன்நரர்கள், "ரங்கள் ந்க் குற்நதொம் தசய்ரர்கள்" 

ன்த. இன்தம் லள்குடிபற்ந அகச்சறன் இந் றரத்றல் 

தகப அகச்சர் அர்கள் ரறட ஆம்தறத்கறட்டு 

ணக்கு அந் றகணவுரன் தகறநது. ரங்கள் ல்லிக்கம் 

தற்நறப் பதசுகறன்ந இச்சந்ர்ப்தத்றல் அகச்சர் அர்கள் 
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ඳහර්ලියම් නතු 

அவ்ரத டந்துதகரண்டிதக்கக்கூடரது. [இகடதௌடு] ணக்கு 

பம் பதரரல் இதக்கறன்நது. ரன் தன ஆரங்ககப 

தொன்கத்துப் பதசபண்டும். - 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. Otherwise, I will have 

to deduct that extra time from the time allotted to another 

Hon. Member from your Party. 
 

ගරු මවව මසෝ. මස නධිණජ මහත 
(ரண்தைறகு ரக.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ரங்கள் ங்கலகட அறந் பசத்கக் கட்டிதலப்தை 

றல் றகவும் ததரதப்தைடன் தசற்தட்டு, இன்த இந் 

அகச்சறன்லது ம்தறக்கக இந்ர்கபரக, இந் 

றரத்றன் இதறறல் அற்கரண றற எதுக்கலடுகள்லது எத 

ரக்தகடுப்கதக் பகரதற்கு ஆத்ரக இதந்பரம். 

ணறதம், இந் றடத்றல் தறர் அர்கள் கனறட்டு, 

"ரன் இகணப் பதசறத் லர்த்து, உங்கலகட தறபச 

அதறறதத்றக்கு இன்தம் அறகரண றறக எதுக்குபன்" 

ன்த ரக்குதற அபறத்ரர். ஆணதடிரல், ரங்கள் தறர் 

அர்கலகட ரக்குதறக்கு றப்தபறத்து, இந் அகச்சுக் 

குரற றரத்றன் இதறறல் ரக்தகடுப்கதக் பகரத 

றல்கன ன்த தொடிதடுத்றதக்கறன்பநரம். ணப, தறர் 

அர்கள் றக றகறல் ங்கலக்கு அபறத் ரக்குதறக 

றகநபற்ந பண்டுதன்த பகட்டு, றகடதததகறன்பநன். 

ன்நற! 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු යභොවහ න ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භ න්රීතුභහ. රු 

භ න්රීතුභදහ, භහධ යෝ. යේනහධියහජහ භ න්රීතුභහ ළඩිපුය 

යනනහඩිඹක් පයයන තිසයඵනහ. භ න්රීරු ළඩිපුය යේරහ 

පයයන තිසයඵන දහහ පඳට ඒ යේරහ පඩු ය නන සිද්ධ යනහ.  

 

ගරු මමොහන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

භට යනනහඩි 14ක්ද තිසයඵ නය න, මරහනහරඪ රු 

භ න්රීතුභදහ? 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට යනනහඩි 13ක් තිසයඵනහ.  

 
[ප.බහ. 5.36] 
 

ගරු මමොහන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යභභ ළඹ ශීර් ළන 

හච්ඡහ යද්ද, පද දවල් සිට යභතුභ නරහ ශ ථහ ඇහුහභ 
පඳට  යඳයනනහ, යම් ආණ්ඩු ළඩ ඵළරි ආණ්ඩුක් ඵ නළත 

තහක් ඔප්පු ය තිසයඵන ඵ. යම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් ය නන 
උතුරු නළ යඟනහිය ජනතහ යනලහර වයඹෝඹක් රඵහ දු න ඵ පඳ 

වුරුත් ද නනහ. භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහට ඩහ යනලහර ඡ නද 

ප්රභහණඹක් එභ ජනතහ ධභ්රීඳහර සිරියේන භළතිසතුභහට රඵහ 

දු නනහ. නමුත්, පද නහටුට හයණඹ තභයි, යම් ආණ්ඩු 
ඵරඹට ඳත් ය නන යනලහර වහඹක් රඵහදු න යදභශ ජනතහයේ 

ප්රලසන ම්පර්ණයඹ නභ පභත යරහ නළත තහක් තභ නයේ 
යද්ලඳහරන හසි වහ යම් ආණ්ඩු ළඩ යනහ ක ඹන 

හයණඹ ඔප්පු යරහ තිසයඵන එ.  

 යදභශ ජහතිස  නධහනයේ රු භ න්රීතුභ නරහටත් භභ යම් 

හයණඹ ක ඹ නන ඕනෆ. ඔඵතුභ නරහ ඳහර්ලියම් නතුයේ යනතයක් 

යම් ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. භහ හිතන යනධිඹට ඒ පඹත් 
යම්ට මලි වුණහ. යුද්ධඹ ප න ශහට ඳසු භහි නද 

යහජඳක් භළතිසතුභහ යනලහර ළඩයොටක් යයන ගිඹහ. නමුත්, 
මිථයහ භත පුයරහ, යදභශ ජනතහ භහි නද යහජඳක් 

භළතිසතුභහය න සෝ නදරහ, එතුභහ ඳයහජඹට ඳත් ය නන යනලහර 
ළඩයොටක් යශේ යදභශ ජහතිස  නධහනයේ උදයනඹයි. එභ 

දහහ එතුභ නරහත් යම්ට  ක ඹ නන ඕනෆ ඵ පඳ ක ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ළන පයප් රු 
භ න්රීතුභ නරහ ශ ථහ ීමඳඹක් භභ ප වයන හිටිඹහ. ඇත්තටභ 

ඵ නධනහහය ළන ථහ යන යොට පද යනලහර ප්රලසනඹක් 
තිසයඵනහ. පද ඵ නධනහහයර ඉ නන යලරිට ඒ තිසයඵන ඉඩඩ 

යොයවත්භ ෆයව නය න නළවළ. පඳ ද නනහ පයප් 
පධියණලි න භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ යන හියරු න  

තය ලයඹ නභ භයණීඹ දණ්ඩනඹට රක්  නය න නළතිස ඵ. එභ 

දහහ පද ඒ පඹ යහ නන තළනක් නළවළ. හභහනයයඹ න පඳ 
පවරහ තිසයඵනහ, උහයන යේදී දහයඹෝ ය නය න ළලිඩදී 

නළත්නම් යඵෝම්ඵයදී එල්රහ භය නන ක ඹහයි. නමුත්, ළලිඩදී 
යවෝ යඵෝම්ඵයදී ඒ පඹ එල්රහ භය නය න නළවළ. වරි නම් ඒ 

උදයනඹ ළලිඩ ව යඵෝම්ඵය තභයි යහ තඵ නන ඕනෆ. ඒ 
යනයලේෂිත කුටි තිසයඵ නය න ඒ හිය යල්රයි. නමුත්, භහ ද නනහ 

යනධිඹට පද 1,500ට, 1,600ට ආ නන ප්රභහණඹක් භයණීඹ 

දණ්ඩනඹට දහඹභ යරහ ඉ නනහ. එයවභ භයණීඹ දණ්ඩනඹට 
දහඹභ වුණු හියරු න තිසඹහ නන ඉඩඩ ප්රභහණත් නළතිස දහහ 

ළලිඩ, යඵෝම්ඵරි න එවහට ගිහි න පනුයහධපුයඹ, ඵදුල්ර, භවය, 
කුරුයනට, භහතය, මීමු, ඹහඳනඹ, යඳොයශො නනරු, යභොනයහර 

ළදහ ඵ නධනහහයරත් භයණීඹ දණ්ඩනඹට දහඹභ වුණු යම් 
හියරු න යහ තිසඹ නන පද ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුට 

සිද්ධ යරහ තිසයඵනහ. භයණඹට දහඹභ වුණහට ඳසු ආණ්ඩුය න 

ඹම් ඹම් වන රඵහයදන හභහනය ම්ප්රදහඹක් පයප් තිසයඵනහ.  

භවය පඹට ජීයනතහ නතඹ දක්හ  දණ්ඩනඹ රඵහයදනහ. පයප් 

පධියණ ඇභතිසතුභහත්, ඵ නධනහහය ටයුතු බහය 
ඇභතිසතුභහත් ඒ ම්ඵ නධයඹ න දහලසචිත ක්රිඹහ භහර්ඹක්  නනහ 

ඵක් යප් නන නළවළ. එභ දහහ  ඒ ළන පඳ යම් රු බහයේ 
පධහනඹත්,  රු ඇභතිසතුභහයේ පධහනඹත් යඹොමු යනහ. 

යම් හයණඹ පතිසරු ජනහධිඳතිසතුභහ භඟ ථහ යරහ 

රුණහය යම් ප්රලසනරට යනඳුම් රඵහයද නන. එයවභ යරහ 
යම් සියරු නට පලය ඳවසුම් රඵහයද නන. යභොද, 

"සියරුයෝද භනුයයඹෝඹ" ක ඹහ පඳ හියයදය තහප්ඳයේ 
ලිේහට යනතයක් ළඩක් නළවළ. ඒ පඹ දවහ පඳ ඉතහභ තහත්යන 

ඵර නන ඕනෆ. එභ හයණඹ භභ යම් රු බහයේ පධහනඹට 
යඹොමු යනහ.   

පද යම් රු බහයේ ථහ ශ භවය රු භ න්රීතුභ නරහ 
සියරුයෝද භනුයයඹෝඹ ක ඹමි න ථහ ශහට, ඵ නධනහහය 

දහරධහරි න භනුයයඹෝ යනොයයි ක ඹහ හිතහයන ථහ ශහ. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය දහරධහරිනුත් 
භනුයයඹෝ තභයි. එක්තයහ භ න්රීතුමිඹයේ ථහයේභ යොනු 

යරහ තිසබුයණ් ඵ නධනහහයයේ ඉ නය න ම්පර්ණයඹ නභ ළු 
චරිත ක ඹන පදවයි. ඒ ළරැදයි. ඵ නධනහහයයේ ළඩ 

ය නය නත් පඳ හයේභ භනුයයඹෝ තභයි. ඒ මිදහසසුත් ඹම් ඹම් 
ප්රලසන තිසඹහයනයි ළඩ ය නය න.  
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යම් පසථහයේ යම් රු බහයේ ඵ නධනහහය යනඹඹ බහය 

ඇභතිසතුභහ නළවළ. එතුභහ හිටිඹහ නම් යවොයි. ඇත්තටභ පද 
ඵ නධනහහය දහරධහරි නට ප්රලසන යඵොයවොභඹක් තිසයඵනහ. යම් 

දහරධහරි න තභ ඉ නය න ඳයණ යොඩනළගිලිර. ඔවු නට 
වරිඹහහය යෞය ඳවසුම්ත් නළවළ. ඒ හයේභ, 

ඵ නධනහහයරට ඳඹහ තිසයඵන හවන  ඉතහභ පඵරම් භට්ටයම් 
තිසයඵ නය න. භවය යරහට ඵ නධනහහයයඹ න පධියණඹට 

හියරු න යයනනයොට පධියණයේ ළඩ ටයුතු ඳට න 

යන. පයල එළදහ පසථහ දළ තිසයඵනහ. එතයොට රු 
යනදහලසචඹහයතුභහ ඵ නධනහහය දහරධහරි නය න පවනහ, 

ප්රභහදවීභට යවේතු යභොක්ද ක ඹරහ. යවේතු තභයි හියහයයඹෝ 
යයන නන හවනඹක් යනොභළතිසභ. එයවභ නළත්නම්, 

හියහයයඹෝ පයයන යනත් යනයලේ යහජහරිරට ඹෆභ. ඒ දහහ 
ඵ නධනහහය දහරධහරි නට පලය ඳවසුම් රඵහ යද නන ක ඹන 

රුණ පයල යම් රු බහයේ පධහනඹට යඹොමු යනහ. 

යනයලේයඹ නභ ඔවු නට පලය හවන ඳවසුම් රඵහ යද නන. ඒහ 
යභොක්ත් යද නය න නළතිස පයල දහම්භ ඵ නධනහහය 

දහරධහරි නට යදොස ක ඹන එ ළයදයි. ඒ දහහ රු ඇභතිසතුභදහ, 
ඔඵතුභහ රුණහය ඵ නධනහහය දහරධහරි නට පලය ඳවසුම් 

රඵහ යද නන.  

ඇත්තටභ භභ රු ඇභතිසතුභහයේ වළසිරීභ යලළිඵ රේජහ 

නහ. යභොද, පද ථහ ශ භ න්රීතුමිඹයේ ථහ ප න 

වුණහට ඳසයේ රු ඇභතිසතුභහ ක ඹනහ, "ඒ තභයි ලු, 
ඵ නධනහහයඹ යලළිඵ ඇත්ත" ක ඹරහ.  එයවභ නම් භභ ක ඹනහ, 

රු ඇභතිසතුභහ පදභ යම් පභහතයහිලයඹ න ඉල්රහ පස නන ඕනෆඹ 
ක ඹරහ. ඒ තභයි ඇත්ත හයණඹ. ඵ නධනහහය දහරධහරි නයේ 

සුඵහධනඹ යලළිඵ යවොඹහ ඵර නය න නළතිස එතුභහ ක ඹනහ 
නම් ඵ නධනහහයයේ තත්ත්ඹ ඒයි ක ඹරහ, එතුභහ ත දුයටත් 

යම් ඇභතිසයම් ඉ නන පලය නළවළ. එභ දහහ රුණහය එතුභහ 

ඇභතිස ධුයයඹ න ඉත්  නන ඕනෆඹ ක ඹන එ තභයි පයප් භතඹ.  

සියරු නට ජිභ දුයථන රඵහ යදනහ ආදී යනයනධ 

ත නදය පද යම් රු බහයේදී ක ේහ. පද නවීන තහක්ණඹ 
තිසයඵනහ. ඒ තුළි න යම්  ටයුතු නත් නන පුළු න. ඒ නවීන 

තහක්ණ උඳයණ ඵ නධනහහයරට දු නනහ නම්, 
ඵ නධනහහයඹ ඇතුයශේ ජිභ දුයථන බහයනත යන ඒහ, එයවභ 

නළත්නම් යවයයොයි න යනකුණන ඒහ, ඳහතහරඹත් එක් ඳත්න 

ම්ඵ නධම් ආදී ඔක්යෝභ යද්ල් නළතිස ය නන පුළු න. ඒහ 
ය නය න නළතිස  ක  යුතු ආණ්ඩුක් වළටිඹට  එ එක් 

යනහට යදොස ක ඹන එ ළයදයි. එභ දහහ රුණහයරහ ඒ 
ටයුතු ය නන ක ඹන හයණඹ පයල ක ඹනහ.  

පදහක් හයණඹ තභයි, දහරධහරි නයේ සුඵහධන ටයුතු.  ඒ 
ම්ඵ නධයඹනුත් ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් තිසයඵනහ. පවුරුදු ඳයව න 

ඳවට යදන දහරධහරි නයේ සථහන භහරුවීම් භවය යරහට පවුරුදු 

වත, දවඹ දක්හ ප්රභහද යරහ යද නය න. එත යොට ඒ දහරධහරිඹහට 
ළඩ ය නන පුළු න භට්ටභක් නළවළ, මරහනහරඪ රු 

භ න්රීතුභදහ. යභ නන යම්හ තභයි ඵ නධනහහය යනඹඹ බහය 
ඇභතිසතුභහ ඵර නන ඕනෆ යද්ල්. ආණ්ඩුයේ දහයඹෝජය ඇභතිස 

යයනක්භ ක ේහ, ඵ නධනහහය යනඹඹ බහය ඇභතිසතුභහ තභ 
එ දක්ත් ඵ නධනහහයඹට ගිහිල්රහ නළවළ ක ඹරහ. එතුභහට 

පයල ක ඹනහ, රුණහයරහ ඵ නධනහහයඹට ඹ නන ක ඹරහ. 
ඔඵතුභහ යඳොයශොයේ ඳඹ වරහ ඉ නන. එයවභ ඉරහ මිදහසසුත් 

එක් ථහ ය නන. ඵ නධනහහය යොභහරිස ජනයහල් ය නහ 

ඵ නධනහහයර තිසයඵන ප්රලසන ථහ ය නන. ඒහ යභොකුත් ථහ 
ය නය න නළතිස එ එක් යනහට යදොස ක ඹන එ ළයදයි. 

පදහක් හයණඹ තභයි, ඵ නධනහහය දහරධහරි නයේ ප්රලසනඹ. 
පද ඵ නධනහහය දහරධහරි න ඵහ ළනීයම් ඳටිඳහටිඹක් නළවළ. 

ඵ නධනහහයයේ පුයප්ඳහඩු යනලහර ප්රභහණඹක් තිසයඵනහ. පද යම් 
බහයේත් යම් ළන ථහ ශහ.  ඵ නධනහහය දහඹහභරු ඵහ 

 නන ඵ නධනහහය යොභහරිස ජනයහල් ම්මු ඳරීක්ණ 

ළනහ. ඒට පලය මලි සුදුසුම් න උ භවත ඵරරහ,  
ඊට ඳසයේ පයනකුත් සුදුසුම් ඳරීක්හ යරහ ඳත්වීම් යද නන 

වදන යොට ඇභතිසතුභහ ක ඹනහ, "ඳත්වීම් යද නන එඳහ"  ක ඹරහ.  
ඇභතිසතුභහ යොයවොභද ඒ හධහයණීයණඹ ය නය න? 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඒ ඵහ ළනීයම් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ 
තුශ යනලහර පල්රස ළනීභක් යරහ තිසයඵනහ ක ඹරහ ඇභතිසතුභහ 

ක ඹනහ. එතයොට ඇභතිසතුභහ ඒ යචෝදනහ එල්ර ය නය න 

හටද? ඒ යචෝදනහ එල්ර ය නය න  දහසිඹහහය තභ නයේ 
යහජහරි යන දහරධහරි නට.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහයේ පධහනඹ භහ 

යඹොමු යනහ, 2016.11.25න සිකුයහදහ "යඩ්ලි දහවුස" පුත් 

ඳතට.  

යම් හයණයේදී ඇභතිසතුභහ එභ පුත් ඳතට යභයේ රුණු 

දක්නහ: 

"Prison Reforms, Resettlement and Rehabilitation Minister 
D.M.Swaminathan yesterday alleged that MPs from all political 

parties, including the JVP and the Joint Opposition had sent him 
lists of candidates to be considered to fill vacancies in „Jail Guard‟ 

positions in prisons." 

යම්  ළන රු ඇභතිසතුභහට පයල පියයඹෝ යනහ. ජනතහ 
යනමුක්තිස යඳයමුයණ් භ න්රීතුභ නරහ යභයවභ රළයිසතු එේහද 

ක ඹන හයණඹ පයල ද නය න නළවළ. යසහ යද නන ක ඹරහ 

ඒහඵද්ධ යනඳක්යේ භ න්රීරු එක් යයනක් වරි ඇභතිසතුභහට 
රළයිසතුක් දීරහ තිසයඵනහ නම්, එඹ ඔප්පු ය නන ක ඹරහ 

ඇභතිසතුභහට පයල පියයඹෝ යනහ. ජනතහ යනමුක්තිස යඳයමුණ 
දහත් එයවභ රළයිසතුක් යද නය න නළවළ ක ඹරහ පයල යනලසහ 

යනහ. නමුත්, යම් තුළි න ය නන වද නය න ම්පර්ණයඹ නභ 
යම් යයට් ජනතහ යනොභඟ ඹළවීභක්. යම් ආණ්ඩුයේ තිසයඵන 

පලුත්භ ප්රණතහ තභයි, යජයේ දහරධහරි න බඹ යන එ. යම් 

ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වුයණ් යද්ලඳහරන ඵරඳෆම්ලි න යතොය 
සහධීන යහජය යේඹක් ඇතිස යනහ ක ඹරහයි. නමුත් ඳසු ගිඹ 

හරයේ යභොක්ද වුයණ් ක ඹරහ පයල ද නනහ.  ඳසු ගිඹ හරයේ 
යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභණහයණ පභහතයහිල යල්ම් යේ. 

දඩල්රයේ භවත්භඹහ පුත් ඳතට ප්රහලඹක් දහකුත් ශහ 
ක ඹරහ එතුභහ යදය ඹළේහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ ඔඵතුභහට ත යනනහඩි යද හරඹක් 

තිසයඵනහ. 
 

ගරු මමොහන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

එතුභහ යදය ඹළේහ. එතයොට, ඊයේ යඳයර්දහ යත්නපුයර් 

භව දහඳතිසතුභහ ඹළේහ. එතුභහ, ඵ නදුර වරිසච නද්ර භවත්භඹහ  
හල්ර දසත්රික්යේ හිටපු පතිසයර් දහඳතිස ඵ පයල ද නනහ. 

එතුභහ ඉතහ යවොඳි න ළඩ යපු දහරධහරියඹක්. එතුභහ යත්නපුය 
භව දහඳතිස යරහ ඉ නනයොට යම් ආණ්ඩුයේ ඇභතිසරු නයේ 

පලයතහ ඉසට යනොශයි ක ඹරහ පද එතුභහ යනත් 
පභහතයහිලඹට දහරහ තිසයඵනහ; pool එට දහරහ තිසයඵනහ. පද 

ථහ යන යම් පභහතයහිලයේ යල්ම්යඹහත් යවො 

දහරධහරියඹක් ඵ පයල ද නනහ. පය දහහ නුයදනුයේදී 
ඇභතිසයඹහට ඕනෆ යනධිඹට එතුභහ ළඩ ටයුතු යශේ නළවළ 

ක ඹරහ භහරු ශහ.  ඇභතිසයඹහ ක ඹන යනධිඹට යවී යත්තසිිවට 
යට නඩයඹ දු නය න නළවළ ක ඹරහ පද එතුභහ භහරු යරහ 

තිසයඵනහ.  
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ඳහර්ලියම් නතු 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, යම්ටද ඹව ඳහරනඹ 
ක ඹ නය න?  පද යම් පභහතයහිලඹ ඉතහභ ඳවශ තළනට ළටිරහ 
තිසයඵනහ. යභතුභ නරහ පද යභොනහ ක ේත් ඳත්තයඹ 
තිසයඵනහ භභ දළක්හ, යඵෝම්ඵය හියයදය ඳහරනඹ ය නය න 
'' නනහ''  ක ඹරහ. "යඵෝම්ඵය න  නනහ වුද?" ක ඹරහ 

හර්තහ යරහ තිසයඵ නය න 2016.12.04 ''සිළුමිණ'' ඳත්තයර්. 

යම්හ යලළිඵ ඔඵතුභහ පද ඵ නධනහහය දහරධහරි න එක් ථහ 
යරහ ඵර නන. යම් ආණ්ඩු පද සිඹලු ඵ නධනහහය දහරධහරි න 
යද්ලඳහරනීයණඹට රක් යරහ තිසයඵනහ. පද ඒ සිඹලු 
දහරධහරි නට  යද්ලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹට පනු ළඩ ය නන 
ක ඹරහ ඵරඳෆම් යනහ. ඒ පනු තභයි පද ඵ නධනහහය 
යොභහරිස ජනයහල් ළඩ ය නය න. පයල ද නනහ එතුභහ යවො 
දහරධහරියඹක් ඵ. පවුරුදු ණනහට ඳසයේ ඵ නධනහහයයේ 
ඳවශ තනතුය සිට ඉවශ තනතුයට ආපු දහරධහරියඹක් තභයි 
යම් එච්.එම්.එස.සී. ධනසිිව භවත්භඹහ. පද ඒ දහරධහරි න ඵඹ 
යරහ, ඒ දහරධහරි නයේ යො නද ඩ නන යම් පඹ උත්හව 
යනහ. ඔඵතුභ නරහට යම් යයට් මිදහසසු ඡ නදඹ දු නය න ඒට 
යනොයයි. ඒ දහහ යම් ආණ්ඩුට පයල ඳළවළදලි ක ඹනහ, 
රුණහයරහ යම් යද්ල් ය නන රෆසතිස ය නන එඳහ ක ඹරහ. 
යම් යනධිඹට දහරධහරි නට ඵරඳෆම් යමි න යම් භන ඹ නන 
තමු නනහ නයේරහ රළවළසතිස ය නන එඳහ. එයවභ වුයණොත් 
ළඩිල් යනොගිහි න තමු නනහ නයේරහට යම් ආණ්ඩු පතවළයරහ 
ඹ නන යයි. භභ හිතන වළටිඹට ඒ දහහභ තභයි පද 
තමු නනහ නයේරහ භළතිසයණඹට ඹ නන ඵඹ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භ න්රීතුභහ ඔඵතුභහට දහඹමිත හරඹ පහනයි. 
 

ගරු මමොහන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භට ත යනනහඩිඹක් යද නන.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභහ, ඒ ඉල්ලීභ ඉටු ය නන පඳවසුයි.  
 

ගරු මමොහන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

එයවභ නම්  නළත තහක් යම් රුණු ටි ආණ්ඩුයේ 

පධහනඹට යඹොමු යමි න භට පසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට  

සතුතිස නත යමි න භහ දහවඬ නහ. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහ මරහනඹට එඟවීභ යලළිඵත් සතුතිස නත නහ.  

 

[தற.த. 5.48] 
 

ගරු මයිල්වගනේ තිලකණජ මහත 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடி 

பற்நம் ற்தம் இந்து ச அலுல்கள் அகச்சறன் றற 

எதுக்கலடுகள் லரண குலறகன றரத்றல் உகரற்ந 

ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற தரறறத்துக் தகரள்கறன்பநன். 

ணது உகறகண ஆம்தறப்தற்கு தொன்தரக ஏர் இங்கல் 

தசய்றறகணக் குநறப்தறட றதம்தைகறபநன். கநந் றக 

தொல்ர் தசல்ற தஜனலிர தஜரம் அர்கபறன் இதறக் 

கறரறககள் இன்த கடததற்தக் தகரண்டிதக்கறன்நண. 

இந்த் தன்ணரசறப் தறரந்றத்றபன, ஆரறக்கக் 

கனரசரம் பபனரங்கறறதக்கறன்ந எத சூலில் கடந் 

சரப்ங்கபறல் எத ததண்றரக அசறல் ரலறரகத் 

ன்தகட ஆலகக றகனறதத்ற அம்கரர் 

தஜனலிர அர்கலக்கு கன க்கபறன் சரர்தரகவும் 

றழ் தொற்பதரக்குக் கூட்டற சரர்தரகவும் ணது 

அஞ்சலிகப் தறவு தசய்துதகரள்கறன்பநன்.   

குநறப்தரக இன்கந றரதன்தது தோன்த துகநகள் 

சரர்ந்து. அறல் லள்குடிபற்நம் சம்தந்ரக ற்தகணப 

இந்ச் சகதறல் சூடரண றரங்கள் இடம்ததற்நறதக் 

கறன்நண. அதுகுநறத்து ரன் கதத்துத் தரறறக்க 

றதம்தறல்கன.  இதந்பதரதும், இந்து ச றகரம் 

ற்தம் சறகநச்சரகனகள் தசலகப்தைத் தரடர்தரகச் சறன 

கதத்துக்ககபக் கூதற்கு ன்தகட இந் பத்கப் 

தன்தடுத்னரதண றகணக்கறன்பநன். குநறப்தரக தகப 

அகச்சரறன் சுரறரன் ன்ந தததக்குப் ததரதத்ரக 

இதப்தரபனர தரறரது, அர் இந்து ச றகரங்கள் 

தரடர்தறல் றகவும் கரத்றரண டடிக்ககககபச் 

தசய்துதகரண்டிதக்கறன்நரர். இந்து ஆனங்ககபப் 

தைணகப்தது சம்தந்ரக அற்தக்தகல்னரம் பதரதுரண 

றறக எதுக்கறறதக்கறன்நரர். ங்கபறடதொம் ஆனப் 

தைணகப்தைப் தற்நற தல்பத பண்டுபகரள்கள் 

றடுக்கப்தடுதுண்டு. ன்தகட பண்டுபகரலக் 

கறங்கவும் சறன இனட்சம் றறறகண எதுக்கறக் கடந்ரம் 

எத கடித்க அதப்தறறதந்ரர். அற்கரக அதக்கு ரன் 

ன்நற தரறறக்கக் கடகப்தட்டுள்பபன்.   

இந்து ச அலுல்கள் அகச்சரக இதந்து ணது 

ஆலககப் தறவு தசய்றதக்கறன்ந அர், சறகநச்சரகனகள் 

தசலகப்தை அகச்சரக இதந்து ணது இனரககத் 

தரடர்ச்சறரக தபறப்தடுத்ற தகறநரர் ன்தக இந்ச் 

சகதறபன றகுந் ணதத்த்பரடு தரறறக்கக் 

கடகப்தட்டணரக இதக்கறன்பநன். ரன் தன டககள் 

இந்த் றழ் அசறல் ககறகள் சறகநறல் அகடக்கப் 

தட்டிதப்தது தரடர்தரகப் தல்பத றரண 

டடிக்ககககப டுப்தற்கு அகச்சர் அர்கலடன் 

எத்துகத்றதக்கறன்பநன்; தரரலன்நத்றல் அர்கபது 

றடுகன தற்நற உகறகண ஆற்நறப் தல்பத 

ஆங்ககப அரறடம் சர்ப்தறத்றதக்கறன்பநன்; 

அபபதரல், தரரலன்நத்றற்கு தபறபத்ம் அதகட 

அகச்சறதெடரகத் தரடர்தைதகரண்டு தல்பத 

ஆங்ககபக் தகரடுத்றதக்கறபநன்; சட்ட ரஅறததடன் 

தரடர்தைதகரண்டு தல்பத டடிக்ககககப டுத்றதக் 

கறபநன். ஆணரலும், றழ் அசறல் ககறகலக்குப் 

தைணர்ரழ்வு ண அநறறக்கப்தட்ட தறன்ணதம் குநறத் 

இகபஞர்கள் தரடர்தரக உரறதொகநறல் றசரகககப 

டத்ற அந்ப் தைணர்ரழ்றகணப் ததற்தக்தகரடுப்தற்கு 

அகச்சு கடக நறறதக்கறன்நது ன்தக றகுந் 

ணதத்த்பரடு தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். இந் 

ரட்டில் ரன் அகச்சரக இதந் கரனத்றல் தகரல்ன 

ந்கக்கூட பகு ஜணரறதற அர்கள் தண்டரரக்க 

ஞரதகரர்த் சர்பச ரரட்டு ண்டதத்றல் தகறங்கரக 

ன்ணறப்தை ங்கற இந்க் கரனகட்டத்றபன, றன்கம்தங்ககப 

அல்னது றன்ரற்நறககபத் கர்ப்தற்கு தொற்சறத்ரர்க 

தபணக் குற்நம் சரட்டப்தட்ட தன இகபஞர்கள் சறகநறல் 
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அகடக்கப்தட்டிதப்தது ந்ககறல் றரம்? ண 

ன்ணரல் தைரறந்துதகரள்ப தொடிரலிதக்கறன்நது. இப்ததரலது 

ரங்கள் அர்கலக்கரண தைணர்ரழ்கக் பகரதகறன்ந 

ததரலது தல்பத கககள் கூநப்தடுகறன்நண.  

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  
 

ගරු මයිල්වගනේ තිලකණජ මහත 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Okay. 

தண்டரகப, தறந்துததறல் டந் பதரரட்டத்றல் 

தன இகபஞர்கள் தகரல்னப்தட்டரர்கள் ன்தது ங்கலக்குத் 

தரறத்ம். அக தொன்ணறன்த டத்றர் ன்த தசரல்னப் 

தட்ட ததரலிஸ் ததரதப்தறகரரறக்கு  ண்டகண 

றறக்கப்தட்டபதரதும் அறலிதந்து அக லட்டணரல் 

ற்ததரலது சுந்றரக அர் இதக்கறன்நரர். இச்சந்ர்ப் 

தத்றல், அந்ச் சம்தத்றன் தரடர்ச்சறரக இடம்ததற்ந றல் 

பதரரட்டத்றல் சம்தந்ப்தட்ட ங்கபது கறரத்கச் பசர்ந் 

சலன், டிபலு ஆகற இததம் ஆத்ள் ண்டகணக்கு 

உள்பரகறறதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத அலறரகச் தசற் 

தடுகறன்ந றடங்ககப தொக்கறரகக் கணத்றதனடுக்க 

பண்டும் ன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் றர்க்கட்சறரண றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தைச் சரர்ந்தும் சறன கதத்துக்ககபச் தசரல்லி 

ன்தகட உகக றகநவுதசய் றதம்தைகறன்பநன். 

றழ்த் பசறக் கூட்டகப்கதப் ததரதத்கறல், 

கனக க்கள் தரடர்தறனரண அர்கபது குல் இந்ப் 

தரரலன்நத்றல் தரடர்ச்சறரக எலிப்தற்கு அர்கலக்கு 

ன்நற தரறறக்கறன்ந அபபகப, அசரங்கம் றழ் ககறகள் 

றகரத்றல் தல்பத ரக்குதறககபக் தகரடுத்தும் 

அற்கந தொகநரக றகநபற்நரரல், றழ்த் பசறக் 

கூட்டகப்தை து ரக்குககபக் கரத்றரண தொகநறல் 

ககரப பண்டும் ன்த தறரகக் பகட்டுக்தகரண்டு, 

றகடதததகறன்பநன். ன்நற, க்கம். 

 

[ප.බහ. 5.53] 
 

ගරු එස. සී.  ුලතුකුමණණ මහත 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 
පභහතයහිලඹ ඹටයත් චන සල්ඳඹක් ථහ ක රීභට රළබීභ 

යලළිඵ භහ ඉතහභ  නයතෝ යනහ.  ඒ වහ පසථහ රහ 
දීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතිස නත යනහ. 

යභභ පභහතයහිලඹට තභයි යභය පඹ ළඹ යනහදයේදී ළඩිභ 

යනයේචනරට මුහුණ යද නන සිද්ධ වුයණ්. භභ ඳශමුය නභ එක් 
හයණඹක් යයයහි භයේ යනයයෝධඹ ඳශ යනහ. යභභ යනහදඹ 

පසථහයේ රු පභළතිසතුභහ ඇයනල්රහ ක ේහ, උතුරු නළ යඟනහිය 

යෝයනල් ව ඳල්ලි පඳ යනසි න ඩරහ දභරහ යනනහල ශහ ක ඹරහ. 
ඒ වමුදහට යපු යරොකු දහග්රවඹක්. භයේ ථහ ආයම්බ 

ක රීභට යඳය එතුභහයේ ප්රහලඹ යලළිඵ භයේ යනයයෝධඹ ප්රහල 
යනහ. 

පද යපු වළභ ථහක  නභ යත්රුයණ්, සියරු නයේ 

ඳවසුම් යලළිඵ ප්රලසනඹයි. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු හරයේ යම් 

තත්ත්ඹ යොයවොභද ක ඹරහ පයල දළක්හ. "ෆභ සියරුයක්භ 

භනුයයඹක්" ඹන යත්භහ මුල් යයන තභයි ඵ නධනහහය, 
එයවභ නළත්නම් සිය වුරු ඳත්හයන ගියේ. එඹ සිය යඹක් 

යනො, දඬුම් රඵන තළනක් යනො, පුනරුත්ථහඳනඹ යන, 
පධයහඳනඹ රඵන ඳහරක් ඵට ඳරිර්තනඹ ය නන තභයි එදහ 

රු ඇභතිසතුභහ උත්හව යශේ. ඒ යේ ළඩ යලළියශක් 
්රභහනුකූර යයන ඉදරිඹට ඹනයොට තභයි 

තමු නනහ නයේරහ යඵොරු යඳොයයො නදු දීරහ පයඳ න ආණ්ඩු 

ත්යත්. 2014 යර් යදරු න යනොව රිභහ නඩ් ව න 

90,251යදයනක් සිටිඹහ. යදරු න 27,588ක් සිටිඹහ. 2015 

යනයොට යදරු න යනොව රිභහ නඩ් ව න 89,550ක් සිටිඹහ. 

යදරු න 24,086ක් සිටිඹහ. යම් පභහතයහිලඹට ප්රතිසඳහදන 

ය න ක රීයම්දී එභ තදඵදඹ නළතිස ක රීභ වහ පලය ප්රභහණඹට 

ප්රතිසඳහදන ය න යරහ නළවළ. ඹම් භට්ටභ ප්රතිසඳහදන ප්ඳහදුක් 

තභයි දක  නනට රළයඵ නය න. 

 සියරු  න පුනරුත්ථහඳනඹ ක රීභ වහ ව ඳසුගිඹ යුද 

භයේ පත් පඩිගුට ත් එල්. . ඊ තරුණ තරුණිඹ න භහජත 

ක රීභ වහ ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතු ඉතහ යනලහර යේඹක් 

ශහ, පයල දළක්හ. සිය වුරුර එල්. . ඊ ියනධහනඹට 

ම්ඵ නධ  යරහ හිටපු තරුණ තරුණිඹ න 12,000ක් ඳභණ 

පුනරුත්ථහඳනඹ ශහ. එයේ ක රීයම්දී ඔවු නට පදහශ පුහුණුවීම් 

දීරහ, ඔවු න භහජත යරහ, ඉ න ඳසුත් ඔවු න යලළිඵ යොඹහ 

ඵළලුහ. එල්. . ඊ නහයිහක් න තමිලිනී යජඹකුභහය නයේ 

"තිසයුණු පසිඳත යණ ඹට" ක ඹන ෘතිසයඹහි ඒ ළන ව න 

යනහ.  

"2013 යර් පයප්රේල් භ 25, 26 ව 27 දනරදී 

ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීම් 
වහ හි නදු ආමි ටයුතු පභහතයහිලඹ 'හභයේ මිතුයයෝ' ඹන 

යත්භහ ඹටයත් ිචහය පුනරුත්ථහඳන  නදනහක් වහ 

ියනධහනඹ යනු රළබුයේඹ. 20ට ඩහ ඵසයථ ියහක් එභ 

ිචහයඹ සිදු යරුණි. ඳශමු යොශම ඳහර්ලියම් නතු නළයඹීභට 
ගියඹමි. එහි ඳළමිණි ච නද්රසිරි ඇභතිසතුභහ, 'තමිලිනී, ඔඹහ 

ඳහර්ලියම් නතු භ න්රීරිඹක් වළටිඹට යභභ සථහනඹට එ නන ඕනෆ' 
ක ඹරහ ක ේහ" ඹනුය න එහි එක් තළන ව න යනහ. ඒ 

ක ඹ නය න එදහ ඒ ඇභතිසයඹහ සිඹලුභ රැයනඹ න යයයහි 

යඳෞද්ලි පධහනඹ යඹොමු ශහ. භභ පවුරුදු එවභහයක් යනතය 
දහයඹෝජය ඇභතිසයඹහ ලයඹක් ටයුතු ශහ. එතුභහ භවය 

දහරධහරි න භඟ හච්ඡහ යන යොට, "පවල් සියරුහට 
දළ න යොයවොභද, ඔහුයේ තත්ත්ඹ යොයවොභද" ක ඹරහ පව නන 

පුළු න භට්ටභට පුනරුත්ථහඳනඹ ව රැයනඹ න භඟ භනහ 
ම්ඵ නධතහක් යනඹනහ භභ දළක්හ. 

යභභ ෘතිසයඹහිභ තදුයටත් තිසයඵනහ, "සිිවර ජහතිසඹ 

නළත්නම් සිිවරඹ න එක්තයහ ම්යල්ච්ඡ ජහතිසඹක් යනධිඹට තභයි  
එල්. . ඊ ියනධහනඹ යනසි න වඳු නහ දී තිසබුයණ්. නමුත්  ඒ පදව 

වමුලි නභ යනස ක රීභට යම් පුනරුත්ථහඳනඹ යඵොයවෝදුයට 

ඵරඳෆහ" ක ඹරහ.   භවය ථහරදී පඳට යත්රුණහ, ඇභතිසතුභහ 
දහරධහරි න භඟ හච්ඡහක් සිද්ධ ය නය න නළවළ ක ඹන 

හයණඹ. දහරධහරි න භඟ ඇභතිසතුභහ  හච්ඡහ  ය නය න 
නළත්නම් ඒ ආඹතනඹ යදහඹ නන ඵළවළ.  ඕනෆභ පභහතයහිලඹ  

ඇභතිසයඹහ වහ යල්ම්යඹහ පතය ළටුභක් ඳතිසනහ නම් ඒ 
පභහතයහිලඹ යදහඹ නන ඵළවළ. ඔළු නයක් යනහ නම් 

යදහඹ නන ඵළවළ.  

පභහතයහිලර ප්රලසන තිසයඵනහ නම් ඒ ටයුතු යයන 
ඹ නන ඵළවළ. යභහි යේඹ න ඵහ ළනීභ යලළිඵ ළටලුක් 

තිසයඵනහ. භභ ඒ යලළිඵ ඇභතිසයඹහට යචෝදනහ ය නයනත් 
නළවළ; දහරධහරි නට යචෝදනහ ය නයනත් නළවළ. යභොද, යම් 

ළටලු ළන හච්ඡහ යරහ ආඹතනඹ යනඹෆභ වහ තීයණ 
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ඳහර්ලියම් නතු 

 නන තිසබුණහ. එයවභ යනොවුයණොත් මුළු ආඹතනඹභ ඩහ 

වළයර නනට ඉඩ තිසයඵනහ. පයල එදහ සියරු නට යතයම් 
භහනුෂි ආහයඹට ළරකුහද ක ඹනහ නම්, යරෝයේ 

ඳශමුයට සියරු නයේ දක්තහ පනු ඉසයවට යන 

ගිහිල්රහ, 2013දී නුයඑළිඹ, නරිඹහ නයද් දී සියරු නයේ 

ඵහරදක් ජම්යඵෝරිඹ ඳත් නන පඳට පුළු න වුණහ. දස 
යදක් යවෝ තුනක් සියරු න එහි යොස එභ ඵහරදක් 

ජම්යඵෝරිඹ රසනට ඳළළත්වහ. ඒ තුළි න භහජයේ වළසියයන 

ආහයඹ,  ඔහුට රළයඵ නන ඕනෆ රුත්ඹ, භනහ යඳෞරුත්ඹ 
යලළිඵ ඔවු නට පයඵෝධ ය දු නනහ. ඒ දහහ සියරුහ 

යලළිඵ මීට ඩහ රු ඇභතිසතුභහයේ පධහනඹ  යඹොමු ය නන 
ඕනෆ.  

ඒ එක්භ භහ ථහ ය නන ඕනෆ, ඵ නධනහහය 
යොභහරිසතුභහයේ දහර දහ ළන. ඒ දහර දහ තිසයඵන සෝම් 

ප්රයද්ලයේ තභයි පභහතයහිලඹ වද නන තීයණඹ ය තිසබුයණ්. 
වළඵළයි, පල්රස යොභහරිසතුමිඹයේ ඵරඳෆභ භත ඒ දහර දහ 

පල්රස යදඳහර්තයම් නතුට ත්තහ. යම් ඳහර්ලියම් නතුයේභ 
ඳළවළදලි ක ේහ, දහරධහරියඹක් වළතළප්භ 20ට යභවහ ඉ නනහ 

නම් දහර දහක් යද නන ඵළවළ ක ඹරහ. එදහ ඳහර්ලියම් නතුයේ දළඩි 

යර යනයේචන එල්ර වුණහ, යම් පල්රස යොභහරිසතුමිඹට 
පල් සථහනයේ දහර දහහඹක් තිසයඵනහ ක ඹරහ. ඒ දහහ 

ඵ නධනහහය යදඳහර්තයම් නතුයේ තිසයඵන ඒහ පල්රස 
යදඳහර්තයම් නතුට රඵහ ළනීභ තුළි න පය මලි 

ඵරහයඳොයයොත්තු සු න යරහ ගිඹහ.  

ඊශඟට, යම් ආණ්ඩු යඳ යයශන යොටභ  දහරධහරි න භහරු 

ය නන ඹෆභ එච්චය යවො නළවළ. පයල යභයතක් ල් යශේ ඒයි.  
යභොද, ඒ දහරධහරි න යද්ලඳහරනඹ යරහ නළවළ. ඒ පඹ 

තභ නයේ යහජහරිඹ යයන ඹනහ. පදහ, ඒ ඉ නන දහරධහරි න 

ද නනහ, ලි න ඳළතිස ඳහරනඹ ඹටයත් තිසබුණු ළරසුම් යභොනහද 
ක ඹන එ. එතයොට පලුතිස න එන ඇභතිසයඹහට  පධයඹනඹ 

ය නන පුළු න, යම් ළරළසභ යවොද, යම් ළරළසයභ න යතක් 
යනහද ක ඹරහ.  ඒ පනු, ඒ දහරධහරි න තිසඹහයන ළ ඩ ටයුතු 

යයන ඹ නන පුළු න. එයවභ නළතිස ඇභතිසයඹහත් පලුත්, 
යල්ම්රුනුත් පලුත් වුණහභ සිඹලුභ ටයුතු ආත බුත යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඊශඟට සියරු නයේ 

තදඵදඹ යලළිඵ ප්රලසනඹට යනඳුභක් යද නන පයල ඒ හරයේ 
ජහතය නතය ප්රමිතිසඹට පනු පි ම්පර්ණ සිය වුයක්  

තිල්යල්  වළදුහ. වළඵළයි, භහ හිතන යනධිඹට දළ න ඉ නන රු 
ඇභතිසතුභහත්, යල්ම්රු නත් යම් ම්ඵ නධ යනසතය 

ද නනහද, යම් ඉසයවට යන ඹ නය න යොයවොභද ක ඹන එ 
යලළිඵ දළනුභක් තිසයඵනහද ක ඹරහ භහ ද නය න නළවළ.  ඒ දහහ 

ආණ්ඩු යඳයයශන යොට දහරධහරි න භහරු ක රීභ යලළිඵ පයල 

ප්රතිසඳත්තිසඹක් ලයඹ න මීට ඩහ ල්ඳනහ ය නන ඕනෆ. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ න්රීතුභදහ,   ඔඵතුභහට ත යනනහඩි යද හරඹක් 

තිසයඵනහ. 
 

ගරු එස. සී.  ුලතුකුමණණ මහත 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

යවොයි, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ. ළඩිදුය ථහ ය නන  

හරඹ භද.   එදහ ඵ නධනහහය යොභහරිස  ඳල්යල්භ භවත්භහ,  

යනතහනයේ යල්ම්තුභහ, ඇභතිසයඹහ, දහයඹෝජය ඇභතිසයඹහ, පදහශ 
දහරධහරි න එතු යරහ භහඹට යදතහක්ත් යම් ටයුතු 

යලළිඵ හච්ඡහ ශහ. හච්ඡහ යරහ  දහයඹෝජය ඇභතිසයඹහ 

ශ යුතු ළඩ යොට  බහය දු නනහ. එතයොට භහ ඒ ටයුතු 

යනහ දහරධහරි න එක් එතු යරහ. එයවභ වුණහභ යම් 
ටයුතුර ිහදඹක් ඇතිස යනහ. ඹම් ඹම් දුර්රම් 

තිසයඵනහ නම් ඒහ ළන ථහ යනහ. වළඵළයි, පද තිසයඵන 
තත්ත්ඹ යඵොයවොභ නහටුයි.   

පයප් රු භ න්රීයයඹක් ක ේහ හයේ රු ඇභතිසතුභහ වරි 
නම් ඉල්රහ පස ය නන ඕනෆ. එතුභහ ඔඹ ඳළත්යත් ඉයන යම් 

ඳළත්යත් භ න්රීයයඹකුට ඳණියනඩඹ දීරහ, තභ නයේ 
පභහතයහිලයේ තිසයඵන දුර්රම්, තභ නයේ පභතයහිලඹ ඹටයත් 

තිසයඵන යදඳහර්තයම් නතුර දුර්රම් ළන ක ඹනහ. එතුභහභ 
ක ඹනහ. ඵ නධනහහයර ඉ නන පඹට ඒ හයේ ඳවසුම් 

තිසයඵනහ නම්, යටලියෂෝ නස තිසයඵනහ නම්, යජ ළඳ යනඳිනහ 

නම් ඇත්ත ලයඹ නභ ඒ ඇභතිසයඹහයේ දුර්රභක්.  
දහරධහරි නයේ ප්රලසනඹක් යනොයයි. ඇභතිසයඹහට ඒ ඳහරනඹ 

ය  නන ඵළවළ.   මීට යඳය ථහ ශ රු භ න්රීතුමිඹ ක ේ 
හයණහ ළන නම් භහ ද නය න නළවළ. පයලත් රිභහ නඩ්ර  ඉරහ  

තිසයඵනහ. පයල ද නනහ, ඒහයේ තිසයඵන දු, යේදනහ යභොක්ද 
ක ඹරහ. දළ න ඵර නන, හිටපු ඵළසිල් ඇභතිසතුභහ රිභහ නඩ් ශහභ 

පුළු න තයම් ෆ ළහුහ, ඉසයලරිතහරයේ ඉයන එතුභහ ළඳ 
යනඳිනහ ක ඹරහ. නමුත්, එතුභහ  දළ න ඒ යචෝදනහලි න  දහදවස 

යරහ තිසයඵනහ. දළ න දහදවස පුද්රයඹක් යරහ තිසයඵනහ. ඒ 

දහහ රක් ණ න යම්හට පයයන ගිඹහට ඒ   සිඹලුභ යදනහ 
යදහයයි න යනොයයි.  

පදහ, සියවුරුර තිසයඵන තදඵදඹ  පඩු ක රීභ තුළි න පඳ 
ඵරහයඳොයයොත්තු වුයණ්, හභහනය යදරුකු තදඵර 

යදහයයි න, පඳයහධහයයි න එක් මුසු ය නන යනොදී තඵහ 
 නනයි. එයවභ මුසු වුණහභ තභයි හභහනය යදරුහත් දරුණු 

පඳයහධහයඹකු ඵට ඳත් ය නය න.  යම් ඊයේ යඳයර්දහත් පයල 
දළක්හ, යනලහර පඳයහධරට පවුරුදු 25, 30 තරුණ ශභයි න තභයි 

භළද යරහ තිසයඵ නය න. ඒට යවේතු,  සුළු යචෝදනහක  න යම් 
තළ නරට එන තරුණඹ න ආශ්රඹ ය නය න ඊට ඩහ දරුණු 

මිදහසු න එක්යි. ඉතිස න ඒ දරුණු මිදහසු න ආශ්රඹ යරහ ඒ පඹ 

එළිඹට ගිඹහට ඳසයේ ඔහුයේ භහජ ඳරියඹත් එක් ඔහු නළත 
දරුණු පඳයහධරට යඹොමු යනහ. 

ඒ දහහ භහ රු ඇභතිසතුභහය න ඉල්ලීභක් යනහ, මීට 
ඳසයේත් හච්ඡහ තුළි න ටයුතු යරහ, ඉසයල්රහ තභ නයේ 

පභහතයහිලඹ යලරිසිදු යයන, යම් ළඩ ටයුතු යයන ඹ නන 
ක ඹරහ. එයවභ නළතිස වුයණොත්, යම් යදඳහර්තයම් නතු තුළි න 

ඵරහයඳොයයොත්තු න යේහ ජනතහට ඉටු ය නය න නළවළයි 
ක ඹන එ ප්රහල යමි න භයේ ථහ ප න යනහ. 

යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට යඵොයවොභ සතුතිසයි.  

මීශඟට, රු (ධදය) තුසිතහ යනයේභහ නන භළතිසදහඹ. 

 
[ප.බහ. 6.05] 

 

ගරු (වවදය) තුසිත විමේමන්න මහත්යය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) துவர 

றபஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිචි ක රීයම් වහ හි නදු ආමි ටයුතු 

පභහතයහිලයේ ළඹ ශීර් ම්ඵ නධයඹ න ව යනහදයේදී භට ථහ 

ක රීභට පසථහක් රඵහ දීභ යලළිඵ සතුතිස නත නහ. 
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[රු එස. සී.  මුතුකුභහයණ භවතහ] 
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පද භහ ඵ නධනහහය ප්රතිසිසයණ ක ඹන යනඹඹ ඹටයත් 

ඵ නධනහහයත න රැයනඹ න ළන ථහ ය නන ළභළතිසයි. 

රැයනඹ න ර් යදක් ඉ නනහ. ඳශමු යොට නඩු ටයුතු 

යන යනයතක් ඵ නධනහහයත න ළරු න.  
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! යම් පසථහයේදී රු දහයඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹට ඳළමියණනහ ඇතිස. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් ණත්නයක මහත මූලසනමයන් ඉවත් 

වුමයන්, නිමයෝජය කථනයකතුම  ුලලසනරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் 

அர்கள் அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair 

and  THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු (වවදය) තුසිත විමේමන්න මහත්යය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) துவர 

றபஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna) 

යදන යොට, පධියණ ක්රිඹහදහභයඹ න ඳසු සිය දඬුම් 

දහඹභ ය ඵ නධනහහයත න සියරු න. ළරු න 

පධියණ භඟි න ඇඳ රඵහ දු න ඳසු ඵ නධනහහයයඹ න යලට වීභට 

පසථහ තිසබුණද, සියරු නට රඵහ දී ඇතිස සිය දඬුම් හරඹ 

ප න වීයභ න ඳසු තභයි සියරු නට දහදවස ය නන 

රළයඵ නය න. ළරු නයේ පයප්ක්හ පධියණඹ භඟි න ඇඳ 

රඵහයන භහජත වීභ වුණත්, සියරු නයේ පයප්ක්හ සිය 

දඬුම් හරඹ යහ ඹළි භහජත වීභයි.  

පද රු බහයේදී භවජන දහයඹෝජිතරු ීමඳ යදයනකුයේභ 

ථහරදී ක ඹවුණහ, පයප් ඵ නධනහහය තුශ තිසයඵන තදඵදඹ 

ළන. හභහනයයඹ න ඵ නධනහහයර රැයනඹ න -ළරු න වහ 

සියරු න- 10,000ක් ඳභණ සිටින පතය, යභයි න ළඩි යලරික් 

සියරු න. යභහිදී පඳ ළඩියඹ න පධහනඹ යඹොමු ශ යුත්යත්, 

සිය දඬුම් යනඳින සියරු න ළන. එභ සියරු න වහ 

පුනරුත්ථහඳන ්රභයේදඹක් ව ෘත්තීඹ පුහුණු ්රභයේදඹක් 

ක්රිඹහත්භ වත් ඔවු නයේ ශ්රභඹ දහසි පරදහයිතහයඹ න යයට් 

ර්තභහනයේ දහසඳහදන ක්රිඹහලිඹට පනුත ක රීභට තහක්ණි 

වහ ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහ දීයම් පලයතහ දළ න ඳළන නළඟී 

තිසයඵනහ. යම් ම්ඵ නධ පයප් ෘත්තීඹ පුහුණු පභහතයතුභහයේ 

පධහනඹ යඹොමු ය නන ක ඹරහ භභ රු බහට යඹෝජනහ 

යනහ. දහසි ප්රමිතිසඹක  න යුත් ෘත්තීඹ පුහුණුක් යනොභළතිස දහහ 

ඔවු න දහදවස වී භහජත ව ඳසු භහජ ආර්ථි ක්රිඹහලිඹට 

පතීර්ණ වීභට යනොවළක  වීභ භත ඔවු න භහජයේ ඳවතට 

ළයටනහ. ඔවු නට භහජයේ යලළිළනීභක් නළතිස න යනට නළත 

පඳයහධ වහ යඹොමු නහ.  

රු බහඳතිසතුභදහ, භත් ද්රයරට ඇබ්ඵළහි වී ළයද සිදු යන 

මිදහසු න ළනත් භභ යම් පසථහයේදී ව න ය නන ළභළතිසයි. 

යම් යලරිස ඵ නධනහහයත යනහට ඩහ සුදුසුභ ්රභයේදඹ 

තභයි, පුනරුත්ථහනඹ වහ යඹොමු ක රීභ. ඒ තභයි ප්රතිසහය ්රභඹ. 

භභ යම් පසථහයේදී භයේ ෘත්තීඹ පත් දළීමභත් එක් ව න 

ය නන ළභළතිසයි, භවය යරහට පුනරුත්ථහඳනඹට රක් ශ 

යුතු ඳහර්ලසඹ ඒ වහ ඉල්ලීභක් යශේ නළත්නම් පුනරුත්ථහඳනඹ 

වහ නීතිසයේ ප්රතිසඳහදන නළවළ.  

බහයහයඹහට පලය නම් එභ පුද්රඹහ පුනරුත්ථහඳනඹ 

ය නන, එභ පසථහ රඵහ දීභ වහ නීතිසඹ නළත ස ක රීභ 

ළදත් යොට භහ රනහ. රු බහඳතිසතුභදහ, යයට් ආර්ථිඹ 

නඟහ සිටුවීභට රැයනඹ නයේ ශ්රභ දහඹත්ඹ රඵහ ළනීභට නම්, 

පලුත් පණ ඳනත් යන ඒභට වහ ජහතය නතය නීතිස රීතිසරට 

පනුත යනඹ වළක  යර පයප් පණ ඳනත් ියලෝධනඹ ය, ඔවු න 

යම් යයට් ආර්ථිඹ නිහලීයම් යොටසරු න ඵට ඳත් ය 

ළනීයම් ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි.  

රු බහඳතිසතුභදහ, සියරු න ම්ඵ නධ තිසයඵන ප්රධහන 

ළටලුක්  නය න, ඔවු න ඵ නධනහහයත වීභත් භඟ භහනසි 

ලයඹ න ඩහ ළ. භට රක් වීභයි. යභොවු නයේ පයප්ක්හ 

දහළයද වී, ඉදරි දළක්භක් ඇතිස ඹළි භහජත වීභ.  

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුමිඹට ත යොඳභණ යරහක් පලයද? 

 

ගරු (වවදය) තුසිත විමේමන්න මහත්යය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றதற) துவர 

றபஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna) 

Two minutes. 

රු බහඳතිසතුභදහ, දහදවස වීභට යනොවළක  සිඹ ජීයනත හරඹ 

තුශ ඵ නධනහහයත සිටින සියරු න ර් තුනක් ඉ නනහ. 

එ යොටක් තභයි, පයප්ක්හ න යනොභළතිස යලරික් ඵට ඳත් වී 

සිටින භයණීඹ දණ්ඩනඹ දහඹභ වී සිටින සියරු න; ඊශඟ 

යොට, ජීයනතහ නතඹ දක්හ සිය දඬුම් දහඹභ ශ සියරු න; 

ඊශඟ යොට, ය 30ට ළඩි දහලසචිත සිය දඬුම් දහඹභ ය 

සිටින සියරු න. හභහනයයඹ න පයල දළරහ තිසයඵනහ -හර්තහ 

යරහ තිසයඵනහ- ය 10ට ඩහ ළඩි හරඹක් සියත යරහ 

සිටි පුද්රයඹෝ භහජත වුණහට ඳසයේ නළත පඳයහධරට 

යඹොමු ය නය න සිඹඹට 1, 2 ප්රභහණඹක් ක ඹරහ. එභ දහහ ඒ 

සියරු නට නළත භහජත වීයම් ්රභයේදඹක් -ළරළසභක්- 

හ, ඳසු යනඳයභක් යන එ ඩහත් හයරෝචිතයි ක ඹහ භහ යම් 

පසථහයේදී ව න ය නන ළභළතිසයි. ඒ හයේභ, රු 

පධියණලි න ළරැදරු නට දඬුම් ය, ඔවු න 

ඵ නධනහහයත ය, ඔවු නට දහළරැද  නන පසථහ උදහ ය, 

ඔවු න ඹවඳත් පුයළසිඹ න යර භහජත ක රීයම්  යෞයඹත් 

පයල පධියණඹට රඵහ යදනහ.  

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, රු හදර් භසතහ න භ න්රීතුභහ. රු භ න්රීතුභදහ, 

ඔඵතුභහට ඳසු රු පභහතයතුභහයේ ථහත් තිසයඵනහ. පඳට 

තත් යනනහඩි 20යි තිසයඵ නය න. ඔඵතුභහද භඟ තත් ථිඹ න 

තු නයදයනක් ඉ නනහ. You can take only for about six to 

seven minutes at the most. 

 

[தற.த. 6.10] 
 

ගරු මක්. කදර් මසතන් මහත 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ றசரபர் அர்கபப, சறகநச்சரகனகள் த 

சலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் இந்து 

ச அலுல்கள் அகச்சறன் குலறகன றரத்றல் 

கனந்துதகரண்டு பதசுற்கு பம் எதுக்கறத் ந்கக்கு 

ன்நற தரறறக்கறன்பநன். தொலில், து அல் ரடரண 
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ඳහර්ලියම් නතු 

இந்றரறன் றழ்ரட்டு தொனகச்சர் தசல்ற தஜனலிர 

தஜரம் அர்கபறன் த்றற்கு ன்ணற ரட்ட க்கள் 

சரர்தரகவும் ணது சரர்தரகவும் அதகட குடும்தத்றணதக்கு 

ஆழ்ந் அதரதங்ககப தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். 

தஜனலிர அர்கள் றழ் பதசும் க்கலக்கரக அறலும் 

குநறப்தரக, ட ரகர க்கலக்கரக குல் தகரடுத்ரர். த்த் 

கரனங்கபறலும் சரற, கண சந்ர்ப்தங்கபறலும் சரற, அறவுகள் 

ற்தடும்ததரலது அர் குல் தகரடுப்தபரடு ரத்றம் 

றன்தறடரல், றழ்ரட்டிலிதந்து தன உறககப து 

தகுற க்கலக்கு ங்கறணரர். அரறன் கநவு உண்கறல் 

றழ் பதசும் க்கலக்கு தரரற ஏர் இப்தரகும். .  

2009ஆம் ஆண்டு இனங்ககறல் த்த்ம் தொடிகடந்து. 

அந் அடிப்தகடறல் இன்த 7 தடங்கள் கடந்து றட்டண. 

2009ஆம் ஆண்டுக்குப் தறநகு தல்னரறக்கக்கரண குடும் 

தங்கள் குடிர்த்ப்தட்டுள்பண. தறபச உட்கட்டகப்தை 

சறகள் றதத்ற தசய்ப்தட்டுள்பண. தல்னரறக்கக்கரண 

க்கர் றசர றனங்கபறல் லபப் தறரறடப்தட்டிதக்கறன்நண. 

இரணு டரட்டம் குகநகடந்து த்த்கரன றகணவுகள் 

கநந்து தகறன்நண. தறபச க்கள் தடிப்தடிரக இல்தை 

றகனக்குத் றதம்தறக்தகரண்டிதக்கறன்நணர். ககரண சுரர் 

20,000 தொன்ணரள் பதரரபறகள் தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்டு சதோக 

ப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர். அகணத்து ககரண அச 

உறகலம் அச இந்றங்கலம் டக்கறல் தரரறபறல் 

தொடுக்கறறடப்தட்டிதக்கறன்நண. இதந்ரலும் அங்கு லள்குடி 

பற்நப்தட்ட கறரங்கபறல் அடிப்தகட சறகள் றகவும் 

குகநரகத்ரன் கரப்தடுகறன்நண. அகககப றர்த்ற 

தசய்த்தொகரக சறன பகனத்றட்டங்ககப ரங்கள் தசய் 

பண்டும்.  

குநறப்தரக, வீடகப்தை ன்நககறல் அர்கலக்கு 

20,000 வீடுகள் துரறரகக் கட்டிக்தகரடுக்கப்தடுதன்ந 

ரலறறல் றற அகச்சர் அர்கபரல் தசன்நதொகந வு 

தசனவுத் றட்டத்றல் கூநப்தட்டிதந்ரலும் அந்பவு வீடுகள் 

ங்கப்தடறல்கன. அங்கு த்த் கரனங்கபறல் க்கள் றகவும் 

தரறக்கப்தட்டபரடு, வீடுககபத்ம்  இந்றதக்கறநரர்கள். 

ஆணரல்,  அச சரர்தற்ந றதணங்கள் தோனரகவும் தபற 

ரட்டு உறகள் தோனரகவும் வீடுககபப் ததற்தக் 

தகரண்டர்கள்கூட  அங்கு ரதொடிர  எத சூழ்றகன  

இதக்கறன்நது. தணன்நரல், அர்கலக்கு அங்கு ரழ்ர 

ரப் தறச்சறகணகள் இதக்கறன்நண.  அங்கு ரழ்ந்ர்கபறன் 

அடிப்தகடத் தரறனரக றசரம் இதந்து. அன்தோனரக 

அர்கள் ன்நரக ங்கபது ரழ்ரரத்கதௌட்டி 

ந்ரர்கள். ஆணரல், இன்த றசரம் தசய்ற்குக் 

கரறகத் துப்தைவு தசய்க்கூடி எத சூழ்றகன அங்கு 

இல்கன. 

தணன்நரல், த்த்ம் கரரக அங்குள்ப க்கள் 

இடம்ததர்ந்து பத இடங்கபறல் இதந்பகபறல் 

2012ஆம் ஆண்டில் அம்க்கலக்குத் தரறரபனப forest 

றகக்கபத்றற்குரற இடரக அவ்பவும் gazette  

தண்ப்தட்டது. ணப, அகண இத்துச் தசய்து 

உடணடிரக றதப்தற அந் க்கலக்கு அந்க் கரறகள் 

ங்கப்தட பண்டும். இந் அடிப்தகடறல் அங்குள்ப 

அறகபரண அச கரறகலம் ணறரர் கரறகலம் 

ற்பதரது தகடறணர் சபத்ள்பண. ற்ததரலது அச 

கரறகபறல் army 3,392 க்கதம் navy 597 க்கதம் ததரலிஸ் 

8 1/2 க்கதம் அபபதரல் private -  ததரதுக்கலகட 

கரறகபறல் army  2 க்கதம் navy  402 க்கதம் ன்ந 

அடிப்தகடறல் தரத்ரக 4,401 1/2 க்கர் கரறகள் 

இன்த அச தகடறணர்சம் இதக்கறன்நண. தரதுகரப்தைக்கரக 

இதக்கறன்ந தகடறணதக்குக்  கரறகள் பகரன். ஆணரல் 

இந்பவுக்குத் பகறல்கன. அங்குள்ப க்கள் றசரம் 

தசய்க் கரறறல்னரல் இதக்கறநரர்கள். இவ்பவு 

கரறககபத்ம்  தரதுகரப்தை ன்ந அடிப்தகடறல் கத்றதந் 

ரல் அந் க்கலகட றகனக ன்ண? 

இதுசம்தந்ரக ரங்கலம் தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடி 

பற்ந அகச்சும் கனதௌடு தசய்து இந்க் கரறககப 

றடுறப்தது சம்தந்ரக ஜணரறதறத்டதம் தறததம் 

பதசற, கட்டங்கட்டரக இந் ல்னரட்சறறபன க்கலக்கரண 

கரறகள் றடுறக்கப்தட்டரலும் அது றகவும் ந் 

கறறபனப கடதததகறன்நது. றடுறக்கப்தட்ட இடங்கபறல் 

அந் க்கள் ரதொடிரல் ரழ்ரரப் தறச்சறகண 

கரரக தொல் இதந் இடங்கலக்பக றதம்தறப் 

பதரகபண்டி சூழ்றகன இதக்கறன்நது. ஆகப, இகணக்  

கட்டரரகக்  கணத்றதனடுத்து தசற்தட பண்டி  

சூழ்றகன இதக்கறன்நது. 

அதுபதரல் அங்குள்ப இகபஞர்ககப டுத்துக் 

தகரண்டரல்,  த்த்ம் தொடிந்து  சறனர் தைணர்ரழ்வு ததற்த ந் 

தறநகும் அர்கலக்குரற தரறல்கள் இல்கன; ததரலது 

பதரக்கு சறகள் இல்கன. றகபரட்டு கரணங்கள் 

துவும் அங்கு தைணகத்துக் தகரடுக்கப்தடறல்கன. 

அங்குள்ப றகபரட்டு கரணங்ககப றகரகப் 

தைணர்றர்ரம் தசய்து தகரடுத்ரல், அங்கு  ற்ததரலது 

டக்கறன்ந சறன நரண தசற்தரடுககபத் டுக்க தொடித்ம். 

தணன்நரல், அர்கலக்குப் ததரலதுபதரக்குற்கு உரற 

சந்ர்ப்தம் இல்னரரல்ரன் அந் இகபஞர்கள்  கனரசரச் 

சலறவுகலக்கு உட்தடக்கூடி ற்தம் து பதரன்ந பதரகப் 

ததரதட்ககபப் தரறக்கறன்ந எத சூழ்றகன ற்தடுகறன்நது. 

அக றர்த்ற தசய்த்தொகரக அங்குள்ப றகபரட்டு 

கரணங்ககபப் தரரறபறல் தைணர்றர்ரம் தசய் 

பண்டும். அவ்ரத தசய்து அர்ககப அங்கு 

றகபரட்டில் ஈடுதடுத்துன்தோனம் சதோகச் சலறறலிதந்து 

அர்ககப ரங்கள் தரதுகரக்க தொடித்ம்.  

ற்ததரலது குடிலர்ப் தறச்சறகணத்ம் அங்கு தொக்கறரண 

தரன்நரகக் கரப்தடுகறன்நது. இன்த சறன கறரங்கலக்கு 

அசசரர்தற்ந றதணங்கள் எவ்தரத வீட்டுக்கும் எவ்தரத 

பரட்டத்றற்கும் கறதகள்  தோனரக குடிலர் சறகள் தசய்து 

தகரடுத்றதக்கறன்நண. ஆணரல், சறன இடங்கள்  றரகரறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண.  

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have taken an additional minute. 

 
ගරු මක්. කදර් මසතන් මහත 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

Sir, please give me two more minutes.  

 
ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Please finish your speech within one minute. 
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ගරු මක්. කදර් මසතන් මහත 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
ரன் க்கள் சந்றப்தைக்கரகச் தசன்ந பத்றல் 200 

குடும்தங்கள் உள்ப ஏரறடத்றல் குடிலதக்கரக எத குரய்க் 

கறதரன் இதப்தகக் கண்படன்.  ரங்கள் அப்தடிரண 

இடங்ககப இணங்கண்டு அந் றதங்ககப உங்கலக்குத் 

ந்றதக்கறன்பநரம். ஆகப, அந் இடங்கலக்கு குடிலர் 

சறகள் தசய்துதகரடுக்கப்தட பண்டுதன்த பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.  ன்நற.  

 

[தற.த. 6.18] 
 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්ල මහත (පුනරුත්ථඳන හ 

නවත ඳිලගික කිරීම ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர்ரழ் 

பறப்தை ற்தம் லள்குடிபற்ந இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 

Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப றசரபர் அர்கபப, தொலில் றக 

தொனகச்சர் தசல்ற தஜனலிர தஜரம் அர்கலகட 

கநவு குநறத்து ங்கலகட ஆழ்ந் அதரதத்கத் 

தரறறக்க றதம்தைகறன்பநன்.   

இன்கந றரத்றற்குரற சறகநச்சரகனகள் 

தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் 

இந்து ச அலுல்கள் அகச்சரணது, இந் ரட்டிபன 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறபன கடந் 30 

ஆண்டுகலக்கு பனரக த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டுப் 

தல்பததட்ட துன்ததுங்ககபச் சந்றத்றதக்கறன்ந  

க்கலகட ரழ்க்ககறபன எத தனர்ச்சறக ற்தடுத்தும் 

ககறல் உதரக்கப்தட்ட தொக்கறரண ஏர் அகச்சரகும். 

இந் அகச்சு தரடர்தரக இன்த ண்தகல் தொல் 

ஆலங்கட்சறறலிதந்தும் றர்க்கட்சறறலிதந்தும் தகப 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் தல்பததட்ட றர்சணங் 

ககபத்ம்  குகநதரடுககபத்ம் தொன்கத்ரர்கள். ஆகப, 

இந் றர்சணங்ககப ற்தக்தகரண்டு றர்தகறன்ந 

கரனங்கபறல் இந் அகச்சறதெடரக க்கலகட குகநககப 

றர்த்றக்க டடிக்கககள் டுக்கப்தடும். குநறப்தரக 

தைணர்ரழ்வு  ற்தம் லள்குடிபற்நத்கக் கட்டிதலப்தை 

தெடரக அந் ரகரங்கபறலுள்ப  க்ககப றம்றரக 

ரச் தசய்ற்கு தகப அகச்சர் சுரறரன் 

அர்கலகட கனகறபன அகச்சறன் அறகரரறகள் 

தல்பததட்ட தொற்சறககப பற்தகரண்டுதகறன்நரர்கள். 

இதந்ரலும், அடிக்கடி ற்தடுகறன்ந தல்பததட்ட கடகள், 

றர்ரகத் ரங்கள் கரரகக் குநறப்தறட்ட சறன 

றட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத் தொடிரல் பதரகறன்நபதரது 

ரங்கள் தல்பததட்ட றர்சணங்கலக்கு உள்பரகபண்டி 

றதக்கறன்நது. குநறப்தரக டக்கு, கறக்கு ரகரத்றல் 

ரழ்கறன்ந க்கலகட வீடில்னரப் தறச்சறகண றக 

தொக்கறரண தறச்சறகண. அந் வீட்டுப் தறச்சறகணக்குத் 

லர்வுகண்டு அர்கலக்கு றந்ரண, அர்கள் 

குடிறதக்கக்கூடி சறரண வீடுககப அகத்துக்தகரடுத்து 

அற்தக்குத் பகரண அடிப்தகட சறககபச் 

தசய்துதகரடுக்க பண்டி ததரதப்தை இந் அசரங்கத்துக்கு 

இதக்கறன்நது. 

அந்ப் ததரதப்கத ரங்கள் ற்தக்தகரண்டிதக்கறபநரம். 

குநறப்தரக அர்கலகட லள்குடிபற்நம், தைணர்ரழ்வு 

ற்தம் அர்கலகட சுதரறல் றடங்கபறபன கணம் 

தசலுத்றதக்கறபநரம். டக்கு, கறக்கறபன த்த்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட றககலக்குச் சுதரறல் ரய்ப்தைக்ககப 

ங்குதெடரக அந்க் குடும்தங்கபறபன எத ரற்நத்க 

ற்தடுத்னரம். அந் ககறல், தல்பததட்ட றடங் 

கபறபன ங்கலகட அகச்சு இப்ததரலது டடிக்கக 

ககப பற்தகரண்டு தகறன்நது.  

இதறரக, இந் அகச்கசக் தகரண்டுடத்துறபன 

ங்கலக்கு எத்துகத் அகச்சறன் தறல் தசனரபர், 

உத்றபரகத்ர்கள் ற்தம் றகக்கபத் கனர்கள் 

ல்பனரதக்கும் ன்நறகக் கூநற, றகடதததகறன்பநன்.  
 

[6.20p.m.] 
 

ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත (බන්ධනගණ 

ප්රතිසගසකණණ, පුනරුත්ථඳන, නවත ඳිලගික කිරීම හ 

හින්දු  ආගයක ක යුතු අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - சறகநச்சரகனகள் 

தசலகப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிபற்நம் ற்தம் 

இந்து  அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Mr. Chairman, first of all, I wish to express my 

condolences on the death of  Chief Minister, Hon. 

Jayalalitha, of  the Southern part of India. She was buried 

today, just now. As a Tamil, she fought for the country, 

fought for the cause of the Tamils in this country as well 

and we express our deepest sympathies on her demise.  

Because I have got very little time, I will speak on 

some important points only. After the thirty-year war, 

4,446 acres of land have been released by the 

Government for resettlement. In this resettlement 

programme, we have spent about Rs. 8 billion for 

housing projects in 11 districts. Owner-driven houses 

were to be built and unfortunately this has caused the 

beneficiaries financial hardships. Sir, Rs. 805 million was 

allocated for the water project. 1,202 wells are being 

constructed, 3,371 new water connections have been 

provided and 29 community water supply schemes have 

been established under the water project to solve the 

drinking water problem in these districts.  

In the Northern and the Eastern Provinces, 2,170 war-

damaged houses have been renovated at a cost of Rs. 426 

million. Under the Development of Sanitation 

Programme, Rs. 418 million has been allocated and 7,600 

toilets are being constructed. Sir, Rs. 758 million has 

been allocated to develop the infrastructure facilities in 

the resettled areas. Utilizing this fund, 171 internal roads, 

29 schools, 23 hospitals and 41 preschools have been 

renovated. Under this Project, 104 domestic electricity 

connections were also provided and three street lamp 

projects have been established in the Kilinochchi District.  

In the Kilinochchi District, 122 shops have been 

damaged recently. Our Ministry has agreed to pay 

compensation and Rs. 74 million has been allocated for 

this year as compensation. Also, our Ministry will 

reconstruct the market complex  at a  cost of  Rs. 155 

million  and a  fire brigade will be provided in 2017.  
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After the thirty-year war, we have now started 

reconstruction and development with the help of the 

Indian Government. We must be very thankful to the 

Indian Government. Financial assistance amounting to 

Rs.1,700 million has been received from India to 

construct Jaffna Cultural Centre, which will support the 

cultural activities of the Tamil community. The Cultural 

Centre consists of a cultural library, an art gallery, study 

rooms and an open theatre. The financial assistance has 

been given as a grant and the Sri Lanka Government 

should bear the duties and taxes only.  Therefore, we are 

very thankful to the Government of India for this financial 

assistance. 

As far as the Department of Hindu Religious Affairs is 
concerned, assistance has been provided to 112,000 
religious school students. Books have been given and 
creativity competitions have been conducted.  5,000 
religious school teachers have been trained to improve 
their capacity. Assistance has been given to 650 Hindu 
temples, including war-damaged temples for 
reconstruction and improvement of other infrastructure 
facilities. Financial assistance has been provided to 30 
children's homes to develop education of 1,600 children. 
Further, the Ministry and the Department are in the 
process of getting public opinion on the Prevention of 
Animal Sacrifice in Hindu Shrines Bill.  Within about two 
months' time I would be able to bring it before 
Parliament.  

As far as prisons are concerned, we have the 

Welikada, Mahara and Bogambara Prisons, there are two 

correctional centres, nine work camps, two open prison 

camps in Pallekelle and Anuradhapura and 20 prison lock

-ups. We have had  78,198 convicted and unconvicted 

prisoners from January  01 to August 31st of 2016.  

The telephone jamming system has been introduced to 

the prisons. The Official Canine Unit has been set up in 

the Department of Prisons with the help of Sri Lanka 

Police. Rs. 57 million has been spent for purchasing raw 

material and on other expenses for industrial work and the 

Ministry has earned  Rs.99 million by the sale of these 

industrial goods.  

 The aim of the Department of Community Based 

Corrections is to make the minor offender a free person 

from wrong habits and make him a respectable citizen 

through effective correctional process while keeping him 

in the society.  In this year 9,791 community correction 

orders have been received from magistrate's and circuit 

courts and 71 per cent is in relation to drug and alcohol - 

mostly reported from Colombo. 2,597 drug prevention, 

counselling and spiritual programmes have been 

conducted by the Department island wide. In addition to 

these, 840 free service programmes such as renovation of 

roads, repairs of temples and buildings have been 

completed by our Ministry. REPPIA has been very 

cooperative with us. 

To reduce the narcotic drug menace in the country, we 
have got the Kandakadu Treatment and Rehabilitation 
Centre for the purpose of caring and rehabilitating the 
drug addicts. This year, 1,820 persons, including 
imprisoned offenders, have been attached to the 
Rehabilitation Centre. In 2016, misguided 44 male and 
two female ex-combatants and 411 drug offenders have 
been rehabilitated and reintegrated.  

Then, the activities of the Palmyrah Development 
Board were questioned today. We have had an 
independent inquiry and found out that a sum of Rs. 
592,000 had been withdrawn by producing fake 
documents. As per the inquiry, one executive officer was 
demoted, three increments of two middle-aged managers 
were reduced and a warning was given to two staff 
members.  

We have got irrigation schemes as well as livelihood 
development programmes for the next year to help the 
farmers in Jaffna and in the Eastern Province. After doing 
these irrigation tanks, there will be a major irrigation 
system in the Northern Province, which will cater for 
about 70,000 acres of land in Jaffna.  We have completed 
these activities and hope to do much more next year. 
Irrigation schemes in the Northern Province include 
storage reservoirs which assure supplemental irrigation 
during dry spells in the Maha Season and irrigation 
facilities to a limited area during the Yala Season.  

The Northern and the Eastern Provinces have a large 

number of major and minor irrigation tanks and canal 

systems. During the conflict situation, all these tanks 

were damaged and I will be taking immediate steps by 

next year to bring all these irrigation tanks into proper 

use. There are 54 major and medium irrigation schemes 

in the Northern Province under the Provincial Irrigation 

Department. These schemes primarily provide irrigation 

facilities to 70,181 acres of cultivable land, benefiting 

more than 28,000 farmer families in this region.  

The Valukkaiaru Drainage Scheme providing 

drainage facilities to 2,000 acres, 34 saltwater exclusion 

schemes providing saltwater exclusion facilities to 7,561 

acres and the Jaffna Lagoon Scheme of 20,000 acres also 

come under the purview of the Irrigation Department of 

the Northern Province. Next year, I hope that all these 

projects and schemes will be implemented for the benefit 

of the people of Jaffna. 

 

ගරු සභඳතිතුම  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඩී.එේ. සවයනදන් මහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Sir, I must, in conclusion, thank all the Hon. 

Members, both in the Government and the Opposition, 

who have brought many issues to light. I must really 
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thank the Hon. Leader of the Opposition as well as the 

TNA Members. Although they made some criticism, I 

was in a position to correct them and I am sure that they 

will cooperate with us in the future. As a Minister, I have 

no personal grudges against anyone. I am trying to do all 

this for the Tamils and the Muslims in the Northern and 

the Eastern Provinces and also for the Sinhalese - for all 

concerned.  It is my duty and responsibility, as an Hon. 

Member of Parliament and as a Minister, to take all the 

relevant measures. Sir, due to lack of time, I table* my 

speech to be included in Hansard.  

Finally, I must thank my State Minister, my Secretary 

and the officials who have supported me during this term 

of one year.  

I thank you very much. 
 
සභමේසය මත තබන ලද කථව  
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உக: 
Speech tabled: 

The Northern and the Eastern Provinces were severely affected for 
more than thirty years due to the internal conflict which caused a 

large number of internally-displaced people in the conflict-affected 

areas. Resettlement of the internally-displaced families in the 

Northern and the Eastern Provinces continues as a significant issue 

in our country. 

After January, 2015, the Government of Good Governance has 
started to release the lands of the internally-displaced families in 

their places of origin gradually. Lands extents of 2,990 acres in 

Jaffna District, 1,000 acres in Trincomalee District and 474 acres in 
Kilinochchi District have been released until now and 2,743 

internally-displaced families have been resettled in these lands of 

4,464 acres. This land release gave a respectable improvement in 
lives of the people affected by the conflict and a projecting change 

in the national reconciliation and peace building in the country. 

After returning to their place of origin or the relocated alternate 

locations, the internally-displaced families need to be provided with 
housing, sanitation, water supply and other basic infrastructure to 

enable them to have a durable solution. In the conflict-affected 

areas, most of the families lost their houses and other properties. 
After returning, they have no way for their livelihood. Lands which 

were released after 25 years, need all basic infrastructure 

developments. 

Therefore, the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs allocated Rs. 14,000 

million for the Resettlement Programme not only in the Northern 
and the Eastern Provinces but the war-affected Sinhala border 

villagers in Puttalam, Anuradhapura and Polonnaruwa Districts also.  

1. Development Projects of the Ministry for the Year 2016 

 In 2016, under this funding of my Ministry, Rs. 8,634 million 
was allocated for the housing project in these 11 districts on 

owner-driven basis which has caused the beneficiaries financial 

hardship. Rs. 805 million was allocated for the Water Project 
and 1,202 wells are being constructed, 3,371 new water 

connections have been provided and 29 Community Water 

Supply Schemes have been established under the Water Project 
to solve the drinking water problem of the conflict-affected 

people in the 11 affected districts. 

 In this year, in the Northern and the Eastern Provinces, 2,170 

war-damaged houses have been renovated at a cost of Rs. 426 

million. Under the development of Sanitation Facilities 
Programme, Rs. 418 million was allocated and 7,600 toilets are 

being constructed. Rs. 758 million have been allocated to 

develop the infrastructure facilities in the resettled areas. 

Utilizing this fund, 171 internal roads, 29 schools, 23 hospitals 
and 41 pre-schools have been renovated. Under this project, 

104 domestic electricity connections were also provided and 

three Street Lamp Projects have been established in 
Kilinochchi District. 

 The war affected many families severely and left many 
families without livelihoods. In order to improve the 

livelihoods of these families, Rs. 1,205 million was allocated 

and agriculture, fisheries, livestock and self-employment 
related livelihood assistance has been provided to 12,050 

resettled families in this year.  

 In addition to these projects carried out by the Ministry, certain 

special projects have been implemented for various purposes in 
the Jaffna District worth of Rs. 583 million. Special projects 

such as constructing a bridge between Kayts and Karainagar, 

providing passenger boats, constructing a jetty to Delft Island 
and Eluvaitivu, renovation of the road between Velanai and 

Kayts, and the clinical waste and solid waste management of 

the Jaffna Municipal Council have also been implemented in 
line with other projects. 

 In Kilinochchi District, 122 shops have been damaged due to 

the fire breakout in the market complex on 16.09.2016. Among 

these 122 shops, 62 shops have been damaged entirely and 60 
shops have been damaged partly. These traders who were 

already affected by the conflict and resettled in the recent past 
are facing severe difficulties due to loss of livelihood by this 

fire breakout. Hence, Rs. 74 million has been allocated this 

year to pay the compensation in order to support their 

livelihood. The market complex will be reconstructed at a cost 

of Rs. 155 million and the fire brigade will be provided in 

2017. 

 The thirty-year war remained a barrier to the cultural 
development of the Tamil people. Construction of a centre 

named “Jaffna Cultural Centre” has been started in Jaffna 

worth of Rs. 1,700 million with financial assistance from India 
to support the cultural activities of the Tamil community. This 

Cultural Centre consists of cultural library, art gallery, study 

rooms and an open theatre. The financial assistance is given as 
a grant and Sri Lankan Government should bear the duties and 

taxes only. 

 In addition to the Ministry‟s Resettlement Programme, the 
institutions which are under this Ministry also conduct their 

programmes. The institutions under this Ministry are the 

Department of Hindu Religious and Cultural Affairs, the 
Department of Prisons, the Department of Community-based 

Correction, the Rehabilitation of Persons, Properties and 

Industries Authority, the Bureau of the Commissioner General 
of Rehabilitation, the Palmyrah Development Board and the 

Northsea Limited. 

 The Department of Hindu Religious and Cultural Affairs 
makes effort to preserve Hindu culture through awareness, 

improve spiritual mind of the people and celebrating national 

religious festivals. The Department has taken action to promote 
Hindu religious education, conduct Hindu research and 

conference, practise moral and religious values among the 

Hindu youth through development of Aranery Schools 
(Religious Schools) and provide assistance to develop 

children's homes, elders' homes, and Hindu temples which are 

war-affected.  

 Various assistance has been provided to 112,000 students of 

Aranery Schools (Religious School) to facilitate to improve 

their spiritual and moral activities by providing musical 
instruments, uniforms, books and conducting creativity 

competitions. 5,000 Aranery (Religious Schools) teachers have 

been trained to improve their capacity. Assistance has been 
given to 650 Hindu temples including war-damaged temples 

for reconstruction and improvement of other infrastructure 

development. Financial assistance has been provided to 30 
children's homes to develop education for 1,600 children. 

Further to this, the Ministry and the Department are processing 
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to get public opinion in preparation of Prevention of Animal 

Sacrifice in Hindu Shrines Bill to control animal killing in 
Hindu temples. 

 The main objective of the Department of Prisons is to 
contribute to build a civilized society by means of proper 
rehabilitation of inmates and thereby making inmates to law-
abiding humanitarian persons. Prison system consists of three 
closed prisons in Welikada, Mahara and Bogambara, 19 
Remand Prisons, two Correctional Centres in Pallansena and 
Taldena for youthful offenders, nine Work Camps, two Open 
Prison Camps in Pallekelle and Anuradhapura, 20 Prison Lock-
ups and one Prison Training School for youthful offenders in 
Watareka. There are about 19,000 convicted and remand 
prisoners under their care and rehabilitation. Accordingly, 
9,607 Rehabilitation Programmes have been conducted by 
getting involving 250,215 inmates within this year. 78,198 
convicted and unconvicted prisoners have been admitted during 
January 01 to August 31,2016. 

 In 2016, Telephone Jamming System which disturbs telephone 
calling has been introduced to stop using mobile phones from 
prison institutes and an Official Dog Unit with the participation 
of Sri Lanka Police has been set up in the Department of 
Prisons. Rs. 57 million has been spent for purchasing raw 
materials and other expenses for the industrial works within the 
first three quarters and earned Rs. 99 million by the industrial 
division. 

 The Government has recognized the need to undertake urgent 
reforms in the prisons with the view to convert prisons into 
correctional centres based on the international standards. The 
relocation of prisons from the cities to interior areas is being 
implemented as a public policy in order to utilize the high 
commercial valued prison land to urban development. Under 
this relocation programme, the Colombo Prison Complex, the 
Galle Prison, the Matara Prison, the Badulla Prison, the 
Batticaloa Prison, the Trincomalee Prison, the Negombo Prison 
and the Kegalle Prison are already proposed. In this year, Rs. 
2,800 million was allocated for the construction of 
Angunakolapelessa Prison Complex in Hambantota and the 
complex building will be handed over before the end of this 
month. Construction of the Jaffna Prison has also been 
completed. 

 The aim of the Department of Community-Based Correction is 
to make the minor offender a free person from wrong habits 
and make them a respectable citizen of the country through an 
effective correctional process while keeping him in the society. 
In this year, 9,791 Community Correction Orders have been 
received from Magistrate's and Circuit Courts and 71 per cent 
are in relation to drug and alcohol and mostly reported in 
Colombo. About 2,597 Drug Prevention, Counselling and 
Spiritual Programmes have been conducted by the Department 
islandwide. In addition to these, 840 Free Service Programmes 
such as renovation of roads, repairs of temples and buildings 
have been completed with the contribution of the offenders 
under the Department of Community-Based Correction.     

 The Rehabilitation of Person, Properties and Industries 
Authority - REPPIA - is giving its fullest support for the 
National Framework in post-war recovery and development by 
improving the quality of life and harmonizes the civil society 
with sustainable livelihood in the conflict-affected areas 
through implementing rehabilitations programmes for the 
benefit of persons, properties and industries affected by terrorist 
activities, civil commotion and political violence. 

 Under the Financial Assistance Scheme of REPPIA, the 
maximum amount paid for the war-affected religious place is 
Rs. 500,000.00 and Rs. 47 million has been paid to reconstruct 
307 damaged religious places until September 2016. 
Compensation up to a maximum of Rs. 150,000.00 is paid to 
the public servants whose houses and property were damaged 
by the terrorist activities and Rs. 72 million has been paid for 
643 compensation cases for the State employees for property 

loss. Rs. 111 million has been paid for 1,300 compensation 
cases for mostly-affected persons. The Cabinet has approved 
Rs. 525 million to continue the loan scheme up to a maximum 
amount of Rs. 250,000 for the socially re-integrated trainees in 
2017. 

 The main objective of the Bureau of the Commissioner 
General of Rehabilitation is rehabilitation of misguided men, 
women, children and their family units by adopting varying 
therapies in order to ensure effective reintegration and 
reconciliation, through developing socio-economic standards 
having identified their rights and cultural value. Our country 
has been successful in accomplishing the great task of socially 
reintegrating the misguided children and youth due to war 

through rehabilitation to become useful individuals with 
positive attitudes. 

 In addition to that, to reduce the narcotic drugs menace which 
has become a grave problem for the citizens of Sri Lanka, 
Bureau of the Commissioner General of Rehabilitation is 
instrumental in settling up of the Kandakadu Treatment and 
Rehabilitation Centre for the purpose of caring and 
rehabilitating the drug addicts. In this year, 1,820 persons 
including imprisoned offenders have been attached to the 
Rehabilitation Centre. In 2016, misguided 44 male and 2 
female ex-combatants and 411 drug offenders have been 
rehabilitated and reintegrated. To support the livelihood of the 
rehabilitees, a loan scheme to provide financial assistance from 
the state banks at a concessionary rate of interest of 4 per cent 
has been initiated with the help of the Rehabilitation of Person, 
Properties and Industries Authority - REPPIA- established 
under this Ministry. Under this scheme, 1,799 rehabilitated 
persons have been granted loans. 

 The main activities of the Palmyrah Development Board are 
restoration of palmyrah plantations, production and promotion 
of palmyrah products, conducting handicraft training 
programmes, conducting research, operating sales outlets 
called “Katpaham” and improving the living standard of the 
dependent families through promotion of  palmyrah cottage 
industries. 

 Further, the Ministry has taken action to rehabilitate Thikkam 
Distilleries to promote the living standard of dependent 
families by using excess toddy in a productive manner. A sum 
of Rs, 113 million has been allocated to the Government 
Agent, Jaffna to procure necessary machineries and reconstruct 
the buildings. In addition to this, Rs. 110 million has been 
allocated for Livelihood Development Project to promote 
cottage industries in the palmyrah-based villages . Rs. 50 
million  has been allocated for the Palmyrah Research Institute 
for research and development activities which will maintain 
the standard of palmyrah products. Palmyrah Development 
Board has organized an exhibition successfully to promote 
palmyrah products and cottage industries. 

 Northsea Limited is a hundred per cent Treasury-owned fishnet 
manufacturing company established with the aim of 
manufacturing and supplying standard fishnets to meet the 
seasonal demand in order to encourage fishing activities and 
seafood production of the country. A five-year Strategic Plan 
has been formulated to increase the turnover and the net profit 
by enhancing the sale of fishnets through phase-out 
replacement of old machineries with modernized machineries 
over a period of three years and product differentiation and 
market penetration to compete with competitors. In this year, 
Rs. 103 million has been released by the Ministry to modernize 
the fishnet factories by installing new machineries. 

 Further, the Ministry has taken meaningful action through the 
Cabinet to make  viable  the company by supplying products to 
the Fisheries Ministry according to their requirements 
considering the social responsibility of Northsea Limited. I 
wish to thank the Hon. Mahinda Amaraweera, Minister of 
Fisheries and Aquatic Resources Development for his support. 
The Ministry arranged to get a Rs. 50 million loan for capital 
investment with the help of the Treasury bond to recover from 
financial crises of the Northsea Limited. 
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2.   Development Projects of the Ministry for the Year 2017 

 The present Government of good governance is more 

concerned towards the issues of the Tamil people, especially in 
the Northern and the Eastern Provinces. Even though 

remarkable developments have been observed after 8th of 

January, 2015, more is needed for the people living in the 
Northern and the Eastern parts of the country after the thirty-

year conflict in these areas.  

 In the Northern Province, agricultural contributions are the 
major share of economy and hence irrigation sector plays a 
vital role. Irrigation has been practised in the Northern Province 
since ancient times and is almost exclusively used for the 
cultivation of paddy. Irrigation schemes in the Northern 
Province have storage reservoirs which assure supplemental 
irrigation during dry spells in the Maha season and  irrigation 
facilities to  a limited area during the Yala season.  

 The Northern and  the Eastern Provinces have a  large number 
of major and minor irrigation tanks and canal systems. During 
the conflict situation prevailed in these provinces, due to 
displacement of farmer families from their cultivation areas, 
maintenance of irrigation schemes could not be carried out 
properly for more than three decades. In addition to this, severe 
damages caused by heavy floods have worsened the situation. 
As a result, most of the schemes were found to be in 
dilapidated condition. This has adversely impacted the 
socioeconomic situation of the provinces to a  greater extent.  

 There are 54 major and medium irrigation schemes in the 
Northern Province under the Provincial Irrigation Department. 
These schemes primarily provide irrigation facilities to 70,181 
acres of cultivation land benefiting more than 28,000 farming 
families in this region. Valukkaiaru Drainage Scheme 
providing drainage facilities to 2,000 acres, 34 saltwater 
exclusion schemes providing saltwater exclusion facilities to 
7,561 acres and Jaffna Lagoon Scheme of 20,000 acres  also 
come under the purview of the Provincial Irrigation 
Department of  the Northern Province. 

 Due to the dilapidated condition of the  canal system, the water 
losses were very high and hence the resource utilization was 
well below the designed level. The malfunctioning of saltwater 
exclusion schemes has caused saltwater intrusion into the 
cultivable lands and ground water. Since most of the schemes 
were not fully rehabilitated for the past three decades, they are 
functioning below their potential level. Reduction of 
groundwater and polluted groundwater are becoming major 
issues in the Northern Province. Therefore, there is a need to 
implement a project to rehabilitate irrigation schemes in the 
Northern Province to ensure sustainable irrigation facilities in 
this region. Rehabilitation of the abandoned or poorly-
maintained but operational schemes, to bring them back to the 
tank parameters, to the original designed profile is very 
essential. Rs. 8,855 million  is needed  for the development of 
nine major and 45 medium irrigation schemes, saltwater 
exclusion schemes, Valukkaiaru Drainage Scheme and the  
Jaffna Lagoon Scheme.  

 There are more than 2,000 minor tanks available for water 
harvesting in the Northern Region. However, nearly 800 minor 
tanks are functional. 417 minor tanks in the Northern Region 
and 176 minor tanks in the Eastern Region should be 
rehabilitated to irrigate 31,366 acres of cultivation land and 
14,268 farmers will get benefits. Rs. 2,600 million is needed for 
the development of the minor tanks.   

 Restoration of economic assets and development of 
infrastructure are major considerations in the rehabilitation 
process which will support the resettled, conflict-affected 
people in the Northern and the Eastern Provinces. In 2017, this 
Ministry will allocate funds for the development of minor tanks 
to support the agriculture and livelihood of the resettled people 
and to motivate cultivation in the abandoned agricultural lands.  

 In the Northern and the Eastern Provinces, education sector 
also needs developments. Most of the schools were damaged 
due to the conflict situation. A certain number of schools in the 

recently released areas of Jaffna District need reconstruction 
urgently. Therefore, in 2017, this Ministry will allocate funds 
for the  development of schools in the resettled areas to care 
the children of the resettled families.  

 Almost all families living in the Northern and the Eastern 
coastal area had been severely affected by the conflict and lost 
their income-generating sources. But, the coastal area has high 
potential for livelihood development activities related to 
fisheries sector. Expansion of non-conventional livelihoods 
such as breeding of sea cucumber and seaweeds have to be 
explored. In addition to this, inland fisheries have to be 
developed to support livelihood of the conflict-affected people.  

 Deep sea fishing has already been opened in the Northern 
coastal areas and necessary facilities and technologies need to 
be provided to the fishermen to improve their business. 
Considering the above facts, the Ministry has planned to 
facilitate the non-conventional fishing and inland fisheries in 
the next year and funds will be allocated to support  the 
livelihood development activities related to the fisheries sector.  

 Along with the above programmes, Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Affairs Ministry will 
implement the Resettlement Programme in the Northern and 
the Eastern Provinces and the war-affected Sinhala border 
districts in 2017. The Ministry‟s Resettlement Programme will 
include housing, sanitation, water supply, livelihood assistance 
and other basic infrastructure projects to improve the social and 
economic conditions of the conflict-affected people. The 
Ministry will also implement various projects in the coming 
years towards the welfare of conflict-affected people.  

 

"151 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
වහ රු.209,520,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 

151 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ, 
රු.43,000,000 

 

"151 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 
රු.43,000,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 

151 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ිර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන යනඹදභ, 
රු.1,144,600,000 

  

"151 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
වහ රු.1,144,600,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

  

151 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී. 
 

02 න ළඩටවන.- ිර්ධන ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ, 
රු.3,295,500,000 

 

"151 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 
රු.3,295,500,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 

151 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී. 
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ඳහර්ලියම් නතු 

290 වන ශීර්යය.- ධීවණ හ ජලජ සේඳත් මදඳර්තමේන්තුව 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන යනඹදභ, 
රු.441,350,000 

  

"290 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
වහ රු.441,350,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 

290 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන රදී. 

 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ, 
රු.537,000,000 

 

"290 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 
රු.537,000,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 

290 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන රදී. 

 
“கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 209,520,000 அட்டகறற் பசர்க்கப் 

தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 43,000,000 
 

“கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 43,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 1,144,600,000 
  

“கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 1,144,600,000 அட்டகறற் பசர்க்கப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 3,295,500,000 
 

“கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 3,295,500,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

கனப்தை 151, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 290.- கடற்தநரறல் ற்தம் லக பதோனங்கள் 

றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 441,350,000 
 

“கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 441,350,000 அட்டகறற் பசர்க்கப் 

தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 537,000,000 
 

“கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 537,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 209,520,000, for Head 151, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 151, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 43,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 43,000,000, for Head 151, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 

and agreed to. 
  

Head 151, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 1,144,600,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,144,600,000, for Head 151,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 151, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 3,295,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,295,500,000, for Head 151, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 151, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

HEAD 290.- DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs.  441,350,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 441,350,000, for Head 290, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 537,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 537,000,000, for Head 290, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
"145 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදම් 

වහ රු.860,293,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ.  

 

145 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතු ඹයි දහයඹෝ යන 
රදී.  

3159 3160 
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01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන යනඹදභ, 
රු.684,500,000 

 

"145 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 
රු.684,500,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 
145 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 

උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන රදී. 

 
02 න ළඩටවන.-  ිර්ධන  ළඩටවන - පුනයහර්තන   යනඹදභ,  

රු.97,000,000 
 

"145 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
වහ රු.97,000,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 
145  න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 

උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට  තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී.    

 
02 න ළඩටවන.-  ිර්ධන   ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ.- 

රු.9,020,000,000 
 

 "145 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 
රු.9,020,000,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ.  

 
   145  න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 

උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන රදී.                                     

  
204 වන ශීර්යය.-  හින්දු ආගයක හ සගසකෘතික ක යුතු 

මදඳර්තමේන්තුව 
 

02 න ළඩටවන.-  ිර්ධන  ළඩටවන - පුනයහර්තන   යනඹදභ,  
රු.118,398,000 

 

"204  න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
වහ රු.118,398,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 

204 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට  තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී.    

 
02 න ළඩටවන.-  ිර්ධන   ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ.- 

රු.94,650,000 
 

"204 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 
රු.94,650,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ.  

 

204 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට  තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී.                          

            
232 වන ශීර්යය.-  බන්ධනගණ  මදඳර්තමේන්තුව  

 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම්  ළඩටවන  - පුනයහර්තන යනඹදභ, 
රු.5,467,744,000 

    
"232  න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 

වහ රු.5,467,744,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 
 

232 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන රදී. 

01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ.- 
රු.829,000,000 

 
"232  න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 

රු.829,000,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ.  

 

232  න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 
උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට  තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී.            

                          
326 වන ශීර්යය.-  ප්රජ ඳදක විමශ්ෝධන මදඳර්තමේන්තුව  

 

01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන  - පුනයහර්තන 
යනඹදභ, රු.259,329,000 

 
"326 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 

වහ රු.259,329,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ. 

 
326 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන යනඹදභ 

උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී. 

 
01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  යනඹදභ.- 

රු.10,500,000 

 
"326  න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ වහ 

රු.10,500,000 මුදර උඳයල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ යනභන රද න බහ ම්භත යනඹ.  

 
326  න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන යනඹදභ 

උඳයල්නයඹහි යොටක් වළටිඹට  තිසසෝඹ යුතුඹයි දහයඹෝ යන 
රදී.    

 
“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 860,293,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 684,500,000 
 

“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 684,500,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 97,000,000 
  

“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 97,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 9,020,000,000 

 

“கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 9,020,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

  

கனப்தை 145, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

 கனப்தை 204.- இந்து ச கனரசர அலுல்கள் றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 118,398,000 

 

 “கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 118,398,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 94,650,000 

 

“கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 94,650,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 204, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 
 
 

கனப்தை 232.- சறகநச்சரகனகள் றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 5,467,744,000 

 

“கனப்தை 232, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 5,467,744,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 232, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 829,000,000 

 

“கனப்தை 232, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 829,000,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 232, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

 

 கனப்தை 326.- சதொர அடிப்தகட சலர்றதத்த் றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 259,329,000 

 
“கனப்தை 326, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 259,329,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 326, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 10,500,000 

 

“கனப்தை 326, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 10,500,000 அட்டகறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 
கனப்தை 326, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 

Question, "That the sum of Rs. 860,293,000, for Head 145,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 145, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,                  
Rs. 684,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 684,500,000, for Head 145, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 145, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

97,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 97,000,000, for Head 145,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 145, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 9,020,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 9,020,000,000, for Head 145, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  
Head 145, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 204.-  DEPARTMENT OF HINDU RELIGIOUS AND 

CULTURAL AFFAIRS 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 118,398,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 118,398,000, for Head 204,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 204, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

                              

 Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 94,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 94,650,000, for Head 204, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed  
 

Head 204, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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HEAD 232.-  DEPARTMENT OF PRISONS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 5,467,744,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 5,467,744,000, for Head 232,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 232, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 829,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 829,000,000, for Head 232, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed  
 

Head 232, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

HEAD 326.-  DEPARTMENT OF COMMUNITY BASED 
CORRECTIONS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 259,329,000  
 

Question, "That the sum of Rs. 259,329,000, for Head 326, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 326, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 10,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 10,500,000, for Head 326, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
                
Head 326, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

එකල්හි ම ලව අ. භ. 6.30 වමයන්, ඳර්ලිමේන්තුව  ප්රගතිය 
වර්ත කණනු ිළණිස සභඳතිතුම මූලසනමයන් ඉවත් විය. 

කණක සභව ප්රගතිය වර්ත කණයි  නවත රැසවීම 2016 
මදසේබර් 07 වන බදද.  

பம் தற.த. 6.30 றரகறறடப, குலறன் தரறசலனகண தற்நற 

அநறறக்கும்ததரதட்டு றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகன்நரர்கள். 

குலறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  

2016  டிசம்தர் 07, தைன்கறக. 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Wednesday,07th 

December, 2016. 

 
කල්තබීම 

எத்றகப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්යමන් කිරිඇල්ල  මහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

"That Parliament do now adjourn." 
 
ප්රශ්නය සභිමුලඛ් කණන ලදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගරු නිමයෝජය කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ල් තළබීයම් යඹෝජනහ, රු ඵ නදුර ගුණර්ධන 

භළතිසතුභහ. 

 
ශ්රී ලගක රුිළයල අවප්රමණය වීම  

இனங்கக தௐதரறன் தததற வீழ்ச்சற 

DEPRECIATION OF SRI LANKAN RUPEE 

 

 

[ප.බහ. 6.30] 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු දහයඹෝජය ථහනහඹතුභදහ, බහ ල් තඵන පසථහයේ 
භහ ඳවත ව න යඹෝජනහ ඉදරිඳත් යනහ: 

"යභහි දළක්යන ඇමුණුභ පනු, ශ්රී රිහ රුයලඹයරහි ඵහහිය පඹ දරුණු 

යර පඩු යමි න, ජහතය නතය ිචිත තිසයුණු යර යලරියවමි න, දළළ නත 

යනයද්ල යනදහභඹ පර්බුදඹක් උත් නන යමි න ඳත්නහ ඵළයන නද, 

ජහතය නතය මරය පයමුදයරහි පුයයෝථනඹ නට පනු 2016 ර්යේදී 

ජහතය නතය ිචිත එ.ජ. යඩොරර් සෝලිඹන 7.8ක් යර උඳල්ඳනඹ යොට 

දළක්වුද,  යම් න යනට ජහතය නතය ිචිත එ.ජ. යඩොරර් 6.0 දක්හ ඳවත 

ළ.  ඇතිස ඵළයන නද, එ.ජ.  යඩොරයඹට රුයලඹල් 151 යනකුණුම් මිර ඉවශ 

යනොයොස ඳත්හ ළනීභ වහ භව ඵළිකු යඩොරර් පයශයනඹ නළත 

පයමහ ඇතිස ඵළයන නද, 

යනයද්ල යනදහභඹ යයශයඳොශ තුශ ඵරත් පසථහය තත්ත්ඹක්  

 යොඩනළ යඟමි න ඳත්නහ ඵළයන නද, යභීම පහිතය තත්ත්ඹ නට වහ 

යලළිඹම් යඹොදහ රුයලඹර ආයක්හ ක රීභට භළදවත් න යර යභභ රු 

බහට යඹෝජනහ යමි."    

 මරඹ - ශ්රී රිහ භව ඵළිකු 

රු දහයඹෝජය ථහනහඹතුභදහ, ජහතිස පර්බුදඹක් යලළිඵ 

පතිසලයි න ළදත් රුණු ක හිඳඹක් ඒහඵද්ධ යනඳක්ඹ 

යනුය න ඉතහභ ීමයභ න යුතු පයල යම්  රු බහට 

ඉදරිඳත් යනහ. රු දහයඹෝජය ථහනහඹතුභදහ, භයේ 

යඹෝජනහයේ ව න ආහයඹට පද න යනට පයප් යයට් 

ඇයභරිහනු යඩොරයඹට යයනඹ යුතු මුදල් ප්රභහණඹ රුයලඹල් 

151ක් යරහ තිසයඵන පතය, ජහතය නතය ිචිතඹ සෝලිඹන 6 දක්හ 

ඳවත ළටිරහ තිසයඵනහ. යලටයොටුයේ ළු යනදහභඹ යයශ 

යඳොශ තුශ පද යඩොරයඹක් රුයලඹල් 155ට යනක යණනහ. ඒ 

යවේතුය න දළළ නත යර  මුදර පබහයනතඹට ඳත් න, ඩහ 

ළයටන තත්ත්ඹක් ඇතිස වී තිසබීභ යලළිඵ යම් රු බහයේ 

පධහනඹ යඹොමු ය නනට ළභළතිසයි.  

 
ගරු නිමයෝජය කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  රු ඵ නදුර ගුණර්ධන භළතිසතුභදහ, ඔඵතුභහ යනනහඩි 10ක් 

15ක් හයේ යරහක්  නනහ ය නද? 

3165 3166 

ර්ඹ යනදහභඹ පනුඳහතඹ U$ - 
සෝලිඹන 

දහර ිචිත U$ - 
සෝලිඹන 

2012 127 7.1 
2013 129              4 7.4 
2014 131 8.2 
2015 144             20 7.3 
2016 151 6.0 



ඳහර්ලියම් නතු 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. 
 

ගරු නිමයෝජය කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ඔඵතුභහයේ ඊශඟ හයණඹට ප්රයේල ය නන 

යඳය, වුරු යවෝ රු භ න්රීයයඹක් මරහනඹ වහ රු 

යේ.එම්. ආන නද කුභහයසිරි භ න්රීතුභහයේ නභ යඹෝජනහ ය නන.  
 

ගරු නිමණෝයන් මඳමර්ණ මහත (ජතික ප්රතිඳත්ති හ 
ආර්ිකක ක යුතු ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர - பசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

රු  දහයඹෝජය ථහනහඹතුභදහ, "යම් පසථහයේදී රු  රු 

යේ.එම්. ආන නද කුභහයසිරි භ න්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ 

යඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රශ්නය විමසන ලිලන්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු  නිමයෝජය කථනයකතුම මූලසනමයන් ඉවත් 
වුමයන්, ගරු මේ.එේ. ආනන්ද කුමණසිරි මහත  ුලලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு பஜ.ம். ஆணந் 
குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ වළ නහඩ් හර්තහට 

ඇතුශත් ක රීභ වහ සභගත* යනහ, "Weekly Economic 

Indicators, 02 December 2016" නභළතිස හර්තහ.  

 එහි "4.1 External Sector" ඹටයත් තිසයඵන "Exchange 

Rates" ගු තයවොත් "Week Ending - 02 Dec. 2016" 

ඹනුය න ව න නහ . යභතළන US Dollars Selling Rate 

එ රුයලඹල් 150.53යි. ඊශඟට එභ ගුයේභ "Central Bank 

purchases and sales" දක්හ තිසයඵනහ. ඔක්යතෝඵර් භහයේ 

sales ඇයභරිහනු යඩොරර් මිලිඹන 163.78යි. යනොළම්ඵර් 

භහයේ වහ යදළම්ඵර් භහයේ sales පයල ද නය න නළවළ. ඊට 

පතිසයර් 4:3 ඹටයත් තිසයඵනහ "Official Reserve Assets 

as at 31st October 2016" ක ඹහ. 4.4 ඹටයත් "International 

Reserves & Foreign Currency Liquidity as at 30th 

October 2016" දක්හ තිසයඵනහ. "Official Reserve 

Assets"ඹන ගුයහි, Foreign currency reserves 
ඇයභරිහනු යඩොරර් සෝලිඹන 5ක් ඵ දක්හ තිසයඵනහ.  

Official Reserve Assets ඇයභරිහනු යඩොරර් සෝලිඹන 6යි. 

යදළම්ඵර් භහයේ ශ්රී රිහ භව ඵළිකුයේ එීම ියහ ටවන 

වළ නහඩ් හර්තහට ඇතුශත් ක රීභ වහ භභ මීට යඳය  බහත 

 ශහ, මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ.  

ඊට ඳසු "Press Release: IMF Executive Board Approves 

Three-Year US$1.5 Billion Extended Arrangement under 

EFF for Sri Lanka, Press Release No. 16/262, June 3, 2016" 

ඹනුය න භහ ධය දහයේදනඹක් දහකුත් ය තිසයඵනහ. භහ එහි 

යොටස ීමඳඹත් වළ නහඩ් හර්තහට ඇතුශත් ක රීභ වහ 

සභගත* යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ යම් රු බහයේ 

පධහනඹ එභ හර්තහට යඹොමු යනහ. 2014 Reserves in 

millions of U. S.  Dollars, සෝලිඹන 8.2යි. In months of 

imports -  එයි න ආයණඹ න ආනඹන ප්රභහණඹ - භහ වතයයි 

දස තුනයි. දශ යනයද්ල ත්ම්ර ආනඹන ලයතහ, 2015 

ර්යේදී 7.3යි. ආනඹන ලයතහ 3.8 දක්හ පඩු යනහ. 2016 

ර්යේ - යම් පවුරුද්යද්- Reserves තිසයඵ නන ඕනෆ සෝලිඹන 

7.8ක්. සෝලිඹන 7.8ක් තිසබුයණොත් තභයි භහ 3.7ක් ආයණඹ 

ය නන පුළු න. එඹ, 2017 ර්යේදී 9.3ක් ය නන ඕනෆ, 2018 

ර්යේදී 11.8ක් ය නන ඕනෆ, 2019 ර්යේදී 13.0ක් ය නන 

ඕනෆ, 2020 ර්යේදී 13.8ක් ය නන ඕනෆ. යභයවභ තභයි 

ජහතය නතය මරය පයමුදර ප්රක්යේඳණඹ ය තිසයඵ නය න. සෝලිඹන 

7.8ක් Reserves තිසයඵ නන ඕනෆ යට තිසයඵ නය න සෝලිඹන 6ක් 

නම්, එතළනභ සෝලිඹන 1.8ක් පඩුයි. යභතළන යනලහර යඩොරර් 

පර්බුදඹක් තිසයඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ ජහතය නතය මරය 
පයමුදයල් "IMF Completes First Review of the Extended 
Arrangment Under the EFF with Sri Lanka and Approves 
US $162.6 Million Disbursement, November 18, 2016" 

නභළතිස භහ ධය දහයේදනඹත් සභගත* යනහ.  

ජහතය නතය මරය පයමුදර පඳට පවුරුදු තුනට හරි 

වඹක  න යදන යම් ණඹට පදහශ ගියනසුභ ඹටයත් සෝලිඹන 162.2ක් 

රළබී තිසයඵනහ. එයවභ යදන පතයර් උඳයදක් රඵහ දී තිසයඵනහ 

ශ්රී රිහ භව ඵළිකුට. නළතත් interventions එඳහ ක ඹහ 

තිසයඵද්දීත් ආඳසු ළයඹක් යශ යඳොශට යම් ිචිතඹ දභනහ. 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, එයවභ දළම්භහභ යට යොයවේ 

ගිහි න නතය යේද ක ඹහ ද නය න නළවළ. යභඹ තදුයටත් ඩහ 

ළටුයණොත්, පයල LC - Letter of Credit - එක් යනෘත ශහට 

එඹට යනත් යටල් රු ය නය න නළවළ. එයවභ වුයණොත් පඳට 

ආනඹනඹ ය නන ඵළරි යනහ. සිල්රය රුණු යතොයයොම්ඵල් 

යදනහ, යම් ඳහර්ලියම් නතු තුශ. නමුත් මුදල් යලළිඵ ීමභ 

තිසයඵ නය න ඳහර්ලියම් නතුටයි. පයල ක ඹ නය න ජනහධිඳතිසතුභහ 

යවෝ භළදවත් වී ශ්රී රිහ භව ඵළිකුයේ පධිඳතිසතුභහ යනතයක් යනො, 

එහි සිටින දහයඹෝජය පධිඳතිසරු න, යනයද්ල ත්ම් පිල බහය 

සිටින පඹ යනළල්රහ ඇත්ත චිත්රඹ කුභක්ද ක ඹහ රු බහක් 

යර පඳ ඳළවළදලි යත යුතු යනහ ක ඹහයි. එඹට ප්රධහන 

යවේතු තභයි, පයල ළභළතිස වුණත් පළභළතිස වුණත් භසත මුදල් 

්රභයේ මුදු න භල්ඩ න ශ්රී රිහ භව ඵළිකුයේ 

යනලසනීඹබහඹ ඩහ ළ.  තිසබීභ. එඹ ඩහ ළටුයණ් දස 100ක් 

ඇතුශත භව දල් භව ඵළිකුයේ ඇතිස ව භවහ බහණ්ඩහහය 

ඵළඳුම්ය ිචහත් භඟ යඳොලී පනුඳහතඹ double digit ව 

දහහයි. පද මුළු ආර්ථියේභ යඳොලිඹ සිඹඹට 16යි, 17යි. 

යරෝයේ ඕනෆභ යට ආර්ථි ිර්ධනයේ මිනුම් දණ්ඩක් 

තභයි single-digit interest rate එ. Single-digit interest rate 

එක් තිසයඵ නන ඕනෆ. ඔඵතුභ නරහ එඹ යලළි නනහ. යම් දනර 

ඳත්තයර දළ නවීම් ඳශ යනහ තළ නඳත් සිඹඹට 12ට බහය 

 නනහ ක ඹහ. ඒ ක ඹ නය න යභොක්ද? යඳොලිඹ සිඹඹට 18ට, 

20ට ගිඹහට ඳසු භසත ආර්ථියේ යඳොලී දර්ලඹ ඩහ ළටිරහ 

3167 3168 

————————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසතකලම  තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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පදහනම් හිත මුදල් යයශ යඳොශල්ර තිසයඵන යඩොරර් 

සිඹල්රභ ඇයභරිහ ඇතුළු ඵටහිය යටරට ඹනහ. ඒ 

යනහ.   

පදහහර්ඹයඹ නභ එතුභහයේ ආර්ථි ප්රතිසඳත්තිස පනු  යලට 

තිසයඵන  යද් ඇයභරිහ ඇතුශට යයන නන වදන දහහ, ්රම්ප්  

ප්රතිසඳත්තිසභඹ ලයඹ න යඳොලී පනුඳහතඹ රඵන භහර සිඹඹට 

එක  න ළඩි යනහ.  ඒ ආර්ථි යනදයහායඹෝ ද නනහ. 

එතයොට පයප් යම් තිසයඵන මුදල් ටිත් එ ඳහයට ගියඹොත් පයප්  

ආර්ථිඹ  ඩහයන ළයටනහ. ඒ දහහයි භභ ක ඹ නය න 

රුණහයරහ යඩොරයඹ රුයලඹල් 160ට ඹ නන යද නය න නළතිස, 

ජනහධිඳතිසතුභහ යවෝ  භළදවත් යරහ ආර්ථි යනද්තු න එක් 

හච්ඡහක් යරහ රුයලඹර ආයක්හ ය ළනීභ වහ  භළදවත් 

ය නන ක ඹරහ. ඒ යඹෝජනහ යමි න භයේ ථහ ප න 

යනහ. 

 

[ප.බහ. 6.42] 
 

ගරු මමොහන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල්ව මහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ,  ඵ නදුර ගුණර්ධන රු 

භ න්රීතුභහ ඉදරිඳත් ශ යඹෝජනහට  භයේ එඟතහ ඳශ 

යනහ. ඇත්තටභ පයල යම් රු බහයේදී ක ඹ නන ඕනෆ, පද යම් 

ආණ්ඩු යලළිඵ යරෝ ප්රජහයේ  යනලසහඹ නළතිස යරහ තිසයඵන 

ඵ. පයප් ආර්ථිඹ ලක්තිසභත් ය නන යනයද්ල ආයඹෝජයඹෝ 

එනහ ක ඹරහ යම් ආණ්ඩුයේ නහඹඹ න යභොන තයම් යිහරු 

ළහුත් පඳට එයවභ එක් යඳයන නය න නළවළ. පද නයොට 

පයප් ම් ඳශහත්ර ිචහය ර්භහ නතයේ යනලහර ර්ධනඹක් 

තිසයඵනහ.  නමුත් ඒ එන යනයද්ියයඹෝ පයලත් එක් ථහ යන  

යද් තභයි, යම් ආණ්ඩුයේ  ළඩ යලළියශ යලළිඵ ඒ පඹට 

යනලසහඹක් නළවළ ක ඹන හයණඹ.    

2005දී භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහ යම් යට ඵහය නනයොට 

යම් යයට් ලක්තිසභත් ආර්ථිඹක් තිසබුයණ් නළවළ.  එ ඳළත්තක  න 

සුනහමිඹ ඇයනල්රහ පයප් යයට් ආර්ථිඹ යනනහල යරහ තිසබුණහ. 

පයනක් ඳළත්යත න  යුද්ධඹ ඳළතුණු   හනු තභයි භහි නද 

යහජඳක්  භළතිසතුභහ යම් යට ඵහය ත්යත්. ඒත් එදහ එතුභහට  

ලක්තිසඹ රළබුණහ, යුද්ධඹ යයන ඹන භ න ම්ර මිදහසු නයේ 

ඹටිතර ඳවසුම් දයුණු යරහ මිදහසු නට ලක්තිසඹක් රඵහ යද නන.  

එයවභ  යයන ඹන පතයර් යරෝයේ ආර්ථිඹ  ඩහ ළයටද්දී  

රි හයේ ආර්ථිඹ ලක්තිසභත්  යයන ඹ නනත්  එතුභහට වළක  

වුණහ. එයවභ යයන ඹන පතය හයයේ තභයි, 2015 පවුරු ද්යද් 

යම් යයට් ඉ නන කුභ නත්රණහරි න එතුයරහ භහි නද යහජඳක් 

භළතිසතුභහ ඳයහජඹට ඳත් යශේ. නමුත්, පයල දළක්හ ඊට ඳසයේ 

යභොක්ද වුයණ් ක ඹරහ.  

යම් යයට් ිචහ ඉත් ය නන ථහ යපු උදයනඹ,  ඹව 

ඳහරන ආණ්ඩුයේ දන 100 හරඹ ඇතුශත යම් යයට් ඉතිසවහයේ 

යපු යරොකුභ ිචහ -භව ඵළිකු ඵළඳුම්ය ිචහ- ශහ. පද 

ආණ්ඩුයේ ඉ නන පයප් භහි නද පභයවීය ඇභතිසතුභහ තභයි 

ඉසයල්රහභ ගිහිල්රහ පල්රස යවෝ දණ යචෝදනහ යනභර්ලන 

යොමිභට ඒ ළන ඳළමිණිලි යශේ. මරහනහරඪ රු 

භ න්රීතුභදහ, පද යන ල්, පල්රස යවෝ දණ යචෝදනහ යනභර්ලන 

යොමි න බහ ඒ යනුය න ත්ත ක්රිඹහ භහර්ඹක් නළවළ. 

නමුත්,  ඳහර්ලියම් නතු භළදවත් යරහ යෝප් මිටු හර්තහ 

වයවහ ඒ නුයදනුයේ ළඵෆ තත්ත්ඹ එළි දක්රහ තිසයඵනහ. පද 

යම් යයට් මිදහසසු පතයර් තිසයඵන ථහඵව තභයි, "යම් ආණ්ඩුයේ 

ඉ නය න ඔක්යෝභ යවොරු" ක ඹන එ. "යවොරු ආයක්හ 

ය නය නත් යවොරු. යවොරුත් එක් ඉ නය නත් යවොරු" ක ඹන 

එ තභයි ඒ පඹ ක ඹ නය න.  
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ඉයයි. භහි නද යහජඳක් යුයේ යඩොරයඹට රුයලඹල් 131ක් 

යන යොට ජහතය නතය ිචිතඹ 8.2යි. 2012 ර්යේදී 

යඩොරයඹ රුයලඹල් 127යි. 2013 ර්යේදී යඩොරයඹ රුයලඹල් 

129යි. 2014 ර්යේදී යඩොරයඹ රුයලඹල් 131යි. ජහතය නතය 

ිචිතඹ ්රභ්රභයඹ න ළඩි යරහ 8.2ට ආහ. දළ න යඩොරයඹ 

රුයලඹල් 151යි ක ඹ නය න, පඳ ෆභ යඩොරයඹටභ රුයලඹල් 20ක් 

ළඩිපුය යනහ ක ඹන එයි.  පද  black market  එයක් 

යඩොරර් එක් රුයලඹල් 155ක් යනයොට, පදහහර්ඹයඹ නභ ත 

භහ ක හිඳඹක  න යඩොරයඹට  රුයලඹල් 160ක් ය නන යනහ  

ක ඹරහ මරය යයශ යඳොශ ද නනහ. ඒ තභයි යයශ යඳොයශේ 

තිසයඵන තත්ත්ඹ.  

මීට පවුරුදු යදට ඉසයල්රහ යඩොරයඹට රුයලඹල්  

131ක් යේත් යවට පදහද්දහ න යනට රුයලඹල් 160ක් ය නන 

යනහ. ඳරිප්පු වරි, ඩර වරි, ඳරියබෝජන බහණ්ඩ වරි, 

යඳොයවොය, යහඹදහ ද්රය ළදහ ප නතර් බහණ්ඩ වරි, ඹ නත්ර සත්ර 

වරි, යභෝටර් හවන වරි එළදහ ආනඹන බහණ්ඩ  සිඹල්ර 

ය නවීයම්දී වළභ යඩොරයඹටභ රුයලඹල් 30ක් ළඩිපුය ය නන 

වීභ දහහ ඇතිස න පීඩනඹට පතිසයර්, මුදර පප්රභහණ වීභ 

තුළි න ඳභණක් යඩොරර් සෝලිඹන  327ක  න යහජය ණඹ ඵය ළඩි 

යරහ තිසයඵනහ. ඳහර්ලියම් නතුට ඉදරිඳත් යපු පහන 

හර්තහ පනු රුයලඹර ඵහල්දු වීභ තුශ ඳභණක්  යඩොරර් සෝලිඹන 

327ක  න ණඹ ඵය ළඩි යරහ තිසයඵනහ. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ දළ න යනනහඩි 10ක් පයයන තිසයඵනහ. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ත යනනහඩි යදක  න භයේ ථහ ප න යනහ.  

භභ ත එ හයණඹට රු ඇභතිසතුභහයේ පධහනඹ 

යඹොමු යනහ. භට දළන නන පලයයි, යදළම්ඵර් භහයේ 

ඳශමු ළදහ දහ භවහ බහණ්ඩහහයඹ ඇතුයශේ තිසබුණු යඩොරර් 

ඔක්යොභ එතු යරහ සෝලිඹන 67.9ක් ශ්රී රිහ භව ඵළිකුට 

දු නනහද ක ඹරහ. ඇයි ඒ? කුභක් වහද? ඒ හයණඹ භට 

දළන නන  පලයයි. ඒ හයේභ යනොළම්ඵර්, යදළම්ඵර් භහර 

යොච්චය මුදල් ප්රභහණඹක් දු නනහද ක ඹන එත් දළන  නන 

පලයයි.  

ඔක්යතෝඵර්ර යනසතය යනතයයි යම් ියහ ටවය න  

තිසයඵ නය න. තමු නනහ නයේරහට යත්යයනහය න යම් තිසයඵන 

ඵයඳතශභ. IMF එය න 162ක් වම්ඵ යනයොට  ඔක්යතෝඵර්  

භහයේ යනතයක්  168.4ක් දභරහ තිසයඵනහ. ඉතිස න IMF එය න  

රළබුණ ඔක්යොභ හසඳ යරහ ගිහිල්රහ ය න. ඒ රළබුණු යදයි න 

යභොකුත් ප්රතිසපරඹක් නළවළය න. ඒ දහහයි භභ ක ඹ නය න යම් 

හයණඹ ළන යර හිත නන එඳහ ක ඹරහ.  යම් පයල  හටත් 

පයිතිස යට. යද්ලඳහරන ලයඹ න පයල යනයනධ භඩ හ ළනීම් වහ   

මුළු හරඹභ ත යනහ යනුට යම්  ඇත්ත ප්රලසනඹ යද 

ඵර නන ඕනෆ. යට මලි ීමභ තභයි මුදල් ්රභඹ ඳත්හ 

ළනීභ. ඒ වහ මුදයල් පඹ සථහය ය නන ඕනෆ. මුදයල් 

පබය නතය වහ ඵහහිය සථහයිතහ ආයක්හ ක රීභ ඳහර්ලියම් නතු  

මලි ීමභක්. ඒ භව ඵළිකුයේ මලි ීමභක්. ඒ 

ආණ්ඩුයේ මලි ීමභක්. යභතළනට ඇයනල්රහ පඳට ඕනෆභ 

යඵොරුක් ක ඹරහ ඹ නන පුළු න.  

ඇයභරිහයේ ජනහධිඳතිසයඹහ  රඵන භහයේදී  ප්රතිසඳත්තිසභඹ 

ලයඹ න යඳොලී පනුඳහතඹ  සිඹඹට එක  න ඉසසුයොත්  යම් 



ඳහර්ලියම් නතු 

යනයලේයඹ නභ භභ යභතළනදී යම් හයණඹ ක ඹ නන ඕනෆ. 

පභළතිසතුභහට යනලහර ඕනෆභක් තිසබුණහ, භව ඵළිකු පධිඳතිසයඹහ 

ආයක්හ ය නන. ඒත් ජනහධිඳතිසතුභහ ඒ පසථහයේ ත්ත 

සථහයඹ යලළිඵ පයප් ප්රහදඹ යලරිනභ නන ඕනෆ. ඒ හයේභ, 

ආණ්ඩුයේ ඉ නන ශ්රී රිහ දහදවස ඳක්යේ භ න්රීරු න ත්ත 

සථහයඹ යලළිඵත් පයප් ප්රහදඹ යලරිනභ නන ඕනෆ. යභොද, 

එතුභ නරහ සිඹලුයදනහ එතු යරහ තභයි භව ඵළිකු පධිඳතිසයඹහ 

ඉත් ය නන ටයුතු යශේ.  

යම් ඩහ ළ. භ යලළිඵ භළදවත් ය නන ක ඹරහ පයල පතිසරු 

ජනහධිඳතිසතුභහය න ඉල්රහ සිටිනහ. රුණහයරහ, යම් යලළිඵ 

ඔඵතුභහයේ යෞයනීඹ පධහනඹ යඹොමු යරහ, යම් යට යලළිඵ 

යරෝ ප්රජහට යනලසහඹක් ඇතිස න ආහයඹට ටයුතු ය නන. 

එයවභ නළත්නම් දගි න දට යම් යයට් ආර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ, යම් 

යයට් ආර්ථිඹ ම්පර්ණයඹ නභ යනනහල යයි ක ඹන එ තභයි 

පඳට ක ඹ නන තිසයඵ නය න. යඵොයවොභ සතුතිසයි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු දහයයෝ න යඳයර්යහ යහජය පභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට යනනහඩි 

15 හරඹක් තිසයඵනහ. 

 
[ප.බහ. 6.45] 

 

ගරු නිමණෝයන් මඳමර්ණ මහත (ජතික ප්රතිඳත්ති හ 
ආර්ිකක ක යුතු ණජය අමතයතුම) 
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர - பசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, රු ඵ නදුර ගුණර්ධන 

භ න්රීතුභහ - ඳසුගිඹ ආණ්ඩුයේ හිටපු ළසෝනට් පභහතයයඹකු 

වළටිඹට- පද දන   බහ ල් තඵන පසථහයේ යම් යඹෝජනහ 

ඉදරිඳත් ශහ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු යන ගිඹ ආර්ථි ක්රිඹහලිඹත් 

එතුභහ යම් හයේභ යවොට යනලසයල්ණඹ ශහ නම්, එතුභහට මීට 

ඩහ යවො දළනුභක් රඵහ  නන තිසබුණහඹ ක ඹරහ  යනයලේයඹ නභ 

පයල එතුභහට භතක් ය නන ඕනෆ.  

පද දන එතුභහ බහ ල් තඵන පසථහයේ යඹෝජනහ 

ඉදරිඳත් යමි න "දළළ නත", "ඩහ ළයටන", "පර්බුද" හයේ 

යරොකු  යරොකු චන බහයනත යමි න ථහ ශහ. එතුභ නරහයේ 

ඳයහජයඹ න ඳසු එතුභ නරහට ඕනෆ වුයණ්, යම් යට ඉදරිඹට 

ඹ නය න නළතු ඩහ  ළයට නනයි. එතුභ නරහ එයවභ ප්රහර්ථනහ 

යමි න සිටිඹත්, ඒ එයවභ ය නය න නළතිස දහහ ඒ ළන දහතය 

දහතය එතුභහයේ ටි න ක ඹළයන සබහඹක්, එතුභහයේ සිතිස න 

එළිඹට එන සබහඹක් තභයි යම් යභොයවොයත් තිසයඵ නය න. 

එතුභහ යඳ න නන ඹන යම් දළළ නත පර්බුදඹ ළන ඳසු ගිඹ 

පවුරුද්යද් සිටභ ක ඹ ක ඹහ ඉ නනහ. ඔ නන ළයටයි, යභ නන 

ළයටයි, ඔ නන යඩොරර් එ 200 න එවහට නඟිනහ ක ඹ ක ඹහ 

තභයි එතුභහ ළඩ යයන ගියේ.  

නමුත් භභ එතුභහට භතක් ය නන ළභළතිසයි, ඳසුගිඹ හරයේ 

ඳළළතිස එතුභ නරහයේ ආණ්ඩුයේ ආර්ථි දර්ලනඹ යනොයයි, යම් 

ආණ්ඩු ක්රිඹහත්භ ය නය න ක ඹරහ. රු භ න්රීතුභදහ, 

ඔඵතුභ නරහයේ ආර්ථි දර්ලනඹ ඒ යනධිඹට ක්රිඹහත්භ ය නන 

ගිඹ දහහ තභයි පයප් පඳනඹන ර්භහ නතඹ දශ යද්ශීඹ 

දහසඳහදනයඹ න සිඹඹට 50ක  න ඳභණ ඩහ ළටිරහ, යනනහල යරහ, 

තිසබුණු රැීම-යක්හත් නළතිස වුයණ්. ඒ දහහ තභයි ඔඵතුභ නරහ 

යදය ඹ නන පයප් ජනතහ එදහ ඡ නදඹ ඳහයනච්චි යශේ.  GSP 

Plus නළතිස යයන, යුයයෝඳහ යටරට සිදු ශ භත්ය 

පඳනඹනඹ නළතිස යයන, ශ්රීර න න ගු න යේඹ ළදහ යජයේ 

යනලහර ආඹතන ඳහඩු යලට ඳහඩු රඵමි න, ඵියොයරොත්බහඹට ඳත් 

යයන ටයුතු යශේ ඒ හරයේ.  

 ඔඵතුභ නරහයේභ හිටපු පභහතයරු න -ආර්ථි කහතයඹෝ- 

යම් යයට් ආර්ථිඹ වසුරුනහඹ ක ඹපු යුඹ ඔඵතුභහත් 

ළසෝනට් පභහතයයඹකු වළටිඹට හිටිඹහ. ඒත් ඔඵතුභහ පද ඇයනල්රහ 

ආර්ථිඹ වසුරු නය න යොයවොභද ක ඹරහ පඳට යභතළන 

යද්ලනහ යනහ. යම් යයට් ඳවුරක් රුයලඹල් 2,500ක  න භහඹක් 

යනොභළරී ජීත් ය නය න යොයවොභද ක ඹරහත් ඔඵතුභහයේ 

යද්ලනඹක් තිසබුණහ. ඔඵතුභහ ඒ  ළල්ක යුයල් ටර් එය නභ ණ න 

වදරහ ඇයනල්රහ පද පඳට ක ඹනහ, යොයවොභද යම් ආර්ථිඹ 

වසුරු නය න ක ඹරහ. නමුත් භභ තර්හනුකූර පද ඔඵතුභ නරහට 

යඳ නහ යදනහ, පද තිසයඵන තත්ත්ඹ යභොක්ද ක ඹරහ.  

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහ ළු ල්ලි හුභහරුක් ළන 

ක ේහ. භභ ද නය න නළවළ ඔඵතුභහට ඒ යතොයතුරු යොයව නද 

රළබුයණ් ක ඹරහ. භභ හිත නය න ළු ල්ලි හුභහරු යරහ 

යවොට පුරුදු ඇතිස. රු භ න්රීතුභදහ, යලටයොටුයේ  ළු ල්ලි 

භහරු යන ඒ ණ න හිරේ නම් ඔඵතුභහ දහළයද යම් බහට 

ක ේහ. භභ හිත නය න ඒ හභහනය,- [ඵහධහ ක රීභක්] 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ- 

 
ගරු චන්ිලම ගමම  මහත 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු ඵ නදුර ගුණර්ධන භළතිසතුභදහ, ඵහධහ ය නන එඳහ. රු 

යහජය ඇභතිසතුභහට ථහ ය නන ඉඩ යද නන. පවයන ඉ නන.  

 

ගරු නිමණෝයන් මඳමර්ණ මහත  
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, භභ ක ේයේ යම් හයණඹයි. 

යම් යයට් නීතිසඹට රු යන ජනතහ හභහනයයඹ න ඵළිකුට 

ගිහිල්රහ තභයි මුදල් භහරු ය නය න. එයවභ නළතු යවොය යරහ 

ළු ල්ලි යවොඹන, එයවභ නළත්නම් කුඩු යවෝ යභොනහ යවෝ 

ජහහයභක් යන මිදහයවක් තභයි ඔඹ හයේ නීතිසයනයයෝධි 

තළ නරට ගිහිල්රහ යනයද්ල යනදහභඹ ඔඹ යනධිඹට භහරු ය නය න. 

රු ඵ නදුර ගුණර්ධන භළතිසතුභහට  ක හිඳ පසථහක්භ ඒ 

ක ඹළවුණහ. ඒයි භභ ඒ ළන ව න යශේ.  

 

රු ඵ නදුර ගුණර්ධන භළතිසතුභදහ, ඔඵතුභ නරහයේ යජඹ 

ඳළළතිස හරයේ එයවභ යරහ පුරුදු ඇතිස ක ඹරහ තභයි පඳට 

ක ඹ නන තිසයඵ නය න. [ඵහධහ ක රීභක්] භට ථහ ය නන 

යඳොඩ්ඩක් ඉඩ යද නනයෝ.  

 
ගරු චන්ිලම ගමම  මහත 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු යහජය ඇභතිසතුභහට ථහ ය නන ඉඩ යද නන යෝ. 

 
ගරු නිමණෝයන් මඳමර්ණ මහත  
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු භ න්රීතුභදහ, යක් නතිස  නන එඳහ. යඳොඩ්ඩක් ඉ නන යෝ. 
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[රු යභොවහ න ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ] 
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ගරු චන්ිලම ගමම  මහත 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
තයවහ ඹනහ ය න. 

 

ගරු නිමණෝයන් මඳමර්ණ මහත  
( ரண்தைறகு றபரன் ததபர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහ ක ඹනහ නම් ඔඵතුභ නරහයේ 

හරයේ පඳනඹනඹ සිඹඹට 50ක  න ඩහ ළටුයණ් නළවළයි 

ක ඹරහ, රුණහය ඒ නළගිටරහ ක ඹ නන. ඔඵතුභහ ක ඹනහ 

නම් භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහ ඳහරන ඵරඹ  නනයොට 

යඩොරයඹක් තිසබුයණ් රුයලඹල් 100ටයි ක ඹරහ, ඔඵතුභ නරහ 

ඵරයඹ න ඹනයොට ඒ තිසබුයණ් ීමඹටද ක ඹරහත් රුණහය 

නළගිටරහ ක ඹ නන. ඔඵතුභහ ක ඹනහ නම් ශ්රීර න න ගු න 

යේයඹ න යෝටි-ප්රයෝටි ණනක් ඳහඩු වුයණ් නළවළ, ඒ හයේභ 

වම්ඵ නයතොට යහඹ, භත්තර ගු න යතොටුයඳොශ ඔඹ තයම් යනඹදම් 

යරහ වළදුහට, ඒහට නළේ ඇයනල්රහ, ඒහට planes ඇයනල්රහ, ඒ 

පට ර්භහ නත ලහරහ ඇතිස යරහ, එභ ප්රයද්ල සඹියඳෝෂිත 

යරහ, මිදහසු නට රැීම-යක්හ දවස ණනක් ඇතිස යරහ, පයප් 

යයට් ආදහඹභ ළඩි වුණහ ක ඹරහ,  රුණහය නළගිටරහ එයවභ 

වුණහ ක ඹරහ ක ඹ නන. ඒයි භභ ක ඹ නය න.  

පයනක් එ, ඔඵතුභ නරහයේ හරයේ යනයද්ල ණඹ ප්රභහණඹ 

යෝටි-ප්රයෝටි ණනක  න ළඩි වුයණ් නළත්නම්, ඔඵතුභ නරහයේ 

හරයේ පඳනඹන ප්රභහණඹ ළඩි යරහ, ණඹ  නය න නළතු 

යනයද්ල ිචිත ළඩි ශහ නම් ඔඵතුභහ නළගිටරහ රුණහය යම් 

පසථහයේදී ඒ ළනත් ක ඹ නන.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ - 

 

ගරු නිමණෝයන් මඳමර්ණ මහත  
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

යඳොඩ්ඩක් ඉ නන. යඳොඩ්ඩක් ඉ නන. [ඵහධහ ක රීභක්] 

ඔඵතුභ නරහ Greek Bonds - [බාධා කිරීම්ෂ] රපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න 

යෝ. [ඵහධහ ක රීභක්] ඔඵතුභ නරහ Greek Bonds, යවජි න යරහ 

ඒ බ්යහල් නයහඹට ගිහිල්රහ භව ඵළිකු යනනහල යරහ දළම්භහ. 

ඒ ඉසයවට දහයන ඔඵතුභහ එදහ ළසෝනට් භණ්ඩරයේ 

ටවයන ඉරහ, පද යම් ඳහර්ලියම් නතුට ඇයනල්රහ පඳට 

යද්ලනහ යද නන ඹනහ නම්, ඒ පවයන ඉ නන පයල සදහනම් 

නළවළ. [ඵහධහ ක රීභක්] ථහ ය නන පුළු න. ඔඵතුභහයේ 

යරහයේදී භභ ඵහධහ යශේ නළවළ ය න.  [ඵහධහ ක රීභක්] 

මරහනහරඪ  රු භ න්රීතුභදහ, පයල රුයලඹයල් පඹ ළන 

ක ඹන යොට පයප් පට තිසයඵන රහපීඹ යටල්ර යනයද්ල 

යනදහභඹත් යොයවොභද වසුරු නය න ක ඹන එ ළනත්  පයල 

යනලසයල්ණඹක් ය නන ඕනෆ. ඵ නදුර ගුණර්ධන භ න්රීතුභහ 

වළභ යරහයේභ, "යම් රුයලඹර ඩහයන ළයටනහ" ක ඹරහ ඒ 

ළන ථහ යනහ. පයප් යයට් යනතයද ඩහයන ළයට නය න? 

පයනක් යටල් ආර්ථිඹ වසුරු නය න යොයවොභද? හිටපු රු 

ඇභතිසතුභදහ, ඔඵතුභ නරහ පවුරුදු 10ක් යම් යට ඳහරනඹ යරත් 

තභ පයල ිර්ධනඹ යමි න තිසයඵන යටක්. යණසිිව යප්රේභදහ 

භළතිසතුභහ ඇඟලුම් ර්භහ නතලහරහ ඇතිස ශහ.   

ඊට ඳසු ඔඵතුභ නරහ යම් යයට් යභොනහද සථහයලත යශේ 

ක ඹරහ ක ඹ නන යෝ.  යභොනහද යශේ? ඒ හයේ ආර්ථිඹක් 

තිසබුණු යටක්  තභයි පද න යනට පයල ඳරිර්තනඹ යරහ ඉදරිඹට 

යන ඹ නය න. වම්ඵ නයතොට පයල දළළ නත ආර්ථි රහඳඹක් 

වද නන ඹන යොට,  කුවභ තිසයඵන ඔඵතුභ නරහයේ 

නහඹඹහ න භහි නද යහජඳක් භළතිසතුභහ චීනඹට ගිහිල්රහ ඊයේ-

යඳයර්දහ ක ඹරහ තිසයඵනහ, "ඒ ඳළත්යත් මිදහසසු ඒට 

උද්යකෝණඹ යයි" ක ඹරහ. ිර්ධනඹ  නනට  පලය නළතිස,  

දරිද්රතහය න යඳයශන,  පධයහඳනඹ ඩහයන ළටුණු, වළභදහභත් 

ඳවශට ගිඹ යටක් තභයි ඔඵතුභ නරහ වළභ යරහයේභ ප්රහර්ථනහ 

යශේ. යභොද, ඔඵතුභ නරහට ඒ හයේ යටක් ඳහරනඹ ය නන 

යල්සියි. ඒ දහහ තභයි ඔඵතුභ නරහයේ ඳහරන හරඹ තුශ 

පධයහඳනඹට ය න යන මුදර එ නන එ නනභ ඳරහ දළම්යම්. ඒ 

හයේ නත් ජනතහක්, ආදහඹම් නළතිස දුප්ඳත්මි න යඳයශන 

ජනතහක් ඳහරනඹ ය නන ඔඵතුභ නරහ ළභළතිසයි. එතුභහ 

තභ න ට ජීයනතහ නතඹ දක්හ ජනහධිඳතිස ධයයේ ඉ නන පුළු න 

යනධිඹට ආණ්ඩු්රභ යසථහ යනස ශහ.   එතුභහට තු නළදහ 

තහටත් ජනහධිඳතිස ධයඹට තය ය නන පුළු න යනධිඹට 

යනස යපු ආණ්ඩු්රභ යසථහට  පත ඔරහ ඔඵතුභ නරහ 

එදහ යම් ඳහර්ලියම් නතු වෆල්ලු ශහ. ඵ නදුර ගුණර්ධන 

භ න්රීතුභදහ, ඔඵතුභහ යම් ඳහර්ලියම් නතුයේ ඵරතර ළන 

ක ඹනහ. එදහ  යම් ඳහර්ලියම් නතු වෆල්ලු යරහ යනනහල ය නන 

පත ඔපු පඹයන එක්යයනක් තභයි ඔඵතුභහත්. පදත් 

ඔඵතුභහ ඉ නය න ඒ ප්රතිසඳත්තිසයේභයි. රුණහය පඳට යද්ලනහ 

ය නන එඳහ, යම් යට යොඩ නඟ නය න යොයවොභද ක ඹන එ 

ළන. පයල යඳොයයො නදු ව ඳරිද පදහහර්යඹ නභ යම් යට 

යොඩනඟනහ. ඒ තුළි න පයල ඉසයවට ඹනහ. ඔඵතුභහ ප්රලසන 

ඹක් ඇහුහ. ඒ ඔඵතුභහ ඳහර්ලියම් නතුයේ ප්රලසන වළටිඹට 

පව නන. පයල ඒට උත්තයඹක් යදනහ. [ඵහධහ ක රීභක්]  

මරහනහරඪ රු භ න්රීතුභදහ, එතුභහට භභ එ ළයඹක්ත් 

ඵහධහ යශේ නළවළ. එතුභහට යම්හ පවයන ඉ නන ඵළරි දහහයි ෆ 

ව නය න. භභ එතුභහය න ප්රලසන ඹක් පවරහ ක ේහ, භභ 

ක ඹන ඒහ ළයද නම් එතුභහට නළඟිටරහ ඒහ දහළයද ය නන  

ක ඹරහ. එතුභහ නළඟිට්යට් නළවළ.  ඵ නදුර ගුණර්ධන භ න්රීතුභදහ,  

පයප් පඳනඹනඹ සිඹඹට 50ක  න ඩහ ළටුණහ ක ඹරහ ඔඵතුභහ 

යලළි නනහද? [ඵහධහ ක රීභක්] යභොන යලසසුද? වම්ඵ නයතොටට 

නළේ ආහ ක ඹරහ ඔඵතුභහ යලළි නනහද?  ශ්රීර න න ගු න 

යේඹ ඳහඩු රළබුයේ නළද්ද? ඒහ ක ඹ නන යෝ. ඒහ ළන 

ක ඹ නය න නළතිස යඵොරුට ෆ ව නන එඳහ. ඒයි භභ 

ක ඹ නය න. යඵොරුට දහම් යභතළන වඵඹක් ඇතිසය  නන 

එඳහ. ඒ දහහ ඔඵතුභහයේ යම් තර්ඹ සෝ දභරහ, පයල යම් යයට් 

ආර්ථිඹ ඉදරිඹට යනඹනහ ක ඹමි න සිඹලු යදනහටභ 

සතුතිස නත යමි න භයේ ථහ ප න යනහ.   

 
ඳර්ලිමේන්තුව ඊ  අනුකලව අ. භ.6.55 , 2016 මනොවේබර් 

16වන ිලන සභ සේමතිය අනුව, 2016 මදසේබර් මස 07වන බදද 
පූ.භ. 9.30  වන මතක් කල් ගිම ය. 

அன்தடி தற.த. 6.55 றக்கு தரரலன்நம், அணது 2016 

ம்தர் 16ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 டிசம்தர் 07, 

தைன்கறக தொ.த. 9.30  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 9.30 a.m. on 
Wednesday, 07th  December, 2016 pursuant to the Resolution of 

Parliament of 16th November, 2016.  

3173 3174 



  



 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ශ්රී රිහ යජයේ මුද්රණ යදඳහර්තයම් නතුයේ මුද්රණඹ යන රදී. 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 
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නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
 

ලරප්රවළෙ: 
 දුයකථනයඹන් භයණීඹ තර්ජන එල්ර කිරීභ 
 

විවර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2017 – [විසි දෙලන දලන් කෂ දිනය] : 
 [ශීර්ඹ 119 (විදුලි ඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති); ශීර්ඹ150 (ඛනිජ යතල් ම්ඳත් ංර්ධන) ශීර් 

103, 222-224, 320, 325 (ආයක්ක); ශීර් 195, 296 (ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය 
යයශ)] - කහයක බහයේදී රකහ ඵරන රදි.  

 

ශ්රී ාකළ සුනිතය බ්ති  ධිකකළියය: 
 නියඹෝග 
 

ශ්රී ාකළ විදුලිබ පනත : 
 නියඹෝග 
 

ශ්රී ාකළ ධපනයන වාලර් න පනත: 
 නියඹෝග 
 

කල් තෆබීදම් දයෝජනළල: 
 ඕභන්ත  භවහ  විදයහරඹ ඉදිපසඳන්න් න දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹක් ඉදිකිරීභ 
 

ධන්තර්ගත ප්ර ළන කුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

PRIVILEGE: 

   Death Threats Over Telephone 
 

APPROPRIATION BILL, 2017 – [Twenty Second Allotted Day]: 

 Considered in Committee – [Head 119 (Power and Renewable Energy); Head 150 (Petroleum 

Resources Development); Heads 103, 222-224, 320, 325 (Defence); Heads 195, 296 

(Development Strategies and International Trade)]   
 

SRI LANKA SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY ACT:  

   Regulations 
 

SRI LANKA ELECTRICITY ACT:  

    Regulations 
 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT:  

   Order  
 

ADJOURNMENT MOTION: 

    Construction of New Level Crossing Opposite Omantha Maha Vidyalaya 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 
 
சறநப்தைரறம : 

     தரமனபதசறதோனம்  அச்சுதத்ல் றடுத்ம 
 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 [எதுக்கப்தட்ட இததத்றண்டரம் ரள்] :  

      [மனப்தை 119 (றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற); மனப்தை150 (ததற்பநரலி பங்கள் அதறறதத்ற); 

மனப்தைகள் 103, 222-224, 320, 325 (தரதுகரப்தை); மனப்தைகள் 195, 296 (அதறறதத்ற உதர தொமநகள் 

ற்தம் சர்பச ர்த்கம்)] –  குளறல் ஆரப்தட்டது.  
 
இனங்மக றமனதததகு லு அறகரசமத சட்டம்: 

      எளங்குறறகள் 
 
இனங்மக றன்சரச் சட்டம் : 

      எளங்குறறகள் 
 
இனங்மக ற்தற அதறறதத்றச் சட்டம்: 

      கட்டமப 
 
எத்றமப்தைப் தறபம:  

        ஏந்ம கர றத்றரனத்றற்கு பதறரறல் தைமகறக் கடம அமத்ல் 





 

පළර්ලිදම්න්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
————————— 
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ප. භළ. 9.30  පළර්ලිදම්න්තුල රැවහ විය.   
නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ [ගු ි ාග සුමි පළ මශතළ] 

මළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்   [ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] 

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 

නිදේෙන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පළර්ලිදම්න්තු ක යුතු ිළිතබඳ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ආයුයඵෝන්! 

ඳහර්ලියම්න්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක බහයේ රැසවීභක් 2016 

යදළම්ඵර් භ 07ළනි ඵදහදහ, එනම් අද දින අඳය බහග 3.00ට  ගරු 

කථහනහඹකතුභහයේ නිර කහභයයේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින්, 

ඊට ඳළමිණ වබහගි න යර ගරු භික භන්ත්රීරුන් න්ඹලු 

යදනහට යභයින් දළනුම් දීභට කළභළත්යතමි. 

 
 

දපත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අබ්දුල් වලීම් භවතහ -  ඳළමිණ නළත. 

ගරු සුයම්ධහ ජී. ජඹයේන භවත්මිඹ -  ඳළමිණ නළත. 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද න්ල්හ භවතහ -  ඳළමිණ නළත. 
 

ගු ධදෝ්ත ධදේසිාශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවලන් 

දවේලළ නිදයෝජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அபசரக் அபதசறங்க - பதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் பசமகள் தறற அமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport and Civil Aviation) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යඵ යරළසගමු, 

ඇඹිල්රත්ත ඳහය, අංක 20/2 දයන සථහනයඹහි ඳදිංචි ඩී.එම්. 

දනහඹක භවතහයගන් රළබුණු යඳත්භක් භභ පිළිගන්මි. 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඳහලිත යතයප්යඳරුභ භවතහ - පැමිණ නැත. 

ගරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ - පැමිණ නැත. 
 

 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් යඳත්ම් 

තුන පිළිගන්මි. 
 

(1) භහතය, ල්ගභ, භහයත ටගභ, අංක 42/20 දයන සථහනයඹහි 
ඳදිංචි ඒ.වී. භහරනී භවත්මිඹයගන් රළබුණු යඳත්භ; 

(2) භහතය, ඹටිඹන, යඵලිගල්යර යගදය ඹන ලිපිනයඹහි ඳදිංචි 
කුසුභහ යක ඩිතුක්කු භවත්මිඹයගන් රළබුණු යඳත්භ; 
ව 

(3) ළලිගභ, 3 න ඳටුභඟ, අංක 149 දයන සථහනයඹහි ඳදිංචි 
එල්.එච්.ඩබ්ලිේ. යංජිත් නිලසලංක භවතහයගන් රළබුණු 
යඳත්භ. 

 

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (වදය) යයම්ස ඳතියණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Deputy Speaker, I present a petition from                 

Mr. R. H. A. M. J. P.     Karunarathna   of   No.  185/B, 

Kiribathkumbura. 
 
 

ඉදිියපත් කරන ෙ දපත්වම්  මශජන දපත්වම් ිළිතබඳ කළරක 
වභළල  පෆලියය යුතු යයි නිදයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 5-998/'16-(1), ගරු උදඹ ප්රබහත් ගම්භන්පිර 

භවතහ. 

 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ (උවවහ ධ යළපන ශළ 

මශළමළර්ග ධමළතයතුමළ වශ පළර්ලිදම්න්තුදේ 

වභළනළයකතුමළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் தடுஞ் 

சரமனகள் அமச்சதம் தரரளுன்நச் சமத தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Hon. Minister 

of Law and Order and Southern Development, I ask for 

two weeks' time to answer this Question. 

 
ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු අභහතයතුභහ භට 

යඳෞද්ගලික දළනුම් දුන්නහ එතුභහට අද එන්න යන්යන් නළවළ, ඒ 

නිහ ති යදකක කහරඹක් ඉල්රහ න්ටිනහ කිඹරහ. එතුභහට 

යගෞයඹක් ලයඹන් භහ ඒ ඵ වන් කයනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිියපත් කිීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 7-1040/'16-(1), කනක යවේයත් භවතහ. 

 

ගු කනක දශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக பயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, නගය ළරසුම් වහ ජර 

ම්ඳහදන අභහතයතුභහ යනුයන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ 

වහ ති යදකක කහරඹක් ඉල්රහ න්ටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිියපත් කිීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යදන ටඹ.  

 

නෆ දෙනහිර පෂළදත් ිළහිටි විශළරවහාළන: විවහතර 
 கறக்கு ரகரத்றலுள்ப றகரமகள் : றதம் 

TEMPLES IN EASTERN PROVINCE: DETAILS 

843/’16 

1.  ගරු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
 (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධයහඳන අභහතයතුභහයගන් ඇූ  ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) නළ යඟනහිය ඳශහයත්, භඩකරපු වහ ත රකුණහභරඹ 
දිසත රක්කඹන්හි පුයහවිදයහ යදඳහර්තයම්න්තු තු 
විවහයසථහන කයර්ද; 

 (ii) එභ දිසත්රික්කර පිහිටි යඵෞද්ධ කටයුතු 
යදඳහර්තයම්න්තුයේ ලිඹහ ඳදිංචි විවහයසථහන 
කයර්ද; 

 (iii) යභභ විවහයසථහනඹන් නිදන් යව රුන්යගන් වහ 
ංවිධහනහත්භක අඳයහධකරුන්යගන් ආයක්ෂහ 
කය ගළනීභට පිඹය යගන තියබ්ද; 

 (iv) එයේ නම්, එභ පිඹය කයර්ද; 

 (v) 2012 න්ට 2014 දක්හ කහර ඳපසච්යේදඹ තුශ යභභ 
විවහයසථහනරට උක්ත පුද්ගරඹන්යගන් වහනි 
න්දුව ඵට හර්තහ වී තියබ්ද; 

 (vi) එයේ නම්, ඔවුන්ට එයයහි ගත් ක රඹහභහර්ග 
කයර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ යභභ බහට දන්න්යන්ද? 

(ආ) (i) යභභ විවහයසථහන ංර්ධනඹ කිරීභට ක රඹහභහර්ග 
යගන තියබ්ද; 

 (ii) එයේ නම්, එභ ක රඹහභහර්ග කයර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්යන්ද? 

(ඇ) යන  එයේ නම්, ඒ භන්ද? 
 
 

கல்ற அமச்சமக் பகட்ட றணர:  
 

(அ) (i) கறக்கு ரகரத்றல், ட்டக்கபப்தை ற்தம் 

றதபகரமன ரட்டங்கபறல் தரல் 

ததரதபறல் றமக்கபத்துக்குச் தசரந்ரண  

றகரமகள் ரம; 

 (ii) இம்ரட்டங்கபறலுள்ப ததௌத் அலுல்கள் 

றமக்கபத்றல் தறவு தசய்ப்தட்ட  

றகரமகள் ரம; 

 (iii) இவ்றகரமகமப தைமததரதள் றதடர்கபற 

டறதந்தும் அமப்தை ரலறறனரண குற்நச் 

தசல்கபறல் ஈடுதடுகறன்நர்கபறடறதந்தும் 

தரதுகரப்தற்கு டடிக்மக டுக்கப் 

தட்டுள்பர; 

 (iv) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 (v) 2012 தரடக்கம் 2014 மரண கரனகட்டத் 

றதள் இவ்றகரமகளுக்கு பற்தடி ஆட்கபறட 

றதந்து பசம் ற்தட்டரக அநறக்மகறடப் 

தட்டுள்பர; 

 (vi) ஆதணறல், அர்களுக்கு றரக பற்தகரள்பப் 

தட்ட  டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர ? 

(ஆ) (i) இவ்றகரமகமப அதறறதத்ற தசய்ற்கு 

டடிக்மக பற்தகரள்பப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்சமதறல் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the temples in the Districts of Batticaloa and 
Trincomalee in the Eastern Province that 

belong to the Department of Archaeology; 
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 (ii) the number of temples in those districts 

which are registered with the Department 

of Buddhist Affairs; 

 (iii) whether steps have been taken to protect 

these temples from treasure hunters and 

organized criminals; 

 (iv) if so, what those steps are; 

 (v) whether there are reports of those temples 

being harmed by the above-mentioned 

persons from the years 2012 to 2014; and 

 (vi) if so, the measures, taken against them? 

(b) Will he state-  

 (i) whether steps have been taken  to develop 

these temples; 

 (ii) if so, what those steps are? 

(c) If not, why?  

 

ගු ධකි විරළජ් කළියයලවම් මශතළ (ධ යළපන 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 
ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

යභයේයි. 
(අ) (i) භඩකරපු දිසත්රික්කඹ               - විවහයසථහන 05 

  ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කඹ           - විවහයසථහන 34 

  (ඇමුණුභ අංක 01 හි දක්හ ඇත.) 

 (ii) භඩකරපු දිසත්රික්කඹ              - විවහයසථහන 12 

  ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කඹ            -   විවහයසථහන 56 

  (ඇමුණුභ අංක 02 හි දක්හ ඇත.)  

 (iii) ඔේ. 

 (iv)  ප්රධහන පුයහ විදයහ ළඩම්ම් හිත සථහන වහ 

මුයකරුන් යඹ දහ ආයක්ෂිත පිඹය යගන 
ඇත. 

 සුවියලේෂී, එයවත් ප්රධහන ළඩම්ම් යර 

ඳත්හයගන යන ඹන පුයහ විදයහ සථහන 
වහ දීභනහ රැකල්කරුන් යඹ දහ 
ගළනීභට පිඹය ගනු ඇත. 

 පුයහ විදයහ සථහන ආයක්ෂිත සභහයක වහ 

යක්ෂිත යර ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභට ්රිඹහ 
කය ඇත. 

 දිසත්රික් භටමටමින් භව ජනතහ දළනුත් 

කිරීභට පිඹය ගළනීභ, පුයහ විදයහ ති 
ළඩටවනට භගහමී ඳහල් ශමුන් 
දළනුත් කිරීභ, ප්රජහ ංවිධහන දළනුත් කිරීභ 
වහ කටයුතු කයමින් න්ටී. 

 පුයහ විදයහ යදඳහර්තයම්න්තුයේ ප්රධහන 

කහර්ඹහර ඳපසශ්රඹ තුශ පිහිටහ ඇති පුයහසතු 
ආයක්ණ යඳ ලිස යක ටමඨහඹ ඹටයත් 
අම්ඳහයර් ්රිඹහත්භක න වියලේ යඳ ලිස 
ඒකකඹ වින්න් පුයහසතු විනහලඹන්හිදී 
ළටලීම් න්දු කිරීභ වහ නීතයනුකර පිඹය 
ගළනීභ න්දු කයනු රළයබ්. 

 (v) ඔේ. 
 (vi) පුයහසතු විනහලඹන්ට ම්ඵන්ධ පුද්ගරඹන් අත් 

අඩංගුට යගන ඔවුන්ට එයයහි 1940 අංක 09 
දයන පුයහසතු ආඥහඳනත වහ 1998 අංක 24 දයන 
පුයහසතු (ංයලෝධන) ඳනයත් විධිවිධහන අනු 
නීතිභඹ පිඹය ගළනීභ.   

  (ඇමුණුභ අංක 03හි දක්හ ඇත.)  

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) න්දු වී ඇති වහනිර සබහඹ අනු 
යදඳහර්තයම්න්තු ප්රතිඳහදන භිනන් යවෝ ඵහහිය 
ප්රතිඳහදන ඳඹහ ගනිමින් ංයක්ණ යවෝ නඩත්තු 
කහර්ඹඹන් න්දු කිරීභට අලය පිඹය යගන ඇත. 

(ඇ) අදහශ යන යේ. 

ඇමුණුම් වභළගත* කයමි. 

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යදළනි ටයේදී අතුරු ප්රලසන ඇීමභට නම් වළකිඹහක් නළවළ. 

නමුත් එක් අතුරු ප්රලසනඹක් අවන්න අසථහ රඵහ  යදනහ. 
 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කහරඹ තියඵන නිහ භට 

යඳ ඩි හධහයණඹක් කයන්න. 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යදළනි ටයේදී ඔඵතුභහට අඩු තයමින්  ප්රලසනඹ අවන්න 

අසථහ රඵහ දීභත් හධහයණඹ ඉටු කිරීභක් තභයි.  

 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
යම් කහයණඹ ම්ඵන්ධයඹන් අවන්න තියඵන්යන් ඵයඳතශ 

ප්රලසන තුනක්. 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යව යි. 
 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භයේ ඳශමුයනි අතුරු 

ප්රලසනඹ යභඹයි.  

නළ යඟනහිය ඳශහයත් භඩකශපු, ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්ක 
යදයක් ඉතහ අඩු විවහයසථහන ංඛයහක් ව පුයහවිදයහත්භක 

ටිනහකම් හිත සථහන ප්රභහණඹක් තිීමභභ, නිදන් යව රුන් ව 

ංවිධහනහත්භක පුයහ විදයහ සභහයක ව සථහන විනහල 
කයන්නන්යේ ඉරක්කඹ ළඩි වීභට යවේතුක් යරහ තියඵනහ. 

වියලේයඹන්භ, භවය පිපසස ංවිධහනහත්භක පුයහවිදයහ සභහයක 
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————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලියම්න්තු 

තියඵන තළන් කුඹුරු ඵට ඳත් කයමින් ඒහ ඹට කයමින් ඉන්නහ. 

එයවභ නළත්නම් ගහ කයමින් ඒ සථහන ඹට කයමින් ඉන්නහ. 
රංකහයේ ළඩිපුයභ තියඵන්යන් යඵෞද්ධ පුයහවිදයහ සථහන. ඊට 

අභතය හින්දු ව ඉසරහම් ආගම්රට අදහශ යද්ල් නළතුහ 
යන යයි, තියඵනහ. කය යවෝ ආගභකට අඹත් පුයහවිදයහ 

සභහයක කුඹුරුරට ඹට කයනහ නම්, විනහල කයනහ නම් ඒක 

ගළටලුක්. එභ නිහ ංවිධහනහත්භක විනහල කයන එළනි සථහන 
ම්ඵන්ධයඹන් ඹම් කින් වියලේ භළදිවත්වීභක් අභහතයහංලඹට 

තියඵනහද? 
 

ගු ධකි විරළජ් කළියයලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ දළන් කිේහ, ප්රධහන 
පුයහවිදයහ ළඩම්ම් හිත සථහන වහ මුයකරුන් යඹ දරහ 
තියඵනහ කිඹරහ. ඊට අභතය, සුවියලේෂී, එයවත් ප්රධහන ළඩම්ම් 
යන න පුයහවිදයහ සථහනරට දීභනහ දීරහ රැකල්කරුන් 
යඹ දහ ආයක්හ කිරීභ තභයි න්දු යකයයන්යන්. ඒ ම්ඵන්ධ 
අඳට ගන්න පුළුන් උඳපසභ පිඹය  අයයගන තියඵනහ. ගරු 
නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, පුයහවිදයහ සථහන  යන යයි, ඊට ඩහ  
යදඹක් වුණත් යක තයම් රැකලුන් දළම්භත් ආයක්හ කයන්න 
භවය අසථහරදී ඵළපස යන්න පුළුන්. නමුත්, ඒහ ආයක්හ 
කිරීභට අයප් භටමටමින් ගන්න පුළුන් උඳපසභ පිඹය අයයගන 
තියඵනහ.  

 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ කළභළතියි ඔඵතුභහයගන් ඉල්ලීභක් 

කයන්න.  ඔඵතුභහයේ නිරධහපසන් පිපසක්, - යම් ඳහර්ලියම්න්තු 

ඳළළත්යන අතයතුයර්දී වුණත් කභක් නළවළ- භඩකශපුයේ 

භංගරහයහභයේ නහඹක වහමුදුරුයෝ මුණ ගළයවන්න  ඹළේය ත්, ඒ 

ප්රයද්ලයේ විනහල යමින් තියඵන පුයහවිදයහ සථහන පිළිඵ 

වියලේ අධහනඹක් යඹ මු කය ගළනීභට පුළුන්. ඒහ ගළන 

අධහනඹ යඹ මු කයරහ වියලේ ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඔඵතුභහට 

පුළුන්ද? 
 

ගු ධකි විරළජ් කළියයලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඒ හයේ සථහන තියඵනහ නම් වහභ අඳට 

දළනුම් යදන්න. පුයහවිදයහ අධයක් යජනයහල්යඹහට යවෝ 
අධයහඳන අභහතයහංලඹට ඍජු  දළනුම් යදන්න. එවිට අපි ඒ 
ම්ඵන්ධයඹන් ඉතහ ඉක්භනින් ප්රති්රිඹහ දක්රහ අලය පිඹය 
ගන්නහ.  

 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භයේ අන්තිභ අතුරු ප්රලසනඹ යභඹයි, ගරු අභහතයතුභනි. 

පුයහවිදයහත්භක හයේභ ජහතික ළදගත්කභක් ඇති ීමගිපසඹ- 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යම් ප්රලසනඹට ීමගිපසඹ අදහශ නළවළ යන් භන්ත්රීතුභහ.  
 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ීමගිපසඹ පුයහවිදයහ 

සථහනඹක්යන්. 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහයේ ප්රලසනඹට අය යදන්න ඵළවළ, යේරහ ගත 

යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] යව යි එයවභ නම් ඉක්භන් කයන්න. 

 

ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

යම් ප්රලසනඹ අවනහට ගරු අභහතයතුභහත් කළභළති නිහ 

ඔඵතුභහත් කළභළති යන්න ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.  

 
ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භභ කළභළති වුණහට, ඔඵතුභන්රහ පිළිතුයයන් ඳළන නිනන 

කරුණුරට ඳපසඵහහිය ගියඹ ත් යභතළන විහදඹක් ඇති යනහ. 

 
ගු බුද්ිකක පි රණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එයවභ ඹන්යන් නළවළ, බඹ යන්න  එඳහ. ඔඵතුභහට ගරු 

කයමින් විහදඹක් දක්හ දිගු කය යන ගන්නට භභ ග ඵරහ 

ගන්නහ. 

ීමගිපසයේ වියද්ශීඹ නයමන්නන්ට ව යද්ශීඹ නයමන්නන්ට 

ටිකටම නිකුත් කිරීයම් කටයුතුරදී ඇතළම් නිරධහපසන් ඔඵතුභහට, 

අභහතයහංලඹට ව යදඳහර්තයම්න්තුට යන ගළශයඳන භවය 

්රිඹහ  කයනහ. එභ නිහ වියලේ කඩහ ඳළනීයම් ඒකක යවෝ වියලේ 

විභර්ලන ඒකක යඹ දරහ ීමගිපසයේ ඓතිවහන්ක උරුභඹ ව ඒ 

අට ගළන වියලේ අධහනඹක් යඹ මු කයන්න අභහතයහංලඹට ළඩ 

පිළියශක්, දළක්භක් තියඵනහද?  

 
ගු ධකි විරළජ් කළියයලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, දළන් ඉයරක්යර නික ටිකටම 

ඳත වඳුන්හදීරහ තියඵනහ. ඒ හයේභ කළභයහ ඳද්ධතිඹ වි 

කයන්න ්රිඹහභහර්ග අයයගන තියඵන්යන්. අපි ීමගිපසඹ විනහල 

යන්න  යදන්යන් නළවළ. ඳසු ගිඹ කහරයේ ීමගිපසයේ ම්තු න්තුම් 

ආයක්හ කයන්න  විධිභත් ්රිඹහභහර්ගඹක් අයයගන තිබුයන නළවළ. 

අපි යම් න විට වියද්ශීඹ වියලේඥඹන් යගනළල්රහ ඒහ සුයක්ෂිත 

කිරීභට, ංයක්ණඹ කිරීභට අලය පිඹය අයයගන තියඵනහ.  
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ප්රලසන අංක 2 -864/'16- (3), ගරු (වදය) නලින්ද ජඹතිස 

භවතහ. 
 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු යහජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය බහගත 

කයනහද, කිඹනහද?  

3181 3182 

[ගරු  සුනිල් වඳුන්යනත්ති  භවතහ] 



2016 යදළම්ඵර් 07  

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

පිළිතුය කිඹන්න, ගරු යහජය ඇභතිතුභනි. යම්ක භභ 

කහරඹක් තිසයේ අවන ප්රලසනඹක් යන්. 
 

 

ගු ලවන්ත ධලුවිශළදර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரப - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 

Agriculture)  

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කෂෂිකර්භ ඇභතිතුභහ  

යනුයන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති යදකක් කල් 

ඉල්රහ න්ටිනහ.  

 
 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි,-  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක එතුභහට තියඵන අයිතිඹ.  

 
ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අයිතිඹ තභයි. නමුත්, භහර්තු භහයේ 10ළනි දහ තභයි භභ යම් 

ප්රලසනඹ ඳශමුළනි තහට ඇුවයේ.  

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිියපත් කිීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රලසන අංක 3 -899/'16- (2), ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ.  

 
 

ගු දිදන්හ ුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගරු චභල් යහජඳක් 

භන්ත්රීතුභහ යනුයන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 

 

ගු ලවන්ත ධලුවිශළදර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, කෂෂිකර්භ ඇභතිතුභහ  

යනුයන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති යදකක් කල් 

ඉල්රහ න්ටිනහ.  
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිියපත් කිීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

දගොවිජන වාලර් න දෙපළර්තදම්න්තුල මඟින් 

පලත්ලන වමී්තණය: විවහතර 
கன அதறறதத்ற றமக்கபத்றணரல் டத்ப்தடும் 

ஆய்வு : றதம் 
SURVEY CONDUCTED BY DEPARTMENT OF AGRARIAN 

DEVELOPMENT: DETAILS 
 

914/’16 
 

4.   ගු දිදන්හ ුවණලර් න මශතළ (ගු ටී. රාජිත් ෙ දවොයිවළ 
මශතළ දලනුල   

       (ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண - ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத் 

 தசரய்சர சரர்தரக)  
 (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. T. 

Ranjith De Zoysa) 
කෂෂිකර්භ අභහතයතුභහයගන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) යග විජන ංර්ධන යදඳහර්තයම්න්තු භිනන්, 
කෂෂිකර්භ ඳර්යේණ නිසඳහදන 
වකහයරුන්යේ වබහගිත්යඹන් යම් දිනර 
මීක්ණඹක් ඳත්න්යන්ද; 

 (ii) අදහශ මීක්ණඹ භසත දියියනහිභ ්රිඹහත්භක 
න්යන්ද; 

 (iii) එයේ නම්, එභ මීක්ණයේ අයමුණ කයර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්යනහිද? 

(ආ) (i) යම් වහ වබහගී වී ඇති නිරධහපසන් ංඛයහ 
යක ඳභණද; 

 (ii) එභ මීක්ණඹ වහ ගතන කහරඹ 
යක ඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ කෂෂිකර්භ අභහතයහංලඹ භිනන් මුදල් 
යන් කය තියබ්ද; 

 (iv) එයේ නම්, එභ මුදර යක ඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ යභභ බහට දන්න්යන්ද? 

(ඇ) යන  එයේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

கத்தரறல் அமச்சமக் பகட்ட றணர:  

(அ) (i) கன அதறறதத்ற றமக்கபத்றணரல் 

றசர ஆரய்ச்சற உற்தத்ற உறரபர்கபறன் 

தங்பகற்தைடன் ற்ததரளது ஆய்தரன்த பற் 

தகரள்பப்தடுகறன்நர ன்தமத்ம்; 

 (ii) பற்தடி ஆய்வு தொள ரட்டிலும் பற்தகரள்பப் 

தடுகறநர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அந் ஆய்றன் பரக்கம் ரதன் 

தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) இறல் தங்குதற்நறத்ள்ப அலுனர்கபறன் 

ண்றக்மக  ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) இந் ஆய்வுக்கு டுக்கும் கரனம் ரதன் 

தமத்ம்; 

 (iii) கத்தரறல் அமச்சு இந் ஆய்வுக்கரக தம் 

எதுக்கறத்ள்பர ன்தமத்ம்; 

 (iv) ஆதணறல், அத்தரமக வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர?  

(இ) இன்பநல், ன்? 

3183 3184 



ඳහර්ලියම්න්තු 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he state -  

 (i) whether a survey is being conducted at 

present by the Department of Agrarian 

Development with the participation of 

Agricultural Research Production 

Assistants; 

 (ii) whether the relevant survey is being 

conducted throughout the Island; and 

 (iii) if so, the objective of the said survey? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the number of officers participating in the 

survey; 

 (ii) the period of time to be taken for the said 

survey;  

 (iii) whether the Ministry of Agriculture has 

allocated money for this survey; and 

 (iv) if so, the amount so allocated?  

(c) if not, why? 
 

ගු ලවන්ත ධලුවිශළදර් මශතළ  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹතුභනි, කෂෂිකර්භ අභහතයතුභහ 

යනුයන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* කයනහ.  
 

* වභළදම්වය මත තබන ෙ ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   මීක්ණඹ ඳත්න රදී. 

      (ii)   ඔේ. භසත දියියන්භ ්රිඹහත්භක කයන රදී. 

     (iii)    යභභ මීක්ණඹ අයමුණු කිහිඳඹක් යඳයදළපස කයයගන 
ඳත්න රදී. 

  1.  ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන වහ කෂෂිකහර්මික 
ංර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ කඩිනම් කිරීභ 
වහ ප්රගතිඹ විභීමභ. 

  2.   නිරධහපසන් අතය කෂෂිකහර්මික දළනුභ ුවභහරු 
කයගළනීභ වහ කෂෂිකහර්මික දත්ත එකතු කිරීභ. 

 

 වියලේ යඹන් යග වි (යඳ යව ය) වනහධහය 

මුදල් රඵහයගන වී ගහ කය ඇති/ නළති යග වීන් 
පිළිඵ දත්ත එකතු කිරීභ වහ ඉදිපස කන්නරදී 
එභ මුදර බහවිත යන කය ඇත්නම් යගවිඹ යුතු  
වනහධහයඹ ගශඳහ ඉදිපස යගවීම් න්දුකිරීභ. 

 ප්රලසත යර ගහ කය යන භළති යග ඩ ඉඩම් 

පිළිඵ දත්ත රඵහගළනීභ.  

 අතියර්ක යඵෝග වහ යඳ යව ය වනහධහයඹ 

යගවීභ වහ සුදුසු යග වීන් පිළිඵ දත්ත එකතු 
කිපසභ. 

 අලුත්ළඩිඹහ කශ යුතු ග්රහමීඹ ළේ, අමුණු, ඇශ 

යද ශ වහ පුයන් කුඹුරු පිළිඵ දත්ත එකතු 
කිරීභ. 

 යගතු ගහ ළඩටවනට අදහශ යග වි කහන්තහ 

මිති පිහිටුවීභ, ඳරතුරු ගම්භහන ළඩටවන 
වහ සුදුසු ප්රතිරහීනන් වඳුනහ ගළනීභ. 

 කහඵනික යඳ යව ය නිසඳහදනඹ පිළිඵ 
යග වීන් දළනුත් කිරීභ ආදී කටයුතු කිරීභ. 

 
3. ම්ම් භටමටයම් කෂෂිකහර්මික යහඳෂති ්රිඹහත්භක 

කයන නිරධහපසන්යේ ප්රහයඹෝගික දළනුභ, 
තහක්ණික දළනුභ වහ බහවිතඹ පිළිඵ දළනුභ 
එකියනකහ අතය ුවභහරු කයගළනීභ. 

 
4. නිරධහපසන් අතය සුවදත්ඹ, අ යඵෝධඹ, වහ 

එකමුතුඵ ර්ධනඹ කිරීභ.  

(ආ)   (i)   මුළු ංඛයහ 10,068ක් ඳභණ. 

       (ii)   යභභ මීක්ණඹ අදිඹය 02ක් ඹටයත් ්රිඹහත්භක විඹ.  

 ඳශමු අදිඹය 2016.08.01 න්ට 2016.08.07 දක්හ 

දින 7ක කහරඹකුත් 

 යදන අදිඹය 2016.08.15 න්ට 2016.08.21 දක්හ 

දින 7ක කහරඹක් න ඳපසදි ති යදකක කහරඹක්. 

        (iii)   ඔේ.  

        (iv)   රුපිඹල් මිලිඹන 62කි.  

(ඇ)  අදහශ යන යේ.  

 
 
 

 

රළජය භළළ ප්රි පත්ි ය : රැකියළ ධහිිවීම   
அசகத தரறக் தகரள்மக :  தரறலிப்தை  

OFFICIAL LANGUAGE POLICY: LOSS OF EMPLOYMENT  
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6.   ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
       (ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

      (The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

 යහජය ඳපසඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහතයතුභහයගන් ඇූ  

ප්රලසනඹ - (1):  
 

(අ) (i) යහජය බහහ ප්රතිඳත්තිඹ යවේතුයන් 1980 යට 
යඳය යහජය යේකඹන් විලහර ප්රභහණඹකට රැකිඹහ 
අහිමි ව ඵත්; 

 (ii) ඊට වන ළරීමයම් අයමුණින් 1991.08.23 ළනි 
දින අංක 37/91 යහජය ඳපසඳහරන ච්රයල්ඛඹ 
නිකුත්  කයන රද ඵත්; 

 (iii) එකට යයටම ඳළළති ගළටුම්කහරී හතහයණඹ 
යවේතුයන් යඵ යවෝ පිපසකට එහි අයප්ක්ෂිත 
අයමුණ ඉටුකයගත යන වළකි ව ඵත්; 

 (iv) පීඩහට ඳත් පුද්ගරඹන් න්ඹ ගණනක් කින්දු 
වනඹක් යන රඵහ න්ටින ඵත්;  

 එතුභහ දන්යනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත ච්රයල්ඛඹ ඩහත් නභයශීලි ආකහයයඹන් 
නිකුත් කයන්යන්ද; 

 (ii) පීඩහටඳත් යහජය යේකඹන්ට යවෝ ඔවුන්යේ 
ඳවුයල් හභහජිකඹන් යත වන ළරීමභට 
පිඹය ගන්යන්ද; 

  ඹන්න එතුභහ යභභ බහට දන්න්යන්ද? 

(ඇ) යන  එයේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

ததரது றர்ரக ற்தம் தொகரமத்து அமச்சமக் பகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) அசகத தரறக்தகரள்மக கரரக 

1980ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்ணர் தததபறனரண 

அச ஊறர்கள் தரறல்கமப இந்ணதன் 

தமத்ம்; 

3185 3186 

[ගරු   දියන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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 (ii) அற்கரண றரம் ங்கும் பரக்கத்துடன் 

1991.08.23ஆந் றகற 37/91ஆம் இனக்கதொமட 

ததரது றர்ரக சுற்நநறக்மக தபறறடப் 

தட்டதன்தமத்ம்; 

 (iii) அப்பதரது ரட்டில் றனற பரல் சூழ்றமன 

கரரக தததம்தரனரபணரதக்கு அறலிதந்து 

றர்தரர்த் பரக்கங்கமப ஈபடற்நறக்தகரள்ப 

இனரல் பதரணதன்தமத்ம்; 

 (iv) தரறக்கப்தட்ட தற்தக்கக்கரண ஆட்கள் 

வ்றரண றரதொம் கறமடக்கரல் 

உள்பண தன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) பற்தடி சுற்நநறக்மகம றகவும் தகறழ்வுத் 

ன்ம தகரண்டரக தௌிறறடுரர; 

 (ii) தரறக்கப்தட்ட அச ஊறர்களுக்கு அல்னது 

அர்கபறன் குடும்த அங்கத்ர்களுக்கு 

றரம் ங்க டடிக்மக டுப்தரர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that -  

 (i) a large number of public servants lost their 

jobs prior to 1980 owing to the official 

language policy;  

 (ii) Public Administration Circular No.37/91 

dated 23.08.1991 was issued to grant relief 

to them;  

 (iii) many could not receive the expected relief 

due to the conflict situation that prevailed in 

the country at the time; and 

 (iv) there are hundreds of people who had not 

received any relief?  

(b) Will he inform this House whether - 

 (i) the above circular will be issued in a more 

flexible manner; and 

 (ii) action will be taken to grant relief to the 

affected public servants or members of their 

families?  

(c) If not, why?  

 
 

ගු  සුවන්ත පුාිකනිදම් මශතළ (රළජය පියපළන ශළ 

කෂමනළකරණ නිදයෝජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனப - ததரது றர்ரக ற்தம் 

தொகரமத்து தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Public Administration and Management) 
ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යහජය ඳපසඳහරන වහ 

කශභනහකයණ අභහතයතුභහ යනුයන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය 

වභළගත* කයනහ. 

* වභළදම්වය මත තබන ෙ ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)     1956 අංක 33 දයන ඳනත ්රිඹහත්භක කිරීභට නිකුත් කශ 
යහජය ඳපසඳහරන වහ බහනඩහගහය ච්රයල්ඛ භිනන් යහජය 
නිරධහපසන් විලහර ප්රභහණඹට ඹම් ඹම් ීමභහ ඳළනවුණු ඵ 
පිළිගනිමි. 

      (ii)    එකඟ යමි. 

     (iii)    37/91 දයන යහජය ඳපසඳහරන ච්රයල්ඛඹ 1991.08.23 දින 
නිකුත් කය ඇති අතය, ඉන් ඳසු 1994.09.27 දිනළති යහජය 
ඳපසඳහරන ච්රයල්ඛ 37/91 (I) ද, 2003.09.09 දිනළති 37/91 
(II) යහජය ඳපසඳහරන ච්රයල්ඛඹද නිකුත් කය අගතිඹට ඳත් 
යහජය නිරධහපසන්ට වන රහ දීභට කටයුතු කය ඇත.  

      (iv)      2003.09.09 දිනළති යහජය ඳපසඳහරන ච්රයල්ඛ 37/91 (II) 
අනු යහජය නිරධහපසන්ට යහජය ඳපසඳහරන ච්රයල්ඛ 37/91 
වහ 37/91 (I) භිනන් රඵහදී ඇති වන 1988.12.23 දින න්ට 
්රිඹහත්භක න ඳපසදි රඵහ දී ඇති යවයින් 1956 අංක 33 
දයන ඳනත භිනන් න්ඹලුභ නිරධහපසන්ට වන රළීම ඇති 
ඵත්, ඉන් අනතුරු එළනි ඉල්ලීම් ඉදිපසඳත් වී යන භළති 
ඵත් යඳන්හ දීභට  කළභළත්යතමි. 

(ආ)   (i)    1988.12.23 දින න්ට ්රිඹහත්භක න ඳපසදි යහජය ඳපසඳහරන 
ච්රයල්ඛ 37/91 (II) භිනන් නිරධහපසන්ට වන රඵහ දී ඇති 
ඵළවින් ච්රයල්ඛඹ නභයශීලි ආකහයයඹන් නළත නිකුත් 
කිරීයම් අලයතහක් යන භළති ඵ නිරීක්ණඹ කයමි.  

          (ii)   ඳළන යන නඟී.         

(ඇ)  ඳළන යන නඟී.  

  
 

ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Can I raise a Supplementary Question, please?  

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

In the second round, it is difficult to allow 

Supplementary Questions.   

 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Deputy Speaker, allow the Hon. Member to 

raise her Question. 
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker)   

Hon. Member, you can raise your Question since the 

Hon. Leader of House is willing to accommodate your 

Question.    
 

ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இனங்மகக் கக்கரபர் பசமக்கரண றநந் பதரட்டிப் 

தரலட்மசறல் எததக்கு இண்டு டமகள் ட்டுந்ரன் 

பரற்தற்கு அதற ங்கப்தடுகறன்நது. இதந் 

பதரறலும் 3 டமகள் பரற்தற்கு அதறக்குரத ட 

ரகரத்றலுள்ப தரறக்கப்தட்ட அலுனர்கள் பகரரறத்ள் 

பரர்கள். இனங்மகக் கல்ற றர்ரக பசம ற்தம் 

தபறரட்டுச் பசம பதரன்நற்தக்கரண பதரட்டிப் 

தரலட்மசகபறல் இவ்ரத 3 டமகள் பரற்தற்கு 

3187 3188 



ඳහර්ලියම්න්තු 

அதறக்கப்தட்டுள்பது. அந் அடிப்தமடறல் இனங்மகக் 

கக்கரபர் பசமப் பதரட்டிப் தரலட்மசறலும் எதர் 3 

டமகள் பரற்தற்கு அதறக்க தொடித்ர? ன்த ரன் 

பகட்க றதம்தைகறன்பநன்.  
 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The reply will be given later. 

 

ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Okay. Thank you 

.  
ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next,  Question of Privilege by the Hon. (Dr.) 

Jayampathy Wickramaratne.  

 

ලරප්රවළෙ: දුරකානදයන් මරීයය තර්ජන 
එල් කිීමම 

சறநப்தைரறம : தரமனபதசற தோனம்  

அச்சுதத்ல் றடுத்ம 
PRIVILEGE:  DEATH THREATS OVER TELEPHONE 

 
ගු (ආචළර්ය  ජයම්පි  වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යභභ යප්රහද ප්රලසනඹ භතු 

කිරීභට භට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

නහ. 

ඊයේ එනම්, යදළම්ඵර් භහයේ 6යනි දහ උයද් භයේ ජංගභ 

දුයකථනඹට ඳණිවුඩඹක් රළබුණහ.  එභ දුයකථන ඳණිවුඩඹ රඵහ 

දුන් අඹ,  ආනඩු්රභ යසථහ ්රිඹහලිඹ ම්ඵන්ධයඹන් භයේ 

කහර්ඹ බහයඹ පිළිඵ වන් කයමින් භට ඳරු චනයඹන් ඵළණ 

ළදී, භහ ව භයේ ඳවුයල් න්ඹලු යදනහභ භයහ දභන ඵට තර්ජනඹ 

කශහ. ඒ පිළිඵ භහ ඊයේ ළලිකඩ යඳ ලීන්ඹට ඳළමිණිල්රක් 

කශහ. ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යම් පිළිඵ ඳරීක්හ කය 

ඵරන යර යඳ ලීන්ඹට දළනුම් යදන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ න්ටිනහ.  

භතහදී අඳට මුුවණ යදන්න ඵළපස ඵඹගුල් රන් තභයි වළංගිරහ 

යම් විධියේ ළඩ කයන්යන් කිඹරහ භහ කිඹන්න කළභළතියි. රංකහ 

භභහජ ඳක්යේ යද්ලඳහරන යහඳහයයේ වළදුණු ළඩුණු අඳ 

එයවභ බඹ කයරහ නත්න්න ඵළවළ. අයප් යද්ලඳහරන ්රිඹහභහර්ග 

අපි ගන්නහ. ගරු නියඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, යම් පිළිඵ 

ඔඵතුභහයේ වියලේ අධහනඹ යඹ මු කයන යර භහ ඉල්රහ 

න්ටිනහ. 

 

ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යභභ කරුණ ඳහර්ලියම්න්තුයේ යප්රහද පිළිඵ කහයක 

බහට ඉදිපසඳත් කයනහ. ඒ හයේභ යඳ ලිසඳතිතුභහ භහර්ගයඹන් 

ඒ පිළිඵ විධිභත් ඳරීක්ණඹක් කයන්න  නියඹෝග කයනහ. 

ප්රධහන කටයුතු ආයම්බයේ දී යඹෝජනහ,  ඳනත් යකටුම්ඳතක් 

ඉදිපසඳත් කිරීභ, ගරු (වදය) කවින්ද යවේහන් ජඹර්ධන භවතහ - 

ඳළමිණ නළත. 
මීශඟට,  විර්ජන ඳනත් යකටුම්ඳත  2017 - කහයක බහ 

අසථහ. 

 

විවර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2017 
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017. 
 

කළරක වභළදේදී තලදුර ත් වකළ බන දි.- [ප්රගි ය: දෙවෆම්බර් 06] 
[නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ මළවනළරූඪ විය.] 

 

குளறல் பலும் ஆரப்ததற்நது. - [பர்ச்சற: டிசம்தர் 06 ] 

[சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்] 

 

Considered further in Committee.- [Progress: 06th  December] 
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
119 ලන ශීර්ය.- විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය බ්ති  

ධමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 240,123,000 
 

மனப்தை 119.-  றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 240,123,000  

 

HEAD 119.-  MINISTER OF  POWER AND RENEWABLE ENERGY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 240,123,000 

 
 

150 ලන ශීර්ය.- ඛනිජදතල් වම්පත් වාලර් න ධමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.  13 1,000,777 
 

மனப்தை 150.-  ததற்பநரலி பங்கள் அதறறதத்ற அமச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 131,726,000 
 

HEAD 150.-  MINISTER OF PETROLEUM RESOURCES 

DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 131,726,000 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ - ළඹ ශීර් 
119 ව ඛනිජ යතල් ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ - ළඹ ශීර් 
150, රකහ ඵළලීභ  පර් බහග 10.00 න්ට අඳය බහග 12.30 දක්හ. 
ආයක්ක අභහතයහංලඹ - ළඹ ශීර් 103, 222, 223, 224, 320, 
325 ව ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ 
අභහතයහංලඹ - ළඹ ශීර්  195 ව 296, රකහ ඵළලීභ  අඳය බහග 
1.00 න්ට අඳය බහග 6.30 දක්හ.  

ළඹ ශීර්ලින් කඳහ වළරීයම් යඹෝජනහ -  ගරු සුනිල් 

වඳුන්යනත්ති භන්ත්රීතුභහ. 

3189 3190 

[ගරු ලහන්ති ශ්රීසකන්දයහහ භවත්මිඹ ] 
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[ප.බහ. 9.47] 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳතිතුභනි, "2017 විර්ජන ඳනත් යකටුම්ඳයතහි 

කහයක බහ අසථහයේ අද දින විහදඹට ගළයනන අභහතයහංල වහ 

ඒහ ඹටයත් ඇති අයනකුත් යදඳහර්තයම්න්තු වහ ආඹතනරට 

අදහශ අංක 119 ව 150  දයන ළඹ ශීර්ඹන්යගන් 

ම්ප්රදහඹහනුකර එක් එක් ළඩටවන්හි න්ඹලුභ පුනයහර්තන 

විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් කඳහ වළපසඹ යුතුඹ"යි භහ 

යඹෝජනහ කයනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, වියලේයඹන්භ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ ඹටයත් භභ කහයණහ කිහිඳඹක් භතු 

කයන්න ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. ප්රධහන ලයඹන්භ  රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරඹ පිළිඵ භභ කථහ කයන්න කළභළතියි. යභ කද, 

අපි යම් පිළිඵ 2016 ජනහපස 28 ව 2016 භහර්තු 24ළනි  

දිනර යඳ දු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහයේදී විභර්ලනඹ කයරහ 

ඳහර්ලියම්න්තුට හර්තහක් ඉදිපසඳත් කශහ. අපි  ඒ හර්තහ 

ඳහර්ලියම්න්තු තුශ විහද කශහ. නමුත් අහනහකට ඒ යරහයේ 

ඇති වුණු ඵළඳුම්කය ම්ඵන්ධ විහදඹ නිහ යම් කරුණු කහයණහ 

යඵ යවෝභඹක් ඹටඳත් යරහ හකච්ඡහයන් භඟවළරුණහ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, අද රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ භසත ඳළළත්භ 

පිළිඵ ප්රලසනඹක් ඳළනනළිනරහ තියඵන නිහ භභ  යම් කහයණඹ 

නළත භතු කයනහ. යභ කද, අපි එදහ ඉතහ ඳළවළදිලි යර වඳුනහ 

ගත් යදඹක්  තියඵනහ.  

රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට න්ඹඹට 63ක අයිතිඹක් තියඵන 

LTL Holdings (Pvt) Ltd කිඹන භහගභ තත් විවිධ යහඳෂති 

වහ එභ භහගයම් උඳ භහගම් වදරහ තිබුණහ. එභ භහගම් 

ජහරඹ ඳහර්ලියම්න්තුට ග කිේයේ නළවළ; විගණකහධිඳතියඹහට 

ග කිේයේ නළවළ. යභන්න යම් තත්ත්ඹ දවනළනි ආනඩු්රභ 

යසථහ ංයලෝධනයඹන් යනසකභකට රක් කශහ. ඒ 

යනසකභ අනු LTL Holdings (Pvt) Ltd කිඹන භහගයම් 

න්ඹඹට 63ක අයිතිඹ රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට තිබුණු නිහ 

ඳහර්ලියම්න්තුට, විගණකහධිඳතියඹහට ග කිඹන, යඳ දු යහඳහය 

පිළිඵ කහයක බහට ග කිඹන භහගභක් ඵට ඳත්වුණහ. අපි 

පිළිගත යුතු ඹථහර්ථඹක් තියඵනහ. රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට 

න්ඹඹට 63ක අයිතිඹක් තිබුණත්, එභ භහගභ ව එභ භහගයම් 

උඳ භහගම් ඉතහ යේගත් ර්ධනඹක් රඵහයගන තියඵන ඵ. 

ඉතහ යේගත් ප්රගතිඹක් රඵහ යගන තියඵනහ. වළඵළයි, ඒ ප්රගතිඹ 

ඔවුන් රඵහ ගත්යත් ඔවුන්යේභ ුවදු ජඹග්රවණඹක් වළටිඹට 

යන යයි. එහිදී අඳ අභතක කයන්න අලය නළවළ, ඒ යනුයන් 

විදුලිඵර භනඩරඹට තියඵන න්ඹඹට 63ක අයිතිඹ ගළන.  

යම් අනු "රංවිභ" කිඹන නභ භඟ ශ්රී රංකහ ආනඩුයේ 

ඵුවතය අයිතිඹ හිතයි ඒ ආඹතනඹ භහගභක් වළටිඹට ර්ධනඹ 

රඵහ යගන තියඵන්යන්.  භහ එයවභ කිඹන්යන්, ඒ ආඹතනඹට ඒ 

තියඵන යප්රහදඹ, ශ්රී රංකහ ආනඩුට තියඵන හිමිකහපසත්යේ 

යප්රහදඹ ඒ වහ භහන තයග දින යනත් කින්භ භහගභකට 

නළති නියි. යනත් භහගම්රට නළවළ. ඒක නිහභ අපි ඉතහ 

ඳළවළදිලි වඳුනහ ගත්තහ, ඒ ආඹතනඹ ඳහර්ලියම්න්තු තු 

ගකීභට ඵළඳීභ පිළිඵ. යභ කද, ඔවුන් අසථහ කිහිඳඹකභ 

විවිධ නීති තර්ක භතු කයමින් අයප් ර්තභහන කථහනහඹකතුභහ 

යඳ දු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහයේ  කටයුතු කයන 

අසථහයේදීත් කහයක බහට වබහගි වුයන නළවළ. ඔවුන් යඳනී 

න්ටියේ නළවළ. නමුත්, අපි නළත නළතත් අධහයණඹ කශහට 

ඳසයේ ඒ ආඹතනඹ වබහගි යන්න තීයණඹ කයරහ වබහගි 

වුණහ. ඒ විභර්ලනයේදී භතු වුණු කහයණහ භහ අධහයණඹ කයනහ.  

ඒ අනු, යඳ දු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ හර්තහයේ, 19 ළනි 

පිටුයේ, "වඳුනහගත් ප්රධහන ගළටලු" ඹටයත්, යදන යදදයේ 

යභයේ වන් නහ: 

"2014.06.03 විදුලිඵර භනඩරඹ ඹටයත් ඇති උඳ භහගම් පිහිටුවීභ 

වහ විදුලිඵර භනඩරයේ අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභ පිළිඵ කහයක 

බහයේ හකච්ඡහට බහජනඹ ව අතය කහයක බහයේ භතඹ වයේ 

ආනඩු්රභ යසථහයේ 148 ගන්තිඹ අනු යහජය මරය පිළිඵ ඳහරනඹ 

ඳහර්ලියම්න්තු තු න ඵළවින් විගණකහධිඳති වින්න් ගිණුම් විගණනඹ 

කශත් නළතත් යඳ දු යහඳහය ඹටතට ගළයනන ෆභ ආඹතනඹක්භ යඳ දු 

යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ වමුට ඳළමිණීභ අතයහලය න ඵ කහයක 

බහ වින්න් අධහයණඹ කශහඹ. 

LTL භහගයම් අධයක් භනඩර රැසවීම් පිළිඵ විදුලිඵර භනඩරඹ 

දළනුත් යන වීභ වහ වියලේ කරුණු ගළන ඳභණක් විදුලිඵර භනඩරඹ වහ 

භවහ බහනඩහගහයඹ දළනුත් කිරීභ කයනු රළීමභ පිළිඵ කහයක බහ 

අධහනඹ  යඹ මු කශහඹ."   

ඒ  ඹටයත් අපි -කහයක බහ- නිර්යද්ලඹන් ඉදිපසඳත් කශහ. 

නිර්යද්ල ඹටයත් යභයේ වන් නහ: 

"විගණකහධිඳති භඟ හකච්ඡහ කය යභභ භහගම්ර ්රිඹහකහරීත්ඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් ඳහර්ලියම්න්තුට ග කිඹන ්රභයේදඹක් කස කිරීභ. 

එභ භහගම් පිහිටුවීභ වහ විදුලිඵර භනඩරයේ අනුභළතිඹ 

අනිර්ඹයඹන්භ රඵහ ගළනීභ. 

LTL භහගභ ඹටයත් ඇති ආඹතනරට විදුලිඵර භනඩරයේ 

නියඹෝජිත ඹකු මින් ඉදිපසඹට ඳත් කිරීභට කටයුතු කිරීභ." 

ඒ කිඹන්යන්, LTL Holdings (Pvt) Ltd එක ඹටයත් තියඵන 

ආඹතනරට රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ නියඹෝජිතයඹක් ඳත් 

කයන්න අපි නිර්යද්ල කශහ. ඒ විතයක් යන යයි. අපි රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරඹ කළපු අසථහයේ එහි බහඳතියඹහ LTL 

Holdings (Pvt) Ltd එයකත් බහඳති වළටිඹට ඳත් කයයගන 

තිබුණහ. රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ බහඳතිතුභහ LTL 

Holdings (Pvt) Ltd එයක් බහඳති වළටිඹට එභ ආඹතනයේ 

අධයක් භනඩර තීයණඹක් අනු ඳත් කයයගන තිබුණහ. කහයක 

බහයේදී රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ බහඳතිතුභහ තර්ක විතර්ක 

කයරහ, අහනයේ එතුභහ යඹෝජනහක් කශහ. ඒ යඹෝජනහ 

යම්කයි. අපි ඒක නිර්යද්ලඹටත් ඇතුළු කශහ. "රංකහ විදුලිඵර 

භනඩරයේ බහඳතිතුභහයේ යඹෝජනහක් අනු, අනු භහගභක් 

න LTL Holdings (Pvt) Ltd එයක් න්ඹඹට 27ක යක ටස 

අයිතිඹ යජඹට ඳළරීභට එකඟතහ ඇති ව ඵ වන් ව අතය ඒ 

පිළිඵ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් ගළනීභට කළම්නටම භනඩරඹට 

යඹ මු කය කළම්නටම භනඩරඹ දළනුත් කිරීභ."  ඒක විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහයේ ග 

කීභක්.  

රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ බහඳතිතුභහ තර්ක විතර්ක 
ඉදිපසඳත් කයරහ යඹෝජනහ  කශහ,  ඕනෆ නම් LTL Holdings (Pvt) 
Ltd එයක් ඔවුන්යේ ඉතුරුම් න්ඹඹට 27ත් යජඹට ඳයන්න 
කළභළතියි කිඹරහ. අපිත් කිේහ, "ඒක යව යි. එයවභ නම් යජඹට 
ඳයන්න" කිඹරහ. එතයක ට යජඹ තීයණඹ කයයි, රංකහ විදුලිඵර 
භනඩරඹට අයිති යහජය භහගභක් වළටිඹට යවෝ ඒක සථහපිත 
කයන්න. යභ කද, LTL Holdings (Pvt) Ltd වළදුයන විදුලිඵර 
භනඩරඹ නිහ. භභ නළතත් ඒක අධහයණඹ. කයනහ. LTL 
Holdings (Pvt) Ltd එයක් පුද්ගලික ජඹග්රවණඹක් වළටිඹට 
යන යයි. අදටත් න්ඹඹට 63ක යක ටස අයිතිඹ රංකහ විදුලිඵර 
භනඩරඹට තියඵනහ. ඒ නිහ අපි නිර්යද්ල කශහ, යම් 
ආඹතනයේ අයිතිඹ පිළිඵ අදහශ භහගභ වින්න් න්දු කයන 
අභියඹෝගඹ ම්ඵන්ධයඹන් විදුලිඵර භනඩරයේ සථහයඹ 
කුභක්ද ඹන්න ලිඛිත දළනුම් දීභ, ඵුවතය අයිතිඹ න්ඹඹට 63ක් 
තිම්ඹදී විදුලිඵර භනඩරඹට යභභ ආඹතනයේ කටයුතු 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ම්ඵන්ධයඹන් භළදිවත් වීභට ඇති නීතිභඹ ඵහධහ නියවුල් කය 
ගළනීභට නීතිඳතියඹහ යත යඹ මු කිරීභ, යසථහනුකර වහ 
සථහය නියඹෝග අනු කහයක බහට ඳයහ ඇති ඵරතර ප්රකහය 
අනු භහගභක් න LTL Holdings (Pvt) Ltd එක 
ඳහර්ලියම්න්තුයේ COPE එක වමුට කළවීභ කශ යුතුඹ කිඹහ. ඒ 

ඹටයත් අපි 2016 යඳඵයහපස 09න දහ එභ භහගභ කහයක බහ 

වමුට කළ වහ. ඒ යරහයේ ඒ අධයක් භනඩරඹත් විදුලිඵර වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහයේ ඉල්ලීභ 
අනු, අයප් ඉල්ලීභ අනු කහයක බහට ඳළමිණිඹහ. ඒ 
ම්ඵන්ධයඹන් භහ ඔවුන්ට සතුතින්ත යනහ. අපි ඔවුන්ට 

කිේයේ එක යදඹයි. න්ඹඹට 51ක් යජඹට අයිතිඹ තියඵන යම් 

ආඹතනඹ -යම් ආඹතනයඹන් න්ඹඹට 63ක අයිතිඹක් තියඵනහ, 
රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට- දවන න ආනඩු්රභ යසථහ 
ංයලෝධනඹ අනු, මින් ඉදිපසඹට ඳහර්ලියම්න්තුට ග කිඹන, 
විගණකහධිඳතියඹහට ග කිඹන ආඹතනඹක් නහ කිඹන එකයි 
අඳ කිේයේ. ඒත් ඔවුන්යේ යහඳහපසක කටයුතුරට අයප් ඵහධහක් 
නළවළ. ඒහ දියුණු කයයගන ඹන්න ඕනෆ. ඒහ දියුණු යන්න 
ඕනෆ. වළඵළයි ඒ, ශ්රී රංකහ යජයේ අයිතියේ බහයඹ, යක ට 
බහනඩහගහයඹට -රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට- රළයඵන ඳපසදියි. ඒක 
තභයි යන්න ඕනෆ යද්. එඹ යභච්චය කහරඹක් ඳහර්ලියම්න්තුට 
ග යන කිඹන ආඹතනඹක් වළටිඹට තිබුණහ නම් දළන් එඹ 
ඳහර්ලියම්න්තුට ග කිඹන ආඹතනඹක් ඵට ඳත් වුණහ. යනත් 
යනක් නළවළ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, නමුත් දළන් යරහ තියඵන්යන් යභ කක්ද? 
භහ දළන් ගරු අභහතයතුභහයගන් දළනගන්න කළභළතියි, LTL 
Holdings (Pvt) Ltd එයකන් යජඹට -රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට- 
තියඵන න්ඹඹට 63ක අයිතිඹ ඉත් කයරහ LTL Holdings (Pvt) 
Ltd එක නිදවස කිරීයම් ්රිඹහ භහර්ගඹක් ගනිමින් තියඵනහද කිඹහ. 
කලින් යඹෝජනහ යරහ තිබුයන, රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ 
බහඳතිතුභහ එකට LTL Holdings (Pvt) Ltd එයක්ත් 
බහඳතියඹහ වළටිඹට කිේයේ, LTL Holdings (Pvt) Ltd එක ඒ 
අඹයේ න්ඹඹට 27 යක ටස අයිතිඹත් යජඹට ඳයන්න, ඒ අඹ 
නිදවස යන්න කළභළතියි කිඹරහයි. එතයක ට  යජඹට තභයි 
න්ඹඹට න්ඹයේභ අයිතිඹ රළයඵන්යන්. ඒකටයි අපි එකඟ වුයන. 
අපි අවන්යන්, එයවභ නළති න්ඹඹට 63ක් තියඵන යජයේ අයිතිඹ; 
විදුලිඵර භනඩරයේ අයිතිඹ න්ඹඹට 50ට ඩහ අඩු කය ගන්න 
ඔඵතුභන්රහ දළන් කළම්නටම තීයණඹක් යවෝ  කළම්නටම භනඩර 
යඹෝජනහක් අය යගන තියඵනහද කිඹන එකයි. න්ඹඹට 49ට යවෝ 
න්ඹඹට 50ට ඩහ අඩු කය යගන LTL Holdings (Pvt) Ltd 
භහගභ නිදවස කිරීයම් යඹෝජනහක් තියඵනහද නළද්ද කිඹරහ 
භභ ගරු ඇභතිතුභහයගන් දළන ගන්න කළභළතියි. ගරු ඇභතිතුභනි, 
දළන් ඔඵතුභහ යම් ම්ඵන්ධයඹන් උත්තයඹක් යදනහ නම් භයේ 
හකච්ඡහ ඳවසු යනහ.  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එතුභහ ඊශඟට යන්, කථහ කයන්යන්. එතුභහයේ කථහයේදී 

උත්තය යදයි. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ කහයණඹ ඵයඳතශයි.  LTL Holdings (Pvt) Ltd 

භහගයභන් 2016.12.02 දිනළති යල්කම්තුභහට ඹළව ලිපිඹ භභ 

වභළගත* කයනහ. 

යම් අනු කිඹන්යන් යභයවභයි:   

 

“We refer to the discussion we had with you yesterday in the 
presence of Hon. Minister and the Hon. Deputy Minister.  As agreed 

at the said discussion I am annexing herewith a proposal regarding 

Broad Basing the Ownership of LTL Holdings (Pvt.) Ltd through an 
Initial Public Offer.” 

ඊශඟට, යම් පිළිඵ 16/1969/702/003-XXXII Annex 07 

ඹටයත් ශ්රී රංකහ අග්රහභහතය යනිල් වි්රභන්ංව භළතිතුභහ 2016 

ළප්තළම්ඵර් 26ළනිදහ කළම්නටම භනඩරඹට ඉදිපසඳත් කශ 

කළම්නටම ඳත්රිකහ භභ වභළගත* කයනහ.  

අග්රහභහතයතුභහ  කළම්නටම ඳත්රිකහක් ඉදිපසඳත් කය තියඵනහ. ඒ 

කළම්නටම ඳත්රිකහ  ඉදිපසඳත් කය තියඵන්යන් 2016 ළප්තළම්ඵර්  

21ළනිදහයි. ඒ අනු Cabinet Committee on Economic 

Management ; ආර්ථික උඳයද්ලක කශභනහකයණ කමිටුයේ 

44ළනි ළන් හයයේදී තභයි තීයණඹක් අයයගන තියඵන්යන්. ඒ 

තීයණඹ යභ කක්ද?  

It states, I quote: 
 

"It was explained that the LTL Holdings (Pvt) Ltd has requested the 
approval to restructure their ownership structure and to dilute the 

CEB's stake in LTL in order to have better operational flexibility 

and thereby to maximize its profits.  After discussion the CCEM 
approval was granted to proceed." 

දළන් අපි යම් ළඩි කයන්න ඕනෆ කහයේ profitsද? අපි ර්ධනඹ 

කයන්න ඕනෆ LTL Holdings (Pvt) Ltd එයක් profitsද? 

ආනඩුයේ profitsද?  අග්රහභහතයතුභහයේ බහඳතිත්යඹන් තියඵන  

Cabinet Committee on Economic Management  එක තීයණ 

ගන්න ඕනෆ, යජඹ යනුයන්ද? LTL Holdings (Pvt) Ltd  එක 

යනුයන්ද?  අග්රහභහතයතුභහ  යභතළනින් ඹනහට ඩහ යභතළනට 
ඇවිල්රහ උත්තය දුන්නහ නම් යව යි.  යම්ක  කහයේ තීයණඹක්ද? 
න්ඹඹට 63ක්  අයිතිඹ තියඵද්දි ඒ අඹ වපසඹට යජයේ යක ට 
යගේයේ නළවළ. ඒ අඹ යජඹට ග කිේයේ නළවළ; ඳහර්ලියම්න්තුට 
ග කිේයේ නළවළ.   

ඒ විතයක් යන යයි. ඔඵතුභහ දන්නහ, වෂද හක්ෂිඹක් 
තියඵන වළභ යකයනක්භ දන්නහ, ගරු කථහනහඹකතුභහ යභතළන 
න්ටිඹහ නම් එතුභහත්  දන්නහ;  විදුලිඵර භනඩරඹ භයහයගන,  
විදුලිඵර භනඩරයේ ම්ඳත් භයහයගන,  විදුලිඵර භනඩරයේ  
යද්ඳශ ඳහවිච්චි කයරහ යම් ආඹතනඹ භේ භයහ උඳන් කුභයහ හයේ 
ඳළටේ ගළුවහඹ කිඹන එක.  රංකහ පුයහභ තියඵන විදුලිඵර 
භනඩරයේ ඉඩම්, යජයේ ඉඩම්. ඒහ  LTL Holdings (Pvt) Ltd 
එයක් ඉඩම් යන යයි. ඒයක් තියඵන ම්ඳත් ඒ අඹයේ යන යයි. 
ඒ විතයක් යන යයි, යම් අඹ විදුලිඵර භනඩරයේ ඉංජියන්රුන් 
ම්ලි ඵහ ගත්තහ. විදුලිඵර භනඩරයේ දක් ඉංජියන්රුන්  
ඔක්යක භ විශ්රහභ ඹනයක ට ඹන්යන් LTL Holdings (Pvt) Ltd  
එකටයි.  ඒක  ඒ යග ල්රන්යේ යඳෞද්ගලික අයිතිඹක්.  ඒ නිහ ඒ 
ගළන ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, භේ භයහ උඳන් කුභහයඹහ හයේ 
තභයි විදුලිඵර භනඩරඹ භයහයගන වළදිච්ච  LTL Holdings (Pvt) 
Ltd එක.  ඒත් අඳට ඉීමභක් තිබුණහ, ගකීභක් තිබුණහ. යභ කද, 
න්ඹඹට 63ක අයිතිඹක් තියඵන්යන් විදුලිඵර භනඩරඹටයි. ඒ 
යග ල්රන් කයන්යන්  ඳළටේ ගවරහ, ඳළටේ ගවරහ යනත් යනත් 
භහගම් වදහ ගන්න එකයි. ඒ භහගම්ලින් පිටයටර ඳහ 
යහඳෂති  ගන්නහ. කභක් නළවළ, යභ කද,  LTL Holdings (Pvt) 
Ltd භහගභ දියුණු යනයක ට විදුලිඵර භනඩරඹට රහඵ 
යක ටකුත් එනහ.    

3193 3194 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු සුනිල් වඳුන්යනත්ති  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ ඳදනමින් රහබහංල යඵදද්දී, විදුලිඵර භනඩරඹට එන රහබ 

යක ට ර්ධනඹ යන්න ඕනෆ. වළඵළයි, දළන් යම් යභ කක්ද 

කයන්න ඹන්යන්? ආර්ථික කමිටු යම් තීයණඹ ගන්යන් යභ න 

ඳදනමින්ද? ආර්ථික කමිටු යම් තීයණඹ ගන්න යක ට 

ඳහර්ලියම්න්තුට යභ කක්ද යන්යන්? යම් තීයණඹට අනු ඒ 

අඹයේ අයිතිඹ න්ඹඹට 49කට ඵළසය ත්, -රහබ ළඩි කිරීභ වහ 

LTL Holdings (Pvt.) Limited එක ඳළත්යතන් අයිතිඹ නිදවස 

කයශ ත්,- ගරු බහඳතිතුභනි, විදුලිඵර භනඩරයේ අයිතිඹ 

නිදවස කයනහ විතයක් යන යයි, ඳහර්ලියම්න්තුට තියඵන 

ඵරඹත් නිදවස කයනහ; විගණකහධිඳතියඹහට තියඵන ඵරඹත් 

නිදවස කයනහ; ඳහර්ලියම්න්තුට භළදිවත් යන්න තියඵන 

ඵරඹත් නිදවස කයනහ. ඒ තුළින් රහබහංලඹ විතයක් යන යයි 

ඉත් යන්යන්. ඒ අඹට දළන් ඒක ඉල්රන්න අයිතිඹ තියඵනහ. ඒ 

අඹ දළන් යඳෞද්ගලික යහඳහයඹක් වළටිඹට දියුණු යරහ ඉයයි. ඒ 

අඹයේ නමින් ත උඳභහගම් වදහයගන තියඵනහ. දළන් 

තියඵන්යන්, ර්තභහනයේ ඉන්න විදුලිඵර භනඩරයේ 

බහඳතිතුභහටත් විශ්රහභ ගිඹහභ ඒ භහගභකට ඹන එක විතයයි. ඒක 

තභයි කයන්න තියඵන්යන්. යම් ්රිඹහලියඹන් ඉතහභ ඵයඳතශ 

විධිඹට විදුලිඵර භනඩරඹ අන් කිරීයම් කටයුත්තක් න්දු 

යනහ. භභ ඔඵතුභන්රහයගන් ඉතහභ ඵළගෆඳත් ඉල්රහ න්ටිනහ, 

"යම් තීයණඹට ඉඩ යදන්න එඳහ." කිඹරහ. යම්ක විදුලිඵර 

භනඩරඹට ග කිඹන යජයේ තීයණඹක් යන්න ඕනෆ.  

ඳහර්ලියම්න්තුයේ COPE එයක්දී අපි යම් කටයුත්ත 

යභයවඹවයේ ඉතහභ ද්බහයඹන්. ඒ යන යභ කක්ත් හින්දහ 

යන යයි, ඳහර්ලියම්න්තුට තියඵන ඵළඳීභ, යජඹට තියඵන ඵළඳීභ 

තිඹහ ගන්නයි. එයවභ නළතු, යම්ක නිදවස කයන්න යන යයි; 

යම්ක අත්වපසන්න යන යයි. එයවභ නිදවස වුයණ ත් ඉතහභ 

ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ යනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, භභ 

යම් කිඹන කහයණඹට අදහශ යත යතුරු බහගත කයන්න 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. ඒ හයේභ එතුභහයේ පිළිතුරු කථහයේදී 

භභ දළන ගන්න ඵරහයඳ යය ත්තුයන් ඉන්නහ, යම් පිළිඵ 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලයේ ප්රතිඳත්තිභඹ 

තීයණඹ යභ කක්ද කිඹරහ. භට අලය න්යන්, ආර්ථික කමිටුයේ 

තීයණඹ යන යයි. යට ඳහරනඹ කයන්යන් ආර්ථික කමිටු කිඹරහ 

භභ විලසහ කයන්යන් නළවළ. 

යම් යට තභ ඳහරනඹ කයන්යන් කළම්නටම භනඩරඹ, 

අභහතයහංල ව යම් ඳහර්ලියම්න්තු. එයවභ නම් අපි තීයණඹක් 

අයගන්න ඕනෆ, ඊශඟ අඹ ළඹ විහදඹ යනයක ට යට ඳහරනඹ 

කයන්න ආර්ථික කමිටුක් තියඵනහ; එතුභන්රහ තභයි යම් යට 

ඳහරනඹ කයන්යන්; ආර්ථික කමිටුයේදී ඳහසකයලිංගම් භවත්භඹහ 

අගභළති කයරහ යට ඳහරනඹ කයයගන ඹනහ; යයටම ඔක්යකෝභ 

යද්ල් එතළනින් යකයයනහ කිඹහ. ඒක තභයි එයවභ නම් 

කයන්න යන්යන්. යට ගළන යභයරෝ යදඹක් දන්යන් නළති, භව 

යඳ යශ ත් එක්ක ම්ඵන්ධඹක් නළති අඹ ඳහරනඹ කිරීභක් තභයි 

අහනයේ යන්යන්. යම් ඳහඳ කර්භඹට අත ඔන්න එඳහඹ 

කිඹහයි භභ කිඹන්යන්. ඒකයි අඳට ඉල්රන්න තියඵන්යන්.  

ඳහර්ලියම්න්තුට ග කිඹන්න තියඵන බඹට, 

විගණකහධිඳතියඹහයේ විගණනඹට මුුවණ යදන්න ඵළපසකභට 

යවෝ COPE එකට එන්න ඵළපසකභට යන යයි, යම් තීයණඹ 

ගන්යන්. ඒ අඹට ඊට ඩහ එවහ ඹන ළඩ පිළියශක් යම් 

තියඵන්යන්. මින් එවහට විදුලිඵර භනඩරයේ ඳහරනඹ 

ඔඵතුභන්රහයගන් යත ය කයන්නයි යම් වදන්යන්. දළනටත් ඒ 

අඹයේ තියඵන ඵරඳෆභ දිවහ ඵළලුහභ ඒ අඹයේ ඒකහධිකහයඹට 

ඹට යරහයි තියඵන්යන් කිඹන එක යඳනී ඹනහ. ඇභතිතුභහ යම් 

ගළන යව ඳින්භ දන්නහ. නියඹෝජය ඇභතිතුභහත් යම් ගළන 

යව ඳින්භ දන්නහ. ඒ නිහ යභඹ ග්රවණඹ කය ගන්නහ මික්, 

යම්ක ලිහිල් කයරහ යජයේ අයිතිඹ ඒ කිඹන්යන්, විදුලිඵර 

භනඩරඹ ම්ඵන්ධයඹන් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹට තියඵන න්ඹඹට 63ක අයිතිඹ මුදහ වළරීභ යන යයි, 

කශ යුත්යත්. 

යම් ආර්ථික කමිටු රකහ ඵළලුයේ කහයේ ඳළත්යතන්ද කිඹහ 

අපි අවන්න කළභළතියි. රකහ ඵළලුයේ යජයේ ඳළත්යතන්ද, එයවභ 

නළත්නම්  LTL Holdings (Pvt.) Ltd. එයක් රහබඹ ඳළත්යතන්ද? 

යභ කක්ද, සථහයඹ? යභ කක්ද, ඒ අලයතහ? යභ කද, 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ අපි වපස ඳළවළදිලි කිඹහ තිම්ඹදී, යසථහ වපස 

ඳළවළදිලි ඒහට ඉඩ දීරහ තිම්ඹදී, COPE එයකන් වපස නිර්යද්ල 

දීරහ තිම්ඹදී ඔඵතුභන්රහ කශ යුත්යත් COPE එයක් නිර්යද්ල 

හකච්ඡහ කයන එකයි. ඒක මුළු ඳහර්ලියම්න්තුයේභ එකඟතහයි; 

ඳක්-විඳක් න්ඹලු යදනහයේභ එකඟතහයි. යභයතක් 

ඳහර්ලියම්න්තු ට ග කිඹහ නළති  LTL Holdings (Pvt.) Ltd. එක 

ඳහර්ලියම්න්තුට යගනහ එකයි, ජඹග්රවණඹ.  

ඒ ජඹග්රවණඹ තදුයටත් ආයක්හ කය ගළනීභ තභයි ආර්ථික 

යභයවයුම් කමිටුයේ ගකීභ යන්න ඕනෆකභ තිබුයන. 

ඔඵතුභන්රහ කයන්යන් ඒක මුදහ වපසන එකයි. අපි අවනහ, 

ආර්ථික යභයවයුම් කමිටු ඉන්යන් ඳහර්ලියම්න්තු ඳළත්යත් ද, 

යම් යඳෞද්ගලික මුදරහලි න ය.ඩී. ජඹර්ධනයේ ඳළත්යත් ද 

කිඹරහ. ආර්ථික යභයවයුම් කමිටු ඉන්යන් ය.ඩී. ජඹර්ධනයේ 

ඳළත්යත් ද, ඳහර්ලියම්න්තු ඳළත්යත් ද කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ අඳට 

කිඹන්න ඕනෆ. අග්රහභහතයතුභහ ඒකට උත්තය යදන්න ඕනෆ. 

ඇත්තටභ ඒකට උත්තය යදන්න ඕනෆ විඹඹ බහය ඇභතියඹහ 

යන යයි. අගභළතිතුභහ උත්තය යදන්න ඕනෆ, ඔඵතුභන්රහ 

ඉන්යන් යභ න ඳළත්යත් ද කිඹරහ. 

 
ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

That is the Government policy. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Government policy කිඹන්යන්, Government එක 

කිඹන්යන් යභ කක්ද? ඔඵතුභහ ඒක කිඹන්න යකෝ. 

 
ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ යත්රුම් ගන්න ඕනෆ, යජයේ 

ප්රතිඳත්ති වදන්යන් ආනඩු ඵ. යජයේ ප්රතිඳත්ති වදන්යන් 

COPE එක යන යයි. ගරු බහඳතිතුභනි, COPE එකට ඵළවළ, 

යජයේ ප්රතිඳත්ති වදන්න. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක වපස. අපි ප්රතිඳත්ති යන යයි, නිර්යද්ලඹන් දීරහ 

තියඵන්යන්. වළඵළයි, ආනඩුයේ ප්රතිඳත්ති වදන්යන් ආර්ථික 

යභයවයුම් කමිටුද?  
 

 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභන්රහට කහර්ඹ බහයඹක් තියඵනහ, ගිණුම් ඳරීක්හ 

කයන්න. නමුත්, ප්රතිඳත්ති වදන්න ඔඵතුභන්රහට අයිතිඹක් නළවළ. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක වපස. ආර්ථික යභයවයුම් කමිටු යභ කක්ද? යයටම 

ප්රතිඳත්ති වදන්යන් ඒකද?  
 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

That is Government policy. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Government policy වදන්යන් ආර්ථික යභයවයුම් කමිටුද? 

ආර්ථික යභයවයුම් කමිටුට යභ කක්ද තියඵන ඵරඹ ප්රතිඳත්ති 

වදන්න?  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

That is a body that gives recommendations.   
 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

It gives recommendations to the Cabinet. ආර්ථික 

යභයවයුම් කමිටු රැසයරහ කළම්නටම භනඩරඹට නිර්යද්ල 

ඉදිපසඳත් කයනහ.  
 

 ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යව යි, එතයක ට ඳහර්ලියම්න්තුයේ නිර්යද්ල යඩෝර් 

කයන්න පුළුන්? [ඵහධහ කිරීභක්] COPE එයක් නිර්යද්ල යඩෝර් 

කයරහ, ආර්ථික යභයවයුම් කමිටුට පුළුන් ප්රතිඳත්ති තීයණ 

වදන්න. COPE එක කිඹන්යන් භභ යන යයි. COPE එක 

කිඹන්යන් ඔඵතුභහත් ඇතුළු ඳහර්ලියම්න්තුයි. ඔඵතුභහත් 

ඇතුළු යම් මුළු ඳහර්ලියම්න්තුයි නියඹෝජනඹ කයන්යන්. 

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට COPE එක යඩෝර් කයයගන ආර්ථික 

යභයවයුම් කමිටුට පුළුන්, ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ වදහගන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹන්යන් නළවළ අපි කිඹන යද් පිළිගන්න 

කිඹරහ. නමුත්, අපි කිඹන යද් ඵළවළය කයන්න එඳහ. ඔඵතුභහ 

කිඹන ආකහයඹට  අපි කිඹන ඒහ කුණු ඵක්කිඹට දහන්න එඳහ. 
 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු  බහඳතිතුභනි, COPE එකට ීමමිත ගකීභක් තියඵනහ. 

වළඵළයි, ඒ අඹට ප්රතිඳත්ති වදන්නට ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ප්රතිඳත්ති වදන්යන් ආනඩු. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යම් කිේයේ, ප්රතිඳත්ති වදන්න යන යයියන්. ඒක 

යත්යයන්යන් නළද්ද? යම්, ඳහර්ලියම්න්තුයේ නිර්යද්ල. ආනඩු්රභ 

යසථහයේ තියඵන ඵරතර අනු LTL Holdings (Pvt.) Ltd. 

එක ඳහර්ලියම්න්තුට කළ යේහ. ඒක ළයදිද? ඒ ම්ඵන්ධ 

යකෝප් හර්තහයේ ඉදිපසඳත් කශහට ඳසයේ, ඒක ඳහර්ලියම්න්තුයේ. 

ඔඵතුභහභ කිඹපු විධිඹට, යම් නිර්යද්ල කුණු ඵක්කිඹට දභරහ,  

LTL Holdings (Pvt.) Ltd. එක නිදවස කයරහ යජයේ අයිතිඹ 

ඉත් කය ගන්න ආර්ථික යභයවයුම් කමිටු තීයණඹ කයනහ 

නම්, ඔඵතුභන්රහ ගළනයි, ඔඹ ආර්ථික යභයවයුම් කමිටු ගළනයි, 

යම් ආනඩු ගළනයි යම් යයටම ජනතහ තීයණඹක් ගන්න ඕනෆ. භට 

ඒ ගළන කිඹන්නට තියඵන්යන් එඳභණයි. ගරු බහනහඹකතුභහයේ 

උත්තයයඹන්භ ඳළවළදිලියි, ඹන්යන් යක වහටද කිඹරහ. ඔඵතුභහයේ 

උත්තයඹට යඵ යව භ සතුතියි. යභ කද, ඒ උත්තයයඹන්භ 

ඳළවළදිලියි, ඹන්යන් යක යි ඳළත්තටද කිඹරහ. 
 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

COPE එකට යට ඳහරනඹ කයන්න ඵළවළ.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ, ඒක වපස. එයවභ කයන්යන්ත් නළවළ. යක යව භත් 

එයවභ කයන්යන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභන්රහ media එකට කෆලි දභහ ගන්න ඕනෆ නම්, දභහ 

ගන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

COPE එකට යට ඳහරනඹ කයන්න ඵළවළ. යම්ක වපස කථහක් 

යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක ඳළවළදිලියි. ඒක යන යත්යයනහ යන යයි, ගරු 

බහනහඹකතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු ්තහමන් කිියඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ ගකීම් යඵදහ යගනයි තියඵන්යන්. 

ආනඩුයේ ගකීම් තියඵනහ. විඳක්යේ ගකීම් තියඵනහ. 

COPE එකට ගකීම් තියඵනහ. ඒහ යඵදහ යගනයි තියඵන්යන්. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ යම් කිඹන්යන්  COPE එයක් හර්තහක් ගළන යන යයි. 

විහද කයරහ, හකච්ඡහ කයරහ අන් වුණු කහයණහක් -

ඳහර්ලියම්න්තුයේ දවන ළනි ආනඩු්රභ යසථහ ංයලෝධනඹ- 

ගළනයි භභ යම් කිඹන්යන්. එහි ඵරතර අනුයි 

විගණකහධිඳතියඹහ ළඩ කයන්යන්; අඳ ළඩ කයන්යන්. එඹට 

අනු න්ඹඹට ඳනස එකක් අයිතිඹ තියඵන ආඹතනඹක් 

ඳහර්ලියම්න්තුට ග කිඹන්නට ඕනෆ. ඒක නිදවස කයරහ 

යදන්නයි ඔඵතුභන්රහ යම් කටයුතු කයන්යන්. ආර්ථික යභයවයුම් 

කමිටු ඉන්යන් ඳහර්ලියම්න්තු ඳළත්යත් යන යයි ; යම් යට 

ඳළත්යත් යන යයි; රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ ඳළත්යත්ත් 

යන යයි. ඒකයි අඳ කිඹන්යන්. ''යම්හ කශහට ඳසයේ රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරඹත් රැයකනහ; බහනඩහගහයඹත් රැයකනහ; 

ආර්ථිකඹත් රැයකනහ'' කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ හිතනහ නම්, කයරහ 

ඵරන්න යකෝ, රැයකනහද කිඹරහ. අඳ කිඹන්යන් න්ද්ධ යන යද්; 

න්ද්ධ යච්ච යද්; න්දු යන විනහලඹ. ඔඵතුභන්රහට යම්හ අවන්න 

අභහරු නම්, අඳට කයන්න යදඹක් නළවළ.  

3197 3198 
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ගරු බහඳතිතුභනි, විදුලි මිර ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹ තියඵනහ. 

භෆත කහරයේ විලහර ලයඹන් විදුලි මිර ඉවශ ඹහභ ම්ඵන්ධ 

හකච්ඡහක් තිබුණහ. විදුලිඹ කඩහ ළටීම් තිබුණහ. විදුලි මිර ඉවශ 

ඹහභට ඵරඳහන ප්රධහන යවේතුක් වළටිඹට, යඳෞද්ගලික අංලයඹන් 

විදුලිඹ මිරදී ගළනීභ අඳ දකිනහ. 2014 අවුරුද්යද්දී රංකහ විදුලිඵර 

භනඩරඹට යඳෞද්ගලික අංලයඹන් විදුලිඹ මිරදී ගළනීම් කිරීභට 

රුපිඹල් මිලිඹන අූ දවස ඳන්න්ඹ දවනඹක් විඹදම් වුණහ. 2015දී 

රුපිඹල් මිලිඹන තිසඅටදවස වඹන්ඹ අනවතයක් විඹදම් වුණහ ගරු 

බහඳතිතුභනි. විදුලිඹ මිරදී ගළනීභ වහ යම් අවුරුදු යදකට 

ඳභණක් යජඹට දයන්න න්දු වුණු විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන එක්රක් 

දවනදවස යදන්ඹ දවතුනක්. රුපිඹල් රක්ලින් ගත්යත ත් 

රුපිඹල් එයක යශ ස රක්ඹයි. ඒ අනු, විදුලිඹ මිරදී ගන්නට 

රුපිඹල් එයක යශ ස රක්ඹක් විඹදම් යරහ තියඵනහ. භභ 

කිඹන්යන් නළවළ, ඒ න්ඹලු විදුලි මිරදී ගළනීම්ර දණඹක් 

තියඵනහ; ංචහක් තියඵනහඹ කිඹහ. ඒක යන යයි ප්රලසනඹ. 

යඳෞද්ගලික අංලඹ -යඳෞද්ගලික විදුලි ඵරහගහය තියඵන අඹ, 

යක ම්ඳළණනි, භහගම්- විදුලිඹ නිඳදරහ විදුලිඵර භනඩරඹට 

විකුණනයක ට ඒ විකුණන මිර හධහයණද, නළද්ද කිඹරහ තීයණඹ 

කයන්යන් කවුද? ඒ මිර තීයණඹ කිරීයම් ්රභයේදඹ යභ කක්ද? 

ඕනෆ යකයනකුට විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයන ඵරහගහය වදහයගන, 

භහගම් වදහයගන ඕනෆ ගණනකට විකුණන්න පුළුන්. 

විගණකහධිඳතිතුභහභත්- 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බ්ති  නිදයෝජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர - ைின்வலு ைற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ශ්රී රංකහ විදුලිඵර ඳනත අනු යභගහ 

ය ටම 10කට ළඩි ෆභ ඵරහගහයඹක් පිළිඵභ අනිහර්ඹයඹන්භ 

යටන්ඩර් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹකට ඹන්න ඕනෆ, යටල් යදකක් අතය 

ගිවිසුභක් යන න අසථහරදී. ඒ අනු ඩීල් ඵරහගහය න්ඹල්රභ 

 ඒ යටන්ඩර් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹට අඹත් යනහ.  

ඊශඟට, පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ -ූ ර්ඹ ඵරඹ ව සුශං ඵරඹ

- සම්බන්ධව තිබුණු ප්රතිප්තති  ේම්  ජ  බල ට ප්ත වුණාට 

ඳසයේ යඵ යවෝ ඳළවළදිලි කය ගත්තහ. සුශං ඵරයඹන් විදුලිඹ 

නිඳදවීභ වහ කලින් permits දුන්යන් ඹහළු මිත්රයින්ට. අපි යභය 

යටන්ඩර් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹකට ගිහිල්රහ තියඵනහ. ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් ඒ ගළන දන්නහ, යකෝප් එකට ආපු නිහ. 

ප්රතිඳත්තිඹක් ලයඹන් භභ භහයේ විඹඹට අදහශ දිනරදී යකෝප් 

එකට වබහගි යන්යන් නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ කහයණඹ දන්නහ. 

ඳශමුන තහට තයගකහරී මිර ගණන් අනු යටන්ඩර් කළරහ, 

කලින් රුපිඹල් 19ට තිබුණු විදුලි ඒකකඹ අපි රුපිඹල් 12.29 

දක්හ අඩු කශහ. ඒ හයේභ ඊයේ කළම්නටම භනඩරඹ තීයණඹ 

කශහ, තයගකහරී මිර ගණන් අනු යභගහය ටම 1 ඵළගින් 60කට  

ූ ර්ඹ ඵරහගහයරට ඹන්න. ඒ අනු භහ ඔඵතුභහට ගකීයභන් 

කිඹනහ, විදුලිඹ මිරදී ගළනීයම්දී තයගකහරී මිර භත ඳදනම් 

යනහ කිඹන ප්රතිඳත්තියඹන් අපි කින් වියටක ඵළවළය යන්යන් 

නළති ඵ. යකෝප් එයක් නිර්යද්ලඹත් ඒකයි. විදුලිඹ මිරදී ගළනීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් අපි ඒ ආකහයඹට කටයුතු කයනහ.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යඵ යව භ සතුතියි, නියඹෝජය ඇභතිතුභනි.  

දළන් ඔඵතුභහයේ පිළිතුය අනු ඳළවළදිලියි, කලින් රුපිඹල් 19ට 

ගත්ත විදුලි ඒකකඹ රුපිඹල් 11ට, 12ට ගන්න පුළුන්කභ තිබුණු 

ඵ. ඒ හයේභ ඳසුගිඹ කහරයේ විදුලි ඒකකඹක් නිඳදන්න 

රුපිඹල් 4ක පිපසළඹක් දයද්දී භවය අඹ ගිවිසුම් අනු රුපිඹල් 

35ටත් අයයගන තියඵනහ. භහ ඔඵතුභහයගන් ඉල්රහ න්ටින්යන්, 

අඩු තයයම් අවුරුදු ඳවක් තුශත් -යග ඩක් ඉතිවහඹට ඹන්යන් 

නළතු- විදුලිඹ මිරදී ගළනීම්රට අදහශ ගනු - යදනු හධහයණද, 

නළද්ද කිඹන එක පිළිඵ පර්ණ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න 

කිඹරහයි. කීඹකට ගත වළකි තිබුණු විදුලි ඒකකඹක්ද ඉතහභ 

අහධහයණ, අීමමිත මිරකට අයයගන තියඵන්යන් කිඹන එක ගළන 

පර්ණ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න. ඒක ආඹතන භටමටයභන් න්දු 

කශ යුතු යදඹක්. ඒ මිර ූ ත්රඹ පිළිඵ භවය යරහට 

අයඵෝධඹ ඇති යන්යන් යදඳහර්ලසඹ  -විදුලිඵර භනඩරඹ, 

විකුණන ව මිරදී ගන්න අඹ- අතය ඳභණයි. ඊට ඩහ විෂත, 

විගණනඹ කයන්න පුළුන්, විනිවිදබහයඹන් යුක්ත ්රිඹහලිඹක් 

ඵට එඹ ඳත් කයන යක ට ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන තයගකහපස 

්රිඹහලිඹ විදුලිඵර භනඩරඹට ඩහත් හන්දහඹක කයන්න 

පුළුන්කභ තියඵනහඹ කිඹන කහයණඹ තභයි අපි ඉදිපසඳත් 

කයන්යන්. ඔඵතුභහ දිගින් දිගටභ "තියහය ංර්ධනඹ වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති දහඹකත්ඹ" කිඹන එක ගළන හකච්ඡහ 

කයනහ. ඒක ළදගත් නහ. ඒ ගළන අඳට විහදඹක් නළවළ. 

යභන්න යම් දහඹකත් ්රිඹහලිඹට දළන් විවිධ යඹෝජනහ ඉදිපසඳත් 

යරහ තියඵනහ.  

වියලේයඹන්භ ූ ර්ඹ ඵරඹ උ ඳයඹෝගී කයයගන විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ ඔඵතුභහ යර කු උනන්දුකින් කටයුතු 

කයනහ. ඒක යව යි. ඒ ම්ඵන්ධයඹන් අඳට විහදඹක් නළවළ. 

වළඵළයි, ඒ ්රිඹහලියේදී  එඹ යකයයන්යන් යක යව භද කිඹන 

කහයණඹ පිළිඵ ය ඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. එහි අහන ප්රතිපරඹ 

රළයඵන්යන් යටටයි; යයටම ජනතහටයි. ඒ ්රිඹහලිඹ අඛනඩ 

ඳත්හයගන ඹන්න පුළුන් වළකිඹහ ව ආර්ථික ලක්තිඹ 

තියඵන පිපසස -යද්ශීඹ නිසඳහදකඹන්- දහඹක කය ගළනීභත් ඉතහ 

ළදගත් කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. යභ කද, ඒ තුළින් තභයි යම් 

්රිඹහලිඹ ලක්තිභත් කයන්න පුළුන්කභ රළයඵන්යන්. REDA 

කිඹන ඔඵතුභහයේ ඉරක්ක ම්ඵන්ධයඹන් තියඵන හර්තහ භහ 

යම් අසථහයේදී වභළගත* කයනහ.  

ඳහර්ලියම්න්තුයේ ඵරලක්ති පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කහයක 

බහ දළන් යම් පිළිඵ කටයුතු කයමින් ඉන්නහ. ූ ර්ඹ 

ඵරලක්තිඹ පිළිඵ, ූ ර්ඹ ඵරලක්ති ්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ 

කයන අඹ පිළිඵ න යටන්ඩර් ්රිඹහලිඹ යක යි ආකහයඹටද 

න්ද්ධ යන්යන්, ඒ අඹ ම්ඵන්ධ කය ගන්යන් යක යව භද කිඹන 

කහයණහ පිළිඵ විනිවිද බහඹක් අලයයි කිඹරහ භහ යම් 

අසථහයේදී යඹෝජනහ කයනහ.  

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ ඵරලක්ති පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කහයක 

බහත් අඳට යම් ම්ඵන්ධයඹන් ව ඹම් ඹම් කහයණහ පිළිඵ 

දළනුම් දීරහ තියඵනහ. සථියහයභ ූ ර්ඹ ඵරහගහය හදන ෆභ 

එකක්භ යටන්ඩර් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹකට ඹනහ. ඒ හයේභ 

විනිවිදබහඹ න්ඹඹට න්ඹඹක්භ ආයක්හ කයනහ. ූ ර්ඹඵර 

ංග්රහභඹ තුශ  අපි ඊට ඩහ යඳ දු ප්රතිඳත්තිඹකට ඹන්න ඕනෆ. දළන් 

ඕනෆභ යකයනකුට ඊට වබහගී යන්න පුළුන්. ඵරඳත්ර කහර්ඹ 

ඳටිඳහටිඹ ලිහිල් කයරහ තියඵනහ. එඹ වරඹ භත වි කයන 

ඒකකරට ීමභහ යනහ. ඒ අනු පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ 
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———————————- 
* ලියවිල් ඉදිියපත් දනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 



ඳහර්ලියම්න්තු 

පිළිඵ ම්පර්ණ ක්යේත්රඹභ ඔඵතුභන්රහ අයප්ක්හ කයපු 

ආකහයඹට, අනිහර්ඹයඹන්භ විනිවිදබහයඹන් යුතු තයගකහපස මිර 

ගණන් අනු ්රිඹහත්භක කිරීභටයි අපි අයප්ක්හ කයන්යන්.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ්රිඹහලිඹක් නිහ අඳට ඊට එවහ ඒ ගළන 

කථහ කයන්න ඵළවළ.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට විනහඩි වතයක් තියඵනහ.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වියලේයඹන්භ භහ යම් අසථහයේදී යම් කහයණඹත් භතක් 

කයනහ. භෆත කහරයේ විලහර හකච්ඡහකට -ංහදඹකට- රක් 
යච්ච කහයණඹ තභයි, ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ ම්ඵන්ධයඹන් ව 

2015 -  2016 ගල් අඟුරු යටන්ඩයඹ. ඔඵතුභහ ඒ කහයණඹ ගළන 
දන්නහ. යම් පිළිඵ යශ්රේසඨහධිකයණයේ නඩු තීන්දුක් 

තියඵනහ. යශ්රේසඨහධිකයණයේ අංක 394/2015 දයන නඩු තීන්දු. 

එහිදී ඉතහ ඳළවළදිලි යන යද් තභයි, කළම්නටම භනඩරඹටත් ඩහ  
එවහට ගිහින් කටයුතු කය තියඵන ඵ. තමුන් ට ඕනෆ කයන 

යටන්ඩර්කරුහ ඳසන සථහනයේ හිටිඹහ. තමුන්ට ඕනෆ කයන 
යටන්ඩර්කරුහ ඳශමුන සථහනඹට යගන ඒභ යනුයන්  

තහක්ණ ඇගළයීම් කමිටු  දීරහ තියඵන උඳයදස  තමුන්ට ඕනෆ 
විධිඹට කස කය ගන්න කටයුතු කශහඹ කිඹන එක තභයි  

කිඹන්යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ඇභතිතුභනි,  භට විනහඩි වතයයි 

ත තියඵන්යන්. ඔඵතුභහයේ කථහයේදී කිඹන්න.  

ඊශඟට, කළම්නටම භනඩරයඹන්  ඳත්කශ ප්රම්ඳහදන කමිටු 
යම් යනුයන් කටයුතු කශ ආකහයඹ පිළිඵ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් 

තියඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක ඔඵතුභහයේ කථහයේදී කිඹන්න.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

  Hon. Minister, you can respond later on. ගරු 

භන්ත්රීතුභහ යේ අයඹ අලයයි.  ඒත් ඔඵතුභහට විහදඹට එකතු 
න්න පුළුන්.  

    
ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 

බ්ති  ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 

Renewable Energy) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු කහයණඹ ළයදියි. ඳසයනිඹහට හිටපු 

යකනහට යන යයි, තහක්ණික ඇගළයීම් කමිටුට අනු  
ඳශමුයන්භ න්ටි එක්යකනහට තභයි දුන්යන්. ඒක යඵ රුක්. ඒක 

ඔඵතුභන්රහ යන භඟ ඹළවීභක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යම් ගළන ගරු ඇභතිතුභහයගන්  අවන එයක් යත්රුභක් නළවළ. 
යභ කද,  ඇභතුභහභ කිඹනහයන් යම්ක විනිවිදබහඹකින් කයරහ 

තියඵන්යන්; රහබ රඵහ තියඵන්යන් කිඹරහ. ඒ නිහ භභ කිඹන්යන් 
යම් පිළිඵ යයටම විගණකහධිඳතියඹහ යගන් ම්පර්ණ හර්තහක් 

ගන්න කිඹරහයි. අභහතයහංලඹට ඒ ගකීභ  තියඵනහ. යම් 

යටන්ඩයඹට යභ කක්ද න්ද්ධ වුයන  කිඹන එක පිළිඵ 
හර්තහක් රඵහ ගන්න. ඒක ඔඵතුභන්රහට යව යි. අපි ඉතිවහ ඹ 

ගළන කථහ කයනයක ට කිඹනහයන් ළයදි කයපු ඉතිවහඹක් 
තියඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි, දළන් කිඹන්යන් ''ඹවඳහරනඹක්'' කිඹරහ 

යන්.  ඒ නිහ යම් පිළිඵ පර්ණ ඳරීක්ණඹක් යම් 
ඳහර්ලියම්න්තුට අලයයි. ඒ යනුයන් ඳහර්ලියම්න්තුයේ වියලේ 

කහයක බහක් ඳත්කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභන්රහයේ 

ඳළවළදිලි කිරීභ, "යව යහ යේ අම්භහයගන් යප්න අවනහ හයගයි " 
කිඹරහ  යශ්රේසඨහධිකයණඹභ කම්ඳනඹට ඳත්යරහ තියඵනහ. 

යශ්රේසඨහධිකයණ තීයණයේ එයවභ තියඵනහ. අපි යන යයි 
එයවභ කිඹන්යන්.  ඒ නිහ ඉතහ ඳළවළදිලි අපි ඉල්රහ න්ටිනහ, 

යම් පිළිඵ ඳහර්ලියම්න්තුයේ වියලේ කහයක බහක් ඳත් 
කයන්න කිඹරහ. ඒයකන් ගල් අඟුරු යටන්ඩයඹ පිළිඵද පර්ණ 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ ම්පර්ණ හර්තහක් යම් 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ  බහගත කයන්න කිඹහ ඉල්රහ න්ටිනහ.   
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඳක් නහඹක රැසවීයම්දී  ඒ  පිළිඵ විඳක්යේ  ංවිධහඹක 

ගරු  අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහට ඉල්රහ  න්ටින්න  

පුළුන්. 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳක් නහඹක රැසවීයම්දී  ඒ පිළිඵද තීයණඹක් ගන්න පුළුන්.  

විඳක්යේ  ංවිධහඹක ගරු අනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ඒ 

පිළිඵ ඳක්  නහඹක රැසවීයම්දී අදවස ඉදිපසඳත් කයයි.  

භහ ත කහයණහ කීඳඹක් කිඹන්න ඕනෆ, වියලේයඹන්භ යතල් 
ංසථහ පිළිඵද. අද ඛනිජ යතල් අභහතයහංලඹ පිළිඵත්  

හකච්ඡහ කයන  නිහ  භහ  ඛනිජ යතල් ංසථහ බහය 
ඇභතිතුභහයගන් යම් කහයණහ අවන්න කළභතියි. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ නම් අහනයි.  
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ දිර්ඝ ලයඹන් කථහ  කයන්යන් නළවළ, ගරු බහඳතිතුභනි.  

ඳසුගිඹ කළු දලකයේ න්ද්ධ යච්ච යවජින් ගනු - යදනු 

පිළිඵ අභහතයහංල භටටමින් කශ ඳරීක්ණඹ යභ කක්ද? අලුත් 
අභහතයහංලඹක් ඳත් යරහ, අලුත් කළම්නටම භනඩරඹක් ඳත් යරහ 

යතල් ංසථහට අලුත් අධයක් භනඩරඹක් ඳත්යරහ 
තියඵනහ.  ඳසුගිඹ  අවුරුදු යදයක්දී  යවජින් ගනු - යදනු 

පිළිඵ  ඔඵතුභන්රහ කශ ඳරීක්ණඹ යභ කක්ද  කිඹරහ යම් 

ඳහර්ලියම්න්තුට කරුණු ඉදිපසඳත් කයන්න. ගරු ඇභතිතුභහයේ  
කථහයේදී ඒකට උත්තය දුන්යන ත් යව යි.  

 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ (ඛනිජ දතල් වම්පත් 

වාලර් න ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி - ததற்பநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 

Resources Development) 

ගරු බහඳතිතුභනි,  ආඹතන භටමටමින් කයපු  ඳරීක්ණඹ 

අවුරුදු ගණනක් ඇදි ඇදී තිබුණහ. ඒ ඳරීක්ණඹ  අන් කයරහ  

3201 3202 

[ගරු  අජිත් පී. යඳයර්යහ   භවතහ] 
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ආඹතන භටමටමින් යදන්න පුළුන්  දඬුභ ඒ ඳරීක්ණඹට අනු 

ඒ චදිතඹන්ට  දීරහ තියඵනහ.  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එක්යකයනකුට? අය යේග ඳන්දු ඹන්නහට යභ කද කයශේ? 

 
ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඇදි ඇදී  තිබුණු  ඳරීක්ණඹ අන් කශහ. ඒයකන් තීන්දු දීරහ 

තියඵනහ. ඒ හයේභ අයනකුත් කහයණහ ම්ඵන්ධ  අපි නීතිඳති 

යදඳහර්තයම්න්තු   ව යඳ ලීන්ඹට අයප් වයඹෝගඹ රඵහ යදනහ. 

අභහතයහංලඹ කිඹන්යන්, ඇභති කිඹන්යන් ඳරීක්ණ කයන 

ආඹතනඹක් යවෝ පුද්ගරයඹක් යන යයි. අපි යභ න අසථහක 

යවෝ ඳරීක්ණරට  වයඹෝගඹ යන දී ඉරහ තියඵනහ නම් ඒ 

ගළන කථහ කයන්න ගරු භන්ත්රීතුභහ. 

 
 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳතිතුභනි,   ඒ හයේභ වියලේයඹන්භ ත්රිකුණහභරයේ  

යතල් ටළංකි මවඹ පිළිඵ භහ  ඇභතිතුභහයගන් දළනගන්න 

කළභතියි. ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහයේ සථහයඹ යභ කක්ද?  යතල්  

ටළංකි මවඹ යටන්ඩර් භිනන්  ඉන්දිඹහට යවෝ  යනත් යටකට 

රඵහදීභට  ඹෆයම් කටයුත්තක් තියඵනහද කිඹරහ ඔඵතුභහයේ 

පිළිතුරු කථහයේදී  දළනගන්න  කළභතියි.  

 

 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ත්රිකුණහභරයේ යතල් ටළංකි  යටන්ඩර් කයරහ කහටත් යදන 

කථහක්  නළවළ.  

 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එයවභ අඹ ළඹ යඹෝජනහක් තියඵන නිහයි භහ කිේයේ. 

ඔඵතුභහ කිඹන්යන් යටන්ඩර් කයරහ යදන්යන් නළවළ කිඹරහයන්. 

යටන්ඩර් යන කය යදනහ යන්න පුළුන්?  

 

 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody)  
යටන්ඩර් යන කය යදන්යන්ත් නළවළ. භයේ කථහයේදී යතල් 

ටළංකි ංකීර්ණඹ  ගළන ඳළවළදිලි කයරහ යදන්නම්. යටන්ඩර් කයරහ 

දුන්යන් කවුද? යන කය දීරහ තියඵන්යන් කවුද කිඹරහ 

තමුන්නහන්යේරහ දන්නහ. ඒහ කිඹන්නම් භයේ කථහයේදී.  

 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, ගරු යංජිත් න්ඹමරහපිටිඹ ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට  

විනහඩි 11ක කහරඹක් තභයි තියඵන්යන්.  

[ප.බහ. 10.19] 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 

බ්ති  ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி - றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 

Renewable Energy) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භට රළීම තියඵන විනහඩි 11ක කහරඹ 

කශභනහකයණඹ කය ගළනීභ තභයි ප්රධහන ප්රලසනඹ වළටිඹට  

තියඵන්යන්. ගරු භන්ත්රීතුභහයේ ප්රලසනරට පිළිතුරු දීභට 

අභතය, භහ තු තියඵන ලිඹවිලි කිහිඳඹක් භයේ කථහ 

අතයහයයේ වළන්හඩ්ගත කිරීභට භභ ඔඵතුභහයගන් අය 

ඉල්රහ න්ටිනහ. 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ ඹටයත් 

ආඹතන කිහිඳඹක් තියඵනහ. දළන් වියලේයඹන්භ කථහ ඵවට රක් 

වුයන එයින් එක් ආඹතනඹක් ගළන ඳභණයි. අයප් අභහතයහංලයේ 

ප්රධහනභ ආඹතනඹ, රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹයි. ඒ හයේභ, 

රංකහ විදුලිඵර භහගභ, ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහපසඹ, ශ්රී 

රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති අධිකහපසඹ, ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක 

ඵරලක්ති නිඹහභන බහ, ීමභහහිත රංකහ ගල්අඟුරු (පුද්ගලික) 

භහගභ, ීමභහහිත එල්ටීඑල් යවෝල්ඩිංේස (පුද්ගලික) භහගභ 

යම් ඹටයත් තියඵනහ.  

අද අපි යම් ආඹතන ගළන කථහ කයනහට අභතය, නියඹෝග 

යදකක් ම්භත කය ගන්නත් ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ශ්රී රංකහ 

සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහපස ඳනයත් නියඹෝග 1971/3 දයන 

අතිවියලේ ගළටම නියේදනඹ භිනන් ප්රකහලඹට ඳත් කය තියඵනහ. 

එහි තියඵන්යන්, වියලේයඹන්භ tube lightsර ද්විත් විලි - 

choke - ඩහත් කහර්ඹක්භ හර්ථක ප්රමිතිඹක් ඇති 

ඳහපසයබෝගිඹකඹන්ට රඵහ දීභ පිළිඵ නියඹෝගඹක්. ඒ හයේභ, ශ්රී 

රංකහ විදුලිඵර ඳනත ඹටයත්ත් 1975/49 කිඹන නියඹෝගඹත් අපි 

අද යගයනනහ. ඒ ගළන භයේ කථහයේදී විසතය කයන්න 

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ.  

රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ තභයි අඳ තු ප්රධහන ආඹතනඹ. 

එහි ගකීභ විදුලි ජනනඹ, ම්යප්රේණඹ ව යඵදහ වළරීභයි. රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරයඹන් යම් යයටම රක් 63කට ආන්න 

ඳහපසයබෝගිකඹන් ංඛයහකට විදුලිඹ රඵහ යදනහ. ඒ හයේභ, 

යම් කරහඳයේ ඳළඹ 24 පුයහභ අඛනඩ -කප්ඳහදුකින් යත ය- 

විදුලිඹ රඵහ යදන යට වළටිඹට අපි යඳ ඩි ආඩම්ඵයඹක් බුක්ති 

විඳිනහ. විභරසුයර්න්ද්ර භළතිතුභහයේ න්ට කහරහන්තයඹක් තිසයේභ 

හිටපු අභහතයරු, යහජය නහඹකඹන්, විදුලිඵර භනඩරයේ ඉවශ 

නිරධහපසන් හයේභ යහත්රි 12ටත් විදුලි කණුයේ නළගරහ විදුලිඹ රඵහ 

යදන අයප් යවෝදයඹන් දක්හ න න්ඹලුයදනහට ඒ ආඩම්ඵයඹ 

බුක්ති විඳින්න පුළුන් කිඹරහ භභ කල්ඳනහ කයනහ.  

භහත්, භයේ යවෝදය නියඹෝජය අභහතයතුභහත් විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ බහයයගන දළනට 

අවුරුද්දකුත් භහ තුනක් නහ. ගරු බහඳතිතුභනි, යම් කහර 

ීමභහ තුශ ඹභක් කශහඹ කිඹන තුට අඳට තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි මුලින්භ විදුලිඹ යඵදහ වළරීභ පිළිඵ 

කථහ කයශ ත්, අඳට ගකීභක් තියඵනහ යම් යයටම විදුලිඹ 

ඉල්රන න්ඹලුයදනහට විදුලිඹ රඵහ යදන්න. වළඵළයි, ඉන් එවහටත් 

අපි ගිහින් තියඵනහ. අපි න්ඹඹට න්ඹයේ විදුලිඹ රඵහ දීයම් 

යහඳෂතිඹ ්රිඹහත්භක කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි යම් 

අභහතයහංලඹ බහය ගන්නයක ට යම් යහඳෂතිඹ ඹටයත් යම් යයටම  

නිහ හිමිඹන් හිටිඹහ, 273,686 යදයනක්. ඒ අ ඹයේ නි ශඟ 

3203 3204 



ඳහර්ලියම්න්තු 

විදුලි කණු තියඵනහ, නි ශිනන් විදුලි ඹයඹ ඹනහ. ඒ 

දරුන්ට ඳහඩම් කයන්න කුප්පි රහම්පු එඳහ කිඹනහ. වළඵළයි, යම් 

273,686ක නිහ හිමිඹන්ට විදුලිඹ රඵහ ගන්න පුළුන්කභක් 

තිබුයන නළවළ. අපි යම් දිවහ යඵ යව භ හනුකම්පික ඵරරහ 

විදුලිඵර භනඩරඹට අරහබඹක් යන යන්න, අවුරුදු 6කින් 

යගයන විධිඹට ඉතහ ඳවසු ණඹ ්රභඹක් කස කයරහ දුන්නහ.  

අද යම් ංඛයහයන් 234,655 යදයනකුට විදුලිඹ රඵහ දීරහ 

තියඵනහ. ඒ ගළන අපි තුටු යනහ. භභ ඔඵතුභහට යඹෝජනහ 

කයනහ ගණන් වදරහ ඵරන්න කිඹරහ.  අපි යම් අභහතයහංලඹ බහය 

ගන්නහ විට යම් එක නික කුප්පි රහම්පුයන් ඳහඩම් කශ 

දරුයෝ යදන්යනක් න්ටිඹහ නම්, අද දරුයෝ රක් ඳවක් විදුලි 

එළියඹන් ඳහඩම් කයනහ. යම් අපි කශ එක කහර්ඹඹක්. විදුලිඹ 

ඉල්රන යගල් ප්රභහණයඹන් 15,055කට ඳභණයි අඳට ත විදුලිඹ 

රඵහ යදන්න තියඵන්යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ කිඹන්යන් මුළු 

රංකහයන්භ. අපි ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ යම් භහයේ 31න දහ 

න විට ඒ න්ඹඹට 100 ම්පර්ණ කයරහ එඹ වියලේ උත්ඹකින් 

නිටුවන් කයන්නට. යම් අපි න්දු කශ තත් කහර්ඹඹක්. 

ගරු බහඳතිතුභනි, "යටභ එළිඹයි අඳුය දුයරයි" ජහතික විදුලි 

ත්කහයඹ ළඩටවනට අදහශ ංඛයහ යල්ඛන වන් යල්ඛනඹ 

භභ වභළගත* කයනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, ඊශඟ කහයණහ යභඹයි. අපි විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ බහය ගන්නහ විට  එහි 

වතයයන් එකකට ළඩි ප්රභහණඹක් හිටියේ මිනිසඵර ළඳයුම් භත 

ඵහ ගන්නහ රද යේකඹන්.  ආඹතනඹක ළදගත්භ හධකඹ 

තභයි තෂප්තිභත් යේකඹහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අයප් අභහතයහංලඹ 

ඹටයත් හිටපු  මිනිසඵර  ළඳයුම් යේකඹන් 6,191 යදයනක් 

අයනක් යේකඹන් යඹයදන යේයේභ යඹයදනහ. නමුත් 

ඔවුන්ට රළයඵන්යන් කුඩම්භහයේ ළරකිලි. යම් යේකඹන් 6,191 

යදනහභ ආඹතනඹට ඵයක් යන න විධිඹට, ඵහ ගළනීයම් 

ඳපසඳහටිරට අහියඹක් යන න විධිඹට ව අයනකුත් 

යේකඹන්ට අහධහයණඹක් යන න විධිඹට සථිය කිරීභට අඳට 

වළකිඹහ රළබුණහ. ඒක  ගරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර න්පසයේන 

භළතිතුභහයේ වියලේ යඳ යය න්දුක්. අඳට  යකටි කහරඹක් තුශ ඒ 

යඳ යය න්දු ඉසට කයන්න  පුළුන් වුණහ. ගරු බහඳතිතුභනි, 

යභඹ අයප් අභහතයහංලඹ කශ සුවියලේෂීභ කහර්ඹඹක් තභයි, භහන 

ම්ඳත ම්ඵන්ධයඹන් ව ගළටලු නියහකයණඹ කිරීභට.  

ඊශඟට, අපි තුටු යන්න අලය තත් කහයණඹක් 

තියඵනහ. යරෝකයේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති බහවිත කයන 

යටල් අතපසන් අපි ප්රමුඛ තළනක ඉන්නහ. තභත් අයප් විදුලිඵර 

උත්ඳහදනයඹන් න්ඹඹට 49ක් තියඵන්යන් පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති. 

නළත නළත උඳදින ඵරලක්තිලින් තභයි අපි ඒ විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කය ගන්යන්.  යම් න විට අපි ජර විදුලියඹන් උඳපසභ 

තළනට ගිහින් තියඵනහ. ඒ  වයවහ අඳට ත යඵ යව භ සල්ඳඹයි 

තියඵන්යන්. 

අඳට ඳවසුයන් ඹහ වළකි අයනකුත් ඵරලක්තිඹක් තභයි 

භකඹ ආන්න යටක් වළටිඹට අඳට රළයඵන ූ ර්ඹහයරෝකඹ.  ඒ 

හයේභ සුශං ඵරඹ. ඵර ලක්තිඹක් යර ූ ර්ඹහයරෝකඹ යඹ දහ 

ගළනීභ ප්රභහද වුණහඹ කිඹරහ අපි කල්ඳනහ කයන නිහ දළන් ඒ ඵර 

ලක්තිඹ රඵහ ගළනීභ ංග්රහභඹක් විධිඹට ආයම්බ කයරහ තියඵනහ. 

අයප් ඉරක්කඹ නිහ ද රක්ඹක වර ූ ර්ඹ ඵරහගහය ඵට 

ඳත් කිරීභයි. ඒ වහ අපි ්රභයේද තුනක් වඳුන්හ යදනහ. විලහර 

භන්දිය හිමිඹන්ට ගළශයඳන ඳපසදි, භධයභ ඳහන්තික නිහරට 

ගළශයඳන ඳපසදි ව ඉතහභ අඩු ආදහඹම්රහභිඹහයේ නිහ වහ 

ගළශයඳන ඳපසදි ්රභයේද වදරහ යම් න විට ්රිඹහත්භක කයමින් 

න්ටිනහ. යම්කත් ඹම්කින් විප්රකහරී ළඩක් වළටිඹට වඳුන්හ 

දුන්නහට කින් යදක් නළවළ. යභ කද, යම් ්රභයේදඹ යභයතක් 

ප්රභහදවීභට ඵරඳෆ න්ඹලු ඵහධක අපි ඉත් කයරහ තියඵනහ ගරු 

බහඳතිතුභනි.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ වහ ණඹ ්රභඹකුත් වඳුන්හ දීරහ තියඵනහද? 
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
යම් වහ වියලේ ණඹ ්රභඹක් වඳුන්හ දී තියඵනහ. අඳට 

අඹ ළඹ යල්ඛනයඹනුත් උදවු කයරහ තියඵනහ. ඒ අනු අපි 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ යම් යහඳෂතිඹ යඵ යව භ ශීරයඹන් 

කයයගන ඹන්න.  
 

ගු ගළිීය ජයවික්රම දපදර්රළ මශතළ (ි රවර වාලර් න 

ශළ ලනජීවි ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததபர - வலுவாதார 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු ඇභතිතුභනි, එභ ණඹ ්රභයේ යඳ ලිඹ කීඹද?  
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ජහතික ඉතිපස කිරීයම් ඵළංකු යම් වහ න්ඹඹට 11කට 

ආන්න යඳ ලිඹක් අඹ කයනහ. එභ යඳ ලියඹන් අඩක් අඳට 

ඉදිපස ර්ඹ තුශදී අඩු කයගන්න පුළුන් යයි. යභභ අඹ ළඹ 

යල්ඛනයඹන් අඳට රුපිඹල් ම්ලිඹන 1.5ක් දීරහ තියඵනහ.  ඒ 

ම්ලිඹන 1.5 යඹ දරහ ඔවුන්යේ යඳ ලියඹන් බහගඹක් ඵළංකුට අඳ 

යගනහ. එතයක ට න්ඹඹට 6කට ආන්න ප්රභහණඹකට එභ 

යඳ ලිඹ අඩු කයගන්න අඳට පුළුන්.  

 

ගු ගළිීය ජයවික්රම දපදර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததபர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එඹ ඉතහභ යව යි, ගරු ඇභතිතුභනි. 
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඒ හයේභ රංකහ විදුලි යඳෞද්ගලික භහගභ ඔවුන්යේ 

ප්රයද්ලයේ, ඔවුන්යේ මුදල් ඵළංකුයේ තළන්ඳත් කයරහ, න්ඹඹට 

8.5ක යඳ ලිඹකට තභන්යේ ඕනෆභ ඳහපසයබෝගිකයඹකුට ඒ මුදල් 

රඵහයදන්න ූ දහනම්. ජනතහට එභ මුදල් යඹ දහයගන තභන්යේ 

වරඹ කුඩහ විදුලි ඵරහගහයඹක් ඵට ඳත් කයගන්න පුළුන්.  
 

ගු ගළිීය ජයවික්රම දපදර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததபர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ගරු ඇභතිතුභනි,  ඒ වහ දිසත්රික් භටමටයම් න්ට ප්රහයද්ශීඹ 

භටමටභ දක්හ යහප්ත න ආකහයයේ ළඩ පිළියශක් ඇති 

කයන්න.  එභ ළඩටවන යඵ යව භ හර්ථක යයි.  

3205 3206 

[ගරු යංජිත් න්ඹමරහපිටිඹ  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
අඳ ඒ වහ ඔඵතුභන්රහයේ වයඹෝගඹ ඵරහයඳ යය ත්තු 

යනහ.  

අඳ ප්රථභ තහට යම් යයටම, විදුලිඹ යඳෞද්ගලික අංලයඹන් 

මිරදී ගළනීභ තයගකහරී තළනකට  යගන ගිඹහ. අයප් නියඹෝජය 

ඇභතිතුභහ ඒ කහයණඹ කිේහ. ඒ නිහභ, රුපිඹල් 20කට ආන්න 

මිරකට තිබුණු සුශං ඵර නිසඳහදනයේ විදුලි ඒකකඹක් රුපිඹල් 

12.29කට අඩු කයන්න අඳට පුළුන් වුණහ. ගරු බහඳතිතුභනි, 

යම්ක හර්තහගත ටවනක්. අද සුශං ඵර නිසඳහදනයේ විදුලි 

ඒකකඹක් රුපිඹල් 12.29යි. යම් රහබඹ තභයි අඳ අනහගතයේ 

ජනතහට යඵදහ යදන්න ඵරහයඳ යය ත්තු න්යන්.  

ඊශඟට, අඳ ප්රථභ තහට යම් යයටම ූ ර්ඹ ඵර ලක්තිඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීයම් ළඩ පිළියශ ආයම්බ කයනහ.  ඒ වහ යම් 

යයටම ෆභ යහඳහපසකයඹකුටභ වබහගි යන්න පුළුන්. අඳට 

තහක්ණික ලයඹන් රඵහ දිඹ වළකි ප්රභහණඹ එක් අයඹකුට 

යභගහය ටම එකයි. විෂත තයගඹක් තුශ අඳ ඔවුන්ට ඒ ප්රභහණඹ 

රඵහ යදනහ.  ඊයේ එභ කළම්නටම ඳත්රිකහ අනුභත කශහ. යභළනි 

්රභයේද වයවහ අඳ විදුලිඵර භනඩරයේ කටයුතු ඉතහභ ප්රගතිශීලී 

්රභයේදඹක් තුශ යගන ඹන ඵ භභ අංකභ ප්රකහල කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අයප් යයටම ඉන්යන් ඹළපුම් භටමටයම් 

යග වියඹක්. එභ නිහ වළභ අභහතයහංලඹකටභ විලහර ගකීභක් 

ඳළයයනහ, යම් ඹළපුම් භටමටයම් යග විඹහ එ තළනින් ඉවශට 

ගන්න. අඳ ඒ වහ ළඩ පිළියශක් යඹදුහ, ගරු බහඳතිතුභනි.  

යහත්රි 10.30 - උදෆන 5.30 අතය කහරයේ අයප් නිසඳහදන විඹදභ 

අඩුයි. ඒ කහරඹ තුශ දළනට අඹ කයන  මියරන් වපස අඩක් අඩු 

කයරහ. -ඒකකඹ රුපිඹල් 6.85ක් ඵළගින්- ජරඹ රඵහගළනීභ වහ 

යග වීන්ට විදුලිඹ රඵහ යදන්න අඳ තීයණඹ කය තියඵනහ. යම්ක 

තභ අයප් යයටම යඵ යවෝයදයනක් දන්යන් නළවළ. වියලේයඹන්භ 

භහධයයේදී යවෝදයඹන්යගන් භහ ඉල්රහ න්ටිනහ, යම් ප්රෂත්තිඹ 

භහධය වයවහ ප්රචහයඹ කයන්න කිඹහ.  වළභ යග වියඹකුටභ අලය 

නම් යම් අසථහ රඵහගන්න පුළුන්. අඳ ඒකට ගළශයඳන මීටයඹ 

යන මියල් රඵහයදනහ. තභන්යේ යග වි යඳ ශට තුය රඵහගළනීභ 

වහ යහත්රී 10.30 න්ට උයද් ඳහන්දය 5.30 නතුරු විදුලිඹ බහවිත 

කයශ ත්, අඳ ඔුවයගන් අඹ කයන්යන් හභහනයයඹන් අඹ න 

මුදරට ඩහ වපස අඩයි. ගරු බහඳතිතුභනි, ඒහ යම් කහර ීමභහ 

තුශ අඳ කශ කී යද්ල්.   

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ හයේභ, විදුලිඹ ංයක්ණඹ කිරීභ 

පිළිඵත් අයප් වියලේ ඉරක්කඹක් තියඵනහ. ඒ වහ 

ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹක් වදහ එහි ජහතික යභයවයුම් 

කමිටුයේ බහඳතියඹහ වළටිඹට නියඹෝජය අභහතයතුභහ ඳත් කශහ. 

අයප් උත්හවඹ න්යන් ඉදිපස ර් කීඳඹ තුශ යභගහය ටම 500ක් 

යම් යටට ඉතිපස කය දීභයි. එඹ කයන්යන් අපි කයන ළඩ කටයුතු 

අඩු කයරහ යන යයි. අයපිපසභළසභ තුළින් අපි ඒ ඉරක්කඹ කයහ 

ඹනහ. 

ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ පිළිඵත් අද වියලේයඹන් කථහ 

කශහ. ගල් අඟුරු මිරදී ගළනීභ පිළිඵ භට ග කීයභන් කිඹන්න 

පුළුන්. ඉතිවහඹත් එක්ක ඵළල විට අද අපි ඉතහභත් නිළයදි 

තළනක ඉන්නහ. මීට යඳය භහ යම් පිළිඵ හර්තහ යදකක් 

ඳහර්ලියම්න්තුට ඉදිපසඳත් කශහ. යම් ම්ඵන්ධයඹන් ත දුයටත් 

විහදඹක් අලය නම්,  ත දුයටත් කමිටු ඳත් කශ යුතු නම්, ඒ 

කමිටුත් එක්ක කටයුතු කයන්න අපි ූ දහනම්.   ඒ වහ අලය 

යත යතුරු ය ඹහ යදන්න, යම් තත්ත්ඹ තත් නිළයදි කයන්න 

අපි ඳළවළදිලි ූ දහනභක ඉන්නහඹ කිඹරහ භභ ඒ වළභ 

අසථහකදීභ ඳහර්ලියම්න්තුට කිඹහ න්ටිඹහ. ඒයක් කින්භ 

ගළටලුක් නළවළ. ඒ අභියඹෝගඹට මුුවණ යදන්න අපි ූ දහනම්.  ගරු 

බහඳතිතුභනි, ඒ වහ ඳත් කශ භවහචහර්ඹ යඳයර්යහ භළතිතුභහයේ 

කමිටුයේ හර්තහත් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත්  කිරීභ වහ 

වභළගත* කයන්න භහ ඔඵතුභහයගන් අය ඉල්රහ න්ටිනහ. 

ශ්රී රංකහ භවජන උඳයඹෝගිතහ යක මින් බහ තභයි අයප් 

නිඹහභන ආඹතනඹ. රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ ඒකහධිකහරී 

ළඳයුභක් කයන ආඹතනඹක් නිහ අඳට නිඹහභනඹක් අලයයි. 

වළඵළයි, ශ්රී රංකහ භවජන උඳයඹෝගිතහ යක මින් බහ 

ජනතහයේ ආයක්හ, තත්ත්ඹ ව අඛනඩ ළඳයුභ පිළිඵ 

විදුලිඵරඹ ම්ඵන්ධයඹන් වදන නීති,   ගළටම භිනන් නීති ඵට 

ඳත් කශ යුත්යත් විඹ බහය අභහතයයඹහයි. ශ්රී රංකහ භවජන 

උඳයඹෝගිතහ යක මින් බහ පිහිටුහ අවුරුදු වඹකටත් ළඩියි. 

නමුත් භවජනතහ යනුයන්  වදපු  නීති එකක්ත් ගළටම කයරහ 

තිබුයන නළවළ. වළඵළයි, යම් නයක ට අපි ඒහ නීති ඵට ඳත් 

කයරහ ඳහර්ලියම්න්තුටත් ඉදිපසඳත් කයරහ තියඵනහ. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත යක ඳභණ ඳභණ යරහක් 

අලයද? 
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
විනහඩි ඳවක්. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යව යි. 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු බහඳතිතුභනි, රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ යහජකහපසඹ 

වපසඹට යකයයනහද ඹන්න පිළිඵ ය ඹහ ඵළලීභ වහ 

ජනතහට ඒ නීතයනුකර අයිතිඹ අද අපි රඵහ දීරහ තියඵනහ.  

රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ තුශ අඹථහ ගනුයදනුක් තිබුණහ. 

වියලේයඹන්භ යේක අර්ථහධක අයමුදර පිළිඵ ංචහ 

කහරඹක් තිසයේ ඹට ගිහිල්රහ තිබුණහ. අයප් කහරයේදී ඒ ංචහ 

එළිඹට අයයගන දළන් න්ඹලු කටයුතු නීතයනුකර යකරී යගන 

ඹනහ. ඒ ම්ඵන්ධත් හර්තහක් වළන්හඩ්ගත කයන්න භහ 

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ.  

අපි මරසථහනඹ ආයම්බ කයරහ ර් කීඳඹක් තිසයේ ළඩ 

නතය යරහ තිබුණහ. අපි ඒ ගළන පර්ණ අධහනඹ යඹ මු කයරහ 

රඵන ර්යේ ඒ කටයුතු නළත ආයම්බ කයන්නත් 

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ඒ විධිඹට න්ඹලු අංල යකයයහි අයප් 

අධහනඹ යඹ මු වී තියඵනහ.  

යම් අඹ ළයඹන් අයප් අභහතයහංලඹට රළබුණු මුදල් පිළිඵ 

භහ ප්රකහල කශහ. ඒ පිළිඵ අපි සතුතින්ත නහ.  ර් 

යදකකින් න්ඹලුභ යහජය යග ඩනළිනලිර  ූ ර්ඹ ඵරහගහය  ඇති 

කයන්න අයප් ඵරහයඳ යය ත්තුක් තියඵනහ. වියලේයඹන් 

පුනර්ජනනීඹ ඵර ලක්ති නිසඳහදනඹ යනුයන් අඳට ඵදු වන 

යහශිඹක් රළබුණහ. ඒ න්ඹල්රට අයප් සතුතිඹ ඳශ කයනහ.  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

එක්තයහ පුත් ඳතක තියඵනහ භභ දළක්කහ, "විදුලි ඵර 

ළඳයුභ අර්බුදඹක" කිඹරහ. අපි කින් අර්බුදඹක නළවළ. අර්බුදඹක් 

කිඹන්යන් පිළිතුරු නළති ප්රලසන. වළඵළයි, අපි අභියඹෝගරට මුුවණ 

යදනහ. යම් ර්ඹ ඵළලුය ත්, ර් වඹකට ඳසයේ ඊහන දිග 

යභෝයභන් අඩුභ ර්හ රළබුණු ර්ඹ ඵට යම් ර්ඹ ඳත් 

යරහ තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ පිළිඵ හර්තහ භහ වභළගත* කයනහ. 

ඒ ජර ප්රභහණඹ තිඹහයගන  රඵන ර්යේ විදුලි ඉල්ලුභට 

යක යව භද මුුවණ යදන්යන් කිඹහ අපි දළන්භභ ූ දහනම් යනහ. 

යම් ගළන  ඊශඟට ඳළළත්යන කළම්නටම භනඩර රැසවීභට පර්ණ 

හර්තහක් ඉදිපසඳත් කයන්න භහ ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. අපි  

යක යව භද යම් අභියඹෝගඹට මුුවණ යදන්යන් කිඹන කහයණඹ 

පිළිඵ ඊයේ දිනයේ ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභහ ව භභ න්ඹලු 

නිරධහපසන්යගන් පර්ණ විසතයඹක් ගත්තහ.  අඳට අභියඹෝග 

තියඵනහ.   

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ න්ඹලු අභියඹෝගරට මුුවණ යදන්න අපි  

අයඵෝධඹකින් වහ ූ දහනභකින් න්ටිනහ කිඹන එක අපි 

ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. අපි කින්භ කහයණහකදී අඳුයර් අතඳතගහන 

ගභනක ඹන්යන් නළවළ. ඳළවළදිලි අයඵෝධඹකින් අපි යම් ගභන 

ඹන්න ූ දහනම්. ඒ හයේභ ඉදිපස ර් කිහිඳඹ තුශ,  එනම් 2034 

ය දක්හ යයටම අලයතහට පසරන ළරළසභක් අපි වදරහ 

තියඵනහ. එභ ළරළසභ අනු කටයුතු කයන්න අපි 

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ඒ හයේභ 2016  යර් ළඩිභ විදුලි 

අලයතහ වුණු යභගහය ටම 2,483ක ධහපසතහ 2034 ය 

යනයක ට යභගහය ටම 5,692ක් යේවි කිඹරහ ඵරහයඳ යය ත්තු 

නහ. යම් වහ ව විවිධ විදුලි උත්ඳහදන ්රභයේද, යහඳෂති අපි 

්රිඹහත්භක කයයගන ඹනහ. වළඵළයි, අඳට ඳපසය ප්රලසන, 

යද්ලඳහරනික ප්රලසන, භහජයීඹ ප්රලසන ව ආර්ථිකභඹ ප්රලසන ඹන 

යම් න්ඹල්රත් එක්කයි  ඉසයවට ඹන්න යන්යන්. ඒ හයේභ 

පිපසළඹ ගළනත් ඵරන්න ඕනෆ.  

අපි යඵ යවෝවිට ගල් අඟුරු එඳහ කිඹරහ  කිඹනහ. වළඵළයි, යම් 

ගළන විලහර දළනුභක් තියඵන, අත් දළකීම් තියඵන අයප් ඉංජියන්රු 

ංගභඹ වියලේයඹන් කිඹනහ, ඳපසය හිතකහමී ගල් අඟුරු 

ඵරහගහයර අලයතහ ගළන. පිපසළඹත් එක්කයි ඔවුන් කථහ 

කයන්යන්. යම් න්ඹල්ර ගළන  ඉතහ යව  ංහදඹක අපි යඹදිරහ 

තියඵනහ. අයප් අහන ඉරක්කඹ තභයි යම් යටට අලය විදුලිඹ  

ඩහත් අඩු පිපසළඹකට, ඩහත් ඳපසය හිතකහමී ්රභයේදඹකට 

රඵහදීභ.  

 පුත් ඳත්ලින් අඳ දකිනහ, නිඹඟඹක් කිඹපු ගභන් ජනතහ 

වළභ යභ යව තකභ අවන්යන්,  විදුලිඹ කඳනහද කිඹරයි.  නළවළ. 

කින්යේත්භ විදුලිඹ කළපීයම් ඵරහයඳ යය ත්තුක් නළවළ. යභ න 

ඵහධකඹ ආත් ඳළඹ 24භ යම් ආකහයයඹන්  විදුලිඹ රඵහයදන්න 

අපි ූ දහනමින් න්ටිනහ. ඒක භභ ගකීයභන් කිඹන්න අලයයි.  ඒ 

හයේභ විදුලි මිර ළඩි කයනහද කිඹරහ අවනහ. ඒකත් නළවළ.  

යම් න්ඹල්ර අයප් තියඵන ්රභයේදඹන් තුශ කශභනහකයණඹ කය 

ගන්න වළභ විටකභ අඳ ූ දහනම්.  

ගරු බහඳතිතුභනි,  යම් අසථහයේ දී  අයප් ගරු නියඹෝජය 

අභහතයතුභහට භහ සතුතින්ත යනහ. අයප් ම්මුතිහදී 

යද්ලඳහරනයේ උඳපසභ පර  යනරහ ගන්නහ ආඹතනඹක් තභයි 

අයප් අභහතයහංලඹ. අපි වළභවිටකභ  එහි ඇති න ප්රලසන එක 

ඳවුරක ප්රලසන විධිඹටයි දකින්යන්. අපි "ඳවුර " කිඹරහ කිඹන්යන්  

රංකහ විදුලි ඵර භනඩරඹ කිඹන ඳවුර ගළනයි. 
 

ගු චන්ද්රසිිය ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු චන්ද්රන්පස ගජදීය භළතිතුභහ. 
 

ගු චන්ද්රසිිය ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇභතිතුභනි, -  

 
ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
භයේ විනහඩි 5ක කහරඹ යගවී යගන ඹන්යන්.  

 

ගු චන්ද්රසිිය ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඳළවළදිලි කය ගළනීභක්.   භභ එක විනහඩිඹයි ගන්යන්. 

 
ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු භන්ත්රීතුභහ, භභ අද දිනයේ යම් ගරු බහයේ රැඳී ඉන්නහ. 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුනිල් වඳුන්යනත්ති භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ තදුයටත් රැඳී ඉන්නහ.  භභ භතු කයපු 

LTL Holdings (Pvt.) Limited එයක් අයිතිඹ පිළිඵ  

Management Committee එයකන් - 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ රැඳී න්ටින්න.  

3209 3210 

[ගරු  යංජිත් න්ඹමරහපිටිඹ  භවතහ] 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිියපත් දනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 
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ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහට වියලේ සතුතිඹ පුද කයනහ. රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරඹ අයප් ඳවුයල් යහඳෂතිඹ වළටිඹට අපි යම් 
ම්මුතිහදී යද්ලඳහරනයේ උඳපසභ පර යනශහ ගන්නහ. යභහිදී 
යනත් යඳෞද්ගලික අලයතහක් යවෝ ඳවුල් ගවක් භතුයන්යන් 
නළවළ. වළඵළයි, ඒ ඳවුයල් අලයතහ යනුයන් යඳනී න්ටින 
යවෝදයඹන් යදඳශක් යේ  ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභහ භහ භඟ 
එකතු යරහ යම් කටයුතුර නිඹළලී න්ටිනහ. ඒ වහ භයේ 
සතුතිඹ එතුභහට ඳශ කය න්ටිනහ.  ඒ හයේභ අයප් අභහතයහංලයේ 
යල්කම්තුභහ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරයේ භයේ යජයසඨ 
ගයඹක්. යව  අයඵෝධඹකින් කටයුතු කයන එතුභහයේ පර්ණ 
වහඹ භට වළභදහභත් රළයඵනහ.  භට ඒක කිඹන්න අලය යරහ 
තිබුණහ.  

වියලේයඹන්භ රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ බහඳතිතුභහ ඇතුළු 
අධයක් භනඩරඹට භයේ සතුතිඹ ඳශ කය න්ටිනහ.  
හභහනයයඹන් න ඇභතියයඹක් ආහභ බහඳතියඹහ යනස 
කයනහ. වළඵළයි, භභ එයවභ කයශේ නළවළ. රංකහ විදුලිඵර 
භනඩරයේ බහඳතියඹහ කටුඵළද්ද විලසවිදයහරයේ 
ආචහර්ඹයයඹක්. ඔුවයේ දළනුභ අයප් විදුලිඵර භනඩරඹට 
රඵහගන්න භට අලය වුණහ. යම් කටයුතු කයයගන ඹෆයම්දී වහඹ 
යදන හභහනයහධිකහපසතුමිඹ ඇතුළු භභ කළින් වන් කශ 
ඉංජියන්රු භවත්රුන්ටත්, විදුලිඹ ම්ළටීභකදී ඔඵතුභන්රහයේ 
ඳණිවුඩරට අනු යහත්රි 12.00ට වුණත් රයිටම කණු උඩට නළඟරහ 
ඒහ ඹථහ තත්ත්ඹකට ඳත් කිරීභට කටයුතු කයන යවෝදයඹන් 
දක්හ, ඒ  න්ඹලු යදනහටත් භහ සතුතින්ත යනහ. 

ඉසයල්රහභ රංකහ රහන්සයෂෝභර්ස ආඹතනඹ ගළන කථහ 
කයනහ නම්,  අපි ඒ ගළන ආඩම්ඵය යන්නට ඕනෆ.  එඹ 
වියලේයඹන්භ වියද්ල යහඳෂති ළඩි ප්රභහණඹක් කයරහ යම් යටට 
වියද්ල විනිභඹ යගන එන ආඹතනඹක්. ඔවුන්යේ 
නිර්භහණශීලිත්ඹ නිහ ඔවුන් විලහර යහඳෂති ප්රභහණඹක් හර්ථක 
කයයගන තියඵනහ. වළඵළයි, ආඹතනයේ ඉදිපස කටයුතු පිළිඵ 
ඔවුන්ට අදවස ඉදිපසඳත් කයන්න පුළුන්; තත් ආඹතනරට 
අදවස ඉදිපසඳත් කයන්න පුළුන්. ගරු සුනිල් වඳුන්යනත්ති 
භන්ත්රීතුභහටත් අදවස ඉදිපසඳත් කයන්න පුළුන්. ඒ වළභ 
යඹෝජනහක්භ රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට, යටට, ජහතිඹට සුදුසු 
ඳපසදි ගශඳහ ගළනීයම් වළකිඹහ අඳට තියඵනහ. ඒ ගළන කින්භ 
ගළටලුක් හිතන්න එඳහ, ගරු භන්ත්රීතුභනි. අපි, ඔඵ කහරඹක් 
තිසයේ වඳුනන අඹ. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ නම් අහනයි. 
 

ගු බන්දු ුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු ඇභතිතුභහයගන් යඳ ඩි කහයණඹක්  පිළිඵ භහ 

දළනගන්න කළභළතියි.  
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔඵතුභහයේ කහරයඹන් ඒ යරහ භට ඕනෆ. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට කථහ අන් කයන්න යනහ. 

ගු බන්දු ුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

යම් යනයක ට රංකහ රහන්සයෂෝභර්ස ආඹතනයේ යක ටස 

රළයිසතුගත කයරහ විකුණන්න ඵරහයඳ යය ත්තුක් ඔඵතුභහට 

තියඵනහද? 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
නළවළ, නළවළ. කින්භ ඵරහයඳ යය ත්තුක් නළවළ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, විවිධහකහයයඹන් එළනි යඹෝජනහ ඉදිපසඳත් යන්න 

පුළුන්. යඹෝජනහ කිඹන්යන්, න්ඹඹට 100ක්භ ්රිඹහත්භක කශ 

යුතු යද්ල් යන යයි. අඳට අයිතිඹක් ති යඵනහ; අඳට දළනුභක් 

තියඵනහ;  අඳට දළක්භක් තියඵනහ.  ඒ දළක්භ අනු තභයි 

ඉදිපසයේ දී යම් න්ඹලු කටයුතු කයන්යන්. ඒ ගළන ළකඹක් 

තිඹහගන්න එඳහ කිඹන එක අපි යම් ගරු බහට ප්රකහල කයන්න 

ූ දහනම්. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහ දළන් විනහඩි 6ක කහරඹක් ළඩිපුය රඵහයගන 

තියඵනහ. 

 
ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ත විනහඩිඹයි ගන්යන්.  යම් අසථහයේ දී අයනක් 

ආඹතනරටත් භයේ සතුතිඹ පුද කයන්න ඕනෆ. 

 
ගු චන්ද්රසිිය ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔඵතුභහට යන්ව කහරයඹන් භට යඳ ඩි යේරහක් දුන්යන ත් 

අසථහ යදන්නම්. යභ කද, දළන් භයේ කථහ අන් කයන්න 

කිඹරහ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] -  

 
ගු චන්ද්රසිිය ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භයගන් එක විනහඩිඹක් අයයගන එක කහයණඹක් අවන්න 

අසථහ යදන්න. 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
එයවභ නම් භට එතුභහයගන් කහරඹ රඵහයදන්න. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දළන් ඒක කයන්න පුළුන්කභක් නළවළ. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
එයවභ නම්, අහන ලයඹන් භහ  රංකහ විදුලි (යඳෞද්ගලික) 

භහගභට, ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහපසඹට, වියලේයඹන්භ 

පුණර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ළඩි ළඩියඹන් යගන ඒයම්දී භවහ 

ගකීභක් දයන ඳයභහණුක ඵරලක්ති අධිකහපසඹට, ඒ හයේභ ශ්රී 

රංකහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති නිඹහභන බහට භභ සතුතින්ත 

යනහ. ඒහ ජහතික ලයඹන් විලහර යේඹක් ඉසට කයන 

ආඹතන. ඒ හයේභ ීමභහහිත රංකහ ගල්අඟුරු (පුද්ගලික) 

භහගභටත්,  සතුතින්ත යනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, යම් න්ඹලු 

ආඹතනර ඉවශ න්ට ඳවශට ව අයප් යේක යවෝදයඹන්ටත්, 

ඳහරක භනඩරඹටත්, ශ්රී රංකහ එනජීස ආඹතනඹටත් විඹ බහය 

අභහතයයඹහ වළටිඹට භයේ සතුතිඹ පුද කයන අතය,  භට 

අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත යමින් භයේ 

කථහ අන් කයනහ. 
 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යඵ යව භ සතුතියි.  

මීශඟට, ගරු යයෝහිත අයබ්ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුනිල් වඳුන්යනත්ති භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

 

ගු චන්ද්රසිිය ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භට යඳ ඩි යේරහක් යදන්න. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු චන්ද්රන්පස ගජදීය භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට කථහට භළදිවත් 

වීභට - [ඵහධහ කිරීභක්]  යේරහ රඵහ යදන්න අභහරුයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහයේ අයඹ ඇති භහ රැඳී න්ටිඹහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු චන්ද්රන්පස ගජදීය භන්ත්රීතුභහයේ ප්රලසනඹ ඳළවළදිලියි. ඒ ගළන 

ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභහ කථහ කයහවි. ගරු සුනිල් වඳුන්යනත්ති 

භන්ත්රීතුභහ. 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භයේ කථහයේදී භහ භතු කයපු කහයණඹට 
පිළිතුරු යදන්න භයේ කථහයේදීභ භහ ගරු ඇභතිතුභහට යරහ 
දුන්නහ. අග්රහභහතයතුභහ බහඳතිත්ඹ දයන ආර්ථික 
කශභනහකයණ කමිටුයන්, විදුලිඵර භනඩරඹට න්ඹඹට 63ක් 
අයිතිඹ තියඵන  LTL Holdings (Pvt.) Ltd. එයක් අයිතිඹ ඉත් 
කයනහද කිඹරහ ඇුවහ.  ඒකට යභතුභහ උත්තය යදනහ කිේහ. 
නමුත්, එතුභහ සතුති කථහත් කශහ, උත්තයඹක්  රඵහ දුන්යන් 
නළවළ. භට රැඳී ඉන්න කිඹනහ.   කදහ නතුරු රැඳී ඉන්නද? 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
විවිධ යඹෝජනහ එන්න පුළුන්, විවිධ නිර්යද්ල එන්න පුළුන්. 

ඒ න්ඹල්ර ඩහත් යව භ විධිඹට කශභනහකයණඹ කය ගළනීභ 
තභයි ඇභතියඹහයේ ගකීභ යන්යන්. ඒකට භට යව  
ලක්තිඹක් නියඹෝජය ඇභතියඹහයගන් රළයඵනහ. ඒ ගළන 
ඔඵතුභන්රහ බඹ යන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු සුනිල් ශඳුන්දනත්ි  මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

උත්තයඹ ඒකද? 
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඔයිට ළඩිඹ  ඕනෆ නම් යනභ විහදඹක් ගන්න.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු යයෝහිත අයබ්ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු බහඳතිතුභනි, භට යරහ යක ච්චය තියඵනහද? 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 13ක කහරඹක් තියඵනහ.  
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

විනහඩි 14ක් තිම්රහ ඵහධහ කිරීම්රට කළපුහ ද දන්යන් නළවළ. 

රයිටම කඳනහ හයේ කළපුහද දන්යන් නළවළ.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නළවළ, නළවළ. 
 
[ප.බහ. 10.39] 
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු බහඳතිතුභනි, වියලේයඹන්භ අද විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති  අභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධයඹන් භහ චන 
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කිහිඳඹක් කථහ කිරීභට ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  අයප් මිත්ර ගරු 

ඇභතිතුභහ කථහ කශහට ඳසයේ කථහ කයන්න රළීමභ ගළනත් තුටු 

යනහ. එතුභහ ප්රකහල කශහ,  ''රයිටම කණුක් යේ ශඟ තියඵන, 

එයවත් විදුලිඹ නළති, අඹටත් විදුලිඹ ඵහ යදනහ" කිඹරහ. අපි 

දළක්කහ ඒක ්රිඹහත්භක කයයගන ඹන ආකහයඹ. ඒ ගළන අපි 

එතුභහට සතුතින්ත යනහ.  

විදුලිඹ රඵහ යදන එක යව යි. කුප්පි රහම්පු එළියඹන් ඉන්න 

යකයනකුයේ යගදය විදුලි බුබුශක් ඳත්තු යනහ නම් ඒක ඉතහභ 

යව  ළඩක්. නමුත්, ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහයගන් අඳට 

ප්රලසනඹක් අවන්න තියඵනහ. දළන් ඔඵතුභහ විඹබහය ඇභතියඹහ 

වළටිඹට දන්නහ, විදුලිඹ අලුතින් රඵහ යදන යක ට විදුලිඹ ළඩිපුය 

නිසඳහදනඹ කයන්න ඕනෆ ඵ. 

එඹ ජර විදුලි ඵරයඹන් යන්න පුළුන්, තහඳ විදුලි ඵරයඹන් 

යන්න පුළුන්, සුශං ඵරයඹන් යන්න පුළුන්,  ූ ර්ඹ ඵරයඹන්  

යන්න පුළුන්; යම් න්ඹලු යද්ලින් නිසඳහදනඹක් කයන්න ඕනෆ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඳසු ගිඹ දිනර යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයයේ 

විදුලි ළඳයුභ කඩහයගන ළටුණහ. ඒ යරහයේ යයටම විදුලිඹ 

කළපීභක් න්ද්ධ වුණහ. විදුලිඹ කළපීභ නිහ යර කු අර්බුදඹකට 

මුුවණ යදන්න න්ද්ධ වුණහ. ගරු ඇභතිතුභනි, යකට අයප් විදුලි 

ඵර ඳද්ධතිඹට  යභගහය ටම 200ක් ඳභණ අලුයතන් අලය නහ. 

තමුන්නහන්යේරහයේ ඹව ඳහරන ආනඩු හම්පර් විදුලි ඵරහගහයඹ 

වදන එක වමුලින්භ නළළත්තුහ; දළන් හම්පර් ඵරහගහයඹ වදන 

එක වමුලින්භ නත්රහයි තියඵන්යන්. හම්පර් විදුලි ඵරහගහයඹ 

වදන එකත් නත්රහ, විදුලි ඵරහගහයඹක් ඉදි යන්යන්ත් 

නළත්නම්, විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න සථහනඹකුත් නළත්නම්, 

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට රයිටම කණුක් යේ ශඟ තියඵන අඹටත් 

විදුලිඹ යදන යක ට අලය විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයන්යන් 

යක යව භද? 

ගරු බහඳතිතුභනි, ත භහඹකින් අපි 2017 යට ඳහ 

තඵනහ.  2017ත් විදුලිඹ යදනහ යන්.  එතයක ට 2018 න 

යක ට විදුලිඹ යදන අඹටත් එක්ක විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයන්යන් 

යක යව භද කිඹන ප්රලසනහර්ථඹ අඳ ඉදිපසයේ තියඵනහ. 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
භභ පිළිතුයක් යදන්නද? 

 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ යඳෞද්ගලික දුන්නත් කභක් නළවළ. 

අපි අවයගනයි කිඹනහ, ූ ර්ඹ ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කයනහ කිඹරහ. දළන් තියඵන ප්රලසනඹ යම්කයි. ූ ර්ඹ 

ඵරයඹන් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ යක යවේද ආයම්බ කයරහ 

තියඵන්යන්? එයවභ යදඹක් ආයම්බ කයරහ තියඵනහද? ඔඵතුභහ 

ඇභතියඹහ වුණහට, යභතළන තීන්දු තීයණ ගන්යන් එක්ත් ජහතික 

ඳක්යේ අග්රහභහතයතුභහ. ඒ ආර්ථික උඳයද්ලකයඹෝ ට කයයගන 

ගන්න තීන්දු. ඒ තීන්දු නිහ තභයි එදහ යන යය ච්යචෝයල්  

ඵරහගහයඹ වළදුයේ නළත්යත්. 2001දී යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ 

වදන එක එක්ත් ජහතික ඳක්යඹන් නළළත්තුහ. ඊට ඳසයේ 

2007දී තභයි හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ  

යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ වළදුයේ. එතුභහ යන යය ච්යචෝයල් 

ඵරහගහයඹ වළදුයේ නළත්නම්, යම් න යක ට යට කළුයර්; එයවභ 

යන වුණහ නම් අද ය ට කළුයර්. නළත්නම් කයන්න යන්යන් 

යභ කක්ද? එයවභ නළත්නම් න්දු නහ, ඩීල්ලින් විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කයන්න. එයවභත් නළත්නම් යඳෞද්ගලික 

විදුලිඵරහගහයලින් විදුලිඹ ගන්න නහ. දළන් එයේ මිරදී ගන්නහ 

විදුලි ඒකකඹකට රුපිඹල් 55ක් යගනහ යන්ද, ගරු 

ඇභතිතුභනි? 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
භභ හිතනහ, පිළිතුයක් දුන්යන ත් යව යි කිඹරහ. 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි හම්පර් ඵරහගහයඹ වදන එක 
නළළත්තුයේ, එල්ර වුණු වියලේ ඳහපසපසක කහයණහ නිහ. ඒ 
යනුට අපි ඉන්දිඹහත් භඟ තත් යභගහය ටම 500ක 
ආයම්බඹක් වහ යම් න යක ට කථහ කයයගන ඹනහ. ඒ 
හයේභ යභගහය ටම 300ක LNG යහඳෂතිඹක් වහ යම් න 
යක ට යටන්ඩර් කළරහ තියඵනහ. අපි යම් යහඳෂති කින්ක් 
අඳුයර් අතඳත ගහරහ කයන ඒහ යන යයි. 

 
ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

යඵ යව භ යව යි, ගරු අභහතයතුභනි. ඔඵතුභහ ඔඹ කහයණඹ 
කිඹපු එක යව යි. හම්පර් ඵරහගහයඹ වදන එක නළළත්තුයේ භව 

ජනතහයගන් එල්ර න යචෝදනහ, ඳහපසපසක ප්රලසන නිහඹ කිඹරහ 
කිඹනහ. ඒහ යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ වදන යක ටත් 

තිබුණහ. එදහ ඒහ යන තිබුණහ යන යයි. එදහත් ඒ අභියඹෝග 
තිබුණහ. වළඵළයි භවය යරහට භවය යජඹන් කළභළතියි 

ඳහපසපසක ප්රලසන ඇති නහ නම්. ඒ අඹට ඳහපසපසක ප්රලසන ඇති 

යන්න ඕනෆ. ඳහපසපසක ප්රලසන ඇති න යක ට තභයි ඒ ළයඩ් 
නත්න්න පුළුන් න්යන්. ඳහපසපසක ප්රලසන ඇති න්යන් නළති 

නම් යජඹ වින්න්භ ඳහපසපසක ප්රලසනඹක් ඇති කයහ ගනු රඵනහ. 
ඇති කයහයගන ඊට ඳසු තභහට අලය කයන තළනට ඹනහ. 

එයවභ ගිඹ එකක් තභයි, යභඹත්. ඔඵතුභහ අර්ථ කථනඹ 
කයන්යන් යම්ක එයවභ යන යයි කිඹරහයි, ගරු අභහතයතුභනි. 

තමුන්නහන්යේ දළන් එයවභ කිඹනහ. නමුත් ගරු අභහතයතුභනි, 
2018 න යක ට යට ඉදිපසයේ තියඵන ප්රලසනඹ රංකහ විදුලිඵර 

භනඩරඹ ගළන විතයක් යන යයි. යම් න යක ට අවුරුදු යදකක් 

පියයන්න ඹන ඹව ඳහරන ආනඩු යම් යයටම මිනිසුන්ට දළයනන 
කින්භ යදඹක් කයපු නළති ආනඩුක් ඵට එයවභ පිටින්භ ඳත් 

යරහ තියඵනහ, යයටම ජනතහ ඉදිපසයේ. ආනඩු අද ඒ 
තත්ත්ඹට ඳත් යරහ තියඵනහ.   

 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්නද?  
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහ උත්තය යදන්න, ඔඵතුභහයේ 

කහරයේදී. භට තියඵන්යන් යඵ යව භ යකටි යරහයි.  

 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

විනහඩිඹක් යදනහ නම් ඳළවළදිලි කයන්නම්.  
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

නළවළ, නළවළ. ඔයව භ ඉන්න. ඔඵතුභහයේ කහරයේදී කිඹන්න.  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඳළවළදිලි කයහගන්න අකභළති නම් යන කය ඉන්නම්. 

කහයණහ තියඵනහ.   
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

තියඵනහද? තියඵන යද් ඵරමු යකෝ ඉසයවට. ඔයිට ඩහ 

ඒහ කිඹරහ යන් ආනඩු ඵරඹට ආයේ. ආනඩු ඵරඹට 

එනයක ට කිේයේ ඕහ යන යයි යන්, යදවි වහමුදුරුයන්!  

 
ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගල් අඟුරු පිළිඵ ඳළවළදිලි කය යදන්න භට පුළුන්. 

ඔඵතුභහට ඒ ගළන කරුණු යඳන්හ යදන්න පුළුන්.  

 
ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

භහ කිඹන්යන්, ඔඹ කිඹන ඒහ ක්ණික නඩ්ල්ස හයේ 

කයන්න පුළුන් නම් යව යි කිඹරහයි. කිඹන ඒහ යන්යන් 

නළති එකයි යද. අපි ඵරහයගන න්ටිඹහ යන් අවුරුදු යදකක් ඹන 

කල්. අධියේගී භහර්ගඹ කතයගමින් නත්නහ කිේහ යන්. අය 

ඳළත්යතන් නුයට, ඹහඳනඹට අධියේගී භහර්ග වදනහ කිේහ යන්. 

වදනහ කිේහට අධියේගී භහර්ගරට අඟරක් ත් එකතු වුයන 

නළවළ යන්, අවුරුදු යදකකුත් ගත න කල්. එයවභ යන වුණු එයක් 

යක යව භද අවුරුද්දක් ඇතුශත ඔඹ කිඹන යද්ල් කයන්යන්? 

තත් අවුරුද්දයි තියඵන්යන් 2018 ර්ඹට. 2018 ර්ඹට 

තියඵන්යන් ත අවුරුද්දක කහරඹක්  නම් විදුලි ඵරහගහය 

වළයදන්යන් යක යව භද? එයවභ නම්, යභගහය ටම 300ක් 

නිසඳහදනඹ න්යන් යක යව භද කිඹහ මිනිසුන්ට ප්රලසනඹක් 

තියඵනහ. මිනිසසු ඒක අවනහ. ඒ නිහ තභයි අපි ආනඩුට 

කිඹන්යන්, කරුණහකය ඔඵතුභන්රහ යම් ම්ඵන්ධයඹන් -එඹ 

කයන විධිඹක් ගළන- යයටම ජනතහට ඳළවළදිලි කය යදන්න කිඹහ. 

ඒක තභයි අතයලය න්යන්. ගරු අභහතයතුභහ ද්බහයඹන් ළඩ 

කයන යකයනක් කිඹන එක භභ පිළිගන්නහ. ගරු අභහතයතුභනි, 

ඔඵතුභහ භයේ භකහලීන මිත්රඹහ වළටිඹට, භභ ඔඵතුභහ කිඹන යද් 

පිළිගන්නහ. වළඵළයි ප්රලසනඹ යරහ තියඵන්යන්, එතළන භවහ 

භහෆිඹහක් තියඵන එකයි, ගරු අභහතයතුභනි. යඳෞද්ගලික විදුලි 

ඵරහගහය භඟ භහෆිඹහක් තියඵනහ. ඒ එක ඳළත්තක්. අයනක් 

ඳළත්යතන්, අඳට යම් හයේ භතඹක් තියඵනහ. ඒකහඵද්ධ 

විඳක්යේ අඳට ඵඹක් තියඵනහ. එක්ත් ජහතික ඳක්යේ 

ආනඩු කිඹන්යන් වළභදහභ යහජය ආඹතන විකුණපු ආනඩුයි. 

ඉතිවහයේ ඉරහ එඹට නම් දළර ආනඩුයි, එක්ත් ජහතික ඳක් -

යඑන්පී- ආනඩු. ඒහ, වළභ දහභ යහජය ආඹතන විකුණපු, යහජය 

ආඹතන විකුණන ංකල්ඳඹ යගනහපු ආනඩු.  

එතයක ට විදුලිඵර භනඩරඹ ඳහඩු රඵන්යන් යක   යව භද? 

අපි කථහ කයන විධිඹට 2018 විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්යන් 

නළත්නම්; යම් කිඹන විධිඹට විදුලිඹ යදනහ නම්; යදන විදුලිඹ 

රඵහ ගන්න භවජනතහ ඉන්නහ නම්; ළඩිපුය විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කය ගන්න ඵළපස නම්; ර්හ එන්යන් නළත්නම්; හම්පර් 

ඵරහගහයඹ නත්රහ නම් විදුලිඵරඹ නිසඳහදනඹ කයන්න ඵළපස 

යන යක ට යුනිටම එකක් රුපිඹල් 55කට 60කට මිරට ගන්න 

යනහ. එයවභ ගන්න යක ට ඒ මුදල් යගන්න යන්යන් මුදල් 

අභහතයහංලඹටයි. එතයක ට මුදල් ඇභති යවි කරුණහනහඹකභ 

යයි. යවි කරුණහනහඹක භවත්භඹහ කිඹයි, "භට ඒක යදන්න 

ඵළවළ. භට යදන්න ඵළවළ. යම්ක ඳහඩු රඵන ආඹතනඹක්. යම්ක 

ශ්රීරන්කන් එඹහර් රයින්ස ආඹතනඹ, යම්ක මිහින් රංකහ 

ආඹතනඹ හයේයි. ඒ නිහ රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹත් 

විකුණන්න ඕනෆ." කිඹරහ. රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ විකුණුහට 

ඳසයේ තභයි  යඑන්පී ආනඩුයේ භන යද ශ පිනන්න පුළුන් 

න්යන්. ඒ තත්ත්ඹභ යයිද දන්යන් නළවළ.  

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. ඔඵතුභහ ළඩියඹන් කථහ කයන 

නියඹෝජය ඇභතියයඹක් යන්. 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කින් යරකින්ත් රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ විකුණන්යන් 

නළවළ.  
  
ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

යව යි. 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කින් යරකින්ත් විකුණන්යන් නළවළ. 

 
ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

යඵ යව භ යව යි. යභතුභහ තභයි දළන් යයටම ජනහධිඳති, 

අගභළති. භවය යරහට න්ද්ධ යන යද්ල් යභතුභහ දන්යන්ත් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] යභතුභහ දන්යන්ත් නළවළ. යභ කක්ද 

යවේතු, ආහභ තභයි දන්යන්. ඳසු ගිඹ අඹ ළයේදී එයවභ වුණහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] වපසන් ප්රනහන්දු ඇභතියඹහ තභයි විඹ බහය 

හිටියේ. නමුත් ඇභතියඹහ දන්යන් නළවළ  ඉන්ටර්යනටම එකට 

න්ඹඹට 25ක් ගහසතු ළඩි කයරහ  කිඹරහ. ඒකයි න්ද්ධ වුයන. ඒ වහ 

භහන තභයි යම්හත් න්ද්ධ න්යන්. ඒ නිහ  යම් ඹන ගභන 

ඉතහභ බඹහනක ගභනක් ඵට ඳත් නහඹ කිඹන එක  භභ 

යඵ යව භ ඳළවළදිලි කිඹනහ. භභ එයවභ කිඹන්යන් යම්කයි. 

ගරු ඇභතිතුභහට ළඩ කයන්න වුභනහ තියේවි. ළඩ කයන්න 

වුභනහ තිබුණත් විඹ බහය ඇභතියඹහට තීන්දු තීයණ ගන්න 

ඵළපස යයි. ආනඩු ඹන දිලහත් එක්ක ඇභතියඹහට තීන්දු 

ගන්න ඵළවළ. ඇතුයශේත් යේම් එකක් ඹනහ යන්. ඇභතියඹහ ශ්රී 

රංකහ නිදවස ඳක්යේ. ආනඩු යඑන්පී. ආනඩුයේ තීන්දු ගන්න 

නහඹකඹහ යඑන්පී. ඒ නහඹකඹහ තීන්දු ගන්න යක ට ඵරනහ ශ්රී 

රංකහ නිදවස ඳක්යේ ඇභතිරු ගිහිල්රහ යව ම්ඵ ඇන ගන්න 

්රභඹක් වදන්න පුළුන් නම් ඒකත් කයන්න. ඒකත් කයන්න 

තභයි යඑන්පී ආනඩු රළවළසති යන්යන්. ඒයක් ප්රතිපර අඳට 

යඳයනනහ. ඒ නිහ තභයි අපි යඵ යව භ ඳළවළදිලි යම්ක 

කිඹන්යන්.   
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අයප් ගරු ඇභතිතුභහ කිේහ, "යඳෞද්ගලික අංලයඹන් දීරහ ළඩ 

කශ යේකඹන් සථිය කශහ" කිඹරහ.  ගරු ඇභතිතුභනි, ඒක යව  

ළඩක්. යඵ යව භ යව  ළඩක්. ඒ අඹ පිකටිං කයරහ, උද්යඝෝණ 

කයරහයි ඇවිල්රහ තියඵන්යන්. ඒයග ල්යරෝ යර කු කර්ඹ බහයඹක් 

කශ මිනිසසු. ඒ අඹ සථිය කශ එක ගළන අපි සතුතින්ත යනහ.  

ඒ හයේභ ඔඵතුභහයේ විඹ ඳථඹට අයිති ආඹතනඹක් තභයි 

යරයකෝ ආඹතනඹ; රංකහ විදුලි යඳෞද්ගලික භහගභ. අය යේක 

ප්රලසනඹ ඉය වුණහට ඳසයේ ඒ රංකහ විදුලි යඳෞද්ගලික භහගභට 

යේකඹන් ඵහ ගන්නහ ්රභයේදඹ යභ කක්ද? ඔඵතුභහ 

ඇභතියඹහ යන්න ඉසයයරහ තිබුණු ඒ ්රභයේදඹ අනු; 

ඳළයණිභ ්රභඹ අනු පුත්ඳත් දළන්වීම් දභරහ තභයි 

හභහනයයඹන් යේකඹන් ඵහ ගන්යන්.  

පුත් ඳත් දළන්වීම් ඳශ කයරහ ඊට ඳසයේ ම්මුඛ 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්නහ. ම්මුඛ ඳරීක්ණඹ ඳත්රහ තභයි 

යේකඹන් ඵහ ගන්යන්. නමුත් ගරු ඇභතිතුභනි,  යභතළනදි 

යභ කක්ද න්ද්ධ වුයන. රංකහ විදුලි යඳෞද්ගලික භහගභට 

ගන්නයක ට වළභ යරහයේභ ෂත්තීඹ පුුවණු අධිකහපසඹ කිඹපු 

විධිඹට, ඹම් තළනක ඒ ෂත්තිඹ ම්ඵන්ධයඹන් ඳහඨභහරහක්  

වදහයපු අඹ තභයි යම්යක් යේකඹන්, කම්කරුන් ඵට 

ඳපසර්තනඹ වුයන. නමුත් ඔඵතුභන්රහ අලුතින් අත්උදේකරුන් 

කිඹන තනතුයක් ඇති කශහ. ඔඵතුභහ  කිේහ, "ම්මුතිහදී 

ආනඩුක්ඹ. භට  නියඹෝජය  ඇභතිතුභහයගන් යර කු  උදවු 

රළයඵනහ. නියඹෝජය ඇභතිතුභහයි, භභයි යඵ යව භ 

වජීනයඹන් ඹනහ." කිඹහ.  වජීනයඹන් ඹන  එයක් ළඩක් 

තභයි යම්කත්.  යභ කක්ද  වජීනයඹන් ගිහින් තියඵන්යන්?   

අත්උදේකහයයින් වළටිඹට තමුන්නහන්යේරහ එක ලහඛහකට 

යේකයින් යදයදනහ ඵළගින් දභනහ. තමුන්නහන්යේරහ පුත් ඳත් 

දළන්වීම් ඳශ කශහද?  ම්මුඛ ඳරීක්ණ ඳළළත්වුහද? පුත් ඳත් 

දළන්වීම් ඳශ කශහ නම්   ඒ අඹ පුත් ඳත් දළන්වීම් දභරහ තියඵන ඒ 

ඳත්තයඹ විකිණිරහ තියඵන්යන් කළුතය, ඵනඩහයගභ ආනයේ 

විතයයි. ඒක යව යි. න්යතෝයි, තුටුයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

අවයගන ඉන්න. යඵ යව භ යව යි. යම් නයක ට 

කළරණිඹ,යභ යටු, කළුතය ඹන සථහනර යම් අඹ ළඩ කයනහ. 

නමුත් යභතළන ප්රලසනඹක් තියඵනහ.   

ප්රලසනඹ තභයි ගරු බහඳතිතුභනි, වජීනඹ. ඉතුරු ලහඛහර 

අඹ යක යි දිසත්රික්කයඹන් ආහද දන්යන් නළවළ. යම් ගළන  නම් 

ඳත්තයර් ඳශ  යරහ තියඵන්යන්, යම් ඳත්තයර් ඵරහ තියඵන්යන් 

යම් දිසත්රික්කයේ අඹ විතයයි. කිඹනයක ට නම් කිඹන්යන් අපි 

විනිවිදබහයඹන් ළඩ කයනහඹ; අපි යම් ඹවඳහරන ආනඩු 

ගත්යත්  ඳළයණි ළයදි කයන්න යන යයි කිඹරයි.  එයවභ තභයි 

කථහ කයන්යන්. වළඵළයි, "කථහ යදෝරහයන් ගභන ඳයින්." ඒක 

තභයි අද යරහ තියඵන්යන්.  ඒ නිහ අපි කිඹනහ ගරු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ යම්  ම්ඵන්ධයඹන් ළඩි අධහනඹකින්  

ළඩ කයශ ත් යව යි, ඔඵතුභහ ළඩ කයන්න කළභළති 

ඇභතියයඹක් වළටිඹට. 2018 යනයක ට යම් යයටම විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ ම්ඵන්ධයඹන් ඔඵතුභහට යරහ නළති වුණත් 

භහධයඹට ප්රකහලඹක් කයන්න, යභන්න අයප්  ළඩ පිළියශ කිඹහ. 

එයවභ නළත්නම් අයප් ළඩ පිළියශ යම්කයි කිඹහ පුත් ඳත් 

දළන්වීභක් ඳශ කයන්න. 2017 භළද බහගයේ ළඩ පිළියශ යම්කයි;  

2018 අන් නයක ට යභයවභයි; 2018දී යභච්චයයි; අල් 

තළන්ලින්  යම්හට  ඉඩම් ඳයහයගන තියඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

භයේ කථහ අන් වුණහභ ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ  
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
2034  ර්ඹ යතක් අයප් ළඩ පිළියශ තියඵනහ. ඒක නිහ 

ඔඵතුභහ ඒක යඳ ඩ්ඩක් අධයඹනඹ කයන්න. ඔඵතුභහ  භයේ මිත්රඹහ.  

ඔඵතුභහ ඒක අධයඹනඹ කයන්න.    

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

2034  නයතක්  තියඵන ඔඵතුභහ  කිඹන ඒ  ළඩ පිළියශ 

අඳට ඉදිපසඳත් කයන්න. 
 

ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභන්රහට ඕනෆ විධිඹට ඒක ඳපසශීරනඹ 

කයරහ භට ඒ ගළන අදවස දක්න්න පුළුන්. 
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

යඵ යව භ යව යි. අපි සතුතින්ත යනහ.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අන් කයන්න, ගරු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ කිඹන එක අපි පිළිගන්නහ. අයප්ත් අදවස තියඵනහ 

නම්, අපි ඉදිපසඳත් කයනහ. වළඵළයි, ඒ ඔඵතුභහ කිඹන ළඩ 
පිළියශ එයවභ යනහ නම් හර්ථකයි. යඵ යව භ යව යි. යටට 

යව ක් යනහ නම් අපි ඒකට අත ඔනහ. වළඵළයි, යටට 

යව ක් යන්යන් නළත්නම්, යම් ආනඩු ඹන විධිඹට ඒ රැල්රට 
ඔඵතුභහයේ අභහතයහංලඹත් අුවවුයණ ත්, ඔඵත් අුවවුයණ ත් 

2018 ර්ඹ යන යක ට ඔඵතුභහ එක්ක අඳටත් කුප්පි රහම්පුක් 
අයත් තිඹහයගන ඉන්න න්දු යයි. විදුලි බුබුශ ඳත්තු යන්යන් 

නළවළ, කුප්පි රහම්පුයේ පිහිට තභයි අඳට 2018දී රඵහ ගන්න න්දු 
න්යන්. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යව යි. යඵ යව භ සතුතියි. 
 

ගු දරෝහිත ධදේුවණලර් න මශතළ  
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ අයප් හිතත් ඇභතියයඹකු නිහ, ඔඵතුභහට එයේ 

යන යන්න කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භයේ චන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අයනෝභහ ගභයේ භළතිනිඹ. 

 
[ප.බහ. 10.53] 
 

ගු (වලෙය  ධදනෝමළ ගමද  මශත්ිය (ඛනිජ දතල් 

වම්පත් වාලර් න නිදයෝජය ධමළතයතුිය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) (றதற) அபணரர கபக - 

ததற்பநரலி பங்கள் அதறறதத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 

Petroleum Resources Development) 

ගරු බහඳතිතුභනි, 2017 අඹ ළඹ කහයක බහ අසථහයේදී 

ඛනිජ යතල් ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ පිළිඵ කථහ 

3219 3220 



ඳහර්ලියම්න්තු 

කයන්න භටත් අසථහක් රඵහ දීභ පිළිඵ භහ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත යනහ. අයප් යජඹ ඳත් යච්ච දයේ ඉන් අයප් 

අභහතයහංලඹ යම් දක්හ කයරහ තියඵන ළඩටවන් පිළිඵ කහර 

යේරහ අනු යකටි විසතයඹක් කයන්න භහ ඵරහයඳ යය ත්තු 

යනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යයටම ජනතහ ඉභවත් උනන්දුක් දක්න 
නිහ ඛනිජ යතල් මිර ම්ඵන්ධයඹන් නියන්තයයඹන්භ කථහ 

කයනහ. යරෝක යයශ යඳ යශේ යතල් මිර ඳවශ ඹහභ න්දුවුත් 
ඳසු ගිඹ යජඹ කහරයේ ජනතහට ඒ වන රඵහ දුන්යන් නළවළ. 

නමුත්, අයප් යජඹ ඵරඹට ඳත් ව දයේ ඉන් -2015 ජනහපස 
භහයේ ඉන්- ඳවත වන් ආකහයඹට ඛනිජ යතල් නිසඳහදනර 

මිර අඩු කයන්නට අඳට පුළුන් වුණහ. යඳටමයල් - 92 ඔක්යටමන්- 

ලීටයඹක් රුපිඹල් 150 න්ට රුපිඹල් 117 දක්හ රුපිඹල් 33ක 
මිරක් අඩු වුණහ. යඳටමයල් - 95 ඔක්යටමන්- ලීටයඹක් රුපිඹල් 158 

න්ට රුපිඹල් 128 දක්හ රුපිඹල් 30ක් අපි අඩු කශහ. ඒ හයේභ 
Auto diesel ලීටයඹක් රුපිඹල් 111 න්ට රුපිඹල් 95 දක්හ රුපිඹල් 

16ක මිරක් අඩු කශහ. Super diesel ලීටයඹක් රුපිඹල් 133 න්ට 
රුපිඹල් 110 දක්හ රුපිඹල් 23කින් මිර අඩු කශහ. ඒ හයේභ 

භූමියතල් ලීටයඹක් රුපිඹල් 81 න්ට රුපිඹල් 44 දක්හ රුපිඹල් 

37කින් මිර අඩු කශහ. යභය අඹ ළයඹන් තදුයටත් රුපිඹල් 
ඳවක් අඩු කයරහ රුපිඹල් 39 දක්හ දළන් මිර ඳහරනඹ කයයගන 

ඹනහ.  

ර්තභහන තත්ත්ඹ අනු, අඳට මීට ඩහ මිර අඩු කිරීයම් 

වළකිඹහක් නළවළ. 2015 ජනහපස භහයේ ංසථහ රුපිඹල් 
ම්ලිඹන 240.75 ශුද්ධ අරහබඹක් තිබුණහ. නමුත්, යම් න විට එඹ 

රුපිඹල් ම්ලිඹන 193.5කට අපි අඩු කයයගන තියඵනහ. ඒ 

හයේභ 2015 ජනහපස න විට  යහජය අංලලින් ගත් ණඹ වහ 
යගවීම් රුපිඹල් ම්ලිඹන 391.25ක්  තිබුණහ. නමුත්, එඹ යම් න 

විට රුපිඹල් ම්ලිඹන 312.55කට අඩු කයයගන තියඵනහ.  

යගවිඹ යුතු මුදල් රුපිඹල් ම්ලිඹන 26.44කට අඩු කයයගන 

තියඵනහ. යභයේ යගවීභට ඇති අධික ණඹ වහ යඳ ලිඹ නිහ අඳට 
ර්තභහනයේදී මිර ගණන්ර යනක් කිරීභට වළකි යයි කිඹහ 

අඳ හිතන්යන් නළවළ. ඒ හයේභ 2016 ජනහපස භහයේදී අඳ 

ආනඹනඹ කශ යඳරල් වහ යඵ ය යතල් මිර ගණන් 2015 ර්ඹට 
ඩහ ළඩි වී තියඵනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, ශ්රී රංකහයේ ඛනිජ යතල් කර්භහන්තඹ තුශ 
දළනට ඳත්නහ ඹටිතර ඳවසුකම් ඳද්ධතිඹ දලක වතක් ඳභණ 

ඳළයණියි. යභභ ක්යේත්රයේ යේහන් කහර්ඹක්භ ව අදහනභ 
අභ කය ගනිමින් ඉටු කිරීභ වහ අඵරන් වී ඇති ඹටිතර 

ඳවසුකම් ඳද්ධතිඹ ඉතහ කඩිනමින් ංර්ධනඹ කශ යුතු 

ඳතිනහ. එඵළවින්, යතල් යග ඩඵෆයම් න්ට ඳහපසයබෝගිකඹන්ට 
යතල් යඵදහ වළරීභ දක්හ ව මුළු ඳද්ධතිඹභ ළරකිල්රට බහජන 

කයමින් ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹට අලය ්රිඹහභහර්ග 
ගළනීභට අභහතයහංලයේ භග යඳන්වීභ ඹටයත් රංකහ ඛනිජ යතල් 

නීතිගත ංසථහ ව රංකහ ඛනිජ යතල්  යත ග ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත 
භහගභ වින්න් පිඹය යගන තියඵනහ. ඒ අනු යක ශම යහයේ 

න්ට යක යශ න්නහ දක්හ දියන නශ භහර්ග ඳද්ධතිර 

නවීකයණඹ, යඩ ල්ෆින් ජළටිඹ නවීකයණඹ, යඵෝඹහ ඳද්ධතිර 
නවීකයණඹ, ඉන්ධන ගඵඩහ ඳවසුකම් යභට්රික් යට න් 100,000ක 

ධහපසතහකින් ර්ධනඹ කිරීභ, මුතුයහජයර න්ට කටුනහඹක ගුන් 
යත ටුයඳ ශ දක්හ ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන ප්රහවන නශ භහර්ගඹක් 

ඉදිකිරීභ, ප්රහ යද්ශීඹ ඉන්ධන යත ග ගඵඩහ ඳවසුකම් නවීකයණඹ, 
උතුරු ප්රයද්ලයේ ඉන්ධන අලයතහ පුයහලීභ වහ 

කන්කන්තුයර් ඉන්ධන යත ග ගඵඩහ පිහිටි ඉඩම් ඛනිජ යතල් 

ම්ඳත් ංර්ධන ආඹතනඹට ඳයහ යගන ංර්ධනඹ කිරීභ, 
දියින පුයහ පිහිටි ඉන්ධන පියවුම්වල්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ අලය සථහනඹන්හි ඳභණක් න පියවුම්වල් ඉදිකිරීභ 

හයේභ නවීන තහක්ණික උඳකයණ වඳුන්හ දීභ ඹනහදී ව 
ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයයගන ඹනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ඉවතින් වන් කයන රද නවීකයණ 
කටයුතු ඳහපසයබෝගිකඹහට අඛනඩ යේහක් රඵහ දීභ යනුයන් 
කයන යදඹක්. ඒ පිළිඵ විසතයහත්භක හර්තහක් භභ කහර 
යේරහ භදි නිහ කථහ අහනයේදී බහගත කයන්න 
ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඳසුබහග ඛනිජ යතල් ක්යේත්රඹ යකයයහි 
ඳභණක් යන යයි, යඳයබහග ඛනිජ යතල් ක්යේත්රඹ යකයයහිත් 
අඳයේ අභහතයහංලඹ වහ ඛනිජ යතල් ම්ඳත් ංර්ධන යල්කම් 
කහර්ඹහරඹ අධහනඹ යඹ මු කය තියඵනහ. යභහිදී යකඹහන් 
රංකහ භහගභ වින්න් ගයේණඹ කය භන්නහය ම් යද්රෝණියඹන් 
ය ඹහ ගන්නහ රද ඵළයකුඩහ වහ යඩ යහයඩෝ නිධි යදක තදුයටත් 
ගයේණඹ කය හණිජභඹ ලයඹන් ංර්ධනඹ කයන්න අපි 
පිඹය යගන තියඵනහ. එභ කටයුතු ආයම්බ කය තියඵනහ. 
යභභ යතල් නිධි කළණීභ තුළින් යතල් නිසහයණඹ කය 2020 
ර්ඹ යනයක ට අයශවි කිරීභට අපි අයප්ක්හ කයනහ.  

කහයේපස යද්රෝණියේ නළ යඟනහිය යක ටයේ යතල් නිධි 
ගයේණඹ ආයම්බ කයරහ තියඵනහ. අයප් තිබුණු දත්ත වියද්ල 
භහගම්රට අයශවි කිරීයභන් රුපිඹල් මිලිඹන 13ක් රළම්රහ 
තියඵනහ. ඒ හයේභ, නළ යඟනහිය මුුවයද් ගයේණ කටයුතු 
යනුයන් රුපිඹල් මිලිඹන 7ක් අඳට රළයඵන්න නිඹමිතයි. ඒ 
හයේභ, යඳ ලි ප්යටෝ රංකහ භහගභ අයප් ආඹතනඹක්. එතළනදී 
අපි යඳ ලිතීන්, ප්රහසටික් අඳද්රය ්රභත් ඵළවළය කයලීභ වහ 
වියලේ යභයවඹක් ඉටු කයයගන ඹනහ. 2011 ර්යේදී 
ප්රහසටික් අඳද්රයලින් ඉන්ධන නිඳදවීභ ආයම්බ කයරහ 
තියඵනහ. 2017 ර්ඹ න විට ඉන්ධන ලීටර් රක් 6ක් ඳභණ 
නිඳදරහ යජඹට ඵයක් යන  වී යම් ආඹතනඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ 
අයප් අයමුණ යරහ තියඵනහ.  

ඛනිජ යතල් ම්ඳත් ංර්ධන අභහතය ගරු චන්දිභ 

වීයක්යක ඩි භළතිතුභහත්, අභහතයහංලයේ යල්කම්තුමිඹත්, න්ඹලුභ 

නිරධහපසන්, අභහතයහංලඹ ඹටයත් තියඵන ආඹතන වතයයහි 

බහඳතිරුන්, අධයක් ජනයහල්තුභහ භඟ වළභ භහඹකභ අපි 

ප්රගති භහයරෝචන රැසවීභක්  ඳත්නහ. එතළනදී අපි න්ඹලුභ 

කහර්ඹඹන් ඳසු විඳයම් කිරීභ, ගළටලු වඳුනහ ගළනීභ, ක්ණික 

විඳුම් රඵහ ගළනීභ ළනි ළදගත් කහර්ඹන් න්දු කයයගන ඹනහ.  

අහන ලයඹන් භභ කිඹන්න කළභළතියි, අයප් යම් 

ඉරක්කරට ශඟහ යන්න ගරු අභහතයතුභහත්, අභහතයහංලයේ 

යල්කම්තුමිඹත් වියලේයඹන්භ අඳ යනුයන් ඇඳ කළඳ යරහ 

ළඩ කයනහ. යභභ ආඹතනයේ කහර්ඹ භනඩරඹටත්, ඛනිජ 

යතල් ම්ඳත් ංර්ධන ංසථහ වහ ඛනිජ යතල් යත ග ගඵඩහ  

ඳර්ඹන්තයේ බහඳතිරුන් යදයදනහ, භහගයම් ඛනිජ යතල් 

ම්ඳත් ංර්ධන කහර්ඹහරයේ ඉන්න බහඳතිරුන්, යම් න්ඹලු 

යදනහභ ඉතහභත් යව  දහඹකත්ඹක් රඵහ යදනහ.  

ඛනිජ යතල් යත ග ගඵඩහ ඳර්ඹන්තයේත් අපි වියලේ 

යනසකම් කයයගන ඹනහ. ඒහයේ විසතයහත්භක යල්ඛනඹක් 

භභ වභළගත* කයනහ. අයප් ආඹතනයේ තියඵන මුදල් තත්ත්ඹ 

පිළිඵ ඵරද්දී, ඇයි, අඳට යම්ක යනස කයන්න ඵළපස; ඇයි, 

අඳට ඩීල් මිර අඩු කයන්න ඵළපස; ඇයි, අඳට යඳරල් මිර අඩු 

කයන්න ඵළපස කිඹරහ වළයභෝභ වළභතිසයේභ  ප්රලසන නඟනහ. යම් 

පිළිඵත් විසතයහත්භක යල්ඛනඹක් භභ වභළගත* කයනහ.  
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[ගරු  (වද්ඹ) අයනෝභහ ගභයේ භවත්මි] 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2016 යදළම්ඵර් 07  

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යව යි, ඔඵතුමිඹයේ කහරඹ අහනයි. යඵ යව භ සතුතියි. 

 
 

ගු (වලෙය  ධදනෝමළ ගමද  මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ((றதற) அபணரர கபக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

අඛනඩ යේහක් ඳත්හයගන ඹහභ පිළිඵ අයප් 

ආඹතනයේ න්ඹලුභ යදනහට නළත යක් භයේ සතුතිඹ 

පිපසනභමින් කථහ අන් කයනහ. යඵ යව භ සතුතියි. 

 

 

[தொ.த. 11.01] 
 

ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ றசரபர் அர்கபப, இந் ட்டரது 

தரரளுன்நத்றன் தகௌ குளக்கபறன் தறறத் றசரபதம் 

ன்ணற ரட்டப் தரரளுன்ந உதப்தறணதரகற தகௌ 

தசல்ம் அமடக்கனரன் அர்கபறன் ந்மரர் இமநதம் 

அமடந்துள்பரர். அது இதறக் கறரறமகள் இன்த 

மடதததகறன்நண. ஆகப, அது ஆத் சரந்றக்கரகப் 

தறரர்த்றப்தபரடு, அர்கபது குடும்தத்றணதக்கு றழ்த் 

பசறக் கூட்டமப்தை சரர்தரக ணது ஆழ்ந் அதரதத்மத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன்.  

இன்த மடதததகறன்ந றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க 

சக்ற அமச்சறன் குளறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு 

உமரற்தற்குச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கு தொலில் 

உங்களுக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். இந் 

அமச்சு தரடர்தரண ணது கதத்துக்கமபத் தரறறக்கறன்ந 

ததரளது, இந்ச் சமதறபன அந் அமச்சுக்குரற 

அமச்சபர அல்னது தறற அமச்சபர இங்கு 

தறசன்ணரகறறதக்கரம பமணக்குரற றடரகும். 

2017ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

தொன்தரறப்தட்டுள்ப றடங்கபறல் டக்கு, கறக்குப் 

தகுறகபறல் தரறக்கப்தட்ட க்களுக்குப் தைணர்ரழ்வு அபறக்கும் 

மகறல் றபசட றட்டங்கள் மணத்ம் அசு 

தொன்மக்கரது ட்டுல்ன, அந் அமச்சு தரடர்தறல் து 

ரகரங்கபறல் றனவுகறன்ந தறச்சறமணகமப ரங்கள் இங்கு 

டுத்துமக்கறன்நததரளது, அதடன் சம்தந்ப்தட்ட 

அமச்சர்களும் சமதறல் இல்மன. இவ்ரத தல்பத 

றரண அறதப்றரண றடங்கள் இதந்ததரளறலும், 

றழ்த் பசறக் கூட்டமப்தரணது அசுக்கு ஆரக 

ரக்கபறத்றதக்கறன்நது ன்தமண ரன் இங்கு றமணவுகூ 

றதம்தைகறன்பநன்.  

து டக்கு, கறக்குப் தகுறமப் ததரதத்மறல், 

த்த்த்றன் தறன்தை "டக்கறன் சந்ம்", "கறக்கறன் உம்" 

ன்ந பமனத்றட்டங்கபறன்கலழ் றன்சர றறபரகம் 

இடம்ததற்நது. த்த் கரனத்றல் து க்கள் இதபறபன குப்தற 

றபக்கறன் எபறறல் து ரழ்க்மகம பற்தகரண்டரர்கள். 

த்த் தறறல் கரப்தட்ட அந் இதண்ட ரழ்க்மகறலிதந்து 

லண்டர்கபறல் ரதம் எதத்ற ன்ந மகறல், 

றன்சரத்றன் தறபரசணத்மத்ம் அன் தததறமத்ம் 

ன்கு உர்ந்றதக்கறன்பநன். ணது தல்கமனக்ககக் 

கல்றமக்கூட, குப்தற றபக்கறன் தபறச்சத்றல்ரன் 

தடித்பன். த்த் கரனத்றல் றனற ததரதபரரத் மட 

கரரக, குப்தற றபக்கு ற்தற்குப் தன்தடுகறன்ந 

ண்தண்மகூட, து ட தகுறக்கு அதப்தப் 

தடறல்மன. ஆணரலும், அந்க் கரனத்றல் து தறள்மபகள் 

கல்றறபன சறநந்ர்கபரக, ங்களுமட அன்நரட 

ரழ்க்மகமக் தகரண்டுடத்துதர்கபரக இதந்ரர்கள். 

த்த்த்றன் தறன்தை, து க்களுக்கு ங்கப்தட்ட றன்சர 

றறபரகம் ன்தது, அர்களுக்குக் கறமடக்கப்ததற்ந எத 

ப்தறசரரகும். இந் றமனறல், றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சுசரர் உத்றபரகத்ர்கள் 

உட்தட அமணமத்ம் ரன் இந் இடத்றல் தரரட்டு 

கறன்பநன். தணணறல், றன்சரம் மடப்தடுகறன்ந பத்றல், 

அது தரடர்தறல் சரர ததரதுக்கள் தரமனபதசறதோனம் 

அநறறக்கறன்நததரளது,  அற்கு உடணடித் லர்மக் 

தகரடுக்கறன்ந ஏர் அமச்சரக இது இங்கறதகறன்நது.  

ற்ததரளது தகௌ றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க 

சக்ற அமச்சர் அர்கள் இங்கு தமக ந்துள்பரர். அர் 

இவ்தடத் தரடக்கத்றல் வுணறர, ரழ்ப்தரம், 

கறபறதரச்சற ஆகற ரட்டங்களுக்கு தமகந்து, "இதமப 

அகற்நற எபறபற்நல்" ன்தம் றட்டம் தரடர்தரக ரட்டச் 

தசனகங்கபறல் சம்தந்ப்தட்ட அறகரரறகபபரடு கனந்தும 

ரடல்கமப டத்றணரர். அப்பதரது ன்ணற ற்தம் ரழ். 

ரட்ட க்கள் தறறறறகபரகற ரங்கள், து க்கள் 

றன்சரத்மப் ததற்தக்தகரள்றல் இதக்கறன்ந டங்கல்கள், 

தறச்சறமணகள் தற்நறத் தரறறத்பரம். அப்ததரளது தகப 

தறற அமச்சர் அர்கள், "தொலில் அமணதம் றன்சர 

இமப்மதப் ததற்தக்தகரள்ளுங்கள்" ன்ந எத 

ரர்த்மமக் கூநறபதரது, "இந் றன்சரம் கடன் 

அடிப்தமடறபனப க்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்நது; து 

க்கள் ததற்தக்தகரள்பக்கூடி அந்க் கடமணத் றதப்தறச் 

தசலுத்க்கூடி தரணம், அற்குரற இல்றமன 

அர்கபறடம் இல்மன" ன்த ரம் தரறறத்பரம். ஆணரல், 

இன்தம சதொர்த்றறன்கலழ் 22,500 தௐதரய் கடன் 

அடிப்தமடறல் றன்சரம் ங்கப்தடுபரடு, அற்கு 6 வீ 

ட்டித்ம் அநவீடு தசய்ப்தடுகறன்ந எத றமன தரடர்ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நது. தகப அமச்சர் அர்கபப, து 

ட தகுற க்கள் இந் த்த் அணர்த்த்றன்ததரளது து 

அமணத்துச் தசரத்து சுகங்கமபத்ம் இந்து ததம் மகபரடு 

லள்குடிபநறர்கள். இந் "டக்கறன் சந்ம்", 

"இதபறலிலிதந்து எபறக்கு -Darkness to light", "100 வீ 

றன்சரம்", "இனச றன்சரம்",  ன்தண பதரன்ந 

ல்பனரமத்ம் கதகறன்ந சணங்கமபப் ததரதத்ற 

உங்களுமட றன்சர பசமம டக்கு, கறக்குப் தகுறறல் 

ரழ்கறன்ந க்களுக்கு இனசரக ங்குற்கு லங்கள் 

டடிக்மக டுப்தரக லங்கள் சம்தந்ப்தட்ட ரட்டங் 

களுக்கு தமக ந்ததரளது தரறறத்றதந்லர்கள். அரது, 

அங்குள்ப க்களுக்கு றபசட றட்டத்றன்கலழ் இந் 

றன்சரத்ம இனசரக ங்குற்கு டடிக்மக 

டுப்தரகக் கூநறணலர்கள். ஆணரல், இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றபன அது தற்நற தொன்தரறவுகள் துவும் 

குநறப்தறடப்தடறல்மன.  
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera ) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, යම් පිළිඵ රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹට 

අඳ දළනුම් දීරහ තියඵනහ. යුද්ධයඹන් යද්යඳ ශ අහිමි යරහ 

නළත ඳදිංචි කයන රද අඹ වහ ඳභණක් ඒ ණඹ මුදල් කඳහ 

වළරීභට ඉදිපසයේදී කටයුතු කයනහ. ඳශමු විදුලිඹ රඵහ ගන්න. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

යභ කද, යදළම්ඵර් 31ළනි දින න විට අඳ යම් යහඳෂතිඹ 

අන් කයනහ. ත ඉතිපස යරහ තියඵන්යන් වහයදවක්, 

ඳන්දවක් ඳභණ නිහ ප්රභහණඹක් ඳභණයි. ඒ ටිකත් අන් 

කය ගන්න. යුද්ධයඹන් නිහ අහිමි යරහ නළත ඳදිංචි වුණු 

න්ඹලු යදනහ වඳුනහ යගන, ඒ අඹයේ ණඹ මුදල් කඳහ වළරීභට අඳ 

පිඹය ගන්නහ.  
 

ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப அமச்சர் அர்களுக்கு ன்நற! ஆணரல், இன்த 

கரமன ரன் சம்தந்ப்தட்ட றன்சரப் ததரநறறனரபபரடு 

தரடர்தை தகரண்டததரளதும் "இது தரடர்தரண அநறறத்ல் 

துவும் க்குக் கறமடக்கறல்மன" ன்த அர் கூநறணரர். 

சறனபமப தரடர்தரடல்கபறல் ரது டங்கல்கள் 

இதக்கறன்நபர தரறறல்மன. ணப, இந்ச் தசய்றமத் 

ங்கபது அமச்சறன்கலழ் தகறன்ந சம்தந்ப்தட்ட அறகரரற 

களுக்குத் தரறறத்து, லள்குடிர்ந் க்களுக்கு இவ்ரநரக 

இனசரக றன்சரத்ம ங்குரண ங்கபது சுற்த 

றததத்ம றமரக அதப்தைற்கு டடிக்மக டுக்க 

ஆண தசய்த்ரத ங்கமபத் ரகக் பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.  

இமறட இந் க்கள் சரர்தரக இன்ததரத 

றடத்மத்ம் ரன் இங்கு தொன்மக்க றதம்தைகறன்பநன். 

பற்த தைணர்ரழ்வுக்குப் ததரதப்தரண அமச்சறன் லரண 

றரம் மடததற்நததரளதும் இவ்ரநரண றடம் 

குநறப்தறடப்தட்டது ன்த ரன் றமணக்கறன்பநன். அரது, 

வீடுகமப இந் து க்கபறல் லள்குடிர்ந்துள்ப 

அமணதக்குப இன்ணதொம் வீடுகள் ங்கப்தடறல்மன 

ன்தது உங்கள் அமணதக்கும் தரறத்ம். த்த்ம் மடததற்த 

ம தட கரனம் தொடிமடந்தும் அந் க்கள் இதும 

ற்கரலிகக் குடில்கபறலும் கக் தகரட்டில்கபறலுப 

ரழ்ந்துதகறன்நரர்கள். அந்த் ற்கரலிக வீடுகளுக்கு 

றன்சர இமப்மதப் ததற்தக்தகரள்ற்கு து க்கள் 

ஆத்ரக இல்மன. தணணறல், அது எத ற்கரலிக 

இமப்தரகத்ரன் இதக்கும். ஆகப, லண்டும் றந் வீடு 

தகறன்நததரளது றதம்தவும் அந் றந் வீட்டுக்கு 

றன்ணறமப்தை சறகமபப் ததற்தக்தகரள்பக்கூடி 

இட்மடச் தசனவுகமப அர்கள் சுக்கக்கூடிர்கபரக 

இல்மன. அற்கரண தத்மச் தசனறப்தற்கு 

அர்கபறடம் சற இல்மன. ஆகப, அர்களுக்குப் தைறரக 

வீட்டுத் றட்டம் கறமடக்கறன்நததரளது அந் வீடுகளுக்கும் 

இவ்ரத இனச றன்சர றறபரகம் தசய்ற்கு 

டடிக்மக டுக்க பண்டும். அரது, 2016ஆம் ஆண்டு 

தொடிமடந்ரலும் "றந் வீடுகள் கறமடப்தர்களுக்கும் 

அந் இனச றன்சரம் ங்கப்தட பண்டும்" ன்ந றபசட 

லர்ரணத்ம டுத்து, அதுகுநறத் அநறக்மகம றபசட 

சுற்தறததத்றதெடரக தபறறட்டு த்த்த்றலிதந்து  லண்ட  

அந் க்களுக்கு றதசய் பண்டும் ன்த 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். லள்குடிர்ந் கரனத்றலிதந்து 

இனச றன்ணறமப்மதப் தததற்கரக றண்ப் 

தங்கமபக் மகபறத் தணரபறகள் சறனதக்கு இதும 

றன்சர றறபரகம் தசய்ப்தடறல்மன. இது தரடர்தரக  

ரன் அந் க்கபறடம் றசரரறத்ததரளது, அங்கு 

அசறல்ரறகள் சறனது மகரட்கபரக இதப்தர்கபது 

ணறப்தட்ட தசல்ரக்கறன் கரரக, தரறக்கப்தட்ட 

க்களுக்கு றன்சர றறபரகம் கறமடக்கர எத றமனத்ம் 

கரப்தடுகறன்நது ன்தம அநறந்பன். இது தரடர்தரகச் 

சம்தந்தட்ட அறகரரறகளுடதம் ரன் தரடர்தைதகரண்படன். 

அர்களும் அற்கு தௌணம் சரறக்கறநரர்கள். ஆகப, இந் 

றன்சர றறபரகரணது சகனதக்கும் சரறரண தொமநறல் 

தசன்நமடக்கூடி மகறல் அமணத்  துரறப்தடுத் 

பண்டுதன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

து டதகுறரணது கரடு சரர்ந் இடங்கமபத்ம் 

உள்படக்கறக் கரப்தடுகறன்நது. அன் ல்மனப்தைநத்றல் 

இதக்கறன்ந க்களுக்கு றன்சர றறபரகம் இல்னரரல் 

அர்களுமட அன்நரட ரழ்க்மக தரறக்கப்தடுகறநது.  

அமணறட, கரட்டு றதகங்கபறன் தரறப்தைம் அங்கு 

தரடர்ந்து அறகரறத்துக்தகரண்பட தகறன்நது. அரது, 

கரட்டு ரமணகள் ற்தம் கரட்டு றதகங்கள் ந்து 

அர்களுமட றசரப் தறர்கமப எப இறபன  

அறத்துறடுகறன்நண. அத்துடன், றந் தரணம் தகறன்ந 

தன்ணம்தறள்மப பதரன்ந தறர்கமப அறத்துச் தசல்கறன்ந 

எத துர்ப்தரக்கற றமனமத்ம் அந் க்கள் தரடர்ந்து 

றர்தகரண்டு தகறநரர்கள். ஆகப, கரட்டு ல்மனப் 

தைநங்கபறலும்  கரட்டுப் தறபசங்கபறலும் ரழ்கறன்ந அந் 

க்களுக்குச் பசம தசய்க்கூடி மகறல் றகவும் 

றமரக அந் றன்சர றறபரகத்மச் தசய்ற்கு 

லங்கள் ஆண தசய் பண்டும். தணன்நரல், 

இன்தோனரக அர்களும் ல்லிக்கத்பரடு ங்களுமட 

தொற்சறக்பகற்ந தரணத்மப் ததற்தக்தகரள்பக்கூடிரக 

இதக்கும்.  

இற்கும் பனரக ங்களுமட தர்வீக றனங்கபறல் 

லள்குடிபற்நப்தடரது ற்கரலிக தொகரம்கபறல் ங்கறத்ள்ப 

க்களும் இந் றன்சர றறபரகத்மப் ததற்தக்தகரள்பர 

றமனறல் அங்கு தல்பத றரண கனரசர சலறவுகள்,  

அர்களுமட ரழ்க்மக தொமநறபன தொண்தரடுகள், 

தறள்மபகளுமட கல்றத்ம் அர்கபறன் றர்கரனதொம் 

தரறக்கப்தடுல் பதரன்ந றடங்கள் தரடர்ரக அர்கபற 

டறதந்து க்கு தொமநப்தரடுகள் கறமடத்து தகறன்நண. 

ஆகப, த்த்த்றபன தரறக்கப்தட்ட தகுறகபறல் றபசட 

கணம் தசலுத்ற, அங்குள்ப க்களும் ல்லிக்கத்பரடு 

ரக்கூடி மகறல் இந் றன்சர றறபரகம் 

இடம்தததற்கு ஆண தசய்த்ரத பகட்டு, றமநவு 

தசய்கறன்பநன். ன்நற. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අජිත් භහන්නප්යඳරුභ භළතිතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

වතයක කහරඹක් තියඵනහ.  

 
[ප.බහ. 11.14] 
 

ගු ධජිත් මළන්නප්දපුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භට කථහ කිරීභට අසථහ රඵහදීභ ගළන 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. අඳ දන්නහ ඳසුගිඹ කහරයේ කයන 

රද ඹම් යද්ල්ලින් ර්තභහන යජඹ, ර්තභහන යට වියලේ ණඹ 

උගුරකට ඹට යරහ තියඵන ඵ. යම් ණඹ උගුර නිහ රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරඹත් දුක් විඳිනහ. යම් ණඹ නිහ රංකහ විදුලිඵර 

භනඩරඹත් කඩහ ළටීභකට රක් වුණහ. යක ටින්භ කිඹනහ නම්, 

2015 ර්ඹ වහ රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ ණඹ හපසකඹ 

ලයඹන් රුපිඹල් ම්ලිඹන දවතුනක් යගරහ තියඵනහ. 2015 

ර්යේදී යඳ ලිඹ ඳභණක් රුපිඹල් ම්ලිඹන ඳවක් යගරහ 

තියඵනහ. එයවභ ඵළලුහභ, රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ 2015දී  

3225 3226 

[ගරු අජිත් පී. යඳයර්යහ  භවතහ] 
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රඵහ ගත් ණඹ නිහ එක දකට රුපිඹල් යකෝටි ඳවක් -රක් 

ඳන්ීමඹක්- ණඹ ලයඹන් යගනහ. යම්හ තුළින් තභයි අඳට යම් 

විදුලි ඵර භනඩරයේ කටයුතු කය යගන ඹන්න න්ද්ධ යරහ 

තියඵන්යන්. වියලේයඹන්භ කිඹනහ නම්, 2014 ර්යේ රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරයේ ඳහඩු රුපිඹල් ම්ලිඹන ඳවයශ ක්; රුපිඹල් 

යකෝටි එක්දවස ඳන්ීමඹක්. 2014 ර්යේ රුපිඹල් ම්ලිඹන 

ඳවයශ ක් -රුපිඹල් යකෝටි එක්දවස ඳන්ීමඹක්- ඳහඩු විඳිද්දී, 

2015 ර්යේ රුපිඹල් ම්ලිඹන විසක යභයවයුම් රහබඹක් 

රඵන්නට රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ භත් වුණහ. න යජයේ ඒ 

කහර්ඹක්භ ළඩ පිළියශ ගළන අඳ වියලේයඹන්භ සතුතින්ත 

න අතය, ඒ ම්ඵන්ධයඹන් කටයුතු කිරීභ ගළන ගරු 

ඇභතිතුභහටත්, නියඹෝජය ඇභතිතුභහටත් සතුතින්ත නහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භවහ බහනඩහගහයයඹන් යනභ ණඹ 
මුදරක් රඵහ යගන, චීන යජඹත්, රංකහ යජඹත් අතය යහඳෂතිඹක් 
ලයඹන් යන යය ච්යචෝයල් විදුලි ඵරහගහයඹ ඇති කශහ. රංකහ 
විදුලිඵර භනඩරඹ යන යයි ඒ ණඹ මුදර යගන්යන්. විදුලි 
ඵරහගහයඹක් අලය ඵ අඳ පිළිගන්නහ. නමුත්, යම් ඵරහගහයඹ 
වදපු ්රභඹත්, ඒ වහ  රඵහ ගත්ත ණඹ මුදර ව ඒ යනුයන් 
යගන යඳ ලිඹ ගළන අඳට ප්රලසනඹක් තියඵනහ. ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 
විහදයේදී රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ ගළන කථහ කයද්දී, ඒ 
ඵරහගහයයේ යභගහය ටම තුන්න්ඹයේ භළෂින් තුනභ කළඩිරහ 
තිබුණහ. නමුත්, අද යන යක ට එක භළෂින් එකයි කළඩිරහ 
තියඵන්යන්. භළෂින් යදකක් යවෝ තිීමභ නිහ එඹ ඹම් 
ජඹග්රවණඹක් කිඹරහ හිතනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යභයේ රඵහ ගන්නහ ණඹ යගන්යන් 
බහනඩහගහයඹ මි රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ යන යයි කිඹහ අඳ 
දන්නහ. දළන් කිඹනහ ජනතහට ඵදු ගවනහ කිඹරහ. ඵදු 
ගවන්යන් නළති යක යව භද යම් ණඹ යගන්යන්? ණඹ මුදර 
යගන්නට නිඹමිත යරහ තියඵන්යන් භවහ බහනඩහගහයඹ නම්, 
භවහ බහනඩහගහයඹ ඒ ණඹ යගන්නට ඕනෆ, යඳ ලිඹ යගන්නට 
ඕනෆ. එඹ යගන්යන් රංකහ විදුලිඵර භනඩරයඹන් යන යයි; 
ජනතහයේ ඵදුලින්; ්ර ඵද්යදන්. ඒ නිහ යභළනි ණඹ ගළනීභ 
තුළින් යයටම ජනතහට සථියහය ්ර ඵද්දක් ඇති කයරහ 
තියඵනහඹ කිඹන එකත් භභ වියලේයඹන් වන් කයනහ. යම් 
ආකහයඹට ණඹ ලයඹන් කීඹක් ගත්තහද? රුපිඹල් යකෝටි වින්දවස 
යදන්ඹ ඳනවක්. අවුරුදු විසකින් යගන්නයි ඒ ණඹ මුදර 
ගත්යත්. ඒ අනු, භවහ බහනඩහගහයඹ ණඹ හපසකඹ ලයඹන් 
ර්ඹකට රුපිඹල් මිලිඹන දහවතයදවස යදන්ඹ ඳවක් යගනහ. 
යඳ ලිඹ විධිඹට රුපිඹල් මිලිඹන තුන්දවස වහයන්ඹ ඳනසනඹක් 
යගනහ. යන යය ච්යචෝයල් විදුලි ඵරහගහයඹ වදපු නිහ ඒ මුදර 
යගන්යන් රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ යන යයි; භවහ 
බහනඩහගහයඹයි. භවහ බහනඩහගහයඹට ඒ මුදර යගන්යන් 
යක යව භද? ජනතහයගන් ඵදු අඹ කයරහ තභයි ඒ මුදර 
යගන්න යන්යන්. එයවනම් සථිය ඵද්දක් -fixed deposits 
හයේ ඵද්දක්- යටට එකතු කයරහ තියඵනහ. යන යය ච්යචෝයල් 
විදුලි ඵරහගහයඹ නිහභ දකට රුපිඹල් යකෝටි ඳවකට ආන්න 
මුදරක් ණඹ හපසක යගන්න අඳට න්ද්ධ යරහ තියඵන ඵ අඳ  
දකිනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි 2015 ර්යේ අඹ ළඹ යඹෝජනහ 

ඉදිපසඳත් කශ දයේත්, ඒ ඵරහගහයයේ භළෂින් කළඩිරහ තිබුණහ. ඒ 

හයේභ යම් විදුලි ඵරහගහයයේ තියඵන ඳද්ධතිඹ ෆදීභ පිළිඵත් 

ප්රලසන තියඵනහ. යභ කද, විදුලි ඵරහගහයඹ වදරහ තියඵනහ -

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තියඵනහ. 

ගු ධජිත් මළන්නප්දපුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු බහඳතිතුභනි, භට සුළු කහරඹයි තියඵන්යන්. භට ත 

විනහඩිඹක් රඵහ යදන්න. 

එදහ ඔඹ ණඹ ගළන, යක මිස ගළන කථහ කශහ මික්, විදුලි 

ඵරහගහයඹ වදද්දී, ඒ වහ සඹංක්රීඹ ්රිඹහත්භක න න්න්රන 

ඳද්ධතිඹක් වදරහ නළවළ. ඳසුගිඹ දක හභහනයහධිකහපසතුභහත් 

කිඹරහ තිබුණහ, ''අපි ඉල්රපු ඵරහගහයඹ යන යයි රළබුයන'' 

කිඹරහ. 

අද යරහ තියඵන්යන් යභ කක්ද? Power cut එකක් වුණහභ, 

trip එක off වුණහභ, නළත්නම් යභ කක් වපස  failure එකක් වුණහභ 

අය ගල් අඟුරු ටික පිච්චුණත්, න්න්රන ඳද්ධතිඹ ළඩ කයන්යන් 

නළති නිහ ඒ ඹන්ත්රරට වහනි යනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන න 

යජයේ අඳට චීනඹ එක්ක කථහ කයන්න පුළුන්. යභ කද, අපි  

ඒහයින් යක මිස ගත්ත කටමටිඹ යන යයි. අපි ඒහයින් යව යකම් 

කයපු කටමටිඹ යන යයි. ඒ නිහ න යජ ඹට චීනඹ භඟ යම් ගළන 

කථහ කයන්න පුළුන්. ඒ තියඵන අඩුඳහඩු භඟ වයහ ගන්න චීන 

යජඹත් එක්ක එකතු යරහ යනභ න්න්රන ඳද්ධතිඹක් වදහ දීභ 

වහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ වියලේයඹන්භ කිඹන්න පුළුන්. 

ගල් අඟුරු දවනඹ වීභ එකයභ නත්න්න ඵළවළ. ගෆස හයේ 

යදඹක් නම් දවනඹ වීභ එකය නත්න්න පුළුන්. ගල් අඟුරු 

දවනඹ එයවභ නත්න්න ඵළවළ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අහන ලයඹන් භහ යම් කහයණඹ 

කිඹනහ. දළන් විදුලි ඵරහගහය වදන්න ගිඹහභ අඳට යර කු ප්රලසන 

තියඵනහ. ඒහට ඳපසයයේදීන් කළභළති යන්යන් නළවළ; ඹම් ඹම් 

පුද්ගරන් කළභළති යන්යන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ වහ සුදුසු තළන් 

වඳුනහගන්න කිඹරහ  භහ යඹෝජනහ කයනහ. අවුරුදු 100කටත් 

අලය විදුලි ඵරහගහය වදන්න අලය ඉඩම් ටික වඳුනහ ගන්න 

ඕනෆ. ඒ හයේභ විදුලිඹ ම්යප්රේණඹ කිරීයම්දීත් ප්රලසන තියඵනහ. 

ජනතහ ඒකටත් ඉඩ යදන්යන් නළවළ.  යඵ යව භ ඵයඳතශ විධිඹට 

ඒකට ජනතහ විරුද්ධ යනහ. ඒ නිහ අධියේගී භහර්ග වදද්දී යම් 

ම්යප්රේණ භහර්ග ෆදීභ වහත් අලය ඉඩම් අත්ඳත් කයගන්න 

පුළුන්. අධියේගී භහර්ගරට භහන්තය විදුලි ම්යප්රේණඹ 

වහ අලය ඉඩකඩ අත්ඳත් කය ගළනීභ වහත් ළරසුම් කස 

කශ යුතු ඹළයි යඹෝජනහ කයමින් භහ නිවඬ යනහ.  

 

 

[ප.බහ. 11.20] 

 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලඹ ඹටයත් අද දින චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න 

රළීමභ භහ ඉතහභ අගඹයක ට රකනහ. කළඳවීයභන් කටයුතු 

කයන අයප් ඇභතිතුභහ, අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහ, ඒ හයේභ 

විදුලිඵර භනඩරයේ නිරධහපස භවත්රුන්යේ න්ට හභහනය 

යේකඹන්, කම්කරු ෂත්තියේ ඉන්න අඹ දක්හ විදුලි ක්යේත්රයේ 

ෆභ අංලඹකභ කටයුතු කයන අඹට අපි සතුතින්ත යන්න ඕනෆ. 

භහ අභහතය ධුයඹ දළර කහරයේ විදුලිඵර භනඩර යේ නිරධහපස 

භවත්රු ඉතහභ වයඹෝගයඹන් කටයුතු කශහ. ෂත්තීඹ මිති 

ගළනත් වියලේයඹන්භ වන් කයන්න ඕනෆ. ඔවුන් කින්භ 

අසථහක ර්ජනඹකට යවෝ කින්භ ෂත්තීඹ ්රිඹහභහර්ගඹකට 

යඳශයමන්යන් නළතු ඉතහභ වයඹෝගයඹන් කටයුතු කශහ. ඒ 

පිළිඵ විදුලි ඉංජියන්රුරුන්යේ ෂත්තීඹ මිතිඹ ඇතුළු       

න්ඹලු ෂත්තීඹ මිතිරට යම් අසථහයේදී භහයේ සතුතිඹ පුද 

3227 3228 



ඳහර්ලියම්න්තු 

කයනහ. අභහතයහංලයේ නිරධහපසන්, විදුලිඵර භනඩරයේ 

හභහනයහධිකහපසතුභන්රහ, නියඹෝජය හභහනයහධිකහපසතුභන්රහ 

ඇතුළු න්ඹලුභ නිරධහපසන් යම් යයටම ජනතහට න්ඹඹට 100ක් 

විදුලිඹ රඵහ යදන්න අඳට රඵහ දීපු වයඹෝගඹ භහ යම් අස ථහයේදී 

ඉතහභ අගඹ කිරීභකින් යුතු භතක් කයන්න ඕනෆ.  

රංකහයේ න්ඹඹට 50කටත් විදුලිඹ නළති තිබුණු කහනුක 

-මට මතක විධි ට සි  ට 35කටයි තිබුේේ- බල ට ප්ත වූ 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ අවුරුදු වඹක යකටි කහරඹ තුශ යම් 

යයටම ජනතහට න්ඹඹට 100ක් විදුලිඹ රඵහ දීභ වහ ඉරක්කගත 

ළඩ කශහ. ඒ ඉරක්කයේදී විදුලිඵර අභහතයහංලයේත්, විදුලිඵර 

භනඩරයේත් නිරධහපසන් දීපු වයඹෝගඹ, කටයුතු කයපු ආකහයඹ 

ගළන අපි සතුතින්ත යනහ. උතුරු නළ යඟනහිය  යුද්ධයේදී 

LTTE එක හිතහභතහ කශ කටයුතුලින් transformers කඩහ 

ළටිරහ, උඳ යඳ ශල් කඩහ ළටිරහ යඵ යවෝ ප්රයද්ලරට විදුලිඹ 

නළති වුණහ. නමුත් අයප් යජඹ ම් ළයටනයක ට උතුරු 

නළ යඟනහිය ඇතුළු රංකහයේභ න්ඹඹට 98ක් ජනතහට විදුලිඹ 

රඵහ යදන්න අඳට පුළුන්කභ රළබුණහ. ඒ වහ අපි ගත්ත 

්රිඹහභහර්ග වන් කයන්න ඕනෆ.  

ශ්රී රංකහ විදුලිඵර ඳනත අනු එදහ ගභට විදුලිඹ තිබුණහට, 

transformer එකක් ගයම් තිබුණහට, ඳහය අයියනන් විදුලි රැවළන් 

ගිඹහට, ඳහය අයි යන්භ නළති ඹම් යගදයකට විදුලිඹ ගන්න කණු 

ඳවක් දභන්න ඕනෆ වුණහ නම්, ඒ කණුර විඹදභ අදහශ 

ඳහ පසයබෝගිකඹහ වින්න් දයහගත යුතු තිබුණහ.  

ගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහයේ කහරයේදී අපි කල්ඳනහ 

කයරහ ඵළලුහ, යම් යයටම ජනතහයගන් ඵුවතයඹකට විදුලිඹ නළති 

යන්න යවේතු යභ කක්ද කිඹරහ. ඒකට යවේතු තභයි, ගභට 

විදුලිඹ රළබුණත් ඳහයර් ඉරහ විදුලිඹ රඵහ ගළනීභට  විදුලි කණු 

කීඳඹක් වි කිරීභ වහ ඹන අතිවිලහර විඹදභ. භහ අභහතයහංලඹ 

ඵහය හිටපු කහරයේදී - 2013දී - ශ්රී රංකහ විදුලිඵර ඳනත යනස 

කයරහ, ෆභ නික් ඉදිපසපිටභ විදුලි කණුක් හිටුවීභ විදුලිඵර 

භනඩරයේ ගකීභ ඵට ඳත් කශහ. එභ කණුයේ න්ට නිට 

විදුලි ම්ඵන්ධතහ රඵහ ගළනීභ වහ රුපිඹල් 30,000ට ඩහ අඩු 

පිපසළඹක් ම්ඵන්ධතහ ගහසතු විධිඹට වන් කයරහ, ඒ 

ම්ඵන්ධතහ ගහසතුත් රංකහ විදුලිඵර භනඩරයේ විඹදමින් 

කයන්නට ච්රයල්ඛ භිනන් කටයුතු කශහ. ඒ වහ අපි ආන්ඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකුයන් අඩු යඳ ලිඹට ණඹ ගත්තහ. ඵළන්ල් යහජඳක් 

භළතිතුභහ ආර්ථික ංර්ධන අභහතයයඹහ විධිඹට හිටපු කහරයේ 

එතුභහත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ, ඒ අලය රුපිඹල් 30,000 ණඹ 

රඵහයගන, විදුලිඵර භනඩරඹ වින්න්භ එභ ම්ඵන්ධතහ රඵහ 

දීරහ, අවුරුදු ඳවකදී විදුලි ම්යරන් ඒ ම්ඵන්ධතහ ගහසතුත් අඹ 

න විධිඹට කටයුතු කශහ. එඹ භවහ ප්රගතිශීලී පිඹයක් කිඹරහ භහ 

හිතනහ. ශ්රී රංකහ විදුලිඵර ඳනත යනස කයරහ අඳට ඒ 

කටයුත්ත කයන්න පුළුන් වුණු නිහ තභයි, භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහයේ යජඹ ඹටයත් 2015 ජනහපස 07ළනි දහ නයක ට යම් 

ය යටම ජනගවනයඹන් න්ඹඹට 35කට තිබුණු විදුලි ළඳයුභ න්ඹඹට 

98ක් දක්හ යගයනන්න පුළුන් වුයන.  

යභභ ගරු බහ තුශ යඵ යවෝ  ගරු භන්ත්රීරුන් 

යන යය ච්යචෝයල් ඵරගහයඹ ගළන වන් කශහ. 

යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයයඹන් විදුලි ඒකකඹක් වදන්න රුපිඹල් 

වතක විඹදභක් තභයි ළඹ යන්යන්. අපි අභහතයහංලඹ ඵහය ගත් 

යරහයේ රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ ණඹ අයයගන රංකහ ඛනිජ 

යතල් ංසථහට ව භවජන ඵළංකුට රුපිඹල් ම්ලිඹන 51ක් 

යගන්න තිබුණහ භට භතකයි. භභ අභහතයහංලඹ ඵහය කටයුතු 

කශ අධියේදී කින්භ අසථහක යඳෞද්ගලික අංලයඹන් විදුලිඹ 

රඵහ ගළනීභ වහ ගිවිසුම් අත්න් කයශේ නළවළ.  

යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ ආයම්බ කශහට ඳසයේ 2014 

යර් විදුලිඵර භනඩරඹ ම්ලිඹන 15ක රහබඹකට යගයනන්න 

අඳට පුළුන්කභ රළබුණහ. යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ 

ඉදිකිරීභත් එක්ක එළනි රහබඹක් අඳට රඵහ ගන්න පුළුන් වුයන 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ ව රංකහ විදුලිඵර භනඩරඹ 

යභයවඹපු ආකහයඹ අනුයි. 1977 අවුරුද්යද් ඉරහ යඳෞද්ගලික 

අංලයඹන් රුපිඹල් 60ට, රුපිඹල් 80ට, රුපිඹල් 30ට, රුපිඹල් 40ට 

විදුලිඹ රඵහ යගන තිබුණහ. ඒ විධිඹට විදුලිඹ රඵහ ගත්ත 

ඇඹිලිපිටිඹ යඳෞද්ගලික විදුලි ඵරහගහයඹ අපි අන් කයරහ 

දළම්භහ. භහතය ඵරහගහයඹ අපි අන් කශහ . පුගසකන්ද විදුලි 

ඵරහගහයඹ අන් කශහ. ඇග්රියකෝ යඳෞද්ගලික අංලයේ විදුලි 

ඵරහගහයඹ අන් කශහ . යව යණ විදුලි ඵරහගහයයේ යඳෞද්ගලික 

අංලඹ අපි අන් කශහ. යකයරපිටිඹ විදුලි ඵරහගහයඹ අන් 

කශහ. පුත්තරභ විදුලි ඵරහගහයඹ අන් කශහ. යහඹ Dockyard 

ඵරහගහයඹ අන් කශහ.  

යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ වදන්න ඉසයල්රහ විදුලි 

ඒකකඹක් රුපිඹල් 30ට, රුපිඹල් 35ට, රුපිඹල් 40ට, රුපිඹල් 

50ට යම් වළභ යඳෞද්ගලික ඵරහගහයඹකින්භ අයයගන තිබුණහ. 

විදුලි ඒකකඹක් රුපිඹල් 80ටත් විදුලිඹ රඵහයගන තිබුණහ. 

යඳෞද්ගලික අංලයඹන් විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ නත්රහ,  

යතල්ලින් න්ඹඹට 60ක් නිසඳහදනඹ කයපු විදුලිඹ  ප්රභහණඹ 

අයවෝන් කයරහ අඳට පුළුන් වුණහ, රුපිඹල් 7ට විදුලි ඒකකඹක් 

වදන්න.  

2013 අවුරුද්යද් ශ්රී රංකහ විදුලිඵර ඳනතට අඳ කයපු 

යනසකම් පිළිඵද වියලේයඹන්භ භහ යම් අසථහයේදී කිඹන්න  

ඕනෆ. පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ඵරහගහයඹකින් ගන්න විදුලිඹ 

යන්න පුළුන්, යනත් යටකින් ගන්න විදුලිඹ  යන්න පුළුන්, 

රංකහයේ යඳෞද්ගලික අංලයේ ඵරහගහයඹකින් ගන්න විදුලිඹ 

යන්න පුළුන්, යම් යයටම එයවභ තීන්දුක් ගන්නහ නම්, 

"යටන්ඩර් ඳටිඳහටියඹන් ඵළවළය එඹ එයේ යන කශ යුතුයි" 

කිඹන කහයණඹ ඇතුශත් කයන්නට  2013 අවුරුද්යද් භහ විදුඵර 

වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹට නහඹකත්ඹ දීපු  යරහයේ 

පුළුන්කභ රළබුණහ. විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹට භහ 

නහඹකත්ඹ දීපු කහරයේ අයප් කින්භ විදුලි ඵරහගහයඹක් අපි 

යඳෞද්ගලික විදුලිඵර ඳද්ධතිඹට එක් කය ගත්යත් නළති ඵ ඉතහභ 

ගකීයභන් කිඹන්න  ඕනෆ.  "අපි යටන්ඩර් කයරහ අඩුට තභයි 

ගන්යන්" කිඹරහ ර්තභහන යජඹට කිඹන්න පුළුන්කභ රළබුයන, 

2013 අවුරුද්යද් ශ්රී රංකහ විදුලිඵර ඳනතට භහ කයපු ංයලෝධනඹ 

නිහඹ කිඹන එකත් යම් අසථහයේදී භතක් කයන්නට ඕනෆ.  

මීට ඩහ දීර්ඝ කථහ කශ යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ කයන්යන් 

නළවළ. භට කථහ කයන්න තත් කහරඹ ඉතුරුයරහ තියඵනහ. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එයවභ වුයණ ත් එඹ යව  ඳපසතයහගශීලි ළඩක්. 
 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

කහටද කහරඹ ඕනෆ? කහරඹ යදන්න ගියඹ ත් ඔඵතුභන්රහ 

අතය යචෝදනහ කයනහ යන්. කලින් කථහ කයපු ගරු භන්ත්රීතුභහ- 
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බහඳතිතුභනි, යටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ  නීතියේ 

න් කය තිීමභ ඉතහභ ළදගත්භ  කහයණඹක්.  එයේ තිීමයභන් 
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ඳභණක්භ  වපසඹන්යන්ත් නළවළ.  එභ යටන්ඩර්  කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹ  

විනිවිදබහයඹන් යුතු  යකයයන්නත්  අලයයි. එභ නිහ අයප් 

නිඹහභන යක මින් බහත්, අභහතයහංලඹත් එකතුයරහ දළන් 

ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් යගන තියඵනහ. ඉදිපසයේ දී අයප් යජඹ   

විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ වහ ආයඹෝජනඹ කයන්යන් නළවළ.  නමුත් 

තයගකහරී මිරට යඳෞද්ගලික අංලයඹන් යටන්ඩර් කහර්ඹ  

ඳටිඳහටිඹට අනු  විදුලිඹ මිරදී ගන්නහ. එභ ප්රතිඳත්තිඹ  අනු 

අපි යභගහය ටම 300ක ඵරහගහයඹක් යකයරපිටියේ වදන්න 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.    

යන යය ච්යචෝයල්  ඵරහගහයයඹන් ඳසයේ  අවුරුදු ගණනක්  

ඹනතුරු යර කු  විදුලි ඵරහගහයඹක්  වළදුයන නළවළ. එභ නිහ 
යර කු ගළටලුක් තියඵනහ.  අපි ඒ අනු කටයුතු කය තියඵනහ.  

යභගහය ටම 300ක  LNG ඵරහගහයඹක්  යකයරපිටි යේ  වදන්න  
දළන් යටන්ඩර් නිකුත් කය  තියඵනහ. ඉතහභ විනිවිදබහයඹන් 

යුතු  හධහයණ  ඕනෆභ යකයනකුට ඒ වහ  ඉදිපසඳත් යන්නට 
පුළුන්.  

 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ භතක් කශ නිහ භහ යම් පිළිඵ 
කිඹන්නම්. රංකහ විදුලිඵර භනඩර ඳනතට අනු ව ජනන 

ළරළසභට අනුයි විදුලිඵර භනඩරඹ කටයුතු කශ යුත්යත්. 
එතයක ට යඳෞද්ගලික අංලඹ LNG ඵරහගහය  යවෝ ඹභක් කයනහ 

නම් එඹ යටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට අනුයි න්ද්ධ විඹ යුත්යත්. භභ 

ඔඵතුභහයගන් ඉතහභ යගෞයයඹන් අවනහ,  ඔඵතුභන්රහ වදන්න 
ඹන LNG ඵරහගහය  යටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට  අනුද න්දු  කයන්යන් 

කිඹරහ. 
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

දළනට සුභහන තුනකට කලින් තභයි අපි යම් යටන්ඩයඹ නිකුත් 

කයශේ. ඒ හයේභ එඹ අයප් දිගු කහලීන ජනන ළරළසයම් 
අන්තර්ගතයි. න්ඹඹට න්ඹඹක්භ යටන්ඩර් ඳටි ඳහටිඹට අනුයි 

කටයුතු කය තියඵන්යන්.  LNG ඵරහගහය  විතයක් යන යයි, සුර්ඹ 
ඵරයඹන්, සුශං ඵරයඹන් ජනනඹ න විදුලිඹත් එයවභයි.  

ඔඵතුමිඹයේ කහරයේදීත්  යභඹ කයන්නට උත්හව කයන්න  ඇති,  
නමුත් කය ගන්නට ඵළපස යන්න ඇති. ඒ කහරයේ  සුශං ඵරයඹන්  

නිඳදන විදුලිඹ මිරදී ගළනීභ පිළිඵද ව ූ ර්ඹ ඵරයඹන් 

නිඳදන මිරදී ගළනීභ පිළිඵ  ඳර්මිටම දුන්යන් ඹවළු මිත්රඹන්ටයි. 
එයවභ ්රභඹක් තිබුණහ. ඒ ්රභඹ දළන් ම්පර්ණයඹන් යනස 

යරහ,  අද යනයක ට තයගකහපස  මිර ගණන් අනු අපි ඳශමුන 
 යටන්ඩයඹ  [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භයේ කහරඹ නිහ භභ යම්කට උත්තයඹක් 

යදන්න ඕනෆ. භහ ඉතහභ ගකීභකින් කිඹනහ, භහ අභහතය ධයඹ 
දයපු  2013 යර් දී තභයි පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ වහ - සුශං 

යන්න පුළුන්, එයවභ  නළත්නම් හිරු එළිඹ යන්න පුළුන් -  
ඵරඳත්රඹක් රඵහදීයම්දී එඹ යටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට අනු න්ද්ධ විඹ 

යුතුයි කිඹන ඳනත ංයලෝධනඹ කයශේ. එතළනින් එවහට   
යඳෞද්ගලික හිතතුන්ට යවෝ කින්භ යකයනකුට ඵරඳත්ර රඵහ 

දුන්යන් නළවළ කිඹන එක භහ ගකීයභන් කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහට  

අද අභිභහනයඹන් කථහ කයන්නට පුළුන් වී  තියඵන ආකහයඹට 
එභ ඳනත  ංයලෝධනඹ කයශේත්  භහ අභහතයධයඹ දයපු කහරයේ දී 

ඵත් යම් අසථහයේදී භතක් කයන්නට ඕනෆ. ඒ හයේභ 
යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ යගනහයේ භහ අභහතයධයඹ දයපු 

කහරයේ දී යන යයි. චීන යජයේ හණිජ කටයුතු පිළිඵ 

අභහතයයඹහ භඟ ගිවිසුභක් අත්න් කශහ, යන යය ච්යචෝයල්  

ඵරහගහයයේ   ඹම් අලුත්ළඩිඹහක් න්දු කයනහ නම්,  චින  යජයේ 
විඹදමින්  එඹ කයන්න  ඕනෆඹ  කිඹරහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ  ඒක කය ගත්තහද,  නළද්ද 

කිඹරහ භහ  දන්යන් නළවළ.  නමුත් අපි ඉන්දිඹ යජඹත් එක්ක 
හම්පුර් ඵරහගහයඹ වහ ගිවිසුම් අත්න් කශහ.  

යන යය ච්යචෝයල් ඵරහගහයඹ වහ ගිවිසුභ අත්න් කයශේ  චීන  
ජනහධිඳති  භඟ.  ඉන්දිඹහනු ආර්ථික කටයුතු පිළිඵද,  නළත්නම් 

යයශ කටයුතු පිළිඵ ඇභතිතුභහත්  එක්ක හම්පුර් ඵරහගහයඹ 
ම්ඵන්ධයඹන්  ගිවිසුම් අත්න්  කශහ,  යජඹන් යදකක් අතය 

කයන ගිවිසුභක් විධිඹට. ඒ ඵරහගහයඹට න්ද්ධ වුයන යභ කක්ද 

කිඹන එකත් භහ ඔඵතුභහයගන් දළනගන්න කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හයේභ විදුලිඵර භනඩරයේ ජනන 

ළරළසයම්  LNG  ඵරහගහය තිබුණහඹ කිඹන එක  භහ  විලසහ 

කයන්යන් නළවළ. දළන්  ආයංචිඹක් තියඵනහ, වම්ඵන්යත ට  LNG  
ඵරහගහයඹක්  වදන්න ඹනහඹ  කිඹරහ.  ඒක අපි වපසඹටභ දන්යන් 

නළවළ. ඒ න්ඹලු යද්ල් යකයයන්නට  ඕනෆ, විදුලිඵර ඳනතට 
අනුයි. Regulators යගනහයේ අපි. [ඵහධහ කිරීභක්]  වම්ඵන්යත ට 

LNG ඵරහගහයඹක් වදන්න ඹන ආයංචිඹක් තියඵනහ. එඹ 
විදුලිඵර භනඩරයේ ජනන ළරළසභට  ප්රතිවියයෝධීයි කිඹන එකත් 

යම් අසථහයේ දී භතක් කයන්නට ඕනෆ. ඔඵතුභහයේ කථහයේදී 

එඹට උත්තය යදන්න.    
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බහඳතිතුභනි,  ඳනත අනු  යභගහය ටම  10ට ළඩි ඒහ 

ම්ඵන්ධයඹන්  විතයයි අනිහර්ඹයඹන්භ  යටන්ඩර්  කළන්න 

කිඹරහ තියඵන්යන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඒක ප්රලසනඹක්  යන යයි.  

 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

නළවළ, නළවළ. ඒක අතයඹක්.  2013 යර් දී කයපු ඳනත් 

ංයලෝධනඹ අනු,  පුනර්ජනනීඹ -  [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ කිඹන එක  අවන්න යකෝ.[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

යම්ක භයේ යරහ.  ඔඵතුභහයේ යරහ යන යයි යන්. 

ඔඵතුභහට යම් බහ යන භඟ ඹන්න  ඉඩ යදන්න ඵළවළ යන්.   

භභ උත්තයඹ යදන්න එඳහ ඹළ.  
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ උත්තය යදන්නම්. භභ කිඹන එක අවගන්න  යකෝ.[ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභහ කිඹපු  කහයණඹ ළරැදියි.  භට 'භයික්' එක යදන්න.  

යම්ක භයේ යරහ. පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ම්ඵන්ධයඹන් - 

සුශං යන් පුළුන්, සුර්ඹ යන්න පුළුන් -  ඕනෆභ ඵරහගහයඹක් 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

යටන්ඩර් කයන්යන නළති යදන්න ඵළවළ කිඹන ංයලෝධනඹ 

යගනහයේ 2013 ර්යේ.  2009  ර්යේ ංයලෝධනඹක් යගනහහ 

යභගහය ටම 10ට ළඩි ඒහ ම්ඵන්ධයඹන්.  2013  ර්යේ 

ංයලෝධනඹ යගනහහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ම්ඵන්ධයඹන්  

ඵරඳත්රඹක් රඵහ දීයම්දී   එඹ යටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට අනු න්ද්ධ විඹ 

යුතුයි කිඹරහ. භභ ඒක ගකීභකින් කිඹනහ.  
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බහඳතිතුභනි, - 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අජිත් පී. යඳයර්යහ ඇභතිතුභහ. විනහඩිඹකින් අහන 

කයන්න.  

 
ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බහඳතිතුභනි, එතුමිඹ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ වහ 
ම්ඵන්ධ යටන්ඩර් කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ වන් කිරීභ 
ළරැදියි.  ඳසු කහරයේ ඵරඳත්ර ්රභඹක් ්රිඹහත්භක වුණහ. අපි එභ 
්රභඹ පිළිගන්යන් නළවළ. අපි ඒයකන් ඉසයවට ඹනහ. තයගකහරී 
මිර ගණන් යභගහය ටම එක දක්හභ අඩු කයනහ. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යව යි, ඳළවළදිලියි.   

 

ගු පවිත්රළදද්වි  ලන්නිආරච්ික මශත්ිය 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු බහඳතිතුභනි, යභතුභහ බහ යන භඟ ඹනහ. 2013 

ර්යේ තභයි එභ ඳනත ංයලෝධනඹ කයශේ.  එතුභහ ළරැදියි.  

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is, Hon. Mavai S. Senathirajah. You 

have three minutes.  

 
[11.34 a.m.] 
 

ගු මළවල දවෝ. දවේනළිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரம.  பசர.  பசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகப றசரபர் அர்கபப, இந் அமச்சு தரடர்தரக 

ரன் அறகம் பதசுற்கு றதம்தறல்மன.   ஆணரல்,  I would  

like to take this opportunity to thank the Hon. Minister of 
Power and Renewable Energy and also the Deputy 
Minister.  You visited Jaffna two months back and 
announced about the free supply of electricity to the                 
re-settlers. After the war, they are now in settlements. The 
Government has taken steps to supply electricity at a 
lower price to the farmers. Thank you very much again 
for that.  

Now, I take this opportunity to express my 

condolences on behalf of the ITAK and the TNA on the 

passing away of Mr. Adaikalam Amirthanathan of 

Vidathaltheevu, Mannar and father of the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, the Deputy Chairman of Committees. 

The cremation will take place today. We join to condole 

with the family of late Mr.Amirthanathan. 

Mr. Adaikalam Amirthanathan was an ayurvedic 

medical practitioner. He was a very good supporter of our 

Party, the ITAK and the TNA. He also supported his son, 

the Hon. Selvam Adaikkalanathan, the Leader of the 

Tamil Eelam Liberation Organization. He involved 

himself in the agitations and political activities of the 

Tamil cause and supported the liberation struggle of the 

Tamil people for a political resolution.  

Thank you very much.  

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

I also would like to join you to condole with the 

family of the Hon. Selvam Adaikkalanathan on the 

demise of  their father.  

The next speaker is, the Hon. Deputy Minister Ajith 

P. Perera.  
 
 

[ප.බහ. 11.37] 
 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බ්ති  නිදයෝජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர - ைின்வலு ைற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

ගරු බහඳතිතුභනි, යම් විහදයේදී කථහ කයන්නට රළීමභ 
පිළිඵ භහ තුටු නහ. විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 
අභහතයහංලයේ කටයුතු කයයගන ඹෆයම්දී ඹව ඳහරනයේ 
මරධර්භඹන් අනු, වජීනයඹන් යුතු  දක්න ආකල්ඳඹ 
පිළිඵ භයේ අභහතය ගරු යංජිත් න්ඹමරහපිටිඹ භළතිතුභහට 
ප්රථභයඹන්භ සතුතිඹ ඳශ කයන්න අලයයි. කයදහකත් යනත් 
ඳක්ඹක යජයසඨ නහඹකයඹක් භඟ ළඩ කයනහ කිඹහ 
වළඟීභක් භට ඇති වුයන නළවළ. එතුභහ භඟ ළඩ කයන විට, 
කරයහණ මිත්රයඹක්, උගත් යද්ලඳහරනඥයඹක් භඟ ළඩ 
කිරීයභන් රඵන තුට තභයි භට ඉතිපස යරහ තියඵන්යන්. ගරු 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට යම් අසථහයේදී භයේ සතුතිඹ 
පිපසනභනහ.  

අඳ අභහතයහංලයේ යල්කම් ආචහර්ඹ සුයර්න් ඵටයග ඩ 
භළතිතුභහ ඇතුළු අභහතයහංලයේ න්ඹලුභ නිරධහපසන්ටත්, විදුලිඵර 
භනඩරඹ වහ LECO ආඹතනඹ ප්රමුඛ අයප් අභහතයහංලඹ ඹටයත් 
තියඵන අයනකුත් න්ඹලුභ ආඹතනර න්ඹලුභ නිරධහපසන්ටත් 
භයේ සතුතිඹ පිපසනභන්න ඕනෆ, අඳට දක්පු වයඹෝගඹ 
පිළිඵ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, මුදල් අභහතය ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භළතිතුභහ යම් අඹ ළඹ කස කිරීයම්දී අයප් අභහතයහංලඹ භිනන් 
ඉදිපසඳත් කයපු ෆභ යඹෝජනහකටභ ඳහයවේ එකඟත්ඹ ඳශ කයරහ 
තියඵනහ. භභ ඒ ගළන ඉතහභත් තුටු නහ. පුනර්ජනනීඹ 

3233 3234 

[ගරු ඳවිත්රහයද්වි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ] 



2016 යදළම්ඵර් 07  

ඵරලක්ති ක්යේත්රඹ වහ අලය න සුශං ඵරඹ, ූ ර්ඹ ඵරඹ, ජර 
විදුලිඹ ඹන යම් ඵරලක්ති  ක්යේත්ර තුනභ ම්පර්ණයඹන්භ 
ඵදුලින් මුදහ වළය තියඵනහ. යම්ක ඵදු යහිත ක්යේත්රඹක්. ඒ නිහ 
යම් ක්යේත්රයේ ආයඹෝජනඹ කිරීභට ආයඹෝජකඹන් යඳරයමනහ; 
උනන්දු නහ. ඒ හයේභ නිසඳහදන විඹදභ අඩු යනහ. 
ආයඹෝජකඹන් ඳභණක් යන යයි, තභන්යේ වර භත ූ ර්ඹඵර 
කටමටරඹක් වි කය ගන්න හභහනය ඳපසයබෝගිකඹහටත් යර කු 
වනඹක් රළම්රහ තියඵනහ.  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ගරු යේලු කුභහර් භවතහ දළන් මරහනඹට 

ඳළමියණනහ ඇති.  
 

ධනතුුල ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ මළවනදයන් ඉලත් 
වුදයන්, ගු දේලු කුමළර් මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு பலு குரர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද අපි න්ඹඹට-න්ඹඹක විදුලිඹ රඵහ දීභ 

නහථ කයන යභ යව තක්. අයප් ය තුශ විතයක් උතුයර් ඉරහ 

දකුණට, නළ  යඟනහිය ඉරහ ඵටහියට න යතක් 234,000ක 

නිහරට විදුලිඹ රඵහ දුන්නහ. අපි යම් ගළන ආඩම්ඵයයඹන් 

කිඹන්යන්. අහිංක මිනිසුන්ට තභන්යේ අඹදුම් ඳත්රඹ විතයක් 

පුයරහ තඹකත් මලික යගවීභක් කයන්යන් නළති අපි විදුලිඹ 

රඵහ දුන්නහ. අපි භවය නිහ යනුයන් රුපිඹල් 340,000ක් 

ළනි මුදරක් විඹදම් කයරහ තියඵනහ. අපි ණඹ ්රභඹක් 

අනුගභනඹ කශහ. නමුත්, ඒ ණඹ ්රභඹ අදහශ න්යන් යේ wiring  

කිරීභටත්, ඵතහ ඹ යයේ ගහසතුටත් විතයයි. භහර්ගඹ වහ 

විඹදම් න මුදර අපි නළත අඹ කය ගන්යන් නළවළ. විදුලිඵර 

භනඩරඹ ගණයන් LECO ආඹතනඹ ගණයන් ඳශමුයනි 

තහටයි දුප්ඳත් අහිංක මිනියවකුට යගදයක් wiring කයරහ 

දුන්යන්. අපි එයවභ කයරහ තය යරභ න්ඹඹට-න්ඹඹටභ ශඟහ 

යනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, වළඵළයි අද අපිට තියඵන අභියඹෝගඹ 

න්යන් ගුණහත්භකබහයඹන් විදුලිඹ රඵහ දීභත්, අභ මිරක 

ඳත්හ යගන ඹෆභත්, ඳපසයඹ ආයක්හ කිරීභත්ඹ.  

අද භයේ කථහයේදී ළඩිභ අධහනඹ යඹ මු යන්යන් ඳපසයඹ 

ආයක්හ කිරීභ පිළිඵ කහයණඹටයි. භවරු අවනහ, ඇයි හම්පර් 

ඵරහගහයයේ කටයුතු නතය කයශේ කිඹරහ. හම්පර් ප්රභහද කයශේ අපි 

ඵරඹට එන්නට කලින්. අපි ඵරඹට ඳත් වුණු විග හම්පර් 

ඵරහගහයයේ කටයුතු ආයම්බ කශහ. භළයි භහයේ 25යනි දහ න 

විට හම්පර් ඵරහගහයයේ යටන්ඩර් දළන්වීභ ඳත්තයයේ දහන්නට 

ූ දහනම් කයරහයි තිබුයන. නමුත් යම් යජඹ ප්රතිඳත්තිභඹ 

තීයණඹක් ගත්තහ, ඳපසය ආයක්හ පිළිඵ යරෝකයේ තියඵන 

ඉවශභ ප්රමිතීන් අනු ඹමින්, ගල් අඟුරුලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කිරීභ පිළිඵ අදව අතවළය දභන්නට. එභ නිහ අද තියඵන 

ප්රලසනඹට යවේතු හම්පර් යන යයි. අපි හම්පර් ඵරහගහයඹ 

ආයම්බ කශත් එහි ප්රතිපර රළයඵන්යන් 2022 - 2023දී. එතළනින් 

එවහ ගිඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තියඵන්යන් යන යය ච්යචෝයල් 

ඵරහගහයයඹන් ඳසු අයප් විදුලි ජනන ඳද්ධතිඹට ඵයඳත ශ යර 

එකතු කිරීම් න්දු වී යන තිීමභයි. එහි ඳහඩු තභයි අද අඳට 

අභියඹෝගඹක් ඵට ඳත් වී තියඵන්යන්. ඒ හයේභ අඳට දළළන්ත 

නිඹඟ තත්ත්ඹ ඵර ඳහනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ උඩ යට ඳශහත 

නියඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීයයඹක්. ඔඵතුභහ දන්නහ යභය අඳට 

ඊහනදිග යභෝම් සුශං අහිමි වුණු ඵ. අද දයේ අයප් 

ඵරහගහයර ජරඹ තියඵන්යන් න්ඹඹට 45යි. 2011 ට ඳසු ඇති 

වුණු ඵයඳතශභ නිඹඟ තත්ත්ඹ, 2011ට ඳසු ඇති වුණු අභහරුභ 

තත්ත්ඹ යම්ක. ඒ නිහ ළස අඩුවීභ ගළන, අයප් ජර විදුලි 

ඵරහගහයර තියඵන ධහපසතහ අඩුවීභ ගළන හිතන අතය අයප් 

ඳපසයඹ ආයක්හ කිරීභ ගළනත් හිතන්නට ඕනෆ කහරඹක් දළන් 

ඇවිල්රහ තියඵන්යන්.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඳට දස 365භ 

ූ ර්ඹහයරෝකඹ රළයඵනහ. යරෝකයේ අනහගතඹ ූ ර්ඹ ඵරඹ; අයප් 

අනහගතඹත් ූ ර්ඹ ඵරඹ. අද ූ ර්ඹ ඵරඹ පිළිඵ මිර අධිකඹ කිඹන 

යද් යනස යරහ හභහනය භධයභ ඳහන්තිකයඹකුටත් දයහ 

ගන්නට පුළුන් භටමටභට ූ ර්ඹ ඵරයඹන් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ 

කිරීභ ඇවිල්රහ තියඵනහ. යටකට දයහ ගන්නට පුළුන් භටමටභකට 

ූ ර්ඹ ඵරයඹන් විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ ඇවිල්රහ තියඵනහ 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. යම් තත්ත්ඹ නිහ අඳට 

පුළුන්කභ රළම්රහ තියඵනහ, අයප් යජයේ ප්රතිඳත්ති අනු 

ඹමින්, -ගරු ජනහධිඳතිතුභහ, ගරු අගභළතිතුභහ, අයප් යජඹ අඳට 

දීරහ තියඵන ප්රතිඳත්තිභඹ උඳයදස අනු ඹමින්- ූ ර්ඹඵර 

ංග්රහභඹ වඳුන්හ යදන්නට. ූ ර්ඹඵර ංග්රහභඹ වයවහ ජහතික විදුලි 

ඳද්ධතිඹට ම්ඵන්ධ න අයප් ඳහපසයබෝගිකඹන්ට අභතය 

අසථහක් යදනහ, තභන්යේ නියේ වරඹ භත විදුලිඹ 

උත්ඳහදනඹ කය ගන්නත්, එයින් නිඳදයන ළඩිපුය විදුලිඹ ජහතික 

ඳද්ධතිඹට රඵහ යදන්නත්. විදුලිඵර භනඩරඹ, LECO ආඹතනඹ 

ඒ ළඩිපුය නිඳදයන විදුලි ඒකකඹක් වහ -ඒ කිඹන්යන් 

කියරෝය ටම ඳළඹකට- රුපිඹල් 22 ඵළගින් යගනහ. ඒක ඉතහභ 

යව  ගණනක්. අපි එයවභ කයන්යන් ඳපසයඹ ආයක්හ කිරීභ 

පිළිඵ, ඵරලක්ති සුයක්ෂිතතහ පිළිඵ අයප් තියඵන වළඟීභ 

නිහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊට අභතය අපිට පුළුන්කභ 

රළයඵනහ, රංකහ පුයහභ යහප්ත න යභගහය ටම 1 ඵළගින් ව 

ූ ර්ඹ ඵරහගහය 60ක් ඇති කයන්නට. ඊයේ අභහතය භනඩරඹ යම් 

යඹෝජනහ අනුභත කශහ. ගරු (භවහචහර්ඹ) ආශු භහයන්ංව 

භළතිතුභහ, අයප් ගරු නලින් ඵනඩහය භළතිතුභහ ව ගරු චන්දිභ 

ගභයේ භළතිතුභහ යඵ යව භ උනන්දුයන් ඵරලක්ති පිළිඵ 

ආංශික අධීක්ණ කහයක බහයේදී යම් ප්රලසන ගළන හකච්ඡහ කශහ. 

එතුභන්රහයේ අදවසුත් අපි රකහ ඵළලුහ. ඒ අනු ඳශමුයනි 

පිඹය විධිඹට -යම් 60න් නතය යන්යන් නළවළ- විදුලිඵර 

භනඩරයේ ඉංජියන්රුන්යේ උඳයදස අනු, -ඔවුන්යේ 

අයඵෝධඹ අනු- අඳට පුළුන්කභ රළම්රහ තියඵනහ, ූ ර්ඹ 

ඵරහගහය 60ක් ආයම්බ කයන්නට. ඊශඟ භහ යදක තුන තුශ අපි 

යම් ඵරහගහය වහ යටන්ඩර් කළනහ, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ඒ හයේභ අඳට පුළුන්කභ රළම්රහ තියඵනහ, 

න්ඹමරහනඩු ප්රයද්ලයේ යභගහය ටම 100ක භවහ ඳපසභහණ 

ඵරහගහයඹක් වහ මලික යඹෝජනහ කස කයන්නට. තත් 

යභගහය ටම 10 ඵළගින් ව ඵරහගහය 2ක් අපි වදනහ. යම් න්ඹල්රභ 

කයන්යන් යටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ වයවහයි.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ විතයක් යන යයි. යම් 

යශ්රේසඨ ඳහර්ලියම්න්තු ූ ර්ඹ ඵරයඹන් ඵරගන්න්නට අපි 

කටයුතු කයනහ. දළන් යම් යඹෝජනහ ගළන අපි හකච්ඡහ කයරහ, 

ම්භත යරහ යම් න විට ඳහපසපසක- 

3235 3236 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අන් කයන්න, ගරු නියඹෝජය අභහතයතුභනි. 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ටිනහභ යදඹක්. යම් කථහ 

කිඹන්නභ ඕනෆ නිහ ඔඵතුභහ භට ඉඩ යදන්න.  

ඊශඟ භහ කිහිඳඹ තුශ අයප් ඳහර්ලියම්න්තු ූ ර්ඹ ඵරයඹන් 

ඵරගළන්ව ඳහර්ලියම්න්තුක් ඵට ඳත් කයනහ. යම් 

ඳහර්ලියම්න්තු ඵරගන්හ ගළනීභ වහ අඳට යභගහය ටම 1.5ක් 

ඕනෆ. ඳහර්ලියම්න්තුයේ ගෂව නිර්භහණ ශිල්ඳඹට අගතිඹක් යන න 

විධිඹට, යභහි යටමට තියඵන ඔයේ ඳහයන, "floating solar 

panel" කිඹන ්රභයේදඹ අනුගභනඹ කයරහයි අඳ යම් කහර්ඹඹ 

කයන්යන්. මුළු යරෝකඹටභ ආදර්ලත් න විධිඹට ඊශඟ භහ 

කිහිඳඹ තුශ අයප් යම් ඳහර්ලියම්න්තු ූ ර්ඹ ඵරයඹන් ඳණ 

ගන්න්න පුළුන් යයි කිඹහ අඳ විලසහ කයනහ. අඳ යම් ූ ර්ඹ 

ඵර ංග්රහභඹට නහඹකත්ඹ යදනහඹ කිඹහ එතයක ට අඳ 

වළයභෝටභ ආඩම්ඵයයඹන් කිඹන්න පුළුන්.  

යඵ යව භ සතුතියි.  
 

 

[தொ.த. 11.46] 
 

ගු ඩ වහ දද්ලළනන්ෙළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப  மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, ன்நற. 

இன்மந றணம் றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற 

அமச்சறன் றற எதுக்கலடு லரண குளறமன றரத்றல் 

கனந்துதகரண்டு சறன கதத்துக்கமபக் கூந றதம்தைகறபநன்.  

டக்கு ரகரத்மப் ததரதத்மறல் ற்பதரது தன 

இடங்களுக்கு றன்சரம் ங்கப்தட்டு தமறட்டும் 

அப்தகுறறன் றன்சரத் பமகள் தரடர்தரக அடிக்கடி 

அரணறத்து டடிக்மககமப பற்தகரண்டு தது 

தரடர்தறலும் தகௌ அமச்சர் ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி, 

தறற அமச்சர் அஜறத் தே. ததபர ஆகற இததக்கும் து 

க்கள் சரர்தரக ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன்.  

அத்துடன், பலும் சறன ற்தரடுகள் து தகுறறபன 

தொன்தணடுக்கப்தட பண்டித்ள்பண. ணக்கு எதுக்கற பம் 

பதரரரல் சுதக்கரகச் சறன றடங்கமப ரத்றம் 

கூநனரதண றமணக்கறன்பநன்.  

குநறப்தரக, லள்குடிபற்நப் தகுறகபறல் தன இன்ணதொம் 

றன்சர சறறமண - றன்சர இமப்தைக்கமபப் ததநர 

றமனறபனப கரப்தடுகறன்நண. இற்கு அம்க்கபது 

ததரதபரர சறறன்மப தறரண கரரக 

அமகறன்நது.  கடந்கரன த்த்ம் கரரக து க்கள் 

இடம்ததர்ந் றமனறல், தல்பத துன்ததுங்கமப 

அததறத் தறன்ணப இன்த லபக் குடிர்த்ப்தட்டுள்பணர்.  

இந் றமனறல், அர்கபறடம் ததரதபரர சறகமப 

றர்தரர்க்க தொடிர றமனப கரப்தடுகறன்நது. அப 

பதரன்த ற்பதரம றமனறல் அர்களுக்கரண ரழ்ர 

ரங்கள் உதறப்தடுத்ப்தடர றமனத்ம் கரப்தடுகறன்நது. 

இன் கரரக ரம் கடந் கரனங்கபறல் இவ்ரத 

லள்குடிபற்நப்தட்ட க்களுக்கு 'டக்கறன் சந்ம்' 

றட்டத்றன்கலழ் இனச றன்ணறமப்தைக்கமப ங்கற 

ந்பரம். அந்மகறல், இந்த் றட்டத்ம தொன்தணடுத்து 

லள்குடிபநற து க்களுக்கு றன்ணறமப்தை சறகமபப் 

ததற்தக் தகரடுப்தற்கு தகௌ அமச்சர் அர்கள் 

ற்தரடுகமபச் தசய்துபண்டுதணக் பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.  

அபபதரன்த தமக்பகரட்டிற்குக் கலழ் ரழ்ந்து 

தகறன்ந க்களுக்கும் இபறமனப ற்தட்டுள்பது. 

சதொர்த்றக் தகரடுப்தணவுகபறல் கறத்துக்தகரள்ளும் மகறல் 

றன்ணறமப்தைக்கள் ங்கப்தடுரகக் கூநப்தடுகறன்ந 

பதரறலும், சதொர்த்ற உறகமப ம்தறப ரழ்ந்துதம் 

றமனறலிதக்கறன்ந து க்கபறல் தனதக்கு அந் 

ற்தரடுகூட ற்தைமடரக இல்னர றமனப கரப்தடு 

கறன்நது.   இந் றமனறல், "ரபட தபறச்சத்றல் - இதள் 

அகற்நப்தடுகறன்நது" ன்கறன்ந ங்கபது பசற றன்சர 

பமனத்றட்டத்றன்கலழ் எத றபசட ற்தரடரக பற்தடி 

க்களும் றன்சர சறறமணப் ததந டடிக்மக 

டுத்துவுரதம் அல்னது அப 'டக்கறன் சந்ம்' 

றட்டத்மத் தரட டடிக்மக டுக்குரதம்  பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன். 

அபபம், ற்பதரது து பகரரறக்மகக்கமரக, 

ளமலவுக்கு கரற்நரமனதோனம் றன்சரம் ங்கப்தடுகறன்ந 

றமனறல், றன் தறநப்தரக்கறகள் தோனரக றன்சரம் 

ங்கப்தட்டுதம் டக்கறன் மண லவுகபரண தடுந்லவு, 

றணரலவு, அணமனலவு பதரன்ந தகுறகபறல் இந் றன் 

தறநப்தரக்கறகள் அடிக்கடி தளமடந்துறடும் கரத்றணரல் 

பதரறபவு றன் றறபரகம் இல்னரமத்ம் அறக 

தசனறமணத்ம் கதத்றற்தகரண்டு பற்தடி கரற்நரமன 

தோனரண றன்தற்தத்ற சறகமப இப்தகுற க்களுக்கும் 

தசய்துதகரடுக்குரத தகௌ அமச்சர் அர்கபறடம் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

ரழ். குடரரட்டில் றன்மட ற்பதரதும் இடம்ததற்த 

தகறன்நது. அபபதரன்த தகரளம்தறலும்கூட ஞரறற்தக் 

கறம உட்தட ர ரட்கபறலும் றடீதண இவ்ரநரண 

றன்மடகள் ற்தடுமக் கரதொடிகறன்நது. இன்த 

கரமனகூட றடீதண அவ்ரநரண எத மட ற்தட்டுள்பது.  

இற்குத் தரறல்தட்த ரலறறனரண பதம் பகரபரதகள்  

கரர? அல்னது பபநதும் கரங்கள் உண்டர? 

ன்தது தற்நறத்ம் ங்களுமட உமறல் அநறத்தரதம் 

இவ்ரத மடகள் ற்தடர மகறனரண டடிக்மககமப 

பற்தகரள்ளுரதம் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகப உதப்தறணர் அர்கபப, ங்களுக்கு இன்தம் எத 

றறடம் ட்டும் உள்பது. 

 

ගු ඩ වහ දද්ලළනන්ෙළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

ன்தமட கடிகரத்றன்தடி 3 றறடங்கள் உள்பண.   

பலும், கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் சுரர் 1500க்கு 

பற்தட்ட குடும்தங்களுக்கும் தொல்மனத்லறல் சுரர் 6000க்கு 

பற்தட்ட குடும்தங்களுக்கும் றன்ணறமப்தை ங்கப்தட 

பண்டித்ள்பது. இம ரணற அடிப்தமடறல் றன்ணறமப் 

3237 3238 
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மதப் தததம் றமனறலுள்ப குடும்தங்கபரகப இதக்கறன்நண 

ன்தமத்ம் இங்கு அரணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தை 

கறன்பநன். 

அத்துடன், அம்தகதொ தறபச தசனர் தறரறவுக்குட்தட்ட 

கரல்ரய்கமப மப்தடுத்றச் சறநற தரறரத்றனரண 

லர்தோன றன்சர உற்தத்றகள் பற்தகரள்பப்தட்டு தரல், 

அங்குள்ப லர்ரழ் உறரறணங்கள் ற்தம் லர்த் ரங்கள் 

ன்தண அறமடந்து தரகக் கூநப்தடுகறன்நது. 

அபபம், ட்டிரந்பரட்மட தறபச தசனரபர் 

தறரறவுக்குட்தட்ட டபர தகுறறல் கபணற கங்மகம 

மநத்து பற்தகரள்பப்தடவுள்ப உத்பச கறதுல்கன 

றன்தற்தத்ற றமனத்மச் தசற்தடுத்துற்கரண 

டடிக்மக தொன்தணடுக்கப்தடுரகவும் இத்றட்டம் ஆம் 

தறக்கப்தட்டரல் தரரற ண்சரறவுகள், தள்பம் ற்தம் தரரற 

சூல் தரறப்தைகள் ற்தடக்கூடுதண அப்தகுற க்கபரல் 

சுட்டிக்கரட்டப்தடுகறன்நது. ணப, இவ்றடங்கள் தரடர் 

தறலும் தகௌ அமச்சர் அர்கள் அரணத்மச் 

தசலுத்பண்டுதன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

பலும், றழ்த் பசறக் கூட்டமப்தை உதப்தறணர் தகப 

ரம பசணரறரஜர அர்கள் லறன்ந றசரம 

றலிதக்கும் க்தகரன்த தரடர்தரண றடத்ம பற்தத் 

ணது உமறல் கூநறத்ள்பரர். அது உமறலுள்ப அந் 

றடம் லறன்ந றசரமறல் இதக்கறன்நதடிரல், 

அமணக் யன்சரட்டிலிதந்து லக்குரத பகட்டுக்  

தகரள்கறன்பநன்.  ன்நற.    
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ගරු චන්දිභ ගභයේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 4ක 

කහරඹක් තියඵනහ 

 
[ප.බහ. 11.51] 

 

ගු චන්දිම ගමද  මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කථහ කයන්න අසථහ 

රඵහදීභ ම්ඵන්ධයඹන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත යනහ.  

මුලින්භ විදුලිඵර විඹඹ ම්ඵන්ධ අදවස කීඳඹක් ඉදිපසඳත් 

කයන්න භහ ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. යම් යයටම විදුලිඵර 

අලයතහ යභගහය ටම 2,300ක් ඳභණ න අතය, නිසඳහදනඹ 

යභගහය ටම 3,900ක් ඳභණ යනහ. ජර විදුලිඹ, ඩීල් වහ දළවි 

යතල්, ක්ෂුද්ර ජර විදුලිඹ, ගල් අඟුරු, සුශං, ූ ර්ඹ ඵරඹ, වජ 

සකන්ධ ආදිඹ භිනන් යම් ප්රභහණඹ ඳඹනු රඵනහ. 2030 න විට 

යභභ නිසඳහදනඹ යභගහය ටම 4,805ක් දක්හ ඉවශ නංන්න 

අයප්ක්හ කයන අතය, වියලේයඹන්භ යම් වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්තිඹ පර්ණ ලයඹන් යඹ දන්න ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. 

අනහගතයේ LNG, කශ ඵර යහඳෂති, මුුවදු යශ ඵරඹ, pumped 

storage ඵරඹ,  ූ ර්ඹ ඵර උදයහන ආදිඹත් යම් වහ ඇතුශත් 

කයන්න ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  

යභභ ඉරක්ක පුයහ ගළනීභට ජහතික භටමටයම් ප්රඵර ඵහධහක් 

තියඵනහ. එභ ඵහධහ තභයි, ජහතික විදුලි ඳද්ධතිඹ වසුරුහ 

ගළනීයම් රීති ව යයගුරහන් භහරහ නිර්භහණඹ යන වීභ. යම් 

කහර්ඹඹ විවිධ යජඹන් වින්න් 2000 යර් ඳභණ න්ට ඳටන් 

ගත්තහ. යරෝක ඵළංකු ආධහය ඹටයත් ඒ වහ විවිධ අධයඹන කශහ. 

නමුත්, ඒහ අධයඹනරටභ ඳභණක් ීමභහ වුණහ. යභහි ප්රතිපරඹ 

වුයන පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ජහතික ඳද්ධතිඹට එකතු කිරීභට 

යන වළකිවීභයි. අඳ යම්කට කිේයේ absorb කයගළනීභ කිඹහයි. එඹ 

කය ගළනීභට යන වළකිවීභ තුශ විවිධ ගළටලු භතු වුණහ. එභ නිහ 

අධික මිරක් යගරහ විදුලිඹ මිරදී ගළනීභට න්ද්ධ වුණහ. ඒ හයේභ, 

යභභ ජහතික ඳද්ධතිඹ වළන්යවීයම් නීති රීති ම්ඳහදනඹ කිරීයම්දී 

වියලේයඹන්භ අධීක්ණ කටයුතු වහ  RMA එක තභයි වළභ 

තිසයේභ නම් යරහ තියඵන්යන්.  නිරධහපසන් භඟ යම් RMA 

එක ම්ඵන්ධයඹන් අඳ ආංශික අධීක්ණ කහයක බහයේදී 

හකච්ඡහ කශහ. එභ නිරධහපසන් RMA එක භඟ ළඩ කිරීභට 

එකඟතහක් නළවළ. එභ නිහ අහනයේදී grid code එක 

නිර්භහණඹ වුයන නළවළ. එඹ නිර්භහණඹ යන වීභ තුශ absorb කය 

ගළනීයම් වළකිඹහ රළබුයන නළවළ. යම් න විට යරෝක ඵළංකු 

ආධහය ඹට යත් විදුලිඵර භනඩරඹ භඟ එකතු යරහ 

අධයඹනඹක් න්දු යමින් ඳතිනහ. එභ අධයඹනයේ හර්තහ 

භහර්තු භහයේ එළි දක්න්න ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  

ජර්භහනු යජයේ වහඹ භත ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති 

අධිකහපසඹ වයවහ අඳ යම්  grid code එක ම්ඵන්ධ අධයඹනඹක් 

කශ යුතුඹ කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. ඒ වයවහ යභගහය ටම 60ක 

solar power ඵරහගහය රඵහ යදන්න දළනට අඳ යඹෝජනහ කය 

තියඵනහ. යභහි grid code එක නිර්භහණඹ කිරීභ වයවහ එඹ 

යභගහය ටම 600ක් ඳභණ දක්හ ඉවශ නංන්න වළකිඹහ රළයඵයි 

කිඹහ අඳ විලසහ කයනහ.  යභගහය ටම 600ක් දක්හ යම් 

තත්ත්ඹ ර්ධනඹ කය ගත්තහභ අඳට හර්ෂික රුපිඹල් මිලිඹන 

90,000ක් ඳභණ ඉතිපස කයන්න වළකිඹහ රළයඵනහ.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තියඵන්යන්.  

 

ගු චන්දිම ගමද  මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 යම් තත්ත්ඹන් නිළයදි කයගන්නහ අතයභ, යභභ ආඹතනඹ 

භඟත් අඳ වයඹෝගයඹන් ළඩ කයන්න ඕනෆ. යම් යටට විලහර 

මුදරක් ඉතිපස කය ගළනීයම් වළකිඹහ අඳට තියඵනහ. ඉන්දිඹහ 

යම් න විට  ූ ර්ඹ ඵරඹ යභගහය ටම 8,000ක් දක්හ ඳපසවයණඹ 

කයන ඵ භහ වියලේයඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ. අඳත් එභ ඉරක්කයේ 

බහගඹක් දක්හත් ඹහ යුතුඹ කිඹන යඹෝජනහ කයමින්, භයේ 

කථහ අන් කයනහ. සතුතියි.  
 

 

[ප.බහ. 11.54] 
 

ගු ජළනක ල්තකුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ මුලින්භ ගරු යංජිත් 
න්ඹමරහපිටිඹ ඇභතිතුභහට සතුතින්ත නහ. යභ කටද කිඹනහ 
නම්, යම් ශඟදි දක කරහන, ඇල්රපිටයවේන කිඹන ගයම් 
මිනිසසු විදුලි දිගුක් රඵහ ගන්න ල්ලි ඵළරහ ඊට ති යදකකට 
ඳසයේ විදුලිඹ ගත්තහ. ඊට දස වතයකට ඳසයේ ඒ ප්රයද්ලයේ 
න්ටින යද්ලඳහරන ඵරයතකුයේ ඉල්ලීභකට ඒ ගයම් විදුලිඹ 
වින්ධි කශහ. භභ තිඹකට ඳසයේ ඇවිල්රහ ඇභතිතුභහට යම් 
ම්ඵන්ධයඹන් කිේහභ ඇභතිතුභහ කිේහ, "එයවභ කයන්න 
පුළුන්කභක් නළවළ. නළත යක් ඒ ගභට විදුලිඹ රඵහ යදන්න 
කිඹරහ ඔඵතුභහ බඹ නළති කිඹන්න" කිඹරහ. ඊට ඳසයේ භභ ES 
භවත්තඹහට කිේහභ, නළත විදුලිඹ දුන්නහ. ගරු ඇභතිතුභනි, 
ඒකට ඔඵතුභහට අයන්ක හයඹක් භහ සතුතින්ත නහ.   

3239 3240 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භට 2015.11.20 ලිපිඹක් එේහ. භහ 

කරහන ආනයේ ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්යේ ආන 

ංවිධහඹකයඹහ වළටිඹට න්ටි නිහ යම් භළතියණ යක ටමඨහයේ 

තියඵන විදුලි යඹෝජනහ ්රභ වහ විදුලි දිගු "යටට එළිඹයි - අඳුය 

දුයරයි" ජහතික විදුලි ත්කහය ළඩටවන ඹටයත් උත් ඳත්හ 

2015.12.01යනි දහට කලින් ජනතහ අයිතිඹට ඳත් කයන්න කිඹරහ 

ඒ ලිපියේ වන් වුණහ. භහ ඔඵතුභහත් එක්ක කථහ කයරහ 

නියඹෝජය හභහනයහධිකහපසතුභහට ලිපිඹක් ඹළේහ, අඹගභ, උඩුගර, 

යගගර විදුලි යඹෝජනහ ්රභඹත්, කරහන, පිටිගර කන්ද, 

භහතයවේන විදුලි දිගුත්, කරහන, ඉලුමකන්ද විදුලි යඹෝජනහ 

්රභඹත් දින යදකකදී විෂත කයන්න කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ 

ලිපියේ පිටඳතකුත් භහ ඔඵතුභහට ඹහ රංකහ විදුලිඵර 

භනඩරයඹන් අලය න්ඹලුභ කටයුතු කශහ. එභ විෂත කිරීම් 

උත්ඹ ආයම්බ කයන්න තිබුයන  තුනට. එදිනභ  

යදකට ඔඵතුභහයේ අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහ ෂළක්ස එකක් 

ඹනහ, "අද දින විදුලිඹ විෂත කිරීභ අත්හිටුන්න" කිඹරහ.  

භභ එතයක ට ඒ උත්ඹට වබහගි න්න භග ඹනහ. ගයම් 
මිනිසසු ඔක්යකෝභ කටයුතු රෆසති කය යගන තිබුණහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට කථහ කශහ. යම් ම්ඵන්ධයඹන් 
ඔඵතුභහ ඒ යරහයේ දන්යන් නළවළ කිේහ. ඊට ඳසයේ ඔඵතුභහයේ 

දල්කම්තුමළ ව භට කථහ කයරහ කිේහ, "භන්ත්රීතුභනි, භහ 
න්න" කිඹරහ. එයවභ යදඹක් යල්කම්තුභහ තභයි කයරහ 
තියඵන්යන්. එයවභ නම්, ඒ යල්කම්තුභහ ඊට ඉසයල්රහ යම් 
ළඩඹ කයන්න ඕනෆ. න්ඹලුභ යද්ල් රෆසති කයරහ තිබුණත්, එදින 
ඒ විදුලි දිගු යදක යදන්න ඵළපස වුණහ. එභ නිහ ඒ ප්රයද්ලයේ 
ජනතහ ඉභවත් අඳවසුතහකට ඳත් වුණහ. භභ ගිහිල්රහ ගයම් 
රැසවීභක් ඳළළත්වහභ ගයම් වහමුදුරුයෝ කිේහ, "කදහ යවෝ 
දක විදුලිඹ යදයි, එභ නිහ අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 
එදහ ඇදපු විදුලිඹ" කිඹරහ. ඊට තිඹකට ඳසයේ විදුලි යඹෝජනහ 
්රභ යදකක විදුලිඹ දුන්නහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒක ප්රලසනඹක් නළවළ.  එදහ නළළත්ව            
අඹගභ, උඩුගර, යගගර විදුලි යඹෝජනහ ්රභඹට අදටත් විදුලිඹ 
නළවළ. ගරු ඇභතිතුභනි, යල්කම්තුභහට යවෝ නියඹෝජය 
හභහනයහධිකහපසයඹහට ඔඵතුභහ අදභ යම් ම්ඵන්ධයඹන් 
නියඹෝගඹක් යදන්න. ගරු ඇභතිතුභනි, අද නයක ට අවුරුද්දක් 
ගත යරහ තියඵනහ. ඊයේ අගභළතිතුභහ භහ ගත්තහ හයේ යම් 
ම්ඵන්ධයඹනුත් භහ ගන්න ඕනෆ.   

භහ ශඟ තියඵනහ, ඒ ගයම් විදුලිඹ ගන්න ඉල්ලුම් කයපු 
27යදනහයේ රළයිසතු. ඔඵතුභන්රහ විදුලිඹ යන දුන්නහට ඒ 
අඹයේ යගල්රට ම්ර ඹනහ. භහ ශඟ තියඵනහ, ආපසඹයේන 
භවත්තඹහයේ විදුලි ම්ර. වළඵළයි, දකට රුපිඹර ගණයන් යම් 
අඹයගන් සථහය ගහසතුක් ඔඵතුභන්රහ අඹ කයනහ. යම් 
සථහය ගහසතුත් එක්ක අවුරුද්දක් තිසයේ විදුලිඹ යන දී ම්රක් 
එනහ, ඒ යග ල්රන්ට ණඹට දීපු මුදරත් එකතු කයරහ. ගරු 
ඇභතිතුභනි, යම් මිනිසසු ම්ල් යගනහ. භහ ශඟ කරුණහයත්න 
කිඹරහ යකයනකුයේ ම්රකුත් තියඵනහ. 2015 යදළම්ඵර් භහයේ 
න්ට ඔවුන් ම්ල් යගනහ. ඇභතිතුභනි, යම් යග ල්රන් ම්ර 
යගන්යන් නළති හිටිඹහ නම්, විදුලිඹ වම්ඵ න දයේ විදුලිඹ 
කළයඳයි. එභ නිහ යම් හයේ ළඩ කයන්න ඔඵතුභහයේ 
නිරධහපසන්ට ඉඩ තිඹන්න එඳහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, භභ කලින්භ ES භවත්තඹහයගන් ඇුවහ, 

දළන් යම්කට යභ කක්ද යරහ තියඵන්යන් කිඹරහ. දළන් විදුලිඹ 

ම්ඵන්ධ කයන්න ඵළවළ. යභ කද, ගස කඩහයගන ළටිරහ වපස, 

යභ නහ වපස යරහ ඒ රැවළන් ආදිඹ අනතුයට ඳත් යරහ 

තියඵනහ. එභ නිහ යම් වහ අලය කටයුතු කය යදන යර භහ 

ඔඵතුභහයගන් ඉල්රනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ යම් යයටම දළළන්ත ළඩ යක ටක් 
කයපු ඇභතියයඹක්. එදහ ඔඹ ඳළත්යත් න්ටි කටමටිඹ ඵළන්නහට 
අයප් කහරයේ "දළඹට කිරුශ" ළඩටවන ඹටයත් ඔඵතුභහ යටටභ 
ළඩ කශහ. ඒ අභහතයහංලයඹනුත් ඔඵතුභහ විදුලිඹ දුන්නහ. භහින්ද 
යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහයේ කහරයේ න්ටි ඒ විධිඹට යටට 
ළඩ කයපු ඇභතියයඹකුට යභයවභ කයනහ නම්, ඒක ළයදියි. 
එභ නිහ දස යදක-තුනක් ඇතුශත යම් අහිංක මිනිසසු 
37යදනහයේ ප්රලසනඹ ඔඵතුභහ වියි කිඹරහ භහ හිතනහ. 
ඇභතිතුභනි, "යටට එළිඹයි - අඳුය දුයරයි" ළනි යභ නහ කිේත් 
ළඩක් නළවළ, යභතළන තියඵන්යන් යද්ලඳහරනඹ. විදුලිඹ අවුරුදු 
ඳවක් තිසයේ නුදුන්නත්, යම් ජනතහ ජහනක ක්කුඹුය අත් 
වළයරහ ඹන්යන් නළවළ. ඇභතිතුභනි, "යගගර" කිඹන්යන් 
කුකුයශේ ගඟ ජර විදුලිඵරහගහයයේ න්ට කියරෝමීටයඹක් ඳවළින් 
තියඵන ගභක්. කුකුයශේ ගඟ ජර විදුලිඵරහගහයඹ විෂත කයරහ යම් 
නයක ට අවුරුදු 14ක් නහ. යගල් 37ක් නිහ අත් වළරුණු 
ගභට ගරු ඳවිත්රහයද්වි න්නිආයච්චි භළතිනිඹ විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති ඇභතිතුමිඹ විධිඹට න්ටි කහරයේ එතුමිඹට කිඹරහ 
රුපිඹල් යදයකෝටිඹකට ළඩි මුදරක් ළඹ කයරහ transformer 
එකක් ගභට යගනළල්රහ වි කශහ. ජනහපස අටළනිදහ නයක ට 
යම් කටයුත්යත් ත යඳ ඩි ළඩයි ඉතිපස යරහ තිබුයන.  

හිටපු  ගරු ඇභතිතුමිඹට භතක ඇති, අපි ඊට යභවහ ගයම් 
විදුලිඹ විෂත කයනයක ට  ඔඵතුමිඹ කිේහ, තිඹක් ඇතුශත ඒ 
ළයඩත් ඉය කයන්න කිඹරහ. ඒ යරහයේ ඒ ගයම් යඳ ඩි 
ගළටලුක් තිබුණහ. දළන් ඒ ප්රලසනඹ විඳිරහ තියඵනහ.  විදුලි 
ළඳයුභ යදන්න විතයයි තිබුයන. ගරු ඇභතිතුභනි, යම් ප්රලසනඹට 
දළන් ඔඵතුභහ භළදිවත්යරහ විදුලිඹ රඵහයදන්න කටයුතු කයන්න. 
ජර විදුලි ඵරහගහයඹ උඩින් තියඵන්යන්.  ඳවශ ගයම් මිනිසුන්ට ඒ 
ය යය ේ ඇපසඹහභ යගගර ගභට ඹන්න ඳහරභක් තිබුයන 
නළවළ. දස ගණනක් ඹනතුරු ඹන්න විධිඹක් නළවළ.  ගරු 
ඇභතිතුභනි, ගංතුය ගළලුහභ තිඹක් වභහයක් ඒ මිනිසුන්ට ඵඩු 
මුටමටුක් ගන්නත් ග යඟන් එයග ඩට ඹන්න විධිඹක් නළවළ. අපි 
ඳහරභක් වදහයගන ගිඹහ; ඒක භඟ නතය වුණහ. තභත් ඒ කටයුතු 
එයවභභයි. ඒ නිහ භභ හිතනහ,  විදුලි ඵරහගහයඹට ඳවශ ඉන්න 
යම් අහිංක මිනිසුන්යේ ප්රලසනඹ වින්න ඕනෆ. භභ  ඔඵතුභහට 
රළයිසතු යගනළත් යදන්නම්. යම් ප්රලසනඹ විරහ යම් කටයුත්ත 
අන් කයන්න. 

 
ගු රාජිත් සියඹළිළටිය මශතළ 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
අපි එන්න යඳය නිඹභඹක් තිබුණහ, හභහනයයඹන් විදුලි 

යහඳෂති විෂත කිරීභට ඇභතියඹහයේ අනුභළතිඹ අලයයි 

කිඹරහ. ප්රයද්ලයේ යද්ලඳහරනඥඹහ භඟ උත්ඹක් ඳළළත්විඹ 
යුතුයි කිඹරහ නිඹභඹක් තිබුණහ. වළඵළයි, භභ ඒක යනස කශහ. 

අපි කහරඹ යදන්යන් ති යදකයි. විදුලි දිගු වදරහ, "තළනීභ 
නිභයි" කිඹහ දළනුම් දුන්නහට ඳසු යඹෝජනහ කශ 

යද්ලඳහරනඥතුභහ ති යදකක් ඇතුශත විෂත කිරීභට කටයුතු 
යන කයනහ නම් කින්දු යවේතුක් නිහ ඵරහ ඉන්න එඳහ; විදුලිඹ 

කරහ ජනතහට විදුලිඹ යදන්න කිඹහ විදුලි ඵර භනඩරඹට 

ච්රයල්ඛඹක් ඹළේහ. දළන් ඔඵතුභහ කිේ කහයණහ පිළිඵ භභ  
හභහනයහධිකහපසතුමිඹයගන් විභරහ ඉක්භන් පිළිතුයක් 

රඵහයදන්න ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. 

 

ගු ජළනක ල්තකුඹුර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

යඵ යව භ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහ එදහත් භට කිේහ 

එයවභ ප්රලසනඹක් තියඵනහ නම් කිඹන්න කිඹරහ. එදහ දින 14ක් 

ඇතුශත දුන්යන් නළත්නම් විදුලිඹ රඵහ යදනහ ඵ ඔඵතුභහ 

කිේහ. ඒ ප්රලසනඹත් ඔඵතුභහ විඳුහ. යම් අසථහයේ  ඔඵතුභහට ඒ 

ගළන සතුතිඹ  පුද කයනහ.  

3241 3242 

[ගරු  ජහනක ක්කුඹුය  භවතහ] 
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ගරු ඇභතිතුභනි, ත ප්රලසනඹක් තියඵනහ. ඔඵතුභන්රහ අය 
manpower යේකඹන් න්ඹලු යදනහභ සථිය කශහ. ඒ ම්ඵන්ධත් 
භභ සතුතින්ත යනහ. ගරු ඇභතිතුභනි, තුහය භංගර 
ගන්කන්ද කිඹරහ ළඩ කයපු යකයනක් හිටිඹහ. ඔුව කවත්ත 
ඩියඳෝයේ ළඩ කයශේ. ඔඵතුභන්රහ 18 යනිදහ එභ යේකඹන් 
සථිය කශහ. නමුත් 13 යනිදහ විදුලි රැවළනක ළඩ කයද්දී -යක්හන 
ප්රයද්ලයේ ළඩ කයනයක ට- අනික් ඳළත්යතන් දන්යන් නළති 
විදුලිඹ දළම්භහ. යම් දරුහ විදුලිඹ ළදිරහ, ළටිරහ භළරුණහ. ඔුව 
ශභයින් යදයදයනකුයේ  තහත්තහ යකයනක්. භභ භශ යගදය ගිඹ 
යරහයේ ඔුවයේ යනෝනහ ඒ ගළන කිඹමින් ඇඬුහ. උයද් 
ඹනයක ට ඔුවයේ යනෝනහට කිඹරහ ගිහින් තියඵනහ, "18 
යනිදහට භට ඹන්න suit එකක් භළදරහ තිඹන්න" කිඹරහ. ඒ දරුහ 
අඬනහ, "තහත්තහ 18 යනිදහ සථිය ඳත්වීභ ගන්න ඹන්න හිටියේ, 
13 නළතියරහ 14යනිදහ යගදයට යේන්න වුයන තහත්තහයේ 
භයණඹ" කිඹරහ. ඔුවයේ යනෝනහ අද උයදත් භට කථහ කශහ. ගරු 
ඇභතිතුභහයගන් භභ හනුකම්පිත ඉල්රනහ, "අඩුභ තයමින් 
ඔුවයේ යනෝනහට යවෝ රැකිඹහක් යදන්න, එයවභ නළත්නම් 
එඹහයේ ඵෆනහ ඉන්නහ. ඵෆනහට යවෝ රැකිඹහක් යදන්න " කිඹරහ. 
තභ ලතඳවක යදඹක් යම් භනුසඹහ යනුයන් ඉසට කයරහ 
නළවළ. දළන් භහ යදකකට ළඩි කහරඹක් ගතයරහ තියඵනහ. 
යභ ුව අවුරුදු 7ක් යේඹ කයරහ සථිය ඳත්වීභ රළයඵන්න තියඵන 
ඵ යගදයටත් කිඹහ තියඵනහ.  එදහ ඔුවයේ යනෝනහ අඬනහ, "18 
යනිදහ ඔුවට ඹන්න භභ ඇඳුම් භළදයගන හිටිඹහ; භට ඒක 
අන්දන්න වුයන එඹහයේ අන් ගභන ඹන එකට" කිඹරහ. ඒ 
නිහ ගරු ඇභතිතුභහයගන් හනුකම්පිත ඉල්ලීභක් කයනහ.  

එක දරුයක් භවණයරහ ඉන්නහ. ත දිඹණිඹක් ඳභණයි 
ඉන්යන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහයගන් ඉතහභ යගෞයයඹන් ඉල්රහ 
න්ටිනහ," ඔුවයේ යනෝනහට යවෝ එයවභ නළත්නම් ඵෆනහට 
හනුකම්පිත රකහ ඵරහ රැකිඹහක් රඵරහ යදන්න" කිඹරහ.  
ඔඵතුභහ ඒ කහයණඹ ඉසට කයයි කිඹහ භහ ඵරහයඳ යය ත්තු 
යනහ. ඒ සථිය ඳත්වීභ යදන්න ඔඵතුභහ ලිපිඹ ගවරහ 
තියඵන්නත් ඇති.  අවුරුදු 7ක් යේඹ කශත් ඒ සථිය ඳත්වීභ  
ගන්න ඔුවට හනහ තිබුයන නළවළ. ඒ හනහ උදහ කය යදන්න 
කිඹහ ඔඵතුභහයගන් ඉල්රහ න්ටිමින් භභ නිවඬ නහ. යඵ යව භ 
සතුතියි. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ඵනඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ. 
 

[අ.බහ. 12.04] 
       

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

යඵ යව භ සතුතියි. 

ඉතහ ීමමිත යරහක් තියඵන නිහ වියලේයඹන්භ  ගල් අඟුරු 

ගළන කරුණු කහයණහ ටිකක් කථහ කයන්න ඵරහයඳ යය ත්තු 

නහ. ගල් අඟුරු ගළන කථහ කයන යක ට ඳසු ගිඹ කහරයේ භවත් 

ආන්යදෝරනඹක් යම් ම්ඵන්ධ තිබුණු ඵ කිඹන්න ඕනෆ. අපි 

දන්නහ, 2009 තභයි යම් ගල් අඟුරු යටන්ඩර් කළවීභ ඳටන් 

ගත්යත් කිඹහ. 2009 ඉරහ අවුරුදු 5ක් ඹනතුරු කින්දු අසථහක 

ගල් අඟුරු යටන්ඩයඹ අඩුභ රන්සුට යවෝ යටන්ඩර් කමිටුයන් 

යවෝ තහක්ණික කමිටුයන් යත්රුණ පුද්ගරඹහට යන යයි රඵහ 

දුන්යන්. 

යන ඵල් කිඹන භහගභ තභයි 2009 න්ට 214, 2015 දක්හ 

දිගින් දිගටභ ගල් අඟුරු ළඳයුභ කයශේ. 2015දී යම් ඒකහධිකහයඹ 

ම්ඳින්න අඳට පුළුන් වුණහ. ප්රථභ තහට තහක්ණික 

කමිටුයන්, Appeal Board එයකන්, Tender Board එයකන් ව 

කළම්නටම භනඩරයඹන් තීන්දු කයරහ තභයි සවිස න්ංගප්පරු 

භහගභට යම් ගල් අඟුරු යටන්ඩයඹ රඵහ දුන්යන්. 

 සුනිල් වඳුන්යනත්ති භවත්භඹහ කිේහ, තහක්ණික කමිටු 

වින්න් යතෝයපු යකනහ ඉත් කශහ කිඹරහ. යන යඹක් තහක්ණික 

පිපසවිතයඹන් අනු කස කශ කමිටු හර්තහ 15ක් තියඵනහ. 

"යන ඵල් භහගභ අඩුභ රංසුකරු" කිඹරහ එයින් එක හර්තහක 

විතයක් කිඹරහ තියඵනහ. වළඵළයි, භට භතක විධිඹට ඒ 

තහක්ණික කමිටුයේ යදළනි හර්තහයේ තියඵනහ, යන ඵල් 

භහගභ යටන්ඩයඹක් ඉදිපසඳත් කිරීභ වහ 1987 අංක 3 දයන 

යඳ දු යක න්ත්රහත් ගිවිසුම් ඳනත ඹටයත් ලිඹහ ඳදිංචිඹක්ත් නළති 

භහගභක් කිඹරහ.  

එක කහයණඹක් අල්රහයගන සුනිල් වඳුන්යනත්ති භවත්භඹහ 

කිඹනහ, අහධහයණඹක් වුණහ කිඹරහ. අපි ඳසු ගිඹ කහරයේ දිගින් 

දිගටභ යම් ම්ඵන්ධ කථහ කශහ; ටන් කශහ. එක අසථහක 

අපි දළක්කහ, විගණන විභසුභක් ඉදිපසඳත් කයරහ තිබුණහ. “විගණන 

විභසුභක්” ඉදිපසඳත් කයන්යන්, එහි යත යතුරු දළන ගළනීභ වහයි. 

යම්ක අල්රහයගන යට තුශ භවහ යගෝයනහඩුක් ඇති කශහ. නමුත් 

ඇත්ත තත්ත්ඹ නම්, යම් තභයි ඉතහ යව ඳින්භ ගල් අඟුරු 

යටන්ඩයඹක් නිකුත් කයපු අසථහ. ඒ වහ කටයුතු කයපු 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයතුභහට, අභහතයහංල 

යල්කම් ආචහර්ඹ ීම.එම්.එස. ඵටයග ඩ භවත්භඹහට, රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරයේ බහඳති අනුය වියදඳහර භවත්භඹහට අපි 

සතුතින්ත යන්න ඕනෆ. නඩු තීන්දුයේ චනඹක් -"අධිකයණඹ 

ලිත වුණහ"කිඹන චනඹ- අල්රහයගන කටමටිඹ දළඟලුහ. 

අධිකයණ නඩු තීන්දු 1,000ක් ගත්යත ත්, එයින් 999කභ 

“අධිකයණඹ ලිත වුණහ” කිඹන චනඹ තියඵනහ. එක 

චනඹක් අල්රහයගන තීන්දු ගන්න ඵළවළ. ආංශික අධීක්ණ 

කමිටු විගණකහධිඳතිතුභහට දිගින් දිගටභ කිේහ, විගණන 

හර්තහ ඉක්භනින්භ යදන්න කිඹරහ. තභත් ඒ විගණන හර්තහ 

රළම්රහ නළවළ. 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, යශ්රේසඨහධිකයණ නඩු තීන්දුයන් යන ඵල් 

භහගයම් යඳත්භ නිසප්රබ කශහ. යන ඵල් භහගභට හන් න 

තීන්දුක් දුන්නහ කිඹරහ භහජ භතඹක් තියඵනහ. එයවභ එකක් 

වුයන නළවළ. යන ඵල් භහගභ නිඹමිත ඳපසදි ලිඹහ ඳදිංචි යන ව, 

නීති වියයෝධී යටන්ඩයඹක් ඉදිපසඳත් කශ භහගභක් නිහ එභ නඩු 

නිසප්රබ කශහ. ඒක යඵ යව භ ඳළවළදිලියි. ඒ නිහ කින් යරක 

යන ඵල් භහගයම් හන්ඹට කින්භ තීන්දුක් රඵහ දීරහ නළවළ. 

       
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

යනහ. යම් ළයදි භතඹ භහජගත කයන්න උත්හව කයන්යන් 

යන කවුරුත් යන යයි. ඳසුගිඹ කහරයේ යන යඵල් තයහග ගත් 

අඹ යග ඩක් න්ටිඹහ. අන්න ඒ අඹයි. භභ ඒ ඵ ඳසුගිඹ දසරත් 

භතක් කශහ. යන ඵල් භහගභ විලහර ලයඹන් ල්ලි වින් කයරහ 

තිබුණහ. නඩු කිඹන්න, අයහට යම්හට, යත යතුරු එකතු කයන්න 

විලහර ලයඹන් මුදල් විඹදම් කයරහ තිබුණහ. භහජ ්රිඹහකහරීන් 

විධිඹට යඳන්නහයගන, දණ වියයෝධීන් විධිඹට යඳන්නහයගන 

යන යඵල් තෆගිරට, යන යඵල් ල්ලිරට කයඩ් ඹන පිපසකුත් 

න්ටිඹහ. අපි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, යම් නිරධහපසන් න්ඹඹට 100ක් 

පිපසන්දු යම් ළයඩ් වපසඹට කශහ කිඹහ. ප්රථභ තහට යටන්ඩයඹක් 

භිනන් ගල් අඟුරු ළඳයීභ අයප් යටට දිනහදුන් ජඹග්රවණඹක්.       
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ඒ හයේභ, LTL Holdings (Pvt.) Ltd. ආඹතනඹ ගළනත් කිඹන්න 

ඕනෆ. අපි දන්නහ, LTL Holdings (Pvt.) Ltd. ආඹතනඹ,- 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් තියඵනහ. 

   

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 LTL Holdings (Pvt.) Ltd. ආඹතනඹ රංකහ විදුලිඵර 

භනඩරඹට රුපිඹල් ම්ලිඹන 6ක් වම්ඵ කයරහ දීරහ තියඵනහ. 

දළන් අපි අයප් යයටම විදුලිඹ අලයතහයන් න්ඹඹට 98ක්භ පුයරහ 

ඉයයි. එතයක ට LTL Holdings (Pvt.) Ltd. ආඹතනඹට අයප් 

යට තුශ විලහර යහඳහයඹක් කයන්න විධිඹක් නළවළ. Transformers 

වදරහ විකුණන්න විධිඹක් නළවළ. ඒ නිහ ඔවුන් ඵංගරහයද්ලඹ, 

මිඹන්භහයඹ, විඹටමනහභඹ, දකුණු අප්රිකහනු යටල් එක්ක 

ගිවිසුම්ගත යරහ තියඵනහ. වළඵළයි, ඒ වියද්ල භහගම් එක්ක 

වවුල් යහඳහය කයද්දී ඒහ audit කයන්න Auditor-General 

ඹනහ නම්, ඔන්න ඒක අඳට අහන්ඹක්. ඒ නිහ යම්හ ලිහිල් 

කයන්න යනහ. යභ කද, එයවභ නළත්නම් ජහතයන්තයඹ 

ජඹගන්න පුළුන් යම් හයේ කීර්තිභත් භහගභකට යම් යහඳහය 

කයන්න ඵළපස යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භට තත්ඳයඹක් යදන්න. 

යම්හ ගළන යග ඩක් යද්ල් කිඹන්න තියඵනහ. නමුත්, භට රළීම 

තියඵන කහරඹ ප්රභහණත් නළවළ. 

වියලේයඹන්භ රංකහ ඛනිජ යතල් නීතිගත ංසථහයේ - 

Ceylon Petroleum Corporation එයක් - කුරණෆගර ගඵඩහ 

ගළනත් භට එක කහයණඹක් කිඹන්න තියඵනහ. එහි න්ටින ප්රධහන 

ගඵඩහ අධිකහපසයඹහත්, වකහය ගඵඩහ අධිකහපසයඹහත් පිළිඵ 

ගරු ඇභතිතුභහයේත්, නියඹෝජය ඇභතිතුමිඹයේත් අධහනඹ 

යඹ මු කයනහ. ඔවුන් යදයදනහයේ නම් යදක තභයි, එන්. 

කරුණහයත්න ව භංගර යේනහධීය. ඒ අඹට විරුද්ධ විනඹ 

ඳරීක්ණ ඳත්රහ භහරු කයන්න ඕනෆ. එයවභ නළත්නම් ඉත් 

කයන්න ඕනෆ. ඒ අඹ තභ ඉත්යරහ නළවළ. නිරධහපසයේ 

රැකයණ භධයයේ ඉන්නහ. පීඩහට ඳත් වුණු යේකඹන් යම් 

ම්ඵන්ධ දිගින් දිගටභ කට උත්තය රඵහදී ඳළමිණිලි ඉදිපසඳත් කය 

තියඵනහ. ඒ නිහ දළන් ඒ අඹ transfer කයන්න ඹනහ. භභ ඒ 

අඹයේ ඳළමිණිලි වභළගත* කයනහ. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න. 

    
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භට ත තත්ඳයඹක් යදන්න. එතළන ම්ඳත් අයුතු විධිඹට 

ඳහවිච්චි කයපු, යව ය අත්න් ගවපු, ඒ හයේභ යේවිකහන්ට 

ලිංගික අඩන්යත්ටමටම් කයන්න ඵරඳෆම් කශ, ීමභත් න්ටින ඒ 

නිරධහපසන් යදයදනහට විරුද්ධ වහභ නීතිඹ ්රිඹහත්භක කයන්න 

කිඹරහ ගරු ඇභතිතුභහයගනුත්, ඒ හයේභ නියඹෝජය 

ඇභතිතුමිඹයගනුත් ඉල්රහ න්ටිමින් භට කථහ කයන්න අසථහ 

රඵහදීභ පිළිඵ සතුතින්ත යනහ. 

අහන ලයඹන් විදුලි ඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහංලයේ ගරු අභහතයතුභහටත්, ගරු නියඹෝජය 

ඇභතිතුභහටත්, විදුලිඵර භනඩරයේ න්ඹලුභ යදනහටත්, "ූ ර්ඹ 

ඵර ංග්රහභඹ" ළඩටවනට උදවු කයන න්ඹලුභ යදනහටත් භයේ 

යගෞයඹ, සතුතිඹ පුද කයමින් භයේ කථහ අන් කයනහ. 
 

 
[අ.බහ. 12.10] 

 

ගු (මශළචළර්ය  ආශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විදුලි ඵර වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහංලයේ ව ඛනිජ යතල් ම්ඳත් ංර්ධන 

අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධ විහදයේදී වියලේයඹන් විදුලි 

ඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධයඹන් 

චන කිහිඳඹක් කථහ කයන්න භහ කළභළතියි. යභභ අභහතයහංලඹ 

වහ ඉතහභත් දක් ඇභතියයඹක් අඳට රළීම තියඵනහ. ඒ 

විතයක් යන යයි. කහර්ඹ ශය නියඹෝජය ඇභතියයඹකුත් රළීම 

තියඵනහ. එයභන්භ, යම් ක්යේත්රඹ ගළන දන්නහ කිඹන 

යල්කම්යයඹක්, බහඳතියයඹක් භඟ ඉතහභත් දක් නිරධහපස  

භනඩරඹක් යම් අභහතයහංලයේ ඉන්නහ. 

රංකහයේ දළනට ඳතින විදුලි ඵර අලයතහ අනු, රංකහ 

ඉතහභත් නිළයදි භහතකට ගභන් කයමින් න්ටිනහ. යම් 

ම්ඵන්ධයඹන් න වළකිඹහන් ව අලයතහන් යත්රුම් 
අයයගන ඒ අලය කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ යනුයන් අපි ඒ අදහශ 

න්ඹලු යදනහටභ සතුතින්ත යනහ. වියලේයඹන් අපි කථහ 
කයන්යන් පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ගළනයි. යම් පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්තිඹ වපසඹහකහය ඳහවිච්චි කයශ ත්, අයප් අනහගත ළරසුම් 

අනු, 2030 න විට න්ඹඹට න්ඹඹක පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තීන් 
පිපස යටක් ඵට යම් යට ඳත් කයන්න වළකිඹහ රළයඵනහ, 

"ූ ර්ඹ ඵර ංග්රහභඹ" ආදී වියලේ ළඩටවන් එක්ක.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඳළපසස ගිවිසුභ -COP 21- 

භිනන් ජහතයන්තය ලයඹන් එකඟ යරහ තියඵනහ, වපසතහගහය 

හයු වියභෝචනඹ අභ කයන්න. යම් ආදී කහර්ඹඹන් වහ 
වියලේයඹන් ූ ර්ඹ ඵරඹ, සුශං ඵරඹ, ජර විදුලිඹ ළනි 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ප්රබඹන් පිළිඵ යද්ශීඹ ලයඹන් 

ඳභණක් යන , ජහතයන්තය ලයඹනුත් විලහර ඉල්ලුභක්, 
උද්යඹෝගඹක් තියඵනහ යම් යභ යව යත්. ඒ නිහ යම් 

ම්ඵන්ධයඹන් දක්න උනන්දු ගළන වියලේයඹන් අපි 
අභහතයහංලඹට සතුතිඹ ඳශ කයනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ විතයක් යන යයි. කුඩහ 

ඳපසභහණයේ ූ ර්ඹ ඵරහගහය 60ක් රඵහ දීභ ගළන ගරු 
ඇභතිතුභහටත්, ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභහටත්, අභහතයහංලයේ 

න්ඹලුභ නිරධහපස භවත්රුන්ටත් සතුතිඹ ඳශ කයනහ. යභඹ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ක්යේත්රයේ ජඹග්රහහී ඉ ඉදිපස පිම්භක්.  යම් 

ඹටයත් ත තත් ඉදිපසඹට ඹහභ තුශ අඳට යම් ලක්තිඹ යන මියල් 

රඵහ ගළනීයම් වළකිඹහ රළයඵනහ. යම් ගළන අපි ආංශික 
අධීක්ණ කහයක බහයේදී නිතය නිතය කථහ කයනහ. ඇත්තටභ 

නිරධහපස භවත්රුන් යඵ යව භ වයඹෝගයඹන් කටයුතු කයනහ. 
ඊයේ යඳයර්දහ අඳට වළකිඹහ රළබුණහ, භවජන උඳයඹෝගීතහ 

යක මියම්ත්, විදුලි ඵර භනඩරයේත් තිබුණු grid code එක 
ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹ විහ ගන්න. වළයභෝභ යඵ යව භ 

වයඹෝගයඹන් කටයුතු කිරීභ යටට හනහක් කිඹරහ අපි 

හිතනහ.  

3245 3246 

[ගරු නලින් ඵනඩහය ජඹභව  භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළදේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ූ ර්ඹ ඵරඹ ම්ඵන්ධ 

ගත්යත ත්, 2030 න විට යභගහය ටම 4,500ක විතය ජනන 

වළකිඹහක් අඳට තියඵන ඵ අධයඹනඹ කය තියඵනහ. යම් 

වළකිඹහ රඵහ ගන්න තභ අඳට ළරසුම් තියඵනහද කිඹන එක 

අඳටත්  ප්රලසනහර්ථඹක් යරහ තියඵනහ. ඒ නිහ යම් ගළන භහ 

යඳ ඩ්ඩක් කථහ කයන්න කළභළතියි. විදුලි ඵර භනඩරයඹන් අඳට 

මුලින් රඵහ දුන් excess capacity availability එක -යක ඳභණ 

අතියර්ක ධහපසතහක් තියඵනහ ද කිඹන එක- හයේ යන යයි, 

අලුතින් රඵහ යදන ඒහයේ යඳ ඩි යනසකභක් තියඵනහ. යම් 

ගළන අපි දළඩි අධහනඹ යඹ මු කයන්න ඕනෆ. යභ කද, අපි 

දන්නහ, ඇභතියඹහත්, නියඹෝජය ඇභතියඹහත්, යල්කම්යඹහත්, 

බහඳතියඹහත් න්ඹලු යදනහභ දළඩි උනන්දුක් තිබුණත්, තභත් 

ගල් අඟුරු ව ඩීල් ගළනභ කථහ කයන team එකක් න්ටින ඵ.  

දක් ඉංජියන්රු භවත්රු තභයි. නමුත්, ඒ ඳළත්තට වළයයන, ඒ 

ඳළත්තට කථහ කයන අඹ, යභතළනින් එවහට පුනර්නනීඹ 

ඵරලක්තිඹ ළඩියඹන් රඵහ ගන්යන් යක යව භද කිඹරහ හිතන්යන් 

නළවළ. යම් ගළන අධහනඹ යඹ මු කයන්න කිඹහ ඉල්රහ න්ටිනහ. 

යභ කද, ඒ අඹ අඳට ඇත්ත, නිළයදි යත යතුරු රඵහ දීභ කශ යුතු 

යනහ.  නිරධහපසන් අඳට යක යල් වරහ කටයුතු කයනහ නම් 

ඒකට අපි ඉඩ  යදන්යන් නළවළ. අපි ඒ ගළන ප්රලසන කයනහ.  

අනහගත ළරසුම්රදී අඳට පුළුන්, capacity additions 

ළඩියඹන් රඵහ ගන්න. අඳට තභත් වළකිඹහ තියඵනහ, 

වික්යටෝපසඹහ ජර විදුලි ඵරහගහයයඹන් යභගහය ටම 200ක්, භනර 

ළ ජර විදුලි ඵරහගහයයඹන් යභගහය ටම 120ක්, ව රක්ඳහන 

ජර විදුලි ඵරහගහයයඹනුත් ඹම් ප්රභහණඹක් රඵහ ගන්න.  ඒ විතයක් 

යන යයි, තුය ගඵඩහ කයන power plants -  pump storage 

power plants -  භිනන් යභගහය ටම 600ක ඳභණ ප්රභහණඹක් 

අලයතහ අනු අඳට රඵහ ගළනීභට වළකිඹහ තියඵනහ. යම් 

වහ අපි ඉක්භනින්භ ළරසුම් කස කශ යුතුයි කිඹරහ විලසහ 

කයනහ. ඒ හයේභ Broadlandsලින් යභගහය ටම 35ක්, උභහ 

ඔඹ ජර විදුලි ඵරහගහයයඹන් යභගහය ටම 120ක්, යභ යයග ල්යල් 

ජර විදුලි ඵරහගහයයඹන් යභගහය ටම 31ක්, තල්පිටිගර ජර විදුලි 

ඵරහගහයයඹන් යභගහය ටම 15ක් හයේ ප්රභහණඹක් තභ අඳට 

රඵහ ගළනීයම් වළකිඹහ තියඵනහ. යම් වහ කටයුතු කයනු 

ඇතළයි අපි ඵරහයය ත්තු යනහ.  

වියලේයඹන් අඳ ප්රඵර යර කථහ කයනහ, අනහගතයේ විදුලි 
ඵර අලයතහන් වහ ූ ර්ඹ ඵරඹ, සුශං ඵරඹ යම් ආදී යද්ල් 

යඹ දහ ගළනීභ ගළන. නමුත්, යම් ම්ඵන්ධයඹන් ප්රලසනඹක් 

තියඵනහ. තභත් විදුලි ඵර භනඩරඹ තුශ යම් ම්ඵන්ධයඹන් 
තියඵන අලයතහ යත්රුම් අයයගන ඉදිපසඹට ඹහභට තියඵන 

වළකිඹහයේ දුර්රකභක් තියඵනහද කිඹන ප්රලසනහර්ථඹ අඳට 
තියඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  rooftop solar project එක 

ගළන අපි ඇත්තටභ න්යතෝඹට ඳත් යනහ. ඒ තුළින් යම් යයටම 

හභහනය ජනතහටත් විදුලි නිසඳහදකයින් වළටිඹට කටයුතු කිරීයම් 

වළකිඹහ රළීම තියඵනහ. 

අලයතහ තියඵනහ නම් යභගහය ටම වළටක් නිඳදන්න ඉඩ 

යදන්න පුළුන්. භභ කලින් කිේහ හයේ grid availability 

රංකහයේ මීට ඩහ තියඵනහ. එභ නිහ අනහගතයේ මීටත් ඩහ 

කුඩහ ඵරහගහය රඵහ යදයි කිඹරහ භහ හිතනහ. ගරු නියඹෝජය 

ඇභතිතුභහ යම් ගළන උනන්දු නහ. එභ නිහ- 

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහයේ උනන්දු ගළන භහ සතුතින්ත 

නහ. ඇත්තටභ විදුලිඹ ජනනඹ පිළිඵ හයේභ, විදුලිඹ 

කශභනහකයණඹ පිළිඵත් අපි උනන්දු යන්න ඕනෆ. එභ නිහ 

අපි තීයණඹ කයරහ තියඵනහ, අවුරුදු ඳවක් ඇතුශත  මුළු යටභ 

smart grid එකක් ඵට ඳත් කයන්න. ඒ smart grid එකට අලය 

කයන smart meters රංකහයේභ නිසඳහදනඹ කයන්න අපි කටයුතු 

කයරහ තියඵනහ. ඒක "Made in Sri Lanka" මීටයඹක්. එභ 

කර්භහන්තලහර අපි ඵනඩහයගභ ඉදි කයරහ අන්. අයප් යයටම 

නහඹකඹන්යේ අතින් ජනහපස භහයේ ඒ අයප්භ නිසඳහදනහගහයඹ 

විෂත කයනහ. අපි smart grid එක වළදුහභ මීට ඩහ ළඩි 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹක් එකතු කයන්න පුළුන්. පුනර්ජනනීඹ 

ඵර ලක්තිඹට LNG, ගල් අඟුරු, ජර විදුලිඹ, ූ ර්ඹ ඵරඹ යේයභ 

එකතු කයයගන ඉදිපසඹට  ඹන්න පුළුන්කභ අඳට රළයඵනහ.  

 

ගු (මශළචළර්ය  ආශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
යඵ යව භ සතුතියි, ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභනි. අපි යඵ යව භ 

තුටට ඳත් නහ ඔඵතුභහ යම් ම්ඵන්ධයඹන් දක්න කහර්ඹ 

ශයත්ඹ ගළන.  

ූ ර්ඹ ඵරලක්තිඹ ගළන කිඹන විට අපි තභත් කථහ කයන්යන්, 
roof top ්රභඹ ගළන. ඒ විතයක් යන යයි, ළේ ආ්රිත floating 
solarරට ඹන්නත් අඳට වළකිඹහක් තියඵනහ. වියලේයඹන්භ 
යඳ යශ න්නරු දිසත්රික්කයේ ළේ විලහර ප්රභහණඹක් තියඵනහ. 
අපි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් යම් ම්ඵන්ධඹන් දළනුත් කශහ. 
එඹට එතුභහත් එකඟ වුණහ. වළඵළයි ඇතළම් අඹයේ භතඹක් 
තියඵනහ, floating solarරට ගියඹ ත් ඒ සථහනර රසණ 
නළති යයි කිඹරහ. නමුත් තහක්ණඹ යඹ දහයගන floating solar 
ඒ ජරහල භළද වි කයශ ත් හිරු එළිඹ ළයටන ප්රභහණඹ අනු 
අඳට මිපසගුක් වළටිඹට යඳයනන්න වදන්න පුළුන්.  වියලේයඹන් 
floating solar නිහ මිපසදිඹ භසුන් ප්රභහණඹත් ළඩි නහ.  

 

ගු ධජිත් පී. දපදර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, එහි ඳශමුළනි අදිඹය ්රිඹහත්භක කයන්යන්, 

ඳහර්ලියම්න්තුයන්. ඳහර්ලියම්න්තුයේ යභගහය ටම 1.5ක දළළන්ත 

ඵරහගහයඹක් අපි වදනහ. අඳට ඒ වහ ඳපසය අනුභළතිඹත් 

රළම්රහ තියඵනහ. අනිහර්ඹයඹන්භ යභභ ළඩ පිළියශ හර්ථක 

නහ. ඉන් ඳසු, භවහ ඳපසභහණ ජරහලරත් අඳට යභභ ළඩ 

පිළියශ ්රිඹහත්භක කයන්න පුළුන්. 

 
ගු (මශළචළර්ය  ආශු මළරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අනහගතයේ යරෝකඹ පුයහ ඳහවිච්චි කයන න්ඹලුභ හවන විදුලි 

ඵරයඹන් ධහනඹ න තත්ත්ඹක් ඇති නහ. එභ නිහ භභ 

විදුලි ඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ව ඛනිජ යතල් ම්ඳත් 

ංර්ධන අභහතයහංල යදයකන්භ වියලේ ඉල්ලීභක් වහ 

යඹෝජනහක් කයන්න කළභළතියි, න්ඹලු ඉන්ධන පියවුම් වල්ර 

විදුලි හවන charge කයන charging centres දළන්භ ඳටන් ගන්න 

කිඹරහ. එතයක ට,ඉන්ධන අලයතහත් එක්කභ අනහගතයේ ඇති 

න විදුලි අලයතහටත් ූ දහනම් විඹ වළකියි. අනහගතයේදී අඳට 

ළඩියඹන් අලය යන්යන් charging centres. 2017 යර් 

charging centres අනිහර්ඹයඹන්භ ආයම්බ කශ යුතුයි කිඹරහ භහ 

යඹෝජනහ කයනහ. 

ගරු යයෝහිත අයබ්ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ වන් කශහ, රංකහ 

විදුලිඵර භනඩරඹ යඳෞද්ගලීකයණඹ කයන්න ඹන ඵක්. ඒක 

කදහත් යන්යන් නළවළ. ඒක වපසඹට, "යවට ඉරහ ඉය 

ඳහඹන්යන් නළවළ" කිඹනහ හයේ අතයඹභ, අතය කථහක්. 

යඵ යව භ සතුතියි. 

3247 3248 



ඳහර්ලියම්න්තු 

[අ.බහ. 12.17] 
 

ගු චන්දිම වීර්තදකොඩි මශතළ (ඛනිජ දතල් වම්පත් 

වාලර් න ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி - ததற்பநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 

Resources Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් අසථහ රඵහ දීභ ගළන 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

අයප් අභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධයඹන් යකයයන අඹ ළඹ කහයක 

බහ අසථහ විහදඹ යභ යව යත් භහ කිඹන්න කළභළතියි, 

යරෝකයේ ඛනිජ යතල් ක්යේත්රයේ ඇති යරහ තියඵන තත්ත්ඹ 

එක්ක අඳට පුළුන් වුණහ ඳසුගිඹ අවුරුද්යද් ජනහපස භහයේ 

විලහර ලයඹන්    ඛනිජ යතල් මිර අඩු කයන්න. ඒ හයේභ, යභභ 

අඹ ළඹ තුළිනුත් භූමියතල් ලීටයඹක් රුපිඹල් 5කින් අඩු කයරහ 

තියඵනහ. ඒ තුළින් ධීය කර්භහන්තඹ ප්රධහන අයප් ආර්ථික 

ක්යේත්රරට විලහර ඵරඳෆභක් ඇති යයි කිඹරහ අපි විලසහ 

කයනහ.   යභ කද, යම් යයටම  අදටත් ඵුවතය  ග්රහමීඹ ජනතහ 

ඉන්න නිහ.  

ගරු ආශු භහයන්ංව භන්ත්රීතුභහ කිේහ, electric cars ගළන. අපි 

එතුභහයේ ඒ යඹෝජනහ දළනටභ ්රිඹහත්භක කයරහ තියඵනහ. 

Electric car බහවිතඹ ර්ධනඹ වුණත් ඛනිජ යතල් ඳපසයබෝජනඹ 

ළඩිවීයම් ප්රණතහක් තියඵනහ. දළනටත් ර්ඹක් ඳහහ ඛනිජ 

යතල් ඳපසයබෝජනඹ න්ඹඹට 4ත්  5ත් අතය ගණනකින් ළඩි යරහ 

තියඵනහ. යරෝකඹ දිවහ ඵළලුත් ඛනිජ යතල් ඳපසයබෝජනඹ ළඩි 

යරහ තියඵනහ. අඳට ආන්න යට න ඉන්දිඹහ ඒ අඹයේ ළඩ 

පිළියශත් එක්ක යව ඹහ යගන තියඵනහ, 2040 න යකට 

ඉන්දිඹහයේ ඛනිජ යතල් ඳපසයබෝජනඹ යුයයෝඳයේ ඳපසයබෝජනඹට 

ඩහ ළඩි න ඵ.  

ඒ හයේභ, ඉන්දිඹහ අද අවස ඹහත්රහ ගභන් අතින් යරෝකයේ 

අටළනිඹහයි.  ර් 2022 න විට ඉන්දිඹහ  ඒ අංලයඹන් තුන්න 

භටමටභට ඳපසර්තනඹ න ඵ ය ඹහයගන තියඵනහ.  

තත් අවුරුදු කීඳඹක් ඹන විට චීනඹ භඟ යටල් 75ක් 

ම්ඵන්ධ කයමින් අයප් යයටම වම්ඵන්යත ට ඒ කර්භහන්ත පුයයඹ  

Silk Route එක වයවහ ඉදි න විට, ඒ හයේභ යක ශම යහඹ 

නගයඹ -  Colombo Port City - ඉදි වන විට අේේ ඛනිජ ේතල් 

ඳපසයබෝජනඹ විලහර ලයඹන් ළඩි යනහ. ඒ නිහ අයප් යයටම 

ඛනිජ යතල් ඳපසයබෝජනඹ ම්ඵන්ධ හයේභ අයප් යට පිහිටහ 

ඇති සථහනඹද ළරකිල්රට යගන, අයප් යයටම ඛනිජ යතල් refine 

කයරහ රහබඹක් තඵහයගන විකිණීයම් යහඳහය පිළිඵ මීට ඩහ 

අධහනඹ යඹ මු කශ යුතුඹ කිඹහ භභ විලසහ කයනහ. ඒ අනු 

අයප් අභහතයහංලඹ ළරසුම් කස කයයගන ඹනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, රංකහ ඛනිජ යතල් නීතිගත ංසථහ 

විලහර යර ඳහඩු රඵන ආඹතනඹක් වළටිඹට යගන තභයි වළභ 

යකයනකුභ ඉතිවහයේ කථහ කයශේ. නමුත් යම් ර්යේ ඳශමුන 

භහ 9 ඇතුශත රුපිඹල් ම්ලිඹන 69.5ක රහබඹක් ංසථහ හර්තහ 

කය තියඵනහ. යම් යදළම්ඵර් භහඹ න විට රුපිඹල් ම්ලිඹන 

75ට එවහ ඳළත්යත් රහබඹක් හර්තහ කයන්න එභ ආඹතනඹට 

වළකිඹහ රළීම තියඵනහ කිඹන එක ඉතහභ තුටින් යම් ගරු 

බහට දළනුම් යදන්න කළභළතියි. ඒ හයේභ, දිගු කහලීන ඉන්ධන 

මිරදී ගළනීභ වහ අඳ යඹ මු වීභ තුශ, දිගු කහලීන 

යක න්ත්රහත්රට යඹ මු වීභ තුශ  premium එක අඩුයන් -

යනදහට ඩහ යඵ යවෝ අඩු මිරකට- ඉන්ධන ගන්න පුළුන් 

යරහ තියඵනහ. ඒ හයේභ යම් න විට, ඕනෆභ යකයනකුට 

ඉන්ධන ළඳයුම්කරුන් යර ලිඹහ ඳදිංචි වීභට අසථහ රඵහ 

දීභ භිනන් ඇතින තයගකහපසත්ඹ තුශ අඳට ළඩි රහබඹක් රළම්ඹ 

වළකි ආකහයඹට ඉන්ධන මිරදී ගළනීභට වළකි තත්ත්ඹ යම් යයටම 

උදහ යරහ තියඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ ඉතහභ තුටින් කිඹන්න 

ඕනෆ කහයණඹක් තියඵනහ. යම් යජඹ ඳත් වුණහට ඳසු යභයතක් 

කින් දක, කය අසථහක ත් යනදහ සුරබ අවන්න 

රළබුණු ඉන්ධන හිඟඹක් යවෝ ඵහර තත්ත්යේ ඉන්ධන යම් යටට 

ඳළමිණීභක් ගළන යවෝ අවන්න රළම්රහ නළවළ. ඒ හයේභ, ඉතහභ 

විනිවිද යඳයනන ආකහයඹකට යයටම ඉන්ධන මිර ඳත්හයගන 

ඹෆභ වහ අලය කයන ්රභයේදඹක් න මිර ූ ත්රඹක් අයප් 

අභහතයහංලඹ ඉදිපසඳත් කය තියඵනහ. අපි විලසහ කයනහ 

ඉදිපසයේදී ඒ පිළිඵ අධහනඹ යඹ මු යරහ එඹ ්රිඹහත්භක 

කිරීභට අඳට වළකිඹහ රළයඵයි කිඹරහ.  

ලිහින් යතල් ව තහය ඩහත් ්රභත්, තයගකහපස යර 

යභයටට යගන්වීභට වළකි න ආකහයයේ ්රභයේද අඳ දළන් කස 

කය තියඵනහ. දළනට ලිහින් යතල් යම් යටට යගන්න ආඹතන 

13ක් තියඵනහ, ලීටර් මිලිඹන 58ක ඳහපසයබෝගිකඹන් වහ. 

රඵන ර්ඹට යඳය තත් කනඩහඹභකට යම් ක්යේත්රඹට ඇතුළු 

වීභ වහ අලය කයන යටන්ඩර් කළවීභකට යම් යභ යව යත් 

අපි කටයුතු ූ දහනම් කයමින් න්ටිනහ. එදහ රංකහ ඛනිජ යතල් 

නීතිගත ංසථහ තු තිබුණු ලිහින් යතල් යශහභ, ඒ 

කර්භහන්තලහරහ යඳෞද්ගලික අංලඹට රඵහ දීරහ තිබුණහ. අද අඳට 

වළකි යරහ තියඵනහ BOT ඳදනභ භත භළයල්න්ඹහයේ Hyrax 

භහගභ භඟ Ceypetco lubricant නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 

කර්භහන්තලහරහක් ආයම්බ කිරීභට. යම් දිනර ඒ 

කර්භහන්තලහරහ ඉදි යමින් ඳතිනහ. රඵන අවුරුද්යද් 

තුන්න කහර්තු න විට ඒ කර්භහන්තලහරහයේ ළඩ ආයම්බ 

කිරීභට වළකිඹහ තියඵනහඹ කිඹන එකත් භභ යම් ගරු බහට 

කිඹන්න ඕනෆ.   

ඒ හයේභ ඉන්ධන යග ඩඵෆයම්දී අලය කයන ඳවසුකම් 

දියුණු කිරීයම් කටයුතු අපි ආයම්බ කය තියඵනහ. ඒ වහ අවුරුදු 

40ත් 70ත් අතය කහරඹක් ඳළයණි නශ ඳද්ධතිඹ නවීන 

තහක්ණඹට අනු දියුණු කිරීභ වහ යම් න වි ට යටන්ඩර් 

කළහ තියඵනහ. රඵන අවුරුද්යද් මුල් භහඹ න විට ඒ 

යටන්ඩයඹ ප්රදහනඹ කයන්න අඳට වළකි යේවි. එතයක ට ඉන්ධන 

යග ඩඵෆයම් දී තියඵන අඳවසුතහ ව ඒ තුළින් යටට ඳහඩුක් ඇති 

යන න ආකහයඹට,  ඉන්ධන හිඟඹක් ඇති යේවිද කිඹන ළකඹ 

කින් දක ඇති යන න ආකහයඹට, ඒ යනුයන් නළේ ගහසතු, 

ප්රභහද ගහසතු යන යගන ආකහයඹට  යට තුශ යම්හ ්රිඹහත්භක 

කයන්න, යඵ යවෝ විට රඵන අවුරුද්ද අන් න විට  

පුළුන්කභ රළයබ්වි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගුන් ගභන් පිළිඵත් 

කිඹන්නට ඕනෆ. දළන් ගුන් යත ටුයඳ ශ ංර්ධනඹ කිරීභ 

අලයයි කිඹන එක අඳට යත්රුණහ. අපි එඹ යත්රුම් ගත යුතු 

යදඹක්. දළන් රංකහට ංචහයකඹන් ඳළමිණීභ යේගත් යරහ 

තියඵනහ. අල්රපු යට න ඉන්දිඹහත් යේගයඹන් ර්ධනඹ 

යනහ. ඒ වහ අලය කයන ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කිරීභට ව  

යතල් ළඳයුභ වහ අපි යඩ රර් මිලිඹන 61ක යක න්ත්රහත්තු අද 

යවටභ ප්රදහනඹ කිරීභට න්ඹලු කටයුතු ූ දහනම් කය තියඵනහ. අද 

කටුනහඹක ගුන් යත ටුයඳ ශට යතල් යගන ඹන්යන් 

ඵවුර්ලිනුයි. යම් වහ විලහර විඹදභක් ඹනහ. කටුනහඹකත්, 

 යක යර න්නහත් ම්ඵන්ධ කයන නශ ඳද්ධතිඹක් කස 

කිරීභටත් අපි කටයුතු ූ දහනම් කය තියඵනහ. නුදුරු 

අනහගතයේදීභ ඒ කටයුතු ්රිඹහත්භක කයන්න අපි අදවස කය 

යගන න්ටිනහ.  

3249 3250 
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විලහර ලයඹන් කථහ කයන්න 

යද්ල් තිබුණත් කහරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් තියඵනහ. අඳට ඉතහභ 

ළදගත් යදඹක් තභයි අයප් යතල් පිපසඳවදු. අයප් යතල් පිපසඳවදු 

නවීකයණඹ කිරීභ තුළින් යතල් ඵළයල් රක්ඹක් දක්හ 

නිසඳහදනඹ කයරහ විලහර රහබඹක් යටට ගන්න පුළුන්. එභ 

රහබඹ රඵහ ගළනීභ වහ අලය කයන යඹෝජනහ කමිටුක් 

භිනන් අනුභත කය තියඵනහ. යම් යභ යව යත් ඒ පිළිඵ තත් 

කිහිඳ යදයනකු භඟ හකච්ඡහ ඳළළත්යනහ. ඉදිපසයේ දී යම් 

ඉන්ධන පිපසඳවදු යටට විලහර රහබඹක් යගන යදන යහඳහයඹක් 

වළටිඹට ඳපසර්තනඹ කයන්න පුළුන් යයි කිඹරහ අපි විලසහ 

කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, වියලේයඹන්භ වන් කශ 

යුතු කහයණඹක් තියඵනහ. අයප් භන්නහයම් යද්රෝණියේ කයන 

ගයේණලින් යම් න විට යඩ යහයඩෝ ව ඵළයකුඩහ කිඹන නිධි 

යදයකන් සබහවික හයු ඝන අඩි ට්රිලිඹන යදකක් ව ද්ර ඵළයල් 

මිලිඹන 10ක් ය ඹහ යගන තියඵනහ. යම් ම්ඵන්ධ අලය 

කයන කළම්නටම අනුභළතීන් න්ඹල්ර රඵහ යගන 2020 න විට ඒහ 

්රිඹහත්භක කයන්න අපි උඳපසභ උත්හවඹක් ගන්නහ. එයේ 

්රිඹහත්භක වුයණ ත්  අයප් යටට ආදහඹභක් රළයඵන ආකහයඹට 

ඵරලක්තිඹ ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන් යයි කිඹරහ 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  

අයප් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් කථහ කශහ. යම් යයටම සබහවික හයු තියඵන ඵ 

වඳුනහ යගන තියඵනහ. අපි යයටම අනහගතඹ ගළන හිතරහ 

සහබහවික හයු ප්රයඹෝජනඹට ගන්න කටයුතු ්රිඹහත්භක 

යකයයමින් ඳතිනහ. යම් යට ංචහයක කර්භහන්තඹ තියඵන, 

සබහවික ම්ඳත් තියඵන, ඳපසයඹ ආයක්හ කශ යුතු යටක්. දුය 

ඵරරහ තභයි අපි කටයුතු කයන්යන්.  

රංකහයේ කදහත් තිබුයන නළති ගල් අඟුරු; රංකහයේ 

ඳපසයඹට වහනි කයන ගල් අඟුරු ප්රයඹෝජනඹට ගන්යන් නළති ඒ 

යනුට LNG වඳුන්හ දීභට උත්හව කයනහ. ඒ යනුයන් 

අයප් අභහතයහංලඹත් රංකහ විදුලිඵර අභහතයහංලඹත් එකතු යරහ 

තීන්දුක් අය යගන ඉන්දිඹහට ව ජඳහනඹට යභගහය ටමස 500 

LNG ඵරහගහය යදකක් වදන්න යහජය භටමටමින් ඳවසුකම් රඵහ 

දීභට තීන්දුක් අය යගන තියඵනහ. ඒ අනු නුදුරු අනහගතයේදීභ 

යම් යටට LNG නළත්නම් සබහවික හයු වඳුන්හ දීභට කටයුතු 

කයනහඹ කිඹන එක ප්රකහල කයනහ.  

යම් කටයුතු කිරීයම්දී ඳසු ගිඹ අවුරුද්ද තුශ අඳට යම් ජඹග්රවණ 

අත් කය ගන්න භයේ නියඹෝජය ඇභතිතුමිඹ අතිවිශිසට 

වයඹෝගඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ හ යේභ යල්කම්තුමිඹ දළඩි 

කළඳවීයභන් විලහර වයඹෝගඹක් අඳට රඵහ දුන්නහ.  

අභහතයහංලයේ අතියර්ක යල්කම්රුන් ඇතුළු වළභ නිරධහපස 

භවත්භයඹක්භ, භවත්මිඹක්භ අඳට උදේ කශහ.  ඒ හයේභ 

යඳයරෝලිඹම් ආඹතනයේ, යත ග ගඵඩහ ආඹතනයේ, න්යඳටමයකෝ 

ආඹතනඹ ඹන ඒ න්ඹලු ආඹතනර බහඳතිරුන්, යල්කම් 

කහර්ඹහරයේ අධයක් ජනයහල්තුභහ ඇතුළු  වළභ ආඹතනඹකභ 

නිරධහපසන් රඵහ දුන් වයඹෝගඹ පිළිඵ යම් අසථහයේ දී  ඒ 

අඹට  සතුතිඹ පුද  කයනහ. යටට  ඉතහභ ළදගත් අභහතයහං ලඹක්  

ව අයප් අභහතයහංලඹ තුළින්  කයපු  න්ඹලු කහර්ඹ බහයඹ ගළන  යම් 

යභ යව යත්  කිඹන්නට කහර යේරහ භදි වීභ පිළිඵ කනගහටු 

ප්රකහල  කයමින්, භට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ සතුතිඹ  පුද 

කයමින් භහ නිවඬ යනහ. සතුතියි.   

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දිහ ආවහයඹ වහ ඳහර්ලියම්න්තුයේ ළඩ කටයුතු  ඳසරු 

1.00 දක්හ තහකහලික අත් හිටුනහ. 

රැවහවීම ඊ  ධනුකල තළලකළලිකල ධත් හිටුලන දින්, ධ.භළ. 
1.00  නිදයෝජය කාළනළයකතුමළද  වභළපි ත්ලදයන් නෆලත 
පලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றம இமடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த. தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு 

றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY SPEAKER  in the Chair. 

 

103 ලන ශීර්ය.-  ආර්තක ධමළතයලරයළ 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු.6,039,829,000 

 
மனப்தை 103.- தரதுகரப்தை அமச்சர் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 6,039,829,000  
 

HEAD 103.- MINISTER OF DEFENCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.6,039,829,000  

 
195 ලන ශීර්ය.-  වාලර් න උපළයමළර්ග ශළ ජළතයන්තර 

දලෂඳ  ධමළතයලරයළ 

 
01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.227,833,000 
 

மனப்தை 195. - றநதொமந அதறறதத்ற ற்தம் சர்பச ர்த்க  

அமச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 227,833,000 
 

HEAD 195. - MINISTER OF DEVELOPMENT STRATEGY AND 

INTERNATIONAL TRADE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 227,833,000 

 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ආයක්ක අභහතයහංලඹ - ශීර් අංක 103, 222, 223, 224, 

320, 325, ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ 

අභහතයහංලඹ - ශීර් අංක 195, 296. රකහ ඵළලීභ, අඳය බහග 

1.00 න්ට අඳය බහග  6.30 දක්හ.  

ළඹ ශීර්ලින් කඳහ වළරීයම් යඹෝජනහ ඉදිපසඳත් කිරීභ, ගරු 

(වදය) නලින්ද ජඹතිස භවතහ. 

 
 
 

[අ.බහ. 1.00] 
 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු බහඳතිතුභනි, "2017 විර්ජන ඳනත් යකටුම්ඳයතහි 

කහයක බහ අසථහයේ අද දින විහදඹට ගළයනන අභහතයහංල වහ 

ඒහ ඹටයත් ඇති අයනකුත් යදඳහර්තයම්න්තු වහ ආඹතනලින් 

අදහශ අංක 103, 222, 223, 224, 320, 325 ව 195, 296 දයන 

ළඹ ශීර්ඹන්යගන් ම්ප්රදහඹහනුකර එක් එක් ළඩටවන්හි 

න්ඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් 

කඳහ වළපසඹ යුතුඹ" යි භභ යඹෝජනහ කයමි. 

3251 3252 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (වදය) නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

දවඹක කහරඹක් තියඵනහ. 
 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

සතුතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ආයක්ක අභහතයහංලඹ ව ංර්ධන 

උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් 

පිළිඵ කහයක බහ අසථහයේ භතු කශ යුතු කරුණු කිහිඳඹක් 

පිළිඵ භහ යම් බහයේ අධහනඹ යඹ මු කයන්න කළභළතියි. 

ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ අභහතයහංලඹ 

පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීයම්දී භහ යම් කහයණඹ භතක් කයන්න ඕනෆ. 

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ඉන්දිඹහත් භඟ අත්න් කිරීභට නිඹමිත 

ETCA ගිවිසුභ පිළිඵ විටින් විට හකච්ඡහ භතු වුණහ. භෆතකදී 

අගභළතියඹහ ඉන්දිඹහයේ කශ ංචහයඹක් අතයතුයදීත් කිේහ, 

"යදළම්ඵර් භහඹ න විට යම් ගිවිසුභ අත්න් කයන්න 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ" කිඹරහ. ඊට කලින් භට භතකයි, "යම් 

අවුරුද්යද් භළයි භහයේදී අත්න් කයන්න නිඹමිතයි" කිඹරහත් 

කිේහ. යක යව භ වුණත්, යම් ඳහර්ලියම්න්තුයේදී විටින් විට යම් 

ප්රලසනඹ භතු වුණහට ඳසයේ ඒ ගිවිසුභ අත්න් කිරීභට යඳය ඒ 

පිළිඵ විහදඹක් ඳහර්ලියම්න්තුට රඵහ යදනහ කිඹන එක 

අගභළතියඹහයේ ඳළත්යතන් -ආනඩු ඳළත්යතන්- ප්රකහල යරහ 

තිබුණහ. යකයේ නමුත්, යම් ETCA පිළිඵ හකච්ඡහ භතු වු ණු 

යභ යව යත් න්ටභ වියලේයඹන්භ යත යතුරු තහක්ණ විඹ 

ක්යේත්රඹට අදහශ ඉංජියන්රුන්, වදයරුන් ඇතුළු 

ෂත්තිකඹන්, ෂත්තීඹ ංගම් ගණනහක් තභන්යේ වියයෝධඹ 

ප්රකහල කයරහ තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඔවුන්යේ වියයෝධඹ ඉතහභ හධහයණයි. අපි 

යම් න විටත් යත යතුරු තහක්ණ ක්යේත්රයේ යඩ රර් ම්ලිඹන 

එකක ඳභණ ආදහඹභක් උත්ඳහදනඹ කයනහ. 2013 ර්යේ 

තභයි, යත යතුරු තහක්ණඹට ෂජුභ ම්ඵන්ධ workforce 

එක ගණනඹ කයශේ. 2013 ංඛයහ යල්ඛනරට අනු 80,000ක් 

ඳභණ යම් ක්යේත්රඹට ම්ඵන්ධයි. අපි හිතනහ,  යම් න විට යම් 

ක්යේත්රයේ ෂජු රැකිඹහරට ම්ඵන්ධ රක් යදකක් යම් යයටම 

ඉන්නහ කිඹරහ. ඒ යභ යව යත් හර්තහ යච්ච විධිඹට ආඹතන 

300ක ඳභණ යේකඹන්යගන් තභයි යම් 80,000 කස යරහ 

තිබුයන.   

භෆත කහරයේදී යත යතුරු තහක්ණඹ ඉතහ යේගත් 

ර්ධනඹක් අත්ඳත් කයයගන තියඵනහ. යරෝකයේ විවිධ 

යශ්රේණිගත කිරීම්රදී වළභ විටභ යම් කරහඳයේ -වියලේයඹන්භ 

දකුණු ආන්ඹහනු කරහඳයේ- ඉවශභ යශ්රේණීන් අඳට රළම්රහ 

තියඵනහ. Google University Ranking එක ගත්යත ත් යම් 

යන විට අයප් යභ යටු විලසවිදයහරඹ යරෝකයඹන්භ යදළනි 

සථහනයේ ඉන්නහ. ඒ හයේභ, "A.T. Kearney" යශ්රේණිගත කිරීභ 

අනු යරෝකයේභ යත යතුරු තහක්ණඹ හිත යටල් 14 අතය 

අපි ඉන්නහ. "Gardner" කිඹන යශ්රේණිගත කිරීභ අනු අලුයතන් 

යම් ක්යේත්රඹට ම්ඵන්ධ යච්ච -අලුතින් එකතු ව- යටල් 

අතුපසන් වඹ ළනි තළන අපි ඉන්නහ. ඒ හයේභ තභයි World 

Economic Forum එයක් යශ්රේණිගත කිරීම් අනු 2014, 2015, 

2016 කිඹන අවුරුදු තුයන්භ දකුණු ආන්ඹහයේ ඳශමු සථහනයේ රැඳී 

ඉන්යන්, අපි. ඒ නිහ යත යතුරු තහක්ණඹ යම් තියඵන 

තත්ත්ඹන් ඔසයේ යවෝ ඹම් තහක් දුයකට දළනටභත් ගභන් 

කයරහයි තියඵන්යන්. ඒ, 2007 යර් ආයම්බ කයරහ යම් ගත 

යච්ච අවුරුදු 8, 9 කහරඹ තුශ. ඒ හයේභ යරෝකයේ ඳළළත්යන 

විවිධ යත යතුරු තහක්ණ තයගරදී අපි යේගයඹන් ඉදිපසඹට 

ඳළමියණමින් න්ටිනහ.  

2005-2015 කහරඹ තුශදී වළභ විටභ Microsoft's  Imagine 

Cup එක අපි ඳශමුළනි, යදළනි සථහන අත්ඳත් කය යගන 

තියඵනහ. ඒ හයේභ යරෝක ආර්ථික මුළුට භහගමී ඔවුන් 

ඉදිපසඳත් කයන Networked Readiness Index එයක් 2016 යර් 

ංඛයහ යල්ඛන ගත්යත ත්, ශ්රී රංකහ රැඳී න්ටින්යන් 63 ළනි 

සථහනයේ; ඉන්දිඹහ ඉන්යන් 91 ළනි සථහනයේ. එභ යශ්රේණිගත 

කිරීම්රදී විවිධ දර්ලක රකහ ඵරනහ. අයප් වළකිඹහන් - skills 

- අනු යශ්රේණිගත කශහට ඳසු අපි ඉන්යන් 32 ළනි තළන; 

ඉන්දිඹහ ඉන්යන් 101 ළනි තළන. යත යතුරු තහක්ණඹ යහජය 

ඹන්ත්රණඹට ම්ඵන්ධ කිරීභ ඳළත්යතන් ගත්යත ත්, අපි ඉන්යන් 

20 ළනි තළන; ඉන්දිඹහ ඉන්යන් 59 ළනි තළන.  

අපි ඳසුගිඹ ය අට තුශදී යත යතුරු තහක්ණ ක්යේත්රයේ 

ඹම් යවෝ  ර්ධනඹක් අත්ඳත් කය යගන තියඵනහ නම්, අයප් 

විලසවිදයහර ශියඹන්, උඳහධිධහපසන්, ෂත්තිකඹන් කිඹන අඹයේ 

භළදිවත්වීභ භත යභභ ක්යේත්රඹ තුළින් යරෝකයේ ඹම් සථහනඹක් 

අත්ඳත් කය යගන තියඵනහ නම් එඹට කණ යක කහ වඬන 

තත්ත්ඹක් ETCA ගිවිසුභ තුළින් භතු යරහ තියඵනහ. ඒ නිහයි 

ඔවුන්යගන් වියයෝධතහ එන්යන්. ඒ නිහයි අපි ඳහර්ලියම්න්තුයේදී 

දිගින් දිගටභ ඵර කයන්යන්. අගභළතියඹහ කිඹනහ නම් යම්ක 

ඉතහභ කඩිනමින් අත්න් කයනහ කිඹහ - වළඵළයි, ඉන්දිඹහයේ 

කර්භහන්ත අභහතයතුමිඹ රංකහට ඳළමිණි යේරහයේ එතුමිඹ 

කිේහ, ඉන්දිඹහට ඒ තයම් වදින්ඹකුත් නළවළ කිඹහ.- එයවභ නම් 

අයප් යත යතුරු තහක්ණඹ ම්පර්ණයඹන් ම් ළයටන, 

ඉන්දිඹහයේ ශිල්පීන් යභවහට කඩහඳහත් යරහ අඳ යම් 

යශ්රේණිගතකිරීම්රත් ඳවශට ඇද දභන, අඳට රැකිඹහ අහිමි කයන 

ETCA ගිවිසුභ පිළිඵ මීට ඩහ ගකීම් වගත උත්තයඹක් 

ආනඩු රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹහ අපි හිතනහ.  

භට රඵහ දී තියඵන යකටි යේරහයේදී  ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග 

වහ ජහතයන්තය යයශ අභහතයතුභහයේ අධහනඹටත් කහයණහ 

කිහිඳඹක් යඹ මු කයන්න භභ ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  ගරු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ අලුතින් වියද්ශීඹ ආයඹෝජකඹන් 

යගන්හ ගළනීයම්දී දළනට ඳතින ආයඹෝජන භනඩරඹ යනුට 

ංර්ධන නියඹෝජිත ආඹතනඹක් යඹෝජනහ කය තියඵනහ. එභ 

යඹෝජනහ පිළිඵ ඳනත් යකටුම්ඳත තභ ඉදිපසඳත් යරහ නළවළ. 

නමුත් අපි දළන ගන්න කළභළතියි, යභභ ආඹතනයේ තත්ත්ඹ 

කුභක්ද කිඹහ. BOI එක තභ තියඵනහ. BOI එකට එභ 

ආයඹෝජන පිළිඵ කටයුතු කිරීයම් වළකිඹහ තියඵනහ. එයේ 

තිම්ඹදී "ංර්ධන නියඹෝජිතහඹතනඹ" ඹනුයන් වඳුන්හ ගනු 

රඵන ආඹතනඹක් වින්න් දළන් යභභ කටයුත්තට භළදිවත් යරහ 

තියඵනහ.  

දළන්  භයේ අයත්   තියඵන්යන් එක්තයහ ආයඹෝජකයඹකුට 

එභ ංර්ධන නියඹෝජිතහඹතනයේ කශභනහකහය අධයක්යඹහ 

වින්න් ඹන රද ලිපිඹක්. භභ අවන්යන් යම්කයි. යම් Agency for 

Developmentහි  Managing Director විධිඹට භංගර ඹහඳහ භවතහ 

යභභ ලිපි ඹන්යන් යක යව භද? ඔුවට රඵහ දී තියඵන ඵරතරඹ 

  යභ කක්ද? එභ ආඹතනඹ පිහිටුහ තියඵන්යන් කදහද? යම්හ 

පිළිඵ ඇභතියඹහ තභන්යේ කථහයේදී පිළිතුරු ළඳයිඹ යුතුයි 

කිඹහ භහ හිතනහ. ආයඹෝජන භනඩරඹ වහ කහර්ඹහරඹක් 

තියඵනහ. එහි ළඩ කයන නිරධහපසන් ඉන්නහ. එතයක ට අයප් 

යටට ඹම් කින් ආයඹෝජකයඹකු ඇවිත් හකච්ඡහ කයනහ නම්, ඒ 

වහ සුදුසුභ BOI එයක් කහර්ඹහර ඳපසශ්රඹ යඹ දහ ගළනීභයි කිඹහ 

අපි හිතනහ. වළඵළයි, භෆත කහරයේ භතු වී තියඵන ප්රණතහක් 

තියඵනහ. එළනි හකච්ඡහ අයප් යයටම තරු ඳයවේ යවෝටල්රදී 

න්දු යනහ මික්, BOI එයක් කහර්ඹහර ඳපසශ්රඹ තුශ න්ද්ධ 

3253 3254 



2016 යදළම්ඵර් 07  

යන්යන් නළවළ. අපිට ආයංචි යරහ තියඵන්යන් එයවභයි. ඒ නිහ 

ඒ පිළිඵත් භභ ගරු ඇභතිතුභහයේ අධහනඹ යඹ මු කයන්න 

කළභළතියි. ඒ හයේභ ඔඵතුභහයේ අභහතයහංලඹට තභයි ආනඹන 

අඳනඹන ඳහරකයඹහ ම්ඵන්ධ යරහ තියඵන්යන්ත්. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත යරහයන් ත 

විනහඩිඹක කහරඹක් තියඵනහ. 

 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඳසුගිඹ  ජනහපස - යදළම්ඵර් කහරඹ තුශදී, යභභ ඳහරකයඹහ 

මුදල් අභහතයහංලඹට ම්ඵන්ධ යරහ න්ටිඹදී, හවන යගන්වීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් යචෝදනහක් තියඵනහ. ඳහවිච්චි කයන රද හවන 

415ක් ඒ කහරයේ යගන්වහඹ කිඹන එක තමුන්නහන්යේ දන්නහ.  

තමුන්නහන්යේරහ යම් ආඹතනඹ බහය ගත්තහට ඳසයේ ඒ 

්රිඹහලිඹ නතය යරහද, එයවභ නළත්නම් ඒක දිගටභ අයයගන 

ඹනහද? අඳට ආයංචි විධිඹට, දළනුත් ඒක එයවභභ න්ද්ධ යනහ. 

ඳයණ යද් ළරැදියි. නමුත්, ඒ ළරැද්ද දිගටභ කය යගන ඹන ඵ 

තභයි යඳයනන්යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ප්රලසන කිහිඳඹක් ඇුවහ. 

යක යි ප්රලසනඹටද උත්තය යදන්යන්?  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, කථහ අන් කයන්න. 

 
ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ  (වාලර් න උපළය මළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර දලදෂඳ ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு லிக் சறக் - அதறறதத்ற உதர தொமநகள் 

ற்தம் சர்பச ர்த்க அமச்சர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 

Development Strategies and International Trade) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ. 

 
ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, කින්භ හවනඹක්, යර පසඹක්, ෆන් එකක් 

අඳ ඒ විධිඹට යගනළල්රහ නළවළ. අය dump trucks හයේ 

construction equipment යගයනන vehicles රට විතයයි අඳ 

permission රඵහ දී තියඵන්යන්. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභන්ට නිඹමිත කහරඹ අහනයි. 
 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු බහඳතිතුභනි, කථහ අන් කයනහ.  

අහන ලයඹන් භහ යභඹ අවන්නට කළභළතියි. ඳසු ගිඹ 

කහරයේ ශ්රී රංකහ ආයඹෝජන භනඩරඹ වින්න් එක් එක් 
පුද්ගරඹන්ට ඇඟලුම් යකෝටහ රඵහ දීරහ තියඵනහ. ඒ කිඹන්යන්, 

ඇඟලුම් කර්භහන්තලහරහලින් ඉතරන, එයවභ නළත්නම් 
වහනිඹට ඳත් වුණු යක ටස රඵහදීයම්දී අනුගභනඹ කශ ්රභයේදඹ 

යභ කක්ද? ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ හිටපු ඇභතිරුන්යේ 
ම්පසන්දෆරුන්ටත් යම්හ රඵහ දීරහ තියඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධයඹන් 

තමුන්නහන්යේරහ කයපු ඳරීක්ණඹ යභ කක්ද? ඒ ්රිඹහ නතය 

කයරහ තියඵනහද කිඹහ තමුන්නහන්යේයේ කථහයේදී උත්තය 
යදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] භට යඳ ඩි යේරහයි තියඵන්යන්.  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ. 
 

ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි නම් එයවභ කහටත් රඵහ දීරහ නළවළ. ඳසු ගිඹ ආනඩුයේ 

ඇභතිරුන්යගන් තභයි ඒ ගළන අවන්නට තියඵන්යන්. අයප් 

යජයඹන් නම් එළනි කින්භ යදඹක් න්ද්ධ යරහ නළවළ. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යව යි. යඵ යව භ සතුතියි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු (වලෙය  නලින්ෙ ජයි වහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අඳට දළන් හිටපු අභහතයරුන්යගන් අවන්න ඵළවළ. ඒ නිහයි 

තමුන්නහන්යේයගන් අවන්යන්.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භළතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 1.11] 

 

ගු (ආචළර්ය  වරත් ධමුුගම මශතළ (විදේ කළර්යභළර 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக-  றபசட 

தறப்ததரதப்தைகளுக்கரண அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 

Assignment) 

ගරු බහඳතිතුභනි,  ආයක්ක අභහතයහංලඹ ගළන චන 
සල්ඳඹක් කථහ කයන්නට භභ ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. 
ඳශමුයන්භ අයප් ආයක්ක යේහන්ට අයප් යජයේ යගෞයඹ 
වහ ප්රණහභඹ පුද කයමින් භයේ කථහ ආයම්බ කයන්නට කළභළතියි. 
අයප් යුද වමුදහයේ ඹම් ඹම් ප්රලසන තිබුණත්; කළු ඵළටළු හිටිඹත්, 
භසතඹක් ලයඹන් ගත්තහභ අද යරෝකයේ තියඵන යුද විඹවුල් 
දිවහ ඵරන යක ට; අද යරෝකයේ තියඵන යුද යභයවයුම් අතය 
ඇත්තලයඹන්භ භහනුෂික විධිඹට අයප් යුද වමුදහ ඒ යුද්ධඹ 
යභයවඹරහ තියඵන ඵ අඳට ප්රකහල කයන්නට පුළුන්. ඒක එක 
විධිඹකින් අඳ තුටින් ප්රකහල කශ යුතු යදඹක්.  

අද භළද යඳයදිග යටල් දිවහ ඵරන්න. භවයවිට අඳට 
යන යඹක් විධියේ යද්ලනහ කයන ඒ යටල්, භළද යඳයදිග යටර 
යුද්ධඹ කයන වළටි ඵළලුහභ යඵ යවෝ විට අංක අඳට පිළිගන්න 
න්ද්ධ යනහ, අයප් ආයක්ක යේහන් ඉතහභ භහනුෂික 
අන්දමින් කටයුතු කයරහ තියඵන ඵ.  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගරු බහඳතිතුභනි, දළන් යන යඹක් විධියේ යඳ ත ඳත පිට 

යනහ. යගෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහයේ යඳ ත පිට වුණු 

යේරහයේ භභ තභයි මුඛය යද්ලනඹ කයශේ. දළන් යන යන 

යජනයහල්රුන්යේත් ප්රකහලන රළයඵනහ. එළනි ටිනහ 

යේඹක් කශ යත් යෂ න්යේකහ ෆීල්ඩ් භහර්ල්තුභහයේ අදවසුත් 

ඉදිපසඳත් යයි. යම්ක සහබහවිකයි. අපි ඉන්දිඹහ ගත්යත ත්, 

රැකිඹහලින් විශ්රහභ ගන්නහ යජනයහල්රු ඒ යග ල්රන්යේ අත් 

දළකීම් ගළන යඳ ත ඳත ලිඹනහ. කහලසමීයයේ කයපු යද්ල්, 

ඵංේරහයද්ලයේ කයපු යද්ල්, භවය අඹ රංකහයේ කයපු යද්ල් 

යම් න්ඹල්රභ ගළන යඳ ත ඳත තියඵනහ. ඒ යඳ ත් ඳත් එක 

ඳළත්තකට ඵය යන්න පුළුන්; ත ඳළත්තකට ඵය යන්න 

පුළුන්. නමුත්, ඒහ තුළින් අඳට යඳයනන්යන් අයප් ආයක්ක 

යේහන් ගළන අඳට ළරකිඹ යුතු ආඩම්ඵයඹක් ඇති කය ගන්න 

පුළුන් කිඹරහයි.  

දළන් ඵරන්න, අද ඇයරප්යඳෝ නගයඹ. ඊට ඉසයරහ ඵරන්න 

යචච්නිඹහ නගයඹ, යඳ යශ ට භතරහ කයනහ. පටින්යේ 

දර්ලනඹ ඒකයි. කවුරු වපස ඒ අඹට විරුද්ධ ත්රසතහදඹට නළඹුරු 

වුයණ ත්, ත්රසතහදයේ මරසථහන ඵට ඳත් වුයණ ත්, වළභ 

අතින්භ නළති කිරීභ තභයි ඒ යග ල්රන්යේ තර්කඹ. අද අඳ 

දන්නහ රඳහහිනිඹ තුළින් 'ඇයරප්යඳෝ' කිඹරහ ඵළලුහභ එක 

ගයඩ ල් යග ඩක්, එච්චයයි. ඒක ඒ අඹයේ දර්ලනඹ. අපි ඒ 

දර්ලනඹ ්රිඹහත්භක කයශේ නළවළ. ඒ නිහ, භභ හිතනහ අපි න්ඹලු 

යදනහභ එක්කහසු යරහ- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ කිඹන්යන්? භට 

යත්රුයන නළවළ. භභ අංකභයි කථහ කයන්යන්.  

අයප්භ ආයක්ක යේහන් ගළන අපි ළයදි චිත්රඹක් භන්න 

යව  නළවළ. ඒ යග ල්රන් ුවඟක් දුයට යුද නීති  ඹටයත් කටයුතු 

කයන්න භවන්න් අයයගන තියඵනහ.   අද යම් යුද යභයවයුම් 

ම්පුර්ණයඹන්භ යන විධිඹකටයි ඹන්යන්.  අයප් කහරයේ තිබුණු 

නීති රීති ම්පුර්ණයඹන් උල්රංඝනඹ කය තියඵනහ.  ඔඹ යර කු 

යටල් ගළන  තමුන්නහන්යේරහ දන්නහ ඇති. අද න්පසඹහයේ 

යභ කද යන්යන්. ඉසය ලිම්ඹහයේ යභ කද කයශේ.    

ඇයරප්යඳෝ නගයයේ දළන් යභ කද යන්යන්. ඒ අට තියඵන 

යඳෝල් නගයයේ යභ කද, යන්යන්. ඒ  හින්දහ ඩහත් 

හනුකම්පික අයප් ආයක්ක යේහන් දිවහ ඵරන්න ඕනෆ.  

වියලේයඹන්භ  හිරපස ක්ලින්ටන්යේ ඳයහජඹ ගළන ඹම් ඹම් අඹයේ 

භත තියඵනහ. භභ නම් ඒහ ගළන  එච්චය ංයේගඹට ඳත් 

යන්යන් නළවළ.   යභ කද, ඒ යග ල්රන්යේ ඒ වියද්ල ප්රතිඳත්තිඹ 

්රිඹහත්භක කිරීයම්දී යඵ යවෝදුයට, ඉතහ  දරුණු ධහිංහ කයන 

තත්ත්ඹකට ගිඹහ.  විකිලීක්ස එයකන් ඉදිපසඳත් යරහ තියඵන 

යද්ල් ගළන කිඹනයක ට  රංකහ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. අපි ඒ 

කහරයේ IMF එකට ගිහිල්රහ යඩ රර් ම්ලිඹන  2.6ක ආධහය 

ගත්තහ. 2013 යවෝ 2014දී  ඒ  ම්ඵන්ධයඹන්  stand-by 

arrangement  එකක් තිබුණු ඵ  ඔඵතුභන්රහට භතක ඇති. අද 

විකිලීක්ස එයකන් යභ නහද කිඹන්යන්.   යම් ඳළයදිච්ච  හිරපස 

ක්ලින්ටන්  එකට වියද්ල යහජය යල්කම් වළටිඹට කිේහ, 

"රංකහට යදන්න එඳහ. ඒකට විරුද්ධ යන්න." කිඹහ.  යම්ක 

තවනම් කයන්නඹ කිඹහ ඇයභපසකන් නියඹෝජිතඹහට  කිඹහ 

තියඵනහ. ඒහ ටවන් යරහ තියඵනහ.  ඒ කහරයේ භභ තභයි 

රංකහ යනුයන් ගියේ.  අඳ එහිදී  හකච්ඡහ කශහ. ඒ ගළන භභ 

සතුතින්ත යන්න ඕනෆ.  

ඒ කහරයේ  IMF එයක් හිටපු ප්රධහනිඹහ සරේස ඛහන් භළතිතුභහ 

ඇයභපසකහයේ ඵරඳෆම් ප්රතික්යේඳ කශහ. යකළින්භ ඵරඳෆම් කශහ, 

-කිසිම සැක ක් නැහැ.- ඒක ේෙන්න එපා  කිව්වා.  නමු්ත ඒ 

අසථහයේදී ඉන්දිඹහ අඳට යග ඩක් වයඹෝගඹ දුන්නහ.   

ඉන්දිඹහ කිේහ, "ඒ ම්ලිඹන 2.6 දුන්යන් නළත්නම් currency 

swap එකක් වළටිඹට රංකහට ඒ  ආධහය යදනහ." කිඹරහ.  අපි ඒ 

ගළන  ණඹගළතියි.   ඒ අනු තභයි ඇභපසකහයේ වියයෝධඹ භධයයේ  

අපි ඒ  ආධහය රඵහ ගත්යත්.  ඒ නිහ  වියලේයඹන්භ භහන 

හිමිකම් ප්රලසනඹ ගළන,  ජීනිහ ප්රලසනඹ  ගළන න හතහයණඹ 

ඹටයත් අපි න එශඹුභකට ඹන්න ඕනෆ. අපි  ඒ ගළන යව ඳින් 

කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න ඕනෆ. අයප් වමුදහයේ ්රිඹහකහරීත්ඹ 

යද  මීට ඩහ කහරුණික ඇකින් ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහ භභ 

හිතනහ.    

භභ වියලේයඹන් කිඹන්න කළභළතියි,  යුද්ධ තිබුණු යටර 

න්ටින  දක් වළකිඹහන් තියඵන අඹ ගළන. දළන්  අයප් ගරු  

භන්ත්රීතුභහ යක ම්පියුටර් තහක්ණඹ, න තහක්ණඹ, නතන 

තහක්ණඹ  ආදිඹ  ගළන කථහ කශහ. යුද වමුදහයේ තභයි උසභ 

තහක්ණඹ තිබුයන. යුද්ධඹ ්රිඹහත්භක කිරීයම්දී satellite 

තහක්ණඹ යක යව භද ඳහවිච්චි කයන්යන්, GPS තහක්ණඹ 

යක යව භද ඳහවිච්චි කයන්යන් කිඹන ඒහ ගළන තහක්ණඹ දන්න 

විලහර යක ටක් ඉන්නහ.   ඒ හයේභයි, ඉංජියන්රු අංලඹත්. 

අයප්  යහජය ඉංජියන්රු අංලඹ වහ භහනභ අංල යුද වමුදහ තුශ 

තියඵනහ. යභ කද, ඒක යර කු ංවිධහනඹක්.  ඒ නිහ භභ 

හිතනහ  යජඹක් වළටිඹට  අපි ඒ දළනුභ ඒ වළකිඹහ ඳහවිච්චි කයරහ 

යම් යයටම අභිෂද්ධිඹ වහ වමුදහයේ තියඵන ඳසුම්භ 

ප්රයඹෝජනඹට ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ.   

භභ ශඟදී විඹටමනහභඹ පිළිඵ කියඹේහ. විඹටමනහභයේ 

යුද්ධඹ අහනයේදී විලහර වළකිඹහන් තියඵන යක ටක් ආයේ 

යුද වමුදහයන්. විඹටමනහභ ගුන් යේයේ නිඹමුන් ුවඟ යදයනක් 

ආයේ යුද කහරයේදී උතුරු විඹටමනහභයේ අවස ඹහනහ ඳදපු අඹයි. 

නහවික වමුදහට යග ඩක් ආයේ යුද කහරයේ විඹටමනහභයේ 

නළේර යේඹ කයපු අඹ. යම් විධිඹට ඒ තියඵන වළකිඹහන් 

පුළුන් තයම් ප්රයඹෝජනඹ වහ ගන්න ඕනෆ. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you have to conclude in a minute.  
 

ගු (ආචළර්ය  වරත් ධමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මීට ඩහ කථහ කයන්න භභ කළභළති නළවළ. නමුත්, අයප් 

ඳක්ඹ යනුයන් අපි න ඇකින් අයප් ආයක්ක යේහර 

යව  ඳළත්ත ඉසභතු කයමින් අද යම් ඇති යරහ තියඵන යරෝක 

තත්ත්ඹට, ජහතයන්තය තත්ත්ඹට මුුවණ දිඹ යුතුයි කිඹරහ 

ප්රකහල කයමින් භයේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.   
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. M.S. Thowfeek. You 

have five minutes. 

 

[தற.த. 1.20] 
 

ගු එම්.එවහ. තේෆි්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ றசரபர் அர்கபப, இன்த தரதுகரப்தை 

அமச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறமன றரத்றல் 

3257 3258 
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கனந்து எதசறன கதத்துக்கமபக் கூநனரதன்த றமணக் 

கறன்பநன். உண்மறல் கடந் ஆட்சறறல் தொஸ்லிம்களுக்கு 

றரக டந் அலறக்கு றரகத்ரன் இந் ல்னரட்சறம 

பற்த கூடுனரண ரக்குகமப தொஸ்லிம்கள் 

அபறத்றதந்ரர்கள். ஆணரல், கடந் ஆட்சறறல் ன்தணன்ண 

றடங்கள் மடததற்நணபர, அபபதரன்தரன் இந்  

ஆட்சறறலும் மடதததகறன்நண. இதுமக்கும் ரங்கள் 

தொன்தணடுத் ந்றரண றடங்களும் சரறதசய்ப் 

தடறல்மன. உரரக,  றதபகரமன ரட்டத்மப் 

ததரதத்மறல் அங்கு தரதுகரப்தை அமச்பசரடு சம்தந்ப் 

தட்ட தன தறச்சறமணகள் இதக்கறன்நண. தைல்பரட்மட 13ஆம் 

கட்மடப் தகுறறல் கறட்டத்ட்ட 65 க்கர் கரறம 

இனங்மகத் மப்தமடறணர் ஆக்கறறத்துள்பணர். 

இப்தறபசத்றல் தைல்பரட்மட க்கபறன் றசர  ற்தம் 

குடிபற்நக் கரறகள் உள்படங்கறத்ள்பண. இதுமக்கும் 

அந்க் கரறகள் லபக் மகபறக்கப்தடறல்மன. 

அபபதரன்த, தைல்பரட்மட 1, பரண்டல்தொநறப்தை 

தறபசத்றல் ததரலிஸ் றபசட அறடிப்தமடறணர் சுரர் 25 

க்கர் கரறமத் ங்கள்சம் மத்றதக்கறன்நணர். இறலும் 

தைல்பரட்மட க்கபறன் றசர ற்தம் குடிபற்நக் 

கரறகள் உள்படங்கறத்ள்பண. பலும்,  தைல்பரட்மட 1,  

ண்கறண்டிமன தறபசத்றல் இனங்மகக் கடற்தமட 

றணதக்கு அசறணரல் சுரர் 22 க்கர் கரற 

ங்கப்தட்டுள்பது. இறல் சுரர் 10 க்கர் கரறறபனப 

அர்கபறன் தொகரம் அமப்ததற்தள்பது. ஆணரல், 

இப்தமடறணர் சுரர் 80 க்கர் கரறம ம்சம் 

மத்துள்பணர். இறலும் தைல்பரட்மட க்கபறன் றசர 

ற்தம் குடிறதப்தைக் கரறகள் உள்படங்கறத்ள்பண.  

பலும், தட்டிணதொம் சூலும் தறபச தசனரபர் 

தறரறவுக்குட்தட்ட தகுறரண சறன்ணப்தறள்மபபசமண, Marble 

Beach வீறறல் தொகம்து யரன் தறச்மசத்ம்தற, ணரல் மதசர் 

ஆகறபரதக்குச் தசரந்ரண சுரர் 1.5 க்கர் றஸ்லம் 

தகரண்ட கரறறல் 2002ஆம் ஆண்டிலிதந்து இன்தம 

இனங்மக ரன்தமடறணர் தொகரறட்டிதக்கறன்நணர். 

இக்கரறக்கரர்கள் ங்கள் உநறணர்கபறன் வீடுகபறலும் 

கரறகபறலும் சறத்துதகறன்நணர். இதும அந்க் 

கரறத்ம் றடுறக்கப்தடறல்மன.  

அடுத்து, கதமனதற்த தள்மப ல் கடற்கம 

பரத்ம அண்றத் தகுறறல் றகப் தமமரய்ந் எத 

தள்பறரசல் இதந்து உங்களுக்குத் தரறத்ம். கடந் ஆட்சறக் 

கரனத்றல் அந் தள்பறரசமனத் கர்த்தநறந்து றட்டணர். 

அற்குப் தறநகு தொன்ணரள் தரதுகரப்தைச் தசனரபர் 

அர்கபபரடு கமத்து அந்க் கரறம ரங்கள் 

றடுறத்றதக்கறபநரம். இதந்ரலும், அந்ப் தள்பறரசலுக்குச் 

தசரந்ரண கரறக்குள் தசல்ற்கு தரம இல்னரல் 

இதக்கறன்நது. அந்ப்  தரமம இரடத்றணர் அமடத்து 

மத்றதக்கறன்நணர். அற்கரண அதறத்ம் இதும 

கறமடக்கறல்மன. இது சம்தந்ரகவும் தரதுகரப்தை அமச்சறன் 

தசனரபர் அர்கள் கணத்றற்தகரள்ப பண்டும்.  

அபபதரன்த, கதமனதற்தப் தறபசத்றல் 3 

கமமனப்தரடுகள் - ‘Ma Dal’ fishing - இதக்கறன்நண. 

அந் தரறமனச் தசய்தர்களுக்கு கரமன 6 ற தரடக்கம் 

இவு 6 ற மக்கும் அதற ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

இதந்ரலும், அந்க் கரன அகரசம் உண்மறல் பதரரது. 

த்த்ம் தொடிமடந்றதக்கும் இந்ச் சூழ்றமனறல் அர்கள் 

இவு பங்கபறலும் தொளமரக அந் தரறமனச் 

தசய்ற்கரண அதறம ங்கபண்டுதன்ந 

பகரரறக்மகமத்ம் ரன் இங்கு  தொன்மக்கறன்பநன்.  

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have only a few seconds to 

conclude.  
 

ගු එම්.එවහ. තේෆි්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
பலும், பரப்தர்- கள்பம்தத்ம தறபசத்றல் அமந் 

துள்ப இனங்மக கடற்தமட தொகரம் தகுறறல்ரன் 10 

வீட்டுத்றட்டம் ங்கப்தட்ட கரறப் தகுறத்ம் அமந் 

றதக்கறநது. அந் 10 வீடுகபறன் உரறமரபர்களும் இடம் 

ததர்ந்து சறத்து தகறன்நணர். 2012ஆம் ஆண்டு 

மடததற்ந அந்க் கரற சம்தந்ரண கனந்துமரடலின் 

பதரது 3 ர கரனத்றற்குள் அந்க் கரறம றடுறப்தரக 

உதறபறக்கப்தட்டது. இதப்தறதம் இது மத்ம் அது 

றடுறக்கப்தடறல்மன. ஆகப, இந்க் கரறமத்ம் 

றடுறக்க பண்டும்.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, please wind up now. 

 

ගු එම්.එවහ. තේෆි්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Give me one more minute, please. 

Hon. Chairman, I  discussed this matter with the 

Defence Secretary two months ago. I think he is a very 

active person. So, he will take necessary action to 

expedite this matter. I thank you.    
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

 
 

[අ.බහ. 1.25] 
 

ගු විමල් වීරලා මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ආයක්ක අභහතයහංලයේත්, ංර්ධන 
උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ අභහතයහංලයේත් ළඹ 

ශීර්ඹන් හකච්ඡහට බහජන න යම් යරහයේ කරුණු කීඳඹක් 
යම් ගරු බහයේ අධහනඹට යඹ මු කයන්න භහ ඵරහයඳ යය ත්තු 

යනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අඳ කහයේත් යභ න දෂසටිහදඹන් 
තිබුණත්, අයප් යයටම ජහතික ආයක්හ කිඹන විඹඹ යක යි 

අර්ථයඹන් ගත්තත් ඒක ඉතහ ළදගත් කහයණඹක්. ඒ 

ම්ඵන්ධයඹන් අඳ අතය විහදඹක් ඇති යන්යන් නළවළ කිඹරහයි 
භභ හිතන්යන්. යම් ජහතික ආයක්හ තවවුරු කය ගනු රළබූයේ 

යම් යයටම ආයක්ක වමුදහන් අනන්ත අප්රභහණ කළඳවීම් කයරහයි. 
ඒ කළඳවීම්ර ප්රතිපරඹක් වළටිඹට තභයි උතුයර් ජනතහටත්, 

යසු ජනතහටත් නිදවයේ භයණ ම්ඹකින් යත ය ජීත් යන්න 
පුළුන් හතහයණඹ උදහ වුයන. ඒ නිහ අපි ජහතිඹක් වළටිඹට, 

ජන භහජඹක් වළටිඹට අයප් ආයක්ක වමුදහන් යකයයහි 

තියඵන යගෞයනීඹ වළඟීභ, ඔවුන්ට දිඹ යුතු තත්ත්ඹ පිළිඵ, 
අඳ යද්ලඳහරන ලයඹන් යභ න භත දළරුත්, විවිධත්ඹක් 

තියඵන්න විධිඹක් නළවළ කිඹරයි භභ හිතන්යන්. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ වුණත් අද අඳට යඳනන ඉතහභ කනගහටු 

යද් තභයි, කින්භ ආයක්ක උඳහඹ භහර්ගික ළඩ පිළියශකින් 

යත ය යදභශ ජහතික න්ධහනඹ යවෝ යනත් එළනි කල්ලිර 

ඵරඳෆභට ඹටත් යරහ, භවය විට භළතියණඹට යඳය ඇති වුණු 

එකඟතහන්ට අනු යුද උඳහඹ භහර්ගික ලයඹන් යක යි විධිඹටද 

සුදුසු නුසුදුසු කිඹරහ රකහ ඵරන්යන්ත් නළති, අද උතුයර් 

ආයක්ක වමුදහ කවුරු එකින් එක ගරහ අයින් කිරීභ. යදභශ 

ජනතහට ඳදිංචිවීභට ඉඩම් දීභ වහ ඹළයි කිඹන භහනුහදී 

ඳහඨඹ තභයි ඒ මිලිටපසවයණයේ ප්රධහන යත්භහ ඵට ඳත් 

කයයගන තියඵන්යන්. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි කිඹන්යන් 

ආයක්ක වමුදහ කවුරු ඉත් කිරීභ යවෝ සථහපිත කිරීභ න්ද්ධ 

යන්න ඕනෆ ආයක්ක දෂසටි යකෝණයඹන් ඵරරහ කයන 

භහයරෝචනඹකින් මික් යනත් කරුණු භත ඳදනම් යන යයි 

කිඹරහයි. නමුත්, අද න්දු යමින් ඳතින්යන් ආයක්ක දෂසටි 

යකෝණයඹන් රකහ ඵරන්යන් නළති යනත් ඇතිවී තියඵන 

එකඟතහන්ට අනු උතුයර් ආයක්හ ම්පර්ණයඹන්භ 

අදහනභකට රක් යක ට තිීමභයි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හයේභ අපි දන්නහ, යුද වමුදහ බුද්ධි 

අංලයේ යදීමඹකට ළඩි පිපසක් CID එයකන් ප්රලසන කිරීම්රට 

රක් කයරහ තියඵන ඵ. යුද වමුදහ බුද්ධි අංලයේ හභහජිකඹන් 

10ක ඳභණ පිපසක් කින්භ නිළයදි යචෝදනහකින් යත ය, භහ 

ගත් යචෝදනහක් භත ඳදනම් අවුරුද්දකට ළඩි කහරඹක් පසභහන්ඩ් 

බහයයේ තිඹහයගන හිටිඹහ. 

අන්තිභට විලහර ඳපසශ්රභඹකින් ඳසයේ ඔවුන්ට ඇඳ රළබුණහ. 

නළ යඟනහිය ඳශහයත් යුද වමුදහ බුද්ධි අංල කටයුතු කයපු වමුදහ 

කවුය ඇතුශට අධිකයණ නියඹෝග අයයගන යඳ ලීන් යඹන් ගිඹහ. ඒ 

හයේභ වියද්ශිකයින් ඳහ අද ආයක්ක වමුදහ කවුරු ඇතුශට 

පසංගනහ; ඒහයේ කටයුතු ගළන ය ඹහ ඵරනහ.  

ඒ විතයක් යන යයි, ගරු බහඳතිතුභනි. යුද වමුදහ බුද්ධි 

අංලයේ හිටිඹහ, බ්රියේඩිඹර් යල්. එතුභහ අයප් ආනඩු ඳළළති 

කහරයේ යුද වමුදහ බුද්ධි අංලඹට ඇතුශත් වුණු යකයනක් 

 යන යයි; ඊට යඳය ඳළළති ආනඩු කහරයේ යුද වමුදහ බුද්ධි 

අංලඹට ඇතුශත් වුණු යකයනක්; වියලේයඹන්භ ත්රසත භර්දනඹ 

පිළිඵ ඉතහ තියුණු අයඵෝධඹක් හිත නිරධහපසයඹක්. නමුත් 

යක ශම විලසවිදයහරයේ භවහචහර්ඹතුයභක් -යත් වියදූ පසඹ 

භවත්භඹහ- ප්රන්ද්ධියේ ඉල්ලීභක් කශහ, යුද වමුදහ බුද්ධි අංලයේ 

ප්රධහනිඹහ ඉත් කයන්න කිඹරහ. ත්රසතහදඹ පිළිඵ ඉතහ පුළුල් 

අයඵෝධඹකින් යුතු එභ බුද්ධි අංලඹ යභයවඹපු බ්රියේඩිඹර් 

යල් දස කිහිඳඹකට ඳසයේ ඒ තනතුයයන් ඉත් කශහ. ඒ 

යනුට එතළනට යගනහයේ යුද වමුදහ බුද්ධි අංලයේ 

්රිඹහකහපසත්ඹ පිළිඵ ඉතිවහඹක් යන භළති යනත් 

නිරධහපසයඹක්. ඒයකන් යඳන්නුම් කයන්යන් යභ කක්ද, ගරු 

බහඳතිතුභනි? බුද්ධි අංලඹ ම්පර්ණයඹන්භ අඩඳණ කිරීභක් ඒ 

භිනන් න්දු කයරහ තියඵනහ. ආනඩු යනස යන්න පුළුන්. 

නමුත් ජහතික ආයක්හ පිළිඵ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් තියඵන්න 

ඕනෆ. යුද වමුදහ බුද්ධි අංලඹ යවෝ යේහ, වමුදහ යවෝ යේහ 

කටයුතු කයරහ තියඵන්යන් යහජය ආයක්හ රසන්න. අද න්දු 

යරහ තියඵන්යන් කුභන යවෝ අභූත යචෝදනහක් ඉදිපසඹට දභරහ 

ඔවුන් භර්දනකහරී ළඩ පිළියශකට ඹටත් කිරීභයි.  

ඒ විතයක් යන යයි. ගරු බහඳතිතුභනි, යුද්ධඹ ඳළළති 

කහරයේ වියලේ කහර්ඹ ඵරකහයේ අණ දුන් ප්රධහන නිරධහපසඹහ - 

DIG යත්චන්ද්ර භවත්භඹහ- අත් අඩංගුට ගත්තහ, හවනඹක් 

ඳහවිච්චි කයරහ එක්රක් වතළිසදවස ගණනක් යජඹට ඳහඩු 

කශහඹ කිඹරහ. අත් අඩංගුට අයයගන ඇඳ යන දී හියර් දළම්භහ. 

වළඵළයි, කටුනහඹක ගුන් යත ටුයඳ ශට ඳවය දීපු එල්ටීටීඊ 

ත්රසතහදීන්ට විරුද්ධ යගන ගිඹ නඩු නීතිඳති 

යදඳහර්තයම්න්තුයන් ඉල්රහ අසකය ගත්තහ. යකෝටි ඳන්න්ඹ 

ගණනකට ඩහ එතළන අරහබඹක් න්ද්ධයරහ තියඵනහ. ඒ 

අරහබඹ, අරහබඹක් යන යයි. යුද්ධඹ ඳළළති කහරයේ STF එකට 

නහඹකත්ඹ දීපු DIGයඹහ හවනඹක් ඳහවිච්චි කයරහ එක්රක් 

වතළිසදවස ගණනක් නළති වුණහ කිඹන එක තභයි යර කු 

අරහබඹ. යම්හ ඉතහභ න්යුම් නිරීක්ණඹ කශහභ ඳළවළදිලි 

යන්යන් යභ කක්ද, ගරු බහඳතිතුභනි?  යම් යයටම ඒකීඹබහඹට 

ඳණ දීපු, යම් යටට ආයක්හ රපු, යම් යයටම හභකහමී 

හතහයණඹක් වදපු, -භහ හිතන විධිඹට අද උයද්ත් ර්තභහන 

ජනහධිඳතිතුභහ උතුයර් යක යවේ වපස ප්රයද්ලඹකට ගිඹහ- 

ජනහධිඳතිතුභහට වුණත් අද නිදවයේ උතුයර් ප්රයද්ලරට ගිහිල්රහ 

ඒ ප්රයද්ලර ජනඹහ භඟ ළඩ කටයුතු කයන්න හතහයණඹ 

වදරහ දීපු ආයක්ක වමුදහ ්රභහනුකර දුඵර කිරීභ. ඒ හයේභ 

ඔවුන්යගන් ඳළි ගළනීභක් අද ඉතහ න්යුම් ආකහයයඹන් න්ද්ධ 

යනහ. එයවභ නළත්නම් කටුනහඹක ගුන් යත ටුයඳ ශට ගවපු 

යක ටින්ට විරුද්ධ තියඵන නඩු අයින් කයගන්නත්, DIG 

යත්චන්ද්රට අලුයතන් නඩුක් ඳයරහ හියර් දභන්නත් විධිඹක් 

නළවළ. ඒ විතයක් යන යයි, ගරු බහඳතිතුභනි. යුද්ධඹ 

ජඹග්රවණඹ කයපු ඒ යේනහංක ප්රධහනීන් ඉතහ සුවියලේ කහර්ඹ 

බහයඹක් ඉටු කයපු අඹ ඵ අපි පිළිගන්න ඕනෆ. අබයන්තය 

ත්රසතහදඹක් භර්දනඹ කයපු එඵඳු යේනහංක ප්රධහනීන් 

තමුන්නහන්යේරහ අද යඳෝලියම් යේහ දිගුක්ත් යන දී විශ්රහභ 

ගන්නහ. 

භට භතකයි, ජනයහල් ජගත් ජඹූ පසඹ කිඹන්යන් යුද්ධයේදි 

හිටපු යේනහංක ප්රධහනියඹක්. අයප් ආනඩු කහරයේ එතුභහ යුද 

වමුදහඳති වුණහ. එතළනින් ඳසයේ ජනයහල් ජගත් ජඹූ පසඹට ඒ 

තත්ත්ඹ වම්ඵ වුණහ. නමුත් ජගත් ඩඹස යන්න පුළුන්, කභල් 

ගුණයත්න යන්න පුළුන්, නන්දන උඩත්ත යන්න පුළුන්, 

ප්රන්න න්ල්හ යන්න පුළුන්, ඒ න්ඹලු යදනහටභ කින්භ යේහ 

දිගුක් යන දී- ඔවුන් යටට ජහතිඹට කයපු භවහ සුවියලේ කහර්ඹ 

බහයඹ අනු ඔවුන්ට යේහ දිගුක් දීරහ ඔවුන්ට යම් යට 

යනුයන් ත යේඹ කයන්න අසථහ රඵහ යදනහ යනුට- 

ජිනීහ නයහඹ ඳත්රඹ අනු ඔවුන් න්ඹලු යදනහටභ විශ්රහභ ගන්න ඉඩ 

වළයරහ නිකම් හිටිඹහ. ඒ විතයක් යන යයි. ඔවුන් තු තියඵන 

දළනුභ, යුද්ධයේදී ඔවුන් අත් ඳත් කයගත් අයඵෝධඹ, ඒ 

කින්කින් අද යම් යටට ප්රයඹෝජනඹක් ගළයනන්යන් නළවළ.  

ඒ විතයක් යන යයි, ගරු බහඳතිතුභනි. උතුයර් ආයක්හ 

පිළිඵ අපි යභන්න යම් කහයණඹත් වන් කයන්න කළභළතියි. 

තමුන්නහන්යේරහයේ ආනඩු ඳසුගිඹ දසර "ආහ ගෲප්" 

නභළති එකක් අත් අඩංගුට ගත්තහ. අත් අඩංගුට ගත් එක 

යව යි. වළඵළයි, යඵ යව භ ඉක්භනින් ඇඳ රළබුණහ. ඒ "ආහ 

ගෲප්" එකට තියඵන යචෝදනහ අනු හභහනයයඹන් ඇඳ 

රළයඵන්න විධිඹක් නළවළ. ආහ. ආහ හයේභ ගිඹහ. යඵ යව භ 

ඉක්භනින් ඇඳ ආහ. යදභශ ජහතික න්ධහනයඹන් එන යතයපීභට 

අනු තභයි උතුයර් ආයක්හ පිළිඵ ප්රතිඳත්තිඹ අද තීයණඹ 

 යරහ තියඵන්යන්. උතුයර් ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් 

ප්රතිඳත්තිඹක් නළවළ. උතුරු යයශ තීයයේ ආයක්ක ප්රලසනඹ 

පිළිඵ ඵරන්න. ඉන්දීඹ ධීයඹන් නිදවයේ අයප් මුුවද 

ම්පුර්ණයඹන් යක ල්ර කනහ. උතුයර් යදභශ ජනතහට අයිති 

භත්ය ම්ඳත -යම් යයටම මිනිසසුන්ට අයිති භත්ය ම්ඳත- 

ඉන්දිඹහ යත ග ලයඹන් -බුරුතු පිටින්- යක ල්ර කහයගන 

ඹනහ. ඒහට විරුද්ධ නහවික වමුදහ පිඹය ගළනීභ යඵ යවෝ 

දුයට ීමභහ කයරහ තියඵනහ. උතුරු මුුවයද් අයප් යද්ල ීමභහ 

ආයක්හ යනුයන් තියඵන අධහනඹ  ම් ළටිරහ තියඵනහ. 

කවුරු ආනඩු කශත් යම් යයටම ආයක්හ ඉතහ ප්රමුඛ, ළදගත් 

යක ට රකන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි අඳ කිඹන්යන්.  

3261 3262 

[ගරු  විභල් වීයංල  භවතහ] 
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ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ත කහයණඹක් භතක් කයන්න 

කළභතියි. භෆතකදී නළ යඟනහිය ප්රයද්ලයේ නහවික වමුදහයේ 

ආඥහඳති ඵට ඳත් කයශේ කවුද? එතුභහ යුද කහරයේ අයප් යට 

යනුයන් ඉතහ විලහර යේහක් කයපු නිරධහපසයඹක්. තභන්යේ 

දරුහයේ අනීඳඹක් පිළිඵ කහයණඹක් ලිඛිත දන්රහ 

යුද්ධයඹන් ඳසයේ එතුභහ නහවික වමුදහයන් ඉත් වුණහ. ඒ 

නිරධහපසඹහ ඊට ඳසයේ අවුරුදු වතයක් යක ශම තියඵන 

ඇයභපසකහනු තහනහඳති කහර්ඹහරයේ ආයක්ක උඳයද්ලකයඹක් 

වළටිඹට ළඩ කශහ. ඒ කිඹන්යන්, ඔුව යඳන්ටගනඹට යේඹ කශහ. 

ඊට ඳසයේ ආනඩු භහරු වුණහ. ආනඩු භහරු වුණහට ඳසයේ න්ඹ 

කළභළත්යතන් විශ්රහභ ගිඹ නිරධහපසඹහ "යද්ලඳහරන යවේතු භත ඉත් 

කයන රද්යදක්" ඹළයි අර්ථ කථනඹ යක ට ආඳසු නහවික වමුදහට 

ඵහ ගත්තහ. හිඟ ළටුඳත් රඵහ දුන්නහ. ඒ විතයක් යන යයි, ඔුව 

නළ යඟනහිය ඳශහයත් නහවුක වමුදහයේ ආඥහඳති කශහ. නළ යඟනහිය 

ඳශහත කිඹන්යන් ඉතහභ ංයේදී ඳශහතක්. න්ංවර, යදභශ, මුසලිම් 

ජන යක ටස තුනභ ජීත් න, යඵ  යවෝ ඵහහිය කනඩහඹම්ර 

අධහනඹ යඹ මු වී තියඵන ප්රයද්ලඹක් තභයි නළ යඟනහිය ඳශහත 

කිඹන්යන්. ඇත්ත ලයඹන්භ ඇයභපසකහ එක්ත් ජනඳදඹ, චීනඹ 

ට යක ට තළනීභට නිඹමිත -තනමින් න්ටින- ආයක්ක කවුරු 

ගණනහක් හිත න්තිඹභක අයප් ත්රිකුණහභරඹ යහඹත් රකුණු 

යක ට තියඵනහ, අනහගතයේ කවුයක් වළයදන සථහනඹක් 

වළටිඹට. යඳන්ටගනඹට අවුරුදු වතයක් යේඹ කයපු යකයනක් 

නළත නහවික වමුදහට ඇතුළු කයරහ, ආයක්ක අතින් හයේභ 

අනික් වළභ අතින්භ ංයේදී ප්රයද්ලඹක් න නළ යඟනහිය ඳශහයත්  

නහවික වමුදහයේ ආඥහඳති ඵට ඳත් කයනහ. යම්හ ජහතික 

ආයක්හ පිළිඵ ළරකිල්යරන් ගනු රළබූ  ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ 

යන යයි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක් යන යයි. ආඵහධිත 

යණවිරුන් තමුන්නහන්යේරහයගන් ඳසු ගිඹ කහරයේ ඉල්ලීම් 

විලහර ප්රභහණඹක් කශහ. ඔවුන්යේ ඒ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීභ වහ 

අයප් ආනඩු තිබුණු කහරයේ කළම්නටම එක අනුභත කයරහ, 

ච්රයල්ඛ ඳහ නිකුත් කයරහ තිබුණහ. වළඵළයි, තමුන්නහන්යේරහ 

ඔවුන්යේ ඉල්ලීම් ඉටු කයනහ යනු ට ඉතහභ භෂග ප්රතිඳත්තිඹක 

පිහිටහ කටයුතු කශහ.  යක ටින්යේ ඳවය කෆභට රක්යරහ එක 

ඇවළක් අහිමි යච්ච ආඵහධිත යණවිරුයකුයේ අනික් ඇවළත් 

එහිදී ම්පර්ණයඹන්භ නළති වුණහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ ආඵහධිත 

යණවිරුන්යේ ඉල්ලීම් කරුණහකයරහ ඉටු කයන්න කිඹරහ අපි 

ඉතහභ ඕනෆකමින් කිඹන්න ඕනෆ. ඔවුන්ට ත ඉල්ලීම් තියඵනහ. 

ඒ ඉල්ලීම් ඉටු කයන්න. ඔවුන් අත ඳඹ අහිමි කය ගත්යත්; ඇස 

අහිමි කය ගත්යත්; යදඳහ අහිමි කය ගත්යත් ඔවුන්ට ජීවිත කහරඹභ 

ආඵහධිතයඹක් වළටිඹට ජීත් යන්න න්ද්ධ යරහ තියඵන්යන් 

ඔවුන් යම් යයටම ඳළති යුද්ධඹ යනුයන් යුද්ධ කශ නිහයි. 

 යුද්ධඹ යවේතුයන් අත ඳඹ අහිමි යච්ච ආඵහධිත යණවිරුන් 

යඳ ලීන්යේත් ඉන්නහ; න්විල් ආයක්ක ඵරකහයේත් ඉන්නහ. ඒ 

වළභ යකයනකුයේභ ඉතහභ හධහයණ භහනුෂීඹ ඉල්ලීම්  - ඔවුන්  

ඉල්රන්නත් ඕනෆ නළවළ - අපි ඉටු කශ යුතුයි කිඹන ප්රතිඳත්තිඹක 

පිහි ටහ කටයුතු කයන්න ඕනෆ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක්  යන යයි. භයේ ඉතුරු කහරඹ 

ගරු භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහයේ අභහතයහංලඹ න ංර්ධන 

උඳහඹ භහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ අභහතයහංලඹ පිළිඵ 

කරුණු දළක්වීභ වහ යඹ දන්න භහ කළභතියි. දළන් ඔඵතුභන්රහ 

ඳනත් යකටුම්ඳතක් ගළටම කයරහ තියඵනහ, සුපිපස ඇභතියයඹක් 

වදන්න. භයේ භතකයේ වළටිඹට "ංර්ධන විධිවිධහන ඳනත් 

යකටුම්ඳත" දළන් ඔඵතුභන්රහ ගළටම කයරහ තියඵනහ. ඒ ඳනත් 

යකටුම්ඳතට අනු ජනහධිඳතිතුභහ තු තියඵන ඵරතරත් ඒ 

ඇභතියේ අතට ගන්නහ. යම් යයටම ඕනෆභ යහජය ආඹතනඹකට 

අයිති ඕනෆභ ඉඩභක් ඒ ඇභතියේ එක අත්නින් තත් 

ඳහර්ලසඹකට ඵහය යදන්න පුළුන්. ඒ සුපිපස ඇභතිතුභහට යවෝ ඒ 

ආඹතනයේ ඵරඹට අභියඹෝග කයරහ උහවිඹට නඩුක්ත් 

ඉදිපසඳත් කයන්න යම් යයටම මිනියවකුට අයිතිඹ නළවළ. ඒ අයිතිඹත් 

ඒ ඳනත් යකටුම්ඳතින් නළති කයරහ තියඵනහ. 

      
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

යක යවේද- 
 

ගු විමල් වීරලා මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභන්රහ ඒ ගළන දන්යන් නළවළ. ඒක කිඹන්න. ඒක 

ගළටම කයපු ඳනත් යකටුම්ඳතක්.  

ඔඵතුභන්රහ යභය ඉදිපසඳත් කයපු අඹ ළයඹනුත් වියද්ල 

ආයඹෝජකඹන්ට රැකිඹහ වහ අවුරුදු ඳවක් දක්හ ශ්රමිකඹන් 

යගයනන්නත් නිදව යදනහ; ඵදු වනත් රඵහ යදනහ.  

ඒ හයේභ  සුපිපස, භවහ  ඵරම්ඳන්න අභහතයයයඹක් වදන්න 

ඹනහ. ඒ වදන්යන් ජහතයන්තය ගිවිසුම් තනියඹන් අත්න් 

කයන්න පුළුන් ඇභති යකයනක්; උහවිඹටත් ගිහින් අභියඹෝග 

කයන්න  ඵළපස ඇභති යකයනක්. යභයවභ සුපිපස ඵරඹක් වදන්යන් 

යභ කටද? යම් යයටම තියඵන ඉඩම් ව අයනකුත් ම්ඳත් වියද්ශීඹ 

ආයඹෝජකඹන්යේ  වුභනහරට අනු  හියතන හියතන විධිඹට 

රඵහ යදන්න මික්  යන යදඹකට යන යයි එයවභ ඇභති 

යකයනක් වදන්යන්.  ඒ ඳනතින් පිහිටුන ඵරඹ අවුරුදු තුනකින් 

හසඳ යරහ ඹනහ.  

ඒ විතයක් යන යයි  ගරු බහඳතිතුභනි, - [ඵහධහ කිරීම්] ගරු 

භන්ත්රීතුභහ  ටික කහරඹයි  තියඵන්යන්. භට කථහ කයන්න යදන්න.  

[ඵහධහ කිරීම්] ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉතහ ඕනෆකමින් 

අධහනඹ යඹ මු කයන්න. ETCA ගිවිසුභ තමුන්නහන්යේරහ 

අත්න් කයශ ත් යම් යයටම යත යතුරු තහක්ණයේදීන්යේ,- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නලින් ඵනඩහය ජඹභව  භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු බහඳතිතුභනි,  එතුභහ සුපිපස ඵරඹක් ගළන කථහ කයනහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] භහ හිතන්යන් සුපිපස ඵරඹක්,- [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු විමල් වීරලා මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භයේ කහරඹ ඹනහ. ඉතහභ  ඕනෆකමින්  

භහ යම්  කහයණඹ කිඹනහ. ගරු භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ 

ETCA ගිවිසුභ  අත්න් කයශ ත්, ඔඵතුභහ යම් යයටම ඉතිවහඹට 

එකතු න්යන් භවහ දළළන්ක ඳහහ දීභක් කයපු නහඹකඹකු 

වළටිඹටයි. ඒ නිහ තමුන්නහන්යේ එතළනට ළයටන්න  එඳහ.  

ETCA  ගිවිසුභ  කිඹන්යන්, යත යතුරු තහක්ණයේදීන්ට විතයක් 

එල්ර යන අභියඹෝගඹක් යන යයි. ඉතිවඹ පුයහ යම්  යයටම 

යනභ අනනයතහක් යග ඩ නළඟුයන අපි ඉන්දිඹහත් එක්ක 

යබෞතික ම්ඵන්ධඹක් යන තිබුණු නිහ. ඒ හයේ තත්ත්ඹක් 

ඹටයත් තමුන්නහන්යේරහ ඳහරභකුත් වදන්න එකඟ යනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] දන්යන් නළත්නම් යව ඹරහ ඵරන්න. ADB  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

එයකන් ඒහ ගළන දළන් අධයඹනඹ කයයගන ඹනහ. ඒ  අතයතුය 

තමුන්නහන්යේරහ  ETCA  ගිවිසුභ  අත්න් කයශ ත් අවුරුදු 

දවඹක් ඳවයශ ක් ඹනයක ට යම් යට අනනයතහක් නළති 

ඉන්දිඹහනු යක රනිඹක් ඵට ඳත්යන එක ශක්න්න ඵළවළ. 

ජනතහ අඳට යම් යයටම බහයකහයත්ඹක් යදන්යන්. ඒ 

බහයකහයත්ඹ  දීර්ඝකහලීන විනහලඹකට භග ඳෆයදන ආකහයඹට  

ඳහවිච්චි කයන්න අඳට අයිතිඹක් නළවළ; යුතුකභක් නළවළ. භහ 

දන්නහ, ඔඵතුභහයේ වෂදඹ හක්ෂිඹ වපසඹට කථහ කයශ ත් ඒ 

ගිවිසුයභන් යන අනර්ථඹ ගළන දන්නහ ඇති.  

ගරු බහඳතිතුභනි, වළභ ආනඩුක් ඹටයත්භ ඔඹ ළයඩ්ට ආපු 

නිරධහපසන් කීඳයදයනක් ඉන්නහ. භන් කළයල්ගභ භවත්භඹහ 

ඉන්නහ. යයෝවහන් භයජී කිඹරහ භවත්භයඹක් ඉන්නහ.  

ඒයග ල්රන්ට ඉන්දිඹහයන් යගනහ. ඒ යග ල්යරෝ තභයි යම් 

යක න්ත්රහත්තු වළභ ආනඩුක් ඹටයත්භ කය ගවයගන එන්යන්. 

භවයවිට යම්ක  ජනහපස 8න දහට යඳය ඉන්දිඹහත් එක්ක ඇති 

යච්ච එකඟතහක් යන්න  පුළුන්. ඒ යභ කක් වුණත් ඒකට 

යම් යට ලහඳකයයි. ඒ නිහ ඒ ළයඩ් නම් තමුන්නහන්යේරහ 

කයන්න එඳහ  කිඹරහ ඉල්රහ න්ටිනහ.  

තමුන්නහ න්යේරහ ආයඹෝජන ප්රර්ධනඹ කයනහ කිේහට,  

ඳසු ගිඹ අවුරුදු යදකකට ආන්න කහරඹ ඇතුශත යම්  යයටම  

ආයඹෝජනඹ කය තිබුණු  ල්ලිත් ආයඹෝජකයඹෝ අයයගන ඹනහ. 

යක ටස යශ යඳ ශ දයන් ද කඩහයගන ළයටනහ.  

රුපිඹර දන්න් ද අප්රභහණ යනහ. දළන් යඩ රයඹට 

හයප්ක් රුපිඹල් 160 යමින් ඹනහ. යම් හ යේ තත්ත්ඹකදී 

යක යව භද ආයඹෝජකයඹෝ  එන්යන්?  තමුන්නහන්යේරහ  ETCA  

ගිවිසුයභන් යම් යට  ඉන්දිඹහනු යක රනිඹක් කයනහට අභතය, 

යම් යයටම  ශ්රභයේ  මිර ඳවශට ඵසනහ. වියද්ල ආයඹෝජකඹන්ට 

අඩු මිරට ශ්රභඹ ූ යහ කන්න  පුළුන් හතහයණඹ තභයි වදන්යන්. 

ඒ වයවහ රැකිඹහ දරක්ඹක් යනයයි, වින්රක්ඹක් වුණත් 

වදන්න පුළුන්  යයි.  වළඵළයි, දට රුපිඹල් ීමයේ යදීම යේ 

ඳඩිඹට ළඩ කයන මිනිසුන්යගන් පිරුණු  යටක් ඵට යම් යට 

ඳත්යයි. එළනි ංර්ධන උඳහඹ භහර්ගඹකින් යම් යටට, 

භහජඹට, යම් යයටම දු දරුන්ට  යතක්  අත් න්යන්  නළවළ.  

ගරු බහඳතිතුභනි,  න ලිඵයල්හදී ආර්ථික ප්රතිඳත්තිඹ 

තමුන්නහන්යේරහයේ මයරෝඳහඹ  යන්න පුළුන්.  වළඵළයි, යම් 

යඳ යශ ට, යම් ම්භට, යම් යටට  එභගින් න්දුන අනර්ථඹ ගළන,  

බඹහනක ප්රතිවිඳහක  ගළන  රකහ ඵළලීභකින් යත ය  ඒ පිඹය 

ගළනීයභන් ශකින්න කිඹන ඉල්ලීභ අපි තමුන්නහන්යේරහයගන් 

කයන්න  කළභතියි.  ETCA  ගිවිසුභ  අත්න් කයරහ,  අය සුපිපස 

ඵරතර තියඵන අභහතයහංලඹත් වදරහ, ඒ සුපිපස ඵරතර තියඵන 

අභහතයහංල ඹටයත් වියද්ශීඹ ආයඹ ජකඹන්යේ වුභනහරට  

අනු න්ඹලු ඵරතර ඳහවිච්චි කයරහ යම් යට වගනිඹන්නට 

වදන්යන් යක යවේටද? තමුන්නහන්යේරහට ඡන්දඹ දුන්යන් 

ඉන්දිඹහනුන්ද? තමුන්නහන්යේරහට  ඡන්දඹ  දුන්යන් වියද්ශීඹ 

ආයඹෝජකඹන්ද? නළවළ, තමුන්නහන්යේරහට ඡන්ද දුන්යන් යම් 

යයටම අහිංක මිනිසසු. ඡන්දඹ දුන්යන් න්ංවර, යදභශ, මුසලිම් 

මිනිසසු. ඒ ඳහඳතය ගිවිසුභ අත්න් කයරහ ඒ මිනිසුන්යේ  

දරුඳළටවුන්ට ඉන්න තියඵන යම් යට නළති කයන්නට එඳහ. යභඹ       

න්ඹලු ෂත්තිකඹන්ට ඵරඳහනහ.  තමුන්නහන්යේරහ  රැකිඹහ වහ 

ඉන්දිඹහනුන්ට එන්න අසථහ නිර ලයඹන් වළදුය ත්,  යම් 

යයටම  දරුන්ට තියඵන රැකිඹහ අසථහ  න්ඹල්ර අහිමි යනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ආයඹෝජන ප්රර්ධනඹ කිඹන්යන්, යයටම 

ංර්ධනඹ කිඹන්යන්, මුළු යටභ ගිර ගළනීභ වහ ඵහහිය  

ඵරයේගරට  පිපසනළමීභ  යන යයි. ඒක  යන යයි, ංර්ධනඹ 

කිඹන්යන්.  තමුන්නහන්යේරහ වපස උජහරුයන්  කිඹනහ, කළු 

දලකඹක් ගළන.  

ඔඹ කිඹන ඊනිඹහ කළු දලකයේ තභයි භවත්රුනි, යම් යයටම 

තිම්ච්ච ත්රසතහදඹ ඉය කයශේ; ඵඹක් ළකක් නළති මිනිසුන්ට 

ජීත් යන්න හතහයණඹ රඵහ දුන්යන්. තමුන්නහන්යේරහ 

කිඹන ඒ කළු දලකයේ තභයි හභහනය හර්ෂික ආර්ථික ර්ධන 

භධය අගඹ න්ඹඹට 6ට ළඩි භටමටභකින් වළභ අවුරුද්යද්භ 

ඳත්හයගන ගියේ. ඔඹ කිඹන ඊනිඹහ කළු දලකයේ තභයි 

යඳ යව ය වනහධහයඹ දුන්යන්. නමුත්, යම් කිඹන ''සු'' අවුරුදු 

යදයක් තභයි ඒ යඳ යව ය වනහධහයඹ කළපුයේ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, මීට කලින් කථහ කයපු භන්ත්රීතුයභක් 

කිේහ, ඳසුගිඹ අවුරුදු 8 ඇතුශත යත යතුරු තහක්ණඹ අතින් 

අයප් යට විලහර යර ඉදිපසඹට ඇවිල්රහ කිඹරහ. ඒක යරහ 

තියඵන්යන්ත් තමුන්නහන්යේරහ ඔඹ කිඹන ඊනිඹහ කළු දලකඹ 

ඇතුයශේ තභයි.  අද තමුන්නහන්යේරහ කළු දලකඹක් කිඹරහ 

ප්රඵන්ධඹක් යග තරහ, යන යනභත්,  වළයභෝභ එකතු 

කයයගනත් ඒකභ පුනරුච්චහයණඹ කයරහ භවජන භනට වි 

කරහ,  යඳ රහ   ඵරඹ ගත්තහට දළන් මිනිසුන්ට යත්යයනහ, 

ඇත්ත කළු දලකඹ යභ කක්ද, කළු අවුරුදු යදක යභ කක්ද කිඹරහ. 

යම් යයටම මිනිසසු අද  ඒක යත්රුම් අයයගන තියඵන්යන්.  

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දළන් අන් කයන්න, ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගු විමල් වීරලා මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු අර්ජුන යණතුංග භළතිතුභනි,  අද යහයේ ජළටිඹක් 

විකුණන්න ඹනහ. ඒ ජළටි විකුණන්යන්, වම්ඵන්යත ට යහඹට 

ගත්ත ණඹ යගන්න කිඹරහයි කිේයේ. නමුත්, අයප් ගරු 

ඇභතිතුභහ යව ටභ දන්නහ ඒ ජළටි විකුණන්යන් ඇයි කිඹරහ. ඒ 

ජළටි විකුණන්න තමුන්නහන්යේ ම්ඵන්ධ නළවළ. 

තමුන්නහන්යේයේ බහඳතිතුභහ ම්ඵන්ධත් නළවළ. තමුන්නහන්යේ 

ඒකට එකඟත් නළවළ.  වළඵළයි, අන්තිභට විකුණරහ ගත්ත ල්ලි 

ටික ණඹ යගන්න දුන්යන්ත් නළවළ. ඒ ල්ලි යක යවේටද ගිඹහ. ඒ 

නිහ දළන් ඳයණ පුරුදු ්රභඹටභ වම්ඵන්යත ට යහඹ  වදන්න 

ගත්තු ණඹ ටික යගන්න යහඹ අධිකහපසඹට න්ද්ධ යරහ 

තියඵනහ.   

ඉතින් යහඹ කටයුතු ඇභතිතුභහයේ අයඵෝධඹක් නළති, 

එකඟතහකින් යත ය යහයේ ජළටි විකුණනහ නම් යහඹට 

ඇභති යකයනක් යභ කටද? නිකම් යක ස යක ටන්නද? ඒ අසයේ 

එතුභහ යඵ යව භ අභහරුයන් රකුණක් දහ ගන්න නත්තල් ගවක් 

වදහයගන ආහ. යදගුරුතුභහ ඒකටත් ඵහල්දිඹක් යඳයළුහ. අයන්! 

ඒ ගළන නම් භභ කනගහටු නහ. යභ නහ වුණත් ඔඵතුභහ  

රුපිඹල් යකෝටි ගණනක් විඹදම් කයරහ තුටින් කයයගන ආපු 

ළයඩ්. යකයේ යතත්, අද යහයේ ජළටිත් විකුණනහ. 

ඔඵතුභන්රහ යම්කට වවුල් නළවළ. ඉතින් යභළනි යභයවඹවීභක් 

ඹටයත් ඹන ගභනක් යටට රඵහ යදන්යන් ජඹග්රවණ යන යයි, 

විනහලඹ වහ ඳයහජඹ. යම් වයවහ අන් ව ත්රසතහදඹ ඹළි ඳළන 

නළඟීභ වළයයන්න යන කින්ක් යම් ආනඩුට රඵහ යදන්න 

ඵළවළයි  කිඹන එක අධහයණඹ කයනහ. වියලේයඹන්භ, ආඵහධිත 

යණවිරුන්යේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීභ වහ භහනුෂීඹ ලයඹන් 

භළදිවත් යන්න කිඹහ ඉල්රමින් භයේ චන සල්ඳඹ අන් 

කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට යඵ යව භ සතුතියි.  

3265 3266 

[ගරු විභල් වීයංල  භවතහ] 
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[අ.බහ. 1.45] 

 
ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ (ධ්ළමළතයතුමළ වශ ජළි ක 

ප්රි පත්ි  ශළ ආර්ිකක ක යුතු ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அமச்சதம் பசற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அமச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු බහඳතිතුභනි, ආඵහධිත යණවිරුන් ගළන කථහ කිරීභ 
ගළන භභ එතුභහට සතුතින්ත නහ. එයවත්, භභ යද්ලඳහරන 
ලයඹන් ආඵහධිත වුණ අඹ ගළන යම් ගරු බහයේදී කථහ කයන්න 
ඹන්යන් නළවළ. යභ කද, භට කථහ කයන්න කහරඹ භදි නිහ. ගරු 
බහඳතිතුභනි, අපි එකක් කිඹන්න කළභළතියි. ආයක්ක 
අභහතයහංලඹ අයප් වභත්රීඳහර න්පසයේන භළතිතුභහ ඹටයත්  
තියඵන්යන්. එභිනන් යම් යටට, යම් කහරඹට, අනහගතඹට සුදුසු 
නවීන න්නද්ධ වමුදහ ම්හි කයනහ කිඹරහ භභ කිඹන්න 
කළභළතියි. අයප් වමුදහ යුද්ධ කයද්දී යව  ගුන් ඹහනහ රඵහ 
දුන්යන් නළවළ. යුක්යර්නයඹන් යගනහහ ඹකඩ කෆලි ගඹක්. අපි 
දන්නහ, ඒහට යභ කක්ද වුයන  කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] අද  
ජනහධිඳතිතුභහ ඳශමුයනි තහට කළම්නටම භනඩරයඹන් අනුභත 
කය යගන තියඵනහ, යභයටට නවීන තහක්ණයඹන් යුත් ඕනෆභ 

ටනක යඹයදන්න පුළුන් ඹහනහ අයගන්න කිඹරහ. For the first 

time we are having Multi-Role Combat Aircraft in our Air 

Force.  ඳශමුයනි squadron එක විතයයි ගන්යන්. ඳසු, ත 
එකක් අය ගන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] කෆ ගවන්යන් නළති ඉන්න.
[ඵහධහ කිරීම්] කෆ ගවන්යන් නළති ඉන්න.  

යදනු, අපි මුුවයද් ඹන්න පුළුන් නළේ යේන්නයි ඹන්යන්.  

යයශ යටම ඹන නළේ  - Offshore Patrol Vessels - විතයක් 

යන යයි, frigate ඹහත්රහ වදන්න කිඹරහ ආනඩුයන් අනුභළතිඹ 
දීරහ තියඵනහ. ඒකට ඕනෆ කයන මුදල් යදන්න ඕනෆ. ගිඹ 
අවුරුද්යද් අයප් යුද වමුදහ යන්ඳහරඹට ගිහින් උදේ කශහ. 
යන්ඳහරඹට ගිඹ යදළනි වමුදහ රංකහයේ යුද වමුදහයි. අද අයප් 
යුද වමුදහ එක්ත් ජහතීන්යේ හභ ළඩටවන් වහ භහලි 
යහජයඹටත් ඹනහ.  අපි ඉසය කයශේ යභ කක්ද? ඉසය අපි 
එක්ත් ජහතීන්යේ කහර්ඹහර ඉසයවට ගිහින් තයග්රව කශහ.  ෑටට 
කුකුළු භස කෆහ; යයෝස කුකුල්ලු කෆහ. දළන් අයප් වමුදහ භහලි 
යහජයඹටත් ඹනහ. යම් යයටම යභළනි වමුදහක් ඇති කශහට ඳසු, 
යභයවභ ඵනින්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ කළභති නළවළ. ඒක 
භභ දන්නහ. එයවත්, ඕනෆභ යුද වමුදහක් තභන්යේ ළඩ කටයුතු 
අන් කශහභ   ජනතහ වයඹෝගඹ රඵහ ගන්න ඹනහ, යම් යයටම 
යවෝ යනත යටක. 

අපි දළකරහ තියඵනහ, ඉයහකයේ ජනතහ වයඹෝගඹ නළති 
වුණහභ යභ කක්ද න්දු වුයන කිඹරහ. එදහ  ඹහඳනඹට ගියේ ඇයි? 
ඹහඳනඹට ගියේ ඹහඳනයේ යදභශ ජනතහ ත්රසතහදයඹන් 
යබ්යන්නයි. අපි ගියේ ඒ අඹ ත්රසතහදයඹන් යබ්යන්නට. ඒ අඹ 
යබ්යහ ගත්තහට ඳසු ජනතහ වයඹෝගඹ තියඵනහ නම් ඊට ඳසු 
අඳට පුළුන්, අයප් වමුදහ යක යව භද යඹ දන්යන් කිඹරහ 
හිතන්නට. 

ගරු බහඳතිතුභනි, යම් ත්රසතහදී යුද්ධ ගළන යව ටභ ලිඹහ 
තියඵන යකයනක් තභයි General Giap. එතුභහ තභයි 
ඇයභපසකහයි, ප්රංලඹයි යදකභ ඳළරැද්දුයේ. එතුභහ කිඹන්යනත් 
ඒකභයි - "People's War, People's Army" කිඹරහ. ඒ කිඹන්යන් 
ජනතහයි, ත්රසතහදඹයි එකට එකතුයරහ න්ටියඹ ත් තභයි 
ලක්තිභත් යන්යන් කිඹරහ. ඒක යන් කයන්නට ඕනෆ. 
භළයල්න්ඹහයේ ත්රසතහදී යුද්ධඹ ඳයහජඹ කශ General Thompson 
කිඹන්යනත් ඒකභයි.  "Fish and water theory". යම්ක දන්යන් 
නළති මිනිසසු - මුන් 

 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භහළු ගළන දන්යන්ත් නළවළ; තුය ගළන දන්යන්ත් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීම්] නමුත් යම් බහට ඇවිල්රහ කථහ කයනහ. ඒයක් 

හර්ථකත්ඹ තභයි- [ඵහධහ කිරීම්] අද අඳට පුළුන්යරහ 

තියඵනහ, වියලේයඹන්භ යම් ප්රයද්ලයේ ජනතහයේ වයඹෝගඹ 

එක්ක ළඩ කටයුතු කයයගන ඹන්න. 

භභ එක කහයණඹක් කිඹන්නම්. ඹහඳනයේ තරුණඹන් 

යදයදයනකුට යඩි ළදුණු අසථහයේ දී අඳ න්ඹලුයදනහභ 

කනගහටු වුණහ. නමුත් විලහර කළරැල්රක් ඇති වුයන නළවළ. 

භවය විට දකුයන ඒක වුණහ නම් ඊට ඩහ යකෝරහවර ඇති 

යන්නට තිබුණහ.  භට කථහ කයරහ අවනහ,  වමුදහ ආඳුව 

යඹ දන්න ඵළපසද කිඹරහ. භභ කිේහ, "නළවළ. දළන් වමුදහ ඔඹ 

ප්රයද්ලලින් ගිඹහ යන්. දළන් යඳ ලීන්ඹ එක්ක ළඩ කයමු" කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] අන්න ඒ හයේ තත්ත්ඹක් ඇති වුණු නිහ 

වියලේයඹන්භ- [ඵහධහ කිරීම්] භභ කිඹන යද්රට පිළිතුරු යදන්න 

ඵළපස යන් කෆ ගවන්යන්. [ඵහධහ කිරීම්] භභ ගරු විභල් වීයංල 

භන්ත්රීතුභහ කිඹපු වළභ යදඹක්භ අවයගන හිටිඹහ; චනඹක් 

කිඹන්නට ගියේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] භට අසථහ යදන්න 

ඇත්යත්-[ඵහධහ කිරීම්] අද අයප් ඹහඳනයේ වමුදහ ඳහරනඹ 

කයන්යන් යම්ජර් යජනයහල් භයවේස යේනහනහඹක. කවුද ඔුව? 

යුද්ධඹ දිනුහට ඳසු යහජඳක් යයජීභඹ ඔුව වමුදහයන් පිට 

කයරහ ඹළේහ. ඔුව ඉයහකඹට ව ඇෂසගනිසථහනඹට ගිහින් ඒ 

යටලින් ඹම්කින් ඳශපුරුද්දක් රඵහයගනයි ඇවිල්රහ තියඵන්යන්. 

කවුද භයවේස යේනහනහඹක ඹළේයේ? [ඵහධහ කිරීම්] කවුද භයවේස 

යේනහනහඹක ඹළේයේ? ඇයි යුද්ධඹ දිනුහට ඳසු ඔුව යටින් පිට 

කයරහ ඹළේයේ? යම් බහට ඇවිල්රහ ඕහ කථහ කයන්න ඹන්න 

එඳහ, තමුන්නහන්යේරහ දන්නහ යදඹක් නළවළ.  
 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යභ කක්ද ඔඵතුභහයේ point of Order එක? 
 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ගරු බහඳතිතුභනි, අතිගරු අගභළතිතුභහ භන්ත්රීරුන්ට, 

"මුන්" 
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ කිේහ.ට 
 
[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යත්යයන්යන් නළවළ" කිේහ. [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකයරහ ඒක 

වළන්හඩ් හර්තහයන් අයින් කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  
 

ගු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඉයහකයේ තහනහඳති වළටිඹට අද ඳශමුයනි තහට  වමුදහ 

නිරධහපසයඹක් ඳත් කයරහ තියඵනහ, යම්ජර් යජනයල් යණන්ංව.  

ඉයහකයේ න යුද්ධඹ යභ කක්ද  කිඹරහ අපි එතුභහයගන් අහ 

3267 3268 



ඳහර්ලියම්න්තු 

දළනගන්නහ,  රංකහයේ වමුදහත් දළනුත් කයන්න. අද අපි  

නවීන යුද වමුදහක්, ආයක්ක වමුදහක් කස කයයගන ඹනහ. 

ඒකට බඹ යරහ තභයි යම් කෆ ගවන්යන්.  

යත්චන්ද්ර භළතිතුභහ අත් අඩංගුට ගත්යත් යඳ ලීන්යඹන්. ඒ 

ගළන අඳට කිේයේ නළවළ. ඒක දළන ගත්තහභ ජනහධිඳතිතුභහ 

ය ඹරහ ඵළලුහ. යත්චන්ද්ර භළතිතුභහ යුද්ධ කයශේ යත් 

 යෂ න්යේකහ ඹටයත්. යත් යෂ න්යේකහ  වමුදහයන් අයින් 

කයරහ ඇදයගන ගිහින් හියර්ට දළම්භහ. යම් යභ නහටද දළන් කිඹුල් 

කඳුළු යවශන්යන්? [ඵහධහ කිරීම්] යත් යෂ න්යේකහ ගළන කථහ 

කයන්නට ඵළපස තමුන්නහන සයේරහ යක යව භද ඒහ ගළන 

කිඹන්යන්? [ඵහධහ කිරීම්] වමුදහයන් ළඩක් නළවළ, වමුදහ 

තමුන්නහන්යේරහ එක්ක නළවළ.  

අයනක් කහයණඹ, බුද්ධි අංලඹ කිඹන්යන් යභ කක්ද? බුද්ධි 

අංලඹට දභන්නට ඕනෆ දක් නිරධහපසයඹක්. විටින් විට යුද 

වමුදහයේ බුද්ධි අංලයේ නිරධහපසන් යනස කයනහ. යල් 

භළතිතුභහ කහරඹක් ඒ ළඩ කටයුතු කශහ; දළන් අලුත් යකයනක් 

දළම්භහ. වළභ වමුදහයේභ බුද්ධි යේනහංකඹ කිඹරහ යනභ 

යේනහංකඹක් නළවළ. භවය යටර සථහයඹ යරහ තියඵන්යන් 

දක්භ නිරධහපසන් අයයගන බුද්ධි අංලඹට දළමීභයි. ඕනෆට ළඩි 

කහරඹක් බුද්ධි අංලයේ හිටිඹහභත් භවරු ඒයකන්භ යඳ ඩි 

යහඳහයඹක් කයයගන ඹන්න උත්හව කයනහ. භභ හිතන විධිඹට 

අයප් වමුදහඳති ගත්ත තීයණඹ වපස. යද්ලඳහරනඹ කයන්යන් 

නළවළයි කිඹන විලසහඹක් ඇති කයගන්න පුළුන්,  බුද්ධි 

අංලයඹන් පිට යකනක් තභයි ප්රධහනිඹහ විධිඹට යම් අසථහයේදී 

ඳත් කයන්නට ඕනෆ. අපි වමුදහඳතිට ඒ ගළන ප්රලංහ  කයන්නට 

ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] යුද්ධයේ දී ටන් කශ ජගත් ඩඹස ඇතුළු එභ 

නිරධහපසන් න්ඹලු යදනහභ අපි දන්නහ. ඒ අඹ යව ට යේඹ 

කශහ. යේහ කහරයඹන් ඳසු පිට වුණහ. ඒ අඹ ඹටයත් යේඹ කශ 

අඹත් ඉන්නහ. යම් වළභ යකනහයේභ කහර ීමභහ දික් කයන්නට 

ගියඹ ත්, ඒ අඹ ඹටයත් යේඹ කශ අඹට උස නිරතරරට 

එන්නට අසථහ නළති යනහ. යම් අඹ ත අවුරුදු දවඹක් 

හිටියඹ ත්, නහකි ය ල්දහදුන්යේ වමුදහක් තභයි අඳට 

තියඵන්යන්. එයවභ තිඹහගන්නත් ඵළවළ. අන්න ඒකයි භභ 

කිඹන්යන්. වළභ යුද්ධ වමුදහකභ අඹ තභන්යේ ඹස ීමභහ අනු 

යේයඹන් විශ්රහභ ඹනහ.  

භභ දළන් යම් ගරු බහට ඇවිත් කථහ කයරහ, පිළිතුරු යදන 

යක ට ඒ පිළිතුයට ඇුවම්කන් යදන්න ඵළපසයි යභතුභන්රහ කෆ 

ගවන්යන්? [ඵහධහ කිරීම්] භභ මීට ඩහ කථහ කයන්යන් නළවළ. 

අලය යද්ල් ඔක්යක භ භභ කිඹරහ තියඵන්යන්. ඔඵතුභන්රහට 

පිළිතුරු යදන්න පුළුන් නම් පිළිතුරු යදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ.  
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නලින් ඵනඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහයේ point 

of Order එක යභ කක්ද?  

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු බහඳතිතුභනි, යභතුභන්රහ ඳහර්ලියම්න්තුයේ 

කටයුතුරට දිගින් දිගටභ ඵහධහ කයනහ නම් ඔඵතුභහට සථහය 

නියඹෝග 72. (1) ඹටයත්  ්රිඹහ කයන්න පුළුන්. යම් වයක් ඳටමටිඹ 
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔඵතුභහ එළිඹට දක්කන්න. යම් ඳහර්ලියම්න්තු ඉසයවහ ground  

එකක් තියඵනහ යන්. එතළන දියේලි කශහ නම් කෆ ගව ගව තණ 

යක ශ ටිකක් කකහ ඉන්න පුළුන්. යභයවභ දිගින් දිගටභ ඵහධහ 

කයන එක වපස නළවළ යන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!    ඔඹ ප්රලසනඹ ගරු නලින් ඵනඩහය ජඹභව 

භන්ත්රීතුභහභ ඉදිපසඳත් කශ එක යව යි.  ඔඵතුභහ එභ සථහය 

නියඹෝගඹ කිඹරහ ළඩ කයන නිහ, ඔඵතුභහත්  ඒ අනුභ  -  

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ (ජළතයන්තර දලදෂඳ රළජය 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க - சர்வததச வர்த்தக இராஜாங்க  

அமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුජී යේනන්ංව යහජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහයේ රීති 

ප්රලසනඹ යභ කක්ද?  
 

ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, කවුරු කියඹේත් ඔඵතුභහ රීතිඹ අනු 

කටයුතු කශ යුතුයි. වියලේයඹන්භ ඳහර්ලියම්න්තුයේ වළන්යයන 

ආකහයඹ ගළන එභ රීතිර තියඵනහ. ඳන්ති කහභයර හයේ 

යභතළනදී කෆ ගවන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵන්ධයඹන් රීතිඹ 

්රිඹහත්භක කයන්න. ඔඵතුභහ යභතළන එභ රීතිඹ ්රිඹහත්භක ක යශේ 

නළත්නම් එඹ කයන්න ඵළපස යනහ.   

You have to act according to the Standing Orders. 

They cannot get together and shout like this, as if they are 

in a classroom.  
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීශඟට, ගරු අනුය දිහනහඹක භළතිතුභහ. 
 

[අ.බහ. 1.54] 
 

ගු ධනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අයප් යයටම තියඵන ඉතහභ ළදගත් 

අභහතයහංල යදකක ළඹ ශීර් පිළිඵයි යම් යභ යව යත් අඳ 

3269 3270 

[ගරු  යනිල් වි්රභන්ංව  භවතහ] 
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හකච්ඡහ කයනු රඵන්යන්. වියලේයඹන්භ ආයක්ක 

අභහතයහංලඹට අදහශ කරුණු කීඳඹක් අයප් ඳහර්ලසයඹන් 

ඉදිපසඳත් කයන්න  යම් අසථහයේ භහ ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.  

 යම් යහජයඹ ආයක්හ කිරීයම් ගකීභ අයප් වමුදහ යත ඳළරී 

තියඵනහ. ඒ යහජයඹ කුභක්ද කිඹන එක පිළිඵ අඳ ඉතහ 

යව ඳින් දන්නහ. එභ නිහ යම්ක අයප් යහජයඹක් යන යයි, යන 

ඳන්තිඹක වුභනහන් හිත යහජයඹක්. ඒ යහජයඹ ආයක්හ කිරීභ 

යනුයන් වමුදහක් යග ඩනඟරහ තියඵනහ. යකයේ වුත්, 

යහජය ආයක්හයන් ඔබ්ඵට ගිහින් ඹම් ආනඩුක ආයක්හක් 

යනුයන් වමුදහක් යඹදයනහ නම් එඹ ඉතහභ අහිතකය, 

නයක තත්ත්ඹක් කිඹහ අඳ කල්ඳනහ කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යම් යයටම ඉතිවහඹ අයයගන ඵළලුය ත්, 

ආනඩුයේ යද්ලඳහරන වුභනහ යනුයන් විටින් විට යඳ ලීන්ඹ 

වළන්රුණු ආකහයඹ අඳ දළක තියඵනහ. යඵ යවෝ විට ඳශහයත් 

යඳ ලිස සථහනහධිඳතියඹහ ඳශහයත් යද්ලඳහරනඥඹහයේ 

වුභනහට වළන්යයනහ. යඳ ලිස යදඳහර්තයම්න්තු යඵ යවෝ විට 

ආනඩුයේ වුභනහන් එක්ක වළන්යයනහ. අයප් යහජය වමුදහ 

යද්ලඳහරන ඳක්ඹක, ආනඩුක ආයක්හ යනුයන් කටයුතු 

කය තියඵන්යන් ඉතහ අල්ඳ ලයඹනුයි. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ කහරයේ 

යම් වමුදහ යද්ලඳහරන වුභනහ යනුයන් ්රභහනුකර කළපු 

අසථහ අඳ දළක්කහ. ඒ වහ භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇති, ඌ ඳශහත් බහ 

භළතියණයේදී ඳසය ළනි ආනඹකට අහන් වගත 

තත්ත්ඹක් තියඵනහඹ කිඹහ ඹම් මීක්ණලින් හර්තහ යන 

යක ට වමුදහ ඳසයට යගන ගිහින් වමුදහ ළණයකළි ඳළළත්වහ. 

ඒ භළතියණ ජඹග්රවණඹ යනුයන් වමුදහ උඳයඹෝගි කය 

ගත්තහ.  ඒ විතයක් යන යයි, යම් කහයණඹත් භහ ඉතහ ගකීයභන් 

කිඹනහ. ඌ ඳශහත් බහ භළතියණයේදී ඵනඩහයයර ආනඹ 

නියඹෝජනඹ කයමින් ඉදිපසඳත් වු යන වමුදහට ම්ඵන්ධ 

නිරධහපසයඹක්. එතුභහයේ භළතියණ යහඳහයඹට නිලසචිත 

ලයඹන්භ යහජකහපසයේ යඹදී න්ටින වමුදහ කළ  යේහ. 

ඒ විතයක් යන යයි, ඳසුගිඹ ජනහධිඳතියණයේදී ආයක්ක 

යල්කම්යඹහ ඹම් යද්ලඳහරන අදවක් හිත ඹම් යඳෞද්ගලික 

රඳහහිනී නහලිකහක භහධය හකච්ඡහක් කශහ. එභ භහධය 

හකච්ඡහ ෆභ වමුදහ කවුයකභ න්ටින ය ල්දහදුන්ට 

යඳන්න්න කිඹරහත් නියඹෝගඹක් නිකුත් කශහ. වමුදහ කවුරු 

ඇතුයශේ පුළුල් තියර යද්ලඳහරන කථහ ප්රචහයඹ යන්න ඳටන් 

ගත්තහ. ඒ විතයක් යන යයි, අහනයේදී ජනහපස භහයේ 8ළනි 

දහ භළතියණයේදී ඡන්ද භධයසථහනරට භතුයපු තුය යඵදන්න 

වමුදහ units ඇති කශහ.   

සුභනදහරහ භතුයපු තුය ඡන්ද භධයසථහන යටම යඵදන්න 

වමුදහ units ඇති කශහ. එභ නිහ යග ඩ නළයගමින් තිබුණු අයප් 

යයටම වමුදහ යද්ලඳහරන ආනඩුක වුභනහක වසතඹකට 

යභයවඹ න දිලහකට තල්ලු කයමින් තිබුණහ. ඒ විතයක් 

යන යයි. වියලේයඹන්භ තහනහඳති කහර්ඹහර යත ඹන 

ආයක්ක උඳයද්ලක තනතුරු තභන්ට හිතහදී කනඩහඹම්ලින් 

පුයන්න ඳටන් ගත් ඵ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ. ඒ හයේභ එක්ත් 

ජහතීන්යේ හභ වමුදහ යත අයප් වමුදහ කනඩහඹම් ඹළවීභ 

තභන්ට කළභළති ඳපසදි යඹ දන්න ඳටන් ගත්තහ. ඒ විතයක් 

යන යයි. උසවීම්රදී තභන්ට හිතකය; තභන්යේ හිතහදී 

කනඩහඹම් වමුදහ තුශට ඇතුළු කශහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඊටත් ඩහ බඹහනකභ තත්ත්ඹ යභඹයි. 

2010  ඳළළති භළතියණයඹන් ඳසු යුද්ධඹ අන් කිරීභ වහ 

විලහර යේඹක් කයන රද ජනයහල්රු, බ්රියේඩිඹර්රු 

ගණනහක් වමුදහයන් යනයඳහ වළපසඹහ. යනයඳහ වළපසඹහ ඳභණක් 

යන යයි, ඔවුන්ට යම් යට තුශ ජීත් න්න ඵළපස තත්ත්ඹකුත් 

නිර්භහණඹ වුණහ. භවය වමුදහ බ්රියේඩිඹර්රුන්ට , 

ජනයහල්රුන්ට ඕසයේලිඹහට ගිහිල්රහ තභන්යේ දරුන් එක්ක 

ජීත් න්න න්ද්ධ වුණහ. භයවේස යේනහනහඹක ළනි 

ජනයහල්රුන්ට එළනි තත්ත්ඹක් අත් ඳත් වුණහ. එභ නිහ 

වමුදහ යහජය ආයක්හයන් ඔබ්ඵට ගිහිල්රහ ්රභහනුකර 

ආනඩුක යද්ලඳහරන වසතයේ යභයවඹවීභකට ආහ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, එඹ යක තයම්ද කිඹන්න භහ ශඟ උදහවයණ 

තියඵනහ.  

භහ ශඟ තියඵන ප්රෂත්තිඹක යභයවභ වන් නහ: 

"න්ඹ නිර නියේ යේඹට අනුයුක්ත කය තිබූ නහවික 

වමුදහයේ හභහජිකඹන්ට ළටුප් වහ වියලේ දීභනහ ලයඹන් යජයේ 

මුදල් යගමින්, ඔවුන් න්ඹ යඳෞද්ගලික කටයුතු වහ යඹ දහ 

ගනිමින් යහජය මුදල් වහ ම්ඳත් අබහවිතහ, යහජය යද්ඳශ හදය 

ඳපසවයණඹ, ඵරඹ අනින් යර ඳහවිච්චි කිරීභ ඹන යචෝදනහ ඹටයත් 

හිටපු ආර්ථික ංර්ධන ඇභති ඵළන්ල් යහජඳක් භවතහට එයයහි 

විභර්ලනඹක් න්ද්ධ නහ." 

එභ විභර්ලනයේදී නහවික වමුදහයේ ය ල්දහදුන් ඇවිල්රහ දීපු 

දිවුරුම් ප්රකහල තියඵනහ. එභ දිවුරුම් ප්රකහල භිනන් ඔවුන් කිඹහ 

තියඵන්යන් යභ නහද? 

"එභ විභර්ලන දිවුරුම් යඳත්ම් භිනන් කරුණු දක්න නහවික 

වමුදහයේ නිරධහපසන් වහ නිරධහපසනිඹන් ඵළන්ල් යහජඳක් 

භවතහයේ නියේ යඳෞද්ගලික කටයුතු කයන්න, හපසයේ කටු 

ගවන්න, ඵල්යරෝ ඵරහගන්න, උඹන්න, ඳත්තු යඳ ලිස 

කයන්න ළනි කටයුතුරට යඹ දහ යගන තියඵනහ."  

එභ නිහ යභ කක්ද කයශේ? යම් වමුදහ යහජය ආයක්හයන් 

ඔබ්ඵට ගිහිල්රහ පුද්ගරඹන්යේ යඳෞද්ගලික ආයක්හත්, 

පුද්ගරඹහයේ සුඛ විවයණඹ යනුයනුත්, ඒ හයේභ ආනඩුක 

යද්ලඳහරන වුභනහ යනුයනුත් වසුරුන්න ඳටන් ගත්තහ. 

එයර වමුදහක් වසුරුන්න ඳටන් ගත්යත ත් යභ කක්ද න්ද්ධ 

න්යන්? අනිහර්ඹයඹන්භ වමුදහ තු අවි ඵරඹ තියඵනහ. 

වමුදහ තු තුයහ භළඩලීයම් උඳ්රභ තියඵනහ. වමුදහ තු 

යත යතුරු තියඵනහ. වමුදහ තු බුද්ධි ජහරඹක් තියඵනහ. යම් 

න්ඹල්ර යද්ලඳහරන ආනඩුක ඳළළත්භ යනුයන් උඳයඹෝගී 

කය ගළනීයම් තත්ත්ඹක් ර්ධනඹ නහ.  

යම්ක හභහනය තත්ත්ඹක් යන යයි. ්රභහනුකර වමුදහක් 

තුශට ඇතුළු න ආනඩු; වමුදහක් තුශට ඇතුළු න 

යද්ලඳහරනඹ අනිහර්ඹයඹන්භ භර්දනීඹ ්රිඹහභහර්ග දක්හ 

ඉසයවට ඹන එක ශක්න්න ඵළවළ. ඒ අනු තභයි ඔවුන්යේ 

යහජකහපස ීමභහ ඔබ්ඵහ ඹන්යන්. ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ අනු 

තභයි රන්ත වි්රභතුංග ඝහතනඹ පිළිඵ වමුදහ 

ය ල්දහදුන්යේ නම් කිඹයන්යන්. කින්දු වමුදහ 

ය ල්දහදුයකුට, බුද්ධි අංලයේ නිරධහපසයඹකුට රන්ත 

වි්රභතුංගත් එක්ක යඳෞද්ගලික ගළටුභක් තියඵන්න යවේතුක් 

නළවළ කිඹරහ භහ විලසහ කයනහ. ඔවුන් පිළිඵ ලිඹපු යදඹක් 

යවෝ  ඔවුන්යේ යඳෞද්ගලික ඳළි ගළනීභක් තියඵන්න යවේතුකුත් 

නළවළ. එයවභ නම්, රන්ත වි්රභතුංග ඝහතනඹ න්යන් 

යද්ලඳහරන වසතඹක භළදිවත්වීභ නිහයි. යද්ලඳහරන වසතඹට 

උඳයඹෝගී කය ගන්යන් කවුද? වමුදහ. ඒ ඇයි? ්රභහනුකර 

වමුදහ යද්ලඳහරනඹට යඹ දහ යගන; ආනඩුක රැකයණඹට 

යඹ දහ යගන වමුදහයේ කල්ලිඹක් නිර්භහණඹ කය යගන යම් 

දිලහට යඹ දන්න ඳටන් ගත්තහ. එතළනින් නතය වුයන නළවළ.  

3271 3272 



ඳහර්ලියම්න්තු 

එක්නළළියග ඩයේ ඳළවළය ගළනීභ පිළිඵත් දළන් වමුදහට 

යචෝදනහ එල්ර වී තියඵනහ. භහ කිඹන්යන් යඳ දු වමුදහ පිළිඵ 

යන යයි. අඳට රක් යදකකට ආන්න වමුදහක් ඉන්නහ. යම් 

වමුදහයන් 50කට, 100කට ආන්න ප්රභහණඹක් තභයි යම් වහ 

යඹ දහ තියඵන්යන්. ඕනෆභ යුද්ධඹකදී න්දු යන විඹ වළකි යද් 

 න්දුනහ. වළඵළයි අයප් යයටම වමුදහ භවහ දළළන්ත යුද්ධඹක් 

යරහකදීත් ඒහ ඉතහ යව ඳින් අභ කයයගන ඒ යුද්ධඹ 

යභයවඹ න්න භත් වී තියඵනහ. ඒ නිහ යභඹ යඳ දු වමුදහ 

පිළිඵ ප්රලසනඹක්  යන යයි. යම් භහ වන් කයන වමුදහ ඉතහ 

කුඩහ කනඩහඹභක්. ඹම් යද්ලඳහරන වසතඹක් යනුයන්; 

යද්ලඳහරන වුභනහක් යනුයන් ඔවුන් යභයවඹනු රළබුහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යඵ රැල්රට ආන්න ප්රයද්ලඹකදී 

යක යශ න්නහ ප්රහයද්ශීඹ බහයේ බහඳතියඹහ සුදු ෆන් 

එකකින් ඳළවළයයගන ඹන්න ඳළමිණි ඵ ඔඵතුභහටත් භතක ඇති. 

ඳළවළයයගන ඹන්න ආ වමුදහ නිරධහපසඹහ අුව වුණහ. එභ 

නිරධහපසඹහට විරුද්ධ යක යශ න්නහ යඳ ලීන්ඹට ගිහිල්රහ 

ඳළමිණිල්රක් දළම්භහ. ඳළමිණිල්ර දළම්භහට ඳසයේ යක යශ න්නහ 

යඳ ලීන්යේ OIC භවත්තඹහ භහරු කශහ. නමුත්, සුදු ෆන් පිටුඳ 

වමුදහයේ ඹම් කනඩහඹභක් න්ටින ඵ යවළිදයේ වුණහ. වමුදහට 

එයවභ අයිතිඹක් තියඵනහද? ඹම් යද්ලඳහරනඥයඹකුයේ, ඹම් 

යල්කම්යයඹකුයේ භළදිවත්වීභ භත සුදු ෆන් එහ පුද්ගරඹන් 

ඳළවළය යගන ඹෆයම් අයිතිඹක් වමුදහට නළවළ. එක්නළළියග ඩ 

ඳළවළය ගළනීභටත් වමුදහයේ කය යවෝ පුද්ගරයඹකුයේ 

යඳෞද්ගලික වුභනහක් තිබුණහඹ කිඹරහ කින්යේත්භ අපි විලසහ 

කයන්යන් නළවළ. එක්නළළියග ඩ ඳළවළය ගත්යත් යඳෞද්ගලික 

වුභනහකටත්, යුද්ධයේ ප්රතිවිඳහක යරත් යන යයි. ඹම් 

යද්ලඳහරන වුභනහක් යනුයනුයි එක්නළළියග ඩයේ ඳළවළය 

ගළනීභ න්ද්ධ න්යන්. ඒ හයේභ තභයි  න්යහම්යේ ඳළවළය ගළනීභ 

න්ද්ධ න්යන්ත්. භහධයයේදී කීත් යන ඹහර්ට ඳවය දීභ පිළිඵ, 

උඳහලි යතන්නයකෝන්ට ඳවය දීභ පිළිඵ, යඳෝද්දර ජඹන්තයේ 

අත ඳඹ කඩහ යක නඩඹ කළපීභ පිළිඵ අපි කවුරුත් දන්නහ. 

යම්හට වවුල් වී තියඵන්යන් කවුද? 

ඒ නිහ භසත වමුදහ යන යයි, වමුදහ ඇතුයශේ කුඩහ 

කල්ලිඹක් නිර්භහණඹ කය ගත්තහ. තභන්යේ යද්ලඳහරන ඵරඹ, 

තභන්යේ ආනඩු ඵරඹ, තභන්යේ භර්දන ඵරඹ භහජඹ ීනතිඹට 

ඳත් කිරීභ වහ යඹ දහ ගළනීභට කල්ලිඹක් උඳයඹෝගී කය ගත්තහ. 

ඒ කල්ලිඹ යවළිදයේ යන්න ඕනෆ නළද්ද? කහට නළතත් ඒ කල්ලිඹ 

අඳට දළන ගන්න ඕනෆ. වතික ලයඹන් ඒ කල්ලිඹ යම් යට දළන 

ගන්න ඕනෆ.  

වමුදහට ඳළරී ඇති කහර්ඹ බහයඹක් තියඵනහ. අයප් ය යටම 

යද්ලීමභහ ආයක්හ, අයප් යයටම යහජය ආයක්හ, අයප් යයටම 

ජහතික ආයක්හ ළනි කහර්ඹ බහයඹක් තියඵනහ. ඔවුන් ඒ කහර්ඹ  

භළනවින් ඉටු කය තියඵනහ. එළනි වමුදහක ඉතහ කුඩහ 

කල්ලිඹක් වදහයගන ඳළවළය ගළනීම්රට, අත් අඩංගුට 

ගළනීම්රට, ඳවයදීම්රට, ඝහතනඹන්ට ඔවුන් උඳයඹෝගී 

කයගන්නහ නම් ගරු බහඳතිතුභනි, එඹ භසත වමුදහටභ 

කයන නින්දහක් ව අඳවහඹක්; භසත වමුදහට එල්ර කයන 

රද කළු ඳළල්රභක්. ඒ නිහ අද යේයේ නියතවී න්ටින වමුදහයේ 

ඉවශ නිරධහපසඹහයේ න්ට ඳවශ ය ල්දහදුහ දක්හ තභන්යේ 

යගෞයඹ, තභන් යත එල්රවී ඇති කළු ඳළල්රභ නිදවස කය 

ගන්න නම් යම්හට වවුල් ව කල්ලිඹ පිළිඵ ඳරීක්ණයක ට, 

අත්අඩංගුට යගන විභර්ලනඹයක ට යම් භහජඹට ඳළවළදිලි කය 

දිඹ යුතුයි. එයේ නළති වමුදහයේ ඳවිත්රබහඹ ආයක්හ කයගන්න 

පුළුන් යයි කිඹහ අපි විලසහ කයන්යන් නළවළ.  

ඒ විතයක් යන යයි, ගරු බහඳතිතුභනි, රලිත් ව කුගන්ත් 

ඳළවළය ගන්නහ. ඒ කහරයේ ඹහඳනයේ ුවසභගන්නත් 

පුළුන්කභක් තිබුයන නළවළ. ඒ තයභට වමුදහ බුද්ධි අංලඹ එශරහ 

තිබුණහ. යුද්ධයඹන් ඳසු වමුදහයේ ඳහරනඹක් තිබුණහ. අපි 

හිතනහ, යුද්ධයඹන් ඳසු ්රභහනුකර තභයි වමුදහ ඳහරනඹ 

ඉත් කශ යුතු න්යන් කිඹහ. ඒක අපි පිළිගන්නහ. යුද්ධඹක් 

අන් ව වහභ වමුදහ  මුළුභනින් ඳළත්තකට ඉත් කයගළනීභ 

වයවහ ඒ ඳශහත්ර නළත තත්ත්ඹන් නිර්භහණඹ යනහ. ඒ 

නිහ වමුදහයේ ඹම් ඳහරනඹක් තිබුණහ. වමුදහ ්රභහනුකර ඉත් 

කය ගළනීයම් අලයතහක් භතු වී තියඵනහ. අන්න ඒ වමුදහයේ 

ඳහරනඹ අයත් තභයි රලිත් ව කුගන් ඳළවළය යගන ඹන්යන්. 

ඔවුන් යම් යයටම පුයළන්ඹන්. යුද්ධඹක් තිම්රහද, 2012 යර් 

රලිත් ව කුගන් ඳළවළය යගන ගිහින් ඝහතනඹ කයරහද 

තියඵන්යන්?  ඒහ ගළන දළන ගන්න ඕනෆ නළද්ද? ඒහට යම් යයටම 

වමුදහ ම්ඵන්ධ ද? යම් යයටම වමුදහයේ අය කුඩහ කල්ලි ඒකට 

ම්ඵන්ධයි.  

ඒ විතයක් යන යයි, අයප් ගරු සුනිල් වඳුන්යනත්ති 

භන්ත්රීතුභහ ඹහඳනඹට ගිඹහ. ඹහඳනඹට ගිහින් යද්ලඳහරනඹ 

කයන්න අඳටත් අයිතිඹක් තියඵනහ. වළඵළයි, යභ කක්ද,  කයශේ? 

ඳහර්ලියම්න්තු භන්ත්රීයඹහට ඳවයදීරහ ඔළු ඳළළුහ. ඒකට 

වමුදහයේ කල්ලිඹක් ම්ඵන්ධද, නළද්ද? ඒහ යම් යයටම ජනතහ 

දළන ගන්න ඕනෆ නළද්ද? ඳසුගිඹ ආනඩු කයපු යද් තභයි 

්රභහනුකර ර්ධනඹ කයයගන ආ වමුදහයේ කල්ලිඹක් 

නිර්භහණඹ කය ගළනීභ. යට ඇතුයශේ ීනතිඹක් නිර්භහණඹ කයරහ 

ඹම් කනඩහඹභකයේ ආයක්හත්, ඹම් කනඩහඹභකයේ ඵරඹත්, 

ඹම් කනඩහඹභකයේ යද්ලඳහරනඹත් ආයක්හ කය ගළනීභ 

යනුයන් වමුදහ යභයවඹවුහ. ඒ නිහ අද වමුදහයේ න්ඹලු 

නිරධහපසන්, න්ඹලු ය ල්දහදුන් වියයෝධඹ ප්රකහලඹට ඳත් කයන්න 

ඕනෆ කහටද? වියයෝධඹ ප්රකහලඹට ඳත් කශ යුත්යත් 

එක්නළළියග ඩයේ ඳරීක්ණඹ පිළිඵ යන යයි; රන්ත 

වි්රභතුංගයේ ඳරීක්ණඹ පිළිඵ යන යයි; රලිත් ව 

කුගන්යේ ඳරීක්ණඹ පිළිඵ යන යයි; කිත් යන ඹහර්යේ 

ඳරීක්ණඹ පිළිඵ යන යයි; න්යහම්යේ ඳරීක්ණඹ පිළිඵ 

යන යයි.  වමුදහට කළු ඳළල්රභක් ඇති කිරීභ වහ ඒ 

කනඩහඹම් යභයවඹන රද කනඩහඹම් යකයයහි තභයි භසත 

වමුදහයේ වියයෝධඹ ව වියේචනඹ යග ඩනළගිඹ යුතු න්යන්. 

එයේ යන යේද, යන්න  ඕනෆ?  කහට නළතත් ගරු බහඳතිතුභනි, 

අඳට ඒ ගළන දළන ගන්න අයිතිඹක් තියඵනහ. යම් යයටම 

පුයළන්ඹන් ඳළවළයයගන ගිහින් තියඵනහ නම්, ඝහතනඹට රක් 

කයරහ තියඵනහ නම්, වමුදහයේ නිරධහපසන් ඒහට ම්ඵන්ධ වී 

තියඵනහ නම් ඒ පිළිඵ අඳට දළනගන්න අයිතිඹක් තියඵනහ. 

භභ නළතත් කිඹනහ, යම් කින්දු පුයළන්යඹක් පිළිඵ 

යඳෞද්ගලික වුභනහක් වමුදහට  කින්යේත්භ තිබුයන නළති ඵ.  

භවය අඹ රන්ත වි්රභතුංග දළකරහ නළති යන්න පුළුන්; 

භවය අඹ එක්නළළියග ඩ දළකරහ නළති යන්න පුළුන්. නමුත් 

ඹම් යද්ලඳහරන වුභනහක් අනු තභයි යම් ඝහතනඹන් න්දුවී 

තියඵන්යන්. ඒ නිහ යම් ඝහතන පිළිඵ ඇතිවී තියඵන 

ප්රලසනඹන්යගන් වමුදහට ඳවිත්ර යන්න නම්, වමුදහ වමුයේ 

එල්රවී ඇති යම් කළු ඳළල්රභ ඉත් කය ගන්න නම්, ඒ කුඩහ 

කල්ලිඹ යම් යටට යවළිදයේ කශයුතුහ හයේභ ඔවුන් 

යභයවඹන රද කනඩහඹම් පිළිඵත් යම් භහජඹ දළන 

ගතයුතු තියඵනහ.   

ඒ විතයක් යන යයි, ගරු බහඳතිතුභනි,  වමුදහ ඇතුයශේ 

න්ද්ධ යච්ච භවහ ගනු - යදනු තියඵනහ. අපි දන්නහ, හභහනය 

ය ල්දහදුහ  ඉතහභත් අීමරු ජීවිතඹක් ගත කයමින් න්ටින ඵ. අය 

එක කහරඹක් කහණු කඳන්න; ගයඩ ල් කඳන්න; තු සුද්ද 

කයන්න; කුණු සුද්ද කයන්න; එශළු කියන්න; එශළු ගහ 

3273 3274 

[ගරු  අනුය දිහනහඹක  භවතහ] 
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කයන්න අයප් යයටම ය ල්දහදුහ තල්ලු කය තිබුණහ. ය ල්දහදුහට 

ඳළ යයන්යන් නළති කහර්ඹඹකට ය ල්දහදුහ තල්ලු කශහ. අයප් 

යයටම වමුදහ ්රභහනුකර යර ආර්ථික ඵරඹකට යේන්න එඳහ. 

ආර්ථික ඵරඹකට,  ආර්ථික ්රිඹහලිඹකට වමුදහ යගනහය ත් ඒ 

ආර්ථික ්රිඹහලිඹ වයවහ ඉවශ න්ටින නිරධහපසන් ඹම් ප්රතිරහබඹක් 

රඵනහ. ප්රතිරහබඹක් රඵහ ගන්නහ නිරධහපසන් අනිහර්ඹයඹන් ඒ 

ආර්ථික ඳහය වදරහ දුන් ආනඩුයේ ආයක්හ යනුයන් යඳනී 

න්ටිනහ. එඹ අනිහර්ඹ හධකඹක්. ඒ නිහ වමුදහ ඔවුන්යේ 

යහජකහපස ීමභහට එනම් යහජය ආයක්හ, ජහතික ආයක්හ පිළිඵ 

ීමභහයේ තඵහගත යුතුයි. එයේ නළති වමුදහ ආර්ථික ක්යේත්රරට 

අතීර්ණ කශහ. යන ගළශයඳන රැකිඹහරට, යන ගළශයඳන 

ක්යේත්රරට වමුදහ අතීර්ණ කශහ. ඒ නිහ ය ල්දහදුන් විලහර 

දුසකයතහට ඳත්යරහ තිම්ඹදී වමුදහයේ කටයුතු න්ද්ධ වුයන 

යක යව භද?  ආයක්ක  අභහතය ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇවිල්රහ 

යම්හට පිළිතුරු රඵහ යදයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. වියලේයඹන් 

ඇන්ටම ගහර්ඩ් ගනු - යදනු. ඒ ගනු - යදනු  විලහර යර 

ආන්යදෝරනඹට තුඩු දුන්නහ. ගරු බහඳතිතුභනි, යම්ක හභහනය 

ගනු - යදනුක් යන යයි. අපි දිගින් දිගටභ යම් ගළන යම් 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ යඳන්හ යදනු රළබුහ.  

වියලේයඹන්භ යභභ ගිවිසුම් අනු 2012 දක්හ ්රභහනුකර 

මුුවදු ආයක්ක යේඹ ඳත්හයගන ගියේ නහවික වමුදහ 

වින්නුයි. ඒ භිනන් නහවික වමුදහට විලහර ආදහඹභක්, රහබඹක් 

උඳඹරහ දුන්නහ. ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභ කයන රද කහර්ඹ 2015 

යර් නහවික වමුදහට ඳයහ ගළනීභ වයවහ අද විලහර රහබඹක් 

අත් ඳත් කයගන්න පුළුන්කභ රළීම තියඵනහ.  

වියලේයඹන්භ භහ කිඹන්න කළභළතියි, නහවික වමුදහ මුුවදු 

ආයක්ක යේඹ වයවහ යම් ය ඇතුශත රුපිඹල් මිලිඹන 

2,330ක් උඳඹහයගන තියඵන ඵ. වළඵළයි, ඳසු යභ කක්ද න්ද්ධ 

කයශේ. යුද්ධඹ අන් වී තිම්ඹදී, 2012 යර් ළප්තළම්ඵර් 

භහයේ 23ළනිදහ එක් නහවික වමුදහඳතියයඹක් -යුද්ධඹ තියඵන 

කහරඹක නම් නහවික වමුදහට යනත් කහර්ඹඹන් තියඵනහ 

කිඹන්න පුළුන්.- යභභ කහර්ඹ ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභට 

ඳයනහ. ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභට ඳයරහ, ඔක්යතෝඵර් භහයේ 

1ළනිදහ ඔුව විශ්රහභ ඹනහ. විශ්රහභ ගිඹහට ඳසයේ ඒ නහවික 

වමුදහඳතියඹහ ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගයම් job එකට ඹනහ. 

එතයක ට ආනඩු යේ බහගඹ ලයඹන් තිබුයන න්ඹඹට 12යි. ඊශඟ 

නහවික වමුදහඳතියඹහ ඒක න්ඹඹට 7.5 දක්හ අඩු කයනහ. එභ 

නහවික වමුදහඳතියඹහත් විශ්රහභ ගිහිල්රහ ඇන්ටම ගහර්ඩ් එයක් job 

එකට ඹනහ. ඊශඟ නහවික වමුදහඳතියඹහ ඇවිල්රහ ආනඩුයේ 

න්ඹඹට බහගඹ න්ඹඹට 5 දක්හ අඩු කයනහ. අඩු කයරහ, ඔුවත් 

ඇන්ටම ගහර්ඩ් එයක් job එකට ඹනහ. එයවභයි නහවිකහ වමුදහයේ 

ඉවශ නිරධහපසන් කටයුතු කයරහ තියඵන්යන්. තභන්යේ 

ය ල්දහදුන්ට සුබහධනඹ කස කයන්න, ඔවුන්යේ සුඵහධන 

කටයුතු වහ අයමුදරක් යග ඩනඟන්න, ය ල්දහදුන්ට අභතය 

කහර්ඹඹක් වයවහ ආදහඹභක් උඳඹහගන්න පුළුන්කභ තිබුණහ. 

වළඵළයි, ඒහ ඹම් යඳෞද්ගලික යක ම්ඳළනිඹක අලයතහ අනු 

යභයවඹවහ. එතළනින් නතය වුයන නළවළ. ඊට ඳසයේ යභ කක්ද 

න්ද්ධ වුයන. 

යක්නහ රංකහ ආයක්ණ භහගභ භඟ අත්න් කයපු ගිවිසුභ 

අනු,- භභ මීට කලිනුත් ආයක්ක යහජය අභහතයයඹහයගන් යම් 

ප්රලසනඹ ඇුවහ.- 2014 ර්ඹ න විට යක්නහ රංකහ ආයක්ණ 

භහගභට ඇන්ටම ගහර්ඩ් භළපසටයිම් ර්විස භහගයභන් රළම්ඹ 

යුතු මුදල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 843යි. අදහශ ප්රතිලතඹ අනු 

යක්නහ රංකහ ආයක්ණ භහගභට රුපිඹල් මිලිඹන 843ක් යදන්න 

තිබුණහ. අඩුභ තයමින් ඒ කුඩහ ප්රතිලතඹත් යක්නහ  රංකහ 

ආයක්ණ භහගභට රඵහදුන්යන් නළවළ.වළඵළයි, තමුන්නහන්යේරහ 

2015 ඔක්යතෝඵර් 20ළනිදහ නළත ගිවිසුභක් අත්න් කයනහ.  

ඒ ගිවිසු භට අනු යභ කද කයන්යන්? තමුන්නහන්යේරහයේ 

යම් ආනඩු ආට ඳසයේ ඒ ගිවිසුභට අනු ඇන්ටම ගහර්ඩ් 

භහගභ වින්න් යක්නහ රංකහ ආයක්ණ භහගභට රඵහදිඹ යුතු 

රුපිඹල් මිලිඹන 843න් රුපිඹල් මිලිඹන 225ක් කඳහවපසනහ. අපි 

ඒ පිළිඵ දළනගන්න කළභළතියි. ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභ, යක්නහ 

රංකහ ආයක්ණ භහගභට අඹවිඹ යුතු තිබුණු මුදල්ලින් 

රුපිඹල් මිලිඹන 225ක් කඳහ වළපසයේ ඇයි? රුපිඹල් මිලිඹන 

843න් මිලිඹන 225ක් කඳහ වපසනහ. ඔවුන්ට රළයඵන ය ච්චම් 

ප්රභහණයඹන් තභයි ඒ මුදර කඳහ වපසන්යන්. කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න. රුපිඹල් මිලිඹන 225ක් කඳහ වළපසයේ ඇයි කිඹරහ 

තමුන්නහන්යේරහ අදත් ප්රකහල කයන්න ඕනෆ. ඒක ඔවුන්ට 

රළයඵන්න ඕනෆ ප්රතිලතඹ. ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභ ඒයකනුත් 

රුපිඹල් මිලිඹන 225ක් කඳහ වපසනහ නම්, යක්නහ රංකහ 

ආයක්ණ භහගයම් අධයක් භනඩරඹ, භවහ බහනඩහගහයයේ 

නියඹෝජිතඹහ, මුදල් අභහතයහංලයඹන් ම්ඵන්ධ වුණු නියඹෝජිතඹහ, 

ඒ අඹ යම්කට විරුද්ධ වුණහ. එයේ විරුද්ධ වී තිම්ඹදී තභයි 

ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභට අයුතු රහබඹක් රඵහගළනීභ යනුයන් 

යභභ රුපිඹල් මිලිඹන 225 කප්ඳහදු කයන්යන්. ආයක්ක යහජය 

අභහතයතුභහ ඒ පිළිඵ යම් ඳහර්ලියම්න්තුට කරුණු ඳළවළදිලි 

කයයි කිඹහ භහ ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. 

වියලේයඹන්භ අඳට භතකයි, වමුදහ යත්තයන් විලහර 

ප්රභහණඹක් අත් අඩංගුට ගත්තහ. එක් එක් තළන්ර අත් අඩංගුට 

ගත් යත්තයන් ප්රභහණඹ ඒ කහරයේ රඳහහිනීර යඳන්නුහ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, ඒ යත්තයන් ශරහ තිබූ ඒහ යන යයි. එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනඹ නීති වියයෝධී යර ඵළංකු ඳත්හයගන ගිඹහ. ඒ ඵළංකු 

වළයයන්න ගම්ර පුයළන්ඹන්ට ඔවුන්යේ යත්තයන් තිඹන්න 

යනත් තළන් තිබුයන නළවළ.  

රංකහ ඵළංකු හයේ යහජය ඵළංකු, යඳෞද්ගලික ඵළංකු ඒ 

ඳශහත්ර ්රිඹහත්භක වුයන නළවළ. ්රිඹහත්භක වුයන නීති 

වියයෝධී යර ඳත්හයගන ගිඹ එල්ටීටීඊ ඵළංකු. එභ නිහ ඒ 

පුයළන්ඹන් ගිහිල්රහ තභන්යේ යත්තයන් ඵඩු ඒ ඵළංකුර 

තළන්ඳත් කශහ. භට භතකයි රඳහහිනී නහලිකහර යඳන්නුහ, 

chain එකක් යන්න පුළුන්; pendent එකක් යන්න පුළුන්. 

ඒහ අත් අඩංගුට ගත්තහට ඳසයේ, ඒ වළභ එකකභ tag එකක් 

තිබුණහ. ඒ නිහ ඒහ ජනතහ වින්න් තළන්ඳත් කයන රද ඒහ 

කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. වළඵළයි, දළන් ඒ යත්තයන්රට යභ කක්ද 

න්ද්ධ වුයන?  

භභ යම් ඳහර්ලියම්න්තුයේදී යම් ප්රලසනඹ ඇුවහට ඳසයේ යනිල් 

වි්රභන්ංව අග්රහභහතයයඹහ ඳහර්ලියම්න්තුට කිේහ, "අත් 

අඩංගුට ගන්නහ රද යත්තයන්ලින් කියරෝ 45ක් අතුරුදවන් 

යරහ" කිඹරහ. ඒහ යම් යයටම පුයළන්ඹන්යේ යත්තයන්. 

ජනහධිඳතියණඹ ආන්නයේදී ගිහිල්රහ ඹම් ප්රභහණඹක් 

ජනතහට යඵදහවළපසඹහ. ජනහපස භහයේ 8ළනිදහ ආන්න න 

විට ගිහිල්රහ පුයළන්ඹන්යේ යත්තයන් කිඹරහ සුළු ප්රභහණඹක් 

යඵදුහ. අයනක්  යත්තයන්රට යභ කද වුයන කිඹරහ අඳට 

දළනගන්න ඕනෆ. ඒහ යම් යයටම අහිංක ජනතහයේ යත්තයන්. ඒ 

අඹ එල්ටීටීඊඹට ම්ඵන්ධ අඹ යන යයි. ඒ යග ල්රන්ට යන 

යදඹක් නළවළ, තභන්යේ යත්තයන් ටික තභයි තිබුයන. ගරු 

බහඳතිතුභනි, අපි දන්නහ, යදභශ ංසකෂතියේ කන්න නළති 

වුණත් යත්තයන් chain එකක් යඵල්යල් දභහගන්න උත්හව 

කයනහ, තළල්රක් ඵඳින්න උත්හව කයනහ, pendent එකක් 

දභහගන්න උත්හව කයනහ කිඹහ. ඒක තභයි යදභශ ංසකෂතිඹ. 

ඒ ංසකෂතිඹ අනු තභයි ඔවුන්යේ ත්කම් තිබුයන. වළඵළයි, ඒ 

ත්කම් වමුදහ  අත් ඳත් කයගත්තහ. අත් ඳත් කයගත් ඵ 

රඳහහිනී නහලිකහර යඳන්නුහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ 

ජනහධිඳතියණඹ ආන්නයේදී, ඒ කිඹන්යන් 2014 යදළම්ඵර් 

භහයේදී තභයි 2009ට කලින් අත් අඩංගුට ගත් යත්තයන් ආඳසු 

3275 3276 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ඒ ජනතහට බහය දුන්යන්. අවුරුදු 5කට ඩහ කහරඹක් ඒහ 

යක යවේද තිබුයන. ඒ හයේභ අයනක් යත්තයන්රට යභ කද 

වුයන කිඹරහ ආයක්ක යහජය අභහතයයඹහ යම් ඳහර්ලියම්න්තුට 

පිළිතුරු දිඹ යුතුයි. 

ඒ විතයක් යන යයි. අඳට භතකයි යක්පී අත් අඩංගුට ගත්ත 

අසථහ. භහ යම් කිඹන්යන් යන කින්භ පුත් ඳතක ඳශ ව 

ප්රෂත්තිඹක් යන යයි, "දිනමිණ" පුත් ඳයත් ඳශ ව ප්රෂත්තිඹක්. 

"දිනමිණ" කිඹන්යන්, ආනඩුයේ නිර ප්රකහලඹ. ර් 2009ක් ව 

යදළම්ඵර් භ 03ළනි බ්රවසඳතින්දහ යභන්න "දිනමිණ" පුත් 

ඳයත් ප්රධහන ප්රෂත්තිඹට උඩින් තියඵනහ, "යක්පීයේ ගිණුම් 

600ක් වහ නළේ 5ක් යහජ න්තකයි." කිඹරහ. 

ගිණුම් 600ක් වහ නළේ 5ක් යහජ න්තකයි කිඹරහ කවුද 

කිඹන්යන්? ගරු යකයවළිඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ. එභ ප්රෂත්තිඹ 

ඹටයත් තියඵනහ, "යක ටි ංවිධහනයේ ජහතයන්තය නහඹක යක්පී 

යවත් කුභයන් ඳද්භනහදන්ට අයිති  ඵළංකු ගිණුම් 600ක ත්කම් 

ව නළේ 5ක් යහජ න්තක යකයර්. ඒ පිළිඵ යම් න විටත් 

අදහශ නීතියඹන් පිඹය ගළනීභ නීතිඳතියඹහ වින්න් කයයගන ඹනු 

රඵන ඵ ජහතික ආයක්හ පිළිඵ භහධය ප්රකහලක ඇභති 

යකයවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ ප්රකහල කයයි." 

ගරු යකයවළිඹ යඹුක්ළල්ර භන්ත්රීතුභහ යභතළන ඉන්නහ. 

යභතුභහ කිඹපු ප්රකහලඹ තභයි එදහ "දිනමිණ" පුත් ඳයත් ඳශ 

යරහ තිබුයන. ඒ නළේරට යභ කද වුයන? 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

යම් අවුරුදු යදයක්දී යභ කද වුයන කිඹරහ අවන්න. 
 

ගු ධනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක තභයි භභ අවන්යන්. 2009- [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි මම 

අවන්යන්. [ඵහධහ කිරීම්] කිඹන්න ඕනෆ. 2009 යදළම්ඵර් භහයේ 

3ළනිදහ ඒ කිඹන්යන්, ගරු බහඳතිතුභනි මීට අවුරුදු 6කට යඳය- 

[ඵහධහ කිරීම්] කරඵර යන්න එඳහ භවත්තයඹෝ.  
 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඒ කහරයේ භවහ දහයල්- [ඵහධහ කිරීම්] දළන් කථහ කයනහ- 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු ධනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු යකයවළිඹ භන්ත්රීතුභහ නළිනටරහ කථහ කයන එක භට 

පිළිගන්න පුළුන්. යභතුභහ නළිනටින එක පිළිගන්න ඵළවළ. 

එප්ඳහර "ප්රහ" එකත් එක්ක ළඩ කයරහ කටමටිඹහයේ ඹහඹ 10 

යක ල්යරෝ වමුදහට අල්රරහ දීපු යකනහ. භභ දන්යන් නළද්ද 

යභතුභහ ගළන. කටමටිඹහයේ "ප්රහ" එකත් එක්ක ම්ඵන්ධ යරහ 

ගම්ර ළඩ කයපු තරුණයඹෝ යඳ ලීන්ඹට අල්රරහ දුන්නහ. ඒ 

කහරයේ රළයිසතු වදරහ එප්ඳහර යඳ ලීන්ඹට දුන්නහ. ඔඵතුභහ 

ගළන භභ දන්යන් නළද්ද. ඔඵතුභහ ගළන භභ කිඹන්නම්. "ප්රහ" එකත් 

එක්ක ළඩ කයරහ  යක ල්යරෝ භයපු එක කිඹන්නම්. ඔඵතුභහ දළන් 

යභතළන යන යයි ඉන්න ඕනෆ, ඵන්ධනහගහයයේ; හිය යගදය. 

තරුණඹන් භයන්න රළයිසතු දුන්නහ. අද කථහ කයනහ යයෝවණ 

වියදවීය යවෝදයඹහ ගළන. 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විහදඹට ඹන්න. 
 

ගු ධනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු බහඳතිතුභනි, යභතුභහ තරුණඹන් භයන්න රළයිසතු 

දුන්න යකනහ. එප්ඳහර, කටමටිඹහ, ඹහඹ 10 න්ටි තරුණඹන් 

50කට ළඩි ප්රභහණඹක් ඝහතනඹ කයන්න යභතුභහ වවුල් යරහ 

තියඵනහ. යභතුභහ ඉන්න ඕනෆ, ඵන්ධනහගහයයේ; හිය යගදය. 

භයගන් අව ගන්න එඳහ ඔඵතුභහයේ ඳළටිකිපසඹ.  

භභ අවන්යන්, යක්පීයේ ගිණුම් 600යි, නළේ 5යි  අත් 

අඩංගුට අයයගන යහජ න්තක කශ ඵ ප්රකහල කය තිබුණහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! නිලසලබ්ද යන්න. 
 

ගු ධනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් වපසද? ළඩිඹ කෆ ගවන්න එඳහ. ඔඵතුභහයේ කටින් 1980 

ගණන්ර ඇට කෆලි ඳනීවි. [ඵහධහ කිරීම්] ළඩිඹ කට අපසන්න 

එඳහ. ඔඵතුභහ ඳහහ දුන් දරුන්යේ,- [ඵහධහ කිරීම්] භතක තඵහ 

ගන්න. ඔඵතුභහ ගළන  භභ දන්නහ. ඔඵතුභහ ගළන දන්යන් නළද්ද 

භභ? [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු එස.ීම.  මුතුකුභහයණ භන්ත්රීතුභහ ඵහධහ කයන්න එඳහ. 

 

ගු ධනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භයේ අයිඹහ ඝහතනඹ කයන්නත් උඳයදස දුන්යන් යභතුභහ. 

භතක තඵහගන්න. භභ ඒක දන්නහ. ඔඵතුභහ ඒහ ගළන කට 

අපසන්න එඳහ. ඔඵතුභහ අහිංකයි! ඔඵතුභහ යම් ඳහර්ලියම්න්තුයේ 

ඔඹ විධිඹට හිටපු නිහ භභ යභච්චය කහරඹක් ද්ද නළතු හිටිඹහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, එප්ඳහර යඳ ලීන්යේ සුදු යහශවහමිට තභයි 

යභතුභහ ඔත්තු දුන්යන්. යභතුභහ තභයි ඝහතනඹ කයන්න වවුල් 

වුයන. දළන් කථහ කයනහ ඉතිවහඹ ගළන. ඒහ කථහ කයන්න 

එන්න එඳහ. අපි ඉතිවහඹ යව ට දන්නහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, දළන් භභ අවන්යන් යම්කයි. යභ න 

ආනඩුද කිඹරහ භට ළඩක් නළවළ. ඒ ආනඩුයන්  යවේයේ 

නළත්නම්, යම් ආනඩුයන් යම් කහයණඹ යව ඹන්න ඕනෆ. 

එච්චයයි. යක්පීයේ නළේ 5ක් ගත්තහ කිේහ. ඵළංකු ගිණුම් 600ක් 

යහජ න්තක කශහ කිේහ. ඒ ල්ලිරට යභ කක්ද වුයන? ඒක 

යම් ඳහර්ලියම්න්තු දළන ගන්න ඕනෆ. යභ කද, යම්හ යම් යයටම 

ජනතහට කිඹපු ඒහ.  

ඒ විතයක් යන යයි. "මිහිඳු යත් භළදුය" කිඹරහ ගිණුභක් 

තියඵනහ. ශ්රී රංකහ යුද වමුදහ යේයේ නියුතු න්ටි ආඵහධිත 

තත්ත්ඹ යවේතු කයයගන ම් ළටුණු අඹයේ කහයික භහනන්ක 

සුඹ ඇති කිරීයභහිරහ මිහිඳු යත් භළදුය නමින් ආඹතනඹක් 

3277 3278 

[ගරු  අනුය දිහනහඹක  භවතහ] 
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පිහිටුහ ඇති අතය එහි ගිණුභක්, අංක 72039363 ඹටයත් රංකහ 

ඵළංකුයේ යඵ රැරළසගමු ලහඛහයේ ඳත්හ යගන ඹනහ. "මිහිඳු 

යත් භළදුය" කිඹන නභ ආයේ යක යව භද කිඹරහ භභ දන්යන් 

නළවළ.  

2015 ජනහපස භහයේ 18ළනි දින යුද වමුදහ තු සථහය 

ගිණුම් 21ක් අරංගු කය -ඡන්දඹ ඉය යරහ දින 10 කට ඳසු- 

එහි ව රුපිඹල් වහයයකෝටි වළටරක්ඹක් "මිහිඳු යත් භළදුය" 

කිඹන ගිණුභට ඵළය කයනහ. යන ගිණුම් 21ක තිබුණු ල්ලි 

"මිහිඳු යත් භළදුය" කිඹන ගිණුභට ඵළය කයනහ. 2015 ජනහපස 

භහයේ 19ළනිදහ -ඊට ඳසු දින- එභ රුපිඹල් වහයයකෝටි 

වළටරක්ඹ මුදර 754913 දයන cash cheque ඳතකින් ආඳුව 

රඵහ ගන්නහ. 18 ඵළය කයනහ 19ළනි දහ ආඳසු රඵහ ගන්නහ. 

ඒ රුපිඹල් වහයයකෝටි වළටරක්ඹට යභ කද වුයන කිඹහ යම් 

යයටම ජනතහ දළනගන්න ඕනෆ. ඒහ, වමුදහට, ආඵහධිත 

ය ල්දහදුන්ට රකන්න තිබුණු ල්ලියි. ඳසුගිඹ යජඹ කහරයේ 

ආයක්ක වමුදහට ආයුධ මිර දී ගළනීභ වහ ආයක්ක 

අභහතයහංලඹ ඹටයත් පිහිටුහ ඇති යභභ භහගයම් එකට 

අධයක් භනඩරඹ වුයන හිටපු ආයක්ක යල්කම් යගෝඨහබඹ 

යහජඳක්, හිටපු නීතිඳති යභ වහන් පීපසස, හිටපු මුදල් යල්කම් පී.ීම. 

ජඹසුන්දය, ත්රිවිධ වමුදහඳතිරුන් ව එහි ප්රධහන විධහඹක 

නිරධහපසඹහ ව ජඹන්ත වි්රභන්ංව භවත්භඹහයි. යභභ භහගභ 

ඹටයත් ඳසු ගිඹ යජඹ කහරයේ ඇයභපසකහනු යඩ රර් ම්ලිඹන 1කට 

ආන්න මුදරක අවි ආයුධ ප්රභහණඹක් මිරදී යගන තියඵනහ.  

යම් භහගභ වයවහ තභයි ඒ න්ඹල්රභ ගත්යත්. ඒ කිඹන්යන්, 

රුපිඹල් යකෝටි 14,000ක අවි ආයුධ මිර දී යගන තියඵනහ. 

විලහර ලයඹන් ගනු - යදනු  න්දුවී තියඵනහ. යම් ෆභ මිරදී 

ගළනීභකින්භ න්ඹඹට 2.5ක යක මිස මුදරක් යභභ භහගභට 

රළබුණහ. යකෝටි 14,000කින් න්ඹඹට 2.5ක යක මිස මුදරක් යභභ 

භහගභට රළබුණහ. වියද්ලලින් රළයඵන යක මිස මුදල් ඳහ 

අදහශ භහගභට ඵළය න ඵත් අනහයණඹ වුණහ. හිතත් 

තහනහඳතිරුන් වයවහ න්ඹලු මිරදී ගළනීම් න්දු කය ඇති ඵත්, විවිධ 

ආකහයයේ මරය අ්රමිකතහන් න්දුවී ඇති ඵත් අනහයණඹ වී 

තියඵනහ. ත්භන් ආනඩුයේ ආයක්ක ඇභතියඹහ ලයඹන් 

ජනහධිඳතියඹහ යම් භහගභ ම්ඵන්ධයඹන් යගන ඇති ්රිඹහ 

භහර්ග කයර්ද? ඒ යක මිස මුදරට යභ කක්ද න්ද්ධ වුයන? ඒහ 

ඒකහඵද්ධ අයමුදයරහි තළන්ඳත් වුණහද? ඒහ වමුදහයේ සුඵහධනඹ 

වහ යඹයදේහද? එයේ යඹයදේහ නම් ඒ කය ච්රයල්ඛනඹක්, 

කය නියඹෝගඹක් භතද? ආන්න ලයඹන් ගත්යත ත් යඩ රර් 

ම්ලිඹනඹක අවි ආයුධ යගනළවිත් තියඵනහ. ඒ යඩ රර් 

ම්ලිඹනයඹන් යර ජිසටික් භහගභට රළබුණු න්ඹඹට 2.5 යක මිස 

මුදල්රට යභ කද වුයන කිඹහ අපි දළනගන්න කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි දන්නහ, 2014 යර් එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනයේ නළක් අත් ඳත් කයගත්තහ කිඹහ. 2014 යර්දී 

අදහශ නළ යුද වමුදහ වින්න් කින්දු විනිවිදබහඹකින් යත ය 

ඹකඩරට අයශවි කයනු රළබුහ. ඹකඩ විකුණහ රඵහගත් රුපිඹල් 

මිලිඹන 47ක මුදර ඒකහඵද්ධ අයමුදරට යන දී වමුදහ සුබහධක 

අයමුදර  රුපිඹල් මිලිඹන 32කුත්, අපි යනුයන් අපි අයමුදරට 

මිලිඹන 15කුත් ලයඹන් යඹයදේහ. යහජ න්තක කයපු නළක් 

නම්, එඹ යජඹට අයිති නළක්. එයේ විකුණන රද මුදල් එන්න 

ඕනෆ ඒකහඵද්ධ අයමුදරටයි. ඕනෆ නම් ඒකහඵද්ධ අයමුදලින් 

නළත ඉල්රහගන්න පුළුන්, "අපි යනුයන් අපි" අයමුදරට 

යදන්න, එයවභ නළත්නම් අයනක් අයමුදරට -ඒ අඹ තත් 

අයමුදරකට මුදල් ගත්තහ යන්- යදන්න කිඹහ. රුපිඹල් මිලිඹන 

15ක් "අපි යනුයන් අපි" අයමුදරට ගත්තහ. වමුදහ සුබහධක 

අයමුදරට රුපිඹල් මිලිඹන 32ක් ගත්තහ. යහජය ම්ඳත් විකුණහ ඒ 

ල්ලි එක එක අඹයේ ගිණුම්රට ඵළය කයන්න ඵළවළ.  

යහජය ම්ඳතක් විකුණුහ නම් ඒ මුදල් ටික ඒකහඵද්ධ 

අයමුදරට එන්න ඕනෆ. ඒකහඵද්ධ අයමුදයල් ගිණුම්ගත යරහ 

නළත ඒ කහර්ඹඹන්ට යඹ දහගන්න ඕනෆ. එයේ කය නළවළ. ඒ 

නළ මිලිඹන 47ට විකුණුහ. එඹ විකුණ ආකහයඹ ඳළවළදිලිත් 

නළවළ. එයේ යන වී, මිලිඹන 32ක් වමුදහ සුබහධක අයමුදරටත්, 

මිලිඹන 15ක් අපි යනුයන් අපි අයමුදරටත් යම් මුදල් ඹනහ. 

ඒහ ළරකිඹ යුතු කහරඹක් තිඹහයගන ඉරහ -අවුරුදු 4ක් විතය 

තිඹහයගන ඉරහ- ගිඹ අවුරුද්යද් ආඳසු ඒකහඵද්ධ අයමුදරට 

එනහ. යක යව භද එයවභ යන්යන්? ඒ නිහ 

ඔඵතුභන්රහයගන් දළනගන්න කළභළතියි, ඒ එල්ටීටීඊ නළ විකිණීභ 

ම්ඵන්ධත්, එහි මුදල්රටත් න්ද්ධ වුයන යභ කක්ද කිඹහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඊශඟ වියලේභ කහයණඹ, යුද වමුදහට 

විඹළි ආවහය වහ භහළු, එශලු ළඳයීයම්දී න්දු න ගළටලුයි. අපි 

දන්නහ, ඒහයඹන් න්ඹඹට 80ක් විතය ඳඹන්යන් එක්තයහ 

යහඳහපසකඹකු ඵ. අඳට ඒ යහඳහපසකඹහත් එක්ක ප්රලසනඹක් 

නළවළ. ඔුව යව භ යටන්ඩයඹ නම් අයයගන තියඵන්යන්, අඳට 

එහි ප්රලසනඹක් නළවළ. නමුත් එතළන යභළනි යදඹක් න්ද්ධ යනහ. 

භහළු ළඳයුම්කරුන්යගන් භහළු ඉල්රන යක ට ඒ අඹ, ටිකක් 

යව  ඹළයි කිඹන යතෝරු ආදි භහළුරට, අඩු මිරක් දභනහ; ඵර 

භහළු, අරගුඩුහ ආදි භහළුරට ළඩි මිරක් දභනහ. එතයක ට ළඩි 

ගුණඹක් තියඵන භහළු අඩු මිරට ගන්නහ. වළඵළයි එහිභ 

agreement එකක් ගවනහ, ඒ භහළු ඳඹහගන්න ඵළපස නම් එඹට 

ආයද්ලඹක් යර යනත් භහළු ර්ගඹක් යදන්න පුළුන් කිඹහ. 

ඊට ඳසු ඒ භහළු ඳඹහගන්න ඵළපස ඹනහ. එයේ න විට  

ආයද්ලකඹක් වළටිඹට අය කිඹපු ළඩි මිර භහළු ගන්නහ. ඒ භහළු 

ළඳයීභට යන වළකි වීභ භත යඳ ඩි දඩඹක් ගවනහ. වළඵළයි ඒ 

දඩඹ ංන්දනඹ කයරහ ඵරන යක ට, අඩු ගුණහත්භකබහයඹන් 

යුතු භහළු ළඩි මිරට ගන්නහ ූ ත්රඹක් යභඹ ඇතුයශේ වදහයගන 

තියඵන ඵ යඳයනනහ. භහ හිතන්යන්, අයප් වමුදහඳතිතුභන්රහ 

යභඹ දන්නහ. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ තමුන්නහන්යේරහයේ 

අධහනඹ යඹ මු කයන්න කිඹහ භභ ඉල්රහ න්ටිනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, වියලේයඹන්භ න්විල් ආයක්ක 

යදඳහර්තයම්න්තු ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. අපි දන්නහ, යුද්ධයේදී 

කුභන ය ල්දහදුහද ටින්යන්, කුභන ය ල්දහදුහද ටින්යන් 

නළත්යත් කිඹහ ගණනඹ කයන්න ඵළපස ඵ. ඔුව ඉන්යන් 

දිඹතරහයේ ඳපසඳහරන කවුයක ලිපි තඵමින්ද, ඔුව ඉන්යන් ළටුප් 

යල්ඛන වදමින්ද, ඔුව ඉන්යන් අවි ගඵඩහක් බහය අවි නිකුත් 

කයමින්ද, ඔුව ඉන්යන් මිර දී ගළනීයම් තළනද, ඔුව ඉන්යන් 

ප්රහවන ඳවසුකම් ළරීමයම් තළනද කිඹහ රකන්න ඵළවළ. වමුදහ 

යුද්ධඹ අන් කිරීයම්දී ඒ න්ඹල්රන්යගන්භ න්ද්ධ ව 

ඒකහඵද්ධතහයන් යුතු භළදිවත් වීභ තභයි ප්රධහන හධකඹ ඵට 

ඳත් වුයන. එඹ, ඒකහඵද්ධතහයන් යුතු භළදිවත් වීභක්. ඒ නිහ 

අපි හිතනහ, එහිදී න්විල් ආයක්ක ඵරකහඹ සුවියලේෂි කහර්ඹ 

බහයඹක් කශහ කිඹහ. යභ කද, ඉදිපසඹට ගිහිල්රහ වමුදහ ගම් මුදහ 

ගන්නහ විට ඒ ගම්රට නිතය වමුදහයේ යඵළුන් ආයක්හට 

යඹ දන්න න්ද්ධ වුණහ නම් ඉදිපසඹට යගන ඹෆභ වහ 

යඵළුන්යේ හිඟඹක් ඇති යනහ. ඒ අත්ඳත් කය ගන්නහ ගම් 

ආයක්හ කය ගළනීයම් කහර්ඹ බහයඹ තභයි න්විල් ආයක්ක 

ඵරකහඹ ඉටු කයශේ. නමුත් ඔවුන් අද දුසකයතහ, ගළටලු 

ගණනහකට  මුුවණ දී න්ටිනහ.  

ඔවුන්යේ යේඹ සථිය කිරීභ පිළිඵ යභ න තයම් යඹෝජනහ 

ආත්, ඔවුන් සථිය කශහද නළද්ද කිඹන එක පිළිඵ තභත් වපස 

අදවක් නළවළ. ඔවුන්ට නිඹමිත pension එක රළයඵනහද කිඹරහ 

දන්යන් නළවළ. ඔවුන්ට නිඹමිත ළඩ යහජකහපසඹක් නළවළ. භවය 

තළන්ර ගයඩ ල් කඳන්න ඕනෆ. නිඹමිත ගයඩ ල් ප්රභහණඹ 

කඳරහ යදන්න ඵළපස වුයණ ත් ඒ අඹයේ ළටුයඳන් කඳනහ. 

භවය තළන්ර එශලු වදන්න ඕනෆ. නිඹමිත ප්රභහණඹට එශලු 

3279 3280 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ටික දුන්යන් නළත්නම් ඒ අඹයේ ළටුයඳන් කඳනහ. එඹ 

කින්යේත්භ හධහයණ නළවළ.  භභ හිතන්යන් නළවළ, ඒක දිගටභ 

ඳතීවි කිඹරහ.  යම්ක අන්තර් කහරඹක්. නළත න්විල් ආයක්ක 

ඵරකහඹට ඵහ ගන්යන් නළත්නම් යම් කහරඹට ඳභණක් ීමභහ 

වුණු කනඩහඹභක් ඉන්නහ. අන්න ඒ කනඩහඹභ වියලේ යක ට 

රකහ යේහයන් විශ්රහභ ඹන යතක් ඔවුන්යේ රැකිඹහයේ 

සුයක්ෂිතබහඹත්, ඔවුන්යේ රැකිඹහයේ ගකීභත්, ඒ හයේභ ඔවුන් 

විශ්රහභ ගිඹහට ඳසු ඔවුන්ට රළම්ඹ යුතු විශ්රහභ ළටුඳ පිළිඵත් 

ඔඵතුභහයේ  අධහනඹ යඹ මු කයන්නඹ කිඹරහ භභ ඔඵතුභහයගන් 

ඉල්රහ න්ටිනහ.  

ඊශඟට, භභ තත් කහයණඹක් තමුන්නහන්යේයේ  අධහනඹ ට  

යඹ මු කයනහ. භභ යම් කහයණඹ කලිනුත් කිේහ. ඒ වමුදහ 

නිරධහපසන් තහනහඳති ආයක්ක කටයුතු වහ ඹන යක ට  

පිළිගත් ්රභයේදඹක් කස කය යදන්න, ඒ හයේභ එක්ත් 

ජහතීන්යේ ආයක්ක වමුදහර යේහන්රට ඹන යක ටත් 

ඔවුන්ට ඹම් පිළිගත් ්රභයේදඹක් කස කය යදන්නඹ කිඹහ භභ 

ඔඵතුභහයගන් ඉල්රහ න්ටිනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, නහවික වමුදහයේත් විලහර ප්රලසනඹක් භතු 

යරහ තියඵනහ. ඒක තභයි, නහවික යඵශ අංලයේ උසවීම් 

රඵහ දීයම් ගළටලු තියඵනහ. වියලේයඹන්භ නිරධහපසන් 265යි, 

නහවිකඹන් 5,000යි. එයවත් එකදු පසඹර් අද්මියහල් ධුයඹක් ඒ අඹට 

හිමි යරහ නළවළ. ඒක හධහයණ නළවළ. වියද්ල පුුවණු වහ 

ංචහයරට අසථහ ඒයග ල්රන්ට හිමි යරහ නළවළ. ඒ නිහ 

නහවික වමුදහ තුශ උසවීම්රදී ව අයනකුත් යප්රහද රඵහ 

දීයම්දී ඹම් විකෂතිතහක් භතු යරහ තියඵනහ. ඒ නිහ භභ 

ඔඵතුභහයගන් ඉල්රහ න්ටින්යන් ඒ තත්ත්ඹ නිළයදි කය ඹම් 

්රභත්බහඹකට ඔවුන්යේ කහර්ඹඹ ඉටු කිරීභ වහ අසථහ 

රඵහ යදන යරයි. 

ඊශඟට භභ  ඔඵතුභහයේ අධහනඹ යඹ මු කයන්න කළභළතියි, 

ඇන්ටම ගහර්ඩ් එකට අභතය යක්නහ රංකහ ආයක්ක භහගභ  

පිළිඵ භතු යරහ තියඵන ගළටලු ගළන. වියලේයඹන්භ දළන් 

යක්නහ රංකහ ආයක්ක භහගභට ඳළරී තියඵන කහර්ඹ බහයඹ 

යභ කක්ද කිඹරහ යම් ඳහර්ලියම්න්තු දළන ගන්න කළභළතියි. මීට 

යඳය යක්නහ රංකහ ආයක්ක යේඹට, විශ්රහභ ඹන ය ල්දහදුන්, 

නළත්නම් වමුදහයන් ඉත් ව ය ල්දහදුන් ඵහ යගන යහජය 

අංලයේ ආයක්ක යේහන් වහ ඔවුන් යඹ දහ ගනු රළබුහ. 

භභ හිතන විධිඹට දළන් ඒක ඒ තයම් ප්රභහණඹකට න්දු න්යන් 

නළවළ. ඒ නිහ යක්නහ රංකහ ආයක්ක භහගයම් ඉදිපස කහර්ඹ 

බහයඹ පිළිඵත් තමුන්නහන්යේයේ අධහනඹ යඹ මු කයන්න 

කළභළතියි. ඒ හයේභ යක්නහ රංකහ ආයක්ක භහගයම් රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,400ක ආයඹෝජන වහ භවහ බහනඩහගහයයේ අනුභළතිඹ 

රඵහ යගන තිබුයන නළවළ. භවහ බහනඩහගහයයේ අනුභළතිඹකින් 

යත ය යක්නහ රංකහ ආයක්ක භහගභ මුදල් යඹයදේයේ 

යක යව භද කිඹන එක තමුන්නහන්යේ යම් ඳහර්ලියම්න්තුට 

ඳළවළදිලි කයන්න ඕනෆකභ තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි,  විලහර වමුදහ මරසථහනඹක් අපි 

යග ඩනඟනහ. යම් වමුදහ මරසථහනඹ යග ඩනළඟීභ වහ මුදල් 

උඳඹහ ගත්යත් යක යව භද? ඳසු ගිඹ කහරයේ හකච්ඡහක් 

තිබුණහ, යගෝල්යෂේස පිටමටනිඹ අට තිබුණු අක්කය 20කට 

ආන්න භූමිඹක් ළංග්රි-රහ යක ම්ඳළනිඹට විකිණීභ 

ම්ඵන්ධයඹන්. ළංග්රි-රහ යක ම්ඳළනියඹන් රළබුණු මුදල් 

ඒකහඵද්ධ අයමුදරට ඹන්යන් නළති යනත් අයමුදරකට එනහ. 

ඒකත් ළයදියි. විකුණුයේ යහජය යද්යඳ ශක් නම්, ඒ විකුණහ 

රළබුණු මුදල් ඒකහඵද්ධ අයමුදරට ආ යුතු තියඵනහ. ඒ 

අයමුදරට ආහට ඳසයේ තභයි  වමුදහ මරසථහනඹ යග ඩ නළඟීභ 

වහ යනභ ප්රතිඳහදන යර මුදල් ඉල්රහ ගත යුතු න්යන්. 

වළඵළයි, වමුදහ මරසථහනඹක් යග ඩනඟන්න කිඹරහ ඒ මුදල් 

යනභ අයමුදරක ඳත්හ යගන ගිහින් තියඵනහ. එයින් ඹම් 

මුදල් ප්රභහණඹක් විඹදම් කයරහත් තියඵනහ. යම් පිළිඵ විලහර 

ආන්යදෝරනඹක් භතු වී තිබුණහ. භවය අඹ කිඹනහ භභ දළක්කහ, 

ඒක යගෝඨහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහයේ යඳෞද්ගලික ගිණුභක් 

කිඹරහ. නළවළ, යඳෞද්ගලික ගිණුභක් යන යයි. ඒ කථහ ළයදියි. 

ඒ ළරැද්ද කයන්න එඳහ. "ආයක්ක යල්කම්" කිඹන තනතුය 

ඹටයත් තභයි ඒ ගිණුභ පිහිටුරහ තියඵන්යන්.   

යගෝඨහබඹ යහජඳක් භවත්තඹහද, ර්තභහන යල්කම්යඹහද 

කවුරු වුණත් ආයක්ක යල්කම්යඹහ ඹටයත් තියඵන ගිණුභක් 

ඒක. නමුත් යහජය යද්යඳ ශක් විකුණහ රළයඵන ල්ලි ඒකහඵද්ධ 

අයමුදරට ඹන්යන් නළති ඒ ල්ලි වමුදහ මරසථහනඹක් 

යග ඩනළඟීභ වහ ව අයමුදරට  ඵළය යන්යන් යක යව භද?  

තමුන්නහන්යේ ඒ පිළිඵත් යම් ඳහර්ලියම්න්තුට කරුණු 

ඉදිපසඳත් කයන්න ඕනෆ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, වමුදහ මරසථහනඹ වදන්න  architect 

යකයනක් යතෝයහ ගත්තහ. එඹහ දළන් ඉතහභත් සුප්රන්ද්ධ යකයනක්. 

එඹහ තභයි මුදිත ජඹයක ඩි. දළන් අපි අවන්න කළභළතියි  ඒ මුදිත 

ජඹයක ඩි යතෝයහ ගත්යත් යක යව භද කිඹරහ. ඔුවභ ඵළන්ල් 

යහජඳක්යේ භල්හයන් යගදය වදන architect  යනහ. ඔුවභ 

යක තරහර ආයක්ක විදයහපීඨයේ යග ඩනළිනලි වදන architect  

යනහ. එඹහ වළභ තළනභ ගෂව නිර්භහණ ශිල්පිඹහ යන ගභන් 

ඵළන්ල් යහජඳක් ඔුවයේ යන යයි කිඹන; ඔුවට අයිති නළවළයි 

කිඹන භල්හයන් භහලිගහයේ ගෂව නිර්භහණ ශිල්පිඹහ ඵටත් ඳත් 

යනහ. ඒ නිහ යම් වමුදහ මරසථහනඹ යග ඩනළඟීයම්දී  ගෂව 

නිර්භහණ ශිල්පිඹහ යතෝයහ ගත් ඳදනභ යභ කක්ද, ඔුවට යගන රද 

මුදල් ප්රභහණඹ යක ඳභණද, ඒ මුදල් ඵළය වුයන යක තළනටද, ඒ 

වහ ආදහඹම් ඵදු යගහ තියඵනහද  කිඹරහ යම් ඳහර්ලියම්න්තු 

දළන ගන්න ඕනෆ. යම් යඹ දහ තියඵන්යන් භව ජනඹහයේ ධනඹ.   

යහජය ඉදිකිරීම් වහ ගෂව නිර්භහණ ශිල්පිඹහ යතෝයහයගන 

තියඵනහ. ඒ ගෂව නිර්භහණ ශිල්පිඹහ තභන්ට රළබුණු මුදලින් ඹම්  

ප්රභහණඹකින් අභහතයරුන්ට යගල් වදහ දී රහ තියඵනහ. ඒක 

තභයි භල්හයන් නි. ඒ මික් යන නික් යන යයි. යන 

ල්ලි යන යයි. ඒ ල්ලි යන යභ කුත් යන යයි. ආයක්ක 

වමුදහ මරසථහනඹක් යග ඩනළිනභ වහ ගෂව නිර්භහණ ශිල්පිඹහට 

රඵහ යදන මුදල්ලින් තභයි භල්හයන් නි වළයදන්යන්. 

භවජනඹහයේ මුදල් තභයි යම් විධිඹට අබහවිතහයේ යඹ දහ 

තියඵන්යන්. අයප් යයටම යුද්ධඹ අන් කිරීයම්දී වමුදහයේ 

නිරධහපසන්, ය ල්දහදුන් විලහර කහර්ඹඹ බහයඹක් කශහ. ඒ කහර්ඹ 

බහයඹ වහ ඇගළයීභක් තභයි අඳ වින්න් කශ යුතු තිබුයන. 

ඔවුන් යුද්ධයේදී විලහර කළඳ කිරීභක් කය තියඵනහ. ඒ 

යනුයන් ඔවුන්යේ සුබ හධනඹ, ඔවුන්යේ ඳවුල්ර කහර්ඹඹ 

යනුයන් ඔවුන්යේ ජීවිතයේ අයනකුත් ඵළඳීම් ලක්තිභත් කයමින් 

යව  ජීවිතඹක් රඵහ දීභ අයමුණු කශ යුතු තිබුණහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යම් යුද්ධඹ වහ ඳත්තු කයන රද 
ඳයත යම්ර යක පු විතයක් ඒ වහ ප්රභහණත්. ඒ ඳයත යම් 
යක පුරට වුයන යභ කක්ද කිඹන එක අපි දළනගන්න කළභළතියි. 
යත් යෂ න්යේකහ භවත්භඹහට එළිඹට එන්න න්ද්ධ වුයන යම් 
ඳයත යම් යක පු පිළිඵ ප්රලසනඹක්. ඒක භභ ඉතහභ ගකීයභන් 
කිඹනහ. යම් ඳයත යම් යක පු ටික අයශවි කයරහ වමුදහ 
ය ල්දහදුන්යේ සුබහධන ළඩ කටයුතුරට යඹ දන්න ඕනෆඹ 
කිඹහ එතුභහ යඹෝජනහ කශහ. එක්රැස කයරහ ඵරන යක ට ඒක 
විලහර ධනසකන්ධඹක්. යම් අයශවිඹ පිළිඵ ගළටලු තභයි 
ආනඩු ව හිටපු වමුදහඳති යත් යෂ න්යේකහ භළතිතුභහ අතය 
ගළටුභ ඇතියන්න ඳශමුළනි හධකඹ.  
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යම් හිස ඳයත යම් යක පුරට යභ කක්ද න්ද්ධ වුයන කිඹන 

එක භභ දළනගන්න කළභළතියි. ඒහ අයශවි කශහද, අයශවි කශහ 

නම් ඒ කයයක්ද? තහයිරන්ත කනඩහඹභක් ඇවිල්රහ ප්රධහන 

යවෝටරඹක නතය යරහ ළරසුභක් වළදුහ, යම් යයටම තම උණු 

කයන, පිත්තර උණු කයන කර්භහන්තඹක් වදරහ, ඒ 

කර්භහන්තයඹන් බහනඩ නිසඳහදනඹ කයනහඹ කිඹහ. ඒ 

ම්ඵන්ධයඹන් යහජ ලිඹවිලි වදරහ, යහඳෂතිඹක් කස  කය 

තිබුණහ. යකෝටි න්ඹ ගණනක් ටිනහ යම් ඳයත යම් යක පු විකිණීභ 

න්ද්ධ වුණහද, ඒහ දළන් තියඵනහද, වික්යක් යක යව භද ඒ 

මුදල්රට වුයන යභ කක්ද කිඹරහ අපි දළනගන්න කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, වමුදහයේ මුදල් යම් යයටම යහජය ආයක්හ 

යනුයන් යඹ දනහ. ඒ හයේභ භවය ගිණුම් අපි ඳරීක්හට 

බහජනඹ කශ යුතු නළවළ කිඹහ භහ පිළිගන්නහ. වියලේයඹන්භ 

බුද්ධි අංලඹට කයන යගවීම් වහ ඹම් ගිණුභක් ඳත්හයගන 

ඹනහ. ඒ ගිණුම් පිළිඵ විසතය අපි කදහත් ඉල්රන්යන් 

නළවළ. වළඵළයි, ඹම් ඹම් අයමුදල් විලහර ප්රභහණඹක් තියඵනහ. එක 

එක ර්ගයේ අයමුදල් යග ඩ නඟහ යගන තියඵනහ. යම් අයමුදල් 

විගණනඹට බහජනඹ යන්යනත් නළවළ. අඩුභ තයයම් ආයක්ක 

අභහතයහංලයේ විගණනඹටත් යම් විවිධ ර්ගයේ අයමුදල් බහජන 

කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ න්ටිනහ. වළඵළයි, අය බුද්ධි අංලඹ 

ඳත්හයගන ඹහභ යනුයන්, ඒ ජහරඹ ඳත්හයගන ඹහභ 

යනුයන් යඹාහදහ තියඵන අයමුදර පිළිඵ විගණනඹක් අඳට 

අලය නළවළ කිඹන කහයණඹත් භභ යභතළනදී භතක් කයනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ය ල්දහදුන්ට භවය ටිකටම විකුණන්න 

යදනහ. ඒ ටිකටම ප්රභහණඹ විකුණුයේ නළත්නම් ඒ අඹයේ ඳඩියඹන් 

කඳනහ. ඒ නිහ ය ල්දහදුන් අඳට ඇවිල්රහ  කිඹනහ, යම් 

ටිකටම ප්රභහණඹ විකුණන්න ඵළවළ කිඹහ. එක එක තයගරට, 

උත්රට යම් ටිකටම විකුණන්නඹ කිඹරහයි කිඹන්යන්. ඒක 

හධහයණ නළවළ. ඒ නිහ යම් අයමුදල් ඹම් විගණනඹකට රක් කශ 

යුතු තියඵනහ. අයප් යයටම ජහතික ආයක්හත්, යහජය ආයක්හ 

පිළිඵත් අයප් යයටම වමුදහ සුවියලේ කහර්ඹබහයඹක් කයරහ 

තියඵනහ. ඹම් කුඩහ කනඩහඹභක් යවේතු යක ට යගන ඔවුන් යත 

කළු ඳළල්රම් එල්ර වී තියඵනහ නම් ඒ කනඩහඹභ යවළිදයේ 

කයමින් ඒ වහ උඳයදස දුන්නු කනඩහඹම් යවළිදයේ කයමින් 

යම් එල්ර වී තියඵන කළු ඳළල්රම් ඉත් කය ගළනීභ වහ කටයුතු 

කිරීභට වමුදහයේ ඳහර්ලසයඹන් වහඹ රඵහ යදනහ ඇතළයි 

කල්ඳනහ කයමින් භභ නතය යනහ. යඵ යව භ සතුතියි, ගරු 

බහඳතිතුභනි. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඊශඟට, ගරු නිභල් න්පසඳහර ද න්ල්හ භළතිතුභහ. ඊට ප්රථභ ගරු 

රකී ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ මරහනඹට ඳළමියණනහ ඇති.   
 

ධනතුුල ගු නිදයෝජය කාළනළයකතුමළ මළවනදයන් ඉලත් 
වුදයන්, ගු කී ජයලර් න මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறர 

சணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள்.    
    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the 

Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න. 

[අ.බහ. 2.31] 

 

ගු නිමල් සිියපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ (ප්රලළශන  ශළ සිවිල් 

ුවලන් දවේලළ ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர - பதரக்குத்து 

ற்தம் சறறல் றரணச் பசமகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 

and Civil Aviation)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද දින හකච්ඡහට බහජනඹ 

න, ආයක්ක අභහතයහංලයේ  ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධයඹන් චන 

සල්ඳඹක් කථහ කිරීභට රළීමභ ගළන භභ ඉතහභ න්යතෝ 

යනහ. වියලේයඹන්භ යටක ආයක්හ ඉතහභත්භ ළදගත් 

කහයණඹක් වළටිඹට යරෝකයේ ෆභ යටක්භ කල්ඳනහ කයනහ 

ඳභණක් යන   ෆභ යටක්භ ආයක්හ වහ අති දළළන්ත මුදල් 

ප්රභහණඹක් විඹදම් කයනහ. ඇයභපසකහ එක්ත් ජනඳදඹ න්ඹ දශ 

ජහතික නිසඳහදනයඹන් න්ඹඹට 3.3ක්, රුන්ඹහ - න්ඹඹට 5ක්, 

චීනඹ - න්ඹඹට 2ක්, ඉන්දිඹහ - න්ඹඹට 2.4ක්, ප්රංලඹ - න්ඹඹට 

2.1ක්,  එක්ත් යහජධහනිඹ - න්ඹඹට 1.9ක්, ජඳහනඹ - න්ඹඹට 

1ක්, තුර්කිඹ - න්ඹඹට  2.1ක්, ජර්භනිඹ - න්ඹඹට 1.2ක් ලයඹන් 

තභ යයටම ආයක්හ වහ විඹදම් කයනහ. යම් ෆභ යටක්භ දශ 

ජහතික නිසඳහදනයඹන් න්ඹඹට 2කට ළඩි ප්රභහණඹක් තභ යයටම 

ආයක්හ වහ යඹ දනහ. එඹ කුඩහ යටක්ද, විලහර යටක් ද, 

භධයභ ප්රභහණයේ යටක් ද කිඹන එක යභහිදී ඵරඳහන්යන් නළවළ.  

අද යටල් තුශ ත්රසතහදඹ තියඵනහ; ජහතයන්තය ලයඹන් 

ත්රසතහදඹ තියඵනහ; ර්ගහදී ගළටුම් තියඵනහ. ඒ නිහ යටක 

ආර්ථිකඹ කස කයයගන ඉදිපසඹට ඹහයම්දී, යජයේ සථහයබහඹ, 

හභඹ වහ නීතිඹ සුයක්ෂිත කිරීභ, වියද්ල ආ්රභණඹන්යගන් යට 

යබ්යහ ගළනීභ ළනි කරුණුරදී, ජහතික ආයක්හට මුල් තළනක් 

රඵහ දීභ කහලීන අලයතහක් ඵට ඳත් වී තියඵනහ.  

ඒ විතයක් යන යයි. අයප් යයටම ආයක්හ වහ යන් කයන 

රද මුදල් පිළිඵ ගත්යත ත්, 2010දී දශ ජහතික නිසඳහදනයඹන් 

න්ඹඹට 3.1කුත්, 2011දී න්ඹඹට 3කුත්, 2012දී න්ඹඹට 2.6කුත්, 

2013දී න්ඹඹට 3.1කුත්, 2014දී න්ඹඹට 2.6කුත් ලයඹන් 

න්ඹඹට 2.6 න්ට න්ඹඹට 3 දක්හ ව ඳයහඹන් තුශ විඹදම් කය 

තියඵනහ.  

ර් 30ක් තිසයේ යම් යයටම තිබුණු එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ 

අන් කිරීභත් එක්ක අයප් යටට සුවියලේෂී තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. 

ඒ කහර්ඹඹ බහයයේදී අයප් ජහතික ආයක්හ  වහ යන් කශ 

යුතු මුදර අඳට ළඩි කයන්න න්දු වුණහ. අපි දළන් ඒ යුද්ධඹ අන් 

කය තියඵනහ. නමුත්, අඳට යම් යයටම ජහතික ආයක්හ පිළිඵ 

කටයුතු අඩිඹක්ත් ඳසට ගළනීභට පුළුන්කභක් නළවළ. යයටම 

ජහතික ආයක්හට ප්රමුඛතහ දී කටයුතු කයන්නට ඕනෆ.  

අයප් හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ  එදහ ඒ 

අභහතයහංලඹට අලය නහඹකත්ඹ රඵහ යදමින් යුද්ධඹ අන් 

කශහ හයේභ අද වභත්රීඳහර න්පසයේන ජනහධිඳතිතුභහ යම් යටට 

ආදයඹ කයන නහඹකයඹක් ලයඹන් ඒ අන් කයපු යුද්ධඹ 

නළත යම් යයටම ම්හි යන වීභ වහ, ඒ හර්ගික ගළටලු යම් යයටම 

ඇති යන වීභ වහ අලය ඳසුම්භ කස කයයගන ඹනහ. ඒ 

විතයක් යන යයි. ආයක්ක අංල ලක්තිභත් කිරීභ හයේභ ජහතික 

ංහිඳිඹහ යග ඩ නළඟීභ තුළින් එඹ රැක ගළනීභ වහ විලහර ළඩ 

පිළියශක් යගන ඹනහ. ඒ නිහ යටක ජහතික ආයක්හ, විනඹ 

ඳද්ධතිඹ කිඹන යම් යද්ල් ුවයදක් යඳ ලීන්ර, වමුදහ අංලර 

ප්රභහණඹ ළඩි කිරීයභන් ඳභණක් ඇති කිරීභට පුළුන්කභක් 

නළවළ. ඊට ඩහ පුළුල් ව ඳයහඹක් තුශ අපි යම් යයටම විනඹ ඇති 

කයන්නට ඕනෆ; යම් යයටම ංහිඳිඹහ ඇති කයන්නට ඕනෆ. ජහති, 

කුර, යගෝත්ර අතය තියඵන ටන්, ගළටලු නිර්භහණඹ වීභ 

ළශළක්වීභ වහ අලය පිඹය අපි අනිහර්ඹයඹන්භ ගන්න 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ඕනෆ. ඒ පිඹය යම් යජඹ භිනන් දළන් අයයගන තියඵනහ. ඒහ 

ඉදිපසඹට යගන ඹනහ. භවය විට යම් පිළිඵ යනත්, ඳය 

ඇකින් ඵරන අඹ ඉන්නහ.  

වභත්රීඳහර න්පසයේන ජනහධිඳතිතුභහ යම් යයටම යේනහධි 

නහඹකඹහ ලයඹන්, ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්යේ බහඳතියඹහ 

ලයඹන් කින් යේත්භ යම් යයටම ඒකීඹබහඹ ඳහහ යදන්යන් නළවළ.  

යම් යයටම ංහිඳිඹහ ඇති කයන ගභන් න්ඹලු ජහතීන්ට ඉතහ 

භිනයඹන්, භහදහනයඹන් ඉන්නට පුළුන් යටක් නිර්භහණඹ 

කිරීයම් ඒ දුසකය ගකීභ එතුභහ බහය අයයගන තියඵනහ. ඒ නිහ  

යම් යයටම ෆභ ජන යක ටමඨහඹකභ ප්රහදඹ වභත්රීඳහර න්පසයේන 

ජනහධිඳතිතුභහට රළම්රහ තියඵනහ. ජහතයන්තය වයඹෝගඹ 

එතුභහට රළම්රහ තියඵනහ. ජහතයන්තය විලසහඹ එතුභහ යග ඩ 

නංහයගන තියඵනහ, එතුභහයේ යම් ළඩ පිළියශ තුළින්. ඒක 

අඳ යටට විලහර ලක්තිඹක්. යභ කද, අඳට ජහතයන්තයඹත් භඟ 

යනඩු රුල් කයයගන යම් ළඩකටයුතු කයන්න පුළුන්කභක් 

නළවළ. ජහතයන්තයයේ විවිධ යටල් තුශ විවිධ නයහඹ ඳත්ර තියඵන 

එක ඇත්ත. නමුත්, අඳට ඒ වළභ front එකක් එක්කභ ටන් 

කයයගන යම් යට ඉදිපසඹට යගන ඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ.  

අද එතුභහට ජහතයන්තය ලයඹන් විලහර වයඹෝගඹක් 

රළයඵනහ. ඒ වයඹෝගඹ උඳයඹෝගී කය ගනිමින් හභඹ වහ 

ංහිඳිඹහ ඇති කයන ගභන්භ යම් යයටම ජහතික ආයක්හ 

ලක්තිභත් කිරීයම් ළඩ පිළියශ ඩහත් ලක්තිභත් යර එතුභහයේ 

නහඹකත්ඹ තුළින් අඳට ඉදිපසඹට යගන ඹහභට පුළුන් ඵට යම් 

යයටම ජනතහ තුශත්, යම් ඳහර්ලියම්න්තුයේ භන්ත්රීරුන් න අඳ 

තුශත් විලහර විලසහඹක් තියඵනහ. ඒ නිහ මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, අපි එතුභහට ඒ පිළිඵ අයප් වයඹෝගඹ රඵහ 

යදන්නට ඕනෆ. අද ුවඟක් යරහට අයප් භහධයඹට, අයප් 

ජනතහට අලය යන්යන් යඵ යව භ ංයේදීදහඹක, ආයේගශීලී 

කරුණු.  

අපි ඒහ ඉසභතු කයන්යන් නළතු න්ටිඹ යුතුයි. යම් යට 

නිළරැදි දිලහකට යගන ඹෆභ වහ එතුභහ  ව යජඹ යගන ඹන 

ප්රඹත්නඹ යද ඊර්යහකහරී යර ඵරන්යන් නළතු ද්බහයඹන් 

ඵරරහ, ඒ වහ අලය වයඹෝගඹ රඵහ දිඹ යුතු ඵ භභ ප්රකහල 

කයන්න කළභළතියි.   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් යයටම ඒකීඹබහඹ ආයක්හ 

කිරීභ වහ, ත්රසතහදඹ මුලිනුපුටහ දළමීභ වහ යම් යයටම 

යණවිරුන් දළළන්ත යේහක් ඉසට කශහ.  අපි දළන් ඔවුන් 

අභතක යන කශ යුතුයි. දළන් යම් යයටම යුද්ධඹක් නළති නිහ,  දළන් 

ත්රසතහදයඹන් ඵළටකෆභක් යන භළති නිහ ුවඟක් අඹට ඒ 

තත්ත්ඹ අභතක වී යගන ඹනහ. නමුත් අපි යට යනුයන් 

යේඹ කයන රද ඔවුන් ආයක්හ කශ යුතුයි; ඔවුන්යේ ඳවුල් 

ආයක්හ කයගත යුතුයි.  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තියඵනහ. 

 

ගු නිමල් සිියපළ ෙ සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ආඵහධිත ව,  අවනඹට ඳත් ව ඒ න්ඹලුයදනහ යනුයන්භ 

උඳපසභ යර ළඩ කටයුතු කිරීභට අපි කටයුතු කශ යුතුයි.  ඒක 

අයප් ජහතික යුතුකභක් වහ ග කීභක්. ඒයකන් අදවස කයන්යන් 

නළවළ, අපි යම් යට යුද්ධඹක් කයහ යගන ඹනහ කිඹරහ. ඒක, අඳ 

තුශ තියඵන යුද භහනන්කත්ඹක් යන යයි. කශගුණ ළරකීභක් 

ලයඹන් ව අයප් ජහතික යුතුකභක් වහ ග කීභක් වළටිඹට ඒ 

කටයුත්ත ඉටු කිරීභ ඉතහභ ළදගත් කහර්ඹබහයඹක් වළටිඹට අඳ 

යත ඳළරී තියඵනහ.  

 අපි න ආනඩු්රභ යසථහ කස කිරීයම්දී වියලේයඹන්භ 

යම් යයටම ජහතික ආයක්හ තවවුරු යන ආකහයයේ යසථහක් 

වදන්න ඕනෆ. ආනඩු්රභ යසථහ තුළින් තභයි ඒ අලය 

ඵරතර යඵදීභ, අලය ඵරතර ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඒ වහ ව 

ඳද්ධතිඹ කස යන්යන්. ඒ නිහ ආනඩු්රභ යසථහ කස 

කිරීයම්දී වියලේයඹන්භ යම් යයටම ජහතික ආයක්හ තවවුරු න 

ආකහයඹට අපි කටයුතු කශ යුතු ඵත් ප්රකහල කයමින් භට කහරඹ 

රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත යනහ. යඵ යව භ සතුතියි.  

[අ.බහ. 2.40] 

 

ගු නිදරෝන් දපදර්රළ මශතළ (ජළි ක ප්රි පත්ි  ශළ 
ආර්ිකක ක යුතු රළජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றபரன் ததபர - பசற தகரள்மககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් ය ට ආර්ථික ලයඹන් 

ංර්ධනඹ වීභට ජහතයන්තය යයශහභ අතයලය යනහ. 

විෂත ආර්ථිකඹ තුළින් යගෝලීඹ ආර්ථික ්රභඹකට ඵද්ධ යරහ, 

ඒ තුළින් හධහයණ යර යයටම ජනතහට ජීවිත ගත කිරීභට 

අසථහ රඵහ දීභ වහත්, ආර්ථික ලයඹන් ංර්ධනඹ යරහ 

යව  අලුත් යටක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහත් අපි න්ඹලුයදනහ කළඳ 

යරහ ඉන්නහ. අපි දළක්කහ, ඳසුගිඹ යජඹ භයේ අයප් 

අඳනඹනඹ ඳදනම් වුණු ආර්ථිකඹ මුළුභනින්භ කඩහයගන ළටිරහ 

තිබුණු ආකහයඹ. ජහතයන්තය ලයඹන් අඳට තිබුණු යයශ 

යඳ ශල් අහිමි යරහ, අයප්  කර්භහන්තලහරහ ළහිරහ, අපි 

ආර්ථික ලයඹන් ඳසු ඵෆභකට රක් වුණහ. යුයයෝඳහ ංගභයේ 

GSP Plus වනඹ වහ භත්ය අඳනඹනඹ වහ රළබුණු වනඹ 

නළති වීභ තුළින් අපි ඳසුඵෆභකට රක් වුණහ. ඒ නිහ ධීය 

කර්භහන්තයේ යඹදී න්ටි, ඇඟලුම් කර්භහන්තයේ යඹදී න්ටි විලහර 

පිපසකට රැකී යක්හ අහිමි වීයභන් ඒ යග ල්රන්යේ ආදහඹම් 

තත්ත්ඹ අඩු වුණහඹ කිඹරහ න්ඹලුයදනහ පිළිගන්නහ. කෂත්රිභ 

වියද්ල විනිභඹ අනුඳහතිකඹක් ඳත්හයගන ඹෆභ තුළින් අයප් 

අඳනඹන - ආනඹන ඳයතයඹ ළඩි යරහ, අපි ණඹ ඵපසන් 

යඳයශන යටක් වළටිඹට ඉසයවට ගිඹහ. ඒ හයේභ වියද්ල ණඹ 

අයයගන වම්ඵන්යත ට යහඹ, භත්තර ගුන් යත ටුයඳ ශ, 

යන යය ච්යචෝර ඵරහගහයඹ ළනි අයප් ආර්ථිකඹට ්රිඹ 

දහඹකත්ඹක් යදන්යන් නළති සුදු අලි  යහඳෂති  වදපු නිහ විලහර 

ණඹ ඵයක් අයප් යටට හිමි වුණ ඵත් අඳට පිළිගන්න න්ද්ධ 

යනහ.  

ජහතයන්තය යයශහභ වහ අඳට යඹ දහ ගන්න තිබුණු 

ශ්රීරන්කන් ගුන් යේහ ළනි ආඹතනරට දිගින් දිගටභ සුදුසු 

නළති පුද්ගරඹන් ඳත් කයරහ ඒහ විනහල කිරීභ තුළිනුත් 

අඳනඹනඹ ඳදනම් වුණු ඒ ආර්ථික ්රභඹ විනහල යරහ තියඵනහ. 

අද අඳට නළතත් ඒ තත්ත්ඹ යග ඩනඟන්න න්දු යරහ 

තියඵනහ. අඳට  එන අවුරුද්ද යන යක ට GSP Plus වනඹ 

රළයඵන්න නිඹමිතයි. ඒ හයේභ ධීය කර්භහන්තඹ වහ අපි 

ලක්තිභත් පිඹයක් තඵහ තියඵනහ. අඳට නළතත් යුයයෝඳඹට 

භත්ය අඳනඹනඹ කිරීභට අසථහක් රළබුණහ. එදහ කඩහයගන 

ළටිරහ තිබුණු ධීය කර්භහන්තඹට වනඹක් රළබුණු නිහ නළත 

්රිඹ වීභ තුළින් අද යනයක ට රංකහට විලහර වියද්ල 

විනිභඹක් රළීම තියඵනහ.  

3285 3286 

[ගරු  නිභල් න්පසඳහර ද න්ල්හ  භවතහ] 
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වම්ඵන්යත ට යහඹ ව භත්තර ගුන් යත ටුයඳ ශ ආ්රිත 

ඉදි කයන කර්භහන්ත කරහඳඹ තුශ අයප් රැකිඹහ ද රක්යේ 

ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරීභ භගින් ජනතහයේ ආදහඹම් 

උත්ඳහදන භහර්ග ළඩි කිරීභට වළකි යනහ. වියලේයඹන්භ 

චීනඹත් භඟ එකතු යරහ අඳ යගන ඹන එභ ්රිඹහභහර්ගඹ නිහ 

ත අවුරුදු කිහිඳඹකින් අයප් ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් යර ඉසයවට 

යගන ඹන්න පුළුන්.  

ඉන්දිඹහ, න්ංගප්පරු, චීනඹ ළනි යටල් භඟ ඇති කය ගනු 

රඵන නිදවස යයශ ගිවිසුම් තුළින් ආර්ථිකඹ ඉදිපසඹට යගන 

ඹන්න අපි කටයුතු කයනහ. ඉතිවහයේ අයප් යට දියුණු වුයනත් 

අයනක් යටල් භඟ අපි යයශහම් කටයුතු න්දු කශ නිහයි. එභ 

ඉතිවහඹ නළත භතක් කයයගන ලක්තිභත් ජහතිඹක් වළටිඹට 

ඉදිපසඹට ඹෆභ වහ අපි න භහර්ග විෂත කයනහ. එහිදී අයප් 

කර්භහන්ත ජහරඹ ලක්තිභත් කයයගන, අයනක් යටල් භඟ 

යව ඳින් තයග කයන්න පුළුන් ආර්ථික ්රභඹක් යම් යයටම ඇති 

කයන්න ඕනෆ. එළනි ආර්ථික ්රභඹක් ඇති කයන්න නම් අයප් 

ආර්ථික ්රභයේ තියඵන කහර්ඹක්භතහ ළඩි කයන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ යජඹක් වළටිඹට අපි වඳුනහ යගන තියඵනහ. ඒ වහ යම් 

යනයක ට අපි වියලේ ළඩ පිළියශක් ්රිඹහත්භක කයරහ 

තියඵනහ.  

අයප් යහජය අංලයේ තියඵන ඹම් ඹම් ආඹතන ප්රතිංසකයණඹ 

කයරහ අයප් ජනතහයේ වළකිඹහයන් ව ලක්තියඹන් නළිනටරහ, 

යර  පිළිගත් යව  ආර්ථික ්රභඹක් තුළින් යරෝකයේ ඳතින 

ආර්ථික ්රභඹත් භඟ ඵද්ධ යරහ ඉසයවට ඹන්න පුළුන් 

ආර්ථික ්රභඹක් අපි යම් යනයක ට ඇති කයයගන තියඵනහ. ඒ 

වහ න්ඹලු යදනහයේභ වයඹෝගඹ තුළින් ඉසයවට ඹෆභට 

යව  ඳදනභක් යඹ දහ තියඵනහඹ කිඹන එකත් වන් කයමින් 

භයේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  
 

 

[අ.බහ. 2.45] 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භයේ කථහ ආයම්බ කිරීභට 

කලින් ඹම් කහයණඹක් වන් කිරීභට මිනිත්තු බහගඹක් ගන්න 

කළභළතියි. මීට යඳය කථහ කයපු ජනතහ විමුක්ති යඳයමුයන 

භන්ත්රීතුභහ ඒ මිනිත්තු 40ක්භ ළඹ කයශේ, ඳසුගිඹ දලකඹ තුශ න්දු 

වුණු යද්ල් වන් කයන්නයි. යම් යජඹ ඵරඹට ඳත් යරහ 

අවුරුදු යදකක් යනහ. ඒ කහරඹ තුශ යම් යජඹ කයපු යද්ල් 

ගළන එතුභහයේ කථහයේ වන් වුයන නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

ගළන ආඳසු හද කයන්න ඵළවළ. යම් යනකම් -අදත්- එතුභහ කථහ 

කයශේ  ඳසුගිඹ කහරඹ ම්ඵන්ධයි. යම් යයටම යහඹක් තියඵනහ, 

''යතු අලි ඳළටිඹහ'' තභයි යම් යද්ල් කයන්යන් කිඹරහ. භභ ඒ 

කථහ විලසහ කයශේ නළවළ. වළඵළයි, අද ඒ කථහ තවවුරු වුණහ. 

එතුභහ කවුරු යනුයන්ද යඳනී න්ටින්යන් කිඹන එකත්, 

එතුභහයේ වඬ නගන්යන් කවුරු යනුයන්ද කිඹන එකත් 

ඳළවළදිලිභ අද යඳන්නුම් ක ශහ. ඒ ගළන  තත් ළකඹක් හිතන්න 

යදඹක් නළවළ. එතුභහයේ මිනිත්තු 40භ ගත්යත් ඒකට. 
 

ගු මහින්ෙළනන්ෙ ධලුත්ගමද  මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අය ඇභතිතුභහ තභයි ඒ යග ල්රන් ඵරහ ගන්යන්. අය ඉන්යන්. 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද 2017 අඹ ළඹ කහයක බහ 

අසථහයේ ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධ කථහ 

කයන්න භභ ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. යම් යයටම ළදගත්භ 

අභහතයහංලඹ වළටිඹට භභ රකන්යන් ආයක්ක අභහතයහංලඹයි. 

යටක අතිලයින් ළදගත් අභහතයහංලඹ වළටිඹට භභ දකින්යන් 

ආයක්ක අභහතයහංලඹයි. ඒ නිහ තභයි 2015 යර්දී, ඇයභපසකහ 

එක්ත් ජනඳදඹ  යම් අභහතයහංලඹට යඑස යඩ රර්   581ක්, චීනඹ 

155ක්, යෞදි අයහම්ඹ 56ක්, එක්ත් යහජධහනිඹ 55ක්, රුන්ඹහ 

46ක්, ජඳහනඹ 40ක්, ඉන්දිඹහ 40ක්, ජර්භනිඹ 36ක්, ප්රංලඹ 35ක් 

වහ ඉතහලිඹ 37ක් ඹනහදී ලයඹන් විඹදම් කයශේ. ඒ හයේභ අයප් 

යට අට තියඵන තහයිහනඹ, න්ංගප්පරු, යක පසඹහ, 

ඳහකිසතහනඹ, ඉන්දුනීන්ඹහ, තහයිරන්තඹ ව භළයල්න්ඹහ කිඹන 

යටල් හභහනයයඹන් යඩ රර් ම්ලිඹන 7, 8, 10, 12 යම් 

අභහතයහංලඹ යනුයන් විඹදම් කයරහ තියඵනහ. ඒ නිහ  යභභ 

අභහතයහංලයේ ටිනහකභ යඵ යව භ ඳළවළදිලි යඳයනනහ.  

යම් අභහතයහංලයේ ප්රධහන යහජකහපසඹ යභ කක්ද? යම් 

අභහතයහංලයේ ප්රධහන යහජකහපසඹ යන්යන්, යයටම යබෞමික 

අඛනඩතහ,  යයටම සහධිඳතය, ඒකීඹ බහඹ, යයටම ජහතික 

ආයක්හයි. යම් යනුයන් ඔවුන් විලහර ළඩ පිළියශක් 

ඉතිවහඹ පුයහභ කයයගන ආහ. ඒක අඳට අභතක කයන්න ඵළවළ. 

ඔවුන්යේ යම් ටිනහකභ නිහ තභයි, භෆත කහරඹක න්ට අපි 

වමුදහට යණ විරුන් කිඹරහ කථහ කයන්න ඳටන් ගත්යත්. ඊට 

කලින් මිනිසසු කථහ කයශේ යඳ ලිසකහයඹහ, ආමිකහයඹහ, 

යන්විකහයඹහ කිඹරහයි. වළඵළයි, අපි යණ විරුහ කිඹන චනඹට 

භහරු යන්න වුයන, ඔවුන් යම් අහන දලකඹ, යදක, තුන තුශ 

යම් යයටම කයපු වි්රභඹන්රට අපි රකන නිහයි.  යම් Budgets 

රකහ ඵරන යක ට ඳළවළදිලි යප්නහ, යම් Budgetsලින් 

රංකහයේ අපි විඹදම් කයරහ තියඵන්යන් ම්ලිඹන යදකක ඳභණ 

මුදරක් ඵ. දළන් යුද්ධඹ අහනයි කිඹරහ කිේහ.  ඒ කහරයේ 

ටන් ඳහඨඹක් තිබුණහ, "යුද්ධඹ අහනයි, යකෝ ඒ ල්ලි" 

කිඹරහ.  

භභ කිඹන්න කළභළතියි, 2017 ර්ඹට යන් කයරහ තියඵන 

මුදර 2010 ව 2011 ර්රට ඩහ ළඩි ඵ. 2017 ර්ඹ 

වහ අඹ ළයඹන් ම්ලිඹන 1.923ක් යන් කයරහ තියඵනහ. ඒක 

ගළන අයප් තර්කඹක් නළවළ. ඒක විඹ යුතුයි. යයටම ආයක්හ 

යනුයන් යඳනී න්ටිඹ යුතුයි. ඒ නිහ යම් වි්රභඹ වියලේයඹන්භ 

අභතක කයන්න එඳහ. යම් යයටම අවුරුදු 30ක දළළන්ත යුද්ධඹක් 

තිබුණහ. අඳට වළභ යරහයේභ කිඹනහ යුද්ධඹ ගළන කථහ 

කයනහ කිඹරහ. ඒ ගළන අඳට කනගහටුයි. ඒ තිබුණු යුද්ධඹ 

අහන කයපු නිහ තභයි යම් නිදව ගළන කථහ කයන්යන්; යම් 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ ගළන කථහ කයන්යන්;  භහන හිමිකම් ගළන කථහ 

කයන්යන්. යම් න්ඹලු යද් කයන්න පුළුන් යරහ තියඵන්යන් ඒ 

නිදව රඵහ ගත් නිහයි. ඒ නිහ අයන්ක හයඹක්, න්ඹ දවස 

හයඹක් අපි සතුති පර්ක වන් කයන්නට ඕනෆ, යම් යයටම 

ත්රිවිධ වමුදහ ව යඳ ලීන්ඹ ජහතික ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් 

යගන ඹන ළඩ පිළියශ පිළිඵ. අද අගභළතියඹහ කිඹනහ, යම් 

අඹ "fish and water" දන්යන් නළවළ කිඹරහ. අයප් අඹ "fish and 

water" දන්යන් නළති යන්න පුළුන්. වළඵළයි, ත්රසතහදිඹහ කවුද 

කිඹරහ දළන ගත්තහ. ඒකට නහඹකත්ඹ දීපු භහින්ද යහජඳක් දළන 

ගත්තහ, කශ යුත්යත් යභ කක්ද කිඹරහ. ඒ නිහ තභයි අද අපි 

තමුන්නහන්යේරහ න්ඹලු යදනහභ යම් නිදව, භහන හිමිකම් ගළන 

කථහ කයන්යන්.  

ජනතහ විමුක්ති යඳයමුයන නහඹක අනුය කුභහය දිහනහඹක 

භන්ත්රීතුභහ ඝහතනඹන් ගණනහක් ගළන කිේහ.  අභතක කයන්න 

එඳහ, ඳශමුළනි යද්ලඳහරන ඝහතනඹ  ආයම්බ වුයන, 1982 දී 

උඳහලි කිඹන photographer ඝහතනඹ කිරීයභන් ඵ. ඔුව 

යක යවේද නළති වුයන? ඔුවයේ යවල්භටම එක තිබුයන, යම් 

යප්ළියේ හඩි යරහ ඉන්න ඇභතියයඹකුයේ යගදයයි. හිටපු 

ප්රභූයඹකුයේ කහන්තහක් අලසඹහ එක්ක ඹනහ යෂ යටෝ ගත්ත 

3287 3288 



ඳහර්ලියම්න්තු 

එක තභයි ඔුව භයන්න යවේතු වුණු ඳහඳඹ. එතළන ඉන් ඝහතන 

ඳටන් ගත්තහ.  

ඊශඟට භතකද, 1988 - 1989 කහනු තුශ  ඝහතනඹ කයරහ 

කරුර යඵලි ගවරහ තිඹහයගන ගණන් කයපු වළටි.  ඉන්දිඹහයේ 

ඳපසප්පු විකුණපු කයඩ්ට ගිහිල්රහ, ඒ අඹයේ කට කඳරහ, 

මිනිසසුන්යේ ඇඳුම් ගරරහ ඳහයර් තිබ්ඵහ. ඒ කහරයේ යභ කක්ද 

වුයන කිඹරහ භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ යව ට දන්නහ. 

එයවභ යද්ල් කයරහ, දළන් කථහ කයනහ ඳසුගිඹ අවුරුදු 10ක 

ඇති ව න්දුවීම් ම්ඵන්ධයඹන්. [ඵහධහ කිරීභක්] යන්න ඇති. ඒ 

ගළන අපි තර්ක කයශේ නළවළ යන්. ඒක තර්ක කයශේ නළවළ. කහට 

වපස යත්යයනහ නම් තමුන් යදක් කශහ ඒ යයදන් මියදන්න ඕනෆ 

කිඹරහ, ඒක තභයි යද් ගතිඹ. භනුස ගතිඹ ළරැදි කයන එකයි. 

වළඵළයි, අහනහට ඒයකන් නිදවස යන යන කහරකනණි 

වළටිඹට තභයි අද යම් යතු අලි ඳළටේ යඳනී න්ටින්යන්. ඒ නිහ ඒ 

ගළන තර්ක කයන්න එඳහ. ඒක තභයි ඳයභ තයඹ.  

අද අගභළතියඹහ යභතළන ඉන් කිේහ, "fish and water" යම් 

systems දන්යන් නළවළ. යම්හ දන්යන් නළති මුන් 
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවුද” කිඹරහ. යයටම අගභළතියඹහ ඒ ආකහයයඹන් කථහ කයපු එක 

ගළන භභ යඵ යව භ කනගහටු යනහ.  ඔඵතුභන්රහ යඵ යව භ 

ඳළවළදිලි කිේහ, "අපි බුද්ධි අංලඹ ලක්තිභත් කයනහ" කිඹරහ. 

යම් යයටම ජනහධිඳතියඹහ කිඹනහ, "භභ බුද්ධි අංලයේ නිරධහපසන් 

අත් අඩංගුට ගන්න යක ට ඇුවහ, යභ කක්ද යම් කයන්යන්" 

කිඹරහ. එතයක ට කිේහලු, "නළවළ ර්, තිඹකින් නිදවස 

කයනහ" කිඹරහ. ඊට ඳසයේ කිේහලු, "නළවළ ර්, ති යදකකින් 

නිදවස කයනහ; ඊශඟ භහයේ නිදවස කයනහ; ඊශඟට කථහ 

කයපුහභ භහ තුනකින් නිදවස කයනහ" කිඹරහ. ඒ නිරධහපසන් 

යම් විධිඹට අවුරුද්දක් තිඹහ ගත්තහ. යම් නිහ තභයි එතුභහ එළිඹට 

ඵළවළරහ කෆ ගළුවයේ. එතුභහ එළිඹට ඵළවළරහ කිේහ, "යම් ළයඩ් 

ළයදියි, යම්ක කයන්න එඳහ" කිඹරහ. යම්ක කවුද 

යභයවඹන්යන්? කවුද යම්කට ග කිඹන්න ඕනෆ? මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් තක්කඩි ළඩ කයරහ සුදයනෝ යන්න 

අයිතිඹක් නළවළ. යඵ යව භ ඳළවළදිලි භභ යම් අසථහයේදී 

කිඹනහ, 2004 අයගෝසතු භහයේ 30ළනිදහ යම් පුත් ඳත 

ඵරන්න කිඹරහ. එහි වන් යනහ, “ඔත්තුකරුයෝ 28 යදනහභ 

යක ටි අතින් භළරුම් කති” කිඹරහ. යම් තියඵන්යන් මියල්නිඹම් 

න්ටි කථහයි. අන්තිභටභ එකන්ඹ ගණනක් භළරුහ. අදත් 

යන්යන් ඒ යදඹභ තභයි - history repeats. අදත් යම් නිරධහපසන්ට 

ඹන එනභං නළති කයරහ යභ වුන්යේ තයග ත යටට යවළි කයරහ 

භවහ කහරකනණි සුඹක් රඵනහ. නහකි වමුදහ ඹරහ තරුණ 

වමුදහ යේනහ කිේහ. භභ දන්නහ, අගභළතිතුභහ තරුණයින්ට 

කළභළතියි කිඹරහ. වළඵළයි "නහකි වමුදහ" කිඹරහ යම් යයටම යුද්ධඹ 

අහන කයපු යශ්රේසඨ යුද වමුදහ, ගුන් වමුදහ, නහවික වමුදහ, 

යඳ ලිස ඒ න්ඹලු යදනහට යම් විධිඹට අඳවහ කයන්න එඳහ.  ඒක 

ඳහඳ කර්භඹක්. යම් න්ඹලු යදනහ අද නිදවයේ කථහ කයන්යන් ඒ 

අඹට පින් න්ද්ධ යන්නයි කිඹන එක යම් අසථහයේදී වන් 

කයන්නට ඕනෆ.   

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ යඵ යව භ ඳළවළදිලි 

කිඹන්නම් අද තත්ත්ඹ යභ කක්ද කිඹරහ. අද නිභල් න්පසඳහර ද 
න්ල්හ ඇභතිතුභහ කිඹනහ, "අපි යබෞමික අඛනඩතහ, 

ඒකීඹබහඹ, යයටම නිදව, ඒ න්ඹල්ර ඳහහ යදන්යන් නළවළ'' 

කිඹරහ. භභ දළක්කහ ඳසු ගිඹ දක කනඩහඹභක් අතිගරු භල්තු 

ඳහර්ලසයේ අනු නහඹක හිමිඹන් ඵළවළ දළකරහ කිඹනහ, 

''ඒකීඹබහඹ නළත්නම්, යබෞමික අඛනඩතහඹට අයප් අත් 
එන්යන් නළවළ'' කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඒක තභයි. භභ 

දන්නහ.  භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහට භභ කිඹන්නම්. ඒ 
කටමටිඹ ගිහින් කිේහ, ''අත එයන්යන් නළවළ'' කිඹරහ.  ''භවහ 

ජහතයන්තය පිළිගළනීභක් තියඵනහ'' කිේහ, භයේ මිත්රඹහ. වළඵළයි 
යම් ඔක්යකෝභ කයරහ ඊට ඳුවදහ සුභන්තියන් භවත්භඹහ යම් 

බහයේ ඉරහ යභ කක්ද කිඹන්යන්?  එතුභහ කිේහ, "I would 

like to correct something that the Hon. Minister of Sports 

had mentioned a little while ago in this House as to what the 

TNA is supposed to have agreed with regard to the new 

Constitution. "   

යභ කද, එතුභහ කිේහ, ''ඒකීඹබහඹ නිහ අපි එකඟයි'' 

කිඹරහ. වළඵළයි, සුභන්තියන් නම් කිඹනහ, ''එකඟ නළවළ. එඹහ 

නිළරැදි කයන්න ඕනෆ'' කිඹරහ. එඹහ කිඹනහ, [ඵහධහ කිරීම්] 

යභ කක්ද? [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. භභ යම් කිඹන්යන් ඒ කිඹපු යද්. 

භභ කිඹන්යන් සුභන්තියන් ඒ යනුයන් දීපු උත්තයඹ. [ඵහධහ 

කිරීම්] Let us see. That is what I say. Do not rush through 

this. You are rushing. You are fixing dates. You are fixing a 

calendar for this.  You have fixed 9th, 10th, and 11th to 

discuss this. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි යදකක කහරඹක් 

තියඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් දිළුම් අමුණුගභ 

භන්ත්රීතුභහ රඵහ දුන් විනහඩි ඳවක් භට ත තියඵනහ. ඒ නිහ -  

[ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනුත්ාළපන ශළ 

නෆලත පදිාික කිීමම රළජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர் 

ரழ்பறப்தை ற்தம் லள்குடிபற்ந இரஜரங்க  அமச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 

Rehabilitation and Resettlement)  

We will never support to merge the North-East.  We 

will never support.  
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Thank you very much. We will have you on record. It 
is a great thing. We know that you are not going to 
support it. We are very happy about it. Please, accept my 
appreciations on that. I appreciate that. We know that you 
all will not support it. Thank you so much. That is fine. 
Let us see.  Why should we rush through this? Normally 
Constitutions are made taking two or  three years‟ time.  
But here you are rushing for it. You are now fixing dates 
for the Committee, which leads to a serious doubt. -
[Interruption.] Hon. Sujeewa Senasinghe, I have a very 
little time.  So, you can speak during your time.  

යම් ළඩ පිළියශ නිහ තභයි යද.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

ඉන්දිඹහයේ ඵරඳෆභට එදහ ඹට වුයන. කයන්න යදඹක් තිබුයන 

3289 3290 

[ගරු  යකයවළිඹ යඹුක්ළල්ර   භවතහ] 
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නළවළ. හියත් ආහයන් යන යයි ඒ ළඩ පිළියශ කයශේ. යයටම 

ඳළඹ වතලිස අටක් ඇඳිපස නීතිඹ දළම්භහ. ඇඳිපස නීතිඹ දභරහ, 

භන්ත්රීරු යගනළල්රහ GOH යවෝටරයේ තිඹරහ, ඵස දභරහ, 

armored cars දහරහ, ඳහර්ලියම්න්තුට යගනළල්රහ ම්භත කය 

ගත්යත්. වළඵළයි, එතුභහ ඒ යද් කයන යක ටත් එතුභහට යභ ශඹක් 

තිබුණහ; තීක්ණ බුද්ධිඹක් තිබුණහ. යම් ප්රලසනයේදී උතුරු, 

නළ යඟනහිය ඒකහඵද්ධ කිරීභට ඒ කටමටිඹ ඵර කයරහ හිටිඹත්, 

''නළවළ අවුරුද්දකින් ඳසු ඡන්දඹක් තිඹරහ අපි යම්ක කයමු''යි 

කිේහ. වළඵළයි ඒක කයශේ නළවළ.  ඊට ඳසයේ අවුරුද්යදන් අවුරුද්ද 

Presidential decree එකක් ඳහවිච්චි කයරහ එතුභහ  ඒක කල් 

දළමුහ. යණන්ංව යප්රේභදහ භළතිතුභහත් යම්ක කල් දළමුහ.  ඩී.ීම. 

වියදතුංග භවත්භඹහ යම්ක කල් දළමුහ.  ඡන්දඹ ඳළළත්වයේ 

නළවළ. ඔුවට දුයදක්නහ දර්ලනඹක් තිබුණහ. ඒ නිහ -[ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට රළීම තියඵන විනහඩි යද ශවක 

කහරඹ අහනයි. 

 
ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නළවළ, දළනුයි විනහඩි යද ශව. -[ඵහධහ කිරීභක්] භට ත විනහඩි 

ඳවක් තියඵනහ.   දිළුම් අමුණුගභ භන්ත්රීතුභහයේ  විනහඩි ඳවක 

කහරඹ  භට රඵහ දුන්නහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] දිලුම් අමුණුගභ 

භන්ත්රීතුභහයගන් විනහඩි ඳවක්,  යර වහන් යත්ත්යත 

භන්ත්රීතුභහයගන් විනහඩි තුනක් රළම්රහ තියඵනහ.  විනහඩි අටක් 

රළම්රහ තියඵනහ. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යව යි.    

 
ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  කින්යක් යම් ළඩ පිළියශට 

එකඟ වුයන නළවළ. එදහ ඒ යද.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ දයදර්ශී 

කයපු යද් නිහ තභයි, ත කහට වපස උහවිඹට ගිහිල්රහ උතුරු, 

නළ යඟනහිය නීතයහනුකර එක් කිරීභට තවනභක් ගන්න පුළුන් 

වුයන. එයවභ යන වුණහ නම් යම් යද් න්ද්ධ යනහ. හිටපු 

ජනහධිඳතිනිඹ න චන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹ උත්හව කශහ,  

2000 ආනඩු්රභ යසථහ යකටුම් ඳයතන් එඹ කයන්න.  2000 

ආනඩු්රභ යසථහ යකටුම්ඳත යගනහපු අසථහයේ  

තමුන්නහන්යේරහ අපි ඒකට ගිනි තිබ්ඵහ. වළඵළයි අද ඒක ඳදනම් 

කය යගන තභයි යම් ආනඩු්රභ යසථහ ම්පර්ණයඹන්භ 

යනස කයන්න  ඕනෆයි කිඹන්යන්. 

ආනඩු්රභ යසථහයේ දවන න ංයලෝධනඹ යගනහහ. 

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි කිේහ, වින්න ංයලෝධනඹ 

යගයනන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] භට කහරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් 

තියඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] I am not giving way. I am sorry. 

[ඵහධහ කිරීම්] හඩි යන්න. භහ දන්නහ ඔඵතුභහයේ චපසතඹ. 

ඔඵතුභහ කරුණහකයරහ චන්ද්රිකහ යනෝනත් එක්ක ඒ ගනුයදනු 

යබ්යහ ගන්න. [ඵහධහ කිරීම්] චන්ද්රිකහ යනෝනත් එක්ක ඒ ගනු - 

යදනු යබ්යහ ගන්න. [ඵහධහ කිරීම්]   

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ යඵ යව භ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, යම් තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධ විලසයල්ණඹක් කයන්න 

කිඹරහ. භල්ත්යත් නහඹක වහමුදුරුයෝ ඉදිපසයේ ගිහිල්රහ අත 

උසන්යන් නළවළයි කිේහ හයේ යම්ක ත ටිකක් අධයඹනඹ 

කයන්න. යභතුභහ කිඹනහ, තභ යගනළල්රහ නළවළ යන් කිඹරහ. 

වළඵළයි යම් කිඹන්යන් යගයනන්න ඉසය යරහ. යගනහපු දහට 

අඳට නිකම් තක්කු මුක්කු යරහ ඉන්න ඵළවළ. යම් ගළන 

අයඵෝධඹක් තියඵන්න ඕනෆ, යම් ගළන අධයඹනඹක් කයන්න 

ඕනෆ, යභ කක්ද යම් කයන්න වදන්යන් කිඹරහ. ප්රබහකයන්ට 

තුක්කුයන් කය ගන්න ඵළපස වුණු  යද් භවය විට කඩදහන්ඹකින් 

කය ගන්න දයන උත්හවඹක යඳය නිමිති අඳට යඳයනනහ. භට 

භතකයි, භහවිල් ආරු න්දුවීභ යරහයේ යුද්ධඹ ප්රකහල කශහභ, 

භහධය ප්රකහලක වළටිඹට ඒ කහරයේ භභ ඒක යටට කිේහට ඳසයේ 

භභ ඳහර්ලියම්න්තුට ආහභ භහ ගරු කයන භහයේ මිත්රඹහ, 

යජයසඨභ පුයළන්යඹක්, යජයසඨභ භන්ත්රීයයඹක් න 

ම්ඳන්දන් භවත්භඹහ භට Lobby එයක්දී වම්ඵ වුණහ. එතුභහ දළන් 

ඉන්නහ නම්, එතුභහට භතක ඇති නම් එතුභහට කිඹන්න පුළුන්. 

"We are very happy that you have declared war," කිඹහ 

කිේහ. භහ ඇුවහ, “Why are you happy?” කිඹරහ. “No. This 

will fast-track the Eelam, the homeland.”  This was told to 

me by no other than this grand old gentleman, whom I have 

all my respect. තමිලිනීයේ යඳ යත් ඊට අදහශ වන් 

යක ටක් භභ දළන් කිඹන්නම්.  ඒ අදහශ යක ටයහි translation 

එක භහ වභළගත* කයනහ. 

තමිලිනීයේ යඳ යත් යඵ යව භ ඳළවළදිලි තියඵනහ, ''2005 

අයප් නහඹක ප්රබහකයන් නියේදනඹක් නිකුත් කශහ,  

තමිල්යචල්ම් වයවහ  න්ඹලුභ ප්රහයද්ශීඹ නහඹකයින්ට, භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහට 2005 භළතියණයේදී උදේ කයන්න කිඹරහ. 

යවේතු, ඔුව ජඹග්රවණඹ කයන්න ඕනෆ, ඔුවයේ භහනන්කත්ඹ 

යුද භහනන්කත්ඹක්; ඔුව නිඹත ලයඹන්භ යුද්ධඹට 

යඳ ශයමනහ; යුද්ධඹට යඳ ශයමනයක ට අඳට ජඹග්රවණඹ 

කයරහ, යම් හකච්ඡහ ඔක්යක භ ඳළත්තක දභරහ යන් වුණු 

ජහතිඹක් වළටිඹට, යන් වුණු යද්ලඹක් වළටිඹට අඳට ළඩ කයන්න 

පුළුන්'' කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ 

යම් ඔඵතුභහට කිඹන්යන්, යම් ළඩ පිළියශ දිවහ ඵළලුහභ, ඒහ 

එකින් එකට ගළටගළහිරහ තියඵන ඵ යඳයනනහ. ඒ ගළටගළහිරහ 

තියඵන්යන් යභ කක්ද? භතක තඵහ ගන්න, යම් ආනඩු වමුදහ 

ආයක්හ කයනහ කිේහ; වමුදහට විලහර ලක්තිඹක් රඵහ යදනහ 

කිේහ. යම් යයටම භවහ දළළන්ත ළකඹක් තියඵනහ, හරහයේ අවි 

ගඵඩහට යභ කද වුයන කිඹරහ. හරහ අවි ගඵඩහට යභ කද 

වුයන කිඹන එක ගළන හධහයණ ළකඹක් තියඵනහ යම් යයටම 

ජනතහට. හධහයණ ළකඹ තවවුරු යන්යන් අද හරහයන් 

විනහල වුණු අඹයේ යගල් ටික- 
       
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ඵනඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ.       

3291 3292 

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිියපත් දනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ ගරු භන්ත්රීතුභහට 

සතුතින්ත යනහ, 2005 යක ටි භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහයේ 

ජඹග්රවණඹ යනුයන් ළඩ කශහ කිඹන එක පිළිගළනීභ 

ම්ඵන්ධයඹන්. භහ එතුභහට සතුතින්ත යනහ. යඵ යව භ 

සතුතියි. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

That is not a point of Order. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 

 
ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

යම් කරළද්යදෝ 

 
[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඵළරහ දභන්න. යභ යකක්ද යම්? පිසයක් යන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

'උම්ඵෆ' 
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] යගදජි වඬ ඇයවනහ 

නළගිටිනයක ටභ. හරහයේ ජනතහට වුණු වහනිඹට තභ න්දි 

යගහ ගන්න ඵළපස යරහ තියඵනහ. ඔවුන්ට ඳහයට ඵළවළරහ 

උද්යඝෝණ කයන්න න්දු යරහ තියඵනහ.   

උතුරු ඳශහත් වමුදහට අක්කය 11,600ක් තිබුණහ. ඒයකන් යම් 

න විට 4,000යි ඉතුරු යරහ තියඵන්යන්. අයනක් ටික දීරහ 

තියඵනහ. ඒ ගළන කින් ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි භතක තඵහ 

ගන්න,  උතුයයන් වමුදහ ඉත් කයන්න කිඹරහ දිගින් දිගටභ 

විේයන්සයන් උන්නළයවේ කිඹනහ. භහ විලසහ කයනහ, ඒක 

ආයක්ක අංල වින්න් කයන එකක් නළවළ කිඹරහ. ඒකට යඵ යව භ 

ඳළවළදිලි උත්තයඹක් දීරහ තිබුණහ ජනයහල්තුයභක්, ඒහ බහය 

ඉන්න, ''යභතළනින් එවහට අඟරක්ත් අඳට යදන්න ඵළවළ'' කිඹරහ. 

එයවභ නම් යම් යක ශම දිසත්රික්කයේ තියඵන කවුරුත් අයින් 

කයන්න ඕනෆ. හරහ ගඵඩහ එතළන තිම්රහ හරහයේ ජනතහට 

එළනි අහධහයණඹක් වුණහ නම් හරහ යගන ඹන්න යදනිඹහඹට, 

නළත්නම් යක යවේ වපස කළශෆකට යගන ඹන්න. එයවභ වමුදහ 

නළවළ. වමුදහ ඉන්න ඕනෆ ජහතික ආයක්හට. ජහතික ආයක්හ 

ගළන ළරසුම් වදන්න ඕනෆ. ජහතික ආයක්හ යනුයන් යම් 

ඉදිපසඳත් කයරහ තියඵන යඹෝජනහ ටික ඵළලුහභ ඒක න්ද්ධ 

යන්යන් නළවළයි කිඹරහ හිතන්න අභහරුයි.  භභ ඔඵතුභන්රහට 

සතුතින්ත යනහ, ඒක න්දු යන්යන් නළත්නම්.  

වළඵළයි, යම් ළඩ පිළියශ ්රිඹහත්භක යන්න තියඵන 

ප්රණතහ ළඩියි කිඹන එක අභතක කයන්න එඳහ. යභ කද,  යම් 

යයටම අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ මීට දස තුනකට ඉසයල්රහ 

කිේහ, "භභ ඇයභපසකහයේ නියඹෝජය ජනහධිඳතිතුභහට 

දුයකථනයඹන් කථහ කශහ. භභ ඒ වයවහ ඉල්ලීභක් කයරහ 

තියඵනහ. - වළඵළයි, "අපි වින්න්" කිඹන කථහ කිේයේ නළවළ.- 

එක්ත් ජහතීන්යේ භහන හිමිකම් යක මිභට ඉදිපසඳත් කයරහ 

තියඵන ඵළෑටරුම් යචෝදනහ ලිහිල් කය ගන්න භභ උත්හව 

කයනහ"ඹ කිඹරහ. - [Interruption.] Why not? I have the 

record here. No.  He said that. භහ හිතන්යන් භහින්ද භයන්ංව 

භළතිතුභහ උඳ යදස යදන්න ඇති. ඒක වපස. එයවභ කයන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි, ප්රලසනඹ තියඵන්යන් භංගර භයවීය ඇභතිතුභහ යම් ළඩ 

පිළියශ කයශේ කහයගන්ත් අවන්යන් නළතිද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

යව යි. එතුභහ දන්නහ. යඵ යව භ සතුතියි. වපස, වපස. I withdraw 

that.  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තියඵනහ. 

 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

30/1 යඹෝජනහයේ ඳළවළදිලි වන් යනහ, යුද අඳයහධ 

ගළන ව විනිලසචඹ ම්ඵන්ධයඹන්. වළඵළයි, ජනහධිඳතිතුභහ 

"නළවළ"යි කිඹරහ කිඹනහ. යම්ක යගනිච්යච් භංගර භයවීය - co-

sponsor.   එදහ අඳට ගිහිල්රහ විරුද්ධ යන්න පුළුන් වුණහ. ඡන්ද 

50ක් යන්න පුළුන්, ඡන්ද 30ක් යන්න පුළුන්. අඳට විරුද්ධ 

යන්න තිබුණහ. අද විරුද්ධ යන්න ඵළවළ. අද  රුන්ඹහ, 

ඳකිසතහනඹ, චීනඹ කිඹනහ, "උමරහ වින්න් යගයනන රද 

යඹෝජනහට අපි විරුද්ධ යන්යන් යක යව භද උමරහ එකඟ 

යරහ තියඵනහ නම්" කිඹරහ. යම් න්ඹලුභ යද් ගළන කථහ 

කයන්න යම්ක යරහ  යන යයි.  වළඵළයි, යම් යයටම ජනතහ 

යම් කහයණඹ ම්ඵන්ධයඹන් දළනුත් කයන්නට ඕනෆ. එදහ 

රළම්යඵෝගිනි ගළන කථහ කයරහ, යත්යන් අලසයඹෝ ගළන කථහ 

කයරහ, පුංචි නංගිට පුංචි කහර් එකක යතයභන්යන් නළති ඹන්න 

කථහ කයරහ, drug menace  එක නළති කයනහ කිඹරහ  

ඳත්තයර advertisements දහරහ, යම් යයටම "යභගහ ඩීල්" 

ඔක්යක භ අල්රනහ කිඹරහ, යම් යයටම යන යඹකුත් යද්ල් 

කිඹරහ - 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කහරඹ අහනයි. 

 
ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

- වළඵළයි, ඒහ දළනුත් ඒ විධිඹටභ කයනහ, භතක තිඹහ ගන්න. 

ආනඩු්රභ යසථහ ංයලෝධන ඳනත් යකටුම්ඳත  යගන 

එනයක ට  නිඹත ලයඹන්භ ආඳසු advertisements දභන ඵ 

භතක තිඹහ ගන්න, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ''1948 ඉරහ 

අපි ගව ගත්තහ. දළන් අපි එකඟ යරහ තියඵනහ,'' කිඹරහ 

advertisement එකින් එකට දහනහ. මුළු TV system එකභ අතට 

ගන්නහ. ඒක තභයි කයන්යන්. අඹ ළඹ පිළිඵ අදවස ඉල්රහ 

යවි කරුණහනහඹක ඇභතිතුභහයේ advertisements තභත් 

ඹනහ. 

භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ ඵරනහ, යභ කක්ද යම් 

කිඹන්යන් කිඹරහ.  
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කහරඹ අහනයි. කථහ අහන කයන්න.  

මී ශඟට, ගරු භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ. 

 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඳශමුළනි තහට රංකහ ඉතිවහයේ advertisements 

පියයේයේ යහජඳක් ණඹ යගන්න - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යව යි. යඵ යව භ සතුතියි.  
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

යඵ යව භ ඳළවළදිලි භහ කිඹන්න ඕනෆ, යම් ආනඩු්රභ 

යසථහ ංයලෝධනඹ, - 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භලික් භයවි්රභ ඇභතිතුභහ. 
 

ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ  
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama ) 

ගරු බහඳතිතුභනි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යකයවළිඹ යඹුක්ළල්ර භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට රළීම ඇති 

කහරඹ අහනයි. 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භට රළීම ඇති කහරඹ අහනද? 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි 21ක් අහනයි.[ඵහධහ කිරීම්]විනහඩි 20 අහනයි. 

ඔක්යකෝභ විනහඩි 20යි තිබුයන. යත් අමුණුගභ ඇභතිතුභහයේ 

විනහඩි ඳවයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඳවයියන් කිේයේ ඔඵතුභහ. විනහඩි 

20යි. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ඇභතිතුභහට කථහ කයන්න ඉඩ යදන්න. 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භට mike එක නළති වුණහට කභක් නළවළ භහ එක යදඹක් 

කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ කථහ කයන්න.  

[3.06p.m.] 
 

ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ  (වාලර් න උපළය මළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර දලදෂඳ ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு லிக் சறக் - அதறறதத்ற உதர தொமநகள் 

ற்தம் சர்பச ர்த்க அமச்சர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 

Development Strategies and International Trade) 

Hon. Presiding Member, the Ministry of Development 

Strategies and International Trade was established to 

implement new global economic strategy for Sri Lanka, 

which requires a decisive shift from inward-oriented 

economic policies to outward-oriented economic policies, 

moving away from trade protectionism and interference 

in FDI Regulations that prevailed in the country for a 

long time.   

The non-favourable domestic business climate and 
ineffective regulations prevailing in the country 

discouraged foreign investors and traders to effectively 
contribute to the growth of the country, providing more 
space to gain peace dividends as anticipated. Sir, 
although the country's unemployment problem was 
highly comparative, there was a significant level of 
underemployment and youth unemployment. Around 60 
per cent of the labour force is accounted for informal 
sector workers and our Government had to fulfil the 
obligation to provide them with sustainable and 
productive jobs with higher wages.  

Hon. Presiding Member, a clear mandate was given to 
our Government to address fundamental and structural 
issues through a concerted and focused approach, 
implementing crucial reforms that would result in a better 
life for the majority of our people.  

The Government is framing outward-looking trade 
and investment policies which aim to revitalize Sri 
Lanka's export competitiveness and integrate the country 
more closely with the region and the rest of the world. 
We are also in the process of implementing a series of 
reforms to uplift the country's trade and investment 
performance. The Government has taken a number of 
positive measures to improve investor confidence, 
strengthen the business environment and improve the 
ease of doing business index and make Sri Lanka an 
attractive destination for FDI. Of course, the year 2016 
has been a transforming year for Sri Lanka due to an 
array of reasons and the challenges faced by the country 
due to the global economic situation.  

In the midst of these, attracting the right investments 
and investment facilitation is challenging. The much-
needed structural changes had to be made to fast-track 
investment. The BOI approval process is being re-
structured to make sure to grant approval within 14 days 
through the establishment of an Investment Single-
window Committee and to facilitate obtaining various 

approvals and an Investment Approval Facilitation 
Committee has been established. All the unresolved 
issues will be addressed speedily through the Cabinet 
Economic Committee on Economic Management. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් යයටම ංර්ධනඹ ඇති 

කිරීභ වහ අඳ දළනටභත් ළරළසුම් කිහිඳඹක් වදහ යගන 

තියඵනහ. වියලේයඹන්භ, වම්ඵන්යත ට යහඹ ංර්ධනඹ 

කයන්න චීන යජඹට අයිති භහගභක් භඟ ශඟදීභ ගිවිසුභක් ඇති 

කයන්න අපි ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ගරු භන්ත්රීරු දන්නහ, 

වම්ඵන්  යත ට යහඹ වදන්න චීනයඹන් යඩ රර් ම්ලිඹන 1.35ක් 

ණඹක් අයයගන තියඵන ඵ. නමුත්, ඒ ණඹ යගන්න 

යන වළකි, අපි දළන් මුුවණ දීරහ තියඵන්යන් අභහරු 

තත්ත්ඹකටයි. යභ කද, කින්යේත්භ වම්ඵන්යත ට යහයඹන් 

ආදහඹම් රළයඵන්යන් නළවළ. දකට එක නළක් ඳභණයි 

එන්යන්. භවය දසරට එක නළක්ත් එන්යන් නළවළ. නමුත්, 

යභභ යහඳෂතිඹ තුළින් ඇති න ංර්ධනයඹන් යභභ චීන 

භහගයභන් යඩ රර් ම්ලිඹන  1.12ක් ඉදිපස භහ 6 තුශ රඵහ ගන්න 

අපි කටයුතු කය තියඵනහ.  මීටත් ඩහ රහබ රඵහ ගළනීභට වළකි 

අයුපසන් වම්ඵන්යත ට යහඹ දියුණු කය ගළනීභට යහඹ වහ නහවික 

කටයුතු අභහතය ගරු අර්ජුන යණතුංග භළතිතුභහත් භඟ අපි 

හකච්ඡහ ඳත්මින් න්ටිනහ.  ඒ අතයතුයර් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ 

ගරු භහින්ද යහජඳක් භන්ත්රීතුභහත්, භහ මිත්ර යර වහන් යත්ත්යත් 

භන්ත්රීතුභහත් යම් ශඟදී චීනයේ  චයිනහ භර්චන්ටම කිඹන භහගභට 

ගිහිල්රහ  තියඵනහ. ඒ වයඹෝගඹ එතුභන්රහ අඳට රඵහ දීභ ගළන 

අපි තුටු යනහ.  

 
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලින් ඵනඩහය භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, චයිනහ භර්චන්ටම කිඹන 

භහගභට භහින්ද යහජඳක් භන්ත්රීතුභහත්, යර වහන් යත්ත්යත් 

භන්ත්රීතුභහත් ගිඹහ කිේහ. භවය විට, රංකහයේභ ල්ලි 

රංකහටභ ආඳුව ඇවිල්රහ ද කිඹරහ ඔඵතුභහ යඳ ඩ්ඩක් යව ඹරහ 

ඵරන්න. යභයවන් එයවේ ගිහිල්රහ එයවන් ආඳුව එනහද දන්යන් 

නළවළ. යඳ ඩ්ඩක් යව ඹරහ ඵරන්න.  
 
 

ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, වම්ඵන්යත ට යහඹ තුළින් 

තත් යන යඹකුත් ආයඹෝජන ඇති යයි කිඹරහ අපි 

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. වියලේයඹන්භ යතල් පිපසඳවදුක් -oil 

refinery- එකක්, නළේ repair කයන්න dockyard එකක්, LNG 

විදුලි ඵරහගහයඹක්, cement plant එකක් ඒ යහඹ තුශභ ඇති 

කයන්නත් අපි ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ඒ යහඹ ංර්ධනඹ 

තුළින්භ ඊශඟ අවුරුදු යදක, තුන ඇතුශත යඩ රර් ම්ලිඹන 5ක 

ඳභණ ආයඹෝජනඹක් ඇති යයි කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. ඒ 

විතයක් යන යයි, වම්ඵන්යත ට ව යභ ණයහගර දිසත්රික්කයේ 

වියලේ  ආර්ථික කරහඳ ඇති කයන්න දළනටභත් අපි ළරසුම් 

වදහයගන ඹනහ. ඒ තුළින්  ඊශඟ අවුරුදු යදන-තුන ඇතුශත 

යහඳහය 2400ක් ඉදි කයන්න අපි ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ඒ 

වහ තත් යඩ රර් ම්ලිඹන 5ක් ඳභණ නළතත් ඕනෆ යයි 

කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. ඊට අභතය වම්ඵන්යත ට නගයයේ 

අලුයතන් ඉසපිපසතහර, ඉසයකෝර, නිහ, යවෝටල් ඉදි කිරීභටත් 

කටයුතු කයමින් ඳතිනහ. වම්ඵන්යත ට දිසත්රික්කයේ 

ංර්ධනඹ තුළින් රක් 4ක ඳභණ තරුණ-තරුණිඹන්ට රැකී 

යක්හ රළයඵන ඵ භභ තුටින් ප්රකහල කයන්න කළභළතියි. 

එඳභණක් යන යයි, ත්රිකුණහභර දිසත්රික්කයේ ත්රිකුණහභර 

නගයඹත්, එහි යහඹත්  ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඉන්දිඹහ, 

ජඳහනඹ ව න්ංගප්පරු ආනඩු භඟ හකච්ඡහ කයමින්  

ඳතිනහ. දළනටභත් ඒ මලික ළරළසභ කස කයමින් ඳතිනහ. 

ඒ තුළින් තත් රුපිඹල් ම්ලිඹන යදකක ඳභණ ආයඹෝජනඹක් 

ඇති යයි කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. වියලේයඹන්භ හවන 

අභතය යක ටස නිඳදවීභටත්, ඒ හයේභ tourism industry  එක 

තදුයටත් දියුණු කයන්නටත්  ඵරහයඳ යය ත්තු නහ.  

භවනුය නගයඹ ංර්ධනඹ කයන්නට අපි දළනටභත් ජඳහන 

ආනඩුත් භඟ හකච්ඡහ කයරහ තියඵනහ. ඒ අනු, ඊශඟ 

අවුරුද්යද් ඉරහ JICA ආඹතනඹත් භඟ ළඩ ඳටන් ගන්නට 

රළවළසති කයරහ තියඵනහ. භවනුය නගයයේ තිබුණු 

ඵන්ධනහගහයඹ අයින් කයරහ එතළන යනත් යහඳහයඹක් ආයම්බ 

කයන්නට අපි දළනටභත් කටයුතු කයයගන ඹනහ.  

ඊට අභතය කුරුණෆගර දිසත්රික්කයේ වියලේ ආර්ථික 

කරහඳඹක් වදරහ හවන අභතය යක ටස ව යඵයවත් ද්රය 

නිඳදවීභට අපි කටයුතු කයයගන ඹනහ.  

We have also not forgotten the North. It is our 

intention to up-skill the workers in the North; to provide 

vocational training for the young people in the North; to 

set up an economic zone to produce apparels and IT-

enabled services and improve tourism as well. That will 

also be undertaken in 2017.  

ඊට අභතය දළනටභත් ඵසනහහිය ඳශහයත් "යභගහයඳ ලිස" 

යහඳෂතිඹ තුළින් Light Rail Transit system, උන්නත  භහර්ග, 

නිහ ළනි යහඳෂති කිහිඳඹක් අයප් ගරු චම්පික යණක 

ඇභතිතුභහ ඹටයත් කයයගන ඹනහ. ඒ ළඩ පිළියශ රඵන 

අවුරුද්ද න විට ආයම්බ කයයි කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. 

අයප් ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ ETCA ගළන කථහ කශහ. 

භභ එතුභහට කිඹනහ ETCA ගළන කින්යේත්භ බඹ යන්නට 
යදඹක් නළවළ කිඹරහ. යභ කද, අපි නිතය නිතය කථහ කයන 

ETCA ගළනත්, චීන භහගභ ගළනත්, -ඒ නිදවස යයශ ගිවිසුභ 

ගළන- න්ඹලුභ ඳහර්ලසකරුන් භඟ හකච්ඡහ කයයගන ඹනහ; 

ෆභ ඳහර්ලසඹක් භඟභ ඒ ගළන හකච්ඡහ කයයගන ඹනහ. එභ 

නිහ ඒ ගළන බඹ යන්නට යදඹක් නළවළ. භභ මීට යඳය 

යඳ යය න්දු වුණු ඳපසදි යම් ගිවිසුම් අත්න් කයන්නට ඉසයල්රහ 

ඒ වළභ ගිවිසුභක්භ යම් ඳහර්ලියම්න්තුට ඉදිපසඳත් කයනහ. 

එතයක ට ඒ ගළන විහද කයන්නට පුළුන්. ඒ ගිවිසුභ වදන්නට 

ඉසයල්රහ යඵ රුට බඹ යරහ කෆ ගවන්නට අලය නළවළ.  

අපි යක පසඹහ, ජඳහනඹ, භළයල්න්ඹහ ව ඵංේරහයද්ලඹ 

භඟත් නිදවස යයශ ගිවිසුම් අත්න් කයන්නට ූ දහනමින් 

ඉන්නහ. ඒ හයේභ භභ න්යතෝයඹන් කිඹන්නට කළභළතියි, 

රඵන අවුරුද්යද් භහර්තු ඳභණ න විට අපිට GSP Plus 

concession එක රළයඵයි කිඹරහ අපි විලසහ කයන ඵ. ඒ 

තුළිනුත් අඳනඹන ළඩි කයන්නට අඳට පුළුන් යයි.  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ, කහරඹ අහනයි. 

3297 3298 

[ගරු  භලික් භයවික්ය භවතහ] 
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ගු මලි්ත වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත මිනිත්තුක් යදන්න. 

භභ කිඹන්නට කළභළතියි යම් අතයතුය අපි ජහතික යයශ 

ප්රතිඳත්තිඹක් හදහයගන ඹන ඵ. ඒ ප්රතිඳත්තිඹ යම් භහයේ 

අන්තිභට යඳය අන් කයන්නට අඳට පුළුන්. ඒ පිළිඵත් 

න්ඹලු යදනහ භඟභ හකච්ඡහ කයරහ රඵන අවුරුද්යද් යම් 

ඳහර්ලියම්න්තුට ඉදිපසඳත් කයන්නට පුළුන්.  

ඒ හයේභ අපි රඵන යර් ජනහපස භහයේදී අයප් 

කර්භහන්තලහරහ ආයක්හ කිරීභ වහ Anti-dumping Bill  එකක් 

ඉදිපසඳත් කයන්නට කටයුතු කයයගන ඹනහ. යඵ යව භ සතුතියි. 
 

 

[අ.බහ. 3.18] 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, චීනයේ ම්හි වුණු යුද කරහ 

පිළිඵ  වියලේඥයඹක් වුණු සුන් සු  යුද  කරහ පිළිඵ ලිඹපු 

යඳ යතන් ජහතික ආයක්හ පිළිඵ අපරු උඳයදක් රඵහ 

යදනහ. "ඔයබ් තුයහ ඔඵ ර්ණනහ කයයි නම් ඔඵ දුර්රඹ. 

ඔයබ් තුයහ ඔඵ වියේචනඹ කයයි නම් ඔඵ විභත්ඹ." යම් කිඹන 

සුන් සුයේ යුද නයහඹ, යරෝකඹ පුයහ යුද වමුදහර කනිසඨ 

නිරධහපසන්ට උගන්න, -ටන් කරහ යඳ යත් නයහඹ- යම් නයහඹ 

අද අපි ර්තභහනඹට ගශඳහයගන ඵරමු. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, අද කවුද රංකහයේ ජහතික ආයක්හ පිළිඵ 

තත්ත්ඹ ගළන තුටු න්යන්? 

එදහ, යුද්ධඹ කහරයේ පුළුන් තයම් කකුයරන් ඇදපු, යුද 

ජඹග්රවණඹ ශක්න්න කටයුතු කශ, ජහතික ජහතයන්තය 

ඵර යේග, අද වළන්යයන ආකහයඹ යක යව භද? අද අඳ යට ඇතුයශේ 

තියඵන ආයක්ක තත්ත්ඹ, ආයක්හ පිළිඵ ගන්නහ 

්රිඹහභහර්ග "යව යි, යව යි" කිඹහ ර්ණනහ කයන්යන් යදභශ 

යඵදුම්හදී ඵරයේගයි. ජහතයන්තය ලයඹන් එදහ අයප් කකුයරන් 

ඇදපු ඇයභපසකහ, යුයයෝපීඹ ංගභඹ, ඉන්දිඹහ තභයි අද 

රංකහයේ ඹන ආයක්ක තත්ත්ඹ පිළිඵ තුටින්, ෆහී ඉභකට 

ඳත් යරහ කථහ කයන්යන්. එයවභ නම් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභනි, 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, සුන් ූ යේ නයහඹට  අනු අද අයප් 

ආයක්හ අනතුයර්. ඇයි, එයවභ වුයන? එයවභ යන්න ඵරඳහන 

රද කහයණහ යභ නහද?  

ඳසුගිඹ ය යදක පුයහ ට වුණු න්දුවීම් යද අපි ආඳසු වළරී 

ඵරමු.  යක ටි ංවිධහනයේ හභහජිකඹන්ට භහ දීරහ, නිදවස 

කයනහ ඳසුගිඹ කහර යේ අඳ දළක්කහ. භවය අඹයේ නඩු 

නීතිඳතිතුභහ ඉල්රහ අස කයගන්නහ. වළඵළයි, අනික් ඳළත්යතන් 

යරෝක ඉතිවහයේ ප්රථභ තහට, ජහතයන්තය ලයඹන් අයප් යණ 

විරුන්ට යුද අඳයහධ පිළිඵ දඬුම් කිරීභට  යගන එන 

යඹෝජනහයේ ශ්රී රංකහ භ අනුග්රහවක යනහ. යුද අඳයහධ පිළිඵ 

විභර්ලනඹ කිරීයම් දළළන්ත පිඹයක් න අතුරුදවන් ව 

තළනළත්තන් පිළිඵ කහර්ඹහරඹ ඳනත් යකටුම්ඳත යම් ගරු 

ඳහර්ලියම්න්තු අනුභත කයනහ. බුද්ධි අංල නිරධහපසන් යකට 

ළඩි කහරඹක් න්යගත යරහ නිදවස යද්දි, ඹහඳනඹ ළනි 

ප්රයද්ලර යේඹ කශ යඳ ලිස නිරධහපසන් 17යදයනක් අද 

අනුයහධපුය ඵන්ධනහගහයයේ යක්ෂිත ඵන්ධනහගහයගත කය 

ඉන්නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් පිළිඵ අඳට යඳ දු 

ප්රතිඳත්තිඹක් ති යඹන්න ඕනෆ. අයප් හිටපු අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ළඩ ඵරන ආයක්ක අභහතය ධුයඹ දයපු ඳසු ගිඹ ආනඩුයේ 

ප්රතිඳත්තිඹ වුයන, "forgive and forget;" - "එකියනකහට භහ දී 

අභතක කය දභමු" ඹන්නයි. ඒ අනු තභයි ඳසු ගිඹ ආනඩු ඹටත් 

වුණු ත්රසතහදින් 13,000ක් පුනරුත්ථහඳනඹ කයරහ, ඔවුන්ට 

ෂත්තීඹ පුුවණු දීරහ, තෆගි යඵෝග භඟ ඳවුල්රට බහය දුන්යන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ගරු ඇභතිතුභනි කිඹන්න. 

 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යඳ ඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් 

ඳභණයි භහ කයන්යන්.  
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භට විනහ ඩි දවඹයි තියඵන්යන්, ගරු ඇභතිතුභනි. ඔඹ 

කහයණඹ කිඹන්න ඔඵතුභහයේ යේරහ යඹ දහ ගන්නහ නම් ඒක 

යර කු උදේක්.  
 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අයප් යේරහයන් ඒ කහරඹ අඩු කශත් කභක් නළවළ. භභ 

විනහඩිඹයි ගන්යන්.  
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

එයවභ නම් ඒ විනහඩිඹ භට යදන්න.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යව යි. 
 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් ආනඩු ඹටයත් යණ 

විරුහ යුද අඳයහධ අධිකයණරට යගන ඹහයම් යහඳෂතිඹක් ගළන 

යභතුභහ කිේහ. එඹ ඉතහ ඵයඳතශ කහයණඹක්. ගරු භන්ත්රීතුභනි, 

භභ ඔඵතුභහට යම් කහයණඹ භතක් කයන්න ඕනෆ. මීට කලින් 

ඔඵතුභහට භභ යම් කහයණඹ භතක් කයරහත් තියඵනහ. යණ 

විරුයෝ යුද අඳයහධ අධිකයණඹට යගන ගිහින් දඬු ක යේ ගවන්න 

කිඹරහ, ඒ ගිවිසුභ අත්න් කයශේ යුද්ධඹ ඉය යරහ දස වතයක් 

ඇතුශත -2009 භළයි 23ළනි දහ- එකට න්ටි ඔඵතුභන්රහයේ 

යහජය නහඹකඹහයි. යණ විරුන් ඒයකන් ශක්හ ගළනීභයි අයප් 

ආනඩුයන් කයශේ. යම් ආනඩු ආයේ නළත්නම් අයප් යණ 

විරුන් යුද අඳයහධ අධිකයණඹකට යම් න විට යගන ගිහින් 

ඉයයි. එභ නිහ ඔඵතුභහ අයප් ආනඩුට කෂතයේදී යන්න 

ඕනෆ. අඳ තභයි ඒක නතය කයශේ, ගරු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඒ යේරහ භට රඵහයදන්න, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

ගරු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ඔඹ ප්රලසනඹ යම් ගරු බහයේ 

ඉදිපසඳත් කශ ඵ ඇත්තයි. වියද්ල කටයුතු ඇභතිතුභහ ත් ඉදිපසඳත් 

කශහ. ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ ඉදිපසඳත් කශහට භභ දුන්න උත්තයඹ 

අ වයගන ඉරහ නළවළ. ඒකයි ඔඵතුභහ යම්ක ඹළිත් ඉදිපසඳත් 

3299 3300 



ඳහර්ලියම්න්තු 

කයශේ. ගරු අභහතයතුභනි, එදහ ඉදිපසඳත් කයශේ ගිවිසුභක් යන යයි, 

ඒකහඵද්ධ ප්රකහලනඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] භට ඳළවළදිලි කයන්න ඉඩ 

යදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් භහ ශඟ එඹ තියඵනහ. භහ 

කිඹන්නම්. භභ දන්නහ, වළභ දහභ ඔඵතුභන්රහ යම් ප්රලසනඹ 

යේන ඵ. එභ නිහ භභ එඹ අයයගන ඇවිත් තියඵන්යන්. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ කිඹන්යන් ඒකහඵද්ධ 

ප්රකහලඹක ප්රධහන කහයණහ තුනක්,- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දරුසභහන් හර්තහයේත්, 

එක්ත් ජහතීන්යේ UNHCR ළනි වළභ හර්තහකභත් 

තියඵන්යන්, "අඳ යම් කහර්ඹඹ කයශේ ශ්රී රංකහ ජනයජඹ වින්න් 

2009 භළයි 23ළනි දහ අත්න් කයපු ගිවිසුයභන් ශ්රී රංකහ ජනයජඹ 

දුන්න ඵරඹ ඹටයත්යි" කිඹහයි. ඒ න්ඹලු ඵරතර ඳයහ දී තිබුණු 

ඵ ඔඵතුභහ ඒ හර්තහ කියඹේය ත් යත්රුම් ගනියි.  

 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භයේ යේරහ ඹනහ. ගරු 

ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ගරු කයනහ. නමුත්, භට වම්ඵ යරහ 

තියඵන යම් ීමමිත කහරයඹන් භභ ප්රයඹෝජනඹ ගන්න ඕනෆ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, නළතත් භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ ගිවිසුභක් 

නළත කිඹහ. ගිවිසුභ ඉදිපසඳත් කයන්න, එඹ යම් ගරු බහයේ 

බහගත කයන්න කිඹහ භභ වියද්ල කටයුතු ඇභතිතුභහට අභියඹෝග 

කශහ.  භහ ශඟ දළන් තියඵන්යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ඇභතිතුභනි, 

Joint Statement by United Nations Secretary-General, 

Government of Sri Lanka.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නීතිඹ දන්නහ යකයනක්. ජනහධිඳති 

නීතිඥයයඹක් ලයඹන් ඔඵතුභහ දළන ගත යුතුයි, ඒකහඵද්ධ 

ප්රකහලඹක් ව ගිවිසුභක් අතය යන. භහ ඔඵතුභහ භඟ 

හදඹකට ඹන්යන් නළවළ. භට කිඹන්න කහයණහ යග ඩක් 

තියඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ කිඹමින් න්ටියේ යම් 

කහයණඹයි. වළයභෝටභ එක ප්රතිඳත්තිඹක් ්රිඹහත්භක යන්න 

ඕනෆ. 
 

ගු ෙයළසිිය ජයදවේකර මශතළ (ක්රීඩළ ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
 

නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දඹහන්පස ජඹයේකය භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භයේ කහරඹ රඵහයදන්න, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

ගු ෙයළසිිය ජයදවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහයගන් එක ප්රලසනඹක් අවන්න 

කළභළතියි. අයප් යත් යෂ න්යේකහ ජනයහල්තුභහ යුද අධිකයණඹට 

අයයගන ගිහිල්රහ එතුභහ යදකරු කයන යක ට  ඔඵතුභහ එදහ 

යක යවේද හිටියේ? 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභහ න්ටි තළනභ තභයි භහත් න්ටියේ, යව ට භතක තඵහ 

ගන්න. 
 

ගු ෙයළසිිය ජයදවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වළඵළයි, චනඹක්ත් කථහ කයශේ නළවළ. ඒහ ඔක්යකෝභ 

අභතකයි. අපියි යඳශඳහළි ගියේ. භතක තඵහ ගන්න. දළන් භවහ 

යර කුට කථහ කයනහ. 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභහ අවගන්න. යෂ න්යේකහ භවත්තඹහට දළන් ඒහ භතක 

නළවළ. භභ එතුභහයේ අත් අඩංගුට ගළනීභ වියේචනඹ කයරහ 

එතුභහ නිදවස කයන්න කිඹරහ කිේහ. ඒහ පුත් ඳත්ර ඳශ 

යරහ තියඵනහ. භභ යභතුභන්රහ එක්ක ංහදඹක යඹයදන්න 

කළභළති නළවළ. භට වියලේ කරුණු කීඳඹක් යම් බහ වමුයේ 

කිඹන්න තියඵනහ. 
 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභහ. 
 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් ප්රලසනඹ පිළිඵ යම් 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ දස ගණන් හද විහද  කශහ. ඒ අසථහරදී 

යම් "Joint Statement" කිඹන එයක් අර්ථ නිරඳණ යම් බහට 

ඉදිපසඳත් කයරහ තියඵනහ.  යම්ක Joint Statement එකක් විතය 

නම්, ඇයි ඒ Joint Statement එයක් කිඹන විධිඹට හිටපු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ LLRC එක ඳත් කයශේ? ඒ 

වහ ඵරඹ රළබුයන යභ කක් ඹටයත්ද? LLRC එක ඳත් කයශේ 

යම් Joint Statement එක ඹටයත් යන යයිද? ඒක නිහ ශ්රී රංකහ 

ජන යජඹ ග කීභක් බහය ගත්තහ, යම්ක කයනහ කිඹරහ. ඒක 

statement එකක් ඳභණයි කිඹරහ දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ නම්, 

හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ LLRC එක ඳත් කයශේ ඇයි? 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම්ක යවෝද යවෝදහ භයඩ් 

දභනහ හයේ කථහක්. ගරු විජඹදහ යහජඳක් ඇභතිතුභහට භභ 

ආයහධනහක් කයනහ. Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission එයක් යක තළනකත් වන් නළවළ, යම් Joint 
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Statement එක නිහ ඒ කමිටු ඳත් කශහ කිඹරහ. යයටම 

ජනහධිඳතියඹහට ඕනෆභ ප්රලසනඹක් පිළිඵ commissions ඳත් 

කයන්න පුළුන්. නමුත්, භභ එතුභහත් එක්ක හදඹකට ඹන්යන් 

නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ කිඹමින් න්ටියේ යභඹයි. 

අයප් යයටම යභ කක් වපස සථහය ප්රතිඳත්තිඹක් තියඵන්න ඕනෆ. අපි 

එදහ කිේහ, "forgive and forget all" - "න්ඹලු යදනහභ 

එකියනකහට භහ දී යභඹ අභතක කයමු" - කිඹරහ. අද ඒ 

යනුට යමින් ඳතින්යන් යක ටිඹහට ඳභණක් භහ යදමින්, 

යක ටිඹහට ඳභණක් නිදවස වීභට අසථහ රසමින් යණ විරුහ 

දං යගඩිඹට යගන ඹෆභයි. යම් ප්රතිඳත්ති එකියනකට ඳයසඳයයි. 

අන්න ඒකයි අපි වියේචනඹ කයන්යන්. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභනි, 

වියලේයඹන්භ නීති වියයෝධී ආයුධ දයපු අඹ පිළිඵ දක්න 

අනුකම්ඳහ, නීතයනුකර අවි දයමින් ඔ යබ්ත්, භයේත් ජීවිත 

යබ්යහ ගළනීභට යය දයපු යණ විරුහ යනුයන් නළත්යත් ඇයි 

කිඹන ප්රලසනඹ යම් යටට අද තියඵනහ. 

හභහනය යණ විරුන් ඳභණක් යන යයි, හිටපු ආයක්ක 

යල්කම්තුභහ ඇතුළු නහවික වමුදහඳතිරුන් තියදයනකු ඳළඹක් 

ඳභණ කඩුයේ තඵහයගන න්ටි ආකහයඹ අපි ඳසු ගිඹ කහරයේ 

දළක්කහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභනි, එභ න්දුවීභ ඔඵතුභහයේත් 

වියේචනඹට රක් වුණහ. හිටපු වමුදහඳතිරුන් යදයදයනකු 

නියන්තයයඹන්භ ජනහධිඳති යක මින් බහරට අයයගන ගිඹහ. 

හවනඹක් අබහවිත කයමින් රුපිඹල් 140,000ක අරහබඹක් න්ද්ධ 

කශහ කිඹරහ STF ප්රධහනිඹහ දින ගණනක් යක්ෂිත 

ඵන්ධනහගහයගත කයරහ තිබුණහ. යම් නයක ට උතුයර් වමුදහ 

කවුරු ඉත් කිරීයම් ්රිඹහලිඹක් න්ද්ධ නහ. යම් නිහ අද 

ආයක්හ පිළිඵ භහජයේ යර කු කළරඹීභක් ඇති යරහ 

තියඵනහ.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභනි, යම් අතය ආනඩු්රභ යසථහ 

ම්ඳහදක භනඩරයේ යඹෝජනහක් ඇවිල්රහ තියඵනහ, යඳ ලිස 

ඵරතර ඳශහත් බහට රඵහ යදන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ, 

1987 ර්යේ න්ට යම් කරුණ අයප් ආනඩු්රභ යසථහයේ 

තියඵනහ. හිටපු ජනහධිඳති යද.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ, හිටපු 

ජනහධිඳති ආර්. යප්රේභදහ භළතිතුභහ, හිටපු ජනහධිඳති ඩී.ීම. 

වියදතුංග භළතිතුභහ, යෂඩයල් දතිකහ කිේ හිටපු ජනහධිඳති 

චන්ද්රිකහ කුභහයතුංග භළතිනිඹ, හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ කිඹන යම් කින්යකු ආනඩු්රභ යසථහයේ තියඵන 

යඳ ලිස ඵරතර ්රිඹහත්භක කයන්න උත්හව කයශේ නළවළ. ඒ 

ඇයි? යඵදුම්හදී ප්රණතහක් ඳතින යටක යඳ ලිස ඵරතර දීරහ 

ඳශහත ලක්තිභත් කයශ ත් න යද් ඔවුන් දළනයගන න්ටිඹහ. 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභනි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 

අනහගතයේ ඹම් යුද්ධඹක් ඇති වුයණ ත්, -යුද්ධඹක් ඇති වීයම් 

ප්රණතහක් භතු යමින් ඳතින නිහයි භහ යභඹ කිඹන්යන්. - 

අනිහර්ඹයඹන්භ ඒ යුද්ධඹ ඇති න්යන් ශ්රී රංකහ වමුදහ ව 

උතුයර් යඳ ලීන්ඹ භඟයි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභනි, එදහ ඉන්දිඹහ 

ත්රසතහදීන්ට යුද පුුවණු දුන්නහ තභයි. වළඵළයි, ඒ යවන්ගතයි. 

එදහ අවි ආයුධ දුන්නහ තභයි. වළඵළයි, ඒ යව ය යවයේ. යම් පිළිඵ 

ආර්. යප්රේභදහ භළතිතුභහ අගභළතිතුභහ විධිඹට කටයුතු කශ කහරයේ 

යම් ගරු බහයේදී ප්රලසන කශහ. එතයක ට "අපි එයවභ කයන්යන් 

නළවළ" කිඹරහ ඉන්දිඹහ ප්රන්ද්ධියේ කිේහ. වළඵළයි, අනහගතයේදි 

යුද්ධඹක් ඇති වුයණ ත් ඉන්දිඹහට ව ඵටහිය යටරට යව ය 

යවයේ යන යයි, යඳ ලිස වමුදහක් වින්න් නීතයනුකර 

ප්රන්ද්ධියේ පුුවණු රඵහ යදන්න පුළුන්; ප්රන්ද්ධියේ අවි ආයුධ 

රඵහ යදන්න පුළුන්.  එදහ නන්දිකඩහල්ර යක ටි හිය වුණහ හයේ 

ඒ යඳ ලිස වමුදහත් ඳයහජයේ අභිමුඛඹට ආය ත්, නීතයනුකර 

යඳ ලිස වමුදහයේ ආයක්හට ඉන්දිඹහනු යවෝ ඇයභපසකහනු වමුදහ 

යග ඩඵළසවීයම් අදහනභක් වුණත් තියඵනහ. එභ නිහ යඳ ලිස 

ඵරතර රඵහ දීභ කිඹන කහයණඹ පිළිඵ ආනඩු ඹළි අධහනඹ 

යඹ මු කශ යුතුයි කිඹහ අපි විලසහ කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, බුද්ධි අංලර න්ටි 

හභහජිකඹන්යේ අම්භරහ, තහත්තරහ, ම්පසන්දෆරුන් අද අඳත් 

එක්ක කිඹන්යන් යභ කක්ද?  

අනහගතයේ  අයප් දරුයකුට නම්, ඊශඟ ඳයම්ඳයහයේ අඹට 

නම් බුද්ධි අංලරට ඹන්න ඉඩ තිඹන්යන් නළවළ කිඹරහයි ඔවුන් 

කිඹන්යන්. බුද්ධි අංල තභයි  ඕනෆභ වමුදහක ඇස ව කන් 

යන්යන්. ඔවුන් තභයි න්දුයන ්රිඹහලිඹ කලින් දළකරහ 

යත යතුරු අයයගන එන්යන්. බුද්ධි අංල අඩඳණ කයපු වමුදහක් 

කිඹන්යන් ආඵහධිත වමුදහක්; යුද්ධ කශ යන වළකි වමුදහක්. 

එළනි වමුදහක් භඟ අනහගත අර්බුදඹන්ට මුුවණදීභට ශ්රී 

රංකහට ලක්තිඹ තියඵනහද කිඹන ප්රලසනඹ භතු යනහ. ඒ 

විතයක් යන යයි, අපි කථහ කයන ජහතික ලයඹන් ඇතියරහ 

තියඵන තත්ත්ඹ පිළිඵත් ප්රලසන භතු නහ. යුද්ධයේදී අඳට 

ආයුධ දුන්න,  රංකහ යනුයන් ජහතයන්තය ලයඹන් යඳනී න්ටි 

චීනඹ වහ ඳහකිසතහනඹ හයේ යටරට අපි කයපු යකයනහිලිකම්,  

භදිපුංචිකම් නිහ ඒ යටල් අද ඉන්යන් න්ත් තළවුයරන්. ඒ නිහ 

අනහගත යුද්ධඹකදී ඔවුන් අඳට වහඹ රඵහයදයි කිඹහ 

ඵරහයඳ යය ත්තු යන්න ඵළවළ. 
 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කහරඹ අහනයි. 
 

 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹක් යදන්න. 
 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ විනහඩිඹක් යදන්නම්. විනහඩිඹකින් කථහ 

අන් කයන්න. 
 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අහන ලයඹන්, භහ යම් කහයණඹ ගළන කිඹනහ. අයප් ගරු 

අගභළතිතුභහ ඊයේ යම් ගරු බහයේදී කිේහ, ඹහඳනඹ පුසතකහරඹ 

ගිනි තළීමභ පිළිඵ යදභශ ජනතහයගන් භහ ගන්නහ කිඹරහ. 

කවුරුන් යනුයන්ද කිඹන එක කිේයේ නළවළ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, ජනප්රිඹ භතඹ තභයි එක්ත් ජහතික ඳක්යේ 

ඇභතිරු එක්ත් ජහතික ඳක්යේ භළයඹන් යඹ දහ ඹහඳනඹ 

පුසතකහරඹ ගිනි තළබුහ කිඹන එක. වළඵළයි, මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීභනි, හිටපු යජයසඨ නියඹෝජය යඳ ලිසඳති එඩ්ඩ් 

ගුණර්ධන භවතහ  "Memorable Tidbits Including the Jaffna 

Library Fire" කිඹන තභන්යේ ජීවිත කථහ යඳ යත්, "ඹහඳනඹ 

පුසතකහරඹ ගිනි තළබුයේ එක්ත් ජහතික ඳක්යේ භළයඹන් 

යන  යක ටි ංවිධහනඹයි; යක ටි ංවිධහනඹ ගිනි තළීමයභන් 

ආයම්බ කයපු යම් කහයණඹට ඳසු දකුයන භළයඹන් ම්ඵන්ධ 

වුණහ" කිඹරහ විකල්ඳ භතඹක් ඉදිපසඳත් කය තියඵනහ. එයේ නම් 

අගභළතිතුභහ යදභශ ජනතහයගන් භහ ගත්යත් යක ටි 

ංවිධහනඹ යනුයන්ද කිඹන හධහයණ ප්රලසනඹ භතු යනහ.  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කථහ අහන කයන්න. 
 

ගු උෙය ප්රභළත් ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

එයවභ නම් මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, මුලින්භ ජනහධිඳති 

යක මිභක් ඳත් කයරහ, ඒ ළයඩ් කයශේ කවුද කිඹන කහයණඹ 

නියවුල් කයගන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 

යබ්යහගන්න කථහ කයනහ.  යම් අඹ ඒකටත් ඉඩ යදන්යන් නළවළ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ඇත්තටභ, ඹහඳනඹ පුසතකහරඹ 

ගිනි තළබුයේ කවුද කිඹන කහයණඹ ය ඹහ ඵළලිඹ යුතුයි කිඹහ අඳ 

හිතනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලයඹන් භභ එක 

යදඹක් කිඹන්න කළභළතියි. ශ්රී රංකහයේ ජහතික ආයක්හ ඉතහභ 

අදහනම් යභ යව තක තියඵන යම් අසථහයේ ආයක්ක 

ආභතයයඹහ විධිඹට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ජහතයන්තය 

ඵරඳෆම්ලින් යත ය, යහජය ංවිධහනර ඵරඳෆම්ලින් යත ය  

ආයක්හ පිළිඵ ඍජු තීන්දු ගළනීභට අසථහ, ලක්තිඹ, 

වධර්ඹ, හනහ රළයබ්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භභ නිවඬ 

නහ. න්ඹලු යදනහටභ යතරුන් යණයි! 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ආචහර්ඹ) විජඹදහ යහජඳක් අභහතයතුභහ. 
 

ගු (ආචළර්ය  විජයෙළව රළජප්ත මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. යම් පිළිඵ කථහ කිරීභට භට 

විනහඩි යදකක් අලයයි. 

අයප් මිත්ර භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදිලි යචෝදනහක් කශහ, හිටපු STF 

එයක් ප්රධහනිඹහ අපි අත් අඩංගුට අයයගන යද්ලඳහරන 

ඳළිගළනීයම් සරඳයේ ඹභක් න්ද්ධ වුණහ කිඹරහ. මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහට භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, STF 

එයක් හිටපු ප්රධහනිඹහ 2011 යර් විශ්රහභ ගිඹහට ඳසුත් දිගින් 

දිගටභ - 2015 ජනහපස 08 දින දක්හ - හවන අබහවිත කය 

තියඵන ඵ. වළඵළයි, ඔුව ඹම් තනතුයක් දයපු නිහ යඳ ලීන්ඹ ඒ 

පිළිඵ යචෝදනහ ඉදිපසඳත් කයරහ නළවළ. නමුත් ජනහපස 08යනි 

දහට ඳසුත් ඔුව දීර්ඝ කහරඹක් යම් හවනඹ ඳහවිච්චි කයපු නිහ 

තභයි හවන අබහවිතඹට නඩු දහරහ තියඵන්යන්. ඒ වහ ව 

රුපිඹල් 140,000ක මුදර යගන්න යඳ ලීන්යඹන් එතුභහට භහ 

ගණනහක්  කල් දුන්නහ. නමුත් එතුභහ හිතහභතහභ එඹ යගේයේ 

නළවළ. ඔඹ කිඹන දයේ අධිකයණඹට ඉදිපසඳත් කයනහ කිේහභ 

එතුභහ යඵ යව භ තුටින් තභයි අධිකයණඹට ගියේ. කළභයහ 

ශිල්පීන් ගණනහක් යගනළල්රහ, තභන් යනුයන් 

නීතිඥයයඹක් යඳනී යන න්ට, ඇඳ ඉල්රන්යන් නළති "භට 

න්යගත යන්න ඕනෆ" කිඹන යච්තනහයන්භ ගිහිල්රහ තභයි  

න්යගත වුයන.  ඔුව ූ දහනම්, ළරළසුභක් භත තභයි දස 

කිහිඳඹකට න්යගතවීභ න්ද්ධ කය ගත්යත්. ඒක කය ගත්යත් යන 

යභ කකටත් යන යයි. භභ කිඹන කහයණඹ ඇත්තක්ද, 

යඵ රුක්ද කිඹරහ තමුන්නහන්යේරහට දළනගන්න පුළුන්. 

යභ කද, තමුන්නහන්යේරහයේ ඊශඟ ඡන්ද රළයිසතුයේ ඔුව 

අයප්ක්කයඹක් විධිඹට ඉදිපසඳත් යන්න ූ දහනම් යරහයි යම්ක 

කය ගත්යත්. යම් ඡහඹහරඳඹ තභයි එතුභහට ටින්යන්. "ජනතහ 

යනුයන් භභ හියඵත් කෆහ; හියඵත් කහරහ ජනතහ 

නියඹෝජිතයඹක් යන්න භභ එනහ." කිඹන්න තභයි ඔඹ 

න්යගතවීභ න්ද්ධ කය ගත්යත්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඹ 

යද් තභයි න්ද්ධ වුයන. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට, අතිගරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර න්පසයේන භළතිතුභහ 

බහ අභතනහ ඇති. 
 

 

[අ.බහ. 3.33] 
 

ධි ගු වමත්රීපළ සිියදවේන මශතළ (ජනළිකපි තුමළ, 

මශලෆලි වාලර් න ශළ පියවර ධමළතයතුමළ වශ ආර්තක 

ධමළතයතුමළ  
(பகு மத்றரறதரன சறநறபசண - ஜணரறதறத்ம் கரலி 

அதறறதத்ற, சுற்நரடல் அமச்சதம் தரதுகரப்தை அமச்சதம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 

of Mahaweli Development and Environment and Minister of 

Defence) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2017 ය වහ ව අඹ ළඹ 

විහදයේ ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ 

කයන අසථහට වබහගි වීභට රළීමභ පිළිඵ භහ ඉතහභත් තුටු 

යනහ. 

ජහතික ආයක්හ, යහජය ආයක්හ, භවජන ආයක්හ කිඹන 

යම් කරුණු න්ඹල්ර ගත් විට ඒ විඹ ක්යේත්ර තුශ යඵ යවෝ 

එකඟතහන් ව විලහර ම්ඵන්ධතහක් තියඵනහ. ඒ නිහ යටක 

ජහතික ආයක්හ, යහජය ආයක්හ කිඹන ප්රධහන කහයණහයේදී 

මලික ලයඹන්භ ආයක්හ පිළිඵ ප්රලසනඹට ඒ යයටම භසත 

යඳ දු භව ජනතහ ඇතුළු යහජයයේ ප්රධහනීන්, යද්ලඳහරනඥයින්, 

යහජය නිරධහපසන් ඒ න්ඹලු යදනහ වින්න්භ න්ඹ ගකීභ ව යුතුකභ 

ඉටුකශ යුතු යනහ. 19ළනි න්ඹයේ බ්රිතහනයයේ හිටපු 

අගභළතියයඹක් ප්රකහලඹක් කයරහ තියඵනහ, "යහජය ආයක්හ 

හයේභ ජහතික යජඹක අභිප්රහඹ, අයමුණ ව අධිසඨහනශීලිත්ඹ 

යදට යඹ මු වීයම්දී ප්රධහන ලයඹන්භ ජහතික ව අන්තර් ජහතික 

ලයඹන් කින්දු තුයයක් දහකහලික තුයයක් යන න්යන්ඹ, 

කින්දු මිතුයයක් දහකහලික මිතුයයක් යන න්යන්ඹ" කිඹරහ. 

යටක් දියුණු කිරීයම් කහර්ඹයේදී තුරු, මිතුරු ඵරයේග වඳුනහ 

ගළනීභත්, යහජය ආයක්හ වහ ජහතික ආයක්හ පිළිඵ 

ප්රමුඛත්ඹ දීභත් අතයලය ව කහයණහ යනහ.  

අද යභභ විහදයේදී දවල් 1 න්ට යම් දක්හ යදඳහර්ලසයඹන්භ 

ඉදිපසඳත් වුණු කරුණුරට භහ යම් ආනයේ යන න්ටිඹත් න් දී 

න්ටිඹහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, මලික ලයඹන්භ අඳට 

තියඵන අතීත අත් දළකීම්, යටක් විධිඹට යගවී ගිඹ දලක කිහිඳඹක 

අත් දළකීම්, ඒ හයේභ ය 30කට ආන්න දීර්ඝ කහරඹක් 

ඳළළති ම්යල්ච්ඡ ත්රසතහදී යුද්ධඹ පිළිඵ අත් දළකීම්, ඒ න්ඹල්ර 

ගත් විට ජහතික ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් ඳත්න විහදඹක 

ගුණහත්භක බහඹ පිළිඵ අඳ වියලේ අධහනඹක් යඹ මුකශ යුතු 

යනහ. අපි අදහශ කරුණු ම්ඵන්ධ කථහ කිරීයම්දී යටක ජහතික 

ආයක්හ ඹනු සුළුයක ට තළකිඹ වළකි යදඹක් යන යයි. ජහතික 

ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් ඳළනනළ යඟන්නහ ව අභියඹෝගඹන්, 

නිර්භහණඹ න අභියඹෝගඹන් පිළිඵ වියලේයඹන්භ යම් 

උත්තරීතය බහයේ න්ටින ෆභ යකයනකුටභ පුළුල් අයඵෝධඹක් 

තිම්ඹ යුතුයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. 

යහජය ආයක්හ පිළිඵ කථහ කයන විට ජහතයන්තය 

සුවදතහ ව වියද්ල ප්රතිඳත්තිඹ ඉතහභ ළදගත් යනහ. යටක 

ආයක්හ පිළිඵ කහයණයේදී එභ ආයක්හට තර්ජනඹ න 
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ක්යේත්ර කිහිඳඹක් තියඵනහ. භහ දන්නහ ඳපසදි අංල 3ක් ඳභණ 

තියඵනහ. එක් අංලඹක් තභයි, වියද්ලලින් -යටින් පිටසතය 

යහජයඹන් යවෝ ආඹතනලින්- යටක ජහතික ආයක්හට ඇතින 

අභියඹෝග, ගළටලු ව ප්රලසන. යදළනි කහයණඹ තභයි, යහජයයේ 

සථහයත්ඹ, නළත්නම් අසථහයත්ඹ ඹන කරුණු යදකභ ඳසු 

ම්ම් ව විට මලික ලයඹන්භ යට අබයන්තයයඹන් නිර්භහණඹ 

න්නහ ව කරුණු. ඒ හයේභ තුන්ළනි කහයණඹ තභයි, වියද්ල 

යහජයඹන්යගන් ඵළවළය, ඒ හයේභ ජහතික ලයඹන් අබයන්තය 

එන විවිධ කරුණුලින් ඵළවළය, ඇතළම් යරහට විවිධ වියද්ල 

ංවිධහනලින් ජහතික ආයක්හට එන තර්ජන, ගළටලු ව ප්රලසන. 

එල්ටීටීඊ යුද්ධඹ පිළිඵ අඳට තියඵන දීර්ඝ කහලීන අත් දළකීම් 

අනු යම් කහයණහ තුනභ යකයයහි අයප් අධහනඹ යඹ මු කශ යුතු 

යනහ. 

අයප් යශ්රේසඨ යණ විරුන් ජීවිත පජහ කයරහයි ඒ ජඹග්රවණඹ 

රඵහ ගත්යත්. ඒ යණ විරුන් ය 30ක් තිසයේ ජීවිත ඳපසතයහග 

කයද්දී, ජහතයන්තය ලයඹන් යම් ප්රලසනඹට තිබුණු භළදිවත්වීභ 

අයප් භතකයේ තියඵනහ. ශ්රී රංකහ යජඹට කී යදයනකු 

වයඹෝගඹ දුන්නහද, ශ්රී රංකහ යජඹට වයඹෝගඹ යන දුන් 

ංඛයහ යක යතක්ද, ජහතයන්තය ලයඹන් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට 

වයඹෝගඹ දුන්යන් කවුද, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට වයඹෝගඹ 

යන දුන්යන් කවුද කිඹන යම් කරුණු ළරකිල්රට ගළනීයම්දී මලික 

ලයඹන් ළදගත් න්නහ ව කහයණඹක් තභයි, යටක ජහතික 

ආයක්හ පිළිඵ ප්රලසනයේදී ජහතයන්තය යව  හිත දිනහ ගළනීභ.  

ඇතළම් යරහට භවය අඹ අවනහ, භහ ජනහධිඳති ධුයඹට 

ඳත් වීයභන් ඳසු යගවී ගිඹ භහ 22කට ආන්න කහරඹ තුශ 

යභ නහද කයශේ කිඹරහ. ඒකට තියඵන පිළිතුය ඉතහභ දීර්ඝයි 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. යටක් විධිඹට අඳට මලික 

ලයඹන් අලය යරහ තිබුණහ, ජහතයන්තය ලයඹන් න්ඹලුයදනහ 

භඟභ මිත්රශීලි, අයප් වියද්ල ප්රතිඳත්තිඹ තුශ කටයුතු කයමින්, 

අන්තර් ජහතික වයඹෝගිතහ තුශ යට දියුණු කයන යටක් යග ඩ 

නඟහ ගළනීභට. යම් යයටම භසත ජනතහට ඒ පිළිඵ 

අයඵෝධඹක් තිබුණහ. යම් ගරු බහයේ න්ටින ෆභ යකයනකුයේභ 

හිත්ර ඒ කහයණඹ තිබුණහ.  

ඒ කහයණහයේදී අපි අලුත් යජඹක් විධිඹට විලහර කළඳවීභක් 

කශහ. ඒ වහ අපි යරෝකයේ යහජය නහඹකඹන් වමු වුණහ. එක්ත් 

ජහතීන්යේ ංවිධහනයේ න්ට ජහතයන්තය ංවිධහනර නහඹකඹන් 

වමු වුණහ. ඒ ෆභ යකනකු එක්කභ අපි සුවද, මිත්රශීලිබහඹක් ඇති 

කය ගත්තහ. අලුත් ආනඩුක් විධිඹට අපි ඒ අඹයගන් ඉල්ලීභක් 

කශහ, අඳට අලුතින් හිතන්න යදන්න, අලුතින් ළරසුම් කයන්න 

යදන්න, අලුතින් ළඩ කයන්න යදන්න, තියඵන ප්රලසන අලුතින් 

යත්රුම් අයයගන ඒහ අධයඹනඹ කයමින් අඳට යව  යටක් 

වදන්න වයඹෝගඹ යදන්න කිඹරහ.  

මලික ලයඹන්භ අයප් යයටම යුද්ධඹ, ඒ යේදහචකඹ ඇති 

වීභට යවේතුත්, යුද්ධඹ නිභහ වීයභන් ඳසු නළත යුද්ධඹක් ඇති වීභ 

ළශළක්වීභ වහ ගත යුතු ්රිඹහ භහර්ගරදීත් අයප් ගකීම් ව 

යුතුකම් ඉටු කිරීභට ඳසු ගිඹ දලක කිහිඳයේභ යම් යයටම ආනඩු 

වින්න් ගත්තහ ව තීන්දු තීයණ යඳ යව ත් යන වහඹ කිඹන 

කහයණඹ  අඳ වින්න් රකහ ඵළලීභ අලය නහ.  

මලික ලයඹන් යුද්ධඹක් ඇති වීභ ශක්හ ගළනීභ වහ ඒ 

යුද්ධඹ නිර්භහණඹ ව කරුණු අධයඹනඹ යක ට, අයප් යයටම අද 

තියඵන ප්රලසන, අඳට යවට ඇති න ප්රලසන ගළනත් අධහනඹ යඹ මු 

කශ යුතුයි. ආයක්ක අභහතයහංලඹ ම්ඵන්ධයඹන් යම් බහ 

තුශදී කයන හකච්ඡහයේදීත් හිතත් න්ඹලු භළතිඇභතිරු යඵ යවෝ 

අතීත කරුණු අයයගන, ඒ අතීත කරුණු  ආශ්රයඹන් යන යඹකුත් 

තර්ක විතර්ක ඉදිපසඳත් කිරීභයි කයශේ. ඒ අතීත කරුණු තුශ ඇති ව 

යව  යවෝ නයක පිළිඵ කථහ කිරීභයි කයශේ. ඒ අතීත කරුණු 

තුශ ඇති ව ඹම් ඹම් ප්රලසන, දුර්රකම් යවෝ ලක්තිභත්බහඹන් 

ගළන කථහ කිරීභයි කයශේ. ඒහයේ තියඵන අතයලය සබහඹ 

හයේභ, අඳට යවට දයේ යට යග ඩ නඟහ ගළනීභ වහ, ජහතික 

ආයක්හ ව යයටම ංර්ධනඹ වහ යභළනි විහදඹකදී ඉතහභ  

ළදගත් කරුණු ව යඹෝජනහ අලයයි කිඹන එක භහ ඉතහභ 

කහරුණික භතක් කයනහ, න්ඹලු යදනහටභ.   

ජහතික ආයක්හ පිළිඵ ප්රලසනයේදී අඳට අද තියඵන ප්රලසන, 

අද තියඵන අභියඹෝග ජඹ ගළනීභට අඳ කශ යුත්යත් කුභක්ද? ඒ 

වහ තුරු ඵරයේග යන භළති ලක්තිභත් වියදස ම්ඵන්ධතහ, 

යද්ලඳහරන සථහයත්ඹ, ආර්ථිකයේ සුයක්ෂිතතහයේ 

ලක්තිභත්බහඹ, ඵරලක්ති සුයක්ෂිතතහ, ඳපසය ංයක්ණඹ ව 

සුයක්ෂිතතහ, භහන ම්ඳත්ර තිම්ඹ යුතු ප්රර්ධනඹ ව භහන 

ම්ඳත් ංර්ධනඹ  කිඹන යම් කරුණු ජහතික ආයක්හ 

ලක්තිභත් කිරීභ වහ ඉතහභ ළදගත් න ඵ භහ විලසහ 

කයනහ. 

ජහතික ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් ත්රිවිධ වමුදහ යුදභඹ 

ලයඹන් -ආයුධභඹ ලයඹන්- කයන්නහ ව කහර්ඹඹ, එක 

ක්යේත්රඹක තියඵන්නහ ව කහයණඹක්. එයවත් ජහතික ආයක්හ 

පිළිඵ ප්රලසනයේදී ත්රිවිධ වමුදහ කයන්නහ ව කහර්ඹඹට ඩහ, 

ආයක්හ පිළිඵ ඹම් ප්රලසනඹක් භතු වීයම්දී, -ප්රලසනඹක් භතු 

යයි කිඹන ඵ යඳනී ඹනහ නම්, ඊට යඳය නිමිති ඳවශ යනහ 

නම්, අසුඵහදී තත්ත් ඇති නහ නම්- මලික ලයඹන්භ ඒහට 

විඳුම් යවීභ  අතයලයයි කිඹන එකයි භහ විලසහ කයන්යන්.  

අයප් යයටම යුද, නහවික, ගුන් කිඹන ත්රිවිධ වමුදහ හයේභ, 

යුද යන වුණත් යඳ ලීන්ඹට යුද්ධඹ කහරයේ යුද වමුදහක 

සරඳයඹන් කටයුතු කයන්න න්ද්ධ වුණහ. න්විල් ආයක්ක 

යදඳහර්තයම්න්තුට වමුදහක සරඳයඹන් කටයුතු කයන්න 

න්ද්ධ වුණහ.  අයප් යශ්රේසඨ යණ විරුන් ජීවිත ඳපසතයහග කශහ; 

ආඵහධිත වුණහ; ඳපසතයහගශීලී වුණහ. ඒ න්ඹලු අත් දළකීම් එක්ක අපි 

අනහගතඹ කස කය ගළනීභ කශ යුතු යනහ.  

උදඹ ගම්භන්පිර ගරු භන්ත්රීතුභහ එතුභහයේ කථහයේදී, 

"ඉදිපසයේදී ඹම් ආකහයඹකින් යුද්ධඹක් ඇති වුයණ ත්" කිඹන 

ප්රකහලඹක් කශහ. ඉදිපසයේදී යුද්ධඹක් ඇති යයිද, ඇති වුයණ ත් 

කිඹන න්තුවිල්ර  අපි ෆභ යකයනකුයේභ න්ත්ර තියඵනහ නම්, 

එළනි න්තුවිලි ඳවශ වීභ ශක්හ ගළනීභ වහ යම් යයටම භසත 

පුයළන්ඹන් දළනුත් කිරීයම් ඳළවළදිලි ළඩ පිළියශක අලයතහ 

අපි දකිනහ. ඒ වහ මලික ලයඹන්භ ජහතයන්තය 

වයඹෝගිතහ හයේභ, අයප් ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කය ගළනීභ 

අතයලය   නහ.  

ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කය ගළනීභ ම්ඵන්ධ අද ඉදිපසඳත් වුණු 

අදවස අතය, වියලේයඹන්භ ඉන්දු-රංකහ යයශ ගිවිසුභ 

පිළිඵත් ඉදිපසඳත් වුණු අදවස භභ අවයගන හිටිඹහ. ඒ හයේභ 

ඳසු ගිඹ භහ කීඳඹ තුශ ඉන්දු-රංකහ යයශ ගිවිසුභ පිළිඵ 

භහධය තුළින් ඳශ ව අදවස අපි දළක්කහ. භභ ඉතහභ කහරුණික 

ඉල්ලීභක් කයනහ, යයටම ජනතහට ව න්ඹලු අංලරට ඉන්දු-

රංකහ යයශ ගිවිසුභ ගළන අනලය ම්ඹක් ඇති කයන්න එඳහ 

කිඹරහ. ඉන්දිඹහ භඟ විතයක් යන යයි, ඉවශ ංර්ධනඹක් 

තියඵන, ආර්ථික ලයඹන් ලක්තිභත්, අඳට ආර්ථික වහ 

වයඹෝගිතහ රඵහගත වළකි න්ඹලු යටල් භඟ අපි යටක් විධිඹට, 

යජඹක් විධිඹට එකඟතහ ඇති කය ගන්න, ගිවිසුම් ඇති කය ගන්න  

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. ඉදිපසයේදී ඉන්දු-රංකහ යයශ ගිවිසුභ 

අත්න් කිරීභට යඳය, එඹ කළම්නටම භනඩරඹට ඉදිපසඳත් කයරහ, 

ඉන් ඳසු ඳහර්ලියම්න්තුට ඉදිපසඳත් කයරහ, එහි ඹම්කින් 

යන ගළශයඳන, නුසුදුසු යද්ල් තියඵනහ නම් ඒහ ඉත් කයරහ 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

න්ඹලු යදනහට  පිළිගත වළකි ගිවිසුභක් අපි අත්න් කයන ඵ  

ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් කයන්න  ඕනෆ.  

යයටම අනහගතඹ  ඵරඳහන ඇතළම් කරුණු ම්ඵන්ධයඹන් 

ආනඩු ගන්නහ ව ්රිඹහ භහර්ග පිළිඵ, ළයදි අදවස, ළයදි භත, 

ජනතහ යන භඟ ඹන භත ඉදිපසඳත් කිරීභ පිළිඵ අපි ඉතහභ 

කනගහටු නහ. භභ එභ කහයණහ කිඹන්යන් යම් නිහයි. අපි න 

ආනඩු්රභ යසථහක් නිර්භහණඹ කයයගන ඹන කටයුත්ත 

ම්ඵන්ධයඹනුත් ඇතළම් පිපසස ඉතහභ ළයදි භතඹක් තභයි යට තුශ 

යග ඩ නඟන්යන්. තභ එඹ හකච්ඡහ භටමටයම් තියඵන්යන්. අදහශ 

කමිටුරදී හකච්ඡහ කයරහ, එභ කමිටුර හර්තහ කස යමින් 

ඳතිනහ. ඒ න්ඹල්ර ම්ඵන්ධයඹන් අපි තභ කින්දු එකඟතහක් 

ඇති කයයගන නළවළ. ඒ න්ඹල්ර හකච්ඡහ භටමටයම්, ඒ න්ඹල්ර 

ළරසුම් භටමටයම්, ඒ න්ඹල්ර ංයලෝධන භටමටයම්, ඒ න්ඹල්ර 

අලුතින් කස කයන භටමටයම් තියඵන්යන්. 

යම් යයටම ජහතික ආයක්හ හයේභ, ජහතියේ ශුබ න්ද්ධිඹ 

යනුයන් කටයුතු කයන න්ඹලුයදනහයේ ග කීභක් ව 

යුතුකභක් නහ, අනහගතඹ වහ ඵරඳහන යභළනි කහයණහකදී 

අයප් න්ත්රට එකඟ, අංක කටයුතු කිරීභ. එභ නිහ යයශ 

ගිවිසුම් යේහ, නිර්භහණඹ කයන න ආනඩු්රභ යසථහ 

යේහ, අලුතින් වදන අණ ඳනත් යේහ, ඒ න්ඹල්ර ම්ඵන්ධයඹන් 

ඳළවළදිලි ජන භතඹ කුභක්ද ඹන්න ය ඹහ ඵරහ, යම් යයටම උගතුන්, 

බුද්ධිභතුන්, න්ඹලුයදනහ  දයන්නහ ව අදවස ආදිඹ අධයඹනඹ 

කයමින්, ඒහ ළරකිල්රට ගනිමින් තභයි අපි කටයුතු කයන්යන් 

කිඹන කහයණහ ඉතහ ඳළවළදිලි වන් කයන්න ඕනෆ.  

අයනක් ඳළත්යතන්, යම් යයටම විවිධ අදවස ව ප්රචහයඹන් යගන 

ඹෆයම්දී, ඇතළම් යරහට ඒ අදවස ව ප්රචහයඹන් තුශ ඇති න 

ළරැදි යත යතුරු භත ජනතහ ව යනත් අංල යන භඟ ඹළවීභට 

කයන ඇතළම් උත්හවඹන්රදී අපි ඳළවළදිලි යත්රුම්ගන්න 

ඕනෆ, යම් යයටම න්ංවර යඵෞද්ධ, මුසලිම්, දමිශ, හින්දු, ඉසරහම්, 

භළයල්, ඒ හයේභ ඵර්ගර් කිඹන යම් න්ඹලු ජන යක ටසර අදවස 

ව උගත් බුද්ධිභත් න්ඹලුයදනහයේ කරුණු ළරකිල්රට යගන ඒ 

කරුණුත් භඟ අඳ ළභ විටභ අයප් න්ත්රට එකඟ කටයුතු 

කිරීයම් අලයතහ. මලික ලයඹන් යඵෞද්ධ චින්තනඹ තුශ 

කටයුතු කයන න්ංවර යඵෞද්ධ ජනතහ තු තියඵන 

ගුණහත්භකබහඹ, ඹවඳත්කභ, ඒ හයේභ ඹභක් අයඵෝධ 

කයගළනීයම් වළකිඹහ ආදි න්ඹලු කරුණු ළරකිල්රට ගත් විට 

න්ංවර යඵෞද්ධඹහ තුශ තියඵන ගුණහත්භකබහඹ ජහතිහදඹ දෙව  

දිගු කයරහ, ජහතිහදයේ ගිනි අවුළුහ, ඒ ඹවඳත් ඵ, 

ගුණහත්භකබහඹ විනහල කයන්න අඳ කින් වියටකත් කටයුතු කිරීභ 

අලය න්යන් නළවළ කිඹන එක භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹන්නට 

ඕනෆ.  

අඹ ළයඹන් මුදල් ප්රතිඳහදන යන් කය තියඵන ආකහයඹ 

ඵළලුහභ, ආයක්ක වමුදහ ලක්තිභත් කිරීයම් කහයණහයේදීත්, 

ජහතික ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් හයේභ අයනක් කරුණුරදීත්,   

න තහක්ණික දළනුභ, න පුුවණු, න ඳර්යේණ, අලය 

ම්ඳත් රඵහ ගළනීභ කිඹන කරුණු න්ඹල්ර අඳ ඉතහභ උඳපසභ 

යර ඉසට කයනහ කිඹන කහයණඹ ඉතහ ඳළවළදිලියි. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද අධිතහක්ණික යරෝකයේ 

මලික ලයඹන්භ තියඵන තත්ත්ඹන් ළරකිල්රට ගත් විට, යම් 

අධිතහක්ණික යරෝකඹ තුශ ඇති න යුදභඹ තත්ත්ඹන්රදී, 

ගළටුම්රදී අනහගතයේදී ආයක්ක වමුදහරට මලික ලයඹන් 

තුක්කුයන්, භල්ටි ඵළයල්ලින් කශ වළකි කහර්ඹ ීමභහ න ඵට 

යඳයනනහ.  

 මලික ලයඹන්භ Cyber ත්රසතහදඹ, Cyber අඳයහධකරුන් 

ආදි කරුණුරට න තහක්ණඹත් එක්ක මුුවණ දිඹ යුතු යනහ. 

ඒ නිහ අයප් යයටම විවිධ ක්යේත්රර, ඒහට අදහශ අංලර න්ටින 

ෆභ යකයනකුභ යම් න්ඹලු අංල වහ ූ දහනම් කිරීභ අලය 

යනහ. අපි ඒ වහ ප්රතිඳහදන යන් කයනහ. ජහතික ආයක්හ 

පිළිඵ ආනඩුක් විධිඹට තියඵන ගකීභ ව යුතුකභ ළභ 

විටභ ඉතහභ ඉවළින්, අංක, උඳපසභ යර අඳ ඉසට කයන  ඵ  

ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් කයන්නට ඕනෆ. අපි ඒහ කින්භ තළනක 

දුර්ර කයරහ නළවළ; දුර්ර කයන්යන්ත් නළවළ. යභ න තයම් 

ළරැදිවගත විධිඹට යචෝදනහ එල්ර නහද කිඹන කහයණහ 

ළරකිල්රට ගත් විට, ඇතළම් යරහට එන යන යඹකුත් වියේචන 

ව යචෝදනහ ම්ඵන්ධයඹන්  භහ කනගහටු යනහ. ආයක්ක 

වමුදහර ඇති ව තත්ත්ඹන්, මලික ලයඹන්භ ආයක්ක වමුදහ 

යඹ දපු ආකහයඹ, යුද්ධයඹන් ඵළවළය -වියලේයඹන්භ යුද්ධඹ 

අන් වුණහට ඳසු- ඇති ව තත්ත්ඹන්, භළතියණ කහරයේදී 

ආයක්ක වමුදහ -වියලේයඹන්භ යුද වමුදහ- ඳහවිච්චි කයපු 

ආකහයඹ ආදිඹ ගත් විට අඳට යඵ යවෝ කරුණු කිඹන්න පුළුන්. 

නමුත් අඳට අද ප්රධහන ලයඹන් කයන්න තියඵන්යන්, ඉදිපසයේ 

තියඵන ප්රලසන වහ යටක් විධිඹට අඳ ූ දහනම් වීභයි.  

ඉදිපසයේදී යටක් විධිඹට ූ දහනම් වීයම්දී අලුත් ආනඩු්රභ 

යසථහ, ජහතයන්තය යශ ගිවිසුම්, වියලේයඹන්භ ආර්ථික 

ංර්ධනඹ වහ ලන න ළරසුම් ආදි න්ඹල්ර ඉතහභ ළදගත් 

යනහ. යද්ශීඹ ආර්ථිකඹ පිළිඵ කහයණයේදී මලික ලයඹන්භ 

යට තුශ න්සුන්බහඹක් ඇති කිරීභ, යයටම ජනතහයේ න්ත්ර 

ඹවඳත්බහඹක් ඇති කිරීභ, න්ඹලුයදනහට තුටින්, නිදවන්න් ජීත් 

වීයම් භහජඹක් යග ඩනළඟීභ ආදි න්ඹලු කරුණු අඳට ඉතහභ 

ළදගත් යනහ. යභ කද, යම් ෆභ අංලඹක්භ, ෆභ විඹ 

ක්යේත්රඹක්භ එකින් එක ම්ඵන්ධ ව අංල නිහ. මරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ අඳ අනහගතඹට ූ දහනම් න අසථහයේ 

දී යම් ගරු බහයේ න්ටින න්ඹලුයදනහයේ වයඹෝගඹ  ඉල්රහ 

න්ටිනහ. යටක් විධිඹට ඉදිපසඹට ඹන්න න්ඹලු යදනහ වයඹෝගඹ 

රඵහ යදන්න කිඹහ  ඉල්රහ න්ටිනහ.     

අලුත් ආනඩු්රභ යසථහ ම්ඵන්ධයඹන් ඉදිපසඳත් කයන 

වියේචනර දී අපි යම් ප්රලසනඹ සුළු යක ට තකරහ; යම් ප්රලසනඹ 

අත්වළය දභරහ; යම් කහයණහ යද්ලඳහරන හන්රට අය යගන; 

යම් කහයණහ අනහගත ඵරඹ වහ ඉරක්ක කය යගන කටයුතු 

කයශ ත්,  අයප් යයටම ෆභ යකනකුටභ අනහගතයේ නළත දුක් 

යන්න න්දුයේවිඹ කිඹරහ භභ හිතනහ.  ඒ නිහ  ආයක්ක 

අභහතයහංලයේ ගකීම් ඉටු කයන කහයණ තුශ,  ආයක්ක 

අභහතයහංලයඹන් ඵළවළය අයනකුත් න්ඹලු ආඹතන, න්ඹලු 

ංවිධහන, යයටම භසත පුයළන්ඹන් ෆභ යකයනක්භ න්ඹ ගකීම් 

ව යුතුකම් ඉටු කිරීභ ඉතහභත්භ අතයලය න්නහ ව කහයණඹක් 

කිඹන එක භභ ඳළවළදිලි ප්රකහල කයන්නට ඕනෆ. ඒ නිහ අයප් 

අනහගතඹ වහ අයප් යට විධිඹට අඳට  තියඵන අභියඹෝග 

න්ඹල්ර විහ ගළනීයම්දී ඒ විඳුම් රඵහ ගළනීභට යම් ගරු බහයේ 

වයඹෝගඹ රඵහ ගළනීයම්දී  ඒ අංක වයඹෝගඹ ව කළඳවීභ 

ඉතහභත් අලය යනහ.  

අපි යවට ද යනුයන්  අද දයේ අයප් ගකීභ ඉසට 

කයශේ නළත්නම් යවට ද අඳුරු දක් යනහ. එඹ අපි ළභ 

විටභ න්හිඳත් කයන්නට ඕනෆ. යයටම ජනතහ අලුත් ආනඩුක් 

යතෝයහ ඳත් කය ගත් විට ඒ අලුත් ආනඩු විධිඹට ළඩ කය යගන 

ඹහයම්දී ඇති න තත්ත්ඹන් අපි දන්නහ. අද අයප් යයටම තියඵන 

ප්රලසන අඳට ඳභණක් ීමභහ වුණු කහයණහ යන යයි. අද යරෝකයේ 

ෆභ යටකභ තියඵන විවිධ තත්ත්ඹන් ළරකිල්රට ගත් විට අපි 

න්ඹලු යදනහභ එක භහන ප්රලසනරට මුුවණ දී තියඵනහ. ඒ නිහ 

ඒ ප්රලසන විදහ ගළනීභ වහ  ෆභ යකයනක්භ යවෝදයත්යඹන්, 

එකඟත්යඹන් කටයුතු කිරීයම් දළඩි අලයතහ දකිනහ.  
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ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹ තුශ දී 
මලික ලයඹන් අතීතයේ න්දු ව යද් පිළිඵ යව  නයක කථහ 
කයනහ හයේභ  ඊට ඩහ යවට ද යනුයන්; අනහගතඹ 
යනුයන් ඔයබ් අදවස වහ යඹෝජනහ අපි ඉතහභත් යගෞයනීඹ 
යර ළරකිල්රට ගන්නහ. ඒ තුළින් තභයි අඳට යව  ළඩ 
පිළියශක් කස කය ගන්න පුළුන්කභ තියඵන්යන්. යඵ යවෝ 
යරහට  එන වියේචනරදී, ඒ වියේචන සරඳඹ වළයයන්න යට 
යනුයන්, යහජය ආයක්හ යනුයන්, ජහතික ආයක්හ 
යනුයන් යභන්න යම් විධියේ ළඩ පිළියශක් ්රිඹහත්භක 
කයශ ත් යව යි යන්ද කිඹන යඹෝජනහක් කනට ඇුවයන නළවළ. 
ඒ නිහ අපි අයප් ගකීභ කුභක්ද කිඹන එක යත්රුම් ගන්න ඕනෆ.  

යයටම ජනතහ අඳ යද ඵරහ යගන ඉන්යන් අඳ ගන්නහ ව 
තීයණ පිළිඵයි.  වියේචන ඉතහ අලයයි. වියේචන හයේභ 
ඩහත් යව  ඉදිපස ළරසුම් ව යඹෝජනහ අලයයි. ඒහ වහ 
ප්රමුඛත්ඹක් දීභ අලයයි. අපි කහරඹ යන් කය ගළනීයම්දී, ඒ 
කහරීමභහන්ලින් ළඩි කහරඹක් අලුත් අදවසරට, අලුත් 
යඹෝජනහරට, අලුත් ළරසුම්රට රඵහ දීරහ, අඩු කහරඹක් 
වියේචනරට රඵහ යදනහ නම් යටක් විධිඹට ඩහත් ඹවඳත් ව 
සුඵහදී තත්ත්ඹක් විධිඹටයි භභ විලසහ කයන්යන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද යම් අසථහට වබහගි 
න්නට රළීමභ පිළිඵ  භහ ඉතහභත් තුටු යනහ. යඵ යවෝ 
කරුණු කථහ කයන්න තිබුණත් වියලේයඹන්භ ගරු 
භන්ත්රීතුභන්රහට, ගරු ඇභතිතුභන්රහට තියඵන කහර ීමභහ තුශ 
එතුභන්රහට කථහ කයන්නට  අසථහ දිඹ යුතු නිහ ජහතික 
ආයක්හ, යහජය ආයක්හ පිළිඵ කුභන විධියේ වියේචන ඇති 
වුණත්, කුභන ආකහයඹකට වමුදහ දුර්ර කයරහ තියඵනහඹ 
කිේත්,  යම්හ ගළන අපි ඉතහභත් යව ද අයඵෝධඹකින් කටයුතු 
කයන ඵ භභ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනෆ. යටක් විධිඹට, 
යහජයඹක් විධිඹට වමුදහ ලක්තිභත් කිරීයභන් වළය යනත් 
ආකහයඹකින් දුර්ර කිරීභකට  කින් වියටකත් අපි ඉඩ යදන්යන් 
නළවළ.  

අද අයප් වමුදහන් ම්ඵන්ධයඹන් යරෝකයේ ඉතහ ඉවශ 
පිළිගළනීභක් තියඵනහ. යම් යජඹ ඵරඹට එන්න කලින් යරෝකයේ 
යටල් ගණනහක් අයප් වමුදහන් පුුවණුවීම් නත්රහ තිබුණහ. 
පිළිගළනීභ නත්රහ තිබුණහ. දළන් අපි ඒ තත්ත්ඹ 
ම්පර්ණයඹන්භ යනස කය තියඵනහ. අද ඉවශභ ංර්ධනඹක් 
තියඵන අධි තහක්ණික දියුණුක් තියඵන යටල් අයප් ආයක්ක 
වමුදහ නිරධහපසන්ට අලය පුුවණු රඵහ යදනහ. ඒ නිහ අඳට 
අයප් ගකීම් ව යුතුකම්රදී ජහතයන්තය වයඹෝගිතහ, 
මිත්රශීලීබහඹ හයේභ අබයන්තය ලයඹන් ජනතහ තුශ තිම්ඹ 
යුතු න්සුන්බහඹ වහ අලය ලක්තිභත් ජහතික ආර්ථික 
ඳදනභක් ඇති කය ගළනීභ හයේභ යයටම ම්ඳත්ර 
සුයක්ෂිතබහඹ ර්ධනඹ කය ගළනීභ ආදී ලයඹන් යම් කිඹන 
කරුණු න්ඹල්රත් එක්ක අනහගතඹ වහ ඩහත් සුඵහදී 
ඹවඳත්, අඳ න්ඹලු යදනහභ ඊට මුුවණ දීරහ යවට දයේ අයප් යට 
යරෝකයේ ප්රබුද්ධ, ලක්තිභත් විශිසට යහජයඹක් විධිඹට 
යග ඩනඟන්න අඳ ෆභ යකයනක්භ එක් කටයුතු කයමු කිඹන 
යගෞයනීඹ ආඹහචනඹ කයමින් භයේ චන සල්ඳඹ අන් 
කයනහ. සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 3.59] 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ (ප්රළදද්ශීය 

වාලර් න ධමළතයතුමළ  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர - தறபச 

அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 

Development) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි ප්රකහලඹක් කශහ, යයටම හමුහික ආයක්හ 

ම්ඵන්ධයඹන්.  භට රළීම තියඵන ඉතහ ීමමිත යේරහ තුශ විලහර 

කරුණු ම්බහයඹක් ඳළන්ඹ යුතුයි. නමුත් භභ වමුදහයේ හිටපු  

යජයසඨ නිරධහපසයඹක් වළටිඹට, ඉතහ  ළදගත් කහරඹක වමුදහට 

නහඹකත්ඹ දුන්නු නිරධහපසයඹක් වළටිඹට භහ ආයක්හ ගළන 

කථහ කිරීභට ඵරහයඳ යය ත්තු යන්යන් වමුදහභඹ  ඳළත්යතන් යම් 

ආයක්හ ගළන ය ඹහ ඵරහයි; න්තහ ඵරහයි. ආයක්හ 

ම්ඵන්ධයඹන් වමුදහ ඳළත්යතන්  ඵළලුහභ, එතළනදී අඳට යයටම 

සවරීබහඹ,  යබෞමික අඛනඩතහ ආයක්හ කිරීභ ගළන අඳට 

ගකීභක් තියඵනහ. අපි ඒ සවරීබහඹ, යබෞමික අඛනඩතහ 

ආයක්හ කය තියඵන නිහ තභයි අද අඳට යරෝකඹ පිළිගත් යටක් 

තියඵන්යන්. ඒක හින්දහ  තභයි  අඳට යහජයඹක් තියඵන්යන්;  ඒක  

හින්දහ  තභයි අඳට යහජය නහඹකයඹක් ඉන්යන්; ඒක හින්දහ තභයි 

අඳට  ජහතිඹක් තියඵන්යන්; ඒක හින්දහ තභයි අඳට යසථහක් 

තියඵන්යන්; ඒක හින්දහ තභයි අඳට ඉතහ දක් ත්රිවිධ වමුදහක 

හිමිකහයයින් ඵට  ඳත්  යන්න පුළුන් යරහ  තියඵන්යන්.  

යටක ඳළළත්භට, යටක් ආයක්හ වීභට නම් යටකට නින් 

ආයක්ක ළරළසභක් තිම්ඹ  යුතුයි. නින් ආයක්හ පිළිඵ 

ඹම්කින් යත්රුභක් ඇති, අයඵෝධඹක් ඇති යයටම යහජය 

නහඹකඹන් ්රිඹහ කය තිම්ඹ යුතුයි. අයප් යටට ඒ ගළන අද 

නයක ට  තුටු යන්න පුළුන්. ආයක්හ නළති යටකට 

ගභනක් නළවළ. ආයක්හ නළති යටක් ංර්ධනඹ කශ 

යන වළකියි. ආයක්හ නළත්නම් ආර්ථිකඹ කඩහයගන ළ යටනහ. 

ආයඹෝජකඹන් යටකට එන්යන් නළවළ. ආයක්හ නළත්නම් 

ආර්ථික ගිවිසුම් ඇති යන්යන් නළවළ. ආර්ථිකඹ යශහභ වයවහ, 

යරෝක  ආර්ථිකඹ  වයවහ යට ඉදිපසඹට යගන ඹන්න වම්ඵ 

යන්යන් නළවළ.   

යටක ආයක්හට අබයන්තයයඹන් යවෝ ඵහහිය තර්ජන 

එල්ර විඹ වළකියි. භහ දකින අන්දභට  ්රභයේද යදකක් ඇතුශත  

වියද්ල තර්ජන, අබයන්තය තර්ජන ඉදිපසඳත් යන්න පුළුන්.  

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ යදආකහයඹකින් වියද්ල තර්ජන විසතය 

කය ඳළසුහ. අබයන්තය තර්ජන ගළන අඳට අතීතයේ අමිහිපස 

අත්දළකීම් තියඵනහ. දකුයන ඇති වුණු කළයලි, උතුයර් ඇති වුණු  

යඵදුම්හදී යුද්ධඹ ඹන යම් න්ඹල්රභ අබයන්තය තර්ජන නිහ ඇති 

වුණු යද්ල්.  යම්හ  කළයලි ආකහයයඹන්, ත්රසතහදී ආකහයයඹන්, 

ගපසල්රහ යුද ආකහයයඹන් ඉදිපසඳත් යන්න පුළුන්. යම් 

තර්ජනරට යවේතු හධක විඹ වළක්යක් යද්ලඳහරන අයමුණු ඉසට  

කය ගළනීභ, යජඹක් යඳයළීභ, යටක යද්ලඳහරන ංකල්ඳ යනස 

කිරීභ  වීභට පුළුන්. යම්හ භර්දනඹ යක ට ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

ආයක්හ කිරීයම් ගකීභ වළභදහභ ත්රිවිධ  වමුදහට ව   

යඳ ලීන්ඹට ඳළරී තියඵනහ.  

ඵහහිය  තර්ජනරට මුුවණ දීභටද ආයක්ක වමුදහන්ට   

වළකි විඹ යුතුයි. යටක් කුඩහ යන්න පුළුන්.  කුඩහ වුණත් යටකට 

ආත්භ  ගරුත්ඹක්  තියඵනහ; යටක අයිතිඹක් තියඵනහ. යටක 

ඳළළත්භක්  තිම්ඹ  යුතුයි.  යරෝකයේ පිළිගළනීභක් තිම්ඹ යුතුයි. ඒ 

නිහ එළනි  යටක් ආයක්හ කය ගළනීභට ලක්තිභත් ආයක්ක 

වමුදහ ඒ යට තු තිම්ඹ යුතුයි.   භවය විට යයටම යවෝ කරහඳයේ 

ඳතින තත්ත්ඹ භත ආයක්ක වමුදහන්ට අල්ළන් යටර  

ඇති ආයක්ක වමුදහ භඟ ගිවිසුම් ඳහ ඇති කය ගළනීභට වළකි 

යනහ.   

අයප් යයටම ත්රිවිධ වමුදහන්ට අතීතයේ යභන්භ ර්තභහනයේත් 

ගකීභක් තියඵනහ, යයටම සවරීබහඹ වහ යබෞමික 

අඛනඩතහඹ ආයක්හ කිරීභට. ආ්රභණ  යවෝ යට යදකඩ 

කිරීම්රට එයයහි කටයුතු කය යට ආයක්හ කය ගළනීයම්  

ගකීභ ත්රිවිධ වමුදහ තු ඳතිනහ.  යයටම ජනතහට ආයක්හ 

ළඳයීභ, නීතිඹ ඳත්හයගන ඹහභට යයටම ඒ ඒ අංලරට ආධහය 

කිරීභ, යයටම යසථහ වහ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ආයක්හ කිරීභ, යජඹට 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ඳක්ඳහතී කටයුතු කයමින් යජඹ ආයක්හ කිරීභ, ප්රජහතන්ත්රහදී 

යතෝයහ ගත් යජඹක් ආයක්හ කිරීයම් ගකීභ ත්රිවිධ වමුදහට ඳළරී 

තියඵනහ.   

අයනක් ගකීභ තභයි යයටම ංර්ධනඹට ලක්තිඹක් වීභ. යයටම 

ංර්ධනඹ යනුයන් යන යඹක් ආකහයයඹන් ලක්තිඹක් වීභ 

යටක ත්රිවිධ වමුදහයේ යුතුකභක්.   

ඉවත ගකීම් ඉටු  කිරීභට වමුදහ අතීතයේ යුද ළදුණහ. තිස 

යක යුද්ධඹ වමුදහ  ඉදිපසඹට අයයගන ගියේ ඉවතදී වන් 

කශ ආකහයයේ යුතුකම් ඉසට කිරීභ වහයි. වමුදහ ඒ යුද්ධඹ ජන 

යක ටමඨහඹකට එයයහි කයශේ නළවළ. වමුදහ යුද ළදුයන 

ජනතහට නිදව රඵහ යදන්නයි. වමුදහ යුද ළදුයන 

ත්රසතහදීන්යගන් ජනතහ යබ්යහ ගළනීභ වහයි.  ඒ ප්රයද්ලර  

 තුටින් යද්ලඳහරනඹ  කයන, ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඉදිපසඹට යගන ඹන   

නියඹෝජිතඹන් අද යභතළන ඉන්නහ.   

ඔවුන්ට ඒ නිදව රළබුයන  වමුදහ කශ කළඳ කිරීම් නියි. 

නමුත්, කනගහටුට කරුණක් න්යන් යභඹයි. භවය අසථහර 

යම් බහයේදී යකයයන කථහරදී යභ න යද් ගළන කථහ කශත් -

තුය හිඟඹක් ගළන කථහ කශත්, නිඹඟඹක්, යසනඹක් ගළන කථහ 

කශත්, ආර්ථිකඹ ගළන කථහ කශත්, කුඹුයක් ගළන කථහ කශත්, 

ධීයඹන් ගළන කථහ කශත්- වමුදහ ගළන කථහ යන කය ඒ කථහ 

ඉය යන්යන් නළති අසථහ තිබුණහ. න්ංවර කථහක් තියඵනහ, 

''ඵල්රහ ගළන කථහ කයන්න ගිහින් භළක්කහ ගළන කිඹනහ''  

කිඹරහ. යක යවන් කළයකිරහ ආත්, උතුරු - නළ යඟනහිය 

යුද්ධයඹන් ඵළට කහපු ප්රයද්ලර වළභ යද්ටභ වමුදහ පිටින් යද 

ඳටන ආකල්ඳඹකුත් ඹම් අසථහර භභ යම් බහයේදී දළක්කහ. 

භභ ඉල්රහ න්ටිනහ, ඒ තත්ත්ඹ නිළරැදි කය ගන්න කිඹරහ. 

යුද්ධයඹන් ඵළට කෆ ප්රයද්ල ඹථහ තත්ත්ඹට යගන ඒභට 

වමුදහ ්රිඹහ කශ යුතුයි. එහිදී වමුදහ ට ්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹක් 

තියඵනහ. ඳසු ගිඹ කහනුයේ යුද ජඹග්රවණයඹන් ඳසු අවුරුදු 

ඳවක් ඳළති යජඹ ඒ යුතුකභ ඉසට කයශේ නළවළ. උදහවයණඹක් 

වළටිඹට භභ යම් කහයණඹ කිඹන්නම්. යුද්ධඹ ජඹග්රවණඹ 

කිරීයභන් ඳසු යුද න්යකරුන් 12 ,000ක් අඳට අත් අඩංගුට 

ගළනීභට වළකි වුණහ. ඔවුන් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීයම් ග කීභ ඒ 

යජඹට ඳළරුණහ. නමුත්, ඒ කර්තයඹ නින් ආකහය ප්රමිතිඹක් 

අනු කශහ කිඹරහ භභ විලසහ කයන්යන් නළවළ. උතුය 

ංර්ධනඹ කිරීභ ඒ යජඹ භඟ වළපසඹහ.  

ංර්ධනඹ යනුට ඔවුන් කයශේ විලහර ප්රභහණයඹන් රළබුණු 

මුදල් ංචහ කිරීභ වහ පුළුන් තයම් ඳහයල් වහ මුදල් විඹදම් 

කශ එක ඳභණයි. ජන ජීවිතඹ යග ඩ නඟන්න ඔවුන් උත්හව 

කයශේ නළවළ. හිටපු නහඹකඹන් ඳහයල්රටභ ආකර්ණඹ වුයන, 

ඳහයල් වයවහ යක මිස ගළහී ඉභ ඔවුන්යේ ජීවිතයේ ්රිඹහකහපස 

යක ටක් ඵට ඳත් කයයගන හිටපු නියි. දළන්, යුද්ධයඹන් ඵළට 

කෆ ප්රයද්ලර කශ යුතු දෆ යඵ යවෝභයි. නළත ඳදිංචි කිරීම්, 

ජනතහට ඔවුන්යේ ඉඩම් නළත රඵහ දීම් න්දු කශ යුතුයි. යම්ක 

යම් බහයේ නිතය නිතය කථහයන විඹඹක්. භභ හිතනහ, ඒ 

්රිඹහදහභඹට වබහගි වී ඒකට ලක්තිඹක් වීභ වමුදහයේ 

අඹලුන්යේ යුතුකභක් කිඹරහ.  

ඊශඟ කහයණඹ තභයි නිහ ප්රලසනඹ විඳීභ. භභ අවයගන 

හිටිඹහ, යදඳහර්ලසයඹන්භ දිගින් දිගටභ යම් ප්රලසනඹ ගළන කථහ 

යනහ. අනිහර්ඹයඹන්භ යම් ප්රලසනඹ විඳීයම්දී වමුදහට 

භළදිවත් යන්න පුළුන්. වමුදහයේ ලක්තිඹ, වමුදහයේ අඹයේ 

තියඵන ෂත්තීඹ නිපුණත්ඹ න්ඹල්ර ප්රයඹෝජනඹට අයයගන යම් 

්රිඹහදහභයේදී ඔවුන්ට භළදිවත් යන්න පුළුන්. ම්ම් යඵෝම්ඵ ඉත් 

කිරීභ වමුදහ ඉතහභ කළඳවීයභන් න්දු කශ යදඹක්. තභත් ඹම්  ඹම් 

ප්රයද්ලර, කුඩහ කුඩහ ප්රලසන තියඵනහ නම් වමුදහට ඉදිපසයේදී 

ඒහ නිළරැදි කිරීභට පුළුන්. ඒ ප්රයද්ලර තියඵන කෂෂිකර්භඹ, 

ධීය කර්භහන්තඹ ළනි යද්ල්ර ඇති වී තියඵන ගළටලු විඳීභට 

අලය ඹටිතර ඳවසුකම් ෆදීභට ඳහඵර වමුදහට, නහවික 

වමුදහට, ගුන් වමුදහට, යඳ ලීන්ඹට ව න්විල් ආයක්ක 

වමුදහන්ට ජනතහ භඟ එකතු වී ්රිඹහ කිරීයම් වළකිඹහක් 

තියඵනහ. ඊට අභතය, යනත් ඹටිතර ඳවසුකම් දියුණු 

කිරීභටත් වමුදහ ලක්තිභත්. වමුදහ ඒ යනුයන් ඹම් කින් 

කළඳකිරීභක් කිරීභට ූ දහනම් ඵ අපි දළන යගන ඉන්නහ.  

ඉවත වන් දෆ ගළන අඳට කථහ කිරීභට වළකි වී ඇත්යත් 

වමුදහ කශ කළඳකිරීම් වහ රද හර්ථකත්ඹ නියි. යුද්ධඹ ජඹ 

ගළනීභට වමුදහඳති භටමටමින් විලහර ළඩ යක ටක් ඉටු කිරීභට 

භට හනහ තිබුණහ. වමුදහඳති වළටිඹට ඒ යුතුකභ භහ ඹටයත් න්ටි 

යණවිරුන් භඟ යම් යයටම ජනතහ යනුයන්, යයටම ආයක්හ 

යනුයන් ඉටු කිරීභට රළීමභ ගළන භහයේ වෂදඹ හක්ෂිඹට 

එකඟ භහ ඉතහභ තුටට ඳත් යනහ. ඒ ්රිඹහදහභයේදී අපි අලුත් 

ටන් ්රභ වඳුන්රහ දුන්නහ. මුළු යරෝකයේභ තිබුණු ටන් 

්රභරට අභිබහ ඹමින්, අ ඳයේ කුඩහ වමුදහන් අයප් කළඳවීභ 

තුළින් අලුත් ටන් ්රභ වඳුන්රහ දුන්නහ. අපි කළරෆ ටන් ්රභ 

වඳුන්රහ දුන්නහ. අතීතයේ, ත්රසතහදින්ට කළරඹ ඳයහ දීරහ 

ඳහයල් යදඳට වී ඒ කයයගන ගිඹ සුඳවසු ටන් ්රභලින් අපි 

ඵළවළය වුණහ. යරෝකයේ තියඵන හභහනය ටන් ්රභරට 

අභතය අපි ඉතහ දක් අන්දමින් කළඳවීයභන් අලුත් ටන් ්රභ 

වයවහ ටන් කශහ. අලුත් යේනහංක පිහිටුවහ. අවුරුද්දකට 

තුන්දහවක් ඳභණ ඵළඳුණු වමුදහට, භහඹකට වහය දහවක් ඵහ 

ගළනීයම් ලක්තිඹක් අපි ඇති කශහ. අවුරුදු යදකවභහයක් ඇතුශත 

වමුදහට 85,000ක් ඵහ ගළනීභට අඳට වළකිඹහක් රළබුණහ. 

එයවභ යන වුණහ නම්, අඳට ජඹග්රවණඹක් කයහ ඹන්න ඵළපස 

යනහ. 

දුසකය පුුවණුවීම් වයවහ යඵළුන්යේ වළකිඹහන් ව ආත්භ 

වධර්ඹ, චිත්ත වධර්ඹ අපි ර්ධනඹ කශහ. වමුදහ අවි 

ඵරයඹන්, උඳකයණලින් ලක්තිභත් කශහ. ඳවශ අණ යදන්නන් 

නිඹභ යර වළන්යවීභ හචික උඳයදස වයවහ න්දු වුණහ. ලිඛිත 

ලිඹකිඹවිලි ව උඳයදස භත ඹළයඳන්යන් නළතු, හචික 

පුද්ගලික භළදිවත් වීභ භත භට ඳවශ නිරධහපසන් වළන්යවීම් කයන්න 

න්දු වුණහ. වමුදහයේ දණඹ ම්පර්ණයඹන්භ නළළත්වහ. යුද්ධඹ 

ආයම්බ වීභට ප්රථභ 116,000ක වමුදහක් නඩත්තු කශ  රුපිඹල් 

ම්ලිඹන 82ක් තිබුණු budget එයකන්භ භභ රක් යදකක 

වමුදහක් නඩත්තු කශහ, කින්භ දණඹකින් යත ය. 

යඵළුන්යේ ව ඳවුල්ර ශුබ හධනඹ දියුණු කිරීභ වහ 

අපි ඉතහ කළඳවීයභන් ළඩ කශහ. යුද වමුදහ මරසථහනයේ කහර්ඹ 

භනඩරඹට දක්යින් ඇතුශත් කිරීභ නිහ භට භයේ යහජකහපසඹ 

ඉතහ ඳවසුයන් කය යගන ඹෆභට වළකි වුණහ. බුද්ධි අංලඹ 

ප්රතිංවිධහනඹ කශහ. බුද්ධි අංලර හිටියේ ඉතහ දෂිත නිරධහපසන්. 

ඉවශ භටමටයම් න්ටි දෂිතයින් න්ඹලු යදනහභ යනයඳහ අලුත් යුද 

පුුවණු තියඵන, යුද්ධයේ ඳශපුරුද්ද තියඵන ඳහඵර නිරධහපසන් 

භභ එභ සථහනරට අනුයුක්ත කය බුද්ධි අංලඹ ප්රතිංවිධහනඹ 

කශහ.  

ගම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ බුද්ධි අංල ගළන කළක්කුභකින් කථහ 

කශහට, ඔුව බුද්ධි අංල ගළන දන්නහ යකංයගඩිඹක් නළවළ. බුද්ධි 

අංලලින් අපි යනයප නිරධහපසන්, යුද්ධයේදී ඳළත්තකට යරහ 

හිටපු නිරධහපසන් යගෝඨහබඹ යහජඳක්ට එකතු වුණහ. යගෝඨහබඹ 

යහජඳක් ඔවුන් වයවහ යන යඹක්, යන යඹක් යකයනහිලිකම් 

යක ශම ප්රයද්ලයේ කයන්න ඳටන් ගත්තහ. ඒහයේ ප්රතිපර නිහ 

3313 3314 

[ ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු යත් යෂ න්යේකහ භවතහ ] 
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තභයි බුද්ධි අංලඹට අද යනයක ට යන යඹක් යචෝදනහ එල්ර 

කයන්යන්; ඇිනලි දිගු කිරීම් න්ද්ධ යරහ තියඵන්යන්. ඒහට ග 

කිඹන්න ඕනෆ, යගෝඨහබඹ යහජඳක් හයේ කින්භ නිපුණත්ඹක් 

නළතු, ප්රවීණත්ඹක් නළතු බුද්ධි අංල යහජකහපසරට ළට ගවපු 

මිනිසුන්ඹ කිඹන එක භභ යම් අසථහයේදී කිඹන්න කළභළතියි. 

යඵළුන්ට විලහර ලයඹන් උසවීම් රඵහ දීරහ, යඵළුන් 

2,000ක් ඳභණ අධිකහපසඹට ඳත් කය නිරධහපසන් ඵට ඳත් කයරහ 

අපි ඔවුන්යේ චිත්ත වධර්ඹඹ ළඩි කශහ. එයේ න්දු කය යුද්ධයේදී 

කළඳ කිරීභ ළඩියඹන් න්ද්ධ කය ගත්තහ. භභ යුද්ධඹ යභයවඹ 

වයේ, නීති-රීතිරට අනුකරයි. අපි යරෝක නීතිඹ, භහනුෂීඹ 

නීතිඹ, යුද ටන් නීතිඹ කිඹන යම් න්ඹල්රභ අකුයට පිළිඳළද්දහ. ඒ 

නිහ වමුදහට ඹම් කින් යචෝදනහක් එල්ර යනහ නම්, වමුදහට 

අනිඹම් යචෝදනහ එල්ර යනහ නම් ඒහයේ ගකීභ බහය ගන්න 

භභ එදහත් රළවළසති යරහ න්ටිඹහ. අදත් රළවළසති යරහ ඉන්නහ. 

නමුත් යගෝඨහබඹ යහජඳක් ළන්නවුන්යේ යන යඹක් අදවස 

්රිඹහත්භක කයන්න ගිඹපු අතයශ සක් යන යඹක් යන යඹක් 

යචෝදනහන්ට රක් වී තියඵනහ නම්, ඔවුන් ගළන කථහ කිරීභ හිටපු 

යුද වමුදහඳති වළටිඹට යවෝ හමහික යුද වමුදහයේ හිටපු 

හභහජිකයඹකු වළටිඹට භයේ ගකීභක් යන්යන් නළවළ.  

දළන් යුද්ධයඹන් පීඩහට ඳත් ජනතහට යද්ලඳහරන විඳුම් 

රඵහ යදමින් ංහිඳිඹහ යග ඩනළගීභ යජයේ යුතුකභ න අතය, ඊට 

ලක්තිඹක් වීභ ත්රිවිධ වමුදහයේභ යහජකහපසඹ නු ඇත.  

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට රඵහ දී තියඵන කහරඹ අහනයි. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ භට ත කහරඹ රඵහ 

යදන්න. 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ළඩිපුය විනහඩිඹකුත් ගත යරහ තියඵනහ. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භභ කථහ කයන්න හිතහයගන ආපු කරුණුලින් බහගඹක්ත් 

ඉය නළවළ. 

 
ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ (පළර්ලිදම්න්තු 

ප්රි වාවහකරණ ශළ ජනමළ ය ධමළතය වශ ආණ්ු  ප්තදේ  

ප්ර ළන වාවි ළයකතුමළ   
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரளுன்ந தசல 

மப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அமச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன்   தொற்பகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු යත් 

යෂ න්යේකහ භවතහට ත විනහඩි ඳවක කහරඹක් රඵහ යදන්න. 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ජහති යේදඹකින් යත ය ඉවත කී ජනතහට භහන 

අයිතිහන්කම් ඇති ජීත්වීභට වළකි විඹ යුතුඹ. ඉවත වන් 

කටයුත්ත අලුත් යසථහක් වයවහ ඉ ටු විඹ යුතු අතය, යට ඒකීඹ 

යටක් යර ඳළතිඹ යුතුඹ. යයටම ඵුවතයඹකයේ කළභළත්ත අනු 

යඵෞද්ධහගභට රළයඵන ප්රමුඛත්ඹ යසථහ වයවහ රළම්ඹ යුතුඹ. 

හසථහන අහිමි ව ජනතහට නළත තභ ගම්ම්ම්රට ඹහභට 

වමුදහ උදේ කශ යුතුඹ. ජනතහට තභ ජීවිකහ වහ ෂත්තීන් 

වමුදහ ඵරඳෆම්ලින් යත ය කිරීභට වමුදහ ඉඩකඩ ළරන්ඹ 

යුතුඹ. යයටම න්ඹලුභ ප්රයද්ලර වමුදහ කවුරු ඳතිනහ යභන්භ, 

උතුරු ව නළයගනහිය ප්රයද්ලර ද වමුදහ කවුරු ඉදිපසඹටත් 

ඳතිනහ ඇත. යුද භයේ ද්රවිඩ ජනතහට වමුදහයේ යේඹ 

කිරීභට ත්රසතහදීන් ඉඩ යන දුන් නමුත්, දළන් තත්ත්ඹ යනස වී 

ඇති නිහ ඔවුන්ට වමුදහර යද ය විෂත විඹ යුතුඹ. යුද්ධඹ ඳළළති 

ප්රයද්ලර ජනතහට හිපසවළය යන න ආකහයඹට බුද්ධි අංල 

්රිඹහත්භක විඹ යුතුඹ. අතුරුදවන්වන්යේ ඥහතීන්ට වනඹක් 

රඵහ දීභට වමුදහ උනන්දු විඹ යුතුඹ.  

ශ්රී රංකහයේ වමුදහ නවීන තහක්ණඹට අනු ංවිධහනඹ වී 

නළත. වමුදහර ංඛයහ ළඩි කිරීභ ඳභණක් ප්රභහණත් යන යේ. 

අවි ආයුධ අතින් ද ලක්තිභත් විඹ යුතුඹ. යභඹ මිර අධික ්රිඹහක් 

වුණත්, යයටම ආයක්හ යන රකහ වළපසඹ යන වළක. යයටම වමුදහ 

දුර්ර වුයණ ත්, අබයන්තය තර්ජන ළඩි යේ. එභ නිහ 

අනිහර්ඹයඹන්භ යුද වමුදහ හභහජිකඹන් 150,000යගන් 

ලක්තිභත් ඳත්හ යගන ඹෆභට වළකි විඹ යුතුඹ. අබයන්තය 

අයගශ තුන්ළනි යරෝකයේ යටරට යඳ දුඹ. යටට ඳළමිණිඹ වළකි 

ඵහහිය තර්ජන අතක්යේරු යක ට වමුදහ දුර්ර යන කශ යුතුඹ. 

වමුදහයේ පුුවණුවීම් ඉවශ භටමටභක තිම්ඹ යුතුඹ. අන් ටයන්දී 

වඳුන්හ දුන් අලුත් ටන් ්රභ වයවහ රළබූ ලක්තිඹ ඳත්හ යගන 

ඹහ යුතුඹ. වමුදහ යඵළුන්යේ ශුබ හධනඹත්, දිවි පිද යණ 

විරුන්යේ ඳවුල්ර ශුබ හධනඹත්, ආඵහධිත යණ විරුන්යේ 

ශුබ හධනඹත් ප්රමුඛත්ඹක් භත න්දු විඹ යුතුඹ. යටක වමුදහර 

ලක්තිඹ යයටම ඳභණක් යන , කරහඳයේ සථහයබහඹටත් ඉතහ 

ළදගත් යේ.  

අඳ යට දඳතක් ඵළවින් නහවික වහ ගුන් යභයවයුම් වයවහ යට 

අට මුුවදු කරහඳයේ ආයක්හට අඳ යට දහඹක විඹ යුතුඹ. ත්රිවිධ 

වමුදහ තුශ යන යඹක් ෂත්තීන්ර නිපුණ අඹ න්ටින නිහ ඔවුන් 

වමුදහයේ ංර්ධනඹට වබහගි කයහ ගත යුතුඹ. නමුත් යභයින් 

අදවස කයන්යන් නළවළ, අතීතයේ හිටපු ආයක්ක යල්කම් ව 

යේනහධි නහඹකඹහ වමුදහ රහ කයපු යද්ල් කයන්න. ඔවුන් 

වමුදහ රහ පිඩලි ගළසසුහ; කහනු කළප්පුහ. ඔවුන් රහ ළලි 

යගෝනි ඉසසුහ; ඔවුන් රහ ඵල්යරෝ නෆේහ. අපි ංර්ධනීඹ 

කටයුතු යර අදවස කයන්යන් ඒහ යන යයි.  

වමුදහර ලක්තිඹ ඳත්හයගන ඹහභට නිඹමිත වමුදහ විනඹ 

ආයක්හ කය ගළනීභ ඉතහ අලයයි. වමුදහර විනඹ ඳවත ළටුණු 

විට වමුදහක් තුශ කරකිරීම් ඇති විඹ වළකිඹ. යභහි ප්රතිපරඹක් 

යර යන යඹක් පුද්ගරඹන්ට ඳක්ඳහතීව කල්ලි ගළීමම් ඇති විඹ 

වළක. යභහි අහන ප්රතිපරඹ න්යන් වමුදහක යජඹට ඇති 

ඳක්ඳහතීබහඹ ප්රලසන වගත වීභයි. යම් නිහ වමුදහ ඳහරනඹට 

ගකි යුතු න්ඹලු යදනහභ අඩු ඳහඩු වහ ප්රභහද යහිත විනඹට අදහශ 

න්ඹලු පිඹය ගත යුතුඹ. වමුදහ ඳහරනඹ කයන යද්ලඳහරනඥයින් 

යභභ කරුණ භළනවින් ටවහ ගත යුතුඹ. යඳෞද්ගලික ඵතහන් 

යවෝ යද්ලඳහරන අයමුණු උයදහ වමුදහර විනඹ වියයෝධී 

කටයුතුර යඹයදන්නන්ට බුරුරක් දුනයව ත් අහන ප්රතිපරඹ 

අනිහර්ඹයඹන්භ බඹහනක න අතය, ඳසුතළවිලිවීභට න්දු යේ. 

තද, වමුදහර ගකීම් අනිහර්ඹයඹන්භ දක් නිරධහපසන්ට 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ඳළපසඹ යුතුඹ. එයභන්භ යද්ලඳහරනඥයින් යවෝ අදහශ න්විල් 

පුද්ගරයින් වමුදහරට අදහශ කටයුතු ගළන භනහ අයඵෝධඹකින් 

වහ නිළයදි භඟයඳන්වීභක් භත පිහිටහ  ආයක්හට අදහශ කටයුතු 

කශ යුතුඹ. ඵටහිය යභන් යන  තුන්ළනි යරෝකයේ යටර 

වියලේයඹන්භ දකුණු ආන්ඹහනු කරහඳයේ යටර 

යද්ලඳහරනඥයින් දක්, යකළින් ළඩ කයන, යකළින් යහජකහපසඹට 

අදහශ භත ප්රකහල කයන අඹට ඩහ දුර්ර, ළයනන එයවයිඹන්ට 

කළභළත්ත දළක්වීභ කනගහටුට කරුණකි.  

යභභ වළන්රීභ නිහභ ඔවුන් දක්යින්ට බයේ කහරඹ යගයි. 

යම් තත්ත්ඹ ඉතහ නයක අයුපසන් අයප් යයටම වමුදහන්ට 

අතීතයේදී -ඳසු ගිඹ කහනුයේදී- ඵරඳෆහ. අද අයප් අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ව අගභළතිතුභහ නිඹභහකහයයඹන් දක්යින් වඳුනහ 

යගන යම් කටයුත්ත ඉටු කයන නිහ යම් තත්ත්ඹ දියුණු 

තත්ත්ඹට ඳත්වී තිීමභ ගළන, නින් භහර්ගයේ ගභන් කිරීභ ගළන 

අඳට තුටට ඳත් යන්න පුළුන්. දක්යින් යනුට යවංචයිඹන් 

වයවහ වමුදහ යභයවඹවීභ වමුදහ තුශ කරකිරීභ ළඩිවීභටත්, 

වමුදහර විනඹ පිපසහී ඉභටත්, වමුදහ කුභන්ත්රණ ළනි යද්රට වමුදහ 

යඳශඹීභටත්, යවේතු විඹ වළකි ඵ යරෝකයේ අයනක් යටර 

උදහවයණලින් යඳයන්. යභභ ඹථහර්ථඹ යරෝකයේ න්ඹලුභ 

වමුදහරට යඳ දුයි.  

භහ මිත්ර දියන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඳසුගිඹ කහරයේ වමුදහ 

කුභන්ත්රණ ගළන කථහ කශහ. ඔඵතුභහ කථහ කයපු ආකහයඹට ළයදි 

කයපු අඹට දඬුම් කශහට, අඳයහධ කයපු යණ විරුන් හියර් දළම්භහ 

කිඹරහ යුද්ධඹට ගිඹහ කිඹරහ අඳයහධ කයන්න අයිතිඹක් නළවළ. 

එයවභ කශහ කිඹරහ වමුදහර කුභන්ත්රණ ඇති යන්යන් නළවළ. ඒ 

ආකහයයේ භත ප්රකහල කයරහ භයේ මිත්රඹහ වමුදහ අතක්යේරු 

කයන්න එඳහ.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත විනහඩි 5ක කහරඹ 

අහනයි.  
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

යද්ලඳහරනඥයින් වමුදහ යභයවඹවීයම්දී ඒහ යද්ලඳහරන 

අයමුණු හියත් දයහයගන යන කශ යුතුයි. එවිට ඔවුන් වමුදහරට 

ගළශයඳන ආකහයඹට ඔවුන්යේ ගකීභ ඉසට යන කයනු ඇත. ඳසු 

ගිඹ යජයේ ඳහරකඹහ වහ ආයක්ක යල්කම්යඹහ යභඹට ළයදි 

පර්හදර්ල යදමින් ්රිඹහ කශ නිහ වමුදහයේ දුර්රයින් හි ඔහ 

වමුදහ අඵරන් තත්ත්ඹකට ළටුයන ඉතහ යකටි කහරඹකින් වහ 

ඉතහ යේගයඹනි. ළයදි කයන නිරධහපසන්ට අදහශ විනඹ 

්රිඹහභහර්ග ගළනීභට යද්ලඳහරනඥයින් භළලි යවෝ ප්රභහද යන විඹ 

යුතුඹ.  

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභහ කහරඹ ීමමිතයි. ඉක්භනින් අන් කයන්න. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට ත තත්ඳය තිවක් 

යදන්න. යම් කථහ ඔක්යකෝභ ඉය කයන්න යරහ භදි. 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ බහගත කයන්න 

ගරු ඇභතිතුභහ. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

කරුණු යභයේ න්දුවුයව ත් යභඹ වමුදහයේ න්ටින දක් 

ෂත්තීඹභඹ ඉවශ භටමටභක න්ටින නිරධහපසන් ද අවධර්ඹට ඳත් 

කයනු ඇත. යම් වයවහ ප්රතිවිරුද්ධ යද්ලඳහරනඥයින්ට හන්වගත 

තත්ත්ඹක් වමුදහ වයවහ රඵහ ගළනීභට වළකි නු ඇත. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 
 

ගු ඉන්දික ධනුුද්  දශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் பயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ යභ කක්ද point of Order එක? 
 

ගු ඉන්දික ධනුුද්  දශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு இந்றக அததத் பயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, කහරඹ අන් යරහත් 

විනහඩිඹකටත් ළඩිඹ ගිඹහ යම් කළරෆ ඳත්තයඹ කිඹන්න. 

ඔඵතුභහ තත් කහරඹ යදනහද? 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ආනඩු ඳක්යේ ප්රධහන ංවිධහඹකතුභහත්, 

බහනහඹකතුභහත් එතුභහට යරහ දීරහයි තියඵන්යන්. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

පිසයක් 
[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
යන්. යම් කළරෆ ඳත්තයද? යක යවේ ඉරහද ආයේ? ප්රහයද්ශීඹ 

බහයේ ඉරහද? යභෝඩඹහ. 
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීභක්] එයවභ කිඹන්යන් තමුන්නහන්යේරහ හයේ 
පිසයෝ 

 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යභතළන කෆ ගවන යක ට ඳළවළදිලි කථහක් කයන්න ඵළපස නියි. 

යභතළන කහරකන්නියඹෝ 
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

3317 3318 

[ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු යත් යෂ න්යේකහ භවතහ ] 
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හයේ කෆ ගවන නිහ අඳට යම්හ ලිඹහයගන ඇවිල්රහ කිඹන්න 

යනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ යම් පිසහ 

 
[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එශරහ දහන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විනහඩි තුනක් ගරු යත් 

යෂ න්යේකහ ඇභතිතුභහට යදන්න. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

වමුදහක් ගළන කින්භ යදඹක් යන දන්න, වමුදහක් දළකරහ 

නළති, කළරෆ අසයේ පසංග, පසංගහ හිටපු, ප්රහයද්ශීඹ බහර කන්ප්පු 

ගවපු, යක මිස ගවපු, කප්ඳම් ගවපු එයකක්  
 

[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ඇවිල්රහ වමුදහ ගළන කිඹන යක ට හිතන්යන් ඒහ කළරෆ ඳත්තය 

කිඹරහ. ඒකයි යභතළන යරහ තියඵන්යන්. මරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ භයික් එක යදන්න එඳහ ඒ පිසහට. 

 
[මළවනදේ ධණ පියදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 [ඵහධහ කිරීභක්] යම්හ අවයගන ඉන්න  යක ට යම්හට ම්ඵන්ධ 

ඳවත් භහනන්කත්යඹන් ඉන්න මිනිසුන්ට ඉන්න ඵළවළ. දඟරනහ. 

කෆ ගවනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එයවභ නම් තමුන්නහන්යේ එළිඹට 

ගිහිල්රහ යද ය වරහ, එළිඹට යරහ ඉන්න.  

ඳසුගිඹ භළතියණරදී ඉතිවහයේ ප්රථභ තහට යජයසඨ 

වමුදහ නිරධහපසන් ප්රන්ද්ධියේ යද්ලඳහරනඹ කශ අතය, භළතියණ 

අහනයේ ඔවුන්ට විරුද්ධ විනඹ ්රිඹහභහර්ග ගනු ඇතළයි 

න්ඹලුභ වමුදහ හභහජිකයින් උනන්දුයන් ඵරහ න්ටියේඹ. 

එදහ යභදහ අතයතුය එළනි භවය නිරධහපසන් විශ්රහභ යග ස 

ඇතත්, ඔවුන් වින්න් වමුදහට කශ වහනිඹ නිළරැදි කය ගළනීභ ඉතහ 

අඳවසු නු ඇත. යණ විරුන් වමුදහලින් විශ්රහභ ගත්තත්, 

ඔවුන්යේ වළන්රීභ වහ වමුදහ භඟ ගනුයදනු කිරීභ විනඹ යහමුක් 

තුශ න්දු විඹ යුතුඹ. යණ විරුන් යට යනුයන් කළඳවීම් කිරීයම්දී 

මුදලින් ටිනහකම් තක්යේරු කිරීභට ඹෆභ ඳවත් ්රිඹහක් ඵ 

න්ඹලුභ ළඵෆ යණ විරුන් යත්රුම් යගන ඇත. යණ විරුන් ඔවුන් 

මුුවණ යදන ප්රලසන යකයයහි උද්යඝෝණ කිරීභට ඳහයට ඵහිනහ 

නම්, ඔවුන් පිටුඳ අය හයේ යද්ලඳහරන අනහථඹන් ඉයගන යණ 

විරුන් දක්කමින් එයින් ප්රයඹෝජන ගළනීභට උත්හව කයනහ 

නම්, ඔවුන්යේ උද්යඝෝණ තත් යහජය වියයෝධී උද්යඝෝණර 

තත්ත්ඹට ඳත් නහ ඇත. එවිට යයටම නීතිඹ වහ හභඹ 

යකින්නන් ඔවුන්ට යනත් කඩහකප්ඳල්කහපසන්ට යභන්භ 

ළරකීභට අයිතිඹ රළයඵනහ ඇත. ඳසු ගිඹ දිනඹන්හිදී 

උද්යඝෝණ කශ භවය අඹ වමුදහඳතිරුන්යේ විශ්රහභ ළටුඳටත් 

ළඩි විශ්රහභ ළටුඳක් රඵනහ.  

''යකෝප්රල් න්ත'' කිඹන පුද්ගරඹහ වමුදහඳතිරුන්ට ඳහ 

නිග්රව කශහ. වමුදහඳති රක් යදකක වමුදහකට අණ දුන්නහ. 

නමුත්, ඔුව අණ දුන්යන් දවයදයනකුට ඳභණයි. ඔුව දළනට රඵන 

ළටුඳ රුපිඹල් වළටඳන්දවයි. අවුරුදු ඳනසඳවකට ඳසු විශ්රහභ 

ගිඹත්, ඔුවට රුපිඹල් වතළිස නදවක විශ්රහභ ළටුඳක් 

රළයඵනහ. අඳත් භඟ යහජකහරී කයන යඳ ලිස නිරධහපසන්ට 

යහජකහපසයේ ඉන්දළද්දී  අදටත් වම්ඵයන්යන් රුපිඹල් වතළිස 

ඳන්දවයි. එළනි චපසත ඉසයවට දභහ යගන, දෂිත ංඝඹහ 

වන්යේරහ ඳහ ඉදිපසඹට දභහ යගන උද්යඝෝණ කයරහ ''යණ 

විරුන්ට රකන්යන් නළවළ'' කිඹරහ භතඹක් යග ඩනඟන්න 

යභතළන උත්හව කයශේ.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, කථහ අන් කයන්න. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

යම් යණ විරුන් යනුයන් කථහ කයන යම් දෂිත 

යද්ලඳහරනඥඹන් යුද භයේ අනුයහධපුයයඹන්, 

යඳ යශ න්නරුයන්  එවහට  ගියේ නළවළ; යඵයශකුට කදහත් 

තුය යඵෝතරඹක්ත් දුන්යන් නළවළ; අඩු ගණයන්, තභන්යේ 

මුදලින් මිඹ ගිඹ යඵයශක් යනුයන් දහනඹක්ත් දීරහ නළවළ. 

දළන් යභතළන ඇවිල්රහ කිඹුල් කඳුළු යවශනහ, ''යණ විරුයෝ, 

යණ විරුයෝ'' කිඹ කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 

නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භළතිතුභහ. 

 

ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යුද්ධඹ අන් කයපු, 

''යරෝකයේ යව භ වමුදහඳති'' කිඹපු, යක්ක් යගඩිඹ කඳපු 

පුද්ගරඹහයි යම් කථහ කයන්යන්. ඒ නිහ, ත විනහඩි යදකක්ත් 

රඵහ යදන්න. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යව යි. ත විනහඩි තුනකින් කථහ අන් කයන්න, ගරු 

ඇභතිතුභනි. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භවය යණ විරුන්  ඉදිපසඹට 

දභහ යගන යහජය වියයෝධී යද්ලඳහරනඹ යභයවඹන්න වදපු 

උදවිඹ අනුයහධපුයයන් යවෝ යඳ යශ න්නරුයන් එවහට යන ගිඹ 

අඹයි. එයවත්,  ඔවුන් යහජඳක් ඳහරනඹ යණ විරුන්යගන් 

ඳළිගන්නහ විට, යණ විරුන් කහනු කළපීභට යඹ දන විට ; ළලි 

යගෝනි එවීභට යඹ දන විට; ඵල්රන් නෆවීභට යඹ දන විට 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

මුණිත යකිමින් න්ට, යට යනුයන් ත ඳවක යේඹක් 

යන කශ කහරකනණි පුද්ගරඹන්ඹ. භවය එළනි අඹයේ වළන්රීභ 

අතිපජය ංඝයත්නඹටද නිගහකි. ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

ෂත්තීඹ නිපුණත්ඹකින් යුත් පුද්ගරඹන්යගන් භන්විත විඹ 

යුතුඹ. ආයක්ක අභහතයහංලයේ යභයවඹවීභ දුර්ර වුයව ත්, 

නිඹත ලයඹන්භ වමුදහර තත්ත්ඹ ඉවශ භටමටභක ඳත්හ 

යගන ඹහභට ඵළපස නු ඇත. ආයක්ක අභහතයහංලයේ යේඹ 

කයන යජයසඨ ඳපසඳහරන නිරධහපසන්ට ආයක්ක විලසවිදයහරර 

රළම්ඹ යුතු පුුවණු, යන යඹකුත් දියුණු යටර යභන් රඵහදීභට 

ඉදිපසයේදී කටයුතු කශ යුතුඹ.  

දෂිතඹන් ආයක්ක අභහතයහංලයේ යවෝ වමුදහ ප්රධහනීන් භඟ 

ගනුයදනු කිරීභ වයවහ අදහශ ඵරධහපසන් දෂිත ගනුයදනු වහ 

යහඳහයර යක ටසකරුන්වීභ වමුදහයේ වහ යයටම කීර්ති නහභඹට 

අහිතකයඹ. ඇන්ටම ගහර්ඩ් ගනුයදනු යම් ආකහයයේ දෂිත 

ජහහයභක් විඹ. අදටද ඒ දෂිතඹන්ට එයයහි නීතිඹ ්රිඹහත්භක න 

ආකහයයේ භන්දගහමීබහඹක් යඳන්නුම් කයයි. යජයේ 

ඇභතියයඹක් එළනි දෂිතඹන් යනුයන් යඳනී න්ටිමින්, ඔවුන් 

ආයක්හ කිරීභට අතීතයේදී උත්හව දළරීභ ඉතහ රදජහ වගතඹ. 

අඳ කථහ කයන ඹව ඳහරනඹ ඹථහර්ථඹක්වීභට නම්, දෂිතයින්ට වහ 

ඔවුන් භඟ ගනුයදනු කයන්නන්ට එයයහි නීතිඹ ්රිඹහත්භක විඹ 

යුතුඹ.  

උදඹ ගම්භන්පිර භන්ත්රීතුභහ යභතළනදී ප්රකහල කශහ, ''උතුයර් 

යඳ ලිස නිරධහපසන් යුද ප්රකහල කයහවි. එයවභ වුයණ ත් වමුදහට 

නළතත් යුද්ධඹක් ඇති යයි'' කිඹරහ. එළනි ප්රකහලඹක් කයරහ 

එතුභහ වමුදහ අතක්යේරු කශහ. යඳ ලීන්ඹත් එක්ක ටන් ළදිරහ 

දිනන්න ඵළපස වමුදහක් අයප් යයටම නළවළ, භන්ත්රීතුභහ. එළනි 

තත්ත්ඹක් ඇති වුයණ ත්, වමුදහ ඳළඹ වින්වතයයන් යුද්ධඹ ඉය 

කයහවි. සතුතියි. 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. මීශඟට, ගරු ඩේරස යද්හනන්දහ භන්ත්රීතුභහ. 

ඊට ප්රථභ, ගරු මුජිබුර් යුවභහන් භන්ත්රීතුභහ මරහනඹට 

ඳළමියණනහ ඇති. 

 

ධනතුුල ගු කී ජයලර් න මශතළ මළවනදයන් ඉලත් 
වදයන්, ගු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. LUCKY  JAYAWARDANA  left the Chair, 

and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

 

[தற.த. 4.23] 
 

ගු ඩ වහ දද්ලළනන්ෙළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, ன்நற. 

இன்த மடதததகறன்ந தரதுகரப்தை அமச்சறன் றற 

எதுக்கலடுகள் லரண குளறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு 

ணது கதத்துக்கமப தொன்மக்க றதம்தைகறன்பநன். து 

ரட்டில் எவ்தரத ரட்டத்றலும் கரப்தடுகறன்ந சணத் 

தரமகக்கு ற்த, றகறரசர அடிப்தமடறபன தரதுகரப்தைப் 

தமடறணதம் ததரலிமரதம் பமக்பகற்நரத  

றமனதகரண்டிதக்க பண்டும் ன்ந றடத்ம ரன் 

தரடர்ந்தும் தொன்மத்து தகறன்பநன். ற்பதரது ரட்டின் 

பசற தரதுகரப்தைக்கு அச்சுதத்ல் இல்னர றமனறல், 

பற்தடி றமனப்தரட்டிமண டக்கு ரகரத்றலும் கமடப் 

தறடிக்க பண்டும் ன்தம் அங்குள்ப அச கரறகள் 

இணங்கரப்தட்டு அற்நறல் அந்ப் தமடறணமக் 

குடிர்த்ற, ஞ்சறத்ள்ப து க்கபறன் குடிறதப்தைக் 

கரறகளும் தசறப்தரண பங்கமபக் தகரண்ட றசர 

ற்தம் கடற்தநரறல் சரர்ந் பகந்ற இடங்களும் து 

க்களுக்கு ங்கப்தடபண்டும் ன்ந து 

றமனப்தரட்டிமணத்ம் லண்டும் லித்தத் றதம்தைகறன்பநன். 

கறபறதரச்சற ற்தம் தொல்மனத்லவு ரட்டங்கபறலும் 

அபபதரன்ந றமனரன் கரப்தடுகறன்நது.  

அந் மகறல், ரட்டில் தல்பத தகுறகபறலும் ததௌறக 

சறகபறன் அடிப்தமடறல் தமடறணமப் தந்பறல் 

றமனதகரள்பச் தசய்தொடித்ம். ரது தரதுகரப்தைத் 

பமகள் ற்தட்டரல், இனங்மகறல் ந்தரத தகுறற 

லிதந்தும் இரடத்ம மப்தது ன்தது அந்பவுக்கு 

கடிணரண கரரறல்ன ன்பந கததுகறன்பநன். அபபம், 

தமடறணர் தல்பத சதோக ற்தம் ணறரதறரண 

அதறறதத்றப் தறகபறலும் ஈடுதட்டு தகறன்நணர்; இது 

பற்கத்க்க அம்சரகப தரடர்கறநது. அபபம் 

சதோகம் சரர்ந் றறப்தைர்வு டடிக்மககமபத்ம் 

பற்தகரள்ப தொடித்தன்பந ரன் கததுகறன்பநன். து 

க்கபறல் தனரறமடப இனங்மக இரடரணது, 'சறங்கப 

இரடம்' ன்ந கதத்றபன இன்ணதொம் றனவுகறன்நது. 

இமண ரற்நற, 'இனங்மக இரடம்' ன்ந கதத்றமனத் 

து தசற்தரடுகள் தோனரக து க்கள் த்றறல் 

உதரக்குற்குத் பமரண டடிக்மககமப பற் 

தகரள்து அசறரகும் ணக் கததுகறன்பநன்.  

அடுத்ரக, இக்கச்சறப் தகுறறல் ணறரர் கரறகபறல் 

அடுத்டுத்து தோன்த இரட தொகரம்கள் அமப் 

ததற்தள்பண. இந்க் கரற உரறமரபர்கள் து 

கரறகமபப் தன தட கரனரக பகரரற தகறன்ந றமனறல், 

இந் தொகரம்கமப ஆமணறநவுப் தகுறறலுள்ப அச 

கரறகளுக்கு ரற்நக்கூடி ற்தரடுகமப ஆரய்ந்து 

தரர்க்குரதம் இவ்ரநரண தொகரம்கபறன் ததர்ப்தனமக 

கபறல் தொம்தரறப் தறபரகங்கமப பற்தகரள்ளுரதம் 

தல்லிண, கனரசர, தண்தரடுகமபப் பதடகறன்ந மகறல் 

அந் அமறடங்கமப மத்துக்தகரள்ளுரதம் பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.  

பலும், ற்பதரம றமனறல் பதரமப் ததரதள் 

ற்தம் ‘பகபர கஞ்சர’ கடத்ல் டடிக்மககள் டக்கறன் 

கடற்தகுறதடரகப் தனரக பற்தகரள்பப்தட்டு தரக 

அநறதொடிகறன்நது. அபபம், இந்ற கடற்தநரறனரபர் 

கபறன் ல்மன ரண்டிதும் மடதசய்ப்தட்ட உதகங் 

கமபக் தகரண்டதுரண கடற்தநரறல் டடிக்மக 

கரரக து கடற்தநரறனரபர்கள் ததரறதும் தரறக்கப் 

தட்டு ததுடன், து கடல் பதொம் அறக்கப்தட்டு 

தகறன்நது. ணப, இவ்ரநரண தசற்தரடுகமபத் 

டுக்கக்கூடி லுரண ற்தரடுகமப அங்கு றமன 

தகரண்டுள்ப கடற்தமடறணர் பலும் தொன்தணடுத்து உ 

பண்டுதன்தம் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

ற்பதரம அசு து க்கபறன் றனங்கமபப் 

தடிப்தடிரக றடுறத்து தது தரரட்டத்க்கதரத றட 

ரகும். ணறதம், ஞ்சறத்ள்ப கரறகமபத்ம் றடுறத்ரல் 

தரடர்ந்தும் னன்தைரற றமனங்கபறலும் உநறணர்கள், 

3321 3322 

[ෆීල්ඩ් භහර්ල් ගරු යත් යෂ න්යේකහ භවතහ ] 
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ண்தர்கள் வீடுகபறலும் ரடமக வீடுகபறலும் தல்பத 

சறங்களுக்கு த்றறல் ரழ்ந்து தகறன்ந து க்கள் 

றம்றரகத் ங்கபது ரழ்க்மகம பற்தகரள்ப சறரக 

இதக்குதன்தம இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்பநன். 

ணப, இம தரடர்தறல் அறக கணம் தசலுத்ற 

அற்மநப் தடிப்தடிரகவும் றமரகவும் றடுறக்க 

டடிக்மக டுக்க பண்டுதணக் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

டக்கறலுள்ப தறரண பதரக்குத்து வீறகள் சறன 

இன்ணதொம் க்கபது தரமணக்கு றடுறக்கப்தடர றமனறல் 

கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக, கரங்பகசன்துமந - கலரறமன 

வீற, தனரலி - கலரறமன வீற, அரறரமன - அரறரமனத்துமந 

வீற ன்தற்மந இங்கு குநறப்தறடனரம். தன்தகுறமப் 

ததரதத்ட்டில், தணரதகரமட ற்தம் றன்பணரறர பதரன்ந 

தகுறகபறல் தரரற இரட தொகரம்கள் 

அமந்துள்பபதரறலும் அற்தக்கு தொன்தரகச் தசல்லும் 

தறரண வீறகள் க்கபது தன்தரடுகளுக்கு றடப்தட்டுள் 

பமப் பதரன்த டக்கறலுள்ப வீறகமபத்ம் இணங்கண்டு 

அற்மந றடுறப்தற்கு டடிக்மக டுக்க பண்டு 

தணவும் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

அத்துடன், கறபறதரச்சற ரட்டத்றபன இமலவுப் 

தகுறறலுள்ப சறநற லறல் கடற்தநரறனரபர்கள் கடற் 

தநரறலில் ஈடுதடுற்கு ற்பதரது அதற ங்கப் 

தட்டுள்ப றமனறல், அப்தகுறறலுள்ப ததரற லறலும் 

அத்தரறனரபர்களுக்கு தரறல் தசய்க்கூடி சறகமபச் 

தசய்துதகரடுக்குரதம் அப்தகுறறல் குடிபந றதம்தைம் 

க்கமப லபக் குடிர்த்துற்கரண டடிக்மககமபச் 

தசய்துதகரடுப்ததுடன், கரல்மடப் தண்மகமப 

அமப்தற்கரண ற்தரடுகமப பற்தகரள்ளுரதம் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

தொல்மனத்லவு, பகப்தரப்தறனவு தகுறறல் ததரதுக்கபறன் 

வீடுகள் சறன றடுறக்கப்தடவுள்பரக அநறதொடிகறன்நது. 

இதுகுநறத்து பகு ஜணரறதற அர்களுக்கு து க்கள் 

சரர்தரக ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். 

அப்தகுறறலுள்ப து க்கபறன் மண கரறகமபத்ம் 

குநறப்தரக அப்தகுறறல் அமந்துள்ப சூரறதைம் ததரது 

ரணத்மத்ம் அபபதரன்த தறப்தரஞ்சரணறலுள்ப கரற 

கமபத்ம் தடிப்தடிரகபதம் றடுறப்தற்கு டடிக்மக 

டுக்குரத பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். குநறப்தரக து 

ரட்டில் பசற ல்லிக்கத்ம கட்டிதளப்தைறல் பகு 

ஜணரறதற மத்றரறதரன சறநறபசண அர்களும் ரண்தைறகு 

தறர் றல் றக்கறசறங்க அர்களும் பற்தகரண்டு தம் 

தொற்சறகளுக்கு பலும் தனம் பசர்க்கக்கூடி மகறல் 

அமணத்து டடிக்மககமபத்ம் பற்தகரள்ளுரத பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 4.30] 

 

ගු දිදන්හ ුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ 

ශීර් ගළන කථහ කයන යම් අසථහයේදී අපි වියලේයඹන්භ අයප් 

යයටම ජහතික සහධීනත්ඹ, නිදව වහ ඒකීඹබහඹ යනුයන් දිවි 

දුන් ඳහඵර වමුදහයේ, ගුන් වමුදහයේ, නහවික වමුදහයේ වහ 

අයනකුත් වමුදහ යේහ අංලර යණවිරුන් වහ දහකහලික 

ආඵහධිතයින් ඵට ඳත් වුණු යණවිරුන් යගෞයයඹන් න්හිඳත් 

කයන්න ඕනෆ. ඒ හයේභ ඒ අඹට රඵහ දිඹ යුතු විශ්රහමික කහර 

ඳපසච්යේදඹ -යට යබ්යහ ගළනීභට ඉදිපසඳත් ව යණවිරුන්ට යම් යට 

ණඹයි- ඒ අඹයේ ජීවිතඹ, ඳවුල් ජීවිතඹ වහ දරුන්යේ ජීවිත 

ආයක්හයක ටයගන විලසහ යඹන් ජීත් විඹ වළකි තත්ත්ඹකට 

ඳපසර්තනඹ කයන්න අලයයි. යදන යරෝක ංග්රහභයේදී යුද 

ළදුණු යුද බටඹන් යුද ළදුයන ෂළන්සටමහදයඹන් යරෝකඹ යබ්යහ 

ගන්නයි. ඒ යුද ළදුණු වළභ යුද බටයඹකුටභ ම්පර්ණ ජීවිත 

කහරඹ තුශ රඵහ දිඹ වළකි උඳපසභ ඳවසුකම්, යප්රහද මුළුභවත් 

යු යයෝඳඹ පුයහත්, ඇයභපසකහත් රඵහ යදනහ. නමුත් අයප් යයටම ඒ 

ආකහයඹට භ ආකහයයඹන් එළනි යගෞයඹක් යට යබ්යහ ගත්ත 

යණවිරුන්ට තභ රඵහ දීරහ නළවළ. ආයක්ක ඇභතිතුභහ 

වළටිඹට ජනහධිඳතිතුභහයගන් අපි වියලේයඹන්භ ඉල්රහ න්ටින්යන්,  

ඒ වහ අපි ඇති කයපු ළඩ පිළියශ තත් ර්ධනඹ කයරහ 

ඉදිපසඹට යගනඹන යරයි. 

භහ තත් වියලේ කහයණහක් වන් කයන්න කළභළතියි. යම් 

යයටම විශ්රහභ ගිඹ ජනහධිඳතිරු ඉන්නහ. ඒ වළභ 

ජනහධිඳතියයඹකුයේභ වහ වළභ ආර්ඹහකයේභ ආයක්හට 

ඉන්න අඹට රඵහ යදන දීභනහ වහ යගවීම්, ආයක්ක 

අභහතයහංලඹ භිනන් භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහයේ 

ආයක්හට ඉන්න ආයක්ක යඳ ලිස බටඹන්ට රඵහ යදන්යන් 

නළත්යත් ඇයි? ඒ යප්රහදඹ භහින්ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහයේ ආයක්හට ඉන්න අඹට අහිමි කයරහ 

තියඵන්යන් ඇයි?  එඹ ඔවුන්ටත් රඵහ යදන්න කිඹරහ අපි ඉල්රහ 

න්ටිනහ. යට යබ්යහ ගත්යත් හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහයි. එතුභහ ආයක්හ කිරීභ ඔඵ-අඳ කහයේත් ගකීභයි. ඒ 

යනුයන් ඉන්න ආයක්ක බටඹන්යේ දීභනහ කඳහ වපසනහ 

නම් එඹ භෂග තීයණඹක් කිඹහ ඳශමුයන්භ කිඹමින් එඹ නිළයදි 

කයන්න කිඹහ භහ ආඹහචනඹ කයනහ. ඒ හයේභ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ. භහ කථහ කයනහ. තමුන්නහන්යේ යඳ ඩ්ඩක් ඉීමයභන් 

අවගන්න.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හයේභ අයප් බුද්ධි අංලයේ 

4,000ක් ඳභණයි ඉන්යන්. යම් න විට බුද්ධි අංලයේ 600කට 

අධික ප්රභහණඹක් යගනළල්රහ ඔවුන්යගන් කටඋත්තය අයයගන 

දිගටභ ප්රලසන කයයගන ඹනහ. කහට යේඹ කයන්නද, 

2,000කින්? කහට යේඹ කයන්නද, ඒ අඹයේ යත යතුරු, 

දුයකථන අංක, ඳවුයල් යත යතුරු ගන්යන්? ඒ, වතුයහට බහය දීභ 

වහ කිඹන එකයි අද අඳට කනගහටුයන් වුත් කිඹන්න 

තියඵන්යන්. වමුදහයේ හිටපු අණ යදන නිරධහපසඹහ කථහ කශහ. 

වමුදහයේ ඉන්න අණ යදන නිරධහපසන්, බුද්ධි අංල නිරධහපසන් 

දඩඹම් කිරීභ ගළන එතුභහ චනඹක්ත් කථහ කයශේ නළවළ. වපස 

වමුදහඳතියයඹක් නම් තභන්යේ වමුදහයේ වළභ යකනහභ ආයක්හ 

කශ යුතුයි. එයේ නළතු යතෝයහ යගන ආයක්හ කිරීයම් 

කනගහටුදහඹක පිඹයකට හිටපු වමුදහඳති අද ඳත් යරහ 

තියඵනහ. ඒ නිහ -[ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්යේ හිටපු 

වමුදහඳති කවුද කිඹරහ දන්යන් නළත්නම් යභ නහ කයන්නද? 

[ඵහධහ කිරීභක්] දළන් මීට යඳය යම් බහයේ කථහක් කයශේ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ හයේ තභයි. එඹහ තභයි. [ඵහධහ කිරීභක්] යන කවුරු 

ගළන කිඹන්නද? ඊශඟට -[ඵහධහ කිරීභක්] නභක් කිඹන්නත් 

අලය නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] නභක් කිඹන්නත් අලය නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භහ ත එක කහයණඹක් 

වන් කයන්නට කළභතියි. අයප් වමුදහංකර යේහ කටයුතු 

යභල්ර කිරීභට වමුදහයේ ක්යේත්ර බහය, ඛනඩ බහය, ඵරකහඹ බහය 

ආයක්ක    යක්න්ද්රසථහනර ඉන්න අඹ යන නත්හ භහරු 

කයමින් ඉත්කයමින් ඹනහ. එඹ ඹහඳනයඹන් ඳටන් ගත්යත්. එඹ 

යක ශම දක්හ යක්න්ද්රසථහනඹට ඇවිත් ඒ අඹ ඉත්කයමින් 

ඹනහ.  අඳට අනහගතඹක්  තියඵන්යන් අයප් යට ආයක්හ කය 

ගත්යත ත් ඳභණයි.   
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ඳහර්ලියම්න්තු 

Then, I would like to bring to the notice of the House 
an interesting book that has been published by 
Shivshankar Menon, the former Foreign Secretary of 
India. - [Interruption.] Please, listen. It reveals enough 
about the LTTE and their activities. On one occasion, at 
the tail end, he says, the Tamil leaders in India, all of 
them, wanted the Sri Lankan Government to defeat the 
LTTE. So, this was the consensus of even the Indian 
leaders and the Indian political parties. He also says how 
India fully supported the Sri Lankan Army and other 
forces to defeat the LTTE, because it was an impossible 
force led by Prabhakaran. I do not want to read the name 
that he uses here to describe Prabhakaran. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් වියද්ල  ඇභතිතුභහ  

ජිනීහරට ගිහින්  අයප්  වමුදහංකරට විරුද්ධ යඹෝජනහකට 

අත ඉසසුයේ යම් නිහද? ඉන්දිඹහත් දළන් කිඹන යම් වියයෝදහය 

වමුදහට  වයඹෝගඹ දුන්යන් කදහත් නිළයදි කයන්නට ඵළපස 

ප්රබහකයන් ඉත්  කයන්න කිඹරහයි. එඹ ඉතහ ඳළවළදිලියි.  In 

page 143 of his book titled "Choices", Mr. Menon writes, I 

quote:  

“….by 2009 the murder of Rajiv Gandhi had made a more realistic 

Indian policy possible. While other states had the luxury of urging 

diplomacy and first principles of good conduct, in this case, India 

did not.” 

යම්ක තභයි  තයඹ. ඉන්දිඹහයේ former Foreign Secretary 

ලිඹපු යම් යඳ යතන් අයප් යයටම වීය වි්රභහන්විත වමුදහට, වීය 

වි්රභහන්විත නහවික වමුදහට, වීය වි්රභහන්විත ගුන් වමුදහට  

යගෞයඹ දක්හ තියඵනහ. දළන් අයගෞයඹ දක්න්නට නළිනටින 

පුද්ගරඹන් ගළන යභ නට කථහ කයන්නද? ජිනීහරට ගිහින් -

[ඵහධහ කිරීභක්] Please, let me speak. You have time to speak, 

so, speak during your time. Even my time has been robbed 

today. So, please allow me to speak. - [Interruption.] Yes. 

දළන් භභයි කථහ කයන්යන්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් භංගර භයවීය වියද්ල 

ඇභතිතුභහ ජිනීහරදී, අයප් වමුදහංකරට විරුද්ධ 

යඹෝජනහකට අත ඉසසුහ. යභඹයි, තයඹ. දළන් යභ කක්ද 

කයන්යන්? යම් අඹ ඹන ඹන තළන ඳයහදයි. අගභළතිතුභහ 

නීමරන්තඹට ගි ඹහ. නීමරන්තයේ අගභළති ඳයහදයි; අසයරහ 

ඹනහ. අගභළතිතුභහ එංගරන්තඹට ගිඹහ. එංගරන්තයේ අගභළති 

ඳයහදයි;  අසයරහ ගිඹහ. අගභළතිතුභහ ඇතුළු ආනඩු - 

 

ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුජී යේනන්ංව  යහජය අභහතයතුභහ. 
 

ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු දියන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ යඳ ඩි ප්රලසනඹක්. වමුදහට 

විරුද්ධ යක යවේද අත ඉසසුයේ? වමුදහට විරුද්ධ යක යවේද 

යඹෝජනහක්? යභතුභහ අතය ප්රකහලයන් කයන්යන්.  

ගු දිදන්හ ුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The UN High Commissioner for Human Rights 

openly appealed to the American voters not to vote for 

Trump. This is the so-called "independent, impartial High 

Commissioner for Human Rights". He is partial. It is very 

clear that he is partial because he wanted to participate in 

the American Presidential Election. A UN officer is not 

supposed to open his mouth. That is the UN policy. This 

is the officer who advocated, promoted and made all the 

statements against our armed forces. This is the reality. 

Our armed forces can be protected only by disengaging 

ourselves from this betrayal that has happened in Geneva. 

We, the Opposition, will canvass continuously to 

condemned the betrayal that happened in Geneva. We 

will canvass against it, as I stated. With all the facts in 

this book - I hope they read it.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඊට අතියර්ක OMP Bill 

එක ගළන කිඹන්න කළභළතියි. ඳහර්ලියම්න්තුයේ OMP Bill එක 

ම්භත කයශේ නීති වියයෝධීයි. ඳහර්ලියම්න්තුයේ ගරු භන්ත්රීරුන් 

තභන්යේ ආනර නළති විට, OMP Bill එක ම්භත කශහ. 

එළනි ආකහයඹකට ඳනත් යකටුම්ඳතක් ම්භත කයන්න ඵළපස ඵ 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ සථහය නියඹෝගර තියඵනහ.  

This is what Stephen J. Rapp, former US Ambassador 

on War Crimes says on the OMP Bill.  I quote  "Daily 

FT" of 23rd November, 2016: 

"Rapp hailed a decision by the Sri Lankan Government to remove a 

'firewall' of information initially contained in the draft legislation of 

the Office of Missing Persons that would have prevented 
information gathered during the search for the disappeared being 

used for prosecutions in the future. 

'Removing that blockade was important because it is from truth-

seeking that justice processes begin. The clamour for criminal 

justice springs from a truth-seeking process. It's important for Sri 

lanka to move from truth-seeking to delivering justice.' Ambassador 

Rapp told DailyFT" 

What he says is that all the evidence that will be given 

before OMP can be used internationally. - [Interruption.]  

Yes, that could be used internationally. This is the danger 

that we have got caught in by forcing the Bill without the 

consent of the Members of Parliament. I would like to 

make an appeal to the Hon. President to make the 

changes in the OMP Bill, so that our security forces 

would be protected. In addition, I would also like to make 

an open appeal to the President. You have the right to 

pardon all our officers who were involved and who were 

serving in the war. Please pardon all our officers who 

were serving in the war. That has been done by all the 

Heads of States all over the world. We hope that His 

Excellency the President Maithripala Sirisena also will 

pardon all, starting from the soldier right up.  Some 

soldiers have lost their lives; some  have been disabled.  

So these soldiers  should be protected.  

එයවභ නළති, ආයක්ක වමුදහක් යක යව භද ඉසයවට 

ඹන්යන්? විලසහඹ භතයි ආයක්ක වමුදහකට ඉසයවට ඹන්න 

3325 3326 

[ගරු  දියන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 



2016 යදළම්ඵර් 07  

පුළුන් න්යන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ footnotes යන ලිඹපු 

යකයනක් නිහ, footnotes ගළන කථහ කයන්න භට යරහක් 

නළවළ. Footnotes ලිඹපු අඹ පුළුන්-[ඵහධහ කිරීභක්] Central 

Bank bond issue එක ගළන footnotes ලිඹරහ  ලිග වුණහට 

ආයක්ක වමුදහ  ඳහහ යදන්න එඳහ.  

Now, I come to another point before I conclude.  The 

website of “Sri Lanka Guardian” of 19th November, 2016 

states, I quote:  

“…….According to the paper, the State Department‟s” total assets 

equaled $ 93.8 billion …” 

It further states, I quote:  

“Of this amount, $ 585 million was spent by the State Department 

under the article „Democracy, human rights and governance‟ - $ 70 
million down on the 2015 figure.  

The report didn‟t specify the projects funded by the agency abroad, 
but Secretary of State John Kerry wrote in the preface that “we have 

supported important democratic gains in Sri Lanka, Nigeria, and 

Burma.” 

What have you all done with this fund? This is the 

biggest question that has not been answered.  Millions of 

US Dollars were pumped into, perhaps, to topple the 

Government of Mahinda Rajapaksa who defeated the 

LTTE.  This is the truth that has been placed before the 

US Senate.   
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි යදකක් තියඵනහ.  
 

ගු දිදන්හ ුවණලර් න මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භයේ කථහ අන් 

කයන්යන් හරහ වමුදහ කවුය පුපුයහ වළරීභ ම්ඵන්ධයඹන් 

ඹභක් ප්රකහල කයමින්. හරහ වමුදහ කවුය පුපුයහ වළපසයේ 

වමුදහ. වමුදහ එඹ පුපුයහ වළපසඹ අසථහයේ යම් 

ඳහර්ලියම්න්තුයේදී අපි අග්රහභහතයතුභහයගන් ඇුවහ යම් ගළන 

ඳරීක්හ කයන්න කමිටුක් ඳත් කයනහද කිඹරහ. "ඔේ, ඳරීක්ණ 

කමිටුක් ඳත් කශහ" කිේහ. ඒ හයේභ වමුදහඳතිතුභහ ප්රකහල 

යහශිඹක් කශහ-  

A Commission has been appointed.  What has 
happened to the Commission?  The report has not been 
published. The report has not been placed before 
Parliament.  Whom are you trying to mislead?  The value 
of property that was damaged  in the army camp is still 
unknown.  I would like to ask the Government whether 
you would place - as promised by the Hon. Prime 
Minister - this report before Parliament, at least today.   

ඒ නිහ අයප් යයටම වමුදහරට අඳවහ යන අන්දමින්, -

උතුයර් ඉන්න අඹට ව දකුයන ඉන්න අඹට අඳවහ න 

අන්දමින්- කටයුතු කයන්න එඳහ. ශිංඛර් යභනන්යේ යඳ යත් 

ඉතහ ඳළවළදිලි යභයේ වන් යනහ: 

"The most important thing for India is the maritime 

lanes of Sri Lanka."  

ඒ කිඹන්යන්, අයප් නහවික වමුදහ දළන ගත යුතුයි අයප් යයටම 

ආයක්හ තියඵන්යන් අයප් maritime lanes  ආයක්හ කයශ ත් 

කිඹරහ.  

That is why India is worried about our maritime lanes. 

ජහතික නිදව, ජහතික සහධීනත්ඹ ව ජහතික ආයක්හ 

තවවුරු කය ගළනීභට නම්, ත්රිවිධ වමුදහ වහ ඒ අඹයේ බුද්ධි අංල 

ආයක්හ කයන යර ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර්ඹ 

ම්භත  යන යම් යරහයේදී අපි ඉල්රහ න්ටිනහ. යඵ යව භ 

සතුතියි. 
 
 

[4.45p.m.] 
 

ගු ඊ. වරලනපලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Presiding Member, first of all I must say that I 

did not understand the reason why the Hon. Dinesh 

Gunawardena made such a speech.  We all are asked to 

go forward with positive thinking in order to bring the 

country back to the normal situation.  But, unfortunately,  

the speeches made by the  Hon. Udaya Gammanpila and 

the Hon. Dinesh Gunawradena show  that it will take 

many more years to bring in reconciliation.   

 

ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Hon. Member, he talks so only inside, not outside.   

 

ගු ඊ. වරලනපලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

I never expected that he would come out with such a 

remark. 

Sir, the allocation made for the Ministry of Defence 

shows no sign of acknowledgment of the end of the war 

or  intention for peace and reconciliation.  The amount of 

expenditure is not too far below that of  the peak of the 

war period and it does not convey the message of peace 

and reconciliation as envisaged.   

“Social inclusion” is the catchword this year and some 

of the actions taken by the Ministry of Defence do not, in 

any way, indicate that.  The armed forces are engaged in 

commercial activities such as, operating hotels, engaging 

in construction work.  Unilateral and forceful decisions to 

take over strategic economic assets of the Provinces are 

being justified as “in the interest of national security” and 

vesting such assets with the armed forces is certainly not 

“social inclusion.” 

The Trincomalee District Development Programme, 

“Siri Sara Pivisuma” initiated by His Excellency the 

President involving the Tri Forces, Civil Defence Force 

and other stakeholders directly deny participation of local 

community in any economic or social activities in their 

own areas.   
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 Active measures taken to colonize the Northern and 

the Eastern Provinces whilst a new Constitution is being 

drafted also do not speak well of any goodwill or any 

sincere commitment for peace and reconciliation.   

Now, I would like to read out an extract of a post  in 

the website, www.jdslanka.org  by Indika Gamage on 23rd 

March, 2016. 

“Military families are settled in newly constructed 

villages in Tamil speaking areas in the North.   

The State plans to establish a village named, 

„Sanhindiyawe Sathvirugama‟ (Sathvirugama village of 

reconciliation).  The military and the Mahaweli Authority 

are spearheading moves to change the demography of the 

region.  Already,  over four thousand families from 

outside have been settled in the North.   

Ministry of Defence, on Wednesday unveiled plans to 

hand over 51 houses built in Kokeliya village in the 

Vavuniya District to military families on the 3rd of April.   

Secretary Defence, Karunasena Hettiarachchi told 

journalists in Colombo that the project „would help heal 

the wounded hearts of Tamil populace to some extent.‟ 

However, according to what the Sri Lanka Army 

Sinhala website has stated, this village will be dedicated 

to military families. It further states, "The new housing 

project was initiated at the beginning of last year to 

express gratitude towards war heroes and heroic families 

of those killed in the war." The report reveals that the 

families of soldiers belonging to twenty one regiments 

and units will be benefited from the project. 

Meanwhile, the State-owned Sri Lanka Broadcasting 

Corporation in its Sinhala website has also confirmed this 

report, stating that the project cost will be covered by the 

“Api Wenuwen Api” housing fund. According to its 

official website, this Fund is in collaboration with the 

Ministry of Defence and the Central Bank of Sri Lanka to 

build 50,000 houses for the serving Tri Service personnel. 

 A Sri Lankan environment watchdog had earlier 

released photographic evidence of the military and 

Mahaweli Authority of Sri Lanka  clearing 16,500 acres 

of forest land in the North and East to establish 

settlements. 

In Vavunia alone, the Army, Civil Defence Force and 

the Mahaweli Authority of Sri Lanka had cleared 5,000 

acres of forest land, said the Environment Conservation 

Trust -ECT- last November. Meanwhile, the Minister in 

charge of resettlement says that 11,000 internally 

displaced people in the North are yet to be resettled. 

If you want to heal the hearts of the Tamil populace 

you must stop teaching in our preschools and operating 

our preschools. Preschool teachers‟ salary has been fixed 

as Rs. 3,000 by the Eastern Provincial Council and as Rs. 

4,000 by the Northern Provincial Council. The security 

forces are paying Rs. 30,000 to their preschool teachers 

in Vanni area and they have nearly 550 preschool 

teachers who wear uniforms specified by the army and 

fine Rs. 50 per day if they fail to wear them. Nowhere in 

the world security services personnel conduct preschools; 

nowhere in the world army cadres teach at preschools; 

nowhere in the world preschool students and teachers are 

asked to wear uniforms provided by the army.  

This is certainly not a measure to carry out 

reconciliation. Education is a fundamental human right 

and it is essential for the exercise of all other human 

rights to promote individual freedom and empowerment. 

So, education is certainly not one for the military to carry 

out on the war-affected minorities. The most disturbing 

part is, the preschool students are asked to wear uniforms 

provided by the army that has printed the letters  “CSD” 

prominently.   

We, the Representatives of the people, are saying that 

you are causing more harm than good. Please allow the 

national plan  for peace and reconciliation  to function 

properly, and not one that is carried out by the Ministry 

of Defence.  

There are so many new ways adopted for the so-called 

army-initiated reconciliations carried out by indulging in 

all forms of social lives of the war-affected people by 

positioning themselves in the very core of the society as a 

serving defence personnel. This is a way of social 

dominance, with a well-developed plan, to marginalize 

and disempower the minority, socially and ensure their 

gracefulness are felt always.  

When the peace, justice, equality, social inclusion and 

reconciliation are supposed to be the dominant slogans of 

the political leaders, the website of the Civil Military 

Coordination in Jaffna outlines the following as their 

services:  

1. Reconstruction of houses for exodus Tamil 

people. 

2. Fostering programmes for orphan children and 

displaced children. 

3. Integration of cultural, religious and spiritual 

activities. 

4. Development of sports in Jaffna Peninsula by 

organizing coaching camps, sport festivals with 

the support of multinational organizations and 

sports exchange programmes. 

5. Educational assistance for children. 

6. Strengthening Public Library - Jaffna. 

7. Humanitarian demining/mine awareness 

programme  
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These are the sociocultural services provided on the 

minority who have been devastated by the military war.  

Then, it says, on economic sector too. 

Mr. Presiding Member, I would like to know what  the 

Government policy is on all these? In the absence of a 

clearly articulated policy of the Government, it is free for 

all. We find that explanations are given to various target 

audience to suit the situation and there is no scrutiny for 

any of the activities of the defence forces. If we are 

serious about reconciliation, then we want to know what 

the policies are, and if the elected representatives of the 

people will have any say in such intrusions into our 

social, cultural and economic lives of our people.  

We are really committed to reconciliation. But, 

unfortunately, a little while ago, I listened to the speech 

made by the Hon. Udaya Gammanpila and I was 

surprised. I think he is an educated person. While I was 

listening to him, I felt that we should have at least 10 

Gammanpilas. Then, the work will be easier for us. The 

work will be easier for the international community to 

understand their ideas and intentions as to how they are 

going to treat the minority Tamil-speaking people. So, I 

take this opportunity to appreciate what the Hon. Udaya 

Gammanpila has said.   

The Hon. Keheliya Rambukwella is also here. He said 

that the TNA is trying to achieve through paper what was 

demanded by the LTTE. You can imagine that the LTTE 

is an armed organization and they had some demands, and 

now that subject is over. It is good that they repeatedly 

speak about the LTTE and remind us.  Sometimes, we 

may forget. So, it is good and we need people like them. 

They are helping us. How can you say a paper work 

belongs to any undemocratic achievement? You can think 

so, if it is with arms.  

Sir, I have to bring to the notice of the  House an 

incident that took place in Batticaloa this morning. The 

police are very friendly with Viharadhipathi Ampitiye 

Sumanarathana Thero. So, they have gone and made a 

false complaint before the courts. I think, they wanted to 

make a complaint against our Parliamentarian, the Hon. 

Seeniththamby Yoheswaran. The complaint made was 

that they were going to stage some protest disturbing the 

present peaceful situation there.  But it is a false 

complaint,  because the Hon. Seeniththamby Yoheswaran 

was here. He had gone for a funeral and there were no 

such incident. There were no such plans. Why should the 

police get involved in making  a false complaint like this?  

I want the Hon. Minister of Law and Order to take notice 

of this.  The police should be impartial.  
 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. Please, wind up now.  

ගු ඊ. වරලනපලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, please give me one more minute.  Here, they are 

talking of the police powers which is a subject under 

devolution. But, what I understand is, they are not 

worried about not devolving powers to the Northern 

Province.  They are worried about the other Provinces 

because - 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  

 

ගු ඊ. වරලනපලන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you.  
 

 

[අ.බහ. 5.01] 
 

ගු ධර්ජුන රණතුාග මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க - துமைமுகங்கள் ைற்றும் 

கப்தற்தமந அலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භට කථහ කයන්න අසථහ 

රඵහදීභ පිළිඵ ප්රථභයඹන්භ ඔඵතුභහට සතුතින්ත යනහ.  

වියලේයඹන්භ  ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් පිළිඵ 

අද කථහ කයන යක ට අඳට අවන්න රළබුණහ, යම් යයටම නළත 

නළත ප්රලසන ඇති කිරීයම් අදවන්න් භවය උදවිඹ ආනඩු්රභ 

යසථහක් ගළන කථහ කශ ආකහයඹ. තභ තීයණඹක් නළති 

තියඵන  ආනඩු්රභ යසථහ ගළන එතුභන්රහ යන යඹක් යද්ල් 

යඳන්න්න වදනහ; යට ගිනි තිඹන්න වදනහ. අද අඳට යව  

අසථහක් රළීම තියඵනහ. යම් යයටම තියඵන ප්රධහන ඳක් 

යදකක නහඹකයඹෝ යදන්යනක් යයටම ජනහධිඳතියඹහ ව 

අගභළතියඹහ යරත්, ම්ඳන්දන් භළතිතුභහ විඳක් නහඹකතුභහ 

වළටිඹටත් ඳත් වීභ තුළින් අයප් යයටම ්රභයේදඹ යනස කයරහ 

කිඹහ අඳට යරෝකඹට යඳන්න්න පුළුන් යරහ තියඵනහ. එඹ 

අඳ රඵහගත් විලහර ජඹග්රවණඹක්. භභ යම් න්ඹලු යදනහයගන්භ 

නළත යක් ඉල්රහ න්ටින්යන් යභඹයි. යම් ්රභයේදඹ දිගටභ 

යගන ඹන්න එඳහ. අද ආනඩු්රභ යසථහ භනඩරඹක් ඳත් කය 

තියඵනහ. එභ භනඩරඹ තුශ යම් කහර්ඹඹ ගළන හකච්ඡහ 

කයයගන ඹනහ. එක එක්යකනහට ඕනෆ යඹෝජනහල් යදන්න 

පුළුන්. වළඵළයි, අන්තිභට යම් තීයණ ගන්න යක ට අයප් යයටම 

අනහගතඹ ගළන හිතරහ එඹ කයන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අයප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

එක්ත් ජහතීන්යේ මුළුට වබහගි යන්න ඹන යක ට එතුභහ 

භඟ ඹන්න භටත් අසථහ රළබුණහ. භහ එහිදී යභන්න යම් 

කහයණඹ දළක්කහ. අයප් ජනහධිඳතිතුභහ එභ යටර නහඹකඹන් 

න්ඹලුයදනහටභ කිඹහ න්ටියේ, "භභ යම් යට වදනහ, එඹ කයයගන 

ඹන්න භට කහරඹ යදන්න" කිඹහයි. ඒ කින්භ යකයනක් ඒකට 

විරුද්ධ වුයන නළවළ. අන්න එළනි තත්ත්ඹක් අඳ වදහ 

තියඵනහ. භභ දීර්ඝ ඒ ගළන කථහ කයන්යන් නළවළ. භට අලය 

යරහ තියඵන්යන් ඳසු ගිඹ කහරයේ නහවික වමුදහට වුණු 

විනහලඹක් ගළන යම් ගරු බහ දළනුත් කයන්නයි.  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඇන්ටම ගහර්ඩ් ගනු - යදනු 

ව ඇන්ටම ගහර්ඩ් යනෞකහ අත් අඩංගුට ගළනීභ කිඹන්යන් 

කහයණහ යදකක්. යඵ යවෝ අඹ ඇන්ටම ගහර්ඩ් යනෞකහ අත් 

අඩංගුට ගළනීභ ඇන්  ටම ගහර්ඩ් ගනුයදනුත් එක්ක ඳටරහයගන 

තියඵනහ. එභ නිහ යභභ න්ද්ධි යදක ගළන අඳ යන යනභ 

ය ඹහ ඵරන්න ඕනෆ.   

යෝභහලිඹහනු මුුවදු යක ල්රකරුන්යගන් ජහතයන්තය මුුවයද් 

ගභන් ගන්නහ යනෞකහ ආයක්හ කිරීභට ආයක්ක ළඩ පිළියශක් 
මුල් යට යහප්ත න්යන් 2008 ර්යේදීයි. ජහතයන්තය මුුවයද් 

ගභන් ගන්නහ යනෞකහරට ආයක්ක කනඩහඹම් යඹදීභ  යම් 

ඹටයත් න්දු යකරුණහ. යඵ යවෝ විට එභ ආයක්ක කනඩහඹම් 
යඹදවීභ න්දු කයශේ විවිධ ආඹතන වින්න්. එභ ආඹතන භඟ ශ්රී 

රංකහ නහවික වමුදහ ම්ඵන්ධ න්යන් 2009 ර් යේදීයි. එහිදී 
එභ ආයක්ක කනඩහඹම්ර ආයුධ ගඵඩහ කයගළනීභටත්, ගහලු 

යහයේ න්ට ජහතයන්තය මුුවයද් යනෞකහ දක්හත්, නළත එභ 
යනෞකහයේ න්ට ගහලු යහඹ දක්හත් ඔවුන් යත ප්රහවන ඳවසුකම් 

ළරීමභටත් නහවික වමුදහ කටයුතු කශහ. 2011 ර්ඹ න විට 

එභ යහඳහයඹ ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහට විලහර ලයඹන් ආදහඹම් 
රඵහයදන තත්ත්ඹකටද ඳත් වුණහ.  

යභභ යහඳහයඹ ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහයන් ඉත් කය 

ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභට ඳයහ දුන් 2012 ඔක්යතෝඵර් 15ළනි දහ 

න විට, ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ දශ ලයඹන් භහන්ක ඉඳළය 

ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 137කට ළඩි වුණහ. ඒ අනු යජඹට 

විලහර ආදහඹභක් රඵහදුන් යම් යහඳහයඹ යඳෞද්ගලීකයණඹ කශහ. 

 යභභ යහඳහයඹ ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභට ඳළරීයම්දී එභ භහගභ 

භඟ ගිවිසුම්ගත න්යන් ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ යන යයි. 

යක්නහ ආයක්ක රංකහ භහගභයි. එයභන්භ යම් ගිවිසුම්ගත 

වීයභන් ඳසු ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභ වළන්රී ඇත්යත් ශ්රී රංකහ 

නහවික වමුදහට කින්භ ඵරඹක් නළවළ හයේයි. ඒ හයේභ තභයි 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් ඇන් ටම ගහර්ඩ් භහගභ 

ආයක්ක කනඩහඹම්රට ප්රහවන ඳවසුකම් ළරීමයම්දී එක් 

ගභන් හයඹක් වහ ඇයභපසකහනු යඩ රර් 3,500ක් අඹකය 

ගත්තහ. එහිදී ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභ යක්නහ ආයක්ක රංකහ 

භහගභට දීරහ තියඵන්යන් ඇයභපසකහනු යඩ රර් දවක් ඳභණයි. 

වම්ඵ න මුදලින් න්ඹඹට 28ක්  යදන්න ඕනෆඹ කිඹහ ඳසු 

කහරයේදී එඹ යනස කය තියඵනහ.  

2014 ර්යේදී යභභ ප්රභහණඹ න්ඹඹට 25 දක්හ අඩු කය 

තියඵනහ. ඒ 2012 ර්යේ ඔක්යතෝඵර් භහඹ දක්හ ආඳසට 

ඵර ඳළළත්යන ඳපසදියි. යභයින් ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහට අත් ව 

ඳහඩු අතිවිලහරයි. එභ ඳහඩු යදගුණ යතගුණ න්යන් 2014 

ර්යේදී එඹ න්ඹඹට 25 දක්හ අඩු කයරහ, නළත න්ඹඹට 17 

දක්හ අඩු කිරීභ යවේතුයන්. යම් නිහ අයප් යටට රළබුණු ආදහඹභ 

යඳෞද්ගලික ආඹතනරට ඹන්න ඳටන් ගන්නහ.  

2013 ව 2014 ර්රදී ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගභ රුපිඹල් 

ම්ලිඹන 9ක ආදහඹභක් රළබූ ඵ ඒ භහගයම් බහඳතියඹහ භහධය 

භිනන් ප්රකහල කය තිබුණහ. එයභන්භ ඔුව ඳහ තිබුයන එභ ර් 

යදයක්දී යකට රුපිඹල් ම්ලිඹන 3.7ක් යජඹට රඵහ දුන් ඵයි. ඒ 

කිඹන්යන්, ය යදයක්දී එභ භහගභ යජඹට යගව මුදර රුපිඹල් 

ම්ලිඹන 7.4ක්.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නමුත් නහවික වමුදහට රළීම 

තියඵන්යන් රුපිඹල් ම්ලිඹන 1.7ක් ඳභණයි. ඒ අනු රුපිඹල් 

ම්ලිඹන 5.7කට වුණු යදඹක් නළවළ. එභ මුදර යක්නහ රංකහ 

ආයක්ක භහගයම් ගිණුභට ගිඹහද, එයේ නළත්නම් යන කහයේ 

යවෝ ගිණුභකට ගිඹහද කිඹරහ යව ඹහ ඵරන්න කහරඹ ඇවිල්රහ 

තියඵනහඹ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

යම් ඇන්ටම ගහර්ඩ් ගනු - යදනු ම්ඵන්ධයඹන් දළනටභත් 

අල්රස යවෝ දණ යචෝදනහ විභර්ලන යක මින් බහ වින්න් 

නඩු ඳයරහ තියඵනහ. ජනහධිඳති යක මින් බහද ඒ 

ම්ඵන්ධයඹන් ඳරීක්ණ කයරහ තියඵනහ. එභ හර්තහ 

නීතිඳතිතුභහට ඳහ යඹ මු කයරහ තියඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධයඹන් 

තභත් සුදුසු පිඹයක් යන ගළනීභ ම්ඵන්ධයඹන් ආනඩු 

ඇතුයශේ ඉයගන වුණත් අඳට ප්රලසන කයන්න න්දු යරහ 

තියඵනහ.  

ඊශඟට, භහ ඇන්ටම ගහර්ඩ් යනෞකහ අත් අඩංගුට ගළනීභ 

ම්ඵන්ධයඹන් කිඹන්න කළභතියි. යම්ක යනස න්ද්ධිඹක්. යම් 

ඇන්ටම ගහර්ඩ් යනෞකහ 2015 ඔක්යතෝඵර් 05 ළනිදහ අත් 

අඩංගුට ගළනීභට වළකි වුයන නහවික වමුදහයේ දක්තහ නිහයි. 

කින්භ දළනුම් දීභකින් යත ය යඵ රුක් කිඹරහ තභයි ඒ යනෞකහ 

අයප් මුුවදට එන්න වළදුයේ. යම් යනෞකහ අත් අඩංගුට ගත්යත් 

තභ ගභනහන්තඹ පිළිඵ යත යතුරු නිළරැදි යර ඉදිපසඳත් 

යන කිරීභට යනෞකහ අභත් වීභ නිහයි. යම්  යනෞකහ අත් 

අඩංගුට ගන්නහ විට එහි අංක යහිත ආයුධ තිබූ ඵට නහවික 

වමුදහ ඳළමිණිලි කය තියඵනහ. නමුත් යම් ම්ඵන්ධයඹන් රඵහ 

දුන් ඳශමු ය ඳරීක්ණ හර්තහ ඉතහභ අඳළවළදිලි එකක් ඵට 

ඳත් යරහ තියඵනහ. යභ කද,  අංක ඉත් යරහ තියඵන ආයුධ 

විලහර ප්රභහණඹක් යභළනි යනෞකහක තියඵන්යන් යක යව භද 

කිඹන එක අද නයක ට අඳට යව ඹහ ගන්න ඵළපසයරහ 

තියඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යම් යනෞකහ ම්ඵන්ධයඹන් 

විලහර ප්රලසනඹක් තියඵන යරහයේ භහ වියලේයඹන්භ ඒ අදහශ 

ඇභතිරුන්යගන් ඉල්රහ න්ටිනහ, යම් ඳරීක්ණ ඹට ගවන්යන් 

නළති, යම් ඳරීක්ණ වපසඹට කයරහ, යම් යටට ව නහවික 

වමුදහට අරහබඹක් න්දු වුණහ නම් ඒ අරහබඹ නළත යක් රඵහ 

ගන්න විධියේ ළඩ පිළියශක් කරුණහකය අයප් ආනඩු වළටිඹට 

යඹ දන්න කිඹරහ.  

"වමුදහඳතිරුන් උහවිඹට යගනි ඹනහ"ඹ කිඹරහ භවය 

භන්ත්රීරුන් කිඹනහ භහ අවයගන හිටිඹහ. වළඵළයි, ඒයකන් 

යඳන්න්න වදන්යන් යම් වමුදහඳතිරුන් යුද්ධඹ ඳළති කහරයේ 

න්දු වුණු යදඹකට උහවිඹට යගනි ඹනහඹ කිඹරහයි. යම් හයේ 

ළරැදි විධිඹට තභයි විඳක්යේ ඉන්න භවය භන්ත්රීරු  කථහ 

කයශේ. යම් න්ඹලුභ යදනහට නඩු භහර්ගඹට වුණත් ඹන්න න්දු වුයන 

යඳෞද්ගලික ආඹතනඹක රැකිඹහ කයනයක ට යච්ච ප්රලසනඹක් -

දණඹක්- නියි. නීතිඹ ම්ඵන්ධයඹන් භට දළනුත්කභක් නළති 

වීභ පිළිඵ භහ කනගහටු නහ. හභහනයයඹන් වමුදහයන් 

විශ්රහභ ගිඹහට ඳසයේ උහවිඹකට ඹනයක ට වමුදහ ඇඳුභ ඇයගන 

ඹන්න පුළුන්ද කිඹරහ භහ දන්යන් නළවළ. වළඵළයි, යම්හයඹන් 

යටට යනත් ඳණිවුඩඹක් රඵහ යදනහ. වමුදහ ඇඳුභ ඇයගන 

ගිහිල්රහ හිය කඩු ඇතුයශේ ඉයගන පින්තය අයයගන තියඵනහ. 

යම්හ ඳහවිච්චි කයන්න වදන්යන් දළන්භභ යන යයි, ඉදිපස 

භළතියණරදීයි. යම් හයේ යද්ල් ගළන යම් යයටම භව ජනතහ 

අදියඹන් න්ටිඹ යුතුයි කිඹරහ භහ කිඹන්න කළභළතියි.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් තියඵනහ, ගරු 

අභහතයතුභහ. 
 

ගු ධර්ජුන රණතුාග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

භහ භයේ කථහ අන් කයන්නම්, මරනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ආනඩු්රභ යසථහ ගළන ුවඟක් අඹ කථහ කශහ.  

3333 3334 

[ගරු  අර්ජුන යණතුංග  භවතහ] 
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ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! යම් අසථහයේදී ගරු කථහනහඹකතුභහ 

මරහනඹට ඳළමියණනහ ඇති. 

 
ධනතුුල ගු මුජිබර් රහුමළන් මශතළ මළවනදයන් ඉලත් 

වුදයන්, ගු කාළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසියය මශතළ] 
මළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER [THE HON.KARU JAYASURIYA] took the 

Chair. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අර්ජුන යණතුංග අභහතයතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගු ධර්ජුන රණතුාග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

අන්තිභ විනහඩියේ භට කිඹන්න තියඵන්යන් යභභ කහයණඹයි. 

න ආනඩු්රභ යසථහක් ගළන යයටම යර කු ගින්නක් 

ඳතුයන්න වදනහ. ආනඩු්රභ යසථහ යභයවයුම් කමිටුක් 

තියඵනහ. යම් කමිටුයේ විඳක්යේ භන්ත්රීරු ඉන්නහ; ගරු 

දියන්ස ගුණර්ධන හිටපු ඇභතිතුභහ ඉන්නහ, ඒ හයේභ භයේ 

යවෝදයඹහත්  ඉන්නහ. යම් න්ඹලු යදනහභ ආනඩු්රභ යසථහ 

යභයවයුම් කමිටුයේ ඉන්නහ. යම් කමිටුට එක එක් යකනහට 

යඹෝජනහ යගයනන්න පුළුන්. භහ නළත යක් කිඹනහ, යම් 

කින්භ යදඹක් අද නයක ට තීයණඹ කයරහ නළති ඵ.  

ඒ විතයක් යන යයි, උතුයර් ඉඩම් ප්රභහණඹක් ආඳසු රඵහ දීරහ 

තියඵනහ. ඒ ගළනත් යර කු වියේචනඹක් යඳන්න්න වදනහ. අද 

 නයක ට යම් ගන්න තීයණ න්ඹල්රභ යයටම ආයක්හට කින්භ 

තර්ජනඹක් යන න විධිඹට තභයි ජනහධිඳතිතුභහ අයප් ආයක්ක 

ප්රධහනිඹහ වළටිඹට අයයගන තියඵන්යන්. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔඵතුභහට රළීම ඇති යේරහ නම් අහන වීයගන එනහ. 

 
ගු ධර්ජුන රණතුාග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

භහ භයේ කථහ අන් කයනහ, ගරු බහඳතිතුභනි.  

යටක් වළටිඹට අපි ඹන යම් ගභයන්දී යභළනි අතය ප්රකහල 

කයරහ යට ගිනි තඵන්න එඳහ කිඹන ඉල්ලීභ කයමින් යම් අසථහ 

රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත යමින් භහ නිවඬ නහ. 

 

 ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යඵ යව භ සතුතියි.  

ගරු භහින්ද භයන්ංව අභහතයතුභහ. 

[අ.බහ. 5.11] 
 

ගු මහින්ෙ වමරසිාශ මශතළ (නිපුණතළ වාලර් න ශළ 

ලෘත්තීය පුහුු ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் தரறல்தறற்சற அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

ගරු බහඳතිතුභනි,  අයප් භේම්භ නිදවස කය දුන්, යඵදී 

තිබුණු  යට  එක්යේත්  කශ, ඒ හයේභ යරෝකයේ දළක තියඵන  

දරුණුභ  ත්රසතහදඹ විනහලඹට ඳත් යක ට අඳට යම් නිදව රඵහ 

දුන්  අයප් ආයක්ක අංලර න්ඹලුභ  යණවිරුන් ආයක්හ කිරීභ 

පිළිඵ අයප් යයටම යේනහධිනහඹකඹහ, ආයක්ක ඇභතියඹහ 

වළටිඹට කටයුතු කයන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට භයේ සතුතිඹ පුද 

කය න්ටින්නට  ඕනෆ.    

භට භතකයි, එතුභහ 2015 ජනහපස 08 ළනිදහ  යම් යයටම 

ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට ඳත් වුණු අසථහ යේදී  එතුභහට අභියඹෝග  

කිහිඳඹකට මුුවණ යදන්නට න්දු වුණහ.  වියලේයඹන්භ භහර්තු 

භහයේ ජිනීහ භහන හිමිකම් කවුන්න්රඹට ඉදිපසඳත්  යන්න 

නිඹමිත තිබූණු ඒ දරුණු හර්තහ  පිළිඵ  එතුභහට  

යේනහධිනහඹකඹහ වළටිඹටත්, යයටම නහඹකඹහ වළටිඹටත්, 

ජනහධිඳතියඹහ  වළටිඹටත් කටයුතු  කයන්නට න්ද්ධ වුණහ. එතුභහ 

යඵ යව භ ඉන්ල්යරන් එතුභහ රඵහගත් ජහතයන්තය  ප්රණහභඹ, 

පිළිගළනීභ ඳදනම් කය යගන ඒ දරුණු හර්තහ ළප්තළම්ඵර් භහඹ 

දක්හ කල්දභහ ගන්න එතුභහට පුළුන්කභ රළබුණහ.  

ඇත්තලයඹන්භ අඳ රළබූ සුවියලේ ජඹග්රවණඹක් වළටිඹටයි  භහ 

එඹ දකින්යන්.   එතුභහ  ඒ හර්තහ එයේ කල්දභහ ගත්තහ හයේභ     

යම් යයටම හභඹ ඇති කශ යුතුඹ කිඹන  ඳළවළදිලි සථහයයේ 

ඉයගන, ඒ ංහිඳිඹහට ඹන  ගභනත් හර්ථක යගනිඹන්න   

වයඹෝගඹ දුන්නහ.  ළප්තළම්ඵර් භහඹ යනයක ට මුළු භහන 

හිමිකම් කවුන්න්රඹභ එකතු යරහ, ශ්රී රංකහ ඇතුළු  ඒ හභහජික 

යටල් 47භ එකතු යරහ, -ශ්රී රංකහ හභහජික  යටක් යන වුණු 

නිහ අඳට ඡන්දඹක් නළවළ.- ඒ යටල් 47භ -යටල් 47 තභයි 

හභහජිකත්ඹ - ඒකභතික යඹෝජනහක් ම්භත කය යගන ඒ 

ංහිඳිඹහට  ඹන ගභන ම්පුර්ණ කයන්න තත් අඳට ඉඩ 

ප්රසථහ දුන්නහ.  එතුභහ යඵ යව භ ඳළවළදිලි සථහයඹක ඉයගන,  

ඳතින හභඹ වහ පුළුල් ංහිදිඹහක් යම් යයටම  සථහපිත  කයන්න  

කටයුතු කයන ගභන්භ, එතුභහ යම් යයටම නහඹකඹහ ලයඹන් 

ඉන්න තහක් යම් යටට නිදව රඵහ දුන්, යඵදී තිබුණු යට 

එක්යේත් කශ, ඒ දරුණු ත්රසතහදඹ අයප් ජීවිතලින්  දවටභ 

ඉත් කශ යණවිරුන් ආයක්හ කයන්නට කටයුතු කයන  ඵ 

යම් යයටම ජනතහට ඳභණක් යන   ජහතයන්තයඹටත් විටින් විට 

එතුභහ  ප්රකහල කයන්නට ඳටන් ගත්තහ.  

භට දළන් ජහතයන්තයයඹන් විලහර පිළිගළනීභක් රළීම 

තියඵනහ, වියලේයඹන්  ඵටහිය යටලින් යර කු පිළිගළනිභක් 

රළීම තියඵනහ, භහ යව  නහඹකයඹක් කිඹහ ඒ යග ල්යරෝ 

හිතනහ, යහජය නහඹකයඹක්  වළටිඹට භට ආයහධනහ එනහ. ඒ 

යටරට ගිහින්  භ යේ යටට රඵහ ගන්න  පුළුන් යද්ල් රඵහ 

ගන්න පුළුන් කිඹහ එතුභහ යභ යව තකටත් න්තුයේ  නළවළ. 

යණවිරුන් ආයක්හ කයනහඹ කිඹන එක භභ කිේය ත්, 

භවය යරහට ලිඵයල්හදඹ ඳදනම් කය යගන යගනඹන 

ඳහරනතන්ත්ර භහ පිළිගන්න එක නතය කයහවිඹ කිඹහ න්තහ එතුභහ 

එයවභ කිඹන්යන් නළති න්ටියේ නළවළ. යභ කද එතුභහයේ 

වදයත් තියඹනහ, යම් යට යබ්යහ ගත් යණවිරුන්  ආයක්හ 

කශ යුතුඹ කිඹන එක. එතුභහයේ වදයත් තියඹනහ, යුද්ධඹ  

කයන අසථහයේදී අයප් යණවිරුයෝ කදහත් -කින්භ 

අසථහකදී- න්විල් ජනතහ ඉරක්ක කය යගන යුද්ධ කයශේ 

නළවළ  කිඹන එක.  

3335 3336 



ඳහර්ලියම්න්තු 

යම් යට යඵදන්නට වළදුණු දරුණු ත්රසතහදඹ අයප් ජිවිතලින් 

දවටභ ඉත් කයන්න ඕනෆ කිඹන භතයේ ඉරහ යණ විරුන් 

අඟලින් අඟර ඉදිපසඹට ගිහින් ජීවිත ඳපසතයහගයඹන් ඒ කටයුත්ත 

කශහ කිඹන වළඟීභ ර්තභහන ජනහධිඳතියඹහයේ වදයත් තියඵන 

නිහ තභයි එතුභහ වළභවිටභ ආදර්ලත් නහඹකයඹක් විධිඹට අඳට 

නිදව රඵහ දුන් ඒ යණ විරුන් ආයක්හ කයමින් යම් යටට 

නහඹකත්ඹ යදන්නට යම් න විටත් කටයුතු කයරහ තියඵන්යන්; 

ඉදිපසඹටත් කටයුතු කයන්නට අධිසඨහනශීලී ඉන්යන්. භභ 

යන යඹකුත් අසථහර එතුභහත් භඟ- 

 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගු මහින්ෙ වමරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කිඹන්න. භටත් ටික යරහයි තියඵන්යන්, 

ඉක්භනින් කිඹන්න. 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඉතහභත්භ සතුතියි. අය ඉදිපසඳත් කයරහ තියඵන ඒකහඵද්ධ 

යඹෝජනහයේ -Resolution 30/1ර- ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹපු  කරුණු 

එකක්ත් නළවළ. ඒයක් තියඵන ඒහ ඊට ඩහ වහත්ඳන්න්භ යනස. 

එඹ ඉදිපස අසථහරදී ඉල්රහ අස කය ගන්නහද? 
 

ගු මහින්ෙ වමරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

යභ කක්ද, ඒකහඵද්ධ යඹෝජනහ? 
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Resolution 30/1. කිඹන්නට ඕනෆද? 
 

ගු මහින්ෙ වමරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Human Rights Council එයක් යඹෝජනහද? ඒ කහයණහට 

තභයි භභ දළන් එන්න ඹන්යන්.  
 

ගු දකදශිතය රඹු්තලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Okay, then you go ahead.  
 

ගු මහින්ෙ වමරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ ඒකහඵද්ධ යඹෝජනහයේ තියඵනහ 

ජහතයන්තය විනිසුරුරුන් යම් යටට යගන්රහ ඳරීක්ණඹක් 

ඳත්නහ කිඹරහ. නමුත් අතිගරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර 

න්පසයේන භළතිතුභහ යඵ යව භ ඳළවළදිලි සථහයඹක ඉරහ මුළු 

යරෝකඹටභ කිේහ, "භභ යම් පුටුයේ ඉන්නකම් ජහතයන්තය 

විනිසුරුරුන් යම් යටට යගනළල්රහ අයප් යණ විරුන් පිළිඵ 

ඳරීක්ණ ඳත්න්නට ඉඩ යදන්යන් නළවළ" කිඹරහ. එතුභහ 

කදහත් හිතුයේ නළවළ, "භට යම් රළම්රහ තියඵන ජනප්රිඹතහ 

නළති යයි" කිඹරහ.  

එතුභහ වදතින් ඒ ප්රකහලඹ කයශේ. යභ කද එතුභහ දන්නහ 

ප්රතිඳත්තිඹක් වළටිඹට අයප් වමුදහ කින් වියටක න්විල් ජනතහ 

ඉරක්ක කයයගන යම් යුද්ධඹ කයශේ නළවළයි කිඹන එක. ඒ 

හයේභ අපි දන්නහ, අපිට අත් දළකීම් තියඵනහ, -එතුභහ 

වියලේයඹන්භ දන්නහ යුද්ධඹ කයන අසථහයේදී හිටපු 

ළඩඵරන ආයක්ක ඇභතියයඹක් වළටිඹට- එකට තිබුණු යජඹ 

වුභනහයන්භ අයප් යණ විරුන් ළයදි කයන්නට යඳ රමරහ, 

ඒහ ඹට ගසන්නට කටයුතු කයනහ කිඹරහ ජහතයන්තයයේ 

විලහර කුභන්ත්රණඹක් ්රිඹහත්භක වුණ ඵ. ඒ නිහ යම් අඹ යුද 

අධිකයණඹට යගන ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ භතඹක් භවය යටල් 

තුශ ඇති යරහ තිබුණහ. යම්හ ඇති කයන්නට ඇත්ත ලයඹන්භ 

අයප්භ පිපසක් නිතය නිතය ජිනීහ ගිඹහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භභ 2006 ඉරහ 2014 දක්හ අයප් 

කනඩහඹභට නහඹකත්ඹ දුන්නු යකනහ. භභ දන්නහ කවුද 

එතළනට ගියේ කිඹරහ; භභ දන්නහ යභ කක්ද ඒ යග ල්ර කිේයේ 

කිඹරහ. ඒ හයේභ අපි ඒ අඹත් භඟ වළප්පුණහ. අපි කින්භ 

අසථහකදී උඩ ඵරහයගන යකශ ගළුවයේ නළවළ. භභ එක්තයහ 

අසථහකදී ඇයභපසකහයේ තහනහඳතිතුමිඹ -එතුමිඹ කශ 

ප්රකහලඹකට ඳසු- එතළන හඩි කයරහ එතුමිඹට ඇිනල්ර දික් 

කයරහ කිේහ, "වීදුරු යගල්ර ඉයගන ගල් ගවන්න එඳහ." 

කිඹරහ.  

අපි ඒ විධිඹට අභිභහනයඹන් කටයුතු කශහ. යභ කද, අයප් යණ 

විරුන් අපි ආයක්හ කශ යුතුයි කිඹන වළඟීභ අයප් වදත්ර 

තියඵනහ. අපිට අද රළම්රහ තියඵන යද්ලඳහරන සථහය බහඹ, 

ආර්ථික සථහය බහඹ, භහජ සථහය බහඹ අසථහය කයන්නට 

අපි කින්යේත්භ ූ දහනම් නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර 

න්පසයේන භළතිතුභහ යඵ යව භ නිර්ීනත නළිනටරහ කිේහ, "භභ 

යම් පුටුයේ ඉන්නකම් යම් විනිසුරුරුන්ට ඉඩකඩ යදන්යන් 

නළවළ" කිඹරහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ භභ ඳසුගිඹ ආනඩුයේ 

භහන හිමිකම් ම්ඵන්ධ ජහතයන්තය කටයුතුරට ම්ඵන්ධ 

න කහරයේ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ උදරහගභ යක මිභ ඳත් කයරහ 

යම් යයටම  ඇති යරහ තියඵන බඹහනක භහන හිමිකම් උල්රංඝන 

19ක් යතෝයහයගන ඒහ ගළන ය ඹරහ ඵරන්න කිඹරහ ඒ 

යක මිභට කිේ ඵ. 

ඒ අසථහයේදී ජහතයන්තයයඹන් ආ ඉල්ලීභක් භත එතුභහ 

ජහතයන්තය වියලේඥ භඩුල්රක් යම් යටට යගන්හ ගත්තහ. ඒයක් 

ප්රධහනිඹහ වළටිඹට කටයුතු කයශේ ඉන්දිඹහයේ හිටපු අග 

විනිසුරුතුයභකු න "බගති" භවතහයි. එතුභහ යගන්හ යගන 

"උදරහගභ  යක මිභ" ජහතයන්තය ප්රමිතීන් භත ්රිඹහත්භක 

නහද, නළද්ද කිඹන එක ය ඹහ ඵරන්න එතුභහට අසථහ 

දුන්නහ.  

අන්තිභට යභ කක්ද වුයන? ගරු යකයවළිඹ යඹුක්ළල්ර 
භන්ත්රීතුභහ දන්නහද, කවුරු යවෝ ඳත් කයන්න කිඹරහ භහන 

හිමිකම් යක මිභට කිේහභ භහන හිමිකම් යක මියම් එදහ 
හිටපු නනීදන් පිල්යල් ඳත් කයශේ කවුද කිඹරහ. ඳත් කයශේ 

"දරුසභහන්". එතුමිඹ ඒ නභ අයප් යජඹට එේහ, "භභ ඳත් 

කයන්යන් දරුසභහන්" කිඹරහ. ඔන්න, දරුසභහන්රහ හයේ කටමටිඹ 
තභයි එදහ අයප් යටට ආයේ. දරුසභහන් ඇවිල්රහ අන්තිභට බගති  

හිටපු අග විනිසුරුතුභහට කිඹන්යන්ත් නළති යම් යග ල්රන් අතුරු 
හර්තහක් නිකුත් කශහ. ඒ අතුරු හර්තහයේ කිඹරහ තිබුණහ, 

"උදරහගභ යක මිභට අයප් යජඹ ඇිනරහ ගවනහ" කිඹරහ.  

3337 3338 

[ගරු  භහින්ද භයන්ංව භවතහ] 
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ගරු බහඳතිතුභනි, වියද්ල කටයුතු අභහතයහංලයේ එකට 

හිටපු යල්කම් යය යම්ස ජඹන්ංව භවත්තඹහත් එක්ක අන්තිභට භට 

ඉන්දිඹහට ඹන්න න්ද්ධ වුණහ. ඉන්දිඹහට ගිහිල්රහ හිටපු අග 

විනිසුරුතුයභකු ව බගති භවතහ වම්ඵ වුණහ. "ඔඵතුභහ යම් 

අතුරු හර්තහ පිළිඵ දන්නහද" කිඹරහ භභ බගති හිටපු අග 

විනිසුරුතුභහයගන් ඇුවහභ එතුභහ කිේහ, "භභ දන්යන් නළවළ" 

කිඹරහ. එතයක ට භභ කිේහ, "එයවභ නම්, යම් හර්තහ නිකුත් 

කයශේ ඔඵතුභහට කිඹන්යන් නළති, ඔඵතුභහයේ එකඟතහ නළති 

කිඹරහ ඔඵතුභහයේ අත්නින් භට ලියුභක් යදන්න." කිඹරහ.  

භභ ඊට ඳසයේ ඒ ලියුභ භයේ අතට ගත්තහ. ඒ ලියුභ අයයගන 

භභ රංකහට ඇවිල්රහ අනික් අඹ කළහ ඒ විසතයඹ කිේහ. ඊට 

ඳසයේ තභයි ඒ යග ල්රන් අතුරු හර්තහ නිකුත් කයන්යන් 

නළති ආඳුව ගත්යත්. ඒ හයේ යද්ල් යරහ තියඵනහ කිඹන 

එක වභත්රීඳහර න්පසයේන ජනහධිඳතිතුභහ දන්නහ. අපි ඒ යද්ල් 

දළන දළන යභ කටද පිට යටින් වියලේඥඹන් යගන්න්යන්? අයප් 

වියලේඥයඹෝ යම් යයටම ඉන්නහ. අපි කිඹන්යන් නළවළ, ඔක්යකෝභ 

වරහ දභන්න කිඹරහ.  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 3ක් තියඵනහ. 

 
ගු මහින්ෙ වමරසිාශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, භට ඵහධහ කයපු විනහඩිඹත් යදන්න. 

ඒ හයේ කටයුතු න්දු යරහ තියඵන ඵ දන්නහ නහඹකයඹක් 

තභයි අද අයප් යයටම ඉන්යන්. යම් නයක ට භභ එතුභහත් එක්ක 

එක්ත් ජහතීන්යේ ංවිධහනයේ රැසවීම් අසථහ යදකකට ගිහිල්රහ 

තියඵනහ. ඒ යදතහයේභ එක්ත් ජහතීන්යේ ංවිධහනයේ භව 

යල්කම්තුභහ ව "ඵළන් කි මන්" වමු වුණත්, ඇයභපසකහයේ යහජය 

යල්කම් "යජෝන් යකරී" වමු වුණත්, එතුභහ වළභ විටභ කථහ කයරහ 

තියඵන්යන් අයප් ආයක්ක නිරධහපසන්ට ළඩිපුය පුුවණුක් රඵහ 

යදන්යන් යක යව භද, එක්ත් ජහතීන්යේ ංවිධහනයේ හභ 

වමුදහට අයප් නිරධහපසන් අපි ඩ ඩහ ම්ඵන්ධ කයන්යන් 

යක යව භද කිඹරහයි. එතුභහ කදහත් අයප් යණ විරුන් අභතක 

කයරහ නළවළ.  

එතුභහ ඉසයල්රහභ කථහ කයන්යන් අයප් යණ විරුන් 

ම්ඵන්ධයි. ඇත්ත ලයඹන්භ එතුභහ යම් යයටම හිටිඹත්, පිට යට 

හිටිඹත් අයප් ත්රිවිධ වමුදහයේ ලක්තිඹ ර්ධනඹ කයන්න, අයප් යණ 

විරුන් අභතක යන කය අයප් යණ විරුන් ආයක්හ කයන්න 

කටයුතු කයනහ. එළනි නහඹකයඹක් තභයි අඳට ඉන්යන් කිඹන 

එක භභ යඵ යව භ ඳළවළදිලි කිඹන්න කළභළතියි. එභ නිහ ඇත්ත 

ලයඹන්භ එතුභහ අයප් යණ විරුන් කදහත් ඳහහ යදන්යන් 

නළවළ කිඹන එක අඳට විලසහයි. ඒ හයේභ යම් යයටම පුළුල් 

ංහිඳිඹහක් ඇති කයරහ, ආඳුව ඒ දරුණු ත්රසතහදඹ යම් යයටම 

සථහපිත යන කයන තත්ත්ඹක් යම් යයටම නිර්භහණඹ කයන්න 

එතුභහ වදතින්භ කටයුතු කයනහ. ඒක දීර්ඝ ගභනක්. ඒක 

යඵ යව භ යකටි කහරඹකින් කයන්න ඵළවළ.  

අයප් වමුදහයේ යක ඳභණ ප්රභහණඹක් උතුයර් ඉන්නහද, 

නළ යඟනහිය ඉන්නහද කිඹන එක පිළිඵ භතඹක් දයන්න 

කහටත් අයිතිඹක් නළවළ. ඒක තීයණඹ කයන්යන් ආයක්ක 

භනඩරඹ. ඒ ඳශහත්ර අයප් වමුදහයේ යක ඳභණ ප්රභහණඹක් 

ඉන්න ඕනෆද කිඹරහ තීයණඹ කයන්යන් ආයක්ක භනඩරඹ. 

අඳට අභතක නළවළ, යුද්ධඹ අන් වුණු වළටියේ එල්ටීටීඊ 

හභහජිකයඹෝ  12,000ක් ඹටත් වුණහ කිඹරහ. අයප් ෆීල්ඩ් භහර්ල් 

ගරු යත්  යෂ න්යේකහ ඇභතිතුභහ කිේහ හයේ ඇත්ත 

ලයඹන්භ ඒ 12,000භ වපසඹට පුනරුත්ථහඳනඹ කයශේ නළවළ. ඒ 

කටයුත්යත්දී IOM ංවිධහනඹ ම්ඵන්ධ කය යගන යභ නහ 

වුණහද කිඹරහ කිඹන්න භභ දන්යන් නළවළ. වළඵළයි, අන්තිභට ඒ 

අඹ භහජගත කශහ; භහජඹට ඹළේහ. දළන් ඒ යග ල්රන් 

යභ නහද කයන්යන්, යක යවේද  ඉන්යන් කිඹන ඳසු ම්භත් නළවළ. 

එළනි තත්ත්ඹක් තියඹද්දි අපි යක යව භද ඒ ප්රයද්ලලින් 

වමුදහ ඉත් කය ගන්යන්? අයප් යයටම ආයක්හට අනනයතහ 

අතයලයයි. ඒක අඳට කදහත් compromise කයන්න ඵළවළ. 

නළත්නම් ඒක කදහත් අඩු කයන්න ඵළවළ. එයවභ හිතහයගන 

තභයි ජනහධිඳතිතුභහ කටයුතු කයන්යන්.  

අද විහදඹ ඹන අතය තුය එක භන්ත්රීයයඹකු ආඵහධිත යණ 

විරුන් පිළිඵ කථහ කයනහ භට ඇුවණහ. භභ ඔඵතුභහ වයවහ 

ගකීභකින් යුතු යම් ඳහර්ලියම්න්තුට දළනුම් යදන්න කළභළතියි,  

ඔඹ උද්යඝෝණඹ කයන්න තිඹකට ඉසයල්රහ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ කළම්නටම භනඩරඹට ප්රකහලඹක් කශහ, ඒ ආඵහධිත 

යණවිරුන්යේ ප්රලසනඹ විරහ තියඵන්යන් කිඹරහ.  

අහන ලයඹන්, භට කිඹන්න තියඵන්යන් එතුභහ ගළන අඳට 

යර කු විලසහඹක් තියඵනහ. එතුභහ යම් යයටම අනනයතහ, 

ඒකීඹබහඹට වහනිඹක් යන්න කින්යේත්භ ඉඩ යදන්යන් නළවළ. 

ඒ හයේභ එතුභහ යඵ යව භ යව  නහඹකයඹක්.  අයප් යයටම විවිධ 

ංසකෂතික පිළියත් අදවන ජනතහක් ඉන්නහ කිඹන එක, 

විවිධ ජන යක ටක් ඉන්නහ කිඹන එක, විවිධ බහහ කථහ කයන 

ජන යක ටක් ඉන්නහ කිඹන එක, විවිධ ආගම් අදවන ජන 

යක ටක් ඉන්නහ කිඹන එක, විවිධ පිළියත් අනුගභනඹ කයන 

ජනතහක් ඉන්නහ කිඹන එක කදහත් අභතක කයන්යන් 

නළතු, ඒ විවිධහංගත් ආයක්හ කයයගන යම් යට විලහර ලයඹන් 

දියුණු කයන්න එතුභහයේ නහඹකත්යඹන් යුතු කටයුතු කයනහ 

කිඹන කහයණඹත් භතක් කයමින් භහයේ චන සල්ඳඹ 

යභතළනින් අන් කයනහ. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු යර වහන් යත්ත්යත් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.26] 
 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

යඵ යව භ සතුතියි. 

ම්මුතිහදී ආනඩුයේ යභභ අඹ ළඹ අසථහයේ - ංර්ධන 

උඳහඹභහර්ග වහ ජහතයන්තය යයශ අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් 

පිළිඵ කහයක බහ අසථහයේ-  විහදඹට එක්වීභට අසථහක් 

රළීමභ ගළන භභ ඉතහභත් න්යතෝ නහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යම් අඹ ළයේ වියලේත්ඹක් තියඵනහ. 

යභ කද, හභහනයයඹන් අඹ ළඹක් ඳටන් ගළනීයම්දී 

චහපසත්රහනුකර විඳක් නහඹකතුභහ යම් විහදඹ ඉල්රන්යන් 

රුපිඹල් 10ක් අඩු කයන්න කිඹරහයි. යම් මුළු ආන්ඹහකයයේභ 

දළකපු නළති න්ද්ධිඹක් අපි  අඹ ළඹ යදයනිය කිඹවීයම් ඡන්ද 

විභීමයම්දී දළක්කහ. ඒ තභයි විහදඹ ඉල්රපු විඳක් නහඹකතුභහත් 

යදනය කිඹවීයම්දී යම් අඹළඹට ඡන්දඹ යදනහ. විඳක්යේ 

ංවිධහඹකතුභහ ආන 6ක් තිඹහයගන විඳක්යේ ංවිධහඹක 

වළටිඹට කටයුතු කයනහ.  
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ඳහර්ලියම්න්තු 

අද විඳක්යේ ංවිධහඹකතුභහ ම්පර්ණයඹන්භ ආනඩුයේ 

යව  කිඹහයගන තභයි කථහ කයශේ. ආනඩුයේ යව  ඇති; ළරැදි 

ඇති. විඳක්යේ ඉයගන විඳක් නහඹකතුභයි, විඳක්යේ 

ංවිධහඹකතුභයි ආනඩුත් එක්ක ඉන්නහ නම් යම් බහයන් 

ළඩක් නළවළ. කථහනහඹකතුභහත් ඉන්න යරහයේ යම් බහ 

විහිළුක් ඵට ඳත්යනහ කිඹන කහයණඹ  ප්රථභයඹන්භ භභ 

කිඹන්න කළභළතියි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, ආයක්ක අභහතයහංලඹ ගළන කථහ 

කයනයක ට අඳට එකයභ න්හිඹට නළයගන්යන් යක ටි 

ත්රසතහදඹයි. වළඵළයි, භභ භතක් කයන්න කළභළතියි, 1970 

න්පසභහයෝ ආර්.ඩී. ඵනඩහයනහඹක භළතිනිඹයේ ආනඩු ඳළළති 

කහරඳපසච්යේදඹ තුශ ජනතහ විමුක්ති යඳයමුණ තභයි  යම් යයටම 

ත්රසතහදඹ ඳටන් ගත්යත් කිඹන එක. ජනතහ විමුක්ති යඳයමුණ 

1970 කළරැල්ර තුළින් යම් යයටම විලහර අන්යදෝරනඹක් ඇති කශහ. 

වළඵළයි, එදහ ඵහහිය ඵරයේග තිබුයන නළති නිහ න්පසභහයෝ 

ඵනඩහයනහඹක භළතිනිඹටත්, හිටපු යුද වමුදහටත් පුළුන් වුණහ, 

දස කිහිඳඹක් ඇතුශත ඒ කළරැල්ර භර්දනඹ කයන්න.  

ඒක ඒ කහරඳපසච්යේදඹ තුශ වුණු න්ද්ධිඹක්. ඊට ඳසු 1977 න්ට 

1994 දක්හ යද. ආර්. ජඹර්ධන භවතහයගන් ඳටන් යගන යුඑන්පී 

යජඹක් යම් යට ඳහරනඹ කශහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අද ඵණ කිඹන 

න්ඹලු යදනහට අභතක යරහ තියඵනහ,  1983 යම් යයටම වුණු 

න්ද්ධිඹ ගළන. යම් යයටම අහිංක යදභශ ජනතහ යගල්ලින් 

එළිඹට දහරහ, ගිනි තිඹරහ, කඳරහ භළරුයේ කවුද කිඹරහ යම් 

අසථහයේදී අපි හිතරහ ඵරන්න ඕනෆ. යදභශ ඩඹසයඳෝයහක් 

වළයදන්න යවේතු වුයන යභ කක්ද කිඹරහ අපි හිතරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

එතයක ට යම් ත්රසතහදඹට මලික ගකිඹන්න ඕනෆ  එක්ත් 

ජහතික ඳක් ආනඩුයි. [ඵහධහ කිරීම්] යඳ ඩ්ඩක් අවගන්න. 

ගරු බහඳතිතුභනි, යම් යටට කුඩු ආයේ 1977 න්ට 1994  

දක්හ යුගයේදීයි; යම් යයටම ඳහතහර ම්හි වුයන 1977 න්ට 1994 

දක්හ යුගයේදීයි. යම් යයටම භහජඹ ඳපසවහනිඹට ඳත් වුයන 

එක්ත් ජහතික ඳක්යේ යද.ආර්. ජඹර්ධන, යණන්ංව යප්රේභදහ, 

ඩී.ීම. වියදතුංග ඹන ජනහධිඳතිරුන්යේ භයේයි කිඹන එක අඳ 

කවුරුත් දන්නහ කහයණඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු බහඳතිතුභනි,- 
 

ගු මන්ත්රීලරදය්ත 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

යඳ ඩ්ඩක් අවයගන ඉන්න යකෝ. 
 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

යම්හ අවනයක ට අභහරුයි තභයි. කයන්න යදඹක් නළවළ, 

අවගන්න. ගරු බහඳතිතුභනි, 1994දී එක්ත් ජහතික ඳක් 

ආනඩු ඳයහජඹ කයරහ,- 

 

ගු චන්දිම ගමද  මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Chandima Gamage, what is your point of Order? 

ගු චන්දිම ගමද  මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඩී.ීම. වියදතුංග ජනහධිඳතිතුභහට,- 

 

ගු මන්ත්රීලරදය්ත 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ඒක point of Order එකක් යනයභයි. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

That is not a point of Order. 
 
ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ගරු බහඳතිතුභනි, 1994දී අපි ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රමුඛ 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ආනඩුක් ම්හි කශහ. යම් යයටම 

තිබුණු ත්රසතහදඹ නිභ කයන්න එකට න්ටි චන්ද්රිකහ 

ඵනඩහයනහඹක භළතිනිඹ ඹටයත් තිබුණු යජඹ උත්හවඹක් 

දළරුහ. අපි 1995 යදළම්ඵර් භහයේ ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳඹ 

ම්පර්ණයඹන්භ නිදවස කයයගන, දිංගත භයේ පිඹහ න 

යජනයහල් අනුරුද්ධ යත්ත්යත් භළතිතුභහ නියඹෝජය ආයක්ක 

ඇභති වළටිඹට අයප් යක ඩිඹ ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳයේ හියටේහ. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 
නෆඟී සිටිදේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගු වභළපි තුමළ 
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු යත් යෂ න්යේකහ අභහතයතුභහ. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ යජනයහල් අනුරුද්ධ යත්ත්යත් 

භළතිතුභහ ගළන භතක් කශ නිහ භභ එක කහයණඹක් ඔඵතුභහට 

භතක් කයන්න ඕනෆ. ඇත්තටභ යජනයහල් යත්ත්යත් නභළති 

යජයසඨ නිරධහපසඹහ -ආයක්ක ඇභතිතුභහ- භඟ අඳ යහජකහපස 

කශහ. එතුභහ අංකභ ඒ යහජකහපසඹ කශහ. 

 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

යඵ යව භ සතුතියි. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඒක ඔඵතුභහටත් යගෞයඹක් ව ආඩම්ඵයඹක් යන්න 

පුළුන්. එතුභහ ඵංකර්රට ඇවිල්රහ අපිත් එක්ක දස යදක තුන 

ඉන්නහ.  

3341 3342 

[ගරු  යර වහන් යත්ත්යත්  භවතහ] 
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ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 
භභ දන්නහ.  
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

වළඵළයි, යම් යුද්ධයේ යගෞයඹ ඉල්රහ කෆ ගවන හිටපු 

ආයක්ක යල්කම් හයේ අඹ එක විනහඩිඹක් අපිත් එක්ක 

ඵංකයඹක ඉරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒකත් දළනගන්න. 
 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

යඵ යව භ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

යඵ යව භ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභහ. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු බහඳතිතුභනි, -[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ෆීල්ඩ් භහර්ල් යත් යෂ න්යේකහ අභහතයතුභහ. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහයේ පිඹහ යඵෝධි පජහකට ගිඹ වළටි 

කිඹරහ, හිටපු ඳහරකඹහ ආයක්ක කවුන්රයේදී යඟඳහරහ 

යඳන්නුහ.  

 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඔේ. ඔේ. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරත් දසොන්දවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்பசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

යම් යයටම ඳහරකඹහ යම් විධිඹට වළන්යයනහද කිඹරහ භට ඒ 

යරහයේ රදජත් හිතුණහ. අවිඹක් තිඹහයගන ඳළද්යදමින් යඵෝධිඹ 

යටම ඇවිද්දහ කිඹරහ යඟඳහරහ යඳන්නුහ. ඔඵතුභහ ඒ හයේ 

කටමටිඹ නහඹකයඹෝ කයගන්න දඟරන එක ගළන භට පුදුභයි. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යව යි, ගරු යර වහන් යත්ත්යත් භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒක භයේ භතඹ. තමුන්නහන්යේයේ භතඹට 

භභ ගරු කයනහ. නමුත් ඒක භයේ භතඹ. ගරු බහඳතිතුභනි, -

[ඵහධහ කිරීභක්] යභ කක්ද? භභ යව ය cheques දීරහ bounce 

යරහ හියර් ගියේ නළවළ. රදජහ නළතු කෆ යන ගවහ ඉන්න. ගරු 

බහඳතිතුභනි, 1994 න්ට 1998 දක්හ යුද්ධඹ ඳළළති භඹ ගළන 

ගරු ෆීල්ඩ් භහර්ල් යත් යෂ න්යේකහ ඇභතිතුභහ දන්නහ. අපි 

්රිඹහන්විත යහශිඹක් කයරහ MSR එක clear කයන්න තිබුයන ත 

කියරෝමීටර් 11යි. ඒ කියරෝමීටර් 11 තිම්ඹදී අඳට නළත යක් 

ජහතයන්තය ඵරයේගලින් ආපු පීඩනඹ නිහ ඒක නත්න්න 

න්ද්ධ වුණහ. ෆීල්ඩ් භහර්ල් යත් යෂ න්යේකහ භවත්භඹහත් ඒ 

ම්ඵන්ධයඹන් භහත් එක්ක එකඟ යයි කිඹරහ භභ හිතනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භභ දන්නහ. ඒ යරහයේත් අයප්  යුද්ධඹ 

ඩඹසයඳෝයහයන් නතය කශහ. කවුරු යභ නහ කිේත්, 2005දී 

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහයේ ආනඩු ඹටයත් අපි යුද්ධඹ ඉය 

කශහ. යභ කද වුයන කිඹරහ යත් යෂ න්යේකහ භවත්භඹහ 

දන්නහ. 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි යදකක කහරඹක් 

තියඵනහ. 
 

ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද යභ කද යරහ තියඵන්යන්? TNA 

එයක් භන්ත්රීතුභන්රහ යභ නහ කිේත්, අද එතුභන්රහට යගල් 

ටිකත් වදහගන්න ඵළරු ඉන්නහ. අද න යසථහක් 

යගනළල්රහ තියඵනහ. සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ඊයේ භට කිේහ, ඒ 

යඹෝජනහ ටික කිඹන්න කිඹරහ. භභ ඊයේ ෑටත්, අද දල් 

යනකලුත් කියඹේහ. ඒයක් ම්පර්ණයඹන්භ තියඵන්යන් 

උනඩයඹන් ගන්න ඵළපස වුණු ඊශභ ඳෆන් ඳවයක් දහරහ න 

යසථහක් භිනන් ගන්න උත්හව කිරීභක් ඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි 

අඳට යඳයනනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, යයදි ඇයගන ඉන්න ශ්රී 

රහංකිකඹන් වළටිඹට, අපි භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහයේ 

හටකයේ එල්ලිරහ ඳහර්ලියම්න්තු ආපු කටමටිඹයගන් ඉල්රහ 

න්ටිනහ, යම් න්දුන අඳයහධඹ නම් න්ද්ධයන්න යදන්න එඳහ 

කිඹරහ. අපි යදභශ ජහතිඹත් භඟ කින්භ තයවක් නළවළ. අයප් 

යවෝදයත්ඹ, භහනහත්භතහ, ංහිඳිඹහ ඒ ඕනෆභ යදඹක් අපි 

යඵදහගන්න රළවළසතියි. වළඵළයි, අපි යට යඵදන්න යදන්යන් 

නළවළයි කිඹන එක ඉතහභ ඳළවළදිලි භතක් කයමින් භයේ කථහ 

අන් කයනහ. යඵ යව භ සතුතියි. 

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

යඵ යව භ සතුතියි. 

 
[தற.த. 5.34] 

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීදන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீபசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப றசரபர் அர்கபப, இன்மந றணம் 

தரதுகரப்தை அமச்சு, அதறறதத்ற உதர தொமநகள் ற்தம் 

சர்பச ர்த்க அமச்சு ஆகறற்நறன் றற எதுக்கலடுகள் 

தரடர்தரண குளறமன றரத்றல் உமரற்தற்குச் 

சந்ர்ப்தம் அபறத்மக்கரக ன்நற தரறறக்கறன்பநன். அந் 

மகறல் இன்த தரதுகரப்பதரடு சம்தந்ப்தட்ட தன 

றடங்கள் அனசற ஆரப்தடுகறன்நண. தகப உதப்தறணர் 

கபது தரர்மறல் தனறரண கதத்துக்கள் தொன்மக்கப் 

தடுகறன்நண.  

ன்மணப் ததரதத்ட்டில், எத ரட்டில் இமநம 

ன்த என்த இதக்கறன்நது. அது க்கள் தோனரக ங்கப் 

தடுகறன்நது. அபபமப க்கபறன் உரறம ன்தம் என்த 
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இதக்கறன்நது. அரது, இமநம ரட்மடப் தரதுகரப் 

தற்கும் க்கமபப் தரதுகரப்தற்கும் தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

அபபமபறல், உரறம ன்தது க்கபறன் சுந்றத்பரடு 

சம்தந்ப்தட்டது. க்கபறன் சுந்றம் உரறம தோனரக 

உதறப்தடுத்ப்தடரதுறட்டரல், அந் ரட்டிமண க்கபரட்சற 

மடதததகறன்ந எத ஜணரக ரடரகக் கத தொடிரது. 

ணப, இமநம ன்தது க்கமபப் தரதுகரக்கறன்ந 

பமபறல், உரறம ன்ததும் க்களுக்கு இதந்துரணரக 

பண்டும். க்கபறன் உரறமகமப லநற இமநமறமணப்  

தன்தடுத்துகறன்நபதரதுரன் தபறரடுகள் குநறத் ரட்டின் 

இமநமறல் மனறட பண்டி எத சந்ர்ப்தம் 

ற்தடுகறன்நது.  

கடந் கரனத்மப் ததரதத்ட்டில், து ரட்டில் 

இடம்ததற்ந த்த்ங்களுக்குப் தன ததர்கள் மக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அம "ணறரதறரண த்த்ம்", 

"சரரணத்துக்கரண த்த்ம்" ன்தநல்னரம் தசரல்னப்தட்டது. 

அந் த்த்ங்களுக்கு இவ்ரதநல்னரம் அதமரண 

ததர்கள் மக்கப்தட்டிதந்ண. ஆணரல், அந் லிகமபச் 

சுந்து றற்கறன்ந க்கள் த்றறல் பதரய்க்பகட்டரல்ரன் 

அன் உண்மறமன தரறத்ம். அரது அந் டுக்கமப, 

அந் லிகமபச் சுந்ர்கள் த்றறல் பகட்கறன்ந 

பதரதுரன் அந் த்த்ம் ணறரதறரண த்த்ர? அல்னது 

சரரணத்துக்கரண த்த்ர? ன்தமப் தற்நற தறல் 

றபக்கரக, றதரகக் கறமடக்கக்கூடிரக இதக்கும். து 

ப்தடிரக இதந்ரலும் து க்கமபப் ததரதத்ட்டில் 

அர்கள் இந் 30 தட கரன த்த்த்றணரல் றகவும் 

தரதூரண தொமநறல் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். 

அரது அர்கள் ரழ்றடங்கமப இந்றதக்கறன்நரர்கள்; 

உறம இந்றதக்கறன்நரர்கள்; அங்கங்கமப இந்றதக் 

கறன்நரர்கள்; உள்ரட்டிலும் தபறரடுகபறலும் றலிகபரக, 

அகறகபரக அமனந்து தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  

ஜணரகம் ன்தது உண்மறல் க்கபறன் தததம் 

தரன்மபரரறன் ஆமப் ததற்ந ஆட்சற தொமநரக 

இதந்ரலும், சறததரன்ம க்கமப அல்னது றர்க்கட்சற 

றணம அமத்துக்தகரண்டு தசல்கறன்ந தொமநறல் அந் 

ஜணரகம் ன்தது இதக்க பண்டும். அவ்ரத 

இதந்ரல்ரன் அது உண்மரண ஜணரகரக இதக்க 

தொடித்ம். ரநரக அடிப்தமடரத்றன் தததம்தரன்மமப் 

தததகறன்நபதரது அந் ஜணரகம் ன்தது சறததரன்ம 

க்களுக்கு றரண ஏர் ஆட்சறதொமநரகத்ரன் அம 

தொடித்ம். கடந் கரனங்கபறல் தனறரண அணர்த்ங்கமப 

ங்கபது க்கள் சந்றத்றதக்கறன்நரர்கள். இந் றமனறல் 

இன்த த்த்ம் றமநமடந்து ம ஆண்டுகள் கடந்து 

றட்டண. இன் தறன்ணதம் க்கள் லிகமப, டுக்கமபச் 

சுந்துதகரண்டுரன் இதக்கறன்நரர்கள். ணப, இன்த இந் 

க்கள் றம்றரக ரழ்ற்கரகத்ரன்  ரங்கள் ஏர் 

அசறல் லர்ம ரடி றற்கறன்பநரம்.  

இனங்மகமப் ததரதத்ட்டில், சரரரக 1981 

கரனப்தகுறறல் ரட்ட அதறறதத்றச் சமதமக் தகரடுக் 

கறன்நபதரது "இனங்மகறல் எத ணறரடு உதரகப் 

பதரகறன்நது" ன்த சறனர் கூநறணரர்கள். ரகர சமதமக் 

தகரடுக்கறன்நபதரதும் அபறரகத்ரன் தசரன்ணரர்கள். 

ஆகப, ந் அற்ததசரற்தரண எத லர்வு கறமடக்கறன்ந 

பதரதும் அமப் ததரறரக றரக்கறரணப்தடுத்ற பர 

"றர்களுக்குத் ணறரடு கறமடக்கப்பதரகறன்நது" ன்த 

தசரல்லி, அசறல் தொலீட்டிமணத் படிக்தகரள்கறன்ந 

எதறரண அசறல் கனரசரம் அல்னது ஏர் அடிப்தமடர 

அசறல் கனரசரம் இந் ரட்டில் றர்சணரகப் தறன்தற்நப் 

தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்நது. ணப, இந் றமனறல் 

சறந்றக்க பண்டி தொக்கறரண றடங்கள் இதக்கறன்நண. 

கடந் கரனங்கபறல் இடம்ததற்ந தடிப்தறமணகமப கற்தக் 

தகரண்டிதக்கறன்பநரர ன்தமப் தற்நற ரங்கள் சறந்றக்க 

பண்டிர்கபரக இதக்கறன்பநரம்.  

இன்த து ரட்மட அதறறதத்ற தசய்க்கூடி 

த்மணபர தைத்றஜலறகள் இந் ரட்மடறட்டு தபறபநற 

அந்ற ரடுகளுக்குச் பசகம் தசய்து தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். அரது அந் ரடுகபறல் து றநமகமபக் 

கரட்டிக் தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இப்தடிப்தட்ட றநம 

சரலிகள் இந் ரட்டிற்குள் பண்டுரக இதந்ரல் 

றச்சரக இந் ரட்டில் இணப் தறச்சறமணக்கு உதப்தடிரண 

லர்வு என்த கறமடக்க பண்டும். உதப்தடிரண லர்வு ன்தது 

சறததரன்ம க்களுக்குப் தரதுகரப்மத ங்கக்கூடி எத 

லர்ரக இதக்க பண்டும். இந்த் லர்வுக்கரகத்ரன் து 

கட்சற தனகட்டப் பதச்சுரர்த்மகமப டத்றக் தகரண்டிதக் 

கறன்நண. இந் பமபறலும் இந்த் லர்மப் ததரறரகப் 

தேநறட்டுக் கரட்டி அல்னது ததரறதுதடுத்ற அமணக் குப்தை 

கறன்ந சறன அடிப்தமடரச் தசற்தரடுகளும் ஆங்கரங்பக 

மடததற்தக் தகரண்டுரன் இதக்கறன்நண.  

ங்கமபப் ததரதத்ட்டில், க்குச் சரண, சத்து 

ரண உரறம கறமடக்கறன்நபதரது, ங்களுமட க்கள் இந் 

ரட்டின் சரறச தங்கரபறகபரக அங்கலகரறக்கப்தடுகறன்நபதரது, 

இந்ரட்டுத் றழ் தைத்றஜலறகளும் ற்தம் தைனம்ததர்ந் 

க்களும் இந் ரட்டின் அதறறதத்றக்கரகச் தசற்தடு 

ற்குத் ரரக இதக்கறன்நரர்கள் ன்தம ரங்கள் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்பநரம். ரங்கள் ஆர்ப்தரட்ட 

ரக, அட்டகரசரக, அரஜகரக ரபண்டுதன்த 

றமணக்கறல்மன. அமறரக ரழ்ற்பக றதம்தை 

கறன்பநரம். ரங்கள் அமறரக ர றதம்தைகறன்நபதரது 

உங்கள் பசக்கங்கள் ங்கமபப் தற்நறக்தகரள்ப பண்டும். 

ரநரக, இந் பசக்கங்கமப பக் கங்கபரக, அரது, 

படரரறகளுக்குரற கங்கபரக லங்கள் றமணக்கறன்ந 

பதரதுரன் அடுத்டுத்து இந் ரட்டில் தறச்சறமணகள் 

ற்தட்டுக் தகரண்டிதக்கறன்நண. 

கடந் கரனங்கபறல் வ்ரநரண எப்தந்ங்கமபச் தசய் 

பதரறலும் அற்தக்கு றரக லங்கள் இணர ரலறரகப் 

பதசறக் குப்தறடித்றதக்கறநலர்கள்; ரட்டில் ன்தொமநக் 

கனரசரம் உதரற்குரற றறமணத் றநந்து 

றட்டிதந்லர்கள். இன்கரரகத்ரன் இந் ரட்மடக் 

குட்டிச்சுரக்குகறன்ந தசற்தரடுகள் றமமநறல் றகவும் 

தடரபடரதரக மடததற்தக் தகரண்டிதப்தமக் கரக் 

கூடிரக இதக்கறன்நது. ணப, இதறச் சந்ர்ப்தரக 

சரறரண தொமநறல் க்குரற லர்வுகள் கறமடக்கறன்நபதரது 

இந் ரட்டின் இமநமமத்ம்  உரறமமத்ம் தரதுகரக் 

கனரம் ன்தமண லங்கள் றபங்கறக்தகரள்ப பண்டும்.  

பலும், து க்கள் இன்த து தசரந் இடங்கபற 

லிதந்து தபறபற்நப்தட்ட றமனறல் அகறகபரக 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறநரர்கள். குநறப்தரக, டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபறல் இந் றமனம கரப்தடுகறன்நது. த்த்ம் 

தொடிமடந் றமனறலும் எத த்த்க் தகடுதறடி றமனறல் 

து க்கமப மத்றதக்க பண்டுதன்த றமணக்கறன்ந 

அந்ப் தரதுகரப்தைத் ந்றபரதரத்ம எதமகறல் 

அசறல் தொலீடரக, அசறல் இனரதங்களுக்கரகப் 

தன்தடுத்துகறன்ந றடரகத்ரன் ரங்கள் கததுகறன்பநரம். 

3345 3346 

[ගරු  ඥහනමුත්තු ශ්රීයන්න්  භවතහ] 



2016 යදළම්ඵර් 07  

தணன்நரல், து க்கள் டிக்கறன்ந கண்லர் அரது, எத 

சறததரன்ம இணம் தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்ந பமண 

கமப, கஷ்டங்கமப அந் க்கபறன் றமனறலிதந்து 

தரர்க்கறன்நபதரதுரன் - எத்துர்ல் பண்டும் ன்த 

தசரல்லுரர்கள் - உண்மறல் அந்  க்களுக்குப் தறச்சறமண 

இதக்கறன்நது ன்ததும் அமணத் லர்த்துக்தகரள்ப 

பண்டுதன்ததும் றர்சணரக தட்டர்த்ணரக - தபறப் 

தமடரகத் தரறக்கூடிரக இதக்கும். ணபரன், 

ரழ்றடங்கமப இந்து அகறகபரக தபறரடு கபறலும் 

உள்ரடுகபறலும் ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந ங்களுமட 

க்களுக்கு றரரண லர்வு கறமடக்க பண்டும்; அர்கள் 

ங்களுமட தர்வீக ரழ்றடங்கபறல் ரக்கூடி எத 

சூழ்றமனம உதரக்க பண்டுதன்த ரங்கள் 

பகட்கறன்பநரம். து  டக்கு, கறக்கு ரகரங்கமபப் 

ததரதத்மறல் ல்னர இடங்கபறலும் இந் றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. இன்ணதொம் தங்கரம் இதக்கறன்நது; 

லறரம் இதக்கறன்நது ன்த க்கமப ரற்ந பண்டி 

பமறல்மன.   

ட்டக்கபப்தை சறத்ரண்டிம அண்டி தரநக் 

தகரட்டரஞ்பசமண ன்ந கறரத்றல் இடம்ததர்ந் 52 

குடும்தங்கள் த்த்ம் தொடிமடந் தறன்ணதம் இன்தம 

ங்களுமட ரழ்றடத்றல் ரதொடிர றமனறல் 

இதக்கறன்நண. ண்டூர், தரனதொமணக் கறரத்றலும்கூட 42 

குடும்தங்கள் இடம்ததர்ந்து ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. 

ற்பதரது அமறரண சூல் றனவுகறன்நது; ணறரதறரண 

த்த்ம் தொடிமடந்துறட்டது ன்தநல்னரம் கூதகறன்ந லங்கள், 

அந் க்கள் றம்றரக ரழ்ற்குரற சூழ்றமனம 

உதரக்க பண்டும். இல்மனபல், லண்டும் லண்டும் 

ன்தொமந தரடர்ந்து இடம்ததற்நரல் அது அசறலில் 

ங்குபரத்து றமனக்குத் ள்பறறடும். அத்துடன், தங்கரன 

இமபஞர்கமபத்ம் ணற பங்கமபத்ம் த்த் தலிதேடத்துக்கு 

இமரகக் தகரடுக்கறன்ந எத றமனமரன் ற்தடும். 

ணப, ரட்மடப் தரதுகரக்க பண்டும், க்கமபப் 

தரதுகரக்க பண்டுதன்த றமணக்கறன்ந லங்கள், அந் 

க்கபறன் உரறமகள், சுந்றத்மக் தகரடுத்து சத்துரக 

ரழ்ற்குரற சந்ர்ப்தத்ம அர்களுக்கு ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்க பண்டும்; அற்பகற்ந றத்றல் உதப்தடிரண 

லர்மக் தகரடுக்க பண்டும்; தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு 

க்கபறன் அதறறதத்றம பம்தடுத்க்கூடி றத்றல் 

தசற்தரடுகமப தொன்தணடுக்க பண்டும்; இணறபலும் 

பதச்சுக்கபறணரலும் கதத்துக்கபறணரலும் ட்டும் லர்வுகமபப் 

தற்நறச் தசரல்லிக்தகரண்டிதக்கரல் லர்வுக்கரண உதப் 

தடிரண டடிக்மககமப டுக்க பண்டும் ன்த ரங்கள் 

தசரல்கறபநரம்.  

ப்தடிரது இந்த் லர்வுகமபக் குப்தைற்குரற 

தசற்தரடுகளும் மடததற்தக்தகரண்டுரன் இதக்கறன்நண. 

ட்டக்கபப்தறல் இதக்கறன்ந ததௌத் குதரண அம்தறட்டி 

சு த்ண பர் ன்தர் இந் சரரண சூமனக் 

குப்தக்கூடி றத்றல் தனற அட்டகரசரண 

தசற்தரடுகமபச் தசய்துதகரண்டு தகறநரர். அபபதரன்த, 

ததரனன்ணதமறல் ஞரணசர பதம் அப்தடிரண 

தசற்தரடுகமபச் தசய்கறன்நரர். லறன்நத்ரல் ங்கப் 

தட்ட மடத்த்வுகமபக்கூட கறறத்தநறத்ம் அபவுக்கு - 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, your time is over. You have to wind up 

now.   

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීදන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீபசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Ok. 

இந் றமனறல், அமறரண, தக்குரண எத சூமன 

ற்தடுத்ற க்கள் சுதொகரக ரழ்ற்பகற்ந றத்றல் 

ரட்மடக் தகரண்டுதசல்ன பண்டுதன்த பகட்டு, ணது 

உமம றமநவுதசய்கறன்பநன். ன்நற.  

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. Faiszer Musthapha. You 

have five minutes.  
 

 
[5.44 p.m.] 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ (පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர - ரகர சமதகள் ற்தம் 

உள்ளூரட்சற அமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

Mr. Chairman, I am honoured to be given the 

opportunity to speak a few words at the Committee Stage 

Discussion on the Votes of the Ministry of Defence.  

As you know, there is a very close nexus between the 

subjects of defence and international relations. During the 

previous regime, we distanced ourselves from the 

international community  and that resulted in many issues 

internally and externally. His Excellency President 

Maithripala Sirisena, consequent to assuming the office, 

has externally and internally united Sri Lanka.  

යට යබෞතික ලයඹන් එක්යේත් කයරහ ළඩක් නළවළ, අපි 

ජනතහ වදත්ලින් එක්යේත් කයශේ නළත්නම්. ඒ නිහ ගරු 

වභත්රීඳහර න්පසයේන ජනහධිඳතිතුභහට ජන යභක් දුන්යන් 

ජනතහ වදත්ලින් එක්යේත් කිරීභටයි. අපි දන්නහ, ඹම් 

අසථහරදී යම් යට ජහතිහදී මුුවණුයක් ගත් ඵ. ඒ තුළින්  

ජහතීන් අතය තිබුණු ඵළඳීභ ඳලුදු වුණහ. අපි මුසලිම්, න්ංවර, යදභශ 

කිඹරහ යන් හිතන්න ඳටන් ගත්තහ. අද යටට න අසථහක් 

රළම්රහ තියඵනහ, රහංකිකඹන් වළටිඹට හිතන්න; රහංකිකඹන් 

වළටිඹට ්රිඹහ කයන්න. ඒ නිහ යම් බහයේ න්ටින න්ඹලු ගරු 

භන්ත්රීරු එකතු යරහ රහංකිකඹන් වළටිඹට ්රිඹහ කයන යුගඹක් 

උදහ යරහ තියඵනහ. යයටම ජහතික ආයක්හ කිඹන කහයණයේදී 

ජහතීන් අතය වජීනඹ ලක්තිභත් කිරීභ අලයයි. භවය උදවිඹ 

අන්තහදීන් කිඹරහ රකන්යන් යකයනකුයේ ඇඳුම් 

ඳළශඳුම්ලින්. භහ හිතන වළටිඹට, යකනකුයේ ආගභ ධර්භඹට 

ඵහධහ ඳමුණුන අයඹක් අන්තහදිඹකු වළටිඹට අපි  ළරකිඹ යුතුයි 

කිඹරහ. 

 
ගු දොශළන් රත්ලත්දත් මශතළ 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ப) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

තමුන්නහන්යේ ඇවිල්රහ තියඵන්යන් අයප් යඵෞද්ධ 

ජනතහයේ ඡන්දලින්. 

3347 3348 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු යර වහන් යත්ත්යත් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ගළන භහ වපස 

ආඩම්ඵයයි. භභ රහංකිකඹකු වළටිඹට ඡන්දඹට ඉදිපසඳත් යරහ 

යඵෞද්ධ ඡන්ද රඵහ ගළනීභ භහ හිතන වළටිඹට යර කු යගෞයඹක්. 

භහ කදහත් අන්තහදයඹන් යද්ලඳහරනඹ කයන්න උත්හව 

කයශේ නළවළ.  අපි දන්නහ අද- 

With regard to disabled soldiers, certain quarters tried 

to instigate demonstrations. The request, with regard to 

benefits for disabled soldiers, was made in 2008. There 

was a rule that unless you serve twelve years you cannot 

get your pension and that you can get  only 65 to 85 per 

cent of your salary as pension. His Excellency President  

Maithripala Sirisena has always looked into the welfare of 

the soldiers because we are obliged to do justice by them. 

Therefore, His Excellency the President has taken steps to 

give 100 per cent  of their salary as pension consequent to 

reaching 55 years of age.  

The ones who instigated this protest have forgotten 

that the request was made in 2008. They are suffering 

from amnesia. So, it is high time that we remind those 

who suffer from amnesia that though they instigated this, 

the request was made in 2008 and a Cabinet Paper was 

put in 2014, but that Cabinet Paper also was not followed. 

So, we have to thank His Excellency the President with 

regard to the decision made -[Interruption.] No, it was -

[Interruption.] I did not disturb you. The soldiers were not 

given their full pension after 55 years of age, until 

President Maithripala Sirisena took a decision. And also, 

they have to serve 12 years to get that pension. That 

decision was changed for the welfare of the soldiers. 

Some of you all thought it fit to instigate demonstration. 

But, unfortunately you all forgot to realize that the request 

was made in  2008 - [Interruption.] You are pointing a 

finger at me - [Interruption.] 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Minister, you go ahead. 

 
ගු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Chairman, therefore, this Government, with 

regard to the welfare of the soldiers - [Interruption.] Yes, 

including me. We have rectified what you have not done 

during the previous regime. So, we must be thankful to 

His Excellency  President  Maithripala Sirisena for what 

has been done for the soldiers of this country. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Dilum Amunugama. ඔඵතුභහට මිනිත්තු ඳවක් තියඵනහ. 

[අ.බහ. 5.49] 
 

ගු දිළුම් ධමුුගම මශතළ 
(ரண்தைறகு றளும் அதொடக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ගරු බහඳතිතුභනි, ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ ශීර් 

ඹටයත් භට කථහ කයන්න කහරඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ සතුතින්ත 

නහ. යන් වී තියඵන්යන් විනහඩි ඳවක් නිහ වියලේ කහයණහ 

කීඳඹක් ඳභණක් කිඹන්න භභ ඵරහඳහයය ත්තු නහ.  

අපි අවයගන හිටිඹහ, ගරු භහින්ද භයන්ංව භළතිතුභහයේ 

කථහ. වමුදහ කවුරු හ දභන එක යව  නළවළයි කිඹන භතයේ 

ඉයගනයි එතුභහත් කථහ කයශේ. යඵ යව භ ඳළවළදිලි අපිත් 

දයන්යන් එභ සථහයඹයි. උතුයර් යන යයි, දකුයන වුණත් යටක 

ආයක්හ වහ වමුදහ කවුරු තිීමභ අලයයි. වළඵළයි, අපි 

දන්නහ භෆත බහගඹ න යක ට උතුයර් ව නළ යඟනහිය වමුදහ 

කවුරු රැක් වරහ, ඒ අඹ අනුයහධපුයයන් යභවහට එහ 

තියඵනහ. ඒකට යවේතු කහයේ ඉල්ලීභද කිඹන එක අපි දන්යන් 

නළවළ. වියලේයඹන්භ යද්ලඳහරනඥඹන් තුටු කිරීභ වහ යයටම 

ආයක්හ අනතුයර් යවළීභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් කිඹන එක අපි 

කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හයේභ අපි භතක තඵහ ගන්න ඕනෆ, 

යේලුපිල්යල් ප්රබහකයන් කිඹන ත්රසතහදිඹහ නිහ උතුයර් 

අධයහඳනඹ යන රඵපු අවුරුදු 30ක ඳයම්ඳයහක් ම්හි වුණු ඵ. 

යම්ක උතුයර් අඹට කයන අභහනඹක් යන යයි. නමුත්, දකුයන 

අපි තුටු යන්න ඕනෆ අනුයහධපුයයඹන් එවහට වුණත්, භහයිම් 

ගම්භහනර වුණත්, දරුන්ට යුද්ධඹ අතයතුයර් වුණත් 

ඉසයකෝයල් ඹන්න අයප් ආයක්ක වමුදහ අසථහ රහ 

දුන්නහ. වළඵළයි, යේලුපිල්යල් ප්රබහකයන් ඒ තයම් කහරුණික වුයන 

නළවළ.  

අවුරුදු වඹ, වයත් දරුන් ඳහයරන් අයයගන ගිහින් 

ඹනයිඩ් කයර යඵල්යල් එල්රරහ ඒ අඹට උගන්පු එකභ 

රැකිඹහ තභයි, තුක්කු අයන් යඩි තඵන්න. ඒ අඹ යවේනක් 

කයන්න, යග විතළනක් කයන්න, ව ය ක් ඵහනක් ඵරහ ගන්න 

දන්යන් නළවළ. ඒ අඹ දන්නහ එකභ රැකිඹහ, තුක් කුයන් යඩි 

තඵහ මිනිසුන් භයන්න විතයයි. ඒක ඒ අඹයේ ළරැද්දක් යන යයි. 

අපි ඒක නිළයදි කශ යුතුයි. වළඵළයි, එයවභ භහජඹක්, අවුරුදු 

30ක ඳයම්ඳයහක් ඉන්න තළනක වමුදහ කවුරු න්ඹල්ර ඉත් 

කයරහ, බුද්ධි අංල අකර්භණය කයරහ, යඳ ලීන්ඹට විතයක් ඒ 

කටයුතු බහය දීභ තුශ තභයි අද උතුයර් ප්රලසන ඇති යමින් 

තියඵන්යන්.  

ඳසුගිඹ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහයේ යජඹ යඵ යව භ 

ඳළවළදිලි leadersරහ ව cadresරහ කිඹන යක ටස යදක යන් 

කයන්න  භත් වුණහ. යන් කයන්න භත් වුණහට, ඒ අඹ 

ඉන්නහ කිඹන කයණඹ අපි භතක තඵහ ගන්න ඕනෆ. හියර් හිටපු 

cadresරහත් නිදවස යරහ ඒ ප්රයද්ලර ඉන්නහ. Leadersරහත් 

ඉන්නහ. යම්ක නළත ආයම්බ කයන්න ඒ යදයග ල්යරෝ එකතු 

න එක විතයයි තියඵන්යන්. වංගපු අවි ආයුධත් ඕනෆ තයම් 

තියඵනහ. ඒ යද යග ල්යරෝ එකට එකතු න එක විතයයි 

කයන්න න්ද්ධ යරහ තියඵන්යන්. 

 වියලේයඹන්භ යුද්ධඹ ඉය වුණහට ඳසයත්, යනිල් 

වි්රභන්ංව භවත්භඹහයේ කහරයේ ටන් වියහභ ගිවිසුභ ගවපු 

අසථහයේදීත් එභ ඳශහත්ර long range patrol ළනි කළරෆර 

යෝදින් යභයවයුම් නතය කයශේ නළවළ. වළඵළයි, එයවභ නතය 

කයන්යන් නළතුත් 2011 අපි දළක්කහ 'යගෝපි' කිඹන ත්රසතහදිඹහ 

ඒ කනඩහඹභත් එක්ක ඳශමු යඩිල්ර තඵහ යුද්ධඹ ආයම්බ කශහ. 

අද යෝදින් යභයවයුම් කින්ක් යකයයන්යන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි 

අපි රඳහහිනියේ දකින්යන්, දළ ජහහයම් යකයයන; ඳස කඳන; 

ළලි යග ඩ දභන න්දුවීම්.  
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ගරු බහඳතිතුභනි, භට යන් වී තියඵන්යන් යකටි කහරඹක් 

නිහ භභ අහන ලයඹන් ත එක කහයණඹක් පිළිඵ වන් 

කයන්නම්.  යුද වමුදහ මරසථහනයේ හිටපු අඹ අද ඉන්යන් ීමීමකඩ. 

ඳසුගිඹ යජයඹන් අපි තීන්දුක් ගත්තහ ළඩි ටිනහකභකින් යුත්ත 

ඒ භූමිඹ ආයඹෝජකයින් වහ රඵහ යදන්න. භභ හිතන්යන් නළවළ 

ඒක ළරැදියි කිඹරහ. ඒ හයේභ ඉතහභ ටිනහ යග ඩනළිනල්රක් ඒ 

අඹ යනුයන් ඉදි කයන්න අපි ඵරහයඳ යය ත්තු වුණහ.  එභ යන් 

කශ මුදල් ඒ වහ යඹ දහ යන තිීමභ නිහ  අද වමුදහ ීමීමකඩ 

යග ස න්ටිනහ.  ඒ හයේභ අද අපි යම් ආයක්ක අභහතයහංලයේ 

ළඹ ශීර් ගළන කථහ කයන දයේ  යඵ යව භ කනගහටුදහඹක 

කහයණඹක් ගළනත් භභ යම් අසථහයේ කිඹන්න ඕනෆ. යණ 

විරුන් රක් ගණනකට රැකිඹහ දුන්න ීම/ යක්නහ ආයක්ක 

රංකහ භහගභ අද ඈය කය තියඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධයඹනුත් 

කළම්නටම භනඩර තීන්දුක් අයයගන තියඵනහ. ඒ විතයක් 

යන යයි, ඇන්ටම ගහර්ඩ් භහගයම් යේඹ කශ යණ විරුන්යේ 

රැකිඹහත් නළති වුණහ. LRDC Services (Private) Limited එක 

ඈය කයරහ තියඵනහ. ඒ යේකඹන් අද භව ඳහයට ළටිරහ 

න්ටිනහ.   

වියලේයඹන්භ න්යගත කය හිටපු බුද්ධි අංලයේ  නිරධහපසන්ට 

අද ඒ අඹයේ ළටුඳත් යගන්යන් නළවළ. අද ඒයග ල්රන්යේ 

දරුන් ඳහල් ඹන්න ඔවුන්ට වළකිඹහක් නළවළ. ගරු 

ඇභතිතුභහ යභතළන නළවළ. නමුත්, භභ ඒ අඹ යනුයන් 

ඉල්ලීභක් කයන්න කළභළතියි.  යනත් යටර - අඩුභ තයමින් 

ඇයභපසකහත් -  බුද්ධි අංලඹ පිළිඵ යඳ ලීන්යඹන් ඳරීක්ණ 

කයනහ; "එෂසීමඅයිඩී" එයකන් ඳරීක්ණ කයනහ අපි දළකරහ 

නළවළ. යණ විරුයෝ ගළන ඳම්යඳෝපස ගවරහ ළඩක් නළවළ. යභතළන 

ඉයගන ඉන්නහ Field Marshal යකයනක්, නභට. වළඵළයි, 

යුද්ධඹ දිනරහ දීපු බුද්ධි අංලයේ නිරධහපසන් අද වහභයත් කිඹන 

කහයණඹ භතක් කයමින් භයේ කථහ අන් කයනහ. 

 

[தற.த. 5.54] 
 

ගු එවහ. වියළදල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப றசரபர் அர்கபப, தரதுகரப்தை அமச்சு, 

அதறறதத்ற உதர தொமநகள் ற்தம் சர்பச ர்த்க 

அமச்சு ஆகறற்நறன் றற எதுக்கலடுகள் தரடர்தரண 

குளறமன றரத்றல் பதச ரய்ப்தைத் ந்மக்கு தொலில் 

உங்களுக்கு ன்நறமக் கூநறக்தகரள்கறன்பநன். உண்மறபன 

அதறறதத்ற உதர தொமநகள் ற்தம் சர்பச ர்த்க 

அமச்சு த்த்த்றணரல் லிமடந் டக்கு, கறக்குப் 

தகுறகபறல் குநறப்தரக ததபறக ப அதறறதத்ற ற்தம் ணற 

ப அதறறதத்ற பதரன்ந றடங்கபறல் கூடுனரண கணம் 

தசலுத் பண்டும். இன்த குநறப்தரக து கறக்கு 

ரகரத்றலுள்ப தரறற்சரமனகள் தோடப்தட்ட றமனறபன 

இதக்கறன்நண. அற்மந லபத் றநப்தற்கரண உதர 

தொமநகமப றகவும் அரணரகவும் பகரகவும் 

பற்தகரள்ப பண்டும் ன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். 

அபபம் றச்சரக தபறரட்டிலிதக்கறன்ந து றநம 

சரலிகமப - தைத்றஜலறகமப ரட்டுக்குக் தகரண்டு 

தற்கரண உதர தொமநகமப றரரண தொமநறல் 

மகரப பண்டும். அறல் அதரம் ற்தட்டுறடக் கூடரது.   

தரதுகரப்தை அமச்சு தரடர்தரண றடத்மப் 

ததரதத்மறல், கடந் தோன்த சரப் கரன த்த்த்றணரல் 

து டக்கு, கறக்குப் தகுறகபப கூடுனரகப் தரறக்கப் 

தட்டண. இந் த்த்ம் 2009 இல் தொடிவுதத்ப்தட்டு ம 

தடங்கள் கடந் றமனறலும் இன்ணதொப ங்களுமட 

க்கள் ங்களுமட இதப்தறடங்களுக்கு, ரழ்ரர 

இடங்களுக்குச் தசல்ன தொடிரல் உநறணர் வீடுகபறலும் 

ரடமக வீடுகபறலும் தொடக்கப்தட்டுள்பணர். ல்னரட்சறறபன 

இவ்ரநரண ஏர் அனறமன தரடக் கூடரது. இந் றமன 

பகரக ரற்நப்தட பண்டும். இந் ரட்டிபன அந் க்கள் 

ஆட்சற ரற்நத்றற்கு ரக்கபறத் ற்கரண தொக்கற 

கரங்கபறல் என்த ங்களுமட தசரந் இடங்கபறபன 

ரங்கள் லபக் குடிர்த்ப்தட பண்டும் ன்தரகும். 

ஆகப, குநறத் தசற்தரடு பகரக இடம்ததந பண்டும்  

ல்னரட்சற எத தடத்மக் கடந்து இண்டரது 

தடத்ம பரக்கறச் தசல்கறன்ந இந் பத்றபன, 

ங்களுமட க்கள் ங்களுமட கரறகபறபன, வீடுகபறபன 

லபச் தசன்த ரபண்டி எத றமன ற்தடபண்டும். 

ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ட்டக்கபப்தை ரட் 

டத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 80.62 க்கர் கரறகள் 

இன்ணதொம் இரட தொகரம்கபரகப இதக்கறன்நண. இந்க் 

கரறகள் குநறப்தரக ரழ்ரரத்றற்குரறமத்ம் 

இதப்தறடத்துக்குரறமத்ரகும். இன்மந சூலில்  

றச்சரக இந்க் கரறகள் றடுறக்கப்தட பண்டும். 

அறலும், தரநக்தகரட்டரஞ்பசமணறபன இதக்கறன்ந 57 

க்கர் கரற இரட தொகரரக இதக்கறன்நது. 2016ஆம் 

ஆண்டு ஜணரற ரம் 13ஆம் றகற மடததற்ந ரட்ட 

அதறறதத்றக் குளக்கூட்டத்றற்கு தமக ந் இரடப் 

ததரதப்தரபர் தசரன்ணரர், "ரங்கள் அந்க் கரறம 

இண்டு ரங்கபறல் எப்தமடப்பதரம்" ன்த. இவ்ரத 

தசரல்லி, இன்த எத தடரகறன்நது. ஆணரல், இன்ணதொம் 

அந்க் கரற எப்தமடக்கப்தடறல்மன. அறபன 

க்களுக்குரற வீட்டுக் கரறகள் இதக்கறன்நண; தரடசரமன 

தரன்த இதக்கறன்நது. அந்ப் தரடசரமனக்குரற கரறறன் 

எத தக்கம் தகரடுக்கப்தட்டிதந்ரலும், அதுகூட ஏர் ஆற்மந 

அண்டி தகுறரகத்ரன் இதக்கறன்நது. அங்கு தடிப்தற்குச் 

சறநந் சூல் இல்னர றமனறல், ரர்கள்  

மறலிதந்து தடித்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் 

ஏமனக் தகரட்டில்கபறலும் கக் தகரட்டில்கபறலும் தொடக்கப் 

தட்டிதக்கறநரர்கள்.  ஆணரல், எத பரண கட்டிடம் அந் 

இரட தொகரதொக்குள் இதக்கறன்நது. ஆகப, தரதுகரப்தை 

அமச்சர் அர்கள் இமணக் கணத்றல்தகரண்டு, அந்க் 

கரறம றமரகப் ததற்தத்பண்டுதன்த பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன்.- 
 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගු එවහ. වියළදල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Okay, Sir.  

அதுரத்றல்ன, Navyஇன் கட்டுப்தரட்டுக்குள்ளும் 

க்கபறன் 2.5 க்கர் ரழ்ரரக் கரற தொடக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நது. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் தமடறணர் 

சதொள்ப கரறகள் தரத்ரக 110 க்கர் க்கபறன் 

ரழ்றடக் கரறகபரகவும் ரழ்ரரக் கரறகபரகவும் 

இதக்கறன்நண. ஆகப, அமண பகரகப் ததற்தத் 

பண்டும் ன்த பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

அதுரத்றல்ன, கடந் தோன்த சரப் கரன 

த்த்த்றணரல் ங்களுமட க்கள் ரழ்ரரங்கமப 

இந்து றற்கறநரர்கள். இன்த டக்கு, கறக்கறபன இரடத் 

றணர் hotelகமப டத்துகறன்நரர்கள்; றரதர றமன 

3351 3352 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ங்கமப டத்துகறன்நரர்கள். தள்பரங்குபம் றசரப் 

தண்ம இன்ணதொம் க்கபறடம் மகபறக்கப்தடறல்மன. 

இரடத்றணர் இவ்ரநரண தரறல்கமபச் தசய்த்ம் 

ததரளது, ங்களுமட க்களுக்கரண தரறல் ரய்ப்தைகளும் 

தரறல் தொமநகளும் அற்தப்பதரகறன்நண. அத்துடன், 

ரழ்ரரத்ம இந்துறற்கறன்ந, பமனரய்ப்மத இந்து 

றற்கறன்ந க்கபது ரழ்ரரத்றபன இரடத்றணரறன் 

டடிக்மகரணது றகவும் சறக்கமன ற்தடுத்துகறன்நது. 

ஆகப, இவ்றடம் தரடர்தறலும் கரறகமப றடுறக்கறன்ந 

றடத்றலும் தரதுகரப்தை அமச்சு கணம் தசலுத்ற, 

கரனரம் கரட்டரல் உரற டடிக்மககமப றமரக 

டுக்கபண்டுதணக் பகட்டு, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, 

றமடதததகறபநன். 

 

[தற.த. 5.59] 
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ றசரபர் அர்கபப, தரதுகரப்தை அமச்சு 

தரடர்தரண இன்மந குளறமன றரத்றல் ன்மணப் 

பதச அதறத்ற்கு ன்நற தரறறக்கறன்பநன். பம் 

பதரரமறணரல் எதசறன றடங்கமபக் கூநனரதண 

றமணக்கறன்பநன். தொலில் ணக்கு தொன்தை பதசற 

உதப்தறணர்களுக்கு சறன றபக்கங்கமபக் தகரடுக்க பண்டும். 

தகௌ தகதயலி ம்தைக்தல்ன அர்கள் பதசறபதரது, 

றறணறறன் தைத்க தபறதௌடு தரடர்தரகக் குநறப்தறட் 

டிதந்ரர். உண்மறல் றறணற அக்கரறன் அந்ப் 

தைத்கரணது அரல் ளப்தடறல்மன. தொன்ணரள் 

தரதுகரப்தைச் தசனரபதமட றதந்மணத்டன் இரடப் 

தைனணரய்ரபர்கபரல்ரன் அந் தைத்கம் ரரறத்து 

தபறறடப்தட்டது. அறல் றடுமனப் தைலிகளுமட 

மனமத்ம் அர்களுமட தகரள்மகமத்ம் தறமரகச் 

சறத்றரறத்துக் கரட்டிறதக்கறநரர்கள் ன்தம தகௌ 

தகதயலி ம்தைக்தல்ன அர்களுக்கு ரன் தரறறத்துக் 

தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன். 

அபபத்றல், தேல்ட் ரர்ல் சத் ததரன்பசகர அர்கள் 

த்த்ம் தொடிமடந் தறன்தை டக்கறலிதந்து தகறன்ந 

தறறறறகள் சந்பரசரக தரரளுன்நம் தரக 

ங்கமபப் தரர்த்துக் குநறப்தறட்டரர். த்த்ம் தொடிமடந்ரலும் 

ங்களுமட க்கள் உண்மறல் பமணப்தட்டுக் 

தகரண்டுரன் இதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் தகௌரக 

ரபண்டுதன்ந எத பரக்கத்துக்கரகத்ரன் ரங்கள் 

தரரளுன்நம் ந்றதக்கறன்பநரம். அர் குநறப்தறட்டதுபதரன, 

த்த்ம் தொடிமடந் சந்பரசத்றல் ரங்கள் தரரளுன்நம் 

றல்மன ன்தம ரன் அதக்குத் தரறறத்துக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்பநன்.  

அடுத்து, தரதுகரப்தை அமச்சு தரடர்தரண இன்மந 

இந்க் குளறமன றரத்றல் "ற்பதரம ஜணரறதறர, 

தொன்ணரள் ஜணரறதறர?" ன்தநரத றரம் இடம்ததற்ந 

பதரற த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட சதோகம் இன்த ன்ண 

தறச்சறமணம றர்பரக்கறக் தகரண்டிதக்கறன்நது? ன்தம 

இந்ச் சமத கணறக்க நந்துறட்டது. த்த்த்றன் தறன்தை 

இவ்பவு கரனரக அந் க்கள் ப்தடி ரழ்ந்து 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள் ன்தம றச்சரக இன்த ஆர 

பண்டும். அதுரன் உண்மரண றடம்! ரன் எத 

றடத்மக் குநறப்தறட பண்டும். உண்மறல் இந் த்த்ம் 

ன், ற்தட்டது ன்தம தகௌ உதப்தறணர்கள் 

ல்பனரதம் றபங்கறக்தகரள்ப பண்டும். இன்த அந் த்த்ம் 

தொடிமடந்றதக்கறநது. இணறபலும் த்த்ம் ற்தடர 

ண்ம் ரங்கள் ன்ண தசய் பண்டும் ன்தம ஆர 

பண்டும். அம றடுத்து, தொன்ணரள் ஜணரறதற தற்நறத்ம் 

ற்பதரம ஜணரறதற தற்நறத்ம் ற்தம் அது ஆட்சறறல் 

இடம்ததற்ந ஊல்கள் தற்நறத்ம் ற்பதரம ஆட்சறறல் 

இடம்தததம் ஊல்கள் தற்நறத்ம்ரன் இங்கு ரதததம் 

றரம் இடம்தததகறநது. அது ங்கபரல் ற்தக் 

தகரள்பப்தட தொடிர றடரகும்.  

த்த்த்றணரல் றகவும் துன்தப்தட்ட ங்களுமட க்கள் 

இன்தம் எத த்த் சூழ்றமனறல்ரன் ரழ்ந்துதகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். ங்களுமட தறபசங்கபறல் இரட 

தொகரம்கள் க்களுமட குடிறதப்தைகளுக்கு றக அண்றத் 

தகுறறல் இதக்கறன்நண. உண்மறல் இரடம் பசற 

தரதுகரப்தறல் கணரக இதக்க பண்டும். த்த்ம் 

மடததற்நபதரது இரடம் அங்கறதந்து. சரற; அது 

ற்தக்தகரள்பக்கூடி றடம். ஆணரல், இன்த த்த்ம் 

தொடிமடந்துறட்டது. லங்கபப கூதகறநலர்கள், "த்த்ம் 

தொடிமடந்து றட்டது; றடுமனப் தைலிகமப அறத்து 

றட்படரம்" ன்த. அப்தடிதன்நரல், ன் இன்தம் து 

க்களுமட குடிறதப்தைக்களுக்கு அண்மறல் இரட 

தொகரம்களும் கடற்தமட தொகரம்களும் இதக்கறன்நண? 

உண்மறல் அங்குள்ப க்கபரல் - சறதர்கள், ததண்கபரல் 

அர்களுமட இல்தரண ரழ்க்மகம ர தொடிரல் 

இதக்கறன்நது. சறன றடங்கமப தபறறல் தசரல்ன 

தொடிரது. பசற தரதுகரப்தைக் கதற க்கபறன் குடிறதப் 

தைக்கள் இல்னர தகுறகபறல் இரட தொகரம்கமப 

மத்றதப்தது ஏபவுக்கு ற்தக்தகரள்பக்கூடி றடரக 

இதந்ரலும் க்களுமட தசரந் றனங்களுக்குள் -  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, you have only two more minutes.  
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ன்நற.   

க்கள் குடிறதப்தைக்கண்மறல் இந் இரடத்றணர், 

கடற்தமடறணர் தரடர்ந்றதப்தரல் சறதர்கள், ததண்கள் 

ங்களுமட இல்தரண ரழ்க்மகம, ங்களுமட 

கல்றம பற்தகரள்ப தொடிரறதக்கறன்நது. அபபதரன்த, 

அந் க்கள் உநவுகளுடன் பசர்ந்து ங்களுமட றசர 

றனங்கபறல் அர்களுக்கரண ரழ்ரரத்ம றம்றரக 

பற்தகரள்பதொடிர சூழ்றமன இதக்கறன்நது.  தகப 

றசரபர் அர்கபப, இந் த்த்ம் தொடிமடந்தும் 

இப்தடிரண எத துரண - துன்தரண ரழ்க்மகம 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந ங்களுமட க்கள் தரடர்ந்தும் 

அவ்ரத இதக்கரல் அர்கமப ஜணரக ரலறறல் 

இல்தரக ரமப்தற்கு இந் அசரங்கம் டடிக்மக 

டுக்கபண்டும். தணன்நரல், ங்களுமட க்கள் இந் 

ஆட்சறரற்நத்ம தொற்ததொளரக றதம்தறணரர்கள். அரது, 

தொன்மண ஆட்சறறன் லறதந் எத ததப்தறன் றறத்ம் 

இந் ஆட்சறக்கு ஆபறத்து அமண ஆபரறத்ர்கள். 

ரங்கள் ங்களுமட தறபசங்களுக்குச் தசல்லும்பதரது 

அர்கள் ங்கபறடம், "இப்தடிறதக்கர இந் ஆட்சறக்கு 

ரக்கபறத்பரம்?" ன்த பகட்கறன்நரர்கள்.  ஆகப, தகப 

றசரபர் அர்கபப, இந் றமனம தரடர்ந்ண்ம் 

இதப்தற்கு றகுக்கக்கூடரதன்த கூநற, றமடததத 

கறன்பநன்.  ன்நற. 

3353 3354 

[ගරු  එස. විඹහයල්න්දියන්  භවතහ] 
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ගු ුලන් විජයලර් න මශතළ (ආර්තක රළජය 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 

Defence) 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද දින ආයක්ක අභහතයහංලයේ ළඹ 

ශීර් පිළිඵ විහදඹ ඳළළත්යන අසථහයේදී ඒ පිළිඵ භටත් 

චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න රළීමභ ගළන භභ යඵයවවින් තුටු 

යනහ. භභ ප්රථභයඹන්භ අයප් මුදල් අභහතය යවි කරුණහනහඹක 

භළතිතුභහට භයේ සතුතිඹ පුද කයන්න ඕනෆ. යභ කද, යභය අඹ 

ළයඹන් -2017 අඹ ළයඹන්- අයප් ආයක්ක අභහතයහංලඹට 

රුපිඹල් ම්ලිඹන 284ක් ළනි මුදරක් යන් කය තියඵනහ. එයින් 

ම්ලිඹන 32ක් ඳභණ වියලේ කහර්ඹ බහයඹන්ට යඹ දන්න යන් 

කය තියඵනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, යම් අසථහයේදී ජහතික 

ආයක්හ කිඹන ළදගත් විඹඹට එතුභහයේ අධහනඹ යඹ මු 

කිරීභ ගළන ආයක්ක අභහතයහංලඹ යනුයන් අයප් සතුතිඹ 

එතුභහට පුද කයනහ. භවරු අඳයගන් ප්රලසන කයන්න පුළුන්, 

යම් යයටම හභකහමි හතහයණඹක් තියඹද්දී, යම් යයටම යුද්ධඹක් 

නළති කහරඹක යභළනි විලහර මුදරක් -ම්ලිඹන 284ක්- ආයක්ක 

අභහතයහංලඹට යන් කයන්යන් ඇයි කිඹහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, භභ කිඹනහ අපි ඒ මුදල් රඵහ ගන්යන් 

යුද්ධඹකට ූ දහනම් න්නට යන යයි කිඹහ. නමුත් යම් යයටම 
ආයක්හ තත් තය කයන්න අයප් ත්රිවිධ වමුදහට අලය ම්ඳත්, 

අලය තහක්ණඹ විතයක් යන , අලය උඳකයණ ටික රඵහ 

යදන එක අඳයේ ආයක්ක අභහතයහංලයේ ගකීභක් කිඹහයි භහ 
හිතන්යන්.  අයප් ආයක්ක අභහතයයඹහ න අතිගරු ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර න්පසයේන භළතිතුභහ අඳට නියන්තයයඹන් උඳයදස දී 
තියඵන්යන් යම් යයටම ජහතික ආයක්හට මුල් තළන යදන්න, ඊට 

අභතය යම් යයටම ංහිඳිඹහ ඇති කිරීභ වහ අයප් අධහනඹ 
යඹ මු කයන්න කිඹහයි. ඊටත් අභතය, අවුරුදු 30ක් තිසයේ යක ටි 

ත්රසතහදින් එක්ක ටන් කයපු අයප් වීයයෝදහය යණ විරුන්යේ 

සුබහධන ළඩ කටයුතුත් ඉතහභ කඩිනමින් ඉටු කයන්න, ඒ 
අඹයේ තියඵන ගළටලු ටික පුළුන් තයම් ඉක්භනින් නියහකයණඹ 

කයන්න කිඹරහ එතුභහ අඳට උඳයදස දී තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අයප් යුද වමුදහ වියලේයඹන්භ යම් 

ංහිඳිඹහ ළඩටවනට ඉතහ විලහර දහඹකත්ඹක් රඵහ දී 

තියඵනහ. උතුයර් අයප් යුද වමුදහට අඹත් තිබූ ඉඩම්ලින් 
අක්කය 3,000කටත් ඩහ ප්රභහණඹක් ඒ ප්රයද්ලයේ ජනතහ 

යනුයන් දළනටභත් නිදවස කය තියඵනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, 
අපි කවුරුත් දන්නහ ඒ ප්රයද්ලයේ 20,000ක ඳභණ ජනතහක් 

තභත් අතළන් කවුරුර ජීත් න ඵ. ඒ, අයප් යවෝදය 

ජනතහයි. එතුභන්රහයේ ප්රලසනරට ද්බහයඹන් ඇුවම් කන් 
දීරහ ඒ  ප්රලසන වින්න අපි ඉදිපසඳත් යන්න ඕනෆ. යම් අසථහ 

න විට යුද වමුදහ අක්කය 3,000කටත් ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් 

යන් කයරහ දළනටභත් නිහ 133ක් ඒ ප්රයද්ලයේ අතළන් ව 

අඹට රඵහ දී තියඵනහ. ඒ හයේභ, රඵන අවුරුද්ද න යක ට 
තත් නිහ 250ක් ළනි ප්රභහණඹක් වදහ ඒ ප්රයද්ලයේ අතළන් ව 

අඹට රඵහ යදන්න අයප් වමුදහ දළන් ළඩ කටයුතු රසහ 
තියඵනහ.       

ගරු බහඳතිතුභනි, යනත් ප්රයද්ලර -යගෝභයංකඩර ආදි 

ප්රයද්ලර- වියලේයඹන්භ යග වි ජනතහට ඒ අඹයේ යග විතළන් 

කිරීභ වහ අලය ජරඹ රැස කය තඵන ජර ටළංකි ටික, ළේ ටික 

ප්රතිංසකයණඹ කයන්නත් අයප් යුද වමුදහ ළඩ කටයුතු කය 

තියඵනහ. අයප් යුද වමුදහටත් 21න ලත ර්යේ වමුදහක් 

න්නට අලය තහක්ණඹ රඵහ දීරහ අයප් ගරු අග්රහභහතයතුභහ 

කිේහ හයේ "Future Soldier Concept" එක අයයගන ඉතහභ 

යව  වමුදහක් වදන්න තභයි අයප් ඵරහයඳ යය ත්තු.  

ගරු බහඳතිතුභනි, මීශඟට අයප් නහවික වමුදහ ගනිමු. අයප් 

මුුවද ආයක්හ කයන්න නහවික වමුදහට අලය යනෞකහ රඵහ 

යදන්නත්, ඹහත්රහ රඵහ යදන්නත් අපි දළන් ළඩ කටයුතු ආයම්බ කය 

තියඵනහ.  දළනටභත් ඉන්දිඹහයේ යනෞකහ - offshore patrol 

vessels - යදකක්  නිසඳහදනඹ කයමින් ඳතිනහ. එක 

යනෞකහක් රඵන අවුරුද්යද් මුල් බහගයේදී අඳට රළයබ්වි කිඹහ 

අපි ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. අයනක් යනෞකහ 2019 න විට 

අඳට රළයබ්වි කිඹහ අපි ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ.   යම් 

න්ඹල්රක්භ අලයයි, අයප් මුුවද ආයක්හ කයන්න.  අයප් ගරු 

අග්රහභහතයතුභහ කිේහ හයේ ඉදිපසයේදී මීටත් ඩහ යර කු යනෞකහ, 

Frigate ළනි යනෞකහ ජඳහනඹත් භඟ ම්ඵන්ධ යරහ 

 රංකහයේභ නිසඳහදනඹ කිරීභ ගළන අපි අධහනඹ යඹ මු කය 

තියඵනහ.  

ඒත් එක්කභ අයප් ගුන් වමුදහ වහත්, අයප් අව ආයක්හ 

කයන්න අලය ගුන් ඹහනහ ටික රඵහ යදන්නට කටයුතු කයනහ. 

ඒ වහ Multi-Role Fighter Jets රඵහ යදන්නට අපි 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. යම් යයටම අනයයඹන් කයන කංහ 

ගහන් දළනට ගුන් වමුදහයේ භළදිවත් වීයභන් අඳට ටරන්නට 

වළකි වී තියඵනහ. ඒ විතයක් යන යයි.  අයප් මුුවදට 

අනයයඹන් ඇවිල්රහ, අනය විධිඹට භහළු අල්රන දකුණු 

ඉන්දිඹහයේ ධීයයින්යේ ්රිඹහ නිහ අයප් උතුයර් ධීයඹන්ට 

තභන්යේ ෂත්තීයේ යඹදීයම්දී විලහර ගළටලුරට  මුුවණ යදන්න 

න්දු වී තියඵනහ.  අයප් නහවික වමුදහයේ භළදිවත් වීයභන් ඒ 

තත්ත්ඹ යග ඩක් දුයට අපි භළඩ ඳත්හයගන තියඵනහ. දළනට 

යඵෝටමටු යහශිඹක් හයේභ ඒ ධීයඹන් න්ඹ ගණනක් අපි 

අත්අඩංගුට අයයගන තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අඳට අලය න්යන් යම් යයටම ත්රිවිධ 

වමුදහ තත් ලක්තිභත් කයන්නයි; ජහතික ආයක්හ ලක්තිභත් 

කයන්නයි. ඒ ජහතික ආයක්හ ලක්තිභත් කයන අතයර් යම් යට 

තුශ ංහිඳිඹහත් ඇති කයයගන න්ඹලුභ ජහතීන් එකමුතු කයන්නයි 

අයප් ඵරහයඳ යය ත්තු. අපි න්ඹලුභ යදනහ ශ්රී රහංකිකඹන් 

වළටිඹට ළඩ කයන්න අලයයි. අපි යඵදිරහ ළඩ කයශ ත් යම් යට 

ංර්ධන කයන්න, යම් යට ඉදිපසඹට යගන ඹන්නට ඵළවළ. ඒ නිහ 

අයප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහයේත්, ගරු අග්රහභහතයතුභහයේත් 

නහඹකත්යඹන් යම් යයටම ංහිඳිඹහ ඇති කයරහ, යම් යයටම 

ඒකීඹබහඹ ඇති කයරහ, ශ්රී රහංකිකඹන් වළටිඹට  න්ඹලුභ ජනතහ 

එකමුතු කයරහ, යම් යට ආයක්හ කයයගන, ංර්ධනඹ කයමින් 

ඉදිපසඹට ඹහභයි අයප් අයමුණ, අයප් ඉරක්කඹ වී තියඵන්යන්.  

ඒ විතයක් යන යයි. අද ද තිසයේභ භයේ යවෝදය ගරු 

ඇභතිරු, භයේ යවෝදය ගරු භන්ත්රීරු යම් යයටම ජහතික 

ආයක්හ පිළිඵ විවිධ අදවස හයේභ යචෝදනහ ඉදිපසඳත් 

යකරුහ.  අයප් ගරු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ කිේහ, "අපි යණ 

විරුන්යේ ඉල්ලීම් ම්ඵන්ධයඹන් කින්භ යදඹක් ක යරහ නළවළ." 

කිඹරහ. ගරු බහඳතිතුභනි,  අද යම් කිඹුල් කඳුළු යවශන 

"ඒකහඵද්ධ විඳක්ඹ" කිඹන කනඩහඹභ -ඒයක් ඇත්තටභ කින්භ 

ඒකහඵද්ධතහක් නළවළ. ඇතුයශත් ප්රලසන, ගළටලු විලහර ප්රභහණඹක් 

තියඵනහ.- ඇවිල්රහ යඵ රුට යණ විරුන්යේ ප්රලසන ගළන කථහ 

කයන්න වදනහ. නමුත් ඒ යග ල්රන් අවුරුදු ගණනහක් තිසයේ 

-අවුරුදු 10ක් තිස්ේසේ- ආේඩුවක් ති ා ේගන ණ විරුවන්ේේ 

ප්රලසනරට ගළටලුරට කින්භ ඇුවම්කන් දීභක් කයශේ නළවළ; ඒ 

ගළටලු වින්න කින්භ යදඹක් කයශේ නළවළ.  

3355 3356 



ඳහර්ලියම්න්තු 

අද යභතළනට ඇවිල්රහ ඳම්යඳෝපස ගළුවහට යණ විරුන් 

යනුයන් ඒ යග ල්රන් කින්භ යදඹක් කයරහ නළවළ.  අයප් 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ තභයි ගිඹ අවුරුද්යද් න්ටභ අයප් යණ 

විරුන්යේ ප්රලසනරට, ගළටලුරට අනිහර්ඹයඹන්භ විඳුම් රඵහ 

යදන්න කිඹරහ අඳට උඳයදස දුන්යන්.  ආඵහධිත යණ විරුන්යේ 

දුඵරතහ ළටුඳ ඹ අවුරුදු 55 න විට  නතිනහ. ඒක 

නත්න්යන් නළති ඔවුන්යේ ජීවිත කහරඹ තුශභ එඹ රඵහ 

යදන්නඹ කිඹරහ ඉල්ලීම් කයන යක ට ජනහධිඳතිතුභහ එක්ක 

හකච්ඡහ කයරහ ගිඹ අවුරුද්යද් න්ට ඒ ආකහයඹට  රඵහ යදන්න අපි 

ූ දහනම් කය තියඵනහ.  

ඊට අභතය ඒ අඹයේ විශ්රහභ ළටුඳ ගළන ඇති ව ප්රලසනඹත් 

අනිහර්ඹයඹන්භ විරහ අවුරුදු 55න් ඳසු ජීවිත කහරඹ තුශභ 

එඹ රඵහ යදනහ කිඹරහ  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි 

ප්රකහලඹක් කශහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි ඒක අනිහර්ඹයඹන්භ 

කයනහ. රඵන අවුරුද්යද් යඳඵයහපස භහඹ න විට යණ 

විරුන්යේ න්ඹලුභ ගළටලු නියහකයණඹ කයරහ අපි ඒ   

යග ල්රන්යේ මුදල්  රඵහ යදනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යණ විරුන් ගළන ඒකහඵද්ධ විඳක්ඹ 

යක ච්චය ඳම්යඳෝපස ගළුවත්; යක ච්චය කථහ කශත් ඒ 

යග ල්රන්යේ කහරයේ කින්භ යදඹක් කයශේ නළවළ; යණ විරුන්ට 

යගෞයඹක්ත් කයශේ නළවළයි කිඹන එක  අපි කිඹන්න ඕනෆ. 

ඇත්යතන්භ ඒයග ල්රන් යණ විරුන්ට ළරකුයේ යක යව භද 

කිඹරහ අපි දන්නහ. නයිටම යර්ස ඳදින්න ළලි යක ටමට ඇද්දහ. 

ය යව න් යක ත් වදන්න වමුදහ නිරධහපසන් ඳහවිච්චි කශහ. ඒ අඹට 

ඳහයල් අතුගහන්න කිේහ. ඒ විතයක් යන යයි. 

ඳසුගිඹ ජනහධිඳතියණයේදී හිටපු වමුදහඳතිතුභහ භහර්ගයඹන් 

වමුදහ නිරධහපසන්ට හයේභ යඵළුන්ට ඵර කිරීම් කශහ, භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහට ඡන්දඹ යදන්න කිඹරහ. Posters ගවන්න ඒ 

යග ල්රන් ඹළේහ. ත ඳළත්තකින් leaflets යඵදන්න න්විල් 

ආයක්ක ඵරකහයේ අඹ ඹළේහ. යභන්න යභයවභ තභයි ඳසු ගිඹ 

ආනඩු ත්රිවිධ වමුදහට ළරකුයේ. ඒ යග ල්රන් ඵරයේ 

රැ යන්න ත්රිවිධ වමුදහ ඳහවිච්චි කශහ. ඒක නිහ තභයි ඇත්යතන්භ 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට ඡන්ද නළති වුයන.  භභ හිතන විධිඹට 

ත්රිවිධ වමුදහයේ ඵුවතයඹක් ඡන්ද දුන්යන් අයප් වභත්රීඳහර 

න්පසයේන භළතිතුභහටයි.  

ගරු බහඳතිතුභනි, තත් යප්රහද ගණනහක් අපි අයප් යණ 

විරුන්ට රඵහ යදනහ. යණ විරු යප්රහද කහඩ් ඳතින්  යජයේ 

ආඹතන ව යඳෞද්ගලික ආඹතන 60කින් යප්රහද ගණනහක් 

යණ විරු ඳවුල්රට රඵහ යදනහ. ඊට අභතය යණ විරුන්යේ 

නිහ ප්රලසනරටත් විඳුම් රඵහ දීභ වහ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහයේ ප්රධහනත්යඹන් "ත්විරු ංහි නිහ 

යහඳෂතිඹ" ආයම්බ කයරහ දළන් නිහ රඵහ දීරහත් තියඵනහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, යම්හ ගළන තත් කරුණු කිඹහ යගන 

ඹන්න පුළුන්. පුළුන් තයම්  අයප් යණ විරුන්ට අලය 

යේහන්  රඵහ යදන්න  ආයක්ක අභහතයහංලඹත්,  ආයක්ක 

යහජය අභහතයහංලඹත් කළඳ වීයභන් ළඩ කයනහ. ඒ නිහ යම් 

අසථහයේ අයප් ආයක්ක අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහටත්, 

ආයක්ක යහජය අභහතයහංලයේ යල්කම්තුභහටත් ත්රිවිධ 

වමුදහඳතිරුන්ටත්, න්විල් ආයක්ක ඵරකහයේ අධයක්තුභහ 

ඇතුළු න්ඹලුභ නිරධහපසන්ට භයේ වියලේ සතුතිඹ පුද කයන්න 

කළභළතියි. ඒ හයේභ අයප් ආයක්ක අභහතයහංලඹට අලය 

නහඹකත්ඹ ව භඟ යඳන්වීභ රඵහ යදන අතිගරු ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර න්පසයේන භළතිතුභහට භයේ යගෞයනීඹ සතුතිඹ පුද 

කයමින් භයේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. සතුතියි. 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සුජී යේනන්ංව යහජය අභහතයතුභහ. 
 

 

[අ.බහ. 6.16] 

 
ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ (ජළතයන්තර දලදෂඳ රළජය 

ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க - சர்வததச வர்த்தக இராஜாங்க  

அமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 

යඵ යව භ සතුතියි, ගරු බහඳතිතුභනි. යයටම සථහයබහඹ 

ඇති කයරහ; ජහතයන්තයඹ දිනහ යගන; යයටම ආයක්හ තවවුරු 

කයරහ; ඉදිපස පිම්භ තළීමභ වහ යම් යටට විලහර කහර්ඹ බහයඹක් 

කයන අභහතයහංල යදකක ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹ අන් 

කිරීයම්  කථහ කයන්න භට අසථහ රළීමභ ගළන භභ තුටු 

යනහ. 

ගරු බහඳතිතුභනි, යම්හට විරුද්ධ කථහ කශ ඹම් පිපසක් 

හිටිඹහ. විභල් වීයංල භළතිතුභහ භයේ මිත්රඹහ දළන් හිටිඹහ නම් භභ 

කළභළතියි. ඒ හයේභ උදඹ ගම්භන්පිර, දියන්ස ගුණර්ධන, 

යර වහන් යත්ත්යත් භළතිතුභන්රහ යම්හට යභච්චය 

විරුද්ධත්ඹක්, අතුටක් තිබුණහ නම් යම්හ අව යගන ඉරහ 

අඩුභ ගණයන් විරුද්ධ යන්නත් දළන් යම් ගරු බහයේ ඉන්න 

තිබුණහ. එයේ යන න්ටීයභන් ප්රකහල න්යන් අපි කයන කහර්ඹ 

බහයඹ ම්ඵන්ධයඹන්, යයටම ඉදිපස ගභන ම්ඵන්ධයඹන් ඹටි හිතින් 

තුටුවීභක් යම් අඹ තුශ තියඵනහඹ කිඹන එකයි.  

වියලේයඹන්භ ජනහධිඳතිතුභහ යනුයන්, අගභළතිතුභහ 

යනුයන්,  ආනඩු  යනුයන්,   ඳහර්ලියම්න්තුයේ     භන්ත්රී 

කනඩහඹභ යනුයන්, යට යනුයන්, අයප් අභහතයහංලයේ 

යල්කම්තුමිඹ යල්කම්තුභහ නිරධහපස භනඩරඹ ඇතුළු කහර්ඹ 

භනඩරඹ, ආයඹෝජන භනඩරයේ බහඳතිතුභහ නිරධහපස 

භනඩරඹ ඇතුළු කහර්ඹ භනඩරඹ, අඳනඹන ංර්ධන 

භනඩරයේ කහර්ඹ භනඩරඹ ඇතුළු නිරධහපස භවත්රු, ආනඹන 

අඳනඹන ඳහරන යදඳහර්තයම්න්තුයේ න්ඹලුභ නිරධහපසන් ඇතුළු 

කහර්ඹ භනඩරඹ, භවයඳ ශ අයමුදයල් නිරධහපස භනඩරඹ ඇතුළු 

කහර්ඹ භනඩරඹ, ආයක්ක අභහතයහංලයේ වමුදහඳතිරු, න්ඹලුභ 

නිරධහපස භවත්රු ඇතුළු කහර්ඹ භනඩරඹ ඒ හයේභ යම් 

අභහතයහංල යදයක් න්ඹලුභ නිරධහපස භවත්රු ඇතුළු යේකඹන්ට 

යම් අසථහයේ භයේ ප්රණහභඹ පිපසනභනහ; යම් යයටම ඉදිපස ගභන 

වහ විලහර කහර්ඹ බහයඹක් යයටම ආයක්හ ව දියුණු, ඉදිපස 

ගභන ංර්ධනඹ, අඳනඹන නිසඳහදන ළඩි කයන්නත්, යට 

දුප්ඳත්කයභන් මුදහ ගන්නත්, විලහර කහර්ඹ බහයඹක් යම් සුළු 

කහරඹ තුශ කිරීභ ම්ඵන්ධ. ගරු බහඳතිතුභනි, ආයක්හ 

ම්ඵන්ධයඹන් කථහ කයපු කින්භ යකයනක් යම් ගරු බහයේ 

නළවළ.  

යම් යයටම ආයක්හ තවවුරු කයන්න ප්රධහන ලයඹන් මලික 

වුණු පුද්ගරයඹක් ලයඹන් යත් යෂ න්යේකහ භළතිතුභහ ව 

වභත්රීඳහර න්පසයේන භළතිතුභහ, යනිල් වි්රභන්ංව භළතිතුභන් 

ඇතුළු අඳ න්ඹලු යදනහ අතපසන් මුර ඉරහභ යුද භහනන්කත්යඹන් 

යම්  යුද්ධඹට වයඹෝගඹ දුන්නු පුද්ගරයඹක් තභයි අයප් 

වභත්රීඳහර න්පසයේන ජනහධිඳතිතුභහ. ඒ හයේභ යත් 

යෂ න්යේකහ භළතිතුභහ ඒ සථහනට ඳත් යරහ, යම් යුද්ධයේ 

නිඹමුහ ලයඹන්  කයපු කහර්ඹ බහයඹ අඳට අභතක කයන්න 

ඵළවළ.   

3357 3358 

[ගරු  රුන් විජඹර්ධන  භවතහ] 
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ගරු බහඳතිතුභනි, භභ  අභියඹෝග කයනහ, යම් කථහ කයපු 

පිපස අතපසන් කින්භ පුද්ගරයඹක් යම් යයටම ආයක්හ, ඉදිපස ගභන  

යේඹ ම්ඵන්ධයඹන්  අඩුභ ගණයන් රුපිඹල් 10ක ම්භහදභක්, 

ආධහයඹක් යම් ඳවුරකට දීරහ නළවළ කිඹහ.  අඩුභ ගණයන් කර්නල් 

විභල් වීයංලරහ, ඒ හයේභ කළප්ටන් උදඹ ගම්භන්පිරරහ ඔඹ 

කථහ කශහට අඩුභ ගණයන් ගල් කළටඹකින් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට 

ගවරහ නළවළ; අඩුභ ගණයන් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට යකශ 

යඵෝරඹක් ගවරහ නළවළ.  ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි, මුළු දභ 

භභ ඵරහයගන හිටියේ, කථහ අවයගන හිටියේ යම් පිපස යභතළන 

ඉඳීවිඹ කිඹරහයි. මීට ළඩිඹ යව ඳින් ලුණු, ඇඹුල් ඇතු ඹම් 

යදඹක් කිඹන්නයි භභ හිටියේ.  යෂ න්යේකහ භළතිතුභහ, යගෝඨහබඹ 

යහජඳක් භවත්භඹහ යතෝයහ ගත්යත් නළවළ.  එනයක ට ඒ 

සථහනයේ හිටිඹහ.  වළඵළයි,  යත් යෂ න්යේකහ භළතිතුභහ තභයි 

යම් කහර් යර්ස එයක් නිඹමුහ ලයඹන්, පසඹළදුරු ලයඹන් ඒක 

ජඹග්රවණඹ කයශේ.  වළඵළයි, ඒ කශ යද්ට එතුභහ අවුරුදු ගණනක් 

හියර් හිටිඹහ. ඒ නිහ යද්ලඳහරනයඹන් යත ය  ඵරනහ නම්,  

කරු ජඹූ පසඹ භළතිතුභහරහ, සුජී යේනන්ංවරහ, යනිල් 

වි්රභන්ංවරහ,  භත්රීඳහර න්පසයේනරහ, යත් යෂ න්යේකරහ යම් 

න්ඹලු යදනහයේභ ඇ යේ දුන්යන් රහංකීඹ යල්.   අයප් න්ංවරකභ 

තියඵනහ.  අයප් යඵෞද්ධකභ තියඵනහ, අයප් ්රිසතිඹහනිකභ 

තියඵනහ, අයප් යදභශකභ තියඵනහ, අයප් මුසලිම්කභ 

තියඵනහ.  අයප් ඇ යේ දුන්යන් එක යරඹක්.  ඒ භනුය යල්; 

රහංකීඹ යල්. ඒ නිහ ගරු බහඳතිතුභනි, අපි යම් යටට ආදයයයි.  

අපි යම් යටට කින්භ ආකහයඹකින් වහනිඹක් යන්න ඉඩ තිඹන්යන් 

නළවළ.  

භභ යම් කථහ අවයගන ඉන්න යක ට ගරු බහඳතිතුභනි, භභ 

දළක්ක යදඹක් තභයි,  තභන්යේ  ජනතහ යනුයන් යේඹ 

කයන්න ඳහර්ලියම්න්තුට ඳළමිණිරහ, අයප් ගරු භන්ත්රීරු විලහර 

කහර්ඹ බහයඹක් කයනහඹ කිඹන එක. එතුභන්රහ වන් 

කයන්යන් යම් ආයක්ක අංල ඒ ප්රයද්ලලින් ඉත් කය ගන්නඹ 

කිඹරයි. තත් පිපසක් කිඹනහ, "යුද්ධඹ කහරයේ හයේභ 

ආයක්ක අංල  ඒ ප්රයද්ලයේ තිඹන්න" කිඹරහ. අපි යම් න්ඹලු 

කරුණු ළරකිල්රට යගන, ගරු බහඳතිතුභනි,  යම්ක යුද්ධඹක් 

වුණු ප්රයද්ලඹක්. Leadersරහ ඉන්නහ කිේහ, cadresරහ ඉන්නහ 

කිේහ.   යභ කක්ද  Leadersරහට කයශේ.  කරුණහ අම්භහන්, 

පිල්යරඹහන් හයේ පිපස ගළන කිඹන්න ඕනෆ. යක්පීයේ නළේ ටික 

විකුණහ ගන්න,  ඵළංකු ගිණුම් ටික තභන්යේ හක්කුට දහ ගන්න 

යහජඳක්රහ යක්පී ආයක්හ කශහ.  Cadresරහ ටික දළම්භහ හියර්.   

Cadresරහට  නඩු දළම්භහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අපි යුද්ධඹ අභතක කයන්න කළභළතියි.  

ංහිඳිඹහ ම්ඵන්ධයඹන් අපි කටයුතු කයනහ.  වභත්රීඳහර 

න්පසයේන භළතිතුභහ හයේභ යනිල් වි්රභන්ංව භළතිතුභහ යම් යයටම 

ඉදිපස අනහගතඹ යනුයන් තභන්යේ කහර්ඹ බහයඹ කයනහ.  අ යප් 

ත්රිවිධ  වමුදහඳතිරු යයටම අනහගතඹ ම්ඵන්ධයඹන්, යයටම 

ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් තභයි ඒ තීන්දු, තීයණ ගන්යන්.  යම් යට 

ආයක්හ කයන ගභන්භ වියද්ලඹ දිනහ යගන  තියඵනහ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති යම් නයක ට  අයප් 

රංකහයේ තත්ත්ඹ.   ජහතයන්තයඹ අයප් රංකහ වඳුන්න්යන්  

"True Champions of Democracy" කිඹරහයි.    භහින්ද යහජඳක් 

ඔඹ කථහ කිේහට 13 plus   එක ගළනයි එතුභහ කථහ කයශේ.   

එතුභහ තභයි ඵෆන් කී මන් භළතිතුභහත් එක්ක යම් යයටම යුද්ධඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් ්රිඹහ කයන්න ගිවිසුම්රට එශඹුයන. අපි 

යන යයි,  Joint statements   දළම්යම්.  එයවභ දළම්භහට ඳසයේ 

ගරු බහඳතිතුභනි, අද යම් පිපස ඇවිල්රහ යද්ලඳහරන හන් රඵහ 

ගන්න  කිඹුල් කඳුළු යවශනහ.    

ගරු බහඳතිතුභනි, ඹහඳනඹ ප්රයද්ලයේ තරුණයඹෝ 
යදන්යනක් ඹම් කින් අහනහන්ත න්දුවීභකින් ජීවිතක්ඹට ඳත් 

වුණහ. ඵරහයගන හිටිඹහ, යුද්ධඹක් ඇවිසයයි කිඹරහ. දියන්ස 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ එළියේ ඉන්න යක ට යව  පුද්ගරයඹක්. 
එළියේ ඉන්න යක ට එතුභහයේ කහර්ඹ බහයඹ වපසඹට කයනහ. 
ඳහර්ලියම්න්තුට ඇවිල්රහ අය පිපසට නහඹකත්ඹ යදන්න ඕනෆ 
හින්දහ, යද්ලඳහරන හන්ඹක් රඵහ ගන්න ඕනෆ හින්දහ ඒ අඹයේ 
කහර්ඹ බහයඹ යභතළනදී කයනහ. වළඵළයි, එතුභහ දන්නහ, ජහතික 
භිනඹ, යම් යයටම ජහතික ආයක්හ ම්ඵන්ධයඹන් අපි කයන 
කහර්ඹ බහයඹ යභ කක්ද කිඹරහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අයප් ජනතහ විමුක්ති යඳයමුයන ගරු 
නලින්ද ජඹතිස භන්ත්රීතුභහ යත යතුරු තහක්ණඹ 
ම්ඵන්ධයඹන් ප්රලසනඹක් නළඟුහ. ඒ හයේභ විලහර පිපසක් ප්රලසන 
කශහ, ඉන්දිඹහත් එක්ක අපි ඇති කය ගන්නහ ගිවිසුභ 
ම්ඵන්ධයඹන්. ගරු බහඳතිතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහත්, යනිල් 
වි්රභන්ංව භළතිතුභහත් යම්යකන් යඳෞද්ගලික හන්ඹක් ගන්නත්, 
කයර ම්සනස එකක් කය ගන්නත්, වහල් ටිකක් ඉන්දිඹහට 
ඹන්නත් යන යයි, යම් ගිවිසුභ අත්න් කයන්යන්. ඉන්දිඹහ 
යඩ රර් ම්ලිඹනඹක ඳභණ යයශ යඳ ශක්, චීනඹ යඩ රර් 
ම්ලිඹන එකවභහයක යයශ යඳ ශක්, න්ංගප්පරුත් ඒ හයේභ 
ටිනහ යයශ යඳ ශක්. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි ඉදිපස 
අනහගතයේදී තහයිරන්තඹ, භළයල්න්ඹහ ළනි යටල් භඟ 
යයශ ගිවිසුම් අත්න් කයරහ "රංකහ දකුණු ආන්ඹහයේ 
යේටමටු" ඵට ඳත් කයනහ.  

"One Belt, One Road" කිඹන චීන ජනහධිඳතිතුභහයේ  
ංකල්ඳඹ ප්රයඹෝජනඹට අයයගන වම්ඵන්යත ට යහඹ, 
ත්රිකුණහභර යහඹ, යක ශම යහඹ කිඹන ප්රධහන යහඹන් 
උඳයඹෝගි කයයගන රංකහ දකුණු ආන්ඹහයේ ප්රධහන යයශ 
භධයසථහනඹ ඵට ඳත් කයනහ. එයවභ කයන යක ට අඳට අයප් 
අල්ළන් යටර යයශ යඳ ශක් අලයයි. ඒ වහ තභයි, ගරු 
බහඳතිතුභනි, ඉන්දිඹහ, චීනඹ, න්ංගප්පරු එක්ක අපි ගිවිසුම් 
අත්න් කයන්යන්. ඉන්දිඹහටත්, චීනඹටත් වදිසන්ඹක් නළවළ, 
අඳත් එක්ක ගිවිසුභක් අත්න් කයන්න. ඒ අඹට අයප් තියඵන 
යයශ යඳ ශ ඉතහභත් කුඩහ යයශ යඳ ශක්. ගරු 
බහඳතිතුභනි, අපි යම් න්ඹලු යයශ ගිවිසුම්රට එශයමන්යන්, 
ඉදිපස අනහගතයේ අයප් යට ආර්ථික අතින් ඉතහභ ඵරත් යයශ 
භධයසථහනඹක් ඵට ඳත් කය ගන්නයි. ඒ විතයක් යන යයි, අපි 
උතුරු ඳශහත දියුණු කයනහ; නළ යඟනහිය ඳශහත දියුණු කයනහ. 
ඳසු ගිඹ කහනු තුශ යම් ප්රයද්ල අල්ඳ දියුණුකුයි රඵහ 
තියඵන්යන්. යුද්ධඹට එක කහයණඹක් තභයි, ඒක. 

 
ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු යහජය ඇභතිතුභනි, ත විනහඩිඹක කහරඹක් ඔඵතුභහට 

තියඵනහ. 
 

ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, please give me five more minutes.  

 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

We have a  lot of things  to do.    

 
ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Please give me three minutes then.   
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ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු වභළපි තුමළ  
(ரண்தைறகு றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 I can give you only one more minute.  

 
ගු සුජීල දවේනසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல பசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු බහඳතිතුභනි, වියලේයඹන්භ වම්ඵන්යත ට ප්රයද්ලයේ, 

ත්රිකුණහභර ප්රයද්ලයේ හයේභ මුළු යට පුයහභ ඹටිතර ඳවසුකම් 

ර්ධනඹ කය, ත අවුරුදු තුනක් ඹන යක ට මුළු යටභ ඹහ කයන්න 

අපි කටයුතු කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි "Four Seasons in 

One Day"  කිඹන ංකල්ඳඹ භත ඳළඹ තුනකින්, වතයකින් යයටම 

ඕනෆභ තළනකට ඹහ වළකි ඳපසදි ඹටිතර ඳවසුකම් ළඩි දියුණු 

කයනහ. වම්ඵන්යත ට ප්රයද්ලයේ, කටුනහඹක හයේ 35 ගුණඹක් 

විලහර අඳනඹන කරහ ඳඹක් ඇති කයනහ. ඒ හයේභ කළුතය, 

කුරුණෆගර හයේ ප්රයද්ලර අපි අඳනඹන කරහඳ ඇති කයනහ. 

අයප් අඳනඹනඹ රුපිඹල් ම්ලිඹන 11යි. 2018 යද්දී එඹ  රුපිඹල් 

ම්ලිඹන 25ක්, ම්ලිඹන 30ක් ඵට ඳත් කය ගන්නහ. ගරු 

බහඳතිතුභනි, ඉදිපස අනහගතයේදී හභහනය යකයනකුට රුපිඹල් 

60,000ක්, රුපිඹල් 70,000ක් ගන්න පුළුන් ආර්ථිකඹක් යම් යයටම 

ඇති කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, අපි අවුරුදු තුනක් ඹන යක ට 

න්ංගප්පරු, භළයල්න්ඹහ හයේ යටර ංර්ධනඹ වහ භහන 

ංර්ධනඹක් ඇති යටක් ඵට යම් යට ඳත් කයනහ. ඒ 

තත්ත්ඹට ඳත් කයන්න අයප් ඳහර්ලියම්න්තු, අයප් ආනඩු, 

අයප් ජනහධිඳතිතුභහ, අයප් අගභළතිතුභහ කයන කහර්ඹ බහයඹ 

කහටත් නත්න්න පුළුන් යදඹක් යන යයි. ඒ කහයණඹ 

විරුද්ධ ඳක්ඹ දන්නහ.  

ගරු බහඳතිතුභනි, අඩුභ ගණයන් යම් කථහ කයපු පිපස යම් 

ළඹ ශීර්ඹට විරුද්ධ ඡන්දඹ යදන්න වපස හිටිඹහ නම්, අඳට හිතහ 

ගන්න පුළුන් යභ කක්ද එතුභන්රහයේ ආකල්ඳඹ කිඹරහ. අයප් 

අනහගත ංර්ධනඹ නත්න්න කහටත් ඵළවළ, යයටම අනහගත 

ංර්ධනඹ නත්න්න කහටත් ඵළවළ, අයප් ජහතික ංහිඳිඹහ 

ඇති කිරීභ කහටත් නත්න්න ඵළවළ, යයටම ආයක්හ තවවුරු 

කිරීභ කහටත් නත්න්න ඵළවළ, අපි ඉදිපස අනහගතඹ ජඹග්රවණඹ 

කිරීභ කහටත් නත්න්න ඵළවළයි කිඹමින් භයේ චන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ. යඵ යව භ සතුතියි. 
 

 
“119 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 240,123,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
119 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,        
රු. 7,450,000 

 
“119 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 7,450,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 

119 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී.  

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 198,850,000 
 

“119 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 198,850,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

119 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,               

රු. 612,334,000 

 
“119 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 612,334,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 

119 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී.  

 
 “மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 240,123,000 அட்டமறற் பசர்க்கப் 

தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 7,450,000 
 

“மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 7,450,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர  198,850,000 
 

மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 198,850,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  612,334,000 
 

மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 612,334,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 240,123,000, for Head 119, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 119, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 7,450,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 7,450,000, for Head 119, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 119, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 198,850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 198,850,000, for Head 119, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 119, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 612,334,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 612,334,000, for Head 119, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 119, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"150 න ශීර්යඹහි 71 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 131,726,000 ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
 

150 න ශීර්යඹහි 71 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 
 

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු.  1 0,700,000 

 

"150 න ශීර්යඹහි 71 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.  1 0,000,777ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශයුතුඹ" ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

150 න ශීර්යඹහි 71 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

 
00 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,              

රු.  8 7,077,777 

  

"150 න ශීර්යඹහි 70 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.  8 7,077,777ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ" 

ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
 

150 න ශීර්යඹහි 70 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

 
70 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ,  

රු.  ,20, 077,777 
 

"150 න ශීර්යඹහි 70 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු, 82,777,777ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශයුතුඹ"  ඹන 

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
 

150 න ශීර්යඹහි 70 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

“மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 131,726,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 10,700,000 

 

“மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 10,700,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 87,300,000 
  

“மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 87,300,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 82,000,000 
 

“மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 82,000,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
  

மனப்தை 150, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 
Question, "That the sum of Rs. 131,726,000, for Head 150,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 150, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs. 

10,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 10,700,000, for Head 150, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  

Head 150, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 87,300,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 87,300,000, for Head 150,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 150, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 82,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 82,000,000, for Head 150, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 

Head 150, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
 “103 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 6,039,829,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
103 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 
 
01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු.5,542,363,000 
    
 “103 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.5,542,363,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
103 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 
 

02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.1,563,640,000 
 

 “103 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.1,563,640,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
 103 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 
 

02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 
රු.3,569,500,000 

   
 “103 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.3,569,500,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
103 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

 

222  ලන ශීර්ය.- ශ්රී ාකළ යුෙ ශමුෙළල  
 

01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.146,161,530,000 
 

“222 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.146,161,530,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
222 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

 
01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු.6,627,148,000 
   
“222 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.6,627,148,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

222 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී.  

223 ලන ශීර්ය.-  ශ්රී ාකළ නළවික ශමුෙළල  

  
01 න ළඩටවන.- යභයවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.48,424,262,000 

  
“223 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.48,424,262,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
223 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී. 

  

 
01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු.7,406,460,000  
 

“223 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.7,406,460,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  

223 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට  තිම්ඹ යුතුඹයි  නියඹෝග කයන 
රදී.  

 
 

224  ලන ශීර්ය.-  ශ්රී ාකළ ුවලන් ශමුෙළල  
  

01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.32,838,161,000 

  
“224 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.32,838,161,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  

224 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී.  

  
  

01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු.8,597,885,000 

  
“224 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.8,597,885,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

    

224 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝගකයන රදී. 

  
 

320 ලන ශීර්ය.- සිවිල් ආර්තක දෙපළර්තදම්න්තුල 
  

 01 න ළඩටවන.- යභයවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රු.16,742,452,000 

  
“320 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 16,742,452,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  

320 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී. 

3365 3366 
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01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,   
රු.205,000,000 

  
“320 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.205,000,000 ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
320   ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

   
325 ලන ශීර්ය.-  ශ්රී ාකළ දලරෂ ආර්තක 

දෙපළර්තදම්න්තුල 

  
01 න ළඩටවන.- යභයවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රු. 36,714,000 

  
“325 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු.36,714,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
325 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

   
 

01 න ළඩටවන.-  යභයවයුම්  ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු.289,400,000 

  
“325 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ  

රු.289,400,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

  
325 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන රදී. 

 
 

மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்கரண 

தௐதர 6,039,829,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 5,542,363,000 

 

“மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  5,542,363,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 1,563,640,000 
 

“மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  1,563,640,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  3,569,500,000 
 

“மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 3,569,500,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்தை 222.- இனங்மகத் மப்தமட  
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 146,161,530,000 

 

“மனப்தை 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 146,161,530,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 6,627,148,000 
 

“மனப்தை 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  6,627,148,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்தை 223.- இனங்மகக் கடற்தமட  

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 48,424,262,000 
 

“மனப்தை 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 48,424,262,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 7,406,460,000 
 

“மனப்தை 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  7,406,460,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 224.- இனங்மக ரன்தமட   

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 32,838,161,000 
 

“மனப்தை 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 32,838,161,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 8,597,885,000 

 

“மனப்தை 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  8,597,885,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 320.- சறறல் தரதுகரப்தைத் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 16,742,452,000 
 

“மனப்தை 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 16,742,452,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 205,000,000 
 

“மனப்தை 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  205,000,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 325.- இனங்மகக் கடபனரப் தரதுகரப்தைத் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம்  01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 36,714,000 
 

“மனப்தை 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 36,714,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் -  தோனணச் 

தசனவு தௐதர 289,400,000 
 

“மனப்தை 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர  289,400,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,039,829,000, for Head 103, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 103, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 5,542,363,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 5,542,363,000, for Head 103, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 103, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,563,640,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,563,640,000, for Head 103, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
  

Head 103, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,   
Rs. 3,569,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,569,500,000, for Head 103, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 103, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 222.- SRI LANKA ARMY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 146,161,530,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 146,161,530,000, for Head 222, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 222, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.6,627,148,000 
 

Question, "That the sum of Rs.6,627,148,000, for Head 222, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 222, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

HEAD 223.- SRI LANKA NAVY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 48,424,262,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 48,424,262,000 for Head 223, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 223, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, Rs. 

7,406,460,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 7,406,460,000, for Head 223, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 223, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
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HEAD 224.- SRI LANKA AIR FORCE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 32,838,161,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 32,838,161,000, for Head 224, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 224, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 

 Rs. 8,597,885,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 8,597,885,000, for Head 224, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 224, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 320. - DEPARTMENT OF CIVIL SECURITY 
 

Programme 01.- Operational   Activities - Recurrent Expenditure, 

 Rs. 16,742,452,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 16,742,452,000,  for Head 320, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 320, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs. 

205,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 205,000,000, for Head 320, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 320, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 325.-  DEPARTMENT OF SRI LANKA COAST GUARD 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

36,714,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 36,714,000, for Head  325, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 325, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, Rs. 
289,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 289,400,000, for Head 325, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

  

Head 325, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

“195 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 
වහ රු.227,833,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 
195 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතු ඹයි නියඹෝග කයන 
රදී.  

01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 
රු.79,600,000 

 
“195 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු.79,600,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
195 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 318,936,000 
 

“195 න ශීර්යඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.318,936,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
195 න ශීර්යඹහි  02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු. 261,000,000 
 

“195 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු261,000,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 
195 න ශීර්යඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී.  

 
296 ලන ශීර්ය.- ආනයන වශ ධපනයන පළන 

දෙපළර්තදම්න්තුල 

 
01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු.55,891,000 
 

“296 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු.55,891,000ක මුදර  උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

296 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- යභයවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ, 

රු.12,050,000 
 

“296 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.12,050,000ක මුදර උඳයල්ඛනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.   

 

296 න ශීර්යඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳයල්ඛනයඹහි යක ටක් වළටිඹට තිම්ඹ යුතුඹයි නියඹෝග කයන 
රදී.  

 
“மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 227,833,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” 

தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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ඳහර්ලියම්න්තු 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 79,600,000 
 

“மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 79,600,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 318,936,000 
 

“மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 318,936,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 261,000,000 
 

“மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 261,000,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
                 
 மனப்தை 195, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச்தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 296.-  இநக்குற ற்தம்  ற்தற  றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 55,891,000 
 

  “மனப்தை 296, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக் 

கரண தௐதர 55,891,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

    மனப்தை 296, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 12,050,000 

 

   “மனப்தை 296, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 12,050,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

    மனப்தை 296, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 227,833,000 for Head 195, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 195, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 79,600,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 79,600,000, for Head 195, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 195, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 318,936,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 318,936,000, for Head 195, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 195, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 261,000,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 261,000,000, for Head 195, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 195, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 296.- DEPARTMENT OF IMPORT AND EXPORT 

CONTROL  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 55,891,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 55,891,000, for Head 296, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 296, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 12,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,050,000, Head 296, Programme 

01, Capital Expenditure be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  
Head 296, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
"කහයක බහ ප්රගතිඹ හර්තහ කශ යුතු ඹයිද, නළත රැසවීභ 

වහ අය ගත යුතුඹ"යි ද භභ යඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ධ. භළ. 6.27  පළර්ලිදම්න්තුල  ප්රගි ය ලළර්තළ කරනු  ිළිසව 
වභළපි තුමළ මළවනදයන් ඉලත් විය. 

කළරක වභළල ප්රගි ය ලළර්තළ කරයි;  නෆලත රැවහවීම 2016 
දෙවෆම්බර් 08 ලන බ්රශවහපි න්ෙළ.   

 
 தற.த. 6.27க்கு குளறன் தரறசலனமண தற்நற அநறறக்கும்ததரதட்டு 

றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த அகன்நரர்கள். 

குளறணது தரறசலனமண அநறறக்கப்தட்டது;  லண்டும் கூடுது  

2016 டிசம்தர் 08, றரக்கறம. 

 

At 6.27 p.m., the Chairman  left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 08th 

December, 2016. 
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ශ්රී ාකළ සුනිතය බ්ති  ධිකකළියය පනත : 
නිදයෝග 

இனங்மக றமனதததகு லு அறகரசமத 

சட்டம்: எளங்குறறகள் 
SRI LANKA SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY 

ACT: REGULATIONS  
 

ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයතුභහ යනුයන් භභ ඳවත වන් යඹෝජනහ ඉදිපසඳත් 

කයනහ: 
 

"2007 අංක 35 දයන ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහපසඹ ඳනයත් 36 

ගන්තියේ (2) උඳ ගන්තියේ (ඈ) ව (ඉ) යේද භඟ කිඹවිඹ යුතු, එකී 

ඳනයත් 67 ගන්තිඹ ඹටයත් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයයඹහ වින්න් හදනු රදු, 2016 ජනි භ 15 දිනළති අංක 1971/13 දයන 

අති වියලේ ගළටම ඳත්රයේ ඳශ කයනු රළඵ, 2016.09.20 ළනි දින ඉදිපසඳත් 

කයන රද නියඹෝග අනුභත කශ යුතු ඹ. 
 

(අභහතය භනඩරයේ අනුභතිඹ දන්හ තියබ්.)" 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ශ්රී ාකළ විදුලිබ පනත: නිදයෝග 
இனங்மக றன்சரச் சட்டம்: எளங்குறறகள் 

SRI LANKA ELECTRICITY ACT: REGULATIONS  
 

ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතයතුභහ යනුයන් භභ ඳවත වන් යඹෝජනහ ඉදිපසඳත් 

කයනහ: 
 

"2009 අංක 20 දයන ශ්රීරංකහ විදුලිඵර ඳනයත් 54 ළනි ගන්තිඹ ඹටයත් 

ශ්රීරංකහ භවජන උඳයඹෝගීතහ යක මින් බහයේ නිර්යද්ල භත විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයයඹහ වින්න් හදන රදු, 2016 ජලි 13 දිනළති 

අංක 1975/44 දයන අතිවියලේ ගළටම ඳත්රයේ ඳශ කයනු රළඵ, 2016.11.11 

ළනි දින ඉදිපසඳත් කයන රද නියඹෝග අනුභත කශ යුතු ඹ. 
 

(අභහතය භනඩරයේ අනුභතිඹ දන්හ තියබ්.)" 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ශ්රී ාකළ ධපනයන වාලර් න පනත : 
නිදයෝගය 

இனங்மக ற்தற அதறறதத்றச் சட்டம்: 

கட்டமப 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER  
 

ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ ජහතයන්තය 

යශ අභහතයතුභහ යනුයන් භභ ඳවත වන් යඹෝජනහ 

ඉදිපසඳත් කයනහ: 

"1979 අංක 40 දයන ශ්රී රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනයත් 14(1) ළනි 

ගන්තිඹ ප්රකහය යස ඵදු ම්ඵන්ධයඹන් ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග වහ 

ජහතයන්තය යශ අභහතයයඹහ වින්න් හදන රදු, 2016 අයගෝසතු 23 

දිනළති අංක 1981/32 දයන අති වියලේ ගළටම ඳත්රයේ ඳශ කයනු රළඵ, 

2016.10.25 දින ඉදිපසඳත් කයන රද නියඹෝගඹ අනුභත කශ යුතු ඹ. 

      

 (අභහතය භනඩරයේ අනුභතිඹ දන්හ තියබ්.)" 
 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තෆබීම 

எத்றமப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලියම්න්තු දළන් කල් තළම්ඹ 

යුතුඹ"යි භහ යඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ කල් තඵන අසථහයේ යඹෝජනහ, ගරු ඉ. චහල්ස 

නිර්භරනහදන් භවතහ. 

 
 

ඕමන්ත මශළ විෙයළය ඉදිියපසින් නල දුම්ියය ශරවහ 

මළර්ගය්ත   

ஏந்ம கர றத்றரனத்றற்கு பதறரறல் 

தைமகறக் கடம அமத்ல் 

CONSTRUCTION OF NEW LEVEL CROSSING OPPOSITE 

OMANTHA MAHA VIDYALAYA 

  

[தற.த. 6.27] 

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப சதரரகர் அர்கபப, இன்மந சமத 

எத்றமப்தை பமபறல், வுணறர, ஏந்ம - ததரற றபரத் 

றக்குபம் தைமகறக் கடம தரடர்தரண தறபமம   

தொன்மக்கறன்பநன்:  

"த்த்ம் தொடிமடந் தறன்ணர் 2013ஆம் ஆண்டு 

ரண்டிக்குபம் - கரங்பகசன்துமந தைமகறப்தரம 

லள்கட்டுரணத்றன்பதரது க்கபரல் லண்டகரனரகப் 

தன்தடுத்ப்தட்ட ஏந்மப் தைமகற றமனத்றற்கு 

அதகரமறலுள்ப  தைமகறக் கடம  தோடப்தட்டுள்பது.  

3375 3376 



ඳහර්ලියම්න්තු 

ගු කාළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! යම් අසථහයේදී ගරු යද.එම්. ආනන්ද 

කුභහයන්පස භන්ත්රීතුභහයේ නභ මරහනඹ වහ යඹෝජනහ කයන්න. 

 
ගු ගයන්ත කුණළි ක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, "යම් අසථහයේ ගරු යද.එම්. ආනන්ද 

කුභහයන්පස භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භභ යඹෝජනහ 

කයනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ධනතුුල ගු කාළනළයකතුමළ මළවනදයන් ඉලත් වුදයන්, ගු 
දජ්. එම්. ආනන්ෙ කුමළරසිිය මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு பஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 
 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 

J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please continue your speech.  

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஏந்ம கமத்ம் ததரறறபரத்றக்குபம் கறரத்மத்ம் 

இமக்கும் இப்தரம 300 தட கரனம் தமம ரய்ந்து. 

இந்ப் தரமம ததரறறபரத்றக்குபம், அசதொநறப்தை, 

தசங்குபம், பப்தங்குபம் ஆகற கறரங்கமபச் பசர்ந் 

ஆறத்துக்கும் பற்தட்ட குடும்தங்கள் தன்தடுத்ற 

ந்துள்பண.  

ணறதம் இப்தைமகற றமன பமட றஸ்ரறப்தறன்பதரது 

இப்தரம தோடப்தட்டு அற்குப் தறனரக ரற்தப்தரம 

அமக்கப் தட்டுள்பது. இந் டடிக்மகறமண ததரதுக்கள் 

றர்த்பதரதும் அறகரரறகள் அமணப் ததரதட்தடுத் 

றல்மன. தம தரமறதெடரக சுரர் 30 லற்நர் தூத்மக் 

கடந் க்கள், ற்ததரளது இண்டு கறபனரலற்நர்  தூம் 

தசல்னபண்டித்ள்பது.  

ணப, இம்க்கள் றர்பரக்கும் தறச்சறமண தரடர்தரக 

கணஞ் தசலுத்ற, இக்கடமக்கு ரநரக ஏந்ம கர 

றத்றரனத்றற்கு பதறப level crossing அமக்கப்தட 

பண்டும்"  

தகௌ அமச்சர் அர்கபப, இந்ப் தைமகற 

றமனத்மப் தைணமக்கறன்நததரளது க்களுமட 

பகரரறக்மகம லநற, ற்தகணப அந் க்கள் தரறத் 

அந்ப் தரமம றடுத்து, ற்நப் தக்கத்றல் அர்கள் 

தைணமத்றதக்கனரம். ஆணரல், அந் க்களுமட 

தரமணம தொற்ததொளரகத் மடதசய்கறன்ந றத்றல் 

அமணப் தைணமத்துள்பரல், இன்த அந் க்கள் 30 

லற்நர் தசல்ன பண்டி தூத்ம 2 கறபனரலற்நர் தூம் 

சுற்நறந்து அந்க் கடமமக் கடக்க பண்டி எத 

துர்ப்தரக்கற றமன ற்தட்டுள்பது.  30 லற்நர் தூம் ன்தது 

எத றறடத்றல் தசல்னக்கூடி தூம். உண்மறல் 

தரடசரமன தசல்கறன்ந சறதர்கள் ற்தம் பரரபர்கள் 

இந்க் குநறப்தறட்ட தூத்மக் கடப்தற்கரக 2 கறபனரலற்நர் 

தூம் தசல்கறநரர்கள். தோன்த  தடங்களுக்கு பனரக 

அர்கள் இந்த் துன்தங்கமப அததறத்துக் தகரண்டிதக் 

கறநரர்கள். டரகர சுகரர அமச்சர் அர்கள், 

ஏந்ம தரடசரமனக்கு றரறபன அந்  level crossing  

அமப்தது தரடர்தறல் டடிக்மகதடுக்கும்தடி தகௌ 

பதரக்குத்து அமச்சர் அர்களுக்கு 2015ஆம் ஆண்டு 

ப்தறல் ரம் ளத்துதோனரக எத கடித்ம 

அதப்தறறதந்ரர். அன்தடி தகௌ அமச்சர் அர்கள் 

அமண ஆரய்ற்கரக ததரநறறனரபர் எதம 

அதப்தறறதந்ரர். ததரநறற னரபதம் ந்துதரர்த்து இமச் 

தசய்து தரகக் கூநறறதந்ரர். இன்தம அந் level 

crossing அமத்துக் தகரடுக்கப்தடறல்மன.  

தகௌ அமச்சர் அர்கபப, இந் றடம் தரடர்தரக 

வுணறர ரட்ட தறபச எதங்கறமப்தைக் குளக் 

கூட்டத்றல் ரன்கு டமகள் கமக்கப்தட்டது. அங்குள்ப 

இமத் மனர்கள், தரரளுன்ந உதப்தறணர்கள், ரகர 

சமத அமச்சர்கள், ரகர சமத உதப்தறணர்கள் 

அடங்கனரக ல்பனரரலும் ஏந்ம கர றத்றரனத்றற்கு 

தொன்தரக-றரறல் இந் level crossing  அமத்துத் தம்தடி 

railway றமக்கபத்றற்குக் பகரரறக்மகத்ம் றடப் 

தட்டிதக்கறநது. ஆணரல், இன்தம railway றமக்கபம் 

ந்றரண டடிக்மகத்ம் டுக்கர கரத்றணரல் 

இமணக் தகௌ அமச்சர் அர்களுமட கணத்றற்குக் 

தகரண்டு பண்டி பமபற்தட்டது. அந்மகறல் 

இந் level crossing  வ்பவு கரனத்றற்குள் அமத்துத் 

தொடித்ம்? ன்ந ஏர் உதறதரறமத் பண்டுதன்த 

ரன் தகௌ அமச்சர் அர்கபறடம் பகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்பநன்.  

அடுத்ரக, ன்ணரர் ரட்டத்றல் கம மப் 

தடுத்றறதக்கறன்ந ன்ணரர் தைமகற றமனத்றல் 

தொன்தறவுகள் மடதததறல்மன. மனன்ணரரறல் 

தொன்தறவு தசய்துரன் க்கள் ன்ணரர் தைமகற றமனத் 

மப் தன்தடுத்பண்டி எத சூழ்றமன இதக்கறன்நது. 

ன்ணரர் கரறலிதந்து மனன்ணரர் 30 கறபனரலற்நர் 

தூத்றலுள்பது. அப்தடிரண எத தூத்றற்குச் தசன்தரன் 

க்கள் தொன்தறம பற்தகரண்டு ன்ணரர் கத்றலிதந்து 

தைநப்தடபண்டும். உண்மறல் அச உத்றபரகத்ர்கள் 

warrant தோனம் தசல்ரக இதந்ரல் அர்கள் எதரள் 

பமனக்கு leave டுத்துத் மனன்ணரதக்குச் தசன்த 

தொன்தறவு தசய்ரல்ரன் தறன்ணர் ன்ணரரறலிதந்து 

தறரத்ம பற்தகரள்பதொடித்ம். இப்தடிரண எத 

சூழ்றமன தரடர்ந்ண்ப இதக்கறன்நது. கடந் 6 

ரங்களுக்கு தொன்தை தரரளுன்நத்றன் பதரக்குத்து 

ற்தம் தரமனத்தரடர்தை தற்நற துமநசரர் 

பற்தரர்மக்குளறற்குத் ங்களுமட றமக்கபம் 

சரர்தரண அறகரரறகள் ந்றதந்ரர்கள். ரதம் அந்க் 

குளறல் இதக்கறன்பநன். அர்கபறடம் ரன், "ன்ணரர் 

கத்றல் ன் லங்கள் தொன்தறவு தசய்றல்மன?" ன்த 

பகட்டிதந்பன். அற்கு, 3 ரங்கபறல் ரங்கள் ன்ணரர் 

கத்றல் இதக்கறன்ந தைமகற றமனத்றல் தொன்தறவுச் 

பசமம ஆம்தறப்தரக உதறபறத்றதந்ரர்கள்.  

ஆணரல், 6 ரங்கபரகறத்ம் இன்தம ந்றரண எத 

டடிக்மகத்ம் பற்தகரள்பப்தடறல்மன ன்தமக் 

தகப அமச்சர் அர்கபறன் கணத்றற்குக் தகரண்டு 

தகறன்பநன்.   
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ගු ළන්ි  ශ්රීවහකන්ෙරළවළ මශත්ිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

தகப உதப்தறணர் சரள்ஸ் றர்னரன் அர்கபரல் 

தகரண்டுப்தட்ட எத்றமப்தைபமபப் தறபமம 

ரன் றதரறகறன்பநன்.  

ஏந்ம கரறலிதந்து இடதுதக்கரகச் தசல்லும் ததரற 

றபரத்றக்குபம் தரம  அமடதட்டணரல் அங்கு ரழ்கறன்ந 

க்கள் றர்தகரள்கறன்ந தறச்சறமணகமப அந்ப் 

தறபசத்மச் சரர்ந் தரரளுன்ந உதப்தறணர் ன்ந 

மகறல் ரன் ன்கு அநறபன். இந்ப் தரம 300 

தடங்கள் தம ரய்ந்து. அன்த  30 லீ்ற்நர் தூத்ம 

ட்டும் கடந் க்கள் இன்த அந்ப் தரம 

மடப்தட்டணரல் 2 கறபனர லீ்ற்நர் தூத்மப் தம் 

தசய் பண்டிறதக்கறன்நது. அந் மகறல் தரடசரமன 

தசல்லும் தறள்மபகள், மத்ற பசமம ரடிச் தசல்லும் 

தொறர்கள் ற்தம் அன்நரட பமகளுக்கரக கப் 

தைநத்ம ரடிப் தம் தசய்கறன்நர்கள் ல்பனரதம் 

தல்பத றரண இன்ணல்கமப றர்பரக்குகறநரர்கள்.  

ரண்டிக்குபம் - கரங்பகசன்துமந தைமகறப் தரம 

லள்கட்டுரணம் கரரக அந்ப் தரம மடப்தட்டபதரது 

அங்குள்ப க்கள் தன றர்ப்தைக்கள், றசணங்கமபத் 

தரறறத்றதந்ரலும் அப்பதரறதந் சூனரல் அன்த 

அர்கபறன் பகரரறக்மககள் ற்தக்தகரள்பப்தடறல்மன. 

ஆணரலும் அந் க்கள் றர்பரக்கற தறச்சறமணகமபக் 

கதத்றற்தகரண்டு ட ரகர சுகரர அமச்சர் தகப 

மத்ற கனரறற சத்றலிங்கம் அர்கள், பதரக்குத்து 

அமச்சர் தகப றல் சறநறதரன டி சறல்ர அர்கள் ட 

தகுறக்கு ந்றதந்ததரளது இதுதற்நறத் தரறப்தடுத் 

றறதந்ரர். அற்கு அர், "இதுதற்நற டடிக்மக 

டுப்பதன்" ணக் கூநறறதந்ரலும் இதும துற 

டடிக்மகத்ம் டுக்கப்தடறல்மன. அதுட்டுல்ன, 

ரட்ட எதங்கறமப்தைக் குளக்கூட்டங்கபறல் இவ்றடம் 

தரடர்தறல் தனதொமந தறஸ்ரதறக்கப்தட்டது. இது 

தரடர்தரண தொன்பணற்நங்கள் குநறத்து லபரய்வு தசய்ற்கு, 

அது சரர்ந் அறகரரற தரடர்ந்து அந்க் கூட்டங்களுக்குச் 

சதொகந்ரமத்ம்  பமணக்குரற றடரகும். 

ஆகப, தகௌ அமச்சர் அர்கபப, லங்கள் 

ஏந்மறல் குநறத் தரடசரமனக்கு றர்ப்தக்கரகவுள்ப 

தரமறல் எத level crossing  அமப்தற்கு ட்டும் 

டடிக்மக டுத்ரல்பதரதும். அபணரடு, தரடர்தைதட்ட 

தரமமப் தைணமப்தற்கு அந்ப் தறபசம் சரர்ந் 

தறபச சமதபரடு தரடர்தைதகரண்டு, ஆக்கதர்ரண 

டடிக்மககமப பற்தகரள்ப தொடித்ம். ஆகப, இன்த 

து கட்சறறன் உதப்தறணரண தகௌ சரள்ஸ் றர்னரன் 

அர்கபரல் தகரண்டுப்தட்ட எத்றமப்தை பமபப் 

தறபமமக் கதத்றல்தகரண்டு, அங்குள்ப க்கள் 

தங்கமப பற்தகரள்கறன்நததரளது றர் பரக்கும் 

தறச்சறமணகமபத் லர்த்துமக்கும் மகறல், ஏந்மறல் 

குநறத் தரடசரமனக்கு றபத்ள்ப தரமறல் level 

crossing அமப்தற்கு ரங்கள் உடணடிரக டடிக்மக 

டுக்கபண்டுதன்த பகட்டு, ணது உமம 

றமநவுதசய்கறன்பநன். ன்நற.  
 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට ගරු චන්දිභ ගභයේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

ඳවක කහරඹක් තියඵනහ. 
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அபபத்றல், ன்ணரர் தைமகற றமனத்றற்கு 

அண்மறல் தைமகறப் தரமறல் எத தரனம் 

இதக்கறன்நது. அந்ப் தரனத்றற்குக் கலரகத்ரன் ன்ணரர் 

லறலிதந்து சறதகடல் றரக லன்தறடிப் தடகுகள் ததரற 

கடற்தப்தறற்குச் தசல்ன தொடித்ம். அப்தடிரண எத railway 

தரனம் அங்கறதக்கறன்நது. அந்ப் தரனத்றற்குக் கலழ் 3 

தறரறரகப் தறரறக்கப்தட்டுள்பது. அந்ப் தகுறகபறல் 

ண்தோமடகள் பதரட்டுக் கற்கபரல் அமடக்கப்தட்டு அந்ப் 

தரனம் தைணமக்கப்தட்டது. ஆணரல், அந்ப் தரனத்மப் 

தைணமத் எப்தந்க்கரர்கள் அந்க் கற்கமபத்ம் 

ண்தோமடகமபத்ம் அகற்நரல் அப்தடிப றட்டுறட்டுச் 

தசன்தறட்டரர்கள். இது தரடர்தரகப் தன டமகள் 

அதரதைத்றல் இதக்கறன்ந தைமகறத் றமக்கபத்பரடு 

தரடர்தைதகரண்டபதரது, "Ircon International Limited ரன் 

அந் பமனமச் தசய்து; அர்கள்ரன் அமண 

அகற்நபண்டும்" ன்த அசந்ப்பதரக்கரண தறல் 

அங்கறதந்து தகறநது.  

உண்மறல் அந்ப் தரனத்றற்குக் கலறதக்கறன்ந கல், ண் 

அமடப்தைக்கமப அகற்நறணரல் ட்டுப ன்ணரர் 

லறலிதக்கறன்ந லணர்கள் இல்தரகக் கடலுக்கு  

லன்தறடிக்கச் தசல்ன தொடித்ம். இப்பதரது அர்கள் அந் 

இடத்றல் றன்ததகரண்டு தடமகத் தூக்கற அந்த் 

மடமத்ரண்டி மத்துத்ரன் லன்தறடிக்கச் தசல்கறன் 

நரர்கள். உண்மறல் இது றகவும் பமணரண றடம்.  

ரன் ன்ணரர் அச அறதரறடம் இது தரடர்தரக 

தொமநறட்டிதந்பன். அன் தறன்ணர் எத ததரநறறனரபர் 

அந் இடத்றற்கு ந்து தரர்த்துறட்டு, ரன் உடணடிரக 

இமச் தசய்து தரகக் கூநறறதந்ரர். ஆணரல், அதடன் 

ந்ர்கள் எத தசரற்த பமனம ட்டும் தசய்துறட்டுச் 

தசன்தறட்டரர்கள்.   

ஆகப, தகப அமச்சர் அர்கபப, ரன் ற்தகணப 

குநறப்தறட்ட, ஏந்ம கர றத்றரனத்றற்கு றரறல் level 

crossing அமத்து அந் க்கபறன் இல்தரண 

பதரக்குத்றற்குத் ரங்கள் றதசய் பண்டுதன்தம் 

ன்ணரர் கத்றலிதக்கறன்ந தைமகற றமனத்றல் 

தொன்தறவுகள் பற்தகரள்பப்தட பண்டுதன்தம்  அந்ப் 

தைமகற றமனத்ம அண்றத்றதக்கும் தரனத்றற்குக் 

கலறதக்கறன்ந கற்கமபத்ம் ண்மத்ம் அகற்நற லணர்கள் 

ங்களுமட லன்தறடிப் தடகுகபறல் இல்தரகத் தரறலுக்குச் 

தசல்ன றதசய் பண்டுதன்தம் ங்கமபக் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.   

பலும், ன்ணரர் லவுக்குள் மலர் தள்பம் 

பங்கறணரல் அந் லர் அந்ப் தரனத்றன் கலரகத்ரன் 

தததங்கடமனச் தசன்நமடத்ம். ஆணரல், ற்பதரது அது 

அமடதட்டிதப்தரல் லர் றமரக ஏடதொடிரது. அணரல், 

தள்பப்தததக்கு ற்தடக்கூடி ரய்ப்தைம் இதக்கறன்நது. 

ணப, தகப அமச்சர் அர்கபப இந் 3 றடங் 

கமபத்ம் கணத்றதனடுத்து உரற தறமன ங்குரத 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.   
 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa to second the 

Motion. You have five minutes. 



ඳහර්ලියම්න්තු 

[අ.බහ. 6.40] 
 

ගු චන්දිම ගමද  මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, වියලේයඹන්භ, 2013 

ර්යේදී තහන්ඩික්කුරභ- කන්කන්තුයර් අතය දුම්පසඹ භහර්ගයේ, 

ඕභන්ත දුම්පසඹ සථහනඹ අර ඇති දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් ඇති යරහ තියඵන ගළටලු පිළිඵ ගරු චහල්ස 

නිර්භරනහදන් භන්ත්රීතුභහ අද දින බහ කල් තඵන අසථහයේ 

ඉදිපසඳත් කයන රද යඹෝජනහ ගළන භහත් අදවස දක්න්න  

ඵරහයඳ යය ත්තු නහ. 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, යුද්ධඹ ඳළති කහරයේ 

භළදච්චිඹ දක්හ ඳභණයි දුම්පසඹ ගභන් කයශේ. එතළනින් එවහට 

භන්නහයභටත්, භළදච්චියේ ඉරහ ඹහඳනඹටත් දුම්පසඹ ගභන් 

කයශේ නළවළ. යම් දුම්පසඹ භහර්ග යදකභ ඉදිකයන්න බහය දුන්යන් 

ඉන්දිඹහනු භහගභකට. ඒ කහරයේ යම් කටයුත්ත න්ද්ධ වුණු විධිඹ 

අඳ දන්නහ. අත ඹට ගනුයදනුක් වයවහ යම් කටයුත්ත බහය දීරහ, 

කින්දු අධීක්ණ කටයුත්තකින් යත ය, ඉන්දිඹහනු භහගම්රට 

ඕනෆ විධිඹට තභයි ඒහ න්ද්ධ වුයන. එදහ ඳහයල් වළදුයේ ඒ 

විධිඹට, ඵඩු ගත්යත් ඒ විධිඹට, කම්කරුන් ඳහ යගනහයේ 

ඉන්දිඹහයන්. යම් ඉදිකිරීයම්දී යද්ශීඹ කම්කරුන්ට තළනක් 

දුන්යන් නළවළ. ඒ වියද්ශීඹ ආඹතනඹට ඕනෆ විධිඹට යම් දුම්පසඹ 

භහර්ගඹ ඉදිකයරහ තියඵනහ. ඇත්තටභ යම් කහර්ඹයේදී 

අහධහයණඹක් න්දු යරහ තියඵනහ. යභතළන ගළටලු තියඵන්යන් 

යම් level crossing එක වදන්න දීපු ල්ලිරට යභ කද වුයන 

කිඹන එකයි. ඇසතයම්න්තු කයරහ තිබුණු ල්ලි ඹටි භඩි ගළුවහද, 

නළත්නම් ඒ ල්ලි යව යහ කෆහද කිඹන ගළටලු තියඵනහ.  

 උතුරු ඳශහයත් ජනතහ -වියලේයඹන්භ ද්රවිඩ ජනතහ-  

යභළනි අහධහයණකම්රට රක් වුණහභ, ඒ වයවහ යජඹ යකයයහි 

ඇති යන්යන් ඹවඳත් ආකල්ඳඹක් යන යයි නයක ආකල්ඳඹක් 

තභයි ඇති යන්යන්. වියලේයඹන්භ, ඒ කහරයේ වියයෝධතහ 

කශහභ අපි දන්නහ යභ කද යන්යන් කිඹරහ. එක්යකෝ ගවනහ. 

නළත්නම් යඩි තිඹනහ. එයවභත් නළත්නම් සුදු ෆන්ලින් ඳළවළය 

යගන ඹනහ. ඒහ තභයි ඳසු ගිඹ කහරයේ කයශේ.  

අද න විට යම් දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹ ෆදීයම්දී මුදල් ය ඹහ 

ගළනීයම් ප්රලසනඹක් ඇති යන්න  පුළුන්. ඒ එක්කභ, ඳසු ගිඹ 

කහරයේ යන් කශ මුදල්රට යභ කද වුයන කිඹන එක යව ඹහ 

ගන්නත් යනහ.  අහනයේදී යම් ජනතහට හධහයණඹක් ඉටු 

කයන්නට අලය  මුදල් ය ඹහ ගළනීභ බහය යන්යන් එක්යකෝ 

යජඹට, නළත්නම් ජනතහට.     

දළන් තියඵන්යන් ඹවඳහරන ආනඩුක්. න්ඹලු ජහතීන් 

එකමුතු ම්මුතිහදී ඳහරනඹක් යගන ඹන යම් අසථහක 

වුණත්, යම් යනුයන් මුදල් ය ඹහ ගළනීයම් ප්රලසනඹ තියඵන්න 

පුළුන්. යකයේ යවෝ අලය මුදල් ටික යව ඹරහ, යම් level 

crossing  එක ඉදිකිරීභට අලය කටයුතු කයනහ නම් එඹ අගඹ 

යක ට රකනහ. ඒ නිහ, ආනඩු ඳක්යේ භන්ත්රීයඹකු විධිඹට 

භභ ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභහයගන් කහරුණික ඉල්රහ න්ටිනහ, 

යම් ජනතහට  හධහයණඹක් ඉටු කය යදන්න කිඹරහ. 

යඵ යව භ සතුතියි. 

 

ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have five minutes. 

[தற.த. 6.43] 
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීදන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீபசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, இன்த 

தகௌ உதப்தறணர் சரள்ஸ் றர்னரன் அர்கபரல் 

தகரண்டுப்தட்ட சமத எத்றமப்தைபமப தறபம 

தற்நற உண்மறல் அசு கணம் தசலுத்பண்டி அசறம் 

இதக்கறன்நது. குநறப்தரக, இறல் பதரக்குத்து அமச்சர் 

அர்கள் கூடுல் கணம் தசலுத்பண்டித்ள்பது.  

 

ஏந்ம கத்றலிதந்து தைமகற றமனத்ம 

அண்டி, ததரற றபரத்றக்குபம் தசல்கறன்ந வீறதடரக 

தொன்ணர் 30 லற்நர் தூத்மக் கடந்துதசன்ந க்கள், ற்பதரது 

2,000 லற்நர் தூத்மக் கடந்து தைமகறக் கடமக்குச் 

தசல்ன பண்டிறதக்கறநது. கரன தொகரமத்தும் - time 

management ன்தது அதறறதத்றக்கு அசறரண 

தரன்நரகக் கரப்தடுகறன்நது. ணப, 30 லற்நர் 

தறப்தற்கும் 2,000 லற்நர் தறப்தற்கும் இமடறல் 

உள்ப றத்றரசத்மப் தரர்க்கறன்நபதரது அது தன 

டங்கரகக் கரப்தடுகறன்நது. த்த்ம் தொடிமடந் 

தறன்ணதம்கூட தத்ம லட்ட பண்டி எத றமனம 

கரப்தடுகறன்நது. "த்த்த்ம தொடித்றதக்கறன்பநரம்" ன்த 

கடந் அசரங்கம் கூநறது; "எத ல்னரட்சறம 

ற்தடுத்றறதக்கறன்பநரம்" ன்த இந் அசரங்கம் 

கூதகறன்நது. ணப, த்த்த்ம தொடித்து, ல்னரட்சறக்கு 

கர்ந் றமனறல், து க்கள் 300 தடங்கபரக 

தரறத்துந் அந்க் குதகற தூத்ம இன்த 2,000 லற்நர் 

தறக்கபண்டி எத துர்ப்தரக்கற றமனம 

இதக்கறன்நது. ஆணதடிரல், தகப பதரக்குத்து 

அமச்சர் அர்கள் இந் றடத்றல் மனறட்டு உரற 

டடிக்மககமப டுக்கும் தட்சத்றல், க்கபது சறத்மக் 

குமநத் ஏர் அமச்சர் ன்ந மகறல், லங்கள் ன்நறத்டன் 

றமணவுகூப்தடுவீர்கள்! அந் றத்றல் உங்களுமட தற 

இடம்ததந பண்டும்! லங்கள் இந்க் கதத்மச் 

தசய்கறன்நபதரது, தறபச சமதரணது அற்கு ற்நறத்றல் 

தரமமப் தைணமப்தற்குத் ரரக இதக்கறன்நது. 

ஆகப, லங்கள் ஏந்ம கர றத்றரனத்துக்கு றரறபன 

level crossing ச் தசய்துதகரடுக்க பண்டுதணக் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

இபபதரன்த, தன இடங்கபறலும் தல்பததட்ட 

தறச்சறமணகள் கரப்தடுகறன்நண. அந்ப் தறச்சறமணகள் 

தற்நற கல்கமபத்ம் றட்டி, சுற்நறமபத்துச் 

தசல்லுகறன்ந வீறகமபச் சுதக்கரண வீறகபரக 

ரற்நறமப்தன்தோனம் ல்னரட்சறறல் க்கள் ன்மகமப 

அததறக்கறன்நரர்கள் ன்ந தததக்கு லங்களும் 

றசமத்ரக இதப்தேர்கள்! ணப, இந் றடத்ம 

உரரக மத்துக்தகரண்டு, ரட்டில் ந்தந் 

இடங்கபறல் இப்தடிரண தறச்சறமணகள் இதக்கறன்நண 

ன்தமண அரணறத்து, க்கள் கரன தொகரமத்துத்ம - 

ப தொகரமத்துத்மப் பதக்கூடி றத்றல், இந்ச் 

தசற்தரட்மட குதகனரகச் தசய்துறடபண்டும் ன்த 

பகட்டு, அர்கறன்பநன். ன்நற! 

 
ගු මළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ගරු අයලෝක් අයබ්න්ංව නියඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

ඔඵතුභහට විනහඩි දවඹක කහරඹක් තියඵනහ. 
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ගු ධදෝ්ත ධදේසිාශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවලන් 

දවේලළ නිදයෝජය ධමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அபசரக் அபதசறங்க - பதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் பசமகள் தறற அமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport and Civil Aviation) 

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු චහල්ස නිර්භරනහදන් 

භන්ත්රීයඹහ වින්න් අද දින යගන එන රද බහ කල් තළීමයම් 

යඹෝජනහට  භහ  පිළිතුරු රඵහ යදනහ. වියලේයඹන්භ, එතුභහ භට 

ඹම් ළරළසභකුත් රඵහ දීරහ තියඵනහ. අයප් දුම්පසඹ 

යදඳහර්තයම්න්තු ඳන ඳපසදි, යඳ ල්ගවයර න්ට 

කන්කන්තුයඹ දක්හ දියන දුම්පසඹ භහර්ගයේ කියරෝමීටර් 

265කුත් මීටර් 170ක් දුපසන් තභයි යභභ දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹ 

පිහිටරහ තිම්රහ තියඵන්යන්. අලුත් දුම්පසඹ සථහනඹ කස කයද්දී 

යභභ වයස භහර්ගඹ තත්  මීටර් 445ක් එවහට අයයගන ගිහිල්රහ 

තියඵනහ. යඳ ල්ගවයර න්ට කන්කන්තුයඹ දක්හ දියන 

දුම්පසඹ භහර්ගයේ කියරෝමීටර් 265යි මීටර් 170 න්ට කියරෝමීටර් 

265යි මීටර් 615ක්  දක්හ ඈතට යගන යග ස තිබුණු ඵයි 

යභතුභන්රහ කිඹන්යන්.  

හභහනයයඹන් දුම්පසඹ සථහනඹක් වදද්දී යේදිකහ දිගට 

වදන්නට ඕනෆ. යම් සථහනයේ යේදිකහත් දිගට ෆදීභ නිහ,  යම් 

වයස භහර්ගඹ කලින් තිබුණු සථහනයේ න්ට මීටර් 445ක් ඹහඳනඹ 

ඳළත්තට, -කන්කන්තුයඹ ඳළත්තට- යගන ඹන්න  න්ද්ධ යරහ 

තියඵනහ. යභතුභන්රහ දළන් ඉල්රහ න්ටිනහ 265 ළනි ළතපුම් 

කණු අර, ඕභන්යත් විදුවර ඉදිපසපිටින් යම් වයස භහර්ගඹ 

දභන්න කිඹරහ. ඒ කිඹන්යන්, කලින් තිබුණු තළනින් තත් යභවහ 

ඳළත්තට යන්න, වුනිඹහ ඳළත්තට යන්න වදන්න කිඹරහයි 

කිඹන්යන්. ඕභන්යත් ඳහර ඉදිපසපිටින් යම් වයස භහර්ගඹ 

වළදුය ත්, ඒ දුම්පසඹ අංගනඹ තුළින් තභයි  වදන්න යන්යන්. ඒක 

තභයි යභතළනදී ඇති න ප්රලසනඹ.   

එභ දුම්පසඹ සථහනඹට අයිති අංගනඹ තුළින් තභයි යම් භහර්ගඹ 

දභන්න යන්යන්. යභතළන ප්රලසනඹක් තියඵන ඵ යත්යයනහ.  

යම් අට ගම්භහන කීඳඹක්  තියඵනහ. ඒ නිහ ඹම් නිළයදි 

කිරීභක් කයන්නත් ඕනෆ.  

ඊට අභතය යඳ ඩි නිළයදි කිරීභක් කයන්නත් ඕනෆ. ය 

300ක් ඳභණ කහරඹක් යම් භහර්ගඹ ඳහවිචිච් කශහ  කිඹරහ ගරු 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ. නමුත් දුම්පසඹ යදඳහර්තයම්න්තු ආයම්බ 

කයරහත් තභ ය 150ක් ඳභණ තභයි ගත යරහ තියඵන්යන්. 

භභ හිතන වළටිඹට යභඹ ඉසය කහරයේ ගම්රට ඹන්න තිබුණු 

භහර්ගඹක් යන්න ඇති. දුම්පසඹ භහර්ගඹ කස කයරහ තියඵන්යන් 

ඊට ඳසුයි. උතුරු දුම්පසඹ භහර්ගඹට දළනට ය 100ක් විතය තභයි 

යන්යන්. යකයේ යතත්, ඒ ජනතහට තියඵන අඳවසුතහ අඳට 

යත්යයනහ. වළඵළයි, ප්රලසනඹක් තියඵනහ. දුම්පසඹක් අඩුභ තයමින් 

ඳළඹට කියරෝමීටර් 100ක යේගයඹන්ත් ගභන් කයන්න ඕනෆ.  

රංකහයේ භසත දුම්පසඹ භහර්ග ප්රභහණඹ කියරෝමීටර් 1,500ක් 

ඳභණ යනහ. ඒ තුශ යේටමටු නළති, උණ ඵම්බු යේටමටු තියඵන 

දුම්පසඹ වයස භහර්ග 758ක් තියඵනහ. උතුරු දුම්පසඹ භහර්ගයේ 

එළනි දුම්පසඹ වයස භහර්ග 71ක් තියඵනහ. දුම්පසඹ යේගයඹන් 

ඹන්නත් ඕනෆ. නමුත් දුම්පසඹ වයස භහර්ග ළඩිපුය තිම්ඹදී, එළනි 

සථහනලින් දුම්පසඹට යේගයඹන් ගභන් කිරීභට යන වළකි 

තත්ත්ඹක් තියඵනහ. ඒ නිහ ත තත් එළනි වයස භහර්ග ළඩි 

කිරීයම් වළකිඹහක් දුම්පසඹ යදඳහර්තයම්න්තුට නළවළ. ඒ වුණහට 

ගරු භන්ත්රීතුභහ වන් කශ ඳළතිර න්ටින ජනතහට වියලේ 

ළරකිල්රක් දක්න්න අඳට න්ද්ධ යනහ. යභ කද, ඒ අඹ ඉතහ 

දීර්ඝ කහලීන -අවුරුදු 30ක් ඳභණ කහරඹක්- ඳළළති යුද්ධඹකින් 

පීඩහ විඳි ජනතහක්. ඒ නිහ ඔවුන් ගළන හිතහ දුම්පසඹ වයස 

භහර්ගඹක් රඵහ යදන්න අඳට පුළුන්.   

දළන් අපි යන සථහනරට දුම්පසඹ වයස භහර්ග යදන්යන් 

නළවළ. වළඵළයි, එළනි වයස භහර්ගඹක් ඉල්රන සථහනඹ ගළනත් 

ඔඵතුභන්රහ හිතහ ඵරන්න. ඕභන්යත් ඳහර ඉදිපසපිටින්භ ඒ වයස 

භහර්ගඹ ඉල්ලීභ යකයේ යතත්, ත ටිකක් යභපිටින් යවෝ දුම්පසඹ 

වයස භහර්ගඹක් රඵහ යදන්න කිඹරහ දුම්පසඹ යදඳහර්තයම්න්තුයන් 

ඉල්ලීභක් කයන්න. වළඵළයි, යභතළන ප්රලසනඹක් තියඵනහ. දුම්පසඹ 

යදඳහර්තයම්න්තු ඉතහභ අධික ඳහඩු රඵමින් තභයි ඳත්හ යගන 

ඹන්යන්. යම් යර්ත් යකෝටි 700ක් ඳහඩුයි. දුම්පසඹ වයස 

භහර්ගඹක් යදනයක ට, ඒ වහ අලය යේටමටුකුත් යදන්න 

ඕනෆ. අපිට නිකම්භ දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹක් ඳභණක් යදන්න 

ඵළවළ.  

 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභනි, ප්රහයද්ශීඹ බහයන් රක් වඹක් 

යන් කයරහ තියඵනහ, ඳහය වදන්න. Sri Lanka Railways 

එයකන් level crossing එක විතයක් දභරහ දුන්නහ නම් අඳට ඇති.   

 

ගු ධදෝ්ත ධදේසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அபசரக் அபதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳහය විතයක් දීරහ ඵළවළ. ඊට ඳසු එහි 

ආයක්හ ගළන ඵරන්යන් කවුද? දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹක් නිකම් 

යදන්න පුළුන්. ඊට ඳසු දුම්පසඹ ගභන් කයනයක ට ඒ වයස 

භහර්ගයේ යේටමටු වන්යන් කවුද? එතළනට bell and light 

system එකක් යදනහද, යේටමටුක් යදනහද කිඹන එකත් අපි 

ඵරන්න ඕනෆයන්. දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹ වදන්න ප්රහයද්ශීඹ බහ 

රක් වඹක් යන් කයරහ ඇති. 
 

ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු නියඹෝජය ඇභතිතුභනි, මිනිසසු දළන් තියඵන ඳහයයන් 

එනයක ට කියරෝමීටර් යදකක් විතය එනහ. එතයක ට ෆයවන 

යේරහක් ඹනහ.  

 
ගු ධදෝ්ත ධදේසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அபசரக் அபதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒක තභයි. ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ කිඹන එක අවන්නයකෝ. 

අපි දළනට දුම්පසඹ වයස භහර්ග යදන්යන් නළවළ. නමුත් යභඹ වියලේ 

අසථහක් යේ රකහ යදන්න පුළුන්. වළඵළයි ප්රලසනඹ 

තියඵන්යන්,  එයවභ යදනහ නම් එක්යකෝ එතළනට යේටමටුක් 

යදන්න ඕනෆ. නළත්නම් bell and light system එකක් යදන්න 

ඕනෆ. Bell and light system එකක් යදනහ නම් අඩුභ තයයම් 

රක් 20ක්, 25ක් අතය මුදල් ප්රභහණඹක්  ළඹ යනහ. 

ආයක්හ ගළන හිතන්යන් නළති අඳට දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹක් 

විතයක් යදන්න ඵළවළ. එභ ප්රයද්ලයේ ජනතහ ගළන හිතනහ 

හයේභ භගීන්යේ ආයක්හ ගළනත් අපි හිතන්න  ඕනෆ.  

අඳට ඒ වහ අයඹ යදන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඒකට ඹන 

විඹදභ ඔඵතුභන්රහයේ විභධයගත මුදල්ලින් යවෝ යන 

්රභයේදඹකින් ය ඹහ ගන්න යනහ. එ යවභ වුයණ ත්, 

ඔඵතුභන්රහයේ වියලේ ඉල්ලීම් භත අඳට පුළුන් ඒ අයඹ රඵහ 

3383 3384 



ඳහර්ලියම්න්තු 

යදන්න.  ඔඵතුභන්රහ දුම්පසඹ හභහනයහධිකහපසතුභහයගන් ඉල්ලීභක් 

කයන්න, ඒ ඹන විඹදභ ඒ ප්රයද්ලයේ භන්ත්රීරුන්යේ විභධයගත 

මුදල්ලින් යවෝ දයනහ කිඹරහ. එතයක ට අඳට පුළුන් 

ආයක්හ හිත යේටමටුක් යවෝ bell and light system එකක් 

යදන්න. එයවභ නළතු දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹ නිකම්භ විෂත 

කයන්න ඵළවළ. එයවභ වුයණ ත් ඒ ප්රයද්ලයේ ජනතහයේ 

ආයක්හ ගළන කවුද ඵරන්යන්? ඒ ජනතහයේ ආයක්හත් 

භඟ තභයි යභඹ කශ යුත්යත්. ඒ යකයේ යතත්, ඔඵතුභන්රහ 

වියලේ  ඉල්ලීභක් කයන්න.  

අඳට ඒ පිළිඵ රකහ ඵරන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඒකට ඹන 

විඹදභ දයන්යන් යකයේද කිඹන එක ගළනත් ඵරන්න. අලය නම් 

භන්ත්රීතුභන්රහයේ විභධයගත මුදල්ලින් දීරහ ඒක කයන්න 

පුළුන්. එයවභ කයන්න පුළුන් නම්, ඒ ම්ඵන්ධ අඳ දළනුත් 

කයරහ ඉල්ලීභක් කයශ ත්, වියලේ අසථහක් විධිඹට අයයගන 

අඳට ඒ පිළිඵ රකහ ඵරන්න පුළුන්. එයවභ නළත්නම් 

හභහනයයඹන් අපි දළන් වළභ තළනටභ එයවභ වයස භහර්ග 

යදන්යන් නළවළ. යභ කද දළන් එතළනින් express train එක ඹනහ, 

ඳළඹට කියරෝමීටර් 100කට ළඩි යේගයඹන්. එයවභ ඹද්දී දුම්පසඹ 

වයස භහර්ගයේ යේටමටුක් නළතු තිබුයණ ත් ඒක විලහර 

ප්රලසනඹක් යනහ. යේටමටුකරුන්යේ ප්රලසනඹකුත් දළන් 

තියඵනහ. ඒ නිහ යම් ම්ඵන්ධ ඔඵතුභන්රහ වියලේ  ඉල්ලීභක් 

කයන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ න්ටිනහ. අපි යභභ ඉල්ලීභ ඵළවළය 

කයන්යන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ දුම්පසඹ යදඳහර්තයම්න්තුට 

ඉල්ලීභක් ඉදිපසඳත් කයන්න.  

ඊශඟට, ගරු භන්ත්රීතුභහ භන්නහයයම් ප්රලසනඹක් කිේහ. ඒ 

පිළිඵත් දුම්පසඹ යදඳහර්තයම්න්තු දළනුත් කයන්න. භට ලිපිඹක් 

රඵහ යදන්න. භභ ඒක දුම්පසඹ හභහනයහධිකහපසයඹහට දීරහ, ඒ 

කිඹපු සථහනයේ ප්රලසනඹටත් විඳුම් රඵහ යදන්න කටයුතු 

කයන්නම්. භභ ඒ න්ඹලු විසතයඹ වන් කයරහ යකයයන්න ඕනෆ 

යභ කක්ද කිඹන එක ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන්නම්.  

ගරු භන්ත්රීතුභහ මලිකභ අහ තියඵන ප්රලසනඹට අඳට කයන්න 

පුළුන් උදේ තභයි දුම්පසඹ වයස භහර්ගඹක් රඵහ යදන එක.  අයප් 

ඉංජියන්රු භවත්රුන් ගිහිල්රහ එතළන ඳරීක්හ කය ඵරන්න 

ඕනෆ. ඒ හයේභ ඔඵතුභන්රහ ඕභන්යත් විදුවර ඉදිපසපිටින්භ ඒ 

භහර්ගඹ  රඵහ යදන්න  කිඹන  ඉල්ලීභ ගළනත් රකහ ඵරන්න 

යනහ.  

යභ කද, ඒක තියඵන්යන් දුම්පසඹ අංගනඹ වයවහයි. එතයක ට 

දුම්පසඹ ඇවිල්රහ නතය කයද්දී භවය විට යභතළනින් ඒ විධිඹට 

දුන්නහභ ත ප්රලසනඹක් ඇති යනහ. දුම්පසඹ සථහනයේ දුම්පසඹ 

නතය කශහභ ඒ ඳහය ම්පර්ණයඹන්භ ළහිරහ තියඵන්යන්. එයවභ 

ප්රලසනත් තියඵනහ. එභ නිහ යම් න්ඹල්රභ අපි රකහ ඵරන්නට 

ඕනෆ. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට කියරෝමීටර් 2ක් එවහට යරහ නළවළ. 

කියරෝමීටර් 265යි, මීටර් 170හි තිම්ච්ච එක දළන්  කියරෝමීටර් 

265යි, මීටර් 615 දක්හ තභයි ගිහිල්රහ තියඵන්යන්. භභ ඒ ගණන 

අඩු කයරහ ඵළලුහ, එතයක ට මීටර් 445යි එවහට යරහ 

තියඵන්යන්. ඒ කිඹන්යන් කියරෝමීටර් බහගඹකටත් ඩහ අඩු 

ප්රභහණඹක් තභයි එවහට ගිහිල්රහ තියඵන්යන්. භභ යම් කිඹන්යන් 

භට රළම්රහ තියඵන යත යතුරු අනුයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, 

දුම්පසඹ භහර්ගයේ තියඵන්යන් ඒ දුය ප්රභහණඹ තභයි.  

 
ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළෙන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

එක ඳළත්තට මීටර් 445යි කිඹන්යන්, ඒක යදඳළත්තට ඵරන 

යක ට double යනහ යන්. එතයක ට යටන් එන්න යන්යන්. 

 

ගු ධදෝ්ත ධදේසිාශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அபசரக் அபதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ නිහ වියලේයඹන්භ ඉල්ලීභක් කයන්න. වළඵළයි, 

ඔඵතුභන්රහ ආයක්ෂිත යේටමටුක් යවෝ ආයක්ෂිත bell and light 

system එක වහ අලය ඇසතයම්න්තු මුදර දළරීභ කශ යුතු 

යනහ.  එයවභ වු යණ ත් අඳට අය යදන්න පුළුන්. එයවභ 

නළති වුයණ ත් යම්කට ෆයවන්න කහරඹක් ගත යයි. යභ කද, 

අපි රඵන යර් bell and light units 200ක් දභන්න 

ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. වළඵළයි, ඒහ යදන්යන් දළනට දුම්පසඹ 

වයස භහර්ග තියඵන තළන්රටයි. ඒ නිහ වියලේයඹන්භ 

ඉල්ලීභක් කයන්න.  

ඔඵතුභන්රහයේ විභධයගත අයමුදල් යවෝ යනත් ්රභඹකින් 

මුදල් ය ඹහ ගන්න පුළුන් නම්, යනත් අභහතයහංලඹකින් යවෝ 

මුදල් ය ඹහ ගන්න පුළුන් නම්, වියලේ අසථහක් යේ රකහ 

අඳට ඒ ඉල්ලීභ ඉටු කයන්න පුළුන්. නළත්නම් අපි යම්ක 

වළභතළනභ කයන්යන් නළවළ. ත ුවඟහක් ඉල්ලීම් තියඵනහ. භයේ 

දිසත්රික්කයේත් දුම්පසඹ වයස භහර්ග ම්ඵන්ධයඹන් ඉල්ලීම් 

යග ඩහක් තියඵනහ. අපි ඒහ යදන්යන් නළවළ. වළඵළයි, 

ඔඵතුභන්රහයේ ඉල්ලීභ වියලේ යක ට රකහ අඳට ඒක රඵහ 

යදන්න පුළුන්. වළඵළයි, එඹට ඹන මුදර ඔඵතුභන්රහ රඵහ 

යදන්න ඕනෆ. භභ මුලින් වන් කයපු භන්නහයභ ප්රයද්ලයේ 

තියඵන ප්රලසනඹ ගළනත් භට විසතය යදන්න. අපි ඒකත් ඉටු 

කයන්න ඵරහයඳ යය ත්තු යනහ. යඵ යව භ සතුතියි.  

 
පළර්ලිදම්න්තුල ඊ  ධනුකල ධ. භළ. 6.55 , 2016 දනොලෆම්බර් 

16ලන දින වභළ වම්මි ය ධනුල, 2016 දෙවෆම්බර් මව 08ලන 
බ්රශවහපි න්ෙළ ප.භළ. 9.30  ලන දත්ත කල් ියදේය. 

அன்தடி தற.த. 6.55 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2016 

ம்தர் 16ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 டிசம்தர் 08, 

றரக்கறம தொ.த. 9.30  றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 9.30 a.m. on 
Thursday, 08th  December, 2016 pursuant to the Resolution of 

Parliament of 16th November, 2016.  

3385 3386 

[ගරු  අයලෝක් අයබ්න්ංව  භවතහ] 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
ශ්රී රංකහ යජයේ මුද්රණ යදඳහර්තයම්න්තුයේ මුද්රණඹ කයන රදී. 
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[மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன]- தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
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ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 உமா ஓயாத் திட்டம் லம் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 

நிவாரணம் வழங்குதல் 

දිවි නැගුම (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
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 නැගීසිටීමට අත්වැලක් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)- [ගරු 

(ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා]- 
පළමුවර කියවන ලදි 

 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 – [විසිතුන්වන ෙවන් කළ 
දිනය]: 

 [ශීර්ෂ 101, 201 (බුද්ධ ශාසන); ශීර්ෂ 108, 202, 308 
(තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු) 
ශීර්ෂ 159, 203 (සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 
ආගමික කටයුතු] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි.  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා සභාෙව් වාර්තා  

அரசியலைமப் ச் சைபயின் அறிக்ைககள்  
REPORTS OF CONSTITUTIONAL COUNCIL 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 41උ (1) ව වස්ථාව පකාරව ජනාධිපතිවරයා ෙවත 
ඉදිරිපත් කරන ලද ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් පළමුවැනි, 
ෙදවැනි, තුන්වැනි සහ හතරවැනි වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති වාර්තාව 

அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வின் 
ன்ேனற்ற அறிக்ைக 

PROGRESS REPORT OF PUBLIC SERVICE 
COMMISSION 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 41ආ (6) සහ 55(5) ව වස්ථා පකාරව 2016.01.01 - 
2016.09.30 දක්වා කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් පගති වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි 

 
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය 

සාධන වාර්තාව 
கணக்காய்  ேசைவ ஆைணக்கு வின் 

ெசயல்திறன் அறிக்ைக 
PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE 

COMMISSION 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා  පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 41ආ(6) සහ 153ඌ ව වස්ථා පකාරව 2015.12.11 - 
2016.09.30 දක්වා කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන  වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා සභාෙව් වාර්තා ෛතමාසිකව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත්  කිරීම 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் காலாண்  

அறிக்ைககைள ேமதகு ஜனாதிபதிக்குச் சமர்ப்பித்தல்  
PRESENTATION OF QUARTERLY REPORTS OF CONSTITUTIONAL 

COUNCILTO HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 
    

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව පිළිබඳව නිෙව්දනයක් නිකුත් 
කිරීමටත් මම කැමැතියි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්  41උ (1) 
ව වස්ථාව පකාරව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් වාර්තා 
ෛතමාසිකව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එම වාර්තාෙව් පිටපත් ලබා දීමට ෛනතික 
අවශ තාවක් ෙනොමැති වූවත්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් 
කටයුතුවල පාරදෘශ භාවය සහ ඒ පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් 
කිරීෙම් අවශ තාව සලකා එම වාර්තාවල පිටපත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීමට මම අදහස් කෙළමි. -මම මීට කලින් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා-. ඒ අනුව අද දින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන ලද ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් 
පළමුෙවනි, ෙදවැනි, ෙතවැනි සහ හතර වැනි වාර්තාවල පිටපත් 
ගරු මන්තීවරුන්ෙග් දැන ගැනීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
ෙකොට ඇත. විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
යටෙත් පත් කරන ලද ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් 
ෙතෝරා ගැනීෙම්දී අනුගමනය කරන ලද පමාණාත්මක සහ 
ගුණාත්මක ඇගයීම් පිළිබඳ නිර්ණායකයන් ද, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 41(ඇ) ව වස්ථාෙව් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් ධුරයන් 
සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූ පත්වීම් අනුමත 
කිරීෙම්දී අනුගමනය කරනු ලැබූ නිර්ණායකයන් පිළිබඳව ද ෙමම 
වාර්තාවන්හි අන්තර්ගත ෙකොට ඇත.  

 
විෙශේෂෙයන්ම 41(ඇ) ව වස්ථාෙව් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් 

ධූරයන් සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූ 
පත්වීම් අනුමත කිරීෙම්දී දහහත් වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
යටෙත් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව විසින් 
අනුගමනය කරනු ලැබූ නිර්ණායකයන් මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් 
වශෙයන්  අනුගමනය ෙකොට ඇති බවත්, ඊට අමතරව ඔවුන් 
පිළිබඳව ගුණාත්මක ඇගයීමක් ද ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා සභාව 
විසින් කරන ලද බවත් තවදුරටත් දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of  Parliamentary 
Reforms and Mass Media and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

2016 අංක 20 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත මඟින් අවසන් 
වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය 

3387 3388  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මත බදු පනෙත් 5(15) වගන්තිය යටෙත් ෛවද  වෘත්තිකයන්ට 
ෙගවන ගාස්තු, ෛවද  උපෙද්ශන ගාස්තු, චැනල් ගාස්තු සහ 
ෙරෝහල් කාමර ගාස්තුව හැර යම් ෙසෞඛ  ෙසේවාවක් සඳහා වන 
වියදම ෙසෞඛ  ෙසේවා සැපයීෙම් වටිනාකම මත එකතු කළ අගය 
මත බදු ගණනය කිරීෙම්දී නිදහස් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත වරයා 
විසින් පනවන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 01 දිනැති අංක 1991/17 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝගය මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 

එම නිෙයෝගය රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර 

ෙවෙළඳ අමාත වරයා ෙවනුෙවන් 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 
දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් 3වැනි උප 
වගන්තිය සහ 14වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 
20වැනි වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර 
ෙවෙළඳ අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 11 
දිනැති අංක 1992/74 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු 
ලැබූ නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් කරමි.    
 

එම නි ෙයෝග රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට සහ 
ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිරිබත්කුඹුර, ෙකෙහල්වල, අංක 

416/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ජී.පී.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, උඩුගම්ෙපොල, ෙදොරණෙගොඩ, අංක 72/
ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අනුරසිරි අෙබ්වීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොග්ගල්ල, වරාෙගොඩ පාර යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.ආර්.ජී. කිසන්ති මහත්මියෙගන් ලැබණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් අ/ සහිරා විද ාලය : අඩු පාඩු 
அ ராத ரம் மாவட்ட அ/சாஹிரா வித்தியாலயம் : 

குைறபா கள்  
A/ZAHIRA COLLAGE IN ANURADHAPURA DISTRICT: 

SHORTCOMINGS 
718/’16 

1.  ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4): 

(අ) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙයහි, 

 (i) පිහිටි එකම ෙදමළ මාධ  ජාතික පාසල වන අ/ 
සහිරා විද ාලය ෙනොසලකා හැරීම ෙහේ තුෙවන් 
විවිධ අඩු පාඩු සහිත වන බවත්; 

 (ii) "පාසල් 1000” වැඩසටහනට කාඩාණ්ඩුගම, ජායා 
මුසල්ිම් මහා විද ාලය හා කහටගසද්ිගිලිය මුසල්ිම් 
මහා විද ාලය ඇතුළත් කර ඇති නමුත් තාක්ෂණ 
විද ාගාර හැර ෙවනත් කිසිදු පහසුකමක් ෙම් 
වනවිට ලබා දී ෙනොමැති බවත්;  

 (iii) සිංහල සහ ෙදමළ මාධ  පාසල්වල ගණිතය, 
විද ාව, ඉංගීසි සහ තාක්ෂණෙව්දය වැනි විෂයයන් 
ඉගැන්වීම සඳහා ගුරු හිඟයක් පවතින බවත්;  

  එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ඉහත අ (i) හි සඳහන් පාසෙලහි, 

 (i) උසස ් ෙපළ විද ා අංශෙය් පවතින ගුරු හිඟය 
සපුරනු ලබන; 

 (ii) නව ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙදනු ලබන; 

 (iii) විදුහල්පතිවරයා සඳහා  කාර්යාලයක් සහ 
ශවණාගාරයක් ලබා ෙදනු ලබන; 

 (iv) පානීය ජල පිරිපහදු යන්තයක් ලබා ෙදනු ලබන; 

  දිනය කවෙර්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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(ඇ) (i) ඉහත අ (ii) සඳහන් පාසල් සඳහා අවශ  අෙනකුත් 
පහසුකම් ලබාෙදනු ලබන; 

 (ii) ඉහත අ (iii) හි සඳහන් පුරප්පාඩු පුරවනු ලබන; 

  දිනය කවෙර්ද යන්නත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ)  (i)   அ ராத ரம் மாவட்டத்தில், 

  அைமந் ள்ள ஒேரெயா  தமிழ் ெமாழி ல 
ேதசிய பாடசாைலயான அ/சாஹிரா 
வித்தியாலயம் கவனிப்பாரற்ற நிைலக்குள் 
ளாகியைமயால் பல்ேவ  குைறபா கள் 
நில கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) "1000 பாடசாைலகள்" ேவைலத்திட்டத்தில் 
காடாண் கம, ஜாயா ஸ் ம் மகா 
வித்தியாலயம் மற் ம் கஹட்டகஸ்திகி ய 

ஸ் ம் மகா வித்தியாலயம் உள்ளடக் 
கப்பட் ள்ளேபாதி ம் ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞான 
ஆய் கூடம் தவிர்ந்த ேவ  எவ்விதமான 
வசதிக ம் இன்றளவில் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii )  சிங்கள மற் ம் தமிழ் ெமாழி லப் பாடசாைல 
களில் கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் மற் ம் 
ெதாழில் ட்பவியல் ேபான்ற பாடங்கைளப்  
ேபாதிப்பதற்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத ம்; 

  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)  ேமேல அ (i ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பாடசாைலயில், 

 (i) உயர்தர விஞ்ஞானப் பிாிவில் நில கின்ற 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நிவர்த்தி ெசய்யப் 
ப கின்ற; 

 (ii) திய கட்டடெமான்  வழங்கப்ப கின்ற; 

 (iii) அதிப க்கான அ வலக ம் ேகட்ேபார்கூட 
ெமான் ம் வழங்கப்ப கின்ற; 

 (iv) கு நீர் சுத்திகாிப் க் க விெயான்  வழங்கப் 
ப கின்ற; 

  திகதி யாெதன்பைதத் தனித்தனியாக அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  ேமேல அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
பாடசாைலக க்கு அவசியமான ஏைனய 
வசதிகள் வழங்கப்ப கின்ற; 

 (ii) ேமேல அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெவற்றிடங்கள்  நிரப்பப்ப கின்ற; 

  திகதி யாெதன்பைத ம் தனித்தனியாக அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Education : 

(a)  Is he aware that- 

 (i) A/Zahira College, the only Tamil-medium 
National School in the Anuradhapura District, 
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is faced with numerous shortcomings owing 
to being subjected to neglect; 

 (ii) although Jayah Muslim Maha Vidyalaya in 
Kadandugama and Muslim Maha Vidyalaya, 
Kahatagasdigiliya have been included in the 
“1000 Schools” programme, no facilities other 
than technology laboratories have been 
provided to those; and 

 (iii) there is a dearth of teachers for Mathematics, 
Science, English and Technology in Sinhala 
and Tamil-medium schools? 

(b) Will he inform this House, separately, in relation to 
the school mentioned in (a) (i) above of the date on 
which- 

(i) the dearth of teachers in the Advanced Level 
Science Stream would be met; 

(ii) a new building would be constructed; 

(iii) an office for the Principal and an auditorium 
would be constructed; and 

(iv)  a water filter would be provided? 

(c) Will he also inform this House, separately, of the 
dates when- 

(i) the other facilities for the schools mentioned 
in (a) (ii) above would be provided; and 

(ii) the vacancies in the schools in (a) (iii) above 
would be filled? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) ෙනොසලකා හැර නැත. 
 

පාසෙල් වැසිකිළි පද්ධතිය 2015 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 02ක් වැය කර නිම කර ඇති 
අතර, 2016 වර්ෂෙය්දී ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියාව 
සඳහා රුපියල් මිලියන 8.6ක් හා පරිපාලන 
ඒකකය, රැස්වීම් ශාලාව හා පන්ති කාමර 08ක් 
ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 35.5ක්ද ෙවන් 
කර ඇත. 
 
මීට අමතරව, 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 312 
යටෙත් රුපියල් මිලියන 30ක් පමණ වැය කරමින් 
ෙමම පාසලට පාථමික අධ ාපන සම්පත් 
මධ ස්ථානයක් සහ උපෙද්ශන, කෘෂිකර්ම සහ 
තාක්ෂණ ඒකක සහිත ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක්ද 
ඉදිකර දීමට අෙප්ක්ෂිතය.  

 (ii) පහසුකම් ලබා දී ඇත. 

 (iii) ගුරු හිඟයක් පවතින බව පිළිගනී. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i)  ෙම් වන විට සපුරාලීමට කටයුතු කර ඇත. 

 අ/සහිරා විද ාලෙය් උසස ් ෙපළ විෂයයන් සඳහා 
පුරප්පාඩු 07ක් හඳුනා ගන්නා ලද අතර, 
2016.08.26 දින පැවති අභ ාසලාභී උපාධිධාරි 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් උපාධිධාරින්ට සහ නව 
තාක්ෂණ විෂයය ධාරාව යටෙත් උපාධිධාරින් හා 
ඩිප්ෙලෝමාධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබා දීෙම්දී ෙමම 
පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරන  ලදී. 

 

 (ii) ෙමම වර්ෂය තුළ ඉදිකිරීම් ආරම්භ වනු ඇත. 2017 
මාර්තු 31 දින වනවිට වැඩ අවසන් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිතය. (ඇමුණුම  02)  

 

 (iii) ෙම් වනවිට ලබා දීමට අවශ  මූලික කටයුතු 
සිදුකර ඇත. 

 

 ෙමම ව ාපෘති ලංසු කටයුතු අවසන් වීෙමන් පසු 
2016.09.29 වන දින ෙතෝරා ගත් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙවත ෙකොන්තාත්  පදානය 
කර ඇත. (ඇමුණුම  03) 

 

 (iv) අධ ාපන අමාත ාංශය මඟින් පාසල් සඳහා 
ජල පිරිපහදු යන්ත ලබා දීමක් ෙමෙතක් 
සිදුකර ෙනොමැත. 

 

(ඇ) (i) ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතිය යටෙත් ෙමම පාසල් 
02 සඳහා තාක්ෂණ විද ාගාර ලබාදී ඇති අතර, ඊට 
අදාළ උපකරණ හා යටිතල පහසුකම්ද සම්පූර්ණ 
කර දී ඒවා නිල වශෙයන් විවෘත කර සිසු 
අයිතියටද පත් කර ඇත. 

 

  තවද, ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතිෙය් 
"සනීපාරක්ෂාව ෙපරට වැඩසටහන" යටෙත් ලබා 
දුන් රුපියල් මිලියන 1.9ක් වටිනා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්ද ෙමම පාසල් 02 සඳහා ලබාදී ඇති අතර 
එම ඉදි කිරීම් ෙම් වන විට අවසන් කර ඇත. 

 

 මීට අමතරව ෙමම විද ාල ෙදකම "ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන යටෙත් "C" 
ව ාපෘතිය" සඳහා ඇතුළත් කර ඇති අතර ඇමුණුම 
01හි සඳහන් පහසුකම් එම පාසල් ෙදකටම 
ලබාදීමට නියමිතව ඇත.    

 

(ii)  ෙම් වන විට පවත්නා පුරප්පාඩු පිරවීමට 
කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

 2016.08.26 දිනැතිව අභ ාසලාභි උපාධිධාරි 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් සහ නව තාක්ෂණ විෂය 
ධාරාව යටෙත් උපාධිධාරින් හට ගුරු පත්වීම් ලබා 
දුන් අතර, එහිදී උතුරු මැද පළාෙත් ජාතික හා 
පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා 
ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නා ලදී. 

 තවදුරටත් ඉතිරිව පවතින ෙදමළ මාධ  ගුරු 
පුරප්පාඩු සඳහා 2016.10.04 දින ගුරු පත්වීම් 
ලබාදීෙම්දී ජාතික ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමාධාරින් 
50 ෙදෙනකු උතුරු මැද පළාත ෙවත අනුයුක්ත 
කරන ලදී. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-844/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් මුදල්  අයථා පරිහරණය: 

විනයානුකූල පියවර  
இலங்ைக மின்சார சைப நிதியின் ைறேகடான 

பயன்பா : ஒ க்காற்  நடவ க்ைக 
MISUSE OF FUNDS OF CEYLON ELECTRICITY BOARD: 

DISCIP:INARY ACTION 
     

  930/’16 
3.  ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
     (மாண் மிகு சந்திம கமேக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් රුපියල් බිලියන 
03ක මුදලක් අයථා ෙලස පරිහරණය වී ඇති බවට වූ 
ෙචෝදනාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) මණ්ඩලයට අයත් මුදල් අයුතු ෙලස පරිහරණය වන 
බව නිරීක්ෂණය කිරීමට  මණ්ඩලෙය් විගණන 
නිලධාරින් අසමත් වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 

(ආ)  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු මුදල් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
හරහා ආෙයෝජනය කිරීමට තීරණය කරන අවසථ්ාෙව්, 

 (i) මණ්ඩලෙය් සභාපති; 

 (ii) අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්; 

 (iii) විෂය භාර අමාත වරයා; 

කවුරුන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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(ඇ)  (i)  ඉහත (ආ)හි සඳහන් ආෙයෝජනය පිළිබඳව තීරණය 
කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එකී ආෙයෝජනෙය් ඵලදායිතාව පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ 
කරන ලද නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත (ii)හි සඳහන් නිලධාරින්ට එෙරහිව 
මණ්ඩලය විසින් ෙගන ඇති විනයානුකූල පියවර 
කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත (ii)හි සඳහන් නිලධාරින්ට එෙරහිව              
ශී ලංකාෙව් අපරාධ නීතිය පකාරව කටයුතු කර  
තිෙබ්ද; 

  (v) ඉහත (iii) සහ (iv)ට අනුව කටයුතු කර ෙනොමැති 
නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

  (vi) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අභ න්තර විගණන 
කියාදාමය ශක්තිමත් කිරීමට ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக மின்சார சைபக்குச் ெசாந்தமான பா 
03 பில் யன் ெதாைக ைறேகடாகப் பயன் 
ப த்தப்பட் ள்ள  என்ற குற்றச்சாட்  
ெதாடர்பான விசாரைண நடவ க்ைககள் 
நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) சைபக்குச் ெசாந்தமான பணம் ைறேகடாகப்  
பயன்ப த்தப்ப வைத அவதானிப்பதற்கு 
மின்சார சைபயின் கணக்காய்  உத்திேயாகத் 
தர்கள் தவறியைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இலங்ைக மின்சார சைபக்குச் ெசாந்தமான பணத்ைதத்  
தனியார் நி வனெமான்றின் ஊடாக தலீ  
ெசய்வதற்குத் தீர்மானித்த சந்தர்ப்பத்தில், 

 (i) மின்சார சைபயின் தவிசாளர்; 
 (ii) பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்கள்; 

 (iii) அப்ேபாைதய, விடயத் க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர்; 

யாவர் என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ)  (i) ேமேல (ஆ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தலீ  
ெதாடர்பாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட திகதி  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தலீட் ன் உற்பத்தித்திறன் 
ெதாடர்பாகச் சிபார்சு ெசய்த 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (ii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயா 
கத்தர்க க்கு எதிராக சைபயினால் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (ii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்திேயா 
கத்தர்க க்கு எதிராக இலங்ைகயின் குற்றவியல் 
சட்டத்தின் பிரகாரம் நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iii) மற் ம் (iv) இன் பிரகாரம் 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல எனில், 
அதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) இலங்ைக மின்சார சைபயின் உள்ளகக்  
கணக்காய் ச் ெசயற்பாட்ைடப் பலப்ப த்  
வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the  Minister  of  Power  and  Renewable 
Energy: 

(a) Will he inform this House- 

(i)  whether the investigations with regard to the 
alleged misuse of an amount of Rs. 03 billion 
belonging to Ceylon Electricity Board have 
been concluded; and 

(ii)   the reasons for the failure of the auditors of 
the Board to observe that funds belonging to 
the Board were being misused?  

(b) Will he also inform this House, at the time of the 
decision was taken to invest the funds of Ceylon 
Electricity Board through a private company- 

(i)  the name of the Chairman of the Board; 

(ii)  the names of the Board of Directors; and 

(iii)  the name of the Minister in charge of the 
subject? 

(c) Will he state- 
(i)  the date on which the decision regarding the 

investment mentioned in (b) above was taken; 
(ii)  the names of the officers who recommended 

the productivity of such investment; 
(iii)  the disciplinary actions taken by the Board 

against the officers mentioned in (ii) above; 
(iv)  whether action has been taken against the 

officers mentioned in (ii) above in 
compliance with the  Criminal Law of Sri 
Lanka; 

(v)  if action has not been taken as per (iii) and 
(iv) above, the reasons for that; and 

(vi)  the steps that will be taken to strengthen the 
Internal Audit Process of Ceylon Electricity 
Board? 

(d) If not, why? 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i)  විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් රුපියල් බිලියන 3ක 
මුදලක් අයථා ෙලස පරිහරණය වී ඇති බවට වූ 
ෙචෝදනාව සම්බන්ධ පරීක්ෂණය අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කරෙගන යනවා.   

 2009 වසෙර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අර්ථසාධක 
අරමුදල මඟින් Ceylinco Shriram Securities සමාගම 
(පසුව Entrust Securities සමාගම) හරහා භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කරවල ආෙයෝජනය කර තිබූ රුපියල් 
2,959,267,568ක් වූ මුදල මහ බංකුෙව් ගිණුම් පකාශ 
අනුව 2014.12.31 දිනට ෙනොපවතින බව ෙපනී ගියා. 
ඒ අනුව ෙමම මුදල අතුරුදහන් වීමට ෙහේතුව ෙසොයා 
බැලුවා.  

 2009 වසර තුළදීම - ඒ ආෙයෝජනය කළ වසෙර්ම- 
Entrust  Securities සමාගම විසින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් කිසිදු අනුමැතියකින් ෙතොරව එම 
බැඳුම්කර විකිණීමට කටයුතු කර ඇති බවත් ෙමම 
පරීක්ෂණෙය්දී අනාවරණ වී ඇත.  

 ඒ පිළිබඳව කිසිදු දැනුම්දීමක් කර තිබුෙණත් නැහැ; 
විදුලිබල මණ්ඩලය ඒ සඳහා අවසර දීලා තිබුෙණත් 
නැහැ.  

(ii) ෙමය ඉතාම බරපතළ අඩු පාඩුවක් බව ෙපනී යනවා 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
අර්ථසාධක අරමුදෙල් මුදල්.  

 ෙමම අර්ථසාධක අරමුදල ආරම්භෙය් පටන් පුද්ගලික 
අරමුදලක් ෙලස පවත්වා ෙගන යන බැවින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වන විගණන කටයුතු අර්ථසාධක 
අරමුදල් කළමනාකරණ කමිටුව විසින් පත් කරන ලද 
පුද්ගලික විගණන සමාගමක් විසින් සිදුකර ඇත. 
එබැවින් ෙමහි විගණන කටයුතු රජෙය් විගණන ෙහෝ 
මණ්ඩලීය අභ න්තර විගණන අංශෙය් විෂය පථයට 
මින් ෙපර භාජනය ෙනොවුණි. 

 ෙමය ඉතාම අසතුටුදායක තත්ත්වයක්. අතිවිශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙම් තුළ තිෙබනවා. 

(ආ)  (i)  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සභාපති වශෙයන් 
කටයුතු කර ඇත්ෙත් ඊ.ඒ.එස.්ෙක්. එදිරිසිංහ මහතාය. 

(ii)  අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කර 
ඇත්ෙත් ආර්.වී.ඩී. පියතිලක, ෙක්.ඒ. රණවීර, 
එච්.පී.සී. ෙහේරත්, බී.ඒ. ගුලවිට සහ එස.්ෙක්. 
ඇතුගල්ෙල් යන මහත්වරුන් විසිනි. 

(iii)  විෂය භාර අමාත වරයා ෙලස කටයුතු කර ඇත්ෙත් 
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතාය. 

(ඇ)  (i)  ඉහත (ආ)හි සඳහන් ආෙයෝජනය පිළිබඳව තීරණය 
කරන ලද දිනය 2009 මාර්තු මස 10 වන දා ය. 

 (ii)  අදාළ නිර්ෙද්ශයන් අර්ථසාධක අරමුදල් 
කළමනාකරණ කමිටුව විසින් ෙගන ඇත. 

එහි සංයුතිය පහත පරිදි ෙව්. 

ඊ.ඒ.එස.්ෙක්. එදිරිසිංහ මහතා - කමිටු සභාපති 

බී. ජයවීර මිය - උප සභාපති 

එස.් රාජකුෙල්න්දන් මයා - සාමාජික 

ෙක්.ජී.ආර්.එෆ.් ෙකොෙමසට්ර් මයා - සාමාජික 

ජී.එන්.ෙක්. සමරනායක මයා - සාමාජික 

එම්.ඒ.ඒ.එන්. ෙපේමරත්න මයා - සාමාජික 

ඩී.එස.්ටී. ජයෙකොඩි මයා - සාමාජික 

ආර්.එම්. රණවීර මයා - සාමාජික 

පී.ෙක්. සමරවිකම මයා - ෙල්කම් 
 

(iii) ෙමම අකමිකතාව අර්ථසාධක අරමුදල් කළමනාකරණ 
කමිටුෙව් නිලධාරින්ෙග් අනුදැනුමකින් ෙතොරව         
ශී ලංකා මහ බැංකුව සහ පාථමික ගනුෙදනුකරු - 
prime dealer - වන Ceylinco Shriram Securities 
සමාගම (පසුව Entrust Securities  සමාගම) අතර 
සිදුවී ඇති බව ෙපනී යන ෙහයින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්ට එෙරහිව විනයානුකූල 
පියවර ගැනීමට අවශ තාවක් පැන ෙනොනඟී. 

(iv) ඉහත පිළිතුර අනුව ඔවුන්ට එෙරහිව අපරාධ නීතිය 
අනුව කටයුතු කිරීෙම් අවශ තාවක් ෙනොමැති බවයි 
ෙපනී යන්ෙන්. 

ෙමම අකමිකතාවය අර්ථසාධක අරමුදල් කළමනාකරණ 
කමිටුෙව් නිලධාරින්ෙග් අනුදැනුමකින් ෙතොරව සිදුවී 
ඇති බැවින් එම නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන්                 
ශී ලංකාෙව් අපරාධ නීතියට අනුව කටයුතු කර නැත.  

ඉහත පිළිතුර අනුව අර්ථසාධක කළමනාකරණ 
කමිටුෙව් නිලධාරින්ට එෙරහිව කටයුතු කිරීෙම් 
අවශ තාවක් ෙපනී යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමය විශාල වංචාවක්. ෙමහි 
ආෙයෝජනෙය් පමාණය බිලියන 3ක්. එතෙකොට 
පාඩුව ඊටත් වඩා වැඩි ෙවන්නට ඕනෑ. ෙකටි කාලයක් 
ෙපොලී මුදල් ලැබුණා. ඒ නිසා ඒ ෙපොලී මුදල් 
ලැබීෙමන් සතුටට පත්ව කළමනාකරණ කමිටුව 
කටයුතු කළා. නමුත් ෙපොලී මුදල එවා තිබුණත්, පසුව 
ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව ෙපනී ගියා, ඒ බැඳුම්කර 
විකිණීෙමන් පසුව Entrust Securities කියන 
ආයතනය විසින් වංචනික ආකාරයකට  ෙපොලී මුදල් 
එවා යම් රැවටීමක් කර තිෙබන බව. ෙම් Entrust 
Securities  කියන ආයතනය තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
අෙප් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් තිබුණු රගර් කීඩාවට සම්පූර්ණෙයන් 
අනුගහය දැක්වූෙය්. ෙම් මුදල් තමයි සමහර විට එයට 
ආෙයෝජනය කරන්න ඇත්ෙත්.  

(v) ෙමම අකමිකතාවය සිදුවී ඇත්ෙත් ශී ලංකා මහ 
බැංකුව සහ අදාළ පාථමික ගැනුම්කරු අතර බැවින් 
ඉහත (iii) ෙහෝ ivට අනුව අර්ථසාධක අරමුදල් 
කළමනාකරණ කමිටුෙව් නිලධාරින්ට එෙරහිව 
කටයුතු කිරීෙම් අවශ තාවයක් ෙනොමැත. 

(vi) සියලුම කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් අභ න්තර විගණන කියාදාමය ශක්තිමත් 
කිරීමට අඛණ්ඩවම සුදුසු අත වශ  කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. 

ෙමොකද, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විගණනය 
කියන්ෙන් එකක්. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ 
තිෙබන උප ව හයන් සමහරක් විගණකාධිපතිෙග් 
විගණනයට යටත් ෙනොවන බව ෙපනී ගියා. ඒ නිසා ඒ 
විගණනය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ  පියවර දැනටමත් 
අරෙගන තිෙබනවා. 

(ඈ)    අදාළ ෙනොෙව්. 

3397 3398 

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙමම පශ්නය සහ ෙම් හා සම්බන්ධව Entrust Securities 
සමාගෙම් තවත් බරපතළ වංචාවන් පිළිබඳව විෙශේෂ මූල  අපරාධ 
විමර්ශන ඒකකය සහ අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
පරීක්ෂා කරලා, ඔවුන්ට විරුද්ධව අපරාධ ෙචෝදනා ෙගොනු කරලා 
අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඔවුන් ඇප මත 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය් දී නඩු විභාග කිරීමට 
තිෙබනවා. තවත් සමහර කාරණා පිළිබඳව පරීක්ෂණ දිගටම 
පැවැත්ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තිෙබනවාද ගරු මන්තීතුමා?  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මට දැනගන්න ඕනෑ ෙම්කයි. අවසානෙය්දී 
Entrust Securities සමාගමට විරුද්ධව නඩු පවරලා තමයි ඒ 
අලාභය අය කරගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්? එෙහමද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Entrust Securities සමාගම තමයි එම මුදල අතුරුදහන් කිරීම 

පිළිබඳව වග කිවයුතු වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එය අනීතිකව කර ඇති 
නිසා ඔවුන්ෙග් වත්කම්වලින් එම මුදල අයකර ගැනීමට අමතරව, 
එම කියාවලියට සම්බන්ධ Entrust Securities සමාගෙම් තීරණ 
ගත් පුද්ගලයන් හඳුනාෙගන, ඔවුන්ට විරුද්ධව අපරාධ ෙචෝදනා 
ෙගොනු කිරිමට නීතිය අනුව දැන් කටයුතු සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ අය ෙම්කට සම්බන්ධ නැහැ කියලා කියන්ෙන්, ෙම් කාල 

පරිච්ෙඡ්දය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්, EPF එෙක්, ඒ 
වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් හිටපු නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි 
පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාද? ෙම් ෙවනෙකොට කී ෙදෙනක් 
තමන්ෙග් රැකියා හැර ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල අපි 

සාමාන ෙයන් දන්නා රජෙය් පධාන අර්ථසාධක අරමුදල 
ෙනොෙවයි. ෙමය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ නීත නුකූලව 
ෙවනම පවත්වාෙගන යන අර්ථසාධක අරමුදලක්. නමුත්, අපට 
ෙපනී ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ෙමම කාරණය එම නිලධාරින් 
දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ කියලා. හැබැයි, විගණනය කරපු අය  
පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුව තිබුණා. නමුත්, ඔවුන් ඒක කරලා 
නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් විගණන කාර්ය පටිපාටිය ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව Entrust Securities ආයතනය ෙම් සඳහා 
වගකිව යුතුයි. 
 

ඔවුන් වංචනිකව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එහි අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් රත්වත්ෙත් මහත්මයා ඇතුළු තවත් අයට -
කණ්ඩායමකට- විරුද්ධව දැන් නඩු පවරා තිෙබනවා.   

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-1000/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

යුද වාතාවරණය ෙහේතුෙවන් විෙද්ශගතවීමට සිදු වූ 
රාජ  ෙසේවකයන් : සහන 
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5.  ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
 රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i)  යුද්ධය පවතින අවසථ්ාෙව් ඇතිවූ අසාමාන  
වටපිටාව ෙහේතුෙවන් රාජ  ෙසේවකයන් 
ෙබොෙහොමයක් විෙද්ශ රටවල රැකවරණය පැතූ 
බවත්; 

 (ii)  ඔවුන්ට සහන සැලසීම සඳහා 2006.02.16 දිනැති 
අංක 4/2006 දරන රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛය 
නිකුත්වන අවසථ්ාෙව් යුද්ධය ඉතාමත් දරුණු 
තත්ත්වයක පැවැති බවත්; 

 (iii) 2013.10.31 දිනැති අංක 4/2006(1) දරන 
චකෙල්ඛෙයන් ෙමකී සහන ලබ ◌ාගැනීම පිණිස 
අභියාචනා කිරීම සඳහා ලබා දී තිබුෙණ් මාස 
ෙදකක ෙකටි කාලයක් බැවින්, ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ව ෙනොසිටි බවත්; 

 (iv) අභියාචනා පතික්ෙෂේප වූවිට ආරක්ෂක අංශෙය් 
වාර්තා ඉල්ලා සිටින ලද බවත්; 

 (v) ෙමම තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට පත් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට සහන ෙනොලැබුණු බවත්  

එතුමා දන්ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) වර්තමානෙය් පවතින සාමකාමී වටපිටාව තුළ මාස 
5ක පමණ කාලයක් ලබා දී ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පචාරය කිරීමටත්; 

 (ii)  පීඩාවට පත් පුද්ගලයන්ෙග් නිෙයෝජනයක් සහිතව 
පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත්කිරීමටත්; 

 (iii) ආරක්ෂක අංශෙය් මැදිහත්වීම නතර කිරීමටත්; 

 (iv) කඩිනමින් සහන සැලසීමටත්; 

පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද?   

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) த்தம் இடம்ெபற்ற காலப்பகுதியில் நிலவிய 
அசாதாரண சூழ்நிைல காரணமாக ெப மளவி 
லான அரச ஊழியர்கள் ெவளிநா களில் 

க டம் ேகாாினார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் ெபா ட்  
2006.02.16ஆம் திகதிய 4/2006ஆம் 
இலக்க ைடய ெபா  நிர்வாகச் சுற்றிக்ைக 
ெவளியிடப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் த்தம் மிக ம் 
ேமாசமான நிைலயில் இ ந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2 0 1 3 . 1 0 . 3 1ஆம் திகதிய 4/2006(1)ஆம் 
இலக்க ைடய சுற்றறிக்ைகயின் லம் இந்த 
நிவாரணங்கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் 
ெபா ட்  ேமன் ைறயீ  ெசய்வதற்காக 
இரண்  மாதங்கள் ேபான்றெதா  கு கிய 
காலம் மாத்திரம் வழங்கப்பட் ந்ததால், 
அேநகமானவர்கள் இ  சம்பந்தமாக 
அறிந்தி க்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) ேமன் ைறயீ கள் நிராகாிக்கப்ப ம்ேபா  
பா காப் ப் பிாிவின் அறிக்ைககள் ேகாரப் 
ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (v) இந்நிைலைமயின் காரணமாக இன்ன க்கு 
உள்ளாகிய அேநகமானவர்க க்கு நிவாரணம் 
கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  நில ம் அைமதியான சூழ்நிைல 
யி ள் அண்ணளவாக 5 மாத காலத்ைத வழங்கி 
அ  சம்பந்தமாக பிரசாரம் ேமற்ெகாள்வதற்கும்; 

 (ii) இன்ன க்கு உள்ளாகியவர்களின் பிரதிநிதித் 
வத் டன் கூ ய விசாரைணக் கு ெவான்ைற 

நியமிப்பதற்கும்; 

 (iii) பா காப் ப் பிாிவின் இைடயீட் ைன 
நி த் வதற்கும்; 

 (iv) ாிதமாக நிவாரணம் வழங்குவதற்கும்; 

 நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு  
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a)  Is he aware that -  
(i)  many Public Servants sought refuge in 

foreign countries as a result of the 
extraordinary situation that prevailed during 
the war; 

(ii)  the war was in its height when the Public 
Administration Circular No.4/2006  dated  
16.02.2006 was issued to provide them 
relief; 

(iii)  many were not aware of  this relief measure 
as only a short period of two months had 
been given to appeal for such relief as per the 
Circular No.4/2006 (1) dated 31.10.2013; 

(iv)  reports from the security forces were 
demanded when appeals were rejected; and 

(v)  many who were affected by this situation did 
not get relief? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to - 
(i)  after granting a period of about five months 

within the peaceful situation that prevail at 
present and give publicity to the matter ;  

(ii)  appoint an investigation committee with the 
representation of affected persons; 

(iii)  stop the intervention by the security forces; 
and 

(iv)  provide speedy relief? 

(c) If not, why?  
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  පිළිගනිමි. 

 (ii)  පිළිගනිමි. 

 (iii) 2013.10.31 දිනැති රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 
04/2006(i) නිකුත් කිරීෙමන් පසුව 1983 ජූලි 
මාසයට පසු රෙට් පැවති තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
රැකියා අහිමි වූ රජෙය් නිලධරයන්, පළාත් පාලන 
ෙසේවකයින් හා සංසථ්ා ෙසේවකයින්ට අභියාචනා 
කිරීමට සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුම්වත් වීමට තිබූ 
කාලසීමාව පමාණවත් ෙනොවන බව පිළිගනිමි. 

 (iv) 2013.10.31 දිනැති රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 
04/2006(i) නිකුත් කිරීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරන 
ලද අමාත  මණ්ඩල සටහන සඳහා මුදල් හා කම 
සම්පාදන ඇමතිතුමා විසින් ලබා දුන් නිරීක්ෂණ 
අනුව අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂක නිෂ්කාසන වාර්තා ලබා 
ගත යුතු බවට විධිවිධාන ඇතුළත් කර ඇත. 
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[ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය] 
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 (v) ඉහත රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛය පරිදි 1983 ජූලි 
මාසයට පසු රෙට් පැවති තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
රැකියා අහිමි වූ රජෙය් නිලධරයන්, පළාත් පාලන 
ෙසේවකයින් හා සංසථ්ා ෙසේවකයින් අභියාචනා 
ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් තමා අවසන් වරට ෙසේවය 
කළ අමාත ාංශය ෙවත බැවින් සහන ෙනොලැබුණු 
නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙමම 
අමාත ාංශය සතුව ෙනොමැත. 

(ආ) (i) එකඟ ෙවමි. 

 (ii) පරීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීෙම් අවශ තාවක් 
ෙනොමැති බවත්, සහන ලබා දීම සඳහා කාල සීමාව 
දීර්ඝ කිරීෙමන් පසුව අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවසථ්ාව ලබා දීම පමණක් පමාණවත් ෙව්. 

 (iii) ෙතවන අවසථ්ෙව් ඉදිරිපත් කරන අභියාචනා 
බැවින් රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 04/2006(1) හි 
දක්වා ඇති පරිදි ෙතවන පාර්ශව්යක් ෙලස 
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් නිෂ්කාශන වාර්තා ලබා 
ගැනීෙම් කියා මාර්ගය තවදුරටත් අනුගමනය කිරීම 
සුදුසු බැවින් ෙයෝජනාවට එකඟ ෙනොෙවමි. 

 (iv) එකඟ ෙවමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 

அந்த அ வலர்க க்காக ஒ  விேசட கு ைவ அைமத்  அந்தக் 
ெகா ப்பன கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பீர்களா?  

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය කියන කාරණය පිළිබඳව 

අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී 
ඔබතුමියට පිළිතුරක් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இேதேபால், இந்த த்த காலத்திேல கடைமயின்ேபா  

காயமைடந்தவர்கள், மற் ம் இறந்தவர்க க்கான நட்ட 
ஈட்ைடப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக 22/93ஆம் இலக்கச் 
சுற் நி பம் ெவளியிடப்பட்ட . ஆனால், அந்தச் சுற்  
நி பத்திற்கைமவாக அந்தக் ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம் 
மற் ம் அதற்கான அறி த்தல்கள் ெதளிவாக இல்ைல. 
அவற்ைற ம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பீர்களா?  

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙල්කම්තුමාත්, අදාළ නිලධාරි 

මහත්වරුනුත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ පශ්නයටත් ඔබතුමියට 
උත්තරයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නම්.    

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இேதேபால், த்த காலத்திேல 01.10.2001ஆம் திகதி 

ெவளியிடப்பட்ட சுற் நி பத்திற்கைமவாக அங்கு  கடைம 

யாற்றிய அ வலர்கள் ெபா த்தமான பயண ஒ ங்குகள் 
இல்லாைமயினா ம் ெதாடர்பாடல் இல்லாைமயினா ம் 
தைடதாண் ம் பாீட்ைசகளில் ேதாற் வதற்கு இயலாத நிைல 
இ ந்த . அதன் பாதிப் க் காரணமாகப் பல உத்திேயாகத் 
தர்கள் இன் ம் தங்க க்குாிய சம்பளத்திட்டத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ளாதி க்கின்றார்கள். இவர்கள் ெதாடர்பாக ம் தாங்கள் 
நடவ க்ைக எ ப்பீர்களா?  

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය දැන් පකාශ කළ කාරණය 

පිළිබඳව අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමාත්, අදාළ නිලධාරිනුත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ පශ්නයටත් ඔබතුමියට පිළිතුරක් ලබා 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Deputy Minister.   
ඊළඟට පශ්න අංක 6, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මන්තීතුමා; ඒ ගරු මන්තීතුමා දැන් සභාෙව් නැහැ.  
 
පශ්න අංක 7-1041/'16, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 6, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මහතා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කලබල ෙවන්න එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පශ්නය විපක්ෂෙයනුයි අහන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමා ෙදපැත්ත ෙවනුෙවන්ම ෙපනී සිටිනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
කීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව ාපෘතිය :  කීඩා 

සංකීර්ණ සංවර්ධනය 
விைளயாட்  உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

அபிவி த்திக் க த்திட்டம்: விைளயாட்டரங்குத் 
ெதாகுதிகள் அபிவி த்தி 

SPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT: 
DEVELOPMENT OF SPORTS COMPLEXES  

1034/’16 

6. ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 
ෙහේරත් මහතා ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு இந்திக 
அ த்த ேஹரத் சார்பாக) 

   (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Indika Anuruddha Herath) 
කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් "කීඩා යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන ව ාපෘතිය" යටෙත් කීඩාංගණ 11ක් හා 
කීඩා සංකීර්ණ 10ක් ඉදි කිරීම සඳහා 
අමාත ාංශයට ෙවන් කර ඇති රුපියල් මිලියන 
1,348ක මුදලින් ෙම් වන විට ඉදි කර ඇති 
කීඩාංගණ හා කීඩා සංකීර්ණ සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් කීඩාංගණ හා කීඩා සංකීර්ණ 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම වර්ෂය තුළ වැඩ අවසන් කර කීඩකයන්ෙග් 
පරිහරණයට ලබා දිය හැකි කීඩාංගණ හා කීඩා 
සංකීර්ණ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ගාමීය කීඩකයන් සඳහා කීඩා පහසුකම් සැපයීම 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 
320ක මුදලින් කියාත්මක කරන ලද ව ාපෘති 
කවෙර්ද; 

 (ii) "කීඩා ශක්ති" වැඩසටහන යටෙත් කීඩා දක්ෂතා 
සංවර්ධනය සඳහා ෙමම වර්ෂය තුළ හඳුනාෙගන 
ඇති කීඩකයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ගම්පහ දිසත්ික්කය සඳහා ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත මීරිගම 
ඩී.එස.් ෙසේනානායක විද ාලයීය කීඩාංගණෙය් ඉදි 
කිරීෙම් පගතිය කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙන්ද?   

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்கான “விைளயாட்  உட் 
கட்டைமப்  வசதிகள் அபிவி த்திக் க த் 
திட்டத்தின்”கீழ் 11 விைளயாட்டரங்குகைள ம் 
10 விைளயாட்டரங்குத் ெதாகுதிகைள ம் 

நிர்மாணிப்பதற்காக அைமச்சுக்கு ஒ க்கப் 
பட் ள்ள பாய் 1,348 மில் யனில் இ வைர 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள விைளயாட்டரங்குகள் 
மற் ம் விைளயாட்டரங்குத் ெதாகுதிகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விைளயாட் 
டரங்குகள் மற் ம் விைளயாட்டரங்குத் 
ெதாகுதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த வ டத் க்குள் ேவைலகைள ர்த்தி 
ெசய்  விைளயாட்  ரர்களின் பாவைனக் 
காக வழங்கக்கூ யதா ள்ள விைளயாட் 
டரங்குகள் மற் ம் விைளயாட்டரங்குத் 
ெதாகுதிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)   (i) கிராமிய விைளயாட்  ரர்க க்கு 
விைளயாட்  வசதிகைள வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட பாய் 320 மில் யனில் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட க த்திட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) கிாீடா சக்தி” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 
விைளயாட் த் ைறத் திறைமகைள வி த்தி 
ெசய்வதற்காக இந்த வ டத்தி ள் இனங் 
காணப்பட் ள்ள விைளயாட்  ரர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) கம்பஹா மாவட்டத் க்காக நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக் 
கப்பட் ள்ள மீாிகம .எஸ் ேசனாநாயக்கா கல் ாி 
விைளயாட்டரங்கின் நிர்மாணப் பணிகளின் 

ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House - 

(i)  the number of stadiums and sports complexes  
which have been hitherto constructed out of 
the funds of Rs. 1348 million which has been 
allocated for the Ministry of Sports for the 
construction of 11 stadiums and 10 sports 
complexes under the “Sports Infrastructure 
Development Project” for the year 2016 ;  

(ii)  the stadiums and sports complexes mentioned 
in (i) above; and 

(iii)  the number of stadiums and sports complexes 
of which construction work can be completed 
and handed over for the use of sportsmen 
within this year? 

(b) Will he also inform this House - 
(i)  the projects that have been implemented out 

of Rs.320 million allocated for the 
provision of sports facilities for rural 
sportsmen; 

3405 3406 
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(ii)  the number of sportsmen identified within 
this year for the development of sports 
skills  under the programme, “Kreeda 
Shakthi”? 

(c) Will he state the progress of the construction of 
the proposed stadium of the D.S. Senanayake 
College, Meerigama in Gampaha District? 

 (d) If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් කීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන 

ව ාපෘතිය යටෙත් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් වී ඇත. ඒ 
යටෙත් පළාත් කීඩා සංකීර්ණ 05ක් සහ දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණ 
12ක් සමඟ මුළු කීඩා සංකීර්ණ 17ක් සංවර්ධනය ෙකෙර්. මීට 
අමතරව, ෙවනත් ව ාපෘති යටෙත් 2016 වර්ෂයට මිලියන 178ක් 
ෙවන් වී ඇති අතර, එම මුදලින් කීඩා සංකීර්ණ 04ක් සංවර්ධනය 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. එම කීඩා සංකීර්ණ 04 ද සමඟ මුළු 
කීඩා සංකීර්ණ සංඛ ාව 21කි.  

 
(ii)  පළාත් කීඩා සංකීර්ණ (05) 

1.  දිගන පළාත් කීඩා සංකීර්ණය  
2.  තිකුණාමලය මැෙකයිසර් කීඩා සංකීර්ණය 
3.  කිලිෙනොච්චි කීඩා සංකීර්ණය  
4.  සබරගමුව පළාත් කීඩා සංකීර්ණය 
5.  බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් කීඩා සංකීර්ණය 

 
දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණ (12)  

1.  අම්පාර දිස්තික් කීඩාංගණය (අම්පාර මහජන කීඩාංගණය)  
2.  පුත්තලම දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
3. කළුතර දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය (බණ්ඩාරගම) 
4.  මාතර ෙකොටවිල දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
5.  මඩකලපුව දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
6. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
7.  වව්නියා දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
8.  මන්නාරම දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
9.  කෑගල්ල දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය 
10.  ගම්පහ දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය (වතුපිටිවල)   
11. මාතෙල් දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය (බර්නාඩ් අලුවිහාෙර් 

කීඩාංගණය) 
12. ගාල්ල දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණය (දඩල්ල) 
 

ෙවනත් කීඩා සංකීර්ණ (04)  
1.  කෑගලු විද ාල කීඩා සංකීර්ණය 
2.  ෙතෝලංගමුව ඩඩ්ලි ෙසේනානායක විද ාල කීඩා සංකීර්ණය 
3.  ඇල්ෆඩ් එෆ්. පීරිස් කීඩා සංකීර්ණය (ෙවන්නප්පුව)  
4.  යාපනය ෙදොෙර් අප්පා කීඩා සංකීර්ණය 

 

(iii)  කීඩා සංකීර්ණ 11කි.  

(ආ)  (i)  ඇමුණුම මඟින් දක්වා ඇත.            

(ii)  කීඩකයන් 25,000කි. කීඩිකාවන් 15,000කි.  

(ඇ)  ගම්පහ දිසත්ික් කීඩා සංකීර්ණය ෙලස මීරිගම ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
විද ාලයීය කීඩාංගණය ෙයෝජනා කරනු ලැබූවද දිසත්ික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් අනුමැතිය පරිදි වතුපිටිවල නිදහස ්ෙවළඳ 
කලාපීය කීඩාංගණය ෙම් සඳහා ෙතෝරාෙගන ඉදි කිරීම් වැඩ ආරම්භ 
කර ඇත.  

කීඩා පිටිය ඉදි කිරීම - භූමිෙයහි මතුපිට සකස් කරමින් පවතී. 
(පස් වැඩ) 

පිහිනුම් තටාකය (25m) ඉදි කිරීම - වැඩ ආරම්භ කර ඇත. 

ගෘහස්ථ කීඩාගාරය හා ෙපේක්ෂකාගාරය ඉදි කිරීම - වැඩ ආරම්භ 
කර ඇත. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

අ ලුෙතන් හඳුනාගත් ආපදා, ශී ලංකා ව සන 
කළමනාකරණ පනතට ඇතුළත් කිරීම 

திதாக இனங்காணப்பட்ட அனர்த்தங்கைள  
இலங்ைக அனர்த்த காைமத் வச் சட்டத்தில் 

உள்ளடக்குதல் 
INCLUSION OF NEWLY-IDENTIFIED DISASTERS IN SRI 

LANKA DISASTER MANAGEMENT ACT  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  அனர்த்த காைமத் வ 

அைமச்சர் ெகௗரவ அ ர பிாியதர்சன யாப்பா அவர்களிடம் 
என  வினாைவக் ேகட்பதற்கு அ மதித்ததற்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன்.  

 
2005ஆம் ஆண் ல் இயற்றப்பட்ட 13ஆம் இலக்க 

அனர்த்த காைமத் வச் சட்டத்தின்கீழ் இலங்ைகயில் 
ஏற்படக்கூ ய 21 அனர்த்தங்கள் அைடயாளப்ப த்தப் 
பட்ட ள்ளன. ேமற்ப  அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட 
அனர்த்தங்களில் யாழ். மாவட்ட அனர்த்த காைமத் வக்  
கு வின் கலந் ைரயாட ன்பின், ெவள்ளப்ெப க்கு, இ  
மற் ம் மின்னல் தாக்கம், வரட்சி, விபத் க்கள், சுனாமி, ேநாய் 
பரவல், சூறாவளி, கடலைலத் தாக்கங்கள், சுழல் காற் , நீர் 
மாசைடதல், கடலாிப் , நீாில் ழ்குதல், திண்மக் கழி ப் 
பாதிப் , எண்ெணய்க் கசி , கதிர் ச்சுத் தாக்கம் ேபான்ற 16 
அனர்த்தங்கள் அைடயாளங்காணப்பட் ப் பாிந் ைரக்கப் 
பட் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற . இதற்கு ேமலதிகமாக 
பங்குதாரர்களின் அ பவம் மற் ம் பாிந் ைரக்கு அைமவாக, 
நில உட்ெசல்ைக, குரங்குகளின் தாக்கம் என்பவற்ைற ம் 
உள்ளடக்கி யாழ். மாவட்டம் கங்ெகா க்கக்கூ ய 
அனர்த்தங்கள் 18 ஆகுெமனப் பாிந் ைரக்கப்பட்  
அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்ளதாக ம் எனி ம், இலங்ைக 
யில்  2005ஆம் ஆண் ன் 13ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் கீழ் 
உள்ளடக்கப்படாத, யாழ்ப்பாணத்திைனத் தாக்கவல்ல 
இடர்களில் நில உட்ெசல்ைக மற் ம் குரங்குகளின் தாக்கம் 
என்பன திதாகச் ேசர்க்கப்பட ேவண் ள்ளதாக ம் 
ெதாியவ கிற . எனேவ, இவ்விடயம் ெதாடர்பில் என்ன 
வைகயிலான தீர்மானங்கைள எ க்க இய ெமன்ப  குறித்  
விளக்கம் தர மா?  

 
ேம ம், நிைலயான அபிவி த்தி மற் ம் மீட்சித்திறனான 

மாவட்டம் அல்ல  ச தாயத்தி டாக நாட்ைடக் 

3407 3408 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கட் ெய ப் த க்குப் பல் டர் ெதாடர்பான பாி ரண 
ஆபத்  மதிப்பீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட் , அதன் அப்பைடயில் 
அதிகூ ய, ந த்தர, மற் ம் குைறவான ஆபத்  வலயங்கள் 
வைரய க்கப்ப வேதா , ஒவ்ெவா  அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள வ வைமக்கும்ேபா ம் குறித்த ஆபத்  
மதிப்பீட் ற்கான பகுப்பாய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  அதன் 
ெப ேப கள் உாிய ைறயில் ெகாள்ைக வகுக்கப்பட்  
நைட ைறக்கு வ வதற்கான ேதைவ உணரப்பட் , அதன் 
பிரகாரம் பிரேதசமட்ட இடர் மதிப்பீட் ற்கான ஆரம்பகட்டச்  
ெசயற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதால் ஆபத்  
மதிப்பீட் ன் நியமங்க ம், வைரயைறக ம் வ வான சட்ட 
அங்கீகாரம் ெபறப்ப வதற்கான ெசயன் ைறயிைன 

ன்ென ப்பதற்கான ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ள்ளதாகத் ெதாிய வ கிற . எனேவ, இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் உாிய அவதானத்ைதச் ெச த்தி நடவ க்ைக 
எ த்  உதவ மா? 

 
ஏற்கனேவ உ த் ைற கிராமத் க்கான தற்கா க 

அனர்த்த ெவளிேயற் ப் பாைத, சூழ ள்ள கிராமப்  
ெபா மக்களின் பாய் 7,800,000/- ெப மதியான நிதிப் 
பங்களிப்பில் த்தப்பட் ள்ள . அதைனப் 
பா காப்பதற்காக இ ம ங்கி ம் இயற்ைகத் தாவர ைக 
நாட்டப்பட் ள்ள . இப்பாைதயான  இயற்ைக மற் ம் 
ஏைனய காரணிகளால் பாதிப்பைடயக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
அதிகமாக உள்ள . இவ்ெவளிேயற் ப் பாைதயின் 
நிைலெப தைல ம் பய திைய ம் உ திப்ப த் வதற்கு 
நிரந்தர ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான ெசயற்பாட் ைன 

ன்ென ப்பதற்கு அண்ணளவாக 75 மில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப வதாகக் ேகாாிக்ைக ன்ைவக்கப்பட் ள்ள . 
இச்ெசயற்பா  நிவர்த்தி ெசய்யப்ப ம் பட்சத்தில் ஏற்ெகனேவ 
2004ஆம் ஆண் ல் ஏற்பட்ட சுனாமியின்ேபா  அங்கு 
அதிகூ யளவில் 830 இறப் க்கைள ஏற்ப த்தியைம ேபான்ற 
சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் நிகழாமல் தவிர்த் க்ெகாள்ள 

ெமன நம் கின்ேறன்.  
 
அத் டன், யாழ்ப்பாண மாவட்ட தீ ப்பகுதிகள் 

ெதாடர்ச்சியாக வ டாந்த வரட்சியினால் பாதிக்கப்பட்  
வ கின்றன. அவ்வரட்சி நிைலைமயிைனத் தணிப்பதற்கு 
நீண்டகாலம் நிைலத்தி க்கக்கூ ய திட்டங்கைள நைட ைறப் 
ப த் வதற்குப் பல்ேவ  ெசயற்றிட்டங்கள் ன்ென க்கப் 
படேவண் ள்ளன. குறிப்பாக, குளங்கள் னரைமப் , நீர் 
ெகாள்கலன்கள் மற் ம் உவர்நீர்த் த ப்பைணகள் ேபான்ற 
திட்டங்கைளப் பகுப்பாய்வின் அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ள்ளதாகத் ெதாியவ கிற . அந்த வைகயில், இந்த 
இரண்  திட்டங்க க்குமான உாிய நிதி ஒ க்கீட் ைனப் 
ெபற் த் தர மா? 

 
ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம், 

எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான 
விளக்கங்கைள ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அ ர பிாியதர்சன 
யாப்பா அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 

විසින් අසන ලද පශ්නයට මා පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(1) ඔව්.  2005 අංක 13 දරන ව සන කළමනාකරණ පනත 
යටෙත් ව සන 21ක් ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, නායයාමක්, සුළි සුළඟක්, ගංවතුරක්, නියඟයක්, 
කාර්මික උපදවයක්, සුනාමියක්, භූමි කම්පාවක්, ගුවන් 
උපදවයක්, ගින්නක්,  වසංගතයක්, පිපිරීමක්, ගුවන් 
පහාරයක්, සිවිල් ෙහෝ අභ න්තර ගැටුමක්, රසායනික 
අනතුරක්, විකිරණශීලිත්වෙයන් ඇතිවන හදිසි 
අවස්ථාවක්, ෙගොඩබිම සහ මුහුෙද් සිදුවන ෙතල් පිටාර 
ගැලීම් ඇතුළු ෙතල් පිටාර ගැලීමක්, න ෂ්ටික 
ආපදාවක්, නාගරික සහ වනාන්තර ගිනි ගැනීමක්, 
ෙවරළ ඛාදනයක්, ෙටොනාෙඩෝ චණ්ඩ මාරුතයක්, 
අකුණු සැර වැදීමක් සහ දරුණු ගිගිරුම් සහිත 
කුණාටුවක් තමයි පනෙතන් ව සන ෙලස ඇතුළු කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

තවදුරටත් ව සනයන් එම පනතට ඇතුළත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය හා පරිපාලනමය කැරුණු 
පිළිබඳව සලකා බලා අදාළ ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර 
පනෙත් සංෙශෝධනයක් ෙලස ෙමය ඇතුළත් කිරීම 
පිළිබඳ තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා.  
 

(2) ඔව්. 2015 ජපානෙය් ෙසන්දායි නුවර පැවති ආපදා 
අවදානම් අවම කිරීම සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ෙග් තුන්වන 
ෙලෝක සමුළුෙව්දී ආපදා අවදානම් අවම කිරීම සඳහා වූ 
ෙසන්දායි කියාකාරී රාමුව ජාත න්තර කියාකාරී රාමුවක් 
ෙලස 2015 සිට 2030 දක්වා කියාත්මක කිරීමට තීරණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, අප අමාත ාංශය මඟින් ආපදා 
අවදානම් අවම කිරීම සඳහා ජාතික කියාකාරී සැලැසම්ක් 
2015 සිට 2030 දක්වා සකස ් කර විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශය හරහා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් අදාළ 
ආයතන ෙවත යවා තිෙබනවා. 

ආපදා අවදානම් අවම කිරීම ආපදා කළමනාකරණ පනතට 
ෙගන ඒමට නියමිත සංෙශෝධන සඳහා ඇතුළත් කර 
නීතිපතිතුමා ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා. අපට එය 
එතැනින් ලැබිය යුතුව තිෙබනවා. ජාතික ෙගොඩනැගිලි 
පර්ෙය්ෂණ සංවිධාන පනත තුළටද නාය යෑම් අවදානම් 
අවම කිරීම පිළිබඳ නව පතිපාදන හඳුන්වා දීලා 
නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ආපදා අවදානම අවම 
වන පරිදි තිරසර සංවර්ධනයක් උෙදසා සංවර්ධන 
කටයුතුවලදී ආපදා අවම කිරීෙම් කියාවලිය සංවර්ධන 
පවාහයට අනුගත කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  එෙසේම 
සංවර්ධන කටයුතුවලදී ආපදා අවදානම් අවම කිරීමට 
අවශ  පියවර ගැනීම සඳහා අෙනක් අමාත ාංශ සමඟ 
ඒකාබද්ධව කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

තවද, කඳුකර පළාත්වල තිෙබන අධි අවදානම්, මධ  
අවදානම් හා සුළු අවදානම් පෙද්ශ හඳුනා ෙගන ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය මගින් ආපදා පත සථ් 
නිවාස හඳුන්වා දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙවනවා. 
තවද, එම ආයතනය මගින් නාය යෑම් පෙද්ශ හඳුනා ෙගන 
සිතියම්ගත කර තිෙබනවා.  
 

(3) උඩුත්තුෙරයි ගම්මානය පිළිබඳව අදාළ කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානය, ආපදා කළමනාකරණ මධ සථ්ානය හා 
යාපනය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් අධ යනයක් 
සිදු කර ෙසොයා බලා, එම අධ යනෙය් පතිඵල මත ෙම් 
පිළිබඳව ෙවනත් අමාත ාංශ හා රජෙය් ආයතන ද මැදිහත් 
වන බැවින් එම ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව සාකච්ඡා කර 
තීරණයක් ගන්න තිෙබනවා.  
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාම ලංකාෙව් නියං 
තත්ත්වයක් වාර්තා වුණා. පසු ගිය නියං සමෙය් අපට සිදු වුණා, 
ලංකාෙව් දිස්තික්ක 25ටම පානීය ජලය සපයන්න. ඒ වාෙග්ම  ෙම් 
නිසා ෙගොවිතැන් කටයුතුවල ෙයෙදන අයටත්, වන සතුන්ටත් 
ෙලොකු හානියක් සිද්ධ ෙවනවා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. ඒ 
නිසා පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ඇමතිවරුන්ෙගන් යුතු 
අනු කමිටුවක් පත් කළා. 

 
ඉදිරිෙය්දී ඇති වන නියඟයකදී ෙකොෙහොමද අප කියාත්මක 

ෙවන්නට ඕනෑ කියලා ඒ අනු කමිටුව මඟින් කරුණු අධ යනය 
කරන්නට, ෙබොෙහෝ විට ෙම් සතිෙය් සිකුරාදා රැස්වන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. තනිවම අෙප් අමාත ාංශයට වැඩ 
කරන්නට බැහැ. ඒ නිසා අෙනකුත් අමාත ාංශත් අප ෙම් සඳහා 
සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඒ සියල්ලන්ෙග්ම සහෙයෝගය අපට 
ලැෙබනවා. අවශ  මුදල් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල රජෙය් මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයනුත් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, එතුමාෙග් පෙද්ශවල -
විෙශේෂෙයන් යාපනෙය් දූපත්වල- තිෙබන නියං තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන්නට අප කල්පනා කරනවා. 
එතුමාෙග් ඒ ෙයෝජනාව අනුව ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමාත් සමඟ යාපනය 
දිස්තික්කයට ගිහිල්ලා, අෙනකුත් මන්තීවරුන්ෙග්ත් සහාය ඇතිව 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ  කටයුතු කරන්නට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

[බාධා කිරීමක්]  
 

Hon. Douglas Devananda, we have already exceeded 
the time. This question should not have been raised under 
Standing Order No. 23(2). It should have been raised as a 
separate Question.  ගරු මන්තීතුමා, ඒක පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அதாவ  இந்த நில உட்ெசல்ைக, குரங்குகளின் தாக்கம் 

ேபான்றன திதாக ஏற்பட் ள்ளன.  எனேவ, அவற்றிற்கான 
தீர் கைள ம் விைரவாகச் ெசய்யேவண் ெமன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.     

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 

විෂයයක්. ඒ නිසා, ඒ අයත් එක්ක අප ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can talk to the Hon. Minister about monkey-

attacks and all other problems.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Sir, we agree with the Hon. Member. අපි අනිවාර්ෙයන්ම 

ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. ෙව්ලාව 

සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කවුද දන්ෙන් නැහැ, පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්ෙන්?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට දින පිළිතුරක් ලබා ෙදන බව 

ඇමතිතුමා මට දන්වලා තිෙබනවා.  He will answer it 
tomorrow, Sir.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
 II 

 
වී අෙලවි මණ්ඩලෙය් වී ෙතොග ෙපෞද්ගලික අංශයට 
නිකුත් කිරීම නිසා පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී 

තත්ත්වය 
ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைபயின் ைகயி ப்  

விபரத்ைதத் தனியா க்கு வழங்கியைமயினால் 
ஏற்பட் ள்ள சிக்கலான நிைலைம 

PROBLEMATIC SITUATION ARISEN BY ISSUING STOCKS OF 
PADDY MARKETING BOARD TO PRIVATE SECTOR  

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. වර්ෂය අවසානෙය් උත්සව සමය ළංවීමත් 
සමඟ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල ඉහළ යාෙම් පවණතාවක් 
දකින්නට තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවද, රජය සතු සහල් ෙතොග, 
ෙවෙළඳ ෙපොළට නිදහස් කිරීෙම් කමෙව්දය විමසා බැලීෙම්දී ෙමම 
තත්ත්වය පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් තක්ෙසේරුවක් ෙනොමැති බව තමයි 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.  

 
වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු ආරක්ෂක වී ෙතොග කිෙලෝගෑම් 

එකක් රුපියල් 47 බැගින් වන මුදලකට විකුණා දැමීමට පියවර 
ෙගන තිෙබන බව වාර්තා වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් 
දැනගන්න ලැබුණු පරිදි කීරි සම්බා වී කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 
64ක් වැනි අධික මිලකට තමයි වී අෙළවි මණ්ඩලෙයන් ඉල්ලා 

3411 3412 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා විවෘත ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කර ෙනොමැති 
වුවත්, ලියා පදිංචි ෙමෝල් හිමියන්ෙගන් මිල ගණන් කැඳවා 
තිෙබනවා. ඒ කැඳවීම අනුව ඉහළම මිල හැටියට වී කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 64ක් ලබා ෙදන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙදස 
බලපුවාම වී අෙළවි මණ්ඩලය යම් ලාභයක් ලබන එක ඇත්ත. 
නමුත් එම මිලට වී ටික අෙළවි කෙළොත්, සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අවම වශෙයන් හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 120වත් ඉක්මවා 
යනවා. එෙහත් වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු වී ෙතොග සුළු හා මධ  
පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන් ලවා සාධාරණ මුදලකට සහල් බවට පත් 
කර අඩු මුදලකට ෙවෙළඳ ෙපොළට දැමිය හැකියි. වී අෙළවි 
මණ්ඩලය සතුව තිෙබන වී ටික සුළු හා මධ  පරිමාණ ෙමෝල් 
හිමියන්ට දීලා ඔවුන්ෙගන් ෙකොටන ලද හාල් ටික ගන්න පුළුවන්. 
ඔවුන් වී සහල් බවට පත් කිරීම ෙවනුෙවන් කිෙලෝ එකකට යම් 
මුදලක් ෙගවීම තමයි කළ යුතු වන්ෙන්.  

 
ස ෙතොස ජාලය හරහා ෙමම සහල් ෙබදා හැරීෙම් හැකියාව 

තිෙබනවා. එමඟින් වී අෙළවි මණ්ඩලයට වැඩි ලාභයක් 
ලබාගැනීමටත් පාරිෙභෝගිකයාට සාධාරණ මිලකට සහල් ලබා 
ගැනීමටත් අවස්ථාව සැලෙසනවා. එෙහත් එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙනොෙගොස් වී ෙතොගවලින් නිදහස්වීමට කටයුතු 
කළෙහොත් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉහළ යන සහල් මිල සම්බන්ධෙයන් 
ආණ්ඩුවට කිසිදු මැදිහත්වීමක් කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති 
වනු නිසැකයි. ෙමොකද, වී ෙතොග ටික ඔක්ෙකෝම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබා දුන්ෙනොත් හාල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වන මිල ඉහළ 
යාමට කිසිදු පාලනයක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ.  

 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට කිසිදු මැදිහත්වීමක් කරන්න 

බැහැ.  එෙසේම සුළු හා මධ  පරිමාණ ෙමෝල් හිමියන්ට විවෘත 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වී මිලදී ගැනීමට  හැකියාවක් ෙනොමැති නිසා එම 
කර්මාන්තයන්ද බිඳ වැටීෙමන් හිමිකරුවන්ෙග් හා ෙසේවකයන්ෙග් 
ජීවිකාව ද බරපතළ අනතුරකට වැටිය හැකියි.   

 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත 

ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ අමාත වරයා විසින් සභාව හමුෙව් 
තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 

01.  වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ආරක්ෂිත වී ෙතොග ෙටන්ඩර් 
කිරීමකින් ෙතොරව විකුණා දැමීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද? 

02.  සුද්ධ කර නැවත ලබා ගැනීම සඳහා කුඩා හා මධ  පරිමාණ 
වී ෙමෝල් හිමියන්ට වී ෙතොග නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ 
ෙනොහැක්ෙක් මන්ද? 

03.  ඉදිරි කාලය තුළ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් හිඟයක් ඇති 
ෙනොවන බවට සහ මිල ඉහළ ෙනොයනු ඇති බවට සහතික 
වන්ෙන්ද කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එම පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමා ෙහට උත්තරයක් ලබා ෙදනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම්දීම, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන 
අමාත තුමා. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
දිවි නැගුම (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

வாழ்வின் எ ச்சி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
DIVINEGUMA (AMENDMENT) BILL 

 
      "2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන 

අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 
 
2017 ජනවාරි 09වන සඳුදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 

මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் சார்பாக 

மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
 
2017 ஜனவாி 09, திங்கட்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட 

ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of 

the Minister of Social Empowerment and Welfare;  

to be read a Second time upon Monday 09th, January, 
2017 and to be printed; and to be referred  to the relevant 
Sectoral Oversight Committee. 

  

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
නැගීසිටීමට අත්වැලක් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ேஹன்ட்  ஸ்டான்ட் ப ண்ேடஷன் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
HAND TO STAND FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු  (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
Hon. Speaker, I move, 
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Hand 

to Stand Foundation." 

3413 3414 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded.   
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සමාජ සුබසාධන අමාත තුමා 
ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be 

printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to 

the Minister of  Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 - කාරක 

සභා අවස්ථාව. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. -  

[පගතිය : ෙදසැම්බර් 07] 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 07 ] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee. - [Progress: 07th December] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
101 වන ශීර්ෂය.- බුද්ධ ශාසන අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 124,499,000 

 
தைலப்  101.-  த்த சாசன அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 124,499,000 

 
HEAD 101.- MINISTER OF BUDDHA SASANA  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 124,499,000 

108 වන ශීර්ෂය.-  තැපැල්, තැපැල්  ෙසේවා  හා මුසල්ිම් 
ආගමික කටයුතු අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 125,469,000 

 

தைலப்  108. - அஞ்சல், அஞ்சல் ேசைவகள் மற் ம் 
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 125,469,000 

 

HEAD 108.- MINISTER OF  POSTS, POSTAL SERVICES AND 
MUSLIM RELIGIOUS AFFAIRS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
125,469,000 

 
159 වන ශීර්ෂය. - සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි 

ආගමික කටයුතු අමාත වරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු. 129,883,000 
 

தைலப்  159.- சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் 
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 129,883,000 

 
HEAD 159.- MINISTER OF TOURISM DEVELOPMENT AND 

CHRISTIAN RELIGIOUS AFFAIRS  
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 129,883,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශය - වැය ශීර්ෂ අංක 101 හා 201, 

තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය 
-  වැය ශීර්ෂ අංක - 108, 202 හා 308 සහ සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය- වැය ශීර්ෂ අංක 159 හා 
203. සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා 
සහ අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

 

[ .ப. 10.09] 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2017ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பாக இன்ைறய கு நிைலயில் 
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், 
அவற்றின் கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 101, 201, 108, 202, 308,159, 203 
ஆகிய இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட ெசலவினத் தைலப் க்களின் 
கீழான ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித் திட்டத் க்கு ாிய அைனத்  
மீண் வ ம் மற் ம் லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  
சம்பிரதாய ர்வமாக 10 பாய் ெவட்டப்பட ேவண் ம் என  
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இந்த ன்ெமாழிவிைனத் 
ெதாடர்ந்  உைரயாற்ற எனக்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , தங்கள் தைலைமயில் 
ேபசக் கிைடத்த இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத ம் நான் ெபாிதாக 
மதிக்கின்ேறன்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

த்தசாசன அைமச்சு, தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு, சுற் லாத் ைற 

அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
நீதித் ைறயி ம் த்தசாசனத்தி ம் மிகுந்த ஈ பா ைடய 
வ ம் தகுதிவாய்ந்தவ மான ெகளரவ விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் அதற்குாிய அைமச்சராக நியமிக்கப்பட் க்கின்றார். 
அத்ேதா , ெகளரவ சாரதீ ஷ்மந்த அவர்கள் பிரதி 
அைமச்சராக இ க்கின்றார். இவர்கள் இ வ ம் நீதிைய 
நிைலநாட் வதற்கும் த்த சமயத்ைத வளர்ப்பதற்கும் 
எ க்கின்ற யற்சிகைள நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம். 
எத்தைனேயா பிரச்சிைனயான காலகட்டத்தி ம்கூட 
உங்க ைடய பணி ெதாடர்கின்ற . அந்த வைகயில் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் காலத்தில் இந்த இரண்  ைறகளி ம் 
உள்ள குைறபா கள் ப ப்ப யாகக் கைளயப்பட் ச் 
சீர்ெசய்யப்பட் , அைவ ஓர் எ த் க்காட்டான 
அைமச்சுக்களாக விளங்கேவண் ெமன எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
அதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேளா  இைணந்  
ெசயற்ப கின்ற ெசயலாளர், ஏைனய திைணக்களத் 
தைலவர்கள் ஆகிேயா க்கும் எங்க ைடய வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். இவ்வி  ைறகைள ம் மிக ம் 
கட் க்ேகாப் டன் வ ப்ப த்திச் ெசம்ைமப்ப த்த ேவண் ய 
ெபா ப்  ெகளரவ அைமச்சர்க க்கும் இப்ெபா  நல்லாட்சி 
அரசு என்  கூறப்ப கின்ற ேதசிய அரசாங்கத்திற்கும்  
இ க்கின்ற .   

 
சகல இன மக்களா ம் கண்ணியமாக மதித் ப் 

ேபாற்றப்பட்ட அமரர் வணக்கத் க்குாிய ேசாபித ேதரர் 
ேபான்ற ெபளத்த மதகு மார் வாழ்ந்த இந்த நாட் ேல, 
அதிமாியாைதக்குாிய மதகு மார் பல ம் இ ந்  
வ கின்றார்கள். இந்தேவைளயில், அண்ைமக்காலமாக 
மட்டக்களப்  விகாராதிபதி ெதாடர்பாக இந்தப் 
பாரா மன்றத்தி ம் பத்திாிைககளி ம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்  
வ கின்ற .  இ  அவ ைடய நல்ல ேசைவக்கும் நல்ல 
எண்ணத்திற்கும் ஒ  களங்கமாக இ ப்பைதயிட்  நாங்கள் 
ேவதைனப்ப கின்ேறாம். எனேவ, மிக ம் னிதமான, உலகம் 
ேபாற் கின்ற த்த பகவானால் ஸ்தாபிக்கப்பட்  
வளர்க்கப்பட்ட இந்த மதம் ஒ  சில ெபா ப் ணர்ச்சியற்ற 
மதகு மாாினால் சீரழிக்கப்ப வைத எவ ம் அ மதிக்க 

யா . ஆனப யால், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் மிக 
இ க்கமான ஒ  சட்டதிட்டத்ைதக் ெகாண் வந்  இவைரப் 
ேபான்றவர்கைளக் கட் ப்ப த்தி, ஏைனய மதத்தவர்கைள ம் 
தி ப்திப்ப த்தக்கூ ய வைகயில் நடந் ெகாள்ள ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். சேகாதர மக்களின் மதம், 
ெமாழி ஆகியவற்ைற மதிக்கத் ெதாியாத ஒ வன் தன் ைடய 
மதத்ைத வழிபடேவா, தன் ைடய ெமாழிையப் ேபசேவா, 
தன் ைடய இனத்ைதச் சார்ந்  வாழேவா அ கைதயற்றவன் 
என்பைத நன்றாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த 
வைகயிேல நீங்கள் இப்ப யான சில ெபா ப் ணர்சியற்ற 
மதகு மா ைடய ெசயற்பாட்ைடச் சட்டாீதியாகத் த க்க 
ேவண் ய ஒ  கடைமப்பாட் ல் இ க்கின்றீர்கள்.  

 
ஸ் ம், தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசங்களிேல இன்  

த்தர் சிைலகள் இரேவா ரவாக எ கின்றன. இதனால் அந்த 
மக்கள் மத்தியிேல ேவதைன ம் ெவ ப் ணர்ச்சி ம் ஏற்பட்  
வ கின்ற . ஆனால், த்த பகவான் மிக ம் னிதமானவர்; 
எல்ேலாரா ம் மதிக்கப்ப கின்றவர். எங்க ைடய 
பிரேதசத்தி ள்ள ெபளத்த ஆலயங்க க்கு நாங்க ம் ெசன்  

வழிப வ  வழைம. இ ந்தா ம், இந்த நாட் ள்ள 
ஸ் ம், தமிழ் மக்கள் இந்தப் பிரேதசங்களிேல 

இரேவா ரவாக ைளக்கின்ற த்த பகவாைன - அவ ைடய 
உ வத்ைத, அங்கு நாட்டப்ப கின்ற ெவள்ளரசக் கிைளைய 
ஒ  நில ஆக்கிரமிப் ச் சின்னமாகப் பார்க்கின்ற நிைலைம 
இன்  உ வாகி வ கின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் இந்த 
விடயத்தில் ஒ  மிகுந்த கட் க்ேகாப்ைப ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

 
ெபளத்த ஆலயங்கைள மட் மல்ல, இந் , இஸ்லாமிய, 

கிறிஸ்தவ ஆலயங்கைள அைமப்பதி ம் ஓர் இ க்கமான 
சட்டதிட்டங்கள் ேபணப்பட ேவண் ம். அதாவ , நிைனத்த 
இடத்திேல நிைனத்த மாதிாி ஆலயங்கைள அைமக்காமல் 
அவற்ைற அைமப்பதில் ஒ ங்குவிதிகள் ேபணப்பட 
ேவண் ம். இவ்வாறான சட்டதிட்டங்கள்  இல்லாைமயால் 
தான் இன்  இந்த நாட் ேல பல பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப கின்றன. உதாரணமாக ஓர் இந் க் ேகாயி ல் இ ந்த 
இரண்  பிராமணர்கள் - ஐயர்மா க்கிைடயில் ஏற்பட்ட 

ரண்பா  காரணமாக அவர்கள் இ வ ம் பிாிந் ெசன்  
தனித்தனிேய தங்க க்ெகன்  ேகாயில்கைள அைமத்த 
வரலா ம் உண் . ஆனப யினால் எந்த மதத்தலமாக 
இ ந்தா ம் அவற்ைற அைமப்பதில் மிக ம் இ க்கமான 
சட்டதிட்டங்கைளக் ெகாண் வந்தால் இவ்வாறான 
பிரச்சிைனகைளக் கட் ப்ப த்தலாம் என்ற ஓர் 
அபிப்பிராயத்ைத இந்த உயாிய சைபயிேல ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
தி ேகாணமைல நகரத்ைதப் ெபா த்தளவிேல அ  த்த 

காலத்திேலகூட மக்கள் மிக ம் இன ஒற் ைமேயா , 
சேகாதரத் வமாக வாழ்ந்த ஒ  பிரேதசம் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். ஆனா ம், அன்  அங்குள்ள பஸ் 
நிைலயத்திேல இரேவா ரவாக ஒ  த்தர் சிைல 
ைவக்கப்பட்டேபா  எ ந்த சர்ச்ைசையத் தணிப்பதற்காக 

ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா அம்ைமயார் அவர்கள் 
அப்ேபாைதய அைமச்ச ம் தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி மான 
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கைள ம் ாிேரான் 
ெபர்ணாண்ேடா அவர்கைள ம் அங்ேக அ ப்பியி ந்தார். 
அவர்கள் அங்கு வந்ததன் லம் சமாதானமாக அந்தச் சர்ச்ைச 

க்குக் ெகாண் வரப்பட்டைத இன் ம் நான் 
எண்ணிப்பார்க்கின்ேறன்.  

 
அ மட் மல்ல, இந்தச் சம்பவத் க்கு தல் ெவசாக் 

காலத்திேல அங்கு ெவசாக் பந்தல் அைமப்பதற்குச் சகல இன 
மக்க ம் நிதி தவி ெசய்த , மற் ம் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள 
மக்கள் என்  பாகுபா மில்லாமல் சகல இன மக்க ம் 
சந்ேதாசமாகச் ெசன்  அந்த ெவசாக் காட்சிகைளப் பார்த்த  
ேபான்ற சம்பவங்கைள எல்லாம் நாங்கள் இன்  நிைனத் ப் 
பார்க்கின்ேறாம். த்தர் சிைல ைவக்கப்பட்ட  சம்பந்தமாக 
குறிப்பிட்ட மக்கள் மத்தியிேல ஏற்பட்ட ரண்பாட்ைட ம் 
ெவ ப்ைப ம் இன் ம் அவர்களிடமி ந்  நீக்க யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . அங்கு கடந்த இரண்  
வ டங்க க்கு ன்னர் தி ேகாணைல பஸ் நிைலயத்ைத 
அண்  நடந்த ெவசாக் ெகாண்டாட்டத்தில் ஏைனய மக்களான 

ஸ் ம் மக்கேளா தமிழ் மக்கேளா கலந் ெகாள்கின்ற ஒ  
சூழ்நிைல இ க்கவில்ைல. ஆனப யினால், ெபா ப் ணர்ச்சி 
யற்றவர்களினால் ெசய்யப்ப கின்ற ஒ சில விடயங்கள் 
நீண்டகாலமாக ஒ  விாிசைல ஏற்ப த்தி வ கின்ற  
என்பைத அறிந் ெகாள்ள ேவண் யவர்களாக ம் அதற்கான 
பாிகாரத்ைதத் ேதட ேவண் யவர்களாக ம் இ க்கின்ேறாம்.  

 
அண்ைமயிேல சாம்பல்தீ  சந்தியி ம் ஒ  த்தர் சிைல 

ைவக்கப்பட் ள்ள . தி ேகாணமைலயில் அைனவ ம் 
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உபேயாகப்ப த் கின்ற ஒ  சுற் லா இடமான beach ஐ 
அண்  சிறிய த்தர் சிைலெயான்  இ க்கின்ற . அதனால் 
அங்கு எந்தவிதமான பிரச்சிைன ம் இல்ைல. அங்குள்ள 
கடேலாரத் க்கும் நகர சைப ல் நிைலயத்திற்கும் 
இைடயி ள்ள ஒ  சிறிய பகுதியில் அந்தப் த்தர் சிைல 
ைவக்கப்பட் ப்பதால், சகல இன மக்க ம் அதைன மதித்  
வ கின்றார்கள். ஆனால், சுற்றாடல் பா காப்  மற் ம் 
அங்ேக வ கின்ற சுற் லாப் பயணிக ைடய வசதி வாய்ப் க் 
க தி நகர சைபயான , ச க்குமரத் ேதாப்ெபான்ைற 
உ வாக்கியி ந்த . ஒ  சிறிய ெபளத்த விகாைரக்காக அந்த 
இடத்தி ள்ள ேதாப்பின் அைரவாசிப் பகுதிக்குேமல் 
ைகயகப்ப த்தப்பட் ள்ள . ஆனால், அ  நாளாந்தம் 
ஏராளமான மக்கள் வந்  ேபாகின்ற ஒ  சிறிய இடம். 
அ மட் மல்ல, தி ேகாணமைல நகரம் கு சனம் ெசறிந்  
வாழ்கின்ற ஓர் இடம். அதனால் அங்குள்ள beach க்கு 
சனிக்கிழைம, ஞாயிற் க்கிழைமகளில் மற் ம் வி ைற 
நாட்களில் தங்க ைடய ெபா ைதக் கழிப்பதற்காக மக்கள் 
வந் ேபாகின்றார்கள். ஆனால் அந்த beach இன் ெப ம்பகுதி 
நகர சைபயின் அ மதிேயா அல்ல  எவாின ம் அ மதிேயா 
இல்லாமல் அங்குள்ள ஒ  ெபளத்த விகாைரக்காக 
அைடக்கப்பட் க்கின்ற .  

 
ஆனால், பக்கத்தில் ஏற்ெகனேவ இரண்  ெபௗத்த 

விகாைரகள் இ க்கின்றன. வழிபாட் க்கு என்றால் அந்தப்  
ெபௗத்த விகாைர ேபா மான . அதாவ ,  அதி ந்  200 
மீற்றர் ரத் க்குள், ேகாேணசர் ேகாவில் வளாகத்தில், 
நாங்கள் எல்ேலா ம் வழிப கின்ற ேகாகண்ண விகாைர 
இ க்கின்ற . அேதேபால, ேகாேணசர் ேகாவி க்குச் 
ெசல் ம் பாைதயில் ேகாட்ைட வாச ல் சங்கமித்ைத 
விகாைரயி க்கின்ற . அ  அதி ந்  ஒ  100 மீற்றர் 

ரத்ைதவிடக் கிட் யதாக இ க்கின்ற . அவ்வா  
அண்ைமயில் இரண்  விகாைரகள் இ க்கும்ெபா  மிக ம் 
பற்றாக்குைறயாக இ க்கின்ற, எல்லா மக்க ம் 
பாகுபா ல்லாமல் வந் ேபாகின்ற இந்த இடத்தி ந்  
விகாைரயின் விஸ்தாிப் க்காக ஏக்கர் கணக்கில் நிலம் 
பி த்தி ப்பைத எந்த விதத்தி ம் நியாயப்ப த்த யா . 
ஆனப யால், தய ெசய்  அைமச்சர் அவர்கள் இந்த இடத்ைத 
ஒ தரம் வந் பா ங்கள்!  அதன் பின்னர்  இதில் எ  சாி, எ  
பிைழ என்பைத நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். அ  சம்பந்தமாக 
மக்களிடத்தி ம் நீங்கள் வினவலாம். அந்த இடத்ைத அவர்கள் 
தங்க ைடய சுற் லாப் பிரேதசமாகப் பயன்ப த் வதற்கு 
வி ம் கிறார்கள். அதில் ெபௗத்த விகாைர இ ப்பதில் 
பிரச்சிைனயில்ைல. ஆனால், அதைன விஸ்தாிப்ப  
ெதாடர்பாக அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் மிக ம் விநயமாக ம் 
அன்பாக ம்  ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
அ த் , கன்னியா பிரேதசம் ஒ  வரலாற்  க்கியத் வம் 

வாய்ந்த இடம். இங்ேக இந் க்கள் இறந்தவர்களின் 
ஆத்மசாந்திப் ைசகைள நடத்தி வ கின்றனர். அங்கு ஒ  
சிவன் ேகாவில் இ க்கிற . அைதப் பட் ன ம் சூழ ம் 
பிரேதச சைபதான் நிர்வகித்  வந்த . அங்குள்ள வாகனத் 
தாிப்பிடங்கள், கைடகள், அங்கு வ பவர்கைள 
ெநறிப்ப த்தல், மற் ம் ஏைனய சுகாதார வசதிகைளத்  
தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் உப் ெவளி பிரேதச 
சைபதான் பாிபா த்  வந்த . ஆனால், அங்கி ந்த அரசாங்க 
அதிபர் 2010ஆம் ஆண்  ன் மாதம் திடீெரன்  அந்த  
ஆலயத்திற்குச் ெசன் , அங்கு பிரேதச சைபயினால் 
ேபாடப்பட்ட சில அறிவிப் ப் பலைககைளெயல்லாம் 
உைடத்ெதறிந் , அவர்கள் ைவத்தி ந்த பற் ச்சீட் கைள 
ெயல்லாம் பறி தல் ெசய்  அவர்கைள அந்த இடத்தி ந்  
விலக்கிவிட் , இன்ெனா  நி வனத்திற்கு அதைனப் 

ெபா ப் க் ெகா த்தி க்கிறார். உள் ராட்சி 
அைமப் கைளப் ெபா த்தவைரயில், பிரேதச சைபக ம் 
அரசாங்கத்தில் அங்கம் ெப கின்ற க்கியமான ஒ  நிர்வாக 
அலகுகள். ஆகேவ, பிரேதச சைபகள், நகர சைபகளின் 
சட்டதிட்டங்க க்குக் கீழ்ப்ப ந்  நடக்க ேவண் ய ெபா ப்  
அைனவ க்கும் உண் . அப்ப யி க்ைகயில் ஓர் அரசாங்க 
அதிபர் தான்ேதான்றித்தனமாக நடந் ெகாண்ட  ெதாடர்பாக 
இற்ைறவைரயில் நடவ க்ைகெய ம் எ க்கப்படவில்ைல. 
இந்த நாட் ல் இப்ப யான ஒ  நிைலவரம் இ ந்தால் மாநகர 
சைபகள், நகர சைபகள், பிரேதச சைபகள்  எப்ப ச் 
ெசயற்ப வ ? இன் ம் அ  மக்கள  மனதில் ெப ம் 
ேவதைனயாக இ க்கின்ற . ஆனப யால், இந்த 
விடயத்தி ம் அைமச்சர் அவர்கள் கவனெம க்க 
ேவண் ெமன்  மிக ம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ேம ம், தி ேகாணமைல beach இல் அைமயப்ெபற்ற 

ேவ  அைடக்கின்ற விடயத்தில்கூட அங்கு ஒ  பதற்றமான 
நிைல உ வாகிய . எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் தைலயிட் , அவ்விடயத்தில் 
ஆத்திரத் டன் தீவிரமாக நின்ற இைளஞர்களிட ம் 
மற்றவர்களிட ம்,   "நீங்கள் இதில் தைலப்படக்கூடா , 
இப்ெபா  ஒ  சமாதான காலம், நாங்கள் ஓர் அரசியல் 
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம், சின்னச்சின்ன 
விடயங்களில் ெபா ப் ணர்ச்சியற்றவர்கள் குழப்பிக் 
ெகாள்வார்கள்; ஆனப யால், நாங்கள் மிக ம் 
ெபா ப் ணர்ச்சிேயா  நடந் ெகாள்ள ேவண் ம்" 
என் கூறி, அதைனக் கட் ப்ப த்தியைத  நான் இங்ேக 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் மிக ம் கஷ்டமான 

ஒ  சூழ ேல நீதி அைமச்ைச ம் த்தசாசன அைமச்ைச ம் 
ெபா ப்ெப த்தி க்கிறீர்கள். உங்க ைடய ந  பங்குகள் 
மிக ம் கஷ்டமானைவ. ஆனால்,  ெபா ப் ணர்ேவா  
ெசயற்படக்கூ ய திறைம ம் சா ாிய ம் ெகட் த்தன ம் 
உங்களிடம் இ க்கிற . எனேவ, நீங்கள் இந்த நாட் ல் இன 
ஒற் ைமைய ம் சமத் வத்ைத ம் எங்க ைடய மதங்களின் 
கலாசாரத்ைத ம் ேப வதற்கு உத ர்கெளன்  நாங்கள் 
நம் கின்ேறாம். அதற்காக உங்க க்கு எங்க ைடய 
வாழ்த் க்கைள ம்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

 
அ த்ததாக, தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் 

சமய அ வல்கள் அைமச்சுக்கும் ெபா த்தமான அைமச்சர் 
அவர்க ம் பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் 
கிைடத்தி க்கிறார்கள். அவர்கள  வழிநடத்த ேல இன்  
தபால் ைற ம் இஸ்லாமிய கலாசார அ வல்க ம் மிக ம் 
கட் ப்ேகாப்ேபா  வளர்ந்  வ வைதப் பார்த்  நாங்கள் 
ெப ைமப்ப கின்ேறாம். அண்ைமயி ம்கூட தரம் III தபால் 
அதிபர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்குத் தரமான ைறயிேல ஒ  
பாீட்ைச நடத்தப்பட் , அந்தப் பாீட்ைசயின் மதிப்பீ கள் 
தரமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  நியமனங்கள் வழங்கப் 
பட்டைமயான , இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  மக்க ம் 
மிக ம் வரேவற்கும்  சம்பவமாகும். அந்தப் பாீட்ைசயில் 
தில் ல் கள் எ ம் நடக்காமல், மிக ம் ேநர்த்தியான 

ைறயில் நடத்தி, தரம் III தபால் அதிபர்களின் நியமனத்ைத 
இன, மத, பிரேதச ேவ பா ன்றி ஒ ங்கான ைறயிேல 
வழங்கியி க்கின்றீர்கள். இ  உங்க ைடய ேநர்ைமக்கும் 

னிதத் க்கும் கிைடத்தெவற்றி! அதற்காக நான் உங்கைள 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் பாராட் கின்ேறன். அேதேவைள, 
எங்க ைடய பகுதியில் காணப்ப கின்ற தபால் சம்பந்தமான 
பிரச்சிைனகைள ம் உங்க ைடய கவனத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் சில பைழய தபால் 
அ வலகங்கள் இ க்கின்றன. இைவ கடந்த 40-50 
வ டங்களாக இயங்கிவ கின்றன. அதில் தம்பலகாமம், 
கிளிெவட் , மாவ ச்ேசைன, குச்செவளி, சாம்பல்தீ  ேபான்ற 
உப தபாலகங்கள் உள்ளடங்குகின்றன. இந்த உப தபால் 
அ வலகங்கள் மைழ ேநரத்தி ம் ெவயில் ேநரத்தி ம் 
ஒ ங்க யாத அள க்குக்கூட இடவசதிகள் அற்ற சி சி  
கட் டங்களில்தான்  இயங்குகின்றன. ஆனால், இதற்கான 
காணிகள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன. ஆனப யால், அந்தக் 
காணிகளில் அவற்ைற அைமத் க்ெகாள்ளலாம். நாங்கள் 
எ த்த எ ப்பிேல எல்லா உப தபால் அ வலகங்கைள ம் 
அைமக்கேவண் ெமன்  உங்களிடத்தில் ேகாாிக்ைக 
வி க்கவில்ைல. இவற்றின் ப்  அ ப்பைடயில், ஒ  
வ டத்தில் ஒ  தபால் அ வலகத்ைதயாவ  அைமக்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இத்தபால் அ வலகங்கைள நா ச் 
ெசல்கின்ற மக்கள், தபால் ேசைவைய ைமயாகப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில்,  அவர்கள் மைழயில் 
நைனயாம ம் ெவயி ல் காயாம ம் அங்கு நின்  
தங்க ைடய ேசைவையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற 
விதத்தில் நீங்கள்  நிரந்தரக் கட் டங்கைள அைமத் க் 
ெகா க்கேவண் ெமன்  நான் இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
உங்களிடம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
அ மாத்திரமன்றி, தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல பல 

பின்தங்கிய பிரேதசங்கள் இ க்கின்றன. பாட்டாளி ரம், 
நல் ர், ரமாநகர் ேபான்ற பிரேதசங்கள் ேபாக்குவரத்  
வசதிகள் அற்ற பிரேதசங்களாகக் காணப்ப கின்றன. இைவ 

ர் பட் னத்தி ந்  கிட்டத்தட்ட 15-20 கிேலாமீற்றர் 
ரம் நடந் ெசல்ல ேவண் ய பிரேதசங்கள். இந்தப் 

பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற மக்கள் தங்க ைடய உபகாரச் 
சம்பளத்ைதத் தபால் அ வலகங்கள் லமாகத்தான் 
ெப கிறார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய கிராமத்தி ந்  15-
20 கிேலாமீற்றர் வைர நடந் வந் , மீண் ம் அந்த 
இடங்க க்குப் ேபாகேவண் ய நிைலைம இ க்கின்ற . 
அதனால், அவர்கள் ெப கின்ற உபகாரச் சம்பளத்தின் 
அைரவாசிக்கும் ேமற்பட்ட ெதாைகையத் தங்க ைடய 
ேபாக்குவரத் க்கும் உண க்கும் ெசலவழிக்க ேவண்  
யி க்கின்ற . அதன்ப , அன்ைறய ெபா ைத அவர் அந்தக்  
குைறந்த உபகாரச் சம்பளத்ைதப் ெப வதிேல 
கழிக்கேவண் யி க்கிற . ஆனப யால், உடன யாக அந்தப் 
பகுதியிேல ஒ  தபால் அ வலகத்ைத அைமத்  
அவர்க க்குச் ேசைவ ெசய்ய யாவிட்டா ம் நீங்கள் 

கவர் தபால் அ வலகங்கைளப் பரவலாக அைமத் , 
அவர்க க்கு உதவ ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய நான் 
உங்களிடத்தில் ன்ைவக்கின்ேறன். 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

Hon. Member,  you have only two more minutes. 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
அேதேபான் , ஒ  சிேரஷ்ட அைமச்சரான 

சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள் என் ைடய 
மனதிேல மிக ம் இடம்பி த்த ஒ வர். ஐந்தாவ  
பாரா மன்றத்திற்கு வந்த தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபச் 
ேசர்ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள், எந்த 

அைமச்சுப் ப யி ம் ஏறி ச ைககைளேயா, உதவிகைளேயா 
ேகட்டதில்ைல. ஆனால், அன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
சிைறச்சாைலகள் அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்தேபா  
ஐந்  இைளஞர்கள் அவர்க ைடய தாய்மா டன் வந் , 
"ஐயா! எங்க ைடய கு ம்பம் மிக ம் கஷ்டமான கு ம்பம்; 
சிைறச்சாைலகள் பா காப்  உத்திேயாகத்தர்களாகக் 
ெகாஞ்சப்ேபைர நியமிக்கப்ேபாகிறார்கள்; தய ெசய்  
எங்க ைடய பிள்ைளக க்கும் ேவைலெய த்  தா ங்கள்! 
நாங்கள் மிக ம் கஷ்டப்ப கின்ேறாம்" என்   கண்ணீர் 
வ த்தார்கள். அப்ேபா , எனக்கு ஒ  தர்மசங்கடமான 
நிைலைம! அதாவ , எங்க ைடய ெகாள்ைகையக் 
கைடப்பி ப்பதா? அல்ல  அைமச்சர்களிடத்தில் ெசன் , சில 
ச ைககைளக் ேகட்பதா? என் . இவ்வாறானெதா  
ேபாராட்டத் க்குப் பிறகு, நான் அைமச்சர் அவர்க க்கு இ  
ெதாடர்பில் ஒ  க தத்ைத எ திேனன்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have to stick to the time.  

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தய ெசய் , ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  
 
நான் எ திய அந்தக் க தத் க்குக் ெகௗரவ அைமச்சர் 

அவர்கள் மிக ம் மதிப்பளித் , உடன யாக அவர்களில் 
இரண்  இைளஞர்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா த்தார். அந்தச் சம்பவம் இன்ைறக்கும் எனக்கு 
ஞாபகமி க்கின்ற . நான் இதைன அவாிடம் ெதாைலேபசி 

லம் ெதாடர் ெகாண்ேடா அல்ல  ேநாில் கண்ேடா 
ேகட்கவில்ைல. இ ந்தா ம், அவர் அந்தக் க தத் க்கு 
மதிப்பளித்  இதைனச் ெசய்தி க்கிறார். அேதேபான்  
இன்  சுற் லாத் ைறைய மிக ம் ன்ேனற்றகரமான 

ைறயிேல ன்ென த் ச் ெசல்கின்றார்.  
 
தி ேகாணமைலையப் ெபா த்தவைரயில், அங்குள்ள 

காணிகள் சு காிப்  ெதாடர்பாக ம் குறிப்பிட ேவண் ம். 
இனிவ கின்ற காலங்களில் நீங்கள் சுற் லாத் ைறக்காகக்  
காணிகைளச் சு காிக்கும்ெபா ம் குத்தைகக்குக் 
ெகா க்கும்ெபா ம் உ திக் காணிகைளப் ெபற்  
அவற்றில் ேதைவயான ஒ ங்குகைளச் ெசய்யேவண் ம். 
நீண்டகாலக் குத்தைகக்குப் ெப ந்ெதாைகயான காணிகைளக் 
ெகா ப்ப  பல கஷ்டங்கைள ஏற்ப த் ம் என்  கூறி, என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. John Amaratunga.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත  සහ බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 

Sir, may I have one minute for a clarification?   
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Minister. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 I am very thankful  to the Hon.  Member  for having  

brought to our notice certain incidents which might lead 
to religious disharmony in the Trincomalee area. 
Certainly,  I am willing to discuss with you and the  Hon. 
Leader of the Opposition.  I will  go there very soon and 
discuss with the parties concerned, and I am sure we can 
resolve that.  
Thank you.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much. Hon. John Amaratunga please.  
 
[10.29 a.m.] 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Mr. Chairman, I am thankful to the Hon. 

Thurairetnasingam for having  said  many nice words 
about me. I deeply appreciate your compliments. 

 
Sir, Sri Lanka is one of the most sought-after travel 

destinations in the world today. It has become very 
popular, ශී ලංකාව දකුණු ආසියාෙව් ජනපිය සංචාරක 
මධ ස්ථානයක් බවට දැන් පරිවර්තනය ෙවලා අවසානයි. I have 
experienced this personally when I represented the 
country at some of the leading travel -tourism fairs in the 
world such as the ATM, ITB, WTM et cetera. It is a travel 
hotspot among the global travel community and the 
results of this popularity will be seen in the coming 
months and years.  

 
This situation has come about largely due to the wide 

publicity Sri Lanka has received from the respected 
international media such as Lonely Planet, Fox News, 
Traveller Magazine, New York  Times, Harper’s Bazaar, 
Sunday Times of London, BBC Travel, The Guardian, 
ABTA, Conde Nast et cetera. In addition, many 
international organizations have showered accolades on 
Sri Lanka such as Bill and Melinda Gates Foundation; 
BBC which ranked Sri Lanka as one of the most generous 
countries; Conde Nast which ranked Sri Lanka as one of 
its best destinations; ASTA Worldwide Destination Guide 

and Elite Traveller  have heaped praises on Sri Lanka. All 
this has helped to push tourist arrivals above the 2 million 
mark - මිලියන ෙදක ඉක්මවා යනවා ෙම් අවුරුද්ෙද්- for the 
first time in the history of the country.  I am anticipating 
2.2 million arrivals by the end of this year, which is an all
-time record. This is a significant improvement from the 
1.78 million arrivals recorded last year. So far this year, 
arrivals have grown on an average by 15 per cent 
compared with last year. In terms of revenue, last year 
tourism revenue stood at US Dollars 3 billion. This year 
tourism earnings are expected to be over US Dollars 3.5 
billion.  The total revenue earned by the public sector 
institutions from tourism last year stands at an impressive 
figure of Rs. 8.3 billion. Sigiriya alone has earned Rs. 1.6 
billion revenue from foreign tourists during 2015 while 
the other heritage sites in the Cultural Triangle have 
earned another Rs. 2.5 billion revenue from foreign 
tourists. In addition Rs. 1 billion was earned from the 
entry fee to wildlife parks, Rs. 1 billion from the tourism 
development levy and another Rs, 2 billion from the 
embarkation tax paid by the tourists. Based on the current 
growth projections,  my Ministry has set a target of 4.5 
million arrivals by the end of year 2020. We are also 
targeting tourism revenue to grow up to US Dollars 10 
billion by this time, making it the number one foreign 
exchange earner for the country.  

 
A matter of concern has been the anticipated shortage 

of rooms to accommodate the growing arrivals. In this 
regard plans are already in place and in fact work is 
currently in progress to increase the current room 
inventory from  25,000 rooms to 45,000 in the formal 
hospitality sector in the next couple of years. The 
required investments are already in place, driven entirely 
by the private sector. Meanwhile the rapidly growing 
informal sector continues to add a sizeable number of 
accommodation units for tourists. My Ministry is making 
every effort to encourage these establishments to register 
themselves with the Sri Lanka Tourism Development 
Authority and fall in line with the established framework. 
The response so far has been encouraging and this is a 
task that my Ministry is pursuing with added vigour in 
the national interest.  

 
In fact,  just a couple of days ago, I along with the 

Minister of Finance, met the representatives of all the 
online travel agents such as Agoda, Bookings.com, 
Expedia, Hotels.com, TripAdvisor et cetera  to enlighten 
them about our intentions and seek their assistance to 
regularize the informal sector so that they too, like the 
formal sector, will directly contribute to the country’s 
economy by paying taxes. 

 
I am happy to inform you that the leading global hotel 

chains are continuing to invest in Sri Lanka. Just a few 
days ago, the world-renowned Radisson Hotel of the US 
announced the plans to construct two or three hotels in 
various parts of the Island. This is in addition to the 
current investments by Movenpick, Sheraton, Grand 
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Hyatt, Shangri-La, ITC, Marriot, Anantara, ONYX, RIU 
et cetera. Those investments show the confidence the 
international business community has in our tourism 
sector. In addition, we are looking at the growing niche 
markets to attract high-end tourists such as yachting, 
golfing, kitesurfing and ballooning. Another area which is 
focused upon is the medical tourism with a special 
emphasis on Ayurveda. I am happy to note today that 
Lanka Hospitals has been accredited internationally for 
medical tourism.  

 
Sir, we are also looking at attracting large cruise liners 

with thousands of passengers on board. Already we have 
had several calls from the mega liners in Colombo and 
Hambantota, bringing in thousands of passengers on 
Turnaround Tours. In fact, a few weeks ago, a mega 
cruise liner docked in Colombo with 3,000 passengers 
and next week another luxury cruise liner is due to call 
over in Colombo with 700 passengers, each of whom are 
paying nearly US Dollars 7,000 a night on the cruise. This 
is the kind of niche clientele we are focusing on.  

 
While also encouraging all other categories starting 

from the backpackers, we are also encouraged by the re-
emergence of charter flights to Sri Lanka. As you all 
know, charters used to be the bread and butter of our 
tourism industry until the escalation of the war. These 
charters are now resuming operations to Colombo and 
especially feeding some of the big new resort hotels on 
the South coast such as RIU in Ahungalla and Shangri-La 
in Hambantota.  

 
This brings us to the subject of connectivity. I am 

happy to inform you that my Ministry is working closely 
with some of the other line ministries to develop our 
inland air connectivity. In this regard, we have earmarked 
developing some of the key domestic airports located in 
places like Palaly in the Northern Province, 
Hingurakgoda in the North Central Province, Batticaloa 
in the Eastern Province, Weerawila and Koggala in the 
Southern Province and Puttalam in the North-Western 
Province. In addition, we are also linking the hill country 
in the near future with an airport in Badulla.  

 
On the international front, we have many new airlines 

linking Europe with Colombo and the latest is the KLM, 
which commenced flights last month. Many other airlines 
are currently in negotiations to commence operations in 
Colombo which has adopted an Open Skies Policy. It 
must also be pointed out that many of the existing airlines 
currently serving the country have doubled their 
frequencies to cope up with the growing demand. Now, 
Emirates, for instance, has two daily flights coming to 
Colombo. 

 
Meanwhile, the Sri Lanka Institute of Tourism and 

Hotel Management, which comes under the purview of 

my Ministry has made arrangements to double its output 
this year in order to cater to the growing demand for 
skilled personnel.  

 
Thereby, the Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel 

Management will train 6,075 personnel this year as 
opposed to 3,000 last year. In addition to the introduction 
of the craft courses for specific skills at the existing 
facilities located in various parts of the Island, 
arrangements are being made to further expand the 
training network by opening new facilities in Jaffna and 
Polonnaruwa in the near future. Further, the Institution is 
making arrangements to collaborate with the Don Bosco 
Training Institute, Aquinas University College and the 
Gangaramaya Temple to both enhance training and 
increase the output of trained personnel for the hotel 
industry. 

 
The SLITHM being mindful of industry requirements 

introduced a new course just a few days ago, titled, 
"Certified Hospitality Finance and Management 
Accountant Professional Qualification" developed in 
association with the Chartered Institute of Management 
Accountants. Arrangements are being made also to begin 
similar courses in Human Resources, IT and Marketing 
as well. These are very important in order to upgrade 
professionalism into the tourism industry. I am happy to 
say that every student who has received training at this 
Institution has found employment in the industry. 
According to statistics, nearly 650,000 individuals are 
directly and indirectly employed  in the tourism industry.  

 
My Ministry is also in the process of streamlining the 

approval process for new projects and also fast-tracking 
the process of renewing annual licences and permits by 
introducing an online process. As a result, hoteliers no 
longer need to visit the Sri Lanka Tourism Development 
Authority in Colombo to obtain renewals, permits and 
licences.  They can do so in the comfort of their own 
establishments, offices or their homes. 

 
During 2016, Sri Lanka Tourism Promotion Bureau 

planned 122 country-specific promotions in 22 markets, 
including 58 travel fairs and road shows. Much of this 
work has successfully been completed. Among the 
highlights is the currently ongoing global outdoor 
promotional campaign in the UK underground. An 
international destination marketing campaign, which has 
been on the drawing board for some time, will soon see 
the light of day, probably in the first quarter of next year 
because the Ministry has to adhere to various 
Government regulations.  

 
The Sri Lanka Tourism Development Authority has 

mobilized its resources to develop tourism infrastructure 
facilities in many parts  of the country. Tourism facilities 
in the East coast, especially in Pasikudah, were developed 
at a cost of Rs. 126 million. Also, for the first time, 
regulations for the classification of hotels was gazetted in 
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May this year. Last week, I was able to present the star 
classification to some of the hotels that complied with 
these regulations, out of which four were from the five-
star category. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have only five more minutes.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
I think, I can get a little more time.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
He will accommodate me.  
 
I must also state that Sri Lanka received wide global 

publicity for the UNWTO Conference held in Pasikudah 
in May this year and also the highly successful SNAV 
Congress in October, where 300 top travel agents from 
France attended the Congress in Colombo for the very 
first time. These programmes and other promotional 
activities carried out by the Sri Lanka Convention Bureau 
have given MICE traffic to Sri Lanka a much-needed 
boost. My Ministry is currently on the lookout for a 
suitable space to construct a 3,500 seat convention centre 
in Colombo. Such a facility will help attract MICE traffic 
from both India and China.  

 
Recently, the Lions Club in Southeast Asia held an 

international conference in Colombo with over 3,000 
members in attendance. Very unfortunately, there was no 
proper venue in Colombo to hold such a large conference. 
We have also seen a growing interest among the Chinese 
to hold mass weddings in Sri Lanka so as the Indians as 
well. This is a growing segment and we need large venues 
to accommodate these events. Reservations have already 
been made for 200 Chinese couples to conduct a mass 
wedding in Colombo. 

 
Meanwhile, the minimum rate regime currently in 

effect in Colombo hotels will be allowed to continue till 
the end of 2018, at which point we will review the 
situation and make suitable amendments.  

 
With all the institutions under my Ministry working 

together to achieve the objectives that have been set, I am 
very confident that we will be able to realize the dream of 
making tourism the number one foreign exchange revenue 
generator for the country by 2020. 

The policy framework of the Unity Government 
consisting of the two main political Parties headed by His 
Excellency President Maithripala Sirisena and the Hon. 
Prime Minister Ranil Wickremesinghe has deeply 
contributed to achieving the targets and objectives I 
mentioned earlier on tourism arrivals and revenue 
generation. 

 
I must thank the Deputy Minister, Hon.Arundika 

Fernando for his support, the Ministry Secretary, 
Additional Secretaries, Chairmen of Boards - Mr. Paddy 
Withana, Mr. Sunil Dissanayake, Mr. Prema Cooray and 
all other officials who contributed in achieving the 
positive results.  

 
I also wish to thank the Ambassadors and High 

Commissioners both in Sri Lanka and in various parts of 
the world who have given me their utmost support in 
order to achieve our objectives. 

 
Sir, it is also my responsibility to speak a few words 

on Christian Religious Affairs.  Otherwise, I will not be 
able to go to heaven. ගරු සභාපතිතුමනි, කිස්තියානි ආගමික 
කටයුතු අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ශී ලංකා කෙතෝලික රදගුරු 
සමුළුව සහ ජාතික කිස්තියානි මණ්ඩලය සමඟ අපි ඉතා 
සහෙයෝගිතාෙවන් කටයුතු කරනවා. We work in harmony 
with both the National Christian Council of Sri Lanka as 
well as the Catholic Church.   

 
පසුගිය වසර තුළ රාගම ෙත්වත්ත - three churches were 

gazetted as national shrines and we were able to give full 
State honours at the time of their feasts. ඒ අනුව එම 
සිද්ධසථ්ානවල මංගල යන් සහ විෙශේෂ අවසථ්ාවලදී  
දිසාපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් රාජ  අනුගහය ලබාදීම වැනි 
කාර්යයන්ට උදවු කළ අෙප් සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාටත් 
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
දිවයින පුරා ඇති ෙනොෙයකුත් ෙද්වස්ථානවල සංවර්ධන 

කටයුතු සහ වාර්ෂික මංගල යන් වැනි විවිධ  අවස්ථාවන් සඳහා 
අපි මුදල් ලබා දී තිෙබනවා. දුෂ්කර පදවිවල ඇති ෙදව් මැදුරුවල 
අවශ තා සඳහා පමුඛතාව ලබා දී ඇති බව ද ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙද්වස්ථාන ගණනාවක 
මංගල  අවස්ථාවලදී ඒ අයට අවශ  මූලික සම්පත් සහ අෙනකුත් 
ෙද්වල් ෙම් අමාත ාංශය විටින් විට ලබා දුන් අතර, ඉදිරිෙය්දී 
ගාල්ල පදවිෙය් හිනිදුම කල්වාරි පූජා භූමිය, බදුල්ල පදවිෙය් 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය මහවැලි මාතා ෙදව්මැදුර වැනි වන්දනා ස්ථාන  
ජාතික සිද්ධස්ථාන වශෙයන්  ගැසට් පතයක් මඟින් පකාශ 
කිරීමටද අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් දහම් 
පාසල් ගුරුවරුන්ට සහ ඒ ශිෂ යන්ටද දිය යුතු දීමනා අඛණ්ඩව -
දිගින් දිගටම- ලබාදීමට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  

 
පසුගිය දිනවල මුළු ආසියාෙව්ම කාදිනල්තුමන්ලා  සහ 

රාජගුරු පසාදිතුමන්ලා විශාල පමාණයක් ලංකාවට පැමිණියා. 
එතුමන්ලා පැමිණිලා පළමුවරට ලංකාෙව්දී සම්මන්තණයක් 
පැවැත්වූවා. එයින් අෙප් සභාවට විශාල ෙගෞරවයක් ලැබුණා 
කියන කාරණය මම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

 
කෙතෝලික සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීම  සඳහා  පාස්කු කාලෙය් 

සහ නත්තල් කාලෙය් විෙශේෂ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමටද 
අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙමෙහයවීෙමන් කටයුතු ෙකෙරනවා. 
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එෙමන්ම කිතුනු සාහිත ය සඳහාද, ෙටලි නාට  සහ චිතපටි 
සඳහාද සම්මාන ලබාෙදන සිග්නීස් ක ෙතෝලික සම්මාන උෙළල 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක මූල  අනුගහයක් අප දැක්වූවා. ලබන 
වසෙර් පවත්වන 40වන සිග්නීස් සම්මාන උෙළල ඉතා උසස් 
අන්දමින් පැවැත්වීම පිණිස සහ ෙයෝගය දැක්වීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම මුහුදුබඩ සීමාෙව් සිටින පාසල් දූ දරුවන් සහ 

තරුණ තරුණියන් ෙනොෙයකුත් මත් දව වලට පුරුදු වී ඇති අතර, 
එය මර්දනයට සහ එම අය පුනරුත්ථාපනය ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙයකුත් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා අප අමාත ාංශය 
දායක ෙවනවා.  

 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත තුමාෙග්ත් 

නායකත්වෙයන් යුත් වත්මන් රජය ජාතික සහ ආගමික 
සංහිඳියාව, සමඟිය සඳහා කැපවීමකින් සහ සහෙයෝගෙයන් 
කටයුතු කරන අතර, ඒ සඳහා අවශ  සම්පූර්ණ දායකත්වය අප 
අමාත ාංශය මඟින් ලබා ෙදනවා.  

 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය සහ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරෙගන යාමට සහෙයෝගය දක්වන 
ශී ලංකා කෙතෝලික රදගුරු සමුළුවට, ජාතික කිස්තියානි 
මණ්ඩලයට, ජාතික සහ පදවි අධ ක්ෂ පියවරුන්ට, මාෙග් 
අමාත ාංශෙය්  ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු, අධ ක්ෂතුමා 
ඇතුළු නිලධාරින් සියලු ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් ස්තුතිය 
පිරිනමනවා.  

 
මට තව කාරණා කීපයක් කියන්න තිෙබනවා, ගරු 

සභාපතිතුමනි. 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
With the permission of the Chair, can I just get 

clarified one matter? Several lands have been occupied by 
the military in the Walikamam North area of 
Kankesanthurai and there are a lot of churches that have 
been demolished by them. By now, 51 cases have been 
filed in the Supreme Court, but no response has been 
given. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
No determination has been given. 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Yes. Since you are the Minister responsible for 

Christian Religious Affairs, can you intervene and settle 
this matter? I think Rev. Gnanapragasam, Bishop of 
Jaffna and the Bishop of Vavuniya have written a letter 
requesting you to intervene and settle this matter. So, it is 
very important.    

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 

Okay. Hon. Minister, please look into that matter.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
I accept the request made by the Hon. Member. The 

fact is, since the matter is before the Supreme Court, we 
may not be able to interfere very much. However, we will 
try to expedite and get a ruling in order to restore them.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Since you are the Minister in-charge of Christian 

Religious Affairs, you can request HE President, who is 
the Defence Minister, and also the Defence Secretary to 
release these lands and to reconstruct the churches soon. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Certainly I will request them. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. That is fine. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I have much more to say. I will table* the rest of 

my speech to be included in Hansard. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. You have already taken about five minutes 

extra.  
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 
ශී ලංකාව තුළ කෙතෝලික පදවි 12ක් තිෙබනවා. කිතුනු ජනගහනය ලක්ෂ 

22ක් පමණ ෙවනවා. ශී ලංකා කෙතෝලික රදගුරු සමුළුව සහ ජාතික 
කිස්තියානි මණ්ඩලය සමඟ අප ඉතා සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන අතර, එම 
අයෙග් උපෙදස් නිතර ලබා ගන්නවා. පසුගිය වසරක කාලය තුළ රාගම 
ෙත්වත්ත ලංකා අප ස්වාමි දුවෙග් ජාතික බැසිලිකාව, ශී ලංකාෙව් පථම 
ශාන්තුවරයා වන ශු. ජුෙසේවාස් මුනිතුමාට කැප කර ඇති කුරුණෑගල 
මහගල්ගමුව සිද්ධස්ථානය, මාතර වැලිගම සුව සහනෙය් සමිඳුන්ෙග් 
සිද්ධස්ථානය වන්දනා ගමන් ආඥා පනත යටෙත් ජාතික සිද්ධස්ථාන වශෙයන් 
ගැසට් පතයක් මඟින් පකාශ  කිරීමට හැකි වුණා. ඒ අනුව එම සිද්ධස්ථානවල 
මංගල  සහ විෙශේෂ අවස්ථාවලදී දිස්තික්කෙය් දිසාපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් රාජ  අනුගහය ලබා ගැනීමට හැකි ෙවනවා. එම කාර්යයට 
උදවු කළ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාට මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. දිවයින පුරා ඇති ෙනොෙයකුත් ෙද්වස්ථානවල සංවර්ධන 
කටයුතු හා විවිධ අවශ තා සඳහා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කරනවා. 
පසුගිය වසෙර් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 11.5ක් වැය කර තිෙබනවා. දුෂ්කර 
පදවිවල ඇති ෙදව්මැදුරුවල අවශ තා සඳහා පමුඛතාවක් ලබා දීමටද අප 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා. මාතර ෙද්ව මාතා සිද්ධස්ථානය, වහෙකෝට්ෙට් 
සාන්ත අන්ෙතෝනි සිද්ධස්ථානය, මඩු සිද්ධස්ථානය, තලවිල සාන්ත ආනා 
සිද්ධස්ථානය, මාරවිල ශී කුරුසෙය් සිද්ධස්ථානය, ෙමොෙරොත්ත ජපමාල මාතා 
සිද්ධස්ථානය, කට්ටිමහන සාන්ත ආනා සිද්ධස්ථානය වැනි ජාතික සිද්ධස්ථාන 
දියුණු කිරීමට සහ එම ස්ථාන සඳහා පැමිෙණන වන්දනාකරුවන්ට පහසුකම් 
සැපයීම සඳහා ද අප මැදිහත්වී කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා පසුගිය වසෙර් 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

රුපියල් මිලියන 6ක් පමණ වැයකර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ගාල්ල පදවිෙය් 
හිනිදුම කල්වාරි පූජා භූමිය, බදුල්ල පදවිෙය් ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය මහවැලි මාතා 
ෙදව්මැදුර වන්දනා ගමන් ආඥා පනත යටෙත් ජාතික සිද්ධස්ථාන වශෙයන් 
ගැසට් පතයක් මඟින් පකාශ කිරීමට අදහස් කරනවා. 

 
ශී ලංකාව පුරා දහම් පාසල් ගුරුවර ගුරුවරියන් 18,000ක් පමණ සිටිනවා. 

එම දහම් පාසල් ගුරුවර ගුරුවරියන් සඳහා රුපියල් 4,400ක දිරි ගැන්වීෙම් 
දීමනාවක් සහ එම ගුරුවර ගුරුවරියන්ට නිල ඇඳුම් ලබා දීමටද කටයුතු 
කරනවා. එය පමාණවත් ෙනොවන බව මා පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ සඳහා 
රජෙයන් රුපියල් මිලියන 87ක් පමණ වාර්ෂිකව වැය කරනවා. බංකු, පුටු ආදී 
දහම් පාසල් උපකරණ හා ෙගොඩනැඟිලි ආදිය සඳහා රුපියල් මිලියන 4.3ක් 
පමණ වැයකර තිෙබනවා. කිස්තියානි සභාෙව් දහම් පාසල් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2ක් පමණ වැයකර තිෙබනවා. දහම් පාසල් ළමුන්ෙග් අධ ාත්මික 
වර්ධනය සහ බයිබල් දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමටත්, විෙශේෂෙයන්ම දහම් 
පාසල්වල උගන්වන ගුරුවර ගුරුවරියන්ෙග් දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට අදහස් කරනවා. 

 
පූජක පුතුන් බිහි කරන මහනුවර, අම්පිටිය ජාතික ෙදව්සත්හල ඇතුළු 

අෙනකුත් ෙදව්සත්හල්වල අවශ තා ෙසොයා බලා ඒවා සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ  
සහෙයෝගය ලබා දීමට ද කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ක ෙතෝලික 
සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීමට සහ වර්ධනයට පාස්කු කාලය, නත්තල් කාලය 
සඳහා විෙශේෂ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමටද කටයුතු කරනවා. එ ෙමන්ම 
කිතුනු සාහිත  ෙටලි නාට  සහ චිතපට සඳහා සිනමා සම්මාන ලබා ෙදන 
සිග්නීස් කෙතෝලික සම්මාන උෙළල සඳහා අප රුපියල් ලක්ෂ 5ක මූල  
අනුගහයක් දැක්වූවා. ලබන වසෙර් පවත්වන 40 වන සිග්නීස් සම්මාන උෙළල 
ඉතා උසස් අන්දමින් පැවැත්වීමට අප සහෙයෝගය දැක්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම මුහුදුබඩ සීමාෙව් පාසල් දූ දරුවන්, තරුණ තරුණියන් 

ෙනොෙයකුත් මත් දව වලට පුරුදු වී ඇති අතර, එය මර්දනයට සහ එම අය 
පුනරුත්ථාපනය ෙවනුෙවන් ෙනොෙයකුත් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා 
අප අමාත ාංශය දායක ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්ත් නායකත්වෙයන් යුත් වත්මන් රජය යටෙත් ජාතික සහ 
ආගමික සංහිඳියාව, සමඟිය ඇති කිරීම සඳහා අප අමාත ාංශය කැපවන අතර, 
ඒ සඳහා අවශ  සම්පූර්ණ සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා ෙදනවා. කිස්තියානි 
ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් සහ කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරෙගන යාමට සහෙයෝගය දක්වන ශී ලංකා 
කෙතෝලික රදගුරු සමුළුවට, ජාතික කිස්තියානි මණ්ඩලයට, ජාතික සහ පදවි 
අධ ක්ෂ පියවරුන්ට, මාෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු 
සහ අධ ක්ෂතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටම මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
දහම් පාසල් ගුරු දීමනාව සඳහා රුපියල් මිලියන 65ක් පමණ වැය 

කරනවා. දහම් පාසල් ගුරු නිල ඇඳුම් දීමනා සඳහා රුපියල් මිලියන 22ක් 
පමණ වැය කරනවා. දහම් පාසල් ෙගොඩනැඟිලි හා බංකු, පුටු ආදී උපකරණ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 4.3ක් වැය කරනවා. කිස්තියානි සභාෙව් දහම් පාසල් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 2ක් පමණ වැය කරනවා. වසර 4කට වරක් පවත්වන 
ආසියානු රදගුරු සමුළුව ෙමවර ශී ලංකාෙව් පැවැත්වූවා. ඒ සදහා රුපියල් 
මිලියන 10ක් ලබා දීමට කටයුතු කළා. ෙමවර පැවැත්වූ සිග්නීස ්කෙතෝලික 
සම්මාන උෙළල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ලබා දීමට කටයුතු කළා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා. ඊට පථම ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මහතා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

[පූ.භා. 10.51] 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව කියන්ෙන් බහු 

ආගමික, බහු ජාතික, බහු සංසක්ෘතික රටක්. ඒ නිසා ජාතික 
සමඟිය ෙගොඩ නැඟීමත්, ආගමික සහජීවනය ෙගොඩ නැඟීමත් 
අත වශ  කරුණක්. ඒක ආණ්ඩුෙව් පධාන වගකීමක්. 
ඔබතුමන්ලා ජාතික සමඟියත්, ආගමික සහජීවනයත් ඇති කිරීම 
සඳහා විද ාත්මක පදනමක් මත අමාත  මණ්ඩලය නම් කරනවා 
කියා පසු ගිය කාලෙය් කිව්වා. නමුත් අද කිසත්ියානි ආගමික 
කටයුතු භාරව ඉන්ෙන් ෙජෝන් අමරතුංග කිස්තියානි ඇමතිවරයා. 
ෙබෞද්ධ ආගමික කටයුතු භාරව ඉන්ෙන් අෙප් විජයදාස රාජපක්ෂ 
බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමා. මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු භාරව ඉන්ෙන් 
අෙප් අබ්දුල් හලීම් ඇමතිතුමා. හින්දු ආගමික කටයුතු භාරව 
ඉන්ෙන් අෙප් ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් හින්දු ඇමතිතුමා.  

 
මා හිතන විධියට ඒක ෙහොඳ ආදර්ශයක් ෙනොෙවයි. රටක 

ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න ආණ්ඩුවක් පුෙරෝගාමීව කටයුතු 
කරනවා නම්, මැදිහත් ෙවනවා නම්, සියලු ආගම් අතර 
සහජීවනය, සමඟිය ඇති කිරීම සඳහා වන විෂයයක් තමයි අපි ඇති 
කරන්න ඕනෑ. අපි එතැනින්ම ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතුව මුදුෙනන්ම ෙබදීම පටන් ගත්ෙතොත්, පහළ ට යනෙකොට 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙබදීම් ගණනාවකට ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
එතැන තිෙබන්ෙන් නරක ආදර්ශයක්, වැරදි පූර්වාදර්ශයක් කියන 
එක මා මුලින්ම මතු කරන්න කැමැතියි.  

 
ෙකොෙහොම වුණත් ඔබ-අපි කවුරුත් දන්නවා, පසුගිය කාලය 

තුළ අෙප් අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂවලට මුදල් ෙවන් කළාට 
ආගමික සහජීවනය කියන පධාන සාධකයට විවිධ පැතිවලින් 
විවිධ බාධා එල්ල ෙවලා තිෙබන බව. අවුරුදු 30ක යුද්ධෙය් අමිහිරි 
අත් දැකීම්වලින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය ඇති කරන්න, 
ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්න යම් උත්සාහයක්, යම් 
පවණතාවක් තිෙබන ෙමොෙහොතකදී ඒ යුගෙය් තිබුණු ආගමික 
අන්තවාදී සංවිධාන දැන් නැවත කියාත්මක ෙවන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒක කවුරුත් දන්නා පසිද්ධ කාරණාවක්. 

 
එදා බරපතළ ෙචෝදනාවක් තිබුණා, විෙශේෂෙයන්ම එවැනි 

අන්තවාදී ආගමික සංවිධානයන් නිර්මාණය කෙළේ, එවැනි 
අන්තවාදී ආගමික සංවිධානයන් ෙපෝෂණය කෙළේ ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් මැදිහත් වීම යටෙත් බුද්ධි අංශෙය් කියාකාරිත්වය 
තුළින් කියලා. ඒ ෙචෝදනාව පහසුෙවන් බැහැර කරන්න බැහැ. ඒ 
සඳහා ෙවච්ච සාක්ෂි - සාධක - මුළු රටම දැක්කා. එක පැත්තකින් 
ෙබෞද්ධ අන්තවාදී සංවිධාන ෙවන්න පුළුවන්, අනික් පැත්ෙතන් 
ඉස්ලාම් අන්තවාදී සංවිධාන ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ සංවිධාන 
ෙදකම කියාත්මක ෙවච්ච අවසන් අරමුණ ගත්තාම හරි පැහැදිලියි, 
එතැන ආගමික වුවමනාවන්වලට එහා ගිය ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවක් තිබුණු බව. ඒ ෙද්ශපාලන වුවමනාව ෙවනුෙවන් 
හමුදා බුද්ධි අංශය මඟින් ෙම් අයට අනුගහය, අනුබල ලබා දුන්නා 
නම් ඒ පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි. අපි 
දන්නවා, ෙලෝක ඉතිහාසෙය් එවැනි අත්දැකීම් ඕනෑ තරම් තිෙබන 
බව. ලංකා ඉතිහාසෙය්ත් එවැනි අත්දැකීම් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.  

 
එදා ඊශායලෙය් ෙමොසාඩ් සංවිධානෙය්  දකුණු ආසියාව බාරව 

හිටපු ෙල්කම්වරයා Victor Ostrovsky මහතා ෙමොසාඩ් 
සංවිධානෙයන් ඉවත් වුණා. ෙමොසාඩ් සංවිධානෙයන් ඉවත් වුණාට 
පස්ෙසේ "By Way of Deception" කියන ෙපොත ඔහු විසින් 
පකාශයට පත් කළා. පිටු 500 ගණනින් යුක්ත ඒ ෙපොෙත්            
ශී ලංකාව පිළිබඳව පිටු ෙදකක් තිබුණා. ෙමොසාඩ් සංවිධානෙය් 
දකුණු ආසියානු කලාපය බාරව හිටපු Victor Ostrovsky මහතා 
ඉතා පැහැදිලිව අවධාරණය කරලා තිබුණා, ශී ලංකාෙව් LTTE 
සංවිධානයත්, ශී ලංකාෙව් නිල හමුදාවත් පුහුණු කෙළේ ඊශායලෙය් 

3431 3432 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යුද හමුදාව විසින් කියන එක. ඔහු එක්තරා විරල ගණෙය් 
අත්දැකීමකුත් ඒ පිටු ෙදෙක් සඳහන් කරලා තිබුණා.  

 
දවසක් උදෑසන LTTE පුහුණුකරුවන් උෙද් ශාරීරික 

ව ායාම්වලට අරෙගන යද්දි අනික් පැත්ෙතන් ශී ලංකාෙව් 
හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන් ශාරීරික ව ායාම් සඳහා ඒ ස්ථානෙයන්ම 
අරෙගන ගියා. ෙම් ෙදපාර්ශ්වය මුණ ගැෙහන්න තිබුණා. ඉතා 
අමාරුෙවන් තමයි ඒ කණ්ඩායම් ෙදක හමු වන එක වළක්වා 
ගත්ෙත්. එෙහම නැත්නම් එදා අතටම අහු ෙවනවා LTTE 
සංවිධානයයි, ශී ලංකාෙව් හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවනුයි එක තැනක 
එකට පුහුණු කෙළේ ඊශායල් හමුදාව විසින් කියලා. ෙම්ක පසිද්ධ 
කාරණයක්. ඒක ඊශායලය ෙම් වනෙතක් පතික්ෙෂේප කරලා නැහැ. 
ෙමොසාඩ් සංවිධානය නිල වශෙයන් ඒක පතික්ෙෂේප කරලා නැහැ. 
ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව ෙම් වන ෙතක් ඒකට පතිචාර දක්වලා නැහැ. 
ෙම්ක වැරැදි  - අසත යක්  - නම් ඒක "වැරැදියි" කියලා කියන්න 
තිබුණා. නමුත් කවුරුවත් ඒක පතික්ෙෂේප කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, 
ඉතා පැහැදිලිව එෙහම ෙද්වල් ඉතිහාසෙය් සිදු වුණා. 

 
ලංකාෙව් ෙම් ජාතික සමඟිය බිඳ වට්ටන්නට, අප අතර තිෙබන 

ෙම් සහජීවනය බිඳ වට්ටන්නට ජාත න්තර ඔත්තු සංවිධාන -
ෙමොසාඩ් සංවිධානය වාෙග් සංවිධාන-  ෙකොෙහොමද, මැදිහත් වුෙණ් 
කියන එක සාධක සහිතව ඔප්පු කර තිෙබනවා. ඒ ඉතිහාසය අපි 
දන්නවා. එම නිසා, ලංකාෙව් බලෙය් ඉන්න ෙම් ආණ්ඩු තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන පැවැත්ම ෙවනුෙවන් බුද්ධි අංශ ෙමෙහයවා ෙමවැනි 
අන්තවාදි සංවිධාන බිහි කරනවාය කියන එක අරුමයක් 
ෙනොෙවයි. එම නිසා, එදා ෙම් සංවිධානවලට මූල මය ආධාර 
දුන්නාද, ෙම් සංවිධානවල ශක්තිය වර්ධනය කරන්න විවිධ යටිතල 
පහසුකම් දුන්නාද කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්නට 
කැමැතියි. අපි දැක්කා, ඒ සංවිධාන දුප්පත් සංවිධාන ෙනොවුණු බව. 
ඒවා ෙබොෙහොම සරු සංවිධාන විධියට කටයුතු කෙළේ. අදත් ඒවාෙය් 
නෂ්ටාව ෙශේෂ කියාත්මක ෙවනවා. ඒ පශ්නය අදත් ඉවර නැහැ.  

 
යුද්ධයක් පැවති කාලෙය් සිංහල ෙදමළ ජනතාව අතර ගැටුම් 

නිර්මාණය කර එහි වක වාසිය ඒ විවිධ ජාත න්තර සංවිධාන 
ගත්තා වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුවත් ෙමවැනි සංවිධාන බිහි 
කිරීම සහ ෙපෝෂණය කිරීම හරහා යම් ෙද්ශපාලන වාසියක් 
ගත්තා. එක පැත්තකින් සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව උසි ගන්වා, 
හැඟීම් අවුස්සා, "ජීනිවාවලට ෙගනියනවා, ජිනීවා දංෙගඩියට 
ෙගනියන්න හදන්ෙන්" කියන මත වපුරා ජනතාවෙග් ජාතිවාදී 
හැඟීම් අවුස්සා, ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්න වන විරැකියා පශ්නය, 
ෙසෞඛ  පශ්නය, අධ ාපන පශ්නය යට ගහලා ජාතිවාදී පශ්න, 
ආගම්වාදි පශ්න උඩට ගන්නවා. විදුලි පුටුව ෙපන්වා ඡන්දය 
දිනන්න ෙම් සංවිධාන වකව කටයුතු කළා. වකව ෙනොෙවයි, 
සමහර තැන්වල ඍජුව, එළිපිට කටයුතු කළා. ඒ සංවිධාන එදා 
ආණ්ඩුෙව් කැසිෙනෝවලට, සූදූවලට විරුද්ධව එක වචනයක් කථා 
කෙළේ නැහැ.  

 
කැසිෙනෝ පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවන ෙවලාෙව් 

පෑලියෙගොඩ සිට මහනුවරට රථ ෙපළපාළි ගියා. ඒ රථ ෙපළපාළි 
ගිෙය් මාතෘකාව ෙවන පැත්තකට යන්න. කැසිෙනෝවලට විරුද්ධව 
ෙනොෙවයි. එදා ජිනීවා ෙයෝජනා ෙගෙනන ෙකොට අෙනකුත් ඔය 
කියන ඉස්ලාම් සංවිධාන එදා රාජපක්ෂ පාලනය ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණා. ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්න ෙවනුෙවන් 
ඍජුව මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ෙමම සංවිධානවල 
කියාකාරීත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි, ඔප්පු ෙවන සාධක තිෙබනවා.     

 
ඊෙය් ෙපෙර්දා අත්අඩංගුෙව් පසු වුණ "ඩෑන්" කියන පුද්ගලයා 

සම්බන්ධව අප දැක්කා. ඔහු වෘත්තිෙයන් කට්ටඩිෙයක්; ශාසත් 
කියනවා. ඔහු පසුගිය දවස්වල අත් අඩංගුවට පත්වුණා. අත් 
අඩංගුෙවන් එළියට ඇවිත් ඔහු ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  "මාව 

පාවිච්චි කරලා සමහර භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා, සමහර සංවිධාන මාව 
හිරයට යවා, මාව විකුණා සල්ලි හම්බු කළා" කියා ඔහු  කියනවා. 
"මාව නිදහස් කර ගන්නට තිබුණා. නියමිත ෙවලාවට උසාවියට 
ආවා නම්, මාව අත්අඩංගුවට පත්ෙවන්ෙන් නැහැ. නීතිඥ මැදිහත් 
වීම හරියාකාරව සිද්ධ කළා නම් මාව සිරභාරයට පත්වන්ෙන් 
නැහැ. හිතා මතාම ඔවුන් ඒක පමාද කළා. මාව අත් අඩංගුවට 
පත්ෙවන්න ඉඩ හැරියා. ඇයි ඒ? මාව විකුණාෙගන කන්න. එම 
නිසා මම වැඳලා කියන්නම්. මින් මනතට ඒ පාප කර්මය 
කරන්නට එපා" කියා ඔහු අත් අඩංගුෙවන් නිදහස්ව එළියට ඇවිත් 
කියනවා. හැබැයි ඔහු 'නූතන දුටු ගැමුණු' කියා සමහර ෙවබ් අඩවි 
ජලාවල පසිද්ධ කළා. අන්තිමට ඔහුම නිදහස් ෙවලා එළියට ඇවිත් 
කියනවා, " මා ෙවනුෙවන් කවුරුත් ෙපනී සිටිෙය් නැහැ. ඔය 
කියන සංවිධාන කිසි ෙකෙනක්  ආ ෙව් නැහැ. මට ඉතිරි වුෙණ් 
මෙග් බිරිඳයි, දරුවායි විතරයි " කියා.  'ඩෑන්'  කියන කට්ටඩියාට, 
ඒ පුද්ගලයාට  ඉතා ෙකටි කාලයකින් ඒක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් 
වුණා. අපි සතුටු ෙවනවා, ඒ ගැන. ඔහු ෙමෙහයවා, ඔහු පාවිච්චි 
කර, විවිධ ආගමික අන්තවාදයන් ෙපෝෂණය කර නැති පශ්න ඇති 
කරනවා. ඒ නැති පශ්න ඇති කරන සංවිධාන පිටුපස 
ෙද්ශපාලනයත් තිෙබනවා. එයයි ෙමතැන තිෙබන බරපතළ 
කාරණාව.  

 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  අෙප් රෙට් එක 

පැත්තකින් කියාත්මක වන මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධාන, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙබෞද්ධ යයි කියා ගන්නා අන්තවාදී සංවිධාන ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ ෙදපැත්ෙතන්ම ඊනියා ආගම්වාදය පතුරුවන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒ, ඇත්ත ආගම්වාදය ෙනොෙවයි. එම නිසා 
ෙමතැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමය සැලකිල්ලට ගත 
යුතු ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය්, යුද්ධය පැවති  කාලෙය් සහ 
යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ, ඉතාම පබල විධියට ෙම් සංවිධාන 
කියාත්මක වුණා. ඒක හරියට විග්ෙන්ෂ්වරන්ෙග් උතුෙර් පකාශන 
ෙමෙහේ දකුෙණ් ජාතිවාදීන්ට වාසි වනවා වාෙග්යි. ඒ ෙදමස්සිනාලා 
ෙදපැත්ෙත් ඉඳලා පකාශ නිකුත් කර ගන්න ෙකොට ෙදෙගොල්ලන්ම 
ෙපෝෂණය වනවා; ජාතිවාදය ඇවිස්ෙසනවා; ආගම්වාදය 
ඇවිස්ෙසනවා; නැති පශ්න මතුවනවා. අදත් ෙම් සිද්ධ වන්ෙන් 
ඒක.  

 
ෙම් පශ්නය හරියට දැකලා ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් 

ෙගෙනන්න තවමත් ඔබතුමන්ලා සමත් ෙවලා නැහැ. 
අමාත ාංශයට සල්ලි වියදම් කළා, අච්චර හැදුවා, ෙමච්චර හැදුවා, 
පල්ලිවලට සල්ලි දැම්මා, පන්සල්වලට සල්ලි දැම්මා, ෙමෙහම 
කළා කියලා ගණන් හදලා කියන්න පුළුවන්. ඒ ඉලක්කම්වලින් 
වැඩක් නැහැ. පල්ලි ෙකොපමණ හැදුවත් වැඩක් නැහැ, පන්සල් 
ෙකොපමණ හැදුවත් වැඩක් නැහැ, ෙවෙහර විහාර ෙකොපමණ 
හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ෙම් අන්තවාදී ආගමික සංවිධාන හරහා අද 
ආගමික සහජීවනය බිඳ වට්ටනවා නම්.  

 
'ආගම' කියන්ෙන් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට තිෙබන නිදහස් වූ 

අයිතියක්. ඒ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම තමයි ආණ්ඩුෙව් වගකීම. 
එෙහම නැතිව විවිධ ආගමික සංවිධානවලට අනවශ  ආකාරයට 
උඩෙගඩි ෙදන එක ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ. ඒක 
ජනතාවෙග් නිදහස, ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
තිෙබනවා. ඒක මූලික අයිතියක්.  

 
අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන සාකච්ඡා කරද්දී, එහි 

මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සඳහන් වන ව වස්ථාවලත් 
එය ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා.  'ආගම' කියන්ෙන් ඕනෑම 
මනුෂ ෙයකු සතු මූලික අයිතිවාසිකමක්. ඒ නිදහස අපි ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. ඒකට බාධා කරන්න බැහැ. ආගෙම් නාමෙයන් 
ආගමික ගැටුම් ඇති කරන්න ෙකොයි ආගමකවත් උගන්වා නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමනි, 'ඉස්ලාම්' කියන්ෙන් අරාබි වචනයක් කියලා 
ඔබතුමාත් දන්නවා. හරි පැහැදිලිවම, 'ඉස්ලාම්' කියන අරාබි 
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වචනෙය් ඇත්ත අර්ථය සාමය, අවනතවීම, කීකරුවීම. එහි අංක 
එකට  'සාමය'  තිෙබනවා.  

 
ෙගෞතම බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් ආගමික දර්ශනය තුළින් 

කිව්ෙව් මිනිසුන් අතර සමානාත්මතාව තිබිය යුතු බවයි. "මිනිසා 
මිනිෙසකු විධියට පිළිගන්න" කියන එක තමයි ෙබෞද්ධ 
දර්ශනෙය්ත් තිෙබන්ෙන්. "අසල්වැසියාට ෙපේම කරන්න" කියලා  
කිස්තුන් වහන්ෙසේෙග් ෙද්ශනාවල ඉතා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා. 
අද සිද්ධ වන්ෙන් ආගම පාවිච්චි කරමින් අන්තවාදී තැනකට 
ගිහිල්ලා ගැටුම් නිර්මාණය කිරීමයි. එහි තිෙබන ඉතාම ෙඛ්දවාචක 
තත්ත්වය තමයි, ආගම ඇතුෙළේත් විවිධ කණ්ඩායම් හැදීම. ඉස්ලාම් 
ආගම ඇතුෙළේත් ෙබදිලා, දැන් කණ්ඩායම් හැදිලා, පල්ලිවලට මරා 
ගන්නවා; පල්ලිවලට උසාවි යනවා. ඒක අනික් ආගම්වලත් 
තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීම, එවැනි තත්ත්වයක් 
වර්ධනය වීම වළක්වා ගැනීම රජයක වග කීමක්. ඒකට තමයි 
ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්. අන්තවාදී ආගමික සංවිධාන හරහා නැති 
ගැටුම් නිර්මාණය කරලා ආගමික සහජීවනය විනාශ කරනවා නම්, 
ආගමික සහජීවනයට බාධා කරනවා නම් ඒක වැළැක්වීම 
ආණ්ඩුෙව් පධාන වගකීමක් වනවා. ඒ වගකීම හරියාකාරව ඉටු 
කරන්න විෙශේෂ මැදිහත්වීමක් අත වශ  වනවා.  

 
අපට නම් ෙපෙනන්ෙන් අෙප් රෙට් ජාතික සමගිය ඇති 

කරන්න; අෙප් රෙට් ආගමික සහජිවනය ඇති කරන්න පසු ගිය 
රාජපක්ෂ පාලනයටත් බැරි වුණු බවයි.  අෙප් රෙට් ජාතික සමගිය, 
ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න අද ඔබතුමන්ලාටත් බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයට සල්ලි ෙවන් කළා, 
ෙමච්චර මුදල් දුන්නා කියා ආගමික සහජීවනය ඇති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ආගමික සහජීවනය ඇති කිරීම පතිපත්තියක් විධියට 
සලකා ඒ පතිපත්තිය කියාවට නැඟීම සඳහා සකස්වුණු 
වැඩපිළිෙවළක් අත වශ යි. එෙහම නැතිව ෙකොෙහේ ෙහෝ සිද්ධියක් 
වුණාම වහාම කියාත්මක ෙවලා අත්අඩංගුවට අරෙගන,  හිෙර්ට 
දාලා, ඒ ගැන ෙමොකක් ෙහෝ පකාශයක් කරනවා; තව ෙකෙනක් 
තව පකාශයක් කරනවා; එකම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු එකිෙනකට 
පරස්පර පකාශ කරනවා. අපි පසුගිය  දවස්වල ඒ බව දැක්කා.  

 
එක ඇමති ෙකෙනක් කියනවා "ෙමෙහම වුණා" කියලා. අනික් 

ඇමතිවරයා කියනවා, "නැහැ. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි, ෙමෙහමයි 
වුෙණ්" කියලා. රජෙය් කැබිනට් මාධ  පකාශක කියනවා, "නැහැ, 
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි" කියලා. විෂය භාර ඇමතිවරයා කියනවා, " 
නැහැ, ඒක එෙහම තමයි" කියලා. ඒවාෙයන්ම පැහැදිලියි, 
ෙමතැන පරස්පරයක් තිෙබන බව. පතිපත්තියක් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ආගමික සහජීවනය හතරට කඩා ගත්තා වාෙග්ම 
ආණ්ඩුව ඇතුෙළත් ආගමික සහජීවනය පිළිබඳ ඒකමතික 
පතිපත්තියක් නැහැ; ඒකමතික වැඩපිළිෙවළක් නැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ එහි ෙගොදුරු බවට පත් වන්ෙන් අර කියන 'ඩෑන්' 
වාෙග් සාමාන  මිනිසුන්. ෙම්ක ව ාප්ත ෙවනෙකොට,  තවත් 
බරපතළ විධියට ජනතාව අතර ව ාප්ත ෙවනෙකොට ෙම් පශ්නය 
තවත් උග ෙවනවා. ෙම් පශ්නය සංහිඳියාවකට පත් වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව එදා ඉඳලා කියනවා,  ආගමික අයිතිය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ බව. 
ඉතිහාසෙය්, යම්කිසි තැනක,  පන්සලක් තිබුණා නම්, ෙවෙහර 
විහාරයක් තිබුණා නම් ඒක කඩා බිඳ දමන්න කිසිෙවකුටත් 
අයිතියක් නැහැ. හමුදාව පැත්ෙතන් යුද කාලෙය්දී පල්ලි විනාශ 
වුණාය, පන්සල් විනාශ වුණාය කියලා කිව්වා. යුද්ධයක් ඇතුෙළේ 
එවැනි ෙද්වල් සියයට 100ක් වළක්වා ගන්න බැරි බව ඇත්ත. 
හැබැයි, ඒක ෙදපැත්ෙතන්මත් සිද්ධ වුණා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා මැදිහත්ෙවලා, 

ආගමික නායකයන් එතුමාෙග් කාර්යාලයට ෙගන්වලා සංහිඳියාව 

තහවුරු කරන්න දැන් වැඩ කරෙගන යනවා. ඒ කාර්ය 
ෙකෙරනවා. ඒ කටයුත්ත මෑතකදී පටන් ගත්තා. ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ අමාත තුමා ඒ ගැන දැන් කථා කරයි.  එතුමා සුවිෙශේෂ 
උත්සාහයක් දරනවා ෙම් තිෙබන පශ්න ඇති ෙනොවී සංහිඳියාව 
ආරක්ෂා කරන්න. ඒ සාකච්ඡාවට මමත් සහභාගී වුණා. ෙබෞද්ධ, 
කිස්තියානි, කෙතෝලික හින්දු, ඉස්ලාම්, ආදී සියලුම ආගමික 
නායකයන් එදා ඒ රැස්වීමට සහභාගී වුණා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙබෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමාටත් දැන් වයස අවුරුදු 76ක් 

පිෙරන්නත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවුරුදු 76ක් තුළ ෙම්ක දැක්ෙක් 
නැහැ ෙන්. අදත් අපි කියන්ෙන්, ඒ ගැන සැකච්ඡා පවත්වනවා; 
සැලසුම් හදනවා; ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවනවා කියලායි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒකට වයස බාධාවක් නැහැ. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ අවුරුදු කාලය තුළම සිද්ධ වුෙණ් නැති ෙද් ෙම් මාස 

ෙදෙකන් සිද්ධ ෙවනවා කියලා අපට විශ්වාසයක් නැහැ. ඔබතුමාට 
දැන් අවුරුදු 76ක් ෙවනවා. අවුරුදු ගණනාවක් ඔබතුමන්ලා ෙම් 
රට පාලනය කළා. හැබැයි, ඒ ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න, 
ජාතික සමඟිය ඇති කරන්න ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
දැක්ෙක් නැහැ. ෙම් මාස ෙදෙකන් ඒක කරනවා කියලා  ඔබතුමා 
දැන් කිව්වාට, අපි ෙකොෙහොමද ඒක පිළිගන්ෙන්? ෙම් 
ෙවනෙකොටත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙයන් පිට එවැනි 
කියාකාරකම් සිද්ධ ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා සාකච්ඡා පවත්වනවා 
ඇති. එෙහම සාකච්ඡා ගැන එක එක ඇමතිවරු කියනවා අපිත් 
අහනවා; පත්තරවලින් දකිනවා. හැබැයි, පාෙයෝගිකව එෙහම 
ෙදයක් මහ ෙපොෙළොෙව් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. තව තවත් ගැටුම් 
වර්ධනය ෙවනවා, පකාශ නිකුත් ෙවනවා, චණ්ඩි පාට් දානවා. එදා 
රාජපක්ෂ පාලනය කාලෙය් චණ්ඩි පාට් දැම්මා.  

 
යහපාලනය ආවාට පස්ෙසේ ඒක නවත්වනවා කිව්වා. නමුත්, 

නැවතිලා නැහැ. අදත් ඒ චණ්ඩි පාට් ඒ විධියටම දානවා. එක 
පැත්තකින් ඇත්ත ආගම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ඒ 
ශාස්තෘවරුන්ට -ඒ ආගමික නායකයන්ට- තමන්ෙග් ආගම 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න බැරි තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙමවැනි කණ්ඩායම් නිසා, ආගම විකුණාෙගන කන 
ෙමවැනි පුද්ගලයන් නිසා ආගම ෙවනුෙවන් ඇත්තට මැදිහත් වන 
අයටත් අද තමන්ෙග් ආගම ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අදහස ෙහොඳයි, 
සංකල්පය ෙහොඳයි, ඒක කියාවට නඟන්න. ඒක තමයි අපි ෙම් 
කියන්ෙන්. 

 
දැන් මම කලින් කියමින් සිටි කාරණයට එන්නම්. යුද්ධය 

පැවතුණු කාලෙය් හමුදාව ඉඩම් අත් පත් කරගැනීම නිසා පල්ලි 
විශාල පමාණයක් විනාශ වුණා කිව්වා; ෙකෝවිල් විශාල පමාණයක් 
විනාශ වුණා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙබෞද්ධ ෙවෙහර 
විහාරස්ථානත් විනාශ වුණා; එල්ටීටීඊ සංවිධානය පැත්ෙතන් ඒවා 
විනාශ කළා; යුද්ධය නිසා, ෙදපාර්ශ්වෙය් ගැටුම් නිසා විනාශ 
වුණා. ඒවා ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනෑ. ඒවා තිබුණු තත්ත්වෙය්ම 
නැවත පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඒෙකදී විෙරෝධයන් එන්න බැහැ. 
ෙමොකද, උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා, 
බස්නාහිර ෙව්වා, ඕනෑම ෙකෙනකුට, ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට 
ආගමික කටයුත්තක් සඳහා කිස්තියානි පල්ලියක් හදන්න, 
පන්සලක් හදන්න,  ෙකෝවිලක් හදන්න, ඉස්ලාම් පල්ලියක් හදන්න 
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නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ. උතුෙර්දී එක නීතියකුයි, දකුෙණ්දී තව 
නීතියකුයි කියාත්මක ෙවන්න බැහැ. විග්ෙන්ස්වරන්ට ඕනෑ 
විධියට, "උතුෙර් පන්සල් හදන්න බැහැ" කියලා නීති ෙග්න්න 
බැහැ. ෙකොෙහොමද ඒක කරන්ෙන්? උතුර කියන්ෙන් ශී ලංකාවට 
අයිති ෙකොටසක් ෙනොෙවයිද? උතුර කියන්ෙන් ශී ලංකාවට අයිති 
ෙකොටසක්. දකුෙණ්, බස්නාහිර, ෙකොළඹ හින්දු ෙකෝවිල් 
පිහිටුවන්න, ඉදි කරන්න නිදහස තිෙබනවා නම් ඒ නිදහසම 
උතුෙර්  ෙබෞද්ධ ජනතාවටත් තිබිය යුතුයි.  

 
ඉතිහාසෙය් එෙහම තිබුණා. යුද්ධය පැවතුණු කාලෙය්දි, මා 

සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ඇමතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරපු  කාලෙය්දි -2005 වර්ෂෙය්දී- පුරාවිද ා පතිපත්තිය 
හැදුවා. පුරාවිද ා පතිපත්තිය හදලා උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල තිෙබන ඓතිහාසික පුරාවිද ා මධ ස්ථාන හඳුනා 
ගැනීම සඳහා ෙවනම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා උතුර සහ නැ ෙඟනහිර තිෙබන සියලුම පුරාවිද ා ස්ථාන 
ගැන. ඒ පළාත්වල තිෙබනවා, ෙබෞද්ධ පන්සල්;  හින්දු ෙකෝවිල්;  
කෙතෝලික පල්ලි; ඉස්ලාම් ෙද්වස්ථාන. ඒ ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඒකට ෙභ්දයක් නැහැ. ඒකට ෙභ්දයක් තිෙබන්නත් බැහැ. 
ඒ ෙවෙහර විහාරස්ථාන විනාශ කරනවා නම් ඒවාට ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. අපි දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
පුරාවිද ා ස්මාරක විනාශ කර තිබූ ආකාරය. ඒවා ආරක්ෂා 
කරගන්න එක භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට විතරක් අයිති වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් පුරවැසියන් විධියට ඒක අපි කාෙග්ත් 
අයිතියක්. ඒක අෙප් රෙට් උරුමය; ජාතික උරුමය. ඒක සිංහල 
උරුමය; ෙබෞද්ධ උරුමය ෙනොෙවයි; ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජාතික 
උරුමයක්. ඒ නිසා ඒ ජාතික උරුමය ආරක්ෂා කර දීම ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක්. ඒක පන්සෙල් හාමුදුරුවන්ට පැවරුවාම, පන්සෙල් 
හාමුදුරුවන් සමහර ෙවලාවට සීමාව ඉක්මවා මැදිහත් ෙවනවා. 
ඒක තමයි අපි නැ ෙඟනහිර දැක්ෙක්.  

 
ඇයි, ඒ චණ්ඩි පාට්වලට ඉඩ තියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් 

වගකීම ෙන්. ඒකට තමයි පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට තමයි විෂය භාර ඇමතිවරෙයක් ඉන්ෙන්. ඒකට 
තමයි ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුව ඒවා කරන්ෙන් නැති 
වුණාම, අර භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට සිද්ධ ෙවනවා ගිහිල්ලා පුරා 
විද ා ස්මාරක රකින්න. අන්න එතැනදී ගැටුම් ඇති ෙවනවා. 
එතැනදී ඒ පෙද්ශෙය් මුස්ලිම් ජනතාවයි, භික්ෂූන් වහන්ෙසේලායි 
අතර ගැටුමක් ඇති වුණා. එතෙකොට නිලධාරින්ට බැන්නා. ඒ 
සිද්ධිය අපි අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එෙහම සිද්ධි 
නිර්මාණය ෙවන්න ඉඩ හැර තිෙබන්ෙන් කවුද? ඉඩ හැර 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුෙව් වගකීම පැහැර හැරියාම තමයි 
එවැනි සිදුවීම් දහස් ගණනක් නිර්මාණය ෙවන්ෙන්.   

 
අද උතුෙර්  අලුතින් පන්සල් හැෙදනවා කියලා මා පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. ඉතිහාසෙය් පන්සල් ෙනොතිබුණු තැන්වල දැන් ගිහිල්ලා 
කවුරුවත් බලහත්කාරෙයන් පන්සල් හදන තත්ත්වයක් නැහැ. පසු 
ගිය දවස්වල කිලිෙනොච්චිෙය් ඇති වූ සිද්ධියක් මා දැක්කා.  එනම්, 
කිලිෙනොච්චිෙය් අලුෙතන් පන්සලක්, බුදු පිළිමයක් හදනවා කියලා 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් බංෙකොෙලොත් වුණු නායකයින්, සංවිධාන 
ෙදමළ ජනතාව උසි ගන්වා එදා සවස 400ක් විතර එකතු කරලා 
කිලිෙනොච්චි නගරෙය් සමූපකාර ශාලාෙව් රැස්වීමක් තිබ්බා. ඒ 
ෙවලාෙව් මමත් හිටිෙය් කිලිෙනොච්චි නගරෙය්. ඒක ආරංචි වුණු 
ගමන් මමත් බැලුවා, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. දැනුත් 
එෙහම පන්සල් හැෙදනවා ද, එෙහම බුදු පිළිම හැෙදනවා ද කියලා 
මා බැලුවා. මා ගියා ඒ කිව්ව ස්ථානය බලන්න. ඒක 
කිලිෙනොච්චිෙය් පධාන හමුදා කඳවුර ඇතුෙළේ තිෙබන බුදු පිළිමය. 
ඊට එහා පැත්ෙතන් තිෙබන්ෙන් ෙකෝවිල. ෙකෝවිෙල් ඉඳලා බුදු 
මැදුරට මීටර් 50ක් විතර තිෙබනවා. එතැන ෙමච්චර කාලයක් තිබී 
තිබුෙණ් වැටක්. ඒ වැට ෙවනුවට එතැන ගෙඩොල්වලින් තාප්පය 
බඳිනවා; එච්චරයි. හැබැයි, ඒක ගිනි තබනවා. දැන් බුදු පිළිමයක් 
හදනවා; ෙකෝවිල් භූමිෙය් හදන්ෙන්. ෙලොකු පශ්නයක්. ඊට පස්ෙසේ 

හවස අරෙගන තිබුණු තීන්දුව ෙමොකක්ද? විෙරෝධතාව දක්වන්න. 
ඒකට විෙරෝධය දක්වලා කඩ සාප්පු වහන්න. හැබැයි, ආණ්ඩුව 
ෙහෝ, වග කිව යුතු ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ, අද වන ෙතක් 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඒ සිද්ධිය නිවැරදි කරන්න මැදිහත් ෙවලා නැහැ. 
තවම එම පෙද්ශෙය් ජනතාව ඒ විෙරෝධය තුළ ඉන්නවා.  

 
ඇත්තටම එම බුදු පිළිමය තිෙබන්ෙන් හමුදා කඳවුර ඇතුෙළේ. 

ඒක ෙකෝවිල් භූමිෙය් අලුතින් ඉදිකරන්නක්  ෙනොෙවයි. දැන් නැති 
පශ්න හදනවා. නැති පශ්න හදන්ෙන් කවුද? ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
පැරදුණු සංවිධාන; ඒ පුද්ගලයන්. ඒවා හරියට දැකලා, ඒවා 
පරාජය කිරීම ආණ්ඩුෙව් වග කීමක්. දැන් අලුතින් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
බලහත්කාරෙයන් පල්ලි හැෙදනවා නම්, බලහත්කාරෙයන් 
පන්සල් හැෙදනවා නම්, බලහත්කාරෙයන් ෙවනත් ආගමික 
සිද්ධස්ථානයක් හැෙදනවා නම්, ඒක වැරදියි. ඒක වැළැක්වීම 
ආණ්ඩුෙව් වග කීමක්. එම නිසා කිසිෙවකුට කිසිදු අයිතියක් නැහැ, 
තිෙබන පන්සල් කඩා දමන්න ෙහෝ තිෙබන පල්ලි ෙහෝ ෙකෝවිල් 
කඩා දමන්න. එෙහම හදන්න බැහැයි කියලා නීති පනවන්න කිසිදු 
පළාත් සභාවකට, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාත් සභාවට අයිතියක් 
නැහැ. ෙම් වාෙග් නැති පශ්න පසු ගිය කාලෙය් නිර්මාණය වනවා 
අපි දැක්කා. 

 
පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීෙම් පනත සංෙශෝධනය කරමින් 

තමයි අලුතින් ෙකොට්ඨාස නම් ෙකරුෙණ්. ඉතිහාසෙය් ඉඳලා 
ෙමච්චර කාලයක් "නාගදීපය" කියන වචනය තිබුණා. 
"නාගදීපයට" සිංහල භාෂාෙවන්, "නාගදීපය" කිව්වා; ෙදමළ 
භාෂාෙවන් "නයිනතිව්" කිව්වා. හැබැයි, පළාත් පාලන පනෙතන් 
ඒ ෙකොට්ඨාසය නම් කරලා තිෙබනවා, "නාගදීපම්" කියලා. අන්න 
පශ්නය නිර්මාණය වුණා. නාගදීපය පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් 
උතුරු පළාත් සභාෙව් එක පාරටම ආෙව් ඇයි? විග්ෙන්ෂ්වරන්ලා 
පළාත් සභාවට ෙවනම ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, "ෙම් නම ෙවනස් 
කරන්න ෙදන්න බැහැ. තිබුණ විධියටම 'නයිනතිව්' කියලා නම 
තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා. කවුද ෙවනස් කෙළේ? බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහතා එදා පනත සංෙශෝධනය කිරීම මඟින් ෙගනා ෙකොට්ඨාස 
නිර්ණය කිරීෙම් අලුත් ගැසට් එෙකන්. ඒ ගැසට් එෙකන් තමයි 
අලුත් නමක් පටබැඳුෙණ්. කවුරුත් දන්නවා, ෙමච්චරකල් සිංහල 
භාෂා ව වහාරෙයන් "නාගදීපය" කියලා කිව්වා කියන එක. ඒකට 
විෙරෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙදමළ භාෂාෙවන් "නයිනතිව්" කිව්වා. 
හැබැයි, අර ගැසට් එෙකන් දැම්මා "නාගදීපම්" කියලා. අන්න 
පශ්නය ඇවිස්සුණා. නැති පශ්නයක් ඇති ෙවලා, ෙවනම 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා, ඒ ෙවනස් කිරීමට 
විෙරෝධයක් උතුෙර් ඇති වුණා. ජනතාව අතර නැවත අවිශ්වාසය, 
සැකය නිර්මාණය කළා. ඒ නිසා ආගමික සහජීවනය බිඳ වට්ටන 
ෙම් කියාදාම නතර කරන්න ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් වහාම 
කියාත්මක විය යුතුයි. නමුත් අපි දකින්ෙන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් 
කරන්න ඔබතුමන්ලාට තවම බැරි ෙවලා තිෙබන බවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අද පාසල් තිෙබන 

ආකාරය. කෙතෝලික පාසල් තිෙබනවා; ෙබෞද්ධ පාසල් 
තිෙබනවා; මුස්ලිම් පාසල් තිෙබනවා; හින්දු පාසල් තිෙබනවා. 
ඇයි, ෙමෙහම වර්ගීකරණයක්? ඒ පාසල්වලට දරුවන් බඳවා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙබෞද්ධ ළමයින් විතරයි බඳවාගන්ෙන්, 
සමහර පාසල්වලට. කෙතෝලික ළමයින් විතරයි බඳවා ගන්ෙන්, 
තවත් සමහර පාසල්වලට. ඒවාට අදාළ පතිශත තිෙබනවා. බඳවා 
ෙනොෙගනම බැරි නම්, ඒ ඉස්ෙකෝලය ඉස්සරහම පදිංචිව සිටිනවා 
නම්, ඒ අයෙග් දරුවන්ෙගන් සියයට 1ක්, 2ක් සමහර විට බඳවා 
ගන්නවා. එෙහමත් නැති අවස්ථා තිෙබනවා. සුපසිද්ධ 
උදාහරණයක් තිෙබනවා, නාලන්ද විද ාලය ඉස්සරහ පදිංචි 
දරුවකු සම්බන්ධෙයන්. ෙම් කියන සිද්ධියට අදාළ මුස්ලිම් 
අම්මායි, තාත්තායි -ඒ පවුල- ඒ පාසල ඉස්සරහ තමයි ජීවත් 
වුෙණ්. නමුත් ළමයා ඒ පාසලට  ගත්ෙත් නැහැ. ඔවුන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා; නඩුවක් දැම්මා. ඒ නඩුෙවන් තීන්දු 
කරලා තමයි ළමයා ඉස්ෙකෝෙලට ගත්ෙත්. ෙමවැනි උදාහරණ අපි 
දැක්කා. ඉතින්, ඇයි ෙමෙහම වර්ගීකරණයක්?  
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අපි චකෙල්ඛන  නිකුත් කරනවා, පාසල්වලට දරුවන් 
බඳවාගැනීෙම්දී එකම නීතියයි තිෙබන්ෙන් කියලා. හැබැයි ආපසු 
පාසල් වර්ග කරනවා, මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික, හින්දු කියලා. 
ෙම් ෙභ්දය නැති කරන්න. යහපාලනය කියන්ෙන් ෙම් ෙභ්දය නැති 
කරන එක. ෙම් ෙභ්ද එෙහමම තියාෙගන -කෙතෝලික පාසල් 
ෙවනම, ෙබෞද්ධ පාසල් ෙවනම  තියාෙගන- කවදාවත් ජාතික 
සමඟිය හදන්න බැහැ; ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න බැහැ. 
ෙමොකද, ඒ නිසා පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම දරුවන්ෙග් මනසට 
ලැෙබන්ෙන් ෙම් ආගමික ෙවනස්කම් සහ  ආගමික ෙභ්දයයි. ඇයි, 
එකම පාසෙල් බුදු මැදුර, කෙතෝලික ෙද්වස්ථානය, හින්දු ෙකෝවිල, 
ඉස්ලාම් පල්ලිය කියන සියලු ආගමික ස්ථාන තිෙබන පරිදි මිශ 
පාසල් හදන්න බැරි? ඇයි, ඒවා එෙහම කියාත්මක කරන්න බැරි? 
අපි අධ ාපන පතිපත්තිය ඒ අයුරින් හරියාකාරව හදනවා නම්, 
එතැන තමයි ආගමික සහජීවනෙය් ආරම්භය, ජාතික සමඟිෙය් 
ආරම්භය. එතෙකොට පුංචි දරුවන් අතර සමඟිය ඇති ෙවනවා; 
ඔවුන් එකට වැෙඩනවා. සාමාන  ෙපළට, උසස් ෙපළට එනෙකොට 
ඒ ළමයින් අතර ආදර සම්බන්ධතා ඇති ෙවනවා. ඒ අය පසු 
කාලෙය්දී  විවාහ ෙවනවා. එමඟින් ජාතිකත්ව අතර ස්වීකරණය 
ඇති ෙවනවා; ආගමික සහජීවනය ඇති ෙවනවා. ඒක තමයි 
ආගමික සහජීවනය ඇති කිරීෙම් පදනම; මූලාරම්භය. ඒ දරුවන් 
එකට වැෙඩන ෙකොට, ඒ දරුවන් එකට හැෙදන ෙකොට ෙභ්දයක් 
නැති නිසා ඔවුන් අතරින් ආගමික අවිශ්වාසය දුරු ෙවලා යනවා. 
අපට එවැනි පතිපත්ති නම් තිෙබනවා. අපි ඒවා ගැන කථා 
කරනවා. හැබැයි ඒවා කියාවට නැෙඟන්ෙන් නැහැ. ඒකයි පශ්නය. 

 
දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් අෙත්යි ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 

දැන් ඒවා කියාවට නඟලා ෙපන්වන්න. ඒවා කියාවට නඟන්ෙන් 
නැත්නම් ඒෙකන් ඔප්පු කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ඒ 
සහජීවනය ඇති කරන්න බැහැ කියන එකයි. ෙමතැන සිටින 
කවුරුත් කථා කරද්දී  වචනවලින් නම් කියයි, "ඒක ඇත්ත. අපි 
ඒක පිළිගන්නවා. ඒක ෙහොඳයි" කියලා. හැබැයි කියාවට 
නඟන්ෙන් නැහැ. ඒකට බයයි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් පශ්න මතු 
ෙවයි, ඡන්ද නැති ෙවයි කියලා ඒකට භයයි. නැහැ, ඒ අදහස 
වැරදියි. පතිපත්තිය හරි නම්, ඒ පතිපත්තිය නිවැරදි නම් 
කිසිෙසේත්ම භය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සියලු       
ශී ලාංකිකෙයෝ ඒකට එකඟයි. එෙහම ආගමික වශෙයන් පාසල් 
ෙබදන්න ඕනෑ නැහැ. ඇමතිවරු ෙබදුවා වාෙග් පාසල් ෙබදන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒකයි මම කිව්ෙව් ඇමතිවරුන්ෙගන් පටන් ගන්න 
කියලා. ආණ්ඩුව ආගම් හතරට ඇමතිවරු හතර ෙදනා ෙබදුවා 
වාෙග් ෙබදුව ගමන් ඉස්ෙකෝලත් ෙබෙදනවා.  ඒ නිසා එෙහම 
ෙබදන්ෙන් නැතිව ෙම් සියලු ආගම්වල   නිදහස, අයිතිය ආරක්ෂා 
කරන්න අපි සූදානම් කියන ආදර්ශය ෙපන්වන්න.  

 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි නිතර කියනවා 

ජාතික ෙවනස්කම්, ආගමික ෙවනස්කම් මත අෙප් රෙට් ජනතාවට  
වන පීඩාවලට විසඳුම් දීමට අඩුම ගණෙන්  පිළිසරණක් ගන්න 
පුළුවන් මධ ස්ථානයක් හදන්න කියලා.  ෙවනස්කම් පිටුදැකීෙම් 
ෙකොමිසමක් - a commission against discrimination -  වහාම 
ස්ථාපිත කරන්න. ජාතිකත්ව වශෙයන් ෙව්වා, ආගමික වශෙයන් 
ෙව්වා යම් කිසි පුද්ගලයකුට ගැරහීමක් ෙවනවා නම්, පීඩාවකට 
පත් වීමක් ෙවනවා නම්, අඩන්ෙත්ට්ටම් ෙවනවා නම් ඒවා වළක්වා 
ගැනීම සඳහා, ඒ සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
ෙකොමිසමක් පිහිටුවන්න. ඒක තමයි අපි දිගින් දිගටම කියන්ෙන්. 
ඒක අමාරු වැඩක් ෙනොෙවයි.  ඒ සඳහා නීති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙග්න්න. ඒ නීති සම්මත කරන්න අපි සූදානම්. ෙවනස්කම් 
පිටුදැකීෙම් ෙකොමිසමක් පිහිටුවලා පීඩාවට පත් වන විවිධ 
ජාතිකත්ව ෙකොටස්වලට, ආගමික ෙකොටස්වලට තමන්ෙග් 
දුක්ගැනවිල්ල කියන්න ඉඩ ෙදන්න. විසඳුමක් නැති වුණත්, අඩුම 
ගණෙන් ඒ පීඩාව ගැන පැමිණිලි කරන්න ෙකොමිසමක් 
පිහිටුවන්න. එවැනි ෙකොමිසමක් හරහා ෙම් සහජීවනය, සංහිඳියාව 
ඇති කරන්න වහාම මැදිහත් ෙවන්න. පමාද කරන්ෙන් නැතිව ඒක 
ඉටු කරන්න  කියලා මම නැවත අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආගමික සහජීවනය ඇති 
කරන්න කටයුතු කරන අතරම, ඒ තුළින් යම් යම් නාස්තිකාර 
වියදමුත් සිද්ධ ෙවනවා. ෙපෙර්දා අෙප් මැල්කම්  කාදිනල් රංජිත් 
අගරදගුරුතුමා මැදිහත් ෙවලා අතිවිශාල වියදමක් දරලා හදන 
ෙලෝකෙය් ෙලොකුම නත්තල් ගහ - 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I rise to a point of Order.  
  

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் உங்க ைடய 
கட்சிைய ம் உங்க ைடய அங்கத்தவர்கைள ம் மதிப்பவன், 
ேநசிப்பவன்; உங்க ைடய ெகாள்ைககளில் வி ப்ப 

ள்ளவன். ஆனால், கிளிெநாச்சியில் ஒ  த்த விகாைரகூட 
திதாகக் கட்டப்படவில்ைலெயன்  தாங்கள் இந்த உயர்ந்த 

சைபயிேல ெசால்கிறீர்கள். நீங்கள் தய ெசய்  ஒ  
திகதிையக் குறிப்பிட்  அத்தினத்திற்கு கிளிெநாச்சிக்கு 
வா ங்கள்! நான் உங்கைளக் கூட் க்ெகாண் ேபாய் தி  

திதாக எங்கு த்தர் சிைலகள் ைவக்கப்பட் க்கின்றன, 
எந்தப் பாடசாைலகள் இரா வ காம்க க்குள் 
இ க்கின்றன, எத்தைன ன்பள்ளிச் சிறார்கள் இரா வச் 
சீ ைடேயா ம் இரா வச் சின்னங்கேளா ம் ன்பள்ளி 
க க்குச் ெசல்கிறார்கள், இரா வமயப்ப த்தப்பட்ட சூழ ல் 
ஓர் இனம் எவ்வா  அந்தாிக்கின்ற  என்பவற்ைறெயல்லாம் 
உங்க க்குக் காட் கின்ேறன். நீங்கள் தய ெசய்  
சைபயிேல பிைழயான க த் க்கைளப் பதி ெசய்ய 
ேவண்டாெமன்  ஒ  சேகாதர உறேவா  உங்கைள 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මම ෙම්ක නිහතමානීවයි 

අහන්ෙන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා අලුතින් බුදු පිළිමයක් තැන්පත් කරලා 
තිෙබනවාද? යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පසුගිය කාලෙය් ඒ වාෙග් ෙද්වල් 
සිද්ධ වුණු බව ඇත්ත. මම ඒක පිළිගන්නවා. නමුත්, ෙම් මාස 
ෙදක තුන, අවුරුද්ද ඇතුළත-   

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நிச்சயமாக இ க்கிற . வரலாற்றிேலேய கிளிெநாச்சியில் 

A9 தியிேல ம்பினி விகாைர என்ற ஒேரெயா  விகாைர 
மட் ம்தான் இ ந்த . ஆனால், இன்  கனகாம்பிைக 
அம்பாள் ஆலயத்தின் ஆலய வளாகத்ைத by force ஆகப் 
பி த்  ஒ  ெபாிய விகாைர கட்டப்பட் க்கின்ற , 

நகாியில் நகாி ேகாட்ைட டன் இ க்கின்ற தனியார் 
காணிையப் பி த்  விகாைர கட்டப்பட் க்கிற . 
இைதவிட, இரைணம க் குளத்திற்கு அ காைமயில்  விகாைர 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற .  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙකොයි කාලෙය්ද? ෙකොයි කාලෙය්ද ඒක සිද්ධ වුෙණ්? 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

த்தத்திற்குப் பிறகு, அதாவ  2009க்கு பிறகு இரா வம் 
அந்த இடங்கைளப் பி த்ததன் பின்னர் by force ஆக அந்த 
இடங்களில் விகாைரகள் கட்டப்பட் ள்ளன. நீங்கள் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

தய ெசய்  வா ங்கள். நான் கூட் க்ெகாண் ேபாய் அந்த 
இடங்கைள உங்க க்குக் காட் கின்ேறன். இங்கு தவறாகக் 
க த் க்கைளப் பாிமா வைதவிட,  ேநாில் ெசன்  பார்த்தால் 
நன்றாக விளங்கும்.   

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
එතුමා කිව්ෙව්, 2009න් පස්ෙසේ කියලා. 2009න් පස්ෙසේ වුණු 

බව මම පිළිගත්තා. මම ඒක නැහැයි කිව්ෙව් නැහැ. මම ඇහුෙව් 
ඊෙය් ෙපෙර්දා සිද්ධ වුණාද කියලා. මම කිලිෙනොච්චි ගිහිල්ලා, 
ධර්මපුරම්, ආනන්දපුරම් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. මම ඔබතුමාෙග් ගමටත් ගියා. මෑත කාලෙය් ඒවා සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ඊෙය් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. කලින් හදපු ඒවා 
තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා- 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் பிைழயான 

ேகாாிக்ைகைய ன்ைவப்ப ேபால் எனக்குத் ெதாிகிற . 
ேநற் , ேநற்  ன்தினம் என்றல்ல. 2009ஆம் ஆண்  வைர 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ஒ  விகாைர மட் ம்தான் 
இ ந்த . நாங்கள் அைத எதிர்க்கவில்ைல. அந்த இடத்தில் 
அதற்கான மாியாைதையக்கூட நாங்கள் ெச த் கின்ேறாம். 
தமிழர்கள் த்த ெப மா க்ேகா, ெபளத்த மதத்திற்ேகா 
எதிரானவர்க ம் அல்லர். ஏெனன்றால், ஒ  காலத்தில் தமிழ் 
ெபளத்தர்க ம் அங்கு வாழ்ந்தி க்கிறார்கள். இப்ெபா  

திதாக இரா வத்ைத ைவத்  இடத்ைதப் பி த்  
ஆக்கிரமித்  விகாைரகைளக் கட் வைதத்தான் நாங்கள் 
எதிர்க்கின்ேறாம். ஏன், இப்ெபா  நாங்கள் ெகா ம்பில் 
Galle Face இல் ஓர் இடத்ைதப் பி த்  எங்க ைடய இந்  
ஆலயெமான்ைறக் கட்ட மா? அல்ல  
ெவள்ளவத்ைதயில் ஒ  காணிையப் பி த்  ஓர் இந்  
ஆலயத்ைதக்  கட்ட மா? இந்த அ ப்பைடயில்தான் 
நாங்கள் ேகட்கிேறாம். தய ெசய்  நீங்கள் வா ங்கள்! 
உங்கைளக் கூட் ச்ெசன்  காட் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි,  ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එක්ෙකෝ භාෂාෙව් පශ්නයක් නිසා, ඔබතුමාට  මම කියපු ෙද් 

හරියට ෙත්රුම් ගිෙය් නැහැ.  මම නැවතත් ඔබතුමාට ඉතාම 
අවධාරණෙයන් කියන්ෙන්, ඒ කාලෙය් සිද්ධ ෙවච්ච එක මම  -
පිළිගන්නවා. ඒක වැරැදියි කියලාත් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා.   මම 
නැවතත් පුන පුනා කියන්ෙන් , දැනට  මාස ෙදක, තුනක් ඇතුළත - 
මම  කිලිෙනොච්චි හිටපු අවස්ථාෙව් - මාස තුනකට කලින් -  එෙහම 
ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලායි.   ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච වැරදි 
නිවැරදි කරන්න. ඒක ගැන කිසි වාදයක් නැහැ.   හැබැයි ඒ තුළින්  
විග්ෙන්ෂ්වරන්ට බැහැ,  උතුෙර් පන්සල් හදන්න බැහැ කියලා 
නීතියක් පනවන්න.   අර ෙද් වැරැදියි. ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච එක 
වැරැදියි.   ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, එෙහමයි 
කියලා විග්ෙන්ෂ්වරන් ෙවනම නීති පනවන්න හදනවා නම් ඒක 

ඊට වඩා බරපතළයි. එෙහම වුෙණොත්,  බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් 
මහ ඇමතිවරයාත් බහුතර සිංහල මන්තීවරු, ෙබෞද්ධ මන්තීවරු 
සිටින  බස්නාහිර පළාෙත් අලුතින් කිසිදු ෙකෝවිලක්, හින්දු 
ෙකෝවිලක් පිහිටුවන්න බැහැ කියලා නීතියක් සම්මත කෙළොත්; 
පඥප්තියක් සම්මත කෙළොත්, ඒක හරිද?  ඒක වැරැදියි. ඒ නිසා 
උතුෙර් ෙව්වා, බස්නාහිර ෙව්වා ෙකොෙහේ  හරි  ඒවා හදන එක 
එෙහම බලහත්කාරෙයන් වළක්වන්න බැහැ. ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච 
වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න ඕනෑ.   ඒකම තමයි මම නිතර ෙම් 
කථාෙව්දී අවධාරණය කෙළේ.    

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආගමික සහජීවනය ඇති 

කිරීෙම්දී අපි අෙප් පැත්ෙතන් ෙම් කරුණු මතු කෙළේ ෙවන 
ෙමොකක්වත් සඳහා ෙනොෙවයි. රටක සංවර්ධනය ඇති කරන්න, 
රටක ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති කරන්න, ජාතික සමඟිය ආගමික 
සහජීවනය නැතිව බැහැ. කිසත්ියානි කටයුතු භාර ඇමතිවරයා 
විධියට ඔබතුමා දන්නවා,  සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න 
බැහැ, ආගමික සහජීවනය නැත්නම්.  ෙමෙහේ ආගමික ගැටුම් 
නිර්මාණය ෙවනවා නම්, ෙම් CNN, BBC නාළිකාවල 
ෙපන්වන්ෙන් ලංකාෙව් මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ ආගමික ගැටුම් නම්; 
ලංකාෙව් හින්දු, ෙබෞද්ධ ආගමික ගැටුම් නම් සංචාරකෙයෝ අෙප් 
රටට එන්ෙන් නැහැ.  එතෙකොට අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරත්වය, අෙප් රෙට් ඒ තිෙයන සාමකාමි පරිසරය බිඳවැටිලා 
කියලා තමයි ජාත න්තරයට  පවෘත්ති යන්ෙන්.  ඒවා  දැක්කාම 
සංචාරකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සංවර්ධනෙය් පදනම තමයි 
ආගමික සහජීවනය.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ පකාශය පිළිගන්ෙන් 

නැහැ.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙමොකක්ද පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත්?   
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් අවුරුද්ෙද් දැනටමත් සංචාරකෙයෝ මිලියන ෙදකක් 

ඇවිල්ලා.  තව ෙමොකක්ද එන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේ හදන්ෙන් ෙම් රටට අපසාදය ෙගෙනන්න.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙකොෙහේ සංචාරකෙයෝද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේ හදන්ෙන් ෙම් රටට අපසාදය ෙගන එන්න. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙකොෙහේ සංචාරකෙයෝද ඇවිල් ලා ඉන්ෙන්?    
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අෙනක් රටවලින්.   
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
සංචාරකෙයෝ වැඩිපුරම එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
චීෙනනුත් එනවා, ඉන්දියාෙවනුත් එනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අන්න ඒක තමයි. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙකොෙහන් හරි ෙමොකද,  සංචාරකෙයෝ එනවා නම්.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙකොෙහන් හරි ෙමොකද ගණන එනවා නම්.  ඒක තමයි පශ්නය.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ ඒකයි.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔළු ෙගඩි ගණන එනවා නම් ඒ ඇති.   
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
යුෙරෝපෙයනුත් එනවා.   
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක තමයි පශ්නය.    
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ආගමික නායකෙයොත් එනවා.  කිසිම අඩුවක් නැහැ.   

තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට ඒ ක්ෙෂේතය කවදාවත් අඩපණ  
ෙවන්ෙන් නැහැ.   මට මතක් කරලා ෙදන්න ඕනැ,  71දීයි,  -89දීයි 
යි තමයි ෙම් රට විනාශ වුෙණ්. ඒක අමතක කරන්න එපා. 71 
කැරැල්ලයි, 89 කැරැල්ලයි නිසා තමයි රට විනාශ වුෙණ්. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔන්න ඉතින් වැරැදි පාරක යනවා. ෙජෝන්, වැෙඩ් ෙජෝන් බාස් 

කර ගන්නවා. ආගමික සහජීවනය ගැන කථා කරද්දි වැෙඩ් ෙජෝන් 
බාස් කරන්න එපා. වත්තල මංතීරුව   බලන්න එන  සංචාරකෙයෝ  
ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. රෙට් ආර්ථික සමෘද්ධිය 
ෙවනුෙවන් එන සංචාරකෙයෝ ගැනයි මම කතා කරන්ෙන්. 
ඉන්දියාෙවන්, චීනෙයන් තමයි සංචාරකෙයෝ එන්ෙන්. 

ඔබතුමන්ලා අෙප්ක්ෂා කරනවා  මිලියන හතරයි ගණනකට 
සංචාරකයන් පමාණය වර්ධනය කර ගන්නට.  මට කියන්න ෙකෝ,  
පසුගිය කාලෙය් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා සංචාරක ව ාපාරය 
ෙවනුෙවන් අලුතින් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී කියන්න.    

 
පසුගිය අය වැය ගැන කථා කෙළොත්,  පසුගිය අය වැෙය් දී 

ඔබතුමන්ලා නම් කරලා,  සල්ලි ෙවන් කරලා එක එක ජාතිෙය් 
ඒවා කිව්වා, ෙමච්චර කරනවා; අච්චර කරනවා කියලා. ෙම්ක 
shopping paradise එකක් කරනවා කියලා කිව්වා. ෙකෝ,  
shopping paradise එකක් කළාද? ෙකෝ, ලංකාව shopping 
paradise එකක් ද? අපි අහනවා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන්.   
වත්තල paradise  එක ෙනොෙවයි.  ලංකාෙව්  shopping paradise 
එක ෙකෝ?   නව නගර ශාලාව, ෙනළුම් ෙපොකුණ,  BMICH  එක 
යන ඒ  ෙගොඩනැඟිලි තුන ඒකාබද්ධ කරලා තිෙකෝණයක් 
හදනවාය කියලා කිව්වා. ඒ තිෙකෝණය ෙකෝ? ඒ තිෙකෝණෙය් 
හදනවාය කියපු  දැවැන්න සම්ෙම්ලන ශාලාව ෙකෝ?    ඔබතුමා 
කිව්වා, ආසන 3,500ක් කියලා.  නැහැ, පසුගිය අය වැය බලන්න. 
2016 අය වැය කථාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමාට 
අමතක ෙවලා. 2016 අය වැය කථාෙව්  පැහැදිලිව කියා 
තිෙබනවා, ආසන 7,000කින් සමන්විත මහා සම්මන්තණ 
ශාලාවක් ගැන. ෙකෝ ඒක?   

  
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි සුදුසු ඉඩමක් ෙහොයනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
තවම ඉඩම ෙහොයනවා.  පසුගිය අවුරුද්ෙද්  රුපියල් මිලියන 

3,000ක් ෙවන් කළා. ෙකෝ, ඒ රුපියල් මිලියන 3,000? ඉඩම 
ෙහොයන්නද, රුපියල් මිලියන 3,000ක් ගිෙය්?  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
රජෙය් සල්ලි ආවාට ගියාට වියදම් කරන්න බැහැ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
පසුගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙය්දී ඉතා පැහැදිලිව කියලා 

තිෙබනවා, "ෙම් නව නගර ශාලාව ආසන්නෙය් ආසන 7,000කින් 
සමන්විත මහා දැවැන්ත සම්ෙම්ලන ශාලාවක් හදනවා" කියලා. ඒ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරනවා කියලා කියනවා. 
අද තවම ඉඩම ෙහොයනවා. දැන් අවුරුදු ෙදකයි, තවම ඉඩම 
ෙහොයනවා. ඕක තමයි තිෙබන පශ්නය. ඉතින්, ෙකොෙහොමද 
2020දී ඔබතුමන්ලා සංචාරකයන් ෙම්  රටට ෙගෙනන අෙප්ක්ෂාව 
ඉෂ්ට කර ගන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟ,- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
සංචාරකයන් ආවාම ෙපන්වන්නම්.  

  
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙපන්වන්න ෙකෝ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලණුව ෙගනාවාද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගිය අවුරුද්ෙද් කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුව ආසන්නෙය් පදර්ශන 

මධ ස්ථානයක් හදනවා" කියලා. මට ෙපන්වන්න ෙකෝ, 
පාර්ලිෙම්න්තුව අසල තිෙබන පදර්ශන මධ ස්ථානය? දැන් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ගිහිල්ලා බලමු ෙකෝ.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා ආරම්භ කරෙගන යනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අර තිබුණු,  "අෙප් ගම" කියන එකත් දැන් වැහිලා යනවා. 

ඒෙක් දැන් මකුණු දැල් බැඳලා, යන්න බැහැ. යන්තම් හරි තිබුෙණ්, 
"සළුසල". දැන් ඒකත් වැහිලා. එතැන දැන් ෙවස් මුහුණක්වත් 
නැහැ. ඔබතුමාෙග් මුහුණ ෙගන ගිහින් එතැන හයි කෙළොත් තමයි 
විකුණාගන්න ෙවන්ෙන්. එතැන තිබුණු යක්ෂ මුහුණු ටිකත් නැහැ. 
අම්බලන්ෙගොඩ ශිල්පිෙයෝ හදලා ෙගනාපු යක්ෂ මුහුණු ටිකත් 
නැහැ. දැන් ඒකට හයි කරන්න ෙවන්ෙන් සංචාරක ඇමතිෙග් 
මුහුණ. ඒක හදලා විකුණුෙවොත් තමයි දැන් ආදායම ෙහොයන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙකෝ, MICE 
tourism? MICE tourism හදනවා කිව්වා. වසර පහක් සඳහා 
සියයට 50ක බදු විරාමයක් ෙදනවා කියලා කිව්වා. ඔබතුමන්ලා 
ඒක දුන්නාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව සඳහා දැනට විනාඩි 

අටක කාලයක් අරෙගන තිෙබනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
තව ෙවලාව තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්වා, "සංචාරක 

කර්මාන්තය දියුණු කරන්න සංචාරක ක්ෙෂේතයට අලුතින් පුහුණු 
අය බඳවා ගන්න ඕනෑ. රුපියල් 15,000ක උපරිමයකට යටත්ව 
මාස තුනකට තරුණයන් 3,000ක් පිට කරන මධ ස්ථාන -පාසල්- 
හදනවා" කියලා. මම අහනවා, ඒවා ෙකෝ කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා හදලා තිෙබනවා.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අර පවත්වාෙගන ගිය ඒවා තිෙබනවා. ඒවාෙය් ගුරුවරු 

ඉන්නවාද කියලා කියන්න ෙකෝ. සංචාරක විෂය උගන්වන්න 
ගුරුවරු ඉන්නවාද? ගුරුවරු හිඟයක් නැද්ද?  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි අලුෙතන් පාඨමාලා කිහිපයක් පටන් ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවා පසුගිය කාලෙය්ත් තිබුණා. ඒවා අලුෙතන් කරපුවා 

ෙනොෙවයි. සංචාරක පවර්ධන අරමුදල කියලා එකක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමාට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදලින් මිලියන දාහක්  විතර 
තිෙයන්ෙන් අරමුදල සඳහා. සියයට 70ක් පවර්ධනයට ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. අපට කියන්න, අෙප් රට සංචාරක පාරාදීසයක් 
බවට පත් කරන්න ෙලෝකය පුරා ෙගනගිය පවර්ධන වැඩසටහන් 
ෙමොනවාද කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙනක් සැෙර් තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක ෙගන යන්නම්, 

ෙමොනවාද කෙළේ කියලා ෙපන්වන්න. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙපන්වන්න. අඩුම ග ණෙන් එෙහම එකක්වත් කරලා 

ෙපන්වන්න. ෙම්ක සංචාරක පරාදීසයක් කරන්න.  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන ෙලෝකයක ෙන් ඉන්ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 සියයට 70ක් ෙවන් කළාය කිව්වාට, කරලා තිෙබන්ෙන් 

ෙමොනවාද? පසුගිය කාලෙය් ඔය ෙපොඩ්ඩක් පවත්වා ෙගන ගියා. 
"යං තං සන්තං පදං" ඒ ටික තිෙබනවා. අලුතින් ෙමොකුත් කරලා 
නැහැ. ඒ නිසා අලුතින් ෙදයක් කරලා ෙපන්වන්න. අලුතින් ෙදයක් 
කරලා නැහැ. සංස්කෘතික, ආගමික, පාරිසරික හා ෛවද  
සංචාරකයින් ෙගන්වා ගන්න. ෛවද  සංචාරකයින් ෙගන්වා 
ගැනීමට ඔබතුමා කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? පාරිසරික 
සංචාරකයින් ෙගන්වා ගන්න කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙමෙහේ 
වරාය ෙගොඩ කරනවා; තිෙබන පරිසරය විනාශ කරනවා. ෙම් 
පරිසරය විනාශ ෙවනෙකොට, අෙප් ෙවරළ තීරෙය් පවතින 
ස්වාභාවික පරිසරය නැති ෙවලා යනවා. ඉතින්, ෙකොෙහොමද 
සංචාරකෙයෝ එන්ෙන්? අෙප් තිෙබන පාරිසරික සම්පත් පවා 
විනාශ ෙවනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගස් ටික කපනවා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගස් ටික කපනවා. මං මාවත්, jogging paths කඩනවා. [බාධා 

කිරීමක්] තිෙබන jogging paths ටිකත් කැඩුවාම, සංචාරකෙයෝ 
ඇවිල්ලා ව ායාමයට ඇවිදින්ෙන් ෙකොෙහේද? සංචාරකෙයෝ 
ව ායාම කරන්ෙන් ෙකොෙහේද? සංචාරකෙයෝ අඩුම ගණෙන් 
තමන්ෙග් ඇඟ බස්සවා ගැනීමට ඇවිදින්ෙන් ෙකොෙහේද? ඇවිදින්න 
තිබුණු එකත් කඩා දැම්මා. ඔබතුමන්ලා සංචාරක ක්ෙෂේතයට 
අලුතින් කිසිවක් එකතු කරලා නැහැ.  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමම අමාත ාංශය භාර ගත්ත එක 

ෙහොඳයි. නමුත් කියාෙවන් ඔප්පු කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි, 

3445 3446 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

ෙම්වා සඳහා ෙදන බැංකු ණය සහ බදු අය කිරීම් ගැනත් කථා 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මුදල් ඇමතිතුමාට කියා ෙහෝ ෙමම 
ක්ෙෂේතය -සංචාරක කර්මාන්තය- දියුණු කර ගැනීම සඳහා අඩු 
ගණෙන් යම් කිසි කාලයක් යන ෙතක්වත් එම බදු පතිශත අඩු කර 
ගන්න. එෙහම සහන ෙදන්න. එෙහම තමයි සංචාරක කර්මාන්තය 
දියුණු කරන්ෙන්. මුදල් ඇමතිතුමාෙග් driversලා ඔබතුමාෙග් අර 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉන්නවා. ඕනෑ නම් මම දැන් ගිහින් 
ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නැද්ද? මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
driversලා ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා 
දන්ෙන්ත් නැහැ. නිලධාරින්ෙගන් අහලා බලන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ඒක තමයි දැන් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත ාංශ ෙගොඩනැගිල්ෙල් දැන් ඉන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
driversලා. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. සංචාරක කර්මාන්තය ඒ 
විධියට දියුණු කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්න ඕනෑ,  
marketing plan එකක්. Marketing plan එක ෙකෝ? ඒවා 
කියාත්මක ෙවනවාද? එෙහම නැහැ. ඒ නිසා අර ෙද්වල්, ෙම් 
ෙද්වල් කරනවා කියා කිව්වාට promotions හරියට කරන්ෙන් 
නැතුව අෙප් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය වර්ධනය කරන්න බැහැ. 
ආගමික සහජීවනය වාෙග්ම ඒ හා සමානව සංචාරක කර්මාන්තය 
දියුණු කිරීමත් වැදගත් ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් 
අලුතින් එෙහම වැඩසටහන් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. පසුගිය අය 
වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල්වත් තවම කියාවට නඟලා නැහැ. 
ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා එම තත්ත්වය වහාම ෙවනස ්
විය යුතුයි කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් තැපැල්, 

තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත තුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් 
පශ්නය  පිළිබඳව. ලංකා ෙව් තැපැල් කාර්යාල 3,410ක් විතර 
තිෙබනවා. 1996 වසෙර්දී උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් රාජ  
ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම සිදු කළා. නමුත් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු 
මූලික අයිතිවාසිකම්, අෙනකුත් රාජ  ෙසේවකයින්ට ලැෙබන 
වාර්ෂික නිවාඩු හතළිස්පහ, ඒ වාෙග්ම උප තැපැල් 
ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් අෙනකුත් මූලික අයිතිවාසිකම් යන 
ෙද්වලින් යම් යම් ෙද්වල් ලැබුණාට, සමහර ෙද්වල් ලැබිලා නැහැ.  

 
අෙනක් පැත්ෙතන්, ඔවුන්ෙග් ''විශාමය'' පිළිබඳ ෙලොකු 

පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් බඳවා ගැනීෙම්දී එක 
කණ්ඩායමක් අෙපොස (සාමාන  ෙපළ) ගණිතය සහ සිංහල 
සමත්වීම සුදුසුකම් විධියට සැලකුවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා දැන් 
අලුෙතන් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා, ''ඒ සඳහා 
සම්මාන සාමාර්ථයක් තිබිය යුතුයි'' කියලා. අවුරුදු තිහක්, 
හතළිහක් ෙසේවය කළ උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරු විශාම 
යන්නත් ආසන්නයි. විශාම යන්නට ආසන්න ෙව්ලාෙව් ඔවුන් 
ස්ථිර කිරීම සඳහා සහ විශාම වැටුප් ලබා ෙදන්නට ෙමවැනි අලුත් 
සුදුසුකමක් පැනවීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් කණ්ඩායම විශාම යන ෙතක් පසු ගිය කාලෙය් 
අනුගමනය කළ කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න; අලුත් 
කමෙව්දයට යන්න හදන්න එපා. ඒ කමෙයන් අවුරුදු තිහකට විතර 
පස්ෙසේ  ඒ අයට ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවනවා. ඒ නිසා, රට පුරා 
සිටින උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් විශාම වැටුප් පශ්නය 
පිළිබඳව ඔබතුමා වහාම මැදිහත් ෙවලා එය විසඳන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
අෙප් රෙට් ආගමික සහජීවනය ඇති කරන්න, ජාතික සමගිය 

ඇති කරන්න, ෙම් වාෙග් ඇමතිවරු තව ෙකොච්චර බිහි වුණත් ඒක 
කවදාවත් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමාෙග් අවංක, පරම, පිවිතුරු 
ෙච්තනාව ෙහොඳයි. හැබැයි, පාෙයෝගික භාවිතාෙව්දී පරණ ෙද්ම 
නම් කරන්ෙන්, -පරණ බයිලා තැටියම නම් ආපහු වාදනය 
කරන්ෙන්- ආගමික සහජීවනයක් අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට 
බැහැ. ඒ බැරිකම ඔප්පු කිරීම ඔබතුමන්ලා දැන් පදර්ශනය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙමය ෙවනස් කරන්න, ෙවනස් මාවතක් 
ෙහොයා ගන්න ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඇස් පෑෙද්වා!යි පාර්ථනා 
කරමින් මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[පූ.භා. 11.36] 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත  සහ බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආගමික සහජීවනය පිළිබඳව 

අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉතාමත් වැදගත් අදහස් රාශියක් අද දින 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. රටක් දියුණු කරන්නට කටයුතු කරන විට 
කුමන ආකාරෙය් සංවර්ධන ව ාපෘතීන් ඉදිරිපත් කළත්, ඒ රෙට් 
සාමය, සහජීවනය ෙනොමැති නම් ඔය එකකින්වත් අපට 
පතිඵලයක් ෙනළා ගන්නට බැරි වනවා.  

 
අවුරුදු හාරසිය පනස්තුනකට වැඩි කාලයක් අෙප් රට 

යුෙරෝපීය අධිරාජ ෙය් යටත් විජිතයක්ව පැවති කාලෙය්දී, අෙප් 
රෙට් තිබුණු සහජීවනය නැති කිරීම සඳහා ෙනොෙයකුත් කමෙව්ද, 
උපකම ඒ සුදු පාලකෙයෝ ෙම් රට තුළ කියාත්මක කළ බව අප 
දන්නවා. අපව භාෂාමය වශෙයන් ෙබදුවා; ජාතීන් වශෙයන් 
ෙබදුවා; ආගම් වශෙයන් ෙබදුවා. ව වස්ථාදායකයට 
නිෙයෝජිතවරුන් ෙත්රීම පවා ආගම, ජාතිය, භාෂාව පදනම් කර 
ෙගන, උඩරට, පහතරට විධියට ෙබදලා, ඒ පෙද්ශ නිෙයෝජනය 
කරන විධියටයි කෙළේ. ඒ අනුව, ජාතික සමගිය නැති කිරීම තුළ 
පමණයි විෙද්ශීය පාලකයන්ට ෙම් රට පාලනය කර ෙගන යෑමට 
හැකියාව තිබුෙණ්.  ඒ උදවිය ඒ යාන්තණය ෙබොෙහොම 
කමානුකූලව කියාත්මක කළා. එදා අෙප් ර  ෙට් ජාතික නායකෙයෝ 
යටෙත්; මහාමාන  ඩී.එස.් ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් ෙමරෙට් ජාති, ආගම්, භාෂා ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව උඩරට, පහතරට ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් තිෙබන මහත් 
තර්ජනෙයන් ෙගොඩ එන්න සියලු ෙදනා ඒක රාශී වුණා.  

 
1948 වන විට, ඒ මුතුන් මිත්තන්ෙග් කැප කිරීම නිසාම ෙම් 

රටට ෙඩොමීනියන් තත්ත්වෙය් නිදහසක් ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  නිදහස ලබා ගත්තාට පසුව අෙප් ර ෙට් 
ජාතික සමගිය, ආගමික සමගිය යනාදී ෙම් සියල්ල ඇති කරලා, 
ෙම් රට අලුත් මාවතකට, අලුත් සංවර්ධන ගමනකට ජනතාව ට 
සුඛිත-මුදිත සමාජ කමයක් ෙගොඩ නඟාගත හැකි වාතාවරණයකට 
යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අෙප් රෙට් ජීවත් වුණු සියලුම 
ජනතාව සුභ පාර්ථනා දල්වා ෙගන තමයි බලාෙගන හිටිෙය්. 
නමුත්, 1948 වසෙර් ඉඳලා අවුරුදු 70කට කිට්ටු ෙවන්න ආපසු 
හැරිලා බැලුවාම, අපට එවැනි විධියට සතුටු වීෙම් හැකියාවක් 
නැති බව ෙපෙනනවා. ෙහේතු කුමක් වුවත්, අෙප් රට වරින් වර 
අඩියක් ෙදකක් ඉස්සරහට යනෙකොට, අඩියක් ෙදකක් ආපස්සට 
ඇෙදන බව අපි දන්නවා.  

 
1971 තරුණ නැගිටීමත් එක්ක අෙප් රෙට් දහ ෙදොෙළොස්දාහක් 

තරුණ-තරුණියන් ඒ සටන් තුළ තමන්ෙග් ජීවිත අහිමි කර 
ගත්තා. නැවත වතාවක් 1987-1988 ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් 
වටිනා ජනතා ජීවිත හැට-හැත්තෑදාහක් අහිමි වුණා. ෙම් භාෂාමය 
පතිපත්ති නිසා, ජාතිකමය පතිපත්ති නිසා අපට ඇති ෙවලා 
තිෙබන ඝට්ටනය මත, අවුරුදු 30ක සාපලත් යුද්ධය තුළින් අෙප් 
රෙට් වටිනා ජීවිත හැට-හැත්තෑදාහක් අහිමි වුණා. ෙම් නැති ෙවච්ච 
සියලුම ජීවිත             ශී ලාංකික පුරවැසියන්; ශී ලංකාවට වටිනා 
ෙසේවයක් කිරීමට හැකියාව, ශක්තිය තිබුණු පුද්ගලයන්. ඉතින් ඒක 
නිසා ශී ලාංකික ජාතියක් කියන්ෙන්, ෙබොෙහොම දුක් විඳපු 
ජාතියක්;  ෙබොෙහොම ෙහම්බත් ෙවච්ච ජාතියක්. අපට ආපහු අර 
පරණ තත්ත්වයට යන්න බැහැ. අපි ආඩම්බරෙයන් කථා කරන 
ඉතිහාසය අෙප් මුතුන් මිත්තන්ෙග් කදුෙළන්, දහඩිෙයන්, 
රුධිරෙයන් තමයි ලියවිලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම රැක ෙගන ආපු 
ෙම් රට තවදුරටත් අරාජික ෙවන්න ඉඩ තියනවා කියලා 
කියන්ෙන්, අපට අනාගතයක් පිළිබඳව කිසිදු බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තියා ගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා කියන එකයි.  

3447 3448 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය රජය කාලය තුළදී 
පැවැති  අන්තවාදී කියා කලාපයන් තුළ ෙම් රෙට් සාමය, සමගිය 
අහිමි ෙවලා ගියා. එදා අපි දැක්කා, ඒ ආණ්ඩුව තුළ සිටි ඒ 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කමිටුවට ගිහිල්ලා වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා, අෙප් රෙට් ආගමික 
සහජීවනය නැහැ කියලා,  අෙප් රෙට් ආගමික ස්ථාන විනාශ 
ෙවනවා කියලා. ඒක නිසා යම් යම් මැදිහත්වීමක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ආණ්ඩුව තුළින්ම ඒ කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. 
ඒක ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ෙම් තත්ත්වයන් 
වළක්වා ගැනීම පිණිස ෙම් රෙට් ජනතාව පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙදසැම්බර් 8 ෙවනිදා   ෙඵතිහාසික තීන්දුවක් ගත්තා.  අෙප් රෙට් 
ෙබොෙහෝ දුගී-දුප්පත් ජනතාව හිටියත් ඒ තීන්දුව ගැනීෙම්දී ඒ 
ජනතාවෙග් මූලික බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්, 
''කන්න ෙදන්න, ෙබොන්න ෙදන්න, ආර්ථික පශ්න විසඳා ෙදන්න'' 
කියන එක ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙම් ෙද්ශපාලන ෙවනස සිදු කෙළේ, 
ෙම් රෙට් සාමය, සමගිය, නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්නට තිෙබන 
අයිතිය, නිදහෙසේ තමන් කැමති ආගමක් අදහන්නට තිෙබන 
අයිතිය යනාදිය රැකෙදයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. ඉතින්, ඒ 
නිසා  නැවත වතාවක් ෙම් රෙට් එවැනි අසහනකාරී තත්ත්වයන් 
ඇති ෙනොවන විධියට වග බලා ගන්න අපට වගකීමක්, යුතුකමක් 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අෙප් රෙට් තිෙබන නීති රාමුෙව් යම් කිසි 
ෙවනසක් කරන්න ඕනෑ කියන එක මුලින්ම පටන් ගත්ෙත් අපි 
ෙනොෙවයි.  

 
1994න් පසුව ෙමරට බිහි වුණු හැම ජනාධිපතිවරෙයක්ම බිහි 

වුෙණ්, ඒ ෙවනස කරනවා කියලා ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දුව 
නිසායි. ෙම් රටට ශාපයක් වුණු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව, විධායක 
කමය, මැතිවරණ කමය පමුඛතා ලැයිස්තුව මත හය මාසයකින් 
අෙහෝසි කරනු ලැෙබ් කියන පදනෙමන් තමයි  1994 වසෙර්දී ෙම් 
ෙවනස පටන් ගත්ෙත්. යම් යම් අවාසනාවන්ත සිද්ධි නිසා ෙම්වා 
කර ගන්න බැරි වුණා. නමුත්, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් නිර්මාණය 
ෙවච්ච කුඩාම ආණ්ඩුව විධියට 47 ෙදෙනකුෙගන් යුත් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට හැකියාව ලැබුණා, ඉතාම සාමකාමීව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය 
කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් ආශිර්වාදය ඇතිව දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් එක්තරා 
පමාණයකට සන්තර්පණය කරන්න. 

 
ඒ එක්කම අපි කවුරුත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් 

රෙට් මූලික නීති රාමුව ෙවනස් කරන ඒ කමෙව්ද හඳුන්වා දීම 
සඳහා අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක අවශ තාව පිළිබඳව. දැන් ඒ 
කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරමින් තිෙබන ෙමොෙහොෙත් අපට 
ෙපෙනනවා, අෙප් ෙමම කියාදාමයන් කඩාකප්පල් කරන්න යම් 
යම් ෙද්ශපාලන බලෙව්ග කියාත්මක ෙවනවා කියන කාරණය. ඒ 
සඳහා මුලටම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කාරණය තමයි, අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළ ෙබෞද්ධයන්ට තිෙබන අයිතිය නැති 
කරනවා, බුද්ධාගමට තිෙබන පමුඛස්ථානය ෙම් ෙයෝජිත 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ඉවත් කර තිෙබනවාය කියන එක. අපි 
තවම අකුරක්වත් ෙකටුම්පත් කරලා නැති ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් පිළිබඳව ෙමවැනි විෙව්චන ඉදිරිපත් කරනවා. අපි 
ජනතාවට කියනවා ඒ පිළිබඳව සැකයක්, සංකාවක් තියා ගන්න 
වුවමනාවක් නැහැ කියලා. ෙම් රෙට්  දවිඩ ජනතාව -උතුර හා 
නැ ෙඟනහිර දවිඩ ජනතාව- නිෙයෝජනය කරන නායකෙයක් 
වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමා ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවනීය විධියට ජාතිය අමතා පකාශයක් කළා, ෙබෞද්ධයන්ට 
තිෙබන ඒ උරුමය, අයිතිය නැති කරන්න වුවමනාවක් නැහැ;  ඒක 
අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ වාෙග්ම, අති උතුම් 
අගරදගුරුතුමා -කාදිනල්තුමා-  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කළා, 
ෙබෞද්ධයන්ට තිෙබන උරුමය රකින්න ඕනෑ; ඒක ඉවත් කරන්න 
එපා කියලා. එෙහම නම්, දැන් කාටද ෙම් වුවමනාව තිෙබන්ෙන්? 

ෙම් වුවමනාව ෙම් රෙට් කාටවත් නැහැ. සමහර බංෙකොෙලොත් 
ෙද්ශපාලනඥයින්ට ෙම් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය තමයි තමුන්ෙග් 
පැවැත්ම සඳහා තිෙබන ඔක්සිජන් එක. ෙම් ඔක්සිජන් ටික 
ගිෙයොත් ඔවුන්ට පැවැත්මක් නැහැ. ඒක නිසා අද ඉතාම 
කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජන ජීවිතය අවුල් 
කරන්න, ජාතික සමගිය නැති කරන්න අෙප් රෙට් සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බව.  

 
ෙම් තත්ත්වය දකුෙණ් විතරක් ෙනොෙවයි, උතුෙර්ත් තිෙබනවා.  

උතුෙර් පන්සල් හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා උතුෙර් මහ 
ඇමතිතුමා උතුරු පළාත් සභාෙව් ෙයෝජනාවක් සම්මත කර 
තිෙබනවා. අපි එතුමාෙගන් අහනවා, එතුමාට එෙහම බලයක් දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොන නීතිය යටෙත්ද කියලා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
යටෙත්ද? නැත්නම්, ෙවන පනතක් යටෙත්ද? ෙමොන බලයක් 
පාවිච්චි කරලා ද එතුමා ඒ ෙයෝජනාව ෙගන ආෙව්? ඒෙකන් උතුරු 
පළාත් සභාව හෑල්ලුවට ලක් ෙවනවා. එවැනි ෙයෝජනාවක් 
සම්මත කළා කියලා ඒෙක් නීතිමය වලංගුභාවයක් නැහැ. ඒෙක් 
නීතිමය වලංගුභාවය පිළිගන්න අපි කවුරුත් සූදානම් නැහැ. ඒ 
ෙයෝජනාව කුණු කූඩයට යන එක විතරයි අවසානෙය්දී සිද්ධ 
වන්ෙන්. ඒ තුළින් උතුරු පළාත් සභාවම හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක් 
තමයි එතුමා කෙළේ. එතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් විධියට කටයුතු කරද්දී අපි කාෙග්ත් 
ෙගෞරවයට පාත ෙවච්ච විනිශ්චයකාරතුෙමක්.   

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, தய ெசய்  நீங்கள் 

வடக்கு மாகாண தலைமச்சைரத் தவறாக நிைனக்க 
ேவண்டாம். அவ ைடய குழந்ைதகள் இரண்  ேப ேம 
ெபளத்த மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைளத்தான் தி மணம் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். அவர் நீண்டகாலமாக - பிறப்பி ந்  - 
ெகா ம்பிேல வாழ்ந்த ஒ வர். ஆகேவ, அவர் ெபளத்த 
மதத் க்கு ஒ ேபா ம் எதிரானவர் அல்ல. அவர் 
நயினாதீவி ள்ள நாக விகாைரக்குச் ெசன்  வணக்கம்கூட 
ெச த்தியி க்கிறார். அவரால், "வடக்குக் கிழக்கிேல 
எங்ேக ம் ெபளத்த விகாைரகைள அைமக்கக்கூடா " என்ற 
தீர்மானம் எ ம் வடக்கு மாகாண சைபயில் 
ெகாண் வரப்படவில்ைல. ஆனால், ெபளத்தர்கள் இல்லாத 
இடத்தில் - சிங்கள மக்கள் இல்லாத இடத்தில் - 100 தம் 
தமிழர்கள் வா கின்ற ஓர் இடத்தில் ஏன், வ க்கட்டாயமாக, 
அவர்க ைடய மன நிைலையப் பாதிக்கக்கூ ய வைகயில், 

திதாகப் ெபளத்த ஆலயங்கைள அைமக்கேவண் ம்? 
என்பைதத்தான் அவர்கள் ேகட்கிறார்கள்.  இ பற்றி நான் 
உட்பட இங்கி க்கின்ற தமிழர்கள் எல்ேலா ம்கூட 
சிந்திக்கின்ேறாம். ஆகேவ, தய ெசய்  நீங்கள் இதைனத் 
தவறாகப் பதி ெசய்யாதீர்கள்!  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Member, I will reply you.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභාවට තිෙබන 
බලතල ෙමොනවාද කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 154 වන 
ව වස්ථාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා කියලයි අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරපු සිදුවීම ගැන කථා කරද්දී, ගරු 

මන්තීතුමා කියාපු විධියට TNA එෙක් සාමාජිකෙයක් තමයි උතුරු 
පළාෙත් මහ ඇමති ධුරය දරන්ෙන්. ෙමතැනදී වගකීමක්, 

3449 3450 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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යුතුකමක් තිෙබනවා, "ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව නිසා අපි ෙම්ක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ" කියලා ඒ අයට කියන්න. හැබැයි, මන්තීතුමා 
කිව්ව ආකාරයට සියයට සියයක් ෙදමළ ජන වර්ගය ඉන්නවා 
කියන එක වැරැදියි. ෙමොකද, ෙම් තැන්වල 15,000ක්, 18,000ක් 
පමණ සිංහල මිනිස්සු සිටිය අතර, 97,000ක් පමණ මුස්ලිම් 
ජනතාවක් හිටියා. අද ඒ අය සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කරලා - ethnic 
cleansing එෙකන් පස්ෙසේ - ඒ සියලු ෙදය කරලා, දැන් කියනවා, 
ෙම් තැන්වල සියයට සියයක් ෙදමළ ජනතාව ඉන්නවා කියලා. 
ඒක හරි අසාධාරණයි.   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් කාලය ටිකක් සීමිතයි. 
Hon. Member, I will reply you.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அங்கு ஸ் ம் மக்கள் கு ேயறக்கூடா  என்  

இ வைரக்கும் யா ம் த க்க மில்ைல. அவர்கள் 
கு ேய வதற்கு எந்தத் தைட மில்ைல. அவர்கள் 
கு ேய வதற்கான  யற்சிகைள ம் நாங்கள் 
ேமற்ெகாண் க்கின்ேறாம். 1995ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு 
யாழ்ப்பாண மாவட்டம் இலங்ைக இரா வத்தின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ்தான் இ க்கின்ற . இப்ெபா கூட - 
2009ஆம் ஆண் க்குப் பிறகுகூட - அவர்கள் கு ேய வதற்கு 
எந்தவிதத் தைட மில்ைல. தய ெசய்  அதைனப் பிைழயாகக் 
கூறாதீர்கள்! 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Now, I will address the issue. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔය කාරණයට තමයි මම එන්න සූදානම් වුෙණ්. මම 
කිව්වා, සමහර අයට ෙම් ජාතිවාදය තමයි ඔක්සිජන් කියලා. ඒ 
උදවිය බැඳලා ඉන්න අය සිංහලද, ෙදමළද, මුස්ලිම්ද, හින්දුද, 
ෙබෞද්ධද කියන එක ෙනොෙවයි කාරණය. දැන් උතුෙර් මහ 
ඇමතිතුමාට පශන්යක් තිෙබනවා. අපි ගරු කරනවා, වි පක්ෂ 
නායකතුමාට සහ TNA එෙක් මන්තීතුමන්ලා කණ්ඩායමටම. 
ෙමොකද, ඒ කණ්ඩායම එෙහම තත්ත්වයක් අරෙගන නැහැ. අද 
උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත්වල දවිඩ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
ජාතික ෙද්ශපාලනඥයින් තමයි ඔබතුමන්ලා. ඒ නිසා මහජන 
නිෙයෝජිතයින් හැටියට අපි ඔබතුමන්ලාට ගරු කරනවා. 
ඔබතුමන්ලා, විපක්ෂ නායකතුමා එෙහම තත්ත්වයක් අරෙගන 
නැහැ. නමුත් අද පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන උතුෙර් මහ 
ඇමතිතුමා පමුඛ  සමහර ෙද්ශපාලනඥයින්ට  දවිඩ ජනතාවට ඔප්පු 
කරලා ෙපන්වන්න ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා, ජාතික 
ෙද්ශපාලනඥයින්ට වඩා උඩින් තමයි අපි ඉන්ෙන්, අපි තමයි දවිඩ 
ජනතාවෙග් ගැලවුම්කරුවන් කියලා.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. S. Viyalanderan. 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழ் 

உைரெபயர்ப்  இைடநி த்தப்பட் க்கின்ற .  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
කරුණාකර ඒ පහසුකම් සපයන්න. ගරු මන්තීවරුනි, 

ඔබතුමන්ලාෙග් මැදිහත් වීම පිළිබඳව ඇත්තටම මා සතුටු 
ෙවනවා. හැබැයි, අෙප් එකම අරමුණ ෙමොකක්ද? අතීතයට ශාප 
කර කර අපි නැවතත් අඳුරට යන  එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. 
අතීත ෙය්දී වැරදුණා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන හැම ජාතියටම 
අතීතෙය්දී වැරදුණා. ෙකොෙහේ හරි තැනකදී වැරදිලා තිෙබනවා. ඒ 
වැරැද්ද උලුප්ප උලුප්පා අපි තව දුරටත් හැෙපනවා නම්, ඒ 
අගාධෙය්ම තමයි අපට ඉන්න ෙවන්ෙන්. දැන් ෙම් සියලු අදහස් 
පකාශ කරන්ෙන් නැවත ඒ අගාධයට යන්න ෙනොෙවයි. අපි 
එතැනින් එළියට එන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රෙට් ස්ථාවර සාමයක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ජීවත් වුණු ජනතාව -ෙබෞද්ධ, හින්දු, 
ඉස්ලාම්, කෙතෝලික, කිස්තියානි යන සියලු ෙදනාම- ශික්ෂණයක් 
ලබපු, ෙලෝකයට ආදර්ශවත්ව ජීවත් වුණු අය. මා කලිනුත් කිව්වා 
වාෙග් යම් යම් ෙහේතු නිසා පසු කාලෙය් බිතාන  පාලන සමෙය් 
ඉඳලා අප ෙබදා තැබුවා. බිතාන  ජාතිකෙයෝ අප දමපු ඒ මඩ 
වගුෙරන් තවමත් අපට ෙගොඩ එන්න බැරි වීෙම් පශ්නයයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. තිස් අවුරුදු යුද්ධයට ෙහේතුවත් ඒකයි. ඒ ෙබදිල්ෙලන් 
තමයි එය පටන් ගත්ෙත්. අපට දැන් වුවමනා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ඒෙකන් ෙගොඩ එන්නයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 154 වන ව වස්ථාව සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
154 වන ව වස්ථාෙවන් කියන්ෙන් පළාත් සභාවලට තිෙබන 

බලතල ගැන.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන්න ගිය කාරණය මඟ හැරුණා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් පශ්න ෙගොඩක් ආවා ෙන්. මා කිව්ෙව් පළාත් සභාවලට 

තිෙබන බලතල ෙමොනවාද කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා කියලායි. ඒකට උපෙල්ඛන 
දමලා තිෙබනවා. එතෙකොට පළාත් සභාවලට ෙම් වාෙග් 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න ව වස්ථාෙවන් කිසිම ආකාරයක 
බලයක් දීලා නැහැ. ඒ නිසා ව වස්ථාෙවන් පිටස්තරව කරන 
ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය වලංගුතාවක් නැහැ කියන 
කාරණය තමයි මා මතක් කෙළේ. එෙහම බලය නැති කාරණයක් 
පිළිබඳව ෙයෝජනා සම්මත කළාම යම් කිසි පළාත් සභාවක්, ඒ 
පළාත් සභාව හෑල්ලුවට ලක් ෙවනවා. ෙමොකද, කියාත්මක 
කරන්න බැරි ෙයෝජනා ෙගෙනන පළාත් සභාවක් බවට ජනතාවට 
ඒත්තු  ගැන්ෙවනවා. ඒ නිසා මා කිව්ෙව්, ඒක පඥා ෙගෝචර 
කියාවක් ෙනොෙවයි කියන කාරණයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් එක එතුමාට අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් සිංහල බහුතරයක්, ෙබෞද්ධ බහුතරයක් 
ඉන්න පළාත් සභාවල ෙම් දක්වා කවදාවත් එෙහම අන්තවාදී 
ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා නැති බව. ඒ නිසා එතුමාට වගකීමක් 
තිෙබනවා, සිංහල-ෙබෞද්ධ ජනතාව පෙකෝප ෙනොවන ආකරයට 
කටයුතු කරන්න. එෙහම කෙළොත් තමයි එතුමාෙග් වටිනාකම 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මට තව විනාඩි 10ක්-15ක් ෙදන්න අෙප් සභානායකතුමා 

එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Mr. Presiding Member, we can give him some more time.   

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් ගන්නා 

කාලය මට අවශ යි. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අලුත් ව වස්ථා සම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් 

පත්කළ Centre-periphery Relations අනුකාරක සහා වාර්තාෙව්  
ආණ්ඩුකාරවරයා පත් කිරීෙම් බලතල සම්පූර්ණෙයන්ම මහ 
ඇමතිවරයාට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක නීතියද කියා දන්ෙන් 
නැහැ. තවම ෙයෝජනාවක් පමණයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
කිසිම ෙදයක් දීලා නැහැ.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 මා කියන්ෙන් ෙයෝජනාව ගැන.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙයෝජනා තිෙබනවා, විකල්ප 1, 2, 3,  4, 5 කියලා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ ෙයෝජනා 

සම්බන්ධෙයන් මතවාදයක් තිෙබන්ෙන්. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නැහැ. ඒක ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි. ඒක වාර්තාවක්; අපට 

ලැබී තිෙබනවා. අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් ෙමෙහයුම් 
කමිටුෙව් ඉන්නවා. අෙප් කිසිම ෙයෝජනාවක් නැහැ. එක එක අය 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ අපිත් ඒවා 
බලලා, සුදුසුයි කියා හිතන වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙම් සියල්ලට කුමක් විය යුතුද කියලා තීන්දු කරන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලායි, අපියි ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේදීයි. අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් ෙගෙනනවා කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට 
අපි 2014 අවුරුද්ෙද් ෙයෝජනාවලියක් රටට ඉදිරිපත් කළ බව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න 
කැමතියි. ඒ සථ්ාවරය අපි ෙවනස් කරලා නැහැ.  

 
බුද්ධාගම ෙම් රෙට්  සංරක්ෂණය කරනවා; ෙපෝෂණය 

කරනවා; පමුඛස්ථානය ලබා ෙදනවා කියන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 9 වන ව වස්ථාෙව් කිසි ෙවනසක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එෙහම ෙවන්න ඕනෑය කියලා ෙම් රෙට් ෙවනත් ආගමක් 
අදහන කිසි ෙකෙනක් ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් 
යම්කිසි උරුමයක් තිෙබනවා නම් එය ආරක්ෂා කළ යුතුයි.  අපි 
හිතමුෙකෝ, රුවන්වැලිසෑය, සීගිරිය ගැන. ඒවා සිංහල ෙබෞද්ධ 
අෙප් උරුමයන් විතරක් ෙනොෙවයි. ඒවා ෙම් රෙට් උරුමයන් 
ෙමන්ම ෙලෝකෙය්ත් උරුමයන්. ඒවා ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල 
ෙබෞද්ධ,  දවිඩ සහ ඉස්ලාම් ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම උරුමයන්.  

 
විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා කිව්ව ලැයිස්තුවට අනුව උතුර සහ 

නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ඒ වාෙග් රක්ෂණය කළ යුතු පුරා වස්තු 
276ක් තිෙබනවා. සමහර ඒවා සංරක්ෂණය කළ යුතු ෙද්වල්. 
සමහර ස්ථානවල කවුරුවත් නැති නිසා වල් වැදිලා තිෙබනවා. 
නමුත් අපි ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා. අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්ෙන් ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම 
සාමය සහ සමගිය රැෙකන විධියට වාෙග්ම ඒවා කාෙග්ත් 
උරුමයක් විධියට සලකලායි.  

 
වැල්ලවත්ෙත් තිෙබන හින්දු ෙකෝවිල ලංකාෙව් ඉන්න දවිඩ 

හින්දු භක්තිකයන්ෙග් උරුමයක් කියලා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
ඒක අෙප්ත් උරුමයක්. ෙමොකද, සිංහල ෙබෞද්ධ මිනිස්සු  
ඔබතුමන්ලාට වැඩිය ෙම් හින්දු ෙකෝවිල්වලට යනවා. අෙප් 
කතරගම වාරය පටන් ගත්තාම කතරගමට වැඩිපුර එන්ෙන් 
උතුෙරන් එන දවිඩ හින්දු ජනතාව.  

 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ නල්ලූර් ෙකෝවිලට වැඩිපුර 

යන්ෙන් සිංහල මිනිසුන් බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති. 
 තිරුෙකෝෙන්ෂ්වරම්වලට,  තිරුෙක්තීශ්වරම්වලට යන්ෙන් සිංහල 
මිනිස්සු. අද හැම පන්සලකම ශිව ෙදවියන්ෙග්, - ඊශ්වර 
ෙදවියන්ෙග්- ගණපති ෙදවියන්ෙග්, විෂ්ණු ෙදවියන්ෙග් පතිමා 
තිෙබනවා. ෙමොන ෙදවියන්ද නැත්ෙත් කියලා කියන්න? ෙම් 
ෙදවිවරු සමහර ෙවලාවට හිනා ෙවනවා ඇති, ලංකාෙව් ඉන්ෙන්  
ගල් ෙමෝඩෙයෝ කියලා. පන්සලට ගිහිල්ලා බුදු හාමුදුරුවන්ෙග් 
පතිමාවලටත් වැඳලා, ශිව ෙදවියන්ෙග්, ගණපති ෙදවියන්ෙග් 
පතිමාවලටත් වැඳලා පිහිට ෙවන්න කියලා ඉල්ලලා භාරයකුත් 
ෙවලා, පූජා වට් ටියකුත් තියලා පාරට ආවාට පස්ෙසේ ෙම් මිනිසුන් 
හින්දු කියලා, ෙබෞද්ධ කියලා ගහ ගන්නවා. ෙදවියන්ට ලජ්ජා 
ඇති, “මුන් අෙප් ෙකෝවිලට එන්ෙන් ෙමොකටද?” කියලා. අෙප් 
හැම ෙබෞද්ධ පන්සලකම හින්දු ෙදවිවරු වැඩ ඉන්නවා. හින්දු 
භක්තිකයන් සියලු ෙදනාම බුදු හාමුදුරුවන්ට වඳින, ගරු කරන 
බව අපි දන්නවා. එෙහම නම් කවුරු ෙවනුෙවන්ද ෙම් ගහ 
ගන්ෙන්, කවුරු ෙවනුෙවන්ද මරා ගන්ෙන්? ලංකා ෙව් ෙකොළඹ 
පෙද්ශෙය් පැවති උත්සව ෙදක තුනකට පසු ගිය කාලෙය් මා 
සහභාගි වුණා.  ඒ පන්සල්  හදා දීලා තිෙබන්ෙන් දවිඩ හින්දු 
බැතිමතුන්.  
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ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉඩමක පශ්නයක් 
ගැන කිව්වා. ඒ කථාව ඇත්ත. අෙප් ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේ 
නමක් මන්නාරම් පෙද්ශයට ගිහිල්ලා හින්දු භක්තිකෙයකුට අයිති 
යම් ඉඩම් පමාණයක් අල්ලාෙගන බෙලන් එහි පන්සල හදලා. ඒ 
ගරු මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පශ්නය ඇහුවා. මම ඒ 
ගරු මන්තීතුමාත් එක්ක ෙබොෙහොම සාමකාමීව ෙම් පශ්නය ගැන 
සාකච්ඡා කළා. ඒ හින්දු භක්තික මහත්මයා හරි ආදර්ශවත්. ෙම් 
කාරණය ගැන කිව්වාම පන්සලට ඒ අක්කර ෙදක ෙදන්න එකඟ 
වුණා. අපි දිසාපතිතුමාෙගන් ඇහුවා, "ෙම් ෙවනුවට විකල්ප 
අක්කර ෙදකක් ෙදන්න පුළුවන්ද?" කියලා. දිසාපතිතුමා කිව්වා, 
"ෙවන තැනකින් ෙදන්නම්" කියලා. ඒ හින්දු භක්තික 
මහත්මයාෙග් ඉඩම බෙලන් අල්ලාෙගන තමයි හාමුදුරුෙවෝ 
පන්සල හැදුෙව්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. හැබැයි, ඒ ඉඩම 
පන්සලට ෙදන්න එතුමා එකඟ වුණා.  

 
අපට සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගන්න බැරි පශ්නය ෙමොකක්ද? 

පසුගිය දිනවල අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක අපි ෙම් කාරණා 
ගැන සාකච්ඡා කළා. ආගමික කටයුතු බාර අමාත වරු හතර 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපි Committee එකක් විධියට රැස ් වුණා. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පදානත්වෙයන් සියලු ආගමික නායකතුමන්ලා 
කැඳවලා, සාකච්ඡාවක් පවත්වලා අපි ඒ සඳහා දැන් කමෙව්දයක් 
හදාෙගන යනවා.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඔබතුමා කියපු කාරණය සනාථ කරන්න මා ෙම් උදාහරණයත් 
කියන්නම්. මා පසුගිය අෙපේල් මාසෙය් යාපනයට ගිය ෙවලාෙව් 
නාගදීප විහාරස්ථානයට ගියා. නාගදීප විහාරස්ථානෙය් චිතයක් 
ඇඳලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමා. ඒ photo එක මම ළඟ 
තිෙබනවා. "නාගදීප විහාරවාසී භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට වසර 60ක් 
දානය ලබා දුන් හින්දු බැතිමෙතකු වූ ආර්. රාමචන්දන් මහතා" 
කියලා විහාරස්ථානය ඇතුෙළේ ඇඳපු චිත කීපෙයන් එකක ෙදමළ 
බැතිමෙතක් ඉන්නවා. විහාරස්ථානය ඇතුෙළේ පතිමාවක් හදලා 
තිෙබනවා, නාගදීප විහාරස්ථානයට උදවු කරපු ෙදමළ ව ාපාරික 
මහත්මෙයක්. සහජීවනය හැම තැනම තිබිලා තිෙබනවා. ඒ 
සහජීවනය  ෙද්ශපාලන වශෙයන් විනාශ ෙනොකර සිටීම තමයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඇත්ත. ඔබතුමා කියපු කාරණය මා පිළිගන්නවා. නාගදීපෙය් 

අලුතින් ෛචත යක් ඉදි කරලා තිෙබනවා. මීට අවුරුද්දකට විතර 
කලින් මම එය විවෘත කරන්න ගියා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ ස්ථානෙය් සිටි 

ජනතාවෙගන් භාගයකට වඩා සිටිෙය් දවිඩ ජනතාව බව මා ඒ 
ස්ථානයට ගිය ෙවලාෙව් දැක්කා. පන්සෙල් සියලු කටයුතු කෙළේ 
දවිඩ ජනතාවයි, ෙබෞද්ධ ජනතාවයි එකට එකතුෙවලා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, දැන් සති ෙදකකට කලින් 

මම ෙසේරුවිලට ගියා. ෙසේරුවිල  පන්සෙල් වස් පින්කමක් තිබුණා. 
ඒ වස් පින්කමට එක හා සමානව ඒ පන්සෙල් පිරිලා සිටිෙය් සිංහල 
ෙබෞද්ධ  ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව සහ දවිඩ ජනතාව. ඒ ගමට 
ගියාම අපි දැක්කා, ඔවුන්ෙග් සංහිඳියාව ෙකොෙහොමද කියා.   
මුස්ලිම් පල්ලිෙය් යම් ෙදයක් සිදු ෙවනවා නම් ෙබෞද්ධ ජනතාව 
ගිහින් උදවු කරනවා; ෙකෝවිෙල් වැඩටත් උදවු කරනවා.  අෙප් 
රෙට් පහළ මට්ටෙම් සාමාන  ජනතාව අතර ෙම් සංහිඳියාව 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ඉහළ ඉන්න යම් 

යම් කුහක  ෙද්ශපාලන බලෙව්ග විසින් ෙම්වා විනාශ කරනවා. ඒ 
විනාශ කරන්ෙන් ජනතාවට ආදරය නිසා ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත පශ්නය. අපි ෙම් ඇත්ත 
පශ්නය හඳුනාගන්න ඕනෑ. යම් යම්  කලහකාරි කටයුතු කරන 
හැම පැත්තකම අය අපි ෙගන්නුවා; ෙගන්වා සාකච්ඡා කළා. අපි ඒ 
අයෙගන් ෙම් ගැන ඉල්ලීමක් කළා. ෙම්ක අෙප් රට.  අපි කාටත් 
ජීවත් ෙවන්න තිෙයන රට. ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් 
කියා ෙවනසක්  නැහැ.  

 
පිට රටකට ගියාම අපි second-class citizensලා. අපට ඒ 

පිළිගැනීම ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෙම් අයිතිය රැකගන්න අෙප් සමගිය ඕනෑ. සමගිය නැත්නම් ඔය 
කියන සංවර්ධනයවත්, ඔය කියන උසස් තාක්ෂණයවත්, 
අධ ාපනය කියන ඒවාවත් ශත පහක වැඩක් නැහැ. ඒවා කාටවත් 
ඵලක් නැහැ. එම නිසා අපි ආගමික සහජීවනය ගැන එදාත් කථා 
කළා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. එදා ෙබ්රුවල පශ්නය එනෙකොට 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට මතක ඇති. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමායි, අපියි තමයි ඒ ගැන කථා කෙළේ. ෙජ්වීපී එෙක් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. අපි ඒ මුස්ලිම් මන්තීවරුන්ට 
ඉදිරිෙයන් කථා කළා.  එතුමන්ලා ෙවන ෙවන ෙද්වල් කියද්දී අපි 
ඉන් එහාට ගියා. ඉන් එහාට ගිහින් අපි ඒවාට තරෙය් විරුද්ධ 
ෙවලා අපි කථා කළා. ජාතික සමගිය ඇති කිරීම යම් කිසි ජන 
ෙකොට්ඨාසයකට විතරක් පතිලාභ ලැෙබන එකක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, there is a point of Order being raised 

by the Hon. S. Viyalanderan.   

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ நீதி அைமச்சர் அவர்கேள! உங்க ைடய 

உண்ைமயான, ேநாை்மயான பண் கைள மதிக்கின்ேறாம். 
இன, மத நல் றைவப் ேப வதற்காக நீங்கள் எ க்கின்ற 
நடவ க்ைககைள நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். உங்க க்கு 
எங்கள  பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
அண்மித்த காலமாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற மதவாதச் ெசயற்பா கள் 
பற்றி உங்க க்குத் ெதாி ம். நாங்கள் இனவாதத்ைதேயா, 
மதவாதத்ைதேயா வி ம்பவில்ைல. இந்த நாட் ேல 
மதிக்கத்தக்க ேசாபித ேதரர் அவர்கள் இறந்தேபா  ஸ் ம் 
மக்க ம், தமிழ் மக்க ம் அதிகமாக அ தார்கள். நாங்கள் 
ெபௗத்த மதத்ைத மதிக்கின்ேறாம். அப்ப யி ந் ம் தமிழ், 

ஸ் ம் மங்கள் வாழ்கின்ற அந்த மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல மங்களாராமய விகாராதிபதி அம்பிட் ய 
சுமனரதன ேதரர் அவர்கள் நீதிமன்றத்தி ைடய - 
நீதிவா ைடய கட்டைளையக்கூட கிழித்ெதறிந்  ஒ  
தனியார் காணிக்குள் அத் மீறி உள் ைழந் ம் இ வைர 
எந்தெவா  அ ப்பைடயி ம் அவர் ைக  ெசய்யப்பட 
வில்ைல. நீங்கள் மிகச் சிறந்த ஒ  நீதி அைமச்சர். அந்தத்  
ேதரர் அவர்கள் ஸ் ம் மக்கைள ம் தமிழ் மக்கைள ம் மிகக் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேகவலமாகப் ேபசுகிறார். அதன் பின்னால் சில அரசியல் 
சக்திகள் இ ப்பதாக நாங்கள் உணர்கின்ேறாம். இந்த 
நாட் ேல கடந்த காலங்களில் இனவாதத்ைத, மதவாதத்ைதத்  

ண் ய அைமப் க்கைளத் தைடெசய்யாததனால் 
சி பான்ைம மக்கள் இந்த நல்லாட்சிக்கு வாக்களித்தார்கள். 
ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் உாிய நடவ க்ைகைய ேவகமாக 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා  ඔය කියපු කාරණය පිළිබඳව 

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි දන්නවා. එවැනි ෙදයක් සිද්ධවීම සම්බන්ධව 
අපි ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් අපට ඉතා 
දැඩි ෙලස  නීතිය කියාත්මක කර ෙම්වා වළක්වන්න බැරිකමකුත් 
නැහැ. නමුත්  ෙම්වාෙය් තිෙබන සංෙව්දීකෙම් බරපතළකම නිසාම 
අපි වඩාත් උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් උදවිය එක තැනකට එකතු කර, 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් ජනතාව අතර තිෙබන අවිශ්වාසය නැති 
කරන්නයි. ඒ සඳහා ඔබතුමාටත් මා ආරාධනා කරනවා. අපි ඒ 
තැනට එනවා. එම නිසා ඔබතුමන්ලා අප වරදවා වටහා ගන්නට 
එපා. ෙමොකද, ෙම් ජාතික සමගිය නැති වීම පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට 
තිෙබන ෙව්දනාව වාෙග්ම- ඒ ෙව්දනාවට වැඩි ෙව්දනාවක්  අපටත් 
තිෙබනවා. අපි එන්නම්, ඔබතුමන්ලාත් එක්ක. ඒ ස්ථානයටම 
ගිහින් අපි සාකච්ඡා කරමු.  

 

ෙම් පශ්න සාකච්ඡා කර විසඳමු. අපි දැඩි ෙලස නීතිය 
කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන් ෙම්කට විරුද්ධ නැහැ කියන ෙහේතුව 
නිසා ෙනොෙවයි.  ෙම්වාෙය් තිෙබන සංෙව්දීකම වැඩි නිසා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන්, ඒ පශ්න තව පැටවු ගහන්න ෙදන්ෙන් නැතිව 
ෙගොඩින් විසඳා ගන්නයි. ෙම්ක  කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් ආපු 
සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳි තිෙබන නිසා තමයි අපට ෙම්ක ළිහා 
ගන්නට බැරි වුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දැනට විනාඩි 10ක් වැඩිපුර අර ෙගන 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙවන් කළ ෙවලාවන් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අෙප් ගරු සභානායකතුමා, එතුමා ෙග් කාලෙයන් ෙවලා ව 

ෙද්වි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව ෙවලාව ෙදන්න. We can sit after 6.30 

p.m. - අපර භාග 6.30න් පස්ෙසත් අපට කථා  කරන්නට  පුළුවන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇ ෆ්ගනිස්තානෙය්  අෙප් බුදු 

පිළිම තිබුණා. තෙලයිබාන්වරු ඒවාට ෙබෝර ගහලා කුඩු කළා. අපි 
දන්නවා, අෙප් රෙට් සියලුම මුස්ලිම් නායකයන් ෙම්කට විරුද්ධව 
ෙපළපාළි පවා ගියා කියන එක.  සමහර අය embassiesවලට පවා 
ගිහින් විෙරෝධය පෑවා. එෙහම සමගියක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ෙම් 
සමගිය නැති ෙවන්නට ෙනොදී අපි තවදුරටත් කටයුතු කරන බව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල විශාල 
පශ්නයක් විධියට මතු කළා, ශීපාදය පෙද්ශෙය් යම්කිසි ඉදිකිරීමක් 
සම්බන්ධව. අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙම්ක ජාතිවාදී 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක යම් කිසි ජාතිකෙයක් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැදීම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්, පාරිසරික පශ්නයක්. සිද්ධියට අදාළ ස්ථානයට එක 
පැත්තකින් මෙර් දියඇල්ල තිෙබනවා; අෙනක් පැත්ෙතන් 
තිෙබනවා, ගාර්ට්ෙමෝර් දියඇල්ල. තවත් පැත්තකින් 
මාඋස්සකැෙල් ජලාශය. ෙම් ශීපාද අඩවිෙය් buffer zone එකට 
යාබදවයි ඔය කියන ඉඩම තිෙබන්ෙන්. සංවර්ධනෙය්   නාමෙයන් 
ෙමතැන යම් යම් ඉදිකිරීම් කටයුතු  කෙළොත් පරිසර පද්ධතියට 
විශාල හානියක් ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මධ ම පරිසර 
අධිකාරිෙයන් අවසරයක් අරෙගන නැහැ. අපි දන්නවා සමහර 
පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන් සහ නිලධාරින් ෙම්වාෙය් තිෙබන 
අවශ තාවන්, පාරිසරික සාධක හරියට අධ යනය කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ඒ සහතික තිෙබනවාද නැද්ද කියලා ෙසොයන්ෙන් 
නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී ඒ අය වගකීෙමන් ෙතොරව කටයුතු 
කරනවා. එම නිසා අපි ඒ සියලු ආයතන එකට රැස් කරලා ෙම් 
පිළිබඳව තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කියන්ෙන් ශී පාද 
පරිසරය අයිති ෙම් රෙට් සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට කියන එකද? නැහැ. 
ෙම් පරිසරය අද ඉපදුණු ළමයාෙග් ඉඳලා අන්තිම වයස දක්වා ෙම් 
රෙට් ජීවත් වන මනුෂ යාට තිෙබන උරුමයක්. අපි පරිසරය 
ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. පාරිසරික හානියක් වන විධියට අපි ෙම් 
ඉදි කිරීම් කිසිවක් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණයත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරනවා. 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ශී පාද සථ්ානෙය් ඝණ්ටාරය ගැන ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. 

මට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා ඒක අරෙගන ගියා කියලා. 
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයා විධියට ඒ ගැන තත්ත්වය දැන ගන්නට 
කැමැතියි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමා, මටත් ඒක ආරංචි වුණා. මමත් තවම ඒක 

ෙසොයනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔය කියන්ෙන් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ඝණ්ටාරය ෙනොෙවයි ෙන්? 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ඒක ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්ක වැදගත්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙසොයලා බලමු. ඒක ෙසවිය යුතු ෙදයක්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කනක ෙහේරත් 

මන්තීතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கனக ேஹரத் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. KANAKA HERATH took the Chair. 
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් විවාදය තුළම 

ජිනීවා දං ෙගඩිය පිළිබඳව, විදුලි පුටුව පිළිබඳවත් අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කථා කරනවා අපි අහෙගන හිටියා. ජනවාරි 
08ෙවනි දා ෙවනසට කලින් අපි කිව්වා අපි වගකීම ගන්නවා; 
ජිනීවා දං ෙගඩිය ගැනවත්, ජිනීවා විදුලි පුටුව ගැනවත් කලබල 
ෙවන්න එපා කියලා. අපි දැන් ඒක නිෂ්කිය කරලා තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා ෙම් රෙට් කිසිම ෙකෙනකුට දං ෙගඩියට යන්න 
අවශ තාවකුත් නැහැ; දැන් එෙහේ විදුලි පුටුවක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. 
අපි ඒක අයින් කරලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ ජාත න්තර 
බලපෑම්වලට යටත් ෙවන්නට අපට වුවමනාවක් නැහැ.  

 
අෙනක් කාරණය ෙමයයි. දැන් සමහරුන් තුළ මතයක් 

තිෙබනවා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්පාදනය කරන විට 
විෙද්ශිකයන්ෙග් බලපෑම් මත විෙද්ශිකයන්ට වුවමනා විධියට 
හදනවා කියලා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, -අෙප් ගරු 
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා දන්නවා අපි කටයුතු කරන 
ආකාරය- කිසිම විෙද්ශීය බලෙව්ගයකට ඕනෑ විධියට අපි නීති 
හදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක European Unionද, ඇෙමරිකාවද, 
ෙවනත් රටක්ද කියන එක පශ්නයක් නැහැ.  

 
"ඒකීය රටක්" කියන තත්ත්වය නැතුව යනවා කියලාත් දැන් 

බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවාෙන්. මම හිතන විධියට ඒ කාරණයට 
මම උත්තර ෙදන්නට ඕනෑ නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ජනතාවට කිව්වා, "අපට ෙෆඩරල් ෙනොෙවයි ඕනෑ, රට 
ෙබදන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ. ඒකීය රටක් තුළ සාමකාමීව බලතල 
ෙබදාෙගන අපි ජීවත් ෙවමු" කියලා. ඒ කාර්යය දැනටත් ෙකරිලා 
තිෙබනවා. දහතුන්ෙවනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරහා 
ඒක ෙකරිලා තිෙබනවා. කිසි ෙකෙනක් ඒ වාෙග් හුඹස් බිය තියා 
ගන්නට අවශ  නැහැයි කියන එකත් මම කියන්නට ඕනෑ. 

 
අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා 

සමාජ ෙවබ් අඩවි ගැන. ඇත්තටම ෙම් සමාජ ෙවබ් අඩවි තුළින් 
ආගමික සංහිඳියාව නැති කරන්නට මහා විනාශකාරී කටයුත්තක් 
කරෙගන යනවා. සියලුම ආගම්වලට අෙගෞරව කරමින්, ශාස්තෘන් 
වහන්ෙසේලාට අෙගෞරව කරමින්, ඒ ඒ ආගම්වල ෙගෞරවනීය 
පූජකතුමන්ලාට අෙගෞරව කරමින්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි 20ක් පමණ වැඩිපුර 

අරෙගන තිෙබනවා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තව විනාඩි තුෙනන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
සමාජ ෙවබ් අඩවි, තාක්ෂණය සහ දැනුම වැඩි කර ගන්නට, 

සමඟිය ඇති කරන්නට වාෙග් ෙහොඳ ෙදයකට ෙයොදවනවා නම් 
ෙහොඳයි. නමුත් අෙප් රෙට් අවාසනාවකට වාෙග් අද  අෙප් තිෙබන 
ජාතික සංහිඳියාව විනාශ කිරීම තමයි ෙම් හරහා සිද්ධ කරෙගන 
යන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම බුද්ධ ශාසන 

අමාත ාංශෙය් කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ෙපර අෙප් ගරු 
කථානායක, ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා බුද්ධ ශාසන 
අමාත වරයා විධියට කටයුතු කරන විට එතුමා දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ උත්සාහ කළා ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් පනතට 
අත වශ  සංෙශෝධන ෙගන එන්නට. 1956 බුද්ධ ශාසන 

ෙකොමිෂන් වාර්තාෙව් පටන් කළ නිර්ෙද්ශ තමයි අපි කියාත්මක 
කිරීමට උත්සාහ කෙළේ. ඒ එක්කම ෙථේරවාදී භික්ෂු කථිකාවත් 
(ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. අපි දැන් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත් ෙදක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා සම්බන්ධව එක ගැටලුවක් විතරක් තිෙබනවා. 
අතර මඟදී ෙවනසක් වුෙණොත් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙවනස් 
කරනවා කියන එකඟතාව මත තමයි අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙදක ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක තමයි, දියවඩන නිලෙම්වරයා ෙත්රීෙම් 
ඡන්ද බලය හිමි විය යුත්ෙත් කාටද කියන කාරණය. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග්, ඉතාම ෙහොඳ ලක්ෂණ ෙගොඩක් තිෙබන ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකම භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙග් යම් විෙරෝධතා 
මත අවසාන ෙමොෙහොෙත් අපට නතර කරන්න සිද්ධ වුණා. 
නැවතත් එය කියාත්මක කරන්න, ඉදිරිෙය්දී අප ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
2017 වසෙර් එක්සත් ජාතීන්ෙග් ජාත න්තර ෙවසක් දින 

සැමරුම් උෙළල හා ෙබෞද්ධ සමුළුව පළමුවැනි වතාවට               
ශී ලංකාෙව් පවත්වන්න අප අවස්ථාවක් උදා කරගත්තා. රටවල් 
සියයකට වැඩි සංඛ ාවකින් නිෙයෝජිතයන් සහභාගි වන එම 
ජාත න්තර ෙවසක් දින සමුළුව ලබන අවුරුද්ෙද් ශී ලංකාෙව් 
පවත්වන්න අප කටයුතු ෙයොදමින් සිටිනවා. ෙථේරවාදී බුද්ධාගෙම් 
මූලස්ථානය විධියට, තිපිටකය ගන්ථාරූඪ කළ රට විධියට අෙප් 
රටට අභිමානයක් තිෙබන ඒ අයිතිය ආරක්ෂා කරගනිමින්,  2018දී 
  ෙථේරවාදී ජාත න්තර ෙබෞද්ධ සම්ෙම්ලනය පවත්වන්නත් අප 
කටයුතු කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ෙම් 

කාරණය කිව යුතුයි. කාෙග්ත් ඉලක්කයට තමයි අප යා යුත්ෙත්.  
ජාති, ආගම්, භාෂා, ෙභ්දවලින් ෙතොරව ෙම් රෙට් ජාතික සමගිය 
අප ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සංහිඳියාව අතුරුදහන් වුෙණොත් 
අප දකින, බලාෙපොෙරොත්තු වන සිහින සියල්ලම උඩු සුළ   ෙඟ් 
පාෙවලා යනවා. ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ සියලුෙදනාට මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය 
වැඩිපුර ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  
     

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have twelve minutes. 
 

[பி.ப. 12.11] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

இன்ைறய தினம் வர  ெசல த் திட்டத்தின் கு நிைல 
விவாதத்தில் த்ததாசன அைமச்சு, தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு, சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியைவ ெதாடர்பில் என  க த் க்கைள இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ல் நீதி 

3459 3460 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அைமச்சராக இ ப்பவேர த்தசாசன அைமச்சராக ம் 
இ ப்ப  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயெமன்ேற நான் 
க கின்ேறன். அந்த வைகயில், நீண்ட காலமாகத் 
தீர்க்கப்படா ள்ள ஒ  விடயம் ெதாடர்பில் த ல் அவர  
அவதானத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 1938ஆம் 
ஆண்  ேசனாநாயக்க ச த்திரம் உ வாக்கப்பட்டதன் பின்னர் 
அப்ேபா  அங்கு கற்குைககளில் வாழ்ந் வந்த சுமார் 7 
ஆதிவாசிகளின் கு ம்பங்கள் அங்கி ந்  அைழத்  வரப்பட்  
பிபிைல பிரேதசத்தில் ரத் கல பகுதியில் 
கு யமர்த்தப்பட்டேதா  அவர்கள  காட்  வாழ்க்ைக ம் 

த்தப்பட்ட . தற்ேபா  சுமார் 78 வ டங்கள் ஆகின்ற 
நிைலயில், அக்கு ம்பங்கள் 108 கு ம்பங்களாகப் ெப கி 
இ க்கின்ற . அக்கு ம்பங்க க்கு எவ்வித அரச உதவிக ம் 
கிைடக்கவில்ைலெயன ம் மீண் ம் காட்  வாழ்க்ைகக்ேக 
தி ம்பிச் ெசன்  விடலாெமன நிைனக்கும் அள க்கு அந்த 
மக்கள் வாழ்க்ைகயில் ெவ ப்பைடந்த நிைலயில் 
இ ப்பதாக ம் ெதாியவ கின்ற . எனேவ, அந்த மக்களின் 
ேதைவகைள உாிய அைமச்சுக்க டன் இைணந்  ர்த்தி 
ெசய்வதற்கு ன்வர ேவண் ெமன ெகௗரவ அைமச்சர் 
விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

கடந்த காலங்களில் ெதன்பகுதிகளில் பல ெபௗத்த 
விகாைரகள் ெபா ளாதாரமின்ைம காரணமாக டப்பட் ள்ள 
நிைலைமைய ஊடகங்கள் வாயிலாக எம்மால் அறிய ந்த . 
அைவ சிறிய விஹாைரகளாக இ ந்தா ம் அவற்றால் 
அந்தந்தப் பகுதிக் கிராமங்கள் மத, கலாசார, பண்பாட்  
வி மியங்களால் கட் ெய ப்பப்பட்  வந்தனெவன்ப  
உண்ைமேய! எனேவ, இந்த நிைலைம ெதாடராமல் அந்தக் 
கட்டைமப்பிைன உ திப்ப த்தவதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

இந்த நாட் ல் எந்தேவார் இடத்தி ம் ெகௗதம த்த 
ெப மானின் சிைலகைள ைவப்பதற்கு அந்த மதத்ைத 
வழிப ேவா க்கு ைமயான உாிைம இ க்கின்ற 
ெதன்பைத நாம் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஆனால், அந்த 
மதத்ைத வழிப ம் மக்கள் இல்லாத பகுதிகளில், ேவற்  மத 
மக்கள் வா ம் பகுதிகளில் அவர்கைள அச்சு த் ம் வைகயில் 
சிைலகைள ைவப்பதான , ஒ  ரண்பாட்  நிைலைய எம  
ச கங்களிைடேய தற்ேபா  ஏற்ப த்தி வ கின்ற . 
மதங்க க்கிைடயிலான சமத் வங்கள் ேபணப்பட ேவண்  
ெமன்பைத இங்கு நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
குறிப்பாகக் கூறப்ேபானால், சிலர  இவ்வாறான ெசயல்கள் 
காரணமாக ெகௗதம த்த ெப மானின் சிைல என்ப  ஓர் 
ஆக்கிரமிப்பின் அைடயாளமா? என ஒ சாரார் நிைனக்கும் 
அள க்கு நிைலைம மாறியி க்கின்ற . ெகௗதம த்த 
ெப மானின் மகிைம மதிக்கப்பட ேவண் ய நிைலயில் 
அவர  சிைல சில இனவாதிகளின் கு கிய 
சுயலாபங்க க்குப் பயன்ப த்தப்பட் , அவர  மகிைம 

றக்கணிக்கப்ப கின்ற நிைலேய காணப்ப கின்ற . ேதசிய 
நல் ணக்கம் ெதாடர்பில் இந்த அரசு ெகாண் ள்ள 
சிந்தைனகைள இவ்வாறான ெசயற்பா கள் சிைதப்பதாகேவ 
இ க்கின்றன என்பதால் இச் ெசயற்பா கள் த க்கப்பட 
ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 

கடந்த த்த காலத்தில்கூட நயினாதீ  விகாைரைய ம் 
யாழ். நகாி ள்ள நாக விகாைரைய ம் தமிழ் மக்கள் 
பா காத்  வந்தனர். கு கிய சுயலாபங்க க்காகச் சிலர் நாக 
விகாைரைய உைடத்தேபாதி ம் அ  பின்னர் உாிய 

ைறயில் கட் ெய ப்பப்பட் , இன் ம் எம  மக்கள் அந்த 

விகாைரக்குாிய ெகௗரவத்ைத வழங்கி, அைதப் ேபணி 
வ கின்றனர். இந்த நிைலேய நாெடங்கி ம் பின்பற்றப்பட 
ேவண் ெமன வி ம் கின்ேறன். 
 

சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கேள, தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பி ம் சில க த் க்கைள இங்கு 
நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  எம  நாட் ன் ெபா  
மக்க டன் பாிச்சயமான மிக க்கிய ைறயான தபால் 
ேசைவயான  இன்ைறய பல்ேவ பட்ட தகவல் ெதாழில் ட்ப 
வளர்ச்சி காரணமாகப் பிரபலமாகாத நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ந்தா ம், அதன் க்கியத் வம் ெதாடர்ந்  
எம  மக்க க்கு இ ப்பதாகேவ க கின்ேறன். 
அந்தவைகயில், இத் ைறயான  ெமன்ேம ம் ந னமயப் 
ப த்தல்க க்குத் ெதாடர்ந்  உட்ப த்தப்படேவண் ய  
அவசியமாகும். அந்த நிைலயில், வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் இத் ைற சார்ந்  சில ேதைவகைள இங்கு 

ன்ைவக்கலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.   
 

யாழ். தபாலகத்தில் mail ெகாண் ெசல்ல ஒேரெயா  
தரமற்ற வாகனேம இ ப்பதால் ஒ  திய வாகன ம், 
மின்சாரம் தைடப்ப ம் ேநரத்தில் பயன்ப த்த ஒ  மின் 
பிறப்பாக்கி ம் ேதைவ என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம், த்தத்திற்கு ன்னர் 

ல்ைலத்தீவில் அைமந்தி ந்த தபாலதிப க்கான 
அ வலகத்ைத அங்கு மீள அைமப்பதற்கும், வ மானம் கூ ய 
தபாலகங்கைளத் தர யர்த் வதற்கும், உப தபால் 
அதிபர்களாகக் கடைமயாற் ேவார் பல்ேவ  சிரமங்கைள 
எதிர்ேநாக்கி வ வதால், அவர்க க்கான ட்  வசதிகள் 
ெதாடர்பிலான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கும், 
உயரதிகாாிகளின ம் சிற் ழியர்களின ம் ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்கும், அவர்க க்கான பதவி உயர் கைள 
வழங்குவதற்கும், தபாலகப் பணியாளர்க க்கு ேமலதிக 
சீ ைடகைள ம் தரமான மைழ அங்கிகைள ம் 
ேபாதியளவிலான விச்சக்கர வண் கைள ம் 
வழங்குவதற்கும் உடன் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

   
அத் டன், கடந்தகால த்தம் காரணமாக வடக்கில் 

டப்பட் ள்ள 6 உப தபாலகங்கள் இ வைரயில் மீளத் 
திறக்கப்படா ள்ளன. எனேவ, அவற்ைற மீளத்  திறப்ப  
ெதாடர்பி ம், மக்கள் தற்ேபா  அதிகளவில் மீளக் 
கு யமர்த்தப்பட்  வ வதால், அக்கு ேயற்றங்களின் 
ேதைவக க்ேகற்ப வடக்கு மாகாணத்தில் திய 
தபாலகங்கைளத் திறப்ப  குறித் ம் அவதானம் ெச த் மா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, எனக்குக் கு கிய ேநரம் 

தரப்பட் ள்ளதால் உங்க ைடய ேநரத்தில் பதிைலக் 
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2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

கூ ங்கள்!  நன்றி. ேம ம், யாழ். மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் 14 தபாலகங்கள் இன் ம் தனியார் 
கட்டடங்களிேலேய இயங்கி வ வதால், இவற் க்கான 
கட்டட ஏற்பா க க்கான நடவ க்ைககைள எ க்கும்ப ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

ேம ம், இதற்கு ன்னர் எம  நாட் ல் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சினால் ஸ் ம் கைலஞர்கள், 
இலக்கியவாதிகள் ேபான்ேறா க்கு வி கள் மற் ம் நிதிக் 
ெகாைடகள் வழங்கிக் ெகௗரவிக்கப்பட்டைதப்ேபால், இன்  
ச கத்தி க்கின்ற ஸ் ம் கைலஞர்கள் மற் ம் இலக்கிய 
வாதிகைள ஊக்குவித் க் ெகௗரவிப்பதற்கும், பள்ளிவாசல்கள் 
ேதா ம் மதரஸாக்கள் லமான கல்வி ைறைமையக் 
கட் ெய ப் கமாக ம் அதைன ஊக்குவிக்கு கமாக ம் 
அந்தக் கற்ைகெநறிகைளப் ேபாதிக்கின்ற ெமௗலவிமா க்கு 
ஒ  மாதாந்த ஊதியத்ைதத் ெதாடர்ச்சியாக வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கும்ப ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அப் ல் 
ஹலீம் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 

அ த்ததாகச் சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் 
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பில் என  சில 
க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  இலங்ைகயில் 
தற்ேபா  சுற் லாத் ைறப் பயணிகளின் வ ைகயில் 
குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி காணப்ப கின்ற . அேதேநரம், 
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ைசப் ெபா த்தவைரயில், 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஆயர்கள  கூட்டங்களி ம் 
ெதாடர்ந்  கலந் ெகாண்  வ வதால், பாரபட்சமற்ற 
வைகயில் அைனத் ப் பகுதிக க்குமான சமய அ வல்கைள 
அவர் ன்ென த்  வ கின்றார். அந்தவைகயில், ெகௗரவ 
அைமச்சர் ேஜான் அமர ங்க அவர்க க்குப் பாராட் த் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

தற்ேபா  அதிகாித் வ ம் சுற் லாப் பயணிகளால் 
வளர்ச்சி ெபற் வ கின்ற எம  சுற் லாத் ைறயின் 
விாிவாக்கம் - ேமம்பா  க தி வடக்கின் சுற் லாத் 
தளங்கைள ம் ேமம்ப த்தேவண் ள்ள . வடக்ைக 
ேநாக்கி ம் அதிகளவிலான சுற் லாப் பயணிகைள ஈர்ப்பதற்கு 
இந்த ஏற்பா கள் அவசியம் எனக் க கின்ேறன்.  குறிப்பாக, 
ெவளிநாட்  மற் ம் உள்நாட் ச் சுற் லாப் பயணிகள் 
வடக்கின் கைரேயாரப் பகுதிகைள அதிகமாக நா  
வ கின்றனர். இந்தப் பகுதிகளிேலேய அதிக காலத்ைதச் 
ெசலவி கின்றனர். குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்தில் சாட்  
மற் ம் கசுாினா கடற்கைரகள், காைரநகர் கடற்ேகாட்ைட, 
காங்ேகசன் ைறக் கடற்கைர, ப த்தித் ைற, ெந ந்தீ , 
நயினாதீ  ேபான்ற இடங்கள் இவற் ள் க்கியத் வம் 
ெப கின்றன. எனேவ, இந்த இடங்கைள அதிகளவில் 
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற அேதேநரம் தற்ேபாைதய நிைலயில் 
ெந ந்தீ , நயினாதீ  ேபான்ற தீ ப் பகுதிகைள ேநாக்கிச் 
ெசல் ம் சுற் லாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் 

ள்ளதால், அதற்ேகற்ப படகுப் ேபாக்குவரத்  வசதிைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கும், அவர்கள் அந்தப் பகுதிகளில் வி திகள் 
மற் ம் சிறந்த உண  வைககைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் 
உாிய ஏற்பா கள் ெசய்யப்ப வ  அவசியமாக ள்ள  
என்பைத நான் இங்ேக ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
வடக்கில் ேம ம் பல சிறந்த இயற்ைகச் ெசழிப் மிக்க 
இடங்கள் உள்ளன. அவற்ைற ம் இனம் கண்  அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! எனக்கு இன் ம் சிறி  
ேநரம் இ க்கின்றப யால் நீங்கள் வி ம்பினால் இப்ெபா  
பதில் ெசால்லலாம்.  

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
நீங்கள் விச்சக்கர வண்  சம்பந்தமாகக் ேகள்வி 

எ ப்பினீர்கள். நாங்கள் ஒ  ெபாிய இைடெவளிக்குப் பிறகு - 
சுமார் 8 வ ட கால இைடெவளிக்குப் பிறகு விேசடமாக 
இம் ைற எல்லாத் தபால் அ வலகங்க க்கும் ேதைவயான 

விச்சக்கர வண்  வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம். சில தபால் நிைலயங்களில் 
ஏைனய வாகன வசதி ம்  குைறவாக இ க்கின்ற . நாங்கள் 
அ  சம்பந்தமாக ம் கவனம் ெச த்த ள்ேளாம். விேசடமாக 
யாழ்ப்பாணம் தபாலகத்திற்கு ஒ  வாகனத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்க நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இப்ெபா  அங்கு பைழய வாகனம் ஒன் தான் 

இ க்கின்ற .  
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ஆகேவதான் திய வாகனம் ஒன்ைறக் 

ெகா க்கவி க்கின்ேறாம்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்த வாகனம் அ க்க  ப தைடந் ேபாகின்ற . 

ஆனப யால்தான் திய வாகனம் ஒன்  ேதைவப்ப கின்ற . 
அேதேநரம் அங்கு அ க்க  மின்சாரத்தைட ஏற்ப கின்ற . 
அங்கு அதற்காக ஒ  generator - மின்பிறப்பாக்கிையக் 
ெகா க்க இய ம் என்றால் நல்ல .  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ஆம், அ  சம்பந்தமாகக் கவனிக்கின்ேறன்.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

நன்றி! 

 
[අ.භා. 12.22] 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය්ත්, 

තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය්ත්, සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික 
කටයුතු අමාත ාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙම් 
 ෙමොෙහොෙත්, එම අමාත ාංශවලට අදාළව ෙයෝජනා කීපයක් 
පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් පැවති යුද්ධය 2009 වසෙර්දී 

අවසන් වුණා. ඉන් පසුව ෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, 
පධානම කර්මාන්තයක් හැටියට සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු 

3463  3464 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා, ඒ තුළින් විෙද්ශ විනිමය රටට ලබාගැනීමත්, රට ඇතුෙළේ 
රැකී රක්ෂා බිහි කරන කමෙව්දයක් ඇති කිරීමත් තමයි රෙට් පධාන 
බලාෙපො ෙරොත්තු වුෙණ්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 සිට ෙම් දක්වා කාලය 

තුළ ලංකාෙව් සංචාරක කර්මාන්තය ලබා තිෙබන පගතිය අපි දැන් 
බලමු.  දියුණු වන රටක් හැ ටියට  ශී ලංකාව 2012, 2013, 2014 
වර්ෂවල සංචාරක කර්මාන්තය අතින් ඉදිරියට ආවාය කියන 
කාරණය සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදස බලන ෙකොට මනාව ඔප්පු ෙවනවා.  
අද ගරු ඇමතිතුමා පකාශයට පත් කළා එතුමාෙග් ඉලක්කය 
වන්ෙන් ලබන වර්ෂය වන විට මිලියන ෙදකහමාරක සංචාරකයන් 
පමාණයක් ලංකාවට ෙගන්වා ගැනීමයි කියලා.  

 
පසුගිය අවුරුදු හතර තුළ සංචාරක කර්මාන්තෙය් දියුණුවක් 

දැක්කත්,  ඉදිරිෙය්දී එය තවත් දියුණු කරන්න සංචාරක 
අමාත ාංශෙය් ෙහෝ ෙම් රජෙය් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ තුළ යම්කිසි 
කමෙව්දයක් තිෙබනවාද කියන ගැටලුව අද අපට  තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක කර්මාන්තය පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඕනෑම ක්ෙෂේතයක් දියුණු කරන්න නම් යටිතල 
පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය් ඒ අරමුණු ෙවත යන්න -විෙශේෂෙයන්ම 
යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න- සෑම දිස්තික්කයකටම ඒ අවශ  
පහසුකම් ලබාදුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම අපට එක ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළකින් පමණක් සංචාරක කර්මාන්තයත්, ආර්ථිකයත් දියුණු 
කරන්න බැරි බව දන්නා නිසා තමයි මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, 
හම්බන්ෙතොට වරාය, කී ඩාංගණ වැනි දැවැන්ත ව ාපෘති 
ෙවනුෙවන් එදා මුදල් ෙවන් කෙළේ. සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
දියුණුව ෙවනුෙවන් තමයි ඒ කටයුතු සිද්ධ කෙළේ. නමුත්, ඒ 
ආරම්භ කළ ව ාපෘති පවා අතරමඟ නවත්වා දමන්න අද වන විට 
ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කර තිෙබනවා. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ලබන අවුරුද්ෙද් මිලියන ෙදකහමාරක සංචාරකයක් 
පමාණයක් ෙම් රටට ෙගන්වන්න ඉලක්ක කළත්, ඉන් ඔබ්බට 
යන්න පුළුවන් වන පතිපත්තියක්   කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
ෙවයිද කියන සැකය අප තුළ තිෙබනවා. 

 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ෙමන්න ෙම් කාරණයට මම 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අද වන විට සංචාරක 
කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින විශාල පිරිසකට ගැටලු ගණනාවකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. යටිතල පහසුකම් 
ෙනොමැතිවීම එක ගැටලුවක් වාෙග්ම, බලපත ලබාගැනීමට 
  ෙනොෙයකුත් අධිකාරි ෙවත යන විට විවිධ ගැටලුවලට අද මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය අෙප් ආණ්ඩුව 
පැවති කාලෙය්ත් සමහර ෙවලාවට යම්කිසි ආකාරයකට තිබුණා .  
නමුත්, අද වන විට ඒවා ඊටත් වඩා සිදුවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අද අලුතින් ආරම්භ කරන 

කර්මාන්තවලට, අලුතින් ආරම්භ කරන ෙහෝටල්වලට බලපත 
ලබාගැනීමට යෑෙම්දී ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
 ෙවලා තිෙබනවා. “One Stop” කියන න ාය යටෙත් සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අවශ  පහසුකම් ලබා ෙදන්න සැලසුම් 
කරලා තිබුණාට,  අද එක තැනකට ගිහිල්ලා ෙම් කටයුතු කර 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද “one-stop” කියන ඒ න ාය 
කියාත්මක වන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාෙද්ශීය සභාවට, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට, ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ වාෙග්ම සංචාරක ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
ආයතනවලට අද ෙම් න ාය බලපා තිෙබනවා. ඇත්තටම අද 

සංචාරක කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න; ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්න බලපතයක් ලබා ගැනීම “one-stop” ෙනොෙවයි, 
non-stop බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම එක 
තැනකින් කර ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් ෙකොෙහේ හරි තිෙබනවාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. අද එය ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
නියැළී ඉන්න අයට තිෙබන බලපතවල ගැටලුව ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානයට මා ෙයොමු 
කරවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, යම් යම් ඉදිකිරීම්වලදී නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් අනුමැතිය දුන්නාට පාෙද්ශීය සභාෙවන් 
අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන් නැති අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාෙද්ශීය සභාෙවන් අනුමැතිය දුන්නාට නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් ඒ සඳහා අවසරය ෙනොෙදන අවස්ථාත් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමවැනි ගැටලු ගණනාවකට අද ෙම් ක්ෙෂේතය මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. ෙවරළාසන්න පෙද්ශවල සංචාරක ක්ෙෂේතය බැලුවාම,  
මා නිෙයෝජනය කරන මාතර දිස්තික්කෙය්ත් බලපත ලබා ගැනීම 
හා ෙසේවාවන් ලබා ගැනීම ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඔවුන් පාෙද්ශීය සභාවට -ආණ්ඩුවට- බදු ෙගවනවා. නමුත්, 
ඔවුන්ට කුණු ඉවත් කර ගන්න කමෙව්දයක් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට බලපත ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දක් නැහැ.  

 
මත්පැන් අෙළවිසැල්වලට අද විශාල වශෙයන් බදු ගහලා 

තිෙබනවා. නමුත්, බලපත නැතිව කර ෙගන යන මත්පැන් 
අෙළවිසැල් තිෙබන සංචාරක නිෙක්තන ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම එක එක පුද්ගලයන්ට අත යටින් යම් කිසි මුදලක් දීලා  
පවත්වාෙගන යන මත්පැන් අෙළවිසැල්  ඕනෑතරම් තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙම් සියලු ෙද් එක නීති රාමුවකට ෙගන ආ යුතුයි.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මෙග් 

ෙපෞද්ගලික හැඟීම නම්, ෙම් සංචාරක නිෙක්තන සියල්ලටම 
බලපත ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියන එකයි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙයනුත් ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. මීට අදාළව යම් කිසි බලපත පමාණයක් 
පාෙද්ශීය සභාව තුළින් ලබා දීලා,  ඒ ආදායම රජයට ලබා ගන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අද පාෙද්ශීය සභාවල කටයුතු අකර්මණ  වීම 
නිසා ෙම් ආදායම ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියන ගැටලුව මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මිරිස්ස, තලල්ල වාෙග් පෙද්ශවල 
සංචාරක කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයටත්, රට වෙට්ම තිෙබන 
අනිකුත් පෙද්ශවල ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයටත් ෙසේවාවන් 
ලබා ගැනීම හා ඔවුන්ෙග් අවශ තා ඉටු කර ගන්න ෙනොහැකි වීම 
අද පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අද කුණු ටික ඉවත් කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන ගැටලුව ඔවුන්ට මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න නම්, ෙම් ෙසේවාවන් 
ශක්තිමත් කරලා යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙද්වල් ෙනොකර සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර 
සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් අපට 

ෙනොතිබුණු භූමි පෙද්ශයක් දැන් අපට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 
2009න් පස්ෙසේ උතුරු නැ ෙඟනහිර අපට -ෙම් රටට- අලුෙතන් 
එකතු වුණු ෙකොටසක් වාෙග්යි දැෙනන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශ තුළත් 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමතිතුමාත්, මුස්ලිම් ආගමික 
කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙමතැන ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම් කාරණය 
ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා. 

නමුත්, දිවා ආහාරයට ෙපර විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න ඕනෑ. දිවා ආහාරෙයන් පසුව ඉතිරි විනාඩි පහ 
ඔබතුමා ගන්නවාද? 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
දිවා ආහාරෙයන් පසුව ඉතිරි විනාඩි පහ ගන්නම්. 
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආගමික සිද්ධස්ථාන පවා 
සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය දිනා ගන්න ස්ථාන බවට පත් 
කරන්න පුළුවන්. රට වෙට්ම පිහිටි ආගමික සිද්ධස්ථාන ගත්තාම 
සුවිෙශේෂ ස්ථානවල තමයි ඒ ආගමික සිද්ධස්ථාන පිහිටා 
තිෙබන්ෙන්. පන්සල් ගත්තත්, ෙකෝවිල් ගත්තත්, මුස්ලිම් පල්ලි 
ගත්තත්, ෙම් සියලු ස්ථාන සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක බද්ධ 
කරලා අෙප් රට ෙහොඳ සංස්කෘතියක්, අභිමානයක් තිෙබන රටක්ය 
කියන එක ෙලෝකයට ෙපන්වන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ ෙවනුෙවනුත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරවනවා. 

 
කාල ෙව්ලාව අඩු නිසා දිවා ආහාරෙයන් පසුව අෙනකුත් 

අමාත ාංශ ෙදක පිළිබඳව කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක සංවර්ධන විෂය භාර ගරු 
ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත් සංචාරක නිෙක්තන 
සඳහා බලපත ලබා දීෙම් කමෙව්දය කමවත් කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙහොඳයි කියලා මා කියනවා. විද ාත්මක පදනම අනුව විෂයන් 
ෙබදනවා කියන එක තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීෙම්දී 
ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය වුෙණ්. නමුත්, සංචාරක මණ්ඩලය 
එක පැත්තක. ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත ාංශය එක පැත්තක. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව පැත්තක. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තව 
පැත්තක.  

 
ෙමවැනි ආයතන අමාත ාංශ ගණනාවකට ෙවන් ෙවද්දි 

සංචාරක කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්නට සිටින පුද්ගලෙයකුට 
වුණත් ගැටලුවක් එනවා,  ඔවුන් යම් කිසි ආෙයෝජනයක් කරනවා 
නම්, ඒ ආෙයෝජනෙය් පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව 
සම්බන්ධෙයන්. 

 
පසුගිය කාලෙය් සංචාරක පුර ගැන කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම 

හික්කඩුව ෙවරළ තීරය, මිරිස්ස ෙවරළ තීරය ගැන කථා කළා. අපි 
දැක්කා, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
මැදිහත් ෙවලා සංචාරක පුර ගණනාවක් ෙවනුෙවන් අවශ  කරන 
මංතීරු හදලා දුන් බව. ඒ වාෙග්ම අවශ  පහසුකම් ලබා ෙදන්න, 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. නමුත් අද ඒ සියලු 
තත්ත්වයන් ඇනහිට තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය 
කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම  අපි දැකපු ෙදයක් තමයි  හදපු මංතීරු 
ගලවපු එක. අලුෙතන් මංතීරු හදන එක ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. ඒ 
නිසා ෙමවැනි තත්ත්වයන් තුළින් ෙමරටට සංචාරකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගැනීමට වඩා සිද්ධ වන්ෙන්, සංචාරකයන් 
ෙවනත් රටවලට යන එකයි. එම නිසා  සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
දියුණුව  සඳහා පියවර ගැනීමට අවශ  ශක්තිය ඔබතුමන්ලා 
ෙදපළටම ලැෙබ්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.00 දක්වා සභාෙව් වැඩ කටයුතු 

තාවකාලිකව අත්හිටුවනවා. 

රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 
1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப. 1.00 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m.  and then resumed. 
 

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්, මූලාසනය 

සඳහා ගරු මන්තීවරයකුෙග් නමක්  ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
"ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනය ගත 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික 

කටයුතු අමාත ාංශය පිළිබඳව මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදනකු 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ නිසා මම තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා සහ 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය පිළිබඳව සහ බුද්ධශාසන 
අමාත ාංශය පිළිබඳව ෙයෝජනා කිහිපයක් පමණක් ඉදිරිපත් 
කරන්න  කාලය ගන්නවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා  අමාත ාංශය ෙම් රෙට් 

තිෙබන අමාත ාංශ අතුරින් අභිෙයෝග බහුලම අමාත ාංශය 
හැටියට මා දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා 
අමාත ාංශය ගත්තාම, ෙසේවාවන් සපයන අමාත ාංශයක් හැටියට 
ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ගැටලුව 
එම අමාත ාංශය සතුව තිෙබන අභිෙයෝගයක් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් ෙවනත් අමාත ාංශවලට ෙනොමැති 
වත්කමක් තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශයට තිෙබනවාය කියා 
මම හිතනවා. ඒ තමයි තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශයට 
තිෙබන කාර්යාල ජාලය. ලංකාව පුරා හැම ගමකම රජෙය් 
කාර්යාලයක් තිෙබනවා නම්, හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක් තුළ විහිෙදන යම් කිසි ආයතන පමාණයක් 
තිෙබනවා නම්, එය සතුෙවලා තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. රුපියල් මිලියන 3,000කට වැඩි අලාභයක් 
තිෙබන තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා. මම දන්නවා, 
ඒක විශාල අභිෙයෝගයක් කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය තුළ තිෙබන පහසුකම් දිහා 
බැලුවාම, කාර්යාල පහසුකම්, එම කාර්යාල තිෙබන භූමිය, එම 
ෙගොඩනැඟිලි තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවාවන් සඳහා 
පමණක් ෙනොව, පිටස්තර පුද්ගලයන්ෙග් සහ විවිධ ආයතනවල 
ව ාපාර කටයුතු කරෙගන යෑම සඳහා ලබාෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා නම්, ඒ තුළින් යම් ආදායමක් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක පසු ගිය කාලෙය් අපි 
දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම ඩීඑෆ්සීසී වර්ධන බැංකුෙව් සහ ෙවස්ටර්න් 
යූනියන් මුදල් හුවමාරු කිරීෙම් මධ ස්ථාන ගණනාවක් තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාල තුළ ආරම්භ කළා. ඒ නිසා පවතින 
ෙගොඩනැඟිලි භාවිතා කරමින් තවත් ආයතනවලට කාර්යාල 
පහසුකම් ලබාෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම්, තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අලාභය අඩු කරෙගන යම් කිසි දියුණුවක් 
ලබාගන්නා අමාත ාංශයක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන්. 

 
විෙශේෂෙයන්ම මම ගරු ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමාටත් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනාවක් 
පුරා ෙසේවෙය් ෙයදුණු විශාල පිරිසකට තම පත්වීම ස්ථිර 
කරගන්න, ඔවුන්ෙග් ෙසේවා කාලය තහවුරු කරගන්න අවුරුදු 8ක් 
තිස්ෙසේ පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. අවුරුදු 8කට පස්ෙසේ 
ඔවුන්ට එම ෙසේවා ස්ථිරත්වය ලබාදීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන 100කට ආසන්න සංඛ ාවක් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ස්ථිර පත්වීම්ලාභින් බවට පත්වුණා. 

 
බුද්ධශාසන අමාත තුමාෙග් කථාවට මම ඇහුම් කන් දුන්නා. 

මම ඉදිරිපත් කරන්න සිටි ෙයෝජනා ගණනාවක් ෙවනුෙවන් සහ, 
මම පකාශ කරන්න සිටි අදහස් ගණනාවක් සඳහා එතුමාෙග් 
කථාෙවන් උත්තර ලැබුණු නිසා විෙශේෂෙයන් කරුණු කිහිපයක් 
ෙවනුෙවන් පමණක් එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙම් වන 
විට එතුමා විහාර ෙද්වාලගම් පනත සංෙශෝධනය කරන්නත්,  
ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම, දියුණු කිරීම සඳහාත් 
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
බව මම දන්නවා. මම ෙම් කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. මමත් ෙදවිනුවර ශී විෂ්ණු ෙද්වාලෙය් 
හිටපු බස්නායක නිලෙම්වරෙයක් වශෙයන් දන්නා කාරණයක් 
තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට විහාර, ෙද්වාල,  වාෙග්ම රාජ  
ආයතන අතර විවිධ ගැටලු මතුවන අවස්ථා තිෙබන බව. ෙම් 
පැරණි නීති-රීති කියාත්මක වීම තුළ කිරීමට ෙනොහැකි වූ එම 
සිද්ධස්ථානවල ඉදිරි කටයුතු කරෙගන යෑම සඳහා අදට ගැලෙපන 
නීති අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙදවිනුවර ශී විෂ්ණු 
ෙද්වාලය ගත්තාම එය, නින්දගම්, ඒ වාෙග්ම වත්කම් ෙනොමැති 
ෙද්වාලයක්. නමුත් එය රජෙය් අනුගහෙයන් කරන පධාන 
ෙපරහැර 4 න් එකක් නිෙයෝජනය වන ෙද්වාලයක්.  

 
එක පැත්තකින් ශී දළ දා මාලිගාව, කතරගම ෙද්වාලය, සමන් 

ෙද්වාලය සහ ෙදවිනුවර ශී විෂ්ණු ෙද්වාලය කියන හතර තමයි 
රාජ  අනුගහ ඇතුව පවත්වන සහ ගැසට් කරන ලද ෙපරහැර 4කට 
හිමිකම් කියන්ෙන්. නමුත්, ෙම් ෙද්වාල හතරම ගත්තාම 
ආදායම්වල පරස්පර භාවයක් තිෙබනවා. ශී දළ දා මාලිගාවට, 
කතරගම ෙද්වාලයට,  සමන් ෙද්වාලයට වත්කම් විශාල 
පමාණයක් තිබුණත්, ෙදවිණුවර ශී විෂ්ණු ෙද්වාලය සඳහා එවැනි 
වත්කමක් හිමිෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. වත්කමකට තිබුෙණ් 
දික්වැල්ල, රදම්පල තිෙබන අක්කර 25ක ෙපොල් ඉඩම පමණයි. 
නමුත්, අපි පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත් 
ෙයෝජනා කළා, විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කළා, ෙදවිනුවර            
ශී විෂ්ණු ෙද්වාලෙය් නඩත්තු කටයුතු පවත්වාෙගන යන්න 
අකුරැස්ෙසේ තිෙබන LRC එකට අයත් ඉඩම ලබාෙදන්න කියලා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියක කාලයක් ලබා 

ෙදන්න. විවාදය පස් වරු 6.30 වනතුරු පැවැත්ෙවනවා කියලා 
සභානායකතුමා කිව්වා.  

 
ෙම් ෙද්වාල සඳහා වත්කමක් ෙනොමැති වීම තුළ සමහර 

ෙවලාවට ෛදනික කටයුතු පවත්වාෙගන යාම දුෂ්කර ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙපරහැර අවස්ථාවක් එන ෙකොට 
ෙපරහැරට මුදල් ෙසොයා ගැනීෙම් අමාරුකමක් තිෙබනවා. අද අලි 
ඇතුන් ෙහොයා ගන්න අමාරු වාෙග්ම මුදල් නැති ෙද්වාලවලට, 
පන්සල්වලට ෙපරහැර චාරිත ඇතුළු සංස්කෘතික කටයුතු කර 
ගැනීෙම් ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සෑම 
ෙද්වාලයකටම, සෑම විහාරස්ථානයකටම ෙම් ෙවනුෙවන් යම් කිසි 
කමෙව්දයක් හදලා දීලා ඒ වත්කම් ෙබදා ෙදනවා නම් මා හිතනවා 
මීට වැඩිය කාර්ය භාරයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. 

 
මා මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ෙමම අමාත ාංශෙය් ගරු 

ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙපො ළෙගනුත්, ඒ නිලධාරි මණ්ඩලෙයනුත් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් අය වැය තුළින් ලැෙබන මුදල් පතිපාදන 
තුළින්වත් විෙශේෂෙයන් දහම් අධ ාපනය සඳහාත්, ෙවෙහර 
විහාරස්ථාන නඩත්තු කටයුතු සඳහාත් යම් කිසි මුදලක් ෙවන් 
කරලා ඒ අවශ  කටයුතු කරන්න කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට, ගරු අරුන්දික පනාන්දු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 1.05] 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  - சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of 
Tourism Development and Christian Religious Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට 
ෙගන තිෙබන  අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්, ෙමම 
අමාත ාංශය භාර නිෙයෝජ  අමාත වරයා වශෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් 
අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අද දින ෙමම විවාදෙය්දී ෙමම 
අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් සහ විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් 
සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කළ සියලුම 
ගරු මන්තීතුමන්ලාට.  

 
සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් විමසා 

සිටියා, සංචාරක සංවර්ධන අමාත ාංශය පසුගිය කාලෙය් කරන 
ලද කාර්යයන් සම්බන්ධෙයන්. විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවලාෙව් 
කියන්නට ඕනෑ, පසුගිය අය වැය මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් අමාත ාංශයට මුදල් 
ලැෙබන පධාන පභවය වන සංචාරක සංවර්ධන බද්ද ඉවත් කරලා 
තිබුණු බව. අපි ලබා ගත් ෙලොකුම ජයගහණය තමයි සංචාරක 

3469 3470 

[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

සංවර්ධන බද්ද ෙම් අමාත ාංශය සඳහා නැත්නම් අමාත ාංශෙය් 
අෙනකුත් ආයතන සඳහා ඉතිරි කර ගැනීම; ආරක්ෂා කර ගැනීම. 
ෙම් ෙවලාෙව්දී ඒ ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත තුමාටත් අපෙග් ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ 
අයෙග් මැදිහත් වීමත් එක්කයි ෙම් සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අපට 
ආරක්ෂා කර ගන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලට මුදල් බැර 

ෙවන එක් බද්දක් තමයි විගමන බද්ද. ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් යම් 
කිසි ෙකෙනකු පිටව යන ෙකොට ෙඩොලර් 05ක මුදලක් ෙමම 
සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලට බැර ෙවනවා.  ඒ සංචාරක සංවර්ධන 
බද්ද තමයි ගිය අය වැෙය්දී ඉවත් කෙළේ.  ඒක තමයි අපට නැවත 
ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ සංචාරක සංවර්ධන බද්ද 
හැටියටත් යම්කිසි මුදලක්   -සියයට 1ක මුදලක්- ෙම් අරමුදල 
සඳහා බැර ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි පසු ගිය 2014, 2015, 2016 

කියන වසර තුන ගත්තාම, 2014දී විගමන බද්ද හැටියට රුපියල් 
මිලියන 1,800ක පමාණයකුත්, 2015දී රුපියල් මිලියන 
1,968කුත්,  2016 ඔක්ෙතෝබර් 30 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 
1,750ක  පමාණයකුත් අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙම් ආයතනවලට බැර 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක සංවර්ධන බද්ද 
ගත්ෙතොත්, 2014 සහ 2015 වසරවල රුපියල් මිලියන 1,000 
ගණෙන්ත්, ෙම් වසෙර් රුපියල් මිලියන 800කුත් අෙප් 
අමාත ාංශයට බැර ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් 
එන  පධාන ආයතන හැටියට, ශී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන කාර්යාංශය,  ශී ලංකා 
සම්මුති කාර්යාංශය සහ ශී ලංකා සංචාරක සහ ෙහෝටල් 
කළමනාකරණ ආයතනය කියන ආයතන 4 තිෙබනවා. 

 
ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නැවත වතාවක් 

ඒවාට අත තබන්ෙන් නැතිව, සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලට මුදල් 
බැර වන සංචාරක සංවර්ධන බද්ද සහ සංචාරක විගමන බද්ද අපට 
ඒ විධියටම ලැෙබ්වි කියා. ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට, අය වැෙය්දී 
පකාශ ෙනොකරන සමහර ෙද්වල් අය වැෙයන් පසුව ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් ෙවලාෙව්දීත් ෙම් ඉල්ලීම 
කරන්ෙන්. ඒෙකන් තමයි අපි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කරන්ෙන්. ඒෙකන් තමයි අපි පවර්ධන කටයුතු කරන්ෙන්. 
සංචාරක සංවර්ධන බද්ද පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් කීෙව් ඒ නිසායි. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන 

අමාත ාංශය, සංචාරක අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන පසු 
ගිය කාලෙය් විශාල කාර්ය භාරයක් සිදු කර තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් අදහස් දක්වන පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීතුමන්ලා සියලු 
ෙදනා ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් පධාන අංශයක් හැටියට 
සංචාරක ව ාපාරය හඳුනාෙගන තිබීමම, අද වන විට ඒ 
ආකල්පමය ෙවනස ඇති කරෙගන තිබීමම ෙලොකු ජයගහණයක්. 
අද වන විට සියලුෙදනා හිතනවා, ෙම් රෙට් සංසක්ෘතිය ආරක්ෂා 
කරෙගන, ෙම් රෙට් ආගමික සහජීවනය -ආගමික පසු බිම- 
ආරක්ෂා කරෙගන, ෙම් රට තුළ තිෙබන්නා වූ දර්ශනීය බව, 
ස්වාභාවික ෙසෞන්දර්යය, මානව සම්පත ආදි සියලු ෙද් එක්කාසු 
කරෙගන සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන් කියා, ඒ 
වාෙග්ම සංචාරක ව ාපාරය තුළින් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් 
කියා. අද ඒ තැනට ආකල්පමය ෙවනසක් රට තුළ ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. අප එෙහම කියන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මානව සම්පත ගැනත් 

කියන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළව 
ෙලෝකෙය් ඕනෑ තරම් රස්සාවල් තිෙබනවා කියා. හැබැයි, අපට 
ෙපොඩි ආකල්පමය පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, සංචාරක 
කර්මාන්තයට දරුවන් ෙයොමු කිරීමට ෙදමව්පියන් තුළ මැළිකමක් 
තිබීම. ෙමොකද, ඒ අයෙග් සිත්වල ඒ පිළිබඳව යම් යම් අදහස ්
තිෙබනවා. ඒ ආකල්ප දැන් දැන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 

ආකල්පමය ෙවනස ෙහොඳ පැත්තට ඇවිත් තිෙබනවා. අද දරුවන් 
සංචාරක ව ාපාරය සඳහා, සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ, ෙහෝටල් පාසල් සඳහා ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, 
වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියන පැත්තට 
ෙදමව්පියන්ෙග් අදහස් ඇවිත් තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලය ගත් විට මම 

මුලින්ම කියන්න ඕනෑ සංචාරක අමාත ාංශයට අයත් එක් 
ආයතනයක් වන ෙහෝටල් පාසල ගැන. එය ඉතාම ෙහොඳ 
තත්ත්වයක පවතිනවා. රටට ගැළෙපන විධියට, ෙකටි කාලීන සහ 
දීර්ඝ කාලීන ෙලස එහි පාඨමාලා සකස් කරලා ඒවාට අනුව වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන අවස්ථාවක්, ෙමය. අපි අද වන ෙකොට 
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් එක්ක -චීනය ආදි රටවල් එක්ක- 
අන්තර් සම්බන්ධතා තුළින් ශිෂ යන් හුවමාරු කරගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් අෙනකුත් 
පධාන ආයතන -විශ්වවිද ාල ආදිය- සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒ 
අයට අඩුම ගණෙන් උපාධියක් දක්වා වත් යන්න පුළුවන් වන 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සංචාරක අමාත ාංශය හරහා, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙහෝටල් පාසල හරහා කියාත්මක වන අවස්ථාවක්, 
ෙමය. අපට කාලයක් ඕනෑ.  

 
අද අපට තිෙබන අවස්ථාවලින් අපි පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා අපි රජෙයන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් රෙට් පධාන 
වශෙයන් වෘත්තීමය අවස්ථාවක් තිෙබන සංචාරක කර්මාන්තය හා 
සම්බන්ධ මානව සම්පත පුහුණු කිරීම සඳහා අඩුම ගණෙන් අද 
තිෙබන හරිත විශ්වවිද ාලය වාෙග් තැනක් -අක්කර 100ක විතර 
පමාණයක තැනක්- ෙහෝ ෙදන්න කියා. අෙප් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, 
ෙකොළඹින් බැහැරව ෙහෝ සංචාරක ෙහෝටල් පරිශයක් ඉදි කරලා 
දරුවන් ෙම් ක්ෙෂේතයට තවතවත් ෙයොමු කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරන්න කියා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත ාංශයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා, අධ ාපන 
අමාත ාංශය සමඟත් සම්බන්ධ ෙවලා මානව සම්පත දියුණු කිරීම 
කියන කාරණයට අපි අමාත ාංශයක් විධියට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වන ෙකොට 2017 ඉඳලා 2020 දක්වා වන සම්පූර්ණ 
කාර්යාවලියකට අදාළ වාර්තාවක් "Sri Lanka Tourism Strategic 
Action Plan" නමින් හදලා ඒ වැඩ පිළිෙවළට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එම වාර්තාව 
සභාගත* කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා, දරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා අඩුම ගණෙන් අධ යන 
ෙපොදු සහතික පත (උසස් ෙපළ) විභාගයට අදාළ විෂයයක් හැටියට 
ෙහෝ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ විෂයය ඇතුළත් කරන්න කියා. 
මීට ඉසස්ර ෙවලා කථා කරපු සමහර මන්තීතුමන්ලා විවිධ වූ 
අදහස් දක්වනවා අපි දැක්කා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණාව ෙම්කයි. 

අෙප් රෙට් සංචාරක ව ාපාරය ගත් විට, හඳුනාගත් ස්ථානවලට 
තමයි විශාල වශෙයන් සංචාරකයන් පැමිෙණන්ෙන්. 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් සීගිරිය බලන්න විශාල පිරිසක් 
එනවා; නුවර ෙපරහැර බලන්න එනවා. සියයට 60ක්ම එන්ෙන් 
ෙවරළ තීරය සහ මුහුද බලන්නයි. වනජීවීන් බලන්න,  ෙම් රෙට් 
තිෙබන යම් යම් ෙසෞන්දර්යාත්මක තැන් නරඹන්න සංචාරකයන් 
පැමිෙණනවා. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් කීඩා කටයුතු  වාෙග් ෙද්වල් 
සඳහාත් සංචාරකයින් පැමිෙණනවා. ඒ වාෙග්ම තව ෙනොකී 
ෙද්වල් සඳහාත් සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම සිදුවනවා. අද සංචාරක 
ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීම සඳහා - ෙම් ෙතොරතුරු ජාත න්තරය කරා 
ෙගනෙගොස් සංචාරකයන්ට හඳුන්වා දීම සඳහා - සංචාරක 
අමාත ාංශය හරහා "දින 8ක් තුළ අත්දැකීම් 8ක්" -"Eight 
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————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Experiences in Eight Days"- කියලා ව ාපෘතියක්  කියාත්මක 
කරලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ඒ ව ාපෘතිය හරහා  දැවැන්ත 
ෙලස සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් හැකියාව අද අපට 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අලුත් ස්ථාන හඳුනා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කරෙගන යනවා.  ඒ සඳහා  පළාත් සභා වාෙග් බලය 
විමධ ගත ෙවලා තිෙබන තැන්වල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
හරහා එෙහම නැත්නම් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස හරහා, දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාල හරහා  හඳුනා ගත් එවැනි අලුත් ස්ථාන 
සංචාරකයින් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අපි ගිහින් 
තිෙබනවා.  

 
අපි පසුගිය දවස්වල "සංචාරක උදාව" කියලා ෙපෞද්ගලික 

අංශය සම්බන්ධ කරෙගන විශාල පදර්ශනයක් පැවැත්වූවා. නමුත් 
එහි පචාරණය  පිළිබඳ අපටත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට  පචාරය  අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකයටම යන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග් ෙද්වල් හරහා  විවිධ පළාත්වල තිෙබන හඳුනා 
ෙනොගත් ආකර්ෂණීය සංචාරක ස්ථාන හඳුනාෙගන ෙලෝකයට 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් වෑයමක අපි ෙයදී ඉන්නවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා ඉදිරි කාලෙය්දී පිටරටවල ,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

මැතිතුමා පැමිෙණන්ෙන් නැති නිසා එතුමාට ෙවන්වී තිෙබන 
සම්පූර්ණ කාලය මට ගන්න කියා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හඳුනාගත්තා වූ නව 

ස්ථාන සංචාරකයින්ෙග් දැනුවත්වීම සඳහා ෙයොමු කිරීමට ඉදිරි 
කාලෙය්දී  පිටරටවලට ගිහින්  පදර්ශනයක් පැවැත්වීමටත් අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

ගැන කථා කරනෙකොට, සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධව 
විවිධ වූ ෙචෝදනා නඟනවා මම අහෙගන හිටියා. සංචාරක 
අමාත ාංශෙය් මම කියූ අරමුදල් හරහා  හැම දිස්තික්කයකම 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘතිවලට මුදල් 
ෙවන්කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙම් පගති වාර්තා ෙපොෙතන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට  බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  අනික් 
කාරණාව තමයි සංචාරක පවර්ධන කටයුතු.   සාම්පදායික කමයට 
නැතිව  පාෙයෝගිකව සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් පවර්ධන කටයුතු 
කරන්න සංචාරක පවර්ධන අධිකාරිය පසු ගිය කාලෙය් වැඩ 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ සියයට සියයක්ම 
වුණා කියලා. හැබැයි, සාධනීය මට්ටමකට ෙම් පවර්ධන කටයුතු 
සිදුවුණා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පධාන markets හැටියට අපි හිතන 
චීනය, මහා බිතාන , ඉන්දියාව, පංශය, ජර්මනිය වාෙග් රටවල  
පවර්ධන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
 අපි පසුගිය කාලෙය් ෙලොකු ජයගහණයක් ලැබුවා. ඒ තමයි 

පංශය වාෙග් රටක පධාන සංචාරක නිෙයෝජිතයන් 260කෙග් 
සහභාගිත්වෙයන් ඔවුන්ෙග් පධාන සමුළුව ෙම් රෙට් පවත්වනු 
ලැබීම. දැන් එවැනි  සමුළු ලංකාෙව් පැවැත්වීම සඳහා විශාල 
පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීවරෙයකුත් පකාශ කළා, පසුගිය කාලෙය්දී අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කළා කියලා, සමුළු පවත්වන ස්ථානයක් - 
convention centre - ෙම් රට තුළ ඇති කරන්න. ඒ අවශ තාව 
අපට තිෙබනවා. අපට තිබුණු පශ්නය තමයි, ඉඩමක් හඳුනා ගැනීම 
සහ සම්පූර්ණ කළ යුතු නීතිමය කාර්යයන්. අපි ඉදිරිෙය්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අෙප් රට තුළ ජාත න්තර මට්ටෙම් සමුළු 
පවත්වන්න පුළුවන් convention centre එකක් හදන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්න පුළුවන් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ 
ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාව තිෙබද්දී, හම්බන්ෙතොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ සම්මන්තණ ශාලාව තිෙබද්දි ඇයි ෙම් තවත් එකක් 
කියලා. මම කියන්ෙන්, ඒ වාෙග් එකක් ෙනොෙවයි. ජාත න්තර 
මට්ටෙම් පදර්ශන පවත්වන්න පුළුවන් convention centre එකක් 
හැදීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව අෙප් තිෙබනවා. එයට මුදල් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම කටයුත්ත ඉටු කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් ආගමික සිද්ධස්ථාන ගැන කථා කළා. 

එතුමාෙග් අදහස්වලට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. පළමුවැනි වතාවට 
අපි සංචාරක සංවර්ධන අමාත ාංශය හා සම්බන්ධ අෙනකුත් 
ආයතනත් සම්බන්ධ කරෙගන ෙලොකු කටයුත්තක් කරනවා. හින්දු 
ජනතාව ඉතාම වැදගත් ෙකොට සලකන 'රාමායනය'  ගන්ථයට 
සම්බන්ධ පධාන ස්ථාන 11ක් තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්. ඉන්දියාව 
තුළ වාෙග්ම අද වන ෙකොට බිතාන  වාෙග් රටවලත් හින්දු 
ජාතිකයන් වැඩි වශෙයන් ඉන්නවා. හින්දු භක්තිකයන්ෙග් 
ආකර්ෂණය ලබා ගන්න එම සථ්ාන සංවර්ධනය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාවත් එක්ක දැන් 
අපි සම්මුතියක් ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. ෙදරට අතර සම්මුතියක් 
තිෙබනවා, ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ සංචාරකයන්ව ඒ රටට ෙගන්වා 
ගැනීමට සහ ඉන්දියාෙව් හින්දු භක්තිකයන්ව අෙප් රටට ෙගන්වා 
ගැනීම සඳහා. ඒ ෙවනුෙවන් රාමායනයට සම්බන්ධ ස්ථාන දියුණු 
කරන්න වැඩ කටයුතු අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් වන 
ෙකොටත් එම කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඒවා නැරඹීම පිණිස 
විශාල වශෙයන් සංචාරකෙයෝ පැමිෙණනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ආගමික 

සිද්ධස්ථාන වැඩි දියුණු කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙබෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථාන ගත්තාම අනුරාධපුරෙය් රුවන්වැලි 
මහා සෑය, මිරිසවැටිය දාගැබ යනාදිය ඉදි කර තිෙබන්ෙන්, 
ඊජිප්තුෙව් තිෙබන පිරමීඩ සෑදු විද ාත්මක සංකල්පවලට අනුවයි. 
සමහර ෙවලාවට අෙප් සංචාරක නිෙයෝජිතෙයෝ සංචාරකයන් 
අඩුම ගණෙන් අනුරාධපුරයට රැෙගන යන්ෙන්වත් නැහැ. 
සංචාරකයන්ව ෙකොළඹින් ගත්තාම, හබරනට ෙගනි යනවා; 
ෙපොෙළොන්නරුවට ෙගනි යනවා; මහනුවරට ෙගනි යනවා; මුහුදු 
තීරයට ෙගනි යනවා; ඊට පස්ෙසේ රටින් පිට කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුරෙය් තිෙබන පධාන සිද්ධස්ථාන ඔවුන්ට  
නැරඹිය  හැකි විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක්  අපි ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  

 
අද ඊජිප්තුව තුළ පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඊජිප්තුවට 

යන්න බැහැ. අෙප් රෙට් දැන් පවතින සාමයත් එක්කලා රට පුරා 
සංචාරය කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව රුවන්වැලි මහා සෑය වාෙග් 
අනුරාධපුරෙය් තිෙබන අෙප් ෙබෞද්ධාගමික පධාන සිද්ධස්ථාන 
නරඹන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න අපි දැනටම 
සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. ෙමවැනි අතිවිශාල කාර්ය භාරයක් 
අෙප් අමාත ාංශ හරහා සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ශී ලංකා 
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන 
කාර්යාංශය, ශී ලංකා පදර්ශන හා සම්ෙම්ලන කාර්යාංශය හා       
ශී ලංකා සංචාරක හා ෙහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය ගත්තාම 
පචාරය නැති වුණාට පාෙයෝගිකව දැවැන්ත ෙකොටසක් 
අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් සිදු කර තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න නැතුවා ෙනොෙවයි. අෙප් 

ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා, අලුෙතන් සංචාරක ව ාපාරයට එන 

3473 3474 

[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

ෙකෙනකුට බලපත ලබා ගැනීෙම්දී යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා 
කියලා. අපි ඇත්ත කියන්නට ඕනෑ. ෙම් තුළ මාෆියාවක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඇතැම් නිලධාරින් සල්ලි හම්බ කරන 
පරමාර්ථෙයන්, මුදල් ගසා කෑෙම් පරමාර්ථෙයන් දූෂණ 
කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණා. දැනුත් එවැනි ෙද්වල් සිද්ධ 
ෙනොවනවා ෙනොෙවයි. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව 
අද ඒවා වළක්වන්නට සාධනීය පියවර රාශියක් සභාපතිවරයා, 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා අරෙගන තිෙබනවා.  

 
අපට යම් යම් පාෙයෝගික ගැටලුත් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 

සංචාරක ව ාපාරය හා සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සුරා බදු බලපත 
ගන්න ඕනෑ. සුරා බදු බලපතය ගන්න අනිවාර්යෙයන්ම සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා විවිධ 
වූ ෙකොන්ෙද්සි තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කියාත්මක වන 'මතට තිත' 
කියන සංකල්පයට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ගරු කරනවා. හැබැයි, 
ෙහෝටල් වැනි සංචාරක කර්මාන්තෙය් නියැෙලන අයට  ඒ සුදුසු 
ස්ථාන හඳුනාෙගන, පධාන ගණෙය් මද සාර ෙනොවුණත් අඩුම 
ගණෙන් බියර්, වයින් සඳහාවත් licence එක ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම අෙප් අමාත ාංශය පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 
රෙට් තිෙබන අෙනකුත් නීති-රීතිවලට ගරු කරන ගමන්, 

අෙනක් පත්ෙතන් ෙම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් 
විධියට ඒ නීති රීතිවල යම් ලිහිල්භාවයක් ඇති කරලා ෙදන්නය 
කියන ඉල්ලීම අපි කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
අෙප් ගරු කාංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා,  සමහර 
ෙවලාවට බලපත ලබා ගන්න ගියාම ඒ වාෙග් පශ්න ඇති ෙවලා 
තිෙබනවාය කියා. ඒ පශ්න ඇතිෙවන්න එක ෙහේතුවක් තමයි, 
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් පධාන ආයතන අතර සම්බන්ධතාව 
නැතිකම. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් අමාත ාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමා, 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායම සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ සම්බන්ධතාව ඇති වන යම් වැඩ 
පිළිෙවළකට  ගිහිල්ලා තිෙබනවා.    

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට සියයට 60ක් 

සංචාරකයන් එන්ෙන් අෙප් දර්ශනීය ෙවරළ තීරය නිසා. අ ෙප් 
දර්ශනීය ෙවරළ තීරය අද දැවැන්ත විධියට දූෂණයට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා; අපිරිසිදු ෙවලා තිෙබනවා. පරිසර අමාත ාංශයත් එක්ක 
එකතු ෙවලා, ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක එකතු 
ෙවලා ඒ සම්බන්ධෙයන් නව වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද වන විට අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් පගති වාර්තාෙව් සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එය බලා ගන්න පුළුවන්. අපි විවිධ වූ 

ස්ථානවල ෙවරළ ආරක්ෂා කරන, ෙවරළ සංරක්ෂණය කරන, 
ෙවරළ පිරිසිදු කරන වැඩ පිළිෙවළකට  ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙවරළ තීරය විනාශ 
වුෙණොත් ෙම් රටට එන සියයට 60ක් වන  සංචාරකයන් පමාණය 
පවා එන එක නවතීවි. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව අපි විශාල වශෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු තබා ෙගන ඉන්නවා. අපි කියන්ෙන් ෙම් සඳහා 
අෙනකුත් ආයතනත් එකතු ෙවලා රටම සංචාරක ව ාපාරය සඳහා 
එකම වැඩ පිළිෙවළකට සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලායි. ෙම් 
සඳහා   අෙනකුත් අමාත ාංශත් එක්ක, අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
එක්ක  අන්තර් සම්බන්ධතාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි 
එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආෙයෝජන සඳහා අවස්ථා 

රාශියක් අප රට තුළ තිෙබනවා. කල්පිටිය වැනි පෙද්ශ ගත්තාම 
විශාල පමාණෙය් දූපත් තිෙබනවා. මම හිතන විධියට යාපනෙය් 
ඉඳලා පුත්තලම දක්වා බටහිර ෙවරළ තීරය ගත්තාම විශාල දූපත් 
රාශියක් තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට මාලදිවයිනට වඩා ෙහොඳ 
දූපත් තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් ඉඩම් හරියට පෙයෝජනයට අර ෙගන 
ආෙයෝජකයන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අප රට තුළ 
සංචාරක ව ාපාරය කරන්න පුළුවන් ඉඩම් රාශියක් හඳුනා ෙගන 

තිෙබනවා. ඉඩම් අමාත ාංශයට අයිති ඉඩම් තිෙබනවා. ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට - Land Reforms Commission 
-  අයිති ඉඩම්  තිෙබනවා. ෙකොළඹ ගත්තාම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයිති ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග් රජෙය් විවිධ වූ 
ආයතනවලට අයිති ඉඩම් තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් හඳුනා ෙගන, ඒවා 
සංචාරක ව ාපාරය හා සම්බන්ධ කර ෙගන ආෙයෝජකයන්ට ලබා 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ. ඒක අපි ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා.  

 
අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, ෙමෙතක් දුර කර ෙගන 

ආවා වූ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාම කියන කාරණාෙව්දී අප 
ඉන්ෙන් සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අවශ  අවස්ථාවකයි කියන 
එක.  එෙසේ කියමින්,  විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த்தசாசன அைமச்சு, தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு, சுற் லாத் ைற 

அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான கு நிைல 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். இந்த நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், 

க்கியத் வம் வாய்ந்த அைமச்சுக்களாக இந்த அைமச்சுக்கள் 
இ க்கின்றன.   
 

குறிப்பாக, எங்க ைடய நா  சுற் லாத் ைறயிேல 
இன்  ன்ேனறிக்ெகாண்  ெசல்வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். எங்க ைடய நாட் க்கான சுற் லாப் 
பயணிகளின் வ ைகைய 2020இல் 3 மில் யனாக 
அதிகாிக்கக்கூ ய வாய்ப்பி க்கின்ற . கடந்த வ டம் ஒ  
மில் யனாக இ ந்த . இன் ம் 4 வ டங்களிேல அ  3 
மடங்காக அதிகாிக்கக்கூ ய வாய்ப்பி ப்ப  எங்க க்கு 
நன்றாகத் ெதாிகின்ற . எனேவ, அதற்கு நிைறய 
ேவைலத்திட்டங்கைள எங்க ைடய சுற் லாத் ைற 
அைமச்சு ன்ென க்கேவண் ய ேதைவப்பா க்கின்ற . 
கிட்டத்தட்ட 25 வ டங்களாக த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்குச் சுற் லாப் பயணிகள் 
ெசல்லக்கூ ய வாய்ப் க்கள் அைமயவில்ைல.  தற்ேபா  
அங்ேக எல்லாேம அழிந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றன. 
இப்ெபா  மீளக்கட் மானப் பணிகள் ன்ென க்கப் 
பட்டா ம், அந்த மாகாணங்களிேல சுற் லாத் ைறைய 

ன்ேனற் வதற்கான - ேமம்ப த் வதற்கான திட்ட 
மிடேலா  பல வசதி வாய்ப் க்கைளச் ெசய்யேவண் ய 
ேதைவப்பா க்கின்ற  என்பைத இந்த உயர் சைபயிேல 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேவண் ேகாளாக நான் 

ன்ைவக்கின்ேறன்.  

3475 3476 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இன்  கிழக்கிேல பாசிக்குடா, ெபாத் வில் பிரேதசம் 
ேபான்றவற் டன் இன் ம் க்கியத் வம் வாய்ந்த பல 
பிரேதசங்கள் சுற் லாத் ைறயில் கழ்ெபற்ற பிரேதசங்களாக 
இ க்கின்றன. அேதேபால், வடக்கி ம் பல பிரேதசங்கைளக் 
குறிப்பிடலாம். மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் தீ  தனியான 
ஒ  தீவாக இ க்கின்ற . அங்ேக பல வளங்கள் இ க்கின்றன. 
அேதேபால், வ னியா, கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , 
யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களி ம் பல இடங்கள் 
இ க்கின்றன. அண்ைமயிேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைள 
நான் சந்தித்தேபா  வடக்கு மாகாணத்தில் சுற் லாக் 
கல்விைய ேமம்ப த்தக்கூ ய கல் ாிைய அைமக்க 
ேவண் ெமன்   ேவண் ேகாள் வி த்ேதன்.  அதற்கிணங்க 
அைமச்சர் அவர்கள் மன்னாாிேல மிக விைரவில் 
அவ்வாறான ஒ  கல் ாிைய அைமத் த் த வதாக 
வாக்கு தியளித்தி க்கின்றார். அதற்காக நான் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  
 

அ  மாத்திரமல்லாமல், நான் கடந்த அரசாங்க காலத்திேல 
IFC நி வனத்ைத ேவண் க்ெகாண்டதற்கிணங்க, அந்த 
நி வனம் World Bank இன் உதவிேயா  குறிப்பாக வடக்ைக 
ைமயப்ப த்தி மன்னார் தீேவா  சார்ந்தவைகயில்  எவ்வா  
சுற் லாத் ைறைய ேமம்ப த்தலாம் என்ற ஓர் ஆய்ைவ 
மன்னார் மாவட்டத்தில் ேமற்ெகாண்  ஓர் அறிக்ைகயாக 
ஒப்பைடத்தி க்கின்ற . அங்கி க்கின்ற அரச திைணக்களங் 
களின் அதிகாாிகள் மற் ம் ஏைனய அைமப் க்கேளா ம் 
ேசர்ந்  அந்த ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . 
அேதேநரம், அைமச்சர் அவர்க ம் அண்ைமயில் நான் வி த்த 
ஒ  ேவண் ேகாைள ஏற் க்ெகாண்  மன்னா க்கும் 
அதேனா  ேசர்ந்  ஏைனய மாவட்டங்க க்கும் தன் ைடய 
ஒ  கு ைவ அ ப்பி அங்கு சுற் லாத் ைறைய 
ேமம்ப த் வதற்கான திடமான திட்டங்கைளத் தீட்  
அதற்கான உட்கட்டைமப்  வசதிகைளச் ெசய் த வதாக 
வாக்கு தி அளித்தி க்கின்றார்.  

 
இன்  ெகா ம்பி ள்ள குப்ைபகூளங்கைளப் த்தளம் 

ெதாகுதியில் ெகாண் ேபாய்க் ெகாட் கின்ற திட்டங்கள் 
தீட்டப்பட்  வ கின்றன. அேதேநரம் இந்தப் பிரேதசம் 
வில்பத் டன் ெதாடர் பட்ட . அதாவ  வில்பத் வின் 
ஒ ற எல்ைல மன்னார் விேல ஆரம்பமாகின்ற . 

கப் ப் பிரேதசம் த்தளம், இலவன்குளத்தில் 
ெதாடங்குகின்ற . அந்த வைகயில் அந்தப் பிரேதசத்ைத ம் 
குப்ைபகூளங்கைளக் ெகாட் கின்ற ஒ  பகுதியாக 
மாற்றிவிடாமல் சுற் லாத் ைறக்கு வ ைமமிக்க பிரேதசமாக, 
சுற் லாத் ைறைய ஊக்குவிக்கின்ற பிரேதசமாக அதைன 
ஆக்குமா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிட ம் த்தளம் 
மாவட்டத்ைதச் சார்ந்த பிரதி அைமச்சர் அவர்களிட ம் நான் 
அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

 
இன்  அந்த வில்பத்  சம்பந்தமாகச் சிலர் என்மீ  

ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக அபாண்டமான கைதகைளச் ெசால்  
வ கின்றார்கள். ஆனால், எங்க ைடய வில்பத் , 
மறிச்சிக்கட் , கர க்குழி, பாலக்குழி, ள்ளிக்குளம் 
மக்கள்தான் இந்த வில்பத்ைதத் தற்ெபா  பா காத்  
வ கின்றார்கள். அதாவ , அவர்கள்தான் அந்த border இல் 25 
வ டங்க க்கு ன்னர் வாழ்ந் வந்தவர்கள். இப்ெபா  
அவர்கள் அங்கு மீளச்ெசன்  கு ேயறியி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் ஆண் வந்த அந்தப் பிரேதசங்கள் அன்  
wildlife பிாிவின்கீழான பிரேதசம் என்  Gazette லம் 
அறிவிக்கப்பட்ட . என்றா ம் அந்தப் பிரேதசத்தி ம் 

வில்பத் க்கு ஒ  entrance ஐ அைமத் ச் சுற் லாத் 
ைறைய ஊக்குவிக்குமா  ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

 
இன்  சுற் லாத் ைறக்கான exhibition centre ஒன்  

இந்த நாட் ேல கிைடயா  என்  கூறப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
என் ைடய அைமச்சும் அேதேபால அைமச்சர் ம க் 
சமரவிக்கிரம அவர்க ைடய அைமச்சும் இவ்வைமச்சும் 
ேசர்ந்  ெகா ம்பில், அேதேபால வடக்கு, கிழக்கில் எல்லாம் 
குறித்த exhibition centre கைள அைமப்பத டாகச் சுற் லாத் 

ைறைய ேமம்ப த்தலாம். ெவளிநாட்  தலீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றேபா  அந்த நாட் ப் ெபா ட்கைள 
அல்ல   எங்க ைடய ெபா ட்கைளச் சந்ைதப்ப த் வதற்கு 
மற் ம் exhibit - showcase ெசய்வதற்கு இவ்வாறான centre 
கள் பிரேயாசனமாக இ க்கும் என்பதால், அவற்ைற 
அைமக்கேவண் ம் என்  நான் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  அேதேபால கிழக்கி ம் இந்தச் சுற் லாக் 
கல்விைய ேமம்ப த் வதற்கான ஏற்பா கைளச் 
ெசய்வேதா , அதற்கான அ ப்பைட வசதிகைள ம் 
ெசய் ங்கள் என்  ேவண் ேகாள் வி கின்ேறன்.  

 
ேம ம், ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ 

ஹலீம் அவர்கள் இங்கு இ க்கிறார். இந்த அரசுதான் ஸ் ம் 
சமயம், இந்  சமயம், கிறிஸ்தவ சமயம், ெபௗத்த சமயம் 
என்பவற் க்கு நான்கு அைமச்சர்கைள நியமித்த . அதற்காக  
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் 
நன்றி கூ கின்ேறன். ஆனால், ஸ் ம் சமய அ வல்கள்  
அைமச்சுக்கு லதனச் ெசலவினத் க்காக 16 மில் யன் 

பாய்தான் ஒ க்கப்பட் ள்ள . வடக்கில் எத்தைன 
பள்ளிவாசல்கள் அழிக்கப்பட் க்கின்றன! கிழக்கிேல 
எத்தைன பள்ளிவாசல்கள் உைடந்தி க்கின்றன! இதைனவிட 
இந்த நாட் ேல நீங்கள் மீலாத் விழாைவ நடத் கின்றீர்கள். 
இவற் க்ெகல்லாம் இந்த நிதி ேபா மா? ஆகேவ, இந்த 
நாட் ேல 10 தமாக வாழ்கின்ற ஒ  ச கத்தின் சமய 
அ வல்க க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சராக இ க்கின்ற 
நீங்கள், இந்த ஒ க்கீட்ைட அதிகாித் ப் ெபற் , இந்த 
அைமச்சி டாகப் பல நல்ல பணிகைள ன்ென க்க 
ேவண் ம். மத்ரஸா கல்விைய ஒ கப்ப த்தி ஒ  
திட்டமிட்ட அ ப்பைடயிேல அதைன ன்ென க்க 
ேவண் ம். இந்த நாட் ள்ள ஏைனய மதத்தினேரா  ேசர்ந்  
வாழக்கூ ய, ஒற் ைமையப் ேபணக்கூ ய விடயங்கள், 
அேதேபால ஏைனய அைமப் கள் சார்ந்த கல்விைய 
ேமற்ெகாள்ளல் என்பவற் க்கான திட்டங்கைள வகுத் ச் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ம். ெகா ம்பிேல உங்க ைடய 
திைணக்களத்தில் இ க்கின்ற மா களில் ஒன்ைறச் சீரைமத் , 
மத்ரஸாக்களி ந்  ெவளிேய கின்றவர்கைள அங்கு 
அைழத்  அவர்க க்கூடாக 3 மாதங்கேள ம் மத்ரஸா 
கல்விையச் ெசயற்ப த் ர்கெளன்  நான் நம் கின்ேறன். 
அேதேபால த்த உலமாக்கள் - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have one more minute. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I have been allotted seven minutes plus two 

minutes. So, altogether I have nine minutes. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, but only one minute is left out of that time. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அந்தக் கட் டத்திேல இன் ம் நான்கு மா கைளக் கட்ட 

ம் என்  நான் நம் கின்ேறன். த்த உலமாக்கள், 
அத்தின்கள், கதீப்மார் மற் ம் சிறிய சம்பளத் க்குப் 

பணியாற் கின்றவர்கள் ஒ  ேதைவக்கு ெகா ம் க்கு 
வந்தால், அவர்க க்குத் தங்குவதற்கு இடமில்ைல. எனேவ, 
அதில் ஒ  மா யில் 25-50 அைறகைள அைமத் , சாதாரண 
ெகா ப்பன  அ ப்பைடயில், அவர்கள் தங்குவதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ம் என்  நான் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  
 

அ த் , ஹஜ் விடயம்! நீங்கள் ஹஜ்ஜூக்கு அ ப் கின்ற 
விடயத்ைத  ஓரள  தி ப்தியாகச் ெசய்  வ கின்றீர்கள். 
என்றா ம், அ ெதாடர்பில் ஒ  சட்ட லத்ைத இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்குக் ெகாண் வா ங்கள்!  

 

அேதேபால, ெதஹிவைளயிேல ெபௗஸூல் அக்பர் 
என்றெதா  பள்ளிவாசல் இ க்கின்ற . அந்தப் பள்ளிவாசல் 
ஒவ்ெவா  நா ம் பிரச்சிைனக்கு உள்ளாகின்ற . அ  

த ல் மத்ரஸாவாக ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය නම් අවසානයි.  

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මෙග් පක්ෂෙය් එක මන්තීවරෙයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

එතුමාට නියමිත විනාඩි හතරක කාලය මම ගන්නවා.   
 

அ  ெதாடர்பான ஆவணங்கள் என்னிடம் இ க்கின்றன. 
எனேவ, இவற்ைற ஹன்சாட் ல் இைணக்குமா  ேகட் , 
இச்சைபயில் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இங்கு அல் மத்ரஸா ெபௗஸூல் அக்பர் மஸ்ஜித் பற்றிய சில 
விடயங்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். இந்த 
மத்ரஸாேவா  ேசர்ந்  ஐந்  ேநரத் ெதா ைக நடத்தக்கூ ய 
பள்ளிவாசல் அைமப் ம் காணப்ப கின்ற . எம  
பள்ளிவாசல், மத்ரஸா ஆகியவற் க்கு இைடயில் பாாிய 
வித்தியாசங்கள் கிைடயா . ஜும்ஆத் ெதா ைக என்ப , 
ெபாிய பள்ளிவாசல்களில்தான் நைடெப கின்ற . ஆனால், 
இங்கு அவ்வா  எ ம் நைடெப வதில்ைல. இ  2001ஆம் 
ஆண் ந்  மத்ரஸாக் கல்விையப் ேபாதிக்கின்ற 
இடமாக ம் மக்கள் ெதாழக்கூ ய இடமாக ம் பயன்ப த்தப் 
பட்  வ கின்ற . இந்த மத்ரஸா க்கும் அங்கு 
இ க்கின்றவர்க க்கும் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக பல ன்பங்கள் 
இைழக்கப்பட்  வ கின்றன.  
 

கடந்த 2016 நவம்பர் மாதம் 17ஆம் திகதி UDA  
பணிப்பாளாின் சார்பில் அதன் சட்ட அ வலர் அல்ஹாஜ் 
ெபளஸுல் அக்பர் அவர்க க்கு கவாியிட்  ஒ  க தத்ைத 

அ ப்பியி க்கிறார். அதிேல, "1982ஆம் ஆண் ன் 04ஆம் 
இலக்க மற் ம் 1984ஆம் ஆண் ன் 44ஆம் இலக்க நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபச் சட்டத்தின் 8 ஐ (1) பிாிவிைன 
மீ ம்வைகயில், இந்த அதிகாரசைபயின் குறித்த அ மதி 
இல்லாமல், நீங்கள் இக்கட் டத்தில் சட்டவிேராத நிர்மாணப் 
பணிகைள ன்ென க்கின்றீர்கள்; 2016 சம்பர் 08ஆம் திகதி 
அல்ல  அதற்கு ன்னர் நீங்கள் இந்த இடத்ைத அதன் 

ன்ைனய நிைலைமக்கு ெகாண் வராவிட்டால், இதற்கு 
எதிராகச் சட்ட நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்" என்  
குறிப்பிடப்பட் ள்ள  என்பைத நான் இங்கு உங்க க்குச் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

இந்த விடயம் சம்பந்தமாக அவர்கள் building permit, 
approved building plan, Letter of Appointment of         
the Trustees, Registration with the Department of  
Muslim Religious and Cultural Affairs, letter from the 
Mayor of Dehiwala-Mt. Lavinia and letter from the  UDA 
ஆகியவற்ைற இைணத்  எனக்கு அ ப்பிய க தம் என்னிடம் 
இ க்கிற . Earlier also they sent a threatening letter in 
June. அ ேபால, renovation க்காக MRCA வழங்கிய letter 
of approval, letter from the UDA Legal Department 
அேதேபால, இவர்கள் UDAக்கு அ ப்பியி க்கின்ற letter 
ஆகிய இந்தக் க தங்கள் எல்லாவற்ைற ம் நான் சபாபீடத்தில்  
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

இந்த மத்ரஸா க்கு அ கிேல ஸ் ம் கு மக்கள் 345 
ேபர் வா கின்றார்கள். "ஐந்  ேநரத் ெதா ைகைய, ஒ வர் 
இ ந்தால் தனித் ம் இரண்  ேபர் அல்ல  அதற்கு 
ேமற்பட்ேடார் இ ந்தால் ேசர்ந் ம் ெதாழேவண் ம்" என்  
எங்க ைடய சமயம் ெசால் கின்ற . ஒ வர் ஒ  நாைளக்கு 
ஐந் ேநரத் ெதா ைகையத் ெதாழவில்ைல என்றால், அவர் 

ஸ் ம் அல்ல என்  எங்க ைடய மார்க்கம் ெசால்  
யி க்கின்ற . எனேவ, தய ெசய்  எங்க ைடய மத்ரஸாக் 
கைள ம் பள்ளிவாசல்கைள ம் தப்பாக எண்ணாதீர்கள்! எம  
மத்ரஸாக்களி ம் பள்ளிவாசல்களி ம் பயங்கரவாதத்ேதா  
சம்பந்தப்பட்ட ெசயற்பா கேளா அல்ல  பயங்கரவாதத்ைதத்  

ண் கின்ற ேவைலகேளா ஒ  காலத்தி ம் நடக்கவில்ைல; 
நடக்க ம்மாட்டா  என்  ெசால் கின்ேறன். இந்த 
நாட் க்குச் சுதந்திரம் கிைடத்ததி ந்  இன் வைர ஸ் ம் 
அைமப் கள் அல்ல  ஸ் ம் ச கம் அல்ல  உலமாக்கள் 
அல்ல  வியாபாாிகள் அல்ல  கல்விமான்கள் ஆ தத்ைதத்  

க்குவைத - ஆ தத்தின்மீ  நம்பிக்ைக ைவப்பைத - 
வ த்தவில்ைல. மாறாக, அதற்கு எதிராகத்தான் ெசயற் 
பட்டார்கள். அந்தவைகயில், இன் வைர ஆ தத்தின்மீ  
நம்பிக்ைக ெகாள்ளாத ஒ  ச கமாகத்தான் ஸ் ம் மக்கள் 
வாழ்ந் வந்தி க்கின்றார்கள். நாங்கள் ஒ ேபா ம் இந்த 
நாட் ேல குழப்பத்ைத ஏற்ப த்தமாட்ேடாம். இந்த நா  
பிள ப வைத ம் நாங்கள் வி ம்பவில்ைல. அந்த வைகயில், 
இந்த நாட் ல் இன் ேமார் இரத்த ஆ  ஓ வதற்குத் 

ண் கின்ற ேவைலைய ஒ ேபா ம் நாங்கள் ெசய்ய 
மாட்ேடாம் என்பைத அந்த மக்கள் சார்பாக இந்த உயர் 
சைபயிேல ெதாிவித் க் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  
 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப்  
பள்ளிவாசல் நி வாகிகள் UDA க்கு அ ப்பிய க தம் 
என்னிடம் இ க்கின்ற . ெகௗரவ அைமச்சர் ஹலீம் 
அவர்கேள, இந்த விடயத்தில் இந்த நாட் ன் Constitution 
மீறப்பட் க்கின்ற . அவர்கைளத் threat பண்ணி க தம் 
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————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

எ தப்பட் க்கின்ற . இந்தக் க தத்ைத ஹன்சாட் ேல 
இைணத் க்ெகாள் மா  ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்களிடம் ேவண்  அதைன ம் 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

ன்  தினங்க க்கு ன்னர் ெபா ஸ் திைணக் 
களத்திேல ேதரர் ஒ வ க்கு எதிராக நான் ைறப்பா  
ெசய்த  உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த நாட் ேல  
ஒற் ைமயாக வா கின்ற சிங்கள, ஸ் ம் இன மக்கைள  
ேமாதவி வதற்கான க த் க்கள் அப்பட்டமாகப் 
ேபசப்ப கின்றன. வணக்கத் க்குாிய நாயன் அல்லாஹ் என்  
நாங்கள் நம்பியி க்கின்ற ஏக இைறவனான அல்லாஹ்ைவக் 
ேகவலப்ப த் ம் வைகயில், ஒ  மனிதன் ேபசுகின்ற 

ைறயில் அல்லாமல் ஒ  மதகு  மிக ேமாசமாகப் 
ேபசியி க்கிறார். என் ைடய உள்ளம் மட் மல்ல, இந்த 
நாட் ேல வாழ்கின்ற இ ப  இலட்சம் ஸ் ம்களின் 
உள்ளம் மட் மல்ல, உலகத்திேல வாழ்கின்ற ஸ் ம்கள் 
அைனவாின ம் உள்ளம் ேவதைனப்ப கின்ற வார்த்ைதகள் 
அங்கு ேபசப்பட்டன. அதற்கு எதிராக நான் ைறப்பா  
ெசய்ேதன்; இன் ம் பல ம் ைறப்பா  ெசய்தார்கள். 
இன் வைர அந்த மதகு  ைக  ெசய்யப்படவில்ைல. அவைர 
அைழத் ச் சிலர் ேபசுகின்றார்கள்; நாங்கள் ேவதைனப் 
ப கின்ேறாம். சட்டம் என்றால் எல்லாேலா க்கும் 
ெபா வான . எல்ேலா க்கும் ஒேர சட்டத்ைத நிைல 
நாட் ங்கள்! ெகளரவ உ ப்பினர் வியாேழந்திரன் அவர்க ம் 
இவ்விடயம் சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட்டார். அதன்ப , 
மட்டக்களப்பிேல ஒ  கிராம ேசவக க்கு எதிராக ேதரர் ேபசிய 
வார்த்ைதப் பிரேயாகங்கள் ேவதைனப்படக் கூ யைவ! 
அவ்வாறானவர்க க்கு ஏன், நீங்கள் தண்டைன 
ெகா ப்பதில்ைல? 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැනට විනාඩි 14ක් කථා කරලා 

අවසානයි.  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நாட் ேல இரண்  சட்டங்கள் இ க்கின்றனவா? என்  

ேகட்கின்ேறன். எம  அைமச்சர் அவர்கள் ேநாை்மயான 
ஒ வர். அவர் ஒ  சட்ட மாணி. சட்டத்ைத 
மீ கின்றவர்கள் எந்தத் தரப்ேபா, எந்த  மதேமா, எந்த 
இனேமா என்  பார்க்காமல் எல்ேலா க்கும் சமமாகச் 
சட்டத்ைதக் ைகயாண்  அைத நைட ைறப்ப த்தினால் 
இவ்வாறானவர்கள் அடங்கிவி வார்கள். ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சு, கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு, 
இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சு, த்ததாசன அைமச்சு 
ஆகியவற் க்கு வடக்கு, கிழக்கிேல ெசய்ய ேவண் ய 
ேவைலகள் நிைறய இ க்கின்றன. அங்கு கட் டங்க க்கு, 
பள்ளிவாசல்க க்கு, ‘பன்சைல’க க்கு, ேகாவில்க க்கு 
நிைறய ேசதங்கள் ஏற்பட்டன. அைவ எல்லாவற் க்கும் 
ேதைவயான நிதிைய ஒ க்கி அவற்ைற மீளப் னரைம ங்கள்! 
என் ம் எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக வாழ்வதற்காக நான்கு 
அைமச்சர்க ம் ேசா்ந்  ெசயற்ப ங்கள்! என் ம் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

[பி.ப. 1.41] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 

த்ததாசன அைமச்சு, தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு, சுற் லாத் ைற 

அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல 
விவாதத்தில் ேபசுவைதயிட்  மிகுந்த மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
மஹிந்த  ராஜபக்ஷ அவர்களின் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் 
நடத்தப்பட்ட  ேபான்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் சிங்கள 
மக்கள் எப்ேபா ம் வாழாத பகுதிகளில் ெபௗத்த விகாைரகள் 
தாபிப்ப , த்த பகவானின் விக்கிரகத்ைதத் தாபிப்ப  
உட்பட்ட ெசயற்பா கள் இப்ெபா ம் நைடெப கின்றன. 
இைத வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறாம். த்த பகவான் 
பிறப்பால் இந்  ஆவார். இவர  விக்கிரகம் எம  இந்  
மக்களின் அல்ல  தமிழ் மக்களின் வி ப்பின் ேபாில் 
அவர்கள  வழிபாட் க்காகத் தாபிக்கப்பட்டால் அைத யா ம் 
ம க்க யா . அதற்குப் பதிலாக இன, மத 

ரண்பா கைள ஏற்ப த் ம் விதத்தில் அைவ 
தாபிக்கப்ப வைத ஏற்க யா .  

 
எம  நாட் ல் ன்  தமிழ் ெபௗத்தர்கள் வாழ்ந்தார்கள். 

சிங்கள அரசர்கள் பல இந் க் ேகாவில்கைளக் 
கட் யி க்கிறார்கள். தமிழ் அரசர்க ம் தமிழ் மக்க ம் பல 
ெபௗத்த விகாைரக க்கு உதவியி க்கிறார்கள். இைவ 
ெயல்லாம் சூளவம்ச ேல நன்கு கூறப்பட் க்கின்ற . 
அ  தவிர, ேசாழ அரசன் ெபாலன்ன ைவ, அ ராத ர 
பகுதிகளிேல ெபௗத்த விகாைரகைள ம் இந் க் 
ேகாவில்கைள ம் நி வி ள்ளான் என்பதைன 
அப்ேபாதி ந்  இப்ேபா ம் நாங்கள் அறிந்த விடயமாகும். 
இைவ அக்காலத்தில் இ ந்த நல்லாட்சியில் இன 

ரண்பா கள் ஏற்படாதவைகயில், இ  இனங்க ம் 
ஏற் க்ெகாண்ட வைகயிேல ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைக 
என்பதைனத் ெதாிவிக்கின்ேறன். ஆனால், தற்ேபா  
திட்டமிட்ட வைகயில் ெசயற்பா கள் நடக்கின்றன. 
அண்ைமக்காலமாக நைடெபற் வ கின்ற சில நடவ க் 
ைககள் ன்பி ந்த அரசாங்கத்தின் நடவ க்ைககைளப் 
ேபான் தான் இ க்கின்றன. நான் கூ கின்ற விகாைரகள் 
அைமப்ப , ெபௗத்த சின்னங்கைள அைமப்ப  ேபான்ற 
இவ்வாறான ெசயற்பா கள் அங்கு நைடெப கின்றன. 
நல்லாட்சி எனக் கூ ம் அரசு இவற்றில் கவனம் ெச த் தல் 
இன்றியைமயாததாக இ க்கின்ற . இவ்வாறான ெசயற்பா  
கைள நி த்தி இன ஒற் ைமைய ம் மத ஒற் ைமைய ம் 
ஏற்ப த்தேவண் ய  அவசியமாகும். கடந்த பல 
மாதங்களாகப் ெப ம் அடாவ த்தனம் ாிந் வ ம்  
மட்டக்களப்  மங்களாராமய விகாராதிபதிைய இ வைர 
ெபா ஸார் ைக ெசய்யவில்ைல. காரணம், மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின் நிகழ்ச்சிநிரல் அங்கு 
இயங்குகின்ற .  
 

அந்த மதகு ைவக் ைக  ெசய் மா  இந்  மதகு மா ம் 
குரல் ெகா த்ததன் காரணமாக, இந்  மதகு மா ம் நா ம் 
ேநற்ைறய தினம், அதாவ  07.12.2016 அன்  
மட்டக்களப்பில் ெப ம் ஆர்ப்பாட்டத்ைத ஏற்பா  
ெசய்தி க்கின்ேறாெமன்  ெபா சார் ஒ  திாி ப த்திய 
ெசய்திைய உ வாக்கி, அைத நீதிமன்றின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் ெசன் , அதற்கான தைட த்தரைவ 
எ த்தி க்கிறார்கள். அ மட் மல்ல, ேநற் க்காைல 

3481 3482 

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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எங்கைள நீதிமன்றத்திற்கு வரேவண் ெமன்  நீதி 
மன்றத்தி டாக அைழப்பாைண ம் அ ப்பப்பட் க்கிற . 
எனேவ,  07.12.2016 ேநற் க்காைல எங்கள் இந்  மதகு மார் 
மட்டக்களப்  நீதிமன்றத்திற்குச் ெசன்றார்கள்;  
நீதிமன்றத்திேல அ  ெதாடர்பாக விசாாிக்கப்பட்ட .  நான் 
ெகா ம்பில் நின்றதால் அங்கு ெசல்ல யவில்ைல.  
அத் டன், ேநற்ைறய தினம் எங்கள  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ஒ வாின் தந்ைதயாாின் மரண ட் க்கும் 
நாங்கள் ெசன்றி ந்ேதாம். எனக்குப் பதிலாக என  
சட்டத்தரணி அங்கு இ ந்தார்.  ஆகேவ, அந்த விடயம் அங்கு 
சுட் க்காட்டப்பட்டேபா  அவ்வாறான ஏற்பா  எ ம் 
நைடெபறவில்ைல என்ப  ெதளி ப த்தப்பட்ட .  
நீதிபதிேய அதைன ஏற் க்ெகாண்டார். ஆகேவ, 
குற்றமிைழக்கின்ற, அடாவ த்தனம் ாிகின்ற அந்தப் 
பிக்குைவக் ைக ெசய்யா , நீதிமன்றின் ன்ேன இந்  
மதகு மாைர ம் எங்கைள ம் நி த் கின்ற இந்த 
நடவ க்ைகைய மட்டக்களப் ப் ெபா சாேர ேமற் 
ெகாண்டனர்.  ஆகேவ, இந்த விடயத்திேல ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.  
 

இங்கு த்தசாசன அைமச்சும் நீதியைமச்சும் ஒன்றாக 
இ க்கின்ற .  உண்ைமயிேல அ  ஏற் க்ெகாள்ள யாத 
ஒ  விடயம்.  நீதியைமச்சும் த்தசாசன அைமச்சும் ஒன்றாக 
இ க்கக்கூடா .  நீதியைமச்சு எப்ேபா ம் ஒ  மதத்ேதா  
ேசர்ந்தி க்கக்கூடா .  அ  தனியாக இ க்கேவண் ம்.  
ஆகேவ, அரசாங்கம் இ  இரண்ைட ம் பிாித்  
நீதியைமச்ைசத் தனியாக்க ேவண் ம்.  ஆகேவ, இந்த 
விடயத்திேல அரசாங்கம் மிகக் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

அத்ேதா , மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் திட்டமிட்ட 
சிங்களக் கு ேயற்றங்கள், ெபளத்த விகாைர ஸ்தாபிப்  
ேபான்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்  
வ கின்றன.  இதன் பின்னணியில் இ ப்பவர் நான் கூறிய 
மங்களராமய விகாைரயின் மதகு  அவர்கள். ஆகேவ, 
உடன யாக அவைர வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியி ந்  ேவ  
பகுதியிேல இ க்கின்ற விகாைரக க்கு அ ப்பிைவ ங்கள்! 
ஏெனனில் இ  நல்லாட்சிைய வி ம் கின்ற அரசு. இந்த 
அரசுக்கு நாங்க ம் பங்களிப் ச் ெசய்தவர்கள். ஆகேவ, இந்த 
அரசுக்கு எங்க ைடய ேகாாிக்ைகைய நிைறேவற்ற ேவண் ய 
கடைம உண் . அவர் அங்கி ந்  இன கைல, மத 

கைல ஏற்ப த் வ  நல்லாட்சிக்குப் ெபா த்தமற்ற . 
நீங்கள் அவைர அங்கு ைவத்தி க்காதீர்கள்! அவைர 
உடன யாக வடக்கு, கிழக்குக்கு அப்பால் ெகாண் ெசன்  
ேவ  ெபளத்த விகாைரயில் ைவத்தி ங்கள்! என்  த்த 
சாசன அைமச்சர் அவர்கைள அன்பாக ம் பணிவாக ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

அ த் , சிங்கள மக்கள் வாழாத பகுதிகளில் ெதால்ெபா ள் 
என்ற ாீதியில் ெபளத்த விகாைரகைளத் தாபிக்க ற்ப கின்ற 
விடயம்.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I will take one or two minutes.  
 
Unfortunately, when I was speaking in the morning, 

the Hon. Member was not in the House. I addressed all 
these issues. It is not that the Government is reluctant to 
enforce the law. I explained in the morning that since this 

is a sensitive issue, we do not want to have any 
ramifications by enforcing the law.  First of all, we will 
make an attempt  to have some understanding among all 
the religious groups. That is why, two days ago, we had a 
meeting  headed by His Excellency the President with the 
participation of all the four Ministers in charge of 
Ministries dealing  with the four religions and all 
religious leaders.   

 
Now we have come to some agreement that we will 

resolve all these things through dialogue. We are going to 
set up a secretariat also to address these issues.  In fact, 
there had been a circular earlier which lays down the 
procedure to be followed when you  set up a new 
religious place.  I think  it needs some amendments.  We, 
all the Ministers, will discuss and let you know.  Just give  
us a few days  to settle all these issues.  

 
Thank you.  
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, என  ேநரத்ைத நீங்கள் 

கூ தலாக எ த் விட்டீர்கள். 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Even though the dialogues were held, yesterday there 

was a press conference and they were criticizing Islam 
very badly. We cannot allow this. The Hon. Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana knows that.  You 
have to enforce  the law. You cannot say that you cannot 
enforce the law because they were having dialogues with  
you.  How are you going to stop this? You have to arrest 
them and control this.  
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்கு ேமலதிகமாக ேநரம் தரப்பட ேவண் ம். ஏெனனில் 
இங்கு எனக்குாிய ேநரம் எ க்கப்பட் விட்ட . ெகளரவ 
அைமச்சர்கள் இரண்  ேப ம் என் ைடய ேநரத்ைத 
எ த்தால் எனக்குப் ேபச ேநரமில்லாமல் ேபாய்வி ம்.  

 
இன்  சிங்கள மக்கள் வாழாத பகுதிகளில் ெதால்ெபா ள் 

என்ற ாீதியில் ெபளத்த விகாைரகள் தாபிக்கப்ப வைத ம் 
அதற்கு நிதி வழங்கப்ப வைத ம் த்த சாசன அைமச்சு 
நி த்த ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ெதாடர்ந் ம் த்தசாசன அைமச்சின் கீழ் வ ம் விடயங்கைள 
மாத்திரமல்லாமல் தபால் ைற பற்றி ம் ேபச 
வி ம் கின்ேறன்.   

 
தபால் ைற அைமச்ைசப் ெபா த்தவைரயில், 

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள கிரான் தபால் நிைலயம் 
கட் ட வசதியின்ைம உட்படப் பல குைறபா க டன் 
இயங்கி வ கின்ற . இதன் குைறபா கைளத் தீர்க்க அைமச்சு 
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நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். கிரான் தபால் கந்ேதாரால் 
விநிேயாகிக்கப்ப ம் க தங்கள் கிரான் பிரேதசத்தின் 
ப வான்கைரப் பகுதியில் தாமதமாகக் கிைடக்கின்றன. பல 
கிராமங்கைள ம் ெப ந்ெதாைகயான மக்கைள ம் ெகாண்ட 
கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  பாய்ந்தகல், 
திஹி வட்ைட, ேகாராெவளி, கூளாவ , தரைவ, 
ேபாில்லாெவளி ேபான்ற பகுதிகைள உள்ளடக்கி ள்ள . 
இந்தப் பிரேதசத்திற்கும் ஓர் உப தபாற்கந்ேதாைர ஏற்ப த்த 

ன்வர ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

இேதேபான்  ெசங்கல ப் பிரேதசத்தில் சித்தாண் ப் 
பகுதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஆற் க்கு அப்பா ள்ள பிரேதசம் 
ஈரளக்குளம், வட்டவான், ெபாிய வட்டவான் உட்பட்ட 
பகுதிகைளக் ெகாண்ட பல கிராமங்கைளக் ெகாண்ட . 
ஆகேவ, அங்கும் ஓர் உப தபாற்கந்ேதாைர அைமப்பதற்கு 
அைமச்சர் ன்வர ேவண் ம் என்  அன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
உங்கள  பணிையப் ெபா த்தவைரயில், அ  மிக ம் 
சிறப்பாக நைடெப வதால், நான் இந்தச் சைபயிேல 
உங்கைளப் பாராட் கின்ேறன்.  

 
விேசடமாக, த மப் பணம் ெப ேவார் சி ெதாைகப் 

பணத்திற்காகப் ெப மள  ெசல  ெசய்  வாகனங்களிேல 
தபாற்கந்ேதா க்குச் ெசல்ல ேவண் ய ஒ  நிைலைம ம் 
இ க்கின்ற . ஆனால், அந்தத் த மப் பணம் ெப பவர்கள் 
ெப ம்பா ம் மிக ம் வய  திந்தவர்கள். ஆகேவ, 
அவர்களின் நலைனக் க த்திற்ெகாண் ம் அ  சி ெதாைகப் 
பணம் என்பதனா ம் ஒவ்ெவா  கிராம அதிகாாி பிாிவி ம் 
தபால் உத்திேயாகத்தர்கள் ெசன்  இந்தத் த மப் பணத்ைத  
வழங்குவதற்குாிய ஒ ங்ைகச் ெசய்தால், அ  மனிதாபிமான 
அ ப்பைடயில் சிறந்த ேசைவயாக அைம ம் என்பைத ம் 
இந்த இடத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள  அைமச்சின் 

கீ ள்ள ஸ் ம் விவகாரப் பிாி க்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதி 
குைற . ஆகேவ, அைத அதிகாித் க் ெகா க்க ேவண் ம் 
என்  இந்தச் சைபயிேல நிதி அைமச்சிடம் நான் ஒ  
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். ெதாடர்ந்  சுற் லாத் ைற 
சம்பந்தமாகப் ேபச விைழகின்ேறன்.  

 
சுற் லாத் ைறையப் ெபா த்தவைரயிேல, அைமச்சர் 

அவர்கள் மிக ம் திறம்படச் ேசைவயாற் கின்றார். அவர  
ேசைவைய நான் மனமாரப் பாராட் கின்ேறன். ஆனா ம் சில 
விடயங்கைள அவாிடம் கூற வி ம் கின்ேறன். அவர் 
நிச்சயமாக அைதக் கவனத்திற்ெகாண்  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வார் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். என  பிறப்பிடம் 
வாைழச்ேசைன. என  கிராமத்திற்கு அண்மித்ேத ெபயர் 
ெபற்ற சுற் லாப் பகுதியான பாசிக்குடா அைமந்தி க்கின்ற . 
தற்ேபா  இங்கு 12 ெபாிய சுற் லா வி திக ம் 30 சிறிய 
சுற் லா வி திக ம் உண் . ஆனால், மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
ஆட்சிக்காலத்தில் இங்கு தமிழர் எவ ம் சுற் லா வி திைய 
அைமப்பதற்கு அ மதிக்கப்படவில்ைல. அன்  

தலைமச்சராகவி ந்த பிள்ைளயா ம் அவர  
ைகப்ெபாம்ைமயாக இ ந்ததனால் இந்த நடவ க்ைக 
நைடெபறவில்ைல. இ  ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாக 
இ க்கின்ற . ஆனா ம் இங்ேக இ க்கின்ற சுற் லா 
வி திகளில் உத்திேயாகத்தர்கள் அதாவ  ெதாழிலாளர்கள் 
நியமிக்கப்ப ம்ேபா  அதைன அண்மித்த - சூழ்ந்த 
பகுதிகைளச் ேசர்ந்த 60 தமானவர்கள் நியமிக்கப்பட 

ேவண் ம். அைத நீங்க ம் வி ம் ர்கெளன்  நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். ஆனால், அங்கு அவ்வாறில்ைல. 
குைறந்த  20 தமான தமிழ், ஸ் ம்கள்தான் 
இைணக்கப்பட் க்கிறார்கள். பலர் ெதாழில்வாய்ப் பின்றிக் 
கஷ்டப்ப கிறார்கள். ஆகேவ, அைத அந்தப் பகுதியின க்கு 
அறி த்தி, அந்த நடவ க்ைகைய  ேமற்ெகாள்ள அைமச்சர் 
அவர்கள் ன்வரேவண் ெமன்  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

 
அ மட் மன்றி, ஒ  சாதாரண ெதாழிலாளி ஒ  

நாைளக்கு 8 மணி ேநரம் ேவைல ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால், 
அங்கி க்கின்ற கல்குடா சுற் லா வி திகளில் கிட்டத்தட்ட 
ஒ வர் 18 மணி ேநரம் ேவைல ெசய்கின்றார். ெப ம்பா ம் 
தமிழ் ெதாழிலாளர்கள் அவ்வா தான் ேவைலெசய்கிறார்கள். 
அவர்க க்கு ேமலதிக ெகா ப்பனைவக் ெகா த்தா ம் 
பரவாயில்ைல; அந்த நடவ க்ைக ம் இல்ைல. அவர்க க்கு 
வழைமயாகேவ மாதாந்தம் ெகா க்கின்ற அந்தப் பணம்தான் 
ெகா க்கப்ப கின்ற . ஆகேவ, அ  ெதாடர்பாக ம் 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் ெச த்தி அந்தச் சுற் லா வி தி 
உாிைமயாளர்க க்கு அறிவித்தல் வழங்கினால் ெப ம் 
உதவியாக இ க்கும். ஏெனன்றால், அதில் ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இ ப்பதற்கு அ  ஒ  
சந்தர்ப்பமாக அைம ம் என்பதைன இந்த இடத்தில் 
அன்பாகத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உண்ைமயில் 

தங்க ைடய அைமச்சு இப்பகுதிக்குத் ெத விளக்கு, 'காெபட்' 
திகள் மற் ம் நீர்வசதி உட்பட்ட ெசயற்பா கைளத் 

திறம்பட ேமற்ெகாண் ள்ள . அதற்காக உங்க க்கு அந்தப் 
பகுதிையச் ேசர்ந்தவன் என்ற ாீதியிேல நான் நன்றிையத் 
ெதாிவிக்கின்ேறன்.  சுற் லாத் ைற அைமச்சு சுற் லா 

காைமத் வப் பாடசாைலெயான்ைறப் பாசிக்குடாவிேல 
ஏற்பா  ெசய்  பயிற்சி வழங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . ன்  
கட்டங்களாக அந்தப் பயிற்சி நிைற ெபற்றி க்கின்ற . 
ஆனால், அதைன ேம ம் வி த்தி ெசய்வதற்கு நாங்கள் 
வி ம் கின்ேறாம். அதற்கான ஏற்பா கைள நீங்கள் ெசய்ய 
ேவண் ம். அதற்கான ஒ  நிரந்தரக் கட் டம் இல்லாைம 
ெப ம் குைறபாடாக இ க்கின்ற . இப்பயிற்சிெநறிைய 
ேம ம் விாி ப த் கமாக ஒ  நிரந்தரக் கட் டத்ைத 
நீங்கள் அங்கு ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  ேவண் வ டன், 
அங்கு அந்தப் பயிற்சிெநறியிேல சைமயல் கற்ைகெநறி, 
வரேவற்  சம்பந்தமான கற்ைகெநறிகைள ம்  உட்ப த்த 
ேவண் ெமன் ம் இந்த இடத்திேல ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். தற்ேபா  பயிற்சி ெப ம் பயிற்சியாளர்கள் 
ெமாழிப் பிரச்சிைன காரணமாகப் ெப ம் சிரமத்ைத 
எதிர்ெகாள்கிறார்கள். ன்  தமிழ்ெமாழி லம் அங்கு 
ெபண்மணி ஒ வர்  பயிற்சியளித்தி ந்தார்.  அவர் தற்ேபா  
இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்டதாக அறிகின்ேறாம். எனேவ, 
அவைர மீண் ம் அந்தப் பயிற்சி நிைலயத்திற்கு மாற் வதற்கு  
அைமச்சர் அவர்கள் ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
அ தவிர, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளி ம் 

சுற் லா க்குாிய விடயங்கள் தங்கியி ந்தா ம் சுற் லாப் 
பயணிகளின் வரைவ அதிகாிக்கு கமாக அவர்கைளக்  
கவரக்கூ ய ெசயற்றிட்டங்கைள மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில்  
பல இடங்களில் நாங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற . 
உதாரணமாக, பாசிக்குடாைவப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு  
குளிப்பதற்காக மட் ம் வ கிறார்கள். ஆனால்,  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் பல விடயங்கள் இ க்கின்றன. 
எனேவ, அவற்ைறப் பார்க்கலாம்; ஆய்  ெசய்யலாம் என்ற 
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விதத்தில் அவர்கள் அங்கு வரேவண் ம். ஆகேவ, அதற்ேகற்ற 
வைகயில் தங்கள  நிகழ்ச்சிநிரைல ஏற்ப த் மா  அன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
அத்ேதா , விேசடமாக ஒன்ைறக் கூற வி ம் கின்ேறன். 

கடந்த 21.03.2016 அன்  இர  1.00 மணியளவில் மா மா  
ேஹாட்ட ல் கடைம ாி ம் ெதாழிலாளி . ஓவியதாஸ் 
என்பவர் தன  ெதாழிைல த் விட்  அங்கு  
ெதாழிலாள க்ெகன ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட  வி தியில் 
தங்கியி க்கும்ேபா  அமாயா பீச் ேஹாட்ட ல் ெதாழில் 

ாி ம் சிங்கள சேகாதரர்கள் ம ேபாைதயில் வ ைகதந்  இ  
ேஹாட்ட க்குமிைடயிலான ரண்பாட் ன் அ ப்பைடயில் 
இந்தச் சேகாதரன்மீ  கத்தியால் குத்தித் தாக்குதல் 
நடத்தியி க்கிறார்கள். பின்னர் அவர் ைவத்தியசாைலக்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்டார். ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட அந்த 
இைளஞ க்கு இ வைர அந்த ேஹாட்டல் காைமயாளர் 
எந்த நஷ்டஈ ம்  வழங்கவில்ைல. அ தவிர, அந்த இைளஞன் 
சார்பாக நீதிமன்றத்திேல வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . அந்த வழக்கு விசாரைணக க்கும் 
ேஹாட்ட ன் காைமயாளரான ஆனந்த என்பவர் 
ச கமளிப்பதில்ைல. ஆகேவ, பாதிக்கப்பட்ட இைளஞ க்கு 
உத ம்வைகயில் அவ க்கு நீதிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற் 
காக குறிப்பிட்ட ஆனந்த என்பவர் நீதிமன்றத்திற்குச் 
ச கமளிப்பதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

 
ேம ம், அந்த ேஹாட்ட க்கு அ காைமயி க்கின்ற 

இன் ெமா  ேஹாட்ட ல் ஏற்பட்ட பிரச்சிைன காரணமாக 
அங்கு இன ரண்பா  ஏற்பட்ட . அதாவ , சிங்கள 
சேகாதரர்கள் -  ேஹாட்ட க்குத் ெதாழி க்கு வந்தவர்கள் - 
ஒ  தமிழைரக் ெகாைல ெசய்தேபா   அங்கு  ெப ம் பீதி 
உ வான . அவ்ேவைளயில், நான் உடன யாக அந்த 
இடத்திற்குச் ெசன்  அதைனத் தீர்த் ைவத்தைத நீங்கள் 
நன்கு அறி ர்கள். நான் அங்கு ெசன்  நடவ க்ைக 
எ க்கவில்ைலயாயின், பாாிய பிரச்சிைன ஏற்பட் க்கும்.  

 
அ தவிர, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் இந்த இடத்தில் 

கூ கின்ேறன். அங்கி க்கின்ற மீனவர்கள் நீண்ட காலமாக 
மீன்பி  வள்ளங்கைளக் கட் ய இடங்க ம் இப்ெபா  
சுற் லாத் ைறக்காக சு காிக்கப்ப வதாக அறிகின்ேறாம். 
அவர்கள் பல இடங்கைள விட் க்ெகா த்தி க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, தற்ேபா  அவர்கள் மீன்பி  வள்ளங்கைளக் 
கட் கின்ற இடங்கைள அவர்களிடேம வழங்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், அந்தச் சுற்றாட ல் வாழ்பவர்கள் மீன் 
பி க்கின்ற வறிய மக்கள்.  ஆகேவ,  அவர்களின்  
இ ப்பிடங்கைள ம் அவர்கள்  ெதாழில் ெசய் ம் 
இடங்கைள ம்  அவர்க க்கு வழங்கேவண் ெமன்  
அைமச்சர் அவர்களிடம் அன்பாக ேவண் , என  உைரைய 
நிைற  ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නට අවශ යි. උෙද් වරුෙව් ඉඳන් අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා 
කළා, ආගමික සමඟිය සඳහා අපි අරෙගන තිෙබන පියවර 
පිළිබඳව. දැන් කථා කරපු මන්තීතුමාත්, අෙප් හිස්බුල්ලා රාජ  
ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඒවා අහන්න හිටිෙය් නැහැ. ඒ ෙදපළ 
හදිස්සිෙයන් පහත් ෙවලා දැන් ෙම් පශ්නය මතු කරනවා. අපි 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් නිවාෙගන - නිවාෙගන යන ෙකොට දැන් 
එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා, "ෙපෙර්දා සාකච්ඡාව අසුබවාදීයි. ඒක 
ගැන බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ" කියලා. සාමෙයන් ෙම් පශ්න 
විසඳනවාට මහජන නිෙයෝජිතෙයක් විධියට අකමැත්තක් තිෙබන 

බවක් තමයි එතුමාෙග් කථාෙවන් රටට යන මතය. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් විධියට ඒක ෙහොඳ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ෙපෙර්දා සාකච්ඡාවක් තිබුණා තමයි. ඊට පස්ෙසේත් ෙම් සමාජ 

ෙවබ් අඩවිවලින් ඉස්ලාම් අයට ෙබෞද්ධ අය බැණලා තිෙබනවා, 
ඉස්ලාම් අය ෙබෞද්ධ අයට බැණලා තිෙබනවා. එක පැත්තකට 
ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා.  ඒක ෙදපැත්තම කරනවා. මම 
ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්, මෙග් Facebook account එකට එවන 
ඒවා. අපහාස කරලා, කුණු හරුප කියලා මුස්ලිම් අයත් එවලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙදපැත්ෙතන්ම ෙවනවා. ෙම්ක ෙබොෙහොම සංෙව්දී 
කාරණයක්. සියලු ආගමික නායකතුමන්ලා අපි එකතු කර ගත්තා. 
දැන් ෙම්ක ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් විසඳා ෙගන යන ෙකොට 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට - මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් විධියට
- ඔබතුමන්ලා මීට වඩා වගකීෙමන් යුතුව කටයුතු කරන්න ඕනෑය 
කියන එක මා මතක් කරනවා. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පිළිතුරු 

ෙදන්න. 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Sir, please give me one more minute. ගරු ඇමතිතුමාට 

කියන්න ඕනෑ, මම කිසිෙසේත්ම විරුද්ධ නැහැ කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්ව ෙයන් ආගමික නායකයන් එකතු 
ෙවලා අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා.   ඒ සාකච්ඡාව තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ඉදිරිෙය්දී ජාතීන් ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 
වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්  ඇතිෙවයි කියලා. නමුත්, එම 
සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ press conference එකක් තියලා ඒ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ මුසල්ිම් ජනතාවට, පසිද්ධ අල් - කුරානයට විරුද්ධව, 
අල්ලා ෙදවියන් වහන්ෙසේට විරුද්ධව කථා කරද්දී අපි ෙකොෙහොමද 
සාමය ඇති කරන්ෙන්? ඔබතුමාට මම respect කරනවා. ඔබතුමාට 
මම කිව්ෙව්, ඒ වාෙග් press conference තියලා එක ආගමක් 
විෙව්චනය කරන එක නවත්වන්න ඕනෑය කියන එකයි. ඔබතුමා 
කියපු එකට විරුද්ධව මම කිසිම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ 
dialogues අනුව තමයි තීන්දුව ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මට විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ඔබතුමාත්, ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුෙදනාමත් දන්නවා,  පසුගිය 

අවුරුදු හත, අට තුළ ෙම් රෙට් ආගමික විරසකය ඇති වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
නිෙයෝජනය කරපු කලින් ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමන්ලාෙග් නායකෙයෝ 
ෙම් පශ්න ඇති කරන කාලෙය් ඔබතුමා කථා කෙළේ නැහැ, මුස්ලිම් 
ජනතාව ෙවනුෙවන්. එදා කිසිම මුස්ලිම් මන්තීවරෙයක්, 
ඇමතිවරෙයක් අලුත්ගම පශ්නය ෙවන ෙකොට කථා කෙළේ නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමායි, 
මමයි එදා කථා කළා; අෙප් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ කථා 
කළා.  

3487 3488 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
එදා ෙමතැන හිටපු මුස්ලිම් ඇමතිලා, මන්තීලා තමන්ෙග් බලය 

රැක ගන්න, තනතුරු රැක ගන්න ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අපට 
විශ්වාසයි, ජනාධිපති; අපට විශ්වාසයි, ආරක්ෂක ෙල්කම්. 
එතුමන්ලා ෙම් ඔක්ෙකෝම විසඳලා අපට සුරපුරයක්  ඇති කරලා 
ෙදනවා" කියලා කිව්වා. ඔබතුමන්ලා  ෙම් පශ්න එක දවසින් -පැය 
24න්- විසඳන්න කියලා අපට කියන්න එපා. ෙම්ක කාලයක් 
තිසේසේ වර්ධනය ෙවච්ච, ඔඩු දුවපු පශ්නයක්. ඒක විසඳන්න අපට 
කාලයක් ෙදන්න. ඔබතුමන්ලායි ඒක කෙළේ. ඔබතුමන්ලා ඒ 
ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස්කාරෙයෝ. ඔබතුමන්ලා තමයි ඒක වර්ධනය 
කෙළේ. ඒ කල්ලි ඇති කෙළේ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව. ඒක නිසා 
ඇඟිල්ල දික් කරන්න, ෙචෝදනා කරන්න එන්න එපා. ෙහොඳට 
මතක තියා ගන්න. ඒවා, ඔබතුමන්ලා හදපු පශ්න. ඔබතුමන්ලාට 
ජාතිය පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ආගම ගැන 
පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඇමතිකම තිෙබනවා නම් ඕනෑම 
දහ ජරා වැඩක් කරනවා. පහත් වැඩ කරලා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අපට ඇඟිල්ල දික් කරන්න එන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ හදපු 
ඒ දූෂිත, දඩබ්බර සමාජය තමයි අපි ශීලාචාර කරන්න හදන්ෙන්. 
ඒක මතක තියා ගන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   මීළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.00] 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් 

රෙට් සියලුම ආගම් අදහන අය එකට ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ කියන 
මතෙය් තමයි අපි ඉන්ෙන්. එක එක්ෙකනා, එක එක ෙවලාවට 
රෙට් පශ්න ඇති කරලා ඒවායින් වාසි අරෙගන අද විවිධ කතන්දර 
කියනවා. එහි ඉතිහාසය ගැන මම කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
ඒක මට අවශ  ෙදයක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් මම අද දින කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, සංචාරක ව ාපාරය පිළිබඳවයි.  

 
සංචාරක ව ාපාරය කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටවත්, 

ෙද්ශපාලන නායකෙයකුටවත් අයිති ෙදයක් ෙනොෙවයි. එම 
ව ාපාරය නීත නුකූලව ආරම්භ කෙළේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමායි. ඒෙකන් ෙහොඳ කටයුත්තක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. ඒක තමයි වකව සහ ඍජුව ආදායම් ලබා ගැනීම. ඒෙකන් 
රජයට ආදායම් ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. මම විශ්වාස 
කරන හැටියට ෙම් අමාත ාංශය භාරව හිටපු හැම ඇමතිවරෙයක්ම 
ඒ පතිපත්තිය දියුණු කරන්න තමයි කියා කෙළේ. නමුත් අද අපි 
දකින්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරයා සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න කටයුතු කරන 
ෙකොට අෙනක් එක්ෙකනා කරන්ෙන් ඒකට හාත්පසින්ම විරුද්ධ 
වැඩක්. ෙමොකද, සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න ෙහෝටලයක්, 
කාමරයක් හදලා විතරක් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ එන සංචාරකයාට 
ෙම් රෙට් කරන්න විවිධ කටයුතු තිෙබනවා. ඒ අය සංචාරය සඳහා 
එන්ෙන් නිවාඩුවක් ගත කරන්න වාෙග්ම එක එක වුවමනාවන් 
කර ගැනීම සඳහායි. සමහරු එනවා, කිකට් ගහනවා බලන්න; 
සමහරු එනවා, ෙමෝටර් රථ ෙර්ස් බලන්න; සමහරු එනවා, මුහුද 
බලන්න; තවත් සමහරු එනවා, Cultural Triangle එකට ගිහිල්ලා 
අෙප් රෙට් ඉතිහාසය පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න; සමහරු එනවා, 
යාල අභයභූමිය බලන්න. ඒ අතින් ලංකාව ඉතාම ෙහොද 
සන්ධිස්ථානයක තිෙබන රටක්. ලංකාවට එන සංචාරකෙයකුට 
සතියක් ඇතුළත ඒ සියල්ල බලන්න පුළුවන්.  

ෙකොළඹට එන සංචාරකයකුට පැය තුනක් හතරක් ඇතුළත 
ලංකාෙව් තිෙබන ෙහොඳම මුහුදු තීරයට යන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් පැය තුනකින්, හතරකින්, පහකින් ඒෙගොල්ලන්ට යාල 
අභයභූමියට නැත්නම් ෙවනත් තැනකට ගිහිල්ලා සතුන් නරඹන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට, 
මහනුවරට - Cultural Triangle එකට - ගිහිල්ලා අෙප් 
ඓතිහාසික ස්ථාන බලන්න පුළුවන්. සීගිරිය බලන්න පුළුවන්. 
එෙහම නැත්නම් නුවරඑළිය වැනි ශීත ෙද්ශගුණය තිෙබන 
පළාතකට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. සතියක් ඇතුළත එවැනි ස්ථාන 
නැරඹිය හැකි රටක් ෙලෝකෙය් නැහැ. එෙහම නම් අෙප් රටට 
සංචාරකයින් පැමිණියාම, ඒෙගොල්ලන්ට extra activities ඕනෑ. 
මාල දිවයින ෙමොනවත් නැති රටක්. නමුත් මාල දිවයිනට 
සංචාර කයින් ගියාම මාල දිවයින වටා ඇති මුහුද එම 
සංචාරකයින්ට විවිධාකාරෙයන් විකුණා ඒ අය සල්ලි හම්බ 
කරනවා. Whale watching, diving යනාදී විවිධ ආකාරෙයන් එම 
කටයුතු සිදු කරනවා. සමහර ෙව්ලාවට එම සංචාරකයින් ෙහෝටල් 
කාමරයට වඩා extra activitiesවලට වියදම් කරනවා.  

 
අද ෙම් රෙට් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මම පසුගිය දවසක ෙමම 

විවාදවලට ඇහුම් කන් දී ෙගන සිටින විට, එක් ඇමතිවරෙයක් 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, "රාජපක්ෂ පවුලට පාවිච්චි 
කරන්න හදපු racecourse එක අපි මිනිසුන්ට ෙබදුවා"ය කියා. 
එෙහම කියන්ෙන්, ෙම්වාෙය් අර්ථය දන්ෙන් නැති උදවියයි. 
මැෙල්සියාෙව් Grand Prix races පවතින ෙකොට ඒ රෙට් ෙහෝටල් 
කාමරවල වටිනාකම සියයට 65කින් වැඩි ෙවනවා. ඩුබායි රෙට් 
cricket grounds හදා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඩුබායිවල අය කිකට් 
ෙසල්ලම් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙලෝකෙය් කිකට් කණ්ඩායම් 
ඇවිල්ලා එම cricket ground එෙක් ෙසල්ලම් කරනෙකොට, 
ෙවනත් රටවල කීඩාෙලෝලීන් ගිහිල්ලා ඒ රෙට් ෙහෝටල්වල 
නැවතිලා එය නරඹනවා. අෙප් රෙට් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙමොකක් හරි හැදුෙවොත් ඒක රාජපක්ෂ පවුලට ෙහෝ කාට ෙහෝ 
හදපු එකක්ය කියනවා. ෙම් රෙට්ත්, racing cars, racecourse ඇති 
ෙවන්න ඕනෑ. එක ඇමතිවරෙයක් ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් 
ෙමතැනදී කිව්වා, "අන්න මම ඒක අරෙගන මිනිසුන්ට ෙගවල් 
හදන්න ෙබදා දුන්නා"ය කියා. සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ 
යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන එක ෙනොෙවයි, කරන්ෙන්. 
අෙනක් පැත්තටයි කටයුතු කරන්ෙන්. 

 
ඊළඟට, සංචාරක ව ාපාරය ගත්තාම ෙමහි ෙකොටස් ෙදකක් 

ඉන්නවා. මහා පරිමාණෙය් සංචාරක ව ාපාර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කුඩා පරිමාණෙය් සංචාරක ව ාපාර තිෙබනවා. ෙමම 
ෙකොටස් ෙදකටම ෙම් ව ාපාරය තුළින් නැඟිටින්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය බලයට පත් වුණාට 
පසුව, ෙහෝටලයක මත්පැන් බලපතයට රුපියල් නවලක්ෂ 
පනස්දහසක් ෙගවන්න නියම කළා. හැබැයි, කාම ර ෙදෙක් 
ෙහෝටල් පවත්වා ෙගන යන අයත් එම මුදලම ෙගවන්න ඕනෑ. 
හිල්ටන් ෙහෝටලෙය් අයිතිකරුට නම් එම මුදල ෙගවන එෙක් 
පශ්නයක් නැහැ. කළුතර සිට කතරගමට යනෙතක් කාමර තුන, 
හතර, පහ, දහය තිෙබන ෙහෝටල් තිෙබනවා. ලංකාව පුරාම එවැනි 
ෙහෝටල් තිෙබනවා. හැබැයි, අද ඒවා පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා දිහා බලන්ෙන් නැහැ. මත්පැන් licence 
එක ගත්ෙතොත්, ඔවුන්ට ඒෙකන් ආදායමක් ගන්න බැහැ. නමුත් ඒ 
අය නඟා සිටුවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අය තමයි ලංකාවට වැඩිම 
ආදායමක්  ලබා ෙදන්ෙන්. ගාලු ෙකොටුෙව් කුඩා සංචාරක ෙහෝටල් 
තිෙබනවා. ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන් කාමර තුනයි, නැත්නම් හතරයි, 
පහයි. ඒවා ෙඩොලර් 300කට, 400කට, 500කට කුලියට ෙදනවා. 
හැබැයි, ඒ අය මත්පැන් බලපතය ගන්න ගිෙයොත්, හිල්ටන් 
එෙකන් අය කරන ගණනම ඒ අයෙගනුත් අය කරනවා. ඒ නිසා 
ෙම් රටට ආදායම් ෙගෙනන කුඩා ව ාපාරිකයන්වත් ආරක්ෂා 
කිරීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ අයටත් 
උදවු කරන්න. ඒ අය දිහාත් බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අමාත ාංශය වැරැද්දක් කරනවා කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
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රජෙය් පතිපත්තිය ෙවනස් ෙවලා තිෙබන එක ගැනයි මම 
කියන්ෙන්. එෙහම නම් ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් හැම අංශයක් 
දිහාම බැලීමට තමුන්නාන්ෙසේට ශක්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

 
තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නයක් ඇසුෙවොත් උත්තරයක් ෙදන, ඒ ගැන 

බලන ඇමතිවරෙයක්ය කියන එක මම පිළිගන්නවා. නමුත් 
පතිපත්තියක් හැටියට බලන්න ඕනෑ, ෙම් රටට වකව ආදායම් ලබා 
ෙදන කණ්ඩායම අපි ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. 
ෙමම ව ාපාරයට වකව සම්බන්ධ ෙවන අයට ආධාර කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා අපි බලන්න ඕනෑ. ෙමම ව ාපාරය ඉතාම ෙහොඳ 
එකක්. ෙමම ව ාපාරය රටට ආදායම ෙගෙනනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, රට තුළ වකව රැකියා ඇති කරන ව ාපාරයක්. ඒ නිසා 
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරනෙකොට, ෙම් හැම අංශයක්ම 
ශක්තිමත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකත් අපි කල්පනා කර 
බලන්න ඕනෑ.  

 
ෙම් රෙට් සංචාරක ව ාපාරෙය් ෙයෙදන කණ්ඩායමක් 

ඉන්නවා. යුද්ධය පැවැති කාලෙය් ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ 
පැමිණිෙය් නැහැ. යුද්ධය පැවැති කාලෙය් ලංකාෙව් ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවන් තමයි ෙමය රැක ගත්ෙත්. පධාන 
ව ාපාරිකෙයෝ හැටියට ෙද්ශීය ෙහෝටල් ව ාපාරිකයන් තමයි ෙම් 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගත්ෙත්. නමුත් ඒ අය ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ නැහැ. පාඩු 
ලබමින්, ණය ෙගවා ගන්න බැරුව, විවිධ පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදමින් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙහෝටල් පවත්වා ෙගන ගිය 
කණ්ඩායමක් සිටිනවා. එක එක කාලවලදී අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට යම් 
යම් පහසුකම් ලබා දුන්නා.  

 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් ගැන විතරක් 

බලනවා. නමුත් ෙද්ශීයව එක එක දිස්තික්කවල ෙමම කර්මාන්තය 
කරෙගන යන අය සම්බන්ධවත් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  ඒ අය තමයි 
අමාරු කාලෙය් ෙම්වා ආරක්ෂා කරෙගන සිටිෙය්. අෙනක් අය 
ඔක්ෙකෝම විකුණා ගියා. නමුත් ෙද්ශීයව ෙමම කර්මාන්තයට 
රුකුල් දුන් ශක්තිමත් ව ාපාරික පිරිසක් ඉන්නවා.  

 
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ ඒ අයට 

ෙමොකක් ෙහෝ incentive එකක් ෙදන්න.  ඉඩමක් ගන්න ෙකොට, 
ඉඩමක් බදු ෙදන ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට පමුඛත්වයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ලංකාෙව් තවත් ෙහෝටල් හැදිය යුතු පළාත් 
තිෙබනවා.  අද ෙම් රටට මිලියන ෙදකක් සංචාරකෙයෝ එනවා නම් 
අද ෙම් රෙට්  තිෙබන කමර පමාණය මදියි. හැබැයි, අද 
කාමරවලට සංචාරකෙයෝ නැහැ.  නැ ෙඟනහිර පළාෙත් වුණත්, 
ෙකොළඹින් පිට වුණත් හුඟක් ෙහෝටල්වල  අවුරුද්ද පුරාම වුණත් 
සියයට 20කට 30කට වැඩිය කාමර විකිෙණන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ කාලයකට - 
season එකට- විතරක් ෙනොෙවයි, අවුරුද්ෙද් මාස 12 තුළම 
සංචාරකෙයෝ එන වැඩ පිළිෙවළක්  සකස් කරන්න. එදා  ඉන්දියාව 
දියුණු කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඉන්දියාවට on-arrival visa එක 
දුන්ෙන්, ඒ ෙගොල්ලන්ට  අවුරුද්ද පුරාම සංචාරකෙයෝ  එන නිසයි.  
එදා අෙප් කාලෙය් තමයි චීනයට "designated status" ගත්ෙත්.  
නමුත්, එදා කුරුළු උණක් තිබුණු නිසා ඒක දියුණු කරන්න බැරි 
වුණා. දැන් ඒ  පශ්න ඔක්ෙකොම ඉවර ෙවලා. අෙප් අසල්වැසි රටක් 
වන මාලදිවයින ගැන කල්පනා කෙළොත් දැන් සියයට 60-70ක් 
චීනෙය් සංචාරකෙයෝ මාලදිවයිනට එනවා. මාලදිවයිෙන් 
කාමරයකට  ෙඩොලර් 500 - 1500 අතෙර් ගණනක් ෙගවනවා.  
තවම අෙප් රෙට් ෙඩොලර් 100න් එහාට යන්න අමාරු ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඇයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට extra activities නැහැ. ඒ extra 
activities දියුණු කරන්න එන මාර්ගයත් කඩාෙගන වැෙටනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පතිපත්ති තීන්දුවක් නැති නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අර පටන් ගත්ත අරමුණ  ගැන බලන්ෙන් නැහැ. 
අරමුණ කරපු මිනිහා දිහා බලලා ඒක cancel  කරලා දානවා.  ඒක 

අවලංගු කරලා දානවා. එදා මම අහෙගන හිටියා අෙප් නිවාස  හා 
ඉදිකිරීම් අමාත තුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, 
"රාජපක්ෂලාට ෙර්ස් දුවන්න  හදපු පිට්ටනිය මම ෙබදලා දැම්මා" 
කියලා. ඒක ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා. ඒවා ෙම් 
ව ාපාරයට ආරම්භයක්. "රන්මිහිතැන්න  studio එක මම ෙබදලා 
දැම්මා" කියනවා. ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් තමයි කියන්ෙන්.  
නමුත් එතුමා ඒ අරමුණ දන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන වුවමනාව 
බලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා ෙබොෙහොම 
ආ ඩම්බරෙයන් කිව්වා, "මම දකුෙණ් ගුවන් ෙතොටුපෙළේ වී ගබඩා 
කළා." කියලා. ඒවා ෙම් රටට ගැළෙපන ඒවා  ෙනොෙවයි.  අද ෙම් 
රෙට් අභ න්තර ගුවන් ගමන් ඇති ෙවන්න ඕනෑ යුගයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සංචාරකෙයෝ ඒවාට මුදල් ෙගවන්න ලැහැස්තියි. ඒ 
නිසා අපි ඒ පහසුකම් ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙහම  ඇති කරනවා 
ෙවනුවට  හදපු ඒවාෙය්ත් වී ගබඩා කරනවා. ෙම්වා ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවන් නිසා  කියනවා. ඒ ගැන මම කනගාටු වුණා. ෙමොකද, 
අගමැතිතුමා සංචාරක ව ාපාරය පිළිබඳව ෙබොෙහොම උනන්දුවක් 
දක්වන නායකෙයක් බව මම දන්නවා. එතුමා ඒ කාලෙය්ත් ඒකට 
මහන්සි වුණා. හැබැයි, ෙම්ෙක වී ගබඩා කරනවාය කියලා 
කිව්වාම මට නිකම් shock එකක් වාෙග් ඇති වුණා. ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් රටක් දියුණු කරන්න කල්පනා කරන නායකෙයක් 
ෙමෙහමත් කරනවාද කියලා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අෙප් වැරැද්ද.   

 
අපි ඉලක්කයට යන්න ඕනෑ. ෙකොයි ආණ්ඩුව කළත් ෙහොඳ 

වැෙඩ් ෙහොඳයි කියන්න ඕනෑ. අපි ඉලක්කයකට යන්න ඕනෑ.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පතිපත්ති ෙය් ඉන්න බව මම 
දන්නවා.  නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේට බැහැ  ෙන් කීඩා පිට්ටනියක්  
හදන එක නවත්වන්න. දකුණු පළාෙත් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
ෙවන්න ඕනෑ නිසා, එතැන දවස් තුන හතරක් සංචාරකෙයෝ 
රැ ෙදන්න ඕනෑ නිසා අපි වියළි කලාපෙය් උද්හිද උද ානයක් ඇති 
කළා, safari zoo  එකක් ඇති කළා. අද ඒවාට දහස ්ගණන් යනවා. 
චීනයට අක්කර 14ක් ෙදන  බව මට ආරංචියි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොයලා බලන්න, ඔය ෙදකම චීනයට යනවා. එෙහම නම් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ෙමොකක්ද?  ඒ එක්කම ෙම් රෙට් ෙහොඳට 
ආදායම් ලබන්න පුළුවන් ආයතනයක් තමයි Sri Lanka 
Convention Bureau එක. අද සිංගප්පුරුව ගත්ෙතොත් 
සිංගප්පූරුවට වැඩිම සංචාරකෙයෝ ෙගෙනන්ෙන් Convention 
Bureau එෙකන්. අපිට ඒකට ස්ථාන ෙදකක් තිෙබනවා.  අලුතින් 
හදන්න ඕනෑ නැහැ.  පදර්ශනාගාරයක් හැදුවට කමක් නැහැ. අද 
හම්බන්ෙතොට ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාවයි, බණ්ඩාරනායක 
අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාවයි ෙදකක් තිෙබනවා.   

 
ඒ කාලෙය්  විවිධ conventions කළ බව මම දන්නවා.   

හැබැයි, ඒවාට දක්ෂ පුද්ගලෙයෝ දාලා ෙලෝකෙය් conventions  
ෙම් රටට ෙගෙනන්න  පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. Convention එකක් නිකම්ම එන්ෙන් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා 
වාර්ෂිකව ඒ අයට  bid කරලා, අෙප් පහසුකම් දන්වලා, ෙමහාට 
ෙගන්වන්න ඒ අයව ආකර්ෂණය කර ගන්න ඕනෑ.  මම දන්න 
තරමින් ෙලෝකෙය් වැඩිම convention ව ාපාරය කරන රටක් 
තමයි සිංගප්පුරුව.   සිංගප්පුරුෙව් සියයට 50ක් විතර සංචාරකයින්  
conventionsවලට තමයි එන්ෙන්. Convention එකකට 400ක්, 
500ක් විතර එනවා. කාමර හාරසියයක්, පන්සියයක් විකිෙණනවා. 
එතෙකොට අධි මිලට විකුණන්නට පුළුවන්.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

3491 3492 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
සංචාරක ව ාපාරය ඉතාම වැදගත් ව ාපාරයක්. ෙමයින් රටට 

ෙහොඳ ආදායමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. පසු ගිය කාලෙය් අපි 
සංචාරක ව ාපාරය තවත් වැඩිදියුණු කරන්නට කල්පනා කළා. 
පන්සල්, පල්ලි වාෙග්ම ෙම් රෙට් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය 
කරන්න පුළුවන් ස්ථාන  තිෙබනවා. මහනුවර ෙඩෝසන් කුළුණ 
තිෙබන බව අප දන්නවා. නමුත්, ඒක බලන්න කවුරුවත් යන්ෙන් 
නැහැ. අපි ඒක brochure එකකට දමලා, ඒෙක් ඉතිහාසය 
සම්බන්ධ විස්තර දැම්ෙමොත් සංචාරකෙයක් යන ෙකොට පැය 
භාගයක්, පැයක් නැවතිලා ඒක බලනවා; ඒ ෙවනුෙවන් ඒ අය  
කාලය ගත කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් විවිධ ස්ථාන තිෙබනවා. 
එෙහම තිබුණත්, පසුගිය කාලෙය් යුද්ධය තිබුණු නිසා එවැනි 
ස්ථානවලින් සංචාරකයන්ෙගන් අපට  ආදායමක් ලබා ගන්නට 
බැරි වුණා. Victoria Dam එක තිෙබනවා. ඒක නැරඹීමට guided 
tour  එකක් ලැහැස්ති කරන්න පුළුවන්. ඒක ෙද්ශීය දරුවන්ටත් 
ෙහොඳයි. ඕස්ෙට්ලියාවට ගියාම ඒ අයෙග් බලාගාරවල ඒ විධිෙය් 
guided tours ෙකොච්චර තිෙබනවාද? ඒ ආකාරයට guided tour 
එකක් හැදුෙවොත් ඒකට ගණනක් අය කරන්න පුළුවන්. අලුත් 
රැකියා ලබා ෙදන්නත් පුළුවන්. සංචාරකෙයක් දවෙසන් අඩක් 
එතැන ගත කළාම, මහනුවර දවස් ෙදකක් පමණ නවතින්නට 
ෙවනවා. ෙමවැනි හඳුනා ගත යුතු තැන් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. 
මම විශ්වාස කරනවා තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම්වා කල්පනා කරයි 
කියලා. ෙම් රට දියුණු වුෙණොත්; සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
වුෙණොත් අෙප් තරුණ පරම්පරාවට තමයි ඒ පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙහෝටල් පාසල තව පුළුල් කරන්නට ෙවනවා. ඒවාට ඇතුළු 

කර ගන්නා සිසුන් පමාණය වැඩි කරන්නට ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් 
intermediate level දක්වා ඉෙගන ගන්න; උපාධිය දක්වා ඉෙගන 
ගන්න උනන්දු කරවන්නට ඕනෑ. රට පුරා තිෙබන අෙනක් 
ෙහෝටල් පාසල් තව ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ. ඒවා ශක්තිමත් 
කළාම අෙප් තරුණ පරම්පරාව එම පාසල්වලට ඇතුළු ෙවන්නට 
පුළුවන්. ඒ අය එහි වටිනාකම පිළිබඳව දැනුවත් කළාම, ඒ තුළින් 
රටට විශාල ෙසේවාවක් සිදු ෙවනවා.  

 
මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් ඇමතිතුමාට සුබ 

පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.15] 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු විෂය භාර අමාත වරයා හැටියට 2017 
වර්ෂය සඳහා වන අය වැය විවාදයට මා එක්වන්ෙන් ඉමහත් 
සතුටකින්. 

 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාමත්ම විශාල ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 

බව හැෙමෝම දන්නා කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වසර 220කට අධික ඉතිහාසයකට උරුමකම් 

කියන අතර, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා ෙදන ලද 
ෙසේවාව දිවයිෙන් සෑම පුරවැසිෙයකුටම නැතිවම බැරි, අත වශ  
ෙසේවාවක් බව හඳුන්වන්න පුළුවන්. 

 
ශී ලංකාෙව් දැනට තැපැල් කාර්යාල, උප තැපැල් කාර්යාල, 

නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල සහ ගාමීය නිෙයෝජිත තැපැල් 
කාර්යාල ඇතුළුව සමස්ත කාර්යාල 4,691ක් කියාත්මක වනවා. 
එෙසේම ලංකාෙව් සෑම පෙද්ශයකටම ලිපි ෙබදා හැරීම සඳහා 
තැපැල්කරුවන් දැඩි කැපවීමකින් තම ෙසේවය ලබා ෙදන අතර, 
මහ ජනතාවට ඉතාමත් සුහදශීලී ෙසේවයක් ලබාදීමට ඔවුන්ට 
හැකිවී තිෙබනවා. ෙමවැනි දැවැන්ත තැපැල් ෙසේවා ජාලයක 
ෙසේවය කිරීම සඳහා ෙසේවකයින් 26,781ක් අනුමතව ඇතත්, ෙම් 
වන විට ෙසේවෙය් නියුතුව සිටින්ෙන් 25,739ක් පමණයි. ෙම් වන 
විට තැපැල් ෙසේවා නිලධාරින් 711කට පත්වීම් ලබාදීමට අප 
කටයුතු කළා. 2016 වසර අවසානයට ෙපර ෙදපාර්තෙම්න්තු 
අභ න්තර උසස්වීම් සඳහා පවත්වන ලද විභාගෙය් පතිඵල මත 
147ෙදෙනකුට උසස්වීම් ලබාදීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ 
අනුව 900කට ආසන්න නව තැපැල් ෙසේවා නිලධාරි පත්වීම් 
ලබාදීම අවසන් කිරීමට අපට හැකි ෙවනවා. 

 
ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක් 

තිෙබනවා. ෙම් වන විට ව ාපාරික පජාව අප ෙකෙරහි තබා ඇති 
විශ්වාසය මත ඉතා විශාල වශෙයන් ව ාපාරික ලිපි ෙමන්ම 
අන්තර්ජාල ව ාපාරික තැපෑෙලන් ලැෙබන e -commerce තැපැල් 
භාණ්ඩවලද ශීඝ වර්ධනයක් සිදුවී තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
තැපැල්කරු මහතුන්ටද විශාල ලිපි, පාර්සල් පමාණයක් රැෙගන 
යාමට සිදු ෙවනවා. නමුත්, සතිෙය් දින 06 පුරාම නිෙවස් ෙවත 
යන තැපැල්කරු මහතුන්ෙග් පාපැදි ෙම් වන විට ඉතා අබලන් 
තත්ත්වයකයි පවතින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, තැපැල් ෙබදා හැරීෙම් 
කටයුතු සඳහා ෙයොදවා ඇති වෑන් රථද ඉතා පැරණි තත්ත්වෙය් 
පවතිනවා. ඒ නිසා, ඔවුන් ෙවනුෙවන් පා පැදි 8,500ක් ලබා දීමට 
හා අලුත් වෑන් රථ 20ක් ලබා දීමට අපි අය වැය පතිපාදන ඉල්ලා 
සිටියා. ඒ ඉල්ලීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කර ඒ සඳහා අවශ  
පතිපාදන ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පමුඛ මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු මුදල් අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරින්ට විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලිපි හා තැපැල් භාණ්ඩ ෙබදා 

හැරීම සඳහා පමාණවත් තැපැල්කරුවන් ෙනොමැතිකම නිසා 
තැපැල් ෙසේවාෙව් දියුණුවට බාධාවක් වී තිෙබනවා. දැනට වසර 
ගණනාවක සිටම අධ යනය කර ඇති ආකාරයට අනුව විශාල 
වශෙයන් නාගරික පෙද්ශවල ජන ඝනත්වය වැඩිවීම නිසා පශස්ත 
මට්ටමින් ලිපි ෙබදීම් කටයුතු පවත්වාෙගන යාම සඳහා 
තැපැල්කරුවන් 1,507ක  සංඛ ාවක් අලුතින් බඳවා ගැනීමට 
අවශ ව තිෙබනවා. ෙමම බඳවා ගැනීම් වසරින් වසර පමාද 
ෙවමින් පැවති අතර, පමාණවත් පතිපාදන ෙනොමැතිකමින් පසු ගිය 
වසෙර් ද ෙමම කාර්යය ඉටු කර ගැනීමට අපට ෙනොහැකි වුණා. 
ෙම් සඳහා ෙමම වසෙර් අවශ  පරිදි පතිපාදන මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ගැනීම අත වශ  ෙවනවා. ෙම් සඳහා ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙමන්ම භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරින්ෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි  ෙයොමු කරවන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය්දී සමගාමී ෙසේවා 

සපයන ආයතන ෙවතින් එල්ල වී ඇති තරගකාරීත්වයට අනුරූපීව 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා නව  අෙළවිකරණ සංකල්ප පදනම් 
කරගත් නව ෙසේවාවන් රැසක් ද හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එම ෙසේවා 
මඟින් තරගකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණදීමට අපට හැකි වී 
තිෙබනවා. ඒ බව තැපැල් ජාලය හරහා නිෙයෝජිත ෙසේවා 
කියාත්මක කිරීමට රාජ , අර්ධ රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශවල ඇති 
ඉල්ලුම වැඩිවීම මඟින් පැහැදිලි ෙවනවා. නවීන තැපැල් ෙසේවාවක් 
මහ ජනතාවට ලබා දීම පිණිස දැනට ජාලගත කර ඇති තැපැල් 
කාර්යාල 653ක් මඟින් සම්පදායික තැපැල් ෙසේවාෙවන් ඔබ්බට 
ෙගොස් නවීන තාක්ෂණය සමඟ මහ ජනතාවට අවශ  තැපැල් 

3493 3494 

[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග්  මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

සන්නිෙව්දන පහසුකම්, බැංකු පහසුකම්, මූල  පහසුකම්, රක්ෂණ 
පහසුකම් ෙමන්ම අධිෙව්ගී තැපැල් ෙසේවාවන් ලබා දීමට ද අප 
කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී තැපෑල, විවිධ උපෙයෝගි බිල්පත් 

ෙගවීම්, භාණ්ඩ හුවමාරුව, අන්තර්ජල භාණ්ඩ අෙළවිය, ව ාපාරික 
තැපෑල වැනි ෙසේවාවලට අමතරව ෙසලින්ෙකො සහ ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාෙව් රක්ෂණ වාරික හා රක්ෂණ සහතිකපත් තැපැල් 
කාර්යාල ජාලය මඟින් මහ ජනතාවට ලබා දීම, යූ-ෙජනෙර්ෂන් 
ආයතනය හා එක්ව තැපැල් මඟින් දුරකථන ෙපර ෙගවුම් 
ෙසේවාවන් කියාත්මක කිරීම සහ e-Channelling PLC ආයතනය 
හා එක්ව විෙශේෂඥ ෛවද  ෙසේවා ලබා දීමට පහසුකම් සැලසී 
තිෙබනවා. 

 
එෙසේම, ෙමම වසෙර් දී හඳුන්වා දුන් නව ෙසේවාවක් වන්ෙන්, 

1950 ක්ෂණික දුරකථන අංක ඔස්ෙසේ පාරිෙභෝගික විමසීම්වලට 
පතිචාර දැක්වීම සඳහා ඇමතුම් මධ ස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමයි. 
ෙමම ෙසේවාව මඟින් මහජනතාවට තැපැල් ෙසේවා පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු අංක 1950 ඇමතීෙමන් ඉතා කඩිනමින් ලබා ගත 
හැකිය. එමඟින් නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා ෙදන හා විමසීම්වලට 
ක්ෂණික පතිචාර දක්වන ආයතනයක් ෙලසට පුරවැසියන්ට 
සහායවීම සිදු කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට විෙද්ශගත වී 

සිටින ලාංකිකයන්ට ශී ලංකාෙව් සිටින තම පවුෙල් උදවියට මුදල් 
එවීම සඳහා ෙවස්ටර්න් යුනියන් ආයතනය හරහා පහසුකම් සපයා 
දී තිෙබනවා. එෙසේම විෙද්ශගත වී සිටින ලාංකිකයන්ට ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව හරහා එවන මුදල්, තැපැල් කාර්යාල මඟින් 
තමන්ෙග්ම නිවෙසේ උදවියට ලබා ගත හැකි ක්ෂණික මුදල් ලබා 
ගැනීෙම් කමයක් ද 2015 වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සිට 
කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් ආකාරයට තැපැල් කාර්යාල ජාලගත 
කිරීම තුළින් මහජනතාවට පහසුෙවන් ළඟා කර ගත හැකි පතිලාභ 
රැසක් සැලසී ඇති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කළ 
යුතුයි. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානය වන විට ලංකාෙව් 

තැපැල් කාර්යාල 653ම පරිගණක පද්ධතියක් මඟින් ජාලගත කර 
ඇති අතර, කිසිදු පමාදයකින් ෙතොරව මුදල් ඇණවුම්, බැංකු 
ගනුෙදනු, බිල්පත් ෙගවීම් ආදී ෙසේවාවන් රැසක් ඉතාමත් ෙකටි 
කාලයකින් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වී තිෙබනවා. නමුත්, ලංකාෙව් 
ගම්බද පෙද්ශවල ජීවත්වන 70%ක් පමණ වන අපෙග් ගාමීය 
ජනතාවට ෙමම ෙසේවාව ලබා ගැනීමට ෙමෙතක් හැකියාව ලැබී 
නැහැ. එයට ෙහේතුව, ශී ලංකාව පුරා විසිරී ඇති උප තැපැල් 
කාර්යාල 3,410ක් ෙමෙතක් ජාලගත කිරීමට ෙනොහැකි වීමයි. ඒ 
නිසාම තැපැල් කාර්යාලයකින් ලබා ගත හැකි ක්ෂණික තැපැල් 
ෙසේවාවන් ගම්බද බහුතර ජනතාවකට තවමත් ලබා ගැනීමට 
ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ෙම් ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම සැලකිල්ල 
ෙයොමු කර සියලුම උප තැපැල් කාර්යාලවලට පරිගණක පහසුකම් 
ලබාදී ඒවා තැපැල් කාර්යාල ජාලයට සම්බන්ධ කර ගාමීය 
ජනතාවටත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් පතිලාභ ලබා දීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
උප තැපැල් කාර්යාල කුලී පදනම මත පවත්වා ෙගන යාම 

සඳහා වසර ගණනාවක සිටම රජෙයන් ලබා ෙදන්ෙන් ඉතාමත් 
සුළු මුදලක් පමණයි. ගාමීය උප තැපැල් කාර්යාලයක් සඳහා 
මසකට රුපියල් 250ක් සහ නාගරික උප තැපැල් කාර්යාලයක් 
සඳහා රුපියල් 400ක් පමණයි ලබා ෙදන්ෙන්. වර්තමානෙය් ෙමම 
මුදල උප තැපැල් කාර්යාලයක් සුදුසු ස්ථානයක පවත්වාෙගන 
යාමට කිසිෙසේත්ම පමාණවත් ෙනොවන බව මා පිළිගන්නා අතර, 
එබැවින් එම මුදල ගාමීය උප තැපැල් කාර්යාලයක් සඳහා රුපියල් 
5,000ක් දක්වාත්, නාගරික උප තැපැල් කාර්යාලයක් සඳහා 
රුපියල් 8,000ක් දක්වාත් වැඩි කිරීමට අපි ඉදිරිෙය්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

තැපෑලට පවතින පධාන අභිෙයෝගය වසර ගණනාවක් පැරණි 
ෙගොඩනැඟිලිවල කාර්යාල පවත්වාෙගන යාමයි. 2016 වසෙර් 
පතිපාදන ෙවන් වූෙය් නව ෙගොඩනැඟිලි සඳහා රුපියල් මිලියන 
8ක් සහ ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියාව සඳහා රුපියල් මිලියන 59ක් 
වශෙයනි. ෙමම මුදල් 2016 වසෙර් ඵලදායීව ෙයොදා ෙගන 
අත වශ  තැපැල් කාර්යාල අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ඉතාමත් පැරණි ෙගොඩනැඟිලි 
කඩිනමින් අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සහ අවශ  පරිදි නව 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සහ නවීන පහසුකම් ලබාදීම තුළින් කාර්ය 
මණ්ඩලයට තම රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා අවශ  ඉඩ පහසුකම් 
සැලෙසනවා. එමඟින්, ෙමම කාර්යාල මඟින් ලබා ෙදන ෙසේවාෙව් 
ගුණාත්මක වර්ධනයක් දැක ගැනීමට හැකි වන අතර, මහ 
ජනතාවෙග් ආකර්ෂණය දිනා ගනිමින් තැපෑෙල් ආදායම් 
වර්ධනයක් අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙසේ ෙමම කාර්යයන් මැනවින් 
ඉටු කිරීම සඳහා තැපැල් කාර්යාල නව ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් සහ 
පවතින ෙගොඩනැඟිලි අලුත්වැඩියාවන් සඳහා 2017 වසෙර්දී 
පමාණවත් පතිපාදන අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පවතින මුද්දර කාර්යාංශය 

නවීකරණය ෙකොට විවිධ ෙත්මාවන් හා වැදගත් සිද්ධීන් අළලා 
මුද්දර එළිදැක්වීම තුළින් සහ මුද්දර ආශිත නිෂ්පාදන අෙළවිය 
තුළින් එම කාර්යාංශෙය් ආදායම අද වන විට විශාල වශෙයන් වැඩි 
කර ගැනීමට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

විසින් කිසිදු ෙසේවා ගාස්තු අය කිරීමකින් ෙතොරව වාර්ෂිකව 
රුපියල් බිලියන 18ක පමණ නිදහස් ෙසේවාවන් මහ ජනතාවට 
ලබා ෙදනවා. ඒවා නම්, රජෙය් විශාම වැටුප්,  ලාදුරු, පිළිකා, 
ක්ෂය ෙරෝග සඳහා වන මාසික සහනාධාර දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා, 
ෙගොවි, ධීවර විශාම වැටුප් ෙගවීම් ආදියයි. මාසිකව ෙමම 
ෙසේවාවන් ඉතාමත් සුහදශීලීව මහ ජනතාව ෙවත ලබාදීමට 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිදු කරන ෙමම කාර්යය මා ෙමහි 
සඳහන් කරන්ෙන් ඉතාමත්ම සතුටින් සහ ඔවුන්ෙග් එම ෙසේවාව 
අගය කිරීමක් වශෙයනි. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපෑෙල් වර්තමාන පගතියට 

පධානතම ෙහේතුව වී තිෙබන්ෙන් තැපෑෙල් සියලුම ස්ථානවල 
ෙසේවක කණ්ඩායම් අතර පවතින සහෙයෝගීතාවයි. වෘත්තීය සමිති 
28ක විවිධ මත දරන කණ්ඩායම් සමඟ පසු ගිය  වසෙර්දීත් 
අෙනකුත් ෙබොෙහෝ ආයතනවල වෘත්තීය අරගළ සිදු කරද්දී, 
තැපැල් ෙසේවක පජාව තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීම සඳහා 
තැපැල් පරිපාලනය සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම ෙමහිදී සිහිපත් කළ 
යුතුයි. ෙම් නිසා ඇති වී තිෙබන කාර්මික සාමය ෙමම ගමනට 
ඉමහත් ශක්තියක්. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සියලුම වෘත්තීය 
සමිතිවලට ස්තුතිය පුද කරන අතර, ඔවුන් ෙම් ගමනට ලබා ෙදන 
සහෙයෝගය ද ෙබෙහවින්ම අගය කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වසෙර්දී විවිධ නව 

ෙසේවාවන් නවීන තාක්ෂණය සමඟ සංකලනය කර ගනිමින් 
ඵලදායී සහ කාර්යක්ෂම තැපැල් ෙසේවාවක් මහ ජනතාව ෙවත 
ලබා දීම අපෙග් අරමුණයි. ඒ සඳහා ෙම් වන විට අපි පස් අවුරුදු 
ව ාපාර සැලැස්මක් සකස් කරමින් පවතිනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ 
සැලැස්ම භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්තුමා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සැලැස්ම මඟින් අපි 2017 වර්ෂෙය් 
සිට 2021 වර්ෂය දක්වා සැලසුම් කර ඇති කාර්යයන් ෙමන්ම ඒ 
පස් වසර තුළ අපෙග් ආදායම වැඩි වන ආකාරයද දක්වා 
තිෙබනවා. 2011 වසෙර් සිට තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමස්ත 
වාර්ෂික ආදායෙමන් වියදම් පියවා ගැනීමට කටයුතු කරන 
ආයතනයක් බව මට කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ෙලස 2016 
වර්ෂය ගත් විට ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පතිපාදන අවශ තාව රුපියල් 
මිලියන 12,301ක් පමණ වුණා. නමුත්  ෙදපාර්තෙම්න්තු මූල  
පවාහය මඟින් අපට මුදල් කළමනාකරණය කළ හැකි වීම නිසා 

3495 3496 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහා භාණ්ඩාගාරය මඟින් ලබා ගත යුතු වූෙය් රුපියල් මිලියන 
2,700ක් වැනි පතිපාදනයක් පමණයි. අපි රුපියල් මිලියන 9,000ක 
පමණ මුදලක් ෙම් වන විට මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉතුරු කර දීලා 
තිෙබනවා.  

 
තවද, තැපැල්කරුවන් ෙයොදවා උපෙයෝගිතා බිල්පත් රැස් කිරීම 

හා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම් ජනනය පවර්ධනය කිරීම 
සඳහා සියලුම රාජ  හා මූල  සමාගම්වලට අවශ  නිෙයෝජිත 
ෙසේවා සැපයීම, ෙද්ශීය අධිෙව්ගී හා සැපයුම් ෙසේවා තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීම, දිවයිෙන් සෑම පධාන නගරයක් ආශිතවම 
ව ාපාරික අධිෙව්ගී තැපැල් ෙසේවාව හා සැපයුම් ෙසේවාව - Logi 
Post - වැඩිදියුණු කිරීම, කුරියර් ෙසේවා පවර්ධනය කිරීම, 
අන්තර්ජාල ව ාපාරික කටයුතු හා බද්ධ වී ෙසේවා සැපයීම් 
පවර්ධනය -2012 වර්ෂෙය්දී 6,000ක් වූ e-commerce භාණ්ඩ 
සංඛ ාව ෙම් වන විට 175,000ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත-, තැපැල් 
ජාලය හරහා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මුදල් හුවමාරු කිරීම, සියලුම 
තැපැල් කාර්යාල සඳහා ආබාධිත පෙව්ශ මාර්ග ඉදිකර අවසන් 
කිරීම, නව නිෙයෝජිත ෙසේවා හඳුන්වා දීම සහ පැරණි GPO 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ෙකෞතුකාගාරයක් හා මුද්දර පදර්ශනාගාරයක් 
ඉදිකිරීම අෙප් අභිපායයයි. තැපෑලට අත වශ  වන මුද්දර 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි.  
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
මට තව මිනිත්තු පහක කාලයක් - අෙප් නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමාෙගන්- තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. තව විනාඩි පහක් කථා කරන්න.  
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
තැපෑල සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. 

නමුත් කාලය අවසන් වන නිසා අෙනක් කරුණු සභාගත කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
අද ෙම් සභාෙව් කථා වුණා, ජාතීන් අතර ඇති ෙවලා තිෙබන 

ඝට්ටනය ගැන. අපි කවුරුත් දන්නවා, පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් ජීවත් වන මුස්ලිම් ජනතාවට විවිධ පශ්නවලට මුහුණපාන්න 
සිදු වුණු බව. එහි උච්චම අවස්ථාවක් හැටියට එදා අලුත්ගමදී ඇති 
වූ සිද්ධිය අප කාටත් අමතක ෙනොවන සිද්ධියක් වුණා. ඒ නිසාම 
යහපාලනයක් ඇති කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් ජීවත් වන බහුතරයක් 
ජනතාව -මුස්ලිම් ජනතාව- ඡන්දය පාවිච්චි කළා. යහපාලන 
ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමත් සමඟම ෙම් රෙට් අපි හැෙමෝටම 
සහෙයෝගෙයන්, සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් ෙගොඩ නැඟුණා. ඒ වාෙග්ම නීතිය හරියට කියාත්මක 
වුණා. නමුත් මෑත කාලෙය්දී -මාසයක කාලයක් තුළ- නැවත ඒ 
ගැටුම්කාරී තත්ත්වය දවසින් දවස වැඩි ෙවන බවක් දකින්න 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පියවරක් ගත යුතු නිසා 
විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත තුමා කිව්වා වාෙග් අපි -අමාත වරු- 
එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා කල්පනා කළා, අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ආගමික නායකයින් හැෙමෝම 
කැඳවලා ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා යම් විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි පසු ගිය 
කාලෙය් එකතු ෙවලා ඒ වාෙග් සාකච්ඡා පැවැත්වූෙව්. 

 
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙකෙනක් අල්ලා ෙදවියන් 

වහන්ෙසේ ගැන කියපු කථාව ෙම් දිනවලදී සමාජ ෙවබ් අඩවිවල 
විකාශනය වනවා. උන් වහන්ෙසේ ඒ කරපු කථාව ඉතාම නින්දිතයි. 
ෙම් වනෙකොට මුස්ලිම් ජනතාව ෙම් කාරණය නිසා ඉතාම 
ෙව්දනාෙවන් තමයි කාලය ගත කරන්ෙන්. ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධව මා ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. ඒ වුණත් සමහර අය ෙම් 
වාෙග් පශ්න මතු වුණාම කාඩ්ෙබෝඩ් වීරෙයෝ වාෙග් සමාජ ෙවබ් 
අඩවිවල ට, ටීවීවලට ගිහිල්ලා කථා කරනවා. එෙහම කථා කරලා 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැරි බව  මා ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. මටත් 
සමහර අය ෙදොස් කියනවා. නමුත් මා දන්නා ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය අනුව යම් පශ්නයක් මතු වුණාම ඒ පශ්නය විසඳන්න 
යම් කමයක් තිෙබනවා. ඒ කමය ඔස්ෙසේ තමයි අද අපි ගමන් 
කරමින් සිටින්ෙන්. වීරෙයෝ වාෙග් කථා කරලා  ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්න පුළුවන් නම් අපි සතුටුයි.  

 
සමහර බංෙකොෙලොත් ෙවච්ච ෙද්ශපාලනඥයන්ට අවශ  

ෙවලා තිෙබනවා, තමන් පසිද්ධියට පත් ෙවන්න ඒ වාෙග් 
ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට ගිහිල්ලා කථා කරලා ෙම් පශ්න විසඳන්න. 
ෙම් පශ්නය එෙහම විසඳා ගන්න බැරි පශ්නයක්. ෙම් රෙට් රාජ  
නායකයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ෙම් පශ්නය ෙයොමු 
කළා. එතුමාෙග් අදහස් අනුව අපි ආගමික නායකයන් කැඳවලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ෙම් වාෙග් කථා ෙනොකියන 
තත්ත්වයට සමාජය පත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඒකයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්. ස්වාමීන් වහන්ෙසේ  
ෙකෙනක් එෙහම කථා කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඇත්තටම මා පුදුම 
වනවා.  

 
මම හාරිස්පත්තුව ආසනය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. 

ඒ ආසනෙය් බහුතරයක් ඉන්ෙන් සිංහල ජනතාව. මා පන්සෙල් 
හැෙමෝම ආශය කරන මන්තීවරෙයක්. ඉතාම ගරුත්වෙයන් තමයි 
උන් වහන්ෙසේලා කථා  කරන්ෙන්. නමුත් හාමුදුරුවරු යැයි කියා 
ගන්නා සමහර අය කථා කරන භාෂාව ෙමොකක්ද? අපි ඒ කාරණය 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. උන් වහන්ෙසේ කියපු කාරණයට අපි තව 
ෙදයක් කියලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා 
නම් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  සමහර අය  මට ෙදොස් කියලා වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකටම හරි යන ෙකෙනක් අෙප් පැත්ෙත් 
ඉන්නවා. ඒ පැත්ෙත් ඉඳෙගන එක ෙදයක් කියන ෙකොට ෙම් 
පැත්ෙත්  ඉඳෙගන තවත් උත්තරයක් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග් අය 
මට අවශ  නැහැ. ඒ අයට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නම් ඒ වාෙග් 
උත්තර දීපුවාෙව්. ඒක මට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ස්ථිර 
වශෙයන්ම ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අදහස් අනුව වැඩ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් ආගම සම්බන්ධව 

කියන්න තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. මම ඒ සම්බන්ධව 
තිෙබන සියලුම ෙතොරතුරු සඳහන් ලියවිලි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

3497 3498 

[ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඔබතුමාෙගන් උත්තරයක් 

බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා අලුත්ගම දර්ගා නගරෙය් ඇති ෙවච්ච 

සිදු වීම ගැනත් සඳහන් කළා. ජාතික සමගිය ෙහෝ ආගමික 
සංහිඳියාව වචනවලින්, සංකල්පවලින් පමණක් ඇති කරන්න 
බැහැ. ඒ සිදුවීම සිදුෙවලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු ෙදක හමාරක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් එහිදී මුස්ලිම් සහ සිංහල 
ජනතාවෙග් ෙද්පළවලට ෙවච්ච හානි සම්බන්ධෙයන් රුපියල් 
මිලියන 250ක වන්දි මුදලක් ආණ්ඩුෙවන් තක්ෙසේරු කළා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනෙකොට අපි දැක්කා, රුපියල් මිලියන 
14,000න් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 9,000ක් 
බව. නමුත් අර රුපියල් මිලියන 250න් සත පහක්වත් වන්දි 
වශෙයන් දීලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් එක ඇතුෙළේ ෙම් 
පිළිබඳව හඬක් නඟන්ෙන් නැතිව, ෙමවැනි සිදුවීමක් වුණාට 
පස්ෙසේ නිකම් කිඹුල් කඳුළු ෙහළලා පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙමෙහම කථා කරනවා  වාෙග්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් ඒ ජනතාවට වන්දි ලබා දීම සඳහා බලපෑමක් 
කරන්න කියන එකයි මෙග් ඉල්ලීම ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 

[பி.ப. 2.37] 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இங்கு நைடெப கின்ற பல்ேவ பட்ட அைமச்சுக்கள் 
ெதாடர்பான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்வைதயிட்  மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் எல்ேலா க்கும் எங்க ைடய 
பாராட் க்கைள ம் சந்ேதாஷத்ைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம். அல்ஹம் ல்லாஹ்!  

 
இன்  நான் குறிப்பாக ஸ் ம் சமய அ வல்கள் குறித்த 

அைமச்சு ெதாடர்பில் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். இந்த அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பான ெகௗரவ 
அைமச்சர் ஹலீம் அவர்கள் அதைன மிகச் சிறப்பாக நிர்வகித்  
வ கின்றார். ஸ் ம் ச கத் க்கு நீண்ட காலம் பணி 
ெசய் வந்த, ஸ் ம் ச கம் என்ெறன் ம் மதித்  வந்த  

ன்னாள் அைமச்சர் மர்ஹூம் ெகளரவ ஏ.சீஎஸ் ஹமீத் 
அவர்க ைடய பரம்பைரயில் வந்த அைமச்சர் ெகளரவ ஹலீம் 
அவர்கள், ன்னாள் அைமச்சர் ெகளரவ ஏ.சீ.எஸ். ஹமீத் 
அவர்கள் எவ்வா  ஸ் ம் ச கத் க்குப் பணி ெசய்தாேரா,  
அேதேபான்ற பணிைய அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த 

அைமச்சி டாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்வ டன், அவ க்குப் பாராட் ம் ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த நாட் ேல ஸ் ம் 

கலாசாரத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சின்கீழ் பதி  
ெசய்யப்பட் ம் பதி ெசய்யப்படாம ம் பல அர க் 
கல் ாிகள் இயங்கி வ கின்றைம உங்க க்குத் ெதாி ம். 
ஆனால், இந்த ஒவ்ேவார் அர க் கல் ாி ம் ஒவ்ெவா  
விதமான பாடத்திட்டத்ைதக் ெகாண் க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் இந்த அரசு மதரஸாக்கள் தத்தம  
ேதைவக க்ேகற்ப, ெகாள்ைகக க்ேகற்ப ஒவ்ெவா  
பாடத்திட்டத்ைத வகுத் க் கற்பித் க்ெகாண் க்கின்றனர். 
அங்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 7-8 வ டங்கள் கற்ற பின்னர் 
ெப கின்ற certificateகூட எந்தள  தகுதியான  என்பதில் 
பல்ேவ பட்ட சந்ேதகங்கள் மற் ம் பிரச்சிைனகள் 
காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
இதற்ெகன ஸ் ம் சமய அ வவல்கள் அைமச்சின்கீழ் ஒ  
ெபா வான பாடத்திட்டத்ைதக் ெகாண் வர ேவண் ம். 
அதாவ  இலங்ைகயில் இ க்கின்ற பதி ெசய்யப்பட்ட, 
பதி ெசய்யப்படாத எல்லா அர க் கல் ாிகளி ம் 
கற்பிக்கக்கூ ய வைகயிேல common syllabus - ெபா வான 
பாடத்திட்டம் ஒன்ைற உ வாக்க  ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
அ  ஒ  ேதசிய பாடத் திட்டமாக மாற்றம் ெப ம். அேதேநரம்  
அங்கு இஸ்லாம் சார்ந்த ேவ  பாடங்கைள - optional subjects 
கற்பிப்பதற்கும் வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
சம்பந்தப்பட்ட பாடத்திட்டம் குறிப்பிட்ட காலம் 
கற்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஸ் ம் கலாசாரத் திைணக்களம் 
ஒ  ெபா வான பாீட்ைசைய நடாத்தி ெமௗலவி certificate ஐ 
வழங்க ம். அப்ப யானால்தான் இந்த மதரஸா certificate 
கள் தகுதி ள்ளதாக - தராதர ள்ளதாக மா ம். 
அப்ப யில்லாமல் ஒவ்ேவார் அர க் கல் ாி ம் - ஒவ்ெவா  
மத்ரஸா ம் ஒவ்ெவா  வைகயான ெகாள்ைகையக் 
ெகாண் க்கின்றேபா  - ஒவ்ெவா  வைகயான certificate 
வழங்குகின்றேபா  எதிர்காலத்தில் பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனக க்கு கம் ெகா க்கேவண்  ஏற்ப ம். ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய அைமச்சு ஏற்கனேவ 
இ  ெதாடர்பான பல நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாண்  
வந்தேபாதி ம் அ  இைடந வில் நி த்தப்பட் ள்ள . 
எனேவ, குறித்த விடயத்தில் உடன யாக ஒ  common 
syllabus ஐ உ வாக்கி இந்த நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேவண் ேகாள் வி க்க 
வி ம் கிேறன்.  

 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீண்ட 

நாட்களாக ெமௗலவி ஆசிாியர்கள் நியமிக்கப்படவில்ைல 
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த நிைலயில் இன்  
இஸ்லாம் பாடம் கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர்கள் இல்லாத பல 

ஸ் ம் பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. அேதேநரம் 
கிட்டத்தட்ட 274 ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு Cabinet 
அங்கீகாித் , அதற்கான ேநர் கப்பாீட்ைச நடாத்தப்பட்  

தற்கட்ட நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டேபாதி ம் இன் ம் 
274 நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, இலங்ைக வதி ம் இ க்கின்ற 

ஸ் ம் பாடசாைலகளில் இஸ்லாம் பாடம் கற்பிப்பதற்கு,  
கல்வி அைமச்ேசா  ெதாடர் ெகாண்  ேபச்சுவார்த்ைதகைள 
நடாத்தி, அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி, பாீட்ைச 
நடாத்தப்பட் , ெதாி ெசய்யப்பட் , நியமனங்கள் 
வழங்கப்படாமல் இ க்கின்ற 274 ேப க்கும் உடன யாக 
ெமளலவி ஆசிாியர் நியமனம் வழங்க உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல உங்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
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ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள,  பள்ளிவாசல்கைளப் 
பா காக்கின்ற, பராமாிக்கின்ற பணி உங்க ைடய 
ெபா ப்பில் இ க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் கடந்த 
காலங்களில் பல பள்ளிவாசல்கள் எாிக்கப்பட் ம் 
உைடக்கப்பட் ம் தாக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் உங்க க்குத் 
ெதாி ம். ஆகேவ, எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான 
ெசயற்பா கள் ஏற்படாத வைகயில், நீங்கள் ஒ  காத்திரமான 
பணிைய ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். குறிப்பாக ஸ் ம் ச கம் 
ெதாடர்பாக ம் பள்ளிவாசல்கள் ெதாடர்பாக ம் 
விமர்சனங்கைளச் ெசய்கின்றவர்க க்கு உாிய 
விளக்கங்கைளக் ெகா ப்பதற்குாிய பணிகைள உங்க ைடய 
அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். ஸ் ம்கள் 
ெதாடர்பாக ம் இஸ்லாம் மதம் ெதாடர்பாக ம் 
ெதாடர்ச்சியான விமர்சனங்கள் வந் ெகாண் க்கின்றைம 
பற்றி ம் நீங்கள் அறி ர்கள். அ மாத்திரமன்றி சில 
மதகு மார் அல் - குர்ஆைன ம் அல்லாஹ்ைவ ம் மிக 
ேமாசமாக விமர்சிக்கின்ற பல சம்பவங்க ம் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. இன்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
தங்க ைடய பத்திாிைகயாளர் மாநா களிேல 
ேமற்ெகாள்கின்ற உைரகளிேல ெதாடர்ச்சியாக 
இஸ்லாத்ைத ம் குர்ஆைன ம் அல்லாஹ்ைவ ம் மிக 
ேமாசமாக விமர்சித் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். இ  
ெதாடர்பிேல ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு  உாிய 
நடவ க்ைக எ த் ச் சாியான விளக்கங்ைகளக் ெகா த் ச் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு எதிராக உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம்.  

 
இவ்வாறான பல்ேவ பட்ட சம்பவங்கள் ெதாடர்ச்சியாக 

இடம்ெபற்  வந்தி க்கின்றன. அ  ெதாடர்பிேல ஸ் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினாக்ளாகிய நாங்கள் எல்ேலா ம் 
ைகெயாப்பமிட்ட க தம் ஒன்ைற அதிேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும்  
ெபா ஸ் மா அதிப க்கும் அ ப்பி ைவத்தி க்கிேறாம். அந்த 
வைகயில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடன யாகக் ைக  
ெசய்யப்பட ேவண் ம், அவர்கைளக் கட் ப்ப த்த 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் 
வி த்தி க்கிேறாம். ஆனால், இ வைர ம் எந்தவிதமான 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. ெகளரவ தைலைம 
தாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, குறித்த க தத்தின் பிரதிைய 
நான் இந்தச் சைபயிேல *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். அதைனத் தய  
ெசய்  ஹன்சாட் ேல இைணத் க்ெகாள் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 
 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இங்கு 
சில பாரா மன்ற உ ப்பினாக்ள் ேபசுகின்றேபா , 

ஸ் ம்கள் இஸ்லாமிய கலாசாரத்ைதப் பின்பற்ற யா ; 
அர  நாட்  கலாசாரத்ைதப்  பின்பற்ற யா   என்ற 
வைகயில் க த் த் ெதாிவித்தி ந்தார்கள். ஆனால், 

ஸ் ம்கள் அர  நாட் ேல இ ந்தாெலன்ன, ேவெறந்த 
நாட் ேல இ ந்தாெலன்ன, உலகம் வதி ம் அவா்க க்கு 
ஒேர கலாசாரம்தான்! அதாவ  இவ்வா தான் 
வாழேவண் ெமன்ற ஒ  வாழ்க்ைக வழி ைற 

ஸ் ம்க க்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, ஸ் ம்கள் 

வி ம்பியப  வாழ யா . அ தான் ஷாீஆ சட்டம்! 
அைதத்தான் குர்ஆன் எங்க க்குத் ெதளிவாகக் 
கூறியி க்கின்ற . ஒ  மனிதன் பிறந்ததி ந்  
மரணிக்கும்வைர, காைல எ ந்ததி ந்  மாைல ங்கி 
மீண் ம் விழிக்கும்வைர, எவ்வா  வாழேவண் ெமன்  
எங்க ைடய குர்ஆன், ெப மானார் (ஸல்) அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைக வழி ைற எங்க க்கு மிகத் ெதளிவாகச் 
ெசால் கின்ற . அந்த வாழ்க்ைக வழி ைறைய ம் 
குர்ஆைன ம் பின்பற் பவர்கள்தான் ஸ் ம்கள். ஆகேவ, 

ஸ் ம்கள் அர  நாட் க் கலாசாரத்ைதப் பின்பற்றக்கூடா  
என்  யா ம் அவர்கைளப் பார்த் ச் ெசால்ல யா . 
ஒ ேபா ம் ஸ் ம்கள் அதற்கு கட் ப்படப் ேபாவதில்ைல 
என்பைத ம் நான் மிகத்ெதளிவாகச் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ேநற்  ன்தின ம்கூட 

சமயத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர்கள் மற் ம் சமயத் 
தைலவர்கைள அைழத்  குறித்த விடயத்தில் ஓர் 
இணக்கப்பாட் க்கு வர யற்சித்தார். இ குறித்  ஜனாதிபதி 
அவர்கைள ம் அைமச்சர்கைள ம் நாங்கள் 
பாராட் கின்ேறாம். ேபச்சுவார்த்ைதயி டாகத்தான்  
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காணப்பட ேவண் ம். 
ேபச்சுவார்த்ைதயின் அ ப்பைடயில்தான் பிரச்சிைனகைள 
நிரந்தரமாகத் தீர்க்க ம். இ ந்தேபாதி ம் இவ்வாறான 
எந்தெவா  நடவ க்ைக ம் இனங்க க்கிைடயிேல 

ரண்பா கைள ேம ம் விாித் விடக்கூடாெதன்பதில் 
நாங்கள் மிகத் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம். ெகௗரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, அவ்வாறி ந் ம் 
ேநற்  மீண் ம் ெபா பல ேசனாவி ைடய ெபா ச் 
ெசயலாளர் மதிப் க்குாிய ஞானசார ேதரர் அவர்கள் ஒ  
பத்திாிைகயாளா் மாநாட்ைட நடத்தி ஸ் ம்கைள மிகக் 
ேகவலமாக விமர்சித்தி க்கிறார்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I will conclude in a few  minutes, Sir.  
 
அதாவ  “ ஸ் ம்கள் இந்த நாட் ேல வாழ ம். 

ஆனால், இஸ்லாத்ைதப் பின்பற்றக்கூடா . ஐந்  ேநரம் 
ெதாழக்கூடா ; ெவள்ளிக்கிழைமகளில் பள்ளிவாச க்குப் 
ேபாகக்கூடா " என்பதாகத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . அைத 
நாங்கள் அ மதிக்க யா . ேம ம் " ஸ் ம்கள் இந்த 
நாட் ேல வாழ ம். இஸ்லாத்ைதப் பின்பற்ற யா . 
அவர்கள் இஸ்லாத்ைத பின்பற் வதிேலதான் எங்க க்கு 
பிரச்சிைன இ க்கின்ற ” என்  அவர் ெசால் யி க்கிறார்.  

 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 

ஸ் ம் ச கத்தி ைடய ச்சு இஸ்லாம்தான். எங்க ைடய 
வாழ்க்ைகேய குர்ஆன்தான! இந்த உலகத்தில் நாங்கள் 
வாழ்வ  அந்த மார்க்கத்திற்காகத்தான்! அந்த மார்க்கத்ைதப் 
பின்பற்றி வாழ யாெதன்  யாராவ  ெசான்னால் 
அவர்க க்ெகதிராக நாங்கள் த்தம் ெசய்தாக ேவண் ம். 

3501 3502 

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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அ தான் எங்க ைடய மார்க்க ேபாதைனயாகும் என்பைத 
நாம் இங்கு மிகத் ெதளிவாக ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறாம்.  

 

தமிழ் மக்க ைடய உாிைமகள் ம க்கப்பட்டேபா  
ஆ தம் க்கிய சம்பந்தப்பட்ட இைளஞர்கள் த ல் தமிழ்த் 
தைலவர்கைளத்தான் ப ெகாைல ெசய்தார்கள் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க . இன்   இந்த நாட்  ஸ் ம்கள் நல்லாட்சி 
மலர்வதற்காக இர பகலாக உைழத்தவர்கள்; 95 சத தமான 
வாக்குைள அளித்தவர்கள். ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்களால் 
அல்லாஹ் ம் அல் குர்ஆ ம் நிந்திக்கப்ப கின்றேபா  

ஸ் ம் இைளஞர்கள் மிக ம் மன ேவதைனப 
ப கின்றார்கள். இவ்வா  ெதாடர்ச்சியாக இஸ்லாம் மார்க்கம் 
நிந்திக்கப்ப கின்றேபா  அவர்கைள எங்களால் கட் ப்ப த்த 

யா  ேபாய்வி ம். " ஸ் ம் தைலைமகள் இன்  
வாய்  ெமௗனிகளாக இ க்கின்றார்கள்; அைமச்சுப் 
பதவிக க்காக அரசாங்கத்திேல குந்திக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள்; இந்த விடயம் சம்பந்தமாகச்  சம்பந்தப் 
பட்டவர்கைளக் ைக ெசய்ய எந்தவித நடவ க்ைக ம் 
எ ப்பதில்ைல; பாரா மன்றத்திேல ேபசாமடந்ைதகளாக 
இ க்கின்றார்கள்" என்  எல்லாம் இன்  எங்கைள 
எங்க ைடய இைளஞர்கள் ச க ஊடகங்களிேல மிக 
ேமாசமாக விமர்சித் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். அன் க்குாிய 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்ேள, ஸ் ம்கள் 
நிந்திக்கப்ப கின்ற இந்த நிைலைம ெதாட மாகவி ந்தால் 

ஸ் ம் இைளஞர்க ம் ஆ தம் ஏந் வைத யாரா ம் த க்க 
யாமல் ேபாய்வி ம் என்பைத நான் இங்கு ெசால் ைவக்க 

வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் அவர்க ைடய தல் இலக்கு 
நாங்களாகத்தான் இ ப்ேபாம். அதாவ  அவர்கள் த ல் 
எங்கைளப் ப ெகாைல ெசய் விட் த்தான் தங்க ைடய அந்தப் 
ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பிப்பார்கள்.   

 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழர் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதில் 30 ஆண் கள் கடந்  இந்த நா  
இன்  குட் ச்சுவராகி ள்ள . ஆகேவ, ஸ் ம்க ம் ஆ தம் 

க்குவதற்கு இடமளிக்கப்படக்கூடா . அவ்வா   
இடமளிக்கப்ப மாகவி ந்தால் 50 - 60 ஆண் கள் கடந்தா ம் 
இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப யா . இந்த நா  ெபளத்த 
நா !  ஆனால், இந்த ெபளத்த நாட் ேல வாழ்கின்ற எல்லா 
மக்க க்கும் தத்தம  மார்க்கத்ைதப் பின்பற் கின்ற 
உாிைமயி க்கின்ற . ஸ் ம்கள் இந்த நாட் ன் 'வந்தான் 
வரத்தான்' அல்லர். இந்த நாட் ன் ெசாந்தக்காரர்கள்; இந்த 
நாட் ைடய வி தைலக்காகப் ேபாரா யவர்கள்; 
உாிைமக்காக உைழக்கின்றவர்கள்; ஸ் ம் ச தாயம் இந்த 
நாட் ைடய ெபா ளாதாரம் ன்ேனறேவண் ம் 
என்பதற்காக இர பகலாக உைழக்கின்ற ; ஸ் ம்கள் 
என் ேம இந்த நாட்ைடக் காட் க்ெகா க்கவில்ைல. இந்த 
நாட் ைடய இரா வத்திற்ெகதிராகேவா ெபா ஸா க் 
ெகதிராகேவா என் ேம ஸ் ம் ச தாயம் ெசயற்பட்ட  
கிைடயா . அந்த வைகயில் ஸ் ம்கள் இந்த நாட்ைடத் 
தங்க ைடய உயி க்கு ேமலாக ேநசிக்கின்றார்கள். ஆனால், 
இ  ெபளத்த நாடாயி ம் இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற சகல 
இன மக்க ம் அரசியல் உாிைமகேளா  தங்கள  மார்க்க 
வி மியங்கைளப் பின்பற் கின்ற வைகயில் சூழ்நிைலகள் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.   

இன்  இந்த நாட் ேல  ISIS இ க்கின்ற  எனச் சிலர் 
ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், ISIS பற்றி எங்க க்குக் கவைல 

கிைடயா .  இந்த ISIS இல் 32 ேபரல்ல, 3,200 ேபர் 
இ ந்தா ம் ஸ் ம்க க்கும் ISIS இற்கும் எந்தச் 
சம்பந்த ம் கிைடயா  என்பைத நான் மிகத் ெதளிவாகச் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ISIS ஸ் ம் 
இயக்க மல்ல; ISISஇல் இ ப்பவர்கள் ஸ் ம்க மல்லர். 

ஸ் ம்கைள ம் ஸ் ம் நா கைள ம் அழிப்பதற்காக 
ேமற்குலக சக்திகள் திட்டமிட்  உ வாக்கி ைவத்தி க்கின்ற 
கூ ப்பட்டாளேம ISIS என்பைத இந்தச் சைபயிேல மிகத் 
ெதளிவாகச்  ெசால் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළගට, ගරු ආනන්ද  කුමාරසිරි මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 2.49] 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
 මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන 

අමාත ාංශය  ගැන විනාඩි කිහිපයක් කථා කිරිමට අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

සංචාරක සංවර්ධන  අමාත ාංශෙය් 2016 පගති වාර්තාෙව්  
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පණිවුඩෙය්  "මිලියන 2.2ක  සංචාරකයින් 
සංඛ ාවක්  සහ  US Dollars  මිලියන  3.5ක ආදායමක්  2016 
වසර  අවසානය  වන විට ඉලක්කය විය"  යනුෙවන් සඳහන් 
ෙවනවා.  සංචාරක  වැඩ පිළිෙවෙළේ දැන් අලුත් කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා  මූලාසනාරඪ  ගරු  මන්තීතුමනි. දරිදතාව නැති කිරීම  
සඳහාත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ භාවිත කරනවා.  ඌව පළාෙත්  
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න අවශ  විභවය තිබුණත් අපි 
ෙකොයිතරම්දුරට එය පාවිච්චි කරනවාද කියන කාරණය  පිළිබඳව 
සකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබනවා.   

 
විෙශේෂෙයන් හික්කඩුව වාෙග්ම හැමදාමත් සංචාරකයන් 

විශාල පිරිසක් ගැවෙසන, නවාතැන් ගන්නා ස්ථානයක් බවට 
ඇල්ල නගරය පත්  වී තිෙබනවා. ඌව පළාෙත් සංචාරක ක්ෙෂේතය  
දියුණු කිරීම සඳහා ෙහොඳ අවස්ථාවක් අපට තිබුණත්, සමහර 
සංඛ ාෙල්ඛන අරෙගන බැලුවාම ඒ පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන කාරණය මට සිහිපත් කරන්න ට සිද්ධ  
ෙවනවා.  උදාහරණයක්  හැටියට ගත්ෙතොත් එම පගති 
වාර්තාෙව්ම  පිටු අංක එෙකොළෙහේ තිෙබන පළාත් මට්ටමින්  
තරුණ තරුණියන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහෙන් දැක්ෙවන 
ආකාරයට ෙම් ෙවනෙකොට සංචාරක අමාත ාංශය පළාත් සභා 
අටක් සමඟ යම් යම් අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන්  කර ඇතත්,  
ඌව පළාත අත්හැර   දමා තිෙබන  එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.   

 
සමහර ෙවලාවට ඌව පළාෙත් සංචාරක ව ාපාරෙය් ෙයදී 

සිටින  අයට  ඒ ගැන වුවමනාවක් නැතිකමද, එෙසේ නැත්නම්   ඌව 
පළාත අතහැර දැම්ෙම් ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද කියන  එක මා 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මා සඳහන් කළ  ආකාරයට  දරිදතාව   නැති  
කිරීම සඳහා  රැකියා අවස්ථා ඇති කළ හැකි ෙහොඳම  මාර්ගය 
තමයි  සංචාරක ව ාපාරය සහ ෙහෝටල් ක්ෙෂේතය. ෙහෝටල්   
ක්ෙෂේතෙය් අතිවිශාල  ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.  ඕනෑම ෙකෙනකු ෙම් 
අංශෙය් රැකියාවක් කර පුහුණුවක් ලබා ෙගන තිෙබනවා නම්,   
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට්  අවුරුද්දක් ෙදකක් වැඩ කර පිට 
රටකට ෙහෝ ගිහින් රැකියාව කරන්න ඕනෑතරම් අවස්ථාව 
තිෙබනවා. එම නිසා ඌව පළාෙත් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
කරන්න  විෙශේෂ වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා,  ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත් අදාළ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග්ත් අවධානය 
 ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිරසර සංවර්ධන හා වන ජීවි අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
විවාදෙය් දී ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා සඳහන් කළා.   
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික වෙනෝද ානවලට අපි ගියාම  ඒ තැන්වල 
තිෙබන පහසුකම් පමාණය පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවන්නට ඕනෑ.    
අපි ෙම් සංචාරකයන්ෙගන්  අතිවිශාල මුදලක් අය කළත්,  ඒ අයට 
අවශ  මුලික පහසුකම් වත් ලබා දී තිෙබනවාද කියන කාරණය  
මට ෙමතැනදී මතක් කරන්නට අවශ යි. මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2016 සැප්තැම්බර් 30 වන දින දක්වා ජාතික  
උද ානවලට පැමිණ තිෙබන සංචාරකයන්ෙග්  පමාණය  අරෙගන 
බැලුෙවොත්, විෙද්ශීය සංචාරකයන් පන් ලක්ෂ අනූඑක්දාහක් ඇවිත් 
තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 1097ක ආදායමක් ලැබී තිෙබනවා.  
නමුත් ඒ අයට  අවශ  පහසුකම් ලබා දුන්නාද කියා බැලුෙවොත්, 
ෙබොෙහොම අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ෙහෝර්ට්න්  ප්ෙල්ස්වලට ගියාම, 
සමහර උද ානවලට ගියාම සමහරවිට මූලික පහසුකම් ටිකවත් 
නැහැ. පසුගිය අවුරුද්ෙද් අවස්ථා ෙදකකදී ෙම් අමාත ාංශ ෙදක 
සම්බන්ධෙවලා  ෙම් පිළිබඳව යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම ගැන 
සාකච්ඡා  මට්ටමට ෙගනැවිත් තිබුණා. දැන් එහි ෙහොඳ ආරම්භයක් 
ඇති කරෙගන තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙවනසක් ඇතිෙව්ය කියා මෙග් 
විශ්වාසයක්  තිෙබනවා.  

 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංචාරක ක්ෙෂේතය තුළ 

අප දකින යම් ෙදයක් තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ෙම් සංචාරකයන් 
ගමන් කරන මාර්ග තිෙබනවා. Travel agenciesවලින් එදා  පටන් 
ෙම් සංචාරකයන් ෙගන ගිය මාර්ග තිෙබනවා. මහනුවරින් පටන් 
ෙගන නුවරඑළිය, බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශවලට ගිහින්, ඊළඟට 
ලංකාෙව්  ගත කරන සති ෙදක  ෙකළින්ම  මුහුද පැත්තට  ගිහින්    
දකුණු පළාෙතන් හම්බන්ෙතොටින් ආපසු airport එකට යන 
ගමනක්  තමයි අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා එම මාර්ග අතර යම් යම් 
ස්ථාන දියුණු කිරීමත්, සංචාරකයින් සඳහා ආකර්ෂණයක් ඇති 
කිරීමත් අවශ යි.   

 
සංචාරක අමාත ාංශෙයන් යම් යම් පෙද්ශ සංචාරක ස්ථාන, 

සංචාරක ආකරෂණ ස්ථාන හැටියට වැඩිදියුණු කරන්න කටයුතු 
කරන  එක මා දන්නා කාරණයක්.  ඒවාට අවශ  මුදල් මීට කලින්  
ෙවන් කර තිබුණා. බුදුරුවගල වාෙග් ස්ථානයක් ගත්ෙතොත්  
වැල්ලවාෙය් සිට කිෙලෝමීටර් 4ක් විතර දුරකයි පිහිටා තිෙබන්ෙන්. 
සංචාරක  ව ාපාරය ෙම් තරම් දියුණු ෙවන්නට පථමෙයනුත් 
සංචාරකයන්ට ෙම් සථ්ාන පිළිබඳව අවශ   දැනුම ලබා දීම  සඳහා 
හදන brochuresවල නැත්නම් පිටරටින් එවන brochuresවලත් 
බුදුරුවගල ගැන සඳහන් කළා. නමුත් සංචාරකයන් ආකරෂණය 
වන, අති විශාල පිරිසක් යන තැනක් හැටියට බුදුරුවගල සඳහා 
මුදලක් ෙවන් කර සංචාරක අමාත ාංශෙයන් ෙලොකු වැඩ 
පිළිෙවළක් කරලා නැහැ කියන  එකයි  මා විශ්වාස කරන්ෙන්.   එම 
නිසා ෙම් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරවන අතරම, ෙම් 
කාරණය ගැනත්  මා සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  ලංකාෙව්  පධාන 
ෙපෙළේ සමාගමක් වන ෙජට්වින්  සමාගම   ෙම් ෙවනෙකොට 
වැල්ලවාය නගරය ආසන්න පෙද්ශෙය් සංචාරක ව ාපාරයට 
අවශ  ෙහෝටල් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ ව ාපෘතියත් එක්ක 
මාලිගාවිල වාෙග් පෙද්ශ වැඩිදියුණු කරන්නට, එෙහම නැත්නම් 
සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය ඒ පෙද්ශ ෙකෙරහි ෙයොමු කිරීමට 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට අවශ යි කියන කාරණය මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමැතියි.  ෙමොකද, ඌව 
පළාෙත් වැල්ලවාය නගරෙය් සිට රෙට් හතර පැත්තටම 
පහසුෙවන් යන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව යමින් විෙශේෂෙයන්ම 
අරුගම්ෙබ් පැත්ත දියුණු කරන්නට අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් ඇල්ල දියුණු ෙවමින් 
පවතින නගරයක්. වැල්ලවාය නගරෙය් සිට දකුණු පළාතට 
පහසුෙවන් ළඟාවීෙම් හැකියාව තිෙබනවා වාෙග්ම දියලුම පසු 
කරලා රත්නපුරයට යන්නත් පුළුවන්. හපුතෙල් වාෙග් පෙද්ශ 

දියුණු කිරීමත් අත වශ  ෙවනවා.  එම නිසා සංචාරක ව ාපාරය 
ෙවනුෙවන්  මීට වඩා අලුත් ෙදයක් කරන්නට  ඌව පළාෙත් අති 
විශාල විභවයක් තිෙබන බව මා විශ්වාස කරනවා.  

 
මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග අමාත තුමාෙග් 

අවධානය ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. මම 
විශ්වාස කරනවා, ලබන වසෙර් ෙහෝ අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරලා ෙම් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා. මම කලින් කිව්වා වාෙග් අෙප් 
පෙද්ශවල තරුණ තරුණියන්ට ෙම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් නැහැ.   
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඒ අයට කරන්නට පුළුවන් රැකියා ෙමොනවාද 
කියලා ඒ අය දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව සංචාරක සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සමඟත් මම කථා කළා. මට අවශ තාව 
තිබුණා, වැල්ලවාෙය් ෙහෝටල් පාසලක් ආරම්භ කරන්න. ඒ තුළින්  
සංචාරකයන් සඳහා අවශ  පහසුකම් ලබාදීමට, පුහුණු ශමය 
හදන්නට අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ මුලික 
සාකච්ඡාවට ළමයි තුන් හාර සියයක් එකතු වුණා. නමුත් එතැනින් 
එහාට ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් 
නැහැ. මම විෙශේෂෙයන්ම එතුමන්ලාෙග් අවධානය ඒ පිළිබඳව 
ෙයොමු කරවනවා. 

 
සර්ෙවෝදය ව ාපාරය ආරම්භ කළ තනමල්විල පෙද්ශෙය් 

අතිවිශාල ෙගොඩනැඟිලි පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොඩනැඟිලි 
ටික ලබාෙගන, දැනට අවශ   මූලික පහසුකම් ටික ලබා දීලා 
පුහුණු වැඩසටහන් ටික තණමල්විල ආරම්භ කරන්නට මම ඒ 
අයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් අදාළ නිලධාරින්ෙග්ත් අවධානය ඒ පිළිබඳව 
ෙයොමු කරන ගමන් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
මූලාසනයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[අ.භා. 2.56] 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අමාත ාංශ තුනක වැය 

ශීර්ෂයන් පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී, ෙම් රෙට් ජාතික 
සමඟිය සහ ආගමික සංහිඳියාව පිළිබඳව ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් 
කථා කළා.  යුද්ධය අවසන් ෙවලා වසර 7කට ආසන්න කාලයක් 
ගත ෙවලා තිබුණත් තවමත් අපට ජාතික සමඟිය, ආගමික 
සංහිඳියාව ෙදසට පමාණවත් තරම් ෙව්ගයකින් ගමන් කරන්නට 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

 
අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් නවෙවනි ව වස්ථාෙව් 

ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  
 
"ශී ලංකා ජනරජය බුද්ධාගමට පුමුඛස්ථානය පිරිනමන්ෙන් ය. ... සියලුම 
ආගම්වලට පිරිනැෙමන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ෙදන අතර 
බුද්ධශාසනය සුරක්ෂිත ෙකොට ෙපෝෂණය කිරීම රජෙය් වගකීම විය 
යුත්ෙත් ය." 
 
ෙම් ව වස්ථාව සම්බන්ධෙයන් දැන් විවිධ පාර්ශ්වයන් විවිධ 

අදහස් පකාශ කරන්නට පටන්ෙගන තිෙබනවා.  අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකස් විය යුත්ෙත් රෙට් තිෙබන පශ්න විසඳන්නට 
මිසක් නැති පශ්න කැඳවා ගන්නට ෙනොෙවයි කියලා අපි හිතනවා. 
එම නිසා විවිධ කණ්ඩායම් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු මුදුන් 
පමුණුවා ගැනීම සඳහා කරන යම් යම් ජාතිවාදී පකාශයන්ට සහ 
ජනතාව බිය ගැන්වීෙම් පකාශයන්ට හරිහමන් පිළිතුරු ලබාදීම 
ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්. ෙකෙසේ නමුත් ඒ පාර්ශ්වයන්, ඒ කල්ලි 
කණ්ඩායම් ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කරන කාලෙය් පවා ඇත්තටම 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන ආකාරයට බුද්ධ ශාසනය 
සුරක්ෂිත ෙකොට ෙපෝෂණය කිරීම රජෙය් වගකීමක් කරෙගන 
කටයුතු කළාද?  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියවස ් 23කට ආසන්න 
කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් බුදු දහම ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
අෙප් රට බුදු දහම පචාරය කරන ෙක්න්දයක් බවට පත් කිරීමට 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජය ශී මහා ෙබෝධින් 
වහන්ෙසේ වැඩ සිටින නිසා ෙහෝ බුදුන් වහන්ෙසේෙග් දන්ත ධාතූන් 
වහන්ෙසේ ෙම් රෙට් වැඩ සිටින නිසා ෙනොෙවයි. එවැනි සංෙක්තීය 
වටිනාකම්වලට බලයක්, අගයක් ලැබුෙණ් සියවස් 23ක් තිස්ෙසේම 
අෙප් රෙට් භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා, සංඝ පරම්පරාව ෙම් ශාසනය රැක 
ගැනීම ෙවනුෙවන් දරන ලද මහන්සිෙය්, කැප කිරීෙම් පතිඵලයක් 
විධියටයි. නමුත් අපි දන්නවා අද ෙම් සංඝ සමාජයම අර්බුදයකට 
ගිහින් තිෙබන බව. සමස්ත සමාජයක් කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට 
ආගමික සංස්ථාවන් පමණක් ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් ගම්වල 
තිෙබන පන්සල්වලට තිෙබන සුරක්ෂිතතාව ෙමොකක්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  

 
දැන් සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා, පවුල්වල දරුවන් මහණ 

කරන්ෙන් නැහැය කියා. රටක ආර්ථිකයක් ඉස්සරහට යන ෙකොට, 
ෙලෝකය ඉදිරියට යන ෙකොට, පවුල්වල ඉන්න දරුවන් ගණන අඩු 
ෙවන ෙකොට, ශාසනයට පූජා කරන්න එෙහම දරුෙවෝ නැති 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, තරුණ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා විටින් 
විට මහණකම අත්හැර යනවාය කියා තවත් සාකච්ඡාවක් 
තිෙබනවා. විශ්වවිද ාලවල ඉන්න භික්ෂු හාමුදුරුවන්  
වහන්ෙසේලාට තිෙබන පධානතම ෙචෝදනාවක් තමයි, උපාධිය 
සම්පූර්ණ කරන්න ඉස්සර ෙවලා  ෙහෝ උපාධිය ගත්ත වහාම 
උපැවිදි වනවා කියන එක.  ඇත්තටම ෙම් තරුණ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා උපැවිදි වන්ෙන් -ශාසනය අතහැරලා යන්ෙන්- ඇයි 
කියන කාරණය ගැන බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශය  පසු ගිය කාලෙය්  
පමාණවත් සමීක්ෂණයක් කරලා, ඒ සඳහා විසඳුම් ෙසොයන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවාද? අපට නම් ඒක ෙප්න්ෙන් නැහැ. 

 
ඉතාම දුප්පත් පවුලක දරුෙවක් ෙහෝ එක්ෙකෝ අම්මා නැති 

දරුෙවක්, නැත්නම් තාත්තා නැති දරුෙවක්, පවුෙල් වැඩි ගණනක් 
දරුවන් ඉන්නවා නම් එයින් දරුෙවක් ෙහෝ මහණ කිරීම තමයි 
ෙබෝෙහෝ තැන්වල සම්පදාය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ට ඉතාම 
දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා තිෙබනවා. ඒ ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ ෙය්ම 
තමයි උන්වහන්ෙසේලා මහණදම් පුරමින් ඉන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙහෝ 
විශ්වවිද ාල අධ ාපනයට පෙව්ශ වුෙණොත්, ඒ අධ ාපනය 
ලබන්ෙන්ත් ඉතාම දුෂ්කරතා සහිතවයි.  

 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහින් බලන්න, අෙප් රෙට් 

විශ්වවිද ාලවල තිෙබන භික්ෂු  ෙන්වාසිකාගාරවල තත්ත්වය 
ෙකොෙහොමද කියා. ඒවාත් අනික් ශිෂ  ශිෂ ාවන්ෙග් 
ෙන්වාසිකාගාරවලට ෙදවැනි නැහැ.  තමන්ට ලැෙබන මහෙපොළ 
දීමනාව තමන්ෙග් ෙගදරට යවන, තමන්ෙග් අම්මා තාත්තා ඒ 
දීමනාෙවන් නඩත්තු කරන තරුණ ශිෂ  හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලා 
විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ ඉෙගන ගන්න බව  අප ෙහොඳට දන්නවා. 
එවැනි ආර්ථික දුෂ්කරතා පිළිබඳව කිසිදු අවධානයක් ෙයොමු  
ෙනොකර, ඒ හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලා එක්ෙකෝ තමන්ෙග් ඉල්ලීමක් 
ෙවනුෙවන් එළියට බැසස්ාම ෙහෝ උද්ෙඝෝෂණයක නිරත වුණාම, 
නැත්නම් ටිකක් හයිෙයන් මාධ යට කථා කෙළොත් ෙහෝ ෙචෝදනාව 
පමණක් එල්ල කරලා වැඩක් නැහැ. ඒවාෙය් තිෙබන ඇත්ත සමාජ 
ගැටලුව අප ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, උපාධිය 
ගත්ත හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලාටත් ඒ උපාධිය තුරුළු කරෙගන 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් එක්ක මහ පාෙර් වාඩි ෙවන්න මිසක්, 
බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කරන්න, ෙපෝෂණය කරන්න අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් බැඳිලා ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලා පසු 
ගිය කාලෙය් උන්වහන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් කරපු වැෙඩ් ෙමොකක්ද? 
ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානයක් කිසිෙසේත්ම ෙයොමු කරලා නැහැ 
ෙන්.  

 
ධර්ම පචාරය පිණිස තමන්ෙග් ජීවිත කාලයම කැප කරලා, 

අවසානෙය්දී ගිලන් වුණාට පසුව උන්වහන්ෙසේලා ගැන ෙසොයා 
බලනවාද? අද ඒ වෙයෝවෘද්ධ, ගිලන් වුණු භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට 
තිෙබන සැලකිල්ල ෙමොකක්ද? එෙහම නැත්නම් උන්වහන්ෙසේලාට 

ෛවද  පතිකාර ගන්න, විෙව්ක ගන්න, අඩු ගණෙන් නවාතැන් 
ගන්න පහසුකම් ටිකවත් ඒ ගිලන් මධ ස්ථානවල තිෙබනවාද? 
ඒවාෙය් අද තිෙබන පහසුකම් තිෙබනවාද? පන්සල වෙට් ඉන්න 
දායක දායිකාවන් ෙමොනවා ෙහෝ දුන්ෙනොත් හැර, තම ජීවිත කාලය 
පුරාම ශාසනය ෙවනුෙවන් කැප කළ හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලා  
ෙවනුෙවන් එෙහම සැලකිල්ලක්, අවධානයක් ෙයොමු කර නැහැ. 
එෙහම ෙවන ෙකොට ශාසනයක් සුරක්ෂිත වන්ෙන් ෙකොෙහොමද ?  
බුදු දහම ෙපෝෂිත කරනවාය, සුරක්ෂිත කරනවාය කියා අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිබුණාට, ඒ ෙවනුෙවන් මරාෙගන 
මැෙරනවා වාෙග් ෙපනී සිටියාට ඒ ෙද් ෙවලා නැහැ.  

 
නගරවල තිෙබන සමහර අසපු පිළිබඳව අප කථා කරනවා. 

ඒවාෙය් පහසුකම් තිෙබනවා. ඒවාට ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණන් 
වියදම් කරන දායක දායිකාෙවෝ ඉන්නවා. අද අෙප් ගම්වල ෙකොයි 
තරම් පන්සල් සංඛ ාවක් තිෙබනවාද? හැබැයි, ඒවාෙය් ඉන්න 
හාමුදුරුවන්ට දාෙන ටික සපයාගන්න බැහැ. මාසයටම අඛණ්ඩව 
දාෙන ෙව්ල සපයන්න පුළුවන් ආකාර ෙය් වත්කමක් තිෙබන 
දායක දායිකාෙවෝ ඒ පන්සල් අවට නැහැ. වැසිකිළියක් 
කැසිකිළියක් හදාගන්න විධියක් නැහැ. එම නිසා සිෙමන්ති 
ෙකොට්යක්, උළු කැටයක් ෙහොයාගන්න ඒ පන්සල්වල හාමුදුරුෙවෝ 
පිණ්ඩපාෙත වඩිනවා.  එෙහම පන්සල් කීයක් තිෙබනවාද? එවැනි 
විහාරස්ථාන කීයක් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් වැහිලා 
තිෙබනවාද? සංඛ ා ෙල්ඛන වාර්තා ෙනොවුණාට, අෙප් රෙට් 
පාසල් වැසීමට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් සමහර තැන්වල පන්සල් 
වැහිලා තිෙබනවා කියා මට හිෙතනවා.  

 
එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්.  2016 ජුනි මාසෙය් 26වැනි 

ඉරිදා "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් "ෙදමෙළන් බණ කියන 
කිලිෙනොච්චිෙය් හාමුදුරුෙවෝ" යන ලිපිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
වනවා: 

 
"... විහාරස්ථානයට ජල පහසුකම් නැතිවීමත්, දානය ෙනොලැබීමත් නිසා 
ෙම් තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවය. විහාරස්ථාන භූමිය වටා වැටක් ගසා 
ගැනීමට වත්කමක් නැතිකමින් භූමිෙයහි ගහක් ෙකොළක් සිෙටව්වත් 
හරකුන් විනාශ කරන බවය. 
 
කවුරු ෙහෝ දානපතිෙයකු විහාරස්ථානයට ජලය සපයා දී පන්සල වෙට් 
වැට ගසා ෙදන්ෙන් නම් ගස් ෙකොළන් වවාෙගන තමන්ෙග් දානයට අවශ  
ෙද් උපයාගත හැකි බවද උන්වහන්ෙසේ සඳහන් කළහ...."  
 
උන්වහන්ෙසේට දානය ෙනොලැබීම නිසා පිණ්ඩපාතෙය් වඩින්න 

සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලාත් උන්වහන්ෙසේ  සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක එක සිදුවීමක් පමණයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම විනාඩි ෙදකක් ගත්තා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාෙගන්ද? 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙගන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙමෙහම විහාරස්ථාන ෙකොපමණ පමාණයක් තිෙයද්දිද අපි 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ව වස්ථාව 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි. දැන් අෙප් රෙට් 
ඉතාම දුප්පත් පවුල්වලින් මහණකමට ගන්න හාමුදුරුවන් 
වහන්ෙසේලා ෙම් ශාසනෙය් රඳවා ගැනීම සඳහා වූ භික්ෂු අධ ාපන 
කියාවලියක් අපට නැහැ. කිස්තු පූර්ව පළවන සියවෙසේ අපි 
තිපිටකය ගන්ථාරූඪ කළාට ධර්මධර, විනයධර හාමුදුරුවන් හදා 
ගන්න අද වන ෙතක් අපට තිපිටක ධර්ම අධ යන මධ ස්ථානයක් 
නැහැ. අනුරාධපුරෙය් බුද්ධ ශාවක විශ්වවිද ාලය -බුද්ධ ශාවක 
ධර්ම පීඨය- හැදුවා. හැබැයි, ඒ ධර්ම පීඨයට අද ෙවලා තිෙබන 
සන්තෑසිය බැලුෙවොත් එෙහම ෙම් රෙට් භික්ෂු අධ ාපනයට උරුම 
ෙවලා තිෙබන තැන පිළිබඳව හිතාගන්න පුළුවන්.  

 
අද ධර්ම පචාරය ගැන කථා කරනවා. තරුණ භික්ෂූන් 

වහන්ෙසේලා බඳවා ෙගන විවිධ භාෂාවලින් ධර්මය උගන්වන්න 
පුහුණු කරන තැනක් අපට නැහැ. විවිධ භාෂාවලින් ෙනොෙවයි, අඩු 
ගණෙන් අෙප් රෙට් ජීවත් වන සෙහෝදර ෙදමළ ජනතාවට ෙදමළ 
භාෂාෙවන් බණ කියන්න පුරුදු කරන්න තැනක්වත් අපට නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් අය වැෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොෙහොම උජාරුෙවන් 
ෙමෙසේ කියනවා: 

 
"මල්වතු හා අස්ගිරි මහා නිකායවල අති පූජ  මහා නායක හිමිවරුන් සමඟ 
පවත්වන ලද සාකච්ඡාවලට වැඩිමනත් වශෙයන් ෙමරට පිරිෙවන්වල 
ෙපොදු පහසුකම් වැඩි කිරීමටත්, පිරිෙවන් ගුරුවරුන්ෙග් කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමටත් රුපියල් මිලියන 150ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා."  
 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා ෙමෙසේත් සඳහන් කළා: 
 
"පිරිෙවන් අධ ාපනය ලබන සියලුම භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා සඳහා මසකට 
රුපියල් 2,500ක ශිෂ ාධාරයක් ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා."  
 
ඔබතුමන්ලා කියන ෙකොට නම් කියන්ෙන් මල්වතු-අස්ගිරි 

නායක හාමුදුරුෙවෝ ෙද්ශනා කරපුවටත් එහා ගිහිල්ලා අපි කළා 
කියලා. පිරිෙවන් අධ ාපනය ලබන භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 50ක් අවුරුද්දකට ෙවන් කරනවා 
කියනවා. හැබැයි, අෙප් රෙට් තරුණ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
35,562ක් දැනට පිරිෙවන්වල ඉෙගන ගන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විනාඩි ෙදකත් අවසන්. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එක භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමකට රුපියල් 2,500 ගණෙන් 

සියලුම භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට ෙම් මුදල මාසයක් ෙදන්න නම්, 
රුපියල් මිලියන 89ක් ඕනෑ. අවුරුද්දක් ෙදන්න නම්, රුපියල් 
මිලියන 1,068ක් ඕනෑ. මහා නායක හාමුදුරුවන්ටත් ෙකොළය 
වහලා ගහලා තමයි ෙම් ෙද් සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
මම කියන්ෙන් භික්ෂු ශාසනෙය් ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශය විධියට ෙම් 
කටයුත්තට මීට වඩා වැඩි මැදිහත්වීමක් කළ යුතුයි. දැන් අෙප් 
රෙට්; සමාජෙය් ගරුත්වය, පචාරය හැදිලා තිෙබන්ෙන් විනයධර, 
ධර්මධර භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට ෙනොෙවයි. මෑතකදී අපවත් වූ 

විනයධර නායක හාමුදුරුනමක් වූ "නා උයෙන් අරියධම්ම 
හාමුදුරුෙවෝ" පිළිබඳව අෙප් ර ෙට් ෙබොෙහෝ අය දන්ෙන් නැහැ. 
සංස්කෘත භාෂාව පිළිබඳව විශාර දෙයක් වූ "ෙතරිපැහැ 
ෙසෝමානන්ද හාමුදුරුෙවෝ" පිළිබඳව අෙප් ර ෙට් ෙබොෙහෝ අය 
දන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් සිටින කලහකාරී භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් වශී ගුරුකම් කරන භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් ෙටලි නාට වල භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාෙග් චරිත පිළිබඳව දන්නවා මිසක්, ඇත්තටම 
විනයධර, ධර්මධර හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලාට ගරුත්වයක් ඇති 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් නැහැ. 
බුද්ධාගම ෙපෝෂණය කරනවා, සුරක්ෂිත කරනවා කියලා 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන ව වස්ථා මඟින් සඳහන් කරලා 
තිබුණාට ඇත්තටම තමුන්නාන්ෙසේලා හෘදය සාක්ෂිෙයන් විමසා 
බලන්න, ඒ ව වස්ථාවටවත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළාද කියලා. 
රෙට් ආගමික හා ජාතික සංහිඳියාව හදන්න නම්, අඩු තරමින් ෙම් 
ශාසනෙය් සියවස් 33ක් තිස්ෙසේ රැක ගත් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
ෙවනුෙවන්වත් මීට වඩා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑය 
කියලා කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  මී ළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. 
 
ඊට පථම ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනයට 

පැමිෙණනවා ඇති. 
 
 අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY  JAYAWARDANA  left the 
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සාකච්ඡාවට ගන්නා 

අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මට 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 13ක් ෙන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, විනාඩි 13යි.          

 

[අ.භා. 3.08] 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි 13ක කාලයක් මට 

ලබාදීම ගැන  පථමෙයන්ම  තමුන්නාන්ෙසේට  මෙග් කෘතඥතාව 
පකාශ කරනවා. සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා කෙළොත්, මීට 
ෙපර කථා කරපු මන්තීවරු පැවසූ අන්දමටම ෙමම ව ාපාරය 
ෙලෝකය පුරා ඉතා වැදගත් ක්ෙෂේතයකට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබනවා. අද එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙලෝක සංචාරක සංවිධානය  - 
UNWTO  එක- කියනවා,  ෙලෝකෙය් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
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සියයට 10ක් සංචාරක ව ාපාරය ආශිතව තමයි  අද නිෂ්පාදනය 
වන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් අලුෙතන් රැකියා 10ක් ඇති 
ෙවනවා නම් ඒ එක රැකියාවක් සංචාරක ව ාපාරය ආශිත 
රැකියාවක් වනවා.  ෙලෝකෙය් අපනයනවලින් සියයට 7ක් 
සංචාරක ව ාපාරය ආශිතව තිෙබන බව කියනවා. ඒ වාෙග්ම මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ෙසේවා අපනයනය දිහා බැලුවාම සියයට 30ක වාෙග් 
පමාණයක් සංචාරක ව ාපාරය ආශිත කාරණාවක් ෙලසයි 
තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ලංකාවට විෙද්ශ 

විනිමය ෙගන ඒම සඳහා සංචාරක ව ාපාරය තුන්ෙවනි තැනට 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන බව. සංචාරක ව ාපාරය ෙදස බැලුෙවොත්, 
එහි වර්ධනයට ෙහේතු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. 1950දී 
ෙලෝකෙය් සංචාරකයන් මිලියන 25ක් පමණ තමයි  හිටිෙය්. 2015 
ෙවනෙකොට ඒ පමාණය මිලියන 1,200ක පමණ පමාණයකට වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2030 ෙවනෙකොට ෙම් පමාණය 
මිලියන 1,800ක වාෙග් පමාණයකට වැඩි ෙවන බවත් කියා 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා ෙහේතු කාරණා 

කිහිපයක් බලපා තිෙබනවා. පළමු ෙහේතුව හැටියට ෙලෝකෙය් 
සිටින ජනතාවෙග් ආදායම ටිෙකන් ටික වැඩිවීම කියන කාරණය  
බලපා තිෙබනවා. තවත් එක ෙහේතුවක් වශෙයන් ගුවන් ගමන්වල 
මිල එන්න එන්න අඩුවීම බලපා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දකින 
තවත් විෙශේෂ ලක්ෂණයක් නම් ෙම් සියවෙසේදී  සංචාරක ව ාපාරය 
මූලික වන්ෙන් ආසියාකරය තුළයි. අපිකාවට පසුව සංචාරක 
ව ාපාරය ආසියාව තුළ තමයි වැඩිම වර්ධන ෙව්ගයක් ෙපන්නුම් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

 
සාමාන ෙයන් ගිය වසෙර් එය සියයට 6.5ක වර්ධන ෙව්ගයක් 

ෙපන්නුම් කළා. ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ආසියාෙව් සංචාරකයන් තමයි  හුඟක් ෙවලාවට 
සංචාරක ව ාපාරෙය් ෙයදිලා ඉන්ෙන්. චීනෙයන් තමයි  අනික් 
රටවල් කරා වැඩි වශෙයන් සංචාරය කරන්ෙන්. මිලියන 120ක 
වාෙග් පිරිසක් සංචාරය කරනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණාවක්  
තමයි ආසියාෙව් සංචාරකයන් ෙබොෙහෝදුරට කැමැත්ත දක්වන්ෙන් 
තවත් ආසියා රටවලට යන්නයි. ෙම් කාරණා ෙදක ගැනම අපි 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඉන්පසු සංචාරක ව ාපාරය අපට 
ෙලෙහසිෙයන්ම දියුණු කර ගන්න පුළුවන් වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය ෙයෝජනා ෙදස 

බැලුෙවොත් සංචාරක ව ාපාරය සම්බන්ධව අය වැය කථාෙව්  අංක 
226 සිට 243 දක්වා  ෙයෝජනාවල දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ෙමොනවාද, අය වැය ෙයෝජනාවල තිෙබන්ෙන්?  අය වැය කථාෙව් 
අංක 228 ෙයෝජනාව යටෙත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා  රුපියල් 
මිලියන 500ක්  hotel refurbishmentවලට ෙවන් කර තිෙබනවා.  
Loan  එකක් ගන්නවා නම් ෙපොලී සහන ලබාදීම සඳහා ඒ විධියට 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අංක 235 ෙයෝජනාෙවන් MICE  
- Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions 
Tourism වලට රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
මීට ෙපර කථා කරපු ඇමතිතුමා කියූ අන්දමට ගිය අවුරුද්ෙද් අය 
වැය ෙයෝජනාවලදී ආසන 7,000ක ශාලාවක් හදනවා කියා 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ආසන 5,000ක ශාලාවක් හදනවා 
කියලා තිෙබනවා. ඒ අමතරව ෙයෝජනා අංක 234 යටෙත් 
පින්නවල වාෙග් ස්ථාන සම්බන්ධව brochures  ෙවනත් 
භාෂාවලින් සකස් කිරීමට මිලියන 10ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. අය වැය කථා ෙව් අංක  236 ෙයෝජනාව යටෙත් 
Training Centre එකක් සහ IT Centre එකක්  හදන්න රුපියල් 
මිලියන 100ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
රුපියල් මිලියන 1610 සංචාරක ව ාපාරෙය් දියුණු කිරීම සඳහා 
ෙමන්න ෙම් කාරණාවලට පාවිච්චි කෙළොත් මම හිතන විධියට ෙම් 
තුළින් සංචාරක ව ාපාරෙය්  විශාල දියුණුවක් ලබා ගන්න බැරි 
ෙවනවා. මම දන්නවා, යහ පාලන ආණ්ඩුව අමාත ාංශ 

ෙබදනෙකොට විද ාත්මක පදනමක් පාවිච්චි කරලා තමයි ෙබදුෙව් 
කියලා. අෙප් ගරු  ඇමතිතුමා, අර බර්ටන්ඩ් රසල් කියනවා වාෙග්
-  You are a 76-year-old young and energetic Minister.  I 
think that is why they have given you this particular 
Ministry.  But, irrespective of that, if this is your plan, I 
doubt very much even with all your abilities that you will be 
able to develop this. 

 
තවත් ෙයෝජනා කිහිපයක් තිෙබනවා. එෙහම ෙයෝජනාවක් 

තමයි අය වැය කථාෙව් අංක 229 යටෙත් තිෙබන්ෙන්. එහි සඳහන් 
agoda.com වාෙග් ෙහෝටල් book කරන කමයට මුදල් ඇමතිතුමා 
කියලා තිබුණා, එතැන local platform එකක් දමන්න ඕනෑ 
කියලා. මට ඒ ෙයෝජනාව නම් ඒ තරම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වියට්නාමයට ෙහෝ Cambodia ෙහෝ, 
නැත්නම් ෙමොකක් හරි ෙවනත් රටකට ගිෙයොත් ඔබතුමා local 
platform එකක් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා පාවිච්චි 
කරන්ෙන් agoda.com ෙහෝ bookings.com වාෙග් platform 
එකක්. Local platform එකක් ගැන කථා කරන්ෙන් ෙමොකටද 
කියන එක මට පැහැදිලි නැහැ. 

 
බදුල්ලට Highway එකක් හදන්න ඕනෑ කියලා තවත් 

ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. අෙප් කෑගල්ල පැත්ෙත් ෙබෝක්කුවක්වත් 
හදන්ෙන් නැතුව Highway කවදා හදයිද කියලා මට නම් 
විශ්වාසයක් නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අගමැතිතුමා හදනවා. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙහෝ දාලා තිෙබන එක ෙබොෙහොම 

ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் 
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, 
Minister of National Policies and Economic Affairs)  
රඹුක්කන ඉඳලා කෑගල්ල දක්වා පාර හදනවා. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ෙකොෙහේද හදන්ෙන්? ෙබෝක්කුවක්වත් හදලා නැහැ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් හදපු නැති එක ගැන මට කරන්න 

ෙදයක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා අහපු නිසා කියන්නම්. මධ ම 
අධිෙව්ගී මාර්ගය රඹුක්කනින් තමයි අවසන් ෙවන්ෙන්. එතැන 
ඉඳලා කෑගල්ල දක්වා පාර හදන්න දැන් පියවර අරෙගන ඒවා 
සකස් කරන්න කියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ගලක්වත් තියලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
අය වැය කථාෙව් අංක 239 ෙයෝජනාව යටෙත් ආයුර්ෙව්දය 

ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙද්ශීය insurance 
companiesවලින් ආයුර්ෙව්දය cover කරන්න කියලා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සුද්ෙදෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් insurance 
companiesවලින් insurance අරෙගන ෙගවනවා නම් සංචාරක 
ව ාපාරය දියුණු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මට නම් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, සමස්තයක් හැටියට සංචාරක 
ව ාපාරය ගැන කථා කෙළොත්, 1937දී තමයි Government 
Tourist Bureau එක පටන් ගත්ෙත්. ඒක අපි සැලැස්මක් නැතුව 
පටන් ගත් ව ාපාරයක්. ඉස්ෙසල්ලාම Government Tourist 
Bureau එක පටන් ගත්ෙත් ෙමොකටද? නැව්වලින් එන සුද්දන්ට 
ෙමොකක් ෙහෝ පහසුකමක් ෙදන්න තමයි සුද්දන්ෙග් කාලෙය් ඒක 
පටන් ගත්ෙත්. 1965 ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
තමයි කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ පටන් ගත්ෙත්.  ඒක 1968දී 
තමයි විවෘත කෙළේ. ඇත්තටම එය සැලැස්මක් නැතුව පටන් ගත් 
නිසා එතැන විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1966දී 
ලංකාවට ආපු සංචාරකයින් සංඛ ාව 28,000ක් වුණා. 1982 වන 
විට, ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 16කදී අපට එය 407,000 දක්වා වැඩි 
කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි, ඉන් පස්ෙසේ අවුරුදු 27ක් 
ය නෙකොට, ඒ කියන්ෙන් 2009දී යුද්ධය අවසන් ෙවනෙකොට 
ලංකාවට ආපු සංචාරකයින්ෙග් පමාණය වුෙණ් 447,000යි. යුද්ධය 
නිසා අවුරුදු 29ක් අපට නැති වුණා කිව්ෙවොත් ඒක සාධාරණයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කාලය තුළදී අෙනක් රටවල සංචාරක ව ාපාරය 
ෙකොච්චර දියුණු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා අපි බැලුෙවොත්, අපට 
අෙනක් රටවල් අල්ලන්න - catching up - ෙහොඳ සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කරන්න ෙවනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙම් අවුරුද්ද තුළ සංචාරකයින්ෙග් 
පමාණය ලක්ෂ 22 දක්වා වර්ධනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා." කියලා. 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ෙමොන රෙට්ද දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
සියයට 15ක වෙග් වර්ධනයක් තිෙබනවා කියලා කිව්වා. 

හැබැයි ඇමතිතුමනි, අපි 2009 ඉඳලා බැලුෙවොත් එහි වර්ධන 
ෙව්ගය ටිෙකන් ටික අඩු ෙවනවා. තව අවුරුදු 4ක්, 5ක් විතර 
යනෙකොට සාමාන ෙයන් ආසියාෙව් තිෙබන සියයට 6.5ක වර්ධන 
ෙව්ගයට එනවා. සියයට 6.5ක වර්ධන ෙව්ගයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා 
සංචාරක ව ාපාරය සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් ෙහෝ සැලැසම්ක් 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, 2016 වර්ෂය අවසන් 
ෙවනෙකොට ඉලක්කය විධියට තිබුෙණ් සංචාරකෙයෝ ලක්ෂ 25ක් 
වාෙග් පමාණයක්. නමුත් ලක්ෂ 22ක් කිව්වාම, ඒක සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න පුළුවන් පමාණයක් කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙමතැනදී holistic approach 
එකක්, එෙහම නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන්ම සංචාරක ව ාපාරය දිහා 
බලන්න ඕනෑ කියන විශ්වාසයක් තමයි මට නම් තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොකද, අපි holistic approach එකක් ගන්නවා නම්, අපට තවත් 
කාර්ය භාරයක් පැවෙරනවා ඇමතිතුමනි. සංචාරකයා තීරණය 
කෙළොත් මම ලංකාවට යනවා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් රටකට 
යනවා කියලා, ඒ සංචාරකයා ලංකාවට ඇවිල්ලා, එෙහම නැත්නම් 

රටට ඇවිල්ලා නැවත ෙගදර යනකල්ම ඒ සංචාරකයාෙග් 
අවශ තා ෙමොනවාද කියන එක අපි හඳුනාගන්න අවශ යි. ලී 
ක්වාන් යූ මහත්මයාෙග් ෙපොතක Singapore Airlines එෙක් air 
hostessලාට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එහි සඳහන් ෙවනවා, 
"තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි සිංගප්පූරුෙව් ඉන්න පළමුවැනි 
ambassadorsලා" කියලා. 

 
කවුරු ෙහෝ සංචාරකෙයක් ඒ plane එකකට නඟින ෙකොට 

කියනවා, ඉස්ෙසල්ලාම සිංගප්පූරුව ගැන මතයක් හැෙදන්ෙන් air 
hostessesලාව දැක්කාමයි කියලා. ඒ නිසා අපි මීට වඩා holistic 
approach එකක් ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  නැත්නම් අර 
මිලියන 1,610ක් අරෙගන ශාලාවක් හැදීම තුළ, එෙහමත් 
නැත්නම් යම් කිසි විධියකට ෙපොලිය පිළිබඳ සහනයක් දීම තුළ 
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු වන්ෙන් නැහැ.  

 
අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, සංචාරකයක් ෙමොන කාරණා මතද 

motivate ෙවන්ෙන් කියලා. ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමාත් 
ෙමයට අදාළ කාරණා ගැන ෙහොඳින් පැහැදිලි කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මට විනාඩි 13ක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 තව විනාඩි ෙදකක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
සංචාරකයන් ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ කරන්න කිසිම ෙදයක් 

නැහැ කියලා කියනවා. ඇමතිතුමා කිව්වා, Fox News Channel 
එෙක්, ඉන් පස්ෙසේ එක එක channelsවල ලංකාෙව් සංචාරක 
ව ාපාරය ගැන කථා කළා කියලා. But, Hon. Minister, this is 
not the only girl on the beach. There are so many other girls. 
ඒ සංචාරකයන් ලංකාවට එන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
බලන්න ඕනෑ, ඒ සංචාරකයන්ට value addition එකක්, නැත්නම් 
වටිනාකමක් එනවාද කියලා. අපි හිතමු, සංචාරකෙයක් 
තායිලන්තයට, එෙහම නැත්නම් කැම්ෙබෝඩියාවට, එෙහම 
නැත්නම් වියට්නාමයට ගියාය කියලා. එතෙකොට ඒ රටවලත් ඒ 
තිෙබන පහසුකම් ෙමොනවාද කියලා අපි ෙත්රුම් ගන්න අවශ  
වනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා 

කරද්දී අපි ෙම්ෙක් demand එක ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. 
සංචාරක ව ාපාරෙය් ඉල්ලුම - demand -  සාමාන ෙයන් කම 
තුනකට කියැෙවනවා. ඒවා, actual demand, suppressed 
demand and no demand කියලා කියනවා. ෙමතැනදී suppressed 
demand කියන අංශය ගත්ෙතොත්, ඒෙකන් කියන්ෙන්,  අවශ තාව 
තිෙබනවා නමුත් ඒ පහසුකම් නැහැ කියන එකයි.  

 
අද ෙක්රල පෙද්ශෙය් monsoon rain ඉලක්ක කරෙගන 

සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරෙගන තිෙබනවා. දකුණු 
ෙකොරියාෙව් පන්සල් ආශිතව සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරෙගන 
තිෙබනවා. අද ලංකාෙව් පන්සල් පිහිටා තිෙබන්ෙන්, ඉතාම 
ලස්සන තැන්වලයි. ෙම් පන්සල්වලට ගිහිල්ලා කාලා බීලා පාටි 
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දමන්න කියන එක ෙනොෙවයි මා ෙමතැනදි අදහස් කරන්ෙන්. 
නමුත්, ඒ අයට ගිහිල්ලා බණ භාවනාවක් කරන ගමන්, ඒ අංශයත් 
එක්ක සංචාරක ව ාපාරයත්  දියුණු කර ගන්න පුළුවන් කියන එක 
මා විශ්වාස කරනවා.  

 
ෙම් සංචාරකයන්  සංඛ ාව මිලියන 2.5ක් දක්වා වැඩි කරන්න 

යාෙම්දී බලපාන පශ්න කිහිපයකුත් තිෙබනවා. එකක් තමයි කාමර 
පමාණය. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, කාමර 
45,000ක් දක්වා වැඩි කරන්න ඕනෑයි කියලා. හැබැයි, ෙමතැනදී 
විෙශේෂෙයන්ම informal sector එක දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
Informal sector එක formal කරන්න හදන්න එපා. Informal 
කියන්ෙන්, ඒක ඉෙබ්ම බිහි ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම බිහි වුණාම 
ඒෙකන් අපට උපරිම ඵල ෙනළා ගන්න පුළුවන් කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. නමුත්, සංචාරක ව ාපාරය සඳහා කාමර 45,000ක් දක්වා 
වැඩි කරන එකත් එච්චරම ෙලෙහසි පහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි 
කියලා මා හිතනවා.  

 
එතැනදී අෙප් රට brand කරන විධිය ගැනත් අවධානය ෙයොමු 

කරන්න ඕනෑ. ඉස්ෙසල්ලා අපි කිව්වා, "Paradise Island" කියලා. 
ඉන් පස්ෙසේ ටික කාලයක් යන ෙකොට, "A Land Like No Other" 
කියලා කිව්වා; තව කාලයක් යන ෙකොට, "Small Miracle" 
කිව්වා; ඉන් පස්ෙසේ, "The Emerging Wonder of Asia" කියලා 
කිව්වා. මා දන්ෙන් නැහැ, දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා. 
නමුත්, අපි රටට ගැළෙපන විධියකට අෙප් රට brand කරන්න 
ඕනෑයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. දැන්  සිංගප්පූරුවට 
"Uniquely Singapore" කියලා කියනවා.  

 
මලයාසියාවට "Truly Asia" කියලා කියනවා, විවිධත්වය 

ෙපන්වන්න. ගීසියට "Masterpiece You Can Afford" කියලා 
කියනවා. "Masterpiece" කිව්වාම ඒ අයෙග් ශිෂ්ටාචාර ගැන කථා 
කරනවා.  කැනඩාවට "Keep Exploring" කියලා කියනවා. 
ඉන්දියාවට "Incredible India" කියලා කියනවා.  ඇත්තටම අපට 
ගැළෙපන brand කිරීමක්ද දැන්  අපට තිෙබන්ෙන් කියන එක 
ගැනත් ෙමතැනදී පශ්න කරන්න වුවමනායි.  

 
සංචාරක ව ාපාරය ආශිතව කුමක් ෙහෝ කර්මාන්තයක් පටන් 

ගන්නා අයට පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා දක්ෂ ඇමතිවරයකු නිසා එතුමාට ෙමම 
අමාත ාංශය දියුණු කරන්න ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා යි කියා 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා.  
 
[பி.ப. 3.24] 

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman)   
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 

2017ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல 
விவாதத்தில் இன்  கலந் ெகாண்  உைரயாற்றக் 
கிைடத்தைமக்கு இைறவ க்கு த ல் நன்றி 
ெச த் கின்ேறன். அத்ேதா , ஜனாதிபதிக்கும் பிரதம க்கும் 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இனங்க க்கிைடயிலான 

ாிந் ணர்ைவ ம் மதங்க க்கிைடயிலான ஒற் ைமைய ம் 
நிைலநாட்டத் தன்னாலான அைனத்  நடவ க்ைககைள ம் 
எ த் வ வைத எம்மால் இன்  அவதானிக்கக்கூ யதாக 

உள்ள . நாட் ல் கடந்த காலங்களில் அசம்பாவிதங்கள் 
ஏற்பட்டன. அ த்கமவில் நைடெபற்ற சம்பவங்கள் மற் ம் 
நாட் ன் ஏைனய பகுதிகளில் ஏற்பட்ட சி சி  சம்பவங்கள் 
ேபான்றன இனிேம ம் ஏற்ப வதற்கு இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் இடம் தராெதன்  இச்சைபயில் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். த ல் அல்லாஹ்விடத்தில் 
நம்பிக்ைக ைவத்தவனாக, இந்நாட்ைட நிர்வகிக்கின்ற 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் மனித ேநயத்ைத 
ேநசிக்கின்ற தைலவர்கள் என்பைதப் ெப மிதத் டன் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். கடந்தகாலக் கசப்பான 
சம்பவங்கள், அ பவங்கள் இனிேம ம் ஏற்பட அவர்கள் 
இடமளிக்க மாட்டார்கள் என்பைத ம் நான் இச்சைபயில் 
ெபா ப் ட ம் மிகுந்த அவதானத் ட ம் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 

ஸ் ம்கேளா அல்ல  அவர்கள  மார்க்கமான இஸ்லாேமா 
என் ேம பயங்கரவாதத்ைத ஆதாித்ததில்ைல. ஸ் ம்கள் 
இந்த நாட் ன் சமாதானத்திற்கு ட் க்கட்ைடயாக 
இ ந்தவர்க ம் அல்லர். இலங்ைக வரலாற்றில் அரசர்கள் 
ெதாடக்கம் இந்த நாட்ைட ஆக்கிரமித்த ேபார்த் க்ேகயர், 
ஒல்லாந்தர், ஆங்கிேலயர்க ைடய ஆட்சிக்காலம்வைர 

ஸ் ம்கள் அைமதிையேய கைடப்பி த்தனர். அதன் 
பின்னர்கூட இலங்ைகயின் இைறைமக்கும் ேதசிய 
பா காப்பிற்கும் ஒ ேபா ம் அவர்கள் மாறாகச் ெசயற்பட்ட  
கிைடயா . நாட் க்ெகதிராக ஸ் ம்கள் ஒ ேபா ம் 
ஆ தம் ஏந்தியவர்க மல்லர். சிங்கள மக்க ம் ஸ் ம் 
மக்க ம் தமிழ் மக்க ம் இைணந்  சுதந்திரத்திற்காகப் 
பா பட்டைமையத் தற்ேபா ம் சிங்களச் சேகாதரர்கள் 
நிைன கூர்ந்  வ கின்றனர். சிங்களச் சேகாதரர்கள் ெகௗதம 

த்த ெப மானின் ேபாதைனகளான க்தா, திதா, 
உேபக்ஷா, க ணாவ ஆகிய நான்கு அ ப்பைட 
அம்சங்கைளப் ேபணி வாழ்ந் வ ம் நல்ல பண் ள்ளவர்கள். 
குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அ ராத ர 
மாவட்டத்தில் வா ம் சிங்கள மக்கள் இன, மத 
ேவ பா க க்கப்பால் அங்கு வா ம் ஸ் ம் மக்க டன் 
அன்பாக ம் பண்பாக ம் வா கின்ற குணாதிசயங்கைளக் 
ெகாண்டவர்களாகக் காணப்ப கின்றனர். அதனாேலேய 
அவர்கள் என்ைன ஆதாித் ப் பாரா மன்றத்திற்கு 
அ ப்பிைவத்தனர். இன ேபதமற்ற ைறயில் என்ைன 
ஆதாித்த அவர்க க்கு நான் என் ேம நன்றிக்கடன் 
பட்டவனாேவன். என  மாவட்டத்தி ள்ள அைனத்  
மக்க க்கும் நான் நன்றிக்கடன்பட் க்கிேறன். அவர்கள் 
என்மீ  ைவத் ள்ள நம்பிக்ைகக்கு ஒ ேபா ம் ேராகம் 
ெசய்யமாட்ேடன் என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
அ த் , அண்ைமயில் பாரா மன்றத்தில் கூறப்பட்ட ஒ  

க த் ச் சம்பந்தமாகச் சில விடயங்கைள நான் ெதளி ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். தப்லீக் ஜமாஅத், ஜமாஅேத இஸ்லாமி, 
தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மற் ம் கல்-எ ய, ேப வைள ேபான்ற 
இஸ்லாமிய மத்ரஸாக்கைளக் குறித் க்காட் , அைவ 
இஸ்லாமிய அ ப்பைடவாதத்ைதப் ேபாதிப்பதாக இங்கு 
பிைழயான குற்றச்சாட்ைட ன்ைவத்தனர். ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த இஸ்லாமிய 
அைமப் க்கள் மார்க்கக் ெகாள்ைககைள ம் அல்லாஹ்வின் 
கட்டைளைய ம் நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்ைகைய ம் 
மக்க க்கு ஞாபக ட் ம் அைமப் க்களாகும். கல்-எ ய 

ஸ் ம் ெபண்கள் அர க் கல் ாியில் கற்பிப்பவர்க ம் 
கற்பவர்க ம் ெபண்கேள. அத் டன் ெவளிநாட் ந்  
எவ ம் இங்குவந்  ேபாதிப்பதில்ைல என்பைத ம் இங்ேக 
எ த் க்கூற வி ம் கின்ேறன். இந்த அர க் கல் ாியான  

3515 3516 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

1959ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 10ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . எனேவ, இ  அண்ைமக்காலத்தில் 
ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் உ வாவதற்குச் சி பான்ைமயினர் 
எவ்வள ரம் பங்களிப் ச் ெசய் ள்ளார்கள் என்ப  ெகளரவ 
அைமச்சர்க க்கும் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் 
நன்றாகத் ெதாி ம்.  இதைன நான் மீண் ம் இந்தச் சைபக்கு 
ஞாபக ட்ட வி ம் கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு 5 

நிமிடங்கள்தான் வழங்கப்பட் ந்தன. உங்கள  ேநரம் 
வைடந் விட்ட .   

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 

2 நிமிடங்கள் தா ங்கள்!  
 

ஸ் ம்களாகிய நாங்கள் ஆயிரம் வ டங்க க்கு ேமலாக 
ஸ் ம் என்ற அைடயாளத் ட ம் இலங்ைகயர் என்ற 

அைடயாளத் ட ம் வாழ்ந் வ கின்ேறாம். ஸ் ம் 
க க்கும் ISIS தீவிரவாதிக க்கும் எந்தவித சம்பந்த ம் 
இல்ைல. ISIS தீவிரவாதிகள் இந்த நாட் ல் மட் மல்ல, 
ெவளி லகத்தி ம் கூ ப்பைடயாகச் ெசயற்ப கின்ற ஒ  
அைமப்ேப ஒழிய, இஸ்லாமிய அைமப்பல்ல. அ  தர்களின் 
அைமப் . உலகத்தி ள்ள ஸ் ம்க க்கும் ISIS 
தீவிரவாதிக க்கும் எந்தவித சம்பந்த மில்ைல. எனேவ, 
இதற்குப் பிறகு ஒ ேபா ம் ISIS தீவிரவாதிகைள ம் 
எங்கைள ம் நீங்கள் சம்பந்தப்ப த்திக் காட்டாதீர்கள் என்  
இந்தச் சைபயில் நான் மிக ம் பணிவன்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ஸ் ம்  சமய அ வல்கள் அைமச்சுக்காக 

ஒ க்கப்பட் ள்ள ெதாைக ேபாதாததாக இ ப்பதனால், 
அதைன அதிகாித் த் தரேவண் ெமன்  அைமச்சரைவயில் 
ேக ங்கள் என்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.       
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

ඊට පථම, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and  
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ.භා. 3.30] 
 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආගමික කටයුතු සහ තැපැල් 
විෂයය ආශිත අමාත ාංශ ගණනාවක් සම්බන්ධව ෙකෙරන ෙම් 
විවාදෙය්දී, ඉතාම ෙකටිෙයන් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මුලින්ම ෙයෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරමින් මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න කැමැතියි.  

 
අෙප් රෙට් පැරණි ෙබෞද්ධ පන්සල්වලත්, කෙතෝලික 

පල්ලිවලත්, හින්දු ෙකෝවිල්වලත්, ඉස්ලාම් ෙද්වස්ථානවලත් 
ඉතාම වටිනා පුස්තකාල තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් ඉතාම වටිනා කියන 
දුර්ලභ ෙපොත් පතුත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතා වටිනා අදහස්, 
කරුණු සහිත ෙපොත් පතුත් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
ෙදෙදනාටම ෙම් ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබනවා කියලා මම 
හිතනවා. අද ෙම් අමාත ාංශ පිළිබඳව ෙකෙරන විවාදෙය්දී 
ෙගොඩක් මන්තීතුමන්ලා කථා කෙළේ, ජාතික සමගිය හා ආගමික 
සමගිය ගැනයි. සමහර විට අෙප් රට ගැන ඇත්ත අ වෙබෝධයක් 
ලබා ගැනීමටත් ෙගොඩක් කරුණු එම පුස්තකාලවල තිෙබනවා. 
එයට මම උදාහරණයක් කියන්නම්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය මල්වතු පාර්ශ්වීය මහා 

නායක ස්වාමින් වහන්ෙසේ මුණ ගැසීමට ගිය අවස්ථාවකදී මීට 
අවුරුද්දකට පමණ ෙපර පකාශ කළ ෙදයක්. උන් වහන්ෙසේ 
සම්බන්ධයි කුරුණෑගල, රිදීගම, රිදී රජමහා විහාරයට. රිදීගම 
රජමහා විහාරය ඉතාම සුවිෙශේෂ තැනක්. විහාරස්ථානෙය් ෙපරහැර 
පවත්වද්දී අවුරුදු සියයකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපරහැරට 
අදාළ යම් නිශ්චිත වගකීම් පමාණයක් තිෙබනවා. එය ඉටු කරනු 
ලබන්ෙන් එම පෙද්ශෙය් ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව. ඒක අවුරුදු 
100ක් තිස්ෙසේ පාරම්පරිකව පැවත එන ෙදයක්. එම මුස්ලිම් 
ජනතාවට පාරම්පරිකව එම ෙපරහැෙර් වගකීම පැවරී තිෙබනවා 
වාෙග්ම, අවුරුදු 80කට, 100කට විතර කලින් සිට ඔවුන්ට ජීවත් 
වීම සඳහා අවශ  කරන ඉඩකඩම් පවා රජමහා විහාරෙයන්ම 
ෙවන් කළ යුතු බවට පන්සලට සම්බන්ධ ෙපොතක තිෙබන බව 
මහා නායක ස්වාමින් වහන්ෙසේම අපට ෙපන්නුවා.  

 
ඇත්තටම කිව්ෙවොත් ෙම් ෙපොත අෙප් ෙප්රාෙදනිය 

විශ්වවිද ාලෙය් පුස්තකාලෙය් ෙහෝ ජාතික පුස්තකාලෙය් ෙහෝ 
තිෙබනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. සමහර විට තිෙබන්න 
පුළුවන්. නමුත්, සුලභව ඇති කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එම 
රජමහා විහාරෙය් කටයුතු අනුව අපට ෙපෙනනවා, අෙප් රෙට් 
හිටපු ආගමික නායකයන් සහජීවනය ගැන කල්පනා කර 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මම ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්, ඔය 
කියන නිශ්චිත කාරණය අරබයා පමණක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, 
පුස්තකාල පෙයෝජනයට ගැෙනන්ෙන් නැති බව. එක පැත්තකින් 
පන්සල්, පල්ලි ඇතුළු ආගමික ස්ථානවලට පුස්තකාල 
කළමනාකරණය කරන්න අවශ  දැනුමකුත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අවශ  කරන සම්පත් ඇත්ෙතත් නැහැ. මන්තීවරුන්ට ආගමික 
සිද්ධස්ථාන ඇතුෙළේ තිෙබන ෙද්වල්වලට විමධ ගත මුදල් ෙවන් 
කරන්නත් බැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් අමාත ාංශයටයි. එම නිසා 
ඇමතිවරු ෙදෙදනාටම මම කියන්ෙන්, පැරණි ආගමික ස්ථාන 
ෙතෝරාෙගන -පළමුව පධාන ෙපෙළේ පන්සල්,   පල්ලි, ෙකෝවිල් 
50ක් ෙහෝ ෙතෝරා ෙගන- ඒවාෙය් තිෙබන පුස්තකාල රජය 
මැදිහත් ෙවලා දියුණු කරන වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න 
කියලායි.  

 
ෙදවැනි ෙයෝජනාව ෙම්කයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මුස්ලිම් ජනතාව සතුව තිෙබන විෙශේෂ හැඟීමක් තමයි, එක වරක් 
ෙහෝ මක්කම වන්දනාෙව් යන එක. සවුදි රජෙයන් මක්කම 
වන්දනාව සඳහා අවුරුදු පතා ලංකාවට වීසා පමාණයක් 
ලැෙබනවා. එය සැලකිය යුතු ගණනක්. මෙග් දැනීෙම් හැටියට 
6,000කට ආසන්න සංඛ ාවක්.  
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ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
2,240ක්. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

2,240ක්ද? එම සංඛ ාව ෙවනස් වන අවස්ථා ඇති. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සැලකිය යුතු වංචාවක් සිද්ධ වන බව මට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින වර්තමාන මන්තීතුමන්ලාත් කියා 
තිෙබනවා; හිටපු මන්තීතුමන්ලාත් කියා තිෙබනවා. ෙම්ක 
ලජ්ජාවක්. ඉස්ලාමීය බැතිමතුන්ෙග් වැදගත්ම සිද්ධස්ථානය 
වඳින්න යන්න ෙදන සහනය ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන් 
ටිකෙදෙනක් එකතු ෙවලා ෙහොරකම් කරනවා. අද ෙමය සිද්ධ 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "ඔයා ෙම් ටික ගන්න. මම ෙම් ටික 
ගන්නම්" කියනවා වාෙග්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඉතාම පටු 
කමයකට තමයි ෙම් වැෙඩ් ෙකෙරන්ෙන්. මට ගරු 
මන්තීවරෙයක්ම කිව්වා මන්තී ෙවන්න කලින් එතුමා ඒ වංචාවට 
හසු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා. දැන් එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරෙයක්. ෙම් සම්බන්ධව වගකීම තිෙබන 
ඇමතිතුමන්ලාෙගන් මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමයට 
මැදිහත් වන්න කියා. ඉස්ලාම් ආගෙම් බැතිමතුන් ෙවනුෙවන් 
වන්දනාෙව් යන්න යම්කිසි රාජ යකින් ෙදන සහනය වංචා 
කරන්න ෙමහි සිටින මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට ලජ්ජා නැද්ද? 
ෙම්ක අද ඊෙය් පටන් ගත් එකක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට ලැෙබන quota එක 2,240යි. ඒ quota 

එක අපි ඒජන්තවරුන් මාර්ගෙයන් තමයි ෙබදා ෙදන්ෙන්. ඔවුන් 
තමයි එක්කරෙගන යන්ෙන්. සමහර ඒජන්තවරුන් ෙපොෙරොන්දු වූ 
පරිදි ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැති පශ්නයක් පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණා. මම පළමුවැනි වතාවට ඒ සම්බන්ධව ෙකොමිසමක් පත් 
කරලා, විභාග කරලා අසාධාරණයන් සිදු වූ කීපෙදෙනකු 
හඳුනාෙගන ඒ අයට නැවත ඒ මුදල් ලබා දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් 
යම් යම් වංචා සිදු ෙවලා ඇති. නමුත් අපි -ෙම් රජය- පත් වුණාට 
පසුව එවැනි කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ.    

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

එෙහම නම් ෙහොඳයි, ගරු අමාත තුමා. මා ඔය කාරණය ගැන 
නිශ්චිතව දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මට සිෙතන්ෙන් නැහැ එය 
එෙහමයි කියා. ඔබතුමා ඔෙහොම කිව්වාට, ෙම් රජය ඇවිල්ලා කරපු 
අෙනක් ෙද්වල්, අෙනක් වැඩ දිහා බලද්දී මට එය පිළිගන්න 
අමාරුයි. ෙමොකද, ෙම් ළඟදීත් ඔය කාරණය ගැන සමාෙලෝචනයක් 
කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා මා ඉතාම 
වගකීෙමන් කියනවා, ෙම්වා හරිම කැතයි කියා. අමුවට කියනවා 
නම්, 'දුප්පත් මිනිසුන්ට මක්කම වඳින්න යන්න ෙදන වීසා ටිෙකන්, 
සල්ලි ටිෙකන් ෙද්ශපාලනඥයන් සහ සල්ලි තිෙබන මිනිසුන් ගසා 
කනවා' කියලා තමයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවා වංචා 
කරන්න ෙදන්න එපා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අවසාන කරුණට එන්න 

කලින් මා තවත් එක් කරුණකට පිළිතුරු ෙදන්න කැමැතියි. ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත තුමා social media සම්බන්ධව 
ෙපොදුෙව් කරුණු කිව්වා. ගරු අමාත තුමනි, මා කියන්න කැමැතියි, 
අද ෙම් රෙට් ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය සම්බන්ධව මතු කරන 
අදහස්වලට තරුණ පිරිස ෙගොදුරු ෙනොවී ඉන්ෙන් social media 
නිසාය කියා. මම මීට කලින් දවසකත් ෙම් ගැන කිව්වා. Social 
m e d i aවලින් කාඩ්ෙබෝඩ් දුටුගැමුණුලා, කාඩ්ෙබෝඩ් 
ෙගන්ජිස්කාන්ලා -කාඩ්ෙබෝඩ් වීරයන්- ෙගොඩක් එනවා. හැබැයි 

එෙහම කාඩ්ෙබෝඩ් වීරයන් ආවාම ඒ කාඩ්ෙබෝඩ් වීරයන් පශ්න 
කිරීමටත් ලක් ෙවනවා. Facebook කියලා කියන්ෙන් platform 
එකක්. ඒ platform එෙක් විවිධ ෙද්ශපාලන අදහස්, ආගමික 
අදහස් තිෙබන අය -තරුණ අය - හුඟෙදෙනක් ඒ සම්බන්ධව තර්ක 
විතර්ක කරනවා. පළමු දවස ෙදක, සතිය ෙදක share කරන 
ගණන වැඩි කරෙගන, "likes" ගණන වැඩි කරෙගන යන්න 
පුළුවන් වුණාට, ඊට පසුව තර්කානුකූල සංවාදයක් ඒක ඇතුෙළේ 
සිදු ෙවනවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අවසානෙය්දී  සිදු වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් ජාතිවාදි, ආගම්වාදි 
උත්සාහයන් තිබුණා. පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක්ම අපි දැක්ෙක් ඒවායි. 
හැබැයි ඒ හැම ෙවලාෙව්දීම සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු අමාත තුමා, මට තත්පර 10ක් ෙදන්න, මෙග් තර්කය 
අවසන් කරන්න. මම ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. පසුගිය 
කාලෙය් social mediaවලින් තමයි එකී තත්ත්වය balance කෙළේ. 
එෙහම නැතිව, කිසිම අවස්ථාවක ෙමය ෙත්රුම් කර ෙදන 
පෙව්ශයක් ආණ්ඩුෙවන් ගන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් විධියට, 
යාපනය සරසවිෙය් සිසු ගැටුම ෙවලාෙව් ගරු විපක්ෂ නායක 
සම්පන්දන් මැතිතුමා පකාශයක් කරලා එය ෙහළා දැකපු නිසා 
balance වුණා මිසක් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් උසස් අධ ාපන 
ඇමතිවරයා ෙහෝ UGC Chairman ෙහෝ ජනතාවට ඒත්තු යන 
පැහැදිලි කිරීමක් කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් තවත් විනාඩි ෙදකක 

කාලයක්.  
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

විනාඩි 10ක් නම් ගිෙය් නැහැ වාෙගයි මතක. එෙහම නම් ගරු 
අමාත තුමා, ඔබතුමා අවස්ථාව ගන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සමාජ ෙවබ් අඩවි 

ගැන ෙද්ශපාලනික වශෙයන් කියන කරුණු පිළිබඳව මෙග් ෙලොකු 
ගැටුමක් නැහැ. නමුත් සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා බුදුන් වහන්ෙසේ, 
ෙය්සුස් වහන්ෙසේ, නබිතුමා ගැන කියා ඉතාම අශික්ෂිත විධියට 
බැණලා ජනතාවෙග් හදවත් පෑරීම තුළ ඇති වන ගැටුම ඉතාම 
භයානකයි. එය සමාජ ෙවබ් අඩවිවලින් වන ෙහොඳ ෙදයක් කියා 
අපට අනුමත කරන්න බැහැ.  

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

මා කිසිෙසේත් එය අනුමත කරනවා ෙනොෙවයි ෙම්. නමුත් මා 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ගරු අමාත තුමා, ෙම් ආගම් 4ම 
ෙලෝකෙය් විවිධ කැරලි ෙකෝලාහල, මර්දන, ගර්ජන, යටත් වීම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔක්ෙකෝම අස්ෙසේ අවුරුදු 2,000ක් ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
facebook එෙක්  පිස්ෙසක් පිස්සු නැටුවා කියලා, කවුරු හරි 
පකාශයක් කළාය කියලා ෙම් ආගම් විනාශ වන්ෙන් නැහැ.  
ෙදවැනි කරුණ, අෙප් රෙට් ජනතාව යුද්ධයකින් ෙහොඳට බැට 
කාලා තිෙබන නිසා, එක එක ෙමෝඩයන්ට, එක එක 
ෙබොරුකාරයන්ට අනවශ  විධියට ජනතාව මුලා කරන්නත් බැහැ. 
ඔබතුමා ඔය කියපු කාරණය ගැන ෙහොඳම උදාහරණය මම 
කියන්නම්. අද විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා   "ඩෑන්'' ගැන කිව්වා. ඩෑන් 
''දුටුගැමුණු'' ෙවලා හිටිෙය්. රිමාන්ඩ් කරලා ඉඳලා එළියට ආවාට 
පස්ෙසේ දැන් ඩෑන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඩෑන් කියනවා, "මාව 
අනාථ කළා, ෙම් හාමුදුරුවරු මාව ගසා කෑවා" කියලා. ඉස්ලාමීය 
කට්ටියත් එෙහමයි. ඔක්ෙකොම ෙබොරුකාරෙයෝ. ෙහණ චණ්ඩි 
ෙටෝක් ෙදනවා.  

 
 ෙපොලීසිෙයන් ඇවිල්ලා අත්අඩංගුවට අරෙගන රිමාන්ඩ් 

කරන්න හදන ෙකොට වඳිනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, 
මට ෙවලාව නැහැ. අලිෙයක් ෙනොෙවයි, කට්ටඩිෙයක්; ෙහොර 
කට්ටඩිෙයක්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් social media 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ ගැන තර්කානුකූලව 
තරුණ පජාවට කියලා ෙදන්න.   

 
මෙග් ෙවලාව අවසාන නිසා,  මම අවසන් කරුණ කියන්න 

කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද  අෙප් 
රෙට් ආගම් සම්බන්ධ බයක් තිෙබනවා. මිනිසුන් තුළ ෙලොකු බයක් 
ඇති කර තිෙබනවා, තමුන්ෙග් ආගම නැති කරන්නයි යන්ෙන්  
කියලා. ඒ බය ඇතුෙළේ තමයි ෙම් ෙසල්ලම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ආණ්ඩුවට කියන්ෙන් ෙම්කයි. යම් කිසි ෙදයක් 
සිද්ධ වුණාම ඒ ගැන හරි ඇත්ත ඉතාම ඉක්මනින් ජනතාවට 
කියන්න.  සමහර ෙවලාවට අතැන පිළිම කඩනවා, ෙමතැන පල්ලි 
කඩනවා කියලා කියනවා. සමහර මන්තීවරු ඇවිල්ලා කියනවා, 
ෙමච්චර ෙකෝවිල් කඩලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් එෙහම ෙවලා 
නැහැයි කියලා අපි දන්නවා. ඉඳලා හිටලා එෙහම එකක් සිදු ෙවලා 
තිබුණත්, ඒවා ඔය කියන විධිෙය් පසු බිමක් ඇතුෙළේ සිදු වුණු 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ඇති කරන  බිය ඇතුෙළේ තමයි ෙම් 
ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය කියන ෙදකම වැඩ කරන්ෙන්. පසුගිය 
කාලෙය් ඇති වුණු සිද්ධි ගණනාවක් අපට ෙපන්වන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, ඒවා සිදු වී තිෙබන්ෙන් ඒ කියන විධියට ෙනොෙවයි 
කියන එක. ඒ වාෙග්ම,  ෙම් රෙට් ෙපොදුෙව් ෙම් අදහස තිෙබනවා. 
සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව තුළ මතයක් තිෙබනවා, ඔවුන්ට ෙවනත් 
රටක් නැහැ කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව ෙකටි කරමු ෙන්ද? 
 

     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ෙහොඳයි, තව විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා.  

සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව තුළ මතයක් තිෙබනවා, ඔවුන්ට ෙම් 
රට හැර ෙවනත් රටක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ලංකාෙව් 
උතුර, නැ ෙඟනහිර  ආදී හැම තැනක් ගැනම සං ෙව්දීයි. ඒක 
ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. ඒ වාෙග්ම, ශී ලාංකික ෙදමළ ජනතාවටත් 
ෙවනත් රටක් නැහැ. ඔවුන්ටත් ලංකාව වාෙග් දැෙනන ෙවනත් 
රටක් නැහැ. එෙහම නම් ඒ ඔක්ෙකොටම තමිල්නාඩුවට ගිහිල්ලා 
පදිංචි ෙවන්න පුළුවන් ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.  ශී ලංකාෙව් 
ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව සවුදි අරාබියට ගිහිල්ලා ජීවත් ෙවන්න 
කැමැති නැහැ. අපි ෙමෙහම හිතමු. ඒ කාරණය ෙබෞද්ධ 
ෙකෝණෙයන් ගත්ෙතොත්, ෙලෝකෙය් වැඩිම ෙබෞද්ධාගමිකයන් 
පතිශතයක් ඉන්න රට බුරුමය කියලා ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති. මම හිතන හැටියට  ඒ රෙට් සියයට 
94ක් ෙබෞද්ධ ජනතාව ඉන්නවා.  බුරුමය ෙබෞද්ධ රටක් කියලා 
ලංකාෙව් ඉන්න ෙබෞද්ධයන්ට බුරුමයට ගිහිල්ලා ඉන්න 
පුළුවන්ද? මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් ර ෙට් ඉන්න මිනිස්සු බුරුමය 
ෙබෞද්ධ රටක් කියලා බුරුමයට ගිහිල්ලා ඉඳියි කියලා. 
බුදුහාමුදුරුෙවෝ බුද්ධගයාෙව් ඉපදුනාය කියලා ෙම් රෙට් ඉන්න 
ෙබෞද්ධයන්ට බුද්ධගයාවට ගිහිල්ලා ඉන්න බැහැ.  

 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා කෙතෝලිකෙයක්. ඔබතුමාට 

වතිකානුවට   ගිහිල්ලා ඉන්න බැහැ ෙන්. එෙහේට ගිහිල්ලා එන්න 
පුළුවන්. එෙහේ ගිහිල්ලා ඉන්න බැහැ. ඒක ෙවනත් රටක්.  ඒ නිසා 
ශී ලාංකීය කෙතෝලිකයන් - [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, මට 
ෙවලාව නැහැ. ශී ලාංකික කෙතෝලිකයන්ට තිෙබන්ෙන්ත් ලංකාව 
විතරයි. ශී ලංකාෙව් හින්දු අයට තිෙබන්ෙන්ත් ලංකාව විතරයි. ඒ 
නිසා අවසාන වශෙයන් මම කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ජාතිවාදී 
ආගම්වාදී සිද්ධිවලදී ඒවාෙය් සැබෑ ස්වරූපය රටට ෙහළිදරවු 
කරන කමෙව්දයක් අවශ  බවයි. අන්න ඒ කමෙව්දය නැති නිසා 
තමයි ඒ  ඉඩකඩ  ඇතුෙළේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී කියා  කරන්ෙන්. 
එෙසේ සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විනාඩියකට වැඩි 

ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
කියපු ආකාරයට සමාජ ෙවබ් අඩවිවල පළ වන ඒවා, ඒවායින් 
කියන ඒවා ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කර ෙගන අවෙබෝධ කර ගන්න 
පුළුවන් බුද්ධි මට්ටමක් තිෙබන ඔබතුමා වාෙග් අය ඉන්නවා. 
නමුත් සමහර උදවිය ෙබොෙහොම ආෙව්ගශීලියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ අය ෙම් වාෙග් පවෘත්තියක් දැක්කාම ඒවාට 
පතිචාර දක්වනවා. ඒවාට පතිචාර දක්වන්නත්, පහර ෙදන්නත් 
සමහර ෙවලාවට ඒ සමාජ  ෙවබ් අඩවියක්ම ෙතෝරා ගන්නවා. 
ඒවා තමයි පසු කාලයක යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය ෙවන්ෙන්. 
ඒකයි ෙමහි තිෙබන භයානකකම.   

 
අෙප් රෙට් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලත් ඒ වාෙග් 

ෙදයක් පාලනය කිරීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ ගැටලුව නිසා 
තමයි අපි කියන්ෙන් ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. අපිත් 
ඒ සඳහා උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙතොරතුරුවලින් ෙනොමඟ 
ගිහිල්ලා, ආෙව්ගශීලි ෙනොවී ඉවසීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා.  
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා. 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී වංචාව ගැන කිව්වා. මට ඒක පසුව තමයි 
ෙත්රුෙණ්. පසු ගිය කාලවල හජ් වන්දනාවට යෑම සඳහා සමහර 
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ඒජන්තවරුන් රුපියල් ලක්ෂ නවයක් විතර අය කළා. මම හිතුවා 
ඒක අසාධාරණයි කියලා. ෙමොකද, ඒ සඳහා එතරම් මුදලක් වැය 
වන්ෙන් නැහැ. ගියවර රුපියල් ලක්ෂ හතරහමාරකින් විතර  
වන්දනාකරුවන් යවන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා සමහර 
ෙවලාවට වංචාවක් සිදු ෙවලා ඇතියි කියලා හිතන්න පුළුවන්. මාත් 
හිතනවා සමහර විට අසාධාරණ මුදලක් ඒ අය උපයා ගත්තා 
කියලා.  ඒ නිසා තමයි ඒක ෙවනස් කෙළේ. ඒ නිසා  "වංචාවක්" 
කියන වචනය මා පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ගරු ෆවුසි 

ඇමතිතුමා කලින් සිටිෙය් නැහැ, ඒ නිසායි මා ඔබතුමාෙග් නම 
කිව්ෙව්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
එෙහම නම් එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඒ. එච්. එම් ෆවුසි ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
 
[3.44p.m.] 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

Mr. Presiding Member, at the very outset, I wish to 
convey our appreciation to His Excellency Maithripala 
Sirisena, the President, and the Hon. Ranil 
Wickremesinghe, the Prime Minister,  for appointing four 
Hon. Ministers in charge of Ministries dealing with the 
four major religions. This is a very practical move. 
Religious leaders and the laity play an important role in 
our society. Unity and understanding among the religions 
is extremely important in the country.  If the country is to 
achieve economic progress, there must be unity among 
the followers of the four religions. Ministers who have a 
clear understanding of the sensitivities of each of the 
religions can play a positive role in creating unity among 
them. We have four Hon. Ministers, adherents of their 
respective religions, in charge of the four Ministries. It is, 
therefore, extremely important that the four Ministers 
regularly meet and pave the way for unity.  

 
Hon. Minister in charge of Islamic Affairs, the  Hon. 

Abdul Haleem, is an active Parliamentarian.  He 
understands the religious tensions that have recently re-
emerged in the country. He has taken steps to  engage 
with the community activists, consult them and follow up  

the issues. No one should be allowed to insult the religion 
of anyone else's. Hate speeches can only aggravate the 
tensions. It can lead to painful conflicts. Our country 
cannot afford another July 1983. The country will get 
isolated and condemned. The great image of Buddhism 
will be tarnished forever.  The Hon.  Haleem must engage 
with the other Hon. Ministers, the Hon. Prime Minister 
and His Excellency the President and diffuse attempts at 
creating problems. 

 
Hon. Abdul Haleem and his officials in the Ministry 

and the Department of Muslim Religious and Cultural 
Affairs, including his hard-working brother Fahim, are 
doing excellent work in this regard. Last year  Hajj 
arrangements, for instance,  were appreciated by 
everyone. As a senior Minister of the Muslim 
community, I wish to assure the Hon. Ministers of the 
four religious Ministries  my fullest co-operation to solve 
the problems. 

 
 Let me now address some of our more serious issues.  

Sir, I speak today with great trepidation and a heavy 
heart,  a feeling I have never had before as a people’s 
representative of this august Assembly. I am sure most of 
us here must be sharing my own anxiety and fears as our 
beloved nation is facing extreme levels of religious 
tensions. It is my view that these are being unnecessarily 
and deliberately created. Are we heading for a bleak 
future, an impending doom? All  this is because of an 
uncontrolled small band of extremists who are hell bent 
to create havoc by starting conflicts, by using sick 
communal slogans and slanders. These are attacks on 
religious freedom which will boomerang on the country.  

 
I am not the first person to voice my concern, but I do 

not want to be the last person to suffer in silence and 
ignominy when my community and the nation are under 
attack. I must put on record my disappointment, gloom, 
and foreboding as a Sri Lankan and as a Muslim, and 
above all as a world citizen. But this is not a mere speech 
on the exercise we are engaged in Parliament. Whatever 
we speak must be heeded for the good of our country. 
Our good intentions must be translated into affirmative 
action. The end result must pave way for the greater 
protection of our people, not just for tomorrow, but 
forever if we are to enjoy peace and tranquility of our 
great country in years to come.  
 

What is afflicting my nation? Why are our people 
incited to cut the throats of others in their 
neighbourhood? Do we not have enough to share in this 
blessed land? In a way, we are the envy of foreigners. We 
have earned the name as the "Pearl of the Indian Ocean" - 
a land of splendor. Our country is well endowed with 
abundant natural resources; be it water, earth, greenery, 
mineral wealth, land, plantations as well as an educated, 
skilled working force, and above all an illustrious 
historical past. But, today, we are allowing a tiny 
minority of people to make a mockery of our nation.  
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Are we going to step back and slide us into an abyss 
of hatred and ill will by choosing to adopt a path of no 
action towards a small band of irresponsible elements in 
our society? Why should anyone engage in destructive 
behaviour in the name of religion - sacred Buddhism? 
After all, that religion, Buddhism, is one of the best things 
that ever happened to Asia, so much so the learned people 
of all hues call the great reverent Buddha as the "Light of 
Asia". Yet, these unruly elements draw the religion to the 
pavements, I may say, just to instill hatred towards all 
other minority communities of Hindus, Christians and 
Muslims, who have come to regard this wonderful isle of 
Sri Lanka as their country of birth. Do we all have no 
rights to live in this country? Are we not destined to give 
our best for the prosperity of our nation and make use of 
the opportunities for the opulence of the unborn 
generations? 

 
Why have hatred speech and occasional violent 

behaviours suddenly erupted in the island? Many naive 
thinkers tend to believe that it is a sponsored movement 
by some unhidden hands and external forces. So much 
conspiracy theory abounds as if the sponsors of 
communal hatred play the agenda of some vested interests 
to sow discord and disharmony, so as to push back the 
progress we have achieved since the end of a long ethnic 
war and just to grab political power.  

 
Whatever the case maybe, I cannot overemphasize the 

fact that because of the latest unpleasant communal hatred 
sewn in the country led by a handful of monks, many of 
our cherished political ideals and institutions are facing 
utter danger, if not collapse. We know that these monks 
do not have the support of the vast majority of the monks 
and the Buddhists in this country.  

 
Our country has faced more than its share of 

communal violence in the past, and worst of all, a 
devastating ethnic war. Are we trying to recover from 
them or do we want to worsen the already fragile 
atmosphere prevalent in the island? 

 
We are slowly winning the confidence and goodwill 

of foreign governments. If the current trend of communal 
infighting is once again highlighted, I do not need to 
remind you that we are going to be big losers.  

 
Our top priority now is nothing but to rebuild the 

country, strengthen our infrastructure, rejuvenate our 
education and health sectors, create job opportunities and 
stand tall in the international community of nations. In 
short, we must now give priority to development goals. 
What good is there by rousing communal discord? Will it 
accomplish redemption for our people and coming 
generations?      

 
By inciting innocent people and spreading lies and 

untruths about other people’s religion, you may create 

mayhem of communal riots, which may well fit into the 
agenda of those are waiting to grab power. But, what 
good it can do to our country? If we take one step ahead, 
we will be forced to take ten steps behind, and you may 
destroy some property and kill  scores of people by 
arming the goondas to do the job for you.      

 
So, what next? In the annals of our history, any and 

all such past vendettas against the minorities have caused 
nothing but abyss. Sri Lanka has not stepped forward one 
bit just because the Tamils and Muslims were attacked, 
killed, maimed and their properties were destroyed. 
Neither did these dastardly acts of violence advance the 
cause of the great religion of Buddhism except it brought 
bad name to its devoted practitioners and to the country. 

 
Let me come directly to my point. Today, the 

activities and utterances of Bodu Bala Sena and its 
cohorts have emerged as the greatest challenge to my 
community, the Muslims. Nay, it is one of the biggest 
challenges to the very existence of our Government and 
the State. They cut into the fundamentals of the very 
basis of our State and the Constitution. Reverend 
Gnanasara Thero has gone to the extent of hurling scorn 
on our Parliament, Ministers and even the Head of the 
State. He is becoming a one man opposition leader of 
rabid virulence; a one man critic who thinks who poses 
off as the saviour of the Sinhala people. But, his 
utterances are steeped in lies, untruths and poisonous 
ideas which do not fit into our mainstream of liberal 
viewpoints. But, they can easily mislead the people 
because they appeal to low emotions as regards 
allegations against minorities. 

 
All in all, the Thero claims as if this country only 

belongs to the Sinhalese Buddhists and at times he even 
dares to challenge the other minorities to go home, to 
their so-called motherland in India or Arabia and so on. 
Why are we tolerating this nonsense and poisonous 
statements? Is this not the country of ours, the Sri Lankan 
Tamils, Muslims which include the Moors, Malays, 
Borahs, Memons and others who are born and bred in this 
country for generations? The Muslim history goes back to 
as early as the 10th century when they were welcomed 
with open arms by the historical Sinhalese rulers who 
considered the Muslims as trustworthy in trade, 
commerce, international relations et cetera. This country 
always had benevolent Buddhist rulers who brought great 
respect to Buddhism world-wide. 

 
Did we ask for any special privileges which our 

Sinhalese brethren do not get? Have we created troubles 
or destroyed Sinhalese properties? Can we not pursue our 
religion and grant the same respect to all other 
religionists who inhabit this Island? 

 
Today, we, the Muslims are subjected to ignominious 

insults. Never before their Prophet and God were 
subjected to “ninda”, the blasphemous insult as we 
witness today. The other day we heard and saw from a 
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film clip as to how Gnanasara Thero stooped to low level 
hurling insult of the Muslim God, the Almighty Allah. He 
dragged God’s name in a most insulting and hateful 
speech. In any other circumstances, the Muslims react 
when their God and the Prophet are insulted. Probably, 
that is what his advisers wanted. They want the Muslims 
to react violently for the hoodlums following them to 
commit arson, rape and robberies against the innocent 
people. 

 
We, the Muslim seek political and peaceful solutions 

to ward off such hate speeches and provocations. We 
have Constitutional safeguards and criminal laws against 
hate speeches. Above all, our National Leader, the 
President, has assured the punishment for hate speech. Let 
it be anybody. Whether he is a Muslim, a Sinhalese or a 
Tamil, he must be charged. We believe in our security 
institutions to secure and maintain peace in this country 
and among the communities by instantly punishing the 
wrongdoers so that others would not dare to repeat it. 

 
In one sense, the Thero is not insulting just the 

Muslims, but as I said, the entire gamut of our 
Government. If anarchy breaks out, it only helps those 
who want to grab and run in a burning house and those 
who work for a regime change. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Sir, give me one more minute.  
 
As a responsible Government Minister, I urge all 

forces who love the stability and the prosperity of our 
country to come forward in droves to stop this mayhem 
by dangerous and destructive racial inciters. Our security 
and armed forces are ready to defend the sovereignty and 
peace of Sri Lanka. Above all, the Minister of Law and 
Order and Southern Development, the Prime Minister and 
the President in particular must act in time with resolve to 
nip these unsettling movements in their bud. If not, all of 
us will be losers. The international community is 
following on these matters carefully. 

 
So, please heed to my call as a senior Minister who 

has worked hard with all the communities to establish 
peace in this country.  

 
Thank you.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 3.57] 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතුවා, මට විනාඩි හතක් 

තිෙබනවා කියලා. මම සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා කරන්නයි 
හිටිෙය්. මම ඒ ගැන ෙදවනුව කථා කරන්නම්. මම ෙම් කාරණය 
පළමුෙවන් කියන්න ඕනෑ. ගරු ෆවුසි රාජ  ඇමතිතුමා 
ජාතිවාදිෙයක් ෙනොෙවයි කියා මම හිතනවා. මම දන්නා තරමට 
එතුමා ෙබොෙහොම මධ ස්ථ, අවංක ෙද්ශපාලනඥෙයක්. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන උත්තරීතර ස්ථානෙය් ෛවරයක් ඇති වන 
තත්ත්වයක සංවාදයක් තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. මම 
පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ 
වශෙයන් -ලාංකිකෙයෝ වශෙයන්- කාටත් තිෙබන්ෙන් එකම 
අයිතියක්. මුස්ලිම් ජනතාව ෙම් රටට  ආෙව්  ෙවෙළඳ 
ව ාපාරිකෙයෝ ෙලසයි. එතුමන්ලා භාර්යාෙවෝ ෙගනාෙව් නැහැ. 
එතුමන්ලා බැඳලා ඉන්ෙන් සිංහල අය. ඒ අයෙග් මුල් නෙම් සිංහල 
නම් තිෙබනවා. ෙම් රජය බලයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් සියලුම 
ජාතීන්. 

 
හිටපු කථානායකතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 

එතුමා කථානායකතුමා විධියට ඉන්න ෙකොට මම විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් විධියටයි හිටිෙය්. මට මතකයි, නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මැතිතුමායි, ෆවුසි ඇමතිතුමායි, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමායි, 
මමයි ඇතුළු කණ්ඩායමක් යැව්වා, ඕසේට්ලියාවට. අපි 
සිංගප්පූරුවට ගියාම අපට කෑමට ආරාධනාවක් ලැබුණා.  අපි 
ගිෙය් තානාපතිතුමියෙග් නිවසට. ෙෆේරියල් අෂ්ෙරෝෆ් මැතිනියයි 
තානාපතිනිය හැටියට හිටිෙය්. අපි එෙහේ ඉන්න ෙවලාෙව් අලුත්ගම 
ගිනි තියපු විස්තරය අපට දැන ගන්න ලැබුණා. අෙප් 
ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා තමයි ඒක ෙබ්රන්න ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමාටත් ගහලා මහා ජාතිවාදයක් ඇති වුණු  
ෙවලාෙව් එතුමිය අපට කන්න දුන්නත්, අපට කන්න ෙනොෙවයි 
හිතුෙණ්, මඟ ඇරලා යන්නයි. එතුමිය කිව්වා, එතුමියෙග් පුතා 
telephone කළාම එතුමිය කිව්වාලු, "එන්න, පිටරට ඇවිල්ලා 
පදිංචි ෙවන්න" කියලා. ඔහු කියනවාලු, "No, I want to live in 
Sri Lanka" කියලා. එදා ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාට ගහපු 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ 
ෙවලාෙව් ෙමතුමියෙග්  පුතා කියනවා ලු, "Mother, now I want to 
leave Sri Lanka and go to another country" කියලා. මම 
එතුමියෙගන් ඉල්ලාෙගන ආවා, සිංගප්පූරුෙව් reconciliation 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පනත. ලී ක්වාන් යූ මහතා ජාතික 
සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා සහ human rights ඇති කිරීමට 
ඉ ස්ෙසල්ලාම කෙළේ රට සංවර්ධනය කරන එකයි. ඒ රෙට් වර්ජන 
නැහැ. ඒ නිසා සිංගප්පූරුව අද ෙලෝකෙය් හැම අතින්ම දියුණු 
රටක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ රෙට් සංහිඳියාව සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව 
අනුමත කරලා පත් කරපු බලවත් කමිටුවක් තිෙබනවා. ඒ සංහිඳියා 
සම්බන්ධ පනත මම ඕස්ෙට්ලියාෙව් ගිහිල්ලා එන ගමන් ඉල්ලා 
ෙගන ආවා. ඒ පනෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? හැම ආගමකටම, 
ජාතියකටම, කුලයකටම, වර්ගයකටම යම් පශ්නයක් ඇති 
කෙළොත් ඒ සංහිඳියාව සම්බන්ධෙයන් පත් කරලා තිෙබන කමිටුව 
ඉදිරියට කැඳවනවා. එෙහම කැඳවලා පශ්න කරලා 
වැරැදිකරුෙවක් නම් හිෙර් දානවා; දැඩි දඬුවම් ෙදනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට බලයක් දීලා එක 

එක්ෙකනා පටු විධියට වැඩ කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. මම ෙහොඳ 
ෙබෞද්ධෙයක්. මෙග් ළඟ තිෙබන පතිපත්ති ඔය ෙද්ශනා කරන 
අයෙග් ළඟ තිෙබනවාද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. මෙග් 
පතිපත්තිය අනුව මම කියා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ, 
ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ, මුහම්මද් නබිනායකතුමා, හින්දු ආගමික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නායකයන් කිසි ආකාරයක ෛවරයක් ෙලෝකයට පතුරලා නැහැ. 
ලංකාව කියන්ෙන් අපි ඔක්ෙකෝටම අයිතියක් තිෙබන තැනක්. මම 
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාටත් කිව්ෙව්, රෙට් සංවර්ධනයක් 
කරනවා නම් අන්තවාදය පිටුදකින්න ඕනෑය කියන එකයි. සිංහල 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන්, 
බර්ගර් ෙවන්න පුළුවන් අන්තවාදයට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අපි නීතිය 
දැඩි ෙලස කියාත්මක ෙකරුෙව් නැත්නම් ෙම් රට නැවත ගිනි 
ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ෙවලාව අවසන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 

කාරණය ගැන මම කථා කෙළේ, ෙම් පශ්නය ඉදිරියට ගිෙයොත් රෙට් 
කාටවත් වැඩක් සිදු ෙවන්ෙන් නැති නිසයි. සමහරු පිටුපසට වී 
අන්තවාදය අවුස්සන්න හදාවි. බලය ලබා ගන්න එක ෙනොෙවයි 
කළ යුතු වන්ෙන්, රට ෙබ්රා ගන්න එකයි. සංචාරක කර්මාන්තය 
දියුණු ෙවන්නත්, ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්නත් ජාතික සංහිඳියාව 
අත වශ යි.  

 
හම්බන්ෙතොට අපි මහා ආෙයෝජන කලාප ඇති කරන්න 

යනවා. සංචාරක වර්ධනය නිසා ලක්ෂ හතරකට විතර රැකියා 
ලැෙබනවා. ඒ සඳහා මෙග් අමාත ාංශෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක් 
කරනවා. ලංකාවට එන සංචාරකයන්ෙගන් සියයට 75ක් මෙග් 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන zoological parks, botanical parks, 
marine parks  වාෙග් තැන් බලන්න යනවා. ෙම් සමාජය හදන්න 
නීතිය කියන එක හරියට කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙහට අෙප් 
සමුළුවක් තිෙබනවා, දූෂණ - වංචා ගැන. මම කෘත ාධිකාරි 
රැස්වීෙම්දීත් ෙම් ගැන කිව්වා. ඒ සමුළුෙවන් පස්ෙසේ දැඩි ෙලස 
නීතිය කියාත්මක කරනවා. මම වරදක් කළත් එච්චරයි. රටක 
නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් කථා 
කෙළේ ෙම් කාරණය ගැනයි. අපි රජයක් විධියට වග කීමක් ඇතුව 
ෙනොබියව පියවර ගන්න ඕනෑය කියන එක මා පකාශ කරනවා.    
 

[අ.භා. 4.02] 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත්ම වටිනා අමාත ාංශ 

කිහිපයක් පිළිබඳව කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත්, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත් මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය, ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  මම මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා,  1926දී 
අනගාරික ධර්මපාලතුමා ජනතාව අමතා කරපු කථාවකින් මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරන්න මම සූදානම්. “මතක තියාගල්ලා, කවදා 
හරි සුද්ෙදෝ ෙම් රට දාලා යනවා. උන් යන්ෙන් උන්ෙග් දරුෙවෝ 
වෙග් විසි, තිස් දාහක් ෙබෝ කළාට පස්ෙසයි. ඊට පස්ෙසේ අෙප් රට 
පාලනය කරන්ෙන් ෙම් කළු සුද්ෙදෝ. උන් උඹලාෙග් දරුවන්ට 
උගන්නාවි ජාති, ආගම් යන ෙභ්දයක් එපා කියලා.  උන් කියාවි ෙම් 
රට උන් ඔක්ෙකෝටම අයිතියි කියලා.  එෙහම කියලා උන් 
ඉංගීසියම රජ කරාවි. පන්සල් වෙට් පල්ලි, ෙකෝවිල් හැෙද්වි.  
උඹලා, උඹලා ෙවනුෙවන් දියෙසේන කුමාරයා ඉපෙදන තුරු බලා 
ඉන්නවා. උපදින්න ඉන්න දියෙසේනලා තිඹිරි ෙගයිම මරා දමන්න 
ෙම් කළු සුද්දන්ට පුළුවන් බව මතක තියා ගනිල්ලා. අෙප් 
හාමුදුරුවන්ට උන් එදාට ඉනා ෙබෙහත් ෙදනවා. ඉන් පස්ෙසේ 
උඹලාෙග් ෙකොල්ෙලෝ, ෙකල්ලන්ට ඇටිෙකෙහල් කාපු රිළව් 

වාෙග් නියව නියව ඉන්න සිද්ධ ෙවයි.” ඒ වාෙග්ම එතුමා ඊට 
වර්ෂයකට පසුව  ජනතාව අමතා  තවත් කථාවක් කළා.  “අෙනක් 
ජාතීන්ට ෙදොස් කියන්න එපා.  උඹලාෙග් ජාතිෙය් දුර්වලකම් ගැන 
ෙසොයා බලලා දැන්වත් කල්පනාෙවන් වැඩ කරපල්ලා.  දැන් සුද්දා 
උඹලට නිදහස ෙදන්න යන්ෙන්, උඹලාට ආදරයකින් ෙනොෙවයි.  
උන් හිතන්ෙන් ලංකාව උන්ෙග් ෙත් වත්ත කියලා. උන්ෙග් 
අන්තඃපුරය කියලා.   ෙත් වත්ත වෙට් සුද්දන්ෙග් පැටව් ෙබෝ ෙවන 
ෙකොට උඹලාට හරි ආඩම්බරයි.  පාට සුදු හින්දා එක එකාට 
බැලකම් කරන නිවට  ජාතියක් ගානට වැෙටනවා. එය ඒකාන්තයි.  
ෙභ්ද බින්නකම්, කුල මල, පක්ෂ ෙභ්ද බල තණ්හාව දැන්ම අයින් 
කර ගත්ෙත් නැත්නම් උඹලා ජාතියක් හැටියට අන්ත 
පරිහානියකට වැෙටන බව වැඩි ඈතක ෙනොවන බව මතක 
තියාගනිල්ලා.”     

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන්ෙන් අනගාරික 

ධර්මපාලතුමා ෙම් කියපු පකාශය අදටත් ඉතාමත්ම වලංගු 
කියලායි.  අද ෙවන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙබෞද්ධ ආගම ෙකෙරහි  
ෙම් රට තුළ දැවැන්ත අර්බුදකාරි ගැටලු රාශියක්,  ඇති ෙවමින් 
පවතින යුගයක් හැටියටයි මම යුගය හඳුන්වන්ෙන්. වසර 
 2600කට වඩා පැරණි සින්නකර ඔප්පුවක් තිෙබන සිංහල 
ෙබෞද්ධයා අද හරියට කුලී නිවැසියන්ෙග් තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එය ඉතාමත් කනාගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒකට මම 
යම් යම් ෙහේතු ඉදිරිපත් කරනවා.  සමහර මන්තීවරුන් මා පිළිබඳව 
එක්තරා වැරදි ෙකෝණයකින් දකින්න පුළුවන්.  හැබැයි, ඒත් මට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ.  මම කියන්ෙන් ඇත්ත කථාව.  දැන් ෙම් 
ළඟදී උතුරු පළාත් සභාෙව් ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගන්නවා, 
බුදු පිළිම විහාරස්ථාන ඉදිකිරීම තහනම් කියලා.  ඒ එක ෙදයක්. 
ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා අෙප් ආදරණීය රණවිරුෙවෝ 
තමන්ෙග් ඇස්, හිස්, මස්, ෙල්  දන් දීලා ෙබ්රා ගත්ත ඉඩම් -
පුරාවිද ාත්මක වටිනාකමක් තිෙබන ඒ ඉඩම්- අද ෙඩෝසර් 
කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහපාලන ආණ්ඩුව 2015 

ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා අද ෙවනෙකොට ඇත්ත කථා කරන අෙප් 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා කී නමක් සිරගත කර තිෙබනවාද? ඒ 
වාෙග්ම තමයි ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක උ ඩුෙව් ධම්මාෙලෝක 
හාමුදුරුෙවෝ පිරිත් දැම්මාය කියා ඊ ට එෙරහිව මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ 
ඇතුළු පිරිසක් උසාවි යනවා. උසාවි ගිහින් කියනවා, "පිරිත් 
ඇෙහනෙකොට, මානසික ආතතිය, අධි රුධිර පීඩනය, හිසරදය ආදි 
ෙලඩ හැෙදනවා"ය කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පිරිත් 
ඇෙහනෙකොට ෙම් වාෙග් ෙලඩ හැෙදන්ෙන් කුම්භාණ්ඩයින්, 
ෙපෙර්තයින් වාෙග් අයටයි. ඒ නිසා පිරිතක් ඇෙහනෙකොට 
හිසරදය හැෙදනවා නම්, අධි රුධිර පීඩනය ඇති ෙවනවා නම්, ඒ 
වාෙග්ම මානසික ආතතිය ඇති ෙවනවා නම් ඔවුන් මනුෂ  ගති 
ලක්ෂණ තිෙබන අය ෙනොෙවයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

 
අද අපිට එක ෙදයක් ගැන හිරිකිතෙයන් කථා කරන්න සිද්ධ 

ෙවලා තිෙබනවා. ධර්ම රාජ යක් ෙගොඩ නැගීම සඳහා යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට ගිය අයට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ඔවුන් 
බකන්නිලාෙගන සිටිනවා. බකන්නිලාෙගන ඉන්නවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ ධර්ම රාජ යක් ෙගොඩ 
නගා ගන්නත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ ධර්ම රාජ යක් ෙගොඩ 
නගන්න බැරිවීම තුළ ගෙල් පහරපු බළලුන් වාෙග් තමයි සමහර 
පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරන්ෙන්. 
ෙමය ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  

 
මම ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක්. ඒ වුණත් මම ෙම් සභාෙව්දී 

පැහැදිලිව කිව යුතු කරුණක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සිංහල ෙබෞද්ධයාට ෙවන හානිය සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් සමහර නායක හාමුදුරුවරු අද වෙග්වගක් නැතුව මුනිවත 
රැක ෙගන ඉන්නවා. එක පැත්තකින් අපි සමහර නායක ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් 
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පැත්ෙතන් ෙමවැනි ෙද්වල් සම්බන්ධවත් අපි අෙප් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් කෙතෝලික පියතුමන්ලා අද 
සිංහල ෙබෞද්ධයා ෙවනුෙවන් කථා කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. එය ඉතාම ආඩම්බරෙයන් ෙම් සභාව තුළ කිව යුතු 
කථාවක්. ඇයි? ඔවුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඔවුන් දන්නවා, 
සිංහල ෙබෞද්ධයා කියන්ෙන් කවුද කියා. ෙම් සභාව තුළ බලය රැක 
ගැනීමට, එෙහම නැත්නම් තනතුරු රැක ගැනීමට, වර දාන, 
වරපසාද රැක ගැනීමට තමන්ෙග් ආගම පාවා ෙදන්න හදනවා නම් 
අපි ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා. අපි හැම ආගමකටම ආ දෙරයි.  

 
ෙම් රෙට් හිටපු ජනාධිපති, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙහොඳ 

ෙබෞද්ධෙයක්. ඔහු ෙබෞද්ධාගමට, සිංහල ජාතියට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙනක් ජාතීන්වලටත්, ආගම්වලටත් දැවැන්ත කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කළා. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. මම 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ඉන්නෙකොට, බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් 
හිටපු පධාන අමාත තුමාට මට උපෙදස් ලබා දුන්නා, පන්සල්, 
පල්ලි, ෙකෝවිල් කියන ෙම් සියල්ලටම ආධාර ලබා දීලා බස්නාහිර 
පළාත් සභාව තුළ එම ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට 
දායකත්වය ෙදන්නය කියා. එම වැඩසටහන හැදින්වූෙය්, "සරුදම් 
අරුණැල්ල" කියායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම 
වැඩසටහන වසර ගණනක් තිස්ෙසේ කියාත්මක කර ෙගන ආවා. 
නමුත් අද ෙවනෙකොට, විහාරස්ථානයක යමක් නිර්මාණය කිරීමට, 
ෙකෝවිලක, පල්ලියක යමක් සංවර්ධනය කිරීමට එම දායකත්වය 
ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම දහම් පාසලකට අවශ  කරන 
ෙඩස්ක් - බංකුවක් හදන්න මුදල් ෙදන්ෙන් නැති මට්ටමකට අද 
පළාත් සභාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කියාත්මක කරෙගන 
පැමිණි ෙහොඳ වැඩසටහන් තිෙබනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒවාට 
ෙම් යහ පාලන රජයත් සහෙයෝගය ෙදනවා නම් අපි ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අෙප් දායකත්වයත් එයට ලබා ෙදනවා. අපි 
ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියනවා වාෙග්ම, නරක ෙදයට නරකයි 
කියාත් කියනවා.  

 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට විෙශේෂෙයන්ම තවත් 

කරුණක් ෙයොමු කරනවා. මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙබ්රුවල 
ආසනය. ෙබ්රුවල ආසනෙය් පධානම ආදායම් මාර්ගයක් හැටියට 
සංචාරක ව ාපාරය පවතිනවා. අෙප් සංචාරක සංවර්ධන 
ඇමතිතුමාට මම ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. ''රන් සැතපුම'' -
"Golden Mile"- කියන ෙබ්රුවල සංචාරක කලාපය පිළිබඳව 
තවමත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙනොවීම ගැන මම කනගාටු 
වනවා. ෙමෙහම සංචාරක කලාපයක් තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමා 
දන්ෙන් නැහැ කියා මම පැහැදිලිවම දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් ෙබ්රුවල සංචාරක කර්මාන්තයට; ''රන් සැතපුම'' - "Golden 
Mile"- කියන සංචාරක කලාපයට අප කුමන ෙහෝ ෙදයක් කළ 
යුතුයි කියා පසු ගිය අය වැෙය්දීත් මම ඔබතුමාට කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබට මතක ඇති.  එදා රනිල් 
විකමසිංහ අෙප් අගාමාත තුමා කියපු කථාවක් තමයි, "plain tea 
ෙබොන, ෙරොටී කන සංචාරකයින් අපි ලංකාවට ෙගෙනන්ෙන් 
නැහැ'' කියන එක.  

 
ගරු සංචාරක ඇමතිතුමා ඇතුළු යහපාලන ආණ්ඩුව 

සංචාරකයින් ෙගන්වනවා. සංචාරකයින් ෙගන්නුවාට වැඩක් 
නැහැ; ඔළු ෙගඩි සංඛ ාව වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ පෙද්ශය 
තුළ මධ  පරිමාණෙය්, සුළු පරිමාණෙය් සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින ව ාපාරිකයින් අද අනාථ ෙවලා; නන්නත්තාර ෙවලා; 
අද කබෙලන් ළිපට වැටිලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගුරුවරෙයක් වුණත්, 

ලංකාව පුරාම සංචාරක ව ාපාරය පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම සංචාරක කර්මාන්තයට ෙබොෙහොම ළැදියි. ඒ 
නිසා, ෙම් ව ාපාරය නඟාසිටුවන්නට, ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව ඕනෑම 
ෙව්ලාවක තමුන්නාන්ෙසේ ට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නට මා 
කැමැතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
යම් යම් අවස්ථාවලදී සංචාරක ව ාපාරය ෙවනුෙවන් ෙලොකු 

කැපවීමක් කරන්නට ඔබතුමා අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් එක්ක 
එකතු ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අප 
ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳ විධියට දකින පිරිසක්. ෙබ්රුවල පෙද්ශෙය් 
සංචාරක කර්මාන්තය තුළ ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. රිවරිනා, 
ෆාම් ගාර්ඩ්න්, ස්වානි කියන පධානම සංචාරක ෙහෝටල් 
සංවර්ධනය අද අතරමඟ නැවතිලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා ඒ 
පෙද්ශයට ෙමොන තරම් කාමර සංඛ ාවක් අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවාද? එෙහම අහිමිවීමට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් 
ව ාපෘති සංවර්ධනය කරන්නට ඒ ව ාපාරිකයින්ට පසු ගිය 
කාලෙය් සියයට නවයක ෙපොලී අනුපාතය මතයි ණය මුදල් ලබා 
දුන්ෙන්. එම ෙපොලී අනුපාතය අද සියයට දහහත දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වයට ෙහේතුව කුමක්ද කියා 
මා දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔෙබ් පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කළත්, පසු ගිය 

කාලෙය් බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් හිටපු සංචාරක ඇමතිවරයා 
වන නිමල් ලන්සා මැතිතුමා සම්බන්ධව මම ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. මෙග් ඉල්ලීම පරිදි එතුමා ඒ 
සංචාරක කලාපෙය් solar power විදුලි පද්ධතිය ඇති කරලා, 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම ෙවරළ පිරිසිදු කිරීෙම් යන්තය -beach 
cleaning යන්තය- ලබා දීලා, ඒ සංචාරක කලාපය තුළ මාර්ග 
පද්ධතිය වැඩි දියුණු කළා. ඒ වාෙග්ම, සංචාරක 
මඟෙපන්වන්නන්, රියදුරන් ආදී ෙම් සියලු ෙදනා තුළම 
ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරමින් සම්මන්තණ, වැඩ මුළු 
පවත්වලා සංචාරක කර්මාන්තෙය් යම් දියුණුවක් ඇති කරන්නට 
උත්සාහ ගත්ත අමාත වරෙයක්. ඒ නිසා මම එතුමාටත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ සියලු ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලය තුළයි. ඒ නිසා, ෙම් 
යහපාලන රජෙය් කාලය තුළ සංචාරක කර්මාන්තයට යහපතක් 
සිදු ෙවයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 

ගරු ඇමතිතුමනි, ''සංචාරක කර්මාන්තෙය් ඔබ ගන්නා සියලු 
ෙහොඳ වැඩ කටයුතුවලදී ඔබට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න, ෙම් 
නිලධාරින්ට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න,  සංචාරක කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින මෙග් අහිංසක සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් මම කැප 
ෙවනවා''ය කියන පතිඥාව ලබා ෙදමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.16] 

 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය සහ තවත් අමාත ාංශ 
කිහිපයක  වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් 
දැක්වීමට කාලය ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය 
පිරිනමනවා.  

3531 3532 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාවට පමණක් ෙනොව 
ජාත න්තර වශෙයනුත් සංචාරක ව ාපාරය සෑම රටකටම 
ඉතාමත් වැදගත් බව අප දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම, ජාතීන් අතර 
අෙන ෝන  සුහදතාව, ජාත න්තර සම්බන්ධතාවන් වර්ධනය කර 
ගැනීමටද ඒ තුළින් හැකි වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය උපයා ගැනීෙම් පධාන ආදායම් 
මාර්ගයක් හැටියට සංචාරක ව ාපාරය සියලුම රටවලට ඉතාමත් 
වැදගත් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 
ෙමම ජාතික රජය පිහිටවූවාට පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

ඇතුළු ගරු අගාමාත තුමාත්, වර්තමාන සංචාරක සංවර්ධන 
අමාත තුමාත්, සංචාරක ව ාපාරය සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබන බව අපි දන්නවා. අපි ජාතික රජයක් පිහිටවූවාට 
පසුව, අද ඒ සඳහා ජාත න්තර වශෙයන් ෙහොඳ පිටුවහලක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. අපට මීට කලින් ජාත න්තර වශෙයන්  ෙලොකු 
සහෙයෝගයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ජාතීන් වශෙයන් අෙනකුත් 
රටවල් සමඟ සුහඳව කටයුතු කරන ෙමම කාලෙය්දී ජාත න්තර 
වශෙයන් සහෙයෝගය දිනා ෙගන, සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
කරන්න තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව ෙමම අවස්ථාවයි කියලා මම 
හිතනවා.  

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා 
කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දී මා හට කාල ෙව්ලාව පමාණවත් ෙනොවන 
නිසා, ඒ ගැන වැඩි දුර කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. මම නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් කිතුල්ගල සංචාරක කලාපය ගැන මම 
ෙපෞද්ගලිකවම ගරු අමාත තුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කිතුල්ගල පෙද්ශයට පැමිණ ඒ සම්බන්ධව ෙසොයා 
බැලීම සඳහා එම පෙද්ශෙය් මා සමඟ සංචාරයක් කරන්නත් ගරු 
අමාත තුමා ඉතා උනන්දුෙවන් යුතුව දිනයක් ෙයොදා ෙගන 
තිබුණා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක 

ව ාපාරය ගත්තාම කිතුල්ගල පෙද්ශය අපට අමතක කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද, කිතුල්ගලටම ආෙව්ණික -අෙප් රටට ආෙව්ණික- 
ෙවලා තිෙබන කිතුල්ගල white-water rafting ව ාපාරය එම 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. ෙමම ව ාපාරය කැලණි ගඟ ආශිතව 
කිතුල්ගල නගරය ෙක්න්ද කර ෙගන පවත්වා ෙගන යනවා. එම 
නිසා ආසියා ව පැත්ෙතන් ගත්තත්, කිතුල්ගල  පෙද්ශෙය් white-
water rafting ව ාපාරය සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය දිනාගත් 
ඉතාමත් වැදගත් ව ාපාරයක් බවට අද පත්ෙවලා තිෙබනවාය  
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දවස්වල ෙනොෙයකුත් 

ආකාරෙය් පශ්න ගණනාවක්  white-water rafting ව ාපාරය 
සම්බන්ධව පැන නැඟී තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාත්, ගරු 
අමාත තුමාත්, අපිත් දන්නා පරිදි ඒකට ෙහේතු ෙවලා තිබුෙණ්, 
ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජලවිදුලි බලාගාර ව ාපෘතියයි. මීට අවුරුදු 
ගණනාවකට කලින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් 
ජලවිදුලි ෙයෝජනා කමයක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කළා.  ෙමම 
ව ාපාරය තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්න හැකි ෙවයිද කියලා 
ෙලොකු සැකයක්, සාංකාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
දවස්වල විවිධ උද්ෙඝෝෂණ, විවිධ සාකච්ඡාවන් ඒ ඒ අමාත ාංශ 
මට්ටමින් සහ විවිධ සංවිධාන මට්ටමින් පවත්වන්න කටයුතු කරලා 
තිබුණා. නමුත්, ඒ සම්බන්ධව තිෙබන බිය ෙහේතුෙවන්,  අද  ෙම් 
ව ාපාරය ඉදිරිෙය් තිෙබන තර්ජනය ගැන පෙද්ශ වාසීන්  නැවත 
වරක් විටින් විට අෙපන් පශ්න කරන අවස්ථාවක් එළැඹිලා 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, එම නිසා ෙම් සම්බන්ධව ගරු 

අමාත තුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න මා කැමතියි. දැනට, 

ෙම් සම්බන්ධව අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග ෙවමින් පවතිනවා. 
එම නිසා ෙමම ව ාපාරයට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න පෙද්ශවාසීන් 
සහ ව ාපාරිකයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, රජෙය් මැදිහත්වීම ඇතිව 
විදුලිබල අමාත ාංශයත්, සංචාරක අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධ 
ෙවලා, අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා නිසියාකාර 
කමෙව්දයක් අනුව කැලණි ගඟට ජලය මුදා හැරීම සඳහා සථ්ිරසාර 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියන එකයි.  එම නිසා ගරු 
අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙම් ෙකෙරහි 
ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශයත් සමඟ 

සාකච්ඡා කරලා ෙම් අයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා දීෙම් 
වැඩපිළිෙවළක් -වසෙර් වැඩි කාල සීමාවක් තුළ ජලය 
නිසියාකාරව ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්- කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වුෙණොත් ඔවුන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිතභාවය රඳා පවතිනවා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, සංචාරකයන්ට ඉතාමත් වැදගත් ආකර්ෂණීය 
ෙසේවාවක් සපයන ෙමම white-water rafting ව ාපාරය තවදුරටත් 
ලංකාෙව් පවත්වාෙගන යාමට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. මම 
හිතන්ෙන්, එය කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් සංචාරක ව ාපාරයට ඉතාම 
වැදගත් ෙදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව ෙකටි කරන්න. 

 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණාව වන්ෙන් 

කිතුල්ගල නගරය සම්බන්ධෙයනුයි. අද වන විට, සංචාරකයන්ට 
කිතුල්ගල නගරයට එන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නැහැ කියලා, 
ඔබතුමාට මම කලිනුත් කිව්වා. එම නගරෙය් ෙබොෙහොම 
අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා. වැසිකිළි පහසුකම් නැහැ. අඩුම තරමින් 
සංචාරකයන් එම පෙද්ශයට පැමිණියාම මුදල් ටිකක් ලබා ගන්න 
ATM යන්තයක් නැහැ. බැංකු කිහිපයක් තිබුණත් ATM 
යන්තයක්වත් නැහැ. ගරු අමාත තුමනි, ෙම් කරුණු ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කර කඩිනමින් කටයුතු කරන ෙලසට මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිතුල්ගල පෙද්ශය ගැන කථා 

කරන විට ෙමහි තිෙබන තවත් අඩුපාඩුකම් ගැන කරුණු 
රාශියක්ම තිෙබනවා. නමුත්, කාල ෙව්ලාව ඉක්ම යන නිසා මම ඒ 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු අමාත තුමනි, ඉදිරි කාලෙය්දී 
ඔබතුමා කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් සංචාරය කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙමම පෙද්ශෙය් තිෙබන 
අඩුපාඩුකම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඒ වාෙග්ම, ෙමම පෙද්ශ ෙය් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න 
ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා සංචාරක ඇමතිවරයා හැටියට 
සංචාරක ව ාපාර කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ෙබොෙහොම උනන්දු වනවා. ඔබතුමාට ඒ වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථකව 
ඉදිරියට ෙගන යාමට අවශ  ශක්තිය, ෛධර්ය, වාසනාව 
ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[பி.ப. 4.21] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த்தசாசன அைமச்சு, தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு, சுற் லாத் ைற 
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அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான கு நிைல 
விவாதத்திேல ஒ சில க த் க்கைளக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். இன்  எம  நா  இன, மத ேபதங்களின் 
அ ப்பைடயில் நீண்டகால த்தத்ைதச் சந்தித்  அைனத் த் 

ைறகளி ம் அைனத்  வளங்களி ம் பின்தங்கிய நிைலயில் 
இ க்கின்ற . இந்த நிைலயில் நான் ஒ  க த்ைத ன்ைவக்க 
விைழகின்ேறன். அதாவ  இந்த நாட் ன் அைனத்  
மக்கைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற உ ப்பினர்கள் 
ஒன் கூ கின்ற அதி யர் சைபயான இந்தப் பாரா மன்ற 
வளாகத்திேல நல்லாட்சியின் நல் ணக்கத் க்குாிய 
அறிகுறியாக வினத்ைத ம் மதங்கைள ம் 
ெவளிப்ப த்தக்கூ ய வைகயில் விகாைர, ேகாயில், 
ேதவாலயம், பள்ளிவாசல் என்பவற்ைறத் ெதாடராக 
அைமப்பதற்கு நாங்கள் ன்வ ேவாமானால், அ  இன, மத 
ேவ பாடற்ற நிைலைய ெவளிப்ப த்தக்கூ ய ஒ  சூழைல 
ஏற்ப த் ம் என்ப  என  க த்தாகும்.  

 
அ மட் மல்ல, எதிர்காலப் பிள்ைளக க்கு அவரவர் 

மதத்தின் அ ப்பைடயில் ஞாயிற் க்கிழைமகளில் அறெநறி 
வகுப்  - மைறக்கல்வி மற் ம் 'பன்சல' டன் சம்பந்தப்பட்ட 
பல்ேவ  விதமான சமயக் கல்விகைளக் கற்பிப்பதற்ெகன 
ஒ ங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன. இந்தச் சமய 
ேபாதைனேயா  இைணந்ததாக விட் க்ெகா ப் , 
நல் ணக்கம், மாியாைத ெச த் தல், ஒற் ைமயாக வா தல், 
அறம், ேநர்ைம, உண்ைம ேபான்ற விடயங்கைள ம் 
அைனத் ப் பிள்ைளக க்கும் மதேபதமற்ற வைகயில்  
கற் க்ெகா க்கக்கூ ய ஒ  சூழைல இந்த வகுப் க்களிேல 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். அேதேநரம், எ வித ஊதிய மின்றி 
அர்ப்பணிப்ேபா  பணியாற் கின்ற சமய ஆசிாியர்க க்கு 
இதற்கான பயிற்சி வகுப் க்கைள நடத் வதற்குாிய 
ஒ ங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

 
ேம ம், சுற் லாத் ைற ெதாடர்பாகக் க த் க் 

கூ ைகயில், த்தம் வைடந்ததன் பின்  வட பகுதிக்கு 
ஊர்வலமாகப் பைடெய த்  வ கின்ற சுற் லாப் பயணிகள் 
அங்கு பார்ைவயி வதற்கு நாம் எதைனக் காட்சிப்ப த்தி 

ள்ேளாம்? என்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். அங்கு  த்தத்தின்ெபா  ஏ- 9 தியில் 
இ ந் வி ந்த ெபாிய நீர்த்தாங்கிேய கிளிெநாச்சி நகாிேல 
அைடயாளச் சின்னமாக ைவக்கப்பட் க்கின்ற . 
கிளிெநாச்சி ப்ேபா சந்திக்கு அ கில் ேம ெமா  த்தச் 
சின்னெமான்  - பல ெவ ப் க்களிைடேய ேமேல நிமிர்ந்  
வந்  த்தி க்கின்ற தாமைரப்  -  காட்சிப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . அைதக் கடந்  ஆைனயிற ப் பக்கம் 
ெசல்கின்றெபா  பல த்த சின்னங்கள் அைடயாளப் 
ப த்தப்பட் ப் பா காக்கப்ப வைதக் காணலாம். இைவ 
எல்லாம் மக்க க்கு எதைன எ த் க்கூ கின்றன?  

 
இ தி த்த இடம்ெபயர் , இழப் க்கள், அதன் சுைமகள் 

மற் ம் அதன் வ க்கைளச் சுமந்  ெகாண் க்கின்றவள் 
என்ற வைகயில், எதிர்காலச் சந்ததிக க்கு இந்தச் சின்னங்கள் 
என்ன ெசய்திையக் கூ கின்றன? என்  நான் ேகட்கின்ேறன். 
அந்த த்த வ க்கள் - அந்த த்தத்தி ைடய அைடயாளங்கள்
- த்த நிைன கைள மீட் ப்பார்க்க யாத மனநிைலயில் 
இ க்கின்ற எம  மக்க க்கு எதைனப் ேபாதித் க் 
ெகாண் க்கின்றன? ஆகேவ, அங்கி க்கும் இவ்வாறான 
அைடயாளச் சின்னங்கைள நீக்கி, சுற் லாத் ைறக்கான 
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 2017ஆம் 
ஆண் க்காக ன்ெமாழியப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
ெகளரவ நிதியைமச்சர் அவர்கள் "சுற் லாக் ைகத்ெதாழி டன் 

இைணந்த ைணக் ைகத்ெதாழிைல உ வாக்குதல்" 
என்றெதா  திட்டத்ைத ன்ைவத்தி க்கின்றார்; நான் 
இதைன வரேவற்கின்ேறன்.  

 
இந்த த்தத்தின் அைடயாளச் சின்னங்கள் வடபகுதியிேல 

இவ்வாறாகக் காட்சிப்ப த்தப்பட் கின்ற இடங்களிேல 
'கற்பகத ' எனப்ப ம் பைன சார்ந்த ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள 
ஏன், நி வக்கூடா ?  ஏ- 9 தி ஊடாக ஏைனய 
இடங்களி ந்  எம  வட பகுதி ேநாக்கி வ கின்றவர்கள் 
கற்பகத வான பைனசார் உற்பத்திப் ெபா ட்களின் 
நன்ைமகைள அ பவிக்கக்கூ ய வைகயில், அந்தத் ெதாழில் 

ைறயில் ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய வைகயில், 
மக்கைள ஊக்குவிக்கின்ற வைகயில், சுற் லாத் ைறைய 
ஊக்குவிக்கின்ற வைகயில் அங்கு இயற்ைகயாகக் 
காணப்ப கின்ற லப்ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்திப் பல 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய ைகத்ெதாழிற்சாைலச் 
ெசயற்றிட்டங்கைள ன்ென க்க ேவண் ம் என்   நான் 
பாிந் ைர ெசய்கின்ேறன்.  

 
அதைனவிட, இன்ைறய ந ன ெதாழில் ட்ப கத்தி ம் 

இந்தத் தபால் ைறயான  தன் ைடய சின்னத்ைத இன் ம் 
பதித் க்ெகாண் க்கின்ற . உ திப்ப த்தப்பட்ட ஆவணங் 
க க்குத் தபால் ைறயி ைடய ெசயற்பா ம் அத ைடய 
ேசைவ ம் மிக ம் இன்றியைமயாத ஒன்றாக  அைமகின்ற .  
ஆனா ம், இந்த த்த காலம் வைடந்த பின் ம் 
வடபகுதியிேல இன் ம் பல தபாலகங்கள், பல உப 
தபாலகங்கள் அவற் க்ெகன  நிரந்தரமான ஒ  கட் டேமா, 
உாிய ஆளணிேயா இல்லா  மிக ம் கு கிய ேசைவைய 
வழங்கி வ கின்றன. எ வித ந ன ெதாழில் ட்பத் 
ெதாடர்பாடல் வசதி ம் இல்லாத, அதாவ , Internet, email 
அற்ற பின்தங்கிய இடங்களில் இந்தத் தபால் ேசைவயான  
அளப்பாிய ேதைவயாக இ க்கின்ற . அந்த வைகயிேல சில 
உப தபாலகங்கைள நாங்கள் பார்க்கின்றெபா , அைவ 
ேகாழிக்கூ  ேபான்ற சிறிய இடங்களில் இயங்கிவ வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் த் ெவட் வான் உப தபாலகம் இன் வைர 

னரைமக்கப்படா  ஓர் இ ந்த கட் டத்தில் ெதாடர்ந்  
ெசயற்பட்  வ கின்ற . இைதவிட, ல்ைலத்தீவின் 
எல்ைலப் பகுதியாக இ க்கின்ற ெகாக்குத்ெதா வாய் 
தபாலகம் இ வைர மீளத் திறக்கப்படாமல் இ க்கின்ற . 
எனேவ, தபால் ைறயான  இவ்வாறான இந்தக் 
குைறபா கைள நீக்கி, அதன  ேசைவைய மிக ம் சிறந்த 
வைகயிேல நடத் வதற்குாிய நிதிைய ஒ க்கீ  ெசய்  
அதன் லமாகச் சிறந்த ேசைவைய ஆற் வதற்குாிய நல்ல 

ன்ென ப் கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ேம ம், 2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்ட 

நிதிெயா க்கீட் ேல சமயம் சார்ந்ததாக பிாிேவனாக்களின் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் அதில் 
கல்வி கற்கின்ற பிக்குக க்கு மாதாந்தக் ெகா ப்பன கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ம் நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்  
விரக்தியின் விளிம்பி க்கின்ற மக்க க்குச் சமயத்ேதா  
சார்ந்த பல ேவைலகைள ன்ென க்க ேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . இந்நிைலயில், இந் சமயத்தில் 
ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட ேவண் ம். ெபௗத்த மதத்திற்கு எவ்வா  
விேசடமான நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட்டேதா, 
அேதேபான்  இந் சமய விவகாரங்க க்கும் 
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ஒ க்கப்பட் க்க ேவண் ம். இன்ைறய இந்த விவாதத்தில் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்ைச ம் ஒன்றாக இைணத்தி க்க 
ேவண் ம். அதி ம் ஒ  பிாிவிைன காட்டப்பட் ள்ள . 

 
இந்  சமய அ வல்கள் அைமச்சுத் ெதாடர்பான விவாதம் 

நைடெபற்ற ேவைளயில், மீள்கு ேயற்ற அைமச்சுடன் இந்  
சமய அ வல்கள் அைமச்சும் வ வதனால் மீள்கு ேயற்றம் 
ெதாடர்பாக பல்ேவ விதமான தீர்க்கப்படாத பிரச்சிைனகள், 
குறிப்பாக  அைமத் க் ெகா த்தல்  ெதாடர்பாக விேசட 
கவனம் ெச த்தப்பட்டேத தவிர, அன்ைறய தினம் இந்  சமய 
அ வல்கள் அைமச்சுத் ெதாடர்பாக எ வித கவன ம் 
ெச த்தப்படாத ஒ  நிைல காணப்பட்ட . ஆகேவ, 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்  விரக்தியின்  விளிம்பி க்கின்ற  
எம  மக்கைள ம் இளம் ச தாயத்ைத ம் 
நல்வழிப்ப த் வதற்காக அந்த அைமச்சுக்கு  விேசடமாக 
நிதிெயா க்கி அதைன ம் வளர்த்ெத க்க ேவண் ம். 

 
இதைனவிட, வடக்கு, கிழக்கிேல சமாதானம், 

சகவாழ்விைன உ வாக்கும் இலக்கிைனக்ெகாண்ட 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக 50 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள ; இதைன நாம் பாராட் கின்ேறாம். 
ஆனால், இதைனச் சம்பந்தப்பட்ட திைணக்களங்க க்கு 
ஒ க்கீ  ெசய்கின்றேபா , சமாதானத்ைத ம் சகவாழ்ைவ ம் 
சாியான ைறயிேல மக்க க்கு  ஏற்ப த்திக்ெகா க்கக்கூ ய 
வைகயில் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்   சாியான ஒ  
ெபாறி ைறயி டாக அந்த நிதி பயன்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

 
ேம ம், கைலஞர்கைளப் பயிற் விப்பதற்கும் 

ெதாழில் ட்பவியலாளர்களின் இயலளைவ விாிவைடயச் 
ெசய்வதற்குமாக 50 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
கைலஞர்களின் வாழ்க்ைக நிைல இன்  ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கிற . இதனால் எம  தமிழ்ப் பாரம்பாியக் கைலகள் 
இன்  அழிந் ேபாகின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . இ தி 

த்தத்தின்ேபா  இந்தக் கைலஞர்கள் தங்க ைடய கைல 
ெதாடர்பான  உபகரணங்கள் - வாத்தியக் க விகள் 
அைனத்ைத ம் ெதாைலத்  இன் வைர ெவ ம் ைகேயா  
நிற்கின்றார்கள். இவர்கள் கைலசார்ந்த மன்றங்கைள 
ஆரம்பித்தி ந்தா ம், அவற்ைறக்ெகாண்  நடத் வதற்கு நிதி 
பற்றாக்குைறயாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, இைளஞர்கைளப் 
பயிற் விப்பதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட இந்த 50 மில் யன் 

பாைய த்தத்தி ந்  மீண்ெட ந்த கைலஞர்க க்குக் 
ெகா த் , பாரம்பாியக் கைலகைள ெதாடர்ந்  வளர்க்கும் 
வைகயில், அவர்கைள ஊக்குவிக்க ேவண் ம். இவ்வா  
கைலஞர்கைள ஊக்குவித்தல், மதம் சார்ந்த நடவ க்ைககைள 

ன்ென த்தல் என்பதற்குப் பதிலாக, எம  பிரேதசங்களிேல 
ம பானசாைலகைளத் திறந் ைவத்த ம் - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have one minute more.  

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Okay, Sir.  

ம பானசாைலகைளத் திறந் ைவத்த ம் அந்த 
ம பானசாைலகள் ஊடாக எம  இைளஞர்கைளப் 
பிைழயான வழிகளில் இட் ச்ெசல்கின்ற வழிகாட்டல்க ேம 
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற . இவற்ைறவி த் , 
அைனத்  மதங்க ம் அைனத்  இனங்க ம் ஒ மித் , 
நல் ணக்கத்ேதா  வாழக்கூ ய வைகயில், திட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட்  அைவ ன்ென க்கப்படேவண் ம் என்  
ேகட் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி! 

 
[பி.ப. 4.32] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
இன்  விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற 

அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பில் ேபசுவதற்காக எனக்கு ேநரம் 
ஒ க்கித்தந்தைமக்கு த ல் நான் உங்க க்கு நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். தகவல் ெதாழில் ட்பம் 
வளர்ச்சியைடந் ள்ள இந்தக் காலத்தில் தகவல் 
பாிமாற்றமான , பல்ேவ  வழிகளிேல ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்ற . இந்தச் சவால்க க்கு மத்தியில் தபால் ேசைவ  
மிக ம் சிறப்பான ைறயில் நைடெப கின்ற .  இதற்காக 
தபால், தபால் ேசைவகள் அைமச்சர், அதன் பிரதி அைமச்சர் 
மற் ம் அதன் அதிகாாிகைள நாம் பாராட்டாமல் 
இ க்க யா . 

 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 

தபால் ேசைவயில் சில குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. 
அைவ நிவர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். இப்ெபா  
தி ேகாணமைலக்கான இர  தபால் ரயிலான  
கல்ேலாயாவில் தாமதிப்பதனால், தி ேகாணமைலக்கான 
தபால்கள் உாிய ேநரத் க்குக் கிைடக்காத நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, கல்ேலாயாவி ந்  
தி ேகாணமைலக்கு "ேவன்" லம் தபால் ெபாதிகைள 
எ த் வந்  விநிேயாகிப்பதற்குாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யேவண் ம். இதன் லம்  மாவட்டத்தி ள்ள 
தபால் தாமதத்ைதக் குைறக்க ம் என்ற விடயத்ைத 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
கிண்ணியா அஞ்சல் அ வலகமான , சுமார் 50,000 

மக்க க்குச் ேசைவ வழங்குகின்ற ஓர் அஞ்சல் அ வலகமாக 
இ ந்தேபாதி ம், அங்கு ேபா மான ஆளணி வசதிகள் 
இல்லாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, தபால் 
அ வலர்கள், தபாற்காரர்கள் ேபா மான அளவில் இல்ைல 
என்பதனால், இ க்கின்ற ஊழியர்கள் மிக ம் சிரமத் க்கு 
மத்தியில் தங்க ைடய ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் யி க்கின்ற . இந்த அஞ்சல் அ வலகத்ைத அய ல் 
இ க்கின்ற அஞ்சல் அ வலகங்க டன் ஒப்பி கின்றேபா , 
இதற்கு பாாிய அநீதி இைழக்கப்ப வதாகத் ெதாிகிற . 
அேதேபால்தான், குறிஞ்சாக்ேகணி அஞ்சல் அ வலகத்தி ம் 
ேபா மான ஆளணி வசதிகள் இல்ைல. எனேவ, ேதைவயான 
ஆளணி வளங்கைளப் ெபற் க்ெகா த் , இந்த அநீதிகள் 
கைளயப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
மஹ் ப் கிராமம், ஆயி ய  உப அஞ்சல் 
அ வலகங்க க்குாிய தபாற்காரர்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். இ  ெதாடர்பான விபரங்கள் 
அைமச்சர் அவர்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . 
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அதற்கான நடவ க்ைககைள மிக விைரவிேல 
எ க்கேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஸ் ம் சமய பண்பாட்ட வல்கள் திைணக்களத்தின் 
ெசயற்பா கள் விைனத்திறன் மிக்கதாக மாற்றப்பட ேவண் ய 
நிைலயில் இ க்கின்ற . இதற்குத் ேதைவயான ஆளணி வளம் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். ன்னாள் ஜனாதிபதி அமரர் 
ரணசிங்க பிேரமதாஸ அவர்க ைடய காலத்தில் ஸ் ம் 
கைலஞர்கைளக் ெகளரவிக்கின்ற ெசயற்பா கள் 
இடம்ெபற்றன. அேதேபான்  வ டாந்தம் கைலஞர்கள், 
இலக்கியவாதிகள், கல்விமான்கள், சாதைனயாளர்கள் 
ெகளரவிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
பள்ளிவாசல் விடயங்க க்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ம் நிதி 

ஒ க்கப்ப கின்ற , ஆனால், இந்த ஆண்  ேபா மான 
அள  ஒ க்கப்படவில்ைல அல்ல  இல்ைல என் கூடக் 
கூறலாம். ஒவ்ெவா  வ ட ம் பள்ளிவாசல்க க்குக் 
ெகா க்கப்ப கின்ற அல்ல  ேகாவில்க க்குக் ெகா க்கப் 
ப கின்ற அல்ல  பன்சைலக க்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற 
நிதியின் அளைவ ம்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 
இ க்கின்ற பள்ளிவாசல்க க்குக் ெகா க்கின்ற நிதியின் 
அளைவ ம் பார்க்கின்றேபா  மிக ம் கவைலயளிக்கின்ற . 
ஏெனனில், இ வைரக்கும் எங்க ைடய எந்தப் பள்ளிக்கும் 
நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்படாத நிைலேய காணப்ப கின்ற .  

 
 மட் மல்லாமல், அண்ைமயிேல இன்ெனா  பிரச்சிைன 

தைல க்கியி க்கின்ற . ெசன்ற அரசாங்கத்தின்  காலத்திேல 
எங்க ைடய ெபண்கள் அணி ம் 'அபாயா'க்கள் விடயத்திேல 
பிரச்சிைன தைல க்கிய . அைதப்ேபான்  இந்தக் 
காலகட்டத்தி ம் அப்ப  அந்தப் பிரச்சிைன தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல எ ந்தி க்கின்ற . அன்  நாங்கள் 
எதிர்க்கட்சியிேல இ ந்தேபா  அைதத் த ப்பதற்காக 
எத்தைனேயா விடயங்கைள ன்ென த்ேதாம்; DS Offices 
க்கும் ெசன்ேறாம். 'அபாயா'க்கள் அணிவதி ந்  
த க்கப்பட்ட எங்க ைடய ெபண்கைள ஏற்ெகனேவ 
ேவைலெசய்த இடங்க க்கு மீண் ம் ேவைலக க்கு 
அ ப் கின்ற ெசயற்பா களிேல நாங்கள் கவனம் 
ெச த்தியி ந்ேதாம். இன்  பாடசாைல ெசல் ம் 
மாணவிகளிடம்கூட, அவர்க ைடய 'பர்தா'க்கைளக் கழற்றி 
விட்  வந்  பாீட்ைசகைள எ மா  கூறியி க்கிறார்கள். 
ஆைகயால், இவ்வாறான ெசயற்பா கைள  உடன் நி த்த 
ேவண் ம். இந்த நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்திய எங்க ைடய 
சி பான்ைம மக்கள் ஏேதா ஓர் எதிர்பார்ப்பிேலதான் இந்த 
அரசாங்கத்ைத உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.  இந்த நிைலயில், 
அவ்வாறான ெசயற்பா கள் நடக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திேல 
நிச்சயமாக அ  கவனிக்கப்பட ேவண் ம்.  

 
நான் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  விடயத்ைதக் 

கூற ேவண் ம். அதாவ , எங்க ைடய ஸ் ம் 
அைமச்சர்கள், எங்க ைடய ஸ் ம் சமய அ வல்கள் 
அைமச்சு என்  பார்க்காமல் த்தசாசன அைமச்சு, இந்  சமய 
அ வல்கள் அைமச்சு, கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ேபான்றவற் டன் ஒன்றிைணந்  ச க ஒற் ைமக்கான 
ெபா  ேவைலத்திட்டெமான்ைற ன்ென க்க ேவண்  
ெமன்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இன்  இனத் ேவசங்கைளக் 
கக்குகின்றவர்கைளத் ெதாடர்ந் ம் வளர்த் விடாமல் 
அவர்க ைடய ெசயற்பா கைள டக்கேவண் ெமன்  
இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், 

எங்க ைடய பிரேதசத்தி க்கின்ற குைறபா கள், 
ஸ் ம்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள், தபால் 

சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனகள் ேபான்ற சில விடயங்கள் 
அடங்கிய உைரயின்  மிகுதிப் பகுதிைய ஹன்சாட் ல் 
இடம்ெபறச் ெசய் மா  ேகட் க்ெகாண் , அதைனச் 
சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பித் , என் ைடய உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.38] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශය, 

තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය, 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය 
කියන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට භාජන වන කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සංහිඳියාව ගැන විශාල 

පශ්නයක්, ගැටලුවක් තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න 
ඕනෑ.  සංහිඳියාව ලබා දීම සඳහා යහ පාලන රජය ඇති කර ගනිමු 
කියන ෙත්මාව යටෙත් බලයට පත් වූ ආණ්ඩුවක් වර්තමානෙය් 
කටයුතු කරන ආකාරය ෙසොයා බැලුවාම,  සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න ඒ කාලෙය් හිටපු පාලකෙයෝ ගත්තු පියවර  ටිකක් අපි 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. එදා උතුරු-නැ ෙඟනහිර තිබුණු 
ෙබෞද්ධයන්ෙග් සිද්ධස්ථාන කඩා බිඳලා, ඒ සිද්ධස්ථාන විනාශ 
කරලා තිබුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ සිද්ධස්ථාන නැවත ෙගොඩ 
නඟන්න, ඒවා නැවත ආරම්භ කරන්න පසු ගිය රජෙයන් මුදල් 
ෙවන් කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, මඩු පල්ලිය වැනි කෙතෝලික 
සිද්ධස්ථාන නැවත ෙගොඩ නඟන්නත්, මුස්ලිම් බැතිමතුන්ෙග් 
විනාශයට පත් වූ කාත්තන්කුඩි  වැනි පල්ලි නැවත 
ෙගොඩනඟන්නත්, හින්දු බැතිමතුන්ෙග් විනාශ වී ගිය ෙකෝවිල් 
ආදිය නැවත ෙගොඩ නඟන්නත් පසුගිය රජය විශාල මුදලක් වැය 
කරලා, විශාල ෙවෙහසක් දරලා "උතුරු වසන්තය" "නැ ෙඟනහිර 
නෙවෝදය" වැඩසටහන් තුළින් කටයුතු කරලා තිබුණා. උතුරු-
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ සංහිඳියාව දැන් ෙවනත් පැත්තකට තල්ලු 
ෙවමින් යනවා. මට කලින් කථා කරපු මන්තීවරයා කිව්වා, උතුරු-
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල මුස්ලිම් ශිෂ ාවන් විභාග සඳහා ෙපනී 
සිටිද්දී ඔවුන්ෙග් ඇඳුම් පවා ෙවනස් කරන්න  අවශ  බව කිව්වා 
කියලා. ඒ තත්ත්වයට අද සංහිඳියාව තල්ලු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මුස්ලිම් සෙහෝදරවරු දැන් ෙත්රුම් අරෙගන ඇති, ෙම් රෙට් 
ඒ ෙගොල්ලන් බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද් සිද්ධ  ෙවනවාද, ෙවනත් 
ෙදයක් සිද්ධ ෙවනවාද කියලා. මම එක සිදුවීමක්  කියන්නම්.  

 
දැනට සති ෙදක-තුනකට උඩදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ඇමතිවරෙයක් ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න 
මන්තීවරෙයකුට අත දිගු කරලා කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂෙය් ඒ ෙවලාෙව් හිටපු නායකෙයක් තමයි ෙබ්රුවල, 

3539 3540 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අලුත්ගම සිද්ධියට මූලිකත්වය ගත්ෙත්" කියලා. එෙහම කියපු 
පුද්ගලයා අද ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් ඇමතිවරයකු වශෙයන් කටයුතු 
කරනවා. ඒ මන්තීවරයා අපිත් එක්ක ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් කරපු ෙද්වල් දැන් ෙහළි 
ෙව්ෙගන එනවා. අද ආගමික කටයුතු ගැන කථා කරද්දී, ෙබ්රුවල, 
අලුත්ගම සිද්ධිය ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙව් කවුද කියලා අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අහන්න ඕනෑ. දැන් වසර ෙදකක් ෙවනවා, ඒ 
මුස්ලිම් ජනතාවට සාධාරණයක් කරන්න යම් කිසි පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වූවාද කියලා අපි අහන්න ඕනෑ.  

 
අපි ෙසොයා ගත්ත ෙතොරතුරුවලට අනුව 2016 වර්ෂය සඳහා 

ෙබෞද්ධ කටයුතු අමාත ාංශයට අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
2,151ක් ෙවන් කර තිබුණා. අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා සභාෙව් 
ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙබෞද්ධ කටයුතු 
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් 2017 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොපමණද? රුපියල් මිලියන 1,869යි. රුපියල් 
මිලියන 2,151 සිට රුපියල් මිලියන 1,869 දක්වා මුදල් පමාණය 
අඩු කරලා තිෙබනවා. අෙප් මුස්ලිම් කටයුතු ඇමතිතුමාත් සභාෙව් 
ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේට 2016 වර්ෂය සඳහා 
අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 172ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
නමුත්, 2017 වර්ෂයට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
94යි. ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මුස්ලිම් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 157ක් ෙවන් කරපු කාලයක් 
තිබුණා.  

 
2016 වර්ෂෙය්දී ෙබෞද්ධ කටයුතු අමාත ාංශයට රුපියල් 

මිලියන 2,151ක් ෙවන් කළා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 
මිලියන 900ක විතරයි වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 
900ක පමණයි වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාෙගන් මම අහනවා, මුදල් ඇමතිතුමා ඔබතුමන්ලාට 
මුදල් දුන්ෙන් නැද්ද, නැත්නම්  තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැබුණු 
මුදල්වලින් වැඩ කරගන්න බැරිව ගියාද කියලා. ෙම් සභාෙවන් 
නැඟිටලා යන අෙප් විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාටත් 
විශාල මුදලක් ලබා දීලා තිබුණා. එතුමා ඒ මුදල්වලින් ඊටත් වඩා 
වැඩ කළා. 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ  අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් 

අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන එක්දහස් 
අටසිය ගණනක් කියලා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
2016 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කරලා තිබුණා රුපියල් මිලියන 

2,151ක්. ඒකයි මම කිව්ෙව්. 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් ගැනත් මතක් කරන්නට ඕනෑ. අපි දැන් 

විවිධ රටවල්වලින් දැවැන්ත මුදලක් අරෙගන ඇවිල්ලා   පාසාංගික 
ආයතනයක් හදනවා දළදා මාලිගාෙව්. එතැනට රුපියල් ෙකෝටි 
12යි.  එවැනි විශාල මුදලක් අපි ෙයොදවලා තිෙබනවා. ෙවසක් 
උත්සවයට රුපියල් ෙකෝටි 25ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා රුපියල් මිලියන 900 කියන එක මා පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා විෙද්ශ රටවලින් ගත් මුදල් ගැන 

ෙනොෙවයි, අය වැෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා ඔබතුමන්ලාට දීපු මුදල් 
ගැන. ඔබතුමන්ලා විෙද්ශ රටවලින් මුදල් අරෙගන ඇවිල්ලා 
ෙබෞද්ධ කටයුතු නංවනවා ඒක  නම් ෙහොඳයි. නමුත් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාට ඒ ගැන  වුවමනාවක් තිබිලා නැහැ; මුදල් ෙදන්න 
නැතිව ඇති. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී උත්තර 
ෙදන්න. රුපියල් මිලියන 935ක වැඩ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරලා තිෙබන්ෙන්. සියයට 50ක පගතියක්වත් එතැන නැහැ.  

 
අෙප් කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 

ෙම් ගරු සභාෙව්  නැහැ. නමුත් කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් ගිය වසෙර් රුපියල් මිලියන 172ක් ෙවන් 
කරලා තිබුණත්, ෙම් වසෙර් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 94යි. ආගම් අතර සංහිඳියාව හදන්න එන ආණ්ඩුව 
ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ජාතික 
සංහිඳියාව නැතිව ගිය නිසා තමයි අවුරුදු තිහක් අපි විශාල 
යුද්ධයකට මුහුණ දුන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි විශාල යුද්ධයක් 
ඇතිෙවලා, ඒ යුද්ධය නවත්වා ගන්න බැරිව අපි අවුරුදු තිහක් දුක් 
වින්ෙද්. ඒ යුද්ධය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නැවැත්වූවාට 
පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන් ආගමික සංහිඳියාව ඇති කරන 
යුගය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ආගමික සංහිඳියාව හදන්න එක 
කට්ටියක් මඩකළපුවට යනවා. තව කට්ටියක් දකුණට යනවා. තව 
කට්ටියක් තව පැත්තකට යනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ සිද්ධ වන 
ඔක්ෙකෝම වැරදිවලට “ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය” 
කියලා කෑ ගහනවා. ඒවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් වැරදි  ෙනොෙවයි. 
ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, ඒ වැරදි ෙකොෙහන්ද 
වුෙණ් කියලා. ඒ නිසා ඒ ෙසේනා, ෙම් ෙසේනා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට 
දමන්න හදන්න එපා. අපට තිබු  ෙණ් නියමාකාරෙයන් සංහිඳියාව 
තිබුණ, නියමාකාරෙයන් සංහිඳියාෙවන් ගත කරපු ආණ්ඩුවක්. 
තරුණ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා යම් යම් වැරැදි කරමින් ෙනොමඟ යන 
විධිෙය් වැඩ කටයුතු කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න ඒ නිකායවල අෙප් අනුනායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 
ඉන්නවා. උන් වහන්ෙසේලා සමඟ ෙම් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙග් 
කියා කලාපය ගැන සාකච්ඡා කරන්න. උන් වහන්ෙසේලාට වැඩමුළු 
පවත්වලා, නියමාකාර පැත්තට ගන්න.  

 
සුද්දාෙග් කාලෙය් ඉඳලා, රජවරුන්ෙග් කාලෙය් ඉඳලා -

අනාදිමත් කාලයක සිට- අපි උපෙදස් ගත්ෙත් ගරුතර ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලාෙගන්. ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඇවිල්ලා ෙකොතැනද හිට 
ගන්ෙන්, එතැනට අනිවාර්යෙයන්ම තරුණ තරුණියන් -ජනතාව-  
එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා ඒක කැරැල්ලක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  උන් 
වහන්ෙසේලාෙග් ශක්තිය, උන් වහන්ෙසේලාෙග් හයිය ෙම් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගන්න. ඒක ෙගොඩක් වටිනවා.  

 
මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

ස්තුතිවන්ත වනවා. එක වෙරක අෙප් රට අනාගමික රාජ යක් 
විධියට ව වස්ථාෙව් නම් කරන එක ගැන එතුමා පැහැදිලි 
පකාශයක් කළා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් - ෙපෙර්දා උන් වහන්ෙසේ තව 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා 
නත්තල් ගහක් හදන එක සම්බන්ධෙයන්. ඒවා ඇත්ත වශෙයන්ම 
ආගමික නායකයන්ෙගන් අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වන ෙද්වල්; අපි 
කෙතෝලික නායකයන්ෙගන් බලාෙපො ෙරොත්තු වන ෙද්වල්. 
ෙබෞද්ධ නායකයන්ද අන්න ඒ වාෙග් තැනකට රට ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. අහස උසට නත්තල් ගස ් හදලා, ඒෙක් එක එක ෙද්වල් 
එල්ලුවාට කෙතෝලික දුගී දුප්පත් දරුවන්ෙග් බඩ වියත 
රැෙකන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට ආගමික 
සංහිඳියාව හදන්න මීට වඩා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න ෙවයි. 
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[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

පාරවල් හදන එක, ෙවනත් ෙද්වල් කරන එක විතරක් 
ෙනොෙවයි මා හිතන හැටියට අද කරන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම් සිද්ධස්ථාන ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා, ඒවා 
ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරන්න සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ. 
කෙතෝලික පල්ලි ෙවනුෙවන් 2017 අවුරුද්දට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 94ක වාෙග් ෙසොච්චම් මුදලක්. ෙම් 
මුදලින් ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්? ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 186යි ෙවන් කරන්ෙන්. ෙමොනවාද, 
ෙම්වාෙයන් කරන්න පුළුවන්?   

 
අෙප් ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති, ගිය වතාෙව් 

රුපියල් මිලියන 100ක් පූජාභූමි සංවර්ධනය කිරීමට ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කළ බව. ඒවාෙයන් සිදු වුණු වැඩක් නැහැ. ඌන සංවර්ධිත 
දහම් පාසල් සහ ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන 500ක් ෙතෝරාෙගන 
ඒවාට රුපියල් ලක්ෂ ෙදක බැඟින් ෙදනවා කියලා රුපියල් මිලියන 
100ක් ෙවන් කළා. ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් 
දුන්නු පන්සලක් මට අද ෙහොයා ගන්න බැරිව ගියා. මම කථා 
කරලා ඒ ගැන ෙහොයලා බැලුවත් එක පන්සලක්වත් ෙහොයා ගන්න 
බැරිව ගියා. ඒ නිසා ඒ කාරණා ඒ ආකාරයටම සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්වා නිකම් ෙපොත්වල විතරක් ලියලා ෙපන්වන්න එපා. 
ආගමික සංහිඳියාව  හැෙදන්න ෙම්වා කියාත්මක කරන්න. 
බස්නාහිර පළාත උදාහරණයකට ගන්න. අෙප් ගරු පියල් 
නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමාත් ෙම් කාරණය  කිව්වා. හිටපු පධාන 
ඇමති පසන්න රණතුංග මැතිතුමා "සදහම් අරුණැල්ල" කියන 
වැඩසටහනක් ෙගනැල්ලා, හැම දහම් පාසලකටම - ෙබෞද්ධ දහම් 
පාසල්,  කෙතෝලික දහම් පාසල්, හින්දු දහම් පාසල්, මුස්ලිම් දහම් 
පාසල් - අවුරුද්දට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් ලබා දුන්නා. 
ඒෙගොල්ලන් ඒ මුදලින් ෙඩස්ක් එකක් හදා ගත්තා; පන්ති 
කාමරයක් හදා ගත්තා; ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදා ගත්තා. ෙම් සියල්ල 
ඇති වුණා. ඒ වරපසාදය මුස්ලිම් දරුවාටත් ලැබුණා; හින්දු 
දරුවාටත් ලැබුණා; කෙතෝලික දරුවාටත් ලැබුණා; ෙබෞද්ධ 
දරුවාටත් ලැබුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා  ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව් 

ෙම් කාරණය  පිළිබඳවත් මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  දහම්   
පාසල් අධ ාපනය  සඳහා ඊළඟට තිෙබන ව සනය   ෙපෞද්ගලික 
පන්ති පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයනුයි.  ගරු අගමැතිතුමාත්  ෙම් 
ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සිටින  එක ෙහොඳයි. අගමැතිතුමා ෙහෝ  
ෙම්කට  විසඳුමක් ලබා  ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  ඉරිදා දිනවලදී 
ෙපෞද්ගලික පන්ති පවත්වන  එක  කරුණාකර  නවත්වන්න. 
දරුවන්  දහම් පාසල් යවන්න.  දරුවන් දහම් පාසල්   යැවීම  තුළින්   
ඒ දරුවන්  ෙහොඳ මාර්ගයට ගන්න  පුළුවන්. ෙම් දරුවන්ව  ෙහොඳ 
මාර්ගයට ෙගනාපුවාම,   ෙම්  ඇති වන සමාජ ව වසනයන්වලට 
මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන්කම ඔවුන්ට ලැෙබනවා. අද දරුවන්ට 
දහම් පාසලට යන්න පුළුවන්කමක්   නැහැ. 10 වසෙර්  විභාගය 
කරන්න  පාඩම් 72ක් තිෙබනවා මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
ෙම් පාඩම් 72 කරන්න තිෙබන්ෙන් දින 45යි. ඒ විභාගය  ඉවර 
වුණාට පස්ෙසේ ෙපොත්  හතරක් තිෙබනවා, විභාගය අවසන් 
කරන්න. සාමාන  ෙපළ විභාගය කරන දරුවා සාමාන ෙපළ 
විභාගය කර  ඉවර ෙවලා ඊට පස්ෙසේ   ෙම් සියල්ල අරෙගන ෙම් 
මාස ෙදක තුනට ෙම් විභාගයට පාඩම් කරන්න ඕනෑ. 

 
ලක්ෂයක් ෙබෞද්ධ  දරුෙවෝ ෙම් විභාගය සඳහා ඉල්ලුම් කරද්දී  

විභාගයට වාඩි ෙවන්ෙන් තිස් දාහක් වාෙග් ෙපොඩි පමාණයක්. 
ඉතිරි දරුෙවෝ ෙම් විභාගය කරන්ෙන් නැහැ.  මහන්සි ෙවලා දහම් 
පාසල්  සහතිකය ගත් දරුවාට ඒ සහතිකෙය් වටිනාකමක් සලසා 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  අද රැකියාවකදී  ඒ සහතිකය පිළිගන්නා 
තත්ත්වයක් නැහැ.  

 
දහම් පාසල් ගුරුවරුන් ෙවනුෙවන්  රුපියල් පනහක 

දීමනාවක්  ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  ගුරුවරුන් ෙවනුෙවන් 

අවුරුද්දටම  රුපියල් 2500ක් වාෙග් මුදලක්  දහම් පාසල් 
ගුරුවරුන්ට ලබා ෙදන්නට ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කරනවා.   
ෙකෙසේ ෙහෝ දහම් පාසල්වල වැඩ ක ටයුතු කර ගන්නට පුළුවන් 
වන විධියට  මුළු දහම් පාසලටම රුපියල් විසිපන්දාහක්, 
පනස්දාහක් වාෙග් මුදලක් ලබා ෙදන්නටය කියා මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණය ගැනත්  කියන්නට ඕනෑ.  

සාමාන  ෙපළ විභාගෙයන් පස්ෙසේ දහම් පාසෙල් අවසාන  
විභාගයට දරුවන්ෙගන් සියයට 10ක්වත් ෙපනී සිටින්ෙන්  නැහැ.  
අපි ෙමවැනි කාරණා පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන් ෙවන 
කිසි ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. සාර ධර්මවලින් පිරි, 
ගුණධර්මවලින් පිරි සමාජයක් ෙගොඩ නඟන්න, ආගමික සංහිඳියාව 
ඇති කරන්නයි.  රට තුළ  ආගමික සංහිඳියාව ඇති වන්නට නම්  
ෙම්  තරුණ තරුණියන් සියලු ෙදනා, දහම් පාසල් සිසු දරුවන් 
සියලු ෙදනා  ඒක රාශී  කරන්නට ඕනෑ;  එකතු කරන්නට ඕනෑ.  
දැන් සමහර ක ෙතෝලික පාසල්වලට  ෙබෞද්ධ  දරුවන ගන්ෙන් 
නැහැ; ෙබෞද්ධ පාසල්වලට කෙතෝලික  දරුවන් ගන්ෙන් නැහැ.   
ඒ සඳහා  පතිශතයක්  දී තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ෙපොඩි පමාණයක් 
තමයි ගන්ෙන්. මුස්ලිම් දරුෙවෝ සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා ෙම් සියලු ෙදනා  එකතු කරන වැඩ පිළිෙවළක්  ඕනෑ. ඒ 
එකතු කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් විශාල  ආගමික සංහිඳියාවක් 
අපට ඇති කර ගන්නට පුළුවන්.  එෙසේ නැත්නම්  ෙම් ව ාප්තවිම  
ඉතාම භයානකයි. ඉතාම භයානක විධිෙය් සිදුවීම් අද ඇති  
ෙවනවා. 

 
මුලාසනාරුඪ  ගරු මන්තීතුමනි, අෙප්  විමධ ගත මුදල්වලින් 

ෙහෝ ෙම් දරුවන්ට නිල ඇඳුමක් ලබා ෙදන්නට  ඉඩ පහසුකම්  හදා 
ෙදන්න කියලා  මා ෙයොජනා කරනවා. ෙබෞද්ධ දහම් පාසල්වලට 
යන දරු දැරියන්ට  නිල ඇඳුම් නැහැ.  ඒ දරුවන් ජාතික ඇඳුම, 
ළමා සාරිය අඳින්නට ඕනෑ වුණත්,  සමහර  දරුවන්ට  ඒ නිල 
ඇඳුම් ලබා ෙදන්නට ඔවුන්ෙග් ෙදමවුපියන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඒ 
නිසා එම දරුවන්ට දහම් පාසලට යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා.  ඒ නිසා විමධ ගත මුදල් වලින් ෙහෝ  එෙසේ නැත්නම් 
ෙබෞද්ධ කටයුතු අමාත ාංශයට ෙම් කටයුත්ත භාර දීලා,  දරුවන්ට 
නිල ඇඳුම් ටික ලබා ෙදන්නට රජය කටයුතු කරාවි  කියලා  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්  සභාෙවන් පිටව ෙගොස් 

සිටියත්,  ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට මා නැවත  නැවතත්  ෙම් 
කාරණය මතක් කරනවා. ඉරිදා සහ ෙපෝය  දිනවල ෙපෞද්ගලික 
පන්ති පැවැත්වීම ගැන යම් කියා මාර්ගයක් ගන්නය කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.   එක වතාවක්  ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.  
නමුත්  ඒක සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමාට  හැකි නම්  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වචනයක් ෙදන්න. නැතිනම් ගරු ඇමතිතුමා ලවා  
ෙහෝ ෙම් ගරු සභාෙව්දී  අෙප් ෙවලා ව අරෙගන ෙහෝ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදන්න. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම්  
ඉරිදා  ටියුෂන් පන්ති පවත්වන  එක නවත්වා ෙම් දරුවන්ට  දහම් 
අධ ාපනය ලබා  දීම සම්බන්ධෙයන් යම් නීති මාලාවක් සකස් 
කරන්න;  ඒ සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක්  ඇති කරන්න.   
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ ඒ ගැන පිළිතුරක් ලැෙබනවා නම් මා 
අගය ෙකො ට සලකනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, මට කථා කිරීමට තව 

ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවාද? 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට  තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   
 
ෙම් අමාත ාංශවලට මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී  සිදු ෙවලා තිෙබන 

ෙද්වල් ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  මුස්ලිම් ජනතාව 
ගැනත් ටිකක් කථා කරන්න  ඕනෑ.  ගරු  ඇමතිතුමා සභාෙව් 
සිටින  ෙවලාෙව් ෙම් ගැන සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි.  මුස්ලිම් 
පල්ලිවලත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. මා මීගමුව පෙද්ශය  
නිෙයෝජනය කරනවා. මිගමුව පෙද්ශෙය් මෙග් මුස්ලිම 
සෙහෝදරයන්  ගණනාවක් මා සමඟ හිතවත්ව කටයුතු කරනවා.  ඒ 
මුස්ලිම් ජනතාව ෙලොකු පල්ලියයි, ෙපොඩි පල්ලියයි කියලා  එක 
එක විධි යට ෙබදා ෙගන තිෙබනවා.  ඒක කෙතෝලික,  කිස්තියානි 
ආගම්වලත්  තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් විෂමතාව නැති කරන්න  
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙමොකද, මුස්ලිම් ජනතාවට යම් 
කාල වකවානුවකදී රට ඉඳි සහනාධාරය ෙබදා හැරීෙම්දී පවා යම් 
යම් ගැටලු මතු වුණු බව මම වතාවක් ෙදවතාවක්ම දැක 
තිෙබනවා. සමහර පල්ලිවලට ඒවා හරියාකාරව ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග් ෙබඳීම් නතර කරෙගන එතැන සංහිඳියාව ඇති කර ගන්නට 
ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු පිරිස කටයුතු කරයි කියලා මම හිතනවා. 

 
විෙශේෂෙයන් මඩු ෙද්වස්ථානය, තලවිල ෙද්වස්ථානය, 

වහෙකෝට්ෙට්, ෙත්වත්ත බැසිලිකාව වාෙග් කෙතෝලික ෙද්වස්ථාන 
දියුණු කරන්නට මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සභාෙව් නැතත් මම 
එතුමාට ඒ කාරණා ගැන මතක් කරන්නට කැමැතියි. අවුරුදු 30ක 
කුරිරු යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව තමයි අපිට මඩු පල්ලියට 
යන්නට පුළුවන් වුෙණ්. එම ෙද්වස්ථානවල සංවර්ධන වැඩසටහන් 
නිසියාකාරව කර ෙදන්නට කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා මූලිකත්වය අරෙගන කටයුතු කරයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

 
අද මඩු වන්දනාව සඳහා ෙකෝච්චියක් මන්නාරමට යන්නට 

සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ෙකෝචිචිෙයන් ෙමන්ම බස ්රථවලිනුත් 
යන්නට අවශ  පාරවල් අද නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. මඩු 
පල්ලිෙය් විශාල සංවර්ධන වැඩසටහන් ගණනාවක් කළා. ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් සිද්ධස්ථාන වන වහෙකෝට්ෙට්, තලවිල වාෙග් 
ස්ථානත් දියුණු කරන්නට- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට තත්පරයක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
 
එවැනි සංවර්ධන වැඩ සටහන් තවදුරටත් කියාත්මක කරන්න 

කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අපි "සංහිඳියාව" කියලා ෙකොපමණ අඬ 
ෙබර ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. ෙමතැන තමයි නියම තැන, ෙම් 
ආගමික සංහිඳියාව අපි රට තුළ පවත්වාෙගන ගිෙයොත් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී සිද්ධ ෙවන්නට යන ව සනයන්ෙගන් ගැලෙවන්නට 
අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ ව සනයන්වලින් ගැලෙවන්නට නම් ෙම් 
අමාත ාංශ සඳහා මීට වඩා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන ෙලසත්, 
ෙවන් කළ මුදල් පතිපාදන ලබා දීමට කටයුතු කරන ෙලසත් 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.55] 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශ කිහිපයකම වැය 

ශීර්ෂයන් පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා නිෙයෝජනය 
කරන දකුණු පළාෙත් ගාල්ල දිස්තික්කයට ෙබෙහවින්ම බලපාන 
වැදගත් අමාත ාංශයක් වන සංචාරක සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන 
මිනිත්තු පහක් ෙහෝ කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් පධාන ආදායම් 

මාර්ග අතර තුන්වැනි ස්ථානය හිමි වන්ෙන් සංචාරක 
ව ාපාරයටයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සංචාරක ව ාපාරෙයන් උපයන ආදායම ෙදෙවනි ෙවන්ෙන් 

විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අය උපයන ආදායමට සහ ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙයන් ලබන ආදායමට විතරයි. ඒ තරමටම අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට ෙබෙහවින් බලපාන ව ාපාරයක් බවට, කර්මාන්තයක් 
බවට අද සංචාරක ව ාපාරය පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපිට සතුටු 
ෙවන්නට පුළුවන් අද වන විට සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම එන්න 
එන්නම වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරලා තිබීම ගැන. 2015ට 
සාෙප්ක්ෂව 2016 වසෙර්දී සියයට 15ක පමණ වර්ධනයක් 
සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම පැත්ෙතන් අපට දකින්නට තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 

ආර්ථිකෙය් විශාල ෙවනස්කම් සිදු කරන්නට මහා පරිවර්තන 
රාශියක් සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත තුමාත්, රජයත් දැන් ඒ සඳහා සැලසුම් කරනවා. 
වර්තමාන රජය අෙප් සංචාරක ව ාපාරය පුඵල් කිරීමට පධානම 
තැනක් ලබාදීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ අනුව පධාන වශෙයන් 
දැනටම විෙශේෂ සංචාරක කලාප කිහිපයක් හඳුනාෙගන ඒවා 
සංවර්ධනය කරලා වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ  කටයුතු සම්පාදනය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අතරට තිකුණාමලෙය් සිට පාසිකුඩා දක්වා 
පෙද්ශයත්, ඒ වාෙග්ම මඩකළපුෙව් සිට අරුගම්ෙබ් දක්වා 
පෙද්ශයත්, ෙමොණරාගල - ඇල්ල තීරයත්, හලාවත ඉඳලා 
කල්පිටිය දක්වා තීරයත් අයත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
පළාෙත් මම නිෙයෝජනය කරන ෙබන්තර ෙදද්දුව ඉඳලා අකුරණ 
දක්වා මුහුදු බඩ තීරය සම්පූර්ණෙයන්ම අධි සංචාරක කලාපයක් 
හැටියට දියුණු කරන්නට ගරු අගාමාත තුමාත්, අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් රජයත් දැන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ සැලසුම් 
කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ උත්සාහය සහ ආශිර්වාදය නිසා 

2017 අවුරුද්ෙද් මුල් කාලය වන විට ෙබන්තර ෙදද්දූව සංචාරක 
ව ාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු  දැවැන්ත සංචාරක ව ාපෘතියක් හැටියට 
ආරම්භ කරන්නට අපට හැකියාව ලැෙබයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. ෙදද්දුව සංචාරක ව ාපෘතිය දකුෙණ් පධානතම 
ව ෘපෘතියක් ෙලස පත් වනවාට අපට කිසිදු සැකයක් නැහැ. විශාල 

3545 3546 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

පිරිසකට ආදායම් මාර්ග සලසා ෙදන්න, අලුතින් රැකියා ඇති 
කරන්න, අලුත් ව ාපෘති ඇති කරන්න, යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කරන්න, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් භූමිෙය් වටිනාකම පවා විශාල 
පමාණයකින් වැඩි කරෙදන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අපට 
පුළුවන් ෙවනවා. ෙම් සඳහා ෙබන්තර පෙද්ශෙය් විෙශේෂ ෙයන්ම 
පුරන් වුණු -කුඹුරු කරන්න බැරිව අතහැරුණු- ඉඩම් රාශියක් අප 
අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා. පළමුවැනි වටය සඳහා එවැනි ඉඩම් 
අක්කර 2,000ක් පමණ හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඒ 
ඉඩම් හිමියන්ට වන්දි ෙගවලා, ඒවා අත්පත් කරගැනීෙම් කටයුතු 
සිදු කර තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා 

කරන ෙකොට මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, ලංකාෙව් 
මුලින්ම සංචාරක ව ාපාරය ආරම්භ කළ පෙද්ශයත් ෙබන්තර බව. 
අද ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයා හැටියට 
මම ෙම් කාරණය මතක් කරන්නම ඕනෑ. එක්දහස්නවසියහැට 
ගණන්වලදී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙබන්තර නිවාඩු 
නිෙක්තනය සංචාරක ෙහෝටලයක් බවට පත් කරලා, අද ලංකාෙව් 
තුන්වැනි ආදායම් මාර්ගයට මුල පුරන ෙකොට, ෙම් ව ාපාරය හරහා 
ෙම් තරම් විශාල දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන් ෙවයි කියා කවුරුවත් 
හිතන්ෙන් නැතිව ඇති. අද වාෙග්ම තමයි, ඒ කාලෙය්ත් ෙම් අලුත් 
වැඩ පිළිෙවළවල් පටන් ගන්න ෙකොට විරුද්ධ පක්ෂවල 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විවිධ බිල්ලන් මවලා, ෙම්ක රටට අයහපතක් 
වන තැනක් හැටියට ෙපන්වන්න උත්සාහ කළා.  

 
ඒ කාලෙය්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එක්සත් ජාතික 

පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් සංචාරක ෙහෝටල් ඇති කරලා, එම ව ාපාරයට 
මුල පුරන ෙකොට, ඒ පළාෙත් සිටි ෙද්ශපාලනඥයන් කිව්ෙව් 
ෙමොනවාද? "අප බලයට පත් වුණාම ෙම් ෙහෝටල් ෙරෝහල් බවට 
පරිවර්තනය කරනවා" කියා එතුමන්ලා ෙව්දිකාෙව් ඉඳෙගන මහා 
සටන් පාඨ කිව්වා. නමුත්, ඒ අය බලයට ආවාට පසුව ඒ ගැන 
පශ්න කරන ෙකොට දීපු උත්තරය ෙමොකක්ද? "ෙම් ෙහෝටල් 
ආර්ථිකයට වැළඳුණු ෙරෝගයට පතිකාර කරන ස්ථාන බවට 
පරිවර්තනය කරලා, දිගටම පවත්වාෙගන යනවා" කියා ඔවුන් 
කිව්වා. ඕක තමයි හැම දාම වුෙණ්. දුරදිග බලලා, අලුතින් වැඩ 
පිළිෙවළක් පටන් ගන්න ෙකොට විරුද්ධවාදින් විෙව්චන එල්ල 
කළත්, අවුරුදු ගණනක් ගියාට පසුව ෙහෝ ඒවාෙය් ෙහොඳ කියන්න 
තමයි ඒ අයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ට මතක ඇති, මෑත 

කාලෙය් කණ්ඩලම ෙහෝටලය පටන් ගන්න ෙකොටත් සමහර අය 
ඔළුෙවන් හිටගන්න හැදුවා; උද්ෙඝෝෂණ කළා; බලයට ආවාට 
පසුව ඒවාෙය් ගෙඩොලින් ගෙඩොල ගලවනවාය කිව්වා. නමුත්, ඒ 
උදවිය ඊට පසුව ඒවා පරිහරණය කරන හැටි තමයි අපට දකින්න 
ලැබුෙණ්.  

 
අෙප් ආණ්ඩුව සංචාරක ව ාපාරය ආරම්භ කළා විතරක්  

 ෙනොෙවයි, පක්ෂයක් හැටියට කථා කරන ෙකොට 1977න් පසුව 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන රජය යටෙත් එහි විශාල පගතියක්  ෙපන්නුම් 
කරන්න පුළුවන් වුණා. මම ඒ සඳහා ෙහොඳ උදාහරණයක් 
කියන්නම්. 1977ට ෙපර ගාලු මුවෙදොර පිට්ටනියට ගිහින් වට පිට  
බලන ෙකොට ෙගෝල්ෙෆේස් ෙහෝටලය විතරයි තිබුෙණ්. නමුත්, අෙප් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා ටික කලක් යන ෙකොට වට පිටාෙව් 
දැවැන්ත ෙහෝටල් රාශියක් දැකගන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති 
වුණා. ඒ තත්ත්වය රට පුරාම ව ාප්ත වුණා. දැන් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
සංචාරක ඇමතිතුමායි, අෙප් රජයයි, ෙම් අංශෙය් විශාල 
පරිවර්තනයක් කරන්න, සැලසුම් රාශියක් සකස් කරලා, ඒ 
සැලසුම් යථාර්ථයක් කරන්න -කියාත්මක කරන්න- ලබන 
අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට අපට හැකියාව තිෙබන තත්ත්වයක් 
ෙගොඩනඟලා තිෙබනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනා ඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමපමණ කාලයක් මුහුදු ෙවරළටයි, සංචාරක ෙහෝටලයටයි 

ෙකොටු වුණු සංචාරකයන් ෙවනුෙවන් විවිධ බාහිර 
කියාකාරකම්වලින් සමන්විත වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න අප 
සූදානම්. වතුර ෙබෝතලය ගන්න ෙකොටත් ගණන් අහන 
සංචාරකෙයෝ ෙවනුවට ඉදිරිෙය්දී අෙප් සංචාරක ව ාපාරයට 
ෙලෝකෙය් ධනවත්ම සංචාරකෙයෝ ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් 
වැඩසටහන් ඇති කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙදද්දුව සංචාරක ව ාපෘතියත් එවැනි එකක් බව 
මා කියන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදක තුනක් 

ෙදන්න. මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  
 
ෙබන්තර පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් පළාෙත් හික්කඩුව, 

ගාල්ල, උණවටුන වැනි පෙද්ශවලත් සංචාරක ව ාපාරෙය් ශීඝ 
දියුණුවක් තිෙබනවා. විශාල පිරිසක් එම කර්මාන්තෙය් නිරත 
ෙවලා ඉන්නවා. 2015දී අප ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
2,900කට වැඩි මුදලක් සංචාරක ව ාපාරෙයන් උපයා ගත්තා. 
2016 වසෙර් මුල් මාස 10 තුළදී ශී ලංකාවට පැමිණි 
සංචාරකයන්ෙග් පමාණය 16,58,824ක් ෙවනවා. ෙම් සංඛ ාව 
එන්න එන්නම වැඩි කරෙගන, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන ව ාපාරයක් බවට ෙම් කර්මාන්තය පත් කරගන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අතර වැඩිම සංචාරකයන් පිරිසක් ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාෙවන්. ඊළඟට, 
චීනෙයන්. ෙම් රටවලින් එන සංචාරකයන් සංඛ ාව දවසින් දවස 
වර්ධනය වන හැටි තමයි අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන්. රටක 
සංචාරක ව ාපාරය සාර්ථකව පවත්වාෙගන යන්න, ඒ රෙට් 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වයත්, යහපත් ආරක්ෂක වටපි ටාවකුත් 
අවශ  ෙවනවා. අද ඒ තත්ත්වය අෙප් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ලංකාව සංචාරය කරන්න නුසුදුසු රටක් හැටියට යුෙරෝපෙය් 

රටවල් නම් කරන ලද කාලයක් තිබුණු බව අපි දන්නවා. ඒ 
කාලෙය්දී ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටවල් අෙප් රටට කිකට් 
කණ්ඩායම් එවන එක පවා පතික්ෙෂේප කළා. ෙම් වනෙකොට විෙදස් 
සඟරාවල පවා ලංකාෙව් සංචාරක ව ාපාරය පිළිබඳව මහා 
ඉහළින් කථා කිරීම පිළිබඳව අප සතුටු වනවා.  

 
ගරු ඇමතිතුමනි, හික්කඩුව කියන්ෙන් සංචාරක ව ාපාරය 

ෙබොෙහොම ඉහළින් ෙකෙරන පෙද්ශයක්. ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන 
ෙහෝටල්වලට විශාල බාධාවක් ෙවලා තිෙබනවා, විකල්ප 
මාර්ගයක් ෙනොමැතිවීම. ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපි 
කථා කරනවා. අගමැතිතුමාත් හික්කඩුවට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව 
අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට මා එම කරුණ පිළිබඳවත් මතක් කරනවා. 

 
උනවටුන වාෙග් පෙද්ශවල මල අපවහන පද්ධතිය නිසි ෙලස 

කියාත්මක කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. සංචාරක ව ාපාරයට 
අනිවාර්යෙයන්ම යටිතල පහසුකම් අත වශ යි. විෙශේෂෙයන්ම 
කප්පාදුවකින් ෙතොරව ඒ පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීම අවශ යි. 
ෙබන්තරට, ගාල්ලට, උනවටුනට, හික්කඩුවට අඛණ්ඩව ජලය 
සපයා ගැනීෙම් පශ්න ඇති වන අවස්ථා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳවත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. 

3547 3548 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසාන වශෙයන්, මා ෙම් කරුණ කියන්න කැමැතියි. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ලංකාවට එන සංචාරකයින් රැෙගන එන අන්තිම 
ෙඩොලරයත් අෙප් රට තුළදී වියදම් කරලා යවන තත්ත්වයක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන් අෙප් රටට ආකර්ෂණය වන විධිෙය් 
විවිධ වැඩ පිළිෙවළ සහ බාහිර කියාකාරකම් අපි අලුෙතන් ඇති 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙදද්දුව සංචාරක ව ාපෘතිය අපි ලබන 
අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කරලා, ඊ ළඟ අවුරුද්ෙද් ෙම් අමාත ාංශය 
පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ඒ පිළිබඳවත් අපට අදහස් පකාශ 
කරන්න අවස්ථාව ලැෙබයි කියන එක මට විශ්වාසයි.  

 
ෙම් විෂයයටම ගැළෙපන, විෂය පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයක් 

තිෙබන, ඒ වාෙග්ම පරිණත ෙද්ශපාලනඥෙයක් අද සංචාරක 
ව ාපාරය භාර ෙගන අගමැතිතුමාෙග් හා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආශිර්වාදය ඇතුව ෙම් අමාත ාංශෙය් කටයුතු කියාත්මක කරනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සැලසුම් කර ඇති සියලු ව ාපෘති 
ආරම්භ කරලා ලබන වර්ෂය වනෙකොට ඒ සියල්ල කියාත්මක 
කරලා විශාල පරිවර්තනයක් රට තුළ ෙපන්වා, විශාල පිරිසකට 
රැකියා ලබා දීලා ඒ තුළින් විශාල වශෙයන් ආදායම් මාර්ග ඇති 
කර රෙට් විශාල දියුණුවක් ෙපන්වන්න ඔබතුමාට ශක්තිය හා 
ෛධර්ය ලැෙබන්න කියලා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් 

මන්තීතුමා.  
 

ඊට ෙපර ගරු ෙව්ලුකුමාර් මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and THE HON. VELU KUMAR  took the Chair.    

 
[பி.ப. 5.06] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உங்க க்கு வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாண் , இன்ைறய 
விவாதக் க ப்ெபா ள்க க்குள் ைழகின்ேறன். இன்  
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் 
அைமச்சு, த்தசாசன அைமச்சு, சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் 
மீதான கு நிைல விவாதம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . தற்ெபா  ெகௗரவ அைமச்சர் அப் ல் 
ஹலீம் அவர்கள் இச்சைபயில் அமர்ந்தி ப்பதனால், நான் 

தலாவதாக தபால், தபால் ேசைவகள் அைமச்சு ெதாடர்பில் 
உைரயாற்ற வி ம் கின்ேறன்.  

 
நாங்கள் 21ஆம் ற்றாண் ல் - தகவல் ெதாழில் ட்ப 

கத்தில் - வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். நாங்கள் தகவல் 
ெதாழில் ட்ப கத்தில் வா கின்ற அேதேவைள, எம  மக்கள் 
கஷ்டமான, அதிகஷ்டமான பிரேதசங்களில் இன்ன ம் 
17ஆம், 18ஆம், 19ஆம் ற்றாண் களில் வாழ்வ ேபான்  

வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க க்கு வசதியான - 
ெசௗகாியமான - பல விடயங்கள் அல்ல  அ வலகங்கள் 
அங்கு காணப்படவில்ைல. ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
நான் உங்கைள ேநாில் சந்தித் ம் சில விடயங்கைளப் 
ேபசியி க்கின்ேறன். நீங்கள் அடக்கமான, அைமதியான, 
ெகௗரவமான மனிதர் என்பைத நாங்கள் கண் க்கின்ேறாம். 
அந்த வைகயில், சில கஷ்டமான, அதிகஷ்டமான 
பிரேதசங்களில் உப தபால் அ வலகங்கைள நி வ 
ேவண் ெமன்  நான் உங்களிடம் ேகட் ந்ேதன். அ பற்றி 
நீங்கள் சாதகமாகப் பாிசீ ப்பதாகச் ெசால் , க த 
ெமான்ைற ம் எனக்கு அ ப்பியி ந்தீர்கள். அதற்கு நன்றி!  

 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 

கஷ்டமான, அதிகஷ்டமான பிரேதசங்கள் அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக, நான் சில இடங்கைள 
உங்க க்குச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். மட்டக்களப்  
ேபாரதீ ப்பற்றில் ெவல்லாெவளிப் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாி க்குட்பட்ட காக்காச்சிவட்ைட என்ற கிராமமான  
அதிகஷ்டப் பிரேதசத்தில் அைமந்தி க்கின்ற . ஆைகயால், 
அங்கு ஓர் உப தபாலகத்ைத அைமத் த் தரேவண் ெமன்  
அந்த மக்கள் உங்கைள ேவண்  நிற்கின்றார்கள். 
அேதேபான்  மட்டக்களப்பில் மண் ைன ெதன்ேமற்குப் 
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் இ க்கின்ற மாவ ம்மாாி என்ற 
கிராம ம் ஒ  அதிகஷ்டப் பிரேதசமாக இ க்கின்ற . அந்த 
இடத்தி ம் தபால் ேசைவகள் நைடெப வ  மிக ம் 
குைறவாக இ க்கின்ற . அந்த மக்க ம் ஒ  உப 
தபாலகத்ைத எதிர்பார்த்  நிற்கின்றார்கள். இைதவிட, 
ேகாரைளப்பற்  ெதற்கு கிரான் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் 
வட ைன, கூழாவ  ஆகிய மிக ம் கஷ்டமான இரண்  
கிராமங்கள் காணப்ப கின்றன. இந்த இடங்களில் தபால் 
ேசைவகள் நைடெப வ  மிக ம் அாிதாகக் 
காணப்ப கின்ற . அந்த  மக்கள் 21ஆம் ற்றாண் க்குாிய 
வசதிகைள இன்ன ம் அ பவிக்காமல் இ க்கின்றார்கள். 
எனேவ, அங்குள்ள மக்கள் அந்தக் கிராமங்க க்கும் உப 
தபாலகங்கைள எதிர்பார்த்  நிற்கின்றார்கள்.   

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, திய உப 

தபாலகங்கைள ஆரம்பிப்பதற்குாிய கட் ட வசதிகைளத் 
தர மாயின் உடன யாக அவற்ைற ஆரம்பிக்கக்கூ ய 
வாய்ப்பி க்கின்ற .  இ்ல்லாவிட்டால், அ  சம்பந்தமாக 
நாங்கள் கட் டங்கைளத் ேதர்ந்ெத த்  ஆரம்பிக்கேவண் ம். 
எம  அைமச்சு லம் உப தபாலகங்க க்குாிய 
கட் டங்கைளப் திதாகக் கட் வதற்குாிய வசதி 
தற்ேபாதில்ைல என்பைத நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதற்குாிய சாதகமான 

பதிைலக் கூறியைமக்கு நன்றி.  தற்கா கமாக வாடைக 
அ ப்பைடயில் இயங்கக்கூ ய வைகயில் கட் ட வசதிகைள 
ஏற்ப த்தித் தரலாம். ஆகேவ, இந்த அதிகஷ்டமான 
பிரேதசங்களில் உப தபாலகங்கைள அைமத் த்த வதற்கு 
நீங்கள் ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 2017ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதியில் எ ப்பீர்கெளன்ற நம்பிக்ைக இ க்கின்ற .   
 

அேதேவைள, ப ைள தியில் கர யனா  என்ற ஒ  
கிராமம் அைமந்தி க்கின்ற .  அ    த்தத்ைத  அளவில் 

3549 3550 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර්  08 

 

 

அ பவித்த விசாலமான ஒ  பிரேதசம். நான் சி வனாக 
இ க்கின்ற காலத்தி ந் , அதாவ  40 ஆண் களாக 
அங்கி க்கின்ற உப தபாலகம் மிகச் சிறிதாகேவ 
காணப்ப கின்ற .  ஓர் அைறக்குள் அைடபட்டதாக 
இ க்கின்ற . அதற்குப் பின்னர் நி வப்பட்ட பல உப 
தபாலகங்கள் தர யர்த்தப்பட் க்கின்றன. மிக ம் 

க்கியத் வம் வாய்ந்த கர யனா  என்ற கிராமமான , 
தனிப்பட்ட ஒ   பிரேதச ெசயலகத்ைத ம் ஒ  பிரேதச 
சைபைய ம் தாங்கிநிற்க ேவண் ய பிரேதசமாக 
இ க்கின்றப யால், அந்த உப தபாலகத்திைனத் தர யர்த்தி 
அந்த இடத்தில் தபால் ேசைவ ஒ  ெநறி ைறயில் நைடெபற 
ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  உங்கைளப் பணிவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  எனேவ, ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட 3 
கிராமங்களி ம் உப தபாலகங்கைள அைமப்பேதா  
மட் மல்லாமல், கர யனா  கிராமத்தில் அைமந்தி க்கின்ற 
அந்த உப தபாலகத்திைனத் தர யர்த்தித் த மா ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். கர யனாறில் ஒ  ெபாிய 
ைவத்தியசாைல, விவசாயப் பண்ைண, மகாவித்தியாலயம் 
ேபான்றன  இ க்கின்றன.  மக்கள் பரந்தளவில் அந்த 
இடத்தில் வாழ்வதனால், அங்குள்ள உப தபாலகத்திைனத் 
தர யர்த் வதற்கான உங்க ைடய சிபார்சிைன எதிர்பார்த்  
நிற்கின்ேறன்.   

 
அ த்ததாக, சுற் லாத் ைற பற்றிச் சில வார்த்ைதகைளப் 

பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். சுற் லாத் ைறயிைன 
எ த் க்ெகாண்டால், இ  ஒ  சவாலான ைற. இதில் 
இரண்  பக்கங்கள் இ க்கின்றன. ஒ பக்கத்தில் 
அபிவி த்தி ம் அ த்த பக்கத்தில் எங்க ைடய ஒ க்கம் 
பற்றிய விடய ம் இ க்கின்றன. எனேவ, மிக ம் 
கட் மானமான எம  ஒ க்கத்ைதச் சிைதக்காத விதத்தில் 
சுற் லாத் ைறயான  வி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
நாட் ல் பல பிரேதசங்கள் காணப்பட்டா ம் த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கள் இன்  
அபிவி த்திக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றன.  எனேவ, 
இந்தப் பிரேதசங்களில் மிக ம் கட் க்ேகாப்பான ைறயில் 
இந்தச் சுற் லாத் ைறயிைன அபிவி த்தி ெசய்வதற்குாிய 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கேவண் ம்.  

 
குறிப்பாக, பாசிக்குடா என்ற மிக ம் பிரபல்யமான ஒ  

கடற்கைர காணப்ப கின்ற .  அந்த இடத்தில் பல 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைள நீங்கள் ன்ென த் 
தி க்கின்றீர்கள். அதற்காக உங்கைளப் பாராட் கின்ற 
அேதேவைளயில், இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். சுற் லாத் ைறக்குப் பிரபல்யமான அந்த 
இடங்களில் அைமந்தி க்கின்ற கைடகள் அல்ல  
உண ச்சாைலகள் எ வாக இ ந்தா ம் அங்கு உள் ர் 
இைளஞர் வதிகள்  ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெப வ  
மிக ம் க னமான விடயமாக இ க்கின்ற . இைளஞர் 

வதிகள் மத்தியில் அவர்க ைடய மாவட்டத்தில் 
கிைடக்கேவண் ய ெதாழில்வாய்ப் க்கள் அவர்க க்குக் 
கிைடக்காததால் மனாீதியாகச் சில உளவியல் தாக்கங்கள் 
ஏற்ப வதற்கும் அந்த உளவியல் தாக்கங்கள் பின்னர் 
அவர்கைளத் தவறான ெநறி ைறயில் ெகாண் ெசல்வதற்கும் 
ஏ வாக அைமகின்றன. நீங்கள் சுற் லாத் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய்வைத நாங்கள் வரேவற்கின்ற 
அேதேநரத்தில், உள் ர் வளங்கைள உள் ர்வாசிகள் 
அ பவிப்பதற்குாியவைகயில் உங்க ைடய ெகாள்ைக 
கைள ம் மற் ம் ெசயற்றிட்டங்கைள ம் வகுக்கேவண் ம். 
அப்ெபா தான் குறித்த ெசயற்றிட்டங்கள் ெவற்றிகரமாக 
அைம ம் என்பைத ம் இங்கு நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Member, we will be opening a hotel school in 

Jaffna by February, where your people can be trained to 
get employment in the tourism sector - in hotels and so 
on.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Thank you very much, Hon. Minister.  
நான் குறிப்பி கின்ற இன் ெமா  விடயம், த்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட கிழக்கு மாகாணத்தின்மீ ம் உங்க ைடய 
கவனம் அதிகமாகத் தி ம்ப ேவண் ம் என்பதாகும். கடந்த 
காலத்தில் அங்கு குறிப்பிட்ட சில பிரேதசங்கள் 
அபிவி த்திையக் கண் ந்தா ம்கூட அதிகமான 
பிரேதசங்கள் அபிவி த்தியில் பின்தங்கிக் காணப்ப கின்றன. 
அ  த்தத்தின் காரணமாக இ க்கலாம். ஆனால், த்தம் 
நிைறவைடந்  ஏழைர ஆண் கள் கடந் விட்டன. இந்த 
நிைலயில் அங்கு அபிவி த்தியில் இைடெவளிகள் அல்ல  
ெவற்றிடங்கள் காணப்படக்கூடா . ஆனால், இன்  அங்கு 
சில பிரேதசங்கள் ெவற்றிக்குாிய இடங்களாக ம் சில 
இடங்கள் ெவற்றிடங்களாக ம் காணப்ப கின்றன. இன்  
நல்லாட்சிக்கு ஒ  வ டம் கடந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, 
இனிவ கின்ற காலத்தில் எம  மக்கள் அபிவி த்தியில் 
பங்குதாாிகளாக இ ப்பதற்கும் தம  பிரேதசத்தில் 
அபிவி த்திையக் கண்டதாக அவர்கள் ஒப் க்ெகாள்வதற்கும் 
ஏற்ற விதத்தில் உங்க ைடய ெசயற்பா கள் அைம ெமன்  
நான் நம் கின்ேறன்.  
 

ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கிறிஸ்தவ விவகாரத்திற்கும் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்றப யால் வாைழச்ேசைன ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் வாழ்கின்ற மக்கள் என்னிடம் தந்த சில 
க தங்கள் சம்பந்தமாக ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அங்கு 

த்தத்தின்ேபா  த்தப் பிரேதசங்களாக இ ந்த ல் மைல, 
ஆயித்தியமைல ேபான்ற இடங்களில் ேதவாலயங்கள் 
பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்றன. அங்குள்ள மக்கள் 
இன்  தம  சுய யற்சியின் லமாக அந்தத் 
ேதவாலயங்கைளக் கட் ெய ப்பியி க்கின்றார்கள். இ ந்த 
ேபாதி ம் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற 
கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்கைளப் னரைமத் க்ெகாள்வதற்கான 
ெசயற்பா கைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
ேமற்ெகாள்வார் என்  நான் நம் கின்ேறன். 
  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Member, if you can give me a request from the 

relevant parish priests certified by the Bishop, we can 
give you funds to restore those churches.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay. I will give you the details of the particular 

churches which need to be restored.  
அ த்ததாக த்தசாசன அைமச்ைசப் ெபா த்தவைரயில், 

நான் க்கியமானெதா  விடயத்ைதத் ெதாட் ப் ேபச 
வி ம் கின்ேறன். அதற்கு க்கிய காரணம் ெபௗத்த மதத்தின் 

னிதத்ைதப் பற்றி நான் நன்கு அறிந்தவன். ெகௗதம த்தர்  
எல்லா மக்க க்கும் ன்ேனா யாகத் தன  ெபௗத்த 
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ெநறியிைன ஆக்கித் தந்தவர். அந்த வைகயில், 'மனித ம் 
ெதய்வமாகலாம்' என்பதற்கைமவாக அவர் மனித உ வில் 
பிறந்தி க்கின்றார். அதி ம் சாதாரண ஒ வராகப் 
பிறக்கவில்ைல. சுத்ேதாதன மன்னனின் ஒ  ைமந்தனாகப் 
பிறந்  இளவரசராக வளர்ந்தவர்.  சுகேபாகங்கள் அல்ல  
ெசௗகாியங்கைள ஒட் ெமாத்தமாக அ பவித்தேபா ம் 

ப் , பிணி, சாக்கா  - வேயாதிபம், ேநாய், மரணம் ேபான்ற 
விடயங்கைளப் பார்த்த அவர், நிைலயற்ற இந்த வாழ்க்ைகைய 
விட் விட்  நிைலயான வாழ்ைவப் ெப வதற்காக ஓர் 
ஆன்மீக வாதியாகச்ெசன்  அ ைமயான ெபளத்த மதத்ைதப் 
ேபாதித்  வந்தார். ஆகேவ, ெபௗத்தம் என்ப  எந்த 
வைகயி ம் குைறத்  மதிப்பிடக்கூ யெதான்றல்ல. 
மனிதத் வம், னிதத் வம் என்பைதக் ெகாண்ட மதம்.  

 
குறிப்பாக, இந்தியாவில் ஒ  ேபார் ெவறியனாகவி ந்  

பல ேதசங்கைளக் ைகப்பற்றித் தன் ைடய ஆ ைகக்குள் 
ெகாண் வந்  ெச க்ேகா  ெவற்றி ழக்கமிட்ட அேசாகச் 
சக்கரவர்த்தி மன்னைனப் ெபளத்த மதம் ஒ  ேநர்ெநறியனாக 
மாற்றிய . அவர் அன்றி ந்  ஒ  சிறந்த ெபௗத்தனாக 
மாறியேதா  இந்திய மக்க க்கு நல்ல வாழ்க்ைகைய ம் 
ெபற் க்ெகா த்தார். அவ ைடய பிள்ைளகளான மஹிந்த 
ேதரர், சங்கமித்திைர ஆகிேயார்தான் ேதவநம்பியதீசன் 
காலத்தில் இலங்ைகக்கு ெபௗத்த மதத்ைதக் ெகாண் வந்  
பரப்பியி ந்தார்கள். ெபௗத்த மதம் ஓர் எளிைமயான, 
உன்னதமான நிைலயி ம் மக்களால் வரேவற்கத்தக்க 
விதத்தி ம் அைமந்த  என்பைத நான் அறிேவன். "ஆைசேய 

க்கத்திற்கு ல காரணம்; ஆைசையத் றந்தால் இன்பம் 
உண்டாகும்" என்ப  அவ ைடய ஒ  ேபாதைன. அந்த 
வைகயில், இவ்வா  அ ைமயான க த் கைளக் 
ெகாண் க்கின்ற இந்த ெபௗத்த மதத்தின்  ெசல்ெநறிகள் 
இலங்ைகயி ம் அ ைமெப ைமயாக இ க்கேவண் ெமன்  
நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம்.  

 

உண்ைமயான ெபௗத்தர்கள் மற்ைறய மதத்தவைரேயா, 
இனத்தவைரேயா ண்ப த் ம் வைகயில் ெசயற்பட 
மாட்டார்கள்; மதெநறிைய விட்  மதெவறிையப் பின்பற் ம் 
வைகயி ம் ெசயற்படமாட்டார்கள் என்ப  எங்க ைடய 
க த் . உண்ைமயான ெபௗத்தம் அைதத்தான் ெசால்கின்ற .  
எந்த மதத்தின் ெபயரா ம் - அ  இந்  மதமாக இ க்கட் ம், 
கிறிஸ்தவ மதமாக இ க்கட் ம், ெபௗத்த மதமாக 
இ க்கட் ம், இஸ்லாமிய மதமாக இ க்கட் ம்,  ேபாேரா - 

த்தேமா, வன் ைறேயா அங்கு விைதக்கப்ப மாக  
இ ந்தால், அ  மதெநறியாக அைமயா ; மதெவறியாகத்தான் 
அைமய ம். ஏன், இந் த் தீவிரவாதிக ம் இ க்கத்தான் 
ெசய்கிறார்கள்! இந்தியாவில் பாபர் மசூதிைய உைடத்தவர்கள் 
இந் த் தீவிரவாதிகள்! அேதேபான் , னித த்தம் என்ற 
ெபயரால் இரத்தக் களாிகள் ஏற்பட் க்கின்றன; சி ைவ 

த்தம் என்ற ெபயரால் இரத்தக் களாிகள் ஏற்பட் க்கின்றன. 
ஆகேவ, ேபார் ெவறியில் இல்லாமல் ேநர் ெநறியில் எந்த மதம் 
வழிகாட் கின்றேதா, மற்ைறய இனத்தவர்கைள ம் 
மதத்தவர்கைள ம் ஜாதியினைர ம் ண்ப த்தாமல் எந்த 
மதம் ெசல் ேமா, அந்த மதம்தான் உலகத் க்கு உவப்பான 
மதம்; அ தான் மதிக்கப்பட ேவண் ய மதம். எந்த மத ம் 
தவறான ேபாதைனகைள, தவறான வழிகாட் தல்கைளச் 
ெசய்யவில்ைல; சாியான ேபாதைனகைளத்தான் ெசய்கின்றன. 
என்ைனப் ெபா த்தமட் ல் நான் எம்மத ம் சம்மதம் என்  
நம் கின்றவன். "ஒன்ேற குலம், ஒ வேன ேதவன்" என்  
தி மந்திரம் ெசால்கிற . அதாவ , மனிதனாகப் பிறந்தவர்கள் 
எல்ேலா ம் ஒன் தான், அவர்கள் வழிப கின்ற ெதய்வ ம் 
ஒன் தான் -  இ  எங்க ைடய இந்  மதக் ேகாட்பா .  

"ஆைச, கள , ேகாபம் ெகாள்பவன்  
ேபசத்ெதாிந்த மி கம் 
அன் , நன்றி, க ைண ெகாண்டவன்  
மனித வ வில் ெதய்வம் " 

என்  ஒ  கவிஞர் ெசான்னார். மனிதனாப் பிறந்த பலர் 
இன்  ெதய்வங்களாகப் ஜிக்கப்ப கின்றார்கள். அந்த 
வைகயில், ெகௗதம த்தர் மனித வ வில் பிறந்தார், இன்  
ெதய்வமாக மதிக்கப்ப கின்றார்; ேயசு நாதர் பாிசுத்த 
ஆவியாக இ ந்தா ம்கூட மனித வ வில் பிறந்தார், 
ெதய்வமாகப் ேபாற்றப்ப கின்றார்;  நபிகள் நாயகம்கூட 
மனித வ வில் பிறந்தார், ெதய்வமாகப் ஜிக்கப்ப கின்றார்; 
சுவாமி விேவகானந்தர், சுவாமி வி லானந்தர் ேபான்ேறா ம் 
இவ்வா தான் இ ந்தார்கள். அவர்கள் மக்க க்கு நல்ல 
ெநறிகைளத்தான் காட் னார்கேளெயாழிய, ெவறியிைனக் 
காட்டவில்ைல. ஆனால், எந்த நாட் ல் எந்த மதத்ைதச் 
ேசர்ந்தவராக இ ந்தா ம் ெவறித்தனமான ெசயல்கைளச் 
ெசய்கின்றவர்கைள நன்ெனறிப்ப த்த ேவண் ய  அரசின் 
கடைமயாக இ க்கின்ற . மதெவறி என்ப  மிக ம் 
ஆபத்தான . இைதத்தான் காள்மாக்ஸ் குறிப்பிட்டார், 
"மதெமன்ப  அபி க்குச் சமமான " என் . மதத்தில் 
அதிகமாக ஈ பட ஈ பட சில க்கு அந்த ெநறித்தன்ைம விலகி 
ெவறித்தன்ைம கிைடக்கின்ற .  
 

ஒ  மதத் தைலவர் என்பவர் அடக்கமாக ம் பண்பாக ம் 
இ க்க ேவண் ம்; நல்ல வார்த்ைதகைளப் ேபச ேவண் ம். 
மாறாக, அவர்க ைடய நல்ல பண் கைளவிட்  ெகட்ட 
வார்த்ைதகைள விைதப்பார்களாக இ ந்தால், அவர்கைள 
நாங்கள் மதத் தைலவர்களாக ஏற் க்ெகாள்ள யா ; 
அவர்க க்குாிய மாியாைத, ெகௗரவங்கைள ம் ெகா க்க 

யா . அவர் எந்த மதத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இ ந்தா ம் 
அப்ப த்தான் கணிக்க ேவண் ம். நல்ல னிதத் வமான, 
மகத் வமான தன்ைமெகாண்ட  மத வி மியக் 
ேகாட்பா கைளத் தகர்த்ெதறியக்கூ ய விதத்தில் எந்த மதத் 
தைலவர் நடந்தா ம் அவர் கட் ப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
எெனன்றால், அவர  ெசாந்த மதத்திற்குாிய  னிதமான 
தன்ைமைய அவர்கள் அழித் வி கிறார்கள். மக்கள் மத்தியில் 
அவர்கள் ெசயற்ப கின்ற விதத்ைத ைவத் க்ெகாண் தான் 
அந்த மதம் பற்றி மக்கள் கணிப்பி கிறார்கள். எனேவ, ெசாந்த 
மதத்தின் னிதத் தன்ைமயிைன ேவர க்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
நசுக்கக்கூ ய விதத்தி ம் ெசயற்ப கின்ற எந்தச் 
ெசயற்பா கைள ம் கட் ப்ப த் வதற்ேகற்ற விதத்தில் இந்த 
நல்லாட்சி அரசு ெசயற்பட ேவண் ம். 

 
ெகௗரவ அைமச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள், 

கடந்த காலத்தில்  ஆட்சி அதிகாரத்தில் இ ந்த 
அரசாங்கமான  சில அடாவ த்தனமான ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாண்டேபா  அந்த ஆட்சிையவிட்  ெவளிேயறிச் 
ெசன்றவர். குறிப்பாக, பிரதம நீதியரசராக இ ந்த ஷிராணி 
பண்டாரநாயக்க அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டேபா , அவர் 
பக்கமாக நின்  நீதிையத் ேத ச் ெசன்றவர். அந்த வைகயில், 
அவர் இன்  நீதி அைமச்சராக இ க்கின்றேபா , இந்த 
நாட் ல் எந்தவிதமான மத ெவறிேயா அல்ல  
அட்டகாசங்கேளா அல்ல  அராஜகங்கேளா ஏற்படாத 
விதத்தில், மதத்ைதச் ெச ைமப்ப த்திச் சாியான பாைதயில் 
ெகாண் ெசல்வார் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு இன் ம் 
இ க்கிற .  

 
நான் எப்ேபா ம் ஓர் அ ப்பைடவாதியாக இ க்க 

வி ம்பவில்ைல; ஒ  ேவசியாக இ க்க வி ம்பவில்ைல; 
அவ்வாேற, மதத்ைத அரசிய க்குப் பயன்ப த் வதற்கும் 
வி ம்பவில்ைல. மதத்ைத ைவத் க்ெகாண்  அரசியல் 
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[ගරු  ඥානමුත්තු ශීෙන්සන්මහතා] 
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ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන මූලික පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මා සතුට පකාශ කරන අතර  එතුමාට මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව 
කියන්නට  අදහස් කරෙගන සිටි කථාව මා සභාගත* කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු අමාත තුමාටත් එහි පිටපතක් ලබා ෙදනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා කැමැතියි, වර්තමානෙය් 

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කරන මාතෘකාවක් වන මුස්ලිම් නීතිය 
සංෙශෝධනය කිරීම කියන කාරණය ගැන වචන කිහිපයක් පකාශ 
කරන්න. දැන් එක්තරා ආකාරයක ෙමෝස්තරයක් වාෙග් මුස්ලිම් 
නීතිය සංෙශෝධනය කළ යුතුයි කියා හැෙමෝම කථා කරනවා. අපට 
මතකයි, 2009 අවුරුද්ෙද් මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ අමාත තුමා සලීම් 
මර්සුක් විනිශ්චයකාරතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්ම කමිටුවක් පත් 
කළා. නමුත් තවම එහි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ.  ගරු 
අධිකරණ අමාත තුමා ෙම් ළඟදී අමාත  මණ්ඩලයට කරන ලද 
ෙයෝජනාවක් අනුව මුස්ලිම් නීතිය සංෙශෝධනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට කැබිනට් අනු කාරක සභාවක් 
පත්කරලා තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙපෞද්ගලිකව පකාශ 

කරන්ෙන් අනිවාර්යෙයන්ම මුස්ලිම් නීතිය සංෙශෝධනය විය 
යුතුයි. නමුත් කඩිමුඩිෙය්, එෙහම නැත්නම් ජාත න්තර 
සංවිධානයක් කියපු පළියට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ආයතනයක් 
කියපු පළියට, එෙහමත් නැත්නම් යම්කිසි වරණීය තීරු බද්දක් 
ලබා ගැනීම සඳහා මුස්ලිම් නීතිය සංෙශෝධනය කළ යුතු නැහැ. 
මුස්ලිම් නීතිය සංෙශෝධනය කිරීම අනිවාර්යෙයන් සිද්ධ විය 
යුත්ෙත් මුස්ලිම් සමාජෙය් අනුදැනුම සහ සහභාගිත්වය ඇතිවයි. 
ෙමොකද, මුස්ලිම් නීතිය අෙනකුත් පුද්ගල නීතිවලට වඩා ෙවනස්. 
එය ආගම හා දැඩි ෙලස සම්බන්ධ ආගම හා බද්ධ ෙවච්ච නීතියක් 
නිසා. එම නිසා ගරු අබ්දුල් හලීම් අමාත තුමාෙගනුත් මා 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධව අවශ  කටයුතු 
කරන්න කියලා.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ඔබතුමා එක්ක මා එකඟයි. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් සලීම් 

මර්සුක් මැතිතුමාට ඒ කටයුත්ත භාරදීලා තිෙබනවා. මට ලැබුණු 
ෙතොරතුරු අනුව දැනට ඒ කටයුතු අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්.  
මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
අෙප් සියලුම මුස්ලිම් ගරු මන්තීවරු කැඳවලා, සලීම් මර්සුක් 
මැතිතුමාත් ෙමහාට ෙගන්වලා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ අනුව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් දැනුවත් කිරීමක් කරලා, යම් සංෙශෝධනයක් 
ඇති කළ යුතු නම් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් අරෙගන 
ඊට පසු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් මුස්ලිම් නීතිය සංෙශෝධනය කිරීම කියන 
කාරණය හදිසි ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් ෙනොෙවයි.  එය අපි 
පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා ගත යුතු තීරණයක් බව මමත් 
පිළිගන්නවා.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
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ெசய்கின்றவர்கள் வங்குேராத்  அரசியல்வாதிகளாகத்தான் 
இ க்க ேம ஒழிய, அவர்களால் எதைன ம் 
அைடய யா . அவர்கள் நாட்ைடக் குழப்பிக் 
குட் ச்சுவராக்கி, மீண் ம் மீண் ம் இந்த நாட் ல் 
வன் ைறகைள விைதக்கின்றவர்களாகத்தான் இ க்க ம். 
அ  எந்த மதமாக இ ந்தா ம் சாிதான். மதெமன்பைத 
ஒ க்கெநறிக்குப் பயன்ப த்த ேவண் ம்; மனிதனின் 
ேமம்பாட் க்குப் பயன்ப த்த ேவண் ம்; மற்றவர்கேளா  
அைமதியாக, சமாதானமாக வாழ்வதற்குப் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். மாறாக, மதத்ைத ைவத் க்ெகாண்  அரசியல் 
ெசய்பவர்கள், அ  தமிழராக இ க்கட் ம் அல்ல  
சிங்களவராக இ க்கட் ம் அல்ல  ஸ் மாக இ க்கட் ம் 
அவர்கள் வங்குேராத்  அரசிய ன் பக்கமாக நிற்கின்றார்கள் 
என்ப தான் என் ைடய தாழ்ைமயான க த்தாகும். எனேவ, 
குட் ச்சுவராகிப்ேபான எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு 
ஏற்றவிதத்தில், இங்கி க்கின்ற அைமச்சர்கள் இந்த 
மதங்கைளச் ெச ைமப்ப த்தி அவற்றின் ெசயற்பா கைள 

ன்ெகாண்  ெசல்லேவண் ம். அேதேவைளயில், பாரபட்சம் 
இல்லாமல் மதத் வம் என்பைத நியாயத் வமாகப் 
ேபணேவண் ம். அதன் மகத் வம் எல்லா இடங்க க்கும் 
ெசல்லக்கூ ய விதத்தில், அதன் னிதத் வம் ேபணப்பட 
ேவண் ம். அண்ைமக்காலமாக இலங்ைகயில் 
நைடெப கின்ற சில - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள  உைரைய 

நிைற ெசய் ங்கள்! 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ஆம். 
அண்ைமக்காலமாக இலங்ைகயில் நைடெப கின்ற சில 

ெவறித்தனமான ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்தி, இலங்ைகயின் 
ெகௗரவத்ைதப் ேபணக்கூ ய விதத்தில், குறித்த 
அைமச்சுக்க க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்றவர்கள் 
ெசயற்படேவண் ம் என்  ேகட் , அமர்கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.H.M. Salman. You have 

four minutes.  
 

[අ.භා. 5.26] 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලයත් 

එක්ක ඉතා අමාරුෙවන් වුණත් මෙග් කථාව කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් මට ලැබී තිෙබන සීමිත 
කාලය තුළ මා ගරු අබ්දුල් හලීම් ඇමතිතුමා ෙවත කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පළමුෙවනි 
කාරණය තමයි මම ෙම් සභාවට හජ් වන්දනා පනතක් හඳුන්වා දිය 
යුතුයි කියා ෙයෝජනා  කර තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් 
එම ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීමට හැකි ෙවලා නැහැ. නමුත්  එතුමා 
හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සලීම් මර්සුක් මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් පත් කරලා හජ් වන්දනා පනත් 

————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙහොඳයි.  
ඒ සම්බන්ධෙයන් මම එක කාරණයක් කියනවා. මුස්ලිම් 

නීතිය සංෙශෝධනය කිරීම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙහෝ අධිකරණය 
මඟින් කළ යුතුයි කියා මතයක් රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
කියාකාරිකයන් පිරිසක් විසින් ෙම් රෙට් ඇති කරෙගන යනවා. මම 
ෙපෞද්ගලිකව ඒ සම්බන්ධව තරෙය් විරුද්ධයි. මුස්ලිම් නීතිය 
සංෙශෝධනය කළ යුත්ෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් විශාල 
සංවාදයකට ලක් කිරීෙමන් අනතුරුව කියන එක මා පකාශ 
කරනවා.  

 
ගරු අධිකරණ අමාත තුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභා 

ගර්භෙය් නැති වුණත් නිෙයෝජ  අමාත තුමා සිටින නිසා මම 
කියනවා, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙගන එන්න හැදූ නීතිය, ඒ 
කියන්ෙන් පචණ්ඩකාරී, පෙකෝපකාරී පකාශ, කැලඹීම් ඇති කරන 
පකාශ සම්බන්ධෙයන් ගත හැකි කියාමාර්ග සම්බන්ධ ඒ අලුත් 
නීතිය - දණ්ඩ නීති සංගහයට ඇතුළත් කිරීෙම් නීතිය - නැවත 
ෙග්න්න කටයුතු කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසාන 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.30] 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා.  
 
ෙමය විෂයයන් ගණනාවක් පිළිබඳව කථා කරන කාරක සභා 

අවස්ථාව. මට තිෙබන සීමිත කාලසීමාව තුළදී එම විෂයයන් 
අතරින් සංචාරක කර්මාන්තය සහ කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
කියන කාරණා ෙදක පිළිබඳව පමණක් මා කථා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු ඇමතිතුමනි, සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව කථා කරද්දී 

කල්පිටිය අර්ධද්වීපය ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
එහි සංචාරය කරන ෙලස අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
ආරාධනා කරනවා. ෙමොකද, ගම දිනලා, දිස්තික්කය දිනලා ඊට 
පසුව තමයි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරෙයක් ෙවලා ඉන්ෙන්. රට ජයගහණය කරලා ෙලෝකය 
දැකපු මිනිස්සු හැටියට තමයි අද ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. හැබැයි, ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල පිරිසක් අෙප් කල්පිටිය පෙද්ශෙය් 
තිෙබන ෙඩොල්ෆින් මත්ස  සම්පත, ඒ වාෙග්ම තල්මසුන් දැකලා 
නැහැ. අෙප් රෙට් ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 225ෙදනාවත් ඒ මුහුදු සම්පත ඇස් 
ෙදෙකන් දැකලා නැහැ.  

 
අපි එක අවස්ථාවකදී පාන්දර 5ට විතර මහ මුහුෙද් කිෙලෝමීටර් 

4ක් පමණ ඈතට ගියාම දැක්කා, ෙඩොල්ෆින් මත්ස යින් 
3,000කට, 4,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙසල්ලම් කරන්න 
පටන් ගත්තා. ෙම් රෙට් ඉපදුණු මිනිස්සු හැටියට එම දර්ශනය අපි 
අෙප් ඇස් ෙදෙකන් දකින්න ඕනෑ කියන එකයි මෙග් අදහස. අද 
ෙඩොල්ෆින් මත්ස යින් බලන්න විශාල වශෙයන් සංචාරකයින් 

එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් කනගාටුවට 
කාරණය තමයි ෙම් ෙවනෙකොට ඉන්දියාෙවන් එන ධීවරයින්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ශී ලාංකික ධීවරයින් එම සම්පත මහා පරිමාණෙයන් 
විනාශ කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය ෙකළවල්ලා මසුන් 
මැරීම සඳහා ලයිලා සුරුක්කු වැනි තහනම් දැල් පන්න කම භාවිතා 
කරමින් ෙඩොල්ෆින් මත්ස යින් සිටින පෙද්ශ ආවරණය වන පරිදි 
ඩයිනමයිට් ෙබෝම්බ පාවිච්චි කරලා මසුන් මැරීම සිද්ධ කරනවා. ඒ 
නිසා පධාන වශෙයන්ම මුහුදු පතුෙළේ තිෙබන සුන්දර දර්ශන 
විනාශ ෙවනවා. ෙකළවල්ලා මත්ස යින් මැරීම සඳහා පාවිච්චි 
කරන ඩයිනමයිට් නිසා ෙඩොල්ෆින් මත්ස යින් රෑන් පිටින් 
මැෙරනවා. මම මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැකලා තිෙබනවා,- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. 

ඔබතුමාෙග් කථාව මම අගය කරනවා වාෙග්ම සියයට 1000ක් 
පිළිගන්නවා. අපට ෙතොරතුරු ෙදන්න. එක පශ්නයක් තමයි, ෙම්වා 
ගැන ෙසොයන්න අෙප් ෙසේවක සංඛ ාෙව්ත් අඩුවක් තිබීම. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කරනවා. 
තහනම් කම භාවිතා කරන අය ඇල්ලීම සඳහා ඔබතුමා අපට 
ෙතොරතුරු දුන්ෙනොත්, අපට ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කියාමාර්ගයක් 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් රට ඉවරයි. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් වාෙග්ම ඔබතුමා 

ගරු ධීවර ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කරන්න. ෙමහිදී අෙප් 
සමහර ධීවර නිලධාරින් ගරු ධීවර අමාත තුමාව ෙනොමඟ යවන 
අවස්ථා තිෙබනවා. ලයිලා සුරුක්කු වාෙග් තහනම් දැල් පන්න 
කමවලට "හැඹිලි දැල" කියලා ෙවනත් ෙබොරු නමක් දීලා ඒ 
හරහා විශාල විනාශයක් කරනවා. එම විනාශය නතර කිරීම සඳහා 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
එම සම්පත ආරක්ෂා කරගත්ෙතොත් එය කල්පිටිය පෙද්ශෙය් ශීඝ 
දියුණුවටත් බලපානවා. ෙම් ෙවනෙකොට කල්පිටිය පෙද්ශෙය් 
මාර්ග පද්ධතිය දියුණු ෙවලා, ෙහෝටල් ටික නිර්මාණය ෙවමින් 
යනවා. ෙම් පැත්ෙතන් මාර්ග ටික හැදිලා, අෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙහෝටල් ටික හැදිලා ඉවර ෙවනෙකොට අපි අෙප් සම්පත විනාශ 
කරනවා නම්, ඒක මහ ෙපොෙළොව උහුලන්ෙන් නැති අපරාධයක්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිස්තියානි කටයුතු 

පිළිබඳව කථා කරද්දී අපට පල්ෙල්කන්දල් ෙද්වස්ථානය අමතක 
කරන්න බැහැ. එය අෙප් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙකළවරක 
තිෙබන ෙද්වස්ථානයක්. ඒක ඉතාමත් ෙඵතිහාසික 
ෙද්වස්ථානයක්. පුත්තලෙම් සිට මන්නාරම් පාෙර් එළුවන්කුළම 
පසුකර යනෙකොට ෙපොන්පරිප්පුව කියන පෙද්ශෙය් විල්පත්තුව 
අභයභූමිය මැද්ෙද් තමයි පල්ෙල්කන්දල් ෙද්වස්ථානය 
හමුෙවන්ෙන්. එම ෙද්වස්ථානය වන්දනාමාන කරගැනීම සඳහා 
ලක්ෂ සංඛ ාත වන්දනාකරුවන් පිරිසක් යනවා. එෙසේ යාෙම්දී,- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට උත්තරයක් ෙදන්න ඔබතුමා අවසර ෙදනවාද? 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙහොඳයි. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විල්පත්තුව කියන්ෙන් රක්ෂිත භූමියක්. ඒ ස්ථානෙය් සිදුවන 

ආකමණය කිරීම් ගැන මට ෙතොරතුරු රාශියක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
සමහරු එනවා, පාරක් හදන්න අවසර ගන්න. ඒ වාෙග් පශ්න 
රාශියක් තිෙබනවා. අපි හැම ෙකෙනක්ම ගහ ෙකොළ, සතා 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ සථ්ානයට මම ගියා. ගරු මන්තීතුමනි, 
කල්පිටිෙයන් boat service එකක් දමා ෙකළින්ම වනය ඇතුළට 
touristsලාට එන්න පුළුවන් විධියට අපි එතැන උත්සවයක් තබා 
විවෘත කළ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. එදා පූජකතුෙමක් එයි කියලා 
මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. මට ඊට කලින් පූජකතුමන්ලා හම්බ 
වුණා. නමුත් එතුමන්ලා එදා එතැනට ආෙව් නැහැ. ෙමතැනට 
වන්දනාමාන කිරීම සඳහා සංචාරකයින්ට යෑම සම්බන්ධෙයන් අපි 
කිසිම තහනමක් පනවන්ෙන් නැහැ. ඒක අප ට ෙව්ලාසන කියන්න. 
එතෙකොට පූජාව තබන දවසට අපි යන්න ඉඩ ෙදන්නම්. නමුත්, 
භූමියයි, රක්ෂිතයයි ආරක්ෂා කර ෙගනයි අපට ෙම්වා කරන්න 
වන්ෙන්. එම නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ සහාය අපට ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් හදවතින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද 

කරනවා.  
 
අපි පියතුමන්ලා සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරද්දි 

පියතුමන්ලා කිව්ෙව් තිබුණු ආණ්ඩුෙව් වුණත්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
වුණත් පැහැදිලිවම ඒ අමාත වරු රජය පැත්ෙතන් විශාල 
වශෙයන් සහෙයෝගය දුන්නත්, සමහර නිලධාරින්ෙගන් විශාල 
වශෙයන් බාධා පැමිෙණනවා කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ස්ථානයට ලක්ෂ සංඛ ාත වන්දනාකරුවන් ආ ෙවලාෙව්දී ඒ අයට 
නාගන්න වතුර ටිකක් ෙදන්ෙන් නැතිව කම්බි වැටවල් ගසා හරස ්
කර ෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්වා ෙන්, මම එතැනට ගියා 

කියලා. ඔබතුමන්ලා ඒක දන්නවා. කල්පිටියට ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමාත් ආවා. එදා මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, 
පූජකතුමන්ලාත් පැමිෙණයි කියලා. නමුත්, පූජකතුමන්ලා 
එතැනට පැමිණිෙය් නැහැ. මම මෙග් ජීවිතෙය් පළමුෙවනි 
වතාවටයි එතැනට ගිෙය්. ඒ ස්ථානය පිළිබඳව මම ඉස්සරත් 
දන්නවා. එතැන ස්ථිර ෙගොඩනැඟිලි හදන්න බැහැ. එෙහම 
වුෙණොත්, එතැනට තව බලෙව්ග එනවා. ඒ බලෙව්ග ෙමොනවාද 
කියලා මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඒවා දන්නවා 
ෙන්. ඒක නිසා අපට එම ස්ථානෙය් ඒ විධියට කටයුතු කරන්න 
ෙදන්න පුළුවන්. ඊට එහා ෙදයක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 
නිලධාරින් කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය. ඇත්ත වශෙයන්ම 
වනජීවී නිලධාරින් හින්දා තමයි ඔය කැලෑ ටිකවත් ෙබ්රිලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට හදවතින්ම ස්තුතියි. මා හිතන 

හැටියට ෙම් අෙන ෝන  අවෙබෝධය තමයි අප අතර තිෙබන්න 
ඕනෑ. වන්දනාකරුවන් ස්ථීර ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
තාවකාලික කූඩාරම් තමයි හදන්ෙන්. ඒ නිසා ගහ ෙකොළවලට, 
සතා සිව්පාවුන්ට කිසිදු හානියක් ෙනොෙවන විධියට ඒ අයට අවශ  
පහසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමට ඔබතුමා මැදිහත් ෙවන්නය කියන 
කාරුණික ඉල්ලීම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෙතෝලික පාසල් රජයට 
පවරා ගැනීෙම්දී එදා රජෙය් සහ කෙතෝලික සභාව අතෙර් 
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක්  -MOU-  තිබුණා. හැබැයි, ෙම් අවෙබෝධතා 
ගිවිසුම අනුව අද අෙප් සමහර උදවිය කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ; 
සමහර නිලධාරින් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසාම සමහර 
ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. එදා ෙම් කෙතෝලික පාසල් රජයට 
පවරා ගන්න ෙවලාෙව්  අත්සන් කරපු අවෙබෝධතා ගිවිසුම -MOU
- අනුව, එහි භූමිෙය් අයිතිය, පධාන වශෙයන් ඒ තිබුණු 
ඓතිහාසික ෙගොඩනැඟිලිවල අයිතිය  කෙතෝලික සභාවට තියන 
ගමන්, එදා ගත්ත යම් යම් තීන්දු තීරණ ආරක්ෂා කරමින්, ඒ 
අවෙබෝධතාව ආරක්ෂා කරමින් ඉදිරියට කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියන කාරණය මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.  

 
ඊළඟට, තවත් පධාන ගැටලුවක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. ෙම් රෙට් සිංහල කෙතෝලික ගුරුවරුන් පුහුණු කරන 
එකම එක ස්ථානයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි වයඹ, බිංගිරිය ජාතික 
විද ා පීඨය.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි අඩු පාඩු රාශියක් තිෙබනවා. 
එතැන පහසුකම් විශාල පමාණයක් අඩුයි. ෙම් ගුරු ශිෂ යන් 
අතෙර් පූජකවරුන්, පියතුමන්ලා,  සෙහෝදරවරුන් ඉන්නවා. ඒ 
අයට පහසුකම් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පහසුකම් පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් - 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් තමයි 

පාලනය ෙවන්ෙන්. ඒ විද ා පීඨය තුළින් ෙහොඳ ෙසේවයක් ෙවනවා. 
10 වැනි දා  ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ඉන්න නිසා ඒ අඩු 
පාඩුකම් ටික ගැන  සාකච්ඡා කරමු.  
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගුරුවරුන් පුහුණු කරන ගුරු පුහුණු 

පාසල. එහි අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
තවත් පධාන ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් ගුරුවරුන් පුහුණු කරන 
විද ා පීඨෙය් පධාන පීඨාධිපතිතුමිය හැටියට ඉන්ෙන් වයලට් 
කියලා ගුරු මහත්මියක්. එතුමිය ඉතාම ෙහොඳ මහත්මියක් 
කියලායි  ශිෂ යන් කියන්ෙන්. එතුමිය ෙබෞද්ධ ආගම අදහන 
තැනැත්තියක් වුණත් ෙම් කෙතෝලික ගුරු ශිෂ යන් සඳහා විශාල 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
කථා කරනවා. පසු ගිය  දිනක එතුමිය හදිසිෙය් ස්ථාන මාරු කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට කරුණාකර, ෙම් 
පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම කරනවා. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඒ දිස්තික්කෙය් 
නායකයා හැටියට - 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් අමාත ාංශෙය් විෂය පථයට වන සතුන් අයිති වනවා; 

මුහුද තිෙබනවා. වල් සත්තු ඉන්නවා. ඒ ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. මා 
ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරනවා. මාත්, ඔබතුමාත් පළාත් 
සභාෙව් හිටියා ෙන්. අපි ෙම් ගැන 10වැනි දාට කථා කරමු. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ඊළඟ, කාරණය තමයි අපට ෙමවැනි - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙහොඳයි.  
අද ෙම් ගුරු ශිෂ යන්ට ඉෙගන ගන්න ෙගොඩනැඟිල්ලක් 

නැහැ; හරියට ෙම්ස පුටු නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ අයට 
ෙන්වාසික පහසුකම් හරියාකාරව නැහැ. ඒ පියතුමන්ලා, 
සෙහෝදරවරුන් සමහර ෙවලාවට සීතෙල් නිදා  ගන්නවා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ෙම් රෙට් සමහර ඇමතිවරු ෙලෝකයට විහිළු 
සපයනවා. අද මට ඇත්තටම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට  
ලජ්ජා හිතුණා, අන්තර් ජාලෙය් පළ වුණු ඡායා රූපයක් දැකලා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡායා රූපයක් පාවිච්චි කරලා එක්තරා තරුණයකු 
ලියා තිෙබනවා, "ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ගව ෙලන නම් හදලා 
තිෙබනවා.  -ඒ  තරුණයා 'ගව ෙලන' කියන වචනය පාවිච්චි 
කරන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට - ඒ නිසා ෙලෝකෙය් ෙලොකුම 
නත්තල් ගහ හදාපු එක ගැන සතුටු ෙවනවා" කියලා.  

 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට අපට ෙම් කථා අහන්න සිද්ධ 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් සමහර අය කරන විකාර වැඩ නිසායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ලබා 
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
මම හදවතින්ම ස්තුතිය පුද කරනවා, අෙප් අගරදගුරු මැල්කම් 

කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ට. එතුමා මැදිහත් ෙවලා රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කර හදන -ෙකෝටි 5කට ආසන්න මුදලක්- 
නත්තල් ගෙහේ වැඩ වහාම නතර කරන්න කියලා තීන්දුවක් ගත්තා. 
ෙම් සඳහා දළ වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 300කට වැඩි පමාණයක් 
ලක්ෂ 400කට ආසන්න පමාණයක් වැය වනවා කියන එක තමයි 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අදහස. ෙම් සඳහා රජෙය් සල්ලි විතරක් 
ෙනොෙවයි භාවිත කරන්ෙන්. ඒ සඳහා සමහර නැව් සමාගම්වලින් 
සල්ලි එකතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුළුතැන්ෙගට දව  සපයන 
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් සල්ලි එකතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සමහර යකඩ සමාගම්වල බැනර් පදර්ශනය කරලා තිෙබනවා, අපි 
ෙම්කට අනුගහය දැක්වූවා කියලා.  

 
රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා නත්තල් ගස් හදන එක 

ෙනොෙවයි සැබෑ නත්තෙල් අරුත. සාමෙය් කුමරා ෙම්  ෙලෝකයට 
පැමිණිෙය් සුවිසල් මන්දිරයකදී ෙනොෙවයි. ෙජ්සුතුමා ෙම් 
ෙලෝකයට පැමිෙණන්න ෙතෝරා ගන්ෙන් ගව ගාලක්. ගව මඩුෙව් 
ගව ඔරුවක  සීතෙල් තමයි එතුමා ෙම් ෙලොව එළිය දකින්ෙන්. ෙම් 
සැබෑ නත්තෙල් අරුත ෙලෝකයට ෙගන යන්න, ෙම් රටට ෙගන 
යන්න, අෙප් අහිංසක මිනිෙහකුට බඩ ගින්ෙන් ඉන්න මිනිෙහකුට 
කෑම ෙව්ලක් දුන්නා නම්, අඳින්න ඇඳුමක් නැති ෙකෙනකුට 
ඇඳුමක් දුන්නා නම් ෙම් සල්ලි ටික පාව්චිචි කරලා මීට වඩා 
ෙහොඳයි කියන එක මම මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
කිස්තියානි කටයුතු අමාත ාංශය ඒකට සම්බන්ධ නැහැ. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය ෙමය ෙනොකිරීම 

ගැන මම ආඩම්බර වනවා වාෙග්ම, වරාය භාර ඇමතිතුමාට දැන් 
තිෙබන්ෙන් කිස්තියානි කටයුතු අමාත ාංශෙය් කටයුතුද කියන 
එකත් අහන්න ඕනෑ.   

ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙලෝකයට විහිළු සපයන්න එපා. ෙම් රටට 
විහිළු සපයන්න එපා. ෙම් ෙලෝකයට සාමය ෙගනාපු සාමෙය් 
කුමාරයා, ෙජ්සුතුමා ඉපදුණු නත්තල් දවෙසේ අහිංසක දුප්පත් 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙම් සල්ලි වියදම් කරන්න කියන කාරුණික 
ඉල්ලීම කරමින්, ඔබට සහ අෙප් රටට වාසනාවන්ත සුබ 
අනාගතයක් පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු අලි සහීර් මවුලානා මහතා කථා කරන්න. 
 
Order, please!  Before he speaks, the Hon. Lucky 

Jayawardana will take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 

HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

[பி.ப. 5.45] 
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த்தசாசன அைமச்சு, சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் 
கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சு, தபால், தபால் 
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சு 
ஆகியவற்றின் கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
இவ்வாறான பிரதான நான்கு இன, மத, கலாசார 
விடயங்கைளப் ேபசுகின்ற, ேவற் ைமயி ம் ஒற் ைம 
காண்கின்ற ஒ  சிறந்த ஜனநாயக அைமப்  இங்குள்ள .   

 
Sir, we talk of unity in diversity. Unity and 

understanding among the religions is extremely 
important. If our beautiful country is to achieve economic 
progress, there must be unity among the followers of the 
four religions. The Hon. A.H.M. Fowzie, when he was 
speaking,  said,  "The Ministers who have a clear 
understanding of the sensitivities of  each of the religions 
can play a positive role in creating unity among them. We 
have four Hon. Ministers, adherents of their respective 
religions, in-charge of  the four Ministries. It is therefore, 
extremely important that the four Ministers regularly 
meet and pave the way for unity." Having said that,    

 
இந்த அரசாங்கமான  மாியாைதக்குாிய மகாநாயக்க 

ேதரர்களின ம் இந் , இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ சமயத் 
தைலவர்களின ம் ஆசி ட ம் ஆதர ட ம் நாட் ல் 
நல்லாட்சிைய ம் நல் ணக்கத்ைத ம் கட் ெய ப் ம் பாாிய 
பணியில் பயணிக்கின்ற ேவைளயில், ஒ சில ெபௗத்த சமயத் 

றவிகளின் பிைழயான வழிகாட்டல் காரணமாக நாட் ேல 
நல் ணக்கம் ேகள்விக்குறியாக்கப்பட் , மக்கள் மத்தியில் 
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தாகரமாக்கப் பார்க்கின்றார். " ஸ் ம்களின் வாழ்க்ைகயின் 
 ச்சு இஸ்லாம் என்பதால் எமக்கு இஸ்லாம் 

ெதாடர்பி க்கும் சந்ேதகங்கள் தீர்க்கப்படேவண் ம்" 
என் ம் கூறியி க்கின்றார். " ஸ் ம்கள் ஐந்  ேவைள 
ெதா கின்றார்கள். ெவள்ளிக்கிழைமகளில் பள்ளிவாசல்களில் 
ஒன்  கூ கின்றார்கள். அவர்களின் வாழ்க்ைகயில் இஸ்லாம் 
மார்க்கேம க்கிய சிந்தைனயாக உள்ள . அ தான் 
இங்குள்ள பிரச்சிைன" என் ம் கூறியி க்கின்றார்.  "அல்-
குரானில் உள்ள சில வசனங்களின் விளக்கங்கைளேய நாம் 
உலமா சைபயிடம் ேகட் ள்ேளாம். அந்த வசனங்களால் 
எதிர்காலத்தில் என்ன விைள கள் ஏற்ப ம் என்ப  
ெதாடர்பில் எம்ேமா  கலந் ைரயாடேவ நாம் 
அைழத் ள்ேளாம்" என்கின்றார்.   

 
இந்தச் சந்ேதகங்கைளத் ெதளி ப த்த நாங்கள் தயாராக 

இ க்கிேறாம்.  எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் தாராளமாக 
இவ்வாறான அ ப்பைடயில் பரஸ்பர கலந் ைரயாடல்கைள, 

ாிந் ணர்ைவ ஏற்ப த் வதற்கும் எப்ேபா ம் 
நல் ணக்கத்ைத வளர்ப்பதற்கும் எங்கள  சத்திய சாந்தி 
மார்க்கம் ஊக்குவிக்கின்ற  என்பைத அவர்க க்கு 
அறிவிப்ப  எங்கள  கடைம என்பைத இந்த அைவயிேல 
பணிவன் டன் கூற வி ம் கின்ேறன். னித குர்-ஆன் 
க ைணைய ம் அன்ைப ேம ேபாதிக்கிற . மற்ற 
மதங்கைள ம் அைனத்  ச க மக்கைள ம் ேநசிக்கும்ப ேய 
கூறி ள்ள . எனேவ, இஸ்லாமிய விடயங்கைள, குர்-ஆன் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைளத் ெத க்களி ம் ெபா  
இடங்களி ம் விமர்சிக்கா  உங்கள  சந்ேதகங்கைளக் 
கலந் ைரயாடல் லமாக அைனவ க்கும் ஆேராக்கியமான 

ைறயில் தீர்  காணக்கூ ய வண்ணம் சமாதானமாகத் 
தீர்த் க்ெகாள்ள ன்வா ங்கள்! இலங்ைக எம  தாய் நா .  

ஸ் ம்கள் நாட் ப்பற் ள்ளவர்கள். அவர்கள் 
சமாதானத் க்காக, நாட் க்காகப் பல தியாகங்கைளச் 
ெசய்தவர்கள் என்பைத மறந் விடாதீர்கள். நாங்கள் 
அைமதிைய, சமாதானத்ைத வி ம்பி நாட் ன் சட்டத் க்கு 
மதிப்பளித்  அைமதி காக்கின்ேறாம். நாங்கள் 
தீவிரவாதிக மல்லர்! ஆ தங்கள் மீ  நம்பிக்ைக 
ெகாண்டவர்க மல்லர்! ெகளரவ தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்கேள, 
இஸ்லாம் தீவிரவாதத்ைத எதிர்க்கின்ற , மனித ேநயத்ைத 
மதிக்கின்ற  என்பைத மந்திாி சைபயில் அ த் க் கூ ங்கள்!  

 
Having said that, எம  மாவட்டத்தில் தபால் ேசைவகைள 

மக்க க்குச் சிறப்பாக வழங்குவதற்குப் பல குைறபா க ம் 
ேதைவக ம் தைடயாக இ க்கின்றைமயிைனத் தங்கள் 
கவனத்திற்கு ன்ைவக்கின்ேறன். குறிப்பாக எம  
மாவட்டத்தில் தற்ேபா  ேசைவயி ள்ள 02 தபால் விநிேயாக 
வாகனங்க ம் அ க்க  ப தைடவதன் காரணமாகத் தபால் 
விநிேயாகத்தில் காலதாமதம் ஏற்ப வ டன் தபால் 
ஊழியர்கள் பல அெசளகாியங்கைள அ பவித்  
வ கின்றனர். எதிர்வ ம் நிதியாண் ல் எம  மாவட்டத்திற்கு 
ேமலதிகமாகப் திய தபால் வாகனங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

 
அத் டன் பல தபாலகங்களில் தபால் ேசவகர்களின் 

எண்ணிக்ைக ெப ம் பற்றாக்குைறயாக ள்ள . இதனால் 
ேசைவயி க்கின்றவர்கள் மிக ம் சிரமங்க க்கு 

கம்ெகா த் ப் பணியாற் கின்றனர். தபாலக எல்ைலக்குள் 
வதி ம் மக்கள் ெதாைகயினைர ம் நிலப்பரப்பினைர ம் 
க த்திற்ெகாண்  ேபாதிய தபால் ேசவகர்கைளப் திதாக 
நியமிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம். மீள்கு ேயற்றம், 
மக்கள் பரம்பல் என்பவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்  தபால் 

அச்ச ம் அைமதியின்ைம ம் ேதான்றி ள்ள . 
இந்நிைலைமயிைனத் ெதாடரவிடா  ணிச்ச டன் த த்  
நி த் வதற்கு அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ெமன்ற எங்கள் 
ேகாாிக்ைகைய தன்ைமப்ப த் கின்ேறன். நாட் ேல 
நல்லாட்சி ம் நல் ணக்க ம் ஏற்ப வதற்காகத் தன  இ தி 

ச்சுவைர குரல்ெகா த் ப் ேபாரா  நல்லாட்சி 
உ வாக்கத்திற்கு ஆணிேவராக இ ந்  அைனத் ச் ச க 
மக்கைள ம் ஒன் திரட் ய ெபௗத்த சமயத் றவியான 
அமரர் ேசாபித ேதரர் அவர்களின் அயராத பணிைய இந்த 
நாட்  மக்கள் என் ம் மறக்க யா . இேதேபான்  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இஸ்லாமிய மார்க்க 
ேமைதயாகப் பணியாற்றி, அண்ைமயில் இைறய  ேசா்ந்த 
எம  அன் க்குாிய ‘ைஷகுல் பலாஹ்’ அப் ல்லாஹ் ஹஸரத் 
அவர்களின் பணிகைள ம் நிைன  கூ கின்ேறன். குறிப்பாக, 
எம  பகுதிகளிேல கடந்த த்த காலத்தின்ேபா  இன 
நல் ணக்கத்திற்காக அவர்கள் ஆற்றிய பணிகைள ம் 
அவேரா  இைணந்  ெசயற்பட்ட இந் , கிறிஸ்தவ, ெபௗத்த 
மதகு மார்கைள ம் நான் நிைன ப த் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், சமயத் தைலவர்கள் எல்ேலா ம் ெந க்க யான, 
நிர்க்கதியான, அவல சூழ்நிைலகளில் ச கங்க க்கிைடேய 
நல் ணக்கத்ைதப் ேப வதற்கு ன்மாதிாிகைள காட் ச் 
ெசன் ள்ளார்கள். எல்லாப் க ம் வல்ல இைறவ க்ேக! 
அல்ஹம் ல்லாஹ்.  

 
ெதற்கில் இன கல் நிைலைமகைள ஏற்ப த்தி, எம  

மக்கள  நம்பிக்ைககைள இழி ப த்தி, நாட் ப்பற் ட ம் 
சமாதான சகவாழ் ட ம் ேநா்த்தியான ைறயில் எம  தாய் 
நாட் க்காக அர்ப்பணிப் டன் வாழ்கின்ற எம  மக்கைள 
ேவண் ெமன்ேற அவமானப்ப த்தித் வம்சம் ெசய்ய 
நிைனக்கின்ற இந்த விசமத்தனமான கு க்கள் இன 

க க்கு வ ச்ேசா்க்கேவண் ெமன்ற தீங்கான 
எண்ணத் டன் எம  மாவட்டமான மட்டக்களப்  ேநாக்கி ம் 
வ ைக தரவி ந்த ரதி ஷ்ட சூழ்நிைல ஏற்படாத வைகயில், 
எம  அரச தைலவர்களினா ம், சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் 
நிைலநாட் ம் அதிகாாிகள், உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் 
பா காப் த் தரப்பினர்களினா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககளினால் அவர்கள் வழிமறிக்கப்பட் , அைமதி 
காக்கப்பட்ட . அேதேநரத்தில் எம  மக்கள் ெபா ைம 
காத் ச் சகிப் த்தன்ைம டன், சட்டத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் 
அ ல்நடாத்தியவர்க க்கு  ஒத் ைழப்ைப ம் 
வழங்கினார்கள். அதன் காரணத்தினால் கடந்த சனிக்கிழைம 
ெவ க்கவி ந்த கம்பம் த த்  நி த்தப்பட்ட . அதற்காக 
அைனவ க்கும் நன்றி கூ கின்ேறன். 

 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நல்ெலண்ண விஜயங்கைள ேமற்ெகாள் ம் ெபௗத்த 
றவிகைள ம் ஏைனய சமய, ச க தைலவர்கைள ம், ெபா  

மக்கைள ம் அன் ட ம் ெகௗரவத் ட ம் வரேவற்  
உபசாிக்க எம  மாவட்ட மக்கள் என் ம் தயாராக 
இ க்கிறார்கெளன்ற நற்ெசய்தியிைன ம் நான் இந்தச் 
சைபயிேல ெதாிவித் க் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
 

ேம ம், அண்ைமயிேல ஞானசார ேதரர் அவர்கள் 
அவ க்ேக உாிய வழைமயான பாங்கில் இன் ெமா  
சர்ச்ைசையக் கிளப்பிவிட் த் தன  சந்ேதகத்தின் 
காரணத்தினால்தான் இந்தப் பிரச்சிைனையக் கிள கின்ேறன் 
எனத் தான் கூறியைத நியாயப்ப த்த யல்கின்றார். 
" ஸ் ம்கள் ெதாடர்பில் எமக்கு எந்தப் பிரச்சிைன ம் 
இல்ைல. ஆனால், அந்த ஸ் ம்கள் பின்பற் ம் இஸ்லாம் 
மார்க்கம் ெதாடர்பில் எமக்குப் பல சந்ேதகங்கள் உள்ளன" 
என்  ஊடகவியலாளர் மத்தியில் கூறி, அதைனப் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ගරු  ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා] அைமச்சரான அல்ஹாஜ் எம்.எச். ஹமட், ெதாழிற் 
சங்கவாதி ம் ன்னாள் அைமச்ச ம் ஆ ந மான அஷ் 
ெசய்யித் அலவி ெமளலானா, ன்னாள் பிரதி அைமச்சர் 
டாக்டர் பாீத் மீராெலவ்ைவ, ன்னாள் ெசனட்டர் அஷ் 
ெசய்யித் மசூர் ெமளலானா ஆகிேயா க்கும் ெகளரவம் 
வழங்கி நிைன  த்திைர ெவளியிட ஆவன ெசய் மா  
அைமச்சர் அவர்களிடம் விநயமாக ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ஸ் ம் சமய கலாசார அ வல்கள் திைணக்களத்தில் 

பள்ளிவாசல்கைளப் பதி  ெசய் ம் ெசயற்பா கள் மிக ம் 
தாமதமாக இடம்ெப வதாகத் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . எம  
பிரேதசத்தில் பதி ெசய்யப்படாதி க்கும் அைனத் ப் 
பள்ளிவாசல்கைள ம் பதி ெசய்ய நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  பல பள்ளிவாசல்களின் நிர்வாகங்கள் சீரற் க் 
காணப்ப கின்றன. நிர்வாத்தினரால் வக்  ெசாத் க்கள் 

ைறயீனமாகக் ைகயாளப்ப கின்றன. உாிய பதவிக்காலம் 
வைடந்த பள்ளிவாசல்களின் திய நிர்வாகத்திைன 

விைரவாகத் ெதாி ெசய்வதற்குத் திைணக்களம் நடவ க்ைக 
எ ப்ப டன், பள்ளிவாசல்களின் நிர்வாகாீதியான 
ெசயற்பா களின் ேமற்பார்ைவகைள வ ப்ப த்த 
ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
Thank you very much for the time given. 

 

[பி.ப. 5.56] 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 

ஆட்சிக் காலத்தில் இனவாத ம் மதவாத ம் தைலவிாித் த் 
தாண்டவமா யேபா , அந்த ஆட்சியாளர்கள் 
இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் ைவத் க்ெகாண்  
ெதாடர்ச்சியாகத் தாம் ஆட்சியில் இ க்கலாம் என்  கன  
கண்டார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ள்ள 
ெப ம்பாலானவர்கள் உண்ைமயிேல இனவாதத்ைத ம் 
மதவாதத்ைத ம் வி ம்பாதவர்கள் என்பைத 2015ஆம் ஆண்  
ஜனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி நி பித்தார்கள். அதாவ , 
இனவாதத்ைத வி ம்பாத ெப ம்பான்ைமயான சிங்கள மக்கள் 
சி பான்ைமயினரான தமிழ், ஸ் ம் மக்கேளா  ேசர்ந்  
இந்த நாட் ல் ஓர் ஆட்சி மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தார்கள்.  

 
இந்த நாட் ல் இனவாதம், மதவாதம் தைலவிாித்  

தாண்டவமா யேபா  அதற்கு எதிராகக் குரல்ெகா த்த, 
அதற்கு எதிராக ெவளிநடப் ச் ெசய்த, சிறந்த ஒ வர் இன்  
எங்கள  நல்லாட்சி அரசிேல நீதியைமச்சராகப் பதவி 
வகிப்ப  குறித்  நான் ெப ைமப்ப கின்ேறன். 
இ ந்தேபாதி ம் அன்  இந்த நாட் ேல ஆட்சிைய 
இழந்தவர்கள் - அதிகாரத்ைத இழந்தவர்கள் மீண் ம் 
இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் ண்  அதிகாரத்திற்கு 
வர யற்சிக்கின்றார்கள். ஆனால், எங்க ைடய நல்லாட்சி 
அரசு மற் ம் நீதியைமச்சு மிக ம் கவனமாக ம் 
இராஜதந்திரமாக ம் காைய நகர்த்தி, இந்த நாட் ல் 
எந்தவிதத்தி ம் இனவாதம், மதவாதம் மீண் ம் 
தைல க்குவதற்கு இடமளிக்கக்கூடா  என்பைத இந்த 
இடத்திேல நான் பதி  ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
இன்  இந்த நல்லாட்சியிேல கிறிஸ்தவ மதம், ெபௗத்த 

மதம், இஸ்லாமிய மதம், இந்  மதம் என்  ஒவ்ெவா  
மதத்திற்கும் தனிப்பட்ட அைமச்சு ெபா ப்பாக இ க்கின்ற . 
இதைன நான் வரேவற்கின்ேறன். இந்த அைமச்சுக்க க்கு 

ேசைவைய விாி ப த் வதற்காகப் ெபா த்தமான 
இடங்களில் திய உப தபாலகங்கைள அைமத் த் த மா ம் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ஏறா ர் தபாலகமான  பல்ேவ  ேதைவகைள 

எதிர்ேநாக்கி ள்ள . கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் திகதி என  
ேவண் ேகாளின் ேபாில் இத்தபாலகத்ைதத் தாிசித்த நீங்கள், 
அக்குைறகைளக் ேகட்டறிந்த டன் அவற்ைற நிவர்த்திக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பதாக ம் ெதாிவித்தி ந்தைமைய 
நன்றி டன் நிைன ப த் கின்ேறன். ஏறா ர் தபாலக 
எல்ைலக்குள் சுமார் 11,000 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 50,000 
மக்கள் வசித்  வ கின்றேபாதி ம், தபால் விநிேயாகச் 
ெசயற்பா க க்காக 4 ேசவகர்கள் மாத்திரேம பணியில் 
உள்ளனர். பல கிேலாமீற்றர் ரம் பயணித் ப் பகல் 
உண க்குக்கூட ஓய்வில்லாமல் அந்த ஊழியர்கள் பணியாற்றி 
வ கின்றனர்.  ஆகேவ, ஆகக்குைறந்த  இன் ம் 2 
ேசவகர்கைளயாவ  ேமலதிகமாக நியமனம் ெசய்  த மா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் 1ஆம் தரத்தி ள்ள 
ஏறா ர் தபாலகத்திைன விேசட தர அஞ்சல் அ வலகமாகத் 
தர யர்த் ம் ேகாாிக்ைக நீண்டகாலமாக ன்ைவக்கப்பட்  
வ கின்ற . இ  ெதாடர்பாகத் தபால் மாஅதிபதிக்கு 
30.05.2016இல் தங்களால் அ ப்பிைவக்கப்பட்ட 
பணிப் ைரக் க தத்திற்கு இ வைர எவ்வித நடவ க்ைக ம் 
எ க்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. 2000ஆம் ஆண்  கட்டப் 
பட்ட இத்தபாலகக் கட் டமான  மக்க க்கு நிைறவான 
ேசைவைய வழங்கக்கூ ய வைகயில் னரைமப்  
ேவைலகேளா, தி த்த ேவைலகேளா ேமற்ெகாள்ளப்படா  

றக்கணிக்கப்பட் வ கின்ற .  ேசைவகைளப் ெப வதற் 
காக வ ைகத ம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயிலான மக்கள் மண் 
தைரயிேல அமர்ந்தி ப்பைத அவதானிக்க கின்ற . 
எனேவ, இத்தபாலகத்ைதப் னரைமத் த் தர யர்த்தித்   
த மா  தய டன் ேவண் கின்ேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
எம  பகுதியில் அைமந் ள்ள மீராேகணி உப 

தபாலகமான  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் தற்தர உப 
தபாலகமாகத் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளைத மகிழ்ச்சி டன் 
ெதாிவித் க்ெகாள்வ டன் குைறந்த வளங்க டன் 
மக்க க்குச் சிறந்த ேசைவயிைன அர்ப்பணிப் டன் வழங்கி 
வ கின்ற உப தபால் அதிபர் அல்-ஹாஜ் ஏ. நசீர் 
அவர்கைள ம் உத்திேயாகத்தர்கைள ம் நான் பாராட்  
கின்ேறன். எனேவ, இம்மீராேகணி உப தபாலகத்ைதத் 
தர யர்த்த நடவ க்ைக எ ப்ப டன் அண்மித்த 
பிரேதசங்களான தளவாய், ஏறா ர் ஹிதாயத் நகர் ேபான்ற 
இடங்களில் திய உப தபாலகங்கைள அைமத் த் த மா ம் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். 
 

Hon. Presiding Member, let me conclude with this matter. 
நாட்  நல க்காக அர்ப்பணிப் டன் பணியாற்றி மைறந்த 
அரசியல் தைலவர்கைளக் ெகளரவித்  நிைன  த்திைர 
ெவளியி ம் தபால் திைணக்களத்தின் பணி பாராட்டத்தக்க .  
அந்தவைகயில் நாட்  நல க்காகப் பணி ாிந்த ன்னாள் 
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அவர்கைளச் சந்தித் ப் ேபசுவதற்கான அ மதிைய ம் 
ேகட் க்கிறார்கள். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
அதற்கான ஒ  ேநரத்ைத ஒ க்கித் தரேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

 
அ மாத்திரமல்ல, இன்  கிழக்கு மாகாணத்திேல 

கிட்டத்தட்ட 200 பாடசாைலகளில் கிறிஸ்தவ பாடத்ைதக் 
கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைற நில கின்ற . 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 64 பாடசாைலகளில் கிறிஸ்தவ 
பாடத்திற்கு ஆசிாியர்கள் இல்லாத நிைலயி க்கின்ற . இந்த 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறயான  கடந்த 15 - 20 வ டங்களாக 
நில கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
குறிப்பாக இதைனக் கவனத்திெல த் , கல்வி அைமச்சர் 
அவர்கேளா  ேபசி, இதற்கான ஒ  நடவ க்ைகைய 
எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அங்கு 
மைறக் கல்விைய த்தவர்கள் நிைறயப் ேபர் 
இ க்கிறார்கள். அத் டன் ேவதாகமக் கல் ாியிேல பயின்  
பட்டம் ெபற்றவர்கள் இ க்கிறார்கள். இந்த அ ப்பைடயிேல 
அவர்கைள ஆசிாியர்களாக நியமிப்பதற்கான ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யலாம். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
விடயத்தில் கூ தலான கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ேம ம், கிறிஸ்தவ மதகு மார் அவர்கள  வேயாதிப 

காலத்திேல தங்குவதற்கு  ஒ  தங்குமிடத்ைத - ஓர் ஓய்விட 
இல்லத்ைத ேவண் நிற்கிறார்கள். அைத ம் தங்க ைடய 
காலத்தில் அைமத் த் தரேவண் ம்.  

 
அ மாத்திரமல்ல, தாங்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திற்கு 

வ ைக தந்தி க்கிறீர்கள். குறிப்பாக 2017இல் நீங்கள் 
வ ைகத ம்ெபா  எங்கள  உைடக்கப்பட்ட, தீக்கிைர 
யாக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்கைள நீங்கள் எங்க டன் 
ேசர்ந் வந்  பார்ைவயிட ேவண் ம். அத் டன் அவற்ைறப் 

னரைமப்பதற்கான  நிதிெயா க்கீ கைள ம் உங்க ைடய 
அைமச்சின் லம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்தில் பணிவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
அ த் , எங்க ைடய தபால், தபால் ேசைவகள் 

அைமச்சாிடம் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் உள்ள தீர்க்கப்பட 
ேவண் ய பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் பற்றி இங்கு உைரயாற்றிய 
எல்ேலா ம் ஏற்ெகனேவ கூறிவிட்டார்கள். அைவ 
வழைமயான குைறபா கள்தான். எங்க ைடய 
கிராமப் றங்களில் இ க்கின்ற உப தபால் அ வலகங்கள் 
மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் இ க்கின்றன என்   
எங்க ைடய உ ப்பினர் ெகௗரவ அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா 
அவர்கள்கூடச் ெசான்னார். குறிப்பாக, பிரதான தியில் 
தன்னா ைன பகுதியி க்கின்ற உப தபால் அ வலகம் 
எங்ேக இ க்கிற  என் கூடத் ெதாியவில்ைல. ஏெனன்றால், 
ஒ  சின்ன board கூட அங்கு இல்ைல. அேதேநரத்தில், 
கர யனா  பகுதியி ள்ள உப தபால் அ வலகத்தில் நான் 
அறிந்தவைரயில் 10-15 வ டங்களாக அவர்கள் 
இ ப்பதற்கான ஒ ங்கான கதிைரகள்கூட இல்ைல. அந்த உப 
தபால் அ வலக கட் டங்கள் அங்கு வ பவர்கள் மீ ம் 
ேவைல ெசய்பவர்கள் மீ ம் எப்ேபா   இ ந் வி ேமா என்ற 
ஓர் அபாயகரமான நிைலயில்தான் காணப்ப கின்றன. 
மட்டக்களப்பில் ப வான்கைரப்பகுதியில் அைமந்தி ந்த 
தபால் அ வலகங்கள் த்த காலத்தில் மிக ம் சீரழிந்  
சின்னாபின்னமாகிப் ேபாயி க்கின்றன. ஆகேவ, ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் நிச்சயமாக எங்கள் மாவட்டத்திற்கு 
வ ைகதந்  இவற்ைறப் பார்ைவயிட் , ஆவன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ஊடாக மனித வி மியங்கள் பாடசாைலகளிேல நிச்சயமாகக் 
கற்பிக்கப்பட ேவண் ம் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த 
நா  சுதந்திரமைடந்தி ந்  இனவாதிக ம் மதவாதிக ம் 
அதிகள  வளர்ந் வந்தைமக்குக் காரணம், இந்த நாட் ன் 
கல்வி ைறைமயாகும். எனேவ, பாடசாைலகளிேல சமயக் 
கல்வி லம் சிறந்த மனித வி மியங்கைளப் ேபாதிக்க 
ேவண் ம். அதாவ  அன் , பரஸ்பரப் ாிந் ணர் , 
விட் க்ெகா ப் , தாராள மனப்பாங்கு, ேநசிப் த்தன்ைம 
ேபான்ற நல்ல மனித வி மியங்கள் பாடசாைலகளில் 
ேபாதிக்கப்பட ேவண் ம். இந்த அ ப்பைடயிேல கல்வி 
கற்பிக்கப்ப ம்ெபா  நிச்சயமாக சிறந்த ஒ  எதிர்காலச் 
சந்ததிைய, சிறந்த ஒ  ச தாயத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம். 
இல்லாவிட்டால் இனவாதிக ம் மதவாதிக ம்தான் இந்த 
நாட் ேல ேதான் வார்கள். ஆகேவ, இவ்வாறான 
விடயங்களில் நல்லாட்சி அரசு கூ தலாகக் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
இன்  எம  கிழக்கு மாகாணம் சுற் லாத் ைறயிேல 

மிக ம் க்கியமான இடமாகத்  திகழ்கின்ற . அங்கு 
த்தத்தின் பின்  சுற் லாத் ைற ெதாடர்பான 

அபிவி த்திகள் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. இந்த 
நிைலயிேல இந்தியாவி ந் , ஐேராப்பிய மற் ம் அெமாிக்க 
நா களி ந்  அதிகளவான சுற் லாப் பயணிகள் அங்கு 
வந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இப்ெபா  அங்கு 
உண்ைமயிேல பதற்றமான ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாகியி க்கின்ற . காரணம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற அம்பிட் ய சுமணரத்ன ேதர ைடய நடவ க்ைக. 
அைதத் ெதாடர்ந்  அங்கு அவர் 'ெபா பல ேசனா'ைவச் 
ேசர்ந்த ஞானசார ேதரைர அைழத்தைம. இைவ எல்லாம் 
இன்  கிழக்கு மாகாணத்தில் பதற்றமான ஒ  நிைலைய 
ஏற்ப த் கின்ற, குழப்பத்ைத - கலவரத்ைத உண்  
பண் கின்ற ெசயற்பா களாக அைமகின்றன. நாங்கள் 
மதிக்கின்ற ெபௗத்த மதத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர் இவ்வா  
மிக ம் கீழ்த்தரமாக நடந் ெகாள்வைத, அ ம் குறிப்பாக 
தமிழ் மக்கைள ேநாக்கி, ஸ் ம் மக்கைள ேநாக்கிப் 
ேபசுகின்ற தகாத வார்த்ைதகைளப் பார்க்கும்ேபா  அவர் 
இந்த நாட் ல்  மீண் ம் ஒ  கலவரத்ைத உண் பண்ண 

யற்சிக்கின்றார் என் தான் எண்ணத் ேதான் கின்ற . 
எனேவ, இந்த அரசு மிக ம் கவனமாக ம் பக்குவமாக ம் 
சட்டத்ைதச் சாியான ைறயில் பயன்ப த்தி அவர  
இவ்வாறான நடவ க்ைககைளக் கட் ப்ப த்த ேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
அ த் , சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி அைமச்சர் 

கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சராக ம் இ க்கின்ற 
ப யால், அவாிடம் சில ேகாாிக்ைககைள இந்த இடத்திேல  
பணிவாக ன்ைவத் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, 
கடந்த ன்  தசாப்த த்த காலத்திேல வடக்கு, கிழக்கில் 
அதிகளவான கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்கள் உைடக்கப் 
பட் க்கின்றன, தீக்கிைரயாக்கப்பட் க்கின்றன. இைவ ம்  
அத் டன், னரைமக்கப்படாத கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்க ம் 

னரைமக்கப்பட ேவண் ம். இந்த விடயத்தில் அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.  

 
அத்ேதா , நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற கிறிஸ்தவ 
மதகு மார் அங்கு கிறிஸ்தவ கலாசார மண்டபெமான்ைற 
ேவண் நிற்கிறார்கள்; அதைன ம் அைமத் த் தரேவண் ம். 
ேம ம், அவர்கள் பல்ேவ  ேகாாிக்ைககள் அடங்கிய ஒ  
ெசயற்றிட்டத்ைதத் தயாாித்  ைவத்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் 
தங்கள் பிரச்சிைனகள்  சம்பந்தமாக  ெகளரவ அைமச்சர் 
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[ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන්  මහතා] ெதாழில்வாய்ப் க்கள் இல்லாமல், தியிேல பிச்ைச 
எ க்கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய காலத்தில் 
இவ்வா  நிலத்ைத இழந்   இல்லாமல் இ க்கின்ற அந்த 
மக்க க்கு ஏதாவ  ஒ  ன்ேனற்றகரமான ஏற்பாட்ைடச்  
ெசய்யேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அண்ைமயில் நீங்கள் அங்கு வந்தெபா , தற்கட்டமாக 
250 கைளக் கட் த்த வதாகக் கூறியி ந்தீர்கள்! 
நிச்சயமாக அ  ெதாடர்பான நடவ க்ைககைள  ேவகமாக 

ன்ென க்க ேவண் ெமன்  நான் உங்களிடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். காரணம், இன்  அந்த இடத்தில் 
மீன் பி த்தவர்கள் ஓர் ஒ க்குப் றத் க்குள் 
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். அவர்க க்குச் சாியான மின்சார 
வசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்படவில்ைல. அேதேநரத்தில் 
அங்கு - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்  அந்தப் பகுதிகளிேல எத்தைனேயா ேபர் 

கூ தலான இலாபத்ைத அ பவிக்கின்றார்கள். அங்கு 14 
நட்சத்திர வி திகள் இ க்கின்ற அேதேவைளயில், உள் ர் 
மக்க ைடய 24 hotel க ம் இ க்கின்றன. எனி ம், 
அங்குள்ள இரண்  திகள்தான் ெசப்பனிடப் 
பட் க்கின்றன. ஏைனய திகள் குன் ம் குழி மாக 
'கிரவல்' திகளாகக் காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, நீங்கள் 
இதில் கவனம் ெச த்தேவண் ம்.  

 
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பிரதம நீதியரசராக இ ந்த 

ஷிராணி பண்டாரநாயக்க அவர்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட்டேபா , அதற்கு எதிராகக் குரல் ெகா த்தவர் 
எங்க ைடய நீதி அைமச்சர் அவர்கள்! அவ க்கு 
வழங்கப்பட்ட தீர்ப்  பிைழயான  என்  இந்த நல்லாட்சி 
நி பித் க் காட் ய . அ மாத்திரமல்ல, இரா வத் 
தளபதியாக இ ந்த பீல்ட் மார்ஷல் சரத் ெபான்ேசகா 
அவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்  பிைழயான  என்பைத ம் 
இந்த நல்லாட்சி அரசு நி பித் க் காட் ய . அந்த வைகயில், 
ஷிராணி பண்டாரநாயக்க அவர்க க்கும் பீல்ட் மார்ஷல் சரத் 
ெபான்ேசகா அவர்க க்கும் நீதிையப் ெபற் க்ெகா த்த இந்த 
நல்லாட்சி அரைச நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.  

 
ப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய ெசாத் க்கைள 

அரசுைடைமயாக்குவதற்கான யற்சிகைள நீங்கள் 
ேமற்ெகாள்கின்றீர்கள்.  அேதேநரம்,  பாசிக்குடாவிேல சஜின் 
வாஸ் குணவர்தன அவர்க ைடய hotel ஒன்  இ க்கின்ற . 
அந்த Amethyst Hotel இன்  ஹாி ஐயவர்தன கு மத் க்குக் 
ைகமாற்றப்பட் க்கின்ற  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
சஜின் வாஸ் குணவர்தன அவர்கள் கடந்தகால அரசில்  
ச ைகக டன் இ ந்தவர். ஆகேவ, அ  எந்த 
அ ப்பைடயில் ைகமாறப்பட்ட  என்பைத ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் நிச்சயமாகத் ெதளி ப த்த 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இவ்வா  
குற்றமிைழத்தவர்கள் இந்த நல்லாட்சியிேல நிச்சயமாகத் 
தண் க்கப்பட ேவண் ம். இல்லாவிட்டால், அவ ைடய 
Amethyst என்ற hotelஐ  குறிப்பிட்டெதா  ைறயி டாக 
Sri Lanka Tourism Development Authority க்குக் கீழ் 

  அேநகமான அைமச்சர்கள் எம  மாவட்டத்திற்கு 
வ ைகத ம்ெபா  பிரதான தி டாக வந்  
அவ்வழி டாகேவ ேபாகின்ற நிைலைம இ க்கின்ற . அந்த 
மாவட்டத்தின் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக நாங்கள் 
இ க்கின்ேறாம்; நீங்கள் தய ெசய்  எங்கேளா  வந்  
இவற்ைறப் பார்ைவயிட ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 80 தமான நிலப்பரப்ைப ம் 
80 தமான மக்கைள ம் ெகாண்ட  ப வான்கைரப் 
பிரேதசம். எனேவ, கிராமங்கைள உள்ளடக்கிய பகுதிக க்கு 
நீங்கள் வந்  அங்கி க்கின்ற நிைலைமகைள  கண்ணாரப் 
பார்க்க ேவண் ம். நிச்சயமாக உங்க ைடய காலத்திேல 
அங்கி க்கின்ற தபால் நிைலயங்கள் னரைமக்கப்பட் , 
அைவ ப்ெபா டன் இயங்கச் ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்ற ஒ  பணிவான ேவண் ேகாைள ம் இந்த 
இடத்திேல வி க்கின்ேறன்.  

 
அ மாத்திரமல்ல, சுற் லாத் ைறக்குப் ெபா த்தமான 

ஒ  சிறந்த அைமச்சர் இ க்கிறார். அைமச்சரவர்கேள, 
எங்க ைடய கிழக்கு மாகாணம், அ  தி ேகாணமைலயாக 
இ க்கலாம்; அம்பாைறயாக இ க்கலாம்; மட்டக்களப்பாக 
இ க்கலாம் அைவ சுற் லாத் ைறயிேல மிக க்கியமான 
தளங்கைளக்ெகாண்  விளங்குகின்ற . அங்கு பாசிக்குடா 
மாத்திரமல்ல, பாசிக்குடா ேபான்  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ய, னரைமக்கப்பட ேவண் ய எத்தைனேயா 
சுற் லாத் தளங்கள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்பிேல ன்னக்குடா, க வங்ேகணி ேபான்ற 
பகுதிகள் சுற் லாத் ைறக்கு க்கியமானைவ. இன்ைறக்கு 

ன்னக்குடா ெசய ழந்  காணப்ப கின்ற . ஒ  காலத்தில் 
அ  சுற் லாத் ைறயில் க்கிய தளமாக இ ந்த . ஆகேவ, 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதிேல கூ தல் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இன்  பாசிக்குடாைவ எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. 
அவற்றில் மிக க்கிய குைறபாெடான்ைற நான் 
உங்க ைடய கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

 
1972ஆம் ஆண்  Gazette அறிவித்த ன்ப , அங்கு 

கிட்டத்தட்ட 12 ஏக்கர் Sri Lanka Tourism Development 
Authority க்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த . 2008ஆம் ஆண்  
கிட்டத்தட்ட 54 ஏக்கர் Sri Lanka Tourism Development 
Authority க்கு உாியதாகக் ெகாள்ளப்பட்ட . பாசிக்குடா 
பகுதியிேல கிட்டத்தட்ட 600 கு ம்பங்கள்  வாழ்ந்தன. அங்கு 
சுற் லா வி திகைள அைமக்கப்ேபாவதாகக்கூறி, கடந்த 
ஆட்சிக் காலத்தில் அவர்கள் அந்த இடத்தி ந்  
ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். நான் நிைனக்கின்ேறன், அந்த 
ேநரத்தில் சுற் லாத் ைறக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த ெப ல் 
ராஜபக்ஷ அவர்கேளா  ஒ  கூட் ஒப்பந்தம் 
ெசய்யப்பட்டெதன் . அதாவ , சுற் லா வி திகள் 
அைமக்கப்ப ம்ெபா  அங்கி ந்  ெவளிேயற்றப்ப ம் 
மக்க க்கான கள் கட் த்தரப்ப ம் என் ம் 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப ம்ெபா  அந்தப் 
பகுதிையச் ேசர்ந்த மக்க க்கு குைறந்த  60 தமான 
ேவைலவாய்ப் க்கள் ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம் என் ம் அந்த 
இடத்திேல மீன்பி க்கின்ற மக்க க்கு மீன்பி ப்பதற்ெகன 
ஒ  ெபா த்தமான இடம் ெபற் த்தரப்ப ம் என் ம் 
ெசால்லப்பட்ட . எனி ம், இந்த ன்  விடயங்க ம் 
இன்ன ம் சாியான ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப் 
படவில்ைல.  

 
பாசிக்குடாைவ அண் ய பகுதிகளில் ெகௗரவமாக 

வாழ்ந் வந்த மக்கள் இன்   இல்லாமல், 
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அ மாத்திரமல்ல, இவ்வா  உலகத்தி ள்ள பல 
நா களி ந் ம் சுற் லாப் பயணிகள் எம  நாட் க்கு 
வ ம்ேபா  எம  நாட்ைடப் பற்றிய நல்ல அபிப்பிராயம் 
அவர்களிடம் ேமேலாங்கும்; எம  நாட்ைடப் பற்றிய 
தகவல்கள் ெவளிேய ேபாகும். வி ந்ேதாம்ப ேல நாங்கள் 
எவ்வா  எம்ைம இைணத் க்ெகாள்கின்ேறாம், 
ஏைனயவர்கைள எவ்வா  நாங்கள் அரவைணத் க் 
ெகாள்கின்ேறாெமன்ப  ேபான்ற தகவல்கள் ெவளிேய 
ேபாகும்ேபா  எம  நாட் க்கு ஒ  நல்ல ெபயர் 
கிைடக்குெமன்பதில் சந்ேதகமில்ைல. அந்த வைகயில் 
சுற் லாத் ைறைய ஊக்குவிப்பதன் லமாகப் பல்ேவ  
அ கூலங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

 
அந்தவைகயில் நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ப ைள 

மாவட்டத்ைதப் பற்றி ம் ஒ சில விடயங்கைள இங்ேக 
பகிர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். எம  நாட்ைடப் 
ெபா த்தளவிேல, எந்தப் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் 
அ  உல்லாசத் ைறக்கு உகந்த பிரேதசமல்லெவன்  
ஒ க்கிவிட யாதள க்கு அைனத் ப் பிரேதசங்க ம் 
உல்லாசத் ைறக்கு ஏ வாக, உல்லாசத் ைறைய 
ஊக்குவிக்கக்கூ ய வைகயிேல இயற்ைகயின் ெகாைடயாக 
அைமந்தி க்கின்றன. அதிேல ப ைள மாவட்ட ம் 
ஒன்றாகும். இந்த மாவட்டத்திேல, இந்த நாட் ன் மிக 
உயரமான ‘பம்பரகந்த’ நீர் ழ்ச்சி அைமந் ள்ள . திய ம 
ேபான்ற நீர் ழ்ச்சிக ம் அங்ேக இ க்கின்றன. ெதேமாதர 

ைகயிரதப் பாைத, ேபாெகாட பாலம் என்  உல்லாசப் 
பிரயாணிகைளக் கவரக்கூ ய பல்ேவ  இடங்கள் அங்ேக 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, அவற்ைற நாங்கள் சாியாகப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, 
உல்லாசப் பயணத் ைறக்கு உகந்த இடமாக 
ஹப் த்தைளைய நான் பார்க்கின்ேறன். ஹப் த்தைள நகைர 
உல்லாச நகரமாகப் பிரகடனப்ப த்த ேவண் ம். அங்கு 
இரண்  மைல உச்சிகள் இ க்கின்றன. ஒன் , ‘உலகத்தின் 

’; மற்ற  Lipton's seat. இைவ உல்லாசப் 
பிரயாணிகைள மிக அதிகமாகக் கவரக்கூ ய பிரேதசங்களாக 
இ க்கின்றன. இந்தப் பிரேதசங்களிேல cable car என்ற 
திட்டத்ைத அறி கப்ப த்தினால் மிக அதிகமான 
வ வாையப் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். ஆகேவ, 
சுற் லாத் ைற அைமச்சர் ெகௗரவ ேஜான் அமர ங்க 
அவர்கள் இதைன அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன்  நான் 
இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
எனக்குக் ெகா க்கப்பட் ப்ப  ெவ மேன 4 

நிமிடங்கள்தான். பல்ேவ  விடயங்கைள இங்ேக பகிர்ந்  
ெகாள்ளலாெமன்  நிைனத்தா ம்கூட கால அவகாசம் 
ேபாதாதி க்கின்ற . உல்லாசத் ைறயிேல நாங்கள் அதிக 
நாட்டத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம்; அத் ைறைய ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில், உல்லாசப் பயணிகைளக் கவ ம் 
வண்ணம் எம  ெசயற்பா கள் அைமய ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாண்  க்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 6.15] 
 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය්ත් බුද්ධ ශාසන 
අමාත ාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක 
ව ාපාරය අෙප් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ විනිමය ෙගන ෙදන 

ெகாண் வரேவண் ம். அதன்பின்னர் அதைன ேவ  
ஒ வ க்குக் ெகா த் , அதி ந்  வ கின்ற 
வ மானத்தி ந்  அங்கு கைள இழந் நிற்கின்ற 
மக்க க்கு கைளக் கட் க்ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஆகேவ, நல்லாட்சியில் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற நல்ல விடயங்கைளத் ெதாடர்கின்ற அேத 
ேவைளயில், இவ்வாறான விடயங்களி ம் சுற் லாத் ைற 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் ெச த்தேவண் ம். இந்த விடயம் 
ெதாடர்பாக - எவ்வா  இவ ைடய ேஹாட்டல் - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
குறிப்பாக, LOLC இ ந்  ெபறப்பட்ட வட்  இல்லாப் 

பணம் லம் அைமக்கப்பட்ட இந்த hotel எவ்வா  
ைகமாறப்பட்ட  என்ற விடயத்ைதக் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் குறித்தெதா  திகதிைய ஒ க்கி, விளங்கப்ப த்த 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අරවින්ද් කුමාර්  මන්තීතුමා 

 
[பி.ப. 6.09] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Thank you very much, Hon. Presiding member. 

இன்  பல்ேவ  அைமச்சுக்களின் கு நிைல விவாதம் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கும் இந்த ேவைளயில் நான் 
விேசடமாக, சுற் லாத் ைறையப் பற்றி ஒ சில 
விடயங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்ளலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
அண்ைமக்காலமாக மிக விைரவாக ன்ேனறிவ ம் நா கள் 
எவ்வா  இவ்வள  சீக்கிரமாக ன்ேனறி வ கின்றன 
என்பைதப் பார்க்கும்ேபா  அந்த நா கள் அைனத் ம் 
சுற் லாத் ைறேயா  சம்பந்தப்பட் ப்பைத எங்களால் 
அவதானிக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எம  நாட்ைடப் 
ெபா த்தளவிேல, இ  கட ளின் ெகாைட, இயற்ைகயின் 
ெகாைட என்  எத்தைனேயா வளங்கைளக் 
ெகாண் க்கின்ற . இந்த நாட் ன் வட ைனக்கும் 
ெதன் ைனக்கும் இைடயில், சுமார் 435 கிேலாமீற்றர் ரேம 
இ க்கின்ற . இந்தச் சிறிய நாட்ைடச் சுற்றி கடல் 
இ க்கின்ற , நதிகள் ஓ கின்றன, குளங்கள் இ க்கின்றன, 
நீர் ழ்ச்சிகள் இ க்கின்றன. அந்த வைகயில், எைனய 
நா கேளா  ஒப்பி ம்ெபா  அைனத்  வளங்க ட ம் 
கூ ய ஒ  நாடாக இந்த நா  இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம்.  அந்த வைகயில் சுற் லாத் ைறக்கான 
அைனத் ச் சாத்திய வளங்க ம் எம  நாட் ல் இ க்கின்றன. 
எனேவ, இந்த நாட் ன் சுற் லாத் ைறைய 
ஊக்குவிப்பத டாக மிக அதிகமான அந்நியச்ெசலாவணிைய 
இந்த நாட் க்குப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும்.  
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හබරණ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට තවත් සංචාරක මධ ස්ථාන 
තිෙබනවා. එම ස්ථානවලටත් අලි ඇතුන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 
එවිට සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය වැඩි වනවා. තායිලන්තය, 
තායිවානය වාෙග් රටවල් අලි ඇතුන් විශාල  වශෙයන් සංචාරක 
ව ාපාරයට පාවිච්චි කරනවා. ඒ ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදපළෙග්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
අෙප් සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් කිව්වා, සංචාරක 

ව ාපාරය දියුණු කරන්න කල්පිටිය පෙද්ශය ෙහොඳ ෙතෝතැන්නක් 
බව. එම පෙද්ශෙය් තල්මසුන්, ෙඩොල්ෆින් බහුලව ගැවෙසනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගල්මල් උයනක් -coral garden එකක්- තිෙබනවා. දූපත් 
විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා, ඒවා කැලෑ වැදිලා. නමුත්, ඒවාෙයන් 
උපරිම පෙයෝජනය ගන්න පුළුවන්. මම නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා 
විධියට ඉන්න කාලෙය් එම පෙද්ශයට ගියා. ඇතුෙළේ පාරවල් ටික 
හැදිලා නැහැ. ඉස්සර යන්න පැය ගණනක් ගත වන පාර අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් අප හැදුවා. පධාන පාෙර් කිෙලෝ මීටර් 40ක් 
හැදුවා. ෙකොළඹ ඉඳන් මීගමුව, හලාවත හරහා එම මුහුදු තීරුෙව් 
ගිහිල්ලා, ඊළඟට කල්පිටිය, විල්පත්තුව, අනුරාධපුරය දක්වා 
යන්න පුළුවන්. ඒ විධියට package එකක් හැදුවා නම්, සංචාරක 
ව ාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන්. සංචාරක ආයතනවලට එවැනි 
මඟ ෙපන්විමක් සංචාරක සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා කරනවා 
නම් එම පෙද්ශවලින් විශාල පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ඇමතිතුමනි, අනුරාධපුරය කියන්ෙන් අෙප් පැරණිතම 

නගරය. එය අවුරුදු දහස ් ගණනක් පැරණියි; රජවරුන් 112ක් 
රජකම් කරපු දීර්ඝ කාලයක් තිබුණු රාජධානියක්. නමුත්, අද 
අනුරාධපුරයට පැමිෙණන සංචාරකයන්ෙග් සංඛ ාව ඉතාම අඩුයි. 
ෙම් නිසා, අෙප් සංචාරක කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කියනවා, ෙම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා දැනුවත් 
කරන්න කියා. අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් සමහර රටවල ඇති විෙශේෂ 
පැරැණි ආගමික ස්ථාන නරඹන්න තමයි සංචාරකයන් 
හුඟෙදෙනකු පුරුදු ෙවලා ඉන්ෙන් කියා. සංචාරකයන් කන්න 
ෙබොන්න, විෙනෝද ෙවන්න විතරක් ෙනොෙවයි එන්ෙන්. ආගමික 
වශෙයන් උනන්දුවක් දක්වමින් එන අයට අනුරාධපුරෙය් 
තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලා පචාරක 
මාධ  මඟින් පචාරක කටයුත්තක් ෙමෙහයවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
අප සියලුෙදනාෙග්ම පධාන මව් භූමිය එයයි. පසුව අපි එක් එක් 
ආගම්වලට ෙවන් වන්න ඇති. නමුත් අෙප් පධාන භූමිය 
අනුරාධපුරයයි. එය පැරැණිම නගරයයි. අනුරාධපුරෙය් සංචාරක 
ව ාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා නගරය මධ ෙය් තිෙබන 
කූඹිච්චන්කුලම වැෙව් seaplanes බස්වන්න පුළුවන් වන විධියට 
අවශ  කටයුතු කරෙගන ගියා. නමුත් දැන් ඒ කටයුතු අතර මඟ 
නැවතිලා තිෙබනවා. එය නැවත සංවර්ධනය කෙළොත් ෙහොඳ යැයි 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙයෝජනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීපෙදෙනක්ම අපට දැනුම් 

දුන්නා, ෙපොෙළොන්නරුව සහ සීගිරිය ගැන. සීගිරිය නරඹන්න 
ෙඩොලර් 40ක් ගන්නවා ලු. සංචාරකයන් ඒකට ටිකක් අකැමැතියි 
කියා පැමිණිලි ඇවිත් තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුවට ෙඩොලර් 25ක් 
අය කරනවා ලු. ගරු අමාත තුමා, ඒ පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේ 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න. වැඩිපුර පමාණයක් 
සංචාරකයන් ෙගන්වාගන්නයි අපට ඕනෑ. දැනට එන සංචාරකයන් 
ඒ විධියට පීඩාවට පත් කළාම ඒ අය නැවත එන්ෙන් නැහැ.       

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බුද්ධ ශාසන 

අමාත තුමාත් ගරු සභාෙව් සිටින ෙම් ෙවලාෙව් කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. අපි එදා විමධ ගත අය වැෙයන් සහ අෙප් 
අමාත ාංශ මඟින් අෙප් රෙට් පධාන වශෙයන් තිෙබන ආගම් 
තුනහතෙරහිම සිද්ධස්ථානවලට -පන්සල්, පල්ලි, ෙකෝවිල් 
ආදියට- සංවර්ධනය සඳහා ෙනොෙයක් ආකාරයට මුදල් ෙවන් 
කළා. නමුත් අද වන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශයට 
ලැබී තිෙබන මුදල් ෙහොඳටම මදි කියලායි මා හිතන්ෙන්, ගරු 
අමාත තුමා.  

කර්මාන්තයක්. එය ෙනොෙයක් ආකාරෙය් රැකියා ඇති කරන්න, 
රටට වාසිදායක ෙදයක් කරන්න පුළුවන් ව ාපාරයක් හැටියට  
දියුණු කරන්න අවශ යි.   

 
1965 -70 කාලය  ෙවන ෙකොට අෙප් රටට පධාන වශෙයන් 

විෙද්ශ විනිමය ෙගන ෙදන  වැවිලි කර්මාන්ත අතර ෙත්, ෙපොල්, 
රබර් තමයි ඉදිරිෙයන්ම තිබුෙණ්. නමුත් වැවිලි කර්මාන්තෙයන් 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා 1970 දශකෙය්  සංචාරක ව ාපාරය  අෙප් 
රටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගනැවිත් ෙදන මාර්ගයක් බවට 
පත් වුණා. නමුත් අද වන විට විෙද්ශ රැකියා සහ ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සංචාරක කර්මාන්තය 
තුන්වැනි තැනට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ඒක පළමුවැනි තැනට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්.  

 
අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ඒක කරයි කියලා අපි 

විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, අෙප් රට මුහුෙදන් වට වුණු දිවයිනක්. 
ඒ වාෙග්ම කඳුකරය සහ දර්ශනීය ස්ථාන විශාල පමාණයක් අෙප් 
රෙට් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වන ෙතක්  ඒ ස්ථාන සැලසුමක් ඇතිව 
හරියාකාරව සංවර්ධනය ෙවලා නැහැ. තැනින් තැන, ටික ටික 
සංවර්ධනය ෙකරුණා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි සැලැස්මක් 
අනුව සංචාරක ව ාපාරයට පමුඛතාව දිය යුතුයි. මමත් සංචාරක 
ව ාපාරයට අදාළව නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් හැටියට  ෙකටි 
කාලයක් කටයුතු කළ නිසා, ෙම් පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවකිනුයි 
කථා කරන්ෙන්. යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් ආපු සංචාරකයන්ෙග් 
ගණන අනුව බලන විට  යුද්ධය අවසන් කරලා සාමය ඇති වුණාට 
පස්ෙසේ  එන සංචාරකයන්ෙග් පමාණයත් වැඩි ෙවලා නැහැ.  ඒ 
නිසා සංචාරක ව ාපාරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කරන කටයුතු 
ඉස්සරහට අර ෙගන ගියාද කියන එක පිළිබඳව අපට ෙපොඩි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. සාමය උදා වුණාට පස්ෙසේ එන සංචාරකයන් 
පමාණය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් තවම ඒ පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

 
ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

ඇමතිතුමාත් හිටියා නම් ෙහොඳයි. මමත් කාලයක්  ෙගොවිජන ෙසේවා 
හා වනජීවී ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ නිසා සංචාරක 
ව ාපාරෙය්දී තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත ාංශය ෙබොෙහොම 
සහජීවනෙයන් කටයුතු කෙළොත් සංචාරක ව ාපාරය විශාල 
වශෙයන් දියුණු කරන්න පුළුවන්ය කියලා මම කියනවා. සංචාරක 
මණ්ඩලය වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ ඒකාබද්ධව කටයුතු 
කරනවා නම් යාල, කුමන, උඩවලව, මින්ෙන්රිය, විල්පත්තුව 
වැනි අෙප් පධාන ජාතික වෙනෝද ානවලට සංචාරකයන් ඇද 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. සංචාරකයන්ට අෙප් වන සතුන් සහ 
ජාතික වෙනෝද ාන නරඹන්න අවශ  පහසුකම් ලබා දුන්ෙනොත් ඒ 
හරහා විශාල සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන්.  

 
අපි දන්නවා, එක පැත්තකින් හබරණ වෙග් පෙද්ශ  සංචාරක 

ව ාපාරය දියුණු ෙවන්න වැදගත් ෙවන බව. සීගිරියට යන 
සංචාරකෙයෝ හබරණට ඇවිල්ලා තමයි යන්ෙන්. හබරණ  
පෙද්ශෙය් අලි ඇතුන් සංචාරක ව ාපාරය සඳහා ෙයොදා ගන්නවා. 
සංචාරකයන් අලි ඇතුන්ට ෙබොෙහොම ආකර්ෂණයක් තිෙබනවා. 
අලි ඇතුන්ෙග් පිට උඩ ගිහිල්ලා විෙනෝද ෙවන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
කැමැතියි. ඒ සඳහා අලි ඇතුන් පුහුණු කරන්නත් මම ෙගොවිජන 
ෙසේවා හා වනජීවී ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදී කටයුතු කර ෙගන 
ගියා. නමුත් ඒක කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙනොෙයක් 
ආයතනවලින් කියයි, ඒෙකන් වන සතුන්ට හිරිහැර ෙවනවාය 
කියලා. ඉස්සර කාලෙය් අලි ෙකොටන් ඇද්දා. කඳුවල ෙකොට 
අදින්න තමයි අලියා ෙයොදා ගත්ෙත්. නමුත් සංචාරක ව ාපාරය 
දියුණු කිරීම සඳහා අලින් ෙයොදා ගැනීම විශාල පශ්නයක් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අවසථ්ාෙව් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී ඇමතිතුමා 
ඉන්න එක ෙහොඳයි.  
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ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
කාරක සභාෙවහිදී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.  
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 
Considered further in Committee. - 
[THE HON.PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කාදර් මස්තාන් මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[பி.ப. 6.26] 
 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீண்ட 

காலத்தின் பின்  நாட் ல் அைனத்தின மக்க ம் 
நிம்மதியாக ம் சந்ேதாசமாக ம் வாழ்வதற்குத் தற்ேபா தான் 
ஆரம்பித் ள்ளார்கள். ஆகேவ, அவர்களின் பைழய கசப்பான 
நிைன கைள மீட்டாத வைகயி ம் நாட் ல் இனவாதம் 
தைல க்காத வைகயி ம் இந்த 'நல்லாட்சி' அரசாங்கம் 
திட்டங்கைள வகுத்  மக்களின் சமய ாீதியான சுதந்திரங்கைள 

ைமயாகப் பா காக்க உாிய நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமன்பைத த ல் கூறி, என  உைரைய 
ஆரம்பிக்கின்ேறன். 

 
2017ஆம் ஆண் க்கான சமய அபிவி த்தி நடவ க்ைக 

க க்காக 2.3 பில் யன் பாய் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
அதில் ெபௗத்த சமய விவகாரங்க க்கு 82 த ம் இந்  சமய 
விவகாரங்க க்கு 9 த ம் ஸ் ம் மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 
விவகாரங்க க்குத் தலா 4 த ம் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . 2015ஆம் ஆண் க்கான நிதியாண் ல் 

ஸ் ம் சமய விவகார அைமச்சர் ஒ வர் இல்லாத 
சந்தர்ப்பத்தில்கூட, ஸ் ம் சமய விவகாரங்க க்காக 157 
மில் யன் பாய் நிதி ஒ க்கப்பட் ந்த . இன்  ஸ் ம் 
சமய விவகாரங்க க்கான அைமச்சர் ஒ வர் 
நியமிக்கப்பட் ள்ள நிைலயி ம் ெவ மேன 98 மில் யன் 

பாய் நிதிேய ஒ க்கப்பட் ள்ள . அதாவ  59 மில் யன் 
பாய் அல்ல  ஏறக்குைறய 40 தம் குைறக்கப்பட் ள்ளைம 

இலங்ைகயில் சமய விடயத்தில் பாாிய பாரபட்ச ம் நீதியற்ற 
தன்ைம ம் நில கின்றைத ெவளிப்ப த் கின்ற . 

 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ல் வா ம் அைனத்தின மக்க ம் அவரவர்களின் சமய 
ாீதியான கைல, கலாசார விடயங்கைள இைட களின்றிப் 
பின்பற்றி இந்த 'நல்லாட்சி'க் காலத்தில் ஒற் ைமயாக வாழ, 
ச க வைலத்தளங்களில் பரவிவ ம் இனவாதச் 
ெசயற்பா கைள த ல் இல்லாெதாழிக்க உாிய சட்ட 
நடவ க்ைககள் தாமதமின்றி எ க்கப்பட ேவண் ெமன்  
நான்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இம்மாதம் 6ஆம் திகதி 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විමධ ගත අය වැෙයන් අපට 
ලැෙබන්ෙන් සුළු මුදලක්. ඒ මුදල් පවා අපි ඒ කාලෙය් ෙවන් කළා, 
ආගමික මධ ස්ථානවල දියුණුවට. නමුත් දැන් ඒකට තහංචි 
පැනවී තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය අඩු ගණෙන් 2017 වර්ෂෙය් 
චකෙල්ඛයකින් ෙහෝ ෙවනස් කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ආගමික 
කටයුතුවලටත් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න. අෙප් පෙද්ශවල වැඩ 
සිටින ස්වාමින් වහන්ෙසේලා, ආගමික නායකෙයෝ අෙපන් ඉල්ලීම් 
කරනවා. ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා යම් ආධාරයක්, 
උපකාරයක් ලබා ගන්න ස්වාමින් වහන්ෙසේනමක් වැඩියාම අපි 
කියනවා, " ෙම්කට අපට චකෙල්ඛ හරස් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්" 
කියා. එෙහම කියන එක සුදුසු නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය 
පැත්ෙතනුත් එය සුදුසු නැහැ. මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ඒ 
ඉල්ලීම ඉටු කරන්න බැරි වුණාම අපටත් එය  ෙලොකු පශ්නයක්.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ස්තුති 

කරන්න ඕනෑ අෙප් අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් 
හිමිපාණන්ට. මීට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු මන්තීතුමාත් 
උන්වහන්ෙසේට ස්තුති කළා. රෙට් ආගමික පශ්නයක් ඇති වන 
හැම ෙවලාෙව්ම ඒ පශ්නය නිවැරැදිව දකින මාහිමි නමක ෙලස, 
අපි උන්වහන්ෙසේව දකිනවා. අපි ෙබෞද්ධාගම්කාරෙයෝ වුණත්  
උන්වහන්ෙසේට ගරු කරනවා. අෙප් සමහර ආගමික නායකයන් 
ආගම්වාදය අවුස්සා, ආගම්වාදින් හැටියට ෙපනී සිටින විට, 
කටයුතු කරන විට අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් 
වහන්ෙසේ එෙසේ කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. නත්තල් ගහ පිළිබඳ 
කාරණය අරෙගන බලන්න. ඇත්තටම අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කතා 
වුණා, "ෙම්ක වැඩක් නැති වැඩක්" කියා. "ෙම්වා නිකම් ෙසෝබන 
වැඩ" කියලා තමයි මිනිසුන් කිව්ෙව්. උන්වහන්ෙසේ අන්තිමට 
ෙහොඳ තීන්දුවක් ගත්තා, එය හදන්න එපා කියා.  

 
ෙබෞද්ධයකු හැටියට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අගරදගුරු 

මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ට, අනාගතය දකින, රෙට් 
ආගමික සහජීවනය පිළිබඳව නිවැරැදි තීන්දු ගන්නා ආගමික 
නායකෙයකු හැටියට උන්වහන්ෙසේ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි!  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  
 
Order, please! ප.ව. 6.30න් පසුව සභාව පවත්වාෙගන යෑම 

සඳහා සභාෙව් අවසරය ලබා ගැනීමට  පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත රැස් 
ෙවනවා.  

 
ඊට අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක් රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කථිකයන් කීපෙදෙනකු 

කථා කිරීමට සිටින නිසා තවත් විනාඩි 30කින් සභාෙව් කාලය 
දීර්ඝ කළ යුතුයැයි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව එකඟද? 

3576 3575 
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மேனாபாவத் டன் நடக்கின்றனர். வழக்கிைன உட்கார்ந்  
விசாாிக்கத் ெதம்பில்லாத, வய  திர்ந்த, இஸ்லாமியச் 
சட்டங்கள் பற்றிய அறிேவா கல்வி அறிேவா அற்ற சில 
காதிமார், அமானிதம் காக்கும் இப்ெபா ப்பிற்குத் ெதாிவாகி 
அநியாயம் ாிந் வ வ  ஓர் அசிங்கமான உண்ைமேய! 
சீதனம் அல்ல  ைகக்கூ  என்ற வாசகம் உ ப் ைரயில் 
இடம்ெபற்றி ப்ப  உடன யாக நீக்கப்படல் ேவண் ம். 
இஸ்லாத்தில் சீதனம் இல்ைல; ெபண் க்கு ஆண்தான் மஹர் 
ெகா க்கேவண் ம். இந்தச் சீதன ஏற்பா  இஸ்லாமியப் 
ெபண்க க்கு ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள ெபாிய அநீதியாகும்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, now, wind up, please! 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெபண்களின் தி மணத்திற்கான ஆகக்குைறந்த வய  
ெதாடர்பாகச் சமய, ச கத் தைலைமகள் கலந்தாேலாசித்  
ஒ  க்கு வரேவண் ம். ஐக்கிய அெமாிக்காவின் சில 
மாகாணங்களில் 14 வய  தி மண வயதாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள . தி மணத்திற்குப் ெபண்கள் 
உடலால் மாத்திரமன்றி மனதா ம் சூழ்நிைலயா ம் தயாராக 
ேவண் ம். தி மணம் என்ப  ஓர் ஒப்பந்தம்; அ  
உட ற க்கு மட் ம் வைரய க்கப்பட்டதல்ல. அதில் 
ம மணம், வாாிசு உாிைம, கு ம்பப் பராமாிப் , கணவனின் 
அமானிதப் பராமாிப்  எனப் பல விடயங்கள் உள்ளன. 
இவற்ைற ம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
இந்த ேவைளயில், ேநரம் ேபாதாத காரணத்தினால் என  

உைரைய இத் டன் த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 6.31] 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට කථා 

කිරීමට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම සංචාරක අමාත ාංශය පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංචාරක ක්ෙෂේතය අප රටට 
ඉතාමත්ම වැදගත්. සංචාරක කර්මාන්තය, ෙදස් විෙදස් 
සංචාරකයන් අෙප් පුංචි රට තුළ සංචාරෙය් නිරත ෙවන 
අවස්ථාවන්වලදී ෙම් රෙට් බුලත් විට විකුණන පුද්ගලයාට පවා 
අදායමක් උපයන කර්මාන්තයක් හැටියට මම දකිනවා. සංචාරක 
අමාත ාංශය භාරව කටයුතු කරන අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග ගරු 
අමාත තුමා ෙම් සියලු කාරණා දකින, උගත්, බුද්ධිමත්, ඒ වාෙග්ම 
පරිණත ෙද්ශපාලන නායකෙයක් හැටියට මම විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් අමාත ාංශය  භාර ගත් ෙකටි කාලය තුළ විශාල දුරක් යන්නට 
එතුමාට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ෙමම අමාත ාංශෙය් ගරු 
ෙල්කම්තුමා සහ අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරි 
මණ්ඩලෙය් කැපකිරීම තුළින් තවත් අවුරුදු තුනක් යන ෙකොට ෙම් 
ක්ෙෂේතය අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ගලාෙගන එන අංශයක් 
ෙවනවා වාෙග්ම මා කලින් සඳහන් කරපු ඒ ස්වයං රැකියා 
කර්මාන්ත තුළින් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් 
ෙව්විය කියා අප  විශ්වාස කරනවා.  

පසුගිය 2016 අය වැය ෙල්ඛනය තුළ  අප පළාත ෙවනුෙවන් 

ஆரம்பித்த ஜீ.சீ.ஈ. சாதாரண தரப் பாீட்ைசயின் தலாவ  
பாடத்திற்காகச் ெசன்ற ஸ் ம் மாணவிகள் பல பாீட்ைச 
நிைலயங்களில் அவர்கள  'பர்தா'க்கைளக் கழற்றிவிட்  
வ மா  அங்குள்ள அதிகாாிகளினால் பணிக்கப் 
பட் ள்ளார்கள். அதிகாாிகளிடம் காரணம் ேகட்கப்பட்ட 
ேபா , அவ்வா  ஒ  சுற் நி பம் வந் ள்ளதாகத் 
ெதாிவித் ள்ளனர். எம  நாட் ல் இ வைர கால ம் 

ஸ் ம்கள் இவ்வா  வழிநடத்தப்படவில்ைல. அதனால், 
ஸ் ம் மக்கள் ெப ம் மனேவதைன அைடந் ள்ளார்கள். 

ஆகேவ, ஸ் ம்களாகிய எங்க க்கு எம  மார்க்கம் சார்ந்த 
வழி ைறகைளத் தடங்கல்களின்றி ேமற்ெகாள்வதற்குாிய 
சுதந்திரம் இந்த நாட் ல் உ திெசய்யப்பட ேவண் ம்.   

 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெபண்கள் உாிைமக க்காகக் குரல்ெகா க்கும் சில 
அைமப் க்கள் இஸ்லாமிய தனியார் சட்டத்தில் குைறகள் 
உள்ளனெவன்  ெதாிவித் , அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 
16(1)இைன நீக்குமா  ேகாாி வ கின்றன. இந்தக் ேகாாிக்ைக 

ட்ைடப் ச்சிக்குப் பயந்  ட்ைடக் ெகா த் வதற்கு 
ஒப்பானதாகும். அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 16(1) தான் 

ஸ் ம்களின் தி மண விவாகரத் ச் சட்டத் க்கும் ேதச 
வழைமச் சட்டத் க்கும் கண் யத் தி மணச் சட்டத் க்கும் 
விகாைரகளின் காணி உாிைமகைள உ திெசய்வதற்கும் 
ஆதாரமாக உள்ள ஓர் ஏற்பாடாகும். இ  இலங்ைகயர் 
களாகிய எம  இைறயாண்ைமைய உ திெசய் ம் ஓர் 
உ ப் ைரயாகும். இஸ்லாத்தின் இ க்கமான ஒ க்கக் 
ேகாட்பாட்ைடச் சகித் க்ெகாள்ள யாத சிேயானிச                                                                                                                                   
ேமற்குலக தீயசக்திகள் தன்னினப் ணர்ச்சிைய ம் 
விபசாரத்ைத ம் தி மண பந்தத் க்கு அப்பாற்பட்ட 
உறவிைன ம் ஊட்  வளர்ப்பதற்காக இஸ்லாமிய தி மணச் 
சட்டத்திைன அகற்றக்ேகா வ  எமக்குப் ாியாத 
விடயமல்ல. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
මට තවත් විනාඩි තුනක විතර කාලයක් ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම ෙදන්න තරම් කාලයක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා .  
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இலங்ைகயி ள்ள இஸ்லாமிய தி மணச் சட்டத்தில் 

இைறவனின் சட்டங்க ம் மனிதன் இயற்றிய சட்டங்க ம் 
கலந் ள்ளன. இைறவனின் சட்டத்தில் ைகைவக்க யா க்கும் 
அதிகாரமில்ைல. காதிமாாின் நியமனத்திற்கான தைகைமத் 
ேதைவப்பா கள் அதிகாிக்கப்படல் ேவண் ம். சில காதிமார் 
பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கைள ேம ம் பாதிப் க்குள்ளாக்கும் 

3578 3577 

[ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන්  මහතා] 
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[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[சபாநாயகாின் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Speaker.] 

 
වැඩවල නිරත ෙනොවිය යුතුයි. ඒ සඳහා නම් ලැහැස්ති ෙවන්න 
එපා. ජාතික සමඟිය ෙම් රටට අවශ යි. ජාතික සමඟිය අවශ  
නිසා තමයි, අපි සියලුෙදනාම ජීවිතය පරදුවට තියලා යහ පාලන 
රජයක් ෙගනැල්ලා, අලුත් ගමනකට මුල පි රුෙව්. එවැනි ජාතික 
සමඟියට එෙරහි ෙවන සියලුෙදනාටම අපි කියන්ෙන්, ඒ සියලු 
ෙද්වල්වලින් වැළකී සිටිය යුතුයි කියායි.  
 

මා ෙම් කථාව කියන්ෙන් සිංහල ෙබෞද්ධෙයක් හැටියටයි. මම 
ෙකොළඹ ආනන්ද විද ාලෙය් ෙබෞද්ධ සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
හැටියට විතරක් ෙනොෙවයි, දහම් පාසල් අවසාන විභාගයත් කරලා, 
දහම් පාසල්වල උගන්වපු ගුරුවරෙයක් හැටියට සිංහල 
ෙබෞද්ධාගම ගැන කැක්කුමක් ඇති ෙකෙනකු හැටියට කියන්ෙන්,  

 
[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[சபாநாயகாின் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Speaker.] 

 
කරනවා නම්, ඒවාට කිසි ෙවලාවක ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. ෙම් රෙට් 
ජාතික සමඟිය රැක ගැනීමට, ආගමික සහජීවනය රැක ගැනීමට 
අපි කැප විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම   
 

[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[சபாநாயகாின் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Speaker.] 

 
එවැනි ෙද්වල් අනාගතෙය්දී සිදු ෙනොෙව්වා කියලා අපි පාර්ථනා 
කරනවා. එෙහම වුෙණොත් විතරයි, ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය සහ 
ආගමික සහජීවනය ඇති කරමින් දිනාගත් නිදහස ඉදිරියට යා 
හැකි වන්ෙන්.  
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අනාගතෙය් කිසිම ෙවලාවක ෙම් 
ජාතික සමඟියට, ආගමික සහජීවනයට විෙරෝධය දක්වන, ෙම් 
කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කරමින් විවිධ සුළු ජන ෙකොටස්වලට ෙහෝ 
ඕනෑම ජන ෙකොට්ඨාසයකට අවහිරකම් කරන ඔවුන් සමඟ ගැටුම් 
ඇති කරන්න උත්සාහ කරන ෙම්  

 
[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[சபாநாயகாின் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Speaker.] 

 
ෙම් රට තිෙබන්ෙන්, අනාගතයට යන්න; අනාගතය දකින්න. 
ෙලෝකය දකින පිරිසක් හැටියට අපි ෙලෝකය ඉදිරියට යා යුතු 
ෙවනවා. එෙහම නම්, සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් කියන ෙම් 
සියලුෙදනාම සෙහෝදරත්වෙයන් ඉදිරියට යා යුතු ෙවනවා. එෙහම 
වුෙණොත් විතරයි, අෙප් දරුවන්ට පැහැදිලි අනාගතයක් තිෙබන 
රටක් හදන්න අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
ගරු සභාවට නැවතත් ෙම් කාරණය මතක් කරනවා.  

 
[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[சபாநாயகாின் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Speaker.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව අවසානයි. 

ෙවන් ෙවලා තිබුණු මුදල්, අෙප් මැදිහත්වීමටත් වඩා එහා ගිහින් 
නිලධාරින් සියලු ෙදනා සාකච්ඡා කරලා, පළාෙත් හඳුනාගත් 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරකයන් -චීනය, ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල 
සංචාරකයන්- බහුලව දකින්නට පුළුවන් මා ජීවත් වන ඇල්ල 
ෙකොට්ඨාසෙය් පහසුකම් ෙවනුෙවන් ෙයදවීම සම්බන්ධෙයන්   
ස්තුතිවන්තවීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඇල්ල 
හඳුන්වන්ෙන් ආශ්වාස පශ්වාස කිරීමට සුදුසු ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙහොඳ කාලගුණයක් -ෙහොඳ පරිසරයක්- තිෙබන පෙද්ශයක් 
හැටියටයි. ඒ නිසා ඒ එන සංචාරකයන් සඳහා අවශ  කරන 
පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්නය කියා ගරු අමාත තුමාෙගන් හා 
අමාත ාංශෙය් ගරු ෙල්කම්තුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ කඳුගැටය වටා තිෙබන දිස්තික්ක 

කිහිපයක් එකවර නරඹන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඇල්ල කඳු මුදුන ෙදස් විෙදස් සංචාරකයින් සඳහා අවශ  
කරන ඉතාමත් සිත් ගන්නා සුළු තැනක් හැටියට සකස් කරන්න 
පුළුවන්. අපි යම් විෙද්ශ රටවල්වලට ගියාම එවන් පර්වතයන් තුළ 
නැරඹුම් මධ ස්ථාන  හදා තිෙබන බව අප දැක තිෙබනවා. ඒ 
භූමිය තුළින් අඩි හයක, හතක පමාණයක් ඉදිරියට ෙගන ගිහිල්ලා 
වීදුරු ඇතිරුවාම ඒ තුළින් අපට  විශාල පරාසයක් බලන්න 
පුළුවන්. ඒ අන්දමින් ඒ පෙද්ශය සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් 
නම්,  අෙප් අමාත ාංශයට  විශාල මුදලක් ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් 
කියන කාරණය මතක් කරමින් ෙබොෙහොමත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 6.35] 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට කථා කරන්නට ෙවලාව 

ලබා දීම  ගැන  පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් ජාතික සමගියට ඉවහල් ෙවන අමාත ාංශ 
තුනක  - මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු,  කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
හා බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශය- කාර්යයන් සම්බන්ධෙයන්  වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්නට මම කැමැතියි. මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
ෙවනවා, 1948දී අපි නිදහස ලබා  ගන්නෙකොට සිංහල, මුස්ලිම්, 
දමිළ යන සියලුම ජාතීන් එකතු ෙවලා තමයි නිදහස ලබාගත්ෙත් 
කියන කාරණය. 1948දී පැවති පළමුවන නිදහස් උත්සවයට 
සහභාගී වුණු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අතර සිටින එකම 
පුද්ගලයා  හැටියට අද අපි  දකින්ෙන් විපක්ෂ නායක ගරු 
රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මැතිතුමායි.  1948දී අපි නිදහස ලබා 
ගත් අවස්ථාෙව් හිටපු අය අතරින් අද අපට සිටින එකම 
මන්තීවරයා අද විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට සිටීමත්                  
ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපට මහත්  ආඩම්බරයක්.  ශී ලාංකීය 
ජාතිය හැටියට  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ජාතීන් තුනම 
ෙබොෙහොම සමගිෙයන් ජීවත් වුණා. නමුත් ෙදමළ ජාතිවාදී 
පශ්නයක්  නිසා  අවුරුදු 35ක් පමණ ෙම් රට ආපස්සට ගිය බව අපි 
දැක්කා. ඒ සඳහා හරි විසඳුමක් ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම නිසා 
ෙදමළ ජනතාව වාෙග්ම සිංහල ජනතාවත්  දුක් වින්දා.  අද අපට 
දකින්න ලැෙබනවා,  සමහර අන්තවාදී ෙකොටස්   මුස්ලිම් - සිංහල 
ජනතාව අතර ගැටුම් ඇති කරන්න උත්සාහ කරන බව.  සියලු ජන 
ෙකොටස් එකට ජීවත් විය යුතුයි. ෙකොයි ෙද් කවුරු කළත් 
ජාතිවාදය වැරදියි; ආගම් වාදයත් වැරදියි. ඒ නිසා සියලු 
ෙදනාෙගන්ම අපි ඉල්ලා සිටිනවා, අතීතෙයන්වත් පාඩම් ඉෙගන 
ෙගන අනාගතෙය් ෙමවැනි ෙදයක් සිදු  ෙනොවන්න වග බලා ගන්න 
කියලා. සියලුෙදනාම ශී ලාංකිකයන් හැටියට එකමුතු ෙවලා, ෙම් 
රට සාමෙයන් ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි.  

 
[කථානායකතුමාෙග් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[சபாநாயகாின் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Speaker.] 

රෙට් සහජීවනය, සාමය ඇති ෙවන්න නම්  
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ගරු මන්තීතුමා කියනවා නම් වැරැදියි කියලා එෙහම නම් 
තමුන්නාන්ෙසේ ජාතික සමඟිය හදලා ෙපන්වන්න. එෙහම නම්, 
හදලා ෙපන්වන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කාරුණිකව ෙම් කාරණය මතක් කරනවා. ඕනෑ පකාශයක් 
කරන්න. හැබැයි, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙකොට, 
වග කීමක් ඇතුව කථා කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ඊළඟට ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මටත් යමක් කියන්න 

අවශ යි. හැම ෙදනාම ෙවනුෙවන් ෙම් සමඟිය ආරක්ෂා කළ 
යුතුයි.  

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාෙවන් අඩු 

කරන්න එපා.  
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එතෙකොට සෑම ජන ෙකොටසකටම නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න 

පුළුවන්.  
 
[பி.ப. 6.41] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 

அவர்கேள, வாய்ப் க்கு நன்றி. இந்த நாட் ேல கடந்த 3 
தசாப்தங்களாக நிகழ்ந் வந்த இன ேமாத ைடய வ  
எல்லா மக்க ம் நன்கு அறிந்த ; உணர்ந்தி க்கக்கூ ய . 
ஆனால், அரசிய ல்  வங்குேராத்  நிைலயைடந்த சிலர் தம  
சுயலாப அரசியைல ேமற்ெகாண்  வ வதற்காக, அரசியைல 
ைமயப்ப த்தி, மதவாத அ ப்பைடயிேல அ ப்பைடவாதத் 

ண்டல்கைள இந்த நாட் க்குள் திணிக்கின்ற 
ெசயற்பா கைள இன் ம் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இலங்ைகயர் என்ற அ ப்பைடயில் சகல இனங்க ேம 
ஒன்றாக ஓர் இலக்ைக ேநாக்கிய பயணத்ைதச் 
ெசய்வதற்காகேவ இந்த நல்லாட்சி ஏற்ப த்தப்பட்ட . இன்  
அந்தப் பயணம் உ திப்ப த்தப்பட்  ன்ேனாக்கிச் ெசன்  
ெகாண் க்ைகயில் இங்கு இ க்கக்கூ ய சில 
அ ப்பைடவாதிகளின் ெசயற்பா கள் அதில் பாாிய 
பின்னைட கைள ஏற்ப த் கின்ற வைகயில் 
அைமந் ள்ளன. இந்த நிைலைமயிைன அரசாங்கம் 
ஒ ேபா ம் அ மதிக்கப்ேபாவதில்ைல; அ மதிக்க ம் 
கூடா .  

 
இந்த நா  சுதந்திரம் அைடந்ததி ந்  இன் வைர 

அதன் வளர்ச்சியிேல - அபிவி த்தியிேல ஸ் ம் ச கத்தின் 
பங்கு அளப்பாியதாக இ ந்தி க்கின்ற  என்ப  எங்க க்குத் 
ெதாி ம். ஆகேவ, எந்த வைகயி ம் அந்தச் ச கத்தின் 
ெகளரவம் இழக்கப்ப வதற்கு இந்த நல்லாட்சியிேல நாங்கள் 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එෙහම වුෙණොත් විතරයි, ස්වාධීන අදහස් තිෙබන, සාමය අගය 

කරන ජනතාවකට නිදහෙසේ තමන්ෙග් රාජකාරි කරන්න 
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන්. ඒ කාරණය සඳහන් කරමින් මම මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතරක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට අකැමැත්ෙතන් වුණත් 

උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ගිනි ෙගන 
දැෙවන්න පුළුවන් යම් පශ්නයක් මතු  වුණු ෙවලාෙව් භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කරපු එක 
ඔබතුමා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. ඔබතුමාෙග් 
අනුමැතිය මම ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ; බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ. පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ෙග් අනුමැතිය තිබුණත් එකයි; 
නැතත් එකයි.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම කිව්ෙව්, තක්කඩි ෙගන්වන්න එපා කියලායි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ 

කියන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට්, ෙම් ගිනි 
ෙගන දැෙවන පශ්නය තවතවත් ඔඩු දුවලා ඇවිෙලන ගින්නට 
පිදුරු දමන්න තරම් අෙප් මහාචාර්ය මන්තීතුමා උනන්දු වුණාට 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ඕනෑ එතුමා කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
අතිබහුතරයක් -සියයට 99කට වැඩිය- ජනතාවට ඕනෑ ෙම් 
අසමඟිය නැති කරලා, ෙම් අරගළය ඉවර කරලා ෙම් රෙට් සියලුම 
ජනතාවට සමඟිෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් සමාජයකුයි. දැන් 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ෙම් ඇති ෙවන්න යන සමඟිය - 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මම ඉවර කෙළේ නැහැ 
ෙන්. ඔබතුමාෙග් අදහස් ඔබතුමා කිව්වා. දැන් ඇහුම්කන් ෙදන්න 
ඉෙගන ගන්න.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මතු ෙවන්න යන පශ්න, 

ෙම් අළුයට තිෙබන ගිනි පුපුරු නිවන්න අපි කටයුතු කරන එක 
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කාලයක් තිස්ෙසේ උරුම ෙවලා තිබුෙණ්, තායිලන්තය හා 
වියට්නාමය වැනි රටවලට පමණයි. නමුත් අෙප් බුද්ධ ශාසන 
ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත ලයිට් ඔෆ් ඒෂියා ෆවුන්ෙඩ්ෂන් 
ආයතනය සමඟ එක්ව මිලියන 500ක මුදලක් ෙයොදවා ලබන 
වසෙර් එම ෙවසක් උෙළල ලංකාෙව් පැවැත්වීමට අපි කටයුතු 
කරනවා.  පිළියන්දල ෙරජිෙඩ්ල් වත්ෙත් අක්කර 70ක භූමි 
පමාණයක් අපි එම කටයුත්තට ෙයොදා ගන්නවා. එහි ෙබෞද්ධ 
මධ ස්ථානයක් සහ බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ උපත ලැබූ ලුම්බිණිය 
ඇතුළු සියලු සිද්ධස්ථාන ඒවා පැවැති වකවානුව තුළ තිබුණු 
ආකාරෙයන්ම ජනතාවට දැක බලා ගැනීමට හැකි වන පරිදි 
ඉදිකරනවා. බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් මැදිහත්වීම හරහා 
මිලියන 500ක මුදලක් ඒ සඳහා ෙයොදවා,   ලයිට් ඔ ෆ් ඒෂියා 
ෆවුන්ෙඩ්ෂන් ආයතනය සමඟ එකතු වී එහි වැඩ පටන්ෙගන 
අවසානයි. 

 
ඇත්තවශෙයන්ම ගිය අවුරුදුවලට සාෙප්ක්ෂව මිලියන 

2,600ක, 2,700ක දැවැන්ත මුදලක් බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් 
පරිහරණය සඳහා ගරු ඇමතිතුමාෙග් දක්ෂතාව මත ෙමම 
රජෙයන් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අෙප් අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පිළිබඳව කවුරු ෙහෝ 
ෙචෝදනාවක් කරනවා නම් ඒක ඒ තරම් සාධාරණ නැහැ කියලා 
මම හිතනවා.  

 
අෙප් ඉලක්ක කරා යෑම ගැනත් සමහරු පශ්න කළා. ඒ 

මන්තීවරුන් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමන්ලා කථා කරලා 
එළියට ගිහින්.  මට ලැබී තිෙබන කාලයත් එක්ක මම ෙම් 
ෙතොරතුරු දිගටම කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. බුද්ධ ශාසන 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ෙග් කැපවීම නිසා ෙදසැම්බර් මාසය 
අවසාන ෙවනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම විහාරස්ථාන සංවර්ධනය, 
දහම් පාසල් සංවර්ධනය, පුණ  ගාම වැඩසටහන ඇතුළු සියලු 
වැඩසටහන් හරහා අපට සියයට 100ක පගතියක් ලබා ගැනීමට 
හැකි ෙවනවා.  

 
ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් කිව්වා, 

ගම්පහ පළාෙත් එක පන්සලකටවත් ලක්ෂ ෙදකක් ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ කියලා. නමුත් අපි අමාත ාංශය මගින් එතුමාට ඒ ෙල්ඛනය  
ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතුමාෙග් ෙනොදන්නාකම 
ගැනත් අපි අනුකම්පා කරනවා.  

 
අද උදෑසන ඉඳලා ෙම් ගරු සභාව තුළ විෙශේෂෙයන්ම කථා 

බහ කෙළේ, ආගමික සහජීවනය ගැනයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ආගමික සහජීවනය පිළිබඳව අන් කවරදාටත් වඩා 
දැඩිව කථා කරන යුගයක් බවට ෙම් යුගය පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් ඉතිහාසය ගත්තාම, ෙම් රෙට් ෙනොෙයක් අවස්ථාවල කළු 
ජූලිය වැනි විවිධ ජන වාර්ගික ගැටලු ඇති වුණා. ඒවා ගැන 
කල්පනා කර බලනෙකොට, නැවත වතාවක් ඒ තැනට ෙනොයන 
අන්දමට වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා අපි සියලුෙදනාටම යුතුකමක් 
තිෙබනවා.  

 
සිංහල ෙව්වා, දවිඩ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා අපි සියලු ෙදනාට අද 

වගකීමක් පැටවී තිෙබනවා. අෙප් රට තුළ ආගමික සහජීවනය 
ඉදිරියට පවත්වා ෙගන ගිහින් සියලු ජාතීන් අතර ෙමොනවා ෙහෝ 
සැකක්, බියක් තිෙබනවා නම් ඒවා තුරන් කරලා අපි ෙම් ගමන 
ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි සියලු 
ෙදනාට වගකීමක් තිෙබනවා. අපි ආගමික සහජීවනය තුළින් 
ගමනක් යන්න උත්සාහ කරනෙකොට, පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් සංවිධානවලින් විෙව්චන එල්ල වුණු ආකාරය අපි 
දැක්කා. ෙබෞද්ධ සංවිධාන ෙව්වා, ඉස්ලාම් ආගම සමඟ සම්බන්ධ 
සංවිධාන ෙව්වා ඒවාෙය් යටි අරමුණු අපි දන්ෙන් නැහැ.  ෙම් සියලු 
ෙදනා එක තැනකට ෙගනැල්ලා, අෙප් ආණ්ඩු කාලය තුළ 
පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට  අවකාශය ලබා ගැනීම පිළිබඳව 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතැනින් 
ඔබ්බට ගිහිල්ලා, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් ෙම් සියලු සංවිධානවලට ආරාධනා කළා. 

இடமளிக்கக்கூடா  என்  நான் இங்கு ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன். ஆனால், கடந்த ஜீ.சீ.ஈ. சாதாரண தரப் 
பாீட்ைசக்குச் ெசன்ற ஸ் ம் மாணவிக ைடய 'பர்தா'ைவக் 
கழற்ற ேவண் ம் என்ற வைகயில் ஒ  ன்ென ப்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . இ  உண்ைமயிேல அரசின் 
எந்தச் சம்பந்த மில்லாத ஒ  ெசயற்பாடாகும். ஆகேவ, 
தன்னிச்ைசயாகச் சில அ ப்பைடவாதச் ெசயற்பா களில் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈ ப வைத குறித்த அதிகாாிகள் 
வன்ைமயாகக் கண் க்க ேவண் ம். அந்த வைகயில் அந்த 
மாணவிக க்கு ஏற்பட் க்கக்கூ ய அெசளகாியத்திற்கு 
எதிராகத் தகுந்த நடவ க்ைக எ க்க அரசு என்ற ாீதியில் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்  நான் இந்த இடத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

 
அைமச்சர் அவர்கேள, தபால் ேசைவ சம்பந்தமாக ம் நான் 

இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ேல உள்ள 
குறித்த ஒ  ச கத்ைதச் ேசர்ந்த பலேபாி ைடய 
வாழ்க்ைகைய இந்தத் தபால் ேசைவ பறித்ெத த்தி க்கின்ற . 
அவ்வா  நான் குறிப்பி வதற்குக் காரணம் உண் . அதாவ , 
மைலயகப் பகுதியிேல தபால்கள் டாகக் 
ெகாண் ெசன்  உாியவாிடம் ஒப்பைடக்கப்ப வதில்ைல 
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த வைகயில் 
ேவைலவாய்ப் க்கான ேநர் கப் பாீட்ைசகள் குறித்த 
க தங்கள் அங்கு பல க்கு உாிய காலத்தில் வந் ேசராத 
காரணத்தினால் குறித்த ெதாழில்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 

யா  அவர்கள் தங்க ைடய வாழ்க்ைகையப் 
பறிெகா த்த நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
எதிர்காலத்தில் உங்க ைடய தைலைமயிலாவ  மாற் ச் 
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாண்  குறித்த இைளஞர் 

வதிகளின் ைககளிேல அவ்வாறான தபால்கள் உாிய 
வைகயில் ேபாய்ச்ேசர்ந்  அவர்கள் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகையக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள வழிவகுக்க ேவண் ம் 
என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 6.45] 

ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් අද දින උදෑසන සිට අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළා. මම විෙශේෂෙයන්ම බුද්ධ ශාසන 
අමාත ාංශය පිළිබඳව අදහසක් දක්වන්න කැමැතියි. අප 
අමාත ාංශයට ෙවන් වූ මුදල පිළිබඳව සමහරු කථා  කළා. 2015 
වර්ෂෙය් අෙප් අමාත ාංශයට සහ ෙබෞද්ධ කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 1,517ක් ෙවන් කළා. 2016 
වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 2,154ක් ෙවන් කළා. ඒ වාෙග්ම 2017 
වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 2,119ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

 
ඊට අමතරව මම මතක් කරන්න කැමැතියි, බුද්ධ ශාසන 

අමාත ාංශය හා ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම 
අනුව එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙවසක් උෙළල ලබන අවුරුද්ෙද් 
පළමුවැනි වතාවට අෙප් රෙට් පවත්වන බව. අපි ෙබෞද්ධ රටක් 
යැයි කියා ගන්නා නමුත්, ෙමම ෙවසක් උෙළල වසර 14ක වාෙග් 

3583 3584 
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පිළියම් ෙයොදන්නට අප කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   
මීළඟට, ගරු අධිකරණ අමාත  සහ බුද්ධ ශාසන අමාත තුමා.  

 

[අ.භා. 6.53] 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත  සහ බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විනාඩියක් පමණ 

කාලයකුයි ලබා ගන්ෙන්. අය වැය ෙල්ඛන සකස් කිරීෙම් සිට අද 
දක්වා බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරු, ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින් 
දක්වන ලද සහෙයෝගයට, 2017 වසර සඳහා බුද්ධ ශාසන 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධව විවාද කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම, අද දින 
ෙමම විවාදෙය්දී පක්ෂව, විපක්ෂව කුමන ආකාරයකින් ෙහෝ 
අදහස් දැක්වූ අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
මීළඟට,  ගරු තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික 

කටයුතු ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 6.54] 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා සහ 

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය සම්බන්ධව අද දින 
ෙබොෙහෝ අය අදහස් - උදහස් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කළ සමහර අඩු පාඩුකම් සම්බන්ධව අප සටහන් කර 
ගත්තා. ඒ සම්බන්ධව අප ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන බවත් මතක් 
කරනවා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කටයුතු ඉතාමත්ම සාර්ථකව කර ගැනීම 

සඳහා මට ශක්තියක් වන ආකාරයට කටයුතු කළ අෙප් 
ෙල්කම්තුමාටත්, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමාටත්, තැපැල්පතිතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම මෙග් අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ටත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. 
 

“101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 124,499,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
ෙපොදුෙව් තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද ? ෙම් සැබෑ පශ්න අමතක 

කරලා, මඩ පචාර, අපහාස- උපහාස පසුපස යන වකවානුවක් 
තුළ, ෙම් හැමෙදනාටම තිෙබන සැබෑ පශ්නය අද  අමතක ෙවලා 
තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
කිසිෙවක් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට විරුද්ධව ෙමොනවා ෙහෝ කියනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව අප කනගාටු වනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් ආගමික සහජීවනය 

මාතෘකාවක් කර ෙගන NGOsවලට වහල් ෙවලා හරිහම්බ කර 
ගන්නා ෙඩොලර් කාක්ෙකෝ සිටින බවත් ෙම් එක්කම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  ෙම් පශ්න විසඳන්නට අප ඉදිරියට ගමන් කරන 
විට, අපව පසුපසට ඇද දමන්නට සමහරු උත්සාහ කරනවා නම්, 
එෙහම කරන්ෙන් ෙඩොලර්වලට තිෙබන කෑදරකමට, රට 
ෙබදන්නට තිෙබන ආසාව නිසා පමණයි කියන එක අප ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට 
උගුල්වල වැෙටන්නට අෙප් කිසිම සූදානමක් නැහැ. රෙට් නීතිෙය් 
ආධිපත  බිඳ වැටිලා නැහැ; නීතිෙය් ආධිපත  සියලු ෙදනාට 
ෙපොදුයි. ඒ තුළ , සංෙව්දී කාරණාවලට වඩාත් පාෙයෝගික ෙලස 
උත්තර සපයා ෙදන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   මෙග් කථාව ෙමතැනින් අවසාන 
කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
විෙශේෂෙයන් බුද්ධ ශාසන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන 

සියලු නිලධාරින්; ඒ වාෙග්ම සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 
ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන සියලු 
නිලධාරින්;  තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන සියලුම නිලධාරින් ෙම් 
ෙවනුෙවන් ලබා දුන් දායකත්වයට අෙප් ෙගෞරවය, පණාමය පළ 
කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   
මීළඟට,  ගරු සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික 

කටයුතු ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 6.51] 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වචන කිහිපයක්  කථා 

කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, අෙප් සංචාරක ක්ෙෂේතය සහ කිස්තියානි ආගමික 
කටයුතු පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් මැති 
ඇමතිතුමන්ලා කරන ලද ෙයෝජනා සහ අඩු පාඩු ෙපන්වාදීම් 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම, එතුමන්ලා සඳහන් කරන 
ලද සෑම ෙදයක්ම සටහන් කර ෙගන, ඒවාට අනාගතෙය්දී  සුදුසු 

3585 3586 
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02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, රු. 
37,000,000 

 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 37,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 124,499,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  

 
தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா 6,810,000 
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 6,810,000அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 313,795,000 
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 313,795,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா 910,600,000 
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 910,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  201.- ெபளத்த அ வல்கள் திைணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 54,529,000 

 
“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 54,529,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,        
රු. 6,810,000 

 
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 6,810,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 313,795,000 
 

“101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 313,795,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         
රු. 910,600,000 

 
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 910,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

201 වන ශීර්ෂය.- ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 54,529,000 

 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 54,529,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,       
රු. 13,450,000 

 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 13,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

02  වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,   
රු. 409,291,000 

 
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 409,291,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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HEAD 201- DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure          
Rs. 54,529,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 54,529,000  for Head 201,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 13,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 13,450,000 for Head 201, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 201 Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 409,291,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 409,291,000 , for Head 201,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 37,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 37,000,000 for Head 201, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 201, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු.125,469,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.11,200,000 

 
“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.11,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,450,000 

 
“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 13,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல   பா 409,291,000 
  

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 409,291,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 37,000,000 

 
“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 37,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

Question, "That the sum of Rs. 124,499,000 for Head 101,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 6,810,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 6,810,000 for Head 101, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,    
Rs. 313,795,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 313,795,000 for Head 101, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.-  Development Activities - Capital Expenditure, 
Rs.910,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs.910,600,000  for Head 101, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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தைலப்  202.- ஸ் ம் சமய, பண்பாட்  அ வல்கள் 
திைணக்களம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் 

-  மீண் வ ஞ் ெசல  பா 80,655,000 
 

“தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 80,655,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 17,200,000 

 
“தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 17,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  308.- தபால் திைணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் 
- மீண் வ ஞ் ெசல  பா 11,829,635,000 

 
“தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 11,829,635,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 486,000,000 

 
“தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 486,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

Question, "That the sum of Rs. 125,469,000, for Head 108, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 108 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 11,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,200,000, for Head 108, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 108, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

202 වන ශීර්ෂය.-  මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු සහ සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.80,655,000 
 

“202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.80,655,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.17,200,000 

 
“202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.17,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

308 වන ශීර්ෂය.-  තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.11,829,635,000 

 
   “308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.11,829,635,000ක   මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.486,000,000 

 
“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.486,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 125,469,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 11,200,000 
 

“தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 11,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

3591 3592 
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203 වන ශීර්ෂය.-  කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන   
වියදම,  රු. 62,179,000 

 
     “203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 62,179,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 
     203  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.    
 
 

  
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 32,170,000 
  
“203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 32,170,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 
 

“தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 129,883,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 12,800,000 
 
       “தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

      தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 618,000,000 

 
      “தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 618,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                

        தைலப்  159, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

தைலப்  203.-  கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 62,179,000 

 
“தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 62,179,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

HEAD 202.- DEPARTMENT OF MUSLIM RELIGIOUS AND 
CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 80,655,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 80,655,000, for Head 202, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 202, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 17,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 17,200,000, for Head 202, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 202, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

HEAD 308. -  DEPARTMENT OF POSTS   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 11,829,635,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,829,635,000, for Head 308, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,         

Rs. 486,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 486,000,000, for Head 308, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

 

"159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 129,883,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 12,800,000 
  
"159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  

159 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,           

රු. 618,000,000 
  
“159 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 618,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
159 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු චමින්ද 

විෙජ්සිරි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  විනාඩි 10ක කාලයක්වත්  

ඕනෑ කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
 
උමා ඔය සංවර්ධන ව ාපෘතිය නිසා පීඩාවට පත් 

ජනතාවට සහන සැලසීම 
உமா ஓயாத் திட்டம் லம் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்குதல் 
  RELIEF TO PEOPLE AFFECTED BY UMA OYA DEVELOPMENT 

PROJECT  
 

[අ.භා. 6.56] 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
"රටක සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන ව ාපෘති අත වශ  වූ කරුණක් ෙව්. 
එෙසේ සංවර්ධන ව ාපෘති දියත් කිරීෙම් දී පාරිසරික සාධක ෙකෙරහි දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කිරීමට සිදු ෙව්. පසු ගිය රජය සමෙය් දියත් කරන ලද 
උමා ඔය සංවර්ධන ව ාපෘතිය නිසා බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව විශාල 
පීඩාවකට ලක් වී සිටිති. ෙමම තත්ත්වය නිසා එෙසේ පීඩාවට පත් වූ 
ජනතාව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ගිය අතර, පීඩාවට පත් වූ ජනතාවට වහා 
සහන සලසන ෙලස ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නිෙයෝගයක් පවා ලබා දී තිෙබ්. 
එම නිසා උමා ඔය සංවර්ධන ව ාපෘතිය නිසා පීඩාවට පත් වූ ජනතාවට 
තවදුරටත් පමාද ෙනොකර වහා සහන සැලසීමට වැඩසටහනක් සකස් කළ 
යුතු බවට  ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි". 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින මා ෙමම ෙයෝජනාව 

ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කෙළේ, පසු ගිය දිෙනක 
"අද" පත්තෙර් පළ වූ ලිපියක් ෙහේතුෙකොට ෙගනයි. එහි, "බදුල්ල 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 32,170,000 

 
“தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 32,170,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 129,883,000, for Head 159, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 159, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure, 

Rs.12,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 12,800,000, for Head 159, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 159, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 618.000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 618,000,000, for Head 159, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 159, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 203.-  DEPARTMENT OF CHRISTIAN RELIGIOUS 
AFFAIRS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure        

Rs. 62,179,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 62,179,000, for Head 203, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 203, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          

Rs. 32,170,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 32,170,000, for Head 203, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 203, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

අ.භා. 6.54ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු  පිණිස 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 
ෙදසැම්බර් 09වන සිකුරාදා. 

 
பி.ப. 6.54 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  

தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   2016 

சம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம. 
 

At 6.45 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 09th December, 

2016. 
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විෙශේෂෙයන්ම ෙම් උම ඟ කිෙලෝමීටර් 23ක් දුරට කැණීම් 
කටයුතු කරනවා. ෙම් වන විට කිෙලෝමීටර් 10ක පමණ 
පමාණයක් තමයි කැණීම් කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ව ාපෘතිෙය් අධ ක්ෂවරු කියන පරිදි උමෙග් විෂ්කම්භය මීටර් 
3.29යි. ෙම් තත්ත්වය දිගින් දිගටම සිද්ධ ෙවනවා නම්, ඉතිරි 
කිෙලෝමීටර් ගණන කැණීම් කරන ෙකොට බරපතළ අර්බුදවලට ඒ 
පෙද්ශ ලක් ෙවන්න පුළුවන්. බණ්ඩාරෙවල බටහිර ගාමෙසේවක 
වසම තිෙබන්ෙන් බණ්ඩාරෙවල නගරයට ආසන්නවමයි. දැන් ඒ 
ආසන්නයටම ෙම් කැණීම් කටයුතු ආසන්න ෙවලා. බණ්ඩාරෙවල 
නගරය තුළ ජනගහනය වැඩියි. ජීවත් ෙවන මිනිසුන් පමාණය 
වැඩියි. ෙම් උමඟ තවත් ඉදිරියට යන ෙකොට තව ෙමොනවා ෙව්විද 
කියන පශ්නය අෙප් ජනතාව තුළ තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වන්දි 

ෙගවීෙම් කටයුතු සිදු කිරීෙම්දී තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සහ අෙනකුත් අදාළ ආයතන 
සමඟ එකතු ෙවලා තමයි වන්දි ෙගවන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
එක ආයතනයකින් වාර්තාවක් ලැබිලා, තවත් ආයතනයකින් 
වාර්තා එනෙකොට විශාල පමාදයක් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් පමාදය තුළ 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? සමහර ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ සහ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් පුද්ගලයන්ව ඈඳා ගනිමින් තමුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු කරනවා. පසු ගිය කාලය තුළ සමහර 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා, ඒ පෙද්ශවල 
ජනතාවෙග් කරට අත දාලා,  ඒ ජනතාවට තමුන්ෙග් සල්ලිවලින් 
ෙහෝ ෙමොන යම් ෙහෝ පදනමකින් ජල ටැංකියක් ලබා දීලා ආවා. ඒ 
බව මම දන්නවා. හැබැයි, ෙම් වන විටත් ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ  
කරන ජල සම්පත ලබා ෙදන්න ජල සම්පත් මණ්ඩලයට 
හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ කියලා ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. දිනකට 
අවශ  කරනවා ජල ලීටර්  268,000ක්. නමුත්, සැපයීමට හැකියාව 
තිෙබන්ෙන් දිනකට ජල ලීටර් 150,000ක් පමණයි. දිනකට තවත් 
ජලය ලීටර් 118,000ක හිඟයක් අපට තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
ෙමොකක්ද ෙම් ටැංකියක් දීලා කරන්න හදන්ෙන්?  

 
ෙමවැනි ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළකට ෙම් අහිංසක ජනතාව 

මුලාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම්වාට කඩිනමින් විසඳුම් ෙදන්න කියලා. 
වන්දි ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් මතු වී ඇති පධාන ගැටලු කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඒ අතරින් රජෙය් රක්ෂිත ඉඩම්වල අනවසරෙයන් 
පදිංචි ෙවලා ඉන්න අයටත්, ඒ වාෙග්ම පාරම්පරික සින්නක්කර 
ඔප්පු රහිත ඉඩම් හිමිකරුවන් සඳහාත් තක්ෙසේරු කිරීම පිළිබඳ 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු 
2016.04.07 වන දින අමාත ාංශයට ලිපියක් එවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 2016.07.21 වන දින ලිපියක් එවලා තිෙබනවා; 
2016.08.31 වන දින ලිපියක් එවලා තිෙබනවා; 2016.09.01 වන 
දින ලිපියක් එවලා තිෙබනවා. ෙම් ලිපිවලින් කියලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් පශ්නවලට කඩිනම් විසඳුමක් ෙදන්න කියලයි.  

 
එපමණක් ෙනොෙවයි, මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි ෙම් 

පෙද්ශයට දිනකට ජලය ලීටර් 268,000ක් අවශ  කරනවා. නමුත්, 
සපයන්ෙන් ජලය ලීටර් 150,000යි. තවත් ජලය ලීටර් 118,000ක 
හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් අවශ  කරන ජලය සපයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ජල ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න ආරම්භ කරලා දැනට අවුරුදු 
ෙදකක් ෙවනවා. මකුල්ඇල්ල ජල ව ාපෘතිය, කුරුඳුෙගොල්ල ජල 
ව ාපෘතිය, ෙවෙහරගලතැන්න ජල ව ාපෘතිය ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ව ාපෘති සියල්ල අසාර්ථක ෙවලා තවම ජනතාවට 
වතුර බිඳක්වත් ෙදන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද අෙප් ජනතාව ඉන්න භූමිය ඉතා අස්ථාවර 
භාවයකයි තිෙබන්ෙන්.  

දිස්තික්කෙය් දැඩි ආපදා අවදානමක්, නිවාස 7000ක් සමඟම 
භූමිෙයන් සියයට 69ක් අස්ථාවරයි" කියලා එහි සඳහන්ව තිබුණා. 
උමා ඔය බහු කාර්ය ව ාපෘතිය ආරම්භ කළාට පසුව, 2014.12.24 
වන දින සිට මා නිෙයෝජනය කරන බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ ඇල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
යන ෙකොට්ඨාස ෙදකටම විශාල ව සනයකට මුහුණ පාන්නට සිදු 
වුණා.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පෙද්ශෙය් වගා 

කරන්නට අවශ  ජලය ලබා ගන්නට  තිබුණු ජල උල්පත් සියල්ල 
සිඳී යන්නට වුණා. එම ජල උල්පත් සිඳී යෑමට පධානම ෙහේතුව 
වුෙණ්, එම උමා ඔය ව ාපෘතිෙය් ඉදිකරන උමං මාර්ගය තුළට 
ජලය උරා ගැනීමට පටන් ගත් නිසායි. ඒ තුළින් සිදු වුෙණ් 
ෙමපමණක් ෙනොෙවයි . ෙම් පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන ජනතාවෙග් 
නිවාස ඉරිතලා, ෙපොෙළොව තුළට ගිලා බැසීෙම් තත්ත්වයක් උදා 
වුණා.  

 
විෙශේෂෙයන්ම, මුල් අවධිෙය් ෙවෙහරගල තැන්න ගාම 

නිලධාරි වසෙම් ෙගවල් 504ක්, මකුල්ඇල්ල ගාම ෙසේවා වසෙම් 
ෙගවල් 531ක්, එෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙගවල් 431ක්, 
බඹරගම වසෙම් ෙගවල් 7ක් වශෙයන් ගිලා බැසීම් සහ ඉරි තැලීම් 
සිදු වුණා. ඒ අනුව ෙගවල් 1477ක් ෙමවැනි අවධානමකට ලක් 
වුණා. ඒ වාෙග්ම, මා කලින් සඳහන් කළ ගාම නිලධාරි වසම් 5ක් 
තුළ ජල උල්පත් 433ක් සිඳීයාමට ලක් වුණා. මා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව්  සඳහන් පරිදි, එම ගම්මානවල සිටින මිනිසුන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙමම උමඟ වහන්න කඩිනමින් 
කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කෙළේ එම නිසායි. ඒ අනුව 
තමයි ඔවුන්ට අවශ  කරන වන්දි කඩිනමින් ලබා ෙදන ෙලසට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කෙළේ.  

 
ඒ සඳහා වන්දි ලබා දීම තුළත් ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් 

කියන ගම්මාන පමණක් ෙනොෙවයි, වැලිමඩ පෙද්ශෙය් 
විරහාවත්ත නව ගම්මානය,  කැටවල නව ගම්මානය, පුහුල්ෙපොළ, 
දික්කාපිටිය යන ගම්මාන තුළත් නිවාස 345ක් ඉරි තලා ෙගොස් 
තිෙබනවා. ළිං සිඳී යෑම් 115ක් වාර්තා වුණා. උල්පත් සිඳී යෑම් 
134ක් වාර්තා වුණා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා 
ෙම් සම්බන්ධව ඇති නඩු තීන්දුවට ඇහුම්කන් දී  ඒ ගම්මානවල 
ජනතාවට අවශ  සහන සැපයීමට ඉතාමත්ම කඩිනමින් කටයුතු 
කරන්නය කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් උද්ගත වී ඇති 
තත්ත්වය නැවත නැවතත් හට ගැනීමට පුළුවන් කියන එක 
කාරණා හැටියට අපි දකිනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, එංගලන්තෙය් සිට පංශය 

දක්වා උමං මාර්ගයක් ගමන් කරනවා කියලා අපි දන්නවා. අදටත් 
එය පවතිනවා. එම උමං මාර්ගය මුහුද යටින් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් මුහුදු වතුර ඒ උමඟට අදින බවක් අදටත් දකින්නට නැහැ. 
අපි දන්නා විධියට ෙමම උම  ෙඟහි කැණීම් කටයුතු කරන්ෙන්ත් 
එම යන්තය තුළින්මයි.  

 
අපට අවශ  වන්ෙන්, අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවට ෙමම 

ව ාපෘතිය තුළින් ඉදිරිෙය්දී  සහන ලැෙබනවා වාෙග්ම,  ජනතාවට 
බියකින් සැකයකින් ෙතොරව ජීවත් වීමට හැකි වන ආකාරයට 
කිසිම කරදරයකින් ෙතොරව එම ව ාපෘතිය ඉදිරියට ෙගන යාමයි.  
නමුත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙමහි කැණීම් කටයුතු  ෙහේතුෙවන් පසුගිය මාසෙය් නැවතත් 
උඩෙප්රුව කියන වසෙම් ෙගවල් 258ක් ඉරි තලා, ගිලා බැසෙගොස් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  තන්තිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙගවල් 
22ක් සහ මහඋල්පත ගාම  නිලධාරි වසෙම් ෙගවල් 8ක් වශෙයන්, 
ෙගවල් 288ක් නැවතත්  ව සනයට ලක් ෙවමින් පවතිනවා.   
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Thank you, Hon. Presiding Member. While seconding 

this Adjournment Motion moved by the Hon. Chaminda 
Wijesiri, I would like to tell that I have certain matters to 
be raised in this House.  

 
இந்த உமா ஓயாத் திட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட்டேபா  

மைலயக வாழ் மக்கள் என்ற வைகயிேல நாம் மிக ம் 
சந்ேதாசமைடந்ேதாம். இந்தத் திட்டத்தி டாக எம  
பிரேதசத்திேல பல்ேவ  மாற்றங்கள் ஏற்ப ம், 
ேவைலவாய்ப் கள் அதிகாிக்கும், வர்த்தகத் ைற ன்ேன ம் 
என்ெறல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்த்ேதாம். ஆனால், 
இப்ெபா  இந்தத் திட்டம் எதற்காக ஏற்ப த்தப்பட்ட ? 
என்ற விசனத்ைதேய இன்  அைனத்  மக்கள் மத்தியி ம் 
இ  ஏற்ப த்தியி ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அந்தப் பிரேதசத்தில் வா ம் சிங்கள மக்கள் எவ்வா  
விசனமைடந்தி க்கிறார்கேளா, அதற்கு நிகராக ெவ மைட, 
பண்டாரவைள ேபான்ற பிரேதசங்களில் வா ம் ேதாட்டப் ற 
மக்க ம் இதனால் விசனமைடந்தி க்கிறார்கள். அவர்களின் 
எதிர்பார்ப் கள் தவி ெபா யாகிப் ேபாயி க்கின்றன. 
காரணம், இத்திட்டத்தினால் மக்கள் அவலநிைலைய 
எதிர்ெகாள் ம் ஒ  சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . இதனால் 
அங்ேக  கு ப்பதற்குக் கு நீர் இல்லாத ஒ  நிைலைம இன்  
ஏற்பட் ள்ள . என  சக உ ப்பினர் ெகௗரவ சமிந்த 
விேஜசிறி அவர்கள் கூறியைதப்ேபால, அங்ேக விைளச்சைல 
ஏற்ப த்திக்ெகாண் ந்த நிலங்கள் இன்  தாிசு நிலங்களாக 
மாறிக்ெகாண் வ ம் ஒ  சூழ்நிைல ம் மக்கள் கு நீ க்காக 
அைல ம் ஒ  நிைலைம ம்  ஏற்பட் க்கின்றன; 
ேவைலவாய்ப் கள் இல்லாமல் ேபா ள்ளன. இன்  
நீதிமன்றத்திற்கு ெசல் ம் அள க்கு இந்த விடயம் 
வந்தி க்கிற . இந்தத் திட்டம் பற்றி ஒ  ைறயான 
திட்டமிடல் இல்லாைமயின் காரணத்தால் இந்த நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த திட்டத்தினால் நாங்கள் 
சந்ேதாஷப்பட யா ; ெப ைமெகாள்ள யா . மாறாக 
இன்  நாங்கள் விசனமைட ம் ஒ  நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்ேறாம்.    

 
ஒ  திட்டத்ைத ன்ைவக்கும்ெபா  எதிர்காலத்ைதப் 

பற்றி மிக ஆழமாக ஆராய்ந் , அதனால் ஏற்ப ம் 
பாதிப் கைளப் பற்றி ம் அதன் விைள கள், அதாவ , அதன் 
நல்ல  ெகட்ட கைளப் பற்றி ம் ஆராய்ந்த பின்ேப ஒ  
திட்டத்ைத ன்ைவக்க ேவண் ம். ஆனால், எவேரா ஒ வாின் 
ேதைவக்காக இந்தத் திட்டம் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற  
என் தான் நாங்கள் நிைனக்க ேவண் யி க்கின்ற . ஆகேவ, 
அதன் தாக்கம் இன்  அந்த மக்கைள ம்  அந்தப் 
பிரேதசத்ைத ம் ெவகுவாகப் பாதித்தி க்கின்ற . இதனால் 
அங்கு விைளச்சல் குைறந் ேபாயி க்கின்ற . ேதாட்டப் 

றங்களில்கூட ேதயிைலயின் விைளச்சல் குைறந்  
ேபாயி க்கின்ற . அங்ேக எவ்வா  வயற்காணிகள் எல்லாம் 
தாிசு நிலங்களாக மாறிவ கின்றேதா அேதநிைலைமதான் 
ேதாட்டப் றக் காணிக க்கும் ஏற்பட் ள்ள . ஆகேவ, 
இதற்குத் தகுந்த மாற் த் திட்டத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
அத் டன், அங்குள்ள மக்க க்கு நிவாரணத்ைத வழங்க 
ேவண் ம். நீதிமன்றத்தின் ன்னா க்கும் விடயத்திற்குத்  
தகுந்த பாிகாரம் கிைடக்க ேவண் ெமன்  ேகட் ,  
சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, පසුගිය 
කාලෙය් මාධ වල කියවුණා, "කුඹුරු යායක් එක පාරටම අඩි 
අටක ගිලා බැසීමක් සිද්ධ වුණා." කියලා. අෙප් ජනතාවට දැන් ෙම් 
පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන්න බයක් තිෙබනවා. ඔවුන් තමන්ෙග් 
දරුවන් එක්කම ගිලා බැහැලා ෙපොෙළොවට යට ෙවයිද කියන භය 
ඔවුන්ෙග් සිත්වල තිෙබනවා. එවැනි ගිලා බැසීමකට ෙම් පෙද්ශ 
ලක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා ෙම් ව ාපෘතිය භාරව ඉන්න සියලු 
ෙදනා කියනවා නම්, ඔවුන් ෙම්ෙක් වගකීම ගන්න ඕනෑ. එවැනි 
ගිලා බැසීමකට ෙම් භූමිය ලක් ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
පිළිබඳව ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට විද ාත්මකව පැහැදිලි කිරීම 
ෙම් ව ාපෘතිය භාර නිලධාරින්ෙග් වගකීමක් ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, හානි වූ නිවාසවලට වන්දි ෙගවීම් සිදු කරලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඊට පසුව ඒ නිවාසවලට නැවත නැවත හානි සිද්ධ ෙවනවා. 
මුල් අවධිය තුළ ඉරි තැළීම් වන ෙගවල්වලට වන්දි ෙගව්වාට පසුව 
ෙම් ඉරි තැළීම් ෙලොකු ෙවලා ෙගවල් ෙපොෙළොවට ඇදෙගන 
හැෙලනවා. ෙම්වාට වන්දි ෙගවීෙම් කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් උමඟ ගමන් කරන මාර්ගය ගැන සාමාන  මිනිස්සුන්ට 
අවෙබෝධයක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. කාලය ඉතා 

සීමිතයි. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, 

අවසන් කරන්නම්. 
 
උම ඟ ගමන් කරන මාර්ගය පිළිබඳව අපට පශ්න තිෙබනවා. ඒ 

වාෙග්ම, නැවත නැවත ෙම් භූමිය ගිලා බැසීම්වලට, ඉරි 
තැලීම්වලට ලක් ෙවනවාද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. එවැනි 
කාරණා රාශියක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
පෙද්ශෙය් ෙගොවි ඉඩම්වල වගා කිරීෙම් හැකියාව නැහැ කියලා 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ වාෙග්ම, අඳ ෙගොවියන්ට අද ආ ගිය අතක් 
නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක් කාරණයක් මතක් 

කරමින් මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව අවසන් කරනවා. මා එක්තරා 
අවස්ථාවක ෙම් පෙද්ශෙය් ගම්මානයකට ගිය ෙවලාෙව් එක් අඳ 
ෙගොවිෙයක් මා ළඟට දුවෙගන ආවා. ඇවිල්ලා ඔහු ඉල්ලුෙව් 
ෙමොකක්ද? “මම හැමදාම ෙම් මහත්තුරු එනෙකොට දුවෙගන 
එනවා. අද නම් මම ආෙව් මහත්තෙයෝ මෙග් ෙග් ෙපන්වන්න, 
මෙග් කුඹුර ෙපන්වන්න ෙනොෙවයි. මම අද පන්සලට දානය 
ෙදන්න ඕනෑ. පන්සෙල් දාන ෙව්ල මට ෙදන්න විධියක් නැහැ. 
දරුවන්ට කන්න  ෙදන්න ඕනෑ. මහත්තයාට පුළුවන් නම් පාන් 
ෙගඩියක් මට අරන් ෙදන්න, මෙග් දරුවන්ට කන්න ෙදන්න.” 
කියලා කිව්වා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ව සනකාරී තත්ත්වයකයි අෙප් 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි 
ෙම්වාට කඩිනම් සහන ලබා දිය යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කිරීමට කාලය ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Aravindh 

Kumar. You have two minutes.   
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කියන්ෙන් ලංකාවට ණයට ඉන්ධන දුන්නා. ඒ ඉන්ධන විකුණන 
මුදලින් තමයි ව ාපෘතිය කරෙගන ගිෙය්. එෙහත් පසුගිය කාලෙය් 
අන්තර්ජාතික වශෙයන් ඇති වුණු ගැටලු මත ඉරානය මුදල් දීම 
නැවැත්වූවාම, අර නවීන තාක්ෂණය හරහා කරෙගන ගිය 
ව ාපෘතිය නවත්වලා, ඩයිනමයිට් දාලා කඩන්න පටන් ගත්තා. 
ඒෙකන් පස්ෙසේ කඳු පුපුරලා ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණා.  

 
පසුගිය රජෙයන් කරපු ව ාපෘතිවල සාර්ථකභාවය -ෙහොඳකම- 

තමයි ඒ. ඒක විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් ව ාපෘති තිෙබනවා. ඒකත් 
එක්ක සමගාමීව කියාත්මක වන ව ාපෘතිය තමයි නිදන් හෑරීම; ඒ 
වාෙග්ම ඉල්ලම් ගැරීම. ෙම්වා ඒ දවස්වල ජාතික ව ාපෘති විධියට 
කියාත්මක වුණු ව ාපෘති. ඒ නිසා ෙම් ආනිශංසය ගැන 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්වා හැෙමෝම දන්නා 
ආනිශංස. පසු ගිය කාලෙය් අපට ඉතිරි වුණු ණයබර වාෙග්ම 
 ෙම්වාත් ඉතුරු කරලා තමයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි 
සතුෙටන් කියන්න ඕනෑ, උතු රු මැද පළාෙත් යාන්ඔය 
ව ාපෘතිෙය්දීත්  වාහල්කඩදී යාන්ඔය හරස් කරලා ජලාශයක් 
හදන්න ගියපු ෙවලාෙව් ෙම් වාෙග්ම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. 2015 
වර්ෂෙය්දී අපි සැලකිය යුතු පමාණයකට වන්දි ෙගව්වා. ෙවන 
එකක් තියා වගාබිම්වලටත් වන්දි ෙගව්වා. එෙහම කරපු යහපාලන 
රජය ෙම් වන විට උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයනුත් වන්දි ෙගවීමට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ගැටලුව තමයි, අෙප් රෙට් රාජ  
ආයතනවලට ඒකාබද්ධ ෙවලා යමක් කරන පුරුද්දක් නැති එක. 
වන්දි ෙගවනවා. ඒකාබද්ධ ෙවලායි වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් වන්දි ෙගවීම පමාද ෙවනවා. ඒකාබද්ධ ෙවලා වන්දි 
ෙගවීෙම් කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වන්දි 
ෙගවීම ඉක්මන් ෙවන්නත් ඕනෑ. ඉදිරියට ෙම් ව ාපෘතිය 
කියාත්මක ෙවද්දී සිදුවන හානි ගැන තක්ෙසේරුවක් කරලා, ඒ හානි 
සිදු ෙනොවන පරිදි අදාළ තාක්ෂණ ක මෙව්ද පාවිච්චි කරලා ෙම් 
ව ාපෘතිය ඉදිරියට කරෙගන යාම තුළින් ඒ ජනතාවට සහනයක් 
සැලසිය හැකි ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 7.11] 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කථා කරන්න අදහස් 

කරෙගන ෙනොසිටියත් අද දින කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කළ චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමාෙග් කථාව අහද්දී මට හිතුණා, ඒ 
ව ාපෘතිෙය් මහා ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. මා 
විනාඩියක් ඇතුළත කථා කරන්න අදහස් කරනවා. එතුමා සඳහන් 
කළා, ෛදනිකව ජල ලීටර 118,000ක හිඟයක් තිෙබනවා කියලා. 
ඒ වාෙග්ම ජල ව ාපෘති තුනක් කියාත්මක ෙනොවීම පිළිබඳවත් 
එතුමා කරුණු දැක්වූවා.  ෙම් පිළිබඳව නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත තුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න මා 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමා සමඟ 
කටයුතු කිරීමට මා අදහස් කරන බවත් පකාශ කරමින්, ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. 

[பி.ப. 7.07] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் உமா ஓயா 
ேபான்ற திட்டங்களி டாகப் பாதிக்கப்ப ம் மக்க க்கு 
நிவாரணம் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம்; நட்டஈ  
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்ற ேயாசைனைய 

ன்ைவத்தி க்கும் உ ப்பினர் சமிந்த விேஜசிறி அவர்களின் 
இந்தப் பிேரரைணைய ஆேமாதிப்பேதா , நான் 
பிரதிதிநிதித் வப்ப த் ம் வெர யா மாவட்டத்தின் 
ெகாத்மைலப் பிரேதச ெசயலகத்திற்குட்பட்ட ஒ  கிராமத்திேல 
இடம்ெபற்றி க்கின்ற இேதேபான்றெதா  பிரச்சிைனைய ம் 
இந்த ேநரத்தில் இங்ேக சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

 
மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டெமன் ம் மிகப் பாாிய  

திட்டம் இலங்ைகயிேல ன்ென க்கப்பட்ட . அப்ேபா  
அந்தத் திட்டத்தினால் பாதிப் ற்ற மக்க க்கு ெகாத்மைலப் 
பிரேதசத்தின் நவதிஸ்பன என் ம் ேதாட்டத்தின் 
ெமாச்சக்ெகாட்ைட, கட் க்கைல ஆகிய இ   ேதாட்டங்களில் 
காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. அப்ேபா  அந்தத் 
ேதாட்டங்களில் பரம்பைரயாக வசித் வந்த மக்க க்கு 
எவ்விதமான ெகா ப்பன கேளா, நட்டஈ கேளா 
வழங்கப்படவில்ைல.  1984.04.17ஆம் திகதியி ந்  இன்  
வைர அவர்கள் கு யி க்கும் அந்த லயன் கு யி ப்ைபத் 
தவிர, ேவ  எ ம் இல்லாதவர்களாக அவர்கள் வாழ்ந்  
வ கிறார்கள். இந்தப் பிரச்சிைன பல ைற பல்ேவ  
இடங்க க்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட்ட பின் ம் இன்ன ம் 
நிவாரணம் ெபற் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இ  மகாவ  
அபிவி த்தித் திட்டத்திற்குக்கீழ் வ கின்ற விடயம் 
என்றவைகயில் கடந்த வாரம் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
நைடெபற்ற கு க்கூட்டத்தின்ேபா  ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களின் கவனத்திற்கும் ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன். 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல பாரா மன்றச் சைபயி ம் இதைன 

ன்ைவக்கின்ேறன். எனேவ, அந்த மக்க க்கு உாிய 
நிவாரணத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க இந்தப் பாரா மன்றம் 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 7.09] 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිය දැන් ගැටලුවක් බවට 

පත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලික වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, 2007 
වසෙර්දී පටන් ගත්ත ඒ ව ාපෘතිය මීට අවුරුදු 30, 40කට කලින් 
ෙදවරක් අසාර්ථක ව ාපෘතියක් විධියට පතික්ෙෂේප -reject- වුණු 
ව ාපෘතියක් බව. එහිදී නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා උමඟ 
හාරන ගමන් ෙකොන්කීට් කරෙගන යන කමෙව්දයක් තමයි 
අනුගමනය කෙළේ. ඒ සඳහා ඉරාන රජය තමයි මුදල් සැපයුෙව්. ඒ 
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————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில்  ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

වගා හානි ඉල්ලුම් පතවල  අව ාජ බව සාධාරණත්වය ෙමන්ම  
වගා හානි ඇත්තවශෙයන්ම උමා ඔය ව ාපෘතිෙය් පධාන 
උම ෙඟහි සිදුවූ ජලකාන්දුව ෙහේතුෙකොට ෙගනම සිදු වූ ඒවාදැයි  
සනාථ කර ෙගන වන්දි පමාණය තීරණය කිරීම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
විසින්  ඌව  පළාත්  කෘෂිකර්ම අධ ක්ෂවරයා ෙවත පවරා 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව  ඉල්ලුම්පත් ලබා 

ගැනීම ෙම් වන විට ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අධ ක්ෂවරයා ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ක්ෙෂේත පරීක්ෂණත්  සිදු කරමින් 
පවතිනවා. ෙම් සියලු කටයුතු අවසානෙය්දී  පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  එම වන්දි  තීරණය කිරිෙමන් අනතුරුව අදාළ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් මඟින්  වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කර ෙගන 
යනවා.  

 
අවසාන වශෙයන්, පධාන උම  ෙඟහි ඇති වූ ජලකාන්දුව  නිසා 

බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවට සහන සැලසීම සම්බන්ධෙයන් 
මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත ාංශය විසින් එවා ඇති 
විස්තරාත්මක  වාර්තාවක් ගරු මන්තීතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා  
සභාගත*  කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  [බාධා කිරීමක්] 

 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න ගරු  ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ලබා දුන් පිළිතුරුවලට 
ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා ඉල්ලීම් කළ  ඒවා පිළිබඳව  
ඔබතුමා අමාත ාශය  දැනුවත් කිරීෙමන් පසුව ලැෙබයි.  ෙම්  වන 
විට ජලය  ලීටර් එක්ලක්ෂ පනස්දාහයි ලැෙබන්ෙන්. තව එක් 
ලක්ෂ දහඅටදාහක හිඟයක් අපට තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ සියලුම කාරණා අපි අමාත ාංශෙය් 

අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 7.00  පසු කර තිබුෙණන්  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමා  විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා.7.18ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 
16වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස  09 වන 
සිකුරාදා, පූ.භා. 9.30   වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பி.ப. 7.18 க்கு, பாரா மன்றம் அதன  2016 நவம்பர் 
16ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 சம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம 
.ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being past 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER  

adjourned Parliament without Question put.  
Parliament adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 9.30 a.m. on 

Friday, 09th December, 2016, pursuant to the Resolution of  Parliament 
of 16th November, 2016.  

 
 
 
 

[අ.භා. 7.12] 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට 
පිළිතුරු සැපයීමට ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා -එතුමා විෙද්ශගතව 
සිටින නිසා- මා ෙවත කරුණු වගයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීවරු අදහස් රාශියක් පකාශ කළා. ඒ සියල්ල 
අමාත ාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවමින්, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා මා ෙවත ලබා දුන් පිළිතුර මා 
ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ෙදසැම්බර් මසදී උමා 

ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් පධාන උම ෙඟහි සිදු වූ ජල 
කාන්දුව ෙහේතුෙවන් බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවට සහන සැලසීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මූලික 
අයිතිවාසිකම්  ෙපත්සමක් විභාගයට ගැෙනන බව පළමුෙවන්ම 
සිහිපත් කරනවා. එම ෙපත්සම ෙගොනු කිරීමට ෙපර සිටම 
බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවට සහන ලබා දීම රජය විසින් ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ජල කාන්දුව ඇති වූ වහාම 2015 ජනවාරි මස මුල 
සිට ළිං සිඳී ගියා. ඒ ෙහේතුෙවන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා 
ව ාපෘතිය මඟින් අඛණ්ඩව ජලය ෙබදා දීමට කටයුතු කළා. 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත  සහ ජනාධිපති අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 2015 මාර්තු 25 වන දින ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂ අමාත  මණ්ඩලය සන්ෙද්ශයකුත් ඉදිරිපත් කළා. 

 
ඒ අනුව බලපෑමට ලක් වූ පෙද්ශයට ස්ථිර විසඳුමක් ෙලස 

පානීය  ජලය ලබා දීමට  නව ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කම ඉදි 
කිරීමට පතිපාදන පවා ලබා දුන්නා.  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වන 
විටත් එම ව ාපෘතිවල  සැලකිය යුතු පගතියක්  ලබා දී ඇති අතර, 
රුපියල් තිස්පන්ෙකෝටි විසිලක්ෂයක වියදමකින්  කියාත්මක වන 
ෙමම ව ාපෘති 2017 ෙපබරවාරි අවසාන වනවිට නිම කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   ඒ වාෙග්ම ව ාපෘතිය නිසා බලපෑමට 
ලක් වූ ජනතාවට  ෙමන්න ෙම් සහන සැලසීමටත් කටයුතු කර  
තිෙබනවා. පානීය ජලය බවුසර් මඟින් ෙබදාදීම. ස්ථිර පානීය ජල 
ෙයෝජනා කම තුනක් කියාත්මක කිරීම; හානි සිදුවූ නිවාස සඳහා 
වන්දි ෙගවීම;  වගා හානි සඳහා වන්දි   ෙගවීමට කටයුතු කිරීම. ෙම් 
වන විටත් බවුසර් 22ක් මඟින් දිනකට ජලය ලීටර් 150,000 හා 
230,000 අතර ජලය පමාණයක් ෙබදා හරිනු ලබනවා. එම ෙබදා 
ෙදන ජලය ගබඩා කර  තැබීම  පිණිස  ෙමන්න ෙම් විධියට  ජල 
ටැංකි අදාළ පවුල් ෙවත ෙබදා දී  තිෙබනවා. එනම්, මීටර් 500 ජල 
ටැංකි  1347ක්, ලීටර් 2000  ජල ටැංකි 93ක් සහ ලීටර් 1000 ජල 
ටැංකි  33ක් ආදී වශෙයන් ඒ අදාළ පවුල් ෙවත ෙබදා  දීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීටත් අමතරව පීවීසී ජල නල 

මීටර් 11358ක් ලබා දී තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] පිළිතුර 
දුන්නායින් පසුව අවශ  කටයුතු අපි බලමු. ජලකාන්දුව 
ෙහේතුෙවන් බලපෑමට ලක් වූ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් නිවාස 1083 සඳහා වන්දි වශෙයන් රුපියල් 
138,942,557ක් පා ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත  නිදහස් කිරීමට  කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඇල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් නිවාස 
594ක් සඳහා වන්දි ෙගවා ඇති පමාණය රුපියල් 28,977,488ක් 
ෙවනවා. ඒ අනුව සම්පූර්ණ නිවාස  1677කට වන්දි  වශෙයන් 
ෙගවූ මුදල රුපියල් 167,920,042ක් බව සඳහන් කරන්නට 
කැමතියි. ඇත්තවශෙයන්ම වගා හානියට ෙහේතුව ව ාපෘතිෙයහි 
පධාන උම ෙඟහි ජල කාන්දුවදැයි සනාථ කිරීම කෘෂිකර්ම 
නිලධාරින්ට මුලදී ගැටලුවක් වී තිබුණා. එෙසේ වුවත් වගා හානි 
නිර්ණය කිරීම සම්බන්ධෙයන්  සුදුසු පරිදි කටයුතු කිරීමට ඌව 
පළාත් කෘෂිකර්ම අධ ක්ෂවරයා විසින්  ෙම් වනවිට එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට වාර්තා කිරීෙමන් පසුව  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය:  
 විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසම BREAKINGNEWS.LK 

ෙවබ් අඩවිය අවහිර කිරීම 
 
වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී ෙතොග ෙපෞද්ගලික අංශයට නිකුත් 
කිරීම නිසා පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය : 

 ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
වවුනියාව, ශන්මුගපුරම් පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් :  
 බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Blocking of Breakingnews.lk Website by 

Telecommunications Regulatory Commission 
 
PROBLEMATIC SITUATION ARISEN BY ISSUING 

STOCKS OF PADDY MARKETING BOARD TO 
PRIVATE SECTOR:   

 Statement by Minister of Rural Economic Affairs 
 
INFRASTRUCTURE FACILITIES IN 

SHANMUGAPURAM, VAVUNIYA: 
 Statement by Minister of Prison Reforms, 

Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious 
Affairs 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
   ெதாைலத்ெதாடர்  ஒ ங்கைமப்  ஆைணக்கு  BREAK-

INGNEWS.LK இைணயத்தளத்ைதத் தைட ெசய்தைம 
 
ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைபயின் ைகயி ப்  ெதாடர்பான 

விபரத்ைதத் தனியா க்கு வழங்கியைமயினால் ஏற்பட் 
ள்ள சிக்கலான நிைலைம : 

    கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் பற்றிய 
அைமச்சாின  கூற்  

 
வ னியா, சண் க ரம் கிராமத் க்கான அ ப்பைட வசதிகள்: 
    சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் சமய அ வல்கள் 
அைமச்சாின் கூற்  

වරපසාද : 
 නිල ෙෆේස්බුක් ගිණුම ආකමණය 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 - [විසිහතරවන ෙවන් කළ 
දිනය]: 

 [ශීර්ෂය 140 (කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා 
පජා සංවර්ධන); ශීර්ෂය 147 (පාෙද්ශීය සංවර්ධන); 
ශීර්ෂ 154, 292 (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු); ශීර්ෂය 167 
(විෙශේෂ කාර්යයන්); ශීර්ෂය 194 (විදුලි සංෙද්ශ හා 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා 
බලන ලදී. 

 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:  
 නමයාලවිල පානීය ජල ව්යාපෘතිය 

சிறப் ாிைம : 
     உத்திேயாக ர்வ க ல் ஊ தல் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட இ பத்  

நான்காம் நாள்] :  
 [தைலப்  140 (மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி); தைலப்  147 (பிராந்திய அபிவி த்தி); 
தைலப் கள் 154, 292 (கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள்); தைலப்  167 (விேசட பணிப் 
ெபா ப் க்கள்); தைலப்  194 (ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள்)] – 
கு வில் ஆராயப்பட்ட .  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
     நமயாலவில கு நீர் க த்திட்டம் 

PRIVILEGE: 
 Hacking of Official Facebook Account 
 
APPROPRIATION BILL, 2017 - [Twenty Fourth 

Allotted Day]: 
 Considered in Committee - [Head 140 (Hill Country 

New Villages, Infrastructure and Community 
Development); Head  147 (Regional 
Development); Heads 154, 292 (Rural Economic 
Affairs); Head 167 (Special Assignment); Head 
194 (Telecommunication and Digital 
Infrastructure)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Namayalawila Drinking Water Project 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 
 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  -  පැමිණ නැත. 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි   -   පැමිණ නැත. 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කිරිවත්තුඩුව, තලගල, 

සුනිල්වත්ත, අංක 468 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.ඩී. සුසිල් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

 වතු කම්කරු ජනතාවට ඉඩම් ලබාදීම: කියා මාර්ග 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குக் காணி வழங்குதல்: 

நடவ க்ைக 
PROVISION OF LAND TO ESTATE WORKERS: STEPS TAKEN 

 
716/’16 

1.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
   (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
      (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
    කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වතුකරෙය් පවුල් ෙදලක්ෂ පනස ් දහසක් සඳහා 
පර්චස ්7 බැගින් ෙබදා දීමට අවශ්ය ඉඩම් පමාණය 
 ෙකොපමණද; 

3605 3606 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එක් එක් වතු යාෙය් සිටින ඉඩම් අවශ්ය පවුල් 
සංඛ්යාව අනුව අවශ්ය ඉඩම් පමාණය සහ එම 
වතුවල ඇති මුළු ඉඩම් පමාණය එක් එක් වතු යාය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉඩම් අයිතිය පවුෙල් අය අතර පමණක් පැවැරීෙම් 
නීතියකට යටත්ව ඉඩම් ලබා ෙදනු ලැබුවෙහොත් 
කම්කරු පවුල් එම ඉඩම් ලබා ගැනීම පතික්ෙෂේප 
කිරීමට ඉඩ තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම කරුණටම අදාළව, 2016.05.06 දින මවිසින් 
අසන ලද පශන්යට ලබා දුන් පිළිතුර අනුව, නිවාස 
ඉදිකිරීමට සුදුසු  ඉඩම් ෙබොෙහොමයක ෙත් වගා කර 
තිබීම ෙහේතුෙවන්, ෙත් වගාව තිෙබන තුරු 
වතුකරෙය් ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීමට ෙනොහැකි 
වන බවත්; 

 (ii)  වසර 100කට වැඩි කාලයක් වතුවල පදිංචි වී සිටින 
ෙමම කම්කරු ජනතාවට ඔවුන් පදිංචි නිවසට 
ඉදිරිෙයන් සහ පසුපසින් පර්චස ් 7කින් සමන්විත 
වන පරිදි ඉඩම් ලබා දීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙත් වගාව සඳහා බෑවුම් පෙද්ශ ෙයොදාෙගන 
තැනිතලා පෙද්ශ වතු ජනතාවට ලබා දීෙම් 
හැකියාවක් තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 

மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இரண்  இலட்சத்  ஐம்பதாயிரம் ேதாட்டப் 

பிரேதச கு ம்பங்க க்கு 7 ேபர்ச்சஸ் தம் 
வழங்குவதற்கு அவசியமான காணியின் அள  
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டத்தி ம் உள்ள காணி 
அவசியமான கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைகக் 
கிணங்க அவசியமான காணியின் அள  மற் ம் 
ேமற்ப  ேதாட்டங்களில் உள்ள ெமாத்தக் 
காணியின் அள  ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டத் 
திற்கிணங்க ம் தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii) காணி ாிைமையக் கு ம்பத்தவர்க க்கிைடயில் 
மாத்திரம் ைகயளிக்கும் சட்டத்திற்குக் கட் ப் 
பட்டதாக காணி வழங்கப்பட்டால் ெதாழிலாளர் 
கு ம்பங்கள் ேமற்ப  காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வைத நிராகாிக்க இட ண்டா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த விடயத் டன் ெதாடர் ைடயதாக 
2016.05.06ஆந் திகதி என்னால் ேகட்கப்பட்ட 
வினா க்கு அளிக்கப்பட்ட விைடக்கிணங்க, 

கைள நிர்மாணிக்க ெபா த்தமான பல 
காணிகளில் ேதயிைலச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டைமையக் காரணமாகக் ெகாண்டால், 
ேதயிைலச் ெசய்ைக இ க்கும்வைர ெப ந் 
ேதாட்ட மக்க க்குக் காணி வழங்க இயலாமல் 
ேபாகுெமன்பைத ம்; 

 (ii) 100 வ டங்க க்கு ேமலாக ேதாட்டங்களில் 
கு யமர்ந் ள்ள இந்தத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
அவர்கள் கு யமர்ந் ள்ள ட் ன் 

ன் றமாக ம் பின் றமாக ம் 7 பர்ச்சஸ் 

கைளக் ெகாண்டதாக காணி வழங்கக்கூ ய 
இய ைம நில கின்றதா; 

 (iii) ேதயிைலச் ெசய்ைகக்காக சாிவான பிரேதசங் 
கைளப் பயன்ப த்தி சமெவளிப் 
பிரேதசங்கைளத்  ேதாட்ட மக்க க்கு 
வழங்கக்கூ ய இய ைம உள்ளதா; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Hill Country New Villages, 
Infrastructure and Community Development : 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the extent of lands that is required for 

distributing seven perches each among two 
hundred fifty thousand families in the 
estates;  

 (ii) separately on per estate basis, the extent of 
lands that is required for the number of 
families that need lands in each estate and 
the total extent of lands available in each 
estate; and  

 (iii) whether the worker families might refuse to 
accept those lands if the lands were 
distributed among them subject to a law 
that the ownership of those lands should be 
transferred only among members of their 
families? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) whether he would admit that, if the fact that 

tea has been cultivated in most of the lands 
that are suitable for constructing houses is 
taken into consideration as per the answer 
given to the question asked by me on 
06.05.2016 related to the same issue, it 
would be impossible to provide lands to the 
people in estate areas as long as tea 
cultivation exists in those areas;    

 (ii) whether there is a possibility of providing 
these workers, who have been living in 
estates for over a hundred years, with an 
extent of 7 perches from the lands in front 
of and behind the houses they are already 
residing at; and  

 (iii) whether there is a possibility of utilizing 
sloped areas for tea cultivation and 
providing the plain areas for the estate 
communities? 

(c) If not, why? 
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 

(அ) (i) ேதாட்டப் பிரேதசங்களில் இரண்  இலட்சத்  
ஐம்பதாயிரம் கு ம்பங்க க்கு 07 ேபர்ச்சஸ் 

தம் வழங்குவதற்கு 10,937.5 ஏக்கர் காணி 
ேதைவப்ப கின்ற . 
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 (ii)  ேமேல ேகட்கப்பட்டதற்கு இணங்க விபரங்கள் 
ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி, 
மாவட்டங்கள் மற் ம் ேதாட்ட ாீதியாக 
இைணப்  I, II, III இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 

நான் இந்த இைணப் கைளச் சபாபீடத்தில் 

*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

 (iii) ஒ  நாட் ப் பிரைஜக்கு காணி உாிைம என்ப  
க்கியமான . ஆனால், இலங்ைக நாட் ன் 

ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்குத் 
ேதயிைலச் ெச க க்குள் உரமாகிப்ேபான 
மைலயக மக்க க்கு, காணி உாிைம என்ப  
எட்டாக்கனியாக இ ப்ப  வ த்தமளிக்கிற . 

ஆனால், மைலயக மக்க க்கு காணி ாிைம 
கட்டாயமாக வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ற 
நிைலப்பாட் ல் நாம் உள்ேளாம். சிறிதள  
காணி ாிைமகூட இல்லாத மைலயக மக்க க்கு 
காணி ாிைம வழங்கப்ப ம் பட்சத்தில் அதைன 
நிராகாிக்க வாய்ப்பில்ைல என நான் 
க கின்ேறன். 

(ஆ) (i) என  அைமச்சின்கீழ் பல மாவட்டங்களில் 
டைமப் த் திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட்  

வ கின்றன. காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வ  
ெதாடர்பில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. மைலயகப் 
பகுதிகளில் தாிசு நிலங்கள் காணப்பட்டா ம் 
அைவ கைள நிர்மாணிப்பதற்கு உகந்ததாக 
இல்ைல. ஆனால், சில பிரேதசங்களில் 
ேதயிைலச் ெச கைள அகற்றிேய கைளக் 
கட்டேவண் ள்ள . ெப ம்பா ம் திய 
ேதயிைலச் ெச கள் அல்லாமல் பைழய 
ேதயிைலச் ெச கைள அகற்றிேய கள் 
நிர்மாணிக்கப்ப கின்றன. ம றம், ேதயிைலச் 
ெச கைள ற்றாக அகற்றி, அம்மக்களின்  
வாழ்வாதாரத்ைத ம் இல்லாெதாழிக்க 

யா . இ ப்பி ம், இந்நிைலைமைய 
ைறயாக காைமத் வம் ெசய்வதன் லம் 

காணிப் பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட ேவண் ம். இ  
ஒ  சவாலான காாியம்!  என்றா ம், 

எங்க ைடய மக்களின் நல க்காக அவசியம் 
ெசய்ய ேவண் ள்ள . 

 (ii) 1 0 0  வ டங்க க்கு ேமலாக 'லயன்' 

அைறகளில் வா கின்ற மக்கைள அதி ந்  
மீட் த் தனி களில் கு யமர்த்த ேவண் ம் 
என்பேத எங்க ைடய ேநாக்கம். 'லயன்'  
எனப் பார்க்கும்ேபா , அதற்கு ன் றம் 
மட் ேம வாயில் உண் ; பின் றம் கிைடயா . 

ேதாட்ட 'லயன்' அைறகள் பற்றி ெகௗரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்க க்கு நான் 

திதாகச் ெசால்லத் ேதைவயில்ைல. 'லயன்' 

வாழ்க்ைக ைறயின் கஷ்டங்கைள நீங்கள் 
நன்கு அறி ர்கள். எனேவ, தற்ேபா ள்ள 
'லயன்' கு யி ப் க்கு ன் மற் ம் பின் 

றத்தில் 07 ேபர்ச்சஸ் காணி வழங்குவ  
சாத்தியமற்ற . 

 (iii) உண்ைமயில் அப்ப ச்ெசய்தால் எங்க க்கு 
மகிழ்ச்சி!  மண்சாி ,  ெவள்ளப்ெப க்கு 

ேபான்ற இயற்ைக அனர்த்த, அபாயங்க க்கு 
மத்தியில் கு யி க்கும் மக்க க்கு அ  
விேமாசனமாக அைம ம். இ  ெதாடர்பாக 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்னிகைளக் ைகயா ம் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சிடம் 
ஆேலாசைன ெபறப்படல் ேவண் ம். 

(இ) ெபா த்தமற்ற . 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් මිනිසුන්ට පර්චස් හත බැගින් ෙදන්න 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඇමුණුම් I, II හා IIIහි ඒ සියලු විස්තර 
තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා කිව්වා. ෙම් පවුල්වලට පර්චස් හත 
ගණෙන් ෙදන්න ෙකොයි තරම් ඉඩම් පමාණයක් අවශ්යද?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අක්කර 10,000ක් අවශ්යයි, ගරු මන්තීතුමනි  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අක්කර 10,000ක ඉඩම් පමාණය ලබා ගැනීෙම්දී, දැනට 

තිෙබන නිවාසවල ඉදිරිපස හා පිටුපස සැලකිල්ලට ගනිමින් 
පර්චස් හත ගණෙන් දීම ක්ෂණිකව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක්. එය පා ෙයෝගිකව සුදුසු නැහැ කියා ඔබතුමා කියන්ෙන් 
ඇයි?  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඇත්තටම ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ලයින් කාමරවල පිටුපස ඉඩ 

නැහැ, ඉස්සරහ තමයි ටිකක් හරි ඉඩ තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒක 
ඇත්තටම අමාරු වැඩක්.  ලයින් කාමර 10ක් තිෙබනවා.  ඒවාෙය් 
ඉස්සරහ විතරයි ඉඩ ටිකක් තිෙබන්ෙන්. ඒක අමාරු වැඩක්.  
පාෙයෝගික නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇමතිතුමනි, ඒ කරුණ පිළිගන්නවා. අපි ඒ මිනිස්සු පදිංචි 

ෙවලා සිටින ඉඩමම ඔවුන්ට ෙබදා දීම සඳහා පාවිච්චි කෙළොත්, 
අලුත් ඉඩම් වුවමනා වන්ෙන් ටිකයි. ඒ අය දැනට පර්චස් 1, 2 
ඉඩම්වලත් පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. පිටුපසත් ලයින් කාමර 
තිෙබනවා, ඉස්සරහත් ලයින් කාමර තිෙබනවා තමයි. අලුතින් 
අවශ්ය පමාණයට අපි වතුවලින් ඉඩම් ගත්ෙතොත් අපට  පර්චස් 7 
බැගින් හැම පවුලකටම දීෙම් කටයුත්ත වැඩි කල් ෙනොෙගොස් ඉතා 
ඉක්මනින් අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන් ෙදවතාවක් උත්තර දුන්නා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඒ පශ්නයටත් මම උත්තර ෙදන්නම්. එතැන හරි අමාරු 

තැනක්. ෙමොකද, ලයින් කාමරවල එක පැත්තක පල්ලම 
තිෙබන්ෙන්. සමහර ලයින් කාමර තිෙබන තැන්වල ෙදපැත්ෙත්ම 
පල්ලම තිෙබන්ෙන්. සමහර ලයින් කාමර තිෙබනවා, ඉස්සරහ ඉඩ 
තිෙබන. ඒ නිසා ෙත් ගස් ගලවන්ෙන් නැතිව පුළුවන් විධියට 
පර්චස් 7ක් අරෙගන ෙගවල් ටික හදා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙත් ගස් තිෙබන, ෙත් ගස් නැති බිම් පමාණ ෙමොනවාද කියලා 

ඔබතුමන්ලා දැනට සමීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාද? දැනට 
නිසියාකාරව ෙත් ගස් වගා ෙනොකරමින් තිෙබන්නා වූ භූමි 
පමාණය ෙකොපමණද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇමුණුම්වල 
සඳහන් කරලා තිෙබනවාද? 

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහලා තිෙබන පශ්නයට 

ෙවනමම උත්තරයක් ෙදන්න වනවා. නැත්නම් අපට අද ෙවලාව 
කළමනාකරණය කර ගන්න අපහසු වනවා. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් පශ්නයක් අහන්ෙන්. 

 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පිළිතුර 

ලිඛිතව ෙදන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා, ෙදවන පශ්නය අසනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය අහන්න 

කලින් ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අද 
ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කළත් කමක් නැහැ.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා  ෙදනවාද? 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ඒ පශ්නයට 

පිළිතුර සභාගත කරන්නම්. 

ආදිවාසින්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම්: රාජ්ය අනුගහය 
ஆதிவாசிகளின் அ ப்பைடத் ேதைவகள்: அரச 

அ சரைண 
FUNDAMENTAL NEEDS OF INDIGENOUS PEOPLE: 

GOVERNMENT PATRONAGE 
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2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සිංහල මිශ  භාෂාව කථා කරන, ආදිවාසීන් ජීවත් 
වන ග ාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙදමළ මිශ  භාෂාව කථා කරන ආදිවාසීන් ජීවත් 
වන ග ාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද; 

 (iii) දැනට ජීවත්ව සිටින මුළු ආදිවාසීන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ආදිවාසී ජනතාවට අධ්යාපන, උසස ්අධ්යාපන හා 
ෙසෞඛ්ය යන මූලික අවශ්යතා ඉටුකර ගැනීෙම් 
අයිතිය රජය විසින්  තහවුරු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ  ෙකෙසේද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) උක්ත ජනතාවෙග් සංසක්ෘතික අනන්යතා  හා 
පාරම්පරික උරුම රැකෙගන ජීවත්වීම සඳහා රජය 
අනුග හය  ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சிங்களம் கலந்த  ெமாழிையப் ேபசுகின்ற, ஆதி 
வாசிகள் வாழ்கின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் 
பிாி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தமிழ் கலந்த  ெமாழிையப் ேபசுகின்ற, ஆதிவாசி 
கள் வாழ்கின்ற கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  வாழ்கின்ற ெமாத்த ஆதிவாசிகளின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;  

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ஆதிவாசி மக்களின் கல்வி, உயர் கல்வி மற் ம் 
சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைடத் ேதைவகைள 
நிைறேவற்றிக்ெகாள் ம் உாிைம அரசாங்கத் 
தினால் உ திெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வத்ைத ம், 
பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் ேபணி  வாழ்வ 
தற்கு அரசாங்கம் அ சரைண வழங்கி ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

     (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Home Affairs:  
(a) Will he inform this House-   
 (i) the Grama Niladhari Divisions in which 

indigenous people speaking Sinhala mixed 
language live;  

 (ii) the Grama Niladhari Divisions in which 
indigenous people speaking Tamil mixed 
language live;  and 

 (iii) the total number of indigenous people living 
as of now?  

(b) Will he also inform this House-  
 (i) whether the Government has guaranteed the 

fulfilling of fundamental needs of the 
indigenous people such as education, higher 
education and health;  

 (ii) if so, how?  
(c) Will he further inform this House-  
 (i) whether the Government has extended 

patronage for these people to preserve their 
cultural identity and traditional heritage; and 

 (ii) if so, what they are?  
(d) if not why?  
 

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
පිළිතුර සභාගත*  කරමි. 
 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 (අ) (i) 

 
 (ii) නැත. 
 (iii) 3901 

අනු 
අංකය දිස්තික්කය 

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්  
ෙකොට්ඨාසය 

ගාම නිලධාරි වසම 

01. ෙපොෙළොන්නරුව දිඹුලාගල 210 දළුකාන 

02. අම්පාර 
01. මහඔය  
02.ෙදහිඅත්ත

කණ්ඩිය 
ෙපොල්ෙලබැද්ද 
පරණගම 

03. ෙමොණරාගල මඩුල්ල ගල්ගමුව 

04. බදුල්ල මහියංගනය 

දඹාන  ෙව්වග්ග  
ගලංගමුව 
ගල්ෙපෝරුයාය 
ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් 
පහළරත්කිඳ 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) සාමාන්ය ළමුන් අධ්යාපනය ලබන පාසල්, ෙපර පාසල්, 
දහම් පාසල් සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල සාමාන්ය 
ෙලස අධ්යාපනය ලැබීෙම් අවස්ථාව ඇත. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii)  සාමාන්ය පරිදි ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතික අංග අවශ්ය ෙලස 
භුක්තිවිඳීමට අවස්ථාව සලසා තිබීම. 

   ජාතික, දිස්තික් සහ පළාත් උත්සව සඳහා සහභාගිවීමට සහ 
සංස්කෘතික අංග  ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. 

  ඔවුන්ට විෙශේෂිත දින සැමරීම සඳහා පූර්ණ රාජ්ය අනුගහය 
ලබා දී තිබීම. (උදාහරණ: ආදිවාසී දිනය) 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

ඉඳිද්දීම 2016 ඔක්ෙතෝබර් 26 ෙවනි දින මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පශ්නයක් ඇහුවා.  ඒක එදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 800 ෙවනි 
තීරුෙව් සිට 805 දක්වා සඳහන් වනවා. ඒ තමයි 1818 කැරැල්ලට 
දායක වුණු වීර කැප්ෙපටිෙපොළ නිලෙම්තුමා ඇතුළු 19 ෙදෙනක් 
ඊෙය් ෙවනතුරු රාජෙදෝහින් විධියටයි ෙල්ඛනගත කරලා තිබුෙණ්. 
ඒ අය  රාජෙදෝහින් කරලා අවුරුදු 198ක් ගතෙවලා තිෙබනවා.  
අපි නිදහස ලබා දැන් අවුරුදු 68ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන ලජ්ජා ෙවන්න ඕනැ. ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිකුත් 
කරන ලද විෙශේෂ අධිකාර පතය මම සභාගත කරනවා. ඒ අය 
ජාතික වීරයන් විධියට නම් කරලා තිෙබනවා.  

''පහත සඳහන් සිංහල නායකයන් බිතාන්ය පාලකයන්ට 
එෙරහිව කැරලි ගසන ලදැයි ෙචෝදනා නගමින්  ලංකාෙව් එවකට 
සිටි ෙරොබට් බවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් වර්ෂ 1818 ක්වූ 
ජනවාරි මස 10 වන දින ෙද්ශෙදෝහීන් වශෙයන් පකාශයට පත් 
කරමින් නිකුත් කරන ලද පකාශය ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති වන මම ෙමයින් පත්යාදිෂ්ඨ කර 
අවලංගු කරමි. 

  

   1.  කැප්ෙපටිෙපොල දිසාෙව්   ඌව 

 2.  ෙගොඩෙගදර දිසාෙව්   ඌව 

 3.  කැටකැෙල් ෙමොෙහොට්ටාල  ඌව 

 4.  මහා ෙබත්ම රෙට්රාළ (කතරගම)  ඌව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙමන්ම නිදහස් ශී ලංකාවක් උෙදසා ෙද්ශානුරාගෙයන් ස ටන් 
වැදුණු ෙමම සිංහල නායකයන් රණශූරයන් වශෙයන් ෙමයින් 
පකාශයට  පත් කරමි. 

වර්ෂ ෙදදහස් දහසයක් වූ ෙදසැම්බර් මස 8 වැනි දින ෙකොළඹ දී 
අත්සන් කර ෙදන ලදී.'' 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙරොබට් බවුන්රිග් 
ආණ්ඩුකාරයා 1818 ජනවාරි 10වැනි දින ඔවුන් රාජෙදෝහීන් 
වශෙයන් පකාශයට පත් කරපු ඒ පකාශය දැන් පත්යාදිෂ්ඨ කර 
තිෙබනවා.  

මෙග් ජීවිතෙය් මා ෙව්දනාවටම පත්වුණු දිනය වන්ෙන් මීට 
මාස පහකට කලින් මෙග් පියා නැතිවුණු දිනයයි.  ඊට පසුව මාෙග් 
ජීවිතෙය් ෙව්දනාවක් ඇති වුණා නම් ඒ  දිනය තමයි අභ්යන්තර 
කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා  එදා ෙම් පශ්නයට පිළිතුර දුන් දිනයයි. ඒ වාෙග්ම 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දවස තමයි මම වඩාත්ම 
සතුටු වන දිනය. ෙම් පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගාමාත්යතුමාට, ගරු අධිකරණ හා බුද්ධ 
ශාසන අමාත්යතුමාට,  අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා සහ ඔබතුමා ඇතුළු පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින සියලු මන්තීවරුන්ට 
මෙග් ආචාරය පුද කරනවා. මෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
ආචාරය පුද කරනවා.  

අෙප් පීතෘ භූමිය ගැන කථා කරන ෙකොට අපි මහ ෙලොකුවට 
කියන්ෙන්, අපි 1948දී ෙල් බිඳක්වත් ෙහළන්ෙන් නැතුව නිදහස 
ලබාගත්තා කියලායි.  නමුත් 1818 කැරැල්ල, 1848 කැරැල්ල, 
1915 අමද්යප වීරයන්ෙග් අරගළය කියන ෙම් සියල්ල ඔස්ෙසේ 
තමයි අපට නිදහස ලැබුෙණ්. ඒ නිසා අපට ෙමතැනින් නතර 
ෙවන්න බැහැ. ජාතික ව්යාපාර විධියට අපි තව යායුතු ගමනක් 
තිෙබනවා.  

අෙප් පුස්ෙකොළ ෙපොත් විශාල පමාණයක් යුෙරෝපෙය් 
ෙකෞතුකාගාරවල සංරක්ෂණය ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ, අෙප් 
පාරම්පරික උරුමයන්. ඒ, අෙප් පාරම්පරික දැනුම. අපි ඒ ටික 
ලබාගන්න  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තාරා ෙදවඟනෙග් පතිමාව ඇතුළු 
පතිමා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් වීරයන්ෙග් ඥාතීන්ට 
ලැබිය යුතු සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම 1848 කැරැල්ලට සම්බන්ධ වීර පුරන්අප්පු සහ 
ෙගොංගාෙල්ෙගොඩ බණ්ඩා ඇතුළු විරුවන්, පෘතුගීසි, ලන්ෙද්සි 
පාලන සමවල සිංහල ජාතිය ෙවනුෙවන් අරගළ කරපු විරුවන්,  
ෙහන්රි ෙප්දිස් සහ අධිරාජ්යවාදීන්ට එෙරහිව අරගළ කරපු 
සරදිෙයල් - සරදිෙයල් ගැන සමහරු කියන්ෙන් ෙහොෙරක් කියලා-   
කියන ෙම් සියලුෙදනාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නත් අෙප් 
සභාෙව් ඇහැ ඇෙර්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපි හුස්ම ගන්ෙන් ඒ ජාතික විරුවන් එදා 
ඔවුන්ෙග් ෙල්, දහඩිය, කඳුළු, ජීවිත, පවුල්, ෙද්පළ අෙප් පීතෘ භූමිය 
ෙවනුෙවන් කැප කළ නිසායි. ඒ නිසා ඒ විරුවන් හට නැවත වරක් 
සමස්ත රෙට්ත්, ජනතාවෙග්ත් ෙගෞරවය පුද කරනවා. 

ජනාධිපතිතුමා ජාතික ගීය ෙදමෙළන් කියන්න අවසර 
දුන්නාට, ජනාධිපතිතුමා ජාතික සංහිඳියාව ගැන කථා කළාට, 
සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට සලකන්ෙන් නැහැ කියලා සමහර අය කිව්වා. 
දැන් ඒ සියල්ල ෙබොරු කරලා තිෙබනවා. ෙමම කියාමාර්ගය හරහා 
සැබෑ ජාතික අරගළයට ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, කැබිනට් 

මණ්ඩලයත් අලුත් යමක් එකතු කරලා තිෙබනවාය කියලා මා 
සඳහන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පසුෙපළ මන්තීවරයකු හැටියට ඔබතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරලා ඉතා ෙකටි කාලයකින් සම්මත වීම ගැන අෙප් 
පසාදය හිමි ෙවනවා. 

 
බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ශී ලංගම  ඩිෙපෝ:  විසත්ර 

ப ைள  மாவட்ட இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்கள்: விபரம் 
SLTB DEPOTS IN BADULLA DISTRICT: DETAILS 

 
865/’16 

3.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (2): 

(අ) (i) ෙම් වනවිට බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක 
වන ශී ලංගම ඩිෙපෝ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එක් එක් ඩිෙපෝව මඟින් දිනකට ධාවනය කරනු 
ලබන බස ් රථ සංඛ්යාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ඩිෙපෝ අතරින් දැනට ලාභ හා පාඩු ලබන 
ඩිෙපෝ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ශී ලංගම ඩිෙපෝවල ෙසේවය 
කරන මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ශී ලංගම ඩිෙපෝවල 
වර්තමානෙය් පවතින රියදුරු,  ෙකොන්ෙදොසත්ර, 
කාර්මික ශිල්පී හිඟය සහ බසර්ථ අමතර ෙකොටස ්
ෙනොමැති වීම යන ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  ப ைள  மாவட்டத்தி ள்  இயங்கு 
கின்ற இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  ப்ேபாவின் ல ம் ஒ  நாளில் 
ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப த்தப்ப கின்ற பஸ் 
வண் களின் எண்ணிக்ைக, தனித்தனியாக எவ் 
வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ப்ேபாக்களில் தற்ேபா  இலாபம் 
மற் ம் நட்டம் ெப கின்ற ப்ேபாக்கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ப ைள மாவட்டத்தின் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களில் 
கடைமயாற் கின்ற ெமாத்த ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ப ைள மாவட்டத்தின் இ.ேபா.ச. ப்ேபாக்களில் 
தற்ேபா  நில கின்ற சாரதி, நடத் னர், 
ெதாழில் ட்பவியலாளர் பற்றாக்குைற மற் ம் 

3615 3616 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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பஸ்வண்  உதிாிப்பாகங்கள் இல்லாைம 
ேபான்ற பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு எ க் 
கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked  the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the number of SLTB depots functioning in 

the District of Badulla at present;  
 (ii) separately  the number of buses plied by 

each depot per day; 
 (iii) separately the depots that gain profits and 

incur losses out of these depots; 
 (iv) the total number of employees serving in 

the SLTB depots of the District of Badulla; 
and 

 (v) the steps that will be taken to solve the 
issues regarding the dearth of drivers, 
conductors, and technicians, and the lack of 
spare parts for buses,  which are prevalent  
in the SLTB depots in the District of 
Badulla at present? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
(අ) (i) බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ ශී ලංගම ඩිෙපෝ හතරක් 

(04) පිහිටුවා ඇත. එනම්, බදුල්ල, බණ්ඩාරෙවල, 
කැප්ෙපටිෙපොල සහ මහියංගණය යන ඩිෙපෝය. 

 (ii) බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි ඩිෙපෝවල දිනකට 
ධාවනය කරන සාමාන්ය බස ්රථ පමාණය පහත 
පරිදි ෙව්. 

  ඩිෙපෝව දිනකට ධාවනය කරන සාමාන්ය 
  බස් රථ පමාණය (2016 අෙගෝස්තු) 

  බදුල්ල   100 

  බණ්ඩාරෙවල   96 

  කැප්ෙපටිෙපොල   96 

  මහියංගණය   45 

  එකතුව   337  
 (iii) බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි සියලුම ශී ලංගම 

ඩිෙපෝ අලාභදායක ෙව්. එම එක් එක් ඩිෙපෝවන්හි 
අලාභය ඇමුණුම් අංක 1 සිට 4 හා එක් එක් 
ඩිෙපෝවන්හි ෙගවිය යුතු වගකීම් - liabilities - 
ඇමුණුම් අංක 5 මඟින් දක්වා අමුණා ඇත.  
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 (iv) බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි ඩිෙපෝවල මුළු 
ෙසේවක සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත 
සඳහන් පරිදි ෙව්. 

  ඩිෙපෝව  මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව  

  බදුල්ල    632 

  බණ්ඩාරෙවල   597 

  කැප්ෙපටිෙපොල   576 

  මහියංගණය  282 

  එකතුව   2,087 

 (v) ඔව්. 

  බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ පවතින ඩිෙපෝවල සුළු 
රියදුරු, ෙකොන්ෙදොසත්ර හිඟයක් පැවතුණ ද කිසිදු 
ආකාරයක බස ් රථ ධාවන කටයුතු අඩාළ වීමට 
එම තත්ත්වය බලපා ෙනොමැති බව පහත විසත්ර 
කර ඇත. ෙකෙසේ වුවද, බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ 
පවතින ඩිෙපෝවල කිසිදු ආකාරයක කාර්මික 
හිඟයක් ෙනොමැත. 

  ඩිෙපෝව රියදුරු ෙකොන්ෙදොස්තර  කාර්මික    

 

  බදුල්ල  03 -- -- 
  

  බණ්ඩාරෙවල  -- 02 -- 

  කැප්ෙපටිෙපොල   14 -- -- 

  මහියංගණය  - 02 --         

  එකතුව  17 04 නැත 

බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ පවතින ඩිෙපෝවල විෙශේෂයන්ම 
අමතර ෙකොටස් ෙනොමැතිව බස් රථ නතර වීමක් සිදු ෙනොෙව්. ඒ 
බව, එක් එක් ඩිෙපෝවල කාලසටහන් අවශ්යතාව, ලබා දී ඇති 
ඉලක්කය හා ධාවනයට ලබා දී ඇති බස් රථ පමාණය සැසඳීෙම්දී 
සාමාන්යෙයන් සෑම ඩිෙපෝවක්ම ෛදනික කාලසටහන් 
අවශ්යතාව ෙමන්ම ලබා දී ඇති ඉලක්කය ද ඉක්මවා බස් රථ 
ධාවනයට ලබා දීම තුළින් අමතර ෙකොටස් ෙනොමැති ෙහෝ ෙවනත් 
ෙහේතුවක් මත ෛදනික ධාවන කටයුතු අඩාල වී ෙනොමැති බව 
පහත සඳහන් වගුව අනුව ද තවදුරටත් පැහැදිලි ෙව්. 

 

 

ඉහත සෑම ඩිෙපෝවක්ම තම ඩිෙපෝ බල පෙද්ශෙය් ධාවනයට 
නියමිත කාලසටහන් අවශ්යතාව ඉක්මවා ද අතිෙර්කව බස් රථ 
ධාවනය කර ඇති බව (337) සංඛ්යා ෙල්ඛන වාර්තා සංසන්දනය 
කිරීෙම්දී වඩාත් පැහැදිලි වන බව තවදුරටත් දන්වා සිටිමි. 

 
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඩිෙපෝව කාලසටහන් 
අවශ්යතාව 

ලබා දී 
ඇති 
ඉලක්කය 

ධාවනයට ලබා 
දී ඇති බස් රථ 
සංඛ්යාව 

බදුල්ල 100   91          105 

බණ්ඩාරෙවල   96   93          108 

කැප්ෙපටිෙපොල   90   90          105 

මහියංගනය   45   41            47 

එකතුව 331 315          365 

3617 3618 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු අමාත්යතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් අෙප් දිස්තික්කය. ෙම් 

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න එතුමා හිටියා නම් මම ඇත්තටම සතුටු 
වනවා. ෙකෙසේෙවතත්, පිළිතුරු ලබා දීම ගැන මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මා ළඟ තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව බදුල්ල ඩිෙපෝව තුළ බස් 
රථ 136ක් තිෙබනවා. හැබැයි, ධාවනයට සුදුසු තත්ත්වෙය් බස් රථ 
තිෙබන්ෙන් 91යි.  බස ් රථ 18ක ධාවනය පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමා හිටියා නම් කියයි, ස්පින්වැලි 
පෙද්ශෙය්ත් බස් පශ්නය තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්නය පැහැදිලියි. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, බස් රථ 18ක් 

අඩුයි ලු. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, සමස්ත බදුල්ල දිස්තික්කය තුළ කාල සටහන් 

අවශ්යතාව, බස් රථ 331යි. කාල සටහන් අවශ්යතාවට වඩා බස ්
රථ ලබා දීලා තිෙබනවා. බස් රථ  365ක්  දීලා තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පැහැදිලියි.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, රියැදුරන් 17 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිබීම 

හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් 4 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිබීමයි. අවශ්ය 
රියැදුරන් සංඛ්යාව, ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් සංඛ්යාව ලබන වසෙර් 
සිට නැවත බඳවාගැනීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් රැකියා සඳහා මුදල් බැඳපු අය ඉන්නවා. නමුත් අප ඒ අය 
බඳවාගත්ෙත් නැහැ. ෙම් රජය -යහ පාලන රජය- ආවාට පසුව 
කිසිදු ෙසේවකයකු අපි ෙමයට බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ලබන වසර 
මුලදී අපි ඒ අය බඳවා ගන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් කාරණය පැහැදිලියි. ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම පැහැදිලි 

කිරීම්වලට ෙවලාව ෙගොඩක් ලබා ගන්නවා.  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අහන්න 

ඇත්තටම ෙවලාවක් ඕනෑ. අපි ඔබතුමාෙග් සහ ෙම් ගරු සභාෙව් 
කාලය නාස්ති වන්නට කිසිෙසේත්ම ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ.  
ඔබතුමාට සහ ෙම් ගරු සභාවට කාලය ඉතා වැදගත් බව අපි 
දන්නවා. නමුත් මන්තීවරුන් හැටියට අපි ෙම් පශ්නය භාෙගට 
අහලා වැඩකුත් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් 
සඳහා තව පුංචි ෙවලාවක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා පශ්නය අහලා අවසන් කරන්න.   
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.   පසු ගිය කාලය තුළ රට පුරාම ගාමීය පාරවල් හැදුණු බව 
අපි දන්නවා.   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙද්ශන ෙදන්ෙන් නැතිව, දීපු 

උත්තරයට අදාළව පශ්නයක් අහන්න. ඔබතුමා කථා පවත්වා 
වැඩක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඒ ගාමීය පාරවල අද පශ්න 

තිෙබනවා. බස ්ගමනාගමනයට හැකියාවක් නැහැ. අඩි අටට තමයි 
පාරවල් ෙකොන්කීට් කෙළේ. ගල් ඇල්ලුවා. ඒවාට පසුගිය කාලෙය් 
නම් ෙපොඩි නමක් කිව්වා, "බැසිල් ගල්" කියා. දැන් ෙවනත් ගල් 
ජාතියක් තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක අනවශ්ය පශ්නයක් ෙන්.       
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අඩි අෙට් පාරවල -ඒ ගාමීය පාරවල- ධාවනය කරවන්න 

පුළුවන් ෙකොට බස් ගන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවාද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙමවර අය වැෙයන් තනි ෙදොර බස් රථ 250ක් ලබා ගැනීම 

සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙදොර ෙදෙක් බස් රථ 1,000ක්. 
ඒ නිසා ලබන වසෙර් අලුත් බස් රථ 1,750ක් ධාවනයට 
ෙයදෙවනවා. තනි ෙදොර බස් රථ 250ක් එනවා. ඔබතුමාෙග් 
දිස්තික්කය කියන්ෙන් අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග් දිස්තික්කයයි. ඒ 
නිසා එයට අවශ්ය බස් රථ ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒ පාරවල එම බස් රථ ධාවනය කරවන්න බැහැ. අඩි 8ක් 

පමණයි පළල තිෙබන්ෙන්. ඊට වඩා ෙකොට බස් අවශ්ය වනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
තනි ෙදොර බස් රථ තිෙබනවා.  ඊට වඩා ෙකොට බස් රථ දමන්න 

බැහැ ෙන්. තනි ෙදොර බස් රථ 250ක් ෙයොදවනවා. අවශ්ය 
දිස්තික්කවලට එම බස් රථ ලබා ෙදන්නට ගරු අමාත්යතුමා 
කටයුතු කරයි.  
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ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, පාරවල් පළල් කරන්න- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අපට ඊළඟ පශ්නයට යන්න සිදු වනවා.  

පශ්න අංක 5 -1001/'16 - (1),-ගරු ආර්.එම්. උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6 -1063/'16 - (1), ගරු පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
මීගමුව - හලාවත මාර්ගය : බසර්ථ ධාවනය 

நீர்ெகா ம்  - சிலாபம் தி: ேப ந் ச் ேசைவ 
NEGOMBO-CHILAW ROAD: OPERATION OF BUSES 

1094/’16 
7. ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය

- (1): 

(අ) (i) මීගමුව - හලාවත මාර්ගෙය්, මාර්ග අංක 907 
යටෙත් දැනට බසර්ථ ධාවනය කරනු ලබන ඩිෙපෝ 
කවෙර්ද; 

 (ii) එක් එක් ඩිෙපෝව මඟින් දිනකට ධාවනය කරනු 
ලබන බසර්ථ සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් ෙප.ව. 4.00 සිට ෙප.ව. 6.00 දක්වා සහ 
ප.ව. 5.00 සිට රාතී 9.00 දක්වා ෙපෞද්ගලික බසර්ථ 
ධාවනය ෙනොවීමත්, ප.ව. 5.00 සිට එම ෙපෞද්ගලික බසර්ථ 
සිය ගමන් වාර ෙවන්නප්පුව, මාරවිල සහ මාදම්ෙප් නගර 
දක්වා පමණක් සිදු කිරිෙමන් ගමනාන්තය දක්වා ගමන් 
ගන්නා මගීන් විශාල පීඩාවකට ලක් වන බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙමම බස ් රථ ෙසේවය භාවිතා කරන මගීන් විශාල 
පීඩාවකට ලක්වන බැවින්, ෙප.ව. 4.00 සිට ෙප. ව. 6.00 
දක්වා සහ ප.ව. 5.00 සිට රාතී 9.00 දක්වා අවම වශෙයන් 
පැය භාගයකට වරක් ලංගම බස ්රථයක් ඉහත මාර්ගෙය් 
ධාවනය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நீர் ெகா ம்  - சிலாபம் தியின், தி இலக்கம் 
907 இன் கீழ் தற்ேபா  பஸ் வண் கைள 
ேசைவயில் ஈ ப த் கின்ற ப்ேபாக்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

  (ii) ஒவ்ெவா  ப்ேபா லம் நாளாந்தம் 
ேசைவயில் ஈ ப த்தப்ப கின்ற பஸ் 
வண் களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  தியில் .ப. 4.00 மணி தல் .ப. 6.00 
மணி வைர மற் ம் பி.ப. 5.00 மணி தல் இர  9.00 
மணி வைர தனியார் பஸ் வண் கள் ேசைவயில் 
ஈ படாைம ம், பி.ப. 5.00 மணி தல் ேமற்ப  
தனியார் பஸ் வண் கள் தம  ேசைவகைள 
ெவன்னப் வ, மாரவில மற் ம் மாதம்ேப நகரங்கள் 
வைர மாத்திரம் ேமற்ெகாள்வதன் லம் பயண 

கள் வைர பயணிக்கின்ற ெப ம் 
எண்ணிக்ைகயான பயணிகள் பாாியளவில் 
பாதிக்கப் கின்றார்கள் என்பைத ம் அவர் 
அறிவாரா? 

(இ) ேமற்ப  பஸ் ேசைவையப் பயன்ப த் கின்ற 
பயணிகள் பாாியளவில் பாதிப்ைப எதிர்ேநாக்குவதன் 
காரணமாக, .ப. 4.00 மணி தல் .ப. 6.00 மணி 
வைர மற் ம் பி.ப. 5.00 மணி தல் இர  9.00 மணி 
வைர ஆகக் குைறந்த  அைர மணித்தியாலத்திற்கு 
ஒ  தடைவ இேபாச பஸ் வண் ெயான்ைற ேமற்ப  

தியில் ேசைவயில் ஈ ப த்த நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

3621 3622 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House -  
 (i) which Depots operate buses under Route 

Number 907 along Negombo-Chilaw Road 
at present; and 

 (ii)  the number of buses operated per day along 
this road by each depot separately? 

(b) Is he aware that a large number of passengers who 
need to travel to places up to Chilaw are subjected 
to a lot of inconveniences as private buses do not 
run in this route from 4.00 a.m. to 6.00 a.m. and 
from 5.00 p.m. to 9.00 p.m. and as such private 
buses terminate their run only up to towns such as 
Wennappuwa, Marawila and Madampe from 5.00 
p.m.?   

(c) Will he also inform this House whether steps 
would be taken to operate a SLTB bus at least 
once every half an hour from 4.00 a.m. to 6.00 
a.m. and from 5.00 p.m. to 9.00 p.m. as the 
passengers who use this bus service face a lot of 
inconvenience?  

(d) If not, why?  
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)   ෙවන්නප්පුව ඩිෙපෝව සහ හලාවත ඩිෙපෝව. 

        (ii)  

 
(ආ)   ඔව්. 
         ෙමම මාර්ගෙය් ෙපෞද්ගලික බසර්ථ ධාවනය කරනු 

ලබන්ෙන් වයඹ පළාත් මාර්ගසථ් මඟී පවාහන අධිකාරිය 
මඟිනි. ෙම් පිළිබඳව එම අධිකාරිෙයන් ලබා ගත් ෙතොරතුරු 
අනුව මීගමුව - හලාවත මාර්ගෙය් බස ් රථ ධාවනය නිසි 
පරිදි පවත්වා ෙගන යාමට ෙනොහැකි වී ඇති බව, එම 
මාර්ගෙය් බසර්ථ ධාවක මහතුන් හලාවත ෙපෞද්ගලික 
බසර්ථ සමාගමක සාමාජිකයින් යැයි පවසමින් මඟී 
පවාහන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන මාසික 
ධාවන සටහන් පත සහ පිවිසුම් පත පිළිගැනීමක් සිදු 
ෙනොකරන බවත් හිතුවක්කාරී ෙලස බසර්ථ ධාවනය කරන 
බවත් දක්වා ඇත.  

 දැනට ෙමම මාර්ගෙය් බසර්ථ ධාවනය පිළිබඳ ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය පළාත් පවාහන අධිකාරී හා 
ෙපෞද්ගලික බසර්ථ හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඒකාබද්ධ 
කාල සටහනක් සකස ්කර ඇත. ඒ අනුව ෙප.ව. 5.25 සිට 
ප.ව. 11.00 දක්වා විනාඩි 7න් 7ට බසර්ථ ධාවනය කළ 
යුතුව ඇත.  

 ෙකෙසේ වුවද, ඒකාබද්ධ කාල සටහන කියාත්මක කිරීමට 
ෙමෙතක් ෙනොහැකි වී ඇති අතර, එම ඒකාබද්ධ කාල 

ඩිෙපෝව ධාවන බස්රථ 

හලාවත     2 

ෙවන්නප්පුව   12 

මුළු බස්රථ   14 

සටහන් කියාත්මක කරවීමට කටයුතු කරන බවත් බසර්ථ 
මගින් හැරවීම වළක්වා ගමනාන්තය ෙතක් ධාවනය 
කරවීමට පියවර ගන්නා බවත් දැනුම් ෙදමි.  

(ඇ) ෙප.ව. 4.00 සිට ෙප.ව. 6.00 දක්වා ෙවන්නප්පුව ෙහෝ 
හලාවත ඩිෙපෝවන් මඟින් මීගමුව පර්යන්තෙයන් හලාවත 
දක්වා බසර්ථ ආරම්භ ෙනොකරයි. නමුත් හලාවත 
පර්යන්තෙයන් මීගමුව දක්වා බස ්රථ 4ක් ධාවනය ෙව්.  

 පසව්රු 5.00 සිට 9.00 පැය දක්වා ෙවන්නප්පුව 
ඩිෙපෝෙවන් මීගමුව පර්යන්තෙයන් හලාවත 
 දක්වා බස ්රථ 04ක් ධාවනය වන අතර පසව්රු 
05.00 පසව්රු 05.20ට හලාවත-  මීගමුව බසර්ථ 2ක් 
ධාවනය කරනු ලැෙබ් 

 ෙකෙසේ වුවද දැනට ෙමම  මාර්ගෙය් මීගමුව සිට හලාවත 
දක්වා උදෑසන 06.45 සිට රාතී 08.15 දක්වා ෙසේවා ඉල්ලුම් 
ඉහළ කාලය තුළදී විනාඩි 15න් 15ට ද ෙසේවා ඉල්ලුම් අඩු 
කාලෙය්දී විනාඩි 30න් 30ට ද, බස ් රථ ෙයොදවා ඇත. 
හලාවත සිට මීගමුව දක්වා උදෑසන 05.15 සිට සවස 05.20 
දක්වා ෙසේවා ඉල්ලුම් ඉහළ කාලය තුළදී විනාඩි 15න් 15ට 
ද ෙසේවා ඉල්ලුම අඩු කාලෙය්දී විනාඩි 30න් 30ට ද බස ්රථ 
ෙයොදවා ඇත. 

 ඉදිරිෙය්දී ෙමම ෙසේවාෙව් ඇති මගී ඉල්ලුම සලකා බලා 
ඉහත සඳහන් කර ඇති කාලයන් තුළදී ෙයොදවා ඇති බස ්
රථ පමාණය ඉහළ  නැංවීමට කටයුතු කරන බව දන්වා 
සිටිමි.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී කිව්වා, ෙසේවාව 

පිළිබඳවත්, අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් ගැටලුවක් තිෙබනවාය කියා.  
හලාවත සිට  මීගමුව දක්වා  බස් ධාවනය ෙවද්දී,  බස් රථයක් අඩු 
වුෙණොත් අතුරු මාර්ගවල තිෙබන බස් තමයි ෙගොඩාක් දුරට 
ගන්ෙන්. ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, 
කුලියාපිටිය  සිට නාත්තණ්ඩිය, නාත්තණ්ඩිය  සිට  මාරවිල දක්වා   
බස් ධාවනය වීම ඒ ෙවලාෙව් නතර ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්   
පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික බස් සමාගම හා ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයත් ඒකාබද්ධව හදා ගත්තු කාල සටහන අනුව  ෙම්  බස් 
ධාවනය කරන්න ෙකොපමණ කාලයක් යනවාද කියා මා අහනවා.   

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒකාබද්ධ කාල සටහන් කමය දැන් අපි කුරුණෑගල 

පාෙද්ශිකෙයනුත්, වයඹ  පාෙද්ශිකෙයනුත් කියාත්මක කරන්න  
පටන් ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකොච්චර කාලයක් යනවාද ෙම්කට? හරි සරල පශ්නයක් 

අහන්ෙන්?  
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඊෙය්  ෙපෙර්දා මාර්ග 47ක අපි ෙම්ක කියාත්මක කළා.  කම 

කමෙයන් දැන් ඒ සියල්ල කියාත්මක ෙවනවා. සාකච්ඡා 
අවසානයි.  දැන් ෙමතැන  පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික බස් 
රථ 6කට ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථ 4ක් තමයි  
ධාවනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න නම්  ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට බස ්රථ 8500ක් ඕනෑ.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මන්තීතුමා අහන්ෙන් ඔබතුමාට තිෙබන පශ්නය ගැන 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට තිෙබන ගැටලුව ගැන ෙනොෙවයි අහන්ෙන්. 
ෙකොච්චර කාලයක් යනවාද කියලායි අහන්ෙන්. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට ෙම් පශ්නයට 

උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. පැහැදිලි කරලා ෙදන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්න. නැත්නම් ඒ පශ්නයට උත්තරය පැහැදිලි 
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. අපි අනිවාර්යෙයන්ම බස් රථ 1,750ක් 
ෙගෙනනවා. ඒ බස් රථ ෙගනාවාට පස්ෙසේ අපට ඒ අවශ්ය බස් රථ 
පමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒකට තව මාස හය, හතක 
කාලයක් යයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මාස හය, හතක කාලයක් යනවා. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. දීර්ඝ කාලයක සිට පධාන නගරයට යා ෙවන පවාහන 
ෙසේවයක දැඩි අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකෝච්චිෙයන් - ෙර්ල්ලුෙවන් - ඇවිල්ලා බැස්සාට පස්ෙසේ එතැන 
ඉඳලා යන්න පවාහන ෙසේවයක් නැහැ. උදාහරණයක් විධියට මම 
ෙම් කාරණය කියන්නම්. නාත්තන්ඩියට ෙකෝච්චි ගණනාවක් 
එනවා. ඇවිල්ලා නතර වුණාම, ඒ එන මඟින්ට මාරවිලට යන්න 
බස් එකක් නැහැ. ඒක දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා තිෙබන පශ්නයක්. මම 
ඩිෙපෝ එකට ඒ ගැන කිව්වා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට 
කිව්වා. ඇමතිතුමාට ලිපියකුත් දීලා බැරිම තැන තමයි ෙම් විධියට 
පශ්නයක් ඇහුෙව්. ෙම්ක ෙවන්නප්පුව ඩිෙපෝවටයි අයිති 
ෙවන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්යතාවට කඩිනම් 
විසඳුමක් ෙදන්න කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙවන්නප්පුව ඩිෙපෝෙව් රියදුරු, ෙකොන්ෙදොස්තර හිඟයක් 

තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ලබන වසෙර් ෙකොච්චිකෙඩ් සිට සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ 
ෙසේවාවක් පටන් ගන්න බස් 650ක් ඒ මුළු නගරයටම ෙයොදවනවා. 
එතෙකොට, ඒ පශ්නය විස ෙඳයි. ඒකට ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් බස් රථත් පැමිණුනාම ඒ පශ්නය විස  ෙඳයි. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. පවාහන ෙසේවාව සපයන්න අපි යහ පාලන රජය 
විධියට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ රජෙය් ෙපොෙරොන්දු දැන් බිඳ 
වැෙටමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලන රජය 
ෙගොඩනඟන්න මහන්සි වුණු මන්තීවරෙයක් විධියට මා ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. යහ පාලන රජය ෙගොඩනඟන්න මහන්සි 

ෙනොවුණු අය වර්තමානෙය්දී අමාත්යාංශ අරෙගන ඇමතිවරු 
විධියට කියා කරනවා. ඔවුන් තව අවුරුදු ෙදකක් ගිහින් යහ පාලන 
රජයට බණින්න පටන් ගන්නවා. තව අවුරුදු ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 
ඊට පස්ෙසේ, ඒ අමාත්යාංශය වැඩක් නැහැ කියලා එෙහම නැත්නම් 
ෙම් රජෙයන් යමක් කරන්න බැරි වුණා කියලා - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ෙම් පශ්නය තමයි අහන්ෙන්. කරන්න බැරි වුණා කියලා ෙම් 

ඇමතිවරු ඇඟ ෙබ්රා ගන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක හරි. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඒ නිසා මම අහන්ෙන්, වර්තමාන පවාහන ඇමතිවරයා යහ 

පාලන ඇමතිවරෙයක් විධියට අෙප් අරමුණු ඉෂ්ට කරන්න 
කඩිනම් විසඳුම් ගන්නවාද කියන එකයි.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට අනිවාර්යෙයන්ම එම 

වගකීම භාර ගන්නවා. ලබන වසර වනවිට ෙමම පශ්නෙයන් 
සියයට 75ක් පමණ විසෙඳයි. බස් රථ ලැබුණාම ෙමම පශ්නය 
විස ෙඳනවා. අපි අනිවාර්යෙයන්ම ලබන වසෙර් රියැදුරන් සහ 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් බඳවා ගන්නවා. එෙසේ සිදු කර ෙමම පශ්නය 
විසඳනවා. ඔබතුමා වයඹ පළාත නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් නිසා මම කියනවා, මම අනිවාර්යෙයන්ම වයඹ 
පළාෙත් පවතින ෙමම පශ්නය විසඳන බව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන වටය.  

 
වව්නියාව දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙළවිසැල්: 

විසත්ර 
வ னியா மாவட்ட ம பான விற்பைன 

நிைலயங்கள்: விபரம் 
LIQUOR OUTLETS IN VAVUNIYA DISTRICT: DETAILS  

 
971/’16 

4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට වව්නියාව දිසත්ික්කෙය් 
තිබූ මත්පැන් අෙළවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම අෙළවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂයන්හි අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙළවිසැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂයට ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානයන්හි ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට වව්නියාව දිසත්ික්කය තුළ ඒක පුද්ගල 
මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 19.05.2009ஆம் திகதியில் வ னியா மாவட்டத்தில் 
இ ந்த ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  
ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (v) தற்ேபா  வ னியா மாவட்டத்தில் தலா 
ம பான கர்  எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Finance :  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of  liquor outlets in the 
Vavuniya district as at 19.05.2009; 

 (ii) the addresses of the locations of such liquor 
outlets; 

 (iii) separately in respect of each year, the 
number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015;  

 (iv) the addresses of their locations; and 

 (v) the per capita alcohol consumption in the 
Vavuniya district as of now? 

(b) If not, why?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2009.05.19 දින වනවිට වව්නියාව දිස්තික්කෙය් මත්පැන් 

අෙළවිසැල් සංඛ්යාව 23කි.  

 (ii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම* සභාගත කරනවා. 

 (iii)  

 
 

 (iv) 

 
 

 (v) 2015 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය (ලීටර්) 
14.2. 

 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතා. 

 

වර්ෂය අලුතින් විවෘත කළ මත්පැන් 
අෙළවිසැල් 

2010 නැත 

2011 01 

2012 නැත 

2013 නැත 

2014 01 

2015 නැත 

FL 
07 
TB 

තම්පා ටුවරිස්ට් ෙහොෙටල් 
ඉන්, ෙනො.10, පළමු 
පටුමග, සින්නපුත්තු කුලම්, 
වව්නියාව 

2011 

FL 
07 
TB 

ආනා ෙගස්ට් හවුස් ඇන්ඩ් 
ෙරස්ටුරන්ට්, ඒ 9 පාර, 
කනගරායකුලම් 

2014 
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසම 

BREAKINGNEWS.LK ෙවබ් අඩවිය අවහිර කිරීම 
ெதாைலத்ெதாடர்  ஒ ங்கைமப்  ஆைணக்கு   

BREAKINGNEWS.LK இைணயத்தளத்ைத 
தைடெசய்தைம 

 BLOCKING OF BREAKINGNEWS.LK WEBSITE BY 
TELECOMMUNICATIONS REGULATORY COMMISSION 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) 

යටෙත් මම විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසෙම් කියාවලියක් 
සම්බන්ධ ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් ගරු අගාමාත්යතුමා 
ෙවතයි.  

ශී ලංකාෙව් ජනමාධ්ය නිදහස, එහි ආරක්ෂාව හා එහි දියුණුවට 
අවශ්ය සන්නිෙව්දන හා තාක්ෂණික දියුණුව සිදුවීම සහතික කරන 
බවට රජය පකාශ කර තිෙබනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්, 
නුෙග්ෙගොඩ, මිරිහාන, ශාලාව පාෙර් අංක 74 දරන ස්ථානෙයහි 
පදිංචි එස්.ඒ.ෙජ්. එදිරිසිංහ මහතා දැනට වසර හයකට අධික 
කාලයක් breakingnews.lk නමින් පවෘත්ති ෙවබ් අඩවියක් 
පවත්වා ෙගන එමින් තිබුණා. 

(1) එය ලියා පදිංචිය සඳහා නියමිත ආයතන ෙවතින් විධිමත්ව 
ඉල්ලුම්ෙකොට තිබුණු බව ඔබතුමා දන්නවාද? ඒ වාෙග්ම 
ෙමම ෙවබ් අඩවිය කිසිම බාධාවක් නැතුව කටයුතු කළ බව 
පිළිගන්නවාද?  

(2) ෙමය විශාල ෙපේක්ෂක පමාණයක් සහිතව ෙපොදු මාධ්ය 
පතිපත්තීන් අනුව කටයුතු කර තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද? 
නැත්නම් එෙසේ තීරණය කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 

(3) ඉහත සඳහන් කරුණු පැහැදිලි කරන ෙහේතු තිබුණද, කිසිදු 
දැනුම් දීමකින් ෙතොරව විදුලි සංෙද්ශන නියාමන ෙකොමිසම 
2016 ෙදසැම්බර් 3 දින සිට එය ශී ලංකාව තුළ හා 
ජාත්යන්තරව කියාත්මකවීම අවහිර ෙකොට ඇති බව 
දන්නවාද? එයට ෙහේතු කුමක්ද? 

(4) එම තත්ත්වය විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසමට දන්වා, 
එම කටයුතු පවත්වා ෙගන  යෑමට ඉඩ ෙදන ෙලස 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයට දන්වා ඉල්ලා ඇත. නමුත් එය 
පවත්වා ෙගන යෑමට බාධා ඉවත් ෙනොකර නිශශ්බ්දව 
කටයුතු කරන්ෙන් ඇයිද? එම තත්ත්වය නිවැරැදි කරන්ෙන් 
කවදාද?  

ෙමම පශ්නය ගරු අගමැතිතුමා ෙවතයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 
පශ්නය ඊෙය් ෙපරවරු 11.00ට පමණ මා විසින් භාර ෙදනු 
ලැබුෙව්, ඒ වන විටත් ෙමම ආයතනයට දවස් ගණනාවක කළ 
අවහිරතාව හා ආයතනෙය් කටයුතු නැවැත්වීම නිවැරැදි කරන්න 
පියවරක් ෙගන ෙනොතිබුණු නිසායි. ජනමාධ්ය ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද් ඉටු කරන්න කියා, යළිත් වරක් 
ෙම් පශ්නය නඟමින් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 

පශ්නයට පිළිතුරු ලබාදීමට, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් තවදුරටත් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්යයි. ඒ 
ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ඉදිරි දිනකදී සම්පූර්ණ පිළිතුරක් අප ලබා 
ෙදනවා. ෙහට වන විට එය ලබා දීමට පුළුවන්. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහට අය වැය විවාදෙය් අවසන් දිනය, ගරු ඇමතිතුමා. 

පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත 2017 ජනවාරි මාසෙය් 9වැනිදායි රැස් 
ෙවන්ෙන්.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙමම පශ්නය භාර දුන්ෙන් ඊෙය් ෙපර වරු 11ටයි.  ෙමහි 

ෙකොටසක් තාවකාලිකව ඊෙය් රාතිෙය් සිට නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා. අද උෙද් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අහපු 
පශ්නයට උත්තර දීම සඳහා ඇමතිතුමාට  නිවැරදි ෙතොරතුරක් 
ෙල්කම්තුමා ලබා දීලා නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහට උෙද්- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am sorry, you are asking for time.  After I gave 

notice, you had relaxed half of the steps that you took to 
block it.  The Hon. Minister is unaware of that to answer 
the Question I raised under Standing Order 23. (2). මම 
සභානායකතුමාෙගන් අහන්න කැමතියි- [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි. 
ඇමතිතුමා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා ෙහට දක්වා කල් 
ඉල්ලපු නිසා ගැටලුවක් නැහැ. මම සභානායකතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, රෙට් ජීවනාලිය බඳු හම්බන්ෙතොට වරාය දවස් 
ගණනාවක සිට පවතින වැඩ වර්ජනයක් නිසා අඩපණ ෙවලා 
තිෙබනවා.  හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙසේවකයන් වැඩ ෙනොකිරීම 
ෙහේතුෙවන්, බඩු එහා ෙමහා ෙගන යාම සම්පූර්ණෙයන්ම 
නැවතිලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මැදිහත් ෙවලා ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් 
ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරනවාද කියන පශ්නය  රටට බලපාන නිසා මම 
අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් චීනයට ගිහිල්ලා, චීනයත් 
සමඟ සාකච්ඡා කර ෙමරට ඉඩම් අක්කර 15,000ක් දීර්ඝ කාලීන 
බද්දකට ලබා දීලා, කර්මාන්තශාලා හාර-පන්සියයක් විවෘත 
කරන්න දැන් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. හම්බන්ෙතොට 
පෙද්ශෙය්- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ෙම් කුහකෙයෝ. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[බාධා කිරීම්] අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි ෙම් 
රෙට් රැකියාවන් නැති දරුවන්ට රැකියාවන් ෙදන්න හදනෙකොට 
ෙමතුමන්ලාෙග් නායකයන් ගිහිල්ලා කියන්ෙන්, "හම්බන්ෙතොට 
ඉන්න මිනිස්සු ෙම්කට විරුද්ධයි" කියලා. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. 
[බාධා කිරීම්] ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ජනාධිපතිතුමායි, 
අගමැතිතුමායි චීනයට ගිහිල්ලා රෙට් රැකියා නැති අෙප් දරුවන්ට 
රැකියා ලක්ෂ ගණනක් ලබා ෙදන්න හදන ෙකොට ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් නායකයන් චීනයට ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
හම්බන්ෙතොට මිනිස්සු විරුද්ධයි, අපි විෙරෝධතා තියනවා කියලා 
කියනවා. ඒක තමයි ෙම් කරන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් විතරක් 
ෙනොෙවයි, 88-89 ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කලබල තිෙබන 
කාලෙය්ත් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් නායකයන් පිට රට ගිහිල්ලා කිව්වා, 
ආධාර ෙදන්න එපා කියලා.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අසත්ය. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අසත්ය ෙනොෙවයි. හැන්සාඩ් වාර්තාවල ඒවා සඳහන්ව 

තිෙබනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟ ට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්ය ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා. 
 
 

වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී ෙතොග ෙපෞද්ගලික 
අංශයට නිකුත් කිරීම නිසා පැන නැඟී ඇති 
ගැටලුකාරී තත්ත්වය: ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 

පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைபயின் 

ைகயி ப் த் ெதாடர்பான விபரத்திைனத் 
தனியா க்கு வழங்கியைமயினால் 
ஏற்பட் ள்ள சிக்கலான நிைலைம : 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
பற்றிய  அைமச்சாின  கூற்  

PROBLEMATIC SITUATION ARISEN BY ISSUING 
STOCKS OF PADDY MARKETING BOARD TO 

PRIVATE SECTOR: STATEMENT BY MINISTER OF 
RURAL ECONOMIC AFFAIRS 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් 2016.12.08වැනි දින වී අෙළවි මණ්ඩලය 
සම්බන්ධෙයන් මා ෙවත ෙයොමු කරන ලද පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

එතුමා පළමුවන පශ්නෙයන් අහලා තිබුණා, වී අෙළවි 
මණ්ඩලය සතු වී ෙතොග කි ෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 47 ගණෙන් 
විකුණන්න තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවාද කියලා. මම ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා, එෙහම රුපියල් 47 ගණෙන් විකුණන්න 
තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ කියලා. මිල ගණන් අනුව අපි 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා තිෙබනවා.  

එතුමා අසා තිබුණු පළමුවන පශ්නය තමයි, "වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් ආරක්ෂිත වී ෙතොග ෙටන්ඩර් කිරීෙමන් ෙතොරව 
විකුණා දැමීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද?" කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, එම පශ්නය ෙවනුෙවන් මම පැහැදිලි පිළිතුරක් 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී ෙතොග 
ෙටන්ඩර් මඟින් නිකුත් කිරීෙම්දී හැමදාම පුද්ගලයන් 
තුන්ෙදෙනක්, හතර ෙදෙනක් අතට විතරයි එය පත් වුෙණ්. ඒ නිසා 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් 
මඟෙපන්වීම යටෙත් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු 
අමාත්යාංශ 5ක ෙල්කම්වරුන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ ෙකොමිටියක් 
පත් කරලා ඒ ෙකොමිටියට කිව්වා, ෙමවැනි තත්ත්වයකදී ෙවනස් 
කමයක් අනුගමනය කරන්න කියලා.  

ඒ අනුව අපි පුවත් පත් දැන්වීමක් මඟින් වී අෙලවි මණ්ඩලෙය් 
වී මිලදී ගැනීමට කැමැති සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ට 
ලියාපදිංචි ෙවන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාව ලබා දීෙම් 
පතිඵලයක් හැටියට 318 ෙදෙනක් විතර ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කරලා 
ලියාපදිංචි වුණා. ඉන් පසුව ඒ ලියාපදිංචි වූ අයට අපි වී මිලදී 
ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමක් හැටියට ඒ ඒ දිස්තික්කවල 
තිෙබන වී ෙතොග සම්බන්ධෙයන් ඒ අය දැනුවත් කරලා කිව්වා, ඒ 
ෙතොගයට වටිනාකමක් ලිඛිතව ෙදන්න කියා කියලා. අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, 59 ෙදෙනකුට වැඩි 
සංඛ්යාවක් ඒ ෙතොග ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. ඉල්ලුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ ඒ දිස්තික්ක අනුව. දීර්ඝ පිළිතුරක් නිසා මා වැඩිය 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ, එක දිස්තික්කයක් ගැන කියන්නම්. අපි 
රුපියල් 38ට ගත්ත සුදු නාඩු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 43.68කට 
ගන්නත්, රතු නාඩු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 43කට, සුදු සම්බා 
කිෙලෝ එකක්  රුපියල් 49කට, රතු සම්බා කිෙලෝ එකක්  රුපියල් 
48.50කට, කීරි සම්බා කිෙලෝ එකක් රුපියල් 63.50කට වාෙග්  
මිල ගණන්වලට ගන්නට, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පමණක්, 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ විධියට දිසත්ික්ක 19ක තිෙබන වී  ෙතොග                    
ඒ ඒ මිල ගණන්වලට ඉල්ලා තිෙබනවා. ගරු නි ෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, එෙහත් ඒ ඉහළම මිල ගණන්වලට, වැඩිම 
ගැනුම්කරුවන් සඳහා වී ෙතොග නිකුත් කිරීෙම්දී- අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී තීන්දුවක් ගත්තා. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 
දන්නවා, ෙමවර වර්ෂාව හිඟ වීම නිසා කෘෂි කර්මාන්තෙයන්, 
සමස්ත වී අස්වැන්ෙනන්, සියයට 20ක්වත් බලාෙපොෙරොත්තු විය 
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් අද උද්ගත ෙවලා තිෙබන බව.  

එම නිසා ෙම් වී ෙතොග එකපාරම නිදහස් කිරීම ෙවනුවට 
කමකමෙයන් නිදහස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප ආරම්භ 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉහළම මිල ඉල්ලුම් කළ 
අයට ඒ  වී ෙතොග ලබා දී ඉතිරි වී ෙතොග ඒ මිලට ඒ අදාළ 
දිස්තික්කවල  සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ට ලබා දීමයි 
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන්. ඒ කමෙව්දය තුළින් සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ  වී ෙමෝල් හිමියන් තුන්සියයකට  හාර සියයකට  
ෙම් දිස්තික්කවල තිෙබන වී ෙතොග ඉදිරි කාලසීමාෙව්දී අපට මුදා 
හරින්නට පුළුවන් ෙවයි.  

එතුමා අසා තිෙබනවා, සහල්වල මිල ඉහළ යාමක් සිදු 
වුෙණොත් ඒ සඳහා ගතයුතු පියවර ෙමොකක්ද කියා. දැනට රටපුරා 
තිෙබන වී ෙතොග ලබන අවුරුද්ෙද් අෙපේල් මාසය වනතුරු 
පමාණවත්ය කියා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට 
නිර්ෙද්ශයක් දී තිෙබනවා. අප දන්නවා, අතරමැදි ෙවෙළන්ෙදෝ 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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ෙම් ෙවලාෙව් යම් යම් උපකමශීලි කම අනුගමනය කරන බව. 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් හිඟයක් මවා පා ෙම් සහල් හිඟය වාෙග්ම 
වී ෙතොග ලබා ගැනීෙම් යම් යම් උපකමශීලි කියා පිළිෙවළවල් 
වාෙග්ම වී ෙතොග ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීෙම්ත්  පශ්න ඇති  
කරන  තත්ත්වයකට පත්  ෙවලා තිෙබනවා.  මා තමුන්නාන්ෙසේට 
වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් විධියට නත්තල් සමෙය්ත් සිංහල අවුරුදු 
සමෙය්දීත් ෙවෙළන්ෙදෝ විෙශේෂෙයන් නාඩු සහල්මිල අඩු කෙළේ 
නැත්නම් අපි ඒ සඳහා අවශ්ය සහල් ෙමටික් ෙටොන් පන්දාහක්  
ෙහෝ දහදාහක් විෙද්ශ රටවලින් ආනයනය  කර  ෙහෝ රුපියල් 
පනහත් හැටත් අතර මුදලකට ඉදිරිෙය්දී පාරිෙභෝගික ජනතාවට  
අවහිරයකින් ෙතොරව අවශ්ය සහල් ලබා දීමට  කටයුතු කරනවාය 
කියන  එක.   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 

විවාදය තිෙබන නිසා  එම විවාදෙය්දී ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව 
කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker)  
ඊළඟට, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 

පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය, ගරු ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා. 
 
 
වවුනියාව, ශන්මුගපුරම් පෙද්ශෙය් යටිතල 
පහසුකම්: බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

வ னியா, சண் க ரம் கிராமத்திற்கான 
அ ப்பைட வசதிகள்: சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 
அ வல்கள் அைமச்சாின் கூற்    

INFRASTRUCTURE FACILITIES IN 
SHANMUGAPURAM, VAVUNIYA: STATEMENT BY 

MINISTER OF PRISON REFORMS, 
REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் நிைலயியற் 

கட்டைள 23/2 இன்கீழ் பாரா மன்ற உ ப்பினர் தி . 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் 2016.11.22ஆம் திகதி 
எ ப்பப்பட்ட வினா க்கு விைடயளிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

சண் க ரம் கிராமமான  2007ஆம் ஆண்  திதாக 
உ வாக்கப்பட்  அங்கு கள் அைமக்கப்பட்ட டன் 83 
கு ம்பங்கள் மீள்கு யமர்த்தப்பட்டன. தற்ேபா  108 
கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  வ கின்றன. இவர்க க்கு இ வைர 
மலசலகூடம் 86, ன்பள்ளி 01, ெபா ேநாக்கு மண்டபம் 01, 
ேப ந் த் தாிப்பிடம் 01, ெபா க் கிண கள் 06, 
குழாய்க்கிண  06 என உட்கட் மான வசதிகள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ேம ம் அவர்களின் யற்சியால் 
அைமக்கப்பட்ட 43 விவசாயக் கிண க ம் 11 கு நீர்க் 
கிண க ம் காணப்ப கின்றன. சகல கு ம்பங்க க்கும் 
மின்சார வசதி கிைடத் ள்ள .   

அேதேநரம் 29 பயனாளிக க்கு இலங்ைகச் 
ெசஞ்சி ைவச் சங்கத்தினால் பாய் 50,000 ெப மதியான 
வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன. சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சின் தற்கட்ட வாழ்வாதாரம் 
15 பயனாளிக க்கும் இரண்டாம் கட்ட வாழ்வாதாரம் 10 
பயனாளிக க்கும் வழங்கப்ப வதற்காகக் குறித்த 
பயனாளிகள் ெதாி  இடம்ெபற் ள்ள . 

ேதசிய ஒ ைமப்பாட் ற்கும் நல் ணக்கத்திற்குமான 
அ வலகத்தினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் வடக்கு 
மாகாணத்திற்கான வாழ்வாதாரத்திைன வி த்தி ெசய்வதற் 
கான ெசயற்றிட்டத்தின்கீழ் சண் க ரம் கிராமம் மாதிாிக் 
கிராமமாகத் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ள . அங்கு சகல 

திகைள ம் அைமப்பதற்காக ம் விைளயாட்  ைமதானம், 
சி வர் ங்கா, கிண கள் 02, குழாய்க் கிண கள் 02 
ேபான்றவற்ைற அைமப்பதற்காக ம் மதிப்பீ கள் 
தயாாிக்கப்பட் , குறித்த அறிக்ைக சம்பந்தப்பட்ட அ வலகத் 
திற்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள . 2017ஆம் ஆண்   
இதற்கான ஒ க்கீ  கிைடக்கப்ெபற்ற ம் இக்கிராமத்தில் 
சகல உட்கட் மானங்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  அ  

ைமயாக அபிவி த்தி ெசய்யப்ப ம்.  

அங்கு உப கு ம்பங்களாக ள்ள 20 கு ம்பங்க க்குக் 
காணி வழங்குவதற்காகத் தற்ெபா   காணிப் பயன்பாட் க் 
கு வின் அ மதி ெபறப்பட் ள்ள அேதேவைள, வனப் 
பாிபாலனத் திைணக்களத்தின் அ மதிக்காகக் குறித்த விபரம் 
அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள . அந்த அ மதி கிைடக்கப் 
ெபற்ற ம் அந்தக் காணிகள் வழங்கப்ப ம். 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்க ைடய பதி க்கு நன்றி. ஆனால், இன்  பதில் 

வழங்குவ  குறித்  நீங்கள் ன்கூட் ேய அறிவித்தி ந்தால், 
குறித்த விபரங்கள் சம்பந்தமாக ேம ம் அறிந்  
ெகாள்வதற்குத் தயாராக வந்தி ப்ேபன். இன்  திடீெரன்  
பதிலளித் விட்டீர்கள். இன்  நீங்கள் பதிலளிப்ப  பற்றி 
இ வைரக்கும் எனக்குத் ெதாியா .  

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
மன்னிக்க ம். ஏெனன்றால் இன்ைறய நிகழ்ச்சிநிர ல் 

இந்த விடயம் ேசர்க்கப்பட்டைம பற்றி ேநற் த்தான் எனக்கு 
அறிவிக்கப்பட்ட .  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இனிேமல் ன்கூட் ேய அறிவித்தால் நல்ல . ஏெனனில் 

நான் ேமலதிக விளக்கங்க க்கான ேகள்விக டன் தயாராக 
வரலாம். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා විසින් ලිපියකින් දැනුවත් 

කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අවශ්ය පියවර ගැනීම සඳහා එම 
ලිපිය ගරු කථානායකතුමාට ෙයොමු කරනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. 

මීළඟට වරපසාද පශ්නය, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් 
මන්තීතුමා. 

 

වරපසාද: නිල ෙෆේසබ්ුක් ගිණුම ආකමණය 
சிறப் ாிைம: உத்திேயாக ர்வ க ல் 

ஊ தல் 
PRIVILEGE: HACKING OF OFFICIAL FACEBOOK 

ACCOUNT 

ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  

உத்திேயாக ர்வ க ல் - FB பக்கத்தில்  ஊ விய Aru Ben 
Jen எ ம் அ ஸ்திேர ய நாட் ப் பிரைஜ தன்ைன ஐக்கிய 
நா கள் அைமப்பின் கு  உ ப்பினர் என 
அைடயாளப்ப த்திக் ெகாண் , 2016.11.29ஆம் திகதி இங்கு 
நைடெபற்ற மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் 
அைமச்சின்மீதான வர  ெசல த்திட்ட கு நிைல விவாதத்தில் 
நான் ஆற்றிய உைரையப் பின்வ மா  க ைமயாக 
விமர்சித் ள்ளார். அதன் ைமயான பதிைவ இங்கு 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

நான் என  உைரயில் குறித்த ஓர் இனத்ைதேயா 
மதத்ைதேயா சார்ந்த விடயங்கைள ன்ைவக்காத 
நிைலயி ம், இந்த நபர், "எம  ேநாக்கம் உாிய பா யல் 
கல்விைய வழங்குவ ேதயன்றி நீ கூறிய ேபால அைவ 
ஆபாசமானைவயல்ல. நீ கூறியைவ அபாண்டம்… நான் 
உனக்கு இைதக் கூற அஞ்சுவதில்ைல. உன்ைனப் பற்றி UN 
தைலைமயகத் க்கு ைறயி ேவாம்…." என் ம்,  

" ஸ் ம் சிறார்கள் 12 வயதில் தி மணம் க்க 
மா? என்ற ெகாள்ைக மாற்றங்கள் பற்றிப் ேபசுவ  

சிறந்த . இைவ சி வர் ஷ்பிரேயாகம் இல்ைலயா? இந்தப் 
பாடப் த்தகத்தில் உள்ள விடயங்கைள விட் விட்  நீ 
இதற்காகச் சண்ைடயி …. நாங்கள் நன்றி ள்ளவர்களாக 
இ ப்ேபாம்…." 

என் ம் இனத் ேவஷத்ைதக் கக்கி ள்ளார். 

உண்ைமயில் அந்த விவாதத்தில் நான் குறிப்பிட்ட  
யாெதனில், "ெபளத்தம், இந் , இஸ்லாம் மற் ம் கிறிஸ்தவ 

சமய கலாசாரப் பின்னணியில் ேபாஷித்  தன்மான ம் 
ெவட்க ம் ெகளரவ ம் மிக்க, ஒ  வி மியமிக்க ச கமாக 
வளர்ந்த நாம், இன்  சர்வேதச அ த்தங்கள் காரணமாகச் 
சி வர் உாிைமகள் என்ற பின்னணியில் சி வர்க க்கு 
மத்தியில் பா யல் கல்விைய ஊக்குவித் , தி மணத் க்கு 

ந்திய பா யல் உறைவ ஊக்குவிக்கும் கலாசாரச் 
சீர்ேகட்ைட எதிர்ெகாண் ள்ேளாம்" என்ப ம்,  

"கல்வி அைமச்சின் தகவல்க க்கு அைமய, 
மாணவர்க க்கான 'பா யல் கல்வி' எ ம் பாட ல் 
மாணவர் அறி ட்டைலவிட, க்கியமாக கலவன் 
பாடசாைலகளில் ெபண் பிள்ைளகள் ன் த்தப்ப வதற்கு 
வழிவகுப்பதாகேவ அைம ம். அந்தப் த்தகத்தின் சில 
விவரணப் படங்கள் மிக ம் ஆபாசமான நிைலயிேலேய 
உள்ளன. எனேவ, இந்த ெவளியீ  உடன யாக 
இைடநி த்தப்பட் , சமய மற் ம் ச கத் 
தைலைமக டனான கலந் ைரயாட க்கு உட்ப த்தப் 
படேவண் ம்" என்ப மாகும்.  

ஐக்கிய நா கள் அைமப்பின் பா யல் கல்விக்குப் 
ெபா ப்பான இந்த அ ஸ்திேர ய பிரைஜயின் நச்சாிப் ம் 
அச்சு த்த ம் அபாண்டமான ேபரம்ேபச ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் என்ற வைகயில் என  சிறப் ாிைமைய 
மீ வதாக இ ப்ப  மாத்திரமன்றி, இைறயாண்ைமமிக்க ஒ  
ஜனநாயகக் கு யரசு என்ற வைகயில் எம  தாய் நாட் க்கும் 
அேதேபால ேமன்ைமதங்கிய பாரா மன்றத் க்குமானெதா  
பாாிய அச்சு த்தலாகேவ உள்ள .  

ேம ம், இ  பாரா மன்ற (அதிகாரங்கள் மற் ம் 
சிறப் ாிைமகள்) சட்டத்தின் 03ஆம் சரத்தின் பிரகார ம், 
1970.10.24ஆம் திகதி ஐக்கிய நா கள் ெபா ச் சைபயில் 
நிைறேவற்றப்பட்ட A/RES/25/2625 எ ம் தீர்மானத் 
தின்ப ம், இலங்ைகயில் ஐக்கிய நா கள் பணியகம் தன  
எல்ைலைய மீறிச் ெசயற்ப வைதேய லப்ப த் கின்ற .  

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இ  ஒ  பாாிய 
சிறப் ாிைம மீறலாகும். இன, மத பாகுபாட் ன் 
அ ப்பைடயி ம் ெபா ப்பற்ற வைகயி ம் எம  உள்நாட்  
விடயங்களில் தைலயி ம் இந்தத் தீய சக்திைய 
பாரா மன்றத் க்கு ன்னால் அைழத்  விசாரைண 
ெசய் மா ம் இந்த உயாிய சைபயின ம் ெகௗரவ 
உ ப்பினர்களின ம் சிறப் ாிைமையப் பா காக்குமா ம் 
தங்கைளப் பணி டன் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி! 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That the proceedings on Item No. 11 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

3635 3636 

  * පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
  *  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2017 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.  
[පගතිය: ෙදසැම්බර් 08] 

[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 08 ] 

[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
Considered further in Committee- [Progress: 08th December] 

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
140 වන ශීර්ෂය.- කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා 

පජා සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 334,776,000 
 

தைலப்  140. - மைலநாட் ப் திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 334,776,000 

 

HEAD 140.- MINISTER OF HILL COUNTRY NEW VILLAGES, 
INFRASTRUCTURE AND COMMUNITY DEVELOPMENT  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 334,776,000 

 
147 වන ශීර්ෂය.- පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 229,211,000 

 

தைலப்  147. -  பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 229,211,000 
 

HEAD 147.- MINISTER OF REGIONAL DEVELOPMENT  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 229,211,000 

 
154 වන ශීර්ෂය.-  ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 652,049,000 
 

தைலப்  154.-  கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சர்  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 652,049,000  
 

HEAD 154.- MINISTER OF RURAL ECONOMIC AFFAIRS 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 652,049,000 

 
167 වන ශීර්ෂය.- විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.65,169,000 

 

தைலப்  167.- விேசட பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 65,169,000 
 

HEAD 167.- MINISTER OF SPECIAL ASSIGNMENT  
 Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 65,169,000 

194 වන ශීර්ෂය.-  විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්  
අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.122,302,000 

 

தைலப்  194.- ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 122,302,000 

 

HEAD 194.- MINISTER OF TELECOMMUNICATION AND 
DIGITAL INFRASTRUCTURE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 122,302,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

      (The Hon. Chairman) 
ශීර්ෂ 140 - කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා 

සංවර්ධන අමාත්යාංශය, ශීර්ෂ 147 - පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය,  ශීර්ෂ 154, 292 - ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය, ශීර්ෂ 167 - විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශය 
සහ ශීර්ෂ 194 - විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශය.  

සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

වැය ශීර්ෂවලින් කපා හැරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.16] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින -2016 ෙදසැම්බර් 09 සිකුරාදා- 
විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලින් අදාළ අංක 140, 147, 154, 
292, 167 සහ 194 දරන වැය ශීර්ෂවලින් සාම්පදායානුකූලව එක් 
එක් වැඩසටවල සියලු පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් විවාදයට ගැනීමට නියමිත 
අමාත්යාංශ 5ක් තිෙබනවා. ඒවා අතරින් ගාමීය ආර්ථිකය, 
පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සහ කඳුරට පිළිබඳ අමාත්යාංශ තිබියදී, විදුලි 
සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය ෙකෙරහි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න මම කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මිනිස් ශරීරයක වුණත් විවිධ කාර්යයන් 
පැවරුණු අවයව තිෙබනවා. වකුගඩුවලට, හෘදය වස්තුවට, 
අක්මාවට නිශ්චිත කාර්යභාරයක් පැවරිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ශරීරය එක් පද්ධතියක් හැටියට කියාකාරී ෙවන්න  නම් ඒ අවයව 
පමණක් පමාණවත් මදි, ඒවා හරහා අන්තර් සම්බන්ධීකරණයක් 
සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි රුධිර වාහිනී පද්ධතිය සහ 
ෙහෝෙමෝන කියාකාරිත්වය වැදගත් වන්ෙන්. එම නිසා මම දකිනවා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයටත්, රාජ්ය ආරක්ෂාවටත් අතිශය වැදගත් වන, ඒ 
කාර්යයන් ෙදෙක්දීම ඉතාම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් කළ 
හැකි, සියලු අමාත්යාංශවලට සම්බන්ධීකරණයක් තිෙබන 
අමාත්යාංශයක් විධියට. ෙම් හවුල් ආණ්ඩුව යටෙත් එවැනි අලුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමාත්යාංශයක් නම් කරලා ඒ සඳහා අලුත් ඇමතිවරෙයක් නම් 
කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය අය වැෙය්දී -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පළමුෙවනි අය වැෙය්දී- නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් පිළිබඳව, 
දැනුම ෙක්න්ද කර ගත් ආර්ථිකයක් පිළිබඳව, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය ආර්ථිකයට බද්ධ කර ගැනීම පිළිබඳව, නූතන 
ෙලෝකයට ලංකාව විවෘත කර ගැනීම පිළිබඳව ෙබොෙහෝ සිහින, 
සංකල්ප ෙම් ෙපොෙළොව මත අත හැරියා. එහිදී තමුන්නාන්ෙසේලා 
පාවිච්චි කළ වචන මාලාෙව් ආර්ථික ඩිජිටල්කරණයත්, රටම 
ඩිජිටල්කරණයත් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කථා බහ තිබුණා. 

මම කලින් කිව්වා වාෙග් අපි පිළිගන්නවා, ෙම් අමාත්යාංශයට 
ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් පැවරිලා තිෙබනවාය කියලා. ෙමොකද, 
දැන් ෙලෝක ආර්ථිකය ගමන් කරන රටාව අනුව අෙප් ආර්ථිකය 
වර්ධනය කර ගැනීෙම්දී ෙමොන ෙමොන ක්ෙෂේතද අපට විවෘත කර 
ගන්නට පුළුවන් කියලා හිතුෙවොත්, අපට ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට  
යෑෙම් හැකියාවක්, -විභවතාවක්- තිෙබන අංශයක් තමයි ෙම්  
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය.  

කෘෂි කර්මාන්තෙයන් අපට යන්න පුළුවන් දුෙරහි යම් සීමාවක් 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අෙප් තිෙබන සම්පත් බලපානවා. අෙප් කුඩා 
භූමිය, ජල සම්පත ආදී කරුණු රැසක් එයට බලපානවා. ඒ වාෙග්ම 
කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා අෙප් මානව සම්පෙත් තිෙබන සූදානමත් 
බලපානවා. අප කර්මාන්තවලින් ඉදිරියට යෑෙම්දී අෙප් රෙට් 
තිෙබන අමු දව්යවල සුලබතාව, බලශක්ති පභව පිළිබඳ කාරණය 
බලපානවා. නමුත්, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය කියන්ෙන්  
දැනටමත් අපි අහම්බ ෙලස පියවර කීපයක් තබා ඉදිරියට ගිහින් 
ෙලෝකෙය් යම් ජයගහණ පමාණයක් අත්පත් කරගත්ත, ඒ වාෙග්ම 
තවමත් අපට ෙලෝක ආර්ථිකෙයන් විශාල පංගුවක් උරුම කරගත 
හැකි අංශයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසුගිය වසර අට තුළ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය අතින් අප ෙලෝකෙය් කවර ස්ථානයක්ද අත්පත් 
කරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා 
කළ දිනෙය්දී මම කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අෙප් පාසල්වල 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විධිමත් අධ්යාපනයක් නැතිව, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය අෙප් විශ්වවිද්යාලවල ඉතා සුලබ සහ 
ශිෂ්යයන් ෙතෝරා ගන්නා පාඨමාලාවක් බවට පත් ෙනොවී තිබියදීත්, 
අෙප් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් -විෙශේෂෙයන්ම ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන්- ෙලෝකෙය් පැවැත්ෙවන ඉතාම පමුඛ 
ෙපෙළේ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ තරගවලදී අෙප් රටට ජයගහණ අත් 
පත් කරදීලා තිෙබනවා.  

පසුගිය වසර තුන අරෙගන බැලුෙවොත්, ඒ ෙශේණිගත කිරීම්වල 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය අංක 1, 2 ස්ථානවල රැඳී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගූගල් ආයතනෙයන්, මයිෙකොෙසොෆ්ට් ආයතනන් සහ 
ෙලෝකෙය් විවිධ ආයතනවලින් කරන ෙශේණිගත කිරීම්වලදී 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට පැමිණි රටක් 
ෙලස ඔවුන් අප හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ අංශෙයන් දකුණු 
ආසියාෙව් අපි ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. දළ වශෙයන් හිතුෙවොත්, 
දැනටමත් අෙප් රෙට් ලක්ෂ 2කට ආසන්න තරුණයන් පමාණයක් 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නිරත ෙවලා ඉන්නවා. අෙප් ආර්ථිකෙය් වැඩි 
ෙකොටසක් ඔවුන් මත රඳවා තැබීමට ආණ්ඩුව එෙහම සෘජු 
තීරණයක් අරෙගන ෙනොතිබියදීයි ඒ තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන්ෙන්.   
ඒ කියන්ෙන් ෙතොරතුරු අෙප් තරුණයන් ජාත්යන්ත රෙයන් උකහා 
ගන්නා ලද දැනුම සහ දක්ෂතාව විසින් අහම්බ ෙලස - සැලසුමකින් 
ෙතොරවත්- තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියට පැමිණිලා තිබියදීත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 

අමාත්යාංශය හරහා ආර්ථිකය දියුණු කරනවා ෙවනුවට, ඒ 
ලබාගත් ජයගහණයත් අපෙත් යවන අන්දමට කටයුතු කරමින් 
ඉන්න බවක් තමයි දැන් අපට ෙප්න්ෙන්.   

ETCA ගිවිසුම ෙදසැම්බර් මාසෙය් අත්සන් කරනවා කියලා 
අගමැතිවරයා කියන ෙකොට, මම   ඇහුවා, එය අත්සන් කරන්න 
කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා ඔබතුමා 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද කියලා. ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව 
අෙප් රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙගන් -විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණෙය් නිරත තරුණ පරම්පරාෙවන්- විශාල විෙරෝධයක් 
එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් විෙව්චනය, ඔවුන්ෙග් 
විෙරෝධය, ඔවුන්ෙග් උද්ෙඝෝෂණය අතිශයින් සාධාරණයි. ඔවුන් 
ෙම් ආණ්ඩුවට බරක් ෙවන්ෙන් නැතිව, රජෙය් රැකියාවක් 
ඉල්ලන්ෙන් නැතිව එක් එක්  ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට සම්බන්ධ 
ෙවලා, එෙහම නැත්නම් තනි තනි ආයතන පිහිටුවාෙගන, රෙට් 
ආර්ථිකයට දායක වන ගමන්  රටට යම් ජයගහණයක් අත්පත් 
කරෙදන පිරිසක්. එෙහම තිබියදී, ෙම්  ETCA ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරෙගන, ඉන්දියාෙව් ඉන්න පහළ මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ශිල්පීන්ට අෙප් රටට එන්න ෙදොරක් ඇරලා, අප අත්පත් කර ගත්ත 
ජයගහණත් විනාශ කරන්නයි යන්ෙන්. ඔය ගිවිසුම අත්සන් කළා  
කියලා ඉන්දියාෙව් ඉන්න ඉහළම මට්ටෙම් පරිගණක ශිල්පීන්, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණඥයන් ලංකාවට එයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
කල්පනා කරන්න එපා. ෙමොකද, ඒ ඉහළ මට්ටෙම් ඉන්දියානු 
ශිල්පීන් දැන් රැකියා සඳහා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව 
වැනි රටවල් ෙතෝරා ගන්නවා; යුෙරෝපෙය් රටවල් ෙතෝරා 
ගන්නවා. දැනුත් ඉන්දියාෙව් කරනවා වාෙග් එෙහේ සිටින මැද 
මට්ටෙම් වෘත්තීයෙව්දින්, විෙශේෂඥයන් යුෙරෝපෙය් අනික් රටවල් 
ටික ෙතෝරා ගන්නවා. එෙහම නම්, ෙම් රටට එන්න නියමිත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙව්ත් රැකියා අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබන, 
ඉන්දියාෙව්ත් අඩු වැටුපකට ෙසේවය කරන තාක්ෂණ ශිල්පීන්, 
තාක්ෂණඥයන් මිසක් එෙහේ ඉන්න දක්ෂයන් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
ෙම් ගිවිසුම ගැහුවාට අෙප් තරුණ තරුණියන් ෙපන්වා ෙදන 
විධියටම ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් එෙහේ තිෙබන 
දැනුම, නූතන තාක්ෂණය අපට එන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට 
ඔවුන්ෙග් රැකියා අර්බුදයට පිළියමක් විධියට අෙප් රෙට් තිෙබන 
රැකියා පමාණය උකහා ගන්න තමයි ඔවුන් එන්ෙන්.  ෙම් හරහා 
අපට සිදුවන බරපතළම හානිය  වන්ෙන්, අපි දැන් ඕස්ෙට්ලියාව, 
කැනඩාව, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය වාෙග් 
රටවලට ෙසේවා සපයමින් ෙලෝකෙය් අත්පත් කරෙගන තිෙබන 
කීර්තියත් විනාශ කර ගැනීමයි.  

ඉන්දියාව කවදාවත් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඉහළට ෙගන යන්න 
උදවු කරන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාව, ඉන්දියාෙව් ජාතික ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා අෙප් ආර්ථිකය පාගා දමනවා මිසක්, 
අපට උදව් කරන රටක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසාමයි අපි ෙම් අනතුර 
ෙපන්වා ෙදන්ෙන්. අපි දැන් අලුත් අමාත්යාංශයක් හදාෙගන අපට 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් යා හැකි ෙබොෙහෝ දුරක් තිබියදීත්, ෙම් කරන්න 
හදන වැෙඩන් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණයට සම්බන්ධ 
අෙප් රැකියා ටික අර්බුදයට යනවා පමණක්  ෙනොෙවයි, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙලෝකෙය් තිෙබන තැනත් අහිමි කර ගන්න 
තැනකටයි අපි යන්ෙන්.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය අය 
වැෙය්දී ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කරුණු 
කාරණා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තැබුවා. ඒ අතරින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පමුඛ ෙපෙළේ ෙයෝජනාවක් වුෙණ්, දැනට 
සීමිතව තිෙබන නිදහස් Wi-Fi පහසුකම් ෙතෝරා ගත් ෙපොදු 
ස්ථානවලට සහ අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට ලබා දීමත්. මට 
මතකයි, Wi-Fi කලාප ඇති කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සව 
පැවැත්වූවා. ෙකොටුෙව් දුම්රිය ෙපොළට, මාතරට සහ තවත් තැන් 
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කිහිපයකට අෙප් කැබිනට් ඇමතිවරු ගිහිල්ලා උත්සවාකාරෙයන් 
තමයි ෙම් Wi-Fi කලාප විවෘත කෙළේ. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
ඒවාට දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් අෙප් රෙට් තරුණ 
තරුණිෙයෝ ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා Wi-Fi පහසුකම් පාවිච්චි 
කරනවාද? ඒ ෙපොෙරොන්දු වූ Wi-Fi පහසුකම් දැන් ෙකෝ? 
තමුන්නාන්ෙසේලා සුන්දර සිහින මවන්න අය වැය කථාෙවන් 
තරුණ තරුණියන්ට දීපු Wi-Fi සිහින දැන් ෙබොඳ ෙවලා ගිහිල්ලා. 
Wi-Fi පහසුකම ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් කලින් කථා කරපු 
විධියට දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න, SMS එකක් ගහන්න බැරි 
මට්ටමට බදු පනවා, ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙයන්, අලුත් 
තාක්ෂණෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් තරුණ තරුණියන් පිට මං 
කරලා තිෙබනවා. බිල ආවාට පසුව ආෙයත් කථා ෙනො කරන්න 
හිෙතන තරෙම් බදු පමාණයක් දුරකථනවලට එකතු කරලා 
තිෙබනවා.  එෙහම කරලා තිෙබද්දී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා Wi-Fi 
ගැන කථා කරන්ෙන්.  

පසුගිය අය වැය ෙල්ඛනෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට අෙළවි 
කරපු එකක් තමයි අෙප් රෙට් අධ්යාපනයට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
එකතු කිරීම කියන කාරණය. අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක 
එකතු ෙවලා 2016 වසෙර් දී රට පුරා digital classrooms  ෙදසීයක් 
සහ 2017 වසෙර්දී පන්ති කාමර 1,000කුයි හදන්න ආරම්භ 
කරනවා; ඔන්න එතෙකොට දැන් smart classrooms වල ෙපොත පත 
ඕෙන් නැහැ; පරිගණක ආධාරෙයන් ඉෙගන ගන්නා ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් පරම්පරාවක් බිහිෙවයි කියලා තමයි කිව්ෙව්. මාස 
ගණනාවක් ඒ සිහිනය අරෙගන ගියා. දැන් ෙමවර අය වැය පටන් 
ගත්තාට පසුව ඒ සිහිනය ෙකෙසේ ෙවතත් දැන් Tabs සිහිනය තමයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට smart classrooms හදනවා කිව්වාම ෙම්වාට 
අහුෙවනවා ෙන්ද? අඩු ගණෙන් අර ගුරුවරුන්ට ළමයින්ට යන්න 
වැසිකිළි ටික හරියට හදාගන්න බැරිව; ෙම් පහසුකම් ටික 
හදාගන්න බැරිව දැන් ෙම් සිහින විකුණනවා. සිහිනවලින් තමයි 
දුවන්න හදන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙකලින්ම උත්තරයක් 

ෙදන්න ෙවනවා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි වැසිකිළි, කැසිකිළි ඔක්ෙකෝම හදාෙගන 

යනවා. දැනටත් ඒ කටයුතු අවසාන ෙවමින් පවතිනවා. ළමයි 
50කට එක ගණෙන් හදනවා. ඒ වාෙග්ම නවීන තාක්ෂණයටත් 
යන්න ඕනෑ.  Tabs ෙදන එකට ඊර්ෂ්යා කරන්න එපා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි.  Tabs ෙදන එකට කිසිම ඊර්ෂ්යාවක් නැහැ. හැබැයි, 

පශ්නය තිෙබන්ෙන් තමිල්නාඩුෙව් grinders, blenders ෙබදනවා 
වාෙග් ඊළඟ ඡන්දයට එන අය ඉලක්ක කරෙගන ෙනොෙවයි, Tabs 
ෙදන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ෙම් රෙට් අධ්යාපනයට තමුන්නාන්ෙසේලා  
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය එකතු කර ගන්නවා නම් එය ඊට වඩා පහළ 
පන්තිවලින් පටන්ෙගන තමයි ඉදිරියට යන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්. 
එෙහම නැතුව, ඊළඟ ඡන්දය ගැන සලකා,   ඊළඟ පරම්පරාව 
ෙමොකක්ද  කියලා බලලා  ආණ්ඩුෙව් මුදල් වියදම් කරන එක 
ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාර්ය භාරය බවට පත්විය 
යුත්ෙත්.  

අෙප් ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා විපක්ෂෙය් ඉන්න 
කාලෙය් එතුමා සාමාන්ය කියාකාරී ෙනොෙවයි, අධි කියාකාරී - 
hyperactive - මන්තීවරෙයක්. අපි හිතුවා අලුත් අමාත්යාංශයක් 
දීලා තරුණ ඇමතිවරෙයක් පත් කළාට පසුව, අමාත්යාංශයත් 
digital නිසා ඇමති ෙමොනවා හරි digital වැඩ ෙගොඩක් දමාවි 
කියලා. - ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙවත් නැහැ ෙන්. - අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙගන් පාරට බැහලා ඇහුෙවොත් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
ෙමොනවාද කෙළේ  කියලා, අමාත්යාංශය ෙකොෙහොමටත් දුන්නු වැඩ 
ටිකක් තිෙබන නිසා ෙමොනවා, ෙමොනවා හරි ෙද්වල් කළා කියලා 
ජනතාව කියයි. ඒ වාෙග්ම ඩිජිටල් අමාත්යාංශෙයන් ෙමොනවාද 
කෙළේ කියලා පාරට බැහැලා  සාමාන්ය ජනතාවෙගන් ඇහුෙවොත්,  
ඔවුන්ට මතක තිෙබන එකම එක ෙදයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි  
බැලුන් ෙදකක් උඩ ඇරියා; ඒ ෙදකත් ෙදොයිය පතන් කියලා බිමට 
පාත් වුණා. ඒ හැර ෙවන ෙමොකුත් මතකයක් නම් තිෙබන්න 
විධියක් නැහැ. ඒකත් හරියට පසු ගිය කාලෙය් ෙරෝහිත රාජපක්ෂ 
SupremeSAT කියලා චන්දිකාවක් උඩු ගුවනට යැව්වා, නමුත් 
ෙහොයාගන්නත් නැහැ වාෙගයි. චන්දිකාව ෙහොයාගන්න බැරි 
වුණාට, ෙහොඳ ෙවලාවට බැලූන් ෙදක නම් ෙහොයාගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, අපි හිතුවා මීට වඩා ෙලොකු 
ෙසල්ලමක්, කල එළියක් දාලා තමුන්නාන්ෙසේ වැඩ කරාවි කියලා. 
ෙකොෙහොම වුණත් අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙම් සංකල්ප විකිණීම හැර 
පටන් ගත් ව්යාපෘතිත් ඇන හිටලා තිෙබන බව සහ 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයටත් කණ ෙකොකා හඬන 
තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබන බවයි. ෙමොකද, ඉදිරිෙය් දී 
ෙගෙනන්න නියමිත සංවර්ධන විෙශේෂ විධිවිධාන පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයත් මහා බලයක් 
තිෙබන ඇමතිවරයා යටතට එකතු කළාම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් 
තිෙබන වැඩ ටිකවත් කරගන්න ලැෙබන එකක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේවත් අපහසුතාවට පත් කරන්න ෙම්ක ඇතුෙළේ 
ෙලොකු කැපිල්ලක් තිෙබනවා කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. ෙමොකද, 
ආර්ථික ඩිජිටල්කරණය සිදු වුණාට ෙම් අමාත්යාංශය මඟින් 
කරන්න පුළුවන් ෙද්වත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැති මට්ටමක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. 

දැනට උද්ගත ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් ෙකෙරහි මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙම්ක ශී 
ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් මෑන්පවර් ෙසේවකයන් පිළිබඳ 
පශ්නයක්. මෑන්පවර් ෙසේවකයන් රාජ්ය ෙසේවයට අන්තර්ගහණය 
කිරීම ගැන මීට කලින් ෙපොෙරොන්දු ගණනාවක් දුන්නා. 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙග් ඉතා 
බලගතු ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි මෑන්පවර් වහල් ෙසේවය අෙහෝසි 
කරනවා කියන එක. ඒ අනුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
මෑන්පවර් ෙසේවකයන් 7,000කට ආසන්න පමාණයක් ස්ථිර 
ෙසේවයට බඳවාගත් එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය් තිෙබන ෙම් පශ්නය තවමත් විසඳිලා නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මීට කලිනුත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
පශ්නය විසඳනවා කියලා. ෙසේවකයන් 2,165ෙදෙනකුට ආසන්න 
පිරිසක් දැනුත් ෙම් ෙසේවාෙව් නිරත ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි 
පසුගිය 2009-2015 කාලෙය් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් යම් 
ව්යාපාරික වර්ධනයක් අත් පත්කර ගත්තා නම් ඒක කෙළේ. ශී 
ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ෙසේවක සංඛ්යාව වැඩි කරලා 
ෙනොෙවයි, මෑන්පවර් ෙසේවකයින් හරහා තමයි ඒ ෙසේවාව 
ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. 

1985 දී ෙපොෙහොර සංස්ථාවට එෙරහිව ලබාදුන් නඩු 
තීන්දුවකුත් තිෙබනවා. ඒ අනුවත් ඔවුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ස්ථිර කරගන්න. ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර කම්කරු 
නීති අනුවත් මෑන්පවර් ෙසේවකයන් ෙම් විධියට වහල් ෙසේවෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයොදා ගැනීම අනුමත ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම තිබියදී ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් එක ඇතුෙළේ ෙසේවකයන් සහ ඒ හා සමානම ෙසේවාවක් 
සපයන මෑන්පවර් ෙසේවකයන් අතෙර් දීමනාවල, වැටුප්වල ඉතා 
බරපතළ විෂමතාවක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ආහාර හා පවාහන දීමනා 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ; මාසික ෛවද්යාධාර මුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; 
ෛවද්ය පරීක්ෂණ සඳහා වාර්ෂික දීමනා ලැෙබන්ෙන් නැහැ; ෙපොලී 
සහන නිවාස ණය ලැෙබන්ෙන් නැහැ; යතුරු පැදි මිලදී ගැනීමට 
සියයට 7 සහන ෙපොලී ණය මුදල ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

ෙම් ෙමොනවත් ලැෙබන්ෙන් නැති අතෙර්, OT එකට සාමාන්ය 
ෙසේවකයකුට රුපියල් 320ක් ලැෙබනවා, ෙම් අයට ලැෙබන්ෙන් 
රුපියල් 170යි. වාර්ෂික පසාද දීමනාව සාමාන්ය ෙසේවකයකුට 
රුපියල් එක්ලක්ෂ අසූදහසයි. නමුත්, ෙම් අයට ලැෙබන්ෙන් 
රුපියල් අසූදහසයි. ෙම් වාෙග් බරපතළ විෂමතාවක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ඒ "මෑන්පවර්" ෙසේවකයන්ට වෘත්තීය සමිති 
අයිතියවත් නැහැ. ඒ ෙසේවකයන් එම තත්ත්වය පිළිබඳව කම්කරු 
හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයා  
2016.06.19වැනිදා ඉල්ලා සිටියා,- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනකට ආසන්න කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් 

ෙව්ලාෙවන් මා විනාඩි කිහිපයක් ලබා ගන්නවා.   
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
"ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් පත්වීම් ලැබීමට අවශ්ය 

සුදුසුකම් සපුරා සිටි ෙසේවකයන්ට පත්වීම් ලබා දීම සාධාරණ 
ෙමන්ම යුක්තිසහගත ෙහයින්, ඔවුන්ට එෙසේ පත්වීම් ලබා දීමට 
මම නිර්ෙද්ශ කරමි" කියලා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යවරයා විසින් 2016.06.23 දින විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යවරයා වන ඔබතුමාට දන්වා තිෙබනවා. 
ඔබතුමාත්, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා  අමාත්යතුමා ලබා 
දී ඇති නිර්ෙද්ශ සඳහා ඉදිරි පියවර ගන්න කියලා 2016.07.11 දින 
තමන් යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට දන්වා 
තිෙබනවා. එෙහම තිබියදීත්, අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් පධාන විධායක නිලධාරියාට දැන් ෙදතුන් සැරයක් 
මතක් කර තිබියදීත්, තවමත් ෙම් ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය්  
"මෑන්පවර්" ෙසේවකයන් ස්ථිර කර නැහැ. ඒ නිසා මා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයා 
නිර්ෙද්ශ කර තිබියදී, ජනාධිපතිවරයා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබියදී, 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට දන්වා තිබියදී, 
දිගින් දිගටම ෙම් ෙසේවකයන් ස්ථිර ෙනොකර සිටීම පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කඩිනම් විසඳුමක් 
ෙදන්න කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයටයි  හම්බන්ෙතොට 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උද්යානය අයිති වන්ෙන්. ඒ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ උද්යානෙය් විදුලි සංෙද්ශ මාධ්ය මධ්යස්ථානය ඉදි 
කිරීමට රුපියල් බිලියන 2.6ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒකට 
උපෙද්ශක ෙසේවාව ලබා ගන්න ෙකොට රුපියල් මිලියන 132ක 
ෙකොන්තාත් එකක් ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංස්ථාවට ලබා දීලා තිබියදීත්, බාහිර උපෙද්ශකවරු 
තුන්ෙදනකුට මාසයකට රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන්, මාස හතරක්, 
ලක්ෂ 12ක අමතර මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා කියලා විගණන 
වාර්තාෙව් සඳහන් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
මධ්යස්ථානය ඉදි කිරීෙම් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයනුත් බරපතළ 
ගැටලු පැන නැඟී තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ෙමය ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙමන්න ෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
උද්යානෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන දූෂණ අකමිකතාවන් පිළිබඳව 
ෙහොයා බලන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් 
සභාව දැන් ඔබතුමාට අයිති නැති වුණත් ෙම් කරුණ කිව යුතුයි. ශී 
ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසෙම් සාමාජිකෙයකු විධියට 
පසු ගිය දවස්වල ජනාධිපති නීතිඥ ෙහේමන්ත වර්ණකුලසූරිය 
මැතිතුමාව පත් කළා. එතුමා පසුගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා කවුරුත් දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
2010 ජනාධිපතිවර ණෙය්දී 'ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය' 
ෙද්ශපාලන වාසිය සඳහා ෙයොදා ගන්න එතුමා ෙකොච්චර කටයුතු 
කළාද කියලා රටම දන්නවා. හැබැයි, ඔහු ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ 
නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකෙයකු හැටියට පත් කරලා 
තිබියදී පසු ගිය දිනක ගම්පහ මෙහස්තාත් උසාවිෙය් පැවැති 
නඩුවකට විත්ති පාර්ශ්වයවත්, පැමිණිලි පාර්ශ්වයවත් ෙදෙකන් 
එකක්වත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නැතුව ඔහු මැදිහත් වුණා. 
මැදිහත් ෙවලා "ලංකා- ඊ-නිව්ස්" කතුවරයාට එෙරහිව 
ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ඔහුට එෙරහිව ජාත්යන්තර 
වෙරන්තුවක් නිකුත් කර ගන්න කටයුතු කළා. එක පැත්තකින් පසු 
ගිය කාලෙය් රාජපක්ෂ පාලනය පවත්වාෙගන යන්න උඩ ෙගඩි 
දීපු දූෂිතයන් අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් මාධ්ය මර්දනයට, 
මාධ්යෙව්දීන්ට තර්ජනය කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  දැන් ඒ 
අයත් විදුලි සංෙද්ශ කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්ෙන්. 
ඇමතිවරු තනි තනිව ඒකට විෙරෝධතාව පළ කළාට වැඩක් නැහැ. 
එම කියාවලිය සිදු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා රටට කියන එක 
අමාත්ය මණ්ඩලයට, කැබිනට් මණ්ඩලයට භාරයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතය අපට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න 
පුළුවන්. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය පද්ධතිය විධිමත් කරන්න, 
ෙරෝගීන්ෙග් ෙරෝග ඉතිහාසය වාර්තාගත කර ගන්න ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. නමුත්, තවමත් ඒකට 
කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි.    

ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, පසුගිය අය වැෙය්දී අපි 
ඉල්ලා සිටියා, ෙම් රෙට් චිතපටශාලා ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. අපි මාධ්ය අමාත්යවරයාත් 
එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. එය ඉටු කරන බවට මැතිවරණෙය්දී 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඔබතුමා ඊට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව අව ධානය 
ෙයොමු කරන්නම්, මුදල් ෙවන් කරන්නම් කියලා කිව්වා. ඒ 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කර ගන්නවා තබා තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශයට තිබුණු මුදලත් ෙමවර කප්පාදු කර තිෙබනවා. පසු 
ගිය අය වැෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයට රුපියල් 
බිලියන 10ක් විතර ෙවන්  වුණා. ෙමවර බිලියන 2ට අඩු කර 
තිෙබනවා. එෙහම තිෙබද්දී මම හිතන්ෙන් නැහැ, චිතපට 
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කර්මාන්තය ඩිජිටල්කරණය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට අවධානය 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. නමුත්, චිතපට කර්මාන්තය 
ඩිජිටල්කරණය කරනවා කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා, එය ඉටු ෙනොකළ ෙපොෙරොන්දුවක් විධියට ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යවරයාෙග් අවධානයට එකම එක පශ්නයක් ෙයොමු 
කරවමින් මම කථාව අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඒ තමයි, අනුරාධපුරෙය් දැන් හරක් ෙබෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක. ඒ හරක් ෙබෙදන්ෙන් හරකුන්ෙග් කැමැත්තටද, එෙහම 
නැත්නම් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් 
කැමැත්තටද කියා දැනගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අපට ආරංචි 
විධියට ඒ හරක් යන්ෙන්ම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් 
ෙගවල්වලට. තමුන්නාන්ෙසේලා, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ගිහින් අහනවාද දන්ෙන් නැහැ, 'යන්න 
කැමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙගවල්වලටද?' කියා. එෙහම 
ඇහුවාට පසුව හරක් ඔළුව වනනවා නම් ඒ ෙගවල්වලට යවනවා 
වාෙග් ෙදයක් තමයි ෙපෙනන්ෙන්.  

ෙමොකද, ෙම් රෙට් භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් වියදම් කරලා පශු 
සම්පත් කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න වැඩ කරනවා නම්, ඒකට 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා. අර බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා නිකම් 
ඔෙහේ කුකුළු පැටවුන් ෙබදුවා වාෙග් ෙබදලා හරි යන්ෙන් නැහැ. 
එහි පතිඵලය අපි දැක්කා ෙන්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අනුරාධපුරෙය් හරක් ෙබදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ හරක් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් 
ෙගවල්වලම ගාල් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳවත් 
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිතුරක් ෙද්වි කියා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர்அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා.    
 
[පූ.භා. 10.40] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் - ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் 

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතුවා දැන්ම කථා කරන එක ෙහොඳයි 

කියා. විෙශේෂ වශෙයන්ම ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙය්ත්, විදුලි සංෙද්ශ අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා වන අවස්ථාෙව්දී වැදගත් කරුණු කීපයක්ම මතු 
කළා, මා මිත නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. ඒ මන්තීතුමා මතු 
කරපු කරුණු ගැනත් කියන්න ඕනෑ.    

ගරු සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි ෙම් 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය ෙම් රෙට් ඇති වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත්, "ඩිජිටල්" කියන වචනය ගැනත්, 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය ගැනත්. ඒ ගරු මන්තීතුමාත් 
කිව්වා වාෙග්ම, අලුතින් නිර්මාණය වූ ෙම් අමාත්යාංශයත්, 
"ඩිජිටල්" කියන වචනයත් ෙමොකක්ද, ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, රටටත් ෙබොෙහෝ කුතුහලයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා; ඒ ගැන කතා බහටත් ලක් ෙවලා තිෙබනවා. මම 

හිතනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාෙග්ම ලංකාෙව් ජනතාවටත් 
"ඩිජිටල්" කියන වචනය තවම අලුත් කියා. සමහර අයට ෙමය 
විහිළු වචනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, හැබැයි ෙම් අමාත්යාංශය අලුතින්මයි 
ආරම්භ කෙළේ. ෙමය ලංකාෙව් පැවැති අමාත්යාංශයක් ෙනොෙවයි; 
අලුතින්ම හදපු අමාත්යාංශයක්. 2016 අවුරුද්ෙද්දී අපට මුලින්ම 
කරන්න වුෙණ් එහි වපසරිය සහ plan එකක් හදන එකයි. රට 
ඩිජිටල්කරණය එක පාරට කරන්න බැහැ. ඒකට වැඩ සැලැස්මක් 
ඕනෑ, සැලැස්මක් - plan එකක් - හදාගන්න ඕනෑ; ඒ සියලු ෙද් 
කරන්න ඕනෑ. අලුතින්ම, මුල් අකුෙරන්ම, මුල් තැනින්ම ආරම්භය 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් අමාත්යාංශයට ඔළුවක් - Head එකක්- තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙම් අමාත්යාංශයට ඉස්සර ෙවලාම ෙවනම ෙල්කම්වරයකු 
පත් කරගන්න ඕනෑ වුණා.     

එතැනින් තමයි ආරම්භය පටන් ගන්ෙන්. අෙප් අමාත්යාංශයට 
අයිතිව තිෙබන්ෙන් ICTA ආයතනයත්, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනයත් පමණයි. ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට අපව 
පරිපාලනය කරන්න බැහැ. ශී ෙටලිෙකොම් ආයතනයට 
ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවන්ෙන් Board 
එකක් හරහායි. ඒ ආයතනයට අයිති සියයට 51යි. ඉතිරි ටික 
තිෙබන්ෙන් මැෙල්සියානු සමාගමකට. ඒ නිසා නිරන්තරෙයන් ඒ 
ආයතනයට  ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙවන් වන්ෙන් නැහැ. අපට 
තිෙබන්ෙන් ඒ ආයතනෙය් administration role එකක් විතරයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත කර තිෙබන එකක්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොෙළේ තිෙබන එකක්.  ඒ නිසා මෙග් මුළු 

role එක, මෙග් අමාත්යාංශය විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු 
වන්ෙන් ICTA එෙක් ඩිජිටල්කරණයට සහ අෙප් අනුදැනුම තුළ ශී 
ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය්  වැඩ පිළිෙවළටයි. ඒක Board එක 
හරහා තමයි ෙකෙරන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මුලින්ම ඩිජිටල්කරණය ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරද්දී එක කාරණයක් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා තුළ විශ්වාසය 
ඇති කරවන්නට කටයුතු කරනවා. මම හිතනවා ෙම් ආයතනය 
සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් අනාගතය- මම අහ ෙගන හිටියා, අෙප් 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ෙචෝදනා රාශියක් කළා. අපි 
ෙමොකුත් කරලා නැහැ; ආරම්භ කරලා නැහැ; කරපු ෙදයක් නැහැ 
ෙකරිලා නැහැයි කිව්වා. මම හිතන විධියට 2017 අවුරුද්ෙද් තමයි 
අපි කළ වැඩ සැලසුම්වල විශාලතම පගතිය එළියට එන්න පටන් 
ගන්ෙන්.  

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් දුන්න ෙටන්ඩර් එළියට එන්ෙන් 2017 අවුරුද්ෙද්. 
දැන් ඒ ෙටන්ඩර් evaluationsවලට ගිහිල්ලා ඒවාට RFP දීලා  
එළියට එන්න කාලයක් යනවා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාට කියන්න ඕනෑ ඉස්සර ආණ්ඩුව වාෙග් අපි "single 
shows" එකක්වත් කෙළේ නැහැ. අපි තනි මතයට වැඩ කරන්ෙන් 
නැහැ. කැබිනට් අනුමැතිය අර ෙගන, විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටි 
අනුගමනය කරලා ෙබොෙහොම පෙව්ශෙමන්, ඉතාමත්ම 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව තමයි ෙම් කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා ෙම්වා 
ෙලෝකයට වැදගත් වන, ලංකාෙව් අනාගතයට වැදගත් වන වැඩ 
පිළිෙවළවල්.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ව්යාපෘති 64කට  මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘති හරහා වැඩ කටයුතු කරද්දී අපි 
ෙනොෙයකුත් ෙකෝණයන්වලින් යන්න ඕනෑ. ෙම් "ඩිජිටල්" කියන 
වචනෙය් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? ඇත්ත වශෙයන්ම හැම රැස්වීමකටම 
ගියාම මම ෙම් ගැන කථා කළා. මට ඩිජිටල් ඇමතිකම ලැබුණාම, 
"වැඩක් නැහැ ෙන්, ෙමච්චර ෙලොකු ෙවනසක් ෙවලා ඩිජිටල් ද 
හම්බ වුෙණ්" කියලා බදුල්ෙල් ජනතාවටත් ෙපොඩි දුකක්, 
කණස්සල්කුත් ඇති වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, බදුල්ෙල් ජනතාවට 
ෙම් ''ඩිජිටල්'' කියන වචනෙය් ෙත්රුම් කියලා  ෙදන්න ගියාම 
ෙපොඩි අමාරුවක් වුණා. ඩිජිටල් කියන වචනෙය් ෙත්රුම ෙමොකක්ද 
කියලා මමත්  මලලෙසේකර සිංහල - ඉංගීසි ශබ්දෙකෝෂය අර ෙගන 
බැලුවා.  

ඒෙක් තිබුණා, ඩිජිටල් කියන්ෙන් "ආංගන" කියලා.   ඉතින් 
"ආංගන" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා  ෙත්රුම් කරන්න අමාරුයි. 
ඒ නිසා තවත් ෙපොඩ්ඩක් කියවාෙගන යනෙකොට  ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන් වුණා, "ආංගන" කියන්ෙන් ඇඟිලිවලින් කරන ව්යාපෘති 
කියන එක. ඒ නිසා මම හිතුවා,"ඩිජිටල්" කියන එක ජනතාවට 
පහදා ෙදන්න පහසුම ෙත්රුම  තමයි  ෙම්ක කියලා. ඒ  අනුව 
තමන්ෙග් ජන ජීවිතය තමන්ෙග් අෙත් ඇඟිලි ෙදකට ෙගනල්ලා 
ෙදන එක තමයි ඩිජිටල්කරණය හරහා ෙවන්ෙන් කියන එක මම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

තමන්ෙග්  බැංකුකරණයද, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයද, අධ්යාපනයද,  
කෘෂිකර්මයද  ෙම් සියලු ෙද්, තමන් ෙගදර සිටියදීම තමන්ෙග් 
ස්මාට් ජංගම  දුරකථනයක් හරහා  තමන්ෙග් ඇඟිලි ෙදකට 
ෙගනල්ලා ෙදන එක තමයි ඩිජිටල්කරණය හරහා සිදුෙවන්ෙන්.   
ෙම්ෙක්දි ෙමොකක්ද ඉස්ෙසල්ලාම කරන්න  ඕනෑ?  

ෙම්ක කරන්න ඉස්සරෙවලාම එහි යටිතලය, පහසුකම හදා 
ගන්න ඕනෑ; එහි connectivity එක හදා ගන්න ඕනෑ; 
සම්බන්ධතාව හදා ගන්න ඕනෑ; ඒ සම්බන්ධතාව සඳහා යටිතල 
පහසුකම හදා ගන්න ඕනෑ.  ඒක හදාගන්න තමයි අපි පළමුෙවන්ම 
ෙම් ජාලය හදා ගන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්.  

අද අපි දකින්ෙන් Expressways. ලංකාවට තිෙබන්ෙන් 
ෙකොළඹ - දකුණ  Expressway එකයි, ෙකොළඹ - කටුනායක  
Expressway එකයි. හැබැයි, ෙම් වනෙකොට අපි ෙනොදකින 
highway එකක් ලංකාෙව් තුෙනන් ෙදකක තිෙබනවා.  ලංකාෙව් 
තුෙනන් ෙදකක highway එකක් තිෙබනවා. සම්පූර්ණ වශෙයන් ශී 
ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය හරහා "fiber-optic" කියන  
තාක්ෂණය අනුව  ෙපොෙළොව යටින්  ෙක්බල් දාලා  ලංකාව ජාලගත 
කරමින් යනවා.  ෙම්වා අපි  දන්ෙන් නැති ෙද්වල්.  

The internet connectivity speed එක පිළිබඳව සලකා 
බැලුෙවොත්, ලංකාව ඉන්ෙන් ආසියානු කලාපෙය් රටවලින් 62 
වැනි තැන; ඉන්දියාව ඉන්ෙන් 92 වැනි තැන;   චීනය ඉන්ෙන්  117 
වැනි තැන. අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා තවම එළියට 
ෙනොදමා තමයි 62 වන ස්ථානෙය් ඉන්ෙන්. Fiber-optic 
technology එක පිළිබඳ අපට තිෙබනදැනුම හරියට එළියට ගිහින් 
නැතිව, අපි  බලාෙපොෙරොත්තු  වන තාක්ෂණය එළියට ෙනොදමා  
තමයි අපි 62 වන තැන ඉන්ෙන්.  ඕස්ෙට්ලියාවත්, නවසීලන්තයත් 
ඉන්ෙන් 42 වන තැන.  ෙලෝකෙය් ෙහොඳම රට හැටියට  පළමුවැනි 
ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් දකුණු ෙකොරියාව.  ඒ නිසා අපට පළමු රටවල් 
20 අතරට එන්න පුළුවන්,  ෙම් යටිතල පහසුකම් ඇති කළාම. අපි 
ෙම්වාට  ෙබෝඩ් දමලා  කෑ ගැහුෙව් නැති වුණාට පළමුවන අවුරුද්ද  
තුළ  වැඩ පිළිෙවළක් කරෙගන ආවා.  

''මයිෙකොෙසොෆ්ට්'' ආයතනය, ''ගූගල්'' ආයතනය ගැන ඔය කෑ 
ගැහුවට ගූගල් ආයතනය ලංකාවට ආෙව් සත පහක්වත් රජය 
වියදම් කරලා ෙනොෙවයි. ''මයිෙකොෙසොෆ්ට්'' ආයතනය අපත් 
එක්ක ගිවිසුම්ගත ෙවලා ඉන්ෙන් අපි සත පහකවත් 
ෙකොන්තාත්තුවක් දීලා ෙනොෙවයි. විශ්වාසය  පදනම් කරෙගනයි.  
ලංකාවත් එක්ක තිෙබන විශ්වාසය සහ අෙප්  වැඩපිළිෙවළ පදනම් 
කරෙගනයි, විශ්වාසය පදනම්  කරෙගනයි ඒවා ආෙව්.  

ඔබතුමන්ලා Tab එකක් ෙදන එක ගැන විකාර දහසක් 
කියවනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවාද, ඒ Tab එක නිකම්ම ෙදන්න 
බැහැ කියලා? ඒකට operating system එකක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 
Tab එකක් දුන්නු පළියට Tab එක වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. 
මයිෙකොෙසො ෆ්ට් ආයතනෙයන්, ඒ එක් ලක්ෂ හත්තෑපන්දාහටම 
operating system එකක් ෙනොමිලෙය් ෙදනවා. ඒක ෙගවන්න 
ගියා නම් ෙකොච්චර ගණනක් යනවාද කියලා දන්නවාද? මිනිස්සු 
අහනවා ගලක් ෙවනුවට, tab එකක් දීම හරිද කියලා. අපි 
ෙකොච්චර යල් පැන ගිය අදහස්වලින් ෙහම්බත් ෙවච්ච මිනිස්සුද? 
තව අවුරුදු පහක් ගියාම අපි හිතයි, "එදා අපි ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් 
නැති නිසා අද ෙගොඩක් දුක්ෙවනවා." කියලා. අද විශ්ව ෙලෝකෙය් 
හතරවැනි කාර්මික විප්ලවය තිෙබන්ෙන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය්. 
"Fourth Industrial Revolution" කියලා තමයි World Economic 
Forum එෙක් IT තාක්ෂණය ගැන කථා කරන්ෙන්. ෙම් කලාපෙය් 
ෙම්ක කරන පළමුවැනි රට ලංකාවයි. අෙප් ආණ්ඩුව එෙහම 
දුරදක්නා ඥානයක් තිෙබන ආණ්ඩුවක් කියන එක අමතක 
කරන්න එපා. ෙම්ෙක් තිෙබන වපසරිය ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැතුව ගල් ගහන්න, මඩ ගහන්නම හදනවා. ගල් ගහන්න, මඩ 
ගහන්න ෙමොකක් හරි එකක්  ෙහොයා ගන්න හදනවා. ෙමොකක්ද, 
ෙම්ෙකන් කරන්න හදන්ෙන්?  

මම ෙම්ක පාෙයෝගිකව දන්නා නිසයි කියන්ෙන්. 
මයිෙකොෙසොෆ්ට් ආයතනයත් එක්ක එකතු ෙවලා බදුල්ෙල් විශාඛා 
කියන ඉස්ෙකෝෙල් ෙපොඩි pilot project එකක් කළා. ෙම් ගැන 
දන්නා නිසයි අපි කියන්ෙන්. අපි අගමැතිතුමාට ඒක ෙපන්වූවා. 
ඊට  පස්ෙසේ තමයි අගමැතිතුමා ෙම්කට කැමති වුෙණ්. බදුල්ෙල් 
ඉන්න දුෙවකුට ෙම්ක දුන්නා. වීඩිෙයෝ එෙක් ඇයෙග් testimony 
එකක් තිෙබනවා. ඒ ළමයා ජීව විද්යා පන්තිෙය් දරුෙවක්. ඒ දරුවා 
ෙම්ක බලලා කියනවා, "ෙම් තිෙබන තාක්ෂණයත් එක්ක මට දැන් 
මෙග් අධ්යාපන කටයුතු කරෙගන යන්න පුළුවන්." කියලා. අපි 
ෙමොකක්ද ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් කෙළේ? අපි අච්චු ෙපොෙත් 
තිෙබන ෙද් කිෙයව්ෙව්. ඒ, අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය්. ටීචර් 
කියලා දීපු, අච්චු ෙපොෙත් තිබුණු එක විතරයි අපි ඉෙගන ගත්ෙත්. 
දැන් තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. දැන් connectivity එකත් එක්ක, 
සන්නිෙව්දනයත් එක්ක තමන්ට ඉෙගන ගන්න ඕනෑ ෙද් 
ෙහොයාෙගන - ෙහොයාෙගන - ෙහොයාෙගන යන්න පුළුවන්. ඉංගීසි 
වචනයක දැනුම ඕනෑ නම්, "What is the meaning?"  කියන 
වචනය ගූගල් එෙක් ගැහුවාම ඒ වචනෙය් ෙත්රුම, උච්චාරණය 
කරන හැටි ඔක්ෙකෝම ඉෙගන ගන්න පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙලෝකය දියුණුයි. ෙම්  තාක්ෂණය 
දරුවන්ට ෙදන්න එපා කියලාද ෙම් මිනිස්සු කියන්ෙන්? ඒකටද, 
ෙම් විරුද්ධ? ෙම් ෙදන එක දිහා බලන්න ඕනෑ, ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණෙයන්ද, ඊර්ෂ්යාෙවන්ද? නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෙදොස්තර ෙකෙනක්. අපි ෙම් ෙදන්න හදන එක, ෙදන්න හදන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන උප්පරවැට්ටියකටද? උසස ් ෙපළ කරන එක් ලක්ෂ 
හැත්තෑපන්දාහම යූඑන්පීකාරෙයෝද? නැහැ. ෙම්ෙකන් කවුද 
හදන්ෙන්? ෙම්ෙකන් හදන්ෙන් දරුවායි. බදුල්ෙල් දරුවා අන්තිමට 
කිව්වා, "මට අද රාජකීය විද්යාලය - ෙකොළඹද, විශාඛා විද්යාලය - 
ෙකොළඹද කියන එක අදාළ නැහැ. මට YouTube එක හරහා ජීව 
විද්යා පන්තිෙය් උගන්වන ෙද් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්, 
පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. මට ඒවා ඇස් ෙදෙකන්ම බලන්න 
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පුළුවන්." කියලා. ඒ ළමයින්ට ඉෙගන ගන්න ලැෙබන්ෙන් ෙපොෙත් 
තිෙබන ෙද් විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට interactive 
learning කියන එක දැන් තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙහොයාෙගන-
ෙහොයාෙගන යෑෙම් හැකියාව තිෙබනවා. අපි ඒ ෙලෝකයට යා 
යුතුයි. ඒකයි අපි ඒ ගැන බලන්ෙන්.  

අෙනක් එක, අෙප් අවසාන ඉලක්කය ෙමොකක්ද? අපිට ඕනෑ 
"Coding" කියන විෂය. අපි ෙමය පටන් ගැන්ම විධියටයි, උසස ්
ෙපළ සිසුන්ට ෙදන්ෙන්. අෙප් අදහස Grade 9වල ඉඳලා ෙමය 
කියාත්මක කරන්නයි. දරුවන් අච්චු ෙපොත් අරෙගන පාසල් යනවා 
ෙවනුවට ඉස්ෙකෝෙල් අච්චු ෙපො ත්වල තිෙබන සම්පූර්ණ 
curriculum එක අඟල් දහෙය් iPad එකකට ඇතුළත් කරලා ඒක 
keyboard එකකුත් එක්ක ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙපොත් මිටියක් බෑග් එකක දමාෙගන කර ගහෙගන යනවා 
ෙවනුවට iPad එකක් ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
ඒක ෙදන්ෙන් නිකම් ආවාට, ගියාට ෙනොෙවයි. Shockproof 
තිෙබන, වතුර වැටුණත් ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැති සියලු තාක්ෂණය 
සහිතවයි එය ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා Tab පරිගණක ලබා ෙදන එක 

ෙහොඳ කටයුත්තක්. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා 
telecommunication levy එක වැඩි කළා සියයට 25 දක්වා. ඒකත් 
අඩු කරන්නය කියා මම කියා සිටිනවා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම ඒ ගැන කියන්නම්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Tab පරිගණක ලබා ෙදන එක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අපි 

එය ඇතුෙළේත්, පිටතත් අගය කරලාත් ඉවරයි. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම levy එක ගැන පසුව කියන්නම්.  

ෙම් තුළ සම්පූර්ණෙයන් ගැබ් වුණු ෙලොකු අර්ථයක් තිෙබනවා. 
ෙම් ෙගොල්ලන් ඊට වඩා ෙලොකු අර්ථයක් ඇතුවයි Coding කරන්න 
හදන්ෙන්. Grade 09වල සිට දරුවන්ට Coding දුන්නාට පසුව 
ඔවුන්ෙග් curriculum එ ෙක් Coding තබන්නයි හදන්ෙන්. දැන් 
ෙවනෙකොට මයිෙකෝෙසොෆ්ට් ආයතනයත් එක්ක එකතුව ලංකාව 
පුරා සිටින ළමයින් 5,000කට Coding උගන්වා ෙගන යනවා. 
එයින් අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ලංකාවට ඉස්සරහට යන්න 
ඕනෑ නම්  අපි කරන්න ඕනෑ ෙමොනවාද? ඇත්තටම කල්පනා 
කරලා බලන්න.  

මම දුර ගමක ඉඳලා තමයි එන්ෙන්. අෙප් මිනිසුන් ඔක්ෙකෝම 
බලන්ෙන් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා රස්සාවක් කරන්නයි. අපි 
ෙපොෙළොන්නරුව ගත්තත්, ගාල්ල ගත්තත්, මාතර ගත්තත්, අම්පාර 
ගත්තත් ඔක්ෙකෝම බලන්ෙන් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා දියුණු 
ෙවන්නයි. රටක් එෙහම දියුණු කරන්න බැහැ. ඒ පළාත තුළදීම 
දියුණු වුෙණොත් තමයි එම පළාත ෙගොඩදමා ෙගන ඉස්සරහට 
යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒක කරන්න පුළුවන් සන්නිෙව්දනෙයන් 
විතරයි. Communication connectivity එෙකන් විතරයි. අපි fiber

-optic තාක්ෂණය රට පුරා ඇති කළ යුතුයි. ලංකාවට ෙම් 
ෙවනෙකොට submarine cable ෙදකක් එනවා. ඒ හරහා ලංකාවට 
අෙනක් රටවලට නැති වාසියක් ලැෙබනවා. ඒ තුළින් අෙප් 
internet speed එක හය ගුණයකින් වැඩි ෙවනවා. ෙම් tariffsවල 
සියයට 25ක් වැඩි වීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. ජනතාව බණිනවා. 
වැඩිෙයන්ම බණින්ෙන්, ටැක්ස්  එක දැම්ෙම්ත් නැති මටයි. ඒකට 
කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. ෙමොකද, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් අමාත්යවරයා මමෙන්. හැබැයි, ෙම් submarine cables 
නිකම් ලංකාවට එන්ෙන්ත් නැහැ. එවැනි පහසුකම් ඇති 
කරනෙකොට, ඒවා හරහා ලංකාව ෙලෝකය -ඇෙමරිකාව, 
එංගලන්තය- හා සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් හය ගුණයක speed  
එකකින්.   

ඉදිරිෙය්දී ජනතාව ෙම්වා පාවිච්චි කිරීම තුළින් තමයි ඒවාෙය් 
වාසිය; අඩු වැඩිවීම ජනතාවට ලැෙබන්ෙන්. දැනට ලංකාෙව් 
internet පාවිච්චි කරන්ෙන් සියයට තිහක පිරිසක් පමණයි. තවම 
අඩු තත්ත්වයකයි අප ඉන්ෙන්. අප වැනි සුළු පිරිසයි තවම internet 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. අපට ඕනෑ internet පාවිච්චිය වැඩි කරන්නටයි. 
පාවිච්චිය වැඩිවීමත් එක්ක ෙම් සමාගම්වලට මිල පාලනය කිරීෙම් 
හැකියාවක් තිෙබනවාය කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි 
මුදල් අමාත්යවරයා එක අවස්ථාවක කියන්ෙන්, ''2G තිෙබන 
කුලුනු 3G දක්වා ෙගන ගිෙය් නැත්නම් රුපියල් මිලියන සියයක් 
අය කරනවා.'' කියලා. ෙමොකක්ද ඒෙකන් කියන්ෙන්? එතුමා 
කියන්ෙන්, - 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය නම් වැඩිපුර ගත වුණා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 2Gවලින් internet දීම තුළින් ෙටලිෙකොම් ආයතනවලට cost 
එක වැඩි බවයි එතුමාෙග් අදහස ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් 
ෙටලිෙකොම් ආයතන පහක් තිෙබනවා. ඒ ආයතන පෙහන් ආයතන 
ෙදකක් ෙහෝ තුනක් පමණක් ලාභ ලබන බවයි අප දන්නා කරුණ 
වන්ෙන්. අෙනක් ආයතන ලාභ ලබන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ, ඒ 
ෙගොල්ලන් merge ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ අය ෙවනත් 
ෙමොනවා ෙහෝ විකල්පයක් ෙසොයා ගන්නට ඕනෑ. ඒවා තමයි ෙම් 
market එෙක් economy එකත් එක්ක ඒ ෙගොල්ලන්ව encourage 
කරන්න එතුමා කරන ෙද්වල්. ඒවා progressive thinking 
හැටියට; දක්ෂ විධියට ෙමය කළමනාකරණය කරන්න එතුමා 
කරපු කමෙව්දයක් කියා මා හිතනවා. ෙම් කමය අනුගමනය 
කිරීෙම්දී වර්තමානෙය් ජනතාවට ෙපොඩි අපහසුවක් තිබුණත්,  මාස 
හයක් යන විට ෙමය stabilize ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. 
අප දැන් promote කරන්න හදනවා මිනිසුන් අතරට ස්මාට් ජංගම 
දුරකථන. ෙමොකද, ස්මාට් ජංගම දුරකථනවලට සහ Tabවලට 
තිබුණු ෙසස් බද්ද ඉවත් කළා. වර්තමානෙය් ලංකාෙව් Tabs සහ 
ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් ගන්නා අවස්ථාෙව් තිබුණු ෙසස් බද්ද 
ඉවත්වීම තුළ unit   එක ගැනීෙම් අඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා HCS ගැන පශ්නයක් 
ඇහුවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

නැවත සන්ධ්යාෙව් කථා කරන්නට හැකියාව තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

HCS  එක ගැන ෙපොඩි පශ්නයක් අහලා තිබුණා. ඒ ගැන යමක් 
කියන්නට ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමනි. ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය් සියයට හතළිස්අටක අයිතිය මැෙල්සියානු මැක්සිස ්
සමාගමට තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. ශී ලංකා ආණ්ඩුවට අයත් 
වන්ෙන් සියයට පනස්ෙදකක් පමණයි. ෙම් සඳහා Board එකක් 
ඉන්නවා. ගැසට් පතෙය් සඳහන් වුවත්,  ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය් අධීක්ෂණ කටයුතු කිහිපයක් කිරීමට පමණයි 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට  මට අයිතිය තිෙබන්ෙන්. සත්ය වශෙයන්ම 
එතැනින් පරිබාහිර කිසිම ෙදයක් මා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආයතනය Ceylon Electricity Board එක 
වාෙග් සම්පූර්ණෙයන් ආණ්ඩුවට අයිති ආයතනයක් ෙනොෙවයි. 
එෙහම ෙලොකු බලපෑමක් කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ෙමොකද, 
මැෙල්සියානු සමාගමට සියයට හතළිස්අටක අයිතිය තිෙබන නිසා, 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට එතුමන්ලා තමයි තීන්දු - තීරණ ගන්ෙන්. මම, 
ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිවරයා, අගාමාත්යවරයා ෙම් HCS පශ්නය 
ගැන විශාල ෙලස මැදිහත් වුණා. ඒ නිසා, HCS එක ගැන මම 
යමක් කියන්නට ඕනෑ.     

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් නිත්ය ෙසේවකයන් 4,500ක් 
වැඩ කරනවා; HCS ෙසේවකයන් 2,100ක් වැඩ කරනවා.  ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න අපි ෙබොෙහෝ මහන්සි වුණා. ගරු නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා, ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධව තිෙබන 
පශ්නවලට ෙගවන්ෙන් නැහැ කියලා. HCS  manpower 
ආයතනෙය් ෙසේවකයන් ගත්ෙත් රුපියල් 11,500ක වැටුපකටයි. 
දැන්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අවම වැටුප රුපියල් 30,000යි. හරි ද? අපි 
ෙම් ෙදදහස් ගණනම ගන්න උත්සාහ කළා. අපි කිව්වා, අවුරුදු 
4කට වඩා වැඩි ෙසේවා කාලයක් තිෙබන ෙසේවකයන් ගන්නවා 
කියලා. ගන්න උත්සාහයක් කළා. ඒ ෙසේවකයන් ගන්න ෙකොට, ශී 
ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ඉන්න නිත්ය ෙසේවකයන් 4,500 
ෙදනා ඒකට විරුද්ධ වීෙමන් පශ්නයක් මතු වුණා. ඒ ෙහේතුෙවන් ඒ 
ෙගොල්ලන් strike කළා. ෙමම HCS එෙක් ෙසේවකයන් ෙදදහස් 
ගණනම ගන්න ෙකොට, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් 
ෙසේවකයන් හාරදහස් ගණනම strike කළා.  

ඉන් පසුව, ෙදෙගොල්ලන්ම ෙගන්වලා සාකච්ඡා කළා. 
"සාධාරණ ෙවන්න" කියලා කිව්වා.  ඒ ෙගොල්ලන් සාධාරණ 
ෙවන්න එකඟ වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙව්, ෙම් HCS එෙක් 
ෙසේවකයන් ෙදදහස් ගණන ගන්නවා නම්, "SRPS එක violate 
ෙනොකර ගන්න" කියලායි. සාධාරණ ෙහේතුවක් තිබුණා. ෙමොකද, 
 ෙසේවකයන් 2,000ක් ගන්නෙකොට, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය් ඉන්න ෙසේවකයන් කිව්ෙව්, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන 
සුදුසුකම් අනුව ගන්න කියලායි. ෙමොකද, අධ්යාපන සුදුසුකම් 
නැතුව ගත්ෙතොත් අර මිනිසුන්ට promotion ගන්න බැරි ෙවන 
විධිෙය් අසාධාරණයක් ෙවනවා කියලා කිව්වා.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා වාසියට කථා 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඔබතුමා ඒ ෙසේවකයන් 
ෙකොටසකෙග් හඬ නඟන්න කථා කරන්න පුළුවන්. මටත් එෙහම 
කථා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, එතැන සාධාරණ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සුදුසුකම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙමොකද, අවම සුදුසුකම තිෙබන්ෙන් O/L සමත් වීම නම්, 
ගණන්වලට "C" එකක් තිෙබන්න ඕනෑ නම්, ගණන්වලට "C" 
එකක් නැතිව SRPS එක violate කරලා මට ගන්න කියනවා නම්, 
එවැනි ආකාරයට ගැනීමට ෙනොහැකි නම්, SRPS එක  violate 
කරලා ඔවුන් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එවැනි පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම්, එතැන ගැට ලුවක්  තිෙබනවා.  

කම්කරු ඇමතිතුමා නිර්ෙද්ශයක් දුන්නා, අවුරුදු 35 ඉක්ම ගිය 
අය ගන්න කියලා. එවැනි අය ගන්න කියලා මම ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් ආයතනයට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව නිර්ෙද්ශයක් දීලා 
තිෙබනවා. මම කිව්වා, ෙමවර අය වැෙයන් පසුව මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැඩිව කටයුතු කරනවා කියලා. ෙමොකද, ඒෙක් 
සාධාරණත්වයක් තිෙබනවා. ඒ සාධාරණය ඉටු කරනවා. ෙම් 
ළඟදී ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට ෙසේවකයන් එකසිය 
ගණනක් ගත්තා. ඒ එකසිය ගණනම බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සුදුසුකම් සපුරපු, අධ්යාපන සුදුසුකම් තිෙබන, SRPS එක violate 
ෙනොකරපු කණ්ඩායමක්. අපි එවැනි කමෙව්දයකින් ගන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. අපි කිව්වා, සුදුසුකම් නැති අයට NVQ Level 4 
එක දක්වා මස 6ක training එකක් දීලා ගන්න කැමැතියි කියලා. 
ෙද්ශපාලන විධියට තමයි ෙම් සියලුම විචලනයන් වන්ෙන්. නමුත්,  
සම්පූර්ණ වශෙයන්ම ෙදෙගොල්ලන්ටම සාධාරණයක් වන විධියට 
මම අවංකවම කටයුතු කරනවා.  ෙමොකද, ෙම් සමහර ආයතනවල 
තිෙබන පත්වීම් ෙද්ශපාලන පත්වීම්. නමුත්, අපි ඒ කිසිවක් ගැන 
ෙනොතකා ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට සාධාරණව  කටයුතු 
කරන්න අපි බැඳී සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, 2017 අවුරුද්ෙද් ගෘහස්ත හුවමාරු කාඩ් පතත් එක්ක 
ලංකාව උඩු යටිකුරු වන බව ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති. ලංකාෙව් 
මුදල් විශාල ෙලස නාස්තියක් වන ක්ෙෂේතයක් ෙම්. අපි ෙම් කරන 
HTM කාඩ් ව්යාපෘතිය සහ LGN කියන ව්යාපෘති ෙදකට පමණක් 
රුපියල් බිලියන 15ක් අපට ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් Ministry 
එක ගැන මුදල් අමාත්යාංශය විශාල බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් 
තබාෙගන ඉන්නවා.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය ගැන කථා 
කරද්දී අය වැය හරහා වැඩිෙයන්ම කථා වුණු වචනයක් තමයි 
ඩිජිටල්කරණය. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කිව්වා වාෙග් ෙම්ක මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් 
හිතන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශය හරහා මුකුත් ෙවලා නැහැ කියලායි. 
මම පිළිගන්නවා, 2016 අවුරුද්ෙද්දී පිට්ටනිය හදා ගත්ත එක 
තමයි කෙළේ කියලා. මම විශ්වාස කරනවා, 2017 අවුරුද්ෙද්දී  
පිට්ටනිෙය් දුවන, පිට්ටනිෙය් ෙවනස් වන, පිට්ටනිය හරහා 
ලංකාෙව් රැකියා නිර්මාණය වන, ලංකාව ෙවනම දිසාවකට යන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙව්වි කියලා. අෙප් ව්යාපෘති ගැන අවෙබෝධයක් 
තිෙබන කණ්ඩායම ෙත්රුම් ගනීවි, ලංකාෙව් ෙවනස් වන 
අමාත්යාංශය තමයි ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය කියලා. 
ඒකයි මම කිව්ෙව්, වචනෙයන් කියලා මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැති වුණාට ලංකාව හැෙදන තැන තිෙබන්ෙන් ෙම් අමාත්යාංශය 
හරහායි කියලා. ඒ නිසා කලබල වුණාට කමක් නැහැ. වැඩිය 
කට්ටිය ෙම් ගැන දන්ෙන් නැති එකත් ෙහොඳයි. එතෙකොට වැඩිය 
ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැති නිසා. එතෙකොට වැඩ ටික ඉස්සරහට 
කරෙගන යන්න පුළුවන්. ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු කරනවා කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan.  

Order, please! Before he starts, the Hon. Shehan 
Semasinghe will take the Chair.  

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

3651 3652 



2016 ෙදසැම්බර් 09  

[11.01 a.m.] 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, today, what I could gather 

from all the speeches made by Hon. Members is that 
everyone wants to have a concrete devolution of power in 
all the Provinces in order to develop their areas. Thereby 
it is quite apparent that the rural economy is one of the 
backbones of the country. But it is unfortunate that the 
Centre is still holding all the power.  So, I hope, in the 
new Constitution, all the power will be devolved and by 
devolution of power, probably all the Provinces will be 
able to stand on their own feet and develop their areas.  

Sir, on the 05th of November, 2015 the Hon. Prime 
Minister delivered his vision and a Policy Statement to 
this august Assembly that enumerated a platform for the 
Budget - 2016. The medium-term strategies  proposed 
consisted of generating one million employment 
opportunities; enhancing income levels; development of 
rural economies; ensuring land ownership to rural and 
estate sectors including the middle-class and government 
employees and creating a wide and strong middle-class. 
This year, the Minister of Finance, in his Budget Speech, 
outlined that there will be progress in the noble endeavour 
to strengthen democracy, fundamental rights, 
reconciliation and development for lasting peace, freedom 
and national integration and that the country is guided by 
a new vision of lasting peace built on mutual respect and 
dialogue and that there will also be an ambitious reforms 
agenda encompassing all major spheres including social, 
political, economic and international relations. We need 
to involve our people, mobilize them, instil some hope to 
build their confidence and capacity to be able to create a 
socially inclusive growth.   

The rural roads that have been developed had the 
dominant focus of providing access to the security forces 
and were specified by them. It helped all their commercial 
activities in addition to their own movements. However, 
if we want to improve the rural productivity, we need to 
have a plan at the village level involving the villagers.  

The impact on education, in our villages is so severe 
that they cannot even converse or write in Tamil. There 
are no systems that will provide catch up education, so 
that they could have a fair chance of being included in the 
society. In the health sector, especially psychological and 
nutritional deficiencies must be addressed and the impact 
on the health of women must be clearly understood and 
addressed. The scale of resettled IDPs are so big that 
people are not aware of even their neighbours. The 
resettled communities were not allowed to come together 
during the past administration. They must be mobilized to 
form groups to enable them to address their own affairs 
and to take ownership for their development. We must 
empower them, hear them out and respond instead of 
specifying solutions.  

The Northern Province is fast becoming a hunting 
ground for some corrupt Traffic Police. They are now 
resorting to bribery by intimidating the local community 

and cannot even speak the language. This reminds us of 
the practices adopted several decades ago, which led to 
youth unrest. The mobility of our people is challenged by 
these few police officers and such practices must not be 
allowed to prevail.   

There are also intermediaries of trade who are taking 
advantage of these vulnerable communities which have 
not been restored or integrated. Therefore, these 
intermediaries deal with them individually and negotiate 
for exploitative prices.   

The Northern and Eastern Provinces are severely 
affected by brain drain. There is a lack of capacity in 
every aspect. These Provinces are forced to deal and 
negotiate with unequal and privileged partners in building 
those up. We need a plan to restore that capacity so that 
we could start taking some meaningful steps in terms of 
all the good things that have been announced by the 
Government.   

We want the donor community to engage with the 
local organizations and institutions and get informed of 
the local view first and then formulate programmes 
instead of consulting the same old Colombo-centric 
officers. These officers presided over those institutions 
during the many years of war and are still working on an 
autopilot mode, dishing out unworkable and 
dysfunctional solutions.   

Mr. Presiding Member, we need a targeted approach 
that will allow the local communities to engage and 
participate in this process by taking up the challenge of 
social inclusion and job creation. There are a lot of 
encouraging policy pronouncements that could certainly 
make a difference and now, there is also space for all the 
stakeholders to work in a coordinated and cohesive 
manner.  If we are serious about a win-win scenario, this 
is an opportunity for all to make a great contribution to 
the war-affected people, the region and the country.   

All the wild noises, distractions and politically-
orchestrated thuggery must be addressed based on law 
and order and human rights. Intimidation, convenient 
interpretation of history and intensions for power, 
personal glory and wealth can once again leave an 
unbearable scar on the minorities and on this country. Let 
us disregard these thuggeries and focus on the simple but 
important issue of rebuilding the villages and villagers. 
Let these distractors speak for themselves, showing who 
they are.  It is easy to get trapped in this vicious cycle all 
over again by being preoccupied with these episodes that 
have now become an unfortunate characteristic of this 
country. We have seen and suffered violence in all its 
forms and some of the current dramas on stage for the 
entire world to see are all familiar.   

We should not be distracted by a few hooligans 
standing in the way of addressing the needs of the war 
victims on a mass scale. Let us allow the law to deal with 
them and see if human rights would be observed and 
minorities would be treated as equal citizens of this 
country. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Rural development in the war-affected Provinces is 
critical at this juncture and turning a blind eye to it and 
allowing these businesses to continue as usual will 
seriously affect the people in those Provinces and for that 
matter, the country.  The potential for rural development 
in the war-affected regions is vast and must be explored 
as a matter of urgency. Agriculture is one of our main 
sources of livelihood, cultivating our traditional crops, 
other crops and leafy vegetables with livestock production 
being our mainstay. Currently, most of these are produced 
as a backyard operation due to many reasons. But, there is 
a lot of potential to improve their production if we 
approach it in a thoughtful and committed manner. 

Fisheries is another important sector for the North and 
the East. In the past, the livelihood of fishing was 
decimated, the local people were marginalized and they 
lost their ability to engage in it in any meaningful way 
and benefit from that. However, now we believe that there 
is potential to enhance their contribution to the national 
economy.  

Palmyrah trees of the Northern Province have the 
potential to support a further several thousand families. 
There are only a few small industries and there is no 
chamber of manufacturers functioning in the Northern 
Province, which clearly demonstrate there is lack of value
-addition in those small industries, but potential for 
growth.  

It is time to unblock the challenges that stymied 
progress. Due to the war and the measures justified as 
taken for national security, we had numerous challenges 
in the past such as difficulties faced in free transport of 
goods to national markets and market cartels, racial 
discrimination, political and security interference in 
commercial activities, Central control of permits and 
policies and health and environmental policies, not having 
access to technical training and capacity building, 
inability of the community to gather together, market 
dumping to affect the price levels and the dysfunctional 
state sector not responding to business needs. All these 
and the lack of exposure of the local people to technical 
and technological advancement have caused the current 
stagnation and the dominance of backyard farming in the 
war-affected areas. All these can be addressed now and 
must be addressed for economic and social advancement. 
We must give maximum opportunity for these to be 
rectified and want maximum cooperation form all.  

Even the few small industries and the handloom 
operators lack quality and productivity to be competitive 
even in the domestic market, let alone becoming a 
beneficiary of “Asia’s Growth Story”. Therefore, their 
capacity and the quality of the products must be 
improved.  

Freshwater fish production in tanks, reservoir fishing, 
harvesting of aquatic resources and ornamental fish 
farming offer a lot of potential for commercial 
exploitation and must be supported. The Central control 
of the travel and tourism industry and granting approval 

for projects devoid of any consideration for the social and 
economic environment have also been concerns for the 
provinces. What is needed is socially, culturally and 
economically appropriate projects and programmes that 
will directly advance the socio-economic situation of the 
people. Projects that promote authentic, eco-friendly 
tourism have enormous potential for these provinces, 
particularly for the Northern Province. Just a copy and 
paste run-of-the-mill hippy tourism industry would not 
only be economically unsound, but would also be a 
cultural and social intrusion and must be avoided.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up now. 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, give me one more minute please.  

Each one of these sectors has exceptional potential for 
economic development benefiting villages, regions and 
the nation. ly 80 per Nearcent of the population in the 
North and the East are living in rural areas and most of 
those areas were war-affected.   

The Hon. Minister of Finance outlined that social 
inclusion is a matter of prime concern and the 
participation of the entire population in the journey for 
development is a noble objective with that being “a 
society for all”. Accordingly, “Accelerating Growth with 
Social Inclusion” forms the broader theme of the National 
Budget for 2017. The Hon. Minister of Finance further 
mentioned, “We will formulate a cohesive policy to 
facilitate an equitable and inclusive level of social 
development in Sri Lanka.”  Thank you.    

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පී. හැරිසන් අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

දහයක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[පූ.භා. 11.16] 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 

දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු වන ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම ගැන මට ෙබොෙහොම සතුටුයි.  

ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුෙමක් ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. එතුමා අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ගාමීය 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ගැන  කථා කළා. ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය 
පැවැති පෙද්ශවලට සාධාරණයක් ඉටු ෙනොවුණු හැටියට තමයි 
ඔබතුමා යම් යම් පකාශ නිකුත් කෙළේ. මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් අපි 
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මුලතිව් දිස්තික්කෙය් වී ගබඩාවක් ඉදි කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 
350ක් ෙවන් කළා. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිස්තික්කෙය් 
නිලධාරින්ෙග් අකාර්යක්ෂමතාව නිසා, ෙද්ශපාලන මතෙභ්ද නිසා 
අද ෙවනකල් අපට ඒ කාර්යය ඉටු කරගන්න ලැබුෙණ් නැහැ.  

අපි රුපියල් මිලියන 85ක් විතර වියදම් කරලා කිලිෙනොච්චිය 
නගරය ආශිතව ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් ඉදිකරලා තිෙබනවා. අපි 
අවස්ථා කිහිපයකදී පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කළා, ඒ සඳහා 
ව්යාපාරිකයන්ට ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා. හැබැයි, ඒ පුවත් පත් 
දැන්වීම් අනුව සිංහල පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනක් විතරයි ඉල්ලුම් 
කරලා තිබුෙණ්. එෙහත් තමුන්නාන්ෙසේෙග් පළාෙත් පළාත් 
සභාෙව් විෙරෝධත්වය නිසා ඒ ආර්ථික මධ්යස්ථානය අද ෙවනකල් 
විවෘත කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 85ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අෙප් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය වව්නියාව 
දිස්තික්කෙය් ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව, ඒ වාෙග්ම යුද්ධෙයන් 
අවතැන් වුණු පිරිස් ඉන්න තාන්ඩිකුලම් පෙද්ශය ආර්ථික 
මධ්යස්ථානයක් ඉදි කරන්න ෙතෝරා ගත්තා. තාන්ඩිකුලම් පෙද්ශය 
ෙතෝරා ගන්නවාත් එක්කම ඒ ස්ථානය පිළිබඳව පශ්නයක් මතු 
වුණා, පළාත් සභාෙව් සහ මධ්යම ආණ්ඩුෙව් මන්තීතුමන්ලා අතර. 
ඒ නිසා අපි ඒ අයට කිව්වා, ෙවන ස්ථානයක් ෙදන්න කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් පධාන 
ඇමතිවරයා අපට වවුනියාව බස් නැවතු ම්ෙපොළ පිටුපස තිෙබන 
ඉඩම දුන්නා, එතැන ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් ඉදිකරන්න කියලා. 
ඒ සඳහා අපි අවශ්ය මිනුම් කටයුතු කරලා කැබිනට් මණ්ඩල 
අනුමැතිය ගත්තාට පස්ෙසේ, ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
එතුමාම කිව්වා, මාන්කුලම් පෙද්ශෙය් තව එකක් ආරම්භ කරන්න 
ඕනෑ කියලා. අපි මාන්කුලම් ආර්ථික මධ්යස්ථානය පටන් ගන්න 
අවශ්ය මුදල් හදල් ෙවන් කරලා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය 
ගත්තා. නමුත් අද ෙවනකල් ඒකට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
පළාත් සභාෙව් සහ මධ්යම ආණ්ඩුෙව් කඹ ඇදිල්ල මත තවමත් ඒ 
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
වැඩ කටයුතු ෙනොසලකා හැරලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පෙද්ශෙය් පළාත් සභාව සහ මධ්යම ආණ්ඩුව අතර තිෙබන ගැටලු 
නිසා අපට ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී යම් යම් 
බාධක ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් විපක්ෂ 
නායකතුමා ඇතුළු ඒ මන්තීවරුන් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා.  

මෙග් මිත නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා, අනුරාධපුරයට හරක් ෙබදන කථාවක්. ඔව්, අනුරාධපුරයට 
හරක් ෙබදනවා. හැබැයි, අනුරාධපුරයට විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙබදන්ෙන්. එතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි ෙම් 
ෙතොරුතුරු අහගන්න. කිරි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අපට 
ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. මෙග් හිත මිත සී.බී. රත්නායක 
මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ආරුමුගම් ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා පශු සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර ඇමතිවරු හැටියට කටයුතු කළා. අද 
ෙවනෙකොට අපි රුපියල් මිලියන 40,000ක් -රුපියල් බිලියන 40ක්
- විතර විෙද්ශීය රටවලින් කිරිපිටි ආනයනය සඳහා වියදම් 
කරනවා. අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය 
රටට ගැළෙපන ආකාරෙයන් වැඩි කර ගන්න. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ද 
තුළදී අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, කන්ද උඩරට පෙද්ශයට 
ඕස්ෙට්ලියානු රජෙයන් කිරි ගවයන් 5,000ක් ෙගන්වීමට. ඒ 
ගවයන් දසෙදනා බැගින් ඒ ප ෙද්ශවල ජනතාවට ලබා දීලා කිරි 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
කටයුත්ත පටන් ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග්ම උතුරු පෙද්ශෙය්ත් අපි 
ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැන් 

ෙම් ස්ථානෙය් නැති වුණත් එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, උතුරු පළාතට කිරි ගවයින් 2,500ක් 
ලබා ෙදන ෙලස. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම සතුටින් මතක් 
කරන්න ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
පාකිස්තාන රජෙයන් කළ ඉල්ලීමක් මත,   මී ගවයින් 2,000ක් සහ 
එළ ගවයින් 10,000ක් වාෙග් විශාල පමාණයක් පාකිස්තාන 
රජෙයන් අපට ලැෙබයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 ඕස්ෙට්ලියාෙවන් උසස් වර්ගෙය් සතුන් ෙගන ඒමටත් අපි 
දැනටමත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ෙම් 
අවුරුද්ද තුළදී අපට වැඩි වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ 
මඟින් උතුරු පෙද්ශයටත් අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන් ෙවයි. මා තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම පශු 
ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් උතුරු පෙද්ශයටත්, 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයටත් පසු ගිය සතිය ඇතුළත පශු ෛවද්යවරු 
හැටකට ආසන්න පමාණයකට අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් අලුතින් 
පත්වීම් ලබා  දුන් බව. 

ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, සත්ව 
පාලනය දියුණු කරන්න, ඒ ඒ පෙද්ශවලම ෛවද්යවරුන් සහ 
අෙනක් පෙද්ශවල ෛවද්යවරුත් අපි අනුයුක්ත කර තිෙබනවා.  
ෙම් ෙවනෙකොට ලංකාෙව් සියලු පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවලට අවශ්ය පශු ෛවද්යවරුන්ෙග් අනුයුක්ත කිරීම අපි 
දැන් සිද්ධ කර තිෙබන බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.[බාධා කිරීමක්]  
මට ෙකටි කාලයයි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර ඉක්මන් කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ විධියට හරක් ෙබදන එක 

ෙහොඳයි. ඒ පෙද්ශවලට පශු ෛවද්යවරු යවන එකත් ෙහොඳයි.  
හැබැයි, සිරිෙකොෙතන්  'ඕඩර්' එක ලැබුණා වාෙග්  යුඑන්පී  
ෙගවල්වලටම ෙම් හරක් ටික යවන එකයි පශ්නය. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නාන්ෙසේ වැරදි මතයක ඉඳෙගනයි කථා කරන්ෙන්. මම 

ඒ විස්තරය කියන්නම්.  අනුරාධපුරෙය් ඒ සත්තු ෙබදුෙව් මිල්ෙකෝ 
ආයතනය සමඟ  එකතුෙවලා. මිල්ෙකෝ ආයතනෙයන් එහි වැඩි 
බරක් දරා තිෙබනවා. ඒ ආයතනෙයන් තමයි ඒ සතුන්ෙගන් 
භාගයක මිල දරන්ෙන්. ඉතිරි ෙකොටස අෙප් අමාත්යාංශය දරනවා. 
මිල්ෙකෝ සමාගමත් එක්ක  එකතුෙවලා තමයි අපි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන්.  තමුන්නාන ්ෙසේෙග්ත් කවුරු ෙහෝ මිල්ෙකෝ සමාගෙම් 
ඉන්නවා නම් දැනෙගන, මිල්ෙකෝ සමාගෙමන් ෙකෙනකුට 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා  නම් මට කියන්න. මා ඒක 
නිවැරදි කර ෙදන්නම්. එෙහම නැතිව, සිරිෙකොත 'ඕඩර්ස්' අනුව 
හරක් ෙබදන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ; 
භය ෙවන්නත්  එපා.  තමුන්නාන්ෙසේෙග් වෘත්තීය සමිතියත් දැන් 
දවස් ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා ඇවිල්ලා ඒ කටයුත්ත ගැන ෙබොෙහොම 
පසාදය පළ කරලා ගියා. මිල්ෙකෝ සමාගම අපි භාර ගන්නෙකොට  
මිලියන 600 ගණනක් තිබුණු අෙළවිය අපි භාර ගත්තාට පස්ෙසේ,  
ගිය මාස ය ෙවනෙකොට මිලියන 810 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසානරුඪ ගරු මන්තීතමනි,   වී අෙළවි මණ්ඩලය ගැනත්  

යමක් කියන්න  ඕනෑ. අද රෙට් තිෙබන පධාන පශ්නයක් හැටියට 
වී ගබඩා ඉදිකිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ වා  ෙග්ම තිෙබන 
ගබඩා අලුත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් "රජරට නෙවෝදය" වැඩසටහන යටෙත්  
අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කවල අලුතින් වී ගබඩා 15 ක් 
ඉදි කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය මූල්ය 
පහසුකම් අපට ලබා දීලා තිෙබනවා.   

 ඔයාමඩුව පෙද්ශෙය් උතුරු මැද පළාෙත් ඉදිෙවන විශාලතම 
වී ෙමෝල ඉදි කරන්න, සයිෙලෝ වර්ගෙය් ගබඩා ගණනාවක් ඉදි 
කරන්න, තඹුත්ෙත්ගම ආර්ථික මධ්යස්ථානය විශාල විධියට දියුණු 
කරන්න, තඹුත්ෙත්ගම මහවැලි සත්වපාලන ෙගොවිපළවල් ෙදකම 
වැඩි දියුණු කරන්න, සත්ව පාලන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්නතුෙව් 
සීප්පුකුලම මධ්යස්ථානය  දියුණු කරලා ඒ තුළින් වැඩි  ශිෂ්යයන් 
පමාණයකට අවස්ථාව උදා කර ෙදන්නත් අපි  කටයුතු කර 
තිෙබන බව කියන්න  කැමැතියි.  

] 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා දැන්  කරුණාකර කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා ඔබතුමාෙගන් තව විනාඩි 

කිහිපයක් ඉල්ලා සිටිනවා. රෙට් ජනතාවෙග් ෙපෝටීන 
අවශ්යතාෙවන් වැඩි ෙකොටසක් සපුරාගන්න හුඟ ෙදෙනක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් බිත්තර සහ කුකුළු මස්වලින්. ඒ සඳහා 
ඇති  එකම ඉඩකඩ  තිෙබන්ෙන් කුකුළු ව්යාපාරය  හරහායි. ඒ 
ෙපෝටීන්  අවශ්යතාව  සම්පූර්ණ කරන්නත් අපි අලුත් වැඩ පිළිෙවළ 
ගණනාවක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම්  අය වැය තුළිනුත්  ඒ 
සඳහා අවශ්ය සහන අප ට ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන එකත් 
ඔබතුමාට මතක් කරනවා. කාලෙව්ලාව අවසාන නිසා මම කථාව 
අවසාන කරන්නම්.  

  අවසාන වශෙයන්, පිළිතුරු ෙදන්න මට අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණොත් ඉදිරිෙය්දී  තවත් කරුණු සඳහන් කරන බව  සඳහන් 
කරමින් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[ .ப. 11.26] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இன்ைறய தினம் ஐந்  அைமச்சுக்க க்கான 
2017ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்ட ஒ க்கீ களின்மீ  
கு நிைலயில் விவாதங்கள் நைடெப கின்றேபாதி ம், ேநர 
அவகாசம் க தி மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சு, கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சு, 
ெதாைலத் ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் அைமச்சு ஆகிய ன்  அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பில் 
என  க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
அந்தவைகயில், த ல் மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சு ெதாடர்பில் க த் க்கைள ன்ைவக்கின்ேறன்.   

த்தம் காரணமாக ேநர ப் பாதிப் க்குட்பட்ட வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் வாழ்ந்  வ கின்ற மக்களிைடேய 
நில ம் பிரச்சிைனக க்கும் இந்த நாட் ன் ஏைனய 
மாகாணங்களில் வாழ்கின்ற மக்களிைடேய நில ம் பிரச்சிைன 
க க்கும் இைடயில் வித்தியாசங்கள் உள்ளைதப்ேபான்  
மைலயகப் பகுதிகளில் வாழ்ந்  வ கின்ற மக்களின் 
பிரச்சிைனகள் ஏைனய மாவட்டங்களில் வாழ்ந்  வ கின்ற 
மக்களிைடேய நில கின்ற பிரச்சிைனகளி ந்  ற்றாகேவ 
ேவ பட்டைவ என்பைத இங்கு நான் வ த்த வி ம்  
கின்ேறன். 'இ பதாம் ற்றாண் ன் ந ன அ ைமத்தனம்' 
என எம  மைலயக மக்கள் குறித்  தி . ேமாகனதாஸ் 
அவர்கள் எ தியி ந்தார். அந்தள க்கு இந்த மக்கள  
வாழ்க்ைக அைமந்தி க்கின்ற . இதில் ன்ேனற்றங்கள் 
காணப்பட ேவண் ய  அத்தியாவசியமாகும் என்பைத நான் 
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, ேதசிய இன 
மற் ம் வர்க்க ஒ க்கு ைறக க்குட்பட் , நிலமற்ற ஒ  
ச கமாக வா ம் இந்த மக்களின் வாழ்க்ைகைய மாற்  
வதற்குக் ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் நிச்சயமாக 
நடவ க்ைககைள ன்ென ப்பாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
இந்த அரசு த்த ேநர ப் பாதிப் க்க க்கு உட்பட் ள்ள 
வடக்கு, கிழக்கு மக்க க்குச் சில விேசட திட்டங்கைள 
வகுத் ச் ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன நான் அ க்க  ேகாாி 
வ வைதப்ேபால், இந்த மைலயக மக்களின் அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனகைள ம் ேதைவகைள ம் தீர்ப்பதற்கும் சில 
விேசட திட்டங்கள் வகுத் ச் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ள்ள   என்பைத ம் நான் இங்கு உங்களின் 
அவதானத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயான  ேதாட்ட நிர்வாகங்கேளா  
ெதாடர்பான பிரச்சிைனக டேனேய பிைணந்ததாகக் 
காணப்ப கின்ற . அரசியல் ாீதியான பிரச்சிைனகள் 
ஒ பக்கம் இ க்கின்ற நிைலயில், ச க, ெபா ளாதார ாீதியில் 
நாட் ன் ஏைனய பிரைஜகைளவிட மிக ம் குைறவான 
நிைலயிேலேய இவர்கள் காணப்ப கின்றனர். ேதாட்டத் 

ைரமார் என்ேபாாின் ஆதிக்கத்திற்குட்பட்ட நிைலயில் 
இவர்கள  வாழ்க்ைக ைற சுழன்  வ வதால், இதி ந்  
மீள அவர்க க்குத் ைண நிற்கக்கூ ய வல்லைம அந்த 
மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற தைலவர்க க்கு 
இ க்கேவண் ம் என்பைத ம் நான் இங்கு வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.   

அரசு 1972ஆம் ஆண் ல் ெப ந்ேதாட்டங்கைளக் 
ைகேயற்றி ந்தேபாதி ம், இந்த மக்களின் வாழ்க்ைக 
நிைல ம், இம்மக்க க்கு எதிரான சுரண்டல்க ம், 
இவர்கள  ன்ப யரங்க ம் நீங்கிவிட்டதாகக் 
கூ வதற்கில்ைல. இதற்கு ன்ன ம், இதற்குப் பின்ன ம் 
இம்மக்கள் அரசியல், ச க, ெபா ளாதார ைறகள் சார்ந்  
அேத நிைலைமயில்தான் வாழ்ந்  வ கின்றனர். ஆங்காங்கு 
சில ன்ேனற்ற நிைலகள் அவர்க க்குக் 
கிைடக்கப்ெப கின்ற வசதிகைளப் ெபா த்  
ஏற்ப கின்றேபாதி ம், விகிதாசார ாீதியில் அ  
ேபா மானதாக இல்ைல. இந்த நிைலயில் இன்  
இம்மக்களில் ஒ  ெதாைகயினர் ேதாட்டத் ைற தவிர்ந்  

3659 3660 



2016 ෙදසැම්බර් 09  

ைறசாராத் ெதாழில்களில் ஈ பட்  வ கின்றனர். 
கைடகளில் சிற் ழியர்களாக ம் ஏைனய நிைலகளி ம் பலர் 
பணியாற் கின்றனர். ட் ப் பணியாளர்களாகப் பலர் 
ெவளிநா களி ம் உள்நாட் ம் பணியாற் கின்றனர். 
அந்தவைகயில், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான மாத 
ஊதியம் குைறந்தபட்சம் 1,000 பாயாக உ திப்ப த்தப்பட 
ேவண் ய ேபால், உள்நாட் ல் ட் ப் பணியாளர்கள ம், 
கைடச் சிற் ழியர்கள ம் பணியான  ெதாழில் ைற 
அங்கீகாரத்திற்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் இந்த இடத்தில் மீண் ம் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம், ெதன்மாகாணம், சப்பிரக வ மாகாணம் 
ேபான்ற பகுதிகளில் வாழ்ந் வ ம் மைலயக மக்கள் 

கங்ெகா த்  வ ம் பிரச்சிைனகள் இன் ம் மா பட்ட 
ைவயாகேவ உள்ளன. இம்மக்கள் அங்கு பரந்தளவில் வாழ்ந்  
வ கின்றேபாதி ம் தமக்கான ஒ  நாடா மன்றப் 
பிரதிநிதிையக்கூடப் ெபற யாத நிைலயில் அ ப்பைட 
உாிைமகள்கூட ம க்கப்ப கின்றவர்களாகேவ இ க்கின் 
றனர். இவர்கள  ச க, ெபா ளாதார மட்டமான  கிராம 
நிைலயிைன ம்விடக் குைறந்த நிைலயிேலேய காணப்ப  
கின்ற . அத் டன், இவர்கள் இன ாீதியிலான பாகுபாட் ப் 
பிரச்சிைனக க்கு மிக அதிகளவில் கங்ெகா த்  
வ வதாக ம் ெதாிகின்ற . எனேவ, இந்த மக்கள  
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பி ம் ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் 
அவர்கள் கூ தல் அவதானம் எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இம்மக்க க்ெகன 25 ஆயிரம் கள் அைமக்கப் 
பட ள்ளதாக இம் ைற வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . இ  வரேவற்கத்தக்க . இதைன 
விைரவாக ன்ென த்  அம்மக்களின் மிக க்கிய 
மானெதா  பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணலாம். எனி ம், 
மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், தனி கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் ெமனில் சுமார் 3 இலட்சம் கைள 
யாவ  அைமக்க ேவண் ய நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
இதைன ம் க த்திற்ெகாண்  அைமச்சர் அவர்கள் 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். குறிப்பாக இந்த 

ட் த் திட்டங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் அதற்கான 
காணிகைளப்  ெப வதில் ெப ம் சவாைல எதிர்ேநாக்க 
ேவண் ேயற்படலாம். எனேவ, நிைலயான அபிவி த்தி 
மற் ம் அனர்த்த ஆபத்  மதிப்பீ கைள ேமற்ெகாண்  
அதற்கான காணிகைள இனங்காண்பதற்கும் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சு ெதாடர்பி ம் 
சில க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். எம  
நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் வடக்கு மாகாணத்தில் 
கால்நைடகள் அதிகமாகக் காணப்ப கின்றேபாதி ம் 
அங்குள்ள கால்நைடகளில் ெப ம்பாலானைவ பா ற் 
பத்திக்கு ஏ வானைவயாக இல்லாத நிைலயில் அவற்ைற 
இனங்கண்  பா ற்பத்திக்கு ஏற்றவா  அவற்றின் 
திறன்கைள ேமம்ப த் வதற்கும், அப்பகுதிக்குப் ெபா த்த 
மான கால்நைடகைள வரவைழத் க் ெகா த்  
அத் ைறயிைன ேம ம் வளர்த்ெத ப்பதற்கும் ெகௗரவ 
அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். தற்ேபா  வடக்கில் 
பா ற்பத்தித் ைறயான  குறிப்பிடத்தக்க உற்பத்தியிைனச் 
சந்ைதப்ப த் கின்ற நிைலயில் அதைன ந ன வசதிக டன் 

கட் ெய ப் வதன் ஊடாக ம் குறித்த பண்ைணகைள மக்கள் 
மயப்ப த்தப்பட்டைவயாக உ வாக்குவதன் ஊடாக ம் 
அத் ைற சார்ந்த மக்கள் ேம ம் தங்கள  வாழ்வாதாரத்ைத 
வளர்த் க் ெகாள்வார்கெளன எதிர்பார்க்கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் தற்ேபா  ஒ  கு ம்பத்திற்கு கறைவ மா கள் பத்  

தம் வழங்கப்ப ம் திட்டத்தில் வடக்கு மாகாண மக்கைள ம் 
உள்வாங்கி அத் ைறைய எம  பகுதியி ம் ஊக்குவிப்பதற்கு 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

அேதேநரம், எம  பகுதிகளில் ேபாதியள  ேமய்ச்சல் 
தைரகைள உ வாக்க ேவண் ள்ள . இதற்கான 
காணிகைள அப்பகுதியில் இனங்காண ம். எனேவ, இந்த 
ேமய்ச்சல் தைரகைள உ வாக்கி அவற்ைறப் ேபணக்கூ ய 
வழி ைறகைள ம் தங்கள  அைமச்சு ன்ென க்க 
ேவண் ம். அத் டன் ேவ  மாவட்டங்களி ந்  
விலங்கினத் தீவனங்கள் அங்கு ெகாண் வரப்ப ம் நிைலயில் 
அவற்றின் விைலகள் அதிகாிப்  மற் ம் நிைற குைற  
ேபான்ற பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. எனேவ, 
யாழ்ப்பாணம் உட்பட வடக்கில் காணப்ப கின்ற வளங் 
கைள ம் அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  அங்கு விலங்கினத் தீவன 
உற்பத்திகைள ஊக்குவிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய  அவசியமாக ள்ள . எனேவ 
இ  ெதாடர்பி ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
கிளிெநாச்சி, வ னியா, மன்னார் மற் ம் ல்ைலத்தீ  
ேபான்ற மாவட்டங்களில் ெநல் களஞ்சியசாைலகள், ெநல் 
உலர்த் ம் தளங்கள் மற் ம் ெநல் ஆைலகைள அைமப்பதன் 
ஊடாக அம்மக்கள் தங்க க்குாிய அாிசிைய நியாய 
விைலகளில் ெப வைத உ திெசய்ய ம். எனேவ 
அவற் க்கான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாண்  உத மா ம், 
ெநல் ெகாள்வனவின்ேபா  அப்பகுதி மக்களின் அ வைடகள் 
ெதாடர்பில் அதிக அவதானம் ெச த் மா ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அ த் , ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் 

உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சு ெதாடர்பில் சில 
க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இன்ைறய 
காலகட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் இைணய வசதி என்ப  
அைனத்  தரப்பின க்கும் அத்தியவசியமான ஒன்றாகேவ 
வளர்ச்சி ெபற் ள்ள . தற்ேபா  பாடசாைல மாணவர்கள் 
உட்பட உயர் கல்வித் ைற சார்ந்த மாணவர்கள் மற் ம் 
ஆசிாியர்க க்கு ம க் கணினிகள் வழங்கப்பட் ம், ேம ம் 
வழங்கப்பட ம் உள்ள நிைலயில் இைணய ேசைவ 
வழங்குநர்கள் அதிக இலாபத்ைத ஈட் ம் ேநாக்குடேனேய 
அச்ேசைவைய வழங்கி வ கின்றனர். இந்த நிைலயில், 
அதற்கான வாிக ம் அதிகாிக்கப்ப கின்ற நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்தச் ேசைவையக் குைறந்த 
விைலயி ம் இலகுவாக ம் கல்வித் ைற சார்ந்ேதார் 
ெப வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். தற்ேபா  
சில நகரங்களில் குறிப்பிட்ட சில ெபா  இடங்கள் சார்ந்  Wi-
Fi இைணய வசதி வழங்கப்பட்  வ கின்றேபாதி ம் அ  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மிக ம் குைறந்த ேவகத்திேலேய ெசயற்ப வதால் அதன் 
ேவகத்ைத அதிகாிப்பதற்கும் அச்ேசைவைய ேம ம் பல ெபா  
இடங்க க்கும் விஸ்தாிப்பதற்கும் ெகௗரவ அைமச்சர் ஹாின் 
பர்னாந்  அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என ம்  
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  මීළඟට, ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 14ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON.SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[පූ.භා. 11.36] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම අමාත්යාංශ 

ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට බඳුන් 
වනවා. ඒ අමාත්යාංශ තමයි, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයත්, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශයත්, 
විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශය හා විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය. ෙම් අමාත්යාංශ ගණනාවම දිහා 
බැලුවාට පස්ෙසේ මට කාරණයක් මතක් වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනිදා ෙම් යහ පාලන රජය බලයට 
එනෙකොට කිව්වා, "එකම විෂයය අමාත්යාංශ ගණනාවක් අතෙර් 
ෙබදී ගිහිල්ලා තිෙබනවා"ය කියලා. යහ පාලන රජය විසින් කලින් 
රජය විෙව්චනය කෙළේ එෙහමයි . 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය" කියලා අමාත්යාංශයක් 
තිෙබනවා. ඒ අමාත්යාංශය බාරව තිෙබන්ෙන් පලනි දිගම්බරන් 
ඇමතිතුමාටයි. තව අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා, "පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය" කියලා. ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්තයා බාරව ඉන්න අමාත්යාංශය. "ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්යාංශය" කියලා තව අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. මට 
නම් ෙම් කාරණය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

"පාෙද්ශීය සංවර්ධන" කියලා අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. තව 
අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා, "කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන'' කියලා. "පාෙද්ශීය සංවර්ධන" 
කියලා තව අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සංවර්ධනෙයනුත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් පජාව සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව 
ෙනොෙවයිද? ඒ අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ යටිතල පහසුකම් කියන 
එකක් නැද්ද? "ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ" අමාත්යාංශයක් 
තිෙබනවා. "විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ" අමාත්යාංශය කියලා තව 
එකකුත් ආපසු හදලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණා ගැන කල්පනා කර 
බලන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව අද කරමින් 
ඉන්ෙන් සංෙතෝසම්, වරදාන, වරපසාද දීලා ඇමතිකම් ලබා දීමයි. 
ඒ අනුව ආර්ථික පතිපත්ති, ආර්ථික දැක්මක් නැති ගමනකට අද 
රට ගිහිල්ලා අවසානයි. මට මුලින්ම කාරණයක් අහන්න 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමතැන හරින් 
පනාන්දු මැතිතුමා - ඌව පළාෙත් හිටපු මහ ඇමතිතුමා - හිටියා 
නම්  වැදගත් වනවා. එතුමා ෙබො ෙහොම ලස්සනට ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙවනුෙවන් සුදු පිරුවට දානවා; සුදු හුනු ගානවා. ඔක්ෙකොම සුදු 
පිරුවට කථා. එතුමා තමයි, "ආණ්ඩුව යහපත්, යහපත්" කියලා 
කියන උන්නැෙහේ.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ජන මාධ්යෙව්දීන් ගැලරිෙය් ඉන්නවා. 
ජනමාධ්යෙව්දීන්ට ෙමතුමා ටැබ් පරිගණක ෙබදුවා. 
"මාධ්යෙව්දීන්ට ෙනොමිෙල් දුන් ටැබ් එකට බිල් එයි" කියලා අද 
“ලක්බිම” පත්තෙර් තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දීන්ට ෙම් ටැබ් පරිගණක 
ෙනොමිෙල්  ෙබදන දවෙසේ ගරු කථානායකතුමාත් එතැන හිටියා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත් එතැන 
හිටියා. මාධ්යෙව්දීන් ෙගන්වලා උත්සවයක් පවත්වලා, banners 
ගහලා,  photos ගහලා, පත්තෙර්ට ෙලොකුවට කියලා, "ෙනොමිෙල් 
පරිගණක ලබා දීෙම් පළමු ආරම්භය" කියලා  ටැබ් පරිගණක  
දුන්නා. දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් මාධ්යෙව්දීන්ට 
බිලක් එවනවා. ෙම් ටැබ් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ණයට. 
මාධ්යෙව්දීනුත් රවට්ටලා, මාධ්යෙව්දීන්ටත් ෙකොෙළේ වහලා, 
මාධ්යෙව්දීනුත් අන්දලා. මාධ්යෙව්දීන්ට කියනවා, "ජාතිවාදය 
වපුරන්න එපා. ෙමෙහම කරන්න එපා. පජාතන්තවාදය රකින්න. 
ෙම් රට ෙවනස් කරන්න එපා. විනාශ කරන්න එපා. ජාතිවාදය 
ඇති කරන්න එපා"ය කියලා. මාධ්යෙව්දීන්ට මහා ෙලොකු 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ; මාධ්ය ආයතනවලට මාර මාර්ෙගෝපෙද්ශ. 
ඔෙහොම කියන ගමන් ඔන්න ජනමාධ්යෙව්දීන්ට දුන්නු  ටැබ් 
පරිගණකයට කරලා තිෙබන ෙද්. ෙම්  ටැබ් පරිගණක ලබා දුන්නු 
කියාවලිය ෙමොකක්ද කියලායි ඩිජිටල් ඇමතිතුමාෙගන් මා 
අහන්ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම් කරපු ෙද්? දැන් උත්තර ෙදන්න.  
මාසික වාරිකය ෙගවන්න කියලා මාධ්යෙව්දීන්ට දැන් බිලක් 
එවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්තයා ඡන්ද ටිකක් අරෙගන ඇවිල්ලා දැන් පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන ඇමති. අපට ආරංචියි ෙම් අමාත්යාංශයට, -  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා. 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 මට ෙචෝදනා කරපු නිසා මා උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ටැබ් පරිගණක ගැන කථා කරපු 
නිසා මා පුංචි උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඒ ගැන සම්පූර්ණ, - 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
හැබැයි, මෙග් කාලය මට ෙදන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
විනාඩියයි මා ගන්ෙන්. ඔබතුමා මට ෙචෝදනාවක් එල්ල කළ 

නිසා  මා ඒ ෙචෝදනාවට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙචෝදනාවට උත්තර ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මා , මෙග් කථාව කළා. ඔබතුමා අහෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කියන්න තිබුණා ෙන්. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැතිව අසත්ය ෙචෝදනා කරන්න එපා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එෙහනම් තමුන්නාන්ෙසේට තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ඒ 

ගැන කියන්න තිබුණාෙන්.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දන්ෙන් නැති අසත්ය ෙද්වල් කියන්න එපා.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අද "ලක්බිම" පත්තෙර් ෙම් ගැන සඳහන්ෙවලා තිෙබනවාෙන්. 

ෙම් "ලක්බිම" පත්තෙර් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
කියන ෙද් ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එෙහනම් ඔබතුමාට ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න 

තිබුණා ෙන්. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ටැබ් පරිගණක දුන්ෙන් ෙනොමිෙල්. සාමාන්යෙයන් පාවිච්චි 

කරන ගණනට ඕනෑම ෙකෙනක් ෙගවන්න ඕනෑ. පාවිච්චි කරන 
ගණන ෙනොමිෙල් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පාවිච්චි කරන ගණනට කියන්ෙන්, ෙම් ටැබ් පරිගණකය 

දුන්ෙන් ෙනොමිෙල් ෙනොෙවයිද? එතෙකොට ෙම් ලියුම එන්ෙන් ටැබ් 
එක  ණයට දුන්න  එකක් නිසා ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමාට මම සභාගත කරන්නම්, - 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මාධ්යෙව්දීන්ට කියලා තිෙබන්ෙන්, ෙනොමිෙල් ෙදනවාය 

කියලා.   

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙනොමිෙල් දුන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙනොමිෙල් දුන්නාට මාසික වාරිකයක් ෙගවන්න කියලා ලියුම් 

එනවා ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම් කථාව?  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
''ටැබ්'' එකට ෙගවන්න කියලා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. "ටැබ්" 

එක ෙනොමිෙල් දුන්ෙන්. 

 

 ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොමිෙල් ෙනොෙවයි දීලා 

තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
''ටැබ්'' එක ෙනොමිෙල් දුන්ෙන්. ඒ, පාවිච්චි කරන පමාණයට. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඕක තමයි විශ්වවිද්යාල දරුවන්ටත් ෙවන්ෙන්. පාසල් 

දරුවන්ටත් ෙදනවාය කියන කථාවත් ඕක ෙවන්න ඇති.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Handphone  එකට වුණත් බිල ෙගවන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්න. එතුමාෙග් කථාව කරපුවාෙව්. එතුමාෙග් කථාව 
කරන්න කියන්න. නමුත් ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න 
කියන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  ඇමතිතුමා. 

 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපටත් ඒ ගැන දැනගන්න ඔබතුමා ඒ කාරණය නැඟූ එක 

ෙහොඳයි. ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, "ටැබ් පරිගණකය ෙනොමිෙල්. පාවිච්චි 
කරන ෙකොට බිල ෙගවන්න ඕනෑ"ය කියලායි. වාහනයක් දුන්නාම, 
-   

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
බිෙල් ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක තමයි කථාව. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පුළුවන් නම් දැන් ෙම් මාධ්ය ආයතනවලින්  කැඳවලා ෙම් 

කාරණය ගැන අහන්න. ෙනොමිෙල් ෙනොෙවයි ෙම් ටැබ් පරිගණක 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන්ට මාසික වාරිකය වශෙයන් 
රුපියල් 11,000ක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා, ෙකොටස්වලට 
ෙබදලා. ෙනොමිෙල් ෙනොදුන්නු නිසා තමයි ඒෙගොල්ලන්ට ෙම් ලියුම් 
එවන්ෙන්. ෙනොමිෙල් ෙනොෙවයි දීලා තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මම කියන ෙද් අහ ගන්න ෙකෝ. ෙමතුමා කියන ෙද් ෙවලා 

තිෙබනවා නම් සම්පූර්ණ මුදල මා අතින් ෙගවන්න සූදානම්. 
හැබැයි, එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙමතුමා ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අපි ෙමොකටද ෙගවන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා දුන්නු එකට  අපි 

ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙන් දුන්ෙන්. අපි 
ෙගවන්ෙන් ෙමොකටද? තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව රවට්ටලා, 
ජනතාවත් රවට්ටලා, මාධ්යෙව්දීනුත් රවට්ටලා, මාධ්ය ආයතනත් 
රවට්ටලායි ෙම් ෙකෙනහිලිකම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙම්වා ගැන කියන්න එන්න ඕනෑ නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ හැම ෙවලාෙව්ම කටින් බතල ෙකොළ හිටවන්න 
හදන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති ධුරය දරන 
කාල ෙය්දී කෙළේත් ඕකයි.  

ෙද්ශපාලනඥෙයෝ යටත් කෙළේ කථා කරලා, කෑ ගහලා. 
එෙහම කරලා යටත් කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ 
බලනවා. ඒ විධියට තමයි තමුන්නාන්ෙසේ මාධ්ය ආයතනවලටත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. මට කථා කරන්නට ෙදන්න මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය ගැනත් මම යමක් කියන්නට ඕනෑ. දැන් අපට 
ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් මාසික 
කුලිය පිළිබඳව. දැන් ඒ මාසික කුලිය ෙගවනවා, ලක්ෂ ගණනක්. 
අපි අහන්ෙන් ඒ මාසික කුලිෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් යන්ෙන් 
ෙකොහාටද කියලා. රුපියල් ලක්ෂ 80යි මාසික කුලිය. රුපියල් 
ලක්ෂ 60යි ඒ අදාළ පුද්ගලයාට යන්ෙන්. ඉතිරි ලක්ෂ 20 
ෙකොහාටද යන්ෙන්? අපි ඉදිරිෙය්දී ෙම් ෙතොරතුරු ෙසොයලා 
ෙපන්වන්නම්. අන්න ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න, ඒ ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියලා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය යටෙත් ති ෙබන පශු සම්පත් ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත් මා 
කථා කරන්නට කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය  යටතට වී අෙළවි 
මණ්ඩලය, ගාමීය පුනර්ජීවන අරමුදල, ගාමීය ආර්ථික පුනර්ජීවන 
අරමුදල, ජනදිරිය අරමුදල, -ඒක ගාෙමෝද්ය මණ්ඩල අරමුදල 
කියලාත් හඳුන්වනවා- ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය 
සහ සීමාසහිත කිරියා/මිල්ක් ඉන්ඩස්ටීස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගම 
ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් පුනරාවර්තන වියදම් දිහා බැලුවා. ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් සමස්ත පුනරාවර්තන වියදම රුපියල් මිලියන 
1,357යි. ෙම් අමාත්යාංශෙය් මූලධන වියදම රුපියල් මිලියන 
6,973යි. ඒ කියන්ෙන් මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 8,330යි. 
පසුගිය වර්ෂෙය් ෙම් අමාත්යාංශයට මුළු වියදම විධියට රුපියල් 
මිලියන 5,816ක් ෙවන් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
කියන්ෙන් පසුගිය වර්ෂයට වඩා 2017 වර්ෂය සඳහා ෙම් 
අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 2,513ක් වැඩිෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව මම බැලුවා ෙම් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන 
සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙමොනවාද කියලා. ගරු අගමැතිතුමාත් සභාෙව් 
ඉන්න ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය ගැන කියන්නට ඕනෑ.  

2016 අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා ආර්ථික මධ්යස්ථාන පිහිටුවන්නට; පාරම්පරික හස්ත 
කර්මාන්ත ගම්මාන පිහිටුවන්නට රුපියල් මිලියන 35ක් 
තිෙබනවා; මැටි කර්මාන්ත ගම්මාන සංවර්ධනය කරන්නට 
රුපියල් මිලියන 5ක් තිෙබනවා; හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන සහ 
අෙළවි ගම්මාන ස්ථාපිත කිරීමට රුපියල් මිලියන 28ක් තිෙබනවා; 
කුරුණෑගල හා ගම්පහ දිස්තික්කවල අපනයන සඳහා 
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කාෂිකර්මාන්ත සංවර්ධන හා කිරිපිටි කර්මාන්ත පවර්ධනය කිරීම 
තුළින් ගාමීය සංවර්ධනය ඇති කර ගැනීමට රුපියල් මිලියන 10ක් 
තිෙබනවා. කිතුල් සංවර්ධන ව්යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 30ක් 
තිෙබනවා. 2016දී කිතුල් සංවර්ධන ව්යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 
30ක් ෙවන් කරන අතර, 2017දී එයට රුපියල් මිලියන 25යි ෙවන් 
කරන්ෙන්.  ගාමීය යටිතල පහසුකම් සහ ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය 
සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශීතාගාර 
ෙදකක් ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට තමයි මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කියන්නට යන්ෙන් 
ෙමයයි. ෙම් අමාත්යාංශෙය් සමස්ත පුනරාවර්තන වියදම් සහ 
සමස්ත මූලධන වියදම් දිහා බැලුවාම ෙප්නවා, රෙට් වැදගත්ම 
අමාත්යාංශයක්; ෙම් රෙට් කිරි කර්මාන්තය ස්වයංෙපෝෂිත 
කරන්නට පුළුවන් අමාත්යාංශයක්; ෙම් රෙට් පශු සම්පත් ක්ෙෂේතය 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට පුළුවන් අමාත්යාංශයක්; ඒ වාෙග්ම 
ජාතික මට්ටෙම් කිරි කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් හදන්නට මහා 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්නට පුළුවන් අමාත්යාංශයක්; නමුත් ෙම් 
අමාත්යාංශය සම්පූර්ණෙයන්ම සම්පදායික ව්යාපෘති ගණනාවකට 
හිර ෙවලා තිෙබන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට 
කෘෂිකාර්මික රටක්.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
 (The Hon. Harin Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා මෙග් ෙව්ලාෙවන්ද එතුමාට ෙදන්ෙන්? 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක point of Order එකක්.  

මීට ෙපර අවස්ථාෙව් මම කිව්වා ෙල්ඛනයක් සභාගත කරනවා 
කියලා. අපි මාධ්යෙව්දින්ට ෙනොමිලෙය් ලබා දුන් Tabs පමාණය 
සහ ඒ අය ඒවා පාවිච්චි කිරීම නිසා ෙගවන්න සිදු වූ  පමාණයන්, ඒ 
දත්ත ෙම් ෙල්ඛනවල සඳහන් ෙවනවා. මාධ්යෙව්දින් සහ සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙග් අවධානය සඳහා මම ෙම් ෙල්ඛන කිහිපය 
සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට කෘෂිකාර්මික රටක්. 

[බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, point of Order 
එකක් ගන්ෙන්ත් නැතිව- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙම් අහන අහන 
හැම එකකටම-[බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් මෙග් ෙව්ලාව මට 
ෙදන්න. 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, point of Order එකට ඉඩ ෙදන්නට ඕනෑ. 

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මිනිත්තුවක් ෙදන්නම්. 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි 

කරන්ෙන්. මම එය විනාඩිෙයන් කරන්නම්.  

අෙප් කිරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනෑය කියා ඔබතුමා 
කිව්වා. අප ව්යාපෘතියක්  බඩල්ගම පටන්ෙගන තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව නුවරඑළිෙය් තිෙබන කිරි කර්මාන්තශාලාෙව්ත් අප 
ෙදවැනි අදියර පටන්ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, අප ඇවිත් තවම 
අවුරුද්දයි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. ඒකයි මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කිව්ෙව්, "ෙම් අවුරුද්ද තුළ රුපියල් මිලියන 
300කින් අප කිරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා." කියා. 2020 වන විට අප රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය අංග 
සම්පූර්ණ කරන බව මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම වගකීෙමන් 
කියන්න කැමැතියි.   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට කිරි කර්මාන්තෙයන් 

ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න නම් අප කරන්න ඕනෑ පධානම ෙදය 
ෙමොකක්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගන්න උත්සාහයක් 
තිෙබනවා කියන එක ෙන්, ඔය කියන්ෙන්. ෙමය කෘෂිකාර්මික 
රටක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. විනාඩියක් 

වැඩිෙයන් තිෙබනවා. ඒ විනාඩිය කථා කරන්න.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා මට විනාඩි කීයද දුන්ෙන්?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනා ඩි 14යි තිබුෙණ්. දැන් 15ක් ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තයට හිතකර 
ෙපොෙළොවක්. සියයට 80ක් විතර කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන 
ජනතාවක් තමයි ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් ඉන්න සියයට 70ක් ෙගොවීන් 
අඩුම තරමින් අක්කර ෙදකක්වත් ෙම් රෙට් ඉඩම් ටික භාවිත 
කරනවා.  

3669 3670 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රෙට් කිරි කර්මාන්තය නංවන්න කරන්න තිෙබන එකම 
ෙදය ෙම් ඉඩම් අරෙගන කිරි ගම්මාන හදන එක ෙනොෙවයි. මහා 
පරිමාණෙයන් කිරි කර්මාන්තය නංවන්න නම් ෙම් රෙට් ඒ ෙගොවි 
බිම්වල ඉන්න සෑම ෙගොවිෙයක්ම කිරි කර්මාන්තයට ෙගෙනන්න 
ඕනෑ. ඔවුන් කිරි කර්මාන්තයට ෙගනාෙවොත් අපට ෙද්ශීය කිරි 
කර්මාන්තය නංවන්න පුළුවන්. ෙම් රටට ෙගෙනන කිරි පිටිවලට 
බදු සහන ෙදන ගමන් -අද සියයට සියය දක්වාම බදු සහන දීලා 
තිෙබනවා.-  කිරි හරකුන් 15,000ක්, 20,000ක් ෙගෙනන්න 
සල්ලිත් ෙවන් කරනවා. අපරාෙද් ඒ නිකම් අමතර වියදමක් 
විතරයි. ඒ සතුන් නඩත්තු කරන්නත් ෙම් රෙට් ෙගොවියාට සිද්ධ 
ෙවනවා. කිරි කර්මාන්තය නැංෙවන්ෙනත් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

කිරිවලට රුපියල් 70ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියා තමයි යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති පකාශනෙය් තිබුෙණ්. නමුත්, ඒ 
ෙයෝජනා අද හමස් ෙපට්ටියට දමා තිෙබනවා. කිරිවලට සහතික 
මිලක් ෙදන එක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අලුතින් කිරි 
කර්මාන්තශාලා හදන්නත් පුළුවන්. ෙඩන්මාර්කෙය් තිෙබන 
මට්ටෙම් කිරි කර්මාන්තශාලාවක් හදන්න රුපියල් මිලියන 
2,000යි, 4,000යි යන්ෙන්. ෙම් රටට ෙමටික් ෙටොන් ගණනින් කිරි 
පිටි ෙගෙනන එක නැවැත්තුෙවොත්, එවැනි කිරි කර්මාන්තශාලා 
4ක් ෙම් රෙට් හදන්න පුළුවන්; ඒ බදු සහන ෙදන එක 
නැවැත්තුෙවොත් ෙම් රෙට් අලුතින් කිරි කර්මාන්තශාලා හදන්න 
පුළුවන්. අන්න ඒ දැක්මට යන්න පුළුවන් නම් තමයි ෙම් රෙට් කිරි 
කර්මාන්තය නැංෙවන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[ .ப. 11.52] 

 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 

அவர்கேள, ஒ  மனிதனின் அத்தியாவசிய ேதைவகளான 
உண , உைட, உைற ள் என்பவற்றில் மனிதனின் உைற ள், 
அதாவ   அவன  வா ம் உாிைமயிைனக் கட்டாயப் 
ப த் கின்ற . ஆனால், அவ் ாிைம ேதாட்ட மக்களின் 
வாழ்க்ைகயில் ைமயாக கிைடத்ததா? என்ப  சந்ேதகத்திற் 
குாிய ஒ  விடயமாகும். 1816 காலப்பகுதியில் இந்தியா 
வி ந்  இலங்ைகக்கு வந்த இவர்கள் ேதயிைல, ெதன்ைன, 
இறப்பர் ெசய்ைகயில் ஈ பட்டனர். அக்காலப்பகுதியில் 
அைனத்  ேதாட்டங்களி ம் 'லயன்' காம்பராக்கேள காணப் 
பட்டன. இைவ 10x12 அ  அைறைய ம் ஒ  
விறாந்ைதைய ம் ெகாண்டைவ. இ ேவ இவர்களின் 
காணியாக ம் டாக ம் இ ந்  வ கிற . தற்ேபா  இதற்கு 
ஒ  கட் ம் ேநாக்கில் அரசாங்கம் பாதீட் ல் 
மைலயகத்தில் காணி உ தி டன் 25,000 திய கைள 
உ வாக்குவதற்கான ன்ெமாழி கைளச் ெசய் ள்ள . 

இதைன வரேவற்கின்ேறாம். அதற்கான நிதிெயா க்கப்பட்  
அந்தத் திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். இதற்கு 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சு என ஓர் அைமச்ைச 
உ வாக்கி அதற்கு மைலயகத்தில் பிறந் , வளர்ந் , அந்த 
மக்களின் வாழ்க்ைகைய நன்கு அறிந்த ஒ வரான ெகளரவ 
பழனி திகாம்பரம் அவர்கள் அைமச்சராக நியமிக்கப்பட் ச் 
ெசயற்பட்  வ கின்றைம சந்ேதாஷத்திற்குாிய ஒ   
விடயமாகும்.  

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளார்களின் தனி ட் த்திட்டம் 
பற்றிப் ேபசுகின்றெபா  நாம் எங்க ைடய மைறந்த 
தைலவர் அமரர் ெபாியசாமி சந்திரேசகரைன மறந் விட 

யா . அவர் ஒ  தனி மனிதனாக பாரா மன்றத்தி ந்  
ேபாரா  25,000 தனி கைள அைமத் ள்ளார். ஆனால், 
அதற்குப் பின்  அந்தத் திட்டம் ைகவிடப்பட்ட . நா ம் 
கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சியின்ேபா  தனி ட் த் திட்டம் 
ெதாடர்பாகப் பல ைற சைபயின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வந்தெபா ம் அ  நைட ைறப்ப த்தப் 
படவில்ைல. இந்தப் திய அரசாங்கத்தின் 100 நாள் ேவைலத் 
திட்டத்தில் ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் அமரர் ேக. 
ேவலா தம் அவர்கள் 'பசுைமப் மி' எ ம் நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் ஊடாக மீண் ம் தனி ட் த் திட்டத்ைத 
ஆரம்பித்தைமக்காக அவைர ம் நன்றி ணர் டன் இந்த 
ேவைளயில் நிைன கூ கின்ேறன். அவ ைடய ெபயாில் 
மீாியெபத்த மக்களின் ட் த் திட்டம் ெபயாிடப்பட்டைமைய 
அவ க்கு அளிக்கப்பட்ட ஒ  மாியாைதயாக நான் 
க கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஆரம்ப 
காலத்தில் ெப ந்ேதாட்டக் காணிகள் அைனத் ம் அரசின் 
ெபா ப்பிேலேய காணப்பட்டன. அந்தக் காலத்தில் 
இக்காணிகளில் விவசாயத்திற்கு உதவாத, ஒ க்கப்பட்ட 
இடங்களிேலேய ெதாழிலாளர்க க்கான கள் அைமக்கப் 
பட்டன. அதனாேலேய தற்ேபா  அங்கு அ க்க  மண் 
சாி கள் ஏற்ப கின்றன. 1992ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 
ேதாட்டக் காணிகள் அைனத் ம்  சுமார் 22 தனியார் 
கம்பனிகளா ம் அரச ெப ந்ேதாட்டம், மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட 
அபிவி த்தி சைப ேபான்றவற்றின் கீ ம் நிர்வகிக்கப் 
ப கின்றன. இலங்ைகயில் காணப்ப ம் ெப ம்பாலான 
காணிகள் கூ தலாகத் தனியார்வசேம  இ க்கின்றன. 
ஆனால், ெப ந்ேதாட்டத் ைறையப் ெபா த்தவைரயில் 80 

தமான காணிகள் அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமானைவ. 
தற்ேபா  இைவ நி வனங்க க்குக் குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட்    ள்ளன.  

இந்நிைலயில், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் அ ைமச் 
சின்னமாக 'லயன்' அைறகள் காணப்ப வ ம் அவர்கள் காணி 
அற்றவர்களாக இ ப்ப ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். 
இந்நிைலயில், இந்தப் பாதீட் ல் "ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்குக் 
காணி டன் ட்  உாிைம வழங்கப்ப ம்" என்  அரசாங்கம் 
அறிவித் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். சுமார் 200 
ஆண் கால வரலாற்ைறக்ெகாண்ட எம  மக்கள் 
இப்பிரேதசத்திேலேய  வாழ்ந் வ ம் ேவைளயில் அவர் 
க க்குக் காணி ாிைம வழங்கப்பட ேவண் ய  
கட்டாயமானதாகும். மைலயகத் ேதாட்டப் றங்களில் 1.5 
மில் யன் மக்கள் வாழ்ந்  வ வதாகத் ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற . இந்த நிைலயில், ஒ  ட் ல் 05 ேபர் ெகாண்ட 
கு ம்பம் என்  பார்த்தால்கூட, இன்  சுமார் ன்  இலட்சம் 

கள் ேதைவப்ப கின்றன. இந்தத் ேதைவயான  
நா க்குநாள் அதிகாித்  வ கின்ற . தற்ேபா  அங்கு 
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அதிகமான கள் அைமக்கப்பட்டேபா ம் பற்றாக்குைற 
இ ந் ெகாண்ேட வ கின்ற .  

தற்ேபா  மைலயகத்தில் காணப்ப ம் ெப ந்ெதாைகயான 
கள் மண் சாி  அபாயத்ைத எதிர்ேநாக்கி ள்ளன. அதற்கும் 

தீர்  காணப்பட ேவண் ய சந்தர்ப்பத்தில் அண்ைமக் 
காலங்களில் மண்சாிவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு 
அைமச்சர் அவர்கள் உாிய காலத்தில் கைளக் கட் க் 
ெகா த் ள்ளார்; அதற்கு நன்றிகள். தற்ேபா ம் கள் 
அைமக்கப்பட்  வ கின்றன. இந்த டைமப் த் திட்டத்தில் 
இந்திய அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 4,500 க க்காக இந்திய 
அரசாங்கத்திற்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ற அேதேவைள, 
எதிர்காலத்தில் இன் ம் அதிகளவான கைள அைமக்க 
இந்திய அரசாங்கம் ன்வரேவண் ெமன ம் இந்த சைபயில் 
அவர்களிடம் எம  மக்கள் சார்பாக ேவண் ேகாள் ஒன்ைற 
வி க்கின்ேறன். தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியாகிய நாங்கள் 
இந்த அரசாங்கத்திற்கு ஆதர  வழங்கியைமக்குக் காரணம், 
காணி உாிைம ம் தனி ட் த் திட்ட ம் வழங்கப்ப ெமன்  
கூறப்பட்டைம யாகும். எங்கள் ேதர்தல் பிரசாரம்கூட 
அ வாகேவ இ ந்த . அ  தற்ேபா  நனவாகி வ கின்ற  
என்பைத இந்த ேநரத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மைலயகத்தில் அண்ைமக்காலமாகப் பல டைமப் த் 
திட்டங்கள் அறி கப்ப த்தப்பட்டன. அதில் 7 'ேபர்ச்' காணி, 
இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் அறி கப்ப த்தப்ப ம் கிராம 

டைமப் த் திட்டம், நகர டைமப் த் திட்டம், ேதாட்ட 
டைமப் த் திட்டம், ேசமலாப நிதிையப் பிைணயாகக் 

ெகாண்ட கடன் ஊடாக ம் சில வங்கி உதவிக ட ம் 
அைமக்கப்ப கின்ற சுய உதவி டைமப் த் திட்டம் 
என்பவற்றின்கீழ் கள் அைமக்கப்பட்  வ கின்றன. 
அத் டன், ேதசிய டைமப்  அதிகார சைப, ெப ந்ேதாட்ட 
மனிதவள அபிவி த்தி நிதியம் மற் ம் அரச சார்பாற்ற 
நி வனங்கள் லமாக ம் கள் அைமக்கப்பட்  
வ கின்றன.  

இவற்றில் பாாிய டைமப் த் திட்டங்களாக மைலநாட்  
திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 

அபிவி த்தி அைமச்சின் ஊடாக அரசாங்கத்தின் 25,000 
க ம் இந்திய உதவி டனான 4,500 க ம் அைமக்கப் 

பட ள்ளன. இந்நிைலயில், 2017ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் 25,000 கைள அைமக்க அரசாங்கம் 

ன்வந் ள்ளைம  வரேவற்கத்தக்க ஒன்றாகும்.  

ஆரம்பகாலத்தில் மைலயகத்தில் கட்டப்பட்ட மா  ட் த் 
திட்டம் ேதால்விைய ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற . இதனால் 
சம்பந்தப்பட்டவர்களின் பிரச்சிைனக்கும் தீர்  வழங்க 
ேவண் ள்ள . அேதேபால், ெப ம்பாலான ேதாட்டங்களில் 

ன்ைனய ஆட்சிக் காலத்தில் ேதாட்ட மக்களின் ேசமலாப 
நிதிையச் சுரண்  அைமக்கப்பட்ட டைமப் த் திட்டங்கள் 

ைமெபறா  மக்களிடம் ைறயாகக் ைகயளிக்கப்படாத 
நிைலயில் காணப்ப கின்றன. இந்தப் பிரச்சிைனக்கும் தீர்  
காணப்படேவண் ய  கட்டாயமாகும். அவர்க ம் இந்த 
ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வாக்களித் ள்ளார்கள் என்பைத நீங்கள் 
நிைனவில் நி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
தற்ேபா  மைலயகத்தில் temporary shed  - தற்கா க 

களில் 50,000 க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  
வ வதாகத் ெதாியவ கின்ற . இந்நிைலைம நாளாந்தம் 

கு ம்பப் பரம்ப க்கு ஏற்ப அதிகாித் க்ெகாண்ேட ெசல் 
கின்ற . தற்ேபா  ேதாட்டப் றங்களில் ன்ென க்கப் 
பட் வ ம் டைமப் த் திட்டங்கள் இலங்ைக ெப ந்ேதாட்ட 
யாக்கம், மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப 
ேபான்றவற்றில் ேகள்விக்குறியாகேவ இ ந்  வ கின்ற . 
இந்த வைகயில் இந்த மக்கள் வா ம் 'லயன்' 
கு யி ப் க க்குக்கூட, கூைரத் தக கள் மாற்றப்படாத 
நிைலயிேல மக்கள் ெப ம் கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றனர். அேதேநரம் தற்ெபா ம் சுமார் 200 
வ டங்க க்கு ன்னர் கட்டப்பட்ட கு ைசகளிேலேய 
வாழ்ந் வ ம் இம்மக்களின் வாழ்வில் சுபிட்சம் ஏற்பட, 
அரசாங்கம் கவனம் எ த்த டன், கு கிய காலத்தில் 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சு லம் கவனம் 
எ த் வ வ  பாராட்டத்தக்க ஒ  விஷயமாகும். இந்த 
வாய்ப் க்கள் தனியார் ேதாட்டம் அல்ல  தனி டைம 
ேதாட்டங்களில் குைறவாகேவ காணப்ப கின்றன. இந்தத் 
ேதாட்ட மக்கள் 'லயன்' கு யி ப் களில் வாழ்வைதத்தவிர 
ேவ  எந்த நிைலைமக்கும் அவர்களால் மாறக்கூ யதாக 
இல்ைல. தனி  என்பைத இவர்களால் கனவில்கூட 
நிைனத் ப் பார்க்க யா ள்ள . காரணம், குறித்த காணி 
தனி ஒ வ க்குச் ெசாந்தம். இந்நிைலயில் இவர்க க்கான 

டைமப் த் திட்டத்ைத இ வைரக்கும் யாரா ம் ன்ைவக்க 
யாம ள்ள . இங்கு வா ம் மக்கள் ஒ க்கப்பட்ட 

வர்களாகக் காணப்ப கின்றனர். அங்கு காணப்ப ம் 
காணிகளில் மலசலகூடங்கைளக்கூட அைமப்பதற்குத் 
ெதாழிலாளிக க்கு உாிைம இல்ைல. இ  மிக ம் 
கவைலக்குாிய விடயமாகும். இ ெதாடர்பி ம் எதிர்காலத்தில் 
உாிய நடவ க்ைகயிைன ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் 
அவர்கள் எ ப்பாெரன நான் நிைனக்கின்ேறன். அதைனச் 
ெசய் ம் திறைம ம் அவாிடம் இ க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ேதாட்டங்களில் ேவைலெசய்  ஓய் ெபற்ேறா க்கும் ப த்  
விட்  உயர் ெதாழிைல எதிர்பார்த்  இ ப்ேபா க்கும் வல  
குைறந்ேதா க்கும் இவ்வாறான டைமப் ச் சந்தர்ப்பங்கள் 
கிைடப்பதில்ைல. காரணம், ேதாட்டத்தில் ேவைல இல்ைல! 
அவ்வாறாயின் இவர்களின் ட் ாிைம, காணி ாிைம 
சம்பந்தமான பிரச்சிைன எப்ேபா  தீ ம்? அேதேபால், 
ேதாட்ட ஊழிய க்கும் இந்த நிைலைமேய! அவர்களின் 
ெதாழில் காலம் ந்த ம் ேதாட்டத்ைதவிட் ச் ெசன்  
விடேவண் ம். இவர்களில் பலர் தற்ேபா ம் கூ  

களிேலேய வாழ்ந்  வ கின்றனர். இந்த மக்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில் தனி கைளக் கட்  நிம்மதியாக வாழ 
எத்தனிக்கின்றார்கள். ஆனால், இச்சந்தர்ப்பம் சில க்கு 
மாத்திரம் கிைடக்கின்ற ; பல க்குக் கிைடப்பதில்ைல. 
இதனால், அவர்கள் மன அ த்தங்க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர். 
இவர்கள் தம  இளைமப் ப வத்தில் ேதாட்டத்திற்காக 
உைழத் விட்  இ தியில் ஒன் மில்லாமல் ெவளிேயற 
ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள . அேதேநரம், மைலயகத்தில் 

கைள அைமப்பதற்காகப் ெப ந்ேதாட்ட நி வனங்க ம் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சும் ன்வந் ள்ள 
ைமைய நான் இந்தச் சைபயில் பாராட் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
தற்ெபா  மைலயகத்தில் கள் மட் மல்ல, பாடசாைல 
க ம் அைமக்கப்பட்  வ கின்றன. ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகளின் அபிவி த்திக்குப் ெப ந்ேதாட்ட 
நி வனங்கள் காணிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதில்ைல என்ப  
ெதாடர்பாக நான் கடந்த வர  ெசல த்திட்ட 
உைரயின்ேபா ம் இச்சைபயில் சுட் க்காட் யதற்கு இணங்க 
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தற்ேபா  ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலக க்குக் காணிகைள 
வழங்குவதற்கான  எட்டப்பட் ள்ள . இதன்ப  
பாடசாைலக க்குக் காணி ஒ க்கீ  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட ள்ளதனால் காணிப் பிரச்சிைன ள்ள பாடசாைலகளின் 
அதிபர்கள் தங்கள் ேகாாிக்ைககைள கல்வி வலயத்தி டாக, 
கல்வி அைமச்சின் ெப ந்ேதாட்டக் கல்வி அபிவி த்திப் 
பிாிவிற்கு பாடசாைல அைமந் ள்ள இடம், ெப ந்ேதாட்ட 
நி வனம் அடங்கலான விபரங்க டன் உடன யாக 
அறிவிக்குமா  ேகட்கப்பட் ள்ளனர். 

தற்ேபா  கல்வி அைமச்சின் “அ கி ள்ள பாடசாைல 
சிறந்த பாடசாைல” என்ற ெசயற்திட்டத்தின்கீழ் பாாிய நிதி 
ஒ க்கீட் ன் லம் பாடசாைலகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  
வ கின்றன. ஆனால் இதற்கும் அங்கு காணிகள் இல்ைல. 
இதற்கு ஒ  தீர்விைனப் ெபற் க்ெகாள் ம் ேநாக்கில் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ெகளரவ ந ன் 
திசாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்ட தலாளிமார் சம்ேமளனத்தின் 
அதிகாாிக டனான சந்திப்  ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சில் நைடெபற்ற . இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதயின் 

வாக பாடசாைலக க்குக் காணிகைள வழங்குவதற்கான 
 எட்டப்பட் ள்ள . அதன்ப , காணிகள் ேதைவயான 

பாடசாைலகளின் விபரங்கள் திரட்டப்பட் , வியியல் ஆய்  
அறிக்ைககள் ெபறப்பட் , இ  ெதாடர்பான அைமச்சரைவப் 
பத்திரம் ஒன்ைற அைமச்சரைவயில் சமர்ப்பித் , காணிகைள 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. இதற்கும் அைமச்சரைவ அ மதி வழங்கேவண்  
ெமன இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன் 

தற்ெபா  மைலயகத்தில் ெப ந்ேதாட்ட ஆசிாியர்கள் 
கிட்டதட்ட 11,000 ேபர் இ க்கின்றார்கள். இவர்களில் 
பல க்குச் ெசாந்த கள் இல்ைல. இவர்க க்கும் அைமச்சர் 
திகாம்பரம் அவர்கள் திய டைமப் த் திட்டங்கைள 

ன்ைவக்க ேவண் ம் என்  இச்சைபயில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஏைனய அரச ேசைவயாளர்கைள ம் இதில் 
இைணத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இன்  இவ்வா  மைலயகம் 
சார்ந்த மக்கள் தங்கள  காணி உாிைமகைள ம் ட்  
உாிைமகைள ம் ெபற் க்ெகாள்வதில் பல இன்னல்கைள ம் 
பிரச்சிைனகைள ம் எதிர்ேநாக்கி வ கின்றனர். இதற்கான 
நடவ க்ைககைள ம் அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்  இனிவ ம் 
காலங்களிலாவ  ேம ம் பல ட் த்திட்டங்கைள உ வாக்கி 
மைலயக மக்களின் வாழ்வில் ஒளி ட் ம் என நான் 
நம் கின்ேறன்.  

ேம ம் எம  மக்களின் அைனத் த் ேதைவகைள ம் 
க த்தில்ெகாண்  ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் அபிவி த்தி அதிகார 
சைப ஒன்ைற ம் ஏற்ப த்த இந்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ த்  வ கின்ற . அைத ெவகுசீக்கிரத்திேல அைமச்சர் 
திகாம்பரம் அவர்கள் லமாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  மைலயகத்திேல அம்பக வ பகுதியில் மிக ம் 
அதிகமாகப் பா ற்பத்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப வைத நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அேதேநரம் 
பா ற்பத்தியாளர்க க்குச் சில அெசளகாியங்கள் இ ப் 
பைத ம் அதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
அவர்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கும் பா ற்பத்தி 
யாளர் சங்கங்களின் வசதிகைள ைமயாக அதிகாிப்பதற்கும் 
பா க்கு நல்ல விைலையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் மற் ம் 

இந்த நாட் ேல பா ற்பத்திக்கான வசதிகைள ஏற்ப த்  
வதற்கும்  ெகளரவ அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயிேல ேகட் , 
சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! අද දවෙසේ දිවා ෙභෝජනය සඳහා ෙවන් කර 

ඇති පැයක කාල සීමාෙවන් පැය භාගයක කාලයක් සභාව 
පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා ගැනීමට සභාෙව් අවසරය ලබා ගත 
යුතුයි. ඒ සඳහා දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස් වනවා. 

 
ඊට අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස ්විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද දවෙසේ දිවා ෙභෝජනය සඳහා ෙවන් කර ඇති පැයක කාල 

සීමාෙවන් පැය භාගයක කාලයක් සභාව පවත්වා ෙගන යෑමට 
සභාව එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட .  
Considered further in Committee.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
[අ.භා. 12.03] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලාම අවධානය 

ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් අමාත්යතුමා විසින්ම සභාගත කරන ලද වාර්තාව 
පිළිබඳව. ෙම් වාර්තාව අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාධ්යෙව්දින් 
58ෙදෙනකුට iPads ලබා දීලා තිෙබනවා, package එකක් සමඟ. 
ඒ package එක ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් සහනශීලී ගාස්තු යටෙත්. ඒ 
package එක තුළ ඔවුන්ට බිල රුපියල් 880ක් දක්වා පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ෙම් 58ෙදනාෙගන්, 41ෙදෙනක්ම 
එම සබඳතා disconnect කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට 17කට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් තමයි දැන් එය activate කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාම සභාගත කරපු 
වාර්තාව අනුව එක් එක් අයෙග් නම් සහිතව ඔවුන්ෙග් බිල 
තිෙබනවා. ඒ බිල් අතර රුපියල් 11,838, රුපියල් 11,826, 
රුපියල් 11,420, රුපියල් 11,320 ආදී බිල් තිෙබනවා. එතුමාෙගන් 
මම දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් බිලට ඇතුළු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
පාවිච්චි කරන ලද package එක පමණක්ද, එෙහම නැත්නම් ඒ 
බිල ඇතුළට iPad එෙක් යම් වාරිකයක් ඇතුළු කරලා තිෙබනවාද 
කියලා. ෙමන්න, ෙම් පශ්නය තමයි විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් ඇමතිතුමා විසින් නිරාකරණය කරලා දිය 
යුත්ෙත්.  

3675 3676 

[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා] 
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මම හිතන්ෙන් ෙම් ෙවලාෙව් එතුමා ෙම් සභාෙව් නැහැ. iPad 
එක ෙනොමිෙල් ලබා දුන්නා නම්, එහි වාරිකයක් මාසික බිලට 
ඇතුළත් විය යුතු නැහැ. එෙහම නම්, මාසික බිලට ඇතුළු විය යුතු 
වන්ෙන් පාවිච්චි කරන ලද data පමාණය සහ පාවිච්චි කරන ලද 
දුරකථන ඇමතුම් සඳහා ගාසත්ුවක් පමණයි. නමුත්, රුපියල් 
එෙකොෙළොස්දහස් ගණන්වල බිලක් ඒෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
ෙමහි සැලකිය යුතු පමාණයකින් iPad එෙක් වාරිකයකුත් ඇතුළු 
ෙවලා තිෙබන බවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙව් පැහැදිලි කළ 
යුතුයි.  

ඊළඟට, ඊෙය් මා වී අෙලවි මණ්ඩලය පිළිබඳව අසන ලද 
පශ්නයට ඇමතිතුමා ලබා දුන් පිළිතුර අනුව, ෙම් වන විට වී අෙලවි 
මණ්ඩලය සතුව කීරී සම්බා ෙමටික්ෙටොන් 200ක්ද, සම්බා 
ෙමටික්ෙටොන් 12,073ක්ද, නාඩු ෙමටික්ෙටොන් 73,597ක්ද ඇතුළුව 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් සියලුම වී ෙමටික්ෙටොන් 85,500ක් 
පමණ තිෙබනවා.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් සංඛ්යා දත්ත නිවැරදි නැද්ද? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඊට වඩා වැඩියි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ළඟ තිෙබන්ෙන් 2015 වසෙර් මිලදී ගත් වී ෙතොග විවෘත 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම කියලා 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය විසින් දමපු දැන්වීම අනුව ලබා ගත් 
සංඛ්යා දත්ත. ඒ දැන්වීෙම් තිෙබන්ෙන් "වී අෙලවි මණ්ඩලය මිලට 
ෙගන ගබඩා ෙකොට ඇති කීරි සම්බා, සම්බා හා නාඩු වී ෙතොග 
විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු 
ලැෙබ්" කියලා. ඒ අනුව පහත කලාපවල පවතින කීරි සම්බා, 
සම්බා හා නාඩු වී ෙතොග විකිණීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු 
ලැෙබ් කියලා පළාත් එක්ක සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
දැන්වීෙම් තිෙබනවා, ෙමටික්ෙටොන් 77,000ක් කියලා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්. මම වැඩි ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ.  

අපි buffer stock එකක් ෙවනම තබා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක 
තමයි ඔය පමාණය සඳහන් වන්ෙන්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන පරිදි ආරක්ෂිත ෙතොගයකුත් තබා ෙගන 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකිණීම සඳහා තීරණය කරලා තිෙබනවා, වී 
ෙමටික්ෙටොන් 77,000ක්. ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් දත්ත අරෙගන යම් 
වාර්තා ඉදිරිපත් කළත්, සැබැවින්ම ෙම් වන විට ආසන්න වශෙයන් 
මහ කන්නෙය් කුඹුරු සියයට 20ක්වත් වගා කරලා නැහැයි කියලා 
අපි කවුරුත් දන්නවා. එම නිසා විශාල වශෙයන් සහල් ආනයනය 
ක ෙළේ නැත්නම්, අනිවාර්යෙයන් අෙප් සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
විශාල මිල ඉහළ යෑමක් ඇති වන එක වළක්වන්න බැහැ. එම නිසා 
වී අෙලවි මණ්ඩලයට පාඩුවක් ෙනොවන ආකාරයටත්, අනික් 
පැත්ෙතන් පාරිෙභෝගිකයාට ඉහළ මිලකට සහල් මිලදී ගැනීෙම් 
තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීම ෙවනුෙවනුත් තමයි වී අෙලවි 
මණ්ඩලය සතුව තිෙබන වී ෙතොගය අපි උපෙයෝගි කර ගන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  

වී අෙලවි මණ්ඩලය සතුව වී ෙතොග තිෙබන්ෙන් වී ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ඇති වන අස්ථාවරත්වය පාලනය කිරීමට පමණක් 
ෙනොෙවයි. සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇතිවන තත්ත්වයන් 
නිරාකරණය කර ගැනීම ෙවනුෙවනුත් ෙම් වී ෙතොගය උපෙයෝගි 
කර ගන්න පුළුවන්. එම නිසා දැන් විශාල සංඛ්යා දත්ත, ව්යාජ 
ෙතොරතුරු ගිෙය් නැතිවාට වගා කරලා තිෙබන බිම් පමාණය ෙදස 
බැලුවාම අපට පුෙරෝකථනයකට එන්න පුළුවන්, විශාල සහල් 
හිඟයක් ඇතිවනවා, එම නිසා සහල් මිල ඉහළ යෑම වළක්වන්න 
බැහැ කියලා. එම නිසා සහල් ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති විය හැකි 
ෙමන්න ෙම් මිල ඉහළ යාම පාලනය කරගැනීම ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේ සතුව තිෙබන ෙම් වී ෙතොගය උපෙයෝගි කරගන්න 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා කළ යුතු වන්ෙන් වී 
අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන වී ෙතොග සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී 
ෙමෝල් හිමියන් ෙවත ලබාදී, ඔවුන්ට ඇඹරුම් කුලියක් ලබාදී 
නැවත සහල් ෙතොග සෙතොස ආයතන හරහා ෙබදා හැරීමයි. 
ආණ්ඩුව සතුව වී තිෙබනවා. වී සහල් බවට පරිවර්තනය කරන 
ෙමෝල් සංකීර්ණයක් ආණ්ඩුවට නැත්නම් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ 
ෙමෝල් හිමියන්ට වී ෙතොගය ලබාදීලා, ඔවුන්ෙග් සහල් පමාණය 
නැවත අරෙගන සෙතොස යන්තණය හරහා ෙබදා හරින්න පුළුවන්. 
එතෙකොට සහල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති විය හැකි මිල විශාල ෙලස 
ඉහළ යාම පාලනය කරගන්න හැකි ෙව්වි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙමම කාර්යය ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
කරන්න කියා. එයින් ඔබතුමාෙග් වී අෙළවි මණ්ඩලයට පාඩුවක් 
සිද්ධ වන්ෙනත් නැහැ. පාරිෙභෝගිකයන්ට අසාධාරණයක් සිද්ධ 
වන්ෙනත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම කඩා වැෙටමින් තිෙබන, අසීරුතාවට 
පත් වී තිෙබන කුඩා හා මධ්යම වී ෙමෝල් හිමියන්ටත් තමන්ෙග් 
ෙමෝල්වල කියාකාරිත්වය සඳහා එය පහසුකමක් ෙවයි කියා අප 
කල්පනා කරනවා.  

 ඊළඟට, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා 
සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳව මෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
සභානායකතුමා දන්නවා, 1815 මාර්තු 02වැනි දා උඩ රට 
නිලෙම්වරු විසින් මඟුල් මඩුෙව්දී ඔප්පුවක් ලියලා බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදින්ට අෙප් රෙට් පාලනය මුළුමනින්ම භාර දුන් බව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරලායි භාර දුන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. මඟුල් මඩුෙව්දී ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා අෙප් රෙට් 

පාලනය ඔවුන්ට භාර දුන්නා. ඒ අනුව බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදින් 
අෙප් රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්තාට පසුව ඔවුන්ටම වූ 

3677 3678 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් තිබුණා. එම ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් 
කරුණු ෙදකක් තිබුණා. එකක් තමයි, අෙප් රට ඇතුෙළේ තිෙබන 
ලාභ ශමය උපයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. ඊළඟට, 
අෙප් රෙට් සම්පත් ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකයට උකහා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක. එය තමයි වැදගත් සාධකය බවට පත් 
වුෙණ්. එම නිසා 1833දී ෙකෝල්බෲක්-කැමරන් පතිසංස්කරණ 
හරහා අෙප් රෙට් විසිරිලා තිබුණු ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවනුවට 
මධ්යගත ෙවෙළඳ ෙපොළක් හැදුවා; විසිරිලා තිබුණු නීති පද්ධතිය 
ෙවනුවට මධ්යගත නීති පද්ධතියක් හැදුවා;  

විසිරිලා තිබුණු පරිපාලනය ෙවනු වට මධ්යගත පරිපාලනයක් 
හැදුවා. ඔවුන්ෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් පධාන අංගයක් ෙලස  
ඔවුන්ෙග් රටවලට අවශ්ය ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා වතු ක්ෙෂේතය 
-වැවිලි ක්ෙෂේතය- වර්ධනය කිරීම උපෙයෝගී කර ගත්තා.   
විෙශේෂෙයන්ම ෙත්, රබර් කියන වැවිලි ක්ෙෂේතයන්ට ඔවුන් වැඩි 
උපෙයෝගීතාවක් දැක්වූවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඒ සඳහා අවශ්ය වන "නිදහස් ශමිකයා" අෙප් රෙටන් ෙහොයා ගන්න 
බැරි වුණා. ෙමොකද, අෙප් රට එ ෙතක් ගැට ගැහිලා තිබුෙණ් 
සම්පදායික රාජකාරි කමයකටයි. රාජකාරි කමයට ගැට ගැහිච්ච  
ශී ලාංකිකයා එයින් ගැලවිලා වත්ෙත් වැඩ කරන්න අකැමැත්තක් 
දැක්වූවා. ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන 1873 පළමුවන  වත්ත ආරම්භ 
කරන අවස්ථාෙව්දී ඉන්දියානු කම්කරුවන් විශාල පමාණයක් 
ලංකාවට ෙගන එන්න සිද්ධ වුණා.  ඔවුන් මන්නාරම් තුඩුෙවන් 
ෙගොඩබස්සවා පයින්ම මධ්යකඳුකරයට ෙගන ආ බව අපි දන්නවා. 
දවස් ගණන්, මාස ගණන් එද්දී, ඔවුන් එන මග දිගට මැරී වැටුණා. 
සමහර කෘතීන්වල ෙලඩ ෙරෝග ගැන ලියැවිලා තිෙබනවා. වසූරිය, 
මැෙල්රියාව වැනි ෙලඩ ෙරෝග පැතිරිලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් 
මන්නාරෙමන් බැස්සා වූ පිරිෙසන් ෙකොපමණ පමාණයක් 
කඳුකරයට නැංගා ද කියලාවත් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොමැති තරමට 
මහමග මියැෙදමින් තමයි ඒ ජන ෙකොට්ඨාසය ලංකාවට ෙගොඩ 
බැස්ෙසේ. හැබැයි, 1873 සිට ෙම් වනවිට අවුරුදු 180කට අධික 
කාලයක් ෙම් පිරිස අෙප් රෙට් ජාතික ධනය නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා විශාල ෙසේවයක් සපයා තිෙබනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතය වර්ධනය කරන්නට ෙපර අෙප් රෙට් අපනයන 
ආදායෙමන් විශාලම පංගුවක් ෙත් කර්මාන්තය තුළින් ඉටු කරනු 
ලැබුවා. එම නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ඒ ජන පජාව විසින් ඇති 
කරන ලද ෙමෙහය මම හිතන හැටියට ගණන් බලා මැනිය 
ෙනොහැකියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුවන පශ්නය ෙමයයි. 
ලංකාව හැටියට අපි ෙම් මිනිසුන් අෙප් රෙට් පුරවැසියන් ෙලස 
සලකා ඔවුන්ෙග් මූලික වුවමනාවන් ඉටු කරන්නට සමත්වී  
තිෙබනවාද? අප දන්නා තරමින්  තවමත් ඒ ජනතාව ෙම් රෙට් 
අෙනකුත් ජන ෙකොට්ඨාසයන් -ඒ ජන ෙකොට්ඨාසයන්ද ෙහොඳ ජීවිත 
ගත කරනවා කියා මා කියන්ෙන් නැහැ- ගත කරන අවම ජීවිතය 
ෙහෝ ෙමම වතු වල වැඩ කරන ජනතාවට ලබා ෙදන්න අප අසමත් 
වී තිෙබනවා.   

මා දැක්කා, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා යාපනය පුස්තකාලයට 
ගිනි තැබීම පිළිබඳව සමාව ඉල්ලුවා. හැබැයි, මම එතුමාට 
කියනවා, වතුකරෙය් ජනතාවට අත් පත්වී ඇති ඉරණම පිළිබඳවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පළාත්වල ජනතාවෙගන් සමාව ඉල්ලිය යුතුයි 
කියා. අවුරුදු 180ක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ට අත්වී තිෙබන ෙම් 
ෙඛ්දවාචකය පිළිබඳව ෙම් රෙට් පාලකයන් වග කිව යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ, ෙම් ආණ්ඩු පමණක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවලට සහාය 
දුන්නු, ඒ වාෙග්ම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ඡන්ද ටික අරෙගන 
එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය සමිති හදලා වෘත්තීය සමිතිවල 

මුට්ටිකාසි එකතු කරගත් වතුකරෙය් ෙදමළ නායකයන් හැම 
ආණ්ඩුවකම සිටියා.  ඒ ෙදමළ නායකයන්  විශාල පමාණයක් ෙම් 
හැම ෙදයක්ම උපෙයෝගී කර ගත්ෙත් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
සුඛවිහරණය ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි; ඔවුන්ෙග් ජීවිතය එක් 
අඩියකින්වත් ඉදිරියට ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ 
ඇමතිවරු, ඇමතිවරු වටා සිටින කණ්ඩායම් ඔවුන්ෙග් 
සුඛවිහරණය ෙවනුෙවන් තමයි හැමදාමත් ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව 
උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවල 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට 
වතුකරෙය් නායකයන්ම විරුද්ධ වුණා. ඒ ෙවන ෙමොකුත් නිසා 
ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යෑම තමන්ට ලාභ 
ෙලස ඡන්ද උපයා ගැනීමට තිෙබන මං ඇහිෙරන කටයුත්තක් වන 
නිසායි. ඒ ජනතාව පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබන පමාණයට, 
අයිතිවාසිකම් අහිමිවී ඇති පමාණයට, ජීවත තත්ත්වය පහළ 
අඩියකට වැටී තිෙබන පමාණය අනුව තමයි වතුකරෙය් ෙදමළ 
නායකයන්ට ඒ අය අෙළවි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ඒක 
තමයි ඉතිහාසය. ඒ ඉතිහාසය විසින් ෙමොකක්ද, සිදුකර 
තිෙබන්ෙන්? අද අෙප් රෙට් පතුෙල්ම ජීවත්වන ජන 
ෙකොට්ඨාසයක් බවට ඒ ජන ෙකොට්ඨාසය පත්වී තිෙබනවා. මම 
උදාහරණ කිහිපයක් ඔබතුමාට ෙපන්නුම් කරන්නම්. ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් නව ලක්ෂයකට අධික පමාණයක් වතුවල 
ජිවත් වනවා. එහි සිංහල ෙකොටසක් ඉන්නවා; මුස්ලිම් ෙකොටසක් 
ඉන්නවා. ඒ ෙකොටස් ඇරුණාම "ඉන්දියානු වතු ෙදමළ" යනුෙවන් 
හඳුන්වන 839,000ක පමණ පිරිසක් ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් අයට ඉන්දියානු වතු ෙදමළ කියනවා. අපි නම් 
එය පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොවුන් ලාංකීය ෙදමළ ජනතාවයි. මම 
දන්ෙන් නැහැ, වතුකරෙය් නායකයන් ෙම් අයව තවමත් ඉන්දියානු 
වතු ෙදමළ යනුෙවන් හඳුන්වන්ෙන් ඇයි, කියා. අපි දන්නවා, ෙම් 
ජනතාව යුද කාලෙය් නැවත ඉන්දියාවට ගිය බව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 

මම වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට සිටි අවස්ථාෙව් සෑම 
වතු කම්කරු පවුලකටම පර්චස් 7ක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා 
කැබිනට් පතිකාවක් දැම්මා. ඒක දැන් කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ කැබිනට් පතිකාව මා ළඟ තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් වතුකරෙය් 
ජීවත්වන ජනතාව ඉන්දියාවට ගියා නම් ඉන්දියාව ඒ අය 
හඳුන්වන්ෙන් "ලාංකීය ෙදමළ" කියලා. ලංකාෙව් සිටින අයට අපි 
කියනවා, "ඉන්දියානු ෙදමළ" කියලා. දැන් පරම්පරා තුන හතරක් 
ගතවී තිෙබනවා. ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය තිෙබන, ලංකාෙව් ඡන්ද 
අයිතිය තිෙබන, ලංකාෙව් අෙනක් පුරවැසියන් හා සලකන ෙම් 
පිරිස "ලාංකීය ෙදමළ" ෙලස අප පිළිගත යුතුයි. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ඉන්දියානු ෙදමළ ෙලස හැඳින්වීම වතුකරෙය් ෙදමළ 
නායකයන්ෙග් ඡන්දයට ඒ අය උපෙයෝගි කරගැනීම සඳහා 
ඉඩකඩ තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ අය ලාංකීය ෙදමළ ෙලස 
සනිටුහන් කළ යුතුයි.   

ඒ අයට තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ජාතික වශෙයන් අරෙගන 

3679 3680 
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බැලුෙවොත්, අෙප් රෙට් අවුරුදු 5ත් - 14ත් අතර වයෙසේ 
ළමයින්ෙගන් පාසල් ෙනොයන්ෙන් සියයට 4.2යි. හැබැයි, 
වතුකරෙය් ඒ පතිශතය  7.2යි. අෙප් රෙට් නාගරික ජනතාවෙගන් 
සියයට 98.9කට පිරිසිදු පානීය ජලය ලැෙබනවා. ගාමීය 
ජනතාවෙගන් සියයට 90.9කට පිරිසිදු පානීය ජලය ලැෙබනවා. 
හැබැයි, වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් සියයට 52කට පමණයි පානීය 
ජලය ලැෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙගන් සියයට 27කට වැසිකිළි පහසුකම් 
නැහැ. අද රටක් තිෙබනවා. නමුත් කැසිකිළි යන්න, වැසිකිළි 
යන්න පහසුකමක් නැති සියයට 27ක ජන පජාවක් ඒ රෙට් ජීවත් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුෙග් 
ආදායමින් සියයට 49ක්ම වියදම් කරන්ෙන් ආහාර සඳහායි. ෙම් 
ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. අෙප් රෙට් සාමාන්ය පවුලක් 
ගත්ෙතොත්, ඔවුන්ෙග් ආදායමින් සියයට 37ක් තමයි ආහාර සඳහා 
වියදම් කරන්ෙන්. හැබැයි, වතුකරෙය් පවුලකට ඔවුන්ෙග් 
ආදායමින් හරි අඩකට වඩා වැඩි පමාණයක් ආහාර පාන සඳහා 
වියදම් කරන්න සිදුවී තිෙබනවා. එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ට 
කුඩා වැටුපක් ලැෙබන නිසායි. ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් සියලු 
පහසුකම් සපයාගන්න සිදුවී තිෙබන්ෙන් වැටුෙපන් හරි අඩකින්. 
ලයිට් බිල ෙගවන්න ෙහෝ, වතුර බිල ෙගවන්න ෙහෝ, දරුවන්ට 
උගන්වන්න ෙහෝ, ෙබෙහත් ගන්න ෙහෝ ඒ ඔක්ෙකෝටම ඉතිරි 
ෙවන්ෙන් වැටුෙපන් හරි අඩයි. ෙමොකද, ඒ වැටුෙපන් හරි අඩක්ම 
ආහාර සඳහා වැයෙවන නිසා. අපි දන්නවා, ඒ ආහාරත් 
සාමාන්යෙයන් ෙහොඳ ආහාර ෙනොෙවයි. ෙරොටියයි, ලුණු මිරිසුයි 
තමයි කන්ෙන්. තව වැඩිම වුෙණොත් බුලත් විට කනවා. ඒ නිසා අද 
වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් වැඩි පිරිසක් ගැස්ටයිටීස් කියන ෙරෝගී 
තත්ත්වයට ෙගොදුරු වී තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඔවුන්ට ඉතාම පීඩාකාරී 
ආහාර ෙව්ලක් ලැෙබන නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් සමාජ තත්ත්වය 
ගත්තත් ඒ විධියයි. ලංකාෙව්ම මත්පැන් සහ දුම් පානය බැලුෙවොත් 
ආසන්න වශෙයන් ෙකෙනක් තම ආදායමින් සියයට 2.7යි 
මත්පැන් සහ දුම්වැටි සඳහා වියදම් කරන්ෙන්. හැබැයි, වතුකරෙය් 
ජනතාව තම ආදායමින් සියයට 10.7ක් මත්පැන් සහ දුම්වැටි සඳහා 
වියදම් කරනවා. ඒ අනුව වතුකරෙය් මත්පැන් සහ දුම්වැටි 
පාවිච්චිය ලංකාෙව් සාමාන්ය තත්ත්වය වාෙග් 5 ගුණයක් වැඩියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) සමත් වන පමාණය 2.99ක් වාෙග් ඉතා කුඩා 
පතිශතයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අෙප් ''ඩිජිටල්'' ඇමතිතුමා දැන් 
ඉන්නවා. එතුමා ෙලොකු ඩිජිටල් කථා කියනවා. හැබැයි මහ 
 ෙපොෙළොෙව් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ජාතික වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
අෙප් රෙට් ෙකොම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පතිශතය 
24යි. ෙකොම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැනුම 
තිෙබන්ෙන් සියයට 24කටයි. හැබැයි, නාගරිකව ඒ පතිශතය  
36යි. ගාමීයව සියයට 22යි. වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් 
ෙකොම්පියුටර්  එකක් පාවිච්චි කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන්ෙන් සියයට 
8.8කට පමණයි. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ දැනුම සමාකාර ෙලස 
පැතිරිලා නැහැ. ඒ සමාජ ෙකොට්ඨාසයට දැනුම ගලාෙගන එන්ෙන් 
නැහැ. ෙපොදුෙව් රෙට් ජනතාවෙගන් ෙකොම්පියුටර්  එකක් පාවිච්චි 
කිරීෙම් හැකියාව සියයට 24ක් ෙවන ෙකොට, වතුකරෙය් ඒ 
හැකියාව තිෙබන්ෙන් එයින් තුෙනන් එක ෙකොටසකට -සියයට 
8.8ට- පමණයි. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? රටක් අත් පත් කරගන්නා 
දැනුම, ෙබදා හරින දැනුම ඒ ආකාරෙයන්ම - සමාකාරෙයන් - 
වතුකරෙය් ජනතාව තුළට පැතිෙරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය 
ෙකෙරහිත් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඔවුන්ෙග් 

ළදරු මරණ අනුපාතය කීයද? සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් ඒ 
ඉපෙදන දරුවන්ෙගන් 1,000ට 12ෙදෙනක් මිය යනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්දෙපෝෂණය ගත්ෙතොත්, 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මන්දෙපෝෂණය සියයට 1.1යි. මා ෙම් 
කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන. මම හිතනවා ෙම් සංඛ්යා මීට 
වඩා වැඩි විය යුතුයි කියලා. හැබැයි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
මන්දෙපෝෂණය සියයට 5.6යි. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  වයසට අනුව දරුවන්ෙග් මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වය 
2012 දී සියයට 26යි. අඩුබර උපත් සංඛ්යාව  සියයට 23යි.කෘශ ෂ 
වීම, ඒ කියන්ෙන් ෙකට්ටුවීම සියයට 16යි.  දරුවන්ෙගන් සියයට 
26ක් අඩුබර නම්, දරුවන්ෙගන් සියයට 23ක් කුරුෙවනවා නම්, 
දරුවන්ෙගන් සියයට 16ක් කෘශභාවයට - ෙකට්ටුභාවයට - 
ලක්ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔවුන් දරුවන්ද? වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
අනාගතය භාරෙදන්න හදන්ෙන් කෘශ ෙවච්ච, කුරු ෙවච්ච, අඩුබර 
දරුවන්ටද? වතුකරෙය් ජනතාව අත් පත් කරෙගන තිෙබන 
ඉරණම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ලජ්ජා විය යුතු නැද්ද? 
විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ෙගන් වැඩි පිරිසක් ඡන්දය ලබාදීලා 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බව මා දන්නවා. ඒ නිසා 
අඩුම තරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබාෙදන ඡන්ද පිළිබඳව ෙහෝ 
සැලකිල්ලක් දක්වලා ඒ ජනතාවෙග් පශ්න ෙකෙරහි  අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තත්ත්වය එෙසේ තිබියදී ඔවුන් 
විෙශේෂෙයන්ම මුහුණ දී තිෙබන පශ්නය තමයි නිවාස පිළිබඳ 
පශ්නය. 170,158ක් ජීවත් ෙවන්ෙන් ලැයිම්වල සහ තාවකාලික 
නිවාසවලයි. ඒ කියන්ෙන් සියයට 73ක්. ලැයිම්වල සහ 
තාවකාලික නිවාසවල තමයි වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් සියයට 
73ක් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒ වතුවලට ගිහිල්ලා බලන්න. 
ඒ තාවකාලික නිවාස කියන්ෙන් ෙමොනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සමහර ඒවාෙය් ඉටිෙරද්දක් එල්ලලා, සමහර ඒවාෙය් 
හිල් වුණු තහඩු එල්ලලා, සමහර ඒවාෙය් මලකඩ කාපු තහඩු 
එල්ලලා. 

සමහර ඒවාෙය් ෙදොර එල්ලලා තිෙබනවා; සුළඟටත් 
වැෙහනවා, ඇෙරනවා. අෙනක් ඒවා කඩා වැෙටන බිත්තිවලින් 
පිරිණු ලැයිම් කාමර.  ඒවාෙය් ෙම් මිනිස්සු ජීවත් ෙවනවා සත්තු 
වාෙග්. මා ඒ ගැන වගකීෙමන් කියනවා. ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා 
බලන්න, අෙඹ්ෙවල ෆාම් එක. ඒකත් නුවර එළිෙය්මයි 
තිෙබන්ෙන්. අෙඹ්ෙවල ෆාම් එෙක් ඉන්න එළෙදනුන්ට දීලා 
තිෙබන කාමෙර් බලන්න. ඒ එළෙදනුන්ට දීලා තිෙබන කාමරෙය් 
ලැයිෙම් ජීවත් ෙවන පුරවැසියකුට ලැබී තිෙබන කාමරයටත් වඩා 
පහසුකම් සහිත ඉඩක් ලැබිලා තිෙබනවා.  ගව මඩුවට, ඌරු 
ෙකොටුවට ඒ ජනතාවට වඩා පහසුකම් සහිත ඉඩක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය. අෙඹ්ෙවල ෆාම් එෙක් ගව 
මඩුෙව් තිෙබන තත්ත්වයවත් අද අෙඹ්ෙවල පෙද්ශෙය් ජීවත් වන 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ලැයිම් කාමරවල නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් ජනතාවෙග් ෙම් පශ්නය අත් හැර 
තිබුණා.  

දැන් හැම දාමත් ෙයෝජනා එනවා, ෙගවල් හදනවා කියලා. දැන් 
ඇමතිතුමාත් කිව්වා ඒ අයට පර්චස් 7ක් ෙවන් කරනවා කියලා.  
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 1992 ඉඳන් 2014 දක්වා අවුරුදු 
22ටම ෙගවල් හදලා තිෙබන්ෙන් 25,007යි. ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් අවුරුද්දකට හදලා තිෙබන්ෙන් ෙගවල් 1,136යි.  
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙම් අවුරුදු 22දීම අවුරුද්දකට 
ෙගවල් හදලා තිෙබන්ෙන් 1,136යි. හැබැයි, මා කියන කඳුරටට 
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු වතු ක්ෙෂේත යටම ෙගවල් අවශ්යයි 
2,19,493ක්. හැබැයි, වසරකට 1,136 ගණෙන් අවුරුදු 22ක් 
තිස්ෙසේ හදලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙගවල් පමාණය නම්, ෙම් 
සියලුෙදනාට ෙගයක් හිමි කර දීම සඳහා අවුරුදු 193ක් යනවා. 

3681 3682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතෙකොට  දැන් හදාපු ෙගවල් පස් ෙවන බව මතක තබා ගන්න. 
ෙගවල් හැෙදන්ෙන් ෙම් අනුපාතයට, ෙම් ෙව්ගයට නම්  අවුරුදු 
193ක් ගියාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් අයට නිවහනක් සම්පූර්ණ විධියට 
ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි, අවුරුදු 193ක් ෙවන ෙකොට ඒ හදාපු නිවහන 
පස් ෙවන එක වළක්වන්න බැහැ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කඳුකරයට විතරක් නිවාස 1,78485ක් 
අවශ්යයි. හැබැයි, අවුරුද්දකට හදලා තිෙබන්ෙන්,  නිවාස 1,136යි 
නම් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයට අවුරුදු 157ක් යනවා ඒ 
පුරවැසියන්ට ෙගවල් දීලා ඉවර කරන්න. මිනිසුන්ෙග් මූලික 
අවශ්යතා ෙවන්ෙන්, නිවහන, ආහාරපාන, ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වයක් සහ ආදායම් මාර්ගයක්. ෙම් ටික ලබා ෙදන්න බැරි 
නම් ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද? මනුෂ්යයකුට ඉන්න තැනක් ලබා 
ෙදන්න බැරි නම්, ඔවුන්ට ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙව්ලක් ලබා ෙදන්න 
බැරි නම්, ආදායමක් ලබා ෙදන්න බැරි නම්, ෙහොඳ නිෙරෝගී 
සම්පන්න ජීවිතයක් ලබා ෙදන්න බැරි නම්, ජීවිතය පිළිබඳ 
අෙප්ක්ෂාවක්, බලාෙපොෙරොත්තුවක් ලබා ෙදන්න බැරි නම් 
ෙමොකටද ෙම් ආණ්ඩු? අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් 
ෙම්කයි. නිවසක් නැත්නම්, හරි හමන් ආදායම් මාර්ගයක් 
නැත්නම්, නිෙරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් නැත්නම්, ෙහොඳ ආහාර 
ෙව්ලක් නැත්නම්, අනාගතය පිළිබඳ අෙප්ක්ෂාවක් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැත්නම් ඒ අය මිනිස්සුද?  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් වතුකරෙය් වැඩ කරන අතිමහත් ජන පජාව මිනිස්සු  ෙලස 
සලකනවා ෙවනුවට, අර බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදි සුද්දා  ඒ අය 
මන්නාරෙමන්  ෙගොඩ බස්සලා මධ්ය කඳුකරයට අරෙගන එන 
ෙකොට දසදහස් ගණන් පාර දිෙග් මැරුණා වාෙග්, වසූරිය හැදිලා, 
මැෙල්රියාව හැදිලා, ආහාර නැතිව පාර දිෙග් මැරුණා වාෙග්, අදත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව ස්වයංව මිය යෑමට 
සලස්වා තිෙබනවා. ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය. ආහාර ෙව්ලක් 
නැත්නම්, නිෙරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් නැත්නම්, ආදායම් 
මාර්ගයක් නැත්නම්, අෙප්ක්ෂාවක් නැත්නම්, අනාගතයක් 
නැත්නම් ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය කුමක්ද? ඒ නිසා ෙම් කඳුරට නව 
ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශයට 
විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් අමාත්යාංශයට  ෙම් ෙවන් කර 
තිෙබන මුදල් පමාණය ෙසොච්චම් පමාණයක්. ෙම් මුදල්වලින් ෙම් 
පශ්න විසඳන්න බැහැ.  

හැම දාමත් වන ෙද් තමයි, ෙම් අමාත්යාංශය ඒ පැත්ෙතන් එන 
මන්තීවරයකුට භාර ෙදන එක. එයාට ඒ පජාව භාර ෙදන්න 
කියනවා. ඒක එයාෙග් කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ඒක ජාතික 
කාර්යයක්. ඒ ජනතාව බලාගැනීම සලකන්න ඕනෑ 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතික කාර්යයක් විධියටයි.  

අපට මතකයි, මහවැලි ව්යාපාරය ෙගොඩ නැෙඟන ෙකොට -ඒ 
ව්යාපාරය පිළිබඳව අපට ෙවන විෙව්චන තිෙබනවා- ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ්?  ඒක, විෙශේෂ කලාපයක් ෙලස ෙතෝරා ගත්තා. ඒ 
විෙශේෂ කලාපයට සියලු බලතල සහිත අධිකාරියක් ෙගොඩ නැඟුවා. 
ඒ අධිකාරිය හරහා ඉඩම් දුන්නා;  වාරිමාර්ග පද්ධති හැදුවා; කීඩා 
පිට්ටනි හැදුවා; සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන හැදුවා;  මංමාවත් හැදුවා;  
ඇළ ෙව්ලි බැන්දා. ඒ නිසා මහවැලි අධිකාරිය ඒ ජනතාව ඉලක්ක 
කර ගත් සියල්ල ෙමෙහයවීම සඳහා අවශ්ය වන අධිකාරියක් 
හැටියට පිහිෙටව්වා. අදත් - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගල් ඔය ව්යාපාරයත්- 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ගල් ඔය ව්යාපරයත් එෙහමයි, අම්පාෙර් පෙද්ශෙය් 

කියාත්මක වුණු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් පෙද්ශවල ජීවත් වන 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වෙය් විශාල ෙලස කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා නම්, යටිතල පහසුකම් සපයනවාය කියලා පාරවල් 
ටිකක් හදන්නයි, ෙගවල් ටිකක් හදන්නයි අමාත්යාංශයක් හදලා 
වැඩක් නැහැ. ෙම් කලාපය විෙශේෂ කලාපයක් ෙලස සලකා ෙම් 
අමාත්යාංශයට බලතල විශාල පමාණයක් ලබා දිය යුතුයි. 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, කීඩා, යටිතල පහසුකම්, සංස්කෘතිය, 
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ඇතුළුව  සමාජ ජීවිතය ඉහළ නැංවීම 
වැනි සියලු සාධක සම්බන්ධ වන විෙශේෂ අධිකාරියක් ෙම් පළාතට 
ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. එවැනි අධිකාරියක් ෙගොඩ නඟලා අවුරුදු 
10ක ජාතික සැලැස්මක් හදලා ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත්, ෙමොන 
ඇමතිවරයා ආවත් අවුරුදු 10ක් නිරන්ත රෙයන් පරීක්ෂාවට භාජන 
කරමින් ෙම් ක්ෙෂේතය ඉස්සරහට ෙගන ගිෙය් නැත්නම් තව අවුරුදු 
50ක් ගියත්, තව අවුරුදු සියයක් ගියත් ෙම් ජනතාව ෙම් 
ව්යසනෙයන් ෙගොඩ එන්ෙන් නැති බව සහතිකයි.  

ඒ නිසා ෙම් කුඩා, කුඩා අමාත්යවරු දිහා බලලා, ''එයා 
වතුකරෙයන් ආවා, ඡන්ද ටිකක් ගන්න ෙගවල් ටිකක් හදන්න ඉඩ 
ෙදන්න, ඡන්ද ටිකක් ගන්න පාරවල් ටිකක් හදන්න ඉඩ ෙදන්න" 
කියන ෙම් ෙකෝණෙයන් මිදිලා  වතුකරය විෙශේෂ කලාපයක් ෙලස 
සලකා කටයුතු කළ යුතුයි.  

එය රෙට් ජනතාව දරිදතාෙවන් ෙපෙළන කලාපයක් නම්, 
ආදායම් අහිමි වීෙමන් ෙපෙළන කලාපයක් නම්, ජීවන තත්ත්වය 
පහත් තත්ත්වයක පවතින කලාපයක් නම්, සමාජ තත්ත්වය විශාල 
පරිහානියකට පත් වී තිෙබන කලාපයක් නම්, එම කලාපය විෙශේෂ 
කලාපයක් ෙලස සලකා විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් කියාත්මක විය යුතු 
නැද්ද? මම අහන්ෙන් ඒක. තමුන්නාන්ෙසේලා, අධිෙව්ගී මාර්ග 
සහිත ෙලොකු නගර ගැන කථා කරනවා; ඩිජිටල් නගර ගැන කථා 
කරනවා; වරාය නගර ගැන කථා කරනවා; මූල්ය නගර ගැන කථා 
කරනවා. නමුත්, අහෙසේ පාෙවන ෙකොන්කීට් වනාන්තර ෙනොෙවයි 
ඕනෑ කර තිෙබන්ෙන්. මිනිසුන්ෙග් ජන ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ 
වුණු ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් ඕනෑ. මිනිසුන්ෙග් ජන ජීවිතයත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙනොෙවන ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා නම්, 
ෙකොන්කීට් වනාන්තරවලින් ෙගොඩ නැ ඟුණ ආර්ථිකයක් ෙගොඩ 
නැ ෙඟනවා නම්, ජන ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙනොවුණු එවැනි 
ආර්ථිකයකින් ඇති ඵලය කුමක්ද? 

දැන් අපට ඇෙහනවා, අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා කියනවා; 
වරායවල් හැදුවා කියනවා; ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවා 
කියනවා; මහ විශාල කීඩා පිට්ටනි හැදුවා කියනවා; 
සම්මන්තණශාලා හැදුවා කියනවා; ෙනළුම් කුලුනු හැදුවා 
කියනවා; ෙලොකු ශාලා හැදුවා කියනවා. හැබැයි, ජන ජීවිතය 
ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්? ජන ජීවිතය එතැනමයි. ආෙයෝජනවල 
පමුඛතාව ෙමොකක්ද? මිනිසුන්ෙග් ජන ජිවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙනොවන සංවර්ධනයකින් ඇති ඵෙල් ෙමොකක්ද? මිනිසුන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය ෙගොඩ නඟන්න බැරි නම්, ආදායම් මාර්ග හදන්න 
බැරි නම්, ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉහළ ෙගෙනන්න බැරි නම්, ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළට ෙගෙනන්න බැරි නම්, සමාජ ජීවිතය උසස් 
කරන්න බැරි නම්, ෙමොන ආර්ථික උපාය මාර්ගයක්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරමින් තිෙබන්ෙන්? මා කියන්ෙන් 
වතුකරෙය් ජනතාව අද මුහුණ දී තිෙබන පශ්නය, වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අනුගමනය කරමින් තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිය නිසා  ව්යසනයට, 
එහි බරපතළම ව්යසනයට වතුකරෙය් ජනතාව ලක් වී තිෙබනවා.  

3683 3684 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙය් හිරකරුවන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙයන් පීඩාවට පත්වූවන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙයන් දූවිලි බවට පත්වූවන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකෙයන් පිටමං කරන ලද්දන් බවට 
ඔවුන් පත් කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික කමෙයන් 
කිසිම පතිලාභයක් ලබා ෙනොෙගන අෙත් ඇඟිලි අස්ෙසන් ෙබ්ෙරන 
වතුර පිඩක් බීලා ජීවත් වන තත්ත්වයක් ඇති කරපු ජන පජාවක් 
වතුකරෙය් ජනතාව. ඒ නිසා එම ජන පජාව පිළිබඳව මීට වඩා 
අවධානය ෙයොමු ෙකොට විෙශේෂ කලාපයක් ෙලස කල්පනා ෙකොට, 
විෙශේෂ ජන පජාවක් ෙලස කල්පනා ෙකොට, විෙශේෂ අධිකාරියක් 
ෙගොඩනඟා ඒ පෙද්ශ ෙකෙරහි; ඒ ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම වතු ක්ෙෂේතෙය් ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන 
ගැටලුව පිළිබඳව මීට වඩා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මා නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, එම 
ජනතාවත් අෙප් රෙට් මිනිසුන් ෙලස සලකන සමාජයක් ෙගොඩ 
නැඟිය යුතුයි. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් කථාව අහෙගනයි හිටිෙය්. 

ඔබතුමා කියපු ෙද්වල් ඇත්ත. අපි ඒගැන විෙව්චන කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. යාපනය පුසත්කාල ය ගිනි තැබීම ගැන 
අගමැතිතුමා සමාව ඉල්ලුවා. වතුකරෙය් ජනතාව පත්වී සිටින 
තත්ත්වයට ඒ අයෙගන් සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ කියලාත් කිව්වා. 
නමුත්, එතුමා වතුකරෙය් ජනතාවට ඔප්පු ලබා දීම සඳහා කළ 
ඉල්ලීම කැබිනට් එෙකන් pass කර දුන්නා. මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කර්මාන්තශාලා ගිනි තබපු 
එකට ඔබතුමන්ලා සමාව ඉල්ලනවාද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා එෙහම අහපු එක 

ෙහොඳයි. ඒක අෙප් කාලය ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලය. 
එය ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න. 1977 - 1994 දක්වා ෙම් රට පාලනය 
කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රටට අහිමි 
කෙළේ කර්මාන්තශාලා විතරක් ෙනොෙවයි. ජීවිත 60,000ක් අහිමි 
කළා. ඔබතුමා ඒක මතක තබා ගන්න. වතුකරෙය් අයෙග්ත් ජීවිත 
අහිමි වුණා. ඒකත් මතක තබා ගන්න. 1983 යාපනය පුස්තකාලය 
ගිනි තැබුවා පමණක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන පක්ෂ තහනම් කළා; 
පජාතන්තවාදී අයිතිය උදුරා ගත්තා; ඡන්ද අයිතිය කල් දැම්මා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ආණ්ඩු හදන්න කලින් ඉතිහාසය 
ඉෙගන ගන්න. ඒකයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ඉතිහාසය 
පිළිබඳව කිසිවක් දන්ෙන් නැතුව නන් ෙදොඩවන්න එපා. මා නැවත 
ඔබතුමාට කියනවා, ඉතිහාසය  පිළිබඳව පාඩමක් අවශ්ය නම් ඒ 
කාලය පිළිබඳව කියලා ෙදන්නම්. 

දැන් ඔබතුමා පර්චස් හතක කථාවක් ගැන කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආර්ථිකෙය් තවත් සැලකිය 
යුතු පංගුවක් වතු ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරනවා නම්,  ෙම්   වත්ත 
ඇතුෙළේම පර්චස් හත ගණෙන් කඩ කඩ ෙකොච්චර ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියන එක ගැනත් සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑ කියලා 
මම හිතනවා. ෙමොකද, අපි අනිවාර්යෙයන්ම  ෙම් තිෙබන නිවාස 
කමෙව්දය ෙවනුවට ෙවනත් නිවාස කමෙව්දයකට යා යුතුව 
තිෙබනවා. ඒක වතුකරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි,  මුළු රෙට්ම එෙහම  
විය යුතුයි.  

අපට වර්ග කිෙලෝමීටර් 65,610ක කුඩා ඉඩ පමාණයක් 
තිෙබන්ෙන්. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් වසරකට 180,000ක් 
කසාද බඳිනවා. එවිට අලුෙතන් නිවාස ලක්ෂයක්වත් ඕනෑ වනවා. 
නිවාස ලක්ෂයකට අපි  පර්චස් 10 ගණෙන් යට කරන්න ගිෙයොත්, 
වසරකට නිවාස ෙවනුෙවන් විතරක් අපට පර්චස් මිලියනයක් ඕනෑ 
වනවා. අපට ඉතුරු වී තිෙබන සම්පත එපමණයි. එම නිසා හැම 
තැනම කුඩා කුඩා නිවාස හදනවා ෙවනුවට නිවාස පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංකල්පයම ෙවනස් කළ යුතුයි. වතුකරයට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ වත්ත ඇතුෙළේ කුඩා කුඩා කෑලිවලට කඩාෙගන 
යන නිවාස සංකල්පය ෙවනුවට, ෙවනස් නිවාස සංල්පයක්. ඒ 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. එෙහම 
නැත්නම් අෙප් රෙට් වතු, ඉඩම් මුළුමනින්ම ෙගවල්වලට යට 
කරනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න.  

මට කාලය මදි නිසා, අෙප් හැරිසන් ඇමතිතුමාට මම 
ෙව්ගෙයන් පශ්න ටිකක් ගැන කියන්නම්. ඊට පසුව පශු සම්පත් 
ගැන කියන්නම්.   

මිල්ෙකෝ සමාගෙම් ආරක්ෂක කටයුතු කළ සිවිල් ආරක්ෂක 
අංශය ඉවත් කර ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් ෙතොරව ෙවනත් 
ආරක්ෂක සමාගමක් ෙතෝරා ගත්ෙත් ඇයි? යූඑන්පී මැයි දින රැලිය 
සඳහා අමාත්යවරයාෙග් රුව සහිත පදර්ශන රථය නිර්මාණය 
කිරීමට සාමාන්යාධිකාරිෙග් නමට රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් 
අත්තිකාරමක් වශෙයන් සමාගෙමන් ලබා ෙගන ඇත. ෙම් වන 
තුරු එය ෙගවා නැත. ෙකොළඹ කර්මාන්තශාලාවට අයත්ව තිබූ 
ඉඩෙම්  වසර 60ක පමණ කාලයක් නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා ජලය 
ලබා  ගත් ළිඳ වසා දමා එම ඉඩම් පමාණෙයන් පර්චස් 6ක් නීති 
විෙරෝධී ෙලස සභාපතිවරයා දූෂණ විෙරෝධී ෙපරමුෙණ් සභාපති 
හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේට පවරා දුන්ෙන් ඇයි? ඒ වතුර ගත් ළිඳ 
දූෂණ විෙරෝධී ෙපරමුෙණ් හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේට- මම 
උන්වහන්ෙසේෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න. අද දූෂණ 
විෙරෝධී දිනය. මට තව ෙපොඩි ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් ෙද්වල් ටිකක් කියන්න 
තිෙබනවා. ඒ පශ්න ටික කියලා ඉවර කරන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන් අඩු කරනවා නම් මට කමක් 
නැහැ. එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් අඩු කරන්න පුළුවන් නම් කමක් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමා පිළිතුරු දීලා ඉවරයි.   
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, දූෂණ විෙරෝධී ෙපරමුෙණ් ස්වාමීන් 

වහන්ෙසේට ඉඩමක් ලබා දුන්නා කියලා. අපි ළිඳ වසා දමලා ඉඩමක් 
ලබා දීලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් උන් වහන්ෙසේෙග් ඉල්ලීමක් 
තිබිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, තවමත් ඒ ඉඩෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් 
ඉඩම් අමාත්යාංශයට. උන් වහන්ෙසේ  ඉඩම් අමාත්යාංශෙයන් 
ඉල්ලීමක් කරලා,  ඉඩම් අමාත්යාංශෙයන් සලකා බලා තමයි ඒ 
කටයුත්ත කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ඒ ඇති, ඒ ඇති. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අෙනක් කාරණය තමයි- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට ෙවලාව ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා පශ්න තුනක් ඇහුවා ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා පසුව ඒවාට උත්තර ෙදන්න. මට තව කියන්න 

තිෙබනවා. මම කියලා ඉවර නැහැ ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
සභාපතිතුමනි, මම පශ්න තුනක් ඇහුවා. ඔය එතුමා කරන්න 
හදන්ෙන්,  අෙනක් ඒවා අහන්න ඉඩ ෙනොදී මෙග් කාලය ඉවර 
කරන්නයි.  මම ඒකට අහුෙවන්ෙන් නැහැ. මට ඒ උත්තරය ඇති. 
ළිඳත් වහලා, දූෂණ විෙරෝධී ෙපරමු ෙණ් ස්වාමීන් වහන්ෙසේට 
පර්චස් 6ක් දීලා තිෙබනවාද? එච්චරයි මට දැන ගන්න  ඕනෑ.  

ඊළඟ කාරණය, අමාත්යවරයාට අමතරව සභාපති, උප 
සභාපති, මූල්ය අධ්යක්ෂ යන තිෙදනා විශාල පිරිසකට ආයතනෙය් 
රැකියා ලබා දී ඇති අතර,  ඒ පිරිසට පමණක් 2016 ෙනොවැම්බර් 
මස සිට රුපියල් 10,000ක වැටුපක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ඇයි 
කියලා මම අහනවා. ෙකොළඹ කර්මාන්තශාලාව තුළ ගබඩා 
පහසුකම් ඇතත් ඒ අසල ඇති ආර්ථික මධ්යස්ථානෙයන් කුලියට 
ගබඩා ලබා ෙගන සමාගමට විශාල වශෙයන් පාඩු සිදු කරන්ෙන් 
ඇයි කියලාත් ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. වසා දැමීමට 
නියමිත ෙකොළඹ කර්මාන්තශාලාෙව් පරිසර අලංකරණය සඳහා - 
වසා දමන්න කියලා දැනට ෙලොකු ෙයෝජනාවක් යනවා- කියාකාරී 
අධ්යක්ෂවරයා විශාල ෙලස සමාගෙම් මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් 
ඇයි?   ෙම් කර්මාන්තශාලාව ලස්සන කරන්න ඕනෑ කියලා 
ෙමතරම් විශාල මුදලක් වියදම් කරන්ෙන් ඇයි? සභාපතිවරයාට 
හිතවත් කළමනාකරුවන් කිහිප ෙදනකුට 2016 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් දී රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දී ඇත. ෙම් 
සඳහා නිර්ණායක වන්ෙන් උපාධිය නමුත් උපාධිය ඇති තවත් 
පුද්ගලයන් සමාගම තුළ ඇත. මානව සම්පත් හා පරිපාලන 
කළමනාකරුට රුපියල් 20,000ක් ලබා දී ඇත. වසර ගණනාවක් 
කිසිදු වැටුප් වැඩිවීමක් ෙනොලද සමස්ත ෙසේවකයන් විවිධ 
පළිගැනීම්වලට ලක්ෙවමින් සිටී. ෙම් අතර වෘත්තීය සමිති 
නායකයන්ට අසාධාරණ ෙලස සථ්ාන මාරුවීම් ලබා දී ඇත. වයස 
අවුරුදු 57 සම්පූර්ණ වූ ෙසේවකයන් නිවසින් දුර බැහැර ස්ථානවලට 
මාරු කර තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් අවුරුදු 57න් පසුව එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ අය නිවෙසේ සිට දුර බැහැර තැන්වලට 
මාරු කර තිෙබනවා. තවත් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවා 
පිළිබඳවත් මම තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මා ගාමීය ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් විෂය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කථා 
කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, අෙප් රට 2014 වසෙර් කිරි 
ආශිත නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 
44,000ක් වැය කර තිෙබන බව.  ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් අපි 
කිරි සහ කිරි ආශිත නිෂ්පාදන ෙමටික් ෙටොන් 71,026ක් ආනයනය 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මස් ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවන් 2014 

වසෙර් රුපියල් මිලියන 394ක් වැය කර තිෙබනවා. මස් ෙමටික් 
ෙටොන් 944ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කිරි සහ මස් 
විශාල ෙලස ආනයනය කරන රාජ්යයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් දවසකට අෙප් රෙට් කිරි ලීටර් ලක්ෂ 10ක් - 
මිලියනයක්- නිෂ්පාදනය කරනවා. මිලියනයක් නිෂ්පාදනය කළාට 
අපට දවසකට කිරි ලීටර් මිලියන 3ක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
නිෂ්පාදනය කරනවා වාෙග් තුන් ගුණයක කිරි අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට පැවරී තිෙබන අභිෙයෝගය 
අතිවිශාලයි. ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශය ගෙම් ජනතාවෙග් 
ජීවිතයත් එක්ක ගැට ගැහුණු අමාත්යාංශයක්. අෙප් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය සකස් කළ යුතු වන්ෙන් ගෙම් ජනතාව ෙකොළඹට ෙක්න්ද 
කරලායි.   

ගෙම් ජනතාව බස්නාහිරට කැඳවපු ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් අෙනක් හැම රටක්ම මුහුණ දුන්, නමුත් අපි 
මුහුණ ෙනොදුන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුව තමයි 
නාගරිකකරණය වීෙම් ගැටලුව. නාගරික ජනාවාස පිළිබඳ 
ගැටලුවට අපි මුහුණ දීලා නැහැ. අදත් අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් 
විශාල පමාණයක් ජීවත් වන්ෙන්  ගාමීය වශෙයනුයි. බස්නාහිර 
පළාත බැලුෙවොත් එක්දහස්නවසිය හැට ගණන්වල බස්නාහිර 
පළා ෙත් ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් පතිශතයට ආසන්න පතිශතයක් 
තමයි තවමත් ජීවත් වන්ෙන්. ඒ නිසා ගම් අත්හැරලා ඒ අය 
නගරයට සංෙක්න්දෙවලා නැහැ. ඒක ෂැංහයිවල සිද්ධ වුණා; ඒක 
නිව්ෙයෝර්ක්වල සිද්ධ වුණා; ඒක දිල්ලිෙය් සිද්ධ වුණා;  ඒක 
ෙබොම්බාෙය් සිද්ධ වුණා. ෙම් හැම නගරයකම සිද්ධ වුණා. හැබැයි, 
ලංකාෙව් මිනිස්සු ගම් අතහැරලා නගරයට සංකමණය වුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ආර්ථික උපාය මාර්ගවල වැදගත් කාර්යක් 
තමයි ගෙම් ජනතාව ගෙම්ම තියලා ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන එක.  
එහිදී පශු සම්පත් ක්ෙෂේතයටත්, පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
අමාත්යවරයාටත් සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් පැවෙරනවා කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ෙම් ජනතාව ගෙම් තියලා අපි ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අන්න,  එහිදී කිරි කර්මාන්තය  පධාන 
ක්ෙෂේතයක් ෙලස හඳුනා ගත යුතුයි.  කිරි කර්මාන්තය හුදු, සෙතක් 
ෙදන්ෙනක් ඇති කරන, තවත් අමතර රැකියාවක්  බවට පත් වී 
තිබීම ෙවනුවට කිරි ක්ෙෂේතය අෙප් කර්මාන්තයක් බවට පත් 
කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනෙයන් අඩුම තරමින් සියයට 60ක් 
වත් කර්මාන්තයක් හැටියට ෙගෙනන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. දැන් 
අපි සතුන් ඇති කරනවා. ඉස්ෙකෝෙල් මහත්තයාත් සතුන් ඇති 
කරනවා; ෙපොලීසිෙය් මහත්තයාත්  සතුන් ඇති කරනවා; ෙගොවි 
මහත්තයාත් සෙතකු ෙදන්ෙනකු ඇති කරනවා. එෙහම කළාට 
කමක් නැහැ. විධිමත් කරන ලද කර්මාන්තයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 60ක් වත් විධිමත් 
කර්මාන්තයකින් ෙගනාෙවොත් විතරයි නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු 
වන්ෙන් සහ ඉතාම ගුණාත්මක කිරි නිෂ්පාදනයක් අපට අත් පත් 
කර ගත හැකි වන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් කිරි ක්ෙෂේතය තවමත් කර්මාන්තයක් දක්වා 
වර්ධනය වී නැහැ. එය කර්මාන්තයක් දක්වා වර්ධනය කිරීෙම්දී 
අපි මුහුණ දී තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි, දියුණු කරන ලද 
ෙහොඳ සත්ත්ව ගහනයක් අපට ෙනොමැති වීම. අෙප් සත්ත්ව 
ගහනය වර්ධනය කිරීම සඳහා 2009 වර්ෂෙය් සිට පිට රටින් සතුන් 
ආනයනය කළා. පිට රටින් ආනයනය කළ සත්තු අද ජාතික පශු 
සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට විශාල බරක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙගොඩ නැඟීෙම් මූලික 
අරමුණ බවට, එම ආයතනෙය් පධාන කාර්ය භාරය බවට පත් වී 
තිබුෙණ් සතුන් අභිජනනය කරලා, අලුත් ජාන පෙභ්ද හඳුනාෙගන 
ඒ හරහා ෙහොඳ සතුන් ටිකක් බිහි කරලා, ගාමීය වශෙයන් ජීවත් 
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වන ෙගොවි ජනතාවට ඒ සතුන් ෙබදා හැරීමයි. එයයි, ජාතික පශු 
සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් පධාන කාර්ය භාරය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් 
පධාන කාර්ය භාරය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොල්වතු ටික 
නඩත්තු කර ගන්න එකයි; ෙපොල් ටික කඩන එකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොල් ටික කඩන එකත්, 

ෙපොල් ටික විනාශයට ලක් කරන එකත් වළක්වා ගැනීම තමයි අද 
එහි අරමුණ බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට, ජාතික පශු 
සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය වන ෙහොඳ, 
දියුණු කරන ලද සතුන් පෙභ්ද හඳුන්වා දීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. 2009 වර්ෂෙය් ඉඳන් ෙම් දක්වා කරන ලද 
සියලුම සතුන් ආනයනය කිරීම අසාර්ථක වී තිෙබනවා. ඒ සතුන් 
ෙවනුෙවන් විශාල බරක් දරන්න සිදු වී තිෙබනවා.  

අද ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය විශාල පාඩුවකටයි 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඒ ආනයනය කරන ලද සතුන් එම 
ආයතනයට බරක් වී තිෙබනවා. ඒ සතුන් ආනයනය කිරීම සඳහා 
'ෙවලාඩ්' කියන සමාගමක් මැදිහත් වී තිෙබනවා. එම ආයතනය 
මැදිහත් වී තමයි එකී කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කරන්ෙන්. 
ස්වල්ප සතුන් පමාණයක් හැරුණු ෙකොට විශාල සතුන් පමාණයක් 
ලබා ෙදන්න ඒ අය අසමත් වී තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ෙවනුවට 
ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන, නිෂ්පාදන හැකියාවන් 
සහිත ජාන රැසක්, ෙද්ශීය කිරි ගව වර්ග හඳුන්වා දීමට සැලසුම් 
කළ ජාතික ව්යාපෘතිය අවුල් කරමින් තිෙබනවා. අප කළ යුතු 
වන්ෙන් අෙප් ෙද්ශීය තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන පරිදි ෙහොඳ ජාන 
පෙභ්ද හඳුනා ෙගන, දියුණු කරන ලද ෙහොඳ සත්ත්ව ගහනයක් 
ලබා දීමයි. ඒ ව්යාපෘතිය පෙසක ලා, සතුන් එෙහන් බාලා 
ෙමෙහන් ෙබදන ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඔය සතුන් 
ෙගන ඇවිත් ෙකොළඹ වරාෙය් නැෙවන් බාන ෙකොට බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්තයා අප්පුඩි ගැහුවා මට මතකයි. හරක් බාන 
ෙකොට එතුමා අප්පුඩි ගැහුවා. අප්පුඩි ගහලා ෙගනාපු හරකුන්ෙගන් 
අද ඇති ෙවච්ච පතිඵලය ෙමොකක්ද කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, ගරු අමාත්යතුමනි.  

තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, 2020 වන ෙකොට කිරි ආනයනය කිරීම 
නවත්වන්න සැලසුමක් තිෙබනවා කියලා. හැබැයි, ඔය විධියටම  
පසු ගිය ආණ්ඩුව 2007 වර්ෂය 'ධවල වර්ෂය' කියා නම් කළා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට එය මතක ඇති. 'කිරි වර්ෂය' කියලායි 
කිව්ෙව් 2007 වර්ෂයට. කිරි වර්ෂය ෙවනුෙවන් BMICH එෙක් 
සම්න්තණයක් පැවැත්වූවා. ඒ සම්මන්තණය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ලක්ෂ 85ක ෙපෝස්ටර් ගහලා තිබුණා. රුපියල් ලක්ෂ 85ක 
ෙපෝස්ටර් ගහලා කිව්වා, '2007 වර්ෂය කිරි වර්ෂයයි' කියලා. අපි 
ඇහුවා, "ෙපෝස්ටර් ගහන ෙකොට එළෙදන්නු ගැබ් ගන්නවාද?" 
කියලා. ෙම්කයි කථාව. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාවට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහශ වර්ෂ, ඉලක්ක ආදි ඔක්ෙකොම 

අසාර්ථක වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කිරි ක්ෙෂේතය වර්ධනය කිරීම 
සඳහා දියුණු කරන ලද සතුන් ලබා දීමට තවමත් අසමත් වී 
තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය නම් අවසානයි. ගරු සරත් අමුණුගම 

අමාත්යතුමාත් කතා කරන්න ඉන්නවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් අවසරය මත මා 

එතුමාෙග් කථාවට නියමිත කාලෙයන් විනාඩි ෙදකක් ගන්නවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විනාඩි ෙදකක් පමණයි ගන්ෙන්.  

අෙනක්  කාරණය තමයි, මාංශ නිෂ්පාදනය. එය සත්ත්ව 
ෙපෝෂණෙය් විෙශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරනවා කියා අපි දන්නවා. ඒ 
සඳහා ඌරන්, කුකුළන් වැනි සතුන්ට සාන්දණ ආහාර යම් 
පමාණයක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරන ෙද් ෙමොකක්ද? කුකුළු මස්වලට ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිලක් 
තීරණය කරනවා. නමුත් ආහාරවලට මිලක් තීරණය කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොම්පැනිකාරයා ආහාර මිල වැඩි කරනවා. ඒ සතුන්ට 
අවශ්ය කරන ෙබෙහත් දව්යවල මිල වැඩි කරනවා. මිල වැඩි 
කළාම ඒ මිලට කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය කරන්න බැහැ. මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙවළඳ ෙපොෙළේ කුකුළු මස්වලට මිලක් තීරණය 
කරනවා නම්, එම සතුන්ෙග් ෙපෝෂණය සඳහා අවශ්ය වන 
අෙනකුත් සාන්දණ ආහාරවලටත් මිලක් නියම කරන්න ඕනෑ 
කියලායි අප කියන්ෙන්. ඒවාෙය් මිල ඕනෑ තරම් ඉහළ යනවා. ඒ 
නිසා සිද්ධ ෙවච්ච ෙද් තමයි, කුඩා පරිමාණෙයන් පවත්වා ෙගන ආ 
කුකුළු කර්මාන්තය බිඳ වැටීම. Buy-back system එක අනුව අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි ෙකොම්පැනිවල -මහා සමාගම් 
කීපයක- වහලුන් බවට පත් වූ කුකුළු කර්මාන්තයක් පැවතීම. ඒ 
ෙවනුවට විය යුතු වන්ෙන් කුමක්ද? අපි දන්නවා උඩුබද්දාව, 
කුලියාපිටිය, හලාවත ආදි පෙද්ශවල කුකුළු කර්මාන්තය ෙක්න්ද 
කර ගත් විශාල ක්ෙෂේතයක් වර්ධනය කළ හැකියි කියා. ඒ 
ක්ෙෂේතය වර්ධනය කරන්න නම් ස්වාධීන කුකුළු කර්මාන්තයක් 
ෙගොඩ නැඟීම අෙප් අරමුණ විය යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි, ස්වාධීන 
කුකුළු කර්මාන්තයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා ෙවනුවට අද සිදු ෙවලා 
තිෙබන ෙද් තමයි, පීමා ෙහෝ බයිරහා ෙහෝ මැක්සිස් කියන සමාගම් 
කිහිපයක වැඩ කරන්නන් බවට කුකුළු කර්මාන්තකරුවන් පත් 
ෙවලා තිබීම. එමඟින් ගාමීය ආර්ථිකය උඩට ගන්න කිසිෙසේත් 
බැහැ. ගෙම් කුකුළා හැෙදනවා තමයි. ගෙම් කිකිළි බිත්තර දානවා 
තමයි. හැබැයි, ඒ ගමට කුකුළා අයිතිත් නැහැ, බිත්තර අයිතිත් 
නැහැ. ඒවා අයිති පීමා සමාගමටයි. ඒ නිසා සව්යංව ඒ අයෙග් 
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන එන්න නම්, ස්වයං කුකුළු සත්ත්ව 
නිෂ්පාදනයට අවශ්ය වන පහසුකම් සලසා දිය යුතුව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ විෙශේෂ කාරණය තමයි, 
මහජන ෙසෞඛ්ය පශු ෙසේවාව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මහජන ෙසෞඛ්ය පශු ෙසේවාවක් පිළිබඳව අෙප් රෙට් අවධානය 
ෙයොමු කරලා නැහැ. ෙම් වන විටත් සතුන් සපා කෑම නිසා දවසකට 
1,000ක් පමණ ෙරෝහල්ගත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සුනඛයන්, 
පූසන් වැනි සතුන් සපා කෑෙම් පවණතාව අද වැඩි වී තිෙබනවා.    
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ඒ නිසා ඊට පිළියම් ෙයදීම සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිබුණත් 
අවශ්ය ෙව්ගෙයන් සුනඛ ගහනය පාලනය කිරීම සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම ජලභීතිකා ෙරෝගය මැඩ පැවැත්වීම පිණිස කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශයට තමයි සල්ලි ෙවන් කෙළේ, ව්යාපෘතිය ෙවන් කෙළේ. 
ඒ නිසා අපි හිතනවා 2017 වසෙර් මහජන පශු ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු ෙව්වි කියා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ විනාඩි ෙදකත් අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් කතා 

කරන්ෙන් පතිජීවක ඖෂධ පිළිබඳ පශ්නය ගැනයි. ෙමය 
බරපතළයි. අද සත්ත්ව නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ පතිජීවක ඖෂධ 
ෙයොදවනවා. ඒවාෙය් කිසි පමිතියක් නැහැ. පමිතියක් ෙනොමැති වීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන සිදු වන්ෙන් කුමක්ද? එවිට ඒ පමිතියකින් ෙතොර 
පතිජීවක ඖෂධ මත තමයි ඒ සතුන් හැෙදන්ෙන්. මිනිස්සු ඒ සතුන් 
තමයි ආහාරයට ගන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් මිනිසුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට පවා ෙමය බරපතළ හානියක් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්කියන්න 
කැමැතියි, "ක්ෙලෝරින්ෙපනෙතෝල්" කියන ඖෂධයත්, 
"ෙසෙතොමයිසින්" කියන ඖෂධයත් මිනිසුන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයක් අද ඇති වී තිෙබන බව. එයට පධාන වශෙයන්ම 
ෙහේතු වී තිෙබන ෙද් තමයි, ෙම් ඖෂධ සතුන් සඳහා කිසිදු 
පමිතියකින් ෙතොරව පාවිච්චි කරන්න උපෙයෝගි කරෙගන තිබීම. ඒ 
නිසා සතුන්ෙග් පතිජීවක ඖෂධ ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේ 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, ගරු අමාත්යතුමා.  

අද කුකුළු මස් පරිෙභෝජනය පිළිබඳව විශාල සැකයක් මතු 
ෙවමින් තිෙබනවා; මිථ්යා මත විශාල වශෙයන් ෙගොඩ නැෙඟමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විද්යාත්මක මතයක් තහවුරු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. විද්යාත්මක මතය තහවුරු කරන්න නම් කුකුළන් සහ 
සත්ත්ව නිෂ්පාදන සඳහා පතිජීවක ඖෂධ ලබා දීෙම්දී ඉතාම ෙහොඳ 
කමෙව්දයක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. විෂ සහිත පතිජීවක ඖෂධ, භයානක අනතුරු සහිත 
ඖෂධ උපෙයෝගී කර ගැනීම නිසා මාංශ කර්මාන්තය පමණක් 
ෙනොෙවයි, මිනිස් ජීවිතවලට පවා විශාල හානියක් ඇති කරනවා. ඒ 
නිසා ගාමීය ආර්ථිකය නැංවීෙම්දීත්, ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය 
වර්ධනය කිරීෙම්දීත් තමුන්නාන්ෙසේටත්, ෙම් අමාත්යාංශයටත් 
විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරී තිෙබනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. ඒ 
කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේට හැකියාව ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

 මීළඟට, ගරු සරත් අමුණුගම අමාත්යතුමා. 

[අ.භා. 12.42] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ 

අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 
හඳුනාෙගන තිෙබන සුවිෙශේෂ ව්යාපෘති විවිධ අමාත්යාංශ සමඟ 
සම්බන්ධීකරණය කරලා අදාළ ඉලක්කවලට යෑමට අනුබල ෙදන  
අමාත්යාංශයක් හැටියට අෙප් අමාත්යාංශය හඳුන්වා ෙදන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශය හා 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන කරුණු තුනක් අනුව කථා කරන්න මම 
අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පළමුවන කාරණාව, අෙප් හිතවත් 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරපු, දුප්පත්කම පිළිබඳ 
පශ්නයයි. ෙදවන එක තමයි, ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ 
අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුෙව් සාමාජිකයකු වශෙයන්, ආර්ථිකයට 
බලපාන යම් යම් කරුණු පිළිබඳ පශ්නය. තුන්වන එක තමයි, 
මහනුවර සංවර්ධනය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2017 
වර්ෂය දුප්පත්කම පිටු දැකීෙම් වර්ෂය හැටියට නම් කර තිෙබනවා. 
අෙප් අවධානය ෙයොමු වන පළමුවන ෙද් එයයි. කැබිනට් 
මණ්ඩලය එය අනුමත කළා. ලබන අවුරුද්ද තුළ විෙශේෂෙයන්ම 
රජෙය් අවධානය දුප්පත්කම තුරන් කිරීම කියන මාතෘකාව 
ෙකෙරහි ෙයොමු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රට දිහා බැලුවාම 
එක්තරා සුවිෙශේෂ පරස්පර විෙරෝධයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි 
කියනවා, අෙප් ආර්ථිකය සියයට 7කින් දියුණු වුණා, සියයට 
8කින් දියුණු වුණා, සියයට 9කින් දියුණු වුණා යනාදි වශෙයන්. 
එවැනි ෙනොෙයක් විධිෙය් පකාශන ෙකෙරනවා. ඒ පකාශන 
ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ඒ ඒ වාර්තාවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් අද පවතින සත්යය ෙමොකක්ද? ඒ විධියට සංවර්ධන 
ෙව්ගයක් තිබුණා නම්, ෙමච්චර දුප්පත්කමක් ෙම් රෙට් ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? යම් යම් වාර්තාවල කියා 
තිෙබනවා දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාව යට සිටිනවා කියන්ෙන්, දවසකට 
ෙඩොලර් ෙදකකට අඩු පමාණයක් ආදායම් ලබන මට්ටෙම් ෙහවත් 
දුප්පත්කෙම් පතිශතය 6ක, එෙහම නැත්නම් 6.5ක මට්ටෙම් 
පැවතීමයි කියා. නමුත් අපට ඒක පිළිගන්න බැහැ. ෙමොකද, 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය ගත්ෙතොත්, සමෘද්ධි පතිලාභින්ම ඉන්නවා, ජන 
ගහනෙයන් සියයට 27ක්, 28ක් පමණ. එෙහම නම් අපට ෙම් 
පරස්පර විෙරෝධයට මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවනවා. එක් 
පැත්තකින්, සංවර්ධනය ගැන කථා කරන ෙකොට, සංවර්ධනය 
ගැන සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, අෙනක් පැත්ෙතන්, 
අවම වශෙයන් සියයට 30ක් පමණ වන ජනතාවක් සමෘද්ධි 
ලාභින් බවට පත් ෙවලා සිටිනවා. එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙමතැන 
තිෙබන පශ්නය? එක නිර්ණායකයක් තමයි, එක පුද්ගලයකු 
දවසකට සාමාන්යෙයන් කැලරි 2,200ක පමාණයක් ලබාගත 
යුතුයි කියන එක. ඒ පමාණය ලබාගත්ෙත් නැත්නම් දුප්පත් සහ 
අති දුප්පත් ෙකොටසට වැෙටනවා.   

දැන් ෙම් කැලරි 2,200 ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශවලින් 
සඳහන් කරනවා, ෙම් තරම් කැලරි පමාණයකට අවශ්ය ආහාර 

3691 3692 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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වර්ග ෙමොනවාද කියලා. රෙට්ම තිෙබන සාම්පලයක් අරගන්නවා. 
10,000ෙගන් පශ්න අහලා ෙම් ආහාර පාවිච්චි කිරීම මත ඒ 
ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය කැලරි ලැෙබනවාද, නැද්ද කියන එක අනුව 
තමයි ඒ ෙගොල්ලන්  දුප්පත්කම මනින්ෙන්. නමුත්, එෙහම මනින 
ෙකොට අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. මිනිසුන්ෙග් දුප්පත්කම මනින්න 
තිෙබන්ෙන් ඒ කෑම පමාණය විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
තව තව අවශ්යතාවන් තිෙබනවා. එම නිසා ඊට වඩා ෙහොඳ 
දර්ශකයක් ෙයොදා ගැනීම තමයි අෙප් පළමුවැනි කර්තව්යය 
වන්ෙන්. සංවර්ධනය ෙකෙරන ගමන් දුප්පත් මිනිස්සු ගැන මීට 
වඩා අපි අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතාම අවශ්යයි.  

එෙහම නම්, දැන් අපට කියන්න පුළුවන් රෙට් ෙකොයි ෙකොයි 
පළාත්වලද දුප්පත්කම තිෙබන්ෙන් කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව අපට සකස් කර ගන්න 
පුළුවන්,  ෙකොයි ෙකොයි පළාත්වලද වඩාත්ම දුප්පත්කම 
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන් කියලා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
වතුකරය ගැන කිව්වා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම වතුකරෙය්ත් ඒ පශ්නය විශාල වශෙයන් 
තිෙබනවා. නමුත්, වතුකරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අවම ජීවන 
මට්ටමට පහළින් ඉන්න විශාල සංඛ්යාවක් ෙවන ෙවන 
පළාත්වලත් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි කර්මාන්තෙය් ෙයදී 
සිටින කම්කරුවන්ෙග් පවුල් සහ ඔවුන්ෙග් දරුවන් තමයි -රැකියා 
විරහිත දරුවන් තමයි- දුප්පත්ම ෙකොටස බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට අපි ෙකටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් 
ෙසොයා ගත යුතුයි. දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් හැටියට, ඔවුන්ට 
තාක්ෂණය සහ නව දැනුම ලබා ෙදන අධ්යාපන කමයක් සකස් 
කර දිය යුතුයි. 

අද අෙප් රෙට් පාසල් 10,000ක් තිබුණාට විද්යාව, නව දැනුම 
ලබා ෙදන්ෙන් පාසල් දාහක විතරයි. පාසල් 9,000ක් තවම 
සාම්පදායික අධ්යාපන කමයට අනුගත ෙවලා ෙබොෙහෝ දුරට 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්න බැරි අධ්යාපනයක් තමයි ලබා ෙදන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් රජය ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ඒ 
ගම්බද අති දුප්පත් ක්ෙෂේතවලට තාක්ෂණය ෙගන යාමට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විශ්වාස කරන්න ෙම් 
රෙට් විද්යාව, ගණිතය, විෙද්ශ භාෂා උගන්වන 48,000ක ගුරු 
හිඟයක් තිෙබන බව. ගම්බද පළාත්වල පාසල් ගැන ඔබතුමාත් 
දන්නවා. අෙප් උඩ රට පළාත්වල පාසල්වල ෙමොනවාද 
උගන්වන්ෙන්? නව විෂයයන් කිසි ෙදයක් උගන්වන්ෙන් නැහැ. 
පරණ විෂයන්ම විතරයි උගන්වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සංෙශෝධනයන් 
තුළින් අෙප් ගම්බද පාසල්වලටත් ඒ නූතන අධ්යාපනය ෙගන යා 
යුතුයි. ඒ තුළින් ෙලෝකෙය් අභිෙයෝගවලට, රැකියා අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් ජන ෙකොටසක් ඒ දුප්පත්ම පන්තිෙය් 
අයෙගන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ඒ අධ්යාපනෙය් 
ෙවනස් වීම් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

නමුත්, ඊට වැඩිය තව වැඩක් අපට කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සභාවට ගම්බද පළාත්වලින් එන හුඟ ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. බලන්න, අද ගෙම් ව හය. කෘෂිකර්මය අරෙගන 
බලන්න. අවුරුදු ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් බණ්ඩාරනායක රජය   කුඹුරු පනත 
ඉදිරිපත් කළා. අද කුඹුරු පනත ගම්බද පළාත්වල නියම විධියට 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙතත් කලාපෙය්. 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත්, මමත් එන්ෙන් ෙතත් කාලාපීය 
ආසනවලින්. මහනුවර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මිනිෙප් ෙවනම 
ෙද්ශගුණයක් තමයි  තිෙබන්ෙන්. ෙහේවාහැෙටන් ෙකොටසකත් 
එෙහමයි. නමුත්, අෙනක් පළාත්වල ගම්බද ෙගොවි තැන අද ෙලොකු 
අර්බුදයකට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කෘෂිකර්මෙය් 

ෙයෙදන මිනිසුන්ට ජීවිකාවක් ෙගන යන්න තරම් ආදායමක් ලබා 
ගන්න බැහැ. කුඹුරු පනෙත් නීති රීති කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අඳ ෙගොවියන්ට ලැබිය යුතු ඒ හිමිකම ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් 
පතිඵලයක් තමයි, අද අෙප් හුඟක් ගම්බද පළාත්වල හිස් ඉඩම්, මුඩු 
ඉඩම්, පාළුෙවච්ච කුඹුරු දකින්නට ලැබීම.  

ඒ හින්දා, විෙශේෂෙයන්ම නව කමයක් තුළින් මීට වඩා 
සංකීර්ණ කෘෂි කාර්මික වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා ඒ පාළු වුණු කුඹුරු 
ඉඩම් ෙයොදා ගන්න පුළුවන් විධිෙය් කමයක් ගැන අපි බලන්න 
ඕනෑ. පවතින නීති-රීති යටෙත් අද අෙප් ගම්වල සිටින කිසිම 
ෙකෙනකුට මුඩු ඉඩම් පෙයෝජනයට ගන්න බැහැ. ඒවාෙය් කිසි 
ෙදයක් කරන්න බැහැ. මිනිසස්ු ඇවිල්ලා ඒ ගැන කියනවා. ඔවුන්ට 
ෙගයක් හදා ගන්න ඉඩමක් ගන්න බැහැ. ෙවන විධිෙය් ෙභෝගයක් 
වගා කරන්න ඉඩමක් ගන්න බැහැ. නීති-රීති වැඩියි. නමුත් අෙප් 
ආසනය ට යාබද ආසන දිහා බලනෙකොට, ගලෙගදර ආසනෙය් 
අක්කර 40ක ඉඟුරු වගා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
හාරිස්පත්තුෙව්ත්, විෙශේෂෙයන්ම පූජාපිටිය පෙද්ශෙය්ත් එෙසේ කර 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් ඒ අයට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්. එම ෙභෝගය දමන්න කලින් "එලිෆන්ට් හවුස්" වාෙග් 
සමාගම්වලින් ඒ අයට මුදල් ලැෙබනවා. ඒ නිසා නාගරික අයත් 
එක්ක ෙහොඳින් තරග කරන්න පුළුවන් ආදායමක් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
තිෙබනවා. නමුත් කුඹුරු වැඩ කරන අයට ඒ තරම් ආදායමක් 
ගන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳින් 
දන්නවා. අපිත් ඒ ගැන ෙහොඳින් දන්නවා. අෙප් ආසනවල -ෙතත් 
කලාපෙය්- සිටින අෙප් ඥාතීන්ට, අෙප් යහළුවන්ට කුඹුරු වැඩ 
කරලා එෙසේ ආදායමක් ගන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා 
මීට වඩා අලුත් විධිෙය් නව කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන ගම් අපි හදන්න 
ඕනෑ.  

දැන් බලන්න, මම ෙපන්වා දුන් විධියට ගලෙගදර ඉඟුරු වගාව 
සිදු කරනවා. අල්ලපු ආසනවල දැන් කහ වගාව තිෙබනවා, තල 
වගාව තිෙබනවා. ෙම් ආදි වශෙයන් විවිධාංගීකරණය කිරීම තුළින් 
අපි මීට වඩා ආදායමක් ගම්බද ජනතාවට -ෙගොවි ජනතාවට- ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දරුවන් තමයි අද විශාල 
වශෙයන් රක්ෂා හිඟෙයන් පීඩිත ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙබොෙහෝ දුරට දරිදතාෙව් ෙර්ඛාෙවන් පහළ ඉන්ෙන්ත් අන්න ඒ 
ජන ෙකොටස්. ඒ හින්දා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙමම 
කමිටුව තුළින් ෙම් ගැන ගැඹුරට අධ්යයනය කරන්න. දැනටමත් 
මම ඒ විෂය ගැන අධ්යයනය කරපු විශ්වවිද්යාලවල අයත් එක්ක ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙයෝජනා මාලාවක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙතත් කලාපෙය් ගම්බද 
මට්ටෙම් කෘෂිකර්මය විවිධාංගීකරණයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම හිතන විධියට වියළි කලාපෙය් 
කෘෂිකර්මය ෙවනස්. වැඩිෙයන් නිෂ්පාදනය  කරන්න පුළුවන්. 
අක්කරයකින් වී බුසල් 80, 90 වාෙග් ලබා ගන්නවා. ජපානය 
වාෙග් රටවල් 150ක්, 200ක් වුණත් ගන්නවා. ඔබතුමා ඒ ගැන 
ෙහොඳට දන්නවා. නමුත් ෙම් පශන්ය තුළ ෙතත් කලාපයට මීට 
වඩා ෙවනස් විසඳුම් ෙසොයන්න අපට සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තව 
එකක් කියන්න තිෙබනවා.  

මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම අමතක 
කරන ෙදයක් තමයි ෙම්වා ෙවෙළඳාම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක. අෙප් පශ්නවලින් නිෂ්පාදන පශ්නය එකක්. අෙනක් 
එක, marketing. ෙම්වා ෙවෙළඳාම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි 
වගා කරන එළවලු සම්බන්ධව හැම දාම පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝදුරට වී වගාව හා අෙප් ෙවනත් ෙභෝග වගා 
සම්බන්ධවත් එවැනි පශ්න ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි ෙභෝග 
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ෙවෙළඳාම පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ඇති කරෙගන අපි අලුත් 
පැත්තකට යන්න ඕනෑ. ඒක අත්යවශ්යයි.  

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර සංවර්ධනය පිළිබඳවත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. අද ෙම් ගරු සභාෙව් මහනුවර 
මන්තීවරුන් හුඟ ෙදෙනක් සිටිනවා. මහනුවර සංවර්ධනය කරන්න 
ෙමම රජය තුළින් විෙශේෂෙයන් අෙප් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අලුත් වැඩසටහන් කිහිපයක්ම ෙයොදවා 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ-මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය වැනි විෂයන් 
සම්බන්ධව එතුමා කථා කරාවි. ඒ නිසා මම ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙබෝගම්බර සංවර්ධනය ගැන සඳහන් කළ 
යුතුයි. මම හිතන විධියට අක්කර 11ක්, 12ක් විතර එම භූමිය තුළ 
තිෙබනවා. මහනුවර නගරෙයන් ෙලොකු බිම් ෙකොටසක් ඔය 
ෙබෝගම්බර හිර  ෙගදරට යට ෙවලා තිෙබනවා. එක අතකට ඒක 
ෛදවෙය් සරදමක්. මහනුවර නග රෙය් ෙලොකුම බිම් පමාණයක 
හිර ෙගදරක් ඉදිකර තිබීම ෛදවෙය් සරදමක් කියා අපට හිතන්න 
පුළුවන්. එය අධිරාජ්ය කාලෙය් සිට පැවැති එකක්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
වටිනාම ඉඩමක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. ඊෙය් වැලිකඩ ෙනොෙයක් පශ්න ගැන කියනවා අපිට 

ඇහුණා. නමුත් නුවර ඒ තරම් පශ්නයක් නැහැ. ෙබෝගම්බර සිටින 
සිරකරුවන් ෙවනත් තැනකට ෙගන යාමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ඉන් පසු අපිට එය සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මම හිතන විධියට 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලයත් එක්ක ඊෙය් ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළා. එයට සම්පූර්ණෙයන්ම සැලසුමක් හදලා එන අවුරුද්ද 
ෙවනෙකොට, වැඩිම වුෙණොත් 2018 වසර ෙවනෙකොට එයින් එක 
ෙකොටසක් විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ව්යාපාරය ෙවනුෙවන්, ෙවෙළඳ 
ව්යාපාර ෙවනුෙවන් හා ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 
ඒ සංවර්ධනයට යන්න අපි ලැහැස්තියි. එම පතිසංවිධාන කටයුතු 
සඳහා මම හිතන විධියට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10ක් අවශ්ය 
ෙවනවා.  ජපානය වැනි රටකින් අපට ෙලෙහසිෙයන් ඒ මුදල් ලබා 
ගන්නට පුළුවන් ෙවයි. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම ශීඝෙයන් ඉදිරියට 
යන බව මම ඔබතුමාට මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

''විසල් මහනුවර" ජල ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු දැන් ෙබොෙහෝ දුරට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මහනුවර නගර සීමාව තුළ සෑම 
ස්ථානයකටම වාෙග් ජලය ලබා දී තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
මා හිතන විධියට දැන් උඩුනුවර ආසනයට ජල පශ්නයක් නැහැ. 
ෙසංකඩගල ආසනයට, මහනුවර ආසනයට ජල සැපයුම ලබා දීලා, 
හාරිස්පත්තුව, ගලෙගදර දක්වා ඒ කටයුතු දැන් කියාත්මක වනවා. 
ඒ වාෙග්ම, හාරගම පෙද්ශය සඳහා ෙවනම ජල ව්යාපෘතියක් 
කියාත්මක වන්න නියමිතයි. එෙහම ෙන්ද, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ පළාෙත් ෙබොෙහෝදුරට ඒ විධියට කටයුතු කර ෙගන යනවා. 

ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා වැඩිදුරටත් 
විස්තර කරයි.  

විෙශේෂෙයන්ම කටුගස්ෙතොට හරහා ෙපොල්ෙගොල්ල නව 
මාර්ගය හැෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අද නුවරට ගිෙයොත් ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා, කටුගස්ෙතොටට සහ නගරයට යන 
ෙගොහාෙගොඩ පාර දැන් පුළුල් ෙව්ෙගන යන බව. මා හිතන විධියට 
එහි යම් යම් පශ්නත් තිෙබනවා. ඒ මාර්ගය හදන විට සමහර ඉඩම් 
හිමිකරුවන් ඒ අයෙග් ඉඩම්වලින් ලබා ෙදන්න කැමැති නැහැ. 
ෙකෙසේ නමුත්, ඒ මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම් කටයුතු කරනවා. ජලය 
ලබා දීම, පාරවල් වාෙග්ම ෙබෝගම්බර සංවර්ධනය කිරීෙම් 
කටයුතුත් දැනට කරනවා.  

 අලුත් ජල ව්යාපෘතියක් තුළින් මහනුවර, ෙගොහාෙගොඩ 
තිෙබන ජලාශෙයන් ජලය ලබා ෙගන හාරිස්පත්තුවට, 
පාතදුම්බරට ෙගන ෙගොස්, ගලෙගදර හරහා මාවතගම දක්වාත් 
ෙගන යන්නට වර්තමානය වන විට සැලසුම් හදලා තිෙබනවා. 
ෙමහි එක පශ්නයක් තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒක ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් පිළිගනීවි. ෙම් සඳහා මුදල් ලබා 
ගැනීම මීට වඩා ඉක්මන් කිරීම අවශ්යයි. එයට ෙහේතුව, 
වර්තමානය වන විට මහනුවර පෙද්ශෙය් ෙබොෙහොමයක් 
තිෙබන්ෙන් අඩක් නිම කළ ව්යාපෘති වීමයි. එම ජල ව්යාපෘතිය 
ගත්ෙතොත්, ඒ සඳහා මහවැලි ග ඟ හරස් කර ෙව්ල්ල බැඳ අවසන්. 
එයින් ජලය ලබා ෙගන විශාල ජලාශයකුත් හදා තිෙබනවා. එම 
ව්යාපෘතිෙයන් මහනුවරට ජලය ලබා දුන්නා; ෙසංකඩගලට ලබා 
දුන්නා; හාරිස්පත්තුවට ලබා දුන්නා. එතැනින් ගලෙගදර 
පෙද්ශයට සහ පාතදුම්බර ඇතුළු ඉතිරි පළාත්වලට ජලය ලබා 
දීෙම් ෙලොකු අපහසුවක් නැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් මූලික මුදල් වියදම් 
කර තිෙබනවා.  

විදුලිය සම්බන්ධෙයනුත් තිෙබන්ෙන් එම තත්ත්වයමයි. ඒ 
නිසා ෙම්  ව්යාපෘති තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා. 
අප රජයට කියනවා, ආරම්භ කළ ෙම් ව්යාපෘති හැකිතරම් 
ඉක්මනට අවසන් කරන්නය කියලා.  

අපි සියලුෙදනාම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 
විෙශේෂෙයන් ස්තුති කරයි. එයට ෙහේතුව, ෙම් පාර හදන අවස්ථාෙව් 
මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ගලෙගදර පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන්, පරිත්යාගශීලීව ඒ අයෙග් ඉඩම් ලබා දුන්නා. එෙහම 
ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There was no objection at all.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කිසිම ෙකෙනක් ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ ඉඩම් මැනීෙම් 

කටයුතුවලට පැමිණි අයට ෙහොඳින් සැලකුවා. ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාව ඒ ආකාරයට කටයුතු කළත්, අෙප් අෙනක් පළාත්වල 

3695 3696 

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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මාර්ග සෑදීෙම්දී හුඟක් පශ්න ඇති වුණා. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය, 
මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමුවැනි ෙකොටස, ෙදවැනි ෙකොටස 
හදන ෙකොටත් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

'මහා මාර්ග' කියන්ෙන් සෑම ෙදනාෙග්ම ෙපොදු අවශ්යතාවක්. ඒ 
නිසා අප සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි, අෙප් 
මහනුවර ජනතාව අනුගමනය කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් ආදර්ශයට 
අරෙගන ෙම් කටයුත්ෙත්දී සහාය ලබා ෙදන්න කියලා. අෙප් 
ඇස්තෙම්න්තුව අනුව, ඒ ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව 
ෙවනුෙවන් මට කියන්නට පුළුවන්, ෙකොළඹ-නුවර අධිෙව්ගී 
මාර්ගය සම්පූර්ණ කළාම අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අංක 
ෙදකකින් ඉහළට නංවන්න පුළුවන් බව.   

අවසාන වශෙයන්, විෙශේෂෙයන්ම මෙග් ෙල්කම්තුමාට සහ 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු පස්වරු 
1.30 දක්වා අත් හිටුවනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට  නැවත පවත්වනලදි.  

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 
 

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු මන්තීවරෙයකුෙග් නමක් ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මම 

ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.  
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ ගණනාවකම වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් ෙවලාෙව්දී ඒ සියලු 
අමාත්යාංශ ගැන කරුණු කියන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, මෙග් දිස්තික්කය වන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පධාන 
කරුණු කිහිපයක් අදාළ කරෙගන ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
පසුගිය කාලය තුළ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන 
විවිධ කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය කරන විශාල සහෙයෝගයක් ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය හරහා අෙප් ගරු පී. හැරිසන් 
ඇමතිතුමා ලබාදීම පිළිබඳව මා එතුමාට ඇත්ත වශෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙනකුත් අමාත්යාංශත් අෙප් 
දිස්තික්කයට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. 

 අෙප් පෙද්ශෙය් පධාන කර්මාන්තයක්ව තිෙබන කිතුල් 
කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ, 
භාණ්ඩ විශාල පමාණයක් පී. හැරිසන් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
හරහා ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ තිෙබන එම කර්මාන්තය 
ෙගොඩ නැංවීම සඳහා අවශ්ය කරන විශාල සහෙයෝගයක් අපට පසු 
ගිය වර්ෂය තුළ ලැබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගාමීය ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්ක අයත් දකුණු 
පළාෙත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 2002 වර්ෂෙය්දී ආර්ථික ෙවෙළඳ 
මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ වුණා. ඒකට රුපියල් ලක්ෂ 500ක පමණ 
මුදලක් වියදම් කරලා මූලික කටයුතු සංවිධානය කළා. නමුත්, අද 
වන විට එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙනොවන, අසාර්ථක 
ව්යාපෘතියක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
ආර්ථික ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම 
සඳහා අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරවන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  

අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ඒ සඳහා අවශ්ය කරන අවධානය 
ෙයොමු කරලා, ආර්ථික ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ෙමොකද, ඒකට අවශ්ය කරන ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක් 
හැටියට තමයි ගාල්ල දිසත්ික්කෙය්, රත්ගම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය්, බූස්ස පෙද්ශය අපි ෙතෝරා ගත්ෙත්. බූස්ස පෙද්ශය 
අපි ෙතෝරා ගත්ෙත් කරුණු කිහිපයක් මුල් කර ෙගනයි.  

එකක් තමයි, ධීවර කර්මාන්තෙයන් ලැෙබන මත්ස්යයන් 
ගබඩා කිරීමට අවශ්ය සියලු ශීතාගාර එම ස්ථානෙය් ඉදිකිරීමට අපි 
කල්පනා කළා. ඒ වාෙග්ම හැටන්, නානුඔය, මස්ෙකළිය, 
නුවරඑළිය වැනි පෙද්ශවල සිට දුම්රිෙයන් එන එළවලු 
පිටෙකොටුවට ඇවිත් මැනිං මාර්කට් එකට ගිහින් නැවත ගාල්ල 
දිස්තික්කයට යනවා ෙවනුවට, එම පවාහනයම පාවිච්චි කරලා 
බූස්ස පෙද්ශයට ෙගන ඒෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒකට අවශ්ය 
කරන භූෙගෝලීය පිහිටීම සහ දුම්රිය මාර්ග පිහිටීම තිෙබන නිසා 
තමයි එම ස්ථානය අපි ෙතෝරා ගත්ෙත්. අවුරුදු පහකට සැරයක් 
සීමානිර්ණය කිරීෙම් පදනම මත ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 2017 

3697 3698 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ෂෙය්දී සීමානිර්ණ කටයුතු කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා.         ඒ 
අනුව මහනුවර නගරය වාෙග්, ෙකොළඹ නගරය වාෙග් 2017 
වර්ෂෙය්දී ගාල්ල නගර සීමාව පුළුල් කිරීමටත් අපි දැනට අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. අපි දැනට ෙතෝරා ෙගන තිෙබන බුස්ස 
පෙද්ශය රුපියල් ලක්ෂ 500ක පමණ මුදලක් කලින් ආෙයෝජනය 
කරලා අතහැර දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්යාංශය නැවත අෙප් දිස්තික්කෙය් අෙනකුත් 
සංවර්ධන ෙයෝජනා දිහා බලලා, 2017 වසෙර්දී ෙම් සඳහා අදාළ 
අෙනකුත් මුදල් ලබා ෙගන, ෙමම ස්ථානය දකුණු පළාෙත් ආර්ථික 
ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය හැටියට වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, පධාන 
වශෙයන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයත්, මාතර දිස්තික්කයත්, 
ගාල්ල දිස්තික්කයත් දිහා බැලුවාම ඇත්ත වශෙයන්ම පධාන 
ආර්ථික ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයක් ෙම් දක්වා ආරම්භ ෙවලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් ආර්ථික ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය අපි ආරම්භ 
කෙළොත් පධාන කාරණා කිහිපයක් සාර්ථක ෙවනවා. එකක් තමයි, 
ෙකොළඹට ඇෙදන වාහන පමාණය අඩු ෙවනවා. ෙදවැනි එක 
තමයි, රත්නපුරෙයන්, ඇඹිලිපිටිෙයන්, හම්බන්ෙතොටින්, මාතරින් 
ෙකොළඹට ඇෙදන වාහන දකුණු පළාෙත්ම ගාල්ල දිස්තික්කෙයන් 
නවතින්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම, කළුතර දිස්තික්කෙයන් ෙකොළඹට ඇෙදන වාහන 
පමාණයත් විශාල වශෙයන් අඩු කර ගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ෙමම ආර්ථික ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය ගාල්ල 
දිස්තික්කය තුළ ඇති විය යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කෙළේ, ඒ 
භූෙගෝලීය පිහිටීම් මතයි. එම කටයුත්ත 2003 වසෙර්දී ආරම්භ 
ෙවලා, ඉන් පසු එය අතරමග නැවතුණා. අෙප් තිෙබන සමීක්ෂණ 
වාර්තා සහ අෙනක් කටයුතු දිහා බලා, 2017 වර්ෂෙය්දී 
ඉක්මනින්ම ෙමම කටයුත්ත අවසන් කිරීමට ගාමීය ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම 
කැමැතියි.  

ඊළඟට ගරු පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළව, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් වතුකරෙය් ඉන්න ජනතාවට බලපාන 
තවත් සුවිෙශේෂී කාරණයක් තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
අක්මීමන, ඇල්පිටිය, හබරාදුව, හිනිදුම සහ කරන්ෙදනිය වැනි 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල වතු ජනතාව විශාල පමාණයක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම, එතුමා 2016 වර්ෂෙය්දී නිවාස 
ගණනාවක් ඉදි කිරීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මා කලින් කිව්ව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස මුල් 
කරෙගන දවිඩ භාෂාව කථා කරන 15,000කට අධික පිරිසක් ජීවත් 
වනවා. එම නිසා එම වතුකරෙය් ඉන්න ජනතාවෙග් පශ්න 
ෙකෙරහි නැවතත් එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා දීලා තිෙබන පහසුකම් පමාණවත් නැහැ. 
එම ජනතාවට අවශ්ය කරන අෙනකුත් පහසුකම් ෙබොෙහෝ 
පමාණයක් 2017 වර්ෂෙය්දී ලබා ෙදයි කියලා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන පශ්නවලට ෙමම අමාත්යාංශ ෙදකම විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කර කටයුතු කරයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 1.37] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් අමාත්යාංශ 

කිහිපයක වැය ශීර්ෂයන් විවාදයට ගන්නා අවස්ථාෙව් මම 
කථාකරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් , වත්තට යමක් කරන්න 
උත්සාහ කරන, උස තිෙබන, මම ෙබොෙහොම ගරු කරන මෙග් මිත 
ගරු පලනි දිගම්බරම් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. 
ෙමොකද, මා නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් සියයට 
30ක් සහ නාවලපිටිය ආසනෙය් සියයට 35ක් පමණ වතුකරෙය් 
ජනතාව ජීවත් වනවා. ෙමම ජනතාව දැඩි අසීරුතාවට පත් වී 
තිෙබන නිසා, ඔවුන්ෙග් පශ්න ෙකෙරහි ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම කැමැතියි.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! உங்கட அைமச்சு 
ெப ந்ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அைமச்சு; நீங்க அந்த 
அைமச்சர்தான். ேதாட்டத்தி ள்ள மக்கள் எல்லா ம் 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி 08ஆம் திகதி நடந்த ேதர்த ல உங்கைள 
நம்பி vote ெகா த்த . அங்கு 10 இலட்சத் க்கும் கூ தலாக 
vote இ க்கு . அ  உங்க க்கு நல்லாத் ெதாி ம். நீங்க 
පාර්ලි ෙම්න්තු வாற க்கு ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த ேதர்த ல 

வெர யா பகுதியில உள்ள ேதாட்ட மக்கள் எல்லாம் 
ெகளரவ ெதாண்டமான் அைமச்சைர ம்விட 
உங்க க்குத்தான் vote ெகா த்த . ஏெனன்றால் நீங்க 
ஆைன சின்னத்திலதான் vote ேகட்ட . ேதாட்டத்தில மக்கள் 
எல்லாம் நிைனச்ச  ஆைனக்கு vote ெகா த்தா - 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி 8ஆந் திகதி அன்னப் பறைவக்கு vote 
ெகா த்தா, ேதாட்டத்தில மக்க க்கு எல்லாம் கிைடக்கும் 
என் .   

உங்க க்குத் ெதாி ம் அைமச்சேர, இப்ப இந்த 
அரசாங்கத் க்கு 2 வ ஷம் ஞ்சி க்கு. ேபான வ ஷ ம் 
நீங்க இேத அைமச்சராகத்தான் இ ந்த . ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள! இப்ேபா  ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற மக்க க்கு 
இ க்கிற பிரச்சிைனைய பா ங்க! கல்விப் பிரச்சிைன! 
உங்க க்குத் ெதாி ம். ேதாட்டத்தில ெபா யன்கள் எல்லாம் 
ப க்கிற க்கு என்ன ெசய்தி க்கு? அேதாைட சுகாதாரப் 
பிரச்சிைன!  உங்க க்குத் ெதாி ம் ேதாட்டத்தில மக்க க்கு 
எவ்வளேவா சுகாதாரப் பிரச்சிைன இ க்கிறெதன்ற . 
அேதாைட ட் ப் பிரச்சிைன! எவ்வளேவா வ ஷம் 
ேதாட்டத்தில மக்கள் அேத 10 x 10 'லயின் காமர'யிலதான் 
இ க்கிற . உங்க க்கு அ  நல்லாத் ெதாி ம். அேதாட 
சம்பளப் பிரச்சிைன!   

2015 ஜனவாி 8ஆம் திகதி ம் அேகாஸ்  மாச ம் அந்த 
மக்கள் உங்க க்கு vote ெகா த்த , நீங்கள் எல்லாம் ேசர்ந்   
1000 பா சம்பளம் ெகா ப்பீங்க என்  நிைனச்சுத்தான். 
இப்ப என்ன நடந்தி க்கு? நீங்க 1000 பா ெகா த்ததா? 
அந்தப் பிரச்சிைனைய 740 ெகா த்  settle பண்ணியி க்கு. 
அந்த 740 எ க்கிற க்கும் 7.00 மணியிலயி ந்  4.00 
மணிவைரக்கும் ேதாட்டத்தில ேவைல ெசய்யேவ ம். 
[இைடயீ ] நன்றி. நீங்க வெர யா க்கு vote ேகட்க 
வாறீங்களா? [இைடயீ ] வாங்க! வாங்க! 

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்க அங்கு ேபான 
வ ஷத்தில ேதாட்டத்தில என்ன சாி ேவைல ெசய்ய try 
பண்ணியாச்சு. நீங்க சாப்பா  எ க்கிற க்கு try பண் ற . 
ஆனா பல் இல்ைல. உங்களிட்ைட. 'சல் ' இல்ைல. 
உங்க க்கு அரசாங்கம் 'சல் ' ெகா க்கமாட்டாங்க. 

3699 3700 

[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 09  

எங்க க்குத் ெதாி ம், நீங்க என்ன சாி ெசய்ய try பண்  
றீங்க. அ  எனக்கு நல்லாத் ெதாி ம். நீங்க ேதாட்டத் க்குப் 
ேபாய்  ஆட்கேளாட ேபசி, அங்க  சாிக்கட் ற க்கு road  
சாிக்கட் ற க்கு சுகாதார வசதி ெசய்யிற க்கு try 
பண் றீங்க. ஆனால், இந்தப் பயணம் உங்கைட ministry 
vote க்கு எவ்வள  நிதி கு த்தி க்கு? நீங்க ெகாஞ்சம் 
நிைனச்சுப்  பா ங்க, ெகளரவ அைமச்சர்!  சாிக்கட்ட 
உங்களிட்ைட plan இ க்கின்ற . ேபான வ ஷம் எவ்வள  
சாிக்கட் னீங்க? அைமச்சர்! நீங்க try பண் ற , Ministry 
யில நல்ல ேவைல ெசய்யிற . ஆனா, அரசாங்கத்தில உங்கட 
Ministry யின்ைர vote க்கு  நிதி ெகா க்கமாட்டாங்கதாேன!  

இந்த அரசாங்கம் நிைனக்க ேவ ம், பத்தைர இலட்சம் 
vote இ க்கு  உங்கேளாைட என் . இந்த பத்தைர இலட்சம் 
vote ெகா க்கவில்ைல என்றால் இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு 
வரமாட்டா தாேன? 2015 ஜனவாி 8ஆம் திகதி நீங்க 2 
இலட்சம் different இலதான் பதவிக்கு வந்த . அேகாஸ்  
election இல என்ன நடந்த ? 2 இலட்ச ம் different இல்ைல. 
ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் ேதாட்ட மக்கள் vote 
ெகா த் த்தான் வந்தி க்கு. Vote ெகா த்த அந்த மக்க க்கு 
என்ன நடந்தி க்கு? யாழ்ப்பாணத்தி ம் அேததான் 
ெசால் ற . யாழ்ப்பாணத்திேல vote ெகா க்கவில்ைல 
என்றால் இந்த அரசாங்கம் இல்ைல. இப்ப யாழ்ப்பாண 
மக்க க்கு என்ன கிைடச்சி க்கு? 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நா  கிைடத்தி க்கிற .  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
உங்க க்கு நா ம் இல்ல, மா ம் இல்ல. இப்ப மா தான் 

கிைடக்க இ க்கு.   
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நீங்கள் பதவியில் இ க்கும் வைர ம் ஒன் ம் 

கிைடக்கவில்ைல.  
  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெகௗரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ இ க்கும்ேபா  யாழ்ப் 

பாணத்திேல நாங்கள் எவ்வள  ேவைல ெசய்தி க்கு! 
எவ்வளேவா ஆட்கைளக் ெகாண் ேபாய் resettle பண்ணி 
யி க்கு! எவ்வள  road நாங்க சாிக்கட் யி க்கு! எவ்வளேவா 
school சாிக்கட் யி க்கு!     

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நாங்கள் road க்கும் ட் க்கும் வாக்களிக்கவில்ைல.   
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
உங்க க்கு road,  ேவண்டாமா? 'லயன் காமரா'தான் 

ேவ மா? அந்த hut தான் இ க்கேவ மா?  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  கா ங்கள்!  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
பிரச்சிைன! ஈழம் ெகா க்க இயலா ; எல்லாம் ெகா க்க 

இயலா . [இைடயீ ] சாி, நான் இப்ப யாழ்ப்பாண 
பிரச்சிைனையப் ேபசமாட்ேடன். ேதாட்டத்திேல உள்ள 
பிரச்சிைனையத்தான் ேபசுேறன்.    

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! ேதாட்டத்தில சம்பளப் 
பிரச்சிைன இ க்கு உங்க க்குத் ெதாி ம். அவங்க எல்லாம் 
ேறாட் க்கு வந்  எவ்வள  நாள்  strike பண்ணியாச்சு? 
இந்தப் பயணம்தான் ேதாட்டத்தி ள்ள மக்கள் எல்லாம் road 
க்கு வந்த . ஏன்? ேதாட்டத்தில மக்கள் எல்லாம் 
உங்க ைடய அரசாங்கத்ைத நம்பின . உங்க ைடய 
அரசாங்கத்ைத நம்பிட் த்தான் அவங்க vote ெகா த்த . 
ெகௗரவ அைமச்சர், நீங்க இப்ப ெகாஞ்சம் ேதாட்டத் க்குப் 
ேபாய் ஆட்கேளாைட ேபசுங்க! அவங்க எல்லாம் 
அரசாங்கத்ைத ஏசுற . ஏன் நாங்க  vote ெகா த்த ? என்  
ேகட்கிற .  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெசால் ங்க! 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙදමෙළන් කථා 

කරනවා. ඒ නිසා මම සිංහෙලන් වචනයක් කියන්න කැමතියි. 
ඔබතුමා ඇත්තටම වතුකරෙය් ජනතාවට ආදරය කරන ෙකෙනක් 
කියලා දන්නවා. නමුත් ඔබතුමා ඉඹුල්පිටිය වත්ෙත් නගර සභාව 
ළඟ තිෙබන ලැයිම එෙහමම තියලා, පර්චස් 20 ගණෙන් ඉඩම් 
ටික ෙබදා දීලා තිෙබනවා. ඒ  ගෙම් මිනිස්සු අපට ඇවිල්ලා කිව්වා. 
ඒ මිනිසුන්ට අඟලක්වත් දීලා නැහැ. එෙහම  කරලා ෙම් වාෙග් 
ආදරෙයන් කථා කරනෙකොට පුදුම හිෙතනවා. පඩි ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. අප හැම දාම ඒ ජනතාවට ආදෙරන් පඩි වැඩි 
කරන්න ඕනෑ කියලා තමයි කියන්ෙන්. නමුත් අපි ෙනොෙවයි 
ඒවාට අත්සන් කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා එක්ක  ඉන්න අය තමයි 
ඒවාට අත්සන් කරන්ෙන්. ෙමච්චර කාලයක් ඔබතුමන්ලා ෙග් 
ආණ්ඩුවත් ෙම් පඩිවලට අත්සන් කෙළේ නැහැ. වෘත්තීය සමිති 
එක්ක ආෙවොත් තමයි අත්සන් කරන්ෙන් කියනවා. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියලා වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
දැන් මෙග් ෙවලාව. ආණ්ඩුව ෙබ්රන්න ගියාම ඔබතුමාට 

ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදයි කියලා ඔබතුමා හිතනවා. මම 

3701 3702 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නාවලපිටිය ඉඹුල්පිටිය වත්ෙත් ඉඩම් ෙබදුවා කියලා ඔබතුමා 
කිව්වා.  ඔව්, ඒක හරි. ගෙම් සිංහල මිනිසුන්ට අපි ඉඩම් දුන්නා. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මට කියන්න ෙදන්නෙකෝ. ඔව්, අපි 
මිනිසුන්ට ඉඩම් දුන්නා. ඉඩම් ක ච්ෙච්රි තියලා පිළිගත් කමයට 
අනුව ඉඩම් දුන්නා. හැබැයි, වතුකරෙය් මිනිසුන්ට ඉඩම් ෙදන 
කමය ෙවනස්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් සෑම වත්තක 
කම්කරුෙවකුටම පර්චස් හත ගණෙන් ඉඩම් ෙදන්න තීන්දුවක් 
ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, තීන්දු අරෙගන තිෙබනවාෙන්.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඉල්ලන්න ගියාම මට බැන්නා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද බැන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමන්ලාට සහෙයෝගය ෙදන්න, පර්චස් හත ගණෙන් 

ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලුවා. මට බැනලා එෙළව්වා. ඒක නිසා මා 
ආවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙහොඳයි. ඔබතුමා ට බැනලා එෙළව්වා නම් 

ඔබතුමා ඔය පැත්ෙත් ඉඳ ගත්ත එක පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ.  
ඇමතිතුමා වැඩ කරන්න යන ෙකොට, - [බාධා කිරීමක්] මට බාධා 
කරන්න එපා. Hon. Minister, you can speak during your time. 
[බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට  කියන්න මට තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමා ආණ්ඩුවත්,-  [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ගැන කථා කිරීම අපි නවත්වමුෙකෝ. ගරු ඇමතිතුමා, 

වතුකරෙය් ජනතාවට පර්චස් හතක ඉඩමක් ෙදන්න ආණ්ඩුව 
පතිපත්තිමය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක නැහැයි 
කිව්වාට මා මෙග් ආසනෙය් පර්චස් හත ගණෙන් දීලා තිෙබනවා.  

වින්සෙෆොරන්ටෘවත්ෙත් දීලා තිෙබනවා; ෙමොන් ටි කිෂ්ෙටෝ 
වත්ෙත් දීලා තිෙබනවා; ඉඹුල්පිටිය වත්ෙත් දීලා තිෙබනවා; 
ෙබෝහිල් වත්ෙත් දීලා තිෙබනවා; ෙවස්ෙටොල් වත්ෙත් දීලා 
තිෙබනවා; බාෙක්බල් වත්ෙත් දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, සිංහල මිනිසුන්ට පර්චස් 15ක් දුන්නා, 
වතුකරෙය් මිනිසුන්ට පර්චස් 07ක් දුන්නා කියලාෙන්. බැලුවාම 
ෙමතැන පරතරයක් තිෙබනවා තමයි. හැබැයි, ඇමතිතුමා ෙම් 
කාරණය මතක තියා ගන්න. මුළු මහනුවර දිස්තික්කයම 
ගත්ෙතොත් ඕනෑ නම් සිංහල පවුල් 200කට තමයි අපි ඉඩම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, වතුකරෙය් ලක්ෂ 10කට අපි ඉඩම් ෙදන්නයි 

හදන්ෙන්. ලක්ෂ 10 පර්චස් හෙතන් වැඩි කළාම ෙකොච්චරද 
පමාණය?  පර්චස් 15 ගණෙන් සිංහල පවුල් කීයද?  ගමක් පුළුල් 
කරන්න ගම් පුළුල් වැඩසටහනක් යටෙත් ඉඩමක් ෙබදන එකයි, 
වත්ෙත් ඉඩම් ෙදන එකයි කාරණා ෙදකක් ගරු ඇමතිතුමා. 
වත්ෙත් මුළු ඉඩම් ටිකම ජනතාවට ෙදන්න ගත්ෙතොත් වත්ත 
කරෙගන යන්න බැහැ.  

[බාධා කිරීමක්] ெகாஞ்சம் இ ங்கள் அைமச்சர்! தமிழில் 
ேபசுங்க!  වතු යටිතල පහසුකම් ඇමති, - [බාධා කිරීමක්]  சாி சாி. 
ெகாஞ்சம் உட்கா ங்கேளன் அைமச்சர்! உங்க க்கு நான் 
support தாேன ெகா க்கப் ேபாகின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நீங்க சாப்பிட try பண் றீங்க. ஆனா பல் இல்ைல என்ற      

விஷயம்   பற்றி நான்   ெசான்ேனன்தாேன!  
ඔබතුමා බත් කන්න හදනවා. නමුත් දත් නැහැ. ඒකයි පශ්නය. 
ඔබතුමා බත් කන්න ආසයි. ඔබතුමා බත් කන්න උත්සාහ දරනවා. 
හැබැයි,     කෙට්   දත්   නැහැ.    ඒකයි   ඔබතුමාට   තිෙබන  පශ්නය.  
உங்க க்கு சாப்பிட பல் இல்ைல. உங்க க்கு நான் 
ஏசமாட்ேடன்; support தான் ெகா க்கப் ேபாேறன். திகாம்பரம் 
அைமச்சர் அவர்கள் நல்லா ேவைல ெசய்யக்கூ யவர்; எனக்கு 
நல்லாத் ெதாி ம். ெதாண்டமான் அைமச்ச ம் ேவைல ெசய்த . 
நீங்க ம் ேவைல ெசய்ய try பண் றீங்க. அ  எல்லாம் எனக்குத் 
ெதாி ம். இப்ப நீங்க ம் ஹட்டன், வெர யா எல்லாம் ேபாய் 
ேவைல ெசய்ய try பண் றீங்க!   [இைடயீ ]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මහනුවර මනාප ටික ගනීවි කියලා මම වතුර ෙබොන ෙවලාවත්  

ඔබතුමා අඩු කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි . 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
நான் மிச்சம் ேபசமாட்ேடன், ெகளரவ அைமச்சர் 

அவர்கேள! உங்கட காலத்தில ேதாட்டத்தில மக்க க்கு 
எவ்வள  கஷ்டம் இ க்கிறெதன்  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
சுகாதார பிரச்சிைன! Education பிரச்சிைன! உங்க க்கு 

3703 3704 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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அெதல்லாம் ெதாி ம்தாேன! இப்ப இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிைன 
மிச்சம் பிரச்சிைனயாக இ க்கு. அ க்கு நீங்கள் 
அரசாங்கத்ேதாட ேபசுங்க! இப்ப பா ங்க, அந்தச் சம்பளத்ைத 
எ க்கிற க்கு காைல 7 மணியி ந்  மாைல 4 மணி 
வைர ம் ேவைல ெசய்ய ேவ ம். எப்ேபா  அங்ைக  
எல்லாம் சாிக்கட்  யப்ேபாற ? அங்கு 10 இலட்சத் க்கும் 
கூ தலாக  கட் க் ெகா க்க ேவண் ம்தாேன! இப்ப 
உங்கேளாைட அரசாங்கத் க்கு இரண்  வ ஷம் ஞ்சு . 
இன் ம் ஒ  வ ஷம்தான் இ க்க ஏ ம். பிறகு ஆட்கள் 
எல்லாம் உங்க க்கு அ  ெகா த்  உங்கைள ெவளியில் 
ேபா வாங்க!  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන නිසා දැන් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
அ த்த வ ஷம் சாி ேதாட்டத் க்கு எதாவ  ேவைல 

ெசய் ங்க! இல்லாட்  பிரச்சிைன வ ம். எனக்கு நல்லாத் 
ெதாி ம், நீங்கள் ெகளரவமான நல்ல அைமச்சர். இப்ேபா  
அரசாங்கம் எல்லாத்ைத ம் privatize பண் ற தாேன.  
அம்பாந்ேதாட்ைட port எல்லாம் வித்தி க்கு. அந்த 'சல் ' 
ெகாஞ்சம் எ ங்க! ேதாட்டத்தில ேவைல ெசய்யச்  
ெசால் ங்க! தமிழ் மக்கள் உங்க க்கு vote ெகா த்த தாேன! 
ஆகேவ, அந்த 'சல் ' எ த்  ேதாட்டத்தில உள்ள மக்க க்கு 
ஏதாவ  ேவைல ெசய் ங்க! இல்லாட்  உங்க க்கு அ த்த 
பயணம் ேதாட்டத் க்குப் ேபாக ஏலா  ெகளரவ அைமச்சர்!    
 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.47] 
 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අමාත්යාංශ 
ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන  ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පෙද්ශයට බලපාන, අෙප් පෙද්ශ ෙය් 
ජනතාවෙගන් විශාල පමාණයක් තමන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය 
ඉහළ නංවා ගන්න කටයුතු කරන ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳවත් ඒ  අමාත්යාංශය පිළිබඳවත් කරුණු කීපයක් මතක් 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
දිරිමත් කරලා, ඒ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ගරු පී. හැරිසන් 
ඇමතිතුමා වි ශාල උනන්දුවක් ගන්නවා.  

අෙප් රෙට් බිත්තර නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 60ක් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් වයඹ පළාෙත් කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්තික්කවල 
ෙගොවි ජනතාව. ඔවුන් ෙම් ක්ෙෂේතය තුළින් විශාල දියුණුවක් ලබා 
තිෙබනවා වාෙග්ම ගැටලු ගණනාවකටත් මුහුණ දී සිටිනවා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් වයඹ පළාෙත් බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ෙග් 
සංගමය පසුගිය දවසක අප හමුෙවලා ඒ අයට බලපා තිෙබන 
ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා අප දැනුවත් කළා.  

බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ට තිෙබන පධාන ගැටලුවක් තමයි, 
කුකුළන්ෙග් ආහාර සඳහා සියයට 70ක්ම වැය කරන්න සිද්ධ වීම. 
බිත්තරයක් නිෂ්පාදනය කිරී ෙම්දී විශාල වියදමක් කුකුළන්ෙග් 
ආහාර සඳහා අද ෙයොදවන්න සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය මා ෙම් කාරණට ෙයොමු කරන්න 
කැමතියි. කුකුළන්ෙග් ආහාරය සඳහා විශාල වශෙයන් ගන්නා බඩ 
ඉරිඟු කි ෙලෝවක් ෙම් වනෙකොට රුපියල් 55ත්  60ත් අතර මිලකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම rice polish මිල රුපියල් 50 දක්වා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්ය මිලත් එක්ක  බැලුවාම ෙම් මිල 
ඉතා  ඉහළ මිලක්.   

විෙශේෂෙයන් ෙම් නිෂ්පාදකයන්ෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා.  අෙප් 
රෙට් බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය වාර්ෂිකව බඩ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන් 
එක් ලක්ෂ හැටදාහක් පමණ ෙවනවා. 2016 වර්ෂෙය්ත් එවැනි 
පමාණයක්  නිෂ්පාදනය  කර  තිෙබනවා. නමුත් කුකුළු ආහාර 
සඳහා  වාර්ෂිකව බඩ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන්  හාර ලක්ෂ පනස්දාහක  
අවශ්යතාවයක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් බඩ ඉරිඟු ආනයනෙය්දී 
අය කරනු ලබන  සියයට 10ක බද්ද ෙවනුෙවන් යම් සහනයක්  
ලබා දී අවශ්ය ෙවලාවට, විෙශේෂෙයන් හිඟයක් ඇති ෙනොවන 
ආකාරෙයන් බඩ ඉරිඟු ආනයනය කිරීම  සඳහා සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා නම් යම් පමාණයක මිල අඩු කර ගැනීමක් කර ගත හැකි 
බව මම ගරු ඇමතිතුමාට මතක් කර ෙදන්නට කැමතියි.    

 කුකුළු ආහාර මිල ෙම් තරම් අධික නැත්නම්, ෙම් ෙගොවීන්ට 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන වියදම අඩු ගර ගන්නට  අවස්ථාව තිෙබනවා.  
ෙම් පිළිබඳවත්  ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  අද 
තිෙබන නිෂ්පාදනයත් එක්ක බැලුවාම සෑම වර්ෂයකම බඩ ඉරිඟු 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ තුනක විතර හිඟයක්  තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර, අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන ෙතක් අවශ්ය පමාණය ආනයනය කර  
ගන්නට සහන ලබා ෙදනවා නම්, එය ෙම් කුකුළු  කර්මාන්තයට 
විශාල  රුකුලක් ෙවනවා ෙමන්ම, ෙම් ෙගොවීන්ට සත්ව කෑම 
සඳහා  සියයට 70ක වියදමක්  දරන්නට සිදු වි තිෙබන එක  තව 
අඩු කර ගන්නට අවස්ථාව උදා ෙවනවා කියන එකත්  මා මතක් 
කරන්නට කැමැතියි.   

අද සාමාන්යෙයන් කුකුළු පැටවකු නිෂ්පාදනය කරන්නට වැය 
වන මුදල රුපියල් 60ක් පමණ ෙවනවා. නමුත් අද ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ කුකුළු පැටවකුෙග් මිල රුපියල් 180 සිට 250 දක්වා ඉහළ 
ගිහින් තිෙබනවා. කුකුළු පැටවුන් නිෂ්පාදනය ඒකාධිකාරයක් 
හැටියට ෙගන යන නිසා සහ ෙම් සඳහා අතරමැදියන් සම්බන්ධ 
වන නිසා තමයි අද කුකුළු පැටවුන්ෙග් මිල අධික ෙලස ඉහළ 
ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරලා අතරමැදියන්ෙගන් ෙතොරව අෙප් ෙගොවියන්ට 
ෙකළින්ම කුකුළු පැටවුන් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව සලසා ෙදන 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා මම ඉතාමත්ම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙම් කාරණය නිසා තමයි බිත්තර 
නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියන කාරණයත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මා මුලින් කිව්වා වාෙග් බිත්තර නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 65ක් 
පමණ නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්. පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් සහ වයඹ පළාෙත්ත් බිත්තර නිෂ්පාදනය සිදු 
කරනවා. අෙප් පෙද්ශෙය් විශාල පිරිසක් -ලක්ෂ 7ක් 8ක් පමණ - 
තමන්ෙග් රැකියාව හැටියට ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා සිටින 
බවත් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. අද අෙප් රෙට් පවතින මන්ද 
ෙපෝෂණය සඳහා ෙහොඳම ෙපෝටීන් ආහාරය තමයි බිත්තර. 2016 
වන විට ඒක පුද්ගල වාර්ෂික බිත්තර පරිෙභෝජනය 105 - 115 
අතර  පමාණයක් ෙවලා තිෙබනවා. 2017 වන විට ෙම් පමාණය  
125ක් දක්වා වැඩි ෙවයි කියලා විශ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. හැරිසන් අමාත්යතුමනි, කුකුළු කෑමවල මිල අඩු 
කරලා, කුකුළු පැටවුන්ෙග් අධික මිල අඩු කරලා, බිත්තර 
නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙගොවීන් ට සහෙයෝගයක් ලබා 
ෙදනවා නම් අපි එය ඉතාමත්ම අගය කරනවා. ඔබතුමා දැන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා ගණනාවක් පවත්වා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ලබන වර්ෂය වන විට rice polishවල මිල ඉහළ 
යාම නිසා ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තවදුරටත් උග වන්නට 
පුළුවන් නිසා ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරලා, එම ෙගොවි 
ජනතාවට විෙශේෂ සහෙයෝගයක් ලබාදීමට අවශ්ය පියවර ගන්න 
කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 
අමාත්යාතුමාට මතක් කරන්නට ඕනෑ තව කාරණයක් තිෙබනවා. 
මම නිෙයෝජනය කරන මාවතගම, ෙදොඩම්ගස්ලන්ද වාෙග් 
පෙද්ශවලත් වතු ගණනාවක් තිෙබනවා. එම පෙද්ශවල ෙදමළ 
කථා කරන ජනතාව ෙවනුෙවනුත් නව නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා 
කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. උඩ 
රට පෙද්ශෙය් වතුකරෙය් නිවාස ව්යාපෘති කියාත්මක කරනවා 
වාෙග්ම, අෙප් පෙද්ශෙය්ත්  20,000ක් පමණ වන වතු ජනතාවට 
නිවාස ලබාදීම සහ ඒ අයෙග් ගැටලු සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන 
ෙලසත් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු පලනි දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා අෙප් පෙද්ශවලට 
ඇවිත් ෙසොයා බලා,  ඒ ජනතාවට උදවු කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් පෙද්ශෙය් විශාල වශෙයන් කියාත්මක වන කුකුළු බිත්තර 
නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයනුත් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්ය ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමාෙගන් අවධානය ෙයොමු කරලා, 
ඒ අයටත් අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා  
ඉල්ලා සිටිමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 1.55] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இங்கு மைலயக ேதாட்ட உட்கட்டைமப் த் 
ெதாடர்பாக ம் மைலயக தமிழ்த் ேதசிய இனத்தின் 
குைறபா கள் ெதாடர்பாக ம் பல்ேவ பட்ட க த் க்கள் 

ன்ைவக்கப்பட்டன. மிக க்கியமாக மைலயகப் பகுதிகளிேல 
வாழ்கின்ற 9.5 இலட்சம் மக்க ைடய வாழ்க்ைக, 
வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகப் பல்ேவ பட்ட 
க த் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்டா ம் இலங்ைக என்ற நா  
உலகப் பந்திேல தன  அைடயாளத்ைதக் 
ெகாண் வ வதி ம் இலங்ைக நாட் ைடய 
ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்ைப நிமிர்த் வதி ம் இந்த 
மக்கள் கடந்த 200 ஆண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணிேல 
தம  பணிைய ஆற்றி வந்தி க்கின்றார்கள். அதற்காக 
அவர்கள் இந்த மண்ணிேல ஆயிரக்கணக்கிேல 
இறந்தி க்கிறார்கள் - ஆகுதியாக்கியி க்கிறார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம் இன் ம் அவர்களின் கல்வி, ெபா ளாதாரம், 
வாழ்க்ைக என்பன சாியான ைறயில் ெசப்பனிடப்படாத ஒ  

ச கத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்களாக, மனிதாபிமானத்திற்கு 
அப்பாற்பட்ட ைறயில் கணிக்கப்ப ம் மனிதர்களாகக் 
காணப்ப கின்றார்கள். அவர்க ைடய உண்ைமயான 
வாழ்க்ைக ைற ேதடப்படாத ஒ  நிைலயில் ெகாண்  
ெசல்லப்ப கின்ற ஒ  சூழல் காணப்ப கின்ற .   

இவ்வள  கால ம் இந்த மண்ணிேல வாழ்ந் வந்த, 
இலங்ைக என்ற ஒ  நாட்ைடக் கட் க்காத்  வளர்த்த, 
உ வாக்கிய இந்த மக்க க்கு இன்ன ம் நிலம் ெசாந்தமாக 
இல்ைல என்ற வரலாற்ைற யா ம் சாியான ைறயில் 
சிந்திக்க யாமல் இ க்கின்ற . ெகௗரவ அைமச்சர் 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள், "அவர்க க்கான காணிகைள 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைககைள நாங்கள் 
எ த்தி க்கிேறாம்" என்  அப்ெபா  ெசான்னார். ஆனால், 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, குைறந்த  ஓர் ஏக்கர் 
காணிேய ம் அவர்க க்கு இந்த மண்ணிேல வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அவ்வா  வழங்கப்ப கின்றேபா தான் அவர்கள் 
தங்கள  சுய ெபா ளாதாரத்ைத ம் அேதேநரம் இந்த 
நாட் க்கான ெபா ளாதாரக் கட்டைமப்ைப ம் கட் க்காத்  
வளர்க்க ம். இந்த நாட் ேல ஏக்கர் கணக்கான 
நிலங்க க்கு எத்தைனேயா ேபர் ெசாந்தக்காரர்களாக 
இ க்கின்றார்கள்; ஏக்கர் கணக்கான நிலங்க க்கு 
எத்தைனேயா ேபர் அதிபதிகளாக வாழ்கின்றார்கள்; 
ெப ந்ேதாட்டங்க க்கு எத்தைனேயா ேபர் தலாளிகளாக 
இ க்கிறார்கள். இவர்கள் இவ்வா  வா கின்ற சூழ ல் 
அங்கு வா கின்ற அந்த மக்கள் இன்ன ம் ஒ  ண்  
நிலத் க்கும்கூட ெசாந்தமில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 
அேதேநரம் இன்  ெவ மேன ஒ  7 ‘ேபர்ச்’ காணியில் 
அவர்க க்கான  அைமப்ப  என்ப  எவ்வள  
காலங்க க்கு நிரந்தரமான ? இ  மிகமிகக் ேகள்விக்குாிய 
விடயமாகும்.  

இவர்க ைடய இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு 
என் ைடய நண்பர், ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் 
இன்  எ த் வ கின்ற யற்சி மிக க்கியமான . அதாவ  
இன்  அந்த இைளய தைல ைற ேமற்ெகாண் ள்ள 

யற்சி ம் அவர்கேளா  அைமச்சர்கள் இைணந்  
அவர்க க்கு வழங்குகின்ற ஒத் ைழப் ம் அவர்க க்கான 
ஒ  ட் த்திட்டம் கிைடப்பதற்கான வாய்ப்ைபக் 
ெகா த்தி க்கின்ற . இவ்வள  கால ம் சிந்திக்கப்படாத 
ஒ  விடயம் இப்ெபா தாவ  சிந்திக்கப்பட்  
நிைறேவற்றப்ப வதற்கான ஓர் ஆரம்பம் இ . அதி ம் அந்த 
எண்ணம் இந்த நாட் ல் ஒ  மண்சாி  ஏற்பட்  அந்த 
அப்பாவி மக்கள் ெகால்லப்பட்டதன் பின்னர்தான் 
ஏற்பட் க்கின்ற . நாங்கள் இதைன வரலாற்றிேல 
பார்க்கின்ேறாம்.  

இந்த மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில் மாற்றம் ஏற்பட 
ேவண் மானால், அவர்கள் தங்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைத 
கட்  வளர்க்கேவண் மானால் இந்த மண்ணில் அவர்க க்கு 
ஓர் ஏக்கர் காணியாவ  வழங்கப்பட ேவண் ம். இப்ெபா ம் 
பல இடங்களில் கு ேயற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன; 
சில ைடய காணிகள் வ க்கட்டாயமாகப் பறிக்கப்ப  
கின்றன; சிலர் கா கைள ெவட் க் காணிகைளப் 
பி க்கின்றார்கள். ஆனால், மைலயகத்திேல வாழ்கின்ற இந்த 
தமிழ்த் ேதசிய இனம் தன் ைடய 200 ஆண் கால 
வாழ்க்ைகக் காலத்தில் தனக்கான ஒ  நிலத்ைதக்கூடப் பி க்க 

யாமல், தனக்கான ஒ  வாழ்க்ைகையக்கூடக் கட்டைமக்க 
யாமல் திண கின்ற . தய ெசய்  நீங்கள் இந்த 

வரலாற்ைற நல்ல சிந்தைனேயா  பார்க்க ேவண் ம். ஒ  
நா  அபிவி த்தியைடய ேவண் மானால் அந்த நாட் ள்ள 
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மக்க ைடய ஏழ்ைம மற் ம் வ மானம், சுகாதார 
நைட ைறகள், கல்வி நைட ைறகள், உைழத் ப் 
ெபா ளாதாரத்திேல ன் க்கு வரக்கூ ய வாழ்வாதார 
நைட ைறகள் என்பனவற்றில் கவனம் ெச த்த ேவண் ய  
மிக ம் க்கியமாகும்.   

இன்  மைலயகத்திேல வாழ்கின்ற க.ெபா.த. (சா.த) 
பாீட்ைசக்கு ேதாற் கின்ற மாணவர்களில் கிட்டத்தட்ட 34 
சத தமானவர்கள்தான் தாய்ெமாழியிேல சித்தி 
ெப கின்றார்கள். இ  மிகமிக ேமாசமான ஒ  
நிைலைமயாகும். ஆகேவ, அந்த இடத்திேல தன் ைடய 
ெசாந்த ெமாழியில்கூட 100 சத தச் சித்திையப் ெபற யாத 
ஒ  மாணவ ச தாயத்ைதத்தான் எங்களால் பார்க்க 

கின்ற . இேதேபால கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் 
ஆகிய பாடங்களில் 74 சத தம், 60 சத தம், 50 சத தமான 
மாணவர்கள் சித்தி ெபறாமல் கல்வியில் பின்தள்ளப்பட் ச் 
ெசல்கின்றார்கள். இ  அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் பாாிய 
பின்னைடைவ ஏற்ப த் கின்ற . இம் ைற வர  
ெசல த்திட்டத்திேல அ த்த ஆண் களில் 37,000க்கும் 
ேமற்பட்ட மாணவர்கைளப் பல்கைலக்கழகங்க க்குத் 
ெதாி ெசய்வதற்கான ன்ெமாழி கள் இடம்ெபற்றி க் 
கின்றன. இப்ெபா  கிட்டத்தட்ட 29,000 ேபா் 
பல்கைலக்கழகங்க க்குத் ெதாி ெசய்யப்ப கின்றார்கள். 
ஆனால், அதில் 120 - 150க்கு இைடப்பட்ட எண்ணிக்ைகயான 
மைலயகத் தமிழ் மாணவர்கள்தான் பல்கைலக்கழகத் 
ெதாி க்குட்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, மைலயகத்திேல 
வாழ்கின்ற தமிழ் மாணவர்க ைடய கல்வியிேல ேமம்பா  
ஏற்பட ேவண் மானால் அவர்க க்கு ஒ  விேசட 

ள்ளித்திட்டம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ப களில், கல்வியியற் கல் ாிகளின் 
ப களில் ஏ வதற்கான வாய்ப்  அவர்க க்குக் கல்வி 
ாீதியாக வழங்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  வாய்ப்  
வழங்கப்ப கின்றெபா தான் இந்த நாட் க்காக எந்த 
இடத்தி ம் ெதாய்வில்லா  உைழத்ததற்கான ஒ  பலைன 
அந்த இனம் அ பவிக்கின்ற நிைல உ வாக்கப்ப ம்.  

கடந்தகாலக் காலனித் வ வரலா கைளப் பார்த்தால், 
அெமாிக்கா சாி, பிாித்தானியா சாி, பிரான்ஸ் சாி, அைவ ஆட்சி 
ெசய்த நா களில் வாழ்ந்த மக்கைள குறிப்பாக ஆபிாிக்க 
நா களில் வாழ்ந்த மக்கைளத் தங்கள் நா க க்கு 
அ ைமகளாகக் ெகாண் ெசன்றி க்கின்றன. அந்த வைகயில் 
அெமாிக்காவிேல, பிாித்தானியாவிேல, பிரான் ேல நிலக்கீழ், 
ேமல் ைகயிரதப் பாைதகைள அைமத்ததில் மற் ம் அந்த 
நா கைள அபிவி த்தி ெசய்ததில் அந்த நா களில் வாழ்ந்த 
அந்த ஆபிாிக்க மக்க ைடய பங்கு மிக க்கியமான . இன்  
அந்த மக்கள் அங்கு அந்த நாட் ன் கு ாிைமேயா , 
தங்க க்கான ெசாந்த நிலங்கேளா  சமமாக மதிக்கப்ப கின்ற 
பிரைசகளாக வாழ்கின்றார்கள். ஆனால், 200 வ டங்க க்கு 

ன்  இந்தியாவி ந்  இங்ேக வந்த தமிழர்கள், 
மைலகைளக் குைடந்  விஷப் பாம் க க்கும் விஷ 
ஜந் க க்கும் மத்தியில் வாழ்ந்  மைலயகத்ைத 
வளர்ச்சியைடயச் ெசய்  இந்த நாட் ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைத நிமிர்த்தியி ந்தேபாதி ம், எத்தைனேயா 

தலாளிமா ைடய வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்தியி ந்த 
ேபாதி ம், இன் வைர “லயன்”களில் ேதய்காய்ப்  இல்லாத 
ெராட் ைய ம் ெவங்காயச் சம்பைல ம் உண் தான் 
தங்க ைடய வாழ்க்ைகைய ஓட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இப்ப யான பிரைசக ம் இந்த நாட் ேல வாழ்கின்றார்கள் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வதற்கு இன்  எத்தைன ேப க்கு 
மனம் வ கின்ற ? ஆகேவ, இவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் 
தய ெசய்  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். அப்ப யான 

மாற்றம் வரேவண் மானால், த ல் அவர்கைள 
நிர்வகிக்கின்றவர்களின் மனங்களில் நல்ல சிந்தைனகள் 
ஏற்பட ேவண் ம். அந்த மனமாற்றம் அவர்க க்குச் ெசாந்த 
நிலம் வழங்குவதாக இ க்க ேவண் ம்.  

 இவ்வள  கால ம் அங்ேக வாழ்ந் வ கின்ற மக்க க்கு 
 வழங்கப்படாமல் இ ந்தெதன்றால் அதற்குக் காரணம் 

அவர்க க்கு நிலம் இல்ைல என்ப தான். நிலம் 
இல்லாததனால்தான் அவர்க க்கு  இ க்கவில்ைல. 
அவர்க க்கு 7 ‘ேபர்ச்’ காணிையயாவ  வழங்கி  கட் க் 
ெகா ப்பதற்கு அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் உட்பட்ட 
அைமச்சர் குழாம் எ க்கின்ற யற்சி மற் ம் மைலயக இளம் 
தைலவர்களால் எ க்கப்ப கின்ற யற்சி பாராட்டத்தக்க . 
அனால், இந்த 7 ‘ேபாச்்’ என்ப  ஒ  பரப்பள கூட இல்ைல. 
அதாவ  ஓர் ஏக்காிேல 16 பரப்  இ க்கின்ற . அந்த 16 
பரப்பில் ஒ  பரப் க்கூட அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. 
அவ்வா  வழங்காமல் ஒ  7 ‘ேபா்ச்’ காணியிேல இந்த  
வழங்கப்ப மானால் எவ்வள  காலத் க்கு அங்கு அந்தக் 
கு ம்பம் வாழ ம்? அதாவ  அந்தக் கு ம்பத்தின் அ த்த 
பரம்பைர -  அங்கு வாழ்கின்ற பிள்ைளகள் - அ த்த சந்ததி 
எவ்வா  அங்கு வாழ ம்? ஆகேவ, மிக க்கியமாக இந்த 
நாட் ேல இவர்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல மாற்றங்கள் 
ஏற்ப வைதக் க த்திேல எ த்  அந்த மாற்றங்கைளக் 
ெகாண் வர ேவண் ம். அவர்க ைடய உண ப் பழக்க 
வழக்கங்களி ம் மாற்றங்கள் ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

ேம ம், இந்த மக்கள் மத்தியில் கடந்த காலங்களில் 
க த்தைடகள்கூட மிக ேமாசமாக இடம்ெபற்  வந்த . 
ஆனால், இப்ெபா  சற் க் குைறந்தி க்கின்ற . அந்த 
மக்கள் ெதாழிலாளிகளாகேவ இ ந் விட் ச் ெசல்ல 
ேவண் ெமன்பதிேலேய அவர்களின் உைழப்ைபச் சுரண்  
வாழ்ந்தவர்கள் கவனம் ெச த்தியி ந்தார்கள். ன்னாள் 
அைமச்சா் ெகௗரவ மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்கள்கூட 
இன்  இந்த மக்கள் சம்பந்தமாக உைரயாற்றியி ந்தார். “ஆ  
நைனகின்றெதன்  ஓநாய் அ த ேபால” என்ற பழெமாழிக்கு 
அைமவாகத்தான் அவ ைடய க த் க்கள் சில  
அைமந்தி ந்தன என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்க ைடய பதவிக் காலங்களில் அந்த 
மக்கைளக் ைகவிட் ந்தார்கள். அதாவ , அவர்களால் 
அந்தக் காலத்தில் அந்த மக்க க்காக ஒ  ளியளேவ ம் 
உதவ யவில்ைல. இப்ெபா  அவர்க க்குச் சில 
காாியங்கள் நடந்ேத கின்றேபா  அவற்ைறத் த க்கின்ற 

யற்சியில் ஈ ப வ  மிகமிக அபத்தமான .   

இந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் என்ப  மிகமிக 
க்கியமான . இன்  சாதாரணமாக நகரங்களிேல 

வாழ்கின்ற மக்களில் ஒ வர் ஒ  மாதத்திேல 1.7 கிேலாகிராம் 
ேகா ைம மாைவத்தான் உட்ெகாள்கின்றார் என்  

ள்ளிவிபரங்கள் கூ கின்றன.  ஆனால், மைலயகத்திேல 
வாழ்கின்ற ஒ  தமிழன், ஒ  தமிழச்சி ஒ  மாதத்திேல 
கிட்டத்தட்ட 12 கிேலாகிராம் ேகா ைம மாைவ  
உட்ெகாள்கின்றார். இதனால் அவர்க ைடய உடல் 
ஆேராக்கியம் ெகட்  அவர்கள் ேநாயினால் 
பாதிக்கப்ப கின்ற மிக ேமாசமான நிைலைம ஏற்ப கின்ற . 
அண்ைமயில் அங்கு மண்சாி  நடந்தெபா  நான் அதைனப் 
பார்ைவயிடச் ெசன்ேறன். அங்ேகயி க்கின்ற 
வயதானவர்களின் பற்கள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்  

ப்பைத என்னால் காண ந்த . அவர்கள் அங்கு 
உட்ெகாண்ட உண  வைககள் மற் ம் ெவற்றிைலகூட 
அவர்கைள நிரந்தர ேநாயாளிகளாக மாற்றியி க்கின்றன.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

   
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இந்த நாட் ன் வளர்ச்சியிேல ெக ம்பாக இ ந்த, 

இந்த நாட் ற்காக உைழத்த இந்த மக்கள் மீதான காிசைன 
இவர்க க்கு நிலம் வழங்குவதன் லம்தான் தீர்க்கப்பட 

ம். இந்த நாட் ள்ள எல்ேலா ம் இைணந்தால் அந்த 
மக்களின் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்தலாம். மைலயகத்திேல 
பல காணிகள் ெவ ைமயாக இ க்கின்றன; இப்ெபா ம் பல 
ேதாட்டங்கள் ெசய்ைக பண்ணப்படாமல் தாிசாக 
விடப்பட் க்கின்றன. அந்த நிலங்களில் அவர்கைள 
மரக்கறிச் ெசய்ைககளில் ஈ ப த்த ம். மைலயக மரக்கறி 
வைகக க்கு இந்த நா  ரா ம் வரேவற்பி க்கின்ற . 
ஏெனனில், அவர்கள் மரக்கறிச் ெசய்ைககளில் ேதர்ச்சி 
ெபற்றவர்கள். அவர்கள் அந்நியச்ெசலாவணிைய உைழக்கக் 
கூ ய மரக்கறி வைககைளேய அங்கு உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய 
வல்லைம ெபா ந்தியவர்கள்.  

இன்  உலகம் மாறி பல்ேவ பட்ட சுழற்சிக க்குள் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, அவர்க ைடய 
கல்வியிேல ேமம்பா  காணப்பட ேவண் ம்; அவர்கள் 
மனிதாபிமானக் கண்ேணாட்டத்ேதா  பார்க்கப்பட ேவண் ம்; 
அவர்க ைடய நில ம் அவர்க ைடய வாழ்க்ைக ம் 
அபிவி த்தியைடய ேவண் ம். அவர்க க்கு நிரந்தரக் 
காணிகள் வழங்கப்ப கின்றேபா  அவர்கள் தங்க ைடய 
கு ம்பத்தின் எதிர்காலம், நாட் ன் ெபா ளாதாரம் ேபான்ற 
விடயங்களில் ன்ேனற்றம் காண ம். ஆகேவ, 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அ பற்றி எல்லாம் சிந்திக்கேவண் ம் 
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல பதி  ெசய்  
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 2.05] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ෙම් අය වැය 

විවාදෙය් විෙශේෂම වූ ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ ෙමයයි. කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී අමාත්යාංශයක වැය ශීර්ෂ ගැන අප සාකච්ඡා කරන 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ඒ අදාළ අමාත්යවරයා ෙම් ගරු සභාෙව් රැඳී 
ඉඳලා අෙප් කථාවලට යම් යම් පැහැදිලි කිරීම් කරනවා. නමුත්, 
ෙමම අය වැය විවාදෙය් පළමුවැනි වතාවට අද දවෙසේ පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්ය ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වන්ෙන් නැහැ. ෙම් විවාදයට 
එතුමා සම්බන්ධ වන්ෙන් නැත්ෙත් එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය පිළිබඳව අද සාකච්ඡා කරන බව එතුමා දැනුවත් නැති 
නිසාද දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මම ඒකත් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් 
කුටිෙය් සිටිනවා. එක්ෙකෝ එතුමා ෙම් වැය ශීර්ෂයන්ට යම්කිසි 
එකඟතාවක් නැති නිසා ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැද්ද 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, තමන්ෙග් අමාත්යාංශය ගැන සාකච්ඡා 
කරන දවෙසේදීවත් ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
අමාත්යතුමා ෙම් සභාෙව් රැඳී ෙනොසිටීම පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව 
පළ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට තිෙබන්ෙන් එක ආයතනයයි. ඒ ආයතනය තමයි, 
ශී ලංකා හදබිම අධිකාරිය. ෙමම ආයතනය ඇත්තටම මහනුවර 
ෙක්න්ද කරෙගනයි පිහිටා තිෙබන්ෙන්. ගරු සභානායකතුමනි,  
විෙශේෂෙයන්ම පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීම නැත්නම් පස 
සංරක්ෂණය කිරීෙම් කටයුත්ත තමයි ෙමම ආයතනෙයන් 
ෙකෙරන්ෙන් කියා ඔබතුමා දන්නවා. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමා ෙමම අමාත්ය ධුරය දරන්ෙන් 2016 
ෙපබරවාරි 25වැනි දා සිටයි. නමුත්, අද වනතුරු එතුමා ෙම් 
ආයතනයට ගිහින් නැහැ. අමාත්යාංශයට තිෙබන්ෙන් ෙම් හදබිම 
අධිකාරිය විතරයි. තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට තිෙබන එකම 
ආයතනයට එතුමා එක දවසක්වත් ගිහින් නැහැ. අඩු තරෙම් 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන සාකච්ඡා කරන දවෙසේවත් එතුමා 
පාර්ලිම්න්තුෙව් නැහැ. ෙමය හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙම් 
ආයතනය දිගටම තිබුෙණ් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත්යි. 
2005 අවුරුද්ෙද්  අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්ය 
ධුරය දරන ෙකොට ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවකයින් ස්ථිර තත්ත්වයට 
පත් කළා. ෙම් ආයතනය ෙක්න්ද වන්ෙන් ඇත්තටම මධ්ය 
කඳුකරය ආශිතවයි. මධ්ය කඳුකරෙය් තිෙබන පාංශු ඛාදනයට 
අදාළ ගැටලු සාකච්ඡා  ෙකෙරන්ෙන් ෙමම ආයතනෙයන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එම ආයතනෙය් සභාපතිතුමා අද ඇවිත් ඉන්නවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සභාපතිතුමා උත්තර ෙදන්න ෙම් ගරු සභාවට එන්ෙන් නැහැ 

ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒකයි, මා කියන්ෙන්. සභාපතිතුමා රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් හිටියාට, ෙමම අමාත්යාංශයට අදාළ 
අමාත්යවරෙයක් ඉන්නවා ෙන්. එතුමා ෙකොළඹ කාර්යාලයකට 
විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. දැනට ආරංචියක් තිෙබනවා, ෙම් 
හදබිම අධිකාරිය මහනුවරින් ඉවත් කරලා ෙකොළඹට ෙග්නවා 
කියා. අමාත්යතුමා  අදත් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා, ෙම් ගරු 
සභාෙව් සභානායකතුමා හැටියට, මහනුවර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක් හැටියට මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා ඒ කටයුත්තට ඉඩ ෙදන්න එපාය කියා. ෙමොකද, 
ෙම් ආයතනය ෙක්න්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් මධ්ය කඳුකරයත් 
එක්කයි; පාංශු ඛාදනය සම්බන්ධ පශ්නත් එක්කයි. ෙම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් එම පාංශු සංරක්ෂණ වැඩසටහන්වලට, 
වගාකරුවන්ට සහාය පළ කරන්න ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 
100ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
ඇමතිතුමා යුද්ධය කරන්න දක්ෂ වුණාට, එක ආයතනයක් ෙහෝ 
තිෙබන තම අමාත්යාංශෙය් කටයුතු පවත්වාෙගන යන්න එතුමා 
මැදිහත් ෙවනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. අද කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්ත් එතුමා නැති නිසා මට ඒක ගැන කියන්න 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් එක කුඩා ආයතනයක් විතරක් 
හදලා, එක අමාත්යාංශයක් හදන එක නම් පාෙයෝගික නැහැ කියන 
කාරණයත් මම ඔබතුමාට මතක් කරනවා. එක ආයතනයකින් 
විතරක් අමාත්යාංශයක් පවත්වා ෙගන යන එක පාෙයෝගික නැහැ. 
හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් ඉන්න නිසා එතුමාට ඇමතිකමක් ෙදන්න ඕනෑ 
නම්, තවත් ෙකොටසක් ෙම්කට එකතු කරලා ෙහෝ ඒ අමාත්යාංශය 
ශක්තිමත් කරන එක ඔබතුමන්ලාෙග් කටයුත්තක්. ෙමම 
ආයතනෙය් ෙසේවකයන් 80ක් විතර ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ව අසරණ 
කරන්න එපා. එම ආයතනය ෙකොළඹට ෙගනාෙවොත්, 
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80ෙදෙනකුට නුවර සිට බස ්එෙක් ෙකොළඹට එන්න ෙවනවා. එම 
නිසා ෙම් කාරණය ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා ෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න  කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන ෙකොට මාධ්යෙව්දින්ට 
Tabs ලබාදීම පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. මා හිතන විධියට එතැන 
මතු ෙවලා  තිෙබන පාෙයෝගික ගැටලුව අෙප් ගරු හරින් පනාන්දු 
ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා. ෙමහිදී ෙනොමිෙල් Tabs 
ෙදනවාය කිව්වාට, ඇපකරුෙවෝ ෙදන්ෙනක් අත්සන් කරලා තමයි 
ෙම්වා ලබාදී තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ෙනොමිෙල් ලබාෙදනවාය කිව්වාට, 
ෙම් කටයුත්තට සිංගර් ආයතනය සම්බන්ධ කරපු නිසා ඇත්තටම 
එම Tabs ලබාගත්ත මාධ්යෙව්දින් අපහසුතාවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමහිදී සිංගර් ආයතනයට මාස ෙදකක් ෙගවීම් 
ෙනොකෙළොත් ෙමොකද වන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාධ්යෙව්දීන්ට 
ලැබුණු ඒ බිලක් මම සභාගත* කරනවා. 

Device instalment  හැටියට එම බිෙල් රුපියල් 438ක් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඊට පසුව Cess සහ NBT අඩු කරලා එහි රුපියල් 
433ක අයකිරීමක් තිෙබනවා. ඒ අයකිරීම නාමික ෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

නමුත්, ෙම් අය කිරීම මාස ෙදකක් outstanding  වුණු ගමන්ම 
සිංගර් ආයතනයට යන මාධ්යෙව්දිෙයකුට ණයට, නැත්නම් වාරික 
කමයට ෙවනත් බඩු ලබාෙදන්ෙන් නැහැ. 

මම උදාහරණයක් සඳහන් කරන්නම්. "සිරස" මාධ්ය 
ආයතනෙය් අමර ශී බණ්ඩාර මාධ්යෙව්දියා සිංගර් ආයතනයට බඩු 
ගන්න ගියාම ෙනොමිෙල් ලැෙබන ෙම් Tab එක නිසා ඔහු 
outstanding list එෙක් ඉන්නවාය කියලා ඔහුට සිංගර් 
ආයතනෙයන් බඩු ලබා දීලා නැහැ. නමුත්, ඔහු ෙපෞද්ගලිකව 
සිංගර් ආයතනයට ණය ෙවලා සිටි පුද්ගලෙයකුත් ෙනොෙවයි. එම 
නිසා ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න කියලා 
මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. මාධ්යෙව්දීනුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට ගරු මන්තීතුමාත් 

සිටියා. ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් අද දවෙසේදී අවධානය ෙයොමු 
වන්න ෙහේතුව විධියට මා හිතන්ෙන් විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගැනීමයි. 

එම නිසා ෙම් කරුණ අද සමහර කණ්ඩායම් මාධ්ය සංදර්ශනයක් 
කර ෙගන තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙහට උදෑසන 10.00ට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිෙබනවා. ඒත් එක්කම ෙම් 
සංදර්ශනයට නිමාවක් එදා දවෙසේදී ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. 
හැබැයි, ෙම් රුපියල් හාරසිය ගණෙන් කථාව පිළිබඳව ෙපොඩ්ඩක් 
මම කියන්න ඕනෑ. ෙම් කටයුත්තට යම් මුදලක් වියදම් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට කවුරු හරි ඇපකරුෙවකු ඉන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒ 
unit එක දීලා තිෙබන්ෙන් ෙනොමිෙල් කියන එක ගරු මන්තීතුමාත් 
දන්නවා. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙදන ෙද් ෙහොඳාකාර විධියකට දුන්නා නම්, ෙම් පශ්නය 

මතුවන්ෙන් නැහැ. අමාත්යාංශය ෙම්ක මිලදී ගැනීමක් කරලා හරි, 
අමාත්යාංශය වාරික ෙගවීමට ඇප ෙවලා හරි ෙම්ක ලබා ෙගන 
අමාත්යාංශෙයන් ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න තිබුණා. ඒක 
පාෙයෝගිකව ඔබතුමා ෙනොදන්නවා ෙවන්න පුළුවන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මාධ්යෙව්දින් ෙම් ඇෙපන් ගලවන්න; ෙම් 
බෙරන් නිදහස් කරන්න කටයුතු කරන්න ඔබතුමා සූදානම් වීම 
පිළිබඳව මාධ්යෙව්දින් සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඔවුන්ට ෙවනත් ෙදයක් හරි මිලදී ගන්නවත් ඒ 
ආයතනවලට යන්න බැරි තත්ත්වයක් ෙම් තුළින් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය වළක්වා ෙනොමිෙල් ෙදන ෙද් ෙනොමිෙල්ම 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

[2.11p.m.] 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
Hon. Presiding Member, it was in 1977 that my father 

held the Ministry of Irrigation, Power and Highways. In 
1978, a new Ministry was created, the Ministry of Lands, 
Land Development and Mahaweli Development and we 
saw through that new Ministry a new plan and a new act.  
Today, again we are talking about new Ministries that 
have been established and I hope that these new 
Ministries, like in 1978, will have the vision and the 
leadership to carry out what the people of this country are 
expecting in the next few years to come.  

Sir, for the first time in the history of this country, the 
two main political Parties, the UNP and the SLFP, have 
got together and formed a National Government and 
people are watching to see what the leaders of these two 
Parties, especially His Excellency the President and our 
Hon. Prime Minister, will do. There is a saying, "higher 
the risk higher the return". Sir, people are also very 
sceptical. There are lots of allegations and countercharges 
that have been levelled. I think, 2017 will be the year that 
will really make this Government a success.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

I also wish to take a few minutes to speak on the 
Ministry of Telecommunication and Digital 
Infrastructure. This Ministry is, like in 1978, a Ministry 
that can really deliver. My Good Friend, the Hon. Harin 
Fernando is a young Minister, like my father at that time. 
The new Ministry of Telecommunication and Digital 
Infrastructure today is like the then Mahaweli Ministry.  I 
think the other Ministers will not get angry with me when 
I state that it is through this Ministry that you have the 
opportunity to go into sports, youth, health and medicine - 
all through information technology. Through the Ministry 
of Telecommunication and Digital infrastructure, we have 
the opportunity to go into all aspects of life.    

I also wish to speak about the National Payment Plan. 
I think, it is a very good initiative taken by the Hon. 
Minister. The officials of the Information Communication 
Technology Agency are here. I wish them well but I also 
wish to caution them when they proceed with something 
of this nature. Of course, we are about 10 to 15 years late 
in terms of implementing something like the NPP. So 
again,  I wish to encourage them and place on record my 
well wishes to the Hon. Minister and  the officials. I wish 
them every success in their new endeavours.  

Sir, I do not wish to take too much time.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් 
සම්පූර්ණ කථාව සභාගත* කරනවා.  

 

[අ.භා. 2.15] 
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ විවාදයට ගන්නා 

වැය ශීර්ෂ අතර මෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳව වචන කීපයක් කථා 
කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා. වතුකරෙය් ජීවත් 
වන ජනතාව පිළිබඳව ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කථා කළා. ඒ මන්තීවරු 
ෙම් ජනතාව පිළිබඳව ෙබොෙහෝ අනුකම්පාෙවන් කථා කළා. නමුත්, 
ඒ ෙගොල්ලන් බලෙය් ඉන්න ෙකොට වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ. දැන් මම ආණ්ඩුව පැත්ෙත් -
යූඑන්පී එෙක්- ඉන්න ෙකොට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කරනවා, 
"වතුකරෙය් මිනිසුන්ට ෙමොකුත් ෙවලා නැහැ. ඉඩම් දීලා නැහැ. 
ෙගවල් හදලා නැහැ" කියලා.  

මම නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා 26ෙවනි දා කථා කළා, "වතුකරෙය් ජනතාවට ෙගවල් 
25,000ක් හදා ෙදන්න තිෙබනවා. හැබැයි අද වන තුරු ඒ ෙගවල් 
ටික හදලාත් නැහැ. පර්චස් 7ක් දීලාත් නැහැයි" කියලා. ඇත්තටම 

ෙම් ආණ්ඩුව වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙගවල් ටික හදා ෙදන්න භාර 
දීලා තිෙබන්ෙන් මට. සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට ෙනොෙවයි. අද 
වනෙකොට ෙගවල් 71යි හදලා තිෙබන්ෙන් කියලා නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා. 'නාමල් රාජපක්ෂ' කියන්ෙන් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතා. ඒ මන්තීතුමාට කවදාක හරි ෙම් රෙට් 
අගමැති වන්න පුළුවන්, නැත්නම් ජනාධිපති වන්න පුළුවන්. ඒ 
 වාෙග් ෙකෙනකු හරියට ෙසොයා බලා කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඒ වාෙග් ෙකෙනක් ෙබොරු කියන්න ෙහොඳ නැහැ.  

අද මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? වතු කම්කරුවන්ෙග් පඩි වැඩි කරලා නැහැ, 
පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලා එතුමා කියනවා. අපි කියන්ෙන් 
ෙම්කයි. ඕනෑම ෙකෙනකුට කථා කරන්න පුළුවන්. අපි කථා 
කරන්ෙන් වතුකරෙය් ජනතාව එක්ක ජීවත් ෙවලා ඉඳලායි. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් දුක අපි දන්නවා. නමුත්, ඒ මන්තීතුමන්ලා කථා 
කරන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වාසියට; ඒ ෙගොල්ලන්ට ඡන්දය ලබා 
ගන්නයි. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම් වන තුරු ෙමොන ආණ්ඩුවකින් 
හරි අෙප් ජනතාවට ෙමොකුත් කරලා නැහැ කියන එකයි. ඒ 
කාරණය ඕනෑ ෙකෙනක් දන්නවා. ගරු සී.බී. රත්නායක 
මන්තීතුමා 2006දී වතුකරෙය් ජනතාවට තනි ෙගවල් හදා ෙදන්න 
පුළුවන්තරම් මහන්සි වුණා. නමුත් එතුමාෙගන් ඒ අමාත්යාංශය 
උදුරා ගත්තා. එතුමාට මම අදත් කියනවා, එතුමා වාෙග් සිංහල 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා පුළුවන්තරම් මහන්සි වුණු බව. නමුත් එතුමාට 
කරන්න බැරි වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා යන ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා දීපු 
ෙපොෙරොන්දු අද ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. සමහර කට්ටිය කථා 
කරනවා, "තවම ෙමොකුත් ෙවලා නැහැ"  කියලා. අවුරුදු 200ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රෙට්  ෙකොන්කරලා හිටි ජනතාවක් තමයි අෙප් 
වතුකර ජනතාව කියන්ෙන්. නමුත් අද ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
ඇවිල්ලා පර්චස් 7 බැගින් ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළා. මම ඒක දැන් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම තනි ෙගවල් හදාෙගන 
යනවා. කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් වතුකර ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ 
ෙගවල් ටික හදලා නැහැ කියලා ඒ හදපු ෙගවල්වල පින්තූරයක් 
මා ළඟ තිෙබනවා. ඕනෑ නම්  ෙපන්වන්න පුළුවන්. අපි හදපු තනි 
ෙගවල් ටික- ලස්සන ෙගවල් ටික- ඒ පින්තූරෙයන් බලාගන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් හැමදාම ෙම් ජනතාව රවට්ටන්න 
බැහැ කියලායි. ෙමවර ෙම් ආණ්ඩුව එය දැන ෙගන වතුකර 
ජනතාවට පර්චස් 7ක් ලබාදීලා, ඒ ඉඩම්වල ඔප්පු ලබාදීම සඳහා 
Cabinet approval එක අපට දැන් දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙම් 
ආණ්ඩුවට මම  ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනතාවෙග් 
දුක ගැන කථා කරපු  ගරු මන්තීවරුන්ටත් මම ස්තුති කරන්න 
කැමැතියි.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இந்திய வம்சாவளியினர் என்  ெசால்லப்ப ம் மைலயக 
மக்கள் 200 வ ட காலமாகப் பல்ேவ பட்ட ன்பங்க க்கு 

கங்ெகா த்  வந் ள்ளனர். கடந்த அரசாங்கத்தில் 
அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவயில் ஓரள  உட்கட்டைமப்  
வசதிகேள மைலயகத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. 
மைலயக மக்கள் ெகளரவமாக வாழ்வதற்கான ட் ாிைம, 
காணி ாிைம ேபான்றன ேபசுெபா ளாக இ ந்தேத தவிர, 
நைட ைறக்கு வரவில்ைல. கடந்த காலத்தில் மைலயகத்ைதச் 
ேசர்ந்த ெபா ப் வாய்ந்த அைமச்சர்க ம் அைத 
நைட ைறக்குக் ெகாண் வ வதற்கு யற்சி ேமற்ெகாள்ள 
வில்ைல. கடந்தகால அரசாங்கம் ெப ந்ேதாட்டப் 
ெபா ளாதாரத்திைன வி த்தி ெசய்வ  ெதாடர்பில் கவனம் 
ெச த்தியேபாதி ம், ெப ந்ேதாட்டப் ெபா ளாதாரத்தின் 
மனித வளங்களாக உள்ள ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகள் 
ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தவில்ைல. 

3715 3716 

[ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා] 

*   පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
  * னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
 *  Placed in the Library. 
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ஆயி ம், மைலயக மக்கள் 'லயன்' அைறகளில் டங்கிக் 
கிடக்கும் காலம் தற்ெபா  க்கு வ வதற்குப் பலமாக 
அத்திவாரம் இடப்பட் ள்ளதாகேவ நான் உணர்கின்ேறன். 
இன்  அதிேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகிேயாாின் 
ேதசிய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் மைலயக மக்க க்கு 7 
'ேபர்ச்' காணி டன் தனி கைள வழங்குவதற்கான திட்டம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்  இன்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
வ கின்ற . இ  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணிக்குக் கிைடத்த 
ெவற்றியாகும். ஆனால், தற்ெபா  நாம் ன்ென க்கும் 
காணி ாிைம டனான தனி ட் த் திட்டம் இன் ம் 
நிைற ெபற் விடவில்ைல. மைலயகத்தில் ேதாட்டச் 
ேசைவயாளர்கள் உட்படப் ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளியாகத் 
ெதாழில் ாியாத மற்ைறய தரப்பினர்க க்கும் நிலத்திற்கான, 

ட் க்கான ேதைவ ஏற்பட் ள்ள இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் வர்க்கத்திற்கான தனி ட் த் 
திட்டத்திைன த ல் நாங்கள் நைட ைறப்ப த்தி 
வ கின்ேறாம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மைலயக மக்கள் ெகளரவமாக வா ம் சூழைல 
உ வாக்குவதற்காக மைலயகத்திற்ெகன மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சு எனப் திய ஓர் அைமச்சு 
உ வாக்கப்பட்  அதற்கு நிதி அைமச்சாின் ஊடாக 2016 ஆம் 
ஆண்  1,797 மில் யன் நிதிெயா க்கீ  ெசய்யப்பட்ட . 
அனர்த்தங்களினால் பாதிப் க்குள்ளான பிரேதசங்களில் 
குறித்த நிதி ஒ க்கீட் ன் ஊடாக ஏறத்தாழ 1,500 கைள 
நிர்மாணிக்கும் பணிகள் விைரவாக இடம்ெபற்  வ கின்றன. 
சில பகுதிகளில் நிர்மாணப் பணிகள் இ திக் கட்டத்ைத 
அைடந் ள்ளன. அங்கு மானவைர உட்கட்டைமப்  
வசதிக ம் ெசய்  ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என  அைமச்சின் 
2017ஆம் ஆண் ற்கான ெசல க க்கு 3,367 மில் யன் 

பாய் நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ள . இ குறித்  நான் 
என் ைடய மகிழ்ச்சிைய ம் நன்றிைய ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 2016ஆம் ஆண்  ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட 
1,797 மில் யன் பாய் ெதாைக டன் ஒப்பி ம்ேபா  இந்த 
ஆண் க்கான ஒ க்கீ  1,570 மில் யன் பாயால் 
அதிகாித் ள்ள  குறிப்பிடத்தக்க .  

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் ச கம் வாழ்கின்ற 'லயன்' 
அைறகைள வி த்  அவர்க க்கு ேவ  இ ப்பிடங்கைள 
வழங்கும் வைகயில் 7 'ேபர்ச்' காணித் ண் ைனத் ெதளிவான 
காணி திேயா  அவர்க க்கு வழங்குகின்ற ன்ெமாழி  

க்கியமானதாகும். இந்த மக்க க்குக் காணி உாிைம 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ப  ெகாள்ைகயாக 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ந்தேபாதி ம் அரசாங்கத்தால் இ  
வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவாக ன்ைவக்கப் 
பட் ப்ப  வரேவற்கத்தக்க ஒன்றாகும். நான் அதற்காக 
நிதியைமச்சைரப் பாராட் கின்ேறன். ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்குத் ெதளிவான காணி உாித்  வழங்குவ  
ெதாடர்பில் நா ம் ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் இைணந்  தயாாித்த கூட்  
அைமச்சரைவப்பத்திரம் ஒன் ம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . 
அதைன நிதியைமச்சின் பாிந் ைரகேளா  நைட ைறப் 
ப த்த அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ள . அதன் லம் 
மைலயக மக்களின் நீண்டகாலக் ேகாாிக்ைகயாக இ ந்த 
காணி ாிைம கிைடப்பதற்கு இன்  வழி பிறந் ள்ள . அந்த 
வைகயில் நிதியைமச்சு உட்படக் காணி டன் ெதாடர் ள்ள 
ஏைனய அைமச்சுக்க டன் இைணந்  எதிர்வ ம் 

காலங்களில் விைரவாகக் காணி உ தி வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைகயிைன எ க்க ள்ேளாம் என்பைத ம் இந்தச் 
சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.   

ேதாட்டத் ைறக்கு 25,000 கைளக் கட் வதற்கான 
நிலம் மற் ம் ஏைனய வசதிகள் அரசாங்கத்தினால் 
இலவசமாக வழங்கப்ப ம் எ ம் உ திெமாழி ம் கவனத்திற் 
ெகாள்ளப்படேவண் ய ஒன்றாகும். இதைன உாிய ைறயில் 
நிைறேவற் வதற்குத் ேதைவயான ெபாறி ைறகள் அறிவிக் 
கப்ப ெமன எதிர்பார்க்கின்ேறன். வர  ெசல த்திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 25,000 கைள நிர்மாணிக்கும் 
ன்ெமாழிவில் தற் கட்டமாக ஒ  மில் யன் பாய் 

ெப மதியில் 10,000 கைள 2017ஆம் ஆண்  
நிர்மாணிப்பதற்கான ன்ென ப் க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. மைலயக டைமப் த் திட்டத்திற்ெகன 1000 
ேகா  பாய் கிைடக்க இ ப்ப  வரலாற்றில் இ ேவ தற் 
தடைவயாகும். இ  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணிக்குக் 
கிைடத்த மிகப்ெப ம் ெவற்றியாகும். 

ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் ச க, ெபா ளாதார 

ன்ேனற்றத்திற்காக 500 மில் யன் பாய் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள . இதில் கு நீர், சுகாதார வசதிகைள ேமம்ப த்தல், 
சி வர் அபிவி த்தி நிைலயங்கைளத் தர யர்த் தல், அைட  
பாைதகைள அபிவி த்தி ெசய்தல், கூைரத் தக கைள 
மாற்றியைமத்தல் ேபான்ற விடயங்க ம் திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் இைளஞர்கைள வ ட்டல் ேபான்ற விடயங்க ம் 
உள்ளடங்குகின்றன. ெசன்ற ஆண் ன் ஒ க்கீடான 200 
மில் யன் பா டன் ஒப்பி ம்ேபா  இ  பாாிய 
அதிகாிப்பாகும். அேதேபால், கிராமிய வாழ்வாதார மற் ம் 
அ ப்பைட வசதிகைளச் சீரைமத்தல் நடவ க்ைகக க்காக 
100 மில் யன் ஒ க்கப்பட் ள்ள . இந்நிதி ேபாைதப் 
ெபா ள் ஒழிப் , ேபாசைண, உண ப் பா காப் , 

ட் த்ேதாட்டம் அைமத்தல் ேபான்றைவ ெதாடர்பான 
பயிற்சிக க்கும் விழிப் ணர்  நடவ க்ைகக க்கும் 
பயன்ப த்தப்பட ள்ள .     
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
இன்  மைலயகத்தில் க க்கான ேதைவ எவ்வள  

உக்கிரமைடந் ள்ளேதா, அேதயள  ேவைலவாய்ப் ப் 
பிரச்சிைன ம் உக்கிரமைடந் ள்ள . இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கம் 10 இலட்சம் ேவைலவாய்ப் க்கைள உ வாக்கி 
ேவைலயில்லாத பிரச்சிைனக க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்க 
இ ப்பதாகக் கூறியி ந்த . மைலயக மக்களின் கனவாக 
இ ந்த தனி ட் த் திட்டத்ைதேய நனவாக்கித் தந்த இந்த 
அரசாங்கம் இந்த ேவைலவாய்ப் ப் பிரச்சிைனக்கும் 
விைரவாகத் தீர்விைன ன்ைவக்குெமன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

இ தியாக, த் ேதாட்டப் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
உள்ளடக்கிய ஒ  சிபாாிசு ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . அ  
ேதாட்டக் கம்பனிக க்கு உட்ப ம் காணிகளின் 
பரப்பளவிைன 5,000 ஏக்கர்க க்கு மட் ப்ப த் வதாகும். 
இதனால் எவ்வித ேவைலவாய்ப் ம் இழக்கப்படமாட்டா  
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என உ திெமாழி வழங்கப்பட் ள்ள .  இதைன நான் 
வரேவற்கின்ேறன். ஆனால், சி  அளவிலான பல கம்பனிகள் 
உ வாவ  நைட ைறயில் பல பிரச்சிைனகைளத் 
ேதாற் விக்கக்கூ ம். இைவ நன்கு பாிசீ க்கப்பட ேவண் ம். 
இத்தைகய மாற்றங்கள், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
ச தாயத்திற்குச் சிரமங்கைள ஏற்ப த்திவிடக்கூடா  
என்பைத ம் சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வந் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்ப , மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத்தி 
னின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.25] 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ කිහිපයක වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මම අද සතුටු වනවා. හැබැයි,  එක් 
කාරණයක් ගැන මූලික වශෙයන් අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
අෙනකුත් සියලු අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කාරක 
සභා අවස්ථාවල අදාළ අමාත්යවරුන් ෙම් සභා ගැෙබ් රැඳී සිටියා. 
එතුමන්ලා සභා ගැබට ඇවිල්ලා ඉඳලා, මන්තීවරුන් පශ්න 
ඉදිරිපත් කරද්දී ඒවා පැහැදිලි කිරීම් කරමින් උත්තර ලබා දුන්නා. 
අද උෙද් 9.30ට සභාව රැස්වුණා. හැබැයි, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමා ෙම් ෙවන තුරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් 
අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. මම හිතනවා, එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට රුපියල් මිලියන 622ක මුදලක් ෙවන්වීම ගැන 
එතුමාට අපැහැදිලි තත්ත්වයක් ඇති. හැබැයි, පසුගිය රජයට 
බණින්න ෙහෝ, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බණින්න 
ෙහෝ කිව්වා නම් පැය 24ම වුණත් එතුමා ෙම් සභා ගැෙබ් රැඳී 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි අහනවා, මහ ජනතාව පැත්ෙතන් ගත්තාම 
ෙමය ඉතා සාධාරණ කියාවලියක්ද කියන කාරණය. එතුමාෙග් 
ඉල්ලීමක් තිබුණා, වාහන ෙදකට රුපියල් මිලියන 70ක්, 
කාර්යාලයට රුපියල් මිලියන 50ක් වශෙයන්. එෙහම තත්ත්වයක් 
තිෙබද්දී, රුපියල් මිලියන 622යි අමාත්යාංශයට ෙවන් ෙවන්ෙන්. 
ඒ රුපියල් මිලියන 622න් රුපියල් මිලියන 345ක්ම පුනරාවර්තන 
වියදම්. මූලධන වියදම් රුපියල් මිලියන 277යි. ෙම් රජය, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සාධාරණයක්ද කරන්ෙන් කියන පශ්නය අපට 
තිෙබනවා.  

පී. හැරිසන් ඇමතිතුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභා ගැෙබ් 
ඉන්න නිසා ෙම් කාරණාත් පැහැදිලි කර ගැනීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හැබැයි, ඇමතිතුමා මෙග් කාලය ගන්න 
එපා. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් වාර්තාවක් නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා, 
"වී කිෙලෝවක සාමාන්ය නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 22යි" කියලා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සහ මම එකම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, අද වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා රුපියල් 36ක පිරිවැයක් දරන්න සිදුවන බව. සියලු 
නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
කැපිලා තිෙබනවා. මුදලටවත් අද ෙපොෙහොර ගන්න අවස්ථාවක් 
නැහැ. රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදනවා කියා ආ යහ පාලන 
ආණ්ඩුව අඩුම ගණෙන් අද රුපියල් 2,750ටවත් ෙපොෙහොර ගන්න 
බැරි තත්ත්වයක් රෙට් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. එෙහම 
තිෙබද්දී, වී කිෙලෝ එකකට රුපියල් 22ක සාමාන්ය නිෂ්පාදන 
පිරිවැයක් තිෙබනවා කියා වාර්තා නිකුත් කිරීම ඉතාම 
අසාධාරණයි. කාටවත් රුපියල් 22කට වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න බැහැ. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මම කරනවා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ ගැටලුව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වී 
නිෂ්පාදනය කඩා හැෙලමින් පවතිනවා. ෙම් කන්නය අවසාන 
ෙවද්දී, සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වුණු වී පමාණෙයන් 
සියයට 25කට වඩා වැඩි වී පමාණයක් එන්ෙන් නැහැ. වී 
නිෂ්පාදනය දිගින් දිගටම කඩා වැෙටනවා. එෙහම කඩා වැෙටන 
තත්ත්වයක් තුළ අපි ෙකොෙහොමද ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී මුහුණ 
ෙදන්ෙන් කියන ගැටලුව ෙගොවි ජනතාව තුළ තිෙබනවා. ෙමොකද, 
නිෂ්පාදන පිරිවැය දවසින් දවස ඉහළ යනවා. හැබැයි, රුපියල් 
50ක සහතික මිලකට තමන්ෙග් වී ටික විකුණා ගන්න තමයි ෙම් 
රෙට් ජනතාව යහ පාලන ආණ්ඩුව බිහි කර ගත්ෙත්. හැබැයි, ඒ 
විධියට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු 
වුණු ආණ්ඩුව ඒ සහතික මිල රුපියල් 38 දක්වා අඩු කළා. රුපියල් 
38 දක්වා අඩු කරපු සහතික මිලටත් වී මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
නිවැරදි කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නිවැරදිව කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ නිලධාරින්ට කථා කළාම, ඔවුන් 
කටයුතු කළා. හැබැයි, කටයුතු කරද්දී ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්ෙදෝ 
රුපියල් 30ට, 32ට වී ටික අරෙගන ඉවරයි. ෙමෙහම තත්ත්වයක් 
තුළ වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් කියාකාරිත්වය සම්බන්ධෙයනුත්, 
ඉදිරිෙය්දී වී අෙළවි මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් රෙට් ජනතාවට පශ්නයක් ඉතිරි 
කරනවා. ඒ එක්කම පසු ගිය වර්ෂය  ෙවද්දී විශාල ෙචෝදනාවක්,- 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් කාලය නාස්ති කරන්ෙන් 

නැහැ. ෙමවර වී අෙළවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනීෙම්දී ෙලොකු 
ෙපෝළිම් තදබදයක් තිබුෙණ් නැහැ. වී අෙළවි මණ්ඩලයට අවශ්ය 
පමාණයටවත් වී මිලදී ගැනීමට පමාණවත් වී ෙතොග තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙමොකද, අපි වී ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන හතරහමාරක් ෙවන් කරලා 
තිබුණා. පසු ගිය කන්නෙය් වී අෙළවි මණ්ඩලයට වී ෙමටික් 
ෙටොන් 25,000ක්වත් ආෙව් නැහැ. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඔව් ඇමතිතුමා. ඒ තත්ත්වය පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් මම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. වී අෙළවි මණ්ඩලයට වී ටික 
ආෙව් නැත්ෙත්, අවශ්ය ෙවලාෙව්, කන්න කැෙපන ෙවලාෙව් වී 
අෙළවි මණ්ඩලය කියාත්මක ෙනොවීම නිසායි. ඒ ෙවනෙකොට 
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ෙගොවීන් ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දන්ට වී ටික දීලා ඉවරයි. ෙගොවි 
ණයවලින් සියයට 50ක් කපනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව මත තමයි 
ෙම් රජය බලයට ආෙව්. කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
රජය කිසිම ආකාරයක අවධානයක් ෙයොමු ෙනොකිරීම හරහා 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් වී අෙළවි  මණ්ඩලයට වී ටික 
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක ඔබතුමාෙග් දුර්වලතාවක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රජය 
අනුගමනය කරන කියාවලිෙය් තිෙබන දුර්වලතාව තමයි ෙම්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ එක්කම මම ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් 
ආරක්ෂිත වී ෙතොග ගබඩාවලින් හිස් කිරීෙම්දී ඇති වුණු තත්ත්වය 
පිළිබඳව අෙප් රෙට් විශාල වශෙයන් කථා ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 50 ගණෙන් ගත් වී ෙමටික් ෙටොන් 
150,000කට ආසන්න ආරක්ෂිත වී ෙතොග පමාණයක් කැබිනට් 
මණ්ඩල තීරණයක් අරෙගන පසුව ඒවා රුපියල් 24 ගණෙන් 
සත්ත්ව ආහාර සඳහා නිකුත් කළා. ඒවා ඉහළම ගුණාත්මක 
භාවයකින් යුක්ත වී; අවුරුද්දක් ෙදකක් කල් තියාගන්න පුළුවන් වී. 
ඒ වී ඒ ආකාරයට රුපියල් 24 ගණෙන් සත්ත්ව ආහාර සඳහා 
නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි අෙප් විෙරෝධතාව පකාශ 
කරනවා. ෙමොකද, ගබඩාවල තිබුෙණ් ආරක්ෂිත වී. එහිදී කළ යුතුව 
තිබුෙණ් නිවැරදි කළමනාකරණයකින් යුතුව, නිවැරදි කාලය එද්දී, 
කන්න කැෙපද්දී වී ගබඩා ටික හිස්කර තබන එකයි. ඒ නිසා අපි 
විශ්වාස කරනවා, ෙම් තත්ත්වය නිර්මාණය වුෙණ් -වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් වී ටික සත්ත්ව ආහාර සඳහා ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්- 
නිවැරදි ෙවලාවට වී ගබඩා හිස ්ෙනොකිරීම නිසා කියලා. එහි යටි 
අරමුණක් විධියට ෙතෝරාගත් ෙමෝල් හිමියන් එක්ක යම් 
ආකාරයක අත යට ගනු ෙදනුවක් සිදු වුණාද කියන සැකය අප තුළ 
තිෙබනවා. ඒ හරහා ආර්ථිකමය අතින් ෙම් රටට අතිමහත් පාඩුවක් 
සිදු වුණා. ඒ නිසා ලබන කන්නය ෙවද්දී ෙම් තත්ත්වය ඇති 
ෙනොෙවන්න කටයුතු කරයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. සමහර 
තැන්වලින් රුපියල් 50 ගණෙන් ගත් වී පමාණයක් සහ තවත්  
සමහර තැන්වලින් රුපියල් 45 ගණෙන් ගත් වී පමාණයක් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 24 ගණෙන් දුන්ෙන්. ඒ සියල්ලටම 
වියදම් කරන්ෙන් ෙම් රෙට්  බදු ෙගවන ජනතාවෙග් මුදල්. බදු 
ෙගවන ජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කරද්දී ජනතාවට සාධාරණයක් 
ඇතිවන ආකාරයට වියදම් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් 
බදු ගැසීෙම් පතිඵලයක් නැති ෙවනවා. ෙම් රෙට් බදු බර දවසින් 
දවස වැඩි ෙවනවා. පැවති ආණ්ඩුවට වඩා රුපියල් ෙකෝටි 
77,100ක බදු පමාණයක් ෙම් ආණ්ඩුව අය කරද්දී ජනතාව ඒ බදු 
මුදල් ෙගවීම පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් නාස්තිකාර 
වියදම් ෙම් රට තුළ සිදුවන නිසායි. 

ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේ උෙද් කිව්වා, වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් 
ලියා පදිංචි වී ෙමෝල් හිමියන් 318ක් ඉන්නවා කියලා. ඒ සංඛ්යාව 
හරියි කියලා මම හිතනවා. හැබැයි ඇමතිතුමනි, දැනට තිෙබන 
ෙතොරතුරු අනුව ඉදිරිෙය්දී ආරක්ෂිත වී ලබාෙදන්න ෙම් 
ෙවනෙකොට ෙමෝල් හිමියන් 6ෙදෙනක් පමණක් ෙතෝරාෙගන 
ඉන්නවා. මම කියන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා සම්බන්ධයි කියලා. 
හැබැයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
එෙහම ෙතෝරා ගැනීමක් කරන්ෙන් නැහැ. 6ෙදෙනක් 

ෙනොෙවයි, දැනටමත් ඉල්ලුම් කළ අය 46ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාට අවශ්ය නම් ඒ පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ෙදන්න මට පුළුවන්. 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඔබතුමා අපට ලබාෙදන්න. හැබැයි, වී 

ෙමෝල් හිමියන් 318ක් ලියා පදිංචි ෙවලා සිටියදී, වී ෙමෝල් හිමියන් 
6ෙදෙනකුට පමණක් එම වී ටික ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා 
කියන එකයි සත්යතාව. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. එම 318ෙදනාෙගන් 
අඩුම ගණෙන් වී මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිෙබන මී 
ෙමෝල් හිමියන් සියයට 75ෙදෙනකුවත් ඒ වී ටික ෙදන්න. එෙහම 
වුෙණොත්, රුපියල් 80ට තිෙබන සහල් මිල අඩු ෙව්වි; වී 
ඒකාධිකාරය නැති ෙව්වි. ඒෙක් වාසිය එන්ෙනත් ෙම් රෙට් 
පාරිෙභෝගිකයාටයි. එෙහම වුෙණොත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජයට 
ෙම් තිෙබන අවලාද ටිකක් අඩු ෙව්වි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා, 
කරුණාකර ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න. මා 
කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් වංචාවලට තමුන්නාන්ෙසේ 
සම්බන්ධයි කියලා. කිසි ෙසේත්ම ඒ තත්ත්වය ෙනොෙවයි මා ෙම් 
කියන්න හදන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් අවසානෙය් ෙවන්ෙන් 
අමාත්යවරයා මතින් සියලු ෙද් යාමයි. ඒ නිසා ඒ අවලාදය ඔබතුමා 
ගන්ෙන් නැතිව ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා බලා නිවැරදි කරන්න 
කියා මම ඉතාම කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඊළඟට, කිරි ගවයින් ඇති කිරීම සම්බන්ධව ගත්ෙතොත්, කිරි 
සඳහා සහතික මිල වශෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් රුපියල් 70යි. 
සහතික මිල වීවලට රුපියල් 50යි; කිරිවලට රුපියල් 70යි; 
ෙත්වලට 90යි; රබර්වලට 350යි. ඔබතුමන්ලාෙග් හෘද සාක්ෂියට 
එකඟව කල්පනා කරලා බලන්න, තමන්ෙග් හදවතට තට්ටු කරලා 
බලන්න, ෙම් තත්ත්වය ෙම් රෙට් කිසිම ෙගොවියකුට ලැෙබනවාද 
කියලා. ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට ෙම් රජය ඉටු කරන්ෙන් 
සාධාරණයද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න. 
කිසිම ෙගොවියකුට ෙම් මුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය දවසින් දවස කඩා වැෙටනවා. ෙම් රෙට් අපනයන 
ක්ෙෂේතය කඩා වැෙටනවා. අෙප් රෙට් ආදායම කඩා වැෙටනවා. 
අෙප් රෙට් ණය බර වැඩි ෙවනවා. හැබැයි, ෙමෙහම තත්ත්වයක් 
තුළ අවසාන වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කරන්ෙන් 
කුමක් සඳහාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඉටු කරන්න බැරි ෙපොෙරොන්දු 
දීලා බලයට ආපු නිසා පසුගිය රජයට ඒ පවු ටික ඔක්ෙකෝම බැර 
කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අද මුළු 
රටම පාරට බැහැලා ඉන්ෙන්; සියලු ක්ෙෂේතවල අය පාරට බැහැලා 
ඉන්ෙන්. එෙහම තත්ත්වයක් තුළ කරුණාකර, ෙම් රෙට් ජනතාව 
දිහා සානුකම්පිතව බලන්න. පසුගිය රජයට ෙදෝෂාෙරෝපණය 
කිරීම වර්තමාන සමාජ ෙය් පශ්නවලට විසඳුම ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
රජයට දැඩිව ෙදෝෂාෙරෝපණය කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පැවැත්ම තවදුරටත් කරෙගන යන්න බැහැ. ෙමොකද අද වන ෙකොට 
ෙම් රජෙය් අවසාන කාලය ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු ෙදකක් 
ගිෙය් නැහැ, ෙම් ර ජෙය් අවසාන කාලය ඇවිල්ලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම් 
රෙට් ජනතාව පිළිබඳව මීට වඩා සානුකම්පිතව බලන්න කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එල්ල කරපු එක ෙචෝදනාවක් තමයි, තුන් ෙව්ල 
කන්න බැරි රටක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය 
නිර්මාණය කළායි කියන එක. ගරු ඇමතිතුමනි, තමන්ෙග් 
හදවතට ෙහොඳින් තට්ටු කරලා බලන්න, අද තුන් ෙව්ල කන්න 
පුළුවන්ද කියලා. එදා තුන් ෙව්ල කාපු ජනතාව අද එය එක 
ෙව්ලකට සීමා කරන තැනට යහපාලන ආණ්ඩුව කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක්; ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට කරපු 
අපරාධය තව අවුරුදු 05ක්, 06ක් ගියත් නිවැරදි කරගන්න බැහැ. 
ඒ තරම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට, ඒ තරම් දුගී තත්ත්වයකට ශී 
ලංකාව පත් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳීමට ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලයට ෙගෙනන්න විෙද්ශීය වශෙයන් උදවු කරපු කණ්ඩායම් 
ආරක්ෂා කිරීමයි. ඒ නිසා තමයි කෘෂි කර්මාන්තයටත් ෙම් ඉරණම 
අත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය් සියලුම 
තීන්දු, තීරණ ගන්ෙන්  බහු ජාතික සමාගම් විසිනුයි. බහු ජාතික 
සමාගම්වල පැවැත්මට, බහු ජාතික සමාගම්වල ලාභය වැඩි කර 
ගන්න තමයි ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය්  තීන්දු, තීරණ ගන්ෙන්. 
ඒක ඉතාම පැහැදිලියි. එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය ෙම් ආකාරයට කඩා වැෙටන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්  රජරට නිෙයෝජනය කරන අය හැටියට අපට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් ගම්වල 
ෙගොවීන්ෙග්, අෙප් ගම්වල දූදරුවන්ෙග් අනාගතය රැඳී තිෙබන්ෙන්  
කෘෂි කර්මාන්තය මතයි. ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය දවසින් දවස කඩා 
වැෙටද්දී ෙකොෙහොමද අෙප්  ගම්වල ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්? 
ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. ෙම් පශ්නයට විසඳුම 
ෙහොයන්ෙන් නැති තාක් කල්, ෙම් පශ්නෙයන් මඟ හැර යන තාක් 
කල් ෙම් ඉරණම අෙප් රටට අත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් යහපාලන රජයට රටක් පාලනය කරන්න බැහැ; ශී 
ලංකාව ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ කියලා. ෙම් යහපාලන රජය 
අෙප් රට ආපස්සට අරෙගන ගියා විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රට 
දැවැන්ත විනාශයකට අරෙගන ගියා. ෙම් අය වැය තුළිනුත් පිළිබිඹු 
ෙවන්ෙන්, කිසිම ආර්ථික සැලැස්මක් නැතිව, අනාගතය 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම අවෙබෝධයක් නැතිව එදා ෙව්ල පැවැත්ම 
සඳහා අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා කියලායි. එෙහම නැත්නම් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා මුළු අය වැය විවාදයම මඟ හරින්ෙන් 
නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න, එතුමාව 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙගනැල්ලා ෙදවැනි ෙප්ළිෙය් වාඩි කිරීම තුළ 
ෙමොන තරම් සාධාරණයක්ද ජනතාවට කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
ෙමොන තරම් විනාශයක්ද ෙම් කරන්ෙන්? අෙප් රෙට් ෙමොන තරම් 
සම්පත්  විනාශ කරනවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතුමාෙග් වාහනය 

ගන්න දරපු උත්සාහය, එතුමා කාර්යාලය ගන්න දරපු උත්සාහය 
ෙකෝ, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් තිෙබනවාද? 

රජය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න 
විසඳීමයි. යහ පාලන රජය ෙහොඳ ෙද්වල් කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. හැබැයි, ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා,  එක්ෙකෝ කරන්න පුළුවන් 
කණ්ඩායමකට රට භාර ෙදන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම්  නිවැරදිව 
ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ කියලා.  

ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ වාසනාවන්තයි. 
ෙමොකද, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙමවර මුදල් 
පතිපාදන වැඩි කර තිෙබන නිසා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
රුපියල් මිලියන 2,000කට වඩා වැඩිෙයන් දීලා තිෙබනවා. 

හැබැයි, ඇමතිතුමනි, ඒ වැඩි කරපු මුදල් නිවැරදිව ෙයදෙවන්න 
ඕනැ. නමුත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංවර්ධන සැලැස්ෙම් එෙහම 
ෙදයක් පිළිබිඹු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අද උෙද් එක මන්තීවරෙයකුෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා හරක් ෙබදීම සම්බන්ධෙයන්. හරක් ෙබදීම සම්බන්ධෙයන් 
එතුමා දරන මතයයි  මම දරන මතයයි එකයි. බඩ ඉරිඟු ඇට 
ෙබදීම සම්බන්ධෙයනුත් එතුමා දරන මතයයි, මම දරන මතයයි 
එකයි. හැබැයි මම ඉතාම විශ්වාසෙයන් හා වගකීෙමන් කියනවා, 
පසු ගිය රජය ෙම් වාෙග් ජනතා සහන ලබා දීෙම්දී  පක්ෂ ෙභ්දයක් 
බැලුෙව් නැහැ කියලා. හැබැයි, ඔබතුමා කියපු විධියට ඒ වැරැද්ද 
කරලා තිෙබන්ෙන් මිල්ෙකෝ සමාගම නම්, ඒ වැරැද්දත් නිවැරදි 
කරන්න.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම රජෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් ආකාරයට ෙම් 
රට විනාශ කරන්න එපා කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ලබන 
අවුරුද්ද ෙවද්දී වී අෙළවි මණ්ඩලය සඳහා වැය ශීර්ෂයක් නැති 
වුෙණොත් මම පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් අවශ්යතාවක් ඇති වන්ෙන්  නැහැ.  අස්වැන්ෙනන් 
සියයට 20ක වී ටිකක් ගන්න වී අෙළවි මණ්ඩලයක් ඕනෑ 
නැහැෙන්. කන්න කැෙපද්දී ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්ෙදෝ ඒ වී ටික 
අරෙගන යනවා. ෙම් සිද්ධවන විනාශය ෙම්  ආණ්ඩුවට 
නවත්වන්න බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මල් වට්ටියට අත ගහලා ඉන්න 
සියලුෙදනාම ඒ විනාශයට වග කියන්න වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 2.41] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எங்க ைடய கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்சின் கு நிைல விவாதம் இங்கு நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . ெகௗரவ அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள் 
சிறந்த ைறயிேல இந்த அைமச்ைச வழிநடத்திக் 
ெகாண் ெசல்கின்றார். கிராமியப் ெபா ளாதார அைமச்சி  
டாக இந்த நாட் ேல நல்லெதா  மாற்றத்ைத ெகாண் வர 
ேவண் ெமன்பதற்காக அவர் எ த் க்ெகாள்கின்ற யற்சிக் 
காக பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்பதற்கப்பால், தனிப்பட்ட 

ைறயிேல அவ க்கு நான் நன்றிகூறக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கின்ேறன். கடந்த காலத்ேதா  ஒப்பி கின்றெபா  
எங்க ைடய அைமச்சிேல அதிேவகமான மாற்றங்கைளக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . விேசடமாக, எங்க ைடய 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த அைமச்ைசப் 
ெபா ப்ேபற்றதற்குப் பிற்பா  436 மில் யன் பாயாக 
இ ந்த மில்ேகா நி வனத்தின் வ மானம் இப்ெபா  
இரண்  மடங்காக அதிகாித்தி க்கின்ற . அதாவ , 816 
மில் யன் பாய் வ மானத்ைதத் ேத கின்ற அள க்கு அந்த 
நி வனத்ைத அவர் சீர்ெசய்தி க்கிறார். அதற்காக அவர் 
மிகமிக அதிகமான ேநரத்ைதச் ெசல  ெசய்கின்றார் என்பைத 
இந்த இடத்திேல சுட் க்காட்ட ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, ெநல் ெகாள்வனவிைனச் சாியான 
ைறயிேல, நியாய ர்வமாகச் ெசய்யேவண் ம் என்பதற்காக 
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எல்லா அரசியல் தைலவர்க க்கும் கட்சிக க்கும் 
ெதாியப்ப த்தி அந்த விடயத்ைத ேமற்ெகாள்கின்றார். 
எந்தவித ஊழ ம் இல்லாத ைறயிேல அைதச் 
ெசய்யேவண் ம் என்பதற்காக அவர் எ த் க்ெகாள்கின்ற 

ைனப் க்கு இந்தப் பாரா மன்றேம அவைரப் பாராட்ட 
ேவண் ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், கடந்த 
காலங்களிேல ெநல் ெகாள்வன  விடயத்தில் ஊழல் என்ற 
வைகயில் நிைறய பிரச்சிைனகள் இ ந்தன. ஆனால், ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திேல மிக ம் ய்ைமயாக 

ம் ேநாை்மயாக ம் ெசயற்ப வ  பாராட்டப்பட ேவண் ய 
விடயமாகும். அதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
அைமச்சின் ெசயலாளர் மற் ம் ஆளணியினர் உட்பட 
அைனவ க்கும் இந்த இடத்திேல என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

அண்ைமயிேல நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திற்கு ெகா ம்பி ந்  ெபா பல 
ேசனா அணியினர் ஊர்வலமாகச் ெசன்  அங்கு பாாிய 
பிரச்சிைனகைள ஏற்ப த் வதற்கு ைனந்தேவைள, ெகௗரவ 
அைமச்சர் சாகல ரத்தநாயக்க அவர்கள் அைதத் த த்  
நி த்தினார். அதற்காக நான் இந்த இடத்திேல அவ க்கு 
நன்றிகூறக் கடைமப்பட்டவனாக இ க்கின்ேறன். 
அ மாத்திரமல்லாமல், மட்டக்களப்பி க்கின்ற ஒ  ெபௗத்த 

றவி ம் தமிழ், ஸ் ம் உற க க்கு எதிராக மிக ம் 
ேகவலமான வார்த்ைதகைளப் பிரேயாகித்தி க்கிறார். அந்த 
மாவட்டத்திேல பிரச்சிைனகைள ஏற்ப த் ம் விதமாக 
சண் த்தனமாகச்  ெசயற்பட் க்கிறார்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

ஒ  நிமிடம் இ க்கின்ற .  
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
இந்த நாட் ேல நாங்கள் நல்லாட்சிையக் ெகாண் வந்தி 

க்கின்ேறாம் என்  ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த 
நாட் ல் ெபளத்த மதகு மா க்கு ஒ  சட்ட ம் ஏைனேயா 

க்கு இன்ெனா  சட்ட மா இ க்கின்ற ? என்   
எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. அப்ப ெயன்றால், ெபௗத்த மதத் 

றவிக க்கு ேவெறா  சட்டம் இ க்கின்ற  என்  நீங்கள் 
தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவயிேல தி த்தங்கைளக் 
ெகாண் வர ேவண் ம். அப்ப க் ெகாண் வந்தால்தான் 
நாங்கள் ஜனநாயகம் பற்றி ம் நல்லாட்சி பற்றி ம் ேபச ம் 
என்   நிைனக்கின்ேறன். சட்டம் எல்ேலா க்கும் சமமாக 
இ ப்பதாக இ ந்தால், ஜனநாயகம் பற்றிப் ேபசுகின்ற 
சைபயாக இ  இ ந்தால், இப்ப ப்பட்ட பிரச்சிைனகைளத் 

ண் கின்ற மதகு மார், சட்டத்தின் ன் 
நி த்தப்படேவண் ம் என்ப தான் என் ைடய ேவண்  
ேகாளாகும். எனேவ, ெதாடர்ந் ம் காலத்ைதத் தாழ்த்தாமல் 
இதற்குாிய சட்ட நடவ க்ைககைள அவசரமாகச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேவைள, 
எங்க ைடய அைமச்சு சிறந்த ைறயிேல ெசயலாற் கின்ற  
என்பைத ம் ெகளரவ அைமச்சர்  அவர்கள், அவ ைடய பிரதி 
அைமச்சரான நான் உட்பட ெசயலாளர், ஏைனய அதிகாாிகள் 
எல்ேலா ம் மிக ேநர்ைமயாகச் ெசயலாற் கின்ேறாம் 
என்பைத ம் உ தியாகக் கூறி, வாய்ப் க்கு நன்றி ெதாிவித்  
விைடெப கிேறன். நன்றி. 

[பி.ப. 2.45] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற பல்ேவ  அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பான 
கு நிைல விவாதத்தில் மைலயக மக்கள  பிரச்சிைனகள் 
பற்றிப் பல்ேவ பட்ட க த் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. 
அவர்க ைடய ட் ாிைம, காணி உாிைம, சம்பளம் ேபான்ற 
பல்ேவ  விடயங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன. அந்த 
வைகயிேல, மைலயகப் ெபண்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற 
பிரச்சிைனக ம் இங்கு ஈண்  கவனிக்கத்தக்க மிக 

க்கியமான விடயமாகும். மைலயகப் ெபண்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில், அவர்கள் இந்த நாட் க்கு 
அந்நியச்ெசலாவணிைய ஈட் க்ெகா க்கின்ற மிக க்கிய 
பங்கிைன ஆற்றிவ கின்றார்கள். அவர்கள் பகல் வ ம் 
உடல் உைழப்பில் ஈ ப கின்றேபாதி ம், அவர்க க்கு 
உைழப் க்கு ஏற்ற ஊதியம்  வழங்கப்ப வதில்ைல. 
அ மட் மல்ல, அந்தப் ெபண்கள் இரட்ைடச் சுைமகைளச் 
சுமக்கின்றார்கள். தங்க ைடய கு ம்பத் க்குப் 
ெபா ளாதாரத்ைதத் ேத க்ெகா க்கின்ற அேதேவைள, ட்  
நிர்வாகம், பிள்ைள வளர்ப்  ேபான்ற பல்ேவ  
விடயங்கைள ம் கவனிக்கேவண் ள்ள . ஆகேவ, 
இவ்வா  உடல் ாீதியாகத் ெதாடர்ந்  தங்க ைடய 
பங்களிப்ைபச் ெசய்கின்ற இந்தப் ெபண்கள் ெதாடர்பில் 
பல்ேவ  நலேனாம் ைகத் திட்டங்கள் ன்ைவக்கப்பட 
ேவண் ம். அவர்கள  உைழப் க்கு ஏற்ற ஊதியம் 
வழங்கப்ப வேதா , அவர்கைளப் பா காக்கின்ற வைகயில் 
விேசட திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ெமன்ற என  
க த்ைத இங்கு ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அ த் , ைகத்ெதாழில் பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். 
ேபா க்குப் பின்னரான காலப்பகுதியில் வட மாகாணத்தில் 
மீள்கு ேயற்றம், திகள் னரைமப் , கட் டங்கள் 
அைமத்தல் எனப் பல்ேவ  அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்தா ம், அங்குள்ள இயற்ைக, மனித 
வளங்கைள விைனத்திறனான ைறயில் உபேயாகிக்கத் 
தவறிய காரணத்தினால், இன்  அங்கு ெதாடர்ந் ம் 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . அ மாத்திர 
மன்றி, அங்கு காணப்ப கின்ற லப் ெபா ள்கைள 

ப்ெபா ளாக மாற்றக்கூ ய ைகத்ெதாழில்கள் ஆரம்பிக் 
கப்படாைம காரணமாக, வட பகுதியான  ெதாடர்ந் ம் 
பாதிப் க்குள்ளான நிைலயிேல காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, 
வன்னிப் பகுதிையப் ெபா த்தவைரயில், த்தத்தின் 
பின்னரான காலப்பகுதியில் அங்கு ெநல் உற்பத்தி மிக ம் 
ேமேலாங்கிக் காணப்ப கின்ற . ஆனால், இந்த ெநல் 
உற்பத்தியில் லப்ெபா ளான ெநல்ைல ப் ெபா ளாக 
மாற்றக்கூ ய ஒ  சூழல் அங்கு ஏற்ப த்தப்படவில்ைல 
என்ப  இங்கு விேசடமாகக் குறிப்பிடேவண் ம். அங்கு 
பாரம்பாிய ஆைல இயங்கி வ வதனால், ப் ெபா ளான 
அாிசி தரமற்றதாகக் காணப்ப கின்ற . த்தத்தின் பின்னர், 
UNDP நி வனத்தால் அங்குள்ள பல்ேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கங்க க்குத் தரமான ஆைல வசதிகள் அைமத் க் ெகா க் 
கப்பட்டா ம், அைவ இயங்க யாத நிைலயில் உள்ளன. 
2017ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்திேல 400 
மில் யன் பாயிைன நிதி அைமச்சர் அவர்கள் விேசட 
ச ைகத் திட்டத்தின்கீழ் ஒ க்கீ  ெசய்தி க்கின்றார். 
இவ்வா  ஒ க்கப்பட்ட இந்த நிதியிைனப் பயன்ப த்தி வட 
பகுதியிேல இயங்காதி க்கின்ற ஆைலகைள இயக்குவதற்கும் 
அங்கு உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற லப்ெபா ட்கைள 
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ப்ெபா ளாக மாற் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இதேனா  ெதாடர்ந்ததாக பா ற்பத்தி ம் எம  
பகுதியிேல ெப வாாியான வ மானத்ைத த கின்ற ஒ  

ைறயாகக் காணப்ப கின்ற . இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல பால் மா கள் ெதாடர்பாக ம் கூறப்பட் க் 
கின்ற . நிதி அைமச்சர் அவர்கள், பாற்ெபா ள் ைகத்ெதாழில் 
என் ம் தைலப்பின்கீழ் 400 மில் யன் பாயிைன ஒ க்கீ  
ெசய்தி க்கின்றார். அத் டன், 15,000 பசுக்கைள இறக்குமதி 
ெசய்ய ள்ளதாக ம் பண்ைணயாளர் ஒ வ க்கு 10 பசுக்கள் 

தம் வழங்கப்ப ெமன ம் ன்ெமாழியப்பட் க்கின்ற . 
பசுக்கைள இறக்குமதி ெசய்  பண்ைணயாளர்க க்கு 
ெகா ப்பெதன்ப  த்தத்தின் பின்  ெதாடர்ந்  நைடெபற்  
வ கின்ற ஒ   ெசயற்பாடாக இ க்கின்ற . இதனால் எம  
மக்கள் ெதாடர்ந் ம் மா  ேமய்ப்பவர்களாக ம் பால் 
கறப்பவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கேள தவிர, அவர்கள் 

தலாளிமாராக மாறக்கூ ய வைகயில் ைகத்ெதாழிற் 
சாைலகள் அங்கு ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, பால் என்ற 
இந்த லப்ெபா ைள அந்தப் பகுதியிேலேய ப் 
ெபா ளாக்கக்கூ ய ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் நி வப்பட 
ேவண் ெமன்ற என  க த்ைத ம் இங்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.   

இதைனவிட, வட பகுதியிேல  விவசாய உற்பத்தியில்  
தங்கி ள்ள  எம   மக்க க்கு ப வகால விைளச்ச ன்ேபா  
அதிகூ ய உற்பத்தி கிைடக்கின்ற . ஆயி ம், நிரம்பல் 
அதிகாித்  ேகள்வி குைறகின்ற . ேகள்வி குைறகின்ற 
ேநரத்திேல குறித்த விவசாய உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கு விைல 
குைறவைடந்  எம  மக்கள் ெதாடர்ந் ம் பாதிக்கப் பட்  
வ கின்றார்கள். இதைன நீக்கு கமாக களஞ்சியப் பா காப் , 
இரசாயனப் பா காப் , ஊறைவக்கும் பா  காப் , உலர்த் ம் 

ைறப் பா காப்  ேபான்ற வைகயிலான உண  பதனிடல் 
ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பிக்க ேவண் ம். இதைனச் ெசய்யத் 
தவறின், விவசாயத்திேலேய தங்கி ள்ள எம  மக்கள் 
ெதாடாந்் ம் பாதிக்கப்ப வார்கள். இவ்வா  
பாதிக்கப்ப கின்ற அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் கூ யாட்களாக ம் 
ேதாட்டம் ெசய்கின்றவர்க மாகேவ இ ப்பார்கள். ஆகேவ, 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கமான  ேபாக்குவரத் , மின்சாரம் 
ேபான்ற பல்ேவ  விதமான வசதிகைள ம் அங்கு ஏற்ப த்தி 
குறித்த ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பிக்க ேவண் ம். அங்கு 
ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பிக்கக்கூ ய நிலவளம், மனித 
வளம் காணப்ப கின்றெபா தி ம் அரசு அந்தத் ைறயிேல 
ஆர்வம் காட் வ  குைறவாக இ க்கின்ற . அதனால் எம  
பகுதி மக்கள் ெதாடர்ந் ம் வ மானம் குைறந்தவர்களாக ம் 
வாழ்க்ைகத்தரம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக ம் இ க் 
கின்றார்கள். 

விவசாயிகளின் வ மானத்திற்காக அவர்கள  வாழ்க்ைகத் 
தரத்ைத உயர்த் வதற்காகத் ெதாடர்ந் ம் வழங்கப்ப கின்ற 
உதவிகைளப் ெபா த்தவைரயில், அவற் க்கு வ டாவ டம் 
நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப கிற . விவசாயிகள் மற் ம் 
பண்ைணயாளர்க க்கு அந்த நிதியி டாக உதவி வழங்கு 
வைத, அதற்கான கணக்குகள் காட்டப்ப வைத ஆராய்வதற்கு 
அரச நைட ைற இ க்கின்ற . தவிர, அந்த மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்திற்கான உதவிகள் எவ்வள ரம் நிைலேப  
ைடயதாக அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்  
கின்றன? என்ற பின் ட்டல் ன்ேனற்ற நடவ க்ைககைள 
அரசு ஆராய்வதில்ைல. எம  மக்கள் இதனால் தம  

அ ப்பைட வ மான நிைலயி ந்  ேமெலழ யாத ஒ  
நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த நிைலைய மாற்றி 
அவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற உதவித்திட்டங்களி டாக 
அவர்களின் வாழ்க்ைகத்தரம் எவ்வள ரம் உயர்கின்ற ? 
என்பன ேபான்ற பின் ட்டல் ன்ேனற்ற நடவ க்ைககள் 
பற்றி ஆராயப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க க்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இதைனவிட, அங்கு த்தத்திேல ேநர யாகப் பாதிக்கப் 

பட்ட மக்க க்காக அவர்கள  உடல் வ ைமக்ேகற்ற 
வைகயில் ெதாழிற்ேபட்ைடகள் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம். 
குறிப்பாக த்தத்தின் காரணமாக மாற்  வ ள்ளவர்களாக 
இ ப்பவர்கள் மற் ம் கணவைன இழந்தி ப்பவர்கள், 
கணவைனத் ெதாைலத் விட்  இ ப்பவர்கள் ேபாதிய 
வ மானம் ெபற யாத நிைலயில் கு ம்ப நிைலைமையக் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு அன்றாடம் மிக ம் கஷ்டப்ப  
கின்றார்கள். ஆகேவ, வட பகுதியிேல அவர்கள  உடல் 
வ ைமக்கு ஏற்ற வைகயில் குறித்த ெதாழிற்ேபட்ைடகைள 
அைமத் ப் பல உற்பத்தி நிைலயங்கைள நி வி. அவர்களின் 
வ மானங்கைள அதிகாிக்க ேவண் ம். அேதேநரம் எம  வட 
பகுதியான  ைகத்ெதாழில் ைறயிேல ேமேலாங்கி 
நிற்கக்கூ ய வைகயில் ெதங்கு, பைன ேபான்ற லவளங் 
கைள ப்ெபா ளாக மாற்றக்கூ ய ைகத்ெதாழிற்சாைல 
கைள அங்கு ஆரம்பிக்க ேவண் ம் என் ம் ேகட் , 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

      

[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ පහක් පිළිබඳව අද 

දින අය වැය කාරක සභාව අවස්ථාෙව් සාකච්ඡා කරනවා. 
ඒවාෙයන් කීපයක් පිළිබඳව මා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු පී. හැරිසන් 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය වන ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය  පිළිබඳව මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ. ඒක මුළු 
ලංකාවටම බලපාන අමාත්යාංශයක්. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතයත්, ඒ වාෙග්ම ගාමීය කර්මාන්ත ෙකෙරහිත් එමඟින් 
විශාල දායකත්වයක්  දක්වන බව අපි දන්නවා.  ඒ වාෙග්ම 
සත්ත්ව පාලන අංශය -පශු සම්පත් අංශය- සම්බන්ධෙයනුත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම කටයුතු සිදු වන බව අප ෙහොඳින්ම දන්නවා. ෙමම 
අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන පී හැරිසන් අමාත්යතුමා ගාමීය 
පෙද්ශයකින් ආපු මන්තීවරයකු විධියට ඉතාම අවෙබෝධයකින් එම 
කටයුතු පවත්වාෙගන යෑමට ගන්නා ෙවෙහස මහන්සිය පිළිබඳව 
අපි සතුටු ෙවනවා; ඒ ෙවනුෙවන් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. එතුමා, මීට කලින් භාරව සිටි අමාත්යාංශවලත් ඉතාම 
ෙහොඳින් කටයුතු කරපු අමාත්යවරෙයක්. ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
කටයුතු කරද්දී එතුමාට විශාල අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්නට 
සිද්ධ ෙවනවා.  
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[ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධාන වශෙයන් වී මිල දී 
ගැනීම ගැන කියන්න ඕනෑ. වී අෙළවි මණ්ඩලය භාර 
අමාත්යවරයාට ෙහොඳක් අහන්න ලැෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩුෙවන්. 
ෙමොකද, ෙගොවීන්ෙගන් හැමදාම ෙචෝදනා එනවා, වී ගන්ෙන් නැහැ 
කියලා. එහා පැත්ෙත්  සිටින මන්තීවරයකුත් එෙහම කථා කරනවා 
මා අහෙගන සිටියා.  ඒක නම් මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම් සැෙර් 
නම් වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව වී අෙළවි මණ්ඩලයට කිසිම 
ආකාරයක ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් සැෙර් 
වී අෙළවි මණ්ඩලය ලබා ෙදන මිලට වඩා වැඩි මිලකට පිටින් වී 
මිලදී ගත්තා.  වී අෙළවි මණ්ඩලය ඇති කෙළේ වී අරෙගන, වී 
ෙකොටලා ලාභ ගන්න පුළුවන් ආයතනයක් හැටියට පවත්වාෙගන 
යන්න ෙනොෙවයි. පධාන වශෙයන්ම ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරගකාරිව වී මිලදී ගැනීම 
සඳහා තමයි වී අෙළවි මණ්ඩලය ස්ථාපිත කෙළේ. එය වැසී යෑෙම් 
අවස්ථා ගණනාවකට මුහුණ දුන්නා.  නමුත් එය දැනට 
කියාත්මකව පවතින ආයතනයක් විධියට තිෙබනවා. ෙම් වතාෙව් 
අෙප් පෙද්ශවලත් වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩා විවෘත කළා. නමුත් 
ඊට වඩා ෙහොඳ මිලකට ෙගොවියාට වී විකුණාගන්න පුළුවන් වුණා. 
ෙකොෙහොමටත් වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙගොයම් කැෙපන ගමන්, අමු වී 
ගන්ෙන් නැහැ. ටික දවසක් ගිහිල්ලා තමයි ගන්ෙන්.  ෙව්ළුණු 
වීවල මිල ටිකක් වැඩියි. අෙප් ෙගොවි ජනතාවට සාමාන්යෙයන් 
රුපියල් ෙදකක්, තුනක් අඩු වුණත් කමක් නැහැ, කුඹුෙරන්ම වී 
ටික ගන්නවා නම්. එෙහම ගන්නවා නම් ඒක පාඩුවක් ෙනොෙවයි. 
වී ෙව්ළා ෙදනවාට වඩා ෙගොවීන්  කැමැත්තක් දක්වනවා, 
කුඹුෙර්දීම වී ටික විකුණාගන්න පුළුවන් නම්. ෙකොෙහොම වුණත් 
පසු ගිය කන්නෙය් එතුමා තමාට තිබුණු ඒ අභිෙයෝගයට සාර්ථකව 
මුහුණ දුන්නා. විශාල වී පමාණයක් ගත්තා. අද අෙප් ගබඩාවල 
සැලකිය යුතු වී පමාණයක් තිෙබනවා. ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
දී තීන්දු කළා ෙමම  වී පමාණය ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණන්ෙන් 
නැතිව, ඒවා සහල් බවට පත් කරලා සෙතොස මඟින් ජනතාවට 
ලබා දීෙම් හැකියාව පිළිබඳව ෙයෝජනා සකස් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට රටක් විධියට තවත් 
අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන බව අපි දන්නවා. ෙම් 
වර්ෂෙය්, ෙම් කන්නෙය් කුඹුරු වගා කරන්න පුළුවන් පමාණවත් 
වර්ෂාවක් ලැබිලා නැහැ. රජයට වාෙග්ම රටටම ෙම් අභිෙයෝගයට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
පකාශ කරන ආකාරයට ඉදිරිෙය්දීත් අපට වැසි පිළිබඳව 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබාගන්න බැරි ෙවනවා. එෙහම නම් අපට 
ඉදිරිෙය් දී යම් ආහාර හිඟයකට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
පිළිබඳව දැන්මම සැලසුම් කරලා කටයුතු කිරීෙම් අවශ්යතාව 
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අගාමාත්යතුමා 
ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයත් ෙම් වන විට සාකච්ඡා පවත්වා 
තිෙබනවා.  ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නත් ෙම් වන 
ෙකොට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ෙම්ක ෙල්සි පහසු 
කාර්යක් ෙනොෙවයි. හාල් පිට රටින් ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්. 
සමහර ෙවලාවට කිෙලෝව රුපියල් 40ට, 50ට හාල් ෙගෙනන්න 
පුළුවන්කම අපට ලැෙබනවා. ෙගොවියාත් ආරක්ෂා කරෙගන, 
පාරිෙභෝගිකයාත් ආරක්ෂා කරෙගන යන තත්ත්වයක් තමයි අපට 
ඇති කරගන්න  අවශ්ය වන්ෙන්. අමාත්යවරුන් විධියට අපි ෙම් 
කටයුත්ත ෙවනුෙවන්  සාර්ථකව  මැදිහත් ෙවලා සිටිනවා.  

ඇති වන නියඟයකට මුහුණ දීම සඳහා  අෙප් වැව්, ජලාශ 
සකස් කර ගන්න, ඒවා ගැඹුරු කර ගන්න, ධාරිතාව වැඩි කර 
ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තිෙබන වී ටික ආරක්ෂා 
කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත්, අෙනකුත් වගාවන් 
පිළිබඳව ෙගොවි ජනතාව දැනුවත් කරමින් අතිෙර්ක ෙභෝග 
වගාවන්ට ෙගොවීන් ෙයොමු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළවලටත් යන්න අපි 
සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ. අපි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් පිට රටින් ෙගනැල්ලා 
පරිෙභෝජනය කරන රටක් බවට පත් ෙවලා හමාරයි. ඉස්සර 

කුරක්කන්, තල, ෙමෙන්රි, අබ, බඩ ඉරිඟු ෙම් සියල්ලම අෙප් රට 
තුළ තිබුණා. දැන් ෙම් සියලුම ෙද්වල් පිට රටින් ෙගන්වන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා හමාරයි.  

අපට අවශ්ය මිරිස් ටිකත් අපි පිට රටින් ෙග්නවා. යම් 
විධියකින් අපට ෙම් කන්නෙය් වී වගා කර ගන්න බැරි වුෙණොත් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් වී අෙළවි මණ්ඩලයට එච්චර ෙලොකු කාර්ය 
භාරයක් තිෙබන එකක් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් අතිෙර්ක 
ෙභෝගවලට යාෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා. අපට  මුං ඇට, 
කව්පි, මිරිස්  පිට රටින් ෙගන්වන එක අඩු කර ගන්න පුළුවන් 
වුෙණොත් එක පැත්තකින් නැති ෙවන ෙද් අපට තවත් පැත්තකින් 
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. මිනිස්සුන්ෙග් අතට ඕනෑ කරන්ෙන් 
සල්ලි. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට වතුර නැතිව  වී වගා කරන්න බැරි 
වුෙණොත් හාල් සල්ලිවලට ෙගනැල්ලා කන්න පුළුවන් විධියට 
ආදායමක් එන  මාර්ගයකට අපි ෙයොමු විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව 
දැනටමත් සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

ඔබතුමා ෙග් අමාත්යාංශයට තමයි සත්ව පාලනය අදාළ 
වන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගත් කියා මාර්ග අපි අගය 
කරනවා. දැන් මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් ලාභය ෙදගුණයකට ආසන්න 
පමාණයකින් වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමා විශාල 
කැප කිරීමක් කර තිෙබනවා. අපි ඒ නිලධාරි මණ්ඩලය මුණ 
ගැසුණු ෙවලාෙව් කිව්වා, ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් හුඟක් 
උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන බව. ඒ ආයතන වහන්ෙන් නැතිව, 
පාඩු ලබන්ෙන් නැති තැනට ෙගන ඒම පිළිබඳව සහ ආයතනය 
ලාභදායී මට්ටමට පවත්වා ෙගන යන්න කරන ඒ කැප කිරීම 
පිළිබඳව ඔබතුමා ඇතුළු  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති  
සියලුම ආයතනවල නිලධාරින්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් රටට කිරි හරක් විශාල 
පමාණයක් ෙගන්වා ගන්න ඔබතුමාට අවකාශය ලැබී තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා මූල්ය පතිපාදන ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට ෙම් රටට හරක් 20,000ක් විතර ෙග්න්න අදහස් කර 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක්. හැබැයි, ෙම්ක 
ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව, ෙහොඳ අධීක්ෂණයකින් කළ යුතු 
කාර්යයක් ෙවනවා. අපි හරක් ෙගන්වන රටවල ෙද්ශගුණය 
සැලකිල්ලට අර ෙගන ශීත ෙද්ශගුණයට ඔෙරොත්තු ෙදන හරක් 
නම්, ඒ  සතුන්  ෙගනගිහින් හම්බන්ෙතොට ෙහෝ යාපනය පැත්ෙත් 
දමලා  හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ හරක් ඇති කරන්න ෙවන්ෙන් අෙප් 
සී.බී. රත්නායක මැතිතුමන්ලාෙග් නුවරඑළිය, නුවර, බදුල්ල වෙග් 
දිස්තික්කවලයි. ෙමොකක්ද ඒ හරකුන් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 
ගණනක විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ සතුන් ආරක්ෂා 
කර ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
මුණගැසුණු ෙවලාෙව් අපට කිව්වා "තැන් තැන්වලට එක එක 
හරකා දීලා ෙම්ක කරන්න බැහැ, එක පුද්ගලයකුට හරක් 10ක් 
විතර ෙදන්න ඕනෑ" කියලා එෙහම ෙදන ෙකොට ඒ කර්මාන්තය 
ගැන උනන්දුවක් තිෙබන, හරක් ඇති කිරීම පිළිබඳව යම් දැනුමක් 
තිෙබන, සතුන්ට ආදරයක් තිෙබන කණ්ඩායමක් ෙතෝරා ෙගන 
එම කටයුත්ත කෙළොත් ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. එෙහම 
කෙළොත් ඒ හරහා පවුල් විශාල සංඛ්යාවක් නඟාසිටුවන්න පුළුවන් 
ෙවනවා.  

පිට රටවලින් කිරිපිටි ෙගන්වන්ෙන් නැතිව, අපට අවශ්ය කිරි 
නිෂ්පාදනය ෙම් රට තුළ කර ගන්න පුළුවන් වුණු දවසට තමයි ඒ 
පිළිබඳව සතුටු ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඒක 
ෙලොකු අභිෙයෝගයක්. ඔබ අපි ෙහොඳටම දන්නවා, අද කිරිපිටි 
විධියට ෙම් රටට ෙගන්වන්ෙන් ෙදොවා ගන්නා කිරිවල ෙහොඳ 
ෙකොටස අර ෙගන ඉතිරි වන ෙකොටසයි කියලා. ඒ ෙකොටස තමයි 
අපට කිරිපිටි විධියට හදලා එවන්ෙන්. එෙහම නම් අෙප් රෙට් දියර 
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කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගත්ෙතොත් එයින් අපට ෙහොඳ 
ෙපෝෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා වාෙග්ම විෙද්ශ විනිමය 
විශාල පමාණයක් ඉතිරි කර ගන්නත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
පාෙයෝගිකව ගමක ඉපදුණු ෙකෙනක් විධියට; ගාමීය පෙද්ශවල 
ජනතාවත් එක්ක ජීවත් වුණු ෙකෙනක් විධියට  ඔබතුමාට ඒ 
කාර්යය කර ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා මම 
හිතනවා. ඒ සඳහා ෙම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා ඒ පිළිබඳව 
විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන අයෙගනුත්, පාෙයෝගිකව ෙම් කටයුත්ෙත් 
ෙයෙදන අයෙගනුත් අදහස් අර ෙගන කටයුතු කිරීම ඉතාමත් 
වැදගත්.  

අෙප් පෙද්ශවල හිටපු ගව සම්පෙත් යම් අඩු වීමක් සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ බව අෙප් ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙහොඳටම 
දන්නවා. එතුමා අමාත්ය ධුර දරන ෙවලාෙව්  ඉතාමත් ඉහළ අදහස් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් පිළිබඳව විශාල උනන්දුවකින් 
කටයුතු කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව යම් අදහසක් වුණත් 
ගන්න දැනුමක් ෙමතුමාට තිෙබනවා. අපටත් සත්ව පාලනය 
පිළිබඳව වාෙග්ම, කෘෂිකර්මය පිළිබඳවත් ඉෙගන ගන්න ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ෙමතුමා ඒ පිළිබඳව ෙහොඳින් දන්නවා. අෙප් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් මී කිරිවලට. 
නමුත්, දැන් තෘණ භූමි  නැති වී ෙගන යන නිසා නැවත තෘණ වගා 
කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් ඉඩම් විශාල 
පමාණයක් ෙබද ෙබද යනවා නිවාස හදා ගන්න. ඒවාත් අවශ්ය 
තමයි. හැබැයි, ෙම් සියල්ෙල් පතිඵලය විධියට අවසානෙය් 
රුහුෙණ් මී කිරි නැති වීෙම් අවදානමකුත් තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳවත් අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වනවා. අපි ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කෙළොත්, රුහුෙණ් මී කිරි 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගත හැකියි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, හරක් පට්ටිය වැඩි වන තරමට තමයි 
තමන්ෙග් වටිනාකම තිෙබන්ෙන් කියන මානසිකත්වයකින් තමයි 
ගව හිමියන් සිටින්ෙන්. ඒ අය "ගම්භාරයා" කියන නම හදා ගන්න 
ඕනෑ නිසා හරක් 40ක්, 50ක් 100ක්, 200ක් හදනවා. හැබැයි, කිරි 
ගන්න පමාණය ෙබොෙහොම අඩුයි. එම නිසා ආදායම ෙබොෙහොම 
අඩුයි. අපි ගව හිමියන්ට එම කර්මාන්තය කරෙගන යන්න අවශ්ය 
දැනුම දීලා, උදවු කළ යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා මම 
ෙයෝජනා කරනවා, ඒ පෙද්ශයට උචිත ෙහොඳ කිරි හරක් ටිකක් 
ෙගනැල්ලා ෙදන්න කියලා. ඒ අය එම කිරි හරක් ෙහොඳින් රැක 
බලා ගන්න කැමැත්තක් දක්වයි. ඒ අයට හරක් 100ක් ෙවනුවට 
10ක් හදාෙගන වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් කටයුත්තට ෙයොමු ෙවයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් "වැවක් සමඟ 
ගමක්" කියලා වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා. එම 
වැඩසටහනට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් මූල්ය පතිපාදනයකුත් ෙවන් 
කර දීලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ගම්මාන 100ක් සංවර්ධනය 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම් වන 
විට ගම්මාන 12ක් සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. සෑම 
අමාත්යාංශයක්ම, සෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්ම -රාජ්ය, රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධාන සියල්ල- එකතු ෙවලා සෑම අංශයකින්ම 
සංවර්ධනය කළ ආදර්ශ ගම්මානයක් විධියට එය ෙගොඩ නැඟීම 
තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව බවට, ඉලක්කය බවට පත් වන්ෙන්. 
ඒ ගෙම් ෙබෝඩ් එකක මෙග් පින්තූරයක්, මෙග් නමක් කිසිදු 
ආකාරයකින් ෙහෝ තබන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමය අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩක් ෙවන්න ඕනෑත් නැහැ. ෙමය, අපි 

සියලුෙදනා එකතු ෙවලා කරන වැඩසටහනක් ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමාෙග් ගම්මාන වැඩසටහනකටත් ෙමය ඇතුළත් කරගන්න, 
ගරු අමාත්යතුමනි.  

අපි ඒ ගම්මාන ටික සංවර්ධනය කරගන්න ඕනෑ. අපි ඒ 
ගම්මානවල හුඟක් අංශ ඉස්සරහට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ගම් 
වැසියන් දැනුවත් කිරීම්, ඒ අය මත් උවදුරින් මුදා ගැනීම, 
අධ්යාපනය ලබා දීම, ඒ අයෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය නඟා සිටුවීම, 
ගෙමහි ආර්ථික ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම කියන අංශ ෙකෙරහි 
තමයි අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්. ආදර්ශ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙම් අවුරුද්ෙද් සාර්ථක කරගන්න අපට පුළුවන් වුණා. එහි පතිඵල 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි එය ලබන අවුරුද්ෙද් ගම්මාන 100කට 
ෙගන යන්ෙන්. ඒ වැඩසටහන යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, සෑම දිස්තික්කයකටම ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්න. 
මැටි කර්මාන්තය ෙකෙරන ගම්මානත් ඒ වැඩසටහන්වලට 
ඇතුළත් ෙවනවා. එහිදී ඒ අයට උදවු උපකාර කරන්න ඔබතුමාට 
පුළුවන් නම් එය ෙලොකු දායකත්වයක්, ගරු අමාත්යතුමනි.  

අෙප් පැත්ෙතනුත් ඒ අයට අවශ්ය ෙද්වල් -දැනුවත් කිරීම්, 
පුහුණු කිරීම් ආදි  ෙද්වල්- කරන්න තිෙබනවා නම් අපි ඒ උදවු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, අත් යන්ත ෙප්ශ කර්මාන්තය, ඒ වාෙග් කුඩා 
කර්මාන්තවල නියැෙළන අයට උදවු උපකාර කිරීමත් අවශ්ය 
ෙවනවා. එහිදී අපිත් යම් උදව්වක් කරනවා. ඔබතුමාත් ඒ 
වැඩසටහනට දායක වුෙණොත් ෙහොඳයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. 
එහිදී අපට නම පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. ඕනෑ නම් නම ෙවනස් 
කරෙගන ෙහෝ ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපට පුළුවන් 
වුෙණොත්, ගම් 100න් ගම් 20ක ෙහෝ කටයුතු ඔබතුමාටත්, අපටත් 
එකතු ෙවලා කරගන්න පුළුවන් වුෙණොත් ඒ ගම් තුළ ෙලොකු 
ෙවනසක් ඇති කරගන්න හැකි වනවා කියායි මා හිතන්ෙන්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය, 
අෙනක් සියලු අමාත්යාංශවල දායකත්වය අරෙගන තමයි අප ඒ 
කටයුතුවලට සම්බන්ධ වන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහා පරිමාණ වශෙයන් බැරි 
වුණත් ඒ ගම්මාන තුළ සත්ත්ව පාලනය ආරම්භ කරන්නත් අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ ගම්මානවල ෙගදරකට ඒ 
ෙද්ශගුණයට ඔෙරොත්තු ෙදන, එක කිරි එළෙදනක ෙහෝ ෙදන්න 
අපට පුළුවන් වුෙණොත් ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක් කියායි මා 
හිතන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 
ඉන්දියාව කියන්ෙන්, ඒ කර්මාන්තය -දියර කිරි නිෂ්පාදනය- 
ඉහළින්ම සිද්ධ වන රටක් බව. මහා ඉඩ කඩක් අරෙගන 
ෙනොෙවයි, අෙප් වාෙග් ෙලොකු හරක් පට්ටි හදාෙගන ෙනොෙවයි 
එය කරන්ෙන්. ෙගදර ඉස්සරහා එක හරෙකකු හදාෙගන, ෙගදර 
ඉඳෙගන තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්. එමඟින් ෙගදරට අවශ්ය 
කිරි ටික නිෂ්පාදනය කර ගන්නවා. ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් ඒ 
ගම්මාන තුළට ෙයොමු කරන්න ඔබතුමා උදවු කරනවා නම් ඒවා 
පසු විපරම් කිරීෙම් සහ ඒවා පවත්වාෙගන යෑෙම් කටයුතුවලට 
අනිවාර්යෙයන් වගකීෙමන් දායක වන්න අපට පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුකුළුන් ඇති කිරීම ගැනත් 

කියන්න ඕනෑ. අද මහා පරිමාණෙයන් කරෙගන යන කුකුළු ෙගොවි 
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ෙපොළවල් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. මහා පරිමාණෙයන් ඒ 
කටයුතු කරෙගන යන අයටත් පශ්න තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
ෙමොකද, ජීවන වියදම් කමිටුෙව් සිටින සාමාජිකෙයකු විධියට මට 
පුළුවන්, ඒ අයෙග් පශ්න, ගැටලු ෙගොඩක් නිරන්තරෙයන්ම 
හඳුනාගන්න. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් ජීවන වියදම් කමිටුෙව් 
ඉන්නවා. දැන් ෙබොෙහෝ අය කිව්වා, "ජීවන වියදම වැඩියි. ජීවත් 
වන්න අමාරුයි. කන්න ෙබොන්න අමාරුයි." කියලා. එය, 
සාමාන්යෙයන් රජයකට හැම දාම තිෙබන ෙචෝදනාවක්. අපි 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටිද්දීත් එෙහම කිව්වා. ඒ වාෙග්ම තමයි, "බඩු 
මිල වැඩි වීමක් මිස අඩු වීමක් දකින්න නැහැ" කියලා කියනවා. 
නමුත් අවංකව කල්පනා කරලා බැලුෙවොත්, අවංකව ෙසොයා 
බැලුෙවොත් මට වැටෙහනවා -විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින 
ඔබතුමන්ලාටත් වැටෙහේවි- සමහර භාණ්ඩවල මිල වැඩි වීමක් 
තිෙබනවා වාෙග්ම ජීවන වියදම යම් මට්ටමකින් අඩු වන පැත්තට 
විශාල වැඩ පිළිෙවළකුත් රජය සකස් කර තිෙබනවා කියා. ෙම් 
ගැන ආවාට ගියාට කියවන්ෙන් නැතිව සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන 
බලන්න. ඉන්ධන මිෙල් ඇති වූ අඩු වීම, ගෑස් මිෙල් අඩු වීම, කිරි 
පිටි මිල අඩු වීම, ටින් මාළු, සීනි, ආදි අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල 
අඩු වීම නිසා ජීවන වියදෙම් යම් අඩුවක් තිෙබනවා. එළවලු මිල 
ෙම් දවස්වල ෙගොඩක් අඩුයි. හාල් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එක 
එක ෙවලාවට එකක මිල වැඩි ෙවනවා; තව එකක මිල අඩු 
ෙවනවා. මා සිටින අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් කිව්ෙවොත්, මාළු 
මිල යම් මට්ටමකට පාලනය ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු තුනක 
හතරක සිට තිබුණු මිල තමයි අද තිෙබන්ෙන්. අෙනක් ඒවා එක්ක 
බලන විට භාණ්ඩ මිෙල් මහා වැඩි වීමක් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය 
තවත් ඉදිරියට පවත්වාෙගන යාම තමයි රටට තිෙබන අභිෙයෝගය 
වන්ෙන්. කුකුළු මස් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල්වල මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
අපි සති ෙදකින් ෙදකට ෙම් පශ්න ගැන සාකච්ඡා කරනවා. අපි 

යම් පශ්නයක් ඇති ෙවන ෙකොට ඒකට සෘජුව මැදිහත් ෙවනවා; 
තීන්දු ගන්නවා; කියාත්මක කරනවා. පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩලය 
තීරණය කළා, අෙප් වී ෙතොග එෙහමම තියාෙගන සහල් 
පමාණයක් රටින් ෙගෙනන්න.  ලංකාෙව් වී තිෙබනවා. මහා 
පරිමාණ වී ෙමෝල්කාරෙයෝ වී හංගාෙගන ඉන්නවා. රුපියල් 100ට 
විතර  මිල  යන කල් ෙම්වා තියාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා රජය 
තීන්දු කළා, යම් සහල් පමාණයක් ෙගන්වලා අඩුවට ලබා ෙදන්න. 
අපට රටින් හාල් ෙගනාෙවොත් රුපියල් 50ට වුණත් ෙදන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන්න, යම් 
මට්ටමකින් පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් වන ආකාරයට යම් සහල් 
පමාණයක් ෙගෙනන්න අවසරය ලබා දුන්නා. එතෙකොට අපට ඒ 
මිලත් පාලනය කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අවසාන 
වශෙයන් මම එක් කාරණයක් පිළිබඳව කියන්න කැමැතියි. අෙප් 
උඩ රට කඳුකරෙය් පශ්නය පිළිබඳව අෙප් දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය විශාල අවධානයකින් කටයුතු 
කරනවා.  

එතුමාට වතුකරෙය් ජනතාව නඟා සිටුවන්න ෙලොකු 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ඒක, එක 
අමාත්යාංශයක් ෙනොෙවයි, සියලු අමාත්යාංශ එකතු ෙවලා ඉතාම 
සැලසුම් සහගත ආකාර යට කළ යුතු කාර්යයක්. විෙශේෂෙයන් ඒ 
පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල ෙද්ශපාලනඥයන් 
එකතු ෙවලා වතුකරෙය් ජනතාව නඟා සිටුවන වැඩ පිළිෙවළකට 
දායක ෙවන්න ඕනෑ. සී.බී. රත්නායක හිටපු ඇමතිතුමා සිංහල 
භාෂාව කථා කරන සිංහල ඇමතිවරෙයක් විධියට ඒ ෙවලාෙව් 
කටයුතු කළා. මම දන්නවා, ෙම් කඳුකරෙය් ජනතාව ඉදිරියට 
ෙගන ඒම සඳහා එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ බව. එතුමා 
ෙකටි කාලයක් තමයි ඒ ඇමති ධුරෙය් හිටිෙය්. හැම ෙකෙනක්ම 
එකතු කරෙගන ෙම් මිනිසුන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. ෙම් 
මිනිසුන්ෙග් තිෙබන ගැටලුවක් තමයි බීමත්කම; අධික බීමත්කම. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අරක්කු මිල වැඩි කරලා ඒක පාලනය කරන්න බැහැ. 

එතෙකොට කසිප්පු ෙබොන්න පටන් ගන්නවා. ෙම් පෙද්ශවල පිරිමි 
විතරක් ෙනොෙවයි, කාන්තාවනුත් විශාල පිරිසක් ෙබොන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. අෙනක් පෙද්ශ එක්ක බලන ෙකොට විශාල 
වැඩි වීමක් තිෙබනවා. ඒ එක්කම නාස්තිකාර වියදම් වැඩියි. 
අධ්යාපනයට දරුවන් ෙයොමු කිරීම අඩුයි. හුඟක් දරුෙවෝ ඒ 
ෙගවල්වල වැඩකාරෙයෝ බවට පත් කරෙගනයි ඉන්ෙන්. ඒ 
තත්ත්වය වළක්වන්න, පක්ෂ - විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
සියලුෙදනාටම වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් ජනතාව නඟා සිටුවන්න 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. උතුරුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් 
මැදිහත් වීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදු ෙවන්න ඕනෑ. උතුෙර් ෙම් 
තත්ත්වය ඇති කර ගන්න හරිම පහසුයි. නමුත්, කඳුකරෙය් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ගැටලුවටත් අපි විසඳුම් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා ඒ ඇමතිතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. අෙප් 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා නව අමාත්යවරෙයක් විධියට විශාල 
කාර්ය භාරයකට අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් යනවා. සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහෝ අමාත්යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරමින් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ සියලුෙදනාට අපෙග් පශංසාව පළ 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. அ த் , ெகளரவ க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன் 

அவர்கள்! Order, please! Before he starts, Hon. (Mrs.) 
Sriyani Wijewickrama will take the Chair. 

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.14] 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சு, பிராந்திய 
அபிவி த்தி அைமச்சு, ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் 

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் 
மீதான இன்ைறய வர  ெசல த்திட்டக் கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு வாய்ப் த் 
தந்தைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல 70 தமான 
மக்கள் கிராமப் றங்களிேல வாழ்கின்றார்கள். அந்த 
மக்க க்கான அ ப்பைட வசதிகள் மற் ம் 
ெபா ளாதாரங்கள் என்பன பற்றிய ெசயற்பா கள் மிக ம் 
மந்த கதியிேலேய காணப்ப கின்றன. உண்ைமயாக 
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கிராமப் றத்தில் வா கின்ற இந்த ன்றில் இரண்  
தமானவர்களின் ேதைவகள் நிைற  ெசய்யப்படேவண் ம். 

ஏெனனில், அங்குதான் மனித வளங்கள் மற் ம் இயற்ைக 
வளங்கள் ேபான்றன கூ தலானதாகக் காணப்ப கின்றன. 
இந்த வளங்கைள நாங்கள் சாியான ைறயில் அைடயாளம் 
கண் , சாியான ைறயிேல பயன்ப த் ேவாேமயானால், 
இந்த நா  ெபா ளாதாரத்தில் தன்னிைறவைடந்த ஒ  நாடாக 
மா ம். அந்த வைகயில், ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கிராமப் றங்களிேல இ க்கின்ற வளங்கைளச் சாியான 

ைறயிேல அைடயாளம் கண் , சாியாகத் திட்டமிட் ப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். அப்ேபா தான், கிராமப் றத்தில் 
இ க்கின்ற மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத, வ மானத்ைத 
உயர்த்தக்கூ யதாக இ க்கும். ெகா ம்பில் குளி ட்டப்பட்ட 
அைறயில் இ ந் ெகாண்  மக்களின் ேதைவகைளக் 
ேகட்டறியாமல், அந்தப் பிரேதசங்க க்குச் ெசன் , அந்த 
மக்கேளா  மக்களாகக் கலந்  அவர்க க்கு என்ன 
ேதைவேயா அதைன அைடயாளம் கண் , நிைறேவற்றி 
ைவக்க ேவண் ம். ேதைவகளின் நிைறேவற்றம் ேமல் 
மட்டத்தி ந்  கீழ்மட்டத் க்கு நைட ைறப்ப த்தப் 
ப வதாக இல்லாமல், அ  கீழ்மட்டத்தி ந்  ேமல் 
மட்டத் க்குப் ேபாகின்ற நைட ைற ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ம்.  

இன்  எம  அம்பாைற மாவட்டத்தில் மக்களின் 
ேதைவகள் மிக ம் அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. 
அேதேநரம் அங்கு பாற்பண்ைணயாளர்கள் மிக ம் அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்றார்கள். அம்பாைற மாவட்டம் இலங்ைகயில் 
பா ற்பத்தி மிக ம் அதிகமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
பிரேதசமாகும். அங்கு வ டாந்தம் கிட்டத்தட்ட 98 இலட்சம் 
லீற்றர் பால் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
உண்ைமயிேல அங்கு குறித்த ஓர் இடத்ைத அைடயாளம் 
கண்  ஒ  பால்மா உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலைய 
அைமப்பதன் லம் இந்த நாட் க்குப் பால்மா இறக்குமதி 
ெசய்வைத நி த்த ம்; அந்த மக்க க்கு ேவைல 
வாய்ப்ைப வழங்க ம் ம்; பண்ைணயாளர்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ யதாக ம் இ க்கும். இன்  நீங்கள் 
மா கைள இறக்குமதி ெசய்  நாட் ன் ஏைனய 
பிரேதசங்க க்கு கூ தலான எண்ணிக்ைகயில் வழங்கின்ற 
ேபாதி ம் எம  அம்பாைற மாவட்டத் க்கு அாிதாகேவ 
வழங்கப்ப கின்ற .  

நீங்கள் free Wi-Fi ெகா ப்பதாக ஏற்ெகனேவ 
ெசால் யி ந்தீர்கள். ஆனால், இன் ம் நைட ைறப் 
ப த்தப்படவில்ைல. உண்ைமயாக கிராமப் றங்களிேல 
இ க்கின்ற மக்க க்குத்தான் free Wi-Fi அதிகம் 
ேதைவயாகின்ற . அந்த மக்களின் ெதாழில் ட்ப அறிைவப் 
ெப க்குவதற்கும் அ  ஒ  சந்தர்ப்பமாக அைம ம். நீங்கள் 
ெதாைலத்ெதாடர்  ாீதியாக அதிகமான வாிைய 
அறவிடப்ேபாகின்றீர்கள். ஆனால், அந்த வாிச் சுைம 
கிராமப் ற மக்கைளத்தான் கூ தலாகத் தாக்கும். ஆகேவ, 
அந்த இடங்களிேல free Wi-Fi ேபான்ற வசதிகைள 
உ வாக்குவதன் லம் அந்த மக்களின் ெதாழில் ட்ப 
அறிைவப் ெப க்கக்கூ யதாக இ க்கும் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்    

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Now, please wind up. 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
Please give me one more minute. 

ேம ம் பிராந்திய அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்களிட ம் 
ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
பிராந்திய அைமச்சின் ெசயற்பாட் க்குள் அம்பாைற 
மாவட்டம் உள்ளடக்கப்ப கின்றேபாதி ம் அங்குள்ள தமிழ்ப் 
பிரேதசங்கள் அதில் உள்ளடக்கப்படாைம மிக ம் 
மனேவதைனக்குாிய . ஆகேவ, அவற்ைற ம் உள்ளடக்கி 
நீங்கள் உங்கள  ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
எனக் கூறி, என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හතරක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2017 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් අද දිනෙය් විවාදයට ගන්නා වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කිරීමට මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමියට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මා පළමුෙවන්ම මධ්යම කඳුකරෙය් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ ගරු පලනි දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමාෙග් කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය  සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතුමා ෙමම අමාත්යාංශය 
භාරෙගන ඉතා සාර්ථකව එහි කටයුතු කරෙගන යනවා. එතුමා 
ගිය වසෙර් වතුකරෙය් ජනතාවට නිවාස 2,000කට වඩා තනා දී 
තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම ලබන වසෙර්දී වතුකරය සඳහා නිවාස 
25,000ක් අලුතින් ඉදිකිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කරෙගන 
යනවා. විෙශේෂෙයන්ම වතුකරයට නිවාස ෙදලක්ෂයකට වැඩි 
සංඛ්යාවක් අවශ්ය ෙවනවා. නිවාස 25,000ක් විතරක් පමාණවත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. එම නිවාස 25,000 ෙබදා 
දීෙම්දී එක ෙකොටසක්, එක පිරිසක් ෙහෝ එක පාටක් ෙතෝරා ෙගන 
කටයුතු කරන්න එපාය කියා මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිවාස ෙබදා දීෙම්දී නිවාස ලබා දිය යුතු 
පුද්ගලයන් ෙතෝරාෙගන, පමුඛතාව අනුව ඒවා ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්නය කියාත් මා මතක් කරනවා. අඩි 
දහෙය් ලැයිම් කාමරවල ජීවත් ෙවන ඒ දුප්පත්, අහිංසක ජනතාව 
ෙවනුෙවන් නිවාස ලබා ෙදන්නට ෙම් කරෙගන යන්නා වූ 
සත්කාර ෙසේවය සම්බන්ධව මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එම නිවාස ලබා දීෙම්දී ඔබතුමාෙගන්ම 
සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් විසින් ඒ සඳහා විෙශේෂිත වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදා ඒවා ලබා ෙදන්නය කියාත් මම මතක් කර සිටිනවා.  

මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග් ෙකොටසකට විතරක් ෙමම වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න එපාය කියා මා නැවතත් මතක් කර 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම පර්චස් හතක් ලබා දීෙම්දී දැන් තිෙබන 
නිවාසවල ඉදිරිෙයන් සහ පිටුපසින් තමයි එම පමාණය ලබා දීමට 
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[ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා] 
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තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, මුඩු ඉඩම්වල 
අලුතින් නිවාස තනා දීමටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. එම නිවාස 
ඉතා ෙහොඳින් ඉදිකර තිෙබනවා. නමුත් මීට කලින් කථා කරපු 
අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කළා, ඒ නිවාස තිෙබන තැන්වල 
ඉඩකඩ පමාණවත් නැහැ, ෙහොඳ පහසුකම් සහිත තැන්වල නිවාස 
ඉදිකර ෙදන්නය කියා. අපිත් එම ඉල්ලීම කරනවා. ඒ නිසා දැනට 
ඒ තැන්වල එම නිවාස ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, පහසුකම් ඇති 
තැන්වලත් නිවාස ඉදිකර ෙදන්න ඕනෑ.   

වතුකරෙය් ජනතාව කියන්ෙන්, විශාල දුකක් විඳලා, 
මහන්සියක් දරා ෙම් රටට විශාල ධනයක් උපද්දවන්න කටයුතු 
කරන පිරිසක්. එම නිසා ඒ අයට සුදුසු නිවාස ලබා ෙදන්නය කියා 
මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා 
ඔවුන්ට නිවාස විතරක් හදා දුන්නාට පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ අයෙග් වැටුප් සම්බන්ධවත් විෙශේෂෙයන්ම බලන්න ඕනෑ. ඔවුන් 
පාරට බස්සවන වැඩ පිළිෙවළවල් දැන් හැම තැනම තිෙබනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න ෙවනවා. නමුත්, 
තවම ෙම් ෙදපැත්තටම බැරි වුණා "යහ පාලනය" කියන වචනය 
ෙත්රුම් ගන්න. එක පැත්තක අය නම් එහි අර්ථය ෙතෝරාෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුෙව් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත් එකතු 
ෙවලා ෙම් රටටත්, ෙම් රෙට් ජනතාවටත් ආදරෙයන් ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත්, ෙම් රට 
ඉස්සරහට ගන්නවාට එක ෙකොටසක් කැමැති නැහැ. ඒකයි 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. ෙම් කණ්ඩායම් ෙදක එකට එකතු ෙවලා 
ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න කටයුතු කරනවා නම් ෙම් රෙට් 
පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. හැම දාම ජනතාව පාරට බස්සලා 
ෙම් රටට විශාල ශමයක් අහිමි කරන නිසා තමයි ෙම් රට පිටුපසට 
ඇෙදන්ෙන් කියන එක මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ශම ශක්තිය අප ඉස්සරහට ගන්න ඕනෑ. ගල් උඩ,  ෙබෝක්කු 
කණු උඩ  ඉඳෙගන ෙම් රට පිටුපසට අදින්ෙන් නැතුව ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න උත්සාහ කරන්නය කියන කාරණයත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී වි ෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. ඒ  නිසා ෙම් සියලු 
ෙදනාෙග්ම ශම ශක්තිෙය් දායකත්වය ෙම් රටට ලබා දුන්ෙනොත් 
ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

විනාඩි තුනයි ෙන්, දුන්ෙන්. ඇයි, එෙහම ෙව්ලාව කපා දමන්ෙන්? 
මට තව එක විනාඩියක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි හතරක් ලබා දුන්නා. 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධවත් කථා 

කරන්න කැමැතියි. එතුමා ගව පට්ටි පාලනය දියුණු කිරීමට උදවු 
කරනවා වාෙග්ම, කුකුළු පැටවුන් ලබාදීම වැනි වැඩ කටයුතු 
රාශියක් ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිරිවලින් ෙම් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට උත්සාහ කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, මධ්යම කඳුකරය ආශිත වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් සෑම Division එකකටම ගවයන් ලබාදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කටයුතු කරනවා.  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
හරහා ෙහෝ ෙවනත් කණ්ඩායම් ෙහෝ ෙයොදවන්ෙන් නැතිව, ඒ 
කටයුත්ත සඳහා අමාත්යාංශෙයන් ෙවනම කණ්ඩායමක් 
ෙයොදවලා, ගවයන් ලබා දිය යුතු පුද්ගලයන් ෙතෝරා ෙගන 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නය කියා 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිමින්, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, අද විවාදයට ගන්නා 
අනිකුත් අමාත්යාංශවල නිලධාරි මණ්ඩලවල සියලුෙදනාටත් සුබ 
පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.25] 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වැදගත් අමාත්යාංශ 

කිහිපයක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ 
පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ.  
මිලියන 1.5ක් පමණ වන වතුකරෙය් ජනතාව සඳහා නිවාස 
විසිපන්දහසක් සකස් කිරී මට ෙමවර අය වැෙයන් මුදල් පතිපාදන 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. සමස්තයක් විධියට ගත්තාම, වතුකරෙය් 
වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ජනතාවෙගන් සියයට 80ක් පමණ ජීවත් 
වන්ෙන් ඉඩ ඇහිරුණු, පහසුකම් ෙබොෙහොම අඩු, තාවකාලික 
ලැයිම් කාමරවලයි. ලංකාෙව් අෙනකුත් පෙද්ශවල ජීවත් වන 
සාමාන්ය වැසියන්ට වාෙග්ම, වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාව 
ෙවනුෙවනුත් අප ඒ යුතුකම් ෙකොටස ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. ෙම් 
අය ෙදවන ෙපෙළේ පුරවැසියන් විධියට ෙනොසලකා, ෙම් රෙට් 
සමාන පුරවැසියන් ෙලස සලකන්නට නම්, ඒ අයටත් සමාන 
අයිතිවාසිකම් සහ සමාන වරපසාද රජයක් විසින් ලබා දිය යුතු 
වනවා. ඔවුන්ට ෙම් නිවාස සාදා දීම ෙහොඳයි.  නමුත්, නිවාස සාදා 
දීෙමන් පමණක් වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් මූලික 
අවශ්යතා විස ෙඳන්ෙන් නැති බව අප විශව්ාස කරනවා. ෙමොකද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වතුකරෙය් ජීවත් වන 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය ගත්තාම, අෙනක් පෙද්ශවලට, අෙනක් 
ජන වර්ගවලට සාෙප්ක්ෂව ඒ අයෙග් අධ්යාපනය ෙබොෙහොම අඩු 
මට්ටමක පවතින බව අප දන්නවා. අධ්යාපන මට්ටෙම් අඩුකම 
නිසාත්, වතුකරෙය් රැකියා අවස්ථා ෙනොමැති නිසාත්, තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය ෙවනුෙවන් ඒ ෙබොෙහෝ අය කුලී වැඩ සඳහා දිවයිෙන් 
සෑම පෙද්ශයකටම යන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. එම නිසා, 
ෙම් අයෙග් අනාගතය ගැන හිතලා, වර්තමානෙය් අධ්යාපන 
තත්ත්වය දියුණු කරලා, -වෘත්තීය අධ්යාපන ෙහෝ ෙවනත් ෙද්- 
යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා, ෙම් අය ෙවනුෙවන් සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට කළ යුතුයි. 

වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයත් අෙනක් 
පෙද්ශවලට සාෙප්ක්ෂව දුර්වල මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ෙපෝෂණ 
මට්ටමත් ඒ විධියටයි පවතින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, මාතෘ මරණ 
සංඛ්යාව, ළදරු මරණ සංඛ්යාව, උපෙත්දී අෙප්ක්ෂිත ආයු කාලය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යන සියල්ලමත් ඒ අයට අවාසිදායක විධියටයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
අයෙග් ජීවිතෙය් ෙභෞතික, ගුණාත්මක තත්ත්වයන් වර්ධනය 
ෙවන්නට ඕනෑය කියා අප දන්නවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි ඒ 
අයටත් සමාන පුරවැසියන් විධියට සැලකුවාය කියා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්. එෙහම බැලුවාම, ෙම් අය ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉෂ්ට 
කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා ඉදිරිෙය් විශාල 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අයෙග් ෛදනික වැටුප 
වැඩි කර ගැනීම සඳහා පසු ගිය කාලෙය් උද්ෙඝෝෂණ ගණනාවක 
නිරත වුණු ආකාරය අප දැක්කා. නමුත්, ඒ අයෙග් ඉල්ලීම්, ඒ 
අවශ්යතා පිළිබඳව සාධාරණව බැලුවාය කියා අපට විශ්වාස 
කරන්නට බැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්, මධ්යම කඳුකරය ආසන්නෙය් 
වතුකරවල ජීවත් වන ජනතාව ගැන බැලුෙවොත්, දිවයිෙන් අෙනක් 
පෙද්ශවල, ෙමොණරාගල වැනි පෙද්ශවල වතු ආශිත ජනතාව 
සිංහල ජනතාවත් එක්ක බද්ධ ෙවලා, ෙබොෙහොම සමගිෙයන් ජීවත් 
වන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ අයෙග් ආර්ථික දුෂ්කරතාවනුත් ඉතා 
බරපතළ මට්ටෙමන් තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඒ පිළිබඳවත් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට මා 
මතක් කරනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපට වැදගත් වන තවත් 
අමාත්යාංශයක් තමයි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය. ෙමම අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන ෙකොට, අද 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින සහල් මිල පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් මා 
මතක් කරන්න ඕනෑ. අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල ඉහළ ෙගොස් 
තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන වියදම දිෙනන් දින වැඩි වන 
ෙමොෙහොතක, ෙම් අයෙග් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් වැඩි වැඩිෙයන් 
මුදල් වියදම් කරන ෙකොට, රජෙය් ආදායම ෙවනුෙවන් වැඩි බදු 
බරක් ෙගවන්න සිදු වන තත්ත්වයක් තුළ, ජනතාවට අද සහල් 
සඳහාත් ඉහළ මිලක් ෙගවීමට සිද්ධ වනවා. 

වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු වී ගබඩාවල තිෙබන ආරක්ෂිත ෙතොග 
මුදා හැරලා, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉහළ යන සහල් මිල සමනය 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් 
හිමියන් පසු ගිය දවස්වල උද්ෙඝෝෂණයක් කළා අපි දැක්කා. අප 
දන්නවා, සහල් ව්යාපාරය කර ෙගන යන්ෙන් ෙවෙළන්දන් කිහිප 
ෙදෙනකුෙග් ඒකාධිකාරයක් විධියට බව. ඒ අය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
කෘතිම සහල් හිඟයක් මවලා, සහල් මිල ඉහළ නැංවීමට කටයුතු 
කරනවා. ෙමොකද, ඉදිරියට එන්ෙන් ෙහොඳ කාලය; උත්සව කාලය.  
ෙදසැම්බර් අවසානය වාෙග් වන විට, ජනවාරි මාසය වන විට 
මිනිසුන් වැඩි වැඩිෙයන් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කර ගන්න 
ෙපෙළෙඹන යුගයක්. ඒ නිසා වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු ආරක්ෂිත 
ගබඩාවල තිෙබන වී ෙතොග සහල් බවට පත් කරලා, සෙතොස වැනි 
ආයතනවලට එෙහමත් නැත්නම් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් 
හිමියන්ට ලබා දීලා ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හරින්නය කියා 
අමාත්යතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙහම නැති වුෙණොත්, 
අනවශ්ය විධියට සහල් මිල ඉහළ ගිහින්, එම මිල පාලනය 
කරන්නට රජය විෙද්ශ රටවලින් සහල් ෙගන්වන්න ගිෙයොත්, 
විෙද්ශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් අපට 
තව තවත් විෙද්ශ මුදල් වැය කරන්නට සිද්ධවනවා. වර්තමානෙය් 
විෙද්ශ සංචිත සීමා ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක, රුපියෙල් අගය 
අඩු ෙවලා ෙද්ශීය මුදෙල් විෙද්ශීය අගය අඩු ෙවලා තිෙබන 
ෙමොෙහොතක, බරපතළ පශ්න ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබන ෙමොෙහොතක තවත් මුදල් ෙවන් කරලා සහල් පිටරටින් 
ආනයනය කරලා ඒවා ෙබදා හරින්න ගිෙයොත් ඒ පශ්නය 
විස ෙඳන්ෙන් නැහැ කියන කාරණයත් ෙම් ෙව්ලාෙව් සිහිපත් 
කරන්න කැමැතියි.  

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමා, රජරට පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරෙයක්. ඒ නිසා, එතුමා ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 
සාමාන්යෙයන්, වී අෙළවි මණ්ඩලය හැම කන්නයකම වාෙග් වී 
මිලදී ගන්ෙන් සියයට පහත්, සියයට දහයත් අතර පමාණයක්. 
ෙමොකද, වී අෙළවි මණ්ඩලය සතුව තිෙබන්ෙන්, සීමිත ගබඩා 
පමාණයක්. වී අෙළවි මණ්ඩලය සතු ගබඩා සහ සමුපකාර සතු 
ගබඩා පමාණය හාරදහසක් පමණ වනවා. වී නිෂ්පාදනෙය් 
අතිරික්තයක් තිෙබන කාලවලටත් සියයට පහත්, සියයට දහයත් 
අතර පමාණයක්, නැත්නම් එක ෙගොවිෙයකුෙගන් වී කිෙලෝ 
ෙදදහසක් පමණ තමයි මිල දී ගන්ෙන්. එතෙකොට, අනවශ්ය 
තදබදයක් මතු ෙවනවා. ඒ තුළ ඒ ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් වී ටික 
අෙළවි කර ගැනීමට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්දන්ට සහතික මිලට වඩා 
අඩු මිලට වී අෙළවි කිරීමට ෙගොවීන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට අසූවක් විතර ගාමීය පෙද්ශවල 
ජීවත් වන අය. ඒ අය ෙගොවිතැන් කටයුතුවලින් තමයි ජීවත් 
වන්ෙන්. ෙම් අයෙග් පධාන ජීවෙනෝපාය තමයි කෘෂිකර්මාන්තය. 
ෙම් කෘෂිකර්මාන්තෙය් නියැෙළන ෙගොවීන්ෙග් අස්වැන්න ෙනළන 
කාලවලදී, ඒ අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට අෙළවි කර ගන්නට 
ෙනොහැකි වුෙණොත් ඒ අයට ජීවිතෙය් ෛදනික කටයුතු සඳහා 
දරන්න සිද්ධ ෙවන අඛණ්ඩ වියදම දැරීමට ෙනොහැකි වනවා. ඒ 
නිසා වී අෙළවි මණ්ඩලය භාර ගරු අමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳවත් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ ෙගොවීන්ට සාධාරණයක් ෙවන 
විධියට කටයුතු කරයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වතාෙව් තවම මහ 
කන්නෙය් වී ෙගොවිතැන පටන් අරෙගන නැහැ. පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්, සියයට විස්සක් විතර පමාණයක්. ෙමොකද, වර්ෂාව 
සහ ස්වාභාවික ෙහේතු මත වී වගාව දිගටම කර ෙගන යන්න බැරි 
තත්ත්වයක් පවතිනවා. ඒ අතෙර් දැන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
වශෙයන් ෙදන්ෙන් මූල්ය සහනාධාරයක්; මූර්ත සහනාධාරයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම් මූල්ය සහනාධාරෙයන් ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් 
ෙගොවිතැන්වලට අවශ්ය ෙපොෙහොර පමාණය ෙයොදා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක්   තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ඒ අයෙග් බැංකු 
ෙපොත්වලට ලබා ෙදනවා කියපු මුදල් ටික තවමත් ලැබිලා නැහැ. 
ඒ නිසා ඒවා කඩිනම් කරමින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ලබා 
දිය යුතු මුදල් ලබා දුන්ෙනොත්, ෙම් අයට ෙපොෙහොර මිලදී අරෙගන 
ඒ ෙගොවිතැන් කටයුතු කර ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි. 
නමුත්, ෙම් වනවිට ෙගොවීන්ට ෙවෙළඳ ෙපොෙළත් ෙපොෙහොර සඳහා 
වැඩි  මිලක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොෙහොතකට කලින් එම අමාත්යාංශෙය් අමාත්ය ගරු සරත් 
අමුණුගම අමාත්යතුමා කථා කළා. එතුමා විෙශේෂ ව්යාපෘති 
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ලබන වර්ෂය "දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වර්ෂය" විධියට නම් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙම් වන විට සියයට විසි අටක් පමණ 
සමෘද්ධිලාභීන් ජීවත් ෙවනවා. දරිදතාවය ෙම් රටින් තුරන් 
කරන්නට නම්, ෙම් සෑම අමාත්යාංශයක්ම සම්බන්ධීකරණය 
කරලා ජාතික සැලැස්මක් අනුව, වැඩ පිළිෙවළක් අනුව, ඉලක්ක 
සහගත ගමනක් යා යුතු වනවා. නමුත්, සමහර අමාත්යාංශවලට 
ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල් දිහා බැලුවාම, රජෙය් පධාන අරමුණ 
වන "දුප්පත්කම දුරු කිරීම" කරා ළඟා ෙවන්නට පුළුවන් ෙවයිද 
කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා.  

පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාවට ආවා. මීට ෙමොෙහොතකට කලින් එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය ගැන කිහිප ෙදෙනක් කථා කළා. ෙමොකද, එතුමාෙග් 
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පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශයට ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම අඩු මුදල් පමාණයක්. රුපියල් මිලියන 621ක පමණ 
අඩු මුදල් පමාණයක් තමයි එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි දකින විධියට නම් ෙම් ලැබී තිෙබන රුපියල් 
මිලියන 621කින් පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සඳහා කළ හැකි ෙදයක් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සඳහා ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් කළ යුතුයි. හැබැයි, එම මුදලින් භාගයක්ම තිෙබන්ෙන් 
පුනරාවර්තන වියදම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
පාග්ධන වියදම් තිෙබන්ෙන් ඉතා සුළු පමාණයයි. පාග්ධන 

වියදම් ෙලස තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 200ක පමණ මුදලක්. 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ලැබී තිෙබන ඒ මුදල හැෙරන්නටවත් 
මදි. මම හිතන විධියට එතුමා උෙද් වරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 
නැත්ෙත්ත් ඒ නිසා ෙවන්න ඇති. ඒකට විෙරෝධයක් පළ කරන්න 
ෙවන්න ඇති උෙද් වරුෙව් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 
නැත්ෙත්. එතුමා වැනි ඇමති ෙකෙනකුට විශාල කාර්ය භාරයක් 
කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමාෙග් පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා 
දුන්ෙනොත්, එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය වශෙයන් ෙබොෙහෝ විෂමතාවන් තිෙබනවා. 
ආර්ථික කටයුතුවලින් සියයට පනහක විතර වැඩි දායකත්වයක් 
දක්වන්ෙන් බස්නාහිර පළාත බව අපි දන්නවා. අෙනකුත් සියයට 
පනහ සඳහා ආර්ථික දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන් දිවයිෙන් 
අෙනකුත් පළාත්. ඒ නිසා සම්පත් ෙබදී යාෙම් අඩු විෂමතාවක් 
තිෙබන දිස්තික්කවලට, අඩු සංවර්ධනයක් තිෙබන දිස්තික්කවලට, 
ඒ වාෙග්ම දිලිඳුකම වැඩිපුර තිෙබන පරිධිෙය් තිෙබන දිස්තික්ක 
සඳහා ෙම් අමාත්යාංශය හරහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ෙමෙහම මුදල් ෙවන් කරලා ඒ ඉලක්කයට යන්න 
අපට බැරි ෙවනවා.  

අපි පසුගිය කාලෙය් දැක්කා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශයට අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 
50යි කියලා. නමුත්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමියටත්, 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමියටත් වාහන ගන්න රුපියල් ලක්ෂ 
750ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. එෙහම බැලුවාම ෙම් සංවර්ධනය 
ෙකොහාටද යන්ෙන් කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, වර්තමාන ආර්ථිකය කඩා හැෙලන මට්ටමක තිෙබන 
බව. විෙද්ශ සංචිත අඩු ෙවලා, ආෙයෝජන රෙටන් ඈත් ෙවලා යන 
ෙමොෙහොතක, අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා, ආනයන වියදම වැඩි 
ෙවලා, රාජ්ය සම්පත් අෙළවි කරලා ඒ මුදල් පියවා ගන්න කටයුතු 
කරන ෙමොෙහොතක අපට ඉදිරි සැලැස්මක් ගැන බලාෙපොෙරොත්තු 
තියා ගන්නට අමාරුයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරලා 
තිෙබන මුදල් ෙදස බැලුවාම පා ෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන්, 
ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙයන් සහ විෙශේෂ 
කාර්යයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශෙයන් ෙම් රටටත්, ෙම් රෙට් ජන 
සමාජයටත්, ආර්ථික සංවර්ධනයටත් දැෙනන විශාල යමක් කරාවි 
කියලා අපට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. නමුත්, ෙම් ලැබිලා තිෙබන 
පතිපාදනවලින් උපරිම පෙයෝජනය අරෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් යමක් කරයි කියන විශ්වාසය තබමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.39] 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු මන්තීවරුන් සහ 

ඇමතිවරුන් ෙමෙතක් ෙවලා මාෙග් අමාත්යාංශය ගැන කළ 
පකාශවලට, ෙයෝජනාවලට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි ඒවා 
ඉතා සතුටින් බාර ගන්නවා. මා හිතනවා, මාෙග් කථාව තුළදී 
ඔවුන්ට සෑහීමට පත් විය හැකි පිළිතුරු ලබා දීමට හැකි ෙවයි 
කියලා. පාෙද්ශීය සංවර්ධන විෂයය ඉතාම පැරණි විෂයක්. ඒ 
විෂයය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙනොෙයක් අමාත්යාංශ යටෙත්, 
ෙනොෙයක් ආයතන යටෙත් පවත්වාෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය ෙවනුෙවන් අතීතෙය් සිටි සියලු 
ෙදනාත් යම්කිසි පමාණයක ෙසේවයක් කිරීමට අවංකව 
උත්සාහයක් දරලා තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. නමුත්, රෙට් 
තිෙබන තත්ත්වය අනුව ඒ කරපු ෙසේවෙයන් ලද පතිඵලවලින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්ක කරා ගමන් කළා කියලා අප 
කාටවත් සෑහීමකට පත්වන්න පුළුවන් කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසා ෙම් ලබා ෙගන තිෙබන පතිඵලවලින් අපි කාටවත් 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

මා ගැන විශ්වාසයක් තියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් ඒ අමාත්යාංශය මට පවරලා තිෙබනවා. අපි 
එතුමන්ලාෙග් විශ්වාසය රකිමින් ඉදිරියටත් ජනතාවට ෙසේවය 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කිරීම සඳහාම උත්සාහ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. ෙම් 
රෙට් තිෙබන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශාල 
අමාත්යාංශ පමාණයක් සහ පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා ආදිය 
ෙවන් වී තිෙබන නිසා ෙම් ලැබී ඇති සීමිත මුදලින්ම යමක් කිරීමට 
උත්සාහ කිරීම ෙත්රුම් රහිත ෙදයක් ෙව්වි.  

අපි පධාන වශෙයන් ආෙයෝජකයන් හරහා ෙහෝ මුදල් ෙසොයා 
ෙගන ෙම් රෙට් ෙනොෙයක් පළාත්වල තිෙබන, පාෙද්ශීය 
සංවර්ධනෙය් තිෙබන විෂමතා ෙත්රුම් අරෙගන ඒවා අඩු කිරීමට 
කටයුතු කරනවා. පශ්න සහගත පෙද්ශ වන ඌව, උතුරු මැද වැනි 
පෙද්ශවලට යම් කිසි සංවර්ධනයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා.  

ෙම් අමාත්යාංශයට විෙශේෂ වශෙයන්ම පැවරී තිෙබනවා, රට 
පුරාම සාමාන්ය සංවර්ධනයක් කිරීම හා දිස්තික් කමයට විෙශේෂ 
ව්යාපෘති කිරීම. රට පුරා සංවර්ධනය කිරීෙම්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, අෙනකුත් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ සමඟ ගැෙටන්ෙන් නැතුව 
ඔවුන් සංවර්ධනය කරන පෙද්ශවලට ඇතුළු ෙනොවී, 
සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කරෙගන  ඔවුන්ටත් ශක්තියක් ෙවමින් 
සංවර්ධනය සඳහා දායක වන්න.  

අෙප් අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබනවා, විෙශේෂ ව්යාපෘති කිරීම 
සඳහා දිස්තික්ක නවයක්. මධ්යම පළාෙත්, ඌව පළාෙත් එක 
දිස්තික්කයක් බැගින් සහ උතුරු මැද පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් විෙශේෂ ව්යාපෘති කිරීම තමයි අෙප් අමාත්යාංශයට පධාන 
වශෙයන්ම පැවරී තිෙබන්ෙන්. අපි රෙට් තිෙබන මුදල්වලින් 
ෙනොෙවයි, ආෙයෝජකයන් හරහා සහ ආධාර හරහා ලැෙබන 
මුදල්වලින් තමයි ඒ විෙශේෂ ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අමාත්යාංශයට පැවරී තිෙබන විෙශේෂ 
ව්යාපෘතිවලට අමතරව අපි ආෙයෝජකයන් හරහා රට පුරාම මහා 
පරිමාණෙයන් කෘෂිකර්මාන්ත, සංචාරක කර්මාන්ත ඇති කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සංචාරක ක්ෙෂේතය ෙනොෙවයි, සංචාරක 
කර්මාන්තය. සංචාරක ක්ෙෂේතයට අවශ්ය පහසුකම් සැලසීමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් 
කියාදාමෙයන් පිටට ගිහිල්ලා ආෙයෝජකයන් සමඟ මහා පරිමාණ 
කෘෂිකර්ම ව්යාපෘති ආරම්භ කරන්නත්, ඊට අමතරව 
ආෙයෝජකයන් හරහා  රෙට් දැනට විරලව පවතින කර්මාන්තශාලා 
ෙගොඩ නැඟීමටත්, ඒ තුළින් අෙප් ආර්ථිකයට ශක්තියක් දීමටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් මුදල් හිඟභාවයක් තිෙබනවා. ඉතා නිහතමානීව, 
ඉතා වැදගත් විධියට කලින් කථා කළ මන්තීවරෙයක් පකාශ කළා, 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශයට මුදල් ලැබිලා නැහැ කියලා. 
ඒක අපි පිළිගන්නවා. රෙට් මුදල් හිඟයක් තිෙබනවා. නමුත් ඉස්සර 
ෙවලා කිව්වා වාෙග් ආෙයෝජකයන් හරහා ෙම් රට සංවර්ධනය 
කිරීමටයි අපි ඉදිරිපත් වන්ෙන්. නමුත් එතුමා කිව්වා වාෙග් මෙග් 
හිෙත් එෙහම කහටක් නැහැ. හිෙත් තිෙබන තරහක් නිසා මා 
ෙමතැනට නෑවිත් සිටියා ෙනොෙවයි. මා උෙද් ඉඳලා රූපවාහිනී 
යන්තෙයන් ෙම් සභාෙව් කළ සියලු කථා අහෙගන හිටියා, ෙවනත් 
වැඩවලට සහභාගි ෙවන ගමන්.  

මෙග් අභිමතය වන්ෙන් ආෙයෝජකයන් හරහා සංවර්ධනයට 
යෑමයි. මුදල් ලැබුෙණ් නැහැ කියලා හිෙත් කහටක් තබා ගැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් රෙට් තිෙබන විශාලම පශ්නය 
ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරනවා. රෙට් නිෂ්පාදන අඩුයි. හුඟක් 
ෙද්වල් අපි ආනයනය කරනවා. ආහාර වර්ග පවා ආනයනය 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවායින් ර ටින් එළියට යන මුදල් 
ඉතුරු කර ගැනීමටත්, ආනයනය අඩු කරලා අපනයනය වැඩි 
කරලා යම් කිසි ආකාරයකින් සංවර්ධනයකට දායකත්වයක් දීමට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අමතරව අෙනකුත් පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන -දක්ෂිණ සංවර්ධන, වයඹ සංවර්ධන- අමාත්යාංශවලට 
වාෙග්ම, ගමකට රුපියල් බිලියනය බැගින් ෙවන් කරලා තිෙබන 
මුදල් සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ඒ ව්යාපෘති සමාෙලෝචනය කිරීම 
යන කර්තව්යය අෙප් අමාත්යාංශයටත් පැවරී තිෙබනවා. ඒ හරහා 
අපි අෙප් අමාත්යාංශෙයන් යම් කිසි කාර්යයක් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
'2017 වර්ෂය' රෙට් දිළිඳුකම තුරන් කිරීෙම් වර්ෂය හැටියට 
පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වර්ෂය තුළ අපි කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙනොෙයක් ව්යාපෘති හරහා 
විරැකියාවට පිළියමක් ෙසොයමින්, විරැකියාෙවන් මිෙදමින්, විෂමතා 
ඇති පෙද්ශවල දුගී බවින් ෙපෙළන ජනතාවට යම් කිසි ශක්තියක් 
ෙදමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයට 2017 වසෙර්දී 
දායක ෙවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
හදබිම අධිකාරිය ගැන පශ්න කරලා තිබුණා. එතුමා විමසා තිබුණා, 
හදබිම අධිකාරිය ෙකොළඹට ෙගෙනන්ෙන් ඇයි කියලා. මීට ෙපර 
හදබිම අධිකාරිය සීමා ෙවලා තිබුෙණ්  දිස්තික්ක හතකට පමණයි. 
නමුත් ඉදිරිෙය්දී හදබිම අධිකාරිය රට පුරා ව්යාප්ත කිරීම සඳහා 
අපට අමතර පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ගන්ෙනෝරුෙව් තිෙබන 
ෙගොවිෙපොළ බලාෙගන සිටීෙමන් පමණක් හදබිම අධිකාරිය කළ 
ෙසේවයට අමතරව, අෙනක් පෙද්ශවලටත් හදබිම අධිකාරිය ව්යාප්ත 
කිරීමට අවශ්ය නිසා අපි හදබිම අධිකාරිෙය් කාර්ය මණ්ඩලය 
ෙකොළඹ අමාත්යාංශයට ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට 
අමතරව එතුමා පවසා තිබුණා, හදබිම අධිකාරිෙය් ෙගොවිෙපොළට 
මා ගිහිල්ලාවත් නැහැ කියලා. ෙගොවිෙපොළට යෑම වැදගත් ෙදයක් 
හැටියට මා දැක්ෙක් නැහැ. නමුත් හදබිම අධිකාරිෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලය අමාත්යාංශයට ෙගනැල්ලා, ඉදිරිෙය්දී ඔවුන්ට පැවෙරන 
කාර්ය භාරය ගැන, ස්ථානගතවීම් ආදී සියලු ෙද් ගැන අපි සාකච්ඡා 

හතරක් පවත්වා තිෙබනවා. හදබිම අධිකාරිය අලුෙතන් යා යුතු 
මාර්ගය කුමක්ද කියලා අපි ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා.  

මාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් දැනට පවතින එකම ආයතනය, 
හදබිම අධිකාරිය. ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය ඇතුළත හදබිම 
අධිකාරිය කියා කරන ආකාරය ගැන වචන කිහිපයක් පකාශ 
කිරීමට මා කැමැතියි. හදබිම අධිකාරිය පුළුල් කිරීම සහ 
නවීකරණය තුළින් 2017 වසරට ෙයෝජිත සංවර්ධන වැඩසටහන් 
රාශියක් මා ඉදිරිපත් කරනවා. එහිදී මා මූලික කාර්ය භාරයක් 
ෙලස පාංශු ඛාදනය හා පාංශු හායනය ෙහේතුෙවන් ආන්තිකව 
නිසරු බවට පත් ඉඩම් ෙහක්ටයාර 3,000ක් විධිමත් පාංශු 
සංරක්ෂණ කම මඟින් සංරක්ෂණය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ කාර්යයන් සඳහා සහභාගි කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත 
ෙගොවි පවුල් පමාණය 10,000ක්. එම කාර්යය දිරි ගැන්වීම සඳහා 
විධිමත් ෙලස සංරක්ෂණය කරන ලද ඉඩම් සඳහා 
ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් 20,000ක දිරි දීමනාවක් අදාළ 
ෙගොවියාට ෙගවනවා.  

පරිසරය හා ස්වාභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව පාසල් 
දූ දරුවන් දැනුවත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව 'ෙසොබා සිසු නැණ පවුර' 
නමින් පරිසර වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමටද ෙයෝජිතයි. 
පාසල් 40ක් හඳුනා ගනිමින් කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත එම 
වැඩසටහන තුළින් දූ දරුවන් 7,500ක් දැනුවත් කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිතයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
තවද ජල මූලාශ සංරක්ෂණ කාර්යය යටෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

ෙකොට්ඨාසවල පිහිටි පාරිසරික වශෙයන් වඩා සංෙව්දී ජල මූලාශ 
25ක් සංරක්ෂණය කිරීමට ෙයෝජිතයි. 

පාංශු සංරක්ෂණය කරන ලද ඉඩම්වල පෙසහි 
ගුණාත්මකභාවය  වර්ධනය කරමින් පාංශු පුනරුත්ථාපනය  සඳහා 
ෙකොම්ෙපෝස්ට්   කාබනික ෙපොෙහොර  කිෂ්පාදනය හා  භාවිත කිරීම 
පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන් 2017 වර්ෂෙය්දී  හඳුන්වා දීමට 
ෙයෝජිතය. ඒ අනුව ෙගොවි පවුල් අටදාහකෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
කාබනික ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන්  දහදාහක් නිෂ්පාදනය කිරීමට 
ෙයෝජිතය. එහිදී ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන්  එකක් නිෂ්පාදනය 
සඳහා  දිරි දීමනා ෙලස රුපියල්  1500ක මුදලක්  එම ෙගොවීන් 
ෙවත ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිතය. වාණිජ මට්ටමින් ෙකොම්ෙපෝස්ට්  
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කරන ව්යවසායකයින් හඳුනාෙගන  
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන පමිතිකරණයට  ලක් කිරිම හා සහතික කිරිම 
සඳහා කටයුතු කිරීමට ෙයෝජිතව ඇත. අධිකාරියට අයත් 
ෙගොවිෙපොළවල් ෙදක තුළ නිෂ්පාදිත ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 
ෙවෙළඳෙපොළට හඳුන්වා දීමට ෙයෝජිතයි. 2017 වර්ෂය තුළ 
ෙවෙළඳෙපොළ ෙවත  ෙකොම්ෙපෝස්ට ෙපොෙහොර  ෙමටික් ෙටොන් දහ 
දාහක්  ෙයොමු කිරිමට ඉලක්ක කර ඇත. ෙකටි කාලීන හා 
මධ්යකාලීන ෙභෝග වගාවන් ඇති කිරීම සඳහා ෙහක්ටයාරයක 
ඉඩම් පමාණය ෙවනුෙවන් රුපියල් 2500ක්  වටිනා  පැළ හා    
ෙරෝපණ දව්ය ලබා දීමට  ෙයෝජිතයි. ඉලක්කගත ෙහක්ටයාර්  
පමාණය ෙහක්ටයාර් 2500යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
මට තව විනාඩි කීයක් ඉතිරිව තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] මට තව 
විනාඩි ෙදකක්  ෙදන්න.  

3743 3744 

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් අමාත්යාංශය ඉදිරිෙය් දී 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්නට තිෙබන පා ෙද්ශීය 
සංවර්ධන ආයතන පනත් ෙකටුම්පත මගින් මණ්ඩල ෙදකක් 
පිහිටුවනවා. ඒ මණ්ඩල ෙදක විසින් මධ්යම පළාත ඇතුළුව  
බදුල්ල දිස්තික්කය  සංවර්ධනය කිරීමටත්, නැ ෙඟනහිර සහ උතුරු 
මැද පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීමටත් ෙයෝජිතයි. ෙමම මණ්ඩල 
හරහා  නුවර නගරය සංවර්ධනය  කිරීමට විශාල සැලසුමක් 
කියාත්මක  ෙවනවා. ජයිකා ආයතනෙය් ආධාරය සහ අනුගහය 
ඇතිව ඒ ආකාරයටම  මධ්යම පළාෙත් ඇති පාළුවට ගිය ඉඩම් 
ආදිය නැවත සංරක්ෂණය කිරීම,  ෙකොෙකෝවා වගාව, ගම්මිරිස් 
වගාව ගවපාලනය වැනි දෑ ව්යාප්ත කිරිමට නියමිතයි.   
නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් තිතුණාමලය පෙද්ශෙය් විශාල  ව්යාපෘතියක් 
ඇති කිරීමට  සිංගප්පූරුෙව් Surbana Jurong ආයතනය හරහා 
දැනටමත් සැලසුම් සකස ් ෙවමින් පවතිනවා. තිකුණාමල වරාය 
දකුණු ආසියාෙව් වාණිජ වරාය හැටියටත්, නාවික වරාය  
හැටියටත්  ඉන්දියාව සමඟ සම්බන්ධව  විශාල කර්මාන්ත පුරයක් 
ඇති කිරීමට අප කියා  කරෙගන යනවා. උතුරු මැද පළාෙත්  
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංවර්ධන සැලසුමට  සම්බන්ධ වී  කෘෂි 
කර්මාන්තය සහ කර්මාන්ත ෙගොඩනැඟීමට අප කියා කරනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඊට අමතරව ෙම් කාරණය 
පිළිබඳවත් මා ෙකටිෙයන් දැනුම් ෙදන්නට ඕනෑ. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය්  වාහනවලට මිලියන හැත්තෑවක් වියදම් වීම  ගැන  
හැමදාම නූගත් විධියට කථා කරන  මන්තීතුමන්ලා ට මා  කියන්න 
කැමැතියි, අද වනතුරුත් මම පාවිච්චි කරන්ෙන් මෙග් ෙපෞද්ගලික 
වාහනයක්  බව.  මාස 10ක් ඇමති ෙකෙනක් හැටියට ඉඳලා  මම 
වාර්තාවක් තබා තිෙබනවා. රජෙයන් තවම මට  push bicycle  
එකක්වත් ලැබිලා නැහැ. මා මෙග් වාහනවල යනවා  එනවා. 
නමුත්  ලැබුණු මුදලින් අපි වාහනයක් order කර තිෙබනවා. 
අෙනක් ඇමතිවරු පාවිච්චි කරන විධිෙය් වාහනයක්. විෙශේෂිත 
වාහනයක් ෙනොෙවයි. පරණ කාර් එකක් repair කරන්න දීලා 
තිෙබනවා. එයට රුපියල් මිලියන 10ක් වැය ෙවනවා. ඒ 
හැෙරන්නට අපි මුදල් අවභාවිතාවක් සිද්ධ කර නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්]තමුන්නාන්ෙසේ  අහගන්න ෙදොඩවන්ෙන්  නැතිව. කියන 
ෙදය අහගන්න. ෙත්රුම් ගන්න.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
වාහනය repair  කරන්න මිලියන 10ක්? 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මිලියන 10කින් තමයි වාහනය  repair  කරන්ෙන්.   [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Car  එක ෙමොකක්ද? 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Car  එක   BMW 7. ඒක ෙරපයාර් කරන්න  ඒ ගණන යනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙත්රුම් ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ කරන 
වෘත්තීය ගැන ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ කරන 
වෘත්තීය මම දන්නවා. ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාට මා කියන්නට  ඕනෑ,  
එෙහම මුදල් අවභාවිතයක් සිද්ධ ෙවලා නැති බව.  අමාත්යාංශෙය් 
කුලිය  වශෙයන්  මාසයකට මිලියන  11ක් ෙගවනවා. ඒෙකන් 
ලක්ෂ 20ක් ෙකොෙහේටද යනවාය කියලා කියනවා. ඒවා ගැන 
ෙචක්පත්, වාර්තා සියල්ල තිෙබනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා,  ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. කාලය  හුඟාක් 

අරෙගන තිෙබනවා.  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඕනෑම ෙකෙනකුට ගිහින් හිමිකරුෙගන් ෙචක් කරන්න 

පුළුවන්. මිලියන 11ක් මාසයකට ෙගවනවා. ඒ ගැන අෙප් කිසිම 
වංචාවක් නැහැ;  හංගන්න  ෙදයක් නැහැ. වෘත්තිය ගැන කියන්න 
ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේ පසුව මා හමුෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,   මම අවසාන වශෙයන් ෙම් 

කාරණයත් කියන්නම්.  ඊෙය්  දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා කිව්වා, 
Field Marshal තුමා නිකම් වාඩි ෙවලා ඉන්නවාය කියලා. 
එතුමාෙග් පියා Major General  ෙකෙනක්. මා යටෙත්ත් ෙසේවය 
කර තිෙබනවා. එතුමා ෙසේවෙය් සිටිද්දී  General Fonseka ෙග් 
නම කිව්වත් පුටුෙවන් නැඟිටින ෙකෙනක්. එතුමා අපට ෙගෞරව 
කළා; අප එතුමාට ෙගෞරව කළා. එතුමාෙග් පුතා ෙමතැනට ඇවිත් 
Field Marshal තුමා නිකම් ඉන්නවාය කීමට තරම් නූගත් වීම 
ගැන කනගාටු වනවා. සවසට හැමදාම ෙහොඳට දා ෙගන කිසිම 
ආතක් පාතක් නැතිව  හතර ගාෙතන් යන මන්තී ෙකෙනක් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 හැ ටියට [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න? කියනකන්  හිටිෙය්. [බාධා 
කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
කථා කරන්න ඉෙගන ගන්න. කල්ලියක් ගහෙගන හැම දාම ඒ 

කල්ලිෙය් ඉඳෙගන කඩාකප්පල්කාරි වැඩ කරනවා; ෙනොෙයක් 
ජාතිෙය් අයහපත් වැඩ කරනවා. මාංචු දාෙගන උසාවිවලට යනවා. 
අතීතෙය් ඉඳලා, - 

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
මම කිව්ෙව් "බුද්ධි අංශ නිලධාරින්ෙග් වැටුප ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න" කියලායි.  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඔබතුමා කියපු කාරණය මා එළිෙය් වාඩිෙවලා අහෙගන 

හිටියා. "නිකම් ඉඳෙගන ඉන්නවා"යි කියලාත් කිව්වා. ඔබතුමා 
කියපු එකට මා උත්තරයක් ෙදන්නම්. ෙම් කථාවට අදාළ නැති 
වුණත් ඔබතුමා කියපු එකට මා උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
එතුමා එයට උත්තරයක් ඉල්ලනවා. මා උත්තරයක් ලබා 

ෙදන්නද? ගරු මන්තීතුමා, බුද්ධි අංශ නිලධාරින් විතරක් ෙනොෙවයි 
ඕනෑම ෙකෙනක් - රජෙය් ෙසේවකෙයක් වුණත් - remand එෙක් 
ඉන්නෙකොට ෙචෝදනා අනුව වැඩ තහනම් කරන කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. හමුදාෙව් හිටපු රණවිරුවා කියලා එතෙකොට ෙවනසක් 
නැහැ. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෙකෙනකුට ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමාටවත් 
ඒක ෙවනස් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මම අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා වාෙග් කෙඹ් කඩා ගන්න ලෑස්ති 

ෙවන්ෙන් නැහැ.  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ෙමොකක්ද, කඩා ගන්න අවශ්ය? 

 
[අ.භා. 3.54] 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
අවස්ථාවක් ලැබුණු නිසා ෙම් කාරණයත් කියලාම මෙග් 

කථාව පටන් ගන්න එක ෙහොඳයි කියලා හිතනවා.   මම 
පුත්තලෙම් කසිප්පු කාරෙයක්, මෙග් රක්ෂාව හැටියට කෙළේ 
කසිප්පු විකුණපු එක කියලා එතුමා මාධ්ය යට  ෙදතුන් අවස්ථාවක 
කියලා තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා වලිගය 
පාගාෙගන ඉන්ෙන්.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිසා වහාම වලිගය ෙබ්රා ගන්න  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කියලා ඔබතුමාට මා කියනවා. පතිපත්තියක් හැටියට මෙග් 
ජීවිතෙය් කවදාවත්, - [බාධා කිරීමක්] මහත්තෙයක් වාෙග් කට 
වහෙගන ඉන්න. ඔබතුමාෙග් හමුදාපතිකම හමුදාෙව් තියා ගන්න. 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. මහත්තෙයක් වාෙග් වාඩිෙවලා ඉන්න. 
එච්චරයි. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
තමුන්නාන්ෙසේට බැහැ, මෙග් කට වහන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනෙය් ෙකෙනක් ඉන්නවා.  
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ෙමතුමාෙග්  කට 

වහනවාද, මම කට වස්සන්නද? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමතුමාෙග් කථාවටත් 

උත්තරයක් දීලා මෙග් කථාව පටන් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. ෙමතුමා 
අවස්ථා කීපයකදී මාධ්යයට කියලා තිබුණා, "සනත් නිශාන්ත 
කියන්ෙන් කසිප්පුකාරෙයක්" කියලා. මම කවදාවත් අරක්කු 
ටිකක්  ෙබොන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි; බියර් වීදුරුවක් ෙබොන 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි; සිගරට් එකක් ෙබොන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. 
මා, මෙග් ජීවිතෙය් කවදාවත් කසිප්පු කාරෙයක් එළියට දාන්න 
කියලා telephone call එකක් දුන්නු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි; 
කවදාවත් ස්තී දූෂකෙයක් එළියට දාන්න කියලා telephone                
call එකක් දුන්නු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙහොෙරක්, 
මංෙකොල්ලකාරෙයක් ෙබ්රන්න telephone call එකක් දුන්නාය 
කියලා ෙපොලීසිෙය් කිසිම නිලධාරිෙයක් මට ෙචෝදනා කරලා 
නැහැ.  1997 අවුරුද්ද වන විට  මට වයස අවුරුදු 20දී, අවුරුදු 21දී 
පමණ  ෙද්ශපාලන කටයුතු ආරම්භ කරලා පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරයකු හැටියට මා පත් වුණා. විපක්ෂ නායකවරයකු, පළාත් 
සභා මන්තීවරයකු හැටියට වාෙග්ම ෙදවතාවක් පළාත් සභා 
ඇමතිව රයකු හැටියටත් මා කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමතැනට 
එනතුරු මා කවදාවත් කසිප්පු කාරෙයක් එළියට දාන්න කියලා 
telephone call එකක්වත් දීලා නැහැ, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා. ඔබතුමා 
ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා වලිගය පාගා 
ගන්න එපා. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබතුමා කඹය ක ඩා ගන්න එපා. ඔබතුමාෙග් නැහැදිච්චකම, 
අශීලාචාරකම 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ඔබතුමාෙග් ගමට තියා ගන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මහත්තෙයක් 
වාෙග් වාඩි ෙවලා ඉන්න කියන එක ඔබතුමාට පැහැදිලිවම මා 
කියන්නට ඕනෑ.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
තමුන්නාන්ෙසේ ගැත්ෙතක් පමණයි.  

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වයඹ පළාත් සභාෙව් 

අමාත්යාංශ ගණනාවක් භාරව හිටපු ඇමතිවරයකු හැටියට සත්ව 
නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්නයි මා අද 
සූදානම් වුෙණ්. වයඹ පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරද්දි මා කියන්න කැමතියි, වයඹ පළාත 
තමයි රෙට් කිරි නිෂ්පාදනයට ෙදවැනියට දායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන් කියලා. 

ලංකාෙව් වැඩිම කිරි නිෂ්පාදනයක් ලබා ෙදන්ෙන් මධ්යම 
පළාෙතන්. ඔවුන්ෙග් ෛදනික කිරි නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 
207,000යි. ෙදවැනියට ඉන්ෙන් වයඹ අපි. අෙප් ෛදනික කිරි 
නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 179,000යි. කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම 
සඳහා අපි පසුගිය කාල සීමාව තුළ විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ර ට කිරිවලින් ස්වයං 
ෙපෝෂිත කළ යුතුයි  කියන එක ගැන පක්ෂ - විපක්ෂ මන්තීවරු 
විශාල පිරිසක් අද උෙද් ඉඳලා ෙමහි කථා කළ ආකාරය අප 
පැහැදිලිවම දැක්කා. අපි ෙම් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට 
ඉස්ෙසල්ලා,  කිරිවලින් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට ඉස්ෙසල්ලා 
අෙප් රෙට් කිරිවලට ෙමොකද වුෙණ්, අෙප් රට ෙමතැනට වැටුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව  ආපස්සට හැරිලා බලන්නට 
ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 1977දී විවෘත ආර්ථික කමය 
හඳුන්වා දුන් අවස්ථාව තමයි අෙප් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනයට 
ඉස්ෙසල්ලාම කණ ෙකොකා හැඬුෙව් කියන කාරණය මතක් කරලා 
ෙදන්නට ඕනෑ. 1977 වන විට අෙප් රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
ෙවලා තිබුෙණ්; ෙම් රටට   පිටි කිරි ආනයනය කෙළේ නැහැ, දියර 
කිරි ආනයනය කෙළේ නැහැ. නමුත් විවෘත ආර්ථික කමයත් සමඟ 
බහුජාතික සමාගම්, අධිරාජ්යවාදී රටවල් අෙප් රට ආකමණය 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. ෙම් අය ඉස්ෙසල්ලාම අෙප් 
රෙට් දරුවන්ට ෙනොමිලෙය් පිටි කිරි ෙව්ලක් ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කළා. ෙතොරතුරු ලැබුණු හැටියට, -අපි ඒ කාලෙය් පාසල් 
ශිෂ්යෙයෝ ෙනොෙවයි- ඒ කාලෙය් කිරි කුස්සිය කියලා එකක් 
හදාෙගන දරුවන්ට පාසෙල්දී කිරි දිය කරලා ෙබොන්නට පුරුදු 
කරලා තිබුණා. එතැනින් පසුව නියං සහනාධාර හැටියට ෙලෝකෙය් 
දියුණු රටවල් අෙප් රටට  පිටි කිරි එව්වා. ඒ ආධාර හැටියට ආව 
පිටි කිරි එතැනින් පසුව බදු සහන සහිතව ඉතාමත්ම පුංචි මුදලකට 
ගන්න පුළුවන් විධියට උපකමශීලීව අෙප් රටට ඇතුළු කළා. 
එතැනින් පසුව අෙප් ගෘහණිය කල්පනා කළා කිරි ගන්න එක 
අමාරුයි, වැස්සිව ගැට ගහන එක අමාරුයි, කිරි ටික ෙදොවන එක 
අමාරුයි, පාන්දර නැඟිටින්නට ඕනෑ. ඒ නිසා පැකට් එක 
ෙගනැල්ලා දිය කරලා ළමයින්ට ෙබොන්න ෙදන එක ෙල්සියි 
කියලා. ෙමහි පතිඵලයක් හැටියට 1994 වන විට අෙප් රෙට් කිරි 
නිෂ්පාදනය සියයට 15කට ආසන්න පමාණයකින් පහළට වැටිලා 
තිබුණා. සියයට 85ක  පිටි කිරි  පමාණයක් ලංකාවට ෙගන්වූවා. 
ෙම්කට පධානම ෙහේතුව වුෙණ් විවෘත ආර්ථික කමයයි කියන එක 
පැහැදිලිව මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

එදා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
එතුමාට මහ විශාල වුවමනාවක් තිබුණා ෙම් රට කිරිවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට ඕනෑ කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට 
වුවමනාවක් තිබුණා, ෙම් රට ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට. එතුමාෙග් කාලෙය් අපට ඉලක්ක දීලා 
තිබුණා. මම තමයි එදා වයඹ පළාෙත් කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා 
හැටියට හිටිෙය්. එදා මුං, කවුපි, උඳු සහ බඩ ඉරිඟුවලින් අපි රට 
ස්වයංෙපෝෂිත කළා.  

රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම සඳහා අපි වයඹ පළාෙත් 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් පටන් ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, වයඹ පළාෙත් විතරක් කිරි ෙගොවි පවුල් 52,000ක් 
ඉන්නවා. ෙම් කිරි ෙගොවීන් කිරි එකතු කරන මධ්යස්ථාන 1,035ක් 
තිෙබනවා. මම එදා වයඹ පළාෙත් සත්ව නිෂ්පාදන ඇමතිවරයා 
හැටියටත් කටයුතු කළා. මම එදා අෙප් නිලධාරින් ලවා සෑම කිරි 
එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථානයකම කිරි ෙගොවි සමුපකාර සමිතියක් 
ආරම්භ කළා. ෙම් සමුපකාර සමිති හදලා ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
50ක ණයක් ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
බැංකුව හරහා කිසිදු ඇපයක් නැතිව ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි ආරම්භ කළා. ෙම් හරහා එක ෙගොවි පවුලකට සමිතිය හරහා 
රුපියල් ලක්ෂ 5ක ණයක් ඉතාමත්ම පහසුෙවන් ගන්නට පුළුවන් 
වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් හරහා පමණක් රට 
කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා 
කල්පනා කළ නිසා, රජෙය් සල්ලි පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව මෙග් 
ෙපෞද්ගලික සල්ලිවලින් මම එදා ඉතාලියට ගියා. ඉතාලිෙය් 
පධාන නගර 11ක මෙග් සනත් නිශාන්ත පදනෙම් ශාඛා 11ක් 
තිෙබනවා. මම ඉතාලිෙය් ඉන්න අෙප් අයත් සමඟ සාකච්ඡා කළා 
ලංකාවට ඇවිල්ලා megafarm එකක් පටන් ගන්න; විශාල කිරි 
ෙගොවිෙපොළක් පටන් ගන්න. අපි ණය ෙදන්නම්, ඒ සඳහා පුහුණුව 
ෙදන්නම්, වැඩ පිළිෙවළ අෙප් පැත්ෙතන් ෙදන්නම්, බිම් 
ෙකොටසක් ෙදන්නම් කියලා. ඉන් පසුව අපි ෙම් සම්බන්ධව 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා එහි වැඩ 
කරන ආචාර්ය පභාත් මහත්මාව ෙගන්වාෙගන GIS තාක්ෂණ 
කමෙව්දය පාවිච්චි කරලා වයඹ පළාතම චන්දිකා ඡායාරූපගත 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් සූදානම් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් පළාෙත් 
පශු ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල 46ක් තිෙබනවා. ඒ සෑම 
මධ්යස්ථානයකටම පරිගණකයක් ලබාදීලා ෙම් පශු ෛවද්ය 
නිලධාරි කාර්යාල 46ම එක රැහැනට link කරන්නට පුළුවන් 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සූදානම් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කිරි 
හරෙකක් විකුණනවා නම් තමුන්ෙග් පශු ෛවද්ය නිලධාරි 
කාර්යාලයට ගිහින් සතාෙග් photo එකයි, සතාෙග් වටිනාකමයි 
පරිගණකයට ඇතුළත් කළාම ෙවනත් පශු ෛවද්ය නිලධාරි 
කාර්යාලයකට අයත් ෙගොවියකුට වුණත් පරිගණකය හරහා 
පරීක්ෂා කර බලා ඒ කිරි හරකා මිලදී ගැනීමට හැකි ආකාරෙය් 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි එදා සූදානම් කළා.  

අපි ජාත්යන්තරයට ගිහින් නිකම්ම නිකම් ආපස්සට හැරිලා 
ආෙව් නැහැ. එදා ඉතාලිෙය් සිටි අෙප් ශී ලාංකිකෙයෝ, ඉතාලිෙය් 
වැඩ කරන උදවිය අපි ලංකාවට ෙගනාවා. ෙගනැල්ලා ඒ අයට අපි 
රුපියල් ලක්ෂ 250 ණය ව්යාපෘතිය ලබා දුන්නා. මහව එක 
ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් ෛදනික කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් 
1,000යි. ෛදනික කිරි නිෂ්පාදනය කිරි ලීටර් 1,000යි. ඒ වාෙග්ම 
ෙවන්නප්පුෙව් සමඟි ෙද්ෙපොළ ෙවෙළඳාෙම් හිමිකාර අෙප් රංජිත් 
මහත්මයාට මම ෙපෞද්ගලිකව කථා කළා ෙම් වැෙඩ්ට උදවු 
කරන්න කියලා.  

එතුමා  ෙලොකු ව්යාපාරිකෙයක්. ෙපෞද්ගලිකව මා කළ 
ආරාධනය පිළිෙගන ඇවිත් එතුමා අපට උදවු කළා. අද වන විට 
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එම කිරි ෙගොවි ෙපොෙළන් ෛදනිකව කිරි ලීටර් 600කට වැඩි 
පමාණයක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඉතාලිෙය් සිටි පැමිණි 
තරුණෙයෝ ෙම් ෙවද්දි විශාල ෙගොවි ෙපොළවල් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අප ආරම්භ කරපු ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් ගැන අද කථා 
කරන ෙකොට සමහර අයට ඒවා අහෙගන ඉන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද සමහර උදවිය 
අමාත්යාංශ භාර ගන්නවා. නමුත්, වැඩක් කරන්න ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ෙබොරු කයිවාරුව විතරයි.  "මහින්ද ෙහොරා", "රාජපක්ෂලා 
ෙහොරු", "ෙහොරු, ෙහොරු, ෙහොරු", "ඔය කණ්ඩායෙම් ඉන්ෙන් 
ෙහොරු", "තමුෙසලා ෙහොරු" කියන වචන තමයි හැම තිස්ෙසේම කට 
පුරාම කියන්ෙන්. ඇමතිවරෙයක් වුණාම මීට වඩා වැදගත් 
පිළිෙවළට හැසිෙරන්න ඕනෑය කියන එකයි මෙග් අදහස, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඇමතිවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, 
මන්තීවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, තමන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා 
කරගනිමින්, ෙම් රෙට් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරමින්, අන් අයෙග් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කරන එක ඒ අයෙග් 
වගකීමක්. එෙහම ෙනොකර, අරයාට ෙමයාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න 
ගියාම, එයාට  ෙමයාට බණින්න පටන් ගත්තාම, තමන්ටත් 
 ෙචෝදනා එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද වන විට ලංකාවට 
වාර්ෂිකව පිටි කිරි ෙමටික් ෙටොන් 81,000ක් ආනයනය කරනවා. 
ෙමෙහම කරන්න අවශ්ය නැහැ. දැනට අෙප් රෙට් කිරි හරකුන් දස 
ලක්ෂ 88,110ක් පමණ සිටින බවට ගණන් බලා තිෙබනවා. 
ෙමයින් 548,100ක් පමණ නියම කිරි හරකුන් ෙලස හඳුනාෙගන, 
උන්ෙගන් කිරි ලබාගන්නවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

අෙප් රෙට් ලක්ෂ 200ක ජනතාවක් ඉන්නවා නම්, ඒ එක 
පුද්ගලෙයකුට දවසකට දළ වශෙයන් මිලිලීටර් 100ක කිරි 
පමාණයක් අවශ්ය ෙවනවා නම්, ඒ අවශ්යතාව සපුරන්න කිරි ලීටර් 
ලක්ෂ 20ක් අෙප් රටට අවශ්ය වනවා. අද වන විට අෙප් රෙට් කිරි 
ලීටර් දසලක්ෂ 40,120කට ආසන්න පමාණයක් නිෂ්පාදනය 
ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න අපට හැකියාව 
තිෙබනවා. ෙම් කිරි හරකුන් ගාල්වල දමලා ගැට ගහලා, එම 
සතුන්ට  අවශ්ය කරන වතුර ටික, කෑම ටික ගාලටම ෙගනැත් 
ෙදනවා නම් ෙම් ලැෙබන කිරි පමාණය ෙදගුණයක් කරගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. කිරි හරකුන් ආනයනය කරනවාට වඩා, 
ෙම් ඉන්න සතුන් පමාණය වැඩි කෙළොත්, උන්ට අවශ්ය ගාල් 
පහසුකම් ලබා දුන්ෙනොත්, කෑම වර්ග ටික දුන්ෙනොත්, උන්ට 
අවශ්ය කරන තණෙකොළ ටික වගා කරගන්න ඒ මිනිසුන්ට ෙමෝටර් 
ලබා දුන්ෙනොත්, වගා ළිං ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් කිරි නිෂ්පාදනය 
තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් බවයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. ෙම් 
ෙද්වල් කරනවා ෙවනුවට ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව අද ෙමොකක්ද 
කර තිෙබන්ෙන්?  

එදා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් කිරි පිටි කිෙලෝ එකක් 
ලංකාවට ආනයනය කරද්දි රුපියල් 225ක බද්දක් අය කළා. ෙම් 
වන විට අවස්ථා ෙදකකදී එය අඩු කර තිෙබනවා. අද කිරි පිටි 
කිෙලෝ එකක් ලංකාවට ෙග්න විට අය කරන බද්ද  රුපියල් 100යි. 
ෙම් වාසිය පාරිෙභෝගිකයාට ගිහින් නැහැ. ෙම් ලාභය ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් බහුජාතික සමාගම්වල ජාවාරම්කාරයන්ෙග් 
සාක්කුවලටයි. "ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වැඩි ෙවනවා, ෙද්ශීය ෙගොවියා, 
කිරි ෙගොවියා, ධීවරයා නැඟී සිටිනවා, ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආපස්සට 
හැෙරව්ෙව් නැත්නම් අෙප් පිටි කිරි ටික, සැමන් ටික විකුණගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ" කියා බටහිර ජාතීන් කුමන්තණය කළා. මා 
හිතන විධියට ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ෙගදර 
යන්න, එතුමා පරදවන්නත් එය පධාන ෙහේතුවක් වුණා. එම නිසා 
රුපියල් 225ක් වූ බද්ද රුපියල් 100ට අඩුකරපු එෙක් වාසිය 
පාරිෙභෝගිකයාට ආෙව් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව අරෙගන කිව්වා, කිරිවලට  රුපියල් 70ක මිලක් ෙදනවා 
කියා. හැබැයි, මම කනගාටුෙවන් යුතුව කියනවා, අද කිරි 
ලීටරයකට රුපියල් 50කට, 55කට වඩා ෙගවන්ෙන් නැති බව. කිරි 
ලීටරයකට රුපියල් 70ක් ෙගවනවාය කියන කථා අසත්යයි.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
Madam, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?   
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි බැසිල් 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ඕස්ෙට්ලියාෙවන් කිරි හරකුන් 20,000ක් 
ෙග්න්න ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. ෙම් රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත 
වුණා නම් ඒවා කරන්ෙන් ෙමොකටද? ඔබතුමා කියන විධියට 
ගාෙල් ෙගොම ටික තියාගන්න, ගාලට කෑම ටික, වතුර ටික දුන්නා 
නම් ඒ ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඒවාෙය් පාප 
කර්මය අද අපට තමයි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් එක්ක මම එකඟයි.  

උසස් ආරෙය් සතුන් ලංකාවට ෙග්න්නට ඕනෑ. උසස් ආරෙය් 
සතුන් ලංකාවට ෙගනාවත්, ඒ සතුන් ඉස්ෙසල්ලාම දුෂ්කර 
පෙද්ශවලට ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා ඉස්ෙසල්ලාම 
නුවරඑළිය වාෙග් පෙද්ශවලට ෙම් සතුන් ෙදන්න ඕනෑ. ඊට පසුව 
වසර ගණනාවකදී කමකමෙයන් මුළු රටටම ෙම් සතුන් ෙබදා 
ෙදන්නට ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, බහුජාතික සමාගම්වල අවශ්යතාවට පිටි කිරි 
කිෙලෝ එකට ගහන බදු පමාණය අඩු කරලා කිරි ෙගොවියා විනාශ 
කරන එක නතර කරලා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට මුල් තැන ෙදන්න 
කියන කාරුණික ඉල්ලීම ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් කරමින්, 
ඔබතුමාට සහ අෙප් රටට සුබ අනාගතයක් පාර්ථනා කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

3751 3752 

[ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මී ළඟට, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මන්තීතුමා. 
 
[பி.ப. 4.09] 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாண்  என் ைடய 
உைரைய ஆரம்பிக்கின்ேறன். பிராந்திய அபிவி த்தியில் 
எவ்வள ரம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் உள்ளடக்கப்பட் 

ள்ள  என்றால், அ  இல்ைலெயன்ேற கூறலாம். ஏெனனில் 
ல்ைலத்தீ  த்தத்தால் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

மாவட்டம். அங்கு மக்களின் உைடைமகள், உைறவிடம், 
ெதாழில் வளம் அைனத் ம் அழிக்கப்பட்டன. ஆனால், இந்த 
வர  ெசல த்திட்டத்தில் எவ்வள ரம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்திற்கான அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன என்றால், அ  ேகள்விக்குறிேய! 
அேதேநரம் அங்கு மக்கள் மீண்ெடழ  யாதவா  இரா வ 
அடக்கு ைறகள் கு க்ேக நிற்கின்றன. ஆகேவ, நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் தய ெசய்  குைறநிரப் ப் பிேரரைணகள் 

லமாவ  நிதி ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாண் , எம  ல்ைல 
மாவட்டத்தின் அபிவி த்தி ெதாடர்பில் காிசைன ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  அவாிடம் ேகட் க்ெகாள்வ டன், இன் ம் 
சில க்கிய விடயங்கைள ம் உாிய அைமச்சின் 
கவனத்திற்காக ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුලතිව් දිස්තික්කය 

ෙවනුෙවන් අපි ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් ලක්ෂ 350ක් දුන්නා, වී 
අෙළවි මණ්ඩලෙය් ගබඩාවක් හදන්න. හැබැයි, අද වන තුරු 
එතැන සිටින නිලධාරින්වත්, ඒ පෙද්ශෙය් සිටින 
ෙද්ශපාලනඥයන්වත් කිසි ෙකෙනකු ඒ කටයුත්තට මැදිහත් වුෙණ් 
නැහැ. එම නිසා ඒ මුදල් ටික ආපහු Treasury එකට ලැබුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
I could not understand what you said, Hon. Minister. 

For what purpose was the money allocated?  
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! I will explain that. 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட அபிவி த்திக்கு ஒன் ம் 
தரப்படவில்ைலெயன்  நீங்கள் ெசால்கின்றீர்கள். ஆனால், 
ெசன்ற வ டம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல ெபாியெதா  
ெநற்களஞ்சியசாைலெயான்ைற அைமப்பதற்கு 350 மில் யன் 

பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்டேபாதி ம் அதைன 
நிைறேவற்ற யாமல் அந்த நிதி திைறேசாிக்குத் தி ப்பி 
அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள .   
 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
I also got this information only today. But, I do not 

know why the Government Agent returned that money. 
Anyhow, we will find out the reason for that from the 
District Coordinating Committee at its next meeting.  

குைறநிரப் ப் பிேரரைணகள் லமாவ  எங்க ைடய 
ல்ைல மாவட்டத்தில் காிசைன ெகாள்ளேவண் ெமன்  

நான் ேகட் க்ெகாண்டதற்கான காரணம், இம் ைற எந்தவித 
விேசட நிதி ஒ க்கீ களி ம் ல்ைல மாவட்டம் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ப தான்.    

ல்ைல த்ைதயன்கட் க் குளம் ப்பிக்கப்பட் ள்ள  
நல்ல விடயம். அங்கு ேமலதிகமாக 2’ - 3’ அ  தண்ணீர் 
ேதக்கக்கூ ய வசதி அளிக்கப்பட் ள்ள . அ ம் நல்ல 
விடயம். ஆனால், அதன் வ கால்கள் 50 வ டங்கள் பைழைம 
வாய்ந்தைவ. அதனால் அங்கு அதிகம் நீர் ண் விரயம் 
ஏற்பட்  வ கின்ற . எனேவ, திய வ காலைமப்  வசதிகள் 
அங்கு ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ள்ளன. உாிய 
அைமச்சர்கள் இதில் கவனம் எ க்க ேவண் ம்.  

அைதவிட, நஞ்சுண்டான்குளம் என்ப  ெவள்ைளயர் 
இலங்ைகைய ஆண்ட காலத்தில் உ வான குளம். 
பண்டாரவன்னியன் காலத்தில் எம  மக்கள் வயல் ெசய்த 
அைடயாளங்கள் அங்கு உள்ளன. இ  விசுவம  
பிரேதசத்திற்குத் ெதன்பகுதியில் அைமந் ள்ள . இ  
ஏழாயிரம் ஏக்கர் சி ேபாக பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யக்கூ ய 
வள ள்ள பிரேதசம். நிதியைமச்சர் அவர்கள் இைத 
அபிவி த்தி ெசய்ய உாிய அைமச்சுக்களி டாக நிதி 
ஒ க்கேவண் ம் என்ப  என் ைடய இன் ெமா  
ேகாாிக்ைக.   

எம  பிராந்திய அபிவி த்திகளில் அரசு அதிக அக்கைற 
காட்டாவிட்டா ம் பரவாயில்ைல. ஏெனனில், எம  தமிழ் 
மக்கள் தாமாக மீண்ெடழக்கூ யவர்கள் என்பைதப் 
பைறசாற்றியவர்கள். ஆனால், அங்கு இரா வம் லமான 
இைட கைள விலக்கிக்ெகாள் ங்கள், அ  ேபா ம்! 
அவர்கள் தாமாக மீண்ெட ந்  ெகாள்வார்கள்.  

இன்  ல்ைல மாவட்டத்தில் எம  மக்களின் 
கடற்ெறாழிைல நிர் லமாக்கும் விதத்தில் வட் வாகல் 
பிரேதசத்தில், கிழக்கு ள்ளிவாய்க்கா ல் ஒ  சட்டவிேராதக் 
கடற்பைட காைம விஸ்தாிப்பதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கி்ன்ற . ஆனால், அங்கு எம  மக்களின் 
காணிகள் இ க்கின்றன; எம  வாழ்வாதார லம் அ ; எம  
சுற் லாத் ைற ைமயம் அ  என நாம் எத்தைனேயா 
தடைவகள் சுட் க்காட் விட்ேடாம்.   

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Hon. Member, do not blame the military for 

everything that is happening in those areas. If you all are 
unable to assist the people and develop the area, it is your 
failure. So, do not blame the military for that. You must 
know that you are here today because of the military. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

When the LTTE was in existence in those areas, you all 
could not do any democratic politics there. So, do not 
practice the habit of blaming the military for each and 
every failure.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
These are actually lands of our people. These lands 

have been taken over by the military after the war and our 
people have been restricted to the Chettikulam area. That 
is what I am telling you. In the absence of our people, you 
have taken over the lands.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Hon. Member, when there are development projects 

and when the country is developing, military should also 
be developed. Development should take place all over the 
country. So there are a lot of lands being acquired by the 
Government. Even in the South, a large number of lands 
are being acquired. You can see that people are losing 
even their homelands when highways are built.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Yes, if there is any development - 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Let me finish first. The military has to be located 

everywhere in the country. You cannot say, “The military 
must get out from the North.”  Then, you all must take 
some interest and find suitable lands for the military. 
Military camps will be there all over the country, not only 
in the North but South, West everywhere.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Hon. Minister, this is my time and I want to express 

my views. My view is, if you take lands for development, 
we are not going to oppose. But lands of our people have 
been taken over by one of the military camps at 
Vattuvahal. Actually that is a land specified for tourism 
development. If you want to take that land for tourism 
development, we do not have any objection. But, you are 
trying to keep -[Interruption.] No, the military is having 
a separate land in Mullivaikkal. There is a big camp there. 
But, you are trying to acquire all the lands for the 
military. That is not the way of handling this problem. 
That is what I am telling you.  

இன்  ல்ைல மாவட்டத்தில் எம  கடற்ெறாழிைல 
நிர் லமாக்கும் விதத்தில் வட் வாகல் பிரேதசத்தில், கிழக்கு 

ள்ளிவாய்க்கா ல் ஒ  சட்டவிேராதக் கடற்பைட காைம  
விஸ்தாிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், இ  
எம  சுற் லாத் ைற ைமயத் க்குாிய  என் தான் நான் 
இங்கு கூறியி ந்ேதன். பா காப்  அைமச்சுக்கான 
ஒட் ெமாத்த வழிகாட்டல்கைள ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
ெசய் வ கின்றார். அேதசமயம், “இன நல் ணக்கம் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம், நாட்  மக்கள் அைனவ ம் சம 
உாிைமைய அ பவிக்கேவண் ம்” என இந்த அரசு 
கூ கின்ற . அதற்காகப் திய அரசியலைமப்  வைரவி ம் 
ஈ பட்  வ கின்ற . ஆனால், எம  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் இரா வ அடக்கு ைறயின்கீழ் மக்களின் 
காணிகைள அபகாித்த  சாிதானா? என் தான் நான் 
ேகட்கின்ேறன். ல்ைல மாவட்டத்தில் இரா வப் 
பிரசன்னங்கைளக் குைறத் , இரா வம் அபகாித்த 
காணிகைள வி வித்  மக்கைளத் தாமாக மீண்ெடழ 
உத ர்கெளனின், உங்கைள நம்பலாம்; உங்கள் நல் ணக்க 

யற்சிகைள நம்பலாம்;  நீங்கள் தயார் ெசய் வ ம் அரசியல் 
யாப்  வைரைப நம்பலாம். இல்லாதவிடத் , எம  மக்கள் 
எந்த அ ப்பைடயில் இந்த நல் ணக்க  அரைச நம் வ ? 
என்பேத என் ைடய ஒ  ேகள்வி.   

அண்ைமயில் ேகப்பாப்பில க் கிராம மக்களின் 
காணிகைள வி வித் த் த வதாகக் கூறிய இரா வத்தினர், 
மக்கைள காம்க க்கு அைழத் , பகுதி பகுதியாகப் பிாித் ப் 
"பணம் த ேவாம்,  கட் த்த ேவாம், ேவ  காணி 
த ேவாம்" என ஆைச வார்த்ைதகள் கூறி, பிாித்தா ம் தம  
தந்திரத்ைதப் பிரேயாகிக்க ற்பட் க்கின்றார்கள்.  இ  
சாிதானா?   

வடக்கு, கிழக்கு எம  தமிழ் ேபசும் மக்களின் ர் கப் 
பிரேதசங்கள். வடக்கு, கிழக்ைக நிரந்தரமாகப் பிாித் விட 
இன்ைறய அரசு மட் மல்ல ன்ைனய அரசும் 

யன் வந்த . தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் ஆழ்ந்  சிந்தித் ச் 
ெசயற்படேவண் ய காலம் இ . வரலாற் த் தவ கள் 
விடப்பட்டால் எதிர்காலச் சந்ததி எவைர ம் மன்னிக்கா . 
வடக்கு, கிழக்குப் பிராந்தியங்கள் தமிழ்ெமாழி ேபசும் கலாசார 
வி மியங்கைளக் ெகாண்ட . கிழக்கு மாகாணத்ைதப் 
பிாித் விட்டால் அங்கு வா ம் தமிழ், ஸ் ம் மக்களின் 
பா காப் , கலாசாரம், ெமாழி லம், ெதாழில்வளம், 
காணி ாித்  ேபான்ற அைனத்ைத ம் இழந்  தமிழர்கள் 
மட் மல்ல, ஸ் ம்க ம் ந  தியில் நிற்க ேவண் ய நிைல 
ஏற்ப ம்.  எனேவ, எச்சாிக்ைகயாகச் ெசயற்ப வ  ஸ் ம் 
மக்க க்கும் க்கியமான . ஸ் ம் மக்கேள! தமிழர்கள் 
உங்கள  கலாசார, ெதாழில், வாழ்விய ல் என் ம் 
இைட  ெசய்ததில்ைல. ஸ் ம்களின் கலாசாரத்தில்,  
'ஹலால்' உணவில் கூட இனவாதப் பிக்குக ம் அவர்களின் 
அைமப் க்க ம் தைலயிட்  அதைன நிர் லமாக்க 

ற்பட்டைத மறந் விடாதீர்கள்! வடக்கு, கிழக்கு இைணப்பில் 
ஸ் ம் தைலைமகள் ன்னின்  ெசயற்பட 

ேவண் ெமன் தான் நான் பகிரங்க அைழப்  
வி க்கின்ேறன்.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.   
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එතුමා ජාතිවාදය අවුස්සමින් 

කථා කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජාතිවාදය අවුස්සන්න එපා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මන්තීතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ேபாினவாதிகள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக 

ஓர் அைரகுைற அரசியல் அைமப்  மாற்றத்ைதத் தமிழர்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ெமன எவ ம் க திவிடக்கூடா . 
எம  உாிைமகைள ெவன் ெகாள்வதற்காக நாம் பல 
இலட்சம் உயிர்கைள இழந்தவர்கள். எம  இனப்பிரச்சிைன 
தீரா  எந்த ஒ  பிராந்திய அபிவி த்தி ம் சாத்தியப்படா  
என்பேத என் ைடய க த் .   

Now, Hon. Minister, if you have any questions, I can 
answer.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
I have no questions from you. You were trying to 

instigate communalism here; you were trying to indirectly 
tell the Muslims that they also must fight against or stand 
against the Sinhalese and the Army. If you have those 
feelings, do not try to spread those. You all had been 
doing it in the past and everybody suffered. In your area, 
you had no democracy then. When the LTTE was 
controlling that area, you had no freedom to talk like that. 
Please remember that.              

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசம் தமிழ், ஸ் ம் 

மக்க க்குாிய . எனேவதான் நான் அந்தக் க த்ைதக் 
கூறியி ந்ேதன். ஸ் ம் மக்கள் அந்த விடயத்ைதக் க தில் 
எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்கள் தமிழ் ேபசும் மக்கள் ர் கமாக வாழ்ந் வந்த 
பகுதிகளாகும். நான் இங்கு இனவாதம் ேபசவில்ைல. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  The next speaker is Hon. 

Vadivel Suresh. 
 

[பி.ப. 4.21] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இன்  நைடெப ம் சில க்கிய அைமச்சுக்கள் 
சம்பந்தமான 2017ஆம் ஆண் க்குாிய வர  ெசல த்திட்டக் 
கு நிைல விவாதத்திேல மைலயக மக்கள் பிரதிநிதி என்ற 
வைகயில் கலந்  ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
இன்  நாம் மைலநாட் ப் திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சு, 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் அைமச்சு, பிராந்திய அபிவி த்தி அைமச்சு, 
கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சு த ய 
அைமச்சுக்கள்மீதான நிதிெயா க்கீ கள் சம்பந்தமாக 
விவாதித் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். குறித்த நான்கு 
அைமச்சுக்களின ம் கைடக்கண் பார்ைவ எவ்வா  மைலயக 
மக்கள்மீ  இ க்கின்ற  என்ப  பற்றிச் சிந்திக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . கடந்த காலத்ேதா  ஒப்பி ம்ேபா  
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சின் ெசயற்பா கள் 
எல்லா விடயங்களி ம் ாிதமாக ம் ேவகமாக ம் சிறந்த 

ைறயி ம் அைமந்தி ப்பைதயிட்  மைலயக மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயில் நாம் ெப ைமயைடகின்ேறாம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்க ைடய 
தைலைமயிேல இயங்கும் அைமச்சின்கீழ் இன்  இயங்கிவ ம் 
Trust நி வனம் - மனித வள அபிவி த்தி நி வனம் 
சம்பந்தமாக ஒ சில வார்த்ைதகள் கூற ேவண் ம். அ  கடந்த 
காலங்களில் கட்சிக் காாியாலயங்களாக ம் ெதாழிற்சங்கக் 
காாியாலயங்களாக ம் ெசயற்பட்  வந்தேபாதி ம் இப்ேபா  
மைலயக மக்களின் நலன் ாி ேவைலத்திட்டங்களிேல அதைன 

ைமயாக உள்வாங்கிச் ேசைவ ெசய்வைதயிட்  அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் அைமச்சி ைடய ெசயலாளர் அவர்க க்கும் 
Trust நி வனத்தின் தைலவர் மற் ம் உத்திேயாகத் 
தர்க க்கும் மைலயக மக்கள் சார்பாக நன்றி ெதாிவிக்கக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.    

எங்கள் ெதாழிற்சங்கத் தைலவர் ெகளரவ ஹாின் பர்னாந்  
அவர்க ைடய தைலைமயிேல இயங்குகின்ற ெதாைலத் 
ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
என்ற திய அைமச்சு மைலயகப் பாடசாைலகளிேல திய 
ந ன ெதாழில் ட்பத்ைத உள்வாங்கக்கூ ய 
ெசயற்பா கைள ஆரம்பித்தி ப்பைதயிட்  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் அைமச்சின் ெசயலாளர் 
அவர்க க்கும் நான் நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். அைமச்சர் 
ெகளரவ சரத் ெபான்ேசகா அவர்கள் பிராந்திய அபிவி த்தி 
அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக  நியமிக்கப்பட் க்கின்றார்.  

අෙප් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට අලුත් 
අමාත්යාංශයක් ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. එතුමා ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂක හැටියට ඉන්න ෙකොට වතුකරෙය් ජනතාව එතුමාට 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දුන්නා. ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙසේවය වතුක රෙය් ජනතාවට 
ලැෙබයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා වන පී. හැරිසන් 
මැතිතුමා මඟිනුත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් මිත අමීර් අලි නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා මඟිනුත්, ඒ අමාත්යාංශෙය් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 2017 
වර්ෂෙය්දී වතුක රෙය් ජනතාවට ලැෙබයි කියන එක අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් සියලුම අමාත්යාංශවල සිටින සියලුම 
මැති ඇමතිවරු තුළ කිසිම ජාතිවාදයක් නැහැ. වතුකරෙය් 
ජනතාවට ෙසේවය කිරීෙමන් ඔබතුමන්ලාට ෙලොකු පිනක් 
ලැෙබනවා.  

இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க ைடய ைமயான பங்கு இ க்கின்ற . ஆனால், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள விடயத்தில் குறித்த 
கூட் ஒப்பந்தம் ேதாட்டக் கம்பனிக்காரர்களால் மீறப்பட்  
வ கின்ற .  

කන්ද උඩරටට අදාළ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය 
අද තිෙබන නිසා අපට ඒ ගැන කථා කරන්න විනාඩි හතරක් පහක් 
මදි. අප ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් විෙශේෂෙයන් සලකා බලන්න 
ඕනෑ. අවුරුදු ෙදසීයක් එහි  ජීවත් වුණු  ජනතාව ගැන කථා 
කරන්න පැය ගණනක් අවශ්යයි. නමුත් මම ඔබතුමියට  
සහෙයෝගය ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

ஆகேவ, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாகத் ேதாட்டக் கம்பனிகள் தன்னிச்ைசயாகச் 
ெசயற்ப கின்ற காரணத்தால் மைலயகத்திற்குப் ெபா ப்பாக 
இ க்கின்ற அைமச்சர்கள் ேதாட்டக் கம்பனிக க்கு எதிராக 
வழக்குத் ெதாடர ேவண் ம். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
வஞ்சிக்கப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் பறிக்கும் ெகா ந்தின் 
எைட குைறந்தால் அவர்க க்கு அைரநாள் சம்பளேம 
வழங்கப்ப கின்ற .  

மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக்கு வின் தவிசாளர் என்ற வைகயிேல நான் 
ேநற்  ெதாழில் அைமச்சின் ெசயலாளைரப் பாரா மன் 
றத்திற்கு அைழத்  குறித்த விடயம் ெதாடர்பில் அறி ைர 
வழங்கியி க்கின்ேறன். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
மனித உாிைமகைள மீ கின்ற ேதாட்டக் கம்பனிக க்கு 
எதிராக இந்த அரசாங்கம் உடன யாகச் சட்ட நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்தச் சைபயிேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.     

මම තව ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. වතුකරෙය් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සියලුෙදනාම 2017 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් රජයට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා, අෙප් 
ඡන්දයත් ෙදනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන සෑම ෙදයක්ම 
අපි සම්මත කරනවා. එම නිසා සියලුම අමාත්යාංශ එකතු ෙවලා 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් සංවර්ධන කටයුතු ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් 
කරලා ඔවුන් ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙවනම අමාත්යාංශ හදලා දැන් ඒ 
වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. එම කටයුතු තවත් ශක්තිමත් 
කරන්න සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. நன்றி. வணக்கம்.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මිළඟට, ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට විනාඩි කීයක් 

තිෙබනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රෙට් ගාමීය ජන ජීවිතයට 
ඉතාම සමීපව බලපාන වග කිව යුතු අමාත්යාංශ කීපයක වැය 
ශීර්ෂයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරන අද දවෙසේ ඒ සඳහා අදහස් 
දක්වන්න ලැබීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම මෙග් සතුට පකාශ 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය, 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය සහ විදුලි සංෙද්ශ හා 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශ සෘජුවම 
ජන ජීවිතයට බලපාන අමාත්යාංශයි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සාමාන්ය ෙගොවි ජනතාවට සහ 
පාරිෙභෝගික ජනතාවට බලපාන ආයතන ගණනාවක් අෙප් ගරු පී. 
හැරිසන් ඇමතිතුමාෙග් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලිකව අපි දන්නවා, එතුමා 
තමන්ෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවලින් 
බලාෙපොෙරොත්තුවන ෙසේවාව උපරිම ආකාරෙයන් ලබා ෙදන්න 
ෙබොෙහොම ෙවෙහස මහන්සියක් ගන්නා බව. අපි එතුමා පිළිබඳව 
කථා කරන්ෙන් ෙබොෙහෝ ෙවෙහස මහන්සි ෙවන ඇමතිවරයකු 
හැටියටයි. හැබැයි ඇමතිතුමා ෙබොෙහෝ ෙවෙහස මහන්සි වුණාට 
එහි පතිඵල ෙකොයිතරම් දුරට රටට අත්කර ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන නම් මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
පිළිබඳව අදහසක් තිෙබන්ෙන්ත් ගරු ඇමතිතුමාටයි. ෙකොෙහොම 
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි සතුටු ෙවනවා, වී 
අෙලවි මණ්ඩලය එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් පැවතීම ගැන. 
ෙම් වන විට වී අෙලවි මණ්ඩලය මඟින් යම් ආකාරෙය් කටයුතු 
ටිකක් ෙකෙරනවා. පසු ගිය දවස්වල මමත් ගරු ඇමතිතුමාට කථා 
කරලා වී මිලදී ගැනීමක් පිළිබඳ පශ්නයක් කිව්වා. එතුමා 
ෙබොෙහොම ක්ෂණිකව කියාත්මක ෙවලා ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් ඒ 
කටයුත්ත ඉෂ්ට කරලා දුන්නා. මම ඒ කාරණයත් මතක් කරනවා.  

වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙම් රෙට් ස්ථාපිත ෙකරුෙව් 1970දී 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙග් රජය මඟිනුයි. එවකට 
කෘෂිකර්ම ඇමතිව සිටි ගරු ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා 

3759 3760 

[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා] 
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විසින් තමයි වී අෙළවි මණ්ඩල පනත ෙගනැල්ලා වී අෙළවි 
මණ්ඩලය ස්ථාපිත කෙළේ. ඒ වන තුරු ෙම් රෙට් සහල් සැපයුම වී 
ෙමෝල් හිමියන්ෙග් ඒකාධිකාරයක් හැටියටයි පැවතිලා 
තිෙබන්ෙන්. එම ඒකාධිකාරයට එෙරහිව සහල් ෙසේරු ෙදකක් 
ෙනොමිලෙය් ලබා දුන්නා. එයින් එක සහල් ෙසේරුවක් කපා දැමීමත් 
සමඟම රෙට් සහල් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති වුණා. ෙම් 
තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහාත්, රෙට් ෙගොවි ජනතාවට අත දීම 
සඳහාත් එවකට තිබුණු සමගි ෙපරමුණු රජය ගත් ඉතාම පගතිශීලි 
පියවරක් තමයි වී අෙළවි මණ්ඩලය පිහිටුවීම. වී අ ෙළවි මණ්ඩල 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් එවකට 
විපක්ෂෙය් සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ගැනීම සඳහා ෙකොබ්බෑකඩුව ඇමතිතුමාට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  විපක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු සියලුෙදනාමත් 
සහෙයෝගය දීලා තිෙබනවා. මට කියවන්න ලැබුණා, 1970 
ෙදසැම්බර් 16 ෙවනිදා වී අෙළවි මණ්ඩල පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් එවකට හඟුරන්ෙකත 
මන්තීවරයා වශෙයන් සිටි පී.බී. උනන්තැන්න මැතිතුමා කරපු 
පකාශයක්. එය එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 349හි ෙමෙසේ 
දැක්ෙවනවා:  

" එෙහත් අපි නම් හැමදාම කන්ෙන් චීනෙයන් ෙගන්වන ලද හාල්. අපට 
හැමදාම කන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන් පිටරටින් ෙගන්වනු ලබන කැකුළු 
හාල් ෙන්ද? වාසනාවකට වාෙග් ෙම් වී අෙලවි මණ්ඩලය පිහිටුවනු 
ලැබීෙමන් පසු අපට අෙප් රෙට්ම නිපදවන හාල්වලින් බත පිස ගන්නට 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා ඇති. ඒ ඒ පෙද්ශෙය් නිපදවන වී ඒ ඒ පෙද්ශෙය්ම 
පිහිටි ෙමෝල්වල අඹරා ඒ ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව අතරම ෙබදා හරින්නට ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ අනුව කමයක් සකස් ෙවනවා. බත් කන ජනතාව ෙවනුෙවන් 
 මම අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී අෙප් ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම  ගැන ස්තුති කරනවා." 

එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට 
උනන්තැන්න මැතිතුමා ඒ ආකාරෙයන් තමයි වී අෙළවි මණ්ඩල 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අදහස් දක්වා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පධාන 
ආහාරය වුණු බත් සඳහා වී මිලදී ගැනීම, සහල් ෙකටීම, ෙබදා 
හැරීම පිළිබඳව රාජ්ය ඒකාධිකාරය ඉතාම සකිය ආකාරෙයන් වී 
අෙළවි මණ්ඩලය සතුව පැවතුණා. 1977 ෙවනෙකොට වී අෙලවි 
මණ්ඩලෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 2,093ක් වුණා; අනියම් ෙසේවක 
පමාණය 287ක් වුණා. හැබැයි, ඉන් අනතුරුව 1977 බලයට පත්වූ 
රජය හඳුන්වා දුන් විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය තුළ වී අෙලවි 
මණ්ඩලය කමානුකූලව අභාවයට පත් වුණා. එහි පතිඵලයක් 
හැටියට 1988-1989 කාල වකවානුව වන විට වී අෙළවි මණ්ඩලය 
රුපියල් දසලක්ෂ පනස්ෙදකයි ශත අනූවකින් පාඩු ලබන 
තත්ත්වයට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව 1991 එවකට පැවති එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව, අද ෙමොනවා කථා කළත් වී අෙළවි 
මණ්ඩලය පතිව හගත කරලා එය ස්වාභාවික මරණයක් දක්වා 
ඇදෙගන ගියා. ඉන් අනතුරුව 1996 එවකට බලෙය් සිටි ෙපොදු ජන 
එක්සත් ෙපරමුණු රජය මඟින් වී අෙළවි මණ්ඩලය නැවත 
පතිෂ්ඨාපනය කරන්න උත්සාහ ගත්තා. හැබැයි, 2006 මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් "ෙකතට අරුණ" 
වැඩසටහන තුළින් නැවතත් වී අෙළවි මණ්ඩලය පනතක් මඟින් 
සංස්ථාගත කර පිහිටුවා ෙම් ෙවනෙකොට ඒ වැඩසටහන කියාත්මක 
ෙකෙරනවා. ෙම්කයි වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් ඉතිහාසය.  

පසුගිය කාලය තුළ විවිධ කරුණු කාරණා  පුවත් පත් හා විවිධ 
මාධ්ය හරහා වාර්තා වුණා. වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගත් වී 
ගබඩා තුළ ගබඩාකර තිබිලා, මනුෂ්ය ආහාරයට නුසුදුසු සහල් 
විධියට  නම් කරලා, එම වී මිලදී ගත් මිලටත් වඩා ඉතාම අඩු 
මිලකට සත්ව ආහාර හැටියට විකුණුවා කියන ෙබොෙහොම 
ෙශෝකජනක පවෘත්තියක් අපට අහන්න ලැබුණා.  ඒ සම්බන්ධව 

කටයුතු කළ නිලධාරින් සහ රජෙය් වග කිව යුත්තන් ෙම් 
සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම අරගන්න ඕනෑ. වී අෙළවි මණ්ඩලය 
සතු මිනිස් ආහාරයට සුදුසු වී මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන්න, 
සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනයට ඉතා අඩු මිලට වික්කාය කියන එක 
මාධ්ය හරහා වාර්තා වුණා. ඒ තුළින් රජයට -මහා භාණ්ඩාගාරයට- 
විශාල මූල්ය හානියක් වුණාය කියන කාරණය පකට සත්යයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම වී අෙළවි 
මණ්ඩලය විවිධ අවස්ථාවල වී මිලදී ගත්තත්, රෙට් නිෂ්පාදිත මුළු 
වී පමාණෙයන් සියයට 6 ඉක්මවා යන පමාණයක මිලදී ගැනීමක් 
කරන්න වී අෙළවි මණ්ඩලයට ෙකොයිම අවුරුද්දකවත් හැකිෙවලා 
නැහැ. ආණ්ඩුවකට සියයට 100ක වී මිලදී ගැනීමක් කරන්නත් 
බැහැ. ඒ සඳහා පහසුකම් නැහැ; මුදල් නැහැ. ඒක හරි. හැබැයි, වී 
අෙළවි මණ්ඩලය සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම නිසා ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් වැඩි මිලට වී මිලදී ගැනීමට ෙපළෙඹනවා. ඒ ෙහේතුෙවන්  
තරගකාරී මිලක් නිර්මාණය වීම නිසා ෙගොවියාට සහනයක් 
ලැෙබනවා. වී මිල ස්ථාවරව පවත්වාෙගන යෑම තමයි වී අෙළවි 
මණ්ඩලෙය් අරමුණ. වී අෙළවි මණ්ඩලය සියයට 6 ඉක්මවා යන 
පරිදි වී මිලදී ගැනීමක් සිදුකර නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම වී මිලදී ගැනීෙම්දී 
2004 ෙවනෙකොට කිෙලෝවක් සඳහා ඉතාම අඩු මිලක් තමයි 
ෙගව්ෙව්. හැබැයි, ඉන් අනතුරුව රුපියල් 50 දක්වා වී මිල වැඩි 
වුණා. 2015 ෙවනෙකොට ෙගොවියාට වී සඳහා  ලබාෙදන සහතික 
මිල වැඩි කරලා තිබුණා. හැබැයි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා 
බලයට පත් වුණු ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව, ෙගොවි ජනතාව 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යැයි කියා බලයට පත් වුණු ෙම් ආණ්ඩුව, 
ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙනොකරපු ආකාෙය් මහා 
අපරාධයක් කළා. වී කිෙලෝවක් සඳහා තිබුණු සහතික මිල අඩු 
කළා. වී සඳහා රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා 
ෙපොෙරොන්දු දීපු ෙම් උදවිය, බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ කීරි 
සම්බාවලට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් නියම කළා. නාඩුවල 
සහ අෙනකුත් වී වර්ගවල සහතික මිල රුපියල් 38 දක්වා සහ 
රුපියල් 41 දක්වා අඩු කිරීම තුළින් ෙගොවියාට විශාල පහරක් 
එල්ල වුණා. එය ෙගොවි ජනතාවට ෙදනවාය කියපු සහන පිළිබඳව 
ඇති වන විශාල ගැටලුවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමා එතුමාෙග් අදහස් දැක්වීෙම්දී කිව්වා, "අපි සහල් මිල 
පාලනය කිරීම සඳහා, අවශ්ය වුෙණොත් පිට රටින් සහල් 
ෙගන්වන්න වුණත් සූදානම්" කියලා. පසු ගිය 2015 අවුරුද්ෙද් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි ඉතා 
පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කිරීම 
තුළින් ස්ථිර වශෙයන්ම රට දැවැන්ත සහල් අර්බුදයකට, ආහාර 
අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා කියලා. අද ඒ තත්ත්වය ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරෙයක් වන මහින්ද අමරවීර 
මැතිතුමා කියනවා, සහල් මිල පාලනය කරන්න සිදු වුෙණොත් 
සහල් පිට රටින් ෙග්න්නත් සිද්ධ ෙවනවා කියලා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමාත්, මමත් අපි ෙදෙදනාම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 

දුෂ්කර පෙද්ශ බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් දිනවල වර්ෂාෙව් ෙලොකු 
හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් දවස්වල සමස්ත වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
20කවත් අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් වී ෙතොග 
කමකමෙයන් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, විෙශේෂෙයන්ම වී ෙමෝල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිමියන් වාෙග්ම අද අතරමැදියනුත් සහල් සඟවා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක නියැළී සිටිනවා ගරු මන්තීතුමනි. දැන් නාඩු සහල් 
කිෙලෝවක මිල රුපියල් 80ට, 85ට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
මිල පාලනය කර ගැනීමට අවශ්ය වුෙණොත් විතරක් ෙබොෙහොම 
ෙපොඩි පමාණයක් ෙගන්වනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීමට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

රජෙය් පබල ඇමතිවරෙයක් වන දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමා 
පකාශයක් කරනවා, වී නිෂ්පාදනය වැඩි නිසා ෙහක්ෙටයාර 
ලක්ෂයක් වී වගාෙවන් ඉවත් කිරීම සුදුසුයි කියලා. අපි ඒ 
ෙවලාෙව්ම කිව්වා, යම් කිසි ආකාරයක ෙද්ශගුණික විපර්යාසයක් 
ආෙවොත්, එෙහම නැත්නම් තවත් කුමන ෙහෝ උවදුරක් ආෙවොත් වී 
නිෂ්පාදනය අඩුෙවලා ර ට තුළ සහල් හිඟයක් ඇතිෙවන්න පුළුවන් 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා කියනවා, "නැහැ, අපි 
ෙහක්ෙටයාර ලක්ෂයක් වී වගාෙවන් ඉවත් කරනවා" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙහක්ෙටයාර ලක්ෂයක් 
කියන්ෙන් අක්කර 240,000ක්. අක්කර 240,000ක් වී වගාෙවන් 
ඉවත් කරනවා කියන තැනට ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු පත්ෙවන 
ෙකොට, අද පී. හැරිසන් ඇමතිතුමා යම් අර්බුදයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. එෙසේ අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදුවී තිෙබන්ෙන් 
ෙමවැනි අමෙනෝඥ තීරණ නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා, වී අස්වැන්න අඩුවීම සඳහා ෙද්ශගුණික සාධක 
ෙමන්ම ෙපොෙහොර භාවිතය අඩුවීම ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. හැබැයි, පසු ගිය සැෙර් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු උඩදාෙගන 
කිව්වා, ෙපොෙහොරවලට රුපියල් මිලියන 37,000ක් දීලා තිෙබනවා 
කියලා. අපි අහනවා, පසුගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට 
ෙපොෙහොර ටික හම්බ වුණාද කියලා. රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති, අෙප් පෙද්ශවල ෙම් කන්නෙය් වී වගා 
කරලා මාස එකහමාරක් ෙවනවා. තවම NPK මඩ ෙපොෙහොර ටික 
හම්බ ෙවලා නැහැ. සාමාන්යෙයන් මඩ ෙපොෙහොර ඉසින්ෙන් 
වපුරන්න සතියකට ඉස්ෙසල්ලායි; පැළ සිටුවන්න සතියකට 
ඉස්ෙසල්ලායි. ඒ මූලික, මතුපිට ෙපොෙහොර ටික ආණ්ඩුවට දී ගන්න 
බැරි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කිරි ෙබො න්න ඕනෑ 
ෙකනාට බත් කන ෙකොට කිරි දීලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙපොෙහොර 
ටික ෙදන එකත් ඒ වාෙගයි. ඒක ෙනොදන්නා ආණ්ඩුව අද 
කියනවා, රුපියල් මිලියන තිස්පන්දහසක් ෙම් සඳහා ෙවන් කළා 
කියලා. නමුත්, අද කුඹුරුවලට ෙපොෙහොර නැහැ. ෙම්ක තමයි ෙත් 
ෙගොවියාට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක තමයි රබර් ෙගොවියාට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත්. ෙම්වා අපි ආණ්ඩුව ගැන අහිතකින්, මඩ ගහන්න, 
ෙදොස් පවරන්න කියනවා ෙනොෙවයි. ෙගොවීන්ට තිෙබන පශ්න 
ගැනයි අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්. ෙම්වාට රජය 
පැත්ෙතන් විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්ත් කෘෂි කාර්මික පෙද්ශයක්. ගරු ඇමතිතුමාත් එෙහමයි. 
අද ෙපොෙහොර ටික කලට ෙවලාවට දී ගන්න බැරිව පම්ෙපෝරි 
ගහනවා. "අපි සහල් ටික පිට රටින් ෙගනැල්ලා ෙදනවා" කියනවා. 
ඒක මහෙලොකු ෙදයක්ද? එදා ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු 
රටක්. ඔය කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය තුළ 
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලායි තිබුෙණ්. අද කෘෂි කර්මාන්තය 
පැත්ෙතන් යම් කිසි ඇද වැටීමක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒකට වර්තමාන 
රජය වග කිව යුතුයි.  

ඊළඟට, ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත්, අෙනකුත් හැම 
අමාත්යාංශයකමත් මූලික අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ ගරු 
ඇමතිතුමන්ලා උත්සාහ කරන්ෙන් පාෙද්ශීය ජන ජීවිතවල ජීවන 
තත්ත්වය යම් ආකාරයකින් ඉහළට ෙගන ඒමටයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
හැබැයි, අද  පාෙද්ශීය පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන් බිඳ වැටී 

තිෙබනවා, ආණ්ඩුව ගත්ත වැරදි පියවර එක්ක. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
කණ්ඩායම් ෙදකක තිෙබන බල අරගළය ෙහේතුෙවන් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දැමීම නිසා ගරු ඇමතිතුමා ෙකොච්චර 
උත්සාහ කළත් පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සිදු වන්ෙන් නැහැ; ගෙම් 
සාමාන්ය පරිපාලන යන්තණය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අද 
මනුෂ්යයාට ඕනෑ කරන සංවර්ධනය සිදු වන්ෙන් නැහැ. ගෙම් පාර 
හදන එක, වීදි ලාම්පුවක් දමන එක -ෙම් කටයුතු ටික- කර ගන්න 
බැරි මට්ටමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කල් දමා තිෙබන නිසා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට අභිෙයෝග කරනවා, 
පුළුවන් නම් පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා. ගරු 
සභානායකතුමා කිව්වා, "අපි සූදානම් පවතින සමානුපාතික 
කමයට මැතිවරණයකට යන්න" කියලා.  

අනුර දිසානායක මැතිතුමාත් කිව්වා, රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාත් 
කිව්වා. අපිත් කියනවා. හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් එක පාර්ශ්වයක් භයයි 
ඡන්දයට යන්න. අපි ආණ්ඩුවට අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් 
ෙම් සියලු පශ්න එක්ක පළාත් පාලන මැතිවරණයට යමු කියලා. 
මැතිවරණයට ගිහිල්ලා අපි බලමු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. 
එහිදී ජනතාවට තමන්ෙග් තීන්දුව ගන්න ඉඩ ෙදන්න. පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය කුමන ආකාරෙයන් තිබුණත් පරිපාලනය 
බිඳ වැටීම තුළ බරපතළ පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා.    

ඊළඟට, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු පී. 
හැරිසන් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්, පිට රටින් කිරි 
ගවයින් පහෙළොස්දහසක් ෙගෙනන්න රුපියල් මිලියන 2,115ක් 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. හරි ෙන්ද ගරු 
ඇමතිතුමනි? අය වැය වාර්තා අනුවයි මා කථා කරන්ෙන්. අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුවල තුන්වැනි ෙවළුෙම්, පළමුවැනි පිටුෙව් සඳහන් 
ෙවනවා, රුපියල් මිලියන 2,115ක් ෙවන් කර තිෙබනවා කියා. 
ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ගවයින් පහෙළොස්දහසට රුපියල් මිලියන 
2,115ක් කිව්වාම, එක ගවයකුට රුපියල් 1,41,000ක් වැය වනවා. 
හැබැයි, පිට රටින් ෙගෙනන ෙකොට ෙම් එළ ගවයකුෙග් මිල 
ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් මිල ගණන් අනුව 
රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරක්, හතරක් වනවා. එක ගවයකු සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරක්, හතරක් වැය වනවා නම් ගවයින් 
පහෙළොස්දහසක් ෙගෙනන්න රුපියල් මිලියන 2,115ක් ෙවන් 
කිරීම යථාර්ථයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය ගත්තාට සමා ෙවන්න.  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
කමක් නැහැ, මට ෙවනම- 

3763 3764 

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා  එක  ගවයකු ෙගනාෙව් ලක්ෂ 

හතර ගණෙන්යි. පසුගිය කාලෙය් ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගන්වපු එක 
ගවයකුෙග් මිල රුපියල් ලක්ෂ හතරයි. හැබැයි, දැනට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පාකිස්තාන රජය එක්කත්, ඕස්ෙට්ලියානු රජය 
එක්කත් කථා කරලා සහනදායී මිල ගණන් යටෙත් ෙම් සතුන් 
අපට ලබා ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව ෙපොඩි ෙවලාවක් 

ෙදන්න.  

මා ගරු ඇමතිතුමා එක්ක වාදයකට යනවා ෙනොෙවයි. බැසිල් 
රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමාෙග් මිල ගණන් ෙනොෙවයි මා 
කියන්ෙන්. ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් මිල ගණන් 
යටෙත් තමයි ඒ ගවයින් ෙගනාෙව්. එක ගවයකු රුපියල් ලක්ෂ 
හතරක් ෙවනවා. එතෙකොට ගවයින් පහෙළොස් දහසක් ෙගෙනන්න 
රුපියල් මිලියන 2,115ක් ෙනොෙවයි, ඒ වාෙග් හතර ගුණයක් වැය 
වනවා. ඒ නිසා ෙම් දීලා තිෙබන ගණන් මිනුම් සම්බන්ධෙයනුත් 
අපට  සැකයක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට කියනවා, ගවයින් පහෙළොස්දහසක් ෙගනැල්ලා එක 
ෙගොවියකුට ගවයින් දහෙදනකු ගණෙන් ෙගොවීන් අතෙර් ෙබදා 
හරින්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටකින්, නවසීලන්තය වැනි රටකින්, 
යුෙරෝපීය රටකින්, යුෙරෝපීය ආෙර් සතුන්- 

  
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අෙන්! මට ෙවලාව- 
  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න. දැන් කාලය ඉවරයි. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමා මට ෙපොඩි අසාධාරණයක් කළා. ඒ නිසා මට 

විනාඩියක් ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසන්. ඒ නිසා ඉක්මනට කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙහොඳයි, මා ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. 

දැන් ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙහෝ නවසීලන්තෙයන් ෙහෝ ගවයන් 
ෙගනැල්ලා ෙකළින්ම අෙප් රෙට් ෙගොවිපළවලට ඒ සතුන් භාර 
දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ තිෙබන ෙද්ශගුණික හා පාරිසරික තත්ත්වය 
එක්ක අවශ්ය ෙපෝෂණය ලබා ෙදන්න බැරි වුෙණොත් ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ සතුන් විනාශ වනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා මීට වඩා 
විධිමත් සහ කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් විය යුතුයි. අෙප් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් කෙළේ විෙද්ශවලින් ෙගනාපු ගවයන් රජෙය් 
ෙගොවිපළවලට දීලා, ෙගොවිපළවල සිටි ගවයන් ෙගොවීන්ට දීපු එක. 
එෙහම නැත්නම් ඒ සතුන්ෙග් ෙදවැනි පරම්පරාව ෙගොවීන්ට 
දුන්නා. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ගවයන් ෙගනැල්ලා ෙකළින්ම 
ෙගොවීන්ට දුන්ෙනොත් -නවසීලන්තෙයන් සෙතක් ෙගනැල්ලා 
ෙපොෙළොන්නරුවට දුන්ෙනොත්, එෙහම නැත්නම් අනුරාධපුරයට, 
රත්නපුරයට, ඇඹිලිපිටියට දුන්ෙනොත්- ඒ වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධව අපට වාර්තා දීලා, 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙපන්වනවාට වැඩිය, ෙම් විෂයය පිළිබඳ දැනුමක් 
තිෙබන විෙශේෂඥයන්ෙගන් උපෙදස් අරෙගන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සකිය කරන්න. ෙම් දීලා තිෙබන සංඛ්යාෙල්ඛන ගැන අපට 
සෑහිමකට පත් ෙවන්න බැහැ. ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛනවල බරපතළ 
වැරැද්දක් තිෙබනවා. ඒ ෙකොෙහොම නමුත්, ඔබතුමා ඇමතිවරයා 
හැටියට යම්කිසි වැඩක් කිරීමට ගන්නා උත්සාහය පිළිබඳව පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි සුබපතනවා. ෙහොඳ ෙද්ට අපි ඔබතුමාට 
උදවු කරන්න සූදානම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා. 

ඊට පථම, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.43] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. සාමාන්යෙයන් පසු ෙපළ මන්තීවරුන් වන  අපට අදහස් 
පකාශ කරන්න ලැෙබන්ෙන් විනාඩි එකහමාරක, විනාඩි තුනක, 
විනාඩි හතරක වාෙග් කාලයක්. අපට අනුකම්පා කරලා අෙප් 
කඳුරට නව ගම්මාන විෂයය ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන්න මට 
ෙවලාව ලබා දීම ගැන ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන්ටත් මම ස්තුතිය පුද කරනවා. 

අෙප් හිටපු අමාත්ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
අද ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදමළ භාෂාෙවන් කථා කරලා යම්කිසි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළා. ෙදමළ භාෂාෙවන් කථා කරමින් අෙප් 
කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව ෙකෙරහි එතුමා තුළ තිෙබන ආදරය 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙහළි කළා.  

 ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න ගැන 
හැඟීම්බර දිග කථාවක් කළා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් විජිත 
ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා වාෙග්ම  අෙනකුත් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කඳුකරෙය් ෙදමළ පජාව ගැන, ඔවුන්ෙග් ජීවන මට්ටම ගැන, 
ඔවුන්ට තිෙබන නිවාස පශ්න, අධ්යාපන පශ්න ඇතුළු  විවිධ පශ්න 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ හැෙමෝටම කඳුකරෙය් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්තික් මන්තීවරයා හැටියට මාෙග් 
ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කථා තුළින් අපි දකින 
ආදරය, ඒ කථා තුළින් අපි දකින අනුකම්පාව, ඒ කථා තුළින් 
ෙහළිවන පශ්න, ඒ පශ්න හඳුනා ගැනීෙම්දී තිෙබන එකමුතුකම, ඒ 
පශ්න විසඳීෙම්දී නැති එක තමයි කඳුකර ෙදමළ ජනතාවට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය කියන එකයි මෙග් හැඟීම.  

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අෙප් ඉතිහාසය 
ගැන කිව්වා. 1815දී ඉන්දියාෙවන් බිතාන්ය සමාගම් යටෙත් වැඩ 
කරන්න ෙම් රටට ෙගන්වා ගත්ත ජනතාව ගැන එතුමා හැඟීම්බරව 
කථා කළා. ඒ ජනතාව ෙම් රටට ඇවිත් දැන් අවුරුදු 150ට වැඩියි. 
ලබන අවුරුද්ෙද් අපි ඒ 150 වන සංවත්සරයත් සමරන්න ලෑස්තියි. 
අවුරුදු 150කට පසුවත් ඒ ජනතාවට 'ඉන්දියානු ෙදමළ' කියන 
වචනය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑද  කියලා එතුමා පශ්න කළා. මම 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 'ඉන්දියානු ෙදමළ' කියන 
වචනෙයන් ඒ ජනතාව හඳුන්වා දීම වැරැදියි කියන එක ෙම්  
සභාෙව්දී ෙහළි කළ එක ගැන. එක කාලයක ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට අෙප් ජනතාව සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි පතිපත්තියක් 
තිබුණා. ඔවුන්ෙග් පන්ති පෙහන් පස්වන පන්තිෙය්දී කියැවුෙණ් 
අෙප් ජනතාව ගැන. 'ඉන්දියානු සම්භවයක් තිෙබන ජනතාව' යැයි 
කියමින් අප ෙකෙරහි වැරැදි අදහසක්  තිබුණු පක්ෂයක නායකයාම 
අද ඒ පතිපත්තිය ෙවනස් කරෙගන අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
යම්කිසි සංවර්ධන කටයුත්තක්, යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න 
ඕනෑය කියන කාරණය ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි 
එතුමාට  ගරු කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලා, -මට මතක විධියට- 
2010 වර්ෂෙය්දී ගරු රාමලිංගම් චන්දෙසේකර් හිටපු මන්තීතුමාට 
නිෙයෝජනය ලබා දීෙමන් අවස්ථාවක් උදා කරගත්තා, කඳුකරෙය් 
ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් යම්කිසි ෙසේවයක් කරන්න. නමුත් 
එෙහම ෙසේවයක් ඒ මන්තීතුමාෙග් මාර්ගෙයන් වුණාය කියන එක 
සඳහන් කරන්න විධියක් අපට  නැහැ, එක කටයුත්තක් හැර. දැනට 
ඉන්දියාෙව්  අවතැන් කඳවුරුවල සිටින අෙප් ජනතාවට ශී ලංකා 
පුරවැසිභාවය ලබා දීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමා හැටියට   එතුමා ෙසේවය කළාය කියන එක විතරක් මා 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කියපු කථාව  සඳහන් කරමින් මා කියන්න 
කැමැතියි, අපි 1815දී ලංකාවට ආවා විතරක් ෙනොෙවයි,  1921 
වන ෙකොට එම ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලන 
නිෙයෝජිතෙයකුත් ෙම් සභාෙව්  හිටිය බව. ඒ තමයි, අයි.එක්ස්. 
ෙපෙර්රා මහත්මයා. 1924දී අයි.එක්ස්. ෙපෙර්රා කියන මහත්මයා 
අෙප් නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට ෙම් සභාෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 1936දී අෙප් ගෙම්  -මා ඉස්ෙකෝලෙය් ගිය ගම, හැටන් 
පෙද්ශෙයන්- ෙක්. නෙඩ්ස අයියර් අෙප් ජනතාව නිෙයෝජනය 
කරමින් ෙම් සභාෙව් කටුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මා 

ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් ෙම් සභාවට කියන්න ඕනෑ, කඳුකරෙය් 
ෙදමළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් -ඉන්දියානු සම්භවය තිෙබන 
ෙදමළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින්- 1947දී අටෙදෙනක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය බව. දිවංගත එස්. ෙතොණ්ඩමාන් මැතිතුමා, 
අෙප් ගෙමන් ආපු සී.වී. ෙව්ලුපිල්ෛල, ජී.ආර්. ෙමෝතා, ෙක්. 
රාජලිංගම්, එස්.එම්. සුප්පයියා, ෙක්. කුමාරෙව්ලි, රාමානුජම් 
ඇතුළු අටෙදෙනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරමින් සිටි අවස්ථාෙව් තමයි -ලංකාවට නිදහස 
ලැබුණු අවුරුද්ෙද්ම තමයි- ෙම් රෙට් අෙප් නිදහස නැති කෙළේ; 
අෙප් පුරවැසිභාවය නැති කෙළේ. ඒක කිසි පාට ෙභ්දයක් නැතිව, 
කිසි ජාති ෙභ්දයක් නැතිව හැෙමෝම වාෙග් එකතු ෙවලා කරපු 
වැඩක් කියලා තමයි අපි හිතන්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා උෙද් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කරන ෙකොට කිව්වා, යාපනෙය් පුස්තකාලයට ගිනි තැබීම ගැන 
ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සභාෙව්දී සමාව ඉල්ලුවා වාෙග්ම, ෙම් 
රෙට් ෙවච්ච ෙද්වල්වලට ඉන්දියානු සම්භවයක් තිෙබන 
කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවෙගන්  සමාව ඉල්ලන්නත් ඕනෑ 
කියලා. ඒ ඉල්ලීම එතුමා කළා. රතු ෙව්වා, නිල් ෙව්වා, ෙකොළ 
ෙව්වා පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව හැමෙදනාම සමාව ඉල්ලාවි කියලා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සමාව ඉල්ලාවි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අෙප් ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් නැති 
වුණාට පසුව අපට තිබුණු එකම මාර්ගය තමයි, වැඩ කරන 
ජනතාව හැටියට වෘත්තීය සමිතිය මාර්ගෙයන් අෙප් සටන 
අරෙගන යෑම. ඒකට විතරයි අපට ඉඩ කඩ තිබුෙණ්. අපි ඒක 
කළා. ඒ කාලෙය් ඉඳන් අද වනතුරු අපි නිෙයෝජනය කරන්ෙන් -
අදත් මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්- වෘත්තීය සමිති. "ජාතික කම්කරු 
සංගමය" කියන වෘත්තීය සමිතිෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් හැටියටයි 
මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. එදා අපට අවස්ථාව 
අහිමි කළා. ඒ අවස්ථාෙව් අප රැකගත්ෙත් වෘත්තීය සමිති 
මාර්ගෙයන්. අන්න ඒ කම්කරු ජාතික වෘත්තීය සංගමෙය්  
නායකයා තමයි  දිගම්බරම් ඇමතිතුමා. එතුමා තමයි දැන් කඳුරට 
නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
අමාත්ය ධුරය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළින් අපි අෙප් ෙසේවය 
ලබා ෙදනවා. දැන් මම කියන්ෙන් අප ෙකෙරහි තිෙබන 
අනුකම්පාව, අප ෙකෙරහි තිෙබන ආදරය  අපි ෙබොෙහොම අගය 
ෙකොට සලකන බවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ජනතාව ෙමෙහම වැටිලා ඉන්ෙන් ඇයි කියලා අපි ෙසොයා 
ගන්න ඕනෑ. අපට වුෙණ් ෙමොකක්ද? අෙප් ෙත් වත්ෙතන්; අෙප් 
ගම්මානෙයන් ආපු හතරවැනි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා මමයි. 
මම ඒක නිතරම මතක් කරනවා.  

අද ෙම් ෙමොෙහොත වන විට දිගම්බරම් මැතිතුමා කැබිනට් 
අමාත්යවරෙයක්. මම, තිලකරාජා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී. ඒ වාෙග්ම 
මධ්යම පළාත් සභාෙව් ඉන්න  රෙම්ෂ් කියන ඇමතිතුමා අපි තුන් 
ෙදනාම එකම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසෙයන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. 
මඩකුඹුර කියන ෙත් වත්ෙත් ඉඳන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. අපට 
බැරිකමක් නැහැ. අෙප් අවස්ථාව නැති කළ එකයි පශ්නය. ඒ 
තුළින් අවස්ථාව ලබා ෙගන තමයි  අෙප් සමාජය ෙවනුෙවන් අපි 
ෙම් හඬ නඟන්ෙන්.  

1976 කාලෙය් පැවැත් වූ වඩුක්ෙකොෙඩයි සමුළුව ගැන මම  
මතක් කරන්න කැමැතියි.  ෙදමළ විමුක්ති ෙපරමුණ හැටියට ඒ 
කාලෙය්ත් සන්ධානයක් තිබුණා. දැන් තිෙබන ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය ෙනොෙවයි. ඒ සන්ධානයත් ශී ලංකා කම්කරු 
ෙකොංගසයත් එක පක්ෂයක්. එතෙකොට වඩුක්ෙකොෙඩයි සමුළුෙව්දී 
තමිල් ඊලාම් ඉල්ලනවාය කියන තීරණය ගන්න ෙකොට දිවංගත 
ෙසෞම්ය මූර්ති ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා  තීරණයක් අර ෙගන  ඒ 
සන්ධානෙයන් අයින් ෙවලා ආවා. ෙමොකද, අපි ලංකාව දමලා 
යන්න කැමැති නැහැයි කියන තීරණය තමයි ඒ ගත්ෙත්.   
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1964 සිරිමා - ශාස්තී ගිවිසුම යටෙත් අෙප් ජනතාවෙගන් 
භාගයක් ඉන්දියාවට ඇරියා.  1948 අෙප් පුරවැසිභාවය නැති කළා 
වාෙග්ම ඒෙකන් අපට තවත් ෙලොකු  පාඩුවක් සිදු වුණා. අෙප් 
ජනගහනෙයන් වැඩි ෙකොටසකට ආපසු ඉන්දියාවට යන්න සිද්ධ 
වුණා.  වඩුක්ෙකොෙඩයි සමුළුව තිබුණු කාලෙය්ම "හැටන් සමුළුව" 
කියලා එකකුත් තිබ්බා. එහි අෙප් බුද්ධිමතුන් වාඩිෙවලා තීරණය 
කළා, ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. ෙම් ගිවිසුම යටෙත් අපි 
ඉන්දියාවට යනවාද, නැත්නම් අෙප් භූමිය හැටියට ලංකාෙව් ජීවත් 
ෙවනවාද කියලා තීරණයක් ගැනීම සඳහා හැටන් සමුළුෙව්දී අෙප් 
බුද්ධිමතුන් කථා කළා.  ඒ සමුළුෙව්දී තීරණයක් ගත්තා "නැහැ, 
ලංකාව තමයි අෙප් භූමිය, අපි ෙම් රටට ඇවිල්ලා අවුරුදු 
සියයකටත් වැඩියි.  ෙම් මහ ෙපොෙළොවට ෙල්, දහදිය බිඳු ෙහළමින්  
අෙප් මහන්සිෙයන් අපි වැඩ කරලා තිෙබනවා, ඒ නිසා වැඩ කරන 
ජනතාව හැටියට ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න අපට අයිතියක් 
තිෙබනවා" කියලා. නමුත් අෙප් ජනතාවට නිතරම වුෙණ් 
ෙමොකක්ද?  

1956 ෙකෝලාහලය, "ශී" අකුෙරන් ෙකොෙහේ ෙදෝ පටන් 
ගන්නවා. අන්තිමට වැෙටන්ෙන් වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව මතයි. 
යාපනෙය් නල්ලූර්වල නාච්චිමාර් ෙකෝවිල්අඩිවල හමුදාෙව් 13 
ෙදෙනක් මරලා තමයි, 1983  පශ්නය පටන් ගත්ෙත්. අන්තිමට 
රත්නපුෙර්, තලවකැෙල් පෙද්ශවල ෙදමළ ජනතාව තමයි 
මැරුෙණ්.  

1989 ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පශ්නය හැෙමෝම දන්නවා. ඒ 
අවස්ථාෙව් වතුවල ෙත් කර්මාන්තශාලාවලට ගිනි තිබ්බා. අෙප් 
ආර්ථිකයට ගැහුවා. ෙම් වාෙග් ෙගොඩක් ෙද්වල් වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
යුද්ධය. යුද්ධය තිබුණු අවුරුදු 30ක කාලය තුළම ෙදමළ කථා 
කරන නිසාම සමහර අය හිර කූඩුවට දැම්මා. දැනුත් එවැනි අය හිර 
කූඩුෙව් ඉන්නවා.  ෙගොඩක් අය නිදහස් කරලා ඉවරයි. 5000ක්, 
6000ක් එක වරටම පුනරුත්ථාපන කඳවුරුවලට දමලා නිදහස ්
කරලා ඉවරයි. නමුත් ටාන්ස්ෙෆෝමරයට ෙබෝම්බ තියන්න උත්සාහ 
කළාය කියන පදනමින් අත්අඩංගුවට ගත් අය අවුරුදු 12ක් තිස්ෙසේ 
තවම හිර කූඩුවල ඉන්නවා. දළදා මාළිගාවට ෙබෝම්බ තියන්න ආපු 
එක්ෙකනා එක්ක  ෙපෝන් එෙකන් එක වචනයක් කථා කළාය 
කියලා ෙහෝටලයක වැඩ කළ ෙකෙනක් තවම හිර කූඩුෙව් 
ඉන්නවා. අෙනක් අය කවුරුවත් නැහැ. ඒ නඩුව ගැන ෙසොයලා 
බලන්න කවුරුවත් නැහැ. ඒ මිනිහා කෑම පාර්සලයක් ෙග්න්න 
කියලා හරි  ෙහෝටෙල් වැඩ කරපු මිනිහාට ෙකෝල් කරන්න ඇති. 
එයා ගිහින් ෙදන්නත් ඇති. එයා ඒ වැෙඩ් විතරයි කෙළේ.  නමුත් 
දැන් ඒ මිනිහා විතරයි කූඩුෙව්  ඉන්ෙන්. නඩුව තවම අවසන් ෙවලා 
නැහැ. ෙමන්න ෙම්වා තමයි පශ්න. ෙම් වාෙග් පශ්න ෙගොඩක් 
තිෙබනවා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්ෙන්,  ෙමච්චර ෙද්වල් වුණත් අෙප් 
ජනතාව එක තීරණයක් ෙගන තිෙබන බවයි. ෙමොකක්ද ඒ 
තීරණය? අම්මා ෙකෙනක් තමන්ෙග්ම ෙපොඩි ළමයාට ගහනවා. 
ගහන ෙකොට ඒ ළමයා පැනලා දුවන්ෙන් නැහැ. ඒ ළමයා 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ඔහු ආපහු ඒ අම්මාවම බදා ගන්නවා. අම්මා 
ගහන්න ගහන්න, "අම්මා ගහන්න එපා" කියලා ඒ ළමයා  
ආදරෙයන් අම්මාවමයි  බදා ගන්ෙන්.  අන්න ඒ ළමයා වාෙග් 
තමයි අපිත්.  

ෙම් ලංකාෙව් කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව වන අපි ලංකාව අපට 
ෙම් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගැහුවා කියා කවදාවත් ලංකාව හැර ගිෙය් 
නැහැ. අපි ෙවනම රටක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
පුරවැසිභාවය අපට ලබා දුන්නා වාෙග්ම අෙනකුත් අයිතිවාසිකම් 
අපට ලබා ෙදන්න කියලායි. ඒ අයිතිවාසිකම් ලැයිස්තුව තමයි අපි 
ෙම් හදන්ෙන්. ෙමොකක්ද ඒ ලැයිස්තුව? අපට නිවාස හදා ෙදන්න. 
ෙමොකද, අෙනකුත් ජනතාවෙග් නිවාස වාෙග් ෙනොෙවයි අෙප් 

ජනතාවෙග් නිවාස. නිතරම ඒ ගැන කථා වුණා. දැන් තමයි ඒවා 
චුට්ට චුට්ට පාෙයෝගිකව කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පැහැදිලි කිරීමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. මා කවුරුවත් විෙව්චනය 
කරනවා ෙනොෙවයි, ෙම්.  අපි සියලු ෙදනාත් එක්කම 
සහෙයෝගෙයන් ෙම් සභාෙව් වැඩ කරන මන්තීවරුන්.  

අපට "ෙජ්වීපී" එෙක් සෙහෝදර මන්තීවරු සහෙයෝගය ෙදනවා; 
අපි ෙයෝජනාවක් ෙගනාවාම, ඒකට පක්ෂව කථා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් 
අපට සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් අප 
ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්මයි, අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂයත්. 
හැෙමෝම වාෙග් අපට ආදෙරයි. නමුත් පශ්නය ෙත්රුම් ගැනීෙම්දී 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අප තවමත් ජාතික පද්ධතියට ඇතුළු ෙවලා 
නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි අෙප් පශ්නය. ෙම්කයි ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ.  

නිවාස පශ්නය ගැන කිව්වා වාෙග්ම, අපට අධ්යාපන පශ්නත් 
තිෙබනවා කියා මම කියනවා. අධ්යාපනය ගැන කථා කෙළොත්, 
වතු පාසල් කියා system එකක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අවම 
ෙව්තනය රුපියල් 10,000යි. පනෙත් එෙහම තිෙබනවා. නමුත් 
වතුකරෙය් පාසල්වල ෙසේවය කරන ගුරුවරුන්ෙග් පඩිය රුපියල් 
6,000යි. අන්න ෙවනස. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ඇයි එෙහම 
කරන්ෙන්? ඒ අයට විතරක් රුපියල් 6,000ක පඩියක් ඇයි? 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය අරගත්තත් එෙහමයි. අෙප් රෙට් ෙරෝහල් 
තිෙබනවා.  

මධ්යම රජයට අයිති ෙරෝහල්, පළාත් සභාවට අයිති ෙරෝහල්, 
ගාමීය ෙරෝහල් කියලා තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම රජෙය් 
වියදමින්, රජෙය් පතිපාදනවලින් පවත්වාෙගන යන ෙරෝහල්.  
නමුත් වතුකරෙය් විතරක්  'වතුකරෙය් ෙරෝහල' කියා ෙවනම 
එකක් තිෙබනවා. එයට සතයක් වත් රජෙයන් වියදම් කරන්ෙන් 
නැහැ. RPC වැනි company තිෙබනවා. ඒ අයෙග් levy එෙකන් 
තමයි එය නඩත්තු කරන්ෙන්. එතැන ඉන්ෙන් MBBS doctorsලා 
ෙනොෙවයි. Estate Medical Assistant කියන, ෙම් ෙලෝකෙය්ම 
නැති ෛවද්ය පිරිසක් තමයි එතැන ඉන්ෙන්. මා ඒ අයට අෙගෞරව 
කරනවා ෙනොෙවයි. අඩුම ගණෙන් ඒ අයෙග් මාර්ගෙයන් හරි ඒ 
ජනතාවට ෙසේවය ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඔක්ෙකෝම pharmacistsලා. දැනටමත් 350ක් තිෙබනවා.  

අෙප් වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා, නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට හිටපු කාලෙය් -2006දී- තීරණය කළා ඒවා 
රජයට පවරාගන්න. 54ක් රජයට පවරාගන්න පටන්ගත්තා. ඒක 
එෙහමම අත් හැරියා. දැනට 32ක් තිෙබනවා. ඒ 32ටත් ෙවන් 
කරන්ෙන් අවුරුද්දටම රුපියල් මිලියන 300යි. ඒවා ෙකොයි 
හැටියට වියදම් කරන්නවාද කියා දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්න 
ඔක්ෙකෝම ගැන අපි කථා කරනවා. අපි Sectoral Oversight 
Committeesවලදී කථා කරනවා. ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන කථා 
කරනවා. මා කියන්ෙන්, ෙම් ජාතික පද්ධතිෙයන් ඒ ජනතාව අයින් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි.  

ෙබොන වතුර ගත්තත් එෙහමයි. අපි කවදාවත් පිරිසිදු වතුර 
බීලා නැහැ. ජාතික ජල සම්පාදන system එකක් අපට නැහැ. 
පාරවල් ගත්තත් එෙහමයි. 'වත්ත පාර' කියා ෙවනම එකක් 
තිෙබනවා. එයත්, ෙම් ලංකාෙව් වතු පාරක්. එය මධ්යම රජෙය් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති නැහැ; පළාත් සභා පද්ධතියට 
අයිති නැහැ. ඒ වතු පාර ගැන වත්ෙත් මුදලාලි බලන්න ඕනෑ. 
එෙහම කමයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පාරවල් ඔක්ෙකෝම 
සවුත්තුයි. ඒ විධියට හැම එකක් ගැනම මට කියන්න පුළුවන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාෙග්ම, වතු කම්කරුවන්ෙග් පඩිය ෙගන බලන්න. ලක්ෂ 
ගණනක් වන ඒ ජනතාවෙග් පඩිය ජාතික මට්ටෙම් තිෙබන  
පනතට හසු ෙවලා නැහැ. ඒ පනත මඟින් ෙනොෙවයි ඒ පඩිය ලබා 
ෙදන්ෙන්. 'සාමුහික ගිවිසුම' කියා ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. 
එක්ෙකෙනකුෙග් ෙදන්ෙනකුෙග් ෙනොෙවයි, ලක්ෂ ගණන් 
ජනතාවෙග් පඩිය තීරණය කරන්ෙන් ඒ යටෙත්යි. හැම අවුරුදු 
ෙදකකට වරක්ම  පාරට බැහැලා කෑ ගහලා තමයි රුපියලක් ෙහෝ 
රුපියල් ෙදකක් වැඩි කරගන්නට එම ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න, ෙවනස. ෙමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අපි 
එයට අෙපොෙහොසත් ෙවලා නැහැ. අපට පුළුවන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මට ෙදමළ භාෂාෙවන් කතා කරන්න පුළුවන්; 
සිංහල භාෂාෙවන් කතා කරන්න පුළුවන්; ඉංගීසි භාෂාෙවන් කතා 
කරන්නත් පුළුවන්. මා වෙග්ම  මෙග් නංගිලා, මෙග් මල්ලිලා  ඒ 
හැෙමෝටම පුළුවන්. අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත් අපට පුළුවන්, ෙගොඩ 
එන්න. අපට තිෙයන්ෙන් barriers. එම barriersවලින් එන්නයි අපි 
දඟලන්ෙන්.        

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා අෙප් අනන්යතාව ගැන කරුණු ෙදකක් සඳහන් කළා. 
එකක්, අෙප් ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් තිෙබන අනන්යතාව 
ෙමොකක්ද කියලා පශ්න කළා. ඉන්දියානු ෙදමළ ජනතාව කියන 
එක දිගටම කියන්න ඕනෑද කියලා කිව්වා. ඒකට උත්තරයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජනතාවට ඉඩම් අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා කිව්වා. ඒකටත් විසඳුමක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
අනන්යතාව?  

අනුර දිසානායක සෙහෝදරයා කියනවා වාෙග් අපට ''ලංකා 
ෙදමළ'' කියන වචනය හරි යන්ෙන් නැහැ. අපි ලංකාවට කැමති 
වුණාට, අපි ලංකාෙව් හිටියාට ඒ වචනයට කැමැති නැහැ. ලංකා 
ෙදමළ කියන නමින් උතුරු - නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාව ජීවත් 
ෙවනවා. කාට හරි කියන්න පුළුවන්, "ඔය ෙගොල්ලනුත් ලංකා 
ෙදමළ කියාෙගන අර මිනිස්සුත් එක්ක එකතු ෙවලා ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් ෙන්" කියලා. නැහැ. අභිලාෂය ෙවනස්. අෙප් වතුකරෙය් 
ෙදමළ ජනතාවෙග් අභිලාෂයට වඩා ෙගොඩක් දුරකින් උතුරු - 
නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් තිෙබන්ෙන්.  

ළඟදී දවසක ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කළා. ෙමොකක්ද ඒ 
පකාශය? "අෙප් රෙට් සංවර්ධනය හැෙමෝටම එක මට්ටෙම් 
තිෙබන්න ඕනෑ. උතුරට ඒක එෙහම වුෙණ් නැහැ. අන්න, ඒකයි 
යුද්ධය ඇති වුෙණ්" කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දී මා ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතියි. 
අන්න, ඒ වාෙග්ම තමයි මධ්යම කඳුකරෙය් වැඩ කරන ජනතාවට -
කඳුකර ජනතාවට- ලබා ෙදන සංවර්ධනය ජාතික මට්ටමින් නැහැ. 
අද ඒකයි පශ්නය.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග් වතුකරෙය් 
ජනතාවටත් සංවර්ධනය ගිෙය් නැති වුෙණොත් අනාගතෙය්දී 
යුද්ධයක් එන්න ඉඩ තිෙබනවා. අපි සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නිකම් 
ෙනොෙවයි. අපවත් ෙම් සංවර්ධනයට එකතු කර ගන්න. ෙම් ජාතික 
පද්ධතියට අපත් එකතු කර ගන්න. අපි සහෙයෝගය ෙදනවා. දැනට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් මන්තීවරුන් නවෙදෙනක් ඉන්නවා. 
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙදන්ෙනක් අය වැය ඡන්ද විමසීෙම්දී ආණ්ඩු 
පක්ෂයට ඡන්දය ෙදනවා. අෙනක් හත්ෙදනාම ආණ්ඩු පක්ෂයත් 
එක්කයි ඉන්ෙන්. අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවාද? අපට තිෙබන පශ්න 
ෙමොනවාද? ඒවා, අපි ෙහොඳටම පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා.  

දින 100 වැඩසටහෙන් පර්චස් 7ක් අපට ලබා ෙදනවා කියලා 
තිබුණා. කැබිනට් පතිකාව තුළින් ඒ ඉඩම් ලබා දුන්නාට දින 100 

ඉවර වුණාම වැරැදි අදහසක් ඒකට ෙගනාවා, “Only for 100 
days” කියලා. අර seven perches ලබා ෙදන කැබිනට් පතිකාවට 
එෙහම අර්ථනිරූපණයක් කළා. අපි ඒක ෙම් සභාවට ෙගනාවා. 
ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා ඒ ෙයෝජනාව- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
I think, I have another five more minutes, because I 

have been given 24 minutes.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have been allotted 24 minutes, but you have 

spoken for almost 21 minutes.  So, according to the time, 
you have only two more minutes.    

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Okay.  

අපි ෙයෝජනාව කළා. ඊට පස්ෙසේ අෙප් අගාමාත්යතුමා එය 
ෙත්රුම් අරෙගන ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
ෙම් සැෙර් අය වැෙය් ෙකොටසක් හැටියටම "ඔප්පු සමඟ ඉඩම්" 
කියන වචනය දාලා අපට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ගිය සුමාෙන් කැබිනට් පතිකාව තුළින් අපට ඒක ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අනුර දිසානායක සෙහෝදරයා ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. අෙප් අනන්යතාව නමින් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් ඉඩමක අයිතිවාසිකමක් එක්ක අපට ලැෙබන්න ඕනෑය 
කියලා මම එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙගවල් -
නිවාස- ලක්ෂ ෙදකක් ඕනෑය කියලා කිව්වා. ලක්ෂ ෙදකකට යන 
ඉඩම් පමාණය ගැන කිව්වා. ෙගවල් ලක්ෂ ෙදකක් අවශ්ය 
ෙවනවා. ඒ සඳහා ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ ෙදකක් තිෙබනවා. අපි 
ගණන් හදලා බැලුවා. ඒෙකන් පර්චස් 7 ගණෙන් දුන්ෙනොත් 
අක්කර 9,700ක් වාෙග් ගණනකුයි යන්ෙන්. ඒ අයිතිය අෙප් 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන තැන ෙම් යහ පාලන රජය 
ඉන්නවා. ඒක අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. කලින් අය වැයවලිනුත් 
කිව්වා, ෙගවල් 50,000ක් ෙදනවා කියලා.  

අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට මම ඒක 
කියන්න ඕනෑ. කලිනුත් කිව්වා. ඒ රජයන්වලිනුත් ලබා දුන්නා. ඒ 
ෙවලාෙව් අෙප් හිටපු ඇමතිවරු ඒක හරියට කෙළේ නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඇමති කියන ''ෂර්ට්'' එක තිබුණා. නමුත් වැඩ 
කරන්නට ''කලිසම'' කියන අමාත්යාංශය තිබුෙණ් නැහැ. 1996 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය 
ලබා දුන්නා. 2009 ෙවන ෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒක 
නැති කළා. හිටපු ඇමතිලා ඒක ලබා ගත්ෙත් නැහැ. පශු සම්පත් 
විතරක් තියාෙගන වැඩ කරන්න විධියක් නැහැ.  

අෙප් පී. හැරිසන් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ලස්සනට ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් වැඩ කරෙගන යනවා. 
අෙප් දිගම්බරම් ඇමතිතුමා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් 
හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර අරෙගන අවුරුදු පෙහේ 
සැලැස්මක් හදලා තිෙබනවා. 
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[ගරු එමයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

   
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
අෙප් අනුර දිසානායක මැතිතුමා මතක් කළ අධිකාරිය 

සම්බන්ධවත් කැබිනට් පතිකා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට barrier එකක් හැටියට තිබුණු 1987 
පාෙද්ශීය සභා පනත සංෙශෝධනය කිරීමටත් මම ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒකත් පිළිඅරෙගන අෙප් රජය -යහ පාලන රජය- 
අපි ෙවනුෙවන් දැනටමත් ෙමම වැඩ පිළිෙවළට එකතු ෙවලා 
ඉන්නවා. ෙම් ආදරය, ෙම් අනුකම්පාව අෙප් කඳුකර ෙදමළ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් එක දිගටම ලබා ෙදමින් ඔබතුමන්ලාෙග් 
සහෙයෝගය ෙම් ආකාරයටම ලබා ෙදන්නය කියා මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින හැෙමෝෙගන්ම -225 ෙදනාෙගන්ම- ඉල්ලමින්, මා 
හට ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධවත් ස්තුති කරමින් නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි හතරක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[பி.ப. 5.07] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநரம் 

கு கியதாக இ க்கின்றப யால் ேநர யாக விடயத்திற்கு 
வ கின்ேறன். இன்ைறய தினம் மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி விடயம் ெதாடர்பாக ம் ெதாைலத்ெதாடர்  
விடயம் ெதாடர்பாக ம் கிராமிய ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
ெதாடர்பாக ம் சு க்கமாக என  க த் க்கைளக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இந்தேவைளயில், கிராமிய 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சர் அவர்க ம் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்க ம் இங்ேக இ க்கிறார்கள். ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த ஆண் ல் கிராமிய 
ெபா ளாதாரத்ைத அபிவி த்தி ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் 
உங்க ைடய அதிர யான ெசயற்பா கைள நீங்கள் 

ன்ென ப்பீர்கெளன்  நான் நம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
அதிர யான க த் க்கைள ன்ைவப்பதில் மிக ம் 
ெகட் க்காரர் நீங்கள். அந்தவைகயில், இந்த ைற 
பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்கைள ேநாக்கி உங்க ைடய 
அதிர யான ெபா ளாதார நடவ க்ைககைள 

ன்ென ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, ேபாரதீ ப் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்கு நீங்கள் அ க்க  ேபாய்வ கின்றவர் என்  எனக்குத் 
ெதாி ம். அங்குள்ளவர்கள் பாரம்பாியமாக மட்பாண்டத் 
ெதாழிைலச் ெசய்  தங்க ைடய வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகாண்டவர்கள் என்ற வைகயில் அவர்கள் மீண் ம் 
அந்தத்  ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கு வி ம் கின்றார்கள். எனேவ, 
அவர்க க்குாிய வசதிவாய்ப் கைளச் ெசய்  ெகா ப்பீர்க 
ெளன்ற நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற . அத்ேதா  -  

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
நாங்கள் ேபா மானள   கட்டாயம் ெசய் ெகா ப்ேபாம். 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி.  

அத் டன், பால் உற்பத்தி அங்கு அதிகமாக இ ப்பதனால்  
பாேலா  சம்பந்தப்பட்ட ைகத்ெதாழில்கைள வி த்திெசய்ய 
ஏைனய அைமச்சர்கேளா  இைணந்  உங்க ைடய 
ெசயற்பா கைள ன்ென ப்பீர்கெளன நிைனக்கின்ேறன். 
இைதவிட, ஆங்காங்ேக காணப்ப கின்ற வளங்கைளப் 
பயன்ப த்தி கு ைசக் ைகத்ெதாழில் என்ற அ ப்பைடயில் 
அங்கி க்கின்ற மக்க க்கு கிராமிய ெபா ளாதாரத்திைனக் 
கட் ெய ப் வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் நீங்கள் நடவ க்ைக 
எ ப்பீர்கெளன்  நிைனக்கின்ேறன். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நல்ல ஆேலாசைனைய நீங்கள் வழங்க ம். 
நீங்கள் மட்டக்களப்ைபச் ேசர்ந்தவர் என்ற வைகயில்  
அங்குள்ள வளங்கள்பற்றி அக்குேவ  ஆணிேவறாக 
உங்க க்குத் ெதாிந்தி க்கும். எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்குச் சாியான, ைறயான, நல்ல ஆேலாசைனகைள 
வழங்கி, இந்த ஆண் ல் எங்க ைடய  பிரேதசத்தில் ஓர் 
அதிர யான அபிவி த்தி ஏற்ப வதற்ேகற்ற விதத்தில் 
உங்கள  ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , ெதாைலத்ெதாடர்   பற்றி ம் நான் சில 
குறிப் கைளக் கூறேவண் ம். கஷ்டப் பிரேதசங்களில் 
ெதாைலத்ெதாடர்  வசதிகள் இல்லாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, நாவற்கா  என்ற கிராமத்தில் 
ைவத்தியசாைல, பாடசாைல, அஞ்சல் அ வலகங்கள் என்பன 
இ க்கின்றன. அைவ இ ந் ம் அங்கு ெதாைலத்ெதாடர்  
வசதிகள் இல்லாமல் இ ப்பதனால் அங்கும் ஓர் இைணப்ைபக் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
ெதாைலத்ெதாடர்  அைமச்சர் மற் ம் பிரதி அைமச்சர்  
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

Mr. Presiding Member, I have one more minute, 
which I got from the time allotted to the Hon. (Dr.) S. 
Sivamohan.  

அ த்ததாக, இன் ெமா  விடயம் இ க்கின்ற . 
மைலயகத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு இப்ேபா  திய 
காற்  சுகின்ற . அங்கி ந்  திய அணியினர் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்குப் பிரேவசித்தி க்கிறார்கள். குறிப்பாக 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் அங்கு ஒ  மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  ாிதமாக உைழத் க் 
ெகாண் க்கிறார். திய இரத்தம் மைலநாட் ந்  
பாய்ச்சப்பட் க்கின்றப யால், திய தி ப்பங்கள் அங்கு 
ஏற்ப ெமன்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம். அேதேவைள, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஏற்ெகனேவ இங்கு குறிப்பிட்ட ஒ  க த்திைன நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ெதற்காசியா 
விேலேய பிரபல்யமான யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள வாசிகசாைல 
எாிக்கப்பட்டதற்காக எங்க ைடய பிரதம மந்திாி அவர்க ம் 
இந்தச் சைபயில் மன்னிப் க் ேகட் ந்தார். அ ேபால, 
நீண்டகாலமாக நாட் க்காக உைழத் க் ெகாண் க்கின்ற 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இன் ம் 'லயன்' அைறகளில் 
வாழ்ந்  வ வ  பாாிய மன உைழச்சைல ஏற்ப த்தக்கூ ய 
ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . அந்த மக்களின் கண்ணீர், 
அவர்கள் வ த்த ெசந்நீர் என்பவற் க்காக ம் சாியான 
விேமாசனத்ைத அல்ல  விைடயிைனக் ெகா க்கவில்ைல 
ெயன்றால், இந்த அரசின்மீ  அவர்க ைடய சாபம் என் ம் 

ழ்ந் ெகாண் க்கும்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
எனேவ, அந்த மக்களின் விேமாசனத்திற்காக, அவர்களின் 

உைழப் க்காகக் ெகா க்கின்ற ஒ  பாிசாக அவர்க க்குக் 
காணிகைள வழங்கி அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் 
ம மலர்ச்சி ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா , கிராமியப் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சாிடம் மீண் ம் 
ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால், இந்த ஆண் ல் 
உங்க ைடய அதிர யான அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள 
மாகாணம் ேதா ம் விஸ்தாிக்க ேவண் ம் என் தான். 
அந்தவைகயில் உங்க ைடய ஒவ்ெவா  ெசயற்பாட்ைட ம் 
நாங்கள் மிகக் கவனமாக அவதானித் க் ெகாண் ப்ேபாம் 
என்  கூறி, என் ைடய உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. K. Kader Masthan.  You have seven 

minutes.  
 
[பி.ப. 5.13] 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
5 அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பிலான கு நிைல விவாதத்தில் ேபச 
வாய்ப் க் கிைடத்தைமையயிட்  மிக ம் மகிழ்ச் 
சியைடகின்ேறன். விவசாயப் பின் லத்ைதக்ெகாண்ட 
சூழ ந்  பாாிய அ பவங்கைளப் ெபற்ற, சிறந்த 
பண்பா ம் ெசயற்பாட் த் திற ம்மிக்க, சிேரஷ்ட 
அைமச்சரான ெகளரவ ஹாிசன் அவர்கள் கிராமியப் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சுக்குச் சாலப்ெபா த் 
தமானவராக இ க்கின்றார்.  அந்தவைகயில் இந்த அைமச்சு 

சார்ந்த நடவ க்ைககளில் ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைப - PMB 
லம் வட பகுதியில் களஞ்சியப்ப த்தப்பட் க்கின்ற 

ெநல்ைல வட பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்க க்குக் ெகா த்ேதா 
அல்ல  அங்கி க்கும் பலேநாக்குக் கூட் ற ச் 
சங்கங்க க்கூடாகேவா அங்குள்ள அாிசி ஆைலகள் லம் 
அாிசியாக்கி அரசாங்கம் நிர்ணயிக்கும் விைலயில் அந்தப் 
பகுதிகளிேலேய அாிசிைய விநிேயாகிக்கக்கூ ய ஒ  சூழல் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  ஏெனன்றால், அந்தப் பகுதிகளில் 
உள்ள ெநல்ைல ஏைனய பகுதிகைளச் ேசர்ந்த வியாபாாிகள் 
வந்  வாங்கிக்ெகாண்  ேபாகின்றார்கள். அதனால், தற்ேபா  
அாிசியின் விைல ஓர் ஒ ங்கற்ற ைறயில் கூ க்ெகாண்  
ேபாகின்ற . ஆனால், ஒ  நியாயமான விைலைய 
நிர்ணயிக்கும்ேபா  அாிசியின் விைலையக் கட் ப்பாட் ல் 
ைவத்தி க்க ம். அங்ேக கூட் ற ச் சங்கங்க க்குாிய 
ஆைலகள் உட்பட பல அாிசி ஆைலகள் இ க்கின்றன. அந்த 
அ ப்பைடயில், இவ்வாறான சில ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்தால் நன்றாக இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, அங்கு கூ தலான கால்நைடகள் மக்க க்கு 
வழங்கப்பட் க்கின்றன.  அதற்காக ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க க்கு த ல் பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள் 
கின்ேறன். இ ந்தா ம், அங்கு பால் உற்பத்திக்காக 
வழங்கப்ப ம் கால்நைடகள் சம்பந்தமான சாியான தர கள் 
எ க்கப்ப வதில்ைல.  அதற்ெகன அதிகாாிகைள நியமித்  
ஒ  சாியான கால இைடெவளியில் அந்தப் பகுதிக க்குச் 
ெசன்  வழங்கப்பட்ட கால்நைடகள் ஒ ங்காக நடத்தப்ப  
கின்றனவா என்ப  சம்பந்தமான ஒ ங்கான தர கைள 
எ க்கேவண் ம். ஏெனன்றால், பசு மா கள் உாிய 
பாவைனக்குப் பயன்ப த்தப்ப கின்றனவா என்பதில் 
ெபாியெதா  சந்ேதகமி க்கின்ற .  எனேவ, அவற்ைறச் 
சாியான ைறயில்  கண்காணிக்க ேவண் ம்.   

அேதேபால், ெசன்ற ைற எம  பகுதியின் அபிவி த்திக் 
காகத் தங்க ைடய அைமச்சிற்கூடாக 200 மில் யன் பாய் 
நிதி ஒ க்கீட் ல் ெபா ளாதார மத்திய நிைலயம் அைமத் த் 
த வதாகக் கூறப்பட்ட . ஆனால், ெபா ளாதார மத்திய 
நிைலயம் எந்த இடத்தில் அைமயேவண் ம் என்பதில் மக்கள் 
பிரதிநிதிக க்கிைடயிலான பிரச்சிைனகளால் இன் வைர 
அைமக்கப்படாமல் இ க்கின்ற .  ஒ நாள் நீங்கள் அந்தப் 
பகுதிக்கு வந்  இ  சம்பந்தமாக அைனத்  அரசியல்வாதி 
க ட ம் - 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අමනාප ෙවන්ෙන් නැත්නම් මම 

ඔබතුමාෙගන් ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ගන්නම්. 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන්ෙන්ත් මිනිත්තු හයක 

ෙව්ලාවක්. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මට විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. 

නැත්නම්  වැරදි මතයක් ඇති ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
තාණ්ඩිකුලම්හි ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා අපි 

3775 3776 

[ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා] 
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ෙදෙදනාම ගිහින් තමයි  ඉස්ෙසල්ලාම ස්ථානයක් බැලුෙව්. ඒක 
ඔබතුමා දන්නවා. එහි වැඩ කටයුතු පටන් ගත්ත ගමන්ම, උතුරු 
පළාත් සභාෙවන් ඒකට විරුද්ධ වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, "එය 
ඕම න්ෙත්ට අරෙගන යන්න ඕනෑ" කියා.  ඕමන්ෙත් කියන්ෙන්, 
මිනිසුන් ඉන්නා පෙද්ශයක් ෙනොෙවයි. ඊට පසුව උතුරු පළාෙත් 
මහ ඇමතිතුමා SLTB එක ළඟ තිෙබන ඉඩම ගන්නය කියා අපට 
ඉඩ දුන්නා. එතැන පටන් ගන්න යනෙකොට එතුමා නැවත වතාවක් 
කිව්වා, "එතැනට ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් ලබා ෙදනවා නම් 
මාන්කුලම්වලටත් ෙදන්න" කියා. අපි ඒ ෙදපැත්තටම දුන්නා. අපි 
ඒ invitation cards ගහලා ඔක්ෙකෝම කරලා, CECB එකට 
contract එක භාර දුන්නා. ඒ ෙගොල්ලන්ට සියයට 20ක advance 
එකකුත් දුන්නා. ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. හැබැයි, මුල් ගල් 
තබන්න හදනෙකොට, ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් DCC එෙකන් ඒක 
තහනම් ෙකරුවා. එෙහම කරලා ඔය ෙගොල්ලන් සාකච්ඡා කරලා 
දිනයක් ෙදනෙතක් ඉන්නය කිව්වා. අපි ෙම් අවුරුද්ද පුරාම ෙම් 
ආර්ථික මධ්යස්ථානය හදන්න ෙලොකු උත්සාහයක් දැරුවා.  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
நான் ெசால்லவ வ  என்னெவன்றால், ஒ  ெபா ளாதார 

மத்திய நிைலயத்ைத அைமக்கும்ெபா  அதற்குாிய இடவசதி 
ேபாதியள  இ க்க ேவண் ம். தற்ெபா  அந்த 
நிைலயத்ைத அைமப்பதற்கு அ க்கல் நாட்டவி ந்த 
மதகுைவத்தகுளத்தில் அதற்ெகன 5 ஏக்கர் காணி ஒ க்கப் 
ப வதாக ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்ட . திடீெரன 2 ½ ஏக்கராக 
அ  மாற்றப்பட் ள்ள . 2 ½ ஏக்கர்  காணி ஒ  ெபா ளாதார 
மத்திய நிைலயத்திற்குப் ேபாதா . அ  உகந்ததல்ல என்ற 
காரணத்தால்தான் நாங்கள் தற்ேபா ம் ெசால்கிேறாம், 
அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு வந்  குறிப்பிட்ட சில 
அரசியல்வாதிகைளச் சந்திப்பைதவிட, அைனத் க் 
கட்சியினைர ம் சந்தித்  ஒ ங்கான ஒ  ைவ எ க்க 
ேவண் ெமன் . ஏெனன்றால், தம் ள்ள ெபா ளாதார மத்திய 
நிைலயத் க்கு ஆரம்பத்தில் 6 ஏக்கர் காணி வழங்கப்பட்ட . 
ஆனால், இன்  அதற்கு 10 - 12 ஏக்கர் காணி இ ப்பதாக 
நாங்கள் அறிகின்ேறாம். அவ்வா  இடவசதி ெகாண்ட 
ஓாிடத்தில்தான் இவ்வாறான நிைலயங்கள் அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், இங்ேக த ல் த வதாகச் 
ெசால்லப்பட்ட 5 ஏக்கர் காணி, எப்ப   2 ½ ஏக்கராக 
மாறிய ? என்  எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. ஆனால், அந்த 
நிைலயமான  மதகுைவத்தகுளம் நகைர அண் ய ஒ  
பகுதியில் அைமக்கப்ப வ தான் சாலச்சிறந்த . அந்த 
அ ப்பைடயில் த ல் எ க்கப்பட்ட தீர்மானம்ேபால் 
தாண் க்குளத்தில் என்றா ம் சாி, மதகுைவத்தகுளத்தில் 
என்றா ம் சாி, அதைன அைமக்க ம். இந்த மத்திய 
நிைலயத் க்கு 5 ஏக்கர் காணி ேதைவப்ப ெமன்  மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தி ம் ெசால்லப்பட்ட . அந்த 
அ ப்பைடயில் அந்த 5 ஏக்கர் காணிைய எ த்  எங்கள் 
பகுதிக்குாிய ெபா ளாதார மத்திய நிைலயத்ைத மிக ம் 
விைரவாக அைமத் த்த மா  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඒ පළාෙත් shed එකක් තිෙබන නිසා තමයි ඒ පළාෙත් සිටින 

මහ ඇමතිතුමා ඒකට විරුද්ධ වුෙණ්.  
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இல்ைல. அப்ப  ஒன் ம் இல்ைல.  

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඒක තමයි පශන්ය. අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි ගිය 

වතාෙව්ත් ෙම් ගරු සභාව ෙවත පැහැදිලි කිරීමක් කළා. අපි ඉතා 
පැහැදිලිව කිව්වා, "අපිට මුදල් තිබුණා. ඔක්ෙකෝම තිබුණා" කියා. 
නමුත් ඒ පළාෙත් සිටින ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් එකඟතාවක් නැති 
නිසා තමයි ෙමම පශ්න ඇති වුෙණ්.  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
நகாில் ஒ வாின்  shed மட் மல்ல, பலாின் sheds  

இ க்கின்றன.  
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நாங்கள் உங்க க்குச் 

ெசய் த வதற்குத் தயாராக இ ந்ேதாம். ஆனால், அந்த 
மாகாண தலைமச்ச க்கும் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க் 
குமிைடயில் ஏற்பட்ட பிரச்சிைன காரணமாக அதற்ெகன 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி திைறேசாிக்குத் தி ப்பிய ப்பப் 
பட் விட்ட . இனி அ த்த வ டந்தான் கைதத் ப் ேபசி 
அதைன எ க்க ேவண் ம். 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
இதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட நிதி திைறேசாிக்குத் தி ம்பிச் 

ெசன்றா ம்கூட, அதைன அ த்த வ டத்திலாவ  ெபற்  
அந்த நிைலயத்ைத அைமக்கேவண் ம். நான் ெசால்லவ வ  
என்னெவன்றால், தலைமச்சர் - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක් ලබා ෙදන්නම්. කරුණාකර 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

தலைமச்சர் அவர்கள் காட் ய அந்த இடத்தில்கூட, 
த ல் ஐந்  ஏக்கர் த வதாகச் ெசான்னார்கள். பின்னர், அ  

இரண்டைர ஏக்கர் என்   ெசான்னதால்தான் எங்க ைடய 
மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்தில் பிரச்சிைன 
ஏற்பட்ட . இல்லாவிட்டால், இதற்குப் ெபா த்தமான அந்த 
இடத்ைத எ த்தி க்கலாம் - [இைடயீ ] அைதத்தான் நா ம் 
ெசால்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
அந்தப் பிரேதசத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் ஒன்றிைணந்  
மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்தில் ஒ  ைவ 
எ த்தா ம் அ  அ ல்ப த்தப்ப வதில்ைல. இ  எம  
பகுதிக்குக் கிைடத் ள்ள க்கியமானேதார் அபிவி த்தி! 
இதைன நாங்கள் இழக்க யா . ஆகேவ, தய ெசய்  நான் 
தி ம்ப ம் ெசால்கிேறன், நீங்கள் அங்கு ஒ  நாைளக்கு  வந்   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
நகைர அண்மித்த ஒ  பகுதியில் இதைன அைமப்ப தான் 

சாலச்சிறந்த . எனேவ, இதைன எங்காவ  ஓர் இடத்தில் 
அைமக்காமல், ெபா த்தமான இடத்தில் அைமத் த்த மா  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
எனக்குாிய ேநரம் வைடந் விட்டதால், இத் டன் 

என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය. ගරු 
මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට මිනිත්තු හතරක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.21] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් උපන් 

පුද්ගලෙයක් හැටියට මම මාතෙල් දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කිරීමට 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙමොකද, 1818 ඌව ෙවල්ලස්ස 
කැරැල්ලට නායකත්වය දුන්, මාතෙල්ට සම්බන්ධයක් තිෙබන 
"ෙද්ශ ෙදෝහීන්" ෙලස නම් කර තිබුණු වීරකැප්ෙපටිෙපොළ 

වීරවරයා ඇතුළු විරුවන් ෙද්ශ ෙදෝහීන් කියන හැඳින්වීෙමන් අයින් 
කරලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඔවුන් "විරුවන්" විධියට නම් කළා. 
මෙග් ස්වාමි පුරුෂයාත් එවකට ෙම් සඳහා විශාල කතිකාවතක් 
ෙගන ගියා. අද එතුමා ජීවතුන් අතර නැතත්, එවැනි කටයුත්තක් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම නැවත වතාවක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

දවිඩ භාෂාෙවන් කථා කළ ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා දැන් ෙමතැන නැහැ. දවිඩ ජනතාව ෙවනුෙවන් තිබුණු 
වෘත්තීය සමිති අරමුදල්වලින් රුපියල් ලක්ෂ 17ක පමණ මුදල් 
පමාණයක් ෙපෝස්ටර් ගහන්න ගත්තු හැටිත්, ඒවා වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එකත් වතුකරෙය් ජනතාව දන්නවා. එතුමාට 
අමතක නම් ඒ ගැන කිෂ්ණමූර්තිෙගන් අහන්න කියා මම එතුමාට 
මතක් කර ෙදනවා.  

උතුර, නැ ෙඟනහිර හා වතුකරය ගත්තාම, උතුරුකරෙය් දවිඩ 
ජනතාවට උතුරු, නැ ෙඟනහිර යුද්ධය නිසා ඇති වුණු පීඩාවන් 
තිබුණත්, වතුකරය ගැන බැලුවාම, මානව හිමිකම් කියන එක 
අහිමි වුණු පිරිසක් විධියටයි මා ඔවුන් දකින්ෙන්. මූලිකම ෙද් වර්ග 
අඩි සියයක් ඇතුළතයි තමන්ෙග් මූලික අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීමට 
ඔවුන්ට සිදුව තිෙබන්ෙන්.  

වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් එදා ෙමදාතුර ෙමොන 
තරම් මන්තීවරුන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවත්, ඒ ජාතිය 
නිෙයෝජනය කළත්, ඒ පන්තිය නිෙයෝජනය ෙනොකිරීම ඒ 
ජනතාවෙග් ගැටලු ෙනොවිසඳීමට ෙහේතුවක් වුණාය කියන 
කාරණය මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. සියලු 
ෙදනාම තමන්ෙග් වෘත්තීය සමිති තර කර ගත්තා මිස, ෙමෙතක් 
කාලයක් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳුෙව් නැහැ කියන එක 
මම ෙම් සභාවට මතක් කර ෙදනවා. දිගම්බරම් ගරු ඇමතිතුමාවත් 
එෙසේ කටයුතු ෙනොකර තමන්ෙග් කාර්ය භාරය හඳුනා ෙගන, ඒ 
අයෙග් අවශ්යතාවන්, අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නට කටයුතු කරයි 
කියා මා හිතනවා.  

නව රජය වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් පසු ගිය වසෙර් අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන එක්දහස් තුන්සියයක් ෙවන් කළා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ලබන වසරට රුපියල් මිලියන තුන්දහසක් ෙවන් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒත් සමඟම, නීත්යනුකූල 
ඔප්පු ලබාදීමට නව රජය ගත් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 
සම්බන්ධෙයන් වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. නමුත්, පසු ගිය වසෙර් මාතෙල් දිස්තික්කයට මුදල් ෙවන් 
කරන විට, ''කුඩම්මාෙග් සැලකිලි'' ලැබුණාෙදෝ කියා මට සැකයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ලබන වසෙර් ෙහෝ  මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් මීට වඩා පතිපාදන ෙවන් කිරීමට කටයුතු 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, කථාව අවසන් කරන්න.   

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

එදා සුද්දාෙග් කාලෙය් හදපු වතු කාමර තමයි අෙප් 
දිස්තික්කෙය් වතුවල තවම තිෙබන්ෙන්. ඒවා වැසස්ට ෙතෙමනවා. 
වැස්ස නැතිෙවන්න කියා මම ෙදවියන්ට  කියනවා. ෙමොකද, 
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අෙනක් පෙද්ශවල ජනතාව වැස්ස බලාෙපොෙරොත්තු වුණත්, ෙම් 
වතුවල ජීවත් වන ජනතාව වැස්ස නැතිවීම ගැන සතුටු ෙවනවා 
ඇති. ෙහේතුව, වැස්ස ෙව්ලාවට නිෙවස් ඇතුෙළේත්  කුඩයක් 
අටවාෙගන ඉන්නට සිදුවීමයි.  

ෙම් ෙපෙදසට පානීය ජල පහසුකම් හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්වල අඩුපාඩු තිෙබනවා ෙමන්ම  ඒ කාලෙය් සිට තිබුණු 
වතු ෙරෝහල්වල තත්ත්වයත් දැන් පිරිහිලා තිෙබනවා. එම 
පෙද්ශෙය් day-care centresවල තත්ත්වයත් ඒ විධියමයි. ඒ නිසා, 
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්නට විෙශේෂෙයන් කටයුතු 
කරන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තාරානාත් බස්නායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 5.25] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් හිතවත් මන්තීතුමකු වන 

ඔබතුමා  මූලාසනෙය් ඉන්න ෙව්ලාෙව් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන 
මම සන්ෙතෝෂ වනවා. 2017 අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව් 
අමාත්යාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ ගැන විවාද කරන ෙව්ලාෙව්, විදුලි 
සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව විවිධ 
අදහස් හා ෙයෝජනා අෙප් ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය පිළිබඳව මීට ෙපර  කථා 
කළ කැබිනට් අමාත්යවරයා එතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි කරලා 
කිව්වා, ෙම් අමාත්යාංශයට ආයතන හතරයි තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ 
තමයි, අමාත්යාංශෙය් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඇති ආයතනය,  
ICTA එක, ෙටලිෙකොම් සහ ෙමොබිෙටල් කියන ආයතන. 
ෙටලිෙකොම් ආයතනයත්, ෙමොබිෙටල් ආයතනයත් ෙපෞද්ගලික 
අංශයටයි තිෙබන්ෙන්.  ICTA ආයතනයත්, අෙප් අමාත්යාංශයත් 
කරන කාර්ය භාරයන් තුළින් තමයි විශාල වශෙයන් රජයට ඍජු 
දායකත්වයක් ලබාදී කටයුතු කරන්ෙන්.  

අද දින උදෑසන සිට අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරමින් සාකච්ඡා වුෙණ්, අෙප් ෙගෞරවණීය 
මාධ්යෙව්දී සෙහෝදරවරුන්ට Tabs ලබාදීම පිළිබඳවයි. ඒ සඳහා 
මුදල් අය කර ගැනීම සම්බන්ධවත් විවිධ අදහස්, ෙයෝජනා මතු 
වුණා. ඒ පිළිබඳව කැබිනට් අමාත්යතුමා දැනුවත් කළා. අෙප් 
හිතවත් මාධ්යෙව්දී සෙහෝදරයන්ට ෙම් තාක්ෂණය අත්යවශ්යයි. 
මාධ්යෙව්දී සෙහෝදරයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම 
අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ෙග් සිට ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුටම 
තාක්ෂණය අවශ්යයි. 

අෙප් රට සාක්ෂරතාෙවන් ඉහළ තිෙබන රටක් හැටියට, 
තාක්ෂණයත් එක්ක ෙලෝකෙය් ඉදිරියට ගමන් කරන්නට නම් ෙම් 
පරිගණක සාක්ෂරතාවත් ඒ තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ ගමන් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන අවස්ථාෙව් අෙප් මාධ්ය 
සෙහෝදරයන්ටත් Tabs  ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒවාට මුදල් අය 
කිරීමක් සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි කුතුහලයක් ඇති වුණා. හරින් 
පනාන්දු කැබිනට් අමාත්යවරයා අෙප් ෙම් සෙහෝදර මාධ්යෙව්දීන්ට, 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත්, අපම තමයි ෙම් Tab 
පරිගණකය ලබා ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ. හැබැයි, ෙමම Tab 
පරිගණකය ලබා දීෙම්දී ඒ සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ෙමොබිෙටල් 
ආයතනය හරහා ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමහි ෙලොකු ගැටලුවක් 
නැහැ. ෙමම ගරු සභාෙව්දී අදහස් දක්වපු සමහර මන්තීතුමන්ලා 
ෙබොෙහොම ආදෙරන් මාධ්යෙව්දීන් පිළිබඳව කථා කළා. ඒ අය 
ෙබොෙහොම අපහසුතාවට පත් වුණා වාෙග් කථා කළා. හැබැයි, 
මාධ්ය සෙහෝදරයන් පිළිබඳව ෙම් අය එදාත් එෙහම  කථා කළා 
නම්, එදාත් මාධ්ය සෙහෝදරයන් ගැන එෙහම ආදරයක් තිබුණා 
නම්, සමහර මාධ්ය සෙහෝදරයන්ට ඉතිහාසෙය් අත් වුණු  ඉරණම් 
ඔවුන්ට අත් වන්ෙන් නැහැ. අෙප් කැබිනට් අමාත්යතුමාත්, අපිත්, 
අෙප් අමාත්යාංශයත් ෙම් අය පිළිබඳව ෙබොෙහොම සංෙව්දීව බලා, 
ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එතුමාම ලිපියක් යවලා, 
ඒ සඳහා ෙම් අයෙග් අත්සන් ලබාෙගන තිෙබනවා.  

ෙම් සඳහා දැඩි ෙලස -බරපතළ ෙලස- මුදල් ලබා ගැනීමක් අපි 
කරලා නැහැ. අපි ෙම් Tab පරිගණකය ලබා දුන්ෙන් ෙනොමිෙල්. 
හැබැයි, ෙමොබිෙටල් ආයතනය කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක් බව මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ෙමොබිෙටල් 
ආයතනෙයන් ෙමම Tab පරිගණකය ලබා ෙදන ෙකොට, ෙමය 
පවත්වා ෙගන යාම සඳහා රුපියල් අටසිය අසූවක market value 
එකක් ලබා ගන්නවා. ෙමොකද, අවුරුදු ෙදකක ගිවිසුමක් යටෙත් 
ෙම් අයට දුන්නාම එම ආයතනය විසින් කියාත්මක කර ෙගන 
යාම සඳහා ඒ මුදල ලබා ගන්නවා. හැබැයි, ඒ සඳහා අවශ්ය 
පහසුකම් ටික ලබා දීලා තිෙබනවා. Free Voice Bundle : 200 
M2M Minutes, Free SMS Bundle : 1000 M2M SMS, Free 
Data Bundle : 3GB වැනි ෙමවැනි පහසුකම් අපි ලබා දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙම් ෙවනුෙවන් මුදල් විශාල පමාණයක් 
ලබා ගන්ෙන් නැහැ. තිෙබන සීමාවට තමයි ෙම් ආයතනය විසින් 
කටයුතු කර ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ සීමාෙවන් ඔබ්බට 
යනවා නම්, ඒ සඳහා අදාළ මුදල අය වනවා. නමුත්, ෙම් පිළිබඳව 
පාෙයෝගික ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, සිංගර් 
ආයතනයත් එක්ක ෙමොබිෙටල් ආයතනය ගිවිසුම් ගතෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අය, සිංගර් ආයතනයට යම් මිලදී ගැනීමක් කරන්න 
කිව්වාම යම් පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිබුණා. ඒක අප 
පිළිගන්නවා.  

අෙප් මාධ්යෙව්දීන් යම් අපහසුතාවකට පත් වුණා. ෙම් 
සම්බන්ධව යම් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී, ෙමොබිෙටල් 
ආයතනයත් අපිත් ඒකරාශී ෙවලා, ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ට නිවැරදි 
දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අපට බැරි වුණා. අප ඒක පිළිගන්නවා. 
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් අද උෙද් ෙමොබිෙටල් 
ආයතනයක් එක්ක සාකච්ඡා කළා. අෙප් මාධ්ය සෙහෝදරවරුත් 
එක්ක ෙහට උෙද් දහයට සාකච්ඡාවක් පවත්වා, එතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ෙමොකක්ද, එතුමන්ලා ෙමයින් යම් 
අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා කැබිනට් 
ඇමතිතුමාත්, මමත් මැදිහත් ෙවලා ඒක විසඳා ෙදන්න අප කටයුතු 
කරනවා. ඒක විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමාත්, 
අපිත් ෙම් අයට ෙම් උදවු කරන්ෙන් - Tab පරිගණකය 
ලබාෙදන්ෙන්- තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන ෙලෝකෙය්  ඒ 
අයෙග් අවශ්යතාව අනුව තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරෙගන අවශ්ය 
කටයුතු කියාත්මක කරන්නයි. ඒ පිළිබඳව මම මීට වඩා දීර්ඝව 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශය අෙනකුත් 
අමාත්යාංශ වාෙග් ෙනොෙවයි. අෙප් අමාත්යාංශෙය් මූලික අරමුණ 
වන්ෙන්, අලුත් ෙද්වල් නිර්මාණය කරමින්, ඩිජිටල්කරණය 
කිරීමයි. ඒක අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවන්න පුළුවන්; රාජ්ය ක්ෙෂේතය 
ෙවන්න පුළුවන්. පුරවැසියන් වශෙයන් ගත්තාම, රෙට් සෑම 

3781 3782 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙනකුටම ෙම්ක බලපානවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අෙප් 
අමාත්යාංශය තුළ කියාත්මක කරන විට, අෙප් අමාත්යාංශයට 
අලුතින් සැලසුම් හදන්න තිෙබනවා; අලුතින් ව්යාපෘති සකස් 
කරන්න තිෙබනවා. ෙම්වා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ එන පරණ 
ව්යාපෘතීන් ෙනොෙවයි. ෙම්වා දිෙනන් දින ෙවනස් වනවා. ෙම් 
සඳහා අවශ්ය පසුබිම අමාත්යාංශයක් හැටියට අපි සකස් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් අමාත්යාංශය හරහා වැඩ කටයුතු රාශියක් සිදු 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් වන විට අපි ICT ආයතනය හරහා 
ව්යාපෘති හැට හතරක් කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා කියාත්මක ෙවන්න ටික කාලයක් 
ගත වනවා. 2017 වර්ෂෙය්දී තමයි ෙමම ව්යාපෘති හැට හතෙරහි 
පතිඵල ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුටම ලබා ගැනීමට හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත්ත් අපි විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. රුපියල් මිලියන 15,000ක් -බිලියන 
15ක්- ෙම් වර්ෂය සඳහා අපට ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාසල් පරිගණක විද්යාගාර ව්යාපෘති අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත්යි 
කියාත්මක කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ගාමීය පාසල් පරිගණක 
සාක්ෂරතාව දියුණු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, සාක්ෂරතාව අතින් අපි 
ඉහළ මට්ටමක සිටියාට පරිගණක සාක්ෂරතාව අතින් අපි ඉන්ෙන් 
පහළ මට්ටමකයි. ඒ නිසා ගාමීය වශෙයන් අපි පරිගණක 
සාක්ෂරතාව දියුණු කරන්න ඕනෑ. එකපාරට ඒක දියුණු කරන්න 
අමාරුයි. ෙම් කමෙව්දයන් එකපාරට සැලසුම් කරලා, එකපාරට 
කියාත්මක කරන්න අපට බැහැ. ෙම්ක ඩිජිටල්කරණයත් එක්ක 
යන්ෙන්; පරිගණකයත් එක්ක යන්ෙන්. ඒ නිසා පසු ගිය අවුරුදු 
කිහිපය තුළම අපි ෙම් ව්යාපෘති කියාත්මක කරෙගන ආවා. 2007 
වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා අපි පාසල් 707කට පරිගණක 
විද්යාගාර ලබාදී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 වර්ෂෙය්දීත්, -ෙම් 
වර්ෂෙය්දීත්- රුපියල් මිලියන 250ක් අපි පාසල් සඳහා ෙවන් කළා. 
අම්පාර, කෑගල්ල, රත්නපුර හා කළුතර දිස්තික්කවල පරිගණක 
විද්යාගාර සම්පූර්ණ ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒවායින් විද්යාගාර 44ක් 
සම්පූර්ණ කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඊට අමතරව උතුරු 
සහ නැ ෙඟනහිර පළාත් ඇතුළුව පරිගණක විද්යාගාර 59ක් ෙම් වන 
විට ඉදිෙවමින් පවතිනවා. ජනවාරි මාසය අවසන් වන විට එම 
පාසල්වල දරුවන්ට ඒ අවශ්යතාව සපුරාගන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒත් එක්කම ෙම් පාසල් ආවරණය කිරීමට 
ගුරුවරුන්ට අවශ්ය තාක්ෂණය ලබාෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙම් 
වන විට 1,400 ෙදෙනකුට ආසන්න සංඛ්යාවකට අපි පරිගණක 
පුහුණුව ලබාදී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, යාපනය හා මන්නාරම 
දිස්තික්කවල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උද්යාන සංවර්ධනය කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඒ සඳහා අවශ්ය 
නඩත්තු කටයුතු අපි කියාත්මක කරෙගන යනවා. අපි ෙම් වන 
විටත් එහි අධීක්ෂණ කටයුතු කියාත්මක කරනවා.  

 2018 වර්ෂෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, පාසල් පරිගණක 
විද්යාගාර සංඛ්යාව තව වැඩි දියුණු කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් 
සභා යටතට ගැෙනන ගාමීය පාසල් 100ක් සඳහා ෙම් පහසුකම් 
ලබා ෙදන්න රුපියල් මිලියන 400ක් අපට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් වන විටත් ඒ අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  

“නැණසල” මධ්යස්ථාන ගැන කියනවා නම් “නැණසල” 
මධ්යස්ථාන සමහර පෙද්ශවල අකාර්යක්ෂම වුණත්, ෙම් වන විට 
ලංකාෙව් “නැණසල” මධ්යස්ථාන 500කට ආසන්න පමාණයක් 
සකියව කියාත්මක වනවා. ඒ හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් අතරත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය ඇති 
කරන්න.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ,  சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
க  ஜயசூாிய] தைலைம வகித்தார்கள். 

 
 Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 

and THE HON. SPEAKER [THE HON.KARU JAYASURIYA] took 
the Chair. 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් අපි ෙජ්යෂ්ඨ 

පුරවැසියන් අතරත් ෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය ඇති 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලායි. හැම ක්ෙෂේතයකින්ම 
අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට, ඒ වාෙග්ම තරුණ සෙහෝදර 
සෙහෝදරියන්ට, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
වැදගත් ෙවනවා. ෙම් හැම ක්ෙෂේතයකම, හැම ෙකනාටම 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අෙප් රෙට් ලක්ෂ 15කට ආසන්න පමාණයක් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නිරත ෙවනවා. ෙම් රාජ්ය ක්ෙෂේත සියල්ල ඒකාබද්ධ 
කරලා, ඩිජිටල්කරණය හරහා ජනතාවට ඒ අවශ්ය පහසුකම් 
ඉතාම කඩිනමින් ලබා ෙදන්නත්, අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කරමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයත් එක්ක 
අෙප් අමාත්යාංශය ඒකාබද්ධව සාකච්ඡා කරලා, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් බිම් මට්ටෙම් රාජ්ය නිලධාරින් අතර තිෙබන ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ භාවිතය ඉහළ නැංවීමට ගාම නිලධාරින් සඳහා එවැනි 
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත ෙවලා ඉන්න අෙප් 
ගාම නිලධාරිවරයා තමයි ඒ ගාම ෙසේවා වසෙම්, ඒ පෙද්ශෙය් 
පධාන වශෙයන් පිළිගත් පුද්ගලයා. ඔහු හරහා තමයි සියලු 
ෙතොරතුරු පාෙද්ශීය  ෙල්කම් කාර්යාලයට ලැෙබන්ෙන්. ඊට 
පස්ෙසේ ඒ ෙතොරතුරු දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා, ඒ 
හරහා අදාළ අමාත්යාංශවලට, අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙයොමු 
වනවා. ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පූර්ණ දායකත්වය අපට ලැබුණා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්න අගාමාත්යතුමාෙග් 
සහෙයෝගයත් ලැබුණා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ෙම් වර්ෂෙය්දී අපි ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස හතරක් 

ෙතෝරාෙගන pilot project එකක් හැටියට ෙම් වන විට කියාත්මක 
කරෙගන යනවා. අපි ඒ ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස හතෙර්ම ෙම් 

3783 3784 

[ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා] 



2016 ෙදසැම්බර් 09  

කටයුතු කරලා, ලබන වර්ෂෙය්දී රට පුරා කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි රුපියල් මිලියන 662ක් ෙම් 
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි ඒක 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතෙකොට ෙම් හරහා 
ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් ටික ලබා ගන්න හැකියාව තිෙබනවා. 

 විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා වතුකරෙය් ජනතාව 
පිළිබඳව කථා කළා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව කථා කළා. වතුකරෙය් පරිගණක 
සාක්ෂරතාව සියයට අටක් වාෙග් තිෙබන්ෙන්. මම හිතනවා, ෙම් 
පිළිබඳ අප විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙදමළ සන්ධානෙය් අෙප් ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා 
මන්තීතුමා වතුකරෙය් අධ්යපනය පිළිබඳව කථා කරමින් කිව්වා, 
වතුකරෙය් ජනතාවට අවශ්ය තාක්ෂණයත් ලබා ෙදන්න කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා නිෙයෝජනය කරන 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් -ඌව පළාෙත්- වතුකරෙය් ෙවෙසන ජනතාව 
පිළිබඳව අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
පළාෙත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ මධ්යස්ථානයක් ඉදිකරන්න අවශ්ය 
කටයුතු කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට අපි පාසල් 
දරුවන්ෙග් පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ නංවන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් වාෙග්ම උතුරු-
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ජනතාවත් ඇතුළු ෙම් රෙට් සමස්ත 
ජනතාවෙග් පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ නංවන්න අවශ්ය කටයුතු 
අපි කරෙගන යනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කාල ෙව්ලාව අවසන් නිසා 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
අෙප් අමාත්යාංශය ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු රාශියක් 

කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඉදිරිෙය්දී අධ්යාපන ක්ෙෂේතය 
වාෙග්ම, රාජ්ය ක්ෙෂේතය හා අෙනකුත් ක්ෙෂේතත් සම්බන්ධ 
කරෙගන ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. අපි ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් 
කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, ජනතාව යම් වැඩක් කර ගන්න 
යම් ආයතනයකට ගිහිල්ලා දුක් විඳිනවා නම්, ඒ සඳහා වැඩි 
කාලයක් ගත ෙවනවා නම්, අෙප් අමාත්යාංශෙයන් හරි ඒ අවශ්ය 
ෙතොරතුරු  ලබා දීලා ඒ කටයුතු පහසු කිරීමට කටයුතු කරනවා.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමාටත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනාටත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් හිතවත් මාධ්යෙව්දී 
සෙහෝදරවරුන්ට අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන්න ඕනෑ 
කාර්යභාරය ඉටු කර ෙදන්න අපි සූදානම්. එතුමන්ලා යම් විධියක 
අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ගරු ඇමතිතුමාත්, අපිත් 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා අවශ්ය කටයුතු කරන 
බව සඳහන් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 5.40] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් 

දවස්වල අෙප් ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග්ත් පධානත්වෙයන් ICT Agency එක හරහා 
ෙකෙරන ෙනොෙයකුත් වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් අද දින කථා 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මුලින්ම මා කියන්න කැමැතියි, රජයක් හැටියට අපට යම් යම් 
බදු පනවන්න සිද්ධ වුණාට අන්තර්ජාල ෙසේවා සඳහා පනවා 
තිෙබන බදු සම්බන්ධෙයන් හැකි ඉක්මනින් නැවත සලකා 
බැලීමක් කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, අද ලංකාෙව් මධ්යම, 
කුඩා හා ක්ෂුද පරිමාණ ව්යවසායකයන්ෙග් ඉඳලා ඒ සියලුෙදනාම 
ඔවුන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න අන්තර්ජාලය භාවිත 
කිරීම සඳහා දුරකථනය - smart phone - පාවිච්චි කරනවා.  එක 
පැත්තකින් අපි අන්තර්ජාලය හරහා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
කරෙගන ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරන අතරතුෙර්දී, 
අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගන්නා ෙසේවාවලට අදාළ බදු ඉහළ 
දැමීම සම්බන්ධෙයන් මට ෙපෞද්ගලිකවම එකඟ ෙවන්න අමාරුයි. 
මා විශ්වාස කරනවා, මුදල් ඇමතිතුමා ඒ බදු වැඩි   කරන්න 
ඇත්ෙත් ෙකටි කාලීනව කියලා. ඒ නිසා මෙග් මතය අනුව නම් 
හැකි ඉක්මනින් ඒ බදු පමාණය අඩු කළ යුතුයි කියන එක මා 
ෙමතැනදී පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි. LIRNEasia ආයතනය මඟින් සිදු කළ 
පර්ෙය්ෂණයක් අනුව "ජාලගත ෙමවලම්, නාගරික, ක්ෂුද, කුඩා 
සහ මධ්යම ව්යවසායයන්ෙග් අභ්යන්තර කාර්යක්ෂමතාව සහ 
ව්යාපාර වර්ධනයට ෙහේතු ෙව්" යනුෙවන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන පවෘත්ති නිෙව්දනය මා සභාගත* කරනවා.  

එහි පධාන ෙසොයා ගැනීම තමයි, ''ජාලගත ෙමවලම් සතුවීම 
සහ භාවිත කිරීම අභ්යන්තර කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීමට 
ෙහේතු  ෙව්'' කියන එක. ඒ වාෙග්ම, ''ව්යාපාරයට සම්බන්ධ වන 
ඇමතුම් ගැනීම වැඩි වන පමාණයත් සමඟම කළමනාකරණ 
ව්යවහාරයන් පිළිබඳව වඩා ෙහොඳ ෙතොරතුරු ලැෙබ්. ෙසේවක 
ඵලදායිතාව ඉහළ යයි. ආයතනික සහ ෙමෙහයුම් කාර්ය සාධනය 
දියුණු ෙව්'' කියන කාරණය.   අෙනක් ෙසොයා ගැනීම තමයි- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister,  you have two more minutes. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Okay. අෙනක් ෙසොයා ගැනීම තමයි, "ජාලගත ෙමවලම් 

භාවිතෙයන් ව්යාපාරය වැඩි වර්ධනයක් අත්කර ගැනීම, 
නිෂ්පාදනවලට වැඩි ෙවෙළඳ ෙපොළක් හිමි වීම, ආදායම සහ 
ලාභය ඉහළ යාම වැනි පතිඵල ඇති කරයි." කියන එක.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්ත ව ශෙයන්ම අපි අවුරුදු 10ට කලින් 
ICTA හරහා ර ෙට් කුඩා සහ මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යවසායකයන් 
දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව කථා 
කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම 2003 වසෙර්  රනිල් විකමසිංහ මහතා 
අගමැති වශෙයන් සිටි කාලෙය්  තමයි ICT Agency එක පටන් 
අරෙගන ලංකාව Smart Island එකක් කරන්න ඕනෑය කියන 
තැනට ෙම් ර ට ෙගනාෙව්. 

ඊට පස්ෙසේ මහින්ද  රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී  
එය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරලා, අද ෙවනෙකොට  ICT Agency  
එක ෙම් රෙට් ෙහොඳ කාර්යභාරයක් කරනවා. ඔවුන්ෙග් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ අගය කරන්න මා ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා ගන්නවා. එෙසේ 
කරන ගමන්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් ICTA 
ෙයොදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව තවදුරටත් රජය 
දැනුවත් කරන්න. රජෙය් පතිපත්ති සකස් කරනෙකොට, බදු සකස් 
කරනෙකො ට එයින් ෙවන ෙහොඳ නරක ඒ ඇමතිවරුන්ට, මුදල් 
ඇමතිතුමාට, මුදල් අමාත්යාංශයට  පැහැදිලි කරන්නත් ඒ 
ආයතනය කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள் 
(The Hon. Chairman) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන 

ෙවමින් එනවා.   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් මම නැවතත් 

කියන්න කැමැතියි,  එතුමන්ලාෙග් කාර්යභාරය අපි අගය  කරන 
බව.  හැකි පමණ ඉක්මනින් මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා, අන්තර්ජාල පහසුකම් සඳහා පනවා තිෙබන   බදු අඩු 
කරන්න   කියාකරන්න කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් නැවතත් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත්යාංශ හතරක වැය ශීර්ෂ යටෙත්,-

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට  වචන කිහිපයක් පකාශ කරන්න 

අවසර ඉල්ලනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඉල්ලීමක් 
කළා අන්තර්ජාල ගාස්තු සම්බන්ධව. ෙම් පිළිබඳව අෙප්  හරීන් 
පනාන්දු ඇමතිතුමාත්, අපිත්, අෙප් අමාත්යාංශයත් එකතුෙවලා  
මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගයත් 
ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 

[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කැබිනට්  එෙක්දී කථා කර ගන්න තිබුණු  

ෙද්වල් ෙමතැනදී කථා කිරීෙමන් අෙප් කාලය යනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත්යාංශ හතරක වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් කථා  කරන ෙම් අවස්ථාෙව්  මා  භාරෙය් තිබුණු 
අමාත්යාංශ ෙදකක වැය  ශීර්ෂ  ගැනත් කථාබහට ලක් ෙවනවා.  ඒ 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා -හිටපු හමුදාපතිතුමා-  භාරෙය් තිෙබනවා.  එතුමා මධ්යම 
පළාෙත් පාෙද්ශීය සංවර්ධනය පිළිබඳව සැලැස්මක් ඉදිරිපත් 
කරනවා නම් වඩාත් උචිතයි. එවිට මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට 
අපට අෙප් වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා  
නිෙයෝජනය කරන බදුල්ල දිස්තික්කය වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය 
කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කයත් බහු වාර්ගික දිස්තික්කයක්. ඒ 
දිස්තික්කවල කෘෂි ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ගන්නා අය  e-Village   
සංකල්පයට ෙයොමු කරලා අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ කර 
ගත්තාම ඒ  හරහා  අවශ්ය කටයුතු පහසු කර ගන්න ඒ අයට 
පුළුවන්.  ඒ සඳහා ෙයෝජනාවක් මා ඉදිරිපත් කරනවා, ඒ  
දරුවන්ටත් ඒ අවස්ථාව, ඒ අවකාශය  සලසා  දීම සඳහා 
කාරුණික වන්න  කියලා.  

ඊළඟට,  කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පසුකම්  හා පජා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර මෙග් මිත අමාත්යතුමා යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  එය, එතුමාට ලැෙබන 
ෙදයින් උපරිම දායකත්වය ලබා ෙගන  කියාත්මක වන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙලස අපි දකිනවා. ඒ  එක්කම මම කියන්න ඕනෑ ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි ඒ ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය විසඳීම විතරක් 
 ෙනොෙවයි,  ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරමින්  ඔවුන්ෙග් ජන 
ජීවිතය ෙගොඩ නගන්නත් දැන්  කටයුතු කළ යුතු බව. ආකල්පමය 
ෙවනසක් ඇති කරමින් කටයුතු කරන්න වන්ෙන් නවෙලෝකයට 
පිවිෙසන ඒ දරුවන්ට අවස්ථාව සලසා ෙදන්නයි. වතුකරෙය් 
ඉන්න ඉන්දීය සම්භවයක් තිෙබන දරුවන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම 
පහළට දමලා තිබුණු අවස්ථාවක, ගුරුව රුන් 3184ක් ඒ 
පෙද්ශවලට පත් කරලා ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර බිහි කිරීෙම්  
වගකීම අපි ඔවුන්ට පැවරුවා. පජා නැණැස, පජා ශක්ති, පජා 
සුවෙසේවා කියන සංකල්පයත් එක්ක ඒ කටයුත්ත කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වත්ෙත් පාර ෙකොන්කීට් කරගන්න 
අවශ්ය පහසුකම්  ටික සලසා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, විදුලිය ලබා 
ෙනොමැතිව කුප්පි ලාම්පුෙවන් අකුරු කරපු දරුවාට අකුරු කරන්න 
විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. වත්ෙත් තිෙබන dispensary එකට 
ambulance එකක් ලබා දීලා, ඒවා ආණ්ඩුෙව්   ෙරෝහල් බවට 
පරිවර්තනය කිරීම අරමුණු කරෙගන අප ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආපු ගමන් මාර්ගය ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වගකීමයි 
ෙම් රජයට පැවරී තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත වගකීමකින් යුතුව 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. නිවාස හැදීම එක ව්යාපෘතියක් ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ජන ජීවිතෙය් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරමින් 
ඔවුන් නැවුම් තාක්ෂණෙයන් ඒක රාශී කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරන්න ඔබතුමන්ලා අරමුණු කර ගන්න. ඒ කටයුත්ත 
ඉතිහාසගත ෙවන්න පුළුවන්. මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා 
පකාශ කළා,  ඉන්දීය සම්භවයක් තිෙබන ජනතාවට ලැෙබන්ෙන්  
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අඩු පහසුකම් කියලා.   ඔවුන් ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ජාතික 
මට්ටමින් ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය අවකාශය සලසා දිය 
යුතුයි.  එම වගකීම අපට තිෙබනවා. දැන් අපට ඒ සඳහා යතුර 
ලැබිලා තිෙබනවා.  එෙහම නම් ඒ ෙදොර ඇර ගැනීෙම් වගකීම 
අපට තිෙබනවා. අනුන්ට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් සිටිනවාට වඩා,  
සාමූහිකව එකතුෙවලා  ඒ කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
අවකාශය අපට  තිෙබනවා.  

ඊළඟට, මම පශු සම්පත් පිළිබඳවත් කථා කරන්න කැමැතියි.  
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම් පිළිබඳව අෙප් පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමා 
එක්කත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එදා - සුද්දාෙග් කාලෙය් - ඒ 
සංකල්පය තිබුණා. ඒ, ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ගව ගාල් 
හදනෙකොට එක පෙද්ශයකට - එක zone එකකට-  ඒ අවස්ථාව 
සලසා දුන්නා. තෘණ වගාව සඳහා භූමිය තිෙබනවා. ගව ගාල් හදලා 
අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ඔවුන් බද්ධ වන ආකාරෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. තරුණ පරපුර ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කර ගත්ෙත් 
නැත්නම්, ඔවුන් හැමදාම ෙවනත් ෙවනත් තැන්වලට ශමය 
ෙයොදවමින්  නිදැල්ෙල් හැසිෙරන ෙකොට ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව 
සැලෙසන්ෙන් නැහැ.   

අද සාමාන්ය ව්යවහාරෙය් දී "පශු සම්පත් ඇමතිවරයා" 
කියනවා ෙවනුවට "හරක් ඇමති" කියලා කියනවා. හරෙකක් 
ඉන්නෙකොට ෙගොම ගාෙගන වැඩ කරන්න කිසි ෙකෙනකු කැමැති 
ෙවන්ෙන් නැහැ; ඒ දරුවන් කැමති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් ඇඳුම පමණක් ෙනොෙවයි, ආකල්පමය ෙවනසකුත් ඇති 
කළ යුතු ෙවනවා.   

දියර කිරි පචලිත කිරීෙම් දැවැන්ත ව්යාපාරයට ඉක්මනින්ම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  මා පශු සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරපු කාලෙය් දියර කිරි පචලිත කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා.  ඒ අනුව ෙරෝහල්වල, මගී ජනතාව ගැවෙසන බස් නැවතුම් 
ෙපොළවල් වැනි ස්ථානවල  රස කාරක බීම වර්ග ෙවනුවට දියර 
කිරි පචලිත කිරීම සඳහා කටයුතු කළා. ඒ සඳහා අෙළවි 
නිෙයෝජිතයන් ෙයොදවා තිබුණා.   

එක පැත්තකින් එය පුණ්ය කර්මයක් ෙවන්න පුළුවන්. Cancer 
ෙරෝගිෙයක් ෙරෝහලකට ආවාම කවදාවත් ආපසු  එන්ෙන් නැහැ 
කියලා හිෙත් තියාෙගන තමයි යන්ෙන්. ඒ ෙරෝගියා ඈත දුර බැහැර 
ගම්මානයක ෙකෙනකු නම්, එම ෙරෝගියාෙග් පවුෙල් ෙකෙනකු 
ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකුට දිනපතා උෙද් ආහාරයත් රැෙගන  
ෙරෝහලට එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අපට එවැනි 
ෙකෙනකුට කිරි cup එකක් රුපියල්  15කට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා.   

ඒක විශාල රුකුලක් -උපකාරයක්- වුණා. ඒ අයට 
ෙපෝෂ්යදායක ෙදයක් ලබා ෙදන්න අපට හැකිවුණා.  ඒ වාෙග්ම එය 
තුළින් ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් වැඩසටහනකට 
යන්නත් අපට  පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, උදෑසන 
නිෙවස්වලට  පත්තෙර් ෙගන ෙගොස් දමනවා  වාෙග්  ෙකොළඹ 
නගරය තුළ පිහිටා තිෙබන නිවාසවලට උදෑසන කිරි ෙබෝතලය 
බැගින් ලබා ෙදන්නත් සැලසුම් සකස් කර තිබුණා ගරු 
ඇමතිතුමනි. එහිදී අප එක කමෙව්දයක් භාවිතා කළා. 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු ෙවලා සිටින  මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය ලබන 
දරුවන්ට අප C90 වාෙග් motorcycles ටිකක් අරෙගන දීලා, දියර 
කිරි ව්යාපෘතිය දියත් කරන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් කරලා දුන්නා.  
Hybrid කමයට කරන  තෘණ වගාව නැවත ෙපෝෂණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක්  දියත් කරන්නත්  අපි අවස්ථාව සලසා දුන්නා.   

ණය පහසුකම් ලබා දීලා තෘණ වගාව ආරම්භ කරන්නට අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාට 

පුළුවන්, පළාත් නවෙය් පශු සම්පත් අමාත්යවරුන් නව ෙදනාත් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා  ෙම් ව්යාපෘතිය පුළුල් ෙලස දියත් 
කරන්නට.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට බඩ ඉරිඟු ෙමටික්ෙටොන් හාර 
ලක්ෂයක් අවශ්ය කරනවා, නමුත් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය 
ෙවන්ෙන් ෙමටික්ෙටොන් ෙදලක්ෂ විසිපන්දහසයි. ඒ අනුව ඉතිරි 
ටික ආනයනය කරන්නට ෙවනවා. ආනයනය කරන්නට ගියාම 
ෙවන ෙවන තැන්වලින් ගන්නට ෙවනවා. අෙප් ගරු අමීර් අලි 
සිහාබ්දීන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පෙද්ශය වාෙග් පෙද්ශවල  
තෘණ වගාව වාෙග්ම බඩ ඉරිඟු වගාව සඳහා ෙයදා ගන්නට 
පුළුවන් භූමිය තිෙබනවා. මහ බැංකුව සමඟ සහ අෙනකුත් බැංකු 
සමඟ කථා කරලා අඩු ෙපොලියක් යටෙත් ෙගොවීන්ට ණය ලබා 
දීලා බඩ ඉරිඟු වගා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට 
පුළුවන්. ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන විට නියඟෙයන් සහ 
සතුන්ෙගන් වගාවලට සිදු වන හානි පූර්ණය කර ගැනීම සඳහා 
සුළු දායක මුදලක් ලබාෙගන රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන්නට 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර ටික ලබා දීලා ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන 
වැඩි කරන්නට අපට පුළුවන්, ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නට 
පුළුවන්. ඒ අනුව කටයුතු කරන විට ෙගොවියා හිර ෙවන්ෙන් නැහැ, 
පැත්තකට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිෂ්පාදන තුළින් අෙප් ශී ලංකාවට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම පශු ෛවද්යවරුන්ෙග් ඌනතාව 
ගැනත් යමක් කියන්නට ඕනෑ. අද පශු ෛවද්යතුමන්ලාෙග් 
ඌනතාවක් තිෙබනවා; ඒ අයෙග්  විශාල අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.   
සමහර ෙවලාවට එක දිස්තික්කයක එක ෛවද්යවරයායි, නැත්නම් 
ෛවද්යවරුන් ෙදෙදෙනක් විතර තමයි ඉන්ෙන්.   ඒ නිසා  වැඩි පුර 
පශු ෛවද්යවරුන් පමාණයක් බඳවා ගන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ අය  ෙසේවය සඳහා  පිට රටවලට  යන තත්ත්වය වළක්වා  - 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අපි ඊෙය් පශු ෛවද්යවරුන් 130කට ආසන්න පමාණයකට 

පත්වීම් දීලා, සෑම AGA ෙකොට්ඨාසයකටම පත් කළා. 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒක තමයි කියාත්මක කළ යුතු වන්ෙන්. 

ඒ වාෙග්ම  සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව තවත් 
ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම කෘතිම 
සිංචනය ලබා දීම සඳහා අවශ්ය නිලධාරින් බඳවා ගත යුතුයි.  
ගාමීය මට්ටෙමන් ඒ අවස්ථාව සලසා ගන්නට පුළුවන්. ෙමය 
පළාත්  සභා විෂයක් වුණත් එය ඉටු කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ 
සම්බන්ධ ෙවලා  කිරි එකතු කරන මධ්යස්ථාන සහ කිරි කල් තබා 
ගන්නා මධ්යස්ථාන - collecting centres and chilling centres -  
ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාව සලසා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මම පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාරෙගන කටයුතු 
කරපු කාලෙය් අපි මිල්ෙකෝ ආයතනෙයන් වසරකට රුපියල් 
මිලියන 325ක ආදායමක් ලබා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රුපියල් 
මිලියන 850ක සථ්ාවර තැන්පතුවක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදන 
ධාරිතාව වැඩි කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපට තිබුණා. ඒ 
කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා ඔබතුමා බිමටම බැහැලා වගකීම අතට 
අරෙගන කියා කිරීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද 
කරනවා. රජ රට වැව් බැඳි රාජ්යෙය් පුෙතකු හැටියට ඔබතුමා  ඒ 
හැඟීෙමන් යුතුව ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුයි.  

3789 3790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙම් ගරු සභාෙව් දී  කියැවුණා, පිට රටින් කිරි පිටි ෙගන 
ඒම නිසා අෙප් නිෂ්පාදනවලට කණ ෙකොකා හැඬූවා කියලා.  
නිකම් හිතලා බලන්න, අපි දැන් සමුපකාර සමිතිය පැත්තකට 
දමලා තිෙබනවා. නමුත් ආපදාවක් වුණු ගමන් භාණ්ඩ ෙබදා හැරීම 
සඳහා අපට තිෙබන ආයතනය සමුපකාරයයි.  

ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, වී නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන්  
ඔබතුමාට යම් යම් පශ්න එන්නට ඇති; ෙචෝදනා එන්නට ඇති. 
සමහර අය කියනවා අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනය පමාණවත් 
ෙනොවුණෙහොත් අපි පිට රටින් හාල් ෙගන්වමු කියලා. නමුත් අපට 
අවශ්ය ෙද්වල් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමයි වැදගත් 
වන්ෙන්. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්,  අපි යම් ෙදයක් කරනවා නම් 
අපට ඒ පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙවන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
අෙප් අරමුණ කරා යන ඒ ගමෙන් දී බාධක කම් කටුලු ෙමොනවා 
ආවත් අපි එතැනට යන්නට ඕනෑ.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ වාෙග්ම අප වටා එකතු වන සමහර අය, 
සමහර නිලධාරින් ගැන ෙහොඳ අවධානෙයන් ඉන්න, ඔවුන් වැරැදි 
ෙතොරතුරු දීලා අවස්ථාවාදීව පළ පෙයෝජන ගන්නට උත්සාහ 
කරයි. ඔබතුමා අද නායකත්වය ෙදන අමාත්යාංශයට නැවත වරක් 
මම පත් ෙවලා ආෙවොත් ඔය නිලධාරින්ම  මටත් උපෙදස් ෙදයි.  ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. අපි  වැරැදි 
මාවතකට ෙයොමු ෙනොවී කටයුතු කළ යුතුයි.   

ඔබතුමා විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන ආයතනයක් 
තමයි මිල්ෙකෝ ආයතනය. මිල්ෙකෝ ආයතනය පතිපත්තිමය තීන්දු 
ගන්නා සෑම අවස්ථාෙව්දීම ඔබතුමාත් ඒ ෙම්සෙය් වාඩි ෙවනවා; 
ඔබතුමා ඒ සඳහා නායකත්වය ෙදනවා. එම ලබා ෙදන 
නායකත්වය මත එම ආයතනය දියුණු කරන්නට පුළුවන් අවස්ථාව 
සැලසිලා තිෙබන වා. නමුත් පහළ මට්ටෙම් ඉන්න ෙසේවකයා 
ගැනත් ෙහොඳ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ගරු අමාත්යතුමනි. ඒ 
වාෙග්ම, සමහර වෘත්තීය සමිති ඔබතුමාට පශස්ති ගායනා 
කරන්නට පුළුවන්. නමුත්, අප අෙප් අරමුණ කරා යන්න අවශ්ය 
පසු බිම සකස් කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, මම කුකුළු පාලනය ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
අෙප් අමීර් අලි නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් 
ඉන්නවා. ෙම් කුකුළු පාලන කර්මාන්තෙය්දී මව් ආෙර් සතුන්ෙග් 
ඌනතාවක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඇහිඳෙගන කන 
කුකුළන් ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න. එම 
සතුන් පචලිත කර ගත්තාම, උෂ්ණත්වය පාලනය ෙනොකර අපට 
එම කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්. එතෙකොට ගාමීය 
මට්ටම දක්වාම ඒ අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා. වතුකරයටත් 
ඒ අවස්ථාව සලසා ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙම් කමෙව්දය 
හඳුන්වා ෙදමින් ඉස්සරහට යන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම 
ගාමීය මට්ටෙම්ම මව් ආෙර් සතුන් ෙගනැත්, ඒ සතුන් ලබාගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. අප ෙම් ෙද්වල් වැරැදි විධියට දකින්ෙන් නැහැ. ඉතා 
ඉක්මනින් අෙප් ඉලක්කය කරා යන්න අවස්ථාව සැලෙසනවා නම් 
අප ඒ ෙදය හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ෙප්දුරු තුඩුෙව් 
සිට ෙදවුන්දර තුඩුව දක්වාම ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් අද තිෙබනවා.  

දැන් රුහුෙණ් මී කිරිවලටත් කණ ෙකොකා හඬන කාලය ළං 
ෙවනවාය කියා මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමන්ලා කියනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසාන ෙව්ෙගනයි 

එන්ෙන්.  

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
මම කිරි ගැනයි කියන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. මට තව ෙපොඩි 

ෙව්ලාවක් ෙදන්න.  

ෙම්ක වැව් බැඳි රාජ්යයක්. ඒ වැව් තාවුල්ෙල් තෘණ වගාවට 
අවශ්ය පරිසරය සකස් කරන්න කියාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  මට 
නියමිත ෙව්ලාව අවසාන ෙව්ෙගන එන බව ගරු සභාපතිතුමා කියූ 
නිසා මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සියලු කාර්යයන් කිරීෙම්දී ඔබතුමාට 
සැබැවින්ම, අවංක ෙලස ෛධර්ය ශක්තිය ෙදන නිලධාරින්ට 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම් ෙද්වල් ෙදස මමත් 
පැත්තක සිට බලාෙගන ඉන්නවා. මමත් යම් කාලයක අත ගහපු 
කාර්යයක් අද ඔබතුමා කරන්ෙන්.  

ගරු පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාවට 
පහසුකම් සැලසීෙම් වගකීම ඔබතුමාට භාරයි. එය හරියාකාරව 
කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම ඔබතුමා ෙවතයි පැවරී තිෙබන්ෙන්. 
අරයා ට ෙමයාට ඇඟිල්ල දිගු කරනවාට වඩා, අපට අවශ්ය වන්ෙන් 
ඒ අයෙග් ජන ජීවිත  ඉදිරියට ෙගන යාමයි. අප මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවා තිෙබන්ෙන් 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නයි. ඔවුන්ෙග් ජීවිත යහපත් 
කිරීම සඳහා එක් ෙවලා වැඩ කරන්න, ඒ ශක්තිය ෙදන්න අප 
සූදානම් බව පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් කාරණය සඳහන් 

කරන්න කැමැතියි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉතාම ධනාත්මක විවාදයක් 
පැවැත්ෙවනවා. විපක්ෂය පැත්ෙතනුත්, අෙප් ගරු ඇමතිවරුනුත් 
ඉතාම ආදර්ශවත් අන්දමින් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් ගරු 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු ෙමෙහම සිද්ධ ෙවනවා නම් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතාම රමණීය ස ්ථානයක් ෙවයි. ඔබතුමන්ලාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.00] 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර 

දිස්තික්කයම නිෙයෝජනය කරන ගාමීය අර්ථිකය පිළිබඳ 
ඇමතිතුමාත්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමියත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට අද විෙශේෂ අමාත්යාංශයක් 
භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම්ක එතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
කරෙගන යන අවස්ථාවක්. එතුමා හයිලන්ඩ් එක භාර ගන්න 
ෙකොට turnover එක මිලියන 460යි. අද අෙප් ගරු ඇමතිතුමා එය 
මිලියන 810ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. එය විශාල 
ජයගහණයක්. ඒ වාෙග්ම, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ලංකාෙව්ම තිෙබන සියලුම DS Divisionsවල සිටින 
ෙගොවි මහත්වරු ෙතෝරාෙගන, කිරි කර්මාන්තය කර  ෙගන යාම 
සඳහා ඒ එක ෙගොවි මහත්මෙයකුට කිරි හරකුන් දහය බැගින් 
ලබාෙදන්න එතුමා සැලසුම් කර තිෙබනවා. 2015දී අප පිට රටින් 
US Dollars මිලියන 251ක කිරි පිටි ආනයනය කළා. ඒ මුදල් 

3791 3792 

[ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා] 
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පමාණය ෙමහි ඉතිරි කර ගත්ෙතොත් අෙප් GDP එක වැඩි 
කරගන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වය ඇති කරගන්න දැනට එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන්  විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා.  

2016 වසෙර්දී එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 3.2ක් 
ෙවන් කර තිබුණා. නමුත්, 2017 වසරට ඒ පමාණය රුපියල් 
බිලියන 9.5ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් ඔබතුමාට දුන් මුදල මාස කීපයකින් අවසන් කර 
ඔබතුමා බලාෙගන හිටියා. නමුත්, ෙම් සැෙර් ඔබතුමාට රුපියල් 
බිලියන 9.5ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් ෙවන් කරලා ඔබතුමාට  
විශාල කර්තව්යයක් පවරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමති 
ෙකෙනක්.  

ඔබතුමා අනුරාධපුරය දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත 
ලංකාෙව්ම ආර්ථිකයට විශාල කර්තව්යයක් ඉටු කරයි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය වී 
අස්වැන්න කාලෙය්දී ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් විශාල 
වශෙයන් වී මිලදී ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන ෙදයට 
ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න. ඔබතුමා වී ටික අරෙගන stock කර 
ෙගන ඉන්නවා.  

දැන් හාල් හිඟයක් ඇතිවන්න යනවා. කුඩා වී 
ෙමෝල්හිමියන්ෙග් වී ෙමෝල් ඔක්ෙකෝම වැෙහන තත්ත්වයක් දැන් 
ඇති ෙවන්න යනවා. එම නිසා ඒ අයෙග් කර්මාන්තවලට අපි උදව් 
කරන්න ඕනෑ. වී ටික ගත් විධියටම ෙහොඳ මිලකට දීලා හාල්වල 
මිල අඩු කර ගන්න ඔබතුමා දැන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව ඉදිරියට හාල් මිල වැඩි වීමක් වුෙණොත්, ඒක යහ 
පාලන රජයට විශාල පශ්නයක් වනවා. එම නිසා එවැනි 
වැඩසටහන්වලට ඔබතුමා ඉදිරිපත් වන්න ඕනෑය කියන එක තමයි 
මෙග් ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
ඇමතිතුමා තව විශාල වැඩ කටයුත්තක් අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් 
කර ෙගන යනවා. කිසිම ජාතියක්, කිසිම ආගමක්, කිසිම කුලයක් 
බලන්ෙන් නැතිව එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. පසු ගිය 
අවුරුද්දක්, ෙදකක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ මා 
එතුමා පිළිබඳව දන්නවා. එතුමාට  නිෙයෝජ්ය ඇමති හැටියට අෙප් 
ෙකෙනක් හම්බ ෙවලා ඉන්නවා. එතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ලබන අවුරුද්ෙද්දී ර ෙට් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරයි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එම නිසා අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමාට ෙම් අමාත්යාංශය දීපු එක පිළිබඳව 
ලාංකිකෙයෝ වශෙයන් අපි ෙබොෙහෝ සතුටු වනවා.  

කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමියටත් රුපියල් බිලියනයක් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුරය 
දිස්තික්කයට එතුමිය විශාල සංවර්ධනයක් කරයි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමිය ගිය අවුරුද්ෙද්ත් විශාල 
සංවර්ධනයක් අනුරාධපුරය දිස්තික්කයට කරලා තිෙබනවා. එම 
නිසා ඔබ ෙදපළම එකතු ෙවලා අනුරාධපුරය සංවර්ධනය කරන්න 
ඕනෑය කියලා තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ඔබ ෙදපළ ට ෙම් අමාත්යාංශ දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙදෙදනාම කථා 
කර කර ඉන්න එපා. වැඩකාරෙයෝ ෙදෙදනාටම අමාත්යාංශ දීලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි ගැනත් බලාෙගන වැඩ කටයුතු කරන්න 
කියලායි අපි කියන්ෙන්. ෙදෙදනාම නම ගන්න යන්න එපා. 
අපිටත් උදව් කරන්න කියලා තමයි මා ෙගෞරවෙයන් ඔබ 
ෙදපළෙගන් ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
වැඩිෙයන් කරන්න කියලා. 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ඔව්, අපට වැඩිෙයන් උදවු කරන්න කියලා තමයි ෙගෞරවනීය 

ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙදමෙළනුත් වචන කීපයක් කථා 
කරන්න ඕනෑය කියලා හිතනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த நாட் ேல 

தற்ெபா  இனவாத ம் மதவாத ம் குலவாத ம் 
நிைறந் ெகாண்  வ வைத நாங்கள் அறிந்  
ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல நல்லாட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்காக ேவண்  அைனத்  இன மக்க ம் 
ஒன் பட்  வாக்களித்தார்கள் என்ப  இந்தச் சைபயி ள்ள 
அைனவ ம் அறிந்த விடயம். தற்ெபா  என்ன 
நடக்கின்ற ? மீண் ம் இனவாதத்ைதத் ண் வதற்காக, 
மதவாதத்ைதத் ண் வதற்காக ஒ சில விஷமிகள் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். தற்ெபா  இந்த நாட் ேல மீண் ம் 
ஓர் இரத்தக் களாிைய உண் பண்ண யற்சிகள் ெசய்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ ேபா ம் ஸ் ம்கள் ஆ தம் 
ஏந்தியவர்கள் அல்லர். ஒ ேபா ம் ஆ தத்திற்கு 
அ ைமப்படாதவர்கள். ஆ தத்தின்மீ  எந்தவித நம்பிக்ைக 
ெகாண்டவர்க ம் அல்லர். அவர்கள் குர்ஆன், ஹதீஸ் மீ  
நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்களாகத்தான் தங்க ைடய 
வாழ்நாைளக் கழித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இந்தச் சைபயிேல ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
களாகிய நாங்கள் 21ேபர் இ க்கின்ேறாம். நாட் ன் 
தற்ேபாைதய நிைலைம பற்றி நாங்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேளா ம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேளா ம் 
ேபச்சுவார்த்ைதகளில் ஈ ப வதற்குத் தயாராகிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற 
அைனத்  இன மக்க க்கும் நாங்கள் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் வ  என்னெவன்றால், “நீங்கள் பயத்ேதா ம் 
பீதிேயா ம் வாழாதீர்கள்! உங்க க்குச் சாியான ைவ 
நாங்கள் அைனவ ம் ெபற் த்த ேவாம் என்பதில் நாங்கள் 
மிகத் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம்” என்பைதத்தான். இந்த 
நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் மற் ம் இந்த நாட் ன் அைனத்  
அைமச்சர்க டன் இைணந்  எங்க ைடய 21 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ம் இந்த நாட் ேல இனவாதத்திற்கும் 
மதவாதத்திற்கும் குலவாதத்திற்கும் ஒ ேபா ம் 
இடமளிக்கமாட்ேடாம் என்பைத  நாங்கள் இந்தச் 
சைபயி டாக இந்த நாட் ள்ள அைனத்  மக்க க்கும் 
ெதளிவாகச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம்.  

இனவாதிகேள! மதவாதிகேள! இந்த நாட் ேல மீண் ம் 
ஓர் இரத்தக் களாிைய உண் பண்ண வி ம்பாதீர்கள்! இந்த 
நாட் ேல 8 ஆயிரம் ஸ் ம்கள் 30 வ ட கால த்தத்தில்  
தங்கள  உயிர்கைள இழந்தார்கள். அ மாத்திரமல்ல, பல 
ேகா க்கணக்கான ெசாத் க்கைள இழந் ள்ளார்கள். 
இ ந் ம் அவர்கள் ஒ ேபா ம் ஆ தம் க்கவில்ைல. 
அதனால், இனவாதிகேள! இன் ம் ஒ ைற சிந்தித் ச் 
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ெசயலாற் ங்கள்! இந்த நாட் ேல இரத்தக் களாிைய 
உண் பண்ண வி ம்பாதீர்கள்! தமிழர்களாக இ க்கலாம், 

ஸ் ம்களாக இ க்கலாம், கிறிஸ்தவர்களாக இ க்கலாம், 
இந் க்களாக இ க்கலாம், ெபளத்தர்களாக இ க்கலாம். யார் 
என்றா ம் மனித ேநயம் மிக்கவர்களாக இ க்க ேவண் ம். 
நாங்கள் அைனவ ம் இந்த நாட் ேல பிறந்தவர்கள் என்பைத 
நீங்கள் நிைனவில் ெகாள் ங்கள்!  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is over.  
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
Sir, please give me two more minutes. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, we have to stick to the time. I cannot 

change the time. We have a strict policy now.  
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
இந்த நாட் ள்ள ஸ் ம்கள் ேநற்  இன்  மட் மல்ல, 

இந்த நாட் ன் சுதந்திரத் க்காக ம் பா பட்டவர்கள். 
எங்க ைடய ஸ் ம்கள் சிங்களப் ெபண்கைளத் தி மணம் 
ெசய்  குழந்ைதகள் ெபற்  தம  இனத்ைத 
உ வாக்கியவர்கள். அதனால்தான் ெகளரவ தவிசாளர் 
அவர்கேள, சிங்கள மக்கள் மீ ம் ெபளத்தர்கள் மீ ம்கூட 
எங்க க்கு நிைறய இரக்கம் இ க்கின்ற . ாிந்  
ெகாள் ங்கள்! எங்க ைடய பரம்பைர சிங்கள 
இனத்தி ந் தான் உ வாகிய  என்பைத நாங்கள் இந்தச் 
சைபயிேல ெதளிவாகச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதனால், இந்த நாட் ல் இனவாதேமா மதவாதேமா 
ஏற்ப வதற்கு ஒ ேபா ம் இடமளிக்கக்கூடா  என்  ேகட் , 
வாய்ப்பளித்த தவிசாளர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 6.09] 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු සභාපතිතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාවක 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීමට ලැබීම මා භාග්යයක් ෙසේ සලකනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් විදුලි 
සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව කථා කරන්නයි. පසුගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩිෙයන්ම හඬ නඟපු; වැඩිෙයන්ම කථා කරපු හරින් පනාන්දු 
මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා 
කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. එතුමා තරුණ 
තරුණියන්ට ෙලොකු සිහිනයක් ෙපන්වා, ඒ සිහිනය බැලුන් එකක 
දමා උඩ යැව්වා. නමුත්, අද වනෙකොට ඒ බැලුන් එක කඩා ෙගන 
වැටිලා ඒ සිහින ටික ෙබොඳ ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ෙමොෙහොතක 
තමයි අද මට කථා කරන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු අමාත්යතුමා කථා කරද්දි ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ලබා දුන් 
බව අපි දන්නවා. අනාගතෙය් තාක්ෂණය දියුණු වන විධිය ආදී ඒ 
සියලුම ෙද්වල් එතුමා පැහැදිලි කළා. හැබැයි, කියන්න දුකයි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. 2016 වැය ශීර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 10,652ක් 
ෙවන් වුණු අමාත්යාංශයට ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන් වුෙණ් රුපියල් 
මිලියන 2,453යි කියලා අපි දන්නවා. ඒ අනුව සියයට 77ක 
කප්පාදුවක් කරලා. හැබැයි, අමාත්යතුමා කියන්ෙන් ෙම් සැෙර් තව 
තවත් තාක්ෂණය දියුණු කරනවා කියලායි. හැබැයි, එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට අදාළ වැය ශීර්ෂය එතුමා දන්ෙන්ත් නැතිව සියයට 
77ක් කපා අවසන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත්යවරු ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු ෙදනවා 
කියලා අපි අහලා තිබුණා. ෙපොෙරොන්දු කඩ වුණා; රැවටීම් තිබුණා. 
ඒවා ගැන අපි අසා තිබුණා. හැබැයි, ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට 
තමයි මම අහලා තිෙබන්ෙන් මාධ්යෙව්දීන්ටත් ෙපොෙරොන්දු පිට 
ෙපොෙරොන්දු දීලා ඒවා ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු බවට පත්ෙවලා තිෙබන 
බව. මාධ්යෙව්දීන් රවටපු පළමු අමාත්යවරයා වශෙයන් අද හරින් 
පනාන්දු අමාත්යවරයා ඉතිහාස ගත ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, එතුමා මුලින්ම ෙපොෙරොන්දුව ලබා ෙදන්ෙන් 
මාධ්යෙව්දීන් 6,000කට tab එක ලබා ෙදනවා කියලායි. අන්තිමට 
ඒක මාධ්යෙව්දීන් 52 දක්වා අඩු ෙවනවා. හැබැයි, ඒ  මාධ්යෙව්දීන් 
පනස් ෙදෙදනාටත් ලබා දීලා ටික දවසක් ගියාට පසුව රුපියල් 
438ක වාරිකයත් එක්ක බිල එනවා. මම එකී ෙල්ඛන හැන්සාඩ් 
ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

ඩිජිටල් අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන කථා කරනෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් පශ්න එනවා. ඒකයි ෙම් විධියට විදුලි 
බලයත් විසන්ධි වන්ෙන්.  එතුමා ගැන කථා කරන නිසා  සමහර 
විට එතුමා  hack  කරනවාද දන්ෙන්ත් නැහැ.  ගරු සභාපතිතුමනි, 
අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. A/L කරන දරු දැරියන් 
175,000කට  Tab එක ලබා ෙදනවා කියා ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙදනවා. ඒකත් මාධ්යෙව්දීන්ට ලබා දුන්නා වාෙග් 
ෙපොෙරොන්දුවක්ද? එෙහම නැත්නම් දීලා මාසයකින් පසුව බිල 
ඒවිද? ඒ නංගිලා මල්ලිලාටත් රුපියල් 438 ගණෙන් බිල ඒවිද? 
නැත්නම් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා ඊළඟ අය වැෙය්දී නැවත 
ඉදිරිපත් ෙව්විද කියා ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මම කියන්න 
කැමැතියි, අද හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයම මළ ෙගදරක් ෙවලා 
තිෙබන බව. අද හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය වාෙග්ම මුළු රෙට්ම 
තරුණ තරුණියන් 482ක් අද ෙවද්දී strike කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] අමාත්යතුමනි, කථා කරන්න ෙදන්න.  

හම්බන්ෙතොට  වරාය වහලා තිෙබනවා.  හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
ෙසේවකයන් අද strike කරනවා. ඒ තරුණ තරුණියන්ට රැකියාව 
ලැබිලා අවුරුදු තුනයි; සමහර අයට අවුරුදු 4යි. ෙම් කාලය තුළ 
ඔවුන් ෙලොකු සිහිනයක් මැව්වා. සමහර අය කසාද බැන්දා විතරයි; 
සමහර අයට පුංචි දරුෙවක් ලැබුණා විතරයි; සමහර අය තමන්ෙග් 
නිවස හදන්න පටන් ගත්තා විතරයි. ඒ වාෙග් ෙකෙමන් ෙකෙමන් 
තමන්ෙග් ජීවිතය සාර්ථකත්වයට ළඟා ෙවන ෙමොෙහොතක වරාය 
විකුණා දාලා අද ඒ තරුණ තරුණියන් පාරට ඇද දමන තත්ත්වයට 
අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙචෝදනාවක් කළා. ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාත් ඒ ගැන කථා කළා. ඒ දවස්වල එතුමන්ලා කිව්වා 

3795 3796 

[ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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හම්බන්ෙතොට වරාෙය් තිෙබන්ෙන් ගලක් කියලා. එතුමන්ලා 
ඇහුවා, හම්බන්ෙතොට වරාය හදද්දි ෙගොඩබිමට ෙකොෙහොමද මුහුද 
ෙගෙනන්ෙන් කියලා. එතුමාෙගන්  මම අද අහන්න කැමැතියි, 
ෙඩොලර් මිලියන 450ක් වියදම් වුණු වරාය ෙකොෙහොමද බිලියන 
1.2කට ෙදන්ෙන් කියලා. එහි වටිනාකමක් නැත්නම් ෙකොෙහොමද 
බිලියන 1.2කට ෙදන්ෙන් කියා මම අමාත්යතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි.  

විදුලිය විසන්ධි ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙවලාව ලබා 
ෙදන්න ෙම් ෙකොළය ෙප්න්ෙනත් නැහැ. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
What is your point of Order? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා.  වරායට වියදම් වුෙණ් ෙඩොලර් 

මිලියන 400 ෙනොෙවයි.  ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් විතර වියදම් 
කළා. භාණ්ඩාගාරෙයන් ගත්ත ඒවා ෙහොරකම් කළා. වරාෙය් 
ඇත්ත වටිනාකම ඒ ගණන තමයි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you go ahead. 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාට හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කිසිම 

අදහසක් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු ඩී.වී. 

චානක මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හැමදාම කෙළේ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාට ෙහොරා ෙහොරා කියන එක විතරයි. හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් පළමු අදියරයට යන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 450යි. දැනට 
ෙදෙවනි අදියර කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා මුදල් 
පමාණයක් ඉදිරිෙය්දී ෙවන් ෙව්වි. එහි තවම වියදම ඉවර ෙවලා 
නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් 
ෙදන්න කැමැතියි,  2012දී හම්බන්ෙතොට වරායට handlingවලට 
නැව් 10,750ක් එනවා. වරාය open කරලා, 2012 ෙවනෙකොට  
නැව් 10,750ක් එනවා. ඒ පමාණය  2013 ෙවනෙකොට 64,500 

දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒක පතිශතයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් සියයට 
600ක වැඩි වීමක්. ඒ වාෙග්ම 2014 ෙවනෙකොට  64,500 සිට 
198,426ට ඒක වැඩි ෙවනවා. ඒක සියයට 300ක වැඩිවීමක්. 
හැබැයි. 2015 ෙවනෙකොට ඒක කඩාෙගන වැෙටනවා. 198,426ක් 
නැව් ආපු එක 185,444ට කඩාෙගන වැෙටනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, I will give you time. ඔබතුමාට කථා 

කරන්න ෙව්ලාව ෙදන්නම්. 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ඒ වාෙග්ම ගරු සභාපතිතුමනි,  2014 වරායට ලැබුණු ආදායම 

මිලියන 5,000යි. නමුත් 2015 ෙවද්දී ආදායම මිලියන 2,150 
දක්වා කඩාෙගන වැෙටනවා.  

අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මිලියන 5,000ක මිලක් 
ලැබුණු වරාය අද රුපියල් මිලියන 2,150ට වැටිලා. ෙමොකක්ද 
ෙහේතුව? ෙම්වා වුවමනාෙවන් කරන ෙද්වල්. වරාය විකුණන්න 
ඕනෑ වුණාම, ආදායම් ලැෙබන වරායක් වුණත් විකුණලා දමන්න 
තමයි දැන් ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, නිකම් 
ෙනොෙවයි, අපට දැනගන්න ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව සියයට 20ක 
ෙකොමිස් මුදලක් එක්ක තමයි වරාය විකුණන්න හදන්ෙන්. 
ෙමච්චර ආදායමක් ලබන වරාය ෙකෝටි 3,000ක පගාවක් අරෙගන 
තමයි ෙම් අය විකුණන්න යන්ෙන්. වරාය වහනවාද කියලා අපි අද 
උෙද් පශ්න කළාම, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? "ඔබතුමන්ලා කුහකයි. අක්කර 15,000ක් ෙදනවාට 
ඔබතුමන්ලා විරුද්ධයි" කියලා. අපි ඇහුෙව්, වරාය වහනවාද 
කියලා. හැබැයි, එතුමා උත්තර දුන්ෙන් ෙවන ෙද්කට. ගරු 
අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. හැබැයි, ඔබතුමා 
දැනගන්න, ඔබතුමන්ලාට ඔය අක්කර 15,000 ෙදන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් ගලක් තිෙබනවා වෙග් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් 
කියපු වරාය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හදපු නිසයි. එෙහමත් 
නැත්නම් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට වී ගබඩා කරන්න ගුවන් 
ෙතොටුපළ හදපු නිසයි. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමන්ලාට අක්කර 
15,000ක් ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන්  කළ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ඉල්ලීමක්       

කරලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුයි, අගමැතිතුමාෙගනුයි මම ඉල්ලීමක් 
කරන්න කැමැතියි. අෙප් තරුණ තරුණියන් 483 ෙදෙනක් අදටත් 
පාෙර් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් පශ්න ගැන ෙසොයා බලා, කඩිනමින් ඒ 
අයෙග් රැකියාව ලබාෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ෙම් මන්තීතුමන්ලා කියන විධියට හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 

ලාභය වැඩි වුෙණ් නැහැ. ෙකොළඹට එන නැව් ටික හරවලා 
හම්බන්ෙතොටට යැව්වා. එෙහම කරලා තමයි ඒෙක් ආදායම 
ෙපන්නුෙව්. [බාධා කිරීමක්] තමුෙසේ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාඩිෙවනවා. ෙමෝඩෙයක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් කෑ ගහන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  

මීළඟට, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 6.17] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  காைல தல் இங்கு 

ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்ற க த் க்களி ந்  மைலயக 
ச கம் அநீதி இைழக்கப்பட்ட ஒ  ச கமாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற  என்ப  ெதளிவாகின்ற . அதாவ  
இங்கு உைரயாற்றிய சகல ேம மைலயகத்தி ைடய 
நிைலைம ெதாடர்பாக எ த் க்கூறிய க த் க்களி ந்  
அங்கு அந்த அநீதி எந்தள க்கு இடம்ெபற் ள்ள  என்பைதச் 
சகல ம் ாிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ ந்த . எனேவ, இன்  
காைல தல் மைலயகச் ச கம் ெதாடர்பான க த் க்கைள 

ன்ைவத்த - அவர்க ைடய நிைலைமகைளச் சுட் க்காட் ய 
அைனத்  உ ப்பினர்க க்கும் என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  [இைடயீ ] 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! - [Interruption.] Field Marshal Hon. 

Sarath Fonseka, please let me conduct the Committee. If 
you have to reply, you can do so later.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
Sir, ask them to keep quiet. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You also must keep quiet. The Hon. Members on both 

sides have the right to speak. Ensuring that is my duty. 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
நா  சுதந்திரமைடந்ததி ந்  இன் வைர ஒவ்ெவா  

காலகட்டத்தி ம் மைலயக ச கம் பல்ேவ  அநீதிக க்கு 
உட்பட்  வந்தி க்கின்ற  என்பைத இங்ேக இ க்கக்கூ ய 
சேகாதர உ ப்பினர்கள் எ த் க்காட் யி ந்தார்கள். கடந்த 
காலத்தில் நாட்ைட ஆட்சி ெசய்தி க்கக்கூ ய சகல 
தைலைமக ம் அதில் பங்காளிகளாக இ க்கின்றார்கள். 
இன்  நாங்கள் வி க்கும் ேவண் ேகாள், இந்த நல்லாட்சியில் 
அந்த நிைலைமக்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்க ேவண் ம் என்ப . 
அேதேநரம் இன்  அரசு ன்ென த்தி க்கின்ற அந்த 
மைலயக மக்க க்கு 7 perches நிலத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா ப்ப  பற்றிய திட்டம் மிக விைரவில் 
சட்டமாக்கப்பட்  நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெகளரவ அைமச்சர் 
ஹாிசன் அவர்க ைடய கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
பற்றிய அைமச்சுக்குக்கீழ் வ கின்ற மாேபாிெதன்ன 
பண்ைணயான  ன்னர் ஒ  ேதாட்டமாக இ ந்த . 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have one more minutes.  

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
அந்தத் ேதாட்டத்தின் ஒ  பகுதிதான் இன்  

மாேபாிெதன்ன பண்ைணயாக இ க்கின்ற . அதிேல ஒ  
பகுதி கடந்த இரண்  ஆண் க க்கு ன்னர் உள்ளக விமான 
நிைலயம் அைமப்பதற்காக எ க்கப்பட்ட . நாங்கள் 
'லயன்'களி ந்  தனி க க்குப் ேபாவ  பற்றிப் 
ேபசுகின்ேறாம். ஆனால், குறித்த நடவ க்ைகயின்ேபா  
அங்கி ந்த 'லயன்'க ம் அந்த மக்கள் தங்கள் க க்குச் 
ெசல் கின்ற பாைதக ம் உைடத் த் தள்ளப்பட்  இன்  

ன்றாவ  ஆண்  கடந்  ெசன் ெகாண் க்கின்ற . நான் 
தனிப்பட்ட ாீதியி ம் உங்களிடம் இந்த விடயத்ைத 

ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். ஆகேவ, அவர்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவதில் இன் ம் காலத்ைதத் தாழ்த்தி பல 
காரணங்கைளக் கூறா  அந்த மக்கைள அவல நிைலயி ந்  
மீட்ெட ப்பதற்காக அவர்கள  காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகா ங்கள். அந்த மக்க க்குக் கடந்த அரசாங்கத்திேல 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட காணிகளில் கைளக் கட் வைத 
தாங்கள் நி த்தியி க்கின்றீர்கள். ஆகேவ, அதைன மீண் ம் 
உடன யாகக் கட் வதற்குாிய அ மதிையப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குாிய நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
[අ.භා. 6.21] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනට නියමිත අමාත්යාංශ සියල්ෙල්ම 

වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව අද උෙද් ඉඳලා කළ විවාදෙය්දී ෙහොඳ 
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අදහස් හා ෙයෝජනා අප ෙවත ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය්ත් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාට 
මම පළමුෙවන්ම ස්තුති කරන්න කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධ ව්යාපෘති උතුරු පෙද්ශයට 
ගලායන්ෙන් නැති නිසා උතුරු පෙද්ශයටත් ඒවා ලබාෙදන්න 
කියලා ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. මම කියන්න ඕනෑ, රජයක් හැටියට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාත් උතුෙර් 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානයකින් යුතුව කටයුතු 
කරනවාය කියලා. හැබැයි, අපට බාධාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
සඳහා පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය ෙනොලැබීමයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය වාෙග්ම 
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග්ත් සහෙයෝගය ඒ හා සමානවම 
ලැෙබනවා නම් අපට ෙම් සංවර්ධන කියාමාර්ගය ඉදිරියට 
ෙගනයන්න ඉතාමත් පහසු ෙවනවා. පසු ගිය වතාෙව්දී 
අමාත්යාංශයක් හැටියට අපි යම් යම් වැඩකටයුතු කියාත්මක 
කිරීෙම්දී බාධා රාශියක් පැමිණියා. ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
ෙමොකද, එෙසේ ෙනොවුණා නම් අපට ෙම් සංවර්ධනය තවදුරටත් 
ෙව්ගවත්ව ඉදිරියට ෙගන යා හැකිව තිබුණා. ලබන අවුරුද්ද තුළ 
මීට වැඩි ෙව්ගයකින් ඒ සංවර්ධනය අෙප් අමාත්යාංශය තුළින් 
ඉදිරියට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. Hon. Member, please let the Hon.Minister 
continue.   

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මෙග් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් වන ගරු 

ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, - එතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් 
සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි.- අනුරාධපුරෙය් මිනිසුන්ට තුන්ෙව්ල 
කන්න විධියක් නැහැයි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ලබන අවුරුද්ද 
ෙවනෙකොට මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතයට අවුරුදු 30ක් ෙවනවා. 
හැබැයි, ෙසේමසිංහ මැතිතුමාෙග් සීයා වන ෙක්.බී. රත්නායක 
මැතිතුමාත් එක්ක මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාෙග් තාත්තා සමඟත් මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. දැන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා 
සමඟත් අවුරුදු ගණනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගත කළා. 
එතුමාෙග් පුතා එක්කත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමන්ලා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙව්ල් තුන කන්න 
නැති පවුල් 10ක් අනුරාධපුරෙයන් ෙසොයා දුන්ෙනොත් මම මෙග් 
ෙද්ශපාලනෙයන් අයින් ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයක් අද නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව මිනිත්තුවක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා සභාපතිවරයා හැටියට ඉන්න 
ජීවන වියදම් කමිටුවට අපිත් සහභාගි ෙවනවා සතියකට, ෙදකකට 
වතාවක්. සහල්වල මිල ඉහළ යාමක් තිෙබන බව අපි කවුරුත් 
දන්නවා. අෙනකුත් සියලු භාණ්ඩවල මිෙලහි පහත වැටීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනදාට වඩා ඒ අයෙග් ජීවන රටාෙව් අද 
ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  ඉතින්  සහල්වල මිල ඉහළ යාම 
දඩමීමා කරෙගන සමහරු "ජනතාවට කන්න නැහැ. ජීවත් ෙවන්න 
අමාරුයි.  පශ්න තිෙබනවා" කියලා ෙලොකු මවා පෑමක් කරනවා. 
ඒ නිසා සහල් මිල සම්බන්ධෙයන් ගැටලු රාශියක් මතු වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපටත් වගකීමක් තිෙබනවා, සහල් මිල 
සම්බන්ධෙයන්. දැනටමත් ඒ සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් සහල් මිල ඉහළ යාම වළක්වන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. කමානුකූලව වී ෙතොග නිකුත් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, මහා පරිමාණ වී ෙමෝල්වලට 
විතරක් ෙනොෙවයි, සුළු පරිමාණ වී ෙමෝල්වලටත් ෙම්වා ලබා දීලා 
මුළු රටටම ෙබදිලා යන විධියට කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. යම් ෙහයකින් සහල් මිල ඉහළ යාමක් තව දුරටත් සිදු 
ෙවනවා නම්, ඒ සහල් මිල පාලනය කිරීම සඳහා රුපියල් 50ත් - 
60ත් අතර මුදලකට නාඩු සහල් ලබා දීම ට විෙද්ශීය රටවලින් 
ආනයනය කිරීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය දුන්නායි කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.   

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව තප්පරයක් ෙදන්න.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් 
අමාත්යාංශය භාර ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, ෙල්කම්තුමිය 
ඇතුළු අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතනවල සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලු ෙදනාටත්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඇතුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාටත් 
ස්තුති කරන්නට මා ෙමය අවසථ්ාව කර ගනිමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
“140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු.  334,776,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

 රු. 12,510,000 
 

“140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 12,510,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

3801 3802 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන   වැඩසටහන - මූලධන  වියදම. 
 රු. 3,020,000,000 

 
“140  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,020,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
140 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.     

 
“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 334,776,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  12,510,000 

 

“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,510,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,020,000,000 

 

“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,020,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 334,776,000 for Head 140,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 140, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,            
Rs. 12,510,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,510,000, for Head 140, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 140, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 3,020,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 3,020,000,000, for Head 140, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 140, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
“147 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු.  229,211,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

147 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 77,000,000 

 
“147 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 77,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
147 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන   

වියදම,  රු. 115,430,00 
 

 “147  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 115,430,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
147  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.    

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන   වැඩසටහන - මූලධන  වියදම. 

 රු. 200,000,000 
 

“147 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 200,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
147  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.      

 
“தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 229,211,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 77,000,000 
 

“தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 77,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 115,430,000 
  

“தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 115,430,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 200,000,000 

 

“தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 200,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  147, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 229,211,000 for Head 147,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 147, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,  
Rs. 77,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 77,000,000, for Head 147, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 147, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 115,430,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 115,430,000, for Head 147,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 147, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 200,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 200,000,000, for Head 147, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 147, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
  
 “154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 652,049,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 405,100,000 

 

“154 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 405,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
154  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 189,441,000 

 
“154 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 189,441,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

154 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 5,941,400,000 

 
“154 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 5,941,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
154  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන,  මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

     
292 වන ශීර්ෂය.-  සත්ත්ව නිෂප්ාදන හා ෙසෞඛ්ය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 515,710,000 

  
 “292  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 515,710,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 61,500,000 
  

“292  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 61,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 565,000,000 
 

“292 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 565,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
292  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන,  මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 652,049,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 

தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 405,100,000 
 

“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 405,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 189,441,000 

  
“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 189,441,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 5,941,400,000 
 

“தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 5,941,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  154, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  292.- கால்நைட உற்பத்தி மற் ம் சுகாதாரத் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 515,710,000 

 
“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 515,710,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 61,500,000 
 

“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 61,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 565,000,000 
 

“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 565,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 652,049,000, for Head 154, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 154, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs.  405,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 405,100,000, for Head 154, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 154, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 189,441,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 189,441,000, for Head 154, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 154, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 5,941,400,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 5,941,400,000, for Head 154,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 154, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 292.-  DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION AND 

HEALTH 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 515,710,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 515,710,000, for Head 292, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 292, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 61,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 61,500,000, for Head 292, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 292, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 565,000,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 565,000,000, for Head 292,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 292, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.65,169,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

3807 3808 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 2,299,710,000 

 
“194 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,299,710,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
194 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
“தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 122,302,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 20,300,000 

 
 “தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 20,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 11,358,000 
 

“தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 11,358,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,299,710,000 
 

      “தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் 
ெசல க்கான பா 2,299,710,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  194, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 122,302,000, for Head 194, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 194, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 20,300,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 20,300,000, for Head 194, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 194, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

3809 3810 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.53,085,000 

 

"167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.53,085,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

167 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 65,169,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 53,085,000 

 

“தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 53,085,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  167, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 65,169,000, for Head 167, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 167, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 53,085,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 53,085,000, for Head 167, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 167, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

“194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු.122,302,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 20,300,000 
 

“194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 20,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

194 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.11,358,000 
 

“194 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.11,358,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
194 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 11,358,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,358,000, for Head 194, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 194, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,299,710,000  

 

Question, "That the sum of Rs. 2,299,710,000, for Head 194, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 194, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය" යිද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.27ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු  පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2016 

ෙදසැම්බර් 10 වන ෙසනසුරාදා.   
 பி.ப. 6.27க்கு கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  

தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   

2016 சம்பர் 10, சனிக்கிழைம. 
At 6.27 p.m., the Chairman  left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 10th 

December, 2016. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, tomorrow we will be meeting at 9.00 a.m. 

Therefore, we will have to make an announcement.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. Parliament will meet at 9.30 a.m. and the 

Constitutional Assembly will meet at 9.00 a.m. tomorrow.  

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
 

නමයාලවිල පානීය ජල ව්යාපෘතිය  
நமயாலவில கு நீர் க த்திட்டம் 

NAMAYALAWILA DRINKING WATER PROJECT  
 
[අ.භා. 6.27] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2004 වසරදී මුල්ගල් තබා ආරම්භ කරන ලද 2011 වසර වන විටත් 
අඩක්වත් නිම ෙනොකළ තංගල්ල හා ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ෙදකට අයත් ගාම නිලධාරි වසම් 8ක පමණ ජීවත් වන පවුල් 
15,000කට වඩා අධික ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතාව සපුරාලීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන ලද අක්කර 150ට වැඩි මීටර් එකහමාරක් පමණ ගැඹුරැති 
නමයාලවිල පානීය ජලාශ ව්යාපෘතිය වත්මන් ආණ්ඩුව මැදිහත් වී ෙකටි 
කලකින් අවසන් කළ යුතු යයි ෙමම සභාව ෙයෝජනා කර සිටියි." 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා දැන් 

මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙයෝජනාවට පස්තුත ජලාශය 

පිහිටා තිෙබන්ෙන් තංගල්ල, ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස තුළයි. ගරු ඇමතිතුමනි, නමයාලවිල පානීය ජල 
ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් අත් පත් කර ගන්නා ලද ඉඩම් කැබලි 
සංඛ්යාව දළ වශෙයන් 437යි. වන්දි මුදල් ෙගවා ඇති කැබලි 
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සංඛ්යාව 192යි. වන්දි ලැබී නැති කැබලි සංඛ්යාව 8යි. හිමිකම් 
තීරණය කළ ෙනොහැකිව ඉතිරි වී ඇති ඉඩම් කැබලි සංඛ්යාව 
237යි. ෙගවා ඇති වන්දි මුදල් පමාණය රුපියල් තුන්ෙකෝටි 
අනූලක්ෂ හතළිස්දහස් නවසිය පනස්ෙදකයි ශත විසි හතයි. දළ 
වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 4.4ක් විතර වනවා. අත්කර ගන්නා ලද 
ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර් 83.1436යි. දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
අක්කර 208ක් පමණ වනවා. වන්දි ෙගවන ලද කැබලිවලට අදාළ 
හිමිකරුවන් සංඛ්යාව 245යි.  ෙම් ජලාශය දළ වශෙයන් අක්කර 
200ක්, 208ක් පමණ විශාලයි.  

දැන් අපි ඉඩම් අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා. අපට ජලාශය 
හදන්න අවශ්ය පදනම සකස් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ඔබතුමා කළ යුතු වන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාම ඉක්මනින් 
විශ්ෙල්ෂණයක් කරලා පවුල් 15,000ක් ජීවත් වන ඒ බල 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතාව සපුරාලීමට කටයුතු 
කිරීමයි. ඒ  සඳහා දළ වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 20ක් විතර වියදම් 
වනවා. ඔබතුමා ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙම් කටයුත්ත කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජලාශය  මීටරයක් හෑරුෙවොතින් අක්කර 
අඩි 600ක් විතර ජලෙයන් පුරවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
එෙහම වුෙණොත් ඒ පවුල් 15,000ටම දිනකට වැය ෙවන්ෙන් 
අක්කර අඩි 8යි. එවිට කිසිම ගැටලුවකින් ෙතොරව මාස 3ක් -ඕනෑම 
පායන කාලයක, ඕනෑම නියං කාලයක-ඒ පවුල් 15,000ට ජලය 
සැපයීමට පුළුවන්කම ලැෙබන බව මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවනවා. 

2004 සුනාමි ව්යසනයට ෙගොදුරු වුණු ජනතාවට ෙදන්න සකස් 
කළ නිවාස හා වාරි ඉඩම් ෙම් ජලාශය නිසා ඉඩම් අහිමි වන අඳ 
ෙගොවීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම යට වුණු වාරි ඉඩම් 
හිමියන් බහුතරයකටත් වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කළා. ඊට එහාට 
ජලාශය හදලා පවුල් 12,000කට, 15,000කට පමණ පානීය ජලය 
ලබා දීමට අවශ්ය වැඩ කටයුතු ෙමන්න ෙම්ෙකන් පස්ෙසේ අතරමඟ 
නතර වුණා. එම නිසා දැන් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරලා ඉතාම කඩිනමින් ෙම් 
කටයුත්ත අවසන් කරන්න කියලා. 

පසුගිය වකවානුෙව් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය අමාරුෙවන් රුපියල් මිලියන 20ක්  ෙහොයා ෙගන 
ෙයෝජිත ජලාශෙය් අක්කර අඩි 208න්, අක්කර 19ක් විතර මීටර් 
එකක් ගැඹුරට පස් ඝන මීටර් 50,000ක් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ කරෙගන ඉවත් කරලා, ඉතාමත් 
අමාරුෙවන් අක්කර 12ක්  පුරවා ගත් ජලය නියඟය පැවැති යම් 
යම් අවස්ථාවල ජල නළ මාර්ගෙයන් ෙබදා හැරීමක් කරනු ලැබුවා 
කියන එක මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා.  

ෙම් ජලාශය නිර්මාණය කිරීමට සහ ඊට අදාළ අෙනකුත් 
කරුණු පිළිබඳව ශක්යතා අධ්යයනයක් කළ යුතු වනවා. ඒ 
ශක්යතා අධ්යයනය ෙපර කළා වාෙග්ම වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත් 
සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් ෙදෙක්ම සෙහෝදරත්වෙයන් හා බැඳීෙමන් 
ෙම් කෙළොත් ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව ජයගහණය කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ඒ ජලාශය වෙට්ටම මීටර් එකහමාර සිට මීටර් ෙදක දක්වා උස, 
අඩි ෙදකහමාරක පමණ ඝනකමකින් යුත් බැම්මක් බඳින්න 
පුළුවන් වුෙණොත් ඒ ජලාශෙය් ජලය ආරක්ෂා කරගන්න හැකි 

වනවා වාෙග්ම, එළ ගවයින් සහ මී ගවයින් ඒ ජලාශයට කරන 
හානිය වළක්වා ගන්නත් එය පාදක වනවා කියන කාරණය මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. 
එෙහම වුෙණොත්, අප ඉදි කරන ඒ බැම්ම ඒ ජලාශයට මහඟු 
ආරක්ෂක වැටක් වනවා. ඒ වාෙග්ම පිටාර ගැලීම ද ඒ මඟින් 
වළකිනවා වාෙග්ම, වටාපිටාෙවන් වන හානිය ද වළක්වාගන්න 
පුළුවන් කියන කාරණයත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය අෙගෝස්තු මාසෙයන් 
පසුව ආරම්භ වූ නියඟය වරින් වර මාස ෙදකක් විතර පැවතුණා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී තංගල්ල පෙද්ශයට, තංගල්ල අවට පෙද්ශවලට ජලය 
සපයන, පවුල් 40,000කට පමණ ජලය සපයන ජල මූලාශ හිඳී 
ගියා. ඒ වාෙග්ම ජලාශවල ජල මට්ටම් ඉතාම ශීඝෙයන් පහළ 
බැස්සා. අන්න ඒ අවස්ථාෙව්දී පාරිෙභෝගික ජනතාවට සිද්ධ වුණා, 
දින තුනහතර ජලය නැතිව බරපතළ විධිෙය් ගැටලුවලට මුහුණ 
ෙදන්න. සමහර මිනිස්සු ඒ දුක, ෙව්දනාව ස්වයංව විඳගත්තා. 
නමුත් සමහර අය රුපියල් දහස ්ගණන් වියදම් කරලා ළිංවලින් 
ජලය ලබාෙගන බවුසර් මඟින් තමන්ෙග් ජල අවශ්යතාව ඉෂ්ට 
කරගත්තා. බහුතරයකට ඒ හැකියාව තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු අමාත්යතුමනි.  

මාතර ෙදනගම වැෙවන්, මුරුතෙවල ජලාශෙයන්, චන්දිකා 
වැෙවන් -ඒ ස්ථානවලින්- වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා 
ජලය අරෙගන ඇවිල්ලා ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයට ලබා දීලා ඒ පානීය ජල අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න 
හැකියාව ලැබුණත්, එය එතරම් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ කියන 
කාරණය ෙකෙර් මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා, ගරු අමාත්යතුමනි. මා ඉහත කී ආපදා 
තත්ත්වයන් හැම වසරකම ඇති වනවා; අඛණ්ඩව සිද්ධ වනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු 
අමාත්යතුමනි. ඒ පශ්නය වර්ධනය වීමට ඉඩ කඩ සලසන්න එපා. 
එයට ස්ථිරසාර, කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දීමට මැදිහත් වන්න 
කියන කාරණය මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් අවධාරණය කරනවා. 
ෙකොෙහන් ෙහෝ මුදලක් ෙසොයා එම පවුල් 15,000හි පානීය ජල 
අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න ඔබතුමා සමත් වුෙණොත් එය අප ලබන 
ජයගහණයක් කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ 
කටයුත්තට මැදිහත් ෙවලා එම වැෙඩ් ෙගොඩ දමන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ வியாேழந்திரன் அவர்கள் இப்ெபா  இந்தப் 

பிேரரைணைய வழிெமாழிவார்.  

 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் நிஹால் கலப்பத்தி அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட இந்தப் பிேரரைணைய நான் 
வழிெமாழிகின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.37] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

අෙප් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ෙගන ආ සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් නමයාලවිල පානීය ජලාශ 
ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
විෙශේෂෙයන් කරුණු කීපයක් කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජල අවශ්යතාව හැම 
පුරවැසියකුටම තිෙබන අවශ්යතාවක්. හම්බන්ෙතොට, ෙබලිඅත්ත, 
තංගල්ල වාෙග්ම තමයි උතුරු මැද පළාෙත්ත් ඔය පශ්නය 
තිෙබනවා. හැබැයි දකුණ පළාතත්, උතුර පළාතත්, උතුරු මැද 
පළාතත් ගත් විට ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
සිටි පාලකයන් කිව්වා, දකුණ සම්පූර්ණෙයන් සංවර්ධනය කළා 
කියා; ෙකෝටි ගණන් වියදම් කළා කියා; වරායවල් හැදුවා කියා. 
විවිධ ෙද්වල් කළා කිව්වා. අන්තිමට බලාෙගන ගියාම, ෙබොන්න 
වතුරත් නැහැ. එය තමයි යථාර්ථය. එතැනට තමයි සංවර්ධනය 
ඇවිත් තිබුෙණ්. ඒ නිසා දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 2004 
වසෙර් මුල් ගල් තබන ලද ඒ ව්යාපෘතිය වර්තමාන යහ පාලන 
රජය යටෙත් කියාත්මක කරන්නයි. ෙමොනවා වුණත්, පානීය ජලය 
කියන්ෙන් මූලික අවශ්යතාවක්. අප ආණ්ඩුව ගත්තාට පසුව -2015 
ඉඳන්- ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් එකී කටයුතු කියාත්මක කිරීම 
පමාද වීම ගැන මටත් ෙපොඩි කනගාටුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මමත් දන්නවා පානීය ජලය ෙනොමැති වීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
ගැටලු. පානීය ජලය ෙනොමැති වීම නිසා ඇති වන වකුගඩු ෙරෝගය 
සම්බන්ධ  ගැටලු මම දන්නවා. ඒ නිසා  ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා 
හැකි පමණින් පතිපාදන ෙවන් කරලා එය කියාත්මක කරන්න 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට හැකියාව, ෛධර්යය, ශක්තිය ලැෙබයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

උතුරු මැද පළාත ගත්තත් වකුගඩු ෙරෝගය බහුලව පැතිරී 
තිෙබනවා. අද වගා කටයුතුවලට පමණක් ෙනොෙවයි, පානීය ජල 
අවශ්යතාව සපුරන්නෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් වාරි ජලෙයන්. නමුත් ඒ 
සඳහා වාරි ජලය පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වන විට උතුරු මැද 
පළාෙත් විවිධ ජලාශ සම්බන්ධෙයනුත් ෙමවැනි ෙයෝජනා ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. එකක් තමයි පහළ මල්වතුඔය ව්යාපෘතිය. අෙනක යාන් 
ඔය ව්යාපෘතිය. ඊට අමතරව අපි එප්පාවල  ව්යාපෘතියක් ගැනත් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මහා වාරි ජලාශ හතරකින් 
පානීය ජලය සපයන්න අවශ්ය ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ සැලසුම් 
සකස් කර තිෙබනවා. වාරි ජලය වාෙග්ම පානීය ජලය ගැනත් 
ඉදිරිෙය්දී ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් අවරුද්ෙද් 
වර්ෂාව අඩුයි. සාමාන්ය විධියට නම් ෙම් කාලය වන විට වර්ෂාව 
ලැෙබන්න ඕනෑ. ලබන වර්ෂය වන විට පානීය ජල අවශ්යතාව සහ 
නියඟය දරුණු විධියට බලපායි කියලා දැන් අනාවැකි පළ ෙවමින් 
පවතිනවා.  ඒ නිසා කඩිනමින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරලා ඉදිරි සැලසුම් සකස් කළ යුතු ෙවනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත් පානීය ජලය ලබා ගැනීෙම් ගැටලු ඇති ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  පානීය ජල අවශ්යතාව සඳහා හදිසි පියවරක්  
විධියට නළ ළිංවලින් ජලය ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි, ඒ නළ 
ළිංවලින් ලබා ගන්නා ජලෙය් තත්ත්වය ෙකොතරම් දුරට සාර්ථක 
ෙවයිද කියන එක අපට කියන්න බැහැ. එම නිසා ෙම් ජල ව්යාපෘති 
කියාත්මක කරලා ඉතා ඉක්මනින් පානීය ජල අවශ්යතා ඉටු 
කරන්නට කටයුතු කළ යුතුය  කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
කියනවා.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා.  

[අ.භා. 6.40] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මිත  නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා ෙමම නමයාලවිල ජලාශය සංවර්ධනය කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා වූ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අද ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එතුමා කථා කරමින් එහි 
වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කළා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් රජය ෙම් 
පිළිබඳව අනුගමනය කිරීමට යන කියාමාර්ගය පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාව හරහා තංගල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි කියලා 
මා හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම තංගල්ල ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය සඳහා 
නියඟ කාලෙය්දී විකල්ප ජල මූලාශයක් ෙලස භාවිත කිරීමට 
2006 වසෙර්දී ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
නමයාලවිල ජලාශය පවරා ෙගන තිෙබනවා. එහි ධාරිතාව 
පමාණවත් ෙනොවන බැවින් 2012 වසෙර්දී අපි එය සංවර්ධනය  
කරන්න ෙයදුණා. එතුමා සඳහන් කළ පරිදි එහිදී වන්දි ෙගවීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 44ක්ද, ඇළ පතිසංස්කරණය කර ෙග්ට්ටු 
සවි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5.6ක්ද, ජලාශය පතුෙල් ඝන 
මීටර් 50,000ක පස් හාරා ඉවත් කිරීමට රුපියල් මිලියන 18ක්ද 
වැය කර  මූලික අදියෙර් සංවර්ධන කටයුතු  නිම කර තිෙබනවා. 
ඒ අනුව වැය වූ මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 68.3යි. එෙහත් ෙම් වන 
විට ජලාශය තුළ අනවසර වගා කටයුතු,  ගවයන් ඇතුළත් කිරීම, 
ෙදොරවල් විවෘත කර අනවසරෙයන් ජලය ලබා ගැනීම ආදී නීති 
විෙරෝධී කියාකාරකම් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. 

ඒ සම්බන්ධෙයන් ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
මඟින් නීතිමය  පියවර ෙගන තිබුණත්, තවමත් නිසි විසඳුම් ලැබී 
ෙනොමැති බව කියා සිටිය යුතුයි. තවද, ජලාශෙය් ධාරිතාව 
නියඟෙය්දී අවශ්ය ජල පමාණය ලබා ගැනීමට පමාණවත් ෙනොවන 
බැවින් එහි පස් ඉවත් කර තවදුරටත් සංවර්ධනය කර ගැනීමට 
අවශ්යව තිෙබන අතර, ඒ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 
250ක් පමණ ෙව් යැයි ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. ජලාශය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නීති විෙරෝධී කියාකාරකම් 
නැවැත්වීමටත් ආරක්ෂක වැටක් ඉදි කිරීමටත්, ධාරිතාව වැඩි 
කිරීම සඳහා පස් හාරා ඉවත් කිරීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්ය 
තාක්ෂණික ඇගැයීම් කටයුතු වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා 
සිදු කර ගැනීෙමන් ජලාශෙය් කියාත්මක හා නඩත්තු කටයුතු 
පරිපාලනය කිරීමට වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගය 
ලබා ගැනීමටත් ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන 2017/2018 ජාතික අය 
වැෙයන් ලබා ගැනීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ 
යුතු කාරණාවක් තිෙබනවා. දැනට පවතින තංගල්ල ජල ෙයෝජනා 
කමය යටෙත් දවසකට ජලය ඝන මීටර් 9,000ක් පිරිපහදු කළත් 
2025 වන ෙකොට එම පමාණය ඝන මීටර් 15,000 දක්වා වැඩි 
කිරීමට අපි අදහස් කරෙගන සිටිනවා. දැනට ජලය ඝන මීටර් 
9,000ක් දවසකට පිරිපහදු කරනවා. අපි ඒ වතුර ගන්ෙන් කිරම 
ආෙරන්. ඒ ජල මූලාශය ගැන ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා 
දන්නවා. එතුමා කියූ පරිදිම හැම අවුරුද්ෙද්ම ජූලි, අෙගෝස්තු 
වාෙග්ම ෙපබරවාරි, මාර්තු මාසවල ඉෙඩෝරය තිෙබන බැවින් 
දවසකට පිරිපහදු කරන ජලය ඝන මීටර 9,000 ඝන මීටර 2,000 
දක්වා පහළ බහිනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එය, 
කිරම ඔය ෙව්ළී යන තත්ත්වය උඩ සිදු වන ස්වාභාවික ෙදයක්. 
කිරම ආර තවත් ජලාශ කීපයකින්, එනම් මුරුතෙවල, 
කැකිරිෙබොඩ, වරාපිටිය- 
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
කැකිරිඕබඩ. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔව්, 'කැකිරිඕබඩ' කියන වචනය තමයි හරි. කැකිරිඕබඩ 

ජලාශය, වරාපිටිය වැව, මුරුතෙවල ජලාශය කියන ඒවා ඊට උඩින් 
පිහිටා තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව තමන්ෙග් ෙගොවි කටයුතු සඳහා 
පාවිච්චි කරන ජල පමාණය -වාරි මාර්ග ජල පමාණය- ෙගන 
බලද්දී අපට විශාල පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඒ 
නිසා තමයි නමයාලවිල ජලාශය පානීය ජලය ලබා ගැනීම සඳහා 
පමණක්, ඒකටම ආෙව්ණික වූ ජලාශයක් හැටියට ඉදි කිරීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමා සඳහන් 
කරපු හැම කරුණක් එක්කම මා එකඟ ෙවනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් Hydrogeological survey එකක් කරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක කරලා ඉන් පසුව basin characteristics 
පිළිබඳව ෙවනම අධ්යයනයක් කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. ඒ 
ඔක්ෙකෝම කරලා අපි සූදානම් වන්න ඕනෑ, ඒ ජලාශය ෙවනම 
impounding reservoir එකක් හැටියට පරිවර්තනය කර ගන්න.  

ඊට අමතරව අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් 
රජෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘති සැලැස්ෙම් දැනට සාකච්ඡා වන පරිදි 
චීන ආෙයෝජකයන් අක්කර 15,000ක් වැනි විශාල භූමි පමාණයක් 
ෙවන් කරෙගන ඒවාෙයහි කර්මාන්තශාලා පිහිටුවීමට තැත් කරද්දී 
පානීය ජලය පිළිබඳ පශ්නය තවත් උග ෙවනවා. ඒ 
කර්මාන්තශාලාවලටත් ජලය අවශ්ය ෙවනවා. එබැවින් මුහුදු ජලය 
පිරිපහදු කිරීමට කළ යුතු කටයුතු පිළිබඳවත් අපි සලකා බලමින් 
සිටිනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ව්යාපෘතියක් හැටියට දැනට අපි 
අධ්යයනය කර තිෙබනවා, ගිං, නිල්වලා ගංගාවලින් උමඟක් හරහා 
ඒ පළාතට ජලය හරවන්නත්. ඒ ගැන අධ්යයනය කර තිෙබනවා. 
ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳ විෙශේෂ කමිටුවක් මෑත කාලෙය්දී 
පත් කළා. ඒ කමිටුවත් දැන් වාර්තාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා, 
කුමක්ද කළ යුත්ෙත් කියන එක සම්බන්ධෙයන්. ඒක ෙල්සි පහසු 
වැඩක් ෙනොෙවයි. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක විශාල 
ගැටලු තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගාල්ල, මාතර දිස්තික්කවල සිටින 
ෙගොවීන්ෙග් විෙරෝධයත් අභිභවා තමයි ෙමය කරන්න අපට සිදු 
වන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව ඒ ෙගොවි ජනතාවත් දැනුවත් කරලා ගිං - 
නිල්වලා හැරවුම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳවත් අප දැන් විෙශේෂ 
අධ්යයනයක් කරමින් සිටිනවාය කියන එකත් කිව යුතුයි.  ෙම් 
පශ්න තනිකරම තංගල්ලට විතරක් ආෙව්ණික වූ පශ්න ෙනොෙවයි.   
මුළු හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයම වියළි පෙද්ශයක් නිසා 
අවුරුද්දකට ෙදවතාවක් විශාල ජල හිඟයක් පවතින බැවින් ෙම් 
කියා මාර්ගවලට අපි අවතීර්ණ ෙවන්න සූදානම් ෙවනවාය කියන 
එක පිළිබඳව ෙමතුමාට මම සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට තංගල්ල, ෙබලිඅත්ත පෙද්ශෙය් 

ජනතාව ෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කෙළේ 
2004 වර්ෂෙය්. අද ෙවන තුරුත් ෙම්ක යථාර්ථයක් බවට පත් 

වුෙණ් නැහැ. පසුගිය කාල වකවානුව පුරාම බලයට පත් වුණු ෙම් 
මහත්වරු ෙදෙගොල්ලන්ම ෙම්වා අත් හැරලා දැම්මා; ෙනොසලකා 
හැරියා. මම ඔබතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. 
අපට  අක්කර අඩි 200කට ෙනොෙවයි, කිසි ගැටලුවක් නැතුව 
අක්කර අඩි 500කට යන්න පුළුවන්. ෙම්ෙක් ඒ තරම් ෙලොකු 
පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම්ක මීටර් එකහමාෙර් ඉඳලා 
සාමාන්යෙයන් අඩි ෙදකක් තරමට හෑරුෙවෝතින් ෙලොකු 
පමාණයක් ලැෙබනවා. දැනටමත් ෙම්ෙක් අක්කර අඩි 600ක් 
තිෙබනවා. කිසිම ගැටලුවකින් ෙතොරව මාස තුනක්, දවසකට 
අක්කර අඩි අට ගණෙන් අපට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්.  

ඔබතුමා කියාපු විධියටම කැකිරිඔය ජලාශය තිෙබනවා. අපට 
ඒකත් වැදගත් ෙවනවා. තංගල්ල බල  පෙද්ශෙය් සහ ෙබලිඅත්ත 
බල පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ෙම් 
නමයාලවිල ජල ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්නට ඔබතුමාට 
ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා! කියලා පාර්ථනා කරනවා. කථාව 
වාෙග්ම කියාවත් සිදු ෙවයි කියලා මම අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙම් සඳහා වූ මුදල් ෙවන් කර ගැනීම සඳහා අපි අමාත්ය 

මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ හරහා ඒක කරන්න 
අදහස් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අගාමාත්යතුමා යටෙත් 
පවතින ආර්ථික අනුකමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන් ලබා ගැනීමටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙද්ශ අරමුදල් හරහා ෙම් සඳහා වූ 
මුදල ලබා ගැනීමටත් මා අදහස් කරන බව කියා සිටිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය්ත් ෙම් සභා ගර්භය තුළදී 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදෙය් දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
ඌව පෙද්ශෙය් විශාල පශ්නයක් හැටියට දැන් මතු ෙවලා තිෙබන 
පානීය ජල පශ්නය පිළිබඳව විශාල විවාදයක් තිබුණා කියලා මට 
ආරංචියි. මම සභා ගර්භෙය් ඒ ෙවලාෙව් හිටිෙය් නැහැ.  

උමා ඔය ජලාශය හරහා උමගක් ඉදිකිරීම නිසා භූගත ජලය 
හිඳී යෑෙම් පශන්යක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් 
අධ්යයන කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා කියන එකත්, ඒ පානීය 
ජල පශ්නය විසඳීම සඳහා කටයුතු කරන බවත් මා කිව යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් එම ෙයෝජනාව 
ෙගනාපු මන්තීතුමා ඒ පිළිබඳව විස්තර කිහිපයක් සභාගත කරලා 
තිෙබනවා. ඒකත් අපි සැලකිල්ලට අරෙගන, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි සාකච්ඡාවක් 
කැඳවලා ඒ පිළිබඳව කුමක්ද කළ යුත්ෙත් කියන එක පිළිබඳව 
සලකා බලනවා කියන එකත් මා කියා සිටිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.52ට, 2016 ෙනොවැම්බර් 

16වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් මස 10වන 
ෙසනසුරාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.52 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 

நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சம்பர் 10, 
சனிக்கிழைம .ப. 9.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 9.30 a.m. on 

Saturday, 10th December, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  

3817 3818 
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නිෙව්දන 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, අන්තර් 

පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ"සාක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් 
ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහය සහ 
ස්ථාවර නිෙයෝග අවසන්ෙකටුම්පත 

විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීම අත්හදා බැලීම 

මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  

මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  

ආංශික අධීක්ෂණ  කාරක සභා වාර්තා  

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
වර්ල්ඩ් ලයිෆ් ලයින් ෙයෝගා ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)- 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]- පළමුවර කියවන ලදි 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
Joint Annual General Meeting of Commonwealth Parliamentary 

Association, Inter-Parliamentary Union and SAARC 
Parliamentarians’ Association 

Code of Conduct for Members of Parliament and Final Draft of 
Standing Orders 

Verification Process for Electronic Voting System 
 

PERFORMANCE REPORT OF THE FINANCE COMMISSION 

PERFORMANCE REPORT OF THE HUMAN RIGHTS 
COMMISSION 

 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

The Institute of World Life Line Yoga (Incorporation) – [The Hon. 
Buddhika Pathirana] – Read the First time  

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப் 

பாரா மன்ற ஒன்றியம், ‘சார்க்’ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் இைணந்த 
வ டாந்தப் ெபா க்கூட்டம் 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான நடத்ைதக்ேகாைவ 
மற் ம் நிைலயியற்கட்டைளகளின் இ தி வைர  

பாீட்சார்த்த இலத்திரனியல் வாக்குப்பதி  
 

நிதி ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக அறிக்ைக 

மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக அறிக்ைக 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு க்களின் அறிக்ைககள் 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
வர்ள்ட் லய்ப் லய்ன் ேயாகா நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு த்திக பத்திரண] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 – [විසිපසව්න ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 102, 238, 240-251, 323, 324,329 (මුදල්) -  කාරක 

සභාෙව්දී සලකා බලන ලදි. 
තුන්වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදි. 

සුරාබදු ආඥා පනත: 
 නිෙව්දනය 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 
 නියමය 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත: 
 ෙයෝජනාව 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත:  
 නියමය  
ෙර්ගු ආඥා පනත: 
 නියමය 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
 අග විනිශ්චයකාරවරයා ඇතුළු විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් විශාම 

වැටුප් සහිත විෙශේෂ  ස්ථාවර  දීමනාව  
 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් දීමනාව 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 [ஒ க்கப்பட்ட இ பத்ைதந்தாம் 
நாள்] :  
[தைலப் கள் 102, 238, 240-251, 323, 324, 329 (நிதி)] – 

கு வில் ஆராயப்பட்ட .  
ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட் , தி த்தப்பட்டவா  

நிைறேவற்றப்பட்ட  
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 

அறிவித்தல் 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 

கட்டைள 
உண்ணாட்  இைறவாிச் சட்டம்: 

தீர்மானம் 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டம்: 
     கட்டைள 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்: 
     கட்டைள 
அரசியலைமப்பின் கீழான தீர்மானம் : 

பிரதம நீதியரசர் உட்பட நீதிபதிக க்கான ஓய் தியத் டன் 
கூ ய விேசட நிைலயான ெகா ப்பன  

     பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான ெகா ப்பன  

APPROPRIATION BILL, 2017 – [Twenty Fifth Allotted Day]: 
Considered in Committee – [Heads 102, 238, 240-251, 323, 324, 

329(Finance)] 
          Read the Third time, and passed as amended 
 

EXCISE ORDINANCE: 
   Notification 
 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
   Order 
 

INLAND REVENUE ACT: 
   Resolution 
 

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: 
   Order 
 

CUSTOMS ORDINANCE: 
   Order 
 
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 
   Special Pensionable Fixed Allowance for Chief Justice and Other Judges 
   Allowances of Members of Parliament 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப.  9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය, 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය සහ 

"සාක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් 
ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැසව්ීම 

ெபா நலவாயப் பாரா மன்றச் சங்கம், அைனத் ப் 
பாரா மன்ற ஒன்றியம், 

 'சார்க்' பாரா மன்ற  உ ப்பினர்கள் சங்கம் 
ஆகியவற்றின் இைணந்த வ டாந்தப் 

ெபா க்கூட்டம்  
JOINT ANNUAL GENERAL MEETING OF COMMONWEALTH 

PARLIAMENTARY ASSOCIATION,  
INTER-PARLIAMENTARY UNION AND SAARC 

PARLIAMENTARIANS’ ASSOCIATION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙමම සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන් ෙවත විෙශේෂ 

නිෙව්දනයක් කිරීමට ඇත. 

අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම අවසන් වීෙමන් පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී 
පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී 
ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
කණ්ඩායම) සහ "සාක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා ශාඛාව) 
යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට සහභාගී වන 
ෙලස සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි. 

II 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම 
සංගහය සහ සථ්ාවර නිෙයෝග අවසන් ෙකටුම්පත  

பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான 
நடத்ைதக்ேகாைவ மற் ம் நிைலயியற் 

கட்டைளகளின் இ தி வைர  
CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT AND 

FINAL DRAFT OF STANDING ORDERS 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුම ගරු මන්තීවරුනි, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල දැනට 

පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව ද, විවිධාකාර ෙද්ශීය විෙද්ශීය 
විද්වතුන්, විෙශේෂඥයන් විමසීෙමන් ඉදිරිපත් කළ අදහස්ද මැනවින් 
අධ්යයනය කර මන්තීවරුන්ෙගන් අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන අවශ්ය 
විශිෂ්ටතා මට්ටම සම්බන්ධෙයන් මහජන විශ්වාසය ඇති කිරීම 
පිණිසත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැපවීම සහතික කිරීම පිණිසත් අවශ්ය 
වන්නා වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම 
සංගහය ෙකටුම්පතක් වශෙයන් සකස් කර මීට මාස 3කට ෙපර 
සෑම මන්තීවරෙයකුටම ලබා දීෙමන් අනතුරුව ලැබුණු විවිධ 
අදහස් ද, ෙයෝජනා ද යනාදී සියල්ලම සලකා බලා අවසාන 
වශෙයන් නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකවරයාෙග් ද සහාය ඇතිව යථා 
පරිදි සකස් කරන ලද එහි අවසාන පිටපත ඔබතුමන්ලා  සැම 
ෙදනාෙග් අනුමැතිය සඳහා පිළිගන්වමින් සභාගත කරන බව 
ෙමයින් ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

තවද, පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තු කිහිපයකදීම දශක ෙදකක පමණ 
කාලයක් පුරාවට ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 
දීර්ඝ වශෙයන් අධ්යයනය කිරීෙමන් අනතුරුව අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීද ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාවට 
අමතරව වර්තමාන අමාත්යවරයන් වන ගරු රවුෆ් හකීම්, ගරු 
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ, වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා ෙලස කටයුතු කරන ගරු රාජවෙරෝදියම් 
සම්පන්දන්, හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කථානායක ගරු 
චමල් රාජපක්ෂ යන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් සමන්විත විෙශේෂ කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද නි ර්ෙද්ශ ද, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල විවිධ 
පාර්ලිෙම්න්තුවල පවතින ස්ථාවර නිෙයෝග ද සලකා බලා නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදකවරයාෙග්ද සහාය ඇතිව යථා පරිදි සකස් 
කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අවසාන 
ෙකටුම්පත් පිටපත ඔබතුමන්ලා සැම ෙදනාෙග් දැනගැනීම හා 
අධ්යයනය පිණිසත්, ඉදිරිෙය්දී විවාද කර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරමින් ෙමෙලස පිළිගන්වමින් 
සභාගත කරන බවද ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
 

III 
විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීම අත්හදා බැලීම 
பாீட்சார்த்த இலத்திரனியல் வாக்குப்பதி  

VERIFICATION PROCESS FOR ELECTRONIC VOTING SYSTEM 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුම ගරු මන්තීවරුනි, අද අපර භාග 5.00ට අය වැය 

කාරක සභා විවාදය අවසානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල විධිවිධානවලට අනුකූලව 2017 විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත තුන්වැනි වර කියවීම සම්මත කිරීම සඳහා ඡන්දය 
පකාශ කිරීෙමන් අනතුරුව, පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් අලුතින් 
සවි කර තිෙබන විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් පද්ධතිය භාවිත කර 
අත්හදා බැලීෙම් පියවරක් ෙලස ඡන්දය පකාශ කිරීමට සුළු 
ෙව්ලාවක් සභා ගර්භය තුළම රැඳී ඔබ සැමෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන ෙමන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවද, ඔබ සැමෙග් සභා ෙම්සය මත සවිකර තිෙබන විද ත් 
ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් පද්ධතිය භාවිත කර ඡන්දය පකාශ කරන 
පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් සරලව උපෙදස් ඇතුළත් 
වර්ණෙයන් මුදිත භාෂාතෙයන්ම සකස් කරන ලද පතිකාවක් 
ඔබතුමන්ලාෙග් සභා ෙම්සය මත තබා තිෙබන බැවින්, ඒ පිළිබඳ 
මනා ෙලස අධ්යයනය කර විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීමට සූදානම් 
වන ෙලසද කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

 
මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන 

වාර්තාව 
நிதி ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக 

அறிக்ைக  
PERFORMANCE REPORT OF THE FINANCE 

COMMISSION 
 

ගරු කථානායකතුමා       
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 41ආ (6) ව්යවස්ථාව පකාරව 2016 ඔක්ෙතෝබර් 31 
දිනට මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

 

මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව 

மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் 
ெசயலாற் ைக அறிக்ைக 

PERFORMANCE REPORT OF THE HUMAN RIGHTS 
COMMISSION 

   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා  පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවසථ්ාෙව් 41ආ (6) ව්යවසථ්ාව සහ 1996 අංක 21 දරන ශී 
ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන්  සභාව පනෙත් 30 වගන්තිය 
පකාරව 2016 වර්ෂෙය් පළමු, ෙදවන සහ ෙතවන කාර්තු සඳහා ශී 
ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන  වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා  
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development on the matters related to “Orders 
made under Section 25A of the Universities Act, No. 16 
of 1978”, “Orders made under Section 27(1) of the 
Universities Act, No. 16 of 1978” and “an Order made 
under Section 20(4) of the Universities Act, No. 16 of 
1978” referred to the said Committee. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on “the Resolution under Article 108
(1) of the Constitution of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka for the provision of Special 
Pensionable Fixed Allowance for the Chief Justice, 
Puisne Judges,  President and Judges of the Court of 
Appeal”, “the Resolution under Article 68(1) of the 
Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka”, “Notes on Supplementary Allocations given from 
the Budgetary Support Services and Contingent 
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Liabilities Provision made under the Department of 
National Budget as per the Introduction  Note of the 
Annual Estimates” “the Resolution under the Inland  
Revenue Act”, “ Nine Orders under the Special 
Commodity Levy Act” and “Three Orders under the 
Customs Ordinance” referred to the said Committee. 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1)  රාජගිරිය, වැලිකඩ, ෙකෝට්ෙට් පාර, දියවන්නා ෙපෙදස, 
අංක 985/25 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. තිසස් 
ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  ෙදහිවල, හිල් වීදිය, සුදර්ශන පාර, අංක 15/4 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.එල්.එස.්ෙක්. සිරිෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  ෙප්රාෙදණිය, උඩ ඊරියගම, සූරියෙගොඩ පාර, අංක 42/5 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. අෙබ්ගුණෙසේකර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙමොරපිටිය, කුඩාඅෙබ්ෙගොඩ පාර, මිදලන යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙජ්. ෙහේමචන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  වලල්ලාවිට, ෙතොටහා, ගුණෑනිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්.වී. මුනිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(3)  ෙදොඩන්ෙගොඩ, පිලිමිනාවත්ත, පළමුවන පටුමඟ, අංක 17 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ. පියදාස මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  ෙදොඩන්ෙගොඩ, ෙවනිවැල්කැටිය, ෙවන්ෙද්සිවත්ත, අංක 
146 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ.ඩී. අරුණ ශාන්ත 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)  මතුගම හරහා, පන්නිල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ටී.ඩී. 
ඉන්දානි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6)  බුලත්සිංහල, උඩුකලකන්ද, "පුන්සලා" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි යූ. පුෂ්ප කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 -846/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙළවි සැල් : 

විසත්ර 
கு நாகல் மாவட்ட ம பான விற்பைன 

நிைலயங்கள்: விபரம் 
LIQUOR OUTLETS IN KURUNEGALA DISTRICT: DETAILS  

972/’16 
2. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් 
තිබූ මත්පැන් අෙළවි සැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අෙළවි සැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂයන්හි අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙළවි සැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂයට ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානයන්හි ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) ෙම් වනවිට කුරුණෑගල දිසත්ික්කය තුළ 
ඒකපුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2 0 0 9 . 0 5 . 1 9ஆம் திகதியில் கு நாகல் 

மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  
ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (v) தற்ேபா  கு நாகல் மாவட்டத்தில் தலா 

ம பான கர்  எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of  liquor outlets in Kurunegala 

District as at 19.05.2009; 
 (ii) the addresses of the locations of such liquor 

outlets; 
 (iii) separately in respect of each year, the 

number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

and 2015;  
 (iv) the addresses of their locations; and 
 (v) the per capita alcohol consumption in the 

Kurunegala District as of now? 
(b) If not, why?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
(අ)   (i)   2009.05.19 දින වන විට කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් 

තිබූ මත්පැන් අෙළවි සැල් සංඛ්යාව 132කි.  
        (ii)   ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.   
 (iii)     

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙත් file එක තිෙබන නිසා කියන 

 ෙද් ඇෙහන්ෙන් නැහැ. Mike එක හරියට සකස් කර ගන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු  කථානායකතුමනි, ෙම්වා හරිගස්සන්න ඕනෑ. මීට ෙපර 

තිබුණ ඒවාෙය් පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉස්සරත් පශ්නයක් තිබුණා. කමක් නැහැ, දැන් ෙහොඳට 

ඇෙහනවා. ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්වාෙය් volume එක වැඩි කෙළොත් ෙහොඳයි. නැත්නම් ෙම්ක 

බාධාවක්. අපට නැවි නැවී කථා කරන්න අමාරුයි. ෙම්ක නිවැරදි 
කරන්න අවශ්යයි. නැත්නම් හැම දාම ෙම් පශ්නය තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් volume එක වැඩි කරන්න කියන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Volume එක වැඩි කළාම ඇෙහනවා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ volume 

එක වැඩි කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් තිෙබන්ෙන් test check කාලය ෙන්. ෙහොඳ නැත්නම් 

අලුත් ඒවා ෙගන්වා ගන්න. නැත්නම් ෙම්වාට නිකම් සල්ලි 
ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ.  ෙලොකු ගැටලුවක් නැහැ. Volume එක වැඩි 

කළාම ඇෙහනවා. අලුත් ඒවා ගන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා 
අලුත් ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වාෙය් volume එක වැඩි කරලාම 

තිබ්බා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, එෙහම කරන්න පුළුවන්. 

3825 3826 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

වර්ෂය අලුතින් විවෘත කළ මත්පැන් අෙළවි සැල් 
2010            නැත 
2011              2 
2012              1 
2013              4 
2014              1 
2015              1 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්න. ඒ ෙගොල්ලන් දමන්ෙන් ඒ 

ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ඒවා මිසක්, අපට ඕනෑ ඒවා ෙනොෙවයි.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ෙම් මයික්වල පශ්නය විසඳා ෙදන ෙතක් ෙම්වාට මුදල් ෙගවීම 

නතර කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, මමත් ඒක කියනවා. මීට ෙපරත් වැරදි එකක් අර ෙගන 

පශ්නයක් ඇති වුණා.  

 (iv)  

 (v)  2015 වර්ෂෙය් ඒකපුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය 
ලීටර් 8.0 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 ( மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க)  
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව දිස්තික්ක 7ක  පශ්න 
අහපු අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා  ඒවාට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඒ 
සියලුම කරුණු ෙවනුෙවන් අතුරු පශ්න 3ක් අහන්න මට අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් අද දිනෙය් තමයි. ඇමතිතුමාට මා කියන ෙද් 
ඇෙහනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් ඒ කියපු එක ඇහුණා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාට මම පශ්න 7ක් ඉදිරිපත් කළා? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

    (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ඒ පශ්න හතටම එක දවෙසේ පිළිතුරු ලබා දුන්නා. අද 

තමයි මට ඔබතුමාෙගන් අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබන දවස. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම අහන්ෙන් කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි.  ඔබතුමා දුන්  පිළිතුර අනුව 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් දැනට තිෙබන මත්පැන් අෙළවි සැල් 
සංඛ්යාව 141යි. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 
1,410ක් පමණ තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව හැම ගාම නිලධාරි 
වසම් 10කටම එක බාර් එකක් බැගින් තිෙබනවා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමනි, යාපනය  දිස්තික්කෙය් තිෙබන බාර් සංඛ්යාව 59යි. 
යුද්ධෙයන් පසුව ආරම්භ කරලා තිෙබනවා, 10ක්. යාපනය 
දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව 435යි. ඒ අනුව 
බැලුවාම හැම ගාම නිලධාරි වසම්  8කටම බාර් එක බැගින් 
තිෙබනවා. මෙග් දැනීෙම් හැටියට වැඩිම බාර් අනුපාතය 
තිෙබන්ෙන් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්. නුවරඑළිය දිස්තික්ක ෙය් 
බාර් සංඛ්යාව 181යි. ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාෙවන් ෙබදුවාම 6 : 
1ක් විතර  ෙව්වි. 

මඩකලපුෙව් තිෙබන bars සංඛ්යාව 59යි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
එහිදීත් සාමාන්යෙයන් ගාම නිලධාරි වසම් අටකට එකක් ෙවන්න 
වාෙග් තිෙබනවා. ඊට වැඩි මිසක්, අඩු නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ගන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා පසුගිය දා පකාශයක් කළා, "යාපනය 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව විශාල වශෙයන් මත්පැන්වලට ඇබ්බැහි වී 
තිෙබනවා; නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ජනතාවත් විශාල වශෙයන් 
මත්පැන්වලට ඇබ්බැහි වී තිෙබනවා" කියා. එම නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ඉදිරිෙය්දී මත්පැන් විකිණීම 
සම්බන්ධව licences ලබා දීෙම්දී මුදල් අමාත්යාංශය වශෙයන් ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද කියා. ෙමොකද, අද වනවිට ෙමය රෙට් 
අවධානයට ලක් වී තිෙබන කාරණයක්. ගාම නිලධාරි වසම් 
හතකට එකක්, අටකට එකක් වශෙයන් තිෙබනවා කියන්ෙන් 
ඉතාම සුලබයි කියන එකයි. ඒ නිසා මත්පැන් බලපත ලබා දීම 
නතර කිරීමට ෙහෝ සීමා කිරීමට ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් යම් කිසි 
තීන්දුවක් අරගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියා මම 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසා තිබුණු පශ්නවලට මම 

එකවරම පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන්, එය වටහා ෙගන පසුව ඔබතුමාට 
ඕනෑ ආකාරයකින් අතුරු පශ්න අහන්න පුළුවන් නිසායි. 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් ආණ්ඩුව තුළ අෙප් පතිපත්තිය වන්ෙන් 
ෙම්වා පුළුවන් තරම් අඩු කිරීමයි. තැබෑරුම් කියන ඒවා ගාම 

3827 3828 

ර.බී 11 2011 රිච්වින් ෙහොෙටල් ෙරස්ටූරන්ට් ඇන්ඩ් බාර්, අංක 
115, මහකන්ෙද්ගම, තුරුලියගම, වැල්ලව. 

ර.බී 07 
ටීබී 

2011 බෲක් බුටික් ෙහෝටලය, මඩහෙපොල පාර, 
අලිපල්ලම, මැල්සිරිපුර 

ර.බී 07 
ටීබී 

2012 ෙරෝයල් ගෑන්ඩ් ෙහොෙටල් ඇන්ඩ් ෙරස්ටූරන්ට්, 
පුත්තලම පාර, ෙකලිමුෙන්, මහෙකලිය 

ර.බී 07 
ටීබී 

2013 ෙහොෙටල් බුද්ධිමා සමුද, පුත්තලම පාර, 
නිකවැරටිය 

ර.බී 07 
ටීබී 

2013 නිව් කැසෙරොමානා ෙරස්ට්, ෙනො-03, කුලියාපිටිය 
පාර, ෙහට්ටිෙපොල 

ර.බී 07 
ටීබී 

2013 ෙහොෙටල් මිහිර විෙල්ජ්, අනුරාධපුර පාර, දැතව, 
අඹන්ෙපොල. 

ර.බී 07 
ටීබී 

2013 ද පැරඩයිස් ෙහොෙටල්, පුත්තලම පාර, වල්ගෙන්, 
මාස්ෙපොත, කුරුණෑගල 

ර.බී 11 
ටීබී 

2014 සමනල ෙරස්ටූරන්ට්, කිතුල් හැරගම, 
නාෙගොල්ලාගම, මහව. 

ර.බී 07 
ටීබී 

2015 ෙසෝබා ලංකා ෙහොලිෙඩ් රිෙසෝට් (පුද්) සමාගම, 
බලවත්තල පාර, මැල්සිරිපුර 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරි වසම් හයකට එකක් ෙනොෙවයි, විස්සකට එකක් වාෙග් 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. නමුත් ඊටත් වඩා අඩු කරෙගන යන 
ස්වරූපයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අනුපාතය අඩු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකට තිෙබන ෙහොඳම විසඳුම තමයි ගරු 
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම. එෙසේ සාකච්ඡා 
කර අපට කියන්න, ෙමය කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා. හැබැයි, 
එක ෙදයක් තිෙබනවා. නීත්යනුකූලව දුන්නාට පසුව ඒ ෙගොල්ලන් 
බදු ෙගවන එක තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. 2014 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් මිලියන 2,100ක්ව තිබුණු එක දැන් වනවිට මිලියන 
13,800කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා අනුගමනය 
කළ යුතු පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන අපි සර්ව පාක්ෂික 
කතිකාවතක් ඇති කර ගනිමු. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධව ෙලොකු 
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් මතක් 
කළා, කළුතර දිස්තික්කෙය් හැම විටම ෙහොර රා සම්බන්ධව විශාල 
පශ්න ඇති ෙවනවාය කියා. එවැනි තැන් වසා දැමිය යුතුද, එෙසේ 
නැත්නම් කළ යුත්ෙත් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන අපට දැනුම් 
ෙදන්න. ඊට පසුව අපි එම අදහස් තමයි සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හරහා කියාත්මක කරන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔෙබ් අදහසුත් 
අගය කරනවා. ෙමොන තැනින් ලැබුණත්, අපි එම අදහස් අගය 
කරනවා.  

   
 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ඔබතුමා දන්නවා, මත්පැන් පරිෙභෝජනයට මිනිසුන්ට අයිතියක් 
තිෙබනවාය කියා දැන් තර්කයක් තිෙබන බව. නමුත් මත්පැන් 
සුලබ කිරීම ෙහෝ ෙනොකිරීම ආණ්ඩුවට කරන්න පුළුවන් ෙදයක්. 
අරක්කු ෙබොන එක මිනිසුන්ෙග් අයිතියක් කියා කියන්න පුළුවන් 
වුණාට, ඒවා ෙකොපමණ සුලබ කරනවාද, ෙකොපමණ දුර්ලභ 
කරනවාද කියන එක ආණ්ඩුව මතෙන්, තීන්දු ෙවන්ෙන්. හැම 
තැනම wine stores තිෙබනෙකොට බීමට තිෙබන ෙපලඹීමත් 
වැඩියි.  ඔබතුමන්ලා ලබා ෙදන බලපතවල ෙකොන්ෙද්සි කැඩුවාම 
ඒවා අවලංගු කිරීෙම් බලතල ඔබතුමන්ලාට තිෙබන බව මම 
දන්නවා.  

පසුගිය අවුරුද්දක ෙහෝ ඔබතුමාට මතක තිෙබන ඕනෑම 
අවුරුද්දක, ඒ ආකාරයට  බලපත අවලංගු කළ ඒවා තිෙබනවාද?  

ෙදවැනි පශ්නය, ෙම් බලපතවලට කාල සීමාවක් පනවන්න 
බැරිද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාල සීමාවක් පැනවීමට තමයි අප අදහස් 

කර ෙගන යන්ෙන්. හැමදාටම බලපත ලබා ගන්නට පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළකුයි දැනට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, වසර තුෙනන් තුනට 
බලපත ලබා ෙදන්නට අප දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඊටත් 
වඩා කාලය අඩු කෙළොත් ඒක පාෙයෝගික නැහැ කියන මතයක් 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා නීත්යනුකූල ඒවා 
ගැන කථා කරන විට නීත්යනුකූල නැති ඒවා එකට හතරක් 
තිෙබනවා. ඒවා තමයි සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ special team 

එකක් ෙයොදා ෙගන හැකිතරම් වැටලීම් කර ෙගන යන්ෙන්. ඕනෑම 
තැනක එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙවනවා නම්, ඒවා ගැන ඔබතුමාෙග් 
අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. රට පුරා තිබුණු ෙමවැනි 
ස්ථාන විසිපහක් පමණ වසා තිෙබනවා. නමුත්, එක තැනක වසා 
දමන ෙකොට ජංගම වශෙයන් එය තව තැනක ස්ථාපිත ෙවනවා. 
ෙමන්න ෙම්වා තමයි ෙමහි අලුතින් දකින ස්වරූපය. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අපට ෙපෙනනවා වීදිවල මත්පැන් පානය කිරීම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන බව.  

අෙනක් කාරණය තමයි, කසිප්පු. ෙම් නිසා විශාල පශ්නයක් 
ඇති වනවා. එක පැත්තකින් මත්පැන්වල මිල වැඩි ෙවන විට, තව 
පැත්තකින් ෙවනත් ආෙද්ශකවලට යනවා. ෙම්වා සියල්ලම නැති 
කරන්නට ෙපොලීසිය, STF එක ෙම් අවස්ථාෙව් අනගි සහායක් 
ලබා ෙදන බව මම කියනවා. 

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සාකච්ඡා සිදු කරලා, මත්පැන් බලපත 
ලබාදීම අඩු කිරීම, ඒ වාෙග්ම තිෙබන බලපතවලින් ෙකොන්ෙද්සි 
කඩ කළ ඒවා අවලංගු කිරීම තුළින් තැබෑරුම් සංඛ්යාව අඩු කිරීමට 
සහ ඒවාෙය් පමිතිය regulate කරන පැත්ත වැඩි කරන ෙයෝජනා 
සහිත යම් කිසි ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරි මාස ෙදක ඇතුළත ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපට එය කරන්නට පුළුවන්, මන්තීතුමනි. අප දැන් ඒක කර 

ෙගන යනවා. මම හිතන විධියට ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, අවශ්ය 
නම් ජනවාරි මාසෙය් අවසානය වන විට එය කළ හැකියි. එක 
පැත්තකින් මත්පැන් පරිෙභෝජනයට මිනිසුන්ට අයිතියක් 
තිෙබනවා කියන එක සැබෑයි. අෙනක් පැත්ෙතන් ජනගහනය වැඩි 
ෙවන එක සැබෑයි. ෙම් බලපත ලබාදීම අඩු කරනවාද, 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරනවාද කියන කාරණය තීරණය 
කරන්නට අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර ෙදමු. අපට කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. එයින් ලැෙබන නීත්යනුකූල ආදායම ෙවනත් මාර්ගවලින් 
ලබා ගැනීම ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. එකම ෙද් තමයි, 
ෙහොෙරන් කියාත්මක කරන, වංචාෙවන් කරන ඒවා නැති කිරීම. 
නීත්යනුකූලව licence එකක් දීලා තිෙබන තැනක් වසා දමන්න 
හදන ෙකොට, ස්ථාන තුන, හතරක ෙහොෙරන් කියාත්මක කර ෙගන 
යන බව අපට ෙපනීෙගොස් තිෙබනවා. ඒවාත් වටහා ෙගන අපි 
කටයුතු කරමු.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව පශ්නයක් අහන්නම්. 

ෙම්වාෙය් permit එක ගැන ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
අරක්කු ෙපරන අයෙගන් bondsවලින් ෙහොරකම් කරපු කට්ටිය, 
දැන් අලුතින් පුවත් පතකුත් මුදණය කරනවා. ඊට පස්ෙසේ radio 
stations ආරම්භ කරයි;  TV channels පටන් ගනීවි. ෙමන්න 
ෙම්වාත් නවත්වන්න කියලා මම කියනවා. 

3829 3830 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ජාඇල ශී ලංකා ගුවන්විදුලි සංසථ්ාව සතු ඉඩමක 
ඇති යකඩ  කුලුනු ඉවත් කිරීම: ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 
இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத்தின் ஜா-எல 
காணியி ள்ள இ ம் க் ேகா ரங்கைள அகற் தல்:  

ேகள்வி நைட ைற 
REMOVAL OF IORN TOWERS FROM SLBC LAND IN JA-ELA: 

TENDER PROCEDURE 
1150/’16 

6.  ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (1): 
(අ) (i) ජාඇල, ඒකල පෙද්ශෙය් ශී ලංකා ගුවන්විදුලි 

සංසථ්ාව සතු ඉඩමක් තිෙබ්ද; 
 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩෙම් තිබූ යකඩ කුලුනු සංඛ්යාව 

ෙකොපමණද; 
 (iii) ෙම් වනවිට ඉතිරිව ඇති යකඩ කුලුනු සංඛ්යාව 

ෙකොපමණද; 
 (iv)  යකඩ කුලුනු ඉවත් කිරීමට අමාත්යාංශය විසින් 

ෙටන්ඩර් කැඳවීම් සිදු කර යම් වැඩසටහනක් දියත් 
කර තිෙබ්ද; 

 (v)  යකඩ කුලුනු ඉවත් කිරීෙම්දී යම් වංචාවක් සිදුවී 
තිෙබ් නම්, අදාළ පුද්ගලයන්ට හා ආයතනවලට 
එෙරහිව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ஜா-எல, ஏக்கல பிரேதசத்தில் இலங்ைக 
ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத்திற்குச் ெசாந்தமான 
காணிெயான்  உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்தக் காணியில் இ ந்த இ ம் க் 
ேகா ரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii )  இன்றளவில் எஞ்சி ள்ள இ ம் க் 
ேகா ரங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv )  இ ம் க் ேகா ரங்கைள அகற்ற அைமச்சினால் 
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்  ஏேத ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (v )  இ ம் க் ேகா ரங்கைள அகற் வதில் ஏேத ம் 
ேமாச  இடம்ெபற்றி ப்பின் சம்பந்தப்பட்ட 
ஆட்க க்கும் நி வனங்க க்கும் எதிராக 
விசாரைணெயான்ைற நடத்த நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Parliamentary Reforms and 
Mass Media: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether a land belonging to the Sri Lanka 

Broadcasting Corporation is located in 
Ekala, Ja-ela; 

 (ii) if so, how many iron towers had stood in 
that land; 

 (iii) out of this number, how many iron towers 
are left by now; 

 (iv) whether the Ministry has launched any 
programme by calling tenders to remove 
the iron towers; and  

 (v) whether he will take steps to conduct an 
inquiry against persons or institutions 
responsible, if any fraud has occurred in 
removing the iron towers?  

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 11යි 

 (iii) 07යි 

 (iv) ඉවත් කළ යකඩ කුලුනු   

  සංසථ්ා ෙටන්ඩර් මණ්ඩල අනුමැතිය මත සැපයුම් 
කළමනාකරු විසින් පුවත් පත් දැන්වීම් පළකර 
විධිමත් පරිදි ෙටන්ඩර් කැඳවා යකඩ කුලුනු ඉවත් 
කිරීම සිදු කර තිෙබ්. 

  දැනට පවතින යකඩ කුලුනු 

  දැනට පවතින යකඩ කුලුනු සම්බන්ධව ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (v) ඉවත් කර ඇති කුලුනු සම්බන්ධ  වංචාවක් පිළිබඳ 
පැමිණිල්ලක් ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 3-1005/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 

මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

3831 3832 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ධීවර කර්මාන්තෙය් පගතිය : ෙගන ඇති පියවර 
மீன்பி க் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த்தல்: 

நடவ க்ைக 
 UPLIFTMENT OF FISHERIES INDUSTRY: STEPS TAKEN 

1035/’16 

4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு இந்திக 
அ த்த ேஹரத் சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Indika Anuruddha Herath) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) “කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තය සඳහා 
නවීණ තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම” යන වැඩසටහන 
යටෙත්, 2016 අය වැය මඟින් ෙවන් කරන ලද 
රුපියල් මිලියන 1,600 ක මුදල, එම ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබ අමාත්යාංශය ෙවත 
ලැබී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල් ඉහත ව්යාපෘති කටයුතු සඳහා 
ෙයොදවා තිෙබ්ද; 

 (iii) මුදල් ෙයොදවා ඇති ව්යාපෘති කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ගම්පහ දිසත්ික්කෙය්, ධීවර කර්මාන්තය පධාන 
සථ්ානයක් ගන්නා මීගමුව පෙද්ශෙය් ධීවර 
කාර්මිකයන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක කර ඇති 
වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 (ii) එමඟින් ධීවරයන්ෙග් සාමාන්ය මාසික ආදායම 
ඉහළ ෙගොස ්තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේනම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் "சிறிய 
மற் ம் ந த்தர அளவிலான மீன்பி க் 
ைகத்ெதாழி க்ெகன ந ன ெதாழில் ட்பத்ைத 
அறி கம் ெசய்தல்" எ ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
கீழ் குறித்த க த்திட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த் வதற்காக ஒ க்கப்பட்ட ெதாைகயான  
1,600 மில் யன் பாய் உங்கள் அைமச்சுக்குக் 
கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பணத்ெதாைக குறித்த 
க த்திட்டத்திற்காக பயன்ப த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அத்ெதாைகயான  ஈ ப த்தப்பட் ள்ள க த் 
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கம்பஹா மாவட்டத்தில், மீன்பி க் 
ைகத்ெதாழி ல் க்கிய இடத்ைதப் பி த் ள்ள 
நீர்ெகா ம்  பிரேதசத்தின் மீனவர்க க்காக 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் மீனவர்களின் மாதாந்த சராசாி 
வ மானம் அதிகாித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the amount of Rs.1,600 million  
allocated by Budget 2016 under the 
Programme “Introducing modern 
technology for small and medium scale 
fisheries industry” has been received by 
your Ministry for the implementation of the 
aforesaid projects;  

 (ii) if so, whether the aforesaid funds have been 
disbursed for the above projects; and 

 (iii)  the projects for which funds have been 
disbursed?  

(b) Will he also inform this house- 

 (i) the programmes which have been 
implemented for the fishermen in the area 
of Negambo, where fishing industry is 
prominent in the District of Gampaha; 

 (ii) whether the average monthly income of the 
fishermen has been increased through that; 

 (iii) if so, in which manner is that? 

(c) If not, why? 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. පසම්පාදන කටයුතු අවසන් කරමින් පවතී. 

 (iii) යාන්තික එක් දින යාතා හා පිටත එන්ජිම සහිත යාතා 
(OFRP) සඳහා ඉන්ධන සහනාධාර ෙවනුවට ලබාදුන් 
විකල්ප සහනාධාර යටෙත් එක්දින යාතා 235කට සහ පිටත 
එන්ජිම සහිත යාතා 966කට දැල් ආම්පන්න ලබා දීමට 
කටයුතු කර ඇත. ෙම් සඳහා ෙයොදවා ඇති මුදල රුපියල් 
මිලියන 152කි. ඉතිරි රුපියල් මිලියන 1,448 බහුදින යාතා 
2,228ක් සඳහා තාක්ෂණික උපකරණ කට්ටලයක් ලබා 
දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ආ) (i)    ·       මීගමු කළපු සංවර්ධන ව්යාපෘතිය. 

· මීගමුව පළගතුර ශාන්ත ආනා ෙතොටුපළට යන 
පධාන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම - රුපියල් 
මිලියන 0.4යි. 

· මීගමුව දුන්ගාල්පිටිය ෙකොස්ගහවත්ත ෙතොටුපළට 
ආවරණ වහලය සැකසීම - රුපියල් මිලියන 0.6යි. 
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· මීගමුව අලිඅප්පු උතුර ෙතොටුපළට ආවරණ වහලය 
සැකසීම - රුපියල් මිලියන 1යි. 

· ෙසත්තපාඩුව අලිඅප්පු මැද ෙතොටුපළට අවරණ 
වහලය සැකසීම - රුපියල් මිලියන 0.6යි. 

· මීගමුව කැපුන්ෙගොඩ ආඩිමුල්ල ෙතොටුපළට ආවරණ 
වහලය සැකසීම - රුපියල් මිලියන 45යි. 

· කැපුන්ෙගොඩ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ෙතොටුපළට 
ආවරණ වහලය සැකසීම - රුපියල් මිලියන 1.5යි. 

· පලගතුෙර් පජා ශාලාව ඉදිකිරිම - රුපියල් මිලියන 
1.996යි. 

· ඉහත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලට 
අමතරව කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තය 
සඳහා නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වාදීෙම් වැඩසටහන 
යටෙත් මීගමුව දිස්තික්කයටද විකල්ප සහනාධාර 
යටෙත් එක්දින යාතා හා දැල් ආම්පන්න ලබාදීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

 (ii) ෙමම ව්යාපෘති ෙබොෙහොමයක් විෙශේෂෙයන්ම යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති වන අතර, ධීවර 
කාර්මිකයන්ෙග් ආදායම් අනිවාර්යෙයන්ම ඉහළ ෙගොස් 
තිබිය යුතුය. 

 (iii) පහසුකම් ලබාදීම තුළින් කර්මාන්ත නතර කර සිටින 
ධීවරයන් නැවත කර්මාන්තයට අවතීර්ණ වීම හා 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු අගය එකතු කළ මත්ස්ය 
නිෂ්පාදන සැකසීම කළපු සංවර්ධනය මඟින් ඒවාෙය් 
මත්ස්ය අස්වැන්න ඉහළ යාම වැනි ෙහේතූන් මත 
ධීවරයන්ෙග් ආදායම් ඉහළ යාම සිදුෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

   
තිරුනාවට්කුලම්හි පදිංචි අවතැන් වූ පවුල්: ඉඩම් 

ලබා දීම 
தி நாவற்குளத்தில் வா ம் இடம்ெபயர்ந்த 

கு ம்பங்கள்: காணிப் பிரச்சிைன 
DISPLACED FAMILIES LIVING IN THIRUNAWATKULAM: 

LAND ISSUES 
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5. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා (ෙක්.කාදර් මසත්ාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா - மாண் மிகு கா. காதர் 
மஸ்தான் சார்பாக) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Kader 
Masthan) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -(1): 

(අ) (i) යාපනය හා වවුනියා ප ෙද්ශවල යුද්ධෙයන් 
අවතැන්වූ පවුල් 700ක් දැනට වවුනියා 
දිසත්ික්කෙය් තාණ්ඩික්කුලම් ගාම නිලධාරි වසමට 
අයත් තිරුනාවට්කුලම් ගෙම් ජීවත්වන බවත්;  

 (ii) වර්ෂ 1995/96 කාල වකවානුෙව්දී ඔවුන්ට ලබාදුන් 
ඉඩම්වල දැනට සථ්ීර නිවාස  ඉදිකර ජීවත්වන 
නමුත්, ෙම් දක්වා කිසිදු ඉඩම් ඔප්පුවක් ලබා දී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඔවුන්ට ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම සඳහා  රජය ෙමෙතක් 
ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම් පිළිබඳ ගැටලු සඳහා සථ්ීර විසඳුමක් 
ලබා දීමට රජය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  
විසඳුම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේනම්, ඒ මන්ද?  

காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) த்தம் காரணமாக யாழ்ப்பாணம் மற் ம் 

வ னியா பிரேதசங்களி ந்  இடம்ெபயர்ந்த 
700 கு ம்பங்கள் தற்ெபா  வ னியா 
மாவட்டத்தின் தாண் க்குளம் கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாிவின் தி நாவற்குளம் 
கிராமத்தில் வாழ்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு 1995/96ஆம் ஆண்  காலப் 
பகுதியில் வழங்கப்பட்ட காணிகளில் தற்ேபா  
நிரந்தர கைளக் கட்  வாழ்ந்  வ கின்ற 
ேபாதி ம், இ வைர எ வித காணி உ தி ம் 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இவர்க க்கு காணி உ திகைள வழங்குவதற்கு 

அரசாங்கம் இ வைர ேமற்ெகாண்ட நைட 
ைறகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தக் காணிகள் ெதாடர்பான பிரச்சிைன 
க க்கு நிரந்தரத் தீர்ெவான்ைறக் காண்பதில் 
அரசாங்கம் ன்ைவக்கும் தீர் கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands: 
(a) Is he aware that- 
 (i) 700 families displaced by the war from 

Jaffna and Vavuniya areas live in the 
village called Thirunawatkulam belonging 
to the Thandikkulam Grama Niladhari 
Division in the Vavuniya District at 
present; and  

 (ii) although they have constructed permanent 
houses on the lands granted to them during 
the period 1995/96 and live on them, no 
title deed has been awarded to them in 
respect of the lands concerned? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) the measures, taken by the Government so 

far to award them title deeds for the lands; 
and  

 (ii) the solutions made by the Government to 
give a permanent solution to issues 
pertaining to these lands?  

(c) If not, why?  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) ඔව්. 
(ආ) (i) අදාළ නැත. 
 (ii) අදාළ නැත. 

(ඇ) ෙමම ඉඩම ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් වන බැවින් රජෙය් ඉඩම් නීතිය 
යටෙත් ඔප්පු ලබා දීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1218/'16 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 

මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. 

 
විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසම 

BREAKINGNEWS.LK  ෙවබ් අඩවිය අවහිර කිරීම: 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
ெதாைலத்ெதாடர்  ஒ ங்கைமப்  ஆைணக்கு   

BREAKINGNEWS.LK இைணயத் தளத்ைதத் 
தைடெசய்தைம: பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் 

ெவகுசன ஊடக அைமச்சர  கூற்  
 BLOCKING OF BREAKINGNEWS.LK WEBSITE BY 

TELECOMMUNICATIONS REGULATORY COMMISSION: 
STATEMENT BY MINISTER OF PARLIAMENTARY REFORMS 

AND MASS MEDIA  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන්  පශ්නයක් ඇහුවා. ඊට අද දින පිළිතුරු ෙදන 
බව අපි ඊෙය් ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එකී පශ්නය අනුව නුෙග්ෙගොඩ 
මිරිහාන ශාලාව පාර අංක 74 දරන ස්ථානෙය් පදිංචි එස්.ඒ.ෙජ් 
එදිරිසිංහ මහතා විසින් දැනට වසර 6ට අධික කාලයක් 
breakingnews.lk නමින් පවෘත්ති ෙවබ් අඩවියක් පවත්වා ෙගන 
යන බව සඳහන් කර ඇති නමුත් ෙම් දක්වා එය ලියාපදිංචි කර 
ෙනොමැති බැවින් ඒ පිළිබඳ විස්තර අමාත්යාංශය සතුව ෙනොමැත.  

ෙකෙසේ නමුත්, එකී පශ්නෙය් සඳහන් කර ඇති පරිදි එම ෙවබ් 
අඩවිය ලියා පදිංචිය සඳහා අයදුම් පතයක් එස්.ඒ.ෙජ්. එදිරිසිංහ 
අෙයකු නමිත් අමාත්යාංශය ෙවත ඉදිරිපත් වී ෙනොමැත. නමුත්, 
2016 ඔක්ෙතෝබර් 07වැනි දින සිරිපුර, ෙහෝකන්දර පාර, 
තලවතුෙගොඩ ලිපිනෙයහි තරින්දි පනාන්දු නැමැති අෙයකු විසින් 
ෙමකී ෙවබ් අඩවිය ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම් පතක් ෙයොමු 
ෙකොට ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් සිදු 
කිරීම ආරම්භ ෙකොට ඇති බව සඳහන් කරමි.   

එෙසේම, ෙමම ෙවබ් අඩවිය විශාල ෙපේක්ෂක පමාණයක් ඇති 
ෙපොදු මාධ්ය පතිපත්තියක් අනුව කටයුතු කර තිෙබන බව දන්ෙන්ද 
යන්න පිළිබඳව අදාළ පශ්නය මඟින් ෙයොමු කර ඇති නමුත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය සතුව කරුණු ෙනොමැති බව පකාශ 
කරමි. ෙමකී පශ්නය මඟින් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසම 
මඟින් ෙමම ෙවබ් අඩවිය අවහිර කිරීමක් සිදු කර ඇත්ද යන්න 
විමසා ඇති නමුත්, එවැනි අවහිර කිරීමක් සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
වාර්තා වී ෙනොමැති බව පකාශ කරමි.  

එෙසේම, ෙමම ෙවබ් අඩවිය පවත්වාෙගන යෑමට ඉ ඩ සලසා 
ෙදන ෙලස කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව පශ්න කර ඇති 
අතර, අමාත්යාංශෙය් විධිමත්ව ලියා පදිංචි ෙනොවුණු ෙවබ් අඩවියක් 
සම්බන්ධෙයන් එවැනි මැදිහත්වීමක් පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ 
හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයට කළ ෙනොහැකි බව කාරුණිකව දන්වා 
සිටිමි. 

  
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

Sir, I move, 

"That the proceedings on Item Nos. 1 to 20 of Public Business 
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s sittings 
from the provisions of the Standing Order No.7 of the Parliament 
and the motions agreed to by Parliament on 08.03.2016 and 
16.11.2016." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That notwithstanding  the provisions of  Standing  Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by  Parliament on 
08.03.2016, the Parliament shall sit on Monday 09th   January, 
2017, and the hours of sitting of  Parliament on this day shall be 
9.30 a.m. to 10.00 a.m.. At 10.00 a.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put."  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 09.30 
a.m. on Monday 09th  January, 2017." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
වර්ල්ඩ් ලයිෆ ්ලයින් ෙයෝගා ආයතනය (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත  
வர்ள்ட் லய்ப் லய்ன் ேயாகா நி வனம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  
THE INSTITUTE OF WORLD LIFE LINE YOGA 

(INCORPORATION) BILL 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත්කරනවා: 

"වර්ල්ඩ් ලයිෆ් ලයින් ෙයෝගා ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය."  

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  National Policies and Economic Affairs for report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.- [පගතිය: 

ෙදසැම්බර් 09] 
[කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.] 

 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . - [ேதர்ச்சி: சம்பர் 09] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 09th December ] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
102 වන ශීර්ෂය.- මුදල් අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 803,270,000 

 
தைலப்  102.- நிதி அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 803,270,000 

 
HEAD 102.-  MINISTER OF FINANCE   

Programme 1.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
803,270,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මුදල් අමාත්යාංශය - ශීර්ෂ 102, 238, 240 සිට 251, 323, 324 

හා 329. සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30  
දක්වා සහ අපර භාග 1.00 සිට අපර භාර 5.00 දක්වා. 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 9.55] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශය 
සහ ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 102, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 323, 324, 329 දරන වැය ශීර්ෂවලින් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is Hon. Mavai S. Senathirajah. You 

have ten minutes.  
  

 
[ .ப. 9.56] 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகௗரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  2017ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல விவாதத்தின் 
இ திநாள். அந்த வைகயில் நிதி அைமச்சின் நிதிெயா க்கி  
மீதான கு நிைல விவாதம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற 
இவ்ேவைளயிேல எனக்கும் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்ப 
மளித்தைமக்காக நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

2016ஆம் ஆண் க்குாிய வர  ெசல த் திட்டத்திேல, 
குறிப்பாக ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்க க்கு நிதிெயா க்கிய ேநரத்தில் பிரதமர் அவர்கள் 
இந்த அைவயி ம் எங்க டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்திய 
ேபா ம் ெசான்னார், நன்ெகாைடயாளர் மகாநாட் ேல -  
donors' conference   வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு, 
குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தில் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட  
பிரேதசங்கைள மீளக் கட் ெய ப் வதற்கும் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக ம் தாங்கள் ேபசி உதவி 
ெசய்ேவாெமன் . ஆனால், நன்ெகாைடயாளர் மகாநா  
நைடெபறவில்ைல. அைதயிட்  நாங்கள் மிக ம் 
கவைலயைடந்ேதாம்.  

ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் மற் ம் பல 
இராஜதந்திாிகள்  க்கியமாக  வடக்கு, கிழக்கின் நிதிெயா க் 
கீ கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கத் ட ம்  எங்க ட ம் 
எங்களின் கட்சியின் தைலவ ட ம் - எதிர்க்கட்சித் 
தைலவ ட ம் ேபசியி க்கிறார்கள். ஆனால், அரசாங்கேமா 
சர்வேதச நா க டன் தயாாிக்கப்பட்ட ஒ  ேவைலத் 
திட்டத்தின் அ ப்பைடயில், நிதிெயா க்கீட் ன் அ ப் 
பைடயில் வடக்கு, கிழக்கில் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கு நிதிெயா க்குவதாகேவா சர்வேதச 
ச கத் ட ம் நன்ெகாைடயளிக்கின்ற நா க ட ம் ேபசி 
எங்க க்கு உதவி ெசய்வதாகேவா எந்தவித  வார்த்ைத 
கைள ம் இந்த 2017ஆம் ஆண் க்கான  வர  ெசல த் திட்ட 
உைரயிேல குறிப்பிடவில்ைல. அைதயிட்  நாங்கள் 
கவைலயைடகின்ேறாம்.  

இரண்டாவதாக, நாங்கள் அைமச்சரைவயில் அங்கம் 
வகிப்பவர்கள் அல்லர்; அ வல்ல எங்கள  ேநாக்கம். தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
வடக்கு, கிழக்கு  மாகாண சைபகள், குறிப்பாக வடக்கு 
மாகாண சைப உ ப்பினர்க டன் இந்த வர  ெசல த் திட்ட 
நிதிெயா க்கீ கள் ெதாடர்பில்  திட்டவட்டமான 
ஒன்றிைணந்த ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத ைமயமாக ைவத் ப் 
ேபசேவண் ெமன்  ெசன்ற ஆண் ம் இந்த ஆண் ம் 
பிரதம டன் ேபசியெபா  ேவண் ேகாள் வி த்தி ந்ேதாம். 
ஆனால், ெசன்ற ைற நிதி அைமச்சர் அவர்கள் சில 
விடயங்கைள எங்கேளா  ேபசினார். வர  ெசல த் 
திட்டத்திேல  இடம்ெபறாத சில திட்டங்க க்கு எங்க க்கு 
நிதிெயா க்கப்பட்ட . மிக அண்ைமயி ம் யா/ னியன் 
கல் ாியின் 200ஆவ  ஆண்  விழா க்கு வ ைகதந் , 
பிரதம ைடய ேகாாிக்ைகயின்ப  ேமலதிகமான நிதிைய 
ஒ க்கியி ப்பைதயிட்  நாங்கள் நிதி அைமச்ச க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். 

ேம ம், திய அரசியலைமப்ைப ன்ெமாழியவி க்கின்ற 
ேநரத்தில் அதற்குாிய நல் ணக்கத் க்கான ெசயற்பா கைள 
நாங்கள் பிேராித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். இவ்ேவைளயில், 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்கள் 
உட்பட நீங்கள் அறிவித்தி க்கும் பல நலத்திட்டங்கைள 
நாங்கள் அைடயாளப்ப த்தக்கூ யதாக உள்ள . ஆனால், 
அந்த நலத்திட்டங்க க்குாிய நிதிெயா க்கீ கைள Finance 
Commission என்ற நிதி ஆைணக்கு  அந்தந்த 
மாகாணங்களின் ேதைவகைள ம் ன்ெமாழி கைள ம் 
க த்திற்ெகாண்  ேமற்ெகாள் கின்ற ஒ  நைட ைற 
இ க்கின்ற . அைதவிட, எங்க ைடய மக்கள் ஒ  
'நல்லாட்சி'ையக் ெகாண் வ வதற்காக வாக்களித்  ஒ  
ேதசிய அரசாங்கத்ைத அைமத்தி க்கிறார்கள். நாங்கள் 
அைமச்சரைவயில் இடம்ெபறா  விட்டா ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாக எம  பிரேதசங்கைளப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ேறாம். அேதேவைள எம  மக்க க்காக மாகாண 
சைபெயான் ம் ெதாி  ெசய்யப்பட்  அதற்குாிய 
உ ப்பினர்க ம் இ க்கிறார்கள். இவ்வா  அந்தப் 
பிரேதசங்க க்கான உ ப்பினர்கள் இ க்கும்ேபா  
அவர்க டன் ேபசி அந்த மக்கள  ேதைவகைள அறிந்  
மதிப்பீ  ெசய்   ஓர் ஒ ங்கிைணந்த திட்டத்தின்கீழ் 
அதற்கான நிதிைய ஒ க்குவதற்கு நீங்கள் நடவ க்ைக 
எ த்தி க்கலாம். அ  மிக ம் க்கியமான .  ஆனால், 
நீங்கள் அவ்வாறான நடவ க்ைக எ க்கவில்ைலெயன்  
நாங்கள் உங்கள்மீ  குற்றத்ைதச் சுமத்தலாம். எெனன்றால், 
எங்க ைடய பிரேதசங்கள் ேபாாினாேல அழிவைடந்  
பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில், இப்ெபா ம் மத்திய அரேச இந்த 
நிதிெயா க்கும் விடயத்ைதக் ைகயாள்வைத ம் அைமச்சர்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம் தாம் வி ம்பியவா  நிதிெயா க்குவைத ம் 
எங்களால் ஏற் க்ெகாள்ள யா . அரசியலைமப்பில் 
நிதியதிகாரம் உட்பட அதிகாரம் ைமயாகப் பகிர்ந்தளிக்கப் 
பட ேவண் ய ேநரத்தில், அதற்குப் பாதகமாக - பங்கமாக 
நீங்கள் ன்கூட் ேய நிதிெயா க்கீ கைளச்  ெசய்வைத 
நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல.  அ  மிக ம் க்கியமான 
ஒ  விடயமாகும்.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have only three more minutes. 
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, I will take another two minutes from our side.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay. 

 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ஆனப யால், நாங்கள் நிதியைமச்சர் அவர்களிட ம் 

பிரதமர் அவர்களிட ம் ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவனில், 
நீங்கள் ஒ க்கிய நலத்திட்டங்களில்  வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்க க்குாிய அதாவ  ேபாாினால் அழிவைடந்  
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்கைளச் சார்ந்த மக்க க்குாிய 
அதிகமான ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு 

ன்னர் எங்க டன் ேபசேவண் ம் என்பைதத்தான்.  ெகளரவ 
அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்க ம் நாங்க ம் 
இைணந்  மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க டன் ேபசுவதற்கான 
ேநரத்ைத ஒ க்கிப் ேபசலாம் என்பைத நான் வற் த்திக் 
கூ கின்ேறன்.   

ேம ம், ஒ  திய அரசியலைமப்பி டாக எங்க ைடய 
இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்கேவண் ெமன் ம் ேபாாினாேல 
பாதிக்கப்பட்ட எங்க ைடய பிரேதசங்களில் அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககள், தலீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்  
ெமன் ம் அதனால் ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்  
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரம் கட் ெய ப்பப்பட ேவண்  
ெமன் ம் எங்க ைடய மக்கள் எம்மிடம் ஆைணயிட் க் 
கின்றார்கள். அந்த அ ப்பைடயில் இப்ெபா  நான் ேவ  
விடயங்கைளப் ேபசுவதற்கு அதிகமான ேநரத்ைத 
எ த் க்ெகாள்ளவில்ைல.  எங்க ைடய மக்கள் எங்க க்குத் 
தந்தி க்கின்ற ஆைணையப்பற்றி நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
குறிப்பி வ  ெபா த்தெமன்  நிைனக்கின்ேறன். Fiscal 
Powers -நிதியதிகாரம், ெபா ளாதாரம் ெதாடர்பான 
விடயங்கள் ேபான்றவற்றில் அதிகாரம் பகிரப்பட்  நாங்கள் 
பங்களிப்  ெசய்யேவண் ம் என்ப  மிக க்கியமான .  
ஒட் ெமாத்தமாக அரசியல் தீர்  பற்றி ம் நிதி அதிகாரம் – 
Fiscal Powers  பகிரப்ப வதற்குமான ஆைணையச் ெசன்ற 
பாரா மன்றத் ேதர்த ல் மக்களிடம் ெபற்றி க்கிேறாம். 
 

Our Manifesto at 2015 Parliamentary Election states, I 
quote: 

“The principles and specific constitutional provisions that the TNA 
considers to be paramount to the resolution of the national question 
relate mainly to the sharing of the powers of governance through a 
shared sovereignty amongst the Peoples who inhabit this island. The 
following salient features of power sharing are fundamental to 
achieving genuine reconciliation, lasting peace and development for 
all the Peoples of Sri Lanka: The Tamils are a distinct People with 
their own culture, civilization, language and heritage and from time 
immemorial have inhabited this island together with the Sinhalese 
People and others. 

The contiguous preponderantly Tamil Speaking Northern and 
Eastern provinces is the historical habitation of the Tamil People 
and the Tamil Speaking Peoples. 

The Tamil people are entitled to the right to self-determination in 
keeping with United Nations International Covenants on Civil and 
Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights, both of 
which Sri Lanka has accepted and acceded to. 

Power sharing arrangements must continue to be established as it 
existed earlier in a unit of a merged Northern and Eastern Provinces 
based on a Federal structure.”  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, with the extension of time, you have 

two more minutes. Do you want more time or do you 
wish to conclude in two minutes? 
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Chairman, I will conclude in two minutes. 

 
It further states, I quote: 

“The Tamil speaking Muslim historical inhabitants shall be entitled 
to be beneficiaries of all power-sharing arrangements in the North-
East. This will no way inflict any disability on any People. 

Devolution of power on the basis of shared sovereignty shall be 
over land, law and order, enforcement of the law so as to ensure the 
safety and security of the Tamil People, socio-economic 
development including inter-alia health, education, higher and 
vocational education, agriculture, fisheries, industries, livestock 
development, cultural affairs, mustering of resources, both domestic 
and foreign and fiscal powers.”  

 

Hon. Chairman, I assure this House that we, the TNA, 
on behalf of our people who gave a mandate to us, are 
committed to work together with the National 
Government and other leadership to find a political 
solution within a united Sri Lanka. That process has now 
started and we are already committed to work together.  

Therefore, I ask the Hon. Prime Minister and the 
Minister of Finance to consult us when determining how 
much of funds are needed to the war-torn areas; what are 
the projects that we need to implement and on what areas 
that we need to work together for development. I 
therefore, request the Prime Minister and the Hon. 
Minister of Finance to fix a date for this matter after 
submission of the Budget where you are announcing 
allocations within the budgetary allocation.  Discuss with 
us and we will work together. That is what I am 
requesting the Hon. Minister of Finance.  

We will fix early dates to discuss with you, because 
we are not in the Cabinet. Our goal is not to be in the 
Cabinet. That is not our target. We have to solve our 
problems and we will think about it later. Therefore, the 
TNA Members of Parliament and the members of 
Provincial Councils, are all prepared to discuss this 
matter with the Government. The Prime Minister and the 
Minister of Finance assured us to come for a decision to 
implement such development programmes in Tamil-
speaking areas, particularly, in the war-torn areas in the 
North and the East.  

Thank you very much.   
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Chairman, certainly I would  say to the Hon. 

Mavai S. Senathirajah that we are very willing at any 
given time to meet them. He just mentioned  two matters 
which I will refer to, because it is related to my Ministry. 
Last year, we allocated Rs. 23 billion to Jaffna, but only 
Rs. 1.2 billion was spent. This year even we have 
allocated the same amount. Capacity is the problem in 
Jaffna and in the entire Northern Province. The entire 
country gets even distribution. The Northern and the 
Eastern Provinces do sometimes get special treatment 
owing to lack of development that took place during the 
past thirty years.  

So, I would appreciate if you can bring up any matter 
that is concerning your area, because there are a lot of 
unspent funds. That is why I urge your Provincial 
Councils and your Members also to get it moving.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you, Hon. Minister.  
 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Thank you, Hon. Minister. Actually, we are concerned 

as to why they failed to spend the money totally. But our 
request is different. Our request is before you prepare the 
Budget, we should be consulted; because it is a war-torn 
area. There has to be special arrangements and allocations 
for the North and the East. Efficiency of implementation 
is another matter. That is true. We admit and agree with 
you. But, when the Northern Province and the Eastern 
Province is concerned, particularly the Northern Province 
should be allocated sufficient amount of money on the 
basis of the programmes and the requirement. What I am 
claiming is to sit down and discuss with us about the 
failures in the implementation of development 
programmes and about future arrangements for our area. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Chairman, I would say with all responsibility to 

Hon. Mavai S. Senathirajah that we did so this year as 
well as last year.  We spoke to the Hon. Sumanthiran on 
three occasions. You all had a meeting in Jaffna and I 
guess unfortunately you were unable to attend. We got 
your four pages of items - the "wish list" - and we have 
incorporated almost 99 per cent of that. So, this was done 
in consultation with you.  I do not think that anything has 
been put in without consultation. The mandate given by 
my Prime Minister is, "please do consult, not only the 
MPs of the North and East, but every MP". Definitely, the 
Northern Province got what is needed and the Hon. 
Sumanthiran spoke about it. 

Thank you. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next, the Hon. Rauff Hakeem. You have nine 

minutes.  

 
[10.11 a.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Chairman, the Hon. Mavai S. Senathirajah raised 
the issue of sharing of financial powers of the Central 
Government with the Provincial Councils. I think this is a 
very important topic.  At the outset, I must thank the Hon. 
Ravi Karunanayake, our Minister of Finance, for having 
done a wonderful job in presenting a Budget at a time 
when we have to service a very large amount of external 
loans that have been obtained by the previous regime and 
for taking bold attempts to reform our income sector, 
particularly, by raising revenue by various means without 
burdening the public too much. So, it is a very difficult 
trapeze act that the Hon. Minister of Finance has 
performed.   

I must also acknowledge the fact that not only did the 
Minister give enough room for the Opposition Members 
who are cooperating with us to consider allocations to 
their areas, he also did give the same space to us 
Colleagues in the Cabinet to discuss the Estimates of our 
Ministries far ahead of the preparation of the Budget. 
Even almost at the very eve of presenting the Budget, he 
was willing to accommodate some of our suggestions, 
and I must thank him for that.  

Nevertheless, the fact remains that with almost more 
than 150 years of centralized rule, ever since the British 
colonial times, the tendency by the Centre to part with 
power is not very satisfactory. You cannot blame the 
Minister alone. Even the bureaucrats have to be blamed. 
We realized this even in the Cabinet when certain 
objections were raised, particularly when the Minister of 
Provincial Councils and Local Government was wanting 
to retain some of the allocations to himself whereas those 
moneys should have gone directly to the provincial 
councils. But, it was not observed in the past. The Hon. 
Minister of Finance will realize this. In fact the President, 
the Prime Minister, everybody had to intervene in order to 
resolve the issue of the Central Government Minister, 
who controls the provincial councils and local 
government authorities, trying to interfere in retaining the 
funds and insisting that the Accounting Officer should 
remain the Secretary to the Ministry rather than the 
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provincial authorities. This issue has been discussed in the 
past and the Hon. Minister of Finance along with the 
President had to sit with the Chief Ministers to resolve 
this issue. Therefore, I think we need to look at this matter 
in depth. We also have the Finance Commission. The 
Finance Commission has its own criteria-based funding, 
and they too take into consideration the development of 
the province, the level of development, poverty indicators 
and various other factors and then start distributing the 
funds.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Our request is that the Finance Commission should 

address the North and the East as a different category. 
The devastated and war-tone area should be allocated the 
required amount of money under a separate arrangement.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
That has been discussed. Even the Chief Ministers 

who represent this Government at the provincial level 
have brought it to the notice of His Excellency the 
President, and the Ministry of Finance has addressed that 
issue; but still the problems remain.  

The other issue is the attitude of the Governors. The 
Governors still retain financial powers. The Hon. Minister 
of Irrigation and Water Resources Management is sitting 
by my side. He had been a former Chief Minister. He 
knows the attitude of the Governors. Even then, what is 
strange is the attitude of the Governors in the North and 
the East is diametrically opposed to the attitude of the 
Governors in the rest of the country. This is also a 
phenomenon that we have seen in the past. If I am to say, 
this is quiet -[Interruption.] 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
We all are trying to find a political solution on the 

devolution of power. The present Budget is more 
centralized.  That is what I am asking for a more practical 
arrangement.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Member, I am possessed of what you are trying 

to say.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have three more minutes.  

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
During the former regime there has been this practice 

- not only the former regime, earlier regimes had always 
been following the practice of employing military men as 
Governors; either from the army, navy or from the air 
force. This  had been the practice in the past. We have 
done away with that. Now, we have put in civilian 
Governors. Of course, civilian Governors have come into 
being. But, even with the civilian Governors in the North 
and the East, there seems to be some difference in their 
attitude when you compare them with the Governors of 
the rest of the country. This is something that we all 
realize because both the TNA and ourselves are 
administering the two provinces.  

The SLMC is administering the East along with the 
support of the TNA and other parties as well and the 
TNA is having the Chief Ministership in the Northern 
Province. Our experience with our own Governors is not 
the same as the experience of the Chief Ministers of the 
rest of the country. This is a matter that we must try and 
resolve in our Constitutional reform process, because this 
is an attitudinal problem and perhaps it has got to do 
something with the fact that these are minority-dominated 
areas. Let me not delve on those political issues but let 
me - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, let me very quickly touch on an issue which 

concerns the Hon. Minister of Finance.  Of course, I have 
several matters to discuss about. Let me thank him for 
having provided some allocations at my request for the 
development of the Kalmunai-Samanthurai Township 
Programme as well as to have the Heda-Oya Irrigation 
Reservoir cum Water Supply Project. That has been 
mentioned in the Budget Speech. Hopefully, we will be 
able to persuade the External Resources Department to 
try and source out some funding from external sources to 
implement these projects. 

In the meantime, we are also eagerly waiting to 
commission the Jaffna Water Supply Project by 
desalination programmes funded by the ADB. Already, 
we are getting ready to call for the EOI and thereafter the 
RFP to be issued in order to get the Jaffna Water Supply 
Project off the ground. But that will only be a temporary 
solution. The final solution has to be from the Iranamadu 
Tank. We have to have a surface water solution. This is 
something we must bear in mind. 

3847 3848 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, I do not want to be unkind, but please 

wind up.   
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Finally, let me very quickly refer to one other matter. 

Because of the natural disasters last year, I know our 
Budget projections did face a lot of problems. In fact, you 
have introduced an insurance scheme. What I am trying to 
say is, from Hanwella, Colombo, Kolonnawa and 
Kaduwela areas we have identified almost 1,500 
industries - large, medium and small-scale industries. 
They are spread all over the Kelani Valley downstream 
areas and there was an insurance scheme that was 
implemented. Several industries are yet to source the 
funding. Several of the livelihoods have been affected. I 
hope the Hon. Minister will summon a special meeting, 
because it is his own district and all these industrialists 
are adding value to our economy. They are exporting. 
They are also supplying goods within the country and 
they need very much support. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much, Hon. Minister. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I hope there would be some quick assessment of what 

is happening to the insurance claims submitted by them. 
With those comments, let me congratulate the Hon. 
Minister for having presented the Budget under very 
difficult and adverse circumstances.  

Thank you.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I would like to address my Colleague, the Hon. 

Rauff Hakeem. We will be able to implement every single 
project that has been mentioned in the Budget without any 
problem. We have not uttered a single statement without 
having the backup of money. So, I can say that they will 
be fully utilized.  

Also, on the issue of insurance claims, I would beg to 
differ. The only problem is, from the Government 
institutions down from the Pradeshiya Lekam level, there 
are 34,000 claims that have got to come for natural 
disasters. There is Rs. 3.5 billion yet to be settled because 
they have not brought forward the claims. I would urge 
the politicians and the officials from every area where 
claims have got to come, to get together and give them as 

soon as possible. We are committed. The total amount of 
funds we got for natural disasters was Rs.7 billion and 
another Rs.3 billion has got to come.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you very much, Hon. Minister. Next, 

Hon.Bandula Gunawardane. 
 
[පූ.භා. 10.22] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් විනාඩි 
20ක් මට එකතු කරන්න අවසර දීලා තිෙබනවා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාව කථිකයන් තුන් 

ෙදෙනකුට ෙබදා දීලා තිෙබනවා.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. එතුමාෙග් විනාඩි  20 දීලා 

තිෙබන්ෙන් මට. මා එතුමාෙගන් ෙපෞද්ගලිකව ෙව්ලාව ඉල්ලුවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙමතැන ලියවිලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට විනාඩි 5යි, 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට විනාඩි 8යි, ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට විනාඩි 7යි කියලා. ඒ පශ්නය විසඳා 
ගන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක හරි. අනික් ෙදෙදනාට වැඩිපුර දීලා තිෙබන ෙව්ලාව අඩු 

කරන්න. මා ෙපෞද්ගලිකව සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙගන් ෙව්ලාව 
ඉල්ලා ගත්ෙත් කරුණු විශාල පමාණයක් සභාගත කරන්න 
තිෙබන නිසායි. 

 

 ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, අපි check කරලා බලන්නම්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප්  මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඉතාම වැදගත් 

දිනය අදයි. ෙමොකද,  ෙම් වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව විවාද කරන 
අවසාන දිනය අදයි. අප පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනා  ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා. අය වැය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී 
රෙට් සමස්ත මුදල් කමයට, බැංකු කමයට, ණය කමයට අහිතකර 
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බලපෑම් ඇති ෙවතැයි විශ්වාස කරන කරුණු පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවීම සඳහා වග කිව යුතු විපක්ෂයක් 
ෙලස අප ඒ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ගරු රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත්යතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු ෙලස ඒ භූමිකාව ඉෂ්ට 
කිරීෙම්දී ඉතාම වගකීෙමන් හා ඕනෑකමින් රාජ්ය අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් විවාදවලට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2008 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 07 වැනි දා එතුමා ෙම් ගරු සභාවට සම්පූර්ණ 
විකල්ප අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා විපක්ෂෙය් සිටියදී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය බලයට පත් වුෙණොත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු  වන 
ෙද් පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර සභාව දැනුවත් කළ ආකාරය පිළිබඳව 
සඳහන් වන අය වැය කථාෙවන් ෙකොටසක් මා පථමෙයන් 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරනවා. 

රවි කරුණානායක මහතාෙග් කථාව 2013 ෙනොවැම්බර් 22 
වන සිකුරාදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 303හි ෙමෙසේ සඳහන් 
වී තිෙබනවා:  

"තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට හෙත්, අෙට් ෙපොලියට ණය ගන්නවා. අපි ඒක 
සියයට එකට, ෙදකට අඩු කරලා ඒ තුළින් රුපියල් ෙකෝටි 22,000ක් අඩු 
කරලා ෙපන්වනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන දූෂණය නැවැත්වුවා නම් තව 
රුපියල් ෙකෝටි 25,000ක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම නිසි 
කළමනාකරණයක් ඇති කළා නම් තව රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක් විතර 
ඉතිරි කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කියනවා. ඒ වාෙග්ම නැවතත් Labour 
GSP එක ගත්තා නම් ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 16,800ක් 
ඉතිරි කර ගන්න තිබුණා." 

එම තීරුෙව්ම තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා.  

"අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් අපි ඉදිරිපත් කරන අය 
වැය තුළින් ෙපන්වනවා රුපියල් ෙකෝටි 70,000කින් වියදම අඩු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. වියදම රුපියල් ෙකෝටි 70,000කින් අඩු කරලා 
රුපියල් 10,000කින් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි  වැඩි කරනවා." 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා එයට යම් එකතු කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්, අවුරුදු 11ක් ෙම් ර ට පාලනය 
කරලා රුපියල් බිලියන 1,784ක්ව තිබුණු ණය පමාණය රුපියල් 
බිලියන 9,900ක් කරලා තිෙබද්දී? දැන් වැදි බණ කියනවා. 
ෙමොනවා කරන්න කියලාද ෙම්  කියන්න හදන්ෙන්?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වගකිව යුතු මුදල් ඇමතිවරෙයක් ෙලස 

එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ෙද් පිළිබඳව මෙග් කථාව කරෙගන යාමට බාධා ෙනොකර සිටීම 
තමයි වගකිව යුතු මුදල් ඇමතිවරෙයකුෙග් කාර්ය භාරය වන්ෙන්. 
ෙමොකද, එතුමා වාෙග්ම අපිත් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ සිටින්ෙන් 
මහජනයාෙග් මුදල් පිළිබඳ අයිතිය කියාත්මක කරන්න. ඒක නිසා 
උත්තරීතර සභාෙව් නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න තිෙබන 
අයිතියට අප සියලු ෙදනා ගරු කළ යුතු ෙවනවා.  

2014 වසෙර්දී -මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්- රජෙය් වියදම 
රුපියල් බිලියන 1,796යි. වියදම රුපියල් ෙකෝටි 70,000කින් අඩු 
කරනවා ෙවනුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 
85,000කින් වැඩි ෙවලා තිබීමයි. ඒ ෙකෙසේද? 2017 වසෙර් 
පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම රුපියල් බිලියන  2,645යි. 

ෙකොයිම රජයකටවත් ෙම් වියදම අඩු කරන්න බැහැ, ගරු 
සභාපතිතුමනි. කවුරු ආණ්ඩු කළත් වර්ෂෙයන් - වර්ෂයට ෙම් 

රෙට් වියදම වැඩි ෙවනවා;  එදිෙනදා පවත්වාෙගන යෑෙම් වියදම් 
වැඩි ෙවනවා; සංවර්ධන වියදම් වැඩි ෙවනවා. අපි මන්තීවරුන් 
ෙලස ෙම් ගරු සභාෙව්දී පිළිගත යුතු ෙවනවා, මනුස්ස ජීවිතෙය් 
එදිෙනදා වියදම් වැඩි ෙවන බව; පවුලක වියදම වැඩි ෙවන බව; 
රජෙය් ආයතනවල වියදම වැඩි ෙවන බව; රෙට් වියදම වැඩි ෙවන 
බව. ඒ වැඩි ෙවන වියදම අඩු කරනවාය කියලා කියපු එකයි 
අසත්ය. වැඩි ෙවන එක අපි පිළිගන්නවා. ෙකොච්චර පමාණයක් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? 2014 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 1,796ක් 
වියදම තිෙබනවා. ඒක රුපියල් බිලියන 2,645ට වැඩි ෙවනවා. 
රුපියල් බිලියන 849කින් වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වියදම 
වැඩි වීම සියයට 47ක්. රජෙය් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 70,000කින් 
අඩු කරනවා කිව්වාට ෙම් කාලපරි ච්ෙඡ්දය තුළ එය රුපියල් ෙකෝටි 
85,000කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුළු රාජ්ය වියදම මධ්ය 
වාර්ෂික ජනගහනය අතෙර් සමෙසේ ෙබදා හැරියාම රුපියල් 
29,668කින් එක පුද්ගලෙයකුෙග් වියදම  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ආදායම වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකෙසේද? වියදම 
වැඩි ෙවන ෙකොට අය වැය පරතරය අඩු කර ගන්න නම් ආදායම 
වැඩි කරන්න ඕනෑ. අෙප් රජය කාලෙය්දී රජෙය් ආදායම රුපියල් 
බිලියන 1,205යි. දැන් රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 2,020යි. 
සියයට 67.6කින් ආදායම වැඩි කරලා තිෙබනවා. බදු ආදායම වැඩි 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකෙසේද? අෙප් කාලෙය් රෙට් ජනතාවෙගන් 
වක බදු හා සෘජු බදු මඟින් ලබා ගත්තු මුළු ආදායම රුපියල් 
බිලියන 1,050යි. ෙම් වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 1,821ක් ලබා 
ගන්න යනවා. සියයට 73කින් බදු බර ඉහළ නංවලා තිෙබනවා. 
ඒක පුද්ගල බදු බර ගත්ෙතොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී එක 
පුද්ගලෙයකුට බදු බර තිබුෙණ් රුපියල් 50,000යි. දැන් බදු බර 
රුපියල් 86,714යි. බදු බරත් රුපියල් 36,714කින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. අපි ආණ්ඩුව කරන කාලෙය් බදු අය කරන ෙකොට 
ෙචෝදනා කෙළේ, "පික්ෙපොකට් ගහනවා. මං ෙකොල්ල කනවා. 
ජනතාවෙග් සල්ලි ටික ගන්නවා. හූරනවා" කියලායි. ඒක පුද්ගල 
බදු බර විතරක් ෙම් කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළදී රුපියල් 36,714කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ණය පිළිබඳ පශ්නෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව 
ණය පිළිබඳ වාර්තාවක් පිහිටුවලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

වියදම වැඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම ආදායමත් වැඩි වුණා. නමුත්, 
ආදායම වැඩි වුණාට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් වියදම වැඩි වීම 
කරනෙකොටෙගන අසාමාන්ය ණය පමාණයක් 2015දී ගන්න සිද්ධ 
වුණා.  

එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව් 113වැනි පිටුෙව් සිට තිෙබන 
රූපසටහන් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එහි සඳහන් රූපසටහන් අධ්යයනය 
කරන්න. 2014 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 598කිනුයි ණය වැඩි 
වුෙණ්. 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 1,112කින් ණය මට්ටම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ණය වැඩි වීම ඉතිහාසෙය් වාර්තාවක් 
තබා තිෙබනවා. නිදහසින් පසු රජයක් එක් වර්ෂයක් තුළදී ලබා 
ගත්තු වැඩිම ණය පමාණය වශෙයන් තමයි රුපියල් බිලියන 1,112 
වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රෙට් ණය පිළිබඳ අර්බුදයක් 
තිෙබනවා. ඒ අර්බුදය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හදපු අර්බුදයක් 
ෙනොෙවයි. 

 ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2002දී ශී ලංකා 
ජාතිය අමතා කළ කථාෙව් ෙකොටසක් මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කරපු 
කථාව 2002 ජූලි මාසෙය් 05වැනි දා "දිනමිණ" පතෙය් වාර්තා 
කරලා තිබුණා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් ෙව්ගෙයන්ම වැඩි වුෙණ් ණය පමාණයයි. රජය 
වසර ගණනාවක් මුළුල්ෙල්ම තමන්ෙග් ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් 
එදිෙනදා කටයුතු සඳහා ෙයොදවනු ලැබුවා. එෙසේම එදිෙනදා වියදම් 
ෙවනුෙවන් විශාල ෙලස ණය ලබා ගැනීමද දිගටම සිදු කළා.  

3851 3852 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ අනුව වසර ගණනාවක්ම රජය පවත්වාෙගන  ෙගොස්  තිෙබන්ෙන්  
ආණ්ඩුෙව් ආදායම්වලින් ෙනොවන බව පැහැදිලියි. ෙම් තත්ත්වය නිසාම 
රජෙය් ණය බර පසු ගිය කාලය තුළ දී විශ්වාස කළ ෙනොහැකි  තරමටම  
වැඩි වුණා. ඉකුත් වසර කිහිපය තුළදී ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය්  
ෙව්ගෙයන්ම  වැඩි වුෙය්   ෙද්ශීය ණය පමාණයයි.  එම ෙව්ගය සියයට 
18.5ක් වුවත්, රෙට් ආර්ථිකය  වර්ධනය වුෙය්  සියයට 5කින්  පමණයි.  

1994 දී  රුපියල්  ෙකෝටි 55000කට සීමා වී තිබූ  ජාතික ණය  පමාණය 
වර්ෂ 2001 වන විට රුපියල් ෙකෝටි 145000 දක්වා වැඩි වුණා. ජාතික ණය  
පමාණය  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ද ඉක්මවා ෙගොස්  තිෙබනවා. අද රාජ්ය 
ණය පමාණය දළ ෙදශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 103.6 ක්! 

ලබා ගත් ණය වාරික සහ  ඒවාෙය් ෙපොලිය  ෙගවීමට ෙම් වසෙර්දී පමණක් 
රුපියල් ෙකෝටි  32700ක මුදලක් වැය කළ යුතුයි.  නමුත්  රෙට් ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි  27800කට  සීමා ෙවනවා. ගත් ණය  ෙගවා දමන්නටවත්  
රෙට් ඒ ආදායම පමාණවත් නැහැ.  

ලංකා ඉතිහාසෙය්  පළමු  වතාවට  පධාන තත්ත්වයන් තුනක් අද ආර්ථික 
ක්ෙෂේතය තුළ  දකින්න තිෙයනවා.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වඩා  රාජ්ය ණය  පමාණය ඉහළ යෑම පළමු 
තත්ත්වයයි.  

ෙදවන විෙශේෂ තත්ත්වය රජෙය් ආදායමට  වඩා ලබා ගත් ණයවල ෙපොලිය 
වැඩි වී තිබීමයි.   

ෙම් සිද්ධීන් ෙදකම එකම අවස්ථාවකදී ඇති වීම ෙතවන සුවිෙශේෂ 
තත්ත්වයයි. "  

ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් ජාතිය අමතා 
2002  ජූලි මාසෙය් 5වන දා  කර තිෙබන කථාෙව් ෙම් තත්ත්වයන් 
තුන ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා. එම නිසා 2002  වර්ෂය වන විට 
අෙප් රෙට් තිබුණු ණය පශ්නය තමයි පශ්නය. අගාමාත්යතුමා 
පැහැදිලිව කියන පරිදි ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වරට 2002 
වර්ෂෙය්දී තමයි රජෙය් ණය වාරික හා ෙපොලී ෙගවන්න බැරි 
තත්ත්වයකට ණය පමාණය වැඩිෙවලා, රෙට් සමස්ත නිමැවුෙම් 
වටිනාකමට වඩා ණය වාරික හා ෙපොලී පමාණය ඉහළ ගිහින් 
රාජ්ය ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 103.6ක් වුණු 
වර්ෂය බව එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ජාතියට කිව්වා. එම  නිසා 
ෙම් ණය පශ්නය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇති කළ පශ්නයක් 
කියා කියන්න බැහැ. ඕනෑම රජයක් ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා 
වැඩිෙයන් වියදම් කරනවා නම්, අය  වැය පරතරයක් ඇති ෙවනවා 
නම්, පරතරය තිෙබනතාක් කල් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ණය 
ගන්න ඕනෑ ගරු සභාපතිතුමනි. ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම 
තුළ ආර්ථික විද්යාත්මක ෙනොවන පදනම් යටෙත් අපි  එකිෙනකාට 
මඩ ගැසීමට කරන ව්යාජය නිසා තමයි රටත් ජාතියත් අපිත් 
අනතුරකට වැටී තිෙබන්ෙන්. රෙට් අය වැය ෙල්ඛනෙය් රජෙය් 
ආදායම තිෙබනවා. අපිට විවිධ ෙපොෙරොන්දු පතිඥා ෙදන්නට 
පුළුවන්. අපි බලයට ආවාම පඩි රුපියල් විසිදාහකින් වැඩි 
කරන්නම් කියන්න  පුළුවන්; සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදගුණයකින් 
වැඩි කරන්නම් කියන්න පුළුවන්; සෑම මවකටම ෙපෝෂණ මල්ලක් 
ෙදන්නම් කියන්න පුළුවන්;  සෑම දරුෙවකුටම පාසල් දිවා ආහාරය 
ෙදන්නම් කියන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් කථා  ඕනෑ තරම් කියන්න 
පුළුවන්.  ෙමෙහම කිව්වාට ඒ වියදම මහජනයාෙගන් අය කර 
ගන්නට ඕනෑ. වියදම මහජනයාෙගන් අය කර ගන්න නම්,  වියදම 
අය කර ගැනීම සඳහා බදු පනවන්න ඕනෑ.    

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒවා  ෙදනවාට ඔබතුමා විරුද්ධද? රජයක්  

සහන ෙදනවාට ඔබතුමා විරුද්ධද? ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නෙකෝ. 
රජයක් සහනාධාර ෙදනවාට ඔබතුමා විරුද්ධද?  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට කථාකරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 

[බාධා කිරීමක්] අපි දුන් සහන ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. දීලා 
තිෙබන සහන ෙමොනවාද? ෙම් පැත්ෙත් ඉන්නෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේ තමයි ඒ සහන දීම භාරව සිටිෙය්. දැන් ඒ පැත්තට 
ගිහින් අහනවා, ෙම් සහන ෙදනවාට විරුද්ධ ද කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ෙවනුෙවන් සහනදීම 
භාරව සිටි ඇමතිවරයා. [බාධා කිරීමක්] ඒකෙන් මම කියන්ෙන්. 
සහන ෙදන්න ෙමතුමා ෙගදරින් මුදල් ෙග්න්ෙන් නැහැ. ෙම් සහන 
දීම සඳහා  යන හැම සතයක්ම ෙම් රෙට් ජනතාව -[බාධා කිරීමක්] 
ෙගොන් පශ්න අහන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා කරුණාකර වාඩි 
ෙවන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ආචාර්යවරෙයක් ෙන්. මට 
කථා කරන්න ෙදන්නෙකෝ. පළමුවන ෙදය ගරු සභාපතිතුමනි, 
ශීලාචාර   කමය -[බාධා කිරීමක්] රවි කරුණානායක මහත්මයා 
නැගිට් ටාට මට පශ්නයක් නැහැ. ෙමතුමා ආචාර්ය උපාධියක් 
තිෙබන පිළිගත් විද්වෙතක් ෙලස ෙමෙලසින් ෙම් නිරායුධ 
අහිංසක ශිෂ්යෙයකුට බාධා කිරීම හරි නරකයි ෙන්. ඒක නිසා- 
[බාධා කිරීමක්] ඒක රවි කරුණානායක මහත්මයා කළා නම් 
පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා බාධා කළාම, මට ඒක 
පශ්නයක්. ගරු සභාපතිතුමනි, අද තිෙබන තත්ත්වය- 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මාර ගුරුවරෙයක් ෙන් ෙමතුමා!  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2005දී ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය පමාණය  

රුපියල් බිලියන 2,222යි. ඒ ගණන මතක තියා ගන්න  ෙල්සියි. 
2014 -2015දී ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 
7,390යි. ඒ අනුව ෙම් දශකය තුළ ණයවල වැඩිවීම රුපියල් 
බිලියන 5,168යි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් ගත්ෙතොත් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 34යි. අනුපාතයක් ෙලස බැලුෙවොත් 
මුළු දශකය තුළ සියයට 232කින් ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව වාර්ෂික සාමාන්ය ණය වර්ධනය සියයට 23යි.  

2016 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 07වන  බදාදා "ලංකාදීප" පුවත් 
පෙත් දැන්වීමක් පළ කරලා තිෙබනවා  "බදු රාජ්යයක් ෙලස පැවති 
ශී ලංකාව 2005න් පසු ණය රාජ්යයක් බවට පත් වුණා" කියලා. 
වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ආර්ථික විද්යා අධ්යයන අංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය ආචාර්ය අමින්ද ෙමත්සිල ෙපෙර්රා තමයි ෙම්ක 
ලියන්ෙන්. එතුමාෙග් පින්තූරයක් දාලා දැන්වීමක් විධියට තමයි 
ෙම්ක පළ කරලා තිෙබන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි.  

"2015 අවුරුද්ද ෙවද්දී ශී ලංකාෙව් සමස්ත ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 8500ක් විතර ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් රාජපක්ෂ 
පාලන සමය තුළ ශී ලංකාෙව් ණය බර  සියයට 646න් ඉහළ 
ගියා." කියලා තව දුරටත් එහි සඳහන් ෙවනවා. 

ෙම්ක පට්ට පල් අසත්යයක්. මක් නිසාද යත්, ආචාර්ය 
ෙපෙර්රාට අනුව ණය වැඩිවීම සියයට 646යි. ඇත්ත ණය වැඩිවීම 
සියයට 232යි. ඒ අනුව ණය වැඩිවීම පිළිබඳ ආචාර්ය ෙබොරුව 
සියයට 414යි. සියයට 414ක ෙබොරු ඉලක්කමක් කියන්න පත්තර 
පිටු භාගයක දැන්වීමක් දානවා. ෙම්ක සාධාරණ නැහැෙන්. 
අගාමාත්යතුමා 2002දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව රටට කිව්වා, ෙම් 
රෙට් රජෙය් ආදායමට වඩා වියදම වැඩිවීෙමන් අය වැය පරතරය 

3853 3854 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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විශාල ෙලස ඉහළ යන නිසා කවුරු ආණ්ඩු කළත් දිගින් දිගටම 
ණය ගැනීම කරණෙකොටෙගන දැවැන්ත ණය අර්බුදයක් ඇති 
ෙවනවා කියලා. ඒක තමයි පශන්ෙය් ඇත්ත. ඒ ණය බර කම 
කමෙයන් පහළට ෙගනැල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී ජාතිෙය් 
ණය බර  සියයට 10.7ට අඩු කළා. එෙහම අඩු කළ එක 2015දී 
නැවත සියයට 76 දක්වා වැඩි කළා. මම ෙම් ණය බර  පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ විස්තරයබ ඇතුළත් සංඛ්යා දත්ත සටහන් ටික සභාගත* 
කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි. 

ඇත්ත සංඛ්යාව පිළිබඳ පශ්නය අද වන විට වඩා උග අතට 
හැරිලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් අය වැය විවාදය ඉවර කරන විට 
ලංකාෙව් මෑත ඉතිහාසෙය්, -යුද්ධෙයන් පසුව- කිසිම දවසක 
ෙනොවුණ විධියට ඊෙය් මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළ වහන ෙවලාව වන 
විට ජාත්යන්තර සංචිතය වැටුණා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
5.2ට. එය ෙකෙසේද වුෙණ්? 2015දී අෙප් විෙද්ශ විනිමය පිළිබඳ 
තත්ත්වය දිගින් දිගට කඩා වැෙටන්න පටන් ගත්තා. 2012දී 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියල් 127යි, 2013දී  රුපියල් 129යි, 
2014දී  රුපියල් 131යි. ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි ෙවන්න  පටන් 
ගත්තාම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, සතියක් ඇතුළතදී නැවත 
ෙඩොලරය රුපියල් 130ට ෙග්නවා කියලා. නමුත් අවාසනාවකට 
එතුමාට ඒක කර ගන්න  බැරි වුණා. ෙමොකද, නව රජය බලයට 
පැමිණිලා දින 100 විප්ලවය තුළ ෙපබරවාරි මාසෙය් 27ෙවනි දා  
මහ දවල් මහ බැංකුෙව් මහා මුදල් මංෙකොල්ලයක් සිද්ධ වුණ නිසා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් නිසා සියයට 8ට විතර තිබුණු ෙපොලී 
අනුපාතය සියයට 12.5ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඒක කාටවත් 
හංගන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. මීට ෙපර ෙනොවූ ෙම් තත්ත්වය 
සමස්ත මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළට, සමස්ත ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට, 
සමස්ත පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළට විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු 
ෙලෝකයටම ආරංචි වුණා. එහි පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද? රජෙය් 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල, බැඳුම්කරවල දමලා තිබුණු ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් ඔවුන්ෙග් 
රටවලට ආපසු අරෙගන ගියා. රටක මූල්ය පවාහය -විෙද්ශ විනිමය
- ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2කින් අඩු ෙවන ෙකොට ඒක දැරිය 
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. ඇයි ඒ?  ෙම් 
තත්ත්වෙයන් ෙබ්ෙරන්න 2015දී කෙළේ ෙමොකක්ද? ශී ලංකා මහ 
බැංකුව ජාත්යන්තර සංචිතය අරෙගන ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන්න 
පටන් ගත්තා. එහි පතිඵලය ෙලස 2015දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 3,221ක් අපි ශුද්ධ ෙලස විකුණලා තිෙබනවා. ඒත්, 
"Intervene කරන්න බැහැ" කියලා IMF එක කිව්වා. "ෙම් විධියට 
කෙළොත් ෙම් රෙට් මූල්ය කම ය ෙගන යන්න බැහැ, ඒ නිසා 
intervention එපා" කියලා ඔවුන් කියද්දීත්, 2016 ෙදසැම්බර් 
10වැනි දා -අද- වන විට 893ක් විකුණා ති ෙබනවා. දැනට  විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතෙයන් විකුණා  තිෙබන පමාණය 4,114යි, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  රුපියල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි US Dollars 4.1 
billion විකුණා තිෙබනවා. අද වන විට ජාත්යන්තර සංචිතය 5.2ක් 
දක්වා කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, යුද්ධ 
කාලෙය්දීවත් ජාත්යන්තර සංචිතයට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙනොවුණු බව. 2009දී ජාත්යන්තර සංචිතෙය් 5.3ක් තිබුණා. අද 
ජාත්යන්තර සංචිතෙය් තිෙබන්ෙන් 5.2යි. අද ෙඩොලරෙය් 
වටිනාකම රුපියල් 151යි; කළු කෙඩ් 155යි. ඊෙය් ෙපෙර්දා වන 
විට ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි.  

ෙදසැම්බර් 1වැනි දා සිට 9වැනි දා දක්වා වූ කාලය තුළ 
පමණක් මිලියන 63.8ක් විකුණුවා. ෙදසැම්බර් මාසෙය් 1වැනි දා 
භාණ්ඩාගාරය විසින් මිලියන 67.9ක් මහ බැංකුවට දුන්නා. 9වැනි 
දා ලංකා බැංකුෙවන්, මහජන බැංකුෙවන් මිලියන 24ක් ගත්තා. 
ඉන්දියාවට ෙගවන්න තිබුණු මිලියන 400ක් 8වැනි දා ෙගව්වා. ෙම් 
400 ෙගව්වාට පසුව, චීනෙයන් තව මිලියන 200ක් අරෙගන  
ඉන්දියාවට දුන් 400 හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා.  අපි 
බලහත්කාරෙයන් දිය යට බැලුම් ෙබෝලයක්  ඔබාෙගන ඉන්න 
තත්ත්වය තමයි අද ආර්ථිකෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒක අතහැරුෙණොත් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 

මහත්මයාත් ඒ අවුරුදු පෙහේම කෙළේ ඔය විධියටම තමයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම කළා නම් සංචිතය ක ඩා වැෙටන්න එපා යැ. [බාධා 

කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, පශ්නයක් නැත්නම් කමක් නැහැ. 
ෙඩොලරය රුපියල් 160ට ගියාට කමක් නැහැ කියලා ෙමතුමා 
කියනවා නම් අපි ෙමොනවා කරන්නද? ෙමෙහම අසත්ය කියලා 
ඔබතුමාට,-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
විෙද්ශ සංචිතය කඩාෙගන වැටුණු නිසා තමයි IMF එකට 

ගිහිල්ලා බිලියන 2.6ක Stand-By Arrangement එකක් ගත්ෙත්.  
ඒ කාලෙය්ත් මහ බැංකුව හැම දාම ගිහින් intervene කරනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න.  

2012 වර්ෂයට වඩා 2013 වර්ෂෙය් සංචිතය වැඩිද, අඩුද? 2013 
වර්ෂයට වඩා 2014 වර්ෂෙය් සංචිතය වැඩිද, අඩුද? 2014 වර්ෂයට 
වඩා 2015දී සංචිතය අඩු වුණාද, නැද්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සංචිතය කියන එක ගෙල් ෙකොටපු 

ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
හා, එෙහම නම් කමක් නැහැ. පශ්නයක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
සංචිතය දවසින් දවස ෙවනස් ෙවනවා. ෙදසැම්බර් මාසය වන 

විට විෙශේෂෙයන්ම පිට රටවලින් සල්ලි එන ෙකොට ඒ සංචිතය වැඩි 
ෙවනවා.  

3855 3856 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
සමහර කාලවල අඩු ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. එම නිසා 

ඔබතුමාෙග් තර්කය වැරැදියි. සංචිතය ස්ථිර, සථ්ාවර ගණනක 
තිෙබනවාය  කියන එක අර්ථ ශාස්තය අනුව බැලුෙවොත් 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් තර්කෙයන් කියන්ෙන් මෙග් 

තර්කය සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි කියන එක ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි කිරීමට 

පමණයි අවස්ථාව  ලබා ෙදන්ෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියපු 

කාරණය හරියට හරි. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පශ්නයක් 
ඇහුවා, එදා සංචිතය අඩුද, වැඩිද කියලා. එදා තිබු ෙණ් 5,500යි. 
ඒත් Templeton Fund එෙකන් 3,000ක් අරෙගන. ඉන් පසුව තමයි 
IMF එෙකන් ගත්ෙත්. එදාට වඩා අද සංචිතය තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, එදා තිබුණු ණය පමාණයද අද තිෙබන්ෙන්? එදා තිබුෙණ් 
1,100යි. අද තිෙබනවා 9,900ක්. ෙම්වා ෙනොදන්නා අයද ෙම්?   
ෙමොන්ටිෙසෝරියට නැවත යන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමොකක්ද ණයයි සංචිතයයි අතර තිෙබන සම්බන්ධය?  ණයයි, 

සංචිතයයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.  
සංචිතෙය් පධාන අරමුණ ෙමොකක්ද? සංචිතෙයන් කරන්න පුළුවන් 
ෙමොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, සංචිතෙය් පරමාර්ථය ෙමොකක්ද?  
දළ විෙද්ශ වත්කම්වල ආනයන ශක්යතාවක් තිෙබනවා, අපට 
ෙකොපමණ පමාණයකින් ආනයන ආවරණ කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා. ආනයන කරන්න පුළුවන් මාස පහක සංචිතයක්වත් 
හදන්න ඕනෑ. 2020දී දළ විෙද්ශ වත්කම්වල ආනයන ශක්යතාව 
මාස පහකට හදන්න තමයි IMF එක ඔය මුදල දුන්ෙන්. එෙහම 
දීලා, එපා කියද්දි තමයි 893ක් ආපහු දමා තිෙබන්ෙන්. දැනට 
බිලියන 4.1ක් දමා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් ෙම්ක අනතුරක් 
කියලායි. ෙම් අනතුර නිසා ෙඩොලරය රුපියල් 160ට ෙනොෙවයි, 
රුපියල් 170ට ගිහිල්ලා නතර වන්ෙන්ත් නැහැ. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ. කියන ෙද් 

අහගන්න. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා  IMF එකට ගිහිල්ලා එකඟ 
වුණා, රුපියල බාල්දු කරන්න.  ඒක හරිද, වැරැදිද කියන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා දන්නා ෙද් කියන්න, මට ඉඩ ෙදන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, 

කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියන්න. මෙග් 
ෙවලාව.  

අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මහින්ද චින්තනෙයන් 
පැමිෙණන ආර්ථික තස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විකල්ප අය වැය ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළා 
කියලා කියනවා. 

2012 ෙනොවැම්බර් 9ෙවනි දා අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ 
ෙවමින්, එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 326හි ගරු රවි 
කරුණානායක මහතා ෙමෙසේ කියනවා: 

"... චීනෙය් ඉතිරි කිරීම් සියයට 52.3ක් තිෙබන ෙකොට, ඉන්දියාෙව් ඉතිරි 
කිරීම් 32.3ක් තිෙබන ෙකොට, මැෙල්සියාෙව් ඉතිරි කිරීම් සියයට 39.5ක් 
තිෙබන ෙකොට, ඉන්දුනීසියාව වාෙග් රටක ඉතිරි කිරීම් 36.4ක් තිෙබන 
ෙකොට...."   

ෙඩොලරය රුපියල් 160ට, 170ට  ගිෙයොත්, ඒකට ආචාර්ය 
සරත් අමුණුගමත් වග කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ  
වගඋත්තරකරුෙවක් වන්ෙන්,  තමුන්නාන්ෙසේ ජාත්යන්තර සංචිත 
පහත වැටීෙම් අවදානම දැන දැන, ෙනොදන්නා ෙද් ෙමෙහම 
රකින්න යන එක තුළ තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ෙඩොලරෙය්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි, හම්බන්ෙතොට වරායයි -   [බාධා 

කිරීම්]    විරුද්ධ වන නිසා තමයි ෙඩොලරය රුපියල් 160ට යන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුෙව් 

කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න 
තමයි ඒවා විකුණා ෙගන කන්නවත්  අද තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඒ ටික විකුණා ෙගන කන්නයි හදන්ෙන්. අපි 
කියන්ෙන් විකුණා ෙගන කන්න එපා කියලායි. 

3857 3858 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් අපට අසත්ය කියනවා. ඒෙක් සැබෑ වටිනාකම මිලියන 

700යි. මිලියන 1,300ක් නම්, ඉතිරි මිලියන 600 ෙකොෙහේටද 
ගිෙය්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමන්ලා අමාත්ය මණ්ඩලය අඩු කරනවා කිව්වා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,  what is your point of Order?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මම කාරුණිකව පශ්නයක් 

අහනවා.  2005දී අෙප් අපනයන දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 37ක් තිබුණා. දැන් තිෙබන්ෙන් සියයට 11යි.  අපනයන 
නැතිව; රෙට් නිෂ්පාදන නැතිව ෙමෙහම ෙඩොලරය පහත වැෙටද්දි 
ෙඩොලරෙය් අගය රකින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා කියන්න.  

ඊළඟට ඔබතුමා කිව්වා, පවුලකට රුපියල් 2,500කින් මාසයක් 
කන්න පුළුවන් කියලා. තවමත් ඒ තත්ත්වය රෙට් තිෙබනවාද?  
පවුලක් රුපියල් 2,500කින් මාසයක් කන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම 
කන්න පුළුවන් නම්, අපි ඒ පවුල්වලට විශාල සංවර්ධනයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විද්යාපීඨවල ඉෙගන ගන්නා ශිෂ්යයන් 

ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් රුපියල් 2,500කින් ෙනොමැරී ජීවත් 
වනෙකොට මා ඒ සම්බන්ධෙයන් රණ්ඩු කරලා, විද්යාපීඨවල 
ඉෙගන ගන්නා ශිෂ්යයන්ට රුපියල් 2,500ක් ෙනොෙවයි, රුපියල් 
3,500ක් ෙදන්න කියලා කිව්වා. ඒ අනුව ගරු අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් මැතිතුමා තමන්ෙග් පළමුෙවනි වාර්තාෙව් ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා, විද්යාපීඨ සිසුන්ට රුපියල් 2,500 ෙවනුවට 
රුපියල් 3,500ක් දුන්නා කියලා. ඒ අසරණ ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවන්න ගිහිල්ලා අහන අවලාදය ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක් 
කියලා මෙග් මිත ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමාට මතක් 
කර ෙදන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] ඒක අසත්යක් ෙනොෙවයි. ඒක 
තමයි ඇත්ත. [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව 
හිතාමතා ඕනෑකමින් කඩාකප්පල් කිරීමට ඔබතුමා අවස්ථාව 
ෙදන්න එපා. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you continue with your speech, please.   

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කරුණාකර ෙම් නිරායුධ අවිහිංසක මිනිසුන්ට පැසිස්ට් ෙපොලිස් 

රාජ්ය සංකල්පය යටෙත් එළව එළවා පහරදීම නවත්වන්න.[බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ එෙහම ගහන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 

ඔබතුමා කථා කරන්න. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ පජාතන්තවාදය 
තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් රාජ්ය තස්තවාදය. [බාධා කිරීම්] මීට වඩා 

දරුණු ෙලස රාජ්ය තස්තවාදය කියාත්මක ෙවනෙකොටත්, ෙබල්ල 
ගලවා අතට ෙදනෙකොටත් අපි විපක්ෂෙය් කටයුතු කළා. ඒක 
මතක තබා ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Let him continue.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මිනිසුන් දහස් ගණනක් මරා දැමුවා. ෙම් රෙට් රිචර්ඩ් ද 

ෙසොයිසා වැනි මාධ්යෙව්දීන් මරලා ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් 
ෙගනිහිල්ලා ගැටගහලා දානෙකොට, මිනිසුන්  බල්ලන්, බළලුන් 
වාෙග් මරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පාෙර් පුළුස්සා දමන ෙකොටත් 
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ හිටියා.[බාධා කිරීම්] ගරු 
සභාපතිතුමනි, නැවතත් එන්න හදන්ෙන් මිනීමරු පැසිස්ට් 
ආණ්ඩුවක්; ෙපොලිස් රාජ්යයක්; අපට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැති, මානව අයිතිය ලබා ෙදන්ෙන් නැති රජයක්.  

  
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, අපි අය වැය විවාදයට 

යමු. 

 ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, We have to go ahead with 
the Debate.  

     
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමා,  මම ඔබතුමාෙගන්  පශ්නයක් අහන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්]අපනයනය  ගැන ඔබතුමා උත්තරයක් ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්]හරි, හරි.  ඔබතුමන්ලාෙග් අය  පැසිස්ට් රාජ්යය -  
[බාධා කිරීම්] 

3859 3860 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපි ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා මුණ ගැහිලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

තිෙබන තත්ත්වය එතුමාට කිව්වා.  ඇත්ත විපක්ෂෙය් 58 ලක්ෂයක් 
ඡන්දය දීපු මිනිසුන් ෙවනුෙවන්,  මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දය දීපු 48 
ලක්ෂයක් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න 
තිෙබන අයිතිය නැති කිරීම පිළිබඳව අපි ඊෙය් අගමැතිතුමාට 
ගිහිල්ලා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] මට මෙග් කථාව කරෙගන යන්න 
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes. Let him continue, please.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත්ය මණ්ඩලය පහළට ෙගෙනනවා 

කිව්වා.  [බාධා කිරීම්]දැන් අමාත්යවරු 46යි; රාජ්ය 
අමාත්යවරු20යි; නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 25යි. එතෙකොට අමාත්ය 
මණ්ඩලය 91 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වනවා. එම අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් නාම ෙල්ඛනය ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා  සභාගත* 
කරනවා.  

ඊළඟට, එතුමාෙග් අය වැය ෙයෝජනාවල විශාම වැටුප ඉහළ 
නංවනවා කියලා තිෙබනවා. ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් අතමිට වැඩි 
ෙකෙරන ෙලස පවතින විශාම වැටුප රුපියල් 3,500කින් ඉහළ 
දැමීම කියා සඳහන් වනවා. 1997 දී තමයි ෙම් විශාමිකයන්ෙග් 
විශාම වැටුප් විෂමතාව නැති කෙළේ. "2016 ජනවාරි 01 සිට 2019 
ෙදසැම්බර් 31 දක්වා විශාම වැටුප් කිසිදු සංෙශෝධනයක් කරනු 
ෙනොලැෙබ්" කියා චකල්ඛයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්.  ලක්ෂ ගණනක් විශාමිකයන් රෙට් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් රුපියල් 3,500ක් ෙදනවා කියලායි. 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා, 2016.01.01 සිට 2019.12.31 
ෙවනතුරු කිසිම විශාම වැටුප් සංෙශෝධනයක් කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා. මම ඒ ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. 

ඊළඟට කිව්වා, සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් ආදායම ඉහළට ෙගෙනනවා 
කියලා. ඉහළ යන නැති බැරිකම මැඬලීම සඳහා සෑම සමෘද්ධිලාභී 
පවුලකටම ෙවනසකින් ෙතොරව මසකට රුපියල් 5,000ක 
දීමනාවක්. ඒ අනුව සමෘද්ධි පවුලක වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 
60,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීම.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කියන සෑම 

වචනයක්ම ඉෂ්ට කරනවා. ෙම් අයට අවුරුදු 11ක් කරන්න බැරි 
වුණ ෙද් අෙප් ගරු අගමැතිතුමා සමඟ එකතුෙවලා අපි කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් කියන්ෙන් අමූලික ෙබොරුවක්. අපි සල්ලි දීලා, දැන්  
ඒ සල්ලි ෙගවලාත් ඉවරයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පවුල් දස ලක්ෂ 20ක් තිෙබනවාලු. දැනට පවතින නාස්තිය හා 

දූෂණය පිටුදැකීෙමන් ඇති වන වාසිය නැතිබැරි පවුල් සඳහා ලබා 
ෙදන බව කිව්වා. දුන්නාද? ඊළඟට කියනවා, රණවිරුවන්ෙග් 
ආදායම ඉහළට. රට රකින තිවිධ හමුදාෙව් රණවිරුවන් සඳහා 
අවම වැටුප රුපියල් 40,000කින්ද, ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහා,-  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙගන් අහන්නවා, 

ඇත්ත කියනවා වාෙග් ෙබොරු කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඊෙය් ගිහිල්ලා ගරු අගාමාත්යතුමාට 

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු අගමැතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට 
පැමිණිල්ලක් කළා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගන්නෙකොට 
ඔබතුමා කිව්ෙව්, ලිච්ඡවි රජ දවස වෙග් මිනිස්සුන්ට නිදහෙසේ 
අදහස් පකාශ කරන්න දීලා, ඒ තිෙබන තත්ත්වයට අනුව විධායක 
කමිටු පත් කරලා, ඒ විධිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවක් හදමු කියන එකයි. 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ඔබතුමා ඒ විධියට කථා කරන්න 
ෙදන්ෙන් නැත්නම්, රෙට් අගමැතිවරයා ෙලස තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
මන්තීවරු පාලනය කරගන්න බැරි නම්, තමුන්නාන්ෙසේ 
ෙකොෙහොමද රට පාලනය කරන්ෙන්? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි,- 

3861 3862 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Let the Hon. Prime Minister reply. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අද නිදහෙසේ අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. සුදු 

වෑන් ඇවිල්ලා අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සුදු වෑන්වල ෙගනිච්ච අය කව්ද කියලා කියන්න ෙකෝ? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ බණ ෙද්ශනා කරන ෙකොටත් සමහරු 

ඇවිල්ලා බාධා කළා. ඒත් බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් ශක්තිෙයන් 
ඒ බාධාව ඉවත් කළා. දැන් ඔබතුමාට බාධා කළා කියලා මම 
ෙමොනවා කරන්නද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙනෙමයි ෙන්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒත් කමක් නැහැ. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, අපි ෙමතුමාට ඇහුම් 

කන් ෙදමු. අඩු ගණෙන් ෙලව්ෙක් මැතිඳුන් නම් තනියම ෙවළ 
මැද්ෙද් හිටිෙය්. නමුත්, ෙමතුමා ළඟ ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඒක ෙහොඳයි ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් මයිලක් 

තරම්වත් වටින්ෙන් නැහැ. නමුත්, බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙමෙලස 
ෙද්ශනා කර තිෙබනවා, 

 
 අප්පස්සුතායං පුරිෙසො     - බලිවද්ෙදොව ජීරති 
 මංසානි තස්ස වඩ්ඪන්ති     - පඤ්ඤා තස්ස න වඩ්ඪති 

"අල්පශැත මිනිස්සු යම් කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැති වුණාම 
වැෙඩන්ෙන් ෙගොෙනකු ෙමනි. ඔහුෙග් මස් නම් ලියලයි. එෙහත් 
නුවණ නම් ෙනො වැෙඩ්" කියලා තමයි තථාගතයාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනා කෙළේ. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අනුමත 

කරනවා. ඒ සඳහා ෙහොඳම උදාහරණය තමයි අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් ෙද්ශනාව අනුමත කරන්න එතුමා 

කවුද? 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ඉතාම වැදගත් රීති පශ්නයක්. 

ෙමතුමාෙග් ෙමොෙළේ 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා නම්, රුපියල් 2,500කින් මාසයක් කන්න 
පුළුවන් කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාටම 
තමයි ඒ ෙද්ශනාව ගැළෙපන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා කියපු එක 
ඔබතුමාම බාරගන්න කියලා අපි කියනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමාට ඒ කථාව ඉල්ලා අස්කර ගන්න 

කියන්න. වැස්සකටවත් විශ්වවිද්යාලයකට ගිෙය් නැති  
හාල්පාරුෙවක්, 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

- [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, that word is not appropriate. ඒක ඉවත් 

කරන්න, ඒක ඉවත් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම කාෙග්වත් නමක් කියලා නැහැ. ඒ නිසා හාල්පාරුෙවෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
සියලු ෙදනාම නැඟිටියි. ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙමොෙළේ 

අමාරුවක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
තිෙබනවා කියලා එතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන් නම්, මම එෙහම 
කිව්වාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, "හාල්පාරුවා" 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන එක අයින් කර ගන්න.  ඒක සාධාරණ නැහැ.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහනම් "ෙමොළෙය් අමාරුවක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තිෙබනවා" කියලා කිව්ව එකත් අයින් කර ගන්නය කියන්න.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] Hon. Members, 

please let him continue.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "ෙමොළෙය් අමාරුවක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 තිෙබනවා" කියලා කිව්ව එක අයින් කර ගන්නය කියන්න, 
එතෙකොට අයින් කර ගන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, ඒක අයින් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා ඉඳ 

ගන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ෙගොල්ලන් හදන්ෙන් කථා කරන්න තිෙබන ෙවලාව ඉවර 

කරන්නයි. [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඊළඟට 
කියනවා, රජෙය්  ෙසේවකයන්ෙග්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] Sir, I rise to a point of 

Order.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  දැන් විවාදය කරෙගන යමු. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක තමයි මමත් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. බාධා ෙනොකර - [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, let us proceed with the Committee Stage 

Discussion.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒකෙන්. [බාධා කිරීම්]  අඩු ගාෙන් ආදර්ශයක් ගන්න ෙකෝ, 

ෙම් උගත් නීතිඥයකු වන ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමාෙගන්. පළමුවැනි ෙද්  උගත් ෙවන්න එපා යැ. [බාධා 
කිරීම්] ෙමතුමා කියනවා, ජනතාවෙග් බඩු මිල ඉහළ දමන සියයට  
20ක VAT එක ෙවනුවට හැකි අයට ෙගවන්න හැකි- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් points of Order ඉදිරිපත් කරන්න 

බැහැ.  ෙම් විවාදය කරෙගන යන්න ඕනෑ. ෙබොරු point of Order 
නම් ගන්න එපා. ෙමොකක්ද point of Order එක? 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මම රජෙය් ගුරුවරයකු විධියට වැඩ කරපු 

ෙකෙනක්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
හා, ෙහොඳයි. That is not a point of Order. ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. දැන් සභානායකතුමා කිව්ව 
විධියට විවාදය කරෙගන යමු. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙම් අදහස් ටික කියන්න ඉඩ ෙදන්න 

කියලා කියන්න. ෙම් ෙගොල්ලන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ෙම් 
ගරු සභාෙව් අපට  අදහස ් පකාශ කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැති 
වුණාම ෙම් ෙඩොලරෙය් අගය නතර ෙවන්ෙන් 160 ෙනොෙවයි, 
170ට යනවා. ෙමොකද, තිෙබන තත්ත්වය ගැඹුරින් ෙම් ගරු 
සභාෙව් කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවටයි. දැන් විෙද්ශවල 
රක්ෂාවල නියුතු  අය ලංකාවට සල්ලි එවන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ?  
මහදවල් මහ බැංකුව මංෙකොල්ල කාලා තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් 
ෙහොරකම සම්බන්ධව Perpetual Treasuries Limited එෙක් 
licence එක cancel කරන්ෙන් නැතිව- [බාධා කිරීම්] මෙගත් 
එක්ක ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් එකඟ ෙවනවා ඇති,  
Perpetual Treasuries Limited එක "බැඳුම්කර" කියලා 
පත්තරයක් ගහනවා.  

ඊළඟට, ෙම් ජාවාරම්කාරෙයෝ ෙකෝටි ගණන් ෙහොයා ෙගන ඒ 
ජාවාරම්කාරෙයෝ ෙම්ෙක් ඉන්න අයට සල්ලි ෙබදනවා, ඒ ගැන 
කථා කරන අයට බාධා කරන්න කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත.  ගරු 
සභාපතිතුමනි, Perpetual Treasuries Limited එෙක් ශුද්ධ ලාභය  
මාස 14කට ෙකෝටි දාහක් වුණාම, එයින් රුපියල් ෙකෝටිය බැගින් 
එක් ෙකනකුට දුන්නාම ෙමතැන නැඟිටලා කෑ ගහනවා.  ඉතින් 
ෙම්ක සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්- 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා - 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Perpetual Treasuries Limited එක කීයක් දුන්නාද, ඔය 

නැඟිටින මහත්තයාට. Perpetual Treasuries Limited එක 
ෙකොච්චර දුන්නාද? ලංකා ඉතිහාසෙය්  ෙලොකුම ෙහොරකම මහ 
බැංකු ෙහොරකම ෙන්.   [බාධා කිරීම්]  කීයක් දුන්නාද? Perpetual 
Treasuries Limited එක කීයක් දුන්නාද? Perpetual Treasuries 
Limited එක වැඩිෙයන්ම දීලා තිෙබන්ෙන් එතුමාට. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක 
ෙමෙහම අය වැය විවාදයක් තිබිලා නැහැ. මතක තබා ගන්න, ගරු 
මන්තීවරුන්ට අය වැය විවාදයකදී තමන්ෙග් මතය කියන්න 
තිබුණු අයිතිය පළමුවැනි වතාවට නැති වුණ පාර්ලිෙම්න්තුව ෙලස 
තමයි ෙම් විවාදය ඉතිහාසයට එකතු ෙවන්ෙන්.  ෙමොකද, අපි 1989 
ඉඳන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. මීට වඩා අමාරු යුග 
තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂයට 
ඇවිත් ඉදිරිපත් කළ අලුත් අය වැෙය් තිබුණු ෙයෝජනා මම 
කියන්නම්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, "බදු බර අඩු කරනවා" කියලා. බදු 
බර අඩු කළාද? අද තමුන්නාන්ෙසේලා අමානුෂික ෙලස බදු බරක් 
පටවපු ආණ්ඩුවක් බවට පත් වනවා. ලංකාෙව් ආණ්ඩු කවදාකවත් 
ෙරෝගීන්ෙගන් බදු අය කෙළේ නැහැ; ෙලඩ්ඩුන්ෙගන් බදු අය කෙළේ 
නැහැ. අද ෙම් රජය ෙරෝගීන්ෙගන් පවා බදු ගන්න තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා, සෑම මිනිෙසකුෙගන්ම අය කරන බදු පමාණය වැඩි කළා. 
හැම දාම කිව්ෙව්, "බදු බර අඩු කරනවා" කියලා. එෙහම නම් 
කියන්න තිබුෙණ්, "රජයට ආදායම් ඕනෑ. ආදායම් ලබා ගන්න බදු 
අය කරන්න ඕනෑ. ඒකට බදු වැඩි කරන්න වනවා" කියලා. එෙහම 
ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, 
"ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉහළට දානවා. වී ෙගොවීන් සඳහා රුපියල් 
350කටද, අෙනකුත් කෘෂි ෙගොවීන් සඳහා රුපියල් 750කටද 
ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා" කියලා. අද කීයද ෙපොෙහොර? රුපියල් 
3,000යි. සිල්ලරට විකුණන ෙකොට ෙපොෙහොර කිෙලෝවක මිල 
රුපියල් 60යි. කිෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර බෑග් එකක් ගන්න රුපියල් 
3,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. සමස්ත ලංකාෙව්ම ඉන්න ෙගොවි 
ජනතාවට ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා නිෂ්පාදන වියදම වැඩි 
වනවා.  

ඊළඟට කිව්වා, "වීවලට සාධාරණ ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙදනවා. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අනුගහය ලැෙබන වී ෙමෝල් හිමියන්ෙග් 
ඒකාධිකාරිය බිඳ දමා වැඩි වන වී මිෙල් වාසිය ෙගොවියාට ෙමන්ම 
පාරිෙභෝගිකයාට ඍජුව ලබා ෙදනවා. ෙද්ශපාලන ඥාතීත්වයට යට 
වී සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළ යථාර්ථවාදී ෙලස ඉල්ලුම සහ සැපයුම 
මත බැෙඳන ෙවෙළඳ ෙපොළක් බවට පත් කිරීම තුළින් වී ෙගොවියා 
හා නිෂ්පාදකයා සුරක්ෂිත කරනවා" කියලා. අද වී හා සහල් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඥාතීන් ෙනොෙවයි 
ද? දැන් වී ෙමෝල් හිමියන්ෙග් ඒකාධිකාරිය බින්දා ද? වීවලට 
රුපියල් 25ක සහතික මිලක් දීලා, අද හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
85ට, 90ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එදා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කිව්වා, "ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අනුගහය ලබන වී ෙමෝල් 
හිමියන්ෙග් ඒකාධිකාරිය බිඳ දමනවා" කියලා. බින්දා ද? සහල් 
මිල අඩු වුණාද? වී ෙගොවියාට වැඩි ආදායමක් ලැබුණාද? නැහැ.  

ඊළඟට කිව්වා, "ඩීසල්, ෙපටල් හා භූමිෙතල් මිල පහළට 
දමනවා" කියලා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොරෙතල් බැරලයක 
මිල ෙඩොලර් 70ක් වුෙණොත් ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 85ට ෙදනවා 
කිව්වා. අද ෙපටල් කීයද? ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කිසිම රජයකට ඉතුරු ෙනොවුණු මුදල් පමාණයක් ෙතල් 
ෙගන්වන්න වැය කරන මුදලින් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් රට ඇතුෙළේ 
ඉතිරි වුණා. 

ඉතිරි ෙවච්ච පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක්; 
ෙකෝටිවලින් 50,000ක්. අප අහන්ෙන්, ඒ ෙකෝටි 50,000ට ෙමොකද 
වුෙණ් කියායි. ඒ සල්ලි පමාණය මීට කලින් රටින් පිටට ගිය 
පමාණයයි. එච්චර සල්ලි පමාණයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබද්දීත් සංචිත 
වැෙටනවා. සංචිත වැෙටන ෙකොට උත්තර ෙසොයන්න බැහැ. 
උත්තර ෙසොයන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙතල් මිල වැඩි වීෙම් 
වාසිය කළමනාකරණය කරගන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් 
නැති ෙවලා තිෙබන නිසායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිව්වා, මධ්යම හා සුළු පරිමාණ 
ව්යවසායකයන් ශක්තිමත් ෙකෙරන සියයට 10කට අඩු ණය ෙපොලී 
අනුපාතයක් ෙදනවා කියා. ණය ෙපොලී අනුපාතය පමණක් සියයට 
50ත් 66ත් අතර පමාණයකින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඊට අදාළ ලියවිල්ල මා සභාගත* කරනවා. 

3867 3868 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැදගත් ව්යාපාර කරන අෙප් ගමෙග් මන්තීතුමා ආදි අය 
දන්නවා, දැන් අයිරා පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැහැ කියා; ණය 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා; කල් බදු පහසුකම් ෙදනවා නම්, සියයට 
50ක් තැන්පත් කරන්න ඕනෑ කියා. ෙමය, ෙපොලී අනුපාතය 
double digit ෙවච්ච රටක්. Single digit ෙපොලී අනුපාතයකුයි 
තිබුෙණ්. අද කන කර උගස් තබන ෙකෙනකු, ෙගයක් හදාගන්නා 
ෙකෙනකු, උසස් අධ්යාපනය සඳහා ණයක් ගන්නා ෙකෙනකු 
සියයට 20ක ෙපොලියටයි ණය මුදල් ලබාගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙපොලී 
අනුපාතය දිගින් දිගටම ඉහළ යන විට- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 5ක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වැඩි වන ෙපොලී අනුපාතය සියයට 20, 22 වශෙයන් තවදුරටත් 

වැඩි වනවා.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් නව ජනාධිපති ටම්ප් මහතා බැරි 
ෙවලාවත් පතිපත්ති ෙපොලී අනුපාතය සියයට 1කින් වැඩි කෙළොත්, 
ෙම් තිෙබන ඉතිරි සල්ලි ටිකත් ඔක්ෙකෝම ගිහිල්ලා ෙපොලී 
අනුපාතය සියයට 25, 30 දක්වා ඉහළ යාවි. රෙට් ණය බර අවම 
කරන, සියයට ½, සියයට 1 ෙපොලී අනුපාතයට ලබා ෙදන විෙද්ශ 
ණය පමණක් ලබාගන්නවා කියලායි කිව්ෙව්. අලුතින් ණය 
ලබාගැනීම ෙවනුවට, 2018 වසෙර් ෙපොෙරොන්දු වී ආෙයෝජනය 
ෙනොකරන ලද, ෙකොන්ෙද්සි රහිත ෙඩොලර් 5.5ක් වන විෙද්ශ 
ආධාර මුදල කාර්යක්ෂමව ආෙයෝජනය කරනවා කිව්වා. ෙකොෙහේද, 
සියයට ½කට සියයට 1 ෙපොලියට ණය ගත්ෙත්? 2014 වර්ෂෙය්දී 
ස්ෛවරී බැඳුම්කරය නිකුත් කෙළේ සියයට 5.21 ෙපොලියටයි. 2015 
වර්ෂෙය්දී නිකුත් කෙළේ සියයට 6.125 ෙපොලියටයි.  

ඊටත් පස්ෙසේ ආපසු 1,500ක් නිකුත් කෙළේ සියයට 6.85 
ෙපොලියටයි. නිදහස් ෙවළඳ ෙපොළට ගිහින් සියයට 7 ෙපොලියට 
ස්ෛවරී බැඳුම්කරවලින් ණය ගන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ගත්ෙත් 
නැත්නම් "එෙහම ගත්ෙත් නැහැ" කියන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
ණය ගැනීම් පිළිබඳ සියලු වාර්තා ටික හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, "ෙලෝකෙය් වැඩිම වතුර බිල තිෙබන්ෙන් 
ලංකාෙව්යි." කියා 2013 ෙනොවැම්බර් 22වන දා හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තීරු අංක 299හි සඳහන් වනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කවුද කිව්ෙව්, ඕවා? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමායි කියන්ෙන්. අහගන්න. 

එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙවහි 299 තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

" ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් වැඩිම වතුර බිල තිෙබන්ෙන් 
ලංකාෙව්යි. ෙලෝකෙය් වැඩිම විදුලිබිල තිෙබන රට ලංකාවයි. කිෙලෝ මීටර 
26ක් යන්න රුපියල් 350ක් අය කරන අධිෙව්ගී මාර්ග තමයි ෙම් රෙට් 
තිෙබන්ෙන්." 

දැන් ඒ වතුර බිල වැඩි කරන ආකාරය ෙකොච්චරද කියලා රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා දන්නවා. ඒක නතර කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ 
ආයතනෙය්  අලුතින් රක්ෂා දීලා තිෙබන  පමාණෙය් වියදමත් 
එක්ක, ෙකොච්චරකින් ෙම්ක වැඩි කරන්න ඕනෑද කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ඒ වැඩි කරන එක ජනාධිපතිතුමා 
මැදිහත් ෙවලා නතර වුෙණ් නැත්නම්  ෙලෝකෙය් වැඩිම වතුර බිල 
තිෙබනවා කිව්ව රට ෙවනවා.  එෙහම නැත්නම් නම් වතුර බිල අඩු 
ෙවන්න එපායැ. අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක තව වැඩිවීම තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම හැන්සාඩ් ගත කරනවා, 2013 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 22වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 299 
යටෙත් පළ වන ෙකොටස. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් 299 ඉලක්කම 
දන්නවා නම්, පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා අර ෙගන බලන එකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙම් කරන විගඩම තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
“Arjun Aloysius: The James Bond of bond business” යන 

සිරස්තලය යටෙත්  ''The Sunday Times''  පුවත්පෙත් සම්පූර්ණ 
පිටුවක පළවී තිෙබන වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

මට ලැබී තිෙබන ෙවලාව අනුව මම ෙම් ලියවිලි ටික සභාගත 
කරනවා. FCID එක රාජ්ය නිලධාරින් ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  FCID එක නීති  විෙරෝධීව 
ෙපොලිස් රාජ්ය යටෙත් ෙම් රෙට් ව්යාපාරික පජාව 1650ෙදනකු  
අර ෙගන පශ්න කරලා, ආෙයෝජනය කරන ෙපෞද්ගලික අංශයට 
එළව එළවා පහර දීලා, යුද්ධයට සම්බන්ධ ෙවලා රට නිදහස් කර 
ගන්න දායක වුණු රණවිරුවන් සියලු ෙදනා ෙපොලීසිෙය් බංකු උඩ 
ඉන්දවලා තිෙබනවා. එෆ්සීඅයිඩී එෙක් ඒ කියා මාර්ගය නිසා 
ආෙයෝජකෙයෝ එනවා ෙනොෙවයි, ආෙයෝජකෙයෝ දුවනවා. ෙපොලිස් 
රාජ්ය ෙකොච්චර පමාණයකට බලවත් ද කියන එක විෙද්ශිකෙයක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා බලා ෙගන හිටිෙයොත් ෙපෙන්වි. 
ෙම් ඇත්ත තත්ත්වය කියන ෙකොට  ආණ්ඩු පක්ෂය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයක් බැලුෙවොත්,  රාජ්ය තස්තවාදයක් කියාත්මක 
කරන්න මුදල් ෙගවපු මන්තීවරු ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක් බව ඒ 
අය දැන ගනීවි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි.  

3869 3870 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් ලිපිෙගොනු සභාගත* 

කරනවා. පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු, ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව 
ලිපිෙගොනුව,  විදුලිබල මණ්ඩලයට අදාළව LTL Holdings 
සමාගම සම්බන්ධ ලිපි ෙගොනුව, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආර්ථික වර්ධනය හා 
අෙනකුත් ෙද් පිළිබඳ වාර්තාව, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාෙඩෝ 
වංචාව පිළිබඳ ලිපිෙගොනුව, මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජිතයන් 
රාජ්ය ආයතනවලින් ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳ ලිපිෙගොනුව- 

වියත් මග පකාශනයක් වන "ශී ලාංකික ආර්ථිකෙය් ශීඝ 
පසුබෑම" යන මැෙයන් යුත් "ෙසෝදා පාලුව" නම් වූ  පකාශනය, "ශී 
ලංකාෙව් ආර්ථිකය එදා, අද සහ ෙහට" යන මැෙයන් යුත් "විහඬ - 
වියතුන්ෙග් හඬ" නමින් වූ වාර්තාව, "යහපාලන මූලධර්මවලට 
පටහැණිව 'එට්කා' ගිවිසුම සම්බන්ධව කටයුතු සිදුකරෙගන යාම" 
යන මැෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියක පිටපතක්, තාක්ෂණික 
විද්යාගාර ඉදි කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක්, විෙද්යෝදය විශ්වවිද්යාලෙය් 
ආදි විද්යාර්ථින්ෙග් සංගමය විසින් "අය-වැය 2017" මැෙයන්  
සංවිධානය කරන ලද සම්මන්තණෙයහි වාර්තාව, 2016 
ඔක්ෙතෝබර් 16වන දා සත් හඬ පුවත් පෙතහි පළ වූ "බැංකුව 
ෙද්ශපාලනිකකරණය ෙනොවන වගයි" යන ශීර්ෂෙයන් යුත් 
ලිපියක පිටපතක්, ශී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනය 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාවක් යනාදි ලියවිලි සහ මා ලියා 
තිෙබන "අභිරහස් ආෙයෝජන හා මුදල් විශුද්ධිකරණය" කියන 
ෙපොත, ලංකා ආර්ථිකය පිළිබඳ ෙපොත් තුන ඇතුළු ෙබොෙහෝ ලිපි 
ෙල්ඛන දැන් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් තිෙබනවා පිටු දහස් 
ගණනක්. වැස්සකට ෙහෝ විශ්වවිද්යාලයකට ගිය අයට කියවා 
ගැනීම සඳහා මා ඒ සියල්ල සභාගත* කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

(ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමාට විතරක් ඒ ටික අරෙගන 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා මා හිතනවා. අෙනක් අය 
රාජ්ය තස්තවාදය යටෙත් පුහුණු කරනු ලැබූ පඩි ලබන අය බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආ, ෙහොඳයි! ෙහොඳයි!! අෙප් අනාගත මුදල් ඇමතිතුමාට ජය 

ෙව්වා! 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා.   

 
[පූ.භා. 11.08] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ෙම් වැදගත් 

ෙමොෙහොෙත් වචන ස්වල්පයක් එකතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන් ෙම් ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා රටට මවන්න යන චිතය මීට ෙපර කළ කතාෙව්දී 
ෙහොඳින් පැහැදිලි වුණා කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඉතා ෙහොඳින්, 

කිසිම බාධාවකින් ෙතොරව තමන්ෙග් කථාව කරන ෙකොට ඒ 
කථාවට ෙලොකු බාධාවක් කරනවා, පහාරයක් එල්ල කරනවා, 
ෙබෝම්බ ගහනවා වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියන එක තමයි 
රටට ෙහළි කෙළේ. මා හිතන්ෙන්, එය පවෘත්ති නාලිකාවලට 
තත්පර කිහිපයකට ෙහොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් ෙව්වි 
කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, වසර 10ක් ෙම් රට පාලනය කරලා ඒ වසර 
10 තුළදී ඒ කියපු කිසි ෙදයක් සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් ඉටු 
ෙනොකර දැන් මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් ආර්ථිකය ෙමෙහයවන 
ආකාරය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කිරීම හාස්යජනකයි. 
අපි කවුරුත් දන්නවා, 2015 ජනවාරි 8වන දාත්, ඒ වාෙග්ම 2015 
අෙගෝස්තු 17වන දාත් ෙම් ශී ලාංකික ෙද්ශෙය් වාසනාවකට 
දැවැන්ත ෙවනසක් සිදු වුණා කියා. ෙම් දැවැන්ත ෙවනස සිදු වීම 
නිසා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නැවතත් හරි ආකාරයට ෙගොඩ නඟා 
ගන්න අපට හැකි වී තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගනිමින්, 
අවශ්ය නායකත්වය ලබා ෙදමින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අෙප් 
මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාත් ෙම් වසර ෙදක තුළ 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යමින් තිෙබනවා.       

අපි ෙම් රට භාර ගන්නෙකොට ඇති ෙවලා තිබුණු තත්ත්වය 
ගැන අපි කවුරුත් දන්නවා. ස්විට්සර්ලන්තය, ජර්මනිය වාෙග් 
දැවැන්ත ආර්ථික ශක්තියකින් ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණා 
ෙනොෙවයි. ජනවාරි 08 වැනි දා ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වන්න 
පධානම ෙහේතුව වුෙණ්ත් ආර්ථිකය කඩා වැටීමයි. ෙවන කිසිම 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තවම ෙම් 
රෙට් ජනාධිපති හැටියට ඉන්න තිබුණා. නමුත් ඒ කාලෙය් ඒ 
අරෙගන තිබුණු ණය කන්දරාව හා එම කාල වකවානුෙව්දී 
ආර්ථිකය ෙමෙහය වූ ආකාරය දිහා බැලුවාම එතුමාටත් ෙත්රුණා 
තව අවුරුද්දක් යනෙකොට, ෙම් රට තව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
විධියක් නැති බව; ජනතාවට අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්න විධියක් 
නැති බව; ඒ වාෙග්ම ජනතාවට විශාල බදු පමාණයක් ගහන්න සිදු 
ෙවන බව. ෙමන්න ෙම් ෙහේතු නිසාම තමයි එදා 
ජනාධිපතිවරණයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුෙණ්. එහිදී අපි ඉතා 
පැහැදිලිව දැක්ක ෙදයක් තමයි, තව අවුරුද්දක්-ෙදකක් 
ජනාධිපතිවරණය ෙනොපවත්වා ආර්ථිකය ඒ ෙගන ගිය ආකාරයට 
ෙගන ගියා නම්  ජනතාවට විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවන බව. ඒ ආර්ථික අර්බුදෙයන් ෙබ්ෙරන්න, ඒ 
ෙද්ශපාලන ශක්තිය නැවත ලබා ගන්න තමයි අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූෙය්. ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසා 
ෙනොෙවයි. නමුත් එදා අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්නෙකොට ෙම් රෙට් 
පැවැති තත්ත්වය ෙමොකක්ද? පුනරාවර්තන වියදම් ටික ෙගවා 
ගන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. රෙට් ආදායම මදි. එවැනි 
තත්ත්වයක් තමයි උදා ෙවලා තිබුෙණ්. අෙප් පාග්ධන වියදම් ගැන 
කථා කරන්නවත් පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. පුනරාවර්තන 
වියදම් ටික, ඒ කියන්ෙන් පඩි නඩි ටික ෙගවා ඉවර ෙවනෙකොට, 
රෙට් ආදායම ඉවර ෙවන තත්ත්වයක් තිබුෙණ්.  

නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා. රටට ලබා ගත් ඒ ණය 
පමාණය දැන් නවගුණයකින් වැඩි ෙවලා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
ෙචෝදනා කරනවා, ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති විධියට ණය 
අරෙගන තිෙබනවාය කියා. පසුගිය කාලෙය් ගත් ණය ෙවනුෙවන් 
අපට විශාල මුදල් පමාණයක් ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන නිසායි 
අපට එෙහම ණය අරගන්න සිදු වුෙණ්. ෙවන ෙමොනවත් නිසා 
ෙනොෙවයි. ඔබ දන්නවා, පසුගිය කාලෙය් විශාල, අනවශ්ය 
ආෙයෝජන සඳහා මුදල් වියදම් කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම 
හම්බන්ෙතොට වරාය, ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වැනි 
ෙද්වල් සඳහා ලබා ගත් ණය මුදල් ෙගවන්න ෙවන්ෙන්, එක්ෙකෝ 
ලබන අවුරුද්ෙද්; නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්ෙද්. වසර හතරක, පහක 
grace period එකකට පසුව අපට ඒ ණය මුදල් ෙගවන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ණය මුදල් ටික ෙගවන්න ෙම් රටට - 

3871 3872 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම සඳහන් කරමින් සිටිෙය්, ෙමයයි. 

පසුගිය රජය කාලෙය් ගත් ණය මුදල් ෙගවීමට අපට ආදායම් වැඩි 
කර ගන්න ෙවනවා. ඒ නිසා සාමාන්ය ජනතාවට දරා ගන්න 
පුළුවන් වන ආකාරෙයන්, සාමාන්ය ජනතාවට බාධාවක් ෙනොවන 
ආකාරෙයන් රෙට් ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා -වැට්- බදු වැඩි 
කිරීමට අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි කැමැත්ෙතන්, 
ආසාෙවන් කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක, විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පින් සිද්ධ ෙවන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා නිසා සිදු 
කරන්න වුණු ෙදයක්. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති රජය අත්යවශ්ය 
කාරණා මඟහැරලා අනවශ්ය වියදම් සඳහා ණය මුදල් ලබා ගත්තා. 
අෙප් අහිංසක ජනතාවෙගන් බදු අය කර ගැනීම වැනි ෙද්වල් සිදු 
කරන්න පධානම ෙහේතුව වුෙණ්, එයයි. ෙවන කිසිම ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායමක් තිෙබන 
කිසිම ෙකෙනකු ඍජු බදුවලට හසු ෙවන්ෙන් නැහැ. මම හිතන්ෙන් 
ඒක අප ලබා ගත් දැවැන්ත ජයගහණයක්. රුපියල් ලක්ෂයක 
වැටුපක් ෙහෝ ඊට අඩු වැටුපක් ලබන ෙකෙනකුට - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙම්  රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම 

ෙම් වසර පහ ඇතුළත අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ඇති කරගත් ෙම් 
ගිවිසුම, ෙම් ශක්තිය ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් පෙයෝජනයට 
ගන්න. එක පුද්ගලෙයක්, එක පවුලක් ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරන්ෙන් නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් ෙවන්නය, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඊට පථම, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය කථාෙව්ත්, අය වැය 

ඇස්තෙම්න්තුවලත් පරස්පරයක් තිෙබනවා.  

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා  මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා 
නිසායි, ෙම් ගැන ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් සකස් කළ රාජ්ය මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභා වාර්තාෙව් ෙමය ෙපන්වනවා. සමස්ත ආදායම 
රුපියල් බිලියන 2,088ක් වශෙයනුයි අය වැය කථාෙව් සඳහන් 
වන්ෙන්. නමුත් ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 1,890යි කියලායි. එතෙකොට ෙවනස රුපියල් බිලියන 
198යි; එනම්, සියයට 10.5යි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථාවක් නියමිතව නැති නිසායි, දැන් 

අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් අදහසක් 
දැනගන්නයි අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාෙග් අවසරයක් මත 

ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්නට පුළුවන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එතුමාෙගන් පිළිතුරක් අෙප්ක්ෂා කරන නිසායි අහන්ෙන්. ඒ 

වාෙග් ෙවනස්කම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒක,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා, ඔබතුමා- [බාධා 

කිරීමක්] 

3873 3874 
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ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු සභාපතිතුමනි, Appropriation Bill එෙක් තිෙබන 

ගණනයි, Estimate එෙක් තිෙබන ගණනයි ෙවනස්. නමුත් ඒක 
අවසානෙය්දී නිවැරැදි ෙවනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පරස්පරයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒක පරස්පරයක් ෙනොෙවයි. ෙයෝජනාවලින් එකතු ෙවන්ෙන්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒෙක් ෙවනසක් තිෙබනවා. අපි කථා, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, all these will be explained at the end.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවසානෙය්දී ෙම්වාට උත්තර ලැෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. සියලුෙදනාම ඉඳගන්න, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා. 

 
[පූ.භා. 11.17] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මැයි මාසෙය් Appropriation Bill  එෙක් හදන ගණනට, 

ෙයෝජනාවලින් එකතු ෙවනවා. ඒක එක්ක නිවැරැදි ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කල්යාණ මිත බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා දීර්ඝ ෙව්ලාවක් ෙම් සභාෙව් අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ 
වුණා. එතුමා සඳහන් කළ එක කාරණයක් පිළිබඳව ඔබතුමාත් 
එකඟ වනවා ඇති කියා මා හිතනවා. සංචිතෙයන් මුදල් පිටතට 
ගැනීම අද - ඊෙය් සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය වකවානුව 
ඇතුළත ශී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිවරයා හැටියට කබ්රාල් 
මැතිතුමා සිටි කාලෙය්, රුපියල පාලනය කිරීම සඳහා විටින් විට 
සංචිතෙයන් මුදල් ෙයෙදව්වාය කියලා අපි දන්නවා. සමහර 
අවස්ථාවලදී විෙද්ශ ආධාර ලැෙබන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම ණය ලබා 
ගැනීෙම්දී සංචිතය වැඩි වනවා. අවශ්ය අවස්ථාවලදී අපි එයින් 
ගන්නවා. අපි පිටට ණය ෙගවන අවස්ථාෙව්දී, ෙඩොලරෙය් අගය 
අඩු කර ගන්නට අපි ඒක පාලනය කරනවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් 
රට ඒ කමය අනුගමනය කරනවා. එක ෙව්ලාවක රුපියෙල් අගය 
පාෙවන තැනට දමනවා. ඊට පසුව උග ෙවලා යන ෙකොට, නැවත 
පාලනය කිරීමක් සිද්ධ වනවා. ඒ කමය දිගටම සිද්ධ වුණා. 
විෙශේෂෙයන් මම ඒකට, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා. 

ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් රුපියල ෙබ්රා ගැනීම සඳහා, 
වර්ෂයක් තුළදී  ෙඩොලර් බිලියන 3.2ක්  මුදල් ෙයොදවා නැහැයි 
කියන තර්කය තමයි මම ෙගොඩනැඟුෙව්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ තමයි ෙමෙලස රුපියෙල් අගය පා 

කිරීම සම්පූර්ණ වශෙයන් කෙළේ. ඒකයි ෙමතැන ගැටලුව 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් export එකට ෙමය ෙහොඳයි. අෙනක් පැත්තට 
ෙහොඳ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක දන්නවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, රෙට් ආර්ථිකය හැසිරවීම සඳහා ශී ලංකා 
මහ බැංකුව සතු කාර්ය භාරය වන්ෙන් රෙට් මූල්ය පතිපත්තිය 
හැසිරවීමයි. රුපියෙල් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය අගය ආරක්ෂා වන 
ආකාරයට ෙපොලී අනුපාතය හසුරුවා ෙගන, ණය කළමනාකරණය 
කර ෙගන, රාජ්ය බැංකුවක් ෙලස, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් බැංකුව 
ෙලස ශී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කරනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, මුදල් අමාත්යාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය 
සතු කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. ඒ, fiscal පතිපත්තිය කියාත්මක 
කිරීමයි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් සහ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කාර්ය 
භාරය වන්ෙන්, fiscal පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී ආදායම් හා 
වියදම හැසිරවීම, රජෙය් ආදායම ලබා ගන්නා මාර්ග, ඒවාෙය් 
පමාණය, වියදම ගලා යන ආකාරය, ආදායම් සහ වියදම අතර 
පරතරය, එෙහම නැත්නම් ෙමය සමනය කරන ආකාරය පිළිබඳව 
කටයුතු කිරීමයි. 

ෙම් විධියට රටක් ෙගොඩ නැඟිය යුතු නම්, අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාටද ඒ සම්බන්ධෙයන් අත දික් කෙළේ? දැන් 
එතුමාෙග් කථාෙව්දීත් ෙමය සඳහන් කළා. ෙම් පැත්ෙතනුත්, ඒ 
පැත්ෙතනුත් ෙම් ගැන කථා කරනවා. ෙම් පක්ෂ ෙදකම අවුරුදු 32 
බැගින් ආණ්ඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාලෙය් වැඩිෙයන් වැටුණා, 
ෙම් කාලෙය් අඩුෙවන් වැටුණා කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? 
එෙහම නම්, ෙම් අවුරුදු 32 තුළම සිදු වූ ෙද්වල් පිළිබඳව වගකීම 
අපි ගන්න ඕනෑ. ෙම් පක්ෂ ෙදක හරියටම අවුරුදු 32, අවුරුදු 32 
ආණ්ඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ෙමච්චර වැටුණා, ෙම් 
කාලෙය් ෙමච්චර වැටුණා, ෙම්ක නිසා දැන් හදන්න පුළුවන්ය 
කියලා අපට කියන්න පුළුවන්ද? නැහැ. අපට අෙප් පතිපත්තිවල 
එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි පතිපත්ති ෙවනස් කළා. 
විවිධාකාරෙය් පතිපත්තිවල එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  

3875 3876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පතිපත්තිවල එකඟතාවක් නැත්නම්, රෙට් පධාන පක්ෂ 
ෙදකම ආණ්ඩු කරන ෙවලාවක ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න බැරි 
නම්, ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න කමෙව්දයක් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්.  අපි ෙදපැත්තටම කඹ 
ඇද්දා. අප ෙමවැනි ෙද්වල් කර තිෙබනවා. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආසන 82යි 
තිෙබන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් ආසන 82යි තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කියන්ෙන්, පධාන පක්ෂ ෙදකට ආසන 82 බැගින් තිෙබනවා.  

මම කියන්ෙන්, පක්ෂවලින් ඉල්ලපුවා ෙනොෙවයි. පක්ෂවලට 
එකතු ෙවලා ඒ ලකුණුවලින් ඉල්ලලා තිෙබනවා. නමුත් පධාන 
පක්ෂ ෙදක වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියන කණ්ඩායම් ෙදකටම ආසන 82 බැගින් තිෙබනවා. 
අෙනක් ආසන ඒ පක්ෂවලට එකතු ෙවලා තරග කර ලබා ගත් 
ඒවා. පධාන වශෙයන් තනි ආණ්ඩුවක් හදන්න කාටවත් බලයක් 
දුන්ෙන් නැහැ. එවැනි බලයක් දුන්ෙන් නැති නිසා තමයි ෙම් රෙට්  
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් පක්ෂ 
අතර පතිපත්තිමය ෙවනසක් තිෙබනවා. පුද්ගලයන් වශෙයන් 
කථා කරනවිට, යම් යම් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ෙකොෙහොම 
වුණත්, ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම්දී ෙම් 
රෙට් තිෙබන ආබාධිත තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න අප අතර යම් 
එකඟතාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපට යම් කාර්ය භාරයක් 
කරන්න තිෙබනවා.  

දැනට තිෙබන බදු පිළිබඳවත් කථා කළ යුතුයි. අපි බදු පදනම 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. 'වැට්' එක සියයට 15ට කරලා, 
තාවකාලිකව ෙමවැනි පියවර ගත්තාට, ඉදිරි කාලය ඇතුළත බදු 
පතිපත්තිෙය් විෙශේෂ ෙවනසක් අපට කරන්න ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආදායම් උපදවන මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. 
බදු ෙගවීම සඳහා මිනිසුන්ට අනවශ්ය ෙපලඹවීම් කරන්ෙන් නැතිව, 
බදු ෙගවන්න පුළුවන් ආකාරයට ආෙයෝජනය තුළින් මිනිසුන් 
ශක්තිමත් කිරීම තමයි අපි කරන්න ඕනෑ. රජෙය් නිලධාරින් බදු 
පිළිබඳව යම් යම් ෙද්වල් කියාත්මක කිරීෙම්දී, ඒ සම්බන්ධව සිදු 
වන යම් යම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් රූපවාහිනී දැන්වීම් තුළින්, 
එෙහම නැත්නම් පවෘත්ති දැන්වීම් තුළින් ජනතාවට පණිවිඩ දීම 
සම්බන්ධෙයන් මම කැමති නැහැ. නමුත් ෙම් බදු පතිපත්තිය සකස් 
කර ගැනීම සඳහා වූ කාර්ය භාරයක් අපට තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට රජෙය් වියදම කළමනාකරණය 
කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 2015 වසෙර් රජෙය් 
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,455යි. 2016දී රජෙය් ආදායම රුපියල් 
බිලියන 1,576යි. දැන් වියදම බලන්න. 2015 වසෙර් රජෙය් වියදම 
රුපියල් බිලියන 1,880ක් තිෙබනවා. 2016 වසෙර්දී රජෙය් වියදම 
රුපියල් බිලියන 1,842ක් තිෙබනවා. එතෙකොට සියයට 22ක 
ෙවනසක් තිෙබනවා. අප කරන්ෙන්, ෙම් සියයට 22 පියවීෙම් 
කාර්ය භාරයයි. 2015දී රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,455යි. 
2016දී රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 1,576යි. නමුත් 2015දී 
රජෙය් වියදම 1,880ක් තිෙබනවා. 2016දී රජෙය් වියදම රුපියල් 
බිලියන 1,842ක් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් සියයට 22ක ෙවනස 
පියවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
බිලියන 560ක් වියදම් වනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් 

නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉතා බරපතළ 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය ඇතුළට 
නාවික හමුදාව ඇතුළු කරලා, ෙවඩි තියලා ඒ තරුණයන්ට 
ෙපොලුවලින් පහර ෙදනවා. ඒක දිගින්-දිගටම සිද්ධ වනවා.  
කරුණාකරලා ඒක නවත්වන්න. හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරාය 
විකුණනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ආරක්ෂක හමුදාව ෙයොදවලා එහි 
තරුණයන්ටත් පහර ෙදනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙවනම ෙබ්රා ගන්න. ඒ ගැන මම 

දන්ෙන් නැහැ. මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
ඒක කථානායකතුමාට නවත්වන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේ  කියන්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා 

කථා කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] රජෙය් 

ෙසේවකයන් සඳහා -[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ම ට මෙග් ෙවලාව ඕනෑ, ගරු සභාපතිතුමනි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  ගරු මන්තීවරු කරුණාකර ඉඳගන්න. [බාධා 

කිරීම්]  
 

 ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මෙග් ෙවලාව ෙන් ෙම් ගන්ෙන්. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීවරු කරුණාකර ඉඳගන්න. 

3877 3878 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා බාධා කරන්ෙන් 

නැහැ කියලා ඇවිල්ලා, ඔතැනට ෙවලා විනාඩි 20ක් විතර හිනා 
ෙවවී කථා කර කර හිටියා. එෙහම කථා කර කර ඉඳලා සැලසුම් 
සහගතව තමයි ෙම් බාධා කිරීම ඇති කෙළේ. ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු 
ෙවලා ආෙව් බාධා කරන්නයි. ෙම් සියලු ෙදනාම නිශ්ශබ්ද 
කරන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා විනාඩි 20ක් 
විතර ෙමතැන නිකම් හිටිෙය්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා විනාඩි 20ක් 
විතර හිනා ෙවවී හිටියා. [බාධා කිරීම්] දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා එළිෙය් ඉඳන් ආවා. [බාධා කිරීම්] ෙබොරු කරන්න එපා. 
[බාධා කිරීම්] ෙබොරුව කරන්ෙන්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුනි, Order, please!  [බාධා 

කිරීම්] ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් වැඩ කරන කම්කරු පන්තියට ම්ෙල්ච්ඡ විධියට පහර දීලා, 

ෙවඩි තියලා, මරලා ආර්ථිකය ජයගහණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ආර්ථිකය ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කරන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විවාදයක් යද්දී අනවශ්ය ෙලස බාධා කරන්න කට්ටියක් 

ඇතුළට ආවා. මන්තීවරු 20ක් විතර ඇතුළට ආවාට පස්ෙසේ තමයි 
කෑ ගහන්න පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] කෑ ගහන්න එපා. අපිටත් 
කෑ ගහන්න පුළුවන්. ෙමච්චර ෙවලා නිකම් ඉඳලා දැන් බම්බු 
ගහන්න ද 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කෑ ගහන්ෙන්? පැයක් විතර නිකම් ඉඳලා දැන් කෑ ගහනවා. විමල් 
වීරවංශ ෙමච්චර ෙවලා නිකම් හිටිෙය්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! [බාධා කිරීම්] නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] 

නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, 

ඔබතුමා කථා කරනවාද? [බාධා කිරීම්] Order, please! ගරු 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වරාෙය් වැඩ කරන කම්කරුවන් සම්බන්ධ 

පශ්නයක් නම්, අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැන ෙසොයා බලා අවශ්ය 
පියවර ගන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම වරාෙය් පසුගිය කාලෙය් බඳවා 
ෙගන තිබුණු කම්කරුවන්ව ස්ථීර කිරීම සඳහා සාකච්ඡා වට 
කිහිපයක්ම පැවැත්වූවා. ඒ අනුව ෙකොටසක් කමානුකූලව ස්ථීර 
කරන්න ගරු ඇමතිතුමා එකඟ වුණා. ඒ වාෙග්ම මම 
බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා, අෙනක් අයත් ස්ථීර කරයි කියලා. 
ෙමොකද, දීර්ඝ කාලයක් ෙම් අය වරාෙය් වැඩ කරපු අය නිසා. 
[බාධා කිරීම්] ටිකක් ඉන්න. අද හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණය පිළිබඳව අපට කිසි අවෙබෝධයක් 
නැහැ. නමුත්, ෙම් ගැන ෙසොයා බලා අවශ්ය පියවර ගන්නවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු මන්තීවරු නිහඬ ෙවන්න. 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
අපට තිෙබන්ෙන්, වරාය ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවාද, ෙවන 

කාටවත් ෙදනවාද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි.  දුප්පත්, අහිංසක 
දරුවන් 400 ගණනක් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩ කරනවා. ඔවුන් 
අවුරුදු ගණනාවක ඉඳන් වරාෙය් වැඩ කරනවා. එයාලාෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙනොෙදන ෙකොට එයාලා වර්ජනය කරලා තිෙබනවා. 
ඒ අයට නාවික හමුදාෙවන් ගිහිල්ලා ෙවඩි තියනවා,- උඩට  ෙවඩි 
තියන්න ඇති- ඊට පස්ෙසේ ෙපොලුවලින් ගහනවා, පහර ෙදනවා. 
ඒකට වහාම විසඳුමක් තමයි අවශ්ය. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් නිහඬ ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] Order, please! [බාධා කිරීම්] ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරු ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඉඳ ගන්න. Order, please! සියලුම මන්තීවරු කරුණාකරලා 
ඇහුම්කන් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරු අසුන් ගන්න. [බාධා කිරීම්] 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Please listen to me. May I answer that? [බාධා කිරීම්] ගරු 

සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන සාටකය -[බාධා කිරීම්] චමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා යම් ෙදයක් කියනවා නම්, අපි එය විශ්වාස 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] හැබැයි, ෙම් විවාදයට බාධා කිරීමට ඒක ෙහේතුවක් 
ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා සහ 
අපි හමු ෙවලා -[බාධා කිරීම්] ෙමම විවාදයට බාධා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් - [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් ෙමතැන ඉන්නවා. 

දැනට -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා ඉඳ ගන්න. Order, 

please! තමුන්නාන්ෙසේලා කරුණාකර තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන 
ගැටලුව පිළිබඳව ෙමතුමාට යමක් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් 
ෙදන්න. ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරමින් ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඒ ගැන පකාශයක් කළා. ෙමතැන ආරක්ෂක රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඉස්සර ෙවලාම එතුමාෙගන් අදහසක් ලබා 
ගන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පශ්නය 
පැහැදිලියි. [බාධා කිරීම්] ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා හිතන හැටියට දැන් ෙමතැනදී පකාශ 

වුණා, නාවික හමුදාෙවන් ඇවිල්ලා වර්ජකයින්ට ෙපොලුවලින් 
ගහනවා කියලා. ඒක ඇත්තක්ද කියලා මම දැන් ෙසොයා බලලා, 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒක නවත්වන්නම්. [බාධා කිරීම්] එවැනි 
සිද්ධියක් ෙවනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒක නවත්වන්නම්. මම 
දැන් ගිහිල්ලා ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ෙම් පශ්නය -[බාධා 

කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මාධ්යෙව්දීන්ට තමයි මුලින් පහර දුන්ෙන්. 

මාධ්යෙව්දීන්ට පහර දීලා තමයි තරුණයින්ට පහර දුන්ෙන්. දැනට 
අට ෙදෙනක් ඉස්පිරිතාෙල් ඉන්නවා. අහසට හරි ෙකොෙහේට හරි 
ෙවඩි තියනවා. ඒක වහාම නතර කිරීම සඳහා මැදිහත් ෙවන්න 
කියලා අපි ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] මාධ්යෙව්දීන්ට පහර දීම -  
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 

අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරු කරුණාකර 
ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා හැටියට 
එතුමා පකාශයක් කළා, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා ෙම් සභාව 
දැනුවත් කරනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] ලක්ෂ්මන් යාපා 
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2015 වසෙර්දී රජෙය් ආදායම සහ වියදම 

අතර සියයට 22ක පරතරයක් තිබුණු තත්ත්වයක් තුළ පසු ගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් රජෙය් ෙසේවකයින් සඳහා රුපියල් බිලියන 
560කුත්, ණය වාරිකය සඳහා රුපියල් බිලියන 650කුත්, ෙපොලී 
සඳහා රුපියල් බිලියන 603කුත්  වශෙයන් ෙගවීම් කරන්න 
තිෙබනවා. 2015 වසෙර්දී රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩිවීම 
ෙවනුෙවන් රජෙය් ෙසේවකයින් 1,400,000කට රුපියල් 10,000 
ගණෙන් මාසයකට රුපියල් මිලියන 1,400ක් අවශ්ය ෙවනවා. 
වසරකට රුපියල් මිලියන 16,800ක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒක තමයි 
මා හිතන විධියට ඉදිරි කාලය ඇතුළත අපට මුහුණ ෙදන්න 
තිෙබන ඉතාම බරපතළ පශ්නය. විෙද්ශ විනිමය උත්පාදනය 
සඳහා අලුත් මාර්ග සපයා ගන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සඳහා 
අපනයනය දිරිමත් කරන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ ඍජු 
ආෙයෝජන දිරිමත් කරන්න ෙවනවා. අලුත් ආෙයෝජන රටට එන 
අවස්ථා නිර්මාණය කරන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආෙයෝජකයින්ට 
අතිෙර්ක පහසුකම් සපයන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

අපි චීන ආෙයෝජකයින් ගැන ෙමොන පැත්ෙතන් කථා කළත් 
චීන ආෙයෝජන නැතුව ෙලෝකෙය් කිසිම රටකට අද ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් වසෙර් ෙලෝක ආර්ථික බලවතා 
බවට චීනය පත් වුණා. චීනෙය් වාර්ෂික ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 7යි. සියයට 10ක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණත්, සියයට 11ක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණත්, චීනයට යන්න පුළුවන් වුෙණ් සියයට 
7කට පමණයි. චීනය ෙලෝකෙය් උපාය මාර්ග වශෙයන් වැදගත් 
සියලුම කර්මාන්තවල ෙසේවා අංශෙය් ආෙයෝජනය කරලා 
තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් පමණක් මහා භාණ්ඩාගාර ෙය් 
බිල්පත්වල, සුරැකුම්පත්වල චීනෙයන් සියයට 60ක් ආෙයෝජනය 
කරලා තිෙබනවා. අපට චීන ආෙයෝජනවලින් බැහැරව ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න ෙවනත් කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
කියන්ෙන් ෙමොන තරම් තර්ක විතර්ක කළත් චීන ආෙයෝජන 
අවශ්ය බවයි. චීනයට ඉඩකඩම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්, චීන 
ආෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන් විවිධ අදහස් පළ ෙවනවා. නමුත් චීන 
ආෙයෝජන රටට අවශ්යයි. 

අපි ෙමොන විධියට හිතුවත් Port City project  එක පිළිබඳ 
ගත්ත තීන්දුවත් නිවැරදි තීන්දුවක්. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් 
නැහැ. එවැනි ආෙයෝජන නැතිව ෙම් රට ෙගනයන්න බැහැ. 
හම්බන්ෙතොටින් අක්කර 7000 දීමත් කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙනොකර 
බැහැ. අද චීනය නැතිව ෙලෝකෙය් කිසිම රටකට ආෙයෝජනෙයන් 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව් භාණ්ඩාගාර 
සුරැකුම්පත්වල චීන බැංකුවල සල්ලි සියයට හැටක්  තිෙබනවා 
නම්, අපි ෙමොනවාද ෙම් චීනය ගැන කථා කරන්ෙන්?[බාධා කිරීම්]  
අපි අක්කර හත්දාහක් දුන්නත්, අටදාහක් දුන්නත් [බාධා කිරීමක්] 
අෙප් රට  විතරක් ෙනොෙවයි, ආෙයෝජන කරන්න රටවල් 
තිෙයන්ෙන්. ඒ සඳහා වියට්නාමයට යන්න පුළුවන්. මැෙල්සියාවට 
යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙන් වියට්නාමෙය් 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය තිබුෙණ්. වියට්නාමය අද ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්?  මැෙල්සියාව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 
අපට ෙලෝකෙයන් බැහැරව යන්න බැහැ. අපි යථාර්ථය කථා  
කරන්න  ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු හතළිහකට ෙපර කථා කළ 
ෙද්වල් අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රෙට් ස්ෛවරීභාවය ගැන කථා කරනෙකොට ඒ තත්ත්වය-

[බාධා කිරීම්] 

3881 3882 
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ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ස්ෛවරීභාවය ගැන  කථා කරනවා.  එෙහනම් අපි  ෂැංගිලා 

එකට ඉඩම් දුන්ෙන්? ෂැංගිලා  එකට ඉඩම් දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? -
[බාධා කිරීම්] ඒකත් දුන්ෙන් අනූනව අවුරුද්දට. මම ඒකට 
එකඟයි. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෙම්කත් ෙදන්න  ඕනෑ. -[බාධා 
කිරීම්]  ෙනොදී බැහැ. එෙහනම්  අපි  Port City project  එක  
දුන්ෙන්? ඒකත් එෙහමයි. ඒ අක්කර 7000ට  වුණත්  චීන 
ආෙයෝජන ෙග්න්ෙන්. අපි ශත පහක්වත් ඒකට වියදම් කරන්ෙන් 
නැහැ. අපට ඒවාට වියදම් කරන්න බැහැ. චීනය ආෙයෝජනය 
කරලා,  චීනෙය්  සල්ලි ගනැල්ලා, චීනෙය් ආෙයෝජකෙයෝ 
ෙගනැල්ලා චීනය ෙම්  රට සංවර්ධනය කරනවා.  එක කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපට පතිපත්ති ෙදකක ඉන්න බැහැ.  ෙම්ක කරන්න  
ඕනෑ. ඒ පදනම  නැත්තම්  අපි ෙකොෙහොමද  ෙම් රට ෙගන 
යන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, එංගලන්තෙය් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
පසුගිය දිනක එංගලන්තය -මැන්ෙචස්ටර්වල ෙකොච්චර ආෙයෝනය 
කළාද? මම කියන්නම්. අපි  ගන්ෙන් ෙඩොලර් බිලියන 1.2.යි. 
නමුත් එංගලන්තය  චීනෙයන්  ගන්නවා, ෙඩොලර් බිලියන 40ක්. 
නැහැ. ආෙයෝජනය  කරනවා. අෙප්  Port City project  එකට 
ෙඩොලර් බිලියන 1.2යි ගන්ෙන්.   [බාධා කිරීමක්]  ඔව්. කියන්න.                                                                                                                                     
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  අපිත් පිළිගන්නවා ඔබතුමා කියනවා වාෙග්. 

චීනය විසින් පාකිස්තානෙය්  ආෙයෝජනය කළා  බිලියන 46ක්. 
බංග්ලා ෙද්ශෙය් 24ක්. ඉන්දියාෙව් 14ක්. ෙම් ආදී  වශෙයන්  
ආෙයෝජනය කළත්  මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් තමයි චීන 
ආෙයෝජන වැඩිම පමාණය  ලංකාව ට ෙගනාෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒක හරි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එත ෙකොට විරුද්ධ වුෙණ් ෙම් මුදල් ඇමති. එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය්  රවි කරුණානායක මැතිතුමා තමයි  විරුද්ධ වුෙණ් චීනය 
එනවාට. අගමැතියි, මුදල් ඇමතියි ෙදන්නා. ඒ අය තමයි 
වගකියන්න ඕනෑ.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මම මුලින් කථාව පටන් ගන්නෙකො ට  කිව්ෙව් ඒකයි. අවුරුදු  

32ක් ඔය කථාව තමයි අපි ෙදෙගොල්ෙලෝම කථා කෙළේ. කවුරුත් 
විරුද්ධ වුණා. අවුරුදු 32ක්ම විරුද්ධ වුණා. යුඑන්පී එක අවුරුදු 
32ක් ආණ්ඩු කළා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අවුරුද 32 ක් ආණ්ඩු 
කළා, ඔබතුමන්ලාත්  එක්ක. ඒ අවුරුදු තිස් ෙදක තුළම අපි 
එකිෙනකාට අත දික් කර කර හිටියා. දැන්  ආෙයෝජනයක් 
ෙගෙනනෙකොට  ඒකට කැමති නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ඒකට විරුද්ධයි. කවුරු ආණ්ඩු කළත් දැන් 
ෙමතැනින් එහාට යන්න බැහැ. ෙමොනවා වුණත් ෙම් ආෙයෝජන 
අරෙගන ඉස්සරහට යන්න  ඕනෑ. ෙම්වා නතර කරන්න  සූදානම් 
විය යුතු නැහැ. ෙම් සඳහා අවංකව කියා කරන්න  ඕනෑ.  දැන් ෙම් 

කියන්ෙන් ෙබොරු කථාෙන්. චීනයට ඉඩම් විකුණනවාද? ෙකොෙහේද 
ඉඩම් චීනයට විකුණන්ෙන්? අනූනව අවුරුදු බද්දටෙන් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. -[බාධා කිරීම්]  ඉන්දියාෙව් ''අයිසීටී'' එකට දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ඉඩම්  ඔක්ෙකොම දීලා තිෙබන්ෙන් 
අනූනව අවුරුදු බද්දටෙන්. 

අපි ඒ කාලෙය් ෙදන ෙකොට ෙහොඳයි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙදන 
ෙකොට නරකයි කියන්න බැහැ ෙන්. අපට PPP කමයට යන්න 
ෙවනවා. සමහර ආෙයෝජන ෙගෙනන්න ෙවනවා. ඒවා නතර 
කරන්න බැහැ.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, PPP system එක ෙහොඳයි. හැබැයි, 51: 49ට  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
හැම එකම දීලා තිෙබන්ෙන් 51:49ටද? ඒ කියන්ෙන් වාසියට. 

හැම එකම 51: 49 ෙවන්න බැහැ. අපි එක ෙදයක් කරන්න ඕනෑ. 
චීනයට ෙම් අවස්ථාව ෙදන ෙකොට අපි ඉන්දියාවත් balance කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඉන්දියාව අෙප් කලාපෙය් බලවතා නිසා. ඒ 
නිසා අපට ඔවුන් අමනාප කරෙගන කටයුතු කරන්න බැහැ. 
ඉන්දියාව ඒ වාෙග් ආෙයෝජන ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ඉන්දියාව අපට අවශ්යයි. ඒ නිසා අපි ඉන්දියාෙවන් ගන්න අවශ්ය 
ටික ඉන්දියාෙවන් ගන්න ඕනෑ; චීනෙයන් ගන්න අවශ්ය ටික 
චීනෙයන් ගන්න ඕනෑ. අපි ස්ථාවරව ෙම් ගමන යන්න නම් ෙම් 
ආෙයෝජන ෙගෙනන්න අවශ්යයි. ඉදිරි කාලය ඇතුළත ෙම් 
ආෙයෝජන දිරිමත් කරන්ෙන් නැත්නම් අපට ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලෙයන් විනාඩි 10ක් එතුමන්ලා 

නාස්ති කළාෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට තිබුණු ස්වර්ණමය අවස්ථා 
ගණනාවක් පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අපි අහිමි කර ගත්තා. වරාය 
නගරය ඉදිකිරීම පමාද වීමත් එකක්. මම ෙම් හැම ෙදයක්ම යුක්ති 
සහගතවයි කියන්ෙන්. ඒ තීන්දු ගන්න අවස්ථාෙව්දී අපි 
පක්ෂගාහීව සහ ෙවන ෙහේතු නිසා තීන්දු ගන්ෙන් නැතුව කටයුතු 
කළා නම් අපට මීට වඩා ඉස්සරහට යන්න තිබුණා.  

අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හැසිරවීම සම්බන්ධෙයන්, 2017 අය වැය 
ෙයෝජනාවල සාධනීය පැත්තක් තිෙබනවා. ඒ සාධනීය පැත්ත 
තමයි, ගාමීය පෙද්ශවල යටිතල පහසුකම් ඉහළ නංවා ජාතික 
ආර්ථිකයට ඒවා එකතු කරන්න වුවමනායි කියන පදනෙම් 
ෙයෝජනා කිහිපයක් තිබීම. ඒක තමයි අපට ඉතාම වැදගත් 
ෙවන්ෙන්.  ගාමීය මට්ටෙම් යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් 
කිෙලෝමීටර් දාහක් සංවර්ධනය කරන්න මිලියන 4,500ක් දුන්නා. 
ඒ දුන්ෙන් ගම සංවර්ධනයට. ඉදිරි කාලය ඇතුළත ඒ කටයුත්ත 
තවත් ශක්තිමත් ෙවනවා. ඊට අමතරව වැව් 1,500ක් පතිෂ්ඨාපනය 

3883 3884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න මිලියන 3,000ක් ෙවන් කළා. ඒ තුළින් කෘෂි ආර්ථිකයත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යනවා. කෘෂිකර්මය ආශිත ෙසේවාවලට 
රුපියල් මිලියන 1,000ක් අපට ෙවන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා.  

මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට පථම කරුණු කිහිපයක් කියන්න 
ඕනෑ. රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඇති එකම විකල්පය 
ෙමොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, 1994න් පස්ෙසේ සියයට 20ට 
තිබුණු රාජ්ය ආදායම සියයට 13 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
ෙකොච්චර කථා කළත්, කවුරු ආණ්ඩු කළත් රාජ්ය ආදායම වැඩි 
කර ගන්න අපට බැරි වුණා ෙන්.   

රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්ෙන් නැතුව, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ෙගෙනන්ෙන් නැතුව ෙම් රට දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
බිලියන පහක විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගෙනන්ෙන් නැතුව, රාජ්ය 
ආදායම සියයට විස්සකට යන්ෙන් නැතුව ෙමොන ආකාරයකටවත් 
අෙප් රටට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.  

ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ෙගෙනන්ෙන්. වියට්නාමය, මැෙල්සියාව ඇතුළු අෙනකුත් රටවල් 
ආෙයෝජකයන්ට අවශ්ය  පහසුකම් අත දිග ඇරලා ෙදනවා. අෙප් 
රට අත්හරින ෙකොට, ඒවා ගන්න බලාෙගන ඉන්න මිනිස්සු ඕනෑ 
තරම් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. කවුරුවත් ෙම් 
රෙට් ඉඩම් අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. අපි කාටවත් ඉඩම් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. 99 අවුරුදු බද්දටයි ෙදන්ෙන්.  අෙප් රටට 
ආෙයෝජන ෙගෙනන්ෙන් ඒ රෙටන්. ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ඒ 
රෙටන්. ඒවා දියුණු කරන්ෙන් ඒ රෙටන්. අපට ඒ ආදායම විතරයි 
ගන්න ෙවන්ෙන්. ඒ ආෙයෝජන සඳහා රාජ්ය භාගය දමා ගන්නවත් 
අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් නැහැ. අපට රාජ්ය භාගයවත් දමා ගන්න 
බැරි නම්, අපි විෙද්ශ ආෙයෝජනය සියයට සියයක් ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම ගැනීම තමයි පතිපත්තිමය වශෙයන් අපට ෙම් කරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි ඉදිරි කාලය ඇතුළත අෙප් බදු පදනම ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. අපි සරල බදු පදනමකට එන්න ඕනෑ. ෙම් අවුරුද්ෙද් වැට් 
එක සම්බන්ධ යම් යම් මත තිබුණා. නමුත්, ඊළඟ අවුරුද්ද වන විට 
බදු පදනෙම් සරලභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. නිලධාරින් ලවා 
pressure කරලා බද්දක් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ආදායම වැඩි 
කරලා එයින් බදු ගන්න කමයකට ෙම් රට යන්න ඕනෑ.  

 අපි කර්මාන්තකරුෙවෝ, ආෙයෝජනයට සූදානම් පිරිස 
එකඟතාවකට ගන්න ඕනෑ. අෙප් සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමා ෙම් 
ස්ථානෙය් ඉන්නවා. අලුත් ආෙයෝජකයන් අපි ආකර්ෂණය කර 
ගන්ෙන් ෙකෙසේද? අපි ඒ ආෙයෝජකයන්ට ෙදන පහසුකම් -BOI 
එෙක් පහසුකම්- ශක්තිමත් කරන්න ෙවනවා. අපි කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත් ආෙයෝජකයන්ට ඒ පහසුකම් ශක්තිමත්ව ලබා ෙදන්න 
ෙවනවා. දිරි දීමනා ෙදන්න ෙවනවා. සෘජු සහන ලබා ෙදන්න 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපට වඩා අෙනක් රටවල් ෙම් සහන ෙදනවා.  

සමහර රටවල් ඒ රෙට් නමින් කලාප ආරම්භ කරන්න ඉඩ දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. චීන කලාපය, ජපාන 
කලාපය, ඉන්දියාෙව් කලාපය, තායිලන්තෙය් කලාපය, කියලා 
සමහර රටවල් කලාප නම් කරන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. අපි 
ෙමෙහේ කියනවා, "චීනය, ඉන්දියාව කියලා එෙහම නම් කරන්න 
බැහැ" කියලා. නමුත් ඒ ෙවනස අප ඇති කරන්න ඕනෑ. ආයතනික 
සහෙයෝගීතාව දිරි ගන්වන සුළු ආකාරයට අප ඒ ෙවනස ඇති 
කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අද අෙප් ආයතනවලට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 

සඳහා අවසර ලබා ගැනීෙම් ගැටලු තිෙබනවා. එම නිසා ඒ 
පිළිබඳව තිෙබන නීති - රීති ටික අප ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.  අප 
ෙම් කාලය ඇතුළත ඒ නීති - රීති ටික  ෙවනස් කරෙගන යනවා.  
ෙමවර අය වැෙයන් මානව සම්පත ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවන කවරදාටත් වඩා අධ්යාපනයට 
සහ අෙනකුත් කාරණාවලට ෙමවර අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, මිලියන 1.4ක් වූ රාජ්ය ෙසේවකයන්  
අතර ඒෙගොල්ලන්ෙගන් අපි පතිලාභ ගන්ෙන් නැතිව, වැටුප් 
ෙගවන විශාල පමාණයක් ඉන්නවා.  අප ඒ කමය ෙවනස් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් සෑම මූලාශයකින්ම ආදායම ඉහළ නංවා 
ගැනීමට අප අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ බව මා නැවත වරක්  
අවධාරණය කරනවා. සියලුම රජෙය් ආයතන, රජෙය් නිලධාරින්, 
අමාත්යාංශ, අමාත්ය මණ්ඩලය ෙමම පහසුකම් සැපයීම සඳහා 
සෘජුව මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ආෙයෝජනය ෛධර්යවත් කිරීමට, ව්යාපාර 
ඉහළ මට්ටමට  ෙගන ඒමට, ව්යාපාරිකයන්ට පමාණාත්මක 
පහසුකම් ලැෙබන ආකාරයට අෙප් රෙට් ආයතනික පද්ධතිය 
තවමත් වර්ධනයෙවලා නැහැ. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙමරටට 
පැමිණි පසු ඔවුන්ට අෙන්කවිධ පශ්නවලට මුහුණ පාන්න සිදු 
වනවා. මම ෙම් කාරණා කියන්ෙන් කාෙග්වත් ෙපොතකින් 
ෙනොෙවයි. බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා අපට පරිත්යාග කරපු 
ෙපොෙතන් තමයි මා ෙම් කාරණා කියන්ෙන්.  

සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම ගත්ෙතොත් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සංචාරකයන් මිලියන 2කට - ලක්ෂ 20කට -  අෙප් රටට එන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ආදායම පවර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. 2014 අවුරුද්ෙද් යූඑස් ෙඩොලර්ස් මිලියන 
2,981ක් දක්වා ආදායම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. 2013 අවුරුද්ෙද් 
යූඑස් ෙඩොලර්ස් මිලියන 1,715යි. 2015 අවුරුද්ෙද් යූඑස් ෙඩොලර්ස් 
මිලියන 2,981යි. ලබන සැප්තැම්බර් මාසය වනෙකොට මීටත් වඩා 
වැඩි ඉලක්කයකට  එන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  ෙසේවා 
නියුක්ති අනුපාතය සියයට 4.6 දක්වා මට්ටමකට අපට ෙගන 
එන්න අපට පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,925 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. Cost of 
living අඩුෙවලා තිෙබනවා. මිනිස්සුන්ෙග් ජීවන රටාෙව් ෙවනසක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් පාදක මට්ටමින් ගත් යම් 
යම් තීන්දු ඊට බලපාලා තිෙබනවා. ඒවා එකක්වත් අප එළියට 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් අෙනක් කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
විෙව්චන එල්ල කරනවා. ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට ෙම් වාෙග්ම 
විවිධාකාර ගැටලු තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙද්ශීය ආ ෙයෝජකයන්ට අප  
ඉදිරි කාලෙය්දී ශක්තිමත් පදනමක් හදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය මා හිතන විධියට ඉතාම වැදගත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර ඉදිරිපත් කරපු සම්මුතිවාදී රජයක 
අය වැය ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් අපට විෙව්චන කරන්න ඉඩක් 
ලැබුණා. එළිෙය් වෘත්තීය සමිති එක්ක ඒ පශ්න ගැන කථා කළා. 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කණ්ඩායම නව වතාවක් හමු වුණා. 
එෙලස හමු වීම තුළින් ෙම්ෙක් තිබුණු යම් යම්  කාරණා පිළිබඳව 
අපට එකඟතාවකට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් එකඟතාව 
මත යම් යම් කරුණු වැඩිදියුණු කරලා ඉදිරි කාලෙය්දී ඒවා ගැන 
තර්ක විතර්ක කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා 
හිතනවා.  මමත් අය වැය රාශියක් පිළිබඳව කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අවුරුදු 22ක්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අපට අය වැය සම්බන්ධෙයන්  පිටට ගිහිල්ලා ෙපොදුෙව් 
සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබු ෙණ් නැහැ. කැබිනට් 
මණ්ඩලයට අය වැය පිළිබඳව කථා කරන්න ඉඩක් තිබුණා. 
කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම් අය වැය ගැන සාකච්ඡා කළා; පක්ෂ 
ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කළා; විවිධ ආයතන ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා 

3885 3886 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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කළා; වෘත්තීය සමිති ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කළා. ෙමහි අඩුපාඩු 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කාලය ඇතුළත අපට යන්න පුළුවන් 
මාර්ගයක යන්න තමයි අප  ෙමවර අය වැය සකස් කර තිෙබන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි,  අයවැයක අඩංගු ෙමොනම ෙයෝජනාවක් 
සම්බන්ධෙයන්වත්  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සියලුම පාර්ශ්වයන් සතුටු 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ කියලා මා හිතනවා. එෙහම 
ෙදයක් ඉතිහාසෙය්වත් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මා මුලින් 
කථාව පටන් ගන්නෙකොට සඳහන් කෙළේ  වස ර 32, වසර 32 
බැගින් ආණ්ඩු කළත් කාටවත් ෙකළින් අත දිග් කරන්න අයිතියක් 
නැහැ කියලා.  ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් "ශූරින්"  ෙමතැන නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
"ශූරින්" ඉන්නවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
"ශූරින්" ඉන්නවා.  

ෙමොකද, "ශූරින්" ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා, එතුමා 
මෙග් කල්යාණ මිතයා. ඔබතුමාට කවුරුවත් එක වතාවක්වත් ෙම් 
රෙට් මුදල් ඇමතිකම දුන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා විධියට නම් හිටියා. නමුත් ඔබතුමා හැම තිස්ෙසේම 
ෙලොකු සටනක් කළා, යම් යම් පශ්න පිළිබඳව.  ඔබතුමා ෙහොඳ 
අදහස් පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම  ඔබතුමාෙග් ෙපොෙත් කරුණු හැම 
එකක්ම අපි විගහ කළා. විගහ කරලා එහි ෙහොඳ ටික මෙග් කථාවට 
ගත්තා. ඒෙකන් අවශ්ය ටික මම අරෙගන තිෙබනවා.  වැඩිවීම්, 
අඩුවීම් පිළිබඳව ලබා ගත්තා. නමුත් සමහරවිට ෙපෙනන්ෙන් නැති 
ෙකොටසකුත් තිෙබනවා. ඒ ෙපෙනන්ෙන් නැති ෙකොටස එක 
පැත්තකට විතරක් ෙපෙනන්න බැහැ, අෙනක් පැත්තටත් 
ෙපෙනන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සාර්ව ආර්ථික අසමතුලිතතාවට පිළියම් 
ෙයොදන ආකාරය, ධාර්මික ගාමීය සංවර්ධනය, කෘෂිකර්මය, 
ඵලදාව ඉහළ නැංවීම, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, මූල්ය අංශය 
ශක්තිමත් කිරීම, ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීම, ෙසේවා නියුක්ති 
අවස්ථා ජනනය කිරීම, ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ 
නැංවීම, ජීවන තත්ත්වය  උසස් කිරීම වාෙග් අංශ ගණනාවක් 
ෙක්න්ද ෙකොට ෙගන 2017 අය වැය සකස් කරන්නට අපි උත්සාහ 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් යම් යම් ගැටලු තිෙබන්නට පුළුවන්. 
නමුත්, රාජ්ය ආදායම කමෙයන් වැඩි කරෙගන අෙනක් පැත්ෙතන් 
වියදම් කළමනාකාරිත්වයක් ඇති කරලා, බදු කමය සරල කරලා 
යම් කාලයක් කරෙගන ගිෙයොත් අපට යම්කිසි ඵලදායී 
තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[පූ.භා. 11.51] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතන විධියට අය වැය විවාදෙය් 

වැදගත්ම අමාත්යාංශය පිළිබඳව තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
කියලා. ෙමොකද, සමස්ත හැසිරවීම කරනු ලබන්ෙන් ෙම් 
අමාත්යාංශය තුළිනුයි. මට කලින් කථා කෙළේ ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 
අෙබ්වර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා. මම හිතන විධියට මීට අවුරුදු 

ෙදකකට ෙපරත් අද සිටින පුටුවට ආසන්නම පුටුවක තමයි එතුමා 
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියටත් ඊට පසුව   
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා හැටියටත් වාඩිෙවලා සිටිෙය්. 
එතුමා එදාත් ෙම් විධියටම ආර්ථිකය ඉදිරියට යාම පිළිබඳව, 
සංකල්ප පිළිබඳව, ආෙයෝජන පිළිබඳව,  ෙලෝකෙය් විශ්මකර්ම 
ෙද්වල් ගැන,  ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කළා. අදත් එතුමා ඒවා ගැන 
කථා කළා. එම නිසා අපි ඒවා ඒ තරම් බැරෑරුම්ව සැලකිය යුතු 
නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශයට ආදායම් ලැෙබන 
පධාන මාර්ගයක් තමයි ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව. දැන් ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකකද්? මා ළඟ 
තිෙබනවා, ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක්.  ෙමහි 
ඇති වී තිෙබන පුරප්පාඩු ගණනාවක් පිළිබඳව එම අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සඳහන් වනවා.  නිෙයෝජ්ය ෙර්ගු අධිකාරින් 
202ක්, පධාන ෙර්ගු පරික්ෂක 47ක්, සහකාර ෙර්ගු අධිකාරිවරුන් 
229ක්, ෙර්ගු පරීක්ෂකවරුන් 308ක්. ඒ අනුව ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. 
නමුත් දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් තනතුරුවලට නිසි පරිදි බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කරනවා ෙවනුවට විශාම ලත් පිරිසක් බඳවා 
ගැනීම සඳහා පුවත් පත් දැන්වීමක් දැම්මා. ඒ පුවත් පත් දැන්වීම 
අනුව 57 ෙදෙනකු ෙම් සඳහා ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

මම දැන ගන්නට කැමැතියි,  ඇයි ඔබතුමන්ලා ඒ විධියට 
විශාම ලත් අය ගන්ෙන් කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙර්ගු පරීක්ෂක 
තනතුර සඳහා උසස් ෙපළ විභාගය සමත්වීම පමාණවත් ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ තනතුර සඳහා කැබිනට් පතිකාෙවන් 08 
ෙදෙනකු සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එය බඳවා 
ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු තනතුරක්. සහකාර ෙර්ගු 
අධිකාරි තනතුර කියන්ෙන්ත් බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුගමනය 
කළ යුතු තනතුරක්. එම තනතුර සඳහාත් 14 ෙදෙනකු ඉල්ලුම් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් අයෙග් ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා, මම 
ඔවුන්ෙග් නම් කියන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් වෘත්තිය සමිති සභාපතිවරුන්, ෙල්කම්වරුන් සහ කාරක 
සභිකෙයෝ හැටියට වැඩ කටයුතු කරලා අවුරුදු 60න් පසුව විශාම 
ගිය අය.  

අෙප් රෙට් උපාධිධාරින් විශාල පමාණයක් එළිෙය් සිටියදී,  
උසස් ෙපළ සමත් වුණු දරුවන් විශාල පමාණයකට රැකියා නැතිව 
තිබියදී,  ෙම් විශාම ලත් පිරිසක් ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.   ෙර්ගු නිලධාරි 
මහත්මෙයකුට, විෙශේෂෙයන්ම සහකාර ෙර්ගු අධිකාරි 
මහත්මෙයකුට භාණ්ඩ තක්ෙසේරු කිරීම, භාණ්ඩ පරීක්ෂාව, භාණ්ඩ 
මුදා හැරීම, ලිපි ෙල්ඛනවල අත්සන් කර සහතික කිරීම වාෙග් 
කටයුතු තිෙබන බව අපි දන්නවා. එවැනි වගකීමක් සහිත 
තනතුරකට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොන්තාත් පදනම මත 
විශාමිකයන් බඳවා ගන්ෙන් ඇයි කියන එක පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි.  බඳවා ගැනීෙම් ලිපි කිහිපයක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශෙය් පධාන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි 
තනතුරක් අලුතින් ඇති කරලා ජී. ලංකාෙද්ව මහත්මයාව බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කෙළේ ඇයි? ඔහු දැන් වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහේද 
කියලා කියන්න. ෙමොකද, පධාන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
නිලධාරිෙයක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඔහු වැඩ කරන්ෙන් 
ෙකොෙහේද, ඔහු බඳවා ගන්න ෙහේතුව කුමක්ද කියා අපට දැනගන්න 
ඕනෑ.  

3887 3888 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කාලය ෙදනවා නම් ෙපොඩි 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට ටික ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් විභාගයක් පවත්වලා, ඉතාම 

සාධාරණ විධියට තමයි අප එම ෙර්ගු නිලධාරින් බඳවාෙගන 
තිෙබන්ෙන්.   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, අගමැතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා එම ෙර්ගු 

නිලධාරින්ට පත්වීම ලිපි පදානය කළ  ආකාරයත් අප මාධ්ය හරහා 
දැක්කා. ඒ සඳහා යම් සංඛ්යාවක් බඳවා ෙගන පත්වීම් ලිපි පදානය 
කළා. නමුත්, පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබනවා. එම විභාගයට 
13,405ක් ඉදිරිපත් වුණා. එයින් 147ෙදෙනක් සම්මුඛ පරීක්ෂණය 
සඳහා කැ ෙඳව්වා. එයින් 109ෙදෙනක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා 
ගත්තා. ඒ පිළිබඳව ෙනොෙවයි මම පශ්න කරන්ෙන්. මම අහන්ෙන් 
ෙම් සඳහා සුදුසුකම් තිෙබන අය එළිෙය් සිටියදී, විශාම ලත් 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු 
කරන්ෙන් ඇයි කියායි. ඒ ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් 
මත කටයුතු කරපු අයයි.  

ඊළඟට, මම ''ලයන් බියර් සමාගම'' ගැන කියන්නම්. අෙප් 
සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් 
ඉන්නවා. ෙමම බියර් සමාගම සඳහා විෙශේෂ බදු සහන ලබාදී 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා සාමාන්යෙයන් 
ආනයනික බියර් ලීටරයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 500ක බද්දක් 
පැනවිය යුතු බව. ෙමම ''ලයන් බියර් සමාගම'' ජනවාරි මාසෙය් 
බියර් ලීටර් 792ක් ෙගනාවා. ඒ සඳහා ඔවුන් බද්ද ෙගව්වා. ඊළඟට 
තවත් බියර් ලීටර් 11ක් ෙගනාවා. ඒ සඳහාත් රුපියල් 5,500ක 
බද්දක් ෙගව්වා. අෙපේල් මාසෙය් තවත් ලීටර් 21ක් ෙගනාවා. ඒ 
සඳහාත් රුපියල් 10,500ක බද්දක් ෙගව්වා. හැබැයි, පසුගිය 
කාලෙය් ඇති වුණු ගංවතුර ෙහේතු ෙකොට ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් රුපියල් පන්සියෙය් බද්ද අඩු කළා. එම සමාගම ජූලි මාසෙය් 
තවත් බියර් ලීටර් 244,431ක් ෙගනාවා. අර අඩු කිරීම අනුව 
රුපියල් පන්සිය ෙය් බද්ද 129 දක්වා අඩු කරනවා. එම අඩු කිරීම 
ෙහේතුෙකොට ෙගන ආණ්ඩුවට අහිමි වන බදු මුදල් පමාණය රුපියල් 
මිලියන 90.6යි. අෙගෝස්තු මාසෙය් එම සමාගම තවත් බියර් ලීටර් 
18,07,943ක් ෙග්නවා. එවිටත් අර බද්ද රුපියල් පන්සියෙය් සිට 
208 දක්වා අඩු කරනවා. ෙම් අඩුවීම නිසා ආණ්ඩුවට අහිමි වූ බදු 
පමාණය රුපියල් මිලියන 527.1ක් ෙවනවා. ඉන් පසුව එම 
සමාගම  තවත් බියර් ලීටර් 371,280ක් ෙග්නවා. ඒ සඳහාත් බද්ද 
රුපියල් 246 දක්වා අඩු කරනවා. ෙම් නිසා ආණ්ඩුෙව් ආදායම 
අහිමි වීම මිලියන 94යි. ඒ කියන්ෙන්, ෙමම සමාගමට වි ෙශේෂ බදු 
සහනයක් ලබාදීම හරහා ආණ්ඩුවට මිලියන 712ක් අහිමි වී 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුව ෙම් සහනය දීම තවදුරටත් 
පවත්වාෙගන යනවා. බියර් සමාගමකට ෙම් බදු සහනය ලබාදීම 
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙම් වන විටත් රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න 
රාජ්ය මුදල් පමාණයක් අහිමි කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

"ගංවතුර නිසා හානි වුණා, එම සමාගෙම් රැකියා කරන පිරිසක් 
ඉන්නවා, ඒ නිසා එෙහම සහනයක් ෙදන්න ඕනෑ" කියා 
ඔබතුමන්ලා කියයි. ඒවාට රක්ෂණෙයන් මුදල් ගන්න පුළුවන් 
ෙන්. ගං වතුෙරන් හානි වුණු පිරිසක් ඉන්නවා නම් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ඔවුන්ට ෙගවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය ගැන අෙප් 

අවධානය ෙයොමු කළා. ඇත්තටම අපට එෙහම අවස්ථාවක් 
ලබාෙදන්න කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. ඒ කර්මාන්තය ඇද වැෙටන 
ෙකොට අපට බලාෙගන ඉන්නත් බැහැ. විශාල පිරිසක් ඒෙකන් 
යැෙපනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඕක තමයි, ඔබතුමන්ලා ෙදන පිළිතුර. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා කියපු ෙදයට උත්තරයක් මම ෙම් ෙදන්ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි. එම කාරණාෙව් යම් සාධාරණයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දන්නවා, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. ඕක තමයි කියන්ෙන්.   
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගංවතුරින් හානි වුණාම ඒ වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න 

අමාරු නිසා යම් සහනයක් ෙදන්නයි එෙහම කෙළේ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. සාමාන්යෙයන් බියර් ආනයනය කරන ෙකොට පනවන 

බදු පමාණයක් තිෙබනවා. එෙහම නම්, ඒ හැම සමාගමකටම ඒ 
බදු පමාණය පනවන්න ඕනෑ. ෙමම සමාගමට විතරක් විෙශේෂ බදු 
සහනයක් දුන්නා. ඒ බදු සහනය දුන්නාට, ඔවුන් අඩුවට බියර් 
වික්ෙක් නැහැ. ඔවුන් බියර් වික්ෙක් ඒ ගණනටමයි. මුළු බදු 
පමාණය ඇතුළත් කරලා තමයි ඔවුන් බියර් වික්ෙක්. ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මම හිතුෙව් නැහැ ඔබතුමාට ඒකට 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා කියා. බැලූ බැල්මට තිෙබනවා වාෙගයි 
ෙප්න්ෙන්.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට ෙකෝටි 100ක අමතර ලාභයක් 
ඔවුන් ලබා තිෙබනවා. හැබැයි, ගංවතුර නිසා හානියට පත් වුණු 
ෙවනත්  ස්ථානවලට රුපියල් 10,000වත් තවම දීලා නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to  a  point of Order.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව නිසායි මම ෙම් කාරණය 

කියන්ෙන්. ෙම් කිසිම ෙද්කට අප සම්බන්ධ නැහැ. පුළුවන් නම් 
ඔබතුමා අප සම්බන්ධයි කියන්න. හැබැයි, අප තීන්දු තීරණ ගන්න 
ඕනෑ. ගංවතුර නිසා විපතට පත් වූ පිරිසට යම් සහනයක් සලසන්න 
ඕනෑ. ඒ ව්යාපාරය නැති කරලා එහි වැඩ කරන පිරිස පාරට දමන්න 
අපට පුළුවන්ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ආයතනයක් කඩාෙගන වැටුණාම එය 

නැංවීම සඳහා දායකත්වයක් ලබාෙදන එක රාජ්ය කාර්ය භාරයක්. 
හැබැයි, ෙම් බියර්වලින් බදු අඩු කරන එක ෙවනමම වැඩක්. ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ පෙද්ශෙය් පන්සලක් තිෙබනවා. පිට 
රටින් ලැබුණු භාණ්ඩ ෙගනැත්, එම පන්සෙල් තියලා ඒ පෙද්ශෙය් 
ගංවතුරින් හානි වුණු පුරවැසියන්ට ෙබදන්න තීරණය  කළා. 
හැබැයි, ඒ භාණ්ඩ කන්ෙට්නර් එකට බදු ගැහුවා. එෙහමයි 
ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ භාණ්ඩ කන්ෙට්නර් එකට බදු 
ගැහුවා, බියර්කාරයාට බදු සහන ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කඩුෙවල ජනතාවද, බියර් ෙකොම්පැනියද? 
ඒකයි, මට දැනගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන වැඩිය කථා 
කරලා ෙම් අවස්ථාෙව් මම පැටෙලන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය තවත් කරුණකට ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි. ෙම් අය වැය විවාදය පුරාවටත්, අදත් වැඩිපුර 
සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිෙබන්ෙන් 'ණය අර්බුදය' පිළිබඳවයි. 
එක් පැත්තකින් කියනවා, "තමුන්නාන්ෙසේලා අපට වඩා ණය 
ගත්තා" කියලා. අනික් පැෙත් තන් කියනවා, "අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වඩා ණය ගත්තා" කියලා. "ඔයෙගොල්ලන් 
ගත්ෙත්, සියයට 8ට. අපි ගන්ෙන් සියයට 2ට" කියනවා. ''හැබැයි, 
එෙහම කිව්වාට සියයට 2ට අරෙගන නැහැ.'' ඒ විධියට කියනවා. 
දැන් ණය මත ෙක්න්ද කර ගත් සාකච්ඡාවක් තමයි අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් තිෙබන්ෙන්. අගාමාත්යවරයා ආර්ථිකය පිළිබඳව යම් 
පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත්, ඒ පැහැදිලි කිරීෙම් විශාල පමාණයක් 
අඩංගු වී තිෙබන්ෙන් ණය අර්බුදෙය් පමාණයයි. ෙම් ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු, ඇමතිවරු රූපවාහිනී 
සාකච්ඡාවකට ගියත්, තමන්ෙග් සියල්ලටම ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබනවා, 'ණය අර්බුදය'. එම නිසා අෙප් ර ට විශාල වූ ණය 
අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

මා උදාහරණයක් කියන්නම්. 2016 වසර ගත්ෙතොත් සමස්ත 
ණය ෙසේවා ෙගවීම බිලියන 1,168යි. ඒ කියන්ෙන් ණය ආපසු 

ෙගවන්න බිලියන 648ක් ද, ෙපොලී ෙගවීම සඳහා බිලියන 520ක් ද 
වැය කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 
දැනට ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා, 2017 වසෙර් මුළු ණය 
ෙගවීම් බිලියන 1,479ක් කියලා. ෙද්ශීය ණය ෙගවීම් බිලියන 
1,178කුත්, විෙද්ශීය ණය ෙගවීම් බිලියන 301කුත්. 2018 වසෙර් 
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා, ෙද්ශීය ණය ෙගවීම් බිලියන 
1,274ක් සහ විෙද්ශීය ණය ෙගවීම් බිලියන 302ක් ඇතුළුව බිලියන 
1,576ක්. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රට දැවැන්ත ණය අර්බුදයක 
ෙපෙළමින් තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 'ණය' අර්බුදයක් බවට පත් වන්ෙන් ඇයි? 
ඔබතුමා ව්යාපාරිකෙයක්. ඔබතුමාෙග් ව්යාපාරයක් පටන් ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ණය අරෙගන තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ 
ණය ඔබතුමාෙග් ව්යාපාරයට ආශීර්වාදයක් බවට පත්වනවා. 
ෙමොකද, ඒ ණය පතිඵලදායක ව්යාපෘතියකට ෙයොදවා ඒ 
ව්යාපෘතිෙයන් ලැෙබන ආදායෙමන් ඒ ණය වාරිකය ෙගවා ගන්න 
හැකියාව තිෙබනවා. ඕනෑම ව්යාපාරිකෙයක් ඕනෑම ෙවෙළඳ 
ව්යාපාරයක් සඳහා බැංකු පද්ධතියකින් ලබා ගන්නා ණය 
පතිඵලදායක ව්යාපෘතියක ෙයදවීම හරහා තමයි තමන්ෙග් ආදායම 
උපයා ගනු ලබන්ෙන්. එෙහම නම්, ආණ්ඩුවකට ණය අර්බුදයක් 
නිර්මාණය වුෙණ් ඇයි? ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ෙම් ණය අර්බුදය 
නිර්මාණය වන්න ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, අපි ණය 
අරෙගන යම් වාණිජ ව්යාපාරයකට ෙයොදවනවා. අපි හම්බන්ෙතොට 
වරාය ගත්ෙතොත්, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගත්ෙතොත් ඒවා 
යටිතල පහසුකම් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම 
ඒවා වාණිජ ව්යාපාර. ඒ වාණිජ ව්යාපාර මඟින් අෙප්ක්ෂා කරන 
ලද පතිඵල ලබා ෙදන්ෙන් නැත්නම්, අපට ඒ ෙවනුෙවන් ගන්නා 
ලද ණය අර්බුදයක් බවට පත්වනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි හදනවා, 
යටිතල පහසුකම්. දුම්රිය මාර්ග, මහාමාර්ග, පාලම් වැනි යටිතල 
පහසුකම් සඳහා අපි ණය ගන්නවා. හැබැයි, ඒ යටිතල පහසුකම් 
ආර්ථිකයට කාර්යක්ෂමව ෙගනැත් දීම හරහා ෙකළින්ම දුම්රිය 
පාෙරන් ලාභ ආෙව් නැති වුණාට, ෙකළින්ම අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් 
ලාභ ආෙව් නැති වුණාට, ඒ යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීෙමන් 
ආර්ථිකෙය් අනික් ක්ෙෂේතයන්ට ඇති කරන ධනාත්මක බලපෑම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් අත් පත් කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ හින්දා ණය අර්බුදෙයන් ෙගොඩ යා හැකිව තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 'ණය' කියන්ෙන් නරක තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් තමයි අද ෙම් ණය අර්බුදයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඕනෑම රටක් තමන්ෙග් පාග්ධන 
අවශ්යතාව සපුරා ගැනීම ෙවනුෙවන් ණය ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
තාක්ෂණය කැඳවා ගැනීම ෙවනුෙවනුත් ණය ගන්නවා. හැබැයි, ඒ 
ගන්නා ණය පතිඵලදායක ව්යාපෘතිවලට ෙයදවීම සහ ඒ ණය 
නාස්ති ෙනොකිරීම තමයි පධාන සාධකය බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්.  

අද අෙප් රෙට් ණය 'අර්බුදයක්' බවට පත් වන්ෙන් ඇයි? ගරු 
සභාපතිතුමනි, එක් පැත්තකින් අපට ණය ෙගවීම සඳහා ණය 
ගන්න සිදු වී තිෙබනවා. ඒක අර්බුදයක්. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් 
එදිෙනදා වියදම් උපයා ගැනීම ෙවනුෙවන් ණය ගන්න සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ණය පමාණෙය් විශාල පංගුවක් තිෙබන්ෙන් 
එක්ෙකෝ අපි ණය ෙගවන්න ගත් ණය, එක්ෙකෝ අපි එදිෙනදා 
ආණ්ඩුෙව් වියදම් පියවා ගැනීම ෙවනුෙවන් ගත් ණය. එම නිසා 
පක්ෂ ෙදකක් අවුරුදු 68ක් රට පාලනය කරලා අෙප් රට දැවැන්ත 
ණය අර්බුදයක හිර කරලා තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතුව කුමක්ද? 
ෙම්කට ෙම් රෙට් පුරවැසියන් වග කියන්න ඕනෑද? ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් වග කියන්න ඕනෑ නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම්ක 
දැන් අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විශාල වශෙයන් 
ණය මුදල් අරෙගන මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, සූරියවැව කීඩා 
පිටිය, හම්බන්ෙතොට වරාය, ඔලුවිල් වැනි වරායවල් අපි ෙගොඩ 
නැඟුවා. හැබැයි, ඒවාෙයන් අපට පතිඵල එන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් 

3891 3892 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ණය වාරික ෙගවීමට පවා අපට ණය ගන්න සිදු ෙවමින් තිෙබනවා. 
එෙහම නැත්නම්, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් බර වරාය අධිකාරියට 
පැවරිලා තිෙබනවා.  

ඔලුවිල් වරාෙය් බර වරාය අධිකාරියට පැවරිලා තිෙබනවා. එම 
නිසා වරාය අධිකාරිය පාඩු ලබමින් තිෙබනවා. ඒවාෙය් අනියම් 
පතිඵලය බවට ෙකොළඹ වරාය විකුණන්නත් සූදානමක් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නා ලද ණය පතිඵලදායක ෙනොවන 
ව්යාපෘතිවලට ෙයදවීම නිසා අද ණය අර්බුදයක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අනික් පැත්ෙතන් ෙම් ණය හරහා ෙයොදවන 
ලද යටිතල පහසුකම්වලට මහා ධනස්කන්ධයක් වැය කර 
තිෙබනවා. මා වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් අර්බුදය පතුෙල්ම 
තිෙබන්ෙන් ෙහොරකම සහ නාස්තිය කියලා. ඒ සඳහා ඔබතුමාට 
මම උදාහරණයක්  කියන්නම්. ඕමන්තායි-කන්කසන්තුෙර් දුම්රිය 
පාර කිෙලෝමීටර් 147ක් තිෙබනවා.  

එතෙකොට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාමාන්යාධිකාරිවරයා 
හැටියට කටයුතු කෙළේ ගුණරුවන් මහතා. පසුව ඔහු අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් ධුරයට පත් වුණා. ඒ වන විටත් වවුනියාෙව් සිට ඕමන්ත 
දක්වා කිෙලෝමීටර 12ක් ෙර්ල්පාර හදලා තිබුණා. ඒක අෙප් රෙට් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව කළා. හැබැයි, දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එම ෙකොටස හැදුවත්, ඕමන්ෙත් සිට 
කන්කසන්තුෙර් දක්වා කිෙලෝමීටර 7ක් සෑදීෙම් ව්යාපෘතිය අපි 
ඉන්දියාවට භාර දුන්නා. මම ඒ ගැන පසුව කියන්නම්. ඉතිහාසය 
අවශ්ය නැහැ. සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇස්තෙම්න්තුව වුෙණ් ෙඩොලර් ලක්ෂ 4යි. 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇස්තෙම්න්තුව ෙඩොලර් ලක්ෂ 4ක් 
ෙවනෙකොට ඉන්දියානු සමාගෙම් ඇස්තෙම්න්තුව ෙඩොලර් ලක්ෂ 
22යි. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ගත්ෙත් කවර 
සමාගමද? දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව පෙසකලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් ව්යාපෘතිය  IRCON  කියන සමාගමට භාර දුන්නා.  ෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා IRCON සමාගෙම් වියදම ෙඩොලර් මිලියන 
323යි. එතෙකොට ෙමම ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇස්තෙම්න්තුව ෙඩොලර් මිලියන 59යි. ඒ 
කියන්ෙන් සමාගෙම් ඇස්තෙම්න්තුව ෙඩොලර් මිලියන 264කින් 
වැඩියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කල්පනා කර බලන්න. ෙඩොලර් මිලියන 
59ක ව්යාපෘතියක් ෙඩොලර් මිලියන 323 දක්වා වැඩි ෙවනවා නම් ඒ 
ණය ෙනොෙවයිද,  ෙම් බරක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙඩොලර් මිලියන 
59න් හදන ෙර්ල් පාෙරන් ආර්ථිකයට ෙදන ගැම්ම ෙඩොලර් මිලියන 
323ක් වැය කරලා නිමකර තිෙබනවා.  ඉතින් ෙකොෙහොමද, ඒ 
ව්යාපෘතිය පතිඵලදායක වන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම්වාෙය් ඇතුෙළේ 
තිෙබන යටි ෙකොමිස් ගැහිල්ල ෙම් අර්බුදය තීව කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තවත් කියන්නම්. ෙම් ෙර්ල් පාර 
පිළිබඳව පසුව ආ පියාල් සිල්වා කමිටු වාර්තාව ෙසොයා බලන්න. ඒ 
කමිටු වාර්තාව අනුව, ෙමහි උප ෙකොන්තාත්තුව ලබාදීම පිළිබඳ 
ගැටලුව අද මතුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි උපෙද්ශක 
ෙසේවාව හැටියට කටයුතු කෙළේ CECB ආයතනයයි. අද රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් පාලම් ෙදකක් පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබනවා.  එතෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 264කින් ණය කන්ද වැඩි 
වන්ෙන් ෙමොන කාරණයක් ෙහේතුෙකොටෙගනද?  ෙම් ව්යාපෘතිය 
හරහා තමන්ට යටිමඩි ගැසීමට තිබූ වුවමනාව ෙහේතුෙකොටෙගන 
තමයි ෙම් ණය කන්ද නිර්මාණය වී තිෙබන්ෙන්. ජනතාව 
වගකිවයුතු නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට මම තවත් උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ගරු සභාපතිතුමනි, අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට 
කන්කසන්තුෙර් දුම්රිය ස්ථානය දක්වා සංඥා පද්ධතියක් 
ෙගොඩනැඟීම ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 86ක මුදලක් වියදම් 
කළා. ෙම්කත් හැදුෙව්  IRCON  කියන සමාගම. දුම්රිය ස්ථාන 
27යි තිෙබන්ෙන්. ෙම් දුම්රිය ස්ථාන 27ට ෙඩොලර් මිලියන 86ක් 
ෙවන් කළා. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් එක දුම්රිය ස්ථානයක 
සංඥා පද්ධතිය ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් ලක්ෂ 31ක් වැය ෙවනවා. මා 
වගකීෙමන් කියනවා අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානය, මිහින්තලය, 
පරසන්ගහවැව, මැදවච්චිය, වවුනියාව, ඕමන්ෙත් කියන දුම්රිය 
ස්ථාන 6 සඳහාම උප ෙකොන්තාත්තුවක් දුන්නු බව. 
උපෙකොන්තාත්කරුවා සහ  උපෙකොන්තාත්  අතර අත්සන් කරන 
ලද ගිවිසුම් මා ළඟ තිෙබනවා. කීයටද දුන්ෙන්? ෙඩොලර් මිලියන 
1.5යි. එතෙකොට එක දුම්රිය ස්ථානයක් ෙවනුෙවන් ෙකොපමණද? 
ෙඩොලර් මිලියන 3.1යි. හැබැයි, ෙම් දුම්රිය ස්ථාන 6ම 
උපෙකොන්තාත්තුව දීලා තිෙබන්ෙන් කීයටද? ෙඩොලර් මිලියන 
1.5යි. ගරු සභාපතිතුමනි, අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානය කියන්ෙන්  
අෙනක් දුම්රිය ස්ථාන 5ම වාෙග් විශාල දුම්රිය ස්ථානයකට. 
ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙඩොලර් මිලියන 3.1ක් එක දුම්රිය 
ස්ථානයක සංඥා පද්ධතිය හදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදනවා. 
හැබැයි, දුම්රිය ස්ථාන 6කම සංඥා පද්ධතිය හදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 1.5යි. ඒ 
අනුව සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් දුම්රිය ස්ථානයක සංඥා පද්ධතිය 
වර්ධනය කරන්න ෙඩොලර් ලක්ෂ ෙදකහමාරක් පමණ තමයි වැය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් එක දුම්රිය ස්ථානයක සංඥා පද්ධතිය 
ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ලක්ෂ 31ක් වැය කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් ණය ෙන්ද, අද ෙම් ණය කන්ද හැටියට ෙගොඩගැසී 
තිෙබන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්වාට ෙම් රෙට් ජනතාව වගකිවයුතු 
නැහැ. ඒ විධියට ඇත්ත ඇස්තෙම්න්තු ඉක්මවා යන විශාල 
ඇස්තෙම්න්තු හදලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වැෙඩ් කරනවා. අද 
නැවතත් තමුන්නාන්ෙසේලා මහව සිට අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානය 
දක්වා සංඥා පද්ධතිය ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳ කටයුතු ෙම් සමාගමට 
භාරෙදන්නයි හදන්ෙන්. එතැනත් ඇස්තෙම්න්තුව විශාලයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි හිතාෙගන ඉන්නවා එය සියයට 10, සියයට 20, 
සියයට 30යි කියලා. නැහැ. ෙම් වියදම් ගත්තාට පසුව පස් 
ගුණයකින්, හය ගුණයකින් වැඩි ෙවනවා. ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ණය කන්ද ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙම් ණය කන්ද ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් පාලම් ෙහෝ, 
පාරවල් ෙහෝ, ෙබෝක්කු ෙහෝ ෙනොෙවයි. ෙම් ණය කන්ද ඇතුෙළේ 
තිෙබන ධනය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ඒ ධනය එක්ෙකෝ ස්විස් 
ගිණුම්වල තිෙබනවා; එක්ෙකෝ ඒ ධනය මහා මන්දිරවල 
තිෙබනවා; එක්ෙකෝ ඒ ධනය ඩුබායි ගිණුම්වල තිෙබනවා. ෙම් 
මහජනයාෙග් ධනය ෙන්ද? ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ණය 
අර්බුදය පතුෙල්  ඒ සාකච්ඡාව තිෙබනවා.  

 මා නැවතත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා 
මාතර ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාර පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, මාතර 
ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාර කිෙලෝමීටර 27යි.  ඒ කිෙලෝමීටර 27 - 
මාතර ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාර - සෑදීෙම් කටයුතු චීන සමාගමකට 
ෙඩොලර් මිලියන 270කට භාර දුන්නා. කිෙලෝමීටරයක් ෙවනුෙවන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10යි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙඩොලර් 
ෙකෝටියක් වියදම් කරලා ෙර්ල් පාරක කිෙලෝමීටරයක් හදනවා. 
මාතර සිට කතරගම දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගයත් හදනවා. පරණ 
පාරත් ෙලොකු කරලා හැදුවා. තව ෙර්ල් පාරකුත් අත්යවශ්යද? මම 
කියන්ෙන්, එතැන කර්මාන්ත හැදිලා, මහා සංවර්ධනයක් වුණාට 
පස්ෙසේ ෙර්ල් පාරක් හදන එක හරි. හැබැයි, අපි අධිෙව්ගී මාර්ගයත් 
හදනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? පරණ පාරත් 
ෙලොකු කරලා හැදුවා. දික්වැල්ල - ෙබලිඅත්ත පාරත් ෙලොකු කරලා 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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හැදුවා. ෙබලිඅත්තට තව කිෙලෝමීටර 27ක ෙර්ල් පාරකුත් හදනවා. 
කිෙලෝමීටර 27ක් ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 270ක් කියන්ෙන්, 
කිෙලෝමීටරයක් ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 10ක් වැය කරනවා 
ගරු සභාපතිතුමනි. සාධාරණද? කිෙලෝමීටරයක් සඳහා ෙඩොලර් 
මිලියන 10ක් වැය කරලා ඒ ෙර්ල් පාෙරන් ෙමොනවාද ගන්න 
පතිලාභ? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා කියන එක සම්පූර්ණ ඇත්ත. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ෙඩොලර් මිලියන 10ක් වැය කරලා ආර්ථිකයට ගන්නා 

පතිලාභය ෙමොකක්ද? ණය අර්බුදයක් බවට පත්ෙවන්ෙන් නැද්ද? 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන්,  ෙම් ණය සඳහා ෙම් රෙට් 
ජනතාව කිසිෙසේත්ම වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් රෙට් 
පාලකයන් වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් ණය කන්ද අපට ගණනය 
කරලා ෙපන්වන්න. "ෙමන්න ෙම් වසෙර් ගත් ණය පමාණය, 
ෙමන්න එතැනින් හම්බන්ෙතොට,-" [බාධා කිරීමක්] ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ණයක් ගත්ෙතොත් බැංකුෙවන් ඇවිල්ලා 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා ගත් ණයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. 
එතෙකොට ඔබතුමා කියනවා, "ෙමන්න building එක හදන්න 
foundation එක දැම්මා. ෙමන්න බිත්ති නැංවූවා. ෙමන්න වහලය 
හැදුවා. ෙමන්න partition කළා. ඒ නිසා ෙමන්න ණය පමාණය" 
කියා. ණයක් ගත් ඕනෑම ෙකෙනකුට එම ණය මුදලින් 
ෙගොඩනඟාගත් වත්කම් පමාණය ෙපන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ලබාගත් ණයවල වත්කම් ෙපන්වන්න ෙම් පාලකයන්ට පුළුවන්ද? 
බැහැ, ණයවල වත්කම් ෙපන්වන්න බැහැ. ඇයි? ණයවලින් 
වත්කම් ඇතිෙවලා නැහැ. ලබාගත් ණයවලින් ඉතා ෙසොච්චම් 
පමාණයක් තමයි වත්කම් ෙවනුෙවන් ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන්. 
ණයවලින් විශාල පංගුවක් ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන් නාස්තිය, වංචාව 
හා දූෂණය ෙවනුෙවන්. 

මම නැවත කියන්නම්. කුරුණෑගල ඉඳලා හබරණ දක්වා ෙර්ල් 
පාරක් හදනවා. පරණ පාර තිෙබනවා. ඒක ටිකක් වෙටන් යන බව 
මම පිළිගන්නවා. ෙමොකද, කැකිරාව හරහා යන පරණ පාර හදමින් 
තිෙබනවා. කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා කිෙලෝමීටර 80ක් 
තිෙබනවා. ඒ කිෙලෝමීටර 80 සඳහා අපි ෙර්ල් පාරක් හදනවා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙයෝජනා කරනවා, යාපනය අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් ෙයෝජිත මාවත ෙවනස් කළා කියලා. දඹුල්ලට හබරණට 
ගිහිල්ලා, ඒ පැත්ෙතන් එන්න තමයි අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙවනස් 
කරන්ෙන් කියලා කියනවා. එතෙකොට එතනට අධිෙව්ගී මාර්ගයක් 
එනවා, පරණ පාර ෙලොකු කරලාත් තිෙබනවා, වෙටන් ෙර්ල් 
පාරකුත් තිෙබනවා. අපි තව කුරුණෑගල, හබරණ යා කරන ෙර්ල් 
පාරක් හදනවා. වියදම ෙකොච්චරද? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
970යි. මාර්ගෙය් දිග කිෙලෝමීටර් 80යි. ඒ සඳහා වැය වන මුදල 
ෙඩොලර් මිලියන 970යි. ඒ කියන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් කිෙලෝමීටරයක් සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 12ක් වියදම් 
කරනවා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඒක තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාව. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අනුමත 
කරනවාද? ෙම් ෙමොෙහොෙත් කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා වන 
පරණ පාරත් එක්ක යා කරන ෙර්ල් පාරක් අත්යවශ්යද? අත්යවශ්ය 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක් නිසාද? ජනාධිපතිවරයා ෙපොෙළොන්නරුෙව් 
නිසා පමණයි, ගරු සභාපතිතුමනි. මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා 
ෙර්ල් පාරක් ඕනෑ වුෙණ් එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙබලිඅත්ෙත් 
නිසයි. අද කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා ෙර්ල් පාරක් ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් ජනාධිපතිවරයා ෙපොෙළොන්නරුෙව් නිසයි. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. A9 පාර තිෙබනවා. අපි ඒක අලුත්වැඩියා කළා. ඒ 
වාෙග්ම highway එකක් එන ෙයෝජනාව තිෙබනවා. මම දන්ෙන් 

නැහැ highway එක අවසානෙය් ෙකොතැනටද යන්ෙන් කියලා. 
නමුත්, දඹුල්ල හරහා දැන් ඉඩම් ෙවන්කරලා තිෙබනවා. රංජිත් 
අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා දන්නවා ඇති. ඒක දඹුල්ල හරහා යනවා 
කියනවා. හබරණට ගිහිල්ලා යනවා කියනවා.  තිකුණාමලයට 
ගිහිල්ලා වැල්ල දිෙග් යනවා කියලා කියනවා. අවසන් map එක 
ෙමොකක්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොනවා 
වුණත් ෙම්ක අපට අත්යවශ්ය එකක්ද? ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 12ක් වියදම් කරලා කිෙලෝමීටරයක් හදලා, ෙඩොලර් 
මිලියන 970ක් වියදම් කරලා සම්පූර්ණ ෙර්ල් පාර හදනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ණය අර්බුදය විසඳන්න කියලා 
හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණන්න හදනවා. හම්බන්ෙතොට වරායට 
ආපු ඇස්තෙම්න්තුව කීයද? ෙඩොලර් බිලියන 1.2යි. ඒ කියන්ෙන් 
ෙඩොලර් මිලියන 1,200ක්. ඒ කියන්ෙන්, ඒෙකන් ෙඩොලර් මිලියන 
970ක්ම ෙර්ල් පාර හදන්න දානවා. ෙමොකක්ද ඇති වැෙඩ්? ණය 
අර්බුදය විස ෙඳනවාද? ෙඩොලර් මිලියන 1,200කට වරාය දීලා, අපි 
ෙඩොලර් මිලියන 970ක් දාලා ෙර්ල් පාරක් හදනවා. ෙකොෙහොමද 
ණය අර්බුදය විස ෙඳන්ෙන්? වරාය තියාගන්න එක වාසියි. ඒක 
මතක තබාගන්න. මා විශ්වාස කරනවා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
දියුණු කළ හැකියි කියා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ පිළිබඳව මට 
පශ්නයක් තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය ආසන්නෙය් ෙසේද 
මාවෙත් ආසන්න වශෙයන් දවසකට නැව් 200ක් යනවා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය පවර්ධනය කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් චීන 
ජාතිකයන්ට දීලායි. මම කියන්නම්.  

හම්බන්ෙතොට වරායට ආෙවොත් එන්ෙන් factory කිහිපයක් 
පමණයි. තීන්ත factory කිහිපයක්, සීනි factory කිහිපයක් එයි. ඒ 
කියන්ෙන් සීනි ෙසෝදන්න එයි, chemical මිශ කරන්න එයි, 
සිෙමන්ති හදන්න එයි. එච්චරයි. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන 
ෙවනත් කර්මාන්තශාලා එතැනට එන්ෙන් නැහැ. මම වග කීෙමන් 
තමයි කියන්ෙන්. චීනෙයන් ඇවිල්ලා හම්බන්ෙතොට ෙසල්ලම් බඩු 
හදන කර්මාන්තශාලාවක් හදන්ෙන් ෙමොකටද? ෙමොන ෙවෙළඳ 
ෙපොළක්ද ෙමෙහේ තිෙබන්ෙන්? ෙකොහාටද යවන්න ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පිට රටවලට යවන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ෙමොන රටටද යවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්? මම 

අහන්ෙන් එක කාරණයයි. ෙමෙහේ ශමෙය් ෙමොකක්ද තිෙබන 
ලාභය? ෙමෙහේ අමුදව්ය තිෙබනවාද? එෙහන් අමුදව්යත් අරෙගන 
ඇවිල්ලා, ෙමෙහන් වැඩි මිලට ශමයත් අරෙගන, භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කරලා, ඒවා යුෙරෝපෙය් ෙවෙළඳ ෙපොළට යවනවා. 
ඒවා සිහින විතරයි. ගරු සභාපතිතුමනි, එතනට chemical  
කර්මාන්තශාලා ටිකක් ඒවි. වරාෙයන් factory එකට pump 
කරලා, අපදව්ය මුහුදට දාලා, නැවත factoryෙයන් pump කරලා 
නැවට පටවන කර්මාන්තශාලාවක් එයි. සීනි pump කරලා, 
කර්මාන්තශාලාව තුළ ෙහෝදලා, නැවත නැව තුළට pump කරන 
කර්මාන්තශාලාවක් එයි. සිෙමන්ති ෙගනැල්ලා factoryයට pump 
කරලා, එතන මිශ කරලා, නැවත pump කරලා නැවට පටවන 
කර්මාන්තශාලාවක් එයි. වරාය pump කරන මධ්යස්ථානයක් බවට 
පත් කළාට භාණ්ඩ පටවන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. සැලැසම් තිබුෙණ් හම්බන්ෙතොට වරාය ෙසේවා 
මධ්යස්ථානයක් හැටියට දියුණු කිරීමටයි. විෙශේෂෙයන් bunkering  
ෙසේවය ෙවනුෙවන්. ඒක තමයි වැදගත්ම එක. ෙම් නැව් 200න් 
දවසකට නැව් 50කට ෙතල් ගහ ගත්ෙතොත් ෙහොඳටම පමාණවත්. 
ඒක තමයි පළමුවැනි ෙයෝජනාව.    

3895 3896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියාපු ෙබොෙහෝ කාරණා ගැන මා 

එකඟ ෙවනවා. නමුත්, හම්බන්ෙතොට කලාපය ගැන ඔබතුමා 
සඳහන් කරන කාරණාවට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි බලමු, 
අනාගතෙය්දී ඒක තීන්දු කරාවි. අපි හිතනවා, කර්මාන්තශාලා 
150ක් ඒවි කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ගරු සභාපතිතුමනි, වර්තමානෙය් ජීවත් ෙවන මිනිස් 

පජාවට කාලය අභිභවමින් අනාගතයට යන්න පුළුවන් විද්යාවක් 
තවම ෙහොයා ෙගන නැහැ. මා හිතන විධියට ඒවාට පරීක්ෂණ ඇති. 
හැබැයි, ගරු සභාපතිතුමනි, අනාගතය පිළිබඳ  අදහසකට 
එළැෙඹන්ෙන් අතීත භාවිතාවන් අනුවයි. අතීත භාවිතාවන්, 
අත්දැකීම් ලත් කියාකලාප, ඉදිරිපත් කරපු ෙද්, කරපු ෙද්වල 
පතිඵල,  ඒවාට එන පුද්ගලයන් මත තමයි අෙප් අනාගතය 
පිළිබඳව අෙප්ක්ෂාවන් ඇති කර ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  අදත් 
ඉන්නවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා-[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, හරි.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා 

එක්ක කරපු සාකච්ඡා,  චීනෙය් අගමැතිතුමාත් එක්ක කරපු 
සාකච්ඡා, ඒවා ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා එක්ක මා ෙගොඩක් 

පැටෙලන්න යන්ෙන් නැහැ. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. හම්බන්ෙතොට 
වරාය ෙඩොලර් මිලියන 1,200කට දීලා, ෙමෙහන් අපි ෙර්ල් පාරක් 
ගන්නවාද? හරියට එක හම්බන්ෙතොට වරායයි, ෙර්ල් පාරකුයි මාරු 
කරනවා වාෙග් වැඩක් ෙන්. වරායකුයි, ෙර්ල් පාරකුයි මාරු 
කරනවාද? මා අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංවර්ධන සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද කියා. ෙඩොලර් මිලියන 1,200කට වරාය දීලා, ෙඩොලර් 
මිලියන 970ක් වියදම් කරලා ෙර්ල් පාරක් හදනවා. වරායකුයි, 
ෙර්ල් පාරකුයි මාරු කරනවා. ෙමොකක්ද සංවර්ධනය? කල්පනා 
කරලා බලන්න. ෙම්වා අසාර්ථකයි.  ඒ නිසා ෙම් ණය කන්ද ගැන 
ෙම් රෙට් ජනතාවට තමුන්නාන්ෙසේලා වග කියන්න ඕනෑ.  

මා තවත් එකක් කියන්නම්. ගරු සභාපතිතුමනි, මැදවච්චිය-
තෙලයිමන්නාරම ෙර්ල් පාෙර් දිග කිෙලෝ මීටර් 98යි. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇස්තෙම්න්තුව අනුව, ෙමය ඉදි කරන්න 
 ෙඩොලර් මිලියන 40යි යන්ෙන්. හැබැයි, වැය කළා ෙඩොලර් මිලියන 
215ක්.  ෙඩොලර් මිලියන 40, ෙඩොලර් මිලියන 215ක් වුණා. ෙඩොලර් 
මිලියන175ක් ණය කන්දට එකතු වුණා. ඒ නිසා ෙම් ණය කන්ද  
කිසි ෙසේත්ම ෙම් රෙට් ජනතාව වග කිව යුතු එකක් ෙනොෙවයි.   

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගිණුම්  පිෙරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මාළිගා පිෙරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අධි පරිෙභෝජනවාදී ජීවන 
රටාව ෙගන යන්න ෙම් රට උකස් තියලා ණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා. අද එෙහන් මතුරනවා,  ෙමෙහන් මතුරනවා.  ණය 
අර්බුදයක්,  ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ. ණය ගන්ෙන් නැති රටක් 
ෙලෝකෙය් නැහැ කියනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, ණය ගන්ෙන් 
නැති රටවලුත් නැහැ, ණය ගන්ෙන් නැති ව්යාපාරිකයනුත් නැහැ. 
ණය ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අරෙගන තිෙබන 
ව්යාපෘති නිසා, ඒ කියාදාමයන් නිසායි අද රට ෙම් අර්බුදයට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ණය අර්බුදයට ෙම් රෙට් ජනතාව 
වන්දි ෙගවිය යුතු නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්නම්, මහ බැංකුව විසින් 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන "මෑතකාලීන ආර්ථික පවණතා - 2016 
සුවිෙශේෂ සිදුවීම් සහ 2017 අෙප්ක්ෂාවන්" කියන වාර්තාව. ෙම් 
වාර්තාවට අනුව, ෙම් ණය අර්බුදය වැඩි ෙවන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ෙමම වාර්තාෙව් 93වන පිටුෙව්, "රාජ්ය ණය" යටෙත් 
සඳහන් ෙවනවා, "2016 පළමු මාස 7තුළ දී, ඒ කියන්ෙන්, ජූලි 
මාසය දක්වා,  විනිමය අනුපාතික විචලනය සහ සමස්ත ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 141.7කින් වැඩි වූ අතර" කියලා. කුමක් 
නිසාද ෙම් ණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකෝටි දාහතරදහස් 
එකසියයකින් ණය පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 
බිලියන 141ක් කියලා කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි දාහතරදහස් 
එකසියයක්. හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කරන්න ගිෙය් ෙකෝටි 
දාහතරදහස් ෙදසියයයි. හැබැයි, රුපියල අවපමාණය වීම නිසාමත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ණය පමාණය,  ෙකෝටි දාහතරදහස් 
එකසියයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙම් රෙට් ජනතාව වග 
කියන්න ඕනෑද? තමුන්නාන්ෙසේලාට රුපියල ශක්තිමත්ව පවත්වා 
ගන්න බැරි වුණු අර්බුදය, එය කඩා වැෙටන්න ඉඩ හැරපු විධිය, 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ බැංකුෙව් මැදිහත් වීම මුළුමනින්ම 
අත්හැරීම කියන ෙම් ෙහේතු නිසා ණය පංගුව  රුපියල් ෙකෝටි 
දාහතරදහස් එකසියයකින් වැඩි ෙවනවා. රුපියල් දාහතරදහස් 
ෙදසියයි හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ගිෙය්ත්. ඒ නිසා ෙම් මාස 
හත ඇතුළත රුපියල කඩා වැටීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන විතරක් ඇති 
වූ ණය පංගුව,  හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කරන්න ගිය මුදෙල් 
ගණනට  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්, පළමුවැනි මාස 7ට. ඉතිරි 
මාස 05ට අදාළ වාර්තාවත් මුදල් අමාත්යාංශය ලබා ෙද්වි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ඊළඟට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගජ මිතුරාෙග් පශ්නය.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම වාර්තාෙව් 93වන පිටුෙව් සහ 94 
පිටුෙව් "රාජ්ය ණය" යටෙත්, ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

  "තවද, සලකා බලන කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ දී රජෙය් සුරැකුම්පත් අධි 
මිලට නිකුත් කිරීම ෙහේතුෙවන් ඇති වන වට්ටම් සාධක ය  (භාණ්ඩාගාර 
බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 

ඒ කියන්ෙන්, පර්පචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම සහ අර්ජුන 
මෙහේන්දන් සම්බන්ධ සිදුවීම.  

  "නිකුතූන් හා පරිණතවීම්වල මුහුණත් අගය හා ෙපොත් අගය අතර ශුද්ධ 
ෙවනස) සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 70.1කින් වැඩි වීමට දායක 
විය."  

 දැන් ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? රුපියල් ෙකෝටි 
7,000කින් ණය පමාණය වැඩි වන්ෙන් ෙමොකක් නිසාද? ඒ, 
තමුන්නාන්ෙසේලා බැඳුම්කර නිකුතුෙව්දී කරන ලද අවාසි සහගත 
තත්ත්වය නිසා. ඒකට ෙම් රෙට් ජනතාව වග කියන්න ඕනෑද? 
ෙකෝටි 7,000ක්! ෙකෝටි 7,000ක් කියන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, 
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ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වෙග් 
ගුවන් ෙතොටුපළවල් ෙදකක්. රුපියල් ෙකෝටි 3,500ක් ගියා, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න. ඒ, ආසන්න වශෙයන්  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් හදන්න යන මුදලක්.   

මම කියන්ෙන් නැහැ, ඒ රුපියල්  ෙකෝටි 7,000 අරෙගන 
ආපහු ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදන්න කියලා. මම එය 
උදාහරණයකට ගත්ෙත්. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වාෙග් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් හදන්න යන වියදම තමුන්නාෙසේලාට මුල් 
මාස 7ට බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව්දී පාඩු ෙවලා තිෙබනවා.  බැඳුම්කර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වී තිෙබන ආවාසිය මත පමණක් පදනම්ව 
ණය පංගුව රුපියල් බිලියන 70කින් වැඩි වී තිෙබනවා. "විකුණලා 
ෙබ්රන්නම්, තව කාෙගන් ෙහෝ අඩු ෙපොලියට අරෙගන 
ෙබ්රන්නම්" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වාට ෙමම ණය අර්බුදය 
එෙහම ෙබ්රන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් පතුෙල් දියත් 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්, වංචාව, දූෂණය හා නාස්තිෙය් පංගුවයි. ඒ 
නිසායි ෙම් ණය අර්බුදය අද කන්දක් විධියට ෙගොඩගැහිලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අවම කර තිෙබනවාද? ඒක 
අවම කරලා නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය කලින් තිබුෙණ් 
මීරිගම එෙඬ්රමුල්ෙලන් වට රවුම් පාරට එකතු ෙවන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙවනස් කළා, මීරිගම-කඩවත කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, ආරම්භක ස්ථානය එෙඬ්රමුල්ල ෙවනුවට කඩවතට 
ෙවනස් කළා. ඒ ෙවනස් කිරිම නිසා දුර වැඩි වීම කිෙලෝ මිටර් 5යි. 
කිෙලෝ මීටර් 5ක දුරක් වැඩි වීම නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? සමස්ත ව්යාපෘතිෙය්ම වැඩි වීම රුපියල් ෙකෝටි 1,400 
ඉක්මවනවා. දැන් ඒවා ෙන් ණය. ණය හැටියට පැවෙරන්ෙන්  
ෙවන මුකුත් ෙනොෙවයි ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිවලට 
වියදම් කරන ධනස්කන්ධ ෙයන් ෙහොරකම් කරන මහා 
ධනස්කන්ධයයි. එය ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ණය බරක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අගාමාත්යවරයා කියනවා, "අනාගත 
පරම්පරාවට ණය භාර ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ වැකිය ගැන 
ෙබොෙහොම සතුටුයි. හැබැයි, අනාගත පරම්පරාවට ණය  භාර 
ෙනොෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් ඇති කරන වත්කම්, අපි 
ණයවලින් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ ඇත්ත වත්කම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ණයවලින් ඇත්ත වත්කම් නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ණයවලින් නිර්මාණය ෙවන්ෙන් මවන ලද 
වත්කම්. ෙබොරු වත්කම් මවන්න හදනවා. ඇත්ත වත්කමට වඩා 
වැඩි ණය පංගුවක් අරෙගන තිෙබනවා. යම් ණයකින් ඇත්ත 
වත්කම් නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැත්නම් එතැන තමයි අර්බුදය. 
අගාමාත්යවරයා ඒ අර්බුදයට උත්තර අරෙගන තිෙබනවාද? ඒ 
අර්බුදයට උත්තර ගන්ෙන් නැතුව ණය අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න 
බැහැ. ඒ අර්බුදයට තමුන්නාන්ෙසේලාට උත්තර  ගන්නත් බැහැ. 
ඇයි? සැලකිය යුතු කාලයක් තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් හිටපු 
නිසා සා පිපාසාෙවන් ෙපෙළනවා.  

ඒකයි ඇත්ත කථාව. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා කළමනාකරණය කරන්න, ෙම්වාට 
මැදිහත් ෙවන්න, ෙටන්ඩර්වලට මැදිහත් ෙවන්න, යටිමඩිවලට 
මැදිහත් ෙවන්න, තමන්ෙග් වෙට් ඉන්න සුවච කණ්ඩායම නඩත්තු 
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ෙකටි කාලය ඇතුෙළේ ඉතා ෙව්ගෙයන් ෙම් කණ්ඩායම නඩත්තු 
කරන්න මහ ජනයාෙග් ධනය වැය කරමින්, මහ ජනයා 
ණයකරුවන් කරමින්, මහ ජනයා උකස් කරමින් ෙම් රට කැඳවා 
ෙගන යනවා. එම නිසා ෙම් ණය අර්බුදය පතුෙල් තිෙබන්ෙන්, 
ෙම්ක. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උත්තරය ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ණය 
අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න ණය අරෙගන හදලා තිෙබන වත්කම් 
පවරනවා. ෙම් මහා ආර්ථික විෙශේෂඥයන්ෙග් තර්ක ෙනොෙවයි. මම 
ෙමය මීට කලිනුත් කියලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ණයක් අරෙගන වත්කම් අරෙගන, ණය ෙගවා ගන්න බැරි 
වුණාම ගෙම් අයත් කියනවා, "එෙහම නම් ඉඩම් කෑල්ල ලියා 
ගන්න" කියලා.  දැන් කරන්ෙන් ඒක ෙන්. ණය අර්බුදෙයන් 
ෙබ්ෙරන්න ෙම්වා ෙනොෙවයි විසඳුම්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් 
වත්කම් සියල්ල විකුණන්න හදනවා. තමුන්නා න්ෙසේලා 
අනුගමනය කරමින් තිෙබන   ආර්ථික පතිපත්තියට අනුව ඉතාමත් 
බිහිසුණුම, දරුණුතම අගාධයකට අෙප් රට ඇදෙගන ගිහින් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා නතර ෙවන්ෙන්. ඒක මතක තබා ගන්න.  

මම අහනවා, හම්බන්ෙතොටින් අක්කර 15,000 ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියලා.  අක්කර 15,000ට ෙගෙනන කර්මාන්ත 
ෙමොනවාද?  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය වර්ධනය 
ෙවලා  නැති 1400 ගණන්වල භූමිය පදනම් කරගත් දැවැන්ත 
කර්මාන්ත තමයි ෙගොඩනැඟුෙණ්. හැබැයි, තාක්ෂණය ආවාම 
ෙමොකද වුෙණ්? එම කර්මාන්තවලට අලුත් තාක්ෂණය ආවා; 
නවීකරණය වුණා. අද ඕනෑම කර්මාන්තයක වියදම් පාර්ශ්වය අඩු 
කර ගැනීම සඳහා තිෙබන එක නිර්ණායකයක් තමයි, කර්මාන්ත 
පද්ධතිය පැතිෙරන වපසරිය අඩු කරන එක. ඒ කර්මාන්තය 
පතිලාභද නැද්ද කියලා බලන්න, ඒක නිර්ණායකයක්. ඒ 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙකොච්චර භූමියක් ඕනෑද; යට කරන 
වපසරිය ෙකොච්චරද කියලා බලන එකත්  එක නිර්ණායකයක්. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "අක්කර 15,000ක් ෙදනවා" 
කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අක්කර 15,000ක ෆැක්ටරියක්? 
ෙකොෙහන්ද, ඒ ඉඩම් ෙදන්ෙන්? ඒවා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
සම්පත්. ගරු සභාපතිතුමනි, අක්කරයකට අයත් ඉඩ පමාණය 
ෙකොච්චරද කියා දන්නවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ෆැක්ටරි එකකට 
ෙකොච්චර ඉඩ පමාණයක් යනවාද කියලා ඇස්තෙම්න්තු කර 
තිෙබනවාද? අක්කර 15,000ක් චීනයට ෙදනවා ලු. දැන් ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් මම වග කීෙමන් කියනවා, හම්බන්ෙතොට 
වරාය ආශිතව ලංකාෙව් කිසිදු කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. අද හම්බන්ෙතොට 
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්න Chinese Embassy එෙකන් 
අවසර ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒක මම වග 
කීෙමන් කියන්ෙන්. මම දැනට නම කියන්ෙන් නැහැ. අවශ්ය නම් 
කියන්නම්. ෙමොකද ෙම්ක චීන ව්යාපෘතියක් හැටියට නම් කළාට 
පස්ෙසේ ගරු සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට කලාපෙය් 
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්න ඔබතුමා කැමැති වුණත් 
ඔබතුමාට එහාට යන්න බැහැ. ඔබතුමා ගිහින් චීන Embassy 
එෙකන් අවසර ගන්න ඕනෑ. බීජිං නුවරින් අවසර ගන්න ඕනෑ. 
තිලංග සුමතිපාල මහත්මයාටත් හම්බන්ෙතොට චීන ආර්ථික 
කලාපෙය් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්න අවසර ලබා 
ෙදනවා කියන ලියවිල්ලට බීජිං නුවරින් අත්සන් දමාෙගන එන්න 
ඕනෑ. ෙමය රට උගස් තැබීමක් ෙනොෙවයිද? මා වගකීෙමනුයි ෙම් 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] චීනා එෙහම අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ. 
චීනා ගත්ෙතොත් ගත්තා. අපි ඔබතුමන්ලාටත් වඩා ෙහොඳින්  චීනා 
ගැන දන්නවා. චීනා එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම ඔබතුමාට ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එපා. අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් කරන ඒවා ෙගොඩක් 

මා අසා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවනවා කියා හිෙතනවා නම් 

ඔබතුමාට පුළුවන් පැහැදිලි කරන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා චීන factories ගැන කියනවා; රැකි 

රක්ෂා දසලක්ෂයක් ගැන කියනවා; අක්කර 15,000ක් ගැන 
කියනවා. මට කියන්න, අක්කර 15,000 හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියා. අද හම්බන්ෙතොට ජනතාව පාරට බැහැලා කෑ 
ගහනවා. තමන්ෙග් ඉඩම ගන්නවාද, තමන්ෙග් කුඹුර ගන්නවාද, 
තමන්ෙග් වත්ත ගන්නවාද කියන පශ්නය අද ඒ ජනතාවට මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. අද "අක්කර 15,000ක්! අක්කර 15,000ක්!" 
කියා කියන ෙකොට ජනතාව පාරට බැහලා කෑ ගහලා අහනවා, 
"ෙකොයි ඉඩමද ගන්ෙන්?" කියලා. ගන්නා ඒවා ෙවනුවට 
විකල්පයක් නැහැ. ෙකොෙහන්ද විකල්ප ෙදන්ෙන්? ෙම් 
සංවර්ධනයද?  

 ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරාය 
ගැන මා නැවතත් කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ පවරනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාත් මාත් අතර 
විවාදයක් නැහැ. ඕනෑ නම් හම්බන්ෙතොට සම්මන්තණශාලාවත් 
කළමනාකරණය සඳහා කාට ෙහෝ ෙදන්න. ඕනෑ නම් සූරියවැව 
පිට්ටනියත් කළමනාකරණය සඳහා කාට ෙහෝ ෙදන්න. හැබැයි 
හම්බන්ෙතොට වරාය කියන්ෙන් දියුණු කළ හැක්කක්.  

මා අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. එතැන තිෙබන පශ්නය, නැව් 
එන්ෙන් නැති එක නම්, නැව් එනවාද නැද්ද කියන එක බලන්ෙන් 
ඒ වරාය ආණ්ඩුවට අයිතිද, පුද්ගලික සමාගමකට අයිතිද කියන 
සාධකය මත ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා චීනයට 
දුන්නාම නැව් එනවා කියා. ඒ කියන විධියට, එය කාටද අයිති 
කියලා නැව් සමාගම් බලනවාද? එෙහම බලන්ෙන් නැහැ. වරාෙය් 
පහසුකම් තිෙබනවාද කියා තමයි බලන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, චීනෙයන් ඇවිත් එතැන කර්මාන්තශාලා ආරම්භ 
කරනවා, ඒ කර්මාන්තශාලාවල බඩු පටවන්න පුළුවන් කියා. ඒවා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමය, හම්බන්ෙතොට වරාය විකිණීම සඳහා දරන 
පයත්නයක්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ෙලෝක ෙබෞද්ධ සමුළුව 

නිෙයෝජනය කරමින් ජපානෙය් සිට පැමිණි Venerable Dr. 
Shinkai Kori ඇතුළු සියලු ෙදනා ගරු කථානායතුමා ෙවනුෙවන් 
අපි පිළිගන්නවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආර්ථිකය දැන් අන්තිම ඉමට තල්ලු 

ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. බහු ජාතික සමාගම්, ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව තමුන්නාන්ෙසේලා කමානුකූලව තල්ලු 
කරෙගන, තල්ලු කරෙගන, තල්ලු කරෙගන ඇවිල්ලා බිත්තියට 
ෙහේත්තු කළා. බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා දැන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ බිත්තිෙය් තමයි 
ෙහේත්තු වුෙණ්. බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා දැන් කියනවා, "දීපන් 
සම්පත් ටික" කියලා. ඒවා අතර හම්බන්ෙතොට වරාය, ෙකොළඹ 
වරාය, ලුණු factories ෙදක, ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ, ඛනිජ වැලි සංස්ථාව, මිනිරන් සම්පත, හම්බන්ෙතොට 

ඉඩම්, කල්පිටිෙය් දූපත්  තිෙබනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කරමින් ඉන්ෙන්? ෙම්ක ආණ්ඩුවක්ද? ෙම්ක 
ආණ්ඩුවක්ද? එෙහම නැත්නම් පසිද්ධ ෙද්පළ ෙවන්ෙද්සිකරුෙවක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් සම්පත් විකුණන ෙවන්ෙද්සිකරුවකු බවට 
දැන් පත් වී සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරමින් සිටින 
ආර්ථික පතිපත්තියට ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද? රෙට් සම්පත් නිසි 
ඇගයීමකට ලක් කරලා, ඒ සම්පත් මනා කළමනාකරණයකට 
ලක් කරලා -එය කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් ෙවන්න 
පුළුවන්; විෙද්ශීය ආෙයෝජන මඟින් ෙවන්නත් පුළුවන්. කවර 
ආකාරෙයන් ෙහෝ ඉතා ෙහොඳ කළමනාකරණයකට ලක් කරලා- 
එහි පතිලාභ ජනතාවට ලබා ෙදන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංවර්ධන උපාය අද 
මුළුමනින් ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්, සියලු සම්පත් අෙළවි කිරීෙම් 
දිශාවටයි.  

මට හිෙතන විධියට, ෙවනත් කිසිවක් ෙනොව, එයයි සිදු ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. 'ජාතික ආණ්ඩුවක්' කියනවාට 
වඩා ෙමයට කියන්න ඕනෑ 'පසිද්ධ ෙද්පළ ෙවන්ෙද්සිකරුවන්ෙග් 
ආණ්ඩුවක්' කියලායි. රෙට් තිෙබන සම්පත් විකිණීම සඳහා සකස් 
කර තිෙබනවා, ආණ්ඩුවක්. ඒකට ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද? එය,  ඔය 
සිටින පසිද්ධ ෙවන්ෙද්සිකරුවන් කාට ෙහෝ භාර ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ඒවා ගැන ඔබතුමා දන්නවා. විකිණීම නම් අවශ්ය 
වන්ෙන්, ඒ ෙවන්ෙද්සිකරුවන්ට එය භාර ෙදන්න. ඒ අය ෙහොඳට 
විකුණාවි. මම කියනවා, ඒ අය තමුන්නාන්ෙසේලාට වඩා ෙහොඳට 
ඒවා රටට විකුණා ෙද්වි කියා. ආණ්ඩුවට අවශ්ය පසිද්ධ 
ෙවන්ෙද්සිකරුවන් නම්, එෙසේ කරන්න. ආණ්ඩුවකට ඕනෑ 
ෙවන්ෙද්සිකරුවන් ෙනොෙවයි; සම්පත් විකුණන ෙවන්ෙද්සිකරුවන් 
ෙනොෙවයි. සම්පත් මනා ඇගයීමකට ලක් කරලා, ඒ සම්පත්වල 
පතිලාභ රෙට් ජනතාවට අත් පත් කර ෙදන කමෙව්දයක් හදන්න 
තමයි ආණ්ඩු ඕනෑ. අද ෙවන්ෙද්සිකරුෙවකු බවට ආණ්ඩුව පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසන් වශෙයන් මා කියන්ෙන් ෙමයයි. 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් පධානම මධ්යස්ථානය තිෙබන්ෙන් 
ෙකොළඹ ෙනොෙවයි. අප එදා කිව්වා වාෙග්ම ජන ගහනය විශාල 
පමාණයක් අද ෙකොළඹින් පිටස්තරවයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොළඹ 
ෙක්න්ද කරගත් ආර්ථික කමෙව්දයක් ෙවනුවට ගම ෙක්න්ද 
කරගත් ආර්ථික කමෙව්දයකට මාරු විය යුතුව තිෙබනවා. ගම සහ 
නගරය අතර ඇති වන අන්තර් සබඳතාවක්, මාර්ග පද්ධතියක්, 
සන්නිෙව්දන පද්ධතියක් පමණයි ෙගොඩ නැඟිය යුතු වන්ෙන්. 
එෙහම ෙනොකර, මහා ෙකොන්කීට් වනාත්තරවලින්, මහා සිහින 
ෙලෝකවලින් ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සංවර්ධනය පිළිබඳ මිථ්යාවකට ඇදෙගන ගියා. 
මිථ්යාවකට ඇදෙගන ගිහින් ෙකොන්කීට් වනාන්තරවලින් රට 
පිෙරව්වා. හැබැයි ජනතාවෙග් ජීවිත උසස් වුෙණ් නැහැ, අධ්යාපන 
මට්ටම උසස ්වුෙණ් නැහැ, ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය උසස් වුෙණ් නැහැ. 
ඒ අයෙග් ජීවන මට්ටම උසස් වුෙණ් නැහැ. ගැමියාෙග් සාමාන්ය 
ජීවන තත්ත්වය උසස් අවදියකට ෙගෙනන්න අසමත් වී 
තිෙබනවා. අවුරුදු 30ක්, 40ක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොර බදනවා. 
හැබැයි සියලු ෙදනා ෙපොර බදන්ෙන් වැරැදි ආර්ථික උපාය 
මාර්ගයකයි. ඒ නිසා ෙම් අනුගමනය කරමින් තිෙබන ආර්ථික 
උපාය මාර්ගය ෙවනුවට අෙප් රෙට් ගාමීය ජනයා ගෙම් තබා 
ගනිමින් ඔවුන්ට ආර්ථික කමෙව්දයක් සකස් කිරීෙම් 
කමෙව්දයකට මාරු විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව කරමින්, කාලය 
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මම නතර 
ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.00 දක්වා සභාව තාවකාලිකව 

අත් හිටුවනවා.     
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රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00ට නැවත පවත්වන ලදී.  

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 
 
සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු මන්තීවරෙයකුෙග්  නමක් ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன ) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne)  
"ගරු ලකී ජයවර්ධන  මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරනවා.  
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.  
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development) 
ස්තුතියි.  

අද 2017 අය වැය විවාදෙය් අවසාන දවසයි. අද දවෙසේ මටත් 
ෙමම විවාදයට කරුණු එකතු කිරීමට ලැබුණු ෙම් අවස්ථාව  
උපෙයෝගි කර ගන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම කාලීන මාතෘකාවක් වන 
අල්ලස, දූෂණය අවම කිරීම ගැන කථා කරන්න. ජනාධිපතිතුමා 
ඊෙය් අල්ලස, දූෂණයට එෙරහිව තිබුණු රැස්වීමකදී කිව්වා, රාජ්ය 
ආයතන පසම්පාදනය කරනෙකොට, ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙය් 
ෙයෙදනෙකොට, එම කටයුතුවලින් සියයට 50කට වැඩිය දූෂිතයි 
කියලා. ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමාම ඒක සඳහන් කළා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අය වැය පිළිබඳව ෙම් වාද-විවාද මාසයක්ම 
පැවතුණු බව අප දන්නවා. ෙම් වාද-විවාදය පැවතුණු අවස්ථාවලදී 

ෙනොෙයක් මන්තීවරුන් ෙචෝදනා එල්ල කළා, දූෂණය තිෙබනවා, 
අල්ලස තිෙබනවා කියලා. ඒවාෙයන් සමහර ඒවාට පදනමක් 
තිෙබන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාට පදනමක් නැති ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ අතර මඩ ගැසීම් පවා තිබුණා. නමුත් ෙම් සියලුෙදයින්ම 
ෙවන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග්ත් ෙගෞරවයට හානිවීමයි. ෙම් මාසය තුළ සිදු 
වී තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ෙමම ෙචෝදනාවලට පදනමක් තිෙබන්නත් 
පුළුවන්, ෙනොතිෙබන්නත් පුළුවන්. නමුත්  ෙම් අල්ලස අවම 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකට තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට 
අපි  වග කියන්න ඕනෑ  

ජනාධිපති නීතිඥ, අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්, දිල්රුක්ෂි ඩයස් 
විකමසිංහ මැතිනිය අද ෙකොළඹදී කථාවක් කළා. ඇය එම ධුරයට 
පත් වුණු අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් එක එක 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළ ආකාරය මට මතකයි. සමහර අය කිව්වා, 
එතුමිය අෙප් වත්මන් අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
ඥාතිෙයක් කියලා. එතුමිය ඒ වගකීෙමන් අස් වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
අයම අද කියනවා, එතුමිය ෙකොපමණ දක්ෂ, ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන 
නිලධාරිනියක්ද කියලා. අද ඒ අයම එතුමිය වර්ණනා කරනවා. 
ඇත්තටම අපි හුඟක් ෙව්ලාවට කිසිම පදනමක් නැතුව තමයි ෙම් 
අල්ලස, දූෂණය පිළිබඳව එක එක ෙචෝදනා කරන්ෙන්. අද ඇයෙග් 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා, ෙපොඩි දරුෙවකුට "අ" යන්න  
උගන්වනෙකොට, ඉස්ෙසල්ලාම උගන්වන සිංහල වචනය 
"අම්මා"ය, නමුත් අද "අ" යන්න  දරුවාට උගන්වනෙකොට, 
ඉස්ෙසල්ලාම උගන්වන්න තිෙබන වචනය "අල්ලස"ය කියලා. 
ෙම්ක ෙකොපමණ විශාල ගැටලුවක්ද කියන එක හැෙමෝටම 
පැහැදිලියි. ෙම්ෙකන් අෙප් රටට ජාත්යන්තරව ලැබී තිෙබන 
ෙගෞරවයටත් විශාල හානියක් ෙවනවා. 

දූෂණයට එෙරහි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සම්මුතිය - United 
Nations Convention Against Corruption - තුළින් කාරක 
සභාවක් පත් ෙවලා තිබුණා. එම කාරක සභාවටත් ලංකාව සහභාගි 
වුණා. රටවල් 160ක සම්මුතියක් තිබුණා, අල්ලසට පධාන ෙහේතුව 
රාජ්ය පසම්පාදනය -Government procurement -  බවට.  2015 
ජනවාරි මාසෙය් අෙප් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි දහනව 
වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළා. අපි එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා බලාත්මක කළා. ඊට අමතරව අපි අලුත් 
ෙකොමිෂන් සභාවක් ඇති කළා, පසම්පාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
කියලා. අෙප් රජෙය් අදහස, ෙච්තනාව වන්ෙන් ෙම් අල්ලස, 
දූෂණය කියන එකට විරුද්ධව කියා කළ යුතුයි කියන එකයි. ෙම් 
අල්ලස, දූෂණය හුඟක් ෙව්ලාවට සිදු වන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඒ පසම්පාදන ෙකොමිසම Cabinet level  එෙකන් පහළ levels 

වගයක් දුන්නා. කැබිනට් අනුකමිටුවට ඒවා අයිති වන්ෙන් නැහැ. 
එතැනින් පහළ, ඒ කියන්ෙන් ෙපොඩි ෙපොඩි ඒවා තමයි අයිති 
වන්ෙන්. පසම්පාදන ෙකොමිසම ගැන අද අප සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා. Cabinet Subcommittee එකකින් යන ඒවා කිසිවක් 
එයට අදාළ නැහැ. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම අලුත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොන්තු වනවා, 

මන්තීතුමනි. ෙම් පශ්නය අප සියලුෙදනාටම ෙපොදු නිසා  රජයකට 
පමණක් සීමා කරන්න බැහැ. ෙම් සඳහා එක ෙදයක් කළ යුතුයි. 

3903 3904 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසම්පාදන කටයුතු සඳහා විද ත් කමයක් ඇති කළ යුතුයි.  
පසම්පාදනය කරනෙකොට නිලධාරින්ට, ෙද්ශපාලනඥයන්ට තීරණ 
ගැනීමට ඇති හැකියාව අපි අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙපොදු 
විද ත් මාධ්යයක් තිෙබන්න  ඕනෑ. We need to have a common, 
centralized electronic platform. බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙම් කමය 
අනුගමය කර තිෙබනවා. දැන්වීෙම් සිට,  මුල සිට, ලංසුෙව් අගය  
ලබා ෙදන ෙතක්ම ඒ ආකාරයට කියා කර තිෙබනවා. 
බංගලිෙද්ශය වැනි රටවලත් ෙම් ෙද් සිදුකරලා තිෙබනවා. මීට 
ෙපර පසම්පාදන කටයුත්තක් සඳහා බංගලිෙද්ශයට දින පනස් 
එකක් ගත වුණත්, ෙම් විද ත් කමය නිසා දවස් විසිනවය දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. පසම්පාදන කටයුත්තක් සඳහා ඉන්දියාෙව් දවස් 
අනූවක්, දවස් එකසිය තිස්පහක් අතර ලබා ගත් කාල සීමාව, දැන් 
දවස් තිස්පහ දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට 
ලංකාව ගත්තාම සාමාන්යෙයන් පසම්පාදන කටයුත්තකට  අවුරුදු 
එකහමාරක පමණ කාලයක් ගත වනවා. නමුත්, ෙකොරියාෙව් ෙම් 
කාලය පැය ෙදකකට අඩු කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම අපටත් 
ෙමය කරන්න පුළුවන් ෙදයක්.  

ෙම් විද ත් කමයට යෑෙමන් සිදු වන තව ෙහොඳ ෙදයක් තමයි, 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් ගණන වැඩිවීම. ෙම්  ආකාරයට කටයුතු 
කිරීෙමන් 2012 සිට 2015 දක්වා බංගලිෙද්ශෙය් 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 3,500කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. සුළු හා මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට ෙම් හරහා 
වැඩි වැඩිෙයන් අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

ෙමක්සිෙකෝෙව් ෙම් කමය හරහා එක් අවුරුද්දකට සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණෙය් ෙකොන්තාත් සියයට තිස්හයකින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් 2015 වසෙර් විතරක් රුපියල් බිලියන 
හයසියයක රාජ්ය පසම්පාදන කටයුතු තිබුණා. ෙම් කටයුතුවලදී 
තිෙබන නාස්තිය  අපට සියයට එකකින් අඩු කර ගන්නට පුළුවන් 
නම්, රුපියල් ෙකෝටි හයසියයක් අපට ෙබ්රා ගන්නට  පුළුවන්.  ඒ 
පමාණය සියයට පහකින් අඩු කර ගන්නට පුළුවන් නම්, ෙම් රෙට් 
2015දී අධ්යාපනයට -උසස් අධ්යාපනයට ෙනොෙවයි- වියදම් කළ 
පමාණය ෙදගුණයකින් වැඩි කර ගන්න අපට පුළුවන්. ෙමහිදී අප 
මුහුණ ෙදන පශ්නය ෙමොකක්ද? එහිදී ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
පශ්නය අපට තිෙබනවා. ෙම් විද ත් කමය හරහා ෙටන්ඩරය ගැන, 
සැලසුම් ගැන,  චකෙල්ඛන ආදී සියලු ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න  
පුළුවන්. ෙම් සඳහා අලුතින් විද ත් platform එක සෑදීමට ෙපර ෙම් 
කරුණ ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් ව්යාපෘතිවලට අදාළ 
පසම්පාදන කමයක් ගැන කථා කරනවා. පසු ගිය සතිෙය් 
හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණනෙකොටත් ඔය පසම්පාදන කමය 
ෙගනාවාද කියලා අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සමාවන්න. ඒ පශ්නය ෙම්කට අදාළ නැහැ කියලා මම 

හිතනවා. ෙමොකද, හම්බන්ෙතොට වරාය පසම්පාදන කරුණක් 
ෙනොෙවයි; හම්බන්ෙතොට වරාය ආෙයෝජිත කරුණක්. ඒ ගැන 
ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් අපට ලැෙබයි. ඒකට ඒ 
ෙව්ලාවට පිළිතුරු  ෙදයි. මම දැන් කථා කරන්ෙන්,-  [බාධා 
කිරීමක්]                            

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

පමාණවත් නැහැ. විනාඩි නමයක් තිබුණාෙන්.          

        
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්, විනාඩි නමයක කාලයක් තමයි තිබුෙණ්.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙහොඳයි. මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. එෙහමනම්,- 
 
Why you need to bring in the e-procurement is, it will 

provide information on tenders, plans and circulars. It 
brings the transaction costs, costs of travel, private costs 
as well as public costs down. It also increases 
competition in the market and that is why you need it.  
So, we have a Commission. But the Commission alone 
cannot do this. We need to create an agency for the whole 
Government under the Commission with a common 
platform. Then only this will really work. South Korea 
streamlined this and the saving was US Dollars 1.4 
billion from 2001 to 2015.  From tender notice to the 
award, we can have one system. The number of contracts 
will increase. Small and medium businesses can come 
into this.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසන් කරනවා. 

 This is a nationally important thing.  One hundred 
and sixty countries have agreed on the United Nations 
Convention Against Corruption. Sri Lanka is also a 
signatory to this. Whenever a proposal is brought in, I 
know that there is opposition; but the Opposition should 
be constructive in its criticism.       

Even for vacancies in the Bank of Ceylon and the 
People's Bank, we are now asking people to apply across 
the electronic medium, because we want to reduce human 
intervention.  

Hon. Members of the Opposition, in your term there 
was so much of corruption.  At least, now let us get 

3905 3906 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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together rather than point fingers at each other to reduce 
this in the national interest. We both have a responsibility 
to work for the citizens of this country. Therefore, let us 
look at this constructively.  

Thank you again for giving me this opportunity.      
 

[பி.ப. 1.10] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 

2017ஆம் ஆண் க்குாிய வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  தமிழ் ேபசும் மக்கள் எதிர்ெகாள் ம் பல்ேவ  

ைணப் பிரச்சிைனகள் குறித் த் ெதாடர்ச்சியாக 
நாடா மன்றத்தின் கவனத்திற்கு நான் ெகாண் வந்தி க் 
கின்ேறன். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் பல வரப்பிர 
சாதங்கள் மற் ம் நிவாரணங்கள் நா  த விய ாீதியில் 
பகிரப்பட் க்கின்றன. அைத வரேவற்கின்ற அேதேவைள, 
அதில் இ க்கின்ற  குைறபா கள், ேமலதிக ேதைவகள் 
ெதாடர்பில் சகல அைமச்சுக்களின் கு நிைல விவாதத்தி ம் 
என  க த் க்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சா் ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் அவற்ைறக் 
க த்திெல த் க் ெகாள்வாெரன்  நம் கின்ேறன். இேத 
ேவைள, அ ப்பைடப் பிரச்சிைனயாக ம் பிரதான பிரச்சிைன 
யாக ம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் கங்ெகா த்  வ ம் 
அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைன குறித்  சில விடயங்கைள நான் 
ம ப ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

அழகிய எங்கள் இலங்ைகத் தீவான  இங்கு வா ம் 
அைனத்  இன, மத, ச க மக்க க்கும் ெசாந்தமான . 
ெப ம்பான்ைம என் ம் சி பான்ைம என் ம் இங்கு 
ேபதங்கள் இ ப்பைத நாகாிக உலகம் ஒ ேபா ம் ஏற்கா . 
அந்நியர்களின் காலனியாதிக்கத்தின்கீழ் நாம் அ ைமப்பட் க் 
கிடந்தேபா  ஒன் பட்ட இலங்ைகத் தீவின் அழைக இரசித்  
பா யவர்கள் தமிழ்க் கவிஞர்கேள.  
 

“ ஞ்சு ேமதி சுறாக்கைளச் சீறச் 
சுறாக்கேளா ப் பலாக்கனி கீறி 
இஞ்சு ேவ யின் மஞ்சளிற் ேபாய் வி ம் 
ஈழ மண்டல நாெடங்கள் நாேட”   

-என்  பா யவ ம் தமிழ் கவிஞேன!  
 

“  ேதா ம் இரப்பவர்க் ெகல்லாம் 
மாணிக்கம் அள்ளிப் பிச்ைச ெகா த்தி ம்  
மகாவ  கங்ைக நாெடங்கள் நாேட”      

-என்  பா யவ ம் தமிழ் கவிஞேன!  

இவ்வா  அழகிய எங்கள் இலங்ைகத் தீைவ ம் 
ஒன் பட்ட இலங்ைகத் ேதசியத்ைத ம் தமிழ் ேபசும் மக்க ம் 
அள கடந்  ேநசித் வந்தனர். ஆனா ம், 1948ஆம் 
ஆண் ந்  மாறிமாறி ஆட்சிக்குவந்த இந்த நாட் ன் 
கடந்தகால அரசுகள் யா ம் தமிழ் ேபசும் மக்கைள இரண்டாம் 
தரப் பிரைஜகளாகேவ க தி அவர்கைளப் றந்தள்ளிவந்தன. 
இதனால் எம  தமிழ்த் தைலவர்கள் பாரம்பாிய அஹிம்ைசப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டனர். அந்த அஹிம்ைசப் ேபாராட்ட 
மான  சாியான ைறயில் ெதாடர்ச்சியாக, உ தியாக 

ன்ென க்கப்பட்டெதன்  நான் கூறவரவில்ைல. சாிேயா, 
தவேறா அந்த அஹிம்ைசக் குரல்க க்கு அன்ைறய அரசுகள் 
மதிப்பளித்தி ந்தால் இலங்ைகத் தீ  இரத்தம் ேதாய்ந்த ஒ  
தீவாக மாறியி க்கா .  

ெதாடர்ந்  வந்த தவிர்க்க யாத சூழல் ஒன்றில் நா ம் 
அன்  ஆ தம் ஏந்திப் ேபாராட நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ேடாம். 
ஆனா ம், எம  உாிைமப் ேபாராட்டத்ைதச் சிங்களச் 
சேகாதர மக்க க்கு எதிரானதாக நாம் ஒ ேபா ம் வ வைமத் 
தி க்கவில்ைல. அன்ைறய சூழ ல் ெதன்னிலங்ைகயி ந்  
சாதகமான ஒ  சமிக்ைஞ காட்டப்பட் ந்தால்  இலங்ைக 
த விய அரசியல் ச க மாற்றத்திற்காக நாம் அன்  
ஒன் பட் ப் ேபாரா யி ப் ேபாம். எம  ேபாராட்ட 
வரலாற்றில் இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத எம  அரசியல் 
இலக்கு ேநாக்கிய ஓர் ஏணிப்ப யாக ஏற் க்ெகாண்டவர்கள் 
நாம். அதி ந்  ெதாைல ர ேநாக்கில் ஆ தப் ேபாராட்டப் 
பாைதயில் சந்தி பிாித்  ஜனநாயக வழி ைறயில் நடக்கத் 
ெதாடங்கியவர்கள் நாங்கள்.  

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் இங்கு 
ஆ தங்கள் ெமௗனித்தி க்க ேவண் ம். அைதச் சாியான 

ைறயில் ஏற்  நைட ைறப்ப த்தியி க்க ேவண் ம். 
அன்றி ந்  அரசியல் தீர்ைவ அைடவதற்காக அ த்த த்  
கனிந் வந்த வாய்ப் க்கள் அைனத்ைத ம் சக தமிழ் இயக்க 
மற் ம் கட்சித் தைலைமகள் சாிவரப் பயன்ப த்தி 
யி க்கவில்ைல. தமிழ் ேபசும் மக்கள் நியாயமான அரசியல் 
தீர்ெவான்ைறேய வி ப் கின்றார்கள். இந்த நாட் ல் 
சம ாிைம ெபற்ற சுதந்திரப் பிரைஜகளாக வாழேவ 
வி ம் கின்றார்கள். ஆனா ம், அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைன 
ையத் தீராப் பிரச்சிைனயாக்கி, அதன் லம் எம  மக்கைள 
உசுப்ேபற்றித் தம  அடங்காத நாற்கா க் கன களின் 
ஆைசக க்காக மட் ேம சிலர் இங்கு அரசியல் பிைழப்  
நடத்திவ கின்றார்கள். அந்த வைகயில், ெபா ப்பற்ற தமிழ் 
அரசியல் தைலைமகள் அரசியல் தீர்ைவ வி ம்பவில்ைல 
என்பதற்காகத் தமிழ் ேபசும் மக்க ம் அரசியல் தீர்ைவ 
வி ம்பவில்ைலெயன்  அரசாங்கம் க திவிடக்கூடா . 
ெபா ப்பற்ற தமிழ் அரசியல் கட்சித் தைலைமகளின் 
இ வைரகால வரலாற் த் தவ க க்காக ெபா ப் ள்ள 
தமிழ் அரசியல் கட்சித் தைலைம என்ற வைகயில் இந்தச் 
சைபயி டாகப்  பகிரங்கமாகேவ என  மன வ த்தத்ைத 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். கடந்தகால கசப்பான 
வரலா க க்காகத் தமிழ் ேபசும் மக்கள் அரசியல் தீர்  
விடயத்தில் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாெதன்பைத நான் இந்தச் 
சைபயில் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இேதேவைள, களின் தைலைம அற் ப்ேபாய்விட்ட 
இந்த சூழ ல் தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு இனிப்  பிரச்சிைனகள் 
எ ம் இல்ைலெயன்ற ெதானிப்ெபா ளில் சிலர் ேபச 

ற்ப கின்றார்கள். களின் தைலைம தனித் தமிழ் இராச் 
சியெமான்ைற இலக்காகக்ெகாண் ந்த . அன்றி ந்ேத 
நான் அ க்க  ஒ  விடயத்ைத வ த்தி 
வந்தி க்கின்ேறன். அதாவ , க ைடய தைலைமயின் 
பிரச்சிைன என்ப  ேவ ; தமிழ் ேபசும் மக்களின் பிரச்சிைன 
என்ப  ேவ . இதைன நான் அன்  ெதாைல ரப் 
பார்ைவயில் கூறியேபா  பல ம் ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. 
இன்  களின் தைலைம இல்ைல என்பதனால் தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் பிரச்சிைன ம் க்கு வந் விட்டெதன யா ம் 
க திவிடக்கூடா  என்பைத இங்கு நான் வ த்திக்கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பின்னர், நான் பல்ேவ  
ெதன்னிலங்ைக அரசியல் தைலவர்கேளா  பழகி அவர்கள  
மன மாற்றங்கைள அவதானித்  வந்தி க்கிேறன். " த்தம் 
ெவற்றிெகாள்ளப்பட்டேத அன்றி, தமிழ் மக்களின் மனங்கள் 

ைமயாக ெவன்ெற க்கப்படவில்ைல" என்  ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ெதாிவித்தி ப்ப  மன 
மாற்றங்களின் அைடயாளேம! அேதேபால், இன்  பிரதமர் 
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ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் யாழ். லக எாிப் க் குறித் த் 
தன  மனவ த்தத்ைதப் பகிரங்கமாகேவ ெதாிவித்தி க்கிறார். 
ஆகேவ, இன்  யாழ். லகம் ப்ெபா ேவா  எ ந்  
நிமிர்ந் நிற்பைதயிட்  பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் மகிழ்ந்தி ப்பார் என்ேற நான் நம் கின்ேறன். 
ஆனா ம், ெதற்காசியாவிேலேய சிறந்தெதா  லகமான 
யாழ். லகத்ைத நாம் அன்  தமிழ் ேபசும் மக்களின் அறிவின் 
சின்னமாகப் னரைமத்தேபா , அ  அழிவின் சின்னமாகேவ 
இ க்கட் ம் என்  அதற்குத் தைடயாக இ ந்த ெபா ப்பற்ற 
தமிழ்த் தைலைமகள் எைவ ம் தம  தவைற எண்ணி 
இ வைர மனவ த்தத்ைதத்   ெதாிவிக்கவில்ைல.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
சில மாற்றங்கள் அதிசயமாகேவ நடந்தி க்கின்றன. நாம் 

ன்ென த் வந்த எம  மதி ட்பச் சிந்தைனயின் இணக்க 
அரசியல் வழிேநாக்கி, சக தமிழ்க் கட்சித் தைலைமக ம் 
வந்தி க்கின்றன. காலம் தாழ்த்தி வந்தி ந்தா ம் வரேவற் 
கிேறாம். ஆனா ம், இவ்வழி ைறக்கு வந்தவர்கள் பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்க்கும் ெபாறி ைற ேநாக்கி ம் வரேவண் ம். திய 
அரசியல் யாப்ைப உ வாக்குவதன் லம் தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் கா ம் 

யற்சிகள் நடந் வ கின்றன. தமிழ் ேபசும் தரப்  தாம் ெபற்ற 
அரசியல் பலத்ைதப் பயன்ப த்தி அரசாங்கத்தின் நல்ெலண்ண 

யற்சிகைளத் ாிதப்ப த்த ேவண் ம் என நான் 
வி ம் கின்ேறன். பதின் ன்றாவ  தி த்தச் சட்டத்ைத 

ைமயாக நைட ைறப்ப த் வதில் ஆரம்பித் , அதி  
ந்  எம  அரசியல் இலக்ைக ேநாக்கிச் ெசல்வேத 

யதார்த்த ர்வமான அரசியல் நிைலப்பா  என்பைத நான் 
நீண்டகாலமாக வ த்தி வந்தி ந்தா ம், இன்  
அரசாங்கம் ன்ென த் வ ம் திய அரசியல் யாப்பி  

டாகத் தமிழ் ேபசும் மக்களின் அரசியல் அபிலாைசகைளத் 
தீர்க்கும் யற்சிக க்கு நாம் என் ம் பக்கபலமாகேவ 
இ ப்ேபாம்.  

எந்த வழி ைறயாக இ ப்பி ம், சாத்தியமான 
வழி ைறயில் எம  மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்கு 
விைரவாகத் தீர்  காணப்படேவண் ம். த்த தமிழ்த் 
தைலவாக்ளான தந்ைத எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம், ஜீ.ஜீ. 
ெபான்னம்பலம் ேபான்ேறார் எம  மக்களின் அரசியல் 
பிரச்சிைனகைளத் தமிழர் வி தைலக் கூட்டணிச் ெசயலர் 
அமிர்த ங்கம் ேபான்ேறாாிடம் விட் ச்ெசன்ற ேபால், 
ெசயலர் அமிர்த ங்கம் ேபான்ேறார் அவற்றிைன ஆ தப் 
ேபாராட்டத் தைலைமகளிடம் விட் ச்ெசன்ற ேபால், நா ம் 
எம  மக்களின் அரசியல் பிரச்சிைனகைள அ த்த சந்ததியிடம் 
சுமத்திவிட் ச் ெசல்ல வி ம்பவில்ைல. எம  காலத்திேலேய 
தமிழ் ேபசும் மக்களின் அரசியல் தைலவிதி 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம். எனேவ, ேதர்த க்காக அன்றி 
எம  மக்களின் உாிைம ள்ள ேதசத்திற்காக, சக தமிழ்க் 
கட்சிகைள ேநாக்கி நான் ேநசக்கரம் நீட் கிேறன். 
அரசாங்கத்ைத ேநாக்கி ம் அைனத் த் ெதன்னிலங்ைக 
அரசியல் கட்சிகைள ேநாக்கி ம் ஸ் ம், சிங்கள சேகாதர 
மக்கைள ேநாக்கி ம் என  ேதாழைமக் கரங்கைள 
நீட் கிேறன். தமிழ் ேபசும் மக்களின் அரசியல் உாிைமக்காகக் 
குரல் ெகா க்கும் நாம், ெதன்னிலங்ைக மக்களின் 
ெபா ளாதார மீட்சிக்காக ம் குரல் ெகா ப்ேபாம்! நாம் 
இலங்ைகயர்களாக இ க்கேவண் ம் என்பதற்காக, தமிழர்கள் 
என்ற அைடயாளத்ைதக் ைகவிடேவா, தமிழர்களாக 
இ க்கேவண் ம் என்பதற்காக இலங்ைகயர்கள் என்ற 
அைடயாளத்ைத ைகவிடேவா தயாராக இல்ைல. நாம் 
இலங்ைகயர்களாக ம் அேதேநரத்தில் தமிழர்களாக ேம 

இ க்க வி ம் கின்ேறாம்.  ஓர் இன ச கத்தின் உாிைம 
என்ப , இன்ேனார் இனத்தின் உாிைமகைளப் பறிப்ப  
என்  அர்த்தமல்ல. மாறாக, சமத் வ உாிைமேய சகல 
இனங்களின ம் உயாிய வாழ்வாகும்.  

மத்தியில் கூட்டாட்சி! மாநிலத்தில் சுயாட்சி! நாம் ெசல் ம் 
பயணம் ெவல் ம்! நன்றி. 
 

[අ.භා. 1.20] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අය වැය විවාදෙය් අවසාන 

දවස. අපි ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙව් අය වැය විවාද තුනකට 
සම්බන්ධ වුණා.  ෙම් ෙවලාෙව් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, 
යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට  පත් ෙවන ෙකොට  ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ට අවුරුද්දකට රැකියා ලක්ෂ ෙදක ගණෙන් අවුරුදු 
පහට  රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා කිව්ව කාරණය. තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදන්න ආපු ආණ්ඩුව ෙම්ක.   

අද ෙම් ෙමොෙහොත, අද දවස රෙට් අවාසනාවන්ත දවසක්. රෙට් 
අවාසනාවන්ත දවසක් කියන්ෙන්, ෙම් වන විට හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් ෙසේවකයන් 600ක් විෙරෝධතා ව්යාපාරයක නිරතව 
සිටිනවා.   ඒ අය ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න දරුෙවෝ. 
අ.ෙපොස. උසස් ෙපළ දක්වා ඉෙගන ගත් දරුෙවෝ. ඒ අය අවුරුදු 
එකහමාරක් ෙකොළඹ වරාෙය් පුහුණු ශමිකයන් හැටියට හිටපු අය.  
ෙවනදා හිටපු රජයන්වල ඇමතිවරයාට ඕනෑ විධියට ෙගනැල්ලා 
පුරවනවා ෙවනුවට අද ෙවනත් කමයක් භාවිතා කරලා තමයි ඒ 
අය බඳවා ග ත්ෙත්. අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ මුළු වරාෙය්ම 
තිෙබන සියලු ආයතන සම්බන්ධෙයන් මනා දැනීමක් ඇති කර 
ගත්, රුපියල් 10,000ක් වැනි සුළු පඩියකට පුහුණුව ලැබූ 
ෙසේවකෙයෝ තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය භාර ගත්ෙත්. ෙම් වන විට 
ඔවුන් වරාය භාර ෙගන අවුරුදු තුනහමාරක් ෙවනවා. ඒ වරාය 
නැව් ෙගෙනන තත්ත්වයට පත් කරලා, ඒ ෙසේවකෙයෝ ටික වරාය 
රැක ෙගන ආවා. එෙහම රැක ෙගන ආවාට පස්ෙසේ ෙම් යහපාලන 
ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ?  

යහපාලන ආණ්ඩුව චීනයට බැණ බැණ ඉඳලා, ෙම් රට  
චීනෙය් ෙකොලනියක් කරනවාය කියලා මුළු චීනයට බැණපු ෙම් 
ආණ්ඩුව යන්න තැනක් නැතිව ගිහිල්ලා අවසානෙය් ෙම් වරාය 
චීනයට විකුණුවා. දැන් ෙම් වරාය චීනයට විකුණලායි තිෙබන්ෙන්. 
දැන් ෙලෝකයට ෙපන්වන්න යනවා  ෙම්ක ෙවනත් විධියක 
ගනුෙදනුවක් කියලා.  අනූනව අවුරුදු බදු ෙදකක්. අවුරුදු 99 බදු 
ෙදකකට තමයි ෙම් වරාය විකුණලා තිෙබන්ෙන්. වරාය විකුණලා, 
අවුරුදු හතරහමාරක් වරාෙය් ෙසේවය කළ, අෙපොස (උසස ්ෙපළ) 
සමත් වුණු අහිංසක ෙකල්ෙලෝ ෙකොල්ෙලෝ ටික තමන්ෙග් 
රැකියාව අහිමි වීම සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාවක් පවත්වනවා. ඒ 
අහිංසක දරුෙවෝ අට ෙදෙනක් ගුටි කාලා  ෙම් ෙමොෙහොත ෙවන 
ෙකොට හම්බන්ෙතොට ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. නාවික හමුදාෙවන් 
ඔවුන්ට අමානුෂික විධියට ගහලා, දැන් ඒ අය ෙරෝහල්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා.  කථා කරන්න කිසි ෙකෙනක් නැහැ. හැබැයි, 
යහපාලන ආණ්ඩුව. සියලුම මෑන්පවර් ෙසේවකයන් ස්ථිර කරන්න 
ආපු ආණ්ඩුව. එෙහම ආපු ආණ්ඩුව අහිංසක දරුවන් බිලිෙගන 
තිෙබනවා. අපි අහලා නැහැ, ලංකාෙව් විෙරෝධතා පවත්වන ෙකොට 
මුහුෙද් වතුරට පැන්න අවස්ථාවක්. ඒ අය ෙඩෝරා යාතාවල ඉඳන් 
වතුරට බැස්සා. වතුෙර් ඉඳන් කිව්වා අෙප් රැකියා ලබා ෙදන්න 
කියලා. නාවික හමුදාව ඇවිල්ලා පරුෂ වචන කියමින් ෙම් අහිංසක 
දරුවන්ට ෙපොලුවලින් ගැහුවා. එතැනට Navy එක එව්ෙව් 
ෙමොකටද? ෙම්වාට වගකියන්ෙන් කවුද? ෙම්වාට නිෙයෝග 
ෙදන්ෙන් කවුද? දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ඒ 
අහිංසක දරුවන්ෙගන් පළිගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් කටයුතු 
කරනවා. ෙකොෙහොමද පළිගන්න හදන්ෙන්? දැන් වරාය ඇතුෙළේ 
තිෙබන ෙඩෝරා කුඩු කරනවා. ඒකටත් නාවික හමුදාව වගකියන්න 
ඕනෑ. ඒවා කුඩු කරලා ෙද්ෙපොළ විනාශ කරලා ලැහැස්ති වන්ෙන් 
ඒ ෙචෝදනාව ෙම් අහිංසක දරුවන් හයසිය ෙදනාෙග් ඇඟට 
පටවන්නයි. අවුරුදු හතරහමාරක් ෙසේවය කළ තැන, තමන්ෙග් 
ආයතනය රැක ගන්න ඒ දරුවන්ට ෙඩෝරා කුඩු කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ දරුවන්ට ඕනෑ කර තිබුෙණ් තමන්ෙග් 
රකියාව රැක ගන්නයි. රැකියාව ෙවනුෙවන් තමයි, ඒ අය ෙම් සටන 
ෙගන ගිෙය්. නමුත් අද රැකියාව ෙවනුවට දීලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? දැන් අපි බැලුවා ෙදරණ ටීවී නාළිකාව. විෂය භාර 
ඇමතිවරයා කියනවා, "මම නීතිය කියාත්මක කරනවා" කියලා. 
අපි විෂය භාර ඇමතිවරයාට කියනවා, අද ෙම් සභා ගැබට එන්න 
කියලා. විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙම් ගනුෙදනුව දන්ෙන් නැහැ. විෂය 
භාර ඇමතිවරයා දන්ෙන් නැතිව ගනුෙදනුව සිද්ධ වුෙණ් රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමායි, මලික් සමරවිකම ඇමතිවරයාත් සමඟයි.  
ගිවිසුම ගහන්න ඉස්සරෙවලා සැලසුම් කෙළේ ෙමෙහමයි. ෙම් 
ගිවිසුම ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගිවිසුම ගහන්න 
ඉස්සරෙවලා ෙගනාවා, "ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත".   
ඉස්සරෙවලාම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත ෙගනාවා, මිනිසුන් 
ෙගොනාට අන්දවන්න. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන්න 
ඕනෑ කියා ෙගනාපු ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනෙත් එක තැනක ෙමෙසේ කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි:  

"එම ෙතොරතුරු යම් රජයක් ෙහෝ ජාත්යන්තර නීතිය යටෙත් වූ 
අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් ෙහෝ බැඳීම් විසින් රහසිගතව ලබා දුන් ෙහෝ 
රහසිගතව ලබාගත් අවස්ථාවක, එම ෙතොරතුරු ෙහළිදරව් කිරීම එම රජය 
ෙහෝ ජාත්යන්තර නීතිය යටෙත් වූ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් ෙහෝ බැඳීම් සමග 
ශී ලංකාෙව් ඇති සබඳතාවලට අගතිගාමී වන ෙහෝ අගතිගාමී විය හැකි 
අවස්ථාවක;" 

ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජාත්යන්තර ගනු-ෙදනු ගැන 
ෙතොරතුරු දැනගන්න අපට අයිතියක් නැහැ. එය, අෙප් රජය 
කාලෙය් හදපු වරායයි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයිති වරායයි. 
ඒක විකුණුෙව් ෙකොෙහොමද? කාටද විකුණුෙව්? එහිදී ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් කියාත්මක වුණාද? ෙලෝක ෙවෙළඳ  ෙපොළට ෙම් වරාය 
ඉල්ලන්න අයිතියක් දුන්නාද? නැහැ. එෙහම දුන්ෙන් නැහැ. තනි 
මතයට කථා කර ගත්තා. කථා කරෙගන පාස්කරලිංගම් වාෙග් 
ෙල්කම්වරුන්ෙග් වුවමනාව අනුව කටයුතු කළා. ඇයි ඒ? රට 
ෙගන යන්න සල්ලි නැහැ. රට ෙගන යන්න සල්ලි නැති වුණාම 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙගයි තිෙබන කාමරය බැගින් විකුණනවා. 
දැන් ඒ ජාත්යන්තර වරාය විකුණනවා. ඒ වරාය විකුණන ෙකොට ඒ 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුෙව් හිටපු ආර්ථික 
උපෙද්ශකතුමා; සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙවන් යනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, එතුමා යනවා. එතුමන්ලා 
දැන් ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතුමන්ලාට කථා කරන්න 
බැහැ. එතුමන්ලා ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට එකක් කථා කරනවා; 
ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට තවත් එකක් කථා කරනවා. අපි ට එක 
අවයවයක් හැටියට තිෙබන ඒවා එතුමාට ෙදක ගාෙන් තිෙබනවා.  
බලාෙගන ගියාම දිවවල් ෙදකයි; ඔක්ෙකොම ෙදක ගාෙන්යි. දැන් 
නිකම් ඔක්ෙකොම ෙතොත්ත බබ්බු වාෙග් ගිහිල්ලා ලජ්ජා නැතිව, 
හිරිකිතයක් නැතිව ඒ ආණ්ඩුවට ෙවලා තමන්ෙග් ඇමතිකම රැක 
ගන්න වැඩ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ඇමතිවරයා කියනවා, 
මම ඉන්ෙන් අසූචි වළකයි කියා. අසූචි වළවල්වල ඉන්ෙන්, 
එක්ෙකෝ ඌෙරක්; එෙහම නැත්නම් නිල මැස්ෙසක්. එෙහම 
ඉඳෙගන තමයි එතුමා ඒ විධියට කියන්ෙන්. එතුමා දන්ෙන් නැහැ, 

එතුමාෙග් ෙසේවක පිරිසකුත් අද ගුටි කනවා කියා. මාතරින් ගිය 
අහිංසක ෙකොල්ෙලෝ දැන් ගුටි කනවා. ඒ අය ගුටි කනවා. 
ෙමොකක්ද ඒ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ඒ අහිංසක 
දරුවන්ෙග් රැකියා උගසට තියලා ඒ අහිංසක දරුවන්ෙග් ඇ ෙඟන් 
ෙල් බිඳක් ෙසොලවපු උන්ට, ඒ අහිංසක දරුවන්ට ගුටි දීපු උන්ට, 
රාජ්ය සම්පත විකුණාෙගන කන උන්ට ෙහණ හතම ගහන්න ඕනෑ 
කියා.  ෙහණ හත ගහන්න ඕනෑ! ඔළු කුඩු ෙවන්න ඕනෑ, පාරක 
යන ෙකොට! රට බලාෙගන සිටිද්දී මහා ෙලොකුවට ඇවිල්ලා කථා 
කරනවා. ෙම් ඉන්න උන්නැෙහේලාට ගිහින් අහන්න කියන්න, 
"දැන් රෙට් තත්ත්වය ෙමොකක්ද?" කියලා. පාරට බැහැලා රෙට් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා අහන්න කියන්න. ඒ තරමට 
නන්නත්තාර ෙවලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියනවා, කරුණාකර 
විෂය භාර ඇමතිවරයාට ෙම් ගරු සභාවට එන්න කියා. ආරක්ෂක 
රාජ්ය අමාත්යවරයා අපට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. අපි එතුමාෙගන් 
අහනවා, 'හම්බන්ෙතොට වරාය දැන් දීලා තිෙබන්ෙන් නාවික 
හමුදාවටද, චීන හමුදාවටද?' කියලා. එය ෙකොයි එකටද දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියා අපි අහනවා. අපට කරුණාකර පිළිතුරක් 
ෙදන්න. ඒ අහිංසක දරුවන්ෙග් ජීවිත බිලි ගන්න එපා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අපි කියනවා, ඒ දරුවන් 
ෙබොරු ෙචෝදනා දමලා සිරගත කරන්න ලෑස්ති වුෙණොත්, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපව මරා දැම්මත් අප ඒ දරුවන් 
එක්ක පාරට බැහැලා ඒ සටන දියත් කරන්න කැමැතියි කියා. අප 
එය මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ඒ ගනු-ෙදනුව 
වුෙණ් Public-Private Partnership එකටයි කියා. ඉස්සර අෙප් 
ආණ්ඩුව තිබුණු කාලෙය් කිව්වා, "ෙමොන ෙද් කළත් කමක් නැහැ, 
කරුණාකර ෙම්වා විනිවිදභාවෙයන් කරන්න" කියලා. දැන් අපි 
අහනවා, 'ෙම්වා විනිවිදභාවෙයන් කරලා තිෙබනවාද?' කියා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන 
දවස්වල අපි දැක්කා පවෘත්තියක්. එම පවෘත්තිය පළ වුෙණ්, 2016 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 25වන දායි. "සීනි කන්ෙට්නරෙය් ෙකෝටි 
200 ක ෙකොෙක්න්" "ලංකාෙවන් ෙසොයාගත් ෙදවැනි විශාලතම 
ෙකොෙක්න් ෙතොගය" යනුෙවනුයි ඒ පවෘත්තිය පළ වුෙණ්. ඒ කවදා 
පළ වූ පවෘත්තියක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒ, 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 25වැනිදා පළ වූ පවෘත්තියක්. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙම් අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන විටයි. අපි හිතුවා ලංකාව ඒ 
සිද්ධියට විතරක් ගිනස් වාර්තා ෙපොතට ඇතුළු වුණා කියා. ගිනස් 
වාර්තා ෙපොතට ඇතුළු වුණා ෙන්! ෙහොඳයි ෙන්! යහපාලන 
ආණ්ඩුව ගිනස් වාර්තා ෙපොතට ගියා, ලංකාවට ෙගන්වපු ෙදවැනි 
විශාලතම කුඩු ෙතොගය නිසා. ඒ ගිනස් වාර්තාවට ෙකොච්චර කල් 
තිෙබන්න දුන්නාද? ෙපොඩි කාලයයි තිෙබන්න දුන්ෙන්. බලන්න, 
අෙප් රෙට් යහපාලන ආණ්ඩුව ගිනස් වාර්තා ෙකොච්චර 
ෙගෙනනවාද කියා. ෙමන්න, අද එළිෙවන ෙකොට පළ වූ 
පවෘත්තිය. "කුඩු කිෙලෝ  800 ක් අල්ලයි : වටිනාකම ෙකෝටි 
1200යි" දකුණු ආසියාෙව් ෙලොකුම කුඩු ෙතොගය ශී ලංකාවට 
ආෙව් නැවකයි. නැෙවන් කුඩු ආෙව් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
පිහිෙටන්. හරි ෙහොඳයි.  

එදා ආණ්ඩුෙව් ඔය පැත්ෙත් ඉඳපු උන්නැෙහලාත්, ඒ වාෙග්ම 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හාදෙයෝ ටිකත් ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කුඩු අහු ෙවන ෙකොට 
ඇහුෙව්, ෙරොටී කන්න ෙගනාවාද කියලයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැන් ලංකාවට කුඩු එන්ෙන් පාන් හදන්නද? ෙදවි 
හාමුදුරුවෙන්! දැන් ලංකාවට කුඩු එන්ෙන් පාන් හදන්නද?  පාන් 
හදන කුඩු එනවා. මට මතකයි, යහ පාලන ආණ්ඩුව එන්න 
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ඉස්ෙසල්ලා සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමන්ලා කට්ටිය එකතු ෙවලා 
රූපවාහිනිෙය් දැන්වීම් දානවා. අම්මා ෙකෙනක් එනවා, අෙන්! 
මෙග් කුඩු ගහන පුතා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ; ඒ නිසා යහ පාලනයට 
ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. අෙන්! අද ඒ අම්මා ෙකෝ? 
අම්මා නැහැ. ඒ අම්මා පුතාව ෙහොයනවා. පුතාව ෙහොයා ගන්න 
නැහැ. කුඩු ගහන පුතාව ෙහොයලා ෙදන්න කියලා ඒ අම්මා 
කියනවා. එදා කුඩු ගැහුෙව් පුතා විතරයි. දැන් අම්මත් කුඩු 
ගහනවා; තාත්තත් කුඩු ගහනවා. පවුෙල් ඔක්ෙකෝම කුඩු ගහන 
තත්ත්වයකට යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් රට  පත් කරලා තිෙබනවා 
කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ කාලෙය් ෙමතුමන්ලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා ෙන් බලයට ආෙව්. අපිට 
පුළුවන් තරම් බැන්නා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියනවා, 
"ෙම්ක සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක්." කියලා. ෙම්ක සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් ලු. ඒ කියන්ෙන්, ශී ලංකා, UNP ආණ්ඩුවක්. හරිද, 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි? ෙහොඳයි; ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත්, 
අද ෙමන්න ෙමෙහම ෙද්වල් ඇෙහනවා. "තැන තැන විෙව්චනය 
කරන්ෙන් නැතිව ආණ්ඩුෙවන් යන්න" කියා. කාටද ෙම් 
කියන්ෙන්? ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාටයි ෙම් කියන්ෙන්. කවුද 
කියන්ෙන්? මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, ෙජ්.සී. අලවතුවල 
මන්තීතුමා, ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා තමයි ෙමෙහම 
කියන්ෙන්. හරිද? ෙම්වා බලන්න, ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා වාෙග් අය ෙම්වා බලන්නම ඕනෑ. ඒ 
විධියට කියලා තව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "දැෙවන පශ්න විසඳා 
ගන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හවුල් කර ගත්තාට ෙම්ක UNP 
ආණ්ඩුවක්." කියලා මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කියනවා. ගරු 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔය ආණ්ඩුෙවන් එළියට එන්න. 
ෙකොෙහොමද ඇඳුමක් ඇඳෙගන ඉන්ෙන්? ඔය ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
ෙකොෙහොමද ඇඳුමක් ඇඳෙගන ඉන්ෙන්? ෙම්ක UNP ආණ්ඩුවක් 
කියලා කියනවා. ෙම්වා අපි කියන ඒවා ෙනොෙවයි.  

සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමා අර ඉන්ෙන්. එතුමා සාධාරණයි. 
ඔන්න UNPකාරෙයෝ. ඔය ෙහොඳ UNPකාරෙයෝ. සාධාරණයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකළින් කථා කරන්න. අපි ෙහොඳ ශී ලංකා අය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා UNP. හැබැයි, අපි ෙදපැත්තට පැනලා නැහැ. 
අපි පාවා දීලා නැහැ. අපි පාවා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. අපි යුතුකම් 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් ඉන්ෙන් යුතුකම් ඉටු කරපු නායකෙයෝ. 
[බාධා කිරීමක්] සුජීව ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමා ඔෙහොම ඉන්න, මම 
කියලා ෙදන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා, "ඔව්, ෙම්ක UNP 
ආණ්ඩුවක්" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, UNP ආණ්ඩුවක් නිසා 
තමයි රාජ්ය ෙද්පළ විකුණා ෙගන කන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් ඉඳන් 
විකුණනවා. ෙම් වන විට මිහින් ලංකා ආයතනය විකුණන්න සියලු 
කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා. එහි ෙසේවක සංඛ්යාව 303යි.  

ඊළඟට, වරාය විකුණනවා. හැබැයි, අපි ෙකොළඹ වරාෙය්, 
තිකුණාමලය වරාෙය්, ගාල්ල වරාෙය්, ඔලුවිල් වරාෙය් 
ෙසේවකයන්ට කියනවා, "දයාබර ෙසේවකයිනි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
විකුණලා ඔවුන්ව හුෙදකලා කරලා, ඊළඟට එන්ෙන් ෙකොළඹ 
වරායටයි." කියලා. ෙම් පටන් ගන්ෙන් එතැනට එන්නයි. ෙම් වන 
විට ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය විකුණන්න ලැහැස්ති 
කරලා ඉවරයි. නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය විකුණනවා. ෙකොළඹ 
වරාෙය් තිබුෙණ් JCT එක විතරයි; ජය බහලු පර්යන්තය විතරයි.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ජය බහලු 

පර්යන්තයට නැව් ෙගෙනන්න බැහැ. ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය 
කරන නැව් ෙලොකුයි. ඒ නැව්වලට ජය බහලු පර්යන්තයට ඇතුල් 
ෙවන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් නැ ෙඟනහිර පර්යන්තයක් හැදුෙව්. 
දැන් ඒ නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය විකුණනවා. විෂය භාර 
ඇමතිවරයා ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ. විෂය භාර ඇමතිවරයා 
කැබිනට් එෙක්දී එකක් කියනවා; මාධ්යයට ගිහින් තව එකක් 
කියනවා. හැබැයි, කවදා ෙහෝ දවසක ෙම් ෙබොරු එළිෙවන දවසක් 
එනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එක අතකට ෙම් UNP 
එෙක් මන්තීවරු ෙහොඳයි. මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, 
ෙකළින් කථා කරනවා ෙන්. ෙම් බලන්න, ඒ මන්තීවරු කියලා 
තිෙබන ෙද්. “ඡන්ෙදන් පැරදුණු අය ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ඇවිත් 
යහ පාලනය අවුල් කරනවා” කියා. අම්මාපල්ලා ඔව්. හරිද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන කථා කරන්න. කවදා හරි දවසක අනාගතයක් තිෙය්වි. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙගොඩක් ආවා. 
අන්තිමට ෙමතුමාට විතරයි ෙම්කට උත්තර ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතුරු හාදෙයෝ ටික ඔක්ෙකොම,- ෙමොකද, අෙප් 
පැත්ෙතත්,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපට එෙහම නිදහෙසේ තීන්දු ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාෙග් 

කාලෙය් රාජපක්ෂලාට බෙයන් තමයි කට්ටිය හිටිෙය්. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් වැරදි සිද්ධ වුණා නම්, ඒ වැරදිවලට 
තමයි අපි දඬුවම් විඳින්ෙන්. අපි පරාදයි. මම ෙබොෙහොම 
වගකීමකින් කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කෙඩ් ගියා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට කෙඩ් ගියා.  

තමුන්නාන්ෙසේට ෙමොනවාද හම්බ වුෙණ්? සාගලට ෙමොනවාද 
හම්බ වුෙණ්? අකිලට ෙමොනවාද හම්බ වුෙණ්? පපුවට තට්ටු 
කරලා අහන්න. අහන්න, තට්ටු කරලා. තමුන්නාන්ෙසේ  විවාදවලට 
ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක මරා ගත්තා. ෙමොනවාද, හම්බවුෙණ්? [බාධා 
කිරීම්] හම්බෙවච්ච ෙද්වල් තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙගෝලෙයෝ 
දන්නවා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මෙග් ෙවලාව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා 

ෙදන්න.  

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙපෙර්දා 
කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් deal  තිෙබනවා කියලා. ෙම් කියන්ෙන්, 
ජනාධිපතිතුමා. එතුමා කියන්ෙන්, භාණ්ඩාගාරෙය් තත්ත්වය අනුව 
මන්තී පඩි වැඩි කිරීම ගැටලුවක් කියලා. එතුමා අවසානෙය්දී  
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා] 
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කියනවා, "ෙම්ෙක් deal  තිෙබනවා" කියලා. ෙමොකක්ද, "deal  
තිෙබනවා" කියලා කියන්ෙන්. ෙටන්ඩර් කියාත්මක ෙවනෙකොට 
ෙම් අමාත්යාංශ හා රාජ්ය ආයතන මට්ටෙමන් ගත් විට ෙටන්ඩර් 
කියාවලිය සියයට 50කට වඩා දූෂිත බවද තාක්ෂණ ඇගයීම් 
කමිටුෙව් නිලධාරින්ද තමන්ට සම්බන්ධකම් තිෙබන සමාගම් 
ආයතන ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් 
කෙළේය. අද දවෙසේ සංවිධානාත්මකව අල්ලස දූෂණය සිදු වන බව 
පැවසූ අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, එෙසේ සිදුවන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නම් කළෙහොත් ෙහට උෙද් වර්ජනය කිරීමට 
ඉඩ ඇති නිසා නම ෙනොකියන බවද පකාශ කෙළේය. ෙමන්න, 
බලන්න. රෙට් ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "ෙම් ආණ්ඩුෙව් දූෂණය, 
වංචාව තිෙබනවා." කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩිකල් යන්න 
බැහැ. දැන්, ෙම් ආණ්ඩුව ඇනෙගන තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් 
පක්ෂ ෙදක ඇනෙගන තිෙබනවා.  සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ෙදදරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙහට-අනිද්දා ෙවනෙකොට ෙහොඳටම ෙදදරනවා.  අපි 
කියන්ෙන්, කරුණාකරලා ෙම් වරාෙය් ඉන්න ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් අපට වගකිවයුතු ෙකෙනක් පකාශයක් කරන්න 
කියලායි. වගකිවයුතු ෙකෙනක් අපට කියන්න, ෙම් වරාෙය් 
ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර කුමක්ද කියලා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න. 
 
[අ.භා. 1.36] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබා 

දීම පිළිබඳව ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] මට ෙකොච්චර 
කාලයක් තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න ෙව්ලාව 

ඕනෑ. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් හම්බන්ෙතොට 

වරාෙය් ෙසේවකයන්ට නාවික හමුදාෙවන් ගැහුවා, ෙවඩි තිබ්බා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් 

ෙනොෙවයි. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ඒ පිළිබඳව රාජ්ය ඇමතිවරයා පකාශයක් කරනවා කියලා 

කිව්වා. හැබැයි, අද ෙවනකම් ෙමොකුත් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කරනෙකොට මම වචනයක් කථා කෙළේ 
නැහැ, අහෙගන හිටියා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර කථා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
වගකිව යුතු ඇමති ෙකෙනක් ඇවිල්ලා ෙම් ගැන පකාශයක් 

කරන්න කියන්න. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
කරුණාකර ඒ පකාශය ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රාජ්ය ඇමතිතුමා තව ටිකකින් එයි. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙරෝහිත 

අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරනෙකොට-[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙම් සඳහා වගකිවයුතු ඇමතිවරෙයක් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අද දවෙසේ පිළිතුරු ලබා ෙදනවා 

කිව්වා. අද දවෙසේ පිළිතුරු ෙදයි. එතුමා එනකම් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
[බාධා කිරීම්] ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
කථා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන විට කිව්වා, "කාෙග්ද ඔළුව කුඩු කරන්න 
ඕනෑ" කියලා. අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්, එෙහම ඔළු කුඩු කරන 
විධිෙය් පජාතන්තවාදයක් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් තමයි 
ඔළු කුඩු කෙළේ. එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් තමයි ෙවඩි තිබ්ෙබ්. 
එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් තමයි සුදු වෑන්වලින් අරෙගන ගිෙය්. 
එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් තමයි ඔය විධියට වැඩ සිද්ධ වුෙණ්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න.[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීවරු අසුන් ගන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න, එතුමාට  point of 

Order එක ෙගෙනන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බාධා 

කරන්ෙන් නැහැ. අපි උෙද් වරුෙව් ඉල්ලීමක් කළා, හම්බන්ෙතොට 
සිද්ධිය පිළිබඳ පකාශයක් කරන්නය කියලා. ආරක්ෂක නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා පකාශයක් කරනවා කියලා භාර ගත්තා. එම නිසා, 
එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා පකාශයක් කළා නම් ෙමය 
අවසානයි. එම නිසා කරුණාකරලා එතුමාට ෙමම ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා අෙප් ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න කියන්න. නැත්නම් අපට සිදු 
වනවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු නවත්වලා ෙම් සම්බන්ධෙයන්- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. එතුමා එනකල් ෙපොඩ්ඩක් ඉවසන්න. 

ඉවසන්න. එතුමා එනවා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න. මට විනාඩි නවයයි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] එතුමා කිව්වා නම්, එතුමා භාර ගත්තා නම් 
පකාශයක් කරනවා කියලා, එතුමා පකාශයක් කරාවි, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි. එතුමා පකාශයක් කරාවි. 
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගහලා මැරුවාට පස්ෙසේද? 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගහලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Namal Rajapaksa, please, sit down! I did not 

disturb you. I have only nine minutes to speak. Hon. 
Namal Rajapaksa, is this democracy? We have to speak. 
[බාධා කිරීම්] ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක 
ෙගෝරියක් ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක ෙගෝරියක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමන්ලා පජාතන්තවාදයට  ගරු කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට 

කථා කරන්න ෙදන්න. එතුමාට ෙබොෙහොම ෙකටි ෙවලාවක් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමන්ලා මට කථා කරන්න ෙදන්න. බාධා කරන්ෙන් 

නැතුව මට මෙග් විනාඩි නවය තුළ කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. 
[බාධා කිරීම්] මම කිසි ෙකෙනකුට බාධා කෙළේ නැහැ, මුළු 
දවෙසේම. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඇයි, ඔය විධියට හැසිෙරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම මුළු දවෙසේම කිසි ෙකෙනකුට බාධා කෙළේ නැහැ. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  72. (1) ස්ථාවර නිෙයෝගය 

යටෙත් මූලාසනෙය් අධිකාරය ෙනොතැකීම ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩ කටයුතුවලට දිගින් දිගටම බාධා කිරීම මත ඔබතුමාට ෙම් 
කට්ටිය එළියට දමන්න පුළුවන්. හැමදාම  දිගින් දිගටම බාධා 
කරනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුන් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නයක් පැන නැඟුවා. 

ෙමතුමාට ෙමතුමාෙග් කාලය ලබා ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මා නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙගන් 
අහනවා, නාවික හමුදාෙව් රණවිරුවන්ද ඒ ගහන්ෙන් කියලා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව නාවික හමුදාෙව් 
රණවිරුවන්ද ඒ පහර දීම කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් අහනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නාමල් මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] නාමල් 

මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] නාමල් මන්තීතුමා, බාධා 
කරන්න එපා. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර 

වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පජාතන්තවාදයට ගරු කරන්න. මෙග් විනාඩි නවය තුළ මට 

කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාවට ගරු කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මෙග් විනාඩි නවය 

ෙදන්න. මම කිසි ෙකෙනකුට බාධා කෙළේ නැහැ, මුළු දවෙසේම. ඒ 
නිසා මෙග් කථාවට මට විනාඩි නවය ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ගැන 
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කළ කථාව මා ෙහොඳට අහෙගන හිටියා. එතුමාටත් 
පිළිතුරක් ෙදන ගමන් තමයි මා ෙම් විස්තරය කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාර්ව ආර්ථිකෙය් 
අස්ථාවරත්වය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැති නිසා තමයි අද 
ගැටලු ෙබොෙහොමයකට අෙප් ආණ්ඩුව මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්. මා 
විනාඩියකටවත් කියන්ෙන් නැහැ, "කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ෙම් 
ආර්ථිකය Bed of roses" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි. අපි ෙම් 
ආර්ථිකය භාර ගන්නෙකොට පශ්න රාශියක් එක්ක තමයි ෙම් 
ආර්ථිකය භාර ගත්ෙත්. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අද 
තදට විෙව්චනයක් කළා. එතැනදී එතුමා යම් යම් සත්ය 
ෙතොරතුරුත් පකාශ කළා. මා ඒවා පිළිගන්නවා. නමුත් සත්ය 
ෙනොවන යම් යම් ෙතොරතුරුත් එතුමා පකාශ කළා. දැන් ෙහට 
අනිද්දාට ආචාර්ය උපාධියක් ගන්නා නිසා මා හිතුවා, එතුමා 
ආර්ථිකය ගැන සම්පූර්ණ විගහයක් කරයි කියලා. මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, පස්ෙසේ ෙවලාවක ෙහෝ එතුමා එෙහම 
ෙදයක් කරයි කියලා.  

දැන් අපි විෙද්ශ සංචිත පශ්නයට යමු. ඒක ෙන් අද තිෙබන 
පධාන සහ උග පශ්නය. හරි, අපි පශ්නෙයන් පැනලා දුවන්ෙන් 
නැතුව පශ්නය ගැන කථා කරමු. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 
පිළිගන්නවා. විෙද්ශ සංචිත පමාණයක් 2015 අවුරුද්ෙද්දී ෙවෙළඳ 
ෙපොළට මුදා හැරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය එදා පටන් 
ගත්ත ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳටම දන්නවා, 2011 
ජූලි මාසෙය් ඉඳලා 2012 ෙපබරවාරි මාසෙය් රුපියල අවපමාණය 
වුණු දවස -අර වැලන්ටයින් දවස- ෙවනකල් සංචිතවලින් 
භාගයකට වැඩි පමාණයක් -ෙඩොලර් බිලියන 2.7ක්- එවකට මහ 
බැංකුව මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළට මුදා හැරලා තිබුණා කියන එක. 
නමුත් එවැනි කියාවක් කරලා අවසානෙය්දී රජයට බැරි වුණා, 
රුපියලට  සාෙප්ක්ෂව ෙඩොලරෙය් වටිනාකම 110ටම තබා ගන්න. 
110ට තිබුණු ඒ වටිනාකම 2012 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී 134ට 
අවපමාණය වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට පසුව ඒක නැවතත් 130 වාෙග් පමාණයකට ආවා. සියයට 
15කින් විතර එදා රුපියල අවපමාණය වුණා. අපි කරපු විෙව්චනය 
අනුව ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒක සකස් කර ගත්තා නම්, අපට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙමෙහම බැරෑරුම් තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙනොෙයකුත් පක්ෂ හැටියට ආණ්ඩු හදනවා.  

නමුත් අපි කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත් 
වන ජනතාවට යහපතක් කරයි කියායි. අපට ෙද්ශපාලන මතෙභ්ද 
තිෙබනවා. අපට ෙමතැන කෑ ෙකෝ ගහන්නට පුළුවන්. අපි 
වගකීෙමන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. වගකීෙමන් ෙතොරව ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කළ නිසා තමයි ඇත්තවශෙයන්ම අද 
ෙවනෙකොට ෙම් පශ්න රාශියක් උගෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
කාලය අවසාන ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පටන් ගත්තා විතරයි. 

මට ෙවලාව දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා  පස ්වරු 1.36ට  කථාව පටන් ගත්ෙත්. දැන් විනාඩි 

නවය අවසානයි. තව විනාඩි ෙදකක්  ඔබතුමාට ෙදන්නම්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්? විනාඩි ෙදකක් 

දුන්නාම කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් විනාඩි නවය ඉවරයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් මන්තීවරු මට  disturb   කළා. මට විනාඩි නවය ඕනෑ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට විනාඩි පහක් ෙදන්න.  
 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩි 5ක් ෙදන්නම්.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන මූලික පශ්නය 

ෙත්රුම් ගන්න  ඕනෑ. ෙම් ෙඩොලර් එෙක්  පශ්නයට මුල තමයි 
අෙප් අපනයනය කඩා වැටීම. මා අසාෙගනයි, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ ඇමතිතුමා කියනවා,  2000 වසර ෙවනෙකොට සියයට 
33කට, සියයට 34කට තිබුණු දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
සාෙප්ක්ෂව අපනයනය අෙප් ආණ්ඩුව ගන්නෙකොට සියයට 11කට 
අවපමාණය ෙවලා තිබුණා කියා.  ෙම් සියලු බාධා මැද්ෙද් GSP 
plus  එක නැතිව, එම්.ඒ.එස්. ෙහොල්ඩිංස ්ආයතනය, බැන්ඩික්ස් 
ආයතනය, හයිඩාමනී ආයතනය, ටයිෙමක්ස් ගාමන්ට් පයිවට් 
ලිමිටඩ්  ආයතනය වැනි ආයතන නිසා තමයි අද අපට ෙම් රෙට් 
ජීවත් ෙවලා ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. 
ඇත්තවශෙයන්ම අපි ඒ ආයතනවලට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව, 2014 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් අපට මත්ස්ය අපනයනය කරන්නට බැරි 
වුණා. Red card එකක් දුන්නා. අප ආණ්ඩුව ගත්තා විතරයි, 2015 
ජනවාරි මාසය යුෙරෝපෙයන් අෙප් මත්ස්ය අපනයනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කළා. නමුත් අද ෙවනෙකොට අපි  ඒ 
තහනම  ඉවත් කරෙගන තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය් මුල භාගය 
ෙවනෙකොට නැවතත් GSP plus  ලබා ගන්න අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් යථාර්ථය  තමයි ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, අපනයනය කඩා වැටීම. ඔබතුමාෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට අනුව ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා. අෙප් 
අපනයනය කඩා වැටීම නිසා සංකමණිකයන්ෙගන් ලැෙබන ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අසරණ ගැහැනුන්, පුද්ගලයන් මැද ෙපරදිග වැඩ 
කර, සවුදි අරාබියාෙව් වැඩ කර  එවන ෙඩොලර් බිලියන හත 
අෙටන් තමයි ෙම් සියලුම ෙද් කෙළේ. ෙතල් ෙගනාෙව්,  අෙප් 
ආනයන කෙළේ, සීනි ෙගනාෙව්, සියලුම ෙද් කෙළේ එයින්. නමුත් 
අද ෙවනෙකොට සවුදි අරාබියාෙවයි, මැදෙපරදිගයි තිෙබන පශ්න 
නිසා  ඒ  ආදායමත් එන්න එන්න අඩුෙවමින් පවතිනවා.  

ෙම්කට විසඳුමක් හැටියට ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කෙළේ 
ෙමොකක්ද? අපි ඇත්ත කථා කරමු. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
ඉතාවිශාල වාණිජ ණයවලට ගියා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, මම 
ෙම් ගරු සභාෙව් එය විෙව්චනය කළ අන්දම. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුව හරහා සියයට 9ෙය් ෙපොලී පමාණයකට ණය ෙඩොලර් 
බිලියනයක් ගත්තා. යූ.එස්. ෙඩොලර්වලින් ගත් ණය සියයට 9ෙය් 
ෙපොලී පමාණයට ගත්තා. ඊට පසේසේ Sovereign Bonds  ගත්තා. 
සියයට 5ට, සියයට 6ට,  සියයට 7ට, සියයට 8ට ෙපොලියට  
ගත්තා. DFCC Bank  එක මාර්ගෙයන්  ඔබතුමන්ලා එම ණය 
සියයට 10ටත් ගත්තා. අන්තිමට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙම්වා කාලයක් -අවුරුදු විසි පහක් තිහක් ෙගවන්නට තිෙබන ණය 
ෙනොෙවයි. ෙම්වාට තිෙබන්ෙන් bullet payment.  එක පාරට 
ෙම්වා ෙගවන්න ඕනෑ. සමස්තයක් හැටියට 2015, 2016, 2017, 
2018 යන අවුරුදුවල අපට ෙගවන්නට තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දකට 
ෙඩොලර් බිලියන එකහමාරක් වාෙග් පමාණයක්. නමුත් 2019, 
2020, 2021, 2022 අවුරුදු ෙවනෙකොට ඒක සියයට 100කින් විතර 
වැඩි ෙවනවා.  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඔබතුමන්ලා ගත් ණය 2019 
ෙවනෙකොට අපිට බිලියන තුනහමාර ගණෙන් ඊට පස්ෙසේ  හැම 
අවුරුද්ෙද්ම ෙගවන්න ෙවනවා කියන එක. එෙසේ නම් ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම ෙකෙහේද තිෙබන්ෙන්?  අපි ෙමතැන ෙකොච්චර 
කෑ ගැහුවත්  පශ්නයට විසඳුමක් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ආර්ථිකෙය් මූලධර්ම තිෙබනවා. අපට කෑ ගහලා 
මූලධර්ම යටපත් කරන්නට බැහැ. අෙප් අපනයනවල 
තරගකාරීත්වය පහළ බැස තිෙබනවා. අපනයන ගැටලු 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 
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ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. අෙප් අපනයනය ආනයනයත් එක්කම 
සම්බන්ධයි. ඒ, එකම කාසිෙය් ෙදපැත්ත. අෙප් රෙට් අපනයනය 
කරන ෙබොෙහෝ ෙද්වලට අගය එකතු කරලායි අපනයනය 
කරන්ෙන්. අෙප් ෙවෙළඳෙපොෙළේ, කර්මාන්ත ශාලාවල 
අකාර්යක්ෂමතාවක් තිෙබනවා.   

විනිමය අනුපාතය ගැනත් බලන්න. අපි ඇත්ත කථා ක ෙළොත් 
කවුරුත් දන්නවා, ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව  nominal exchange 
rate   එක සියය ෙවන්න පුළුවන්, එකසිය දහය, එකසිය විස්ස, 
එකසිය තිහ,  එකසිය හතළිහ, එකසිය පනහ ෙවන්න පුළුවන් බව. 
එය ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. වැදගත් ෙවන්ෙන් real 
exchange rate  එකයි. එනම් මූර්ත විනිමය අනුපාතයයි. එයට 
ෙහේතුව  ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට්  උද්ධමනයත්,  අෙප් රටත් එක්ක 
තරග කරන රටවල් අතර තිෙබන උද්ධමනයත් අතර තිෙබන 
ෙවනස, පරතරය ෙකොපමණ පමාණයකට විනිමය අනුපාතය  
අවපමාණය වීම හරහා තූලනය කර ගන්නට පුළුවන්ද කියන එකයි 
වැදගත් වන්ෙන්. 

 ◌් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති,  
එදා ඔබතුමා ඇමති හැටියට ඉන්න ෙකොට 2007, 2008 සහ 2009 
වර්ෂවල රෙට් උද්ධමනය සියයට 29.9ට ගිය බව. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා උද්ධමන මාපකය ෙවනස්  කර ඒක සියයට 22ට අඩු 
කර ගත්තා. ෙම් පව් ඔක්ෙකොම අපි ෙගවන්න ඕනෑ. සියයට 29කට 
උද්ධමනය ආවාම, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ඒක ඍණ කර ෙවනස් 
කරන්න හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ නිසා යම් පාලනයක් ෙග්න්න  
ඕනෑ. නමුත් දිගින් දිගටම විනිමය අනුපාතය අධිපමාණ ෙවලා 
තිෙබනවා. මූර්ත විනිමය අනුපාතය - real exchange rate  එක-  
අධිපමාණය ෙවලා තිෙබනවා. Real exchange rate එක 
අධිපමාණය වීම නිසා තමයි  අපනයනකරුවන්ට ෙමොල්ගස්වලින් 
පහර ගහනවා වාෙග් තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ඔළුව කුඩු කරනවා 
කියා ෙමහිදී ගරු මන්තීතුෙමක් කිව්වා.  

ෙම් මූර්ත විනිමය අනුපාතය අධි පමාණය වීම නිසා ඒ වාෙග් 
ඔළුව කුඩු ෙවන්න ගැහීමක් තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දිගින් 
දිගටම ෙද්ශපාලනය කථා කරලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන 
යන්න බැහැ. අපි යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ඒ යථාර්ථයට 
මුහුණ ෙදන ෙකොට අද ෙලෝකෙය් තිෙබන තත්ත්වය ගැන අපි 
බලන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකාෙව් උද්ධමනය, ෙපොලී අනුපාතය වැඩිවීම 
නිසා, ටම්ප් ජනාධිපතිවරයාෙග් ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ ෙමොකද 
වුෙණ්? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කාලය අවසන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් කලාපෙය් සියලු රටවල මුදෙල් අගය අවපමාණය වුණා.  

මම ළඟ තිෙබනවා, ඒ විස්තරය. වියට්නාමෙය් සියයට 
ෙදකකින්, චීනෙය් සියයට ෙදකකින්, පිලිපීනෙය් සියයට තුනකින්, 
ඉන්දියාෙව් සියයට තුනකින්, ඉන්දුනීසියාෙව් සියයට හතරකින්, 
බසීලෙය් සියයට පහකින්, මැෙල්සියාෙව් සියයට හයකින්, 
ෙමක්සිෙකෝෙව් සියයට හතකින් මුදෙල් අගය අවපමාණය වුණා. 
ඔබතුමන්ලා ෙමතැන කෑ ෙකෝ ගහලා කියනවා, "ෙම් බලන්න, 
අෙප් රුපියල ෙපොඩ්ඩක් අවපමාණය ෙවන්න යනවා." කියලා. ඒක 
තමයි ෙලෝකෙය් යථාර්ථය, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා  ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැත්නම්, ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව 

ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා ඒක පිළිගත්ෙත් නැත්නම්, 
ඔබතුමාෙග් ආර්ථික න්යායට අනුව ෙනොෙවයි ඔබ කථා 
කරන්ෙන්. ෙද්ශපාලන වශෙයන් වාසි ගන්න විතරයි ඔබතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ කථාව කෙළේ. ෙකටි කාලීනව අපට ෙවන 
විකල්පයක් නැහැ. ෙලෝකෙය් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා 
බලන්න. ෙද්ශපාලන අස්ථාවරභාවයක් තිෙබනවා. එල්නිෙනෝ 
තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා, ෙම් අවුරුද්ෙද් කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනය 
සියයට පහකින් අඩු වුණා. එන වර්ෂෙය් කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනය 
ඊට වඩා අඩු ෙවන්න යනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපට වතුර පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබනවා. මම විනාඩිෙයන් 

මෙග් කථාව නවත්වනවා.  

අපට ෙලෝකෙය් පශ්න සහ ලංකාෙව් පශ්න කියන ෙම් 
ෙදකටම මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. ෙම් බරපතළ තත්ත්වයට මුහුණ 
ෙදන්න ෙකටි කාලීනව අපට රුපියෙල් යම් කිසි සංෙශෝධනයක් 
කළ යුතුයි කියන මතෙය් මම ඉන්නවා. එෙහම කෙළේ නැත්නම් 
අපට සිද්ධ වන්ෙන් එදා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් කරපු 
විධියට සියයට 15කින්, සියයට 20කින් රුපියල අවපමාණය 
කරන්නයි. අපි ෙලෝකෙය් යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. අපට 
ෙලෝකය පාලනය කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අෙප් රට ෙපොඩි රටක්. අෙප් රට පාලනය ෙවන්ෙන්, අෙප් 
ආර්ථිකය පාලනය ෙවන්ෙන් ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ අනුව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මධ්ය කාලීනව 
අපට බලන්න ෙවනවා, නියඟය නිසා ඇති ෙවන කෘෂි කාර්මික 
පශ්නවලට අපි ෙකොෙහොමද මුහුණ ෙදන්ෙන් කියලා. චීනය ගැන 
කථා කළා. චීනය ගැන ෙකොච්චර කථා කළත්, අපි නැවත චීනයත් 
සමඟ සම්බන්ධතා ෙගොඩනඟා ගැනීෙම් පාලම හදාෙගන 
තිෙබනවා. චීනෙය් ආෙයෝජන අපි ලබා ගන්නවා. ෙමොනරාගල, 
හම්බන්ෙතොට, මාතර වර්ග කිෙලෝමීටර් 50ක industrial park 
එකක් දානවා. 

ඊළඟට, උතුෙර් සහ නැ ෙඟනහිර සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු 
කරන්න ෙවනවා. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් ආෙයෝජනය 
දැනට ෙඩොලර් මිලියනයක් තිෙබනවා. ඒක ෙඩොලර් මිලියන පහට 
ෙගන යන්න ෙවනවා. අපි ෙම් කාලෙය් කෙළේ ලංකාව ෙලෝකයත් 
එක්ක පාලම්වලින් එකතු කරන එකයි. ඒ පාලම් ඔබතුමන්ලා 
කඩා දාලා තිබුණා. ඔබතුමන්ලා ඒවාෙය් ඔළු කුඩු කරලා තිබුණා. 
අපි නැවත ඒ පාලම් හැදුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
පාලම් උඩ තමයි අෙප් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්ෙන්. "අපනයනය - 
අපනයනය - අපනයනය" ඇෙරන්න අපට ෙම් වෙළන් ෙගොඩ 
එන්න කිසි කමයක් නැහැ. අපි දීපු ෙපොෙරොන්දුව අනුව දැනුම මත 
පදනම් වුණු, ඉහළ තරඟකාරිත්වයක් තිෙබන, සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකයක් අෙප් ෙම් රජය ෙගොඩනඟනවා කියන එක 
ෙබොෙහොම විශ්වාසෙයන් කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon. E.Saravanapavan. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[1.53p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Mr. Presiding Member, what I observed and 

appreciate is that the Hon. Rohitha Abeygunawardana and 
the Hon. Namal Rajapaksa are much concerned about the 
civilians. I am disappointed and wish to point out that the 
same thing happened in the North and the East when they 
were ruling. There was not only one incident, but several 
incidents involving civilians. But, what did they do? Did 
they or anybody raise their voices at that time on behalf of 
the civilians? -[Interruption.]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Prabhakaran was there. 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Anyway, I appreciate that you are concerned about the 

civilians. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
At that time, Prabhakaran was there. - [Interruption.]  

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
No, even places which were not under their control 

were attacked. - [Interruption.]  

Anyway, now let me start my speech on the Vote of 
the Ministry of Finance. What I find is that the financial 
allocations are not devolution-friendly. Everybody can 
read these and I will explain. I would like to take up only 
one matter of utmost importance and which is critical at 
this juncture in the history of devolution of this country.  

I am very glad that His Excellency the President, on 
the 07th of this week, vehemently reiterated in Parliament 
his determination to deal with the causes that led to the 
ethnic conflict and the bloody war, which devastated the 
life of our people. His noble vision will be realized only if 
the different arms of the State machinery cooperate 
sincerely with this cause. The Ministry of Finance which 
supplies the real lifeblood to the Government’s 
programmes has never been sincere towards 
strengthening the structure of devolution. The financial 
allocations were not what was expected. The financial 
policies were unsupportive of the devolution process in 
the past and even at this moment, the old trend persists. In 

the next year's Budget too, there are no signs of change in 
the allocation of financial resources towards 
strengthening the devolution process, leading to 
reasonable alleviation of grievances of our people. 

The Ministry of Finance consistently maintained a 
ratio, whereby only a minimum of Government’s total 
Budget was allocated to the second and third tiers of the 
governance structure, which weakens them and prevents 
them from moving forward towards better governance. In 
the Budget for 2017, out of the total Capital Expenditure 
of the Government, only 3.5 per cent is allocated to the 
second and third tiers of the governance structure, namely 
to the provincial councils and the local governments. 
Similarly, only about 8 per cent of the total Recurrent 
Expenditure of the Government has been allocated to this 
devolved structure of governance. On the whole, only 
about 6.4 per cent of the total Government Budget is 
allocated to the provincial councils and local 
governments. Various strategies are adopted to keep the 
provincial councils a weak structure, scuttling the 
purpose of devolution. 

I was trying to find out which Ministries will be 
handling the railway line extension project up to Ponnalai 
and the vertical building project for Jaffna announced by 
the Hon. Minister of Finance in his Budget Speech. After 
a long search in the Volumes of Budget Estimates, I 
could not find such details and I am not even sure if the 
Hon. Minister of Finance was serious about those 
projects. I do not know who is hoodwinked by whom? 
There are also a number of strategies institutionalized in 
the budgeting procedure which deprived the war-affected 
regions, the Northern and the Eastern Provinces. The 
constitutional responsibility, authority and the role of the 
Finance Commission are simply belittled and undermined 
by the Ministry of Finance. 

If you carefully analyze the past history of financial 
allocations, there had been a deliberate, manipulative 
practice which created the regional disparities. This has 
embarrassed the present Government, forcing it to declare 
its efforts to bring back the socio-economic conditions of 
the war-affected regions on par with that of the rest of the 
country by 2020. But, it is a dismal vision without a 
concerted effort to provide resources and powers to these 
regions and improve capacities.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Member was not here in the morning. 

The Hon. Ravi Karunanayake clearly stated that the 
North has spent only 30 per cent of the monies allocated 
last year. You all have not spent it. -[Interruption.] If you 
were here in the morning and listened to the Hon. Ravi 
Karunanayake, he explained that you all have spent only 
30 per cent of the monies allocated last year. You should 
have been here in the morning. 
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
No. You must find out from the Director-General, 

Department of National Budget when the money was 
released. Even last month, we were asked to propose a 
project. But, with the zero budget, we could not do 
anything. So, it was postponed to next year. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Provincial Council has been dragging its feet. 

That is the main problem. 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
My time is limited. So, I want to go ahead with my 

speech. 

Mr. Presiding Member, I would like to demand from 
the Hon. Minister of Finance to declare very clearly on 
the Floor as to what percentage of Government’s total 
Budget will be provided in the future, during the rest of 
the period of this Government of good governance, for 
the second and third tiers of the governance structure.  

We, as a war-affected community, are continuously 
languishing below the threshold levels in all aspects of 
life and need to be informed of what is going to be done 
for us in order for us to develop some faith and 
confidence in the Government’s vision and mission. 

Also, the Hon. Minister of Finance has pointed out in 
his Budget Speech that 100,000 persons in the tourism 
industry, 60,000 in the textile industry and 400,000 in the 
construction industry are to be trained. So, it is a very 
good proposal. And also, he has proposed to give 
scholarships to the state sector training institutes. So, I 
want to bring to your knowledge that there are no state 
sector training institutes in the North and the East, if you 
want to implement it in a large scale, except for the Sri 
Lanka-German Training Institute in Kilinochchi, which 
has been set up very recently. So, what I am saying is that 
it is a good proposal because then, they can be self-
employed or find other employment. Therefore, that 
matter has to be considered. 

இந்த இடத்திேல நான் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் ெசால்ல 
ேவண் ம். எனக்கு ன்னர் ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள், "தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் தற்ேபா தான் இணக்க அரசியைல 
உணர்ந் ள்ளார்கள்" எனக் குறிப்பிட்டார். அவ க்கு த ல் 
இணக்க அரசிய க்குாிய வைரவிலக்கணம் ெதாியேவண் ம். 
நாங்கள் இங்கு இணக்க அரசியல் ேபசவில்ைல; அரசாங் 
கத்திடம் நாங்கள் எந்தவிதச் ச ைககைள ம் ெபறவில்ைல. 
சாியாகச் ெசால்வதானால், நாங்கள் பிச்ைசெய க்கவில்ைல. 

எைத அரசாங்கம் ெசய்தா ம் எல்லாவற்ைற ம் நாங்கள் 
ஆேமாதிப்ேபாம் என்ற அர்த்தமில்ைல. எ  சாியாக 
இ க்கின்றேதா, எ  மக்க க்குத் ேதைவயாக இ க் 
கின்றேதா, எைத மக்க க்குக் ெகாண் ெசல்ல ேமா 
அைதத்தான் நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் ேகட்கின்ேறாம். 
நாங்கள் ஒன் ம் அரசாங்கத் டன் ேசர மில்ைல; இணக்க 
அரசியல் நடத்த மில்ைல. ன்  இணக்க அரசியல் நடத்திய 
அவர், ன்பி ந்த அரசாங்கத் தைலவ டன் ேசர்ந்  மக்கைள 
அ ைமப்ப த்தி, அங்கு ஒ  குட்  மன்னராகத்தான் 
இ ந்தார். அதன் நிமித்தம் எத்தைனேயா பல ெகாைலகள் 
நடந்தி க்கின்றன; அைவ பற்றிய விபரங்கள் விைரவில் 
ெவளிவ ம். அங்கு நடத்தப்பட்ட ெகாைலகளில் அவ ைடய 
கட்சிையச் ேசர்ந்த இ வ க்குத் தற்ெபா தான் மரண 
தண்டைன விதிக்கப்பட் க்கின்ற .  

In his own party, there were two people who were 
sentenced to death day before yesterday. It was published 
only in the local newspapers and more murders will come 
up very soon. We are working with the Government in 
order to achieve political rights. Therefore, no one should 
take it for granted that we are part of the Government. 
You must understand that.       

எம  இடங்க க்கு இப்ெபா  ெபாிய ெபாிய 
ெதாழிற்சாைலகள் வ கின்றன. அங்ேக 'பிறண் க்ஸ்' 
இ க்கிற , 'காகில்ஸ்' இ க்கிற . இந்த ஸ்தாபனங்க க்கு 
எத்தைனேயா வைகயில் ெபாிய உதவிகைளச் ெசய்கிறார்கள். 
அவர்கள் அங்கு வந்  ெபாிய அளவில் அவற்ைற அைமத்தி க் 
கிறார்கள். அங்ேக அவற்ைற அைமப்ப  பரவாயில்ைல. 
ஆனால், நாங்கள் எங்கள் மக்க ைடய ெதாழிற் ைறைய 
ஊக்குவிக்க ேவண் ம். ஆனால், ஊக்குவிக்கக்கூ ய 
களநிலவரங்கள் ெகா ம்பில் இ ப்ப ேபால வடக்கு, கிழக் 
கில் இல்ைல. அங்கி ப்பவர்கள் இங்ேக வர யா . 
அவர்கள் ஒ  ெதாழிைலத் ெதாடங்குவதாக இ ந்தால், 
அ ப்பைடயில் அவர்க க்குப் ப ப்பிக்க ேவண் ம்;  
அரசாங்கம் அதற்குாிய ச ைககைளச் ெசய்ய ேவண் ம். 
அதற்காக வங்கிக க்குப் ேபானால் அவர்க க்கு அதற்கு 
ஏதாவ   collateral காட் ம்ப  ேகட்கிறார்கள். ஆனால், அந்த 
நிைலைம இங்ேக இல்ைல. எனேவ, இதற்ெகன ஓர் 
அைமப்ைப ஏற்ப த்தி எல்லாவற்ைற ம் ஒேர கூைரயின்கீழ் 
ெகாண் வந்  அங்ேக ெதாழிற் ைறைய ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். அங்ேக எத்தைனேயா ப த்தவர்கள் இவ்வாறான 
ஸ்தாபனங்கைளத் ெதாடங்குவதற்கு ஆயத்தமாக இ க்கி 
றார்கள். ஆனால், எந்தத் ெதாழிலாக இ ந்தா ம் அதைனத் 
ெதாடங்குவ  எப்ப ? அதன் உற்பத்திகைளச்  சந்ைதப் 
ப த் வ  எப்ப ? என்  ெதாியாத நிைலயில் இ க்கி 
றார்கள். ஆகேவ, அந்த உற்பத்திகைளச் 
சந்ைதப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் ஏதாவ  உதவிகைளச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். இந்த மாதிாியான 
உபாயங்கைளக் ைகயாண்  அங்கி ப்ப வர்கைள ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம். இவ்வா  ெபாிய ெபாிய ெதாழிற்சாைலகைள 
அங்கு ெகாண் வரலாம். அங்குள்ள 'பிறண் க் 'ல் 
கிட்டத்தட்ட 5,000 ேபர் வைர ேவைல ெசய்கிறார்கள். இவ்வா 
ெறனில், அ  ஒ  labour market ஆகத்தான் வரப் 
ேபாகின்ற . இைதேய நாங்கள் வளர்ப்ேபாமாக இ ந்தால், 
இந்த நாட் க்குாிய Gross Domestic Product உயரமாட்டா . 
எனேவ,  வர  ெசல த் திட்டத்தில் மாத்திரம் குறிப்பிட்டால் 
ேபாதா . இவற்ைறக் க த்திெல த் , அதற்குாிய வளங் 
க டன் ேசர்த்  அங்குள்ள ெதாழிற் ைறகைள ஊக்குவிக்க 
ேவண் ெமன இத்த  ணத்தில் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  Your time is over.  
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Oaky. Thank you.  
 
[අ.භා. 2.05] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අය වැය විවාදෙය් අවසාන 

දවස. මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් 
අවස්ථා ෙව් මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අපි කවුරුත් දන්න ෙදයක් තමයි, රටක පධාන ෙමෙහයුම් 
යාන්තණයක් තිෙබන බව. ඒ තමයි, විධායකය, ව්යවස්ථාදායකය 
සහ අධිකරණය. ෙම් යාන්තණ තුන එකට කටයුතු කෙළේ නැත්නම් 
ඕනෑම රටකට ඉදිරියට යන්න බැරි බව අපි පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන තුන අතරින් අපි 
ඉන්ෙන් ව්යවස්ථාදායකෙය්. ඒ කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. 
ඡන්දෙයන් පත්ෙවලා ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලාට - 
ව්යවස්ථාදායකයට - තමයි ෙම් රෙට් නීති හදන්න අවස්ථාව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් මූල්ය 
පාලන බලය සම්පූර්ණෙයන් තිෙබන්ෙන්ත් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට.   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව රාජ්ය 
මූල්ය පාලනෙය් සියලු වගකීම් තිෙබන්ෙන් ව්යවස්ථාදායකයට  බව 
අපි දන්නවා. රජෙය් ආදායම්, වියදම්, අය වැය පරතරය පියවන 
ආකාරය ඇතුළු සම්පූර්ණ ආර්ථික කියාවලියම බාර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ව්යවස්ථාදායකයටයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් සියලු කටයුතු කරන ව්යවස්ථාදායකෙය්  මූල්ය 
බලය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන පධාන ආයතන ෙදක තමයි, 
මහා භාණ්ඩාගාරය සහ මහ බැංකුව. මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් සහ 
මහ බැංකුෙවන් හදලා කැබිනට් මණ්ඩලයට එවන පතිපත්ති 
අනුමත කරන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුව සහ භාණ්ඩාගාරය 
කියන පධාන ආයතනවලට ඉතිහාසෙය් හැම දාම ඉතා උත්තරීතර 
පුද්ගලයන් පත් කළා. ඒ.එස්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, ෙනවිල් 
කරුණාතිලක මැතිතුමා මහ බැංකු අධිපතිවරුන් වශෙයන් කටයුතු 
කළා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් හැටියට ඒ.එස්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා කටයුතු කළා. ඒ වාෙග් ෙම් රෙට් උත්තරීතර, 
ෙගෞරවනීය පුද්ගලයන් ෙම් තනතුරු සඳහා පත් කළා. ඒ අය තමයි  
සියලු ෙද් සාකච්ඡා කරලා පතිපත්ති හදලා අපට එවන්ෙන්. නමුත් 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දාට පස්ෙසේ බලයට පත් ෙවච්ච ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? මහ බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කෙළේ 
කවුද? ෙම් රෙට් පුරවැසිභාවයක් නැති, ෙම් ආණ්ඩුවට මහා දූෂණ 
ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවච්ච පුද්ගලයා තමයි මහ බැංකු අධිපති 
සඳහා පත් කෙළේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 

 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැදගත් ෙදවන 

තනතුර තමයි භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් තනතුර. අපි ෙබොෙහොම ගරු 
කරන නිලධාරියකු වන, ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මැතිතුමා 
අද ෙම් තනතුෙර් කටයුතු කරනවා.  මුදල් අමාත්යාංශෙය් සියලු 
නිලධාරින් අද ෙම් නිලධාරින්ෙග් මැදිරිෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් අපි 
අහනවා, අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව තීරණ ගන්න 
ඔබතුමන්ලාට බලය - හයිය - තිෙබනවාද කියලා. අද ෙම් රෙට් 
සියලු ආර්ථික තීරණ ගන්ෙන් කවුද? අද ෙම් රෙට් සියලු ආර්ථික 
තීරණ ගන්ෙන් ''පස්කියි, රත්තියි.'' එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා අපට කියනවා, "පස්කියි රත්තියි තමයි අපව 
කන්ෙන්" කියලා.  

2001 - 2003 යූඑන්පී ආණ්ඩුව නැති කෙළේ, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය  අගමැතිතුමාෙග් කෙනන් ඇඳලා එළියට 
දැම්ෙම් ෙම් පාස්කරලිංගම් මහත්තයාෙග්යි, චරිත රත්වත්ෙත් 
මහත්තයාෙග්යි ආර්ථික පතිපත්ති නිසායි. ෙම් රෙට් සියලු ආර්ථික 
පතිපත්ති තීරණ ගන්ෙන් පාස්කරලිංගම් සහ චරිත රත්වත්ෙත් 
මහත්මයායි. ෙම් අය ගන්න තීරණ නිසා ෙම් රටට යම් අගතියක් 
වුෙණොත් ඒ අය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ගන්න තීරණය 
ෙමොකක්ද කියලා මට කියන්න.  

ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට හිටියා. අද එතුමා 
ෙකොමිසමකට තිස් වතාවක් කැඳවලා තිෙබනවා. භාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම් හැටියට  ඒ ගත්ත තීරණවලට එතුමා වග කියන්න ඕනෑ.  
මහ බැංකු අධිපතිතුමා හැටියට හිටපු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 
මැතිතුමා අද වනෙකොට හත් වතාවක් ෙකොමිසමකට කැඳවලා 
තිෙබනවා. වැරැදි කරලා තිෙබනවා නම් කැඳවන්න ඕනෑ; 
ෙහොයන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ? ඒ අය  ගත්ත තීණවලට වග කියන්න 
ඕනෑ නිසා. ඒත්, ෙම් ආණ්ඩුව අද පැරදුෙණොත් අද රෑට 
පාස්කරලිංගම් මහත්තයා එංගලන්තයට යනවා. එතෙකොට කවුද ඒ 
ගත්ත තීරණවලට උත්තර ෙදන්ෙන්?  

2004දීත්  පැරදුණු ගමන් 'පස්කි'  එංගලන්තයට ගියා. කවුද 
ඒවාට වග කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙගන් අපි අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ''පස්කිෙග්  - චරිතෙග්''  ආර්ථික පිළිෙවතද 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමත කරන්ෙන්? ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාටත් ඒ නම් ෙදක කියන ෙකොට හිනා යනවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන්ද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තීරණය කරන්ෙන්? මම  
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන් ඒක. ෙම්ෙගොල්ලන්ද ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය තීරණය කරන්ෙන් කියලා මට කියන්න. ඔබතුමාෙග් 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට, -  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා ෙම් කාරණය 

කියන්ෙන්. ඒ ෙදන්නාම මෙග් යාළුෙවෝ. ඒකයි මට හිනා ගිෙය්. 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ෙදන්නාම ඔබතුමාෙග් යාළුෙවෝ. ඔබතුමා නැති කරලා 

දාන්ෙන්ත් ඒ ෙදන්නාම තමයි. ඒ ෙදන්නා යාළුෙවෝ වුණාට  2001දී 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව නැති කෙළේ ඒ ෙදන්නා කියලා 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාෙන්. ෙමතුමන්ලාට "මහා ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයෝ" කියලා කියනවා.  

ෙමොකක්ද ෙම් ෙදන්නාෙග් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ? එකක් 
තමයි ෙපෞද්ගලිකරණය. සියලු ෙද්ෙපොළ ටික විකුණපන් කියනවා. 
ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඊළඟට කියනවා, බදු ගහන්න 
කියලා. ඊළඟට, සහනාධාර කපන්න කියනවා. ඔය කාරණා තුන 
කියන්න ඔය මැටි ෙමෝල් ෙදක ඕනෑද? රෙට් තිෙබන සම්පත්, 
ෙද්ෙපොළ ටික විකුණන්නට කියන්න, මිනිසුන්ෙගන් බදු අය 
කරන්න කියන්න, සහනාධාර කපන්න කියන්න, දඬ ගහන්න 
කියන්න පස්කියි, රත්තියි ඕනෑද?  

භාණ්ඩාගාරය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් මූල්ය පතිපත්තිය හදන 
ෙගෞරවනීය තැනක්. ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මැතිතුමා 
ඇතුළු ෙහොඳ උගත් විද්වත් නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්නවා, ඒ අයට 
තීන්දු ගන්න ෙදන්න. අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පාස්කරලිංගම් 
මහත්මයා තිකුණාමලයට අක්කර 4,000ක project එකක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එතුමා ඒෙක් සභාපති. එතුමා 
ව්යාපාරිකෙයක්, එතුමා කරන්ෙන් ව්යාපාර. එතුමා 2002දී, 2004දී 
හිල්ටන් එෙක් නැවතිලා  deal දැම්මා. ෙම් විධිෙය් dealකාරෙයකුට 
රෙට් ආර්ථික පතිපත්ති හදන්න ෙදනවාද? අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන් කියලා. 

චරිත රත්වත්ෙත් මහත්මයා කියන්ෙන් කවුද? රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා කිව්ෙවොත් එක කකුෙළන් ඉන්න කියලා එතුමා එක 
කකුෙළන් ඉන්නවා; ඇඟිල්ෙලන් ඉන්න කිව්ෙවොත් ඇඟිල්ෙලන් 
ඉන්නවා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා one කිව්ෙවොත්, "ඔව්, one" 
කියලා කියනවා;  two කිව්ෙවොත් "two" කියනවා. එකයි ෙදකයි 
කීයද ඇහුෙවොත්, "ඔබතුමාට කැමැති ෙදයක් හිතන්න" කියනවා. ඒ 
වාෙග් පිරිසකටද ෙම් රෙට් මූල්ය පතිපත්තිය පාලනය කරන්නට 
ෙදන්ෙන්? එම නිසා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් ආණ්ඩුවට, 
ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, කරුණාකරලා  ෙම් රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගැනීෙම් දී ෙම් වාෙග් පිරිසට බාර 
ෙදන්ෙන් නැතිව භාණ්ඩාගාරයට බාර ෙදන්න කියලා. ෙම් වන විට  
දැන් මහ බැංකුෙව් කටයුතු ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාත් 
විෙද්ශිකෙයක් තමයි, නමුත් අපි එතුමාට ෙමොකුත් කියන්ෙන් 
නැහැ.  

දැන් බලන්න, හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ගැන. එතුමා ආර්ථික 
විෙශේෂඥයා. එතුමාට ෙමොකක්ද දුන්ෙන්? විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිකම දීලා ඉතිෙයෝපියාවයි, යුෙගෝස්ෙලෝවියාවයි බලන්න 
කියලා කිව්වා. එතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? එතුමා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු ෙව් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
ෙලොක්කා. එතුමාට විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම දීලා 
ඉතිෙයෝපියාව බලන්න කියලා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා විෂය 
ගැන දන්නා මිනිසුන්ෙගන් වැඩ ගන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට තව අෙප් 
ආචාර්යවරෙයක්ද ෙකොෙහේද ඉන්නවා, කවුද ඔහු? 

 
 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආශු මාරසිංහ. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ආංශුමාත ෙනොෙවයි, ආෙල්ලුයියා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කවුද කියලා මට නම මතක නැහැ. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඉරාන් විකමරත්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඉරාන් විකමරත්න මහත්මයා. ඔය ඉන්ෙන් මහා ආර්ථික 

පයිතගරස්ලා ෙන්. මම අහන්ෙන්, එතුමාට ෙමොකක්ද දීලා තිෙබන 
ඇමතිකම? ඒ කට්ටිය ඔක්ෙකෝම පැත්තකට දමන්න ෙකෝ. අෙප්  
ෙම් ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා ෙහොඳ හදවතක් 
තිෙබන මනුෂ්යෙයක්. අපි දන්නවා,  එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
මනුෂ්යෙයක් බව. නමුත් ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්? ඒ 
නිසා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් ආණ්ඩුවට කියනවා ෙම් 
ආර්ථිකය විනාශ කරන්න එපා, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න එපා 
කියලා. එම නිසා ආර්ථිකය පිළිබඳව තීන්දු ගැනීෙම්දී 
භාණ්ඩාගාරෙය් විෙශේෂඥයන්ෙග් අවසරය ගන්න කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

දැන් ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් කවුද? මුදල් අමාත්යාංශය භාර 
මුදල් ඇමතිවරයා. දැන් මුදල් ඇමතිතුමා ෙමොක්කද කරන්ෙන්? 
අෙප් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහත්මයා යම් කාර්ය 
භාරයක් කරනවා. නමුත් මම ෙහොඳටම දන්නවා, - එතුමාට කථා 
කරන්න විධියක් නැහැ- එතුමන්ලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළට එකඟ නැහැ කියලා.  

ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිෙකෙනක් ඉන්නවා. අඩුම තරමින් එතුමා 
ෙම්කට වග කියන්නට ඕනෑ ෙන්. ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්ෙන් මුදල් ඇමතිතුමා. මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙමොකද කරන්ෙන්? මුදල් ඇමතිතුමා රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්ති ගැන කථා කරනවාද, ඒකට අදාළව ෙමොනවා හරි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවාද? ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා 
කරන්ෙන් එතුමාෙග් සමාගම් ටිකට අවශ්ය නීති, ෙරගුලාසි ටික 
ෙම් අය වැය හරහා සම්මත කර ගැනීමයි. එතුමා එතුමාෙග් පවුල 
හදනවා; ව්යාපාර හදනවා; මිතුෙරෝ හදනවා.  ෙම් ෙලෝකෙය් පහළ 
වුණු මුදල් ඇමතිවරුන්ෙගන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙගනැල්ලා 
තමන්ෙග් ව්යාපාරවලට වාසි වන විධියට  අණ පනත් සම්මත කර 
ගන්න එකම මුදල් ඇමතිවරයා ඉන්ෙන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් 225  ෙදනාෙගන්ම මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් අය වැයට ඡන්දය ෙදන හැම ෙකෙනක්ම 
තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව හිතලා බලන්න, ෙම් අය වැය 
කියවන්න කියලා. ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
ව්යාපාරවලට වාසි ෙවන ෙයෝජනා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අය වැෙය් Item 484 
කියවලා බලන්න.  පසුගිය අය වැෙය් Item 484  සහ Item 208  
බලන්න.  එය ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියවන්න කාල ෙව්ලාව නැති 
නිසා මම සභාගත* කරනවා.  

3931 3932 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ මට ෙපෞද්ගලික 
අමනාපයක් නැහැ. එතුමාට මුදල් ඇමතිකම නැතිව සමාජෙසේවා 
ඇමතිකම ෙහෝ ෙවනත් ෙමොකක් ෙහෝ ඇමති ධුරයක් දුන්නා නම් 
මම ෙමෙහම කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙලොකුම logistics සමාගෙම් අයිතිකාරයා. 
ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් එතුමා 
යටෙත්. මම අහන්ෙන් එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එතුමා යටෙත් තබන්න පුළුවන්ද? ෙම් රෙට් 
මුදල් ඇමතිවරයා ලංකාෙව් ෙලොකුම logistics businessකාරයා; 
එතුමාට ෙදනවා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ෙමොකක්ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන විනාශය? මතක තියා ගන්න, ෙම්ක කරන්න එපා. අපි 
පසුගිය අය වැෙය්දී ෙම්ක ගැන කිව්වා. එතුමා 2016 අය වැය 
කථාෙව්දී එතුමාෙග් ව්යාපාර තුනකට අදාළව ෙගනා ෙයෝජනා 
තුනක් මම මීට ෙපර සභාගත කළා.  

ඊළඟට, අපි ගිය වර අය වැෙය්දී කිව්වා පාෙඩෝ ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳව. එදා අපි ගාව ලිපි ෙල්ඛන තිබුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ෙජනරාල්තුමාට කියනවා ෙබොෙහොම පරිස්සමින් කටයුතු කරන්න 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝටල්වලට ගිහින්, ජයික් හිල්ටන් 
එෙක්දී දාපු deal  සියල්ල ගැන අපි දන්නවා. ඒ සියලු ෙතොරතුරු 
අපිට තිෙබනවා; සියලු ඡායාරූප තිෙබනවා. එම නිසා 
කරුණාකරලා පරිස්සමින් ගනු-ෙදනු කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
car sale කාරයින්ෙගන් සල්ලි අරෙගන බදු අඩු කරන, deal  දාන 
සියලුම ෙතොරතුරු අපි ගාව තිෙබනවා. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
පරිස්සමින් කටයුතු කරන්න.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාවට ෙග්නවා පාෙඩෝ, 
ෙබන්ස් සහ ඉතාම සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන 800ක් සහ 900ක්, 
ෙදවරකට. ෙම්වා සියල්ලම රජෙය් ෙසේවකයන්ට දීපු වාහන. ෙම් 
යටෙත් වාහන ෙගන්වන්න පුළුවන් යූ. එස්. ෙඩොලර් 30,000ක 
උපරිමයකට යටත්වයි. නමුත් ඒ ෙගන්වන සියලුම වාහන යූ. එස්. 
ෙඩොලර් 40,000යි සහ 50,000යි. ෙර්ගු සංගමය විසින් ෙම් සියලුම 
වාහන නවත්වලා ෙම්වා රාජසන්තක කරන්න කියලා ලියනවා. 
ඉන් පසුව තීන්දුවක් ගන්නවා, එක්ෙකෝ රජසන්තක කරන්න 
නැත්නම් ලක්ෂ 80ක දඩයක් ෙගවන්න කියලා. ඉන් පසුව 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් 
ඇමතිතුමාෙගන් අවසර ගන්නවා,  ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා.  

ඇමතිවරයා කියනවා ලක්ෂ 16ක දඬයක් ගහලා ෙම් වාහන 
නිදහස් කරන්න කියලා. රජයට වුණු අහිමි වීම එක වාහනයකින් 
ලක්ෂ 60යි. 60 x 1,700. ලක්ෂ 60 ගත්තා නම් දුක නැහැ, එක 
වාහනයකින් ගත්ත ෙකොමිස් එක ලක්ෂ 5යි. 60 ෙකෙසේ ෙවතත් 
15ක්වත් ගත්තා නම් ඒත් දුකක් නැහැ. එක වාහනයකින් ලක්ෂ 5 
ගණෙන් ෙකොමිස් අරෙගන ෙම් වාහන සියල්ල නිදහස් කළා. ඒ 
අනුව ෙර්ගු සංගමය FCID එකට ගියා වාෙග්ම ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාව හමුෙවලා සාකච්ඡාවකුත් කළා. ඒකට 
ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් ආෙව්ත් නැහැ, මුදල් ඇමති ආෙව්ත් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒ සම්බන්ධව කමිටුවක් පත් කළත් 
අද ෙවනකම් ඒ කමිටුව ගත්ත තීරණයක් නැහැ. ෙර්ගු සංගමය 
ගිහින් FCID එකට පැමිණිල්ලක් කළා, මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
පාෙඩෝ 1,700ක ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා. අද ෙවනකම් ෙර්ගු සංගමය කැඳවූෙව් නැහැ. 
දවෙසන් දවස ෙර්ගුව  ෙහොරකම් කරනවා. ෙර්ගුව ඇතුෙළේ හිටෙගන 
ගනු-ෙදනු ෙවනවා.  

අෙප් අගමැතිතුමා එක ෙහොඳ වැඩක් කළා. බලපත ෙදන්ෙන් 
විනිමය පාලක. Am I right? ඔව්, මම හිතන හැටියට ආනයන  හා 
අපනයන පාලක. එතුමා තමයි සියලු ෙදනාටම  body permits 

දුන්ෙන්.  මුදල් ඇමතිතුමා ඒ කාලෙය් සෑෙහන්න body permits  
වික්කා. ලක්ෂ 5, ලක්ෂ 6 වාෙග් ගණන්වලට body permits  
වික්කා. අෙප් කාලය තුළත් ඒ වැරදි සිද්ධ වුණු බව පිළිගන්නවා. 
ඒ නිසා වහාම ඒ විෂය මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අයින් කරලා ගරු 
මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට දුන්නා. ඒකත් ඉතින් ෙහොරාෙග් 
අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙග් වැඩක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන් වහාම ෙම් 
ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් අයින් කරන්න;  
ෙම් වාෙග් වාහන වංචා නවත්වන්න වහාම කටයුතු කරන්න 
කියලායි. ඒ ආකාරයට නිදහස් කළ සියලුම වාහනවල අංක, ඒ 
වාහන ෙගන්වපු පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ෙවනස් කළ ගැසට්  ආදී 
සියලු ලිපි ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්වා අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා තමයි අද තිෙබන ෙලොකුම logistics company එෙක් 
අයිතිකාරයා කියලා. ෙම් ඇමතිතුමාෙග් දියණිය, -මම ඒ දරුවාෙග් 
නම කියන්ෙන් නැහැ- තාත්තාට ලියුමක් එවනවා bonded 
warehouse එකක් ඉල්ලලා. Global Transportation Logistics 
(Pvt) Ltd එක මුදල් අමාත්යාංශෙයන් bonded warehouse එකක් 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අනුව තිෙබන ෙලොකුම 
bonded warehouse එක ෙදනවා. ඒකට ෙපෞද්ගලික මුදලින් 
ඇපකරයක් ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ශත පහක ඇපකරයක් නැතිව, 
පුද්ගල ඇපයකට ෙම් warehouse එක ෙදනවා. ලංකාෙව් කිසිම 
logistics company එකකට ෙම් විධියට දීලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙහේලීස් එෙකන් අහන්න, එෙහම නැත්නම් ඕනෑම logistics 
company එකකින් අහන්න ෙම් වාෙග් විශාල bonded warehouse 
එකක් ඒ කාටවත් දීලා තිෙබනවාද කියලා. මුදල් ඇමතිවරයා 
තමන්ෙග් සමාගමට ෙදනවා ෙම් warehouse එක. ඒක දීලා නිකම් 
ඉන්ෙන් නැහැ. ඒක දුන්නාට පසුව අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා අලුෙතන් ගැසට් එකක් ෙග්නවා, ෙමපමණ වර්ග අඩි 
පමාණයක් තිෙබන අයට විතරයි ෙම් bonded warehouse ෙදන්න 
පුළුවන් කියලා. ඒ වර්ග අඩි පමාණය තිෙබන්ෙන් Global 
Transportation Logistics (Pvt) Ltd එකට විතරයි; රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් ෙකොම්පැනියට විතරයි. 

 පළමුෙවනි කාරණය තමයි නීති විෙරෝධි ෙලස bonded 
warehouse එක ගැනීම, ෙදෙවනි කාරණය තමයි ඇපකරයක් 
නැතිව ලබාදීම. තුන්ෙවනි කාරණය තමයි ෙවන කිසිම logistics 
company එකකට ෙම් විධිෙය් bonded warehouse එකක් ගන්න 
බැරි විධියට කටයුතු කිරීම. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්ෙන්? මම අහන්ෙන් ෙම් වාෙග් වැඩ කරන්නද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධව එම 
අධ්යක්ෂවරියෙග් ඉල්ලීම, ඒ වාෙග්ම Sri Lanka Customs 
එෙකන් අනුමත කිරීම, ෙර්ගු සංගමෙයන් ජනාධිපතිතුමාට කළ 
පැමිණිල්ල ආදි සියලු ෙල්ඛන මම සභාගත** කරනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිංගප්පුරුෙව් පධානම 
logistics සමාගමක් තිෙබනවා, S-Net Freight (Holdings) 
Private Limited කියලා. සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන ෙලොකුම logistics  
සමාගම. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් විධායක 
නිලධාරියා ෙදොන් සිරිල් ෙරොඩිෙගෝ. ෙම් ෙදොන් සිරිල් ෙරොඩිෙගෝ 
මහත්මයාෙග් සමාගෙම් ලංකෙව් නිෙයෝජිතයා අෙප් මුදල් 

3933 3934 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

———————————- 
** ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ඇමතිතුමාෙග් logistics සමාගම. ෙම්ෙක් කාර්යාලය තිෙබන්ෙන් 
ලංකා බැංකු පරණ ෙගොඩනැඟිල්ෙල්. ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙලන් 
යන්න කියලා නඩු දමන්නට යනවා, නමුත් අද ෙවනකම් යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අය බලහත්කාරෙයන් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉන්නවා. ෙම් logistics සමාගෙම් CEO ෙලස 
කටයුතු කරන ෙදොන් සිරිල් ෙරොඩිෙගෝ මහත්මයා ලංකාවට එනවා. 
එතුමා තමයි ෙම් සියලු ව්යාපාර බලන්ෙන්. ඔහු සිංගප්පූරු 
ජාතිකෙයක්. එතුමා ෙම් අවුරුදු එකහමාර තුළ ලංකාවට පැමිණි 
හැම අවස්ථාවකම නවතින්ෙන් ෙකොළඹ හිල්ටන් ෙහෝටලෙය්යි. 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, එතුමාෙග් සියලු බිල් 
ෙගවන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශයයි. තම ව්යාපාරෙය් රැස්වීම්වලට 
එන සිංගප්පූරු logistics සමාගෙම් CEOෙග් බිල ෙගවන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යාංශයයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් විමල් 

වීරවංශ මන්තීතුමාත් මට විනාඩි තුනක් දුන්නා. එ තෙකොට මට තව  
විනාඩි පහක් තිෙබනවා. 

මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා හිල්ටන් ෙහෝටලයට යවන ඊ
-ෙම්ල් පණිවුඩය, ෙදොන් සිරිල් ෙරොඩිෙගෝ මහත්මයා හිල්ටන් 
ෙහෝටලෙය් සිටි සියලුම දින වකවානු, එතුමාෙග් CV  එක, 
"Global Park" කියන ආයතනයත් සමඟ තිෙබන ගනුෙදනු 
ඇතුළත් ඒ සියලු ෙල්ඛනත් මා සභාගත* කරනවා. ෙම් 
පුද්ගලයාෙග් සියලු ගනුෙදනු මුදල් අමාත්යාංශෙයන් කරනවා. එය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නීති විෙරෝධීයි. ෙම්ක රාජ්ය මුදල් අයථා ෙලස 
පරිහරණය කිරීමක්. ෙම් වරදට ඇප නැහැ. අන්න ඒක ඔබතුමන්ලා 
මතක තියාගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට සීනි ෙගන්වීමත් දැන් 
ඒකාධිකාරයක් කරෙගන තිෙබන හැ ටි බලන්න. කලින් 
ව්යාපාරිකයන් විශාල පිරිසක්  ෙම් රටට සීනි ෙගනාවා. දැන් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කරලා, මුදල් ඇමතිතුමා logistics company 
එෙකන් අයින් ෙවලා, සීනි ෙගන්වන එකත් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් රටට සීනි ෙගන්වන සියලුම ව්යාපාරිකයන්ෙග් ඒ 
වැඩකටයුතු නවත්වලා, වරාෙය් ෙකොටසක් ෙවන් කරෙගන අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමා දැන් ලංකාෙව් පබලම සීනි ව්යාපාරිකයා බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්.  "අපට 
සීනි ෙගන්වන්න විධියක් නැහැ, ඒ අය ඒකාධිකාරය අරෙගන, 
ෙර්ගුව අල්ලාෙගන ෙම් සියලු කටයුතු කරනවා" කියා අද ෙම් 
ව්යාපාරිකයන් අප ළඟට ඇවිත් කියනවා. ඒ නිසා අප 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පශ්නයට වහාම 
මැදිහත් ෙවන්න කියා. එය ෙවනස් කරන්න එතුමා නිකුත් කළ 
ගැසට් නිෙව්දන සහ ඒ සියලු ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනත් මම 
සභාගත* කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙර්ගු නිලධාරින් සියලුෙදනා 
එපා කියද්දි scanner එකක් ගන්න හදනවා. එය යූඑස් ෙඩොලර් 
මිලියන 17ක් පමණ ෙවනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල්වලදී අයථා ෙලස 
කටයුතු කරනවා. එම ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනයත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා සභාගත* කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කිව යුතුයි. ගිය වර අය 
වැය විවාදෙය්දී මම මුදල් ඇමතිතුමාට කිව්වා, බැඳුම්කර වංචාෙව්  
අර්ජුන් ඇ ෙලෝසියස් මහත්මයා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා දැනට 
පදිංචි ෙවලා ඉන්න සුපිරි නිවාස සංකීර්ණයට කුලිය ෙගවන්ෙන් 
කියා. එහි කුලිය මාසයකට යූඑස් ෙඩොලර් 10,000යි. මුදල් 
ඇමතිතුමා පදිංචි ෙගදරට යූඑස් ෙඩොලර් 10,000 ගණෙන් මාස 
හතක් කුලිය ෙගවන්ෙන් අර්ජුන් ඇ ෙලෝසියස් මහත්මයායි. "මඩ 
ගහන්න එපා" කියා ඒ ෙවලාෙව් මට කිව්වා. මම කිව්වා, පුළුවන් 
නම් ඔබතුමා එම ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්නය 
කියා. මට කිව්වා, "පුළුවන් නම් එළියට ගිහින් රූපවාහිනියට 
ෙම්වා කියන්න" කියලා. මම අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ හැම දාම එළියට 
ගිහින් ඒක කිව්වා. නමුත්, අද වනතුරු මට නඩු දැම්ෙම් නැහැ. 
ෙඩොලර් 10,000කට කුලියට ගත් ඒ ෙගදර යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන 
1.7කට -ලක්ෂ 1,700කට- අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාට අයත් 
සමාගමක් ඊෙය් ෙපෙර්දා මිලදී ගත්තා. ඒ, අප ෙම් පැමිණිලි කළ 
නිවාසය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි තව  ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒවාත් අපට කියන්න පුළුවන්.  

මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ගැනයි අද අප කථා 
කරන්ෙන්. අද විෙද්ශිකෙයෝ ෙදන්ෙනකුට; deal කාරෙයෝ 
ෙදන්ෙනකුට;  ගනුෙදනුකාරෙයෝ ෙදන්ෙනකුට ෙම් රෙට් මූල්ය 
පතිපත්ති හදන්න දීලා, ෙපෞද්ගලීකරණය කියලා ෙමොනවාද ෙම් 
කරන්ෙන්?  ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අෙප් කාලෙය් 
නම් ඔය වාෙග් ෙද්වල් වුෙණ් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා, 
සංවර්ධනයට එහා ගිය එක ෙහොරකම කියලා. ඒක හරි කියමු. 
ෙහොරකම තිබුණා. හැබැයි, සංවර්ධනය වුණු ෙදයකුත් තිබුණා 
ෙන්. අද වරාය තිෙබනවා ෙන්. ෙමොකක් ෙහෝ තිෙබනවා ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහොරකමකින් පාඩුව වහගත්තා. පාඩුයි කියලා අන්තිමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොරකම් කරනවා. අන්තිමට රටට ෙදයක් 
ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ. පාඩුයි කියා වරාය විකුණනවා. අන්තිමට 
රටට වරායක් නැහැ. පාඩුයි කියා විදුලිය විකුණනවා. අන්තිමට 
විදුලියත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඔබතුමා මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් job එක මම දැන් ෙම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැනටම විනාඩියක් දීලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි හරි. ඔබතුමන්ලාෙග් job එක මම කරන්ෙන්, බිමල් 

රත්නායක මන්තීතුමනි. මට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙකොඩිය මම ෙම් ෙපොඩ්ඩක් අල්ලාෙගන ඉන්ෙන්.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙක් ෙපෞද්ගලික 
න්යාය පත නැහැ.  

3935 3936 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා "Top Ten"  එකට නඩු දමනවාය කියා 
තිබුණා. අපට නඩු දමන්න. හැබැයි, අපට නඩු දමන්න කලින් 
බැඳුම්කරකාරයාට නඩු දමලා ඉන්න. දූෂණය ගැන කථා කරන 
මිනිසුන්ට නඩු දමන්න කලින් තමුන්නාන්ෙසේලා බැඳුම්කර 
සිද්ධියට සම්බන්ධ අයට නඩු දමලා ඉන්න. නීතිපතිතුමා 
අගමැතිතුමාට දන්වා එවා තිෙබනවා ඒකට නඩු දමන්න කියලා. 
අගමැතිතුමා යාළුවාට නඩු දමනතුරු අප බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ 
අය ඒ සල්ලිවලින් රූපවාහිනී නාලිකාවක් පටන් ගත්තා. පුවත් 
පතකුත් ආරම්භ කරන්න හදනවා. ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දින්ෙගන් අප 
ෙමන්න ෙම් කාරණය අහනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් පුවත් පෙත් 
වැඩට යන්ෙන් ෙරදි ඇඳෙගනද?  "මව්බිම" පුවත් පෙත් වැඩ කළ 
58ෙදෙනක් අයින් වුණා. දැන් නිකම් පඩි දීලා තියාෙගන ඉන්නවා. 
ෙම් බැඳුම්කරවාහිනී නාලිකාව, බැඳුම්කර මාධ්ය හදලා, රෙට් ෙවන 
මතයක් හදන්න හදනවා. ෙම් පුවත් පත් පටන් ගන්න කට්ටිය 
මතක තියාගන්න, ෙම් සියල්ලටම ඔබතුමන්ලාට උත්තර ෙදන්න 
වන බව. ඔබතුමන්ලා හිතාෙගන ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව තමන්ෙග් 
කියලායි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණාට, 
රෙට් තුෙනන් ෙදෙක් බලය තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක නැහැ. රෙට් 
තුෙනන් ෙදකක ජන බලය ආණ්ඩුවත් එක්ක නැහැ. එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න. ෙම් ෙද්වල් අනික් පැත්තට හැරුණාම ඔය පුවත් පත්, 
රූපවාහිනී නාලිකා හදන සියලුෙදනාටම විරුද්ධව අපට කටයුතු 
කරන්න සිද්ධ ෙවයි; ඔබතුමන්ලාට ඒවාට උත්තර ෙදන්නත් ෙවයි. 
පාස්කරලිංගම් මහත්තයා passport එක අරෙගන පැනලා ගියාම, 
රත්වත්ෙත්ලා පැනලා ගියාම අවසානෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තමයි ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න වන්ෙන් කියන කරුණත් මතක් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

කලින් නඟන ලද පශ්නයට ගරු රුවන් විජයවර්ධන  ආරක්ෂක 
රාජ්ය ඇමතිතුමා දැන් පිළිතුරු ෙදනවා. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අද මතු 

වුණාය කියන පශ්නය ගැන  නාවික හමුදාපතිතුමා සමඟත්, ඒ 
වාෙග්ම දකුෙණ් නාවික ආඥාපතිතුමා සමඟත් මා සාකච්ඡා කළා. 
ෙමතැන ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිබුෙණ් ෙම් උද්ෙඝෝෂණකරුවන් 
විසින් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙනෞකා ෙදකක් බලහත්කාරෙයන් 
අල්ලා ෙගන තිබීමයි. ඒ ෙනෞකා ෙදක නිදහස් කරන්න තමයි 
නාවික හමුදාව ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් විපක්ෂෙයන් අද 
කිව්වා වාෙග් ඒ ෙගොල්ලන් ෙපොලුවලින් ගහලාත් නැහැ, ෙවඩි 
තියලාත් නැහැ. එෙහම කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ඒ 
පශ්නය දැන් විසඳලා තිෙබන්ෙන්. අද දවස ඇතුළත ඒ ෙනෞකා 
ෙදක නිදහස් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. විපක්ෂය 
කියන විධිෙය් කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවලා නැහැ. 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියනවා, ෙපොලුවලින් 

ගහලාත් නැහැ, ෙවඩි තියලාත් නැහැ කියලා. හැබැයි, අට ෙදෙනක් 

තුවාල ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොටත් නාවික හමුදාව එතැන 
රැඳී සිටිනවා. රෙට් හදිසි නීතියක් නැති අවස්ථාවක ෙමොන බලයක් 
පාවිච්චි කරලාද ඔබතුමන්ලා නාවික හමුදාව එතැනට යැව්ෙව් 
කියන එක අපි අහනවා. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමනි, වරායක පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 

නම්, ෙනෞකා ෙදකක් බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ෙගන ඉන්නවා 
නම්, ඒක piracy;  ඒක මුහුදු ෙකොල්ලකෑමක්. ඒකට නාවික 
හමුදාව ෙයොදවන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම්, නාවික හමුදාවට ෙවඩි 
තියන්නත් පුළුවන්. නමුත්, එෙහම කිසිම ෙදයක් සිදු ෙවලා නැහැ, 
මන්තීතුමනි. ඒ ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා ඒ ෙනෞකා ෙදක නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. එපමණයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලුවලින් 
ගහලාත් නැහැ, ෙවඩි තියලාත් නැහැ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාම 
ෙන්, රණ විරුවන් ගැන කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා නාවික 
හමුදාවට ෙමෙහම ෙබොරුවට ෙචෝදනා කරන්න එපා. ෙනෞකා 
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, ජපානෙය් ෙනෞකාවක්. ෙම්ක 
ජාත්යන්තර වශෙයන් රටට බලපානවා. ෙම්ක ෙමෙහම සුළුවට 
ගන්න එපා, මන්තීතුමනි. හැබැයි, එකක් කියන්නම්. ෙම්කට 
ෙද්ශපාලන මුහුණුවරකුත් තිෙබනවා. අපි කවුරුත් ඒක දන්නවා. 
හැබැයි, ෙම් පශ්නය ඉදිරියට ෙමෙහම ෙගනියනවා නම්, අපි 
නාවික හමුදාව දමා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
ෙගන යනවා. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I will speak last.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. I will call upon another UNP Member. ගරු නලින් 

බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, එතුමා නැත. 
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
කථා කරන්න කවුරුත් නැත්නම්, අපට ඒ ෙවලාව ෙදන්න. අපි 

කථා කරන්නම්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon.(Dr.) S.Sivamohan. 
 
[பி.ப. 2.29] 

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நிதியைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
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உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். த ல், 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் 
அவர்களிடம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
அதில் தலாவதாக, ல்ைல மாவட்டத்தில் ெபா த்தமான ஓர் 
இடத்ைதத் ெதாி ெசய்  ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடெயான்ைற 
அங்கு ஆரம்பிக்க உத மா  ேகாாிநிற்கின்ேறன். அதற்கான 

ரண ஆதரைவ மாவட்ட இைணப் க்கு  ஊடாகத் த வதற்கு 
ஆவலாக உள்ேளன் என்பைத ம் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இரண்டாவதாக, எம  மாவட்டத்தில் பைன, ெதன்ைன 
வளங்க டன் ெதாழிலாளர்க ம் தாராளமாகேவ உள்ளனர். 
எனேவ, பைன, ெதங்குக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்திைய 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற இடமாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 
இ க்கின்ற  என்பைதக் குறிப்பிட் ச் ெசால்லலாம். ேம ம் 
மரக் ைகத்ெதாழிைல அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் ல்ைல 
மாவட்டம் ெபா த்தமாக இ க்கின்ற  என்  க கின்ேறன். 
2017ஆம் ஆண்  தங்கள  அைமச்சி டாக அங்கு ஒ  
ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடையத் தாங்கள் அைமத் த் த ர் 
களாயின், அ  ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைக ேவைல வாய்ப் க் 
கைள அங்கு ஏற்ப த்த வாய்ப்பாக அைம ம்.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර මන්තීවරු ෙමතැනදී 

නාවික නීතිය පිළිබඳව කථා කරනවා. හරිහමන් විධියට නීති 
විද්යාලයට ගිය උදවිය ඔෙහොම කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අහගන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
That is not a  point of Order. You may continue, Hon. 

Member.  
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல நீண்ட காலமாக 

இயங்கிவந்த . அ  ெதாழிற்பட்ட காலத்தில் நஷ்டமில்லா  
இயங்கிய . இந்தத் ெதாழிற்சாைல கட் டங்கள் மற் ம் 
ேதைவயான பதனி ம் ெதாழில் உபகரணங்கள் உட்பட, பல 

வசதிகைள ம் ெகாண் ள்ள . எனேவ, இங்கு நிலம், 
கட் டம் மற் ம் பயிற்றப்பட்ட ேவைலயாட்கள் எனக் குறித்த 
சகல ேதைவகைள ம் உடன் ஒ ங்குப த்தலாம். அேதேநரம் 
பயிற்சிெபற்ற ெதாழிலாளர்கள் கு ம்பங்கள் பல அங்கு 
ேவைல ெசய்ய ஆவலாக உள்ளனர். எனேவ, ஒட் சுட்டான் 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைலைய இன்  ெவற்றிகரமாக இயக்க 

ம் என்  நான் இங்கு கூறி ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
அ மட் மல்ல, இந்தத் ெதாழிற்சாைல கடந்த காலத்தில் வட 
பகுதிக்கான ஓட் த் ேதைவைய மற் ம் ெசங்கல் ேதைவையப் 

ரணமாகப் ர்த்திெசய்  வந்த  குறிப்பிடத்தக்க . 
தற்ெபா  குறித்த ெபா ட்கள் தங்ெகாட் வ பிரேதசத்தி 

ந்  ெகாண் வரப்பட்  அந்தத் ேதைவகள் அைனத் ம் 
நிைறேவற்றப்ப கின்றன. ஆகேவ, இன்  ஒட் சுட்டான் 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைலைய மீள இயக்க ேவண் ய ஒ  
ேதைவப்பா  உண் . 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
2017ஆம் ஆண்  அதைன இயக்குவதற்கான ஏற்பா  

கைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம் என்பைத சந்ேதாசத் 
டன் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
நன்றி, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! எனேவ, வ கின்ற 

2016.12.19ஆம் திகதி நைடெபறவி க்கின்ற மாவட்ட 
இைணப் க் கு வில் ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல 
ையத் ெதாடங்குவ  சம்பந்தமாக அைமச்ச டன் விபரமாகக் 
கலந் ைரயா வதற்கு நான் ஆவலாக உள்ேளன் என்பைத ம் 
இந்த ேமலான சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பைன வளம் என்ப  ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
க்கியமான ஒன் . ஆனால், அங்கு எம  உற்பத்தியாளர் 

களால் பாவைனக்கு ேமலதிகமான இலட்சக்கணக்கான 
ேபாத்தல் பனங்கள்  ெவளியிேல ஊற்றப்ப கிற . 
இப்ப யாக இயற்ைக வளம் அழிக்கப்ப வதன் லம் அங்கு 
எம  ெப ந்ெதாைகயான உற்பத்தியாளர்க டன் அதற்குாிய 
பைன வள கிராமிய நி வனங்க ம் வ மான இழப்ைபச் 
சந்தித்  வ கின்றன.  

நாட் ல் வினாகிாி என்ப  பல்ேவ  உண த் 
ேதைவக க்காகப் பாவிக்கப்பட்  வ கின்ற  என்பைத 
நீங்கள் அறி ர்கள். அேதேபால் surgical spirit என்ப  நா  

வதி ள்ள ைவத்தியசாைலகளில் ம த் வத் ேதைவக் 
காகப் ெப மள  பாவிக்கப்பட்  வ கின்ற . ஆனால், இ  
ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்யப்ப  கின்ற . ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, எம  மக்க க்காக வினாகிாித்  
ெதாழிற்சாைலைய ம் surgical spirit ெதாழிற் சாைலைய ம் 

க்கு யி ப் ப் பிரேதசத்தில் உ வாக்குவதற்கு ஆவன 
ெசய்  த ர்களாயின், நாங்கள் உங்க க்கு நன்றி ைடய 
வர்களாேவாம். மீள்நிர்மாணம் ெசய்  பாவிக்கக்கூ ய 
கட் டம் ஒன் ம் க்கு யி ப்பில் வசதியாகக் காணப்ப  
கின்ற ; பைன ெதங்கு வள சமாசம் ஒன்  ல்ைலத்தீவில் 
இச்ெசயற்பாட்ைட வழிநடத்த ஆவலாக உள்ள  என்பைத ம் 
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இங்கு அமர்ந்தி க்கின்ற ெகளரவ உயர் கல்வி அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் ஒ  ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம்  
கின்ேறன்.  அதாவ , எம  ல்ைலத்தீ ப் பிரேதசத்தில் கடல் 
வளத் ைறப் பல்கைலக்கழகெமான்ைற அைமப்பதற்கு ஆவன 
ெசய் த மா  தங்கைளத் தய டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நீங்கள் ல்ைலத்தீவில் ஏதாவெதா  பல்கைலக்கழகம் 
அைமப்பதற்கு யற்சி எ க்குமா  பல தடைவகள் என்னிடம் 
கூறியி ந்தீர்கள்.  எனேவ, இந்தக் கடல் வளத் ைறப் 
பல்கைலக்கழகத்ைத அரசாங்கப் பல்கைலக்கழகமாக உ வாக் 
குவதற்கு நீங்கள் ஆவன ெசய்யேவண் ம்.  இதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட காணி வட் வாகல் பிரேதசத்தில் கடற்பைட 
யினாின் கட் ப்பாட் ள்ள . எனேவ, நீங்கள் அந்தக் 
காணிைய வி வித்  உங்கள  அபிவி த்தித் ேதைவக க்குப் 
பயன்ப த்தலாம். அத் டன், அந்தக் காணி டன் ேசர்ந்தி 

க்கும் ெபா மக்களின் காணிகைள ம் வி வித்தால் 
சிறந்ததாக அைம ம்.  கடற்பைடயின க்கு ள்ளிவாய்க்கால் 
பிரேதசத் டன் ேசர்ந்  300 - 400 ஏக்கர் அரச காணி ள்ள . 
எனேவ, வட் வாகல் பிரேதசத்தி ந்  அவர்கைள 
விலகச்ெசய் , அந்த இடத்ைதக் கடல் வளத் ைறப் 
பல்கைலக்கழகம் அைமப்பதற்குப் பயன்ப த் மா  
ேகட் க்ெகாள்வேதா , சுற் லாத் ைறக்காக ஒ க்கப்பட் 

ள்ள காணிகைள ம் ெபா மக்களின் காணிகைள ம் 
அவ்வா  வி வித் க் ெகா த்தால் மிக ம் உதவியாக 
இ க்குெமன ம் கூறி, என  உைரைய த் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Risad Badhiutheen, please. You have three 

minutes. 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ඕනෑ නැහැ. 

අනික් කථික මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.35] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලයට පථමෙයන් 

කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. අද සුපුරුදු පරිදි මුදල් අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන ගැන තමයි 
අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. මා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, සාමාන්යෙයන් 
ෙම් ආකෘතිය අනුව රෙට් monetary policy එෙහම නැත්නම්, 
මූල්යමය නීති-රීති ගන්ෙන් මහ බැංකුව කියලා. Fiscal policy 
එෙහම නැත්නම්, දළ වශෙයන් අය සහ වැය සම්බන්ධෙයන් 

කටයුතු කරන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශය. නමුත්, දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ නරක ආදර්ශයක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක සෑම 
රජයක්ම කරපු වැඩක්. Monetary policy කියාත්මක කරන මහ 
බැංකුෙව් වැඩ කටයුතුවලට රජයන් අත ෙපොවා තිෙබනවා. මූල්ය 
පතිපත්තිය පිළිබඳව කටයුතු කරන මහ බැංකුෙව් පධානම කාර්ය 
භාරය වන්ෙන් රුපියෙල් වටිනාකම රඳවා ගැනීමත්, උද්ධමනය -
inflation- සීමා කිරීමත් බව අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ. 

ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා රෙට් ආදායම ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලාත්, -විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා- ඒ වාෙග්ම  ඒවා අය වැය යටෙත් 
ෙබදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලාත් මුදල් අමාත්යාංශය බලන්න 
ඕනෑ. 

මම හිතනවා, අපි සියලු ෙදනාම ෙම් සභාව ෙවනුෙවන් එකඟ 
ෙවන්න ඕනෑ ඒ මහ බැංකුෙව් ස්වතන්තභාවය -ස්වාධීනත්වය-  
ආර්ථිකය විමර්ශනය කරන්න තිෙබන ඒ අයිතිය අපි රැක ගන්න 
ඕනෑ කියන කාරණයට. සමහර අවස්ථාවල රජෙය් පතිපත්ති, 
මූල්යමය පතිපත්ති වැරැදි නම් මහ බැංකුවට අයිතිය තිෙබනවා,  
දැන් ෙම් වැරැදි මාවෙත් යන්ෙන් කියලා රජයට දන්වන්න. එෙහම 
නැත්නම් ඒක ගැන රතු එළියක් පත්තු කරලා ඒවා විසඳන්න 
කටයුතු කරන්න කියලා දන්වන්න. ඒ නිසා පළමුෙවන්ම අපි 
ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි ෙම් ෙවනස 
අනුමත කරන්න ඕනෑ. මුදල් අමාත්යාංශය ෙවනයි, මහ බැංකුව 
ෙවනයි. ඒ ෙදෙදනා එක්කාසු කරන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයායි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් මහ බැංකුෙව් මූල්ය 
මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා.  ඒ අදහස් ඔහුට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

අපි ගත්ෙතොත් මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය භාරය, fiscal 
policy එක දිහා බලපුවාම ෙබොෙහෝ දුරට එය ෙයොමු ෙවන්ෙන් බදු 
අය කිරීම පිළිබඳවයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කාර්ය භාරය ගැන ගරු 
චන්දසිරි ගජදීර මෙග් හිතවත් මන්තීතුමාත් දන්නවා. එතුමා 
නිෙයෝජ්ය ඇමති වශෙයන් හිටියා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කාර්ය ඒ රෙට් 
ආදායම සහ වියදම ගැනයි. දැන් අපි ෙම් බදු ගැන බලන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් විවාදය තුළ යටින් දිෙවන පශ්නය තමයි බදු 
ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක සාධාරණද? ඒ අනුපාත හරිද? ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම්වා ගැන තමයි  යටින් දිෙවන සාකච්ඡාව 
පැවැත්වුෙණ්.   

අපි දන්නවා, 1956දී ගරු එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මහතා බලය ගත්ත ගමන් ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් ෙගන්වා බදු කමය ගැන සාකච්ඡා කළ බව. 
විෙශේෂෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා අහලා ඇති, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙහොඳින් ඒ ගැන දන්නවා. නිෙකොලස් 
කැල්ඩර්  නැමැති ඒ අර්ථශාස්තඥයා ෙගන්වලා තමයි මූලිකව ඒ 
කාලෙය්  බදු කමය  සකස් කෙළේ. එය නිෙකොලස් කැල්ඩර්ෙග් 
කමය. දැන් අපි බලන්න ඕනෑ, සාමාන්යෙයන් පිළිෙවත ෙමොකක්ද 
කියලා. විශ්ෙල්ෂණය ෙකරුෙවොත්, බදු යනුෙවන් අපි අදහස් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපට කියන්න පුළුවන්.   බදු වලින් 
ෙකෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  රෙට් ආදායම් ඔක්ෙකෝම එක්කාසු කර 
රාජ්ය අංශයට බලය ලබා ෙදනවා. එය සංවර්ධනය සඳහා ෙවන්න 
පුළුවන්; සුබසාධනය සඳහා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා  අය වැය 
ෙල්ඛනය තුළින් ඒ මුදල් ලබා ෙදනවා. එෙසේ කිරීෙම්දී පශ්නයක් 
ඇති ෙවනවා, ඍජු බදු ෙකොයි තරම් තිබිය යුතුද, වක බදු ෙකොයි 
තරම් තිබිය යුතුද කියලා.  

ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල -අපට කියන්න පුළුවන්, ධනපති කමය 
යටෙත් දියුණු රටවල් කියලා- ඍජු බදු වශෙයන් ලබා ගන්ෙන් 
සියයට 80යි, වක බදු වශෙයන් ලබාගන්ෙන් සියයට 20යි. නමුත් 
අද අෙප් රට දිහා බැලුවාම, ඒෙක් අෙනක් පැත්තයි තිෙබන්ෙන්. 
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් බදුවලින් සියයට 80ක් පමණ වක 
බදුවලින් ගන්නවා, සියයට 20ක් පමණ ඍජු බදුවලින් ගන්නවා. 
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[ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා] 
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ෙමතැන පරතරයක් තිෙබනවා. අපි ෙකොයි පැත්තටද යන්ෙන් 
කියලා ඉස්ෙසල්ලාම නිරාකරණය කරගන්න ඕනෑ. රජයක් 
හැටියට අපි පිළිෙගන තිෙබනවා, වර්ෂෙයන් වර්ෂය සියයට 60 : 
40 අනුපාතයට යන්න ඕනෑය කියලා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 60ක් 
ඍජු බදු වශෙයන් සහ සියයට 40ක් වක බදු වශෙයන් ලබාගන්න 
ඕනෑය කියලා පිළිෙගන තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කවුරුත් කැමති නැහැ, බදු අය කරන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම වක බදු අය කරන්න කැමති නැහැ. ෙමොකද, වක 
බද්ද සියලුෙදනාෙගන්ම අය කරන බද්දක්. ඒවාෙය් යම් ෙහොඳ 
පැත්තකුත් තිෙබනවා. ෙමොකද, පරිෙභෝජනය අනුව තමයි ඒ බද්ද 
අය කරන්ෙන්. වැඩිෙයන් පරිෙභෝජනය කරන ෙකනාට වක බදු 
වැඩිෙයන් ෙගවන්න ෙවනවා. අඩුෙවන් පරිෙභෝජනය කරන 
ෙකනා වක බදු අඩුෙවන් ෙගවනවා. ෙබොෙහෝ විට වක බදු අය 
කරන්ෙන් සාමාන්යෙයන් එදිෙනදා පාවිච්චි කරන කෑම, බීම ආදී 
හැමෙදනාටම අවශ්ය ෙද්වල් සඳහායි. ඒ නිසා තමයි රජයක් 
හැටියට අපි පතිඥාවක් දීලා තිෙබන්ෙන්, කම-කමෙයන් සියයට 
60ක් ඍජු බදු සහ සියයට 40ක් වක බදු අයකරන තැනට යන්න. 
රටක් දියුණු වීෙම්, සංවර්ධනය වීෙම් ලකුණක් තමයි, බදු ෙගවන්න 
පුළුවන් ජනකාය වැඩිවන එක. සියයට 6ක, සියයට 7ක, සියයට 
8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ලැෙබනවාය කියලා අපි පකාශ 
කරනවා. නමුත් ඒ තුළ ෙනොෙයක් පරස්පරතා තිෙබනවා. මම මීට 
ෙපර කථාවලදී කිව්වා වෙග් එක පරස්පරතාවක් තමයි, අපි 
සංවර්ධනය කියලා කියන නමුත් දුප්පත් අයෙග් කණ්ඩායම 
වැඩිවන එක. ඒක ෙවන්න බැහැ. සංවර්ධනය වැඩි  ෙවනවා නම්, 
සමෘද්ධිය ලබන අය සියයට 27ක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
වාෙග්ම අපි සංවර්ධනයට යනවා නම් අෙප් ආදායම් බදු 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අඩු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතන ෙමොකක් 
ෙහෝ පෙහේලිකාවක් තිෙබනවා. අෙප් සංවර්ධනය තුළ දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පමාණය සියයට 7කින් වැඩි ෙවනවා නම්, ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් ආදායම වැඩි ෙවනවා නම්, විෙශේෂෙයන්ම ඍජු බදු 
පමාණය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

ෙම්ෙක් එක ෙහොඳක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය 
වර්ෂෙය් අෙප් බදු ආදායම පැත්ෙතන් ෙහොඳ පගතියක් තිෙබනවා. 
2013 දී සම්පූර්ණ tax revenue එක රුපියල් බිලියන 1,000ක් 
තිබුණා. අද ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 1,432 දක්වා බදු ආදායම 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. අපි සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා නම්, 
ඒක එෙසේ තිබියි යුතුයි. ඇයි අපට ෙම්ක කරගන්න බැරිෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? එයට ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා.  එකක් තමයි, අෙප් බදු 
පරිපාලනෙය් තිෙබන දුර්වලතා. ෙම් රටට ලැබිය යුතු මුදල් 
පමාණය ලැබිලා නැහැ. ෙකොතැනද, ඒ පශ්නය තිෙබන්ෙන්? 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ මන්තීවරු අද ෙකොෙක්න් ගැන කථා 
කළා. අඩු ගණෙන් දැන් ඒවා අහුෙවනවා. ඉස්සර ඒවා ආවට 
පස්ෙසේ ඒවායින් හම්බ කරපු සල්ලි කිසිවක් බදු ෙගවීම සඳහා 
ෙයොදාෙගන නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. ඒක එක නිදසුනක් 
පමණයි. බදු පරිපාලනය අපි ඉතා ඉක්මනින් දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
රජය පිළිෙගන තිෙබනවා, "Ramsey" කියන නව ආර්ථික කමයට 

ගිහිල්ලා එම නව පරිපාලන කමය තුළින් රජයට හිමිවිය යුතු බදු 
පමාණය ලබාගන්න. සමහර අය ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා; 
ෙනොෙයක් ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. නමුත් ඒ තාක්ෂණයට යෑම 
ඉතාම අවශ්යයි. 

ෙදවන කාරණාව තමයි, ෙකොයි පැත්ෙතන් කළත් ෙම් රෙට් 
තිෙබන දූෂණය නවත්වන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි සියලුෙදනාම 
එකඟ ෙවන්න ඕනෑය කියන එක. අපි ඇමතිවරු කිහිපෙදෙනක් 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා, Criminal 
Justice Commission එක වැනි ෙකොමිසමක් පත් කරන්නය 
කියලා. එම ෙකොමිසම ෙම් පශ්නය දිහා බලලා, ඉක්මනින් නඩු 
අහලා   වැරදිකාරයා නම් වැරදිකාරයාය කියා, නිවැරදිකාරයා නම් 
නිවැරදිකාරයාය කියා මාස ෙදකක්, මාස තුනක් ඇතුළත තීරණය 
ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය පිළිෙවත යටෙත් හැම 
ෙදයම කල් දමමින් කටයුතු කිරීම තුළ යටි මඩි ගහන තත්ත්වයක් 
ඇතිවීම ෙම් රටට සුබ  නැහැ. අර පැත්තට වුණත්, ෙම් පැත්තට 
වුණත්, ෙකොයි පැත්තට වුණත් ෙම්ක සුබ නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්, ගරු අමතිතුමනි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ නිසා අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා - [බාධා කිරීමක්] අපි 

කියන්ෙන් ෙකොයි පැත්තට වුණත්, මාස තුනක් ඇතුළත 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා තීන්දුව ෙදන්න ඕනෑය කියන එකයි. 
වැරදිකාරයින් නම් හිෙර් යවන්න. නිවැරදිකාරයින් නම් ෙගදර 
යවන්න. ෙම් ෙදෙකන් එකක් කරන්නය කියලා ලබන 
අඟහරුවාදා අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරනවාය කියමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 20ක් තිෙබනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි ෙදකක් ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා අරෙගන තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අය වැය 

විවාදයට කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙයෝජනාවලිය ඉතාම ෙහොඳින් විශ්ෙල්ෂණය කළාම අපට ෙපනී 
යන්ෙන්, පධාන පතිපත්ති, කියාමාර්ග තුනක් මත ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවලිය පදනම් ෙවලා තිෙබන බවයි. එකක් තමයි, ර ෙට් 
පධාන ජාතික ආර්ථික සම්පත් විකුණාෙගන කෑම. ෙදවැනි එක 
තමයි, ෙම් රෙට් ආර්ථික අවස්ථා විෙද්ශිකයන් ෙවත විවෘත කිරීම.  

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශික ආෙයෝජකයන්ට ඉඩම් ලබා දීෙමනුත්, 
ඔවුන්ට අවුරුදු 05ක් දක්වා ඒ රටවල ශමිකයන් ෙගන ඒමට 
අවස්ථාව නිර්මාණය කර දීෙමනුත්, සින්නක්කරව ඉඩම් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් පතිපත්තිමය තීන්දුව ෙගන තිබීෙමනුත්, අෙනක් 
අතට ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා, ව්යාපාරිකයා අධික බදු දැලකට 
යටත් කරවීෙමනුත්, විෙද්ශ ආෙයෝජකයාට බදු සහන ලබා 
දීෙමනුත් ෙපනී යන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපාය 
මාර්ගය තුළින් පධාන වශෙයන් ආර්ථිකය විෙද්ශීයකරණය කර 
තිබීමයි. විකිණීෙමනුත් ෙබොෙහෝ දුරට  සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒකයි. 
සුභසාධන කප්පාදුව තමයි, අෙනක් කාරණය. දැන් ෙමතැන 
සුභසාධන කප්පාදුව සිදු ෙවනවා. අපි ඒ ගැන ෙබොෙහෝ කරුණු 
දක්වා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී විකිණීෙම් පතිපත්තිය 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න මා කැමැතියි. අය වැය 
විවාදෙය්  අන්තිම දවස අදයි. අය වැය ගැන කථා කරන්න පටන් 
ගන්න ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණු මධුසමය අද දවස වන 
ෙකොට නැහැ. දැන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
පළුව එළි පිට බණිනවා, රනිල් විකමසිංහ පළුවට. රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පසු ෙපළ මන්තීවරුන් 
ෙයොදවා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් ඉන්න පළුවට බණිනවා. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් පළුව කියනවා, "ෙම්ක අසූචි ෙගොඩක්. ඉකිමනින් 
ෙම්ෙකන් එළියට එන්න ඕනෑ"යි කියලා. ඒ අතර එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පසු ෙපළ මන්තීවරු කියනවා, "ෙම්ෙක් ඉන්න බැරි නම් 
යන්න. අපට පුළුවන්, ආණ්ඩුව පවත්වා ෙගන යන්න"යි කියලා. 
ඉතින්, අසූචි ෙගොඩක ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලාත්, "ඉන්න බැරි 
නම් යන්න"යි කියලා යූඑන්පී එෙක් මන්තීවරුන් කියද්දීත් ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලාත් මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ෙමතරම් බලවත් ෙලස මහජන අපසාදයකට පත් 
වුණු ආණ්ඩුවක් තවත් නැහැ.  

ෙමතරම් අර්බුද නිර්මාණය කරපු ආණ්ඩුවක් තවත් නැහැ. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය පදනම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත්, ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය පදනම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් තිෙබන අර්බුද සමනය කරන්න ෙනොෙවයි, තවත් 
අර්බුද වර්ධනය කරන්නයි.  

දැන් බලන්න, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන. ඒ ගැන කරුණු 
සඳහන් වුණු නිසා මා ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කියන්ෙන් නැහැ. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙගඩිය පිටින් විකුණුවා. ගරු රුවන් 
විජයවර්ධන ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා, එහි ෙසේවකයන් 
නැව් ෙදකක් බලහත්කාරෙයන් අත්පත් කරෙගන ඉන්නවාය 
කියලා. ඒක පට්ටපල් අසත්යයක්. එතැන ෙවලා තිෙබන ෙද් මා 
කියන්නම්.  ඒ නැව් පිටත් ෙවන්න නම් ඒ නැව්වලට සංඥාවන් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ෙසේවකෙයෝ සංඥා දීෙමන් වැළකී ඉන්නවා. ඒ 
සංඥාව ෙදන්ෙන් නැතිව කපිතාන්ට නැව ෙගනයන්න බැහැ. 
බලහත්කාරෙයන් නැව් තියාෙගන ඉඳීමක් එතැන නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අසත්ය පකාශ 
කරලා ෙනොමඟ යවන්න එපා. 

අපි අහනවා, විෙශේෂෙයන්ම නාවික හමුදාව ෙම් කියාදාමයට 
ෙයොදවා ගත්ෙත් ඇයිද කියලා. කැරලි මර්දන ෙපොලීසිය 
ෙයොදවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය 

ෙයොදවන්න  පුළුවන්. සිවිල් විෙරෝධතාවක් මැඩ පවත්වන්න 
නාවික හමුදාව ෙයෙදව්ෙව් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ 
කරන්ෙන් රණ විරුවා කියන සංකල්පයට අෙප් සමාජෙය් තිෙබන 
ගරුත්වය නැති කරන්නයි. ඌරාෙග් මාළු ඌරාෙග් පිෙට් තියලාම 
කපන එකයි තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ. ඒක තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා උදම් අනමින් අහන්ෙන්, "ෙම් Navy එෙක් රණ 
විරුෙවෝ ෙන්ද? ෙමොකද ෙම් වුෙණ්?" කියලා. නාවික හමුදාව 
යැව්ෙව්ම ඒ ෙද්ශපාලන කුපාඩිකම ඉටු කර ගන්න තමයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඊළඟට, දැන් හම්බන්ෙතොට වරාය ඉතාම අඩු මිලකට චීනයට 
ෙදනවා. ඉඩම්වල වටිනාකමටත් වඩා අඩු මිලකට ෙදන්ෙන්. 
වරාෙය් වටිනාකම ෙකෙසේෙවතත් අක්කර හාරදහස් ගණනක් 
ෙදනවා, ඉඩම්වල වටිනාකමටත් වඩා අඩු මිලකට. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොළඹ වරාෙය් East 
Terminal එක ඉන්දියාවට ෙදනවා. ඉන්දියාවට ෙදන්න පුළුවන් 
වන විධියට කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.   
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order please! ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. Point 

of  Order එක ෙමොකක්ද? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක වැදගත් රීති පශ්නයක්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග අංකය කියන්න. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හම්බන්ෙතොට සිදුවීමත් එක්ක අපට මතක් වනවා, එදා අපි 

හම්බන්ෙතොටට ගියාම අපට ෙවඩි තැබුවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ගැහුවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක්  ෙනෙවයි.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බල්ෙලෝ බිරුවාට උන්ට 

ගල්වලින් ගගහා ඉන්න ගිෙයොත් අපට ගමන යන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ. බුරන බල්ෙලෝ බිරුවාෙව්. අෙප් ගමන අපි යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාවට ෙදන්න යනවා 
ෙකොළඹ වරාෙය් East Terminal එක. ෙකොළඹ වරාෙය් තිෙබන 
terminals ටිකත් ෙදනවා; හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරායත් 
ෙදනවා.  

3945 3946 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා සිතියමක්. 
ෙම් සිතියෙම් තිෙබන්ෙන්,  දැනට මුහුදු නැව් ගමන් මාර්ගය; ෙසේද 
මාවත. චීනය ෙම් නැව් ගමන් මාර්ගය ෙවනස් කරන්න -ෙම් ගමන් 
මාර්ගය ෙවනුවට ෙකළින්ම එන්න- තායිලන්තය හරහා දැනට 
tunnel එකක් හදනවා. එතෙකොට මැෙල්සියාෙව්, සිංගප්පූරුෙව් 
වරායන් ආවරණය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ මාර්ගෙය්දී හමුවන 
පධානතම දියුණු වරාය තමයි, හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරාය. 
 චීනය ෙම්ක දන්නවා. චීනය ෙම්ක දන්නා නිසා තමයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා "ගන්නවාද?" කියලා අහපු ගමන්, ගත්ෙත්. 
චීනය ෙම්ෙක් වැදගත්කම දන්නවා. තව අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත 
ෙලෝකෙය් වැඩිම ආදායම් උපදවන වරාය බවට ෙම් වරාය පත් 
වනවා. ආර්ථික දර්ශනයක් නැති, දැක්මක් නැති, ෙකටි කාලයක් 
තුළ හම්බ කර ගැනීෙම් න්යාය පතෙයන් ආපු ෙරොත්තක් ෙම්. ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කිව්වා, "චරිත රත්වත්ෙත්, 
පාස්කරලිංගම් කියන කට්ටිය දාලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් සෑම 
සාරයක්ම හූරාෙගන කන එකයි ෙවන්ෙන්" කියලා. ඔය හැම ගනු-
ෙදනුවකින්ම කුට්ටි පිටින් ගණන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ෙම් සිතියම හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක පැත්තකින් ඉඩම් පනත 
ෙවනස් කරෙගන යනවා. ඉඩම් ටික විෙද්ශිකයන්ට ෙදන්න 
පුළුවන් වන විධියට නීතිය ෙවනස් කරනවා. දැන් තව පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා. ෙම් මං ෙකොල්ලය ෙහොඳටම කරෙගන 
යන්න  පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා. ෙමන්න ගැසට් පතය. 
ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා, සංවර්ධන (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත.  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙවොත් 
ෙදවිහාමුදුරුවෙන්, ආණ්ඩුවක් ඇතුෙළේ ආණ්ඩුවක් හැෙදනවා. 
ආණ්ඩුවක් ඇතුෙළේ ආණ්ඩුවක්. රාජ්ය පාලනෙය් සියලු විෂය 
පරාසයන්ට අදාළ පතිපත්ති සකස් කිරීෙම් බලය ෙම් අලුත් 
ඇමතිතුමා ගන්නවා. ෙම් අලුත් ඇමතිතුමා කවුරුවත්  ෙනොෙවයි, 
අගමැතිතුමා. අගමැතිතුමා තමයි ෙම් විෙශේෂ අමාත්යාංශය ගන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "point of Order" ගගා මෙග් 

කාලය ගන්න ෙදන්න එපා. කරුණාකරලා ඔබතුමා සාධාරණය 
ඉටු කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order please! ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, 

ඔබතුමන්ලා point of Order එකක් ෙගෙනනවා නම් 
කරුණාකරලා ස්ථාවර නිෙයෝගය සඳහන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අලුත් ඇමතිවරයාට විෙශේෂ 

බලයක් ලැෙබනවා. ඒ තමයි, ව්යාපෘති හා වැඩසටහන් කියාත්මක 

කිරීෙම් බලය. ඒ යටෙත් ආයතන කීපයක් හදනවා. එකක්, 
පතිපත්ති සම්පාදන කාර්යාලය. ෙදක, සංවර්ධන ඒජන්සිය. තුන, 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන මණ්ඩල පහක් හදනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොකද අෙන්! මම කථා කරද්දී කිෙපන්ෙන්? අහෙගන ඉන්න 

ෙකෝ, රත්තරෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order please! ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, 

ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
බිල්ෙලෝ මවලා වරාෙය් පශ්න ඇති කළා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා. ෙම් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ යටෙත් ආයතන කීපයක් 
හදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order please!  මම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් කාරණා ෙදකක් 

ඉල්ලා සිටිනවා, එකක්, කථාවට බාධා කරන්න එපා.  

ෙදවැනි එක තමයි, සථ්ාවර නිෙයෝග අංකය කියලා raise 
කරන්න. එතෙකොට ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කටයුතු කරන්න 
පහසුයි. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා 

ඒක කියන්න ගිය කාලය මෙගන් ෙනොගනීවි කියලා පාර්ථනා 
කරනවා. 

එතෙකොට ආයතන කීපයක් හැෙදනවා. පතිපත්ති සම්පාදන 
කාර්යාලය, සංවර්ධන ඒජන්සිය, පාෙද්ශීය සංවර්ධන මණ්ඩල 
පහක් හදනවා. පළාත් සභා යටෙත් පවතින ආයතනවලට මුදල් 
ෙවන් කිරීෙම් බලය පවා ෙමම පාෙද්ශීය සංවර්ධන මණ්ඩල විසින් 
අත් පත් කර ගන්නවා. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා 
විෙශේෂ ආයතනයක් පිහිටුවනවා. ඒ ආයතනය සම්පූර්ණෙයන්ම 
අමාත්යවරයාෙග් බලයට යටත් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් 
තිෙබන පතිපාදන, ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල පනෙත් 
තිෙබන පතිපාදන අත්හිටු වනවා. ඒ ආයතන පරිපාලනය කිරීෙම් 
බලය අගමැතිවරයා යටෙත් පිහිටුවන අමාත්යාංශයට පැවෙරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. වාණිජ 
අධ්යක්ෂවරයා, ආනයන අපනයන පාලකවරයා, ෙත් මණ්ඩලයට 
අයත් බලතල කියාත්මක කිරීම සඳහා බලය පවරපු අය ආදි 
සියලුෙදනාෙග් ෙමෙහයවීෙම් බලය ෙම් මඟින් අගාමාත්යවරයා 
යටතට ගන්නවා. අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය නැතිව ඒ 
ආයතනවල බදු පැනවීෙම් හා බදු සහන දීෙම් විෙශේෂ බලයක් ෙම් 
ඇමතිවරයාට ලැෙබනවා. නීතිෙයන් නිදහස් වීෙම් බලය, 
"මුක්තිය"- [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඡන්දයට කලින් නම් කිව්ෙව්, ජනාධිපතිෙග් මුක්තිය අත හරිනවා 
කියලායි; ජනාධිපතිට විරුද්ධව වුණත් නඩු දමන්න රට වැසියාට 
අයිතිය ෙදනවා කියලායි. ජනාධිපතිතුමාෙග් මුක්තියත් ඒ කියපු 
පමාණයට නැති වුෙණ් නැහැ. ටිකක් නැතිවුණා. හැබැයි එෙහම 
කියපු අය දැන් ෙම් පනත මඟින් ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? ඒ 
අලුත් ඇමතිට, ඒ ඇමතිෙග් ආයතනවල සිටින නිලධාරින්ට 
විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න බැහැ. ඒ පනෙත් බලතල 
කියාත්මක කරලා ෙම් රෙට් මිනිෙහකුෙග් අයිතියට හානියක් 
වුෙණොත්,  ඒකට විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න බැහැ. සිවිල් 
නඩුවක් පවත්වාෙගන ගියත් නිලධාරිෙයකු වැරැදිකාරෙයකු 
වුෙණොත් වන්දිය ෙගවන්ෙන් රජෙයන්. නිලධාරියා පුද්ගලිකව 
ෙනොෙවයි එය ෙගවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, 'බය නැතිව වැඩ 
කරපල්ලා. මානව අයිතිවාසිකම් වැඩක් නැහැ. සිවිල් අයිතිවාසිකම් 
වැඩක් නැහැ. උඹලා අපි කියන විධියට වැඩ කරපල්ලා. අපි 
උඹලාව රකිනවා' කියා ෙම් ආයතනවලට බලය ෙදනවා කියන 
එකයි. වරදකරයා වුණත් දඩය ෙගවන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්. නඩු 
දමන්න බැහැ, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්. ෙමය තරම් ඒකාධිපති පනතක් 
තවත් තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් සමස්තය අතට අරෙගන. 
ජනාධිපතිට විතරක් තිෙබන මුක්තිය එය හරහා අගමැතිට එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප කියන්න ඕනෑ- 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

point of Order එක? 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 74 (2) යටෙත් මා දැනගන්න 

කැමැතියි, අර ෙහෝකන්දර මාළිගාෙව් මැරුණු අවුරුදු 20ක් වයස 
ෙකොල්ලාෙග් -[බාධා කිරීමක්] කුමන්තණය ගැන ෙපොඩ්ඩක් අපට 
පහදා ෙදන්න පුළුවන්ද කියා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අදාළ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් සතුට පිණිස ඒ පශ්නය ඉවහල් 

වනවා කියා ආරංචි ෙවනවා. ඒ පරීක්ෂණ කරපු තලංගම 
ෙපොලීසිෙය් OIC, අපරාධ අංශෙය් පධානියා, තවත් නිලධාරිෙයකු 
මාරු කර යවා අන්න අර සුජීව මහත්මයාෙග් ෙගෝලෙයකු දැන් ඒ 
ෙපොලීසියට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ, ෙවන ෙමොකකටවත් 
ෙනොව, ඒ පරීක්ෂණය තමන්ට වාසිදායක විධියකට හසුරුවන්න 
පුළුවන්ද කියා බලන්නයි. අතුරු කතාවක් මා ඒ කිව්ෙව්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] අපි ඒවා ෙවනම 
ෙබ්රාගනිමු.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරපු 

හින්දා මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. එතුමා වාෙග්, ෙපොලීසිෙය් 
අය මාරු කරන තුට්ටු ෙදෙක් වැඩවලට අපි දායක වන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි එතුමා -[බාධා කිරීම්] මෙග් නම සඳහන් කරපු හින්දායි මා 
ෙමය කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අවුරුදු 24ක් වන ඒ තරුණයා 
මැරුවාද; එෙහම නැත්නම් මැෙරව්වාද? [බාධා කිරීම්] අපට 
උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතනවා ඔබතුමා මට 

ෙවලාව ෙද්වි කියලා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපොලීසිය. අපට පුළුවන් නම් මිනී 
මරලා ෙබ්රී ඉන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිෙග් බලයත් අතට 
අරෙගන ෙම් යන්ෙන් ඒකාධිපතිත්වය පැත්තටයි. අෙනක් අතට, 
ඔබතුමා බලන්න- [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා ෙමොකද කරන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] අපට ෙත්ෙරනවා ෙකොලු ගැටයන් ගැන ඔබතුමාට 
නැති රුදාවක් අගමැතිතුමාට තිෙබනවා කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බැඳුම්කර ෙහොරු ටික දැන් 
ෙමොකද කරන්ෙන්? මාධ්ය ආයතන මිලදී ගන්නවා. රූපවාහිනී 
නාලිකා මිලදී ගන්නවා. පත්තර පටන් ගන්න යනවා. ෙහොරකම් 
කරපු මහා ධනෙයන් ෙම් රෙට් ජන මතය හසුරුවන්න හදනවා. 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහෙග් පතිරූපය පුම්බන්න, මහ 
බැංකුෙවන් ෙහොරා කාපු සල්ලි ටික අද ෙයොදවාෙගන යනවා. 
ෙමෙහම රටක් ෙවනත් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් කියපු බණ ෙකෝ? අවුරුදු ෙදකට මහ 
බැංකුෙවන් ෙමෙහම කෑමක් කෑවා නම්, අවුරුදු ෙදකට මහ 
බැංකුෙවන් ෙමෙහම ෙහොරා කෑවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා තවත් 
අවුරුදු තුනක් ෙම් රෙට් සිටිෙයොත්, ෙමොන තරම් ෙහොරා කාවිද? 
එෙහම කරන්න කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලනය ෙතොෙරොම්බල් 
කළා. ෙබොෙහොම අපූරු වචන ෙතොෙරොම්බල් කළා. පරමාදර්ශි 
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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වාක්ය ඛණ්ඩ ෙගනාවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපන්නුවා, මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙකොෙහොමද ෙහොරකම් කරන්ෙන් කියලා. 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙපන්නුවා, මුදල් 
අමාත්යවරයා තමන්ෙග් ව්යාපාර කටයුතු ෙවනුෙවන් ඒ 
අමාත්යාංශය ෙමෙහයවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අද ෙම් රෙට් 
සියලු ව්යාපාර කඩාෙගන වැෙටනවා. ෙඩොලරයක වටිනාකම 
රුපියල් 160 දක්වා දැන් ගමන් කරමින් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ආර්ථික උපාය මාර්ගික දැක්මක් නැහැ. එකම 
ෙද් ෙලස කරමින් තිෙබන්ෙන්, බදාගත්තු ගමන් ෙහොරා කෑමයි. ඒ 
ඇෙරන්න රටක්, ජාතියක්, අනාගතයක් ගැන, ෙවනත් කිසිවක් 
ගැන කිසිම ආකාරයක දැක්මක්, චින්තනයක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ළඟ නැහැ. [බාධා කිරීම්] මහාමාර්ග ඇමතිතුමා බලනවා, පාරක් 
හදලා ඒෙකන් ෙකොෙහොමද ගාණක් කන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ඒක ටිකක් ඉවසන්න 
පුළුවන්, 'අඩු ගණෙන් පාරවත් හැෙදනවා ෙන් ෙදයි හාමුදුරුවෙන්!' 
කියලා. ගාණක් කෑවත් පාරක් වත් තිෙබනවා ෙන්. ෙම් කරන 
ෙහොරකම්වල පාරක්වත් නැහැ ෙන්, හත් වළාෙම්! ඒක, අර 
කලපුෙවන් ෙමොකක්ද එක යනවා වාෙග් යනවා. කිසිම 
පතිඵලදායක ව්යාපෘතියක් නැතිව, බැඳුම්කරෙයන් ගැහුවාම රටට 
ෙමොකක්ද ලැබුෙණ්? බැඳුම්කරෙයන් ගහපු ගැහිල්ල තරම් 
ගැහිල්ලක් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් තවත් ෙකොෙහේද ගහලා 
තිෙබන්ෙන්? අද ෙහොරකම් කරපු සල්ලිවලින් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්? රූපවාහිනී නාලිකා පටන් ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවාද, මීට කලින්? පත්තර පටන් ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවාද, මීට කලින්?  තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඔෙහොම ඉන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, චරිත රත්වත්ෙත් දමා 
ෙගන, පාස්කරලිංගම් දමා ෙගන තමයි කටයුතු කරන්ෙන් කියලා.  
අර මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කියනවා වාෙග් "රත්තීයි, 
පස්කීයි" තමයි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහය වන්ෙන්. ෙජෝන් 
අමරතුංග ඇමතිතුමා නම් හිනා ෙවනවා. මම දන්නවා, එතුමා මම 
කියන කථාවට එකඟයි කියලා. ඔබතුමා මංතීරු කැඩුවාට ඇත්ත 
කියනෙකොට ෙත්ෙරන ඇමති ෙකෙනක් කියලා මම දන්නවා.  

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටත් අතින් කට  වහ ෙගන 
ෙපොඩි හිනාවක් යනවා, නැහැයි කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම අමාරු තත්ත්වයක කියලා අපට ෙපෙනනවා. 
නිමල් සිරිපාල ඇමතිතුමනි, ෙම් ගමන තවදුරටත් ගිෙයොත් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගිලිලා මැෙරන්නයි ෙවන්ෙන්. 
කරුණාකරලා ඒක ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් තරම් ෙව්ගෙයන්,  පැයට 
කිෙලෝ මීටර් 1000ක ෙව්ගෙයන් ෙහොරා කන්ෙන් ෙමොකද? 
දන්නවා වැඩිදුර යන්න බැහැයි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් 
මහජනතාව සතු බලය අවතක්ෙසේරු කරන්න එපා. ෙම් රෙට් 
මහජනතාව ෙම්වා ඉවසන දිනය ෙකොච්චර දුරද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාම තීරණය කරන්න.  [බාධා කිරීම්] අහෙගන 
ඉන්න බැහැ,   බලන්න, ෙම්ක තමයි අසනීපය. ඒ නිසා බයිලා 
ගගහා ඉන්න, මිතවරුනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් 
මහජනතාව සතු බලය අවතක්ෙසේරු කරනවා නම්, මහජනතාවෙග් 
කියාකාරීත්වය ගැන අඩු තක්ෙසේරුවකින් හිතනවා නම් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු වැඩි කල් යන්න කලින් ඔප්පු කරලා ෙපන්වයි, ෙම් 
තත්ත්වය තවදුරටත් ඉවසන්ෙන් නැහැ  කියලා. එක පැත්තකින් 
මුළුමහත්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ගමන ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. 
ෙපෞද්ගලීකරණය, ශුභසාධන කප්පාදුව, ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් 
විෙද්ශීයකරණය කිරීම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගමන. ෙම් 
සඳහා වුවමනා කරනවා, අත්තෙනෝමතික බලය; නඩු දමන්න බැරි 
බලය; මුක්තිය සතු බලය.  අන්න ඒ බලය තමයි ෙම් පනතින් 
හදන්ෙන්. ජනාධිපතිට නැති බලයක්, අගමැතිට එනවා. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් උපාය මාර්ගය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගමන.  ෙම් 
ෙමොන අත්තෙනෝමතික බලය ගත්තත්, ෙම් රට තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිතන දිශාවට අර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට 
අපි ඉඩ තියන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් තමුන්නාන්ෙසේලා තාවකාලික 
විෙනෝදාස්වාදයක් සපයා ගනීවි. ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අපි කියන්ෙන් කරුණාකර ඔය අසූචි 
වෙළන් එළියට එන්න. ඔය අසූචි වෙළේ ඉන්න එපා. ඉන්න තාක් 
කල් ගඳ ගහනවා විතරයි. අසූචි වළ කියලා කිව්ෙව් මම ෙනොෙවයි, 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම මන්තී ෙකෙනක්.  [බාධා කිරීම්] අසූචි වෙළන් 
එළවනකම් ඉන්න එපා. අසූචි වෙළන් එළවන්න ලෑස්ති ෙවන 
ලකුණු තමයි ඊෙය් අර අප්පුහාමි මන්තීතුමන්ලා ෙපන්නුෙව්. 
[බාධා කිරීම්] ෙසොයිසා ඇමතිතුමන්ලා - අපි ඉතා කුළුපග මිත ෙයෝ. 
ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමා කියනවා, ෙම්ක අසූචි වළක් කියලා.  
මම ඒක කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා අසූචි වෙළේ ඉන්න එපා. අසූචි 
වෙළන් එළියට ඇදලා දමනකම් ඉන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  
කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට- [බාධා කිරීම්] 
ඇෙලෝසියස්ෙග් ෙගෝලයා ෙන් අප්පුහාමි. අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් 
ෙගෝලයා.   [බාධා කිරීම්] අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් ෙගෝලයා. ඔය 
බැඳුම්කර වංචාෙවන් ෙකොටස, ෙකොටස ෙබදිලා ගිය අය.  

 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා.  
 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම  ඔබතුමාෙග් අර මාලිගාෙව් මැරිච්ච 

තරුණයා ගැන ඇහුවාට ඔච්චර තරහ ගන්න එපා.  
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙගන් 

හම්බ වුණු සල්ලිවලින් ෆුල් සූට් අඳින්න පටන් ගත්ත මන්තී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙමතැන එෙහම අයත් 
ඉන්නවා. ෙහොඳට ෙවන ඇඳුම් ඇඳපු අය අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙගන් 
ලැබුණු සල්ලිවලින් දැන් ෆුල් සූට්වලට බැහැලා. අප්පුහාමියා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෆුල් සූට් එකට බැස්සාම  ඒක අමුතුම වැඩක් ෙන්. නිකම් බැස්සා 
වාෙග් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට අපි කියනවා, 
කරුණාකරලා අසූචි වෙළන් එළියට එන්න, ෙම් රට අසූචි ෙගොඩක් 
කරන්න ඉඩ දීලා බලා ෙගන ඉන්න එපා, අපට ෙම් රට අහිමි 
කරන්න ඉඩ දීලා බලා ෙගන ඉන්න එපා  කියලා. එෙසේ ආරාධනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා.  
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මෙග් 

නම සඳහන් කළ නිසා මම එතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
අපි ඉතා පැහැදිලිව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 
තමයි ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්. මතක තියා ගන්න, අපි 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත්, අෙප් පක්ෂෙය් 
සභාපතිතුමා යටෙත්  තමයි  ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්. අපි එළියට 
බහින ෙවලාව හරි, ඇතුළට එන ෙවලාව හරි විමල් වීරවංශ 
සෙහෝදරයාට තීරණය කරන්න බැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න.  
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 3.05] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙපෙනනවා අධිරාජ්යවාදී 

සමාගම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින පිරිසක් ඉන්න බව.  [බාධා කිරීම්] 

ඒ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් අධිරාජ්යවාදී 
සමාගම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන්, [බාධා කිරීම්]  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මීට අවුරුදු දහයකට-පහෙළොවකට කලින් පැවැති ඉතිහාසයට 

යන්න ෙවනවා. එදා, [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එදා, මාවරමණ්ඩිෙය්, කඩමණ්ඩිෙය්  "ෙකොමියුනිෙක්ෂන්" 

එකක් කරමින් හිටපු [බාධා කිරීම්] අද, මාලෙඹ්, මංගල මාවෙත් 
අර බුද්ධදාස මහත්මයා කියපු විධියට මන්දිරයක් හදපු ෙම් 
තුම්මුල්ෙල් විමෙල් 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්මයාෙග් කථාෙවන් පසු මට කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම 
සතුටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, ඔය විමල් වීරවංශ 
සෙහෝදරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි කාලෙය් කටයුතු කරපු 
ආකාරය අපට මතකයි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ඔය විමල් වීරවංශ 

සෙහෝදරයා" යනුෙවන් එතුමා මෙග් නම සඳහන් කරමින් 
පකාශයක් කළා. මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙචක්වලින් වංචා කරපු ෙහොරු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද සුදු ඇඳුම් ඇදෙගන ෙමතැනට ඇවිත් කථා කරනවාය කියලා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සම්පූර්ණෙයන් 
තමන්ෙග් අණසක යටතට ගත් තක්කඩි, 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

3953 3954 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ඒවාෙය් ෙකොන්තාත් ටික ඔක්ෙකෝම පාලනය කරන තක්කඩි, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  බිංගිරිෙය් - [බාධා කිරීම්] ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙහොල්මනුත් ෙපනුණා. [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ෙවන් කර තිෙබන නුවරඑළිෙය් බංගලාෙව්දී 
ෙහොල්මන් ෙපනුණා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගුරුවරයකු විධියට වැඩ 

කරපු ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම මම 2010 වසෙර් 
ෙද්ශපාලනයට එනෙකොට, වසරකට ලක්ෂ 70ක් EPF, ETF 
ෙගවපු ෙකෙනක්. ෙද්ශපාලනයට පැමිණි මම එෙහම ෙකෙනක්. 
මම ෙද්ශපාලනයට එන්න කලින් සීගිරි ගිහින් තිෙබනවා. මම 
ෙද්ශපාලනයට එන්න කලින් රට රාජ්යවලත් ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙද්ශපාලනයට ආෙව් හම්බ කර ගන්න ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලනයට එන්න කලින් මාවරමණ්ඩිෙය්, 
කඩමණ්ඩිෙය්  "ෙකොමියුනිෙක්ෂන්" එකක් කරෙගන හිටපු අය අද 
ෙවනෙකොට, අර බුද්ධදාස මහත්මයා කියන විධියට මංගල මාවෙත් 
දැවැන්ත මැඳුරු හැදුෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  පසු ගිය කාලෙය් මාසයකට ලක්ෂ 120 
විදුලි බිල් ෙගව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අය අද ෙපනී සිටින්ෙන්, ජාත්යන්තර 
සමාගම්වල ෙවෙළඳ දැන්වීම් ෙවනුෙවන් කියන එක අපි  කියන්න 
ඕනෑ. අද ව්යාඝා සමාගෙම් ෙද්ශීය ඒජන්තවරුන් විධියට වැඩ 
කරන අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ෙද්ශීය ඒජන්තවරු. 
[බාධා කිරීම්] අද ඒ සමාගෙම් ෙවෙළඳ නාමය පචලිත කිරීම 
ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරන මන්තීවරු  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] තමන්ෙග් ෙගදර වයස අවුරුදු 24 අහිංසක 
තරුණෙයෝ තියාෙගන, ඔවුන්ට අධිමාතාව සහිත ව්යාඝා ෙපති දීලා 
තමන්ට කරන්න බැරි ෙද් කරලා ඒ අහිංසක තරුණෙයක් මරා 
දැම්මා. අද ෙම්වාට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක ෙනොකිරීම ගැන 
අපට කනගාටුයි. [බාධා කිරීම්] පාස්ෙපෝට් ෙහොරට හදලා තමන්ෙග් 
ෙනෝනාෙග් වයස අඩු කරලා, තමන්ෙග් ෙනෝනා තමන්ෙග්  නංගි 
බවට පත් කරපු අයට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක ෙනොකිරීම ගැන 
අපට කනගාටුයි.  [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනෑ - [බාධා 
කිරීම්] ඒ වාෙග් ෙහොරුන්ට විරුද්ධව ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා තමයි [බාධා කිරීම්] - 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම අශික්ෂිත ආකාරයට, 

චරිත ඝාතනය ෙවන ආකාරයට කථා කරන්න කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔය කියන ව්යාඝා ෙපති සම්බන්ධ 
ෙචෝදනාවක් තිෙබන්ෙන් ෙජෝන් අමරතුංග 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න. 

අපිට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා - [බාධා කිරීම්] ඇත්ත කියනෙකොට, 
ගඳ ගහනවා. සීගිරියට යන්න රුපියල් දහයක් නැතුව හිටපු අය. 
[බාධා කිරීම්] සීගිරියට යන්න රුපියල් දහයක් නැතුව හිටපු  අය 
අද ජාත්යන්තර -ව්යාඝා- සමාගම්වල ෙද්ශීය ඒජන්තවරුන් බවට 
පත් ෙවලා. ඒ වාෙග් අයට ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් දඬුවම් 
ෙනොකිරීම වරදක්. පාස්ෙපෝට් ෙහොරුන්ට  දඬුවම් ෙනොකිරීම වරදක්. 
පාස්ෙපෝට් ෙහොරු තවදුරටත් රැකීම වරදක්. ඒක මතක් කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] දැන් තමන්ෙග් නම ෙවනස් කරෙගන - 
තමන්ෙග් සෙහෝදරයා රිමාන්ඩ් එෙක්. "බිරිඳට ෙසොෙහොයුරන් 
ෙනොමැත, මා ෙසොයුරුද රිමාන්ඩ් එෙක් - ජානිෙප ෙගෝතෙයක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නිවසට ආවද මන්දා. 

ඊෙයත් හැන්දෑ වරුෙව් - මා එන කල් නිවස පුරා,  තිබුණා 
ව්යාඝා සලකුණු - කාෙගද මන්දා''  ඒ ආකාරයට ව්යාඝා සමාගෙම් 
නිෙයෝජිත වැඩ කරන හාදෙයෝ ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ නිසා, ෙම් 
තරුණයාෙග් ජීවිතයට වන්දි ෙගවිය යුතු අයට විරුද්ධව දඬුවම් 
කරන්නට ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] 

විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත්යාංශය ගැන තවත් යමක් කියන්නට 
ඕනෑ. මැතිවරණය පරදින්න ඔන්න ෙමන්න කියලා, 2014 
වර්ෂෙය් දී ''ගිං ගඟ ව්යාපෘතිය'' කියලා කරපු වංචාව ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. ගිං ගඟ- නිල්වලා ව්යාපෘතියට 2014.12.30 
වැනිදා CAMC කියන සමාගමට රුපියල් මිලියන 998ක් දීලා 
තිෙබනවා. 2015 මැතිවරණය පරදින්න දවසකට කලින් CAMC 
සමාගමට රුපියල් මිලියන 2,009ක් දීලා තිෙබනවා. 2015 
මැතිවරණය පරදින්න දවසකට කලින්, ජනවාරි 7වැනිදා රුපියල් 
මිලියන 1,003ක් ගිං ගඟ ව්යාපෘතියට දීලා තිෙබනවා.  නමුත්, එක 
පස් පිඩැල්ලක් කපලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් ෙම්වාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ගිං ගඟ 
ව්යාපෘතියට ෙම් ෙහොරු ෙම් විධියට සල්ලි දීලා තිෙබනවා, අද වන 
විටත් එහි එක පස් පිඩැල්ලක්වත් කපලා නැහැ. අපි ඒවා ගැන 
ඉදිරිෙය් දී ෙහළිදරවු කරනවා. ඒ නිසා මම කියන්නට කැමැතියි, 
අද මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්, - 

3955 3956 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට විනාඩි ෙදක ලබා 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] අද මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට 
විරුද්ධව අසත්ය ෙචෝදනා කරනවා. අපි දන්නවා, පසු ගිය 
අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව රුපියල් බිලියන 
40ක් වැඩිපුර ආදායම් ලබලා තිෙබන බව. ෙම් ෙකොෙහොමද? [බාධා 
කිරීම්] ෙම් ෙකොෙහොමද? පසු ගිය කාලෙය් එතෙනෝල් ෙගනාවා. 
අදත් එතෙනෝල් ෙගෙනනවා. පසුගිය කාලෙය් එතෙනෝල් 
ෙගනාෙව් බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව. අද එතෙනෝල් ෙගෙනන්ෙන් බදු 
ෙගවලා. ෙම් විධියට තමයි මුදල් ඇමතිතුමා, [බාධා කිරීම්] 

මුදල් ඇමතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් ෙම් ආදායම් වැඩි කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. Customs එකට විරුද්ධව ඇඟිල්ල දිගු කළා. ඒත් 
Customs එෙක් ආදායම අද සියයට 15ක්, 20ක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. Customs එෙක් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඉන්නවා; 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරු ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් අහලා බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  
සමහර නිලධාරින් ගැන විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. පසුගිය 
කාලෙය් - රාජපක්ෂ යුගෙය් - ඡන්දය ඉල්ලපු, ෙහොරකම් කරපු අය 
තවම අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ජන 
මාධ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් නිමල් ෙබෝපෙග් ගැනත් කියන්නට 
ඕනෑ.  මට වැඩි ෙව්ලාවක් නැති නිසා මම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. 
[බාධා කිරීම්]  ''දැයට කිරුළ'' වැඩසටහන යටෙත් එතුමා රුපියල් 
ෙකෝටි ගණනක් වංචා කරලා තිෙබනවා. 2014 ''ඔයාමඩුව දැයට 
කිරුළ'' වැඩසටහෙනන් රුපියල් මිලියන 2.5ක් වංචා කරලා 
තිෙබනවා. ''විරැකියාෙවන් සුරැකියාව'' වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් 
මිලියන 2ක් වංචා කරලා තිෙබනවා. අපි ෙබොරු ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. අද ෙම් සම්බන්ධව එතුමාට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් 
තිෙබනවා. එම පැමිණිල්ෙල් නීතිපති වාර්තාව මම සභාගත* 
කරනවා. ඒ නිසා පසු ගිය රාජපක්ෂ යුගෙය් සිටි නිමල් ෙබෝපෙග් 
වැනි ෙහොරු ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත්ත් රැකිලා ඉන්නවා නම්, ඒ 
රැකිලා ඉන්න ෙහොරුන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නය කියලා මම 
කියනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද 

ඔබතුමන්ෙග් point of Order එක? 
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ජන මාධ්ය 

අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙහොරකම් කළා කියලා ගරු නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කියනවා. ෙම් සභාෙව් ගරු ඇමතිතුමා 
සිටින නිසා, ඒක පැහැදිලි කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, කථාව 

කරෙගන යන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතුමා ෙහොෙරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය්යි ෙම් ෙහොරකම් 

කරලා තිෙබන්ෙන්. එතුමාෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන් 
ඒ ෙහොරුන්ට දඬුවම් ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණයයි. [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී 

තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර කිහිපයක් ලබා 

ෙදන්න.[බාධා කිරීම්] තත්පර කිහිපයක් ෙදන්න. ෙමොකද,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්ෙන් නැත්නම්, ගරු 

සභානායකතුමාෙගන්  වැඩිපුර ෙව්ලාව ලබා ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
සමහරු ෙමතැන ඇවිල්ලා කථා කරනවා, [බාධා කිරීමක්]  

නීතිය කියාත්මක කිරීම පමාදයි. අපි ආණ්ඩුෙව් හිටියත් ඇත්ත 
කථා කරන්නට ඕනෑ. නීතිය හරියටම කියාත්මකවීම තවම 
පමාදයි. ඒ නිසා නීතිය හරියට කියාත්මක කිරීම ඉක්මන් කරලා, 
පසුගිය කාලෙය්  ෙහොරකම් කළ අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නට 
ඕනෑ. දැන් Top Tenලා ගැන කථා කරන බහුතරයක් top hundred  
ගහපු කට්ටිය; Top thousand ගහපු කට්ටිය. - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

[බාධා කිරීම්] 

3957 3958 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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     ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒ නිසා මුලින්ම top ten ගැන කථා කරන්න කලින් තමන්ෙග් 

පැත්තට ඇඟිලි හතරක් දිගු ෙවලා තිෙබන බවත් මතක් කරමින්,  
ඉතාම ඉක්මනින් ඉදිරිෙය්දී නීතිය කියාත්මක කරලා අපි ඉදිරිෙය් 
ඉන්න බහුතරයක් ෙහොරු රැළ නීතිය ඉදිරියට පමුණුවන්නය 
කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ෙග්  point of 

Order එක ෙමොකක්ද ? 
  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජන මාධ්ය අමාත්යාංශෙය් 

ෙල්කම්ව පත්කරපු එක ගැන - 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් ඔය පශ්නය  ෙයොමු 

කළා. ඇමතිතුමා,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ජනාධිපතිතුමා පත් කළ නිලධාරිෙයක් ගැන තමයි ෙම් කිව්ෙව්. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය විවාදෙය් 

අවසාන දිනය වන්ෙන් අදයි. අෙප් රෙට් අමාත්යාංශ අතර වැදගත්ම 
අමාත්යාංශය වන්ෙන්, මුදල් අමාත්යාංශයයි. අද දින ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරද්දී, රජෙය් ආදායම් එකතු කිරීෙම් ආයතන පිළිබඳව 

මූලික අවධානය ෙයොමු කරනවා. පසු ගිය දවසක රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අතුරු වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සභාගත කළා. එම වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් වනවා, 
රජෙය් ආදායෙමන් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සියයට 44ක්, ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සියයට 37ක්, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සියයට 7ක් ආදායම් බදු එකතු කරන බව. අපි තවමත් ෙමම  
විවාදය අවසාන කර ෙනොතිබුණත්, ෙම් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිර්ෙද්ශ අතර ඉතා වැදගත් 
නිර්ෙද්ශයක් තිෙබනවා.  ඒ අනුව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාව අවධාරණය කරනවා, "සාධාරණ ෙවෙළඳාමට අවශ්ය 
පහසුකම් සැලසීමට සහ නීති විෙරෝධී ෙවෙළඳාම් මැඩ පැවැත්වීම 
සඳහා ෙර්ගුව තුළ ඵලදායී අවදානම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් 
ස්ථාපිත කිරීමට, එම පද්ධතිය විසින් දූෂිත නිලධාරින් සහ 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් ඇතුළු සියලු අංශවල අවදානම් විශ්ෙල්ෂණය 
ෙකොට පවතින මානව සම්පත් හා අෙනකුත් සම්පත් උපරිම ෙලස 
භාවිත කරමින් එම අවදානම් කළමනාකරණය කළ යුතුය" 
කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී මම අවධාරණය කරන 
වැදගත්ම ෙදය වන්ෙන්, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සිදු වන 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් සහ දූෂිත නිලධාරින් පිළිබඳවයි.  අපි මුලින්ම 
බලන්න ඕනෑ වන්ෙන්, ෙමම ෙද්ශපාලන බලපෑම එන්ෙන් 
ෙකොතැනින්ද කියලායි.  ෙමම ෙද්ශපාලන බලපෑම අද ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙකොතැනින්වත් 
ෙනොෙවයි.  ඉතා පැහැදිලි ෙලසම  විෂය භාර අමාත්යවරයා 
හැටියට  මුදල් අමාත්යවරයාෙගනුයි. ෙමම ගරු සභාෙව්  මීට 
කලිනුත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා වුණා. අද, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
වැඩිම ෙද්ශපාලන බලපෑම කරන්ෙන් කවුද? ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැඩිම ෙද්ශපාලන බලපෑම කරලා ඒ ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, මුදල් අමාත්යාංශෙයත් ඉන්න අවංක 
නිලධාරින්ව නිර්වින්දනය කරලා, ඔවුන්ව අකර්මන්ය කරලා, 
ඔවුන්ට තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. විෂය භාර අමාත්යවරයා 
හැටියට  මුදල් අමාත්යවරයායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන එක 
උදාහරණයකින් පමණක් අවධාරණය කරන්නම්. ඔබතුමා 
දන්නවා, විශාල පරිමාණෙයන් රටට භාණ්ඩ ෙගන්වන 
ෙකෙනකුට -යම් ව්යාපාරිකෙයකුට- ඒ භාණ්ඩ රඳවා ගන්න 
එකවර බදු ෙගවන්න බැරි නම්, නිදහස් කර ගන්න පමාණයට බදු 
ෙගවන්න ෙර්ගු බදු ෙගවීම සඳහා  bond එකක් පවත්වා ෙගන 
යන්න පුළුවන් බව. ඒක private bond house එකක්. 
සාමාන්යෙයන්, ව්යාපාර කරන අය එවැනි private bond house 
පවත්වාෙගන යනවා. හැබැයි, general bonded warehouse 
කියලා එවැනි තවත් එකක් තිෙබනවා. General bonded 
warehouse එක ෙමච්චර කාලයක සිට පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
වරාය අධිකාරිය, එෙහමත් නැත්නම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි. 
General bonded warehouse එක කියන්ෙන් තමන් 
ෙපෞද්ගලිකවම ෙගන්වන භාණ්ඩ තියා ගන්න තැනක් ෙනොෙවයි. 
වරාෙය් තිෙබනවා, CSS-5 bond house කියලා එකක්. ෙවනත් 
ව්යාපාරිකයන් ෙවනුෙවන් වරාය අධිකාරිය පවත්වාෙගන යන 
bond house එක වන්ෙන්, එම CSS-5 bond house එකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  SC-Project, M.S.A. 
Hassen - Aqthar Hassen, Superintendent of Customs, නිකුත් 
කරන ෙමම ලිපිය සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම ලිපිෙය් සඳහන් පරිදි අෙනක් අංශවලට නිර්ෙද්ශයන් 
නිකුත් කරනවා.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

 "Hon. Minister of Finance has granted approval for establishment 
of a General Bonded Warehouse to M/S Global Transportation 
Logistics (PVT) Limited at No. 719/17, Liyanagemulla, Seeduwa."   

ෙම් කවුද? කාටද, ෙම් දීලා තිෙබන්ෙන්?  ෙම්ක general 
bonded warehouse එකක්. ඒ කියන්ෙන්, ෙමොකක්ද?  මම 
අහනවා, අද වරාය අධිකාරියට කරන්න පුළුවන් ෙද්, airport එකට 
කරන්න පුළුවන් ෙද්, ඇමතිතුමාෙග් ෙකොම්පැනි එකට කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක හරියට 
mini harbour එකක් වාෙගයි; mini airport එකක් වාෙගයි. 
Private bond house එකක් පවත්වා ෙගන යාම ව්යාපාරිකෙයකුට 
තිෙබන අයිතියක්. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. අපි හිතමු, සීනි 
ෙගන්වන ෙකෙනක් කියලා. එෙහම නම් ඔහුට තමන්ෙග් සීනි 
ටිකට එකවර custom duty ෙගවන්න බැරි නම්, ඔහු වරින් වර මුදා 
ගන්නා පමාණයට custom officerලා ඉන්නවා. ඔවුන් භාරෙය් 
තිෙබන bond house එක තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්ක  එෙහම 
ෙනොෙවයි.  

ෙම් ෙදන්ෙන් කාටද? General bonded warehouse එකකට. 
ඒ කියන්ෙන් warehouse වැඩ කරන,  ඒක ව්යාපාර කටයුත්ත 
බවට පත් කරෙගන යන ෙකෙනකුට වරායට තිෙබන අයිතිය, 
airport එකට තිෙබන අයිතිය ඇමතිවරයාෙග් ෙකොම්පැනියට 
ෙදනවා. ෙම් නිලධාරින්ෙගන් මම ෙමෙහම අහන්න කැමැතියි.  
නිලධාරින් මට කියන්න, ෙම් ලිපිය ආවාට පසුව   සීදුව, 
ලියනෙග්මුල්ල අංක 719/17 කියන  ෙම් address එකට ගිහිල්ලා,  
Global Transportation Logistics (Pvt.) Limited කියලා 
ආයතනයක් එතැන තිෙබනවාද කියලා බැලුවාද? එතැන එෙහම 
එකක් තිෙබනවා ද? සමාගම් ෙරජිස්ටාර් යටෙත් ලියා පදිංචි කරලා 
තිෙබන නම ෙමොකක්ද? සමාගම් ෙරජිස්ටාර් යටෙත් තිෙබන්ෙන් 
ෙම් නම ෙනොෙවයි. සමාගම් ෙරජිස්ටාර් යටෙත් තිෙබන්ෙන්, 
"Goldstar Transport Lanka Private Limited" කියලායි. සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර් යටෙත් ෙම් address එෙක් තිෙබන්ෙන් ෙවන නමක්. 
මම ෙහොයලා බැලුවා. "Global Transportation Logistics Private 
Limited" කියන එෙක් address එක ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ඒෙක් 
address එක තිෙබන්ෙන්, ''චර්ච් ෙරෝඩ්, ගෆූර් බිල්ඩිම, 5වැනි 
මහල" කියලායි. ඔය සීදූෙව් තිෙබන එෙක් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
ඉන්ෙන් කවුද? සීදූව තිෙබන සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
ඉන්නවා, මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායකයි, එතුමාෙග් ෙනෝනයි. 
ෙම්  logistics සමාගෙම් කවුද ඉන්ෙන්? එතැන රවි 
කරුණානායකෙග් නම නැහැ. එතැන ඉන්නවා එතුමාෙග් 
ෙනෝනයි, දුවයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. නිලධාරින්ෙග් වගකීමක් 
තමයි ගිහිල්ලා බලන එක, ෙම් ඉල්ලන තැන ෙකොතැනද කියලා.  

නිලධාරින් බලන්න ඕනෑ, ඒක පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් 
තරමට ඉඩ තිෙබනවා ද, නැද්ද; ඒෙක් අයිතිකරුවන් කවුද කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිෙබන බරපතළම පශ්නය ඒක 
ෙනොෙවයි. බරපතළම පශ්නය තමයි, ව්යාපාරිකෙයක් හැටියට 
මුදල් ඇමතිවරයාට පුළුවන්කම ලැෙබනවා, තමන්ෙග් බිරිඳෙග් 
general bonded warehouse එෙකන් භාණ්ඩ නිකුත් කරන 
ෙවලාවක -අපි හිතමු, එතැන රඳවා ෙගන තිෙබන මහා පරිමාණ 
භාණ්ඩ ෙතොගයක් නිදහස් කරනවා කියලා.- එතුමාට පුළුවන් ඒ 
භාණ්ඩවලට අවශ්ය බදු ෙවනස් කරන්න. නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්; 
බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? අපි හිතමු, 
ෙමතැන ගබඩා කරලා තිෙබන්ෙන් සීනි කියලා. නැත්නම්, අපි 
හිතමු ෙමතැන ගබඩා කරලා තිෙබන්ෙන් ඉෙලක්ටික් උපකරණ 
කියලා. ෙම් ඉෙලක්ටික් උපකරණවලට Sri Lanka Customs එක 
ඒ ෙවලාෙව් අය කරන බද්ද ෙවනුවට, ඒ උපකරණ නිදහස් කරන 

ෙවලාෙව්දී බද්ද අඩු කරනවා කියලා ගැසට් එකක් ගැහුෙවොත්, ඊට 
පස්ෙසේ ෙම් general bonded warehouse එෙක් බදු ඒ අඩු ගණනට 
ෙගවන්න පුළුවන්.  

අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් ෙමෙහම ෙදයක් සිද්ධ වුණා. 
ඔබතුමන්ලා සීනිවලට රුපියල් 30ක බද්දක් පැෙනව්වා. එකවරම 
ඒ බද්ද අඩු කළා සත 25ට. රුපියල් 30ට තිබුණු බද්ද සත 25 
දක්වා අඩු කරන්න තීරණය ගන්ෙන් කවුද? විෂය භාර 
අමාත්යවරයා හැටියට මුදල් අමාත්යවරයායි. හැබැයි, ෙමතැන 
තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ විෂය භාර අමාත්යවරයාට, එතුමාට 
කියලා කියන්න බැරි නම් එතුමාෙග් බිරිඳට, එතුමාෙග් දියණියට 
general bonded warehouse එකක් තිෙබන ෙකොට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්? එතුමාට බදු අඩු කරලා 
සහනයක් ෙදන්න බැරිද? ෙමොකක්ද, ෙම් යහ පාලනය?  

අපි දන්නවා, ඇමතිවරෙයකුට - ඔබතුමන්ලාට - ව්යාපාර 
කරන්න අයිතියක් තිෙබන බව. ඒ ගැන අපට ගැටලුවක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙමතැන conflict of interest එකක් නැද්ද කියන්න? 
ෙමතැන ලබැඳියාවකින් ගැටුමක් නැද්ද කියන්න. ඇමතිවරයාම 
“granted” කියලා, ඇමතිවරයාම  approval එක ෙදන ෙකොට 
තමන්ෙග් බිරිඳට  warehouse එකක් පවත්වාෙගන යෑමට ඉඩ 
ෙදන්න,- private bonded warehouse එකක් නම් කමක් නැහැ. 
ෙලොකුම ගැටලුව තිෙබන්ෙන් ෙම්ක private bonded warehouse 
එකක් ෙනොෙවයි; ෙම්ක general bonded warehouse එකක් 
නිසායි. ෙම්ක ෙවනත් ඕනෑම අෙයකුෙග් ව්යාපාරික බැඳුම් 
තියාෙගන යන්න පුළුවන් general bonded warehouse එකක්. 
ෙම්ක බරපතළයි. ඉතාම බරපතළයි. ෙම්ක වඩාත්ම බරපතළ 
ෙවන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට "බුදු සරණයි" වාෙග් 
යහ පාලන ෙබෝඩ් එක දා ෙගන ඉන්න හින්දායි. යහ පාලන ෙබෝඩ් 
එක දාෙගන ෙම් ව්යාපාර කරන එකයි ෙමතැන තිෙබන බරපතළ 
ෙද්. ඒ නිසා මම ෙම්ක අවධාරණය කරනවා. ෙම්වා කියලා වැඩක් 
නැහැ. නමුත්, මම ෙම් ෙල්ඛනය  සභාගත* කරනවා.  

ඊළඟට, බරපතළම පශ්නය අක්තාර් හසන් කියන පුද්ගලයා 
ෙම් බැඳුම්කර කියාවලිෙය්, ෙම් general bonded warehouse 
එෙක් එක දිගට අවුරුදු 3ක් නිලධාරිෙයක් විධියට කටයුතු 
කරනවා. හැමතැනම තමුනාන්ෙසේලාට බැඳුම්කර තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහන් ගත්තත් බැඳුම්කර. ෙමොන පදනමින් ද ෙම් 
නිලධාරියා තියාෙගන ඉන්ෙන්? ෙම් කියාවලිය තමයි කරෙගන 
යන්ෙන්. ෙමතැනදී ඉතාමත්ම පැහැදිලි ෙලසම මුදල් අමාත්යවරයා 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
බිරිඳට general bonded warehouse එකක් පවත්වාෙගන යන්න. 
ව්යාපාර කරන ඇමතිතුමන්ලා ඕනෑ තරම් ෙමතැන ඉන්නවා. අපි 
ඒක නැවතත් අවධාරණය කරනවා. ෙපෞද්ගලික warehouse 
එකක්; ෙපෞද්ගලික bonded warehouse එකක් තිෙබන එක 
ෙනොෙවයි පශ්නය. වරායට තිෙබන බලයක්, mini-harbour එකක්, 
mini-airport එකක් වාෙග් general bonded warehouse එකක් 
පවත්වාෙගන යන්න ඇමතිවරයාට ෙමොන බලයක් ද ලැබුෙණ්? 
ෙම්ක අනුමත කෙළේ කවුද? දැන් ඔබතුමන්ලා හැම එකක්ම 
අනුමත කරන ආර්ථික ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ෙම්කත් අනුමත 
කළාද?  

අපි අහනවා, ඔබතුමන්ලා හැම එකක්ම අනුමත කරන ආර්ථික 
ෙමෙහයුම් කමිටුවට ෙම්ක ගියාද? නැහැ, ෙම්ක ආර්ථික 
ෙමෙහයුම් කමිටුවට ගත්ෙත් නැහැ. ෙම්ක ආර්ථික ෙමෙහයුම් 
කමිටුවට ගිෙය් නැහැ. අපි අහනවා, ෙම් රෙට් මුදල් අමාත්යවරයා 
තමන්ෙග් බිරිඳෙග් නමට warehouse එකක් ගන්න එක ගැන 

3961 3962 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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අගාමාත්යවරයාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් ගැන මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? ඔයෙගොල්ලන් 
හැම එකකදීම පතිපත්ති තීරණ ගන්න ආර්ථික ෙමෙහයුම් 
කමිටුෙව් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද, ෙම් warehouse එක ගැනීම 
පිළිබඳව? ෙම්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද කියන්න ඕනෑ. මම 
කියන්නම්, රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා ෙම්ක කියන්ෙන් 
නැහැ.  

රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා ෙම් පශ්නයට උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. පුළුවන් නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදය 
අවසාන ෙවන්න කලින් අගාමාත්යවරයාට මම කියනවා, රජය 
ෙවනුෙවන් ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, "නඩුත් 
හාමුදුරුවන්ෙග් නම්, බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග් නම්" ෙම් ගැන 
හාමුදුරුවන්ෙගන්ම අහලා වැඩක් නැහැ ෙන්. ෙහොරාෙග් 
අම්මාෙගන් ෙප්න අහලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා බිරිඳට warehouse 
එකක් දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඇමතිවරයාෙගන් අහලා වැඩක් 
නැහැ. ඒක නිසා මම ෙම් ගැන ආණ්ඩුෙවන් අහනවා. ආණ්ඩුෙව් 
පධානියා විධියට අගාමාත්යවරයා ෙම්කට පිළිතුරු දිය යුතුයි. 

මම ඊළඟ කාරණාවට ෙයොමු ෙවන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 2015 අවුරුද්ෙද් විතරක් පාෙඩෝ, ෙබන්ස්, 
බීඑම්ඩබ්ලිව්, අවුඩි, ඩිස්කවරි වාෙග් වාහන 2,000කට වඩා තීරුබදු 
වංචා කරලා ෙගනාවා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට 
බලය පවරා තිෙබනවා, 2015.02.10 වන දින 1901/3 දරන ගැසට් 
නිෙව්දනය යටෙත්, ඒවා විමර්ශනය කරන්න. ඔවුන් විමර්ශනය 
කළා. ඒ අනුව ඉතාම අඩු මුදලක් ෙර්ගුවට  ෙගවලා තමයි ඒ වාහන 
නිදහස් කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා ජනවාරි 08 වනදා ඒ පාෙඩෝ වාහන පිළිබඳ 
විමර්ශනය නතර කරන්න කියලා නිෙයෝග කළා. විමර්ශනය කළ 
නිලධාරින් මාරු කළා. ඊට අදාළ ලියකියවිලි මා සභාගත* 
කරනවා.  

ෙර්ගු අධිකාරි අ ෙර්වත්ත මහත්මයා, ෙර්ගු අධ්යක්ෂ සුබසිංහ 
මහත්මයා මාරු කළා. ෙසේනානායක මහත්මයා මාරු කළා. 
පස්ෙසේ ෙවනස ් කළා, වෘත්තීය සමිති විෙරෝධතා නිසා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. දැනට නිලධාරින් පස ් ෙදෙනකුෙගන් ඒ 
පිළිබඳව කට උත්තර අරෙගන තිෙබනවා.  කිසිම වරදක් කළ 
බවට කිසිම නිලධරිෙයකුෙගන් තවම අනාවරණ ෙවලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් 
උපෙදස් මත- 2016.09.21 වනදා ෙර්ගු අධ්යක්ෂ අතුෙකෝරල 
මහත්මයා තවත් ලිපියක් නිකුත් කරමින් කිව්වා, වාහනවල 
වටිනාකම් සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන පරීක්ෂණ තාවකාලිකව 
අත් හිටුවන්න කියලා. ඒ නිසා මාස ෙදකක් පුරාවට වාහන 
පිළිබඳව පවත්වපු ෙර්ගුෙව් සියලුම විමර්ශන කටයුතු නවත්වලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඇමතිතුමාත් එක්ක ගනුෙදනු 
කථා කරෙගන, රුපියල් ලක්ෂ දහසය බැගින් ෙගවලා ඒ 
ඔක්ෙකෝම පාෙඩෝ අරෙගන ගියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, වඩා වැදගත් ෙදය වන්ෙන්, ඒ අරෙගන ගියපු එක 
පුද්ගලෙයක් -ව්යාපාරිකෙයක්- තමන් ෙගවපු රුපියල් ලක්ෂ 
16ත් ආපසු ෙදන්න කියලා ෙර්ගුවට විරුද්ධව නඩු කියා 
තිබීමයි. ලක්ෂ 16ට බසස් ගත්තා. ලක්ෂ 16ට බස්ස ෙගන 
ෙගන ගියා. ඒ ලක්ෂ 16ත් ඉල්ලා දැන් එක ව්යාපාරිකෙයක් 
නඩු පවරලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා නීතිපතිවරයා හමු ෙවලා කියා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ලක්ෂ 16 ගණෙන් ගත්ත එකත් වැරදියි, ඒක නිසා 
ඒකත් ෙගවිය යුතුයි කියලායි. ලක්ෂ 16 ගණෙන් අය කරපු 
එකත් වැරදියි, ඒකත් ආපසු ෙගවන්න ඕනෑ කියලායි කියා 

තිෙබන්ෙන්. දැන් වැෙඩ් තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ෙර්ගු 
අධ්යක්ෂවරයාට අපි කියන්ෙන් සාමාන්යෙයන් ෙර්ගු ආදායම් 
අයකැමි කියලා. දැන් ෙම් ෙර්ගු අධ්යක්ෂවරයා ෙර්ගු ආදායම් 
අයකැමි ෙනොෙවයි, වියකැමි. ෙමතුමා ෙම්ෙක් ආදායම් එකතු 
කරන ෙකනා ෙනොෙවයි, ආදායම ෙගවන ෙකනා. ෙර්ගුෙවන් 
ව්යාපාරිකයින්ට ෙගවන ෙකෙනක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් පිළිබඳව අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අවස්ථා 
ෙදකක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා, අභිෙයෝග කළා. මුදල් 
ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා කිව්වා, "මන්තී වරපසාද යටෙත් ෙම් 
කථා කරන්ෙන්, එළියට ගිහිල්ලා කියන්න, නඩු පවරනවා" 
කියලා. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා එළියට ගිහිල්ලා පාෙරදි 
කිව්වා, විවෘත ෙව්දිකාවලදී කිව්වා, රැස්වීම්වලදී කිව්වා; නඩු 
පැවරුවාද? අපි අභිෙයෝග කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
වරපසාද යටෙත් ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් කියන්ෙන් 
ඇත්ත. එළියට ගිහිල්ලාත් කියන්න පුළුවන් ඇත්ත, ඇතුෙළත් 
කියන්න පුළුවන් ඇත්ත. පුළුවන් නම් නඩු පවරන්න. ෙම්වා 
පණ ගහන ඇත්ත. මම ඊට අදාළ ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා.
[බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලැබී තිෙබන ෙකටි ෙවලාව 
තුළ මා ඊළඟට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, රජෙය් 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව. රජෙය් තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තක්ෙසේරු නිලධාරින්ෙග් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අද ලංකාවටම සහකාර තක්ෙසේරු නිලධාරින් ඉන්ෙන් 
360 ෙදනයි. ඒ වාෙග්ම දිස්තික් තක්ෙසේරු නිලධාරින් ඉන්ෙන් 60 
ෙදනයි. ඒ 360 ෙදනා සහ 60 ෙදනා තමයි ලංකාෙව් සියලුම 
වරිපනම් තක්ෙසේරු කරන්ෙන්, ව්යාපාර සඳහා වරිපනම් තක්ෙසේරු 
කරන්ෙන්. ඒක නිසා ඒ අයට ඒ කටයුත්ත හරියට කරන්න 
බලයක් නැහැ, ශක්තියක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 2007 වසෙර්දී 
ෙසේවා ව්යවස්ථාව අලුත් කළා. ඒ  ෙසේවා ව්යවස්ථාව යටෙත්ත් 
සහකාර තක්ෙසේරු නිලධාරින් අකර්මණ්ය කරලා තිෙබනවා. 
සහකාර තක්ෙසේරු නිලධාරින්ට තක්ෙසේරු බලය ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? සමහර ෙවලාවට 
වරිපනම් තක්ෙසේරු කරන්ෙන් අවුරුදු 15කට සැරයක්. එතෙකොට 
එක පාරට තක්ෙසේරු වාර්තාවක් ආවාම සාමාන්ය මිනිස්සු අසරණ 
ෙවනවා, ව්යාපාරිකෙයෝ අසරණ ෙවනවා. ෙගවල් ෙදොරවල් 
අලුත්වැඩියා කරලා තිෙබන අය අසරණ ෙවනවා, තට්ටු ෙදෙක් 
ෙගවල් තිෙබන අයත් අසරණ ෙවනවා; එක පාරට අවුරුදු 10කට, 
15කට වරිපනම් තක්ෙසේරුව ආවාට පස්ෙසේ. හැබැයි ඒ තක්ෙසේරු 
කියාවලිය යාවත්කාලීන කරන්න බැරි නිසා රජයට ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. රජෙය් ආදායම නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට අවධාරණය කරනවා. මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙම්වා කරයිද දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් හරි අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවා ව්යවස්ථාව, අසමාන විධියට 
හදලා තිෙබන ෙසේවා ව්යවස්ථාව යළි සකස් කරලා, තක්ෙසේරු 
නිලධාරින් වැඩි පමාණයක් බඳවා ෙගන, රජෙයන් ගිලිෙහන 
ආදායම එකතු කර ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇති කරන්න 
කියලායි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මා අවධාරණය 
කරනවා සමස්ත ලංකා ස්වර්ණාභරණ ව්යාපාරිකයින්ෙග් හා 
උකස්කරුවන්ෙග් සංගමය අපට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
ඉල්ලීමක්. මා එය සභාගත* කරනවා. 

3963 3964 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය වැය ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, ආනයනය කරන 
රත්තරන්වලට සියයට 15 වැට් එක පනවන්න කියලා. ඇත්තටම 
රත්තරන් කර්මාන්තෙය් ඉන්ෙන් රත්තරන් මිනිස්සු වුණාට 
රත්තරන් බලයක් තිෙබන අය ෙනොෙවයි. කඩුෙවල ඉන්නවා, 
මහරගම ඉන්නවා. නුවර දිස්තික්කෙය් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. 
ඒ අය අමු දව්යයක් හැටියට තමයි රත්තරන් ෙගන්වන්ෙන්. ඒකට 
සියයට 15ක වැට් එකක් පනවනවා කියන්ෙන්, ඒක ෙලොකු 
ගණනක්. ඒ අය ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කළා. අවසානෙය් එකඟ වුණා. ෙමොකටද? ෙවන එකඟතාවකට 
ආවා.  

අය වැය විවාදය අතරතුරදී මුදල් අමාත්යවරයා එකඟතාව ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා. වාර්ෂික පිරිවැටුම් බද්ද රුපියල් මිලියන 
100ට අඩු වන විට වාර්ෂික බලපත ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ පහක් 
බවට පත් කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම පිරිවැටුම් බද්ද 
මිලියන 100ක් වුණාට, වාර්ෂික බලපත ගාස්තුව ලක්ෂ පහක් 
කියන එක වැඩියි. එතෙකොට මාසයකට රුපියල් 41,000ක් විතර ඒ 
අයට ෙගවන්න සිදු ෙවනවා, වාර්ෂික බලපත ගාස්තුව වශෙයන්. 
මාසයකට රුපියල් 41,000ක් විතර ව්යාපාරෙයන් ආණ්ඩුවට 
ෙගවන්න ෙවනවා. ඒක තමයි බරපතළ තත්ත්වය. ඒ පිළිබඳව යළි 
සලකා බලා ඔවුන්ට සහනයක් ලබා ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ෙමවර  අය වැය කථාෙව්  77 වැනි පිටුෙව් 460 වැනි 
ෙයෝජනාවට ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එම 
ෙයෝජ නාෙව් තිෙබන්ෙන්  ෙමෙතක් අනුගමනය කරමින් තිෙබන 
බදු අය කිරීෙම් කියාවලිෙය් SVAT  කියන කමය  
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරන්නයි. SVAT  කමය ආෙව් 
ෙකොෙහොමද?  එම ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වාක්යය මා ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

"460.    SVAT  කමය  සරල  බදු කමයක් ෙලස හැඳින්වීම  අසීරුය. 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  තුළ ස්වයංකීය පද්ධතියක්  ස්ථාපිත 
කිරීමත් සමඟ, VAT   බදු පරිපාලන  කටයුතු  එම තාක්ෂණික කමෙව්දය 
මඟින්  කාර්යක්ෂමව   සහ සුමටව සිදුවන බැවින්, SVAT  කමය  
තවදුරටත්  පවත්වාෙගන  යාෙම් අවශ්යතාවයක් මතු ෙනොෙව්. ඒ නිසා  එය 
ඉවත්කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා." 

නමුත් ෙම්  SVAT  කමය  ආෙව් VAT  කියාවලිය ඇතුෙළේ 
තිබුණු  අර්බුදයකට උත්තරයක් හැටියටයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Hanudunnetti) 
මා විනාඩි ෙදකකින්  අවසාන  කරනවා, මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

මීට අවුරුදු තුනකට කලින් ෙම්  SVAT  කමය  හඳුන්වා 
දුන්ෙන් VAT  වංචාවන් වළක්වන්න.  ඇත්තටම VAT වලදී  
ෙවච්ච ෙදය තමයි VAT ෙගව්වාට පස්ෙසේ VAT refund  
කරනතුරු ඒක  ව්යාපාරිකයින්ට  කාරක පාග්ධනයක් ෙලස  
ෙයොදවන්නට සිද්ධ ෙවනවා. "A" කියන  පුද්ගලයාෙගන්  "B" 
කියන පුද්ගලයාට ඇනවුමක් දුන්නාට පස්ෙසේ "B" කියන  
පුද්ගලයා ඒකට VAT ෙගවනෙකොට  ඒ ඇනවුම් කියාවලිය 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවර වුණාට  පස්ෙසේ තමයි ඔහුට refund   එක  
ලැෙබන්ෙන්. ඒ වනතුරු ව්යාපාරිකයින්ෙග්,  විෙශේෂෙයන්  

අපනයනකරුවන්ෙග්  විශාල මුදලක් ඒ ෙවනුෙවන් හිර කර 
තියන්නට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. ෙම්  SVAT  කමය  හඳුන්වා 
දුන්නාට පස්ෙසේ  ඒ හිර කරන මුදල ෙවනුවට ඒ කියාවලිය ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කරන වවුචරයකට මාරු 
වුණා. වවුචරයක් පමණයි ඔවුන් හරහා  හුවමාරු වුෙණ්. එම නිසා 
ඔවුන්ට ඒ සඳහා අමතර කාරක පාග්ධනයක් අපනයන කරුවන්ට 
අවශ්ය වුෙණ් නැහැ. ඒක සරල  කමයක්; පහසු  කමයක්; වංචා 
සිද්ධ ෙනොවන කමයක්; වංචා අවම කරපු කමයක්.  SVAT  කමය  
අෙහෝසි කරන්නය කියා කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ. මා 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, වාණිජ මණ්ඩලය ඔබතුමන්ලාට  
ෙයෝජනා කළාද, ව්යවසායකයින්ෙග් සංගමය ඔබතුමන්ලාට 
ෙයෝජනා කළාද,  අපනයන කරුවන්ෙග්   සංගමය ඔබතුමන්ලාට 
ෙයෝජනා කළාද, '' SVAT  කමය මහා අපරාධයක්. ෙම්ෙකන් 
මූල්ය වංචා සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ෙකන් රජයට ආදායමක් එන්ෙන් 
නැහැ.  ෙම්ෙකන් වැට් වංචා සිද්ධ ෙවනවා. ඒක නිසා ෙම්ක 
නවත්වන්න'' කියා. නැහැ, කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ.  

දැන් අපට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. අලුත්  කමයකුත් නැහැ; 
ඔබතුමන්ලා කියන අලුත් කමය ඇවිල්ලාත් නැහැ. එෙහම 
තිෙයද්දී අයවැය ෙයෝජනාවක් හැටියට SVAT කමය  නවත්වන්න  
ෙයෝජනා කෙළේ කවුද?  ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා හරි අපුරුවට පසු 
ගිය දවස්වල  දැන්වීම් පළ කළා,   අය වැය හදන්න මහජන අදහස් 
විමසුවා කියා; ව්යාපාරිකයන්ෙග් අදහස් විමසුවා කියා;  
ව්යවසායකයින්ෙග් අදහස් විමසුවා කියා. ෙකොෙහේද ෙමවර  
අයවැෙය් ඒවා තිෙයන්ෙන්? අපි මාසයක් විවාද කළා. සමෘද්ධි 
ඇමතිතුමා කියනවා, "ජන ඉසුර" කියා සමෘද්ධිෙය් නම ෙවනස් 
කරන්න මම ෙයෝජනා කෙළේ නැහැ කියා. 

 කර්මාන්ත ඇමති ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා කියනවා,   
Manthai Salt එක විකුණන්න මම ෙයෝජනා කෙළේ නැහැ කියා. 
අපි  ඇහුවා ලැයිස්තුගත කරන්නවත් ෙයෝජනා  කළාද කියා. 
නැහැ,   ලැයිස්තු ගත කරන්ෙන්ත් නැහැ කියනවා. Hambantota 
Salt  එක විකුණන්න මම ෙයෝජනා කෙළේ නැහැ කියනවා.  ගරු 
හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඊෙය් ෙම් සභාෙව්දී -  ඒක 
කිව්වාට ඔබතුමාට ස්තුතියි.- කිව්වා, අන්තර්ජාල  ගාස්තු අඩු 
කරන්න ඕනෑය  කියා. ඒක ඇත්ත. ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් අඩු 
කරන්න; ෙමවර අය වැෙය් තිෙබන්ෙන් වැඩි කරන්න;  Manthai 
Salt එක විකුණන්න. මහජන අදහස් තියා අඩු තරෙම් 
ඇමතිවරුන්ෙග් අදහස්වලටවත් ඇහුම්කන් දී  තිෙබනවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti)ljqo 
විෂය භාර ඇමතිවරුන්ෙග් අදහස්වලට ඇහුම්කන් දීලා 

තිෙබනවාද? කවුද ෙම්වා හැදුෙව්? මහජන අදහස් විමසනවාය 
කියා ඔබතුමන්ලා දැන්වීම් පළකළාට මහජන අදහස්වලින් තබා 
අඩු තරෙම්  විෂයභාර  ඇමතිතුමන්ලාෙග් අදහස්වලින්වත්,  අවංක 
නිලධාරින්ෙග් අදහස්වලින්වත් ෙනොෙවයි ෙමවර අය වැය  හදා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් කරුණු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින්,  
ජනතාවට සහන නැති අයවැයට අෙප්  විෙරෝධය පළ කරමින්  
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. 

3965 3966 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද point of Order එක?  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කරුණු දැක්වීෙම්දී ලිඛිත 

සාක්ෂිත් සමඟ  ෙම් සභාෙව්  පධාන ෙපෙළේ ඇමතිතුෙමකුට - ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමාට-  ෙචෝදනා කළා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 
හැටියට අපට අයිතියක් තිෙබනවා, ගරු සභානායකතුමාෙගන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග්     point of Order   එක විවාදයට අදාළයි.  

ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා පිළිතුරු කථාව කරන්න  
තිෙයනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා දැන් 
උත්තර ෙදනවාද, ගරු සභානායකතුමා?  
  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පැයක් කථා කරනවා. ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමා ඔක්ෙකොටම උත්තර ෙදයි.  [බාධා කිරීම්] භය ෙවන්න 
එපා, රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. එතුමා ටීවී එෙකන් ඔක්ෙකෝම 
අහෙගන ඉන්නවා. ඔක්ෙකොටම  උත්තර ෙදයි. භය ෙවන්න එපා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු සභානායකතුමා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 

මහතා කථාව පටන් ගන්න.  
 

[අ.භා. 3.35] 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය විවාදය අවසාන 

දිනෙය්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන 
මම සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  
මන්තීවරු ගණනාවක්ම ෙමම සම්මුති රජෙය් මැති - ඇමතිකම් 
භාර ගත්ෙත් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන් සඳහා ෙනොෙවයි. 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාව, විධායක සභාව, 
සමස්ත ලංකා කාරක සභාව කියන ෙම් සභා තුෙන්ම ඒකමතික 
එකඟත්වය මත ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කරන ලද 
ආරාධනය අනුව අපි සම්මුති ආණ්ඩුෙව් මැති-ඇමතිකම් ලබා 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රජයකට එකතු 
වුණා ෙනොෙවයි. ෙම් රජය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් ෙනොෙවයි; 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක සම්මුති ආණ්ඩුවක්. 
ෙම් කාරණය පළමුෙවන්ම පැහැදිලි කිරීම මෙග් යුතුකමක් හැටියට 
මා සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. 
අපට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සියලු පතිපත්ති ෙම් රජය තුළින් 
කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත්, යම් 
පමාණයකට අෙප් ජනතාවට සහන සලසා ෙදමින්, යුගෙය් 
අවශ්යතාව අනුව රට ඉදිරියට ෙගන යාමට, රට අරාජික 
තත්ත්වයකට පත් ෙනොවීම සඳහා ව්යවස්ථාව තුළ අපට කළ හැකි 
යුතුකම් හා වග කීම් අපි ඉටු කරලා දීලා තිෙබනවා. අෙප් පක්ෂෙය් 
නායක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් අෙනක් 
මන්තීවරුන්ට විපක්ෂෙය් ඉඳලා තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරන්න, 
විෙව්චනය කරන්න, ඕනෑ නම් විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න අවස්ථාව 
සලසා තිෙබනවා.  

ගිය සැෙර් අය වැය විවාදෙය්දීත් අපි එවැනි කමයක් සලසා 
දුන්නා. යහපත් පජාතන්තවාදයක් සඳහා අපට විෙව්චන අවශ්යයි. 
අපි කණ්ඩායමක් රජෙය් මැති - ඇමතිකම් ගත්තා කියලා විපක්ෂය 
මඟින් කළ යුතු විෙව්චනය කිරීෙම් අවස්ථාව අපි වළක්වා නැහැ. ඒ 
සඳහා අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රජය ඒ කරනු ලබන 
විෙව්චන, යම් යම් කාරණා පිළිබඳව කරන ඉදිරිපත් කිරීම් 
සැලකිල්ලට අරෙගන ඒ කටයුතු කිරීම තමයි පජාතන්තවාදෙය් 
පධාන අරමුණ වන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළින් ඒ වග 
කීමත් අද ඉෂ්ට ෙවන බව පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා 
විපක්ෂෙය් විෙව්චන ගැන අපි උරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. සාධාරණ 
විෙව්චනය පිළිබඳව, කරුණු සහිත විෙව්චනය පිළිබඳව ෙම් රජය 
සැලකිල්ලට අරෙගන ඒ වැඩ කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන බව පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු විමල් වීරවංශ අෙප් මන්තීතුමා කියනවා, "අපට ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් එළියට එන්න." කියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
පිළිබඳව තීරණයක් ෙදන්න එතුමාට අයිතියක් නැහැ. එතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය නිසි කලට, නිසි ෙවලාවට, නිසි තීන්දු ගන්නා පක්ෂයක්. 
ඒක මම ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මධ්යම කාරක සභාව ෙහට තීරණය කෙළොත්, "ෙම් ඉන්න 
ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩුෙවන් එළියට එන්න ඕනෑ." කියලා එදාට අපි 
එළියට එනවා. ඉන්න ඕනෑ කියලා කිව්ෙවොත් ඉන්නවා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ගන්නා තීරණවලින් තමයි අපි බැඳිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුදල් ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගමනාගමන ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව එතුමා ඉතාම සානුකම්පිකව, ඉතාම ඕනෑකමින් මම 
ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු පිළිබඳව සලකා බලා ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස ් ධාවන කිරීම සඳහා මාසයකට 
රුපියල් මිලියන 1,300ක් අපට සහනාධාරයක් වශෙයන් ලබා 
ෙදනවා. එෙහම නැත්නම් අපට පඩි ෙගවන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ; අපට EPF ෙගවන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ; ETF 
ෙගවන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුෙව්ත් -මම හිටපු 
ආණ්ඩුෙව්ත්- අඩු පාඩුකම් තිබුණා. EPF, ETF ෙගවන්ෙන් නැතුව 
බිලියන 12ක් තිබුණා. ණය මුදල් ෙගවන්ෙන් නැතුව තිබුණා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට 

අවස්ථාව ෙදනවාද? 

3967 3968 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
VRS එෙකන් compensation ෙගවන ඒවා  දවස් ෙදකකින් 

ෙගවනවා කියලා කිව්වත් දැනට දවස් දහයක් ගත ෙවලාත් මධ්යම 
පළාෙත් කිසි ෙකෙනකුට ඒක ලැ බිලා නැහැ. මම ෙම්ක කිව්ෙව්, 
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීමටයි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙම් වන විට compensation බිලියන තුනහමාරක් ෙගවලා 

තිෙබනවා. ෙම් ටිෙක් තවත් 1,500කට ෙගවාෙගන යනවා. ඒක හරි 
කරපු එක ෙකොච්චර ෙලොකු ෙදයක්ද? මම හිටපු ආණ්ඩුෙවන් බැරි 
වුණා, අපට EPF එක ෙගවන්න; ETF එක ෙගවන්න. නමුත්, අපි 
ඒවා ඔක්ෙකෝම දැන් ෙගවලා. 1,800 ගණනක ට EPF, ETF 
ෙගවලා ඉවර කළා. මුදල් අමාත්යාංශයට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මෙග් ඉල්ලීම අනුව එතුමා ඒ මුදල් ලබා දුන්නා. අගමැතිතුමා 
ඒකට උදවු කළා. 

ජනාධිපතිතුමා උදවු කළා, මුදල් ඇමතිතුමා උදවු කළා. 
39,000ක් වූ ලංගම ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම තහවුරු කරලා 
ෙදන්නට පුළුවන් වුෙණ්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අප ෙම් 
ආණ්ඩුවට  එකතු වුණු නිසායි; අප ඒ බලපෑම ඇති කරපු නිසයි. ඒ 
අංශෙයන් අප ජයගහණ ලබාෙගන තිෙබන බව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. අෙප් වෘත්තීය සමිති 
සාමාජිකයන්ට සිදු වුණු අසාධාරණයන් සියයට 90ක් පමණ 
නිවැරැදි කිරීමට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

දුම්රිය ක්ෙෂේතෙය් තත්ත්වයත් ඒ වාෙග්මයි. වෘත්තීය සමිති 
සාමාජිකයන් දැන් ඉතා ෙහොඳින් අනිකුත් වෘත්තීය සමිති සමඟ 
ඒකාබද්ධ ෙවලා, අෙප් දුම්රිය ෙසේවය ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථික පශ්නය පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, ෙමොන 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් වුණත් අය සහ වැය අතර ඉතා විශාල 
පරතරයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. එෙහම නම් ඒ පරතරය 
පියවිය යුතුයි.  ඒ සඳහා රජය ගත් ණය මුදල්වල grace period එක 
දැන් අවසාන ෙවලා තිෙබනවා.  Grace period එක තිබුණු කාලෙය් 
අපට ණය වාරික ෙගවන්න සිදු වුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් grace 
period එක අවසන් ෙවලා තිෙබන නිසා එම ණය වාරික ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි කරන ලද සමහර ආෙයෝජන පිළිබඳව 
යම් යම් පශ්න හා ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපද ෙඩොලර් බිලියන 252ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. එහි අෙප් 
ෙසේවකෙයෝ 574ෙදෙනක් ෙසේවය කරනවා. ගුවන් යානා ෙදකයි 
එන්ෙන්. මා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
ගුවන් යානා ෙගන්වන්න. නමුත් කවුරුවත් ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
යන්න කැමති නැහැ. ෙමොකද, ගුවන් යානාවලින් බැස්සාට පස්ෙසේ 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය අනිකුත් යටිතල පහසුකම් 
අප සකස් කරලා නැහැ. ඒවා සකස් කරන්න තව කාලයක් ගත 
වනවා. ඒ ව්යාපෘති රටට ආදායම් ලබා ෙදන ව්යාපෘතීන් බවට පත් 
කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු අපි දැන් කරෙගන යනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් කාරණා ගැන අලුතින් හිතන්න ඕනෑ. අෙප් අතින් යම් වැරැදි 

සිදු වුණා නම්, ආර්ථික වශෙයන් ලබා ගත් මුදල් ආෙයෝජනය 
කිරීම තුළින් අපට ආදායමක් ෙනොලැබුණා නම්, අපට සිදු වන්ෙන් 
තවතවත් ණය අරෙගන ඒ ණය ෙගවන එක විතරයි. ගත් ණය 
ෙනොෙගවා ඉන්න කිසිම රටක් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. චීනය වුණත් 
එෙහමයි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙවනත් රටවලුත් එෙහමයි. එෙහම නම් ෙම් යථාර්ථය අපි 

ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අෙප් රජය පැවති කාලෙය්දීත් මුදල් 
ඇමතිවරු හැම ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව්, "අපි විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කර ගන්න ඕනෑ. විෙද්ශ ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර 
ගත්ෙතොත් තමයි ෙම් රටට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්" 
කියලායි. විෙද්ශ ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ෙම් 
රජෙයන් වැඩ කටයුතු රාශියක් කරලා තිෙබනවා. නමුත් තවමත් 
අෙප් රටට විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට විෙද්ශ 
ආෙයෝජන එනවා මදියි. අපි ඒ විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි කර ගන්න 
ඕනෑ. දරුවා උපදින්න ඉස්ෙසල්ලා නැකැත් බලන්න හදනවා; නම් 
තියන්න හදනවා. එෙහම කරන්න බැහැ. විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් 
එන ආකාරය ගැන අපි බලමු. අපි කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ ඒ 
පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා.  

එදා Port City එක දීලා තිබුෙණ් සම්පූර්ණෙයන්ම outright 
sale එකක් හැටියටයි. නමුත් ෙම් රජෙයන් ඒක ෙවනස් කරලා එය 
lease එකක් බවට පත් කළා. ෙම් වාෙග් ධනාත්මක, - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සින්නක්කර දුන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
සින්නක්කර දීලා තිබුෙණ්. ඒ කාරණා ගැනත් අප කල්පනා 

කරමුෙකෝ. ඒ ආණ්ඩුෙවන් සින්නක්කර ෙදන ෙකොට ෙහොඳයි.  ඒ 
නිසා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් බද්දට ෙදන ෙකොට නරක ෙවන්න බැහැ 
ෙන්. ඒක ඊට වැඩිය ෙහොඳයි ෙන්. අපට ෙනොදීම ඉන්න පුළුවන් 
නම් ඊටත් වඩා ෙහොඳයි. නමුත් ආෙයෝජනයත් ඕනෑ නම්, විෙද්ශ 
විනිමයත් ඕනෑ නම්, අපි ණය ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒවායින් 
ෙගොඩ ඒම සඳහා යම් යම් කියාමාර්ග ගත යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක 
ඉන්නවාය කියලා කියන්ෙන් හරියට දැළි පිහි ෙයන් කිරි කනවා 
වාෙග් වැඩක්. අපි එකට ආණ්ඩු කරනවා. නමුත් මැතිවරණවලදී 
අපි කවදාවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක එකට එන්ෙන් නැති 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමතියි. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අනන්යතාව රැක ගනිමින්, අපි එදාට "අත" ලකුණින් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක සටන් කරනවා. ෙම් ස්ථාවරය 
පැහැදිලි කර දීම මෙග් යුතුකමක් හැටියට මා සලකනවා. ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් ඒ අයිතිය තිෙබනවා. අපිත් 
එක්ක එකතුෙවලා රජෙය් වැඩ කරනවා. රට ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ අපි කරෙගන යනවා. නමුත් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් අෙප් මතවාද තිෙබනවා; ෙවනස්කම් තිෙබනවා. අද 
පක්ෂය ඇතුෙළේත් ෙවනස්කම්, මතවාද වැනි ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් 
තිෙබනවා ෙන්. ඒ ආකාරයට තමයි ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්ෙන්. 
ෙම්ක අපට නුහුරු ෙදයක්. ෙමවැනි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් මීට 
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ෙපර බිහිෙවලා නැහැ. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට තමයි 
ෙමවැනි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් බිහිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නුහුරු 
ෙද් පිළිබඳව විවිධ මත තිෙබනවා. ඒ ෙදස විවිධ දෘෂ්ටි 
ෙකෝණයන්ෙගන් බලන්න පුළුවන්. නමුත් පාෙයෝගිකත්වය හා 
රෙට් ඉදිරි ගමන පිළිබඳව කල්පනා කරලා තමයි අපි ෙම් රජයට 
බැඳුෙණ්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

The next speaker is the Hon. Seeniththamby 
Yoheswaran.  You have five minutes. 

 
[பி.ப. 3.46] 

 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த்தத்தா ம் இடம்ெபயர்வா ம் ெசால்ெலாணாத் ன்பங் 
கைள அ பவித்த வடக்கு, கிழக்கு பகுதி மக்களில் ஒ சாரார் 
இன்ன ம் மீட்சி ெபற யாமல் தத்தளித் க்ெகாண் க் 
கிறார்கள். இந்த நிைலயில் தமிழ்ச் ச கத்ைத ேம ம் 
சீரழிக்கும் ம பானப் பாவைன வடக்கு, கிழக்கு இைளஞர் 
களிைடேய என் மில்லாத அள க்கு ேமாசமாக அதிகாித் 
தி ப்பதாகத் தகவல்கள் ெவளியாகியி க்கின்றன. த்தம் 

வைடந்த பின்னர் 2014ஆம் ஆண் ல் மட் ம் யாழ். 
மாவட்டத்தில் 47,67,243 லீற்றர் பிய ம், 24,15,234 லீற்றர் 
சாராய ம் அ ந்தப்பட் ப்பதாக ம வாித் திைணக்களத்தின் 

ள்ளிவிரபங்கைள ேமற்ேகாள் காட்  யாழ். வணிகர் கழகம் 
ெதாிவித்தி க்கிற . அதாவ , 2009ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் 
ம பான பாவைன சுமார் நான்கு மடங்காக அங்கு அதிகாித் 
தி க்கின்ற .  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா் அவர்கேள, கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் ம பானப் பாவைன மிக ம் கூ தலாக 
அதிகாித்தி க்கின்ற . இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
ம பான பாவைனயில் தனிைல வகிக்கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எம  நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள்கூட ேபாைதப் ெபா ட் பாவைனயில் யாழ்ப்பாணம், 

வெர யா, மட்டக்களப்  ஆகிய மாவட்டங்கள் ன்னிைல 
யில் இ ப்பதாகக் கூறி, கவைல ெதாிவித்தி க்கிறார். த்த 
காலத்தின் பின்னர் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் பாாியளவில் 
ம பானச்சாைலகள் அதிகாித்தி க்கின்றன. 2009.05.19 
அன்  த்தம் வைட ம்வைர 48 ம பானச்சாைலகள் 
அங்கி ந்தன. பின்னர் 2010இல் ஒ  ம பானசாைலக்கும் 
2011இல் 2 ம பானசாைலக க்கும் 2012 இல் 2 ம பான 
சாைலக க்கும் 2013 இல் 3 ம பானசாைலக க்கும் 2014 
இல் 2 ம பானசாைலக க்கும் 2015இல் ஒ  ம பான 
சாைலக்குமாக ெமாத்தம் 11 அ மதிப்பத்திரங்கள் திதாக 
வழங்கப்பட் க்கின்றன. மாவட்டத்தின் வ ைம நிைலைய 
நாங்கள் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் வ ைமநிைல 19.2 ஆகும். இந்த நிைலயில் 
இத்தைகய ம பானசாைலகளின் அதிகாிப்  அந்த மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ற் தாகப் பாதித் க் ெகாண் க் 
கின்ற . நாட் க்கு வாி வ மானம் கிைடக்குெமன்பதனால் 

க்கிய வளமான மனித வளத்ைத அழிப்பதா? எனேவ, 
மட்டக்களப்  மாவட்டம் உட்பட வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் 
2009 க்குப் பின்னர் வழங்கப்பட்ட ம பான அ மதிப் 

பத்திரங்கைள மீளப் ெபறேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் தனிநபர் 
ஒ வாின் ம பான கர்  9.6 லீற்றராகப் பதிவாகி 
யி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ம பானசாைலகைளத் தைட 
ெசய்யேவண் ய  அவசியமாக இ க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என  
ஊரான வாைழச்ேசைனயி ள்ள வி லானந்த தியில் 
இரண்  ம பானசாைலகள் இ க்கின்றன. அவற்றினால் 
அந்தப் பகுதி மக்கள், குறிப்பாக இைளஞர்க ம் பாடசாைல 
மாணவர்க ம்கூட ெப ம் பாதிப்ைப எதிர்ெகாள்கின்றனர். 
ஆகேவ, அந்தப் பாதிப்பி ந்  அவர்கைள மீட்க ேவண்  
மாயின் அந்த ம பானசாைலகள் டப்பட ேவண் ம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up in one minute.  

  
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இலங்ைகயில் 2014ஆம் ஆண்  ம பானசாைலக க்கு 

83 licences வழங்கப்பட் ள்ளன. வன்சாராயம் 43.9 
மில் யன் லீற்ற ம் ெமன்சாராயம் 124.5 மில் யன் லீற்ற ம் 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள . மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
2014இல் rum லம் 4.9 மில் யன் லீற்ற ம் vodka லம் 2.3 
மில் யன் லீற்ற ம் சாராயம் லம் 1,103 மில் யன் 
லீற்ற ம் மக்களால் கரப்பட் க்கின்ற .     
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by Hon. Ishak Rahuman. 
  

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
வன்சாராயத்ைதப் பற்றி ம் ெமன்சாராயத்ைதப் பற்றி ம் 

விளங்கப்ப த் மா  ேகட்கின்ேறன். 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
உங்க க்கு அந்த விளக்கத்ைத நான் பின்  த கின்ேறன். 

நீங்கள் அம ங்கள்! எனக்கு ஒ க்கப்பட் ப்பேத 5 
நிமிடங்கள்தான்.   

அ மாத்திரமன்றி, beer, stout, porter ஆகியன லம் 
3,097 மில் யன் லீற்ற ம் wine மற் ம் ைரக்கும் wine 

லம் 2.6 மில் யன் லீற்ற ம் whisky லம் 11 மில் யன் 
லீற்ற ம் brandy லம் 24.9 மில் யன் லீற்ற ம் gin லம் 
11.7 மில் யன் லீற்ற ம் மக்களால் கரப்பட் ள்ள .   

3971 3972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. If you want your 

speech to be included in Hansard in written form, you can 
table it. 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இங்கு நான் குறிப்பிட்ட தர க டன் வட மாகாணம் 

ெதாடர்பான தர க ம் என்னிடம் இ க்கின்றன.  ேநரம் 
ேபாதாைமயால் அதைனக் ஹன்சாட் ல் பதிவதற்காகச் 
சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பித் , என  உைரைய த் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி.     
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

13ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වසර සඳහා ඉදිරිපත් 

කළ අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථා විවාදෙය් 
අවසාන දිනෙය්දී අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව 
ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

ශී ලංකා  නිදහස් පක්ෂය විධියට අප ෙමම අය වැය ෙල්ඛනයට 
යම් දායකත්වයක් දැක්වූවා. අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත්, 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත්, අනික් සියලුෙදනාමත් එකතුව 
සාකච්ඡා කරලා සැලකිය යුතු පමාණයක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම එහි යම් යම් ම තෙභ්දාත්මක තත්ත්වයන් තිෙබන බවත් 
අප පිළිගන්නවා. සියයට සියයක්ම අංග සම්පූර්ණ වුණු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළ කිසිදු රජයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළාම, විරුද්ධ පක්ෂය එය ෙහොඳයි කියා 
කියපු අවස්ථාවකුත් අප දැක නැහැ. අතීතෙය් පළ වූ හැන්සාඩ් 
වාර්තා, පුවත් පත් වාර්තා අරෙගන බැලුෙවොත් අපට ෙප්නවා 
ෙමෙතක් කල් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනත් අනිවාර්යෙයන්ම 
විෙව්චනයට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ඕනෑම අය වැය 
ෙල්ඛනයක යම් යම් අඩු පා ඩුත් තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම 
අය වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂව අෙප් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න 
පක්ෂයක් ෙලස අප තීන්දු කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය පිළිබඳව කල්පනා 
කර බැලුෙවොත්, මා කලින් සඳහන් කළා වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්වත් තනි 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. අපට ලබාදුන් ඡන්ද පතිඵලය අනුවම 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයටවත්, ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂයටවත් 
බහුතර බලයක්, නැත්නම් 113ක බලයක් හිමි වන්ෙන් නැහැ. 
ඇත්තටම අප තීන්දු කර තිබුෙණ් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නයි. අපට 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳලා ෙහොඳට හුරුයි. අප විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉඳලාත් තිෙබනවා; ගුටි කාලාත් තිෙබනවා; අෙප් අය හිර 
ෙගවල්වලටත් ගිහින් තිෙබනවා; අෙප් අයෙග් ෙගවල්වලට ගිනි 
තියලාත් තිෙබනවා. ඒවා අපට අලුත් අත් දැකීම් ෙනොෙවයි.  

අප විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න සූදානම් ෙවන ෙවලාෙව්, 
"සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරනවා, ඔබතුමන්ලාත් ඒකට 
සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කරන්න" කියා අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා 
විධියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කළා. එම ඉල්ලීම පිළිබඳව අෙප් පක්ෂෙය් මධ්යම 
කාරක සභාෙව්දී පුළුල් ෙලස සාකච්ඡා කරලා, ඒ පිළිබඳව අෙප් 
ෙද්ශපාලන මණ්ඩලවල එකඟතා ඇවිත්, අප ජාතික ආණ්ඩුවට 
සම්බන්ධ වුණා. "විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නත් කැමැති කට්ටියක් 
ඉන්නවා" කියා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් ඒ 
ෙවලාෙව් කිව්වා. ඒකටත් අෙප් ජනාධිපතිතුමා අවසරය 
ලබාදුන්නා. නමුත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සියලුෙදනාම ඉන්න 
ඕනෑ ආණ්ඩුෙව් කියා ඒ ෙවලාෙව් අෙප් පක්ෂය තීන්දු කළා නම්, 
ඒ තීන්දුවට පිටින් යම් ෙකෙනක් ගියා නම් ඔහුට විනයානුකූල 
කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව තිබුණා. නමුත්, පජාතන්තවාදී පක්ෂයක් 
විධියට ඒ නායකයා අපට අවසරය ලබාදුන්නා වාෙග්ම, 
කට්ටියකට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳෙගන රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්නත්ළ කණ්ඩාය මකට, විරුද්ධ පක්ෂය තුළ 
ඉඳගැනීෙම් අවස්ථාව ලබාෙදන්නත් අෙප් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක 
සභාව අවසරය ලබාදුන්නා. එෙහම තමයි ෙම් ආණ්ඩුව නිර්මාණය 
වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම පැහැදිලි, නිශ්චිත 
කාරණා කීපයක් ඉෂ්ට කර ගැනීෙම් අරමුණින් තමයි අප ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු වන්ෙන්.  ඉන් පධානම කාරණය තමයි, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කරවා ගැනීම. එය 
ෙම් රෙට් තිබුණු දැවැන්ත ඉල්ලීමක්. අනික් කාරණය  තමයි,  නව 
මැතිවරණ  කමයක් නිර්මාණය කර ගැනීම. නව මැතිවරණ 
කමයකට යා යුතුයි, ෙකොට්ඨාසයට, ආසනයට වග කියන 
මන්තීවරෙයක් සිටිය යුතුයි කියා දිගින් දිගටම ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් ඉල්ලීමක් තිබුණා. එම පධාන කාරණා ෙදක ඉෂ්ට 
කර ගැනීෙම් අදහස මුල් කරෙගන තමයි අප ෙම් රජයට එකතු 
වන්ෙන්.  

අප ෙම් රජයට එකතු ෙවලා දැන් ඒ කටයුතු කියාත්මක 
කරෙගන යනවා. එෙහම කටයුතු කියාත්මක කරෙගන යන ෙකොට 
යම් යම් බාධක එනවා. හැබැයි, අප ඒ බාධක විසඳාගන්න ඕනෑ. 
අප ඒ කියපු නිශ්චිත කාර්යයන් ෙදක ඉෂ්ට කර ගැනීම මුල් 
කරෙගන  තමයි ෙම් රජයට එකතු වුෙණ්. එම කාරණය මම 
පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව, අප ෙම් යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවකට එකතු වුණා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් කියාත්මක වන්ෙන් 
යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් නම්, ෙහට වුණත් ෙම්ක අත්හැර යන  එක 
අපට පශ්නයක් ෙනොෙවයි. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න එක අපට 
ඉතාම ෙහොඳට කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක යූඑන්පී ආණ්ඩුවක්ය 
කියන්න අෙප්ම සමහර අය උත්සාහ දරනවා. ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ 
පාර්ශ්වය පැත්ෙත් ඉන්න සමහර මන්තීවරුනුත් ෙම්ක යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවක්ය කියා යම් යම් අර්ථ නිරූපණ කරනවා . එෙහම 
ආණ්ඩුවක ඉන්න අෙප් සූදානමක් නැහැ. ෙමය අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකයා මුල් කරෙගන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත්, තවත් පක්ෂ ගණනාවකුත් එකතු ෙවලා හදාගත් 
ජාතික ආණ්ඩුවක්; සමගි සන්ධාන ආණ්ඩුවක් බව මම ඉතාම 
පැහැදිලිව පකාශ කරන්න කැමැතියි.    
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අපි ෙම් ආණ්ඩුවට එකතු වුෙණ් ෙපෞද්ගලිකව තනතුරු ගන්න 
ෙනොෙවයි. අෙප් රටට නිශ්චිත කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. ජාතික 
අවශ්යතා මුල් කර ෙගන තමයි අපි ෙම් ආණ්ඩුව හදා ගත්ෙත්. ෙම් 
ආණ්ඩුව හදා ගැනීම නිසා අපි ලබා ගත් ජයගහණ තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, අෙප් මැතිවරණ ෙව්දිකාවල අපි කථා 
කෙළේ විදුලි පුටු පිළිබඳව, ජාත්යන්තර කුමන්තණ පිළිබඳව, ජිනීවා 
ෙයෝජනා පිළිබඳව, ජාත්යන්තර අධිකරණ පිළිබඳව, යුද අධිකරණ 
පිළිබඳව, ජාත්යන්තර විනිශ්චයකාරවරු පිළිබඳව කියලා. නමුත්, 
අද වනෙකොට අපට ඒ අභිෙයෝගය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් 
පාලනය කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා, ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව, ෙම් 
සමගි සන්ධාන ආණ්ඩුව නිර්මාණය වීම නිසා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් රටවල් අපි නිසා ෙබදිලා තිබුණා. අෙප් රට අනික් 
රටවල්වලින් ෙබදිලා තිබුණා; ෙවන් ෙවලා තිබුණා. නමුත්, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි, අද මුළු 
ෙලෝකයම අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒක 
ආශ්චර්යයක් ෙනොෙවයි. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය 
දීලා හදපු ජාතික ආණ්ඩුව ෙකෙරහි අද ඒ විශ්වාසය ෙගොඩ නැඟිලා 
තිෙබන නිසා ෙලෝකයත් එක්ක ගනු ෙදනු කරන්න අපට ෙබොෙහෝ 
අවස්ථා උදා ෙවලා තිෙබනවා. එක ෙවලාවක් තිබුණා, අපට එක 
කණ්ඩායමක් සිටිෙය් නැති. අද මම කියන්න කැමැතියි, අපට 
ඇෙමරිකාවත් ඉන්නවා, රුසියාවත් ඉන්නවා, මැද ෙපරදිග 
රටවලුත් ඉන්නවා, චීනයත් ඉන්නවා, ඉන්දියාවත් ඉන්නවා, 
ජපානයත් ඉන්නවා කියලා. ඒ අනුව අද මුළු ෙලෝකයම අපිත් 
එක්ක සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අපි ආඩම්බර වන්න ඕනෑ.  

පසුගිය කාලෙය් අපට බරපතළ අභිෙයෝග තිබුණා. මා 
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යාංශයටම තිබුණු පධාන අභිෙයෝගයක් 
තමයි, මත්ස්ය තහනමක් පනවා තිබීම. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් මත්ස්ය තහනම අපට ඉවත් කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒක ආවාට ගියාට ඇති වූ තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. යුෙරෝපය තුළ අපි ෙකෙරහි ඇති වූ විශ්වාසය මතයි ඒක 
වුෙණ්. අමාත්යාංශය විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි යම් යම් 
කියාමාර්ග ගත්තා.  

ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලය, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙග් කාර්යාලය, ඒ අමාත්යවරු ඇතුළු විවිධ කණ්ඩායම් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ කියාමාර්ග ගත්තා. හැබැයි, 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණාටත් වැඩිය ඉක්මනින් ෙම් කටයුත්ත 
අවසාන කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් අපි ජාත්යන්තරයත් 
එක්ක ෙගොඩ නඟා ගත් ඒ විශ්වාසය මතය කියන එක මා ඉතාමත් 
පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අපට තව තහනම් 
ගණනාවක් එන්න නියමිතව තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුවට ඒවාත් 
වළක්වා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට 
පැනවී තිබුණු මත්ස්ය තහනම ඉවත් කිරීම පාදක කර ෙගන අද 
අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, GSP සහනය සඳහා වූ 
තහනම -ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට ඇති වූ තහනම- ඉවත් කර ගැනීම 
දක්වා යන ගමන ඉතා ෙව්ගෙයන් යන්නත්. ෙම් ෙවලාෙව් අපි 
කණ්ඩායමක් විධියට එකතු ෙවලා ෙම් නිශ්චිත කාර්යයන් කර 
ෙගන යන අතරතුර අපට ෙනොෙයක් අභිෙයෝගත් එනවා. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන් අපි පැහැදිලිව ඉල්ලා සිටිනවා, 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා කියලා.  

දැන් අපි අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදනවා. ෙම් ව්යවස්ථාව හදන 
මණ්ඩලයට විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින හැම මන්තී කණ්ඩායමක්ම 
නිෙයෝජනය වනවා. ඔවුන් ෙම් කමිටුවල ඉන්නවා. මා ෙම් 
කමිටුෙව් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ෙම් කමිටුවට සම්බන්ධ 
වනවා. තවම හැදුෙව් නැති ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව පට්ටපල් ෙබොරු 
කිය කියා ජනතාව මුළා කරන්න එපා; රට ගිනි තබන්න උත්සාහ 

දරන්න එපා කියලා අපි ඒ හැෙමෝෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් අය 
ගිහින් කියනවා, බුද්ධාගමට තිෙබන තැන නැති කරන්න ෙයෝජනා 
කළා කියලා.  

ෙකොෙහේද එෙහම ෙයෝජනාවක් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් 
ජනාධිපතිතුමා සිටින ෙතක්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් අපි ෙබෞද්ධයන් 
විධියට කටයුතු කරන ෙතක් එෙහම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක 
අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. අද අපට රෙට් කීර්තිමත් 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විපක්ෂ නායකතුමා විධියට ඉන්නවා. එතුමා 
කිසිම ෙවලාවක කියන්ෙන් නැහැ, බුද්ධාගමට හිමි තැන නැති 
කරන්න -බුද්ධාගම විනාශ කරන්න- කියලා. එතුමා එෙහම කිසිම 
ෙදයක් කියන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් අපට ආඩම්බරයක් 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ඉතාමත් සාධාරණව කටයුතු කරන, 
මහත්මා ගති තිෙබන නායකෙයක් වාෙග්ම කණ්ඩායමක් දවිඩ 
සන්ධානෙය් සිටින ෙවලාවක තමයි අපි ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, අපට ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු ගිහිල්ලා කියනවා, ෙම් 
ව්යවස්ථාෙවන් ෙෆඩරල් කමයක් එනවා, ඒ තුළින් රට ෙබදනවා 
කියලා. ෙම්වා පට්ටපල් ෙබොරු. තවම ෙමෙහම ඒවා කථා කරලාත් 
නැහැ. මා දන්නා විධියට ෙවනම රාජ්යයක් පිළිබඳව ඒ පැත්ෙතන් 
ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. එෙහම ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා නම්, 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා එය ෙහොඳටම දන්නවා. එෙහම 
ඉල්ලීමක් කරලා නැහැ. ඒක ෙම් ර ෙට් ජීවත් වන අපි අවංකව 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් ව්යවස්ථාවට විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
ෙවයි. සමහර අය සමලිංගික කටයුතු නීතිගත කරන්න කියනවාත් 
අපි දැක්කා. ෙම් වාෙග් මිනිස්සුන්ෙග් විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
ෙවයි. නමුත්, ෙමොන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණත්, හැබැයි 
අවසානෙය් ඒ ෙද් තීන්දු කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා අපි එකතු 
ෙවලාය කියන එක මා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සිටින අෙප් කණ්ඩායෙම් මිතයන්ෙගනුත්, අනික් 
අයෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් ෙවලාෙව් රට ගිනි තියන 
ෙද්වල් කියන්න එපා කියලායි.  

පන්සල්වලට ගිහිල්ලා අෙප් ස්වාමීන්වහන්ෙසේලාට අසත්ය 
පකාශ කරන්න එපා. ඒ ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා ඉතා වැදගත්, උගත්, 
බුද්ධිමත් ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කිව්වාට 
උන්වහන්ෙසේලා පිළිගන්ෙන් නැති බවත් අපි දන්නවා. අපිත් 
ගිහිල්ලා මහනායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා මුණගැහුණා. අපි 
ගිහිල්ලා උන්වහන්ෙසේලාට ෙබොරු කිව්ෙව් නැහැ. අපි  පක්ෂෙයන් 
ආරම්භ කරන වැඩ කටයුතු ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි ගිෙය්. අපි 
කිසිෙසේත්ම  ෙවන කටයුත්තකට ෙනොෙවයි ගිෙය්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඉතාම පැහැදිලිව අපි උන්වහන්ෙසේට කරුණු පැහැදිලි කළා. 

මහනායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේ ඉතාම ෙශේෂ්ඨයි. ඒකත් ෙම් රටට - 
අපට ෙලොකු ආශිර්වාදයක්. උන්වහන්ෙසේ අප එළවා ගත්ෙත්ත් 
නැහැ, අපට බැණ වැදුෙණ්ත් නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්ෙසේ සිටින 
ෙවලාෙව් අපට ෙම් පශ්නය විසඳාගන්න අවස්ථාවක් එළැඹිලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ෙහොඳම ෙවලාව. ෙම් රෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන්න සාධාරණ ආකාරෙයන් යම් බලතල 
පමාණයක් ෙබදලා ෙදන්න ලැබුණු ෙහොඳම ෙවලාෙව් ඒකට අකුල් 
ෙහළන්න එපාය කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා.  

3975 3976 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 විවිධ පචාර දවසින් දවස ෙගෙනනවා. අද facebook  එෙක් 
සහ රූපවාහිනී  චැනල්වල බැලුවාම දවසින් දවස එක එක ෙබොරු 
ෙගෙනනවා. එක සැරයක් කියාෙගන ගියා ඉන්දියාෙව් 
ඇම්බියුලන්ස් එනවා, ඔන්න ඒක හරහා "ෙරෝ" ඔත්තු ෙසේවාවත් 
එනවා කියලා. නමුත් එෙහම එකක් ආෙව්  නැහැ. ලංකාෙව් 
මිනිස්සු තමයි ඒවාෙය් වැඩ කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ නැවතත් කිව්වා 
ඔන්න ''හනුමා පාලම'' හදන්න යනවා කියලා.  ''හනුමා'' හැම දාම 
කථා කර කර කිව්වා, ඒ පාලම පුපුරුවන්න බළකායකුක් හදන්න 
කියලා. දැන් අපි ෙම් හනුමා ෙකොෙහේද කියලා ෙහොයනවා. එෙහම 
හනුමා පාලමක් ෙකොෙහේද හැෙදන්ෙන්? අපි එෙහම ෙමොකක්වත් 
කථා කෙළේ නැහැ.  

ඊළඟට කියනවා, ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න දැන් 
සූදානම් කියලා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අයත් එකතු ෙවලා 
දැන් ඉන්දියාවට රට පාවා ෙදන්න හදනවාය කියනවා. ෙම්වා 
පට්ටපල් ෙබොරු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අපි ඉතාම 
වගකීෙමන් කියනවා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් විධියට 
අපි  කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරලා තමයි  ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් 
රට පාවා ෙදන්න කිසිම ෙකෙනකුට අවකාශයක් අපි ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා.  

 ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය පිළිබඳව නිරන්ත රෙයන් කථා 
කරනවා. අපට ඒවා පශ්නයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්න ඒ 
කාරණා කියන්න. අෙප් පැත්ෙත් කවුරු හරි වැරැදි කරලා 
තිෙබනවා නම් ඒවා කියන්න. ඒ අයිතිය තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබනවා.  මම ඒ ගැන අෙප් පැහැදිලි ස්ථාවරය කියනවා. ඒ 
ආණ්ඩුව ෙහොරකම් කළත්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොරකම් කළත් ඒවා 
වැරදියි කියන එක අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා. ෙහොරකම් 
කරලා තිෙබනවා නම්, ජනතාවෙග් මුදල් වංචා කරලා තිෙබනවා 
නම් කාෙග් ආණ්ඩුව වුණත් කමක් නැහැ, ඒ ගැන පරීක්ෂණ 
කරලා ඒ අයට ලබා ෙදන්න පුළුවන් ඉහළම දඬුවම් ලබාදීම ගැන 
අෙප් විෙරෝධතාවක් නැහැ. ඒ කටයුත්ත කළ යුතුයි කියන මතෙය් 
අපි ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
බැඳුම්කර ගනුෙදනුව ගැන කියනවා. අපි ඒ සටන මග අතහැරිෙය් 
නැහැ. මම අහෙගන හිටියා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන ඉඳෙගන 
කියනවා, "දැන් ඒ ගැන කටයුතු කරපු අයෙග් ක ෙට් පිට්ටුද" 
කියලා. අපි ඔහුෙග් ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කරන්ෙන් නැතිව ඔහු ඉවත් 
කරලා, පළමු වටය අවසාන කළා.  ඒ වාෙග්ම ඊළඟ පරීක්ෂණ,-
[බාධා කිරීමක්] කියනතුරු ඉන්න.   

ෙකෝප් එෙක් මාත් හිටියා. ඒකට පරීක්ෂණ ගණනාවක් ආවා. 
ෙහොරකම් ගණනාවක් අපි ඒ අවස්ථාෙව් අල්ලා ගත්තා. මිලියන 
තිස්දාහක් ගැන එක අවස්ථාවක වාර්තා වුණා. ඒ එකකවත් 
පරීක්ෂණ ඉස්සරහට ගිෙය් නැහැ. නමුත් පළමු වතාවට දැන් 
වාර්තාවක් එළිදක්වා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පිළිබඳව 
කටයුතු කරලා, ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරලා 
තිෙබනවා. එතැන වැරැදිකාරෙයක් ඉන්නවාය කියලා අපට 
හැ ෙඟනවා. එහිදී අපි මාමා ආරක්ෂා කරන්ෙන්ත් නැහැ; බෑනා 
ආරක්ෂා කරන්ෙන්ත් නැහැ. සමහර කට්ටිය  බෑනා ආරක්ෂා 
කරලා මාමා අල්ලන්න හදනවා. මාමායි,  බැනායි තව  ඕනෑම 
ෙකෙනක් වැරැදි කරලා තිෙබනවා නම් අපි ඒ යාළු  මිතයන් 
ආරක්ෂා කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ඕනෑම ෙකෙනකුට දඬුවම් 
ලබාදීෙම් වැඩපිළිෙවළට අපි දායක වනවා කියන එක ඉතාම  
පැහැදිලිව කියනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අවසාන වශෙයන් අද හම්බන්ෙතොට තිෙබන පශ්නය ගැන 

කියලා මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ වරාෙය් සිද්ධියක් ඇති 

ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙසේවකයන්ෙග් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව මම අද ගරු අගමැතිතුමා ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යවරු 
සියලුෙදනා එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් අපි අනිවාර්යෙයන් ෙපනී සිටිනවා වාෙග්ම, ඒ අයෙග් 
රැකියා සුරක්ෂිතභාවය ෙවනුෙවනුත් ෙපනී සිටිනවා.   අපි ඒ අයට 
ආරාධනා කරන්ෙන්ත් ගැටුම් ඇති කරගන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නය 
සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලායි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.06] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව පටන් ගන්න හිටපු 

කාරණාව ෙවනස් කරමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මහෙල්කම් ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාෙග් කථාව ගැන 
වචනයක් කියන්න ඕනෑ. එතුමා කථා කෙළේ රෙට් ෙතොෙට් කිසිවක් 
සිදුෙනොෙවන බව පදර්ශනය කරමින්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුදු දහමට කිසිම කරදරයක්, 

බලපෑමක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා ඔවුන් පකාශ කළා. මීට දවස් 
ෙදකකට ෙපර ෙබෞද්ධ විහාරස්ථාන පිහිටුවීම නවත්වන 
ෙයෝජනාවක් උතුරු පළාත් සභාෙව් සම්මත කළාය කියලා මුළු 
රට ත්, ෙලෝකයත් දන්නවා. ඒ ගැන මම ඊට වඩා ෙදයක් කියන්න 
උත්සාහ දරන්ෙන් නැහැ. 

3977 3978 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්ෙන්, කිසි ෙදයක් සිද්ධ ෙනොවන 

ආකාරෙයන්. නමුත් සිදුවන ෙද්වල් පිළිබඳ වට්ෙටෝරුවක් අෙප් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළා.  

අය වැය විවාදය අතරතුර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන 
සාකච්ඡා කිරීම ෙනොෙවයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අය වැය 
ෙල්ඛනය ගැන විවාද කරන කාලෙය් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් 
නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට අභිෙයෝගය කරලා ෙම් 
සභාවට ෙනොපැමිණ සිටින පළමුවැනි අවස්ථාව තමයි ෙම්. නමුත් 
මුදල් අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා ෙවන්ෙන්. මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා වන අවස්ථාෙව් 
මුදල් ඇමතිවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙනොසිටියා නම්, එෙසේ 
ෙනොසිටි එකම මුදල් ඇමතිවරයා රවි කරුණානායක කියන 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොසලකා හරින මුදල් ඇමතිවරයා බව අද  ඔප්පු 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඇයි, මහින්ද රාජපක්ෂ? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සභාවට ආවා. ඒවා ෙනොදන්නවා 

ෙසේ ෙබොරුවට ගිරව් වාෙග් කෑ ගහන්න එපා. එතුමා මුදල් 
ඇමතිවරයා හැටියට හැම දාම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. මම ඒක 
කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙදවැනි 
කාරණය ෙම්කයි. 

අද COPE වාර්තාව ගැන කිව්වා. මහ බැංකු ඉතිහාසෙය් සිදු 
වුණු ඉතිහාසගතම වංචාව තමයි, පසු ගිය කාලෙය්  සිද්ධ වුණු 
බැදුම්කර වංචාව.  ෙම් තරම් විශාල මුදල් පමාණයක් මහ 
බැංකුෙවන් වංචා කරපු අවස්ථාවක් ලක් ඉතිහාසෙය් නැහැ. මහ 
බැංකුෙව් සිදු වුණු ඒ වංචාව මඟහැරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඒ 
කාරණය පාර්ලිෙම්න්තු COPE සභාවට පැවරුවා. මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිස සම්පූර්ණ වැරදිකරුවන් බවට ෙකෝප් 
කාරක සභාව පකාශයට පත්කළා.  පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
ෙගෞරවය ෙකෝ? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් විගණකාධිපති - 
Auditor-General - විසින් ෙම් වංචාව සීමා රහිත වංචාවක් බවට 
නිගමනය කර, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව COPE 
වාර්තාවට අමුණලා තිෙබනවා. ඒ වංචාෙව් පධාන හවුල්කාරයන් 
කවුද කියලා නම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්  ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව 
කරලා තිෙබන්ෙන්? ඇමතිතුමා කථා කරලා කියනවා ඒවා ගැන 
කියා කරනවා කියලා.  

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් රුධිර මාංශ පවා අවුරුදු 30ක ණයකට 
ගැටගහලා තබන ආකාරෙය් මහා වංචාවක් කර ඇති Perpetual 
Treasuries සමාගම ආරක්ෂා කරන්න කථා කරනවා. ඒ ගැන 
නීතිය හරියට කියාත්මක ෙවලා ෙවලා නැහැ. නමුත්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපි ඉතා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, පළමු පියවර 
විධියට ෙමම වංචාවට හවුල් සමාගම හැටියට හඳුනාෙගන තිෙබන 
සමාගෙම් බලපතය  - licence - අත් හිටුවන්න කියලා. එය තමයි 
පළමුව ගත යුතු කියාමාර්ගය. ෙදවනුව, NDB එක ඇතුළු ආයතන 

රාශියක ඔවුන් ආෙයෝජනය කර ඇති බිලියන ගණන් වන මුදල් 
අත්හිටුවන්න - freeze කරන්න, තහනම් කරන්න. ෙම් රට මුදල් 
පාලනය අර්බුදෙයන්  අර්බුදයට ගමන් කරන්න ඉඩ දීම නිසා අද 
පාර්ලිෙම්න්තුව බාල්දුෙකොට තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මහ බැංකුව 
බාල්දු කරලා තිෙබනවා. ෙම් මුදල් ඇමතිතුමා දැන් ෙමොකක්ද 
කරන්න හදන්ෙන්?  මහ බැංකුෙව් බලය, මහ බැංකුෙවන් එළියට 
ගන්න නීතියක් හදන්න උත්හාස දරනවා. ෙම් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇති කරපු රෙට් මූල්යමය ෙක්න්දස්ථානය හැටියට 
ශී ලංකා මහ බැංකුව සහ ඒ බැංකුව අෙත් තිෙබන බලය  එළියට 
ගන්න නීති සකස් කරන්න එපා කියලා අපි මුදල් ඇමතිතුමාටත්, 
ෙම් ආණ්ඩුවටත් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මුදල් ඇමතිතුමා එතැනින් නවතින්ෙන්ත් 
නැහැ. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළා,     
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව McKinsey කියන   
ඇෙමරිකානු සමාගමකට consultancy භාරදීලා, ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උන්හිටි තැන්, ඇට වැටුණු තැන්, පැළ වැවුණු 
තැන් ඇතුළු ඒ ඔක්ෙකෝම ෙතොරතුරු ටික විෙද්ශිකයන්ට භාරෙදන 
පවුකාර ගිවිසුම කියාත්මක කරන්න අද මුදල් අමාත්යාං ශය ෙම් 
අය වැෙයන් වැඩකටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා කියලා. 

ෙමවැනි අය වැයකට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙකෙනකුට බැහැ. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා හිටියා නම්, 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජීවත් වුණා නම්, ඇවිල්ලා ෙබල්ෙලන් 
අල්ලා ෙසොලවා කියනවා, "ෙම් ෙද්ශෙදෝහී කියාවට අත ඔසවන්න 
එපා" කියලා. ෙම් රෙට් මධ්යම බැංකුෙව් බලය මධ්යම බැංකුෙවන් 
ගලවා ෙගන ගියාට පස්ෙසේ, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
බලය ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගලවා ෙගන ගියාට 
පස්ෙසේ එතැනින් නවතින්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කෙළේ නැහැ. කරුණාකර, 

වාඩිෙවලා  ඉවසීෙමන් අහ ගන්න. [බාධා කිරීම්] එතැනින් 
නවතින්ෙන් නැහැ.  ඊට අතිෙර්කව- 

  
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි කිසි ෙසේත්ම  මහ 

බැංකුවට අදාළ ෙම් කටයුත්ත ෙවනස් කිරීෙම් කාර්යකට ෙහෝ එය 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙහෝ ෙවනත්  අංශයකට ෙගන යාෙම් 
කටයුත්තකට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉඩ ෙදන්ෙනත් නැහැ, 
ඉදිරිෙය්දී එෙහම කටයුතු කරන්ෙනත් නැහැ කියන එක මා 
ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි.  ඒ සම්බන්ධෙයන් වැරදි 
මතයක් යනවා.[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතැනින් නවතින්ෙන් නැහැ. අද ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අඩපණ කිරීෙම් කියාදාමයකට- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් කියන ෙද්- [බාධා 

කිරීම්] I am raising a point of Order.  ෙමතැනදී  ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙග්  point of Order එක ඉදිරිපත් 

කරන්න.   [බාධා කිරීම්]   

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතුමන්ලා ෙමතැන කෑ ගැහුවා කියලා අපි භය ෙවන්ෙන් 

නැහැ.  එතුමා ෙමතැන පට්ටපල් අසත්ය කියන ෙකොට ගරු මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා නැඟිටලා කිව්වා, ඒක ෙවන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහ බැංකුවට අදාළ ෙම් ෙද්වල් එක 
දශමයකින්වත්  ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
මා මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් වාෙග් පට්ටපල් ෙහොර 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කරලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂයි. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවනත් කවුරුත් ෙනොෙවයි.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න 

අහන්න ඕනෑ නැහැ. ෙත්රුම් ගන්න. ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න 
අහන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි අෙප් ගෙම් කථාව. [බාධා කිරීම්]  
ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්  තට්ටු  බංගලාවල උඩ තට්ටුෙව් 
ඉඳෙගනයි.  ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, ඔබතුමා කරන ෙද්වල් රට 
දන්නවා කියන එක. ඒවා ෙනොදැන ෙනොෙවයි, කථා කරන්ෙන්.   
තමුන්නාන්ෙසේ ලියුමක් යැව්වා, මහ බැංකු අධිපතිතුමාට යම් යම් 
බලතල ගැනීම සඳහා. නැහැ, කියන්න -[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER   took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමාට වඩාත් ෙහොඳින්  ෙම් විෂය 

පිළිබඳව ෙත්ෙරනවා. එම නිසා ඔබතුමා ෙමයට  ඉවසීෙමන් සවන් 
ෙදන බව අප දන්නවා. ෙනොෙත්ෙරන අයට  -ෙත්ෙරන්ෙන් නැති 
වුණාම -  වැඩි ෙවලා ඉන්න ලැ ෙබන්ෙන් නැහැ.      

මා කියාෙගන ආෙව් ෙර්ගුෙව් ස්වාධීනත්වය ගැනයි. ෙර්ගුව 
තමයි අද අෙප් ෙද්ශීය ආදායෙම් ෙක්න්දීය ආදායම් මා ර්ගය. මහ 
බැංකුවට වාෙග්ම දැන් ෙර්ගුවටත් තට්ටු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. දැනට මාස ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා එතුමා කැබිනට් 
පතිකාවක් සකස් කරලා තිෙබනවා,  විශාම ගිය ෙර්ගු නිලධාරින් 
රාශියක් කැඳවන්න. ෙම් රෙට් උපාධිධාරින් ගැන අගමැතිතුමා 
කථා කරනවා. උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා විභාගයක් 
පැවැත්වුවා. කී ෙදනාවද බඳවා ගත්ෙත්? තව විශාල පමාණයක් 
සමත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අය බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
ෙවනුවට ගන්න හදන්ෙන් කවුද? ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් ඉන්න, 
විශාම ගිය නිලධාරින් 57ෙදෙනකු යළි කැඳවීමට කටයුතු        
කරන භයානක තීරණයකටයි ඔබතුමා එළැෙඹන්ෙන්. එෙහම 
ෙනොකෙළොත් අද ඔබතුමන්ලා කරන වැරැදි වැඩ, ඔබතුමන්ලා 
කරන වංචනික වැඩ  දිගටම  කර ෙගන යන්න බැරි වන නිසා,  එම 
වංචාව දිගටම කරෙගන යන්න පුළුවන් වන විධියට ෙර්ගුව 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් විශාම ගිය ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් 
නිලධාරින්ෙග් අතට ගැනීමට අද පියවර ෙගන තිෙබනවා. I table* 
the whole document that the Hon. Ravi Karunanayake has 
submitted to the Cabinet. හිතුවක්කාර ෙලස දැනටමත් 
ෙදෙදනකු, තුන්ෙදනකු ෙගනැල්ලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. අපි 1956 ආණ්ඩුවක් හදලා, බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
අගමැති කරලා, -මෙග් ආදරණීය පියාත් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා-  
අවුරුදු 475කට පස්ෙසේ වරාය ජනසතු කළා. 

අවුරුදු 475ක් විෙද්ශිකයන්ෙග් අෙත් තිබුණු වරාය අපි ජනසතු 
කළා. එදා වරාෙය් කම්කරුෙවෝ කිරිබත් කෑවා. එදා කම්කරුෙවෝ 
වරාය දින ගත්තා. අද හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණලා, අපට අහිමි 
කරලා, වරාෙය් ෙසේවකයන්ට කඳුළු ගෑස ්ගහන අවස්ථාෙව්දී අපි 
කියනවා, ෙම් වාෙග් මහා පවා දීමකට ඔබලා පිවිෙසන්ෙන් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නාමෙයන් නම්, "අෙහෝ, ඔබලා ෙනොදුටු 
ෙමොක්පුර" කියලා. ඒක විතරයි කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙර්ගු නිලධාරින්ෙග් පශ්නෙයන් පස්ෙසේ 
ඊළඟ මහා වංචාව ෙමොකක්ද? ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ සිදු වුණු තවත් 
වංචාවක්; වියරු වංචාවක්. ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, ඒ 
තමයි  බියර් company එකට දුන්නු බදු සහනය. ඇමතිවරයාෙග් 
නිෙයෝගෙයන් තමයි අත්සන් කරලා දුන්ෙන්. බද්ෙදන් නිදහස් කර 
ෙකෝටි ගණනාවක වංචාවකට ඉඩ දුන්නා. බියගම තිෙබන එම 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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සමාගමට බදු සහනය දුන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ගංවතුර ආවා ලු. 
අෙන්! අෙපොයි. ගංවතුර ආපු නිසා බියර් සමාගමට දුන්නා වූ 
සහනය! අෙප් රටට කියනවා, "අපි මත්පැන් පාවිච්චි කරනවාට 
විරුද්ධයි" ලු. නමුත්, ෙම් සමාගම බදු සහන ලබාෙගන ෙවනදාටත් 
වඩා වැඩි බියර් පමාණයක් ෙගනාවා. ෙතොග රැස් කළා. ෙතොග 
ගබඩාෙව් තියා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ බද්ද ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කළා. වැඩි 
කරලා දීලා තිෙබනවා, "දැන් ඉතින් උඹලා හම්බ කර ගනින්" 
කියලා. ෙම් වාෙග් වංචාවක්! අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් ෙම්වා 
ගැන කිව්වාම ගණන් ගන්ෙන් නැති අගමැති ෙකෙනක්. ෙම් වාෙග් 
කටයුතු සිදු වනෙකොට ජනාධිපතිතුමා සලකා බලන්ෙන් නැත්නම්, 
ෙම්වා නවත්වන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙම් රට අද ගමන් 
කරන්ෙන් දූෂණෙයන්, දූෂණයට කියන එක ගැන මම වැඩිදුරටත් 
කරුණු කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

COPE එෙක් සභාපති, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, 
අෙනක් කාරණාව. ඒ ෙමොකක්ද? Bonded warehouse ගැන.  
Bonded warehouse පතිපත්තිය උල්ලංඝනය කරමින් අද 
අනුගමනය කරන්ෙන් කාට ෙබදා ගන්නද කියන එක ඉතාම 
පැහැදිලිව දැන් ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
කාරණාවලට අතිෙර්කව තව එක වැදගත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි, අය වැය ෙල්ඛනයකින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
වරපසාද ලත් ෙකෝටිපතියන්ට ෙදන සහනය ෙනොෙවයි. අය වැය 
ෙල්ඛනයකින් බලා ෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, රෙට් ජනතාවට, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට අනාගතය පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කිරීමයි. අද 
ෙලෝකය පුරා ඉතා පැහැදිලිව සංඛ්යා ෙල්ඛන මඟින් කියැෙවනවා,  
80 families in the world own 50 per cent of the international 
wealth and these 80 families control most of the 
multinationals of the world  කියලා. දැන් සංස්ථා විකුණන්න 
යන්ෙන් කවුරුන් ෙවනුෙවන්ද? දැන් වරායන් සහ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් විකුණන්න යන්ෙන් කවුරුන් ෙවනුෙවන්ද? ගුවන් 
යානා මිලදී ගන්ෙන් කාටද? ෙම්වා කරන්ෙන් ෙපොඩි මිනිසුන්ෙග් 
දියුණුවටද? නැහැ.  

අෙප් ආර්ථික විෙශේෂඥ සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කිව්ව 
ආකාරයට මමත් නැවත ෙම් ගැන කියන්න කැමැතියි.  

The inequality is growing. That is the biggest 
problem. You accept that; I accept that. How do you 
reduce this inequality? It cannot be done by a Budget of 
this nature where you impose heavy burdens on the 
masses; on peasantry; on the workers; on the middle class 
and on the pensioners. No. You have imposed heavy 
burdens like in other countries where welfare has been 
assured.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට නියමිත කාලය අවසන් 
වන්න ඉස්සර ෙවලා මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. I would 
like to quote an interesting article written by Prof. Siri 
Hettige of the University of Colombo, which appeared in 
the Daily Mirror newspaper dated 26th September, 2016.  
There he clearly states:  

 
“Taxation is a key public policy instrument that modern democratic 
States use to reduce social inequality and ensure equality of 
opportunity in diverse spheres such as food consumption, education, 
health and social protection.” 

Also, I would like to table* the two tables which 
appeared in this article to be included in Hansard.  

ෙමහි ඉතා පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ඉහළ ආදායම් 
ලබන අයෙගන් වැඩිෙයන් බදු ගන්නවා නම්, අඩු ආදායම් ලබන 
අය පිට පැටෙවන ඍජු බදු, වක බදු අඩු කරනවා නම්, රජෙය් 
ආදායම වැඩි කරගන්න ලැෙබන බදුවලින් දුප්පත්, අහිංසක 
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය දියුණු කිරීමට පියවර ගත හැකියි. එෙසේ 
පියවර ගත හැකි එකම මඟ වන්ෙන් එයයි. ෙම්ක තමයි අද අෙප් 
රෙට්ත් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අපරාෙද්, ඒ කාලෙය් ඕවා කරන්න තිබුණා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් රෙට් ඉහළ ආදායම් ලබන අයට සතුටු විය හැකි - [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ඒ කාලෙය් ඕවා කරන්න තිබුණා ෙන්. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ 

ඔය කියන ඒවා කරන්න තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් කරන්න ෙකෝ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කෙම්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ඔබතුමා අවුරුදු 20ක් ඇමතිකෙම් සිටියා ෙන්. කැබිනට් එෙක් 

සිටියා ෙන්, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ. දැන්ද ඇස් ඇරුෙණ්?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කැබිනට් එෙක් සිටි නිසා තමයි ෙම් කියන්ෙන්. කැබිනට් එෙක් 

සිටි අය දන්නවා, අපි කරපු ෙද්වල්. [බාධා කිරීම්] අපි කැබිනට් 
එෙක් හිටපු නිසා තමයි - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කතාවට 

තවත් විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් කතාවට 
තවත් විනාඩි තුනක කාලයකුයි ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
අවුරුදු 20ක් ෙමොකද කෙළේ? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රට ෙලෝකෙය් දරුණුම 

තස්තවාදින්ෙගන් ෙබ්රාගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
කැබිනට් එකයි. [බාධා කිරීම්] ඒක මතක තියාගන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
අවුරුදු 20ක් ෙමොකද කෙළේ? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් පසුව ෙම් රෙට් 

වැඩිම සංවර්ධනයක් ඇති කෙළේ, වැඩිම සංවර්ධන ෙයෝජනා කම 
කියාත්මක කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් 
අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලයයි. [බාධා කිරීම්] - වැඩක් නැහැ කතා 
කරලා. මා කතාව අවසන් කරන්නයි හදන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
අවුරුදු 20ක් ෙකොෙහේද සිටිෙය්? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි ආණ්ඩුව ෙදන ෙකොට- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු විෙජ්මාන්න මන්තීතුමා, එතුමාට කතාව 

අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, 
ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක වාෙග් කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට කතාව අවසන් කරන්න තිෙබන විනාඩි කීපයයි ෙම්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
දැන් ඇවිල්ලා කථා කරනවා, අවුරුදු 20ක් නිකම් ඉඳලා. [බාධා 

කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු විෙජ්මාන්න මන්තීතුමා, නිහඬ ෙවන්න.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා කතා කරන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] අපි 

ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයක 

වටිනාකම රුපියල් 131යි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු විෙජ්මාන්න මන්තීතුමා, ඔබතුමා 

ඔබතුමාෙග් ආසනෙය්ත් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. අද දවෙසේ ෙම් ගරු 
සභාව තවත් ටික ෙව්ලාවකින් නිම කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වැරැදි පුටුවකට ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙම්ක කාරක සභා අවස්ථාව.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාරක සභා අවස්ථාෙව් ෙවනත් 

ආසනයක ඉන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නයි 

යන්ෙන්. රුපියල් 132කට එක ෙඩොලරයක් ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වෙය් ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් බිහි කරලා අප වැඩ කරෙගන යන 
විට තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ආෙව්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව අද ෙඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 150 දක්වා ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රුපියල් 151යි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙඩොලරෙය් වටිනාකම අද රුපියල් 151යි. ඇයි ෙමවැනි 

තත්ත්වයක්? රුපියල්වලින් වැඩි ගණන් කියන්න පුළුවන්. 
රුපියල්වලින් වැඩි ගණන් කිව්වාට ෙඩොලර්වලින් අප ලබන්ෙන් 
අඩු ආදායමක් කියන කාරණය තමයි අෙප් විෙද්ශ විනිමය මඟින් 

3985 3986 
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අද අපට ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අප මුහුණ ෙදන 
අර්බුදය. විෙද්ශ විනිමය අර්බුදය නිසා ෙම් ආර්ථික අවුල, අවුෙලන් 
අවුලට යන විට, රුපියල නටමින් නටමින් ෙඩොලරයක වටිනාකම 
160, 170 දක්වා ෙගන යන විට ඔබතුමා කථා කරන එකක්වත් 
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ, මුදල් අමාත්යතුමනි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් 

කියනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, දැන් ෙතල් මිල ඉහළ යන්න 
පටන්ෙගන තිෙබනවා කියා. ෙතල් මිල ඉහළ යන එක ඔබතුමාට 
නවත්වන්නත් බැහැ, අපට නවත්වන්නත් බැහැ, ගරු 
අමාත්යතුමනි. දැන් ෙතල් මිල ඉහළ යන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙතල් මිල තවත් ෙඩොලර් 12කින් ඉහළ ගිෙයොත් 
ඔබතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනය හකුළාගන්න සිද්ධ ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] ඔය ගණන් හිලව් ඔක්ෙකොම වරදිනවා, ෙතල් මිල ෙඩොලර් 
12කින් ඉහළ ගිෙයොත්. ෙතල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල 
නායකයන් අද රුසියාවට ගිහින් රුසියාව සමඟ එකඟතාවකට 
ඇවිත් තිෙබනවා, නිෂ්පාදනය කපා හැරලා මිල වැඩි කරමු කියා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපව රවටන්න බැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අපි 

කියනවා, ඉදිරිෙය්දී අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන්ෙන් ඉතාම 
බරපතළ මූල්යමය අර්බුදයකටයි කියා. ඇත්තන්ෙග් හා 
නැත්තන්ෙග් ඇති පරතරය උග ෙවනවා කියන්ෙන් සමාජ 
අසාධාරණය, සමාජ අස්ථාවරත්වය රෙට් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා කියන 
එකයි. ඒක විසඳන්න යූඇන්පී එකට බැහැ. යුඇන්පී එකට එෙහම 
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. යූඇන්පී එෙක් දර්ශනය බංෙකොෙලොත්. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ඔබතුමන්ලා හිතන හැම තැනම ෙවළඳ 
ෙපොළවල් කඩා වැටිලා. ඔබතුමන්ලා හිතන ෙවළඳ ෙපොළවල් 
ඔක්ෙකෝම කඩා වැටිලා. ෙම්කයි සත්යය. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I would like to conclude my speech with this, because 

the Hon. Minister of Finance may like to be a bull in a 
China shop, as I mentioned earlier.  

I would like to quote from Gandhiji, the Father of 
India.  He addressed the Ministers in this manner. I quote: 

"Today, you have worn on your heads a crown of thorns. The 
seat of power is a nasty thing. You have to remain ever wakeful on 
that seat. You have to be more truthful, more non-violent, more 
humble and more forbearing. You had been put to test during the 
British regime. But in a way it was no test at all." 

The most interesting part is, I quote: 

"But now there will be no end to your being tested. Do not fall 
a prey to the lure of wealth. May God help you! You are there to 
serve the villages and the poor."  

This is what  Gandhiji said.  

ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ [බාධා කිරීම්] තර්ජන, ගර්ජන, 
මර්දන සිදු කරමින් අයිතිවාසිකම් උදුරා ගනිද්දී, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අෙප් මන්තීවරුන් 51 ෙදෙනක් ෙම් රෙට් දුප්පත්, 
අහිංසක වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වී කරන 
කටයුත්ත ෙනොනවත්වාම ඉදිරියට ෙගන යනවා. [බාධා කිරීම්]                        
මම ජනාධිපතිතුමාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. 
අගමැතිතුමාෙගන්වත් මම ඒ ඉල්ලීම කරන්ෙන් නැහැ. මම 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් මා සමඟ එයට එකඟ 

වුණා. මම ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ආබාධිත 
අයෙගන් හා විශාමිකයන්ෙගන් කිසිම බද්දක් අය කරන්න එපාය 
කියා. ඒ පිනවත් කර ගන්නය කියමින්, ෙමම අය වැයට අෙප් 
විරුද්ධත්වය පකාශ කරනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Leader of the House.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දැනට ෙමොෙහොතකට කලින් ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔහු පකාශ කළා, ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාෙග් බිරිඳට හා දියණියට ෙද්පළ ලබා දුන් ලියුමක් 
තිෙබනවාය කියා. මම ඒ ලියුම බලන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඒක සභාගත කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඒක හැන්සාඩ් එකට දීලා නැහැ ෙන්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම හැන්සාඩ් එකට දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. මම ෙල්කම්තුමා හරහා හැන්සාඩ් එෙකන් ඒ ගැන 

ඇසුවා. එෙහම කිසිම ලිපියක් දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] දීලා නැහැ. 
දීලා නැහැ. අසත්ය පකාශ කරන්ෙන්, ඔක්ෙකෝම.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හැන්සාඩ් එකට දුන්නා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔය ලියුම ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ගන්න එපා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] සභානායකතුමා මෙග් නම 

සඳහන් කරපු නිසා මම ඉතා වගකීමකින් කියනවා, මම එය 
සභාගත කළාය කියන එක. [බාධා කිරීම්] හැන්සාඩ් ගත කරන්නය 
කියාත් මම ඉල්ලීමක් කළා. එය ෙසේවකෙයක් හරහා මම යැව්වා. 
යවපු එෙක් පිටපතක් මට නැවත ලැබී තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
යවපු එකත් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. නැවතත් මට ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමාට එහි පිටපතක් ලැෙබනවා ඇති.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම නීල් ඉද්දවල මහත්මයාට කිව්වා, "හැන්සාඩ් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවපු එවැනි ලිපියක් තිෙබනවා නම් ලබා 
ෙදන්න" කියා. ෙමොකද, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඒකට 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ලියුම යැව්වා. ඒෙක් පිටපත මට ඇවිල්ලාත් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක ෙනොෙවයි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහනම් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්, නිකම් බබා පාට් දමන්න එපා. ඔබතුමා- [බාධා කිරීම්] 

නිකම් බබා පාට් දමන්න එපා. There is no mention of the Hon. 
Ravi Karunanayake or his daughter in this letter. [බාධා 
කිරීම්]  ෙමතුමා කිව්වා, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා එතුමාෙග් 
දුවට ඉඩමක් ලබා දුන්නාය කියා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක එෙහම 
ලියුමක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙබොරුවක් කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
සභානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 

එතුමාෙග් දියණියටයි, භාර්යාවටයි - [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අයිති ෙකොම්පැනිය. ඔය ෙකොම්පැනිය තමයි. ෙවන ෙමොකක්ද 

ඕනෑ? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නම කිව්වා. ඒ ෙදෙදනාෙග් නම් ෙම්ෙක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

නිකම් ෙබොරුකාරෙයෝ. හැම දාම ඇවිල්ලා ෙමෙහම කරකර, 
ෙමෙහම කරකර කියවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙබොරුකාරෙයෝ. [බාධා 
කිරීම්] 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඔහුෙග් දරුවාටයි, භාර්යාවටයි 

ඉඩමක් දුන්නා කියා ෙමතුමා කිව්වා. ෙකෝ ලියුම? ෙකෝ ලියුම? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැන ඉතා පැහැදිලිව කිව්ෙව්, Global 

Transportation Logistics Private Limited කියන සමාගමට - 
[බාධා කිරීම්] ෙමොකද, ෙකොම්පැනියට තමයි ෙදන්ෙන්. එම 
ෙකොම්පැනිෙය් අයිතිකරුවන් බිරිඳ සහ දුව. ඔයිට වඩා ෙමොනවාද 
ඕනෑ? ඔයිට වඩා ෙමොනවාද ඕනෑ? [බාධා කිරීම්] Company 
Registrarෙගන් අහලා බලන්න. [බාධා කිරීම්] Company 
Registrarෙගන් අහලා බලන්න, කාෙගද කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා කිව්වා, රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා ඔහුෙග් දුවට සහ බිරිඳට ඉඩමක් දුන්නාය 
කියා. ෙකෝ ඒක? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  
අපි ෙම් ලියවිල්ල පස්ෙසේ -[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා. ඔබතුමාෙග්  point of Order 

එක ෙම් ලියවිල්ල සම්බන්ධවද? 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම මූලාසනෙය් සිටියදී තමයි 

මහින්දානන්ද මන්තීතුමාත්, හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත්,- [බාධා 

කිරීමක්] සභාපතිතුමනි, ඇහුම් කන් ෙදන්න, ෙම් ෙදෙදනාම කථා 
කෙළේ. ඒ ෙදෙදනාම සමහර ලිපි ෙල්ඛන හැන්සාඩ් ගත කරනවාය 
කිව්වා. සමහර ලිපි ෙල්ඛන table කරනවාය කිව්වා. ඔබතුමා 
එෙහම ෙචෝදනාවක් කරනවා නම් ඒක මූලාසනයටත් එක්ක 
බලපානවා කියා මූලාසනය ෙහොබවන මන්තීවරෙයක් වශෙයන් 
මම කියනවා. ඒ නිසා, ඔබතුමා හරහා මම හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කථා කළ ෙව්ලාෙව්, ඒ ෙල්ඛනය හරියාකාරව හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණාද කියලා දන්වන්න කියා. එය 
ලැබුණාද කියා හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් දැන්නුෙව්ත් 
නැතිව, සභානායකතුමා ෙද්ශපාලන වශෙයන් උසිගැන්විලා 
කියන කථා ෙනොෙවයි- [බාධා කිරීමක්]       

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!     
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක වැරදියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  [බාධා කිරීම්] ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මැතිතුමා.  [බාධා කිරීම්]    
                         

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සෑම දාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් අසත්ය - [බාධා කිරීම්]  ඒක 

තමයි මම ඔබතුමාට හැම දාම කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  ෙකෝ, ලියුම? 
[බාධා කිරීම්]  ෙකෝ, ලියුම? [බාධා කිරීම්] හැම දාම ලියුම්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව  කරන්න සභාව ටිකක් නිහඬ 

කරලා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] Sir, can I have my time? This is 
my time. [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව මට 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!  
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා 

ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සභානායකතුමා ෙම් සභාව මුළුමනින්ම 

ෙනොමඟ යවනවා. හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා ෙදන ලද 
ලිපිෙය් පිටපතක් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් අප අතට ලබා 
දුන්නා; දැන් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පිටපත ලබා දුන්නා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පැහැදිලියි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙම් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? හැන්සාඩ් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙගනැත් දුන්ෙන් ඔවුන් සතුව තිබූ පිටපත. 
ෙම්ක තමයි තිෙබන පිටපත. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, -[බාධා කිරීම්] අනුර 

දිසානායක මැතිතුමා, නිවැරදියි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්,-  [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! [බාධා කිරීම්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා. 

[බාධා කිරීම්]   
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I cannot speak, Sir.  Please silence the House for me. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 

සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා කථාව පටන් ගන්න. 

[අ.භා. 4.38] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙග් 

ෙව්ලාව ෙම් අවස්ථාෙව් සිට පටන් ගන්නය කියලා.  [බාධා කිරීම්] 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, [බාධා කිරීම්] 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා, - [බාධා 
කිරීම්] අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 

සභාව ෙම් විධියට පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්ද? [බාධා 
කිරීම්]   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Can I have my time, please?  [බාධා කිරීම්]  ගරු 

සභාපතිතුමනි, [බාධා කිරීම්] සථ්ාවර නිෙයෝග අනුව,- [බාධා 
කිරීම්] නිශ්ශබ්ද කරලා ෙදන්න. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] සියලුම මන්තීවරුන් කරුණාකර ඉඳගන්න. [බාධා 
කිරීම්]  සියලුම මන්තීවරුන් ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] Order, 
please!සියලුම මන්තීවරු ඉඳගන්න. සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

විෙශේෂෙයන්ම- [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අනුර දිසානායක මැතිතුමා ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කළාට 

පස්ෙසේ,- [බාධා කිරීම්]  අනුර මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් 
ඉඳගන්නෙකෝ. ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා support එකක් ෙදන්නෙකෝ.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. මෙග් ෙව්ලාව ෙම් 
ෙව්ලාෙව් සිට පටන් ගන්න.  

මෙග් මිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න.  දැන් මට හුඟක් බාධා වුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම, අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන කථා 
කරද්දී, එතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් කරනවාය 
කියා මා හිතනවා.  
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එතුමා ෙපොතකුත් ෙපරළුවා. ෙමොනවා ෙපරළුවත් එතුමාෙග් 
පියාත් -ෙබොරළුෙගොඩ වලව්ෙව් අෙප් හාමු මහත්තයාත්- 
අවසානෙය්දී යූඑන්පියට එකතු වුණාය කියන එක එතුමාට මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ෙකෙසේ ෙවතත්, එතුමාෙග් කාර්ය භාරය එතුමා 
හරිහැටි කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කරුණක් ගැන 
මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. 2015දී අපට ආණ්ඩුව භාරෙදන ෙකොට 
එතුමා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා.  

ගරු දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සමාජවාදී 
අදහස් දරන ඔබතුමා, බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා, අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් 
සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් ෙහොරකම් ෙවද්දී අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ කට 
වහෙගන නිශ්ශබ්දව හිටියා.  ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙහොරකම් ගැන කථා 
කරන එක ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මහින්ද 
අමරවීර මැතිතුමන්ලා, අපි කිව්වා වාෙග් රෙට් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තැනක ෙහොරකමක් ෙවනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි නීතිය 
කියාත්මක කරනවාය කියලා අපි ඔබතුමන්ලාට සහතිකයක් 
ෙදනවා. අපි ඒවා හංගන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීලා තිෙබනවා. අපට නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා. පජාතන්තවාදය 
ෙම් පක්ෂය තුළ තිෙබනවා; ආණ්ඩුෙව් තිෙබනවා. යම් යම් පශ්න 
තිෙබනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. අපි පක්ෂ ෙදකක් එකතු වී 
කටයුතු කරද්දි පරස්පර අදහස් එන්න පුළුවන්; විෙව්චන තිෙබන්න 
පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන් -ඡන්දවලට ෙනොෙවයි- ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 9ක් 
ඇති කළාය කියලා ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, -  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Please, do not disturb me, Hon. Member. I respect you. 

You are my Friend. Thank you. - [Interruption.]  Hon. 
Member, do not disturb me. - [Interruption.]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට බාධා 

කරනවා ෙනොෙවයි. අෙප් අඩු-පාඩු තිබුණා. අපි කට පියා ෙගන 
හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේ COPE එක මුළුල්ෙල්ම ඇෙලෝසියස් 
ආරක්ෂා  කෙළේ ෙමොකද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.[බාධා කිරීම්] අහගන්න. [බාධා කිරීම්] 

අහගන්න. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 
කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. රුපියල් බිලියන ගණනක් 
ෙහොරකම් කරන ෙතක් ඔබතුමා කට පියාෙගන හිටියා නම්, 
ඔබතුමා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් වශෙයන්, 
සමාජවාදය ගැන කථා කරපු මන්තීවරෙයක් වශෙයන්, දුප්පත් 

මනුෂ්යයන් ගැන කථා කරපු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, ඇස්, කන් වහෙගන, කට වහෙගන අවුරුදු 
ගණනක් සිටිය එක ගැන. සමාජවාදය අගයන මන්තීවරයකු 
වශෙයන් ඔබතුමා කරපු ෙද් සම්බන්ධෙයන් ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. 
අපි COPE එකට ගිහිල්ලා, නීතිය කියාත්මක කරලා, ඒ කමිටුෙව් 
වාර්තාව නීතිපතිට ඉදිරිපත් කරලා නීතිය කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරනවා. අපි වැඩ කෙළේ එෙහමයි. [බාධා කිරීම්] 
මන්තීතුමනි, අපි නීතිය කියාත්මක කරනවා. රෙට් නීතිය 
කියාත්මක කරන්න අපි පැකිෙළන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීවරුනි. අපට හම්බවුණු 
ආණ්ඩුව ගැන ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. 2005දී 
අපට ෙම් ආණ්ඩුව ලැෙබන ෙකොට ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 10ක් 
ආණ්ඩු කරලායි තිබුෙණ්. 2005 වසෙර්දී අපනයනය දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 34යි තිබුෙණ්. අපට ආණ්ඩුව ලැෙබන 
ෙකොට අපනයන දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 14 කරලායි 
දුන්ෙන්. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළත් එක්ක සැසඳුෙවොත්, සියයට 
0.9ට තිබුණු අපනයන සියයට 0.4 දක්වා අඩු කරලායි අපට 
ආණ්ඩුව භාර දුන්ෙන්. රෙට් නිෂ්පාදනයන් නැත්නම්, රෙට් 
අපනයනයන් නැත්නම් ආණ්ඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආදායමක් 
ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම කරන්න බැහැ.  

ගරු මන්තීවරුනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාට මතක් 
කරනවා, 1994 ණය පමාණය රුපියල් බිලියන භාගයයි -රුපියල් 
බිලියන දශම පහයි-. 2005 ණය පමාණය රුපියල් බිලියන ෙදකයි.  
ඔබතුමන්ලා 2015දී අපට ආණ්ඩුව භාර ෙද නෙකොට ණය පමාණය 
රුපියල් ටිලියන 10යි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා අපට භාර 
දුන්ෙන් බංෙකොෙලොත් රටක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලා කරපු 
නාස්තිකාර වියදම් ගැන බැලුෙවොත්, Greek Bonds සඳහා රුපියල් 
බිලියන 8යි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පාඩුව පමණක් රුපියල් 
බිලියන 37යි. ඒ වාෙග්ම International Convention Centre එක 
සඳහා රුපියල් බිලියන 850යි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ රුපියල් 
බිලියන 14යි. Akuregoda Defence Headquarters Complex එක 
සඳහා රුපියල් මිලියන 19,800ටයි pass වුෙණ්. නමුත් 
අවසානෙය්දී රුපියල් මිලියන 69,000කින් තමයි අවසන් වුෙණ්. 
රුපියල් බිලියන 40න් සියයට ෙදකක් architectට ෙගව්වා. 
ඒෙකන් තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙගදර හැදුෙව්. දැන් 
ඒ ෙගදර එතුමාෙග් ෙනොෙවයි කියලා කියනවා. ෙම්වාට පුළුවන් 
නම් උත්තර ෙදන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, UDA Sports Complex එක අනුව සිදු 
වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 8යි. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ඇෙලෝසියස්! ඇෙලෝසියස්! ඇෙලෝසියස්! 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි SriLankan Airlines 

සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් බිලියන 450යි. ෙමතැන ඉන්න 
සියලුෙදනාම කම්බා ෙහොරු.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොරුන්ට උදවු කළා. හැම එක්ෙකනාම ෙහොරුන්ට උදවු කළා. 
එම නිසා ගරු සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ගරු මන්තීවරුනි, තව ස්වල්ප ෙව්ලාවයි 

තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රෙට් පවතින භාණ්ඩ මිල ගණන් 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්, 2014දී රතු හාල් කිෙලෝගෑම් 
එකක් රුපියල් 90යි. 2016දී රතු හාල් කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 
76යි.  

2014දී සුදු සහල් කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 78යි. 2016 
වර්ෂෙය්දී සුදු සහල් කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 76යි. නාඩු සහල් 
කිෙලෝගෑම් එකක් 2014දී රුපියල් 87යි; අද 83යි. 2014 වර්ෂයත් 
එක්කයි අපි සන්සන්දනය කරන්ෙන්.  පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් එකක් 
2014දී රුපියල් 98යි; අද රුපියල් 88යි.  Green gram කිෙලෝගෑම් 
එකක් 2014දී රුපියල් 300යි; අද රුපියල් 225යි. සීනි කිෙලෝගෑම් 
එකක් 2014දී  රුපියල් 100යි; අද  රුපියල් 97යි. [බාධා කිරීම්] 
අහගන්න, අහගන්න. 2014දී සැමන් ටින් එක රුපියල් 230යි; අද  
රුපියල් 228යි. ලක්ස්ප ගෑම් 400 පිටි පැකට් එකක් එදා රුපියල් 
380යි; අද රුපියල් 325යි. ඇන්කර් ගෑම් 400 පිටි පැකට් එකක් එදා 
රුපියල් 380යි; අද රුපියල් 325යි. ෙම් අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේයි 
බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීනි, අහගන්න. 2014දී උම්බලකඩ 
කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 1,793යි; අද 1660 යි. ෙපොල් ෙගඩියක් 
එදා රුපියල් 47යි; අද රුපියල් 46යි. ෙකොත්තමල්ලි කිෙලෝග්රෑම් 
එකක් එදා රුපියල් 437යි; අද රුපියල් 327යි. [බාධා කිරීම්] කහ 
කුඩු කිෙලෝගෑම් එකක් එදා රුපියල් 683යි; අද රුපියල් 659යි. 
ගෑස්, ෙපටල් මිල අඩු කරලා, සියයට 30කින් අපි ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය වියදම අඩු කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් අපි 
ඉදිරි අනාගතය සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ටික ෙහොරකම් 
කරන්ෙන් නැතිව සිද්ධ කරනවා. වරදක් තිෙබනවා නම්, අපි 
අනිවාර්ෙයන්ම නීතිය කියාත්මක කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
ෙමොනවාද කෙළේ? බිලියන ගණනකට ගැහුවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවුරුදු 10ක පාලන කාලය තුළ පාඩුව බිලියන 250යි. අලාභය 
පමණක් බිලියන 250යි. ෙමොනවාද කෙළේ? දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමන්ලා ඒ කාලෙය් හිටියා. ඔය කෑ ගහන කට්ටිය හිටියා. 
ඔබතුමන්ලා දැන් අෙප් අසමගිය ගැන කථා කරනවා. බැසිල් 
රාජපක්ෂට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන කැමැති නැහැ. ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂට තව පිරිසක් කැමැති නැහැ. විමල් වීරවංශ බැසිල් 
රාජපක්ෂට කැමැති නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ඇෙලෝසියස්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙහොර නඩය ගැන කථා කරනවා. නීතිය කියාත්මක කරන 

අපට ඇෙලෝසියසුත් එකයි; රාජපක්ෂත් එකයි; අපට කවුරු වුණත් 
එකයි. ඒක නිසා ෙම් කියන ඒවා අහගන්න. අපට ඇෙලෝසියසුත් 
එකයි; අර්ජුන මෙහේන්දනුත් එකයි; රාජපක්ෂත් එකයි; 
ඔබතුමන්ලාත් එකයි. අපට වහගන්න ෙද්වල් නැහැ. අපට කළු 
තිත් නැහැ. ඒක නිසා කාටවත් බැහැ, අපට මඩ ගහන්න. ෙහොඳට 
අහගන්න.  

අපි රෙට් නීතිය කියාත්මක කරනවා. අපි කවුරුත් රකින්ෙන්ත් 
නැහැ; ඔබතුමන්ලා වාෙග් කවුරුත් වඩන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, 
එකක් කියන්නම්, ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 10ක් රාජපක්ෂලා ළඟ 
ඉන්න ෙකොට දණහිස් ෙපොල් කටු  ගැෙහනවා. අද කෑ ගැහුවාට, 
එදා නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා එනෙකොට ෙම් අය නැඟිටිනවා. 
රාජපක්ෂ ෙකෙනක් දැක්කාම ෙම් හිටපු පිරිසෙග් දණහිස්  
ෙවව්ලනවා. "සර්" කියනවා; "බාර්" කියනවා. ෙනෝනලාට 
වඳිනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරපු පිරිසක් තමයි අද ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව ගැන කථා කරන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අයට 
තිෙබන නිවටකම් අපට නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ෙමොනවා 
හරි කියන්න ඕනෑ නම්, එතුමාට විරුද්ධව ඒ ෙද් කියන්න අපට 
ශක්තිය තිෙබනවා. අගමැතිතුමාට විරුද්ධව ෙමොනවා හරි කියන්න 
ඕනෑ නම්, එතුමාට විරුද්ධව ඒ ෙද් කියන්න අපට ශක්තිය 
තිෙබනවා. අපට ෙකළින් කථා කරන්න ෙකොන්දක් තිෙබනවා. අපි 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ කළා. ෙම් වාෙග් නිකම් ෙකොන්ද 
කඩපු නැට්ෙටෝ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් වැඩ කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් එක්ෙකෙනක් 
නැඟිටලා කථා කරන්න. මමත් එක්ක එක එක්ෙකනා එන්න, 
කථා කරන්න. Set එකම නැඟිටින්ෙන් නැතිව, එක එක්ෙකනා 
නැඟිටින්න. පුළුවන් නම් එක්ෙකෙනක් නැඟිටින්න. එක්ෙකෙනක් 
නැඟිටින්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම නැඟිටියා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි, බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් අධ්යාපන ඇමති ෙවලා හිටපු 

කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නම ගැහුවා ඉස්ෙකෝල 
ටිෙක්. මෙග් අයියාට ෙමතුමා plane එෙක්දී හමුෙවලා තිෙබනවා. 
මෙග් අයියා අහලා තිෙබනවා, "ෙමොකද, බන්දුල ඔබතුමා 
රාජපක්ෂලාෙග් නම ගැහු ෙව්" කියලා. "නම ගැහුෙව් නැත්නම් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් මුකුත් කරගන්න බැහැ, doctor" කියලා බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා එදා අෙප් අයියාට කියලා තිබුණා. [බාධා 
කිරීම්] ෙමතුමා ඒ කාලෙය් වැඩ කෙළේ එෙහමයි. [බාධා කිරීම්] 
"Doctor, ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩක් කරගන්න ඕනෑ නම් රාජපක්ෂෙග් 
නමට වඳින්න ඕනෑ; රාජපක්ෂෙග් නම කියන්න ඕනෑ" කියලා එදා 
එතුමා උත්තර දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා ෙමතුමා කිව්වා, 
රුපියල් 2,500කින් පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කියලා. ෙමොකක්ද කෙළේ? UNP එෙකන් එහාට පැන්නා, එෙහන් 
ෙමහාට පැන්නා, ෙමෙහන් එහාට පැන්නා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම කියලා දැන් කරපු  

අසත්ය පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඊ ට පස්ෙසේ තමයි එතුමාට පනින සෙතකුෙග් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මුහුණ ආෙව්. ගරු සභාපතිතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා 
ෙමෙහන් එහාට පනිනවා; එෙහන් ෙමහාට පනිනවා. ෙහට උෙද් 
ෙවනෙකොට ෙකොහාට පනීවිද කියලා හිතා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ 
පැත්තට ෙම් පැත්තට පනින්න පනින්න, පනින සතුන්ෙග් 
ස්වභාවය එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැඩිය එහාට ෙමහාට පනින්න 
එපා. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා වාෙග් ෙපනුම තිෙබන 
මන්තීවරෙයකුට අපි කියන්ෙන්. ඔබතුමා ෙශේෂ්ඨ ගුරුවරෙයක්. 
ඔබතුමා තමයි මෙග් ගුරුතුමා. මට ෙද්ශපාලනෙය් පළමුවැනි අකුර 
ඉගැන්නුෙව් ඔබතුමායි. බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ළඟට 
ගිහිල්ලා තමයි මම අහගත්ෙත්, ෙකොෙහොමද ෙද්ශපාලනය 
කරන්ෙන් කියලා. ෙමතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් නැට්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පිටුපස්ෙසේ ගියා, තමන්ෙග් ආත්මය පාවා දීලා. ෙමතුමා එෙහම 
මන්තීවරෙයක්. ෙමතුමා අපි අගය කරපු මන්තීවරෙයක්; අපි අගය 
කරපු ගුරුව රෙයක්. එතුමා ඉවර වුෙණ් ෙමෙහමයි. රාජපක්ෂලාට 
ළං වුණාම ඉතුරු කරන්ෙන් නැහැ. සරම ගලවනවා; වලිගය 
ගලවනවා; අෙනක් සියල්ලම ගලවනවා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිසා ෙහොඳට හිෙත් තියාගන්න, වලිග නැතුව, සරම් නැතුව, 
කකුල් නැතුව 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඔබතුමන්ලාට එන්න ෙවන්ෙන් කියලා. ඒකයි අපි රාජපක්ෂලාට 
භය නැතිව ගැහුෙව්. ඒ කාලෙය්ත් ගැහුවා, අදත් ගහනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලා ආත්ම ගරුත්වයක් තියාෙගන වැඩ කරන්න. වැරදි 
නම් වැරදියි කියන්න. අපි ඇෙලෝසියස් වැරදි නම් වැරදියි කියනවා; 
අර්ජුන මෙහේන්දන් වැරදි නම්  වැරදියි කියනවා; රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා වැරදි නම්  වැරදියි කියනවා; ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා වැරදි නම්  වැරදියි කියනවා.  එෙහම කියන්න අපිට 
ෙකළින් ෙකොන්දක් තිෙබනවා. එෙහම අය තමයි ෙම් පැත්ෙත් 
ඉන්ෙන්. ඒ හින්දා ඔය නැට්ටන්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන්ෙන්, රාජපක්ෂටයි, ඒ පිරිවරටයි ෙගෝලබාලකම් කරලා 
ඇෙග් වහපු බලු මැක්ෙකෝ වාෙග්,- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙහොඳ ෙගෝලෙයක් නම් ෙමෙහම අසත්ය 

කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමතුමා ෙමොනවාද ක ෙළේ? [බාධා කිරීම්] ෙමතුමාට පස්ෙසේ 

තමයි මම බන්ධනාගාරය භාර ගත්ෙත්. බන්ධනාගාරෙය් ඔබතුමා 
ෙමොනවාද කෙළේ කියලා ෙමතුමාෙගන් අහන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි යහ පාලනය ඇති කළා. පජාතන්තවාදය ඇති 
කළා. [බාධා කිරීම්] ෙලෝකෙයන්- [බාධා කිරීම්] අපට අවශ්ය 
ෙගෞරවය අපි ලබා ගත්තා. ඒ යහ පාලන අත්තිවාරම මත අපි ෙම් 
රෙට් ඉදිරි සංවර්ධනය කරනවා. ෙමොනවා කිව්වත් අපි ෙම් රෙට් 
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා. අපි ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි, අෙප් සාක්කුව තර කර ගන්න ෙනොෙවයි, අෙප් 
නෑදෑයන්ෙග් සාක්කු තර කරන්න ෙනොෙවයි, අෙප් 
 සෙහෝදරයන්ෙග් සාක්කු තර කරන්න ෙනොෙවයි අපි එෙසේ 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් කියන්න. පුළුවන් නම් 
එකක් කියන්න, අපට විරුද්ධව. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් එකක් 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] 'ඇෙලෝසියස්, ඇෙලෝසියස්' කිව්වාට 
වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් එකක් කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] එක් අෙයක් නැඟිටින්න. [බාධා කිරීම්] එක් අෙයක් 
නැඟිටින්න. ෙහොරකමක් ගැන ෙචෝදනාවක් නැති එක් අෙයක් 
නැඟිටින්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම නැඟිට්ටා.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පුළුවන් නම් තව එක් අෙයක් නැඟිටින්න. [බාධා කිරීම්] 

පුළුවන් නම් එක් අෙයක් නැඟිටින්න.[බාධා කිරීම්] එකයි, එකයි- 
[බාධා කිරීම්]  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු 
කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අපට 
කාටවත් ෙදන්න ඕනෑ නැහැ, ෙමතුමන්ලා නැව් එන වරායක් 
ඉතුරු කළා නම්. එෙහම නම් අපට ඒක කාටවත් ෙදන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් මිලියන 1,000යි හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් පාඩුව. ෙමොනවාද කෙළේ? රස්සා ෙදනවා කිව්වා. 300කට 
රස්සා දුන්නා. චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා හිටියා නම් කියාවි. 
එතුමා  මල්ලිලාටයි, අයියලාටයි, පුතාලටයි බැන්නා. එතුමා හිටියා 
නම් කියාවි, ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා දන්නවා. එතුමා අපට කිව්වා, පාඩු ලබනවා කියලා.  

3999 4000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, නියමිත කාලය අවසන්. කථාව 

අවසන් කරන්න. 
 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් පීඩාෙවන් හිටිෙය්. සියලුෙදනා හිටිෙය් 

පීඩාෙවන්, අමාරුෙවන් හිටිෙය්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් රට 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. අපට ඒක විසි කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ වරාය 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්, චීනය අපට සහෙයෝගය ලබා 
දුන්ෙනොත්. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා කියපු ආකාරයට ඒ 
නැව් ටික ෙගෙනන්න පුළුවන්. අපට බෙලන් ෙගෙනන්න බැහැ. 
අපි නැව් ෙගෙනන්න උත්සාහ ක ළා. හැබැයි ෙගෙනන්න බැරි 
වුණා. ඒ නිසා අපි ඒ සංෙයෝගය ඇති කරලා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
දියුණු කරලා, තව අක්කර 15,000ක්- ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කිව්වා සීනි, ඒ වාෙග්ම සිෙමන්ති එන්ෙන්- ඒවා එන්ෙන් වරායට 
විතරයි, ගරු මන්තීතුමනි. අක්කර 15,000ක අපි කර්මාන්ත ඇති 
කරනවා. ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි ඒවා සකස් 
කරමින් පවතිනවා. රට දියුණු කරනවා. රුපියල් බිලියන 11යි, 
අෙප් අපනයන ආදායම. ඒක රුපියල් බිලියන 35ක් කරනවා. 
බලාෙගන ඉන්න. අවුරුදු ෙදකක් ෙදන්න. අපි අෙප් අපනයන 
ආදායම රුපියල් බිලියන 35ට අරෙගන යනවා. නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරනවා.  රෙට් ආදායම වැඩි කරනවා. අපි දුප්පතාෙග් සාක්කුෙවන් 
අරෙගන අෙනක් දුප්පතාට ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි රෙට් ධනය වැඩි 
කරලා, නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ආදායම් වැඩි කරනවා. අවුරුදු  
10ක් යහ පාලන ආණ්ඩුව කරලා තමයි අපි පස්ස බලන්ෙන් කියා 
කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපහාසාත්මක ෙලස කියපු අසත්ය 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න. ෙමතුමා පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් සමාගෙම් සල්ලි අරෙගන, ඒ සල්ලිවලට- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next, the Hon.M.A.Sumanthiran. 

[4.51 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Chairman, for giving me the 

opportunity to speak at the concluding stages of the 
Committee Stage Discussion. One could hear the words 
“ෙහොරා", "ෙහොරු" continuously in the Chamber.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොරා. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
There, I can hear it again being traded from one side 

to the other fairly liberally. I will address that issue in a 
moment. But, let me begin with something that I want to 
mention in this House in my capacity as the Chair of the 
Committee on Public Finance. During the course of the 
Budget Debate, our Committee was supposed to tender 
two Reports to Parliament. We presented one Report.  

In that Report, we raised a very serious issue - that the 
Estimates that were placed on our table on the day the 
Budget was presented contains figures that are not 
accurate; figures that the officials themselves knew to be 
not accurate, because during the course of the Committee 
deliberations, they admitted so and gave us another set of 
figures stating that it was on the second set of figures that 
the Minister actually made his Budget presentation. In 
that Report, we recommended that the figures of 12th 
November, which were said to be the actual figures, be 
distributed to all Hon. Members at least during the 
Committee Stage, and I regret that it has not been done. 
We all are looking at the Estimates in those red books, 
which the officials of the Ministry of Finance themselves 
have told us are not accurate.  

The second Report we were supposed to present to 
this House was our comments on whether the 
Government Estimates actually reflect the Government 
policy, whether money is well laid out in accordance with 
Government policy. We have tried to ascertain the 
Government policy and that is not easily forthcoming 
because as in the last year, this year too, the Hon. Prime 
Minister made a Statement prior to the Budget and then, 
the Hon. Minister of Finance made his Budget Speech, 
and one is still left wondering, which is the Government 
policy. We have sought this information. We have asked 
officials and the Ministers, the Prime Minister included, 
to provide to the Committee a proper statement of 
Government policy so that we can examine the Estimates 
and comment on them for the House as to whether the 
money has been well laid out in accordance with the 
Government policy. Unfortunately, we have not been 
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able to do that during the course of the Budget Debate, 
but we will strive our best to do it early next year.  

With regard to corruption, it is very interesting that 
from the time I entered this House in 2010, allegations 
have been made against the Government, sometimes, 
against particular Ministers. Certain words are used for 
certain Ministers and one is then supposed to deduce what 
that means. Today too, we heard different words being 
used for different Ministers. In the last Parliament also we 
saw that. Now, some of that is coming out. I would like to 
say - I am not saying this in any patronizing way - that 
those words are being used because there is knowledge in 
the country as to what the Ministers are up to. Most of the 
corruption that the Ministers are involved in is no secret 
in this country. That is why those words are used. A 
Government that has been in office for just two years will 
do well to take heed of this and correct their ways. It is no 
use defending the Government by asking the Opposition, 
"What did you do when you were in the Government?" 
That is not the answer. Constantly, when the Hon. 
Members of this side were on that side also, the same 
thing was done and it is being repeated. What is most 
strange is that some who were Ministers in the last 
Government continue to be Ministers in this Government 
too, and those are the Ministers who remain quiet when 
these allegations are traded, because they are always at 
the receiving end of the allegations. As soon as the 
Government changed, we started hearing stories. I am 
going to use some words now, which might ring bells. We 
started hearing about the areca nut transactions of a 
Minister who was in the previous Government and 
continues in this Government too. Like that, there are so 
many words that are being used. I will not go through the 
whole list. 

But, this is a Government that we also helped come 
into office and I think we also have some right to expect 
better performance by this Government.  It is well-known, 
and it is conceded even by the "Joint Opposition", as they 
call themselves, that the President and the Prime Minister 
who head this Government, both  are well above any of 
these allegations.  I have not heard any allegations being 
levelled against either of them personally.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
How about the COPE Report? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
But that is not good enough.  The two leaders must 

ensure that their Ministers - leave alone the public officials, 
but their Ministers - are also above reproach.  Sadly, that 
does not seem to be the case.  If this continues, this 
Government will not last.  You must understand that the 
former Government, who now shouts hoarse also came down 

because of corruption - mostly because of corruption.  It is 
unfortunate that many of you do not seem to learn those 
lessons, but are still continuing those very ways.   

I will cite one thing - an allegation I made a few days 
ago in this House with regard to the 65,000 houses.  On 
that day, I asked the Minister concerned to deny if 
possible that one Ravi Wettasinghe is the local agent of 
ArcelorMittal.  I asked him to deny if possible that it was 
Ravi Wettasinghe who was the local agent.  He did not 
deny it.  Now, I take it therefore, that it is Ravi 
Wettasinghe who is the local agent of ArcelorMittal.  He 
is a notorious figure in this country.  He figures in the 
book called, “Thatcher's Fortunes: The Life and Times of 
Mark Thatcher."  I am glad that the Hon. Ruwan 
Wijayawardene is here. In 2002 he got into a brawl 
outside a nightclub when you were present and it is 
reported how this happened and what kind of person he 
is.  This is how it is reported: 

 "Ravi Wettasinghe, known to contribute towards 
political campaigns in millions, was the local agent for a 
British bus consortium comprising three bus  companies, 
Ibis, Transbus and Mayflower.  In 1993, Mr.  Ravi 
Wettasinghe bought the Government-owned Werehera 
Bus factory for Rs. 25 million, but ran into  problems 
and eventually left the country forcing the Government to 
pay Rs. 460 million in salaries for the workers." 

 - I mentioned this last time -  

 "While he was away, he had reportedly contributed.." 

 - now this will hit both sides -   

"..Rs. 7 million to the PA during an election campaign 
while also contributing towards the UNP election 
campaigns."   

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
How much?  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That amount is not given here.  Now this is the man 

who is the local agent of ArcelorMittal,  who wants to 
build  those steel, pre-fabricated  houses.  He is the man 
who funds both sides.   

Yesterday was the International Anti-corruption Day 
and His Excellency the President, while making a speech, 
responsibly stated publicly that even today more than 50 
per cent of the tenders that are granted by his own 
Government is riddled with fraud.  Your own President 
said that, publicly.  I was in the same forum.  I told him, 
“It is not 50 per cent,  it is more than 90 per cent.”  He 
did not dispute me.   
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So, why is this happening?  I think if you have come 
together as a National Government to take the country 
forward, to make a new beginning for this country, you 
have to rid yourselves of corruption.  Without that, this 
country will not go forward.  The Hon. Minister of 
Finance is listening attentively, I am happy.  I  hope  you 
will take all the necessary steps and that it will not be 
necessary hereafter for anyone to be shouting at your 
Colleagues and yourself calling you all, “Horu.”  

There is one more thing.  This morning, when we 
convened as the Constitutional Assembly, the Hon. Rauff 
Hakeem, the Leader of the Sri Lanka Muslim Congress, 
referred to xenophobia that is enveloping this country and 
this is a very serious issue. On the last day of this year as 
we sit, I want to make certain mention of some of the 
trends that are happening.  All of us know what is 
happening and are either unwilling or unable to arrest this 
particular trend. The Hon. Dinesh Gunawardena 
mentioned   a Resolution that was allegedly passed by the 
Northern Provincial Council. The Hon. Minister of Justice 
too mentioned this a few days ago in this House and I 
want to correct both of them.  There was no Resolution 
passed by the Northern Provincial Council saying that no 
Buddhist temples can be built in the Northern Province; 
that is false and malicious. The only Resolution they have 
passed is to say that no unauthorized structures of any 
religious institution, be it Buddhist, Hindu, Muslim or 
Christian, should be built. That is all that the Resolution 
says and I think you need to be careful before you make 
such inflammatory remarks in this House. You must 
ensure- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We cannot worship a Bo tree according to you.-

[Interruption.] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
Sir, it was in the banner headlines in almost all the 

newspapers in this country and was telecast in all the 
television channels, but there was no single denial either 
by the Chief Minister or any Member of the Northern 
Provincial Council. Then, am I responsible or are they 
responsible, if it is a false? 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
What the Chief Minister has said is in the newspapers 

today. He has referred to the Hon. Minister of Justice as a 
good friend and somebody who knows him and he has 

said, “The Hon. Minister could have called and asked 
me.” You know what the media does in this country; you 
know how involved the media also is in fanning these 
flames.   So, one needs to be careful - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
If the Chief Minister has issued a disclaimer, it  could 

have been published in the media.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
What I am saying is -[Interruption.] No, no. The 

media constantly does it.  If we are to issue disclaimers 
and denials, everyday we will have to do that. So, all that 
I am saying is, please ensure before you - 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
In any case, there is no unauthorized - 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Anyway, I have now clarified. Take my word for it. 

So, do not make these inflammatory remarks again.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Both of you are not in agreement. -[Interruption.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, no. We are fully in agreement. We belong to the 

same Party. We are in agreement and I defend that 
Resolution that was  passed by the Northern Provincial 
Council. I do not think that in any part of the country, any 
unauthorized structure should be put up, whether it is 
Buddhist, Christian, Hindu or Muslim.  Everybody must 
comply with the law and if  -[Interruption.]  Well, that is 
so. -[Interruption.] I am talking about structures.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You cannot worship any Bo tree. -[Interruption.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. I am not saying you cannot worship.  -

[Interruption.] You tried to do this, this morning also. -
[Interruption.] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You cannot lay a Buddha statue in front -

[Interruption.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am talking about the construction of temples and 

places of worship. 

Sir, with regard to Buddhism also, one has to be very 
careful that you do not misrepresent to the country what 
we say. We respect Buddhism. We think the majority of 
this country who are Buddhists must have their due place 
in the country; we do not dispute that. As we strive to 
draw up a new Constitution, this issue of the foremost 
place to Buddhism has again hit the headlines. One needs 
to be very, very careful unless, of course, you deliberately 
want to cause mischief and mayhem in the country. One 
must be restrained in what you say. We are striving to do 
that and that is why we continuously keep saying we have 
no objection to some important, special place be given to 
Buddhism. I am prepared to say that even despite the fact 
that most - not most, but all - of my constituents are not 
Buddhists, we will do that.  -[Interruption.] 

Sir, equality before the law for all the people of this 
country is also a principle, I think, all of us agree with. 
That also must be ensured. A special place for certain 
historic or certain other reasons does not mean and cannot 
mean that others come second. All citizens of this country 
are equal and that must be very clearly understood and 
laid down. So, as we strive to do this - allay the fears of 
the majority - at the same time, the people who are small 
in numbers in this country must also be assured that 
although their numbers are little, that they do have a 
place; that they are not second-class citizens.  That must 
be assured. -[Interruption.] Please do not disturb me.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You have only four more minutes. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Okay. Therefore, in this difficult journey that we have 

undertaken to draft a new Constitution, we must act 
together. The fact that all Parties represented in 
Parliament constitute the Constitutional Assembly and are 
represented in the Steering Committee, is a good thing. 
This is a historic feat. The fact that the Steering 
Committee has met more than 40 times - I think 46 times 
or something like that - and been able to deliberate 
matters itself, is a very positive thing. So, we need to be 
careful, as we go forward, that we do not lose this 
opportunity.  

I am told that when we talk about the new 
Constitution, various persons are getting worried about a 
referendum. Now, we have very clearly said and I want to 
repeat what my Leader has said in this House and in the 
Constitutional Assembly. He said, "We want a new 
Constitution that all the people of this country approve of, 
that definitely must include or should include the 
majority people of this country. A Constitution will not 
stay as a Constitution of the country if the majority of the 
people do not accept it."  So, we are not trying to do 
something that the majority people of this country do not 
want. But at the same time, we have the confidence that 
the majority people of this country are also reasonable 
people, are also people who will adhere to basic human 
values of equality, of equal citizenship. That message 
must be taken to the majority people of this country. I am 
rather disappointed that Members who represent the 
majority community are fearful about going to their 
people and telling them this is a right thing to do. If they 
fear and they keep saying, “We will lose a referendum”- 
you will lose a referendum only because of corruption 
and nothing else; not because of the contents in the 
Constitution. So, put your house right with regard to even 
perceptions of corruptions, be transparent, go before the 
people, and convince your people that you are in fact 
involved in good governance. Please tell your people that 
this is the right thing for us to do if we are to go into the 
future with all the people who are smaller in numbers 
also agreeing that this is our country; we are no longer 
second-class; we have equal stake, and that is necessary 
to forge the unity of this country. So, my final words as I 
wind down is, let us see a prosperous and a new era for 
Sri Lanka in 2017 with a basic social contract, which is 
the Constitution, ensuring that as we go forward.  

Thank you. 

 
[අ.භා. 5.13] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු සභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් 

අමාත්යාංශ 51ක් සහ විෙශේෂ වියදම් ඒකක 22ක් පිළිබඳව පැවති 
විවාදෙය් දී ගරු අමාත්යවරුන් හා ගරු මන්තීවරුන් විසින් දක්වන 
ලද අදහස්  මා  අගය ෙකොට සලකනවා. කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදෙය් දී  ගරු මන්තීවරුන් ෙපොදුෙව් අවධානය ෙයොමු කළ 
කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට මා කැමැතියි.  ඊට 
ෙපර අය වැය බදු සංෙශෝධන සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා, ඊළඟට 
මම ඒ මන්තීවරුන්ට  උත්තර ෙදන්නම්.  

අය වැය තුළින් ෙයෝජනා වූ බදු සංෙශෝධන සම්බන්ධෙයන් 
අදාළ විවිධ පාර්ශ්වයන් සමඟ පැවති සාකච්ඡා, සම්මන්තණවලදී 
කරනු ලැබූ ඉල්ලීම් සලකා බලා පහත සඳහන් වැඩිමනක් 
සංෙශෝධන සිදු කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ඒකක භාර අරමුදල් සහ අෙන්යෝන්ය අරමුදල් ආදායම් 
බද්ෙදන් නිදහස් ෙව්. ඒක දරන්ෙන් corporate unitholdersලා. 
සමාගමක් වන විට අරමුදල්වල ආෙයෝජනය උපයන ආදායම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සියයට 28ක් අනුපමාණය ආදායම් බද්දට යටත් ෙව්. එෙසේ වුවද, 
අරමුදල් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ආෙයෝජනෙයන් ලැෙබන 
ලාභ සහ ආදායම්වලින් ෙගවන ලාභාංශ ආදායම් බද්දට යටත් 
ෙනොෙව්. බැංකු ෙපොලී ආදායම මත අයවන රඳවා ගැනීම බද්ද 
සමඟ ආදායම් බද්ද සඳහා හිලව් කිරීමට ඉඩ ෙනොෙද්. ආර්ථික 
ඩිජිටල්කරණය සඳහා ෙවන් කළ රුපියල් බිලියන 15ක් 
නැතෙහොත් මිලියන 15,000ක පතිපාදන තුළින් ශී ලංකා ෙතොරතුරු 
හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය නිෙයෝජිත ආයතනය ෙමෙහයුම් 
වියදම් ආවරණය ෙව්. ෙසේවා අංශය අපනයන දිරිගැන්වීම් සඳහා 
ෙසේවා අපනයන - 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  ඔබතුමා ෙම් අවසන් ෙමොෙහොෙත් 

මූලාසනයට පැමිණීම අගය කරනවා.  

ෙසේවා අංශය අපනයන දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙසේවා අපනයන 
තුළින් උපයන ලාභ සහ ආදායම් මත සියයට 50ක් බදු සහනයන් 
ලබා ෙදයි. දැනට සියයට 12ක් ආදායම් බදු පමාණය අදාළ වන 
නැව් ෙමෙහයුම්කරුවන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් සහ භාණ්ඩ 
ෙමෙහයුම්කරුවන් සඳහා සියයට 14ක් ආදායම් බදු පමාණය අදාළ 
ෙව්. ෙමෝටර් රථ සහ වෑන් සඳහා ෙයෝජනා කරන ලද 50 : 50 වූ 
ණය සහ තක්ෙසේරු වටිනාකම අතර අනුපාතය - loan to value 
ratio - සංචාරක හා පවාහන ෙසේවා සපයන සීමාසහිත සමාගම් 
සඳහා අදාළ වනුෙය් සියයට 70 : 30 අනුපාත ෙව්. වාණිජ වාහන 
සඳහා සියයට 90 : 10 අනුපාතයට ටැක්ටර් සඳහා ද අදාළ ෙව්. 
තවද, ලියා පදිංචි කරන ලද සහ ශි ලංකාව තුළ වසරකට ෙනොඅඩු 
කාලයක් පාවිච්චි කළ ෙමෝටර් කාර් සහ තිවීලර් සඳහා ෙමම 
අනුපාතය සියයට 70 : 30 ෙලසත්, වාණිජ වාහන සඳහා 90 : 10 
ෙලස සංෙශෝධනය ෙකෙර්. 

අන්තර් ජාතික කීඩා සහ අන්තර් ජාතික වශෙයන් පිළිගත් 
විෙනෝදාංශ සපයන ෙසේවා විෙනෝද බද්ෙදන් සහ ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් ෙකෙර්. රජයට අයත් සියලුම 
වාණිජ සංස්ථා සහ නියාමන ආයතන මත ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
අය කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්. තවද, ෙමම අය වැය තුළින් ෙයෝජනා 
කළ බදු සංෙශෝධන කියාත්මක කිරීම පහත සඳහන් ආකාරයට සිදු 
ෙව්. 

01. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු පනත - NBT- අදාළ 
සංෙශෝධනය  

02. ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු -ESC- පනතට අදාළ සංෙශෝධන 

03. වාර්ෂික ගිනි අවි බලපත සඳහා දඩ පැනවීෙම් සංෙශෝධන 

04. කාබන් බද්ද 

05. මූල්ය ගනුෙදනු බද්ද - FTL - ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැරැදි 
පකාශ කරලා තිබුණා. ෙම්ෙකන් තඹ සතයක්වත් 
පාරිෙභෝගිකයාට යන්ෙන් නැත. මූල්ය ආයතනවලට තමයි 
ඒ බද්ද දරා ගන්න ෙවන්ෙන්. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන් විකෘති 
කරලා ජනතාවට ෙපන්වලා තිබුණා. 

06. අන්තර්ජාල ෙසේවා සහ විදුලි සන්ෙද්ශ ෙසේවා ගාසත්ු -TL- 
25 දක්වා ඉහළ නැංවීම 

07. සිම්කාඩ් පතක් කියාත්මක කිරීෙම් ගාසත්ුව 

08. වාර්ෂික වර්ණනාවලි බලපත ගාසත්ු සංෙශෝධනය 

09. සුෙඛෝපෙභෝගී සහ අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන ෙගවීෙම් 
කමෙව්දය සං ෙශෝධනය 

10. වාහන හිමිකම්පෑම බද්ද 2016 ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි දා 
සිට කියාත්මක ෙව්. ෙගවීෙම් කමෙව්දය 2017 ජනවාරි 
මාසෙය් සිට සංෙශෝධනය ෙකෙර්.  

11. මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා දඩ මුදල් 
සංෙශෝධනය 

12. සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාසත්ුව 
13. ෙටලි නාට්ය චිතපට සහ වාණිජ වැඩ සටහන් බදු 

සංෙශෝධනය 
14. උසාවි ගාසත්ු නඩු ෙගොනු කිරීෙම් ගාසත්ුව 

15. SVAT කමය අත්හිටුවීම 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකක්ද ගරු මන්තීතුමා? 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, [බාධා කිරීමක්]  සංෙශෝධනය කරපු පමාණය 

කියන්න, ගණන් හිලව් එක්ක.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒෙක් වචන ෙවනස් කිරීම විතරයි. අගය ෙවනස් කරලා නැහැ. 

එය සංෙශෝධනයට ලක් කරන්නට තිෙබන එකක් නිසා,  ඒ ගැන 
මතක් කිරීමක් පමණයි කර තිෙබන්ෙන්.  

SVAT කමය මඟින් යම්කිසි විධියකින් බාධාවක් ඇති වනවා 
නම් ඒ සඳහා ජනවාරි මාසෙය් 01 වැනිදා ඉඳලා අෙපේල් මාසෙය් 
01 වැනිදා දක්වා කාල සීමාව වැඩි කරන්න කියලා අගමැතිතුමා 
මාව දැනුවත් කළා. ෙමොකද, එම අපනයනකරුවන්ට කිසිෙසේත්ම 
හානියක් ෙනොවන විධියට කටයුතු කළ යුතු නිසා. Remise එක 
තුළින් අප දැන් නව තාක්ෂණයට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  
Remise එෙක් Direct Input Tax එක ඉහළ යනවා, ඒෙකන් 
output එක එන නිසා. ෙම් කටයුත්ත සිදු ෙවනවාය කියලා අප 
පිළිගන්නවා. නමුත් බාධාවක් වුෙණොත් අප අෙපේල් මාසෙය් 
01වැනිදා වනතුරු කල් ඉල්ලනවාය කියන එකත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී කියන්න කැමැතියි. 
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16. ෙමෝටර් රථ සඳහා ෙයෝජිත ආරක්ෂක  කමෙව්දය 
කියාත්මක කිරීම.  

17. නැව් ගාසත්ු සහ ගුවන්ගත වීෙම් ගාසත්ු - Embarkation 
Levy - සංෙශෝධනය. 

18. ෙද්ශීය ආදායම් බදු පනතට අදාළ සංෙශෝධන. 

 ෙම් සියලුම සංෙශෝධන  2017 ජනවාරි මාසෙය් 01 වැනිදා  
සහ ෙද්ශීය ආදායම් බදු පනතට අදාළ සංෙශෝධන 2017 
අෙපේල් මාසෙය් 01 වැනිදා සිට කියාත්මක වනවා. 

ආෙයෝජන දිරිගැන්වීම් සඳහා නිර්ෙද්ශ බදු සහන ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

Hon. Chairman, I would appreciate if you ensure that 
this document is included in Hansard in full. * 

As I have mentioned, this document is regarding 
investment incentives - simplification of the tax system; 
setting-up of headquarters of international agencies; 
investment incentives for lagging regions; high impact 
investment; landmark investment; incentives for 
exporters; solid waste management/organic fertilizer; 
sugar industry; reduce the time bar period for appeals and 
assessments and restructuring of capital allowance.  All 
are being given to the incentivisation of exports out of Sri 
Lanka. 

Hon. Dinesh Gunawardena did mention that the 
attempt is to give these investment incentives only to the 
top end of the business stature in this country. He only 
falsifies a true statement.  

රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායම් ලබන 
පුද්ගලෙයකුෙගන් තඹ ශතයක බද්දක් ෙමවර අය වැය තුළින් අය 
කරලා නැති බව මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා. ඉහළ තලෙය් 
ආදායම් ලබන අයට නම් යම් පශන්යක් තිෙබනවා. අප බදු ගහලා 
තිෙබන්ෙන් බදු ෙගවන්නන්ට විතරයි. ෙමෙතක් කල් බදු ෙගවලා 
නැති අයට විතරයි අප ෙමවර අය වැෙයන් බදු ගහලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙම් දිරිගැන්වීම් දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන කාලාන්තරය තුළ දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 23ක්ව පැවති අපනයනය සියයට 13කට 
අඩු වුණා. අපනයනවලට ෙමොනවාද වුෙණ්? තමන්ෙග් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියපු ආණ්ඩුව ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන නැත්තටම නැති කරලා ආනයන කරන ස්වරූපයකට 
එය ෙවනස් කළා. ෙම්ක තමයි තිබුණු ෙවනස.  

අෙප් රෙට් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අෙප් ආණ්ඩුවත් 
කරන්ෙන් වැටිලා තිෙබන අපනයනය නැවත පණ ගන්වන එකයි. 
ඒකට තමයි අපි ෙමවැනි incentives දීලා තිෙබන්ෙන්. මා හිතන 
විධියට එය ෙනොමඟ යන පකාශයක් විතරයි. If your bite was as 
much as your bark, then, I guess, we can basically afford to 
go forward.  But, the noise that you made and the substance 
that came out were not in equal proportions. 

ගරු සභාපතිතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික්ක ෙය් පාසල්වල ෙඩස් 
බංකු සහ පුටු හිඟයක් බවතින බවට ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 2016 වර්ෂෙය්දී 
පාසල්වල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ෙමන්ම ෙඩස,් 
බංකු සහ පුටු මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර දී 
ඇති අතර, 2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම කාර්යය සඳහා බිලියන 9ක 

පතිපාදන අය වැය ඇස්තෙම්න්තු මඟින් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කර දී ඇත. 

ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා අදහස ්දක්වමින් ගුරුවරුන් 
පුහුණු කිරීම සඳහා වැඩ පිළි ෙවළක් ෙනොමැති බව සඳහන් කරන 
ලදී. අඛණ්ඩ ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් කියාත්මක  කිරීම සඳහා 
2016 වර්ෂෙය්දී ෙමන් 2017 වර්ෂෙය්දීද අවශ්ය පතිපාදන සලසා දී 
ඇත. ඒ අනුව අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් එම වැඩසටහන 
ආරම්භ කර ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු කියාත්මක කරනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන කාලෙය්දී 
ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න කිසිම සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
අද අෙප් අධ්යාපන ඇමතිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් තුළින්  
2017 ව ර්ෂෙය්දී  අලුතින් ගුරුවරුන් 39,000ක් බඳවා ගන්නවා 
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම වගකීෙමන් කියන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන කාල ෙය්දී ෙලොකුවට සද්ද කළා, 
"අරක කරනවා. ෙම්ක කරනවා." කියලා. අඩු ගණෙන් 
ගුරුවරුන්ෙග් පඩි වැඩි කෙළේත් නැහැ; අවශ්ය ගුරුවරු පමාණය 
බඳවා ගත්ෙත්ත් නැහැ. ෙද්ශපාලන ෙහන්චයියන්ලා  ටිකක් පත් 
කරලා, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන්ම නැත්තටම නැති 
කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලන කාලෙය්දී බව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා විසින් රජෙය් පාසල්වලින් 
සියයට 68කට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙනොමැති බව සඳහන් 
කළා. නමුත් සියලුම රජෙය් පාසල්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
නැංවීම, ජලය සහ විදුලිය ලබා දීම සඳහා ෙමම වර්ෂෙය්දී ෙමන් 
2017 වර්ෂයටද අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර දී ඇත. ඒ අනුව 2017 
වර්ෂය අවසානෙය්දී රජෙය් සියලුම පාසල්වල පවතින ජලය, 
විදුලිය ඇතුළු සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ගැටලු විසඳිමට 
හැකිවනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර පාසල් 12,013ක් තිබුණා. එය 
දැන් 10,000ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අප පාලනය භාර 
ගන්න ෙකොට ෙමයින් පාසල් 3,900ක විදුලිය, ජලය, 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් කිසිවක් තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ඒ සඳහා මුදල් ඉල්ලා 2016, 2017 වර්ෂවල ෙවනසක් 
ඇති කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි සංවර්ධනය 
කළ යුත්ෙත්. ෙම් කටයුතුවලටද ඔබතුමන්ලා බාධා කරන්න 
හදන්ෙන්?  

කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා අදහස් දක්වමින්, පාසල් ළමයින්ට  
රක්ෂණ පහසුකම් ලබාදීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා 
පතිපාදන පමාණවත් ෙනොවන බව සඳහන් කරන ලදී. ෙමම 
වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා 2017 අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 2,700ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් පාසල් 
ළමුන් ආවරණය වන පරිදි ෙමම රක්ෂණ පහසුකම ලබාදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව අෙප් ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා යටෙත් 
තිෙබන නිසා එතුමා මීට වඩා සාර්ථක රක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එමඟින් මීට වඩා අඩු මිලකට, මීට වඩා 
පහසුකම් සහිත ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ කමයක් ලබාෙදන්න පුළුවන් 
ෙවනවාය කියන කාරණයත් මම ඉතාම ආඩම්බරෙයන් 
ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 විශ්වවිද්යාල කාර්ය මණ්ඩලවල දීමනා ෙගවීම සඳහා 2017 
වසරට පතිපාදන සලසා දීම පිළිබඳව ගරු උසස් අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා මෙග් අවධානය ෙයොමු කර තිබූ අතර, එම ගැටලුව 
විසඳීම සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව මම 
එතුමා ෙවත දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර ජීවත් වන යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වූ 
ජනතාව සඳහා පමාණවත් සහන සැලසීමට රජය අෙපොෙහොසත් වී 
ඇති බව එම පළාත් නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරු අදහස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැක්වීෙම්දී සඳහන් කරන ලදී. එෙහත්, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශ්ය යටිතල 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කි රීම, නිවාස ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම, 
ෙසෞඛ්ය, අධ්යාපන ක්ෙෂේත සඳහා පහසුකම් සැලසීම, ස්වයං රැකියා 
ආරම්භ කිරීම සඳහා  සහනදායී ණය ෙයෝජනා කම කියාත්මක 
කිරීම, පවාහන පහසුකම් පුළුල් කිරීම සහ විශ්වවිද්යාලවලට අවශ්ය 
පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ආදී කාර්යයන් සඳහා 2016 වර්ෂෙය්දී 
රජය විසින් විශාල වියදමක් දරා ඇත. ඊට අමතරව අවතැන් වූ 
පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම ෙමන්ම, නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 
අවශ්ය පහසුකම් සැලසීමට රජය භාරෙය් තිබූ සහ හමුදාව 
පරිහරණය කරන ලද ඉඩම්ද නිදහස් කිරීමට රජය විසින් කටයුතු 
කර ඇත.  

Sir, Hon. Mavai S. Senathirajah mentioned this 
morning about the lack of funds.  I would aptly say that 
once again there is Rs. 23,000 million allocated, but 
capacity has not been there for the utilization of that, 
especially in the Northern area. So, please do not in any 
way infer that the Central Government does not provide 
funds. We have been very generous  not only to the 
Northern Province but also to the Eastern Province and all 
other provinces.  An equal distribution of funds  is the 
intention of our Budget because that is the core thinking 
of our Excellency the President and the Hon. Prime 
Minister. As a Government, we have been doing as much 
as possible. However, we are prone to be fallible and 
therefore you are free to tell us any particular area that has 
been overlooked.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
"අප රට භාර ෙදන ෙකොට ෙමෙහම අවුලක් තිබුෙණ් නැහැ" කියා 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කියා තිබුණා. ඇත්තටම ඒ කාලෙය් 
තිබුණු සුදු වෑන් දැන් නැහැ. ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ෙකොට ගිය 
සියයට 15ක, 20ක  අනවශ්ය වියදම දැන් නැහැ. යුදකරණය වැනි 
ෙද්වල් ඇත්තටම නැහැ. මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම 
ෙලෝකය පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. නමුත්, අද ලංකාෙව් තිෙබන 
වැදගත්කම ගැන ෙලෝකයා කථා කරනවා. අද මාධ්යවලට 
තර්ජනයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අපට රට භාර ෙදන ෙකොට තිබුණු 
ඒ වැරැදි අද නිවැරැදි ෙවලා තිෙබන එකද වැරැද්ද? දූෂණය අඩු 
කරනවා ෙනොෙවයි, අප එය නැත්තටම නැති කරනවා.   

This is in reply to what Hon. Sumanthiran mentioned. 
Hon. Member, please be assured that certain corrupt 
incidents that happened before will not  happen in the 
future. I  give that assurance on behalf of the 
Government, His Excellency the President and the Hon. 
Prime Minister. It is not just a reduction in corruption but 
it is an eradication of corruption that we are aiming at. 
That is what our Government is continuing to do and I 
want the fullest cooperation. Do not speculate.  Mention 
the names of the people who are corrupt and we will bring 
the crooks out.  Whether those are within us or had been 
there before us and are now shielding behind us is the 
question that we need to address at this moment.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The bond issue - 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
We are going into it. Do not worry. It is not like those 

days.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are the only Government that is allowing 

questioning and checking from the COPE, the Supreme 
Court and the  Commission to Investigate Allegations of 
Bribery or Corruption. We will certainly allow it. - 
[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට 

කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
This entire Discussion has been on the premise of the 

bond issue. We will look into it; clear all doubts that are 
there and prove that all speculation has been fictitious as 
mentioned before.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Nothing has happened. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, how many more minutes do you want?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, another 10 to 12 minutes.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
All right. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බියර් ෙකොම්පැනියකට ෙවනම වරපසාදයක් දුන්නාය කියා 

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙපන්වන්න හැදුවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මීට මාස හයකට පමණ ෙපර ඇද 
හැලුණු දැඩි වර්ෂාපතනය ෙහේතුෙවන් අඩි 15කට වඩා උසක 
ගංවතුරින් සමහර පෙද්ශ යට වූ  බව. ෙකොකා ෙකෝලා 
ෙකොම්පැනිය සහ ලයන් බියර් ෙකොම්පැනිය තිෙබන්ෙන් බියගම 
ආසනෙය්යි. ඒ ගංවතුරින් එම පෙද්ශයත් යට ෙවලා ඒ 
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ෙකොම්පැනිෙය්  machines  අකිය  වීම නිසා  එම ආයතනය 
පවත්වා ෙගන යා ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වුණා.  ඒ නිසා ඒ අය  
Ministry of National Policies and Economic Affairs එෙකන් 
ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, ඒ යන්ත සූත ෙග්න තුරු කරුණාකර 
ආනයනය කරන අවස්ථාෙව්දී  නිෂ්පාදන බද්ද විතරක් අය 
කරන්නය කියා.  ෙම් වාෙග් ෙබොළඳ තර්ක තමයි විපක්ෂය අද 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමම විවාදෙය් සජීව විකාශනයක් තිෙබන 
නිසා ෙමතුමන්ලා රටට ෙප්න්න ෙබොරුවට රඟපානවා. [බාධා 
කිරීම්] 

Sir, I cannot explain to a person with a childish 
mentality. When a company is faced with a natural 
disaster and cannot basically produce in the country, they 
have to import it. At the point of import we slash the 
manufacturing charge.  What else do you want to charge? 
Do you want to see that production is not going on? -
[Interruption.] ෙමතුමන්ලාෙග් සද්ෙද් තරමටම කථාෙව් 
හරයකුත් තිෙබනවා නම්, ෙම් පශ්නය අවසන්. ෙම්කයි තිෙබන 
පශ්නය. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සද්දය තරමට හරය නැති එක තමයි 
තිෙබන පශ්නය. එම නිසා අ පි ඉතාමත් වග කීමකින් කියනවා, 
රජය සතු මුදල් තඹ ශතයක් නැති ෙවලා නැහැයි කියලා. 
ගංවතුෙරන් නැති වුණු ෙද්වල්වලට අපට ආදායමක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජා නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ලජ්ජා නැත්ෙත් ෙමොකක්ද? ගංවතුර දැම්මා කියන එකද ලජ්ජා 

නැත්ෙත්? දරුණු යුද්ධයකට  මහින්ද රාජපක්ෂ නායකත්වය දුන්නා 
කිව්වා. ෙම් කථා කරන පණ්ඩිතෙයෝ ටික යුද්ධය නැති කරපු සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකාට ෙමොකක්ද කෙළේ? යුද්ධෙය් කථාව එතැන තමයි 
තිබුෙණ්. ෙබෝම්බවලට ලක් ෙවමින් යුද්ධය දිනපු සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක ෙද්වල් 
කියනවා. නමුත්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා හිරෙගදර සිටි කාලෙය් තත්ත්වය 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා තමයි 
සැබෑ තත්ත්වය.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "අද ෙඩොලරය 151යි." 
කියලා. අද ෙඩොලරය 147යි, 148යි. මතක තබා ගන්න. 2001දී 
අපට ආර්ථිකය භාර ෙදනෙකොට 113ට තිබුණු ෙඩොලරය අපි 93ට 
අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි කාලය තුළ ඒකාන්තෙයන්ම ෙඩොලරය 
150ට ෙනොෙවයි, ඊට වඩා අඩු ගණනකට ෙගනැල්ලා අපි ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මා මතක් කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] සද්ද කරන්න ඕනෑ 
නැහැ ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් එකම අභිලාෂය තමයි, රුපියෙල් 
අගය අඩුවීම. 

මම ඉතාම කනගාටුෙවන් තමයි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාට උත්තර ෙදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් 
හිටියාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, විපක්ෂෙය් සිට 
තමුන්නාන්ෙසේලා විෙව්චන ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් ෙනොෙවයි සිටින්ෙන්. නමුත්, ඒ කරපු 
ෙබොරුවට අකමැත්ත තමයි මම ෙමතැනදි පකාශ කරන්ෙන්. 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාෙග් පකාශය සඳහන් පිටු තුනක් 
තිෙබනවා. මම උපුටා ගන්ෙන් එතුමා කියපු එෙක් වටිනාකම 
විතරයි.   

"ෙමතැන ලබැඳියාවක ගැටුමක් නැද්ද කියන්න. ඇමතිවරයාම 
“granted” කියලා, ඇමතිවරයාම approval එක ෙදන ෙකොට 
තමන්ෙග් බිරිඳට" කියන වචනය. 

මම අහනවා, ෙමතැන එක ෙකොටසක්වත් රවි 
කරුණානායකෙග් නමකින් තිෙබනවාද කියලා. ෙම් ගබඩාව 
ඔබතුමන්ලා දකිනවා, expressway එෙක් යනෙකොට. ෙම්කට 
licence එක දුන්ෙන් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය. ෙම්ක විවෘත 
කෙළේ සරත් අමුණුගමත්, රනිල් විකමසිංහත්. ෙම්කට අපට 
වැඩිෙයන්ම උදව් කෙළේ ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතඥතාෙවන් 
යුක්තව පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු හිටපු ඇමතිතුමා 2014දී මැතිවරණයට ෙපර 
යම් විධියකින් දුරකථනෙයන් අමතා කිව්වා, "තමුන්ෙග් ගබඩාෙව් 
යම් ෙකොම්පැනියක් licence expire ෙවලා තිෙබන ෙචොක්ලට් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා." කියලා. එම නිසා එතැන raid කරලා 
තිබුණා. එදා bonded warehouse එකක් තිබුෙණ් නැත්නම්, 
ෙකොෙහොමද ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් වාෙග් පට්ටපල් 
ෙබොරු කියන එක කරුණාකර නවත්වන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

ෙමතැන ඉන්නවා, Director General, Sri Lanka Customs. 
එතුමාෙග් මම ඇහුවා, වැරදීමකින්වත් ලියුමක් තිෙබනවාද කියලා. 
මම  මෙග් ෙල්කම් Dr. R.H.S. Samarathungaෙගන් ඇහුවා, මම 
වැරදිලා නින්ෙදන්වත් අත්සන් කරලා තිෙබනවාද කියලා. ඒ 
ෙදකම නැති නිසා තමයි, මම Sri Lanka Customs එෙක් 
අධ්යක්ෂතුෙමක් ඉන්නවා,- [බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා 
අහගන්න. Director (Bonded) P. Saman De Silva ලියුමක් 
එවනවා. මිනිත්තු 15කින් ෙම්ක කෙළේ. කිසිම බැඳීමක් නැතිව 
ෙම්ෙක් ෙමෙසේ අසා තිෙබනවා. මම එය කියවන්නම්. 

“I do hereby confirm that I did not receive any letter 
or any communication to approve or allow any bond or 
any other matter from any person. I as a public servant 
always maintain my probity of public life and will not act 
against the law even if any person attempt to do so. I 
remain, P. Saman De Silva, Director (Bonded) Sri Lanka 
Customs".   

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙකෝප් 
එෙක් සභාපති. තමුන්නාන්ෙසේ වගකීමකින් කථා කරන්න. ෙම් 
ෙකෝප් එෙක් සභාපති කියන ෙබොරු. තමුන්නාන්ෙසේ පත්තර ටික 
ඇල්ලුවාට කමක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ පකාශයක් කරනවා නම්, 
කරුණාකර මම අත්සන් කර තිෙබනවා කියන ඒ ලිපිය ෙදන්න. 
එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග් පකාශය ඉල්ලා අසක්ර ගන්න කියා 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය 
වැය විවාදය අවසාන  වන ෙව්ලාව. [බාධා කිරීම්] අපි ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කරත්තකාරයන් වාෙග් වැඩ කරන්න 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා මාෙග් නම සඳහන් 

කරපු නිසායි ෙම් රීති පශ්නය මතු කරන්ෙන්. මම සභාගත කළ ෙම් 
ලියවිල්ල ඉතා පැහැදිලියි. 2016.05.16 දින M.S.A. Hassen, SC- 
Project , Industries and Serviced Directorate (Bonds) ඔහු 
තමයි Memo එක ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන්. එහි ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන් වනවා, “Hon. Minister of Finance has granted 
approval for establishment of a General Bonded Warehouse 
to M/S Global Transportation Logistics (Pvt.) Limited". 
කියා. ඒ නිසායි මම සභාගත කෙළේ. ගරු සභාපතිතුමනි, මම 
අහන්ෙන් Global Transportation Logistics (Pvt.) Limited, 
719/17, ලියනෙග්මුල්ල, සීදුව, ලිපිනෙය් තිෙබන්ෙන් කාෙග් 
ව්යාපාරයක්ද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඉංගීසිෙයන් කිව්වාම ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඉංගීංසි කියවන්න බැරි පශ්නයක්. ඒ 

නිසා කරුණාකර පිස්සු ෙකළින්න 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එපා. [බාධා කිරීම්] ෙමතැන අපි ලියුමකින් දීලා තිෙබනවා. මා 
නැවත අහනවා, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙගන් ඔබතුමා 
කිව්ෙව් "ඇමතිවරයා ලියා තිෙබනවා කියලා තමාෙග් බිරිඳට 
ෙමන්න ෙම්ක ෙදන්න." කියලා. මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා 
වචනෙයන් එෙහම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා? මම 
අහනවා, මෙග් අත්සෙන් කෑල්ලක්වත් තිෙබනවාද කියලා. අපි 
ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා ව්යාපාර කරලා නැහැ. අපි ව්යාපාර 
කරලායි ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
වාෙග් permit විකුණා වැඩ කරන අය ෙනොෙවයි අපි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙජ්වීපී එෙකන් permit අරෙගන නැද්ද? 
[බාධා කිරීම්] ෙමතැන ඇවිල්ලා "උන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙහොඳ නැහැ, මුන් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහොඳ නැහැ." කියා කථා කරනවා. ඒ නිසා කියනවා, කරුණාකර 
ෙබොරු කියන්න එපා.  

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා.  අපට හුඟක් දිගට වාද 

කරන්න බැහැ.  කරුණ කියා අවසන් කරන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා අෙප් පක්ෂයට ෙචෝදනාවක් කරපු 

නිසායි කියන්ෙන්. විවාදයට යන්න ඕනෑ නැහැ. එතුමා කිව්වා අපි 
permit එක විකුණා ෙද්ශපාලනය කරනවා කියලා. මම ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා, අෙප් පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට permit 
ලැබී තිෙබනවා; පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට permit  ලැබී 
තිෙබනවා; අවස්ථා කිහිපයකදී ලැබී තිෙබනවා. ෙම් එකදු 
අවස්ථාවකදීවත් අපි අෙප් වාහන බලපතය විකුණා නැහැ. අපි ඒ 
පිළිබඳව වගකීෙමන් කියන්ෙන්. ඒ නිසා අසත්ය පකාශ කරන්න 
එපා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙගොල්ලන්ට චරිත ඝාතනය කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ලන් 

ගැන කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you go ahead.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Point of Order  එක ෙමොකක්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. මම 

කියනවා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, රවි 
කරුණානායකෙග් ලියුමක් ෙමතැන සභාගත කරන්න; නැත්නම් 
කරුණාකර ඉල්ලා අස්කර ගන්න. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේට 
ඕනෑ විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ.  ෙකෝප් එෙක් සභාපතිවරයා 
ෙම් විධියට හැසිෙරනවා නම් එතුමා ෙමෙතක් අත්සන් කර ඇති 
Reports වලත් ෙම් වාෙග් පශ්නයක් තමයි ඇතිෙවලා ඇත්ෙත්. 
අවුරුදු 20ක් ව්යාපාර කරලා අපි ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් තනි කකුෙලන් හිටගන්න පුළුවන් ශක්තිය ඇති 
නිසායි. එක්ෙකෙනක් කියනවා අරයා ෙගවනවා කියලා; තව 
ෙකෙනක් කියනවා ෙමයා ෙගවනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

ඒ නිසා මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් මතක් කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එෙසේ කියපු නිසා මම දැන් කියනවා. 
[බාධා කිරීම්] මට තිෙබන ෙව්ලාව අඩුයි. ඔය කරන ෙද් නිසා 
කියනවා, ෙම් වන තුරු ෙම් රෙට් පුවක් අපනයනය කරලා 
තිෙබනවා, ජයලත් සහ මුරලිදරන්ෙග් මල්ලී. ෙම් ෙදෙදනා එෙහම 
කරලා තිෙබනවා. මම හිටපු සමාගෙම් ගබඩාෙව් නම පාවිච්චි 
කරලා පිට රටින් ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද, 
ෙම්වාෙග් වැඩ කරන්ෙන් කියා  ෙසොයන්න CID එකට භාරදීලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙහොරවැඩ කරන්න තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන් අදහස් කරලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙමතැන සඳහන් 
කරනවා, Cellini Holdings (Private) Limited  කියන සමාගම. 
මම ෙම් ලියවිල්ල ෙගෙනන්න ෙනොෙවයි, හිටිෙය්. නමුත් 
පශ්නයක් ආවා නම් ෙමන්න ෙම් වාෙග් අය තමයි ෙම් විධියට 
කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක ෙපන්වන්න ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
ෙල්ඛනය සභාගත*  කරනවා.  

4017 4018 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙකොෙහන්ද, Cellini Holdings (Private) Limited ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්.  Delivery note එක ෙමතැන තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් 
විධියට තමයි ෙචෝදනා කරනවා නම් කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
කවුද, කවුද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවා බලාගන්න පුළුවන්.  ෙම් විවාදය සජීවීව යන නිසා ඒ 

ෙගොල්ලන්ට defend කරන්න බැරි නිසා මම සඳහන් කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳව වන පතිකා. ඒවා මම මීට ෙපර 
සභාගත කළා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙර්ගුෙව් 
Commissioner General සහ ඒ සියලුම නිලධාරින් මම අගය 
කරනවා. 2012දී රුපියල් බිලියන 478ක්ව තිබුණු ෙර්ගු ආදායම 
2013 ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 504කට වැඩිෙවනවා. 2014 
ෙවනෙකොට එය රුපියල් බිලියන 516කට වැඩි ෙවනවා. එෙසේ 
වැඩිවන පතිශතය ෙවන්ෙන් සියයට 1යි, නැත්නම් සියයට 2යි. ඒ, 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් පාලන කාලය. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි 
දා අපි රට භාර ගන්නවා. 2014දී රුපියල් බිලියන 516ක්ව තිබුණු 
ෙර්ගු ආදායම, 2015 දී බිලියන 718 දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් සියයට 39කින් වැඩිෙවනවා. රුපියල් බිලියන 718ක්ව 
තිබුණු ආදායම 2016 දී සියයට 24කින් වැඩි ෙවලා එය රුපියල් 
බිලියන 886ක් ෙවනවා. 2017 දී එය රුපියල් බිලියන 1,000 දක්වා 
වැඩිකරන්න තමයි අපි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනෙමයි, Narcotic Bureau, 
STF, Sri Lanka Customs යන ආයතන ගැන මම ඉතාමත් 
ආඩම්බර වන අතර, මාෙග්  ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමොකද, 
ලංකාෙව් විතරක් ෙනෙමයි, ආසිෙය් ෙලොකුම heroin raid එක අපි 
පසු ගිය දා කළා. ඒෙකන් රුපියල් බිලියන 12,000ක්,- [බාධා 
කිරීම්] මම අහනවා, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් කාලෙය්  ෙහෙරොයින් 
කිෙලෝ එකක්වත් ඇල්ලුවාද කියලා. අඩු ගණෙන් ගිනි ෙපට්ටියක 
තරෙම් පමාණයක්වත් ඇල්ලුවාද? [බාධා කිරීම්] ෙමතැන ඉන්න 
පට්ට ෙහොරු ටික 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙහෙරොයින් ගිනි ෙපට්ටියක් විතර පමාණයක්වත් ඇල්ලුවාද? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහද, ඇල්ලුෙව්? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙන් කිව්ෙව්, නැහැයි කියලා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොනවද ෙමතුමන්ලා නැහැ කියලා 

කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙමන්න ෙම් වෙග් ෙද්වල් තමයි අපි 
කරන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙදයක් කළා නම් 
මට එක  නමක් කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙහට අනිද්දා ෙවනෙකොට අපි ව්යාඝාත් අල්ලනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
58ක්ද, 59ක්ද ෙමතැන ඉන්න ෙපොදු විපක්ෂෙය් කට්ටිය අපට 

ෙනොෙයක් ෙචෝදනා කරනවා. අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේනයි, ගරු 
රනිල් විකමසිංහයි පධාන පක්ෂ ෙදක එකට එකතු කරලා ජාතික 
පතිපත්තියක් අනුව කටයුතු කරෙගන යෑම පිළිබඳව අපි 
එතුමන්ලාට ගරු කරනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහ 
ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගහලා එක එක ෙද්වල් කියනවා.  ෙම් වෙග් 
ෙද්වල් කරපු  ඒ අයට ඡන්දය ෙදන්න පුළුන්ද? අපි අහනවා, 
ෙමතුමන්ලා ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. කරපු ෙහොරකම් 
ඔක්ෙකෝම නතර කරන නිසාද අපට ඡන්දය ෙදන්න එපා කියලා 
කියන්ෙන්? ඒ ව්යාපෘතිවලින් තමන්ට සියයට 15ක් ගන්න බැරිවන 
නිසාද, ඡන්දය ෙදන්න එපා කියලා කියන්ෙන්? ෙම් රට තුළ 
සමඟිය ඇති කරනෙකොට, ඒ සමඟියට අන්තවාදය ෙග්න්න හදන 
එක නවත්වන නිසාද ඡන්දය ෙදන්න එපා කියලා කියන්ෙන්? 
අෙප් රට තුළ ෙමොන පශ්න තිබුණත්, එදා අෙප් නායකෙයෝ 
ෙදෙදනා ගත් තීන්දුව අනුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අනන්යතාව රැකෙගන, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අපි අෙප් අනන්යතාව රැකෙගන තව අවරුදු 15ක, 20ක් ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ඉදිරියට ෙගනයනවා කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි. 

පක්ෂයක් වශෙයන් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අනාගතය 
ෙකොෙහොමද කියලා ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 
කිව්වා. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා, එතුමා ගැනත් කිව්වා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ය වශෙයන් වග කීමකින් යුතුව අපිත් කියන්ෙන්, 
"ඔව්, අපිත් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් ෙසේවය 
කරන්න මිස, එක පවුලක් සංවර්ධනය කරන්න ෙනෙමයි" කියන 
එකයි. ඒකයි ෙවනස. [බාධා කිරීම්] 'ආයි', 'ෙහෝයි', 'හූයි' ගාන්න 
පුළුවන්. අපි අල්ලනවා කියලා එදා ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙහොරු ටික 
තව මාස ෙදක තුනකින් අධිකරණය ඉදිරියට ෙග්නෙකොට, අන්න 
එදාට අත්පුඩි ගහන්ෙන් ඔබතුමන්ලා මිස අපි ෙනොෙවයි කියන 
එකයි මම කියන්ෙන්. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එක්ක අත් වැල් 
බැඳෙගන ආරම්භ කළ ෙම් රට සංවර්ධනය කරා යන ගමන යන 
ෙකොට ෙනොෙයක් බාධා ඇති ෙවනවා. යහ පාලනයක් ෙගනියන 
ෙකොට සමහර අයට යම් විධියක පීඩා ඇති ෙවනවා. උසාවිෙයන්ම 
අපට කියනවා, සමහර අයව අත් අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා. 
පට්ට ෙහොරු ටිකක් ඉන්නවා, ඒ අයව අත් අඩංගුවට අරෙගන 
නැත්ෙත් ඇයි? [බාධා කිරීම්] ඒ අය අත් අඩංගුවට ගන්න එපා 
කියලා අපට උසාවිෙයන් කියලා තිෙබනවා.  

එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි දුන් අය අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැත්ෙත් 
ඇයි? ඒ වෙග් ෙද්වල් උසාවිෙයන් නවත්තලා තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ඒවාට ෙලඩ වැෙටනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ හැම තැනම 
ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ෙමොකක්ද, අලුත් පක්ෂයක් හදලා 
තිෙබනවාෙන්. ඒ මල් ෙපොෙහොට්ටුවට වැඩ කරන්න පුළුවන්. 
උසාවියට එනෙකොට ambulance එෙකන් එන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්වා 
තමයි යහ පාලනෙය් තිෙබන දුර්වලතා. අපි අහනවා, ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධියට සම්බන්ධ අය අත් අඩංගුවට අරන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියලා. ෙමොනවාද තිෙබන පශ්න? අපි භය නැහැ, ෙම්වා කියන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[බාධා කිරීම්] එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ෙම් ආයතන රකින්න 
සූදානම්ව සිටිනවා. කටයුතු කරන ෙකොට කරුණාකර තමන් ළඟ 
සාක්ෂි තබාෙගන වැඩ කරන්න කියලා අපි කියනවා. ෙමොකද, 
අෙප් පැත්ෙත් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඒවාත් ශුද්ධ කරෙගන 
යන්න තමයි අපි සූදානමින් සිටින්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි සුරාබදු ගැන කථා කරනවා. සුරාබදු 
ගැන කථා කරන ෙකොට, අපි ෙම් රට භාරගන්න ඉස්ෙසල්ලා 2014 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සුරාබදු ආදායම විධියට ලැබුෙණ් රුපියල් 
මිලියන 2,200යි. අද මාෙසකට රුපියල් මිලියන 12,800ක් 
උපයනවා. රුපියල් බිලියන 44ක් ෙහොයපු ආයතනය, අද රුපියල් 
බිලියන 168ක්, එෙහම නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි 16,800ක් 
ෙහොයනවා. එෙහම ෙහොයන නිසාද, දැන් තිෙබන්ෙන් පිරිසිදු 
පාලනයක් ෙනොෙවයි කියන්ෙන්? 

මා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අහන එකම පශ්නය ෙම්කයි. එක 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 2,200ක්  ලබා ගත්ත එක අද සියයට 
600කින් පමණ වැඩි ෙවලා රුපියල් මිලියන 12,800ක් ලබා 
ගන්නවා නම් එදා මාසයකට රුපියල් මිලියන 10,000 බැගින් 
ෙකොෙහේටද ගිෙය්? කාෙග් සාක්කුවටද ගිෙය්? ෙම් ගැන නිශ්ශබ්දව 
සිටින්ෙන් ඇයි? අපි ෙම්වා ශුද්ධ කරනවා ෙනොෙවයි. ඒ අහිංසක 
ජනතාවෙග් බදු බර අඩු කරන එකයි අපි කරන්ෙන්. අපි 
අකැමැත්ෙතනුයි 'වැට්' එක සියයට 15ක් දක්වා වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් 'වැට්' එක පනවා තිෙබන්ෙන් තාවකාලිකවයි. 
පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෙම්ක සියයට 8ට, 9ට අපි අඩු කරනවායි 
කියන එක මා වගකීමකින් කියන්න කැමැතියි.  

රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ආදායම් ලබන පුද්ගලයකුෙගන් තඹ 
ශතයක බද්දක් ෙම් අය වැෙයන් අය කළාද? නැහැ. එෙසේ කෙළේ 
පළමුවැනි වතාවටයි. ඒ නිසායි අද  විපක්ෂය ෙහොල්මන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ඒ අය අසත්ය කියන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
එතුමන්ලාට ආත්ම ෙගෞරවයක් නැතිව අද චරිත ඝාතනය 
කරන්ෙන්. අද ඒ අය බණින්ෙන් ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට,  
වැඩ කරන අයට. අෙප් ඇමති මණ්ඩලය විවෘතව සාකච්ඡා 
කරනවා. අපි හැංගි ෙහොරා ෙගනැල්ලා කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
එදා තිබුණා වාෙග්  "ෙමන්න, Agenda එක. උඹලා pass කරන්න 
ඕනෑ. නැත්නම් යන්න" කියන සංකල්පෙය් අපි නැහැ. ෙබොෙහොම 
විවෘතව සාකච්ඡා කරලා, අවසානෙය් සමඟිෙයන්, 
එකමුතුභාවෙයන් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

අද අෙපන් අහනවා, "2016 වර්ෂයට ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය් 
පශ්නයක් තිබුණා ෙන්ද?" කියලා. ඔව්, 2016 වර්ෂෙය් අය වැෙය් 
පශ්නයක් තිබුණා. ෙමොකද, ෙනොෙයක් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. 
නමුත්, ඒවා ඒකාබද්ධ කිරීෙම්දී  යම් යම් පශ්න තිබුණා. ඒ නිසා 
2017 වර්ෂයට අය වැය හදන ෙකොට අෙප් ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා කටයුතු 
කරන්න කියලායි. මා එය ඉතාමත් අගය කරනවා. ඒ සියලු 
ෙදනාම අපට එක අය වැයක් හදන්න උදවු කළා. ෙම්ක එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙහෝ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය වැයක් 
ෙනොෙවයි. ජාතික අය වැයක් ෙලසයි ෙම්ක ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ 
නිසා තමයි විෂමතා නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ජනතාව සියලු 
ෙදනාටම ඒ වාසිෙය් පතිලාභය ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, එදා 
වකශීලීව, යම් විධියකින් ෙහොෙරන්  සල්ලි  ලබා ගත්ත ඒවා අද 
ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ෙමෝදි අගමැතිතුමා  කළා 
වාෙග් ඔය පන්දාෙහේ ෙනෝට්ටු ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා වැඩි 
කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි ෙසොයා ගන්නම්. අද  රැස්වීමක් ෙහෝ 
යම් විධියක විෙරෝධතා රැලියක් පැවැත්ෙවනවා නම් ඒ විෙරෝධතා 

රැලිය ළඟට කට්ටිය ෙගන්වන්ෙන් අලුත් පන්දාෙහේ ෙනෝට්ටු දීලයි.  
ඒ ෙනෝට්ටු ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? තවම ඒවා මහජන සංසරණය 
සඳහා මහ බැංකුෙවන් නිකුත්  කරලා නැහැ. ඉතින් මහ 
බැංකුෙවන් නිකුත් කෙළේ නැති ඒවා ෙකොෙහොමද තමන් ළඟ 
තිෙබන්ෙන් කියන එක මා අහන්න කැමැතියි.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා bonds ගැන කථා කරනවා. ඒකට අදාළ 
Perpetual Treasuries Limited කා එක්කද වැඩ කෙළේ? එදා වැඩ 
කෙළේ නිවාඩ් කබ්රාල් එක්කයි; නාමල් රාජපක්ෂ එක්කයි.  දැන් 
ෙම් ෙගොල්ලන් ඒ ගැන වචනයක් කියනවාද? ඒ ෙගොල්ලන් ඒ 
පතිලාභ අරෙගන, අද ඒ පතිලාභ නැති ෙවන ෙකොට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයටයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටයි බණින එකද හරි? 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් අපි අහනවා, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් ෙහොරකම නැවැත්වූ නිසාද, 
තර්ජනය නැති කළ නිසාද,  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් 
ජනතාව එකට එකතු කරලා ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන නිසාද, 
පජාතන්තවාදීව කටයුතු කරන නිසාද කියලා? මට කියන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  do you want some more time? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes.   

අපි ෙර්ගු ආදායම වැඩි කළා. සුරා බදු ආදායම වැඩි කළා.  
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලැබූ රුපියල් බිලියන 280ක 
ආදායම අද රුපියල් බිලියන 588 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
එන අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 650කට වැඩි ආදායමක් අපි 
උපයනවා. ඉතින් ෙම්වා වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා තුළින් 
තමයි ජනතාවෙග් බදු බර අඩු කරලා කටයුතු කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා  කිව්වා,  රුපියල 
බාල්දු ෙවනවා කියලා. නමුත්, අපට එක ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. 
ෙම් සියලු ෙද්ම ඇති වුෙණ්- [බාධා කිරීම්] අෙප් ගරු නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට හිතවත්කමටයි මා ෙම් පකාශය කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, එතුමා පකාශ කර තිබුණා, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අලාභය 
ඇති වී තිෙබන්ෙන් අදක්ෂතාව නිසායි කියලා.  නමුත්, 
අදක්ෂතාෙව්  සහ දක්ෂතාෙව් ෙවනස මා ෙපන්වන්නම්.  

"Ceylon FT" of Monday, 28th July, 2014 states, I quote: 

 “H’tota port earnings to exceed Rs.15B by end 2014.”  

ඒෙක් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා- [බාධා කිරීම්]ෙමොකක්ද, 
කරත්ත කාරයා? 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] ඒ ශබ්ද කෙළේ කරත්ත කාරයාද, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කියන මිග් ගනු-ෙදනුව ගැන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළා. ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කළ අය ෙත්රීම් කාරක සභාවට ආෙව් නැහැ. ෙමතැන 
නැති හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට මඩ ගහන්න, අවලාද 
නගන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද පාවිච්චි කිරීම අපි ෙහළා 
දකිනවා. එදා ෙත්රීම් කාරක සභාවට ආෙව් නැහැ. අවුරුදු ෙදකක් 
බම්බු ගැහුවාද? 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා,- [බාධා කිරීම්] Hon. Minister, you go 

ahead. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමායි, මමයි, -[බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි,-[බාධා 

කිරීම්] මම සාමාන්යෙයන් පජාතන්තවාදීව හැසිෙරන 
පුද්ගලෙයක්. නමුත් දැන් කථා කරන්න නැගිට්ෙට්, විමල් වීරවංශ. 
මම අහනවා, ආරක්ෂක ඇමතිතුමාෙගන්, ෙමතුමාෙග් ෙගදර 
මරණයක් සිදු වුණා. 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] ව්යාඝාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙපොලීසිය ෙමතුමාෙගන් වචනයක්වත් ඇහුවාද? මම අහනවා 
ආරක්ෂක ඇමතිතුමාෙගන්, ෙහොර passport  එකක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තිබුණා. අත් අඩංගුවට ගත්තාද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීම්] Hon. Minister, please go 

ahead. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් වාෙග් අයයි අපට ඇඟිල්ල දිග් කරන්න හදන්ෙන්. අපට 

ඇඟිල්ල දිග් කරන්ෙන් ෙම් වාෙග් ෙහොරු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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passport එක තිෙබන එකාද? 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන ගන්න, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව, පාෙද්ශීය සභාව 

ෙනොෙවයි.[බාධා කිරීම්] පර බල්ලා. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  අඩු ගාෙන් අද ගරු සභාෙව් නාමල් 

රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් නැහැ, මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් 
නැහැ. ඒ ඡන්ද ෙදකත් අපට ලැෙබනවා කියන එක විශ්වාසයි.  
“Hambantota Port earnings to exceed Rs.15 billion by end 
2014.”  This is what "Ceylon FT" of Monday, 28th July, 
2014 stated.  ෙම් වරාෙය් ආදායම රුපියල් මිලියන 300කට 
වැඩිය තිබුෙණ් නැහැ. 2014 අලාභය රුපියල්  මිලියන 7,700යි.  
වරාෙයන් ආදායමක් ෙනොලැබීම මත එම ණය ෙගවන්න බැරි වීම 
නිසා 2015 වන ෙකොට එම ණය පමාණය බිලියන 15,800 දක්වා 
වැඩි වුණා. ණය පමාණය වැඩි වුෙණ් ඇයි? බිලියන 174ක් වියදම් 
කළත්, ආදායම එන්ෙන් මිලියන 300යි. එතෙකොට අලාභයක් 
නැතුව ලාභයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා තමයි අෙප් අගමැතිතුමා 
හම්බන්ෙතොට වරාය equity එකක් ෙලස ආෙයෝජනයක් කෙළේ. ඒ 
ආෙයෝජන තුළින් අෙප් ණයබරතාව අඩු වනවා. ණයබරතාව අඩු 
වීම තුළින් රුපියෙල් බර අඩු වනවා. රුපියල ශක්තිමත් වන 
ෙකොට, නැවත අෙප් ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් මට්ටමක් එනවා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග්ම තමයි මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ. 
ෙම් වාෙග්ම තමයි, Hambantota International Convention 
Centre එක. ෙම් වාෙග්ම තමයි, Akuregoda Defence 
Headquarters Complex  එක.  

මතකද "මිග් ගනු-ෙදනුව"? කවුරුත් ඒ ගැන කථා කරනවාද? 
සද්ද කරන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගැන කථා 
කරනවා. එතුමා නිකම් සු දෙනක් ෙවලා තිෙබනවා. මිග් ගනු-
ෙදනුව නිසා මිලියන 10,800ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. කවුද ඒ 
ගැන ෙහොයලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් යම් අය -[බාධා කිරීම්] ෙම්ක 
විපක්ෂෙය් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය?  [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක passport  එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක මිග් ගනු-ෙදනුව. 
ෙම්ක ව්යාඝා ෙහෝ passport එකක් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි.  
[බාධා කිරීම්]ෙම් වාචාලකම් නවත්වන්න අවශ්යයි. ෙම්වාට ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. අපි කියන්ෙන්, ඒ කට්ටියට -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ටිකක්. ව්යාඝාද -[බාධා කිරීම්] ෙපොලීසිෙයන් ගත්තාද? ෙමතුමා 
දන්ෙන් නැහැ, තමන් ළඟ passport ෙදකක් තිෙබනවා කියලා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙමතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතුමාෙග් ෙනෝනාටත්. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තව ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඒවා ගැන කියන 
ෙකොට upset වනවා. ඒකට අපට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, -[බාධා කිරීම්] Hon. Minister, how long do 

you want? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ෙහොරු නම්, ෙම් ව්යාඝා ෙහොරා 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙමොනවාද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඒ passport ෙදක ගැන 
ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ඒ නිසා තමයි,-[බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා 
අෙප් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිග් කරනවා නම් පිරිසිදු චරිතයක් ඇතිව 
කථා කරන්න. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ වාෙග්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් අවසාන කරන්න. The time is up. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ අගමැතිතුමාෙගන් ලැෙබන මඟ ෙපන්වීම 
මැනිය ෙනොහැකි තරම්. ෙකෙසේ වුවද, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහතා විසින් පකාශ කර ඇති, "මම යුද්ධය මීළඟ 
හමුදාපතිවරයාට භාර ගැනීමට ඉඩ ෙනොතබමි." යන පකාශය 
සිහිපත් කරනවා. මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් මමත් ෙමම  ගරු 
සභාවට සහ අෙප් පුරවැසියන්ට පකාශ කරන්න කැමැතියි, "අෙප් 
රජය ෙමම ආර්ථික යුද්ධය අනාගත පරම්පරාවට උරුම වීමට ඉඩ 
ෙනොෙදනවා" කියලා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී,-[බාධා කිරීම්] 
ෙමතුමන්ලා සද්ද කළා කියලා අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙමතුමන්ලා 
කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ ෙහොෙරක් කියලා. ඉතින්, මම ෙමොනවා 
කරන්නද? [බාධා කිරීම්] ඒවා තමයි අපි ෙමෙතක් දුර නැති 
කරෙගන ආෙව්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරමින්, 2017 අය වැය 
සකස් කිරීම සඳහා මා ෙවත උපෙදස් ලබා දුන්න අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ විපක්ෂ නායකතුමා 
ෙවතත්, මා ෙවත සහාය දැක්වූ අමාත්ය මණ්ඩලයට සහ ගරු 
මන්තීවරුන්ටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. එෙසේම 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය සමරතුංග මහතා ඇතුළුව 
භාණ්ඩාගාරෙය් සියලුම නිලධාරින්ටත්, මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

අය වැය විවාදෙය්දී අනගි සහයක් ලබා දුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහ ෙල්කම්තුමාට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම, "ඔබ සැමට පීතිමත් 
නත්තලක්!" කියා සහ "2017 වර්ෂය සුභ නව වසරක් ෙව්වා!" 
කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ථනා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  [බාධා කිරීම්] 
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  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
  Document tabled: 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகுதவிசாளர்அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] සිටෙගන සිටින ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகுதிேனஷ்குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන විමල් 

වීරවංශ මන්තීතුමා ගැන ගරු මුදල් ඇමතිතුමා -[බාධා කිරීම්] ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ගැන සඳහන් කරපු 
ෙද් ස්ථාවර නිෙයෝග -[බාධා කිරීම්] Under Standing Orders, 
you cannot accuse an Hon. Member without bringing in a 
Substantive Motion. ඒ කියන්ෙන්, Substantive Motion එකක් 
නැතිව, you cannot accuse another Hon. Member. So, we are 
requesting you to expunge the section in which the Hon. 
Minister referred to the Hon. Member. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர்அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි වන සියලු ෙද් ඉවත් කරනවා. 

Your point is taken, Hon. Gunawardena. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] සිටෙගන සිටින ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  We are 
going to take up the Heads now. - [Interruption] Yes, I noted 
your point. 

 

"102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.803,270,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.699,450,000 
 

"102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.699,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.3,591,530,000 
 

"102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.3,591,530,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
102 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

238 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.3,724,091,000 

 
"238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.3,724,091,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.3,600,000 
 

"238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.3,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
238 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

“ தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 803,270,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா 699,450,000 
 

“ தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 699,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  3,591,530,000 

 
“ தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,591,530,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  102, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  238.- அரசிைறக் ெகாள்ைகத்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 3, 724,091,000 
 
“ தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 3, 724,091,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,600,000 

 
“ தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  238, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 803,270,000, for Head 102, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, Rs. 
699,450,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 699,450,000, for Head 102, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 02.-  Development Activities  - Capital Expenditure, 
Rs.3,591,530,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,591,530,000, for Head 102, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 102, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

HEAD 238.- DEPARTMENT OF FISCAL POLICY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 3,724,091,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,724,091,000, for Head 238, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 238, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

    Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 3,600,000 

   
Question, "That the sum of Rs. 3,600,000, for Head 238, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 238, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි කීප සැරයක් Division එකක් 

ඉල්ලුවා.   
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙදන්නම්. 
 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We ask for a Division by name. All of us are asking for a 

Division. අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත කිරීමට විරුද්ධව අපි ඉල්ලා 
සිටියා -අෙප් විරුද්ධත්වය පකාශ කරලා- ඡන්දයක්.   

 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙකොයි අවස්ථාෙව්ද, ඒ? මට ඇහුෙණ් නැහැ. ෙමතැනට 

ඇහුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, 
ඒ, ෙකොයි අවස්ථාෙව්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තමුන්නාන්ෙසේ- [බාධා කිරීම්] ඇහුෙණ් නැත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 

අප විපක්ෂය හැටියට- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ ඉල්ලීම කෙළේ ෙකොයි අවස්ථාෙව්දීද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇහුෙණ් නැහැ.  
 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, Division එක 

ඉල්ලන්ෙන්, කුමන ශීර්ෂයටද? [බාධාකිරීම්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇහුෙණ් නැහැ. [බාධාකිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇෙහන්ෙන් නැත්නම්, ෙගදර යන්න කියනවා.  

ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. AnuraDissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. AnuraDissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ඡන්දයට ගන්ෙන් මුදල් 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයයි. මා හිතන විධියට, දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන්ෙන්, 'අප ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් මුළු 
අය වැයටමයි' කියලායි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. අපි මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 

සම්බන්ධෙයන් Division එකක් ඉල්ලනවා. එය වංචා 
මධ්යස්ථානයක්.    

 
ගරු සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් විතරද? 

[බාධාකිරීමක්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
 

We are willing to go for a Division. Kindly, take the 
Vote row by row. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
But, Hon. Minister, you have to move the 

Amendment to Head 240 first. Then, we can go for a 
Vote. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Okay, Sir. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

240 වන ශීර්ෂය.- ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,741,513,000 

  
"240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,741,513,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.    

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.4,895,350,000 
 
"240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.4,895,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
240 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
தைலப்  240.- ேதசிய வர ெசல த் திட்டத்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -   

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,741,513,000 
 

“ தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,741,513,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப 

மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 4,895,350,000 
 

“தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 4,895,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
HEAD 240.-  DEPARTMENT OF NATIONAL BUDGET 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,741,513,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,741,513,000, for Head 240,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 240, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 4,895,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,895,350,000, for Head 240, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

             
Head 240, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.169,172,534,000 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 169,172,534,000 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 169,172,534,000 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා 2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, 240 වන වැය ශීර්ෂෙය් 02වන 
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 

 
"වැඩසටහන 02.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 

පතිපාදනය රු.193,592,534,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ 
යුතුය. [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 
(ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙනහි පුනරාවර්තන 

වියදම් සඳහා පතිපාදනය රු. 24,420,000,000 කින් වැඩි කිරීමය.)  
 

ව්යාපෘතිය 2 - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධව පහත සඳහන් පරිදි පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි 
කළ යුතුය :- 

(අ) වැය විෂය 1702 - අවිනිශ්චිත ෙසේවා 

අයිතමය (03) -  ෙගොවීන්, ෙගොවි සංවිධාන සහ කෘෂි සැකසුම් ආයතන ෙවත 
සියයට 50ක ෙපොලී සහනාධාරයක් යටෙත් ණය සැපයීම 
සඳහා රු.400,000,000 

අයිතමය (04) -  කෘෂි කර්මාන්තය යාන්ත ීකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
සියයට 75 ක ෙපොලී සහනාධාර ණය ෙයෝජනා ක මයක් 
සැකසීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (05) - ෙද්ශීය කිරිපිටි නිෂ්පාදන අඩු මිලට සැපයීම සඳහා 
රු.200,000,000 
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අයිතමය (06) -  ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජකයන්ට බාහිර කුකුළු ෙගොවීන් 
දිරිගැන්වීමට සියයට 50ක ෙපොලී සහනාධාරයක් සැපයීම 
සඳහා රු.350,000,000 

අයිතමය (07) -  සුළු පරිමාණ කුකුළු පාලනෙය් ෙයෙදන ව්යාපාරිකයන්ට 
ශීතකරණ ලබා දීම සඳහා රු.75,000,000 

අයිතමය (08) -  නව සපිරි ග ාමීය ණය ෙයෝජනා ක මය යටෙත් අභිජනන 
මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා රු.100,000,000  

අයිතමය (09) -  මල්පැළ තවාන් 2,000කට සියයට 50ක ෙපොලී 
සහනාධාරයක් යටෙත් ණය පහසුකම් සැපයීම සඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතමය (10) -  විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය සඳහා සියයට 50ක ෙපොලී 
සහනාධාර යටෙත් ණය පහසුකම් සැපයීම සඳහා 
රු.25,000,000 

අයිතමය (11) -  එක් පාසැලකට උපරිම ෙලස පරිගණක 50ක් කුලී පදනම 
මත ලබා දීම සඳහා රු.5,000,000,000 

අයිතමය (12) -  "සුභාග" ශිෂ්යත්ව ෙයෝජනා ක මය යටෙත් කුසලතා පිරි 
පාසැල් සිසුන් 1,000කට ශිෂ්යත්ව ලබා දීම සඳහා 
රු.30,000,000 

අයිතමය (13) - අග හාර රක්ෂණ ප තිලාභ, ෙද්පළ ණය සහ ආපදා ණය 
පහසුකම අර්ධ රාජ්ය පාසැල්වලට ව්යාප්ත කිරීම සඳහා 
රු.25,000,000 

අයිතමය (14) -  ආබාධිත සිසුන්හට ලබා ෙදන ෛදනික දීමනාව ඉහළ 
නැංවීම සඳහා රු.25,000,000 

අයිතමය (15) -  සියලු පාසැල් සිසුන් සඳහා රු.200,000ක ෙසෞඛ්ය 
රක්ෂණාවරණයක් සඳහා රු.2,700,000,000 

අයිතමය (16) -  රජෙය් විශ්වවිද්යාලයන්හි ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ෙපන්වන 
අෙප්ක්ෂකයන්හට ෙලෝකෙය් ඉහළ මට්ට්ෙම් පවතින 
විශ්වවිද්යාල සඳහා ඇතුළු වීමට ශිෂ්යත්ව ක මයක් සකස් 
කිරීම සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (17) -  රජෙය් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවල පුහුණු වැඩසටහන් 
හැදෑරීමට සිසුන් ෙවත ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීම සඳහා 
රු.300,000,000 

අයිතමය (18) -  විශ්වවිද්යාල ප තිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත රාජ්ය 
ෙනොවන ආයතනවල අධ්යාපනෙව්දී උපාධි පාඨමාලා 
හැදෑරීමට සිසුන් 5,000කට ණය ෙයෝජනා ක මයක් 
ක ියාත්මක කිරීම සඳහා ෙපොලී සහනාධාර රු.100,000,000 

අයිතමය (19) -  රජෙය් විශ්වවිද්යාල ප ෙව්ශය සඳහා සුදුසුකම් ෙනොලබන 
සිසුන්ට ණය ෙයෝජනා ක මයක් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.300,000,000 

අයිතමය (20) -  ඇඟලුම්, ෙසෞඛ්ය, ආගන්තුක සත්කාරය සහ ඉදි කිරීම් යනාදී 
ක්ෙෂේත යන්හි ෙපෞද්ගලික අංශය මගින් පුහුණු කරනු ලබන 
තරුණ අයවලුන් 10,000කට යැපුම් දීමනාවක් ලබා දීම 
සඳහා රු.300,000,000 

අයිතමය (21) -  සියලුම ප ාථමික පාසැල් ෙසෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පරිපාලන වියදම් රු.50,000,000 

අයිතමය (22) -  අවුරුදු 03ක් ඇතුළත ෙපෝෂණෙව්දීන් 300ක් දක්වා වැඩි 
කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (23) -  කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට සහනදායී ණය 
ෙයෝජනා ක මයක් සඳහා ෙපොලී සහනාධාර -                        
රු. 750,000,000 

අයිතමය (24) -  අපනයන සහ සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ඉහළ නැංවීමට 
ෙගෝලීය ප වර්ධන වැඩසටහනක් ක ියාත්මක කිරීම සඳහා 
රු.1,000,000,000 

අයිතමය (25) -  ෙකොළඹ ෙවෙළඳ ප දර්ශනය පැවැත්වීම සඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතමය (26) -  ෙවෙළඳ ප වර්ධන ක ියාකාරකම් සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (27) -  සංචාරක ෙහෝටල් සඳහා සහන ෙපොලී පදනම මත ණය 
ෙයෝජනා ක මයක් ක ියාත්මක කිරීමට ෙපොලී සහනාධාර 
සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (28) -  මුදිත හා ඉෙලක්ෙටොනික සංචාරක ෙපොත්පත් යාවත්කාලීන 
කිරීම සහ සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයන් ෙයදවීම සඳහා රු.10,000,000 

අයිතමය (29) -  ඉෙලක්ෙටොනික කාර් කුලී රථ ෙලස ප වර්ධනය කිරීම සඳහා 
සියයට 50ක ෙපොලී සහනාධාර යටෙත් ණය පහසුකම් 
සැපයීම සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (30) -  පාසැල් ළමුන් ප වාහනය කරන වෑන් රථ වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා සියයට 75ක ෙපොලී සහනාධාර යටෙත් ණය පහසුකම් 
සැපයීම සඳහා රු.150,000,000 

අයිතමය (31) -  ෙගෝල්ඩන් කී තැන්පත්කරුවන් සඳහා ෙගවීමට 
රු.3,000,000,000  

අයිතමය (32) -  නිවාස 100,000ක් සඳහා රු.200,000ක් දක්වා සියයට 50ක 
ෙපොලී සහනාධාරයක් සහිත ණය ෙයෝජනා ක ම සඳහා 
රු.1,000,000,000 

අයිතමය (33) -  ආබාධිත රණ විරුවන් සඳහා විශ ාම වැටුප් ප දානය කිරීම 
සඳහා රු.3,500,000,000 

අයිතමය (34) -  දායකත්ව විශ ාම වැටුප් අරමුදල සඳහා රජෙය් දායකත්වය 
රු.1,000,000,000 

අයිතමය (35) -  රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල අවම වශෙයන් උපාධි 
අෙප්ක්ෂකයන් 1,000ක් ෙවනුෙවන් ව්යාපාර ආරම්භ කිරීම 
සඳහා පූර්ණ ෙපොලී සහනාධාර යටෙත් එක් අෙයකුට රු. 
මිලියන 1.5ක් සැපයීම සඳහා රු.150,000,000 

අයිතමය (36) - ජාත්යන්තර ෙවසක් දින සැමරුම සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (37) - පිරිෙවන්හි අධ්යාපනය ලබන සියලුම භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
සඳහා මසකට රු.2,500ක ශිෂ්යාධාරයක් හඳුන්වා දීම සඳහා 
රු.150,000,000 

අයිතමය (38) - කලාකරුවන් සඳහා පවත්නා රක්ෂණ ක මය ප සාරණය හා 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (39) - මාධ්යෙව්දීන්ට ඔවුන්ෙග් උපකරණ නවීකරණය කරගැනීම 
සඳහා ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමට ෙපොලී සහනාධාරයක් 
ලබා දීම සඳහා රු.25,000,000 

අයිතමය (40) - ෙශේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ සඳහා පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා රු.10,000,000 

අයිතමය (41) - ත ිවිධ හමුදාවල නීති නිලධාරීන් සඳහා වෘත්තීමය දීමනා සඳහා 
රු.20,000,000 

අයිතමය (42) - "වස විස නැති රටක්" සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (43) - මාසික විදුලි පාරිෙභෝජනය රු.2,000ට වැඩි ගෘහයන් සඳහා 
සූර්ය බලශක්තියට මාරු වීම ෙවනුෙවන් ෙපොලී 
සහනාධාරයක් ලබා දීම සඳහා රු.1,500,000,000 
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අයිතමය (44) - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා ප වර්ධනය කිරීම 
සඳහා රු.300,000,000 

අයිතමය (45) - ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත ක ියාත්මක කිරීම සඳහා 
රු.25,000,000 

"240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.193,592,534,000ක් දක්වා වැඩි කළ මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“ தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான அதிகாிக்கப்பட்ட பா 193 ,592 ,534 ,000 
அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 193,592,534,000, for Head 

240,  Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 
  

Head 240, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.25,000,000,000 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 25,000,000,000 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 25,000,000,000 
  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා 2017 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, 240 වන වැය ශීර්ෂෙය් 02වන 
වැඩසටහන සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සභාව එකඟද? 

 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 
 
"වැඩසටහන 02.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම් සඳහා 

පතිපාදනය රුපියල් 294,485,000,000 දක්වා වැඩි කිරීෙමන් සංෙශෝධනය කළ 
යුතුය. [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 
(ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් ෙමම වැඩසටහෙනහි මූලධන වියදම් 

සඳහා පතිපාදනය රු. 269,485,000,000කින් වැඩි කිරීමය.)  

ව්යාපෘතිය 2  - පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධව පහත සඳහන් පරිදි මූලධන වියදම් වැඩි කළ 
යුතුය :- 

(අ) වැය විෂය 2503 - අවිනිශ්චිත ෙසේවා 

අයිතමය (05) - ෙවනත් අනෙප්ක්ෂිත ෙගවීම් සඳහා රු.20,650,000,000ක 
දැනට ඇති ප තිපාදනය රු.25,500,000,000කින් වැඩි කිරීම 

අයිතමය (06) - ජාතික අංශු මාත  පරිමිත ෙසේවාකරණ මධ්යස්ථානයක් 
(National Finite Element Simulation Centre) ශ ී ලංකා 
ප්ලාස්ටික් හා රබර් ආයතනෙය් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.50,000,000  

අයිතමය (07) - ජානමය වශෙයන් උසස් තත්ත්වෙයන් යුත් වැඩි ඵලදාවක් 
ලබා ෙදන ෙපොල් වගා ෙරෝපණ දව්ය නිෂ්පාදනය කිරීම 
රු.75,000,000 

අයිතමය (08) - ස්වයංක ියකරණය කරන ලද ෙවෙළඳ භාණ්ඩ හුවමාරු 
පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම රු.75,000,000 

අයිතමය (09) - ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් ලබා ෙදන උසස් තත්ත්වෙයන් යුත් 
කිරි එළෙදනුන් ෙගොවීන්ට ලබා දීම රු.400,000,000 

අයිතමය (10) - හම්බන්ෙතොට, මන්නාරම හා මඩකලපුව දිස්ත ික්කයන්හි 
ජලජීවී වගා කර්මාන්ත කලාප පිහිටුවීම සඳහා 
රු.500,000,000 

අයිතමය (11) - ගන්දර ධීවර වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා 
රු.100,000,000 

අයිතමය (12) -  හම්බන්ෙතොට, යාපනය සහ මඩකලපුව ඇතුළුව ෙවරළ 
ආශ ිත දිස්ත ික්ක 10ක ධීවර ගම්මාන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
රු.1,200,000,000 

අයිතමය (13) - ඒකාබද්ධ මිරිදිය ධීවර ගම්මාන පිහිටුවීම - "වැවක් සහිත 
ගමක් වැඩසටහන" සඳහා රු.300,000,000 

අයිතමය (14) - ජාතික ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙමෙහයුම් පුළුල් 
කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (15) -  යාන් ඔය ව්යාපෘතිය සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (16) - පහළ මල්වතු ඔය සංවර්ධන වාරිමාර්ග ව්යාපෘතිය සඳහා 
රු.300,000,000 

අයිතමය (17) - ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම හා වාරිමාර්ග පද්ධති 
කාර්යක්ෂමතා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය සඳහා 
රු.300,000,000  

අයිතමය (18) - මිණිෙප් වම් ඉවුර සහ කිතුල් සහ රුගම් වැව්, කුඹුක්කන් ඔය 
සහ තරාපුරම් වැව් ප තිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 
රු.600,000,000 

අයිතමය (19) - භූගත ජලය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා නියමු ව්යාපෘති 
ෙතෝරාගත් දිස්ත ික්ක 8ක (ෙපොෙළොන්නරුව සහ මඩකළපුව 
ඇතුළු) ක ියාත්මක කිරීම සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (20) - විද්යාගාර උපකරණ සහ ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම ඇතුළුව 
පාසැල්වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා 
රු.5,000,000,000 

අයිතමය (21) - සියලුම පාසැල් සඳහා විදුලිය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් වැනි මූලික පහසුකම් ලබා දීම සඳහා 
රු.2,000,000,000 

අයිතමය (22) - අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) ගුරුවරුන් සහ පාසැල් සිසුන් සඳහා 
ෙනොමිෙල්  "ටැබ්" (tabs) ලබා දීම සඳහා රු.5,000,000,000 
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අයිතමය (23) - වතුකරෙය් පාසල් 25 ක් නඟා සිටුවීම සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (24) - ආබාධිත සිසුන් සඳහා විෙශේෂ අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කිරීමට 
රු.150,000,000 

අයිතමය (25) - රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් තට්ටු 10කින් යුත් 
ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (26) - විශ්වවිද්යාල සිසුන් විෂය බාහිර ක ියාකාරකම් සඳහා 
දිරිගැන්වීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (27) - නවක වදය සහ ස්ත ී පුරුෂ අසමානතාව මත ඇති වන වද හිංසා 
සහ ලිංගික අඩන්ෙත්ට්ටම් වැළැක්වීම සහ සමානාත්මතාව 
සහ ස්ත ී පුරුෂ සමානාත්මතාව ඇති කිරීම් මධ්යස්ථානයක් 
පිහිටුවීම සඳහා රු.10,000,000 

අයිතමය (28) - මාතර ජර්මානු තාක්ෂණික පුහුණු පාසැල සහ ෙහෝටල් පුහුණු 
පාසැල නගා සිටුවීම සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (29) - ඉෙලක්ෙටොනික ඉගැනුම් සම්පත් මධ්යස්ථානයක් කැලණිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් පිහිටුවීම සඳහා රු.125,000,000 

අයිතමය (30) - වකුගඩු ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා රු.750,000,000 

අයිතමය (31) - ෙහද පුහුණු පාසැල් නඟා සිටුවීම සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (32) - වකුගඩු ෙරෝග සහ අෙනකුත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග මත කරන 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (33) - කරාපිටිය, අම්පාර සහ යාපනය ෙරෝහල්වල විෙශේෂිත ළමා 
ෙරෝග ප තිකාර ඒකකයන් පිහිටුවීම සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (34) - නින්දවූර්හි මූලික ෙරෝහලක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 
රු.200,000,000 

අයිතමය (35) - කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් මුඛ ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානයක් 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (36) - මහනුවර මහ ෙරෝහෙල් ඇට මිදුලු බද්ධ කිරීෙම් ඒකකයක් 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (37) - ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (38) - ජාතික ව්යාපාර ඇතුළත් වන නාමාවලියක් හා ෙවෙළඳ ගැටලු 
විසඳීෙම් කාර්යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (39) - කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ට ණය ඇපකර 
ෙයෝජනා ක මයක් ක ියාත්මක කිරීමට මූලික ප ාග්ධනය සඳහා 
රු.500,000,000 

අයිතමය (40) - කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය තුළින් ෙප්ෂ කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන ව්යවසායකයන් පුහුණු කිරීම සහ අත්යවශ්ය යටිතල 
පහසුකම් ලබා දීම සහ කාර්මික ජනපද නගා සිටුවීම සඳහා 
රු.500,000,000 

අයිතමය (41) - රාජ්ය ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන තුළින් ෙකොළඹ 
දිස්ත ික්කෙය් "ආෙව්ණික කලා නිර්මාණ විකුණුම් 
මධ්යස්ථානයක්" පිහිටුවීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (42) - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ෙද්ශීය ආදායම් බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ආෙව්ණික වූ සුවිෙශේෂී ෙගොඩනැගිලි 
ඉදි කිරීම සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (43) - ශ ී ලංකාෙව් ආනයන අපනයන බැංකුවක් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.10,000,000,000 

අයිතමය (44) - අධිෙව්ගී මාර්ග පිවිසුම්වල පිහිටි ෙපෞද්ගලික නිදහස් ෙවෙළඳ 
කලාපවලට ඉඩම්, විදුලිය හා ජල පහසුකම් සම්පාදනය 
සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (45) - රාජ්ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව මගින් විශාල පරිමාණෙය් 
ප දර්ශනාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (46) - නෙවෝත්පාදන ෙව්ගවත් කිරීෙම් අරමුදලක් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.100,000,000 

අයිතමය (47) - රාජ්ය ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව වැඩසටහන් පදනම් කර 
ගනිමින් ෛජව තාක්ෂණික නෙවෝත්පාදන උද්යානයක් 
පිහිටුවීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (48) - ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් උසස් ඉෙලක්ෙටොනික සැලසුම් 
මධ්යස්ථානයක් ඉදි කිරීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (49) - ශ ී ලංකා නැෙනෝ තාක්ෂණික ආයතනය (SLINTEC) සඳහා 
රු.250,000,000 

අයිතමය (50) - ෙරොෙබෝ තාක්ෂණෙය් ෙයදීම් සඳහා වූ විශිෂ්ටතා 
මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (51) - ජාන විද්යාත්මක විශිෂ්ටතා මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතමය (52) - කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනෙය් ඖෂධ නිෂ්පාදන 
විද්යාගාරය (ITI) පුළුල් කිරීම සඳහා රු.150,000,000 

අයිතමය (53) - නිෂ්පාදන සැලසුම් ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අරමුදල සඳහා 
රු.500,000,000 

අයිතමය (54) - නැණසල මධ්යස්ථාන සමඟ දිස්ත ික්ක 05ක ඉන්කියුෙබ්ටර් 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (55) - ආසන 5,000කින් යුත් MICE සම්මන්ත ණ ශාලාවක් ෙකොළඹ 
දිස්ත ික්කෙය් ඉදි කිරීම සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (56) - නැෙගනහිර පළාෙත් පුහුණු මධ්යස්ථානයක් හා ඒකාබද්ධ 
ෙතොරතුරු මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (57) - සංචාරකයින් බහුල කලාපවල සංචාරක ෙපොලිස් ඒකක 
ව්යාප්ත කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (58) - ෙපොල්ගහෙවල - කුරුණෑගල සහ අළුත්ගම - ගාල්ල ද්විත්ව 
දුම්රිය මාර්ග දක්වා පුළුල් කිරීම සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (59) - කන්කසන්තුෙර් සිට ෙපොන්නලායි හංදිය දක්වා දුම්රිය 
මාර්ගය ව්යාප්ත කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (60) - ජල මාර්ග ප වාහනය සඳහා වන ජැටි සඳහා ආෙයෝජනය 
සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (61) - රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික සහභාගීත්වෙයන් නව ෙද්ශීය ගුවන් 
ෙසේවයක් හඳුන්වා දීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (62) - ත ිකුණාමල ජල සැපයුම් ෙයෝජනා ක මය වර්ධනය කිරීම 
සඳහා රු.600,000,000 

අයිතමය (63) - රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික සහභාගීත්වය යටෙත් යාපනය සහ 
පුත්තලම යන ප ෙද්ශවල ජලෙය් ලවණතාව ඉවත් කිරීෙම් 
මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (64) - අසාර්ථක බැංකු ෙනොවන මූල්ය ආයතන නගා සිටුවීම සඳහා 
මූල්ය වත්කම් කළමනාකරණ නිෙයෝජිතායතනයක් පිහිටුවීම 
සඳහා රු.10,010,000,000 

4039 4040 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අයිතමය (65) - නිවාස බැංකුවට අවශ්ය ප ාග්ධනය ෙයදවීම සඳහා 
රු.7,500,000,000 

අයිතමය (66) -  උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත් සහ කඳුරට ප ෙද්ශය ද 
ඇතුළත්ව රට තුළ නිවාස 50,000 ඉදි කිරීම කඩිනම් කිරීම 
සඳහා රු.6,000,000,000 

අයිතමය (67) - ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව සහ ෙයොවුන් බලකාය යටෙත් 
වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් රු.4,000,000,000 

අයිතමය (68) - මත්දව්ය වැළැක්වීම හා මත්දව්ය සඳහා ඇබ්බැහිවූවන් 
පුනරුත්ථාපනය සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (69) -  සෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත ීවරෙයකු සඳහාම, ෙතෝරාගත් 
තරුණ අයවලුන් ෙවත ෙපොලී රහිත ණය ලබා දීම සඳහා ග ාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකට මිලියන 1ක් බැගින් සැපයීම සඳහා 
රු.7,000,000,000 

අයිතමය (70) - ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් ආගමික ස්ථාන 
සංවර්ධනය සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (71) - ආගමික ස්ථාන පුනරුත්ථාපනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම 
සඳහා රු.25,000,000 

අයිතමය (72) - පිරිෙවන් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සහ පිරිෙවන් 
ගුරුවරුන්ෙග් හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
රු.50,000,000 

අයිතමය (73) - ශ ී ලංකා ජාතික චිත පට සංස්ථාෙව් චිත පට සංරක්ෂණාගාරය 
හා ප තිසංස්ථාපන ඒකකය පිහිටුවීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (74) - "පණ්ඩිත් අමරෙද්ව සංගීත ආශ මය" පිහිටුවීම සඳහා 
රු.25,000,000 

අයිතමය (75) - ජාතික චිත පට විද්යායතනය පිහිටුවීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (76) - රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙය් ක ියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් 
සැලසීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (77) - රෙට් විවිධ ජනවර්ග අතර සාමය හා සමගිය අරමුණු කර 
වැඩසටහන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම සඳහා රු.180,000,000 

අයිතමය (78) - දරුවන් හා තරුණ පිරිස අතර දක්ෂතා හඳුනා ගැනීෙම් 
වැඩසටහන් සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (79) - දියගම ක ීඩාංගණයට අනුබද්ධව ජාතික ක ීඩා විද්යා පීඨයක් 
පිහිටුවීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (80) -  ජාත්යන්තර තරගවලදී ශ ී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීමට ජාතික 
මට්ටෙම් මලළ ක ීඩකයින්ට සහාය වීම සඳහා 
රු.100,000,000 

අයිතමය (81) - සුගතදාස ගෘහස්ත හා එළිමහන් ක ීඩාංගණය නවීකරණය 
කිරීම සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (82) - ක ීඩා පාසැල්වල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම සඳහා 
රු.100,000,000 

අයිතමය (83) - කෘතිම ධාවන පථයක් සහිත පළාත් ක ීඩා සංකීර්ණ පිහිටුවීම 
සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (84) - ක ීඩා පුහුණුකරුවන්ෙග් හා උපෙද්ශකයන්ෙග් හැකියා 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (85) - මානව කාර්ය සාධන විද්යාගාරය පිහිටුවීම සඳහා 
රු.100,000,000 

අයිතමය (86) - නුවරඑළිෙය් සියලු පහසුකම් සහිත උන්නතාංශ පුහුණු 
මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (87) - පිට පළාත් පාසැල් 1,000ක ක ිකට් ක ීඩාව ප වර්ධනය කිරීම 
සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (88) - ෙවල්ෙවට්ටිතුෙරයි කුමාර් ආනන්දන් පිහිනුම් තටාකය ඉදි 
කිරීම සඳහා රු.25,000,000 

අයිතමය (89) - "ෙසේවා පියස" මධ්යස්ථාන 1,000ක් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.1,500,000,000 

අයිතමය (90) -  ආගමන ෙපොලීසිය පිහිටුවීම සඳහා රු.25,000,000 

අයිතමය (91) - ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය - ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත, 
ජාතික ෙගවීම් තලය, ජාතික දත්ත මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම, 
වාහන තද බදය අවම කිරීම සඳහා ගාස්තු අය කිරීෙම් 
ක මයක් හඳුන්වා දීම, බ්ෙලොක්ෙච්න් තාක්ෂණය මගින් රහස් 
ෙක්ත පණිවුඩ ක මයක් (Cryptography) හඳුන්වා දීම, 
අමාත්යාංශ සඳහා වීඩිෙයෝ සම්මන්ත ණ පහසුකම් සැපයීම 
සඳහා රු.15,000,000,000 

අයිතමය (92) - ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නවීන උපකරණ ලබා දීම සඳහා 
රු.5,000,000,000 

අයිතමය (93) - අනුරාධපුර, මාතෙල්, යාපනය සහ ෙපොෙළොන්නරුව යන 
ප ෙද්ශවල අධිකරණ සංකීර්ණ පිහිටුවීම, විනිශ්චයකාරවරුන් 
සඳහා නිල නිවාස පහසුකම් සැපයීම සහ අධිකරණ කටයුතු 
පරිගණකගත කිරීම සඳහා රු.600,000,000 

අයිතමය (94) - වාණිජ අධිකරණ 4ක් පිහිටුවීම සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (95) - රාජ්ය අංශ ෙගොඩනැගිලි හරිත බලශක්තියට පරිවර්තනය 
කිරීම සඳහා රු.350,000,000 

අයිතමය (96) - ආපදා කළමනාකරණය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි 
ගිනි නිවන හමුදා ඒකක සඳහා ෆ්ලැට්ෙබඩ් ෙබෝට්ටු 25ක් 
මිලදී ගැනීම සඳහා රු.250,000,000 

අයිතමය (97) - පැල්මඩුල්ල, ආපදා කළමනාකරණ පුහුණු මධ්යස්ථානයක් 
පිහිටුවීම සඳහා රු.50,000,000 

අයිතමය (98) - රු. බිලියන 15 දක්වා ස්වාභාවික විපත් ආවරණය හා හදිසි 
සහනදායී ෙයෝජනා ක මය වැඩි කිරීම සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (99) - පළාත් පාලන ආයතනයන්හි අපදව්ය කළමනාකරණය 
සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (100) - ග ාමීය මාර්ග කි.මී. 1000 දක්වා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
රු.4,500,000,000 

අයිතමය (101) - කුඩා වැව් 1,500ක් ප තිෂ්ඨාපනය, පුනරුත්ථාපනය හා 
ෙරොන් මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා රු.3,000,000,000 

අයිතමය (102) - නගර සංවර්ධනය සඳහා පුළුල් සැලැස්මක් සැකසීම සඳහා 
රු.3,000,000,000 

අයිතමය (103) - ෙකොළඹ මහජන පුස්තකාලයට නව ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි 
කිරීම සඳහා රු.500,000,000 

අයිතමය (104) - දක්ෂිණ සංවර්ධනය සඳහා රු.1,000,000,000 

4041 4042 
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අයිතමය (105) - ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරවලට ඔවුන්ෙග් ක ියාකාරකම් උතුරු 
ප ෙද්ශයට ව්යාප්ත කිරීමට කාර්යාල පහසුකම්, විෙනෝද වීෙම් 
පහසුකම් හා ෙවනත් අවශ්ය පහසුකම් සහිත මිශ  සංවර්ධනය 
සඳහා වූ සිරස් ෙගොඩනැගිල්ලක් සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (106) - සමන්තුෙර් සහ කල්මුෙණ් නගර සෙමෝධානිත කිරීම සඳහා 
රු.200,000,000 

අයිතමය (107) - නැෙගනහිර පළාෙත් ජලාපවහන පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා රු.100,000,000 

අයිතමය (108) - නැෙගනහිර පළාෙත් ආර්ථික මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා 
රු.300,000,000 

අයිතමය (109) - මාතර ගංඉවුරු සංවර්ධනය සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (110) - "සිරිසර පිවිසුම" වැඩසටහන ත ිකුණාමලය දිස්ත ික්කෙය් 
ක ියාත්මක කිරීම සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (111) - යාපනය දිස්ත ික්කෙය් තැපැල් ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
රු.10,000,000 

අයිතමය (112) - ප ාෙද්ශීය නායකයන් බල ගැන්වීම සඳහා විෙශේෂ අරමුදල් 
ක මයක් ස්ථාපිත කිරීම රු.300,000,000 

අයිතමය (113) - ප ාෙද්ශීය මට්ටෙම් ප ශ්න විසඳීම සඳහා රු.200,000,000 

අයිතමය (114) - ලක් සෙතොස සිල්ලර ජාලය ප සාරණය කිරීම සඳහා 
රු.500,000,000 

අයිතමය (115) - ලක් සෙතොස සහ ඔසුසල බලයලත් ෙවළඳසැල් පුළුල් කිරීම 
සඳහා රු.1,000,000,000 

අයිතමය (116) - නාවික මුර සංචාර සඳහා ෙබෝට්ටු මිලදී ගැනීම සඳහා 
රු.250,000,000 

අයිතමය (117) - මහා නගර සංවර්ධන ව්යාපෘති ක ියාත්මක කිරීම සඳහා 
රු.7,500,000,000 

අයිතමය (118) - අවදානම් සඳහා ෙවන් කිරීමට (ආදායම් හා වියදම් අතර ඇති 
වන ෙවනස්වීම්) රු.50,000,000,000 

අයිතමය (119) - ෙද්ශීය ණය සුරැකුම්පත්වල ෙපොත් අගය ගැලපීමට 
රු.70,000,000,000 

"240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.294,485,000,000ක් දක්වා වැඩි කළ මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

  
240 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“ தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட  பா 294,485,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
nபட்ட . 

 

தைலப்  240, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the increased sum of Rs. 294,485,000,000, for Head 
240,  Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 
  

Head 240, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් සංෙශෝධන කිසිවක් ලැබී නැහැ. 

එතුමා සංෙශෝධන කියවනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පටන් ගන්න ෙකොට දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සංෙශෝධන ෙමොනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ.  ඒවා  අපට 

දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මුල් දවෙසේ දීලා තිෙබනවා. පළමුවැනි දවෙසේ දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි සංෙශෝධන දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 

ඡන්දයට දමලා ජයගහණය නැත්නම් පරාජය කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒක කරන්නත් බයයිෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. සියලුෙදනාම තමන්ෙග් 

ආසනවල වාඩි ෙවලා සහාය ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] Order, 
please! 

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු සභාපතිතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   "ஆம்"  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு தவிசாளர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
 
Question put.  
THE HON. CHAIRMAN, having collected the Voices, declared 

that the "Ayes" had it. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide!   
 

පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 164:  
විරුද්ධව  55 යනුෙවන්  - ෙබදුෙණ්ය. 

பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 
164; எதிராக 55 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 164; 
Noes 55. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ අනුව 240 වන ශීර්ෂය සංෙශෝධන සහිතව සම්මත වී ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

241 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.72,750,000 
 

“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.72,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.3,000,000 

 
“241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.3,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
241 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

242 වන ශීර්ෂය.- කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.57,230,000 

 
“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.57,230,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.2,900,000 

 

“242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
242 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
243 වන ශීර්ෂය.- සංවර්ධන මූල්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.364,332,000 
 

“243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.364,332,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.1,300,000 

 
“243 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.1,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.4,463,875,000ක 

 
“243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.4,463,875,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
243 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
244  වන ශීර්ෂය.-  ෙවළඳ සහ ආෙයෝජන පතිපත්ති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන 
වියදම, රු.45,832,000 

      
“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.45,832,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.3,200,000 
      
“244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.3,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

      
244 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                              

 
245 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.518,300,000 
  

“245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.518,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.7,700,000 
  

“245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.7,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
245 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

4045 4046 
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246  වන ශීර්ෂය.- ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව   
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.2,920,379,000 

“246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.2,920,379,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.298,000,000 
  

“246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.298,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
246 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.    

 
 

247 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා ෙර්ගුව 
   

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.2,033,032,000 

   
“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.2,033,032,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

   
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.180,000,000 
  

“247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.180,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
247 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 248 වන ශීර්ෂය.- සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

  
 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.1,028,103,000 
  

“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.1,028,103,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.209,800,000 
  

“248 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.209,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
248 වන  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

249  වන ශීර්ෂය.-  භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
    
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.16,700,816,000 
 

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.16,700,816,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 409,200,000 
  

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු.409,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
249 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.787,000,000 
  

“249 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  
රු.787,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 249 ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී. 

 
250 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.42,728,000 

  
"250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.42,728,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.3,500,000  
 

"250  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.3,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
250 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

4047 4048 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

251 වන ශීර්ෂය.- තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.387,321,000 

  
“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.387,321,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.2,528,500,000 
 

“251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.2,528,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
251 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
323 වන ශීර්ෂය.- නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  
 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - 

පුනරාවර්තන වියදම,  රු.10,238,000  
  

“323 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.10,238,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට 

 ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
  
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.900,000 

  
“323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
323 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
324  වන ශීර්ෂය.-  කළමනාකරණ විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.43,834,000 

 
“324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.43,834,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.4,900,000 

 
“324  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.4,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
324 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.         

329  වන ශීර්ෂය.- ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.39,343,000 
   

“329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.39,343,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.7,100,000 

 
“329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.7,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
329 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.                                     

 
 

தைலப்  241.- பகிரங்கத் ெதாழில் யற்சிகள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 72,750,000  

 
“தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 72,750,000அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
லதனச் ெசல  பா 3,000,000 

 
“தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  241, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  242.- காைமத் வச் ேசைவகள்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 57,230,000 
 

“தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 57,230,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,900,000 

 

“தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  242, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  243.- அபிவி த்தி நிதித் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  364,332,000 

 
“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 364,332,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,300,000 

 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  4,463,875,000 
 

“தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 4,463,875,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  243, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  244.- வர்த்தக மற் ம் தலீட் க் ெகாள்ைககள் 
திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 45,832,000 

 

“தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 45,832,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 3,200,000 
 

“தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 3,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  244, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  245.- அரச நிதித்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 518,300,000 

 
“தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 518,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 7,700,000 

 

“தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 7,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  245, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்  246.- உள்நாட்  இைறவாித்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,920,379,000 

 

“தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 2,920,379,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 298,000,000 

 

“தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 298,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  246, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  247.- இலங்ைகச் சுங்கம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,033,032,000 
 

“தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 2,033,032,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 180,000,000 

 

“தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 180,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  247, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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தைலப்  248.- ம வாித் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,028,103,000 

 

“தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,028,103,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 209,800,000 

 

“தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 209,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  248, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  249.- திைறேசாிச் ெசயற்பா கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 16,700,816,000 

 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 16,700,816,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா      வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 409,200,000 
 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 409,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 787,000,000 

 

“தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 787,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  249, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  250.- அரச கணக்குகள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 42,728,000 

 
“தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 42,728,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,500,000 

 

“தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா  3,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  250, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  251.- விைல மதிப்பீட் த்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 387,321,000 

 

“தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 387,321,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  

தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,528,500,000 
 

“தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,528,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  251, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  323.- சட்ட அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 10,238,000 

 

“தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ்      ெசல க் 
கான பா 10,238,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 900,000 
 

“தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  323, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  324.- கணக்காய்  காைமத் வத் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 43,834,000 
 

“தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 43,834,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,900,000 

 

“தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 4,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  324, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  329.- தகவல், ெதாழில் ட்ப காைமத் வத் 
திைணக்களம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 39,343,000 
 

“தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 39,343,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்  
வினா  வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 7,100,000 
 

“தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா  7,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  329, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
 

HEAD 241.-  DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 72,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 72,750,000 for Head 241,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 241, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.3,000,000  for Head 241, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 241, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 242.-  DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 57,230,000 

 
Question, "That the sum of Rs.. 57,230,000 for Head 242,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 242, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs.2,900,,000 for Head 242, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 242, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 
HEAD 243.- DEPARTMENT OF DEVELOPMENT FINANCE 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.364,332,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.364,332,000 for Head 243,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 243, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,300,000 for Head 243, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 243, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 4,463,875,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,463,875,000 for Head 243, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 243, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 244.-  DEPARTMENT OF TRADE AND INVESTMENT 
POLICY 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 45,832,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 45,832,000 for Head 244,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 244, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.3,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs.3,200,000 for Head 244, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 
  

Head 244, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
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HEAD 245.-  DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 518,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 518,300,000 for Head 245,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 245, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.7,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs.7,700,000 for Head 245, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 245, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 246.-  DEPARTMENT OF INLAND REVENUE 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 2,920,379,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,920,379,000 for Head 246,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 246, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.298,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.298,000,000 for Head 246, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 246, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 

HEAD 247.-  DEPARTMENT OF CUSTOMS 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 2,033,032,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,033,032,000 for Head 247,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.180,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 180,000,000  for Head 247, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 247, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

HEAD 248.- DEPARTMENT OF EXCISE 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,028,103,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,028,103,000 for Head 248,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 248, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs.209,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 209,800,000  for Head 248, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 248, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 249.- DEPARTMENT OF TREASURY OPERATIONS 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure  
Rs. 16,700,816,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 16,700,816,000 for Head 249,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 409,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 409,200,000 for Head 249, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 787,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 787,000,000 for Head 249, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 249, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

HEAD 250.- DEPARTMENT OF STATE ACCOUNTS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 42,728,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 42,728,000, for Head 250, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,500,000, for Head 250, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 250, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 251.- DEPARTMENT OF VALUATION   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 387,321,000 
 
Question, "That the sum of Rs.387,321,000, for Head 251, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,528,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,528,500,000, for Head 251, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 251, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 323.- DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 10,238,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 10,238,000, for Head 323, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 323, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 900,000, for Head 323, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 323, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

HEAD 324.- DEPARTMENT OF MANAGEMENT AUDIT  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 43,834,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 43, 834,000, for Head 324, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 324, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital 
Expenditure,  
Rs. 4,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,900,000 for Head 324, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 324, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 329.- DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 
MANAGEMENT   

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 39,343,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 39,343,000, for Head 329, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,100,000, for Head 329, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 329, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
පළමුවන උපෙල්ඛනය 

தலாம் அட்டவைண 
FIRST SCHEDULE 

         
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 
'' 19 වන පිටුෙව්,  20 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 

සඳහන් අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය:       

'වැඩසටහන 02  සංවර්ධන වැඩසටහන       12,005,000,000 
(රුපියල් බිලියන ෙදොළහයි මිලියන පහයි)' ''  
 
''32 වන පිටුෙව්,    10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 

සඳහන් අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය:      

'ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශය' 
 
14 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් අයිතමය 

ආෙද්ශ කළ යුතුය.  

'ශීර්ෂ 157 ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යවරයා' '' 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

''40 වන පිටුෙව්,   8 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර  ඒ ෙවනුවට පහත 
සඳහන් අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය.  

'ශීර්ෂ 215  කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ' '' 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
පළමුවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
தலாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
First Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

ෙදවන උපෙල්ඛනය 
இரண்டாம் அட்டவைண 

SECOND SCHEDULE 
               

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 

 
''ෙදවන උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතුය'' - [මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 
ෙදවන උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්  හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

இரண்டாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Second Schedule, ordered to stand part of the Bill. 
 

ෙතවන උපෙල්ඛනය 
ன்றாம்  அட்டவைண 

THIRD SCHEDULE 
         

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 

       
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

''49 වන පිටුෙව්, 21 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
සඳහන් අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය.       

 

ෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

     

ෙතවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
ෙකොටසක්  හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

ன்றாம் அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Third Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය.- (2017 මුදල් 
වර්ෂය සඳහා විසර්ජන) 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட வாசகம் 2.- (நிதியாண்  2017 
இற்கான நிதி ஒ க்கீ ) 

POSTPONED CLAUSE 2.- (Appropriation for financial year, 2017.)  
 
 

සම්මත කරන ලද සංෙශෝධන : 
ெசய்யப்பட்ட தி த்தங்கள்: 
Amendments made: 

 
The sub section (1) and (2) of Clause 2 of the Appropriation Bill for 

2017 be amended by deleting the words “rupees one thousand eight 
hundred nineteen billion five million forty four thousand” (in lines 8 to 
9 of page 1 and lines 12 to 13 of page 2) and substituting the words 
“rupees two thousand one hundred twelve billion nine hundred ten 
million forty four thousand” therefor. 

 

(The effect of this amendment is to increase the 
Appropriation for expenditure of the government for the year 
2017 from Rs.1,819,005,044,000 - One trillion, eight 
hundred nineteen billion, five million, forty four thousand to 
Rs. 2,112,910,044,000 - Two trillion, one hundred twelve 
billion, nine hundred ten million, forty four thousand). 
 

The sub section (1) (b) of Clause 2 of the Appropriation Bill for 
2017 be amended by deleting the words “rupees one thousand four 
hundred eighty nine billion two hundred five million four hundred thirty 
six thousand” (in lines 5 to 7 of page 2) and substituting the words 
“rupees one thousand five hundred seventy nine billion one hundred ten 
million four hundred thirty six thousand” therefor. [The Hon.Ravi 
Karunanayake] 

 

(The effect of this amendment is to increase the maximum 
borrowing limit of the government in 2017, from Rs. 
1,489,205,436,000 - One trillion, four hundred eighty nine 
billion, two hundred five million, four hundred thirty six 
thousand to Rs. 1,579,110,436,000 - One trillion, five 
hundred seventy nine billion, one hundred ten million, four 
hundred thirty six thousand) 

 
කල් තබන ලද 2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட 2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  

சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Postponed Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
කල් තබන ලද 3 සිට 10 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட 3 தல் 10 வைரயான  வாசகங்கள் 

சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Postponed Clauses 3 to 10, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
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'54 ජාතික 15701 රාජ්ය 18,000,000 5,000,000 50,000,000 
 සහජීවනය,  නිලධාරින්ට  
 සංවාද හා  අත්තිකාරම් 
 රාජ්ය භාෂා  
 අමාත්යවරයා 
 

(මුදල් අමාත්යතුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් අමාත්යාංශ නාමය 
නිවැරදි කිරීමයි.) 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ''පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය''යි ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   "ஆம்"  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு சபாநாயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
 

Question put.  

THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 
the “Ayes“ had it. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Divide by name. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද 

වන්න. තමන්ෙග් ආසනවල වාඩි ෙවන්න.  නමින් ඡන්ද ගත්තාට 
පසුව, අලුත් ඡන්ද කමයත් අත්හදා බලන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. එම කටයුත්ත අවසන් වනෙතක් සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙතක් තමන්ෙග් ආසනවල 
රැඳී සිටින ෙලස මා ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළවන අන්දමට - පක්ෂව 165 විරුද්ධව 55; 
ෙනොපැමිණි 4 යනුෙවන්  ෙබදුෙණ්ය. 

பாரா மன்றம் பிாிந்த : சார்பாக 165; எதிராக 55; வராேதார் 4. 
The Parliament divided : Ayes 165; Noes 55; Absent 4. 

 
 

පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 
ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
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ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார)  
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
(மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel) 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

4069 4070 



2016 ෙදසැම්බර් 10 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

විරුද්ධව 
எதிராக 

Noes 
 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
( மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
 ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 

 
     ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
( மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 
 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන 

වර කියවා සම්මත කරන  ලදි.  
அதன்ப . சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් ෙයෝජනා අංක 2, ගරු සභානායකතුමා. 

සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 වැනි අධිකාරය වන), 32 වගන්තිය සමඟ 
කියවනු ලබන 22 වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශීය මත්පැන් මත සුරාබදු 
පැනවීම සහ විෙද්ශීය මත්පැන් ආනයනය කිරීමට අදාළ රීති පැනවීම 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා විසින් පනවන ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 
26 දිනැති අංක 1981/87 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.10.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අංක 989 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .   
Question put, and agreed to. 
 
නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නියමය   
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER   

I 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා විසින් 
පනවනු ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 19 දිනැති අංක 1980/41 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.10.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

II 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා විසින් 
පනවනු ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 19 දිනැති අංක 1980/42 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.10.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ෙද්ශීය ආදායම් පනත : ෙයෝජනාව 
உண்ணாட்  இைறவாிச் சட்டம் : தீர்மானம் 

INLAND REVENUE ACT: RESOLUTION  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2016.11.25 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු ෙනොෙගවා මග හැරීම වැළැක්වීම 
සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ ෆින්ලන්ත 
ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර,  2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 06 දින ඇති කරගත් 
ගිවිසුම,  2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 97(1)(අ) වගන්තිය 
යටෙත් අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டம் : கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER  

 
I 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජූනි 30 දිනැති අංක 1973/61 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 

3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ජූලි 18 දිනැති අංක 1976/4 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

III 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 19 
දිනැති අංක 1980/37 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

IV 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
අෙගෝස්තු 24 දිනැති අංක 1981/46 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

V 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 සැප්තැම්බර් 
07 දිනැති අංක 1983/13 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

VI 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 සැප්තැම්බර් 15 දිනැති අංක 
1984/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
 

VII 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 සැප්තැම්බර් 29 දිනැති අංක 
1986/55 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
 

VIII 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 සැප්තැම්බර් 30 දිනැති අංක 
1986/66 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

IX 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 
07 දිනැති අංක 1992/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
ෙර්ගු ආඥා පනත : නියමය 

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள 
CUSTOMS ORDINANCE: ORDER 

 
I 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"(235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 12 දිනැති අංක 1979/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 
II 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
 

"(235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 අෙගෝස්තු 24 දිනැති අංක 1981/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය.\ 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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III 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"(235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016 සැප්තැම්බර් 14 දිනැති අංක 1984/25 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.12.03 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා අංක 18. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are not moving Item No. 18. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 

අග විනිශච්යකාරවරයා ඇතුළු  
විනිශච්යකාරවරයන්ෙග් විශාම වැටුප් සහිත 

විෙශේෂ සථ්ාවර දීමනාව 
அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின்கீழான 
தீர்மானம்: பிரதம நீதியரசர் உட்பட 

நீதிபதிக க்கான ஓய் தியத் டன்கூ ய 
விேசட நிைலயான ெகா ப்பன  

RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 
SPECIAL PENSIONABLE FIXED ALLOWANCE FOR 

CHIEF JUSTICE AND OTHER JUDGES 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) 
ව්යවස්ථාව පකාරව අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා වූ විශාම වැටුප් සහිත 
විෙශේෂ ස්ථාවර දීමනාව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුතු ය. 

ඒ අනුව, අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් ෙවත 2017 ජනවාරි මස 
පළමුවැනි දින සිට කියාත්මක වන පරිදි පහත දැක්ෙවන පරිදි විශාම වැටුප් 
සහිත විෙශේෂ ස්ථාවර දීමනාවක් ෙගවිය යුතුයැයි ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමයින් නිශ්චය කරනු ලබයි. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා 
அரசியலைமப்பின் கீழான தீர்மானம்: 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கான 

ெகா ப்பன   
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 

ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා 

ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 68
(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 2017 ජනවාරි මස 01 වැනි දින සිට ආරම්භ වන 
පරිදි ජාතික ලැයිස්තු මන්තීවරයන් ද ඇතුළත් සියලු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයන් ෙවත කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා වූ පිරිවැය 
පියවා ගනු පිණිස මසකට රු.100,000/-ක මුදලක් ෙගවිය යුතු යැයිද, 
දැනට ෙගවනු ලබන දිනකට රු.500/-ක් වන පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 
දීමනාව රු.2,500/-ක් දක්වා ඉහළ නැංවිය යුතු යැයි ද, ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අත් හදා බැලීෙම් ඡන්දය සඳහා අපි ගරු 

මන්තීතුමන්ලාෙග් සහාය පතනවා. ගරු මන්තීවරුන් සියලුෙදනාම 
වාඩි ෙවලා අපි ෙම් නවීකරණය කරන්න දරන උත්සාහයට 
ශක්තියක් ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීවරු කිහිපෙදෙනක් සභාෙවන් පිටව ගියා. නමුත්, අපි ෙම්ක 
අත් හදා බලමු.  

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීම අත්හදා බැලීම සිදු 

කරන ලදි.  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் இலத்திரனியல் வாக்குப்பதி  ைறைமையப் 

பாீட்சித்தல் இடம்ெபற்ற .]  
[At this stage a verification process for electronic voting system was 

carried out] 

4083 4084 

ෙසේවා කාණ්ඩය මාසික සථ්ාවර දීමනාව 
අග විනිශ්චයකාරවරයා රු. 50,000/= 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශච්යකාරවරයන්/ 
අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා 

රු. 40,000/= 

අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් රු. 30,000/= 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙම්ක සිංහල හා ෙදමළ 

භාෂාවලින් ඕනෑ. අපට ඉංගීසිෙයන් වැඩ කරන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. 

ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  

ගරු මන්තීවරුනි, යුතුකමක් වශෙයන් සහ චාරිතානුකූලව මා 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යස්ථාව 
පකාරව රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු 
බව සනාථ කරමින් දින 25ක කාලයක් පුරාවට 2017 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීෙම් 
ෙමොෙහොතටයි අපි දැන් පැමිණ සිටින්ෙන්.  

ව්යවස්ථාදායකෙය් ෙම් වන විට විශාල වශෙයන් ෙභෞතික 
ෙවනස්කම් රාශියක් සිදුෙවමින් පවතින අතර පාර්ලිෙම්න්තු සභා 
ගර්භෙයහි නව ශබ්ද සම්මන්තණ පද්ධතියක් සවිකිරීම ඇතුළුව 
නව අංෙගෝපාංග හඳුන්වා දීමත් සමඟ තාක්ෂණික වශෙයන් පුළුල් 
පරිවර්තනයක් සිදු ෙවමින් පවතින බවත් ඔබ කවුරුත් දන්නවා.  

තවද, අප රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීෙම් මූලික 
පියවරයන් ෙලස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවද, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභාද ස්ථාපිතව කියාත්මක වීමත් ෙද්ශපාලනෙය් සහ රාජ්ය 
යාන්තණෙය් වගවීම, විනිවිදභාවය තහවුරු කරමින් ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් පනත සම්මත වීමත්, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිටුවීම යන ෙම් ෙහේතු සාධක 
සියල්ල පදනම් කරෙගන අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව ආසියාෙව් 
ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුව බවට පත් ෙවමින් තිබීම 
ව්යවස්ථාදායකෙය් සභිකයන් ෙලස අප හැමටත්, අප රටටත් 
ෙශේෂ්ඨ අභිමානයක් බව මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමම 
තත්ත්වයන් තුළ ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු වලින් 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව විවිධ ජාත්යන්තර 
වැඩමුළු, සම්මන්තණ, සහෙයෝගිතා වැඩසටහන් අපෙග් ගරු 
මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් පැවැත්වීමට ෙනොෙයකුත් ආධාර ලැෙබන 
බැවින් රජයට බරක් ෙනොවී එම කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන 
යාමට අපට හැකිවීමද ජයගහණයක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. 

තවද, වසර 25ක කාලයක් සිට විවිධ සංෙශෝධන හඳුන්වාදීම් 
කළ යුතුව තිබූ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අදට ගැළෙපන 
පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීමට මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ලබාගැනීමට 
හැකි වීමද, සියලුම පක්ෂ නායකයන්ෙග් එකඟත්වය මත 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා චර්යා ධර්ම සංගහයක් පිළිෙයල 
කිරීමට හැකිවීමද සුවිෙශේෂ ලක්ෂණයක් වශෙයන් අපි සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පූර්ණ මැදිහත් වීම මත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ආරම්භෙය් සිට අවසානය දක්වා සජීවි 
ෙලස විකාශය කිරීමට හැකිවීමද ෙබොෙහෝ කාලයක සිට 
අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටි කාලීන අවශ්යතාවක් බැවින් ඒ ෙවනුෙවන්ද 
අපි එතුමාට ස්තුති කරනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් ආරම්භෙය්දී හා අවසානෙය්දී 
ෙසංෙකෝලය රැෙගන යාම චිරාත් කාලයක සිට පවත්වාෙගන එනු 
ලබන උතුම් සම්පදායකි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරබව, 
අභිමානය සහ ෙගෞරවය සංෙක්තවත් කරන ෙමවැනි උතුම් 
සම්පදායයන් රැක ගනිමින් ඒවා මතු පරපුර ෙවනුෙවන් දායාද කර 
දීමට කටයුතු කිරීම ජනතා නිෙයෝජිතයන් වන අපෙග් පරම වග 
කීමක් හා යුතුකමක් ෙලස මම අදහස් කරමි. තවද, පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම් නැරඹීමට මහජන ගැලරියට පැමිෙණන පාසල් දරුවන් 
 විෙශේෂෙයන් ෙමවැනි සම්පදායයන් නිරීක්ෂණය කරමින් ෙබොෙහෝ 
ෙද් ඉෙගන ගන්නා බවත් මාෙග් හැඟීමයි.  

අප විසින් ෙමෙතක් කරන ලද නිරීක්ෂණයන්ට අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් ආරම්භෙය්දී සභා ගර්භය තුළට 
ෙසංෙකෝලය රැෙගන එන අවස්ථාෙව්දීත්, රැස්වීම් අවසානෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙයන් ඉවතට ෙසංෙකෝලය ආපසු රැෙගන 
යන අවස්ථාෙව්දීත්, සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
තමන්ට ෙවන් කර දී තිෙබන ආසන වල රැඳී සීරුෙවන් සිටිමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ගරුත්වය සහ අභිමානය ආරක්ෂා ෙවන අයුරින් 
නිශ්ශබ්දව කටයුතු කිරීම ෙයෝග්ය බවත් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

සභා ගර්භය තුළ සාමාන්යෙයන් දක්නට ලැෙබනවාට වඩා 
උණුසුම්, සාධනීය වාද - විවාදවලින් පිරි ෙමවර අය වැය විවාදෙය්දී 
අෙප් රෙට් මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් වැඩි දියුණුව සඳහා ෙනොෙයකුත් 
ඵලදායී අදහස් හා ෙයෝජනා රාශියක්ම ඉදිරිපත් කරමින් 
නිරන්තරෙයන්ම ලබා දුන් සකීය දායකත්වය ෙවනුෙවන් ඒ සෑම 
ෙදනාටම ස්තුතිය පිරිනැමීම මාෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක්. අය 
වැය කථාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම මුදල් 
අමාත්යවරයාට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. දීර්ඝ වශෙයන් පැවති 
විවාද කාල සීමාව තුළ මූලාසනෙය් කටයුතු ෙමෙහයවීමට මට 
ෙබෙහවින්ම සහාය වූ ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාටත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාටත්, මූලාසනෙය් රැ දී සිටිමින් 
සභාෙව් කටයුතු ෙමෙහයවූ සභාපති නාමාවලිෙය් අෙනකුත් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත්, මන්තීතුමියන්ලාටත් මාෙග් කෘතඥතාව 
විෙශේෂෙයන් පළ කරන්න කැමැතියි. ෙමම විවාද කාල සීමාව තුළදී 
සභා ගර්භය තුළ සැලකිය යුතු ෙවලාවක් රැඳී සිටිමින් ලබා දුන් 
සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු 
අගාමාත්යතුමාට, ගරු සභානායකතුමාට, ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමාට, ගරු විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාට හා 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ඇතුළු ඒ  සියලු ෙදනාටම 
මාෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය පිරිනැමීමට මම කිසි විෙටකත් අමතක 
ෙනොකරමි. 

ගරු අමාත්යතුමන්ලා, ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමන්ලා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමන්ලා සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලා සෑම විවාද දිනයක්ම 
පාණවත් කිරීමට දැක්වූ උපරිම දායකත්වය ෙවනුෙවන් මෙග් 
කෘතඥතාව පළ කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, පසු ගිය වසෙර්ද මා 
සඳහන් කළ ආකාරයටම ගරු මැති - ඇමතිවරුන්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා මීට වඩා වැඩි 
සහභාගිත්වයක් තුළින් ව්යවස්ථාදායකෙය් වැදගත්කම ජනතාවට 
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ෙපන්වීමට සිතට ගත යුතු බව මා ෙමහිදී නැවතත් අවධාරණය කර 
සිටිනවා. එෙලසම, පුද්ගල විෙව්චනවලට වඩා විෂයානුබද්ධ වාද-
විවාදවලට සාධනීය ෙලස සහභාගී වීම යහපත් පාර්ලිෙම්න්තු 
කියාදාමයක් බවත් මාෙග් විශ්වාසයයි.  

ෙමම කාල සීමාව තුළදී සභාෙව් කටයුතු කාර්යක්ෂමව 
ෙමෙහයවීමටත්, මූලාසනෙය් කටයුතු පහසු කරවීමටත් අනගි 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් මට පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා, කාර්ය මණ්ඩල පධානී හා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා, සහකාර 
මහෙල්කම්තුමිය සහ සහකාර මහෙල්කම්තුමා ඇතුළු ෙල්කම් 
මණ්ඩලයටත් ඒ වාෙග්ම ෙව්තධාරි, හැන්සාඩ්, ව්යස්ථාදායක 
ෙසේවා, පරිපාලන, ආහාරපාන හා ගෘහපාලන, සම්බන්ධීකරණ 
ඉංජිෙන්රු, මුදල් හා සැපයුම්, ෙතොරතුරු පද්ධති හා 
කළමනාකරණ යන ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්, පුස්තකාලය, 
පර්ෙය්ෂණ අංශය, කථා පරිවර්තක අංශය, සභාෙල්ඛන, පනත් 
ෙකටුම්පත්, මන්තී ෙසේවා, කාරක සභා, මුදල් හා ගිණුම්, පවාහන, 
ආයතන යන ආදී සියලු කාර්යාංශ භාර අංශ පධානීන් ඇතුළු 
පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සෑම නිලධාරි මහත්ම - 
මහත්මීන්ට මාෙග් අවංක ස්තුතිය පිරිනැමීමටත් මම කිසි විෙටකත් 
අමතක ෙනොකරමි. 

නීතිපතිවරයාත්, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකවරියත්, ඔවුන්ෙග් 
කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරිනුත් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් දක්වන ලද දායකත්වය ෙවනුෙවන්ද මාෙග් 
කෘතඥතාවය පළ කරනවා. 

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්, ගරු සභානායකතුමාෙග්, ගරු ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් සහ ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමාෙග් ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, මුදල් අමාත්යාංශය ඇතුළු 
අෙනකුත් සියලුම අමාත්යාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, ඔවුන්ෙග් 
සියලුම කාර්ය මණ්ඩලවල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය 
පළ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාෙග් සහ මාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු එම 
කාර්ය මණ්ඩල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

රජෙය් මුදණාලයාධිපතිනිය ඇතුළු එතුමියෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොලීසිය, තැපැල් කාර්යාලය, ලංකා 
බැංකුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය මධ්යස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලය, ගිනි නිවීෙම් ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යනාදී පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුබද්ධිත ආයතනවල 
සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කෘතෙව්දීව 
සිහිපත් කරනවා. 

සියලුම මුදිත හා විද ත් මාධ්යෙව්දී මහත්ම මහත්මීන්ෙග් 
ෙසේවය ස්තුති පූර්වකව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගය කරනවා. ස්තුති 
කළ යුතු එෙහත් ෙමහි සඳහන් ෙනොවූ  යෙමකු ෙව් නම්, ඒ සෑම 
ෙකෙනකුටත් මාෙග් අවංක ස්තුතිය පිරිනමනවා. 

අවසාන වශෙයන් එළැෙඹන 2017 නව වර්ෂය ඔබ සියලු 
ෙදනාටත්, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවටත් ෙසෞභාග්යය පිරි 
වාසනාවන්ත නව වසරක් ෙව්වා!යි ඉත සිතින් පාර්ථනා කරන 
අතරම අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව රටටත්, මුළු ෙලෝකයටත් 
ආදර්ශවත්, පජාතන්තවාදය ගරු කරන ආයතනයක් බවට පත් 
ෙව්වායි පාර්ථනා කරමි. ස්තුතියි. 

ගරු සභානායකතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් හා ගරු 

අගමැතිතුමන් පමුඛ ජාතික ආණ්ඩුෙව් ෙදවන අය වැය ෙල්ඛනය 
ෙලසින් ඵලදායී ඉදිරි දැක්මක් සහිතව මනාව සැලසුම් කරන ලද 
සංවර්ධනයක් ළඟා කරෙගන රට ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා හා 
විෙශේෂෙයන් යහ පාලනය ශක්තිමත් කිරීම උෙදසා විවිධ 
පියවරයන් සහිතව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
2017 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය 
සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු කළ ඔබතුමන්ට, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමන්ට, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමන්ට හා සභාපති මණ්ඩලයට මා පළමුෙවන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම විවාදය සඳහා විවිධ 
අවස්ථාවල ෙමම සභා ගර්භයට පැමිණ විවාදෙය් ගුණාත්මක 
භාවය ඉහළ නැංවූ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, නිරන්තරෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් ෙමම විවාදය සාර්ථකව 
පවත්වාෙගන යාමට මඟ ෙපන්වමින් කටයුතු කළ ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. 

2017 අය වැය විවාදය පැවැත්වූ දින 25ක කාලය තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  සහ විපක්ෂෙය් ගරු මැති 
ඇමතිතුමන්ලා, ගරු මන්තීතුමන්ලා දැඩි ෙවෙහසක් ගනිමින් ෙමම 
අය වැය විවාදය අර්ථවත් කිරීම සඳහා කරන ලද සකීය 
දායකත්වය ෙවනුෙවන් මාෙග් ස්තුතිය සියලුම ගරු මැති 
ඇමතිතුමන්ලා හා ගරු මන්තීතුමන්ලාට පිරිනමනවා. එෙසේම 
ෙමම විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශාල 
කාර්ය භාරයක් කළ මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරින්ටත්, නීතිපතිතුමා ඇතුළු එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදකතුමිය ඇතුළු එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
මණ්ඩලයටත්, රජෙය් මුදණාලයාධිපතිනිය ඇතුළු එම කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් මාෙග් සත්ුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 

එෙමන්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ්ය මහ 
ෙල්කම්තුමා හා සහකාර මහ ෙල්කම්වරු ෙදෙදනාටත්, ෙව්තධාරි 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආහාරපාන හා 
ගෘහ පාලන ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව, පුස්තකාලය, භාෂා පරිවර්තක 
අංශය, පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාලය, සභා ෙල්ඛන කාර්යාලය, 
කාරක සභා කාර්යාලය ඇතුළු සියලුම අංශවල පාර්ලිෙම්න්තු 
කාර්ය මණ්ඩලය විසින් කරන ලද කාර්යක්ෂම ෙසේවයට මා  ෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කටයුතු මනාව සංවිධානය 
කරමින් අය වැය විවාදය ඉතා සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට කටයුතු 
කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමන්ට හා එම 
කාර්යාලෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයන් අනුගමනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් ෙමම අය 
වැය විවාදය ඉතා සාර්ථකව කරෙගන යාමට ලබා දුන් සහෙයෝගය 
ෙවනුෙවන් විපක්ෂ නායකතුමන්ට, විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමන්ට හා විපක්ෂ නායකතුමන්ෙග් ෙල්කම්තුමිය 
ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයටද මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙමන්ම ඒ ඒ වැය ශීර්ෂයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට 
ගන්නා වූ දිනවල ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි සියලුම 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් හා අෙනකුත් 
ආයතන පධානීන් ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට මාෙග් ස්තුතිය පුද 
කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

තවද, පාර්ලිෙම්න්තු ෙපොලීසිෙය් සියලු නිලධාරින්ටද, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය මධ්යස්ථානය, ලංකා බැංකු ශාඛාව, 
තැපැල් කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලය හා නගර සභාව ආදී අෙනකුත් කාර්යාලවල කාර්ය 
මණ්ඩලවලටද, විවාදය පැවැත්වූ කාල සීමාෙව්දී කැප වීෙමන් කළ 
ෙසේවයට මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ෙමරට පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් සුවිෙශේෂ කඩ ඉමක් 
සනිටුහන් කරමින් අය වැය විවාදය සජීවීව විකාශය කළ ශී ලංකා 
රූපවාහිනී සංස්ථාවටද, විවිධ විද ත් හා මුදිත මාධ්ය ආයතන 
නිෙයෝජනය කරමින් අය වැය විවාදෙය් විෙශේෂිත අවස්ථා මහ 
ජනතාව ෙවත සමීප කළ පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්යෙව්දින් 
සියලුෙදනාටද මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

අවසාන වශෙයන්, සියලු අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා 
රජෙය් අනිකුත් ආයතන සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක් 
පවත්වමින් සභානායක ෙලස මාෙග් කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කර 
ගැනීමට සහාය දුන් සභානායක ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයට ස්තුතිය පිරිනමමින්, ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා පමුඛ ශී 
ලංකාවාසී සියලුෙදනාට පීතිමත් නත්තලක් හා සුබ නව වසරක් 
පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, may I say a few words.  We have had a 

long and an arduous Session during the Budget Debate.  I 
wish to thank you, Mr. Speaker, the Deputy Speaker, the 
Deputy Chairman of Committees and the Hon. Members 
who presided over the Sittings during the course of the 
Debate, and for all the assistance and the kindness you 
have shown to all the  Hon. Members in the course of the 
Debate.  Also, I wish to thank the Leader of the House 
and the office of the Leader of the House, the Chief 
Government Whip and the office of the Chief 
Government Whip, the office of the Leader of the 
Opposition, my secretary in particular, and the Chief 
Opposition Whip and his staff for all the assistance they 
have rendered. I also wish to thank the Secretary-General 
of Parliament, the Deputy Secretary-General, the 
Assistant Secretaries-General and the staff of Parliament 
for the long hours of work they have been compelled to 

put in to successfully perform the duty of having this 
Debate conducted in a very acceptable way.  I wish to 
thank the media for the coverage they have given to the 
Proceedings of Parliament.  I wish to thank all security 
personnel who have been functioning in Parliament 
during the course of this Debate.  

As we come to the closure of the year Sir, we are 
moving into the year 2017, which we all hope would be a 
very eventful year for this country; which will put this 
country on a different path going into a different future - 
a very prosperous and successful future for all the 
citizens of our country.   

Sometimes we have had difficulties in the course of 
the Budget Debate particularly, in the matter of allocation 
of time with many Hon. Members wanting to speak, but 
we have been able to resolve such disputes with a lot of 
cordiality and in a manner acceptable to all the Hon. 
Members of this House.  I think that is the spirit in which 
we should function.  Our Hon. Members very actively 
participated in the Debate, particularly, the young 
Members. 

All in all, Mr. Speaker, we have had a very successful 
Budget Session.   

Thank you.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුද්ද අවසානෙය් සාම්පදායික 

ෙලස ඔබතුමාත්, සභානායකතුමාත්, විපක්ෂ නායකතුමාත් තමයි 
ස්තුති කථා පවත්වන්ෙන්. ෙම් වතාෙව් මමත් ඒකට එකතු ෙවලා 
ඔබතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාවටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ෙම් සභාෙව් ෙසේවක පිරිසටත්,  සභානායක, 
විපක්ෂ නායක කාර්යාලවල ෙසේවක පිරිසටත් ස්තුති කරනවා.  ඒ 
වාෙග්ම මාධ්යටත් මා ස්තුති කරනවා.  

මම තවත් වැදගත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් කියා කළ පාර්ලිෙම්න්තුව විෙශේෂ පාර්ලිෙම්න්තුවක්. 
පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිවරණෙය්දී දුන් ෙපොෙරොන්දුවක් අනුව, 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් ජනාධිපතිවරයාට තිබුණු 
බලතල ගණනාවක්ම ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර දුන්නා. ඉන් පසුව අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
පත් වුණා. ඒ බලතල යටෙත් තමයි  පාර්ලිෙම්න්තුව  කියාත්මක 
වුෙණ්. කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඒ වාෙග්ම කියාත්මක වුණා. ඊටත් 
වඩා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය 
කරලා අපි විෙශේෂ කාරක සභා කමයක් ඇති කළා. දැන් තිෙබන 
පධාන කාරක සභා ෙදක තමයි, COPE එක සහ රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාව. ඒ සියල්ෙල්ම මූලිකත්වය සම්පදායයක් 
ෙලස  අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට භාර දීලා තමයි වැඩකටයුතු 
කෙළේ. ආණ්ඩුෙව් පධාන පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
එම කාරක සභාවලට සභාපතිවරු පත් කෙළේ නැහැ.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ආණ්ඩුෙව් 

නිෙයෝජිතෙයක් පත් කළා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ආණ්ඩුෙව් පධාන පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඒ 

කාරක සභාවලට සභාපතිවරු පත්  කෙළේ නැහැ කියන එකයි මා 
කිව්ෙව්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි. අපි එෙහම තීරණය 
කරලා, ඒ කාරක සභාවල කටයුතු ෙබදා දුන්නා. විෙශේෂ කාරක 
සභාවලට පක්ෂ අනුව මන්තීවරු ෙබදුවා. දැනට ඒවායින් 
ගණනාවක් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා සියයට සියයක්ම 
කියාත්මක ෙවනවාය කියලා මට කියන්න බැහැ. එෙහත් 
බහුතරයක් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. විධායකෙය් වැඩ කටයුතු 
ගැන පරීක්ෂා කරලා වාර්තා කරන්න පළමුවැනි වතාවට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නියම බලයක් ෙයොදවා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් අවුරුද්ද තුළදී ලැබුණු කාල ෙව්ලාව 
අනුව වාර්තා ගණනාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. මීට 
කලින් නම් කාරක සභා වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අවුරුද්දක්, 
ෙදකක්, තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ෙමවර ඒ කාරක 
සභා ඉක්මනින් ඒ වැඩ කටයුතු  කළා. COPE එක වැදගත් 
වාර්තාවක් වූ මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. 
අපට තවත් වැදගත් කාරණා ගණනාවක්  කරන්න පුළුවන් වුණා. 
ඒත් එක අඩු පාඩුවක් ෙපනුණා. ෙම් කටයුතු කරන්න වුවමනා 
පිරිස් අපි ෙහොයාගන්න ඕනෑ. ඒ කාර්ය මණ්ඩලය තවම සම්පූර්ණ 
නැහැ. ඒ කාර්ය මණ්ඩලය අපට ලබාගන්න බැරි තව කාරණයක් 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමාත්, මාත් දන්නවා අපට 
තවම ඒ අවශ්ය ෙගොඩනැඟිල්ල ලබාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන බව.  

ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල වාෙග්ම, ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් ලබා ෙදන්න 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලය 
පිහිටුවන්න වුවමනා නීතිය සම්මත කරන්නත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ෙක්න්දයටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න වුවමනා 
බලතල ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒක වැදගත්.  

ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති පකාශනය 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය වැදගත් ෙකටුම්පත් ගණනාවක් ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා සමහර විට ලබන අවුරුද්ෙද් 
මීට වඩා රැස්වීම් ෙම් සභාෙව්  පවත්වන්න සිදු ෙව්වි.  

දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාදායක 
මණ්ඩලයක් හැටියට රැස් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ මූලික වාර්තා 
ෙම් වන විට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් ෙද්වල් 
ගැන සාකච්ඡා කරන නිසා, වාද කරන නිසා අපට මීට වඩා රැස් 
වන්න ෙවයි. මට ෙපෙනන හැටියට සමහර මාසවලදී රැස්වීම් 
පවත්වන දින ගණන වැඩි කරන්න ෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව එකඟත්වයකට පැමිණ ඒ වැඩ 
කටයුතු අවසන් කරන්න ලබන අවුරුද්ද තුළදී අපට අවස්ථාව 
ලැෙබයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙහම නම්, දැන් ෙම් 
සභාව වැදගත් කාර්ය භාරයක් භාර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වැඩ 
කටයුතු කරන මන්තීවරුන්ටත් අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න 
තිෙබනවා.  

මා විෙශේෂෙයන් තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ඒ තමයි, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, විපක්ෂෙය් හිටියත් අෙප් අලුත් 
මන්තීවරු ෙම් වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී ෙහොඳ උනන්දුවක් දක්වා 
තිෙබනවාය එක.   

විෙශේෂෙයන්ම ලබන අවුරුද්ෙද් අපට වැදගත් අවස්ථාවක් 
උදාවනවා. ලංකාෙව් පළමුෙවනි පාර්ලිෙම්න්තු මහා මැතිවරණය 
පවත්වා 70ෙවනි වසර තමයි 2017 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
අපට සමරන්න තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමා මාර්ගෙයන් 
පක්ෂ නායකයන් කැඳවා ඒ සැමරීම පිළිබඳව අපි කියා කරමු. 
ලබන වසෙර්දී ඒ 70ෙවනි වසර සැමරීමත් එක්කම අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කරගන්නත් පුළුවන් නම්, ඒක අපි 
ලබන විෙශේෂ ජයගහණයක් හැටියට සියලුෙදනාටම සලකන්න 
පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරමින් යළිත් 
ඔබතුමාටත්, ජනාධිපතිතුමාටත්, ෙම් සභාෙව් සාමාජිකයන්ටත් 
ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ෙව්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනා කළ පරිදි දැනටම 

70ෙවනි සංවත්සරෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. මා 
ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා දැනුවත් කරන්නම්. 

සභාව කල් තැබීමට පථම නිෙව්දනයක් කරන්න තිෙබනවා. 

අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම අවසන් වීෙමන් පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 1 දරන කාරක සභා කාමරෙය්දී 
පැවැත්ෙවන ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී 
ලංකා ශාඛාව), අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය (ශී ලංකා 
කණ්ඩායම) සහ "සාර්ක්" පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය(ශී ලංකා ශාඛාව) 
යන සංගම්වල ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමට සහභාගි වන 
ෙලස සියලු ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව අ.භා. 7.09ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 
ජනවාරි මස 09වන සඳුදා  පූ.භා. 9.30වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 7.09 க்கு, அதன  இன்ைறய தீர்மானத்திற் 
கிணங்க, 2017 சனவாி 09, திங்கட்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 7.09 p.m. until 9.30 a.m. on  
Monday, 09th January, 2017, pursuant to the Resolution of  Parliament 
of this Day.  

4091 4092 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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